
  

 

 

வெளியீடு: 

 

க ோவில்போப்போகுடி, மதுரை – 625 018 

நீை ்அறம்  நன்று;                                                              நிழல் நன்று 

  

வ ொதும்பில்  
புலவை ்ள் 

 
 

 

 

  

 
 

சங்  இல ்கியத்தில் 

 பபோதும்பு ்  விஞை ்ள் 

 

  



 

 

 

பபோதும்பு என்ற பசோல்லு ்கு இளஞ்கசோரல என்றும் பபோருள்.  

கசோரல ள் சூழ்ந்த பபோதும்பு அந்நோளில் ‘வ ொதும்பில்’ என்ற 

பபயருடன் தி ழ்ந்திரு ்கிறது. குரறந்தது மூன்று சங் த ் தமிழ்ப் 

புலவை ்ள் பபோதும்ரபச ் கசைந்்தவை ்ளோ  அறியப்படுகிறோை ்ள். 

நற்றிரை உரையோசிைியை ் பின்னத்தூை ் அ. நோைோயைசோமி ஐயை ்

“பபோதும்பில் போை்டியநோடட்ிலுள்ளகதோை ் ஊை;் மதுரைத் தோலூ ோவில் 

உளது; இப்பபோழுது பபோதும்பு என வழங்குகிறது” என்கிறோை.் தமிழ ம் - 

ஊரும் பபயரும் என்ற நூலில் ைோ. பி. கசதுப்பிள்ரளயும் இரத ் 

குறிப்பிடுகிறோை.் 

வ ொதும்பில்கிழொர் நற்றிரை 57-ஆம் போடரலப் போடியவை.் 

அ நோனூற்றில் உள்ள 192-ஆம் போடரலப் போடிய வ ொதும்பில்கிழொர ்

வெண்கண்ணனொர் என்போரும் இவைத்ோனோ கவபறோருவைோ எனத் 

பதைியவில்ரல. பபோதும்பில்கிழோைின் புதல்வைோன வ ொதும்பில்கிழொர ்

மகனொர் வெண்கண்ணியொர் நற்றிரையில் உள்ள இரு போடல் ரளப் 

(375, 387) போடியவை.் அந்நோளிகலகய நம் நிலத்தில் பபை் ல்வி சிறந்து 

விளங்கியரத வ ொதும்பில் புல்லொளங்கண்ணியொர் என்ற 

பபை்புலவை ் இருந்தரத ் ப ோை்டு அறியமுடிகிறது. 

புல்லோளங் ை்ைியோை ் அ நோனூற்றில் உள்ள 154-வது போடரலப் 

போடியவை.் 

இப்போடல் ள் யோவும் அ த்துரற சோைந்்தரவ என்பதோல் இயற்ர  

விவைிப்பு ரள மடட்ும் ப ோடுத்துள்களோம். அ ரவயும், ஆைவ்மும் 

உள்ளவை ்ள் முழுப்போடல் ரளயும், அவற்றில் உள்ள உள்ளுரற 

முதலோன இல ்கிய நயங் ரளயும் சுரவ ் லோம்.  

கதோைோயமோ  ஈைோயிைம் ஆை்டு ளு ்கு முன்கப இயற்ர யும், 

இல ்கியமும் பசழித்திருந்த இப்பகுதிரயச ் கசைந்்த நோம் 

இவ்விைை்ரடயும்  ை்பைனப் கபைலோம்தோகன! 

  

இதிலுள்ள பூ ் ள் 

 

  

பிடெம் 

 

பிடோ, பிடவு, பூடன், பிடவம் என்பறல்லோம் 

அரழ ் ப்படும். குறுமைம். 

மரழ ் ோலத்தில் ப ோத்தோ ப் பூ ்கும் 

பவை்பூ ் ள். 

Benkara Malabarica என்பது தோவைவியல் 

பபயை ்

ககொடல் 

 

 

க ோடல் மலபைன்பது  ோந்தகளோ , 

கதோன்றிகயோ அல்ல, Ceropegia Elegans 

என்ற தோவைவியல் பபயை ் ப ோை்ட 

ப ோடியோ  இரு ் லோம் என்று 

 ருதப்படுகிறது. பவை் ோந்தள் 

என்போரும் உை்டு. 

[நன்றி: தமிழ் இணையப் பல்கணைக்கழகம், தமிழ் விக்கிப்படீியா, மமலும் 
பை தமிழார்வைர்களின் வணைப்பூக்கள்] 
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வ ொதும்பில் 

புல்லொளங்கண்ணியொர் 

நல்ல மரழ பபய்திருப்பதோல் முல்ரல நிலம் பயன்மி ் தோய் 

இரு ்கிறது. நீை்ட வழிபயங்கும் ஆழமோன பள்ளங் ளில் நீை ்

கதங்கியிரு ்கிறது. அவற்றில் தவரள ள் வோய்பிளந்து கசைந்்திரச 

போடுகின்றன. குறும்புதைோய் ்  ோட்சியளி ்கும் பிடவசப்சடியின் நீை்ட 

 ோம்புரடய பூ ் ள் பசந்நிலத்தில் நுை்மைலோய் உதிைந்்து 

கிட ்கின்றன.  போம்பு சீறிப் படம் எடுப்பதுகபோல க ோடல் பூ ் ள் 

படம்விைி ்  அவற்றின் தோது  ட்டவிழ்ந்து மைம் பைவுகிறது.  முறு ்கிய 

ப ோம்பிரனயுரடய ஆை்மோன் பதளிந்த நீரை ் குடித்து, அதன் 

பிரையுடன் கூடியிரு ்கிறது. இவ்வோறு அழகும் குளுரமயும் ப ோை்ட 

 ோடட்ு வழியிகல.. (கதை ்பசல்கிறது). 

படு மணழ பபாழிந்த பயம் மிகு புறவின்  
பநடு நீர் அவை பகுவாய்த் மதணை 
சிறு பல் இயத்தின் பநடு பநறிக் கறங்க ,  
குறும் புதற் பிடவின் பநடுங் கால் அைரி 
பசந் நிைமருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப ,  
பவஞ் சின அைவின் ணப அைந்தன்ன 
தண் கமழ் மகாடல் தாது பிைி அவிழ ,  
திரி மருப்பு இைணை பதள் அறல் பருகிக் 
காமர் துணைபயாடு ஏமுற வதிய , 
காடு கவின் பபற்ற தண் பதப் பபரு வழி ; 

… 

அ நோனூறு 154 

  

வ ொதும்பில் கிழொர் 

 
ஒரு  ோடு. அந்த ்  ோடட்ில் ஒரு பபைிய கவங்ர மைம் இரு ்கிறது. அந்த 

கவங்ர  மைத்தின் நிழலில் ஒரு  ோடட்ுப் பசு படுத்து 

உறங்கி ்ப ோை்டிரு ்கிறது. அந்த ்  ோடட்ுப் பசுவு ்குப் ப ் த்தில் அந்த ் 

 ோடட்ுப் பசுவின்  ன்று ்குடட்ியும் படுத்து உறங்கி ் ப ோை்டிரு ்கிறது.  

அந்தப் பபைிய கவங்ர  மைத்தில் குைங்கு ள் கூடட்மோ  உட ்ோைந்்து 

ப ோை்டிரு ்கின்றன. அந்த ் குைங்கு ள்  ோடட்ுச ்சத்தம் கபோடட்ு ்  த்தி ் 

ப ோை்டிரு ்கின்றன.ஒரு தோய் ் குைங்கு ரசர  பசய்து தன் 

கூட்டத்தோைிடம் ‘கூசச்ல் கபோடோதீங் ’ என்று க டட்ு ் ப ோள்கிறது. கூசச்ல் 

கபோடுவரத அந்த ் குைங்கு ் கூட்டம் நிறுத்தி ் ப ோை்டது. 

அந்த தோய் ்குைங்கு அந்த பபைிய கவங்ர  மைத்திலிருந்து இறங்கி ் கீகழ 

வருகிறது. அது ரபயோப்ரபயோ பம்மிப் பம்மி நடந்து உறங்கி ் 

ப ோை்டிரு ்கிற அந்த ்  ோடட்ுப் பசுவு ்குப் ப ் த்தில் வந்து 

உட் ோைந்்திரு ்கிறது. அதன் குடட்ியும் அதன் கூடகவ வந்து தோய் ்குப் 

ப ் த்தில் உட் ோைந்்திரு ்கிறது. 

 ோடட்ுப் பசுவின் மடியில் போல் சுைந்து போல் மடி  னத்திரு ்கிறது. 

தோய் ்குைங்கு  ோடட்ுப் பசுவின் மடியில் இருந்து பமல்லமோய் ஒரு போல் 

 ோம்ரப மடட்ும் எடு ்கிறது. அது போல்  ற ்கிறது. குட்டி ்குைங்கு 

தோயிடமிருந்து போரல வோங்கி வோங்கி ் குடித்து ் ப ோை்டிரு ்கிறது. 

தடங்மகாட் டாமான் மடங்கல் மாநிணைக்    
குன்ற மவங்ணகக் கன்பறாடு வதிந்பதனத்   
துஞ்சுபதம் பபற்ற துய்த்தணை மந்தி   
கல்பைன் சுற்றங் ணககவியாக் குறுகி   
வஙீ்குசுணை பெமுங்க வாங்கித் தீம்பால்   
கல்ைா வன்பறழ்க் ணகந்நிணற பிழியும்  

(நற்றிரை 57, நற்றிரை ்  ரத ள் – மு. சுயம்புலிங் ம், நன்றி: உயிைர்ம) 
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வ ொதும்பில்கிழொர் வெண்கண்ணனொர் 

திரன,  திை ் வோங்கியுள்ளது. எய்யோ வில்லோன வோனவில் கபோன்ற 

(வரளந்த) 

பசுந்தடர்டயில்  திை ்

வோங்கியுள்ளது. சிவந்த 

வோரய உரடய 

பசர்ச ் கிளி 

சிரதத்துத் 

தின்னும்படி ்  திை ்

வோங்கியுள்ளது. தடர்ட 

தோங்  முடியோமல் 

வரளந்து 

வருந்தும்படி ்  திை ்

வோங்கியுள்ளது. 

வரளந்த ர சச்ிறர  

உரடய யோரன 

(அல்லது வரளந்த 

சிறகு ரள உரடய  ோனங்க ோழி) கூட்டமோ  வந்து உை்ணுவதற்கு 

ஏதுவோக ் குனிந்து திரனப்பயிைோனது  திை ்வோங்கியுள்ளது. 

 

…………………………………………………… விசும்பின் 
எய்யா வரி வில் அன்ன ணபந் தார் , 
பசவ் வாய் , சிறு கிளி சிணதய வாங்கி , 
பபாணற பமைிந்திட்ட புன் புறப் பபருங் குைல் 
வணள சிணற வாைைம் கிணளபயாடு கவை , 
ஏனலும் இறங்குபபாணற உயிர்த்தன ; …… . .  

அ நோனூறு 192 

(நன்றி: பசங்ர  பபோதுவன்) 

 

 

  

வ ொதும்பில்கிழொர் மகனொர் 

வெண்கண்ணியொர் 

அகதோ போை ் (உது ்  ோை்). கவல் வீைை ்ள் மி ்  பரடயுடன் கபோைப்் 

போசரறயில் தங்கியிரு ்கிற பசழியனின் வோள் மின்னுவது கபோல வோனம் 

மின்னுகிறது. கம ம் பநடும்பபருங்குன்றமோன மரலரயச ் சூழ்ந்து 

முழங்குகிறது. பபருமரழ பபோழிகிறது! 

… . 
மவல்பகழு தாணனச் பசழியன் பாசணற   
உணறகழி வாளின் மின்னி உதுக்காண்   
பநடும்பபருங் குன்றம் முற்றிக்   
கடும்பபயல் பபாழியும்… 

நற்றிரை 387 
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