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குறிஞ் சிப் பாட்டு

சங் க இலக்கியக் கல் வி மன்றம்
பதின்மூன்றாவது நிலல – தும் லப
எளிய உலை: லவதேகி
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பாடியவை் - கபிலை்
திலை - குறிஞ் சி
துலற - அறே்தோடு நிற் றல்
பாவலக - ஆசிைியப் பா
தமாே்ே அடிகள் – 261
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புலவர் கபிலர், பிரகத்தன் என்ற ஆரிய மன்னனுக்கு, தமிழரின் களவு
ஒழுக்கத்ததப் பற் றியும் கற் பு ஒழுக்கத்ததப் பற் றியும் விவரிக்கும் பாடல்
குறிஞ் சிப் பாட்டு.
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குறிஞ் சிப் பாட்டு என்ற பபயர் குறிஞ் சித் திதைதயப் பற் றிய பாடல் . குறிஞ் சி
என்பது புைர்ததல உரிப் பபாருளாகக் பகாை்ட திதை. நச்சினார்க்கினியர்
கூற் று, "இதற் குக் குறிஞ் சி என்று பபயர் கூறினார். இயற் தகப் புைர்ச்சியும்
பின்னர் நிகழுவின் புைர்ச்சிகளுக்கு நிமித்தங் களும் கூறுதலின், அன்றியும்
முதலானும் கருவாலும் குறிஞ் சிக்குரியாகவவ கூறுதலானும் அப் பபயர்
கூறினார்".
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இந்தப் பாடல் வதாழி பசவிலியிடம் கூறும் கூற் றாக அதமந் துள் ளது.
அகத்திதையில் களவு ஒழுக்கம் , கற் பு ஒழுக்கம் என்ற இரை்டு பிரிவுகள்
உை்டு. இவ் விரை்தடயும் இதைத்து நிற் பது அறத்பதாடு நிற் றலாகும் .
ததலவியின் களவு ஒழுக்கத்தத பவளிப் படுத்துதல் அறத்பதாடு நிற் றல் ஆகும் .
ததலவி, வதாழி, பசவிலி, நற் றாய் ஆகியவர்கள் அறத்பதாடு நிற் பதுை்டு.
அறத்பதாடு நிற் றலின் விதளவு, ததலவிதய அவள் விரும் பிய ததலவனுடன்
கற் பு வாழ் க்தகயில் இதைப் பதாகும் . ததலவிதயத் ததலவனுக்குத்
திருமைம் பசய் வித்தல் ஆகும் .
தோழி தசவிலிலய அணுகி தவை்டுேல்
அன்னாய் வாழி! வவை்டு அன்தன, ஒை்ணுதல்
ஒலி பமன் கூந்தல் என் வதாழி வமனி
விறல் இதழ பநகிழ் த்த வீவு அரும் கடு வநாய் ,
அகலுள் ஆங் கை் அறியுநர் வினாயும் ,
பரவியும் , பதாழுதும் , விரவு மலர் தூயும் , 5
வவறு பல் உருவில் கடவுள் வபைி,
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நதறயும் விதரயும் ஓச்சியும் , அலவுற் று,
எய் யா தமயதல, நீ யும் வருந்துதி (1-8)
தபாருளுலை: தாவய நீ நீ டு வாழ் வாயாக! நான் கூறுவததக் வகட்பாயாக!
ஒளியுதடய பநற் றிதயயும் அடர்ந்த பமன்தமயான கூந்ததலயும் உதடய என்
வதாழியின் வமனியில் அைிந்த சிறப் பான அைிகலன்கதள நழுவச் பசய் த
அழிக்க முடியாத பகாடூர வநாதயக் கை்டு, அகன்ற ஊரில் உள் ள,
நடக்கப் வபாவதத அறிவிக்கும் கட்டுவிச்சி வவலன் முதலிவயாதரக் வகட்டும் ,
பவவ் வவறு உருவங் களில் உள் ள கடவுதளப் வபைியும் , பாராட்டியும் ,
வைங் கியும் , பல நிற மலர்கதளக் கலந்து தூவியும் , அகில் முதலிய நறுமைப்
புதகதயயும் , சந்தனம் முதலிய நறுமைப் பபாருட்கதளயும் பசலுத்தி,
கலக்கமுற் று, காரைம் அறியாது, மயக்கமுதடயவளாக நீ யும் வருந்துகின்றாய் .
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குறிப் பு: அகநானூறு 156 - கள் ளும் கை்ைியும் தகயுதறயாக நிதலக் வகாட்டு
பவள் தள நாள் பசவிக் கிடாஅய் நிதலத் துதறக் கடவுட்கு உளப் பட ஓச்சித்
தைி மருங் கு அறியாள் யாய் அழ மைி மருள் வமனி பபான் நிறம் பகாளவல.
அகநானூறு 48 -அன்னாய் வாழி வவை்டு அன் தன நின் மகள் பாலும்
உை்ைாள் பழங் கை் பகாை்டு நனி பசந்தனள் என வினவுதி, நற் றிதை 351 இளதம தீர்ந்தனள் இவள் என வள மதன அருங் கடிப் படுத்ததன ஆயினும்
சிறந்து இவள் பசந்தனள் என்பது உைராய் பல் நாள் எவ் வ பநஞ் சபமாடு
பதய் வம் வபைி வருந்தல் வாழி வவை்டு அன்தன.
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தசாற் தபாருள் : அன்னாய் வாழி - தாவய நீ நீ டு வாழ் வாயாக, வவை்டு அன்தன
- நான் கூறுவததக் வகட்பாயாக, ஒள் நுதல் - ஒளியுதடய பநற் றி, ஒலி பமன்
கூந்தல் – அடர்ந்த பமன்தமயான கூந்தல் , என் வதாழி வமனி – என் வதாழியின்
வமனி, விறல் இதழ - சிறப் பான அைிகலன்கள் , பநகிழ் த்த – நழுவச் பசய் த,
வீவு அரும் கடு வநாய் – அழிக்க முடியாத பகாடூர வநாய் , அகலுள் - அகன்ற
ஊரில் , ஆங் கை் - அங் வக, அறியுநர் - நடக்கப் வபாவதத அறிபவர்கள்
(கட்டுவிச்சி வவலன் முதலிவயார்), வினாயும் – வகட்டும் , பரவியும் - பாராட்டியும் ,
பதாழுதும் - வைங் கியும் , விரவு மலர் தூயும் - பல நிற மலர்கதளக் கலந்து
தூவியும் , வவறு பல் உருவில் கடவுள் வபைி - வவறு பல உருவங் களில் உள் ள
கடவுதளப் வபைி, நதறயும் - அகில் முதலிய நறுமைப் புதகயும் , விதரயும் சந்தனம் முதலிய நறுமைப் பபாருட்களும் , ஓச்சியும் - பசலுத்தியும் , அலவுற் று கலக்கமுற் று, எய் யா - காரைம் அறியாதம, தமயதல - மயக்கமுதடயாய் ,
நீ யும் - நீ யும் , வருந்துதி - வருந்துகின்றாய்
தோழியின் தசால் வன்லம
நல் கவின் பதாதலயவும் , நறும் வதாள் பநகிழவும் ,
புள் பி்றர் அறியவும் , புலம் பு வந்து அதலப் பவும் , 10
உள் கரந்து உதறயும் உய் யா அரும் படர்,
பசப் பல் வன்தமயின் பசறித்து, யான் கடவலின், (9-12)
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தபாருளுலை: என் வதாழியின் சிறப் பான அழகு பகடவும் , அவளுதடய
நறுமைமான வதாள் பமலியவும் , தக வதள வழுக்கி விழுவதத பிறர்
அறியவும் , தனிதமயில் அவள் வருந்தவும் , அவள் பநஞ் சின் உள்
மதறந்திருக்கும் தாங் க முடியாத அரிய வநாதய, என் பசால் லின் வன்தமயால்
அவதள பநருக்கி, கூறுமாறு நான் ஏவுவதால் ,
தசாற் தபாருள் : நல் கவின் பதாதலயவும் - சிறப் பான அழகு பகடவும் , நறும்
வதாள் பநகிழவும் - நறுமைமான வதாள் பமலியவும் , புள் - தக வதள, பிறர்
அறியவும் - பிறர் அறியவும் , புலம் பு வந்து அதலப் பவும் - தனிதமயில்
வருந்தவும் , உள் கரந்து உதறயும் - பநஞ் சின் உள் மதறந்திருக்கும் , உய் யா
அரும் படர் - தாங் க முடியாத அரிய வநாய் , பசப் பல் வன்தமயின் - பசால் லின்
வன்தமயால் , பசறித்து - பநருக்கி, யான் கடவலின் – நான் ஏவுவதால்
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அறம் உலைக்கும் ேலலவியின் ஆற் தறாைாே் துன்பம்
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“முத்தினும் , மைியினும் , பபான்னினும் , அத்துதை
வநர்வருங் குதரய கலங் பகடின் புைரும் ,
சால் பும் , வியப் பும் , இயல் பும் குன்றின், 15
மாசறக் கழீஇ வயங் கு புகழ் நிறுத்தல்
ஆசறு காட்சி ஐயர்க்கும் அந்நிதல
எளிய என்னார் பதால் மருங் கு அறிஞர்,
மாதரும் மடனும் ஓராங் குத் தைப் ப
பநடுந்வதர் எந்தத அருங் கடி நீ வி, 20
இருவவம் ஆய் ந்த மன்றல் இதுபவன
நாம் அறி உறாலின் பழியும் உை்வடா?
ஆற் றின் வாரார் ஆயினும் ஆற் ற
ஏதன உலகத்தும் இதயவதால் நமக்பகன”,
மான் அமர் வநாக்கம் கலங் கிக் தகயற் று, 25
ஆனாச் சிறுதமயள் இவளும் வதம் பும் (13-26)

தபாருளுலை: என் வதாழி கூறுகின்றாள் , “முத்தினாலும் மைியினாலும்
பபான்னினாலும் , அளவுக்கு ஏற் றபடி இதைத்து இயற் றப் பட்ட அைிகலன்கள்
பாழ் பட்டால் , அவற் தறச் வசர்த்து இதைக்க முடியும் . சான்றான்தமயும்
பபருதமயும் ஒழுக்கமும் பகட்டால் , மாசற் ற விளங் கும் புகதழ பதழய
நிதலக்குக் பகாை்டு வருதல் , குற் றமில் லாத காட்சிதய உதடய
சான்வறார்க்கும் அது எளிதமயான பசயல் என்று கூற மாட்டார்கள் , பதழய
நூல் கதள அறிந்த அறிஞர்கள் . பபற் வறாரும் அவர்கள் வதர்ந்பதடுப்பவர்க்கு
என்தனக் பகாடுக்க எை்ணுவததயும் என்னுதடய மடதமயும் , ஒரு வசரக் பகட,
உயர்ந்த வததர உதடய என் தந்ததயின் அரிய காவதலக் கடந்து, இருவரும்
வதர்ந்த, களவு மைம் இது என நாம் தாயிடம் கூறுமிடத்து, பழியும் உை்வடா?
அறிவுறுத்திய பின்னர், இதசந்து வாராது இருப்பினும் , பபாறுத்திருக்க, இம் தம
மாறி மறுதம அதடந்த பபாழுது நான் அதடய வவை்டும் ”.
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மாதனப் வபான்ற அமர்ந்த வநாக்கத்தத உதடய என் வதாழி வருந்தி,
பசயலற் று, ஆற் ற முடியாத வநாய் உதடயவளாகத் வதம் புகின்றாள் .
குறிப் பு: ஆய் ந் ே மன்றல் (21) - பபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர - யானும்
ததலவனுவம வதர்ந்துபகாை்ட களவு மைம் , நச்சினார்க்கினியர் உதர - இந்த
மைம் ததலவனும் யானும் பபருதமயும் உரனும் அச்சமும் நாணும் நுணுகிய
நிதலயால் பிறந்த கந்தருவ மைபமன்று.
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தசாற் தபாருள் : முத்தினும் மைியினும் பபான்னினும் - முத்தினாலும்
மைியினாலும் பபான்னினாலும் , அத்துதை வநர்வரும் – அளவுக்கு ஏற் றபடி
இதைத்து இயற் றுதலால் வதான்றும் , குதரய – ஓர் அதச, கலங் பகடின் அைிகலன் பாழ் பட்டால் , புைரும் - வசர்க்க முடியும் , சால் பும் வியப் பும்
இயல் பும் குன்றின் - சான்றான்தமயும் பபருதமயும் ஒழுக்கமும் பகட்டால் ,
மாசறக் கழீஇய - அழுக்கு இல் லாது கழுவி, வயங் கு புகழ் - விளங் கும் புகழ் ,
அந்நிதல நிறுத்தல் - பதழய நிதல உை்டாக நிற் கச் பசய் தல் , ஆசு அறு காட்சி
ஐயர்க்கும் - குற் றமில் லாத காட்சிதய உதடய சான்வறார்க்கும் , அந்நிதல எளிய
என்னார் – அது எளிதமயான பசயல் என்று கூற மாட்டார்கள் , பதால் மருங் கு
அறிஞர் – பதழய நூல் கதள அறிந்த அறிஞர்கள் , மாதரும் – பபற் வறாரும் ,
மடனும் - மடதமயும் , ஓராங் கு – ஒன்று வசர, தைப் ப – பகட, பநடுந்வதர் எந்தத –
உயர்ந்த வததர உதடய என் தந்தத, அருங் கடி நீ வி – அரிய காவதலக் கடந்து,
இருவவம் ஆய் ந்த – இருவரும் வதர்ந்த, மன்றல் – களவு மைம் , இது என – இது
என, நாம் அறி உறாலின் – நாம் தாயிடம் கூறுமிடத்து, பழியும் உை்வடா –
பழியும் உை்வடா, ஆற் றின் – அறிவுறுத்திய பின்னர், வாரார் ஆயினும் –
இதசந்து வாராது இருப் பினும் , ஆற் ற – பபாறுத்திருக்க, ஏதன உலகத்தும்
இதயவதால் நமக்பகன – இம் தம மாறி மறுதம அதடந்த பபாழுது தான்
நமக்கு எய் துவதாக உள் ளது, மான் அமர் வநாக்கம் – மாதனப் வபான்ற அமர்ந்த
வநாக்கம் , கலங் கிக் தகயற் று – வருந்தி பசயலற் று, ஆனா சிறுதமயள் – ஆற் ற
முடியாத வநாய் உதடயவள் , இவளும் வதம் பும் – என் வதாழி வதம் புகின்றாள்
ேன்னிலல கூறும் தோழி
இகல் மீக் கடவும் இரு பபரு வவந்தர்
விதன இதட நின்ற சான்வறார் வபால,
இரு வபர் அச்சவமாடு யானும் ஆற் றவலன். (27-29)
தபாருளுலை: பதகதமயுடன் தாக்கும் இரை்டு பபரிய வவந்தர்கள் இருவதர
ஒன்றுவசர்க்கும் பைியில் இருக்கும் சான்வறார் வபால, உனக்கும் என்
வதாழிக்கும் இதடவய, நான் அச்சத்துடன் மிகவும் வருந்தி இருக்கின்வறன்.
தசாற் தபாருள் : இகல் மீக் கடவும் – பதகதமயுடன் தாக்கச் பசய் யும் , இரு பபரு
வவந்தர் – இரை்டு பபரிய வவந்தர்கள் , விதனயிதட நின்ற – இருவதரயும்
ஒன்றுவசர்க்கும் பைியில் இருந்த, சான்வறார் வபால – சான்வறார் வபால, இரு
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வபர் அச்சவமாடு – உனக்கும் என் வதாழிக்கும் இதடவய அச்சத்துடன், யானும்
ஆற் றவலன் – நானும் பபரிதும் வருந்துகின்வறன்
ேலலவியின் மனம் கூறும் தோழி
பகாடுப் பின் நன் கு உதடதமயும் , குடி நிரல் உதடதமயும் , 30
வை்ைமும் துதையும் பபாரீஇ எை்ைாது,
எமிவயம் துைிந்த ஏமம் சால் அருவிதன
நிகழ் ந்த வை்ைம் நீ நனி உைரச்
பசப் பல் , ஆன்றிசின், சினவாதீவமா! (30-34)
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தபாருளுலை: மகட் பகாதட பகாடுக்குமிடத்தில் எல் லாம் நன்றாக முடியும்
என்பததயும் , ததலவனின் குடியும் தன்னுதடய குடியும் ஒத்தது என்பததயும் ,
ததலவனின் பை்புகதளயும் , அவனது சுற் றத்தாரின் இயல் தபதயயும்
ஒப் பிட்டு நிதனக்காது, நாங் கள் தனியாக, துைிந்து களவு ஒழுக்கத்தின்
காவதல உதடய, அரிய பசயதல நடத்திவனாம் . நீ அறிவதற் கு, அது நடந்த
வை்ைம் நான் கூறுகின் வறன். சினம் பகாள் ளாவத!
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தசாற் தபாருள் : பகாடுப் பின் - மகதள பகாடுக்குமிடத்தில் , நன் கு
உதடதமயும் – எல் லாம் நன்றாக முடியும் என்பததயும் , குடி நிரல் உதடதமயும்
– ததலவனின் குடியும் தன்னுதடய குடியும் ஒத்தது என்பததயும் , வை்ைமும் –
பை்புகளும் , துதையும் – அவனது சுற் றத்தாரும் , பபாரீஇ – ஒப் பிட்டு,
எை்ைாது – நிதனக்காது, எமிவயம் – நாங் கள் தனியாக, துைிந்த ஏமம் சால் –
துைிந்த காவலுதடய, அரு விதன – அரிய பசயல் , நிகழ் ந்த வை்ைம் – நடந்த
வை்ைம் , நீ நனி உைர – நீ நன்றாக அறிய, பசப் பல் ஆன்றிசின் – உனக்கு
கூறுகின்வறன், சினவாதீவமா – சினம் பகாள் ளாவத
ேலலவதனாடு ேலலவிக்கு ஏற் பட்ட தோடை்பின் தோடக்கம்
திலனப் புனம் காவல்
“பநல் பகாள் பநடு பவதிர்க்கு அைந்த யாதன 35
முத்து ஆர் மருப் பின் இறங் கு தக கடுப் ப,
துய் த்ததல வாங் கிய புனிறு தீர் பபருங் குரல் ,
நல் வகாள் சிறு திதனப் படு புள் ஓப் பி
எல் பட வருதியர்” என நீ விடுத்தலின், (35-39)
தபாருளுலை: “விதததய உதடய மூங் கிதல வமல் வநாக்கி நின்ற யாதன,
தன்னுதடய முத்துக்கள் நிதறந்த தந்தத்தில் இறக்கி தவத்த தும் பிக்தகதயப்
வபால, பஞ் தசப் வபான்ற வமல் பகுதி உதடய, வதளந்த, முதிர்ந்த, பபரிய
பகாத்துக்கதள நன்றாகத் தன்னிடம் பகாை்ட சிறு திதனதயத் தாக்கும்
பறதவகதள விரட்டி விட்டு, கதிரவன் மதறயும் பபாழுதில் திரும் பி
வருவீர்களாக”, என்றுக் கூறி நீ அனுப் பியதால் ,
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குறிப் பு: யாலனயின் ேந் ேே்தில் முே்து: அகநானூறு 282 - வால் மருப் பு ஒடிய
உக்க பதை் நீ ர் ஆலி கடுக்கும் முத்தபமாடு, நற் றிதை 202 - புலி பபாரச்
சிவந்த புலால் அம் பசங் வகாட்டு ஒலி பல் முத்தம் , புறநானூறு 161 - முத்துப் படு
முற் றிய உயர் மருப்பு ஏந்திய வதர மருள் வநான் பகடு, புறநானூறு 170 பவை்வகாடு பயந்த ஒளி திகழ் முத்தம் , பதிற் றுப் பத்து 32 - முத்துதட மருப் பின்,
கலித்பதாதக 40 - முத்து ஆர் மருப்பின், திருமுருகாற் றுப் பதட 304 பபருங் களிற் று முத்துதட வான்வகாடு தழீஇ, குறிஞ் சிப் பாட்டு 36 - முத்து ஆர்
மருப் பின், மதலபடுகடாம் 518 - முத்துதட மருப் பின்.
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தசாற் தபாருள் : பநல் பகாள் – விதததய உதடய, பநடு பவதிர்க்கு – உயர்ந்த
மூங் கிதல, அைந்த யாதன – வமல் வநாக்கி நின்ற யாதன, முத்து ஆர்
மருப் பின் – முத்துக்கள் நிதறந்த தந்தத்தில் , இறங் கு தக கடுப் ப – இறக்கி
தவத்த தும் பிக்தகதயப் வபால, துய் த்ததல – பஞ் தசப் வபான்ற வமல் பகுதி,
வாங் கிய – வதளந்த, புனிறு தீர் – ஈன்ற அைிதம தீர்ந்த, முதிர்ந்த, பபருங் குரல்
– பபரிய பகாத்துக்கள் , நல் வகாள் - நன்றாகத் தன்னிடம் பகாை்ட, சிறு திதன
– சிறு திதன, படு புள் – தாக்கும் பறதவகள் , ஓப் பி – விரட்டி விட்டு, எல் பட –
கதிரவன் மதறயும் பபாழுதில் , வருதியர் என – திரும் பி வருவீர்களாக என்று, நீ
விடுத்தலின் – நீ கூறி அனுப்பியதால்
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பறலவ ஓட்டும் பாலவயை்
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கலி பகழு மர மிதசச் வசவைான் இதழத்த 40
புலி அஞ் சு இதைம் ஏறி, அவை்,
சாரல் சூரல் ததக பபற வலந்த
தழலும் , தட்தடயும் , குளிறும் , பிறவும் ,
கிளி கடி மரபின ஊழ் ஊழ் வாங் கி,
உரவுக் கதிர் பதறூஉம் உருப் பு அவிர் அமயத்து, (40-45)
தபாருளுலை: ஆரவாரம் மிகுந்த மரத்தின் உச்சியில் , திதனப் புனத்தின்
காவலாளி பசய் த, புலிதய அஞ் சுவதற் குக் காரைமான பரைில் ஏறி, அங் கு
மதலச் சரிவில் உள் ள பிரம் பினால் அழகாகப் பின்னிய தழல் என்ற
கருவிதயயும் , தட்தட என்ற கருவிதயயும் , குளிர் என்ற கருவிதயயும் ,
பிறவற் தறயும் , கிளிதய ஓட்டும் முதறப்படி முதற முதறயாகக் தகயில்
பகாை்டு, ஞாயிற் றின் மிகுந்த கதிர்கள் சுடும் பவட்பத்துடன் அதமந்த
ஒளியுதடய வவதளயில் ,
குறிப் பு: தழல் என்பது தகயால் சுற் றும் பபாழுது ஒலிதய எழுப் பும் கருவி,
தட்தட - மூங் கிதலப் பிளந்து தட்டி ஒலி எழுப் பும் கருவி, குளிர் - மூங் கிதல
வீதைதயப் வபால கட்டித் பதறித்து ஒலி எழுப் பும் கருவி.
தசாற் தபாருள் : கலி பகழு – ஆரவாரம் மிகுந்த, மர மிதச வசவைான் இதழத்த
– மரத்தின் உச்சியில் புனத்தில் பரைில் இருக்கும் காவலாளி பசய் த, புலி அஞ் சு
இதைம் – புலிதய அஞ் சுவதற் கு காரைமான பரை், புலி அஞ் சும் பரை், ஏறி –
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ஏறி, அவை் – அங் கு, சாரல் – மதலச் சரிவு, சூரல் – பிரம் பு, ததக பபற –
அழகாக, வலந்த – பின்னிய, தழலும் - தழல் என்ற கருவிதயயும் , தட்தடயும் –
தட்தட என்ற கருவிதயயும் , குளிறும் – குளிர் என்ற கருவிதயயும் , பிறவும் –
பிறவற் தறயும் , கிளி கடி மரபின் – கிளிதய ஓட்டும் முதறப் படி, ஊழ் ஊழ் –
முதற முதறயாக, வாங் கி – தகயில் பகாை்டு, உரவுக் கதிர் - ஞாயிற் றின்
மிகுந்த கதிர்கள் , பதறூஉம் – சுடும் , உருப்பு – பவட்பம் , அவிர் அமயத்து –
ஒளியுதடய வவதளயில்
மலை தபாழிந் ே நை்பகல் தநைம்
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விசும் பு ஆடு பறதவ வீழ் பதிப் படர,
நிதற இரும் பபளவம் குதறபட முகந்து பகாை்டு
அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின்,
முரசு அதிர்ந்தன்ன இன் குரல் ஏற் பறாடு,
நிதர பசலல் நிவப்பின் பகாை்மூ மயங் கி, 50
இன்னிதச முரசின் சுடர்ப் பூை் வசஎய்
ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங் கு இதல எஃகின
மின் மயங் கு கருவிய கல் மிதசப் பபாழிந்பதன, (46-53)
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தபாருளுலை: வானத்தில் பறக்கும் பறதவகள் தாங் கள் விரும் பும்
கூடுகளுக்குச் பசல் லுமாறு, நீ ர் நிதறந்த பபரிய கடல் குதறயுமாறு, முகில்
கூட்டங் கள் நீ தர அள் ளிக் பகாை்டு, அகன்ற வானத்தில் வீசுகின்ற காற் றுடன்
கலப் பதால் , முரசு அதிர்ந்தாற் வபான்ற இனிய குரதல உதடய இடியுடன் கூடி
வரிதசயாக வமவல பசன்று கலங் கி, இனிய இதசதய உதடய முரசிதனயும்
ஒளியுதடய அைிகலன்கதளயும் உதடய முருகன், பதகவர்கதளக்
பகால் லும் பபாருட்டு, தகயில் பகாை்ட விளங் கும் இதலதயயுதடய வவல்
ஆயுதத்ததப் வபான்று உள் ள மின்னலுடனும் இடியுடனும் கூடிய
பதாகுதியுதடயதாக, மதல மீது பபாழிந்தன.
தசாற் தபாருள் : விசும் பு ஆடு பறதவ – வானத்தில் பறக்கும் பறதவகள் , வீழ்
பதிப் படர – தாங் கள் விரும் பும் கூடுகளுக்கு பசல் ல, நிதற இரும் பபளவம் –
நிதறந்த பபரிய கடல் , குதறபட முகந்து பகாை்டு – குதறயுமாறு நீ தர
அள் ளிக் பகாை்டு, அகல் இரு வானத்து – அகன்ற வானத்தில் , வீசு வளி –
வீசுகின்ற காற் று, கலாவலின் – கலப் பதால் , முரசு அதிர்ந்தன்ன – முரசு
அதிர்ந்தாற் வபால் , இன் குரல் – இனிய குரல் , ஏற் பறாடு – இடியுடன், நிதர பசலல்
- வரிதசயாக பசல் லல் , நிவப்பின் – வமவல, பகாை்மூ – முகில் , மயங் கி –
கலங் கி, இன்னிதச முரசின் – இனிய இதசதய உதடய முரசிதனயும் ,
சுடர்ப்பூை் – ஒளியுதடய அைிகலன்கள் , வசஎய் – முருகன், ஒன்னார்க்கு –
பதகவர்க்கு, ஏந்திய – தகயில் பகாை்ட, இலங் கு இதல எஃகின் – விளங் கும்
இதலதயயுதடய வவதலப் வபான்று, மின் மயங் கு கருவிய – மின்னலுடனும்
இடியுடனும் கூடிய பதாகுதியுதடயதாக, கல் மிதசப் பபாழிந்பதன – மதல மீது
பபாழிந்ததால்
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அருவியில் ஆடிய அைிலவயை்
அை்ைல் பநடுங் வகாட்டு இழிதரு, பதள் நீ ர்
அவிர் துகில் புதரயும் அவ் பவள் அருவி, 55
தவிர்வு இல் வவட்தகவயம் தை்டாது ஆடிப்
பளிங் கு பசாரிவு அன்ன பாய் சுதன குதடவுழி,
நளி படு சிலம் பில் பாயம் பாடிப்
பபான் எறி மைியின் சிறுபுறம் தாழ் ந்த எம்
பின்னிருங் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி, 60
உள் ளகம் சிவந்த கை்வைம் . (54-61)
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தபாருளுலை: ததலவனின் பநடிய மதல உச்சியிலிருந்து விழுகின்ற பதளிந்த
நீ தரயுதடய, விளங் குகின்ற, துைிதயப் வபான்ற அழகிய பவள் தள அருவியில் ,
நீ ங் குதல் இல் லாத விருப் பமுதடயவர்களாக ஒழிவின்றி விதளயாடி,
பளிங் கிதனக் கதரத்து பசாரிந்தாற் வபான்ற அகன்ற சுதனயில் குதடந்து
விதளயாடும் இடத்வத, அடர்ந்த மதலயில் , எங் கள் மனதுக்கு ஏற் றாற் வபால்
பாடி, பபான்னில் பதிக்கப் பட்ட நீ ல மைிதயப் வபால, எங் கள் சிறிய முதுகில்
தாழ் ந்து கிடந்த பின்னப் பட்ட கூந்ததலப் பிழிந்து உலர்த்திவனாம் . உள் ளிடம்
சிவந்த கை்களுதடயவர்களாக ஆவனாம் .
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தசாற் தபாருள் : அை்ைல் பநடுங் வகாட்டு – ததலவனின் பநடிய மதல
உச்சியிலிருந்து, இழிதரு – விழுகின்ற, பதள் நீ ர் – பதளிந்த நீ ர், அவிர் துகில் –
விளங் குகின்ற துைி, ஒளியுதடய துைி, புதரயும் – வபால, அவ் பவள் அருவி –
அழகிய பவள் தள அருவி, தவிர்வு இல் - நீ ங் குதல் இல் லாத, வவட்தகவயம் –
விருப் பமுதடவயாமாய் , தை்டாது – ஒழிவின்றி, ஆடி – விதளயாடி, பளிங் கு
பசாரிவு அன்ன – பளிங் கிதனக் கதரத்து பசாரிந்தாற் வபால் , பாய் சுதன –
அகன்ற சுதன, அகன்ற குளம் , குதடவுழி – குதடந்து விதளயாடும் இடத்வத,
நளி படு சிலம் பில் – அடர்ந்த மதலயில் , பாயம் பாடி – மனதுக்கு ஏற் றாற் வபால்
பாடி, பபான் எறி மைியின் – பபான்னில் பதிக்கப் பட்ட நீ ல மைி வபால,
சிறுபுறம் தாழ் ந்த – சிறிய முதுகில் தாழ் ந்து கிடந்த, எம் பின்னிருங் கூந்தல் –
எங் களுதடய பின்னப் பட்ட கூந்தல் , பிழிவனம் – பிழிந்வதாம் , துவரி – உலர்த்தி,
உள் ளகம் சிவந்த கை்வைம் – உள் ளிடம் சிவந்த கை்களுதடயவர்களாக
ஆவனாம்
பாலறயில் மலை் குவிே்ே பாலவயை்
----------- ------------ ----------- வள் இதழ்
ஒை் பசங் காந்தள் , ஆம் பல் , அனிச்சம்
தை் கயக் குவதள, குறிஞ் சி, பவட்சி,
பசங் பகாடுவவரி, வதமா, மைிச்சிதக,
உரிது நாறு அவிழ் பதாத்து உந்தூழ் , கூவிளம் , 65
எரி புதர எறுழம் , சுள் ளி, கூவிரம்
வடவனம் , வாதக, வான் பூங் குடசம் ,
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எருதவ, பசருவிதள, மைிப் பூங் கருவிதள,
பயினி, வானி, பல் லிைர்க் குரவம் ,
பசும் பிடி, வகுளம் , பல் லிைர்க் காயா, 70
விரி மலர் ஆவிதர, வவரல் , சூரல் ,
குரீஇப் பூதள, குறுநறுங் கை்ைி,
குருகிதல, மருதம் , விரிபூங் வகாங் கம் ,
வபாங் கம் , திலகம் , வதங் கமழ் பாதிரி,
பசருந்தி, அதிரல் , பபருந்தை் சை்பகம் , 75
கரந்தத, குளவி, கடிகமழ் கலிமாத்
தில் தல, பாதல, கல் இவர் முல் தல,
குல் தல, பிடவம் , சிறுமாவராடம் ,
வாதழ, வள் ளி, நீ ள் நறு பநய் தல்
தாதழ, தளவம் , முள் தாள் தாமதர 80
ஞாழல் , பமௌவல் , நறுந்தை் பகாகுடி,
வசடல் , பசம் மல் , சிறுபசங் குரலி
வகாடல் , தகதத, பகாங் கு முதிர் நறுவதழ,
காஞ் சி, மைிக்குதலக் கள் கமழ் பநய் தல் ,
பாங் கர், மராஅம் , பல் பூந் தைக்கம் , 85
ஈங் தக, இலவம் , தூங் கு இைர்க் பகான்தற,
அடும் பு, அமர் ஆத்தி, பநடுங் பகாடி அவதர,
பகன்தற, பலாசம் , பல் பூம் பிை்டி,
வஞ் சி, பித்திகம் , சிந்து வாரம் ,
தும் தப, துழாஅய் சுடர்ப்பூந் வதான்றி, 90
நந்தி, நறவம் , நறும் புன்னாகம் ,
பாரம் , பீரம் , தபங் குருக்கத்தி,
ஆரம் , காழ் தவ, கடிஇரும் புன்தன,
நரந்தம் , நாகம் , நள் ளிருள் நாறி,
மாஇருங் குருந்தும் , வவங் தகயும் பிறவும் 95
அரக்கு விரிந்தன்ன பரு ஏர் அம் புழகுடன்
மால் அங் கு உதடய மலிவனம் மறுகி
வான்கை் கழீஇய அகல் அதறக் குதவஇ (61-98)
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தபாருளுலை: அரக்தக விரித்தாற் வபால் உள் ள பருத்த அழகிய மதல
எருக்கம் பூவுடன், பிற மலர்களின் அழகிலும் மயங் கியதால் , விருப் பத்துடன்
திரிந்து அவற் தறப் பறித்து, மதழ பபய் து கழுவிய அகன்ற பாதறயில்
குவித்வதாம் . இந்த மலர்கள் - பபரிய இதழுதடய ஒளியுதடய பசங் காந்தள் ,
ஆம் பல் , அனிச்சம் , குளிர்ந்த குளத்தின் குவதள, குறிஞ் சி, பவட்சி,
பசங் பகாடுவவரி, வதமா, மைிச்சிதக, தனக்கு உரித்தாக நாறும் விரிந்த
பகாத்துக்கதளயுதடய உந்தூழ் , கூவிளம் , தீதயப் வபான்ற எறுழம் , சுள் ளி,
கூவிரம் , வடவனம் , வாதக, வான் பூங் குடசம் , எருதவ, பசருவிதள, மைிப் பூங்
கருவிதள, பயினி, வானி, பல பகாத்துக்கதளயுதடய குரவம் , பசும் பிடி,
வகுளம் , பல பகாத்துக்கதளயுதடய காயா, விரிந்த மலராகிய ஆவிதர, வவரல் ,
சூரல் , குரீஇப் பூதள, குறுநறுங் கை்ைி, குருகிதல, மருதம் , விரிபூங் வகாங் கம் ,
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வபாங் கம் , திலகம் , வதனின் மைத்ததயுதடய பாதிரி, பசருந்தி, அதிரல் ,
பபரிதும் குளிர்ச்சியுதடய சை்பகம் , கரந்தத, குளவி, நறுமைம் கமழும் மா,
தில் தல, பாதல, பாதறகளில் படர்ந்த குல் தல, பிடவம் , சிறுமாவராடம் , வாதழ,
வள் ளி, நீ ை்ட நறுமைமான பநய் தல் , தாதழ, தளவம் , முள் ளுதடய
காம் தபயுதடய தாமதர, ஞாழல் , பமௌவல் , நறுமைமான குளிர்ந்த பகாகுடி,
வசடல் , பசம் மல் , சிறுபசங் குரலி, வகாடல் , தகதத, பகாங் கு முதிர் நறுவதழ,
காஞ் சி, மைிக்குதலக் கள் கமழ் பநய் தல் , பாங் கர், மராஅம் , பல
பூக்கதளயுதடய தைக்கம் , ஈங் தக, இலவம் , பதாங் கும்
பகாத்துக்கதளயுதடய பகான்தற, அடும் பு, அமர் ஆத்தி, பநடுங் பகாடி அவதர,
பகன்தற, பலாசம் , பல பூக்கதளயுதடய பிை்டி, வஞ் சி, பித்திகம் , சிந்து வாரம் ,
தும் தப, துழாஅய் , சுடர்ப்பூந் வதான்றி, நந்தி, நறவம் , நறும் புன்னாகம் , பாரம் ,
பீரம் , தபங் குருக்கத்தி, ஆரம் , காழ் தவ, கடிஇரும் புன்தன, நரந்தம் , நாகம் ,
நள் ளிருள் நாறி, கருதமயான பபரிய குருந்தும் , வவங் தகயும் பிறவும் ,
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தசாற் தபாருள் : 1. பசங் காந்தள் - Red malabar Glory Lily, Gloriosa Superba, 2. ஆம் பல்
- White Water lily, Nymphaea lotus, அல் லி 3. அனிச்சம் – possibly Anaallis arvensis Linn, 4.
குவதள - Nymphaea stellate/Nymphaea odorata, Blue Nelumbo, 5. குறிஞ் சி - Square
branched conehead, Strobilanthes kunthiana, 6. பவட்சி - Scarlet Ixora, Ixora Coccinea, 7.
பசங் பகாடுவவரி - Rosy-flowered leadwort, Plumbago rosea, 8. வதமா - மாமரம் , Mango
tree, Mangifera indica, 9. மைிச்சிதக – Ipomoea sepiaria, Koenig ex Roxb, 10. உந்தூழ் பபருமூங் கில் , Bambusa arundinaca, 11. கூவிளம் - வில் வம் மரம் , Bael, Aegle marmelos,
12. எறுழம் பூ – Calycopteris floribunda, 13. சுள் ளி – Barleria prionitis, 14. கூவிரம் –
Crateva religiosa, 15. வடவனம் – Ocimum sanctum/Ocimum gratissimum/Ocimum
tenuiflorum, holy basil, 16. வாதக - மரம் , Albyzzia Lebbeck, 17. குடசம் - Holarrhena
antidysentrica, 18. எருதவ - நாைல் , Typha angustata, reed, 19. பசறுவிதள - Whiteflowered mussel-shell creeper, Clitoria ternatea-albiflora, 20. கருவிளம் , Mussell-shell creeper,
Clitoria ternatea, 21. பயினி – Vateria indica, hill country tree, 22. வானி – Euonymus
dichotomous, 23. குரவம் - Webera corymbosa, 24. பசும் பிடி - பச்சிதல, மரம் , Mysore
gamboge, Garcinia xanthochymus, 25. வகுளம் - மகிழ் மரம் , Pointed-leaved ape-flower,
Mimusops elengi, 26. காயா - காசாமரம் , Ironwood tree, Memecylon edule, 27. ஆவிதர பசடி, Tanner’s senna, Cassia auriculata, 28. வவரல் - சிறுமூங் கில் - Swollen node-ringed
semi-solid medium bamboo, Arundinaria wightiana Nees, 29. சூரல் - Calamus rotang - R.
Panchavarnam, சூதர பசடி - Oblique-leaved jujube or small-fruited jujube, Zizyphus
oenoplia, P.L. Sami and Palaniappan Vairam Parthasarathy, 30. குரீஇப்பூதள, சிறுப் பூதள
- கதள, A common weed, Aerua lanata, 31. குறுநறுங் கை்ைி - குன்றி, குன்னி முத்து,
Crab’s eye, Abrus precatorius, 32. குருகிதல – Butea frondosa/ficus virens, 33. மருதம் மருதமரம் , நீ ர்மருது, Black winged myrobalan, கருமருது, Terminalia elliptica/Terminalia
arjuna, 34. வகாங் கம் - இலவு மரம் , False tragacanth, Cochlospermum gossypium, 35.
வபாங் கம் - மரம் , Osmosia travancorica, 36. திலகம் – Adenanthera pavonina, 37. பாதிரி மரம் , yellow flower trumpet tree, Stereospermum chelonoides, 38. பசருந்தி - மரம் , Panicled
golden-blossomed pear tree, Ochna squarrosa, 39. அதிரல் - Derris Scandens
மல் லிதகவதக, Wild jasmine, 40. சை்பகம் - மரம் , champak, Michelia champaca, 41.
கரந்தத – Spaeranthus indicus, 42. குளவி - பன்னீர ் பூ, மரமல் லிதக, Millingtonia
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hortensis, 43. மா - மாமரம் , Mango tree, Mangifera indica, 44. தில் தல - மரம் , Excoecaria
agallocha, Blinding tree, 45. பாதல - Wrightia tinctoria/Mimusops kauki, 46. முல் தல Jasminum sambac, 47. கஞ் சங் குல் தல – Cannabis sativa, 48. பிடவம் - Bedaly emetic-nut,
Randia malabarica, 49. சிறுவமாவராடம் , பசங் கருங் காலி, Acacia sundra/Acacia catechu,
50. வாதழ - plantain, Musa paradisiaca, 51. வள் ளி - கிழங் கு பகாடி, Dioscorea
alata/Convolvulus batatas, 52. பநய் தல் - Nymphaea Stellata, Blue waterlily, 53. தாதழ –
Coconut tree, Cocos nucifera, 54. தளவம் - மஞ் சள் முல் தல, Jasminum
elongatum/Jasminum polyanthum, 55. தாமதர - Lotus, Nelumbium speciosum, 56. ஞாழல்
– University of Madras Lexicon - புலிநகக்பகான்தற, Cassia sophera, Tigerclaw tree,
Heritiera Littoralis/ Caesalpinia, 57. பமௌவல் – Jasminum officinale, 58. பகாகுடி Jasminun pubescens, முல் தலக்பகாடி வதக, 59. வசடல் – Nyctanthes arbor-tristis, Nightflowering jasmine, பவளமல் லிதக, 60. பசம் மல் - சாதிப் பூ, Jasminum grandiflorum,
முல் தலப் பூ வதக, 61. சிறுபசங் குரலி – Trapa bispinosa Roxb, 62. வகாடல் - பவை்
காந்தள் , Gloriosa superba, 63. தகதத - தாழ் , தாழம் பூ, Pandanus odoratissimus, 64.
வதழ - சுரபுன்தன, Long-leaved two-sepalled gamboge, Ochrocarpus longifolius, 65.
காஞ் சி - பூவரச மரம் , portia tree, Thespesia populnea, 66. கருங் குவதள - மைிக்
குதல, குவதள வதக, Blue Nelumbo, Nymphaea Stellata/Nymphaea rubra, 67. பாங் கர் Tooth-brush tree, Salvadora persica; ஓதம, Sandpaper-tree, Dillenia indica, உவாமரம் , 68.
மரவம் - பவை்கடம் பு, Seaside Indian oak, Barringtonia racemosa, 69. தைக்கம் நுைா என்னுங் பகாடி, Small ach root, Morinda umbellate - University of Madras Lexicon,
70. ஈங் தக - ஈங் கு பசடி, Mimosa rubicaulis, 71. இலவம் - மரம் , Red-flowered silk-cotton
tree, Bombax malabaricum, 72. பகான்தற - சரக்பகான்தற, Indian laburnum, Cassia
fistula, 73, அடும் பு - பகாடி, Ipomaea pes caprae, 74. ஆத்தி - மரம் , Common mountain
ebony, Bauhinia racemosa/Bauhinia tomentosa, 75. அவதர - பகாடி, Field-bean, Dolichos
lablab, 76. பகன்தற - சிவதத பகாடி, Indian jalap, Operculina turpethum, 77. பலாசம் புரசமரம் , Palas-tree, Butea frondosa, 78. பிை்டி - Asōka tree, Saraca indica, 79. வஞ் சி –
Salis tetrosperma, இலுப் தப மரம் , Bassia malabarica, 80. பித்திகம் - பித்திதக,
Jasminum augustifolium, 81. சிந்துவாரம் - கருபநாச்சி, Three-leaved Chaste tree, Vitex
negundo/Vitex trifolia, 82. தும் தப - பசடி, White dead nettle, Leucas, Bitter toombay, Leucas
aspera, 83. துழாய் , tulasī, Sacred basil, Ocimum sanctum, 84. வதான்றி – Gloriosa superba,
Red Malabar glory lily, பசங் காந்தள் , 85. நந்தி - நந்தியாவட்டம் , East Indian rosebay,
Tabernaemontana coronaria, 86. நறவம் - நறுமைக்பகாடி, Luvunga scandens, 87.
புன்னாகம் - சிறு மரம் , Callophylum elatum, 88. பாரம் - பருத்தி பசடி, Indian cottonplant, Gossypium herbaceum, 89. பீரம் - பீர்க்கு, Luffa acutangula, 90. குருக்கத்தி மாதவிக்பகாடி, Hiptage madablota, 91. ஆரம் - சந்தனம் , Sandalwood tree, Santalum
album, 92. காழ் தவ - அகில் , Eagle-wood, Aquilaria agallocha, 93. புன்தன - மரம் , Mastwood, Calophyllum inophyllum, 94. நரந்தம் - நாரத்தத, Bitter orange or Cymbopogon
flexuosus - grass, 95. நாகப் பூ - Iron wood of Ceylon, Mesua ferrea, 96. நள் ளிருைாறி இருவாட்சி, big jasmine variety, Jasminum sambac, 97. குருந்தம் - புனபவலுமிச்தச,
wild lime, Atlantia monophylla, wild orange, citrus indica, 98. வவங் தக - East Indian kino
tree, Pterocarpus marsupium, 99. புழகு - Calotropis gigantea, அரக்கு விரிந்தன்ன அரக்தக விரித்தாற் வபால் , பரு ஏர் அம் புழகுடன் - பருத்த அழகிய மதல
எருக்கம் பூவுடன், மால் அங் கு உதடய - நாங் கள் மயங் கிவனாம் , மலிவனம் -
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அவா மிகுந்து, மறுகி – திரிந்து (பறித்து), வான்கை் கழீஇய - மதழ பபய் து
கழுவிய, அகல் அதற - அகன்ற பாதற, குதவஇ - குவித்து,
மை நிைலில் ேங் கிய மங் லகயை்
புள் ளார் இயத்த விலங் கு மதலச் சிலம் பின்
வள் உயிர் பதள் விளி இதட இதடப் பயிற் றிக் 100
கிள் தள ஓப் பியும் , கிதள இதழ் பறியாப்
தப விரி அல் குல் பகாய் ததழ ததஇப்
பல் வவறு உருவின் வனப் பு அதம வகாதத எம்
பமல் இரு முச்சிக் கவின் பபறக் கட்டி,
எரி அவிர் உருவின் அம் குதழச் பசயதலத் 105
தாது படு தை்ைிழல் இருந்தனம் ஆக, (99-106)
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தபாருளுலை: பறதவகள் ஒலியாகிய இதசக்கருவிகதள உதடய,
குறுக்கிட்டுக் கிடக்கும் மதலச் சரிவில் , பபரிய ஒலியுடன் பதளிந்த பசாற் கதள
இதடயிதடவய கூறி, கிளிகதள விரட்டியும் , புற இதழ் கதளக் கதளந்து,
பாம் பின் படத்ததப் வபான்று படர்ந்த அல் குலில் , பகாய் த ததழயினால் பசய் த
ஆதடதயக் கட்டி, பல் வவறு உருவங் களில் அழகான மலர்மாதலகதள
எங் களுதடய பமல் லிய கரிய பகாை்தடயில் அழகாகக் கட்டி, பநருப்தபப்
வபால உள் ள நிறத்ததயுதடய அழகிய தளிதரயுதடய அவசாக மர மலர்த் தாது
விழுகின்ற, குளிர்ச்சியான நிழலில் இருந்வதாம் .
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குறிப் பு: கலித்பதாதக 125 - தட அரவு அல் குல் , நற் றிதை 366 - அரவுக்
கிளர்ந்தன்ன விரவுறு பல் காழ் வீடுறு நுை் துகில் ஊடு வந்து இதமக்கும்
திருந்து இதழ அல் குல் .
தசாற் தபாருள் : புள் ஆர் இயத்த – பறதவகள் ஒலியாகிய இதசக்கருவிகதள
உதடய, விலங் கு மதல - குறுக்கிட்டுக் கிடக்கும் மதல, சிலம் பின் – மதலயின்,
வள் உயிர் - பபரிய ஒலி, பதள் விளி - பதளிந்த பசாற் கள் , இதட இதடப் பயிற் றி
– இதடயிதடவய கூறி, கிள் தள ஓப் பியும் – கிளிகதள விரட்டியும் , கிதள இதழ்
பறியா – புற இதழ் கதளக் கதளந்து, தபவிரி அல் குல் – பாம் பின் படத்ததப்
வபான்று படர்ந்த அல் குல் , பகாய் ததழ - பகாய் த ததழ, ததஇ – கட்டி, பல் வவறு
உருவின் – பல் வவறு உருவங் களில் , வனப்பு அதம வகாதத – அழகான
மலர்மாதல, எம் பமல் இரு முச்சி – எங் களுதடய பமல் லிய கரிய
பகாை்தடயில் , கவின் பபறக் கட்டி – அழகாக கட்டி, எரி அவிர் உருவின் –
பநருப் தபப் வபால உள் ள நிறத்ததயுதடய, அம் குதழ - அழகிய தளிர்,
பசயதல - அவசாக மரம் , தாது – மலரின் தாது, படு - விழுகின்ற, தை்ைிழல்
இருந்தனம் ஆக – குளிர்ச்சியான நிழலில் இருந்வதாம்
ேலலவனின் எழில்
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எை்பைய் நீ விய சுரி வளர் நறும் காழ் த்
தை் நறும் தகரம் கமழ மை்ைி,
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா,
காழ் அகில் அம் புதக பகாளீஇ, யாழிதச 110
அைி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்பத் வதங் கலந்து
மைி நிறம் பகாை்ட மா இருங் குஞ் சியின்,
மதலயவும் , நிலத்தவும் , சிதனயவும் , சுதனயவும் ,
வை்ை வை்ைத்த மலர் ஆய் பு விதரஇய
தை் நறும் பதாதடயல் , பவை் வபாழ் க் கை்ைி, 115
நலம் பபறு பசன்னி நாம் உற மிதலச்சி, (107-116)

kk

iy

am

.o

rg

தபாருளுலை: எை்பைய் தடவிய, சுருை்டு வளர்ந்த, கருதம நிறமுதடய
கூந்தலில் , குளிர்ந்த நறுமைமான சாந்திதன மைம் கமழ பூசி, ஈரம் உலர
விரலால் அதலத்து, பிதைப் தப அவிழ் த்து, கரிய அகிலின் அழகிய புதகதய
ஊட்டி, யாழ் இதசதயப் வபான்று அழகு மிகுகின்ற வதனீக்கள் ஒலிக்க, இனிதம
கலந்து, நீ லமைியின் நிறத்ததக் பகாை்ட பபரிய கருதமயான மயிரின்கை்,
மதலயிலிருந்தும் , நிலத்திலிருந்தும் , மரத்தின் கிதளகளிலிருந்தும் ,
சுதனயிலிருந்தும் , பல நிறங் களில் மலர்கதளத் வதர்ந்து பதாடுத்த,
குளிர்ச்சியுதடய நறுமைமான மலர் மாதலதயயும் , பவள் தள பதன மடலின்
கை்ைியாலும் அழகாக ததலயில் கை்வடார் அச்சம் உை்டாகுமாறு அைிந்து,
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தசாற் தபாருள் : எை்பைய் நீ விய – எை்பைய் தடவிய, சுரி வளர் – சுருை்டு
வளர்ந்த, நறும் – நறுமைமான, காழ் - கருதம நிறமுதடய, தை் நறும் தகரம் –
குளிர்ந்த நறுமைமான சாந்து, கமழ – மைம் கமழ, மை்ைி – பூசி, ஈரம் புலர –
ஈரம் உலர, விரல் உளர்ப்பு – விரலால் அதலத்து, அவிழா – பிதைப் தப
அவிழ் த்து, காழ் அகில் - கரிய அகில் , அம் புதக – அழகிய புதக, பகாளீஇ –
பகாளுத்தி, யாழ் இதச – யாழ் இதச, அைி மிகு வரி – அழகு மிகுகின்ற, மிஞிறு
– வதனீ, ஆர்ப்ப – ஒலிக்க, வதம் கலந்து – இனிதம கலந்து, மைி நிறம் பகாை்ட –
நீ லமைியின் நிறத்ததக் பகாை்ட, மா இரு குஞ் சியின் – பபரிய கருதமயான
மயிரின்கை், மதலயவும் – மதலயிலிருந்தும் , நிலத்தவும் – நிலத்திலிருந்தும் ,
சிதனயவும் – மரத்தின் கிதளகளிலிருந்தும் , சுதனயவும் – சுதனயிலிருந்தும் ,
வை்ை வை்ைத்த மலர் – பல நிறங் களில் மலர்கள் , ஆய் பு – வதர்ந்து, விதரஇய
– பதாடுத்த, தை் நறும் பதாதடயல் – குளிர்ச்சியுதடய நறுமைமான மலர்
மாதல, பவள் வபாழ் க் கை்ைி – பவள் தள பதன மடலின் கை்ைி, நலம் பபற அழகாக, பசன்னி – ததல, நாம் உற – அச்சம் உை்டாக, மிதலச்சி – அைிந்து
தபங் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி
அம் பதாதட ஒரு காழ் வதளஇச் பசந்தீ
ஒை் பூம் பிை்டி ஒரு காது பசரீஇ,
அம் தளிர்க் குவவு பமாய் ம் பு அதலப் பச் சாந்து அருந்தி 120
தமந்து இதற பகாை்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து,
பதான்று படு நறும் தார் பூபைாடு பபாலிய,
பசம் பபாறிக்கு ஏற் ற வீங் கு இதறத் தடக் தகயின்
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வை்ை வரிவில் ஏந்தி அம் பு பதரிந்து,
நுை் விதனக் கச்தசத் தயக்கு அறக் கட்டி, 125
இயல் அைிப் பபாலிந்த ஈதக வான் கழல்
துயல் வருந்வதாறும் திருந்தடிக் கலாவ, (117-127)
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தபாருளுலை: பச்தசக் காம் தபயுதடய பிச்சி மலரின் அழகிய இதழ் களால்
அழகாக பதாடுத்த ஒரு மாதலதயத் ததலமயிரில் சுற் றி, சிவப் பு பநருப் தபப்
வபான்ற ஒளியுதடய பிை்டி பூக்கதள அழகிய தளிருடன் ஒரு காதில் பசாருகி,
அத் தளிர் அவனுதடய திரை்ட வதாளில் அதலப் ப, சாந்ததத் தடவிய வலிதம
பகாை்ட உயர்ந்த மார்பில் பதான்றுபதாட்டு அைியும் மரபாகிய
நறுமைமான மாதலதய அைிகலன்களுடன் பபாலிய அைிந்து, சிவப் பு
பபாறிகள் பபாருந்திய பபரிய முன்னங் தகதய உதடய பபரிய தககளில் ,
நிறமுதடய வரிந்த வில் தல ஏந்தி, அம் தப ஆராய் ந்து பிடித்து, நுை்ைிதாக
பசய் த கச்தசதய அதசயாதபடி கட்டி, இயல் பாக அழகாக பபாலிந்த
பபான்னினால் ஆன உயர்ந்த வீரக்கழல் கள் அவன் திருத்தமாக அடிபயடுத்து
நடக்கும் பபாழுபதல் லாம் உயர்ந்தும் தாழ் ந்தும் அதசய,
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தசாற் தபாருள் : தபங் கால் பித்திகத்து – பச்தசக் காம் தபயுதடய பிச்சி
மலரின், ஆய் இதழ் – அழகிய இதழ் கள் , நுை்ைிய இதழ் கள் , அலரி – மலர்கள் ,
அம் பதாதட – அழகாக பதாடுத்த, ஒரு காழ் – ஒரு சரம் , வதளஇ – வதளத்து,
பசந்தீ – சிவப் பு தீ, ஒை் பூம் பிை்டி – ஒளியுதடய பிை்டி மலர்கள் , ஒருகாது
பசரீஇ – ஒரு காதில் பசாருகி, அம் தளிர் – அழகிய தளிர், குவவு பமாய் ம் பு
அதலப் ப – திரை்ட வதாளில் அதலப் ப, சாந்து அருந்தி – சாந்ததத் தடவி,
தமந்து இதற பகாை்ட – வலிதம பகாை்ட, ஏந்து அகலத்து – உயர்ந்த மார்பில் ,
பதான்று படு - பதான்று பதாட்டு அைியும் , நறும் தார் – நறுமைமான மாதல,
பூபைாடு பபாலிய – அைிகலன்களுடன் பபாலிய, பசம் பபாறிக்கு ஏற் ற –
சிவப் பு பபாறிகளுக்கு ஏற் ப, வீங் கு இதற – பபரிய முன்னங் தக, தடக் தகயின் –
பபரிய தககளில் , வை்ை வரி வில் ஏந்தி – நிறமுதடய வில் தல ஏந்தி, அம் பு
பதரிந்து – அம் தப ஆராய் ந்து, நுை் விதனக் கச்தச – நுை்ைிதாக பசய் த
கச்தச, தயக்கு அற – அதசவு இல் லாமல் , கட்டி – கட்டி, இயல் அைிப் பபாலிந்த
– இயல் பாக அழகாக பபாலிந்த, ஈதக - பபான், வான் கழல் – உயர்ந்த
வீரக்கழல் , துயல் வருந்பதாறும் – அதசயும் வதாறும் , திருந்தடி- திருத்தமான
அடிகள் , கலாவ – உயர்ந்தும் தாழ் ந்தும் அதசய
வந் ேன நாய் கள்
முதன பாழ் படுக்கும் துன்னருந் துப்பின்,
பதக புறங் கை்ட பல் வவல் இதளஞரின்,
உரவுச்சினம் பசருக்கித் துன்னுபதாறும் பவகுளும் 130
முதள வாள் எயிற் ற வள் உகிர் ஞமலி,
திதளயாக் கை்ை வதளகுபு பநரிதர,
நடுங் குவனம் , எழுந்து நல் லடி தளர்ந்து யாம்
இடும் தப கூர் மனத்வதம் , மருை்டு புலம் படர, (128-134)
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தபாருளுலை: பதகப் புலத்ததப் பாழ் படுத்தும் , பநருங் க முடியாத
வலிதமயுடன், பதகவர்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடுவததக் கை்ட வவற் பதடதய
உதடய இதளய மறவர்கதளப் வபான்று மிகுந்த சினத்தால் பசருக்குற் று,
பநருங் கும் வதாறும் சினக்கும் மூங் கில் முதளதயப் வபான்ற ஒளியுதடய
பற் கதளயும் கூர்தமயான நகங் கதளயும் உதடய நாய் கள் , இதமக்காத
கை்களுடன் எங் கதளச் சுற் றி வதளந்து பநருங் க, நாங் கள் நடுங் கிவனாம் .
எழுந்து, அடி தளர்ந்து, நாங் கள் வருத்தம் மிக்க பநஞ் சுதடயவர்களாக மருை்டு,
இடத்ததவிட்டுச் பசல் ல,
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தசாற் தபாருள் : முதன பாழ் படுக்கும் – பதகப் புலத்ததப் பாழ் படுத்தும் , துன்
அரும் துப்பின் – பநருங் க முடியாத வலிதமயுடன், பதகப் புறம் கை்ட –
பதகவர்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடுவததக் கை்ட, பல் வவல் இதளஞரின் –
வவற் பதடதய உதடய இதளய மறவர்கதளப் வபான்று, உரவுச்சினம் பசருக்கி
– மிகுந்த சினத்தால் பசருக்குற் று, துன்னுபதாறும் – பநருங் கும் வதாறும் ,
பவகுளும் – சினக்கும் , முதள வாள் எயிற் ற – மூங் கில் முதளதயப் வபான்ற
ஒளியுதடய பற் களுடன், வள் உகிர் - கூர்தமயான நகங் கள் , ஞமலி – நாய் கள் ,
திதளயாக் கை்ை – இதமக்காத கை்கள் , வதளகுபு - வதளந்து, பநரிதர –
பநருங் க, நடுங் குவனம் – நடுங் கிவனாம் , எழுந்து – எழுந்து, நல் லடி தளர்ந்து –
அடி தளர்ந்து, யாம் இடும் தப கூர் மனத்வதம் – நாங் கள் வருத்தம் மிக்க
பநஞ் சுதடவயமாக, மருை்டு – மருை்டு, புலம் படர – இடத்ததவிட்டு பசல் ல
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நாய் கலள அடக்கிக் தகடுதி வினவிய ேலலவன்
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மாறு பபாருது ஓட்டிய புகல் வின் வவறு புலத்து 135
ஆ காை் விதடயின், அைி பபற வந்து எம்
அலமரல் ஆயிதட பவரூஉதல் அஞ் சி,
பமல் லிய இனிய வமவரக் கிளந்து எம்
ஐம் பால் ஆய் கவின் ஏத்தி, “ஒை் பதாடி
அதசபமன் சாயல் அவ் வாங் கு உந்தி 140
மட மதர் மதழக் கை் இதளயீர்! இறந்த
பகடுதியும் உதடவயன்” என்றனன். (135-142)
தபாருளுலை: தனக்குப் பதகயாகிய பிற காதளகதள விரட்டிய, பசருக்கு
மிக்க, வவறு நிலத்துப் பசுக்கதளக் கை்ட காதளதயப் வபால, அழகுடன் வந்து,
நாங் கள் மனக் கலக்கம் அதடந்த வவதளயில் , நாங் கள் அஞ் சுவததக் கை்டு
தானும் அஞ் சி, எங் களிடம் பமன்தமயான இனிதமயான பசாற் கதளப்
பபாருந்துமாறு கூறி, எங் களுதடய ஐந்து பிரிவாகிய கூந்ததலயும் , எங் களின்
பலரால் ஆராயப் பட்ட அழதகயும் புகழ் ந்து, " ஒளியுதடய வதளயல் கதளயும் ,
அதசயும் பமன்தமயான சாயதலயும் , அழகிய வதளந்த பகாப் பூழிதனயும் ,
மடதமயுதடய, ஈர கை்கதளயுமுதடய இதளயவர்கவள! நான் வவட்தடயாடிய
விலங் கு தப்பிப் வபான நிதலயில் உள் வளன்”.
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தசாற் தபாருள் : மாறு பபாருது ஓட்டிய – பதகவதர விரட்டிய, புகல் வின் –
பசருக்கு மிக்க, வவறு புலத்து – வவறு நிலத்து, ஆ காை் விதடயின் –
பசுக்கதளக் கை்ட காதளதயப் வபால, அைி பபற வந்து – அழகுடன் வந்து, எம்
அலமரல் – எங் கள் மனக் கலக்கம் , ஆயிதட – அவ் வவதளயில் , பவரூஉதல் –
நாங் கள் அஞ் சுவதற் கு, அஞ் சி – அவன் அஞ் சி, பமல் லிய இனிய - பமன்தமயான
இனிதமயான, வமவரக் கிளந்து – பபாருந்துமாறு கூறி, எம் ஐம் பால் –
எங் களுதடய ஐந்து பிரிவாகிய கூந்தல் , ஆய் கவின் - ஆராய் ந்த அழகு,
நுை்தமயான அழகு, ஏத்தி – புகழ் ந்து, ஒை் பதாடி – ஒளியுதடய வதளயல் கள் ,
அதச - அதசகின் ற, பமன் சாயல் – பமன்தமயான சாயல் , அவ் வாங் கு உந்தி –
அழகிய வதளந்த பகாப் பூழ் , மடமதர் மதழக்கை் – மடதமயுதடய ஈர
கை்கள் , இதளயீர் – இதளயவர்கவள, இறந்த - தப் பிப் வபான, பகடுதியும் - நான்
வவட்தடயாடிய விலங் கு, உதடவயன் – உதடவயனாக உள் வளன்
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-------- ---------- ----------- அதன் எதிர்
பசால் வலம் ஆதலின், அல் லாந்து கலங் கிக்
“பகடுதியும் விடீஇர் ஆயின் எம் பமாடு
பசால் லலும் பழிவயா பமல் லியலீர்” என 145
தநவளம் பழுநிய பாதல வல் வலான்
தக கவர் நரம் பின், இம் பமன இமிரும்
மாதர் வை்படாடு சுரும் பு நயந்து இறுத்த
தாது அவிழ் அலரித் தா சிதன பிளந்து,
தாறு அடு களிற் றின் வீறு பபற ஓச்சி, 150
கல் பலன் சுற் றக் கடுங் குரல் அவித்து, எம்
பசால் லற் பாைி நின்றனன் ஆக (142-152)

rg

ேலலவியின் தசால் லல எதிை்பாை்ே்து நின்றான் ேலலவன்

தபாருளுலை: நாங் கள் அதற் குப் பதில் கூறவில் தல. அதனால் அவன் வருந்தி,
கலங் கி, "என்னிடமிருந்து தப்பிய விலங் தக நீ ங் கள் காட்டாவிட்டாலும் ,
என்னுடன் வபசுவது உங் களுக்குப் பழியாகுமா, பமன்தமயானவர்கவள?" என்று
நட்ட ராகம் முற் றுப் பபற் ற பாதல யாழில் வல் லவன் தன் தகயினால் பதறித்த
நரம் தபப் வபால இம் பமன்று இதசக்கும் , காதலுதடய பபை் வை்டுகளுடன்
ஆை் வை்டுகள் விரும் பி வந்து தங் கும் பூந்தாது உதடய மலர்கள் மலர்ந்த
ததழத்து படர்ந்த மரக்கிதளதய ஒடித்து, பாகனின் பரிக்வகாதல மீறிய
களிற் று யாதனதயப் வபால் , அக் கிதளதய பவற் றியுை்டாக வீசி,
ஓதசயுை்டாகக் குதரக்கும் தன் னுதடய வவட்தட நாய் களின் குதரத்ததல
அடக்கி, எங் கள் விதடக்காகக் காத்து நின்றான்.
குறிப் பு: குறிஞ் சிப் பாட்டு 146 - தநவளம் பழுநிய பாதல வல் வலான்,
சிறுபாைாற் றுப் பதட 36 - தநவளம் பழுநிய நயந்பதரி பாதல.
தசாற் தபாருள் : அதன் எதிர் பசால் வலம் – நாங் கள் அதற் கு பதில் கூறவில் தல,
ஆதலின் - அதனால் , அல் லாந்து கலங் கி – வருந்தி கலங் கி, பகடுதியும் விடீஇர்
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ஆயின் – என்னிடமிருந்து தப்பிய விலங் தக நீ ங் கள் காட்டாவிட்டாலும் ,
எம் வமாடு - என்னுடன், பசால் லலும் பழிவயா – வபசுவது உங் களுக்கு
பழியாகுமா, பமல் லியலீர் – பமன்தமயானவர்கவள, என – என்று, தநவளம்
பழுநிய பாதல வல் வலான் – நட்ட ராகம் முற் றுப் பபற் ற பாதல யாழில்
வல் லவன், தக கவர் நரம் பின் – தன் தகயினால் பதறித்த நரம் தபப் வபால,
இம் பமன இமிரும் – இம் பமன்று இதசக்கும் , மாதர் வை்படாடு – காதலுதடய
வை்டுகளுடன், சுரும் பு நயந்து இறுத்த – ஆை் வை்டுகள் விரும் பி வந்து தங் கி,
தாது – பூந்தாது, அவிழ் – விரிந்த, அலரி – மலர்கள் , தா சிதன – ததழத்து படர்ந்த
மரக்கிதள, பிளந்து – பிளந்து, தாறு அடு களிற் றின் – பரிக்வகாதல மீறிய
களிற் று யாதனதயப் வபால் , அங் குசத்தத மீறிய களிற் று யாதனதயப் வபால் ,
வீறு பபற ஓச்சி – பவற் றியுை்டாக வீசி, கல் பலன் சுற் றம் - ஓதசயுை்டாகக்
குதரக்கும் நாய் கள் , கடுங் குரல் அவித்து – குதரத்தல் அடங் கி, எம் பசால் லற்
பாைி நின்றனன் ஆக – எங் கள் விதடக்காகக் காத்து நின்றான்
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இருவி வவய் ந்த குறுங் கால் குரம் தபப்
பிதை ஏர் வநாக்கின் மதனவயாள் மடுப் ப,
வதம் பிழி வதறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து, 155
வசமம் மடிந்த பபாழுதின், வாய் மடுத்து
இரும் புனம் நிழத்தலின், சிறுதம வநானாது,
அரவு உறழ் அம் சிதல பகாளீஇ, வநாய் மிக்கு
உரவுச்சின முன் பால் உடல் சினம் பசருக்கிக்
கதை விடு புதடயூக் கானம் கல் பலன 160
மடி விடு வீதளயர் பவடிபடுத்து எதிரக்
கார்ப் பபயல் உருமிற் பிளிறிச் சீர்த் தக
இரும் பிைர்த் தடக்தக இரு நிலம் வசர்த்திச்
சினம் திகழ் கடாஅம் பசருக்கி மரம் பகால் பு
தமயல் வவழம் மடங் கலின் எதிர்தர, 165
உய் வு இடம் அறிவயம் ஆகி, ஒய் பயன
திருந்து வகால் எல் வதள பதழிப் ப, நாணு மறந்து,
விதுப் புறு மனத்வதம் விதரந்து அவற் பபாருந்திச்
சூர் உறு மஞ் தஞயின் நடுங் க, (153-169)

தபாருளுலை: திதன அரிந்த தாளால் பசய் த குறுகிய கால் கதளயுதடய
குடிலில் பபை் மானின் அழகிய வநாக்கிதனயுதடய மதனவி குடிக்கக்
பகாடுக்க, ஒருவன் வதனால் பசய் த கள் ளிதனக் குடித்து, மிகவும் மகிழ் சசி
்
அதடந்து, திதனப் புனத்தின் காவதல நிறுத்திய பபாழுது, ஒரு யாதன பபரிய
புனத்தில் திதனதய உை்டு அழித்ததால் , சிறிய அளவு திதனதயயும் பபறாது,
பாம் தபப் வபான்ற அழகிய வில் லில் நாதை ஏற் றி, வருத்தம் மிகுந்ததால்
மிகுந்த சினம் பகாை்டு, வலிதமயுடன், உடலில் சினத்திற் குரிய
அதடயாளங் கள் வதான்ற, அம் தபச் பசலுத்தி, தன்னுடன் பைி புரியும்
இதளஞர்களுடன் வசர்ந்து தட்தட முதலியவற் தற தட்டி ஒலி உை்டாக்கி,
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காட்டில் கல் பலன்ற ஒலி பிறக்கும் படி அவர்களுடன் வாதய மூடி
சீழ் க்தகயடித்து மிக்க ஒலிதய உை்டாக்கி அவன் யாதனதய விரட்ட,
கார்கால இடிதயப் வபாலப் பிளிறி, தன் ததலதமக்குத் தக்க கரிய சருச்சதர
உதடய பபரிய தும் பிக்தகதயப் பபரிய நிலத்தில் வசர்த்துச் சினம்
திகழ் வதற் குக் காரைமான மதத்தால் பசருக்குடன் மரங் கதள முறித்துப்
வபாட்டது, அந்தக் கலக்கமதடந்த யாதன. அது கூற் றுவதனப் வபால் எங் கதள
வநாக்கி வர, தப் பிக்க இடம் அறியாது, விதரவாக, எங் கள் திருத்தமான திரை்ட
ஒளியுதடய வதளயல் கள் ஒலிக்க, எங் களின் நாைத்தத மறந்து, விதரந்து,
நடுங் கும் மனது உதடயவர்களாக, அவதன அதடந்து, கடவுள் ஏறிய மயிதலப்
வபால நாங் கள் நடுங் க,
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குறிப் பு: குடிே்ே பின் காவலல மறந் து: வதம் பிழி வதறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து
வசமம் மடிந்த பபாழுதின் 155-156, அகநானூறு 348 - பாப் புக் கடுப் பு அன்ன
வதாப் பி வான் வகாட்டுக் கடவுள் ஓங் கு வதரக்கு ஓக்கிக் குறவர் முறித் ததழ
மகளிர் மடுப் ப மாந்தி அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்துழி. வீலளயை் 161 ஸி. பெகந்நாதாசார்யர் உதர - மதனவயாள் என்னும் ஒருதம சுட்டிய பபயர், வமல்
வீதளயர் என வருதலால் பன்தம சுட்டியவாறுமாம் , பபா. வவ. வசாமசுந்தரனார்
உதர - இதளஞர் சீழ் க்தகயராய் .
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தசாற் தபாருள் : இருவி வவய் ந்த – திதன அரிந்த தாளால் பசய் த, குறுங் கால்
குரம் தப – குறுகிய கால் கதளயுதடய குடில் , பிதை ஏர் வநாக்கின்
மதனவயாள் – பபை் மானின் அழகிய வநாக்கிதனயுதடய மதனவி, மடுப் ப பகாடுக்க, வதம் பிழி வதறல் மாந்தி – வதனால் பசய் த கள் ளிதனக் குடித்து,
மகிழ் சிறந்து – மிகவும் மகிழ் சசி
் அதடந்து, வசமம் மடிந்த பபாழுதில் – காவதல
நிறுத்திய பபாழுது, வாய் மடுத்து இரும் புனம் நிழத்தலின் – யாதன பபரிய
புனத்தில் திதனதய உை்டு அழித்ததால் , சிறுதம வநானாது - எஞ் சி இருந்த
சிறிய அளதவயும் பபறாது, அரவு உறழ் – பாம் தபப் வபான்று, அம் சிதல –
அழகிய வில் , பகாளீஇ – நாை் ஏற் றி, வநாய் மிக்கு உரவுச்சின - வருத்தம்
மிகுந்ததால் மிகுந்த சினம் பகாை்டு, முன்பால் – வலிதமயுடன், உடல் சினம்
பசருக்கி – உடலில் சினத்திற் குரிய அதடயாளங் கள் வதான்ற, கதை விடுபு –
அம் தபச் பசலுத்தி , புதடயூ – தட்தட முதலியவற் தறத் தட்டி ஒலி உை்டாக்கி,
கானம் கல் என – காட்டில் கல் பலன்ற ஒலி பிறக்கும் படி, மடி விடு வீதளயர் –
வாதய மூடி சீழ் க்தகயடித்தவர்களாக, பவடிபடுத்து எதிர – மிக்க ஒலிதய
உை்டாக்கி யாதனதய விரட்ட, கார்ப் பபயல் உருமின் பிளிறி – கார்கால
இடிதயப் வபால பிளிறி, சீர் தக இரும் பிைர்த் தடக்தக இரு நிலம் வசர்த்தி –
தன் ததலதமக்கு தக்க கரிய சருச்சதர உதடய பபரிய தும் பிக்தகதய பபரிய
நிலத்தில் வசர்த்து, சினம் திகழ் கடாம் - சினம் திகழ் வதற் கு காரைமான மதம் ,
பசருக்கி மரம் பகால் பு – பசருக்குடன் மரங் கதள முறித்து, தமயல் வவழம் –
கலங் கிய யாதன, மடங் கலின் எதிர்தர – கூற் றுவதனப் வபால் எங் கதள
வநாக்கி வர, உய் விடம் அறிவயம் ஆகி – தப் பிக்க இடம் அறியாது, ஒய் பயன விதரவாக, திருந்து வகால் எல் வதள - திருத்தமான திரை்ட ஒளியுதடய
வதளயல் கள் , பதழிப் ப – ஒலிக்க, நாணு மறந்து – நாைத்தத மறந்து, விதுப் பு
உறு மனத்வதம் விதரந்து - நடுங் கும் மனதுதடயவர்களாக, அவற் பபாருந்தி –
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அவதன அதடந்து, சூர் உறு மஞ் தஞயின் நடுங் க – கடவுள் ஏறிய மயிதலப்
வபால நடுங் க,
யாலன மீது அம் லபச் தசலுே்தினான் ேலலவன்
--------- ------------------------------ வார் வகால்
உடு உறும் பகழி வாங் கிக் கடு விதச 170
அை்ைல் யாதன அைி முகத்து அழுத்தலின்,
புை் உமிழ் குருதி முகம் பாய் ந்து இழி தரப்
புள் ளி வரி நுதல் சிததய, நில் லாது
அயர்ந்து புறங் பகாடுத்த பின்னர், பநடுவவள்
அைங் கு உறு மகளிர் ஆடு களம் கடுப் பத் (169-175)
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தபாருளுலை: நீ ை்ட வகாதலயுதடய உடுச் வசர்ந்த கதைதய, இழுத்து
விதரவாகச் பசல் லும் படி ஏவி, ததலதமயுதடய யாதனயின் அழகிய முகத்தில்
புகுத்தியதால் புை்ைாகி, அந்தப் புை்ைிலிருந்து பகாட்டும் குருதி முகத்தில்
பரவி கீவழ வடிய, புள் ளியும் வரியும் உதடய பநற் றி அழிய, நிற் காது தன்தன
மறந்து புறமுதுகிட்டு ஓடிய பின்னர், முருகன் தீை்டியதால் வருத்தமுற் ற
பபை்களுக்காக ஏற் படுத்தப் பட்ட பவறியாட்டுக் களத்ததப் வபான்று,
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தசாற் தபாருள் : வார் வகால் – நீ ை்ட வகால் , உடு உறும் – நாதைக் பகாள் ளும்
பபாருட்டு கதையில் அதமந்த இடத்தில் வசர்ந்த, பகழி – அம் பு, வாங் கி –
இழுத்து, கடு விதச - விதரவாக பசல் லும் படி ஏவி, அை்ைல் யாதன –
ததலதமயுதடய யாதன, அைி முகத்து அழுத்தலின் – அழகிய முகத்தில்
புகுத்தியதால் , புை் உமிழ் குருதி – புை்ைிலிருந்து பகாட்டும் குருதி, முகம்
பாய் ந்து – முகத்தில் பரவி, இழிதர – கீவழ வடிய, புள் ளி வரி - புள் ளியும் வரியும் ,
நுதல் சிததய – பநற் றி அழிய, நில் லாது – நிற் காது, அயர்ந்து – தன்தன மறந்து,
புறங் பகாடுத்த பின்னர் – புறமுதுகிட்டு ஓடிய பின்னர், பநடுவவள் அைங் கு உறு
மகளிர் – முருகன் தீை்டி வருத்தமுற் ற பபை்கள் , ஆடு களம் கடுப் ப –
பவறியாட்டு களத்ததப் வபான்று
திைி நிதலக் கடம் பின் திரள் அதர வதளஇய
துதையதற மாதலயின், தக பிைி விவடஎம் ,
நுதரயுதடக் கலுழி பாய் தலின் உரவுத் திதர
அடுங் கதர வாதழயின் நடுங் கப் பபருந்ததக,
“அஞ் சில் ஓதி! அதசயல் ! யாவதும் 180
அஞ் சல் , ஓம் பு நின் அைி நலம் நுகர்கு” என
மாசு அறு சுடர் நுதல் நீ வி, நீ டு நிதனந்து,
என் முகம் வநாக்கி நக்கனன். (176-183)
தபாருளுலை: திை்தமயான கடம் ப மரத்தின் திரை்ட அடிப்பகுதியில்
வதளயச் சூட்டிய மகளிர் ஒழுங் குக்கு ஒப் புச் சாற் றுததலயுதடய மாதலதயப்
வபான்று, நாங் கள் எங் கள் வகாத்த தககதள விடவில் தல. நுதரதயயுதடய புது
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பவள் ளம் பாய் ந்ததால் வலிதமயான அதலகள் கதரதய இடிக்கும் பபாழுது
நடுங் கும் வாதழ மரத்ததப் வபால் நடுங் கிவனாம் நாங் கள் . பபரிய ததலவன்,
"அழகிய பமன்தமயான கூந்ததல உதடயவவள! தடுமாறாவத! அச்சம்
பகாள் ளாவத! உன்னுதடய அழகிய நலத்தத நுகர்வவன் நான்" என, மாசு
இல் லாத ததலவியின் ஒளியுதடய பநற் றிதயத் தடவி, அதன் பின் நீ ை்ட
வநரமாக நிதனத்து, ததலவியின் வதாழியான என்னுதடய முகத்தத வநாக்கி
நதகத்தான்.
குறிப் பு: துலை அலற மாலல (177) - பபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர மகளிர் ஒழுங் குக்கு ஒப் புச் சாற் றுததலயுதடய மாதலதயப் வபான்று,
‘கடம் பிதன முருகனாகக் கருதி மாதல சூடுதல் மரபு’.
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தசாற் தபாருள் : திைி நிதலக் கடம் பின் – திை்தமயான கடம் ப மரத்தின்,
திரள் அதர - திரை்ட அடிப் பகுதி, வதளஇய – வதளந்த, துதை அதற
மாதலயின் – மகளிர் ஒழுங் குக்கு ஒப் புச் சாற் றுததலயுதடய மாதலதயப்
வபான்று, தக பிைி விவடஎம் – நாங் கள் வகாத்த தககதள விடவில் தல,
நுதரயுதடக் கலுழி பாய் தலின் – நுதரதயயுதடய புது பவள் ளம் பாய் ந்ததால் ,
உரவுத்திதர – வலிதமயான அதலகள் , அடுங் கதர – கதரதய இடிக்கும் ,
வாதழயின் நடுங் க – வாதழ மரத்ததப் வபால் நடுங் கி, பபருந்ததக – பபரிய
ததலவன், அஞ் சில் ஓதி – அழகிய பமன்தமயான மயிர், அதசயல் –
தடுமாறாவத, யாவதும் அஞ் சல் ஓம் பு – அச்சம் பகாள் ளாவத, நின் அைி நலம் –
உன்னுதடய அழகிய நலம் , நுகர்கு என - நுகர்வவன் என, மாசு அறு – மாசு
இல் லாத, சுடர் நுதல் - ஒளியுதடய பநற் றி, நீ வி – தடவி, நீ டு நிதனந்த – நீ ை்ட
வநரமாக நிதனத்து, என் முகம் வநாக்கி நக்கனன் – என்னுதடய முகத்தத
வநாக்கி நதகத்தான்
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ேலலவி ேலலவதனாடு கூடல்

--------- --------------- அந்நிதல
நாணும் உட்கும் நை்ணுவழி அதடதர,
ஒய் பயனப் பிரியவும் விடாஅன், கதவஇ, 185
ஆகம் அதடய முயங் கலின். (183-186)
தபாருளுலை: அவதள அணுகினபபாழுது நாைமும் அச்சமும் அவளுக்கு வந்து
வதான்றுதகயால் , விதரவாக பிரியவும் விடவில் தல அவன். அவதள
அதைத்து அவளுதடய மார்பு தன்னுதடய மார்பிவல ஒடுங் குமாறு அவதளத்
தழுவினான்.
தசாற் தபாருள் : அந்நிதல – அந்த நிதலயில் , நாணும் உட்கும் – நாைமும்
அச்சமும் , நை்ணுவழி – அணுகின இடத்து, அதட தர – வந்து வதான்றுதகயால் ,
ஒய் பயனப் பிரியவும் விடாஅன் – விதரவாக பிரியவும் விடவில் தல அவன்,
கதவஇ – அதைத்து, ஆகம் அதடய முயங் கலின் – இவளுதடய மார்பு
தன்னுதடய மார்பிவல ஒடுங் குமாறு அவதளத் தழுவுவதனால்
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---------- --------- அவ் வழி
பழு மிளகு உக்க பாதற பநடுஞ் சுதன
முழு முதற் பகாக்கின் தீங் கனி உதிர்ந்பதன,
புள் எறி பிரசபமாடு ஈை்டி, பலவின்
பநகிழ் ந்து உகு நறும் பழம் விதளந்த வதறல் , 190
நீ ர் பசத்து அயின்ற வதாதக, வியல் ஊர்ச்
சாறு பகாள் ஆங் கை் விழவுக் களம் நந்தி
அரிக்கூட்டு இன்னியம் கறங் க ஆடுமகள்
கயிறு ஊர் பாைியின் தளரும் , சாரல்
வதரயர மகளிரின் சாஅய் விதழதக, 195
விை் பபாரும் பசன்னிக் கிதளஇய காந்தள்
தை் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல
வம் பு விரி களத்தின், கவின் பபறப் பபாலிந்த
குன்று பகழு நாடன் (186-199)
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தபாருளுலை: அங் கு, பழுத்த மிளகு உதிர்ந்து கிடக்கின்ற பாதற ஒன்றின் வமல்
உள் ள பபரிய சுதனயில் , பபரிய அடிப் பகுதிதய உதடய மாவின் இனிய
கனிகள் உதிர்ந்தன. அதனுடன் வை்டுகள் சிதறியத் வதனும் , பலா மரத்தின்
பவடித்து வதன் பசாரியும் நறுமைமான பழங் களின் சாறும் கலந்து, விதளந்த
கள் ளாகியது. அததன நீ ர் என்று எை்ைி குடித்த மயில் ஒன்று, பபரிய ஊரின்
விழாக் களத்தில் மிகுந்து அரித்து எழும் ஓதசதயக் கூட்டிய இனிய இதசக்
கருவிகள் ஒலிக்க, கயிறாடும் பபை் கயிற் றில் ஏறி தாளத்திற் கு ஏற் ப ஆடி பின்
தளர்ந்தது வபால் தளர்ந்தது. மதலயில் உள் ள பபை் கடவுள் கள் ஆடுவதால் ,
காை்பவர் விரும் பும் படி விை்தைத் பதாடும் மதல உச்சியில் உள் ள
குளிர்ச்சியுதடய மைம் வீசும் மலர்கதளக் பகாை்ட, கிதளயுதடய காந்தள்
பசடிகள் கீழ் நிலத்தில் படர்ந்து, சிறிது பகட்டாலும் , நல் ல பல துைிகதள
விரித்த களத்ததப் வபான்று அழகாகப் பபாலிந்த மதல பபாருந்திய நாட்டின்
ததலவன்,
குறிப் பு: நச்சினாை்க்கினியை் உலை – (187-191) - மிளகு உக்க பாதற அந்நிலத்து
மாக்கள் உதறகின் ற ஊராகவும் , பநடுஞ் சுதன ததலவன் குடியாகவும் ,
மாம் பழத்தாலும் பலாப் பழத்தாலும் விதளந் த வதறல் தந் ததயாலும் தாயாலும்
உளனாகிய ததலவனாகவும் , பிரசம் இவதரக்கூட்டின பால் வதர பதய் வமாகவும் ,
அததன உை்ட மயில் உயர்ந்த ததலவதனத் தன் குலத்திற் கு ஓத்தானாகக் கருதி
நுகர்ந்த ததலவியாகவும் , அத் வதறலில் பிறந்த களிப் பு களபவாழுக்கத்திற் பிறந்த
வபரின் பமாகவும் , மயில் ஆடவாற் றாத் தன் தம வருந்திக் குதறந் த தன் தமயாகவும்
உள் ளுதற உவமம் பகாள் க. நச்சினாை்க்கினியை் உலை (196-199)- உயர் நிலத்வத
நின் று மைக்கின் ற காந்தள் வதரயர மகளிராற் கீழ் நிலத்வத பரந் து அவ் விடத்ததக்
கச்சு விரித்தாற் வபால் அழகு பபறுத்தும் என் றதனால் நம் மில் உயர்ச்சியுதடய
ததலவன் நமது நல் விதனயால் தனது பபருதமதானும் ஒழிந்து இவ் விடத்வத வந் து கூடி
நமக்கும் உயர்ச்சியுளதாக்கி நம் தம அழகு பபறுத்துகின் றான் என் று உள் ளுதற உவமம்
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எய் திற் று. அகநானூறு 2 - வகாழ் இதல வாதழக் வகாள் முதிர் பபருங் குதல ஊழுறு
தீங் கனி உை்ணுநர்த் தடுத்த சாரல் பலவின் சுதளபயாடு ஊழ் படு பாதற பநடுஞ் சுதன
விதளந் த வதறல் அறியாது உை்ட கடுவன் அயலது கறி வளர் சாந்தம் ஏறல் பசல் லாது
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ் ந்து கை்படுக்கும் . மலலயில் உலறயும் கடவுள் கள் அகநானூறு 62, 162, 198, 288, 342, நற் றிதை 34, 182, 185, 192, 356, குறுந் பதாதக 100, 218,
ஐங் குறுநூறு 191.
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தசாற் தபாருள் : அவ் வழி - அங் கு, பழு மிளகு - பழுத்த மிளகு, உக்க பாதற –
உதிர்ந்து கிடக்கின்ற பாதற, பநடுஞ் சுதன – பபரிய சுதன, முழு முதல் – பபரிய
அடிப் பகுதி, பகாக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்பதன – மாவின் இனிய கனிகள்
உதிர்ந்தனவாக, புள் எறி - வை்டுகள் சிதறிய, பிரசபமாடு - வதனுடன், ஈை்டு கூடி, பலவின் – பலா மரத்தின், பநகிழ் ந்து உகு - விரிந்து வதன் பசாரியும் , நறும்
பழம் – நறுமைமான பழம் , விதளந்த வதறல் – விதளந்த கள் , நீ ர் பசத்து - நீ ர்
என்று எை்ைி, அயின்ற வதாதக – குடித்த மயில் , வியல் ஊர் சாறு பகாள் பபரிய ஊரில் விழா பகாள் ளும் , ஆங் கை் – அங் கு, விழவுக் களம் - விழாக் களம் ,
நந்தி – மிக்கு, அரி கூட்டு இன் இயம் கறங் க – தாளத்தின் எழும் ஓதசதய
கூட்டிய இனிய இதசக் கருவிகள் ஒலிக்க, அரித்து எழும் ஓதசதய கூட்டிய
இனிய இதசக் கருவிகள் ஒலிக்க, ஆடுமகள் கயிறு ஊர் பாைியின் - ஆடும்
பபை் கயிற் றில் ஏறி ஆடுகின்ற தாளத்தினால் , தளரும் – தளரும் , சாரல் –
மதலச் சரிவு, வதரயர மகளிரில் – மதலயில் உள் ள பபை் கடவுள் கள் , சாஅய் –
சிறிது பகட்டு, விதழ தக - விரும் பும் படி, விை் பபாரும் - விை்தைத் பதாடும் ,
பசன்னி – சிகரங் கள் , கிதளஇய காந்தள் – கிதளயுதடய காந்தள் பசடிகள் ,
தை் கமழ் அலரி – குளிர்ச்சியுதடய மைம் வீசும் மலர்கள் , தாஅய் – படர்ந்து,
நன் பல – நல் ல பல, வம் பு விரி களத்தின் – துைிதய விரித்த களத்ததப்
வபான்று, கவின் பபற பபாலிந்த – அழகாக பபாலிந்த, குன்று பகழு நாடன் –
மதல பபாருந்திய நாட்டின் ததலவன்
இல் லறம் நாடினான் இனியவன்

---------------- -----எம் விதழதரு பபரு விறல்
உள் ளத் தன்தம உள் ளினன் பகாை்டு, 200
“சாறு அயர்ந்தன்ன மிடாஅச் பசான்றி
வருநர்க்கு வதரயா வள நகர் பபாற் ப
மலரத் திறந்த வாயில் பலர் உை
தபந்நிைம் ஒழுகிய பநய் ம் மலி அடிசில்
வதசயில் வான் திதைப் புதரவயார் கடும் பபாடு 205
விருந்து உை்டு எஞ் சிய மிச்சில் , பபருந்ததக,
நின் வனாடு உை்டலும் புதரவது” என்று ஆங் கு
அறம் புதை ஆகத் வதற் றி, (199-208)
தபாருளுலை: ததலவிதய விரும் புகின்ற பபரிய பவற் றிதய உதடயவன்,
ததலவியின் உள் ளத்தின் தன்தமதய எை்ைிக் பகாை்டு, "விழாக்
பகாை்டாடினாற் வபால் பபரிய பாதனயில் வசாறு சதமத்து, வருபவர்களுக்கு
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எல் தலயில் லாமல் உை்ணுவதற் கு பகாடுத்து, பசல் வமுதடய இல் லம்
பபாலியுமாறு அகலத் திறந்த வாசலுடன் பலர் உை்ணுவதற் கு, பசுதமயான
பகாழுப் பு, பநய் நிதறந்த வசாறு ஆகியவற் தற, குற் றமில் லாத உயர்ந்த
குடியின் சான்வறார், மற் றும் சுற் றத்தாரும் விருந்து உைவாக உை்டு
மிஞ் சியதத, தகதமயுதடயவவள! உன்னுடன் உை்ணுதல் உயர்ந்தது", என்று
அங் கு, அறமுதடய இல் லறம் தங் களுக்குப் புதையாக இருக்கும் என்று
ததலவிக்கு விளக்கி,
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தசாற் தபாருள் : எம் விதழதரு பபரு விறல் - எம் தம விரும் புகின்ற பபரிய
பவற் றிதய உதடயவன் , உள் ளத் தன்தம உள் ளினன் பகாை்டு – ததலவியின்
உள் ளத்தின் தன்தமதய எை்ைிக் பகாை்டு அவன், சாறு அயர்ந்து அன்ன –
விழாக் பகாை்டாடினாற் வபால் , மிடாஅச் பசான்றி – பபரிய பாதனயில் வசாறு,
வருநர்க்கு – வருபவர்களுக்கு, வதரயா – எல் தலயில் லாது, வள நகர் –
வளதமயான இல் லம் , பபாற் ப – பபாலிய, மலரத் திறந்த வாயில் – அகலத்
திறந்த வாசல் , பலர் உை – பலர் உை்ணுவதற் கு, தப நிைம் – பசுதமயான
பகாழுப் பு, ஒழுகிய – வடிகின்ற, பநய் மலி அடிசில் – பநய் நிதறந்த வசாறு,
வதசயில் வான் திதைப் புதரவயார் – குற் றமில் லாத உயர்ந்த குடியின்
சான்வறார், கடும் பபாடு – சுற் றத்தாருடன், விருந்து உை்டு எஞ் சிய மிச்சில் –
விருந்து உைவு உை்டு மிஞ் சியது, பபருந்ததக – தகதமயுதடயவவள,
நின் வனாடு உை்டலும் – உன்னுடன் உை்ணுதல் , புதரவது – உயர்ந்தது, என்று
ஆங் கு – என்று அங் கு, அறம் புதையாகத் வதற் றி – அறமுதடய இல் லறம்
தங் களுக்கு புதையாக இருக்கும் என்று விளக்கி
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-------------- பிறங் கு மதல
மீ மிதசக் கடவுள் வாழ் த்திக் தகபதாழுது,
ஏமுறு வஞ் சினம் வாய் தமயின் வதற் றி, 210
அம் தீம் பதள் நீ ர் குடித்தலின், பநஞ் சமர்ந்து
அரு விடர் அதமந்த களிறு தரு புைர்ச்சி,
வான் உரி உதறயுள் வயங் கிவயார் அவாவும்
பூ மலி வசாதல அப்பகல் கழிப் பி, (208-214)
தபாருளுலை: உயர்ந்த மதலயின் மீதுள் ள கடவுளான முருகதன வாழ் த்தி,
தகயால் பதாழுது, ததலவி இன்பமுறுவதற் காகச் சூளுதரதய உை்தமயாகத்
பதளிவித்து, அழகிய இனிய பதளிந்த நீ தர அவன் குடித்ததால் , ததலவியின்
பநஞ் சு அவனது சூளுதரயில் பபாருந்தியது. வானத்தில் உதறயும் வதவர்கள்
விரும் பும் பூக்கள் நிதறந்த வசாதலயில் , அரிய காட்டில் உள் ள களிற் று
யாதனயால் கூடின அவர்கள் , ஒன்றாக அந்தப் பகதலக் கழித்து,
தசாற் தபாருள் : பிறங் கு மதல மீ மிதச கடவுள் வாழ் த்தி – உயர்ந்த மதலயின்
மீதுள் ள கடவுதள வாழ் த்தி, ஒளியுதடய மதலயின் மீதுள் ள கடவுதள வாழ் த்தி,
தகபதாழுது – தகயால் பதாழுது, ஏமுறு - ததலவி இன்பமுறுவதற் காக,
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வஞ் சினம் வாய் தமயின் வதற் றி – உறுதிபமாழிதய உை்தமயாக பதளிவித்து,
சூளுதரதய உை்தமயாக பதளிவித்து, அம் தீம் பதள் நீ ர் – அழகிய இனிய
பதளிந்த நீ ர், குடித்தலின் – அவன் குடித்ததால் , பநஞ் சு அமர்ந்து – பநஞ் சில்
அமர்ந்து, அரு விடர் அதமந்த – அரிய காட்டில் பபாருந்திய, களிறு தரு
புைர்ச்சி – களிற் று யாதனயால் இதைந்ததம, வான் உரி உதறயுள்
வயங் கிவயார் – வானத்தில் உதறயும் வதவர்கள் , அவாவும் – விரும் பும் , பூ மலி
வசாதல அப் பகல் கழிப் பி – பூக்கள் நிதறந்த வசாதலயில் அந்த பகதலக்
கழித்து
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எல் தல பசல் ல ஏழ் ஊர்பு இதறஞ் சிப் 215
பல் கதிர் மை்டிலம் கல் வசர்பு மதறய,
மான் கைம் மர முதல் பதவிட்ட, ஆன் கைம்
கன்று பயிர் குரல மன்று நிதற புகுதர,
ஏங் கு வயிர் இதசய பகாடு வாய் அன்றில்
ஓங் கு இரும் பபை்தை அக மடல் அகவப் 220
பாம் பு மைி உமிழப் பல் வயின் வகாவலர்
ஆம் பல் அம் தீம் குழல் பதள் விளி பயிற் ற,
ஆம் பல் ஆய் இதழ் கூம் புவிட, வள மதனப்
பூந்பதாடி மகளிர் சுடர் ததலக் பகாளுவி,
அந்தி அந்தைர் அயரக் கானவர் 225
விை் வதாய் பைதவ மிதச பஞகிழி பபாத்த,
வானம் மாமதலவாய் சூழ் பு கறுப் புக் கானம்
கல் பலன்று இரட்ட, புள் ளினம் ஒலிப் ப,
சிதனஇய வவந்தன் பசல் சமம் கடுப் பத்
துதனஇய மாதல துன்னுதல் காணூஉ, (215-230)
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வந் ேது மாலலக் காலம் !

தபாருளுலை: பகல் வநரம் வபாகும் படி ஏழு குதிதரகள் உதடய வததரச்
பசலுத்தி பல கதிர்கதளயுதடய கதிரவன் மதலதய அதடந்து மதறயவும் ,
மான் கூட்டம் மரத்தின் அடியில் திரளவும் , பசுக்கூட்டம் கன்றுகதள அதழக்கும்
குரதல உதடயவனாய் பகாட்டில் கள் நிதறயுமாறு புகவும் , ஊதுகின்ற
பகாம் தபப் வபால் இதசதய உதடய வதளந்த வாதயயுதடய அன்றில் பறதவ
உயர்ந்தக் கரிய பதன மரத்தின் உள் மடலில் இருந்து தன் துதைதய
அதழக்கவும் , பாம் பு மைிதயக் கக்கவும் , பல இடங் களில் இதடயர்கள் ஆம் பல்
என்னும் பை்ைிதன இனிய குழலில் ஊதவும் , ஆம் பல் மலர்களின் அழகிய
இதழ் கள் கூம் பவும் , பசல் வமுதடய இல் லங் களில் உள் ள அழகிய
வதளயல் கதள அைிந்த பபை்கள் விளக்தக ஏற் றவும் , அந்தைர்கள் அந்திக்
கடதன ஆற் றவும் , காட்டில் வாழ் பவர்கள் வானத்ததத் தீை்டும் பரை் வமல்
தீக்கதடயும் வகாலால் பநருப் தபப் பிறப்பித்து எரிக்கவும் , முகில் கள் பபரிய
மதலயிடத்வத சூழ் ந்து கருதம அதடயவும் , கானத்தில் கல் பலன்று ஒலி
எழும் பவும் , பறதவகள் ஆரவாரிக்கவும் , சினமுதடய மன்னன் வபாருக்குச்
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பசல் வததப் வபால விதரததலயுதடய மாதலப் பபாழுது பநருங் கி வருததலக்
கை்டு,
குறிப் பு: பாம் பு மைிலயக் கக்குேல் - புறநானூறு 294, அகநானூறு 72, 92, 138,
192, 372, குறுந்பதாதக 239 and நற் றிதை 255. கலித்பதாதக 119 - கன்று அமர்
விருப் பபாடு மன்று நிதற புகுதர, அகநானூறு 14 - கன்று பயிர் குரல மன்று
நிதற புகுதரும் , அகநானூறு 63 - கன்று காைாது புன்கை்ை பசவி சாய் த்து
மன்று நிதற தபதல் கூரப் பல உடன் கறதவ, அகநானூறு 64 - மன்று நிதற
புகுதரும் ஆ, அகநானூறு 253 - கன்றுதடப் பபரு நிதர மன்று நிதற தரூஉம் ,
புறநானூறு 387 - மன்று நிதறயும் நிதர.
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தசாற் தபாருள் : எல் தல பசல் ல – பகல் வநரம் வபாகும் படி, ஏழ் ஊர்பு இதறஞ் சி
- ஏழு குதிதரகள் உதடய வததரச் பசலுத்தி, பல் கதிர் மை்டிலம் – பல
கதிர்கதளயுதடய கதிரவன், கல் வசர்பு மதறய – மதலதய அதடந்து
மதறயவும் , மான் கைம் – மான் கூட்டம் , மரம் முதல் – மரத்தின் அடியில் ,
பதவிட்ட – திரளவும் , அதசயிடவும் , ஆன் கைம் – பசுக்கூட்டம் , கன்று பயிர்
குரல – கன்றுகதள அதழக்கும் குரதல உதடயவனாய் , மன்று நிதற புகுதர பகாட்டில் கள் நிதறயுமாறு புகவும் , ஏங் கு ஒங் கு வயிர் இதசய – ஊதுகின்ற
பகாம் தபப் வபால் இதசதய உதடய, பகாடுவாய் அன்றில் – வதளந்த
வாதயயுதடய அன்றில் பறதவ, ஓங் கு இரும் பபை்தை அக மடல் - உயர்ந்த
கரிய பதன மரத்தின் உள் மடல் , அகவ – தன் துதைதய அதழக்கவும் , பாம் பு
மைி உமிழ – பாம் பு மைிதயக் கக்கவும் , பல் வயின் வகாவலர் ஆம் பல்
தீங் குழல் பதள் விளி பயிற் ற – பல இடங் களில் இதடயர்கள் ஆம் பல் என்னும்
பை்ைிதன இனிய குழலில் ஊதவும் , ஆம் பல் ஆய் இதழ் கூம் பு விட – ஆம் பல்
மலர்களின் அழகிய இதழ் கள் கூம் பவும் , வள மதன பூந்பதாடி மகளிர்
சுடர்ததலக் பகாளுவி – பசல் வமுதடய இல் லங் களில் உள் ள அழகிய
வதளயல் கதள அைிந்த பபை்கள் விளக்தக ஏற் றவும் , அந்தி அந்தைர் அயர
– அந்தைர்கள் அந்திக் கடதன ஆற் றவும் , கானவர் – காட்டில் வாழ் பவர்கள் ,
விை் வதாய் பைதவ மிதச – வானத்ததத் தீை்டும் பரை் வமல் , பஞகிழி
பபாத்த – தீக்கதடயும் வகாலால் பநருப்தப பிறப் பித்து எரிப்பவும் , வானம்
மாமதலவாய் சூழ் பு கறுப் ப - முகில் கள் பபரிய மதலயிடத்வத சூழ் ந்து கருதம
அதடயவும் , கானம் கல் பலன்று இரட்ட – கானத்தில் கல் பலன்று ஒலி
எழும் பவும் , புள் ளினம் ஒலிப் ப – பறதவகள் கூவவும் , சிதனஇய வவந்தன் பசல்
சமம் கடுப் ப – சினமுதடய மன்னன் வபாருக்குச் பசல் வததப் வபால, துதனஇய
மாதல – விதரததலயுதடய மாதலப் பபாழுது, துன்னுதல் காணூஉ – பநருங் கி
வருததலக் கை்டு
மன்றலில் மைப் தபன் என்று கூறிப் பிைிேல்
“வநர் இதற முன் தக பற் றி, நுமர் தர,
நாடு அறி நன் மைம் அயர்கம் சில் நாள் ,
கலங் கல் ஓம் புமின், இலங் கு இதழயீர்!” என
ஈர நல் பமாழி தீரக் கூறி,
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துதை புைர் ஏற் றின் எம் பமாடு வந்து, 235
துஞ் சா முழவின் மூதூர் வாயில்
உை் துதற நிறுத்துப் பபயர்ந்தனன். (231-237)
தபாருளுலை: "நுை்ைிய மூட்டுவாய் உதடய முன்தகதயப் பற் றி, உன்தன
உன் உறவினர் எனக்குத் தர, நாடறியும் நல் ல மைத்திதன நான் நடத்துவவன்
இன்னும் சில நாட்களில் ! கலங் குததலப் பாதுகாப் பீர்களாக, விளங் குகின்ற
அைிகலன்கதள அைிந்தவர்கவள!" என்று நல் ல பசாற் கதளத் ததலவியின்
துன்பம் தீருமாறுக் கூறி, பசுதவப் புைர்ந்த ஏறு வபால் , எங் களுடன் வந்து,
முழவின் ஓதச நிற் காத பதழய நம் மூரின் வாயிலில் பலரும் நீ தர உை்ணும்
துதறயில் எங் கதள நிறுத்திவிட்டுச் பசன்றான்.
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தசாற் தபாருள் : வநர் இதற - நுை்ைிய மூட்டுவாய் , முன்தக பற் றி –
முன்தகதயப் பற் றி, நுமர் தர – உன்தன உன் உறவினர் எனக்குத் தர, நாடறி
நன் மைம் அயர்கம் – நாடறியும் நல் ல மைத்திதன நான் நடத்துவவன், சில்
நாள் – சில நாட்களில் , கலங் கல் ஓம் புமின் – கலங் குததல பாதுகாப் பீர்களாக,
இலங் கு இதழயீர் – விளங் குகின்ற அைிகலன்கதள அைிந்தவர்கவள, என –
என்று, நன் பமாழி தீரக் கூறி – நல் ல பசாற் கதளத் ததலவியின் துன்பம்
தீருமாறு கூறி, துதை புைர் ஏற் றின் எம் பமாடு வந்து – பசுதவப் புைர்ந்த ஏறு
வபால் எங் களுடன் வந்து, துஞ் சா முழவின் மூதூர் வாயில் உை் துதற - முழவின்
ஓதச நிற் காத பதழய நம் மூரின் வாயிலில் பலரும் நீ தர உை்ணும் துதறயில் ,
நிறுத்துப் பபயர்ந்தனன் – எங் கதள நிறுத்திவிட்டு பசன்றான்
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தோடை்ந்ேது தோன்றலின் உறவு!
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---------------- -------------- அதற் பகாை்டு,
அன்தற அன்ன விருப் பபாடு, என்றும்
இரவரல் மாதலயவன, வருவதாறும்
காவலர் கடுகினும் , கத நாய் குதரப்பினும் , 240
நீ துயில் எழினும் , நிலவு பவளிப் படினும் ,
வவய் புதர பமன் வதாள் இன்துயில்
பபறாஅன், பபயரினும் , முனியல் உறாஅன்,
இளதமயின் இகந்தன்றும் இலவன, வளதமயின்
தன் நிதல தீர்ந்தன்றும் இலவன. (237-245)
தபாருளுலை: அப் புைர்ச்சி பதாடங் கி, முதல் நாளில் பகாை்ட விருப் பத்துடன்
என்றும் இரவில் வரும் தன்தமயுதடயவன் அவன். அவ் வாறு அவன்
வரும் பபாழுபதல் லாம் , காவலர் விதரந்துக் காவல் காப் பினும் , சினம் மிகுந்த
நாய் கள் குதரத்தாலும் , தூக்கத்திலிருந்து நீ விழித்தாலும் , நிலா ஒளிதயப்
பரப் பினும் , ததலவிதயக் காைாது அவளது மூங் கில் வபான்ற பமன்தமயான
வதாளில் இனிய துயிதலப் அவன் பபறாவிட்டாலும் , குறி இல் லாததத ததலவன்
பசய் தக் குறியாகக் கருதிச் பசன்று மீை்டு மதனயில் புகுந்தாலும்
பவறுத்ததலச் பசய் யான். அவன் இளதமதயக் கடந்தவன் இல் தல. தன்
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பசல் வத்தின் பசருக்கால் , நல் ல குடியில் பிறந்த தனக்குரிய நல் ல
பசயல் களிலிருந்து விலகியவனும் இல் தல.
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குறிப் பு: அகநானூறு 122 - இரும் பிழி மாரி அழுங் கல் மூதூர் விழவு இன்றாயினும்
துஞ் சாது ஆகும் , மல் லல் ஆவைம் மறுகுடன் மடியின், வல் உதரக் கடும் பசால்
அன்தன துஞ் சாள் , பிைி வகாள் அருஞ் சிதற அன்தன துஞ் சின், துஞ் சாக்
கை்ைர் காவலர் கடுகுவர், இலங் கு வவல் இதளயர் துஞ் சின், தவ எயிற் று
வலம் சுரித் வதாதக ஞாளி மகிழும் , அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின்,
பகலுரு உறழ நிலவுக் கான்று விசும் பின் அகல் வாய் மை்டிலம் நின்று
விரியும் வம, திங் கள் கல் வசர்வு கதன இருள் மடியின், இல் எலி வல் சி வல் வாய் க்
கூதக கழுது வழங் கு யாமத்து அழிதகக் குழறும் , வதளக் கை் வசவல் வாளாது
மடியின், மதனச் பசறி வகாழி மாை் குரல் இயம் பும் , எல் லாம் மடிந்த காதல,
ஒரு நாள் நில் லா பநஞ் சத்து அவர் வாரலவர. இை (239) - பபா. வவ.
வசாமசுந்தரனார் உதர - இரா - இறுதியினின்ற ஆகாரம் குறுகி 'இர' என
நின்றது.

sa

ng

ai

la

kk

iy

am

தசாற் தபாருள் : அதற் பகாை்டு – அப் புைர்ச்சி பதாடங் கி, அன்தற அன்ன –
முதல் நாள் வபான்ற, விருப் பபாடு - முதல் நாளில் உள் ள விருப்பத்துடன், என்றும்
– என்றும் , இரவில் வருகின்ற இயல் புதடயவன் - இரவில் வரும்
தன்தமயுதடயவன், வருவதாறும் – வரும் பபாழுபதல் லாம் , காவலர் கடுகினும் –
காவலர் விதரந்து காவல் காப் பினும் , கத நாய் குதரப் பினும் – சினம் மிகுந்த
நாய் கள் குதரத்தாலும் , நீ துயில் எழினும் – தூக்கத்திலிருந்து நீ விழித்தாலும் ,
நிலவு பவளிப் படினும் – நிலா ஒளிதயப் பரப் பினும் , வவய் புதர பமன் வதாள்
இன் துயில் என்றும் பபறாஅன் – மூங் கில் வபான்ற பமன்தமயான வதாளில்
இனிய துயிதலப் அவன் பபறுவதில் தல, பபயரினும் – குறி இல் லாததத
ததலவன் பசய் த குறியாக கருதிச் பசன்று மீை்டு மதனயில் புகுந்தாலும் ,
முனியல் உறாஅன் – பவறுத்ததலச் பசய் யான், இளதமயின் இகந்தன்றும்
இலவன – இளதமதயக் கடந்தவன் இல் தல, வளதமயில் – தன்னுதடய
பசல் வத்தால் , தன் நிதல தீர்ந்தன்றும் இலன் – தனக்குரிய நல் ல
பசயல் களிலிருந்து விலகியவனும் இல் தல
ேலலவியின் துயைம்
---------- ---------- பகான் ஊர்
மாய வரவின் இயல் பு நிதனஇத் வதற் றி,
நீ ர் எறி மலரின் சாஅய் , இதழ் வசாரா,
ஈரிய கலுழுமிவள் பபரு மதர் மதழக் கை்
ஆகத்து அரிப் பனி உதறப் ப, நாளும்
வதலப் படு மஞ் தஞயின் நலம் பசலச் சாஅய் , 250
நிதனத்பதாறும் கலுழுமால் இவவள. ---------- (245-251)
தபாருளுலை: அச்சம் தரும் ஊரின்கை் இரவு குறியில் கூடுவதற் கு அவன் வரும்
நிதலயற் ற நிதலதய ஒழுக்கம் அன்று என்று எை்ைி திருமைத்தத விரும் பி,
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மதழத் துளிகளால் தாக்கப் படும் மலதரப் வபால் , தன்னுதடய அழகு அழிந்து,
இதம வசார்ந்து, கை்களில் ஈரத்தத உதடயவளாய் , கலங் குகின்றாள் இவள் .
இவளுதடய பபரிய குளிர்ந்த கை்களிருந்து பதாடர்ந்து கை்ைீர ் மார்பில்
பசாட்ட, நாள் வதாறும் வதலயில் அகப் பட்ட மயிதலப் வபான்று, நலம்
பதாதலய, பமலிந்து, அவதன நிதனக்கும் பபாழுபதல் லாம் இவள்
அழுகின்றாள் .
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தசாற் தபாருள் : பகான் ஊர் – அலர் முதலியவற் றால் ததலவிக்கு அச்சம் தரும்
ஊர், மாய வரவின் இயல் பு நிதனஇத் வதற் றி - பபாய் யாக இருக்கின்ற இரவுக்
குறியில் கூடுவதற் கு அவன் வரும் வரவின் நிதலயற் ற நிதலதய ஒழுக்கம்
அன்று என்று எை்ைி திருமைத்தத விரும் பி, நீ ர் எறி மலரின் – மதழத்
துளிகளால் தாக்கப் படும் மலதரப் வபால் , சாஅய் – அழகு அழிந்து, இதழ் வசாரா
– இதம வசார்ந்து, ஈரிய – ஈரத்தத உதடயவளாய் , கலுழும் இவள் –
கலங் குகின்றாள் இவள் , பபரு மதர் மதழக்கை் ஆகத்து அரிப் பனி உதறப் ப –
பபரிய குளிர்ந்த கை்களிருந்து பதாடர்ந்து கை்ைீர ் மார்பில் பசாட்ட, நாளும்
வதலப் படு மஞ் தஞயின் – நாள் வதாறும் வதலயில் அகப் பட்ட மயிதலப்
வபான்று, நலம் பசல – நலம் வபாக, சாஅய் – பமலிந்து, நிதனத்பதாறும்
கலுழுமால் இவவள – அவதன நிதனக்கும் பபாழுபதல் லாம் இவள் அழுகின்றாள்
(கலுழுமால் = கலுழும் + ஆல் , ஆல் - இதடச் பசால் )
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அவன் வரும் வழி இடை்கள் வாட்டியது இவலள!
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------------ ------------------ ----------------- கங் குல்
அதளச்பசறி உழுதவயும் , ஆளியும் , உளியமும் ,
புழல் வகாட்டு ஆமான் புகல் வியும் , களிறும் ,
வலியின் தப் பும் வன் கை் பவஞ் சினத்து
உருமும் , சூரும் , இதர வதர் அரவமும் , 255
ஒடுங் கு இருங் குட்டத்து அருஞ் சுழி வழங் கும்
பகாடும் தாள் முததலயும் இடங் கரும் கராமும் ,
நூழிலும் , இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் ,
பழுவும் , பாந்தளும் , உளப் படப் பிறவும் ,
வழுவின் வழாஅ விழுமம் , அவர் 260
குழுமதல விடர் அகம் உதடயவால் எனவவ. (251-261)
தபாருளுலை: இரவில் குதகயில் உதறயும் புலிகளும் , ஆளியும் , கரடியும் ,
உட்துதள உதடய பகாம் தபயுதடய காட்டு ஆவினத்தின் காதளகளும் ,
களிற் று யாதனகளும் , வலிதமயால் பகடுக்கும் பகாடூரமான சினத்துடன்
கூடிய இடியும் , வருத்தும் கடவுள் களும் , இதர வதடும் பாம் புகளும் , ஒடுக்கமான
கருதமயான குளங் களில் , கடினமான சுழிகள் இருக்குமிடத்தில் இருக்கும்
வதளந்த கால் கதளயுதடய முததலயும் இடங் கரும் கராமும் , ஆரதலக்
கள் வர்கள் பகான்று குவிக்கும் இடங் களும் , வழுக்கும் இடங் களும் , முதறயான
பாததயாகத் வதான்றி பசல் லச் பசல் ல மதறந்து விடும் பாததகளும் ,
வபய் களும் , மதலப் பாம் புகளும் , உட்பட பிறவும் , தப் ப முடியாத
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பதால் தலதயத் தருவன ஆகியதவ அவருதடய பதாகுதியாக உள் ள
மதலயின் பிளவுகளில் இருப் பதால் .
குறிப் பு: இடங் கர் கராம் ஆகிய இரை்டும் முததல வதகதயச் சார்ந்ததவ.
நற் றிதை 205 - ஆளி நன்மான் வவட்டு எழு வகாள் உகிர்ப் பூம் பபாறி உழுதவ
பதாதலச்சிய தவந் நுதி ஏந்து பவை் வகாட்டு வயக் களிறு இழுக்கும் . ஊை்
அடி முட்டமும் (258) - நச்சினார்க்கினியர் உதர - முதறப் படியாயப் பின்பு வழி
முட்டாயிருக்கும் இடங் களும் , பபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர - நதட
பாததவபால் வதான்றிச் பசல் லத் வதய் ந்து பின்னர் பநறிவய காைப் படாது
மாறிவிடும் பநறி.
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தசாற் தபாருள் : கங் குல் அதளச்பசறி உழுதவயும் ஆளியும் உளியமும் இரவில் குதகயில் உதறயும் புலிகளும் , ஆளியும் , கரடியும் , புழல் வகாட்டு
ஆமான் புகல் வியும் - உட்துதள உதடய பகாம் தபயுதடய காட்டு ஆவினத்தின்
காதளயும் , களிறும் – ஆை் யாதனகளும் , வலியின் தப் பும் – வலிதமயால்
பகடுக்கும் , வன்கை் பவஞ் சினத்து - பகாடூரமான சினத்துடன், உருமும் –
இடியும் , சூரும் – வருத்தும் கடவுள் களும் , இதர வதர் அரவமும் – இதர வதடும்
பாம் புகளும் , ஒடுங் கு இருங் குட்டத்து – ஒடுக்கமான கருதமயான குளங் களில் ,
அருஞ் சுழி வழங் கும் பகாடுந் தாள் முததலயும் இடங் கரும் கராமும் –
கடினமான சுழிகள் இருக்குமிடத்தில் இருக்கும் வதளந்த கால் கதளயுதடய
முததலயும் , இடங் கரும் , கராமும் , நூழிலும் – ஆரதலக் கள் வர்கள் பகான்று
குவிக்கும் இடங் களும் , இழுக்கும் – வழுக்கும் இடங் களும் , ஊழ் அடி முட்டமும் –
முதறயான பாததயாகத் வதான்றி பசல் லச் பசல் ல மதறந்து விடும்
பாததகளும் , பழுவும் – வபய் களும் , பாந்தளும் – மதலப் பாம் புகளும் , உளப் படப்
பிறவும் – உட்பட பிறவும் , வழுவின் வழாஅ விழுமம் – தப் ப முடியாத
பதால் தலதயத் தருவன, அவர் குழு மதல விடர் அகம் உதடயவால் எனவவ –
அவருதடய பதாகுதியாக உள் ள மதலயின் பிளவுகளில் இருப்பதால்

