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சங் க இலக்கியக் கல் வி மன்றம்
பனிரெண்டாம் நிலல – துழாய்
சங் க இலக்கியத்தில் இருந் த தமிழகத்தின் ஆறுகள் , ஊெ்கள் ,
மலலகள் , பறலைகள் , விலங் குகள் , ரசடிகள் , மெங் கள் , கலலகள் ,
மற் றும் ைான இயல் , தமிழெ் அல் லாததாெ் பற் றின குறிப் புகள்
ரபாருளடக்கம்
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1. தமிழத்தில் உள் ள ஆறுகள்
2. தமிழத்தில் உள் ள மலலகள்
3. கலலகள்
4. ைான இயல் குறிப் புகள்
5. ரதாழில் கள்
6. உணவு
7. மெம் , ரசடி, ரகாடி, மலெ் முதலியலை
8. விலங் கு, மீன், பூச்சி, ஊெ்ைன முதலியலை
9. பறலைகள்
10. அணிகலன்கள்
11. மன்னெ்கள் (பாண்டிய மன்னெ்கள் )
12. மன்னெ்கள் (தசாழ மன்னெ்கள் )
13. மன்னெ்கள் (தசெ மன்னெ்கள் )
14. பாடலில் குறிப் பிடப் பட்ட மூதைந் தெ்கள்
15. மன்னெ்கள் (குறுநில மன்னெ்கள் )
16. பாடலில் குறிப் பிடப் பட்ட குறுநில மன்னெ்கள்
17. தலலைெ்கள் - பாடப் பட்தடாெ், பாடியைெ்கள்
18. பாடலில் குறிப் பிடப் பட்ட தலலைெ்கள்
19. ஊெ்கள் (பாடலில் உள் ள ஊெ்கள் )
20. ஊெ்கள் (புலைெ்களின் ரபயெ்களில் உள் ள ஊெ்கள் )
21. ஊெ்கள் (பாடப் பட்தடாெ் ரபயெ்களில் உள் ள ஊெ்கள் )
22. தபாெ்கள்
23. கடவுள் கள்
24. பிற நாட்டினெ்
1. தமிழத்தில் உள் ள ஆறுகள் : காவிரி, வைவை, ப ாருவை, ஆன்ப ாருவை,
சுள் ளி, ப ரிைாறு, அரிசில் , சிலம் ாறு, ப ண்வண ஆறு, குமரி ஆறு, பேைாறு,
ஃறுளி ஆறு.
2. தமிழத்தில் உள் ள மலலகள் :
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அதலல மலல - குறுை்ப ாவக 59-2
அயிலெ மலல (பேர ைாட்டில் உள் ள மவல) - திற் று ்
்து 21-29, 70-26, 79-18, 8812, 90-19
இருங் குன்றம் (திருமாலிருஞ் போவல மவல) - ரி ாடல் 15-26, 15-36, 15-53, 15-45,
15-65
ஏழில் மலல (ைன்னன் என்ற குறுைில மன்னனின் மவல) - அகைானூறு 152-13, 3457, 349-9, குறுை்ப ாவக 138-2, ைற் றிவண 391-7
கவிெம் (ஆஅை் என்ற குறுைில மன்னனின் மவல) - அகைானூறு 198-14
குதிலெ மலல (அதிைமான் பைடுமான் அஞ் சி என்ற குறுைில மன்னனின் மவல
- புறைானூறு 158-8, அகைானூறு 372-9) (பிட்டங் பகாற் றன் என்ற குறுைில
மன்னனின் மவல - 168-14, அகைானூறு 143-13)
குறும் ரபாலற (பகாடுமுடி என்ற குறுைில மன்னனின் மவல) - அகைானூறு 15914
ரகாண்கானம் மலல (பகாண்கானங் கிழான் என் ைனின் மவல) - புறைானூறு
156-2
ரகால் லி மலல - காரி என்ற குறுைில மன்னன், ஓரி என்ற குறுைில மன்னவனக்
பகான்று, ஓரியின் பகால் லி மவலவைே் பேரர்களுக்குக் பகாடு ் ான்
அகைானூறு 209-15, ஓரியின் மவல – அகைானூறு 208-22, ைற் றிவண 265-7,
புறைானூறு 152-31, 158-5, பேர மன்னனின் மவல – அகைானூறு 33-14, 62-13, 213-15,
303-6, 346-9, ைற் றிவண 185-7, 192-8, 346-9, குறுை்ப ாவக 89-4, புறைானூறு 22-28,
திற் று ்
து
் 73-15, 81-24, பகால் லி மவலயின் உரிவமைாளர் ைார் என்ற குறி ் பு
இல் வல - ைற் றிவண 201-5
தகாலட மலல (பகாவடக்கானல் ) - அகைானூறு 13, புறைானூறு 205-6
சிறுமலல ( ாண்டிை மன்னரின் மவல) - அகைானூறு 47
ரசருப் பு மலல (பேர மன்னரின் மவல) - திற் று ்
்து 21-23
லசயம் – வேைம் என்ற மவல - ரி ாடல் 11-14
ததாட்டி மலல (குறுைில மன்னன் கண்டீரக் பகா ் ப ருைள் ளியின் மவல) புறைானூறு 150-25
ததான்றி மலல ( ாமான் என்ற குறுைில மன்னனின் மவல) - புறைானூறு 399-34
நவிெத்து - ைன்னனின் ைவிர மவலயின் - மவல டுகடாம் 579
நவிெம் - ைன்னன் என்ற குறுைில மன்னனின் ைாட்டிலுள் ள மவல, இன்று
திரிசூலகிரி, ருை மவலஎன்ற ப ைர்கவளயுவடைது - மவல டுகடாம் 82, 579
தநெி மலல (பேர மன்னரின் மவல ) - திற் று ்
து
் 40-20, 67-22
பல் லான்குன்றம் (பகாட்டம் ல ்து ் துஞ் சிை பேரமானின் மவல) - அகைானூறு
168
பறம் பு மலல - குறுைில மன்னனான ாரியின் மவல - அகைானூறு 303-10,
புறைானூறு 108-4, 109-1, 110-2, 110-3, 113-7, 118-5, 158-4, 176-9, 201-4, 337-6,
குறுை்ப ாவக 196-3, குறுைில மன்னனான ைன்னனின் மவல - 356-8
ரபாதியில் (அகைானூறு 322, புறைானூறு 128-5)
ப ாதிைம் (புறைானூறு 224)
ப ாதிவை மவல (அகைானூறு 138)
ப ாதினி மவல (அகைானூறு 1)
பாழி மலல (குறுைில மன்னனான ைன்னனின் மவல) - அகைானூறு 152-13, 372-3
முதிெ மலல (குறுைில மன்னனான குமணனின் மவல, ழனி மவழ ் ப ாடரில்
உள் ள மவல) - (புறைானூறு 158-25, 160-13, 163-8)
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முள் ளூெ் மலல (குறுைில மன்னனான மவலைமான் திருமுடிக்காரியின் மவல) அகைானூறு 209-12, குறுை்ப ாவக 312-3, ைற் றிவண 170-6, 291-7, புறைானூறு 123-5,
126-8, 174-13
விந் திய மலல (கடவுள் ப ைரிை கானபமாடு கல் உைர்ை்து) - திற் று ்
து
் 88-2
தைங் கட மலல - புல் லி என்ற குறுைில மன்னனின் மவல - அகைானூறு 61-13, 8310, 209-9, 393-20, புறைானூறு 385-11, திவரைன் என்ற குறுைில மன்னனின் மவல –
அகைானூறு 85-9, ப ாண்வடைர்களின் மவல – அகைானூறு - 213-3, கரும் னூர்
கிழான் என்ற குறுைில மன்னனின் மவல - புறைானூறு 381-22, ஆ னுங் கன் என்ற
குறுைில மன்னனின் மவல – புறைானூறு 389-11, மவலயின் உரிவமைாளர் ைார்
என்ற குறி ் பு இல் வல – அகைானூறு 27-7, 141-29, 211-17, 265-21, புறைானூறு 391-7
தைங் லக மலல - புறைானூறு 336-9
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3. கலலகள் : ண்வடை மிழக ்தில் கவலகள் வழ ்து ஓங் கின.
கவலஞர்கவள மன்னர்கள் ப ரன்புடன் ஆ ரி ் னர். ாணர்களின்
ைாழிவேவை விரும் பிக்பகட்டு அைர்கவள ஆ ரி ் னர். ைாவன, குதிவர,
ப ான் ைவக ஆகிைைற் வற ் ரிோகக் கவலஞர்களுக்குக் பகாடு ் ார்கள் .
ஆடலிலும் ாடலிலும் சிறை் விறலிைர், கூ ் ர், குரவை ைடனம் , துணங் வக
ைடனம் , கே்பேரிகள் , வி வி மான முரசுகள் (துடி, வற, முழவு, முரசு,
ண்ணுவம, கிவண, வண, எல் லரி, டாரி, ப ாண்டகம் , ஆகுளி,
வல,
ம் வ ), சிறிை ைாழ் , ப ரிை ைாழ் , புல் லாங் குழல் , ைீ ண்ட இவேக் கருவிகள்
(பகாடு, உயிர், தூம் பு, ையிர்), ட்வட என்ற இவேக் கருவி, ைாடகம் , ஓவிைம் ,
பகாலம் , ல வி
ண்கள் ஆகிைைற் வற ் ற் றின விைரங் கள் ாடல் களில்
உள் ளன.
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4. ைான இயல் குறிப் புகள் : விண்மீன்கள் (Stars), பகாள் கள் , Planets (ஆைிைம் ) –
பேை் ைாை் (பேம் மீன், டிமகன், Mars), பு ன் (புை்தி, Mercury), விைாழன் (Jupiter),
பைள் ளி (வைகுறு மீன், Venus), சுக்கிரன், ேனி ( ங் கு, வமம் மீன், Saturn), கதிரைன்
(ஞாயிறு, கலைன், கனலி, என்றூழ் , பேல் ைன், திகிரி), ைிலா (திங் கள் , மதி),
விண்மீன் கூட்டங் கள் (Constellations) - அழல் , வன, ேகடம் (பராகினி), முைல் ,
ஆடு (பமடம் ), குளம் , ஆஅல் (கார் ்திவக), ஆரல் (கார் ்திவக), அறுமீன்
(கார் ்திவக) மு லிை உருைங் கவளக் பகாண்டவை, ைான் எரிகள் (shooting stars),
தூமம் (ைால் மீன், comet), கிரகணம் (eclipse), உபராகிணி (பராகினி), அருை் தி
(ைட மீன்), எழுமீன் (ே ் ரிஷி), ோலினி (அருை் தி), சிறுமீன் (அருை் தி), ேவட
(திருைாதிவர), மிதுனம் , பைழம் ( ரணி), வில் - னுர் ராசி ( Sagittarius) ஆகிை
ைான இைல் விைரங் கவள ் ாடல் களில் காணலாம் .
5. ரதாழில் கள் :
அவமே்ேர் (காவிதி)
ஆசிரிைர்
ஆடல் ாடல் புரியும் கவலஞர்கள் (கண்ணுளம் , கண்ணுளர், கூ ் ர், பகாடிைர்)
ஆடல் ாடல் புரியும் ப ண் கவலஞர்கள் (விறலிைர்)
ஆடு ைர் (ஆடுைர், ஆடுகள மகள் , ஆடுகள மகன்)
இவேக் கவலஞர் (இவேயினர், இைைர், இைைன், ையிரிைர்)
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இவடைர் (இவடைன், ஆைர், அண்டர், பகாைலர், ஆை் ே்சிைர், ஆைமகன்,
ஆைமகள் , ஆன்ைழி ் டுைர், பகாவின ் ார், குடைர், ப ாதுைர், குழலர்)
உழைர் (ஏர் பூட்டுைர், கவடசிைர்)
உ ் பு ைணிகர் (உமணர்கள் )
ஓவிைர்
கட்டிடக் கவல ைல் லுைர்
க ் ல் ஓட்டுைர் (ைீ கான்)
கயிராடு ைர்கள்
கள் விற் ைர்கள் (கள் பளார்)
கவள பிடுங் கு ைர்கள் (கவளஞர்)
காைலர் (கா ் ான், காைலன்)
கிவண முரவேக் பகாட்டுைார்கள் (கிவணஞன், கிவணமகள் , கிவணமகன்,
கிவணைர், கிவணைன்
குைைன்
கூவி உணவு ் ண்டங் கவள விற் ைர்கள் (கூவிைர்)
பகால் லர்
ஊது பகாம் வ ைாசி ் ைன் (பகாட்டன்)
வகபைவல பேை் ைர்கள் (கம் மிைர்)
ேவமக்கும் ப ண் (அடுமகள் )
ோவணக்கல் பேை் ைன் (காபராடன்)
சுண்ணாம் பு பேை் ைர்கள் (நூற் றினர்)
ே்ேர்
திவன ் புனக் காைலன் (பேபணான்)
துடிவை அடி ் ைர்கள் (துடிைர், துடிைன்)
ப பராட்டி (ப ரன், ைலைன், ாகன்)
ப ாழில் பேை் பைார் (சில ர்)
ைடன ஆசிரிைன் (ைடன்)
ைறுமண தூ
் வள விற் ைர்கள் (சுண்ண ் ர்)
ைாடக மகளிர்
ைீ தி தி (அறம் கூறுனர்
பைல் அறு ் ைர் (அரிஞர், அரிைர், அரிைனர்)
மரு து
் ைர்
ப ார் மறைர்
ணிைாளர் (இவளைர், கூளிைர்)
வறவைக் பகாட்டு ைன் ( வறைன்)
ாடு ைர் (அகைர், அகைலன், அகைன் மகள் , அகவுைர்)
ாடும் ப ண்கள் ( ாட்டி, ாட்டிைர், ாடினி,
ாடு ைர்கள் ( ாடுைர்)
ாணர் ( ாண்மகள் , ாண்மகன், பேன்னிைர், பேன்னிைம் )
புலைர் (புலைாணர்)
பூ விற் ைர்கள் (பூங் பகாவ ைர், பூவினர்)
ப ாற் பகால் லர்
ப ார் வீரர் (மறைர், களமர், மள் ளர், கள ்ப ான், கூளிைர், மழைர்)
மணியில் துவளயிடுபைார் (குயினர்)

am

.o

மரு து
் ைர் – மரு து
் ைர்
மவல விைோயி (புனைர்)
மாமிேம் விற் ைர்கள் ( ாேைர்)
மீனைர் ( ர ைர், வழைர், நுவளமகள் , ைவலைர்)
முருகன் பூோரி (பைலன், கடம் ன்)
பைடர் (எயினர், எயிற் றிைர், ைவலைர்)
ைாவனவைக் கா ் ைர் (ைாவன கா ் னர்)
ைாவன ் ாகர் (காபழார்)
முரசு பகாட்டு ைர்
ைண்டி ஓட்டு ைர் (ோகாட்டாளர்)
ைண்ணார் (காழிைர்)
ைணிகர் ( கர்ைர், ோ ்து, விவலஞர், விவலைன்)
ைைலில் ணி புரி ைர் (களமர்)
விவலமகள் ( ர ்வ ைர்)
பைற் றிவலவை விற் ைர்கள் (இவலயினர்)
பை ங் கவள ஓது ைர்கள் (பைதிைர்)
பைவலக்காரிகள் (ப ாழுமகளிர்)

rg
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6. உணவு: போறு, அவட, பமா கம் , புளிபைா வர, கறி (மிளகு), அரிசி, திவன,
நுைவண (திவன மாவு), உழுை்து (உளுை்து), ஐைன அரிசி (மவலயில் விவளயும்
ஒரு ைவகைான அரிசி), ைரகு, பகாள் , மூங் கில் விவ , கடவல, துைரம் ரு ் பு,
கடவல ரு ் பு, ாசி ரு ் பு ( ே்வே ் ரு ் பு), ேர்க்கவர ைள் ளிக் கிழங் கு,
முருங் வகக்காை் , பீர்க்வக, கீவர, சுவரக்காை் , க ்திரிக்காை் , அைவரக்காை் ,
ாகற் காை் , பே ் ங் கிழங் கு, கருவணக்கிழங் கு, நூவறக் கிழங் கு, ஆசினி லா
(கறி லா), பைள் ளரிக்காை் , கரும் பு, காடி (ஊறுகாை் ), ஐைவி (பைண்கடுகு),
கடுகு, பூண்டு, யிர், பமார், எள் , புளி, இஞ் சி, மஞ் ேள் , லா, மா, ைாவழ,
விளாம் ழம் , ைாைல் ழம் , களாக்காை் , ைரை்வ (ஆரஞ் சு ைவக), பைல் லிக்காை் ,
லாக்காை் , மாதுவள, ைவறக்காை் (ோதிக்காை் ), ப ன், ேர்க்கவர, ப ங் காை் ,
பைை் (பைை் , எண்பணை் ), கஞ் ேகம் (கறிபை ் பிவல), னங் குரு து
் , முட்வட, மீன்,
ைண்டு, ஆடு, பகாழி, ஆவம, மான், முைல் , உடும் பு, ஈேல் , காவட, கவு ாரி, மாடு
(காட்டில் உள் ள ைழி ் றி கள் ைர்கள் மட்டுபம மாட்வடக் பகான்று உண்டனர் (4
ாடல் கள் ), அகைானூறு 97 - ைிவர கு து
் இருங் கல் முடுக்கர் ் திற் றி பகண்டும்
பகாவல வில் ஆடைர், அகைானூறு 129 - பகாழு ் பு ஆ தின்ற கூர்ம் வட மழைர்,
அகைானூறு 265 - இன் சிவல எழில் ஏறு பகண்டி ் புவரை ைிணம் ப ாதி
விழு ் டி பைரு ் பின் வை ்து எடு து
் அணங் கரு மரபின் ப எை் ப ால விளர்
ஊன் தின்ற பைட்வக ைீ ங் க ் துகள் உற விவளை் ப ா ்பி ருகி ் குலாஅ ைல்
வில் பகாடு பைாக்கு ஆடைர், அகைானூறு 309 - கடுங் கண் மழைர் அம் பு பேண்
டு து
் ைன் புல ்து உை் ப
்
ன ் ப ை் ைம் பேர்ை்
ராவர பைம் பில் பகாழு ் பு
ஆ எறிை்து).
7. மெம் , ரசடி, ரகாடி, மலெ் முதலியலை: அகரு (அகில் ), அகில் , அடும் பு,
அ ைம் (அ ்தி மரம் ), அதிரல் (காட்டு மல் லிவக), அவம (மூங் கில் ), அரவல
(அரளி), அரிசி (பைல் லின் அரிசி, மூங் கில் விவ , ைரகின் அரிசி), அவரைம் (அரே
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மரம் ), அல் லி, அைவர, அறுவக (அறுகம் புல் ), அனிே்ேம் (ஒரு ைவகைான மலர்),
ஆஅம் (ஆே்ோ மரம் ), ஆசினி (கறி லா), ஆம் ல் , ஆம் பி (காளான்), ஆரம்
(ேை் னம் ), ஆர் (ஆ தி
் - போழ மன்னரின் மலர்), ஆரம் (ேை் னம் ), ஆலம் (ஆல
மரம் ), ஆவிவர, இகவண (ஒரு ைவக மரம் ), இஞ் சி, இ ்தி (அ ்தி மரம் ), இர ்தி
(மவல இலை்வ ), இரம் (இரைம் , இருள் மரம் ), இரு ் வ (இலு ்வ ,ைஞ் சி), இல் ல
மரம் , இலைம் , இலஞ் சி (மகிழ மரம் ), இற் றி (அ ்தி), இறடி (திவன), ஈங் வக
(ப ாட்டாற் சுருங் கி), ஈை்து (ஈே்ே மரம் ), உகாஅ (உகாை் , உைா மரம் ), உவட (உவட
மரம் ), உை்தூழ் (ப ரிை ைவகைான மூங் கில் ), உலவை (உவட மரம் ), உழிஞ் சில்
(ைாவக மரம் ), உழிவஞ (பகாற் றான்), உழுை்து, உள் ளி (பூண்டு), உன்ன மரம் , எள் ,
எருக்கம் மலர், எருவை (பகாறுக்கே்சி), எறுழ் , எறுழம் , ஏனல் (திவன), ஐைவி
(பைள் வளக் கடுகு), ஐைனம் (மவல அரிசி), ஒடு (குவடபைல மரம் ), ஓவம மரம் ,
கடம் மரம் , கடி ் வக (சிறு பைண்கடுகு), கடுக்வக (ேரக்பகான்வற),
கணவிரம் (சிை ் பு அரளி), கணிகாரம் (பகாங் க மலர்கள் ), கண்டல் ( ாவழ),
கண்பு (ேம் ங் பகாவர), கமலம் ( ாமவர), கமுகு (பகாட்வட ் ாக்கு மரம் ),
கரை்வ (முள் ளுவடை ஒரு ைவகே் பேடி, திருைீ ற் று ் ே்வே), கரும் பு, கருவிவள
மலர், கருவன (கருவனக் கிழங் கு, கருவணக் கிழங் கு), கல் லகாரம் (ஒரு வி
மலர்), ( கை் வை (எள் ளிளங் காை் ), கைவல (ஒரு வி கிழங் கு), கவிர் (முருக்க
மரம் ), கழங் கு (கழற் சிக்காை் ), கழுைீ ர் (குைவள மலர்), கவழ (மூங் கில் ), கள் ளி,
களம் , களவு (களாக்காை் ), கறி (மிளகு), காஞ் சி (பூைரே மரம் ), காம் பு (மூங் கில் ),
காைா (காோ மரம் ), காவர (ஒரு ைவக முட்பேடி), காவி (பேங் குைவள), காழ் வை
(அகில் ), காளாம் பி (காளான்), கிவட (பைண்கிவட, பைட்டிே் பேடி), கிழங் கு
(பேம் பு, ைள் ளிக் கிழங் கு, ைாணல் கிழங் கு), குே்சு ் புல் , குடேம் (மவல
மல் லிவக), கு ் வ க்கீவர, குமிழ மரம் , குரை மரம் , குருகிவல (முருக்கிவல
மரம் ), குருகு (மா விக்பகாடி), குருக்க ்தி (மா விக்பகாடி), குருை் ம் , குல் வல,
குைவள, குளவி (மரமல் லி), குறிஞ் சி, குறுைறுங் கண்ணி (குன்றி, குன்னிமு ்து),
கூவிரம் , கூவிளம் , கூ ளம் ( ாளிக்பகாடி), கூவை (arrowroot), கூழம் (பைல் ),
வகவ ( ாவழ), பகாக்கு (மாமரம் ), பகாகுடி (முல் வல ைவக), பகாள் ,
பகான்வற (ேரக் பகான்வற), பகாங் கம் , பகாடல் (பைண்காை் ள் ), பகாளி
(பூக்காது ழுக்கும் மரம் ), பகௌவை (எள் ளிளங் காை் ), ேண் கம் , ேை் னம்
(ேை் ம் , ோை் ம் ), சிவல மரம் , சிை்துைாரம் (கருபைாே்சி), சுரபுன்வன (ைவழ),
சுவர (சுவரக்காை் ), சுள் ளி, சூரல் , பேங் கழுைீ ர், பேங் குரலி (சிறுபேங் குரலி),
பேங் குைவள, பேங் பகாடுபைரி, பேே்வே, பேை்திவன, பேைவல (பிண்டி மரம் ),
பேருவிவள, பேருை்தி, பேடல் , பேம் பு, ஞாழல் , பஞவம மரம் , ணக்கம் , டா
மரம் , மாலம் , ரு ்வ ( ரு ் வ
் புல் ), ளைம் (பேம் முல் வல), ாமவர,
கரம் (மரம் ), ாரம் (மரம் ), ாவழ, தில் வல, திலகம் , திவன, துடரி, தும் வ ,
துராஅை் (அறுகம் புல் ), துளர் (கவள), துளைம் (துளசி), ப ங் கு (ப ன்வன),
ப க்கு, ப ாை் யில் பகாடி, ப ாவர (ஒரு வி பைல் ), ப ான்றி (பேங் காை் ள் ),
ைை்தி (ைை்திைாைட்டம் ), ைள் ளிருள் ைாறி, ைளினம் ( ாமவர), ைறைம் , ைாக மரம் ,
ைாணல் (ஒரு வி மான புல் ), ைாைல் மரம் , ைீ லம் (குைவள), நுங் கு, நுணைம்
(நுணா மரம் ), நூவற (நூவறக் கிழங் கு), பைை் ல் , பைருஞ் சி, பைல் , பைல் லி,
பைாே்சி மரம் , ைரை் ம் , ைவறக்காை் (ோதிக்காை் ), கன்வற, ஞ் சி, வண
(மூங் கில் ), ண்வணக் கீவர,
வு (அறுகம் புல் ), யிறு, ரு தி
் , லா, வன
மரம் , ாகல் ( ாகற் காை் ), பிடைம் , பி ்திவக (பிே்சி ் பூ), பிரண்வட, பிரம் பு, பீரம்
(பீர்க்வக), புளி, புன்கு, புன்வன, பூவை (காைா), பூவள, ப ண்வண (ப ண்
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வன மரம் ), வ ஞ் ோை் (பகாவர ் புல் ), ப ாை்வ ( வன), மஞ் ேள் , மரல் ,
மராஅம் (கடம் ம் ), மரு ம் , மா (மாமரம் , மாங் கனி), முசுண்வட, முண்டகம் ,
முை்தூழ் (மூங் கில் ), முருக்கம் , முருங் வக, முல் வல, முளரி, மூங் கில் , பமாபராடம் ,
பமௌைல் , ைா, ைஞ் சி, ைைவலக் பகாடி, ைரகு, ைவழ, ைள் ளிக் கிழங் கு, ைள் வள,
ைாவக, ைாவழ, விளவு (விளாம் ழம் ), பைட்சி, பைதிர் (மூங் கில் ), பைள் ளில்
(விளாம் ழம் ), பைங் வக மரம் , பைம் பு, பைை் (மூங் கில் ), பைழம் (பிரம் பு).
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8. விலங் கு, மீன், பூச்சி, ஊெ்ைன முதலியலை: அசுணம் , அணில் , அ ்திரி
(பகாபைறுகழுவ ), அயிவர மீன், அரவு ( ாம் பு), அலைன் (ைண்டு), அன்னம் , ஆ
( சு), ஆடு, ஆமான் (காட்டு ் சு), ஆவம, ஆரல் (விலாங் கு மீன்), ஆளி, இ ்பி
(சி ் பி), இரவல (மான்), இவுளி (குதிவர), இறா, ஈ, ஈைல் (ஈேல் ), உடும் பு, உ ள்
(ஆண் ஆடு), உம் ல் (ஆண் ைாவன), உலண்டு (பகாற் புழு), உைணம் (கழுகு,
கருடன்), உைா (ைாவன), உழுவை (புலி), உவழ (மான்), உளிைம் (கரடி),
உவளமான்(சிங் கம் ), உறவி (எறும் பு), எகினம் (ஆண் ைாை் , அன்னம் ), எை்
(முள் ளம் ன்றி), எை் ம் மான் (முள் ளம் ன்றி), எண்கு (கரடி), எை் (முள் ளம் ன்றி),
எருது (காவள மாடு), எருவம, எலி, எறும் பு, ஏறு (ஆண் மிருகம் - சிங் கம் , மான்,
சுறா, ன்றி, காவள), ஏனம் ( ன்றி), ஒட்டகம் , ஒரு ் ல் (ஆண் மிருகம் ), ஓதி
(ஓணான்), ஓதிமம் (அன்னம் ), ஓரி (ஆண் மிருகம் ), கடமான் (காட்டு ் சு), கடவம
(காட்டு மான்), கடுைன் (ஆண் குரங் கு), கைமுனி (ைாவனயின் கன்று), கைல்
(பகண்வட மீன்), கராம் (மு வல), கவல (ஆண் மான், ஆண் குரங் கு), கழுவ ,
களைன் (ைண்டு), களிறு (ஆண் ைாவன, ஆண்
ன்றி), கறவை ( ாற் சு), கன்று
( சுவின் கன்று, ைாவனயின் கன்று, எருவமயின் கன்று, ஆமானின் கன்று),
காவள (காவள மாடு), கிடாஅை் (ஆண் ஆடு), குஞ் ேரம் (ைாவன), காரான்
(எருவம), குதிவர, குரங் கு, குரால் (புகர் ைிற ் சு, காவள), குருவள (குட்டி - ைாை் ,
ைீ ர்ைாை் , கரடி, ன்றி, குரங் கு, புலி), குழல் (குழல் மீன்), குழவி (கன்று - சு,
எருவம, மான், ைாவன), குளிறு (ைண்டு), பகடிறு (பகளிறு மீன்), பகண்வட,
வகம் மா (ைாவன), பகாடுைரி (புலி), பகா ( சு), பகாட்டுமா (ைாவன, ஆண்
ன்றி), பகா ம் (இை்திர பகா ம் , மூ ாை் ), சி டி (சிள் ைண்டு, cricket), சி ர்
(ைண்டு), சி ல் , சி வல (கவரைான்), சிலம் பி (சிலை்தி ் பூே்சி, எட்டுக்கால் பூே்சி),
சிள் வீடு (சுைர்க்பகாழி, cricket), சுறா, சுரும் பு (ப னீ), பேே்வே (ஆண் ஆடு),
பேை்ைாை் , பே (காவள மாடு), ஞமலி (ைாை் ), ஞாளி (ைாை் ), ஞிமிறு (ப ன் ைண்டு),
பஞண்டு (ைண்டு), கர் (ஆண் ஆடு), ைவள, ாலி (போழி), தீர்வை
(கீரி ்பிள் வள), தும் பி (ைண்டு, ைாவன), துரு (பேம் மறி ஆடு), தூக்கணங் குருவி,
ப வர, ப ள் , ப னீ, ை து
் (ை ்வ ), ைை்து (ை ்வ ), ைரி, ைாகம் ( ாம் பு, ைாவன),
ைாகர் ( ாம் பு), ைாை் (ைாை் , ைீ ர் ைாை் ), நுணல் ( ைவள), நுளம் பு (ஈ), பைாள் வள
(ை ்வ ), பைௌவி (மான்), கடு (காவள, ஆண் ைாவன), சு, ரி (குதிவர), ல் லி,
றழ் (குட்டி - ன்றி, ைை் வி (மான்), ைீ ர்ைாை் , முைல் , குரங் கு), ன்றி, ாம் பு,
ார் ் பு ( குட்டி - ஆவம, குரங் கு, பகாக்கு, கழுகு, ைண்டு), பிடி (ப ண் ைாவன),
பிணவு (ப ண் மிருகம் - ைாவன, ைீ ர்ைாை் , புலி, கரடி, பேை்ைாை் , காட்டு ் பூவன,
ன்றி), பிவண (ப ண் மான்), பிரேம் (ப னீ), பிள் வள (குஞ் சு, குட்டி), புகரி (புள் ளி
மான்), புரவி (குதிவர), புருவை (ஆடு), ப வட ( ப ண்
றவை, ப ண் மிருகம் ),
ப ாங் கடி (ைாவன), ப ா ்து (ஆண் மிருகம் ), மவர (மான், elk) மை்தி (ப ண்
குரங் கு), மறி (ஆட்டுக் குட்டி), மா (மான், குதிவர, மிருகம் ), மாசுணம் (python),
மான் (மான், குதிவர), மிஞிறு (ப னீ), மின்மினி, மீன், முசு (குரங் கு), மு வல,
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முைல் , முயிறு (ஒரு ைவக எறும் பு), முளவுமான் (முள் ளம் ன்றி), முனி
(ைாவனயின் கன்று), மூ ாை் (இை்திரபகா ம் ), ைாவம (ஆவம), ைாவன, ைராஅல்
மீன், ைண்டு, ைருவட (மவல ஆடு), ைல் லிைம் (புலி), ைழவல (ஒரு ைவக ் ாம் பு),
ைவள (ேங் கு), ைாரணம் (ைாவன), ைாள் ைரி (புலி), ைாவள மீன், ைாைல்
(பைௌைால் ), ைாவு (பைௌைால் ), விவட (காவள), பைருகு (காட்டு ்பூவன),
பைளில் (அணில் ), பைள் பளலி, பைங் வக (புலி), பைழம் (ைாவன).
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9. பறலைகள் : அன்னம் , அன்றில் (ibis), ஆண்டவல (ஆை்வ ), இதில் (காவட),
எருவை (கழுகு), எழால் ( ருை்து), கணை்துள் ( ாவல ைில ்தின் றவை), கம் புள்
(ைாம ாரா, coot), காக்கா, கானக் பகாழி, கிளி, குடிவஞ (ஆை்வ ), குரால்
(பகாட்டான்), குயில் , குருகு (பகாக்கு ைவக), குருவி, கூவக (ஆை்வ ), பகாக்கு,
பகாகுலம் (குயில் ), பகாழி, சிரல் (மீன்பகா ்தி, சிே்சிலி ் றவை), சிறுபைண்
காக்வக (sea gull), சிைல் (கவு ாரி), தூக்கணாங் குருவி, ப ாவக (மயில் ), ைாவர,
ைீ ர்க்பகாழி, ைீ ர்க்காக்வக, ருை்து, ாறு (பிணம் தின்னும் கழுகு), புறா, பூழ்
(காவட), ப ாகில் , மகன்றில் (ஒரு ைீ ர் ் றவை), மஞ் வஞ, மயில் ,
ைாவனைங் குருகு, ைங் கா (பகாக்கு ைவக), ற் ாடி (ைானம் ாடி), ைாரணம்
(காட்டுக் பகாழி).
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10. அணிகலன்கள் : ப ான்னினாலும் , மு ்தினாலும் , ைீ லமணிைாலும்
அணிகலன்கள் பேை் ை ் ட்டன. ப ாடி (ைவளைல் ), ைவள, கா ணி, ாளுவற
(சிறிை கா ணி), பமாதிரம் (விளக்கம் ), சிை ் பு மணி பமாதிரம் , ேலங் வக
(சிலம் பு, கிண்கிணி), இடு ் பு அணிகலன், மு து
் மாவல, ாலி ( ாலி என் து
ப ான்னினால் பேை் ேங் கிலி, அகைானூறு 7 - வலவி திருமண ்திற் கு முன்
அணிை் புலி ் ல் ேங் கிலி, அகைானூறு 5 - சிறுைன் அணிை் ேங் கிலி,
குறுை்ப ாவக 161 - சிறுைன் அணிை் புலி ் ல் ேங் கிலி, புறைானூறு 77 - சிறுைன்
அணிை் ேங் கிலி, புறைானூறு 374 - சிறுைர்கள் அணிை் புலி ் ல் ேங் கிலி), கழல்
(மற ஆண்கள் காலில் அணியும் ேலங் வக), கடகம் (ஆண்களின் வகைவள).
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11. மன்னெ்கள் (பாண்டிய மன்னெ்கள் ): இைர்கள் மதுவரவை ்
வலைகரமாகக் பகாண்டு, ப ன் மிழ் ைாட்வட ஆண்டார்கள் . மதுவரக்கு
கூடல் என்பறாரு ப ைரும் உண்டு. ற் ப ாவ ை மதுவர, இராமைா புரம் ,
சிைகங் வக மாைட்டங் களும் , புதுக்பகாட்வட மாைட்ட ்தின் ஒரு குதி,
திண்டுக்கல் , விருதுைகர், திருபைல் பைலி, கன்னிைாகுமரி, தூ ்துக்குடி ஆகிை
மாைட்டங் கள் அடங் கிை ப ன் மிழகமும் ண்வடை ாண்டிை ைாடாகும் .
பகாற் வக, ப ாண்டி ஆகிை ஊர்களில் துவறமுகங் கள் இருை் ன. பேர
ைாட்டிலும் ப ாண்டி என்ற ப ைரில் ஒரு துவறமுகம் இருை் து. வைவை,
ப ாருவை ( ாமிரைருணி) ஆகிை ஆறுகவளக் பகாண்டது ாண்டிை ைாடு.
இைர்களுவடை சின்னம் மீன். இைர்கள் பை ் மலர் மாவல அணிை் ைர்கள் .
ைழுதி, மாறன், பேழிைன் என் வை ாண்டிை மன்னர்க்குரிை ப ைர்கள் .
பாடப் பட்தடாெ், பாடியைெ்கள் :
ாண்டிைன் கருங் வக ஒள் ைாள் ப ரும் ப ைர் ைழுதி - புறைானூறு 3
ாண்டிைன் ல் ைாகோவல முதுகுடுமி ் ப ருைழுதி – புறைானூறு 6, 9, 12, 15, 64
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வலைாலங் கான து
் ே் பேருபைன்ற பைடுஞ் பேழிைன் – புறைானூறு 18, 19, 23, 24,
25, 26, 72, 76, 77, 78, 79, 371, 372
ாண்டிைன் கூடகார ்து ் துஞ் சிை மாறன் ைழுதி – புறைானூறு 51, 52
ாண்டிைன் இலைை்திவக ் ள் ளி ் துஞ் சிை ைன்மாறன் – புறைானூறு 55, 56, 57,
196, 198
ாண்டிைன் பைள் ளிைம் ல ்து ் துஞ் சிை ப ருைழுதியும் – புறைானூறு 58
ாண்டிைன் சி ்திரமாட ்து ் துஞ் சிை ைன்மாறன் – புறைானூறு 59
ாண்டிைன் அறிவுவடைம் பி – புறைானூறு 184, 188 (மன்னன் எழுதிை ாடல் ),
அகைானூறு 28 (மன்னன் எழுதிை ாடல் ), ைற் றிவண 15 (மன்னன் எழுதிை
ாடல் ), குறுை்ப ாவக 230 (மன்னன் எழுதிை ாடல் )
ாண்டிைன் கான ் ப பரயில் கடை் உக்கிர ் ப ருைழுதி – புறைானூறு 367,
அகைானூறு 26 (மன்னன் எழுதிை ாடல் )
ஆரிை ் வட கடை் பைடுஞ் பேழிைன் – புறைானூறு 183 (மன்னன் எழுதிை
ாடல் )
ாண்டிைன் பைள் ளிைம் ல ்து ் துஞ் சிை ப ருைழுதியும் - புறைானூறு 58
ஒல் வலயூர் ை் பூ
் ாண்டிைன் – புறைானூறு 71 (மன்னன் எழுதிை ாடல் ),
கடலுள் மாை் ை் இளம் ப ருைழுதி – புறைானூறு 182 (மன்னன் எழுதிை ாடல் )
பூ
் ாண்டிைன் ப வி ப ருங் பகா ் ப ண்டு (இைள் ஒல் வலயூர் ை்
பூ
் ாண்டிைனின் மவனவி) - புறைானூறு 246 (அரசி எழுதிை ாடல் ) 247
ாண்டிைன் ஏனாதி பைடுங் கண்ணனார் – அகைானூறு 373 (மன்னன் எழுதிை
ாடல் ), 156 (மன்னன் எழுதிை ாடல் )
மாறன் ைழுதி - ைற் றிவண 301 (மன்னன் எழுதிை ாடல் )
ாண்டிைன் ன்னாடு ை் ான் – குறுை்ப ாவக 270 (மன்னன் எழுதிை ாடல் )
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12. மன்னெ்கள் (தசாழ மன்னெ்கள் ): பூம் புகார் ைகரமும் , உவறயூரும்
இைர்களின் வலைகரங் களாக விளங் கின. பூம் புகார் என் து
காவிரி ் பூம் ட்டினம் . உவறயூர் இன்வறை திருே்சியின் ஒரு குதி. இன்வறை
ஞ் வே, திருைாரூர், ைாக ் ட்டினம் , திருே்சிரா ் ள் ளி, புதுக்பகாட்வட
மாைட்டங் கள் , கடலூர் மாைட்ட ்தின் ஒரு குதி, கரூர் மாைட்ட ்தின் ஒரு குதி
பகாண்டது போழ ைாடு. ைளவமவை அளி ் காவிரி ஆற் வறக் பகாண்டது
போழ ைாடு. இைர்களுவடை சின்னம் புலி. இைர்கள் ஆ ்தி மலர் மாவல
அணிை் ைர்கள் . காவிரி ் பூம் ட்டின ்தில் துவறமுகம் இருை் து. பேன்னி,
கிள் ளி, ைளைன், பேம் பிைன் என் வை போழ மன்னர்க்குரிை ப ைர்கள் .
பாடப் பட்தடாெ், பாடியைெ்கள் :
போழன் உருை ் ஃபறர் இளஞ் பேட் பேன்னி – புறைானூறு 4, 266
போழன் கரிகால் ப ருைள ் ான் (கரிகாலன்) – புறைானூறு 7, 66, 224
போழன் முடி ் வலக் பகா ் ப ருைற் கிள் ளி – புறைானூறு 13
போழன் இராேசூைம் பைட்ட ப ருைற் கிள் ளி – புறைானூறு 16, 367, 377
போழன் ைலங் கிள் ளி – புறைானூறு 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 68, 73 (மன்னன்
எழுதிை ாடல் ), 75 (மன்னன் எழுதிை ாடல் ), 225, 382
போழன் குளமுற் ற து
்
் துஞ் சிை கிள் ளிைளைன் – புறைானூறு 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 46, 69, 70, 173 (மன்னன் எழுதிை ாடல் ), 226, 227, 228, 373, 386, 393, 397
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போழன் ைலங் கிள் ளி ம் பி மாைள ் ான் – புறைானூறு 43
போழன் பைடுங் கிள் ளி – புறைானூறு 44, 45, 47, 400
போழன் குரா ் ள் ளி ் துஞ் சிை ப ருை்திருமாைளைன் – புறைானூறு 58, 60, 197
போழன் பைை் லங் கானல் இளஞ் பேட் பேன்னி (இைன் ாழி என்ற இட ்தில்
பைற் றி ப ற் ற ால் இைனுக்கு போழன் பேரு ் ாழி எறிை் பைை் லங் கானல்
இளஞ் பேட் பேன்னி என்ற ப ைரும் உண்டு, இைன் ாமளூர் என்ற இட ்தில்
பைற் றி ப ற் ற ால் இைனுக்கு போழன் ாமுளூபரறிை் பைை் லங் கானல்
இளஞ் பேட் பேன்னி என்ற ப ைரும் உண்டு) – புறைானூறு 10, 203, 370, 378
போழன் இலைை்திவக ் ள் ளி ் துஞ் சிை ைலங் கிள் ளி பேட்பேன்னி – புறைானூறு
61
போழன் பைற் ஃறடக் வக ் ப ருவிறற் கிள் ளி – புறைானூறு 62, 63
பகா ் ப ருஞ் போழன் – புறைானூறு 67, 212, 213, 214 (மன்னன் எழுதிை ாடல் ), 215
(மன்னன் எழுதிை ாடல் ), 216 (மன்னன் எழுதிை ாடல் ), 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, குறுை்ப ாவக 20, 53, 129, 147 (மன்னன் எழுதிை 4 ாடல் கள் )
போழன் ப ாரவைக்பகா ் ப ருைற் கிள் ளி – 80, 81, 82, 83, 84, 85
போழன் ைல் லுரு ்திரன் – 190 (மன்னன் எழுதிை ாடல் )
தி ் ன் (போழன் ப ாரவைக்பகா ் ப ருைற் கிள் ளியின் ை்வ ) – புறைானூறு
80-6, 352-9, 395-18
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13. மன்னெ்கள் (தசெ மன்னெ்கள் ): ைஞ் சி ைகவர ் வலைகராகக் பகாண்டு
ஆட்சி ் புரிை் ார்கள் . ைஞ் சிைகரம் இன்வறை கருவூர். ற் ப ாவ ை பகரளமும் ,
பேலம் , பகாவை மாைட்டங் கள் அடங் கிை பகாங் கு ைாடும் பகாண்டது பேர ைாடு.
இைர்களுவடை சின்னம் வில் . இைர்கள் வன ் ப ாட்டு மாவல
அணிை் ைர்கள் . ைறவு, ப ாண்டி, முசிறி ஆகிைவை இைர்களின்
துவறமுகங் கள் . ாண்டிை ைாட்டிலும் ப ாண்டி என்ற ப ைரில் ஒரு துவறமுகம்
இருை் து. மிழக தி
் ற் கு ைை்
ண்வடை (கி. பி. 70) கிபரக்க மாலுமி ப ரி ் ளசு,
பேர மன்னர்களின் ப ாண்டி ற் றியும் முசிறிவை ் ற் றியும் குறி ் பிடுகிறார்,
ன்னுவடை எழு து
் க்களில் . இைர் ப ாண்டிவை இைர் ‘திண்டிஸ்’ எனக்
குறி ் பிடுகிறார். முசிறிவை முசிறிஸ் எனக் குறி ்பிடுகின்றார்.
அபரபிைாவிலிருை்தும் , கிபரக்க ைாட்டில் இருை்தும் க ் ல் கள் அங் கு ைை் ன.
ஆ ன், பகாவ , பகா, குட்டுைன், ப ாவறைன் என் வை பேர மன்னர்க்குரிை
ப ைர்கள் .
பாடப் பட்தடாெ், பாடியைெ்கள் :
பேரமான் ப ருஞ் போற் று உதிைன் பேரலா ன் – புறைானூறு 2
பேரமான் கருவூபரறிை ஒள் ைாட் பகா ் ப ருஞ் பேரல் – புறைானூறு 5
பேரமான் பேல் ைக்கடுங் பகா ைாழிைா ன் (பேரமான் சிக்கற் ள் ளி ் துஞ் சிை
பேல் ைக்கடுங் பகா ைாழிைா ன்) – புறைானூறு 8, 14, 387, திற் று ்
து
் 61-70
பேரமான் ைாவனக்கட்பேை் மாை் ரஞ் பேரல் இரும் ப ாவற – புறைானூறு 17, 20,
22
பேரமான் பகாக்பகாவ மார் ன் – புறைானூறு 48, 49
பேரமான் கடூர் எறிை் ப ருஞ் பேரல் இரும் ப ாவற – புறைானூறு 50
பேரமான் மாை் ரஞ் பேரல் இரும் ப ாவற – புறைானூறு 53
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பேரமான் குட்டுைன் பகாவ - புறைானூறு 54
பேரமான் குடக்பகா பைடுஞ் பேரலா ன் – புறைானூறு 62, 63, 368
பேரமான் ப ருஞ் பேரலா ன் – புறைானூறு 65
பேரமான் கவணக்கால் இரும் ப ாவற – புறைானூறு 74
பேரமான் குடக்பகாே் பேரல் இரும் ப ாவற – புறைானூறு 210, 211
பகாே்பேரமான் ைாவனக்கட்பேை் மாை் ரஞ் பேரல் இரும் ப ாவற – புறைானூறு
229
பேரமான் பகாட்டம் ல ்து ் துஞ் சிை மாக்பகாவ - புறைானூறு 245, அகைானூறு
168 (மன்னன் எழுதிை ாடல் )
பேரமான் மாபைங் பகா – புறைானூறு 367
பேரமான் கடபலாட்டிை பைல் பகழு குட்டுைன் (கடல் பிறக்பகாட்டிை
பேங் குட்டுைன்) - புறைானூறு 369, திற் று ்
்து 41-50
பேரமான் ைஞ் ேன் - புறைானூறு 398
போழிை ஏனாதி திருக்குட்டுைன் – புறைானூறு 394
பேரமான் இளங் குட்டுைன் - அகைானூறு 153 (மன்னன் எழுதிை ாடல் )
பகாட்டம் ல ்து துஞ் சிை பேரமான் - அகைானூறு 168
பேரமான் ாவல ாடிை ப ருங் கடுங் பகா - புறைானூறு 11, 282, அகைானூறு 5, 99,
111, 155, 185, 223, 251, 267, 291, 313, 337, 379, ைற் றிவண 9, 48, 118, 202, 224, 256, 318, 337,
384, 391, குறுை்ப ாவக 16, 37, 124, 135, 137, 209, 231, 262, 283, 398, கலி ப
்
ாவக 2-36
(ைாவும் இைன் எழுதிைவை)
இவமைைரம் ன் பைடுஞ் பேரலா ன் - திற் று ்
து
் 11-20
ல் ைாவனே் பேல் பகழு குட்டுைன் – திற் று ்
து
் 21-30
களங் காை் க்கண்ணி ைார்முடிே் பேரல் - திற் று ்
து
் 31-40
ஆடுபகாட் ாட்டுே் பேரலா ன் – திற் று ்
்து 51-60
ப ருஞ் பேரல் இரும் ப ாவற – திற் று ்
்து 71-80
இளஞ் பேரல் இரும் ப ாவற - திற் று ்
து
் 81-90
முடங் கிக் கிடை் பைடுஞ் பேரலா ன் - அகைானூறு 30 (மன்னன் எழுதிை ாடல் )
14. பாடலில் குறிப் பிடப் பட்ட மூதைந் தெ்கள் :
இளம் ரபருஞ் ரசன்னி – அகைானூறு 375-11
உதியஞ் தசெல் (உதிைன்) – அகைானூறு 65-5, 168-7, 233-8, 113-9
உதியஞ் தசெல் (உதிைஞ் பேரலா ன்) - அகைானூறு 65-5, 233-8
உதியன் (உதிைஞ் பேரலா ன் ) - அகைானூறு 168-7, ைற் றிவண 113-19)
உறந் லதப் ரபாருநன் (போழன் குரா ் ள் ளி ் துஞ் சிை ப ருை்திருமாைளைன் )
– புறைானூறு 58-9
எழுைெ் ( வலைாலங் கான ்தில் பைடுஞ் பேழிைனால் ப ாற் கடிக்க ் ட்ட
பேரன், போழன், மற் றும் 5 பைளிர் குறுைில மன்னர்கள் ) – புறைானூறு 19-17, 76-12,
அகைானூறு 36-20, 209-5
கடுங் தகா (மாை் ரம் ப ாவறைன் கடுங் பகா) - அகைானூறு 142-5
கரிகால் ைளைன் (கரிகால் பைல் ப ார்ே் போழன், கரிகால் ) – அகைானூறு 55-10,
125-18, 141-22, 246-8, 376-5, ப ாருைராற் று ் வட 148
களங் காய் க் கண்ணி நாெ் முடிச்தசெல் – அகைானூறு 199-22, திற் று ்
து
் 38-4
கவுெியெ் ( ாண்டிைர்) – அகைானூறு 70-13, 342-3, புறைானூறு 3-5
கிள் ளி (பகா ்ப ருஞ் போழன்) - புறைானூறு 220-6
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கிள் ளி – போழ மன்னன் - அகைானூறு 205-10, 346-22, ஐங் குறுநூறு 78-1,
ைற் றிவண 141-9, 390-3, புறைானூறு 43-10, 67-11, 69-16, 70-10, 167-10
கிள் ளிைளைன் (போழன்) – அகைானூறு 346-19, புறைானூறு 399-13
குட்டுை (பேர மன்னர்) - திற் று ்
து
் 22-27, 23-10, 42-8, 43-11)
குட்டுைெ் (குட்டைாட்டு மன்னர், பேர மன்னர்) - திற் று ்
து
் 90-26,
மதுவரக்காஞ் சி 105
குட்டுைன் (பேரன்) – அகைானூறு 91-13, 212-16, 270-9, 290-12, 376-17, ைற் றிவண – 143, 105-7, 395-4, திற் று ்
்து 22-27, 23-10, 29-14, 42-8, 43-11, 46-13, 47-1, 49-17, 90-26
குடுமி ( ாண்டிைன் ல் ைாகோவல முதுகுடுமி ் ப ருைழுதி) - புறைானூறு 6-26,
9-8, 12-3, 64-6
தகாலத (பேர மன்னன்) - அகைானூறு 93-20, 263-11
தகாலத (பேரமான் குட்டுைன் பகாவ ) - புறைானூறு 54-8
தகாலத மாெ்பன் (பேரமான் பகாவ மார் ன்) - புறைானூறு 48-1, 49-3, 172-10,
அகைானூறு 346-25
தகாப் ரபருஞ் தசாழன் – புறைானூறு 212-8
தகாழிதயான் (பகா ் ப ருஞ் போழன்) - புறைானூறு 212-8
ரசம் பியெ் – புறைானூறு 228-9
ரசம் பியன் (போழன்) - புறைானூறு 37-6, அகைானூறு 36-15, ைற் றிவண14-4,
சிறு ாணாற் று ் வட 82
ரசல் ைக்கடுங் தகா (பேல் ைக்கடுங் பகா ைாழிைா ன் என்ற பேர மன்னன் புறைானூறு 387-30
ரசழியன் ( ாண்டிை மன்னன்) - அகைானூறு 46-13, 47-15, 57-14, 106-10, 116-13, 13714, 149-13, 296-11, 335-10, ைற் றிவண 39-9, 289-9, 340-2, சிறு ாணாற் று ் வட 65
ரசழியன் ( வலைாலங் கான து
் ே் பேருபைன்ற பைடுஞ் பேழிைன்) - அகைானூறு
36-13, 175-10, 209-4, ைற் றிவண 387-8, புறைானூறு 18-27, 19-4, 24-23, 25-9, 26-11, 76-9,
79-4
ரசன்னி (போழ மன்னன் ப ரும் பூட் பேன்னி) - அகைானூறு 44-14
ரசன்னி (போழ மன்னன்) - அகைானூறு 265-5, திற் று ்
து
் 85-3
ரசன்னி (போழ மன்னன் பேட்பேன்னி ைலங் கிள் ளி, ‘பேட்பேன்னி என்ற ’
போல் லிலும் ‘ைலங் கிள் ளி’ என்ற ப ைரிலும் இை் மன்னவரக் காணலாம் ) புறைானூறு 27-10, 61-13, 225-9
ரசன்னி (போழ மன்னன் உருை ் ஃபறர் இளஞ் பேட் பேன்னி) - புறைானூறு 266-7
ரசன்னியெ் ரபருமான் (போழ மன்னன்) - திற் று ்
்து 85-3
பேரல் (பேர மன்னன்) - அகைானூறு 36-15
தசட்ரசன்னி (போழ மன்னன் ைலங் கிள் ளி பேட்பேன்னி) - புறைானூறு 27-10, 225-9
தசெமான் ைஞ் சன் – புறைானூறு 398-8
தசெல் (கடல் பிறக்பகாட்டிை பேங் குட்டுைன் ) - திற் று ்
்து 45-6
பேரலர் - அகைானூறு 149-7, 209-14, திற் று ்
்து 38-8, 63-16
தசெலாதன் (இமைைரம் ன் பைடுஞ் பேரலா ன் ) - திற் று ்
்து 11-16, 15-23, 18-12
தசெலாதன் (பேர மன்னன்) அகைானூறு 55-11, 127-3, 347-3, புறைானூறு 8-5
தசாழ நாட்டுப் ரபாருநன் (போழன் ைலங் கிள் ளி) – புறைானூறு 382-3
தசாழெ் (அஃவ என் ைனின் ை்வ ைான ஒரு போழ மன்னன்) - அகைானூறு 9613
தசாழெ் (ஆரிை ் வடவை அழி ் போழ மன்னன்) - அகைானூறு 336-20
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தசாழெ் - அகைானூறு 60-13, 93-4, 96-3, 123-10, 137-5, 201-12, 213-21, 326-9, 356-12, 36913, 375-10, 385-3, ஐங் குறுநூறு 56-2, குறுை்ப ாவக 116-2, ைற் றிவண 10-6, 227-5, 281-3,
379-7, 400-7, புறைானூறு 39-8, 67-8, 382-3
தசாழெ் அழிசி – ைற் றிவண 87-3
தசாழன் – அகைானூறு 141-23, 338-19, 378-5
தசாழன் (போழன் பேரு ் ாழி எறிை் இளஞ் பேட் பேன்னி) – புறைானூறு 378-5
தசாழன் (பகா ்ப ருஞ் போழன்) - புறைானூறு 216-9
மிழ் பகழு மூைர் (பேரன், போழன், ாண்டிைன்) - அகைானூறு 31-13
திருமாைைளைன் (போழ மன்னன் கரிகாலன்) – ட்டின ் ாவல 299
ரதன்னம் ரபாருப் பன் ( ாண்டிைன்) - புறைானூறு 33-7
ரதன்னைன் ( ாண்டிைன்) – அகைானூறு 13-6, 138-7, 342-10, புறைானூறு 388-13
நலங் கிள் ளி (போழன்) - புறைானூறு 27-10, 225-9, 382-5
ரநடுமாைளைன் (போழன் குளமுற் ற ்து ் துஞ் சிை கிள் ளி ைளைன்) புறைானூறு 228-10
தநெிதயான் (பைரி மவலயின் வலைன் , களங் காை் க்கண்ணி ைார் முடிே் பேரல் )
- திற் று ்
்து 40-20
பஞ் சைெ் ( ாண்டிைர்) – புறைானூறு 58-8
பசும் பூண் ரசழியன் ( ாண்டிைன் வலைாலங் கான ்துே் பேருபைன்ற
பைடுஞ் பேழிைன்) - புறைானூறு 76-9
ரபரும் பூண் ரசன்னி (போழன்) - அகைானூறு 44-14
பசும் பூண் பாண்டியன் - அகைானூறு 162-21, 231-12, 253-5, 338-5, குறுை்ப ாவக
393-4
பசும் பூண் ரபாலறயன் (பேரன்) – அகைானூறு 303-4
பசும் பூண் ைழுதி – ைற் றிவண 358-10
பஞ் சைெ் ( ாண்டிை மன்னர்) - புறைானூறு 58-8
பாண்டியெ் - அகைானூறு 27-8
பாண்டியன் - அகைானூறு 201-3, புறைானூறு 179-5
பலழயன் மாறன் – அகைானூறு 346-19
ரபரும் பூண் ரசன்னி (போழன்) - அகைானூறு 44-14
ரபாலம் பூண் கிள் ளி – அகைானூறு 205-10
ரபாலறயன் (பேரன்) – அகைானூறு 60-7, 62-13, 338-13, ைற் றிவண 8-9, 18-5, 185-6,
346-8, குறுை்ப ாவக 89-4, 128-2
ரபாலறயன் (இளஞ் பேரல் இரும் ப ாவற) - திற் று ்
து
் 77-1, 86-3, 87-5
மாந் தெம் ரபாலறயன் கடுங் தகா - அகைானூறு 142-5
மாறன் ( ாண்டிைன் இலைை்திவக ் ள் ளி ் துஞ் சிை ைன்மாறன் ) - புறைானூறு
55-6, 198-27
ைழுதி ( ாண்டிைன்) – அகைானூறு 93-9, 113-11, 204-2, 312-12, 315-7, ைற் றிவண 150-4,
புறைானூறு 388-10
ைளைன் (போழன் குளமுற் ற ்து ் துஞ் சிை கிள் ளிைளைன்) – புறைானூறு 39-12
ைானைெம் பன் (பேரன்) – அகைானூறு 45-17, 359-6
ைானைன் (பேரன்) – அகைானூறு 33-14 , 159-15, 213-15, 309-10, 381-15
15. மன்னெ்கள் (குறுநில மன்னெ்கள் ) பாடப் பட்தடாெ், பாடியைெ்கள் :
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அதிைமான் பைடுமான் அஞ் சி - புறைானூறு 87-95, 97-101, 103 -104, 206, 208, 230, 231,
232, 235, 390
அதிைமானின் மகன் ப ாகுட்படழினி - புறைானூறு 96, 102, 392
பைள் ாரி (பைளிர் குல ்தில் பிறை் ைன்) - புறைானூறு 105-111, 113-120, 236
ாரியின் ப ண்கள் ாடிைவை - புறைானூறு 112
மவலைமான் திருமுடிக்காரி - புறைானூறு 121-126
ஆை் அண்டிரன் - புறைானூறு 127-136, 240, 241, 374, 375
ைாஞ் சில் ைள் ளுைன் (பேர மன்னர்க்குக் கீழ் இருை் ைன்) - புறைானூறு 137-140, 380
வைைாவிக் பகா ் ப ரும் ப கன் - புறைானூறு 141-147
கண்டீரக் பகா ் ப ரு ைள் ளி - புறைானூறு 148-150
இளவிே்சிக்பகா (விே்சி என்ற மவலவைே் ோர்ை் ைாட்வட ஆண்டைன்) புறைானூறு 151
ைல் வில் ஓரி - புறைானூறு 152, 153, 204
குமணன் ( ழனி மவல ் ப ாடரில் உள் ள முதிரமவலவைே் ோர்ை் ைாட்வட
ஆண்டைன்) - புறைானூறு 158-161, 164, 165
ஏனாதி திருக்கிள் ளி (போழ மன்னர்க்குக் கீழ் இருை் ைன்) - புறைானூறு 167
மவலைமான் போழிை பைனாதி திருக்கண்ணன் (மவலைமான்
திருமுடிக்காரியின் மகன்) - புறைானூறு 174
ஆ னுங் கன் (பைங் கட மவலவைே் ோர்ை் து இைனுவடை ைாடு) - புறைானூறு 175
ஓை் மான் ைல் லிைக் பகாடன் (சிறு ாணாற் று ் வடயில் ாட ் ட்டைன் ) புறைானூறு 176, 376
ப ாண்வடமான் இளை்திவரைன் (மன்னன் எழுதிை ாடல் ) - புறைானூறு 185
விே்சிக்பகா (இளவிே்சிக்பகாவிற் கு ை்வ ) - புறைானூறு 200
இருங் பகாபைள் (பைளிர் மன்னன், துைவர என் து இைனுவடை வலைகரம் ) புறைானூறு 201-202
பைள் எை் வி (பைளிர் குல ்தில் பிறை் ைன்) - புறைானூறு 233, 234
ைம் பி பைடுஞ் பேழிைன் ( ாண்டிை மன்னர்க்குக் கீழ் இருை் ைன்) - புறைானூறு
239
ஓை் மான் வில் லிைா ன் (ஓை் மான் ைல் லிைக் பகாடனின் ைழி ்ப ான்றல் ) –
புறைானூறு 379
அவிைன் – புறைானூறு 383
ைல் பலர் முதிைன் (ஆ னுங் கன், புல் லி ஆகிைைர்களின் ைழி ப
்
ான்றல் ) புறைானூறு 389
ைாட்டாற் று எழினிைா ன் - புறைானூறு 396
ாமான் ப ான்றிக்பகான் - புறைானூறு 399
16. பாடலில் குறிப் பிடப் பட்ட குறுநில மன்னெ்கள் :
அஃலத – அகைானூறு 76-3,
அகுலத – அகைானூறு 208-18, குறுை்ப ாவக 298-5, புறைானூறு 233-3, 347-5
அஞ் சி (அதிைமான் பைடுமான் அஞ் சி, கவடபைழு ைள் ளலில் ஒருைன்) அகைானூறு 115-14, 352-12, 372-9, குறுை்ப ாவக 91-6, ைற் றிவண 381-7, புறைானூறு
91-4, 92-6, 103-8, 206-6, 315-3, சிறு ாணாற் று ் வட -103
அண்டிென் (ஆை் அண்டிரன், கவடபைழு ைள் ளலில் ஒருைன்) - ைற் றிவண 237-7,
புறைானூறு 131-2, 241-2
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அத்தி – அகைானூறு 44-7
அதியெ் தகாமான் (அதிைமான் பைடுமான் அஞ் சி, கவடபைழு ைள் ளலில்
ஒருைன்) – புறைானூறு 91-3
அதியெ் தகாமான் (அதிைமான் பைடுமான் அஞ் சியின் மகன் ப ாகுட்படழினி) –
புறைானூறு 392-1
அதிகன் (அதிைமான் பைடுமான் அஞ் சி) - அகைானூறு 142-13, 162-18
அதியமான் (அதிைமான் பைடுமான் அஞ் சி, கவடபைழு ைள் ளல் களில் ஒருைன்)
– புறைானூறு 101-5
அதியன் – அகைானூறு 325-7
அந் துைஞ் சாத்தன் – புறைானூறு 71-13
அருமன் – ைற் றிவண 367-6, குறுை்ப ாவக 293-4
அவியன் – (கள் ளில் என்ற ஊரில் ஆண்ட குறுைில மன்னன்) அகைானூறு 271-12
அவினி (பேர ைாட்டு மன்னன்) – ஐங் குறுநூறு 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 101
அழிசி (பேை் னின் ை்வ ) – ைற் றிவண 87-3, 190-4, குறுை்ப ாவக 258-7
அன்னி (திதிைனுடன் குறுக்வகயில் ப ாரிட்டைன்) - அகைானூறு 45-9, 126-16, 14511
ஆஅய் (ஆை் அண்டிரன், குறுைில மன்னன், கவடபைழு ைள் ளல் களில் ஒருைன்) அகைானூறு 69-18, 152-21, 198-14, ைற் றிவண 167-2, புறைானூறு 127-6, 128-5, 130-1, 1328, 134-2, 135-13, 375-11
ஆஅய் எயினன் (பைண்மான் குல மன்னன்) – அகைானூறு 148-7, 181-7, 208-5, 396-4
ஆதன் - (பேர ைாட்டு மன்னன்) – ஐங் குறுநூறு 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 101
ஆதன் (ப ாை்வ ஊரில் ஆண்ட மன்னன்) – புறைானூறு 338-4
ஆதன் அழிசி - புறைானூறு 71-13
ஆதன் எழினி – அகைானூறு 216-14
ஆதன் ஓெி – புறைானூறு 153-4
ஆதன் நுங் கன் (பைங் கட ்வ ஆண்டைன்) - புறைானூறு 175-1, 389-13
ஆஅய் (ஆை் அண்டிரன், குறுைில மன்னன், கவடபைழு ைள் ளலில் ஒருைன் ) அகைானூறு 69-18, 152-21, 198-14, குறுை்ப ாவக 84-3, ைற் றிவண 167-2, புறைானூறு
127-6, 128-5, 129-5, 130-1, 132-8, 134-2, 135-13, 240-3, 374-16, 375-11
ஆய் (ஆை் அண்டிரன், கவடபைழு ைள் ளல் களில் ஒருைன், குறு ைில மன்னன்) குறுை்ப ாவக 84-3, புறைானூறு 136-15, 133-7, 158-13
ஆய் அண்டிென் (ஆை் அண்டிரன், குறுைில மன்னன், கவடபைழு ைள் ளல் களில்
ஒருைன்) - புறைானூறு 129-5, 240-3, 374-16)
ஆவி (பைடுபைள் ஆவி) - அகைானூறு 1-3, 61-15
இயக்கன் - புறைானூறு 71-14
இருங் தகா (பைண்மான், வலைாலங் கான ்தில் ாண்டிைன்
பைடுஞ் பேழிைனிடம் ப ாற் றைன்) – அகைானூறு 36-19, புறைானூறு 201-13
இருங் தகாதைள் (ஒரு பைளிர் குல மன்னன்) - ட்டின ் ாவல 282
எருலம – அகைானூறு 115-5, 253-19
எருலமயூென் ( வலைாலங் கான ்தில் ாண்டிைன் பைடுஞ் பேழிைனிடம்
ப ாற் றைன்) - அகைானூறு 36-17
எை் வி (பைள் எை் வி, மிழவல ைாட்டு மன்னன்) - அகைானூறு 115-8, 126-13, 266-11,
366-12, புறைானூறு 24-18, 202-14, 233-6, குறுை்ப ாவக 19-1
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எழினி (அதிைமான் பைடுமான் அஞ் சி, கவடபைழு ைள் ளல் களில் ஒருைன்)
புறைானூறு 158-9, 230-6
எழினி (அதிைமானின் மகன் ப ாகுட்படழினி) புறைானூறு 392-2
எழினி ( வலைாலங் கான ்தில் ாண்டிைன் பைடுஞ் பேழிைனிடம் ப ாற் றைன்)
– அகைானூறு 36-16
எழினி – அகைானூறு 105-10, 211-13, குறுை்ப ாவக 80-5
எழுைெ் (கவடபைழு ைள் ளல் கள் - அதிைமான் பைடுமான் அஞ் சி, ைல் வில் ஓரி,
மவலைமான் திருமுடிக்காரி, ஆை் அண்டிரன், ாரி, வைைாவிக் பகா ் ப ரும்
ப கன், கண்டீரக் பகா ் ப ருைள் ளி) – புறைானூறு 158-17, சிறு ாணாற் று ் வட
113
ஏற் லற (பேர மன்னன் கீழ் உள் ள ஒரு குறுைில மன்னன்) – அகைானூறு 44-7
ஏலற (ஏவறக்பகான்) – புறைானூறு 157-13
ஓெி (கவடபைழு ைள் ளல் களில் ஒருைன்) - அகைானூறு 208-21, 209-14,
குறுை்ப ாவக 100-5, 199-3, ைற் றிவண 6-9, 52-9, 265-7, 320-5, புறைானூறு 152-12, 1585, 204-12, சிறு ாணாற் று ் வட 111
கங் கன் – அகைானூறு 44-8
கட்டி – அகைானூறு 44-8, 226-16, குறுை்ப ாவக 11-6
கடலன் (விளங் கில் என்ற ஊரில் ஆண்ட குறுைில மன்னன்) – அகைானூறு 81-13
கண்ணன் எழினி – அகைானூறு 197-7
கலணயன் – அகைானூறு 44-13
கரும் பனூென் (கரும் னூர் என்ற ஊரின் மன்னன்) - புறைானூறு 381-26)
கழுவுள் - அகைானூறு 135-13, 365-12, திற் று ்
து
் 71-17, 88-7)
காெி (மவலைமான் திருமுடிக்காரி, கவடபைழு ைள் ளல் களில் ஒருைன்) –
அகைானூறு 35-15, 209-12, புறைானூறு 122-2, 158-6, ைற் றிவண 320-6,
சிறு ாணாற் று ் வட 95, 110
குமண - புறைானூறு 158-26, 159-25, 164-8
குமணன் – புறைானூறு 160-12, 163-9
ரகாடுமுடி – அகைானூறு 159-18
ரகாற் றன் – பிட்டங் பகாற் றன், புறைானூறு 171-7
சாத்தன் – புறைானூறு 178-5, 242-5, 380-12, 395-21
தசந் தன் (அழிசியின் மகன்) - ைற் றிவண 190-3, குறுை்ப ாவக 258-4
தழும் பன் (ஊணூர் என்ற ஊரில் ஆட்சி புரிை் ைன்) - அகைானூறு 227-1,
ைற் றிவண 300-10, புறைானூறு 348-5
தித்தன் (உறை்வ என்னும் ஊரில் ஆண்ட குறுைில மன்னன், போழன்
ப ாரவைக் பகா ் ப ருைற் கிள் ளியின் ை்வ , ஒளவை துவரோமி உவர 'பின்னர் இைன் எ ்ப ாழுது முடி பைை் ர் ஆயினான் என்று ப ரிைவில் வல'அகைானூறு 6-4, 122-21, புறைானூறு 80-6, 352-9, 395-18
தித்தன் ரைளியன் – அகைானூறு 122-21, 152-5, ைற் றிவண 58-5
திதியன் ( வலைாலங் கான ்தில் ாண்டிைன் பைடுஞ் பேழிைனிடம் இைனும் ,
பேர மன்னனும் , போழ மன்னனும் , பைளிர் மன்னர்களான எழினி, எருவமயூரன்,
ப ாருைன், இருங் பகா பைண்மான் ஆகிபைார் ப ாற் றனர், அன்னி என் ைனுடன்
குறுக்வக என்ற இட ்தில் ப ாரிட்டான் அன்னி இைனுவடை புன்வன மர ்வ .
பைட்டி விட்டான் - அகைானூறு 25-20, 36-15, 45-9, 126-16, 145-11, 196-11, 262-10, 322-8,
331-12
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திலெயன் - அகைானூறு 85-9, 340-6
திலெயன் (ப ாண்வட ைாட்டின் மன்னன் ப ாண்வடமான் இளை்திவரைன்,
ப ரும் ாணாற் று ் வட இைனுக்காக எழு
் ட்டது) ப ரும் ாணாற் று ் வட 37
ரதன்னைெ் ைய மறைன் (ைாஞ் சில் ைள் ளுைன் ) – புறைானூறு 380-5
நல் லியக்தகாடன் - சிறு ாணாற் று ் வட 126, 269, புறைானூறு 176-7
நள் ளி (கண்டீரக் பகா ் ப ரு ைள் ளி) - அகைானூறு 152-15, 238-14, குறுை்ப ாவக
210-1, புறைானூறு 148-1, 149-1, 150-28, 158-16, சிறு ாணாற் று ் வட 107)
நன்னன் (ைன்னன் என்ற ப ைரில் பைளிர் குடிவைே் பேர்ை்
ல மன்னர்கள்
இருை் னர்) - அகைானூறு 15-10, 44-7, 97-12, 142-9, 152-12, 173-16, 199-20, 208-14, 258-1,
349-8, 356-8, 356-19, 392-27, 396-2, ைற் றிவண 270-9, 391-6, குறுை்ப ாவக 73-2, 292-5,
புறைானூறு 151-8, திற் று ்
து
் 40-14, 88-10, மதுவரக்காஞ் சி 618, மவல டுகடாம்
64, 467)
நன்னன் – அகைானூறு 15-10, 44-7, 97-12, 142-9, 152-12, 173-16, 199-20, 208-14, 349-8,
356-8, 356-19, 392-27, 396-2, குறுை்ப ாவக 73-2, 292-5, ைற் றிவண 270-9, 391-6,
திற் று ்
து
் 4-4, 88-10
நன்னன் உதியன் – அகைானூறு 258-1
நாஞ் சில் ரபாருநன் (ைாஞ் சில் ைள் ளுைன் ) - 390-9
ரநடுமிடல் (பைடுமிடல் அஞ் சி என்ற குறுைில மன்னன், அதிைமான் பைடுமான்
அஞ் சிக்கு உறவினன்) - திற் று ்
து
் 32-10
பலழயன் - ப ாஒர் என்ற ஊரில் ஆண்டைன் - அகைானூறு 44-11, 186-15, 326-12,
ைற் றிவண 10-8
பலழயன் - பமாகூர் என்ற ஊரில் ஆண்டைன் - மதுவரக்காஞ் சி 508
பாணன் - அகைானூறு 113-17, 226-13, 325-17, 386-3
பிண்டன் – அகைானூறு 152-9
புல் லி (பைங் கட மவலக்குரிைைன்) - அகைானூறு 61-12, 83-9, 209-8, 295-13, 311-12,
359-12, 393-18, ைற் றிவண 14-11, புறைானூறு 385-10
புன்றுலற - அகைானூறு 44-9
ரபாருநன் ( வலைாலங் கான ்தில் ாண்டிைன் பைடுஞ் பேழிைனிடம்
ப ாற் றைன்) - அகைானூறு 36-19
மத்தி - அகைானூறு 6-20, 211-15, 226-8
மானவிறல் பைள் – மதுவரக்காஞ் சி 344
மிஞிலி - அகைானூறு 142-11, 181-5, 396-5
முசுண்லட – அகைானூறு 249-9
முடியன் - ைற் றிவண 390-9
மூைன் (குறுைில மன்னன், பேரன் கவணக்கால் இரும் ப ாவற இைவன ்
ப ாரில் ப ாற் கடி ் ான்) - ைற் றிவண 18-2
ைாட்டாற் று எழினியாதன் ( ாண்டிை மன்னனின் ைண் ன்) - புறைானூறு 396-13
ைாணன் - அகைானூறு 204-12
விொஅன் (இரு ் வ என்ற ஊர் இைனுவடைது) – ைற் றிவண 350-4, ஐங் குறுநூறு
58-2
17. தலலைெ்கள் - பாடப் பட்தடாெ், பாடியைெ்கள் :
பகாண்கானங் கிழான் - புறைானூறு 154-156
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இளபைளிமான் - புறைானூறு 162, 207, 237
போணாட்டு ் பூஞ் ோற் றூர் ் ார் ் ான் பகௌணிைன் விண்ணை் ாைன் புறைானூறு 166
பிட்டங் பகாற் றன் (பேரமான் பகாவ யின் வட ் வலைன்) - புறைானூறு 168172
சிறுகுடி கிழான் ண்ணன் - புறைானூறு 173, 388
மல் லிகிழான் காரிைாதி - புறைானூறு 177
ாண்டிைன் ஏனாதி பைடுங் கண்ணனார் ( ாண்டிை மன்னர்க்குக் கீழ் இருை்
வலைன் – குறுை்ப ாவக 156
ாண்டிைன் கீரஞ் ோ ் ன் ( ாண்டிை மன்னர்க்குக் கீழ் இருை்
வலைன்) புறைானூறு 178
ைாவல கிழைன் ைாகன் ( ாண்டிை மன்னர்க்குக் கீழ் இருை்
வலைன்) புறைானூறு 179
பகானாட்டு எறிே்ேலூர் மாடலன் மதுவரக் குமரனார் (போழ மன்னர்க்குக் கீழ்
இருை் ைன்) - புறைானூறு 180
ைல் லார் கிழான் ண்ணன் - புறைானூறு 181
கடிை பைடுபைட்டுைன் (பகாவடக்கானல் மவல ் ப ாடரில் உள் ள கடிைம்
இைனுவடை ஊர்) - புறைானூறு 205
மூைன் - புறைானூறு 209
பைளிமான் - புறைானூறு 238
மல் லி கிழான் காரிைாதி - புறைானூறு 261
ஒல் வலயூர் கிழான் மகன் ப ருஞ் ோ ் ன் ( ாண்டிை மன்னர்க்குக் கீழ் இருை்
வலைன்) - புறைானூறு 242, 243
ண்ணன் - புறைானூறு 265
அண்டர் மகன் குறுைழுதிைார் ( ாண்டிை மன்னர்க்குக் கீழ் இருை்
வலைன்) புறைானூறு 346, அகைானூறு 228, குறுை்ப ாவக 345 (மூன்று ாடல் களும் இைரால்
எழு
் ட்டவை)
அை்துைன் கீரன் – புறைானூறு 359
ை்துமாறன் - ( ாண்டிை மன்னர்க்குக் கீழ் இருை்
வலைன்) - புறைானூறு 360
கரும் னூர் கிழான் - புறைானூறு 381, 384
அம் ர் கிழான் அருைை்வ – புறைானூறு 385
ப ாவறைாற் றுக்கிழான் – புறைானூறு 391
போழைாட்டு பிடவூர்கிழார் மகன் ப ருஞ் ோ ் ன் – புறைானூறு 395
18. பாடலில் குறிப் பிடப் பட்ட தலலைெ்கள் :
அஃலத (போழ மன்னன் ஒருைனின் மகள் ) – அகைானூறு 96-12
அக்குென் (ைள் ளல் ) – திற் று ்
்து 14-7
அதிகன் ( ாண்டிை மன்னனின் வட ் வலைன்) – குறுை்ப ாவக 393-4
அருைந் லத (அம் ர் என்ற ஊரின் வலைன் ) – புறைானூறு 385-10
அழும் பிலன் (அழும் பில் என்ற ஊரின் வலைன்) – புறைானூறு 283-6
அள் ளன் (அதிைன் என்ற குறுைில மன்னனின் வட ் வலைன் ) - அகைானூறு
325-7
அறுலக (பேர மன்னனின் வட ் வலைன் ) – திற் று ்
து
் 44-10
ஆட்டன் அத்தி – அகைானூறு 222-7, 236-16, 376-10, 396-13
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ஆதிமந் தி – அகைானூறு 45-14
ஆந் லத (எயில் என்ற ஊரின் வலைன்) – புறைானூறு 71-12
எயினன் (ைாவக என்ற ஊரின் வலைன்) - புறைானூறு 351-6
ஐலய (தி ் னின் மகள் ) – அகைானூறு 6-3
ரகாடுமுடி (ஆமூர் என்ற ஊரின் வலைன்) - அகைானூறு 159-18
மாைன் (வமைல் என்ற ஊரின் வலைன்) - புறைானூறு 71-12
பண்ணன் (சிறுகுடி கிழான்) – அகைானூறு 54-14, 177-16, புறைானூறு 70-13, 173-1,
181-6, 388-4
பலழயன் - போழ மன்னனின் வட ் வலைன் - அகைானூறு 44-11
பிட்டன் – அகைானூறு 77-16
தபாஒெ் கிழதைான் – அகைானூறு 326-11
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19. ஊெ்கள் (பாடலில் உள் ள ஊெ்கள் ):
அகப் பா - பேரர்களின் பகாட்வடயுவடை ஊர் - ைற் றிவண 14-4, திற் று ்
து
்
22-26
அட்டைாயில் - அகைானூறு 326-5
அம் பெ் - அரிசில் என்ற ஆற் றின் கவரயில் இருை் ஊர் - ைற் றிவண 141-10,
புறைானூறு 385-9
அெிமணைாயில் - புதுக்பகாட்வட மாைட்ட ்தில் உள் ள அரிமளம் என்ற ஊர் –
அகைானூறு 266-13
அெிமணைாயில் உறத்தூெ் - எை் வி என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் - அகைானூறு
266-13
அலெயம் - இருங் பகாபைள் என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் - புறைானூறு 202-8
அலலைாய் - திருே்சீரவலைாை் என்று ப ாற் ற ் ட்ட இன்வறை திருே்பேை்தூர் அகைானூறு 266-20, திருமுருகாற் று ் வட 125
அழுந் தூெ் – அகைானூறு 246-4
அழுந் லத - திதிைன் என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் - அகைானூறு 196-11
அழும் பில் - போழரின் ஊர் - அகைானூறு 44-15, மான விறல் பைள் என்ற குறுைில
மன்னனின் ஊர் - மதுவரக்காஞ் சி 345
ஆமூெ் - குறும் ப ாவற என்ற மவலயின் கிழக்கில் உள் ள ஊர் - அகைானூறு 15919, போழரின் ஊர் - ஐங் குறுநூறு 56-2, புறைானூறு 801, ஓை் மா ைாட்டு மன்னனான
ைல் லிைக்பகாடனின் ைாட்டில் உள் ள ஊர் - சிறு ாணாற் று ் வட 188
ஆெ்க்காடு – அழிசி என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் - ைற் றிவண 190-6,
குறுை்ப ாவக 258-7, போழரின் ஊர் - ைற் றிவண 227-6
ஆதெற் று – போழரின் ஊர் - ைற் றிவண 265-6
ஆலங் கானம் ( வலைாலங் கானம் ) – போழ ைாட்டு ஊர், ாண்டிைன்
பைடுஞ் பேழிைன் பேரன், போழன் ஆகிை மன்னர்கவளயும் திதிைன், எருவமயூர்
வலைன், எழினி மற் றும் இருங் பகா பைண்மான் ஆகிை குறுைில
மன்னர்கவளயும் இை் ஊரில் ப ாற் கடி ் ான் – அகைானூறு 36-14, 175-11, 209-6,
ைற் றிவண 387-7, புறைானூறு 23-16, மதுவரக்காஞ் சி 127
ஆலமுற் றம் – சிைன் பகாவிவலயுவடை ஓர் ஊரின் ப ைர் - அகைானூறு 191-17
ஆவினன்குடி – முருகனின் ஆறு வட வீடுகளில் ஒன்றான ழனி திருமுருகாற் று ் வட 176
இலடயாற் று - போழரது ஊர் - அகைானூறு 141-23
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இருந் லதயூெ் – ரி ாடல் திரட்டு 1-5
இருப் லப – விராஅன் என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் - ைற் றிவண 260-7, 350-4,
ஐங் குறுநூறு 58-2
இலங் லகஓை் மான் வில் லிைா னின் வல ைகரம் - , ப ாண்வட ைாட்டில் ஒரூர் புறைானூறு 379-6, சிறு ாணாற் று ் வட 119, 120
உறந் லத - போழரது ஊர்- அகைானூறு 4-14, 6-5, 93-5, 122-21, 137-6, 226-14, 237-14,
369-14, 385-4, ைற் றிவண 400-7, குறுை்ப ாவக 116-2, புறைானூறு 39-8, 58-9, 352-10,
395-19, சிறு ாணாற் று ் வட 83, ட்டின ் ாவல 285
ஊணூெ் - ழும் ன் என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் - அகைானூறு 220-13, 227-18,
ைற் றிவண 300-10, புறைானூறு 348-5
எயில் - ஆை்வ என் ைனின் ஊர்- புறைானூறு 71
எயிற் பட்டினம் - குறுைில மன்னனான ைல் லிைக்பகாடனின் ஊர், ட்டினம் என்று
ாட்டில் உள் ளது - சிறு ாணாற் று ் வட 153
எருலமயூெ் – அகைானூறு 36-17
ஏெகம் - இன்வறை சுைாமிமவல - திருமுருகாற் று ் வட 189
ஒடுங் காடு – அகைானூறு 91-12
ஒல் லலயூெ் – புறைானூறு 242-6
கச்சி – இன்வறை காஞ் சீபுரம் . குறுைில மன்னன் இளை்திவரைன் கே்சிபைான்
என்று குறி ்பிட ் ட்டுள் ளான் - ப ரும் ாணாற் று ் வட 420
கரும் பனூெ் - புறைானூறு 384-10
கருவூெ் - பேர ைாட்டில் உள் ள ஓர் ஊர் - அகைானூறு 93-21
கழாஅெ் - ம ்தி என் ைனின் ஊர் - அகைானூறு 6-20, 226-8, ஐங் குறுநூறு 61-3,
போழரின் ஊர் - அகைானூறு 222-5, 376-4, ைற் றிவண 281-3
கழுமலம் – பேர ைாட்டிலுள் ள ஓர் ஊர், போழன் ப ரும் பூண் பேன்னி பேர
மன்னவன ப ாற் கடி ் இடம் - அகைானூறு 44-13, 270-9
கள் ளில் - அவிைன் என் ைனின் ஊர் - அகைானூறு 271-12
கள் ளூெ் – அகைானூறு 256-15
காண்டைாயில் – ைற் றிவண 38-7
காமூெ் - கழுவுள் என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் – அகைானூறு 135-13, 365-12
கானப் தபெ் - ற் ப ாவ ை காவளைார் பகாயில் – புறைானூறு 21-6
கானலம் ரபருந் துலற – தி ் ன் பைளிைன் என் ைனது ஊர் - அகைானூறு 152-6
கானலம் ப ருை்துவற என்ற போற் கள் அழகிை கடற் கவரே் போவலவையுவடை
ப ரிை துவற என்றும் உ பைாகிக்க ் ட்டுள் ளன - அகைானூறு 210-9, 280-14, 3004
கிடங் கில் – ைற் றிவண 65-2, சிறு ாணாற் று ் வட 160
குடந் லத – போழரின் ஊர் - அகைானூறு 60-13, ைற் றிவண 379-7
குடைாயில் - போழரின் ஊர், இன்வறை குடைாேல் என்ற ஊர் - அகைானூறு 44-18
குமெி – கன்னிைாகுமரி - புறைானூறு 17-1, 67-6
குழுமூெ் – அகைானூறு 168-5
குறும் பூெ் – விழு ் புரம் மாைட்ட ்தில் உள் ள ஊர் - 328-8
குளைாய் – ஆதிபேடன் பகாவிலுவடை ஊர் - 1-63
குன்றூெ் – ைற் றிவண 280-8, குறுை்ப ாவக 164-3
கூடல் – மதுவர - அகைானூறு 93-9, 116-14, 149-14, 231-13, 253-6, 296-12, 315-7, 346-20,
கலி ப
்
ாவக 27-12, 30-11, 31-25, 35-17, 57-8, 92-11, ைற் றிவண 39-10, 298-9, ரி ாடல்
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8-28, 8-29, 10-40, 10-112, 10-129, 12-31, 19-8, 19-15, 20-26, 20-106, ரி ாடல் 17-23, 17-45,
ரி ாடல் திரட்டு 2-4, 2-26, 2-46, 2-92, 12-2, புறைானூறு 58-13, 347-6,
திருமுருகாற் று ் வட 71, மதுவரக்காஞ் சி 429
ரகாடுமணம் – பேர ைாட்டில் உள் ள ஓர் ஊர் - திற் று ்
து
் 67-1, 74-5
ரகாற் லக - அகைானூறு 27-9, 130-11, 350-13, ைற் றிவண 22-6, ஐங் குறுநூறு 185-1
தகாடி - பகாடிக்கவர - அகைானூறு 70-13
தகாழி - புறைானூறு m 67-8, 212-8
சாய் க்காடு – ைற் றிவண 73-9
சாய் க்கானம் – அகைானூறு 220-18
சிறுகுடி - காவிரி கவரயில் உள் ள ஒரு சிற் றூர், அருமன், ைாணன், ண்ணன்
ஆகிைைர்களின் ஊர் - அகைானூறு 54-14, 117-18, 204-12, 269-22, ைற் றிவண 340-9,
367-6
ரசந் தில் – திருே்பேை்தூர் - புறைானூறு 55-18
ரசல் லி – அகைானூறு 216-12
ரசல் லூெ் - அகைானூறு 90-9, 220-3
தகடூெ் – இன்வறை ருமபுரி, அதிைமானின் வல ைகரம் - திற் று ்
து
் 78-9
தலலயாலங் கானம் - போழ ைாட்டு ஊர், ாண்டிைன் பைடுஞ் பேழிைன் பேரன்,
போழன் ஆகிை மன்னர்கவளயும் திதிைன், எருவமயூர் வலைன் , எழினி
மற் றும் இருங் பகா பைண்மான் ஆகிை குறுைில மன்னர்கவளயும் இை் ஊரில்
ப ாற் கடி ் ான் – புறைானூறு 19-12
தலலயாறு - அகைானூறு 155-22
திருமருதம் – திருமரு
்துவற - ரி ாடல் 7-83, 11-30, கலி ப
்
ாவக 22-45,
ரி ாடல் திரட்டு 2-72, கலி ப
்
ாவக 26-13
ததனூெ் – ஐங் குறுநூறு 54-3, 55-2, 57-2
ரதாண்டி - அகைானூறு 10-13, 60-7, 290-13, ைற் றிவண 8-9, 195-5, குறுை்ப ாவக 1282, 210-2, 238-4, ஐங் குறுநூறு 171-3, 172-2, 173-2, 174-1, 175-4, 176-1, 177-4, 178-3, 179-3, 180,
புறைானூறு 17-13, திற் று ்
து
் 88-21
நறவு - திற் று ்
து
் 60-12
நாலல - ாண்டிை ைாட்டில் அரு ் புக்பகாட்வட அருகில் உள் ள ஊர் - புறைானூறு
179-10)
நான்மாடக்கூடல் – மதுவர- கலி ப
்
ாவக 92-65, ரி ாடல் 1-3, 7-4
நியமம் – பகாேர்களின் ஊர் - அகைானூறு 90-12
நீ டூெ் – எை் வி என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் - அகைானூறு 266-10
நீ ெ்ப்ரபயற் று – துவறமுக ் ட்டினம் , இன்வறை மகா லிபுரம் ப ரும் ாணாற் று ் வட 319
நீ ழல் - எை் வி என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் - அகைானூறு 366-12
ரநடுந் ரதரு – ைற் றிவண 161-5
பைத்திெி - அகைானூறு 340-7
பாெம் - ைற் றிவண 265-5, அகைானூறு 152-12
பாழி - ைன்னனின் ஊர் - அகைானூறு 15-11, 142-9, 208-6, 258-1, 375-13, 396-3,
ைடுகரின் ஊர் - அகைானூறு 375-13
புகாெ் – காவிரி ் பூம் ட்டினம் , அகைானூறு 110-4, 181-22, திற் று ்
து
் 73-9,
ட்டின ் ாவல 173
புறந் லத - இன்வறை ப ாவறைாறு - அகைானூறு 100-13
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ரபாதினி - அகைானூறு 61-16
ரபாலறயாறு – ைற் றிவண 131-8
தபாஒெ் - அகைானூறு 185-16, 326-11, ைற் றிவண 10-7
தபாந் லத - ஆ ன் என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் – புறைானூறு 338-4
மதுலெ – கலி ப
்
ாவக 96-23, ரி ாடல் 11-48, 12-9, ரி ாடல் திரட்டு 9-3, 10-3, 113, புறைானூறு 32-5, சிறு ாணாற் று ் வட 67, மதுவரக்காஞ் சி 699
மெந் லத – பேரரின் ஊர் - அகைானூறு 127-6, 376-18, ைற் றிவண 35-7, 395-9,
குறுை்ப ாவக 34-6, 166-3
மருங் லக - ாண்டிைரின் ஊர் - ைற் றிவண 358-10
மருங் கூெ்ப்பட்டினம் – அகைானூறு 227-20, ைற் றிவண 258-10
மாங் காடு – அகைானூறு 288-15
மாவிலங் லக - குறுைில மன்னன் ைல் லிைக்பகாடனின் ஊர் – 176-6
முசிறி – பேரரின் ஊர் - அகைானூறு 57-15, 149-11, புறைானூறு 343-10
முள் ளூெ் - குறுைில மன்னனான மவலைமான் திருமுடிக் காரி என் ைனின் ஊர் அகைானூறு 209-12, ைற் றிவண 170-6, 291-7, குறுை்ப ாவக 312-3, புறைானூறு 123-5,
126-8, 174-13, பைடுைல் ைாவட 55
லமயல் - மாைன் என் ைனின் ஊர் - புறைானூறு 71
ைஞ் சி - அகைானூறு 263-12, 396-19, ரி ாடல் திரட்டு 7-11, புறைானூறு 11-6, 32-2, 3917, 373-24, சிறு ாணாற் று ் வட 50
ைல் லம் – அகைானூறு 336-21, 356-13
ைாலக – ைாவக ் ப ார் ைடை் ஊர் - அகைானூறு 125-19, குறுை்ப ாவக 393-3,
எயினன் என் ைனது ஊர் - புறைானூறு 351
வியலூெ்- ைன்னன் என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் - அகைானூறு 97-13
விளங் கில் – கடலன் என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் - அகைானூறு 81-13,
பேரமான் மாை் ரஞ் பேரல் இரும் ப ாவறயின் ஊர் - புறைானூறு 53-4
வீவர – பைளிர் என்ற மன்னர் குடியின் ஊர் -அகைானூறு 206-13, பைளிைன்
தி ் ன் என்ற பைளிர் மன்னரின் ஊர் - ைற் றிவண 58-5
ரைளியம் – பேரரின் ஊர் - அகைானூறு 359-6,
தைம் பி – முசுண்வட என்ற குறுைில மன்னனின் ஊர் - அகைானூறு 249-9
தைளூெ் – அகைானூறு 166-4
20. ஊெ்கள் (புலைெ்களின் ரபயெ்களில் உள் ள ஊெ்கள் ):
அஞ் சில்
அஞ் சில் அஞ் சிைார் - ைற் றிவண 90
அஞ் சில் ஆை்வ ைார் - குறுை்ப ாவக 294, ைற் றிவண 233
அெிசில்
அரிசில் கிழார் - குறுை்ப ாவக 193, திற் று ்
து
் 71-80, புறைானூறு 146, 230, 281,
285, 300, 304, 342
ஆெ்க்காடு
ஆர்க்காடு கிழார் மகனார் பைள் வளக் கண்ன ் னார் - அகைானூறு 64
ஆலங் குடி
ஆலங் குடி ைங் கனார் - அகைானூறு 106, குறுை்ப ாவக 8, 45, புறைானூறு 319
ஆலத்தூெ்
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ஆல ்தூர் கிழார் - குறுை்ப ாவக 112, 350, புறைானூறு 34, 36, 69, 225, 324
ஆலம் தபெி
ஆலம் ப ரி ோ ் னார் - அகைானூறு 47, 81, 143, 175, ைற் றிவண 152, 255
ஆைடுதுலற - ஆைடுதுவற மாோ ் னார், புறைானூறு 227
ஆவூெ்
ஆவூர்க் காவிதிகள் ோப ைனார் - ைற் றிவண 264
ஆவூர் கிழார் - புறைானூறு 322
ஆவூர் கிழார் மகனார் கண்ணனார் - அகைானூறு 202
ஆவூர் மூலங் கிழார் - அகைானூறு 24, 156, 341, புறைானூறு 38, 40, 166, 177, 178, 196,
261, 301
ஆவூர் மூலங் கிழார் மகனார் ப ருை் வல ோ ் னார் - அகைானூறு 224
இலடக்கழி நாடு
இவடக்கழி ைாட்டு ைல் லூர் ை ்
் னார் - சிறு ாணாற் று ் வட
இலடக்குன்றூெ்
இவடக்குன்றூர் கிழார் - புறைானூறு 76, 77, 78, 79
இெணியமுட்டம்
இரணிைமுட்ட ்து ் ப ருங் குன்றூர் ் ப ருங் பகளசிகனார் மவல ் டுக்கடாம்
இருந் லதயூெ்
இருை்வ யூர்க் பகாற் றன் புலைனார் - குறுை்ப ாவக 335
இறங் குகுடி
இறங் குகுடிக் குன்ற ைாடன் - அகைானூறு 215
உகாய் க்குடி
உகாை் க்குடிகிழார் - குறுை்ப ாவக 63
உமட்டூெ்
உமட்டூர் கிழார் மகனார் ரங் பகாற் றனார் - அகைானூறு 69
உலறயூெ்
உவறயூர் இளம் ப ான் ைாணிகனார் - புறைானூறு 264
உவறயூர் ஏணிே்பேரி முடபமாசிைார் - புறைானூறு 13, 127-135, 241, 374, 375
உவறயூர்க் கதுைாை் ே் ோ ் னார் - ைற் றிவண 370
உவறயூர்ே் ேல் லிைன் குமாரனார் - குறுை்ப ாவக 309
உவறயூர்ே் சிறுகை் னார் - குறுை்ப ாவக 357
உவறயூர் ் ல் காைனார் - குறுை்ப ாவக 374
உவறயூர் மரு ்துைன் ாபமா ரனார் - அகைானூறு 133, 257, புறைானூறு 60, 170,
321
உவறயூர் முதுகண்ணன் ோ ் னார் - குறுை்ப ாவக 133, புறைானூறு 27, 28, 29,
30, 325
உவறயூர் முதுகூற் றனார் - அகைானூறு 137, 329, குறுை்ப ாவக 353, 371,
புறைானூறு 331
உவறயூர் முதுபகாற் றனார் - குறுை்ப ாவக 221, 390
உைெ்க்கண்ணூெ்
உைர்க்கண்ணூர் புல் லங் கீரனார் - அகைானூறு 146
எருக்காட்டூர்
எருக்காட்டூர் ் ாைங் கண்ணனார் - அகைானூறு 149, 319, 357, புறைானூறு 397
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எறிச்சலூெ்
பகானாட்டு எறிே்ேலூர் மாடலன் மதுவரக் குமரனார் – புறைானூறு
புறைானூறு 54, 61, 167, 180, 197, 394
எருலமயூெ்
எருவம பைளிைனார் - அகைானூறு 73, புறைானூறு 273, 303
எருவம பைளிைனார் மகனார் கடலனார் - அகைானூறு 72
ஐயாதி
ஐைாதிே் சிறுபைண்ப வரைார் - 363
ஐயூெ்
ஐயூர் முடைனார் - அகைானூறு 216, குறுை்ப ாவக 123, 206, 322, ைற் றிவண 206,
334, புறைானூறு 51, 228, 314, 399
ஐயூர் மூலங் கிழார் - புறைானூறு 21,
ஒக்கூெ்
ஒக்கூர் மாோ ் னார் - அகைானூறு 14, புறைானூறு 248,
ஒக்கூர் மாோ ்திைார் - அகைானூறு 324, 384, குறுை்ப ாவக 126, 139, 186, 220, 275,
புறைானூறு 279
ஒல் லலயூெ்
ஒல் வலயூர் ை் பூ
் ாண்டிைன் - அகைானூறு 25, புறைானூறு 71,
ஒல் வலயூர் கிழான் மகன் ப ருஞ் ோ ் ன் - புறைானூறு 242, 243
ஓதொதடாகம்
ஓபராபடாக து
் கை் ர ் னார் - அகைானூறு 23, 95, 191
கச்சிப் தபடு
கே்சி ் ப ட்டு இளை் ே்ேனார் - ைற் றிவண 266
கே்சி ் ப ட்டுக் காஞ் சிக் பகாற் றனார் - குறுை்ப ாவக 213, 216
கே்சி ் ப ட்டு ைன்னாவகைார் - குறுை்ப ாவக 30, 172, 180, 192, 197, 287
கே்சி ் ப ட்டு ் ப ருை் ே்ேனார் - ைற் றிவண 144, 213
கடம் பனூெ்
கடம் னூர்ே் ோண்டிலிைனார் - குறுை்ப ாவக 307
கடியலூெ்
கடிைலூர் உரு ்திரங் கண்ணனார் - அகைானூறு 167, குறுை்ப ாவக 352,
ப ரும் ாணாற் று ் வட, ட்டின ் ாவல
கருவூெ்
கருவூர் ஓ ஞானிைார் - குறுை்ப ாவக 71
கருவூர்ே் பேரமான் ோ ் னார் - குறுை்ப ாவக 268
கருவூர்க் கண்ணம் புல் லனார் - அகைானூறு 63
கருவூர்க் க
் பிள் வள - குறுை்ப ாவக 64, 265, 380, புறைானூறு 380
கருவூர்க் க
் பிள் வளே் ோ ் னார் (கருவூர்க் கை்
் பிள் வள ோ ் னார்) –
அகைானூறு 309, ைற் றிவண 343, புறைானூறு 168
கருவூர்க் கண்ணம் ாளனார் - அகைானூறு 180, 263
கருவூர் கலிங் க ் ார் - அகைானூறு 183
கருவூர் கிழார் - குறுை்ப ாவக 170
கருவூர்க் பகாேனார் - ைற் றிவண 214
கருவூர் ைன்மார் ன் - அகைானூறு 277
கருவூர் வு ்திரனார் - குறுை்ப ாவக 162
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கருவூர் பூ ஞ் ோ ் னார் - அகைானூறு 50
கருவூர் ் ப ருஞ் ேதுக்க ்து ் பூ ைா னார் - புறைானூறு 219
கள் ளிக்குடி
கள் ளிக்குடி ் பூ ம் புல் லனார் - ைற் றிவண 333
கள் ளில்
கள் ளில் ஆ ்திவரைனார் - குறுை்ப ாவக 293, புறைானூறு 175, 389
காட்டூெ்
காட்டூர் கிழார் மகனார் - அகைானூறு 85
காெியாறு
காரிகிழார் – புறைானூறு 6
காைன்முல் லல
காைன்முல் வல ் பூ னார் - அகைானூறு 21, 241, 293, 391, குறுை்ப ாவக 104, 211,
ைற் றிவண 274
காைன்முல் வல ் பூ ர ் னார் - அகைானூறு 151
காவிெிப் பூம் பட்டினம்
காவிரி ் பூம் ட்டின ்துக் கை் ர ் னார் - குறுை்ப ாவக 342
காவிரி ் பூம் ட்டின ்துக் காரிக்கண்ணனார் - அகைானூறு 107, 123, 285,
குறுை்ப ாவக 297, புறைானூறு 57, 58, 169, 171, 353
காவிரி ் பூம் ட்டின ்துே் பேங் கண்ணனார் - கைானூறு 103, 271, ைற் றிவண 389
காவிரி ் பூம் ட்டின ்துே் பேை் ங் கண்ணனார் - குறுை்ப ாவக 347
காவிரி ் பூம் ட்டின ்து ் ப ான் ைணிகர் மகனார் ை ்பூ னார் –
முல் வல ் ாட்டு
கிடங் கில்
கிடங் கில் காவிதிக் கீரங் கண்ணனார் - ைற் றிவண 218
கிடங் கில் காவிதி ் ப ருங் பகாற் றனார் - ைற் றிவண 364
கிடங் கில் குல தி ைக்கண்ணனார் - குறுை்ப ாவக 252
கிள் ளிமங் கலம்
கிள் ளிமங் கலம் கிழார் - குறுை்ப ாவக 76, 110, 152, 181
கிள் ளிமங் கலம் கிழார் மகனார் பேரபகாைனார் - ைற் றிவண 365
குடைாயில்
குடைாயில் கீரனக்கனார் - குறுை்ப ாவக 79
குடைாயில் கீர ் னார், அகைானூறு 35, 60, 79, 119, 129, 287, 315, 345, 366, 385,
ைற் றிவண 27, 212, 379, குறுை்ப ாவக 281, 369, புறைானூறு 242
குமட்டூெ்
குமட்டூர் கண்ணனார் – திற் று ்
து
் 11-20
குமிழி
குமிழி ஞாழலார் ை ் ேவலைார் - அகைானூறு 160
குறுங் தகாழியூெ்
குறுங் பகாழியூர் கிழார் - புறைானூறு 17, 20, 22
குறுங் குடி
குறுங் குடி மரு னார் - அகைானூறு 4, குறுை்ப ாவக 344
குன்றூெ்
குன்றூர் கிழார் மகனார் - புறைானூறு 338
குன்றூர் கிழார் மகனார் கண்ண ் னார் - ைற் றிவண 332
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ரகாடிமங் கலம்
பகாடிமங் கல து
் ைாதுளி ைற் பேை் னார் - அகைானூறு 179, 232
ரகாடியூெ்
பகாடியூர் கிழார் மகனார் பைை் ற் ற ் னார் - அகைானூறு 243
தகாட்டம் பலம் (தகெளத்தில் உள் ள அம் பலப் புலழ)
பகாட்டம் ல ்து ் துஞ் சிை பேரமான் - அகைானூறு 168
பகாட்டம் லைனார் - ைற் றிவண 95
பேரமான் பகாட்டம் ல ்து ் துஞ் சிை மாக்பகாவ - புறைானூறு 245
தகாட்டியூெ்
பகாட்டியூர் ைல் லை்வ ைார் - ைற் றிவண 211
தகாலட (தகாலடக்கானல் )
தகாலட பாடிய ரபரும் பூதனாெ் – புறைானூறு 259
தகாழி
பகாழிக் பகாற் றனார் - குறுை்ப ாவக 276
தகாளியூெ்
பகாளியூர் கிழார் மகனார் பேழிைனார் - ைற் றிவண 383
சீத்தலல
சீ ் வல ோ ் னார் அகைானூறு -53, 134, ைற் றிவண 36, 127, 339
ரசல் லூெ்
பேல் லூர் கிழார் மகனார் ப ரும் பூ ங் பகாற் றனார் - அகைானூறு 250
பேல் லூர் பகாற் றனார் - குறுை்ப ாவக 363
பேல் லூர் பகாசிகன் கண்ணனார் - அகைானூறு 66
தங் கால் (விருதுநகெ் அருகில் உள் ள ஊெ்)
ங் கால் ஆ ்திபரைன் பேங் கண்ணனார் - ைற் றிவண 386
ங் கால் ப ாற் பகால் லனார் - ங் கால் முடக்பகால் லனார் ( ங் கால்
ப ாற் பகால் லன் பைண்ணாகனார், ங் கால் முடக்பகாற் றனார்) - அகைானூறு
48, 108, 355, குறுை்ப ாவக 217, ைற் றிவண 313, புறைானூறு 326
தலலயாலங் கானம்
ாண்டிைன் வலைாலங் கான ்துே் பேருபைன்ற பைடுஞ் பேழிைன் – புறைானூறு
72
தும் லப
தும் வ ே் போகினனார் – புறைானூறு 249
துலறயூெ்
துவறயூர் ஓவட கிழார் - புறைானூறு 136
நல் லாவூெ்
ைல் லாவூர் கிழார் - அகைானூறு 86, ைற் றிவண 154
நல் லூெ்
ைல் லூர்ே் சிறுபம ாவிைார் - ைற் றிவண 282
ரபருங் குன்றூெ்
ப ருங் குன்றூர் கிழார் - அகைானூறு 8, குறுை்ப ாவக 338, ைற் றிவண 5, 112, 119,
347, புறைானூறு 147, 210, 211, 266, 318, திற் று ்
து
் 81-90
தபரெயில்
ப பரயில் முறுைலார் - குறுை்ப ாவக 17, புறைானூறு 239
தபாந் லத

27

sa

ng

ai

la

kk

iy

am

.o

rg

ப ாை்வ
் ேவலைார் அகைானூறு -110
மதுலெ
மதுவர அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள் ளனார் - அகைானூறு 33, 144, 174, 244, 314,
344, 353 (அகைானூறு 244ல் மதுவர…… மள் ளனார் என்று உள் ளது), குறுை்ப ாவக
188, 215, ைற் றிவண 297, 321, புறைானூறு 388
மதுவர அறுவை ைாணிகன் இளபைட்டனார் - அகைானூறு 56, 272, 302, 124, 254,
230, குறுை்ப ாவக 185, ைற் றிவண 344, புறைானூறு 329
மதுவர ஆசிரிைர் பகாடன் பகாற் றனார் - குறுை்ப ாவக 144
மதுவர ஆசிரிைர் ைல் லை்துைனார் - அகைானூறு 43
மதுவர ஆருலவிை ைாட்டு ஆலம் ப ரி ோ ் னார் - ைற் றிவண 303, 338
மதுவர இளங் கண்ணிக் பகாசிகனார் - புறைானூறு 309
மதுவர இளங் பகௌசிகனார் - அகைானூறு 381
மதுவர இளம் ாலாசிரிைன் பேை் ன் கூ ் னார் - அகைானூறு 102, 108, 348,
ைற் றிவண 273, புறைானூறு 251
மதுவர ஈழ ்து ் பூ ன்ப ைனார் (ஈழ ்து ் பூ ன்ப ைனார்) - அகைானூறு 231,
307, குறுை்ப ாவக 189, 360, ைற் றிவண 366
மதுவர எழு ் ாளன் - அகைானூறு 84
மதுவர எழு ் ாளன் பேை் ன் பூ னார் (பேை் ன் பூ னார்) - அகைானூறு 207,
குறுை்ப ாவக 90, 226, 247, ைற் றிவண 261
மதுவர ஓவலக்கவடை ் ார் ைல் பைள் வளைார் - ைற் றிவண 250, 369
மதுவரக் கவடை ் ார் மகனார் பைண்ணாகனார் - குறுை்ப ாவக 223
மதுவரக் கணக்காைனார் – அகைானூறு 27, 338, 342, புறைானூறு 330
மதுவரக் கணக்காைனார் மகனார் ைக்கீரனார் (கணக்காைர் மகனார் ைக்கீரர் –
அகைானூறு 93, குறுை்ப ாவக 143, புறைானூறு 56, 189, திருமுருகாற் று ் வட,
பைடுைல் ைாவட
மதுவரக் கண்டர
் னார் - குறுை்ப ாவக 317
மதுவரக் கண்ண ் னார் - அகைானூறு 360, ைற் றிவண 351
மதுவரக் கண்ணனார் - குறுை்ப ாவக 107
மதுவரக் க க்கண்ணனார் - குறுை்ப ாவக 88
மதுவரக் கள் ளிற் கவடை ் ன் பைண்ணாகனார் - அகைானூறு 170, புறைானூறு
316
மதுவரக் கவுணிைன் பூ
் னார் - அகைானூறு 74
மதுவரக் காஞ் சி ் புலைர் - அகைானூறு 89
மதுவரக் காமக்கனி ை ் ால ் னார் - அகைானூறு 204
மதுவரக் காருலவிைங் கூ ் னார் - ைற் றிவண 325
மதுவரக் கூ ் னார் - அகைானூறு – 334
மதுவரக் கூலைாணிகன் சீ ் வலே் ோ ் னார் - அகைானூறு 229, 306, 320,
புறைானூறு 59
மதுவரக் பகால் லம் புல் லனார் - குறுை்ப ாவக 373
மதுவரக் பகால் லன் பைண்ணாகனார் - அகைானூறு 363, ைற் றிவண 285
மதுவர பேங் கண்ணனார் - அகைானூறு 39
மதுவரே் சீ ் வலே் ோ ் னார் - அகைானூறு 134, 229, 306, குறுை்ப ாவக 154,
ைற் றிவண 36, 127, 339, புறைானூறு 59
மதுவரே் சுள் ளம் ப ா னார் - ைற் றிவண 215
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மதுவர ்
் ங் கண்ணனார் - அகைானூறு 335
மதுவர ் மிழ் க் கூ ் ன் கடுைன் மள் ளனார் - அகைானூறு 354
மதுவர ் மிழ் க் கூ ் ன் ைாகன்ப ைனார் - அகைானூறு 164
மதுவர ் மிழ் க் கூ ் னார் - புறைானூறு 334
மதுவர ைக்கீரர் – அகைானூறு 36, புறைானூறு 395
மதுவர ைக்கீரனார் - அகைானூறு 78
மதுவர ைல் பைள் ளிைார் (ைல் பைள் ளிைார்) - அகைானூறு 32, குறுை்ப ாவக 365,
ைற் றிவண 7, 47
மதுவர ் வடமங் க மன்னிைார் - புறைானூறு 351
மதுவர ் ண்ட ைாணிகன் இளை்ப ைனார் - அகைானூறு 58, 298, 328
மதுவர ் ள் ளி மரு ங் கிழார் மகனார் போகு ் னார் - ைற் றிவண 352
மதுவர ் ாலாசிரிைர் பேை் ன் பகாற் றனார் - ைற் றிவண 322
மதுவர ் ாலாசிரிைர் ை ் ாலனார் - அகைானூறு 172
மதுவர ் ாலாசிரிைர் ைற் றாமனார் - அகைானூறு 92
மதுவர ் புல் லங் கண்ணனார் - அகைானூறு 161
மதுவர ் பூ ன் இளைாகனார் - புறைானூறு 276
மதுவர ் பூைண்ட ைாகன் பைட்டனார் - ைற் றிவண 317
மதுவர ் ப ருங் பகால் லனார் - குறுை்ப ாவக 141
மதுவர ் ப ருமரு னார் - ைற் றிவண 241
மதுவர ் ப ருமரு ன் இளைாகனார் - ைற் றிவண 251
மதுவர ் ப ராலைாைர் - அகைானூறு 87, 296, ைற் றிவண 361, புறைானூறு 247, 262
மதுவர ் ப ான்பேை் பகால் லன் பைண்ணாகனார் - அகைானூறு 363
மதுவர ் ப ா ் னார் - அகைானூறு 75
மதுவர மரு ங் கிழார் மகனார் இளம் ப ா ் னார் - குறுை்ப ாவக 332
மதுவர மரு ங் கிழார் மகனார் போகு ் னார் - ைற் றிவண 329
மதுவர மரு ங் கிழார் மகனார் ப ருங் கண்ணனார் – அகைானூறு 247, 364,
ைற் றிவண 388
மதுவர மரு ன் இளைாகனார் - அகைானூறு 34, 59, 77, 90, 104, 121, 131, 184, 193, 206,
220, 245, 255, 269, 312, 343, 358, 365, 368, 380, 387, குறுை்ப ாவக 77, 160, 279,
367, ைற் றிவண 194, 216, 251, 283, 290, 297, 302, 326, 341, 343, 362, 392, புறைானூறு 55,
349
மதுவர பமவலக்கவடக் கண்ணம் புகு ் ார் ஆை ் னார் - புறைானூறு 350
மதுவர பைளாோன் - புறைானூறு 305
மதுவர பைளா
் னார் - குறுை்ப ாவக 315
மதுவர ் வடமங் க மன்னிைார் - புறைானூறு 351
மருங் கூெ்ப்பட்டினம்
மருங் கூர் ் ாவகே் ோ ் ன் பூ னார் - அகைானூறு 327
மருங் கூர் ் ட்டின து
் ே் பேை் ன் குமரனார் - ைற் றிவண 289
மாங் குடி
மாங் குடி கிழார், மாங் குடி மரு னார், மாங் குடி மரு னார் (மாங் குடி கிழார்,
மதுவர காஞ் சி புலைர் - அகைானூறு 89, குறுை்ப ாவக 164, 173, 302, ைற் றிவண
120, 123, புறைானூறு 24, 26, 313, 335, 372, 396, மதுவரக்காஞ் சி
மாடலூெ்
மாடலூர் கிழார் - குறுை்ப ாவக 150
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மாதறாகம்
மாபறாக ்து காமக்கணி ை ் ால ் னார் - அகைானூறு 377
மாபறாக்க ்து ை ் ேவலைார் ைற் றிவண –304, புறைானூறு 37, 39, 126, 174, 226,
280, 383
மாற் றூெ்
மாற் றூர் கிழார் மகனார் பகாற் றங் பகாற் றனார் - அகைானூறு 54
மிலள
மிவளக் கை் னார் - குறுை்ப ாவக 196
மிவள கிழார் ைல் பைட்டனார் - குறுை்ப ாவக 341, ைற் றிவண 210, 349
மிவள ் ப ருங் கை் னார் - குறுை்ப ாவக 136, 204, 234
மிவள பைள் தி ் னார் - குறுை்ப ாவக 284
முெஞ் சியூெ்
முரஞ் சியூர் முடிைாகனார் - புறைானூறு 2
முள் ளியூெ்
முள் ளியூர் ் பூதிைார் - அகைானூறு 173
தமாசி
பமாசி கண்ண ் னார் - ைற் றிவண 124
பமாசிக் கவரைனார் - அகைானூறு 260
பமாசி கீரனார் - அகைானூறு 392, குறுை்ப ாவக 59, 84, ைற் றிவண 342,
புறைானூறு 50, 154, 155, 156, 186
பமாசி பகாற் றனார் - குறுை்ப ாவக 377
பமாசி ோ ் னார் - புறைானூறு 272
விெிச்சியூெ்
விரிே்சியூர் ைன்னாகனார் - புறைானூறு 292
விெியூெ்
விரியூர் ைக்கனார் - புறைானூறு 332
விற் றூறு
விற் றூற் று மூப யினனார் - அகைானூறு 37, 136, 288, குறுை்ப ாவக 372
விற் றூற் று ைண்ணக்கன்
் னார் - ைற் றிவண 298
வீலெ
வீவர பைளிைனார் - புறைானூறு 320
ரைள் லளக்குடி
பைள் வளக்குடி ைாகனார் - புறைானூறு 35, ைற் றிவண 158, 196
தைம் பற் றூெ்
பைம் ற் றூர்க் கண்ணன் கூ ் னார் - குறுை்ப ாவக 362
பைம் ற் றூர்க் குமரனார் - அகைானூறு 157, புறைானூறு 317

21. ஊெ்கள் (பாடப் பட்தடாெ் ரபயெ்களில் உள் ள ஊெ்கள் ):
அம் பெ்
அம் ர் கிழான் அருைை்வ
இலைந் திலக

- புறைானூறு 385
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ாண்டிைன் இலைை்திவக ் ள் ளி ் துஞ் சிை ைன்மாறன் – புறைானூறு 55, 56, 57,
196, 198
போழன் இலைை்திவக ் ள் ளி ் துஞ் சிை ைலங் கிள் ளி பேட்பேன்னி – புறைானூறு
61
ஈெ்ந்தூெ்
ஈர்ை்தூர் கிழான் ப ாைன் மாறன் – புறைானூறு 180
ஒல் லலயூெ்
ஒல் வலயூர் கிழான் மகன் ப ருஞ் ோ ் ன் – புறைானூறு 242, 243
ஓய் மா நாடு
ஓை் மான் ைல் லிைக்பகாடன் – புறைானூறு – 176, 376
ஓை் மான் வில் லிைா ன் – புறைானூறு 379
கண்டீெ நாடு
கண்டீரக் பகா ் ப ரு ைள் ளி – புறைானூறு 148, 149, 150
கரும் பனூெ்
கரும் னூர் கிழான் – புறைானூறு 381, 384
கருவூெ்
பேரமான் கருவூபரறிை ஒள் ைாட் பகா ் ப ருஞ் பேரல் – புறைானூறு 5
கானப் தபெ் (இன்லறய காலளயாெ் தகாயில் )
கான ் ப பரயில் கடை் உக்கிர ் ப ருைழுதி – புறைானூறு 21
குொப் பள் ளி
போழன் குரா ் ள் ளி ் துஞ் சிை ப ருை்திருமாைளைன் – புறைானூறு 58, 60, 197
குளமுற் றம்
போழன் குளமுற் ற து
்
் துஞ் சிை கிள் ளிைளைன் – புறைானூறு 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 46, 69, 70, 226, 227, 228, 373, 386, 393, 397
கூடகாெம்
ாண்டிைன் கூடகார ்து ் துஞ் சிை மாறன் ைழுதி – புறைானூறு 51, 52
ரகாண்கானம் (ரகாங் கு நாடு)
பகாண்கானங் கிழான் – புறைானூறு 154, 155, 156
சிக்கற் பள் ளி
பேரமான் சிக்கற் ள் ளி ் துஞ் சிை பேல் ைக்கடுங் பகா ைாழிைா ன் – புறைானூறு
387
சித்திெமாடம்
ாண்டிைன் சி ்திரமாட ்து ் துஞ் சிை ைன்மாறன் – புறைானூறு 59
சிறுகுடி
சிறுகுடி கிழான் ண்ணன் – புறைானூறு 173, 388
ரசருப் பாழி
போழன் பேரு ் ாழி எறிை் இளஞ் பேட் பேன்னி – புறைானூறு 370, 378
தகடூெ் (இன்லறய தருமபுெி)
பேரமான் கடூர் எறிை் ப ருஞ் பேரல் இரும் ப ாவற – புறைானூறு 50
அதிைமான் கடூர் ப ாருது வீழ் ை் எழினி (அதிைமான் பைடுமான் அஞ் சி,
புறைானூறு 58ைது ாடலிலும் இைவன 'எழினி' என்று குறி ்பிட்டுள் ளார் புலைர்
ப ருஞ் சி ்திரனார்) – புறைானூறு 230
தலலயாலங் கானம்
ாண்டிைன் வலைாலங் கான ்துே் பேருபைன்ற பைடுஞ் பேழிைன் – புறைானூறு
18, 19, 23, 24, 25, 26, 76, 77, 78, 79, 371, 372
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நாலல
ைாவல கிழைன் ைாகன் - புறைானூறு 179
நாஞ் சில் நாடு
ைாஞ் சில் ைள் ளுைன் - புறைானூறு - 137, 138, 139, 140, 380
ரநய் தலங் கானல்
போழன் பைை் லங் கானல் இளஞ் பேட் பேன்னி – புறைானூறு 10
போழன் ாமுளூபரறிை் பைை் லங் கானல் இளஞ் பேட் பேன்னி – புறைானூறு
203
பாமுளூெ்
போழன் ாமுளூபரறிை் பைை் லங் கானல் இளஞ் பேட் பேன்னி – புறைானூறு
203
பிடவூெ்
போழைாட்டு பிடவூர்கிழார் மகன் ப ருஞ் ோ ் ன் – புறைானூறு 395
பூஞ் சாற் றூெ்
போணாட்டு ் பூஞ் ோற் றூர் ் ார் ் ான் பகௌணிைன் விண்ணை் ாைன் –
புறைானூறு 166
ரபாலறயாறு
ப ாவறைாற் றுக்கிழான் - புறைானூறு 391
மல் லி
மல் லி கிழான் காரிைாதி – புறைானூறு 177, 261
ைல் லாெ்
ைல் லார் கிழான் ண்ணன் - புறைானூறு 181
ைாட்டாறு
ைாட்டாற் று எழினிைா ன் – புறைானூறு 396
ரைள் ளியம் பலம்
ாண்டிைன் பைள் ளிைம் ல ்து ் துஞ் சிை ப ருைழுதி – புறைானூறு 58
லையாவி (ரபாதினி, பழனி, திருைாவினங் குடி)

sa

22. தபாெ்கள் :
பைண்ணி, வலைாலங் கானம் , குறுக்வக, ருவூர், ைாவக, கூடல் , ாழி ஆகிை
இடங் களில் ைடை் ப ார்கவள ் ற் றின குறி ் புகள் ாடல் களில் உள் ளன.
வலைாலங் கான தி
் ல் ாண்டிைன் பைடுஞ் பேழிைன் பேரமான்
ைாவனக்கட்பேை் மாை் ரஞ் பேரல் இரும் ப ாவறவையும் , போழன்
கிள் ளிைளைவனயும் , 5 பைளிர் மன்னர்களான திதிைன், எருவமயூரன், எழினி,
இருங் பகா பைண்மான், ப ாருைன் ஆகிபைாவர ் ப ாற் கடி ் ான். இை்
்
ப ாவர ் ற் றின விைரங் கள் அகைானூறு 36, 175 and 209, புறைானூறு 19,
ைற் றிவண 387 மற் றும் மதுவரக்காஞ் சி (55, 127) ஆகிை ாடல் களில் உள் ளன.
பைண்ணி என்ற ஊரில் போழன் கரிகாலன் ாண்டிை மன்னன் ஒருைவனயும்
பேரமான் ப ருஞ் பேரலா வனயும் , 11 பைளிர் குறுைில மன்னர்கவளயும்
ப ாற் கடி ் ான். இை்
் ப ாவர ் ற் றின குறி ் புகள் அகைானூறு 55, 246,
புறைானூறு 66 மற் றும் ப ாருைராற் று ் வட (147) ஆகிை ாடல் களில் உள் ளன.
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குறுக்வக என்ற இட ்தில குறுைில மன்னர்களான தி ் னும் அன்னியும்
ப ாரிட்டனர். இவ
் ற் றிை குறி ் புகள் , அகைானூறு ாடல் கள் 45, 145
ஆகிைைற் றில் உள் ளன.
ைாவக என்ற இட ்தில் போழன் கரிகாலன் ஒன் து மன்னர்கவள ்
ப ாற் கடி ் ான். ாண்டிை மன்னனின் ள திைான அதிகன் என் ைன்
வீழ் ை் ான். ப ாவர ் ற் றிை குறி ் புகள் அகைானூறு 125 மற் றும் குறுை்ப ாவக
393 ஆகிை ாடல் களில் உள் ளன.
ருவூர் என்ற இட ்தில் ைடை் ப ாரில் போழ மன்னன் ாண்டிை மன்னவனயும்
பேர மன்னவனயும் ப ாற் கடி ் ான். அகைானூறு 96ல் இவ
் ற் றிை குறி ் பு
உள் ளது.
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கூடலில் ைடை் ப ாரில் ாண்டிை மன்னன் பேரவனயும் போழவனயும்
ப ாற் கடி ் ான். அகைானூறு 116ல் இவ
் ற் றிை குறி ் பு உள் ளது.
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ைன்னன் என்ற குறுைில மன்னனின் ாழி என்ற ஊரில் ைடை் ப ாரில் , பைளிர்
மன்னனான ஆை் எயினன் என் ைவன மிஞிலி என்ற குறுைில மன்னன்
பகான்றான். ஆை் எயினனின் உடவல ் றவைகள் ாதுகா ் ன. ப ாவர ்
ார் ்து ைன்னன் ஆ ்திரம் அவடை் ான். அதிகன் என் ைவனயும் மிஞிலி
ப ாரில் பகான்றான். அகைானூறு 142, 148, 181, 208, ஆகிை ாடல் களில் ரணர்
இை்
் ப ாவரக் குறி ் பிடுகின்றார்.
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காரி என்ற குறுைில மன்னன், ஓரி என்ற குறுைில மன்னவனக் பகான்று, அ ன்
பின் ஓரியின் பகால் லி மவலவைே் பேர மன்னனுக்கு பகாடு ் ான். இவ
்
ற் றிை விைரங் கள் அகைானூறு 209, ைற் றிவண 320, மற் றும்
சிறு ாணாற் று ் வட (110-111) ஆகிை ாடல் களில் உள் ளன.

sa

மவலைமான் திருமுடிக்காரி ஆரிைர்கவள முள் ளூரில் ப ாற் கடி ் ான்.
ைற் றிவண 170ல் இவ
் ற் றிை குறி ் பு உள் ளது.
கழுமலம் என்ற பேர ைாட்டின் ஊரில் போழன் ப ரும் பூண் பேன்னி பேர
மன்னவன ப ாற் கடி ் இடம் - அகைானூறு 270-9.
23. கடவுள் கள் : முருகன், பகாற் றவை (கான் அமர் பேல் வி, துணங் வக அம்
பேல் வி), திருமகள் (இலக்குமி), சிைன், ார்ைதி, திருமால் , இை்திரன்.
24. பிற நாட்டினெ்: ைடுகர் (அகைானூறு 107-11, 213-8, 253-18, 295-15, 375-14, 381-7,
386-5, ைற் றிவண 212-5, குறுை்ப ாவக 11-5, புறைானூறு 378-2), பமாரிைர்
(அகைானூறு 69-10, 251-1, 281-8, புறைானூறு 175-6), ஆரிைர் (அகைானூறு 276-9, 33622, 396-16, 398-18, ைற் றிவண 170-6, குறுை்ப ாவக 7-3, திற் று ்
்து 11-23),
ைைனர் (ப ரும் ாணாற் று ் வட 316, முல் வல ் ாட்டு - 61, பைடுைல் ைாவட 101, புறைானூறு 56, அகைானூறு 149).
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