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சங் க இலக் கியக் கல் வி மன்றம்
இரண்டாம் நிலல – குறிஞ் சி
எளிய உலர - லைதேகி, சங் கர்
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 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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எட்டுே்தோலக
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பே்துப் பாட்டு
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“முருகு தபொருநொறு பொணிைண்டு முல் கல
தபருகு ெைமதுகைை் ைொஞ் சி - மருவினிய
றைொலதநடு நல் ெொகட றைொல் குறிஞ் சி பட்டினப்
பொகல ைடொத்ததொடும் பத்து.”
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“தமிை் இலை்கிய மைபு தனித்தன் கம தைொண்டது, ம ் ெ ் றிலிருந் து தப வில் கல, பி
இலை்கியங் ைைின் நைல் இல் கல. ெடதமொழிை்கு முந்தயது. இந்த அடிப் பகடயில்
றநொை்குகையில் ம ் இந்திய தமொழிைைிலிருந்தும் இலை்கியங் ைைிலிருந்தும் மு ் றிலும்
றெறுபட்டு இருப் பது தமிை் மட்டுறம!” - கமில் சுதைல் லபில் (Kamil Zvelebil, Czech
Sanskrit and Tamil scholar)
மடல் பாடல் கள் :
“இப் பொடல் ைை் ைொலத்தொல் மிைவும் மு ் பட்டகெ மட்டுமல் ல, உயை்ச் சி ப் பு
மிை்ைகெயும் கூட! இகெ ைொலத்கதை் ைடந் து நிகலத்து நின் று ஒரு தபரும் இலை்கிய
பொைம் பைியத்தி ் கு வித்தொை விைங் குகின் ன. இெ ் க அறியொமல் இருப் பது இந்திய
நொைைிைத்தில் தனித்தன் கம தைொண்ட ஒரு தபரும் இலை்கியச் சொதகனகய அறியொமல்
இருப் பதொகும் ”. - தபறிஞர் ஏ. தக. இராமனுஜன்
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.
இரண்டாம் நிலல – குறிஞ் சி: இந் தை் குறிஞ் சி நிகலயில் தமொத்தம் 12 பொடல் ைை்
உை் ைன. றமலும் சங் ைை் ைொலத்தில் தமிைருடன் ைப் பல் மூலம் ெொணிைம் தசய் த
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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 - தகான்லற: மடல் ஏறுதல் , தெறியொட்டம் , ைபிலை்-பொைி நட்பு,
ஒைகெயொை்-அதியமொன் நட்பு, பிசிைொந் கதயொை்- றைொப் தபருஞ் றசொைன் நட்பு
ஆகியெ ் றின் பொடல் ைகை நீ ங் ைை் அடுத்த நிகலயில் ைொணலொம் .
பாடல் 1
புறநானூறு 255, பாடியைர் - ைன்பரணர், திலண - தபாதுவியல் , துலற - முதுபாலல
பாடல் பின்னணி: றபொை் முடிந்தபின் றபொை்ை்ைைத்தில் வீை் ந்த ைணெகனை் ைண்டொை்
ஒரு தபண். அென் உடகலத் தழுவிை் ைண்ணீ ை ் ெடித்தொை் . அை்ைொட்சிகயை் ைண்ட
புலெை் ென் பைணை் ெடித்த பொடல் இது.
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ஐறயொ எனின் யொன் புலி அஞ் சுெறல,
அகணத்தனன் தைொைிறன அைன் மொை்பு எடுை்ைல் றலன் ,
என் றபொல் தபருவிதிை்ப்பு உறுை, நின் கன
இன் னொது உ ் அ னில் கூ ் ற ,
நிகை ெகை முன் கை ப ் றி
ெகை நிைல் றசை்ைம் நடந்திசின் சிறிறத.
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தபாருளுலர: ஐறயொ என் று நொன் ைதறினொல் புலி ெந்து விடுறமொ என் று அஞ் சுகிற ன் .
உன் கன அகணத்துை் தைொண்டு தசல் லலொம் என் ொல் உன் அைன் மொை்புகடய
உடகல என் னொல் தூை்ை முடியவில் கல. உன் கனை் தைொன் அ ம் இல் லொத கூ ் ம்
என் கனப் றபொல் தபைிது நடுை்ைமுறுெொனொை! ெைிகசயொன ெகையல் ைகையுகடய என்
முன் கைகயப் ப ் றிை் தைொண்டு நீ தமல் ல நடந்தொல் நொம் மகலயின் நிைலுை்குச்
தசன் றுவிடலொம் .
தசாற் தபாருள் : ஐறயொ எனின் - ஐறயொ என் று, யொன் – நொன் , புலி அஞ் சுெறல - புலி ெந்து
விடுறமொ என் று அஞ் சுகிற ன் , அகணத்தனன் தைொைிறன - நொன் அகணத்துை்
தைொை் ைலொம் என் ொல் , அைன் - அைன் , மொை்பு – மொை்பு, எடுை்ைல் றலன் - என் னொல்
எடுை்ை இயலவில் கல, என் றபொல் - என் கனப் றபொல் , தபரு - தபைிய, விதிை்ப்பு – நடுை்ைம் ,
உறுை - உண்டொகுை, நின் கன – உன் கன, இன் னொது - துன் பத்தில் (மைண துன் பத்தில் ),
உ ் - றநைச் தசய் த, அ ன் இல் - அ ம் இல் லொத, கூ ் ற - கூ ் றுெறன, நிகை - ெைிகச,
ெகை - ெகையல் ைை் நிக ந்த, முன் கை - முன் கை, ப ் றி - பிடித்துை் தைொண்டு, ெகை மகல, நிைல் – நிைல் , றசை்ைம் – றசை்றெொம் , நடந்திசின் - நடந்து ெருை, சிறிறத – சிறிது
பாடல் 2
புறநானூறு 105, பாடியைர் - கபிலர், பாடப் பட்தடான் - தைள் பாரி, திலண பாடாண், துலற - விறலி ஆற் றுப் பலட
பாடல் பின்னணி: வி லியை் ஆடுெதிலும் பொடுெதிலும் ெல் லெை்ைை் . அெை்ைை் பொணை்
குடும் பத்கதச் சொை்ந்த தபண்ைை் . றெை் பொைியிடம் தசன் று, பொட்டுப் பொடி பைிசு
தபறுமொறு ஒரு வி லியிடம் கூறுகின் ொை் ைபிலை்.
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றசயிகை தபறுகுகெ ெொை் நுதல் வி லி,
தடவு ெொய் ை் ைலித்த மொ இதை் ை் குெகை
ெண்டு படு புது மலை்த் தண் சிதை் ைலொெப் ,
தபய் யினும் , தபய் யொது ஆயினும் , அருவி
தைொை் உழு வியன் புலத்து உகைைொல் ஆை
மொல் பு உகட தநடு ெகைை் றைொடு ததொறு இழிதரும்
நீ ைினும் இனிய சொயல்
பொைி றெை் பொல் , பொடிகன தசலிறன.
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தபாருளுலர: ஒைி தபொருந்திய தந ் றிகய உகடய வி லி! தபைிய சுகனயில்
தகைத்த ைைிய இதழுகடய குெகை மலை்ைை் மலை்ந்திருை்ை, ெண்டுைை் தமொய் ை்கும் புது
மலை்ைைில் குைிை்ந்த நீ ை்த்துைி சிதறிை் ைலை்ை, மகை தபய் தொலும் தபய் யொமல்
றபொனொலும் அருவியொனது தைொை் பயிைிட உழுத பைந்த நிலத்தினிடத்தில் ெொய் ை்ைொல்
ஆை ஒட, மூங் கில் ஏணிைை் உகடய தநடிய மகலச் சிைைங் ைை் றதொறும் விழுந்து ெழியும்
நீ கை விட இனிய தன் கமயுகடய றெை் பொைியிடம் நீ பொடிச் தசன் ொல் , சிெந்த தபொன்
நி முகடய அணிைலன் ைகைப் தபறுெொய் .

பாடல் 3
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தசாற் தபாருள் : றசயிகை – சிெந்த/தசம் கமயொன தபொன் னொல் தசய் த அணிைலன் ,
தபறுகுகெ – தபறுெொய் , ெொை் - ஒைி, நுதல் – தந ் றி, வி லி - இகச, நடனம் புைியும்
தபண், தடவுெொய் - தபைிய ெொகயயுகடய (சுகனப் பகுதி), ைலித்த – தகைத்த, மொ இதை்
– ைைிய இதை் , தபைிய இதை் , குெகை - குெகை மலை், ெண்டு படு - ெண்டுைை்
தமொய் ை்கும் , புது மலை் - புதிதொய் பூத்த மலை்ைைிடம் , தண் சிதை் - குைிை்ந்த நீ ை்த்துைி
சிதறி, ைலொெ – ைலை்கும் , தபய் யினும் - மகை தபய் தொலும் , தபய் யொது ஆயினும் தபய் யொமல் றபொனொலும் - அருவி – அருவி, தைொை் உழு - தைொை் தொனியத்கதப் பயிைிட,
வியன் புலத்து – பைந்த நிலத்தில் , உகைைொல் ஆை - ெொய் ை்ைொல் ஆை, மொல் பு - மூங் கிலின்
ைணுவிடத்தில் புை் தசருகிய ஏணி (ைண்றணணி), உகட – உகடய, தநடு ெகை – தநடிய
மகல, றைொடு ததொறு - சிைைம் றதொறும் , இழிதரும் - விழுந் து ெழியும் , நீ ைினும் - நீ கை விட,
இனிய சொயல் - இனிய தன் கமயுகடய, பொைி றெை் பொல் - றெை் பொைியின் இடத்தில் ,
பொடிகன - பொடல் பொடி, தசலிறன - தசன் ொல்

புறநானூறு 188, பொடியெை் - பொண்டியன் அறிவுகடநம் பி, திகண - தபொதுவியல் , துக
தபொருண்தமொழிை் ைொஞ் சி
பாடல் பின்னணி: மை்ைட்றப ் ொல் ெரும் இன் பத்கதச் சி ப் பித்துப் பொடுகின்
பொண்டிய மன் னன் அறிவுகடநம் பி.
பகடப் புப் பல பகடத்துப் பலறைொடு உண்ணும்
உகடப் தபருஞ் தசல் ெை் ஆயினும் , இகடப் படை்
குறுகுறு நடந்து, சிறுகை நீ ட்டி,
இட்டும் , ததொட்டும் , ைெ் வியும் , துைந்தும் ,
தநய் யுகட அடிசில் தமய் பட விதிை்த்தும் ,
மயை்குறு மை்ைகை இல் றலொை்ை்குப் ,
பயை்குக இல் கலத், தொம் ெொழும் நொறை.

ொன்

-

4
தபாருளுலர: பகடை்ைப் படும் தசல் ெங் ைை் பலெ ் க ப் பகடத்துப் பலறைொடு உணவு
உண்ணும் உகடகம தைொண்டதபரும் தசல் ெந்தை் ஆயினும் , குறுை்கிட்டுச் சிறுச் சிறு
அடிதயடுத்து நகட தசய் து, சிறு கைைகை நீ ட்டி, உணகெை் கீறை இட்டும் , கைைைொல்
ததொட்டும் , ெொயொல் ைெ் வியும் , கைைை் தைொண்டு துைவியும் , தநய் றசை்த்த உணகெ
உடதலங் கும் படுமொறு சிதறி மனகத மயை்கும் சிறு குைந் கதைை் இல் லொறதொை்ை்கு
தொங் ைை் ெொழும் நொட்ைைொல் பயனும் , நிக வும் இல் கல.
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தசாற் தபாருள் : பகடப் பு - பகடை்ைப் படும் தசல் ெம் , பல - பலெ ் க , பகடத்து தசய் து, பலறைொடு - பலருடன் , உண்ணும் - உணவு உண்ணும் , உகட - உகடகம
தைொண்ட, தபருஞ் தசல் ெை் - தபரும் தசல் ெந் தை்ைை் , ஆயினும் – ஆனொலும் , இகடப் பட –
குறுை்கிட்டு, குறு குறு - குறுைை் குறுை, நடந் து - நடந்து, சிறு கை நீ ட்டி - சிறிய கைைகை
நீ ட்டி, இட்டும் - கீறை இட்டும் , ததொட்டும் - கைைைொல் ததொட்டும் , ைெ் வியும் - ெொயொல்
ைெ் வியும் , துைந் தும் – துைொவியும் , தநய் யுகட - தநய் உகடய, அடிசில் - உணவு, தமய் பட
- உடம் பில் பட, விதிை்த்தும் – சிதறியும் , மயை்குறு மை்ைகை - மயை்கும் சிறு
குைந் கதைகை, இல் றலொை்ை்கு – இல் லொறதொை்ை்கு, பயை்குக - பயனொகிய நிக வு,
இல் கல – இல் கல, தொம் ெொழும் - தொங் ைை் ெொழும் நொறை – நொட்ைைில்
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பாடல் 4

குறுந் தோலக 7, தபரும் பதுமனார், பாலலே் திலண - கண்தடார் தசான்னது
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பாடல் பின்னணி: தகலெனும் தகலவியும் தங் ைை் குடும் பத்கத விட்டு நீ ங் கி
உடன் றபொன றெகையில் , எதிறை ெந்தெை்ைை் , தகலவி ைொலில் அணிந்திருந்த
சிலம் பினொல் அெ் விருெருை்கும் திருமணம் நகடதப வில் கல என் று உணை்ந்து
இைங் கிை் கூறியது.
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வில் றலொன் ைொலன ைைறல, ததொடிறயொை்
தமல் லடி றமலவும் சிலம் றப, நல் றலொை்
யொை் தைொல் ? அைியை் தொறம, ஆைியை்
ையி ொடு பக யின் ைொல் தபொைை் ைலங் கி
ெொகை தெண் தந ் று ஒலிை்கும்
றெய் பயில் அழுெம் முன் னிறயொறை.
தபாருளுலர: வில் கல கெத்திருை்கும் அென் , ைொல் ைைில் ைைல் ைகை
அணிந்திருை்கின் ொன் . ெகையல் அணிந்த அெை் , ைொல் ைைில் சலங் கை
அணிந்துை் ைொை் . இந்த நல் லெை்ைை் யொறைொ? பைிதொபத்தி ் கு உைியெை்ைை் ஆைத்
றதொன் றுகின் ொை்ைை் . ஆைியை் ைகைை் கூத்தொடிைை் ையி ் றின் றமல் ஆடும் தபொழுது
தைொட்டப் படும் பக ஒலிகயப் றபொல, வீசும் ைொ ் றினொல் , ெொகை மைங் ைைின் விகதை்
கூடுைை் நடுங் கி ஒலிை்கும் இந்த மூங் கில் நிக ந்த ைொட்டிகனை் ைடந்து தசல் றெொருடன்
ெரும் இெை்ைை் !
குறிப் பு: சிலம் பு ைழிதல் என் பது திருமணத்தி ் கு முன் நடந்த ஒரு சடங் கு.
தசாற் தபாருள் : வில் றலொன் - வில் கல உகடயென் , ைொலன ைைறல - ைொல் ைைில் ைைல்
உை் ைது, ததொடிறயொை் - ெகையல் அணிந்த தபண், தமல் லடி - சிறிய அடி, றமலவும் அெ ் றின் றமல் , சிலம் றப – சலங் கை, தைொலுசு, நல் றலொை் - நல் ல மை்ைை் , யொை் தைொல் யொை் இெை்ைை் , அைியை் - பைிதொபத்தி ் கு உைியெை்ைை் , தொறம ஆைியை் - இெை்ைை்
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ஆைியை்ைை் , ையி ொடு - ையி ் றின் றமல் ஆடுதல் , பக யின் - தைொட்டப் படும் பக கயப்
றபொல் , ைொல் தபொை - ைொ ் று வீசுெதனொல் , ைலங் கி - நடுங் கி, ெொகை - உழிஞ் சில் , Sirissa
Tree, Albizia lebbeck, தெண் தந ் று ஒலிை்கும் - தெை் கை விகதை் கூடு ஒலிை்கும் , றெய்
பயில் - மூங் கில் நிக ந்த, அழுெம் - ைொடு, முன் னிறயொறை - ைடந்து தசல் ல ெருபெை்ைை்
பாடல் 5
குறுந் தோலக 28, ஔலையார், பாலலே் திலண, ேலலவி தோழியிடம் தசான்னது
பாடல் பின்னணி: தகலென் தபொருளுை்ைொைப் பிைிந்த றெகையில் , அென் விகைந் து
ெைொகமயொல் ைெகலயு ் த் தகலவி றதொழியிடம் தன் னுகடய ஆத்திைத்கதப் ப ் றிை்
கூறுகின் ொை் .
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முட்டுறென் தைொல் ? தொை்குறென் தைொல் ?
ஓறைன் யொனும் ஓை் தப ் றி றமலிட்டு
ஆஅ ஒல் தலனை் கூவுறென் தைொல் ?
அலமைல் அகச ெைி அகலப் ப என்
உயவு றநொயறியொது துஞ் சும் ஊை்ை்றை?

kk

iy

am

தபாருளுலர: சுைகல உகடய அகசயும் ைொ ் று என் கன ெருத்த, என் னுகடய துன் ப
றநொகய அறியொமல் தூங் கும் இந் த ஊைில் உை் ைொகை முட்டுறெனொ? தொை்குறெனொ? 'ஆ',
'ஒல் ' எனை் ைத்துறெனொ, ஒரு ைொைணத்தொல் ? என் ன தசய் ெது என் று எனை்குப்
புைியவில் கல.
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குறிப் பு: தபொ. றெ. றசொமசுந்தைனொை் உகையில் பொடலின் முதல் தசொல் 'மூட்டுறென் '
என் று உை் ைது. உ.றெ. சொமிநொத ஐயைின் உகையில் 'முட்டுறென் ' என் று உை் ைது.
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தசாற் தபாருள் : முட்டுறென் தைொல் - முட்டுறெனொ, தொை்குறென் தைொல் தொை்குறெனொ, ஓறைன் - ஒன் றும் புைியவில் கல, யொனும் - நொனும் , ஓை் - ஒரு, தப ் றி
றமலிட்டு - ஒரு ைொைணத்தொல் , ஆஅ ஒல் தலன - ஆ எனவும் ஒல் எனவும் , கூவுறென் தைொல்
- ைத்துறெனொ, அலமைல் - சுைலுதல் , அகச - அகசயும் , ெைி - ைொ ் று, அகலப் ப ெருந்த, என் - என் , உயவு - துன் ப, றநொயறியொது - றநொகய அறியொது, துஞ் சும் ஊை்ை்றை தூங் கும் ஊை்
பாடல் 6
குறுந் தோலக 47, தநடுதைண்ணிலவினார், குறிஞ் சிே் திலண - தோழி நிலாவிடம்
தசான்னது, ேலலைன் தகட்கும் படியாக
பாடல் பின்னணி: தகலென் இைவில் தகலவியிடம் ெந்து பைகும் ைொலத்தில் , அெகன
விகைவில் மணம் தசய் துதைொை் ளும் படி தூண்ட எண்ணிய றதொழி, இெ் ெொறு கூறி
இைவுை்குறிகய மறுை்கின் ொை் .
ைருங் ைொல் றெங் கை வீ உகு துறுைல்
இரும் புலிை் குருகையின் றதொன் றும் ைொட்டிகட
எல் லி ெருநை் ைைவி ் கு
நல் கல அல் கல, தநடு தெண்ணிலறெ!

6
குறிப் பு: 'இரும் புலிை் குருகையின் ' - உ. றெ. சொ. உகை - தபைிய புலிை்குட்டிகயப்
றபொன் று, இைொ. இைொைகெயங் ைொை் உகை - தபைிய புலியின் குட்டியிகனப் றபொன் று.
தபாருளுலர: நீ ண்ட ைதிை்ைகையுகடய தெண்ணிலொறெ! ைைிய அடிகய உகடய
றெங் கை மைத்தின் (மஞ் சை் நி ) மலை்ைை் பொக மீது விழுெதொல் பொக தபைிய புலிை்
குட்டிகயப் றபொல் றதொன் றும் . அெ் ெொறு ைொணப் படும் ைொட்டு ெழிறய இைவில் ைைவு
ஒழுை்ைத்தி ் கு ெரும் தகலெனுை்கு நீ நன் கம தசய் யவில் கல.
தசாற் தபாருள் : ைருங் ைொல் றெங் கை - ைைிய அடிகய உகடய றெங் கை மலை்ைை் , வீ
உகு - மலை்ைை் உதிை்ந்த, துறுைல் - பொக , இரும் புலிை் குருகையின் றதொன் றும் - தபைிய
புலிை் குட்டிகயப் றபொல் றதொன் றும் , ைொட்டிகட - ைொட்டில் , எல் லி ெருநை் - இைவில்
ெருபெை், ைைவி ் கு நல் கல அல் கல - ைைவு ஒழுை்ைத்தி ் கு நன் கம இல் கல, தநடு
தெண்ணிலறெ - நீ ண்ட ைதிை்ைகையுகடய தெண்ணிலொறெ
பாடல் 7
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குறுந் தோலக 49, அம் மூைனார், தநய் ேற் திலண - ேலலவி தசான்னது
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பாடல் பின்னணி: தகலென் பைத்கதகயப் பிைிந்து மீண்டும் தன் னிடம் ெந்த
ைொலத்தில் , அெனிடம் தன் உணை்ச்சிைகைை் கூறுகின் ொை் தகலவி.
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அணில் பல் அன் ன தைொங் கு முதிை் முண்டைத்து
மணிை்றைை் அன் ன மொநீ ை்ச் றசை்ப்ப!
இம் கம மொறி மறுகம ஆயினும் ,
நீ ஆகியை் என் ைணெகன,
யொன் ஆகியை் நின் தநஞ் சு றநை்பெறை.
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தபாருளுலர: அணில் பல் கலப் றபொன் முை் கையும் , பூந் தொகதயும் உகடய முை்
தசடிைை் நிக ந்த நீ லமணியின் நி த்கத ஒத்த ைடலினுகடய ைகையின்
தகலெறன! இந்தப் பி வி முடிந்து அடுத்த பி வி ஆனொலும் நீ றய எனை்குை் ைணென்
ஆகுை. உன் னுகடய தநஞ் சுை்கு ஒத்தெை் ஆகுை நொன் .
தசாற் தபாருள் : அணில் பல் அன் ன - அணிலின் பல் கலப் றபொன் று, தைொங் கு முதிை் தொது நிக ந்த, முண்டைத்து - முை் தசடியின் , மணி - நீ ல மணி, றைை் - ைருகம, அன் ன றபொல் , மொநீ ை் - ைடல் , றசை்ப்ப - தநய் தல் நிலத் தகலெறன, இம் கம - இந்தப்
பி வி, மொறி மொறி, மறுகம யொயினும் - மறு பி வி ஆனொலும் , நீ ஆகியை் என்
ைணெகன - நீ றய என் ைணென் ஆகுை, யொன் ஆகியை் - நொன் ஆகுை, நின் தநஞ் சு உன் னுகடய தநஞ் சுை்கு, றநை்பெறை – ஒத்தெை்
பாடல் 8
குறுந் தோலக 201, பாடியைர் தபயர் கிலடக்கவில் லல, குறிஞ் சிே் திலண ேலலவி தோழியிடம் தசான்னது
பாடல் பின்னணி: தகலெனும் தகலவியும் இல் ல ம் நடத்தும் இல் லத்தி ் கு ெந்த
றதொழி, 'திருமணத்தி ் கு முன் எப் படிப் தபொறுத்திருந்தொய் ' என் று றைட்டத ் கு, தகலவி
பதில் கூறுகின் ொை் . பை்ைத்து வீட்டுப் தபண் கூறியபடி தகலென் ெந்து அெகை மணம்
புைிந்ததொை மகிை் சசி
் யுடன் இெ் ெொறு கூறுகின் ொை் .

7
அமிை் தம் உண்ை அயல் இல் ஆட்டி!
பொல் ைலப் பு அன் ன றதை் தைொை்கு அருந் துபு
நீ ல தமன் சிக ெை் உகிை்ப் ப கெ
தநல் லியம் புைி மொந்தி அயலது
முை் இல் அம் பகண மூங் கில் தூங் கும்
ைகை நிெந்து ஓங் கிய றசொகல
மகல தைழு நொடகன, ெரும் என் ொறை.
தபாருளுலர: பை்ைத்து வீட்டுப் தபண் அமிை்தம் உண்ணட்டும் ! பொகலை்
ைலந் தொ ் றபொன் இனிய மொம் பைத்கதத் தின் று ைைிய தமல் லிய சி குைகையும்
கூை்கமயொன நைங் ைகையும் உகடய தெௌெொல் புைித்த தநல் லிை்ைொகய உண்டு
அருகில் உை் ை முை் இல் லொத பருத்த அைகிய மூங் கிலில் ததொங் குகின் மூங் கில்
உயை்ந்து ெைை்ந்த றசொகலயுகடய மகலைை் தபொருந்திய நொட்கடயுகடய நம் தகலென்
ெருெொன் என் ொை் .
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தசாற் தபாருள் : அமிை் தம் உண்ை - அமிை்தம் உண்ணட்டும் , அயல் இல் ஆட்டி - பை்ைத்து
வீட்டு தபண், பொல் ைலப் பு அன் ன - பொல் ைலகெ றபொல, றதை் தைொை்கு - இனிய
மொம் பைம் , அருந்துபு - உண்ணும் , நீ ல தமன் சிக - ைரு நீ ல நி தமல் லிய சி கு, ெை்
உகிை் - ெலிய நைம் , ப கெ - தெௌெொல் , தநல் லியம் புைி - புைிப் பொன தநல் லிை்ைொய் ,
மொந்தி - உண்டு, அயலது - அருகில் , முை் இல் - முை் இல் லொத, அம் பகண - அைகிய
திைண்ட, மூங் கில் - மூங் கில் , தூங் கும் - ததொங் கும் , ைகை - மூங் கில் , Bambusa arundinacea,
நிெந்து ஓங் கிய - உயை்ந்து ெைை்ந்த, றசொகல - றசொகல, மகல தைழு நொடகன மகலைை் நிக ந்த நொட்டெகன, ெரும் என் ொறை - அென் ெருெொன் என் ொை்
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ஐங் குறுநூறு 17, ஓரம் தபாகியார், மருேே் திலண - ேலலவி தோழியிடம் தசான்னது
தபொழுது
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பாடல் பின்னணி: தகலவிகயப் பிைிந் து தகலென் பைத்கதயிடம் தசன்
ெருந்திய தகலவி, றதொழியிடம் இெ் ெொறு கூறுகின் ொை் .
புதை் மிகச நுடங் கும் றெை தெண் பூ
விசும் பு ஆடு குருகின் றதொன் றும் ஊைன் ,
புதுறெொை் றமெலன் ஆைலின் ,
ெறிதொகின் று, என் மடங் தைழு தநஞ் றச.

தபாருளுலர: புதை்ைைின் றமறல அகசயும் றெைத்தின் தெை் கை மலை்ைை் ெொனத்தில்
ப ை்கும் குருகுைகைப் றபொன் று றதொன் றும் ஊைின் தகலென் பைத்கதயகை விரும் பிச்
தசல் கின் ொன் . அதனொல் என் மட தநஞ் சம் ெருந்துகின் து.
தசாற் தபாருள் : புதை் மிகச நுடங் கும் - புதை்ைைின் றமறல அகசயும் , றெை தெண் பூ றெைத்தின் தெை் கை மலை்ைை் , விசும் பு ஆடு குருகின் றதொன் றும் - ெொனத்தில் ப ை்கும்
குருகுைகைப் றபொன் று றதொன் றும் , ஊைன் - ஊைில் உை் ைென் , புதுறெொை் றமெலன்
ஆைலின் - புதிய தபண்ைகை விரும் புெதொல் , ெறிதொகின் று என் மடங் தைழு தநஞ் றசஎன் மடகமயுகடய தநஞ் சு ெருந்துகின் து
பாடல் 10
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ஐங் குறுநூறு 90, ஓரம் தபாகியார், மருேே் திலண - பரே்லே தசான்னது
பாடல் பின்னணி: தன் கனத் தகலவி பழிை்கின் ொை் என் பகத அறிந்த பைத்கத,
தகலவியின் றதொழியை் றைட்குமொறுை் கூறுகின் ொை் .
மகிை் நன் மொண் குணம் ெண்டு தைொண்டன தைொல் ?
ெண்டின் மொண் குணம் மகிை் நன் தைொண்டொன் தைொல் ?
அன் னது ஆைலும் அறியொை் ,
எம் தமொடு புலை்கும் அென் புதல் ென் தொறய.
தபாருளுலர: தகலெனின் தன் கமகய ெண்டுைை் தப ் றுை் தைொண்டனெொ? அல் லது
ெண்டுைைின் தன் கமகயத் தகலென் தப ் றுை் தைொண்டொனொ? இகத அெை்
அறியவில் கல. அறியொது, என் கன தெறுத்துப் றபசுகின் ொை் , அெனுகடய மகனவி.

am

.o

rg

தசாற் தபாருள் : மகிை் நன் - தகலென் , மொண் குணம் - சி ந்த தன் கமகய , ெண்டு
தைொண்டன தைொல் - ெண்டுைை் தப ் னெொ, ெண்டின் மொண் குணம் - ெண்டின்
சி ந்தத் தன் கமகய, மகிை் நன் தைொண்டொன் தைொல் - தகலென் தப ் றுை்தைொண்டொனொ,
அன் னது ஆைலும் அறியொை் - அகத அறியவில் கல அெை் , எம் தமொடு புலை்கும் அென்
புதல் ென் தொறய - என் கன தெறுத்துப் றபசுகின் ொை் அென் மகனவி
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ஐங் குறுநூறு 446, தபயனார், முல் லலே் திலண - ேலலைன் தசான்னது
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பாடல் பின்னணி: தகலென் பொசக யில் இருை்கும் தபொழுது, தகலவியின்
உருெத்கதத் தன் ைண் முன் னொல் ைண்டு, அெை் ெருத்தத்கத அறிந் து அெளுை்கு
ஆறுதல் கூறுகின் ொன் .
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முல் கல நொறும் கூந்தல் ைமை் தைொை
நல் ல ைொண்குெ மொஅறயொறய!
பொசக அரும் ததொழில் உதவி நம்
ைொதல் நல் நொட்டுப் றபொதரும் தபொழுறத.
தபாருளுலர: மொகம நி முகடயெறை! பொசக யில் தங் கி, ைடுகமயொன றபொை்த்
ததொழிகல முடித்து விட்டு, ைொதலுை்குைிய நம் முகடய நல் ல நொட்டி ் குத் திரும் பி ெந்து
உன் னுகடய கூந்தலொனது றமலும் புதுமணம் தைொை் ளும் படியொை நல் லகத நிைை் த்திை்
ைொண்றபொம் .
தசாற் தபாருள் : முல் கல நொறும் - முல் கலயின் மணமுகடய, கூந்தல் ைமை் தைொை கூந்தல் நறுமணம் தைொை் ை, நல் ல - நல் லது, ைொண்குெம் - நொம்
ைொண்றபொம் , மொஅறயொறய - மொகம நி முகடயெறை, மொ நி த்துப் தபண்றண, பொசக
- றபொை், அருந்ததொழில் - ைடினமொனத் ததொழில் , உதவி - உதவி, நம் – நம் , ைொதல் - ைொதல் ,
நல் நொட்டு - நல் ல நொடு, றபொதரும் தபொழுறத - ெரும் தபொழுது
பாடல் 12
ஐங் குறுநூறு 453, தபயனார், முல் லலே் திலண - ேலலவி தோழியிடம் தசான்னது
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பாடல் பின்னணி: ைொை் ைொலம் ெருெகத அறிந்த தகலவி, தகலென் திரும் பி
ெைொகமயொல் ெருந்தி, றதொழியிடம் கூறுகின் ொை் .
அெல் ததொறும் றதகை ததவிட்ட, மிகசததொறும்
தெங் குைல் புை் ைினம் ஒலிப் ப, உதுை்ைொண்,
ைொை் ததொடங் கின் ொல் ைொகல, அதனொல்
நீ ை் ததொடங் கினெொல் , தநடுங் ைணெை்
றதை் ததொடங் கின் ொல் நம் ெயிநொறன.
தபாருளுலர: பை் ைங் ைை் றதொறும் றதகைைை் ஒலிை்கின் ன. றமறல ப கெைை்
விரும் பத்தை்ை குைலில் ஒலிை்கின் ன. அங் றை பொை். மகைை் ைொலம் துெங் கி விட்டது
றபொல் றதொன் றுகின் து. அதனொல் என் நீ ண்டை் ைண்ைைில் இருந்து நீ ை் ெடிகின் து. என்
ைணெைின் றதை் நம் கம றநொை்கி ெைத் ததொடங் ைவில் கல.
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தசாற் தபாருள் : அெல் ததொறும் - பை் ைங் ைை் றதொறும் , றதகை ததவிட்ட - றதகைை்
ைத்த, மிகச ததொறும் - றமறல, தெங் குைல் - விரும் பத்தை்ை குைலில் , புை் ைினம் ஒலிப் ப ப கெைை் ஒலித்தன, உதுை்ைொண் - அங் றைப் பொை், ைொை் ததொடங் கின் ொல் ைொகல
- மகைை்ைொலம் துெங் கி விட்டது, அதனொல் நீ ை் ததொடங் கினெொல் - பிைிெொல் என்
ைண்ைைில் நீ ை் ெடிகின் து, தநடும் – நீ ண்ட (தநடுங் ைண் நீ ை் ததொடங் கினெொல் ),
ைணெை் றதை் ததொடங் கின் ொல் நம் ெயிநொறன - என் ைணெருகடய றதை் நம் கம றநொை்கி
ெைத் ததொடங் ைவில் கல
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1. தபரும் பாணாற் றுப் பலட:
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பண்லடய ேமிழகே்தில் யைனர்கள் (Greeks)

sa

ng

ெண்டல் ஆயதமொடு உண்துக த் தகலஇ
புனல் ஆடு மைைிை் இட்ட தபொலங் குகை,
இகை றதை் மணிச்சிைல் இகை தசத்து எறிந்ததன,
புை் ஆை் தபண்கணப் புலம் பு மட ் தசல் லொது,
றைை் வி அந் தணை் அருங் ைடன் இறுத்த
றெை் வித் தூணத்து அகசஇ, யைனர்
ஓதிம விைை்கின் உயை்மிகசை் தைொண்ட
கெகுறு மீனின் கபபயத் றதொன் றும் . (311-318)
குறிப் பு: ஓதிமம் - அன் னம்
தபாருளுலர: மணலில் விகையொடும் கூட்டத்துடன் நீ ை் உண்ணும் துக யில் கூடி
நீ ைொடும் தபண்ைை் விட்டுச் தசன் தபொன் ைொதணிகய, கிச்சிலிப் ப கெ (kingfisher bird)
தனை்கு இகையொைை் ைருதி, எடுத்துை்தைொண்டு, ப கெைை் நிக ந் த பகன மைத்தின்
தனி மடலுை்குச் தசல் லொமல் , மக ை் றைை் வியுகடய அந் தணை்ைைின் றெை் விச்
சொகலயில் உை் ை தூணின் றமல் அமை, அது ைொண்பத ் கு யெனை் கூம் பின் றமலிட்ட
அன் ன விைை்குப் றபொலவும் ெொனத்தில் கெைக யில் றதொன் றும் ஒைி இல் லொத தெை் ைி
மீன் (Venus) றபொலவும் றதொன் றும் .
2. முல் லலப் பாட்டு

10
மன்னனின் பாசலறயில் (மன்னன் - ேலலயாலங் கானே்துச் தசருதைன்ற
தநடுஞ் தசழியன்)
மத்திகை ெகைஇய மறிந் து வீங் கு தசறிவுகட
தமய் ப் கப புை்ை, தெருெரும் றதொ ் த்து,
ெலி புணை் யொை்கை ென் ைண் யைனர்,
புலித்ததொடை் விட்ட, புகன மொண் நல் இல் . (59-62)
தபாருளுலர: குதிகைச் சவுை்கைச் சு ் றிை் ைட்டி, புகடத்த தசறிெொன சட்கடகய
அணிந்து, அச்சம் தரும் றதொ ் த்கதயுகடய, ெலிகமயொன உடகலயுகடய யெனை்ைை் ,
புலிச் சங் கிலிகயத் ததொங் ை விட்டு அலங் ைைித்த சி ப் பொன நல் ல அக …

.o
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யைனர் இய ் றிய விகன மொண் பொகெ
கை ஏந் தும் ஐ அைல் நிக ய தநய் தசொைிந்து ,
பரூஉத்திைி தைொைீஇய குரூஉத்தகல நிமிை் எைி,
அறு அறு ைொகல றதொறு, அகமெைப் பண்ணிப் ,
பல் றெறு பை் ைி ததொறும் பொய் இருை் நீ ங் ை (101-105)
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3. தநடுநல் ைாலட
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குறிப் பு - தநய் என் தசொல் தநய் ை்கும் , எண்தணய் ை்கும் உபறயொகிை்ைப் பட்டது.
ந ் றிகண 175-4 - மீன் தநய் .

4. புறநானூறு 56
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தபாருளுலர: யெனை் இய ் றிய ததொழில் சி ப் புகடய பொகெ விைை்கில் , கை ஏந்திய
வியப் புகடய அைன் தைைியில் எண்கணகய ஊ ் றி, பருத்த திைிைகைை் தைொளுத்தி,
நி ம் தபொருந்திய தகலயுகடய தீச்சுடை் றமல் றநொை்கி எைிய, எண்தணய் ெ ் றின
தபொழுததல் லொம் எண்கணகய ஊ ் றி, ஒைி மழுங் கிய தபொழுது திைிகய தூண்டியதொல் ,
பல றெறு அக ைைில் இருை் நீ ங் கியது.

யைனர் நன் ைலம் தந்த தண் ைமை் றத ல் (18)
குறிப் பு: ைலம் - ைப் பல் , குடம் , குப் பி
தபாருளுலர: நல் ல ைப் பலில் யெனை் தைொண்டு தந் த நறுமணமொன மது. அல் லது, நல் ல
குப் பிைைில் யெனை் தைொண்டு தந் த நறுமணமொன மது.
5. அகநானூறு 149
யைனர் தந் த விகன மொண் நன் ைலம் ,
தபொன் தனொடு ெந்து ைறிதயொடு தபயரும் (9-10)
குறிப் பு: ைறி - மிைகு
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தபாருளுலர: யெனை்ைை் தைொண்டு ெந்த ததொழில் சி ப் புகடய நல் ல ைப் பல்
தபொன் னுடன் ெந் து மிைகுடன் தசல் லும் .
6. பதிற் றுப் பே்து, பதிகம் 2
நயன் இல் ென் தசொல் யைனர்ப் பிணித்து,
தநய் தகலப் தபய் து, கைபின் தைொைீஇ,
அருவிகல நன் ைலம் ெயிைதமொடு தைொண்டு (8-10)
குறிப் பு: ைலம் - நகை
தபாருளுலர: அன் பு இல் லொத, ைடிய தசொ ் ைகைப் றபசும் யெனை்ைகைை் ைட்டிப்
றபொட்டு, அெை்ைை் தகலயில் எண்கணகயை் தைொட்டி, கைைகைப் பின் னொல் ைட்டி , தபரு
மதிப் புகடய அெை்ைைின் நகைைகையும் கெைத்கதயும் தைொண்டு ெந்தொை்.

.o

rg

தமாரியர் (The Mauryas)

am

அகநானூறு 69
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விண் தபொரு தநடு ெகை இயல் றதை் தமாரியர் 10
தபொன் புகன திகிைி, திைிதை குக த்த
அக (10-12)
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குறிப் பு: தபொன் - தங் ைம் , இரும் பு, அக – பொக , ‘விண் தபொரு தநடுங் தைொடி இயல்
றதை் றமொைியை்’ என் ெைிகயயுகடய பொடலும் உண்டு.

அகநானூறு 251
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தபாருளுலர: ெொனத்கதத் தீண்டுகின் உயை்ந்த மகலயில் இயங் குகின்
றதகையுகடய றமொைியை் இரும் பினொல் தசய் த உருைியில் (சை்ைைங் ைை் ) முட்டொமல்
இயங் கும் தபொருட்டுச் தசதுை்கிய பொக ….

மொதைழு தொகன ெம் ப தமாரியர்
புகன றதை் றநமி உருைிய குக த்த
இலங் கு தெை் அருவிய அக ெொய் உம் பை் (12-14)
தபாருளுலர: தபைிய றசகனகயயுகடய புதிய றமொைியை்ைை் புகனயப் பட்ட றதைின்
உருகைைை் (சை்ைைங் ைை் ) தகடயின் றி உருளுெத ் ைொை உகடத்து ெழியொை்கிய ஒைிரும்
தெை் கை அருவிைகையுகடய ை ் பொக யுகடய ெழிை்கு அப் பொல் உை் ை ….
அகநானூறு 281
முைண் மிகு ெடுைை் முன் னு தமாரியர்
ததன் திகச மொதிைம் முன் னிய ெைவி ் கு
விண்ணு ஓங் கிய பனி இருங் குன் த்து 10
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ஒண் ைதிை்த் திகிைி உருைிய குக த்த
அக (8-12)
குறிப் பு: ெடுைை் (தமிைைத்தி ் கு ெடை்கில் உை் ை ததலுங் ைை்) , திகிைி - உருகை, சை்ைைம்
தபாருளுலர: முைண்பொடு மிை்ை ெடுைை்ைை் முன் றன ெை, ததன் திகசயில் உை் ை
தமிைைின் நொடுைகைப் ப ் எண்ணி ெந்த தங் ைைின் பகடைை் எைிகமயொை ெரும்
தபொருட்டு, ெொனத்கதத் தீண்டும் உயை்ந்த குைிை்ந்த தபைிய மகலயில் , தம் முகடய
றதை்ைைின் ஒைியுகடய உருகைைை் (சை்ைைங் ைை் ) தகடயின் றிச் தசல் லும் தபொருட்டு
உகடத்த பொக ைை் …
புறநானூறு 175
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விண் தபொரு தநடுங் குகடை் தைொடித்றதை் தமாரியர்
திண் ைதிை்த் திகிைி திைிதைை் குக த்த (5-6)
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தபாருளுலர: ெொனத்கதத் தீண்டும் தநடிய குகடகயயும் , தைொடி அணிந்த
றதைிகனயுமுகடய றமொைியைின் ெலுெொன ஆைை்ைொல் ைகைை் தைொண்ட சை்ைைங் ைை்
இயங் குெத ் ைொை உகடை்ைப் பட்ட….

