சங் க இலக் கியக் கல் வி மன்றம்
ஏழாம் நிலல – வெட்சி
எளிய உலை: லெதேகி
வநடுநல் ொலட
பாடியெை்: மதுலைக் கணக் காயனாை் மகனாை் நக் கீைை்
பாடப் பட்டென்: ேலலயாலங் கானே்துச் வசருவென்ற வநடுஞ் வசழியன்
திலண: ொலக, துலற – கூதிை்ப்பாசலற, பாெலக – ஆசிைியப் பா, வமாே்ே அடிகள்
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மலழ வபாழிேல்
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வையகம் பனிப் ப ைலன் ஏர்பு ைவைஇ,
பபொய் யொ ைொனம் புதுப் பபயல் பபொழிந்பென (1-2)
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வபாருளுலை: உலகம் குைிரும் படி ைலது புறமொக எழுந்து ைவைந்துெ் ெைறொதுப்
பபொழியும் மமகம் புது மவைவயப் பபொழிந்ெது.
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குறிப் பு: ெலன் (1) - பபொ. மை. ம ொமசுந்ெரனொர் உவர - ைலப் பக்கம் . மவையும் கொற் றும்
ைலஞ் சூழுமொயின் அவை மிகும் என் ப. ெலன் ஏை்பு - அகநொனூறு 43, 84, 188, 278, 298, 328,
நற் றிவை 37, 264, 328, குறுந்பெொவக 237, ஐங் குறுநூறு 469, பதிற் றுப் பெ்து 24, 31,
பநடுநல் ைொவை 1, பை்டினப் பொவல 67, முல் வலப் பொை்டு 4, திருமுருகொற் றுப் பவை 1,
மதுவரக்கொஞ் சி 5 - ைல மொதிரெ்ெொன் ைைி பகொை்ப.

sa

வசாற் வபாருள் : வையகம் பனிப் ப - உலகம் குைிருமொறு, ைலன் ஏர்பு - ைலதுப் புறமொக
எழுந்து, ைவைஇ - ைவைந்து, பபொய் யொ ைொனம் - பபொய் யக்கொெ மமகம் , புதுப் பபயல்
பபொழிந்பென - புது மவைவயப் பபொழிந்ெது
இலடயை் நிலல
ஆர்கலி முவனஇய பகொடுங் மகொல் மகொைலர்,
ஏறுவை இன நிவர மைறு புலம் பரப் பிப்
புலம் பபயர் புலம் பபொடு கலங் கிக் மகொைல் 5
நீ டு இெை் க் கை்ைி நீ ர் அவலக் கலொை,
பமய் க்பகொை் பபரும் பனி நலியப் பலருைன்
வகக்பகொை் பகொை் ைியர் கவுை் புவையூஉ நடுங் க (3-8)
வபாருளுலை: பைை் ைெ்வெ பைறுெ்ெ பகொடிய மகொவலயுவைய இவையர்கை்
ஏற் வறயுவைய நிவரகவை (பசு, எருவம, ஆடு) மைறு நிலங் கைில் மமய விை்டு,
நிலெ்வெவிை்டு நீ ங் கிய ெனிவமயொல் கலங் கி, நீ ை்ை இெை் கவையுவைய
பைை்கொந் ெை் மலர்க் கை்ைிகைிலிருந்து நீ ர் அவலெ்ெெொல் உைம் பில் பகொை்ை

பபரும் குைிர் சி
் க்கு ைருந்தி, பலருைன் ம ர்ந்து வகவய பநருப் பிமல கொய் ெ்ெைர்கை்
ெங் கை் வகயொல் ெங் களுவைய கன் னெ்வெெ் ெை்டி நடுங் க,
குறிப் பு: வகாடுங் தகால் அகநொனூறு - ம ொமசுந் ெரனொர் உவர .மை .பபொ -17,
அகநொனூறு 74, அகநொனூறு 195 - ைவைந்ெ மகொல் , பநடுநல் ைொவை 3, முல் வலப் பொை்டு 15 பகொடிய மகொல் , மைங் கை ொமி நொை்ைொர் உவர அகநொனூறு -74, அகநொனூறு 195 ைவைந்ெ மகொல் , அகநொனூறு 17 - பகொடிய மகொல் , ந சி
் னொர்க்கினியர் உவர முல் வலப் பொை்டு 15 - பகொடிய மகொல் . வகாடுங் தகால் (3) ம ொமசுந்ெரனொர் .மை .பபொ உவர- ஆ முெலியைற் வற அவலந் து அ சு
் றுெ்தும் மகொலொகலொன் பகொடுங் மகொல் இனி .
மகொைன் நிவரகை்கு உைைொகிய ெவைகவை ைவைெ்து .ைவைந்ெ மகொல் எனினுமொம்
.முறிெ்ெல் பபொருை்டு ெவல ைவைந்ெ மகொல் லகக்வகாள் வகாள் ளியை் கவுள் புலடயூஉ
நடுங் க (8) - ந சி
் னொர்க்கினியர் உவர - வகவய பநருப் பிமல கொய் ெ்து அதிற் பகொை்ை
பைம் வமவய கவுைிமல அடுெ்ெலிற் வகக்பகொை் பகொை் ைியர் என் றொர், வகயிைெ்மெ
பகொை்ை பநருப் பிவன உவையைரொய் பற் பவற பகொை்டி நடுங் கி நிற் ப.
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வசாற் வபாருள் : ஆர்கலி முவனஇய - பைை் ைெ்வெ பைறுெ்ெ, பகொடுங் மகொல் மகொைலர் –
பகொடிய மகொவலயுவைய மகொைலர், ைவைந்ெ மகொவலயுவைய இவையர்கை் , ஏறுவை
(ஏறு = ஆை்) இன நிவர மைறு புலம் பரப் பி - ஏற் வறயுவைய நிவரகவை (பசு, எருவம,
ஆடு) மைறு நிலங் கைில் பரப் பி, புலம் பபயர் புலம் பபொடு – நிலெ்வெவிை்டு நீ ங் கிய
ெனிவமயொல் , நிலெ்வெவிை்டு நீ ங் கிய ைருெ்ெெ்ெொல் , கலங் கி – கலங் கி, மகொைல் நீ டு
இெை் க் கை்ைி – நீ ை்ை இெை் கவையுவைய பைை்கொந் ெை் மலர்க் கை்ைி, நீ ரவலக்
கலொை – நீ ர் அவலெ்ெெொல் , பமய் க்பகொை் பபரும் பனி நலிய – உைம் பில் பகொை்ை
பபரும் குைிர் சி
் க்கு ைருந்தி, பலருைன் - பலருைன் , வகக்பகொை் பகொை் ைியர் – வகவய
பநருப் பிமல கொய் ெ்ெைர்கை் , கவுை் புவையூஉ நடுங் க – கன் னம் புவைெ்து நடுங் க,
பற் பவற பகொை்டி நடுங் க
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கூதிை்க்காலே்தின் ேன்லம

sa

மொ மமயல் மறப் ப, மந்தி கூர,
பறவை படிைன வீைக் கறவை 10
கன் று மகொை் ஒழியக் கடிய வீசி,
குன் று குைிர்ப்பன் ன கூதிர்ப் பொனொை் (9-12)
வபாருளுலை: விலங் குகை் மமய் ெவல மறந் ென. பபை் குரங் குகை் மிகுந்ெ
குைிர் சி
் வய அவைந் ென. பறவைகை் மரங் கைிலிருந்து விழுந்ென. சினெ்ெொல் பசுக்கை்
ெங் கை் கன் றுகவை உவெெ்து ெவிர்ெ்ென. மவலவயக் குைிர்ப்பதுப் மபொல்
குைிர் சி
் யொக இருந்ெது நடு இரவு.
குறிப் பு: மந்தி கூர - ந சி
் னொர்க்கினியர் உவர - குரங் கு குைிர் சி
் மிக. குரங் கு
குன் னொக்க (குனிய) என் பொரும் உைர்.
வசாற் வபாருள் : மொ மமயல் மறப் ப – விலங் குகை் மமய் ெவல மறக்க, மந்தி கூர – பபை்
குரங் குகை் மிகுந்ெ குைிர் சி
் அவைய, பபை் குரங் குகை் கூன, பறவை படிைன வீை –
பறவைகை் மரங் கைிலிருந்து விை, கறவை கன் று மகொை் ஒழியக் கடிய வீசி – சினெ்ெொல்

பசுக்கை் ெங் கை் கன் றுகவை உவெெ்து ெவிர்க்க, குன் று குைிர்ப்பன் ன – மவலவயக்
குைிர்ப்பது மபொல் , கூதிர்ப் பொனொை் – குைிர்ந்ெ நடு இரவு
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புன் பகொடி முசுை்வைப் பபொதிப் புற ைொன் பூப்
பபொன் மபொல் பீரபமொடு புெல் புெல் மலரப்
வபங் கொல் பகொக்கின் பமன் பவறெ் பெொழுதி 15
இருங் கைி பரந்ெ ஈர பைை் மைல்
ப ை் ைரி நொவரபயொடு எை் ைொயும் கைரக்
கயல் அறல் எதிரக் கடும் புனல் ொஅய் ப்
பபயல் உலந்து எழுந்ெ பபொங் கல் பைை் மவை
அகல் இரு விசும் பில் துைவல கற் ப, 20
அங் கை் அகல் ையல் ஆர் பபயல் கலிெ்ெ
ைை் மெொை்டு பநல் லின் ைரு கதிர் ைைங் க,
முழு முெல் கமுகின் மைி உறை் எருெ்தின்
பகொழு மைல் அவிை் ந்ெ குழூஉக்பகொை் பபருங் குவல
நுை் நீ ர் பெவிை வீங் கிப் புவை திரை்டு 25
பெை் நீ ர் பசுங் கொய் ம று பகொை முற் ற ,
நைி பகொை் சிவமய விரவு மலர் வியன் கொக்
குைிர் பகொை் சிவனய குரூஉெ் துைி தூங் க (13-28)
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மலழக்காலச் வசழிப் பு
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வபாருளுலை: பமன் வமயொன பகொடிவயயுவைய முசுை்வையின் திரை்ை
புறெ்வெயுவைய பைை் வை மலர்கை் பபொன் வனப் மபொன் ற பீர்க்வக மலர்களுைன்
புெர்கை் மெொறும் மலர, ப வ
்
க் கொல் கவையுவைய பகொக்கின் பமன் வமயொன
இறகுகவையுவைய கூை்ைம் கரிய ம று பரந்ெ ஈர பைை் வை மைலில் சிகப் பு
ைரியிவனயுவைய நொவரயுைன் எை் விைெ்திலும் நீ ரின் ஓை்ைெ்திற் கு எதிரொக நீ ந்தும் கயல்
மீன் கவைப் பிடிெ்துெ் தின் பெற் கொகக் கொெ்து நிற் க, மிக்க நீ வரப் பபொழிந்து
ெங் களுவைய மவை பபய் யும் ென் வம பகை்ைெொல் எழுந்து பபொங் கும் பைை் வை
மமகங் கை் அகன் ற பபரிய ைொனில் துைிகை் தூவுெற் குப் புதிெொக கற் க, அங் மக அகன் ற
ையலில் மிகுந் ெ மவையினொல் ைைப் பமொன இவலகவையுவைய பநல் லின் முதிர்ந்ெ
கதிர் முற் றி ைவைய, பபரிய அடிவயயுவைய கமுக மரங் கைின் நீ லமைிவய ஒெ்ெ க்
கழுெ்தில் பருெ்ெ பொவை விரிந்து திரை்சிவயக் பகொை்ை பபரிய குவலகை் நுை் நீ ருைன்
திரை்டு விைங் கி பக்கங் கை் திரை்டு பெைிந்ெ நீ ரிவனக் பகொை்ை பசுவமயொன
கொய் கை் இனிவம பகொை் ளும் படி முற் ற, அைர்ந்ெ மவல உ சி
் யில் கலந் ெ
மலர்கவையுவைய பபரிய ம ொவலயின் குைிர்ந்ெ மரக்கிவைகைில் நிறெ்வெயுவைய
நீ ர்ெ் துைிகை் பெொங் க,
குறிப் பு: துைவல கற் ப (20) - பபொ. மை. ம ொமசுந்ெரனொர் உவர - முகில் கை் ெம் பொல்
மிக்குை் ை நீ வரப் மபொற் றொமல் மிக்குப் பபய் து விை்டுப் பின் னர் பின் னர் நீ ர் ைறை்ை
பைை் மமகமொகி இன் னும் மிக்குப் பபய் ெல் ெைறு என் று அறிந் ெனைொய் இனிமயனும்
சிறிெொகப் பபய் து பைகுமைொம் எனக் கருதி அங் ஙனம் பபய் ெெற் குப் பயிலுமொறுப்
மபொலெ் தூை என் று ஒரு பபொருை் மெொன் றக் கற் ப என் றொர். ஐங் குறுநூறு 461 - ைொன்
பிசிர்க் கருவியின் பிைவு முவக ெவகயக் கொன் பிசிர் கற் பக் கொர் பெொைங் கின் மற.
மதுவரக்கொஞ் சி 400 - ெவக ப ய் தீம் ம ற் று இன் நீ ர்ப் பசுங் கொய் . நொவர, according to the

University of Madras Lexicon is either the Tantalus leucocephalus (old name for painted stork – not used
any longer) or the Grus cineren (Common crane). The painted stork (Mycteria leucocephala – current
name) has red markings on its wings.
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வசாற் வபாருள் : புன் பகொடி முசுை்வை – பமன் வமயொன பகொடிவயயுவைய முசுை்வை,
Leather-berried bindweed, Rivea ornata, பபொதிப் புற ைொன் பூ – திரை்ை புறெ்வெயுவைய
பைை் வை மலர்கை் , பபொன் மபொல் பீரபமொடு – பபொன் வனப் மபொன் ற பீர்க்வக
மலர்களுைன் , புெல் புெல் மலர – புெர்கை் மெொறும் மலர, வபங் கொல் பகொக்கின் - ப வ
்
க்
கொல் கவையுவைய பகொக்கின் , பமன் பவறெ் பெொழுதி – பமன் வமயொன
இறகுகவையுவைய கூை்ைம் , இருங் கைி - கரிய ம று, பரந்ெ – பரந்ெ, ஈர பைை்மைல் –
ஈர பைை் வை மைல் , ப ை் ைரி நொவரபயொடு – சிகப் பு ைரியிவனயுவைய நொவரயுைன் ,
Mycteria leucocephala, எை் ைொயும் கைர – எை் விைெ்திலும் கைர, கயல் அறல் எதிர – கயல்
மீன் கை் நீ மரொை்ைெ்திற் கு எதிரொக நீ ந்ெ, Cyprinus fimbriatus, கடும் புனல் ொஅய் – மிக்க
நீ வரப் பபொழிந் து குவறய, பபயல் உலர்ந்து - மவை பபய் யும் ென் வமக் பகை்டு, எழுந் ெ எழுந்ெ, பபொங் கல் பைை் மவை – பபொங் கும் பைை் வை மமகங் கை் , அகல் இரு விசும் பில்
– அகன் ற பபரிய ைொனில் , துைவல – துைிகை் , கற் ப - கற் க, அங் கை் – அங் மக, அகன்
ையல் – அகன் ற ையல் , ஆர் பபயல் – மிகுந்ெ மவை, கலிெ்து – மிகுந்து, ெவைெ்து, எழுந் து,
ைை் மெொை்டு பநல் லின் – ைைப் பமொன இவலகவையுவைய பநல் லின் , ைரு கதிர்
ைைங் க – ைைர்ந்ெ கதிர் முற் றி ைவைய, முழு முெற் கமுகின் – பபரிய அடிவயயுவைய
கமுக மரங் கைின் , மைி உறை் – நீ லமைிவய ஒெ்ெ, எருெ்தின் – கழுெ்தில் , பகொழு மைல் –
பருெ்ெ இவலகை் , அவிை் ந்ெ – பொவை அவிை் ந்ெ, குழூஉக் பகொை் பபருங் குவல –
திரை்சிவயக் பகொை்ை பபரிய குவலகை் , நுை் நீ ர் – நுை் நீ ர், பெவிை வீங் கி – திரை்டு
விைங் கி, புவை திரை்டு – பக்கங் கை் திரை்டு, பெை் நீ ர் – பெைிந்ெ நீ ர், பசுங் கொய் –
பசுவமயொன கொய் கை் , ம று பகொை முற் ற - இனிவமக் பகொை் ளும் படி முற் ற, நைி பகொை்
- அைர்ந்ெ, சிவமய – மவல உ சி
் யில் , விரவு மலர் – கலந்ெ மலர்கை் , வியன் கொ- பபரிய
ம ொவல, குைிர் பகொை் சிவனய – குைிர்ந்ெ மரக்கிவைகைில் , குரூஉெ் துைி –
நிறெ்வெயுவைய துைிகை் , தூங் க – பெொங் க
வேருக்களில் திைியும் மக்கள்

மொைம் ஓங் கிய மல் லல் மூதூர்
ஆறு கிைந்ென் ன அகல் பநடுந் பெருவில் , 30
பைவலக் கை்ைி பரு ஏர் எறுை் திைி மெொை்
முைவல யொக்வக முழு ைலி மொக்கை்
ைை்டு மூசு மெறல் மொந்தி மகிை் சிறந்து
துைவலெ் ெை் துைி மபைொர், பகல் இறந்து
இரு மகொை்டு அறுவையர் மைை்டு ையின் திரிெர, (29-35)
வபாருளுலை: உயர்ந்ெ மொைங் கவையுவைய ைைப் பமொன பவைய ஊரில் உை் ை ஆறு
கிைந்ெொற் மபொல் இருந் ெ அகன் ற நீ ை்ை பெருவில் , ெவைக் கலந் ெ மொவலவய அைிந்ெ
பருமனொன அைகொன மெொை் கவையும் இறுக்கமொன உைவலயும் உவைய ைலிவமயொன
ஆை்கை் , ைை்டுகை் பமொய் க்கும் கை் வைக் குடிெ்து, மிகவும் மகிை் ந்து, நீ ர்ெ்
துைவலயின் குைிர்ந்ெ துைிவயப் பபொருை்படுெ்ெொது பகல் கழிந்ெ பபொழுதிலும் ,
முன் னும் பின் னுமொகெ் பெொங் கும் ஆவைவய அைிந்ெ அைர்கை் , ெங் களுக்கு மைை்டிய
இைெ்தில் திரிய,

வசாற் வபாருள் : மொைம் ஓங் கிய மல் லல் மூதூர் – உயர்ந்ெ மொைங் கவையுவைய
ைைப் பமொன பவைய ஊர், ஆறு கிைந்ென் ன அகல் பநடுந்பெருவில் – ஆறு
கிைந்ெொற் மபொல் இருந் ெ அகன் ற நீ ை்ை பெருவில் , பைவலக் கை்ைி – ெவை மொவல, பரு
- பருெ்ெ, ஏர் - அைகிய, எறுை் – ைலிவம, திைி மெொை் – உறுதியொன மெொை் , முைவல
யொக்வக – இறுக்கமொன உைல் , முழு ைலி மொக்கை் – மிகுந்ெ ைலிவமயுவைய மக்கை் ,
ைை்டு மூசு மெறல் மொந்தி – ைை்டுகை் பமொய் க்கும் கை் வைக் குடிெ்து, மகிை் சிறந் து –
மிகவும் மகிை் ந்து, துைவலெ் ெை் துைி – நீ ர்ெ் துைவலயின் குைிர்ந்ெ துைிகை் , மபைொர் –
பபொருை்படுெ்ெொெைர்கை் , பகல் இறந் து – பகல் கழிந் து, இரு மகொை்டு அறுவையர் முன் னும் பின் னுமொகெ் பெொங் கும் ஆவைவய அைிந்ெைர்கை் , மைை்டுையின் இைம்
திரிெர – மைை்டிய இைெ்தில் திரிய
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பைை் ைி ைை் ைி வீங் கு இவறப் பவைெ் மெொை் ,
பமெ்பென் ொயல் முெ்து உறை் முறுைல் ,
பூங் குவைக்கு அமர்ந்ெ ஏந்து எழில் மவைக்கை்
மைைரல் மகைிர் பிைவகப் பபய் ெ
ப ை் வி அரும் பின் வபங் கொல் பிெ்திகெ்து 40
அை் விெை் அவிை் பெம் கமைப் பபொழுது அறிந் து
இரும் பு ப ய் விைக்கின் ஈர்ந்திரி பகொைீஇ,
பநல் லும் மலரும் தூஉய் , வகபெொழுது,
மல் லல் ஆைைம் மொவல அயர (36-44)
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கடவுலள ெழிபடும் வபண்கள்
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வபாருளுலை: பைை் வை ் ங் கு ைவையல் கவையும் , இறுகின முன் வகவயயும் ,
மூங் கில் மபொலும் மெொவையும் , பமன் வமயொன ொயவலயும் , முெ்வெப் மபொன் ற
பற் கவையும் , அைகிய கொெைிக்கு ஒப் ப உயர்ந்ெ அைகிய ஈரக்கை்கவையும்
மைப் பெ்வெயும் உவைய பபை்கை் , பூந்ெை்டிமல இை்டு வைெ்ெ மலரும் பருைம் அவமந்ெ
ப வ
்
க் கொம் வபக் பகொை்ை பி சி
் மலர்கைின் அைகிய இெை் கை் மலர்ந்து நறுமைம்
கமை, மநரெ்வெ அறிந் து, இரும் பினொல் ப ய் ெ விைக்கின் எை்வைவயக் பகொை்ை
திரிவயக் பகொளுெ்தி, பநல் லும் மலரும் தூவி, வகயொல் பெொழுது, ைைப் பமொன
கவைவீதியில் , மொவல மநரெ்தில் பகொை்ைொை,
குறிப் பு: வநல் லும் மலரும் : பநடுநல் ைொவை 43 - பநல் லும் மலரும் தூஉய் க்வக
பெொழுது, முல் வலப் பொை்டு 8-10 - பநல் பலொடு நொழி பகொை்ை நறு வீ முல் வல அரும் பு
அவிை் அலரி தூஉய் க் வகபெொழுது, புறநொனூறு 280 - பநல் நீ ர் எறிந் து விரி சி
் ஓர்க்கும்
ப ம் முது பபை்டின் ப ொல் லும் . முே்லேப் தபான்ற பற் கள் : அகநொனூறு 27 - முெ்தின்
அன் ன நவகப் பபொலிந்து இலங் கும் எயிறு, ஐங் குறுநூறு 185 - இலங் கு முெ்து உவறக்கும்
எயிறு, ஐங் குறுநூறு 380 - முெ்து ஏர் பைை் பல் , கலிெ்பெொவக 64 - முெ்து ஏர் முறுைலொய் ,
கலிெ்பெொவக 93 - முெ்து ஏர் முறுைலொய் , கலிெ்பெொவக 97 - முெ்து ஏர் முறுைலொய் ,
கலிெ்பெொவக 97 - முெ்து ஏய் க்கும் பைை் பல் , கலிெ்பெொவக 131 - முெ்தின் ெவக
ஏய் க்கும் முறுைலொய் , பரிபொைல் 8 - எழில் முெ்து ஏய் க்கும் பைை்பல் , பரிபொைல் திரை்டு 2
- முெ்ெ முறுைல் , பபொருநரொற் றுப் பவை 27 - துைர் ைொய் ப் பல உறு முெ்தின் பழி தீர்
பைை்பல் , சிறுபொைொற் றுப் பவை 57 - நகொஅர் அன் ன நைி நீ ர் முெ்ெம் , பநடுநல் ைொவை 37
- முெ்து உறை் முறுைல் .

வசாற் வபாருள் : பைை் ைி ைை் ைி – பைை் வை ைவையல் கை் , வீங் கு இவற - இறுகின
முன் வக, பவைெ்மெொை் – மூங் கில் மபொலும் மெொை் , பமெ்பென் ொயல் – பமன் வமயொன
ொயல் , முெ்து உறை் முறுைல் – முெ்வெப் மபொன் ற பற் கை் , பூங் குவைக்கு அமர்ந்ெ –
சிறப் பொன கொெைிக்கு ஒப் ப, ஏந் து எழில் மவைக்கை் – உயர்ந்ெ அைகிய ஈரக்கை்கை் ,
மைைரல் மகைிர் – மைப் பெ்வெ உவைய பபை்கை் , பிைவகப் பபய் ெ – பூந்ெை்டிமல இை்டு
வைெ்ெ, ப ை் வி அரும் பின் வபங் கொல் பிெ்திகெ்து – மலரும் பருைம் அவமந்ெ ப வ
்
க்
கொம் வபக் பகொை்ை பி சி
் மலர்கைின் , அை் விெை் அவிை் பெம் - அைகிய இெை் கை்
மலரும் பெம் , கமை – நறுமைம் கமை, பபொழுது அறிந் து - மநரெ்வெ அறிந் து, இரும் பு
ப ய் விைக்கின் ஈந்திரி பகொைீஇ – இரும் பினொல் ப ய் ெ விைக்கின் எை்வைவயக்
பகொை்ை திரிவயக் பகொளுெ்தி, பநல் லும் மலரும் தூஉய் – பநல் லும் மலரும் தூவி,
வகபெொழுது – வகயொல் பெொழுது, மல் லல் ஆைைம் – ைைப் பமொன கவைவீதி, மொவல –
மொவல மநரம் , அயர – பகொை்ைொை
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மவன உவற புறவின் ப ங் கொல் ம ைல் 45
இன் புறு பபவைபயொடு மன் று மெர்ந்து உை்ைொது,
இரவும் பகலும் மயங் கி வகயற் று,
மெவலப் பை் ைி மொறுைன இருப் ப,
கடியுவை வியல் நகர் ் சிறு குறுந் பெொழுைர்
பகொை் உறை் நறுங் கல் பலகூை்டு மறுக, 50
ைைைர் ெந்ெ ைொன் மகை் ைை்ைம்
பென் புல மருங் கில் ொந்பெொடு துறப் பக் (45-52)
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புறாவின் நிலல

sa

ng

ai

குறிப் பு: அகநொனூறு 340 - ைைைர் ெந்ெ ைொன் மகை் ைை்ைம் குை புல உறுப் பின் கூை்டுபு
நிகை் ெ்திய ைை்டு இமிர் நறும் ொந்து. மெவலப் பை் ைி மொறுைன இருப் ப (47) ந சி
் னொர்க்கினியர் உவர - பகொடுங் வகவயெ் ெொங் குெலுவைய பலவககைிமல
பறைொதிருந்து கடுெ்ெ கொல் ஆறும் படி மொறி மொறி இருக்க. (பகொடுங் வக = வீை்டின்
பைைிப் புறெ்தில் கூவரக்கு அடியில் உை் ை நீ ை்டு உறுப் புகை் ).
வபாருளுலை: இல் லெ்தில் ைொழும் புறொவின் சிைப் புக் கொவலயுவைய ஆை் புறொ
ென் னுவைய இன் பம் நுகரும் பபை் புறொவுைன் ஊர் மன் றெ்திற் கு ் ப ன் று இவரவயெ்
மெடிெ் தின் னொமல் இரவையும் பகவலயும் அறியொமல் மயங் கி, ப யலற் று, வீை்டின்
பைைிப் பகுதியில் உை் ை கூவரயின் அடியில் உை் ை பலவகயில் கொல் கவை மொற் றி
மொற் றி வைெ்து இருக்க, கொைலுவைய பபரிய மவனகைில் சிறு பைிகவை ் ப ய் யும்
பைியொைர்கை் பகொை் ைின் நிறெ்வெ ஒெ்ெ நறுமைப் பபொருை்கை் அவரக்கும் கல் லில்
ந்ெனம் , கெ்தூரி மபொன் ற நறுமைமொன பபொருை்கவை அவரக்க, ைைநொை்டினர் ெந்ெ
பைை் வை நிறெ்வெயுவைய ைை்ைக் கல் பென் திவ யின் ந் ெனெ்துைன் பயன் பைொமல்
கிைக்க,
வசாற் வபாருள் : மவன உவற புறவின் ப ங் கொல் ம ைல் – இல் லெ்தில் ைொழும் புறொவின்
சிைப் புக் கொவலயுவைய ஆை் புறொ, இன் புறு பபவைபயொடு – ென் னுவைய இன் பம்
நுகரும் பபை் புறொவுைன் , மன் று மெர்ந்து உை்ைொது – ஊர் மன் றெ்திற் கு ் ப ன் று
இவரவயெ் மெடிெ் தின் னொமல் , இரவும் பகலும் மயங் கி - இரவையும் பகவலயும்
அறியொமல் மயங் கி, வகயற் று – ப யலற் று, மெவலப் பை் ைி – வீை்டின் பைைிப் பகுதியில்

உை் ை கூவரயின் அடியில் உை் ை பலவக, மொறுைன இருப் ப – கொல் கவை மொற் றி மொற் றி
வைெ்து இருக்க, கடியுவை வியல் நகர் – கொைலுவைய பபரிய மவனகை் , சிறு
குறுந்பெொழுைர்- சிறு பைிகவை ் ப ய் யும் பைியொைர்கை் , பகொை் உறை் நறுங் கல் –
பகொை் ைின் நிறெ்வெ ஒெ்ெ நறுமைப் பபொருை்கை் அவரக்கும் கல் , பல் கூை்டு மறுக நறுமைமொன பபொருை்கவை அவரக்க, ைைைர் ெந்ெ ைொன் மகை் ைை்ைம் – ைைநொை்டினர்
ெந்ெ, பென் புல மருங் கில் – பென் திவ யில் இருந்ெ, ொந்பெொடு துறப் ப – ந்ெனெ்துைன்
பயன் பைொமல் கிைக்க
மகளிை் நிலல
கூந்ெல் மகைிர் மகொவெ புவனயொர்,
பல் இருங் கூந்ெல் சில் மலர் பபய் ம் மொர்,
ெை் நறுந் ெகர முைரி பநருப் பு அவமெ்து 55
இருங் கொை் அகிபலொடு பைை் அயிர் புவகப் பக் (53-56)
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வபாருளுலை: பபை்கை் ெங் கை் கூந் ெலில் மலர் ் ரங் கவை அைியவில் வல. அைர்ந்ெ
கருவமயொனக் கூந்ெலில் ஒரு சில மலர்கவை மை்டுமம அைிய மைை்டி, ெகர மரெ்தின்
நறுமைமொன துை்டுகவை பநருப் பில் எரிெ்து அதில் கரிய அைர்ந்ெ (வைரம் பொய் ந்ெ)
அகில் மரெ்துை்டுகளுைன் பைை் வை கை்ை ருக்கவரவய ் ம ர்ெ்துப் புவகெ்ெனர்.

sa

ng

ai

la

kk

iy

வசாற் வபாருள் : கூந்ெல் மகைிர் மகொவெ புவனயொர் – பபை்கை் ெங் கை் கூந்ெலில்
மலர் ் ரங் கவை அைியவில் வல, பல் இருங் கூந்ெல் சில் மலர் பபய் ம் மொர் – அைர்ந்ெ
கருவமயொன கூந்ெலில் ஒரு சில மலர்கவை மை்டுமம அைிய மைை்டி, ெை் நறும் ெகர
முைரி பநருப் பு அவமெ்து – ெகரம் என் ற மரெ்தின் நறுமைமொன துை்டுகவை
பநருப் பில் எரிெ்து, நறுமை மரைவக, Wax- flower dog-bane, Tabernae montana, இருங் கொை்
அகிபலொடு – கரிய அைர்ந்ெ (வைரம் பொய் ந்ெ) அகிலுைன் , பைை் அயிர் புவகப் ப –
பைை் வை கை்ை ருக்கவரவயப் புவகப் ப
விசிறியும் சாளைமும்

வக ைல் கம் மியன் கவின் பபறப் புவனந்ெ
ப ங் மகை் ைை்ைஞ் சுருக்கிக் பகொடுந் ெறி ்
சிலம் பி ைொன் நூல் ைலந்ென தூங் க,
ைொன் உற நிைந்ெ மமனிவல மருங் கின் 60
மைனில் பை் ைிெ் பென் ைைி ெரூஉம்
மநர்ைொய் க் கை்ைவை திரியொது, திை் நிவலப்
மபொர்ைொய் க் கெைம் ெொபைொடு துறப் பக் (57-63)
வபாருளுலை: வகெ்பெொழிலில் ைல் லைன் அைகொக உருைொக்கிய சிைப் பு நிற
ஆலைை்ைம் (சுருக்கு விசிறி) சுருக்கி ைவைந் ெ மரெ்ெறியில் பெொங் கியது. அதில் சிலந்தி
பைை் வை நூலொல் கை்டிய ைவல பெொங் கியது. ைொனெ்வெெ் தீை்டும் உயர்ந்ெ மமலொன
இைெ்தில் உை் ை மைனிற் கொலெ்துப் படுக்வக அவறக்குெ் பென் றவலக் பகொை்டு ைரும்
திை்வமயொன நிவலவயயுவைய மநரொன ன் னலின் நன் கு பபொருந்திய கெவுகை் ,
கொற் று நுவைய முடியொெபடி திறவமயொக மூைப் பை்டுெ் ெொழிை்டுக் கிைந்ென.

வசாற் வபாருள் : வக ைல் கம் மியன் – வகெ்பெொழிலில் ைல் லைன் , கவின் பபறப்
புவனந்ெ – அைகொக உருைொக்கிய, ப ங் மகை் ைை்ைம் - சிைப் பு நிற ஆலைை்ைம் , சுருக்கி சுருக்கி, பகொடும் ெறி - ைவைந்ெ மரெ்ெறி, சிலம் பி – சிலந்தி, எை்டுக்கொல் பூ சி
் , ைொன்
நூல் ைலந் ென – பைை் வை நூலொல் கை்ைப் பை்ை, பைை் வை நூலொல் சூை் ந்ெ, தூங் க –
பெொங் க, ைொன் உற – ைொனெ்வெெ் தீை்ை, நிைந்ெ – உயர்ந்ெ, மமனிவல மருங் கின் –
மமலொன இைெ்தில் , மைனில் - மைனிற் கொலெ்தில் , பை் ைி - படுக்வக அவற, பென் ைைி பென் திவ யில் கொற் று, பென் றல் , ெரூஉம் – ெரும் , மநர்ைொய் க் கை்ைவை – மநரொன
ொைரம் , மநரொன ன் னல் , திரியொது – உலைொமல் , திை் நிவலப் மபொர்ைொய் க் கெைம் திை்வமயொன நிவலவயயுவைய நன் கு பபொருந்திய (இறுக்கமொன) கெவுகை் , ெொபைொடு
துறப் ப – ெொழிை்டுக் கிைப் ப
வநருப் லப விரும் புேல்
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கல் பலன் துைவல தூைலின் , யொைரும்
பெொகு ைொய் க் கன் னல் ெை்ைீர ் உை்ைொர், 65
பகு ைொய் ெ் ெைவில் ப ந் பநருப் பு ஆர (64-66)

am

.o

வபாருளுலை: ஒலியுைன் மவைெ் துைி தூவுைெொல் எல் மலொரும் குவிந்ெ ைொவயயுவைய
குைெ்தின் ெை்ைீவரக் குடிக்கவில் வல. பகுெ்ெொற் மபொன் ற ைொவயயுவைய பநருப் பு
வைக்கும் ை்டியின் சிைந்ெ பநருப் வப அனுபவிெ்ெனர்.
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வசாற் வபாருள் : கல் பலன் துைவல தூைலின் – ஒலியுைன் மவைெ் துைி தூவுைெொல் ,
யொைரும் - எல் மலொரும் , பெொகு ைொய் க் கன் னல் ெை்ைீர ் உை்ைொர் – குவிந்ெ
ைொவயயுவைய குைெ்தின் ெை்ைீவரக் குடிக்கவில் வல, பகு ைொய் ெ் ெைவில் –
பகுெ்ெொற் மபொன் ற ைொவயயுவைய பநருப் பு வைக்கும் ை்டி, ப ந்பநருப் பு – சிைந்ெ
பநருப் பு, ஆர – அனுபவிக்க
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ஆடல் மகளிைின் வசயல்

sa

ஆைல் மகைிர் பொைல் பகொைப் புைர்மொர்,
ெை்வமயின் திரிந்ெ இன் குரல் தீம் பெொவை
பகொம் வம ைரு முவல பைம் வமயில் ெவைஇ,
கருங் மகொை்டு ் சீறியொை் பை்ணு முவற நிறுப் ப (67-70)
வபாருளுலை: ஆடும் பபை்கை் , குைிரொல் ென் நிவலகுவலந்ெ ெங் களுவைய
யொைொனது பொை்டிவனக் பகொை் ளும் படி நரம் வபக் கூை்டுைெற் கொக, அென் இனிய ஒலி
எழுப் பும் நரம் புகவை, பபரிெொக எழும் ெங் களுவைய பைப் பமொன முவலகைில் ெைவி,
கரிய ெை்வையுவைய சிறிய யொழில் , பை்ைிற் கு ஏற் றொற் மபொல் சுருதி கூை்டினொர்கை் .
வசாற் வபாருள் : ஆைல் மகைிர் – ஆடும் பபை்கை் , பொைல் பகொை புைர்மொர் - யொை்
பொை்டிவனக் பகொை் ளும் படி நரம் வபக் கூை்டுைெற் கொக , ெை்வமயின் திரிந்ெ குைிர் சி
் யொல் ென் நிவலகுவலந்ெ, இன் குரல் – இனிய ஒலி, தீம் பெொவை – இனிய
நரம் புகை் , பகொம் வப ைருமுவல பைம் வமயில் – பபரிெொக எழும் ெங் கைின் முவலயின்
பைப் பெ்தில் , ெவைஇ – ெைவி, கருங் மகொை்டு ் சீறியொை் – கரிய ெை்வையுவைய சிறிய
யொை் , பை்ணு முவற நிறுப் ப முவறப் படி - பை்ைிற் கு ஏற் றொற் மபொல் சுருதி
கூை்டினொர்கை்

காேலை் பிைிந் தோலை ொட்டும் கூதிை்
கொெலர்ப் பிரிந்மெொர் புலம் ப பபயல் கவனந் து
கூதிர் நின் றன் றொல் (71-72)
வபாருளுலை: ெங் களுவைய கொெலர்கைிைமிருந்து பிரிந்ெைர்கை் ைருந்துமொறு மவை
மிகுந்ெது. குைிர் நிவலெ்ெது.
வசாற் வபாருள் : கொெலர்ப் பிரிந்மெொர் புலம் ப – ெங் களுவைய கொெலர்கைிைமிருந் து
பிரிந்ெைர்கை் ைருந்ெ, பபயல் கவனந்து – மவை மிகுந்ெது, கூதிர் நின் றன் றொல் – குைிர்
நிவலெ்ெது
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.................மொதிரம்
விரி கதிர் பரப் பிய வியல் ைொய் மை்டிலம்
இரு மகொல் குறி நிவல ைழுக்கொது குைக்கு ஏர்பு
ஒரு திறம் ொரொ அவர நொை் அமயெ்து, 75
நூல் அறி புலைர் நுை்ைிதின் கயிறு இை்டு,
மெஎம் பகொை்டு பெய் ைம் மநொக்கி,
பபரும் பபயர் மன் னர்க்கு ஒப் ப மவன ைகுெ்து (72-78)
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வபாருளுலை: திவ கைிமல விரிந்ெ கதிர்கவைப் பரப் பிய அகன் ற இைெ்வெயுவைய
கதிரைன் , இரை்டு மகொல் கை் நடும் பபொழுது நிைல் எந்ெப் பக்கமும் ொயொெ, மமற் குெ்
திவ யில் எழுகின் ற உ சி
் ப் பபொழுதில் , சிெ்திவரெ் திங் கைின் நடுப் பகல் மநரெ்தில் ,
நூவலக் கற் று அறிந்ெைர்கை் நுணுக்கெ்துைன் கயிற் றிவன இை்டு , திவ கவை மநொக்கி,
கைவுவை ைைங் கி, புகை் பபற் ற மன் னனுக்குப் பபொருெ்ெமொக அரை்மவனவயக் கை்டி
அவறகவைக் கூறுப் படுெ்தி,
வசாற் வபாருள் : மொதிரம் – திவ கை் , விரி கதிர் பரப் பிய – விரிந்ெ கதிர்கவைப்
பரப் பிய, வியல் ைொய் மை்டிலம் – அகன் ற இைெ்வெயுவைய கதிரைன் , இரு மகொல் குறி
நிவல ைழுக்கொது – இரை்டு மகொல் கை் நடும் பபொழுது எந் ெப் பக்கமும் ொயொது, குைக்கு
ஏர்பு – மமற் குெ் திவ யில் எழுகின் ற, ஒரு திறம் ொரொ – எந்ெப் பக்கமும் ொயொெ
சிெ்திவரெ் திங் கைின் , அவர நொை் அமயெ்து – நடுப் பகல் மநரெ்தில் , நூல் அறி புலைர் நூவலக் கற் று அறிந்ெைர்கை் , நுை்ைிதின் – நுணுக்கெ்துைன் , கயிறு இை்டு – நூவல
இை்டு, கயிற் றிவன இை்டு, மெஎம் பகொை்டு – திவ கவை மநொக்கி, பெய் ைம் மநொக்கி –
கைவுவை ைைங் கி, பபரும் பபயர் மன் னர்க்கு ஒப் ப – புகை் பபற் ற மன் னனுக்குப்
பபொருெ்ெமொக, மவன ைகுெ்து – அரை்மவனவயக் கை்டி அவறகவைக் கூறுப் படுெ்தி
அைண்மலன ொயில்
ஒருங் கு உைன் ைவைஇ, ஓங் கு நிவல ைவரப் பின்
பரு இரும் பு பிைிெ்து, ப ை் ைரக்கு உரீஇ, 80
துவை மொை் கெைம் பபொருெ்தி, இவை மொை்டு
நொபைொடு பபயரிய மகொை் அவம விழு மரெ்து

மபொது அவிை் குைவைப் புதுப் பிடி கொல் அவமெ்து,
ெொபைொடு குயின் ற மபொர் அவம புைர்ப்பின்
வக ைல் கம் மியன் முடுக்கலின் புவர தீர்ந்து 85
ஐயவி அப் பிய பநய் யைி பநடு நிவல
பைன் று எழு பகொடிபயொடு மைைம் ப ன் று புக,
குன் று குயின் றன் ன ஓங் கு நிவல ைொயில் (78-88)
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வபாருளுலை: ஒரும ர இைங் கவைபயல் லொம் ைவைெ்து, உயர்ந்ெ நிவலவயயுவைய
மதில் அருகில் , பருெ்ெ ஆைியொல் கை்டி, சிைப் பு அரக்வகெ் ெைவி, மொை்சிவமப் பை்ை
கெவுகவை ் ம ர்ெ்து, சிறப் பொக இவைெ்து, உெ்திரம் என் னும் விை்மீனின் பபயர்
பபற் ற மரெ்தின் பலவகவயக் கெவுக்கு மமமல வைெ்து (உெ்ெரக்கை்வை), மலரும்
குைவை பூப் மபொன் ற புதிய வகப் பிடிவய அவமெ்து , ெொபைொடு ம ர்ெ்ெ, பபொருந்துைெொய்
அவமந்ெ, வகெ்பெொழிலில் ைல் லவம உவையைன் இவைெ்ெெொல் இவைபைைி இல் லொது
இருந்ெது கெவு. அதில் பைை்கடுகின் ொந்தும் பநய் யும் ெைைப் பை்ைது. மபொரில் பைற் றி
பபற் று ைரும் உயர்ெ்திய பகொடியுைன் யொவனகை் புகுமொறு, மவலயில் குவைந்ெது மபொல்
உயர்ந்து இருந்ெது, அரை்மவனயின் ைொயில் .
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வசாற் வபாருள் : ஒருங் கு உைன் ைவைஇ – ஒரும ர இைங் கவைபயல் லொம் ைவைெ்து,
ஓங் கு நிவல ைவரப் பின் – உயர்ந்ெ நிவலவயயுவைய மதில் அருகில் , பரு இரும் பு
பிைிெ்து – பருெ்ெ ஆைியொல் கை்டி, ப ை் ைரக்கு உரீஇ – சிைப் பு அரக்வகெ் ெைவி,
துவை மொை் கெைம் பபொருெ்தி – மொை்சிவமப் பை்ை கெவுகவை ் ம ர்ெ்து, இவை
மொை்டு – சிறப் பொக இவைெ்து, நொபைொடு பபயரிய மகொை் – உெ்திரம் என் னும்
விை்மீனின் பபயர் பபற் ற மரெ்தின் பலவக (உெ்ெரக்கை்வை), அவம - அவமந்ெ, விழு
மரெ்து – சிறந்ெ மரெ்து (பபொ. மை. ம ொமசுந்ெரனொர் உவர - ஆ ் ொ, கருங் கொலி முெலிய
மரங் கை் ), மபொது அவிை் - மலரும் மலர்கை் , குைவை – நீ ல மலர், புதுப் பிடி கொல் அவமெ்து
– புதிய வகப் பிடி அவமெ்து, ெொபைொடு குயின் ற – ெொபைொடு ம ர்ெ்ெ, மபொர் அவம
புைர்ப்பில் – பபொருந் துைெொய் அவமந்ெ, வக ைல் கம் மியன் – வகெ்பெொழிலில்
ைல் லவம உவையைன் , முடுக்கலின் – இவைெ்ெெொல் , புவர தீர்ந்து – இவைபைைி
இல் லொது, ஐயவி அப் பிய - பைை்கடுகு அப் பிய, பநய் யைி – பநய் வயெ் ெைவி, பநடு
நிவல – உயர்ந்ெ நிவல, பைன் று எழு பகொடிமயொடு – மபொரில் பைற் றி பபற் று ைரும்
உயர்ெ்திய பகொடியுைன் , மைைம் ப ன் று புக – யொவனகை் புகுமொறு, குன் று குயின் றன் ன
– மவலயில் குவைந்ெது மபொல் , ஓங் கு நிவல ைொயில் – உயர்ந்ெ ைொயில்
முற் றம்
திரு நிவலபபற் ற தீது தீர் சிறப் பின்
ெரு மைல் பஞமிரிய திரு நகர் முற் றெ்து 90
பநடு மயிர் எகினெ் தூ நிற ஏற் வற
குறுங் கொல் அன் னபமொடு உகளும் முன் கவை (89-92)
வபாருளுலை: நிவலபபற் ற, ப ல் ைம் பவைெ்ெ அரை்மவன முற் றெ்தில் , குற் றமற் ற
சிறப் புவைய மைல் பகொை்டு ைந் து பரப் பப் பை்ைது. நீ ை்ை மயிவரயுவைய மொன் தூய
நிறெ்வெயுவைய குை்வையொன கொல் கவையுவைய ஆை் அன் னெ்துைன் ெொவிெ் துை் ைி
விவையொடியது.

வசாற் வபாருள் : திரு நிவலபபற் ற – திருமகை் நிவலபபற் ற, தீது தீர் சிறப் பின் –
குற் றமற் ற சிறப் புவைய, ெரு மைல் – பகொை்டு ைந்ெ மைல் , பஞமிரிய – பருப் பிய, திரு
நகர் - ப ல் ைம் பவைெ்ெ அரை்மவன, முற் றெ்து – முற் றெ்தில் , பநடு மயிர் எகின நீ ை்ை மயிவரயுவைய மொன் , தூ நிற - தூய நிறம் , ஏற் வற – ஆை், குறுங் கொல்
அன் னபமொடு – குறிய கொவலயுவைய அன் னெ்துைன் , உகளும் – ெொவிெ் திரியும் ,
முன் கவை – முற் றம்
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பவை நிவல முவனஇய பல் உவைப் புரவி
புல் உைொெ் பெவிை்டும் புலம் பு விடு குரபலொடு
நிலவுப் பயன் பகொை் ளும் பநடு பைை் முற் றெ்து, 95
கிம் புரிப் பகுைொய் அம் பைம் நிவறய
கலிை் ந்து வீை் அருவிப் பொடு விறந் து அயல,
ஒலி பநடும் பீலி ஒல் க பமல் இயல்
கலி மயில் அகவும் ையிர் மருை் இன் இவ
நைி மவல ் சிலம் பின் சிலம் பும் மகொயில் (93-100)
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வபாருளுலை: பந்தியில் நிற் பவெ பைறுெ்து அைர்ந்ெ பிைரி மயிவரயுவைய குதிவர
புல் வல உை்டு கவனெ்ெது, ெனிவம மெொற் றுவிெ்ெ குரலுைன் . நிலொவின் பயவன
மன் னர் நுகரும் படியொக ஒைியுவைய பபரிய முற் றெ்தில் சுறொ மீனின் ைொவயப் மபொன் று
பகுக்கப் பை்ை நீ ர்க்குைொயில் நிவறய நீ ர் கலங் கி அருவியொக மிகுந் ெ ஒலியுைன்
விழுந்ெது. அருகில் , ெவைெ்ெ நீ ை்ை மெொவக ஒதுங் க பமன் வமயொன ென் வமவயக்
பகொை்ை ப ருக்கொன மயில் கூவுகின் றது. மயிலின் குரல் ையிர் என் ற இவ க்
கருவியின் இனிவமயொன ஒலிவயப் மபொன் று உை் ைது. அைர்ந்ெ மவலயின் ஆரைொரம்
மபொல் ஆரைொரிெ்ெது அரை்மவன.
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குறிப் பு: அகநொனூறு 254-12 - பவை நிவல முனஇய விவன நவில் புரவி.
வசாற் வபாருள் : பவை நிவல முவனஇய - பந்தியில் நிற் க பைறுெ்து, பல் உவை புரவி –
அைர்ந்ெ பிைரி மயிவரயுவைய குதிவர, புல் உைொெ் பெவிை்டும் - புல் வல உை்டு
ஒலிக்கும் , புலம் பு விடு குரபலொடு - ெனிவம மெொற் றுவிெ்ெ குரலுைன் , நிலவுப் பயன்
பகொை் ளும் பநடு பைை் முற் றெ்து - நிலொவின் பயவன நுகரும் பபரிய ஒைியுவைய
முற் றெ்தில் , கிம் புரி பகு ைொய் – சுறொ மீனின் ைொவயப் மபொன் று பகுக்கப் பை்ை, அம் பைம்
– நீ ர்க்குைொய் , நிவறய - நிவறய, கலிை் ந்து வீை் அருவி - கலங் கி விழும் அருவி, பொடு
விறந்து – ஒலி மிகுந்து, அயல - அருகில் , ஒலி பநடும் பீலி ஒல் க - ெவைெ்ெ நீ ை்ை
மெொவக ஒதுங் க, பமல் இயல் கலி மயில் அகவும் – பமன் வமயொன ென் வமவயக்
பகொை்ை ப ருக்கொன மயில் கூவும் , ையிர் மருை் - ையிர் என் ற இவ க் கருவிவயப்
மபொன் று, இன் இவ - இனிவமயொன ஒலி, நைி மவல ் சிலம் பின் – அைர்ந்ெ மவலயின்
ஆரைொரம் மபொல் , சிலம் பும் மகொயில் – ஆரைொரிக்கும் அரை்மவன
அந் ேப் புைே்தின் அலமப் பு
யைனர் இயற் றிய விவன மொை் பொவை
வக ஏந் தும் ஐ அகல் நிவறய பநய் ப ொரிந்து ,

பரூஉெ்திரி பகொைீஇய குரூஉெ்ெவல நிமிர் எரி
அறு அறு கொவல மெொறு அவமைரப் பை்ைிப்
பல் மைறு பை் ைி பெொறும் பொய் இருை் நீ ங் க, 105
பீடு பகழு சிறப் பின் பபருந்ெவக அல் லது
ஆைைர் குறுகொ அருங் கடி ைவரப் பின் (101-107)
வபாருளுலை: கிமரக்கர்கை் இயற் றிய பெொழில் சிறப் புவைய பொவை விைக்குகைின்
வகயில் ஏந்ெப் பை்ை அைகொன எை்வைவய ஊற் றும் அகல் நிவறய எை்வைவய
ஊற் றி, பருெ்ெ திரிவயக் பகொளுெ்தி, அென் நிறெ்வெயுவைய மமல் பகுதிவய நிமிர்ெ்தி,
எை்பைய் குவறயும் பபொழுபெல் லொம் எை்வைவய ஊற் றிெ் திரிவயெ் தூை்டி, பல
அவறகைிலும் உை் ை பரந்ெ இருவை நீ க்கினொர்கை் . பபருவம பபொருந்தியைனும்
ெவலவம உவையைனுமொன பொை்டிய மன் னன் அல் லொது மைறு ஆைைர் எைரும் பநருங் க
முடியொெ அரிய கொைலுவைய எல் வலயில் ,
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குறிப் பு: பநய் என் ற ப ொல் பசுவின் பநய் க்கும் , எை்பைய் க்கும் உபமயொகிக்கப் பை்ைது.
நற் றிவை 175-4 - மீன் பநய் , நற் றிவை 215-5 - மீன் நிைம் பெொகுெ்ெ ஊன் பநய் .
முல் வலப் பொை்டு 48-49 - பநய் உமிை் சுவரயர் பநடுந்திரிக் பகொைீஇ வக அவம விைக்கம்
நந்துபெொறும் மொை்ை.
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வசாற் வபாருள் : யைனர் இயற் றிய விவன மொை் பொவை வக ஏந் தும் - கிமரக்கர்கை்
இயற் றிய பெொழில் சிறப் புவைய பொவை ென் னுவைய வககைில் ஏந் தும் , ஐ - வியப் பொன,
அைகொன, அகல் – அகல் , நிவறய பநய் ப ொரிந்து – நிவறய எை்வைவய ஊற் றி,
நிவறய பநய் வய ஊற் றி, பரூஉெ்திரி பகொைீஇய – பருெ்ெ திரிவயக் பகொளுெ்தி,
குரூஉெ்ெவல நிமிர் - நிறெ்வெயுவைய மமல் பகுதிவய நிமிர்ெ்தி , எரி – தீ சு
் ைர், அறு
அறு கொவல பெொறும் – எை்பைய் குவறயும் பபொழுபெல் லொம் , அவமைரப் பை்ைி –
எை்வைவய ஊற் றிெ் தூை்டி, பல் மைறு பை் ைி பெொறும் – பல அவறகைிலும் , பொய்
இருை் நீ ங் க – பரந்ெ இருை் நீ ங் க, பீடு பகழு சிறப் பின் பபருந்ெவகயல் லது – பபருவம
பபொருந்திய ெவலவமயுவைய பொை்டிய மன் னன் அல் லொது, ஆைைர் குறுகொ – மைறு
ஆைைர் பநருங் க முடியொெ, அருங் கடி ைவரப் பின் – அரிய கொைலுவைய எல் வலயில்
கருெலற

ைவர கை்ைன் ன மெொன் றல, ைவர ம ர்பு
வில் கிைந்ென் ன பகொடிய பல் ையின் ,
பைை் ைி அன் ன விைங் கும் சுவெ உரீஇ, 110
மைி கை்ைன் ன மொெ்திரை் திை் கொை்
ப ம் பு இயன் றன் ன ப ய் வுறு பநடுஞ் சுைர்,
உருைப் பல் பூ ஒருபகொடி ைவைஇ,
கருபைொடு பபயரிய, கொை்பு இன் நல் இல் (108-114)
வபாருளுலை: மவலவயக் கை்ைது மபொன் ற உயர்ந்ெ மெொற் றம் . மவலயில் உை் ை
ைொனவில் வலப் மபொன் று பல இைங் கைில் பகொடிகை் இருந் ென. பைை் ைிவயப் மபொன் ற
ொந் வெெ் ெைவியிருந் ெனர். நீ லமைிவயக் கை்ைொற் மபொல் கருவமயும்
திரை்சியுமுவைய தூை்கை் அங் கு இருந்ென. ப ம் பினொல் இயற் றியவெப் மபொல்
ப ய் யப் பை உயர்ந்ெ சுைர்கை் இருந்ென. ைடிைொன பல மலர்கவையுவைய ஒப் பற் ற

ைவைந்ெ பகொடிவயகவை ைவரந்திருந்ெனர். கருமைொடு பபயர்பபற் ற கருைவற
இருந்ெது, கொை்பெற் கு இனிவமயொன அந்ெ நல் ல இல் லெ்தில் .
குறிப் பு: கருபைொடு பபயரிய நல் இல் (114) - பபொ. மை. ம ொமசுந்ெரனொர் உவர கருபைொடு பபயரிய நல் இல் என் றது கருப் பக்கிருகம் என் றைொறு. வசம் புச் சுெை்:
புறநொனூறு 201 - ப ம் பு புவனந் து இயற் றிய ம ை் பநடும் புரிவ , அகநொனூறு 375,
புறநொனூறு 37 - ப ம் பு உறை் புரிவ , மதுவரக்கொஞ் சி 485 - ப ம் பு இயன் றன் ன
ப ஞ் சுைர், பநடுநல் ைொவை112 - ப ம் பு இயன் றன் ன ப ய் வுறு பநடுஞ் சுைர்.
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வசாற் வபாருள் : ைவர கை்ைன் ன மெொன் றல – மவலவயக் கை்ைதுப் மபொன் ற
மெொற் றம் , ைவர ம ர்பு வில் கிைந்ென் ன – மவலயில் உை் ை ைொனவில் வலப் மபொன் று,
பகொடிய – பகொடிகை் இருந்ென, பல் ையின் – பல இைங் கைில் , பைை் ைியன் ன சுவெ உரீஇ
– பைை் ைிவயப் மபொன் ற ொந் வெெ் ெைவி, மைி கை்டு அன் ன – நீ லமைிவயக்
கை்ைொற் மபொல் , மொெ்திரை் திை் கொை் – கருவமயும் திரை்சியுமுவைய தூை்கை் , ப ம் பு
இயன் றன் ன – ப ம் பொல் இயற் றியவெப் மபொல் , ப ய் வுறு பநடும் சுைர் – ப ய் யப் பை
உயர்ந்ெ சுைர், உருைப் பல் பூ - ைடிைொன பல மலர்கை் , ஒரு பகொடி ைவைஇ – ஒப் பற் ற
பகொடிவய ைவைெ்து, கருபைொடு பபயரிய - கருைவற என் று பபயர்பபற் ற,
கருப் பக்கிருகம் , கொை்பு இன் நல் இல் – கொை்பெற் கு இனிவமயொக உை் ை நல் ல இல் லம்
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ேலலவியின் கட்டில்
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ெ நொன் கு எய் திய பவை மருை் மநொன் ெொை் , 115
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் ைரி நுெல்
பபொருது ஒழி நொகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந் து,
சீரும் ப ம் வமயும் ஒப் ப ைல் மலொன்
கூர் உைிக் குயின் ற ஈர் இவல இவை இடுபு,
தூங் கு இயல் மகைிர் வீங் கு முவல கடுப் பப் 120
புவை திரை்டிருந்ெ குைெ்ெ இவை திரை்டு
உை் ைி மநொன் முெல் பபொருந்தி அடி அவமெ்து,
மபர் அைவு எய் திய பபரும் பபயர் பொை்டில் (115-123)
வபாருளுலை: நொற் பது ையவெ அவைந்ெ, பவை முரவ ப் மபொன் று ைலிவமயொன
கொல் கவையும் , மபொரில் புகைவைந்ெ, உயர்ந்ெ அைகுவைய, பநற் றியில்
ைரிகவையுவைய, மபொரில் புகை் பபற் ற, மபொரில் வீை் ந்ெ யொவனயின் ெொனொக விழுந் ெ
ெந்ெங் கைின் பக்கங் கவை ் ப துக்கி, சீருைனும் ப ம் வமயொகவும் ைல் லைனொன ெ ் ன்
கூர்வமயொன உைியொல் ப துக்கிய இரை்டு இவலகவை இவையில் இை்டு , கர்ப்பெ்ெொல்
அவ ந்து நைக்கும் பபை்கைின் வீங் கிய முவலகவைப் மபொல் பக்கங் கை் திரை்டு
இருந்ெ குைெ்வெ உவையைொய் க் கை்டிலுக்கும் கொலுக்கும் இவைமய உை் ை இைெ்தி ல்
பபொருெ்தி, திரை்டு, பூை்வைப் மபொன் ற உறுப் புகவைப் பபொருெ்தி , கொல் கவை
அவமெ்து, பபரியெொக ் ப ய் ெ பபரும் புகவையுவைய ைை்ைக்கை்டில் .
வசாற் வபாருள் : ெ நொன் கு – நொற் பது, எய் திய – அவைந்ெ, பவை மருை் – பவை
முரவ ப் மபொன் று (மருை் ஓர் உைமவுருபு - பெொல் . பபொ. 286) அல் லது பவை முரப ன் று
மருளும் , மநொன் ெொை் – ைலிவமயொன கொல் கை் , இகல் மீக்கூறும் - மபொரில் புகை் பபற் ற,
ஏந்து எழில் - உயர்ந்ெ அைகு, ைரி நுெல் – பநற் றியில் ைரி, பபொருது ஒழி நொகம் - மபொரில்

அழிந்ெ யொவன, ஒழி எயிறு – விழுந்ெ ெந்ெங் கை் , அருகு எறிந் து – பக்கங் கைில் ப துக்கி,
சீரும் ப ம் வமயும் ஒப் ப – சீருைனும் ப ம் வமயொகவும் , ைல் மலொன் – ைல் லைன் , ெ ் ன் –
ெ ் ன் , கூர உைிக் குயின் ற – கூர்வமயொன உைியொல் ப துக்கிய, ஈரிவல – இரை்டு
இவலகை் , இவை இடுபு - இவையில் இை்டு, தூங் கு இயல் மகைிர் – கர்ப்பெ்ெொல் அவ ந்து
நைக்கும் பபை்கை் , வீங் கு முவல கடுப் ப – வீங் கிய முவலகவைப் மபொல் , புவை திரை்டு
இருந்ெ – பக்கங் கை் திரை்டு இருந்ெ, குைெ்ெ – குைெ்வெ உவையைொய் , இவை திரை்டு –
கை்டிலுக்கும் கொலுக்கும் இவைமய உை் ை இைம் திரை்டு, உை் ைி மநொன் முெல் –
பூை்வைப் மபொன் று, பைங் கொயெ்வெப் மபொன் று, பபொருெ்தி – பபொருெ்தி, அடி அவமெ்து கொல் கவை அவமெ்து, மபரைவு எய் திய பபரும் பபயர் பொை்டில் – பபரியெொக ் ப ய் ெ
பபரும் புகவையுவைய ைை்ைக்கை்டில்
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மவை மொை் நுை் இவை பபொலிய பெொவை மொை்டு
முெ்துவை ் ொமலகம் நொற் றி குெ்துறுெ்து, 125
புலிப் பபொறிக் பகொை்ை பூங் மகை் ெ் ெை்ைெ்துெ்
ெகடு கை் புவெயக் பகொைீஇெ் துகை் தீர்ந்து
ஊை்டுறு பல் மயிர் விவரஇ, ைய மொன்
மைை்ைம் பபொறிெ்து, வியன் கை் கொனெ்து
முல் வலப் பல் மபொது உறைப் பூ நிவரெ்து, 130
பமல் லிதின் விரிந்ெ ம க்வக மமம் பைெ்
துவை புைர் அன் னெ் தூ நிறெ் தூவி
இவை அவை மமம் பைப் பொய் அவை இை்டு ,
கொடி பகொை்ை கழுவுறு கலிங் கெ்துெ்
மெொடு அவம தூ மடி விரிந்ெ ம க்வக (124-135)
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வபாருளுலை: மூை்டுைொய் ் சிறப் பொகப் பபொருந்திய நுை்ைிய நூல் பபொலியெ்
பெொடுெ்ெ சிறந்ெ முெ்துக்கவையுவைய பலகைிகை் மபொன் ற பெொைர்மொவலகவைக்
கை்டிலின் மமல் பகுதிவய ் சுற் றிெ் பெொங் கவிை்டு , புலியின் பபொறிகவைப் பபொறிெ்ெ
அைகிய நிறெ்வெயுவைய ெை்ைம் மபொன் ற ெகடுகவைக் கை்டிலின் கூவரயில் இைம்
மவறயும் படி பபொருெ்தி, குற் றமற் ற, பல நிறங் களும் ஊை்ைப் பை்ை மயிவரக் கலந்து
உை் மை வைக்கப் பை்ை, சிங் கெ்வெ மைை்வையொடும் கொை்சிவயயும் , அகன் ற
இைெ்வெயுவைய கொை்டில் மலரும் முல் வலயுைன் அவெப் மபொன் ற பல மலர்கவையும்
ைவரந்ெ மபொர்வையின் மமல் , துவையுைன் இவைந்ெ அன் னெ்தின் தூய மயிருவைய
அவைவய மமன் வமயுை்ைொக விரிெ்து, அென் மமல் ெவலயவைகவை இை்டு,
கஞ் சிவயக் பகொை்ை துவைெ்ெ துைியில் , மலர் இெை் களுைன் விரிெ்ெ தூய படுக்வக.
குறிப் பு: ைய மொன் மைை்ைம் பபொறிெ்து (128-129) - ந சி
் னொர்க்கினியர் உவர - சிங் கம்
முெலியைற் வற மைை்வையொடுகின் ற பெொழில் கவைப் பபொறிெ்ெ ெகடுகவை வைெ்து.
வசாற் வபாருள் : மவை - மூை்டுைொய் , மொை் – மொை்பு, நுை் இவை பபொலிய – நுை்ைிய
நூல் பபொலிய, பெொவை – பெொடுெ்ெல் , மொை்டு – சிறந்து, முெ்துவை –
முெ்துக்கவையுவைய, ொமலகம் நொற் றி - பலகைிகை் மபொன் ற பெொைர்மொவலகவைெ்
பெொங் கவிை்டு, குெ்துறுெ்து – குெ்தி, புலிப் பபொறி பகொை்ை – புலியின் பபொறிகவைக்
பகொை்ை, பூங் மகை் ெ் ெை்ைெ்து - அைகிய நிறெ்வெயுவைய ெை்ைெ்து, ெகடு – ெகடு, கை்

புவெய – இைம் மவறய, பகொைீஇ – மகொர்ெ்து, துகை் தீர்ந்து – குற் றமற் ற, ஊை்டுறு பன்
மயிர் விவரஇ - பல நிறங் களும் ஊை்ைப் பை்ை மயிவரக் கலந்து , ையமொன் மைை்ைம்
பபொறிெ்து - சிங் கம் மைை்வையொடுைவெப் பபொறிெ்து, வியன் கை் கொனெ்து - அகன் ற
இைெ்வெயுவைய கொை்டில் , முல் வலப் பல் மபொது உறை – முல் வலயுைன் பல மலர்கவைக்
கலந் து, பூ நிவரெ்து - மலர்கவை நிரம் பப் பபொறிெ்து, பமல் லிதின் விரிந்ெ ம க்வக பமல் லிெொக விரிெ்ெ மபொர்வை, மமம் பை – மமமல, மமன் வமயுை்ைொக, துவை புைர்
அன் னெ் தூ நிறெ் தூவி – துவையுைன் இவைந்ெ அன் னெ்தின் தூய மயிர், இவை
அவை - இவைந்ெ அவை, மமம் பை பொய் – மமன் வமயுை்ைொக விரிெ்து, அவையிை்டு
– ெவலயவைகவை இை்டு, கொடி பகொை்ை – கஞ் சிவயக் பகொை்ை, கழுவுறு கலிங் கெ்து
– துவைெ்ெ துைியில் , மெொடு அவம - மலர் இெை் களுைன் , தூ மடி - தூய மடி, விரிெ்ெ
ம க்வக - விரிெ்ெ படுக்வக
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ஆரம் ெொங் கிய அலர் முவல ஆகெ்துப்
பின் அவம பநடு வீை் ெொைெ் துவை துறந் து
நல் நுெல் உலறிய சில் பமல் ஓதி,
பநடு நீ ர் ைொர் குவை கவைந்பென குறுங் கை்
ைொயுவற அழுெ்திய ைறிது வீை் கொதின் , 140
பபொலந்பெொடி தின் ற மயிர் ைொர் முன் வக
ைலம் புரி ைவைபயொடு கடிவக நூல் யொெ்து,
ைொவைப் பகுைொய் கடுப் ப ைைக்குறுெ்து ்
ப ை் விரல் பகொைீஇய ப ங் மகை் விைக்கெ்துப்
பூந்துகில் மரீஇய ஏந்து மகொை்டு அல் குல் 145
அம் மொசு ஊர்ந்ெ அவிர் நூல் கலிங் கபமொடு
புவனயொ ஓவியம் கடுப் ப (136-147)
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வபாருளுலை: முெ்து மொவலவயெ் ெொங் கிய பபரிய முவலகவையுவைய மொர்பின்
பின் னொல் நீ ை்ை கூந்ெல் பெொங் கியது. கைைனிைமிருந்து பிரிந்ெெொல் அைளுவைய
அைகிய பநற் றி ஒைிவய இைந்ெது. பநற் றியில் உலர்ந்ெ பமன் வமயொன கூந்ெல்
பைர்ந்திருந்ெது. மிகுதியொன ஒைிவயயுவைய நீ ை்ை கொெைிகவை நீ க்கி ெொளுவற என் ற
கொெைிகவை அைிந்திருந்ெொை் ைடுவுவைய சிறிது பெொங் கும் கொதுகைில் . பபொன்
ைவையல் கை் ெழும் பு உை்ைொக்கிய மயிவரயுவைய முன் வகயில் ைலம் புரி ்
ங் கினொல் ப ய் ெ ைவையல் களுைன் கொப் பு நூவலக் கை்டியிருந்ெொை் . ைொவை மீனின்
பகுெ்ெ ைொவயப் மபொலெ் மெொன் றும் ைவைந்ெ சிைப் பு நிறமுவைய மமொதிரெ்வெ ்
ப ை் விரலில் அைிந்திருந்ெொை் . பமன் வமயொன ஆவைவய முன் பு இடுப் பில் அைிந்ெ
அைை் இப் பபொழுது மொசு உவைய ஒைியுவைய நூல் ஆவையுைன் புவனயொெ ஓவியெ்வெப்
மபொன் று இருந் ெொை் .
குறிப் பு: பின் அலம வநடு வீழ் ோழ (137) - ந சி
் னொர்க்கினியர் உவர - குெ்துெல்
அவமந்ெ பநடிய ெொலி நொை் வீை் ந்து கிைெ்ெல் , பின் னுெல் அவமந்ெ பநடிய மயிர்
பெொங் க என் பொரும் உைர்.
வசாற் வபாருள் : ஆரம் ெொங் கிய அலர் முவல ஆகெ்து – முெ்து மொவலவயெ் ெொங் கிய
பபரிய முவலகவையுவைய மொர்பில் , பின் அவம – பின் னொல் , பநடு - பநடிய, வீை் -

வீை் ந்ெ, ெொை – பெொங் க, துவை துறந் து – கைைனிைமிருந் து பிரிந் து, நன் நுெல் –
அைகிய பநற் றி, உலறிய – உலர்ந்ெ, ஒைி இைந்ெ, சில் பமல் ஓதி – சில பமன் வமயொன
கூந்ெல் , பநடு நீ ர் ைொர் குவை – மிகுதியொன ஒைியுவைய நீ ை்ை கொெைி, கவைந்பென –
நீ க்கி விை, குறுங் கை் – சிறிய இைம் , சிறிய ஓை்வை, ைொயுவற – ெொளுவற என் ற கொெைி,
அழுெ்திய – அழுெ்திய, ைறிது வீை் கொதின் – சிறிது பெொங் கும் கொதுகைில் , பபொலந் பெொடி
- பபொன் ைவையல் கை் , தின் ற – ெழும் பு உை்ைொக்கிய, மயிர் ைொர் முன் வக –
மயிவரயுவைய முன் வக, ைலம் புரி ைவைபயொடு – ைலம் புரி ் ங் கினொல் ப ய் ெ
ைவையல் களுைன் , கடிவக நூல் நயெ்து – கொப் பு நூவலக் கை்டி, ைொவைப் பகுைொய் –
ைொவை மீனின் பகுெ்ெ ைொய் , கடுப் ப – மபொல, ைைக்குறுெ்து - ைவைெ்து, ப ை் விரல் சிைந்ெ விரல் , பகொைீஇய – அைிந் து, ப ங் மகை் விைக்கெ்து – சிைப் பு நிறமுவைய
மமொதிரெ்து, பூந் துகில் மரீஇய – பமன் வமயொன ஆவைவய அைிந்ெ, ஏந் து மகொை்டு
அல் குல் – உயர்ந்ெ ைவைவிவனயுவைய இடுப் புக்கு க் கீை் இருக்கும் பகுதி, அம் மொசு
ஊர்ந்ெ – மொசு உவைய, அவிர் நூல் – ஒைியுவைய நூல் , கலிங் கபமொடு – ஆவையுைன் ,
புவனயொ ஓவியம் கடுப் ப – புவனயொெ ஓவியெ்வெப் மபொன் று
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……………………………………….புவனவு இல்
ெைிர் ஏர் மமனிெ் ெொய சுைங் கின் ,
அம் பவைெ் ெவைஇய பமன் மெொை் முகிை் முவல
ைம் பு விசிெ்து யொெ்ெ ைொங் கு ொய் நுசுப் பின் , 150
பமல் இயல் மகைிர் நல் அடி ைருை (147-151)
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ேலலவியின் அடிலய ெருடும் வசவிலியை்
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வபாருளுலை: ஒப் பவன இல் லொெ ெைிர் மபொன் ற மமனிவயயும் , பரந்ெ மெமவலயும் ,
அைகிய மூங் கிவலப் மபொன் ற திரை்ை பமன் வமயொன மெொைிவனயும் , க வ
்
யினொல்
இறுக்கமொகக் கை்டிய ெொமவர பமொை்டிவனப் மபொன் ற முவலகவையும் , ைவைந்ெ
அவ யும் இவைவயயுமுவைய பமன் வமயொன பபை்கை் , அரசியின் நல் ல அடிவயெ்
ெைை,

sa

வசாற் வபாருள் : புவனவு இல் - ஒப் பவன இல் லொெ, ெைிர் ஏர் மமனி – ெைிர் மபொன் ற
உைல் , ெொய சுைங் கின் – பரந்ெ மெமவலயும் , அம் பவை – அைகிய மூங் கில் , ெவைஇய –
திரை்ை, ைவைந்ெ, பமன் மெொை் – பமன் வமயொன மெொை் , முகிை் முவல – ெொமவர
பமொை்டிவனப் மபொன் ற முவலகை் , ைம் பு விசிெ்து யொெ்ெ – க வ
்
இறுக்கமொகக் கை்டிய,
ைொங் கு ொய் நுசுப் பின் – ைவைந்ெ அவ யும் இவைவயயுவைய, பமல் இயல் மகைிர் –
பமன் வமயொன பபை்கை் , நல் அடி ைருை – நல் ல அடிவயெ் ெைை
தேற் றும் வசவிலியை்
நவர விரொவுற் ற நறு பமன் கூந்ெல்
ப ம் முக ் ப விலியர் வகம் மிகக் குழீஇ,
குறியவும் பநடியவும் உவர பல பயிற் றி,
இன் மன ைருகுைர் இன் துவைமயொர் என 155
உகெ்ெவை பமொழியவும் (152-156)
வபாருளுலை: நவர மயிர் கலந் ெ நறுமைமுவைய பமன் வமயொன கூந்ெவல உவைய
சிைந்ெ முகெ்வெயுவைய ப விலிகை் , மிகுதியொகெ் திரை்டு, குவறைொகவும்

மிகுதியொகவும் ப ொற் கவைப் பல முவற கூறி, "விவரவில் ைருைொர் உன் னுவைய இனிய
கைைர்" என மனதுக்கு இனியைற் வற கூறவும் ,
வசாற் வபாருள் : நவர விரொவுற் ற – நவர மயிர் கலந்ெ, நறு பமன் கூந்ெல் –
நறுமைமுவைய பமன் வமயொன கூந்ெல் , ப ம் முக ் ப விலியர் – சிைந்ெ
முகெ்வெயுவைய ப விலிகை் , வகம் மிகக் குழீஇ – மிகுதியொகெ் திரை்டு, குறியவும்
பநடியவும் – குவறைொகவும் மிகுதியொகவும் , உவர பயிற் றி – ப ொற் கவைப் பல முவற
கூறி, இன் மன ைருகுைர் – இன் துவைமயொர் – விவரவில் ைருைொர் உன் னுவைய இனிய
கைைர், என- என் று, உகெ்ெவை – மனதுக்கு இனியைற் வற, மகிை் சி
் ெருைனைற் வற,
பமொழியவும் – கூறவும்
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.......................ஒல் லொை் , மிகக் கலுை் ந்து,
நுை் ம று ைழிெ்ெ மநொன் நிவலெ் திரை் கொல்
ஊறொ ைறு முவல பகொைீஇய கொல் திருெ்திப்
புதுைது இயன் ற பமழுகு ப ய் பைமிவ ெ்
திை் நிவல மருப் பின் ஆடு ெவலயொக, 160
விை் ஊர்பு திரிெரும் வீங் கு ப லல் மை்டிலெ்து
முரை் மிகு சிறப் பின் ப ல் ைபனொடு நிவலஇய
உமரொகிைி நிவனைனை் மநொக்கி, பநடிது உயிரொ,
மொ இெை் ஏந்திய மலிந் து வீை் அரிப் பனி
ப ை் விரல் கவைக்கை் ம ர்ெ்தி ் சில பெறியொப் 165
புலம் பபொடு ைதியும் (156-166)
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வபாருளுலை: அைை் ஆறுெல் அவையவில் வல. மிகவும் அழுெொை் . அைை் அமர்ந்திருந் ெ
கை்டிலில் நுை்ைிய ொதிலிங் கம் ெைைப் பை்டு அென் ைலிவமயொன திரை்ை கொல் கைில்
குைெ்வெப் மபொன் ற பகுதிகை் பபொருெ்ெப் பை்டிருந்ென. புதிெொக இயற் றிய, பமழுகு
மெய் ெ்ெ மமல் பகுதியில் ைலிவமயொன பகொம் புைன் மமை ரொசி (ஆடு) முெலொக
விை்ைில் ஊர்ந்து திரியும் ஓவியம் இருந்ெது. கதிரைனிைமிருந் து மொறுபொடு மிகுந்ெ
சிறப் புவைய நிலமைொடு நிவலயொக நின் ற உமரொகிைிவய நிவனெ்து, உமரொகிைிவயப்
மபொல் பிரிவின் றிெ் ெொன் இல் வலமய என் று ைருந்தினொை் . பபருமூ சு
் விை்ைொை் .
கருவமயொன இெை் கை் பகொை்ை அைளுவைய கை்கைிலிருந்து மிகுந்ெ பமன் வமயொன
கை்ைீர ்ெ் துைிகை் விழுந்ென. ென் னுவைய சிைந்ெ விரல் கவைக் கவைக்
கை்ைிைெ்தில் ம ர்ெ்து கை்ைீர ்ெ் துைிகவைெ் பெறிெ்ெொை் . ெனிவமயில் ைசிக்கும் ,
வசாற் வபாருள் : ஒல் லொை் – அைை் ஆறுெல் அவையவில் வல, மிகக் கலுை் ந்து – மிகவும்
அழுது, நுை் ம று ைழிெ்ெ – நுை்ைிய ொதிலிங் கெ்வெெ் ெைவி, மநொன் நிவல திரை்
கொல் – ைலிவமயொன திரை்ை கொல் கை் , ஊறொ ைறுமுவல - குைெ்வெப் மபொன் ற (பொல்
ஊறொெ என் பது குைெ்வெக் குறிக்கின் றது), பகொைீஇய கொல் திருெ்தி – கொல் களுைன்
பபொருெ்தி, புதுைது இயன் ற – புதிெொக இயற் றிய, பமழுகு ப ய் - பமழுகு மெய் ெ்ெ,
பைமிவ – மமமல, திை் நிவல மருப் பின் – ைலிவமயொன பகொம் புைன் , ஆடு - ஆடு,
ெவலயொக – முெலொக, விை் ஊர்பு - விை்ைில் ஊரும் , திரி ெரும் – திரியும் , வீங் கு
ப லல் - மமமல ப ல் லுெல் , மை்டிலெ்து – கதிரைனின் , முரை் மிகு – மொறுபொடு மிகுந் ெ,
சிறப் பின் - சிறப் புவைய, ப ல் ைபனொடு – நிலமைொடு, நிவலஇய – நிவலயொக நின் ற,

உமரொகிைி நிவனைனை் - உமரொகிைிவய நிவனெ்து, மநொக்கி – மநொக்கி, பநடிது உயிரொ
– பபருமூ சு
் விை்டு, மொ இெை் - கருவமயொன இெை் கை் , ஏந்திய – உயர்ந்ெ, மலிந் து வீை்
அரி பனி – மிகுந்ெ பமன் வமயொன கை்ைீர ்ெ் துைிகை் (ஐெொகிய கை்ைீர ்ெ் துைி - பபொ.
மை. ம ொமசுந்ெரனொர்), ப ை் விரல் கவைக்கை் ம ர்ெ்தி – சிைந்ெ விரல் கவைக் கவைக்
கை்ைிைெ்தில் ம ர்ெ்து, சில பெறியொ – சில துைிகை் பெறிெ்து, புலம் பபொடு ைதியும் –
துன் பெ்துைன் ைசிக்கும் , ெனிவமயில் ைசிக்கும்
வகாற் றலெலய தெண்டல்
........ நலங் கிைர் அரிவைக்கு
இன் னொ அரும் பைர் தீர விறல் ெந்து
இன் மன முடிக தில் அம் ம (166-168)
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வபாருளுலை: அன் பு மிக்க இைம் பபை்ைிற் கு, தீவமயொக இருக்கின் ற பபரும்
மைெவன தீர, மன் னன் பைற் றி அவைந் து உைமன ைர மைை்டும் . இது எங் கை் விருப் பம் .
எங் கை் மைை்டுமகொவைக் மகை்டு அருளுைொயொக பகொற் றவைமய!
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குறிப் பு: பபொ. மை. ம ொமசுந்ெரனொர் உவர - இது பைற் றிப் பபொருை்டுக்
பகொற் றவைவயப் பரவுைொை் (பொரொை்டுைொை் ) ஒருெ்தியின் கூற் றொகக் கூறப் பை்ைது.
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வசாற் வபாருள் : நலங் கிைர் அரிவைக்கு – அன் பு மிக்க இைம் பபை்ைிற் கு , இன் னொ –
தீவம, அரும் பைர் தீர – பபரும் மைெவனெ் தீர, விறல் ெந் து – பைற் றி அவைந்து, இன் மன
முடிக – உைமன முடிெ்து ைருக, தில் – ஓர் அவ
ப
்
ொல் , அம் ம – மகை்பொயொக
பகொற் றவைமய
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அைசனின் நிலல
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.............................மின் அவிர்
ஓவைபயொடு பபொலிந்ெ விவன நவில் யொவன
நீ ை் திரை் ெைக்வக நில மிவ ப் புரை, 170
கைிறு கைம் படுெ்ெ பபருஞ் ப ய் ஆைைர்
ஒைிறு ைொை் விழுப் புை் கொைிய, புறம் மபொந்து,
ைைந்வெெ் ெை் ைைி எறிபெொறும் நுைங் கிெ்
பெற் கு ஏர்பு இவறஞ் சிய ெவலய நன் பல
பொை்டில் விைக்கில் பரூஉ சு
் ைர் அைல, 175
மைம் பு ெவல யொெ்ெ மநொன் கொை் எஃகபமொடு
முன் மனொன் முவற முவற கொை்ைப் பின் னர் (168-177)
குறிப் பு: பொை்டில் விைக்கில் (175) - ந சி
் னொர்க்கினியர் உவர - பல் கொல் விைக்கில் .
புறநொனூறு 19 – யொவனெ் தூம் புஉவைெ் ெைக்வக ைொபயொடு துமிந் து நொஞ் சில் ஒப் ப நில
மிவ ப் புரை.
வபாருளுலை: ஒைியுவைய முக ஆபரைங் களுைன் பபொலிந் ெ, மபொர்ெ்பெொழிவலக் கற் ற
யொவனகைின் நீ ை்ை திரை்ை பபரிய தும் பிக்வககை் நிலெ்தின் மமல் விழும் படி ஆை்
யொவனகவைக் பகொன் று, பபரிய மற ப
்
யவல ப ய் ெ மறைர்கைின் ஒைியுவைய

ைொைினொல் ஏற் பை்ை புை்வைக் கொை பைைிமய ைந்ெொன் மன் னன் . குைிர்ந்ெ ைொவைக்
கொற் று வீசும் பபொழுபெல் லொம் அவ ந்து பெற் கில் உயர்ந்து ொய் ந் து பருெ்ெ சுைருைன்
எரியும் நல் ல பல ைை்ை விைக்குகை் எரிந்ென. மைப் ப இவலகவை மமமல கை்டிய
ைலிவமயொன கொம் வபயுவைய மைபலொடு மன் னனுக்கு முன் நைக்கும் பவைெ் ெவலைன் ,
முவறயொக மன் னனுக்கு பொ வறயில் உை் ைைற் வறக் கொை்ை, அென் பின் ,
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வசாற் வபாருள் : மின் அவிர் ஒவைபயொடு – ஒைியுவைய முக ஆபரைங் களுைன் ,
பபொலிந்ெ – பபொலிவு பபற் ற, விவன நவில் யொவன – மபொர்ெ்பெொழிவலக் கற் ற யொவன,
நீ ை் திரை் ெைக்வக – நீ ை்ை திரை்ை பபரிய தும் பிக்வக, நில மிவ ப் புரை – நிலெ்தின்
மமல் விை, கைிறு கைம் படுெ்ெ – ஆை் யொவனகவைக் பகொன் ற, பபருஞ் ப யல் ஆைைர் –
பபரிய மற ப
்
யவல ் ப ய் ெ மறைர்கை் , ஒைிறு ைொை் – ஒைியுவைய ைொை் , விழுப் புை்
கொைிய – கொயெ்ெொல் ஏற் பை்ை புை்வைக் கொை, புறெ்மெ மபொந்து – பைைிமய ைந்து,
ைைந்வெெ் ெை் ைைி – குைிர்ந்ெ ைொவைக் கொற் று, எறிபெொறும் நுைங் கி –
வீசும் பபொழுபெல் லொம் , பெற் கு ஏர்பு – பெற் கில் உயர்ந்து, இவறஞ் சிய - குனிந்ெ, ெவலய
– மமல் பகுதியுைன் , நன் பல – நல் ல பல, பொை்டில் விைக்கில் – ைை்ை விைக்குகைில் ,
பரூஉ சு
் ைர் அைல – பருெ்ெ சுைர் எரிய, மைம் பு ெவல யொெ்ெ – மைப் ப இவலகவை மமமல
கை்டிய, மநொன் கொை் – ைலிவமயொன கொம் பு, எஃகபமொடு – மைபலொடு, முன் மனொன் –
மன் னனுக்கு முன் நைக்கும் பவைெ் ெவலைன் , முவற முவற கொை்ை – முவறயொகக் கொை்ை,
பின் னர் – அென் பின்
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மைி புறெ்து இை்ை மொெ்ெொை் பிடிபயொடு
பருமம் கவையொப் பொய் பரிக் கலி மொ
இருஞ் ம ற் றுெ் பெருவின் எறி துைி விதிர்ப்ப , 180
புவை வீை் அம் துகில் இைையின் ெழீஇ
ைொை் மெொை் மகொெ்ெ ைன் கை் கொவை
சுைல் மிவ அவமெ்ெ வகயன் , முகன் அமர்ந்து,
நூல் கொல் யொெ்ெ மொவல பைை் குவை
ெை் பைன் று அவ இ ெொ துைி மவறப் ப, 185
நை் பைன் யொமெ்தும் பை் ைி பகொை் ைொன் ,
சிலபரொடு திரிெரும் மைந்ென் ,
பலபரொடு முரைிய பொ வறெ் பெொழிமல (177-188)

வபாருளுலை: மைிகவைெ் ெம் மமமல பகொை்ை பபரிய கொல் கவையுவைய பபை்
யொவனகமைொடு இருந்ெ, பக்கவர கவையப் பைொெ பொயும் ப ருக்கொன குதிவரகை் , கரிய
ம ற் றிவனயுவைய பெருவில் , ெங் கை் மமல் விழும் நீ ர்ெ்துைிகவை உைம் வப சிலிர்ெ்து ்
சிெற் றின. மெொைிலிருந்து ைழுக்கி விழுந் ெ அைகிய ஆவைவய இைதுபுறமொகெ் ெழுவி,
ைொவைெ் மெொைில் பெொங் கவிை்ை ைலிவமயொன இவைஞனின் மெொை் மமல் வகவய
வைெ்திருந்ெொன் மன் னன் . ென் னுவைய மறைர்களுக்கு மகிை் சி
் ஏற் படுமொறு முகம்
பபொருந்தி இருந்ெொன் அைன் . நூலொல் பெொடுெ்ெ முெ்து ் ரங் கவையுவைய மன் னனின்
குவை ஒலியுைன் அவ ந்து மவைெ் துைிகவை அைன் மமல் விைொெைொறு மவறெ்ெது.
மிகுந்ெ இருை்ைொன நடு இரவிலும் அைன் தூங் கவில் வல. சில மறைர்களுைன்
திரிகின் றொன் , பலமரொடு மொறுபை்டுப் மபொர்ெ்பெொழில் ப ய் யும் பொை்டிய மன் னன் .
வசாற் வபாருள் : மைிப் புறெ்து இை்ை – மைிகவை இை்ை, மொெ்ெொை் பிடிபயொடு – பபரிய
கொல் கவையுவைய பபை் யொவனகமைொடு, பருமம் கவையொ – பக்கவர கவையப் பைொெ,
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பொய் பரிக் கலிமொ – பொயும் ப ருக்கொன குதிவரகை் , இருஞ் ம ற் று பெருவின் – கரிய
ம ற் றிவனயுவைய பெருவில் , எறி துைி விதிர்ப்ப – மமல் விழும் நீ ர்ெ்துைிகவை உைம் வப
சிலிர்ெ்து ் சிெற, புவை வீை் அம் துகில் – மெொைிலிருந்து விழுந்ெ அைகிய ஆவை,
இைையின் ெழீஇ – இைதுபுறமொகெ் ெழுவி, ைொை் மெொை் மகொெ்ெ – ைொவைெ் மெொைில்
மகொெ்ெ, ைன் கை் கொவை – ைலிவமயொன இவைஞன் , சுைல் மிவ – மெொை் மமல் ,
அவமெ்ெ வகயன் – வகவய வைெ்ெைன் , முகன் அமர்ந்து – முகம் பபொருந்தி, நூல் கொல்
யொெ்ெ மொவல – நூலொல் கை்டிய மொவல, பைை்குவை - பைை் வைக் குவை, முெ்துக்குவை,
ெை் பைன் று அவ இ – ஒலியுைன் அவ ந் து, ெொ துைி மவறப் ப – மவைெ் துைிகவை
மவறக்க, நை் பைன் யொமெ்தும் – மிகுந்ெ இருை்ைொன நடு இரவிலும் , பை் ைி பகொை் ைொன் அைன் தூங் கவில் வல, சிலபரொடு – சில மறைர்களுைன் , திரிெரும் மைந்ென் – திரியும்
மன் னன் , பலமரொடு முரைிய – பலமரொடு மொறுபை்ை (ெவலயொலங் கொனெ்துப் மபொரில்
பொை்டியன் ம ர ம ொை மன் னர்கவையும் ஐந்து மைைிர்கவையும் மெொற் கடிெ்ெொன் ),
பொ வறெ் பெொழிமல – மபொர்ெ்பெொழில்

