
குறிஞ்சிக்கலி 
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பொடல்கள் உள்ைன. அவற்றில் குறிஞ்சித் ிகைகைச் சசர்ந்  29 பொடல்கள் 37 

மு ல் 65 வகைைில் எண் தகொண்டனவொக உள்ைன. இந் ப் பொடல்ககைப் டிை 
புலவர் கபிலர். 

பொடல் 1 மு ல் 5[த ொகு] 

• அங்கண் உடையன் அவன் [2] - அவள் ஊஞ்சலொடிக்தகொண்டிருந் சபொது அவன் 
வந் ொன். சிறிது ஆட்டிவிடு என்றொள். அவன் ஆட்டிவிட்டொன். அவள் 
மைங்கிைவள் சபொல அவன்சமல் விழுந்து  ழுவிக்தகொண்டொள். பின்னர் 
விலகினொள். அவன் கண்சைொட்டப் பண்பு தகொண்டவன். 'தசல்க' என 
அனுப்பிகவத் ொன். 

• அறஞ்சாரான் மூப்பு [3] – இருைில், மகலைில், இவைிடம் வருகிறொய். அக க் 
கண்டு இவள் நீரில்லொ  நிலம் சபொல் மனம் வருந்துகிறொள். இ கன 
கவககறைில் தபய்  மகை சபொல மொற்றலொசம. தபொருைில்லொ வன் சபொல் 
வருந்துகிறொள். இ கன அருைொக்கம் தபற்றவன் மனம் சபொல் ஆக்கலொசம. 
அறம் தசய்ை முடிைொமல் அககவைொல் மூத் வன் மனம் சபொல் 
வருந்துகிறொள். இ கன அறம் தசய்வொன் ஆக்கம் சபொல் வைைச் 
தசய்ைலொசம.  ிருமைம் தசய்துதகொள்ைலொசம 

• ககள்வர்த் த ாழுது எழல் [4] –  கலவன் இல்லொ சபொது  கலவி  ன் 
சகள்வனொகிை  கலவகனத் த ொழுது எழுகிறொள், எனசவ அருமடழ 
 ரல்கவண்டின்  ருகிற்கும் தெருடமயள். என்தறல்லொம் எண்ைிை 
தபற்சறொர் இருவர்கண்ணும் குற்றமில்கல என்று எண்ைித்  ிருமைத்துக்கு 
உடன்பட்டனர். 

• ெயமடை ஏத் ி அகவினம் ொடுவாம் [5] – வள்கைப் பொட்டில் அவன் 
மகலகைப் பொடிக்தகொண்சட குற்றுகின்றனர். தகொடிச்சிைர் கக சபொல் கொந் ள் 
த ொடுத்  ச ன் சசொரும் மகல. கடுவகனப் பற்றி மந் ி குகற கூறும் 
தசம்மகல. பூந் ைிர் வொடுவது சபொல்  கலவிகை வொடச் தசய் வன் மகல. 
 ொது உண்டு வண்டில் துறப்பொன் மகல. கருவுற்ற தபண்ைொகனக்கு 
ஆண்ைொகன மூங்கில் நுனிகை வகைத்துத்  ரும் மகல. – என்தறல்லொம் 
பொடினர். மகறந் ிருந்து சகட்ட  கலவன் சநரில் வந்து  கலவிகைத் 
 ழுவிக்தகொண்டொன். 

• வாராது அடமவாகனா வாராது அடமவாகனா [6] – வள்கைப் பொட்டில் அவன் 
மகலகைப் பைித்தும் இைற்பைித்தும் புகழ்ந்தும் இைற்பட தமொைிந்தும் 
பொடுகின்றனர். அவன் வொைொமல் இருக்கமொட்டொன். நீரில் இருக்கும் குவகை 
மலர் தவந்துசபொகுமொ? அதுசபொல அவனது ஈை தநஞ்சில் வொைொகம 
இருக்கமுடியுமொ? – என்கின்றனர். 
1.  
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கை மலர் உண் கண்ைொய்! கொைொய்; ஒருவன்          

வை மொன் அடித் ச ர்வொன் சபொலத், த ொகட மொண்ட  

கண்ைிைன், வில்லன், வரும்; என்கன சநொக்குபு,     

முன்னத் ின் கொட்டு ல் அல்லது,  ொன் உற்ற          

சநொய் உகைக்கல்லொன் தபைரும்மன், பல் நொளும்!           37-5 

பொைல் தபசறஎன், படர் கூர்ந்து, அவன் வைின்,                

சசசைன்மன் ைொனும் துைர் உைப்சபன்; ஆைிகடக்        

கண் நின்று கூறு ல் ஆற்றொன், அவன் ஆைின்;           

தபண் அன்று, உகைத் ல் நமக்கு ஆைின்; 'இன்னதூஉம்       

கொைொன், கைி லும் உண்டு' என்று, ஒரு நொள், என்      37-10 

ச ொள் தநகிழ்பு உற்ற துைைொல் துைி ந்து, ஓர்           

நொண் இன்கம தசய்ச ன், நறு நு ொல்! ஏனல்               

இனக் கிைி ைொம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அைல்,              

ஊசல் ஊர்ந்து ஆட, ஒரு ஞொன்று வந் ொகன,             

'ஐை! சிறிது என்கன ஊக்கி' எனக் கூறத்,           37-15 

'க ைொல்! நன்று' என்று அவன் ஊக்கக், கக தநகிழ்பு,   

தபொய்ைொக வழீ்ந்ச ன், அவன் மொர்பில்; வொய்ைொச் தசத்து,        

ஒய்தைன ஆங்சக எடுத் னன்; தகொண்டொன் சமல்  

தமய் அறிைொச ன் சபொல் கிடந்ச ன்மன்; ஆைிகட  

தமய் அறிந்து ஏற்று எழுசவன் ஆைின், மற்று ஒய்தைன,     37-20 

'ஒண் குைொய்! தசல்க' எனக் கூறி விடும் பண்பின்          

அங்கண் உகடைன் அவன்!            
---------------------------------------------------------------------- 

தபொருள்: 

கை மலர் உண் கண்ைொய்! கொைொய்; ஒருவன்          

வை மொன் அடித் ச ர்வொன் சபொலத், த ொகட மொண்ட  

கண்ைிைன், வில்லன், வரும்; என்கன சநொக்குபு,     

முன்னத் ின் கொட்டு ல் அல்லது,  ொன் உற்ற          

சநொய் உகைக்கல்லொன் தபைரும்மன், பல் நொளும்!  

*குைத் ில் உள்ை மலர் சபொன்ற (கம) உண்ட கண்கை உகடை 
ச ொைிசை! கொண்பொைொக: 
ஒருவன், வலிகம உகடை விலங்கின் கொலடிககை ஆய்பவன் சபொல; 

அவன் அைகொக கட்டிை கண்ைிகை உகடைவன்; ககைில் வில்கல 
ஏந் ிைவன்; என்கன சநொக்கி  ன் முக குறிப்பொல் கொட்டு ல் அல்லொது 
 ொன் உற்ற கொ ல் சநொகை எனக்கு உகைக்க மொட்டொன்; தசன்று 
விடுவொன்; பல நொளூம். 



அரும் தசொற்தபொருள்: கைம் - குைம்; வைம் - வலிகம; மொன் -மொ, 

விலங்கு; த ொகட மொண்ட - மொண்புடன் த ொடுக்கப்பட்ட; கண்ைி - 
 கலைில் சூடும் மலர் தகொத்து; சநொக்குபு - சநொக்கி; முன்னம் - குறிப்பு; 

உகைக்கல்லொன் - உகைக்க மொட்டொன்; 

********************************* 

பொைல் தபசறஎன், படர் கூர்ந்து, அவன் வைின்,                

சசசைன்மன் ைொனும் துைர் உைப்சபன்; ஆைிகடக்        

கண் நின்று கூறு ல் ஆற்றொன், அவன் ஆைின்;           

தபண் அன்று, உகைத் ல் நமக்கு ஆைின்; 'இன்னதூஉம்       

கொைொன், கைி லும் உண்டு' என்று, ஒரு நொள், என்    

ச ொள் தநகிழ்பு உற்ற துைைொல் துைி ந்து, ஓர்           

நொண் இன்கம தசய்ச ன், நறு நு ொல்! 

 

*(நொனும்) பொைலில் கண் உறங்சகன், அவன் வசம் கொ ல் சநொய் 
மிகுந்ச ன். தநருக்கம் இல்கல என்றொலும் நொனும்  துைைொல் 
வருந் ிசனன். இந்  நிகலைில், கண்முன் நின்று கூறுவது அவனொல் 
இைலொது என்றொல், அவனிடம் தசொல்லுவதும் நமக்கு தபண்கம 
அல்லசவ!. எதுவும் கொைொமல் அவன் இறந்துபடுவொசனொ என்று, என் 
ச ொள்கள் தமலிந்து உற்ற துன்பத் ொல் துைிந்து தவட்கமில்லொ  ஒரு 
தசைகல தசய்ச ன், நறு மைம் தகொண்ட நு லவசை! 

அரும் தபொருள்: பொைல் - படுக்கக;  படர் - துன்பம்; கூர் ல் - மிகு ல்; 

வைின் - வசம்; சசய் - த ொகலவு; கைி ல் -  இறத் ல்;  நு ல் - தநற்றி; 

**************************************** 

-----------------------------------------------------------------------ஏனல்               

இனக் கிைி ைொம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அைல்,              

ஊசல் ஊர்ந்து ஆட, ஒரு ஞொன்று வந் ொகன,             

'ஐை! சிறிது என்கன ஊக்கி' எனக் கூறத்,           37-15 

'க ைொல்! நன்று' என்று அவன் ஊக்கக், கக தநகிழ்பு,   

தபொய்ைொக வழீ்ந்ச ன், அவன் மொர்பில்; 

*இன கிைிககை விைட்டு ல் சமற்தகொண்டு கொக்கும்   ிகனப்புனத் ின் 
அருகில்  ஊைல் ஊர்ந்து நொன் ஆட, ஒருநொள் அங்கு வந் வகன, "ஐைொ, 

என்கன சிறிது ஆட்டுக" என்று கூற, "தபண்சை, நல்லது" என்று 
ஊக்கினொன். அப்சபொது கக தநகிழ்ந்து வழீ்வதுசபொல் தபொய்ைொக அவன் 
மொர்பில் விழுந்ச ன். 



அரும் தசொற்தபொருள்: ஏனல் -  ிகனப்புனம்; கடிந்து - விைட்டி, ஓம்பும் - 
கொக்கும்; ஒரு ஞொன்று - ஒருநொள்; ஊக்கி - ஆட்டுக; தநகிழ்பு - நழுவி; 

**************************** 

--------------------------------------------------------வொைொச் தசத்து,        

ஒய்தைன ஆங்சக எடுத் னன்; தகொண்டொன் சமல்  

தமய் அறிைொச ன் சபொல் கிடந்ச ன்மன்; ஆைிகட  

தமய் அறிந்து ஏற்று எழுசவன் ஆைின், மற்று ஒய்தைன, 

'ஒண் குைொய்! தசல்க' எனக் கூறி விடும் பண்பின்          

அங்கண் உகடைன் அவன்!   

*(அந்  என் தசைகல) உண்கம என்று  நம்பி உடசன என்கன 
எடுத் ொன்.  ன் மொர்பிசல ஏந் ிைக  அறிைொ வள்சபொல் கிடந்ச ன். 
அந்சநைத் ில், நடப்பது என்ன என்று அறிந்து மைக்கம் த ைிந் வள் 
சபொல் எழுசவன். அவனும், உடசன "ஒண்குைொய், தசல்க!" என்று கூறி 
என்கன விடுவிக்கும் (அவளுக்கு அ னொல் அவமொனம் வரும் என்று 
கரு ி) கண்சைொட்டம் தகொண்டவனொக அங்சக கொைப்பட்டொன் அவன். 

அரும் தசொற்தபொருள்: வொைொ - உண்கமைொ; தசத்து - கரு ி; ஆைிகட - 
அந்சநைத் ில்;  ஒய்தைன - விகைவொக; ஏற்று - மைக்கம் த ைிந்து; 

ஒண்குைொய் - ஒைி தபற்ற குகைககை உகடைவசை;  அங்கண் -
கண்சைொட்டம். 

 
 

*************** கபிலரின் குறிஞ்சிக்கலி - 38 ஆம் பொடல் 

  

இகமை வில் வொங்கிை ஈர்ஞ் சகட அந் ைன்                 38-1 

உகம அமர்ந்து உைர் மகல இருந் னன் ஆக,                 

ஐ இரு  கலைின் அைக்கர் சகொமொன்                                   

த ொடிப் தபொலி  டக்ககைின் கீழ் புகுத்து, அம் மகல      

எடுக்கல் தசல்லொது உைப்பவன் சபொல -                              38-5 

உறு புலி உரு ஏய்ப்பப் பூத்  சவங்கககைக்                  

கறுவு தகொண்டு, அ ன் மு ல் குத் ிை ம  ைொகன,       

நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்பக் கூய்த்,  ன்                   

சகொடு புய்க்கல்லொது, உைக்கும் நொட! சகள்;    



  

அரும் தசொற் தபொருள்: 
  

வொங்கிை = வகைத்  ; ஈர்ஞ்சகட=     (கங்ககைொல்) ஈை சகட, த ொடி=  

வகை;  டக்கக = அகன்ற கக, உைப்பவன் = துன்புறுபவன்; உறுபுலி = 
ஊக்கம் மிகு புலி:  ஏய்ப்ப = ஏமொற்ற, ஒப்ப; சவங்கக = சவங்கக மைம்; 

கறுவு = கறுவு ல் (பைி வொங்க துடிக்கும் சினம்); நீடு இரு விடர் அகம் 
- தநடிை இருண்ட மகல பக்கம்; சிலம்ப = ஒலிப்ப; கூய் = கூவி; சகொடு 
= தகொம்பு; புய்க்க = மீட்டு எடுக்க 

  

தபொருள்: 
  

*கைிகலைிசல சிவ  னுசுகவ வகைத்  ஈை சகடகை உகடை 
அந் ைனொகிை சிவன், உகமைவதைொடு அமர்ந்து இருந் ொன். அப்சபொது 
பத்து  கலககை உகடை, அைகர்கைின்  கலவன் இைொவைன், வகை 
தபொலிந்   ன் ககககை அடிைில் புகுத் ி  பின் அந்  மகலகை எடுக்க 
முடிைொமல் (அைற்றி) உைல்பவன் சபொல்,  

  

புலிைின்  உருவம் என ஏமொறும் வண்ைம் பூக்ககை பூத் ிருந்  
சவங்கக  மைத் ின் அடிகை சினத் ொல் குத் ிை ம ம் தகொண்ட 
ைொகன, தநடிை இருண்ட மகலைகம் முழுதும் ஒலிக்குமொறு கூவி  ன் 
தகொம்புககை மீட்டு எடுக்க முடிைொமல் உைக்கும் நொட்கட 
உகடைவசன! சகட்பொைொக! 

ஆர் இகட என்னொய் நீ அைவு அஞ்சொய் வந் க்கொல்,   38-10 

நீர் அற்ற புலசம சபொல் புல்தலன்றொள், கவககற,           

கொர் தபற்ற புலசம சபொல், கவின் தபறும்; அக் கவின்   

 ீைொமல் கொப்பது ஓர்  ிறன் உண்சடல் உகைத்க க் கொண்!  

*(கடப்ப ற்கு) அரிை இடம் (கொடு) என்று  கரு ொய். நீ (அங்சக) 
பொம்புககை அஞ்சொ மொட்டொய். அவ்வொறு நீ வருகின்ற சபொது, நீர் அற்ற 
நிலத் ின்  பைிர்கள் சபொல் தபொலிவு அைிந்து நின்ற இவள், விடிைலில், 

மகைகை தபற்ற புலத் ின் பைிர்கள் சபொல் அைகு தபறுகிறொள், 

  

அந்  அைகு  ீைொமல் கொக்கும் ஓர் வைி உண்டு என்றொல் 
தசொல்லுவொைொக!   
  

அரும் தசொற்தபொருள்: ஆர் = அரிை; அைவு= பொம்பு; புலம் = விகை நிலம்; 

புல்தலன்றொள் = தபொலிவு அல்லது அைகு இைந் ொள். கவககற = 
விடிைல்; கொர் = மகை; கவின்= அைகு;  ிறன் = தசய் ிறன்; 

உகைத்க க்கொண் = தசொல்வொைொக 



இருள் இகட என்னொய் நீ இைவு அஞ்சொய் வந் க்கொல்,           38-14 

தபொருள் இல்லொன் இைகம சபொல் புல்தலன்றொள், கவககற,         

அருள் வல்லொன் ஆக்கம் சபொல் அைிதபறும்; அவ் அைி              
த ருைொமல் கொப்பது ஓர்  ிறன் உண்சடல், உகைத்க க் கொண்;    

*இருள்  வைி என்று கரு ொய்; நீ இைவு என்று அஞ்சொய்; அவ்வொறு நீ 
வருகின்ற சபொது, தசல்வம் இல்லொ வன் இைகமக்கொலம் சபொல் 
தபொலிவு இைந்து நினற இவள், விடிைலில், தகொகட வைங்குவ ில் 
வல்ல ஒருவனுகடை தசல்வம் சபொல் அைகு தபறுவொள். 
  

அவ்வைகு (அவ்வைகுக்கு பிறர் கொைைம் என்று) உைைொ வண்ைம் 
கொக்க ஒரு வைி இருக்கும் என்றொல் தசொல்லுவொைொக! 
  

அரும் தசொற்தபொருள்:  அருள் வல்லொன் = தகொகடைில் சிறந் வன்; 

அைி தபறும் = அைகு தபறும்;  த ருைொமல் = உைைொமல் (அவ்வைகு 
 கலவன் வருககைொல் வந் து என்று ைொரும் உைைொ வண்ைம்; 

உண்சடல் = உண்டு என்றொல்; 

மறந் ிருந் ொர் என்னொய் நீ மகல இகட வந் க்கொல்,              38-18 

அறம் சொைொன் மூப்சப சபொல் அைி க்கொள், கவககற,                

 ிறம் சசர்ந் ொன் ஆக்கம் சபொல்  ிருத் கும்; அத்  ிருப்              

புறங்கூற்றுத்  ீர்ப்பது ஓர் தபொருள் உண்சடல் உகைத்க க் கொண்;   

     

* (கொனவர்கள்)  ங்கள் (தகொகல த ொைிலொன) மறம்  ிருந் மொட்டொர் 
என்று கரு ொய்; நீ மகலஇகட கடந்து வருகின்ற சபொது, அற வைிைில் 
நில்லொ வன் முதுகமக் கொலம் சபொல் வருந் ிக்தகொண்டிருந்  இவள். 
விடிைலில், ஆற்றல் உகடைவனின் தசல்வம் சபொல்  ிருத் மொக 
விைங்குவொள். 
  

அந்   ிருத் ம் அைலொர் பைிப்புக்கு ஆைொகொமல்  ீர்க்கும் ஒரு வைி 
உண்டு என்றொல் அக  தசொல்லுவொைொக! 

அரும் தசொற்தபொருள்: மறம் = தகொகலத்த ொைில்; மூப்பு = முதுகம; 

சொைொன் = சொர்ந்து நில்லொன்; ஆக்கம் = தசல்வம்;  ிருத் கும் =  ிருத் ம் 
தபறும்; புறம் கூறு = பைித் ல்; 

        என ஆங்கு,                                                  38-22  

 நின் உறு விழுமம் கூறக்சகட்டு                      38-23 

 வருசம, ச ொைி! நல் மகல நொடன் -                         
 சவங்கக விரிவு இடம் சநொக்கி,                         
 வஙீ்கு இகறப் பகைத் ச ொள் வகைந் னன் தகொைற்சக.    



   

*என்ற வொறு, 

ச ொைி! நீ உற்ற துன்பம் நொன் கூற, அந்  நல்ல  மகல நொட்டினன் 
சகட்டு, சவங்கக மைம் பூக்கும் கொலம் எ ிர் பொர்த்து,  அக்கொலத் ில் நின் 
பருத்  முன்கக,  மூங்கில் சபொல் ச ொைிகன மைந்து தகொள்ை 
வருவொன்.  (எனசவ கவகல ஒைிவொைொக) 

அரும் தசொற்தபொருள்: விழுமம் =  துைைம்; சவங்கக = ஒரு மைம்; விரிவு 
= பூக்கள் மலரும் கொலம்; வஙீ்கு இகற = பருத்  முன் கக. 
(அக்கொலத்ச , அவைது தமலிந்  முன் கககள் பகைை அைகக தபற்று 
விடும்) ; பகைத் ச ொள் = மூங்கில் சபொன்ற ச ொள்கள். 
  

38 ஆம் பொடல் முற்றிைது. 

 

  

********** கலித்த ொகக ******************************************** 

  

                         கபிலரின் குறிஞ்சிக்கலி - 39 ஆம் பொடல் 

கொமர் கடும் புனல் கலந்து எம்சமொடு ஆடுவொள்,                    39-1 

 ொமகைக் கண் புக த்து,  அஞ்சித்  ைர்ந்து, அ சனொடு ஒழுகலொன்        

நீள் நொக நறும்  ண்  ொர்  ைங்கப் பொய்ந்து, அருைினொல்,             

பூண் ஆகம் உற  ைீஇ சபொ ந் ொன் அகல் அகலம்,                 

வரு முகல புைர்ந் ன என்ப னொல், என் ச ொைி                      
அரு மகை  ைல் சவண்டின்  ருகிற்கும் தபருகமைசை;                   

**'ைொவரும் விரும்பும் விகைந்து ஓடும் தவள்ைத் ில், எம்முடன் கலந்து 
நீர் ஆடுகின்ற இவள்  ொமகை ஒத்   ன் கண்ககை மூடி, அஞ்சி கொல் 
 ைர்ந்து, தவள்ைத்ச  சபொகும் சபொது,  நீண்ட சுை புன்கனைின் வொச 
மலர்கைொல் ஆன குைிர்ந்  மொகல அகசை, தவள்ைத்ச  பொய்ந்து,   பூண் 
அைிந்  இவள் மொர்கப  ன்தனொடு  ழுவி ககைைில் சபொக விட்ட  

சபொது, 'அவனுகடை அகன்ற மொர்கப இவைது வைர்கின்ற  

தகொங்கககள் கூடின', என்று பிறர் கூறுகின்றொர். அந்  கூற்றொசல 
என்னுகடை ச ொைி நமக்கு அரிை மகைகை தபய்விக்க நொம் 
விரும்பினொல் அக   ைவல்ல தபருகம உகடைவசை! 

அரும் தசொற் தபொருள்: கொமர் = விருப்பம்;  ொர் = மொகல;  ைங்க = ஆட 
ஆகம் = மொர்பு; சபொ ந் ொன் = சபொக விட்டொன்; அகலம் = மொர்பு; 

 ருகிற்கும் =  ைச் தசய்யும் 



அவனும்  ொன், ஏனல் இ ைத்து அகில் புகக உண்டு இைங்கும்         39-7 

வொன் ஊர் ம ிைம் வகை சசரின், அவ் வகைத்,                           

'ச னின் இறொல்' என, ஏைி இகைத் ிருக்கும்           

கொன் அகல் நொடன் மகன்;    

 **அவனும் மட்டும் என்ன?  ிகை புனத் ில் பைண் சமல் எரியும் 
அகில் புகக உண்ட ொல் ஒைி மழுங்கி  ிரியும் வொனில் ஊரும் ம ிைம் 
மகல தசன்று அகடந் ொல், அக  ச னகட என்று மைங்கி, அந்  
ச கன அைிக்க ஏைிகை  சகமத் ிருக்கும் கொடு அகன்ற நொட்டு 
 கலவனின் மகன். 

அரும் தசொற் தபொருள்: ஏனல்=  ிகை புனம்; இ ைம் = பைண்; வகை = 
மகல; இறொல் = ச னகட; இகைத் ிருக்கும் = பகடத் ிருக்கும்; கொன் = 
கொடு; 
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சிறுகுடிைசீை!  சிறுகுடிைசீை! -                                                39-11 

வள்ைி கீழ் வைீொ; வகை மிகசத் ச ன் த ொடொ;           

தகொல்கல குைல் வொங்கி ஈனொ - மகல வொழ்நர்  

அல்ல புரிந்து ஒழுகலொன்;         

  

**சிறுகுடி வொழ்வசீை! சிறுகுடி வொழ்வசீை! 
வள்ைிக்கிைங்கு நிலத் ின் கீழ் விைொது; மகல சமசல ச ன் 
த ொடுக்கொது; தகொல்கலைில்  ிகன வகைந்து ஈனொது; 

மகலைில் வொழ்சவொர் அலர் சபசி ஒழுகுவ ொல். 
  

கொந் ள் கடி கமழும், கண் வொங்கு, இரும் சிலம்பின்         39-15 

வொங்கு அகம தமன் ச ொள் குறவர் மட மகைிர்            

 ொம் பிகைைொர்; சகள்வர்த் த ொழுது எைலொல்,  ம் ஐைரும்         ொம் 
பிகைைொர்  ொம் த ொடுத்  சகொல்;                          

  

                                      என ஆங்கு,                           

அறத்த ொடு நின்சறகனக் கண்டு  ிறப்பட           39-20 

என்கனைர்க்கு உய்த்து உகைத் ொள் ைொய்;     

           

**கொந் ள் மலர் மைம் கமழும், கவத்  கண் வொங்கொமல் பொர்க்க 
ச ொன்றும், வகைந்  மூங்கில் ஒத்  தமல்லிை ச ொள்ககை உகடை, 

குறவர்கைின் மடப்பம் உகடை மகைிர்,  ொம் பிகை தசய்ை மொட்டொர்.  



அவர்  ம் கைவகை த ொழுது எழு லொல் அவர் அண்ைன்மொரும்  ொம் 
த ொடுத்  அம்புககை எய்வ ில் பிகை தசய்ை மொட்டொர்.  
  

இப்படிைொக, அறத்த ொடு நின்ற என்கன கண்டு, என்  ொய், என் 
 கமைன்மொர்களுக்கு  ிறம்பட வைிகொட்டி உகைத் ொள். 
  

அவரும், த ரி ககை சநொக்கிச் சிகல சநொக்கிக், கண் சசந்து         39-22  

ஒரு பகல் எல்லொம் உருத்து எழுந்து, ஆறி,                        
'இருவர் கண் குற்றமும் இல்கலைொல்' என்று,            

த ருமந்து சொய்த் ொர்  கல;                              

  

**அது சகட்டு அவரும், ஒரு தபொழுது எல்லொம் கண் சிவந்து  ம் 
த ரிந்  அம்புககை சநொக்கி, வில்லிகன சநொக்கி, சினந்து எழுந்து, பின் 
அது  ைிந்து, 'இருவரிடமும் குற்றம் இல்கல' என்று நிகனத்து  மனம் 
குைம்பி பின்  கல கவிழ்ந் னர். 
  

அரும் தசொற் தபொருள்: வள்ைி= கிைங்கு; குைல் =  ிகை; கண் வொங்கு = 
கண் கவத்து; வொங்கு அகம = வகைந்  மூங்கில்;  கொந் ள் = ஒரு 
மலர்; சகள்வர்= கைவர், ஐைர் = அண்ைன்மொர்; சிகல =  வில், சசந்து = 
சிவந்து; த ருமந்து = கலங்கி 
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த ரி இைொய்! நீயும் நின் சகளும் புைை,                39-26 

வகை உகற த ய்வம் உவப்ப, உவந்து 

குைகவ  ைீஇ ைொம் ஆடக் குைகவயுள்              

தகொண்டு நிகல பொடிக் கொண்;  

                        

**ச ர்ந்  இகை அைிந் வசை, நீயும் நின் கொ லனும் மைம் 
தசய்துதகொள்ை, அந்  மகல உகற த ய்வம் மகிை நொம் மகிழ்வுடன்  

ககசகொர்த்து குைகவ ஆட, அந்  குைகவைினுள் "தகொண்டு நிகல  

தசய்யுள்' பொடிக் கொண்சபொம். 
  

  

        நல்லொய் -                                 39-30 

நன்னொள்  கல வரும் எல்கல, நமர் மகலத்  

 ம் நொண்  ொம்  ொங்குவொர், என் சநொற்றனர் தகொல்? 

புன சவங்ககத்  ொது உகறக்கும் தபொன் அகற முன்றில்     

நனவில் புைர்ச்சி நடக்குமொம் அன்சறொ?          



நனவில் புைர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்சக, 

கனவில் புைர்ச்சி கடிதுமொம் அன்சறொ?  

 

 கலவி தசொல்லிைது: **நல்லவசை, அந்  நன்னொள் நமக்கு வரும் 
வகை நம் உறவினர்  ம் மகல நொட்டிகட  மது தவட்கத்க  
 ொங்குவொர். அவர் அவ்வொறு  ொங்கிக்தகொள்ை என்ன  வம் தசய் ொசைொ? 

  

தகொல்கலைில் நிற்கும் சவங்கக மைம் பூந் ொது வழீ்ந்து உகறந்து 
தபொன்னிறமொக கொட்சி  ரும் முற்றத் ிசல, நனவில் அவதைொடு சசர்த்து 
கவக்கும் நிகழ்ச்சி நடக்குமொம் அன்சறொ? அவ்வொறு நனவில் புைர்ச்சி 
நடக்க, இனி கனவிசல நிகழும் கூட்டம்  விர்க்கலொம் அன்சறொ? 

  

விண் ச ொய் கல் நொடனும் நீயும் வதுகவயுள்                  39-37 

பண்டு அறிைொ ீர் சபொல் படர்கிற்பரீ்மன் தகொல்சலொ?   

பண்டு அறிைொ ீர் சபொல் படர்ந் ீர் பைம் சகண்கம 

கண்டு அறிைொச ன் சபொல் கைக்கிற்தபன்மன் தகொல்சலொ?        

*ச ொைி தசொல்லிைது: விண்கை எட்டும் மகல நொட்டவனும் நீயும் 
 ிருமை நிகழ்ச்சியுள், முன்சப அறிைொ வர் சபொல் நடந்து 
தகொள்வசீைொ?  முன்சப அறிைொ வர் சபொல் நடந்து தகொள்வைீொைின், நும் 
பகைை நட்கப நொன் கண்டறிைொ வள் சபொல் மகறத்துக்தகொள்சவன் 
அல்லசவொ? 

அரும் தசொற்தபொருள்: த ரி இைொய்= ச ர்ந்  அைிகலன்; சகள் - உறவு; 

புைர்ச்சி = கூட்டம்; வகை, கல், தவற்பு = மகல; குைகவ= ஒரு வகக 
ஆடல், தகொண்டுநிகல = ஒரு வகக பொட்டு;  வரும் எல்கல= வரும் 
வகை;  மர், நமர்= உறவினர்; கடி ல் = ஒறுத் ல்,  விர் ல்; வதுகவ = 
 ிருமை நிகழ்ச்சி; பண்டு =  முன்பு ஒரு கொலத் ில்; படர் ல் = நடத் ல்; 

சகண்கம = நட்பு; கைக்கிற்தபன்= மகறப்சபன்; (கைத் ல் = மகறத் ல்) 

த ொடரும்....... 
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கம  வழ் தவற்பன் மை அைி கொைொமல்,    39-41 

ககைொல் புக  தபறூஉம் கண்களும் கண்கசைொ?  

என்கனமன், நின் கண்ைொல் கொண்தபன்மன், ைொன்;  

தநய் ல் இ ழ் உண் கண், நின் கண் ஆக, என் கண் மன;   

இருள் சமகம்  வழும் மகல நொட்டவன் மைக்சகொலம் கொைொமல் 
தவட்கத் ொல் ககைொல் புக  தபறும் கண்களும் கண்கள் ஆகுசமொ? 



 கலவி: என்னம்மொ, (அவர் மைக்சகொலத்க ) நின் கண்ைொல் 
கொண்சபன் அன்சறொ நொன்! 
ச ொைி: தநய் ல் இ ழ்சபொன்ற கம உண்ட நின் கண்ைொக என் 
கண்கள் மிகவும் ஆவ ொக! 
  

        என ஆங்கு,                                 39-45 

தநறி அறி தசறி குறி புரி  ிரிபு அறிைொ அறிவகன முந்துறஇீத்,      

 கக மிகு த ொகக வகக அறியும் சொன்றவர் இனம் ஆக,            

சவய் புகை தமன் ச ொள் பசகலயும், அம்பலும்,  

மொை புைர்ச்சியும், எல்லொம் உடன் நீங்கச்,  

சசய் உைர் தவற்பனும் வந் னன்;  

பூ எைில் உண் கணும் தபொலிக மொ இனிசை! 
**என்று நொம் தசொல்லும் கொலத்ச , நூல்தநறி அறிந் , நீங்கள் இருவரும் 
கூடும் தபொழுக  குறித் ிட,  ப்பு ல் ஒருசபொதும் அறிைொ  கைிகை 
(சசொ ிடன்) முன்கவத்து,   கககம மிக்க, த ொகுத் லும் வகுத் லும் 
நன்கு அறிந்  சொன்சறொர்கள் புகட சூை,  மூங்கில் ஒத்  தமல்லிை உன் 
ச ொைில் ஊர்ந்  பசகலயும் இவ் ஊைொர் அம்பலும், நும் கைவு 
கூட்டமும் எல்லொம் ஒருங்சக இனி நீங்க,  நீண்டு உைர்ந்  மகலைின் 
நொடனும் வந் ொசன! பூப்சபொன்ற அைகும் கம உண்ட கண்ணும் இனி 
தபொலிவ ொக! 
  

அரும் தசொற் தபொருள்: கம= சமகம், முகில்; 

மை அைி =  ிருமைக்சகொலம்;  

தநய் ல் = ஒரு மலர்; உண்கண் = கமயுண்ட கண்; 

  

நின் கண் ஆக, என் கண் மன-  என் கண்கள் உன் கண்கள் (மிகவும்) 
ஆவ ொகுக; 

  

தநறி அறி = நூல் தநறி 
தசறி குறி = சசரும் நொள் (முகூர்த் ம்) 
புரி  ிரிபு அறிைொ =   வறு ல் அறிைொ 

அறிவகன = கைி 
முந்துறஇீத் = முன்னிறுத் ி 
 கக மிகு = அைகு மிகு 

த ொகக வகக = த ொகுத் ல், வகுத் ல் 

சவய்புகை = மூங்கில் ஒப்ப 

அம்பகல = அலர் 

சசய் உைர் = த ொகலவொன உைைம் 

உண் கணும் = கம உண்ணும் கண் 

தபொலிக = ச ொற்றம் சிறக்க 
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கபிலரின் குறிஞ்சிக்கலி - 40 ஆம் பொடல். 

அகவினம் பொடுவொம், ச ொைி!  அமர்க் கண்            40-1 

நகக தமொைி, நல்லவர் நொணும் நிகல சபொல்,               

 கக தகொண்ட ஏனலுள்  ொழ் குைல் உரீஇ,            

முகக வைர் சொந்து உைல், முத்து ஆர் மருப்பின்               

வகக சொல் உலக்கக வைின் வைின் ஓச்சிப்,       40-5            

பகக இல் சநொய் தசய் ொன் பை மகல ஏத் ி,               
அகவினம் பொடுவொம், நொம்.        

**மன ில் ச ொன்றின எல்லொம் பொடலொம் ச ொைி! முகத்துக்கு ஏற்ற 
கண்களும், மகிழ்ச்சி தகொண்ட தமொைியும் உகடை நல்ல மகைிர் 
நொணும்  ன்கமகை சபொல்,  அைகொன  ிகனப்புனத் ில் முற்றி  ொழ்ந்  
 ிகனகை உருவி,  அரும்பு முகக வைர்ந்  சந் ன உைலில் இட்டு, 

முத்து ப ிந்  ைொகன தகொம்பொல் வககைொக வடித்  உலக்கககை 
மொற்றி மொற்றி ஓங்கி இட்டு, பகக இல்லொ  சநொைொன கொ ல் சநொகை 
நமக்கு தசய் வனின் பைன் விகையும் மகலகை வொழ்த் ி, அகவினம் 
பொடுசவொம் நொம். 

ஆய் நு ல், அைி கூந் ல், அம் பகைத்  ட தமன் ச ொள் 

ச ன் நொறு கதுப்பினொய்! - ைொனும் ஒன்று ஏத்துகு - 
சவய் நைல் விடர் அகம் நீ ஒன்று பொடித்க ;   40-10 

தகொடிச்சிைர் கூப்பி வகை த ொழு கக சபொல்,              

எடுத்  நறவின் குகல அலங்கு கொந் ள்           

த ொடுத்  ச ன் சசொைத்,  ைங்கும் -  ன் உற்றொர்      

இடுக்கண்  விர்ப்பொன் மகல;                             

** அைகிை நு ல், அைகிை கூந் ல், அைகிை மூங்கில் சபொலவும் அகன்ற 
தமல்லிை ச ொளும், ச ன் மலர் நொறும் கன்னங்களும் உகடைவசை! 
நொனும் ஒன்று வொழ்த்துசவன்! மூங்கில் ஒலிக்கும் மகலைகம் பற்றி நீ 
ஒன்று பொடுக! 

ச ொைி பொடுவொள்:" தகொடிச்சிைர் கூப்பி முருகனின் மகலகை த ொழும் 
கககள் சபொல, உைர்ந்  ச ன்தகொண்ட குகல ஆட கொந் ள் மலரில் 
கவத்  ச ன் ஒழுக அம்மலர்கள் அகசயும் - அவகன 
சசர்ந் வர்கைின் துைகை  ீர்ப்பொனுகடை மகல." 



(கொந் ள் அகசவது தகொடிச்சிைர் முருககன கூப்பி த ொழும் கக சபொல 
ச ொன்றும்) 

அரும் தசொற் தபொருள்: அகவினம் = மன ில் ச ொன்றினவற்கற 
குைதலடுத்து பொடும் பொட்டு. அமர் = தபொருத் மொன;  ட = அகன்ற; நைல் 
= ஒலிக்கும்; விடர் = மகல;  தகொடிச்சிைர்=  குறிஞ்சி நில தபண்டிர்; நறவு 
= ச ன்; சசொை = ஒழுக; வகக சொல் = நன்கு வகுத் (வடித் ); வைின் 
வைின் = (நீயும் நொனும்) மொற்றி மொற்றி; ஓச்சி = ஓங்கி 
  

கல்லொக் கடுவன் கைம் மலி சுற்றத்து,            40-15 

தமல் விைல் மந் ி குகற கூறும் தசம்மற்சற -   
த ொல் எைில் ச ொய்ந் ொர் த ொகலைின், அவரினும் 

அல்லல் படுவொன் மகல;  

**கல்லொ  ஆண் குைங்கு, தபரிை கூட்டமொன சுற்றத் ொரிடம் தசன்று 
 ன் தமல்லிை விைலொல் ஒரு தபண்குைங்கிகன சுட்டி ,'இவகை எனக்கு 
மகட்தகொகட  ருக' என்றுைர்த்தும்  ன்கமகை தகொண்டது 
அல்லசவொ,   ொன் கூடின மகைிரின் பகைை எைில் வொடினொல், 

அவர்ககை விட  ொன் மிகவும் வருந்துகிற நம்  கலவனுகடை 
நொட்டின் மகல!! 

அரும் தசொற்தபொருள்: கடுவன் = ஆண் குைங்கு; மந் ி= தபண்குைங்கு; 

தசம்மற்று=  ன்கமைொனது; த ொல் = த ொன்கம 

புரி விரி, புக  துக , பூத் க ந்   ொழ் சிகனத்      40-19 

 ைிர் அன்ன எைில் சமனி  கக வொட, சநொய் தசய் ொன் 

அரு வகை அடுக்கம் நொம் அைித்து ஒன்று பொடுவொம்; 

** கலவி: முறுக்கு விரிந்து, மகறந்தும் தசறிந்தும் உள்ை,  பூக்கள் 
அடர்ந் ,  ொழ்ந்  சிகனைில் உள்ை  ைிர்கள் சபொன்ற அைகிை சமனி, 
அ ன்  கககம வொட நமக்கு சநொய் தசய் வனுகடை அரிை 
மகலத்த ொடகை நொம் பைித்து ஒன்று பொடுசவொம் . 

அரும் தசொற்தபொருள்: புரி = முறுக்கு அல்லது கூம்பு ல், புக  = 
மகறந் ; துக ; அடர்ந் ;  க ; தநருங்கிை; வகை அடுக்கம் =  

மகலத்த ொடர்; அைித்து = உண்கம அைித்து மற்றக  கூறல். 

விண் ச ொய் வகைப், பந்து எறிந்  அைொ வடீத்,           40-22 

 ண்  ொழ் அருவி, அைமகைிர், ஆடுபசவ -  
தபண்டிர் நலம் தவௌவித்  ண்சொைல்  ொது உண்ணும் 

வண்டின் துறப்பொன் மகல;         



**விண்கை  ீண்டும் மகலப்பக்கத் ில், பந்து எறிந்து ஆடிை அைர்ச்சி 
அைிை, குைிர்ந்து பொயும் அருவிைில் , ச வ மகைிர்கள் ஆடுவொர்கசை - 
 ன் கொ லிைின் அைகக கவர்ந்து பின், குைிர்ச்சிைொன மகலச்சொைலில் 
மலர்ச ன் உண்ணும் வண்டிகனப்சபொல அவர்ககை துறந்து 
தசல்கின்றவனுகடை மகலைில். 

அரும் தசொற்தபொருள்: ச ொய்= த ொடும்,  ீண்டும்; அைொ = அகலச்சல்; 

அைமகைிர் = அைம்கபைர்; தவைவி = கவர்ந்து ( பிரிவொல் அைகு வொட) ; 

 ண்சொைல் = குைிர்ந்  மகலச்சொைல்;  ொது = ச ன். 

ஒடுங்கொ எைில் சவைம் வழீ் பிடிக்கு உற்ற           40-26 

கடுஞ் சூல் வைொவிற்கு அமர்ந்து, தநடுஞ் சிகனத் 

 ீம் கண் கரும்பின் ககை வொங்கும் - 'உற்றொரின் 

நீங்கலம்' என்பொன் மகல; 

**ச ொைி: (அச  சநைத் ில்) ஒடுக்கம் இல்லொ  அைகிை ஆண்ைொகன 
 ொன் விரும்பிை தபண் ைொகன உற்ற கடுகமைொன சூலொல் உண்டொன 
மசக்ககக்கு கருகை தகொண்டு, தநடிை தகொம்புகைின் கணுக்கைில் 
முகைத்  இனிை கரும்பு சபொன்ற மூங்கில்ககை வகைத்து 
தகொடுக்கும், ' ன்கன சசர்ந் வர்ககை என்றும் நீங்க மொட்சடொம்' என்று 
தசொல்லும்  கலவனுகடை மகல. 

அரும் தசொற்தபொருள்:ஒடுங்கொ = மடிப்புக்கள் இல்லொ ; சவைம் = கைிறு; 

வழீ்  = விரும்பிை; வைொ= மசக்கக அல்லது சூல் கொலத்து ச ொன்றும் 
ஆகச; ககை = மூங்கில்; கண்= மூங்கில் கணு;  ீம் = இனிை; நீங்கலம் = 
நீங்க மொட்சடன். 

 

        என நொம்,                            

 ன் மகல பொட, நைவந்து சகட்டு அருைி,             40-31 

தமய் மலி உவககைன் புகு ந் ொன் - புைர்ந்து ஆைொ 

தமன் முகல ஆகம் கவின் தபறச் 

தசம்மகல ஆகிை மகல கிைசவொசன! 
                 

**என்று நொம் , 

 ன்னுகடை மகலகை நொம் பொட, விரும்பி வந்து, சகட்டு, நம்சமல் 
கருகை தகொண்டு, உண்கமைொன மகிழ்ச்சியுடன் வந்து நின்றொசன, 

 ழுவி மகிழ்ந் றிைொ தமல்லிை முகல தகொண்ட மொர்பு அைகு 
தபறச்தசய்யும் தபருந் ன்கம தகொண்டவன் ஆனொன், அந்  மகலக்கு 
உரிகமைொனவன். 



அரும் தசொற்தபொருள்: நை வந்து = நைந்து, விரும்பி; தமய்மலி= 
உண்கம மிகுந் ; புகு ந் ொன் =  ிருமைம் சபச வந்து நின்றொன். 
புைர்ந்து ஆைொ=  ழுவி மகிைொ; தசம்மகல = தசம்மல் ஆனவன், 

தசவ்விை  ன்கமைன்; மகல கிைசவொன் = மகலக்கு 
உரிகமைொனவன்.   

கபிலரின் குறிஞ்சிக்கலி - 40 ஆம் பொடல் முற்றும். 

கபிலரின் குறிஞ்சிக்கலி - 41 ஆம் பொடல். 

பொடுகம், வொ - வொைி, ச ொைி! வைக் கைிற்றுக்                41-1 

சகொடு உலக்கக ஆக, நல் சசம்பின் இகல சுைகொ 

ஆடு ககை தநல்கல அகற உைலுள் தபய்து, இருவொம் 

பொடுகம், வொ - வொைி, ச ொைி! நல் ச ொைி! - பொடுற்று;      

**நொம் பொடுசவொம் வொ, நீ வொழ்வொைொக ச ொைி! வலிகம தகொண்ட 
ைொகனைின் தகொம்பிகன உலக்கக ஆக்கி, நல்ல சசம்பு தசடிைின் 
இகலைொல் உைகல சுற்றி மகறத்து, அகசகின்ற மூங்கிலில் விகைந்  
தநல்கல குற்று ற்கொன உைலுள் இட்டு, நொம் இருவரும் 
பொடுக்தகொண்சட, வொ ச ொைி, நல்ல ச ொைி, குற்றுசவொம். 

அரும் தசொற்தபொருள்: வைக்கைிறு = வலிகம தகொண்ட ஆண்ைொகன;  

சகொடு =  ந் ம்; சுைகு= சுற்றி அகமக்கும் கொப்பு, (முறங்கைில் சிறிை 
வகக என்றும் கரு ப்படும்); ககை= மூங்கில்; அகற =குற்று ல் 
(பொகறைில் அகமந்  உைல் எனவும் தசொல்வர்); பொடுற்று = அைகு தபற; 

இடி உமிழ்பு இைங்கிை விைவு தபைல் நடுநொள்,                  41-5 

தகொடி விடுபு இருைிை மின்னுச் தசய் விைக்கத்துப்,   

பிடிதைொடு சமயும் புன்தசய் ைொகன  

அடி ஒதுங்கு இைக்கம் சகட்ட கொனவன்,  

தநடு வகை ஆசினிப் பைகவ ஏறிக்  

கடு விகச கவகைைில் கல் கக விடு லின்,  

இறு வகை சவங்ககைின் ஒள் வ ீசி றி, 
ஆசினி தமல் பைம் அைிந் கவ உ ிைொத்,  

ச ன் தசய் இறொஅல் துகைபடப் சபொகி, 
நறு வடி மொவின் கப துைர் உைக்கிக், 

குகல உகட வொகைக் தகொழு மடல் கிைிைொப்,  

பலவின் பைத்துள்  ங்கும், மகல தகழு தவற்பகனப் 

பொடுகம், வொ - வொைி, ச ொைி! நல் ச ொைி! - பொடுற்று;  



இடி உமிழ் ொல் ஒலித்து, எங்கும் கலந்து, மகைைொல் இருண்ட 
நடுநொைில், தகொடி விடுவது சபொல் மின்னுவ ொல் உண்டொன 
தவைிச்சத் ில்,  ன் தபண்ைொகனயுடன் புன்தசய் நிலத் ில் கைிறுகள் 
சமயும். அவ் ைொகனகைின் கொலடி இைக்கம் சகட்ட கொனவன், தநடிை 
மகலைில்  வைர்ந்  பலொ மைத் ின் சமல் அகமத்  பைண் சமல் ஏறி 
கடுகமைொன சவகம் தகொண்டு கவகைைொல் கல்கல எறிவொன். 
அந்  கல், 

மகலப்பிைவில் வைர்ந்  சவங்கக மைத் ின் ஒைிதபொருந் ிை மலர்கள் 
சி றவும்,  

பலொமைத் ின் தமலிந்  பைங்கைில் தஞகிழ்ந் கவ உ ிைவும், 

ச கன  ருகின்ற இறொல் துகைபடவும், மைமும் வடிவமும் உள்ை 
மொ இகலைின் பசிை தகொத்துக்ககை சி றச்தசய்ைவும், 

குகலகை உகடை வொகைைின் தகொழுவிை இகலகை கிைிக்கவும் 
தசய்து பின், 

பலொமைத் ின் பைத்துள் தசன்று  ங்கும். அப்படிப்பட்ட மகலகள் 
தபொருந் ிை மகலநொடகன அைகுதபற பொடுசவொம், வொ ச ொைி, நல்ல 
ச ொைி! 
அரும் தசொற்தபொருள்:  இைங்கிை = ஒலித் ; விைவு= கலந் ; தபைல்= மொரி; 

ஆசினி= ஒருவகக பலொ; பைகவ = பைண்; இறுவகை = மகலபிைவு;  

ஒள் வ ீ= ஒைிமிக்க மலர்கள்; அைிந் = தநகிழ்ந் ; இறொல் = ச னகட; 

கப = பசுகம; துைர்= தகொத்து; உைக்கி = உ ிர்த்து;  கிைிைொ = கிைித்து; 

மகலதகழு= மகலகள் தபொருந் ிை; தவற்பன் = மகல நொடன்; தவற்பு 
மகல; 

கபிலரின் குறிஞ்சிக்கலி - 41 ஆம் பொடல் த ொடர்ச்சி. 
  

இலங்கும் அருவித்து, இலங்கும் அருவித்ச ;           41-18 

வொனின் இலங்கும் அருவித்ச  -  ொன் உற்ற 

சூள் சபைொன் தபொய்த் ொன் மகல; 

** கலவி:  "ச ொன்றும் அருவி உகடைச ; விைங்கித் ச ொன்றும் 
அருவி உகடைச ; மகைைின்  கொைைமொக  ச ொன்றும் அருவி 
உகடைச -  ொன் தசொல்லிை உறு ிதமொைி 
நிகறசவற்றொமல் தபொய் தசொல்லிைவனுகடை மகல." (தபொய் 
வலொைனுகடய் மகலைிலும் மகை தபய்யுமொ? அருவி பொய்கிறச !) 
தபொய்த் ற்கு உரிைசனொ? தபொய்த் ற்கு உரிைசனொ?   41-21 

'அஞ்சல் ஓம்பு' என்றொகைப் தபொய்த் ற்கு உரிைசனொ? 

குன்று அகல் நல் நொடன் வொய்கமைில் தபொய் ச ொன்றின் 

 ிங்களுள்  ீத் ச ொன்றிைற்று; 

**ச ொைி:  ன் சூளுகைகை  கலவன் தபொய்த் ல் தசய்பவசனொ? 

தபொய்த் ல் தசய்பவசனொ? 'அஞ்சு ல்  விர்' என்று நம்கம தசொல்லிைவர் 



தபொய்த் ல் தசய்பவசனொ? மகல அகன்ற நொட்கட உகடய்வன் 
வொய்கமைில் தபொய் ச ொன்றினொல் நிலவில்  ீ ச ொன்றிைது என்று 
தசொல்வ ற்கு ஒப்பொகும். ( அவ்வொறு கூறொச  என்ப ொகும்) 
இை மகை ஆடும்; இை மகை ஆடும்;                 41-25 

இை மகை கவகலும் ஆடும் - என் முன்கக 

வகை தநகிை வொைொச ொன் குன்று; 

**  கலவி: பு ிை சமகங்கள் ஆடும்; பு ிை சமகங்கள் ஆடும்; 

பு ிை சமகங்கள் நொள்ச ொறும் ஆடுசம, என்னுகடை முன்னம் ககைில் 
உள்ை வகைககை தநகிழ்ந்து விைவும், இன்னும் வொைொவனுகடை 
மகலைில்? 

வொைொது அகமவொசனொ? வொைொது அகமவொசனொ?                  41-28 

வொைொது அகமகுவொன் அல்லன்; மகல நொடன், 

ஈைத்துள் இன்னகவ ச ொன்றின், நிைல் கைத்து 

நீருள் குவகை தவந் ற்று;   

**ச ொைி: வொைொது இருப்பொசனொ; வொைொது இருப்பொசனொ; வொைொது 
இருப்பவன் அல்லன் அவன்; அந்  மகலநொடன் ஈை தநஞ்சிசல 
இத் ன்கமைொன தசைல்கள் ச ொன்றின என்றொல் குைிர்ந்  நீருக்குள்  

மலர்ந்  குவகை மலர் தவந்துவிட்டது என்ப ற்கு ஒப்பொகும். (எனசவ 
அவன் வருவொன்.) 
  

  

அரும் தசொற் தபொருள்: இலங்கும் = விைங்கும்; அருவித்ச  = 
அருவிகை உகடத்ச ; வொன் = மகை; சபைொன்= கொப்பொற்றொ வன்; 

கவகல் =  ினமும்; ஓம்பு =  விர்; ஈைம் = கருகை; கைம் = குைம்; 

  

கபிலரின் குறிஞ்சிக்கலி - 41 ஆம் பொடல் த ொடர்ச்சி.. 
 

மைி சபொலத் ச ொன்றும்; மைி சபொலத் ச ொன்றும்;       41-32 

மண்ைொ மைி சபொலத் ச ொன்றும் - என் சமனிகைத்  

துன்னொன் துறந் ொன் மகல;  

        

 கலவி:நீல மைிகை சபொல ச ொன்றும்; நீல மைிகை சபொல 
ச ொன்றும்; 

கழுவொ  நீல மைிகை சபொல ச ொன்றும்; என் சமனிகை 

 ழுவொது துறந் வனுகடை மகல. (மகல மைிசபொல் ஒைிரும் 
என்றொல் அங்சக மகை தபய்கிறச ?) 

துறக்குவன் அல்லன்; துறக்குவன் அல்லன்;              41-35 

த ொடர் வகை தவற்பன் துறக்குவன் அல்லன் -   



த ொடர்புள் இகனைகவ ச ொன்றின், விசும்பில் 

சுடருள் இருள் ச ொன்றிைற்று; 

 

ச ொைி: நம்கம  கலவன் ககவிடுவொன் அல்லன்; 

ககவிடுவொன்அல்லன்; 

மகலத்த ொடருக்கு உரிகமைொன தவற்பன் நம்கம ககவிடுவொன் 
அல்லன்- 
அவன் நம்சமொடு தகொண்ட நட்புள் இகவதைல்லொம் ச ொன்றினொல், 

வொனத்து 

சுடைொன க ிைவனுள் இருள் ச ொன்றிைது சபொலொகும்.  ( எனசவ நீ 
அங்கனம் கூறொச !) 

        என ஆங்கு,                         41-39 

நன்று ஆகின்றொல் -ச ொைி! நம்  வள்கையுள்             41-40 

ஒன்றி நொம் பொட, மகற நின்று  சகட்டு அருைி, 
தமன் ச ொள் கிைவனும் வந் னன்; நுந்க யும் 

மன்றல் சவங்ககக் கீழ் இருந்து, 

மைம் நைந் னன், அம் மகல கிைசவொற்சக. 

**இங்கனமொக, 

நன்று நடந் ச , ச ொைி! நொம் நம் வள்கை பொட்டில் ஒன்றி பொட, 

மகறந்து நின்று சகட்டு நம் சமல் கருகை தகொண்டு. நம் தமல்லிை 
ச ொள்களுக்கு உரிகமைொனவன் வந் ொசன! உன்  ந்க யும்  

மைத்க யுகடை சவங்கக மைத் ின் கீசை இருந்து விரும்பி 
 ிருமைம்  முடித் ொன், உன்கன அந்  மகல நொட்டவனுக்சக! 

அரும் தசொற்தபொருள்: மண்ைொ = கழுவொ ; துன்னொன் = சசைொன்; 

இகனைகவ= இகவ சபொன்றகவ; கிைவன் = உரிகம யுகடைவன்;  

நைந் னனன் இகசந் னன் 

கபிலரின் குறிஞ்சிக்கலி - 41 ஆம் பொடல் முற்றும் 

 

முல்டைக்கைி 
முல்கலக்கலிப் பொடல்கள், சநொக்கம் ஒன்றுபட்டு இல்லிருக்கும் 
 கலவி ஆற்றிைிருத் கலக் கூறுகின்றன. ககக்கிகைப் பொக்கள் இ ில் 
மிகுந்துள்ைன. ஆடவர் ஏறு ழுவு கலச் சில பொடல்கள் சிறப்பித்துக் 
கூறுகின்றன. 



 முல்கலக்கலி 
பொடிைவர் : நல்லுருத் ிைனொர் 

# 101  
 ைி தபறு  ண் புலத்து  கல தபைற்கு அரும்பு ஈன்று 

முைி மு ல் தபொதுைிை முள் புற பிடவமும் 

கைி பட்டொன் நிகலசை சபொல்  டவுபு துடுப்பு ஈன்று 

தஞலிபு உடன் நிகைத்  தஞகிழ் இ ழ் சகொடலும் 

மைி புகை உருவின கொைொவும் பிறவும் 

அைி தகொை மகலந்  கண்ைிைர் த ொகுபு உடன் 

மொறு எ ிர்தகொண்ட  ம் கமந்துடன் நிறும்-மொர் 

சீறு அரு முன்பிசனொன் கைிச்சி சபொல் சகொடு சீஇ 

ஏறு த ொழூஉ புகுத் னர் இகைபு உடன் ஒருங்கு 

அ வைி முைக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப 

வைக்கு மொறு தகொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி 

நகறதைொடு துகள் எை நல்லவர் அைி நிற்ப 

துகறயும் ஆலமும் த ொல் வலி மைொஅமும் 

முகறயுைி பைொஅய் பொய்ந் னர் த ொழூஉ 

சமல் பொட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் 

சநொக்கு அஞ்சொன் பொய்ந்  தபொதுவகன சொ குத் ி 

சகொட்டு இகட தகொண்டு குகலப்ப ன் ச ொற்றம் கொண் 

அம் சீர் அகச இைல் கூந் ல் கக நீட்டிைொன் 

தநஞ்சம் பிைந்து இட்டு சநைொர் நடுவண்  ன் 

வஞ்சினம் வொய்த் ொனும் சபொன்ம் 

சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி தநற்றி கொரி 

விடரி அம் கண்ைி தபொதுவகன சொடி 

குடர் தசொரிை குத் ி குகலப்ப ன் ச ொற்றம் கொண் 

படர் அைி அந் ி பசும்_கண்_கடவுள் 

இடரிை ஏற்று எருகம தநஞ்சு இடந்து இட்டு 



குடர் கூைிக்கு ஆர்த்துவொன் சபொன்ம் 

தசவிமகற சநர் மின்னும் நுண் தபொறி தவள்கை 

க ன் அஞ்சொன் பொய்ந்  தபொதுவகன சொடி 

நு ி நுகன சகொட்டொல் குகலப்ப ன் ச ொற்றம் கொண் 

ஆர் இருள் என்னொன் அரும் கங்குல் வந்து  ன் 

 ொைின் கடந்து அட்டு  ந்க கை_தகொன்றொகன 

ச ொைின்  ிருகுவொன் சபொன்ம் 

என ஆங்கு 

அைி மொகல சகள்வல்  ரூஉம்-மொர் ஆைர் 

மைி மொகல ஊதும் குைல் 

கடொஅ கைிற்றினும் கண்ைஞ்சொ ஏற்கற 

விடொஅது நீ தகொள்குகவ ஆைின் படொஅகக 

ஈன்றன ஆை_மகள் ச ொள் 

பகலிட கண்ைிைன் கப ல் குைலன் 

சுவல் மிகச சகொல் அகசத்  ககைன் அைலது 

தகொல் ஏறு சொட இருந் ொர்க்கு எம் பல் இரும் 

கூந் ல் அகை தகொடுப்சபம் ைொம் 

சகொைொைர் என் ஒப்பொர் இல் என நம் ஆனுள் 

 ொைொண்கம கூறும் தபொதுவன் நமக்கு ஒரு நொள் 

சகைொைன் ஆகொகம இல்கல அவன் கண்டு 

சவைொண்கம தசய் ன கண் 

ஆங்கு ஏறும் வருந் ின ஆைரும் புண் கூர்ந் ொர் 

நொறு இரும் கூந் ல் தபொதுமகைிர் எல்லொரும் 

முல்கல அம்  ண் தபொைில் புக்கொர் தபொதுவசைொடு 

எல்லொம் புைர் குறி தகொண்டு 

முல்கலக்கலி  

 அடிசநர் உகை 
# 101  
மகை தபற்றுக் குைிர்ந்  கொட்டில், மு ல் மகைக்கு அரும்பு விட்டு, 



உலர்ந்துசபொன அடிப்பகு ிைில் தசைித்து வைர்ந்  முள்கைப் புறத் ிசல தகொண்ட 
பிடவமும், 

கள்ளுண்டு தசருக்குற்றவனின் கொல் டுமொறும் நிகலகைப் சபொல வகைந்து, 

துடுப்புப்சபொன்ற தமொட்டிகன ஈன்று 

 ீகைக் ககடந்  தநருப்கபச் சசர்த்து வரிகசைொக கவத் க ப் சபொன்ற மலர்ந்  
இ ழ்ககையுகடை தசங்கொந் ளும் 

நீலமைிகைப் சபொன்ற நிறத்க க் தகொண்ட கொைொம்பூக்களும், பிற மலர்களும் 

அைகுடன் விைங்கும்படிைொகச் சூடிை  கலமொகலகையுகடைவர் ஒன்று சசர்ந்து, 

ஏறு ழுவுபவசைொடு மொறுபட்டு நிற்கும்  ம் ஆற்றகல தவைிப்படுத்  

பிறைொல் சீறுவ ற்கு முடிைொ  வலிகமயுகடசைொனொகிை இகறவனின் குந் ொலிகைப் 
சபொல் தகொம்புகள் சீவப்பட்ட 

ஏறுககை அவற்றின் த ொழுவினுள் (வொடிவொசலுக்கு உள்சை) ஒரு சசை அகடத் னர்  

அவ்விடத் ில், முைசின் முைக்கத்க ப் சபொலவும், இடிைிகனப் சபொலவும் 
ஏறு ழுவும் கைத் ின் முன்சன ஆைவொைம் உண்டொக, 

ஏறு ழுவும் நகடமுகறகை எ ிர்தகொண்டு வந்து வந்து  ிைண்டு 

நறும்புககயுடன் புழு ியும் கிைம்ப, நல்ல மகைிர்  ிைண்டு நிற்க, 

நீர்த்துகறைிலும், ஆலமைத் ின் கீழும், பகைை வலிகமைிகனயுகடை மைொமைத் ின் 
கீழும் உகறயும் 

த ய்வங்ககை அவற்றுக்குரிை முகறயுடசன வைங்கி வொடிவொசகல சநொக்கிப் 
பொய்ந் னர்; 

தகொம்பின் உச்சிைில் சுற்றிை பட்டுநூலின் நிறத்க ப் சபொன்ற புன்கமைொன 
நிறத்க க் தகொண்ட கொகைைின் 

சீற்றமுள்ை பொர்கவக்கு அஞ்சொ வனொய் அ ன் மீது பொய்ந்  இகடைகனச் சொகும்படி 
குத் ித் 

 ன் தகொம்புகளுக்கு இகடைிசல கவத்துக்தகொண்டு அவன் உடகலக் குகலக்கின்ற 
கொட்சிகைப் பொர்! 

அைகிை சிறப்புக்தகொண்ட அகசகின்ற இைல்பிகனயுகடைவைொகிை  ிதைௌப ிைின் 
கூந் கலப் பற்றிைவனின் 

தநஞ்சத்க ப் பிைந்து சபொட்டு பககவர் நடுசவ  ன் 

வஞ்சினத்க த்  ீர்த்துக்தகொண்ட வமீகனப் சபொன்றிருக்கிறது; 

சூரிைனின் க ிர்கள் விரிவக ப் சபொன்ற சுைிைிகன தநற்றிைில் தகொண்ட கரிை 
கொகை, 

மகலப்பிைவிசல பூத்  பூகவக் தகொண்ட  கலமொகல அைிந்  இகடைகனத் 
துவட்டிக் 

குடல் சரியும்படி குத் ி, அவன் உடகலக் குகலக்கின்ற கொட்சிகைப் பொர்! 



துன்பத்க  நுகர்கின்ற அந் ிக்கொலமொகிை ஊைிமுடிவில் ஒருபொ ி உகமைின் 
பச்கசநிறத்க க் கொட்டும் இகறவன் 

வருத் த்க ச் தசய்யும் எருகம ஏற்கற ஏறுகின்ற கூற்றுவனின் தநஞ்கசப் 
பிைந் ிட்டு 

அவன் குடகலக் கூைிப்சபய்க்கு வைிறொைக் தகொடுக்கின்றவகனப் சபொன்றிருக்கிறது; 

கொ ில் மச்சம் உள்ை, இகடைர்கள் சநர்ந்துவிட்ட, மின்னும் நுண்ைிை சிவந்  
புள்ைிககைக் தகொண்ட தவள்கைக்கொகைைின் 

சீற்றத்துக்கு அஞ்சொ வனொய்ப் பொய்ந்  இகடைகனத் துவட்டி 

மிகவும் கூர்கமைொன  ன் தகொம்பொல் அவன் உடகலக் குகலக்கின்ற கொட்சிகைப் 
பொர்! 

மிகுந்  இருள் என்றும் கரு ொமல், கடுகமைொன இைவில் வந்து  ன் 

முைற்சிைொல் தவன்று அைித்துத்  ன்  ந்க ைொன துசைொைொச்சொரிைொகைக் தகொன்ற 
சிகண்டிகை 

அவனது  கலகைத்  ிருகும் அசுவத் ொமகனப் சபொன்றிருக்கிறது; 

இப்படிைொக, 

அைகிை மொகலைைிந்  கைவகனத்  ரும்படிைொன நல்ல சகுனமொக இருக்கிறது, 

இகடைர்கள் 

சநர்த் ிைொன இந்  மொகலப் தபொழு ில் ஊதுகின்ற குைல்; 

ம ம்பிடித்  ைொகனகைக் கொட்டிலும் அஞ்சொ  கொகைகைப் 

பிடித் பிடி விடொமல் நீ  ழுவிக்தகொண்டொல், தவற்றிக்தகொடிகை 

ஏந்தும் இந்  இகடமகைின் ச ொள்கள்; 

பகலில் மலரும் பூக்ககைக் தகொண்ட  கலமொகல சூடிைவன், வருத்  இகசகைக் 
குைலில் ஊதுபவன், 

ச ொைின்மீது கம்பிகன கவத்துப் பிடித்துக்தகொண்டிருப்பவன் ஆகிை இவர்கைில் 
இங்குள்ை 

தகொல்லுகின்ற  ன்கமயுள்ை கொகைகை அடக்குபவர்களுக்கு, எமது நிகறந்  கரிை 

கூந் லுகடைொகை மைமுடித்துக்தகொடுப்சபொம் நொம்; 

கொகைகை அடக்குபவரில் என்கனப் சபொன்றவர் ைொரும் இல்கல என்று நம் 
மொடுகளுக்குள் 

 ன் முைற்சிகை எடுத்துக்கூறும்  கலவன் நமக்கு என்சறனும் ஒருநொள் 

உறவினன் ஆவொன். அவகனக் கண்டு 

இடப்புறமொகத் துடித் ன நமது கண்கள்; 

இப்தபொழுது கொகைகளும் சசொர்ந் ன, இகடைர்களும் மிகவும் 
கொைம்பட்டிருக்கின்றனர், 



மைக்கின்ற கரிை கூந் கலயுகடை ஆைமகைிர் எல்லொரும் 

முல்கலப்பூக்கள் பூத்துக்கிடக்கும் அைகிை குைிர்ந்  சசொகலக்குள் புகுந் னர், 
இகடைசைொடு 

 ொம் சசர்வ ற்குரிை இடங்ககைத் ச டிக்தகொண்டு. 
  

 

  
 

 102 
கண் அகன் இரு விசும்பில் க ழ் தபைல் கலந்து ஏற்ற 

 ண் நறும் பிடவமும்  வழ் தகொடி  ைவமும் 

வண்ை வண் ச ொன்றியும் வைங்கு இைர் தகொன்கறயும் 

அன்னகவ பிறவும் பன் மலர் துக ை 

 கையும் சகொக யும் இகையும் என்று இகவ 

க இைினர் மகிழ்ந்து  ிகைஇ விகைைொடும் 

மட தமொைி ஆைத் வருள் இவள் ைொர் உடம்சபொடு 

என் உைிர் புக்கவள் இன்று 

ஓஒ இவள் தபொரு புகல் நல் ஏறு தகொள்பவர் அல்லொல் 

 ிரு மொ தமய்  ீண்டலர் என்று கருமமொ 

எல்லொரும் சகட்ப அகறந்து_அகறந்து எப்தபொழுதும் 

தசொல்லொல்  ைப்பட்டவள் 

தசொல்லுக பொைிசைம் என்றொர் அகறக என்றொர் பொரித் ொர் 

மொண்_இகை ஆறு ஆக சொறு 

சொற்றுள் தபகட அன்னொர் கண் பூத்து சநொக்கும் வொய் எல்லொம் 

மிகட தபறின் சநைொ  ககத்து 

 கக வகக மிகச_மிகச பொைிைர் ஆர்த்து உடன் 

எ ிதை ிர் தசன்றொர் பலர் 

தகொகல மலி சிகல தசறி தசைிர் அைர் சினம் சிறந்து 

உருத்து எழுந்து ஓடின்று சமல் 

எழுந் து துகள் 

ஏற்றனர் மொர்பு 



கவிழ்ந் ன மருப்பு 

கலங்கினர் பலர் 

அவருள் மலர் மலி புகல் எை அலர் மலி மைி புகை நிமிர் ச ொள் பிகைஇ 

எருத்ச ொடு இமில் இகட ச ொன்றினன் ச ொன்றி 

வருத் ினொன் மன்ற அ ஏறு 

ஏறு எவ்வம் கொைொ எழுந் ொர் எவன்-தகொசலொ 

ஏறு உகட நல்லொர் பகக 

மடவசை நல் ஆைர் மக்கள் தநருகந 

அடல் ஏற்று எருத்து இறுத் ொர் கண்டும் மற்று இன்றும் 

உடல் ஏறு சகொள் சொற்றுவொர் 

ஆங்கு இனி 

 ண்ணுகம பொைி  ைைொது எழூஉக 

பண் அகம இன் சீர் குைகவயுள் த ண் கண்ைி 

 ிண் ச ொள்  ிறல் ஒைி மொை சபொர் மொ சமனி 

அம் துவர் ஆகட தபொதுவசனொடு ஆய்ந்  

முறுவலொள் தமன் ச ொள் பொைொட்டி சிறுகுடி 

மன்றம் பைந் து உகை 

# 102 
"பைந்து விரிந்  தபரிை விசும்பில் சவகமொகப் தபொைிகின்ற மகைநீரில் கலந்து 
அ கன ஏற்றுக்தகொண்ட 

குைிர்ந்  மைங்கமழும் பிடவமும், படர்கின்ற தகொடிகையுகடை தசம்முல்கலயும், 

நல்ல நிறமுள்ை தசழுகமைொன கொந் ளும், ஒைிர்கின்ற பூங்தகொத்துக்ககையுகடை 
தகொன்கறயும் 

இவற்கறப் சபொன்ற பிறவும், பல மலர்கள் தசறிந் ிருக்கும்படிைொக, 

 கையும், மொகலயும், அைிகலன்களும் என்று இவற்கறக் 

கட்டிைவைொய் மகிழ்ந்து  ிகைத்து விகைைொடும் 

கபடமற்ற சபச்சிகனயுகடை இந் த் ச ொைிைர் கூட்டத் ில் இவள் ைொர்  ன் 
உடம்சபொடு 

என் உைிர்க்குள்சை புகுந் வள் இன்கறக்கு"; 

"ஓ! இவைொ? இவள் சண்கடைிடுவ ில் தபரு விருப்பமுள்ை அந்  நல்ல கொகைகை 
அகைபவகை அன்றி 



சவறு ைொரும் இவைின் அைகுள்ை, மொந் ைிர் சபொன்ற சமனிகைத்  ீண்டமுடிைொது 
என்று மிக்க கவனத்துடன் 

எல்லொரும் சகட்கும்படி மீண்டும் மீண்டும் பகறைறிவித்து எப்தபொழுதும் எழுந்  

சபச்சொல் இங்கு தகொண்டுவைப்பட்டவள்"; 

"அந்  ஏறு ழுவகல நடத் ச் தசொல்லுங்கள்"; "இனி கொலம்  ொழ்த் மொட்சடொம்" 
என்றனர்; "பகறகை முைக்குங்கள்" என்றனர்; பைப்பினர் 

சிறந்  அைிகலன்ககைைைிந் வைின் சொர்பொக ஏறுசகொள் விைொ நடக்கும் 
தசய் ிகை; 

இந்  விைொவில் தபகட அன்னத்க ப் சபொன்றவர்கள்  ங்கள் கண்கள் 
தபொலிவுதபற்று விைொநிகழும் இடம் அகனத்க யும் பொர்க்கும் 

உைர்ந்  பைகைப் தபறுவொர்கதைன்றொல் அது மிகவும் நல்லது; 

விடப்படும் கொகைகைத்  டுத்து நிறுத்தும் வககைில் சமலும் சமலும் அ ன் சமல் 
பொய்வ ற்கொக, ஆைவொரித்துச் சசர்ந்து 

சநருக்கு சநர் தசன்றொர் பலர்; 

தகொன்று குவிக்கும் வில்கலப்சபொல மிகவும் தவகுண்டு அ ிக அைவு சினத்துடன் 

கடுகமைொகப் பொய்ந்து அந் க் கொகைைருக்குள் ஓடிைது; 

புழு ி பறந் து; 

மொர்புககைக் தகொடுத்து பொயும் கொகைகைத்  ொங்கினர்; 

கொகைைின் தகொம்புகள்  கைகைப் பொர்த்துக் கவிழ்ந் ன; 

கலங்கினர் பலர்; 

அவர்களுள், ஊறிடும் மிகுந்  கொ லுைர்வு தபருக, பூக்கள் நிகறந்  நீலமைிகைப் 
சபொன்ற தநடிை ச ொைொல் வகைத்து 

கொகைைின்  ிமிலுக்கிகடசை அவன் ச ொன்றினொன், ச ொன்றி 

அந் க் கொகைகை அடக்கிச் சசொர்வகடைச் தசய் ொன்; 

கொகைைின் துன்பத்க க் கண்டு எழுந் னர், எ ற்கொகசவொ 

அந்  கொகைைின் உரிகமைொைரின் பகக? 

அறிைொகம உகடைவர் இந்  ஆைர் தபருமக்கள்! இ ற்கு முன்பும் 

தகொகலதவறியுள்ை கொகைைின் கழுத்க  அகைத்துக்தகொண்டவர்ககைக் 
கண்டிருக்கின்றனர்! இன்றும் 

சீற்றங்தகொண்ட கொகைகைப் பிடித்துக்தகொள்ளுங்கள் என்று பகற சொற்றுகின்றனசை! 

அங்சக இப்தபொழுது 

மைம்தசய்வ ற்குத்  ண்ணுகமைில்  ொைம்  வறொமல் எழுப்புவொர்கைொக, 



பண் அகமந்  இனிை  ொைத்க யுகடை குைகவக் கூத் ினுள், சிறந்  
 கலமொகலகையும் 

 ிண்ைிை ச ொள்ககையும், தவற்றிப்புககையும், விைப்புக்குரிை சபொர்த்  ிறத்க யும், 

கரிை சமனிகையும், 

அைகிை சிவப்புநிற ஆகடகையும் உகடை அந்  இகைஞனுடன், அைகிை 

முறுவகலயுகடைவைின் தமன்கமைொன ச ொள்ககைச் சசர்த்துப் பொைொட்டி, அந் ச் 
சிறுகுடிைின் 

மன்றத் ிதலல்லொம் பைவிைது சபச்சு. 
  

 

  

 

 

103 
தமல் இைர் தகொன்கறயும் தமன் மலர் கொைொவும் 

புல் இகல தவட்சியும் பிடவும்  ைவும் 

குல்கலயும் குருந்தும் சகொடலும் பொங்கரும் 

கல்லவும் கடத் வும் கமழ் கண்ைி மகலந் னர் 

பல ஆன் தபொதுவர் க ழ் விகட சகொள் கொண்-மொர் 

முல்கல முககயும் முருந்தும் நிகைத்து அன்ன 

பல்லர் தபரு மகை கண்ைர் மடம் சசர்ந்  

தசொல்லர் சுடரும் கனம் குகை கொ ினர் 

நல்லவர் தகொண்டொர் மிகட 

அவர் மிகட தகொை 

மைி வகை மருங்கின் அருவி சபொல 

அைி வைம்பு அறுத்  தவண் கொல் கொரியும் 

மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந் ி வொன் விசும்பு சபொல் 

வொன் தபொறி பைந்  புள்ைி தவள்கையும் 

தகொகலவன் சூடிை குைவி  ிங்கள் சபொல் 

வகையுபு மலிந்  சகொடு அைி சசயும் 

தபொரு முைண் முன்பின் புகல் ஏறு பல தபய்து 



அரிமொவும் பரி_மொவும் கைிறும் கைொமும் 

தபரு மகல விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குைீஇ 

படு மகை ஆடும் வகை_அகம் சபொலும் 

தகொடி நகற சூழ்ந்  த ொழூஉ 

த ொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க தபொதுவகை 

த ரிபு த ரிபு குத் ின ஏறு 

ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி 

எரி  ிகழ் கைிச்சிசைொன் சூடிை பிகற கண் 

உருவ மொகல சபொல 

குரு ி சகொட்தடொடு குடர் வலந் ன 

சகொட்தடொடு சுற்றி குடர் வலந்  ஏற்றின் முன் 

ஆடி நின்று அ குடர் வொங்குவொன் படீு கொண் 

தசம் நூல் கைி ஒருவன் கக பற்ற அ நூகல 

முந்நூலொ தகொள்வொனும் சபொன்ம் 

இகுகை இஃது ஒன்று கண்கட இஃது ஒத் ன் 

சகொட்டு_இனத்து ஆைர்_மகன் அன்சற மீட்டு ஒைொன் 

சபொர் புகல் ஏற்று பிைர் எருத் ில்  த்துபு 

 ொர் சபொல்  ைீஇைவன் 

இகுகை இஃது ஒன்று கண்கட இஃது ஒத் ன் 

சகொ இனத்து ஆைர்_மகன் அன்சற ஓவொன் 

மகற ஏற்றின் சமல் இருந்து ஆடி துகற அம்பி 

ஊர்வொன் சபொல் ச ொன்றும் அவன் 

த ொைீஇஇ கொற்று சபொல வந்  க ழ் விகட கொரிகை 

ஊற்று_கைத்ச  அடங்க தகொண்டு அட்டு அ ன் 

சமல் ச ொன்றி நின்ற தபொதுவன்  கக கண்கட 

ஏற்று எருகம தநஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு 

சீற்றதமொடு ஆர் உைிர் தகொண்ட ஞொன்று இன்னன்-தகொல் 

கூற்று என உட்கிற்று என் தநஞ்சு 

இகுகை இஃது ஒன்று கண்கட இஃது ஒத் ன் 

புல்_இனத்து ஆைர்_மகன் அன்சற புள்ைி 



தவறுத்  வை தவள் ஏற்று அம் புகட  ிங்கள் 

மறு சபொல் தபொருந் ிைவன் 

ஓவொ சவகசமொடு உருத்து  ன் சமற்தசன்ற 

சசஎ தசவி மு ல் தகொண்டு தபைர்த்து ஒற்றும் 

கொைொம் பூ கண்ைி தபொதுவன்  கக கண்கட 

சமவொர் விடுத் ந்  கூந் ல் கு ிகைகை 

வொய் பகுத்து இட்டு புகடத்  ஞொன்று இன்னன்-தகொல் 

மொசைொன் என்று உட்கிற்று என் தநஞ்சு 

ஆங்கு இரும் புலி த ொழு ியும் தபரும் கைிற்று இனமும் 

மொறுமொறு உைக்கிை ஆங்கு உைக்கி தபொதுவரும் 

ஏறு தகொண்டு ஒருங்கு த ொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்சக 

மைில் எருத்து உறழ் அைி மைி நிலத்து பிறை 

பைில் இ ழ் மலர் உண்கண் 

மொ ர் மகைிரும் கமந் ரும் கமந்து உற்று 

 ொது எரு மன்றத்து அைர்வர்  ழூஉ 

தகொல் ஏற்று சகொடு அஞ்சுவொகன மறுகமயும் 

புல்லொசை ஆை_மகள் 

அஞ்சொர் தகொகல ஏறு தகொள்பவர் அல்லக  

தநஞ்சிலொர் ச ொய் ற்கு அரிை உைிர் துறந்து 

கநவொைொ ஆை_மகள் ச ொள் 

வைிைர் அறிைொ உைிர் கொவல்தகொண்டு 

நைி வொய் மருப்பு அஞ்சும் தநஞ்சினொர் ச ொய் ற்கு 

எைிைசவொ ஆை_மகள் ச ொள் 

விகல சவண்டொர் எம் இனத்து ஆைர்_மகைிர் 

தகொகல ஏற்று சகொட்டு இகட  ொம் வழீ்வொர் மொர்பின் 

முகல இகட சபொல புகின் 

ஆங்கு 

குைகவ  ைீஇ ைொம் மைபுைி பொடி 

ச ைொ விழு புகழ் த ய்வம் பைவுதும் 

மொசு இல் வொன் முந்நீர் பைந்  த ொல் நிலம் 



ஆளும் கிைகமதைொடு புைர்ந்  

எம் சகொ வொைிைர் இ மலர்  கல உலசக 

# 103 
தமல்லிை பூங்தகொத்துக்ககையுகடை தகொன்கறயும், தமன்கமைொன மலகையுகடை 
கொைொவும், 

புன்கமைொன் இகலகைக் தகொண்ட தவட்சிப்பூவும், பிடவமும், தசம்முல்கலயும், 

கஞ்சங்குல்கலப் பூவும், குருந் ம்பூவும், தசங்கொந் ளும், பொங்கர்ப்பூவும் ஆகிை 

மகலைிலுள்ைகவயும், கொட்டிலுள்ைகவயும் உள்ை மலர்கள் தகொண்டு கட்டிை 
பூச்சைங்ககைச் சூடிைவைொய், 

பல பசுக்ககையுகடை இகடைர்கள் சவகமுள்ை கொகைகை அடக்குவக க் 
கொண்ப ற்கொக, 

முல்கல தமொட்கடயும், மைிலிறகின் அடிகையும் வரிகசைொக கவத் து சபொன்ற 

பற்ககையுகடை, தபரிை குைிர்ச்சிைொன கண்ககையுகடை, கபடமற்ற 

சபச்சிகனயுகடை, ஒைிவிடும் தபொன்னொலொன குகைகைக் கொ ில் அைிந்  

ஆை மகைிர் பைைில் ஏறிக்தகொண்டொர்; 

இந்  மகைிர் பைண்மீது இருக்க, 

பச்கச மைி சபொர்த் க ப் சபொன்ற மகலைின் பக்கத் ில் விழும் அருவிகைப் 
சபொன்ற 

அைகின் எல்கலகைக் கடந்  தவண்கமைொன கொல்ககைக் தகொண்ட கரிை 
கொகையும், 

விண்மீன்கள் ச ொன்றி ஒைிசிந்தும் அந் ிக்கொலத்து சமகத்க யுகடை சிவந்  
ஆகொைம் சபொன்று 

அைகிை ஒைிர்வு பைந்  தவள்கைப் புள்ைிககைக் தகொண்ட கொகையும், 

தகொகலத்த ொைிகலயுகடை இகறவன் சூடிை பிகற நிலவு சபொன்ற 

மிகு ிைொக வகைந்  தகொம்பிகனக் தகொண்ட சிவகலக்கொகையும், 

சபொரிடும் முைட்டுத் னத்க தகொண்ட வலிகமகையுகடை பலரும் விரும்பும் 
கொகைகள் பலவும் ஒன்றுகூட, 

சிங்கமும், கு ிகையும், ைொகனயும், மு கலயும் 

தபரிை மகலைின் தபரும் பள்ைத் ில் ஒன்றுசசைத்  ிைண்ட, 

த ொங்கிக்தகொண்டிருக்கும் சமகங்கள் அகசந்து  ிரியும் மகலைிடத்க ப் சபொன்று 

தகொடிக்தகொடிைொய் நறுமைப்புகக சூழ்ந் ிருக்கிறது அந் த் த ொழுவம்; 

அந் த் த ொழுவினுள் மிக்க ஆர்வத்துடன் புகுந்  இகடைர்குல இகைஞகைப் 



பொர்த்துப் பொர்த்து முட்டின அந் க் கொகைகள்; 

கொகைகள்  மக்குப் பககைொன கொகைககை விரும்பித்  ொக்கின; சுற்றிலும் 

தநருப்பிகனக் கக்கும் குந் ொலிகைக் தகொண்ட இகறவன் சூடிை பிகறைில் கிடக்கும் 

சிவந்  மொகலகைப் சபொல 

குரு ி படிந்  தகொம்புகைில் குடல்கள் பின்னிக்கிடந் ன; 

"தகொம்புககைச் சுற்றிக் குடல்கள் பின்னிக்கிடந்  கொகைைின் முன் 

அ ற்கு ஆட்டம் கொண்பித்து அந் க் குடகல எடுத்துக்தகொள்பவனின் வலிகமகைப் 
பொசைன்! 

இது சிவந்  நூல் சுற்றிைிருக்கும் கைிகை ஒருவன் இருககைொலும் பிடித்துக்தகொள்ை, 

அந்  நூகல வொங்கி 

மூன்று நூலொகப் பிரித்து ஆக்குகின்றவகனப் சபொலிருக்கிறது!" 

"சின்னவசை! இது ஒன்கறப் பொர்! இவன் ஒருத் ன்! 

எருகமக் கூட்டத் ின் ஆைர்மகன் அல்லவொ! கொகைகை அடக்கொமல் வைமொட்டொன், 

சபொரிடுவ ில் மிகவும் விருப்பமுள்ை கொகைைின் தசொைதசொைப்பொன கழுத் ில் பொய்ந்து 

அ ற்கு இட்ட மொகலகைப் சபொல அ கனத்  ழுவிக்தகொண்டவன்"; 

"சின்னவசை! இது ஒன்கறப் பொர்! இவன் ஒருத் ன்! 

பசுக் கூட்டத் ின் ஆைர்மகன் அல்லவொ! இக  முடிக்கொமல் சபொகமொட்டொன், 

மச்சத்க யுகடை கொகைைின் சமசலைிருந்து ஆட்டம்கொண்பித்துக்தகொண்டு, 

நீர்த்துகறைில் ச ொைிைில் 

தசல்பவன் சபொலத் ச ொன்றுகின்றொன்"; 

"ச ொைிசை! கொற்கறப் சபொல வந்  கடும் சவகங்தகொண்ட கொகைைொன கொரிகைப் 

பலரும் கூடும் கைத் ில் அ ன் வலிகம அடங்க அகைத்து, அ கன வருத் ி, 
அ ன் 

சமசல ஏறிக் கொட்சிைைிக்கின்ற இகடைனது அைககப் பொைொய்! 

எருகமக்கடொவில் வருகின்ற கூற்றுவனின் தநஞ்சத்க க் கொல்நுனிைொல் பிைந் ிட்டு 

சினத்ச ொசட அவனது அரிை உைிகை வொங்கின சமைத் ில் இகறவன் 
இப்படிப்பட்டவனொைிருந் ொசனொ என்று 

கூறும்படிைொக நடுங்கிைது என் தநஞ்சு"; 

"சின்னவசை! இது ஒன்கறப் பொர்! இவன் ஒருத் ன்! 

ஆட்டுக் கூட்டத் ின் ஆைர்மகன் அல்லவொ! புள்ைிகள் 

மிகுந்  வலிகமைொன தவள்கைக் கொகைைின் அைகிை பக்கத் ில்,  ிங்கைில் 
இருக்கும் 

மறுகவப் சபொல் ஒட்டிக்கிடக்கிறவன்"; 



"குகறைொ  சவகத்ச ொடு, சினந்து  ன்கனத்  ொக்கிை 

சிவப்புக் கொகைகை அ ன் தசவிைின் அடிப்பகு ிகைப் பிடித்துக்தகொண்டு, அ ன் 
வலிகமகம அடக்கித்  ழுவும் 

கொைொம்பூவொலொன கண்ைிகைச் சூடிை இகடைனது அைககப் பொைொய்! 

 ன்கன விரும்பொ  கஞ்சன் மு லொசனொர் கட்டவிழ்த்துவிட்ட கழுத்து மைிரிகனக் 
தகொண்ட கு ிகைகை 

அ ன் வொகைப் பிைந் ிட்டு அ கனக் ககைொல் அடித்  சமைத் ில் 
இப்படிப்பட்டவனொைிருந் ொசனொ அந் க் 

கண்ைன் என்று கூறும்படிைொக நடுங்கிைது என் தநஞ்சு"; 

அங்சக, தபரிை புலிக்கூட்டமும், தபரும் ைொகனக் கூட்டமும் 

ஒன்றற்தகொன்று  ொக்கிக்தகொண்டு சபொரிட்டக ப் சபொலப் சபொரிட்டு, இகடைரும் 

 ம் கொகைககைப் பிடித்துக்தகொண்டு ஒன்றொக அந் த் த ொழுகவ விட்டகன்றனர்; 
அவ்விடத் ில் 

மைில் கழுத்க ப் சபொன்ற நிறத்க யுகடை அைிகலன்கள், பவைம் சபொன்ற சிவந்  
நிலத் ில் மொறுபட்டுக் கிடக்க, 

நிகறந்  இ ழ்ககைக் தகொண்ட மலர் சபொன்ற கம ீட்டிை கண்ககையுகடை 

கொ ல் மகைிரும் அவரின் கைவர்களும் விருப்பத்துடன் 

சொைம் தமழுகிை மன்றத் ில் குைகவக்கூத்து ஆடுவ ற்கொகத்  ழுவிக்தகொண்டு, 

"தகொல்லுகின்ற வலிகமயுள்ை கொகைைின் தகொம்புகளுக்கு அஞ்சுபவகன, 

மறுபிறப்பிலும் 

 ழுவிக்தகொள்ைமொட்டொள் ஆைர்மகள்" என்றும் 

"அஞ்சொ வைொய்க் தகொகலத்த ொைிகலயுகடை கொகைகை அடக்குபவகை அன்றி 

உள்ைத் ில் உைம் இல்லொ வர்கள் அகைத்துக்தகொள்வ ற்கு அரிைது, உைிகைத் 
துறந்து 

கநந்துசபொகும் நிகலைிலிருந் ொலும், ஆைர் மகைிரின் ச ொள்கள்" என்றும், 

"உைிர் என்பது ஒரு கொற்று என்பக  உைைொது, அ கனக் கொத்துக்தகொள்வ ற்கு 

விரிந்  வொகையுகடை தகொம்புகளுக்கு அஞ்சுகின்ற மனத் ினர் வந்து 
அகைத்துக்தகொள்வ ற்கு 

அவ்வைவு எைி ொகப்சபொய்விட்டச ொ ஆைர் மகைிரின் ச ொள்கள்?" என்றும் 

"பரிசமொகப் தபொருள் ஏதும் சகட்கமொட்டொர் எம் குலத்து ஆைர் மகைிர், 

தகொகலத்த ொைிகலயுகடை கொகைைின் தகொம்புகளுக்கு இகடசை,  ொம் 
விரும்புகின்ற மகைிரின் மொர்பின் 

முகலகளுக்கு இகடசை  கலகவப்பக ப் சபொல புகுந்து பொய்ந் ொல்" என்றும் 

இவ்வொறொக 



குைகவக் கூத் ில்  ழுவிக்தகொண்டு நொம் எமது மைபுப்படி பொடி, 

குன்றொ  சிறப்பின் புககையுகடை த ய்வத்க ப் சபொற்றுசவொம், 

குற்றமற்ற அைகிை கடலில் பைந்துகிடக்கின்ற இந் த் த ொன்கமைொன நிலத்க  

ஆளுகின்ற உரிகமசைொசட சசர்ந்  

எம் அைசன் பொண்டிைன் வொழ்வொனொக, இந்  அகன்ற இடத்க யுகடை உலகத் ில். 
  

 

 

 

 

# 104 
மலி  ிகை ஊர்ந்து  ன் மண் கடல் தவௌவலின் 

தமலிவு இன்றி சமற்தசன்று சமவொர் நொடு இடம்பட 

புலிதைொடு வில் நீக்கி புகழ் தபொறித்  கிைர் தகண்கட 

வலிைினொன் வைக்கிை வொடொ சீர் த ன்னவன் 

த ொல் இகச நட்ட குடிதைொடு ச ொன்றிை 

நல் இனத்து ஆைர் ஒருங்கு த ொக்கு எல்லொரும் 

வொன் உற ஓங்கிை வைங்கு ஒைிர் பகன_தகொடி 

பொல்நிறவண்ைன் சபொல் பைி  ீர்ந்  தவள்கையும் 

தபொரு முைண் சமம்பட்ட தபொலம் புகன புகழ் சநமி 

 ிருமறு_மொர்பன் சபொல்  ிறல் சொன்ற கொரியும் 

மிக்கு ஒைிர்  ொழ் சகட சமவரும் பிகற நு ல் 

முக்கண்ைொன் உருசவ சபொல் முைண் மிகு குைொலும் 

மொ கடல் கலக்கு_உற மொ தகொன்ற மடங்கொ சபொர் 

சவல் வல்லொன் நிறசன சபொல் தவரு வந்  சசயும் ஆங்கு அ 

தபொரு வரும் பண்பினவ்கவயும் பிறவும் 

உருவ பல் தகொண்மூ குைீஇைகவ சபொல 

புரிபு_புரிபு புகுத் னர் த ொழூஉ 

அ வைி முள் எைிற்று ஏஎர் இவகை தபறும் இது ஓர் 

தவள் ஏற்று எருத்து அடங்குவொன் 



ஒள் இகை வொர்_உறு கூந் ல் துைில் தபறும் கவ மருப்பின் 

கொரி க ன் அஞ்சொன் தகொள்பவன் ஈர் அரி 

தவரூஉ பிகை மொன் சநொக்கின் நல்லொள் தபறூஉம் இ 

குரூஉ கண் தகொகல ஏறு தகொள்வொன் வரி குகை 

சவய் உறழ் தமன் ச ொள் துைில் தபறும் தவம் துப்பின் 

சசஎய் சினன் அஞ்சொன் சொர்பவன் என்று ஆங்கு 

அகறவனர் நல்லொகை ஆைர் முகறைினொல் 

நொள்_மீன் வொய் சூழ்ந்  ம ி சபொல் மிகட மிகச 

சபைி நிறுத் ொர் அைி 

அ வைி பகற எழுந்து இகசப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப 

குகறைொ கமந் ர் சகொள் எ ிர் எடுத்  

நகற வலம் தசை விடொ இறுத் ன ஏறு 

அ ஏற்றின் 

சமல் நிகல மிகல் இகலின் மிகட கைிபு இைிபு சமற்தசன்று 

சவல் நு ி புகை விறல்  ிறன் நு ி மருப்பின் மொறு அஞ்சொன் 

பொல் நிற தவள்கை எருத் த்து பொய்ந் ொகன 

சநொனொது குத்தும் இைம் கொரி ச ொற்றம் கொண் 

பொல் ம ி சசர்ந்  அைவிகன சகொள் விடுக்கும் 

நீல்நிறவண்ைனும் சபொன்ம் 

இரிபு எழுபு அ ிர்பு_அ ிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க 

அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சசொை குத் ி  ன் 

சகொடு அைிை தகொண்டொகன ஆட்டி  ிரிபு உைக்கும் 

வொடொ தவகுைி எைில் ஏறு கண்கட இஃது ஒன்று 

தவரு வரு தூமம் எடுப்ப தவகுண்டு 

 ிரி ரும் தகொல் கைிறும் சபொன்ம் 

 ொள் எழு துைி பிைி இகச  விர்பு இன்றி  கலச்தசன்று 

ச ொள் வலி துைி பிைி துறந்து இறந்து எய் ி தமய் சொய்ந்து 

சகொள் வழுக்கி  ன் முன்னர் வழீ்ந் ொன் சமல் தசல்லொது 

மீளும் புகர் ஏற்று ச ொற்றம் கொண் மண்டு அமருள் 

வொள் அகப்பட்டொகன ஒவ்வொன் என தபைரும் 



மீைி மறவனும் சபொன்ம் 

ஆங்க தசறுத்து அறுத்து உைக்கி ஏற்று எ ிர் நிற்ப 

மறுத்து மறுத்து கமந் ர் சொை 

 டி குகற இறுபு இறுபு  ொைின கிடப்ப 

இடி உறழ் இகச இன் இைம் எழுந்து ஆர்ப்ப 

பொடு ஏற்று தகொள்பவர் பொய்ந்து சமல் ஊர்பவர் 

சகொடு இகட நுகைபவர் சகொள் சொற்றுபவதைொடு 

புரிபு சமற்தசன்ற நூற்றுவர் மடங்க 

வரி புகன வல் வில் ஐவர் அட்ட 

தபொரு_கைம் சபொலும் த ொழூஉ 

த ொழுவினுள் தகொண்ட ஏறு எல்லொம் புலம் புக  ண்டொ சீர் 

வொங்கு எைில் நல்லொரும் கமந் ரும் மல்லல் ஊர் 

ஆங்கண் அைர்வர்  ழூஉ 

பொடுகம் வம்-மின் தபொதுவன் தகொகல ஏற்று 

சகொடு குறி தசய்  மொர்பு 

தநற்றி சிவகல நிகற அைித் ொன் நீள் மொர்பில் 

தசற்றொர் கண் சொை ைொன் சொைொது அகமகல்சலன் 

தபற்றத் ொர் கவ்கவ எடுப்ப அது தபரிது 

உற்றைீொள் ஆைர்_மகள் 

த ொைீஇஇ ஒருக்கு நொம் ஆடும் குைகவயுள் நம்கம 

அருக்கினொன் சபொல் சநொக்கி அல்லல் சநொய் தசய் ல் 

குரூஉ கண் தகொகல ஏறு தகொண்சடன் ைொன் என்னும் 

 ருக்கு அன்சறொ ஆைர்_மகன் 

சநர்_இைொய் சகொள் அரிது ஆக நிறுத்  தகொகல ஏற்று 

கொரி க ன் அஞ்சொன் பொய்ந்  தபொதுவற்சக 

ஆர்வு_உற்று எமர் தகொகட சநர்ந் ொர் அலர் எடுத்  

ஊைொகை உச்சி மி ித்து 

ஆங்கு 

த ொல் க ிர்  ிகிரிைொன் பைவுதும் ஒல்கொ 

உரும் உறழ் முைசின் த ன்னவற்கு 



ஒரு தமொைி தகொள்க இ உலகு உடன் எனசவ 

# 104 
மிகுந்  அகலகள் சமசலறிை ொல்  ன் நிலத்க க் கடல் கவர்ந்துதகொள்ை, 

மனச் சசொர்வின்றி முன்சனறிச் தசன்று பககவர் நொட்டில்  னக்கு இடம் உண்டொக, 

சசொைனின் புலிச் சின்னத்ச ொடு, சசைனின் வில் சின்னத்க யும் நீக்கி, புகழ்மிக்க 
கைல் சின்னத்க  அங்குப் தபொறித்து, 

 ன் வலிகமைினொல் பககவகை வைங்கச் தசய்  வொட்டமுறொ   கலகமப் 
பண்கபயுகடை பொண்டிைனின் 

பகைகமைொன புககை நிகலநிறுத் ின குலத்ச ொடு ச ொன்றின 

நல்ல பசுவினத் ின் ஆைர்கள் ஒன்றொகக் கூடி எல்லொரும், 

விண்கைத் ச ொயும்படி ஓங்கிை பிைகொசமொய் ஒைிவிடும் பகனக்தகொடிைிகனயுகடை 

பொல் நிற வண்ைனொகிை பலைொமன் சபொல் குற்றமற்ற தவள்கைநிறக் கொகையும், 

பககவகை மொய்ப்ப ில் சிறந்து விைங்கிை, தபொன்னொல் புகனந்  புகழ்தபற்ற 
சக்கைப்பகடகையுகடை 

 ிருமகள் உகறயும் மொர்கபயுகடை  ிருமொகலப் சபொல்  ிறம் தகொண்ட 
கருகமைொன கொகையும், 

மிகு ிைொய் ஒைிரும்  ொழ்ந்  சகடைிகனயும், ஒருபக்கத் ில் வறீ்றிருக்கும் பிகற 
சபொன்ற தநற்றிகையுகடைவகையும் உகடை 

முக்கண்ைனின் நிறம் சபொல பகககமயுைர்ச்சி மிகுந்  கபிகல நிறக் கொகையும், 

தபரிை கடகலக் கலக்கி மொமைத்க  தவட்டின மீைொ  சபொகையுகடை 

சவலில் வல்லவனொன முருகனின் நிறத்க ப் சபொல அச்சந் ரும் சிவப்புக் 
கொகையும், இகவ சபொன்ற 

சபொரிடும் குைமுள்ைகவகளும், பிற கொகைகளும் 

பல்சவறு நிறங்கள் தகொண்ட பலவகக சமகங்கள் ஒன்றுகூடிைக ப் சபொல 

மிகவும் விருப்பத்துடன் ஒவ்தவொன்றொக நுகையும்படி விட்டனர் த ொழுவிற்குள்; 

அவ்விடத் ில், "முள் சபொன்ற கூரிை பற்ககைக்தகொண்ட அைகிைொன இவகைப் 
தபறுவொன், இந்  ஒப்பில்லொ  

தவள்கைக் கொகைைின் கழுத்க  அகைபவன்; 

ஒைிரும் அைிகலன்ககைக்தகொண்ட, வொைப்பட்ட இவைின் கூந் லில் தூக்கத்க ப் 
தபறுவொன், கூர்கமைொன தகொம்புகடை 

கரிை நிறக் கொகைைின் சினத்துக்கு அஞ்சொமல் அ கன அடக்குபவன்; ஈைம்படிந்  
சிவந்  கண்வரிககையுகடை, 



மருளுகின்ற தபண்மொனின் பொர்கவகைக் தகொண்ட இந்  மங்கககைப் தபறுவொன் 
இந்  

சிவந்  கண்ககைக் தகொண்ட தகொகலதவறிபிடித்  கொகைகை அடக்குபவன்; 

அலங்கொைமொன குகைைைிந் வைின் 

மூங்கிகலப் சபொன்ற தமன்கமைொன ச ொள்கைில் தூக்கத்க ப் தபறுவொன், 

தகொடுகமைொன வலிகமைிகனயுகடை 

சிவந்  கொகைைின் சினத்துக்கு அஞ்சொ வனொய் அ கனத்  ழுவுபவன்" என்றவொறு 

ஆைர்கள்  ம் முகறப்படி அந்  நல்ல மகைிகைப் பகறைகறந்து த ரிவித் னர்; 

அன்கறக்குரிை விண்மீன்கள் அருசக சூழ்ந் ிருக்கும்  ிங்ககைப் சபொல, பைண் மீது 

விரும்பி நிறுத் ினர் அைகொக; 

அவ்விடத் ில், பகற மிகுந்து ஒலிக்க, பல ைப்பட்டவரும் ஆைவொரிக்க, 

வலிகமைில் குகறைொ  இகைஞர்கைின் ஏறு ழுவ கல எ ிர்தகொண்டு பொய்ந் ன, 

நறும்புகக வலமொக எை, விடுவ ற்கொக நிறுத் ப்பட்ட கொகைகள்; 

அந் க் கொகைககை 

அகைப்ப ற்கொன மிகுந்  தவறியுடன், பொர்கவப் பைகை விட்டு இறங்கி, 
முன்சனறிச் தசன்று 

சவலின் முகனகைப் சபொன்ற தவற்றித் ிறம் தகொண்ட கூர்கமைொன தகொம்புகைின் 
குசைொ த்துக்கு அஞ்சொ வனொய்ப் 

பொல் நிற தவள்கைக் கொகைைின் கழுத்க ப் பொய்ந்து பிடித் வகனப் 

தபொறுத்துக்தகொள்ைொமல் குத்தும் இைகமைொன கரிை கொகைைின் ச ொற்றத்க ப் பொர்! 

பொல் சபொன்ற  ிங்ககைக் கவ்விை பொம்பிகன, அ ன் பிடிைிலிருந்து விடுவிக்கும் 

நீல நிறத் வனொன  ிருமொகலப் சபொன்றிருக்கிறது; 

விழுந்து எழுந்து, அ ிர்ந்து நடுங்கி,  ொண்டிக்கு ித்து பலரும் சசர்ந்து ஓட, 

எலும்புகள் முறிைவும், கககொல்கள் ஒடிந்துசபொகவும், குடல் சரிைக் குத் ி, 
 ன்னுகடை 

தகொம்பின் வலிகம அைியும்படி  ழுவிைவகன நொலொபுறமும் ஆட்டி, அங்குமிங்கும் 
சுற்றித் துகவத்த டுக்கும் 

குன்றொ  சினங்தகொண்ட அைககயுகடை கொகைகைப் பொர்! இது ஒன்று! 

அச்சம் ரும் மருந்துப்புகக எழுப்ப, தவகுண்டு 

சுற்றித் ிரியும் தகொகலதவறியுள்ை கைிற்றிகனப் சபொல் இருக்கிறது; 

 ன் மனவூக்கத் ொல் எழுந்  துைிச்சலொன ஏறு ழுவகலத்  விர்க்கமொட்டொமல் 
முன்சன தசன்று 

 ன் ச ொள் வலிகமைினொல் துைிந்  பிடிப்பு தநகிை, கொகைைின் கழுத்க  விட்டுக் 
கககள்  ள்ைப்பட உடல்  ைர்ந்து 



 ொன் பிடித்  பிடி வழுக்கித்  ன் முன்சன வழீ்ந் வகன முட்டித் ள்ைொமல், 

 ிரும்பிச் தசல்லும் புள்ைிககையுகடை கொகைைின் ச ொற்றத்க ப் பொர்! உக்கிைமொன 
சபொரில் 

 ன் வொளுக்குத் ச ொற்று விழுந் வகன, நமக்குப் தபொருத் மற்றவன் என்று 
தவட்டொமல் தசன்றுவிடும் 

வைீமிக்க மறவகனப் சபொல இருக்கிறது; 

இவ்வொறொக, சினம் மிகுந்து, உடம்புககைக் கிைித்து, மி ித்து நொசமொக்கும் வககைில் 
ஏறுகள் எ ிர்நிற்க, 

மீண்டும் மீண்டும் இகைஞர்கள் வந்து  ொக்க, 

 கசத் துண்டங்கள் த றித்துத்த றித்துச் சி றிக் கிடக்க, 

இடிைின் முைக்கத்க ப் சபொன்று இன்னிகசக்கருவிகள் ஓங்கி முைங்க, 

ஏறுகைின் குத்துக்ககைத்  ொங்கிக்தகொள்பவரும், அவற்றின் சமல் பொய்ந்து 
ஏறிக்தகொள்பவரும், 

அவற்றின் தகொம்புகைிகடசை  ம்கம நுகைத்துக்தகொள்பவரும், வைீொப்பொய்ப் 
சபசித் ிரிசவொரும் ஆகிைவற்றவசைொடு 

சபொரிகன விரும்பி அ கன சமற்தகொண்ட நூற்றுவர்கள் ச ொல்விைகடயும்படி 

வரிந்து கட்டப்பட்ட வலிகம தபொருந் ிை வில்லிகனயுகடை ஐவர் சபொரிட்ட 

சபொர்க்கைம் சபொன்று இருந் து த ொழுவம்; 

த ொழுவுக்குள் விட்ட கொகைகள் எல்லொம் சமய்புலத் ிற்குச் தசல்ல, குன்றொச் 
சிறப்கபயும் 

கண்கவரும் அைககயும் தகொண்ட மகைிரும் இகைஞரும் வைம் நிகறந்  ஊர் 

நடுசவ குைகவ ஆடுவர்  ழுவிக்தகொண்டு; 

"பொடுசவொம் வொருங்கள்! இகடைனின், தகொகலத் ன்கம தகொண்ட கொகைைின் 

தகொம்புகள் உண்டொக்கிை  ழும்புககையுகடை மொர்பிகன"; 

"தநற்றிைில் சிவந்  சுைிைிகனப் தபற்ற கொகைைின் ஆற்றகல அைித் வனின் 
மொர்பிகன, 

இதுவகை என்கனப் பைித்துகைத் வர்கள்  ங்கள் கண்ககை மூடிக்தகொள்ளும்படிைொக 
நொன்  ழுவொமல் ஓைமொட்சடன், 

இனி இந்  ஆைர்மகைிர்  ொழ்வொகப் சபசினொல், அ கனப் தபரி ொக 

எடுத்துக்தகொள்ைமொட்டொள் இந்  ஆைர்மகள்; 

ச ொைி! ஒன்றொக நொம் சசர்ந்து ஆடும் குைகவக் கூத் ில், நம்கம 

இைக்கொைமொகப் பொர்த்து, வருத் முறும் சநொகைச் தசய் து, 

சிவந்  கண்ககைக் தகொண்ட தகொகலக்குைமுள்ை கொகைகை அடக்கிவிட்சடன் 
நொன் என்னும் 



தசருக்கினொல் அன்சறொ அந்  ஆைர்மகன்?" 

"அைகிை அைிககை அைிந் வசை! ைொைொலும் அகைக்கமுடிைொது என்று 
நிறுத் ப்பட்ட தகொகலகொைக் கொகைைொன 

கொரிைின் சீற்றத்துக்கு அஞ்சொ வனொய்ப் பொய்ந்து அக  அடக்கிை அந்  
இகைஞனுக்சக 

மகிழ்ச்சியுடன் எம் வடீ்டொர் உன்கனக் தகொடுப்பது என்று முடிவுதசய் ொர், தவட்டிப் 
சபச்சுப் சபசிை 

ஊைொரின்  கலைிசல மி ித்து; 

இனி, 

த ொன்கமமிக்க க ிர்விடுகின்ற சக்கைப்பகடகை உகடைவகன வொழ்த்துசவொம், 

ஓங்கிைடிக்கின்ற 

இடிசைொகச சபொன்ற முைசிகனயுகடை பொண்டிைனின் 

ஆகைசை எங்கும் பைவுக இந்  உலகம் முழுவதும் என்று". 
  

 

 

 

 

 

# 105 
அகைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின்  ந்  

முகைசு தகழு முதுகுடி முைண் மிகு தசல்வற்கு 

சீர் மிகு சிறப்பிசனொன் த ொல் குடிக்கு உரித்து என 

பொர் வைர் முத் தமொடு படு கடல் பைந்  

ஆர் கலி உவககைர் ஒருங்கு உடன் கூடி 

 ீது இன்று தபொலிக என த ய்வ கடி அைர்-மொர் 

வவீு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆைரும் 

 ொ இல் உள்ைதமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் 

வள் உருள் சநமிைொன் வொய் கவத்  வகை சபொல 

த ள்ைி ின் விைங்கும் சுரி தநற்றி கொரியும் 

ஒரு_குகைைவன் மொர்பில் ஒண்  ொர் சபொல் ஒைி மிக 



தபொரு அற தபொருந் ிை தசம் மறு தவள்கையும் 

தபரும் தபைர் கைிச்சிசைொன் மைி மிடற்று அைி சபொல 

இரும் பிைர் எருத் ின் ஏந்து இமில் குைொலும் 

அைங்கு உகட வச்சிைத்ச ொன் ஆைிைம் கண் ஏய்க்கும் 

கைம்_தகொள் பல் தபொறி கடும் சின புகரும் 

சவல் வலொன் உகட  ொழ்ந்  விைங்கு தவண் துகில் ஏய்ப்ப 

வொலிது கிைர்ந்  தவண் கொல் சசயும் 

கொல முன்பின் பிறவும் சொல 

மடங்கலும் கைிச்சியும் கொலனும் கூற்றும் 

த ொடர்ந்து தசல் அகமைத்து துவன்று உைிர் உைஇீை 

உடங்கு தகொட்பன சபொல் புகுத் னர் த ொழூஉ 

அ வைி 

கொர் எ ிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இைம் கறங்க 

ஊர்பு எழு கிைர்பு உைர் புைல் மங்குலின் நகற தபொங்க 

சநர் இ ழ் நிகை நிகை தநறி தவறி சகொக ைர் அைி நிற்ப 

சீர் தகழு சிகல நிகல தசைிர் இகல் மிகு ிைின் சின தபொதுவர் 

தூர்பு எழு துக  புக  துகள் விசும்பு உற எய்  

ஆர்பு உடன் பொய்ந் ொர் அகத்து 

மருப்பில் தகொண்டும் மொர்பு உற  ைீஇயும் 

எருத்து இகட அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் 

ச ொள் இகட புகு ந்தும் துக ந்து பொடு ஏற்றும் 

நிகைபு சமற்தசன்றொகை நீள் மருப்பு உற சொடி 

தகொை இடம் தகொை விடொ நிறுத் ன ஏறு 

தகொள்வொகை தகொள்வொகை சகொட்டு வொய் சொ குத் ி 

தகொள்வொர் தபறொஅ குரூஉ தசகில் கொைிகொ 

தசைிரின் குகற நொைொல் பின் தசன்று சொடி 

உைிர் உண்ணும் கூற்றமும் சபொன்ம் 

பொடு ஏற்றவகை பட குத் ி தசம் கொரி 

சகொடு எழுந்து ஆடும் கை மைி கொைிகொ 

நகக சொல் அவிழ் ப ம் சநொக்கி நறவின் 



முகக சூழும் தும்பியும் சபொன்ம் 

இகட பொய்ந்து எருத் த்து தகொண்டொசனொடு எய் ி 

மிகட பொயும் தவள் ஏறு கண்கடகொ 

வொள் தபொரு வொனத்து அைவின் வொய் சகொட்பட்டு 

சபொ ரும் பொல் ம ியும் சபொன்ம் 

ஆங்க ஏறும் தபொதுவரும் மொறு_உற்று மொறொ 

இரு தபரு சவந் ரும் இகலி கண்ணுற்ற 

தபொரு_கைம் சபொலும் த ொழூஉ 

தவல் புகழ் உைர் நிகல த ொல் இைல் துக  புக  துைங்கு இமில் 

நல் ஏறு தகொண்ட தபொதுவன் முகன் சநொக்கி 

பொடு இல ஆை_மகள் கண் 

நறு_நு ொல் என்-தகொல் ஐம்_கூந் ல் உைை 

சிறு முல்கல நொறிை ற்கு குறு மறுகி 

ஒல்லொது உடன்று எமர் தசய் ொர் அவன் தகொண்ட 

தகொல் ஏறு சபொலும் க ம் 

தநட்டு இரும் கூந் லொய் கண்கட இஃது ஓர் தசொல் 

சகொட்டு_இனத்து ஆைர்_மகதனொடு ைொம் பட்ட ற்கு 

எம் கண் எமசைொ தபொறுப்பர் தபொறொ ொர் 

 ம் கண் தபொடிவது எவன் 

ஒண்_நு ொல் 

இன்ன உவகக பிறிது ைொது ைொய் என்கன 

கண் உகட சகொலள் அகலத்  ற்கு என்கன 

மலர் அைி கண்ைி தபொதுவசனொடு எண்ைி 

அலர் தசய்துவிட்டது இ ஊர் 

ஒன்றி புகர் இனத்து ஆை மகற்கு ஒள்_இைொய் 

இன்று எவன் என்கன எமர் தகொடுப்பது அன்று அவன் 

மிக்கு  ன் சமற்தசன்ற தசம் கொரி சகொட்டு இகட 

புக்க_கொல் புக்கது என் தநஞ்சு என 

பொடு இமிழ் பைப்பு_அகத்து அைவகை அகசஇை 

ஆடு தகொள் சநமிைொன் பைவுதும் நொடு தகொண்டு 



இன் இகச முைசின் தபொருப்பன் மன்னி 

அகமவைல் அருவி ஆர்க்கும் 

இகமைத்து உம்பரும் விைங்குக எனசவ 

# 105 
பககைைசர்கள் ச ொல்வியுறும்படி அவர்ககை தவன்று, தகொன்று, அந்  வைிைில் 
தகொைர்ந்  

மும்முைசுகளுக்கு உரிகமபூண்ட முதுகமைொன குடிைில் வந்  பகககமயுைர்வு 
மிக்க பொண்டிைர்க்கும், 

சமன்கம மிகுந்  சிறப்பிகனயுகடை அந் ப் பொண்டிைரின் த ொன்கமைொன குடிைில் 
வந் வனுக்கும் உரிகமைொனது என்று 

உலகம் பொைொட்டும் முத்துக்கசைொடு, ஒலிக்கும் கடல் தகொடுக்கும் தபொருள்ககையும் 
தபற்ற 

மிகுந்  தபருமி த் ிகனயுகடை உவககைைொய் ஒன்று சசர்ந்து கூடி, 

அப் பொண்டிைர்க்குத்  ீது இன்றிப் தபொலிவன ஆகுக என்று த ய்வத் ிற்குச் 
சிறப்புக்ககைச் தசய்வ ற்கு, 

அவருகடை சகடில்லொ  குடிைின் பின்னர்த் ச ொன்றிை தபரிை குடிைில் பிறந்  
ஆைரும், 

மொசற்ற உள்ைத்ச ொடு ஒன்றுகூடிக் கொகைககை ஆைொய்ந்து, 

வைம்தசறிந்  உருண்கடைொன சக்கைப்பகடகையுகடைவன் வொய் கவத்து ஊ ிை 
தவண்சங்கு சபொன்ற 

த ைிவொக விைங்கும் தவள்கைச் சுைிகை தநற்றிைில் தகொண்ட கரிை கொகையும், 

சிறப்பொன குகைைைிந்  பலைொமனின் மொர்பில் ஒைிவிடும் மொகல சபொல ஒைி 
மிகும்படி 

ஒப்பற்ற ொய் அகமந்  சிவந்  மச்சத்க க் தகொண்ட தவள்கைக் கொகையும், 

தபரும்புககையுகடை குந் ொலிப் பகடைிகனக் தகொண்ட சிவதபருமொனின் நீலமைி 
சபொன்ற கழுத் ின் அைகு சபொன்ற 

கரிை தசொைதசொைப்பொன கழுத் ிகனக் தகொண்ட உைர்ந்   ிமிகலயுகடை கபிலநிறக் 
கொகையும், 

வருத் த்க  உண்டொக்கும் வச்சிைப்பகடகையுகடை இந் ிைனின் ஆைிைம் கண்ககைப் 
சபொன்றிருக்கும் 

சபைைவிலொன பலவி  புள்ைிககைக் தகொண்ட தபருங்சகொபமுள்ை புகர்நிறக் 
கொகையும், 

சவலில் வல்ல முருகனின் உகடைொகத்  ொழ்ந்து விைங்குகின்ற தவண்கமைொன 
துகிகலப் சபொன்று 

நன்றொய் உைர்ந்  தவண்கமைொன கொல்ககையுகடை சிவந்  கொகையும், 



கொலனின் வலிகம சபொன்ற வலிகமதகொண்ட பிற கொகைகளும், மிகு ிைொக, 

ஊைித் ீயும், சிவனும், கொலச வனும், கூற்றுவனும், 

உைிர்ககை விடொமல் துைத் ிச் தசல்கின்ற சமைத் ில், நிகறந் ிருக்கும் உைிர்ககை 
உண்ப ற்கொக, 

ஒன்று சசர்ந்து சுற்றித் ிரிவது சபொல், சுற்றித் ிரியும்படி நுகைைச்தசய் னர் 
த ொழுவுக்குள்; 

அந்சநைத் ில் 

கொர்கொலத் ில் ச ொன்றிை மிகுந்  ஒலிைிகனயுகடை கடுகமைொன சபரிடிகைப் 
சபொன்று இகசக்கருவிகள் முைங்க, 

பைந்து உைர்ந்து எழுந்து அகசவொடும் சமகமூட்டத்க ப் சபொல நறுமைப்புகக 
சமதலை, 

ஒன்று சபொல இருக்கும் பூவி ழ்ககை சநர்சநைொக கவத்துத் த ொடுத்  மைமிக்க 
மொகல அைிந்  மங்ககைர் வரிகசைொக நிற்க, 

ஒசைவி மொன ஓலிப்புதகொண்ட மிகுந்  ஆைவொைம் உள்ை நிகலைில் கொகைககை 
வருத்துகின்ற முகனப்பு மிகுந் ிருக்கும் சீற்றமுள்ை ஆைர் 

தசறிவொக, அகடத்துக்தகொண்டு எழுகின்ற, கண்ககை மகறக்கும் புழு ி, 
விண்கையும் ச ொை, 

ஆைவொைத்துடன் பொய்ந் னர் த ொழுவிற்குள்; 

தகொம்புககைப் பிடித்துக்தகொண்டும், மொர்பில் ஏந் ித் ொங்கிக்தகொண்டும், 

கழுத்க க் கட்டிக்தகொண்டும்,  ிமில் இற்றுப்சபொய்விடுசமொ என்னும்படி 
 ழுவிக்தகொண்டும், 

ச ொள்களுக்கு நடுசவ கழுத்க ப் புகவிட்டுப் பிடித்துக்தகொண்டும், தநருங்கி நின்று 
குத்துக்ககைத்  ொங்கியும், 

வரிகசைொகத்  ம்சமல் வந்து விழுவொகை  ம் நீண்ட தகொம்பினொல்  ொக்கி, 

பிடிப்ப ற்கு இடம்தகொடொமல்  டுத்துநிறுத் ின கொகைகள், 

மீண்டும் மீண்டும் அகைக்க வருசவொகைதைல்லொம், தகொம்பு நுனிைினொல் சொகும்படி 
குத் ி, 

பிடிப்ப ற்கு ஆள் இல்லொமல் இருக்கிற அந் ச் தசந்நிறக் கொகைகைப் பொர்! 

வொழ்நொள் குகறந் து என்ற குகறபொட்டின் கொைைமொக, ஒருவரின் பின் தசன்று, 

அவகை வருத் ி 

அவரின் உைிகைக் குடிக்கின்ற கூற்றுவகனப் சபொல் இருக்கிறது; 

குத்துக்ககை மொர்பினில் ஏற்றுக்தகொண்டவகை, அவர் சொகும்படி குத் ிை சிவப்பும் 
கருகமயும் கலந்  கொகைைின் 

தகொம்புகள் சமசல எழும்சபொது ஆடுகின்ற தகொத் ொன மைிககைப் பொர்! 

மிக்க தபொலிவிடன் மலர்கின்ற  ருைத்க  எ ிர்சநொக்கி, நறொம்பூவின் 



தமொட்டுக்ககைச் சூழ்ந்து  ிரியும் தும்பிகைப் சபொன்றிருக்கிறது! 

குறுக்சக பொய்ந்து  ன் கழுத்க  இறுகப் பற்றிக்தகொண்டவகனயும் சசர்த்துக்தகொண்டு 

சமகடமீது பொய்கின்ற தவள்கைக் கொகைகைப் பொர்! 

ஒைி வசீும் வொனத் ில், பொம்பின் வொைில் சிறி ைவு அகப்பட்டபடிசை 

உலொவரும் தவண்ம ிகைப் சபொன்றிருக்கிறது; 

இவ்வொறொக, கொகைகளும் இகடைரும் சபொட்டிசபொட்டுக்தகொண்டு பகககமதகொண்டு 
நிற்ப ொல், பின்வொங்கொமல் 

இைண்டு தபரிை சவந் ர்கள் பகககமதகொண்டு எ ிர்ப்பட்ட 

சபொர்க்கைத்க ப் சபொன்றிருக்கிறது த ொழுவம்; 

தவன்று உைர்ந்  புகழும், பைங்குடிப் தபருகமயும் தகொண்ட, கழுத்து முழுவக யும் 
மகறக்கின்ற அகசயும்  ிமிகலக்தகொண்ட 

நல்ல கொகைகை தவற்றிதகொண்ட, ஆைனின் முகத்க ப் பொர்த்து 

இகமக்கவும் மறந் ன ஆைமகைின் கண்கள்; 

நறிை தநற்றிகையுகடைவசை! என்ன ஆைிற்று இப்சபொது? நொம் நம் கூந் கல 
அவிழ்த்து ஆற்றிவிட, 

அது முல்கலமைம் கமைக் கண்ட ற்கு, உள்ைம் மொறுபட்டு, 

தபொறுக்கொமல் சண்கடசபொட்டு என் சுற்றத் ொர் தகொண்டொசை, இந்  இகைஞன் 
தவற்றிதகொண்ட 

தகொகலத் ன்கமயுள்ை கொகைகைப் சபொன்ற சகொபம்? (அது என்ன ஆைிற்று 
இப்சபொது?) 

நீண்ட கரும் கூந் கலயுகடைவசை! இச ொ பொர்! இன்தனொன்று தசொல்கிசறன்! 

அந்  எருகமக் கூட்டத்து ஆைர் மகசனொடு நொம் கொ ல்தகொண்ட னுக்கு 

எம்மிடம் எம் சுற்றத் ொர் தபொறுத்துக்தகொண்டனர்; அது தபொறுக்கொ  இவ்வூைொர் 

கண்கள்  ீய்ந்துசபொவது ஏன்? 

ஒைிவிடும் தநற்றிகையுகடைவசை! 

இக க்கொட்டிலும் மகிழ்ச்சி ைக்கூடிைது சவறு எது? எமது  ொய் என்கனக் 

கண்பொர்கவைொசலசை அ ட்டி வருத் ிைக க் கண்டு, என்கன 

மலர்மொகலகைத்  கலைில் அைிந் ிருக்கும் அந்  இகடைசனொடு சசர்த்துகவத்து 
எண்ைி 

கிசுகிசுக்கச் தசய்துவிட்டது இந்  ஊர்; 

மனதமொன்றி, புகர்நிற பசுக்கூட்டத்க யுகடை ஆைர் மகனுக்கு, ஒைிரும் அைிகலன் 
அைிந் வசை! 

இன்று என்ன என்கன எம் சுற்றத் ொர் தகொடுப்பது? அன்கறக்கு அவன் 



சகொபம் மிகுந்து  ன் சமல் பொய்ந்  தசங்கொரிக் கொகைைின் தகொம்புகைிகடசை 

 ன்கனப் புகுத் ிக்தகொண்டு சபொரிட்டசபொச  அவனிடம் புகுந்துவிட்டது என் தநஞ்சு 
என்று கூற, 

ஒலி முைங்குகின்ற கடற்பைப்பில் பொம்பகைைில் பள்ைிதகொண்டுள்ை 

தவற்றி தகொண்ட சக்கைத்க யுகடைவகன வொழ்த்துசவொம், பிறநொடுககைக் 
ககப்பற்றி 

இனிை ஓகசகையுகடை முைசிகனயுகடை பொண்டிைனின் ஆட்சி நிகலதகொண்டு 

சிறப்புற்றிருப்பது, அருவிகள் ஆைவொரிக்கும் 

இகமைத் ிற்கும் வடக்சகயும் தபொலிவுடன் இருக்கட்டும் என்று. 
 

 


