சங் க இலக் கியக் கல் வி மன்றம்
ஆறாம் நிலல - தாமலை
மூவேந் தை் பாடல் கள்

எளிய உலை: லேவதகி, சங் கை்
பாடல் 1
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புறநானூறு 8, பாடியேை் - கபிலை், பாடப் பட்வடான் - வசைமான் சசல் ேக்கடுங் வகா
ோழியாதன், திலை - பாடாை், துலற - இயன் சமாழி, பூலே நிலல
வையம் காைலர் ைழி மமாழிந்து ஒழுகப்
பபாகம் பைண்டிப் மபாதுச் மசால் மபாறாஅது,
இடம் சிறிது என் னும் ஊக்கம் துரப் ப,
ஒடுங் கா உள் ளத்து ஓம் பா ஈவகக்
கடந்து அடு தாவனச் பசரலாதவன
யாங் கனம் ஒத்திபயா வீங் கு மசலல் மண்டிலம் , 5
மபாழுது என ைவரதி, புறங் மகாடுத்து இறத்தி,
மாறி ைருதி, மவல மவறந் து ஒளித்தி,
அகல் இரு விசும் பினானும்
பகல் விளங் குதியால் பல் கதிர் விரித்பத?
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சபாருளுலை: உலகத்வதக் காக்கும் மன் னர்கள் தன் வன ைழிபட்டு நடக்க, இன் பத்வத
விரும் பி, இந்த உலகம் அவனைருக்கும் மபாது என் பவதப் மபாறுக்காமல் , தன் னுவடய
நாடு சிறியது என் ற எண்ணத்தால் உந்தப் பட்டு, ஊக்கமுவடய உள் ளத்துடன் ,
மபாருவளத் தனக்மகன் று பாதுகாக்காது ைழங் கும் ைண்வமவயயும் , பவகைர்கவள
மைல் லும் பவடகவளயுமுவடய பசரலாதனுக்கு நீ எை் ைாறு ஒப் பாக உள் ளாய் ,
பைகமாகச் மசல் லும் ஞாயிபற? நீ பகவல எல் வலயாக மகாண்டுள் ளாய் . புறமுதுகு
இட்டு ஓடுைாய் . மாறி மாறி ைருைாய் . மவலயின் கண் மவறந்து ஒளிந்து விடுைாய் .
அகன் ற மபரிய ஆகாயத்தில் பகலில் மட்டுபம பல கதிர்கவள விரித்து ஒளிவயத்
தருகின் றாய் நீ .
சசாற் சபாருள் : வையம் காைலர் - உலகத்வதக் காக்கும் மன் னர்கள் , ைழி மமாழிந் து
ஒழுக - ைழிபட்டு நடக்க, புகழ் ந்து நடக்க, பபாகம் பைண்டி - இன் பத்வத விரும் பி,
மபாதுச் மசால் மபாறாஅது - அவனைருக்கும் மபாது என் பவத மபாறுக்காமல் , இடம்
சிறிது என் னும் ஊக்கம் துரப் ப - தன் னுவடய நாடு சிறியது என் ற எண்ணத்தால்
உந்தப் பட்டு, ஒடுங் கா உள் ளத்து - ஊக்கமுவடய உள் ளத்துடன் , ஓம் பா ஈவக மபாருவளப் பாதுகாக்காது ைழங் கும் ைண்வம, கடந் து அடு தாவனச் பசரலாதவன
யாங் கனம் ஒத்திபயா - பவகைர்கவள மைல் லும் பவடகவளயுவடய பசரலாதனுக்கு நீ
எை் ைாறு ஒப் பாக உள் ளாய் , வீங் கு மசலல் மண்டிலம் - பைகமாகச் மசல் லும் ஞாயிபற,
மபாழுது என ைவரதி - பகவல எல் வலயாக மகாண்டுள் ளாய் , புறங் மகாடுத்து இறத்தி புறமுதுகு இட்டு ஓடுைாய் , மாறி ைருதி - மாறி மாறி ைருைாய் , மவல மவறந் து ஒளித்தி மவலயின் கண் மவறந்து ஒளிந்து விடுைாய் , அகல் இரு விசும் பினானும் - அகன் ற

மபரிய ஆகாயத்தில் , பகல் விளங் குதியால் பல் கதிர் விரித்பத - பகலில் மட்டுபம பல
கதிர்கவள விரித்து ஒளிவயத் தருகின் றாய்
பாடல் 2
புறநானூறு 12, பாடியேை்- சநட்டிலமயாை், பாடப் பட்வடான் - பாை்டியன்
பல் யாகசாலல முதுகுடுமிப் சபருேழுதி, திலை - பாடாை், துலற - இயன் சமாழி
பாணர் தாமவர மவலயவும் , புலைர்
பூ நுதல் யாவனபயாடு புவன பதர் பண்ணவும் ,
அறபனா மற் று இது விறல் மாண் குடுமி,
இன் னா ஆகப் பிறர் மண் மகாண்டு
இனிய மசய் தி நின் ஆர்ைலர் முகத்பத?
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பாடல் பின்னைி: பாண்டியன் பல் யாகசாவல முதுகுடுமிப் மபருைழுதிவய
மநட்டிவமயார் பழிப் பது பபாலப் புகழ் ந்து இயற் றிய பாடல் இது.

iy

am

.o

சபாருளுலை: முதுகுடுமிப் மபருைழுதிபய! பாணர்க்குப் மபான் னால் மசய் த தாமவர
மாவல சூட்டியும் , புலைர்க்கு அலங் கரிக்கப் பட்ட பதருடன் மநற் றியில் மபாற் பட்டத்தால்
அலங் கரிக்கப் பட்ட யாவனவயயும் அளித்து, உன் னிடம் பரிசு மபறுபைார்க்கு நீ
நல் லவை மசய் து, மறுபுறம் உன் பவகைர்களுக்குத் துன் பம் பநரும் படி அைர்களுவடய
நாட்வட மைற் றி மகாள் ைது அறமான மசயல் தானா?

பாடல் 3
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சசாற் சபாருள் : பாணர் – பாடல் இவசப் பைர்கள் , தாமவர - மபாற் றாமவர மலர்கள் ,
மவலயவும் – சூடவும் , புலைர் – புலைர்கள் , பூ - மபாற் பட்டம் (யாவனகளின் மநற் றியில்
சூடும் அணிகலன் ), நுதல் – மநற் றி, யாவனபயாடு – யாவனபயாடு, புவன அலங் கரிக்கப் பட்ட, பதர் - பதர், பண்ணவும் – அவமக்கவும் , அறபனா - அறம் தாபனா,
மற் று – மற் று, இது - இை் ைாறு மசய் தல் , விறல் – மைற் றி, மாண் - மாட்சி, மபருவம, குடுமி
- பாண்டியன் பல் யாகசாவல முதுகுடுமிப் மபருைழுதி, இன் னா ஆக – துன் பம் ஆகுமாறு,
பிறர் மண் மகாண்டு - பிறர் நாட்வட மைற் றி மகாண்டு, இனிய – இனியைற் வற, மசய் தி
– மசய் தல் , நின் – உன் னிடம் , ஆர்ைலர் - பரிசு மபறுபைார், முகத்பத – இடத்தில்

புறநானூறு 45, பாடியேை் - வகாவூை் கிழாை், பாடப் பட்வடாை் - வசாழன்
நலங் கிள் ளியும் சநடுங் கிள் ளியும் , திலை – ேஞ் சி, துலற - துலை ேஞ் சி
இரும் பவன மைண்பதாடு மவலந்பதான் அல் லன் ,
கருஞ் சிவன பைம் பின் மதரியபலான் அல் லன் ,
நின் ன கண்ணியும் ஆர் மிவடந் தன் பற, நின் மனாடு
மபாருபைான் கண்ணியும் ஆர் மிவடந்தன் பற,
ஒருவீர் பதாற் பினும் பதாற் ப நும் குடிபய,
இருவீர் பைறல் இயற் வகயும் அன் பற, அதனால் ,
குடிப் மபாருள் அன் று நும் மசய் தி, மகாடித்பதர்
நும் பமார் அன் ன பைந்தர்க்கு
மமய் ம் மலி உைவக மசய் யும் , இை் இகபல.
பாடல் பின்னைி: உறவினர்களான பசாழன் நலங் கிள் ளிக்கும் பசாழன்
மநடுங் கிள் ளிக்கும் இவடபய பபார் மூண்டது. நலங் கிள் ளி உவறயூவர

முற் றுவகயிட்டான் . மநடுங் கிள் ளி உள் பள அவடப் பட்டு இருந்தான் . பசாழர் குலத்தில்
பதான் றிய இருைரும் பபாரிடுைது ஏற் றதில் வல என் று பகாவூர் கிழார் அைர்களிடம்
எடுத்துவரக்கின் றார். பாண்டிய மன் னர்கள் பைப் ப மாவலவய அணிந்தனர். பசர
மன் னர்கள் பவன இவலயினால் மசய் த மாவலவய அணிந்தனர். பசாழ மன் னர்கள்
ஆத்தி மலர் மாவலவய அணிந்தனர்.
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சபாருளுலை: மபரிய பவன மரத்தினது மைண்வம நிறம் மகாண்ட குருத்து இவல
அணிந்தைன் இல் வல (பசர மன் னவனப் பபால் ). கரிய கிவளகவளயுவடய பைம் பின்
மாவல அணிந்தைன் இல் வல (பாண்டிய மன் னவனப் பபால் ). உன் னுவடய மாவலயும்
ஆத்தி மலர்களால் மநருக்கமாகக் கட்டப் பட்டது. உன் னுடன் பபாரிடுபைன் மாவலயும்
ஆத்தி மலரால் மநருக்கமாகக் கட்டப் பட்டது. இப் பவகயினால் உண்டாகும் பபாரில் ,
ஒருைர் பதாற் றாலும் உங் கள் பசாழர் குலம் பதாற் றதாக ஆகும் . பபாரில் , இருைரும்
மைற் றி மபறுைது என் பது இயலாதது. உங் களது குலத்திற் குப் மபாருந்தாதது
உங் களுவடய இந்தச் மசய் வக. அழகிய மகாடியால் அலங் கரிக்கப் பட்ட பதர்கவளக்
மகாண்ட உங் கவளப் பபான் ற பிற மன் னர்களுக்கு (பசர, பாண்டிய மன் னர்களுக்கு)
உடல் பூரிக்கும் படி மிகுந்த மகிழ் ச்சிவயக் மகாடுக்கும் உங் களது இந்தப் பவகவம.
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சசாற் சபாருள் : இரும் பவன - மபரிய பவன மரம் , மைண்பதாடு - மைள் வள நிற இவல,
மவலந்பதான் அல் லன் – அணிந்தைன் இல் வல, கருஞ் சிவன – கரிய
கிவளகவளயுவடய, பைம் பின் - பைப் ப மரத்தின் , மதரியபலான் அல் லன் - மாவல
அணிந்தைன் இல் வல (மதரியல் – பூ மாவல), நின் ன கண்ணியும் - உன் னுவடய
மாவலயும் , ஆர் மிவடந்தன் பற – ஆத்தி மலர்களால் மநருக்கமாகக் கட்டப் பட்டது,
நின் மனாடு மபாருபைான் – உன் னுடன் பபாரிடுபைன் , கண்ணியும் – மாவலயும் , ஆர்
மிவடந்தன் பற - ஆத்தி மலர்களால் மநருக்கமாக கட்டப் பட்டது, ஒருவீர் பதாற் பினும் –
உங் களில் ஒருைர் பதாற் றாலும் , பதாற் ப – பதாற் பது, நும் குடிபய - உங் கள் குலம் தான்
(பசாழர் குலம் ), இருவீர் – இருைர், பைறல் – மைல் லுதல் , இயற் வகயும் அன் பற –
இயற் வகயும் இல் வல, அதனால் – அதனால் , குடிப் மபாருள் - குடிக்கு ஏற் றது, அன் று –
இல் வல, நும் மசய் தி – உங் கள் மசய் வக, மகாடித்பதர் - மகாடியுவடய பதர்கவளக்
மகாண்ட, நும் பமார் அன் ன - உங் கவளப் பபான் ற, பைந்தர்க்கு - பிற மன் னர்களுக்கு
(பசரர், பாண்டியர்), மமய் – உடம் பு, மலி உைவக – மிகுந் த மகிழ் சசி
் , மசய் யும் –
மசய் யும் , இை் – இந்த, இகபல – பவகவம
பாடல் 4
புறநானூறு 46, பாடியேை் - வகாவூை் கிழாை், பாடப் பட்வடான் - வசாழன்
குளமுற் றத்துத் துஞ் சிய கிள் ளிேளேன், திலை - ேஞ் சி, துலற - துலை ேஞ் சி
நீ பயா புறவின் அல் லல் அன் றியும் பிறவும்
இடுக்கண் பலவும் விடுத்பதான் மருகவன,
இைபர புலன் உழுது உண்மார் புன் கண் அஞ் சித்
தமது பகுத்து உண்ணும் தண்ணிழல் ைாழ் நர்,
களிறு கண்டு அழூஉம் அழாஅல் மறந்த
புன் தவலச் சிறாஅர் மன் று மருண்டு பநாக்கி
விருந்திற் புன் கண் பநாவுவடயர்,
பகட்டவனயாயின் நீ பைட்டது மசய் ம் பம.
பாடல் பின்னைி: பசாழ மன் னன் கிள் ளிைளைன் தன் பவகைனான மவலயமான்
திருமுடிக்காரியின் குழந் வதகவள யாவனயின் காலின் கீபழ இட்டுக் மகாவல மசய் ய
முயன் றான் . பகாவூர்கிழார், கிள் ளிைளைவனத் தடுத்து, அைனது மனவத மாற் ற

இயற் றிய பாடல் இது. கவடமயழு ைள் ளல் களில் ஒருைன் குறுநில மன் னன்
மவலயமான் . இந்தப் பாடலில் பசாழர்கள் புறாவின் துன் பத்வத நீ க்கிய
சிபிச்சக்கரைர்த்தியின் மரபினர் என் று பகாவூர் கிழார் கூறுகின் றார்.
சபாருளுலை: நீ தான் புறாவின் துன் பம் மட்டுமல் லாமல் மற் ற துன் பங் கள்
பலைற் வறயும் நீ க்கிய பசாழ மரபின் ைழித்பதான் றல் . இச்சிறுைர்களின் மூதாவதயர்,
கற் றைர்களது ைறுவமவயக் கண்டு அஞ் சி, தமது உணவைப் பங் கிட்டு உண்டு,
அைர்களுக்குக் குளிர்ந்த நிழலாக விளங் கி ைாழ் ந்தைர்கள் . ஆனால் இங் பக, மகால் ல
ைரும் யாவனவயக் கண்டு அழுது, பின் பு அழுவகவய மறந் து, மபாலிவிழந்த
தவலயுவடய இச்சிறுைர்கள் , மன் றத்வத மருண்டு பநாக்கி ைாழ் வில் முன் பு அறியாத
புதிய துன் பத்வத அவடந்திருக்கின் றனர். நான் கூறிய அவனத்வதயும் நீ பகட்டாய்
என் றால் , இனி நீ விரும் பியவதச் மசய் .
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சசாற் சபாருள் : நீ பயா – நீ தான் , புறவின் அல் லல் – புறாவின் துன் பம் , அன் றியும் மட்டும் அல் லாது, பிறவும் – பிறவும் , இடுக்கண் பலவும் – துன் பம் பலைற் வறயும் ,
விடுத்பதான் - நீ க்கியைன் , மருகவன – ைழித்பதான் றல் (பசாழ மரபின் ைழித்பதான் றல் ),
இைபர – இைர்கள் தான் , புலன் உழுது உண்மார் – அறிைால் உழுது உண்பைர்கள் ,
புன் கண் – ைறுவம, அஞ் சி - அச்சம் மகாண்டு, தமது – தங் களது, பகுத்து உண்ணும் பங் கிட்டு உண்ணும் , தண் நிழல் – குளிர்ந்த நிழல் , ைாழ் நர் – ைாழ் ந்தைர்கள்
(இச்சிறுைர்களின் மூதாவதயர்), களிறு – யாவன, கண்டு – கண்டு, அழூஉம் – அழும் ,
அழாஅல் – அழாமல் , மறந்த – மறந் த, புன் தவல - மபாலிவிழந் த தவல, குவறைாக
முடியுவடய தவல, சிறாஅர் – சிறுைர்கள் , மன் று - மன் றம் , மருண்டு - மிரண்டு, பநாக்கி பநாக்கி, விருந்திற் புன் கண் – புதியதான துன் பம் , பநாவுவடயர் – துன் பத்வத
உவடயைர்கள் , பகட்டவனயாயின் - இவதக் பகட்டாய் என் றால் , நீ பைட்டது - நீ
விரும் பியவத, மசய் ம் பம – மசய் ைாயாக

புறநானூறு 50, பாடியேை் - வமாசிகீைனாை், பாடப் பட்வடான் - வசைமான் தகடூை்
எறிந் த சபருஞ் வசைல் இரும் சபாலற, திலை - பாடாை், துலற - இயன் சமாழி
மாசற விசித்த ைார்பு உறு ைள் பின்
வமபடு மருங் குல் , மபாலிய மஞ் வஞ
ஒலி மநடும் பீலி ஒண் மபாறி மணித் தார்
மபாலங் குவழ உழிவஞமயாடு மபாலியச் சூட்டிக்
குருதி பைட்வக உருமகழு முரசம் 5
மண்ணி ைாரா அளவை, எண்மணய்
நுவர முகந்தன் ன மமன் பூஞ் பசக்வக
அறியாது ஏறிய என் வனத் மதறுைர
இருபால் படுக்கு நின் ைாள் ைாய் ஒழித்தவத,
அதூஉம் சாலும் நற் றமிழ் முழுது அறிதல் , 10
அதமனாடும் அவமயாது, அணுக ைந் து, நின்
மதனுவட முழவுத் பதாள் ஓச்சித் தண்மணன
வீசிபயாபய, வியல் இடம் கமழ
இைன் இவச உவடபயார்க்கு அல் லது அைணது
உயர் நிவல உலகத்து உவறயுள் இன் வம 15

விளங் கக் பகட்டமாறு மகால்
ைலம் படு குருசில் , நீ ஈங் கு இது மசயபல.
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சபாருளுலை: குற் றம் இல் லாமல் பிணிக்கப் பட்ட, நீ ண்ட ைாவரயுவடய, கரிய மரத்தால்
மசய் யப் பட்ட, பக்கங் கள் விளங் குமாறு ஒளியுவடய மபாறிகவளயுவடய மயிலின்
தவழத்த நீ ண்ட இறகுகளாலும் , நீ லமணி மாவலயாலும் , மபான் நிற தளிவரக் மகாண்ட
உழிவஞயின் மலர்களாலும் , மபாலிவு மபறுமாறு அணியப் மபற் ற, குருதிப் பலிவய
விரும் பும் , அச்சமுவடய முரசு நீ ராடி ைருமுன் , எண்வணயின் நுவரவய முகந் து
வைத்தது பபால் மமல் லிய பூவையுவடய முரசுக் கட்டிலில் , அறியாமல் ஏறிய என் வன,
சினம் மகாண்டு, இரு துண்டாக மைட்டும் கூரிய ைாளினால் மைட்டாது விடுத்தாய் .
அதுபை சான் று, நல் ல தமிவழ நீ முழுதும் அறிந்ததற் கு. அபதாடு அவமயாமல் , என்
அருகில் ைந் து, உன் னுவடய ைலிவமயுவடய முழவுபபாலும் பதாவள எடுத்து , குளிர்ச்சி
தரும் ைவகயில் எனக்கு விசிறிவய வீசினாபய. மைற் றி மபாருந்திய தவலைபன!
அகன் ற உலகத்தில் புகபழாடு ைாழ் ந்தைர்களுக்கு அல் லாமல் மற் றைர்களுக்கு
விண்ணுலகத்தில் வீடு பபறு இல் வல என் பவத நீ நன் கு பகள் விப் பட்டிருந்ததால் , நீ
இை் விடத்தில் இந்தச் மசயவல மசய் தாய் பபாலும் .
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சசாற் சபாருள் : மாசற விசித்த - குற் றம் இல் லாமல் பிணித்த, ைார்பு உறு ைள் பின் ைாரப் பட்ட ைாவரயுவடய, வமபடு மருங் குல் மபாலிய - கரிய மரத்தால் மசய் யப் பட்டு
பக்கங் கள் விளங் க, மஞ் வஞ ஒலி மநடும் பீலி - மயிலின் தவழத்த நீ ண்ட இறகுகள் ,
ஒண் மபாறி - ஒளியுவடய மபாறி, மணித் தார் – நீ லமணி மாவல, மபாலங் குவழ
உழிவஞமயாடு - மபான் நிற தளிவரக் மகாண்ட உழிவஞயின் மலர்களுடன் , மபாலியச்
சூட்டி - மபாலியுமாறு அணிந்து, குருதி பைட்வக உருமகழு முரசம் - குருதிப் பலிவய
விரும் பும் அச்சமுவடய முரசு, மண்ணி ைாரா அளவை - நீ ராடி ைருமுன் , எண்மணய்
நுவர முகந்தன் ன - எண்வணயின் நுவரவய முகந் து வைத்ததுப் பபால் , மமன்
பூஞ் பசக்வக - மமல் லிய பூவையுவடய கட்டில் , அறியாது ஏறிய என் வன - அறியாமல்
ஏறிய என் வன, மதறுைர இருபால் படுக்கு நின் ைாள் ைாய் ஒழித்தவத - சினம் மகாண்டு
இரு துண்டாக மைட்டும் கூரிய ைாளினால் மைட்டாது விடுத்தாய் , அதூஉம் சாலும் அதுபை சான் று, நற் றமிழ் முழுது அறிதல் - நல் ல தமிவழ நீ முழுதும் அறிதல் , தமிழகம்
முழுதும் அறிதல் , அதமனாடும் அவமயாது - அபதாடு அவமயாமல் , அணுக ைந்து அருகில் ைந் து, நின் மதனுவட முழவுத் பதாள் ஓச்சி - உன் னுவடய ைலிவமயுவடய
முழவுபபாலும் பதாவள எடுத்து, தண்மணன வீசிபயாபய - குளிர்ச்சி தரும் ைவகயில்
விசிறிவய வீசினாபய, வியல் இடம் கமழ -அகன் ற இடத்தில் பரை, இைன் இவச
உவடபயார்க்கு - இந்த உலகத்தில் புகபழாடு ைாழ் ந்தைர்களுக்கு, அல் லது - அல் லாமல் ,
அைணது உயர் நிவல உலகத்து உவறயுள் இன் வம - மற் றைர்களுக்கு விண்ணுலகத்தில்
வீடு பபறு இல் வல, விளங் கக் பகட்டமாறு - நன் கு பகள் விப் பட்டிருந் ததால் , மகால் - ஓர்
அவச, ைலம் படு குருசில் - மைற் றி மபாருந் திய தவலைன் , நீ ஈங் கு இது மசயபல - நீ
இை் விடத்தில் மசய் யும் மசயல்
பாடல் 6
புறநானூறு 64, பாடியேை் - சநடும் பல் லியத்தனாை், பாடப் பட்வடான் - பாை்டியன்
பல் யாகசாலல முதுகுடுமிப் சபருேழுதி, திலை - பாடாை், துலற விறலியாற் றுப் பலட
நல் யாழ் , ஆகுளி, பதவலமயாடு சுருக்கிச்

மசல் லாபமா தில் சில் ைவள விறலி,
களிற் றுக் கணம் மபாருத கண் அகன் பறந்தவல
விசும் பு ஆடு எருவை பசுந்தடி தடுப் பப்
பவகப் புலம் மரீஇய தவகப் மபருஞ் சிறப் பின் 5
குடுமிக் பகாமான் கண்டு,
மநடு நீ ர்ப் புற் வக நீ த்தனம் ைரற் பக.
சபாருளுலை: சில ைவளயல் கவள அணிந்த விறலிபய! நல் ல யாழ் , சிறிய ஆகுளி முரசு
ஆகியைற் வறப் பதவல முரசுடன் கட்டிக் மகாண்டு மசல் லுபைாமா, யாவனக் கூட்டம்
பபாரிடும் மபரிய பபார்களத்தில் ைானத்தில் பறக்கும் பருந் துகவள பமபல பறந்து
மசல் லாமல் தடுக்கும் பசுவமயான ஊன் துண்டங் கள் உள் ள பவகைர் நாட்டில்
மபாருந்திய, தவகவமயும் மபரிய சிறப் வபயும் உவடய முதுகுடுமிப் மபருைழுதிவயக்
கண்டு, நாம் உண்ணும் மிக்க நீ வரயுவடய கஞ் சிவயக் வகவிட்டு ைருைதற் கு ?
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சசாற் சபாருள் : நல் யாழ் - நல் ல யாழ் , ஆகுளி - சிறிய பவற, பதவலமயாடு மாக்கிவணயுடன் , சுருக்கி - கட்டிக் மகாண்டு, மசல் லாபமா - மசல் லுபைாமா, தில் - ஓர்
அவச, சில் ைவள விறலி - சில ைவளயல் கவள அணிந்த விறலி, களிற் றுக் கணம்
மபாருத கண் அகன் பறந்தவல - யாவனக் கூட்டம் பபாரிடும் மபரிய இடத்வதயுவடய
பபார்க்களம் , விசும் பு ஆடு எருவை - ைானத்தில் பறக்கும் பருந்து, பசுந்தடி பசுவமயான ஊன் , தடுப் ப - தடுக்க, பவகப் புலம் மரீஇய - பவகைர் நாட்டில்
மபாருந்திய, தவகப் மபருஞ் சிறப் பின் குடுமிக் பகாமான் கண்டு - தவகவமயும் மபரிய
சிறப் வபயும் உவடய முதுகுடுமிப் மபருைழுதிவயக் கண்டு, மநடு - மிக்க, நீ ர்ப் புற் வக நீ ர்க் கஞ் சி, நீ த்தனம் ைரற் பக - வகவிட்டு ைருைதற் கு
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புறநானூறு 67, பாடியேை் - பிசிைாந் லதயாை், பாடப் பட்வடான் - வகாப் சபருஞ்
வசாழன், திலை - பாடாை், துலற - இயன் சமாழி
அன் னச் பசைல் ! அன் னச் பசைல் !
ஆடு மகாள் மைன் றி அடு பபார் அண்ணல்
நாடு தவலயளிக்கும் ஒள் முகம் பபாலக்
பகாடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங் கும்
வமயல் மாவல யாம் வகயறுபு இவனயக் 5
குமரி அம் மபருந்துவற அயிவர மாந்தி,
ைட மவலப் மபயர்குவை ஆயின் , இவடயது
பசாழ நன் னாட்டுப் படிபன, பகாழி
உயர் நிவல மாடத்துக் குறும் பவற அவசஇ,
ைாயில் விடாது பகாயில் புக்கு, எம் 10
மபருங் பகாக் கிள் ளி பகட்க, இரும் பிசிர்
ஆந்வத அடியுவற எனிபன, மாண்ட நின்
இன் புறு பபவட அணியத் தன்
அன் புறு நன் கலம் நல் குைன் நினக்பக.
சபாருளுலை: அன் னச் பசைபல, அன் னச் பசைபல, மகால் லும் பபாரில் மைற் றி அவடந்து
நாட்வடக் காக்கும் அண்ணலின் ஒளியுவடய முகத்வதப் பபால் , இரு பக்கங் களும் கூடி

குவியும் நிலா விளங் கும் , மயக்கம் தரும் மாவல பநரத்தில் , நான் மசயலற் று
ைருந்துகின் பறன் . குமரியின் அழகிய துவறயில் அயிவர மீவன உண்டு, ைடக்பக உள் ள
இமயமவலக்கு நீ மசல் ைாய் ஆயின் , இவடயில் நல் ல பசாழ நாட்டின் கண் மசன் று
அவடந்தால் , உவறயூரில் உள் ள உயர்ந்த மாடத்தின் கண் உன் னுவடய சிறிய
மபட்வடயுடன் தங் கி, ைாயில் காைலருக்கு உணர்த்தி, தவடயின் றி அரண்மவனக்குள்
புகுந்து, என் னுவடய மன் னனான மபருங் பகாக் கிள் ளி பகட்குமாறு, "பிசிர் என் னும்
மபரிய ஊரின் ஆந் வத நின் அடிக்கண் உவறைான் " என் று கூறுைதாயின் ,
மாட்சிவமயுவடய உன் னுவடய இனிய மபட்வட அணிைதற் கு, தன் னுவடய நல் ல
அணிகலன் கவளக் மகாடுப் பான் உனக்கு.
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சசாற் சபாருள் : அன் னச் பசைல் - அன் னச் பசைபல, அன் னச் பசைல் - அன் னச் பசைபல,
ஆடு மகாள் மைன் றி அடு பபார் அண்ணல் - மகால் லும் பபாரில் மைற் றி அவடயும்
அண்ணல் , நாடு தவலயளிக்கும் - நாட்வடக் காக்கும் , ஒள் முகம் பபால - ஒளியுவடய
முகத்வதப் பபால் , பகாடு கூடு மதியம் - இரு பக்கங் களும் கூடி, முகிழ் நிலா விளங் கும் குவியும் நிலா விளங் கும் , வமயல் மாவல - மயக்கம் தரும் மாவல பநரம் , யாம்
வகயறுபு இவனய - யாம் மசயலற் று ைருந்த, குமரி அம் மபருந்துவற - குமரியின்
அழகிய துவறயில் , அயிவர மாந்தி - அயிவர மீவன உண்டு, ைட மவலப் மபயர்குவை
ஆயின் - ைடக்பக உள் ள மவலக்கு நீ மசல் ைாய் ஆயின் , இவடயது - இவடயில் , பசாழ
நன் னாட்டுப் படிபன - நல் ல பசாழ நாட்டின் கண் மசன் று அவடந்தால் , பகாழி - உவறயூர்,
உயர் நிவல மாடத்துக் குறும் பவற அவசஇ - உயர்ந்த மாடத்தின் கண் உன் னுவடய
சிறிய மபட்வடயுடன் தங் கி, ைாயில் விடாது - ைாயில் காைலருக்கு உணர்த்தி விடாது
தவடயின் றி, பகாயில் புக்கு - அரண்மவனக்குள் புகுந்து, எம் மபருங் பகாக் கிள் ளி பகட்க
- என் னுவடய மன் னனான மபருங் பகாக் கிள் ளி பகட்குமாறு, இரும் பிசிர் - பிசிர்
என் னும் மபரிய ஊர், ஆந்வத அடியுவற எனிபன - ஆந்வத நின் அடிக்கண் உவறைான்
என் று அல் லது நீ ஆந் வதயுவடய அடிக்கீழ் என் று, மாண்ட நின் இன் புறு பபவட அணிய மாட்சிவமயுவடய உன் னுவடய இனிய மபட்வட அணிைதற் கு, தன் அன் புறு நன் கலம் தன் னுவடய நல் ல அணிகலன் கள் , நல் குைன் நினக்பக - மகாடுப் பான் உனக்கு

புறநானூறு 74, பாடியேை் - வசைமான் கலைக்கால் இரும் சபாலற, திலை சபாதுவியல் , துலற - முதுசமாழிக் காஞ் சி
குழவி இறப் பினும் , ஊன் தடி பிறப் பினும் ,
ஆள் அன் று என் று ைாளின் தப் பார்,
மதாடர்ப்படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய
பகளல் பகளிர் பைளாண் சிறுபதம்
மதுவக இன் றி ையிற் றுத் தீத் தணியத் 5
தாம் இரந் து உண்ணும் அளவை,
ஈன் மபரா இை் உலகத்தாபன.
பாடல் பின்னைி: பசரமான் கவணக்கால் இரும் மபாவறயும் பசாழ மன் னன்
மசங் கணானும் மபரும் பவடயுடன் பபாரிட்டனர். பபாரின் முடிவில் பசரமான் பதாற் று,
வகது மசய் யப் பட்டுக் குடைாயிற் பகாட்டச் சிவறயில் அவடக்கப் பட்டான் . சிவறயில்
ஒருநாள் பசரமான் தாகமுற் று, காைலர்கவள நீ ர் மகாடுக்குமாறு பகட்டான் . பசரமாவன
அைமதிக்கும் படிச் சிவறக்காைலன் சில பநரம் கழித்து நீ ர் மகாண்டு ைந்து
மகாடுத்தான் . அைமானம் அவடந் த மன் னன் ைருந்திப் பாடிய பாடல் இது.

சபாருளுலை: குழந் வத பிறந் து இறந்தாலும் , உறுப் பில் லாத சவதப் பிண்டமாகப்
பிறந்தாலும் , அவதயும் ஒரு ஆளாகக் கருதி, ைாளால் மைட்டிக் காயம் மசய் து
புவதப் பார்கள் . அந்தக் குடியில் பிறந்த நான் பவகைரின் ைாள் பட்டு இறக்காமல் ,
சங் கிலியால் கட்டப் பட்ட நாவயப் பபால் துன் பத்தில் ஆழ் த்திய நட்பு இல் லாத
பவகைரின் உதவியால் கிவடக்கும் தண்ணீவர, ஒதுக்கும் மன ைலிவமயின் றி, ையிற் றுப்
பசிவயத் தணிக்க, வகபயந்தி இரந்து உண்ணும் நிவலயில் இருக்கின் பறன் . இப் படி
ைாழ் ைதற் காகைா இை் வுலகில் என் வன என் மபற் பறார் மபற் றனர்?

.o

rg

சசாற் சபாருள் : குழவி இறப் பினும் – குழந் வத இறந் தாலும் , ஊன் – தவச, தடி – தவச,
பிறப் பினும் – பிறந்தாலும் , ஆளன் மறன் று - ஒரு ஆள் இல் வல, என் று - என் று கருதி,
ைாளின் – ைாளிலிருந்து, தப் பார் - தப் ப மாட்டார்கள் , மதாடர்ப்படு – கட்டப் பட்டு,
பிவணக்கப் பட்டு, ஞமலியின் – நாவயப் பபால, இடர் – துன் பம் , படுத்து – மசய் து,
இரீஇய – இருத்திய, ஆழ் த்திய, பகள் அல் - நட்பு இல் லாத, பகளிர் – சுற் றி உள் ளைர்கள் ,
பைளாண் - உதவியால் ைரும் , சிறு பதம் - சிறு உணைானத் தண்ணீர,் மதுவக – ைலிவம,
இன் றி – இல் லாமல் , ையிற் றுத் தீ - ையிற் றின் தீ எனும் பசி, தணிய - தணிய, தாம் – தான் ,
இரந்து – வகபயந்தி பைண்டி, உண்ணும் - உணவு உண்ணும் , அளவை - அளவு
உவடயைவர, ஈன் மபரா – மபற் றார்களா, இை் உலகத்தாபன - இந்த உலகத்தில்
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புறநானூறு 75, பாடியேன் - வசாழன் நலங் கிள் ளி, திலை - சபாதுவியல் , துலற முதுசமாழிக் காஞ் சி
மூத்பதார் மூத்பதார்க் கூற் றம் உய் த்மதனப்
பால் தர ைந்த பழ விறல் தாயம்
எய் தினம் ஆயின் , எய் தினம் சிறப் பு என
குடி புரவு இரக்கும் கூரில் ஆண்வமச்
சிறிபயான் மபறின் , அது சிறந்தன் று மன் பன, 5
மண்டு அமர்ப் பரிக்கும் மதனுவட பநான் தாள்
விழுமிபயான் மபறுகுைன் ஆயின் , தாழ் நீ ர்
அறு கய மருங் கின் சிறு பகால் மைண் கிவட
என் றூழ் ைாடு ைறல் பபால நன் றும்
மநாய் தால் அம் ம, தாபன வமயற் று 10
விசும் பு உற ஓங் கிய மைண்குவட
முரசு மகழு பைந்தர் அரசு மகழு திருபை.
சபாருளுலை: தன் குடியில் உள் ள மூத்தைர்கவளக் கூற் றுைன் மகாண்டுச் மசன் றதால் ,
விதியாலும் பவழய மைற் றிகளாலும் அரசு உரிவமவய அவடந் து, தான்
தவலவமவயப் மபற் பறாம் என் று, தன் குடி மக்களிடம் அதிக ைரி பகட்கும் ஆண்வம
மிகுதியாக இல் லாத சிறிபயானின் மசயல் சிறப் பானது இல் வல.
துணிந் து பபாரிடும் மன எழுச்சியும் ைலிய முயற் சியும் உவடய சிறந்தைன் அரசு
உரிவமவயப் மபற் றான் ஆயின் , தாழ் ந்த நீ வரயுவடய ைற் றிய குளத்தில் ,
பகாவடக்காலத்தில் , மபரிதும் உலர்ந்த சுள் ளிவயப் பபான் ற சிறிய மநட்டி பபால் ,
மமன் வமயாக சுவமயற் றதாக இருக்கும் , ைானத்து ைவர உயர்ந்த குற் றமற் ற
மைண்குவடவயயும் முரவசயும் உவடய அம் மன் னனின் அரசாட்சி.

சசாற் சபாருள் : மூத்பதார் மூத்பதார்க் கூற் றம் உய் த்மதன - தன் குடியில் உள் ள
மூத்தைர்கவளக் கூற் றுைன் மகாண்டுச் மசன் றதால் , பால் தர ைந்த - விதியால்
தரப் பட்டு, பழ விறல் தாயம் எய் தினம் ஆயின் - பவழய மைற் றியால் அரசு உரிவம
அவடந்தால் , எய் தினம் சிறப் பு என - தவலவமவயப் மபற் பறாம் என் று, குடி புரவு
இரக்கும் - தன் குடி மக்களிடம் அதிக ைரி பகட்கும் , கூரில் ஆண்வமச் சிறிபயான் ஆண்வம மிகுதி இல் லாத சிறிபயான் , மபறின் - மபற் றால் , அது சிறந்தன் று - அது
சிறந்தது அன் று, மன் பன - அவச, மண்டு அமர்ப் பரிக்கும் மதனுவட பநான் தாள் துணிந் து பபாரிடும் மன எழுச்சியுடன் ைலிய முயற் சி , விழுமிபயான் - சிறந்தைன் ,
மபறுகுைன் ஆயின் - மபற் றால் , தாழ் நீ ர் அறு கய மருங் கின் - தாழ் ந்த நீ வரயுவடய
ைற் றிய குளத்தில் , சிறு பகால் மைண் கிவட - சிறிய மநட்டித் தண்டு, என் றூழ் ைாடு
ைறல் பபால - பகாவடயில் உலர்ந்த சுள் ளிவயப் பபால, நன் றும் மநாய் தால் - நன் கு
உலர்ந்து மமன் வமயாகி, அம் ம - அவச, தாபன - தாபன, வமயற் று - குற் றமற் று,
விசும் பு உற ஓங் கிய மைண்குவட - ைானத்து ைவர ஓங் கிய மைண்குவட, முரசு மகழு
பைந்தர் - முரசுவடய பைந்தர், அரசு மகழு திருபை - அரசாட்சி மபாருந்திய மசல் ைம்
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புறநானூறு 83, பாடியேை் - சபருங் வகாழி நாய் கை் மகள் நக்கை்லையாை்,
பாடப் பட்வடான் - வசாழன் வபாைலேக் வகாப் சபருநற் கிள் ளி, திலை - லகக் கிலள,
துலற - பழிச்சுதல்
அடி புவன மதாடு கழல் வம அணல் காவளக்கு என்
மதாடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ் சுைபல,
அடு பதாள் முயங் கல் அவை நாணுைபல,
என் பபால் மபரு விதுப் புறுக, என் றும்
ஒரு பால் படாஅது ஆகி 5
இரு பாற் பட்ட, இம் வமயல் ஊபர.

sa

பாடல் பின்னைி: பபார்த் திறவமயுவடய பசாழன் பபாரவைக்பகாப்
மபருநற் கிள் ளிக்கும் ஆமூர் மல் லனுக்கும் பபார் ஏற் பட்டது. இவளய ையது மன் னன் மீது
புலைர் நக்கண்வணயார் காதல் மகாண்டார். நக்கண்வணயாரின் காதல் ஒருதவலக்
காதலாக இருப் பதால் மூன் று பாடல் களும் (83, 84, 85) வகக்கிவளத் திவணவயச்
சார்ந்தவை ஆகும் .
சபாருளுலை: காலில் கட்டப் பட்ட புவனந்த வீரக் கழவலயும் கருவம நிறத் தாடிவய
உவடய இவளயைனான மன் னன் மபாருட்டு என் ைவளயல் கள் கழல் கின் றன. என்
அன் வனக்கு என் காதல் மதரிந்துவிடுபமா என் று அஞ் சுகிபறன் . மன் னனின்
பவகைவரக் மகால் லும் பதாவளத் தழுவுைதற் கு, அவையினர் முன் நாணுகின் பறன் .
என் வனப் பபால் மபரிதாக நடுங் குைதாக, ஒரு பக்கம் நிற் காது, இரு பிரிவினராக
இருக்கும் , இந்த மயங் கும் ஊர்.
சசாற் சபாருள் : அடி புவன மதாடு கழல் - காலில் கட்டப் பட்ட புவனந்த வீரக் கழல் , வம
அணல் காவளக்கு - கருவம நிறத் தாடிவய உவடய இவளயைன் மபாருட்டு , என் மதாடி
கழித்திடுதல் - என் ைவளயல் கழல் கின் றன, யான் யாய் அஞ் சுைபல - என் அன் வனக்கு
அஞ் சுகிபறன் , அடு பதாள் முயங் கல் - அைனது பவகைவரக் மகால் லும் பதாவளத்
தழுவுைதற் கு, அவை நாணுைபல - அவையினர் முன் நாணுகின் பறன் , என் பபால் -

என் வனப் பபால் , மபரு விதுப் புறுக - மபரிதாக நடுங் குைதாக, என் றும் ஒரு பால்
படாஅது ஆகி - ஒரு பக்கம் நிற் காது, இரு பாற் பட்ட - இரு பிரிவினராக இருக்கும் , இம்
வமயல் ஊபர - மயங் கும் இந்த ஊர்
பாடல் 11

rg

புறநானூறு 84, பாடியேை் - சபருங் வகாழி நாய் கன் மகள் நக்கை்லையாை்,
பாடப் பட்வடான் - வசாழன் வபாைலேக் வகாப் சபருநற் கிள் ளி, திலை - லகக் கிலள,
துலற - பழிச்சுதல்
என் ஐ புற் வக உண்டும் மபருந்பதாளன் பன,
யாபம புறஞ் சிவற இருந்தும் மபான் அன் னம் பம,
பபார் எதிர்ந்து என் ஐ பபார்க்களம் புகிபன,
கல் மலன் பபரூர் விழவுவட ஆங் கண்,
ஏமுற் றுக் கழிந் த மள் ளர்க்கு 5
உமணர் மைரூஉம் துவறய அன் னன் பன.
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சபாருளுலை: என் னுவடய தவலைன் நாடிழந்த ைறுவமயால் கூழ் பபான் ற உணவை
உண்டும் , மபரிய பதாவளயுவடயைனாக இருக்கின் றான் . நாபனா, அருகில் தடுப் புக்கு
அந்தப் புறத்தில் இருந் தும் , பசவலயால் மபான் நிறமாபனன் . பபாவர ஏற் று என்
தவலைன் பபார்க்களத்தில் புகுந்தால் , கல் மலன் னும் ஒலிவயயுவடய மபரிய
ஊரின் கண், அங் பக மசருக்குடன் ைரும் பவக மறைர்களுக்கு, உப் பு ைணிகர்கள் அஞ் சும்
கடினமான ைழிவயப் பபான் ற நிவலவம தான் .
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சசாற் சபாருள் : என் ஐ - என் னுவடய தவலைன் , புற் வக உண்டும் - கூழ் பபான் ற
உணவை உண்டும் , மபருந்பதாளன் பன - மபரிய பதாவளயுவடயைனாக
இருக்கின் றான் , யாபம - நாபன, புறஞ் சிவற இருந்தும் - தடுப் புக்கு அந்தப் புறத்தில்
இருந்தும் , மபான் அன் னம் பம - பசவலயால் மபான் நிறமாபனன் , பபார் எதிர்ந்து பபாவர ஏற் று, என் ஐ பபார்க்களம் புகிபன - என் தவலைன் பபார்க்களத்தில் புகுந்தால் ,
கல் மலன் பபரூர் விழவுவட - கல் மலன் னும் ஒலிவயயுவடய மபரிய ஊரின் கண்,
ஆங் கண் - அங் பக, ஏமுற் றுக் கழிந்த மள் ளர்க்கு - மசருக்குடன் ைரும் மறைர்களுக்கு,
உமணர் மைரூஉம் - உப் பு ைணிகர்கள் அஞ் சும் , துவற அன் னன் பன - ைழிவயப் பபான் ற
நிவலவம
பாடல் 12
புறநானூறு 85, பாடியேை் - சபருங் வகாழி நாய் கன் மகள் நக்கை்லையாை்,
பாடப் பட்வடான் - வசாழன் வபாைலேக் வகாப் சபருநற் கிள் ளி, திலை - லகக் கிலள,
துலற - பழிச்சுதல்
என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன் வமயானும் ,
என் ஐக்கு நாடு இஃது அன் வமயானும் ,
ஆடு ஆடு என் ப ஒரு சாபராபர,
ஆடன் று என் ப ஒரு சாபராபர,
நல் ல பல் பலார் இரு நன் மமாழிபய, 5
அம் சிலம் பு ஒலிப் ப ஓடி எம் இல்

முழா அவரப் பபாந் வத மபாருந்தி நின் று,
யான் கண்டனன் , அைன் ஆடாகுதபல.
சபாருளுலை: என் தவலைனுக்கு இது ஊர் இல் வல. என் தவலைனுக்கு நாடு இது
இல் வல. ஒரு சாரார் "மைற் றி, மைற் றி" என் றனர். "மைற் றி இல் வல" என் றனர் ஒரு
சாரார். நல் லைர்கள் பலர் கூறும் கூற் றுகளும் நல் லவையாக இருந்தன. என் னுவடய
அழகிய சிலம் புகள் ஒலிக்க, ஓடி ைந்து என் வீட்டில் உள் ள முரவசப் பபால் அடிமரம்
பருத்த பவன மரத்தில் சாய் ந்து நின் று, நான் கண்படன் , அைன் மைற் றி அவடந்தவத.
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சசாற் சபாருள் : என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன் வமயானும் - என் தவலைனுக்கு இது ஊர்
இல் லாவமயானும் , என் ஐக்கு நாடு இஃது அன் வமயானும் - என் தவலைனுக்கு நாடு இது
இல் லாவமயானும் , ஆடு ஆடு என் ப ஒரு சாபராபர - ஒரு சாரார் மைற் றி மைற் றி என் பர்,
ஆடன் று என் ப ஒரு சாபராபர - மைற் றி இல் வல என் பர் ஒரு சாரார், நல் ல பல் பலார் இரு
நன் மமாழிபய - நல் லைர்கள் பலர் கூறும் கூற் றுகளும் நல் லவையாக இருந் தன, அம்
சிலம் பு ஒலிப் ப - அழகிய சிலம் பு ஒலிக்க, ஓடி - ஓடி, எம் இல் முழா அவரப் பபாந் வத
மபாருந்தி நின் று - என் வீட்டில் முரவசப் பபால் அடிமரம் பருத்த பவன மரத்தில் சாய் ந் து
நின் று, யான் கண்டனன் - நான் கண்படன் , அைன் ஆடாகுதபல - அைன் மைற் றி
அவடந்தவத

