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உதவிப் பேராசிரியர் - தமிழ்த்துறை 
தருமமூர்த்தி இராவ்ேகதூர் கலவல கண்ணன் செட்டி இந்துக் கல்லூரி, சென்றை 

 
Kd;Diu 

      குணாட்டியார் றேொெ சமாழியில் இயற்றிய பிருகத்கதா என்ை காப்பியபம 

தமிழில் சேருங்கறத எைக் சகாங்குபவளிர் இயற்றிைார். ஆசிரியப்ோவிைால் 

இயற்ைப்ேட்ட இக்காப்பியம் முழுறமயாகக் கிறடக்கவில்றல. 16,230 அடிகள் 

சகாண்ட இக்காப்பியத்தின் கறதயிறை உதயணகுமார காவியம் வாயிலாகபவ 

அறியமுடிகின்ைது. சிலம்பும், மணிபமகறலயும் ஆசிரியப்ோவாலாைக் 

காப்பியங்கள். இரட்றடக்காப்பியங்களில் சேண்றம சிைப்சேய்துகின்ைது; 

போற்ைப்ேடுகின்ைது; வணங்கப்ேடுகின்ைது.  சேருங்கறதயும்  இரட்றடக் 

காப்பியங்கள் இயற்ைப்ேட்ட ஆசிரியப்ோவிபல இயற்ைப்ேட்டிருப்பினும் 

சேண்டிரின் நிறல முற்றிலும் இக்காப்பியத்தில் பவற்றுநிறலயிபல உள்ளது. 

 
மிருகாபதி 

        மிருகாேதி சேருங்கறதயின் 

கறதத்தறலவைாை உதயணனின் 

தாய்.  இவள் றவொலி அரென் 

பெடகனின் மகள்.  சகௌொம்பி 

நாட்டு மன்ைன் ெதானிகனின் 

மறைவி.  மிருகாேதி கருவுற்றிருந்த  

நிறலயில் நிலாமுற்ைத்தில் செந்நிை 

ஆறட அணிந்து உைங்கிக் 

சகாண்டிருந்த போது, அவ்வழிபய 

ேைந்த ெரேப்ேைறவ அவறள 

சேரும் ெறதப் பிண்டம் என்று 

எண்ணித் தூக்கிச்சென்று 

விபுலமறலச்ொரலில் உண்ணத் 

சதாடங்கும் சோழுது அவள் 

விழித்சதழபவ காட்டில் விட்டு 

விட்டுப் ேைந்தது. மிருகாேதியும் 

விடியற்காறல யாரும் அற்ை  

காட்டில் குழந்றதறயப் 

சேற்சைடுத்தாள்.  துைவு பமற் 

சகாண்ட பெடகன் அக்காட்டின் 

வழி செல்றகயில்  குழந்றதயுடன் 

மகறளக் கண்டு வருந்தி அவறளத் 

தன் தவச்ொறலக்கு அறழத்துச் 

சென்று உதயபவறளயில் 

பிைந்ததால் உதயணன் எைப் 

சேயரிட்டு வளர்த்து வந்தார். 

பெடகனின் மகன் விக்ரனுக்கு வாரிசு 

இல்லாத காரணத்தால் தந்றதயிடம் 

வளர்ந்து வருகின்ை தன் ெபகாதரி 

மகைாை  உதயணறை றவொலி 

நாட்டிற்கு அறழத்துச் சென்று 

அரெைாக முடி சூட்டிைான். 

உதயணன் றவொலி நாட்டு 

அரெைாைப் பின்பே தைது தந்றத 

ெதானிகைால் தன் நாட்டிற்கு 

அறழத்துவந்து  சகௌொம்பி நாட்டு 

மன்ைாக முடிசூட்டப்ேட்டான். 

மிருகாேதி என்ை சேண் கறத 

மாந்தர் சேருங்கறதயில் உதயணன் 
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பிைப்புப் ேற்றி விவரிப்ேதற்கு 

மட்டுபம சேருங்கறதயில்  

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளாள். 

வாசவதத்தத, பதுமாவதி, 

மானனீதக, விரிசிதக 

          இந்நால்வரும் உதயணனின் 

மறைவியர். அவந்திநாட்டு 

மன்ைன் பிரச்பொதன்னின் மகள் 

வாெவதத்றத. மகதநாட்டு மன்ைன் 

தாருகனின் ேட்டத்தரசியின் 

ெபகாதரியின் மகள் ேதுமாவதி. 

பகாெல நாட்டு மன்ைனின் மகள் 

மாைனீறக. அரறெத் துைந்து  தவம் 

இயற்றும் ஒரு முனிவரின் மகள் 

விரிசிறக.  

             அவந்தி நாட்டு மன்ைனுக்குத் 

திறைச் செலுத்தாத காரணத்தால் 

மாய யாறைக் சகாண்டு சிறைப் 

பிடிக்கப்ேட்டான் உதயணன். 

அவறை மீட்ேதற்கு உதயணனின் 

நண்ேன் யூகி ேட்டத்துயாறை 

நளகிரிக்கு மதம்பிடிக்கச் செய்தான். 

மதம்சகாண்ட யாறைறய யாழ் 

இறெயாலும், மந்திரத்தாலும் 

அடக்கிைான் உதயணன். யாறை 

றய அடக்கிய உதயணனிடம் காதல் 

சகாண்டாள் வாெவதத்றத. 

சேண்களிறடபய வாெவதத்றத 

றயக் கண்ட உதயணனும் அவள் 

மீது காதல் சகாண்டான்.  

அவந்திநாட்டு மன்ைன், தன் 

மகளுக்கு யாழிறெறயக் கற்றுக் 

சகாடுக்குமாறு கூறிைான். 

உதயணனும் தான் வாெவதத் 

றதக்குதான் யாழ் கற்பிக்கப் 

போகிபைாம் என்று சதரியாது 

சென்ைான். காதல் மலர்ந்தது. 

வாெவதத்றதயின் செவிலித்தாயாை  

ொங்கியத்தாய்  மற்றும் யூகியின் 

உதவியால் வாெவதத்றதயிறைக் 

கவர்ந்து சென்று தன் நண்ேன் 

வயந்திகனின் புட்ேக நகரத்தில் 

மணந்து இன்புற்று வாழ்கிைான். தன் 

நாட்டிறை மீட்க பவண்டும் என்ை 

பவட்றகயின்றி இருக்கும் 

உதயணறை  மாற்றுவதற்காக யூகி 

வாெவதத் றதறயயும் 

உதயணறையும் பிரிக்கின்ைான். 

பமலும் தானும் வாெவதத்றதயும்  

இைந்துவிட்டாதாகவும் 

நம்ேறவக்கின்ைான். 

             உதயணன்  காதுகண்ட 

முனிவர் என்ேவர் இைந்தவர்கறள 

மீட்ேதில் வல்லவர் என்ேறத 

நண்ேன் வழி அறிந்து 

இராெகிருகநாட்டிற்குச் 

செல்கின்ைான். அங்கு காமன் விழா 

நறடசேறுகின்ைது. காமன் 

விழாவில்  அந்தணர்களுக்கு தாைம் 

செய்யவரும் ேதுமாவதிறயக் 

கண்ட உதயணன் தான் மாணகன் 

என்ை அந்தணன் என்று கூறுகிைான். 

உதயணன்ோல் காதல் சகாண்ட 

ேதுமாவதிறய காந்தருவ மணம் 

புரிகின்ைான்.  தாருகனுக்கு, அவன் 

நாட்டில் புறதத்து றவத்துள்ள  

புறதயறல மீட்டுத்தந்தும், 

நீபராட்டத்றதக் கண்டுபிடித்துத் 

தந்தும் உதவுகின்ைான் உதயணன். 

உதயணனுக்குப் ேரிொகப் 

ேதுமாவதிறய மணம் முடித்துத் தர 

எண்ணுகின்ைான். ேதுமாவதியும் 

மாணகனும் உதயணனும் ஒருவபர 

என்று உணர்ந்து திருமணத்திற்கு 

உடன்ேடுகின்ைாள்.  உதயணனும் 

சகௌொம்பிறயக் றகப்ேற்று 

கின்ைான். பிரிந்த வாெவதத்றதயும் 

ேதுமாவதியும் இறணந்து 

உதயணனுடன் வாழ்கின்ைைர். 

               இருமறைவியரும் தன் 

பதாழியருடன் ேந்தடித்து 

மகிழ்ந்தபோது சிைப்ோகப் ேந்து 

விறளயாடிய வாெவத்றதயின் 

ேணிப்சேணாை மாைனீறகயிடம் 

உதயணன் காதல் சகாள்கின்ைான். 

மாைனீறக ோஞ்ொல அரெனின் 

ேணிப்சேண்ணாக இருந்தவள். 

பமலும் யவைசமாழியும் 

அறிந்தவள் என்ேறத அறிகின்ைான். 

அவள் மீது சகாண்ட காதலால் 

அவறள வாெவதத்றதயின் 

வண்ணமகளாகப் ேணியில் 

அமர்த்துகின்ைான். மாைனீறகயும் 

வாெவதத்றதறயக் கண்படார் 

வியக்கும் வண்ணம் 

அழகுேடுத்துகிைாள்.  தன்ைழகிறை 
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உதயணனிடம் வாெவதத்றதக் 

காட்டிைாள். உன் புறைவு 

ெரியில்றல என்று கூறி 

வாெவதத்றதயின் நுதலில் 

மாைனீறகறயக் காதலிப்ேதாக 

வண்ணக்குழம்பில் யவை 

சமாழியில் எழுதி நுதல் விடு தூது 

விடுத்தான் உதயணன். 

அரெனிடமிருந்து காதல் கடிதம் 

அதுவும் அரசியின் நுதலிபல. 

திறகத்தாள் மாைனீறக, அரென் 

அடித்தி மாட்டுக் காதல் சகாள்வது 

முறையல்ல என்று ேதில் திருமுகம் 

எழுதிைாள் வாெவதத்றதயின் 

திருமுகத்திபல. அவறள 

அறடயாவிடில் உயிர் தரியாது எை 

ேதில் எழுத, பவறு வழியின்றி 

இன்று இரவு, கூத்தப்ேள்ளியில் 

வந்தருள்க எை இறெவு 

சதரிவித்தால் மாைனீறக.  

உதயணன் மாைனீறக செயல்களால் 

ஐயம் சகாண்ட வாெவதத்றதத் 

தைது பதாழி காஞ்ெைமாறலயின் 

வாயிலாக உண்றமயிறை 

அறிந்தாள். மாைனீறக மீது பகாேம் 

சகாண்டு அவளுறடய கூந்தறலக் 

சகாய்ய கத்திரிறகறயக் சகாண்டு 

வருமாறு கூறிைாள்.  இதறை 

அறிந்த உதயணன் மாைனீறகயின் 

கூந்தறலக் கத்திரிறக சதாடுமாயின் 

என் உயிர் நீங்கும் என்ைான். 

எனினும் வாெவதத்றதயின் சிைம் 

தணியவில்றல.  அச்ெமயம் தூதுவர் 

சகாண்டுவந்த ஓறலயிைால் 

மாைனீறக பகாெல நாட்டு மன்ைன் 

மகள்  என்ேறத அறிந்து தன் பகாேம் 

நீங்கி உதயணனுக்கும்  மாைனீறக 

க்கும் திருமணம் செய்து றவத்தாள்.  

            உதயணனும் வாெவதத் 

றதயும் திருமணம் செய்து 

வயந்தகனின் நாட்டில் வாழ்ந்து  

வருறகயில், ஒருநாள் ெயந்தி மறலச் 

ொரல் வழி சென்ைசோழுது துைவு 

பமற்சகாண்ட அரென் ஒருவனின் 

மகளாை விரிசிறக என்ோறளக் 

காண்கின்ைான். அவள் பிை 

ஆண்கறளபய கண்டறியாதவள். 

அவள் உதயணறைக் காமன் 

என்சைண்ணி மலர்கறளக் 

கண்ணிகளாக்கி தன் கூந்தலில் சூடச் 

சொன்ைாள். உதயணனும் 

அவறளத் தன் மடியில் அமர்த்தி 

கண்ணியிறைச்சூட்டிைான். 

அதறைக் கண்ட வாெவதத்றத 

அச்ெமயம் அவனிடம் ஊடல் 

சகாண்டாள். எனினும் 

மாைனீறகக்கும் உதயணனுக்கும் 

திருமணம் நடந்தபின் அரெமுனிவர் 

பகட்டுக் சகாண்டதற்கிணங்கி 

அவறளயும் உதயணனுக்கு மணம் 

முடித்துறவத்தாள். உதயணனும் 

மறைவியர் நால்வருடன் மகிழ்ந்து 

வாழ்ந்து வந்தான். வாெவதத்றதயும் 

கருவுற்று நரவாணதத்தன் என்ை 

மகறைப் சேற்சைடுத்தாள். 

             சேருங்கறதயின் கறத 

இந்நால்வறரச் சுற்றிபய 

நிகழ்ந்தாலும் இவர்களின் சேருறம 

சவளிப்ேடவில்றல என்பை 

கருதபவண்டும். 

           “அன்புறடக் கணவர் அழிதகச் 

செய்யினும் 

              சேண் பிைந்பதார்க்குப் 

சோறைபய சேருறம” 

(சேருங்கறத-4:14,98-99) 

என்று  கணவன் பிறழயிறைப் 

சோறுப்ேறதபய சேருறமயாக 

எண்ணியுள்ளைர். தன் நுதறலபய 

திருமுகம் ஆக்கிய சோழுது அவன் 

பிறழ சோறுத்துள்ளாள் 

வாெவதத்றத. 

               பமலும் அரெ மகளிருக்கு 

ஒரு நியதி ேணிப்சேண்ணுக்கு ஒரு 

நியதி எை அக்காலச் சூழல் 

இருந்தறதயும் சேருங்கறத 

வாயிலாக உணரமுடிகின்ைது. 

மாைனீறக ேணிப்சேண் என்ேதால் 

அவள் கூந்தறலக் சகாய்ய 

எண்ணிய வாெவதத்றத அவள் 

அரென் மகள் என்ேறத அறிந்ததும்  

சிைம் தவிர்த்து  மணம் முடித்து 

றவக்கின்ைாள். இக்காப்பியத்தில் 

சதால்காப்பியர் கூறும் ஒப்புறம 

பநாக்கிபய அரென் அரெகுலத்தாறர 

மணப்ேபத சிைப்பு எை அரெர் 
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மகள்கறளபய மணக்கின்ைான் 

உதயணன். 

நருமதத 

            நருமறத ஒரு ேரத்றத.   

உதயணன் அவந்தி நாட்டில்  

வாெவதத்றதக்கு  இறெ கற்றுதரும் 

சோழுது உதயணனுக்கும் 

வாெவதத்றதக்கும் காதல் என்ை 

அலர் ேரவாமல் தடுப்ேதற்காக 

உதயணனின் நண்ேன் வழி 

அறழத்து வரப்ேட்ட ேரத்றத.  

நருமறதயின் தாயிடம் வயந்தகன்  

உதயணன் நருமறதயின் மீது 

றமயலுற்ைான் என்று கூறிைான் 

அதைால் மகிழ்ந்த நருமறதயின் 

தாய் அவறள உதயணனிடம் 

செல்ல ேணித்தாள். எனினும், 

நருமறதக்பகா வறியவனும், 

சூதாடியுமாகிய பெணிக நாட்டு 

இறளஞன் ஒருவன் மீது காதல். 

எைபவ உதயணனிடம் செல்ல 

மறுத்தாள்.  ஆைால் அவள் தாய் 

அவறள வலிய வயந்திகனின் 

பதரில் ஏற்றி அனுப்பிைாள். 

உதயணனும் ஒர் இரவு 

நருமறதயுடன் இருந்து தான் 

நருமறதயின் மீபத மயக்கம் 

சகாண்டுள்பளன் எை ஊராரின் 

அலறர மாற்றிைான்.  நருமறத 

ேரத்றத என்ைாலும் அவளின் 

காதலும் மதிக்கப்ேட பவண்டியபத.  

அவறள மாதவிறயப்போலக் 

கற்புக்கரசியாய் மாற்ைாமல், 

ேரத்றத என்றும் ேரத்றதபய என்று 

சேண்ணடிறமறயபய 

இக்காப்பியம் வலியுறுத்துகின்ைது. 

சாங்கியத்தாய் 

           இவள் சகௌொம்பி நாட்டில்  

பிைந்த  ோர்ப்பினி.  இவள் 

கணவறைப் பிரிந்தசோழுது முறை 

தவறியதால் அவறள மண் 

குடத்துடன் கட்டி யமுறையாற்றில் 

வீழ்த்துமாறு தண்டிக்கப்சேற்ைாள். 

இதறை அறிந்த உதயணன் 

அவறளத் தண்டறையிலிருந்து 

மீட்டு தவஒழுக்கம் பமற் 

சகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்திைான்.  

அவளும் தவஒழுக்கம் 

பமற்சகாண்டாள். பின் அவந்தி 

நாட்டு இளவரசியாை 

வாெவதத்றதக்குச் செவிலியாைாள்.  

உதயணனுக்கு ேலவழிகளில் தூது 

சென்ைாள்.   ொங்கியத்தாய் 

ோர்ப்பினி என்ேதால் அவளுறடய 

தண்டறை நீக்கப்ேட்டு அவள் 

அைங் கூறுேவளாக மாற்றி 

ேலராலும் மதிக்கப்ேட்டாள். 

மதனமஞ்சிதக, அநங்கவிலாசினி 

              இவ்விருவரும் உதயணனின் 

மகைாை நரவாணனின் மறைவியர். 

மதைம ஞ்சிறக வித்யாதாரப் சேண்.  

அங்கவிலாசினி காந்தர்வ 

புரப்சேண். இருவறரயும் மணந்த 

நரவாணன் விஞ்றெயருலறக 

ஆண்டு வந்தான்.  பின்ைர் 

உதயணனுடன் தவக்பகாலம் தன் 

மறைவியருடன் பமற்சகாண்டான். 

           சேருங்கறத காப்பியத்தில் 

சேண் கறத மாந்தர்கள் 

அறைவருபம 

                  “ஆண்கடன் அகைல் அது 

பநான்சைாழுகுதல் 

                   மாண்போடு புணர்ந்த 

மாெறு திருநுதல்  

                   கற்புறட மகளிர் கடன்”-( 

சேருங்கறத3: 7,7-9)         

என்ேறத வலியுறுத்தபவ 

ேறடக்கப்ேட்டுள்ளைர். பமலும் 

இக்காப்பியம் சேண்ணாகப் 

பிைந்தவர்க்கு ஆடவர் செய்யும் 

பிறழப் சோறுத்து சோறுறமக் 

காப்ேபத சேருறம என்பை 

உணர்த்துகின்ைது. சிறுறம கண்டு 

சோங்குவாய் எைப் சேண்றமறய 

வலியுறுத்தவில்றல. 
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