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Ø  இது பத்து சசர அரசர்கள் பற்றி பத்துப் புலவர்களால் பாடியதாக 
அறியப்படுகிறது. 

 

Ø  இகதத் ததாகுத்தவர் தபயசரா ததாகுப்பித்தவர் தபயசரா அறிய 
முடியவில்கல. 

 

Ø  எட்டுத்ததாகக நூல்களுள் புறநானூறும் பதிற்றுப்பத்தும் புறப்தபாருள் 
பற்றியகவ. இரண்டு சசரர் பரம்பகரகயச் சசர்ந்த 10 சசர அரசர்ககளப் பற்றி 
பத்துப்பாடல்ககளக் தகாண்ட பத்துத் ததாகுதிககளக் தகாண்டது. 

 

Ø  முதல் பத்தும் ககடசி பத்தும் கிகடக்கவில்கல. 

 

Ø  இப்பாடல்கள் ஆசிரியப்பாவால் பாடப்பட்டகவ. ஆசிரியப்பா சிற்தறல்கல 
மூன்றாகவும் சபதரல்கல அடிவரம்பின்றி, பல அடிகள் பயின்று வரும் 
படியும் பாடப்படுவது. 

 

Ø  ஒவ்தவாரு பத்தின் இறுதியிலும் பதிகம் என்னும் தபயரில் ஒருபாடல் 
சசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது பதிற்றுப்பத்து நூகலத் ததாகுத்தவர் சசர்த்தபாடல். 
ஒரு அரசன் மீது பாடப்பட்ட 10 பாடல்களில் உள்ள தசய்திககளத் ததாகுத்து 
அந்தப் பத்தின் இறுதியில் உள்ள இந்தப் பதிகத்தில் கூறியுள்ளார். அத்துடன்  
அந்தச் தசய்திகசளாடு ததாடர்பகடயனவாகத் தாம் அறிந்த தசய்திககளயும் 
அப்பதிகப்பாடலில் இக த்துள்ளார். 

 

Ø  இது பாடாண் திக யாலானது. பாடாண்திக  என்பது பாடப்படும் 
ஆண்மகனது வரீம், தகாகட, ஈகக சபான்றவற்கறச் சிறப்பித்து பாடுவது. 

 



Ø  ஒவ்தவாரு பாட்டின் முடிவிலும் துகற, வண் ம், தூக்கு (இகச), தபயர் 
ஆகியன குறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

Ø  துகற – பாவினங்களில் ஒன்று. பாவினங்களுக்கு சீர், அடி 
எண் ிக்ககயும் வாய்பாட்டு அகமப்பும் மட்டுசம கருத்தில் தகாள்ளப் 
தபறுகின்றன. இவற்றில் துகற என்பது குறள் தவண்தசந்துகற, 
ஆசிரியத்துகற, கலித்துகற, வஞ்சித்துகற என நான்கு வககப்படும். 

 

Ø  வண் ம் – வண் ம் என்னும் தசால் பாடலில் வரும் நகட நலத்கதக் 
குறிக்கும். இந்த நகட நலத்கதத் ததால்காப்பியம் 20 வககயாகப் பகுத்துக் 
காட்டுகிறது. இந்தப்பா நகடப் பாங்கால் தசய்யுளின் இகசப்பாங்கு 
சவறுபடும். 

 

Ø  தூக்கு – பாட்கட ஓகசயுடன் குரகலத் தூக்கிப் பாடுவகதத் தூக்கு 
என்பது ததால்காப்பியமரபு. அகவல்ஓகச, தசப்பல்ஓகச, துள்ளல்ஓகச, 
தூங்கல்ஓகச இகவ நான்கும் பாட்டுக்குரிய ஓகசகள்.  ஓகச என்பது 
குரலில் சதான்றும் ஏற்றத்தாழ்வு. இகச என்பது இனிய ஓகச. இகவசய 
இரண்டிற்கும் உள்ள சவறுபாடு. இந்த ஓகசககளத் தூக்கு என்பர். 
ஆசிரியப்பாவாலான இப்பாடல்கள் அகவல் ஓகசக்தகாண்ட 
தசந்தூக்காலானகவ. 

 

Ø தபயர் –பாடலில் இடம் தபற்றுள்ள ததாடரால் பாடல்களுக்குப் 
தபயரிடபட்டுள்ள ஒசரநூல் பதிற்றுப்பத்து. 

 

Ø  வழக்கின் இல்லாத  பழஞ்தசாற்ககள மிகுதியாகப் தபற்றுள்ளதால் 
இந்நூல் “இரும்புக்கடகல”எனஅகழகப்படுகிறது. 

 

Ø  பதிற்றுப்பத்தும் பரிபாடலும் இகசசயாடு பாடப்பட்ட நூல்கள் என்பகத 
அறிகிசறாம். 



 

Ø நான்காம்பத்து அந்தாதித் ததாகடயில் அகமந்துள்ளது. ஐங்குறுநூறில் 
ததாண்டிப் பத்திலும், புறநானூற்றில் பாடல் இரண்டிலும், அந்தாதி 
இலக்கியத்துக்கான அறிகுறி ததன்படுகிறது. ஆயினும்  தமிழில் முதல் 
அந்தாதிப்பாடல் பதிற்றுப்பத்தில் நான்காம்பத்தில் தான் இருக்கிறது என்பது 
அறிஞர் கருத்து. இகதப் பாடியவர் காப்பியாற்றுக் காப்பியனார். பிற்காலத்தில் 
காகரக்கால் அம்கமயார், அபிராமிபட்டர் சபான்சறார் இகத நூறு பாடல் 
வகரசமலும் விரிவாக்கினர். 

 

Ø  பககவரது தபண்டீரின் கூந்தகல அறுத்து கயிறாக்கி யாகனகயக் கட்டி 
இழுத்தனர், பகக மன்னரின் ம ி முடிகய உருக்கி தங்கமாகல தசய்து 
அ ிந்தனர் சபான்ற பல தசய்திககள இதன் மூலம் அறிய முடிகிறது. 

 

முதற்பத்து கிகடக்கப் பதபறவில்ல 

இரண்டாம் பத்து 

பாடிசனார் :குமட்டூர்க்கண் னார் 

பாடப்பட்சடார் :இமயவரம்பன் தநடுஞ்சசரலாதன் 

இதில் இடம் தபற்றுள்ள பத்துப் பாடல்கள் 

 

11. தவற்றிச் தசல்வச்சிறப்பு 

12. தவன்றிச் சிறப்பும் ஓலக்கவிசனாதச் சிறப்பும் 

13. தவன்றிச் சிறப்பும் தன்நாடு காத்தற் சிறப்பும் 

14.மன்னனுகடய பலகு ங்ககளயும் ஆற்றகலயும் ஒருங்குகூறி 
வாழ்த்துதல் 

15. தவன்றிச் சிறப்பும் தன்நாடு காத்தற் சிறப்பும் 

16. அரசனது தவன்றிச் சிறப்பும் குலமகசளாடு நிகழ்ந்த இன்பச்சிறப்பும் 

17. தபாகறயுகடகமசயாடு படுத்து மன்னனின் தவன்றிச் சிறப்புக் கூறுதல் 



18. தகாகடச் சிறப்பு 

 

19. அரசனது தவன்றிச் சிறப்பும் குலமகசளாடு நிகழ்ந்த இன்பச் சிறப்பும் 

20. மன்னனது கு ங்ககளக் கூறி வாழ்த்துதல் 

 

இதில் முதல் பாடகலக் காண்சபாம். 

 

 

 

11.தவற்றிச் தசல்வச் சிறப்பு 

 

 

 

வகர மருள் பு ரி வான் பிசிர் உகடய,1 

வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இருங் கமஞ் சூல் 2 

 

பு ரி-அகல,  மகல சபான்ற அகல.தவண் ிற நீர்ப் பிசிர்கள் உகடயும்படி 
பாயும் அகல.அகலகடலில் மகழசமகம் பாய்ந்து நீகர அள்ளிச் தசல்வது 
சபாலச் சசரலாதன் கடற்சபாரில் தவன்று தசல்வங்ககள அள்ளிக்தகாண்டு 
வந்தான். 

நளி இரும் பரப்பின் மாக் கடல் முன்னி, 3 

அ ங்குகட அவு ர் ஏமம் பு ர்க்கும் 4 

சூருகட முழு முதல் தடிந்த சபர் இகச,   5 

கடுஞ் சின விறல் சவள் களிறு ஊர்ந்தாங்கு 6 

 



 

 

வருத்தும் அவு ர்களுக்குப் பாதுகாவலாக விளங்கிய சூரபன்மா மாதபருங் 
கடலில் மாமரமாக நின்று தனக்குப் பாதுகாவகலத் சதடிக்தகாண்டான். 
கடலுக்குள் புகுந்து அவகனக் தகான்று மீண்ட முருகசவள் களிற்றின்சமல் 
ஊர்ந்து தசன்றான். அதுசபால, 

 

கடலிற் தசன்று கடிமரத்கத அழித்ததாலும், களிற்றின் சமசலறி 
வருதலாலும் முருகக் கடவுகள சசர மன்னனுக்கு உவகமயாக கூறுகிறார் 
புலவர் .     

 

 

 

தசவ் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப, 7 

அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின், 8 

ம ி நிற இருங் கழி நீர் நிறம் தபயர்ந்து, 9 

மனாலக் கலகவ சபால, அரண் தகான்று,    10 

முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்ககல;  11 

 

இந்த தநடுஞ்சசரலாதன் தன் ககயிலிருந்த தசந்நிறமான முகனகயயுடய 
சவலால் தன்கன விலக்குவாகர – தன்கன தடுக்கும் பககவகர அறுத்தான். 
அவர்களின் தநஞ்சப் புண் ிலிருந்து குருதி தகாட்டியது. அதனால் நீலநிறக் 
கடற்கழியின் நீர் நிறம் மாறி , மனாலம் (குங்குமம்) கலந்தது சபால சிவப்பு 
நிறமாயிற்று. வரீச் சிறப்புக் கருதி இப்பாடல் ‘புண்ணுமிழ் குருதி’ எனப்பட்டது. 

 

 

 



 

 

பலர் தமாசிந்து ஓம்பிய திரள் பூங் கடம்பின்   12 

கடியுகட முழு முதல் துமிய ஏஎய்,  13 

தவன்று எறி முழங்கு பக  தசய்த தவல் சபார்,  14 

நார் அரி நறவின், ஆர மார்பின்,   15 

சபார் அடு தாகனச் சசரலாத! 16 

 

எதிராளிகள் பலர் ஒன்று திரண்டு காப்பாற்றிய காவல் மரமான கடம்பிகன 
தவட்டிக் தகாண்டுவந்து, தனக்கு அரசு-முரசு [பக ] தசய்துதகாண்ட 
சசரலாத! சபாரில் தவற்றி கண்ட சசரலாத, நாரில் அரித்த நறவுக்கள் [கள்] 
உண்ணும் சசரலாத, ஆரம் தாங்கும் மார்பு தகாண்ட சசரலாத! 

 

 

மார்பு மலி கபந் தார் ஓகடதயாடு விளங்கும்  17 

வலன் உயர் மருப்பின் பழி தீர் யாகனப் 18 

தபாலன் அ ி எருத்தசமல் தகாண்டு தபாலிந்த நின்  19 

பலர் புகழ் தசல்வம் இனிது கண்டிகுசம          20 

 

 

 

மார்பு வகரயில் பூ-மாகல ததாங்கும் யாகன. தநற்றியில் ஓகட-பட்டம் 
அ ிந்துள்ள யாகன. குத்தி தவற்றி கண்ட தந்தத்தால் பழி தீர்த்துக்தகாண்ட 
.யாகனயின் தபான்ன ிக் கழுத்தின்சமல் இருந்துதகாண்டு சசரலாதன் 
தபாலிவுடன் சதான்றினான். பலரும் சபாற்றும் அவன் தசல்வச் சிறப்கபக் 
கண்டுதகாண்டிருக்கிசறன் – என்கிறார் புலவர். 



 

 

 

கவிர் தகத சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி  21 

பரந்து இலங்கு அருவிதயாடு நரந்தம் கனவும்,  22 

ஆரியர் துவன்றிய, சபர் இகச இமயம் 23 

ததன்அம் குமரிதயாடு ஆயிகட 24 

மன் மீக் கூறுநர் மறம் தபக் கடந்சத.     25 

 

கவிரம்பூ, [கவிர் என்பது முள்ளு முருங்கக] பூத்திருக்கும் காட்டில் 
உறங்கிக்தகாண்டிருக்கும் கவரிமான் பரந்து சதான்றும் அருவி நீகரப் 
பருகவும், அங்குள்ள நரந்தம் புல்கல சமயவும் கனவு கண்டுதகாண்டிருக்கும், 
ஆரியர் வாழும் புகழ் தகாண்ட இமயமகல,ததற்கில் கன்னியாகுமரி 
இரண்டுக்கும் இகடயில் தன்கனப் புகழ்ந்துதகாண்டிருக்கும் அரசர்களின் 
வரீத்கத அழித்து தவற்றி கண்டவன் சசரலாதன். 

 

துகற:தசந்துகறப் பாடாண் பாட்டு 

வண் ம்:ஒழுகு வண் ம் 

தூக்கு:தசந்தூக்கு 

தபயர்:புண் உமிழ் குருதி  

இப்தபயர் இப்பாடலின் 8வது அடியிலுள்ளத் ததாடரால் இடப்பட்டது. 

 

இப்பாடலில் சசரலாதன் கடல்கடந்து தசன்று சபாரிட்டு தவன்று மிகுந்த 
தசல்வங்ககள அள்ளி வந்தான், ஆரியகர வ ங்கச் தசய்து இமயம் முதல் 
குமரி வகர தவற்றிக்தகாண்டான். பககவரின் காவல் மரத்திகன அறுத்து 
தனக்கு முரசு தசய்துக் தகாண்டான் என்ற அவனது வரீச்சிறப்புககள 
அறியமுடிகிறது 



 

 

 

அடுத்ததாக இப்பத்துப் பாடல்களின் இறுதியில் கா ப்படும் பதிகத்கத 
பார்ப்சபாம். பதிகம் முதல் பகுதி கவிகதயாக ஆசிரியாப்பாவால் ஆனதாக 
அகமகிறது. இரண்டாம் பகுதி உகரநகடயாக உள்ளது. 

 

 

பதிகம் : 

 

மன்னிய தபரும்புகழ், மறுஇல் வாய்தமாழி, 

இன்இகச முரசின், உதியஞ்சசரற்கு 

தவளியன் சவண்மாள் நல்லினி ஈன்றமகன் 

அகமவரல் அருவி இகமயம் வில்தபாறித்து, 

இமிழ்கடல் சவலித் தமிழகம் விளங்கத்       5 

தன்சகால் நிறஇீ, தககசால் சிறப்தபாடு 

சபர்இகச மரபின்ஆரியர் வ க்கி, 

நயன்இல் வன்தசால் யவனர்ப் பி ித்து, 

தநய்தகலப் தபய்து, ககபிற் தகாளஇீ, 

அருவிகல நன்கலம் வயிரதமாடு தகாண்டு,            10 

தபருவிறல்மூதூர்த் தந்து, பிறர்க்கு உதவி, 

அகமயார்த் சதய்த்த அ ங்குகட சநான்தாள் 

இமயவரம்பன் தநடுஞ் சசரலாதகனக் 

குமட்டூர்க் கண் னார் பாடினார் பத்துப்பாட்டு. 



 

 

 

அகவதாம்: புண்உமிழ்குருதி, மறம்வஙீ்குபல்புகழ், பூத்ததநய்தல், சான்சறார் 
தமய்ம்மகற, நிகரய தவள்ளம், துயில்இன்பாயல், வலம்படு வியன் பக , 
கூந்தல்விறலியர்,  வளன் அறுகபதிரம், அட்டுமலர்மார்பன்.   

 

பாடிப் தபற்ற பரிசில்: உம்பற்காட்டு ஐந்நூறு ஊர் பிரமதாயம் தகாடுத்து, 
முப்பத்துஎட்டு யாண்டு ததன்னாட்டுள் வருவதனிற் பாகம் தகாடுத்தான் 
அக்சகா.     

 

இரண்டாம் பத்தின் பதிகத்திலிருந்து நாம் அறியக்கிகடப்பகவ 

 

இமயவரம்பன் தநடுஞ்சசரலாதன் ஐம்பத்துஎட்டு யாண்டு வறீ்றிருந்தான். 

இகமயவரம்பன் தநடுஞ்சசரலாதன் இகமயத்தில் வில்தபாறித்தான் 

ஆரியகர வ க்கினான் யவனகர அரண்மகனத் ததாழிலாளியாக்கிக் 
கட்டுப்படுத்தினான் 

பககநாட்டுச் தசல்வங்ககளக் தகாண்டு வந்து தன் நாட்டு மக்களுக்கு 
வழங்கினான் என்ற பலச் தசய்திகளாகும், 

 

பிறப்பாடல்களின் கருத்கத சுருக்கமாகக் காண்சபாம்.. 

 

12.சபாரில் தபற்ற தபருஞ்தசல்வங்ககளப் பகடகளுக்கும், குடிமக்களுக்கும் 
அளித்துள்ளான். தனது உறவினரின் நீண்ட நாள் பசிகயப் சபாக்க மாமிசம் 
கலந்த தவண்சசாற்றிகன அளித்துள்ளான். இவன் பரிசிலர்க்குத் ததளிந்த 
கள்ளிகனயும், புதிய ஆகடககளயும் அ ிகலன்ககளயும் வழங்கிச் 
சிறப்பித்தகத, 



 

ததால் பசி உழந்த பழங்கண் வழீ, 15 

எஃகு சபாழ்ந்து அறுத்த வால் நி க் தகாழுங் குகற, 

கம ஊன் தபய்த தவண்தனல் தவண் சசாறு, 

நகன அகம கள்ளின் சதறதலாடு மாந்தி; 

 

என்ற பன்னிரண்டாம் பாடலிலிருந்து அறியலாம். 

 

 

13.இமயவரம்பன் தநடுச்சசரலாதன் தாக்குதலுக்கு முன்பு அவன் பககவர் 
நாடு எப்படி இருந்தது? தாக்கி தவன்றதற்குப் பின்னர் எப்படி இருக்கிறது, 
தநடுஞ்சசரலாதன் ஆளும் தசாந்த நாடு எப்படிச் தசழிப்புற்றிருக்கிறது 
என்னும் தசய்திகள் பதின்மூன்றாம் பாடலில் கூறப்பட்டுள்ளன. 

 

14.பதினாங்காவதுப்பாடலில் 

நிலம், நீர், வளி, விசும்பு, என்ற நான்கின் 

அளப்பு அரிகயசய; 

நாள், சகாள், திங்கள், ஞாயிறு, ககன அழல், 

ஐந்து ஒருங்கு பு ர்ந்த விளக்கத்து அகனகய; 

சபார் தகலமிகுத்த ஈர் ஐம்பதின்மதராடு      5 

துப்புத் துகறசபாகிய, து ிவுகட ஆண்கம, 

அக்குரன் அகனய ககவண்கமகயசய; 

 

 

 



நீர்,நிலம்,காற்று ஆகாயம் என்ற நாங்கு சகாள்களினும் அளப்பரிகய நீ 
எனவும், விண்மீன், சகாள்கள், மதியம், சூரியன், வால்மீன் ஆகிய ஐந்தும் 
ஒன்றுகூடி ஒளி தருவது சபால் புகழ்-ஒளி தருபவன் நீ எனவும் 
கூறியிருப்பது சகாள்கள் விண்மீங்கள் பாற்றிய அவர்தம் கருத்கத அறியச் 
தசய்கிறது. இப்பாடலில் வரும் அக்குரன் என்பது கர் னாக இருக்கலாம் 
என்பது அறிஞர் கருத்து. நூற்றுவசராடு (துரிசயாதனன் ஆதியர்) சசர்ந்து 
சபாரிட்டுத் தன் வலிகமகய நிகலநாட்டிய அக்குரன் சபான்று தகாகட 
வழங்குபவன் நீ. 

 

 

 

 

 

எழுமுடி தகழீஇய திரு தஞமர் அகலத்து 

சநான் புரித் தடக் ககச் சான்சறார் தமய்ம்மகற! 

 

 

என்பதிலிருந்து ஏழு மன்னர்ககள தவன்று அவர்தம் முடிகயக்சகார்த்து 
ஆரமாக அ ிந்தான் என் அறிகிசறாம். சான்சறார்ககள காத்தகமயும் 
புலனாகிறது. இவகன தவன்றாலன்றி அவன் நாட்டின் சான்சறார்களுக்கு 
தீங்கிகழக்க இயலாது என்பது கருத்து. 

 

15. தநடுஞ்சசரலாதனின் சபார்த்திறன் இந்தப் பாடலில் சபாற்றப்படுகிறது. 
இவனது பககவர்-நாடு சீர்தகட்டுக் கிடப்பதும், இவனது நாட்டில் மகிழ்ச்சி 
ததும்புவதும் இதில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

 

 

 



16. சசரலாதனின் எழுமுடி தகழீஇய மார்பு, அங்சக அவன் மகனவி பிரிவால் 
வாடவும், இங்சக சபாரில் வல்லவர்களின் கண்கள் பார்த்துத் துயிலவும், 
சவறுபட்டுப் பாசகறயில் இருப்பதாக, விறலி ஒருத்தி தசால்வது சபால 
இந்தப் பாடல் உகமந்துள்ளது.  

 

 

 

17. பாதுகாப்புத் சதடி நாலாத் திகசகளிலும் அகலபவர்கசள! இவன் 
குகடநிழலுக்குள் வாருங்கள். இந்த நிழல் தீது நீங்கிய சிறப்பிகன உகடயது. 
இவன் குகடநிழலில் இருக்க ஞாயிசற விரும்பும். அமிழ்த மகழ இந்த 
நிழலில் தபாழியும். புயல்காற்று வகளந்து தகாடுத்துச் சுழலும். இவன் 
பசும்பூண் அ ிந்த மார்பிகன உகடயவன். பாடினி மகளிகரப் சபாற்றுபவன். 
உங்களுக்கும் பரிசில் தருவான். வருக! என அவன் பண்பும் சிறப்பும் 
தசால்வதாக அகமகிறது இப்பாடல். 

 

 

 

18 சசரலாதன் தகாகடச்சிறப்பிகனப் சபாற்றும் பாடல் இது. 

 

அழகிய கூந்தகல உகடய விறலியசர! களித்திருக்க சவண்டிக் கள்கள 
உண்ணுங்கள். சசாறு ஆக்குங்கள். நீங்கள் தபற்றகததயல்லாம் 
மற்றவர்களுக்கு உதவுங்கள். தப்சப இல்கல.  சசரலாதன் மீண்டும் 
வழங்குவான். உயிரினங்கள் அழியும்படி பல ஆண்டுகள் மகழ இல்லாமல் 
காய்ந்து ஈர சமகம் தபாழியாதா என்று எதிர்பார்த்துக்தகாண்டிருக்கும் 
காலத்தில் மகழ தபாய்த்தாலும் சசரலாதன் நீங்கள் விரும்பியகத 
வழங்குவதில் தபாய்க்கமாட்டான். எனசவ, விறலியசர! வழங்கிக் தகாண்சட 
இருங்கள் என்று அகமகிறது இப்பாடல். 

 

 



 

19. தநடுஞ்சசரலாதன் ததாடர்ந்து சபார்க்களத்திசலசய கிடந்தான். புலவர், 
அவனது மகனவிகய நிகனவூட்டியும், பககவர் நாடு அழிந்து கிடப்பகதக் 
கூறியும் சபாகர நிறுத்த அறிவுகர கூறுகிறார். 

 

 

 

20. பககவகர அழித்து மலர்கின்ற அட்டுமலர் மார்பன். எனக்கும், பிறருக்கும் 
பரிசில் வழங்கும்சபாது, பரிசில் சவண்டி வருசவார் வல்லகம 
இல்லாதவராக இருந்தாலும், தகாகட தன் கடகம என்று எண் ி வழங்கும் 
சநர்கமயான தநஞ்சம் தகாண்டவன். உயிரினம் அழியும்படி பல ஆண்டுகள் 
மகழ தபாழியாவிட்டாலும் மக்கள் பசித்திருக்க விடாமல் சபணுபவன். 
இவகனப் தபற்ற தாயின் வயிறு மாசற்று மலர்வதாகுக என வாழ்த்துவதாக 
அகமகிறது இப்பாடல். 

 

 

 

அலகு-2 

புறநானூறு ஔகவயார் பாடல்கள். 

 

பாடல் எண்; 87 

அரசன் அதியமானின் பககவர்ககள புலவர் ஔகவயார் அச்சுறுத்தும் பாடல் 
இது. ஒவ்தவாரு நாளும் எட்டுத் சதர்ககள முழுகமயாகச் தசய்யும் ஆற்றல் 
மிக்க தச்சன் ஒருவன் சதர்க்கால் (சதர்ச்சக்கரம்) ஒன்றுக்கு மட்டும் ஒரு மாத 
காலம் தசலவிட்டு முயன்று தசய்த சதர் தபற்றிருக்கும் வலிகம சபால 
வல்லகம மிக்க ஒரு சபாராளி எங்களிடமும் இருக்கிறான். எனசவ, 
பககவர்கசள! அவகன எதிர்த்துப் சபார்களம் புகுவகதத் தவிர்த்துவிடுங்கள். 

 



 

 

பாடல் எண்; 88 

நீவிர் யாராக இருந்தால் என்ன? உங்ககளப் பின் ததாடர்ந்து வரும் 
கூகழப்பகடகய கவத்துக்தகாண்டு சபாரிட்டு தவல்சவாம் என்று 
முகனவகத விட்டுவிடுங்கள். என் தகலவன், ஒளிரும் உயர்ந்த சவல்மழவர் 
(மறவர்) பின்ன ி தகாண்ட தபருமகன். முழவு சபான்ற மார்பிகனக் 
தகாண்டவன். முழவு – விழாக்காலத்தில் நன்முழக்கத்துக்குப் பயன்படும் 
முழவு. மார்பு – ஒளி வசீும் அ ிகலன் பூண்ட மார்பு. 

 

பாடல் எண்; 89 

அதியமான் நாட்டின் மீது பகடதயடுக்க எண் ிய அரசன் வினாவுதலுக்குப் 
புலவர் ஔகவயார் விகட தருகிறார். அ ிகலன்களால் அழகு 
தசய்யப்பட்டுப் பருமனாக விளங்கும் அல்குகல (பின் இடுப்கப) உகடய 
தபண்ச ! கம தீட்டப்பட்ட கண்க யும், ஒளிரும் நுதல்முகத்கதயும் 
உகடய விறலிசய! ‘உன் நாட்டில் என்கன எதிர்த்துப் சபாரிடத் தக்க 
சபாராளிகளும் உள்ளனசரா?’ என்று சவந்சத, நீ சகட்கிறாய். அடிக்கும் 
குச்சிக்கு அஞ்சாத பாம்பு சபாலச் சிறிய, தபரிய மறவர்களும் உள்ளனர். 
மன்றத்தில் ததாங்கிக்தகாண்டிருக்கும் சபார்த்தண்ணுகமயில் (சபார்முரசு) 
காற்று சமாதுவதால் உண்டாகும் சிறிய ஒலிகயக் சகட்டால் அதகனப் சபார் 
எனக் கருதி எழும் என் தகலவனும் இருக்கிறான். 

 

பாடல் எண்; 90 

உகடந்த வகளயல் சபால மலர்ந்திருக்கும் காந்தள் மலரும், இகல மலிந்த 
குளவி மலரும் ம ம் கமழும் மகலச்சாரலில், புலி சீறின் மான் கூட்டம் 
நிற்குமா? மயக்கம் தரும் வானத்துத் திகசகளில், ஞாயிறு காய்ந்தால் 
இருளும் உண்சடா? வரிம ல் கிழியும்படியும்,  

தடுக்கும் கல் தநாறுங்கும்படியும், அச்சு தாங்கும் அளவுக்குப் பண்டப் பாரம் 
ஏற்றிய வண்டிகய இழுத்துச் தசல்லும் தபருமிதக் காகளக்குக் 
கடக்கமுடியாத நிலப்பகுதியும் உண்சடா? சகாட்கடக் கதவின் தாழ்ப்பாள் 
சபான்றதும், முழந்தாள் வகர நீண்டிருப்பதுமான குகற இல்லாத, வலிகம 



மிக்க ககககள உகடய மழவர் தபருமாசன! நீ சபார்க்களம் புகுந்தால் உன் 
தபருநில மண்க க் ககப்பற்றி முழங்கவல்ல சபாராளிகளும் உள்ளனசரா? 
இல்கல. 

பாடல் எண்; 91 

தவற்றிவாள் ஏந்தி பககவர் சபார்க்களத்திகலசய மடியும்படி தவன்ற 
வரீக்கழல் அ ிந்தவன் அதியர் சகாமான். அதியர் களிப்புக்காக நறவுக் 
கள்கள உண்பவர்கள். இவன் சபாரிசல தவன்ற திருவிகனப் 
தபான்மாகலயாக்கி அ ிந்திருப்பவன். ‘அஞ்சி’ என்னும் தபயர் தகாண்டவன். 
சிவதபருமான் பால் சபான்ற தவண் ிற தநற்றிகயக் தகாண்டவன். நீலம ி 
நிறம் தகாண்ட ததாண்கடகய உகடயவன். தபருமாசன, நீ இந்தச் 
சிவதபருமான் சபால நிகலதபற்று வாழ்வாயாக! ததான்றுததாட்டுப் 
தபருமகல தவடிப்பு ஒன்றில் தபறுவதற்கு அரிதாக, ‘சிறியிகல தநல்லி’ப் 
பழம் ஒன்கற, உண்டால் சாகாமல் நீண்டநாள் வாழக்கூடிய அதன் 
தன்கமகய உன் மனத்திசலசய கவத்துப் பூட்டிக்தகாண்டு, நான் சாகாமல் 
நீண்டநாள் வாழசவண்டும் என்று எண் ி என்கன உண் ச் தசய்தாசய. 
(அதனால் நீ சிவதபருமாகனப் சபால வாழ்க). 

 

பாடல் எண்; 92 

பககவர் அரண்கள் பலவற்கற தவன்ற தநடுமான் அஞ்சி! குழந்கதயின் 
மழகலச்தசால் யாழிகச சபால இனிகமயாக இல்கல. காலசநரத்துக்கும் 
தபாருந்தவில்கல. என்ன தசால்கிறது என்று புலப்படவும் இல்கல. எனினும் 
அந்த மழகல தந்கதயின் அருகளப் தபற்றுவிடுகிறது. அதுசபால என் 
பாடல்களும் உன் அருகளப் தபற்றுவிடுகின்றன. 

 

பாடல் எண்; 93 

உன்கன எதிர்த்துப் சபாரிட்டு மாண்ட மன்னர், தப்பி ஓடிப்சபானவர் 
பிகழத்திருந்து சநாய்வாய்ப் பட்டு இறந்து ‘மறதநறி துக யாகப் சபாரில் 
மாண்டவர் தசன்ற இடம் தசல்க’ என்று அவரது உடகல வாளால் பிளந்து, 
நான்மகறப் பார்ப்பார் இட்ட பசும்புல்லில் கவத்து அடக்கம் தசய்வதிலிருந்து 
தப்பித்துக்தகாண்டனர். நீ தபருந்தகக. விழுப்புண் பட்டு மீண்டிருக்கிறாய். 

 



பாடல் எண்;94 

தபரும! நீ, நீர்த்துகறயில் படிந்திருக்கும் யாகன அதன்மீது ஊர்ந்துவந்து 
அதன் தகாம்புககளக் கழுவும் மக்களுக்கு அடங்கிக் கிடப்பது சபால 
எம்சபான்ற பா ர்க்கும் புலவர்க்கும் இனிகம தருபவன். உன் பககவர்க்கு 
அந்த யாகனயின் மதநீர் சபாலக் தகாடுகமயானவன். 

 

பாடல் எண்;95 

இங்கு உன் சபார்ப்பகடக் கருவிகள் பாதுகாப்பாகப் பகடக்தகாட்டிலில் 
மயில்பீலி அ ிவித்து, மாகல சூட்டப்தபற்று, கூர்முகன திருத்தம் 
தசய்யப்பட்டு, அதில் துருப் பிடிக்காமல் இருக்க தநய் பூசப்பட்டு அழகாக 
கவக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கு, என் தகலவன் பயன்படுத்திய சவல்கள் 
பககவகரக் குத்தி, நுனி ஒடிந்தும் மழுங்கியும் சிகதந்து, தசப்பம் 
தசய்வதற்காகக் தகால்லன் உகலக்களத்தில் கிடக்கின்றன. (உன்னிடம் பகட 
இருக்கிறது. வரீர்களின் பயிற்சி இல்கல) (என் தகலவனிடம் பயிற்சி தபற்ற 
வரீர்கள் வரீர்கள் மிகுதி) என் தகலவன் தபாருள் இல்லாதவர்களுக்கு 
உறவுக்காரன். தன்னிடம் தபாருள் இருக்கும்சபாது அதன் பயகனப் 
பிறருக்குக் தகாடுத்துவிடுவான். தன்னிடம் இல்லாதசபாது அவர்கசளாடு 
பங்கிட்டுக்தகாண்டு உண்பான். 

 

பாடல் எண்; 96 

என் தகலவனின் (அதியமான் தநடுமான் அஞ்சியின்) இகளசயான் (மகன்) 
(மண் தகாள்ளும் சபாருக்கு அகடயானமான) தும்கபப் பூகவச் சூடியவுடன் 
இரண்டு வககயான பகக உண்டாகிவிட்டது. ஒன்று, அவகனப் பார்த்த 
தபண்களின் கண்கள் பசப்சபாடு தாக்குவது. மற்தறான்று, விழா இல்கல 
என்றாலும் அவன் தன் உறவுக்கூட்டத்துடன் வந்து தம் ஊர்த்துகறயில் தங்கி 
ஆட்டுக்கறி உ வு உண்டு மகிழும்சபாது அவனது களிறுகள் தமது 
ஊர்த்துகற நீகரக் கலக்கிவிடுசமா என்று அவன் தசல்லும் ஊர்மக்கள் அவன் 
வருகவ தவறுப்பது. 

 

பாடல் எண்;97 



வாள் – சபாருக்காகத் தீட்டப்பட்ட வாள் மதிகலக் காத்த மறவர்ககள 
அழித்ததால் கறிக்ககற படிந்து உரு அழகிகன இழந்துவிட்டன. சவல் – 
சிற்றூர் அரண்ககளக் கடந்து தசல்ககயில் அவ்வூர் மக்ககள கநத்ததால் 
அதன் கூரான வயிர முகன மழுங்கி நிகலதிரிந்து சபாயின. களிறு – 
பககவர் சகாட்கடக் கதவின் தாழ்ப்பாள்மரமான எழுமரம் உகடயும்படியும், 
பககவர் களிறுகளின் குறும்பு ஆடங்கவும் தாக்கியதால் தந்தங்களில் 
சபாடப்பட்டிருந்த பூண்-வகளயத்கத இழந்தன. மா – சபாரிடும் மறவர்களின் 
மீது தாவி நடந்து ககற படிந்த குளம்புககள உகடயவாயின. அரசன் – 
தபான்னாலான தும்கபப் பூவால் ததாடுக்கப்பட்ட மாகல அ ிந்த மார்பில் 
உள்ள கவசத் சதால் துகளபட்டுத் சதான்றுகிறான். இந்த நிகலயில் இவகன 
எழிர்ப்பவர்கசள! சகளுங்கள். “தநல் விகளயும் உம் நிலம் உமக்சக உரியதாக 
கவத்துக்தகாள்ள விரும்பினால் இவனுக்குத் திகற தகாடுத்துவிடுங்கள். 
மறுத்தால் சபாரில் தவற்றி கண்ட இவன் தபாறுக்கமாட்டான் என்று நான் 
கூறுவகத நீங்கள் புரிந்துதகாள்ளாவிட்டால் உங்ககளத் தழுவிய உங்கள் 
மகனவியரின் சதாள் உங்ககள இழக்கப்சபாவதில் ஆச்சரியம் ஒன்றும் 
இல்கல. இதகனயாவது உ ர்ந்துதகாண்டு சபாரில் விகளயாடுங்கள். 

 

 

 

பாடல் எண்; 98 

உன் சபார்யாகன தசல்வகதப் பார்த்தவர்கள் தம் மதில் கதகவ ‘எழு’ 
என்னும் தாழ்ப்பாள் சபாட்டுவிட்டு உள்சள ஒடுங்கிக்தகாண்டனர். உன் 
குதிகர சபார்க்களத்தில் பி த்தின்சமல் குளம்கபப் பாய்ச்சிச் தசல்லக் 
கண்டவர் ககவமுள் சவலி சபாட்டு வடீ்டு வாயிகல அகடத்துக்தகாண்டனர். 
சதால்கவசம் இடாத உன் சவகலக் கண்டவர் தம் உடலில் சதால்கவசம் 
அ ிந்துதகாண்டனர். உன் பகடமறவர் மார்பில் விழுப்புண் வடுக்ககளப் 
பார்த்தவர் தம் அம்புககள எடுக்காமல் புட்டிலில் கவத்துக்தகாண்டனர். 
நீசயா தவண்சிறு கடுககப் புககத்துப் சபாரிட விரும்பாகமகயத் உன் 
பககவர் ததரியப்படுத்தியும் எமன் சபால் தாக்குகிறாய். இதனால், 
விகளந்திருக்கும் உன் பககவர் நிலம் சாய்ந்துவிடும் நிகலயில் 
இருக்கிறசத. 

 

 



 

பாடல் எண் ; 99 

உன் முன்சனார் அமரர் சதவர்ககள வழிபட்டனர். அவர்களுக்கு சவள்வியில் 
உ வு அளித்தனர். கரும்புப் பயிகர இந்த நிலத்துக்குக் தகாண்டுவந்தனர். நீர் 
சூழ்ந்த நில உலகில் ஆட்சிச் சக்கரத்கத உருட்டினர். நீ அவர்ககளப் சபால 
அரசுத் தாயத்கதப் தபற்றிருக்கிறாய். உன் காலிலுள்ள வரீக் கழகலக் 
தகாகடக்கழலாக மாற்றிக்தகாண்டிருக்கிறாய். உன் சவலில் பனம்பூ 
சூடிக்தகாண்டிருக்கிறாய். ஏழு அரசர்ககள தவன்றிருக்கிறாய். அதன் 
அகடயாளமாக ‘எழுதபாறி நாட்டம்’ (ஏழு முடிமன்னர் தகல தபாறித்த காட்சி 
ஆரம்) அ ிந்துதகாண்டிருக்கிறாய். இத்தககய ஆற்றகல தவளிப்படுத்திய 
அன்று உன் தவற்றிகள் பாடமுடியாத சிறப்பிகனக் தகாண்டிருந்தன. இன்று 
நீ சகாவலூகர தவன்ற சவலின் தபருகமகயப் ‘பர ர்’ பாடியுள்ளார். 

 

 

 

 

 

பாடல் எண்; 100 

பிறந்திருக்கும் மககனப் சபார்க்சகாலத்துடன் வந்து பார்க்கிறான் அரசன் 
அஞ்சி. ககயிசல சவல். காலிசல வரீக்கழல். உடலிசல வியர்கவ. 
கழுத்திசல பககவர் தவட்டிய புண். பித்கத என்னும் உச்சிச்சிண்டு சபாட்ட 
தகலயிசல ஊசியால் சகாத்து வகளத்துக் கட்டிய பனம்பூக் கண் ி. இந்தப் 
பூசவாடு தவட்சிப் பூவும், சவங்ககப் பூவும் சசர்த்துத் ததாடுக்கப்பட்டிருந்தது. 

வரிப்புலி தாக்கிய வலிகம மிக்க களிறு (ஆண்யாகன) சபால மாறாத 
சினத்துடன் கா ப்படுகிறான். பககவகரச் சினந்து பார்த்த அவன் கண் ின் 
சிவப்பு இன்னும் மாறவில்கல. இவகனத் தாக்கியவர் பிகழத்தவராக 
மாறப்சபாவது இல்கல. 

 

பாடல் எண்;101 



அதியமானிடம் பரிசில் சவண்டும் புலவர் தன் தநஞ்சுக்குத் தாசன 
தசால்லிக்தகாள்வது சபான்று அதியமானுக்குத் ததரிவிக்கிறார். ஒருநாள், 
இருநாள் அன்று. பலநாள் பலசராடு தசன்று பரிசில் சவண்டினாலும் 
முதல்நாள் விருப்பத்துடன் வழங்கியது சபாலசவ எல்லா நாளும் 
எல்லாருக்கும் விருப்பத்சதாடு வழங்குவான். அவன் அ ிகலன் பூண்ட 
யாகனசமல் வரும் ‘அஞ்சி அதியமான்’. அவனிடம் பரிசில் தபறுவதற்குக் 
காலம் தாழ்ந்தாலும், தாழாவிட்டாலும் களிறு தன் தந்தங்களுக்கு இகடயில் 
கவத்துக்தகாண்ட சசாற்றுக் கவளம் அதற்குப் பயன்படுவது சபால அவன் 
பரிசில் நமக்கு உதவும். உண்  ஏமாந்திருக்கும் தநஞ்சசம!நீ வருந்த 
சவண்டாம். 

 

பாடல் எண்; 102 

வண்டியில் ஏற்றியுள்ள பாரம் தபரிது. எனினும் வண்டியில் பூட்டியிருக்கும் 
நுகத்தில் அதகன இழுத்துச் தசல்லும் இளகமப்பருவத்து எருதுக்கு நுகத்தில் 
பாரம் ததரியாது. வண்டி பள்ளத்தில் இறங்கினாலும் சமட்டில் ஏறினாலும் 
பாரமானது எருது இழுக்கும் நுகப்பகுதியில் தாக்காமல் இருக்க வண்டியின் 
பின்பக்கம் நடுப் பார்மரத்தில் சசம-அச்சு என்னும் சுகளயிட்டு மாட்டிய 
குத்துக்கட்கடகயக் கட்டித் ததாங்கவிட்டிருப்பர். அதுசபால இளவரசன் 
தபாகுட்தடழினி ஆட்சிக்கு அரசன் அதியமான் சசம அச்சாக இருந்துவந்தான். 
இளவரசன் தபாகுட்தடழினி முழுநிலா சபாலத் திகழ்ந்தான். அவன் 
ஆட்சியில் வாழும் மக்களுக்கு இருள் எங்கும் இருக்காது. 

 

பாடல் எண்; 103 

விறலி! ஒருபக்கம் பதகல, மற்தறாரு பக்கம் முழவு என்று இருபுறமும் 
இகசக்கருவிகள் ததாங்க, கவிழ்த்து கவத்திருக்கும் மண்கட மலரும்படி 
உ வு அளிப்பவர் யார் எனத் சதடிக்தகாண்டு காட்டு வழியில் 
அமர்ந்திருக்கிறாய். அஞ்சி அரசன் பல சவல்களுடனும், சமகம் சபால் 
யாகனக் கூட்டத்துடனும் பககநாட்டில் இருக்கிறான். அவனிடம் 
தசல்வாயானால், அவன் துன்புற்றுக்தகாண்டிருக்கும் காலமானாலும் உன் 
மண்கடயில் புலால் உ வு நல்கிக் காப்பாற்றுவான். அவன் திருவடி நிழல் 
வாழ்க. 

 



பாடல் எண்; 104 

சிறுவர் விகளயாடிக் கலக்கும் முழங்கால் அளவு நீரிலும் முதகல 
யாகனகய வழீ்த்தி இழுத்து அழித்துவிடும். என் தகலவன் அந்த முதகல 
சபான்றவன். மறவர்கசள! இகளயவன் என்று அவசனாடு சபாரிட்டு 
விகளயாடாதீர்கள். 

 

 

பாடல் எண்;105 

ஒளிரும் முகம் தகாண்ட விறலிசய! பாரிசவள் அரசனிடம் பாடிக்தகாண்டு 
தசன்றால் சிறந்த அ ிகலன்ககளப் பரிசாகப் தபறலாம். வண்டு ஊதும் 
குவகள மலரில் சிதறி மகழ தபய்தாலும் தபய்யாவிட்டாலும், தகாள் 
விகதக்க உழுத வயலின் பகடச்சால் வாய்க்கால் வழிசய ஓடும்படி பாயும் 
அருவி நீகரக் காட்டிலும் அவன் இனிய பாங்கிகன உகடயவன். 

 

 

பாடல் எண்;106 

நல்லது, தீயது என்று கடவுளுக்கு இல்கல. அற்பமான எருக்கம் பூகவயும் 
கடவுள் சூடிக்தகாள்வார். அதுசபால ஏதுமறியாத மகடயன், தபண் 
யாராயிருந்தாலும் பாரி வழங்குவான். 

 

 

 

பாடல் எண்; 107 

பாரியின் தகாகடகயப் பழிப்பது சபாலப் புகழும் பாடல் இது. 
தண்டியலங்காரம் சபான்ற அ ி நூல்கள் இவ்வாறு பாடுவகத 
‘வஞ்சப்புகழ்ச்சி அ ி’ என்று கூறுகின்றன. பாரி பாரி என்று தசந்நாப் புலவர் 
ஒருவர் புகழ்ந்துதகாண்சட இருக்கிறார். இது தகுமா? பாரிகயப் சபால 
வழங்கும் மகழ ஒன்றும் இருக்கிறசத! 



 

 

 

பாடல் எண்;108 

மகலவாழ் குறத்தியர் சந்தனக் கட்கடயின் ஒரு நுனியில் தீ மூட்டித் 
ததாங்கவிட்டிருப்பர். அதன் ம ம் பூத்திருக்கும் சவங்ககப் பூ ம த்சதாடு 
சசர்ந்து மகலச்சாரலில் கமழும். இப்படிப்பட்ட ம ம் கமழும் நாட்டின் 
அரசன் பாரி. பரிசில் சவண்டுசவார் சகட்டால் பாரி தன்கனசய பரிசாக 
அவர்களுக்குக் தகாடுத்துவிடுவான். 

 

 

 

பாடல் எண்;109 

பாரியின் பறம்புநாடு இரக்கம் தகாள்ளத் தக்கதாக உள்ளது. மூன்று 
சவந்தர்களும் இதகன முற்றுகக இட்டிருக்கிறரீ்கள். உங்கள் முற்றுகக 
அதகன ஒன்றும் தசய்ய இயலாது. கார ம் உழவர் விகளவித்துத் தராத 
நான்கு கவயான வளங்கள் இதன்கண் உள்ளன. ஒன்று, மூங்கில் தநல் 
விகளகிறது. இரண்டு, பலாப்பழம் உண்டு. மூன்று, வள்ளிக்கிழங்கு உண்டு. 
நான்கு, ஒரிக்குரங்கு பாயும்சபாது உகடந்து ஒழுகும் சதன்கூடுகள் உண்டு. 
வான் சபான்று பரந்த இடத்கதக் தகாண்டது அவன் மகல. வானத்து மீன்கள் 
சபால் அதில் சுகனகளும் உண்டு. இப்படிப்பட்ட அவன் மகலயில் 
ஒவ்தவாரு மரத்திலும் உங்கள் சபார் யாகனககளக் கட்டிகவத்தாலும், 
இடதமல்லாம் சதகர நிறுத்திகவத்தாலும், உங்கள் சபார் முயற்சியால் 
அதகனக் தகாள்ள முடியாது. வாள் வசீிப் சபாரிட்டாலும் அவன் 
தரமாட்டான். அவனது பறம்பு நாட்கட நீங்கள் தபறுவதற்கு உரிய வழி 
ஒன்று உண்டு. அதகன நான் அறிசவன். யாழ் மீட்டிக்தகாண்டு பா னாகச் 
தசல்லுங்கள். உம்சமாடு விறலியகரயும் கூட்டிக்தகாண்டு தசல்லுங்கள். 
ஆடிக்தகாண்டும் பாடிக்தகாண்டும் தசல்லுங்கள். அதற்குப் பரிசாக 
நாட்கடயும் குன்கறயும் அவன் பரிசாக வழங்குவான். தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 



 

பாடல் எண்; 110 

சபார்களில் தவற்றி கண்ட பகடயுடன் மூசவந்தர்களும் கூடிப் பாரிகய 
எதிர்த்து நிற்கிறரீ்கள். அவனது பறம்பு நாட்கட உங்களால் ககப்பற்ற 
இயலாது. கார ம் பறம்பு நாட்டிலுள்ள 300 ஊர்ககளயும் அவகன நாடிவந்து 
இரந்தவர்கள் தானமாகப் தபற்றுச்தசன்றுவிட்டனர். இப்சபாது அவன் நாட்டில் 
இருப்பது பாரியும் நானும் மட்டுசம. மற்றும் அவன் இருக்கும் குன்றும் 
உள்ளது. அவகனப் பாடிக்தகாண்டு இரவலராகச் தசன்றால் அவற்கறயும் 
நீங்கள் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

அலகு- 3 
 

பரிபாடல் செவ்வேள் 10; 
 

1. அகமும் புறமும் சசர்ந்து பாடப்படும் எட்டுத்ததாகக நூல் 

   “பரிபாடல்” 

 

2. பரிந்து வரும் இகச  பாடல்களால் ஆன பாவகக தகாண்ட நூல் 

  “பரிபாடல்” 

 

3. தவண்பா ஆசிரியப்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பா நால்வககப் பாக்களும் 
பலவகக அடிகளுக்கு பரிந்து இடம் தகாடுக்கும் தன்கம தகாண்ட நூல்  

 

   “பரிபாடல்” 

 



4. பரிபாடலில் உள்ள தமாத்தப் பாடல்களின் எண் ிக்கக 

 

   “70” 

 

5. பரிபாடலில் கிகடத்துள்ள பாடல்களின் எண் ிக்கக 

 

   “22” 

 

6. பரி பாடகல பாடிய புலவர்களின் எண் ிக்கக 

 

    “13” 

 

7. பரிபாடல் அடிவகரயகர 

 

   “32 அடி – 140 அடி வகர” 

 

8. பரிபாடலில் ததாகுத்தவர் 

 

    “தபயர் ததரியவில்கல” 

 

9. பரிபாடல் ததாகுப்பித்தவர் 

 

  “தபயர் ததரியவில்கல" 

தபாருள்: 



 

தசவ்சவள் என்னும் முருகப்தபருமான்,கடல்நிலசம துகளாகும்படிக் 
கடலுக்குள் புகுந்தவன்.மயிலில் ஏறிச் தசல்பவன். சபாரிட்டு, தீப்பந்தம் 
விட்தடறிந்து, சபாரால் துன்புறும் சூரபன்மகன தவட்டி வழீ்த்தியவன். தவற்றி 
வரீர்களுடன் சசர்ந்துதகாண்டு உயிரினங்ககளக் தகான்று தின்ற மாய 
அரக்கர்ககள எச்சமிச்சம் இல்லாமல் தகான்ற சவகல உகடயவன். 

 

 

 

நாவலந்தண்தபாழில் எனப்படும் ததன்னகம், வடநாடு இரண்டுக்கும் இகடசய 
இருந்த குருகுப் பறகவயின் தபயர் தகாண்ட தபரிய மகலகய கிரவுஞ்ச-
கிரிகய உகடந்து மகலகய வழியனுப்பிகவத்த ஆறு இளந்தகலகள் 
தகாண்டவன். ஆறு தகலகளுக்கும் பன்னிரண்டு சதாள் 
தகாண்டவன்.பகலவன் சபால ஒளி மிக்கவன். தாமகரயில் பிறந்தவன். 
அழிக்கும் கடவுளின் மகன். தசம்கமக் தகாகடயாளி. சபய்கள் விழாக் 
தகாண்டாடி ‘சால்புகடயவன், தகலவன்’ என்று சபாற்றி தவறியாட்டம் 
ஆடும் தபருந்தகக.   

 

 

 

 

 

இகவ உண்கமயும் அல்ல; தபாய்யும் அல்ல. முருகா! நீ எல்கல 
இல்லாதவன். இந்த உலகமும் நீ. ஆதலின் உன்கனச் சிறப்பித்துப் 
சபாற்றுவதால் உனக்குச் சிறப்பு வரப்சபாவதில்கல. சிறப்புக்கும் சிறப்பு நீ. 
பிறப்பில் தாழ்ந்தவன் நீ. என்றாலும், எல்லாரும் நின் ஆற்றலுக்கு 
உட்பட்டவர்கள். 

 

 



 

 

 

சிவன் முப்புரத்கத அழித்தான்.அப்சபாது,பிரமன் ஆதி அந்த ன் சதர் 
ஓட்டினான். சவதங்கள் குதிகர. நிலவுலகம் சதர். நாகம் வில்லிலுள்ள நாண். 
சமரு மகல வில். அழலும் தீ அம்பு. ஒசர அம்பில் மூன்று 
சகாட்கடககளயும் தீப்பற்றி எரியச்தசய்தவன். இந்தச் சினம் த ிய, 
சதவர்கள் சவள்வி தசய்தனர்.அவர்கள் அளித்த சவள்விப் பாகத்கத வாங்கி 
உண்டவன். அவன் இளங்கண் ஒன்றும் தகாண்ட பார்ப்பான் (சிவன்).   

 

 

 

சிவன் உகமயுடன் கூடிக் காமப் பு ர்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்தான். அது 
பு ர்ச்சி இல்லாத பு ர்ச்சி. அப்சபாது அவன் தநற்றிக் கண் ஒரு வரம் 
ததபருந்தக. 

 

 

 

அந்த வரம் ஒரு கருகவத் தந்தது, தபற்ற கருகவ பிரமன் (விண்ச ார் 
சவள்வி முதல்வன்)இந்திரனுக்கு (விரிகதிர் ம ிப்பூண் 
அ ிந்தவனுக்கு)அளித்தான். இந்திரன் கககளால் அதகன தாங்க 
முடியவில்கல.எனசவ இந்திரன் தன் ககயிலிருந்த குடாரிப் 
(சகாடாரி)பகடயால் அடித்து அதன் உருவத்கதச் சிகதத்தான்.அது உலகம் 
ஏழுக்கும் அருள் புரியும் ஏழு பிண்டங்களாக (விலங்கு) மாறியது. 

 

 

 



ஏழு மாதவ முனிவர்கள் சிகதந்த கருகவப் தபற்றுக்தகாண்டனர்.அவர்கள் 
முதிர்ந்து சதய்ந்து தழுதழுத்த உடம்பிகன(கழிந்த சசய் யாக்கக தநாசிப்பு) 
உகடயவர்கள். அவர்கள் அந்தத் தகசப் பிண்டங்ககளத் தீ சவள்வியில் 
இட்டு எடுத்து, தம் மகனவியரிடம் தந்து உண்ணுமாறு சவண்டினர். 

 

ஏழு கன்னிமாருள் வடமீனாக விளங்கும் அருந்ததி உண் வில்கல. ஏகனய 
ஆறு சபரும் உண்டனர். 

 

 

 

 

அலகு-4 

 

சபாருநராற்றுப்படட 
புதுப்புது வருவாய் வளம் தபாலிந்சதாங்கும் சபரூரில் விழா நடந்து முடிந்த 
மறுநாள் சசாறு கிகடக்காமல், விழாவில் பங்கு தகாண்ட ககலஞர்கள் விழா 
நகடதபறும் சவறு ஊகர நாடிச் தசல்வது வழக்கம். இந்தப் பாட்டில் 
ஆற்றுப்படுத்தப்படும் தபாருநன் அப்படிச் தசல்ல திட்டமிட்டுக் 
தகாண்டிருந்தான். அவனிடம் ஆற்றுப்படுத்தும் புலவர் கூறுகிறார்.  

பாட்டுகடத் தகலவன்; கரிகால் தபருவளத்தான் என்னும் சசாழ மன்னன் 
திருமாவளவன். 

பாடியவர்; முடத்தாமக்கண் ியார் 

பாடுதபாருள்; சசாழ மன்னன் கரிகால் தபருவளத்தான் சிறப்பு பற்றி பரிசில் 
தபற்ற தபாருநர்      

 

பரிசில் தபற்ற தபாருநர் மற்தறாரு தபாருநகன விளித்தல்; 

 



புது வருவாய் வளம் தபாலிந்சதாங்கும் சபரூரில் விழா நடந்து முடிந்த 
மறுநாள் சசாறு கிகடக்காமல், விழாவில் பங்கு தகாண்ட ககலஞர்கள் விழா 
நகடதபறும் சவறு ஊகர நாடிச் தசல்வது வழக்கம். இந்தப் பாட்டில் 
ஆற்றுப்படுத்தப்படும் தபாருநன் அப்படிச் தசல்ல திட்டமிட்டுக் 
தகாண்டிருந்தான். அவனிடம் ஆற்றுப்படுத்தும் புலவர் கூறுகிறார். தபாருநசன 
சகள்.  

 

 

 

  

 

யாழின் அகமப்பு; 

 

பந்தல், பச்கச, வயிறு, சபார்கவ, ஆ ி, வறுவாய், திவவு, சவய்கவ, நரம்பு, 
ததாகடயல் முதலான உறுப்புகளுடன் யாழ் எவ்வாறு கவர்ச்சியாக 
அகமந்திருந்தது என்பது முதலில் கூறப்படுகிறது. பந்தல் – பிளவுபட்ட 
குளம்பு சபால் இருந்தது. பச்கச – எரியும் விளக்கின் சுடர் சபால் இருந்தது. 
வயிறு – நிகறமாதத் தாயின் வயிறு சபால் இருந்தது. சபார்கவ – யாழின் 
வயிற்றில் சபார்த்தப்பட்டிருந்தது. அது சூலுற்ற திருமகளின் வயிற்றில் 
தமன்மயிர் ஒழுகியது சபான்ற தபான்னிற தவல்தவட்டுத் து ியாலான 
சபார்கவ.. ஆ ி – வகலயிலுள்ள நண்டுக்கண் சபால் இருந்தது. அது 
அடிக்கப்பட்ட துகளவாகய மூடி தூர்த்துக் கிடந்தது. வறுவாய் – எட்டாம் 
நாள் சதான்றும் குகறவட்ட நிலாகவப் சபால் இருந்தது. திவவு – பாம்பில் 
படுத்திருக்கும் மாசயான் ககவகளயல் சபால் இருந்தது. சவய்கவ – இது 
நரம்பில் உளரும்சபாது விரலில் அ ியும் கவசம். அது திகனயரிசி அவியல் 
சபான்றது. நரம்கப தநருடும் நுனிகய உகடயது. ததாகடயல் – நரம்பானது 
யாழில் ததாடுக்கப்பட்டிருக்கும் பகுதி. இதன் இடத்கதப் தபாறுத்துத்தான் 
யாழின் சகள்வியிகச பிறக்கும். தமாத்தத்தில் யாழானது பூப்பு ம ம் 
கமழும் தபண்க  நீராட்டி அ ங்கு (அழகு) தசய்து கவத்திருப்பது சபால் 
தபாலிவுற்றிருந்தது. 

 



காடுகற ததய்வத்திற்கு கடன் கழித்தல். 

எழாஅல் தகலவ, சகாடியல் தகலவ, புகழ் சமம்படுந, ஏழின் கிழவ 
என்தறல்லாம் தபாருநகன விளித்து அவகன ஆற்றுப்படுத்தும் புலவர் 
தசால்லத் ததாடங்குகிறார். வழியில் கடவுட் கடன் புலவரும் தபாருநர் 
கூட்டமும் நிழகலத் சதடிச் தசன்றனர். நாள்சதாறும் யாகனகள் நடமாடும் 
காடு அது. பாடினி பாட்டுப் பாடினாள். அப் பாட்டிகசக்கு ஏற்பவும், 
யாழிகசக்கு ஏற்பவும் காட்டு வழியில் யாகனகள் நகடசபாட்டுக் தகாண்டு 
சகட்டுக் தகாண்சட வந்தன. யாகனயின் நிழலில் அல்கி அவர்கள் 
இகளப்பாறுவதும் உண்டு. கானத்தில் இகல உதிர்ந்த மராம் மரங்கள் 
இருந்தன. அம் மரங்களால் கிகடத்த நிழல் வகலவிரிப்பின்கீழ்க் கிகடக்கும் 
நிழல்சபால் இருந்தது. தவயிலின் துன்பத்கதத் தாங்கிக் தகாண்டு தசன்ற 
அவர்கள் அந்த அருநிழலில் தங்கி இகளப்பாறினர். அங்சக கடவுளுக்கு 
அகமத்த கற்சகாயில் இருந்தது. (மராமர நிழல் என்பதால் அது 
மகலக்கடவுள் முருகன் சகாயிலாக இருக்கலாம்) அங்சக தம் இகசகய 
எழுப்பி அந்தக் கடவுளுக்குச் தசய்யசவண்டிய கடகமககளச் தசய்து 
முடித்தனர் 

 

 

. சகாடியர் தகலவ, சகள் மூசவந்தர் தம் தபருகம மிக்க தசல்வத்தால் 
தபரும்தபயர் தபற்று, எகதயும் தாங்கும் இதயத்சதாடு முயற்சி சமற்தகாண்டு 
ஒழுகுபவர்கள் அத்தககய மூசவந்தரும் ஒன்று கூடியிருக்கும்சபாது 
அவர்களது பகடயானது முரகச முழக்கும்சபாது எழுச்சி மிக்க இகச 
எழும்புவது சபால, தபாருநர் தம் எழால் முரகச முழக்கியும், யாகழ 
மீட்டியும் பாடிக்தகாண்டு சகாடியல் தகலவசனாடு தபாருநர் கூட்டம் அக் 
கடவுள் சகாட்டத்தில் தங்கியிருந்தது. புலவர் அந்தக் சகாடியர் தகலவகன 
(யாசழார் கூட்டத்துத் தகலவகன), (தபாருநகன) விளித்துச் தசால்லத் 
ததாடங்கினார். 

 

சகாடியல் தகலவ நீ நின் குறிக்சகாகள அறிந்தவனாயினும் எங்கு யாரிடம் 
தசல்ல சவண்டும் என்று நிகனத்துப் பார்க்காமல் கால் சபான வழியில் 
தசன்று தகாண்டிருப்பது நீ முன்பு சநாற்ற சநான்பின் பயனாகும். என்றாலும் 
நான் தசால்வகதப் சபாற்றிக் சகட்பாயாக ! உன் சுற்றத்தார் அடித்துத் 
தின்னும் பசியால் வருந்துகின்றனர். அந்த நீண்ட நாள் பசிகயப் சபாக்க 



விரும்பினால் காலம் தாழ்த்தாமல் நான் தசால்லும் இடத்திற்குச் தசல்ல 
எழுக ! வாழ்க! 

 

யானும் அன்று ஒருநாள் ( கரிகாற் தபருவளத்தான் ) அர மகன 
வாயிலுக்குள் நுகழந்து தசன்று தவள்ளி முகளக்கும் விடியல் சவகளயில் 
என் தடாரிப் பகறகய முழக்கி ஒன்சற ஒன்று தசால்லத் ததாடங்கிய 
சபாசத அவன் என்கனப் சப த் ததாடங்கி விட்டான். அன்று நான் பழுத்த 
மரத்கத நிகனத்துக் தகாண்டு பறந்து தசல்லும் பறகவ அவனது 
அரண்மகனயில் இழும் என்னும் சும்கம. அதாவது அகமதி ஒலி. . அவனது 
அரண்மகனயின் தபருவாயிலில் அவகன விரும்பிப் பார்க்கச் தசல்சவாகரத் 
தடுக்கும் வழக்கம் இல்கல. உள்சள நுகழயும் சபாது நான் எந்த 
இகசகயயும் எழுப்பவில்கல. என் உடம்பு இகளத்திருந்தது. உள்ளம் 
சசார்ந்து சபாயிருந்தது. எனினும் என் இடும்கப தீர சவண்டுசம! தடாரி 
என்னும் குடுகுடுப்கபகய அடித்சதன். படதமடுத்தாடும் பாம்கபப் 
பிடித்திருப்பது சபால் தடாரிகயப் பிடித்துக் தகாண்டு ஆட்டிசனன். பாம்பு 
நாக்ககப்சபால் அதில் இருந்த அரக்குமுடித் துத்தியானது தடாரிகய அடிக்க 
அது ஒலித்தது. அதன் இருபுறக் கண் ிலும் சமாதி அது பா ி இகசகயத் 
தந்தது. 

 

அவன் எனக்கு உறவினன் அல்லன். என்றாலும் என்கன உறவு 
தகாள்வதற்காக விரும்பி வந்தான். தகாகட நல்கி உதவி தசய்வதற்தகன்று 
அரண்மகனயில் தனி இடம் இருக்கும். அதற்கு சவளாண் வாயில் என்று 
தபயர். அந்த சவளாண் வாயிலுக்கு வந்து எங்ககள வரசவற்றுப் பலர் 
முன்னிகலயில் பலரும் விரும்புமாறு எங்ககளத் தன் நண்பர்கள் என்று 
கூறிக்தகாண்டான். பலரும் காணுமாறு தான் விரும்பிய இடத்தில் எங்ககள 
இருக்கச் தசய்தான். சற்றும் குகறயாத ஆகசசயாடு எங்ககள 
விழுங்கிவிடுவது சபால் பார்த்தான். எங்களது து ிம ிகளில் ஈரும் சபனும் 
கூடு கட்டிக் தகாண்டு வாழ்ந்தன. வியர்கவயால் நகனந்தகதத் துகவத்து 
உடுத்தாகமயால் விகளந்த பலன் இது. கிழிந்துசபாயிருந்த அதகனயும் 
சவறு நூல்தகாண்டு கதத்து உடுத்தியிருந்சதாம். புத்தாகட நல்கிப் பகழய 
ஆகடககள முற்றிலுமாகக் ககளயச்தசய்தான். 

 

அவன் தந்தது பூப்சபாட்ட புத்தாகட. அது பாம்புத்சதால் சபால் தமல்லியது. 
என்றாலும் பிறரது சநாக்கம் நுகழய முடியாதது. பிறரால் உள்ளுறுப்புககளப் 



பார்க்க முடியாத்து. மகழக்காலம் சபால இருக்கும் குளுகுளு மாடத்தில் 
எங்ககள இருக்கச் தசய்து மகிழ்வித்தான். சபாக்கு என்பது வருத்தத்கதக் 
குறிக்கும் தசாற்களில் ஒன்று. சபாக்கில் என்பது வருத்தம் சபாக்கிக் 
ககளப்புத் தீர்க்கும் ஒருவகக உ வு. இக்காலத்தில் விருந்து வுக்கு 
முன்னர் தரப்படும் பழச்சாறு சபான்றது எனலாம். இந்தப் சபாக்கில் என்னும் 
சுகவயு கவப் தபாற் கிண் ங்களில் மகளிர் தந்தனர். அவர்கள் 
நககககளப் சபாட்டுக் தகாண்டிருந்த அழகுடன் முகம் புன்னகக பூக்க 
வந்தனர். மீண்டும் மீண்டும் தபாற்கலம் நிகறயும்படி சபாக்கில் உ கவ 
வார்த்தனர். அவர்கள் தரத்தர வாங்கி எங்களது வருத்தம் சபாகும்படி 
உண்சடாம்.எங்களது துன்பத்கத தயல்லாம் சபாக்கிக் தகாண்டு தபருமிதச் 
தசருக்சகாடு நின்சறாம். அப்சபாது… 

 

தசல்வச் தசருக்கும் தசம்மாந்த அழகும் சசர்ந்து கிளர்ச்சி யூட்டிய அவனது 
அரண்மகனயின் ஓர் அகறயில் தங்கியிருந்சதாம். தவம் தசய்யும் 
தபருமக்கள் தம் உடகல விட்டு உயிர் விலகுவதற்கு முன்சப தவத்தின் 
பயகன எய்துவர். அது சபால நாங்களும் எங்களது இகளத்த உடம்பிசலசய 
இன்பம் கண்சடாம். அவர்கள் தவம் தசய்த வருத்தம் நீங்கிப் பயன் கண்டது 
சபால நாங்கள் வழிநடந்த ககளப்தபல்லாம் நீங்கிச் சுகம் கண்சடாம். தூக்க 
நடுக்கத்கதத் தவிர சவறு மனக் கவகலசய இல்லாமல் மயங்கிக் 
கிடந்சதாம். பின்னர் எழுந்து பார்க்கும் சபாது 

 

பகதலல்லாம் உகழத்தவர் மாகல சநரம் வந்ததும் காணும் மனச்சுகம 
குகறந்த புன்கமநிகல சபால எங்கள் தநஞ்சம் பாதுகாப்புச் சுகத்தில் மிதந்து 
தகாண்டிருந்தது. காகல சநரத்தில் பூகவச் சூழ்ந்து வண்டுகள் தமாய்ப்பது 
சபால் கனவு கண்டு தகாண்டிருந்சதாம். அந்த சநரத்தில் கல்லா இகளயர் 
சிலர் வந்து அரசன் வருகககயச் தசால்லிக் காட்டினர். நாங்கள் எழுந்து 
அவகன வ ங்குவதற்கு முன்னர் அவன் முந்திக் தகாண்டான். வருக என்று 
கூவி அகழத்துக் தகாண்சட வந்தான். இது அவன் நடந்து தகாள்ளும் 
முகறகம வழக்கம். அவனது இந்த வழக்கமான தசயலுக்குப் பின்னர்… 

 

பகதலல்லாம் உகழத்தவர் மாகல சநரம் வந்ததும் காணும் மனச்சுகம 
குகறந்த புன்கமநிகல சபால எங்கள் தநஞ்சம் பாதுகாப்புச் சுகத்தில் மிதந்து 
தகாண்டிருந்தது. காகல சநரத்தில் பூகவச் சூழ்ந்து வண்டுகள் தமாய்ப்பது 
சபால் கனவு கண்டு தகாண்டிருந்சதாம். அந்த சநரத்தில் கல்லா இகளயர் 



சிலர் வந்து அரசன் வருகககயச் தசால்லிக் காட்டினர். நாங்கள் எழுந்து 
அவகன வ ங்குவதற்கு முன்னர் அவன் முந்திக் தகாண்டான். வருக என்று 
கூவி அகழத்துக் தகாண்சட வந்தான். இது அவன் நடந்து தகாள்ளும் 
முகறகம வழக்கம். அவனது இந்த வழக்கமான தசயலுக்குப் பின்னர். 

 

பதத்சதாடு சுட்டுச் சகமத்த தசம்மறியாட்டுக் கறியும் சசாறும் கூடிய 
உ கவ அருகிருந்து ஊட்டலானான். அருகம்புல் சமய்ந்த துருகவ என்னும் 
தசம்மறியாடு. பராகர எனப்படும் அதன் பருத்த கால்ததாகட. அதகனப் 
புழுக்கிய சவகவ. சவகவகய இக்காலத்தில் சூப் என்பர். அரசனாயிற்சற 
என்று அவனிடம் தநருங்கத் தயங்கிசனாம். அவன் விடவில்கல. 
தண்டினான். பருகுக என்று தசால்லித் தடுத்தான். (தண்டித்தான்) காழ் என்பது 
கவரம் பாய்ந்த கட்கடயில் தசய்த உண்கலம். கக சுடாமல் இருக்க மரக் 
கிண் த்தில் தந்தான். அதில் தகாழுத்த கறித் துண்டுகளும் இருந்தன. சூடு 
வாயில் சுட்டதால் வாயால் ஊதி ஊதிச் சுகவத்துப் பருகிசனாம். ஊழின் 
ஊழின் ஒற்றிசனாம். அவ்வப்சபாது வாயில் ஒற்றடம் சபாட்டுக் தகாண்சடாம். 
அகவ சலிக்கும்சபாது முனிவந்சதாம். அதாவது முகம் சுளித்சதாம். உடசன 
அவன் சவறு பல மாதிரிகளில் சகமத்த உ கவ வரவகழத்தான். 
தந்திரமாக வரவகழத்துக் தகாடுத்தான். 

 

மண் ல்.என்பது குளித்தல். மண்ணுமங்கலம் என்னும்சபாது இப்தபாருள் 
தருவது காண்க. அடித்தாலும் மண்ணும் முழகவ முழக்கிசனாம். சீறியாழ் 
என்பது ஏழு நரம்புகள் தகாண்டது. நரம்பு எண் ிக்ககயில் சிறிய யாழில் 
பண் கமத்துப் பாடிசனாம். முகதவட்டுள்ள விறலியர் பாடலின் 
பா ிக்சகற்ப ஆடினர். இப்படி மயங்கிய பதத்தில் பலநாள் கழித்சதாம். 
ஒருநாள் மகடமாற்று நாளாக அகமந்தது. அன்று புலால் உ கவ மாற்றிக் 
காய்கறி உ கவத் தரலானான். முரியா அரிசியில் புழுக்கிய பதமான சசாறு 
அவிழ்ந்நிருந்தது. இதகன ஏற்றுக் தகாள்ளுங்கள் என்று அவன் தகஞ்சினான். 
புலாகலப் பிடிக்கக் ககவிரல் மூடும். சசாற்கற அள்ள இப்சபாது 
ககவிரல்கள் நிமிர்ந்து அவிழ்ந்தன. கருகனக் கிழங்குப் புளிக்குழம்பு 
மிதக்குமாறு ஊற்றப்பட்டிருந்தது. சசாறும் குழம்பும் அயின்சறாம். பின் 
பலசராடும் பயின்று அளவளாவிக் தகாண்டு இனிதிருந்சதாம். 

 

 



 

தகால்கல என்னும் புன்தசய் நிலத்கத உழும் தகாழுகவப் சபால எங்களின் 
பல்லானது இரவும் பகலும் புலால் உ கவத் தின்று தின்று மழுங்கிப் 
சபாயிற்று. மூச்சு முட்ட முட்ட உ கவத் தின்று விட்சடாம். அதனால் 
உ கவக் கண்டாசல தவறுப்பால் சகாவம் வந்தது. எனசவ ஒருநாள் வாய் 
திறந்து தசால்லி விட்சடாம் “உன்மீது சினந்ததழுந்த பககவரின் 
திகறப்தபாருள் உனது துகறதயல்லாம் பரந்து கிடக்க கவத்திருக்கும் 
தசல்வத் திருமகசன. நாங்கள் எங்களது தசாந்த ஊருக்குத் திரும்பிச் 
தசல்கிசறாம்” – என்று தமதுவாகச் தசான்சனாமாக… “எம் சதாழகமகய 
விட்டுச் தசல்கிறரீ்களா” என்று தசால்லிச் சினங்தகாண்டவன் சபாலப் 
பார்த்தான். 

 

உடுக்கக  சபால் அடி கவக்கும் குட்டியாகனசயாடும், தபண்யாகனசயாடும் 
சசர்ந்து நிற்கும் ஆண்யாகன என்று பலவற்கறயும் தகாண்டுவந்து 
நிறுத்தினான். சவண்டியவற்கறக் தகாண்டு தசல்லுங்கள் என்றான். 
அவனுக்குத் ததரிந்த எண் ிக்கக அளவில் அவன் சமலும் சமலும் தகாண்டு 
வந்து நிறுத்தினான். எங்களது தகுதிகய நாங்கள் அளந்து பார்த்துக் தகாண்ட 
நிகலயில் சவண்டுவனவற்கற மட்டும் தகாண்டுவந்து விட்சடாம். எங்களது 
வறுகம தீரும் அளவுக்குக் தகாண்டுவந்து விட்சடாம். 

 

சசாழர் அரசியலில் தசல்வாக்குப் தபற்றிருந்த நலங்கிள்ளியின் 
கால்வழிக்கூட கா முடியும். இதனால் தாய்வயிற்றில் இருக்கும்சபாசத 
கரிகாலன் அரசுரிகம தபற்றவனாக விளங்கினான். இவன் முருககனப் 
சபான்ற அழகும் பககவகர அழிக்கும் சினமும் தகாண்டவன். அதனால் 
இவன் தாக்காமசலசய இவனது பககமன்னர் பலர் இவனுக்கு அடிப ிந்து 
இவன் தசான்னகத தயல்லாம் சகட்டனர்.இவன் அருள் தசய்யாத நாடுகள் 
குழப்பத்துக்கு உள்ளாயின. கடலில் சதான்றி ஒளி வசீிக்தகாண்டு வானத்தில் 
உலாவும் கதிரவகனப்சபால இவன் பிறந்து தவழக் கற்றது முதசல தன் 
நாட்கடத் தன் சதாளில் சுமக்க சவண்டியதாயிற்று.இப்படிச் சுமக்கும் 
குழந்கத யாகசவ இவன் வளர்க்கப் பட்டான். 

 

இந்த நூலின் தலவன் தபயர் கரிகால்வளவன் என்று இங்குக் 
குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆளிகய நன்மான் என்று பாடல் குறிப்பிடுகிறது. அதன் 



குட்டிகூட விலங்குககள வருத்தும். பால் குடிக்கும் ஆளிக்குட்டி தஞசரர் 
எனப் பாய்ந்து முதன் முதலாக சவட்கடக்குச் தசல்லும் சபாசத யாகனகய 
அழிப்பது சபாலக் கரிகாலன் தவண் ி என்னுமிடத்தில் நடந்த சபாரில் 
இருதபரு சவந்தகரயும் தவன்றான். பனந்சதாட்டு மாகல அ ிந்த 
சசரகனயும், சவப்பந்தகழ மாகல அ ிந்த பாண்டியகனயும் ஆத்தி 
மாகலகயச் சூடிய கரிகாலன் தவன்றான். அப்சபார்க்களத்திசலசய சசரனும் 
பாண்டியனும் மாண்டனர். தவற்றிகண்ட கரிகால்வளவகனத் ததாழுது 
அவன்முன் நிற்பீர் ஆயின், 

 

தபாருந! கரிகாலன் காலடி நிழற்பகுதிக்குச் தசல்வரீாயின்… பசு அப்சபாது 
சபாட்ட கன்கற நாவால் நக்கித் ததம்பு ஊட்டுவது சபால, அவன் உங்ககள 
விரும்பிப் சபாற்ற முகனவான். நீங்கள் ககததாழுவதற்கு முன்பாகசவ 
புத்தாகட தந்து மாற்றிக் தகாள்ளச் தசய்வான். உங்களது பகழய ஆகட 
கிழிந்து குகறந்து சபாயிருக்கும். சவர்கவ அழுக்கு ஏறி பாசி படிந்திருக்கும். 
கிழிசல் ஊசியால் கதக்கப்பட்டிருக்கும், புதிதாக அவன் தந்த பட்டுகடயில் 
தகாட்கடக்ககர சபாட்டிருக்கும். நீங்கள் புத்தாகட புகனந்த பின் 
கிண் த்தில் சதறல் ஊற்றி சவண்டிய அளவு பருகத் தருவான். காகல 
சவகளயில் கககயக் குகடயாக்கியும் அத் சதறகலப் பருகலாம். 

 

பின்னர் விருதாக உன் (தபாருநன்) தகலயில் தபான்னாலான தாமகர 
சூட்டுவான். இவன் சூட்டிவிடும் தாமகர தழல் விட்டும் பிளவு பட்டும் எரியும் 
தீப்சபால் இருக்கும். குளத்தில் இருக்கும் தாமகரக்கு மடங்கும் இதழ் உண்டு. 
இதில் உள்ளது மடங்காத தபான்னிதழ். பித்கத என்பது ஆ ின் உச்சிக் 
தகாண்கட. அது அழகு தபறும்படி உனக்குக் கரிகாலன் தன் ககயால் 
சூட்டிவிட்டுப் தபருகமப் படுத்துவான். பாடினி அரில் மாகல – இது நூலில் 
சகாக்கப்படாத முத்துமாகல.அதாவது முத்துக்ககளத் தங்கத்தில் 
பதித்திருக்கும் மாகல. முத்தாரம் – இது நூலில் சகாத்த முத்துமாகல. 
அரில்மாகலகயயும், முத்துமாகலகயயும் பாடினி அ ியத் தருவான். 

 

தவண்குதிகரகள் நான்கு பூட்டிய சதர்சமல் அனுப்பி கவப்பான். ஏழடி பின் 
தசன்று நின்று ஏறுங்கள் எனபான். ஏறியபின் சபரியாகழ மீட்டச் தசால்லிக் 
சகட்பான். அதற்குப் பரிசிலாக வளம் மிக்க ஊர் தகாண்ட நாட்டுப் பகுதிகயத் 
தருவான். யாகனப் பரிசும் உண்டு. சதர் – அமரும் இடமான தகாடிஞ்சி 
தந்தத்தால் தசய்யப்பட்டது. குதிகர – குதிகரயின் உச்சந் தகலயில் 



வண் ம் பூசிய குஞ்சம் ததாங்கும். அதன் பிடரிமயிர் மடிந்து ததாங்கும். 
குதிகரகள் பால்சபால் நிறம் தகாண்டகவ. குதிகரகய ஓட்டும் சகாலின் 
நுனியில் முள் தபாருத்தப்பட்டிருக்கும் முள் தபாருத்தப் பட்டிருந்தால் அது 
தாற்றுக்சகால். சாட்கடப் தபாருத்தப் பட்டிருந்தால் அது சாட்கடக் குச்சி. 
கரிகாலன் சதசராட்டியின் ககயில் தாற்றுக் சகால் இல்லாமல் தசய்வான். 
(இது அவன் விலங்குகள் மாட்டும் தகாண்டிருந்த கருக கயப் 
புலப்படுத்துகிறது) பரிசிலாகத் தரும் நாட்டுப் பகுதியிலுள்ள ஊர்கள் 
விகளச்சல் குகறயாத நன்தசய்ப் பண்க கள் நிகறந்தகவ. சவழம் – 
தவருவும் பகற சபான்ற காதுகளும் பருத்துப் தபருத்த நீண்ட துதிக்கககளும் 
தகாண்டகவ. சிறந்தகவ. எனினும் பகக கண்டால் தவகுள்பகவ. 

 

நீங்கள் தபற்றவற்கற இகவ இகவ கரிகால் வளவன் தந்த பரிசில் என்று 
பிறர் பிறர்க்குச் தசால்லிக்காட்டிவிட்டுச் தசல்லத் ததாடங்குவரீாயின் 
பிறர்க்குச் தசான்னகமக்காகக் கடிந்துதகாள்வான் (புலப்பான்). இந்த உலகம் 
நிகலயில்லாத்து என்னும் உண்கம நிகலகயச் சீர்தூக்கிப் பார்த்துச் 
‘தசல்லுங்கள்’ என அனுப்பிகவக்கவும் மாட்டான். (அவனிடசம 
இருக்கக்கூடாதா என ஏங்குவான்) 

குறிஞ்சி, முல்கல, மருதம், தநய்தல் என்னும் நானில வளங்களும் காவிரி 
புரக்கும் கரிகாலன் நாட்டில் மயங்கிக் கிடந்தன. பாகல நிலத்தின் பாங்கும் 
பாவிக் கிடந்தது. கடற்ககரயில் மாமரங்கள். அவற்கற அடுத்துத் தாகழ 
மரங்கள். தாகழமரக் கழிககள அடுத்து வளவயற் சசாகல (தண்டகல) 
குடில்களில் கூலம் சசமிக்கும் குதிர்க் கூடுகள். கருங்காக்கககள் அக்குடியில் 
வாழும் மக்கள் கவத்த தநல்லஞ் சசாற்கறத் தின்று சலித்தசபாது வடீ்டு 
தநாச்சிக்குக் கீசழ தபாறித்திருக்கும் ஆகமக் குஞ்சுககளக் கவர்ந்துண் ப் 
பார்க்கும். தாய்-ஆகம அதன் குஞ்சுககளக் காப்பாற்றும். 

இகளய மகளிர் வண்டல் விகளயாடுவர். இகளய காகளயர் முதிசயாரின் 
சமற்பார்கவயில் அகவயில் பககமுர ிய விகளயாட்டுகளில் ஈடுபட்டுத் 
தம் தி கவ தவளிப்படுத்துவர். 

முடம் பட்டுக் கிகள தாழ்ந்திருக்கும் காஞ்சிமரம். தசம்மாந்து ஓங்கியிருக்கும் 
மருதமரம் இரண்டிலும் மயில் ஏறி ஆட்டம் காட்டும். பசிக்கும் சபாது 
பறந்சதாடிப் பாகல் பழத்கதத் தின்னும். அடுத்திருக்கும் பலாச்சுகளககளயும் 
தின்னும். கரும்பு தவட்டும்சபாதும் தநல் அறுக்கும்சபாதும் களமர் (= உழவர்) 
இகசப் பாடல்கள் பாடுவர். இதகனக் சகட்டுக்தகாண்டு மயில் ஆடும். அடும்பு 
பகன்கற முதலான தகாடிகளும் புன்கு ஞாழல் முதலான மரங்களும் 



மண்டிக் கிடக்கும் மருத நிலக் காவிலும் அந்த மயில் விகளயாடும். இந்த 
இடங்கள் சலித்துப் சபானால் தளவம், சதான்றி, முல்கல முதலான 
பூப்புதர்களும் தகான்கற, காயா முதலான மரங்களும் மண்டிக் கிடக்கும் 
முல்கல நிலப் புறவுத் சதாட்டத்திற்குச் தசன்று விகளயாடும். இங்கும் 
சலிப்பு சநர்ந்தால் … 

மயிலானது முல்கல நிலத்துப் புறவு சலித்தால் தநய்தல் நிலத்தில் 
பூத்திருக்கும் புன்கன மரத்துக்குச் தசன்றுவிடும். அருகில் சுறாமீன் 
வந்துசபாகும் கடலகல சமாதும். அதில் வாழும் இறால் மீகனத் தின்ற 
நாகர பூத்திருக்கும் அசத புன்கன மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும். கடசலாரப் 
புன்கன மரத்தில் இருக்கும்சபாது கடலகல ஓகசகய தவறுத்து அந்த 
மரத்கத விட்டுவிட்டு நாகர பகனமர மடலுக்குப் பறந்து தசல்லும். அதுவும் 
சலித்தால் ததன்கன மடலுக்குச் தசல்லும். அதிக உயரம் பறக்க முடியாத 
மயில் குகல தள்ளியிருக்கும் வாகழ மரத்தில் அமரும். காந்தள் 
பூத்திருக்கும் இடத்திற்குச் தசல்லும். அருகிலுள்ள மீனவர் பாக்கத்துக் 
குடிகசப் பகுதியில் இருக்கும் நாகமரத்தில் பாகலநில மக்கள் தம் உடுக்கு 
சபான்ற குடுகுடுப்கபககளக் கட்டித் ததாங்க விட்டிருப்பர். அது காற்றில் 
ஆடும்சபாது ஓகச உண்டாகும். வண்டுகள் இகச பாடும். இந்த இகசக்கு 
ஏற்ப மயில் சதாகக விரித்து ஆடும். இப்படிப் பல்சவறு நிலசமடுகளில் 
இடம் தபயர்ந்து மயில் ஆடும். சதன்தநய்க்குக் கிழங்கு, மீன்தநய்க்கு நறவு, 
மதுவுக்கு மான்கறி என்று பண்டமாற்று வா ிகம் பல்சவறு 
ம ல்சமடுகளில் நகடதபறும். 

பண் பாடுவதிலும் மயக்கம் சநரும். தநய்தல் நிலத்துப் பரதவர் குறிஞ்சிப்பண் 
பாடுவர். குறிஞ்சி நிலத்துக் குறவர் தநய்தல் பூகவச் சூடுவர். முல்கல 
நிலத்துக் கானவர் மருதப்பண் பாடுவர். பாகல நிலத்து அகவர் 
முல்கலத்திக ப் பண்க ப் பாடுவர். கானக்சகாழி மருத நிலத்து 
தநற்கதிர்ககளக் குத்தித் தின்னும். மருத நிலத்து மகனக்சகாழி முல்கல 
நிலத்துத் திகனக்கதிர்ககளக் கவர்ந்துண்ணும். மகலயில் வாழும் மந்தி 
கடசலார உப்பங்கழிகளில் குளிக்கும். உப்பங்கழி நாகர மகலமரங்களில் 
இருக்கும். இப்படி எங்கும் நீரின் தண்கம-வளம் மிக்க நாடு காவிரி நாடு. 
மண் ின் தண்கமயால் மறு இல்லாதது. காவிரி நாடு என்னும் தபயசராடு 
அது ஒன்றுபட்டிருந்தது. இதகன நட்பும் அறனும் பூண்டு ஒருகுகடக்கீழ்ச் 
தசங்சகால் தசலுத்திக் கரிகாலன் ஆண்டு வந்தான். அவன் வாழ்க. 

 

கரிகாலன் தவற்றிசவல் சவந்தனாகப் பககமன்னர் நடுங்க ஆட்சி 
புரிந்துவந்தான். பகல் தரும் சூரியன் சபால் அறத்கதயும் சதாழகமகயயும் 



பரப்பிக்தகாண்டு ஆண்டுவந்தான். முல்கல நிலத்தில் குல்கலப் பூக்கள் 
கரிந்து சபாகவும், மகலகள் தீப்பற்றி எரியவும், மகலயருவிகள் 
வறண்டுசபாகவும், சமகத் ததாகுதி கடல்நீர் தமாண்டுதசல்வகத 
மறந்துசபாகவும் தபரியசதார் வறட்சி எய்திய காலத்திலும் காவிரியில் 
தவள்ளம் வரும். நகற, நரந்தம், அகில், ஆரம் முதலான மரங்ககளக் 
கருவாகக் தகாண்டு சுமந்துவந்து காவிரித்தாய் துகறகண்ட 
இடங்களிதலல்லாம் கருவுயிர்த்துச் தசல்வாள். நுகர தபாங்க ஓகசயுடன் 
காவிரி பாயும்சபாது மகளிரின் புனலாட்டு நிகழும். உழவர் கூனியிருக்கும் 
அரிவாளால் வயலில் தநல் அறுக்கவும் கட்டுக் கட்டிக் களத்தில் மகலசபால் 
குவிக்கவும், குகறவில்லாத தநற்குப்கபகய மூட்கடகளாகக் கட்டி 
ஆங்காங்குள்ள பாதுகாக்கும் இடதமல்லாம் கிடத்தி கவக்கவும், சாலி 
என்னும் தநல் சிகற கவக்கப்பட்டுக் கிடக்கும் பாதுகாப்பு மிக்க சவலிதான் 
காவிரி புரக்கும் நாடு. சவலி என்பது நில அளகவ. ஒருசவலி நிலத்தில் 
ஆயிரம் மூட்கட தநல் விகளச்சல் காணும் வளமுள்ளதாகக் காவிரியாறு 
அந்தாட்கடப் புரந்துவந்தது. அந்த நாட்கட ஆளும் உரிகம பூண்டவன்தான் 
சசாழன் கரிகாற் தபருவளத்தான். 

 

அலகு-5 
 

 

திருக்குறள் 
 

திருக்குறள் எனக் குறிப்பிடப்படுவது, புகழ்தபற்ற தமிழ் தமாழி 
இலக்கியமாகும். உலகப்தபாதுமகற, தபாய்யாதமாழி, வாயுகறவாழ்த்து, 
முப்பால், உத்தரசவதம், ததய்வநூல் எனப் பல தபயர்களாலும் திருக்குறள் 
அகழக்கப்படுகிறது.[1] இதகன இயற்றியவரான திருவள்ளுவர், கி.மு. 
மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும், கி.மு. ஒன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் இகடயில் 
வாழ்ந்தவராக இன்கறய ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.[2] திருக்குறள், சங்க 
இலக்கிய வககப்பாட்டில், பதிதனண்கீழ்க்க க்கு எனப்படும் பதிதனட்டு 
நூல்களின் திரட்டில் இருக்கிறது. இஃது அடிப்பகடயில் ஒரு வாழ்வியல் 
நூல். மாந்தர்கள், தம் அகவாழ்விலும் சுமுகமாக கூடி வாழவும், புற 



வாழ்விலும் இன்பமுடனும், இகசவுடனும், நலமுடனும் வாழவும் 
சதகவயான அடிப்பகடப் பண்புககள விளக்குகிறது. 

 

திருக்குறளில் 133 அதிகாரங்களும் 1330 குறட்பாக்களும் அடங்கியுள்ளன. 
இந்தத் திருக்குறள் தமிழ் தமாழி மட்டுமல்லாமல் பல தமாழிகளில் 
தமாழிதபயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 

இடறமாட்ெி(அரொட்ெி) 

 

 

 

பகடகுடி கூழ்அகமச்சு நட்பரண் ஆறும் 

உகடயான் அரசருள் ஏறு.   (௩௱௮௰௧ – 381)  

 

பகட, குடி, விகளதபாருள், அகமச்சர், நண்பர், அரண் என்னும் ஆறு 
உறுப்புக்ககளயும் சிறப்பாகப் தபற்றவன் அரசருள் சிங்க ஏறு ஆவான் 
(௩௱௮௰௧) 

 

அஞ்சாகம ஈகக அறிவூக்கம் இந்நான்கும் 

எஞ்சாகம சவந்தர்க் கியல்பு.   (௩௱௮௰௨ – 382)  

 

அஞ்சாகம, எளிசயார்க்குக் தகாடுத்து உதவும் ஈகக, அறிவு, ஊக்கம், என்னும் 
நான்கும் குகறவில்லாமல் இருப்பது சவந்தருக்கு இயல்பு ஆதல் சவண்டும் 
(௩௱௮௰௨) 

 

தூங்காகம கல்வி து ிவுகடகம இம்மூன்றும் 



நீங்கா நிலனான் பவர்க்கு.   (௩௱௮௰௩ – 383)  

நாடாளும் மன்னனுக்கு, விகரவாகச் தசயகலச் தசய்தலும், அதகன அறியும் 
அறிவும், தசய்யும் து ிவும் என்னும் மூன்று திறனும் நீங்காமல் இருக்க 
சவண்டும் (௩௱௮௰௩) 

 

அறனிழுக்கா தல்லகவ நீக்கி மறனிழுக்கா 

மானம் உகடய தரசு.   (௩௱௮௰௪ – 384)  

அரசதநறியிலிருந்தும் வழுவாமலும், தநறியல்லாதகவககள நாட்கட விட்டு 
நீக்கியும், மறமாட்சியில் தாழ்ச்சியின்கம என்னும் மானமும் உகடயவசன 
அரசன்  

 

 

 

இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த 

வகுத்தலும் வல்ல தரசு.   (௩௱௮௰௫ – 385)  

தபாருள் வருவாய்க்கான வழிககள உண்டாக்கலும், வரும் தபாருகளச் 
சசமித்தலும், பாதுகாத்தலும், நாட்டின் நலத்துக்குத் தக்கபடி தசலவிடுதலும் 
வல்லசத அரசு (௩௱௮௰௫) 

 

காட்சிக் தகளியன் கடுஞ்தசால்லன் அல்லசனல் 

மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்.   (௩௱௮௰௬ – 386)  

தன்கனக் கா  வருவார்க்குக் காட்சிக்குத் தான் எளியனாயும், கடுஞ்தசால் 
தசால்லாதவனாயும் அரசன் விளங்கினால், அவன் நாட்கட உலகசம 
உயர்வாகக் கூறும் (௩௱௮௰௬) 

 

 

இன்தசாலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்தசாலால் 



தான்கண் டகனத்திவ் வுலகு.   (௩௱௮௰௭ – 387)  

இனிகமயான தசால்சலாடு, துன்புறுவார்க்கு சவண்டியகதக் தகாடுத்தும் 
காப்பாற்றவல்ல அரசன், தன் மனத்தில் கருதியவாசற உலகமும் அகமயும் 
(௩௱௮௰௭). 

 

 

முகறதசய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு 

இகறதயன்று கவக்கப் படும்.   (௩௱௮௰௮ – 388)  

முகறகமசயாடு ஆட்சி தசய்து மக்ககளக் காப்பாற்றும் மன்னவன், அம் 
மக்களுக்குத் ததய்வம் என்று தசால்லப்படும் உயர்நிகலயிசல கவத்து 
மதிக்கப்படுவான் (௩௱௮௰௮) 

 

தசவிககப்பச் தசாற்தபாறுக்கும் பண்புகட சவந்தன் 

கவிககக்கீழ்த் தங்கும் உலகு.   (௩௱௮௰௯ – 389)  

சான்சறார்கள் கண்டித்துச் தசால்வது சகள்விக்கு தவறுப்பாயிருந்தாலும், 
தபாறுத்து, அக்குகறககள நீக்கும் பண்புள்ள சவந்தனின் குகடநிழலில், 
உலகம் தங்கும்  

 

 

 

தகாகடயளி தசங்சகால் குடிசயாம்பல் நான்கும் 

உகடயானாம் சவந்தர்க் தகாளி.   (௩௱௯௰ – 390)  

தகாகடயும், இரக்க கு மும், தசங்சகான்கமயும், குடி காத்தலும் என்னும் 
நான்ககயும் சிறப்பாகப் தபற்றவன் சவந்தர்க்கு எல்லாம் ஒளிவிளக்கு 
ஆவான் (௩௱௯௰) 

 

கல்ேி 



 

கற்க கசடறக் கற்பகவ கற்றபின் 

நிற்க அதற்குத் தக.   (௩௱௯௰௧ – 391)  

கற்பதற்குத் தகுதியான நூல்ககளப் பழுதில்லாமல் கற்க சவண்டும்; கற்றதன் 
பின்னர் கற்ற அக்கல்வியின் தகுதிக்குத் தகுந்தபடி நடக்கவும் சவண்டும் 
(௩௱௯௰௧) 

 

எண்த ன்ப ஏகன எழுத்ததன்ப இவ்விரண்டும் 

கண்த ன்ப வாழும் உயிர்க்கு..   (௩௱௯௰௨ – 392)  

‘எண்’ என்று தசால்லப்படுவதும், ‘எழுத்து’ என்று கூறப்படுவதும், என்னும் 
இகவ இரண்டும், இவ்வுலகில் வாழும் உயிர்களுக்குக் ‘கண்’ என்பார்கள் 
(௩௱௯௰௨) 

 

 

 

கண்ணுகடயர் என்பவர் கற்சறார் முகத்திரண்டு 

புண்ணுகடயர் கல்லா தவர்.   (௩௱௯௰௩ – 393)  

‘கண்’ உகடயவர் என்று உயர்வாகக் கூறப்படுசவார் கற்றவசர ஆவர்; 
கல்லாதவர்கள் தம் முகத்தில் இரண்டு புண் உகடயவர்கள் ஆவர் (௩௱௯௰௩) 

 

உவப்பத் தகலக்கூடி உள்ளப் பிரிதல் 

அகனத்சத புலவர் ததாழில்.   (௩௱௯௰௪ – 394)  

 

எல்லாரும் மகிழும் வககயிசல கூடியிருந்து, ‘இனி என்று மீளக் கூடுசவாம்’ 
என்று எண்ணும்படியாகப் பிரிதல் கல்வியறிவினரது தசயல் ஆகும் 
(௩௱௯௰௪) 



 

 

 

 

உகடயார்முன் இல்லார்சபால் ஏக்கற்றுங் கற்றார் 

ககடயசர கல்லா தவர்.   (௩௱௯௰௫ – 395)  

தசல்வர்களின் முன்சன உதவி சகட்கும் எளியவர் ப ிசவாடு நிற்பது சபால, 
ஆசிரியரிடம் ப ிந்து நின்று கற்றவசர சிறந்தவர்; கல்லாதவசரா ககடயர்! 
(௩௱௯௰௫) 

 

 

 

 

 

 

 

ததாட்டகனத் தூறும் ம ற்சக ி மாந்தர்க்குக் 

கற்றகனத் தூறும் அறிவு.   (௩௱௯௰௬ – 396)  

ம லிசல சதாண்டும் கி ற்றில், சதாண்டிய அளவுக்சக நீர் ஊறும்; 
மாந்தருக்கும் அவரவர் முயன்று கற்றதன் அளவுக்சக அறிவும் ஊறிச் 
சுரக்கும் (௩௱௯௰௬) 

 

 

யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்தனாருவன் 

சாந்துக யுங் கல்லாத வாறு.   (௩௱௯௰௭ – 397)  



கற்றவனுக்கு எந்த நாடும் நாடாகும்; எந்த ஊரும் ஊராகும்; இதுசவ 
உண்கமயாக இருந்தும் ஒருவன் சாகும் வகரக்கும் கல்லாமலிருப்பது 
எதனால்? (௩௱௯௰௭) 

 

ஒருகமக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு 

எழுகமயும் ஏமாப் புகடத்து.   (௩௱௯௰௮ – 398)  

 

ஒரு பிறவியிசல தான் கற்ற கல்வியானது, ஒருவனுக்குத் ததாடர்ந்து வரும் 
ஏழு பிறப்புக்களிலும் அவகனப் பாதுகாக்கும் சிறப்புகடயது ஆகும் 
(௩௱௯௰௮) 

 

 

 

 

 

தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு 

 

காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.   (௩௱௯௰௯ – 399)  

 

தாம் இன்பம் அகடவதாகிய கல்வியினாசல உலகத்தாரும் இன்பம் 
அகடவகதக் கண்டு, கற்றறிந்தவர், சமன்சமலும் தாம் கற்பகதசய 
விரும்புவார்கள் (௩௱௯௰௯) 

 

 

 

 



 

 

 

சகடில் விழுச்தசல்வம் கல்வி தயாருவற்கு 

 

மாடல்ல மற்கற யகவ.   (௪௱ – 400)  

 

‘அழிவில்லாத சிறந்த தசல்வம்’ என்பது கல்விச் தசல்வசம; மற்கறய தபான் 
தபாருள் மண் என்னும் தசல்வங்கள் ஒருவனுக்குச் சிறந்த தசல்வம் ஆகா 
(௪௱) 

 

 

 

 

 

 

 

கல்லாகம 

 

 

 

 

 

அரங்கின்றி வட்டாடி யற்சற நிரம்பிய 



 

நூலின்றிக் சகாட்டி தகாளல்.   (௪௱௧ – 401)  

 

நிரம்பிய நூலறிவு இல்லாமல் கற்றவர் அகவயிசல தசன்று ஒருவன் 
சபசுதல், அரங்கம் இகழக்காமசல வட்டாடினால் சபான்ற அறியாகமயான 
தசயல் ஆகும் (௪௱௧) 

 

 

 

கல்லாதான் தசாற்கா முறுதல் முகலயிரண்டும் 

 

இல்லாதாள் தபண்காமுற் றற்று.   (௪௱௨ – 402)  

 

கல்லாதவன், தானும் அகவயிற் சபசசவண்டும் என்று விரும்புதல், 
முகலகளிரண்டும் இல்லாதவளான தபண் தபண்கமகய விரும்புதல் 
சபான்ற அறியாகம ஆகும் (௪௱௨) 

 

 

 

கல்லா தவரும் நனிநல்லர் கற்றார்முன் 

 

தசால்லா திருக்கப் தபறின்.   (௪௱௩ – 403)  

 

கற்றவர்களின் முன்பாகச் தசன்று தசால்லாடாதிருந்தால், கல்லாதவர்களும், 
அந்த அளவுக்கு மிகவும் நல்லவர்களாகசவ கற்றவரால் கருதப்படுவர் (௪௱௩) 



 

 

 

கல்லாதான் ஒட்பம் கழியநன் றாயினும் 

 

தகாள்ளார் அறிவுகட யார்.   (௪௱௪ – 404)  

 

கல்லாதவனது அறிவு சில சமயங்களிசல மிகவும் நன்றாயிருந்தாலும், 
அறிவுகடயவர்கள் அதகன நன்தறன்று ஏற்றுக் தகாள்ள மாட்டார்கள் (௪௱௪) 

 

 

 

கல்லா ஒருவன் தகககம தகலப்தபய்து 

 

தசால்லாடச் சசார்வு படும்.   (௪௱௫ – 405)  

 

 

 

கல்லாத ஒருவன், தன்கனயும் கற்றவர் சபால மதித்துக் தகாண்டு 
தசால்லாடினால், அவனுக்கு இயல்பாக உள்ள மதிப்பும் தகட்டுப் சபாய்விடும் 
(௪௱௫) 

 

 

 

 



 

உளதரன்னும் மாத்திகரயர் அல்லால் பயவாக் 

 

களரகனயர் கல்லா தவர்.   (௪௱௬ – 406)  

 

‘உயிசராடு இருக்கின்றார்’ என்னும் அளவினசர அல்லாமல், எந்தப் பயனும் 
இல்லாத களர்நிலத்கதப் சபான்றவர்கசள கல்லாதவர் ஆவர் (௪௱௬) 

 

 

 

 

 

நுண்மாண் நுகழபுலம் இல்லான் எழில்நலம் 

 

மண்மாண் புகனபாகவ யற்று.   (௪௱௭ – 407)  

 

நுட்பமாகவும் சிறப்பாகவும் நுகழந்து கற்ற அறிவுநலம் இல்லாதவனின் 
உடல் அழகு, மண் ால் அழகாகச் தசய்த ஒரு பாகவயின் உடல் அழகு 
சபான்றசத! (௪௱௭) 

 

 

 

நல்லார்கண் பட்ட வறுகமயின் இன்னாசத 

 

கல்லார்கண் பட்ட திரு.   (௪௱௮ – 408)  



 

கல்வியறிவு உகடய நல்லவரிடம் உள்ளதான வறுகமகய விடக் 
கல்லாதவரிடம் சசர்ந்த அளவற்ற தசல்வமானது தபரிதும் துன்பம் 
தருவதாகும் (௪௱௮) 

 

 

 

 

 

சமற்பிறந்தா ராயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்தும் 

 

கற்றார் அகனத்திலர் பாடு.   (௪௱௯ – 409)  

 

சமலான குடியிசல பிறந்தவராயினும், கல்லாத மடகமயாளர், தாழ்ந்த 
குடியிசல பிறந்தும் கற்றவகரப் சபாலப் தபருகம இல்லாதவர் ஆவர் (௪௱௯) 

 

 

 

 

 

விலங்தகாடு மக்கள் அகனயர் இலங்குநூல் 

 

கற்றாசராடு ஏகன யவர்.   (௪௱௰ – 410)  

 



அறிவு விளங்கும் நூல்ககளக் கல்லாதவர்கள், மக்ககள சநாக்க விலங்குகள் 
இழிந்தகவ ஆவது சபால, கற்றவகரக் கருதத் தாமும் இழிந்தவர் ஆவர் 
(௪௱௰) 

 

 

 

 

 

சகள்வி 

 

 

 

 தசல்வத்துள் தசல்வஞ் தசவிச்தசல்வம் அச்தசல்வம் 

 

தசல்வத்து தளல்லாந் தகல.   (௪௱௰௧ – 411)  

 

சகள்வியால் அகடகின்ற அறிசவ தசல்வங்களுள் சிறந்த தசல்வம் ஆகும்; 
அந்தக் சகள்விச் தசல்வம் பிற தசல்வங்களுள் எல்லாம் முதன்கமயானதும் 
ஆகும் (௪௱௰௧) 

 

 

 

 

 

தசவுக்கு  வில்லாத சபாழ்து சிறிது 



 

வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.   (௪௱௰௨ – 412)  

 

 

 

தசவிக்கு உ வான சகள்வி இல்லாததபாழுது, உடகலக் காப்பதன் 
தபாருட்டாக வயிற்றுக்கும் சிறிதளவான உ வு அறிவுள்ளவரால் தரப்படும் 
(௪௱௰௨) 

 

 

 

 

 

தசவியு விற் சகள்வி யுகடயார் அவியு வின் 

 

ஆன்றாசரா தடாப்பர் நிலத்து.   (௪௱௰௩ – 413)  

 

 

 

தசவியு வு ஆகிய சகள்விகய உகடயவர், இவ்வுலகத்தில் 
இருப்பவரானாலும், அவியு கவ ஏற்றுக் தகாள்ளும் வானுலகத்துத் 
சதவர்கசளாடு ஒப்பாவார்கள் (௪௱௰௩) 

 

 

 



 

 

கற்றில னாயினுங் சகட்க அஃததாருவற்கு 

 

ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துக .   (௪௱௰௪ – 414)  

 

 

 

தான் முயன்று கற்கவில்கல என்றாலும், கற்றவரிடம் சகட்டாவது அறிவு 
தபற சவண்டும்; அது ஒருவன் தளர்ச்சி அகடயும்சபாது ஊன்றுசகால் 
சபாலத் துக யாகும் (௪௱௰௪) 

 

 

 

 

 

 

 

இழுக்கல் உகடயுழி ஊற்றுக்சகால் அற்சற 

 

ஒழுக்க முகடயார்வாய்ச் தசால்.   (௪௱௰௫ – 415)  

 

நல்ல ஒழுக்கம் உகடயவரது வாய்ச்தசாற்கள், வழுக்கும் சசற்றில் 
வழுக்காமல் தசல்ல உதவும் ஊன்றுசகால் சபால ஒருவனுக்கு எப்சபாதும் 
உதவியாக விளங்கும் (௪௱௰௫). 



 

எகனத்தானும் நல்லகவ சகட்க அகனத்தானும் 

 

ஆன்ற தபருகம தரும்.   (௪௱௰௬ – 416)  

 

எவ்வளவு சிறிது என்ற சபாதும் நல்ல சபச்சுக்ககளசய சகட்கசவண்டும்; அது 
அந்த அளவுக்சகனும் சிறந்த தபருகமகயக் சகட்டவனுக்குத் தவறாமல் 
தரும் (௪௱௰௬) 

 

 

 

பிகழத்து ர்ந்தும் சபகதகம தசால்லா ரிகழத்து ர்ந் 

 

தீண்டிய சகள்வி யவர்.   (௪௱௰௭ – 417)  

 

நுட்பமாகக் கற்று ர்ந்த அறிசவாடு சகள்வியறிவும் உகடயவர்கள், பிறழ 
ஒன்கற உ ர்ந்தாலும், தமக்குப் சபகதகம தருகின்ற தசாற்ககளச் 
தசால்லமாட்டார்கள் (௪௱௰௭) 

 

 

 

 

 

சகட்பினுங் சகளாத் தககயசவ சகள்வியால் 

 



சதாட்கப் படாத தசவி.   (௪௱௰௮ – 418)  

 

சகள்வியால் துகளக்கப்படாத தசவிகள், பிற ஒலிககள எல்லாம் 
சகட்குமாயினும், உண்கமயில் தசவிடான காதுகசள ஆகும் (௪௱௰௮) 

 

 

 

நு ங்கிய சகள்விய ரல்லார் வ ங்கிய 

 

வாயின ராதல் அரிது.   (௪௱௰௯ – 419)  

 

நுண்கமயான சகள்வி அறிகவப் தபறாதவர்கள், தாம் வ க்கமாகப் சபசும் 
வாயினர் ஆகுதல் அருகமசய! சகள்வியறிவு தபற்றவர்கள் ப ிவாகசவ 
சபசுவார்கள் (௪௱௰௯) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தசவியிற் சுகவயு ரா வாயு ர்வின் மாக்கள் 

 

அவியினும் வாழினும் என்.   (௪௱௨௰ – 420)  

 

 

 

சகள்வியாகிய அறிவுச் சுகமகய உ ராது, வாயால் அறியும் நாக்கின் 
சுகவயு ர்வு மட்டுசம தகாண்டவர்கள் இறந்தாலும் வாழ்ந்தாலும் 
ஒன்றுதான் (௪௱௨௰) 

 

 

 

 

 

அறிவுகடகம 

 

 

 

 

 

அறிவற்றங் காக்குங் கருவி தசறுவார்க்கும் 

 

உள்ளழிக்க லாகா அரண்.   (௪௱௨௰௧ – 421)  

 



இறுதிக்காலம் வகரயும் காப்பாற்றும் கருவி அறிவு ஆகும்; பககவருக்கும் 
உட்புகுந்து அழிக்க இயலாத சகாட்கடயும் அந்த அறிவு ஆகும் (௪௱௨௰௧) 

 

 

 

 

 

தசன்ற இடத்தால் தசலவிடா ததீததாரீ 

 

நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு.   (௪௱௨௰௨ – 422)  

 

மனத்கத அது தசன்ற இடங்களிசலசய தசல்லவிடாமல் தீகமகளிலிருந்து 
விலக்கி, நன்கமயில் மட்டுசம தசல்லவிடுவது அறிவு ஆகும் (௪௱௨௰௨) 

 

 

 

 

 

எப்தபாருள் யார்யார்வாய்க் சகட்பினும் அப்தபாருள் 

 

தமய்ப்தபாருள் காண்ப தறிவு.   (௪௱௨௰௩ – 423)  

 

எந்தப் தபாருகளப் பற்றியும், எவதரவரிடமிருந்து சகட்பதானாலும், அப் 
தபாருளினது தமய்யான தன்கமககளக் காண்பதுதான் அறிவு ஆகும் 
(௪௱௨௰௩) 



 

 

 

 

 

எண்தபாருள வாகச் தசலச்தசால்லித் தான்பிறர்வாய் 

 

நுண்தபாருள் காண்ப தறிவு.   (௪௱௨௰௪ – 424)  

 

சகட்பவருக்குப் புரியும்படி எளிகமயாகத் தான் விளக்கிச் தசால்லியும், 
பிறரின் சபச்சுக்களில் உள்ள நுண்கமயான தபாருகளக் காண்பதும், அறிவு 
ஆகும் (௪௱௨௰௪) 

 

 

 

 

 

உலகம் தழீஇய ததாட்பம் மலர்தலும் 

 

கூம்பலும் இல்ல தறிவு.   (௪௱௨௰௫ – 425)  

 

உயர்ந்தவர்ககளத் தன்னுகடயவர்களாகச் தசய்து தகாள்வசத அறிவு; அத் 
ததாடர்பிசல முதலில் மகிழ்தலும் பின்னர் குவிதலும் இல்லாததும் அறிவு 
ஆகும் (௪௱௨௰௫) 

 



 

 

எவ்வ துகறவது உலகம் உலகத்சதாடு 

 

அவ்வ துகறவ தறிவு.   (௪௱௨௰௬ – 426)  

 

உயர்ந்சதார் எவ்வாறு வாழ்கின்றார்கசளா, அவ்வாசற, அந்த 
உயர்ந்தவர்கசளாடு தானும் அங்ஙனசம வாழ்வதுதான் அறிவுகடகம ஆகும் 
(௪௱௨௰௬) 

 

 

 

 

 

அறிவுகடயார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார் 

 

அஃதறி கல்லா தவர்.   (௪௱௨௰௭ – 427)  

 

பின்சன வரப்சபாவகத முன்னாசலசய அறிபவர்கசள அறிவுகடயவர்; 
அவ்வாறு அறிந்து நடப்பதற்குக் கல்லாதவர்கசள அறிவில்லாதவர் ஆவர் 
(௪௱௨௰௭) 

 

 

 

 



 

 

 

அஞ்சுவ தஞ்சாகம சபகதகம அஞ்சுவது 

 

அஞ்சல் அறிவார் ததாழில்.   (௪௱௨௰௮ – 428)  

 

அஞ்ச சவண்டியகவகளுக்கு அஞ்சாமல் நடப்பது அறிவில்லாத தன்கம 
ஆகும்; அஞ்ச சவண்டியதற்கு அஞ்சி விலகி நடப்பசத அறிவுகடயவர் 
தசயலாகும் (௪௱௨௰௮) 

 

 

 

 

 

எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்கல 

 

அதிர வருவசதார் சநாய்.   (௪௱௨௰௯ – 429)  

 

பின்னர் வரப்சபாவகத முன்னதாகசவ அறிந்து காக்கும் அறிவுகடயவர்க்கு, 
அவர் நடுங்கும்படியாக வருவதான ஒரு துன்பமும் இல்கல (௪௱௨௰௯) 

 

 

 

அறிவுகடயார் எல்லா முகடயார் அறிவிலார் 



 

என்னுகடய சரனும் இலர்.   (௪௱௩௰ – 430)  

 

அறிவுகடசயார் எல்லா நன்கமயுசம உகடயவர் ஆவர்; அறிவில்லாதவர் 
எதகன உகடயவரானாலும் எந்த நன்கமயும் இல்லாதவசர ஆவர் (௪௱௩௰) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குற்றங்கடிதல் 

 

 

 

குறள்:431 

 

தசருக்குஞ் சினமும் சிறுகமயும் இல்லார் 

 

தபருக்கம் தபருமித நீர்த்து. 

 



அகந்கத, சகாபம், காமம் ஆகிய குற்றங்கள் இல்லாத ஆட்சியாளர்களின் 
தசல்வம், மற்றவர் தசல்வத்கதக் காட்டிலும் சமம்பட்டுத் சதான்றும் 
தன்கமயுகடயது. 

 

 

 

 

 

 

 

குறள்:432 

 

இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மா ா 

 

உவககயும் ஏதம் இகறக்கு. 

 

குறள் விளக்கம்: 

 

தபாருள் தகாடாத தன்கமயும், மாட்சியில்லாத மானமும், அளவு கடந்த 
மகிழ்சியும் தகலவனாக இருப்பனுக்கு குற்றங்களாகும். 

 

 

 

 

 



குறள்:433 

 

திகனத்துக யாங் குற்றம் வரினும் பகனத்துக யாக் 

 

தகாள்வர் பழிநாணு வார். 

 

 

 

குறள் விளக்கம்: 

 

பழிக்கு நாணுகின்றவர்கள் திகனயளவாகிய சிறு குற்றம் சநர்ந்தாலும் அகத 
பகனயளவாகக் கருதிக் (குற்றம் தசய்யாமல்) காத்துக் தகாள்வர். 

 

 

 

 

 

 

 

குறள்:434 

 

குற்றசம காக்க தபாருளாகக் குற்றசம 

 

அற்றந் த்ரூஉம் பகக. 



 

குறள் விளக்கம்: 

 

குற்றசம ஒருவனுக்கு அழிகவ உண்டாக்கும் பககயாகும், ஆககயால் 
குற்றம் தசய்யாமல் இருப்பசத சநாக்கமாகக் தகாண்டு காத்துக் தகாள்ள 
சவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

குறள்:435 

 

வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கக எரிமுன்னர் 

 

கவத்தூறு சபாலக் தகடும். 

 

குறள் விளக்கம்: 

 

குற்றம் சநர்வதற்கு முன்னசம வராமல் காத்துக் தகாள்ளாதவனுகடய 
வாழ்க்கக, தநருப்பின் முன் நின்ற கவக்சகால் சபார் சபால் அழிந்துவிடும். 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறள்:436 

 

தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றங் காண்கிற்பின் 

 

என்குற்ற மாகும் இகறக்கு. 

 

குறள் விளக்கம்: 

 

முதலில் தனக்குள்ள குற்றத்கதக் கண்டு நீக்கி, பிறகு பிறருகடயக் 
குற்றத்கதக் காணும் ஆற்றல் மிக்க தகலவனுக்கு என்ன குற்றம் சநரும்?. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

குறள்:437 

 

தசயற்பால தசய்யா திவறியான் தசல்வம் 

 

உயற்பால தன்றிக் தகடும். 

 

குறள் விளக்கம்: 

 

தசய்யத்தக்க நன்கமககளச் தசய்யாமல் தபாருகளச் சசர்த்து 
கவத்திருப்பவனுகடய தசல்வம், பயன் ஏதுமில்லாமல் அழிந்து சபாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

குறள்:438 

 

பற்றுள்ளம் என்னும் இவறன்கம எற்றுள்ளும் 



 

எண் ப் படுவததான் றன்று. 

 

குறள் விளக்கம்: 

 

தபாருள் சசர்ப்பதில் பற்றுக்தகாண்டு எவருக்கும் எதுவும் ஈயாமல் வாழ்வது, 
குற்றங்கள் எல்லாவற்றிலும் தகாடிய குற்றமாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

குறள்:439 

 

வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்கன நயவற்க 

 

நன்றி பயவா விகன. 

 

குறள் விளக்கம்: 

 

எக்காலத்திலும் தன்கன மிக உயர்வாக எண் ி வியந்து மதிக்கக் கூடாது, 
நன்கம தராத தசயகலத்தான் விரும்பவும் கூடாது. 



 

 

 

 

 

குறள்:440 

 

காதல காதல் அறியாகம உய்க்கிற்பின் 

 

ஏதில ஏதிலார் நூல். 

 

குறள் விளக்கம்: 

 

தன் விருப்பம் பிறர்க்கு ததரியாதபடி விருப்பமான வற்கற நுகர 
வல்லவனானால், பககவர் தன்கன வஞ்சிப்பதற்காகச் தசய்யும் சூழ்ச்சிகள் 
பலிக்காமல் சபாகும். 

 

 

 

 

 

தபரியாகரத் துக க்சகாடல் 

 

 



 

 

 

அறனறிந்து மூத்த அறிவுகடயார் சகண்கம 

 

திறனறிந்து சதர்ந்து தகாளல்.   (௪௱௪௰௧ – 441)  

 

அறத்தின் தன்கமககள அறிந்து முதிர்ந்த அறிவுகடயவரது நட்பிகன, 
தகாள்ளும் திறன் அறிந்து ஆராய்ந்து தபற்றுக் தகாள்ளல் சவண்டும் 
(௪௱௪௰௧) 

 

 

 

உற்றசநாய் நீக்கி உறாஅகம முற்காக்கும் 

 

தபற்றியார்ப் சப ிக் தகாளல்.   (௪௱௪௰௨ – 442)  

 

நாட்டிற்கு வந்தகடந்த துன்பத்கத நீக்கி, சமலும் நாட்டில் துன்பம் வராதபடி 
முற்படக் காக்கும் தகுதியுகடய தபரிசயாகரசய துக யாகக் தகாள்ளல் 
சவண்டும் (௪௱௪௰௨) 

 

 

 

 

 



அரியவற்று தளல்லாம் அரிசத தபரியாகரப் 

 

சப ித் தமராக் தகாளல்.   (௪௱௪௰௩ – 443)  

 

தபரிசயாகரசய விரும்பித் தமக்குரிய சுற்றத்தினராகப் தபற்றுக் தகாள்ளுதல், 
தபறுதற்கரிய சபறுகளுள் எல்லாம் அரிதான தபரும்சபறு ஆகும் (௪௱௪௰௩) 

 

 

 

தம்மிற் தபரியார் தமரா ஒழுகுதல் 

 

வன்கமயு தளல்லாந் த   (௪௱௪௰௪ – 444)  

 

தன்னினும் தபரிசயாராக உள்ளவர்கள் தன் சுற்றத்தினராக ஆகுமாறு நடந்து 
வருதல், ஒருவனது வலிகமயுள் எல்லாம் தகலயான வலிகம ஆகும் 
(௪௱௪௰௪) 

 

 

 

 

 

சூழ்வார்கண்  ாக ஒழுகலான் மன்னவன் 

 

சூழ்வாகரக் சூழ்ந்து தகாளல்.   (௪௱௪௰௫ – 445)  

 



தகுதியான வழிககள ஆராய்ந்து தசால்பவகரசய கண் ாகக் தகாண்டு 
உலகம் நடத்தலால், மன்னவன், அவகர ஆராய்ந்து தன் சுற்றமாக்கிக் 
தகாள்ளல் சவண்டும் (௪௱௪௰௫) 

 

 

 

 

 

தக்கா ரினத்தனாய்த் தாதனாழுக வல்லாகனச் 

 

தசற்றார் தசயக்கிடந்த தில்.   (௪௱௪௰௬ – 446)  

 

தகுதியுகடய தபரிசயார்களின் துக யுள்ளவனாகத் தான் நடந்து தகாள்ள 
வல்லவகனப் பககவர் பககத்துச் தசய்யக்கூடிய துன்பம் ஏதுமில்கல 
(௪௱௪௰௬) 

 

 

 

 

 

இடிக்குந் துக யாகர யாள்வகர யாசர 

 

தகடுக்குந் தகககம யவர்.   (௪௱௪௰௭ – 447)  

 

 



 

இடித்துக் கூறித் திருத்தும் துக வரான தபரிசயாகரத் துக யாகக் 
தகாண்டவகர, எவர்தாம் தகடுக்கக்கூடிய வல்லகம உகடயவர்? (௪௱௪௰௭) 

 

 

 

 

 

இடிப்பாகர இல்லாத ஏமரா மன்னன் 

 

தகடுப்பா ரிலானுங் தகடும்.   (௪௱௪௰௮ – 448)  

 

இடித்துச் தசால்லித் திருத்துபவர் இல்லாத பாதுகாப்பற்ற மன்னன், தன்கனக் 
தகடுப்பவர் எவரும் இல்லாத சபாதும், தானாகசவ தகடுவான் (௪௱௪௰௮) 

 

 

 

 

 

 

 

முதலிலார்க ஊதிய மில்கல மதகலயாஞ் 

 

சார்பிலார்க் கில்கல நிகல.   (௪௱௪௰௯ – 449)  



 

முதல் இல்லாத வா ிகருக்கு அதனால் வரும் ஊதியமும் இல்கலயாகும்; 
அவ்வாசற தன்கனத் தாங்கும் துக யில்லாதவர்க்கு உலகில் நிகலசபறும் 
இல்கல (௪௱௪௰௯) 

 

 

 

 

 

பல்லார் பககதகாளலிற் பத்தடுத்த தீகமத்சத 

 

நல்லார் ததாடர்கக விடல்.   (௪௱௫௰ – 450)  

 

பலசராடும் பககத்துக் தகாள்வகத விட, நல்சலாருடன் தகாண்ட 
ததாடர்கபக் ககவிட்டு விடுதல், அதனினும் பதின்மடங்கு தீகம தருவதாகும் 
(௪௱௫௰) 

 

 

 

 

 

சிற்றினம் சசராகம 

 

 

 



சிற்றினம் அஞ்சும் தபருகம சிறுகமதான் 

 

சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்.   (௪௱௫௰௧ – 451)  

 

தபரிசயார் சிற்றினத்கதக் கா ின் அஞ்சி ஒதுங்குவார்கள்; சிறியாசரா 
அதுசவ தம் சுற்றமாகக் கருதித் தம்முடன் சசர்த்துக் தகாள்வார்கள் 
(௪௱௫௰௧) 

 

 

 

 

 

 

 

நிலத்தியல்பால் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு 

 

இனத்தியல்ப தாகும் அறிவு.   (௪௱௫௰௨ – 452)  

 

நிலத்தின் தன்கமயால், அதிற் சசர்ந்த நீரின் தன்கம மாறுபடும்; அவ்வாசற, 
மாந்தர்க்கும் அவரவர் சசர்ந்த இனத்தின் தன்கமப்படிசய அறிவும் ஆகும் 
(௪௱௫௰௨) 

 

 

 

 



 

 

 

மனத்தானாம் மாந்தர்க் கு ர்ச்சி இனத்தானாம் 

 

இன்னான் எனப்படுஞ் தசால்.   (௪௱௫௰௩ – 453)  

 

மாந்தர்க்கு உ ர்ச்சி என்பது மனத்தின் தன்கமயால் உண்டாவதாகும்; இவன் 
இன்னவன் எனப்படும் தசால்லானது அவனவன் சசர்ந்த இனத்தாசல 
உண்டாகும் (௪௱௫௰௩) 

 

 

 

 

 

மனத்து ளதுசபாலக் காட்டி ஒருவற்கு 

 

இனத்துள தாகும் அறிவு.   (௪௱௫௰௪ – 454)  

 

ஒருவனது மனத்தில் உள்ளதுசபாலக் காட்டினாலும், ஒருவனுக்கு அவன் 
சசர்ந்த இனத்கத தயாட்டியதாகசவ அறிவு உண்டாகும் (௪௱௫௰௪) 

 

 

 

மனந்தூய்கம தசய்விகன தூய்கம இரண்டும் 



 

இனந்தூய்கம தூவா வரும்.   (௪௱௫௰௫ – 455)  

 

மனம் தூய்கம யாதலும், தசய்யும் ததாழில் தூய்கம யாதலும் ஆகிய 
இரண்டும், தான் சசர்ந்த இனத்தின் தூய்கமகய ஒட்டிசய வரும் (௪௱௫௰௫) 

 

 

 

 

 

மனந்தூயார்க் தகச்சம்நன் றாகும் இனந்தூயார்க்கு 

 

இல்கலநன் றாகா விகன.   (௪௱௫௰௬ – 456)  

 

மனத்திசல தூய்கம உகடயவர்களுக்கு எஞ்சி நிற்பதான புகழ் முதலியகவ 
நன்றாக ஆகும்; சசர்ந்த இனம் தூய்கமயானவர்க்கு நன்கமயாகாத தசயல் 
யாதுமில்கல (௪௱௫௰ 

 

 

 

மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம் 

 

எல்லாப் புகழும் தரும்.   (௪௱௫௰௭ – 457)  

 



மனத்தின் நல்ல நிகலசய மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் தரும்; இனத்தின் நல்ல 
துக சயா எல்லாவககயான புககழயும் ஒருவனுக்குத் தருவதாகும் 
(௪௱௫௰௭) 

 

 

 

 

 

மனநலம் நன்குகடய ராயினும் சான்சறார்க்கு 

 

இனநலம் ஏமாப் புகடத்து.   (௪௱௫௰௮ – 458)  

 

சான்சறார் மனநலத்திகன நல்லபடிசய உகடயவரானாலும், அவருக்குத் தாம் 
சசர்ந்திருக்கும் இனத்தது நலசம எல்லாப் புககழயும் தரும் (௪௱௫௰௮) 

 

 

 

 

 

மனநலத்தின் ஆகும் மறுகமமற் றஃதும் 

 

இனநலத்தின் ஏமாப் புகடத்து.   (௪௱௫௰௯ – 459)  

 



மனத்தின் தசம்கமயாசல மறுகம இன்பம் உண்டாகும்; மற்று அந்த 
மறுகமயும், சசர்ந்த இனத்தின் தசம்கமயால் நல்ல பாதுகாப்புடன் இருக்கும் 
(௪௱௫௰௯) 

 

 

 

 

 

 

 

நல்லினத்தி னூங்குந் துக யில்கல தீயினத்தின் 

 

அல்லற் படுப்பதூஉம் இல்.   (௪௱௬௰ – 460)  

 

நல்ல இனத்கதக் காட்டிலும் துக யாவது உலகத்தில் யாதுமில்கல; தீய 
இனத்கத விட அல்லல் படுத்துவதும் உலகத்தில் யாதுமில்கல (௪௱௬௰) 

 

 

 

 

 

 

 

ததரிந்துதசயல்வகக 

 



 

 

 

 

 

 

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும் 

 

ஊதியமும் சூழ்ந்து தசயல்.   (௪௱௬௰௧ – 461)  

 

ஒரு தசயகலச் தசய்வதற்கு முன்பாக, அதனால் முதலில் அழியக்கூடியதும், 
பின்னர் ஆகிவரக்கூடியதும், கிகடக்கும் மிச்சமும் கருதிய பின்னசர தசய்ய 
சவண்டும் (௪௱௬௰௧) 

 

 

 

 

 

ததரிந்த இனத்ததாடு சதர்ந்ததண் ிச் தசய்வார்க்கு 

 

அரும்தபாருள் யாததான்றும் இல்.   (௪௱௬௰௨ – 462)  

 

ததாழில் ததரிந்த நண்பர்களுடன் கலந்து எகதயும் ஆராய்ந்து தசய்பவருக்கு, 
முடிவதற்கு அரிய தபாருள் என்று தசால்லக் கூடியது யாததான்றுசம 
இல்கல (௪௱௬௰௨) 



 

 

 

 

 

ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் தசய்விகன 

 

ஊக்கார் அறிவுகட யார்.   (௪௱௬௰௩ – 463)  

 

வரப்சபாவதாகக் கருதும் ஆக்கத்கத எண் ி, தசய்துள்ள முதலீட்கடயும் 
இழக்கின்ற முயற்சியிகன அறிவுகடயவர்கள் ஒரு சபாதும் சமற்தகாள்ள 
மாட்டார்கள் (௪௱௬௰௩) 

 

 

 

 

 

 

 

ததளிவி லதகனத் ததாடங்கார் இளிதவன்னும் 

 

ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர்.   (௪௱௬௰௪ – 464)  

 



தமக்கு இகழ்ச்சி தருவதான ஒரு குகறபாட்டுக்கு அஞ்சுகிறவர்கள், ஊதியம் 
வரும் என்று ததளிவில்லாத தசயகல ஒரு சபாதும் ததாடங்க மாட்டார்கள் 
(௪௱௬௰௪) 

 

 

 

 

 

 

 

வககயறச் சூழா ததழுதல் பககவகரப் 

 

பாத்திப் படுப்பசதா ராறு.   (௪௱௬௰௫ – 465)  

 

ஒரு தசயகலப் பற்றி எல்லாவககயிலும் முற்றவும் ஆராயாமல் தசய்யத் 
ததாடங்குதல், பககவகர நல்ல பயிருள்ள பாத்தியுள் நிகலதபறுத்துவது 
சபான்ற தசயலாகும் (௪௱௬௰௫) 

 

 

 

 

 

தசய்தக்க அல்ல தசயக்தகடும் தசய்தக்க 

 

தசய்யாகம யானுங் தகடும்   (௪௱௬௰௬ – 466)  



 

 

 

தசய்யத் தகுந்தது அல்லாது ஒரு தசயகலச் தசய்தாலும் தபாருள் தகடும்; 
தசய்யத் தகுந்த தசயகலச் தசய்யாகமயாலும் தபாருள் தகடும் (௪௱௬௰௬) 

 

 

 

 

 

எண் ித் து ிக கருமம் து ிந்தபின் 

 

எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.   (௪௱௬௰௭ – 467)  

 

நன்றாக எண் ிய பின்னசர ஒரு தசயகலச் தசய்யத் து ிய சவண்டும்; 
‘து ிந்த பின்னர் எண்ணுசவாம்’ என்று எகதயும் நிகனப்பது குற்றமாகும் 
(௪௱௬௰௭) 

 

 

 

 

 

ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று 

 

சபாற்றினும் தபாத்துப் படும்.   (௪௱௬௰௮ – 468)  



 

தசய்வதற்கு உரிய வழிகளிசல முயன்று தசய்யப்படாத ததாழிலானது, பலர் 
துக  நின்று பின்னர்க் காத்தாலும் தகட்டுப் சபாய்விடும் (௪௱௬௰௮) 

 

 

 

 

 

 

 

நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவுறுண்டு அவரவர் 

 

பண்பறிந் தாற்றாக் ககட.   (௪௱௬௰௯ – 469)  

 

அவரவரது இயல்புககளத் ததரிந்து தகாண்டு, அவரவர்க்குத் தகுந்தபடி 
தசய்யாவிட்டால், நன்கம தசய்வதிலும் கூடக் குற்றம் உண்டாகிவிடும் 
(௪௱௬௰௯) 

 

 

 

 

 

 

 

எள்ளாத எண் ிச் தசயல்சவண்டும் தம்சமாடு 



 

தகாள்ளாத தகாள்ளாது உலகு.   (௪௱௭௰ – 470)  

 

 

 

உயர்ந்சதார் இகழ்ச்சியாக நிகனயாத தசயல்ககளசய ஆராய்ந்து 
தசய்யசவண்டும்; உயர்ந்சதார் தம் தகுதிசயாடு தபாருந்தாதவற்கற ஏற்கசவ 
மாட்டார்கள் (௪௱௭௰) 

 

 

 

வலியறிதல் 

 

 

 

விகனவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும் 

 

துக வலியும் தூக்கிச் தசயல்.   (௪௱௭௰௧ – 471)  

 

தசயலில் வலிகமயும், தன் வலிகமயும், மாற்றானது வலிகமயும், 
துக தசய்வாரின் வலிகமயும் ஆராய்ந்சத தசயகலச் தசய்ய சவண்டும் 
(௪௱௭௰௧) 

 

 

 



 

 

ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச் 

 

தசல்வார்க்குச் தசல்லாதது இல்   (௪௱௭௰௨ – 472)  

 

தன்னாசல முடியக்கூடியவகன ஆராய்ந்து அறிந்து, அச்தசயலிசலசய 
நிகலத்து நின்று முயற்சி தசய்பவர்களுக்கு முடியாத தசயல் எதுவும் 
இல்கல (௪௱௭௰௨) 

 

 

 

உகடத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி 

 

இகடக்கண் முரிந்தார் பலர்.   (௪௱௭௰௩ – 473)  

 

 

 

தம்மிடமுள்ள வலிகமகய அறியாதவராய், மனதவழுச்சியினாசல 
தூண்டப்பட்டுச் தசயகலத் ததாடங்கிவிட்டு, இகடயிசல முரிந்து 
சபானவர்கள் உலகிற் பலராவர் (௪௱௭௰௩) 

 

 

 

அகமந்தாங் தகாழுகான் அளவறியான் தன்கன 



 

வியந்தான் விகரந்து தகடும்.   (௪௱௭௰௪ – 474)  

 

மற்றவசராடு தபாருந்தி நடக்காதவனாகித் தன் வலிகம அளகவ 
அறியாதவனும் ஆகி, தன்கன வல்லவன் என்று வியந்து நடப்பவன் 
விகரவிற் தகடுவான் (௪௱௭௰௪) 

 

 

 

பீலிதபய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ் 

 

சால மிகுத்துப் தபயின்.   (௪௱௭௰௫ – 475)  

 

தமன்கமயான மயிலிறகக ஏற்றியுள்ள வண்டியும், அம் மயிலிறககசய 
அளவுக்கு மிகுதியாக ஏற்றினால் அச்சு முரிந்து தகடும் (௪௱௭௰௫) 

 

 

 

நுனிக்தகாம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின் 

 

உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்.   (௪௱௭௰௬ – 476)  

 

மரத்தின் நுனிக்தகாம்பு வகரயும் ஏறிவிட்டவர்கள், அதகனயும் கடந்து 
சமசல தசல்வதற்கு முயன்றால் அது அவர்கள் உயிருக்சக இறுதியாகி 
விடும் (௪௱௭௰௬) 



 

 

 

 

 

ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக அதுதபாருள் 

 

சபாற்றி வழங்கு தநறி.   (௪௱௭௰௭ – 477)  

 

 

 

தன்னிடமுள்ள தபாருளின் அளகவத் ததரிந்து, அதற்குத் தகுந்த அளசவ 
தகாடுத்து உதவுக; அது தபாருகளப் சபாற்றி வழங்குவதற்குரிய தநறியாகும் 
(௪௱௭௰௭) 

 

 

 

 

 

ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் சகடில்கல 

 

சபாகாறு அகலாக் ககட.   (௪௱௭௰௮ – 478)  

 

வருமானம் வருகின்ற வழியானது சிறிதாக இருந்தாலும், அது தசலவாகிப் 
சபாகும் வழியானது விரியாதிருந்தால், அவனுக்குக் சகடில்கல (௪௱௭௰௮) 



 

 

 

 

 

அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கக உளசபால 

 

இல்லாகித் சதான்றாக் தகடும்.   (௪௱௭௰௯ – 479)  

 

தன்னுகடய தசல்வத்தின் அளகவ அறிந்து அதற்கு ஏற்றபடி 
வாழாதவனுகடய வாழ்க்கக உள்ளது சபாலத் சதான்றினாலும் 
இல்லாததாய்க் தகடும் (௪௱௭௰௯) 

 

 

 

 

 

உளவகர தூக்காத ஒப்புர வாண்கம 

 

வளவகர வல்கலக் தகடும்.   (௪௱௮௰ – 480)  

 

தன்னுகடய தசல்வத்தின் அளகவ ஆராயாது அளவு கடந்து உதவி வந்தால், 
அவன் தசல்வத்தின் அளவும் விகரவில் தகட்டுப் சபாகும் (௪௱௮௰) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

காலமறிதல் 

 

 

 

பகல்தவல்லும் கூகககயக் காக்கக இகல்தவல்லும் 

 

சவந்தர்க்கு சவண்டும் தபாழுது.   (௪௱௮௰௧ – 481)  

 

 

 

தன்கன விட வலிகமயான கூகககயப் பகல் சநரத்தில் காக்கக சபாரிட்டு 
தவன்றுவிடும்; அவ்வாசற பககவகர தவல்லும் சவந்தர்க்கு தகுந்த காலம் 
சவண்டும் (௪௱௮௰௧) 



 

 

 

பருவத்சதாடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவிகனத் 

 

தீராகம ஆர்க்குங் கயிறு.   (௪௱௮௰௨ – 482)  

 

காலத்சதாடு தபாருந்த முயற்சிககளச் தசய்து வருதல், தசல்வத்கதத் 
தம்கம விட்டுப் சபாகாமல் பி ித்து கவக்கும் கயிறு ஆகும் (௪௱௮௰௨) 

 

 

 

 

 

அருவிகன தயன்ப உளசவா கருவியான் 

 

காலம் அறிந்து தசயின்.   (௪௱௮௰௩ – 483)  

 

ஏற்ற கருவிகசளாடு, தகுதியான காலத்கதயும் அறிந்து தசயகலச் தசய்தால், 
தசய்வதற்கு அரிய தசயல் என்பதும் உண்சடா? (௪௱௮௰௩) 

 

 

 

 



 

ஞாலம் கருதினுங் கககூடுங் காலம் 

 

கருதி இடத்தாற் தசயின்.   (௪௱௮௰௪ – 484)  

 

தகுதியான காலத்கத ஆராய்ந்து, ஏற்ற இடத்திசலயும் தசய்தால், 
உலகத்கதசய அகடய நிகனத்தாலும் அதுவும் கககூடும் (௪௱௮௰௪) 

 

 

 

 

 

காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது 

 

ஞாலம் கருது பவர்.   (௪௱௮௰௫ – 485)  

 

உலகக தவற்றி தகாள்ளக் கருதுகின்றவர்கள், அதற்கு ஏற்ற காலத்கத 
எதிர்பார்த்து, அதுவகரயும் மனந்தளராமல் காத்திருப்பார்கள் (௪௱௮௰௫) 

 

 

 

 

 

ஊக்க முகடயான் ஒடுக்கம் தபாருதகர் 



 

தாக்கற்குப் சபருந் தககத்து.   (௪௱௮௰௬ – 486)  

 

ஊக்கம் உகடயவன் ஒருவன் பககவர் சமல் சபாருக்குச் தசல்லாமல் 
ஒடுங்கியிருப்பது, சபாரிடும் ஆட்டுக்கடா பகககயத் தாக்குவதற்குப் பின் 
வாங்கும் தன்கமயது (௪௱௮௰௬) 

 

 

 

தபாள்தளன ஆங்சக புறம்சவரார் காலம்பார்த்து 

 

உள்சவர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்.   (௪௱௮௰௭ – 487)  

 

அறிவுகடயவர், பககவர் தகடுதல் தசய்ய அந்தக்க சம தன் சினத்கத 
தவளிசய காட்டார்கள்; தகுந்த காலத்கத எதிர்பார்த்து உள்ளத்தில் மட்டுசம 
சினம் தகாள்வார்கள் (௪௱௮௰௭) 

 

 

 

 

 

தசறுநகரக் கா ின் சுமக்க இறுவகர 

 

கா ின் கிழக்காம் தகல.   (௪௱௮௰௮ – 488)  

 



தமக்குச் சாதகமான காலம் வரும் வகரயிலும் பககவகரக் கண்டால் 
ப ிந்து சபாக, அவர்கட்கு முடிவுகாலம் வரும்சபாது அவர்கள் தகல கீசழ 
விழும் (௪௱௮௰௮) 

 

 

 

எய்தற் கரியது இகயந்தக்கால் அந்நிகலசய 

 

தசய்தற் கரிய தசயல்.   (௪௱௮௰௯ – 489)  

 

கிகடப்பதற்கு அருகமயான காலம் வந்து வாய்த்த சபாது, அப்சபாசத, நாம் 
தசய்வதற்கு அரியவான தசயல்ககளச் தசய்து தவற்றி தபற சவண்டும் 
(௪௱௮௰௯) 

 

 

 

 

 

தகாக்தகாக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன் 

 

குத்ததாக்க சீர்த்த இடத்து.   (௪௱௯௰ – 490)  

 

காலத்கத எதிர்பார்க்க சவண்டிய பருவத்தில், தகாக்ககப் சபால இருந்து; 
காலம் வாய்த்த சபாதில் தகாக்கு மீகனக் குத்தினாற் சபாலத் தவறாமல் 
தசய்து முடிக்க சவண்டும் (௪௱௯௰) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

இடனறிதல் 

 

 

 

ததாடங்கற்க எவ்விகனயும் எள்ளற்க முற்றும் 

 

இடங்கண்ட பின்அல் லது.   (௪௱௯௰௧ – 491)  

 

பககவகர முற்றுவதற்குத் தகுதியான இடத்கதக் கண்டபின் அல்லாமல், 
எந்தச் தசயகலயும் தசய்ய சவண்டாம்; அவர் வலிகமகய இகழாமலும் 
இருக்க சவண்டாம் (௪௱௯௰) 

 

 

 

 

 



 

 

முரண்சசர்ந்த தமாய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சசர்ந்தாம் 

 

ஆக்கம் பலவுந் தரும்.   (௪௱௯௰௨ – 492)  

 

மாறுதகாள்ள வல்லவரான வலிகமயாளருக்கும், அரக ச் 
சசர்ந்திருத்தலினால் உண்டாகும் தவற்றியானது பலவககப் பயன்ககளயும் 
தரும் (௪௱௯௰௨) 

 

 

 

 

 

ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து 

 

சபாற்றார்கண் சபாற்றிச் தசயின்.   (௪௱௯௰௩ – 493)  

 

தகுந்த இடத்கத அறிந்து தகாண்டு, பககவர்கசளாடு சபாராடுதகலச் 
சிறப்பாகச் தசய்தால், அவர்க்கு எதிர்நிற்க ஆற்றாதவரும், சபாரிட்டு அவகர 
அழிப்பர் (௪௱௯௰௩) 

 

 

 

 



 

எண் ியார் எண் ம் இழப்பர் இடனறிந்து 

 

துன்னியார் துன்னிச் தசயின்.   (௪௱௯௰௪ – 494)  

 

 

 

தகுதியான இடத்கத ஆராய்ந்து பற்றிக் தகாண்டவர்கள், சபாகரயும் 
தநருங்கிச் தசய்தாரானால், அவகர தவல்ல எண் ியவர், தம் எண் ம் 
இழப்பார்கள் (௪௱௯௰) 

 

 

 

 

 

 

 

தநடும்புனலுள் தவல்லும் முதகல அடும்புனலின் 

 

நீங்கின் அதகனப் பிற.   (௪௱௯௰௫ – 495)  

 

ஆழமான நீரினுள் மற்கறய உயிர்ககள முதகல தவற்றி தகாள்ளும்; நீகர 
விட்டு தவளிசய வந்தால், முதகலகய மற்கறய விலங்குகள் 
தகான்றுவிடும் (௪௱௯௰௫) 

 



 

 

 

 

கடசலாடா கால்வல் தநடுந்சதர் கடசலாடும் 

 

நாவாயும் ஓடா நிலத்து.   (௪௱௯௰௬ – 496)  

 

 

 

நிலத்திசல ஓடுவதற்குரிய வலிய சக்கரங்ககளக் தகாண்ட சதர்கள் கடலில் 
ஓடா; கடலில் ஓடும் கப்பல்களும் நிலத்தில் ஓடமாட்டா (௪௱௯௰௬) 

 

 

 

அஞ்சாகம அல்லால் துக சவண்டா எஞ்சாகம 

 

எண் ி இடத்தால் தசயின்   (௪௱௯௰௭ – 497)  

 

தசய்ய சவண்டியகவககள எல்லாம் நன்றாக ஆராய்ந்து தகுதியான 
இடத்திலும் தசய்வாரானால், அவருக்கு மனவுறுதிகயத் தவிரத் துக  
எதுவும் சவண்டாம் (௪௱௯௰௭) 

 

 

 



 

 

சிறுபகடயான் தசல்லிடம் சசரின் உறுபகடயான் 

 

ஊக்கம் அழிந்து விடும்.   (௪௱௯௰௮ – 498)  

 

சிறு பகடயிகன உகடயவனும், தன் வலிகமகயச் தசலுத்தக்கூடிய 
இடத்தில் சசர்ந்திருந்தால், தபரும்பகட உகடயவனும் தன் முயற்சியில் 
சதால்வி காண்பான் (௪௱௯௰௮) 

 

 

 

 

 

 

 

சிகறநலனும் சீரும் இலதரனினும் மாந்தர் 

 

உகறநிலத்சதாடு ஒட்டல் அரிது.   (௪௱௯௰௯ – 499)  

 

கடக்க முடியாத அரணும், பிற சிறப்புக்களும் இல்லாதவரானாலும், அவர்கள் 
வாழும் நாட்டினுள் தசன்று தாக்கி அவகர தவற்றி தபறுதல் அரிதாகும் 
(௪௱௯௰௯) 

 

 



 

 

 

காலாழ் களரில் நரியடும் கண் ஞ்சா 

 

சவலாள் முகத்த களிறு.   (௫௱ – 500)  

 

சபார்க்களத்தில் சவசலந்திய வரீகரயும் சகாத்து எடுத்த தகாம்புகடய 
அஞ்சாத களிற்கறயும், அதன் கால் ஆழ்கின்ற சசற்று நிலத்தில், சிறுநரிகள் 
தகான்றுவிடும் (௫௱). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


