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சங் க இலக்கியக் கல் வி மன்றம்
சங் க இலக்கியம் – சான்றறார் சசய் யுள்
தமிழர் தம் முதல் இலக்கியம்
முல் லல நிலல
எட்டுத்ததொகையும் பத்துப் பொட்டும் தைொண்ட சங் ை இலை்கியம் நமை்குை் கிகடத்த மூத்த
இலை்கியம் . பண்கடய அறிஞர்ைள் இகதச் 'சொன் ற ொர் தசய் யுள் ' என் னர்.
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சங் க இலக் கியத்லத நாம் ஏன் கற் க றெண்டும் ?
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தமிழ் மற் றும் சமஸ் கிருத அறிஞர் கமில் ஸ்செல் லபில் , சங் க இலக் கியத்லதப்
பற் றி எழுதினர், “தமிழரின் முதல் இலை்கியம் தனித்தன் கம உகடயது. அது இந்திய
நொட்டில் உள் ள ம ் இலை்கியங் ைள் எதிலும் இல் லொத பல அரிய தன் கமைள் தைொண்டது
என் பதொல் மட்டுறம இல் லொமல் , அதன் இலை்கிய றமன் கமயினொலும் தொன் , அதன் 26,350
வரிைள் தமிழ் தமொழிகய உலைத்தின் மிை உயர்ந்த தசம் தமொழிைளில் ஒன் ொை உயர்த்தி
உள் ளது.
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சங் ை இலை்கியத்கத நொம் ை ் ொல் திருை்கு ள் , றதவொரம் , திருவொசைம் , திவ் ய பிரபந்தம் ,
ஐம் தபருங் ைொப் பியங் ைள் ம ் றும் பி இலை்கியங் ைகளப் படிப் பது எளிதொை இருை்கும் .
சங் ை இலை்கியத்தில் உள் ள ைகதைள் , ைொட்சிைள் , உவகமைள் , எண்ணங் ைள் ,
தசொ ் த ொடர்ைள் பலவும் பின்வந்த தமிழ் இலை் கியங் ைளில் ைொணப் படுகின் ன. "இந்தப்
பொடல் ைள் தமிழர்ைளின் மிகுந்த அறிவுத் தி னுை்கு மட்டும் சொன் றில் கல. 2000ம் ஆண்டு
ைொல இலை்கிய முய ் சியில் அவர்ைள் இவ ் க விடச் சி ப் பொை றவறு எகதயும்
பகடை்ைவில் கல” என் று தமிழ் இலை்கியத்தின் மீது ஆழ் ந்த ப ் றுை் தைொண்ட அறிஞர் ஏ.
றை. ரொமொனுஜன் சங் ைப் பொடல் ைகளப் ப ் றி எழுதியுள் ளொர். மிைச் சி ப் பொன நூல் ைள்
பலவ ் க த் தமிழ் ப் புலவர்ைள் பகடத்துள் ளனர். ஆனொல் அகனத்து இலை்கியப்
பகடப் புை்ைளிலும் சி ப் பொனதொைவும் , முன் றனொடியொைவும் விளங் குவது சங் ை
இலை்கியம் என் பகத அறிகின் ற ொம் .
சங் ை இலை்கியத்தில் நம் தமிழ் ை் ைலொச்சொரத்தின் அடித்தளத்கத ைொணலொம் . அதன்
உள் ளடை்ைத்கத அறிந் துதைொள் வத ் றைனும் சங் ை இலை்கியத்கதத் தமிழர்ைள் யொவரும்
ை ் ை றவண்டும் . ஏ. றை. ரொமொனுஜன் எழுதியபடி, “ஒருவரின் பொரம் பரியம் அவருகடய
பி ப் புரிகம அல் ல. அகத முயன்று, ஈட்டி, மீண்டும் உகடகமயொை்கிை் தைொள் ள றவண்டும் ”.

அன்றும் இன்றும்
•
•
•
•
•

பல் லி நிமித்தம்
ைொை்ைொய் ைகரந்தொல் விருந்தினர் வருவொர்ைள் என் நம் பிை்கை
ைொை்ைொவி ் கு உணவளித்தல்
இடது ைண் துடித்தொல் நன் கம ஏ ் படும் என் நம் பிை்கை
நறுமணப் புகையில் தபண்ைள் தங் ைள் கூந்தகல உலர்த்துதல்
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•
•

கையில் ைொப் புை் ையிறு ைட்டுதல்
இன் னும் பல

பின் ெருெனெற் லறச் சங் க இலக்கியத்தில் காணலாம்
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தமிழர்ைளின் வரலொறு
தசவ் வொய் , புதன் , சுை்கிரன் , சனி, வியொழன் ஆகிய றைொள் ைள்
நட்சத்திரை் கூட்டம் , வொல் நட்சத்திரம் , கிரைணம்
நூ ் றுை்கும் றம ் பட்ட மரம் , தசடி, தைொடி ம ் றும் மலர்ைள்
ப கவைள் , பூச்சிைள் , பொலூட்டும் விலங் குைள் ம ் றும் ஊர்வனகவ
‘ைறி’ என் று இன் று பல நொடுைளில் உபறயொகிை்ைப் படும் பண்கடய தமிழ் ச்
தசொல் லின் தபொருள் ‘மிளகு’
குடறவொகல முக த் றதர்தலும் அரசொங் ை அதிைொரிைள் ஓகலகய எண்ணுவத ் கு
எடுப் பதும்
கிறரை்ைர்ளுடன் இ ை்குமதி ஏ ் றுமதி வணிைத் ததொடர்புைள்
கிறரை்ைர்ைகள கூலிப் பகடயொை றபொரில் ஈடுபடுத்தினொன் பொண்டிய மன் னன்
தநடுஞ் தசழியன்
நீ ர்ை் குடுகவை் ைடிைொரம்
உயர்ந்த ைலங் ைகர விளை்ைம்
ைடல் வழி ஏ ் றுமதி இ ை்குமதி தசய் தத ் ைொன சொன் றுைள்
வணிைர்ைளுை்ைொன பொதுைொப் புடன் கூடிய சுங் ைச்சொகல
வணிைத்தின் தபொருட்டு தவளிநொட்டவர்ைள் ைொவிரிப் பூம் பட்டினத்தில் வசித்தனர்
நீ தி மன் ம்
சுகவயொன தசய் திைள் இன் னும் நிக ய உள் ளன
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சங் க இலக் கிய காலமும் பிற திராவிட சமாழிகளின் முதல் இலக்கியங் களும்
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சங் கப் பாடல் களின் காலம் : பல ஆயிரம் ஆண்டுைளொைத் தமிழ் தமொழி வளர்ந்த
பின் னர், அதன் வளர்ச்சியின் உச்சைட்டத்தில் எழுதப் பட்டகவ சங் ைப் பொடல் ைள் . சங் ை
ைொலம் என அறியப் படுவது கி.மு 3 ஆம் நூ ் ொண்டு முதல் கி.பி 3 ஆம் நூ ் ொண்டு.
பண்கடய கிறரை்ை ம ் றும் றரொமொனிய வரலொ ் று ஆசிரியர்ைளொன தபரிப் பிலஸ் (கி.பி
70), பிகளனி (கி.பி 78), டொலமி (கி.பி 140) ஆகிறயொர் அன் க ய தமிழை நைரங் ைகளயும் ,
துக முைங் ைகளயும் விரிவொை வர்ணித்துள் ளனர். இலங் கைகய ஆட்சி புரிந்த முதலொம்
ையவொகுவும் (கி.பி 173 - கி.பி 195) பதி ் றுப் பத்தில் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள றசரன்
தசங் குட்டுவனும் சம ைொலத்தவர்ைள் . மதுகர அருகில் உள் ள மொங் குளம் என் சி ் றூரில்
உள் ள இரண்டு குகைைளில் பொண்டிய மன் னன் தநடுஞ் தசழியன் ப ் றிய குறிப் புைள்
உள் ளன. அகவ கி.மு 2ம் நூ ் ொண்கடச் சொர்ந்தகவ. திருவண்ணொமகலை்கு அருறை
உள் ள ஜம் கபை் குகை ஒன் றில் உள் ள ைல் தவட்டில் , அந் தை் குகைகய அதியமொன்
தநடுமொன் அஞ் சி தைொகடயொைை் தைொடுத்ததொைை் குறிை்ைப் பட்டுள் ளது. இந்தை்
ைல் தவட்டு கி. பி. 1 ம் நூ ் ொண்கடச் சொர்ந்தது. ைரூருை்கு அருகில் உள் ள புைளூரில்
உள் ள ைல் தவட்டில் சமண முனிவருை்குச் றசர மன் னன் இரும் தபொக யின் மைன்
தபருங் ைடுங் றைொவின் மைன் இளங் ைடுங் றைொ குகைகய அளித்ததொைை் ைல் தவட்டு
உள் ளது. இதன் ைொலம் கி. பி. 2ம் நூ ் ொண்டு. றைரளொவில் (அன் க ய தமிழ் ச் றசர நொடு)
எடைல் என் னுமிடத்தில் றசர மன் னகனப் ப ் றிய குறிப் பு உள் ளது. இது கி. பி. மூன் ொம்
நூ ் ொண்கடச் சொர்ந்தது. ைல் தவட்டு விவரங் ைள் இந்த நூலிலிருந் து எடுை்ைப் பட்டன Early Tamil Inscriptions – From the Earliest Times to the 6th century A.D., Iravatham Mahadevan,
Harvard University Publication.

sa

ng

ai

ைன் னட தமொழியின் மூத்த இலை்கியம் சிவறைொடி இய ் றிய வட்டொரொததந. அதன் ைொலம்
கி.பி 900. ததலுங் கு தமொழியின் மூத்த இலை்கியம் கி.பி 11 ஆம் நூ ் ொண்கடச் றசர்ந்த
நன் கனயொவின் மைொபொரதம் . மகலயொள தமொழியின் மூத்த இலை்கியம் கி.பி 14ஆம்
நூ ் ொண்கடச் றசர்ந்த உண்ணுனீலி சந்றதசம் .
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சங் க இலக் கிய நூல் கள்
எட்டுத் ததொகை நூல் ைகளயும் பத்துப் பொட்டுைகளயும் தைொண்டது சங் ை இலை்கியம் .
பகழய உகரயொசிரியர்ைள் இந்த இலை்கியத்கதச் ‘சொன் ற ொர் தசய் யுள் ’ என் று
குறிப் பிட்டொர்ைள் . இது சுமொர் இரண்டொயிரம் ஆண்டுைளுை்கு முன் எழுதப் பட்டது. இதில்
உள் ள பொடல் ைள் அைம் (உள் ) பு ம் (தவளி) என் இரண்டு பகுதிைகளை் தைொண்டது.
சங் ை இலை்கியம் இய ் கை இலை்கியமும் ஆகும் . பல வகை விலங் குைள் , ப கவைள் ,
பூச்சிைள் , மரங் ைள் , தசடிைள் , தைொடிைள் , மலர்ைள் யொவும் அதில் உள் ளன.
எட்டுத்சதாலக
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"ந ் றிகண நல் ல குறுந்ததொகை ஐங் குறுநூறு
ஒத்த பதி ் றுப் பத்து ஓங் கு பரிபொடல்
ை ் றிந்தொர் ஏத்தும் ைலிறயொடு அைம் பு ம் என் று
இத்தி த்த எட்டுத் ததொகை".
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1. நற் றிலண: இது ஒரு அை நூல் . பல புலவர்ைளொல் எழுதப் பட்டது. இதில் தமொத்தம் 400
பொடல் ைள் உள் ளன. இவ ் றில் 1 பொடல் முழுகமயொை நமை்குை் கிகடை்ைவில் கல (234).
ஒரு பொடலின் சில பகுதிைள் கிகடை்ைவில் கல (285). பொடல் ைள் 8 - 13 வரிைள்
தைொண்டகவ.
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2. குறுந் சதாலக: இது ஒரு அை நூல் . பல புலவர்ைளொல் எழுதப் பட்டது. இதில் தமொத்தம்
400 பொடல் ைள் உள் ளன. பொடல் ைள் 4 - 8 வரிைள் தைொண்டகவ.
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3. ஐங் குறுநூறு: இது ஒரு அை நூல் . ஐந் து புலவர்ைளொல் எழுதப் பட்டது. இதில் தமொத்தம்
500 பொடல் ைள் உள் ளன. குறிஞ் சி, மருதம் , முல் கல, தநய் தல் , பொகல ஆகிய ஒவ் தவொரு
திகணயிலும் நூறு பொடல் ைள் தைொண்டது. ஓரம் றபொகியொர் மருதத் திகணப்
பொடல் ைகளயும் , அம் மூவனொர் தநய் த ் திகணப் பொடல் ைகளயும் , ைபிலர் குறிஞ் சித்
திகணப் பொடல் ைகளயும் , ஓதலொந் கதயொர் பொகலத் திகணப் பொடல் ைகளயும் ,
றபயனொர் முல் கலத் திகணப் பொடல் ைகளயும் பொடியுள் ளனர். இந்த நூலில் 2 பொடல் ைள்
நமை்குை் கிகடை்ைவில் கல (129,130) . பொடல் ைள் 3 - 6 வரிைள் தைொண்டகவ .
4. பதிற் றுப் பத்து: இது ஒரு பு நூல் . றசர மன் னர்ைளுை்ைொை எழுதப் பட்ட நூல் . பத்து
மன் னர்ைளுை்ைொை, ஆளுை்கு 10 பொடல் ைள் எழுதப் பட்டன. ஆனொல் 80 பொடல் ைள் தொன்
நமை்குை் கிகடத்துள் ளன. பொடல் ைள் 8-56 வரிைள் தைொண்டகவ.
5. பரிபாடல் : இது அைமும் பு மும் தைொண்ட நூல் . பல புலவர்ைளொல் எழுதப் பட்டது.
பொடல் ைள் முருைனுை்கும் , திருமொலுை்கும் , கவகை நதிை்கும் எழுதப் பட்டன. தமொத்தம் 70
பொடல் ைள் எழுதப் பட்டன. நமை்குை் கிகடத்தது 22 பொடல் ைள் . பொடல் ைள் 32 – 140 வரிைள்
தைொண்டகவ.
6. கலித்சதாலக: இது ஒரு அை நூல் . ஐந்து புலவர்ைளொல் எழுதப் பட்டது. இதில்
தமொத்தம் 150 பொடல் ைள் உள் ளன. பொடல் ைள் 11 – 80 வரிைள் தைொண்டகவ. ஆயர்
குடியினரின் ஏறு தழுவுதல் ப ் றிய விவரங் ைள் இந்த நூலில் மட்டுறம உள் ளன.
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7. அகநானூறு: இது ஒரு அை நூல் . பல புலவர்ைளொல் எழுதப் பட்டது. இதில் தமொத்தம்
400 பொடல் ைள் உள் ளன. பொடல் ைள் 13 - 31 வரிைள் தைொண்டகவ. தமொத்தம் 200 பொடல் ைள்
பொகலத் திகணயிலும் , 80 பொடல் ைள் குறிஞ் சித் திகணயிலும் , 40 பொடல் ைள் முல் கலத்
திகணயிலும் , 40 பொடல் ைள் தநய் த ் திகணயிலும் , 40 பொடல் ைள் மருதத் திகணயிலும்
உள் ளன.
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8. புறநானூறு: இது ஒரு பு நூல் . பல புலவர்ைளொல் எழுதப் பட்டது. இதில் தமொத்தம்
400 பொடல் ைள் உள் ளன. பொடல் ைள் 4 – 40 வரிைள் தைொண்டகவ. மூறவந்தர், குறு
நிலமன் னர், பொணர், புலவர், வி லியர், தைொகட, ம ம் , வீரர்ைள் , நொடு, மகல, றபொர்,
வீரத்தொய் மொர்ைள் , இ ந்த மன் னர்ைளின் புைகழப் பொடுதல் , வொழ் ை்கையின்
நிகலயொகம, மன் னர்ை்குப் தபண் தர மறுத்தல் என் று பல தசய் திைள் இதில் உள் ளன.
றமலும் , பரணர், ஔகவயொர், றைொவூர் கிழொர், மொங் குடி கிழொர் றபொன் தபரும்
புலவர்ைள் தங் ைகள பொணர்ைளொை பொவித்து பொடும் 32 பொடல் ைள் உள் ளன.
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“முருகு தபொருநொறு பொணிரண்டு முல் கல
தபருகு வளமதுகரை் ைொஞ் சி - மருவினிய
றைொலதநடு நல் வொகட றைொல் குறிஞ் சி பட்டினப்
பொகல ைடொத்ததொடும் பத்து.”

.o

பத்துப் பாட்டு
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இவ ் றில் ஐந் து ஆ ் றுப் பகட நூல் ைள் . ஆ ் றுப் படுத்தல் என் ொல் ‘வழி ைொட்டுதல் ’ என் று
தபொருள் . திருமுருைொ ் றுப் பகட முருைகன அகடயும் வழிகயை் ைொட்டும் நூல் . ம ்
நொன் கு ஆ ் றுப் பகட நூல் ைளும் மன் னன் ஒருவனிடம் பரிசு தப ் பொணன் இன் தனொரு
பொணனுை்கு மன் னனிடம் தசன் று பரிசு தபரும் முக கய விவரமொைை் கூறுவது.
மன் னர்ைள் தமிகழ வளர்த்த பொணர்ைளின் றமல் தைொண்ட அன் கபயும் மதிப் கபயும்
நொம் ஆ ் றுப் பகட நூல் ைளில் ைொணலொம் .
1. திருமுருகாற் றுப் பலட (புலெராற் றுப் பலட): இது ஒரு ஆ ் றுப் பகட நூல் . 317
அடிைகளை் தைொண்டது. புலவர் மதுகரை் ைணை்ைொயனொர் மைனொர் நை்கீரர்
முருைகனப் ப ் றி எழுதியது. முருைனுகடய அறுபகட வீடுைகளப் ப ் றிய தசய் திைள்
இதில் உள் ளன. அகவ திருப் பரங் குன் ம் , திருச்சீரகலவொய் (திருச்தசந்தூர்),
திருவொவினன் குடி (பழனி), திருறவரைம் (சுவொமிமகல), குன் றுறதொ ொடல் (திருத்தணி),
பழமுதிர்றசொகல ஆகியகவ. முருைனுகடய 6 முைங் ைளின் இயல் பு, 12 கைைளின்
ததொழில் ஆகியவ ் க ப் ப ் றியும் விவரங் ைள் உள் ளன.
2. சபாருநராற் றுப் பலட: இது ஒரு ஆ ் றுப் பகட நூல் . 248 அடிைகளை் தைொண்டது.
புலவர் முடத்தொமை் ைண்ணியொர் றசொழன் ைரிைொல் தபருவளத்தொனுை்ைொை எழுதியது.
இதில் பொகல யொழ் மிைச் தசம் கமயொை வருணிை்ைப் பட்டுள் ளது. ஒரு பொடகியின்
றபரழகைப் புலவர் அழைொை விவரிை்கின் ொர். றசொழ மன் னன் ைரிைொலன் தன் கன நொடி
வந்த பொணனுை்கு நொன் கு தவள் களை் குதிகரைள் தைொண்ட றதகரை் தைொடுத்து, ஏழு அடி
பின் நடந் து, பொணகனத் றதரில் ஏ ை் கூறிச் சி ப் பிப் பதொைை் குறிப் பு உள் ளது. றசொழ
நொட்டின் வளமும் ைொவிரியின் வளமும் விவரிை்ைப் பட்டுள் ளன.

6
3. சிறுபாணாற் றுப் பலட: இது ஒரு ஆ ் றுப் பகட நூல் . 269 அடிைகளை் தைொண்டது.
புலவர் இகடை்ைழி நொட்டு நல் லூர் நத்தத்தனொர் குறுநில மன் னன் ஓய் மொன் நொட்டு
நல் லியை்றைொடனுை்ைொை எழுதியது. இந்தப் பொட்டில் றசர நொட்டின் வளம் , றசொழ நொட்டின்
வளம் , பொண்டிய நொட்டின் தபருகம, ைகடதயழு வள் ளல் ைளின் சி ப் பு யொவும்
கூ ப் பட்டுள் ளன. மன் னகன றநொை்கிச் தசல் லும் வழியில் , அவனுகடய நொட்டில்
தவவ் றவறு நிலங் ைளில் வொழ் பவர்ைள் பொணர்ை்குச் தசய் யும் விருந்றதொம் பகலப்
ப ் றியும் அறிகின் ற ொம் .
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4. சபரும் பாணாற் றுப் பலட: இது ஒரு ஆ ் றுப் பகட நூல் . 500 அடிைகளை் தைொண்டது.
புலவர் ைடியலூர் உருத்திரங் ைண்ணனொர் குறுநில மன் னன் ததொண்கடமொன்
இளந்திகரயனுை்ைொை எழுதியது. இந்தப் பொட்டில் , பொகதயில் மொட்டு வண்டியில்
தசல் லும் உப் பு வணிைர், ைழுகதயின் றமல் பண்டங் ைகளை் தைொண்டு தசல் லும் பி
வணிைர், ைொட்டு மை்ைளின் வொழ் ை்கையும் விருந்றதொம் பலும் , குறிஞ் சி நிலத்தில்
வொழ் றவொர் வொழ் ை்கை முக , இகடயர் குடியிருப் பு, முல் கல நிலத்தினர்
பயணிைளுை்குை் அளிை்கும் உணவு, மருத நிலத்தின் ைொட்சிைளும் விருந்றதொம் பலும் ,
சர்ை்ைகர ஆகல, மீனவர் குடியிருப் பும் விருந்றதொம் பலும் , அந் தணர் குடியிருப் பும்
விருந்றதொம் பலும் , ைலங் ைகர விளை்ைம் , ைொஞ் சீபுரத்தின் சி ப் பு, இளந்திகரயனின்
சி ப் பு, அவனுகடய விருந்றதொம் பல் ஆகியவ ் க நொம் ைொணலொம் .
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5. முல் லலப் பாட்டு: இது 103 அடிைகளை் தைொண்டது. புலவர் நப் பூதனொர் பொண்டிய
மன் னன் தகலயொலங் ைொனத்துச் தசருதவன் தநடுஞ் தசழியனுை்ைொை எழுதியது.
இந்தப் பொட்டில் மன் னனின் பொசக , அவன் பணியில் உள் ள யவனர், பொசக யில் பணி
புரியும் தபண்ைள் , தண்ணீர ் மணி ைொட்டி, தன் வீரர்ைகள நிகனத்து வருந்தும் மன் னன் ,
மன் னகன நிகனத்து ஏங் கும் அவன் மகனவி, ஏழு மொடத்து அரண்மகன, முல் கல
நிலத்தின் அழைொன வருணகன யொவ ் க யும் ைொணலொம் .
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6. மதுலரக்காஞ் சி: இது 782 அடிைகளை் தைொண்டது. புலவர் மொங் குடி மருதனொர்
பொண்டிய மன் னன் தகலயொலங் ைொனத்துச் தசருதவன் தநடுஞ் தசழியனுை்ைொை
எழுதியது. மதுகர நைரில் உள் ள ைகடைள் , நிைழ் வுைள் யொவ ் க யும் மிைச் சி ப் பொை
நம் ைண் முன் தைொண்டு வந்து நிறுத்துகின் ொர் மொங் குடி மருதனொர். இந் த நூலில்
தநடுஞ் தசழியனின் நொல் வகைப் பகடயின் வலிகம, அவனது வீரமும் சி ப் பும் ,
பொணர்ைளுை்கு யொகனைகளயும் தபொன் னொல் தசய் த தொமகர மலர்ைகள மன் னன்
தைொடுப் பது, பொண்டிய நொட்டின் மருதம் , முல் கல, குறிஞ் சி, பொகல, தநய் தல் ஆகிய
நிலங் ைளின் சி ப் பு, மதுகர நைரின் றைொட்கடயும் , அைழியும் , நொள் அங் ைொடி, இரவு
அங் ைொடி, தபௌத்தப் பள் ளி, சமணப் பள் ளி, அந்தணர் பள் ளி, நீ தி மன் ம் , இரவின்
மூன் று சொமங் ைளில் நடை்கும் நிைழ் சசி
் ைள் , மதுகரயின் ஒலிைள் , ததொழில் மொை்ைள் ,
மதுகரயின் சி ப் பு யொவ ் க யும் நொம் ைொணலொம் .
7. சநடுநல் ொலட: இது 188 அடிைகளை் தைொண்டது. புலவர் மதுகரை் ைணை்ைொயனொர்
மைனொர் நை்கீரர் எழுதியது. மன் னனின் தபயர் கிகடை்ைவில் கல. ஆனொல் பொண்டிய
மன் னன் தநடுஞ் தசழியனுை்ைொை எழுதப் பட்டது என் று சில அறிஞர்ைள் கூறுகின் னர்.
இந்தப் பொட்டில் நீ ண்ட குளிர் ைொலத்தினொல் துன் பத்தில் தவிை்கும் இகடயர்ைள் ,
ப கவைள் , குரங் குைள் , ம ் றும் மொடுைள் , மகழை் ைொலத்தின் தசழிப் பு, மொகல
றநரத்தில் விளை்கு ஏ ் றி வழிபடும் தபண்ைள் , அரண்மகனகயை் ைட்டும் வல் லுநர்,
அரண்மகனயின் அகமப் பு, அந் தப் புரத்தின் அகமப் பு, அரசியின் அழகிய
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றவகலப் பொடு அகமந் த ைட்டில் , அரசி ைணவகன நிகனத்து வருந் தும் நிகலகம,
பொசக யில் மன் னனின் நிகலகம யொவ ் க யும் ைொணலொம் .

rg

8. குறிஞ் சிப் பாட்டு: இது 261 அடிைகளை் தைொண்டது. புலவர் ைபிலர் ஆரிய மன் னன்
பிரைதத்தனுை்குத் தமிழரின் ைளவு முக த் திருமணத்கத இந்தப் பொடல் மூலம்
விவரிை்கின் ொர். றதொழி தகலவிை்கும் தகலவனுை்கும் இகடறய ஏ ் பட்ட அன் கபப்
ப ் றி தகலவியின் தொயிடமும் தசவிலித் தொயிடமும் கூறி, திருமணம் றவண்டுவகத
'அ த்றதொடு நி ் ல் ' என் று தமிழ் ச் சொன் ற ொர் கூறினர். இந்தப் பொட்டில் றதொழி ஒருத்தி
தகலவியின் தொயிடம் , தகலவி தகலவகன திகனப் புனத்தில் எப் படிச் சந்தித்தொள் ,
ைொட்டு யொகனயிடமிருந்து தகலவன் அவர்ைகள எப் படிை் ைொப் பொ ் றினொன் ,
தகலவனுை்கும் தகலவிை்கும் இகடறய எவ் வொறு அன் பு ஏ ் பட்டது, தகலவன் எவ் வொறு
திருமணத்கத நொடுகின் ொன் , தகலவன் தைொடூரமொன பொகதயில் இரவில் தனிறய
வருவதொல் அவனுை்குத் துன் பம் றநரிடும் என் று தகலவி வருந்துகின் ொள் , என் த ல் லொம்
விவரமொைை் கூறுகின் ொள் . ைண்ைள் சிவை்ை அருவியில் குளித்து விட்டு 99 மலர்ைளொல்
தகலவியும் றதொழியும் தங் ைகள அலங் ைரித்துை் தைொள் ளும் ைொட்சி சி ப் புகடயது.
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9. பட்டினப் பாலல: இது 301 அடிைகளை் தைொண்டது. புலவர் ைடியலூர்
உருத்திரங் ைண்ணனொர் றசொழன் ைரிைொல் தபருவளத்தொனுை்ைொை எழுதியது.
ைொவிரிப் பூம் பட்டினத்கதப் ப ் றிய விவரங் ைள் நிக ந்த நூல் இது. இந் தப் பொட்டில்
றசொழ நொட்டின் வளகம, ைொவிரிப் பூம் பட்டினத்தின் சி ப் பு, முனிவர்ைள் வொழும் தவப்
பள் ளிைள் , ம வர்ைளின் விகளயொட்டுை் ைளம் , பரதவர் இருப் பிடம் ,
ைொவிரிப் பூம் பட்டினத்தின் இரவு நிைழ் ச்சிைள் , வரி வசூலிப் பவர்ைள் , ஏ ் றுமதி,
இ ை்குமதி, மொளிகைைள் , பல் றவறு தைொடிைள் , உழவர், அந்தணர், வணிைர் ஆகிறயொர்
ப ் றிய விவரங் ைள் , ஊரின் தசல் வம் , ைரிைொலனின் றபொர்த் தி கம, யொவ ் க யும் நொம்
ைொணலொம் .
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10. மலலப் படுகடாம் (கூத்தராற் றுப் பலட): இது ஒரு ஆ ் றுப் பகட நூல் . 583
அடிைகளை் தைொண்டது. புலவர் இரணிய முட்டத்துப் தபருங் குன் றூர்ப்
தபருங் தைளசிைனொர் குறுநில மன் னன் நன் னன் றவண்மொனுை்ைொை எழுதியது.
இந்தப் பொட்டில் பொணர் குடும் பம் பல் றவறு இகசை் ைருவிைகள சுருை்குப் கபைளில்
ைட்டிை் தைொண்டு தசல் வது, நன் னனின் சி ப் பு, நவிர மகலயின் தன் கம, பொகதயில்
உள் ள நல் லதும் தபொல் லொததும் , ைொனவர் குடியும் விருந்றதொம் பலும் , நன் னனின் மகல
நொட்டுச் தசல் வம் , இரவில் பயணம் கூடொது என் அறிவுகர, ைவணிடமிருந்து தப் புதல் ,
வழுை்கி விழொமல் பொகதயில் தசல் லுதல் , இக வகனத் ததொழுது தசல் லுதல் , இரவில்
குகையில் தங் குதல் , மகலப் பொம் பிடமிருந் து தப் பித்தல் , மகல மை்ைளின்
விருந்றதொம் பல் , மகலயின் ஒலிைள் , வழியில் ைொணும் றைொட்கடைளும் நடு ை ் ைளும் ,
உதவும் ம றவொர், சி ் றூரின் விருந்றதொம் பல் , உழவர்ைளின் உதவி, நன் னனின்
அரண்மகன, நன் னனின் தைொகடத் தன் கம யொவ ் க யும் நொம் ைொணலொம் .
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புறநானூற் றுத் திலணகள்
பு த் திகணைளும் அகனத்தும் இங் கு விளை்ைப் பட்டுள் ளன. ததொல் ைொப் பியத்தில்
கூ ப் பட்டகவ 7 திகணைள் . அகவ தவட்சி, வஞ் சி, உழிகஞ, தும் கப, வொகை, ைொஞ் சி
பொடொண் ஆகும் . ஆனொல் பு நொனூ ் றில் உள் ள திகணைள் தமொத்தம் 11. அகவ தவட்சி,
வஞ் சி, தும் கப, வொகை, தநொச்சி, ைொஞ் சி, பொடொண், ைரந் கத, கைை்கிகள, தபருந்திகண,
தபொதுவியல் ஆகும் . ததொல் ைொப் பியத்தில் உள் ள உழிகஞத் திகண பு நொனூ ் றில்
இல் கல. தவட்சி, வஞ் சி, உழிகஞ, தும் கப, வொகை, ைொஞ் சி, ைரந் கத, தநொச்சி, உழிகஞ
யொவும் மலர்ைளின் தபயர்ைள் .
செட்சி
பகை நொட்டின் மீது றபொர் ததொடங் குமுன் அந் நொட்டில் உள் ள ஆநிகரைளுை்குத் தீங் கு
றநரை்கூடொது எனை் ைருதும் மன் னன் தவட்சிப் பூச் சூடிய தன் வீரர்ைகள அனுப் பி
அவ ் க ை் ைவர்ந்துவரச்தசய் வது தவட்சித் திகணயொகும் - Prelude to war and cattle raid.
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கரந் லத
பகைவர்ைளொல் ைவர்ந்து தசல் லப் பட்ட பசுை்ைகள மீட்டு வருதல் – Retreiving cattle seized by
enemies.
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ெஞ் சி
பகைவர் நொட்கடை் கைப் ப ் ை் ைருதி வஞ் சிப் பூகவத்தகலயிறல சூடிப் றபொரிடப்
புகுவது வஞ் சித் திகணயொகும் - Preparation for war.
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உழிலஞ
உழிகஞப் பூகவச் சூடிய தன் வீரர்ைளுடன் பகையரசனின் றைொட்கட மதிகலச் சு ் றி
வகளப் பது உழிகஞத் திகணயொகும் - Seige of enemy fort.
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சநாச்சி
பகை றவந்தரொல் மு ் றுகையிடப் பட்ட தம் மதிகலை் ைொை்ை றவண்டி உள் ளிருந்றத
தவளிறய இருை்கும் பகைறவந்தறனொடு தநொச்சிப் பூச் சூடிப் றபொரிடுவது தநொச்சித்
திகணயொகும் - Protection of the fort.
தும் லப
பகை றவந்தர்ைள் இருவரும் தவ ் றி ஒன் க றய இலை்ைொை் தைொண்டு ைடும் றபொர்ப்
புரிவது தும் கபத் திகணயொகும் - Battle.
ொலக
றபொரில் தவ ் றி தப ்
victory celebration.

மன் னன் வொகைப் பூச்சூடி மகிழ் வது வொகைத் திகணயொகும் –

காஞ் சி
தன் நொட்கடை் கைப் ப ் வந்த மொ ் ரசறனொடு ைொஞ் சிப் பூகவச் சூடி எதிர்த்துப்
றபொரிடுவது ைொஞ் சித் திகணயொகும் – Protecting one’s country.
பாடாண்
பொடப் படும் ஆண்மைனது தவ ் றி, புைழ் , ம ம் , தைொகட, ைல் வி, அருள் முதலிய
பண்புைகளப் பொடிப் புைழ் வது பொடொண் திகணயொகும் - Praise.
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லகக்கிலள
கைை்கிகள என் பது ஒருதகலை் ைொதல் . இதகன அைப் தபொருள் திகணயொைவும் கூறுவர்
– one-sided love.
சபாதுவியல்
தவட்சி முதல் பொடொண் வகர உள் ள பு த்திகணைளுை்குப் தபொதுவொனவ ் க யும் ,
அவ ் றுள் கூ ப் படொதனவ ் க யும் கூறுவது தபொதுவியல் திகணயொகும் – common
matters.
சபருந் திலண
தபருந்திகண என் பது தபொருந்தொை் ைொதல் . இதகன அைப் தபொருள் திகணயொைவும்
கூறுவர் – unsuitable love.

அகத் திலணகள்
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குறிஞ் சி: புணர்ச்சியும் புணர்ச்சி நிமித்தமும் இந்நிலத்தி ் கு உரியகவ (union of lovers).
மகலயும் மகல சொர்ந்த நிலமும் குறிஞ் சி ஆகும் (mountain) . தகலவி திகனப்
புனத்கதை் ைொை்ை தன் றதொழியுடன் தசல் வொள் . இங் கு தகலவனும் தகலவியும்
சந்திப் பொர்ைள் . இங் கு நொம் அதிைம் ைொண்பகவ மகல, றமைம் , அருவி, சந் தன மரம் , மொ
மரம் , மூங் கில் , குறிஞ் சி மலர், திகனப் புனம் , பரண், யொகன, புலி,பொம் பு முதலியகவ.
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மருதம் : ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் இந்நிலத்தி ் கு உரியகவ (sulking of lovers). வயலும்
வயல் சொர்ந்த நிலமும் மருதம் ஆகும் (fields and ponds) . இந் தத் திகணயில் தகலவனின்
றவறு உ வினொல் தகலவியும் தகலவனும் ஊடுவர். இங் கு நொம் அதிைம் ைொண்பகவ
வயல் , குளம் , வொகள மீன் , தைண்கட மீன் , ஆகம, உழவர், தநல் , மொமரம் , ஞொழல் மரம் ,
தநொச்சி மரம் , ைொஞ் சி மரம் , மருத மரம் , அத்தி மரம் , ைரும் பு, நீ ர்நொய் , ஆம் பல் , தொமகர,
குருவி, றைொழி, றசவல் , எருகம, முதகல, நண்டு முதலியகவ.
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முல் லல: இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் இந்நிலத்தி ் கு உரியகவ (patient waiting).

ைொடும் ைொடு சொர்ந்த நிலமும் முல் கல ஆகும் (forest). இந்தத் திகணயில் மகழை் ைொலம்
துவங் கும் தபொழுது தகலவி றபொருை்ைொைப் பிரிந்துச் தசன் தன் தகலவனுை்ைொைை்
ைொத்துை் தைொண்டிருப் பொள் . இங் கு நொம் அதிைம் ைொண்பகவ மொன் , முயல் , ஆ (பசு),
ைன் று, மகழ, முல் கல மலர், ைொயொ மலர், தைொன் க மலர், றதொன் ல் மலர், றதர்,
றதர்ப்பொைன் , றைொவலர், இகடயர், புல் லொங் குழல் , மயில் முதலியகவ.
சநய் தல் : இரங் ைலும் இரங் ைல் நிமித்தமும் இந்நிலத்தி ் கு உரியகவ (anxious waiting).
ைடலும் ைடல் சொர்ந்த நிலமும் தநய் தல் ஆகும் . (seashore). இந்தத் திகணயில் தகலவி
தகலவனுை்ைொை ஏங் கிை் ைொத்திருப் பொள் . இங் கு நொம் அதிைம் ைொண்பகவ ைடல் ,
ைட ் ைகர, பரதவர் (fisherfolk), மீன் , சு ொ, முதகல, ைொனல் (ைட ் ைகர றசொகல), படகு,
புன் கன மரம் , ஞொழல் மரம் , தொகழ, உப் பங் ைழி (உப் பு நீ ர் குளம் ), மணல் , நண்டு,
அடும் பு, தநய் தல் ஆம் பல் , வகள (சங் கு), வகல, குருகு, நொகர, அன் றில் முதலியகவ.
பாலல: பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் இந்நிலத்தி ் கு உரியகவ (separation). குறிஞ் சி
நிலமும் முல் கல நிலமும் வ ண்டுவிடும் தபொழுது அகவ பொகல நிலமொகி விடும்
(wasteland). தகலவன் தபொருளுை்ைொைப் பிரிந்துச் தசல் லுதல் , உடன் றபொை்கு ஆகியகவ
இங் கு நிைழும் . இங் கு நொம் அதிைம் ைொண்பகவ உலர்ந்த பொகல நிலம் , எயினர் (பொகல
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நிலத்தில் வொழ் றவொர்), வழிப் பறி ைள் வர், பல் லி, ஓதி (ஓணொன் ), ைள் ளி, யொ மரம் , ஓகம
மரம் , குரவ மலர், ைள் ளிச்தசடி, றைொங் கு மரம் , தஞகம மரம் , இருப் கப மரம் , உைொய்
மரம் , ைழுகு, தமலிந்த யொகன, பர ் ை ் ைள் முதலியகவ.
லகக்கிலள: ஒருதகலை் ைொதல் (one sided love). இந்தத் திகணை்கு நிலம் கிகடயொது.
மிைச் தசொ ் பமொன பொடல் ைறள இந்தத் திகணை்கு உண்டு.
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சபருந் திலண: தபொருந்தொை் ைொதல் (love that is not suitable). இந்தத் திகணை்கு நிலம்
கிகடயொது. மிைச் தசொ ் பமொன பொடல் ைறள இந்தத் திகணை்கு உண்டு.
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எளிய உலர: லெறதகி, சங் கர்
பாடல் 1 - சபண் தூதுெர்
புறநானூறு 95, பாடியெர் - ஔலெயார், பாடப் பட்றடான் - அதியமான் சநடுமான்
அஞ் சி, திலண – பாடாண், துலற - ொள் மங் கலம்

.o
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kk
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பாடல்
இவ் றவ பீலி அணிந் து மொகல சூட்டிை்
ைண் திரள் றநொன் ைொழ் திருத்தி தநய் அணிந்து
ைடி உகட வியன் நைர், அவ் றவ அவ் றவ
பகைவர்ை் குத்திை் றைொடு நுதி சிகதந் து
தைொல் துக ை் கு ் றில மொறதொ என் றும் ,
உண்டொயின் பதம் தைொடுத்து,
இல் லொயின் உடன் உண்ணும் ,
இல் றலொர் ஒை்ைல் தகலவன் ,
அண்ணல் எம் றைொமொன் கவந் நுதி றவறல.

rg

பாடல் பின்னணி: ததொண்கட நொட்கட ஆண்டு வந்த ததொண்கடமொன் என் குறுநில
மன் னன் அதியமொன் மீது பகைகம தைொண்டொன் . அதியமொறனொடு றபொர் புரிய
எண்ணினொன் . அகத அறிந்த அதியமொன் , ஔகவயொகர அவனிடம் தூதுவரொை
அனுப் பினொன் . ததொண்கடமொன் தன் பகடப் தபருகமகய ஒளகவயொருை்குை் ைொட்ட
எண்ணித் தன் பகடை்ைலை் தைொட்டிலுை்கு அவகர அகழத்துச் தசன் ொன் . அவன்
எண்ணத்கத அறிந் த ஔகவயொர், ததொண்கடமொனிடம் இவ் வொறு கூறுகின் ொர்.
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சபாருளுலர: இங் றை இருை்கும் றபொர்ை்ைருவிைள் அகனத்தும் மயில் இ கு
அணியப் பட்டு, பூமொகல சூடப் பட்டுத் திரண்ட வலிகமயொன ைொம் புைள் அழகு
தசய் யப் பட்டு, தநய் பூசப் பட்டுை் ைொவலுகடய தபரிய அரண்மகனயில் உள் ளன.
அங் றை அதியமொன் அரண்மகனயில் இருப் பகவறயொ, பகைவகரை் குத்தியதொல்
றவலின் பை்ைமும் நுனியும் சிகதந் து, எப் தபொழுதும் தைொல் லனின் பணியிடமொகிய
சிறிய பட்டக யில் தைொட்டிை் கிடை்கின் ன. தசல் வமும் , உணவும் நிக ந்திருை்கும்
தபொழுது எல் றலொருை்கும் உணவளித்த பின் உணவு உண்ணுகின் வனும் , இல் லொத
தபொழுது உணகவ அகனவருை்கும் பங் கிட்டு உடன் றசர்ந்து உண்ணுகின் வனுமொன
வறியவர்ைளின் சு ் த்தி ் குத் தகலவன் எங் ைள் மன் னன் .
சசாற் சபாருள் : இவ் றவ - இகவ, றவல் ைள் , றபொர்ை்ைருவிைள் , பீலி அணிந்து – மயில்
இ கு அணியப் பட்டு, மொகல – பூமொகல, சூட்டி – சூடப் பட்டு, ைண் திரள் – உடல் பகுதி
திரண்ட, றநொன் ைொழ் - வலிகமயொன ைொம் பு, திருத்தி - அழகு தசய் து, தநய் அணிந்து –
தநய் பூசப் பட்டு, ைடி உகட- ைொவல் உகடய, வியன் நைர் - தபரிய வீடு, அரண்மகன,
அவ் றவ அவ் றவ – அகவறய அகவறய, பகைவர் குத்தி – பகைவகரை் குத்தி, றைொடு றவலின் பை்ைம் , நுதி சிகதந்து – நுனி சிகதந் து, தைொல் துக - தைொல் லனின் பட்டக ,
கு ் றில - சிறிய இடம் , மொறதொ - அகசச்தசொல் , என் றும் – எப் தபொழுதும் , உண்டொயின் உண்டு என் ொல் , பதம் தைொடுத்து - உணவு தைொடுத்து, இல் லொயின் - இல் கல என் ொல் ,
உடன் உண்ணும் - உடன் றசர்ந்து உண்ணும் , இல் றலொர் - இல் லொதவர்ைளின் , ஒை்ைல் –
சு ் ம் , தகலவன் – தகலவன் , அண்ணல் – தகலகமயுகடயவன் , எம் றைொமொன் எங் ைள் மன் னன் , கவந் நுதி - கூர்கமயொன நுனி, றவறல - றவ ் பகட, றவல் ைள்
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பாடல் 2 - அதியமானின் ெலிலம
புறநானூறு 104, பாடியெர் - ஔலெயார், பாடப் பட்றடான் - அதியமான் சநடுமான்
அஞ் சி, திலண – ொலக, துலற - அரச ொலக

.o

am

பாடல்
றபொ ் றுமின் ம வீர்! சொ ் றுதும் நும் கம!
ஊர்ை்குறு மொை்ைள் ஆடை் ைலங் கும்
தொள் படு சின் னீர ்ை் ைளிறு அட்டு வீழ் ை்கும்
ஈர்ப்பு உகடை் ைரொஅத்து அன் ன, என் கன
நுண் பல் ைருமம் நிகனயொது
இகளயன் என் று இைழின் தப ல் அரிது ஆறட.

rg

பாடல் பின்னணி: ஒரு சமயம் , அதியமொகனப் றபொரில் தவல் லும் தபொருட்டு, அவன்
ஊரொகிய தைடூகரப் பகை மன் னர்ைள் மு ் றுகை இட்டனர். தைடூர் என் பது இன் க ய
தருமபுரி. றபொர் மூண்டது. அதியமொன் தவ ் றி தப ் ொன் . அதியமொன் றபொரில் தவ ் றி
அகடந்த பின் றபொரில் றதொல் வியு ் பகை அரசர்ைளிடம் ஔகவயொர் இவ் வொறு
கூறுகின் ொர்.
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சபாருளுலர: உங் ைகளப் பொதுைொத்துை் தைொள் ளுங் ைள் ம வர்ைறள! உங் ைளுை்கு
ஒன் க அறிவிை்கிற ொம் . றைளுங் ைள் ! ஊரில் உள் ள சிறுவர்ைள் விகளயொடை்
ைலங் கும் படியொன ைொல் அளவுள் ள நீ ருை்குள் யொகனகயை் தைொன் று வீழ் த்தி இழுத்துச்
தசல் லும் முதகலகயப் றபொன் என் னுகடய தகலவனொன அதியமொனின் நுட்பமொை
ஆய் ந்து தசய் யும் பல தசயல் ைகளை் ைருத்தில் தைொள் ளொமல் , அவகன இகளயவன்
என் று இைழ் ந்தொல் , நீ ங் ைள் தவ ் றி தபறுவது அரிது.
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சசாற் சபாருள் : றபொ ் றுமின் - பொதுைொத்துை் தைொள் வீர், ம வீர் - வீரர்ைறள, சொ ் றுதும் –
பக சொ ் றுறவொம் , அறிவிப் றபொம் , நும் கம – உங் ைளுை்கு, ஊர் - ஊரில் உள் ள
குறுமொை்ைள் - சிறு பிள் களைள் , ஆட – விகளயொட, ைலங் கும் – ைலங் கும் , தொள் படு - ைொல்
அளவுபட்ட, சின் னீர ் – குக ந்த தண்ணீர,் ைளிறு – ஆண் யொகன, அட்டு – தைொன் று,
அழித்து, வீழ் ை்கும் – வீழ் த்தும் , ஈர்ப்பு உகட - இழுத்துச் தசல் லும் தி ன் உகடய,
ைரொஅத்து அன் ன - முதகலகயப் றபொல, என் ஐ – என் னுகடய தகலவன் , நுண்பல் நுண்ணிய பல, ைருமம் – தசயல் ைள் , நிகனயொது – நிகனை்ைொமல் , இகளயன் என் று –
இகளயவன் என் று, இைழின் – இைழ் ந்தொல் , தப ல் – தபறுவது, அரிது - அரிது, இயலொது,
ஆறட – தவ ் றி
பாடல் 3 – பாரியின் சிறப் பு
புறநானூறு 107, பாடியெர் - கபிலர், பாடப் பட்றடான் - றெள் பாரி, திலண பாடாண், துலற - இயன் சமாழி
பாடல் பின்னணி: பொரியின் தைொகடச் சி ப் கபை்கூ
பாடல்

ைபிலர் இய ் றிய பொடல் இது.
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பொரி பொரி என் று பல ஏத்தி
ஒருவர்ப் புைழ் வர் தசந்நொப் புலவர்,
பொரி ஒருவனும் அல் லன் ,
மொரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப் பதுறவ.
சபாருளுலர: தசம் கமயொன நொை்கை உகடய புலவர்ைள் எல் லொம் அவனுகடய புைகழ
வொழ் த்தி அவன் ஒருவகனறய ‘பொரி பொரி’ என் று புைழ் கின் னர். இங் றை பொரி ஒருவன்
மட்டும் இல் கல, மகழயும் உண்டு இந்த உலகைை் ைொப் பத ் கு.
சசாற் சபாருள் : பொரி பொரி - பொரி பொரி, என் று பல ஏத்தி – என் று பல தசயல் ைகள
வொழ் த்தி, ஒருவர்ப் புைழ் வர் - ஒருவகனறய புைழ் கின் னர், தசந்நொ புலவர் –
தசம் கமயொன நொை்கை உகடய புலவர்ைள் , பொரி - றவள் பொரி, ஒருவனும் அல் லன் ஒருவன் மட்டும் இல் கல, மொரியும் உண்டு – மகழயும் உண்டு, ஈண்டு - இங் றை, உலகு –
உலைம் , புரப் பதுறவ - பொதுைொப் பத ் கு

rg

பாடல் 4 – மூறெந் தரிடம் கபிலர் றெண்டுதல்

am

.o

புறநானூறு 110, பாடியெர் - கபிலர், பாடப் பட்றடான் - றெள் பாரி, மூறெந் தர்,
திலண – சநாச்சி, துலற - மகண்மறுத்தல்
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பாடல் பின்னணி: மூறவந்தர்ைளொன றசர, றசொழ, பொண்டிய மன் னர்ைள் பொரியின்
ப ம் பு மகலகயப் தபரும் பகடயுடன் சூழ் ந்து தைொண்டனர். பொரியின் நண்பரும்
புலவருமொன ைபிலர், பொரியின் றபொர் வல் லகமகயயும் , தைொகட வண்கமகயயும்
புைழ் ந்து, மூறவந்தர்ை்கும் அறிவுறுத்துவதொை இய ் ப் பட்ட பொடல் இது.
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பாடல்
ைடந்து அடு தொகன மூவிரும் கூடி
உடன் னிர் ஆயினும் ப ம் பு தைொள ் கு அரிறத,
முந் நூறு ஊர்த்றத தண் ப ம் பு நல் நொடு,
முந் நூறு ஊரும் பரிசிலர் தப ் னர்,
யொமும் பொரியும் உளறம
குன் றும் உண்டு நீ ர் பொடினிர் தசலிறன.
சபாருளுலர: ைடந் து தசன் று அழிை்கும் பகடறயொடு நீ ங் ைள் மூவரும் கூடிப் றபொர்
தசய் தொலும் ப ம் பு மகலகய தவல் வத ் கு இயலொது. முந் நூறு ஊர்ைகளை் தைொண்டது
இந்தை் குளிர்ந்த, நல் ல ப ம் பு நொடு. முந் நூறு ஊர்ைகளயும் பரிசில் றவண்டி
வந்தவர்ைள் தப ் றுை் தைொண்டு விட்டனர். இங் றை நொனும் பொரியும் உள் றளொம் . நீ ங் ைள்
பொடியபடி பொரியிடம் தசன் ொல் , ப ம் பு மகலயும் உங் ைளுை்கு உண்டு.
சசாற் சபாருள் : ைடந் து - ைடந்து தசன் று, அடு - தைொல் லும் , அழிை்கும் , தொகன – பகட,
மூவிரும் – மூவரும் , கூடி – றசர்ந்து, உடன் னிர் ஆயினும் – றபொர் தசய் தீர் ஆனொலும் ,
ப ம் பு - ப ம் பு மகலகய, தைொள ் கு அரிறத - கைப் ப ் றுவத ் கு அரிது, முந் நூறு முந் நூறு, ஊர்த்றத - ஊர்ைகளை் தைொண்ட, தண் - குளிர்ந்த, அழகிய, ப ம் பு - ப ம் பு, நல்
நொடு - நல் ல நொடு, முந் நூறு ஊரும் – முந் நூறு ஊர்ைகளயும் , பரிசிலர் - பரிசு றவண்டி
வந்தவர்ைள் , தப ் னர் – தப ் னர், யொமும் - நொனும் , பொரியும் – பொரியும் , உளறம –
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உள் றளொம் , குன் றும் உண்டு - ப ம் பு மகலயும் உண்டு, நீ ர் – நீ ங் ைள் , பொடினிர் –
பொடுபவரொய் , தசலிறன - தசன் ொல்
பாடல் 5 - நலர முடி இல் லாத காரணம்
புறநானூறு 191, பாடியெர் – பிசிராந் லதயார், திலண – சபாதுவியல் , துலற சபாருண்சமாழிக் காஞ் சி

.o

am

பாடல்
யொண்டு பலவொை நகரயில ஆகுதல்
யொங் கு ஆகியர் என வினவுதிர் ஆயின் ,
மொண்ட என் மகனவிறயொடு மை்ைளும் நிரம் பினர்,
யொன் ைண்ட அகனயர் இகளயரும் றவந்தனும்
அல் லகவ தசய் யொன் , ைொை்ை, அதன் தகல
ஆன் று அவிந்து அடங் கிய தைொள் கைச்
சொன் ற ொர் பலர் யொன் வொழும் ஊறர.

rg

பாடல் பின்னணி: தனை்கு வயதொகியும் நகரயின் றி வொழ் வதின் ைொரணங் ைகள
இப் பொடலில் பிசிரொந் கதயொர் கூறுகின் ொர்.
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சபாருளுலர: ஆண்டுைள் பல ஆகியும் தகலயில் நகர இல் லொதபடி எப் படி இவ் வொறு
இருை்கின் றீர்ைள் என் று நீ ங் ைள் என் கனை் றைட்டொல் , சி ந்த என் மகனவியும் , அறிவு
நிக ந்த பிள் களைளும் , நொன் எண்ணுவது றபொல் எண்ணும் என் னிடம் பணிபுரிறவொரும் ,
தீகமைகளச் தசய் யொத மன் னனும் , றமலும் , பணிவும் அடை்ைமும் தைொண்ட உயர்ந்த
தைொள் கைைளின் படி வொழும் சொன் ற ொர்ைள் பலரும் நொன் வொழும் ஊரில் இருப் பதொலும்
தொன் .

sa

ng

சசாற் சபாருள் : யொண்டு - ஆண்டு, பலவொை - பல ஆகிவிட்டது, நகர - நகர முடி, இல –
இல் லொமல் , ஆகுதல் - ஆகியத ் கு, யொங் கு – எப் படி, ஆகியர் – ஆனீர ்ைள் , என – என் று,
வினவுதிர் - றைட்டீர்ைள் , ஆயின் – ஆனொல் , மொண்ட - மொட்சிகமயுகடய, என்
மகனவிறயொடு - என் மகனவிறயொடு, மை்ைளும் – பிள் களைளும் , நிரம் பினர் - அறிவு
நிரம் பினர், யொன் ைண்ட அகனயர் – நொன் ைருதிய அதகனறயை் ைருதுபவர்ைள் ,
இகளயரும் – பணியொட்ைள் , றவந்தனும் – மன் னனும் , அல் லகவ - தீயகவ, தசய் யொன் –
தசய் யொதவன் , ைொை்ை – பொதுைொத்து, அதன் தகல - அத ் கு றமல் , ஆன் று - நிக ந் து,
அவிந்து – பணிந்து, அடங் கிய - அடை்ைம் தைொண்ட, தைொள் கைச் சொன் ற ொர் பலர் தைொள் கையின் படி வொழும் சொன் ற ொர்ைள் பலர், யொன் வொழும் - நொன் வொழும் , ஊறர –
ஊரில்
பாடல் 6 – யாதும் ஊறர யாெரும் றகளிர்
புறநானூறு 192, பாடியெர் - கணியன் பூங் குன்றனார், திலண - சபாதுவியல்
துலற - சபாருண்சமாழிக் காஞ் சி
பாடல் பின்னணி: ைணியன் பூங் குன் னொர் றவந்தகரயும் , வள் ளகலயும் புைழ் ந்து
பொடொமல் , உலை இயல் கபப் ப ் றிப் பொடுகின் ொர்.
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புறநானூறு 192
யொதும் ஊறர யொவரும் றைளிர்,
தீதும் நன் றும் பி ர் தர வொரொ,
றநொதலும் தணிதலும் அவ ் ற ொர் அன் ன,
சொதலும் புதுவது அன் ற , வொழ் தல்
இனிது என மகிழ் ந்தன் றும் இலறம, முனிவின்
இன் னொ ததன் லும் இலறம, மின் தனொடு
வொனம் தண்துளி தகலஇ ஆனொது
ைல் தபொருது இரங் கும் மல் ல ் றபர்யொ ் று
நீ ர்வழிப் படூஉம் புகண றபொல, ஆருயிர்
முக வழிப் படூஉம் என் பது தி றவொர்
ைொட்சியின் ததளிந்தனம் , ஆைலின் , மொட்சியின்
தபரிறயொகர வியத்தலும் இலறம,
சிறிறயொகர இைழ் தல் அதனினும் இலறம.
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சபாருளுலர: யொவும் நமது ஊர் தொன் . அகனவரும் நமது உ வினர் தொன் . தீகமயும்
நன் கமயும் பி ர் தந் து நமை்கு வருவதில் கல. துன் புறுவதும் துன் பத்கதத் தவிர்த்தலும்
அகதப் றபொன் கவ தொன் . சொதல் என் பது புதிது இல் கல. வொழ் தல் இனிகமயொனது
என் று மகிழ் தலும் இல் கல. தவறுப் பொல் வொழ் ை்கை இனியது இல் கல என் று கூறுவதும்
இல் கல. மின் னலுடன் வொனம் குளிர்ந்த மகழ தபய் வதொல் முடிவில் லொது ைல் லுடன்
றமொதி ஒலிை்கும் வலிகம மிை்ை தபரிய ஆ ் றின் நீ ர் ஓட்டத்தின் வழிறய தசல் லும்
ததப் பத்கதப் றபொன் று, நம் வொழ் ை்கை முக ப் படி அகமயும் என் பகத அறிஞர்ைளின்
அறிவுகரைள் மூலம் அறிந்றதொம் . ஆதலொல் , சி ப் பு மிை்ை தபரிறயொர் என் று யொகரயும்
ைண்டு வியப் பதும் இல் கல. சிறிறயொர் என் று யொகரயும் இைழ் தலும் இல் கல.
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சசாற் சபாருள் : யொதும் – அகனத்தும் , ஊறர - நமது ஊர், யொவரும் – அகனவரும் ,
றைளிர் – உ வினர், தீதும் – தீயகவயும் , நன் றும் – நல் லகவயும் , பி ர் தர - பி ர்
தருவதொல் , வொரொ – வருவதல் ல, றநொதலும் – வருந்துவதும் , தணிதலும் - அது தீர்வதும் ,
அவ ் ற ொர் – அவ ் க , அன் ன - றபொல, சொதலும் – சொவது, புதுவது – புதிது, அன் ற இல் கல, வொழ் தல் – வொழ் தல் , இனிது என - இனியது என, மகிழ் ந்தன் றும் – மகிழ் வதும் ,
இலறம – இல் கல, முனிவின் - தவறுத்து, இன் னொது - துன் பம் மிை்ைது, என் லும் - என் று
தசொல் வதும் , இலறம – இல் கல, மின் தனொடு – மின் னலுடன் , வொனம் – வொனம் , தண் துளி குளிர்ந்த மகழத் துளி, தகலஇ – தபய் வதொல் , ஆனொது – இகட விடொது, ைல் தபொருது ைல் லுடன் றமொதி, இரங் கும் – ஒலிை்கும் , மல் லல் - வலிகம மிை்ை, றபர்யொ ் று - தபரிய
ஆ ் றின் , நீ ர்வழி - நீ ரின் ஓட்டத்தின் வழிறய, படூஉம் – தசல் லும் , பயணப் படும் , புகண
றபொல - மிதகவ றபொல, ததப் பம் றபொல, ஆர் உயிர் - அரிய உயிர், முக வழி முக ப் படி அகமயும் , படூஉம் - தசல் லும் , என் பது – என் பது, தி றவொர் - தி ம் தைொண்டு
அறிந்றதொர், ைொட்சியின் - தந் த அறிவின் மூலம் , ததளிந்தனம் - ததளிவு தப ் ற ொம் ,
ஆைலின் – ஆனதொல் , மொட்சியின் - தபருகம மிை்ை, தபரிறயொகர - தபரியவர் என் று,
வியத்தலும் - வியந் து அடிபணிவதும் , இலறம – இல் கல, சிறிறயொகர - சிறிறயொர் என் று,
இைழ் தல் - பழித்தல் , அதனினும் - அதகன விட, இலறம – இல் கல
பாடல் 7 - வீரனின் தாய்
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புறநானூறு 86, பாடியெர் - காெற் சபண்டு, திலண - ொலக, துலற - ஏறாண்
முல் லல
பாடல் பின்னணி: தபண் புலவர் ைொவ ் தபண்டின் வீட்டி ் கு வந்த ஒருவர், "உங் ைள்
மைன் எங் கு உள் ளொன் ?" என் று அவரிடம் றைட்ை, அத ் கு அந்த வீர்த்தொயின் பதிலொை
அகமந்த பொடல் இது.
புறநானூறு 86
சி ் றில் ந ் றூண் ப ் றி, நின் மைன்
யொண்டு உளறனொ என வினவுதி, என் மைன்
யொண்டு உளன் ஆயினும் அறிறயன் , ஓரும்
புலி றசர்ந்து றபொகிய ைல் அகள றபொல,
ஈன் வயிற ொ இதுறவ,
றதொன் றுவன் மொறதொ, றபொர்ை் ைளத்தொறன.
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சபாருளுலர: என் சிறிய இல் லத்தில் உள் ள நல் ல தூகணப் ப ் றிை் தைொண்டு "உன்
மைன் எங் கு உள் ளொன் ?" என் று றைட்கி ொய் . என் மைன் எங் கு இருை்கி ொன் என் பது
எனை்குத் ததரியொது. அவகனப் தப ் என் வயிறு புலி இருந் து விட்டுப் றபொன ைல்
குகைகயப் றபொன் து. அத்தகைய வீரம் தபொருந்திய அவகனப் றபொர்ை்ைளத்தில் தொன்
ைொண முடியும் !

பாடல் 8
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சசாற் சபாருள் : சி ் றில் - சிறிய இல் லம் , ந ் றூண் - நல் ல தூண், ப ் றி - ப ் றிை்
தைொண்டு,
நின் மைன் - உன் மைன் , யொண்டு உளறனொ – எங் கு உள் ளொன் , என – என் று, வினவுதி –
வினவுகி ொய் , என் மைன் - என் மைன் , யொண்டு உளன் ஆயினும் – எங் கு உள் ளொன் என் று,
அறிறயன் - நொன் அறியவில் கல, ஓரும் – அகசச்தசொல் , புலி – புலி, றசர்ந்து – கிடந் து,
றபொகிய – றபொன, ைல் அகள - ைல் குகை, றபொல - றபொல, ஈன் வயிற ொ – தப ் வயிறு,
இதுறவ – இது தொன் , றதொன் றுவன் - றதொன் றுவொன் , மொறதொ – அகசச்தசொல் , றபொர்ை்
ைளத்தொறன – றபொர்ை்ைளத்தில்

பாடல் பின்னணி: தபொருளீடடு
் ம் தபொருட்டுத் தகலவன் பிரிந்து தசன் றுவிட,
தகலவனின் பிரிகவ ஆ ் முடியொத தகலவி ததொழியிடம் தசொல் வதொை அகமந்த
பொடல் இது.
குறுந் சதாலக 6, பதுமனார், சநய் தற் திலண - தலலவி சசான்னது
நள் தளன் ன் ற யொமம் , தசொல் அவிந் து
இனிது அடங் கினறர மொை்ைள் முனிவு இன் றி,
நனந்தகல உலைமும் துஞ் சும் ,
ஓர் யொன் மன் துஞ் சொறதறன.
சபாருளுலர: நடு இரவு இருட்டொை இருை்கின் து. தசொ ் ைள் அடங் கி விட்டன. தவறுப் பு
எதுவும் இன் றி இனிகமயொை மை்ைள் உ ங் குகின் னர். அைன் உலைமும்
உ ங் குகின் து, ஆனொல் நொன் மட்டும் உ ங் ைொமல் இருை்கின் ற ன் .
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சசாற் சபாருள் : நள் தளன் ன் ற யொமம் - நடு இரவு இருட்டொை இருந்தது, தசொல்
அவிந்து - தசொ ் ைள் அடங் கின, இனிது அடங் கினறர - இனிகமயொை
உ ங் கினர், மொை்ைள் - மை்ைள் , முனிவு இன் றி - தவறுப் பின் றி, நனந்தகல அைன் , உலைமும் துஞ் சும் - உலைமும் உ ங் குகின் து, ஓர் யொன் - நொன் மட்டும் , மன்
- நிச்சயமொை, துஞ் சொறதறன - உ ங் ைொமல் இருை்கின் ற ன்
பாடல் 9
பாடல் பின்னணி: தகலவி தன் கன இைழ் ந்து றபசியதொை அறிந் த பரத்கத
(தபொதுமைள் / விகலமைள் ), தகலவிகய அறிந்தவர்ைள் றைட்கும் படி தகலவகன எள் ளி
நகையொடுவதொை அகமந்த பொடல் இது.
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குறுந் சதாலக 8, ஆலங் குடி ெங் கனார், மருதத் திலண - பரத்லத
தலலெலனப் பற் றி சசான்னது
ைழனி மொஅத்து விகளந்து உகு தீம் பழம்
பழன வொகள ைதூஉம் ஊரன் ,
எம் இல் தபருதமொழி கூறித், தம் இல்
கையும் ைொலும் தூை்ைத் தூை்கும்
ஆடிப் பொகவ றபொல,
றமவன தசய் யும் தன் புதல் வன் தொய் ை்றை.
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பாடல் பின்னணி: தகலவி தன் கன இைழ் ந்தொள் என் பகத அறிந்த பரத்கத,
தகலவியின் றதொழியர் றைட்கும் படி கூறியது.
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சபாருளுலர: வயலில் உள் ள மரத்திலிருந்து விகளந் து விழும் இனிய
பழத்கத குளத்தில் உள் ள வொகள மீன் ைள் ைவ் வி உண்ணும் நொட்டவன் , என் னுகடய
வீட்டில் என் கனப் தபருகமப் படுத்தும் தசொ ் ைகளை் கூறுவொன் . ஆனொல் தன் னுகடய
வீட்டில் , முன் நின் ொர் தம் கைகயயும் ைொகலயும் தூை்ை, தொனும் கைகயயும்
ைொகலயும் தூை்குகின் , ைண்ணொடியில் றதொன் றுகின் நிழல் பொகவகயப் றபொல் ,
தன் னுகடய மகனவிை்கு, அவள் விரும் பியவ ் க ச் தசய் வொன் .
சசாற் சபாருள் : ைழனி - வயல் , மொஅத்து - மொமரத்தினது, விகளந்து உகு - பழுத்து
விழும் , தீம் பழம் - இனிய பழம் , பழன - குளம் , வொகள - வொகள மீன் , ைதூஉம் ைவ் வி உண்ணும் , ஊரன் – ஊகரச் சொர்ந்தவன் , எம் இல் - என் னுகடய இல் லத்தில் ,
தபருதமொழி கூறி - தபரிய தசொ ் ைகளை் கூறி, தம் இல் - தன் னுகடய இல் லத்தில் ,
கையும் ைொலும் தூை்ைத் தூை்கும் - பி ர் தூை்ைத் தொனும் கைகயயும் ைொகலயும்
தூை்கும் , ஆடிப் பொகவ றபொல - ைண்ணொடியில் றதொன் றுகின் தபொம் கமயின் நிழல்
றபொல, றமவன தசய் யும் - விரும் புவகதச் தசய் வொன் , தன் புதல் வன் தொய் ை்றை தன் னுகடய மகனவிை்கு
பாடல் 10
பாடல் பின்னணி: இரவுப் தபொழுதில் தகலவிகயச் சந்திை்ை வரும் தகலவனுை்கு
இகடயில் ஆபத்து றநரலொம் என் அச்சத்தில் , இனி இரவுப் தபொழுதில் தகலவிகயச்
சந்திை்ை வரறவண்டொம் என் று தகலவியின் றதொழி தகலவகன அறிவுறுத்துவதொை
அகமந்த பொடல் இது.
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குறுந் சதாலக 69, கடுந் றதாட் கரவீரனார், குறிஞ் சித் திலண - றதாழி சசான்னது
ைருங் ைண் தொை்ைகல தபரும் பிறிது உ ் னை்
கைம் கம உய் யொை் ைொமர் மந்தி,
ைல் லொ வன் ப ழ் கிகள முதல் றசர்த்தி,
ஓங் கு வகர அடுை்ைத்துப் பொய் ந்து உயிர் தசகுை்கும்
சொரல் நொட! நடுநொள்
வொரல் வொழிறயொ வருந் துதும் யொறம.
சபாருளுலர: ைரிய ைண்கணயுகடய ஆண் குரங் கு ஒன் று மரணம் அகடந்ததொல் ,
கைம் கமத் துன் பத்கத நீ ை்ை முடியொத, அதன் மீது ைொதல் தைொண்ட அதன் தபண்
குரங் கு அவர்ைகளயுகடய முதிர்ச்சி அகடயொத வலுவொன குட்டிகய உ வினர்ைளிடம்
தைொடுத்து விட்டு, உயர்ந்த மகலயின் சரிவிலிருந்து குதித்து மரணம் அகடயும் மகல
நொடறன! நீ நீ டு வொழ் வொயொை! நீ இனி நடு இரவில் இங் கு வரொறத. அவ் வொறு நீ வந்தொல்
நொனும் தகலவியும் மிைவும் வருத்தம் அகடறவொம் .
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சசாற் சபாருள் : ைருங் ைண் - ைருகமயொன ைண், தொ - தொவும் , ைகல - ஆண்
குரங் கு, தபரும் பிறிது - மரணம் , உ ் ன - அகடந்தததன, கைம் கம உய் யொ - கைம் கம
வருத்தத்கத தொங் ை இயலொது, ைொமர் மந்தி - ைொதல் தைொண்ட தபண் குரங் கு, அழகிய
தபண் குரங் கு, ைல் லொ வன் ப ழ் - மரம் ஏறுதல் முதலிய தம் ததொழிகலை் ை ் ைொத
வலுவொன தன் குட்டிகய, கிகளமுதல் றசர்த்தி - உ வினர்ைளிடம் தைொடுத்து
விட்டு, ஓங் கு வகர அடுை்ைத்து - உயர்ந்த மகலயின் பை்ைத்தில் , பொய் ந்து உயிர்
தசகுை்கும் - பொய் ந்து உயிகரப் றபொை்கும் , சொரல் - மகலச்சரிவு, நொட நொட்டவறன, நடுநொள் - நடு இரவில் , வொரல் - வரொறத, வொழிறயொ - நீ நீ டு
வொழ் வொயொை, வருந்துதும் யொறம - நொங் ைள் வருந்துறவொம்
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பாடல் 11
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பாடல் பின்னணி: வருவதொைை் கூறிச்தசன் தகலவன் வொரொது றபொை, தகலவனின்
பிரிகவ ஆ ் ொத தகலவி றதொழிை்குச் தசொல் வதொை அகமந் த பொடல் இது.
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குறுந் சதாலக 98, றகாக் குளமுற் றனார், முல் லலத் திலண - தலலவி சசான்னது
இன் னள் ஆயினள் நன் னுதல் என் று அவர்
துன் னச் தசன் று தசப் புநர்ப் தபறிறன
நன் று மன் , வொழி றதொழி, நம் படப் கப
நீ ர் வொர் கபம் புதல் ைலித்த
மொரிப் பீரத்து அலர் சில தைொண்றட.
சபாருளுலர: நீ வொழ் ை றதொழி! நம் றதொட்டத்தில் உள் ள நீ ர் வடிகின் பசுகமயொன
புதர்ைளில் படர்ந்துள் ள மகழை் ைொல பீர்ை்கையின் மலர்ைள் சிலவ ் க எடுத்துை்
தைொண்டு தகலவரிடம் தசன் று, " அழகிய தந ் றிகயயுகடய உன் தகலவி இந்த
மலர்ைகளப் றபொல் பசகலகய அகடந்தொள் " என் று கூறுபவகரப் தப ் ொல் நன் ொை
இருை்கும் .
குறிப் பு: மகழை் ைொலத்தில் மட்டும் பூை்கும் பீர்ை்கை மலகரை் ைொட்டுமிடத்தில்
தகலவியின் பசகலகயயும் , மகழப் பருவம் வந்தகமகயயும் ஒருறசர தகலவனுை்கு
நிகனவுபடுத்துவதொை அகமந் துள் ளது.
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சசாற் சபாருள் : இன் னள் ஆயினள் - இவ் வொறு ஆகி விட்டொள் , நன் னுதல் - அழகிய
தந ் றிகய உகடயவள் , என் று - என் று, அவர் துன் னச் தசன் று - தகலவரிடம் தநருங் கிச்
தசன் று, தசப் புநர்ப் தபறிறன - தசொல் லுவொகரப் தப ் ொல் , நன் று - நன் ொை இருை்கும் ,
மன் - ஓர் அகசச் தசொல் , வொழி றதொழி - வொழ் ை றதொழி, நம் படப் கப - நம் றதொட்டம் , நீ ர்
வொர் - நீ ர் வடிகின் , கபம் புதல் ைலித்த - பசுகமயொன புதர்ைளில் தகழத்துப் படர்ந்த,
மொரிப் பீரத்து - மகழை் ைொல பீர்ை்கை, அலர் சில தைொண்றட - சில மலர்ைகள எடுத்துை்
தைொண்டு
பாடல் 12
பாடல் பின்னணி: தபொருளீடடு
் வத ் குத் தகலவிகய பிரிந்து தசல் ல முயன்
தகலவனிடம் , தகலவிகயயும் அகழத்துச் தசல் லும் படி தகலவியின் றதொழி
கூறுகி ொள் . அத ் குத் தகலவன் தொன் ைடந் து தசல் ல இருை்கும் பொகல நிலம் துன் பம்
தரும் படியொனது, தகலவிை்கு ஏ ் தல் ல என் று கூ , அத ் குத் றதொழியின் பதிலொை
அகமந்த பொடல் இது.
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குறுந் சதாலக 124, பாலலபாடிய சபருங் கடுங் றகா, பாலல திலண - றதாழி
தலலெனிடம் சசான்னது
உமணர் றசர்ந்து ைழிந்து மருங் கின் அைன் கல
ஊர் பொழ் த்தன் ன ஓகமயம் தபருங் ைொடு
இன் னொ என் றீர் ஆயின் ,
இனியறவொ தபரும, தமிறயொர்ை்கு மகனறய?
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சபாருளுலர: உப் பு வணிைர்ைள் றசர்ந்து ைழிந்த பை்ைத்கதயும் , அைன் இடத்கதயும்
உகடய குடியிருந்த ஊர் பொழொைப் றபொனகதப் றபொன் றதொ ் த்கதயுகடய, ஓகம
மரங் ைள் நிக ந்த தபரிய ைொடு, துன் பம் தருவது (தகலவிை்கு) என் று நீ கூறுவொயின் ,
துகணவகரப் பிரிந் து தனிறய இருை்கும் மைளிர்ை்கு இல் லம் இனிகமயொனதொ?
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சசாற் சபாருள் : உமணர் - உப் பு வணிைர்ைள் , றசர்ந்து - றசர்ந்து, ைழிந்து மருங் கின் ைடந்து தசன் பை்ைத்கதயும் , அைன் கல - அைன் இடம் , ஊர் பொழ் த்தன் ன குடியிருந்த ஊர் பொழொைப் றபொனகதப் றபொன் றதொ ் த்கதயுகடய, ஓகமயம்
தபருங் ைொடு - ஓகம மரங் ைள் நிக ந்த தபரிய ைொடு, இன் னொ என் றீர் ஆயின் - துன் பம்
தருவது என் று நீ கூறுவொயின் , இனியறவொ - இனிகமயொனதொ, தபரும - தகலவொ,
தமிறயொர்ை்கு - தனிகமயில் இருப் பவர்ைளுை்கு, மகனறய – இல் லம்
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