சங் க இலக் கியக் கல் வி மன்றம்
மூன்றாம் நிலல – ககான்லற
எளிய உலை: லைதேகி, சங் கை்
சங் க இலக் கிய நூல் கள்
எட்டுத் ததொகை நூல் ைகையும் பத்துப் பொட்டுைகையும் தைொண்டது சங் ை இலை்கியம் .
பகைய உகையொசிைியை்ைை் இந்த இலை்கியத்கதச் ‘சொன் ற ொை் தசய் யுை் ’ என் று
குறிப் பிட்டொை்ைை் . இதில் உை் ை பொடல் ைை் அைம் (உை் ) பு ம் (தெைி) என் இைண்டு
பகுதிைகைை் தைொண்டகெ. சங் ை இலை்கியம் இய ் கை இலை்கியமும் ஆகும் . பல
ெகை விலங் குைை் , ப கெைை் , பூச்சிைை் , மைங் ைை் , தசடிைை் , தைொடிைை் , மலை்ைை் , ெொன
இயல் குறிப் புைை் யொவும் அதில் உை் ைன.
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"ந ் றிகண நல் ல குறுந்ததொகை ஐங் குறுநூறு
ஒத்த பதி ் றுப் பத்து ஓங் கு பைிபொடல்
ை ் றிந்தொை் ஏத்தும் ைலிறயொடு அைம் பு ம் என் று
இத்தி த்த எட்டுத் ததொகை".
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எட்டுே்கோலக
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“முருகு தபொருநொறு பொணிைண்டு முல் கல
தபருகு ெைமதுகைை் ைொஞ் சி - மருவினிய
றைொலதநடு நல் ெொகட றைொல் குறிஞ் சி பட்டினப்
பொகல ைடொத்ததொடும் பத்து.”

sa

முதல் றதை்வு நிகலயொன முல் கல நிகலயில் 18 சங் ை நூல் ைகைப் ப ் றிய குறிப் பும் ,
திகணைகைப் ப ் றிய குறிப் பும் முதல் நிகலயொன முல் கலயில் உை் ைது.
“சங் ைப் புலெை்ை்குத் தமிை் மட்டும் தமொழி இல் கல. நிலங் ைை் , பொடலில் உை் ைெை்ைை் ,
உணை்வுைை் யொவுறம ஒரு தமொழிை்குை் அடங் கிய தமொழிைைொை ஆகின் ன” - தபைறிஞை்
ஏ. தக. இைாமானுஜன்
“சங் ை இலை்கியத்தின் அைப் பொடல் ைை் , உலகில் உருெொை்ைப் பட்ட மிைச் சி ந்த ைொதல்
பொடல் ைை் பலெ ் க ை் தைொண்டகெ” - கமில் சுகைல் லபில் (Kamil Zvelebil, Czech Sanskrit
and Tamil scholar)
முேல் நிலல - முல் லல:
முதல் றதை்வு நிகலயொன முல் கல நிகலயில் 18 சங் ை நூல் ைகைப் ப ் றிய குறிப் பும் ,
திகணைகைப் ப ் றிய குறிப் பும் முதல் நிகலயொன முல் கலயில் உை் ைது.
இைண்டாம் நிலல – குறிஞ் சி: இந்தை் குறிஞ் சி நிகலயில் தமொத்தம் 12 பொடல் ைை்
உை் ைன. றமலும் சங் ைை் ைொலத்தில் தமிைருடன் ைப் பல் மூலம் ெொணிைம் தசய் த
யெனை்ைை் (Ionians, Greeks), தமிைைம் மீது பகடதயடுத்த ெட நொட்டு றமொைியை்ைை் (Mauryas)
ஆகியெை்ைகைப் ப ் றிய பொடல் பகுதிைை் தபொருளுடன் உை் ைன. ஒெ் தெொரு
நிகலயிலும் சங் ை இலை்கியத்தின் பல் றெறு விெைங் ைகை நீ ங் ைை் ைொணலொம் .

மூன்றாம் நிலல - ககான்லற: இந்தை் தைொன் க நிகலயில் தமொத்தம் 14 பொடல் ைை்
உை் ைன. மடல் ஏறுதல் , தெறியொட்டம் , ைபிலை்-பொைி நட்பு, ஒைகெயொை்-அதியமொன் நட்பு,
பிசிைொந் கதயொை்-றைொப் தபருஞ் றசொைன் நட்பு ஆகியெ ் றின் பொடல் ைகை நீ ங் ைை்
ைொணலொம் .
மடல் பாடல் கள்
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மடல் ஏறுேல் - தகலென் தகலவிகய அகடய எெ் ெைறெொ முயன்றும் , முடியொமல்
றபொகும் நிகலயில் தகலவிகய அகடெத ் கு ஊைொை் எை் ளும் படியொை மடல் ஏ த்
துணிகின் ொன். பகன மைத்தின் மட்கடயொல் தசய் த குதிகையின் ைழுத்தில் மணிகயை்
ைட்டி, அதன் உடம் பில் துணிகயப் றபொை்த்தி, அதன் மீது ஏறி அமை்ந்து, ஆவிைம் பூ அல் லது
எருை்ைம் பூ அல் லது எலும் பு ஆகிய இெ ் றின் ஒன்றினொல் ததொடுத்த மொகலகயத் தன்
ைழுத்தில் அணிந் து தைொண்டு, ஊை்ை் குைந்கதைகை இழுை்ைச் தசய் து, அென் ததருவில்
தசல் ெொன். தபரும் பொன்கமயொன பொடல் ைை் தகலென் தகலவிகய அச்சுறுத்துெதொை
அகமந்திருை்கின் ன. ைலித்ததொகை என் நூலில் சில பொடல் ைைில் மட்டுறம அென்
ததருவி ் கு மடல் குதிகையுடன் ெருகின் ொன். மடல் ஏறுதல் என்பது ஆண்ைளுை்கு மட்டுறம
உைியது. ‘ைடலன்ன ைொமம் உைந் தும் மடறல ொப் தபண்ணின் தபருந்தை்ைது இல் ’ (திருை்கு ை்
1137). மிை ஆை் ந்தை் ைொதகல தெைிப் படுத்தும் மடல் ஏறுதகல, நொம் பை்தி இலை் கியத்திலும்
ைொணலொம் . கெணெ இலை்கியமொன திெ் யபிைபந்தத்தில் திருமங் கையொை் ெொரும்
நம் மொை் ெொரும் மடல் பொடல் ைகை இய ் றியுை் ைொை்ைை் . கசெ இலை்கியமொன
திருை்றைொகெயொைில் மொணிை்ைெொசைை் மடல் பொடல் ைகை இய ் றியுை் ைொை்.
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கமாே்ேம் 16 பாடல் கள் : குறுந்ததொகை 14, 17, 32, 173, 182, ந ் றிகண 146, 152, 220, 342, 377,
ைலித்ததொகை 58, 61, 138, 139, 140,141
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பாடல் 1
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குறுந் கோலக 32, அள் ளூை் நன்முல் லலயாை், குறிஞ் சி திலண - ேலலைன்
கசான்னது
பாடல் பின்னணி: றதொழியிடம் தன் னுகடய குக கயை் கூறி அெை் உடன் படொதகத
அறிந்த தகலென் , அெளுகடய உதவிகய விரும் பி, அெகை இைந்து நின் ொன் .
ைொகலயும் , பைலும் , கை அறு மொகலயும் ,
ஊை் துஞ் சு யொமமும் , விடியலும் என் றி,
தபொழுதிகட ததைியின் , தபொய் றய ைொமம்
மொ என மடறலொடு மறுகில் றதொன் றித்
தத ் த னத் தூ ் லும் பழிறய, 5
ெொை் தலும் பழிறய, பிைிவுதகல ெைிறன.
கபாருளுலை: ைொகலயும் , பைலும் , தசயல ் று இருை்கும் மொகலயும் , ஊை் தூங் கும் நடு
இைவும் , விடியும் தபொழுதும் , இகடறய உை் ை தபொழுதும் , ததைிெொைத் ததைிந்தொல்
அத்தகைறயொைின் ைொதல் உண்கமயொனது இல் கல. பகன மடல் குதிகையில் ஏறி நொன்
ததருவில் தசன் ொல் ைண்டிப் பொை இழிெொன றபச்சும் , பழியும் ஏ ் படும் . இந்த நிகலயில் ,
அெைிடமிருந் து பிைிந் தொல் , ெொை் ெதும் பழி தொன் .
கசாற் கபாருள் : ைொகலயும் பைலும் - ைொகலயும் பைலும் , கை அறு மொகலயும் தசயல ் று இருை்கும் மொகலயும் , ஊை் துஞ் சு யொமமும் - ஊை் உ ங் கும் நடு

இைவிலும் , விடியலும் - விடியும் தபொழுதும் , என் றி தபொழுதிகட - என் இகடயில் உை் ை
தபொழுதிலும் , ததைியின் - ததைிெொைத் ததைிந்தொல் , தபொய் றய ைொமம் - ைொதல்
உண்கமயொனது இல் கல, மொ என மடறலொடு - குதிகையின் மடலுடன் , மறுகில் றதொன் றி
- ததருவில் றதொன் றி, தத ் த ன - ததைிெொை, தூ ் லும் - ெம் புப் றபச்சும் , பழிறய
- பழிறய, ெொை் தலும் பழிறய - ெொை் ெதும் பழி தொன் , பிைிவுதகல ெைிறன - நொன்
அெைிடமிருந் து பிைிந் தொல்
பாடல் 2
குறுந் கோலக 182, மடல் பாடிய மாேங் கீைனாை், குறிஞ் சிே் திலண - ேலலைன்
ேன் கநஞ் சிடம் கசான்னது, தோழி தகட்கும் படியாக
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விழுத்தகலப் தபண்கண விகையல் மொமடல்
மணி அணி தபருந்தொை் மைபின் பூட்டி,
தெை் என் பு அணிந் து, பி ை் எை் ைத் றதொன் றி,
ஒரு நொை் மருங் கில் தபரு நொண் நீ ை்கித்
ததருவின் இயலவும் தருெது தைொல் றலொ, 5
ைலிை் ந்து அவிை் அகச நகடப் றபகத
தமலிந்திலை் நொம் விட ் கு அகமந்த தூறத?
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பாடல் பின்னணி: தன் னுகடய குக கயத் றதொழி மறுத்ததொல் , "தகலவியும் இைங் கிை்
குக நயந்திலை் . றதொழியும் உடன் படவில் கல. ஆைறெ நொன் மடல் ஏறுறென் " என் று
தகலென் தன் தநஞ் சிடம் தசொன் னது.
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கபாருளுலை: அைகுடன் விைங் கும் அகசந் த நகடகயயுகடய தகலவியின் தநஞ் சம்
தநகிைவில் கல. நொன் அெைிடம் விடுெத ் கு ஏ ் தூது, சி ந்த உச்சிகயயுகடய
பகனயின் முதிை்ந்த மடலொல் தசய் த குதிகைை்கு மணிைை் அணிந்த தபைிய
மொகலகயச் சூட்டி, தெை் கை எலும் பினொல் தசய் த மொகலகய நொன் அணிந் து
தைொண்டு, பி ை் இைழும் படி அந்த மடல் குதிகையின் றமல் ஏறி ஒரு நொைில் என்
நொணத்கத விட்டு விட்டுத் ததருவில் தசல் ெது தொன் . அெ் ெொறு தசன் ொல் நொன் அெகை
அகடய முடியுமொ?
கசாற் கபாருள் : விழுத்தகலப் தபண்கண - சி ந்த உச்சிகயயுகடய பகன, விகையல்
மொ மடல் - முதிை்ந்த தபைிய மடலொல் தசய் த குதிகை, மணி அணி தபருந்தொை் - மணிைை்
அணிந்த தபைிய மொகல, மைபின் பூட்டி - முக ப் படி அணிந் து, தெை் என் பு அணிந் து தெை் கை எலும் கப (மொகலகய) அணிந் து, பி ை் எை் ை - பி ை் இைை, றதொன் றி - றதொன் றி,
ஒரு நொை் மருங் கில் - ஒரு நொைில் , தபரு நொண் நீ ை்கி - தபைிய நொணத்கத விட்டு விட்டு,
ததருவின் இயலவும் தருெது தைொல் றலொ - ததருவின் ைண் தசல் லவும் தருெறதொ,
ைலிை் ந்து அவிை் அகச நகடப் றபகத - அைகு ஒழுகும் விைங் கும் அகசந்த
நகடகயயுகடய தகலவி, தமலிந்திலை் - தநஞ் சம் தநகிை் ந்து இலை் , நொம் விட ் கு
அகமந்த தூறத - நொம் அெைிடம் விடுத ் கு அகமந்த தூது
கைறியாட்டம்
தைலனும் கைறியாட்டமும் – தகலவி, தகலெனுை்ைொை ஏங் கி, உடல் தமலிகின் ொை் .
மிகுந்த ெருத்தத்தில் ஆை் கின் ொை் . அெை் உடம் பில் மஞ் சை் நி ப் பசகலப் புை் ைிைை்
பைவுகின் ன. உடல் தமலிந்ததொல் கையில் அணிந்த ெகையல் ைை் கீறை விழுகின் ன.
தகலவியின் ைொதகலப் ப ் றி அறியொத தொயும் , தசவிலித்தொயும் , மிைவும் ெருந்தி,

ைட்டுவிச்சி என் கி குறிதசொல் லும் தபண்கண அகைத்து ெருெொை்ைை் . ைட்டுவிச்சி
தகலவியின் உடல் நிகலை்குை் ைொைணம் முருைனின் அணங் கு (முருைனின் சினம் ) என் று
அறிவிப் பொை் . அெை் றெலகன (முருைன் பூசொைி) அகைத்து ெந்து முருைனின் சினத்கதத்
தணிை்ை றெண்டும் என் றும் கூறுெொை் . றெலன் அெை்ைை் இல் லத்தி ் கு ெந்து
தெறியொட்டத்கத நடத்துெொன் . வீட்டின் முன் மு ் த்தில் புதிய மணல் இடப் படும் .
அங் குப் பந்தல் ைட்டி அகத மலை்ைைொல் அலங் ைைிப் பொை்ைை் . பக அடிை்ைப் படும் .
இகசை் ைருவிைை் ெொசிை்ைப் படும் . றெலன் ைடம் பமொகலகய அணிந்து தெறியொட்டம்
ஆடுெொன் . அென் குட்டி ஆடு ஒன் க ப் பலியிட்டு அகத முருைனுை்குத் திகனயுடன்
பகடப் பொன் . அென் ைைங் கு விகதைகைத் தகையில் சித டித்து, அகெ விழும்
விதத்கதப் பொை்த்து, அதன் மூலம் என் ன நிைழுதமன் று கூறுெொன் . தொயத்து ஒன் க த்
தகலவியின் கைைைில் ைட்டுெொன் . தகலவியின் றசொை்வி ் ைொன உண்கமை்
ைொைணத்கத அறிந் த தகலவியும் றதொழியும் குறும் புடன் தெறியொட்டத்கதப் ப ் றித்
தமை்குை் றபசிை் தைொை் ெொை்ைை் .
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கமாே்ேம் 45: ஐங் குறுநூறு 241-250, குறுந்ததொகை 53, 105, 111, 263, 318, 360, 362, 366,
ந ் றிகண 34, 47, 51, 173, 268, 282, 288, 322, 342, 376, அைநொனூறு 22, 98, 114, 138, 182, 242, 292,
370, 388, பைிபொடல் 5, 9, குறிஞ் சிப் பொட்டு 169-175, திருமுருைொ ் றுப் பகட 222, 227-249,
மகலபடுைடொம் 149-150, 283-284, பட்டினப் பொகல 155-158
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பாடல் 3

iy

குறுந் கோலக 111, தீன்மதி நாகனாை், குறிஞ் சிே் திலண - தோழி கசான்னது,
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பாடல் பின்னணி: தகலென் தடுப் புை்குப் பின் இருப் பகத அறிந் த றதொழி, அென்
றைட்கும் படியொைத் தகலவியிடம் கூறுகின் ொை் .
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தமன் றதொை் தநகிை் த்த தசல் லல் றெலன்
தென் றி தநடுறெை் என் னும் , அன் கனயும்
அதுதென உணரும் ஆயின் , ஆயிகடை்
கூகை இரும் பிடிை் கை ைைந்தன் ன
றைை் இரும் துறுைல் தைழுமகல நொடன் 5
ெல் றல ெருை றதொழி, நம்
இல் றலொை் தபரு நகை ைொணிய சிறிறத.
கபாருளுலை: றதொழி! ைைிய சிறு தபண் யொகனைை் தும் பிை்கையின் றி இருப் பது
றபொல் றதொன் றும் ைைிய நி த்கதயுகடய தபைிய பொக ைை் உகடய நொட்டெனொன உன்
ைொதலன் இப் தபொழுது விகைந் து நம் வீட்டி ் கு ெந்தொல் , மிைவும் றெடிை்கையொை
இருை்கும் . உன் தமன் கமயொன றதொை் ைை் தநகிை் ந்ததொல் , அது முருைனொல் ஏ ் பட்டது
என் று எண்ணி, உன் அன் கன முருைன் றைொவில் பூசொைியொன றெலகன இங் கு அகைத்து
இருை்கின் ொை் .
கசாற் கபாருள் : தமன் றதொை் - தமன் கமயொன றதொை் ைை் , தநகிை் த்த தசல் லல் தமலியச் தசய் தல் , றெலன் - முருைன் றைொவில் பூசொைி, தென் றி - தெ ் றி, தநடுறெை் தநடிய முருைன் , என் னும் அன் கனயும் - என் று எண்ணும் தொய் , அதுதென உணரும்
ஆயின் - அதுதென் று நிகனப் பொை் ஆயின் , ஆ இகட - அந்த றெகையில் , கூகை சிறிய, இரும் பிடி - ைைிய தபண் யொகன, கை ைைந்தன் ன - தும் பிை்கை மக ந் தகதப்
றபொல் , றைை் இரும் – ைைிய நி த்கதயுகடய, தபைிய, துறுைல் - தபைிய பொக , தைழு
மகல - உகடய மகல, நொடன் - நொட்டென் , ெல் றல ெருை - விகைந்து ெந்து, றதொழி -

றதொழி, நம் - நம் முகடய, இல் றலொை் - இல் லத்தில் உை் றைொை், தபரு நகை - தபைிய
சிைிப் பு, ைொணிய - ைொண, சிறிறத - சிறிது றநைம்
பாடல் 4
குறுந் கோலக 362, தைம் பற் றூை்க் கண்ணன் கூே்ேனாை், குறிஞ் சிே் திலண தோழி தைலனிடம் கசான்னது
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முருகு அயை்ந்து ெந்த முதுெொய் றெல!
சினெல் ஓம் புமதி! வினவுெது உகடறயன் !
பல் றெறு உருவில் சில் அவிை் மகடதயொடு
சிறு மறி தைொன் று, இெை் நறு நுதல் நீ வி,
ெணங் கிகன தைொடுத்தியொயின் , அணங் கிய
விண் றதொய் மொ மகலச் சிலம் பன்
ஒண் தொை் அைலமும் உண்ணுறமொ பலிறய?
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பாடல் பின்னணி: தகலவியின் றநொய் முருைனொல் ெந்தது எனை் ைருதித் தொய்
தெறியொட்டத்தி ் கு ஏ ் பொடு தசய் கின் ொை் . தெறியொடும் றெலகன றநொை்கி, றதொழி
றபசுகின் ொை் .
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கபாருளுலை: முருைகன ெழிபட்டு ெந்த அறிவு ெொய் ந்த றெலறன! என் மீது சினம்
தைொை் ெகதை் ைொப் பொயொை! உன் கனை் றைட்பது ஒன் று உகடறயன் . பல் றெறு
நி த்கதயுகடய சில றசொ ் க யுகடய பலியுடன் , சிறிய ஆட்டுை்குட்டிகயை் தைொன் று,
தகலவியின் நறுமணமுகடய தந ் றிகயத் தடவி, முருைகன ெணங் கி, பலியொைை்
தைொடுப் பொயின் , இெகைத் துன் புறுத்திய, ெொனத்கதத் றதொய் ை்கும் தபைிய மகலயின்
தகலெனின் ஒைியுகடய மொகலகய அணிந்த மொை்பு, நீ தைொடுை்கும் பலிகய
உண்ணுறமொ?
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கசாற் கபாருள் : முருகு அயை்ந்து ெந்த - முருைகன ெழிபட்டு ெந்த, முதுெொய் றெல அறிவு ெொய் ந்த றெலறன, சினெல் ஓம் புமதி - சினம் தைொை் ெகதை் ைொப் பொயொை,
வினவுெது உகடறயன் - உன் கனை் றைட்பது ஒன் று உகடறயன் , பல் றெறு உருவின் பல் றெறு நி த்கதயுகடய, சில் அவிை் மகடதயொடு - சில றசொ ் க யுகடய பலியுடன் ,
சிறு மறி தைொன் று - சிறிய ஆட்டுை்குட்டிகயை் தைொன் று, இெை் நறு நுதல் நீ வி தகலவியின் நறுமணமுகடய தந ் றிகயத் தடவி, ெணங் கிகன தைொடுத்தியொயின் முருைகன ெணங் கிப் பலியொைை் தைொடுப் பொயின் , அணங் கிய - இெகைத் துன் புறுத்திய,
விண் றதொய் - ெொனத்கதத் றதொய் ை்கும் , மொ மகலச் சிலம் பன் - தபைிய மகலயின்
தகலென் , ஒண் தொை் அைலமும் - ஒைியுகடய மொகலகய அணிந் த மொை்பும் ,
உண்ணுறமொ பலிறய - நீ தைொடுை்கும் பலிகய உண்ணுறமொ
சங் க இலக் கியே்தில் நட்பு
ஒளலையாை் - அதியமான் நட்பு
அதியமொன் தநடுமொன் அஞ் சி அதியை் குடியில் பி ந்தெை். இெை் தமிைைத்தின் தைடூைில்
(தை்மபுைி) ஆட்சி தசய் த ைகடதயழு ெை் ைல் ைளுை் ஒருெை். குதிகைமகல என் மகல
இெருகடய நொட்டில் இருந்தது. தமிைைத்துை்குை் ைரும் கபை் தைொண்டு ெந்த தபருகம
இெகைறய சொரும் . ஒைகெயொைின் மீது மிகுந் த மைியொகத தைொண்டறதொடு இருெரும்

நல் ல நண்பை்ைைொைவும் இருந்தனை். ஆயுகை நீ ட்டிை்கும் தநல் லிை்ைனிகய தொன்
உண்ணொமல் ஒைகெயொை்ை்குத் தந்தெை் அதியமொன் . ததொண்கடமொன் என் குறுநில
மன் னன் அதியமொனுடன் றபொை்ப் புைிய எண்ணினொன் . அப் தபொழுது ஒைகெயொை்
அெகன அணுகி அெனிடம் தி கமயொைப் றபசி றபொகைத் தடுத்தொை். ஆனொல் றெறு ஒரு
றபொைில் றசை மன் னைொல் அதியமொன் தைொல் லப் பட்டொை். ஒைகெயொை் அதியமொன் நட்பு
நீ ண்ட ைொல ெைலொ ் க உகடயது. ஒைகெயொை் அதியமொனின் மைன் தபொகுட்தடழினி
பி ந்து அென் அைசொட்சிகய ஏ ் கும் ெகை உடன் இருந்தொை்.
பாடல் 5
புறநானூறு 92, பாடியைை் - ஔலையாை், பாடப் பட்தடான் - அதியமான் கநடுமான்
அஞ் சி, திலண - பாடாண், துலற - இயன் கமாழி
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யொதைொடும் தைொை் ைொ, தபொழுததொடும் புணைொ,
தபொருை் அறிெொைொ, ஆயினும் தந் கதயை்ை்கு
அருை் ெந்தனெொல் புதல் ெை் தம் மைகல,
என் ெொய் ச் தசொல் லும் அன் ன, ஒன் னொை்
ைடி மதில் அைண் பல ைடந்து 5
தநடுமொன் அஞ் சி நீ அருைல் மொற .
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பாடல் பின்னணி: நீ ண்ட ைொலம் உயிை்ெொைச் தசய் யும் அைிய தநல் லிை் ைனிகயப்
தப ் அதியமொன் , அகத ஒைகெை்கு ெைங் ை, அப் பண்கபை் ைண்டு வியந்த
ஒைகெயொை் அதியமொகனப் புைை் ந்து இய ் றிய பொடல் இது.
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கபாருளுலை: குைந் கதைைின் மைகலதமொழி யொை் இகசறயொடு
தபொருந்தொது. ைொலத்றதொடும் தபொருந்தொது. தபொருகை அறிெத ் கும்
இயலொது. அெ் ெொறு இருப் பினும் , தந் கதயை்ை்கு அம் மைகலச் தசொ ் ைை் குைந் கதைை்
மீது அன் கப ெைெகைை்கின் ன.

sa

ைொெல் மிகுந்த மதில் ைகைை் தைொண்ட றைொட்கடைை் பலெ ் க தென் அதியமொன்
தநடுமொன் அஞ் சிறய! என் தசொ ் ைளும் குைந் கதயின் மைகலச் தசொ ் ைகைப்
றபொன் கெ, நீ அருை் மிகுந்து (ஒரு தந் கதகயப் றபொல் ) இருப் பதொல் .
கசாற் கபாருள் : யொதைொடும் தைொை் ைொ - யொழிகசயுடன் ஒத்து
ெைொது, தபொழுததொடும் புணைொ – ைொலத்றதொடும் தபொருந்தொது, தபொருை் அறிெொைொ
- தபொருகை அறிய இயலொது, ஆயினும் – ஆனொலும் , தந் கதயை்ை்கு – தந்கதைளுை்கு,
அருை் ெந்தனெொல் – அருகை ெைெகைை்கின் ன, புதல் ெை் தம் மைகல - தம்
குைந் கதைைின் மைகல, என் ெொய் ச் தசொல் லும் - என் ெொயிலிருந் து ெரும் தசொ ் ைளும் ,
அன் ன - றபொல, ஒன் னொை் – பகைெை், ைடி – ைொெல் , மதில் – மதில் சுெை், அைண் –
றைொட்கட, பல – பலெ ் க , ைடந் து – தென் று, தநடுமொன் அஞ் சி – அதியமொன்
தநடுமொன் அஞ் சிறய, நீ அருைல் மொற – நீ அருை் ெதொல்
பாடல் 6
புறநானூறு 94, பாடியைை் - ஔலையாை், பாடப் பட்தடான் - அதியமான் கநடுமான்
அஞ் சி, திலண - ைாலக, துலற - அைச ைாலக

பாடல் பின்னணி: தபருஞ் சகபயில் அைசை்ைை் சூை இருப் பினும் , றபொை்ை்ைைத்தில்
பகடைை் சூை இருப் பினும் , ஔகெயொருை்கும் ம ் புலெை்ைளுை்கும் இன் முைமும் ,
இன் தசொல் லும் உகடயெனொய் இருை்கும் அதியமொன் தநடுமொன் அஞ் சியின் பண்கபை்
குறித்து ஔகெயொை் இய ் றிய பொடல் இது.
ஊை்ை் குறு மொை்ைை் தெண் றைொடு ைைொஅலின் ,
நீ ை்த் துக படியும் தபருங் ைைிறு றபொல,
இனிகய தபரும எமை்றை, ம ் று அதன்
துன் அருங் ைடொஅம் றபொல
இன் னொய் தபரும, நின் ஒன் னொறதொை்ை்றை. 5
கபாருளுலை: தபருமொறன! தன் னுகடய தெண்கமயொன தந்தங் ைகை, ஊைில் உை் ை
சிறுெை்ைை் ைழுவுெதொல் , நீ ை்த்துக யில் அமை்ந்திருை்கும் தபைிய யொகனகயப் றபொன் று
நீ எங் ைளுை்கு இனிகமயொனென் . ஆனொல் , உன் பகைெை்ை்கு நீ தநருங் குெத ் கு
இயலொத மத யொகனகயப் றபொல் துன் பம் தைொடுப் பென் .
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கசாற் கபாருள் : ஊை் - ஊைில் உை் ை, குறு மொை்ைை் – சிறு பிை் கைைளுை்கு, தெண்றைொடு
- தெண்கமயொன தந் தம் , ைைொஅலின் - ைழுவுெதொல் , நீ ை்த்துக - நீ ை் நிகலயின்
ைகையில் , படியும் – படிந்து இருை்கும் , அமை்ந்திருை்கும் , தபருங் ைைிறு - தபைிய ஆண்
யொகன, றபொல – றபொல, நீ இனிகய – நீ இனியென் , தபரும – தபருமைறன, எமை்றை –
எங் ைளுை்கு, ம ் று அதன் - ஆனொல் அதனுகடய, துன் - தநருங் ை, அருங் - அைிய, ைடொஅம்
- மதம் தைொண்ட நிகல, றபொல - றபொல, இன் னொய் - துன் பம் அைிப் பொய் , தபரும –
தபருமைறன, நின் – உனது, ஒன் னொறதொை்ை்றை - பகைெை்ைளுை்கு (ஒன் னொறதொை் பகைெை்)

ai

பாடல் 7

sa

ng

புறநானூறு 101, பாடியைை் - ஔலையாை், பாடப் பட்தடான் - அதியமான் கநடுமான்
அஞ் சி, திலண - பாடாண், துலற - பைிசில் கடாநிலல
பாடல் பின்னணி: ஔகெயொைின் மீது மிை்ை மதிப் பும் , அெைது பொடல் ைை் மீது மிகுந்த
விருப் பமும் தைொண்டென் அதியமொன் தநடுமொன் அஞ் சி. ஒருமுக , ஒைகெயொை்
அதியமொனிடம் பைிசில் றெண்டி அெனிடம் தசன் று பொடினொை். அதியமொன் பைிசிகல
உடறன ெைங் ைொது ைொலம் தொை் த்தினொன் . ைொலதொமதம் ஆனொலும் அதியமொன் நிச்சயம்
பைிசைிப் பொன் என் று தன் தநஞ் சிடம் கூறுகின் ொை் ஔகெயொை்.
ஒரு நொை் தசல் லலம் , இரு நொை் தசல் லலம் ,
பல நொை் பயின் று பலதைொடு தசல் லினும் ,
தகல நொை் றபொன் விருப் பினன் மொறதொ,
அணி பூண் அணிந்த யொகன இயல் றதை்
அதியமொன் பைிசில் தபறூஉங் ைொலம் 5
நீ ட்டினும் நீ ட்டொது ஆயினும் , யொகன தன்
றைொட்டு இகட கெத்த ைெைம் றபொலை்
கையைத்தது, அது தபொய் ஆைொறத,
அருந்த ஏமொந்த தநஞ் சம்
ெருந்த றெண்டொ, ெொை் ை அென் தொறை. 10

கபாருளுலை: ஒரு நொை் அல் ல, இைண்டு நொட்ைை் அல் ல, நொன் பலறைொடு கூடிப் பல
நொட்ைை் ததொடை்ந்து தசன் றபொதும் முதல் நொை் றபொல அன் பு தசய் தென் அென் .
அைகிய அணிைலன் ைை் அணிவிை்ைப் பட்ட யொகனகயயும் , நன் கு புகனயப் பட்ட
றதகையும் தைொண்ட அதியமொன் அஞ் சியிடமிருந்து பைிசில் தபறும் ைொலம் நீ ண்டதொை
இருந்தொலும் , இல் லொவிட்டொலும் யொகனயின் தந்தங் ைளுை்கு இகடயில் கெை்ைப் பட்ட
உணவுை் ைெைம் எப் படித் தெ ொமல் யொகனை்கு உணெொைச் தசன் று றசருறமொ
அதுறபொல் அதியமொனின் பைிசிலும் தெ ொமல் நம் கைைகை ெந்து அகடயும் . அகத
விருப் பத்துடன் எதிை் றநொை்கி இருை்கும் தநஞ் றச! நீ ெருந்த றெண்டொம் ! அதியமொனின்
முய ் சி ெொை் ை!
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கசாற் கபாருள் : ஒருநொை் – ஒருநொை் , தசல் லலம் - தசல் லவில் கல நொன் , இருநொை் இைண்டு நொட்ைை் , தசல் லலம் - தசல் லவில் கல நொன் , பல நொை் - பல நொட்ைை் , பயின் று ததொடை்ந்து தசன் று, பலதைொடு தசல் லினும் – பலருடன் தசன் ொலும் , தகல நொை் - முதல்
நொை் , றபொன் – றபொன் று, விருப் பினன் - அன் பு தசய் தொன் , மொறதொ - அகசச் தசொல் ,
அணி - அைகிய, பூண் – அணிைலன் , அணிந்த - சூடிய, யொகன – யொகன, இயல் றதை்
- நன் கு புகனயப் பட்ட றதை், இயலும் றதை், அதியமொன் - அதியமொன் தநடுமொன் அஞ் சி,
பைிசில் – பைிசு, தபறூஉங் ைொலம் - தபறும் ைொலம் , நீ ட்டினும் – நீ ண்டொலும் , நீ ட்டொது நீ ண்டு இல் லொது, ஆயினும் – ஆனொலும் , யொகன தன் – யொகனயின் , றைொட்டு –
தந்தங் ைை் , இகட – இகடறய, கெத்த – கெத்த, ைெைம் - யொகனயின் உணவுை் ைெைம் ,
றபொல – றபொல, கையைத்து - கையினுை் - உை் றை), அது - அந் த பைிசு, தபொய் ஆைொறத தபொய் ஆைொது, அருந்த – உண்ண, தப ் றுை் தைொை் ை, ஏமொந்த – விரும் பிய, தநஞ் சம் –
தநஞ் சம் , மனது, ெருந் த றெண்டொ – ெருத்தம் றெண்டொம் , ெொை் ை - ெொை் ை, அென் –
அதியமொன் , தொறை - முய ் சி
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புறநானூறு 232, பாடியைை் - ஔலையாை், பாடப் பட்தடான் - அதியமான் கநடுமான்
அஞ் சி, திலண - கபாதுவியல் , துலற - லகயறு நிலல
பாடல் பின்னணி: அதியமொன் இ ந்த பி கு, அென் நிகனெொை நட்டிய நடுைல் லில்
மயில் றதொகை சூட்டி, மதுகெப் பகடத்து ெழிபட்டனை். அப் தபொழுது அதியமொகன
நிகனவு கூை்ந்து தம் ெருத்தத்கத இப் பொடலில் கூறுகின் ொை் ஔகெயொை்.
இல் லொகியறைொ ைொகல மொகல,
அல் லொகியை் யொன் ெொழும் நொறை,
நடுைல் பீலி சூட்டி நொை் அைி
சிறு ைலத்து உகுப் பவும் தைொை் ென் தைொல் றலொ,
றைொடு உயை் பி ங் கு மகல தைழீஇய 5
நொடு உடன் தைொடுப் பவும் தைொை் ைொறதொறன?
கபாருளுலை: ைொகலயும் மொகலயும் இனி இல் லொமல் றபொைட்டும் ! என் ெொை்
நொட்ைளும் இனி இல் லொமல் றபொைட்டும் ! உயை்ந்த சிைைங் ைகையுகடய ஒைிரும் மகல
தபொருந்திய நொட்கடை் தைொடுத்தொலும் தப ் றுை் தைொை் ைொதெனொகிய அதியமொன் , தன்
நடுைல் லின் றமல் மயிலி கு சூட்டி, நொைினொல் ெடிைட்டப் பட்டை் ைை் கைச் சிறிய ைலத்தில்
தைொடுத்தொல் ஏ ் றுை் தைொை் ெொறனொ?

கசாற் கபாருள் : இல் லொகியறைொ - இல் லொமல் றபொைட்டும் , ைொகல மொகல - ைொகலயும்
மொகலயும் , அல் லொகியை் - பயனில் லொது றபொைட்டும் , யொன் ெொழும் நொறை - நொன் ெொழும் நொட்ைை் , நடுைல் - வீைனுை்ைொை நடப் படும் நிகனவுை்ைல் , பீலி - மயில் இ கு,
சூட்டி – அணிவித்து, நொை் அைி - நொைினொல் அைிை்ைப் பட்ட, நொைினொல் ெடிைட்டப் பட்ட
(ைை் கை), சிறு ைலத்து – சிறிய ைலத்தில் , சிறிய கிண்ணத்தில் , உகுப் பவும் - ெொை்ை்ைவும் ,
தைொை் ென் தைொல் றலொ - ஏ ் றுை் தைொை் ெொறனொ, றைொடு – சிைைம் , உயை் – உயை்ந்த,
பி ங் கு மகல - ஒைிரும் மகல, தைழீஇய நொடு - தபொருந்திய நொடு, உடன் - முழுெதும் ,
தைொடுப் புவும் – தைொடுத்தொலும் , தைொை் ைொறதொறன – தப ் றுை்தைொை் ைொதென்
கபிலை் - பாைி நட்பு
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ைகடதயழு ெை் ைல் ைளுை் ஒருெைொன பொைி ப ம் பு மகலகயயும் அகதச் சூை் ந்த
இடத்கதயும் ஆண்ட குறுநில மன் னன் . ப ம் புமகல இப் தபொழுது பிைொன் மகல என் று
அகைை்ைப் படுகி து. அெருகடய நொட்டில் 300 சி ் றூை்ைை் இருந்தன. றெைிை் குலத்தில்
பி ந்த அெை் றெை் பொைி என் று அகைை்ைப் பட்டொை். ைொ ் றில் அகலந் த
முல் கலை்தைொடியின் மீது அருை் தைொண்டு அது படரும் தபொருட்டுத் தன் னுகடய றதகைை்
தைொடுத்தெை். புலெை் ைபிலை் அெருகடய தநருங் கிய நண்பை். றசை, றசொை, பொண்டிய
மன் னை்ைை் ப ம் புமகலகயச் சூை் ந்து றபொைிட ெந்தறபொது ைபிலை் அெை்ைைிடம் தசன் று
றபொகைத் தவிை்ை்குமொறு றைட்டுை்தைொண்டொை். அெை்ைை் ஏ ் றுை்தைொை் ைொமல் பொைிகய
நயெஞ் சமொைை் தைொன் னை். ைபிலை் பொைியின் இரு தபண்ைகைத் தன் னுகடய
தபண்ைைொை ஏ ் றுப் றபணினொை். அெை்ைளுை்குத் திருமணம் தசய் து கெத்தொை்.
அதன் பின் உயிை் நீ த்தொை்.
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பாடல் 9
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புறநானூறு 108, பாடியைை் - கபிலை், பாடப் பட்தடான் - தைள் பாைி, திலண
- பாடாண், துலற - இயன் கமாழி

sa

பாடல் பின்னணி: ப ம் பு மகலயின் 300 ஊை்ைகையும் பைிசில் றெண்டிப் பொடி
ெந்தெை்ைளுை்குை் தைொகடயொை அைித்துவிட்ட பொைி, தன் கனறய தைொகடயொை அைிை்ைத்
துணிெொன் என் று பொைியின் தைொகட ெண்கமகயப் புைை் ந்து ைபிலை் இய ் றிய பொடல்
இது.
கு த்தி மொட்டிய ெ
் ைகடை் தைொை் ைி
ஆைம் ஆதலின் , அம் புகை அயலது
சொைல் றெங் கைப் பூஞ் சிகனத் தெழும்
ப ம் பு பொடினை் அதுறெ அ ம் பூண்டு
பொைியும் பைிசிலை் இைப் பின் , 5
ெொறைன் என் னொன் , அெை் ெகையன் றன.
கபாருளுலை: கு த்தி எைித்த ைொய் ந்த சந்தனை் தைொை் ைியொல் தெைிப் பட்ட அந்த
அைகிய நறுமணப் புகை, அருகில் உை் ை மகலச் சைிவில் உை் ை றெங் கை மைத்தில்
பூை்ைகையுகடய கிகைைைில் படை்ந்துத் தெழும் அைகிய ப ம் பு மகலகயப் பொடிப்
பைிசில் தப ் ெை்ைளுை்குச் தசொந்தமொகிவிட்டது. தைொடுப் பகதறய அ மொை
றம ் தைொண்ட பொைி, பைிசில் றெண்டுறெொை் றைட்டொல் ெைமொட்றடன் என் று கூ ொமல் ,
தன் கனறய தைொகடயொை அைித்து அெை்ைளுகடய எல் கலயில் தசன் று நி ் பொன் .

கசாற் கபாருள் : கு த்தி – மகலயில் ெொழும் தபண், மொட்டிய – எைித்த, ெ
்
ைகடதைொை் ைி - உலை்ந்த ஒரு முகனயில் எைியும் தைொை் ைிை்ைட்கட, ஆைம் – சந்தனம் ,
ஆதலின் – ஆதலொல் , அம் புகை - அைகிய புகை, அயல் அது - அருகில் உை் ை, சொைல் மகலச் சைிவு, றெங் கைப் - றெங் கை மைம் , பூஞ் சிகன - பூை்ைகைை் தைொண்ட
மைை்கிகை, தெழும் – தெழும் , ப ம் பு - ப ம் பு மகல, பொடினை் - பொடிப் பைிசில்
தப ் ெை்ைை் , அதுறெ – அெை்ைளுகடயறத, அ ம் பூண்டு - அ த்கதை் ைடகமயொை
றம ் தைொண்டு, பொைியும் – பொைியும் , பைிசிலை் - பைிசில் றெண்டுறெொை், இைப் பின் –
றைட்டொல் , ெொறைன் – ெைமொட்றடன் , என் னொன் - என் று கூ மொட்டொன் , அெை் – அெை்ைை்
ெகையன் றன - எல் கலயில் நி ் பொன்
பாடல் 10
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புறநானூறு 111, பாடியைை் - கபிலை், பாடப் பட்தடான் - தைள் பாைி, திலண கநாச்சி, துலற - மகண் மறுே்ேல்
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அைிறதொ தொறன றபை் இரும் குன் ற ,
றெலின் றெ ல் றெந்தை்ை்றைொ அைிறத,
நீ லத்து இகண மலை் புகையும் உண்ைண்
கிகண மைட்கு எைிதொல் , பொடினை் ெைிறன.
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பாடல் பின்னணி: ப ம் பு மகல இைங் ைத்தை்ைது. அகத றெந்தை்ைை் கைப் ப ்
முடியொது. ஆனொல் பொடும் தபண்ைளுை்கு எைிதில் அது பைிசொைை் கிகடை்கும் என் று
இந்தப் பொடலில் ைபிலை் கூறுகின் ொை்.
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கபாருளுலை: இைங் ைத்தை்ை இந்தப் தபைிய ைைிய ப ம் பு மகலகய, றெல் தைொண்டு
தென் று தபறுெது என் பது பகை றெந்தை்ைளுை்கு இயலொதது. ஆனொல் , கம தீட்டப் பட்ட,
நீ ல நி முகடய குெகை மலை்ைகைப் றபொன் ைண்ைகையுகடய வி லி கிகணப்
பக றயொடு பொடி ெந்தொல் ப ம் பு மகலகயப் தபறுெது எைிது.
கசாற் கபாருள் : அைிறதொ தொறன - இைங் ைத்தை்ைது, றபை் இரும் - தபைிய ைைிய, குன் ற –
மகல, றெலின் - றெல் தைொண்டு, றெ ல் – தெல் லுதல் , றெந்தை்ை்றைொ அைிறத - பகை
மன் னை்ைளுை்கு இயலொது, நீ லத்து - நீ ல நி முகடய குெகை மலை்ைைின் , இகண மலை் இகணந்த மலை்ைை் , புகையும் - றபொல, உண்ைண் - கம தீட்டப் பட்டைண்ைை் , கிகண
மைட்கு - கிகணப் பக இகசை்கும் தபண்ணி ் கு, எைிதொல் – எைிதொகும் , பொடினை்
ெைிறன - அெை் பொடியபடி ெந்தொல்
பாடல் 11
புறநானூறு 119, பாடியைை் - கபிலை், பாடப் பட்தடான் - தைள் பாைி, திலண கபாதுவியல் , துலற - லகயறு நிலல
பாடல் பின்னணி: ைபிலை், பொைியின் தைொகடத் தன் கமப் ப ் றியும் , அெனது
இ ப் பினொல் ப ம் பு நொட்டி ் கு ஏ ் பட்ட அழிகெப் ப ் றியும் மனம் ெருந்தி இய ் றிய
பொடல் இது.

ைொை்ப் தபயல் தகலஇய ைொண்பு இன் ைொகலை்
ைைி ் று முை ெைியின் ததறுை் வீ பூப் பச்
தசம் பு ் று ஈயலின் இன் அகைப் புைித்து
தமன் திகன யொணை்த்து நந்தும் தைொல் றலொ,
நிைலில் நீ ை் இகடத் தனி மைம் றபொலப் , 5
பகண தைழு றெந்தகை இ ந்தும் ,
இைெலை்ை்கு ஈயும் ெை் ைிறயொன் நொறட?
கபாருளுலை: பொைி இருந்த தபொழுது, ைொை் ைொலத்தில் மகை தபய் து ஓய் ந்த இனிய
றநைத்தில் , யொகனயின் முைத்தில் உை் ை புை் ைிைகைப் றபொல் ததறுை் ப் பூை்ைை்
மலை்ந்தன. தசந்நி ப் பு ் றில் உை் ை ஈசல் இனிய றமொருடனும் புைியுடனும்
சகமை்ைப் பட்டது. தமன் கமயொன திகனயுடன் தசழிப் பு உகடயதொய் இருந்தது ப ம் பு
நொடு. நிைல் இல் லொத நீ ண்ட ெழியில் நின் று நிைலைிை்கும் தனி மைம் றபொல, முைசுகட
றெந்தை்ைகை விட அதிைமொை ெைங் கிய ெை் ைலின் நொடு இனி அழிந் து விடுறமொ?
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கசாற் கபாருள் : ைொை் - ைொை் ைொலத்தில் , தபயல் - மகை தபய் து, தகலஇய – மொறிய,
ைொண்பு – ைொட்சி, இன் ைொகல – இனிய ைொலம் , ைைி ் று – ஆண் யொகனயின் , முை
ெைியின் - முைத்தில் உை் ை புை் ைிைகைப் றபொன் று, ததறுை் – ததறுை் மலை்ைை் , வீ பூப் ப மலை் பூத்திருை்ை, தசம் பு ் று - சிெப் பு நி த்துப் பு ் று, ஈயலின் - ஈசகல, இன் அகை –
இனிய றமொை், புைித்து - புைிகயச் றசை்த்து, தமன் திகன - தமன் கமயொன திகன,
யொணை்த்து – புதிய ெருெொகய உகடயது, புதிய தசல் ெம் உகடயது, நந் தும் தைொல் றலொ அழிந் து விடுறமொ, நிைலில் – நிைலின் , நீ ை் இகட – நீ ண்ட இகடெழி, தனி மைம் - தனித்து
இருை்கும் மைம் , றபொல - றபொல, பகண தைழு - பகண முைகசயுகடய, றெந்தகை
இ ந்தும் - றெந்தை்ைகைை் ைடந்தும் , இைெலை்ை்கு – றைட்பெை்ைளுை்கு, ஈயும் –
தைொடுை்கும் , ெை் ைிறயொன் - தைொகடத் தன் கம உகடறயொன் , நொறட - நொடு

ng

பிசிைாந் லேயாை் - தகாப் கபருஞ் தசாழன் நட்பு
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உக யூைில் நீ ண்ட ைொலமொை ஆண்டு ெந்த மன் னன் றைொப் தபருஞ் றசொைன் . இெருை்குப்
பொண்டிய நொட்டில் ெொை் ந்த புலெை் பிசிைொந் கதயொை் மீது மிகுந்த மைியொகத. இருெரும்
நல் ல நண்பை்ைை் . றைொப் தபருஞ் றசொைனின் புதல் ெை்ைை் அெருை்கு எதிைொை
இருந்தொை்ைை் . றைொப் தபருஞ் றசொைனும் தன் மைன் ைளுடன் றபொைிட எண்ணினொை்.
புல் லொ ் றூை் எயி ் றியனொை் என் புலெை் புதல் ெை்ைளுடன் றைொப் தபருஞ் றசொைன்
றபொைிடுெகதத் தடுத்து நிறுத்தினொை். றைொப் தபருஞ் றசொைனும் அகத ஏ ் றுை்
தைொண்டொை். ஆனொல் மிகுந்த ெருத்தத்றதொடு ெடை்கிருந்து தன் உயிகைவிட்டொை். அெை்
தன் னுகடய நண்பைொன புலெை் பிசிைொந் கதயொை் தன் துன் பத்கதப் றபொை்ை ெருெொை்
என் று எண்ணியபடிறய இ ந்தொை். றைொப் தபருஞ் றசொைன் இ ந் தபின் ெந்தொை்
பிசிைொந் கதயொை். நண்பனுை்ைொை நடுை்ைல் நட்டப் பட்டகதை் ைண்டொை். மிை ெருந்தினொை்.
நண்பறனொடு சொவில் இகணெத ் கு ெடை்கிருந்து (ெடை்கு றநொை்கி அமை்ந்து உண்ணொது)
இ ந்தொை்.
பாடல் 12
புறநானூறு 212, பாடியைை் - பிசிைாந் லேயாை், பாடப் பட்தடான் - தகாப் கபருஞ்
தசாழன், திலண – பாடாண், துலற - இயன் கமாழி

பாடல் பின்னணி: பொண்டிய நொட்டில் இருந்த புலெை் பிசிைொந் கதயொை்
றைொப் தபருஞ் றசொைனிடம் மிகுந்த நட்புதைொண்டெைொை இருந்தொை். அெை்ைைின் நட்பின்
ைொைணமொை மன் னகனத் தன் றெந்தைொைறெ ைருதினொை். மன் னனின் சி ப் கப இந்தப்
பொடலில் குறிப் பிடுகின் ொை்.

rg

நுங் றைொ யொை் என வினவின் , எங் றைொை்
ைைமை்ை்கு அைித்த விகையல் தெங் ைை்
யொகமப் புழுை்கின் ைொமம் வீட ஆைொ
ஆைல் தைொழுஞ் சூடு அம் ைவுை் அடொஅ
கெகு ததொழின் மடியும் மடியொ விைவின் 5
யொணை் நல் நொட்டுை் ளும் , பொணை்
கபதல் சு ் த்துப் பசிப் பகை ஆகிை்,
றைொழிறயொறன றைொப் தபருஞ் றசொைன் ,
தபொத்தில் நண்பின் தபொத்திதயொடு தைழீஇ,
ெொய் ஆை் தபரு நகை கெைலும் நை்றை. 10
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கபாருளுலை: உன் னுகடய மன் னன் யொை் என் று என் கனை் றைட்பீைொயின் , என் னுகடய
மன் னன் உைெை்ைளுை்ைொை ெடிை்ைப் பட்ட விரும் பத்தை்ை ைை் கை ஆகமயின் அவித்த
இக ச்சியுடன் ஆகசதீை அந் த உைெை்ைை் உண்டு, சுடப் பட்ட தைொழுத்த விலொங் கு
மீனின் இக ச்சிகயத் தங் ைை் ைன் னத்தில் அடை்கித் தம் முகடய ததொழிகல ம ந்து
நீ ங் ைொத விைொை்ைகைை் தைொண்டொடும் ெைகம மிகுந் த றசொை நொட்டின் உக யூைில்
உை் ை மன் னன் றைொப் தபருஞ் றசொைன் . அென் பொணை்ைைின் ெருத்தமகடந்த
சு ் த்தொைின் பசியொகிய பகைகயப் றபொை்குபென் . அென் குக யில் லொத நண்பைொன
புலெை் தபொத்தியொறைொடு கூடி நொை் றதொறும் தபருமகிை் சசி
் யுடன் இருை்கின் ொன் .
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கசாற் கபாருள் : நுங் றைொ யொை் என வினவின் - உன் னுகடய மன் னன் யொை் என் று
என் கனை் றைட்பீைொயின் , எங் றைொ - என் னுகடய மன் னன் , ைைமை்ை்கு - ெயலில் பணி
புைிபெை்ைளுை்கு, அைித்த விகையல் தெங் ைை் - ெடிைட்டிய முதிை்ந்த விரும் பத்தை்ை மது,
யொகமப் புழுை்கின் – ஆகமயின் அவித்த இக ச்சியுடன் , ைொமம் வீட ஆைொ - றெட்கைதீை,
ஆைல் தைொழுஞ் சூடு - விலங் கு மீனின் சுடப் பட்ட தைொழுத்த இக ச்சிகய, அம் ைவுை்
அடொஅ - அைகிய ைன் னத்தில் அடை்கி, கெகு ததொழின் மடியும் - இருந்து தசய் ய
றெண்டிய ததொழிகல ம ந்து, மடியொ விைவின் - நீ ங் ைொத விைொை்ைகையுகடய, யொணை்
நல் நொட்டுை் ளும் - ெைகம மிகுந் த நொட்டுை் ளும் , பொணை் கபதல் சு ் த்துப் பசிப் பகை
ஆகி - பொணைின் ெருத்தமு ் சு ் த்தொைின் பசிை்குப் பகையொய் , றைொழிறயொறன உக யூை் என் னும் ஊைில் உை் ைென் , றைொப் தபருஞ் றசொைன் - றைொப் தபருஞ் றசொை,ன்
தபொத்தில் நண்பின் தபொத்திதயொடு தைழீஇ - கு ் மில் லொத நட்பிகனயுகடய
தபொத்தியொை் என் னும் புலெறைொடு கூடி, ெொய் ஆை் தபரு நகை கெைலும் நை்றை நொை் றதொறும் தபருமகிை் சசி
் யுடன் இருை்கின் ொன்
பாடல் 13
புறநானூறு 215, பாடியைை் - தகாப் கபருஞ் தசாழன், திலண - பாடாண், துலற இயன் கமாழி

பாடல் பின்னணி: றைொப் தபருஞ் றசொைன் ெடை்கிருந்த தபொழுது அெகனச்
சூை் ந்திருந்தெை்ைை் , பிசிைொந்கதயொை் ெருெொறைொ என் று சந்றதைப் பட்டொை்ைை் . அெை்ைை்
றபச்கசை் றைட்ட மன் னன் அெை்ைளுை்குப் பதில் கூறுெதொை அகமந்துை் ைது இப் பொடல் .
ைகெை் ைதிை் ெைகின் அகெப் புறு ஆை்ைல் ,
தொததரு மறுகின் றபொததொடு தபொதுைிய
றெகை தெண் பூ தெண் தயிை்ை் தைொைீஇ,
ஆய் மைை் அட்ட அம் புைி மிதகெ,
அெகை தைொய் யுநை் ஆை மொந்தும் , 5
ததன் னம் தபொருப் பன் நன் னொட்டு உை் ளும் ,
பிசிறைொன் என் ப, என் உயிை் ஓம் புநறன,
தசல் ெை் ைொகல நி ் பினும்
அல் லல் ைொகல நில் லலன் மன் றன.
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கபாருளுலை: பிைவுபட்ட ைதிை்ைகையுகடய ெைகைை் குத்திச் சகமை்ைப் பட்ட
றசொ ் க யும் , தொதொை உதிை்ந்த எருவுகடய ததருவில் அரும் புைறைொடு தகைத்த
றெகைச்தசடியின் தெண்ணி ப் பூை்ைகை தெை் கை நி முை் ை தயிைில் இட்டு ,
ஆயை்மைை் சகமத்த அைகிய புைிை்கூகையும் , அெகைை்ைொகயை் தைொய் பெை்ைை்
நிக ய உண்ணும் , தத ் கில் உை் ை தபொதிகை மகலகயயுகடய பொண்டிய நொட்டில்
உை் ை பிசிை் என் னும் ஊைில் உை் ைென் . அென் என் உயிகைப் பொதுைொப் பென் . நொன்
தசல் ெத்துடன் ஆட்சியில் இருந்த றெகையில் என் கனப் பொை்ை்ைொவிட்டொலும் , நொன்
துன் பத்தில் இருை்கும் தபொழுது என் கனப் பொை்ை்ைொமல் இருை்ை மொட்டொன் .
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கசாற் கபாருள் : ைகெை் ைதிை் ெைகின் அகெப் புறு ஆை்ைல் - பிைவுபட்ட
ைதிை்ைகையுகடய ெைகைை் குத்திச் சகமை்ைப் பட்ட றசொறு, தொததரு மறுகின் - தொதொை
உதிை்ந்த எருவுகடய ததருவில் , றபொததொடு தபொதுைிய - மலை்ைளுடன் தகைத்த,
தமொட்டுை்ைளுடன் தகைத்த , றெகை தெண் பூ - றெகையின் தெை் கை மலை்ைை் , தெண்
தயிை் தைொைீஇ - தெை் கை நி முை் ை தயிைில் இட்டு, ஆய் மைை் அட்ட அம் புைி மிதகெ இகடமைை் சகமத்த அைகிய புைிை்கூை் , அெகைை் தைொய் யுநை் ஆை மொந்தும் அெகைை்ைொகயை் தைொய் பெை்ைை் நிக ய உண்ணும் , ததன் னம் தபொருப் பன் நன் னொட்டு
உை் ளும் - தத ் கில் தபொதிகை மகலகயயுகடய நொட்டிலுை் ளும் , பிசிறைொன் என் ப பிசிை் என் னும் ஊைினன் என் று தசொல் லுெொை்ைை் , என் உயிை் ஓம் புநறன - என் உயிகைப்
பொதுைொப் பென் , தசல் ெை் ைொகல நி ் பினும் - நொன் தசல் ெமுடன் ஆண்ட ைொலத்தில்
என் கனப் பொை்ை்ைொவிட்டொலும் , அல் லல் ைொகல நில் லலன் - நொன் துன் பத்தில் இருை்கும்
தபொழுது என் கனை் ைொணொமல் இருை்ை மொட்டொன் , மன் றன - ஓை் அகசச் தசொல்
பாடல் 14
புறநானூறு 217, பாடியைை் - கபாே்தியாை், திலண - கபாதுவியல் , துலற - லகயறு
நிலல
பாடல் பின்னணி: றைொப் தபருஞ் றசொைன் ெடை்கிருப் பது என் று முடிதெடுத்தகதயும் ,
அெனுை்கும் பிசிைொந் கதயொருை்கும் இருந்த நட்கபயும் , பிசிைொந் கதயொை் நிச்சயமொை
ெருெொை் என் று றைொப் தபருஞ் றசொைன் கூறியகதயும் , பிசிைொந் கதயொை் ெந்தகதயும்
நிகனத்துப் பொை்த்துப் தபொத்தியொை் மிைவும் வியப் பகடகின் ொை்.

நிகனை்கும் ைொகல மருட்கை உகடத்றத,
எகனப் தபரும் சி ப் பிறனொடு ஈங் கு இது துணிதல்
அதனினும் மருட்கை உகடத்றத, பி ன் நொட்டுத்
றதொ ் ம் சொன் சொன் ற ொன் றபொ ் றி
இகச மைபு ஆை நட்புை் ைந்தொை 5
இகனயறதொை் ைொகல ஈங் கு ெருதல் ,
ெருென் என் றைொனது தபருகமயும்
அது பழுது இன் றி ெந்தென் அறிவும்
வியத்ததொறும் வியத்ததொறும் வியப் பு இ ந்தன் ற ,
அதனொல் தன் றைொல் இயங் ைொத் றதயத்து உக யும் 10
சொன் ற ொன் தநஞ் சு ப் தப ் ததொன் று இகச
அன் றனொகன இைந்த இெ் உலைம் ,
என் ஆெது தைொல் ? அைியது தொறன!
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கபாருளுலை: நிகனை்கும் தபொழுது வியப் பொை உை் ைது மன் னன் இெ் ெொறு
ெடை்கிருப் பது. றெறு நொட்டில் சி ப் கப அகடந்த சொன் ற ொன் ஒருென் எத்துகணப்
தபரும் சி ப் பு இருந்தும் , புைகை மைபொைை்தைொண்டு, நட்கபப் ப ் றுை்றைொடொைை்
தைொண்டு இத்தகைய இன் னொ ைொலத்தில் துணிெொை இங் கு ெருெது அகதவிட வியப் பொை
உை் ைது. அென் ெருெொன் என் று கூறிய றைொப் தபருஞ் றசொைனின் தபருகமயும் ,
அெ் ெொறு தெ ொமல் ெந்தெனின் அறிவும் வியை்குந்றதொறும் வியை்குந்றதொறும்
வியப் பின் எல் கலகயை் ைடந் ததொை உை் ைது. தன் னுகடய தசங் றைொல் தசலுத்தப் படொத
நொட்டில் ெொழும் சொன் ற ொனின் தநஞ் சில் இடம் தப ் பகைய புைகைப் தப ் அெகன
இைந் த இந் த உலைம் என் னெொகும் ? அது இைங் ைத்தை்ைது.
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கசாற் கபாருள் : நிகனை்கும் ைொகல மருட்கை உகடத்றத - நிகனை்கும் தபொழுது
வியப் பொை உை் ைது மன் னன் இெ் ெொறு ெடை்கிருப் பது, எகனப் தபரும் சி ப் பிறனொடு
ஈங் கு இது துணிதல் - எத்துகணப் தபரும் சி ப் பு இருந்தும் இங் கு ெருெத ் குத்
துணிதல் , அதனினும் மருட்கை உகடத்றத - அகதவிட வியப் பொை உை் ைது, பி ன்
நொட்டுத் றதொ ் ம் சொன் சொன் ற ொன் - றெறு நொட்டில் சி ப் கப அகடந்த சொன் ற ொன் ,
றபொ ் றி - பொதுைொத்து, இகச மைபு ஆை - புைை் றமம் பொடொை, நட்பு ைந் தொை - நட்பு
ப ் றுை்றைொடொை, இகனயறதொை் ைொகல ஈங் கு ெருதல் - இத்தகைய இன் னொ ைொலத்தில்
இங் கு ெருதல் , ெருென் என் றைொனது தபருகமயும் - அென் ெருெொன் என் று கூறிய
மன் னனின் தபருகமயும் , அது பழுது இன் றி ெந்தென் அறிவும் - அென் தசொல் லிய
தசொல் தெ ொதெொறு ெந்தெனது அறிவும் , வியத்ததொறும் வியத்ததொறும் வியப் பு
இ ந்தன் ற - வியை்குந்றதொறும் வியை்குந்றதொறும் வியப் பின் எல் கலகயை் ைடந்ததொை
உை் ைது, அதனொல் - ஆதலொல் , தன் றைொல் இயங் ைொத் றதயத்து உக யும் - தன் னுகடய
தசங் றைொல் தசலுத்தப் படொத நொட்டில் ெொழும் , சொன் ற ொன் தநஞ் சு ப் தப ் சொன் ற ொனின் தநஞ் சில் இடம் தப ் , ததொன் று இகச அன் றனொகன - பகைய புைகைப்
தப ் அெகன, இைந் த இெ் உலைம் என் ஆெது தைொல் - இைந் த இந்த உலைம்
என் னெொகும் , அைியது தொறன - இைங் ைத்தை்ைது
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