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SECOND YEAR 

III & IV SEMESTERS 
 

COMMON TO ALL UNDERGRADUATE COURSE 

 
 

நூைாக்கம் 
 

பாடத்திட்ட வல்லுநர்குழுத் தலைவர் 
 

முலைவர் க. இராஜைட்சுமி 
இலைப்வபராசிரியர், தைிழ்த்துலை, 

ஜவகர் அைிவியல் கல்லூரி, 
நெய்வவைி – 607 803, கடலூர் ைாவட்டம். 

 
 

பாடத்திட்ட வல்லுநர் குழு 
 
 
முலைவர் க.மாைா,     முலைவர் ந. பாஸ்கரன், 
இலைப்வபராசிரியர் & தலைவர்,    உதவிப்வபராசிரியர், 
தைிழ்த்துலை,      தைிழ்த்துலை, 
அைிஞர் அண்ைா அரசுகலைக்கல்லூரி,   நபரியார் அரசுகலைக் கல்லூரி, 
நசய்யாறு, தி.ைா. – 604 407,    கடலூர் – 607 001. 
 
முலைவர் மு. ககாமதி,    முனைவர் ப. அலைக்சாண்டர், 
இலைப்வபராசிரியர் & தலைவர்,    இலைப்வபராசிரியர், 
தைிழ்த்துலை,      தைிழ்த்துலை, 
சி. கந்தசாைி ொயுடு ைகளிர் கல்லூரி,   முத்துரங்கம் அரசு கலைக்கல்லூரி, 
கடலூர் – 607 001.     வவலூர் – 632 002. 
 
முனைவர் முலைவர் கு. கலைச்லசல்வி,  முலைவர் ககா. சாந்தி, 
உதவிப்வபராசிரியர்,     உதவிப்வபராசிரியர், 
தைிழ்த்துலை,      தைிழ்த்துலை, 
அைிஞர் அண்ைா அரசு கலைக் கல்லூரி,   தைபாக்கியம் கிருஷ்ைசாைி முதைியார்  
விழுப்புரம்– 605 602.     ைகளிர் கல்லூரி,  
       ொய்நாதபுரம், வவலூர். 
 
முலைவர் ப. சிவராஜி,    முலைவர் ஜான். இமானுகவல், 
இலைப்வபராசிரியர் & தலைவர்,    தைிழ்த்துலைத் தலைவர், 
தைிழ்த்துலை,      திருவவங்கடவன் பல்கலைக்கழகம், 
இசுைாைியக் கல்லூரி (த),    திருப்பதி, 
புதுெகர், வாைியம்பாடி– 635 752,    ஆ.ைா. – 517 502.  
வவலூர் ைாவட்டம். 



 
5 

 
முலைவர் கி. சிவகுமார், (பதவிவழி உறுப்பிைர்) 

இலைப்வபராசிரியர் & தலைவர், 
தைிழ்த்துலை, 

திரு நகாளஞ்சியப்பர் அரசு கலைக் கல்லூரி, 
விருத்தாசைம் – 606 001, 

கடலூர் ைாவட்டம். 
 

 
இரண்டாமாண்டு மூன்றாம் பருவம் - தமிழ் 

 
லபாருளடக்கம் 

 

அைகுஎண் பாடத்தின்லபயர் பக்கஎண் 

அைகு I 

திருக்குறள் 
1. ைக்கட்வபறு 
2. விருந்வதாம்பல் 
3. இலைைாட்சி 
4. காைைைிதல் 
5. நெஞ்நசாடு புைத்தல் 

 
7 
8 
9 
10 
11 

அைகு II 

சிைப்பதிகாரம் 
ைதுலரக்காண்டம் – ஏழாவது காலத 
ஆய்ச்சியர் குரலவ 
 

மணிகமகலை – பத்நதான்பதாவது காலத 
சிலைக்வகாட்டம் அைக்வகாட்டம் ஆக்கிய காலத 

 
13 
 
 
20 

அைகு III 

சவீகசிந்தாமணி 
காந்தருவதத்லதயார் இைம்பகம் 
 

கம்பராமாயணம் 
கிட்கிந்தாகாண்டம் – வாைிவலதப் படைம் 

29 
 
 
40 

அைகு IV 

லபரியபுராணம் – முதற்காண்டம் 
தடுத்தாட்நகாண்ட புராைம் 
 

சறீாப்புராணம் – இரண்டாம் காண்டம் – நுபுவ்வத்துக் காண்டம்– 
சலதக்கட்டிலயப் நபண்ணுருவலைத்தபடைம். 
 
கதம்பாவணி – முதற்காண்டம் வளன் சைித்த படைம். 

49 
 
 
55 
 
63 
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அைகு V 

லமாழித்திறன் 
1. கடிதம் வலரதல் 
2. விண்ைப்பம் எழுதுதல் 
3. தன்விவரம் எழுதுதல் 
4. ெிகழ்ச்சி ெிரல் (அைிக்லக தயாரித்தல்) 
 

இைக்கிய வரைாறு 
பதிநைண்கீழ்க்கைக்கு நூல்கள், அை இைக்கியங்கள், 
காப்பிய இைக்கியங்கள் 

 
71 
 
 
 
 
72 

 
 
 
 
 
 

அைகு I 
 

 

திருக்குறள் 
 
 

 திருக்குைள் ஏழுசீர்கலளக் நகாண்ட குைள் நவண்பாவிைால் ஆைது.   உைக இைக்கிய 

அரங்கில் தைிழைின் நபருலைலய ெிலைொட்டும் உயர்வுலடயது. உைகப்நபாதுைலை, 

நபாய்யாநைாழி, வாயுலைவாழ்த்து, நதய்வநூல், தைிழ்ைலை, உத்தரவவதம், முப்பால், திருவள்ளுவம் 

என்பை திருக்குைளின் வவறுநபயர்களாகும். உைகநைாழிகள் பைவற்ைிலும் இந்நூல் நைாழிநபயர்க்கப் 

பட்டுள்ளது.  இது அைத்துப்பால், நபாருட்பால், காைத்துப்பால் என்ை மூன்று பிரிவுகலள உலடயது. 

அைத்துப்பாைில் தைிைைித அைத்லதயும், நபாருட்பாைில் சமுதாய அைத்திலையும், காைத்துப்பாைில் 

இன்பெைத்திலையும் திருவள்ளுவர் எடுத்துலரக்கின்ைார். 133 அதிகாரங்கலளயும், 1330 திருக்குறள் 

கனையும் உலடயது. 

திருவள்ளுவர் 

 திருக்குைலள இயற்ைிய திருவள்ளுவர் ையிலையில் பிைந்தவர்.  ைலைவியின் நபயர் 

வாசுகி.  ைதுலரயில் திருக்குைலள அரங்வகற்ைிைார் என்பை வபான்ை நசவிவழிக்கலதகள் பை 

உண்டு. திருவள்ளுவர் என்பது குடிப்நபயராக அல்ைது நதாழில் சார்ந்த நபயராக இருக்க வவண்டும்.   

உண்லைப் நபயர் ெைக்குக் கிலடக்கவில்லை. இவர் ொயைார், வதவர், நதய்வப்புைவர், முதற்பாவைர், 

நசந்ொப்வபாதார், நபருொவைர் எைப் பாராட்டப்படுகின்ைார்.    

 பாரதியார், 

  வள்ளுவன் தன்லை உைகினுக்  வகதந்து 
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  வான்புகழ் நகாண்ட தைிழ்ொடு 

எைப் பாராட்டியுள்ளார்.   பாடப்பகுதியாக ைக்கட்வபறு, விருந்வதாம்பல், இலைைாட்சி, காைைைிதல், 

நெஞ்நசாடு புைத்தல் ஆகிய ஐந்து அதிகாரங்கள் அலைந்துள்ளை. 

 

 

 

 

 

திருக்குறள் 
 

மக்கடப்பறு 
 

 

லபறுமவற்றுள் யாமறிவது  இல்லை  அறிவறிந்த 

மக்கட்கபறு அல்ை பிற.        1 

 

எழுபிறப்பும் தயீலவ தணீ்டா பழிபிறங்காப் 

பண்புலட மக்கட் லபறின்.        2 

 

தம்லபாருள் என்பதம் மக்கள் அவர்லபாருள் 

தம்தம் விலையான் வரும்.        3 

 

அமிழ்தினும் ஆற்ற இைிகததம் மக்கள் 

சிறுலக அளாவிய கூழ்.        4 

 

மக்கள்லமய் தணீ்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர் 

லசாற்ககட்டல் இன்பம் லசவிக்கு.       5 

 

குழல்இைிது யாழ்இைிது என்பதம் மக்கள் 

மழலைச்லசால் ககளா தவர்.       6 

 

தந்லத மகற்காற்றும் நன்றி அலவயத்து  

முந்தி இருப்பச் லசயல்.        7 



 
8 

 

தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுலடலம மாநிைத்து 

மன்னுயிர்க் லகல்ைாம் இைிது.       8 

 

ஈன்ற லபாழுதின் லபரிதுவக்கும் தன்மகலைச் 

சான்கறான் எைக்ககட்ட தாய்.       9 

 

மகன்தந்லதக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்லத 

என்கநாற்றான் லகால்எனும் லசால்.      10 

 
 

விருந்கதாம்பல் 
 

 இருந்கதாம்பி இல்வாழ்வ லதல்ைாம் விருந்கதாம்பி 

கவளாண்லம லசய்தற் லபாருட்டு.       1 

  

விருந்து புறத்ததாத்  தானுண்டல்  சாவா 

மருந்லதைினும் கவண்டற்பாற் றன்று.      2 

 

வருவிருந்து லவகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்லக 

பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று.       3 

 

அகைமர்ந்து லசய்யாள் உலறயும் முகைமர்ந்து 

நல்விருந்து ஓம்புவான் இல்.       4 

 

வித்தும் இடல்கவண்டும் லகால்கைா விருந்கதாம்பி 

மிச்சில் மிலசவான் புைம்.        5 

 

லசல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான் 

நல்விருந்து வாைத் தவர்க்கு.       6 

 

இலைத்துலணத் லதன்பலதான் றில்லை விருந்தின் 

துலணத்துலண கவள்விப் பயன்.       7 

 



 
9 

பரிந்கதாம்பிப் பற்றற்கறம் என்பர் விருந்கதாம்பி 

கவள்வி தலைப்படா தார்.        8 

 

உலடலமயுள் இன்லம விருந்கதாம்பல் ஓம்பா 

மடலம மடவார்கண் உண்டு.       9 

 

கமாப்பக் குலழயும் அைிச்சம் முகந்திரிந்து 

கநாக்கக் குலழயும் விருந்து.       10 

 
 

இலறமாட்சி 
 

பலடகுடி கூழ்அலமச்சு நட்பரண் ஆறும் 

உலடயான் அரசருள் ஏறு.        1 

 

அஞ்சாலம ஈலக அறிவூக்கம் இந்நான்கும் 

எஞ்சாலம கவந்தர்க் கியல்பு.       2 

 

தூங்காலம கல்வி துணிவுலடலம இம்மூன்றும் 

நீங்கா நிைைாள் பவர்க்கு.        3 

 

அறைிழுக்கா தல்ைலவ நீக்கி மறைிழுக்கா 

மாைம் உலடய தரசு.        4 

 

இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த 

வகுத்தலும் வல்ை தரசு.        5 

 

காட்சிக் லகளியன் கடுஞ்லசால்ைன் அல்ைகைல் 

மீக்கூறும் மன்ைன் நிைம்        6 

 

இன்லசாைால் ஈத்தளிக்க வல்ைார்க்குத் தன்லசாைால் 

தான்கண் டலைத்திவ் வுைகு.       7 



 
10 

 

முலறலசய்து காப்பாற்றும் மன்ைவன் மக்கட்கு 

இலறலயன்று லவக்கப் படும்.       8 

 

லசவிலகப்பச் லசாற்லபாறுக்கும் பண்புலட கவந்தன் 

கவிலகக்கீழ்த் தங்கும் உைகு.       9 

 

லகாலடயளி லசங்ககால் குடிகயாம்பல் நான்கும் 

உலடயாைாம் கவந்தர்க் லகாளி.       10 

காைமறிதல் 

பகல்லவல்லும் கூலகலயக் காக்லக இகல்லவல்லும் 

கவந்தர்க்கு கவண்டும் லபாழுது.       1 

 

பருவத்கதாடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவிலைத் 

தரீாலம ஆர்க்குங் கயிறு.        2 

 

அருவிலை லயன்ப உளகவா கருவியான் 

காைம் அறிந்து லசயின்.        3 

 

ஞாைம் கருதினுங் லககூடுங் காைம் 

கருதி இடத்தாற் லசயின்.        4 

 

காைம் கருதி இருப்பர் கைங்காது 

ஞாைம் கருது பவர்.         5 

 

ஊக்க முலடயான் ஒடுக்கம் லபாருதகர் 

தாக்கற்குப் கபருந் தலகத்து.       6 

 

லபாள்லளை ஆங்கக புறம்கவரார் காைம்பார்த்து 

உள்கவர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்.        7 
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லசறுநலரக் காணின் சுமக்க இறுவலர 

காணின் கிழக்காம் தலை.        8 

 

எய்தற் கரியது இலயந்தக்கால் அந்நிலைகய 

லசய்தற் கரிய லசயல்.        9 

 

லகாக்லகாக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன் 

குத்லதாக்க சரீ்த்த இடத்து.        10 

 

லநஞ்லசாடுபுைத்தல் 

 
அவர்லநஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும் எவன்லநஞ்கச 

நீஎமக்கு ஆகா தது.         1 

 

உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்ணும் அவலரச் 

லசறாஅலரைச் கசறிலயன் லநஞ்சு.       2 

 

லகட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பகதா லநஞ்கசநீ 

லபட்டாங்கு அவர்பின் லசைல்.       3 

 

இைிஅன்ை நின்லைாடு சூழ்வார்யார் லநஞ்கச 

துைிலசய்து துவ்வாய்காண் மற்று.       4 

 

லபறாஅலம அஞ்சும் லபறின்பிரிவு அஞ்சும் 

அறாஅ இடும்லபத்லதன் லநஞ்சு.       5 

 

தைிகய இருந்து நிலைத்தக்கால் என்லைத் 

திைிய இருந்தலதன் லநஞ்சு.       6 

 

நாணும் மறந்கதன் அவர்மறக் கல்ைாஎன் 

மாணா மடலநஞ்சிற் பட்டு.        7 



 
12 

 

எள்ளின் இளிவாம்என்று எண்ணி அவர்திறம் 

உள்ளும் உயிர்க்காதல் லநஞ்சு.       8 

 

துன்பத்திற்கு யாகர துலணயாவார் தாமுலடய 

லநஞ்சந் துலணயல் வழி.        9 

 

தஞ்சம் தமரல்ைர் ஏதிைார் தாமுலடய 

லநஞ்சம் தமரல் வழி.        10 

 

அைகு II 

சிைப்பதிகாரம் 

மதுலரக்காண்டம் – ஏழாவது காலத 

ஆய்ச்சியர் குரலவ 
 

 

சிைப்பதிகாரம் 

 ஐம்நபருங்காப்பியங்களுள் முதைாவதாக விளங்குவது.  முத்தைிழ்காப்பியம், குடிைக்கள் 

காப்பியம் எை அலழக்கப்நபறுவது.  இைக்கியப் புதுலைகள் பை அலைந்துள்ள காப்பியைாகத் 

திகழ்கின்ைது.   இந்நூல் தைிழக மூவவந்தர்களுக்கும் உரியதாக, முந்ொட்டிலைப் பற்ைியதாக, புகார், 

ைதுலர, வஞ்சி என்னும் மூன்று தலைெகரங்களால் காண்டப்நபயர் நபற்ைதாக, இயல், இலச, 

ொடகம் என்னும் முப்பகுதிகலள உலடயதாக விளங்குகின்ைது.  ‘அரசியல் பிலழத்வதார்க்கு அைம் 

கூற்ைாகும், உலரசால் பத்திைிலய உயர்ந்வதார் ஏத்துவர், ஊழ்விலை உருத்து வந்து ஊட்டும்’ 

என்னும் மூன்று உண்லைகலளக் கூறுகிைது இந்நூல்.  நெஞ்லசயள்ளும் சிைப்பதிகாரத்தின் 

சிைப்லபநயல்ைாம் ொம் அைியத் துலை நசய்வது அடியார்க்கு ெல்ைார் எழுதிய உலரவய.  

அவருக்கு முன்பு அரும்பதவுலர என்னும் ைிகப்பலழய உலர ஒன்றும் காைப்படுகிைது. ெம் 

பாடப்பகுதியாை ஆய்ச்சியர்குரலவ ைதுலரக் காண்டத்தின்  ஏழாவது காலதயாக அலைந்துள்ளது. 

இளங்ககாவடிகள் 
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 சிைப்பதிகாரத்லத இயற்ைியவர் இளங்வகாவடிகள்.   இவர் வசரன் நசங்குட்டுவைின் தம்பி.  

சீத்தலைச்சாத்தைாரின் ெண்பர்.  அரச வாழ்லவத் துைந்து துைவியாைார்.  தைிழர்வரைாறு, கலைகள், 

பண்பாடு, சையம், அரசியல், தைிழின் சிைப்பு ஆகிய அலைத்தின் சாரைாக விளங்குைாறு 

இளங்வகாவடிகள் சிைப்பதிகாரத்லதப் பலடத்தளித்துள்ளார். முதன் முதைில் இயற்லகலய 

வாழ்த்திப்பாடி காப்பியத்லதத் நதாடங்கியுள்ளார்.  பத்திைி வைக்கத்லதக் காவியம் மூைம் 

வதாற்றுவித்தவர்.   இவரது காைம் கி.பி. இரண்டாம் நூற்ைாண்டின் பிற்பகுதியாகும். 

 
 

 

 

 

 

சிலப்பதிகாரம் 

ஆய்சச்ியரக்ுரவவ 

ககாசச்கக்கலி 

(உவர விரவி வந்தது) 

1.தயிர ்கவடய முற்படட்னர ்

 

      கயலைழுதிய இமயலநற்றியின் 

      அயலைழுதிய புைியும்வில்லும் 

      நாவைந்தண் லபாழின்மன்ைர் 

      ஏவல்ககட்பப் பாரரசாண்ட 

      மாலை லவண்குலடப் பாண்டியன் ககாயிைில்      

      காலை முரசங் கலைகுர ைியம்புமாகைின் 

      லநய்ம்முலற நமக்கின் றாலமன்று 

      ஐலயதன் மகலளக் கூஉய்க் 

      கலடகயிறும் மத்துங் லகாண்டு 

      இலடமுதுமகள் வந்துகதான்றுமன்;       1 

 

                                                                                          2. தயீ குறிப்புகள் 

                                                                                 (உலரப்பாட்டு மலட) 

 

      குடப்பால் உலறயா குவியிமில் ஏற்றின்       

      மடக்கண்ணரீ் கசாரும் வருவலதான் றுண்டு; 2 
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      உறிநறு லவண்லணய் உருகா உருகும்        

      மறிலதறித் தாடா வருவலதான் றுண்டு; 3 

 

      நான்முலை யாயம் நடுங்குபு நின்றிரங்கும்       

      மான்மணி வழீும் வருவலதான் றுண்டு; 4 

 

3. கருப்பம் 

 

      குடத்துப்பா லுலறயாலமயும் குவியிமி கைற்றின் 

      மடக்கண்ணரீ் கசார்தலும் உறியில் லவண்லண 

      யுருகாலமயும் மறி முடங்கியாடாலமயும் மான்மணி 

      நிைத்தற்று வழீ்தலும் வருவகதார் துன்பமுண்லடை  

      மகலள கநாக்கி மைமயங்காகத மண்ணின் 

      மாதர்க்கணியாகிய கண்ணகியுந்தான்காண 

      ஆயர்பாடியில் எருமன்றத்து மாயவனுடன் தம்முன் ஆடிய 

      வாைசரிலத நாடகங்களில் கவல் லநடுங்கண்  

      பிஞ்லஞகயா டாடிய குரலவ யாடுதும் யாலமன்றாள்  

      கறலவ கன்று துயர் நீங்குகலவைகவ; 5 

 

4.லகாளு 

 

      காரி கதைஞ்சான் பாய்ந்தாலைக் காமுறுமிவ்       

      கவரி மைர்க்ககாலத யாள்; 6 

 

5. இவனுக்கு இவள் 

(கட்டு) 

 

      லநற்றிச் லசகிலை யடர்த்தாற் குரியவிப்       

      லபாற்லறாடி மாதராள் கதாள்; 7 

 

      மல்ைல் மழவிலட யூர்ந்தாற் குரியளிம்      

      முல்லையம் பூங்குழல் தான்; 8 

 

      நுண்லபாறி லவள்லள யடர்த்தாற்கக யாகுமிப்      

      லபண்லகாடி மாதர்தன் கதாள்; 9 



 
15 

 

      லபாற்லபாறி லவள்லள யடர்த்தார்க்கக யாகுமிந்      

      நற்லகாடி லமன்முலை தான்; 10 

 

      லவன்றி மழவிலட யூர்ந்தாற் குரியளிக்       

      லகான்லறயம் பூங்குழ ைாள்;                                                                                                                                    11 

 

      தூநிற லவள்லள அடர்த்தாற் குரியளிப்       

      பூலவப் புதுமை ராள்; 12 

 

 

6.லபயரிட்டைள் 

                                                                                                (எடுத்துக்காட்டு) 

 

      ஆங்கு, 

      லதாழுவிலட ஏறு குறித்து வளர்த்தார் 

      எழுவ ரிளங்ககாலத யார் 

      என்றுதன் மகலள கநாக்கித் 

      லதான்றுபடு முலறயால் நிறுத்தி 

      இலடமுது மகளிவர்க்குப் 

      பலடத்துக்ககாட் லபயரிடுவாள் 

      குடமுதல் இடமுலற யாக்குரல் துத்தம் 

      லகக்கிலள உலழஇளி விளரி தாரலமை 

      விரிதரு பூங்குழல் கவண்டிய லபயகர;            13 

 

7. வரிலசயாக நின்றைர் 

(பலடத்துக்ககாள் லபயர்) 
 

      மாயவன் என்றாள் குரலை; விறல்லவள்லள 

      ஆயவன் என்றாள் இளிதன்லை; ஆய்மகள் 

      பின்லையாம் என்றாகளார் துத்தத்லத; மற்லறயார் 

      முன்லையாம் என்றாள் முலற.     14 

 

      மாயவன் சரீுளார் பிஞ்லஞயுந் தாரமும்; 

      வால்லவள்லள சரீார் உலழயும் விளரியும்; 
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      லகக்கிலள பிஞ்லஞ இடத்தாள்; வைத்துளாள் 

      முத்லதக்கு நல்விளரி தான். 15 

 

      அவருள், 

      வண்டுழாய் மாலைலய மாயவன் கமைிட்டுத் 

      தண்டாக் குரலவதான் உள்படுவாள்-லகாண்டசரீ் 

      லவயம் அளந்தான்றன் மார்பின் திருகநாக்காப் 

      லபய்வலளக் லகயாள்நம் பின்லைதா ைாலமன்கற 

      ஐலயன்றா ளாயர் மகள். 16 

 

8. ஆடுகவாம் வருக 

(கூத்துள் படுதல்) 

 

      அவர் தாம், 

      லசந்நிலை மண்டிைத்தாற் கற்கடகக் லகககாஒத்து 

      அந்நிலைகய யாடற்ச ீராய்ந்துளார்- முன்லைக் 

      குரற்லகாடி தன்கிலளலய கநாக்கிப் பரப்புற்ற 

      லகால்லைப் புைத்துக் குருந்லதாசித்தாற் பாடுதும் 

      முல்லைத்தமீ் பாணிலயன் றாள்;                                                                                                                               17 

      எைாக், 

      குரன்மந்த மாக இளிசம ைாக 

      வரன்முலறகய துத்தம் வைியா உரைிைா 

      மந்தம் விளரி பிடிப்பாள் அவள்நட்பின் 18 

      பின்லறலயப் பாட்லடடுப் பாள்; 

 

9. மாயவலைப் பாடல் 

(பாட்டு) 

 

      கன்று குணிைாக் கைியுதிர்த்த மாயவன்       

      இன்றுநம் ஆனுள் வருகமல் அவன்வாயில் 

      லகான்லறயந் தஙீ்குழல் ககளாகமா கதாழீ; 19 

 

      பாம்பு கயிறாக் கடல்கலடந்த மாயவன்       

      ஈங்குநம் ஆனுள் வருகமல் அவன்வாயில் 
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      ஆம்பைந் தஙீ்குழல் ககளாகமா கதாழீ;                                                                                                                 20 

 

      லகால்லையஞ் சாரற் குருந்லதாசித்த மாயவன்      

      எல்லைநம் ஆனுள் வருகமல் அவன்வாயில் 

      முல்லையந் தஙீ்குழல் ககளாகமா கதாழீ;                                                                                                           21 

      லதாழுலைத் துலறவகைா டாடிய பின்லை  

      அணிநிறம் பாடுககம் யாம்;  22 

 

      இறுலமன் சாயல் நுடங்க நுடங்கி        

      அறுலவ லயாளித்தான் வடிலவன் ககாயாம் 

      அறுலவ லயாளித்தான் அயர அயரும் 

      நறுலமன் சாயல் முகலமன் ககாயாம்? 23 

 

      வஞ்சஞ் லசய்தான் லதாழுலைப் புைலுள்       

      லநஞ்சங் கவர்ந்தாள் நிலறலயன் ககாயாம் 

      லநஞ்சங் கவர்ந்தாள் நிலறயும் வலளயும் 

      வஞ்சஞ் லசய்தான் வடிலவன் ககாயாம்?                                                                                                                24 

 

      லதயல் கலையும் வலளயும் இழந்கத        

      லகயி லைாளித்தாள் முகலமன் ககாயாம் 

      லகயி லைாளித்தாள் முகங்கண் டழுங்கி 

      லமய லுழந்தான் வடிலவன் ககாயாம்?                                                                                                                     25 

 

10. ஒன்றன் பகுதி 
 

      கதிர்திகிரி யான்மலறத்த கடல்வண்ணன் இடத்துளாள்     

      மதிபுலரயும் நறுகமைித் தம்முகைான் வைத்துளாள் 

      லபாதியவிழ் மைர்க்கூந்தற் பிஞ்லஞசரீ் புறங்காப்பார் 

      முதுமலறகதர் நாரதைார் முந்லதமுலற நரம்புளர்வார்;                                                                        26 

 

      மயிலைருத் துறழ்கமைி மாயவன் வைத்துளாள்      

      பயிைிதழ் மைர்கமைித் தம்முகைான் இடத்துளாள் 

      கயிலைருத்தம் ககாட்டியநம் பின்லைசரீ் புறங்காப்பார் 

      குயிலுவருள் நாரதைார் லகாலளபுணர்சரீ் நரம்புளர்வார்;                                                                     27 
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11. ஆடுநர்ப் புகழ்தல் 

 

      மாயவன்றம் முன்ைிலைாடும் வரிவலளக்லகப் பின்லைலயாடும் 

      ககாவைர்தஞ் சிறுமியர்கள் குழற்ககாலத புறஞ்கசார 

      ஆய்வலளச்சரீ்க் கடிலபயர்த்திட் டகசாலதயார் லதாழுகதத்தத் 

      தாலதருமன் றத்தாடுங் குரலவகயா தகவுலடத்கத; 

 

      எல்ைாநாம், 

      புள்ளூர் கடவுலளப் கபாற்றுதும் கபாற்றுதும் 

      உள்வரிப் பாணிலயான் றுற்று;            28 

 

12. உள்வரி வாழ்த்து 

(பூலவநிலை) 
 

      ககாவா மலையாரம் ககாத்த கடைாரம்       

      கதவர்ககான் பூணாரம் லதன்ைர்ககான் மார்பிைகவ 

      கதவர்ககான் பூணாரம் பூண்டான் லசழுந்துவலரக் 

      ககாகுை கமய்த்துக் குருந்லதாசித்தா லைன்பரால்;            29 

 

      லபான்ைிமயக் ககாட்டுப் புைிலபாறித்து மண்ணாண்டான்     

      மன்ைன் வளவன் மதிற்புகார் வாழ்கவந்தன் 

      மன்ைன் வளவன் மதிற்புகார் வாழ்கவந்தன் 

      லபான்ைன் திகிரிப் லபாருபலடயா லைன்பரால்;         30 

 

      முந்நீரி னுள்புக்கு மூவாக் கடம்லபறிந்தான்       

      மன்ைர்ககாச் கசரன் வளவஞ்சி வாழ்கவந்தன் 

      மன்ைர்ககாச் கசரன் வளவஞ்சி வாழ்கவந்தன் 

      கன்ைவில் கதாகளாச்சிக் கடல்கலடந்தா லைன்பரால்;    31 

 

13. முன்ைிலைப் பரவல் 

 

      வடவலரலய மத்தாக்கி வாசுகிலய நாணாக்கிக்      

      கடல்வண்ணன் பண்லடாருநாள் கடல்வயிறு கைக்கிலைகய 

      கைக்கியலக அகசாலதயார் கலடகயிற்றாற் கட்டுண்லக 

      மைர்க்கமைஉந்தியாய்மாயகமாமருட்லகத்கத! 32 
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      அறுலபாருள் இவலைன்கற அமரர்கணந் லதாழுகதத்த      

      உறுபசிலயான் றின்றிகய உைகலடய உண்டலைகய 

      உண்டவாய் களவிைான் உறிலவண்லண யுண்டவாய் 

      வண்டுழாய் மாலையாய் மாயகமா மருட்லகத்கத!                                                                                 33 

 

      திரண்டமரர் லதாழுகதத்தும் திருமால்நின் லசங்கமை      

      இரண்டடியான் மூவுைகும் இருள்தரீ நடந்தலைகய 

      நடந்தஅடி பஞ்சவர்க்குத் தூதாக நடந்தஅடி 

      மடங்கைாய் மாறட்டாய் மாயகமா மருட்லகத்கத!                                                                                   34 

 

14. படர்க்லகப் பரவல் 

 

      மூவுைகும் ஈரடியான் முலறநிரம்பா வலகமுடியத்      

      தாவியகச வடிகசப்பத் தம்பிலயாடுங் கான்கபாந்து 

      கசாவரணும் கபார்மடியத் லதால்ைிைங்லக கட்டழித்த 

      கசவகன்சரீ் ககளாத லசவிஎன்ை லசவிகய? 

      திருமால்சரீ் ககளாத லசவிஎன்ை லசவிகய?                                                                                                   35 

 

      லபரியவலை மாயவலைப் கபருைக லமல்ைாம்      

      விரிகமை உந்தியுலட விண்ணவலைக் கண்ணும் 

      திருவடியும் லகயும் திருவாயும் லசய்ய 

      கரியவலைக் காணாத கண்லணன்ண கண்கண? 

      கண்ணிலமத்துக் காண்பார்தம் கண்லணன்ை கண்கண?                                                                   36 

 

      மடந்தாழு லநஞ்சத்துக் கஞ்சைார் வஞ்சம்      

      கடந்தாலை நூற்றுவர்பால் நாற்றிலசயும் கபாற்றப் 

      படர்ந்தா ரணமுழங்கப் பஞ்சவர்க்குத் தூது 

      நடந்தாலை ஏத்தாத நாலவன்ை நாகவ? 

      நாராயணா லவன்ைா நாலவன்ை நாகவ?                                                                                                        37 

 

15. வாழ்த்து 

      என்றியாம், 

      ககாத்த குரலவயுள் ஏத்திய லதய்வம்நம் 
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      ஆத்தலைப் பட்ட துயர்தரீ்க்க கவந்தர் 

      மருள லவகல் லவகல் மாறட்டு 

      லவற்றி விலளப்பது மன்கைா லகாற்றத்து 

      இடிப்பலட வாைவன் முடித்தலை யுலடத்த 

      லதாடித்கதாட் லடன்ைவன் கடிப்பிகு முரகச.                                            38 

 
 

 

 

 

 

மணிகமகலை 
 

 ஐம்நபருங்காப்பியங்களில் இரண்டாவதாகத் திகழும் ைைிவைகலை சீத்தலைச்சாத்தைாரால் 

பாடப்நபற்ைது. ெிலப்பதிகாரத்வதாடு கனதத் சதாடர்பும் கால அனடவும் உனடனையும் அதனுடன் 

வெர்த்து, இரட்னடக் காப்பியம் எைப் வபாற்றப்சபறுவது. ைாதவியின் ைகள் ைைிவைகலையின் 

வரைாற்லைக் கூறுவதால் இந்நூல் ைைிவைகலை என்னும் நபயரிலைப் நபற்ைது. ைைிவைகலைத் 

துைவு என்ை ைற்நைாரு நபயரும் இதற்கு உண்டு. பரத்லத, ைது, நகாலை, களவு முதைியை கூடாது 

எை வைியுறுத்தும் புரட்சிக் காப்பியைாகத் திகழ்கிைது.  பசிப்பிைிலயப் வபாக்குவவத தலையாய 

அைம் என்பதலை வைியுறுத்துகிைது. சையக் நகாள்லககலள விளக்குவதற்காகத் தைிழில் எழுந்த 

முதல் காப்பியம் என்ை நபருலை உலடயது. 

 பசியும் பிைியும் பலகயும் ெீங்கி, வசியும் வளனும் சுரக்க என்ை வாழ்த்நதாடு விழாவலை 

காலதயில் நதாடங்கும் நூைாகிய ைைிவைகலை, பவத்திைம் அறுக எைப் பாலவ வொற்ை 

காலதவயாடு 30 காலதகலள உலடயது.  அைிெைன்கள் சிைந்ததாகவும் பை உலரயாசிரியர்களால் 

லகயாளப்பட்ட சான்று நூைாகவும் விளங்குகிைது. நபௌத்த சைய தத்துவங்கலள விளக்கும் 

நூைாதைின் வடநைாழி, பாைிநைாழிச் நசாற்கள் கைந்துள்ளை.  சையக் நகாள்லகலயயும், சமுதாயச் 

சீர்திருத்தங்கலளயும் நகாண்டு விளங்குகிைது.  இங்கு இடம்நபறும் சிலைக்வகாட்டம் அைக்வகாட்டம் 

ஆக்கிய காலத பத்நதான்பதாவது காலதயாக விளங்குகிைது. 

சதீ்தலைச்சாத்தைார் 
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 சீத்தலைச்சாத்தைார் ைதுலரலயச் வசர்ந்தவர்.  நபௌத்த சையத்தவர்.   இளங்வகாவடிகலளச் 

சிைப்பதிகாரம் பாடுைாறு நசய்தவர்.  இளங்வகாவடிகளின் வவண்டுவகாளால் ைைிவைகலைலயப் 

பாடியவர்.   கூைவாைிகன் சீத்தலைச்சாத்தைார் என்ைலழக்கப்படும் இவர் தண்டைிழாசான் சாத்தன், 

ென்னூற் புைவன் எைப் பாராட்டப்பட்டவர். புத்தைதக் நகாள்லககலள இக்காப்பியத்தில் இவர் 

கூைிைாலும் இதலை ஓர் அைநூைாகவவ பலடத்துள்ளார். 

 

 

 

 

மணிபமகவல 

சிவறக்பகாடட்ம்அறக்பகாடட்ம்ஆக்கியகாவத 

(ெிலைைண்டிை ஆசிரியப்பா) 
 

1. சித்திரம் ஒன்று லதய்வம் கூறல் 

முதியாள்  திருந்துஅடி  மும்வமயின்  வணங்கி 

மதுமலரத்்  தாபரான்  வஞ்சினம்  கூற 

'ஏடுஅவிழ்  தாபராய்!  எம்பகா   மகள்முன் 

நாடாது  துணிந்து நா  நல்கூரந்்  தவன' என 

வித்தகர ் இயற்றிய  விளங்கிய  வகவிவனச ்                           05     

               சித்திரம்  ஒன்று  கதய்வம்  கூறலும் 

 

                  2.  வியப்பும் லபயர்வும்          

உதய  குமரன்  உள்ளம்  கலங்கிப் 

கபாதிஅவறப்  படப்டார ்பபான்றுகமய்  வருந்தி 

"அங்குஅவள்  தன்திறம்  அயரப்்பாய்    " என்பற 

கசங்பகால்  காடட்ிய  கதய்வமும்  திப்பியம்     10 
  

 

வபஅரவு  அல்குல்  பலரப்சி  கவளயக் 

வகயில்  ஏந்திய  பாத்திரம்  திப்பியம் 

"முத்வத  முதல்வி  அடிபிவழத ் தாய் "எனச ்

சித்திரம்  உவரத்த  இதூஉம்  திப்பியம் 
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இந்நிவல  எல்லாம்  இளங்ககாடி  கசய்தியின்                     15 

 

.                  3. லபருமூச்சுடன் லசன்றான்          

பின்அறி  வாம்' எனப்  கபயரப்வான்  தன்வன 

அகல்வாய்  ஞாலம்  ஆரஇ்ருள்  உண்ணப் 

பகல்அரசு  ஓடட்ிப்  பவணஎழுந்து  ஆரப்்ப 

மாவல  கநற்றி  வான்பிவறக்  பகாடட்ு 

நீல  யாவன  பமபலார ் இன்றிக்                                                   20 

 

 

காமர ் கசங்வக  நீடட்ி  வண்டுபடு 

பூநாறு  கடாஅம்   கசருக்கிக்  கால்கிளரந்்து 

நிவறஅழி  பதாற்றகமாடு  கதாடர  முவறவமயின் 

நகர  நம்பியர ் வவளபயார ் தம்முடன் 

மகர  வீவணயின்  கிவளநரம்பு  வடித்த                                 25 

 

இளிபுணர ் இன்சீர ் எஃகுஉளம்   கிழிப்பப் 

கபாறாஅ   கநஞ்சில்  புவகஎரி  கபாத்திப் 

பறாஅக்  குருகின்  உயிரத்்துஅவன்  பபாயபின் 

 

.                  4. காயசண்டிலகயின் வடிவுறல்         

உவறயுள்  குடிவக  உள்வரிக்  ககாண்ட  

மறுஇல்  கசய்வக  மணிபம  கவலதான்            30    

'மாதவி  மகளாய்  மன்றம்  திரிதரின் 

காவலன்  மகபனா  வகவிட  லீயான்!'  

காய்பசி யாடட்ி  காயசண்  டிவகஎன 

ஊரம்ுழுது  அறியும்  உருவம்  ககாண்பட 

ஆற்றா  மாக்கடக்ு  ஆற்றும்  துவணஆகி   35                        

 

"ஏற்றலும்  இடுதலும்  இரப்பபார ் கடன்அவர ்

பமற்கசன்று  அளித்தல்  விழுத்தவகத்து”   என்பற 

நூற்கபாருள்  உணரந்்பதார ் நுனித்தனர ் ஆம்' என 

முதியாள்  பகாடட்த்து  அகவயின்   இருந்த 

அமுத  சுரபிவய  அங்வகயின்  வாங்கிப்     40 
    

பதிஅகம்  திரிதரும்  வபந்கதாடி  நங்வக 

அதிரக்ழல்  பவந்தன்  அடிபிவழத ் தாவர 

ஒறுக்கும்  தண்டத்து  உறுசிவறக்  பகாடட்ம் 

விருப்கபாடும்  புகுந்து  கவய்துஉயிரத்்துப்  புலம்பி 

ஆங்குப்  பசியுறும்  ஆரஉ்யிர ் மாக்கவள   45 
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வாங்கு  வகஅகம்  வருந்தநின்று  ஊடட்லும் 

 

 

 

 

.                  5.  வியந்தவர் விலரந்தைர்         

'ஊடட்ிய  பாத்திரம்  ஒன்று' என  வியந்து 

பகாடட்ம்  காவலர'்  பகாமகன்  தனக்குஇப் 

பாத்திர  தானமும்  வபந்கதாடி  கசய்தியும் 

யாப்புஉவடத்  தாக  இவசத்தும்' என்று  ஏகி     50 

    

 .                  6.  மன்ைன் லபாழில்புகல்        

கநடிபயான்  குறள்உரு  ஆகி  நிமிரந்்துதன் 

அடியில்  படிவய  அடக்கிய  அந்நாள் 

நீரின்  கபய்த  மூரி   வாரச்ிவல 

மாவலி   மருமான்   சீரக்கழு    திருமகள் 

சீரத்்தி   என்னும்   திருத்தகு   பதவிகயாடு  55 

பபாதுஅவிழ்   பூம்கபாழில்   புகுந்தனன்   புக்குக் 

ககாம்பரத்்  தும்பி   குழல்இவச    காடட்ப் 

கபாங்கர ்  வண்டினம்   நல்யாழ்    கசய்ய 

வரிக்குயில்  பாட  மாமயில்   ஆடும் 

விவரப்பூம்   பந்தர ் கண்டுஉளம்   சிறந்தும்     60  

  

.                  7. லபாய்லகக் காட்சிகள்          

புணரத்ுவண  நீங்கிய   கபாய்வக   அன்னகமாடு 

மடமயில்   பபவடயும்   பதாவகயும்   கூடி 

இருசிவற  விரித்துஆங்கு  எழுந்துஉடன்  ககாடப்ன 

ஒருசிவறக்  கண்டுஆங்கு  உள்மகிழ்வு  எய்தி 

'மாமணி  வண்ணனும்  தம்முனும்  பிஞ்வஞயும்  65 

 

ஆடிய  குரவவஇஃது  ஆம்' என   பநாக்கியும் 

பகாங்குஅலர ்  பசரந்்த   மாங்கனி   தன்வனப் 

பாங்குற   இருந்த   பல்கபாறி    மஞ்வஞவயச ்

கசம்கபான்  தடட்ில்   தீம்பால்   ஏந்திப் 

வபங்கிளி  ஊடட்ும்ஓர ்  பாவவ   ஆம்' என்றும்       70  
  

அணிமலரப்்  பூம்கபாழில்    அகவயின்   இருந்த 

பிணவுக்குரங்கு  ஏற்றிப்   கபருமதர ்  மவழக்கண் 

மடபவாரக்்கு   இயற்றிய   மாமணி   ஊசல் 

கடுவன்ஊக்   குவது   கண்டுநவக   எய்தியும் 
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பாசிவல  கசறிந்த   பசுங்கால்  கவழகயாடு       75 

 

வால்வீ   கசறிந்த  மராஅம்   கண்டு 

கநடிபயான்  முன்கனாடு   நின்றனன்  ஆம்என 

கதாடிபசர ் கசங்வகயின்   கதாழுதுநின்று   ஏத்தியும் 

 

            8. கலைவல்கைார் களிப்பு          

ஆடல்  கூத்திபனாடு   அவிநயம்   கதரிபவார ்

நாடகக்  காப்பிய  நன்னூல்  நுனிப்பபார ்            80  

 

பண்யாழ்  நரம்பில்  பண்ணுமுவற   நிறுப்பபார ்

தண்ணுவமக்    கருவிக்  கண்எறி    கதரிபவார ்

குழகலாடு  கண்டம்  ககாளசச்ீர ்    நிறுப்பபார ்

பழுநிய     பாடல்   பலகராடு    மகிழ்பவார ்

ஆரம்   பரிந்த    முத்தம்     பகாப்பபார ்       85 

 

ஈரம்  புலரந்்த    சாந்தம்      திமிரப்வார ்

குங்கும   வருணம்     ககாங்வகயின்   இவழப்பபார ்

அம்கசங்   கழுநீர ்  ஆய்இதழ்     பிவணப்பபார ்

நன்கனடுங்  கூந்தல்   நறுவிவர    குவடபவார ்

கபான்னின்  ஆடியில்   கபாருந்துபு    நிற்பபார ்     90 
  ஆங்குஅவர ் தம்பமாடு  அகல்இரு    வானத்து 

பவந்தனின்    கசன்று     விவளயாடட்ு     அயரந்்து 

 

           9. இயற்லகக் காட்சிகள்          

குருந்தும்  தளவும்   திருந்துமலரச் ்  கசருந்தியும் 

முருகுவிரி   முல்வலயும்  கருவிளம்    கபாங்கரும் 

கபாருந்துபு  நின்று  திருந்துநவக   கசய்து  95 

 

குறுங்கால்  நகுலமும்  கநடுஞ்கசவி  முயலும் 

பிறழ்ந்துபாய்  மானும்   இறும்புஅகலா  கவறியும் 

'வம்' எனக்  கூஉய்  மகிழ்துவண   கயாடுதன் 

கசம்மலரச் ்  கசங்வக    காடட்ுபு     நின்று 

 

         10. இைிய விலளயாட்டு         

மன்னவன்  தானும்   மலரக்்கவண    வமந்தனும்         100 
  இன்னிள  பவனிலும்   இளங்கால்   கசல்வனும் 

எந்திரக்  கிணறும்   இடும்கல்   குன்றமும் 

வந்துவீழ்   அருவியும்   மலரப்்பூம்   பந்தரும் 

பரப்புநீரப்்   கபாய்வகயும்   கரப்புநீரக்்   பகணியும் 
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ஒளித்துஉவற   இடங்களும்  பளிக்கவறப்  பள்ளியும்  105 

யாங்கணும்   திரிந்து   தாழ்ந்துவிவள   யாடி 

 

            11. இைிது வறீ்றிருத்தல்          

மகத   விவனஞரும்    மராடட்க்     கம்மரும் 

அவந்திக்   ககால்லரும்   யவனத்   தசச்ரும் 

தண்தமிழ்  விவனஞர ்  தம்கமாடு    கூடிக் 

ககாண்டுஇனிது   இயற்றிய   கண்கவர ் கசய்விவனப்                 
110   பவளத்  திரள்கால்  பல்மணிப்    பபாதிவகத் 

தவள  நித்திலத்   தாமம்    தாழ்ந்த 

பகாணச ்  சந்தி   மாண்விவன    விதானத்துத் 

தமனியம்    பவய்ந்த   வவககபறு    வனப்பின் 

வபஞ்பசறு    கமழுகாப்     பசும்கபான்    மண்டபத்து        115 

இந்திர   திருவன்    கசன்றுஇனிது    ஏறலும் 

 

        12. சிலறக்காவைர் தகவல்          

வாயிலுக்கு   இவசத்து   மன்னவன்   அருளால் 

பசய்நிலத்து   அன்றியும்   கசவ்வியின்  வணங்கி 

எஞ்சா   மண்நவச    இகல்உளம்   துரப்ப 

வஞ்சியின்    இருந்து    வஞ்சி     சூடி        120 
  முறம்கசவி    யாவனயும்   பதரும்   மாவும் 

மறம்ககழு  கநடுவாள்  வயவரும்  மிவடந்த 

தவலத்தாரச் ் பசவனகயாடு  மவலத்துத்தவல  வந்பதார ்

சிவலக்கயல்   கநடுங்ககாடி   கசருபவல்   தடக்வக 

ஆரப்ுவன   கதரியல்   இளங்பகான்    தன்னால்    125 

 

 

காரியாற்றுக்  ககாண்ட  காவல்  கவண்குவட 

வலிககழு   தடக்வக   மாவண்   கிள்ளி ! 

ஒளிகயாடு   வாழி    ஊழிபதாறு   ஊழி ! 

வாழி   எம்பகா   மன்னவர ்  கபருந்தவக ! 

பகள்இது  மன்பனா! ககடுகநின்   பவகஞர!்           130 
  

 

யாவனத்     தீபநாய்க்கு    அயரந்்துகமய்   வாடிஇம் 

மாநகரத்்      திரியும்ஓர ்  வம்ப   மாதர ்

அருஞ்சிவறக்   பகாடட்த்து    அகவயின்   புகுந்து 

கபரும்கபயர ்   மன்ன!  நின்கபயர ் வாழ்த்தி 

ஐயப்  பாத்திரம்  ஒன்றுககாண்டு  ஆங்கு  135 
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கமாய்ககாள்  மாக்கள்  கமாசிக்கஊண்  சுரந்தனள் 

ஊழிபதாறு  ஊழி  உலகம்  காத்து 

வாழி  எம்பகா  மன்னவ!'   என்றலும் 

 

        13. மன்ைவன் விைவல்         

'வருக  வருக  மடக்ககாடி  தான்' என்று 

அருள்புரி  கநஞ்சகமாடு  அரசன்  கூறலின்     140 
  

 

வாயி  லாளரின்  மடக்ககாடி  தான்கசன்று 

'ஆய்கழல்  பவந்தன்  அருள்வா  ழிய!' எனத் 

'தாங்குஅருந்  தன்வமத்  தவத்பதாய்  நீயார?்  

யாங்குஆ  கியதுஇவ்  ஏந்திய  கடிவஞ?' என்று 

அரசன்  கூறலும்  ஆய்இவழ  உவரக்கும்             145 

 

       14. மணிகமகலை பதில்         

'விவரத்தார ் பவந்பத!  நீநீடு   வாழி ! 

விஞ்வச  மகள்யான்  விழவுஅணி  மூதூர ்

வஞ்சம்  திரிந்பதன்  வாழிய  கபருந்தவக ! 

வானம்  வாய்க்க!  மண்வளம்  கபருகுக ! 

தீதுஇன்  றாக  பகாமகற்கு! ஈங்குஈது               150 

   

 

ஐயக்  கடிவஞ  அம்பல  மருங்குஓர ்

கதய்வம்  தந்தது  திப்பியம்  ஆயது 

யாவனத்  தீபநாய்  அரும்பசி  ககடுத்தது 

ஊன்உவட  மாக்கடக்ு  உயிரம்ருந்து  இது' என 

'யான்கசயற்  பாலதுஎன்  இளங்ககாடிக்கு?'  என்று                    155  

 

           15. முலறயீடும் ஆலணயும்          

      பவந்தன்  கூற  கமல்இயல்  உவரக்கும் 

'சிவறபயார ் பகாடட்ம்  சீத்துஅருள்  கநஞ்சத்து 

அறபவாரக்்கு  ஆக்கும்  அதுவா   ழியர!்' என 

அருஞ்சிவற  விடட்ுஆங்கு  ஆய்இவழ   உவரத்த 

கபருந்தவர ் தம்மால்  கபரும்கபாருள்   எய்த 160 

 

கவறபயார ் இல்லாச ் சிவறபயார ் பகாடட்ம் 
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அறபவாரக்்கு   ஆக்கினன்  அரசுஆள்   பவந்துஎன்!           162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அலகு III 

சவீகசிந்தாமணி 
 

 ஐம்நபருங்காப்பிய வரிலசயில் சீவகசிந்தாைைி மூன்ைாவதாகத் திகழ்கிைது.  

விருத்தப்பாவிைால் அலைந்த முதல்காப்பியம் இதுவவ.  தைிழ் இைக்கியப் வபாக்லக ைாற்ைிப் 

புதுத்திருப்பத்லத ஏற்படுத்தியது. காப்பிய இைக்கைங்கள் பைவும் ெிலைந்தது.  

திருத்தக்கத்வதவரால் பாடப்நபற்ைது.  நூைின் தன்லையாலும் காப்பியத் தலைவைாை 

சீவகலை, சிந்தாைைி என்று புகழ்ந்து கூறுவதாலும் ‘சீவகசிந்தாைைி’ என்னும் நபயரிலைப் 

நபற்றுள்ளது. 13 இைம்பகங்கலளயும், 3145 நசய்யுட்கலளயும் உலடயது.  ெச்சிைார்க்கிைியரால் 

உலர வகுக்கப்பட்டது.  எண்ைலர ைைந்து இன்புற்ை சீவகைின் வரைாற்லைக் கூறுவதால் 

‘ைைநூல்’ எைவும் அலழக்கப்படுகிைது. 
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 இக்காப்பியம் துைலவ வற்புறுத்தும் வொக்குடன் பாடப்பட்டவத ஆயினும் இன்பச்சுலவ 

ெிலைந்த காப்பியைாகத் திகழ்கின்ைது.  கற்பலை அழகும், கருத்துச் நசைிவும் ைிக்கதாகத் 

திகழ்கின்ைது.   சிந்தாைைி என்பது நதய்வத் தன்லை நபாருந்திய ஒரு ைாைிக்கக்கல்.  அது 

வவண்டியவர்க்கு வவண்டிய நபாருலள வவண்டியவாவை அளிக்கும் தன்லையுலடயது.  

இக்காப்பியமும் தைிழர்க்கு வவண்டிய ெீதிகலள வவண்டியவாவை அளிக்கும் ஆற்ைல் ைிக்கது 

எைைாம். 

 காந்தருவ தத்லதயார் இைம்பகம் இங்கு பாடப்பகுதியாக லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

திருத்தக்ககதவர் 

 இவர் இளலையிவைவய கனலபல கற்றுப் புைலை  ெிரம்பியவர்.  திருத்தகு முைிவர், 

திருத்தக்க ைகாமுைிகள், வதவர் என்னும் வவறுநபயர்களாலும் இவலரக் குைிப்பிடுவர்.  இவர் 

ைதுலரயிைிருந்த தைிழ்ச்சங்கத்துக்குச் நசன்ைவபாது சைைத்துைவிகளால் இன்பச்சுலவ ைிக்க 

நூலை இயற்ை முடியாது என்று சிைர் கூைிைர். இக்கூற்லை ைறுப்பதற்காகவவ 

திருத்தக்கத்வதவர் இன்பச்சுலவ ைிகுந்த சீவகசிந்தாைைிலய இயற்ைிைார்.   வடநைாழியில் 

உள்ள சத்திர சூடாைைி இந்நூலுக்கு முதல்நூல் என்பர்.  ஆயினும் கற்வபாருக்கு வடநைாழிக் 

கலதயின் தழுவல் என்ை உைர்வவ வதான்ைாத வண்ைம் திருத்தக்கத்வதவர் இந்நூலைப் 

பாடியுள்ளார். 

 

சீவகசிந்தாமணி 

காந்தருவதத்வதயார ் இலம்பகம் 

 

வான்தரு வளதத்து ஆகி வவயகம் பிணியில் தீரக் 

பதன்தரு கிளவி யாரும் கற்பினில் திரிதல் இன்றி 

ஊன்றுக ஊழி பதாறும்  உலகின்உள் மாந்தர ்எல்லாம் 

ஈன்றவர ்வயதத்ர ்ஆகி இல்லறம் புணரக் நாளும்!              1             

    

 

தவம்புரிந்து  அடங்கி   பநாற்கும் 

        ததத்ுவர ் தவலப்படட்ு   ஓம்பிப் 

பவம்பரிக   எமக்கும்    என்று 

        பணிந்துஅவர ்  உவப்ப     ஈமின் 

அவம்புரிந்து    உடம்பு     நீங்காது 

       அருந்தவம்   முயல்மின்    யாரும் 
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சிவம்புரி    கநறிவயச ்    பசரச ்

       கசப்பும்இப்  கபாருளும் பகள்மின்                                                   2 

   

  

அம்மலர ் அனிசச்தத்ு   அம்பபாது 

          அல்லிபயாடு  அணியின்   கநாந்து 

விம்உறு   நுசுப்பு    வநய 

           வீற்றிருந்து   அணங்கு    பசரந்்த 

கவம்முவலப்  பரவவ   அல்குல் 

          மிவடமணிக்   கலாபம்    பவய்தப்தாள் 

கசம்மலரத் ்   திருவின்     சாயல் 

         பதகமாழி   ததவ்த     என்பாள்     3 

     

  

மற்றுஅவள்   தந்வத     நாய்கன் 

          வண்வகசச்ீ  ததத்ன்    என்பான் 

ககாற்றவன்   குலதத்ின்  வந்தான் 

         கூறிய   கபாருள்இது   ஆகும் 

முன்தவம்   உவடயள்   ஆகி 

         மூரிநூல்   கவலகள்    எல்லாம் 

கற்றவள்  கணம்ககாள்     நல்யாழ் 

       அனங்கவனக்    கனிக்கும்   நீராள்     4 

   

  

தீந்கதாவட   மகர    வீவணத ்

       கதளிவிளி    எடுப்பித ்   பதற்றிப் 

பூந்கதாடி    அரிவவ    தன்னில் 

       புலம்மிகுதத்ு    உவடய    நம்பிக்கு 

ஈந்திடும்   இவறவர ்   ஆதி 

        மூவவகக்    குலதத்ு    ளாரக்்கும் 

பவந்தடு   குருதி     பவல்கண் 

       விளங்கிவழ   தாவத   என்றான்  5 

   

மண்ணக    மடந்வத     ஆகம் 

       மாரப்ுற   முயங்கி    நின்ற 

அண்ணவல    ஆதி    ஆக 

      அருங்கடி    நகவர    வாழ்தத்ி 

விண்ணக    முழக்கின்  ஏய்ப்ப 

      வீதிகதா(று)  எருக்கி    எங்கும் 

கண்ஒளிர ்  கடிப்பின்     ஓசச்ி 

      கடிமுரசு   அவறந்த    காவல  6 

   

  

வணக்கஅருந்  தாவன  மன்னர ்

        மதத்கம்   பிளந்து  வாய்தத் 
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நிணம்ககாழுங்  குருதி     வாள்வக 

       நிலம்புவட  கபயரக்்கும்   ஆற்றல் 

அவணப்பரும்  களிககாள் பவழதத்ு 

                      அதத்ின  புரதத்ு   பவந்தன் 

கவணக்கவின்  அழிதத்    உண்கண் 

      கன்னிவயக்   கருதி    வந்தான்   7 

   

.  

சிவதப்பருஞ்  சீற்றத ்   துப்பின் 

        கசய்கழல்    நரல    வீக்கி 

மதக்களிறு    அடரத்த்ுக்    குன்றம் 

       மணிவடட்ின்    உருடட்ும்    ஆற்றல் 

கதக்களி    ஒளிறு     வவபவல் 

       காம்பிலிக்   காவல்    மன்னன் 

பவதப்புஅரும்   பரும    யாவனப் 

     பாலமா    குமரன்    வந்தான்     8 

 இவலகபார   எழுதி    அன்ன 

      எரிமணிக்    கடக    முன்வகச ்

சிவலகபாரத ்   திரண்ட     திண்பதாள் 

      சில்லரிச ்  சிலம்பி     னாரத்ம் 

முவலகபார   உவடந்த   தண்தார ்

      கமாய்ம்மதுத ்  துளிப்ப    வந்தான் 

மவலகபார   அரிய     மாரப்ின் 

      வாரண    வாசி      மன்னன்   9 

   

  

கதிரம்ுடி   மன்னர ் சூழ்ந்து 

      வககதாழுது    இவறஞ்சி   மாவலத ்

திருமுடி     வயிர     வில்லால் 

     பசவடி    திவளப்ப     ஏதத்ி 

அருமுடி    அணிந்த     ககாற்றதத்ு 

       அவந்தியன்    முரசம்    ஆரப்்ப 

ஒருபிடி     நுசுப்பி    னாவள 

     உள்ளுபு  வந்து    விடட்ான்    10 

 

    

கவள்அணி  அணிந்த     ஞான்பற 

      பவந்தரத்ம்    முடியில்    ககாண்ட 

கள்அணி    மாவல    பமாந்து 

      கவனகழல்    இலங்கும்     பநான்தாள் 

புள்அணி    ககாடியி     னானின் 

     பபாரப்ல     கதாவலதத்     ஆற்றல் 

அள்இவல   அணிந்த   வவபவல் 

     அபயாதத்ியர ்   இவறயும்    வந்தான்    11 
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நீள்நிதி    வணிகர ்      ஈறா 

        நிலமிவச  அவரக்ள்   எல்லாம் 

வீவணயின்   கபாருது   கவல்வான் 

       விவரவினர ்  துவன்றி   மூதூரக்் 

பகாணமும்   மறுகும்    எல்லாம் 

      குசச்ுஎன    நிவரதத்ு   அம்மாந்தர ்

மாண்மது   நவசயின்      கமாய்தத் 

      மதுகர     ஈடட்ம்      ஒதத்ார ்                                               12 

 உருக்குஅவமந்து    எரியும்     கசம்கபான் 

      ஓரஐ்வில்    அகலம்    ஆகத ்

திருக்குழல்     மடந்வத    கசல்லத ்

      திருநிலம்    திருதத்ிப்    பின்னர ்

விவரதத்கு    நான    நீரால் 

      கவண்ணிறப்   கபாடிவய    மாற்றிப் 

பரப்பினர ்  படுவண்டு     ஆரப்்பப் 

      பல்மலர ்   பக்கம்     எல்லாம்                                        13 

   

  

விவலவரம்பு   அறிதல்     இல்லா 

       கவண்துகில்    அடுதத்ு     வீதி 

அலரத்வல    அனிசச்தத்ு   அம்பபாது 

       ஐம்முழ    அகலம்     ஆகப் 

பலபடப்   பரப்பிப்    பாவவ 

      கமல்அடிப்    பரிவு    தீர 

நிலவவர    தன்ை    னாவர 

      நிதியினால்    வறுவம    கசய்தான்    14 

   

.  

மண்டலம்    நிவறந்த     மாசுஇல் 

      மதிப்புவட    வியாழம்   பபான்றுஓர ்

குண்டலம்    இலங்க    நின்ற 

      ககாடியிவனக்    குறுகித ்  பதாழி 

விண்டுஅலர ்  பகாவத    விம்மும் 

      விவரக்குழல்    கதாழுது     நீவிப் 

பண்டுஇயல்     மணங்கள்     எல்லாம் 

      பரிவுஅறப்    பணிந்து    கசான்னாள்    15 

  

எரிமணி    கநற்றி      பவய்ந்த 

       இளம்பிவற     இதுககால்    என்னப் 

புரிமணி    சுமந்த    கபான்பூண் 

      கபாறுக்கலா    நுசுப்பில்    பாவவ 

திருமணி    வீவணக்    குன்றதத்ு 

      இழிந்ததீம்    பாவல    நீதத்தத்ு 

அருமுடி    அரசர ்   ஆழ்வர ்

     அம்மவன   அறிவல்    என்றாள்                                     16 
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மண்இடம்    மலிர    எங்கும் 

      மாந்தரும்    வந்து     கதாக்கார ்

ஒள்நிற      உபராணி    ஊரந்்த 

      ஒளிமதி     ஒண்கபான்   ஆடச்ித ்

லதளிநிற    விசும்பில்    நின்ற 

     கதளிமதி       முகதத்ு     நங்வக 

கண்ணிய    வீவண    வாள்பபாரக்் 

      கலாம்இன்று      காண்டும்     என்பற    17 

        

  

பசும்கதிரக்்   கடவுள்    பயாகம் 

     பழிப்புஅற   நுனிதத்ு   வல்லான் 

விசும்புஇவர ்   கடவுள்   ஒப்பான் 

    விரிசச்ிகன்    அறிந்து    கூற 

அசும்புபதன்   அலங்கல்    ஐம்பால் 

    அரிவவபயாடு   ஆய்ந்து   நாய்கன் 

விசும்புபபால்   மாந்தர ்  ஆர 

     விழுநிதி    சிதறி    னாபன    18 

   

  

வாசகநய்   வண்டு     மூச 

      மாந்தளிர ்    விரல்கள்    பசப்பப் 

பூசிகவள்ளி      பலாதத்ி     ரதத்ின் 

      பூம்கபாருக்கு    அவரதத்    சாந்தின் 

காசுஅறு  குவவளக்   காமர ்

     அகஇதழ்  பயில   மடட்ிதத்ு 

ஆசுஅறத ்   திமிரந்்து     மாதர ்

     அணிநலம்     திகழ்வித ்  தாபர    19 

   

  

கங்வகயின்    களிற்றின்     உசச்ிக் 

     கதிரம்ணிக்    குடதத்ில்    தந்த 

மங்கல     வாச   நல்நீர ்

      மணிநிறம்    கழீஇயது     ஒப்ப 

               நங்வகவய    நயப்ப     எல்லாம் 

      விவரகயாடு    துவரும்     பசரத்த்ி 

அங்குஅரவு   அல்கு    லாவள 

       ஆடட்ினார ்  அரம்வப    அன்னார ்    20 

கவண்நிற    மவழயின்     மின்பபால் 

      கவண்துகில்     கலாபம்    வீக்கிக் 

கண்நிறம்    முவலயும்      பதாளும் 

     சந்தனத ்    பதய்வவ    ககாடட்ித ்

லதண்ணிநிறச ்     சிலம்பு       கசம்கபான் 

      கிண்கிணி     பாதம்     பசரத்த்ி 



 
33 

பண்நிறச ்    சுரும்பு     சூழும் 

     பனிமுல்வலச ்    சூடட்ு     பவய்ந்தார ்    21 

   

  

எரிமணிச ்   சுண்ணம்      மின்னும் 

      இரும்சிவல    முதத்ம்    பசரத்த்ித ்

திருமணி     முவலயின்    கநற்றிச ்

     சிறுபுறம்    கசறியத ்    தீடட்ிப் 

புரிமணி    ஆகதத்ு      ஐதா 

      விரல்நுதி      ககாண்டு     பூசி 

விரிமணி    வியப்ப     பமனி 

       ஒளிவிடட்ு    விளங்கிற்று    அன்பற    22 

   

  

அருங்கயம்     விசும்பில்     பாரக்்கும் 

       அணிசச்ிறு      சிரவல     அஞ்சி 

இரும்கயம்     துறந்து      திங்கள் 

      இடம்ககாண்டு     கிடந்த     நீலம் 

கநருங்கிய     மணிவில்      காப்ப 

       நீண்டுஉலாய்ப்     பிறழ்வ      கசங்பகழ்க் 

கருங்கயல்     அல்ல     கண்பண 

      எனக்கரி     பபாக்கி     னாபர    23 

.  

கபாருந்துகபான்     தூண்கள்      நான்கின் 

       கபாலிந்துநூல்      புலவர ்    கசந்நா 

வருந்தியும்     புகழ்தல்    ஆகா 

       மரகத    மணிகசய்      கூடதத்ு 

இருந்துஇவள    யாரக்ள்     பகாலம் 

        இந்திரன்     நிருமித ்    தாற்பபால் 

திருந்தசக்சய்து  அதன்பின்    நங்வக 

        திருவிற்குஓர ்   திலகம்    ஒதத்ாள்    24 

   

மண்கவன    முழவம்     விம்ம 

      வரிவவள    துவவப்ப     வள்வாரக்் 

கண்கவனந்து     இடியின்     கவம்பிக் 

       கடல்என    முரசம்    ஆரப்்ப 

விண்கனிந்து    உருகும்       நீரவ்ம 

      கவள்வவளத ்    பதாளி      பபாந்தாள் 

பண்கனிந்து      உருகு      நல்யாழ்ப் 

      பவடகபாருது     உவடக்கல்    உற்பற                       25 

 

பரந்துஒளி    உமிழும்     வபம்கபான் 

      கண்ணடி    பதாவக    பதாடட்ி 

விரிந்துஇருள்    பமயும்     கசம்கபான் 

      விளக்குகவண்    முரசு    கும்பம் 
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சுரந்தகவண்      மதிவயச ்    சூன்று 

      கதிரக்காண்டு    கதாகுதத்     பபாலும் 

கபாருந்துகபான்     கதிரக்பய்    கற்வற 

      புணரக்யல்    பபாந்த    அன்பற    26 

   

  

கவன்றவன்    அகலம்     பூடட் 

     விளங்குஒளி    மணிகசய்    கசப்பின் 

நின்றுஎரி      பசும்கபான்     மாவல 

      பபாந்தது    கநறியில்     பின்னர ்

ஒன்றிய     மணிகசய்      நல்யாழ் 

      பபாந்தன    உருவம்     மாவல 

தின்றுபதன்     இவசகள்     பாடத ்

       திருநகரச் ்   சுடர    அன்பற    27 

 

   

கருங்ககாடிப்  புருவம்  ஏறா     கயல்கநடுங்  கண்ணும்    ஆடா 

அருங்கடி   மிடறும்    விம்மாது      அணிமணி    எயிறும்   பதான்றா 

இரும்கடல்  பவளச ் கசவ்வாய்    திறந்துஇவள்  பாடி  னாபளா 

நரம்கபாடு  வீவண  நாவின்    நவின்றபதா  என்று  வநந்தார ்                          28 

   

  

இவசதத்ிறதத்ு  அனங்கபன   அவனய     நீரினார ்

வவசதத்ிறம்    இலாதவர ்   வான்கபான்    யாழ்எழீஇ 

விவசதத்ுஅவர ்  பாடலின்   கவருவிப்    புள்எலாம் 

அசிப்பபபான்று   இருவிசும்பு   அவடந்த    என்பபவ 29 

 மாதரய்ாழ்  தடவர  வந்த   வமந்தரவ்கக் 

கீதத்தான்   மீண்டன    பகள்விக்    கின்னரம் 

பபாதரப்     பாடினாள்    புகுந்த    பபாயின 

தாதுஅலர ்   தாரினார ் தாங்கள்    பாடபவ 30 
 

  

சுரும்புஎழுந்து  இருந்துஉணும்   கதாங்கல்   வாரக்ுழல் 

அரும்கபறல்    அவடக்ுஇவச    அரசர ்    பதாற்றபின் 

நரம்புஉறு    கதௌவிளி    நவின்ற    நால்மவற 

வரம்கபறு   கநறியவர ் மவலதல்   பமயினார ் 31 

   

  

திருமலரக்்    கமலதத்ு      அங்கண் 

     பதனினம்   முரல்வது    ஒப்ப 

விரிமலரக்்  பகாவத   பாட 

     எழால்வவக  வீரர ்  பதாற்றார ்

எரிமலரப்்    பவளச ்   கசவ்வாய் 

     இன்நரம்பு    உளர    வமந்தர ்

புரிநரம்பு     இவசககாள்    பாடல் 

     உவடந்தனர ்   கபான்அ    னாடப்க                                                                              32 
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வால்அரக்கு      எறிந்த     காந்தள் 

      மணிஅரும்பு   அவனய   ஆகிக் 

பகால்கபாரச ்   சிவந்த      பகாலக் 

      குவிவிரல்    மடந்வத     வீவண 

நூல்கபாரப்       புகுந்த     நுண்ணூல் 

       வணிகரும்   கதாவலந்து  மாபதா 

கால்கபாரக்    கரிந்த    காமர ்

      பங்கயப்    பழனம்    ஒதத்ார ்  33 

   

  

பதன்உயர ்   மகர   வீவணத ்

      தீம்சுவவ   இவவள   கவல்வான் 

வான்உயர ்  மதுவக     வாடட்ும் 

      வாரச்ிவலக்    காமன்   ஆகும் 

ஊன்உயர ்   நுதிககாள்    பவலீர ்

        ஒழிகஈங்கு     இல்வல    என்றான் 

கான்உயர ்   அலங்கல்     மாவலக் 

       கடட்ியங்     காரன்     அன்பற 34 

 மறுமுயற்கு     இவரந்்த    பவக 

        மாசுணம்    அவடயப்     படட் 

நிவறமதி      பபான்று     மன்னர ்

       ஒளிகுவறந்து     உருகி    வநய 

அறுபகல்     கழிந்த    பின்வற 

       அந்நகரக்்கு       ஆதி      நாய்கன் 

சிறுவன்ஓர ்    சிங்க     ஏற்வற  

      சீவக    சாமி     என்பான் 35 

   

  

தம்பியும்    பதாழன்     மாரும் 

       தானும்மற்று    எண்ணிச ்  சூழ்ந்து 

கவம்பிய    வீவணப்     பபாருள் 

       கசல்குவம்    யாமும்    முன்பன 

தும்புஅறப்    புதத்ி     பசன 

      கசால்இது    குரவற்கு     என்னக் 

கந்துகற்கு     அவனும்     கசான்னான் 

      அவன்இது     விளம்பி     னாபன  36 

 

 

அண்ணல்யாழ் நரம்வப ஆய்ந்து     மணிவிரல்  தவழ்ந்த   வாறும் 

பண்ணிய   இலயம்   பற்றிப்    பாடிய  வனப்பும்    பநாக்கி 

விண்ணவர ்   வீவண  வீழ்தத்ார ்    விஞ்வசயர ் கனிந்து  பசாரந்்தார ்

மண்ணவர ் மருளின்  மாய்ந்தார ்  சிதத்ரும்   மனதத்ுள்  வவதத்ார ்     37 

   

  

வீழ்மணி  வண்டு   பாய்ந்து   மிதிதத்ிடக்   கிழிந்த    மாவல 

சூழ்மணிக்    பகாடட்ு    வீவணச ்   சுகிரப்ுரி   நரம்பு    நம்பி 
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ஊழ்மணி   மிடறும்    ஒன்றாய்ப்      பணிகசய்த  வாறு   பநாக்கித ்

தாழ்மணித ்  தாம  மாரப்ின்    கின்னரர ்  சாம்பி   னாபர                                        38 

   

  

விண்ணவர ்வியப்ப விஞ்வச    வீரரக்ள்    விரும்பி   ஏதத் 

மண்ணவர ்   மகிழ    வான்கண்     பறவவகமய்ம்   மறந்து  பசார 

அண்ணல்தான்    அனங்கன்   நாணப்    பாடினான்  அரசர ் எல்லாம் 

பண்அவமதத்ு   எழுதப்   படட்     பாவவபபால்   ஆயி     னாபர                           39 

   

  

 

 

பருந்தும்    நிழலும்பபால்    பாடட்ும்    எழாலும் 

திருந்துதாரச் ்  சீவகற்பக    பசரந்்தனஎன்று    எண்ணி 

விருந்தாக   யாழ்பண்ணி   வீவணதான்    பதாற்பான் 

இருந்தாள்  இளம்மயில்பபால்   ஏந்துஇவலபவல்   கண்ணாள்                                

40 

   

  

பகாவத  புறம்தாழக்   குண்டலமும்    கபான்பதாடும் 

காதின்    ஒளிரந்்துஇலங்கக்    காமர ்   நுதல்வியரப்்ப 

மாதர ்   எருதத்ம்      இடம்பகாடட்ி     மாமதுர 

கீதம்    கிவடஇலாள்     பாடத ்    கதாடங்கினாள் 41 

   

  

இவலயார ்   எரிமணிப்பூண்    ஏந்து     முவலயும் 

சிவலயார ்   திருநுதலும்    கசம்பசவல     மூழ்க 

மவலயார ்     இலங்குஅருவி     வாள்பபால     மின்னும் 

கவலயாரத்ீம்    கசால்லினாய்     காணாரக்கால்     பகள்வர ் 42 

   

  

பிவறயார ் திருநுதலும்   பபரமரஉ்ண்   கண்ணும் 

கபாவறயார ்   வனமுவலயும்     பூம்பசவல     மூழ்க 

நிவறவாள்    இலங்குஅருவி     நீள்வவரபமல்     மின்னும் 

கவறபவல்  உண்கண்ணினாய்    காணாரக்கால்   பகள்வர ் 43 

   

  

அரும்புஏர ்  வனமுவலயும்      ஆடுஅவமகமன்     பதாளும் 

திருந்துஏர ்    பிவறநுதலும்     கசம்பசவல      மூழ்க 

கநருங்கார ்      மணிஅருவி      நீள்வவரபமல்      மின்னும் 

கரும்பாரத்ீம்     கசால்லினாய்     காணாரக்கால்   பகள்வர ் 44 

   

  

பண்ஒன்று  பாடல்   அதுஒன்று     பல்வவளக்வக 

மண்ஒன்று   கமல்விரலும்     வாள்நரம்பின்     பமல்நடவா 

விண்நின்று     இயங்கி     மிடறு       நடுநடுங்கி 
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எண்இன்றி     மாதர ்   இவசபதாற்று     இருந்தனபள    45 

   

  

வமயார ் கநடுங்கண்ணாள்   மாமணியாழ்   தான்உவடந்து 

வநயா    நடுநடுங்கா     நனிநாணம்    மீதுஊராப் 

கபாய்யாதுஓர ்    குன்றுஎடுப்பாள்   பபால்கமலிந்து  கபான்மாவல 

கபய்பூங்    கழலாற்குப்     கபண்அரசி     ஏந்தினபள                              46 

 கமல்என்று  சிலம்புஅரற்ற   பமகவலகள்   மின்உமிழ 

நல்ல   கபவடயன்னம்     நாண     அடிஒதுங்கி 

ஒல்கலன்    உயரத்வபம  கசய்ம்மின்     உலகதத்ீர ்

எல்லீரும்   என்பாள்பபால்    ஏந்தல்பமல்   வீழ்ந்தனபள  47 

    

  

கவறு 
 
நாகதத்ுப்  படம்ககாள் அல்குல்  நலம்கிளர ் கசம்கபான்   மாவல 

பமகதத்ுப்  பிறந்துஓர ் மின்னு   மணிவவர  வீழ்ந்த  பதபபால் 

ஆகதத்ுப்   பூடட்ி  வமந்தன்   அடிகதாழுது  இவறஞ்சி   நின்றாள் 

பபாகதத்ு  கநறிவயக்  காடட்ும்  பூமகள்  புணரந்்தது   ஒப்பாள்       

 48 

   

  

கசம்மலர ் அடியும் பநாக்கித ்திருமணி  அல்குல்  பநாக்கி 

கவம்முவலத ்  தடமும்  பநாக்கி  விரிமதி  முகமும்  பநாக்கி 

விம்மிதப்   படட்ு  மாபதா  விழுங்குவான்   பபால   ஆகி 

வமம்மலரத் ்  தடங்கண்  நங்வக  மவரமலரத் ் பதவி என்றான்     

 49 

   

  

பகாவதயும் பதாடும் மின்னக்  குண்டலம்  திருவில்   வீச 

மாதரம்  பாவவ  நாணி   மவழமினின்  ஒசிந்து  நிற்பக் 

காதல்அம்  பதாழி  மாரக்ள்   கருங்கயல் கண்ணி  னாவள 

ஏதம்ஒன்று   இன்றிப்  பூம்படட்ு  எந்திர  எழினி வீழ்தத்ார ்  50 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கம்பராமாயணம் 
 

 வால்ைீகி எழுதிய வடநைாழி இராைாயைத்லத அடிநயாற்ைித் தைிழில் கம்பரால் 

எழுதப்பட்டலையால் இது கம்பராைாயைம் எைப் நபயர் நபற்ைது.  கம்பர் வால்ைீகிலயத் 

தழுவி எழுதிைாலும் தைிழ்ப் பண்பாட்டிற்வகற்பவவ இக்காப்பியத்லதப் பலடத்துள்ளார். இது 

பாைகாண்டம், அவயாத்தியா காண்டம், ஆரைிய காண்டம், கிட்கிந்தா காண்டம், சுந்தரகாண்டம், 

யுத்தகாண்டம் ஆகிய ஆறு காண்டங்கலளயும், 118 படைங்கலளயும் நகாண்ட ைாநபரும் 

காப்பியைாகும். கிட்கிந்தா காண்டத்திலுள்ள வாைிவலதப் படைம் இங்குப் பாடப்பகுதியாக 

லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

கம்பர் 

 கம்பர் காளி வகாயிைில் பூலச நசய்யும் எளிய குடும்பத்தில் வதான்ைியவர்.  இவர் 

பிைந்த ஊர் வசாழொட்டுத் திருவழுந்தூர்.  கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன், கல்வியில் நபரியவன் 

கம்பன், கம்பன் வடீ்டுக் கட்டுத்தைியும் கவிபாடும், கம்பொடன் கவிலதயிற் வபால் கற்வைார்க்கு 

இதயம் களியாவத எைப் பைராலும் பாராட்டப் நபற்ைவர்.  இவர் காைம் கி.பி. 12-ஆம் 

நூற்ைாண்டு. 

 

கிடக்ிந்தாகாண்டம்–வாலிவவதப்படலம் 

வாலி இராமனின் வாளிவயக் காணுதல் 

 

       மும்வமசால் உலகுக்கு  எல்லாம் 

  மூலமந்   திரதவ்த முற்றும் 

தம்வமபய  தமரக்்கு  நல்கும் 

தனிப்கபரும்  பததவ்த தாபன 

இம்வமபய எழுவம  பநாய்க்கும் 

மருந்திவன, ‘இராமன்‘  என்னும் 

கசம்வமபசர ் நாமம்  தன்வனக் 

கண்களின் லதரியக்  கண்டான்.           1   

 

        இராமனது கசயல்நிவனந்து, வாலி நாணி  வருந்துதல்  
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 ‘இல்லறம்   துறந்த  நம்பி, 
எம்மபனாரக்்கு  ஆகத ்   தங்கள் 

வில்லறம்   துறந்த   வீரன், 
பதான்றலால், பவத   நூலில் 

 

 

கசால்லறம்   துறந்தி    லாத 

சூரியன்   மரபும், கதால்வல 

நல்லறம்     துறந்தது‘  என்னா, 
நவகவர,  நாண்உள்   ககாண்டான்.     2 

 

 கவள்கிடும்; மகுடம்    சாய்க்கும்; 

கவடிபடச ்   சிரிக்கும்; மீடட்ும் 

உள்கிடும்; ‘இதுவும்    தான்ஓர ்

ஓங்குஅற   பமா? ‘என்று    உன்னும்; 

முள்கிடும்   குழியில்     புக்க 

மூரிகவம்   களிநல்    யாவன 

கதாள்ககாடும்    கிடந்தது    என்னத,் 
துயரஉ்ழந்து    அழிந்து     பசாரவ்ான்.     3 

 

          வாலியின்முன்பன   இராமன்    வந்து பதான்றுதல் 
 

 ‘இவறதிறம்   பினனால்; என்பன 

இழிந்துபளார ் இயற்வக?   என்னில் 

முவறதிறம்  பினனால்‘   என்று 

கமாழிகின்ற  முகதத்ான்    முன்னர,் 
மவறதிறம்    பாத    வாய்வம 

மன்னரக்்கு    முன்னம்    கசான்ன 

துவறதிறம்    பாமல்    காக்கத ்

பதான்றினான், வந்து    பதான்ற.                  4 

     

இராமலைக் கண்ணுற்ற வாலி   ‘நின்கசயல்   முவறயற்றது‘  எனக்  கூறி  இகழ்தல்  

 

 கண்ணுற்றான்  வாலி,   நீலக் 

காரம்ுகில் , கமலம்   பூதத்ு, 
மண்உற்று   வரிவில்    ஏந்தி, 

வருவபத    பபாலும்    மாவல; 

புண்உற்றது   அவனய    பசாரி 

கபாறிகயாடும்  கபாடிப்ப  பநாக்கி, 
‘எண்உற்றாய்     என்கசய்     தாய்? ‘என்று, 
             ஏசுவான்    இயம்பல்      உற்றான்.       5    
 

  

 ‘வாய்வமயும்   மரபும்     காதத்ு 

மன்உயிர ்  துறந்த      வள்ளல் 

தூயவன்   வமந்த     பன! நீ 

பரதன்முன்    பதான்றி    னாபய; 

தீவமதான்    பிறவரக்    காதத்ுத ்

தான்கசய்தால்    தீங்குஅன்று      ஆபமா? 

தாய்வமயும்    அன்றி    நடப்ும் 
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தருமமும்     தழுவி    நின்றாய்.        6 
 

 குலம்இது; கல்வி     ஈது; 

ககாற்றம்ஈது;  உற்று     நின்ற 

நலம்இது; புவனம்     மூன்றும் 

நாயகம்    உன்னது    அன்பறா? 

வலம்இது;இவ்   உலகம்      தாங்கும் 

வண்வமஈது;  என்றால்    திண்வம 

அலமரச ்   கசய்ய    லாபமா, 
அறிந்திருந்து    அயரந்்து      ளாரப்பால்.    7 

 

 ‘பகாஇயல்   தருமம்    உங்கள் 

குலதத்ுஉதித ்   பதாரக்டக்ு     எல்லாம் 

ஓவியதத்ு     எழுத     ஒண்ணா 

உருவதத்ாய்; உவடவம    அன்பறா? 

ஆவிவய, சனகன்     கபற்ற 

அன்னதவ்த, அமிழ்தின்     வந்த 

பதவிவயப்    பிரிந்த     பின்வன, 
திவகதத்வன     பபாலும், கசய்வக.     8 

 

 ‘அரக்கரஓ்ர ் அழிவு  கசய்து 

கழிவபரல், அதற்கு  பவறுஓர ்

குரக்குஇனதத்ு  அரவசக்    ககால்ல 

மனுகநறி    கூறிற்று    உண்படா? 

இரக்கம்எங்கு   உகுதத்ாய்?   என்பால் 

எப்பிவழ   கண்டாய்?    அப்பா! 

பரக்கழி   இதுநீ    பூண்டால், 
புகவழயார ்   பரிக்கற்    பாலார?்      9  

 

 ‘ஒலிகடல்  உலகம்   தன்னில் 

ஊரத்ரு   குரங்கின்   மாபட 

கலியது   காலம்    வந்து 

பரந்தபதா?    கருவண  வள்ளால்! 

கமலியவர ் பால   பதபயா, 
ஒழுக்கமும், விழுப்பம்   தானும்? 

வலியவர ்   கமலிவு   கசய்தால் 

புகழ்அன்றி   வவசஇன்று  ஆபமா?      10 
 

 ‘கூடட்ுஒரு   வவரயும்   பவண்டாக் 

ககாற்றவ! கபற்ற   தாவத 

பூடட்ிய   கசல்வம்   ஆங்பக 

தம்பிக்குக்    ககாடுதத்ுப்   பபாந்து, 
நாடட்ுஒரு    கருமம்     கசய்தாய்; 

எம்பிக்குஇவ்    அரவச     நல்கி, 
காடட்ுஒரு    கருமம்     கசய்தாய்; 

கருமம்தான்    இதன்பமல்    உண்படா?     11  
 

 ‘அவறகழல்  அலங்கல்  வீரர ்

ஆயவர ்புரிவது, ஆண்வமத ்

துவற‘எனல்  ஆயிற்று   அன்பற? 

கதான்வமயின்  நன்னூற்கு  எல்லாம் 
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இவறவன்நீ, என்வனச ் கசய்தது, 
ஈதுஎனில்,  ‘இலங்வக   பவந்தன் 

முவறஅ(ல்)ல   கசய்தான்‘   என்று 

முனிதிபயா?  முனிவுஇ லாதாய்‘      12 
 

 ‘இருவரப்பார ் எதிரும்  காவல, 
இருவரும்   நல்உற்   றாபர; 

ஒருவரப்மல்  கருவண   தூண்டி, 
ஒருவரப்மல்   ஒளிதத்ு   நின்று, 
வரிசிவல   குவழய   வாங்கி, 
வாய்அம்பு    மருமதத்ு    எய்தல் 

தருமபமா?   பிறிதுஒன்று     ஆபமா? 

தக்கிலது    என்னும்    பக்கம்.       13 
 

 ‘வீரம்  அன்று; விதிஅன்று; கமய்ம்வமயின் 

வாரம்  அன்று;நின்  மண்ணினுக்கு    என்உடல் 

பாரம்  அன்று; பவகஅன்று; பண்புஒழிந்து 

ஈரம்   அன்றுஇது; என்கசய்த   வாறுநீ?     14 
 

 ‘இருவம  பநாக்கிநின்று   யாவரக்்கும்    ஒக்கின்ற 

அருவம   ஆற்றல்அன்  பறாஅறம்   காப்பது? 

கபருவம   என்பதுஇது  என்? பிவழ    பபணல்விடட்ு 

ஒருவம  பநாக்கி   ஒருவற்கு     உதவபலா?     15 
 

 ‘கசயவலச ் கசற்ற  பவககதறு  வான்கதரிந்து 

அயவலப் பற்றித ் துவணஅவமந்   தாய்எனின் 

புயவலப்  பற்றும்அப்   கபாங்குஅரி    பபாக்கிஓர ்

முயவலப்   பற்றுவது   என்ன   முயற்சிபயா?    16 
 

கார்இ யன்ற நிறத்த களங்கம் ஒன்று 
ஊரஇ் யன்ற  மதிக்குஉளது   ஆம்எனச் 
சூரி  யன்மர   புக்கும்ஒர ்    கதால்மறு 

ஆரி  யன்பிறந்து    ஆக்கிவன  ஆம்அபரா!     17 
 

 ‘மற்று  ஒருதத்ன்    வலிந்துஅவற    கூவவந்து 

உற்ற  என்வன   ஒளிதத்ுஉயிர ்   உண்டநீ 

இற்வற   யில்பிறரக்்     கும்‘இகல்    ஏறு‘என 

நிற்றி    பபாலும்?   கிடந்த    நிலதத்ுஅபரா.     18  
 

 ‘நூல்இ  யற்வகயும்  நும்குலதத்ு   உந்வதயர ்

பபால்இ   யற்வகயும்   சீலமும்  பபாற்றவல; 

வாலி   வயப்படுத ்  தாய்அ(ல்)வல; மன்அற 

பவலி  வயப்படுத ்  தாய்விறல்   வீரபன!     19  

 ‘தாரம்  மற்றுஒரு   வன்ககாளத ்  தன்வகயில் 

பார கவம்சிவல   வீரம்    பழிப்பபத! 

பநரும்   அன்று  மவறந்து   நிராயுதன் 

மாரப்ின்   எய்யபவா   வில்இகல்    வல்லபத?    20 
 

வாலியின் கமாழிகளுக்கு இராமன் மறுகமாழி கூறுதல்  
 

 என்று  தானும்   எயிறு    கபாடிபடத ்

தின்று  காந்தி  விழிவழித ்   தீஉக 

அன்றுஅ(வ்)   வாலி  அவனயன   கூறினான்; 

நின்ற   வீரன்   இவனய     நிகழ்தத்ினான்.     21  
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 “பிலம்புக் காய்கநடு  நாள்கபய   ராய்”எனாப் 

புலம்புஉற்று  உன்வழிப்   பபாதல்உற்   றான்தவனக் 

குலம்புக்கு  ஆன்ற   முதியர ்  “குறிக்ககாள்நீ 

அலம்கபான்  தாரவ    பன! அரசு“      என்றலும்.    22  
 

 “வானம்   ஆளஎன்   தம்முவன   வவதத்வன் 

தானும்  மாளக்   கிவளயின்    இறதத்டிந்து 

யானும்   மாள்கவன்; இருந்துஅரசு    ஆள்கிகலன்; 

ஊனம்   ஆன   உவரபகரந்்    தீர“்என      23 
 

 ‘பற்றி  ஆன்ற   பவடதத்வல   வீரரும் 

முற்று   உணரந்்த   முதியரும்    முன்பரும் 

‘இற்றது    உம்அரசு   எய்தவல   பயல்‘என 

ககாற்ற   நன்முடி   ககாண்டதுஇக்    பகாதிலான்.    24  
 

 ‘வந்த  உன்வன  வணங்கி   மகிழ்ந்தனன்; 

“எந்வத! என்கண்   இனதத்வர ்   ஆற்றலால் 

தந்தது    உன்அரசு“   என்று    தரிக்கலான் 

முந்வத    உற்றது    கசால்ல    முனிந்துநீ.                               25 
       

 ‘ககால்லல்  உற்றவன  உம்பிவய; பகாதுஅவற்கு 

இல்வல  என்பது  உணரந்்தும்  இரங்கவல; 

“அல்லல்  கசய்பயல்; உனக்குஅப  யம்;பிவழ 

புல்லல்“  என்னவும்  புல்லவல  கபாங்கினாய்.    26  
 

 ‘ஊற்றம்  முற்றுஉவட  யான்“உனக்கு  ஆரஅ்மர ்

பதாற்றும்“  என்று   கதாழுதுஉயர ்  வகயவனக் 

“கூற்றம்   உண்ணக்  ககாடுப்பன்”என்று   எண்ணினாய்;                 27 

நால்தி  வசக்கும்   புறதவ்தயும்    நண்ணினான்.      
 

 ‘அன்ன  தன்வம  அறிந்தும்  அருளவல; 

பின்ன  வன்இவன்  என்பதும்  பபணவல; 

வன்னி  தான்இடு   சாப    வரம்புவடப் 

கபான்ம   வலக்குஇவன்   நண்ணலின்   பபாகவல;‘   
 28 

 

 ‘ஈரம்  ஆவதும்   இற்பிறப்பு   ஆவதும் 

வீரம்   ஆவதும்   கல்வியின்   கமய்ந்கநறி 

வாரம்   ஆவதும்   மற்றுஒரு   வன்புணர ்

தாரம்   ஆவதும்   தாங்கும்   தருக்குஅபரா.     29  
 

 ‘மறம்தி  றம்பல்  ”வலியம்”   எனாமனம் 

புறம்தி   றம்ப   எளியவரப்்     கபாங்குதல்; 

அறம்தி  றம்பல்  அருங்கடி   மங்வகயர ்

திறம்தி   றம்பல்; கதளிவுஉவட   பயாரக்்குஎல்லாம்.‘   30 
 

 ‘தருமம்  இன்னது   எனும்தவகத ்   தன்வமயும் 

இருவம யும்கதரிந்து  எண்ணவல; எண்ணினால் 

அருவம  உம்பிதன்   ஆரஉ்யிர ்  பதவிவயப் 

கபருவம   நீங்கிவன   எய்தப்   கபறுதிபயா?     31 
 

. ‘ஆத  லானும்    அவன்எனக்கு   ஆருயிரக்் 

காத   லான்என    லானும்நிற்   கடட்கனன்; 

ஏதி   லாரும்   எளியரஎ்ன்   றால்அவர ்
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தீது   தீரப்்பதுஎன்    சிந்வதக்   கருதத்ுஅபரா.     32 
 

இராமன் கூறிய மாற்றங்களுக்கு வாலி எதிரக்மாழி பகரத்ல்  
 

 ‘பிவழதத்  தன்வம   இது‘எனப்    பபரஎ்ழில் 

தவழத்த   வீரன்    உவரகசயத ் தக்கிலாது 

இவழதத்   வாலி‘   இயல்புஅல    இதத்ுவண; 

விவழதத்ி    றம்கதாழில்‘   என்று    விளம்புவான்.    33  
 

 ‘ஐய! நுங்கள்  அரும்குலம்    கற்பின்அப் 

கபாய்இல்   மங்வகயரக்்கு    ஏய்ந்த     புணரச்ச்ிபபால் 

கசய்தி   லன்எவமத ்  பதமலர ்   பமலவன்; 

எய்தின்   எய்தியது   ஆக    இயற்றினான்.     34  
 

 ‘மணமும்  இல்வல  மவறகநறி  வந்தன; 

குணமும்  இல்வல   குலமுதற்கு  ஒதத்ன; 

உணரவ்ு   கசன்றுழிச ்   கசல்லும்   ஒழுக்குஅலால் 

நிணமும்   கநய்யும்   இணங்கிய    பநமியாய்!    35  
 

. ‘கபற்றி  மற்றுஇது; கபற்றதுஒர ்  கபற்றியின் 

குற்றம்  உற்றிகலன்; நீஅது    பகாடியால் 

கவற்றி   உற்றதுஓர ் கவற்றியி    னாய்! ‘எனச ்

கசாற்ற   கசால்தவகக்கு   உற்றது  கசால்லுவான் :    36 
 
 
 
 
 

குற்றமுற்றிபலன்‘என வாலி கூறிய கமாழிகவள இராமன் மறுதத்ு, அவன் 

கசய்தகசயல் குற்றமுவடயபத என்பதவன  வலியுறுதத்ல்  
 

 நலம்ககாள்  பதவரின்  பதான்றி   நவவஅறக் 

கலங்க   லாதுஅற   நல்கநறி    காண்டலின் 

விலங்கு   அலாவம   விளங்கியது; ஆதலான் 

அலங்க   லாரக்்குஇது   அடுப்பதுஅன்று  ஆம்அபரா.   
 37  
 

 ‘கபாறியின்   யாக்வகய   பதா? புலன்    பநாக்கிய 

அறிவின்   பமலதுஅன்   பறாஅறத ்   தாறுதான்? 

கநறியின்  பநான்வமவய  பநரந்ின்று  உணரந்்தநீ 

கபறுதி  பயாபிவழ   உற்றுஉறு  கபற்றிதான்?    38  
 

 ‘மாடு  பற்றி  இடங்கர ் வலிதத்ிடக் 

பகாடு  பற்றிய   ககாற்றவற்   கூயதுஓர ்

பாடு  கபற்ற  உணரவ்ின்   பயதத்ினால் 

வீடு  கபற்ற   விலங்கும்   விலங்கபதா?           39 
 

 ‘சிந்வத  நல்அறத ்  தின்வழிச ்  பசரத்லால் 

வபந்கதா  டிதத்ிரு  வின்பரிவு  ஆற்றுவான் 

கவந்கதா  ழில்துவற  வீடுகபற்று   எய்திய 

எந்வத   யும்எரு   வவக்குஅரசு   அல்லபனா?    40 
   

 ‘நன்று  தீதுஎன்று   இயல்கதரி  நல்அறிவு 

இன்றி  வாழ்வதுஅன்  பறாவிலங்  கின்இயல்? 

நின்ற   நன்கனறி   நீஅறி  யாகநறி 
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ஒன்றும் இன்வமஉன்  வாய்வம   உணரத்த்ுமால்.    41 
 

 ‘தக்க  இன்ன  தகாதன   இன்னஎன்று 

ஒக்க   உன்னலர ்  ஆயின்   உயரந்்துள 

மக்க   ளும்விலங்   பக;மனு   வின்கநறி 

புக்க   பவல்அவ்  விலங்கும்புத ்  பதளிபர.     42  
 

 ‘காலன்  ஆற்றல்   கடிந்த  கணிசச்ியான் 

பாலின்   ஆற்றிய   பதத்ி   பயதத்லால் 

மாலி   னால்தரு    வன்கபரும்    பூதங்கள் 

நாலின்   ஆற்றலும்   ஆற்றுழி   நண்ணினாய்.    43  
 

 பமவ  ரும்தரு  மதத்ுவற   பமவினார ்

ஏவ   ரும்பவத ்  தால்இழிந்    பதாரக்ளும்; 

தாவ   ரும்தவ   ரும்பல    தன்வமசால் 

பதவ   ரும்உளர ்  தீவம    திருதத்ினார.்     44 
 

 ‘இவனயது  ஆதலின்  எக்குலதத்ு   யாவரக்்கும் 

விவனயி  னால்வரும்   பமன்வமயும்   கீழ்வமயும்; 

அவனய   தன்வம   அறிந்தும்   அழிதத்வன 

மவனயின்   மாடச்ி‘  என்  றான்மனு   நீதியான்.    45  

மவறந்து நின்று அம்பு எய்தது  எது கருதி‘  என வாலி  இராமவன   வினாதல் 
 

 அவ்உவர  அவமயக்   பகடட் 

அரிகுலதத்ு    அரசு,    ‘மாண்ட 

கசவ்விபயாய்!  அவனயது      ஆக; 

கசருக்களதத்ு  உருதத்ுஎய்  யாபத 

கவவ்விய  புளிஞர ் என்ன, 
விலங்கிபய   மவறந்து, வில்லால் 

எவ்வியது   என்வன? ‘என்றான்; 

இலக்குவன்   இயம்ப   லுற்றான்.     46 
 

வாலியின் வினாவுக்கு இலக்குவன் விவடபகரத்ல் 
 

 ‘முன்பு, நின்  தம்பி    வந்து 

சரண்புக, முவறஇ(ல்)   பலாவயத் 

“கதன்புலதத்ு  உய்ப்பன்“    என்று 

கசப்பினன்; கசருவில்   நீயும் 

அன்பிவன       உயிருக்கு    ஆகி, 
“அவடக்கலம்  யானும்“     என்றி 

என்பது    கருதி,   அண்ணல் 

மவறந்துநின்று   எய்தது‘    என்றான்.    47 
 

தன்குற்றம்  உணரந்்த வாலி   இராமவனப்  பணிதல்  
 

 கவிக்குலதத்ு  அரசும்   அன்ன 

கடட்ுவர   கருதத்ில்   ககாண்டான்; 

அவியுறு   மனதத்ன்   ஆகி, 
‘அறதத்ிறன்   அழியச ்   கசய்யான் 

புவியுவட   அண்ணல்‘    என்பது 

எண்ணினன்; கபாருந்தி    முன்பன 

கசவியுறு   பகள்விச ்   கசல்வன் 
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கசன்னியின்    இவறஞ்சிச ்   கசான்னான்.    48  
 

 ‘தாய்என  உயிரக்்கு  நல்கி, 
தருமமும், தகவும், சால்பும், 

நீஎன   நின்ற   நம்பி! 

கநறியினின்   பநாக்கும்    பநரவ்ம, 
       நாய்என  நின்ற    எம்பால், 

நவவஅற   உணர    லாபம? 

தீயன   கபாறுதத்ி‘    என்றான் 

சிறியன   சிந்தி   யாதான்.      49  
 

வாலி, இராமனிடம் வரம் பவண்டுதல்  

 

 இரந்தனன்  பின்னும்; ‘எந்வத! 

யாவதும்  எண்ணல்   பதற்றாக் 

குரங்குஎனக்   கருதி, நாபயன் 

கூறிய    மனதத்ுக்   ககாள்பளல்; 

அரந்வதகவம்   பிறவி    என்பநாய்க்கு 

அருமருந்து   அவனய    ஐயா! 

வரம்தரும்      வள்ளால்! ஒன்று 

பகள்‘என    மறிதத்ும்     கசால்வான் :    50 
 

 ‘ஏவுகூர ்  வாளியால்  எய்து,நாய்  அடியபனன் 

ஆவிபபாம்  பவவலவாய்,  அறிவுதந்து   அருளினாய்; 

மூவரநீ்!   முதல்வன்நீ    முற்றும்நீ!  மற்றும்நீ! 

பாவம்நீ! தருமம்நீ!    பவகயும்நீ! உறவும்நீ! ‘    51   
 

 ‘புரம்எலாம்  எரிகசய்பதான்   முதலிபனார ்  கபாருவுஇலா 

வரம்எலாம்   உருவி, என்   வவசஇலா   வலிவமசால் 

உரம்எலாம்  உருவி, என்    உயிரஎ்லாம்    நுகரும்நின் 

சரம்அலால், பிறிதுபவறு    உளதுஅபரா    தருமபம?    52  

  

 “யாவரும் எவவயும்ஆய், இருதுவும்  பயனும்ஆய், 
பூவும்நல்  கவறியும்ஒதத்ு   ஒருவரும்   கபாதுவமயாய்! 

‘யாவன்நீ  யாவது‘என்று  அறிவினார ் அருளினார;் 

தாவுஅரும் பதம்எனக்கு  அருவமபயா?   தனிவமபயாய்!   53  
   

 ‘உண்டுஎனும்  தருமபம  உருவமாய்  உவடயநிற் 

கண்டுககாண்  படன்;இனிக்   காணஎன்  கடகவபனா? 

பண்கடாடுஇன்று  அளவுபம  என்கபரும்   பழவிவனத் 

தண்டபம, அடியபனற்கு   உறுபதம்    தருவபத.     54 

   

 ‘மற்றுஇனி  உதவி  உண்படா? 

வானினும்  உயரந்்த    மானக் 

ககாற்றவ! நின்வன, என்வனக் 

ககால்லிய   ககாணரந்்து, கதால்வலச ்

சிற்றினக்    குரங்கி   பனாடும் 

                             கதரிவுறச ் கசய்த     கசய்வக, 
கவற்றுஅரசு   எய்தி, எம்பி 

வீடட்ுஅரசு   எனக்கு     விடட்ான்.      55 
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 ‘ஓவிய     உருவ! நாபயன் 

உளதுஒன்று    கபறுவது      உன்பால்; 

பூஇயல்   நறவம்     மாந்தி, 
புந்திபவறு      உற்ற     பபாழ்தில், 

தீவிவன    இயற்று     பமனும், 
எம்பிபமல்      சீறி, என்பமல் 

ஏவிய    பகழி     என்னும் 

கூற்றிவன    ஏவல்‘     என்றான்.     56 
 
 

அைகு IV 

 

லபரியபுராணம் 
 

 சபரியபுராணம், பன்ைிரு திருமுலைகளில் பன்ைிரண்டாம் திருமுலையாக விளங்குகிைது.  

இக்காப்பியத்துக்குச் வசக்கிழார் இட்ட நபயர் திருத்நதாண்டர் புராைம் என்பது, இதன் சிைப்பு 

வொக்கி ‘நபரியபுராைம்’ என்று வழங்கப்பட்டது.  சுந்தரர் பாடிய திருத்நதாண்டத் நதாலக, 

ெம்பியாண்டார் ெம்பி இயற்ைிய திருத்நதாண்டர் திருவந்தாதி ஆகிய இரு நூல்கலளயும் 

அடிப்பலடயாகக் நகாண்டு, சிவைடியார்களின் நபருலைகலள விளக்கிக் கூறுவது 

நபரியபுராைம்.  நபரியபுராைத்தில் இரண்டு காண்டங்களும், பதின்மூன்று சருக்கங்களும் 

உள்ளை. பாடப்பகுதியாகிய தடுத்தாட்நகாண்ட புராைம், முதல் காண்டத்தில் இடம் 

நபற்றுள்ளது. 

கசக்கிழார் 

 நபரியபுராைத்லத இயற்ைியவர் வசக்கிழார்.  இவரது இயற்நபயர் அருண்நைாழித்வதவர் 

என்பதாகும்.  இவர் நதாண்லட ொட்டிலுள்ள குன்ைத்தூரில் வவளாளர் ைரபில் வசக்கிழார் 

குடியில் வதான்ைியவர்.  இவருலடய காைம் கி.பி. பன்ைிரண்டாம் நூற்ைாண்டு.  வசக்கிழார் 

இரண்டாம் குவைாத்துங்கன் என்னும் வசாழ ைன்ைைின் முதைலைச்சராவார். உைாபதி 

சிவாச்சாரியர் வசக்கிழார் புராைம் எழுதிப் நபரியபுராை ஆசிரியலரச் சிைப்பித்துள்ளார்.   

ைகாவித்துவான் ைீைாட்சிசுந்தரம்பிள்லள தாம்பாடிய வசக்கிழார்பிள்லளத் தைிழ் என்னும் 

நூைில் வசக்கிழாரின் சிைப்புகலளப் பாராட்டியுள்ளார். 

 

முதற்காண்டம் 
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தடுத்தாடக்காண்ட புராணம் 

 ‘கண்கள்எண் இலாத பவண்டும் காவளவயக் காண’ என்பார ்

‘கபண்களில்  உயர  பநாற்றாள்  சடங்கவி  பபவத’  என்பார ்

‘மண்களி  கூர வந்த  மணம்கண்டு  வாழ்ந்பதாம்’ என்பார ்

பண்களில் நிவறந்த  கீதம்  பாடுவார;் ஆடு   வாரக்ள்.                          1 

 

 

 

. ‘ஆண்தவக அருளின் பநாக்கின் கவள்ளதத்ுள் அவலந்பதாம்’ என்பார ்

‘தாண்டிய பரியும் நம்பால்  தகுதியின் நடந்தது’ என்பர ்

‘பூண்தயங்கு இவபன காணும்  புண்ணிய மூரத்த்ி’ என்பார ்

ஈண்டிய மடவார ்கூடட்ம் இன்னன இவசப்பச ்கசன்றார.்                       2 

 

 வருமணக் பகாலதத்ு எங்கள்  வள்ளலார ்கதள்ளும் வாசத ்

திருமணப் பந்தர ்முன்பு  கசன்றுகவண் சங்கம் எங்கும் 

கபருமவழக் குலதத்ின் ஆரப்்பப்  பரிமிவச இழிந்து பபணும் 

ஒருமணத ் திறதத்ின் ஆங்கு  நிகழ்ந்தது கமாழிபவன், உய்ந்பதன்.             3 

 

. ஆலும்மவற  சூழ்கயிவல  யின்கண்அருள்  கசய்த 

சாலும்கமாழி  யால்வழித  டுதத்ுஅடிவம  ககாள்வான், 
பமல்உற எழுந்துமிகு  கீழ்உற அகழ்ந்து, 
மாலும்அய  னுக்கும்அரி  யாரஒ்ருவர ் வந்தார ்                                                                    

4 

 

 கண்இவட கரந்தகதிர ் கவண்படம்எ  னசச்ூழ் 

புண்ணிய  நுதல்புனித   நீறுகபாலிவு   எய்தத் 

தண்மதி  முதிரந்்துகதிர ்  சாய்வதுஎன   மீபத 

கவண்நவர  முடிதத்து   விழுந்துஇவடச   ழங்க 5 

 

. காதில்அணி  கண்டிவக  வடிந்தகுவழ    தாழச ்

பசாதிமணி   மாரப்ின்அவச  நூலிகனாடு   பதாளின் 

மீதுபுவன   உதத்ரிய    கவண்துகில்    நுடங்க 

ஆதபம்   மவறக்குவட   அணிக்கரம்    விளங்க. 6 

 

 பண்டிசரி    பகாவண   உவடப்பழவம   கூரக் 

ககாண்டதுஓர ்  சழங்கல்உவட   ஆரந்்துஅழகு    ககாள்ள 

கவண்துகி   லுடன்குவச   முடிந்துவிடு    பவணுத ்

தண்டுஒருவக   ககாண்டுகழல்    தள்ளுநவட    ககாள்ள. 7 

 

 கமாய்தத்ுவளர ்   பபரஅ்ழகு    மூதத்வடி     பவபயா? 

அதத்வகய    மூப்புஎனும்    அதன்படிவ     பமபயா? 

கமய்தத்கநறி    வவதிகம்    விவளந்தமுத    பலபயா? 

இதத்வகய    பவடம்என    ஐயம்உற     எய்தி. 8 

 

 வந்து, திரு மாமவற   மணதக்தாழில்   கதாடங்கும் 

பந்தரஇ்வட    நம்பிஎதிர ்   பன்னுசவப   முன்நின்று 

‘இந்தகமாழி    பகண்மின்எதிர ்   யாவரக்ளும்’    என்றான் 

முந்வதமவற    ஆயிரம்    கமாழிந்ததிரு    வாயான். 9 
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 என்றுஉவரகசய்   அந்தணவன   எண்இல்மவற    பயாரும் 

மன்றல்விவன   மங்கல    மடங்கல்அவன    யானும் 

நன்றுஉமது    நல்வரவு   நங்கள்தவம்’    என்பற 

‘நின்றதுஇவண்    நீரக்மாழிமின்     நீரக்மாழிவது    என்றார.்                    10 

 

 பிஞ்ஞகனும்   நாவலர ்  கபருந்தவகவய   பநாக்கி, 
‘என்இவடயும்   நின்இவடயும்   நின்றஇவச   வால்யான் 

முன்உவடயது   ஓரக்பரு   வழக்கிவன     முடிதப்த 

நின்உவடய    பவள்வியிவன   நீமுயல்தி’    என்றான். 11 

 

 கநற்றிவிழி    யான்கமாழிய   நின்றநிகர ்  இல்லான், 
‘உற்றதுஓர ் வழக்குஎன்இவட   நீஉவடயது    உண்படல், 
மற்றது   முடிதத்லது    யான்வதுவவ    கசய்பயன்;  

முற்றஇது     கசால்லுக’என, எல்வலமுடிவு    இல்லான்.                       12 

 

 ‘ஆவதுஇது   பகண்மின்மவற    பயார!் என்அடி   யான்இந் 

நாவல்நகர ்  ஊரன்;இது   நான்கமாழிவது’   என்றான் 

பதவவரயும்   மால்அயன்   முதல்திருவின்    மிக்பகார ்

யாவவரயும்   பவறுஅடிவம    யாஉவடய   எம்மான்.                            13 

 

 என்றான்  இவறபயான்; அதுபகட ் டவர,் எம் மருங்கும் 

நின்றார ் இருந்தார‘்  இவன்என் நிவனந்தான்ககால்’  என்று 

கசன்றார,் கவகுண்டார,் சிரிதத்ார,் திருநாவ லூரர ்

‘நன்றால் மவறபயான்  கமாழி’என்று  எதிரப்நாக்கி   நக்கார.்                    14 

 

 நக்கான்  முகம்பநாக்கி  நடுங்கி  நுடங்கி    யாரக்்கும் 

மிக்கான், மிவசஉத ் தரியதத்ுகில்   தாங்கி   பமல்கசன்று, 
‘அக்காலம் உன்தந்வத  தன்தந்வத  ஆள்ஓவல  ஈதால், 
இக்கா ரியத்லத  நீஇன்று சிரித்ததுஎன்?  ஏட! என்ை      15 

 

 மாசுஇலா மரபில் வந்த  வள்ளல்பவ  தியவன  பநாக்கி 

பநசம்முன்  கிடந்த   சிந்வத   கநகிழ்சச்ியால்  சிரிப்பு  நீங்கி 

‘ஆசுஇல்அந்  தணரக்ள்   பவறுஓர ்  அந்தணரக்்கு   அடிவம   ஆதல் 

பபசஇன்று உன்வனக் பகடப்டாம்  பிதத்பனா மவறபயாய்?” என்றார.்             16 

 

. ‘பிதத்னும்  ஆகப் பின்னும்   பபயனும்  ஆக,  நீஇன்று 

எதத்வன  தீங்கு  கசான்னால்  யாதும்மற்று   அவற்றால்   நாபணன்; 

அதத்வனக்கு  என்வன   ஒன்றும்   அறிந்திவல   ஆகில்    நின்று 

விதத்கம்  பபச   பவண்டாம்; பணிகசய   பவண்டும்’   என்றார.்                    17 

 

 கண்டதுஓர ் வடிவால்   உள்ளம்  காதல்கசய்து  உருகா  நிற்கும் 

ககாண்டதுஓர ் பிதத்  வாரத்வ்த   பகாபமும்  உடபன   ஆக்கும் 

உண்டுஓரஆ்ள்  ஓவல என்னும்   அதன்உண்வம  அறிபவன்  என்று 

கதாண்டனார ்‘ஓவல காடட்ு’  என்றனர ்துவணவ னாவர.                       18 

 ‘ஓவலகாடட்ு’ என்று  நம்பி  உவரக்க,‘நீ   ஓவல காணற் 

பாவலபயா?  அவவமுன் காடட்ப்  பணிகசயற் பாவல’ என்ற 
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பவவலயில் நாவ லூரர ்கவகுண்டுபமல் விவரந்து  கசன்று 

மால்அயன்  கதாடரா  தாவன  வலிந்துபின்  கதாடர  லுற்றார.்                  19 

 

 ஆவணம்  பறிக்கச ் கசன்ற  அளவினில்  அந்த  ணாளன் 

காவணதத்ு  இவடபய  ஓடக்  கடிதுபின்  கதாடரந்்து   நம்பி 

பூவணத ் தவவர  உற்றார;் அவரஅ்லால் புரங்கள் கசற்ற 

ஏவணச ்சிவலயி  னாவர யாரக்தாடரந்்து  எடட்  வல்லார?்                      20 

 

 மவறகள்ஆ  யினமுன்  பபாற்றி  மலரப்்பதம்  பற்றி  நின்ற 

இவறவவனத ் கதாடரந்்து  பற்றி  எழுதும்ஆள் ஓவல  வாங்கி. 

அவறகழல்  அண்ணல்‘  ஆளாய்  அந்தணர ் கசய்தல்   என்ன 

முவற’எனக்  கீறி  இடட்ார;் முவறஇடட்ான்  முடிவி  லாதான்.                   21 

 

 அருமவற  முவறயிடட்ு  இன்னும்  அறிவதற்கு  அறியான்  பற்றி. 

‘ஒருமுவற  முவறபயா?  என்ன  உவழநின்றார ் விலக்கி  “இந்தப் 

கபருமுவற  உலகில்  இல்லா  கநறிககாண்டு  பிணங்கு  கின்ற 

திருமவற  முனிவ  பர! நீர ் எங்குஉளரீ ் கசப்பும்?”  என்றார.்                      22 

 

 என்றலும்  நின்ற ஐயர‘்    இங்குபளன்  இருப்பும்  பசயது 

அன்று;இந்த   கவண்கணய்  நல்லூர.் அதுநிற்க அறதத்ுஆறு  இன்றி 

வன்திறல் கசய்துஎன் வகயில்    ஆவணம் வலிய வாங்கி 

நின்றுஇவன் கிழிதத்ுத ்தாபன   நிரப்பினான் அடிவம’ என்றான்.                  23 

 

 குவழமவற  காதி  னாவனக்  பகாதுஇல்ஆ  ரூரர ்  பநாக்கிப் 

‘பவழயமன் றாடி பபாலும்  இவன்’என்று  பண்பின்  மிக்க 

விவழவுறு மனமும் கபாங்க   ‘கவண்கணய்நல் லூரா பயல்உன் 

பிவழகநறி வழக்வக ஆங்பக    பபசநீ பபாதாய்’ என்றார.்                        24 

 

 பவதியன்  அதவனக் பகடட்ு   ‘கவண்கணய்நல்  லூரி பலநீ 

பபாதினும்  நன்று; மற்றப்   புனிதநான்  மவறபயார ் முன்னர ்

ஆதியில்  மூல ஓவல   காடட்ி,நீ  அடிவம  யாதல் 

சாதிப்பன்’ என்று  முன்பன  தண்டுமுன்  தாங்கிச ் கசன்றான்.                    25 

 

 கசல்லும்மா  மவறபயான்  தன்பின்  திரிமுகக்  காந்தம்  பசரந்்த 

வல்இரும்பு  அவணயு  மாபபால், வள்ளலும் கடிது   கசன்றார;் 

எல்வலயில் சுற்றத ்தாரும்    ‘இதுஎன்னாம்’  என்று  கசல்ல 

நல்லஅந்  தணரக்ள்  வாழும்   கவண்கணய்நல்   லூவர  நண்ணி.                26 

 

 பவதபா  ரகரின்  மிக்கார ் விளங்குபப  ரவவமுன்   கசன்று 

நாதன்ஆம் மவறபயான் கசால்லும்  ‘நாவலூர ் ஆரூ  ரன்தான் 

காதல்என் அடியான் என்னக்  காடட்ிய  ஓவல  கீறி, 
மூதறி  வீர!்முன்  பபாந்தான்; இதுஎன்றன்  முவறப்பாடு’  என்றான்.                27 

 

 அந்தணர ்அவவயில் மிக்கார ் ‘மவறயவர ்அடிவம ஆதல் 

இந்தமா நிலதத்ில் இல்வல;  என்கசான்னாய்?  ஐயா!  என்றார;் 

‘வந்தவாறு  இவசபவ அன்பறா?   வழக்குஇவன் கிழிதத் ஓவல 

தந்வததன் தந்வத பநரந்்தது’  என்றனன் தனியாய் நின்றான்.                     28 

 

 ‘இவசவினால்  எழுதும் ஓவல  காடட்ினான்  ஆகில் இன்று 
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விவசயினால் வலிய வாங்கிக்  கிழிப்பது  கவற்றி ஆபமா? 

தவசஎலாம்  ஒடுங்க  மூதத்ான்  வழக்கிவனச ் சாரச ்  கசான்னான் 

அவசவுஇல்ஆ ரூரர ்எண்ணம்   என்?’என்றார ் அவவயில்  மிக்கார.்               29 

  

 ‘அவனதத்ுநூல்  உணரந்்தீர!் ஆதி வசவன்என்று அறிவீர ்என்வனத் 

தனக்குபவறு அடிவம என்றுஇவ் அந்தணன் சாதித ்தாபனல் 

மனதத்ினால் உணரத்ற்கு எடட்ா  மாவயஎன் கசால்லு பகன்யான்? 

எனக்குஇது கதளிய ஒண்ணாது’ என்றனன் எண்ணம் மிக்கான்.                  30 

 

 அவ்வுவர அவவயின் முன்பு நம்பியா ரூரர ்கசால்லச ்

கசவ்விய மவறபயார ்நின்ற திருமவற முனிவய பநாக்கி 

‘இவ்வுல கின்கண் நீரஇ்ன்று  இவவரஉன் அடிவம என்ற 

கவவ்வுவர எம்முன்பு ஏற்ற  பவண்டும்’என்று  உவரதத்ு மீண்டும்.                31 

 

 ‘ஆடச்ியில் ஆவ ணதத்ில்  அன்றிமற்று அயலார ் தங்கள் 

காடச்ியில் மூன்றில் ஒன்று காடட்ுவாய்’  என்ன. ‘முன்பன 

மூடச்ியில்  கிழிதத் ஓவல  படிஓவல மூல ஓவல 

மாடச்ியில் காடட்  வவதப்தன்’   என்றனன்  மாவய வல்லான்.                    32 

 

 ‘வல்வலபயல் காடட்ுஇங்கு’  என்ன, மவறயவன்  ‘வலிகசய்   யாமல் 

கசால்லநீர ் வல்லீர ் ஆகில்    காடட்ுபவன்’   என்று   கசால்லச ்

‘கசல்வநான்  மவறபயாய்! நாங்கள்   தீங்குஉற   ஒடப்டாம்   என்றார;் 

அல்லல்தீரத்த்ு  ஆள   நின்றான் ஆவணம்  ககாண்டு  கசன்றார.்                  33 

 

 இருள்மவற  மிடற்பறான்  வகயில்  ஓவலகண்டு  அவவபயார ்  ஏவ 

அருள்கபறு  கரணத ் தானும்   ஆவணம்  கதாழுது    வாங்கிச ்

சுருள்கபறு   மடிவய  நீக்கி   விரிதத்னன்; கதான்வம   பநாக்கித ்                                        

கதருள்கபறு  சவவபயார ் பகடப்  வாசகம்  கசப்பு   கின்றான்.           34 

 

 ‘அருமவற  நாவல்  ஆதி  வசவன்ஆ  ரூரன்  கசய்வக 

கபருமுனி  கவண்கணய்  நல்லூரப்்  பிதத்னுக்கு  யானும்  என்பால் 

வருமுவற  மரபு பளாரும்  வழிதக்தாண்டு  கசய்தற்கு ஓவல 

இருவமயால்  எழுதி  பநரந்்பதன்; இதற்குஇவவ  என்எ  ழுதத்ு.                    35 

 வாசகம்  பகடட்  பின்னர ்  மற்றுபமல்   எழுதத்ுஇட ் டாரக்ள் 

ஆசுஇலா  எழுதவ்த   பநாக்கி  ‘அவவஒக்கும்’   என்ற  பின்னர ்

மாசுஇலா  மவறபயார ்‘ஐயா!   மற்றுஉங்கள்  பபர  னாரத்ம் 

பதசுவட  எழுதப்த  ஆகில்  கதளியப்பாரத்த்ு  அறிமின்  என்றார.்                   36 

 

 அந்தணர ்கூற ‘இன்னும்  ஆள்ஓவல  இவபன  காண்பான் 

தந்வததன்  தந்வத  தான்பவறு  எழுதுவகச ்சாதத்ுஉண்  டாகில், 
இந்தஆ வணதத்ி பனாடும்  எழுதத்ுநீர ் ஒப்பு  பநாக்கி 

வந்தது  கமாழிமின்’  என்றான்    வலியஆட ் ககாள்ளும்   வள்ளல்.                 37 

 

 திரண்டமா  மவறபயார ் தாமும்  திருநாவ  லூரர ்  பகாமுன் 

மருண்டது  கதளிய  மற்வற  மவறயவன்  எழுதத்ால்  ஓவல 

அரண்தரு  காப்பில்  பவறுஒன்று  அவழதத்ுஉடன்  ஒப்பு   பநாக்கி 

இரண்டும்ஒதத்ு  இருந்தது   என்பன! இனிசக்சயல்   இல்வல’   என்றார.்            38 

 

 ‘நான்மவற  முனிவ   னாரக்்கு   நம்பிஆ   ரூரர!்  பதாற்றீர;் 
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பான்வமயின்    ஏவல்  கசய்தல்   கடன்என்று  பண்பில்   மிக்க 

பமன்வமபயார ் விளம்ப நம்பி  ‘விதிமுவற   இதுபவ   ஆகில் 

யான்இதற்கு   இவசபயன்   என்ன   இவசயுபமா’  என்று  நின்றார.்                  39 

 

 திருமிகு  மவறபயார ் நின்ற   கசழுமவற  முனிவய   பநாக்கி, 
‘அருமுனி!  நீமுன் காடட்ும்   ஆவணம்   அதனில்   எங்கள் 

கபருவமபசர ்   பதிபய  ஆகப்   பபசியது  உமக்குஇவ்   ஊரில் 

வருமுவற மவனயும்  நீடு  வாழ்க்வகயும்  காடட்ுக’   என்றார.்                     40 

 

 கபாருவரும்  வழக்கால்  கவன்ற   புண்ணிய  முனிவர ் ‘என்வன 

ஒருவரும்  அறியீர ் ஆகில்   பபாதும்’என்று   உவரதத்ுச ்  சூழ்ந்து 

கபருமவற  யவரக்ு  ழாமும்   நம்பியும்   பின்பு    கசல்லத் 

திருவருட்   டுவறபய  புக்கார ்கண்டிலர;் திவகதத்ு  நின்றார.்                      41 

 

 எம்பிரான் பகாயில் நண்ண இலங்குநூல்  மாரப்ர ் ‘எங்கள் 

நம்பரத்ம்  பகாயில்  புக்கது   என்ககாபலா?’   என்று  நம்பி 

தம்கபரு  விருப்பி  பனாடு   தனிதக்தாடரந்்து   அவழப்ப மாபதாடு 

உம்பரின்  விவடபமல்  பதான்றி  அவரத்மக்கு  உணரத்த்  லுற்றார.்                    42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சீறாப்புராணம் 

 

 இசுைாைியத் தைிழ் இைக்கியங்களில் தலைசிைந்ததாகிய சீைாப்புராைம் 

உைறுப்புைவரால் இயற்ைப்பட்டது.  ‘சீைா’ என்ை நசால் ‘சீைத்’ என்ை அரபுச் நசால்ைின் 

திரிபாகும்.   இச்நசால்ைின் நபாருள், வாழ்க்லக வரைாறு என்பது.  இந்நூல் முகம்ைது 

ெபியின் வரைாற்ைிலை 3 காண்டங்கள், 92 படைங்களில் சிைப்பாக எடுத்துலரக்கிைது.  

ெபிகள்ொயகம் அவர்களின் வாழ்க்லகலயக் கருப்நபாருளாகக் நகாண்டு காப்பிய 

இைக்கைங்கள் அலைத்தும் ஒருங்வக அலையப் நபற்று சிைந்து விளங்குகிைது சீைாப்புராைம். 

இந்நூைின் அரபுொட்டு வருைலையில் தைிழகத்லதக் காைமுடிகிைது.  நைக்காெகரம் 

ைதுலரெகலரப் வபாைவவ வருைிக்கப்படுகிைது.   இவ்வாறு இந்நூைின் வழி உைறுப்புைவரின் 

தைிழ்ொட்டுப் பற்ைிலை உைர்ந்துநகாள்ள முடிகிைது. 
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நுபுவ்வத்துக் காண்டத்திலுள்ள சலதக்கட்டிலயப் நபண்ணுருவலைத்த படைம் இங்குப் 

பாடைாக அலைந்துள்ளது. 

உமறுப்புைவர் 

 உைறுப்புைவர் இசுைாைிய தைிழ்ப்புைவர்களுள் முதன்லையாைவர். ெறுைைப் 

நபாருட்கலள விற்று வாழ்ந்த நசய்யது முகம்ைதுஅைி என்பவரின் புதல்வர் ஆவார்.  

கடிலகமுத்துப் புைவரிடம் தைிழ் பயின்ைார். எட்லடயபுர சைஸ்தாைப் புைவராக விளங்கியவர்.  

வள்ளல் சீதக்காதியின் ஆதரவில் இக்காப்பியத்லத இயற்ைிைார்.   இசுைாைியக் கம்பர் எைப் 

வபாற்ைப்படுபவர்.  இவரது காைம் கி.பி.17-ஆம் நூற்ைாண்டு ஆகும். 

நுபுவத்துக் காண்டம் 
 

சவதக்கடட்ிவயப் கபண்ணுருவவமத்த  படலம் 
 

 மருமலர ் சுமந்து  பதன்வழிந்    கதாழுகு 

       மணிப்புய   முகம்மது   நபியுந் 

கதரிதருந்  தீனி   கனறிமுவற    யவருஞ் 

       சிந்வதயிற்   களிப்கபாடுஞ்   சிறப்ப 

அரியகமய்ப்  கபாருவள  முவறமுவற  வணங்கி 

       அற்வறயிற்   கடன்கழித ்  தமரர ்

 

 

திருவடி   பரவத ்   தம்முயி    ரவனய 

        கசல்வபரா   டுவறந்திடுங்   காவல.      1  
 

 பூரணக்  களபக்  கனதன  மடவார ்

        கபாருதிவரக்   கவரிகா   லவசப்ப 

வாரணி    முரசம்   அதிரத்ரச ்  சீறு 

        மடங்கலின்  ககாடிமுனம்   குலவ 

வாரணத ்  தவலவர ்  மருங்கினிற்   பிரியா 

        தரசரக்   ளுடன்வரத ்   கதாவலயாக் 

காரணக்    குரிசில்   முகமதி     னிடதத்ில் 

       வந்தனன்     ஹபீகபனு      மரசன்.      2  
 

 கசம்மலரப்்  பததத்ில்   கவண்கதிர ்  குலவுஞ் 

      கசழுமணி     முடிசிரஞ்    பசரத்த்ித ்

தம்மினத ்  தவரக்    ளுடன்சலா  முவரதத்ுத ்

       தக்கபதா   ரிடதத்ுநின்    றவவன 

வம்கமனத ்   திருவா     யுவரயருள்   ககாடுதத்ு 

      முகம்மது    மருங்கினி    லிருதத்ி 

கவம்வமயி   னமுதக்    கனிகயனுங்    கலிமா 

      விளம்புக    கவனவிரித ்    துவரதத்ார.்      3  
 

 நன்கறனப்   புகழ்ந்து     மனங்களித ்  கதழுந்து 
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       நரபதி  திமஷ்கினுக்   கரசன் 

கவன்றிககா    ளரபச    யினகமாரு     வசனம் 

        வினவுதல்   பவண்டுகமன்     னிடதத்ி 

கலன்றவ   னுவரப்ப   முகம்மது     நபியு 

        மின்புறு   முறுவல்ககாண்    டினிதாய்த ்

துன்றுகமன்   மனதத்ிற்    கறரிந்ததுன்  மகடன் 

         கறால்விவன   கதளிப்பதற்  ககன்றார.்      4  
 

 ஆண்டவக  யுவரதத்   புதுகமாழி   நறுந்பத 

          னகதத்ினிற்   புகுந்துடல்   களிதத்ு 

பவண்டுநற்   பதவி   பவடதத்னன்   சிறிபயன் 

         விவளதத்ிடும் பவக்கடல் கதாவலதப்தன் 

காண்டகாப்   புதுவம   யவனதவ்தயுந்    கதரிந்பதன் 

         கடிகம    ழணிமலரப்்    பததவ்தத் 

தீண்டவும்    கபற்பற    னினியரும்     கபாருகளான் 

        றிவலகயன    வுவரதத்னன்    றிறபலான்.                 5    
     

 புதியவன்  றூதர ் முகம்மதுந்   திமஷ்வகப் 

       புரந்திடு  மருந்தவத ் தவனு 

மதுரகமன்   கமாழியா   லளவளா   யுளங்கள் 

      மகிழ்ந்தினி   திருக்குமக்  காவல 

ககனிழிந்  தரிய   கபருஞ்சிவற    கயாடுக்கிக் 

      கடிதினிற்   கண்ணிவமத ்   திடுமுன் 

கசகதலத ்  துவறந்த   நபியிடதத்ு   வந்தார ்  

      கதரிமவற   ககாடுஜிபு  ரபீல.      6  
  
 

 மருங்கினி  கலவரக்்குந்   பதான்றிடா   துவறந்து 

        வல்லவன்  சலாகமடுத ்   தியம்பிப் 

கபருங்குலம்    விளக்கு   முகம்மவத    பநாக்கிப் 

        பிறழ்ந்துருத ்   பதான்றிலாத ்   தவசவய 

கநருங்குகவண்     ககாடிக்கஃ   பாவிடத ்   பதகி 

        நிவரமயிரப்்     பபாரவ்வயான்    மூடி 

யருங்கதிரக்்    கலசத ்    தாபுஸம்    ஸதத்ி 

        னரியநீர ்   கரங்ககாடு   கதளிதப்த.      7  
 

 இவறவவன   பநாக்கித ்  துஆவிரந்   தினிபர 

       லிலங்குருத ்   பதான்றுகமன்    றிவசதத்ுச ்

சிவறநிறந்    பதான்றா    தமருல   கதனில் 

        ஜிபுறயீ    பலகிய     பின்னர ்

கவறநிறங்    குலவுஞ்    கசழுங்கதிர ்  வடிபவற் 

       கரதல    முகம்மது    நயினா 

ரவறமுர    சதிரத ்   திமஷ்கிவற    யவனு 

       கமழுந்தன   ரரியகஃ      பாவில்.       8  
 

 வானவ   ரிவறபயா   னருடப்டி   யவமதத் 

       மக்கமா   நகரியி    னாப்பண் 

கானலர ்  கபாதுளுங்   ககுபதத்ுல்   லாவிற் 

        கடிமதிட ்  புறதக்தாரு   பாலில் 

தீனவ   ருடனு   மணிகபற    விருந்து 

        கசவ்வியன்   ஹபீபிவன     பநாக்கி 

யீனமற்   றுனது    மககவனுந்    தவசவய 

          யிவண்ககாடு   வருககவன்     றிவசதத்ார.்     9  
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 அந்தநன்  கமாழிபகட ்  டடற்பவட    மாலிக் 

         கருளிய    ஹபீகபனு   மரசன் 

சிந்வதயிற்   களிதத்ு   மருங்குநின்   றவவரத ்

          திண்ணிய   தவசயிவனக்   ககாணரக்கன் 

றுந்திட   வுவரப்ப   பவாடினர ்  சிலவ 

          ருறுகபாருட ்  கபாதிந்கதனப்   கபாதிந்து 

தந்தகபட ் டகதத்ி    கனாடுகமடுத ்  துவந்தார ்

          தனுவிடு   சரதத்ினுங்    கடிதின்.      10  
  

 முன்னுறப்பணிதத்கபடட்கதத்ிருந்த 

          முதிரத்வசக்கடட்ிவயகயடுதத்ு 

மன்னியகுரிசின்முகம்மதுநபிமுன் 

          வவதத்னரச்ுரிகுழற்கருங்கண் 

மின்கனனப்பிறழுமடந்வதயருடனும் 

            விரிதிவரப்பசுங்கடலவனய 

வந்நகரம்ாக்களவனவரும்விவரவி 

           னடுதத்திசயித்திடவன்பற.       11  
 

 கடல்கிடந்  துடுதத்  கபரும்புவி   யிடதத்ிற் 

          கண்டறி   யாப்கபருங்   காடச்ி 

மடலவிழ்    கமல    வாவிசூழ்     திமஷ்கு 

          மன்னவன்     மககவனப்     பிறந்து 

மிடலுறுங்     கதிரவ்ாண்    முகம்மது   கபாருடட்ால் 

          விவளக்குங்கா   ரணதத்ினுக்   கிருந்த 

வுடகலனுந்    தவசத   னுயிரலா    திவயந்பதா 

         ருறுப்கபனும்   வடிவுகபற்    றிலபவ.       12       
 

 கபாருந்துறுங்  குறிப்கபான்   றணுவினு   மிலதாய்ப் 

        கபாருவறும்   புதுவமயி    கனதிரி 

னிருந்தவத ்  தவசவய   முகம்மது    பநாக்கி 

      யிவறயவ  னருகளனக்   குறிதத்ுத ்

திருந்துற   மயிரின்    பபாரவ்வயிற்    பபாரத்த்ுச ்

      கசங்கரத ்  தரியநீ   பரந்தி 

மருந்தினு   மமர   ரமுதினுஞ்   சிறப்ப 

       மகிழ்கவாடுந்   கதளிதத்ுநின்   றனரால்.     13  
 

 மணிகயனச ் சிறந்து   மலரின்கமன்  வமயவா 

       மவழசக்சழுங்   கரங்கவள   பயந்தி 

யணிதரப்   பபாற்றிக்   கனிந்தற    கநகிழ்ந்த 

       வகதத்ினி  லரியநா   யகவனத ்

தணிவிலா  துயரத்த்ிப்   பலபல   புகழாற் 

       சாற்றிநன்    கனறிமுவற    தவறாப் 

பணிபணிந்  திரந்தார ்   தீனிவல   நிறுதத்ும் 

      பதுமகமன்   பதமுகம்    மதுபவ.       14 
  
 

 பூதலத ்  கதவரக்்கு    மவறகநறி   புதுக்கிப் 

      கபாருவருஞ்   சுவனநாட   ளிப்பத ்

தூகதன   வுதிதத்   முகம்மதின்   துஆவவத ்

      துய்யவ    னுறக்கபூ   லாக்கப் 

பாதகக்  குபிரர ் மனம்பவத  பவதப்பப் 

      பலன்படாப்   கபருந்தவசத ்  திரடச்ி 

தீதறத ்   பதான்று  மவயவஞ்   சிறப்பத ்

     கதரிவவயின்    றிருவுரு    கவடுதத்.      15   
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 வரியிவழ   மயிரப்்பபா    ருவவகயனுங்    கரிய 

      வல்லிரு   ளிவடகயழு    மதிபபால் 

விரிகடற்   கபருநீ   ருண்டுசூ    லுவளந்த 

      விசும்பிவட  யுதிதத்மின்  குலம்பபா 

லரியின   நறவுண்  டலம்புகுங்   குமதத்ா 

      ரணிபுய  முகம்மதின்   கலிமாத ்

கதரிதரப்   பவள   விதழ்திறந்    பதாதிச ்

      கசறிதரு   மவவயிடத ்  கதழுந்தாள்.      16 
  
 

 விண்ணகத ்  தரம்வபக்   குலதத்ினும்   வடிவாய் 

      விரிகடன்  மகளினும்   வியப்பாய் 

மண்ணகத ்  துவறயு   கமழுவவகப்   பருவ 

      மடந்வதய    ரணிந்திடு    மணியாய்க் 

கண்ணினுக்    கடங்கா   தழகிவனச ்  சுமந்த 

      கனியுரு    கவடுதத்காட ்   சியதாய்ப் 

கபண்ணலங்   கனிந்து    நலகனழில்    பிறங்கப் 

      கபருநிலத ்  கதழுந்துநின்   றனபள.      17 
  
 

 மங்குலிற் கபருகி   விடதத்ினுங்   கருகி 

       வரியற   லினுமினு    மினுதத்ுத ்

தங்கிய   யிதழித ்   திரளினுந்    திரண்டு 

       வசவலத ்  கதாடரினுந்   தவழதத்ுக் 

ககாங்குறக்   குழன்று    கநறிதத்ுவாரந்்   கதாழுகிக் 

       குவலயத ்  திவளஞரக்ண்    வழுக்க 

கவங்கணன்  னயினார ்  முன்வனநா   ளவழதத் 

       விருளினு   மிருண்டவமக்    குழலாள்.      18 
  
 

 கீற்றிளம்  பிவறயுங்   கணிசச்ியின்   வவளவுங் 

        கிளரந்்தகசவ்   வகதத்ின்கமன்   மலருந் 

பதாற்றிடத ்  பதாற்றி   விளங்குநன்   னுதலாள் 

       சுடருமுள்   வாரணத ்    தலகு 

மாற்றருந்   தனுசுங்   கருங்ககாடி     கயதிரவ்ு 

       மாற்றிவமக்   கடக்டற்    கவரயின் 

பமற்றிகழ்   கரிய    பவளகமன்   ககாழுந்தாய் 

       விளங்கிய    கசழும்புரு     வதத்ாள்.      19           
 

 மடற்குவழ  கிழிதத்ுத ் தடக்குழல்   குவழதத்ு 

       வரியளி   யினசச்ிவறப்  படுதத்ிக் 

கடற்குளந்   பதறா   தவலதரச ்   கசய்து 

       கவணயயில்   கவடபடக்   கறுவி 

விடதத்ிவன   யரவப்   படதத்ிவட   படுதத்ி 

        மீனினம்  பயப்படத ்   தாழ்தத்ித் 

திடக்கதிர ்  வடிவா   களனக்ககாவல   பழகிச ்

       கசவந்தரி   படரந்்தவம   விழியாள்.      20 
  
 

 வள்வளவய  வாடட்ி  யூசவல   யவசதத்ு 

       மண்கணழி  லாடவ  ருயிவரக் 

ககாள்வளககாண்  டுடலங்   குவழப்பதற்   கன்பறா 

       குவழகயனும்   கபயரிடுங்   குவழயா 
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களள்வளயுஞ்   சிறந்த   குமிவழயும்  வாசத ்

      தினியசண்   பகமலர ்   தவனயும் 

விள்ளருங்   கானத ்  திவடயலர ்  படுதத்ி 

    விலங்கிட   விலங்கிய   குமிழாள்.      21        
 

 கவண்ணிலாத ் தரள   நவகநிவர  கபாதிந்து 

     விரிந்தகசம்   பவளபமா   விலபவா 

வண்ணவாய்ச ் கசழுஞ்பச  தாம்பலின்  மலபரா 

      வடிவுறு   கதாண்வடயங்    கனிபயா 

எண்ணிபநாக்  கினருக் குவவமயி  னடங்கா 

       எழில்குடி  யிருந்தமு  கதாழுகிப் 

பண்கணலாஞ்  சுவற்றி  யாடவ  ரிருகட ்

       பாரவ்வயிற்   கசவந்தகமல்   லிதழாள்.     22 
  
 

 முல்வலயு  முருந்து   நிவரதத்ன   பபான்று 

       முதக்தனத ்  திகழ்ந்தற   கநருங்கி 

கமல்கலனச ்  கசவந்த   மணியினிற்   பிரிதத்ு 

       விளக்கிகயாப்   பிதத்ுவவத ்  தனபபால் 

வில்லிடக்   கவின்ககாண்   டிருபுறத ்  கதாழுங்கும் 

       விரிந்தபூங்  காவிகள்   படரந்்து 

கசால்லரு  மனதத்ா   டவரம்ய   லிருவளத ்

       துணிதத்ிட   நவகக்குகமன்    னவகயாள்.     23 
  
 

 பாகலன   கவளிறாக்  கனிகயன  வழியாப் 

        பசுமடற்   பறகனனச ்  சிதறா 

ஏலவார ் குழலார ்  கசழுங்கரத ்  பதந்து 

        இளங்கிளி   கமாழிகயனக்   குழறா 

பவவலவா   ழமுதம்   பிறந்கதன   வுலகம் 

       விளங்கிடப்   கபான்மவழ   கபாழியச ்

சாலவு   மிறந்த   தருவினந்   தவழப்பத ்

       தரவரு   மினியகமன்   கமாழியாள்.      24 
  
 

 கவய்யவ  னலரத்த்  விகசிதம்   கபாருந்தி 

       விரிநவறக்  கமலகமன்   மலரிற் 

கசய்யவ   ளிருப்ப   கதனகவழில்   சிறந்து 

       கசழுங்கவளக்   கதிரக்ள்கான்    கறாழுக 

வவயக    மதிப்பத ்  திமஷ்கிவற   யுவரதத் 

       வழிமுவற   முகம்மதங்   கவழதத் 

துய்யகவண்   மதிய   நிககரன    வுலகிற்  

       கசாலும்படிச ்  சிறந்தமா  முகதத்ாள்.      25 
  
 

 திரளினின்  மணியாய்   முரல்வினின்   வவளயாய்ச ்

      கசவ்விகநய்ப்   பினிற்கமு   ககனலாய் 

விரிகதிர ்  மணிப்பூண்   டாங்குகமன்   கழுதத்ாள் 

      பவயிவனக்   கரும்வபகமல்   லவணவயச ்

சருவிடப்  பசந்து   திரண்டுகமன்   வமயவாய்த் 

      தவழதக்தழில்  பிறங்கிய    பதாளாள் 

வரிவவள   சுமந்தி   யாழினும்   வியந்து 

     மயிரந்ிவரந்   கதாளிருமுன்  வகயினாள்.           26 
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 குலிகமாரந்்  தனபபா  லரக்கினுஞ்    சிவந்த 

      ககாழுமடற்   காந்தளங்   கரதத்ாள் 

மலிசிவனக் ககளிற்றின்  வனப்பினும்  வனப்பாய் 

      மணியணி   சுமந்தகமல்   விரலாள் 

கபாலிவுறச ்  சிவந்தீந்   திவலகயனக்   கிளரந்்து 

       புனக்கிளி   நாசியின்    வடிவாய் 

நலிவிலா   திவளதத்   வயிரகவாண்   கதிராய் 

        நலங்கிடந்    திலங்கிய    வுகிராள்.      27         
 

 தடிதத்டி    பரந்திட ்  கடழுந்துபூ   ரிதத்ுத ்

        தளதளத ் கதான்கறாகடான்  றவமயா 

தடரத்த்ிவம   யாத    கறுதத்கண்     ணதனா 

        லருந்தவத ்   தவருயிர ்   குடிதத்ு 

வடதத்ினு    ளடங்கா    திவணதத்கச ்  சறுதத்ு 

         மதகரிக்   பகாடட்ினுங்    கதிதத்ுப் 

படதத்ினும்   பிறங்குஞ்   சுணங்கணி   படரந்்த 

          பருமிதத ்  துவணக்கன    தனதத்ாள்.      28  
 

 பரிமளச ் சிமிபழா   குலிகசக்சப்    பினபமா 

         பசுமதுக்  கலசபமா    வமிரத்ம் 

கபருகிய   குடபமா   காமநீ     ருவறந்த 

        பபரிளங்    குரும்வபபயா    கதிரின் 

முருகுககாப் பளிக்கும்    வனசகமன்    முவகபயா 

        முழுமணி    பதிதத்கமன்    முடிபயா 

கவரயிலா   வழகா   கறாழுகிய    வவரபயா 

       கவலுதற்    கரிகதனுந்    தனதத்ாள்.      29  
 

 தனகமனு  மிருபகாட ்  டதத்ிபயா   ராலிற் 

       றவளபடப்    பிணிதத்சங்    கிலிபயா 

மனநிவல   கவருங்   கடிதட   வரவின் 

       வாலணி   கிடந்தபதா    வலது 

சினவுவிற்   காமன்   மவலக்குந்தன்    மவனக்குஞ் 

       பசரத்த்ிய   மயநடு   நூபலா 

வினனுட  னழகு   நிவறகுடி    யிருந்த 

      விவள்வயி    றணிமயி    கராழுங்பக.      30  
 

 கபருவவர  யிடதத்ி   னடியுவறந்   திலங்கும் 

        பபகரழிற்   சுமந்தகபாற்    ககாடிபயா 

விரிகதிர ்  மணிபமக   வலநடுக்   பகாதத்ு 

         விளங்கிட    நுடங்குகமல்     லிவழபயா 

குருமுகம்   மதுநன்   கமாழிவழி     யடங்காக் 

          குபிரக்்குலந்    பதய்ந்கதனத ்   பதய்ந்து 

கதரிவரி   கதனலா    யுவவமயிற்    கபாருவாச ்  

          பசயிவழ   மடந்வதசிற்    றிவடபய.      31  
 

 கதிகராளி   வழுக்கி    னரம்வபவயப்     பழிதத்ுக் 

          கவினுறுந்     திரடச்ியிற்    கததத் 

மதமவலக்    கரதத்ின்    வனப்பிவன    யழிதத்ு 

          மாறரு   மிருதுகமன்    வமயினி 

லிதமுறச ்   சிவந்த     விலவிவனக்    கடந்திட ்

          டிவணயடி    யவணகயனப்    படுதத்ிப் 

புதுவமயின்    விளங்கித ்   தவதத்ுவற     யவரும் 

         புகழ்ந்திடச ்   சிறந்தகபாற்    குறங்காள்.     32  
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 அணிமுகட ்  டலவன்    றவனமுகந்    தடுதத் 

         வரிவரிச ்  சிவனவராற்     பபான்று 

மணியினிற்    கசறிதத்    தூணியும்    கபாருவா 

          வடிவதாய்   கவற்றிமன்    னவரம்ுன் 

றணிவிலா    திவசக்குங்     காளமும்      கபாருவாத ்

           தன்வமய     வாகிகமன்     வமயவாய்ப் 

பணிபல    சுமந்து    சிறுமயிர ்    கநருங்காப் 

          பண்புறு     மிவணக்கவணக்     காலாள்.     33 
  
 

 நிவறதரு   தராசின்   வடிவறும்    பரடாள் 

         நிவறமணிப்    பந்கதனுங்     குதியாள் 

கபாவறகயாடுங்   கமடத ்   தினம்வனம்    புகுந்து 

         கபாருவறா    வதந்வதயு    கமாடுக்கி 

மவறபடத ்  தவஞ்கசய்    திவணபடற்   கரிதான் 

         மதிதத்ிடற்    குறும்புறந்     தாளாள் 

கவறதரா மணியின்    குலகமன    விரல்கள் 

         கவின்ககாளச ்    சிவந்தகமன்   பததத்ாள்.     54 
  

 

 வனமயிற்   சாயற்   குலகமன    கவழுந்து 

         மவரமல    ரிதழின்பமற்    குலவு 

மனகமன   நடந்து     நபிமுகம்     மதுத 

         மடிமலரப்்    பதத்தினி     லிவறஞ்சி 

யினியன    புகழ்ந்து    பலரதி     சயிப்ப 

         வினமுகிற்    கருங்குழ     கனகிழப் 

புவனமணி   பிறழ     மின்கனன   நுடங்கிப் 

          புதுவமயிற்   பறான்றநின்ற    னளால்.      35 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

கதம்பாவணி 
 

 கிறித்துவக் காப்பியங்களுள் வபாற்றப்படும் பனடப்பாகத் வதம்பாவணி தனலெிறந்து 

விைங்குகிறது.  ஏசுசபருைானுடன் சதாடர்புனடய வொெப்பின் வரலாற்னறக் சகாண்ட 

சபருங்காப்பியைாக அனைந்துள்ைது.   இந்நூல் 3 காண்டங்கனையும், 36 படலங்கனையும், 3615 

பாடல்கனையும் சகாண்டுள்ைது.   சூனெயப்பர் வைரியம்னையின் இல்லற வாழ்னவச் 

ெிறப்பித்தும், துறவற வாழ்வின் வைம்பாட்னட விைக்கியும் இந்நூல் சுனவ ைல்கித் திகழ்கிறது.  

பாலத்தீன் நாட்னடயும், செருவெலம் நகனரயும் கூறுைிடத்து, தைிழ்க் காப்பிய நாட்டுப்படல, 

நகரப் படலங்களுக்குரிய புனைவு முனறகனைவய ஆெிரியர் பின்பற்றுகிறார்.   தம் பாடும் 

நாடும் நகரமும் பானல நிலம் ொர்ந்தனவ என்பனத வரீைாமுைிவர் ைறந்து விடுகிறார்.   
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வொெப்னப வைன் என்றும், ொனைக் கருனணயன் என்றும், ஐெக்னக நகுலன் என்றும் தைிழில் 

ைாற்றியனைக்கிறார்.  தைிழ் சைாழியில் பல புதிய சொற்கனை அறிமுகப் படுத்திய நூல் 

என்னும் சபருனைக்குரியது. 

 

வளன்சனிதத் படலம் 
 
 

தாவீது மன்னன் சிறப்பு 
 

 அன்னமா   திருநகர ்  அகதத்ு உடற்குஉயிர ்

என்னமா    தாவிதன்   இனிதில்   வீற்றிருந்து, 
ஒன்னலார ்  கவருஉற, உவந்து  பாவலர ்

கசான்னபா   நிகரும்பமல்  துளங்கி   னான்அபரா.    1 
   

 அருகளாடு   வீங்கிய    அகதத்ி    னான்;துளி 

மருகளாடு   வீங்கிய   மவழக்வக   யான்;மலரச் ்

சுருகளாடு   வீங்கிய    கதாவடயல்   மாரப்ினான்; 

கபாருகளாடு  வீங்கிய  கபாவறப்பு   யத்தினான்.    2  
   

 ஒளிதவழ்   அசனிவய  உமிழ்ந்த   வில்லினான்; 

அளிதவழ்   நிழல்கசயும்  அருடக்ு   வடயினான்; 

கவளிதவழ்   நவமணி   விழுங்கும்     பதரினான்; 

களிதவழ்   மதம்கபாழி   களிற்றின்  ஆண்வமயான்.   3  
   

 கமாய்முனரப்்  பின்றுஇலா   முரண்ககாடு   ஏறுஎனா, 
கமய்முனரப்்   கபாய்என   கவருவுஒன்   னாரஇ்வன் 

வகமுனர ்  நிற்கிலாக்   கலங்கிப்  பபாற்றும்பபார ்

கசய்முனர ் கசயம்கசயும்   சிங்க   வாவகயான்.    4 
  
  

 பவல்கசயும்  பபாரினால்  கவலப்ப  டான்;தவனச ்

சால்கசயும்   தவதத்ினால்   கவன்ற   தன்வமயான்; 

பசல்கசயும்   புணரிசூழ்   கசகதத்ில்   நின்றுஒளி 

பமல்கசயும்   வானவர ்  விவழந்த   பான்வமயான்.    5 
   

 நீதிநல்   முவறஎலாம்   நிவறந்த   நீள்தவம் 

ஆதிதன்   மவறஇவவ   அவனதத்ும்    பமல்படர ்

பகாதுஇல்நன்   உதவிகசய்   ககாழுககாம்பு   ஆகிவான் 

ஏதுஇல்நல்   முவறஇவண்   இவசந்த   மாடச்ியான்.   6 
   

 பகால்நலம்   பகாடுஇலா   நிறுவிக்   கூரத்த்லால் 

நூல்நலம்  கபாருள்நலம்   அறதத்ின்   நுண்நலம் 

பதன்நலம்   இனிதினில்   திவளந்து  நாடுஎலாம் 

மீன்நலம்  பயின்றவான்   வியப்ப   வாழ்ந்தபத.    7  
   

 பவககசய்வாரக்்கு   இடிஎனப் படிந்து  பபாற்றிய 

தவககசய்வாரக்்கு   அமுதுஎன   நாமத ்  தன்வமயான் 

நவககசய்வாரக்்கு இளவலாய் நடதத்ும்   பவல்இலான் 

மிவககசய்வான்; ஆண்வமவய   விளம்பல்  நன்றுஅபரா.   8 
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தாவீதின் இளவமப்பருவம் 

சவூல்அரசவனப் பீலித்பதயர ்எதிரத்்தல் 
 

 மவறவ   ழங்கிய  வளம்ககாள்நாடட்ு  இவடசவூல்   ஆண்ட 

முவறவ  ழங்கிய    கால்மவற  பவகதத்னர ்முகில்நின்று 

உவறவ  ழங்கிய   ஒப்புஎனச ்  சரமவழ   வழங்கி 

கபாவறவ  ழங்கிய   பிலிதவ்தயர ்பபாரக்சய எதிரத்த்ார.்   9  
   

பீலிதப்தயருள்    இராக்கதன் 
 

 பவலி யால்கது  விடாதத்ிரு  நகரஎ்லாம்  நடுங்க 

மாலி  யால்கதிர ் வகுதத்வாள்  ஏந்தினர ் நாப்பண் 

ஆலி  யால்கரிந்து  அகல்முகில்  உருக்ககாடு  பவய்ந்த 

பகாலி  யாற்றுஎனும்   ககாடியதுஓர ்  இராக்கதன்   எதிரத்த்ான்.  10  
   

பகாலியாற்றின்  பதாற்றம் 
 

 துளிசி வறசக்சயும்  முகில்புகும்  இருமவல  சுமந்த 

ஒளிசி  வறசக்சயும்  ஒருகரும்  பருவதம்  என்னா 

கவளிசி  வறசக்சயும்   வியன்இரு  புயதத்ுபமல்  சிரபம 

களிசி  வறசக்சயும்  கதம்ககாடு  கவருவுறத ் பதான்றும்.   11 
   

 நீண்ட  வாள்புவட  கநருங்கிபய  படரக்ரு  முகில்பபால் 

மாண்ட பதாள்வியன்  வடட்பம  கபாறுதத்ுகவஞ்  சுடவரத ்

தூண்டல்   ஆம்எனச ்  சுளிதத்நீள்   ஈடட்ிவக   தாங்கிக் 
கீண்டுஅ  ளாவுஅழல்  விழிவழி  கிளரப்்பவிடட்ு   எதிரந்்தான்.  12  

   
 

                                                                           பகாலியாற்றின்  பகாபவுவர 
 

 கபருக்கு  வீங்கிய  கபரும்புனல்  அவலசுருடட்ு  அன்ன 

எருக்கு   வீங்கிய  இழிவுஉகு  கநஞ்சுஇவட  அடங்காச ்

கசருக்கு  வீங்கிய   இராக்கதன்   எரிஎழச ்  சினந்து 

தருக்கு   வீங்கிய   சலஉவர   இடிஎன    இடிப்பான்.    13 
   

 “கூரத்த் பபாரக்சயக்  கூடினரக்்கு  ஒருவன்வந்து  எய்திச் 
சீரத்த்  நான்அவன்  சிறந்தபபார ் தனிதத்னித ் தாக்க, 
பதாரத்த் பாங்கினர ்கதாழும்பர ்என்று ஆகுவர“் என்னா 

ஆரத்த் ஓவகயான் நவகதத்ு இகழ்வுஅவறந்துஅவறந்து அவழப்பான்.
 14       
   

கண்டவர ் மருடச்ி 
 

 கபரிய  குன்றபமா  பபய்அபதா  பூதபமா  யாபதா 

உரியது  ஒன்றுஇலா  உருவிவனக்  கண்டுளி  கவருவிக் 
கரிய  விண்இடி கததத்மின்  ககாடுவிடுதத்ு  அன்ன 

அரிய  பகாலியாற்று  அவறந்தகசால்  பகடட்னர ் மருண்டார.்  15  
   

பகாலியாற்றின்  அகந்வத   நவகப்பு 
 

 நல்கந டும்பவட நடுக்குஉறீஇ  கவருவிய  தன்வம 

கல்கந  டுங்குவடு   ஒதத்னன்  கசருக்குஎழக்  கடுதத்ுப் 
பல்கந  டும்பகல்  பரமவனப்  பவகப்பவும் இகழ்ந்த 

கசால்கந  டும்பவக  கதாடரந்்தனன் எவவரயும்  நவகப்பான்.  16  
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சவூல்அரசன்  அறிக்வக 
 

 தாங்கு  வாரஇ்லா, சாற்றிய உவரகள்பகடட்ு  எவரும் 

நீங்கு  வாரஎ்ன நிருபனும்  அயருதன்   கநஞ்சிற்கு 

ஏங்கு  வான்“எவன்  எதிரந்்தஅவ்  அரக்கவன  கவன்றால் 

ஆங்கு  நான்அவற்கு  என்மகள்  அளிக்குபவன்“  என்பான்.  
 17     
   

வீர  இவளஞன்  தாவீதன் 
 

 இன்ன  வாய்ப்பகல்  நாற்பதும்  இரிந்தபின் அண்ணர ்

முன்னர ் மூவபர  முரண்கசயப்  பபாயினர ்அவவரத ்

துன்ன  ஆவசயால்  கதாடரந்்துஇள தாவிதன்  எய்தி 

அன்ன  யாவவயும்  அஞ்சினர ் அவறதலும்  பகடட்ான்.   18 
  

தாவீதன் இரசபவலரிடம்  வீரகமாழி  விளம்பல் 
 

 பகடட்  வாசகம்  கிளரத்ிற  கநஞ்சுஇடதத்ு   எரிவய 

ஈடட்ல்  ஆம்என  எழுந்து“உளம்  நிவனந்தவவ   ஆக்கிக் 

காடட் வாய்வமயின்  கடந்தவல்  கடவுவள   நவகப்ப 

பவடட்  லால்விளி  விழுங்கிய  கயவன்ஆர?்“   என்றான்.   19  
   

 “வகவ யதத்ினால் கருதத்ுஇடதத்ு  உடலின்ஊங்கு  ஓங்கும் 

கபாய்வ  யதத்ினான்  புவகந்தகசாற்கு அஞ்சுவது  என்பனா? 

கமய்வ  யதத்ினால்  விவழகசயம்  ஆவபதா?   கடவுள் 

கசய்வ  யதத்ினால் சிறுவன்நான்  கவல்லுபவன்“  என்றான்.  20 
  

சவூல் அரசன் வினாவும்   தாவீதன் விவடயும் 
 

 என்றது அண்ணல்பகடட்ு “இவன்தவனக் ககாணரம்ின்“என்று இவசப்ப 

கசன்ற அன்னநல் பசடவன பநாக்கலும் “நீபயா 

கபான்ற உன்னினாய் கபாருப்பிவனப் கபயரத்த்ுஎறிந்து உவவம 

கவன்ற திண்வமயான் கவகுளிமுன் நீஎவன்!“  என்றான்.   21 
    
   

 ஏந்தல் ஈரஅ்டி  இவறஞ்சிய  இளவலும்  அவறவான்; 

“காய்ந்தது  ஓரப்வக   கடுதத்தன்  பவம்கசயின் மீடட்ு 

பவய்ந்தது   ஓரப்வட  பவண்டுபமா?  கடவுவளப்  பவகதத்ு 

வாய்ந்த  ஆண்வமவய  மறுதத்வன  எவன்கவலான் அய்யா  22  
   

 “திறம்க டுதத்ககால் சிங்கமும் உளியமும் பாய்ந்து 

மறம்க டுதத்ுஅதிர ்வல்லியதத்ு  இனங்களும்  எதிரந்்து 

கறங்கு  அடுதத்கால் கழுதத்ிவன  முருக்கிநான்  ககான்பறன் 

அறம்கக  டுதத்வன்  அவற்றினும்  வலியபனா?“  என்றான்.  
 23 
   

 அரிய ஆண்வமவய அதிசயிதத்ு அரசன்“நன்று“  என்னா 

விரிஅ  ளாவுஒளி  பவகலாடு  தனதுபல்   கருவி 

உரிய  பபாரக்சய   ஒருங்குதந்  தனன்.“அவற்  கறாடு“தான் 

“திரிய  வாய்முவற  கதரிகிபலன்“ எனமறுதத்ு    அகன்றான்.  24  
   

தாவீதன் பபாருக்குப் புறப்படுதல் 
 

 கதரிந்த  வாய்ந்தஐம் சிவலகயாடு கவண்எடுதத்ு எவரும் 
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இரிந்த பாலவன பநாக்கிஉள் அதிசயிதத்ு இரங்க 

விரிந்த  ஆவசயால்  பவதியர ் ஆசிவயக்  கூறப் 
பிரிந்த கால்ஒலி கபருகஆங்கு அவனவரும்  ஆரத்த்ார.்   25 

   

பகாலியாற்றின்  பகாப கமாழி 
 

 ஆரத்த்  ஓவதபகடட்ு அரக்கன்நின்று  அமரக்்குஎதிர ் வருகப் 

பாரத்த்  பாலவனப்  பழிதத்ுஎழுந்து யாவரும்        அஞ்சக் 

கூரத்த்  பவகலாடு  குறுகவந்து  அகல்கரு   முகிலின் 

பபரத்த்  பகாவடநாள்  பபரஇ்டி  எனஉவர  கசய்தான்:   26 
     
   

 “நீஅ டாஎதிர ்நிற்பபதா?  மதம்கபாழி  கரிபமல் 

நாய்அ டாவிவன  நடதத்ுபமா? கதம்ககாடு  நாபன 

வாய்அ டா,பிளந்து  உயிரப்்புஇட  மறுகிநீ  நுண்தூள் 

ஆய்,அ  டாஉலகு  அப்புறதத்ு  ஏகுவாய்!“   என்றான்.   27 

தாவீதன் மறுகமாழி 
 

 “கவல்வவ பவல்கசயும் மிடல்அதுஉனமிடல்அடா! நாபனா 

எல்வவ  ஆதரவு  இயற்றுஎதிர ் இலாதத்ிறக்  கடவுள் 

வல்வக  பயாடுஉவன   மாய்தத்ுஉடல்  புடக்ுஇவர  ஆக 

ஒல்கசய்  பவன்“எனா உவடகவண் சுழற்றினன்  இவளபயான்.  28 
   
   

பகாலியாற்றின் வீழ்சச்ி 
 

 கல்வல ஏற்றலும் கவணிவனச ்சுழற்றலும் அக்கல் 

ஒல்வல ஓடட்லும்   ஒருவரும் காண்கிலர;் இடிக்கும் 

கசல்வல  ஒதத்ுஅன்ன  சிவலநுதல்   பாய்தலும் அன்னான் 

எல்வல  பாய்ந்துஇருள்   இரிந்துஎன  வீழ்தலும்  கண்டார.்   29 
   

இவறவவனப் பழித்த இராக்கதன் தவல 
 

 கவடயு கதத்ினில் கருமுகில்  உருகமாடு   விழும்பபால் 

பவடமு கதத்ினில்  பாரப்வததத்ு  அஞ்சவீழ்ந்  தனன்தன் 

புவடஅ  கதத்ினில்  புணரந்்தவாள்  உருவி,“என் கதய்வம் 

உவடஉ ரதத்ிவன உணரம்ின்“என்று  இருஞ்சிரம்   ககாய்தான்.  30 
    
   

 கூன்கந டும்பிவற குவழந்தவாய்  நிவரநிவர  பதான்ற 

ஊன்கந  டுந்திவர  ஒழுகஆங்கு  அவனவரும்   கூச 

நீல்கந   டும்கபாவற   நிகரத்வல   தூக்கினான் ஒன்னார ்

மால்கந   டும்பவட  மருண்டுஉவளந்து  உளம்முறிந்து  ஓட.  31  
   

தாவிதன் அரசனாதல் 
 

 காரம்ுகதத்ு   அசனி    கூசக் 

       கடுதத்அவ் அரக்கன் கவன்ற 

சீரம்ுகதத்ு  இளவல் பின்னர ்

       திறதத்தன்  நாம   பவலால் 

பபாரம்ுகதத்ு   எதிரஒ்ன்று   இல்லான் 

       கபாழிமவற  பழிதத்   யாரும் 

பாரம்ுகதத்ு  அதற்குஎஞ்    ஞான்றும் 

        பரிந்திட   வவககசய்  தாபன.      32  
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 ககாய்தவாள்  முடிதி   ரண்ட 

       குப்வபகள்   ஏறி  கவய்யில் 

கசய்தவாள்   முடிவயச ்  சூடி 

       சிறந்தஆ  சனதத்ில்   ஓங்கிப் 
கபய்தவான்  ஒளிபயாடு   ஆய்ந்த 

        கபருந்தவய   பிலிற்றும்    கசங்பகால் 

எய்தவான்    இவறபயான்    ஆண்வம 

        எய்திபய அரசன்    ஆனான்.      33 

 நூல்நகத ்  துளங்கு பகள்வி 

       நுண்அறி   வாளரக்்கு    ஒவ்வா 

வான்அகதத்ு   ஒதுங்கி    வாழும் 

       வரும்கபாருள்   காடட்ும்    காடச்ி 

கான்அகதத்ு     ஒதுங்கி     வவகும் 

        கடிதத்வத ்    பதாடும்     இன்ன 

பகான்அகதத்ு   இலங்கி  அங்கண் 

        குடிஎன  வதிந்த   தாம்ஆல்.      34 
   

தாவிதனின்   தவசச்ிறப்பு 
 

 சூழ்ந்தகபான்   முடியும்   பகாலும் 

        துறந்துபபாய்   அரிய     கானில் 

வாழ்ந்தஒண்   தவம்கசய்    மன்னர ்

       வழங்கினும் அதவனக்  கூடட்ி 

ஆழ்ந்தபல்    மணியின்   வீங்கும் 

       ஆசனதத்ு   இருக்கச ்   பசரத்த்ல் 

தாழ்ந்தபண்பு   ஒழிதத்    இன்ன 

      தருமபகான்   அரிதின்    கசய்தான்.     35 
   

தாவிதனின்     குணசச்ிறப்பு 
 

 பவகலாடு   மாற்றார ்   கவள்ளம் 

       கவன்றுகவன்று   அடக்கித் தன்வன 

நூகலாடு  கவல்ல  ஐந்து 

       நுண்புலன்  அடக்கிக்   காதத்ு 

பகாகலாடு   வழாவம   நீதிக் 

       ககாழுந்துபசர ்  ககாழுககாம்பு   ஆனான் 

சூகலாடு  வழங்கும்   மாரித ்

      துளிபழிதத்ு    அருளும்   வகயான்.     36 
   

 மன்ைரும்  தவயயால்   பாரில் 

வழங்கியகீரத்த்ிஅல்லால், 

இன்ைரும்குணங்கள்தம்மால் 

இவறயவற்குஉகந்தபகாமான், 

முன்ைரும்தவதப்தாரக்காண்ட 

முவறதவிரவ்ரங்கள்எய்தி, 

துன்ைரும்உயரவ்ீடுஉள்பளார ்

துவணஎனப்புவியில்வாழ்ந்தான்.            37 
   

தாவிதனுக்கு இவறவன் வரம் அருளுதல் 
 

 ஆயினான்  நடந்த   தன்வம 

        ஆண்டவக   உவப்பில்   ஓரந்ாள் 
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“வீயினால்   நிகரந்்த     எசச்ம் 

        இவடமுவற   பலவும்   பபாய்ஓர ்

பசயினால்   நயப்பச ் கசய்பவன் 

        சிறந்தமூ  உலகில்  அன்னான் 

வாயினால்  நவிலாக்   பகான்வம 

        வரம்கபற   அளிப்பபன்“    என்றான்.          38 
   

தாவீதனது மரபின்  பதான்றல் 
 

 தந்தஇவ்  வரம்இன்  னான்தன் 

        சந்ததி   முவறயில்   பசயாய் 

வந்ததற்  பரனால்   ஆய 

        வளப்பம்என்  றாலும் என்ற 

இந்தநல்  முவறயால் வமந்தன் 

         இயல்கபாடு  பதவன்   என்பான் 

அந்தரம்   முதலாய்   யாண்டும் 

         ஆள்வதும்    அரிய   பாபலா?      39 
   

 பகான்வமயால்  உயரந்்த    தாவீ(து) 

         பகாதத்ிரதத்ு  உதிக்கும்    கதய்வ 

பமன்வமயால்  ஒருவன்  அன்றி 

        விபுவலயில்  பிறக்கும்    மாக்கட ்

பான்வமயால்   உயிரத்த்   வமந்தன் 

        பாகராடு  வானும்  ஆள 

நான்வமயால்  வழுவாச ் கசங்பகால் 

         நல்கஉள்    ளினனால்  நாதன்.      40 
   
 

 உள்ளினது எல்லாம் உள்ளும்  உறுதியால் ஆக்க வல்பலான் 

எள்ளினது  எல்லாம் நீக்கும்  இயல்கபாடு தாவி  தன்தன் 

வள்இன முவறயில் பசயாய் வந்துமூ  உலகம்  ஆள 

நள்ளின  வளம்ககாள் சூவச  நயதக்தாடு  கதரிந்திட ் டாபன.  41  
   

தாவீதன் மரபின் பதான்றல் கதாழிலாளி சூவச 
 

 ஏற்றிய முவறபயாடு எந்வத இயன்றதன் வலிவம காடட்ப் 

பபாற்றிய வரம்ககாடு எங்கும்  கபாருநனாய்த ் கதரிந்த  சூவச 

சாற்றிய  பகாதத்ி  ரதத்ின்   தவலமுவற  வழுவா பதனும் 

மாற்றிய திருஒன்று இன்றி  வறுவமயான் பிறக்கச ் கசய்தான்.  42 
   

 கபாய்ப்படும்  உலக   வாழ்வின் 

         கபாருடட்ுஇலா   மிடிவம   பயாடு 

வகப்படும்   உவழப்பில்   உண்டி 

         காணவந்து     உதிதத்    இல்லான் 

கமய்ப்படும்   மறதத்ின்    ஆண்வம 

         விளங்கிய   முவறயின் பின்னர ்

ஐப்படும்  விசும்கபாடு   எங்கும் 

        அரசனாய்   வணங்கச ்  கசய்தான்.     43  

சூவசயின்  கபற்பறார ்
 

 நூல்நிலம்  காடச்ியால்  நுனிதத்  கால்உணர ்

மீன்நிலம்  கடந்துஎலாம்  ஆளும்   பவந்துதான் 

பதனில்அம்   கருவணயால்  கதளிந்த  எல்வவயில் 

கான்நிலம்  தவதத்ினால்  கருப்பம்  ஆயபத.     44 
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 ககாவலமுகந்துஅழன்றபவல்ககாற்றத்தாவிதன் 

தவலமுகந்துஒழுகியகுலம்சபகாபுஅவன் 

சிவலமுகந்துஅவிரந்ுதல்பதவிநீப்பிஇன்பு 

அவலமுகந்துஉவந்துசூல்அணிந்துஉள்ஓங்கினாள்.   45 
   

நீப்பி  தரிதத்   சூல் 
 

 மணிபழித ் தருங்கவின்  மங்வக  உள்உவந்து 

அணிபழிதத்ு  அணிந்தநல்  கருப்பம்  ஆயகால் 

பிணிபழிதத்ு  உறுநயம்  கபருகி  பமல்எழீஇப் 
பணிபழிதத்ு  ஒளிமுகம்  கபாறிதத்   பான்வமபய.    46 
 

 தாகராடு  சனிதத்பதன்    தன்வம    பயா? வவள 

ஏகராடு   ககாண்டமுதத்ு   இலங்கும்   தன்வமபயா? 

நீகராடும்   ஐந்துதம்   பவகவய  நீதத்ுஒரு 

சீகராடு பவற்றுஇல  சிறந்த   சூலபத     47 
   

 அவறவளர ் மவனயினுள்   அரசன்  புக்குஎன 

இவறவளர ் அன்பிகைார ் உயிரஇ்   யற்றிகவண் 

பிவறவளர ் நலகமன  வளரந்்த   பீள்உள 

சிவறவளர ் உடலினுள்  கசலுதத்ி   னான்அபரா.    48  
   

தாயின் கருப்பதத்ிபலபய பழவிவனவய நீக்குதல் 
 

 வாய்வழி  பரவிய  நஞ்சின்  வண்ணபம 

காய்வழி  ஆதன்முன்   கனிந்து அருந்திய 

தீய்வழி, கருவழி பசரும்  கதால்கசயிர ்

ஓய்வழிப் கபாறாதுஇவற  ஒழிய   முன்னினான்.    49 

   

 புரப்பஓர ் கபாதுமுவற  கபாறாத  தன்வமயால் 

கருப்பம்ஓர ் எழுமதி  கடக்கும   முன்விவன 

பரிப்பஓர ் சிறப்புஅருட ் பயதத்ின்    சூல்கசயிர ்

விருப்பபமாடு    இவறயவன்  விலக்கி   னான்அபரா.   50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அைகு V 

லமாழித்திறன் 
கடிதம் வலரதல், விண்ணப்பம் எழுதுதல், தன் விவரம் எழுதுதல்,  

நிகழ்ச்சி நிரல் (அறிக்லகதயாரித்தல்), இைக்கிய வரைாறு 
 

கடிதம் வலரதல் 
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 நபற்வைார், உைவிைர், ெண்பர் முதைாவைார்க்கு எழுதும் உைவுமுலைக் கடிதங்கள் – 

கல்வி ெிறுவைம், காவல்துலை முதைியவற்ைிற்கு எழுதும் முலையடீ்டுக் கடிதங்கள் – இதழ்கள், 

வாநைாைி, நதாலைக்காட்சி ெிறுவைங்களுக்கு எழுதும் கடிதங்கள் உள்ளிட்ட அலுவல்முலைக் 

கடிதங்கள். 

 கடிதத்தில் இடம், ொள், நதாடக்கம் (விளி), நசய்தி, முடிப்பு? முகவரி முதைியை இடம் 

நபைல். 

விண்ணப்பம் எழுதுதல் 

 வவலை, ெிதியுதவி, வடீ்டிற்கு வவண்டிய குடிெீர்க்குழாய் இலைப்பு, ஊருக்குத் 

வதலவயாை நூைகவசதி முதைாைலவ வவண்டி விண்ைப்பித்தல். 

 விண்ைப்பத்தில் அனுப்புெர், நபறுெர், முகவரி, விளி, நபாருள், பார்லவ, நசய்தி, 

ென்ைிகூைி முடித்தல், இடம், ொள், இலைப்பு உள்ளிட்டலவ இடம்நபைல். 

தன்விவரம் எழுதுதல் 

 நபயர், நபற்வைார் நபயர், பிைந்த வததி, பாைிைம், கல்வித் தகுதி, முகவரி வபான்ைலவ 

இடம்நபைல் வவண்டும். 

நிகழ்ச்சி நிரல் (அறிக்லக தயாரித்தல்) 

 ெிகழ்ச்சி ஒன்ைிலை விளக்கும் வலகயில் அைிக்லக அலைத்தல் – ெிகழ்ச்சியின் நபயர், 

ெிகழ்ச்சி ெலடநபறும் இடம், ொள், காைம், பங்வகற்வபார் ஆகிய நசய்திகள் முகப்பில் 

குைிப்பிடப்படல் – ெிகழ்ச்சி நதாடங்கியது முதல் முடிவது வலர உள்ள நசய்திகள் 

திரட்டித்தரப்படல் – வரவவற்புலர, ென்ைியுலர குைிப்பிடப்படல்–தலைலை உலரயின் கருத்துச் 

சுருக்கமும் சிைப்புலரயும் இடம்நபைல். 

இைக்கிய வரைாறு 
 

பதிலைண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் 
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 அறநூல்கள் – அகநூல்கள் – புறநூல். 

அறநூல்கள் 

திருக்குைள் முதைாை 11 நூல்கள் - திருக்குைள் - ஆசிரியர் வரைாறு, நூல் அலைப்பு, 

நூைின் சிைப்பு, அை நூல்களில் திருக்குைளின் தைித்தன்லை - உலரகள். 

காப்பிய இைக்கியம் 

 தைிழில் காப்பியத் வதாற்ைம், காப்பிய வலககள், நபருங்கலத, ஐம்நபருங்காப்பியங்கள், 

சிைப்பதிகாரம், ைைிவைகலை, சீவகசிந்தாைைி, வலளயாபதி, குண்டைவகசி, ஐஞ்சிறு 

காப்பியங்கள் – சூளாைைி, ெீைவகசி, யவசாதரகாவியம், ொககுைாரகாவியம், உதயைகுைார 

காவியம், கம்பராைாயைம், நபரியபுராைம், இசுைாைிய, கிைித்துவக்காப்பியங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

மூன்றாம் பருவத்திற்காை லபாதுவாை விைாத்தாள் அலமப்பு 
 

(PATTERN OF QUESTION PAPER) 
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விைாப் 
பிரிவு வினாப் பகுப்பு மதிப்பபண் 

பகுதி அ 

பத்துவிைாக்கள் 
 

ஒவ்வவார் அைகிைிருந்தும் இரண்டு விைாக்கள் 
(நதரிவு வாய்ப்பு இல்லை) 

 

(No Choice) 

10 x 2 = 20 
ைதிப்நபண்கள் 

பகுதி ஆ 

ஐந்துவிைாக்கள் 
 

ஒவ்வவார் அைகிைிருந்தும் இரண்டு விைாக்கள் 
(இரண்டில் ஒன்லைத் நதரிவு நசய்தல்) 

(அல்லது ைாதிரி) 

5 x 5 = 25 
ைதிப்நபண்கள் 

பகுதி இ 

ஐந்து விைாக்கள் 
 

ஒவ்வவார் அைகிைிருந்தும் ஒரு விைா 
(எலவவயனும் மூன்று விைாக்கலளத் நதரிவு நசய்தல்) 

3 x 10 = 30 
ைதிப்நபண்கள் 

 
 

  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம், கவலூர். 
 

மாதிரிவிைாத்தாள் 
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இரண்டாைாண்டு – மூன்றாம் பருவம் 
 

பட்டவகுப்பு – சபாதுத்தைிழ் – தாள் III 
 

(அற இலக்கியம், காப்பிய இலக்கியம், சைாழித்திறன், இலக்கிய வரலாறு) 
 
 

காலம் :  3 ைணி             ைதிப்சபண் : 75 
 

பகுதி – அ  
(10 x 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

 
அனனத்து வினாக்களுக்கும் 50 ப ாற்களுக்கு மிகாமல் வினடயளிக்கவும் : 
 
1. தந்னத ைகனுக்குச் செய்யும் நன்னை யாது? 
2. அரெருள் ஏறு – யார்? 
3. இைங்வகாவடிகள் எச்செவி பயைற்றது என்கிறார்? 
4. ைணிவைகனல காயெண்டினகயின் வடிசவடுக்கக் காரணம் என்ை? 
5. ெீவக ெிந்தாைணினய ைணநூல் என்றனழக்கக் காரணம் யாது? 
6. வாலி, இராைைிடம் வவண்டிய வரம் குறித்து எழுதுக. 
7. அந்தணர் நீட்டிய ஓனலயில் இருந்த செய்தினயக் கூறுக? 
8. ெீறாப்புராணம் குறித்து எழுதுக. 
9. நாைாற்பது – விைக்குக. 
10. ஐஞ்ெிறுகாப்பியங்கள் யானவ? 
 
 

பகுதி – ஆ  
(5 x 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு 200 ப ாற்களுக்கு மிகாமல் வினடயளிக்கவும் : 
 
11. அ) விருந்வதாம்பலின் ைாட்ெியினைத் திருக்குறள் வழி விைக்குக. 

(அல்லது) 
 ஆ) சநஞ்சொடு புலத்தல் குறித்து திருவள்ளுவர் கூறுவைவற்னறக் குறிப்பிடுக? 
 
12. அ) ஆய்ச்ெியர் குரனவயுள் பாண்டிய ைன்ைன் வபாற்றப்படுைாற்னற எடுத்துனரக்க. 

(அல்லது) 
 ஆ) ைணிவைகனலயின் முனறயடீும், வொழைின் ஆனணயும் குறித்து எழுதுக. 
 
 
 
13. அ) காந்தர்வதத்னதனய இனெப்வபாட்டியில் சவல்ல வந்திருந்த ைன்ைர்கள் பற்றி  

விைக்கியுனரக்க. 
(அல்லது) 
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 ஆ) வாலி இராைன்வைல் சதாடுத்த பழிசைாழிகள் பற்றி உனரக்க. 
 
14. அ) முதிய அந்தணரின் அழகு குறித்துச் வெக்கிழார் உனரப்பைவற்னற விைக்குக. 

(அல்லது) 
 ஆ) சூனெயின் சபற்வறார் குறித்து எடுத்துனரக்க. 
 
15. அ) நீ குடியிருக்கும் கிராைத்திற்குக் குடிநீர் வெதி வவண்டி ைாவட்ட ஆட்ெியருக்கு  

ஒரு விண்ணப்பம் வனரக. 
(அல்லது) 

 ஆ) ெங்கம் ைருவிய கால நீதி நூல்கள் குறித்துத் சதாகுத்துனரக்க. 
 
 

பகுதி – இ  
(3 x 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

 
எனவயயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு 500 ப ாற்களுக்கு மிகாமல் வினடயளிக்கவும் : 
 
16. காலைறிதலின் வதனவயும் பயனும் குறித்துத் திருக்குறள் வழி விவரிக்க. 
17. ஆய்ச்ெியர் குரனவயின் அனைப்பும் ெிறப்பும் குறித்துக் கட்டுனரக்க. 
18. காந்தர்வ தத்னதயின் இனெத்திறனைத் திருத்தக்கத்வதவர் வழி புலப்படுத்துக. 
19. நபிகள், ெனதக்கட்டியப் சபண்ணுருவாக்கிய பாங்கினைத் சதாகுத்துனரக்க. 
20. ஐம்சபருங்காப்பியங்கள் குறித்து விைக்கியுனரக்க. 
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ொன்காம் பருவம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இரண்டாைாண்டு – ொன்காம் பருவம் – தைிழ் 
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நபாருளடக்கம் 

 
அைகு எண் பாடத்தின்நபயர் பக்கஎண் 

அைகு I 

1. குறுந்நதாலக 
 
2. ெற்ைிலை 
 
3. ஐங்குறுநூறு 

78 
 
82 
 
85 

அைகு II 
4. புைொனூறு 
 
5. பதிற்றுப்பத்து 

88 
 
 
92 

அைகு III 
6. கைித்நதாலக 
 
7. பரிபாடல் 

95 
 

103 

அைகு IV 8. பத்துப்பாட்டு–முல்லைப்பாட்டு 108 

அைகு V 

9. சங்க இைக்கிய வரைாறு 
      எட்டுத்நதாலக நூல்கள் 
      பத்துப்பாட்டு நூல்கள் 
 
10. நைாழிநபயர்ப்பு 
    1.  நகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஆங்கிைப் பகுதிலயத் தைிழில்    
       நைாழி நபயர்த்தல் 
    2.  அலுவைகக் கடிதம் – தைிழில் நைாழி நபயர்த்தல் 
 
விைாத்தாள் அலைப்பு (Pattern of Question Paper) 

 
ைாதிரி விைாத்தாள் 

113 
 
 
 
 

117 
 
 
 

123 
 

124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அைகு – I 
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1. குறுந்லதாலக 
 
 

 ‘ெல்ை குறுந்நதாலக’ எைப் பாராட்டப்படும் சிைப்பிலை உலடயது.  நதாலக 

நூல்களிவைவய முதன்முதைில் நதாகுக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுவது. ொன்கடிச் 

சிற்நைல்லையும் எட்டடிப் வபநரல்லையும் உலடய அகவற்பாக்கலளக் நகாண்டது.  பூரிக்வகா 

என்பவரால் நதாகுக்கப் நபற்ைது.  250 புைவர்கள் பாடியுள்ள பாடல்கலள உலடயது.   கடவுள் 

வாழ்த்துப் பாடவைாடு 401 பாடல்கள் உள்ளை.   இந்நூைின் முதல் 380 பாடல்களுக்குப் 

வபராசிரியரும், இறுதி 20 பாடல்களுக்கு ெச்சிைார்க்கிைியரும் உலர எழுதியுள்ளைர்.   

அவ்வுலரகள் இப்வபாது கிலடக்கவில்லை.  டாக்டர் உ.வவ.சா. அவர்கள் நூல் முழுலைக்கும் 

உலர எழுதியுள்ளார்கள். 

 உலரயாசிரியர்களால் ைிகுதியாக வைற்வகாள் காட்டப்நபற்ை பாடல்கலள உலடயது 

இந்நூல் ஒன்வையாகும். நவள்ளிவதீியார், ஆதிைந்தியார் வபான்ை வரைாற்றுச் சிைப்புைிக்க 

பாத்திரங்களின் பாடல்கலளக் நகாண்ட சிைப்புலடயது.  அகப்நபாருள் இைக்கியங்களில் 

இைிலையும், எளிலையும், நதளிவும் ைிக்கது. இந்நூைில் காைைாகும் தலைவன் 

தலைவியரிலடவய வளரும் அன்புெிலை, அவர் இல்ைைம் ெடத்தும் முலை முதைியை 

உைகியலைச் நசம்லைப்படுத்தும் தன்லையை. பழந்தைிழ் ைக்களின் வாழ்வியல் உண்லைகலள 

விளக்குவைவாகப் பாடல்கள் அலைந்துள்ளை. 

 ஐந்து தினணகைிலிருந்தும் வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ஒவ்சவாரு பாடல்கள் இங்குப் பாடப் 

பகுதியாக உள்ைை. 

 

 

 

 

 

குறுந்கதாவக 
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கண்படார ்கூற்று 

 

வில்பலான்  காலன  கழபல  கதாடிபயாள் 

கமல்லடி  பமலவும்  சிலம்பப  நல்பலார ்

யாரக்கால்   அளியர ் தாபம   ஆரியர ்

கயிறாடு  பவறயிற்   கால்கபாரக்  கலங்கி 

வாவக  கவண்கணற்   கறாலிக்கும் 

பவய்பயில்  அழுவம்   முன்னி  பயாபர.      (7)  

 
துவற  : கசலவின்கண் இவடசச்ுரத்துக் கண்படார ்கசால்லியது. 

 

 விளக்கம் : உடன்பபாக்கில் கசல்லும் தவலமக்களின் நிவலயறிந்து 

இவடசச்ுரத்தின்கண் கண்படார ்வருந்திக் கூறியது. 
 

 பாடிவயர ் : கபரும்பதுமனார ்
 

 திவண  : பாவல 

 

 

காதற்பரத்வத  கூற்று 

 

கழனி   மாஅதத்ு   விவளந்துகு   தீம்பழம் 

பழன   வாவள   கதூஉ    மூரன் 

எம்மிற்  கபருகமாழி   கூறித ்  தம்மிற் 

வகயும்   காலும்   தூக்கத ்  தூக்கும் 

ஆடிப்  பாவவ   பபால 

பமவன   கசய்யுந்தன்   புதல்வன்   தாய்க்பக.          (8) 

 

துலை  : கிழத்தி   தன்லைப் புைனுலரத்தாள் எைக் வகட்ட   காதற்பரத்லத  

அவட்குப்  பாங்காயிைார்    வகட்பச்நசால்ைியது 
 

விளக்கம் : தலைவி தன்லைப் பழித்துக்கூறிைாள் என்பலத அறிந்த காதற்பரத்லத   

தலைவன்  தன்னுலடய    மலைவிக்கு   அஞ்சி   ஒழுகுவதாக அவள் 

சுற்றத்தார ் பகடக்ுமாறு கூறுவது. 
 

பாடிவயர ் : ஆலங்குடி வங்கனார ்
 

திவண  : மருதம் 

 
 

தவலவன்கூற்று 
இடிக்குங்   பகளிர ்  நுங்குவற    ஆக 

நிறுக்க  லாற்றிபனா   நன்றுமற்   றில்ல 

ஞாயிறு  காயும்   கவவ்வவற   மருங்கிற் 

வகயில்  ஊமன்   கண்ணிற்   காக்கும் 

கவண்கணய்   உணங்கல்   பபாலப் 
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பரந்தன்   றிந்பநாய்  பநான்றுககாளற்   கரிபத.     (58) 
 

துவற  : கழற்கறதிரம்வற 
 

 விளக்கம் : இயற்னகப்புணர்ச் ிக்குப் பின் தனலவினயக் காணப்  
பபறானமயால் பபரிதும் துன்புற்று நலிந்த தனலவனனப் பாங்கன் 
இது நின்பபருனமக்குத் தகாது என இடித்துக் கூறியபபாழுது, 
தனலவன் வருந்தி மறுபமாழி கூறியது. 

 

 பாடியவர ் : கவள்ளிவீதியார ்
 

 திவண  : குறிஞ்சி 

 
 

தவலவி கூற்று 

 

கபருந்தண்  மாரிப்  பபவதப்  பிதத்ிகதத்ு 

அரும்பப   முன்னும்  மிகசச்ிவந்  தனபவ 

மாபன  மருள்பவன்   பதாழி   பானாள் 

இன்னுந்  தமியர ் பகடப்ிற்   கபயரத்த்ும் 

என்னா   குவரக்கால்   பிரிந்திசி   பனாபர 

அருவி  மாமவல   ததத்க் 

கருவி  மாமவழச ் சிவலதருங்   குரபல.      (94) 

 
துவற  : பருவம் கண்டு ஆற்றாள் எனக்கவன்ற பதாழிக்கு ஆற்றுவல் 

என்பதுபடத் தவலமகள் கசால்லியது. 
 

 விளக்கம் : தவலவன் காரப்்பருவத்து  இடிமுழக்கத்வதக்பகடட்ுத் 

தன்லை  

நிவனத்து விவனமுடிக்காமல்  மீண்டுவிடுவாபனா எனத் 

தவலவி வருந்திக் கூறுவது. 
 

 பாடிவயர ் : கதக்கண்ணன் 
 

 திவண  : முல்வல 
 

 

 

 

தவலவி கூற்று 

 

கடும்புனல்  கதாகுதத்  நடுங்கஞர ்  அள்ளல் 

கவரிதழ்  அன்ன  தூவிச ் கசவ்வாய் 

இவரபதர ் நாவரக்  ககவ்வ  மாகத ்

தூஉந்  துவவலத ் துயரக்ூர ்  வாவடயும் 

வாரார ்  பபால்வரந்ங்   காதலர ்

வாபழன்  பபால்வல்   பதாழி   யாபன.       (103) 
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துவற  : பருவம்கண்டு அழிந்த தவலமகள் பதாழிக்குச ்கசால்லியது 

 

 விளக்கம் : தனலவன் பிரிந்தபபாழுது, இன்ன பருவத்தில் வருயவன்,  
ஆற்றியிரு என்று யதற்றிச் ப ன்றவன், அப்பருவம் வந்த 
நினலயில் அவன் வாரானமயால் ஆற்றானம மிக்கவளாகத் 
தனலவி யதாழியிடம் கூறுதல். 

 

 பாடிவயர ் : வாயிலான்பதவன் 
 

 திவண  : கநய்தல் 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. நற்றிலண 
 

 இந்நூலுக்குக் நகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ெல் என்னும் அலடநைாழி, இதன் நபருலைலய 

உைர்த்தும்.  இந்நூைில் உள்ள பாடல்கள் 9 அடிச் சிற்நைல்லையும், 12 அடிப் வபநரல்லையும் 
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உலடயலவ.  ெற்ைிலை ொனூறு என்றும் இந்நூல் கூைப்படும்.   இந்நூைின் பாடல்கலளப் 

பாடிய புைவர்களின் நதாலக 175 என்பர்.   இதலைத் நதாகுத்தவர் யார் என்று நதரியவில்லை.  

நதாகுப்பித்தவர் பன்ைாடு தந்த பாண்டியன் ைாைன் வழுதி ஆவார்.   இந்நூலுக்குப் பின்ைத்தூர் 

ொராயைசாைி ஐயர் உலர வகுத்துள்ளார். 

 

 அகப்நபாருளின் பகுப்புகளில் ஒன்று திலையாகும்.   திலை என்னும் குைியடீ்லடப் 

நபயராகப் நபற்ை சங்கநூல் இது ஒன்வையாகும்.  ெற்ைிலையின் பாடல்களில் ைக்கள் 

அைவாழ்வு, ைன்ைர் நகாலட, ஆட்சித்திைம், ஒருலைப்பாடு, பழந்தைிழர் பழக்க வழக்கங்கள், 

உவலைத்திைம், உள்ளுலை, இலைச்சிப் நபாருள்களின் அலைப்பு முதைியவற்லைக் 

காண்கிவைாம். 

  

 தினணக்கு ஒரு பாடலாக, ஐந்து பாடல்கள் இங்குப் பாடப்பகுதியாக அனைந்துள்ைை. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நற்றிவண 

குறிஞ்சி - கபிலர ்
 

1. நின்ற  லசால்ைர்  நீடுகதாறு   இைியர் 

என்றும்   என்பதாள்   பிரிபுஅறி   யலபர 

தாமவரத ் தண்தாது  ஊதி  மீமிவசச ்
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சாந்தில்  கதாடுதத்  தீம்பதன்  பபாலப் 

புவரய மன்ற புவரபயார ்பகண்வம 

நீரஇ்ன்று  அவமயா  உலகம்  பபாலத ்

தம்இன்று  அவமயா  நம்நயந்   தருளி 

நறுநுதல்  பசதத்ல்  அஞ்சிச ்

 சிறுவம  உறுபபவா  கசய்புஅறி  யலபர    (1) 
 

துலற  : பிரிவுணர்த்திய கதாழிக்குத் தலைவி லசால்ைியது. 
 
பாலை - கணி புன்குன்றைார்  
 

5.    மரம்சா மருந்தும் லகாள்ளார் மாந்தர்  
      உரம்சாச் லசய்யார் உயர்தவம் வளம்லகடப்  
      லபான்னும் லகாள்ளார் மன்ைர் நன்னுதல்  
      நாம்தம் உண்லமயின் உளகம அதைால்  
      தாம்லசய் லபாருள்அளவு அறியார் தாம்கசிந்து  
      என்றூழ் நிறுப்ப நீள்இலட ஒழிய  
      லசன்கறார்  மன்றநம் காதைர் என்றும்  
      இன்ை நிலைலமத்து என்ப  
      என்கைாரும் அறிபஇவ் உைகத் தாகை                                (226) 
 
துலற  : பிரிவிலட லமைிந்த தலைமகள் வன்புலற எதிர்லமாழிந்தது 
 

 

முல்வல - கந்தரத்தனார ்
 

2. வறம்ககால  வீந்த  கானதத்ு  குறும்பூங் 

பகாவத  மகளிர ் குழூஉநிவர  கடுப்ப 

வண்டுவாய்  திறப்ப  விண்ட  பிடவம் 

மாவல  அந்தி  மால்அதர ் நண்ணிய 

பருவம்  கசய்த  கருவி  மாமவழ 

அவரந்ிவல  அறியுபமா  ஈங்குஎன   வருதல் 

சான்பறாரப்்  புவரவபதா  அன்பற   மான்றுஉடன் 

உரஉரும்  உரறும்  நீரின்  பரந்த 

பாம்புவப  மழுங்கல்  அன்றியும்   மாண்ட 

கனியா  கநஞ்சத ் தானும் 

 இனிய  அல்லநின்  இடிநவில்  குரபல    (238) 
 

துலற  : தலைமகள் பருவம் கண்டு அழிந்தது 
 

 

லநய்தல் - உகைாச்சைார்  
 

4.    இரும்பின் அன்ை கருங்ககாட்டுப் புன்லை  
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      நீைத்து அன்ை பாசிலை அகம்லதாறும்  
      லவள்ளி அன்ை விளங்குஇணர் நாப்பண்  
      லபான்ைின் அன்ை நறுந்தாது உதிர  
      புைிப்லபாறிக் லகாண்ட பூநாறு குரூஉச்சுவல்  
      வரிவண்டு ஊதைின் புைிலசத்து லவரீஇப்  
      பரியுலட வயங்குதாள் பந்தின் தாவத்  
      தாங்கவும் தலகவலர நில்ைா ஆங்கண்  
      மல்ைல்அம் கசரி கல்லைைத் கதான்றி  
      அம்பல் மூதூர் அைர்எழச்  
      லசன்றது அன்கறா லகாண்கன் கதகர                               (249) 
 
துலற  : வலரவிலட லமைிந்தது 
 

 

மருதம் - ஆலங்குடிவங்கனார ்
 

3. தடமருப்பு  எருவமப்  பிணரச்ச்ுவல்  இரும்பபாதத்ு 

மடநவட  நாவரப்  பல்இனம்  இரிய 

கநடுநீரத் ் தண்கயம்  துடுகமனப்  பாய்ந்து 

நாடக்தாழில்  வருதத்ம்   வீடச ் பசண்சிவன 

இருள்புவன  மருதின்  இன்நிழல்  வதியும் 

யாணர ் ஊரநின்  மாண்இவழ  மகளிவர 

எம்மவனத ் தந்துநீ  தழீஇயினும்  அவரத்ம் 

புன்மனதத்ு  உண்வமபயா  அரிபத  அவரும் 

வபந்கதாடி  மகளிகராடு   சிறுவரப்்  பயந்து 

நன்றி  சான்ற  கற்கபாடு 

 எம்பாடு  ஆதல்  அதனினும்  அரிபத                            (380) 
 

 

துலற  : கதாழி தலைமகலை வாயில் மறுத்தது  
 

3. ஐங்குறுநூறு 
 

 மூன்ைடிச் சிற்நைல்லை முதல் ஆைடிப் வபநரல்லை வலரயுள்ள பாடல்கலளக் 

நகாண்டது.  பத்துக்களாகப் பாடிய திலைக்கு நூறு பாடல்கள் எை வகுத்துள்ளலை இதன் 

தைிச்சிைப்பு.  பாரதம் பாடிய நபருந்வதவைார் இதற்கும் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடியுள்ளார்.   

ைருதம் நூறு – ஓரம்வபாகியார், நெய்தல் நூறு – அம்மூவைார், குைிஞ்சி நூறு – கபிைர், பாலை 

நூறு – ஓதைாந்லதயார், முல்லை நூறு – வபயைார் எைப் பாடியுள்ளைர்.   

 

  ைருதம் ஓரம்வபாகி நெய்தல் அம்மூவன் 
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  கருதுங் குைிஞ்சி கபிைன் – கருதிய 

  பாலைஓத ைாந்லத பைிமுல்லை வபயவை 

  நூலைஓது ஐங்குறு நூறு 

 

என்ை தைிப்பாடல் மூைம் இதலைப் பாடியவர்கலள ெிலைவில் லவத்துக் நகாள்ளைாம்.   

இதலைத் நதாகுத்தவர் புைத்துலை முற்ைிய கூடலூர்கிழார், நதாகுப்பித்தவர் யாலைக்கட்வசய் 

ைாந்தரஞ்வசரல் இரும்நபாலை ஆகும்.  அடிவலரயலையாற் குலைந்த சிைிய பாடல்களில் 

அரிய கருத்துக்கலளச் நசைிவாகக் கூறும் பாங்கிலை உலடயது இந்நூல்.  

 

 ஒவ்சவாரு தினணப்பாடல்களும், பத்துப் பத்துப் பாடல்கைாகப் பகுத்துப் பாடப் 

சபற்றுள்ைை.  அவற்றின் னையப் சபாருள் ைற்றும் வகட்வபார் அடிப்பனடயில் இப்பத்துகைின் 

சபயர்கள் அனைந்துள்ைை.  சநய்தல் தினணயின் சதாண்டிப் பத்து, அந்தாதி யாப்பில் 

அனைந்துள்ைது. 

 

 குறிஞ்ெித்தினணயின் குரக்குப்பத்து ைற்றும் சநய்தல் தினணயின் ெிறுசவண்காக்னகப் 

பத்து பாடல்கைில் முனறவய ஐந்து பாடல்கள் பாடப்பகுதியாக இங்கு அனைந்துள்ைை. 

 

 

    

 

 

ஐங்குறுநூறு 

குறிஞ்சி 
 

குரக்குப்பதத்ு 
 

 

அவவர  அருந்த  மந்தி  பகரவ்ர ்

பக்கின்  பதான்றும்  நாடன்  பவண்டின் 

பல்பசுப்  கபண்டிரும்  கபறுகுவன் 

கதால்பகள்  ஆகலின்   நல்குமால்  இவடப்க. (1) 

 

கருவிரல்  மந்திக்  கல்லா  வன்பறழ் 

அருவவரத ் தீந்பதன்  எடுப்வப  அயலது 

உருககழு  கநடுஞ்சிவனப்  பாயும்  நாடன் 

இரவின்  வருதல்  அறியான் 
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வரும்வரும்  என்பள்  பதாழி  யாபய.  (2) 

 

அதத்ச ் கசயவலத ் துப்புறழ்  ஒள்தளிர ்

புன்தவல  மந்தி  வன்பறழ்  ஆரும் 

நன்மவல  நாட  நீகசலின் 

நின்நயந்து  உவறவி  என்னினும்  கழில்பம.   (3) 

 

மந்திக்  கணவன்  கல்லாக்  கடுவன் 

ஒண்பகழ்  வயப்புலி  குழுமலின்  விவரந்துடன் 

குன்றுயர ் அடுக்கம்  ககாள்ளும்  நாடன் 

கசன்றனன்  வாழி  பதாழிகயன் 

கமல்பதாள்  கவினும்  பாயலும்  ககாண்பட.  (4) 

 

குரங்கின்  தவலவன்  குரூஉமயிரக்்  கடுவன் 

சூரலஞ் சிறுபகால்  ககாண்டு  வியலவற 

மாரி  கமாக்குள்  புவடக்கும்  நாட 

யாம்நின்  நயதத்னம்  எனினும்எம்  

ஆய்நலம்  வாடுபமா  அருளுதி  எனிபன.  (5) 

 
 
 
 
 

கநய்தல் 

சிறுகவண்காக்வகப்பதத்ு 
 

கபருங்கடற்  கவரயது  சிறுகவண்  காக்வக 

கருங்பகாடட்ுப்  புன்வனத ் தங்கும்  துவறவற்குப் 

பயந்தநுதல்  அழியச ் சாஅய் 

நயந்த  கநஞ்சம்  பநாய்ப்பா  லஃபத. (1) 

 

கபருங்கடற்  கவரயது  சிறுகவண்  காக்வக 

நீதத்ுநீர ் இருங்கழி  இவரபதரந்்து  உண்டு 

பூக்கமழ்  கபாதும்பரச் ் பசக்கும் 

துவறவன்  கசால்பலா  பிறவா  யினபவ. (2) 

 

கபருங்கடற்  கவரயது  சிறுகவண்  காக்வக 

இருங்கழித ் துவவல  ஒலியில்  துஞ்சும் 

துவறவன்  துறந்கதனத ் துறந்துஎன் 

இவறபயர ் முன்வக  நீக்கிய  வவளபய. (3) 

 

இருங்கடற்  கவரயது  சிறுகவண்  காக்வக 

இருங்கழி  மருங்கின்  அயிவர  ஆரும் 

தண்ணந்  துவறவன்  தகுதி 

நம்பமாடு  அவமயாது  அலரப்யந்  தன்பற. (4) 

 

கபருங்கடற்  கவரயது  சிறுகவண்  காக்வக 

ஆருகழிச ் சிறுமீன்  ஆர   மாந்தும் 

துவறவன்  கசால்லிய  கசால்என் 

இவறபயார ் எல்வவள  ககாண்டுநின்  றதுபவ.  (5) 
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அைகு – II 
 

4. புறநானூறு 
 

 புைத்திலைலயப் நபாருளாகக் நகாண்ட ொனூறு பாடல்களின் நதாகுதி.  இது புைம் 

எைவும், புைப்பாட்டு எைவும் சிைப்பிக்கப்படும்.  எட்டுத்நதாலகயில் ஒன்ைாை புைொனூறு 

மூவவந்தர்கலளயும், கலடநயழு வள்ளல்கலளயும், குறுெிை ைன்ைர்கலளயும் பற்ைிக் கூறும் 

வரைாற்று நூைாகத் திகழ்கின்ைது.  சங்ககாைச் சமுதாயம், பழக்க வழக்கங்கள், கல்வி, 

கலைகள் பற்ைி அைிவதற்குப் நபருந்துலை நசய்கின்ைது. 

 வவந்தன் முதைாக நவண்ைிக்குயத்தி ஈைாகப் பல்வவறு சமூக ெிலையில் இருந்த 

ஆடவரும் ைகளிருைாை 157 புைவர்கள் பாடிய பாக்கலளக் நகாண்டுள்ளது.   இதனைத் 
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நதாகுத்தவர், நதாகுப்பித்தவர் நபயர் நதரியவில்லை.  ஒவ்நவாரு பாடைின் இறுதியிலும் 

திலை, துலை, பாடப்பட்வடார், பாடிவைார், பாடிய சூழ்ெிலை ஆகியைவற்லை விளக்கும் 

குைிப்புகள் உள்ளை. 

 நவட்சி, கரந்லத, வஞ்சி, காஞ்சி, நொச்சி, உழிலஞ, தும்லப, வாலக, பாடாண், 

நபாதுவியல், லகக்கிலள, நபருந்திலை என்ை புைப்நபாருள் கருத்துகலளத் தழுவி அலைந்த 

நசய்யுள்கலளக் நகாண்ட நூல் இது.   இந்நூலைத் தைிழர் வாழ்வின் சிைப்லபக் காட்டும் 

கண்ைாடி எைைாம். 

 இந்நூைின் முதல் 266 பாடல்களுக்கு ைட்டுவை பலழய உலர ஒன்று உள்ளது.   

இப்பலழய உலரயுடன் புைொனூற்லை முதன் முதைில் 1894-இல் டாக்டர் உ.வவ. சாைிொலதயர் 

நவளியிட்டார்.  பின்பு ஔலவ துலரசாைிப்பிள்லள நூல் முழுலைக்கும் உலர எழுதிைார். 

 புறநானூற்றுப் பாடல்கனைச் ொன்று காட்டப்சபறுவது சபருனைக்குரியைவாகும்.  

வாழ்க்னகனய வைம்சபறச் செய்யவும், குறிக்வகாள்கனை அனடயவும் தக்கவாறு வழிகாட்டும் 

உயர்ந்த கருத்துகள் சபாதிந்த பாடல்கள் இதன்கண் ைிகுதியாக உள்ைை.  தைிைைிதன், 

குடும்பம், ெமுதாயம், அரொட்ெி, கல்வி, ைகைிர் எைப் பல நினலயிைருக்கும் வழிகாட்டும் 

பாங்குனடயதாக இந்நூல் திகழ்கின்றது. 

 

புறநானூறு 

1.   குற்றமும் தண்டலையும்! 

 
பாடிபயார ்  :  ஊன்கபாதிபசுங்குவடயார.்  

பாடப்படப்டான் :  பசாழன்கநய்தலங்கானல்இளஞ்பசடக்சன்னி.  

திவண  :  பாடாண். 
துவற   :  இயன்கமாழி.  

 

வழிபடு  பவாவர  வல்லறி  தீபய! 
பிறரப்ழி  கூறுபவார ் கமாழிபத  றவலபய; 

நீகமய்  கண்ட   தீவம   காணின் 

ஒப்ப  நாடி  அதத்க   ஒறுதத்ி; 

வந்துஅடி  கபாருந்தி முந்வத  நிற்பின் 
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தண்டமும்  தணிதிநீ  பண்வடயிற்  கபரிபத; 

அமிழ்துஅடட்ு  ஆனாக்  கமழ்குய்  அடிசில் 

வருநரக்்கு   வவரயா  வவசயில்  வாழ்க்வக 

மகளிர ் மவலதத்ல்  அல்லது மள்ளர ்

மவலதத்ல்  பபாகிய சிவலதத்ார ் மாரப்! 
கசய்துஇரங்  காவிவனச ்பசண்விளங்  கும்புகழ் 

கநய்தலங்  கானல்  கநடிபயாய்! 
எய்தவந்  தனம்யாம்; ஏதத்ுகம்  பலபவ! (10) 

 

 

2.  நீரும் நிலனும்! 
 

பாடியவர ்  :  குடபுலவியனார.்  

பாடப்படப்டான் :  பாண்டியன்கநடுஞ்கசழியன்.  
திவண  :  கபாதுவியல்.  

துவற   :  முதுகமாழிக்காஞ்சி 
 

 

முழங்கு  முந்நீர ் முழுவதும் வவளஇப் 

பரந்துபடட் வியன்ஞாலம் 

தாளின் தந்து தம்புகழ் நிறீஇ 

ஒருதாம்  ஆகிய  உரபவார ் உம்பல்! 
ஒன்றுபதத்ு  அடுக்கிய  பகாடிகவட  இரஇீய 

கபருவமதத்ு  ஆகநின்  ஆயுள்  தாபன! 
நீரத்த்ாழ்ந்த  குறுங்காஞ்சிப் 

பூக்கதூஉம்   இனவாவள 

நுண்ஆரல் பருவரால் 

குரூஉக்ககடிற்ற குண்டுஅகழி; 

வான்உடக்ும்   வடிநீண்மதில்; 

மல்லல்மூதூர ்  வயபவந்பத! 
கசல்லும்  உலகதத்ுச ் கசல்வம்  பவண்டினும் 

ஞாலம்  காவலர ் பதாள்வலி  முருக்கி 

ஒருநீ  ஆகல்  பவண்டினும் சிறந்த 

நல்இவச  நிறுதத்ல்  பவண்டினும் மற்றதன் 

தகுதி பகள்இனி மிகுதி  யாள! 
நீரஇ்ன்று  அவமயா  யாக்வகக்கு   எல்லாம் 

உண்டி  ககாடுதப்தார ் உயிரக்காடுத ்  பதாபர; 

உண்டி  முதற்பற   உணவின்   பிண்டம்; 

உணகவனப்   படுவது   நிலதக்தாடு  நீபர; 

நீரும்  நிலனும்  புணரி  பயாரஈ்ண்டு 

உடம்பும்  உயிரும்  பவடதத்ிசி   பனாபர; 

விதத்ிவான்  பநாக்கும்  புன்புலம்  கண்ணகன் 

வவப்பிற்று  ஆயினும் நண்ணி  ஆளும் 

இவறவன் தாடக்ுஉத  வாபத; அதனால் 
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அடுபபாரச் ் கசழிய!  இகழாது  வல்பல 

நிலன்கநளி  மருங்கின்  நீரந்ிவல  கபருகத ்

தடப்டார ்  அம்ம இவண்தட ் படாபர; 

தள்ளா  பதாரஇ்வண்  தள்ளா   பதாபர. (18) 

 

3.   எத்திவசச ்கசலினும் பசாபற! 
 

பாடியவர ்  : ஔவவயார.்  

பாடப்படப்டான் : அதியமான்கநடுமான்அஞ்சி.  

திவண   :  பாடாண் 
துவற   : பரிசில்.  

 

வாயி  பலாபய! வாயி பலாபய! 
வள்ளிபயார ் கசவிமுதல்   வயங்குகமாழி  விதத்ிதத்ாம் 

உள்ளியது  முடிக்கும்  உரனுவட  உள்ளதத்ு 

வரிவசக்கு  வருந்தும்இப்  பரிசில்  வாழ்க்வகப் 

பரிசிலரக்்கு  அவடயா  வாயி  பலாபய! 
கடுமான்   பதான்றல்   கநடுமான்  அஞ்சி 

தன்அறி   யலன்ககால்?   என்னறி  யலன்ககால்? 

அறிவும்  புகழும்  உவடபயார ் மாய்ந்கதன 

வறுந்தவல  உலகமும்  அன்பற; அதனால் 

காவிகனம்  கலபன; சுருக்கிகனம்  கலப்வப; 

மரங்ககால்  தசச்ன்   வகவல்  சிறாஅர ்

மழுவுவடக்  காடட்கதத்ு  அற்பற; 

எதத்ிவசச ் கசலினும்  அதத்ிவசச ் பசாபற. (206) 

 

4.  யார் உம் பகாமான்? 

 
பாடியவர ்  :  பிசிராந்வதயார.்  

பாடப்படப்டான் :  பகாப்கபருஞ்பசாழன் 

திவண   :  பாடாண் 
துவற   :  இயன்கமாழி.  

 

         ’நுங்பகா  யார?்’என  வினவின் எங்பகாக் 

களமரக்்கு  அரித்த  விவளயல்  கவங்கள் 

யாவமப்  புழுக்கின்  காமம் வீட  ஆரா 

ஆரற்  ககாழுஞ்சூடு  அங்கவுள்  அடாஅ 

வவகுகதாழில்  மடியும்  மடியா  விழவின் 

யாணர ் நல்நாட ் டுள்ளும் பாணர ்

வபதல்  சுற்றத்துப்  பசிப்பவக   யாகிக் 

பகாழி  பயாபன பகாப்கபருஞ்  பசாழன் 

கபாத்தியில்  நண்பின்  கபாத்திகயாடு  ககழீஇ 

வாயார ் கபருநவக  வவகலும்  நக்பக.                                             (212) 
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5. கபரிதுஉவந்தனபள! 
 

பாடியவர ்  :  காக்வகபாடினியாரந்சக்சள்வளயார ்

திவண  :  தும்வப 
துவற   :  உவவகக்கலுழ்சச்ி 

 

“நரம்புஎழுந்து  உலறிய  நிரம்பா  கமன்பதாள் 

முளரி  மருங்கின் முதிபயாள்  சிறுவன் 

பவடஅழிந்து  மாறினன்”  என்றுபலர ் கூற 

“மண்டுஅமரக்்கு  உவடந்தனன்  ஆயின் உண்டஎன் 

முவலஅறுத ் திடுகவன் யான்’எனச ் சிவனஇக் 

ககாண்ட  வாகளாடு  படுபிணம்  கபயராச ்

கசங்களம்  துழவுபவாள்  சிவதந்துபவ  றாகிய 

படுமகன்  கிடக்வக  காணூஉ 

ஈன்ற  ஞான்றினும்  கபரிதுஉவந்  தனபள! (278) 

 

 

 

5.  பதிற்றுப்பத்து 
 

 வெரைன்ைர் பதின்ைனரப் பற்றிப் புலவர்கள் பதின்ைர் பாடிய பாடல்கனைக் சகாண்டது.  

10 x 10 என்னும் எண்ணின் சதானகவய பதிற்றுப்பத்து எை வழங்கப்படுகிறது.   இதிலுள்ை 

பத்துகள் முதல் பத்து, இரண்டாம் பத்து என்று எண்ணால் சபயர் சபற்றுள்ைை.  முதல் பத்தும், 

இறுதிப் பத்தும் கினடக்கவில்னல.   பாடல்கள் யாவும், பாடாண் தினணயில் அனைந்துள்ைை.  

எட்டுத் சதானகயில் பாடாண்தினணப் பாடல்கனைக் சகாண்ட ஒவர நூல் இதுவவ. 

 

 பதிற்றுப்பத்னதத் சதாகுத்தார், சதாகுப்பித்தார் சபயர் சதரியவில்னல.  ஒவ்சவாரு 

பாடலும் துனற, வண்ணம், தூக்கு, சபயர் ஆகிய நான்கினையும் சபற்றுள்ைை.  ஒவ்சவாரு 

பத்துப் பாடலின் முடிவிலும், ஒரு பதிகம் உள்ைது.  அப்பதிகத்தில் பாட்டுனடத் தனலவன், 

அருஞ்செயல்கள், அவன் ஆட்ெி செய்த ஆண்டு, அவனைப் பாடிய புலவர், சபற்ற பரிெில், 

அப்பதிகத்தில் அடங்கிய பாடல்கைின் சபயர்கள் ஆகியை காணப்படுகின்றை. 

 

 பதிற்றுப்பத்துக்கு ஒரு பனழய உனர உண்டு.   இவ்வுனரயுடன் இதனை முதன் 

முதலில் 1904-இல் டாக்டர் உ.வவ. ொைிநானதயர் பதிப்பித்துள்ைார்.  ஔனவ சு. துனரொைிப் 

பிள்னை முழுவுனர எழுதியுள்ைார்.  பதிற்றுப்பத்து நூலின் சபரும்பகுதி வெரர் வரீத்னதயும் 

சகானடனயயுவை விைக்குகிறது. 
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 பதிற்றுப்பத்துப் பாடல்கள் சொற் செறிவும், சபாருள் சதைிவும் சகாண்டு வெர 

ைன்ைர்கைின் வரலாற்றுக் கைஞ்ெியைாகத் திகழ்கிறது.    

 

இையவரம்பன் சநடுஞ்வெரலாதனைக் குைட்டூர்க் கண்ணைார் பாடிய இரண்டாம் பத்தின் 

பாடல் ஒன்றும், ஆடுவகாட்பாட்டுச் வெரலாதனைக் காக்னகப் பாடிைியார் நச்செள்னையார் 

பாடிய ஆறாம் பத்தின் பாடல் ஒன்றும் பாடப் பகுதியாக அனைந்துள்ைை. 

 
 
 
 
 
 
 

பதிற்றுப்பத்து 
 

இரண்டாம் பதத்ு 
 

அடட்ுமலரம்ாரப்ன் 
 
 

 

’நும்பகா  யார?்’என  வினவின்  எம்பகா 

இருமுந்நீரத் ் துருதத்ியுள் 

முரணிபயாரத் ் தவலசக்சன்று 

கடம்புமுதல்  தடிந்த  கடுஞ்சின  முன்பின் 

கநடுஞ்பசர  லாதன்  வாழ்கஅவன்  கண்ணி     5 

வாய்ப்(பு)அறி  யலபன  கவயில்துகள்  அவனதத்ும் 

மாற்பறார ் பதஎதத்ு  மாறிய  விவனபய 

கண்ணின் உவந்து  கநஞ்(சு)அவிழ்பு  அறியா 

நண்ணார ் பதஎதத்ும்  கபாய்ப்(பு)அறி   யலபன 

கனவினும் ஒன்னார ் பதய ஓங்கி நடந்து     10 

படிபயாரத் ் பதய்தத்ு  வடிமணி   இரடட்ும் 

கடாஅ  யாவனக்  கணநிவர   அலற 

வியல்இரும்  பரப்பின்   மாநிலம்   கடந்து 

புலவர ் ஏதத்  ஓங்குபுகழ்  நிறீஇ 

விரிஉவள  மாவும்  களிறும்  பதரும்      15 

வயிரியர ் கண்ணுளரக்்(கு) ஓம்பாது  வீசிக் 

கடிமிவளக்  குண்டுகிடங்கின் 

கநடுமதில்  நிவலஞாயில் 

அம்(பு)உவட  யாரஎ்யில்   உள்அழித(்து) உண்ட 

அடாஅ  அடுபவக  அடட்ுமலர ் மாரப்ன்      20 

எமரக்்கும்  பிறரக்்கும்  யாவர ் ஆயினும் 

பரிசில்  மாக்கள்  வல்லார ் ஆயினும் 
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ககாவடக்கடன்  அமரந்்த  பகாடா  கநஞ்சினன் 

மன்உயிர ் அழிய  யாண்டுபல   மாறித ்

தண்இயல்  எழிலி  தவலயா(து) ஆயினும்     25 

வயிறுபசி  கூர  ஈயலன் 

வயிறுமா(சு) இலீயரஅ்வன்  ஈன்ற  தாபய. 
 
 

கபயர ்  :  அடட்ுமலர ்மாரப்ன்  

துவற  :  இயன்கமாழி வாழ்தத்ு 

தூக்கு  :  கசந்தூக்கும் வஞ்சிதத்ூக்கும் 

வண்ணம் :  ஒழுகுவண்ணமும் கசாற்சீரவ்ண்ணமும்         (20) 

 
 

 

ஆறாம் பதத்ு 
 

 

மா கூர ்திங்கள் 
 
 

 
 

பகல்நீ(டு) ஆகா(து) இரவுப்கபாழுது கபருகி 

மாசி  நின்ற மாகூர ் திங்கள் 

பனிசச்ுரம்  படரும்  பாண்மகன்  உவப்பப் 

புல்இருள்  விடியப்   புலம்புபசண்  அகலப் 

பாய்இருள்  நீங்கப்   பல்கதிர ்  பரப்பி      5 

ஞாயிறு  குணமுதல்   பதான்றி   யாஅங்(கு) 
இரவன்  மாக்கள்  சிறுகுடி   கபருக 

உலகம்  தங்கிய   பமம்படு   கற்பின் 

வில்பலார ் கமய்ம்மவற   வீற்(று)இரும்   ககாற்றதத்ுச ்

கசல்வர ் கசல்வ  பசரந்்பதாரக்்   கரணம்     10 

அறியா(து) எதிரந்்து  துப்பின்   குவறஉற்றுப் 

பணிந்துதிவற  தருபநின்  பவகவர ் ஆயின் 

சினம்கசலத ்  தணியுபமா  வாழ்கநின்  கண்ணி 

பல்பவறு  வவகய   நனம்தவல  ஈண்டிய 

மவலயவும்   கடலவும்   பண்ணியம்பகுக்கும்    15 

ஆறுமுட(்டு) உறாஅ(து) அறம்புரிந்(து) ஒழுகும் 

நாடல்  சான்ற  துப்பின்  பவணதப்தாள் 

பாடுசால்  நன்கலம்  தரூஉம் 

நாடுபுறந்  தருதல்   நினக்குமார ்  கடபன. 
 
 

துவற  :  கசந்துவறப் பாடாண்பாடட்ு 

வண்ணம் :  ஒழுகு வண்ணம் 

தூக்கு  :  கசந்தூக்கு 

கபயர ்  : மாகூர ்திங்கள்    (59) 
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அைகு – III 
 

6. கைித்லதாலக 
 
 

 150 கைிப்பாக்கலளக் நகாண்டது.  ஒவ்நவாரு திலைலயப் பற்ைியும் ஒவ்நவாரு 

புைவராக ஐந்துதிலைகள் பற்ைியும் ஐந்து புைவர்களால் பாடப்பட்டது. பாலைத்திலைலயப் 

பற்ைிய 35 பாடல்கலளப் பாடியவர் பாலை பாடிய நபருங்கடுங்வகா.  குைிஞ்சித்திலைலயப் 

பற்ைிய 29 பாடல்கலளப் பாடியவர் கபிைர்.  ைருதத்திலைலயப் பற்ைிய 35 பாடல்கலளப் 

பாடியவர் ைருதன் இளொகைார். முல்லைத்திலைலயப் பற்ைிய 17 பாடல்கலளப் பாடியவர் 

வசாழன் ெல்லுருத்திரன். கடவுள் வாழ்த்துடன் நெய்தல்திலைக்குரிய 33 பாடல்கலளப் 

பாடியவர் ெல்ைந்துவைார். இந்நூலைத் நதாகுத்தவர் ெல்ைந்துவைார். நதாகுப்பித்தவர் யார் 

என்று நதரியவில்லை.  இந்நூலுக்கு ெச்சிைார்க்கிைியர் உலர வகுத்துள்ளார். 

 ‘கற்ைைிந்தார் ஏத்தும் கைி’, ‘கல்வி வலார் கண்ட கலி’ எைப் புைவர்களால் பாராட்டப் 

படுவது.  கலிப்பாவால் ஆைது. பாவலகயால் நபயர் நபற்றுத் துள்ளல் ஓலச ைிகுந்து வருவது. 

ஐந்திலைக்கும் உரிய உரிப்நபாருள்கலள (ஒழுகைாறுகலள) நசவ்வவை கூறுகிைது. இைக்கை 

நூல்களில் கூறும் அகப்நபாருட் பகுதிகட்கு இந்நூல் இைக்கியைாகத் திகழ்கிைது. ைக்களின் 

ெல்வாழ்விற்காை நெைிகள் ஆங்காங்வக விளக்கப் பட்டுள்ளை.   ொடகக்கூறு ைிகுதியாக 

அலைந்துள்ளது. கைித்நதாலகப் பாடல்களின் உவலையும், உலரயாடலும் ைைம் கவரும் 

வலகயில் அலைந்துள்ளை. நெய்தற் கைியின் அலைந்த சிைவரிகள், சிைந்த நபான் 

நைாழிகளாகத் திகழ்கின்ைை.  கடல்வகாள்கள் நிகழ்ந்ததற்காை குறிப்பு இந்நூலுள் இடம் 

சபற்றுள்ைது. 
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 கலித்சதானகப் பாடல்கள் அனைத்தும் கருத்து வைம் ைிக்கை.  தைிழ்ப் பண்பாட்னடப் 

பற்றி அறிவதற்கு, இனவ சபரிதும் உதவக் கூடியனவ.  உயர்ந்வதார் காதனலயும், தாழ்ந்வதார் 

காதனலயும் வபசுகின்ற நூல் கலித்சதானக. 

 கற்வபார்க்குக் கழிவபருவனகயைித்து, வாழ்வாங்கு வாழ வழிகாட்டவல்ல இந்நூலின் 

பாடல்கைில் தினணவதாறும் ஒரு பாடலாக, சவவ்வவறு ைாந்தரின் கூற்று அடிப்பனடயில் 

வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டனவ பாடப் பகுதியாக அனைந்துள்ைை. 

கலிதக்தாவக 
 

பாவலக்கலி 
 

8. பதாழி கூற்று 

 
 நடுவுஇகந்து  ஒரஇீ  நயன்இல்லான்  விவனவாங்கக்  

 ககாடிதுஓரத்த்  மன்னவன்  பகால்பபால ஞாயிறு 

 கடுகுபு  கதிரம்ூடட்ிக்  காய்சினம்  கதறுதலின்  

 உறல்ஊறு  கமழ்கடாஅதத்ு   ஒல்கிய எழில்பவழம் 

 வறன்உழு   நாஞ்சில்பபால்  மருப்புஊன்றி நிலம்பசர     

 5 

 விறல்மவல  கவம்பிய  பபாக்குஅரு  கவஞ்சுரம்  

 கசால்லாது  இறப்பத ் துணிந்தனிரக்்கு ஒருகபாருள் 

 கசால்லுவது  உவடபயன் பகள்மின்மற்று  ஐஇய!  

 வீழுநரக்்கு  இவறசச்ியாய்  விரல்கவரப்ு   இவசக்கும்பகால் 

 ஏழும்தம்  பயன்ககட  இவடநின்ற  நரம்புஅறூஉம்   10 

 யாழினும் நிவலஇல்லாப்  கபாருவளயும்  நசச்ுபபவா?  

மரஇீதத்ாம்  ககாண்டாவரக்  ககாண்டக்கால்  பபாலாது  

 பிரியும்கால்  பிறரஎ்ள்ளப் பீடுஇன்றிப்    புறம்மாறும் 

 திருவினும் நிவலஇல்லாப்  கபாருவளயும்  நசச்ுபபவா?  

 புவரதவப்  பயன்பநாக்கார ் தம்ஆக்கம்   முயல்வாவர                                                   

15 

 வவரவுஇன்றிச ் கசறும்கபாழுதில் கண்ஓடாது  உயிரக்வௌவும் 

 அவரசினும் நிவலஇல்லாப்  கபாருவளயும்  நசச்ுபபவா?  

               எனஆங்கு  

 நசச்ல்  கூடாது  கபரும  இசக்சலவு                                                                                          20 

 ஒழிதல்  பவண்டுவல் சூழின்  பழிஇன்று;  

 மன்னவன்  புறந்தர வருவிருந்து  ஓம்பித ் 

 தன்நகர ் விவழயக்  கூடின்  

 இன்உறல்  வியன்மாரப்!  அதுமனும்  கபாருபள. 
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இஃது சொல்லாது பிரியலுற்ற தனலவன் குறிப்பறிந்து, வதாழி சபாருைது நினலயானை 
கூறி, ‘அவவைாடு கூடிச் செல்கின்ற இல்வாழ்க்னகச் செலவவ சபாருள்’ எை அவன் 
செலவழுங்கக் கூறியது. 
 

 

 

 

 

குறிஞ்சிக்கலி 

59. தவலவன் கூற்று 

 தவளகநகிழ் பிணிநிவந்த  பாசுஅவடத ் தாமவர 

 முவளநிமிரந்்  தவவபபாலும்  முதத்ுக்பகால்  அவிரக்தாடி 

 அடுக்கம்நாறு  அலரக்ாந்தள்  நுண்ஏரத்ண்  ஏரஉ்ருவின் 

 துடுப்புஎனப்  புவரயும்நின்  திரண்டபநர ் அரிமுன்வகச ்

 சுடரவ்ிரி  விவனவாய்ந்த   தூவதயும்  பாவவயும்                                              

5 

 விவளயாட அரிப்கபய்த  அழகுஅவம  புவனவிவன 

 ஆய்சிலம்பு  எழுந்துஆரப்்ப  அம்சில  இயலும்நின் 

 பின்னுவிடட்ு  இருளிய ஐம்பால்கண்டு என்பால 

 என்வனவிடட்ு    இகதத்ர இறந்தீவாய்! பகள்இனி; 

 'மருளியான்  மருள்உற   இவன்உற்றது   எவன்?' என்னும்      10 

'அருள்இவல   இவடக்ு' என   அயலாரந்ின்   பழிக்கும்கால்  

 வவஎயிற்  றவரந்ாப்பண்  வவகஅணிப்  கபாலிந்துநீ 

 வதயில்நீர ் ஆடிய  தவம்தவலப்  படுவாபயா?  

உருள்இழாய்!  'ஒளிவாட இவன்உள்பநாய்  யாது' என்னும் 

        'அருள்இவல  இவடக்ு' என  அயலாரந்ின்  பழிக்குங்கால் 15 

 கபாய்தல  மகவளயாய்ப் பிறரம்வனப்  பாடி நீ 

 எய்திய   பலரக்்குஈதத்   பயம்பயக்   கிற்பபதா?  

ஆய்கதாடி! 'ஐதுஉயிரத்த்ு இவன்உள்பநாய்   யாது?' என்னும் 

        'பநாய்இவல  இவடக்ு' என   கநாதுமலர ்  பழிக்குங்கால் 

 சிறுமுத ் தவனப்பபணிச ்  சிறுபசாறு  மடுதத்ு நீ                                                                     

20 

 நறுநுத  லவகராடு  நக்கதுநன்கு  இவயவபதா?  

                   எனஆங்கு 

 அவனயவவ – உவளயவும் யான்நினக்கு  உவரதத்வத 

 இவனயநீ  கசய்ததுஉதவாய்  ஆயின் பசழாய்!  

 கசய்ததன்  பயம்பற்று  விடாது;                                            25 

 நயம்பற்று  விடின்இல்வல  நவசஇபயார ் திறதப்த. 
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இஃது, இரந்து குனறயுற்றுப் பின்ைின்ற தனலவன், ஆற்றாைாய்த் தனலவினய வநாக்கி, 
இங்ஙைம் வருந்துனவயாயின், ‘நீ செய்த தவம் இன்றாம்’ எைக் கூறியது. 
 
 

மருதக்கலி 

84. தவலவி கூற்று 

 

 உறுவளி  தூக்கும்  உயரச்ிவன  மாவின் 

 நறுவடி  ஆரஇ்ற்  றவவபபால்  அழியக்  

 கரந்துயான்  அரக்கவும் வகநில்லா  வீங்கிச ் 

 சுரந்தஎன்  கமல்முவலப்  பால்பழுது   ஆக நீ 

 நல்வாயில்  பபாதத்ந்த  கபாழுதினான் ’எல்லா!  5 

 கடவுள்  கடிநகர ் பதாறும்  இவவன 

 வலம்ககாள ீஇ  வா’எனச ்கசன்றாய் விலங்கிவன 

 ஈரம்  இலாத   இவன்தந்வத   கபண்டிருள் 

 யாரஇ்ல்   தவிரந்்தவன?   கூறு;  

நீருள்  அவடமவற ஆய் இதழ்ப் பபாதுபபால்  ககாண்ட                                       10 

 குவடநிழல்  பதான்றும்நின்  கசம்மவலக்  காணூஉ 

 'இவன்மன்ற யான்பநாவ   உள்ளம்ககாண்டு உள்ளா 

 மகன்அல்லான்  கபற்ற   மகன்’என்று  அகல்நகர ்

 வாயில்  வவரஇறந்து  பபாதத்ந்து தாயர ்

 கதருவில்  தவிரப்்பத ்  தவிரந்்தனன்; மற்றுஅவர ்                                                     15 

 தம்தம்  கலங்களுள் 'வகயுவற' என்றுஇவற்கு  

 ஒதத்வவ  ஆராய்ந்து அணிந்தார;் பிறன்கபண்டிர ்

 ஈதத்வவ  ககாள்வான்ஆம் இஃதுஒதத்ன்; சீதவ்த!  

 கசறுதக்கான்  மன்ற  கபரிது.  

சிறுபடட்ி! ஏதிலார ்  வகஎம்வம   எள்ளுபு    நீகதாடட்                                              20 

 பமாதிரம்  யாபவா?யாம்  காண்கு;.  

 அவற்றுள் நறாஇதழ்  கண்டன்ன  கசவ்விரற்கு  ஏற்பச ்

 சுறாஏறு  எழுதிய  பமாதிரம்  கதாடட்ாள்;  

 குறிஅறிந்பதன்; ’காமன்  ககாடிஎழுதி என்றும் 

 கசறியாப்  பரதவ்த  இவன்தந்வத   மாரப்ில்                                                                    25 

 கபாறிஒற்றிக்  ககாண்டுஆள்வல்’ என்பது   தன்வன 

 அறீஇய   கசய்த   விவன;  

அன்வனபயா?   இ·துஒன்று;  

 முந்வதய  கண்டும்  எழுகல்லாத  என்முன்னர ்

 கவந்தபுண்  பவல்எறிந்  தற்றா  இ·துஒன்று;                                  30 

 தந்வத இவறதக்தாடி  மற்றுஇவன்  தன்வகக்கண் 

 தந்தாரய்ார ் எல்லாஅ!  இது?  

’இ·துஒன்று என்ஒதத்ுக்  காண்க பிறரும்  இவற்கு’என்னும் 

 தன்நலம்  பாடுவி, தந்தாளா? நின்வன  

 இதுகதாடுக   என்றவர ்  யார?்                                                  35 
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அஞ்சாதி; நீயும்   தவறுஇவல; நின்வக   இதுதந்த 

 பூஎழில்   உண்கண்   அவளும்   தவறுஇலள்!  

 பவனில்   புனல்அன்ன   நுந்வதவய   பநாவாரய்ார?்  

 பமல்நின்றும்   எள்ளி இதுஇவன்   வகதத்ந்தாள் -  

 தான்யாபரா? என்று   வினவிய பநாய்ப்பாபலன்                                                           40 

 யாபன  தவறுவட  பயன் 

 

 

 

இஃது, கடவுட் கடிநகர்வதாறும் வலம்சகாைஇீ வரற்குச் வெடியவராடு ைகற்வபாக்கிய 
தனலவி, அவன் நீட்டித்து வந்துழித், தாயர் கண்ணிய நல்லணிப் புதல்வனை, ைாயப் 
பரத்னதயுள்ைிய வழியின்கண் தந்னதசதாடி, ைகனைக் கண்டு புலந்தாள் தன்னுவை அழிந்து 
கூறியது. 
 
 

முல்வலக்கலி 

108. தனலவன், தலைவி கூற்று 

(தவலவன்) 

 

       இகல்கவந்தன்  கசலை  இறுத்தவாய்  கபாை -  
 அகல்அல்குல்  கதாள்கண்   எைமூ  வழிப்லபருகி  
 நுதல்அடி நுசுப்புஎை  மூவழிச்  சிறுகிக்  
 கவலையால்  காமனும்  பலடவிடு  வைப்பிகைாடு 
 அகல்ஆங்கண்  அலளமாறி அைமந்து  லபயருங்கால்                     5 
 'நலகவல்கைன்  யான்’என்றுஎன்  உயிகராடு  பலடலதாட்ட 
 இகைாட்டி! நின்லை  எவன்பிலழத்கதன் எல்ைா!யான்?  
 

(தலைவி) 
அ·துஅவைம் அன்று மை.;  
ஆயர்  எமர்ஆைால்  ஆய்த்திகயம்  யாம்மிகக்;  

 காயாம்பூங்  கண்ணிக்  கரும்துவர்  ஆலடலய                              10 
 கமயும்  நிலரமுன்ைர்க்   ககால்ஊன்றி  நின்றாய்ஓர் 
 ஆயலை  அல்லை; பிறகவா  அமரர்உள் 
 ஞாயிற்றுப்  புத்கதள்   மகன்!  

(தலைவன்) 
 

 அதைால்  வாய்வாகளன்;  
முல்லை  முலகயும்  முருந்தும்   நிலரத்தன்ை      15 

 பல்லும்  பலணத்கதாளும்  கபர்அமர்   உண்கண்ணும் 
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 'நல்கைன்  யான்’என்று நைம்தலக  நம்பிய 
 லசால்ைாட்டி!  நின்லைாடு  லசால்ஆற்று   கிற்பார்யார்?  

 

(தலைவி) 
                                                   லசால்ைாதி;  
’நின்லைத்  தலகத்தலைன்’ அல்ைல் காண்மன்.                             20 

 மண்டாத  கூறி மழகுழக்கு  ஆகின்கற  
 கண்ட  லபாழுகத   கடவலரப்  கபாைநீ 
 பண்டம்  விைாய  படிற்றால்  லதாடீஇயநின் 
 லகாண்டது  எவன்எல்ைா!  யான்?  

 
(தலைவன்) 

 

லகாண்டது;                                                                      25 
அலளமாறிப்  லபயர்தருவாய்!  அறிதிகயா?   அஞ்ஞான்று 

 தளவமைர்  தலதந்ததுஓர்  காைச்சிற்   றாற்றுஅயல்  
 இளமாங்காய்  கபாழ்ந்தன்ை  கண்ணிைா என்லநஞ்சம் 
 களமாக்லகாண்டு  ஆண்டாய்ஓர்  கள்விலய  அல்லைகயா?  
 

(தலைவி) 
 

 ெின்நெஞ்சம்  களைாக்நகாண்டு  யாம்ஆளல்   எைக்குஎவன்எளிதுஆகும்              30 
 புைத்துஉளான்  என்லைக்குப்  புகாஉய்த்துக்  லகாடுப்பகதா?  
 இைத்துஉளான்  எந்லதக்குக்   கைத்லதாடு  லசல்வகதா?  
 திலைக்காலுள்  யாய்விட்ட  கன்றுகமய்க்  கிற்பகதா?  
 

(தலைவன்) 
 

                                      அலைத்துஆக 
லவண்லணய்த்   லதழிககட்கும்   அண்லமயால் கசய்த்துஅன்றி                   35 

 அண்ணணித்து  ஊர்ஆயின் நன்பகல்   கபாழ்துஆயின்  
 கண்கநாக்கு   ஒழிக்கும்   கவின்லபறு   லபண்நீர்லம 
 மயில்எருத்து  வண்ணத்து   மாகயாய்! மற்று   இன்ை 
 லவயிலைாடு எவன்விலரந்து  கசறி?   உதுகாண்.  

பிடிதுஞ்சு  அன்ைஅலற  கமை நுங்கின்       40 
 

 தடிகண்  புலரயும்  குறும்சுலை  ஆடிப்  
 பைிப்பூம்  தளலவாடு  முல்லை  பறித்துத்  
 தைிக்காயாம்  தண்லபாழில் எம்லமாடு  லவகிப்  
 பைிப்படச்  லசல்வாய்நும்  ஊர்க்கு.  
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(தலைவி) 

 
இைிச் லசல்கவம் யாம்;.                                                        45 
மாமருண்  டன்ை  மலழக்கண்சி(ற்)று  ஆய்த்தியர் 

 நீமருட்டும்  லசாற்கண்   மருள்வார்க்கு  உலரஅலவ;  
 ஆமுைியா  ஏறுகபால்   லவகல் பதின்மலரக் 
 காமுற்றுச்  லசல்வாய்;ஓர்  கண்குத்திக்  கள்வலை;  
 நீஎவன்லசய்தி பிறர்க்கு?                                                      50 

யாம்எவன்   லசய்தும் நிைக்கு?  
 

(தலைவன்) 
 

 லகாலைஉண்கண்  கூர்எயிற்றுக்  லகாய்தளிர்  கமைி  
 இலைவைப்பின் மாகயாய்!  நின்ைின்  சிறந்தார் 
 நிைஉைகத்து  இன்லம   லதளி;நீ  வருதி;  
 மலைலயாடு  மார்புஅலமந்த   லசல்வன்  அடிலயத்                       55 
 தலையிைால்   லதாட்டுஉற்கறன் சூள்.  
 

(தலைவி) 
 ஆங்குஉணரார்  கநர்ப; அதுலபாய்ப்பாய்  நீ;ஆயின் -  
 கதம்லகாள்  லபாருப்பன்  சிறுகுடி  எம்ஆயர் 
 கவந்துஊட்டு  அரவத்து நின்லபண்டிர்  காணாலம  
 காஞ்சித்தாது  உக்கன்ை  தாதுஎரு  மன்றத்துத்                           60 
 தூங்கும்  குரலவயுள்  நின்லபண்டிர்  ககளாலம  
 ஆம்பல்  குழைால்  பயிர்பயிர் - எம்படப்லபக் 
 காஞ்சிக்கீழ்ச்  லசய்கதம்  குறி. 
 
 
 இஃது ‘அடிவயார் பாங்கினும் வினைவல பாங்கினும், கடிவனர இலபுறத்சதன்ைைார் 
புலவர்’ என்பதைால், பிறர் ஏவிய சதாழினலச் செய்தல் வல்ல அகப்புறத் தனலவனும் 
தனலவியும் முன்சைாருகால் கூடிப் பின்ைர் அவன் எதிர்ப்பட்டுழி அவன் வயின் 
பரத்தனையால் ஊடிக் குறி வநர்ந்தது. 
 
 

பநய்தற்கைி 

120. கண்யடார் கூற்று 
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 அருள்தீரந்்த  காடச்ியான் அறன்பநாக்கான் நயம்கசய்யான் 

 கவருவுற  உய்தத்வன்  கநஞ்சம்பபால் வபபய 

 இருள்தூரப்ு புலம்புஊரக் கவனசுடர ் கல்பசர -  

 உரவுதத்வக  மழுங்கிதத்ன்  இடும்வபயால்  ஒருவவன 

 இரப்பவன்  கநஞ்சம்பபால்  புல்கலன்று புறம்மாறிக்                                                   5 

 கரப்பவன்  கநஞ்சம்பபால் மரம்எல்லாம்  இவலகூம்பத ்-  

 பதாற்றம்சால்  கசக்கருள்  பிவறநுதி  எயிறுஆக  

 நால்திவசயும்  நடுக்குறூஉம்  மடங்கல்   காவலக்  

 கூற்றுநக்   கதுபபாலும் உடக்ுவரு   கடுமாவல!  

மாவலநீ – உள்ளம்ககாண்டு அகன்றவர ் துவணதாராப்  கபாழுதின்கண் 10 

 கவள்ளமான்  நிறம்பநாக்கிக் கவணகதாடுக்கும்  ககாடியான்பபால்  

 அல்லற்படட்ு  இருந்தாவர  அயரப்்பிய  வந்தாபயா?  

 மாவலநீ – ஈரம்இல்  காதலர ் இகந்துஅருளா  இடன்பநாக்கிப் 

 பபாரக்தாவலந்து  இருந்தாவரப்  பாடுஎள்ளி  நகுவாரப்பால்  

 ஆரஅ்ஞர ் உற்றாவர   அணங்கிய   வந்தாபயா?                              15 

 மாவலநீ – கந்துஆதல்  சான்றவர ் கவளதாராப்  கபாழுதின்கண் 

 கவந்ததுஓர ் புண்ணின்கண்   பவல்ககாண்டு  நுவழப்பான்பபால்  

 காய்ந்தபநாய்  உழப்பாவரக்  கலக்கிய  வந்தாபயா?  

                                                   எனஆங்கு;  

 இடன்இன்று அவலதத்ரும்   இன்னாகசய்  மாவல                                                        20 

 துனிககாள்  துயரத்ீரக்  காதலர ் துவனதர 

 கமல்லியான்  பருவதத்ு  பமல்நின்ற  கடும்பவக 

 ஒல்கலன  நீக்கி ஒருவாது  காதத்ுஓம்பும் 

 நல்இவற   பதான்றக் ககடட்ாங்கு -  

 இல்லா  கின்றால்  இருள்அகதத்ு   ஒளிதப்த.                                 25 

 

இஃது, பிரிவினடயாற்றாத தனலவி, ைானலப்சபாழுது கண்டு, கழிய ஆற்றாைாயிை 
இடத்துத் தனலவன் வரவும், அவைது அக ைலர்ச்ெியும் கண்டார் கூறியது. 
 
 
 

7. பரிபாடல் 
 
 

 பரிபாடல் என்னும் இலசப்பாக்களால் நதாகுக்கப் நபற்ைதால் பரிபாடல் என்று நபயர் 

நபற்ை நூல் இது.   பரிபாடலின் அடிச்ெிற்சறல்னல 25, அடிப்வபசரல்னல 400 எைவும் கூறும் 

சதால்காப்பியம், இது காைம் கண்ணியதாக வரும் எைவும் குறிப்பிடுகின்றது.  இதில் திருைால், 
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நசவ்வவள் ஆகிய நதய்வ வழிபாட்டுப் பாடல்களும் லவலய, ைதுலர ஆகிய இயற்லகக் 

காட்சிப் பாடல்களும் அலைந்துள்ளை.  அவற்ைில் தைிழ் ைக்களின் பழக்கவழக்கங்களும் அைம், 

நபாருள், இன்பம், வடீு ஆகிய ொன்கன் கூறுபாடுகளும், இயற்லகக் காட்சிகளும், காதல், காைம் 

ஆகியவற்ைின் சிைப்பும், வரீர் வைம்பாடும், அன்பும் பண்பும் ஆடலும் பாடலும் பிைவும் 

நெஞ்லசக் கவரும் தன்லையைவாய் அலைந்துள்ளை. 

 இந்நூலுக்குரிய எழுபது பாடல்களில் இன்று 22 பாடல்கவள கிலடத்துள்ளை.   அனவ 

பன்ைிருவரால் பாடப்பட்டைவாகவும், பதின்ைரால் இனெயனைக்கப்பட்டைவாகவும் உள்ைை. 

அவற்றுள் திருைாலுக்கு உரியலவ ஆறு, முருகனுக்கு உரியலவ எட்டு, லவலயக்கு உரியலவ 

எட்டு.  இலவவயயன்ைிப் பலழய உலரகளில் வைற்வகாளாகக் காட்டப்படும் பாடல்கள் இரண்டு. 

 இந்நூல் நசாற்சுலவ, நபாருட்சுலவ ெிலைந்து விளங்குகின்ைது. ைதுலர, லவலயயாறு, 

திருப்பரங்குன்ைம், திருைாைிருஞ்வசாலைைலை என்பவற்ைின் பண்லடக்காை ெிலைலை 

கலளயும், அக்காை ொகரிக முலையிலையும், லவதிக ஒழுக்கங்கலளயும், நதய்வ வழிபாட்டு 

முலைலயயும், பிைவழக்கங்கலளயும், தைிழ்ொட்டின் வரைாறுகள் சிைவற்லையும் அைிந்து 

நகாள்ள இந்நூல் துலைநசய்கிைது.  அகமும் புைமும் கைந்து விளங்கும் இந்நூலுக்கு உலர 

கண்டவர் பரிவைைழகர் ஆவார். 

 திருைால், செவ்வவள், னவனய குறித்த பாடல்கைின் குறிப்பிட்ட ெில பகுதிகள் பாடைாக 

அனைந்துள்ைை. 

 

 

 

பரிபாடல் 

1. திருமால் 

 
பாடியவர்  : கடுவன் இளலவயிைைார் 
இலசயலமத்தவர் :  லபட்டைாகைார் 
பண்          :  பாலைப் பண்ணுயாழ் 
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புகழ்தவல ஒழிபயாம் 

 

பசவல்   ஓங்கு  உயரக்காடி  பயாபய!  

பசவல்   ஓங்கு    உயரக்காடி 

நின்ஒன்று  உயரக்காடி  பவன;  

நின்ஒன்று  உயரக்காடி  நாஞ்சில்;  

நின்ஒன்று  உயரக்காடி  யாவன;              40  

 

நின்ஒன்றா உயரக்காடி ஒன்று    இன்று;  

விடமுவட   அரவின்உடல்   உயிரஉ்ருங்கு    உவணம்;  

அவன்  மடிபமல்  வலந்தது   பாம்பு;  

பாம்பு கதாடி; பாம்பு  முடிபமலன;  

பாம்பு பூண்; பாம்பு  தவலபமலது;       45  

 

பாம்பு சிவற தவலயன;  

பாம்பு படிமதம்  சாய்தப்தாய்! பசும்பூணவவ 

ககாடிபமல்  இருந்தவன்  தாக்கு இவரயது  பாம்பு;  

 

பவகயும் நடப்ும் இன்வம 
 

கடுநவவ  அணங்கும்  கடுப்பும் நல்கலும்  

ககாடுவமயும் கசம்வமயும் கவம்வமயும் தண்வமயும்   50  

 

உள்வழி  உவடவய ; இல்வழி  இவலபய;  

பபாற்றார ் உயிரினும் பபாற்றுநர ் உயிரினும்  

மாற்று ஏமாற்றல்  இவலபய; ‘நினக்கு 

மாற்பறாரும்  இலர;் பகளிரும்  இலர‘்  எனும் 

பவற்றுவம  இன்று அது பபாற்றுநரப்்  கபறிபன:     55  

 

மனக்பகாள்  நினக்குஎன  வடிவுபவறு   இவலபய;  

பகாள்இருள்  இருக்வக   ஆய்மணி   பமனி  

நக்குஅலர ் துழாஅய்   நாறுஇணரக்்  கண்ணிவய;  

கபான்னின்  பதான்றிய  புவனமறு  மாரப்!  

நின்னில்  பதான்றிய  நிவரஇதழ்த்  தாமவர     60  

 

அன்ன  நாடட்த்து   அளப்பரியவவ;  

நின்னின்  சிறந்த  நின்தாள்   இவணயவவ;  

நின்னில்  சிறந்த   நிவற கடவுளவவ;  

அன்பனார ் அல்லா   பவறும்   உள;அவவ 

நின்ஓர ்அன்ஓர ் அந்தணர ்  அருமவற.             65  

 

பல்பவறு   திருப்கபயர ்  ககாண்ட   ஒருகபாருள் 

அழல்புவர   குவழககாழு  நிழல்தரும்   பலசிவன 

ஆலமும் கடம்பும்  நல்யாற்று   நடுவும்  

கால்வழக்கு   அறுநிவலக்   குன்றமும் பிறவும்  

அவ்வவவ  பமவிய  பவறுபவறு   கபயபராய்!  

எவ்வயி   பனாயும்   நீபயநின்ஆரவ்லர ்              70  
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கதாழுதவக  அவமதியின்  அமரந்்பதாயும்  நீபய;  

அவரவர ்  ஏவ    லாளனும்   நீபய;  

அவரவர ்  கசய்கபாருடக்ு   அரணமும்    நீபய.       

 

 

5. லசவ்கவள் 
 

பாடியவர்  :  கடுவன்இளலவயிைைார் 
இலசயலமத்தவர் :  கண்ணைாகைார் 
பண்   :  பாலைப் பண்ணுயாழ் 

 
ப வ்யவள் கதவர்கசலைக்குத் தலைவைாதல் 

 
ஆரா  உடம்பின்நீ  அமரந்்து  விவளயாடிய     55  

 

பபாரால்  வறுங்வகக்குப்  புரந்தரன்  உவடய  

அல்லல்இல்  அனலன்தன்   கமய்யின்   பிரித்துச்  

கசல்வ  வாரணம்  ககாடுத்பதான்; வானத்து 

வளம்ககழு   கசல்வன்தன்   கமய்யின்   பிரித்துத் 

திகழ்கபாறிப்   பீலி   அணிமயில்   ககாடுத்பதான்;     60  

 

திருந்துபகால்   ஞமன்தன்   கமய்யின்   பிரிவித்து  

இருங்கண்   கவள்யாடட்ு    எழில்மறி    ககாடுத்பதான்;  

ஆஅங்கு   அவரும்   பிறரும்   அமரந்்துபவட  அளித்த 

மறியும் மஞ்வஞயும் வாரணச ் பசவலும்  

கபாறிவரிச ் சாபமும் மரனும் வாளும்             65  

 

கசறிஇவல  ஈடட்ியும் குடாரியும் கணிசச்ியும் 

கதறுகதிரக்்  கனலியும்  மாவலயும்  மணியும்  

பவறுபவறு  உருவின்இவ்   ஆறுஇருவகக்  ககாண்டு  

மறுஇல்  துறக்கத்து  அமரரக்சல்   வன்தன் 

கபாறிவரிக்  ககாடவ்ட   யடுபுகழ்   வரம்புஇகந்பதாய்.                  70  

 

முருகன் திருவடி அவடபவாரும் அவடயாபதாரும் 

 
நின்குணம் எதிரக்காண்படார ் அறம்ககாண்படார ் அல்லவத 

மன்குணம்  உவடபயார ்      மாதவர ் வணங்கிபயார ் அல்லவத-  

கசறுதீ  கநஞ்சத்துச ் சினம்நீடி  பனாரும்  

பசரா  அறத்துச ்  சீரஇ்   பலாரும்  

அழிதவப்  படிவத்து   அயரி  பயாரும்       75  

 

மறுபிறப்பு   இல்எனும்   மடபவாரும் பசரார ்

நின்நிழல்; அன்பனார ்அல்லது  இன்பனார ்

 

 

முருகப்கபருமானிடம் பவண்டுதல் 
 

பசரவ்ார ் ஆதலின் யாஅம்  இரப்பவவ 

கபாருளும் கபான்னும் பபாகமும் அல்ல; நின்பால் 
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அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும்-                                         80 

உருள்இணரக்்  கடம்பின்  ஒலிதா   பராபய!       

 

 
 

6. லவலய 
 

பாடியவர்  :  நல்ைந்துவைார் 
இலசயலமத்தவர் :  மருத்துவன் நல்ைச்சுதைார் 
பண்   :  பாலைப் பண்ணுயாழ் 
 
                                     (தனலமகள் விறலினய வாயில்மறுத்தல்) 

 

லவனயயில் லபருலவள்ளம் 
 

நிவறகடல்  முகந்துஉராய் நிவறந்துநீர ் துளும்பும்தம் 

கபாவறதவிரப்ு  அவசவிடப்  கபாழிந்தன்று வானம்;  

நிலம்மவற  வதுபபால்   மலிரப்ுனல்   தவலத்தவலஇ  

மவலய  இனம்கலங்க மவலய  மயில்அகவ  

மவலமாசு  கழியக்  கதழும்  அருவி  இழியும்     5  

 

மலிநீர ் அதரப்ல  ககழுவு  தாழ்வவர  

மாசுஇல்  பனுவற்  புலவர ் புகழ்புல 

நாவின்  புவனந்த  நன்கவிவத   மாறாவம  

பமவிப்  பரந்து  விவரந்து விவனநந்தத் 

தாயிற்பற  தண்அம்  புனல்.        10  

 

புதுப்புனலாட முற்படும் மகளிரது கசயல் 

 

புவக, பூ, அவி,ஆராதவன, அழல், பலஏந்தி,  

நவகஅமர ் காதலவர  நாளணிக்   கூடட்ும் 

வவகசாலும் வவவய  வரவு.  

 

வவவயயின் கவர உவடதலும் ஊரார ்கிளரந்்து எழுதலும் 

 

கதாடிபதாள்  கசறிப்பத்  பதாள்வவள  இயங்கக் 

ககாடிபசரா, திருக்பகாவவ  காழ்ககாளத்     15  

 

கதாகுகதிர ் முத்துத்  கதாவடகலிழ்பு  மழுக  

உகிரும்  ககாடிறும்   உண்டகசம்  பஞ்சியும்  

நகில்அணி  அளறுநனி  வண்டல்  மண்ட,  
இவலயும்  மயிரும்   ஈரஞ்்சாந்து  நிழத்த,  
முவலயும்  மாரப்ும்  முயங்குஅணி  மயங்க      20  

 

விருப்புஒன்று  படட்வர ் உளம்நிவற  உவடத்கதன  

வவரசச்ிவற  உவடத்தவத   வவவய: ‘வவவயத் 

திவரசச்ிவற  உவடத்தன்று   கவரசச்ிவற; அவறகஎனும் 

உவரசச்ிவறப்    பவறஎழ ஊரஒ்லித்  தன்று. 
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அைகு – IV 
 

8. பத்துப்பாட்டு - முல்லைப்பாட்டு 
 
 

 பத்துப்பாட்டுகளில் ைிகச்சிைிய பாட்டாக முல்லைப்பாட்டு விளங்குகிைது.  அடியளவில் 

சிைியவத தவிர சுலவயில் ைிகநுட்பைாைது. காதைன் வபார்க் கடலைலய வைற்நகாண்டு பிரிந்து 

நசன்ைவபாது, அவன் நவற்ைிவயாடு திரும்பி வருதலை எதிர்பார்த்துக் காதைி தன் வடீ்டில் 

நபாறுலையுடன் காத்திருத்தவை முல்லைத்திலை என்று கூைப்படும்.   பிரிந்த தலைவன் 

ைலழக்காைத்துக்குள் வபாலர முடித்துத் திரும்பவவண்டும்.  ைலழக்காைத்தில் வபார்க்களத்தில் 

வரீர்கள் இருப்பின் இருொடுகளிலும் பயிர்த்நதாழில் குன்ைி விலளநபாருள் குலையும்.   

ஆகவவ, ைலழக்காைத்திற்குள் ொட்டுக்குத் திரும்புவது வழக்கைாக இருந்தது.   ைலழக் 

காைத்தின் அைிகுைிகள் ஏற்படத் நதாடங்கிவிட்டை.   இன்னும் தலைவன் திரும்பி 
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வரவில்லைவய என்று கவலையுடன் காதைி எண்ைத் நதாடங்குகிைாள்.   அந்ெிலையில், 

தலைவன் திரும்பி வரும் வதரின் ஓலச அவள் நசவியில் வகட்கிைது.  இதுவவ முல்லைப் 

பாட்டின் நபாருள்.   இதில் ைலழக் காைத்தில் காட்டுெிைங்கள் நபறும் புதிய அழகு ென்ைாக 

வருைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 காவிரிப்பூம்பட்டிைத்துப் நபான் வாைிகைார் ைகைார் ெப்பூதைார் பாடியது இப்பாட்டு.  

‘நெஞ்சாற்றுப்படுத்த’ என்ை நதாடலர லவத்தும் தலைவன் வரும் வலர தலைவி 

ஆற்ைியிருந்தலைக் கருதியும் நெஞ்சாற்றுப்பலட எைக் கூறுதலும் உண்டு. 

 முல்னலத்தினணக்குரிய முதல், கரு, உரிப்சபாருள்கைால் ெிறந்து விைங்குகின்றது.  

இதன்கண் பாெனறயில் உள்ை தனலவைின் நினலயும், வடீ்டில் இருக்கின்ற தனலவியின் 

நினலயும் இைிவத காட்ெிப்படுத்தப்பட்டுள்ைை. 

 பண்னடத் தைிழர்தம் பழக்கவழக்கம், நம்பிக்னக, வரீம், அன்பு வபான்றை குறித்த 

கருத்துகள் இதன்கண் விரவிக் காணப்படுகின்றை. 

 

 

முல்வலப்பாடட்ு 

நல்பலார ்விரிசச்ி பகடட்ல் 
 

'நனந்தவல  உலகம்  வவளஇ பநமிகயாடு  

வலம்புரி  கபாறிதத்   மாதாங்கு   தடக்வக  

நீரக்சல நிமிரந்்த   மாஅல்   பபாலப்  

பாடுஇமிழ்  பனிக்கடல்  பருகி வலன்ஏரப்ு  

பகாடுககாண்டு  எழுந்த   ககாடுஞ்கசலவு   எழிலி    5 

 

கபரும்கபயல்  கபாழிந்த  சிறுபுன்   மாவல  

அருங்கடி  மூதூர ் மருங்கில்  பபாகி  

யாழ்இவச  இனவண்டு  ஆரப்்ப கநல்கலாடு  

நாழி   ககாண்ட நறுவீ   முல்வல  

அரும்புஅவிழ்  அலரி   தூஉய்க்   வககதாழுது,            10 

கபருமுது  கபண்டிர ்விரிசச்ி  நிற்ப 
 

தவலவிவயத் பதற்றுதல் 
 

சிறுதாம்பு  கதாடுதத்  பசவலக்  கன்றின்  

உறுதுயர ் அலமரல்  பநாக்கி ஆய்மகள்  

நடுங்குசுவல்  அவசதத்  வகயள்  வகய  



 
103 

ககாடுங்பகாற்  பகாவலர ் பின்நின்று   உய்தத்ர    15 

”இன்பன  வருகுவர ்தாயர”் என்பபாள்  

நன்னர ்நல்கமாழி பகடட்னம் அதனால்  

நல்ல நல்பலார ் வாய்ப்புள்; கதவ்வர ்  

முவனகவரந்்து  ககாண்ட   திவறயர ்  விவனமுடிதத்ு  

வருதல் தவலவர ்வாய்வது; நீநின்      20 

பருவரல்  எவ்வம்  கவளமா  பயாய்!' எனக்  

காடட்வும்  காடட்வும்  காணாள் கலுழ்சிறந்து  

பூப்பபால்  உண்கண்  புலம்புமுதத்ு  உவறப்ப  
 

பாசவறயின் இயல்பு 
 

கான்யாறு  தழீஇய  அகல்கநடும்  புறவில் 

பசண்நாறு  பிடவகமாடு  வபம்புதல்  எருக்கி    25  

பவடட்ுப்புவழ  அருப்பம்  மாடட்ிக் காடட்  

இடுமுள் புரிவச  ஏமுற  வவளஇப்  

படுநீரப்்  புணரியின்  பரந்த  பாடி  
 

யாவனப்பாகரது கசயல் 
 

உவவலக்  கூவர  ஒழுகிய  கதருவில் 

கவவல  முற்றம்  காவல்  நின்ற      30 

பதம்படு  கவுள  சிறுகண்  யாவன  

ஓங்குநிவலக்  கரும்கபாடு கதிரம்ிவடந்து  யாதத்  

வயல்விவள  இன்குளகு  உண்ணாது நுதல்துவடதத்ு  

அயில்நுவன  மருப்பின்தம்  வகயிவடக்  ககாண்கடனக்  

கவவமுட ் கருவியின் வடகமாழி  பயிற்றிக்    35 

கல்லா  இவளஞர ்கவளம்  வகப்ப  
 

வீரரக்ள் தங்கும் பவடவீடுகள் 
 

கல்பதாய்தத்ு  உடுத்த  படிவப்  பாரப்்பான்  

முக்பகால்  அவசநிவல  கடுப்ப நல்பபார ்  

ஓடா  வல்வில்  தூணி  நாற்றி  

கூடம்  குதத்ிக்  கயிறுவாங்கு  இருக்வக     40 

பூந்தவலக்  குந்தம்  குதத்ிக் கிடுகுநிவரதத்ு  

வாங்குவில்  அரணம்  அரணம்  ஆக 
 

அரசனுக்கு அவமத்த பாசவற 
 

பவறுபல் கபரும்பவட  நாப்பண் பவறுஓர ்

கநடுங்காழ்க்  கண்டம்  பகாலி அகம்பநரப்ு 
 

மங்வகயர ்விளக்குகவள  ஏந்துதல் 
 

குறுந்கதாடி  முன்வகக் கூந்தல்அம்  சிறுபுறதத்ு    45 

இரவுபகல்  கசய்யும்  திண்பிடி  ஒள்வாள்  

விரவுவரிக்  கசச்ின்  பூண்ட மங்வகயர ்  

கநய்உமிழ்  சுவரயர ் கநடுந்திரிக்  ககாளஇீக்  

வகஅவம  விளக்கம்  நந்துகதாறும்  மாடட் 
 

கமய்காப்பாளர ்  காவல்புரிதல் 
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கநடுநா  ஒள்மணி  நிழதத்ிய  நடுநாள்     50 

அதிரல்  பூதத்  ஆடுககாடிப்  படாஅர ்  

சிதரவ்ரல்  அவசவளிக்கு  அவசவந்   தாங்குத்  

துகில்முடிதத்ுப்  பபாரத்த்  தூங்கல்  ஓங்குநவடப்  

கபருமூ  தாளர ் ஏமம்  சூழ  
 

நாழிவகக் கணக்கர ்கபாழுது அறிவித்தல் 
 

கபாழுதுஅளந்து  அறியும் கபாய்யா  மாக்கள்      

கதாழுதுகாண்  வகயர ் பதான்ற  வாழ்தத்ி  

'எறிநீர ் வவயகம்  கவலீஇய  கசல்பவாய்! நின்  

குறுநீரக்்  கன்னல்  இவனதத்ு' என்று  இவசப்ப  
 
 

அரசன் படுக்வகயில் கண்கபாருந்தாது சிந்தவனயில் ஆழ்தல் 
 

மதத்ிவக  வவளஇய மறிந்துவீங்கு  கசறிவுஉவட 

கமய்ப்வப  புக்க  கவருவரும்  பதாற்றதத்ு     60 

வலிபுணர ் யாக்வக   வன்கண்  யவனர ்  

புலிதக்தாடர ் விடட்  புவனமாண்  நல்இல்  

திருமணி  விளக்கம்  காடட்ித் திண்ஞாண்  

எழினி  வாங்கிய  ஈரஅ்வறப்  பள்ளியுள்  

உடம்பின்  உவரக்கும் உவரயா  நாவின்     65 

படம்புகு  மிபலசச்ர ் உவழயர ் ஆக  

மண்டுஅமர ் நவசகயாடு  கண்பவட  கபறாஅது  
 

அரசனது  சிந்தவன 
 

எடுதத்ுஎறி  எஃகம்  பாய்தலின் புண்கூரந்்து  

பிடிக்கணம்  மறந்த  பவழம்  பவழதத்ுப்  

பாம்புபவதப்  பன்ன  பரூஉக்வக  துமியத்     70 

பதம்பாய்  கண்ணி  நல்வலம்  திருதத்ிச்  

பசாறுவாய்தத்ு  ஒழிந்பதார ் உள்ளியும்; பதால்துமிபு  

வவந்நுவனப்  பகழி   மூழ்கலின் கசவிசாய்தத்ு  

உண்ணாது  உயங்கும்  மாசிந்  திதத்ும்;  

ஒருவகபள்ளி  ஒற்றி ஒருவக             75 

முடிகயாடு  கடகம்  பசரத்த்ி கநடிதுநிவனந்து  
 

பாசவறயில் கவற்றி முழக்கம் 
 

பவகவரச் ் சுடட்ிய  பவடககாள்  பநான்விரல்  

நவகதாழ்  கண்ணி   நல்வலம்  திருதத்ி  

அரசுஇருந்து  பனிக்கும்   முரசுமுழங்கு   பாசவற  
 

தவலவனது பிரிவினால் தவலவி கபற்ற துயரம் 
 

இன்துயில்  வதியுநன்  காணாள் துயரஉ்ழந்து    
 80  

கநஞ்சுஆற்றுப்  படுதத்  நிவறதபு  புலம்கபாடு  

நீடுநிவனந்து பதற்றியும் ஓடுவவள  திருதத்ியும் 

வமயல்  ககாண்டும் ஒய்கயன  உயிரத்த்ும்  

ஏஉறு  மஞ்வஞயின்  நடுங்கி  இவழகநகிழ்ந்து  

பாவவ  விளக்கில்  பரூஉசச்ுடர ் அழல      85 

இடம்சிறந்து  உயரிய  எழுநிவல  மாடதத்ு 
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முடங்குஇவறச ் கசாரிதரும்  மாதத்ிரள்  அருவி  

இன்பல்  இமிழ்இவச  ஓரப்்பனள்  கிடந்பதாள் 

அஞ்கசவி  நிவறய   ஆலின கவன்றுபிறர ்
 
 

அரசன் கவற்றியுடன் மீண்டுவருதல் 
  

பவண்டுபுலம்  கவரந்்த  ஈண்டுகபருந்  தாவனகயாடு   
 90  

விசயம்  கவல்ககாடி  உயரி வலன்ஏரப்ு  

வயிரும்  வவளயும்  ஆரப்்ப  அயிர 
 

மவழயினால் கசழித்த முல்வலநிலம் காணுதல் 
 

கசறிஇவலக்  காயா  அஞ்சனம்  மலர  

முறிஇணரக்்  ககான்வற  நன்கபான்  காலக்  

பகாடல்  குவிமுவக  அங்வக  அவிழத்      95  

பதாடுஆர ் பதான்றி  குருதி  பூப்பக்  

கானம்  நந்திய  கசந்நிலப்  கபருவழி  

வானம்  வாய்தத்  வாங்குகதிர ் வரகின்  

திரிமருப்பு  இரவலகயாடு   மடமான்  உகள  

எதிரக்சல்  கவண்மவழ  கபாழியும்  திங்களில்    
 100  

 

அரசனது பதரின் வருவக 
 

முதிரக்ாய்  வள்ளிஅம்  காடுபிறக்கு  ஒழிய  

துவனபரி  துரக்கும்  கசலவினர ்  

விவனவிளங்கு  கநடுந்பதர ் பூண்ட  மாபவ.                              103 
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 அைகு - V  
 

9. இைக்கிய வரைாறு 
 

சங்க இைக்கியம் 
 

 சங்க இைக்கியம் பாட்டும் நதாலகயும் என்று கூைப்படும்.  பாட்டு என்பது – பத்துப் 

பாட்லடயும், நதாலக என்பது – எட்டுத்நதாலகலயயும் குைிக்கும். இப்பதிநைட்டு நூல்கலளயும் 

பதிநைண்வைற்கைக்கு என்றும் அலழப்பர்.  எட்டுத்நதாலகயில் உள்ள ஒவ்நவாரு நூலும் பை 

உதிரிப்பாடல்களின் நதாகுப்பாகும். பத்துப்பாட்டு என்பது – பத்து நெடும் பாடல்களின் 

நதாகுப்பாகும். 
 

அ. எட்டுத் லதாலக நூல்கள் 
  

 சங்க காைத்தில் அகம், புைம் என்னும் இருவலகப் நபாருளிவைவய பாடல்கள் 

புலையப்பட்டை.  அப்பாடல்களில் குைிப்பிட்ட ஒரு சூழைில் குைிப்பிட்ட ஒரு சிைிய 

ெிகழ்ச்சிலய ைட்டுவை பாடும் வபாக்கு இருந்தது.   எைவவ, அகப்நபாருள் பற்ைியும், 

புைப்நபாருள் பற்ைியும் உதிரிைைர் வபான்ை சின்ைஞ்சிறு பாடல்கவள நபரும்பாலும் சங்க 

காைத்தில் வதான்ைிை. இவ்வாறு வதான்ைிய பாடல்கள் 2400-க்கும் வைற்பட்டை.   அலவயாவும் 

பல்வவறு இடங்களில், பல்வவறு காைங்களில் வாழ்ந்த நூற்றுக்கைக்காை புைவர்களால் 

பாடப்பட்டலவ.   அவற்றுள் பைவும் தைிழ்ொட்டில் ஆங்காங்குச் சிதைிக் கிடந்தை.  அங்ஙைம் 

சிதறுண்டு கிடந்த பாடல்கலளச் சங்ககாை ைன்ைர் சிைர், அைிவு சான்ை புைவர் 

நபருைக்கலளக் நகாண்டு நதாகுத்தைர்.   அவ்வாறு நதாகுக்கப்பட்ட நூல்கவள எட்டுத்நதாலக 

நூல்களாகும். 
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 ெற்ைிலை, குறுந்நதாலக, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து, பரிபாடல், கைித்நதாலக, 

அகொனூறு, புைொனூறு ஆகிய எட்டும் – எட்டுத்நதாலக நூல்களாகும்.   இந்நூல்கலள 

எளிதில் ெிலைவில் லவத்துக் நகாள்ளத் வதான்ைிய நவண்பா ஒன்று உண்டு.   அது, 
 

  ெற்ைிலை ெல்ை குறுந்நதாலக ஐங்குறுநூறு 
  ஒத்த பதிற்றுப்பத்து ஓங்கு பரிபாடல் 
  கற்ைைிந்தார் ஏத்தும் கைிநயாடு அகம்புைம் என்று 
  இத்திைத்த எட்டுத் நதாலக 
 

எைக்கூறுகிைது. 

 

 எட்டுநதாலக நூல்களுள் ெற்ைிலை, குறுந்நதாலக, ஐங்குறுநூறு, கைித்நதாலக, 

அகொனூறு ஆகிய ஐந்தும் அகப்நபாருள் பற்ைியை.   பதிற்றுப்பத்து, புைொனூறு ஆகிய 

இரண்டும் புைப்நபாருள் பற்ைியை.  பரிபாடல் அகமும் புைமும் பற்ைியது ஆகும். 
 

ஆ. பத்துப்பாட்டு நூல்கள் 
 

 பழந்தைிழர் வரைாற்லை அைிவதற்குப் பத்துப்பாட்டு இன்ைியலையாததாக விளங்குகிைது.   

பண்லடத் தைிழர் ொகரிகத்லதயும் பண்பாட்லடயும் விளக்கிக்காட்டும் ஓர் ஒளி விளக்காகத் 

திகழ்கிைது.  இயற்லகக்கு ைாைாை கற்பலைகலளயும் நபாருந்தாத உவலைகலளயும் 

பத்துப்பாட்டில் காண்பது அரிது.  ைவைான்ைைிய ஆசிரியர் நப. சுந்தரம்பிள்லள பத்துப்பாட்டு 

வபான்ை நூல்களில் ைைம் லவத்தவர்கள் எப்படியாைாலும் நபாருள் நசய்யக்கூடிய 

இைக்கைைற்ை நவறுங்கற்பலைகலளக் நகாண்ட நூல்களில் கருத்லத இழப்பார்கவளா? 

ைாட்டார்கள் என்னும் நபாருள்படும்படியாக, 
  

  பத்துப்பாட் டாதிைைம் பற்ைிைார் பற்றுவவரா 
  எத்துலையும் நபாருட்கிலசயும் இைக்கைைில் கற்பலைவய 
 

என்று தைிழ்த் நதய்வ வைக்கத்தில் கூைியிருப்பது பத்துப்பாட்டின் சிைப்லப உைர்த்தும். 
 

பத்துப்பாட்டில் உள்ள நூல்கள் வருமாறு : 

 1. திருமுருகாற்றுப்பலட 
 2. நபாருெராற்றுப்பலட 
 3. சிறுபாைாற்றுப்பலட 
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 4. நபரும்பாைாற்றுப்பலட 
 5. முல்லைப்பாட்டு 
 6. ைதுலரக்காஞ்சி 
 7. நெடுெல்வாலட 
 8. குைிஞ்சிப்பாட்டு 
 9. பட்டிைப்பாலை 
 10. ைலைபடுகடாம் 
 
இந்தப் பத்துப் பாடல்கலளயும் ெிலைவில் லவத்துக் நகாள்ளப் பின்வரும் நவண்பா 

உதவுகிைது. 

  

  முருகு நபாருொறு பாைிரண்டு முல்லை 

  நபருகு வளைதுலரக் காஞ்சி ைருவிைிய 

  வகாைநெடு ெல்வாலட வகால்குைிஞ்சிப் பட்டிைப் 

  பாலை கடாத்நதாடும் பத்து 

 

எட்டுத்நதாலக வபாைவவ பத்துப்பாட்டும் அகம், புைம் என்ை பாகுபாட்டில் பாடப்பட்டுள்ளது. 

 

பத்துப்பாட்டில் புறப்லபாருள் நூல்கள் 
 

 திருமுருகாற்றுப்பலட, நபாருெராற்றுப்பலட, சிறுபாைாற்றுப்பலட, நபரும்பாைாற்றுப் 

பலட, ைதுலரக்காஞ்சி, ைலைபடுகடாம் ஆகிய ஆறும் புைப்நபாருள் பற்ைிய நூல்களாகும்.   

இவற்றுள் ைதுலரக்காஞ்சி ெீங்கைாை பிை ஐந்தும் ஆற்றுப்பலடகள்.   பத்துப்பாட்டில் இலவ 

சரிபாதியாக உள்ளலையால் சங்க இைக்கியத்தில் தைிச்சிைப்புப் நபறுகின்ைை. 
 

ஆற்றுப்பலட விளக்கம் 
 

 சங்க காைத்தில் கூத்தர், பாைர், நபாருெர், விைைியர் ஆகிய கலைஞர்கள் 

வள்ளல்கலள ொடிச் நசன்று அவர்கலளப் பாடிப் நபற்ை பரிசிலைக் நகாண்டு வாழ்க்லக 

ெடத்திைர்.   இரந்துண்டு வாழும் வாழ்க்லக உலடயவர்களாதைால் இவர்கள் இரவைர் 

எைப்பட்டைர். 
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 ஒரு வள்ளைிடம் பரிசில் நபற்ை இரவைன் ஒருவன் திரும்பி வரும் வழியில், ைற்வைார் 

இரவைலைச் சந்திக்கிைான்.   அவைிடம் வள்ளலைச் நசன்று காண்பதற்கு முன்பு 

உன்லைப்வபாைவவ ொனும் வறுலை உலடயவைாய் இருந்வதன்.  அவலைக் கண்டபின்பு 

பரிசில் நபற்று இப்நபருவளம் உற்வைன்.   ெீயும் அவைிடம் நசன்ைால் பரிசில் நபைைாம் 

என்று கூறுகின்ைான்.   பின்பு அவ்வள்ளலுலடய ஊர்க்குச் நசல்லும் வழிலயயும் நசால்ைி 

அவலை அனுப்பி லவக்கிைான்.   இந்த முலையில் பாடப்படும் இைக்கியவை ஆற்றுப்பலட 

எைப்படும்.   ஆற்றுப்பலட – ஆறு + பலட, ஆறு – வழி,  பலட – படுத்தல், நசலுத்தல், 

வள்ளைிடம் வழிப்படுத்தல்,  ஆற்றுப்பலடயின் இைக்கைத்லதத் நதால்காப்பியர், 

  கூத்தரும் பாைரும் நபாருெரும் விைைியும் 

  ஆற்ைிலடக் காட்சி உைழத் வதான்ைிப் 

  நபற்ை நபருவளம் நபைாஅர்க்கு அைிவுைஇீச் 

  நசன்றுபயன் எதிரச் நசான்ை பக்கமும் 

 

என்றுகூைியுள்ளார். 

  

ஆற்றுப்பலட என்னும் இந்த இைக்கிய ைரபிலை வவறு எந்த நைாழியிலும் காை 

இயைாது.   இது தைிழுக்வக உரிய தைிச்சிைப்பாகும். 

 

பத்துப்பாட்டில் அகப்லபாருள் நூல்கள் 

 

 பத்துப்பாட்டில் முல்லைப்பாட்டு, நெடுெல்வாலட, குைிஞ்சிப்பாட்டு, பட்டிைப்பாலை 

ஆகிய ொன்கும் அகப்நபாருள் பற்ைிய நூல்களாகும்.   நெடுெல்வாலட தவிரப் பிை மூன்றும் 

நபயரிவைவய அகத்திலை என்று நசால்வதற்கு இடம் தருகின்ைை.  அகப்பாடல்களில் 

தலைவன், தலைவி முதைிவயார் இயற்நபயர் சுட்டப்படவில்லை.   ஆைால் பாசலையில் 

தலைவன் (அரசன்) பக்கத்திவை ெிற்கும் பலடத்தலைவன் ஏந்திய வில்ைில் வவப்பம்பூைாலை 

சூட்டப்பட்டுள்ளதாக நெடுெல்வாலடயில் ஒரு குைிப்பு வருகிைது. 

 

 வவம்புதலை யாத்த வொன்காழ் எஃகம் 

 



 
110 

 வவப்பம்பூ ைாலை பாண்டியர் குடிக்கு உரியது.  எைவவ, தலைவன் பாண்டியன் என்று 

நதரிந்து விடுவதால் இது அகப்பாட்டு ஆகாது, புைப்பாட்வட ஆகும் என்கிைார் பத்துப்பாட்டுக்கு 

உலர வலரந்த ெச்சிைார்க்கிைியர்.   ஆைால் பாடல் முழுவதும் அகத்திலைச் நசய்திகவள 

இடம் நபற்ைிருப்பதால் நெடுெல்வாலடலய அகப்நபாருள் என்வை இக்காைத் தைிழைிஞர் 

பைரும் நகாள்கின்ைைர். 

 

 

 

10.  லமாழிலபயர்ப்பு – I 
 

1. நகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஆங்கிைப் பகுதிலயத் தைிழில் நைாழி நபயர்த்தல் : 

 

 Gandhi brought to us freedom.  Under the British Rule, the whole people were suffering.  

There was much poverty in the land.  He taught them to be truthful and fearless and fight with 

the British rulers in a non-voilent manner. 

 

 Gandhi went on fast to protest against the injustice of the English rulers and also against 

the errors of his own followers.  The people gave him more everytime and followed him 

faithfully, Gandhi was put in jail several times. 

 

 At last in 1947, India got freedom.  But there was another tragedy.  The country was 

divided into two, India and Pakistan. 

 

தமிழாக்கம் 
 

 காந்தி ெைக்கு விடுதலை நபற்றுத் தந்தார்.  ஆங்கிவைவய ஆட்சியின்கீழ் ைக்கள் 

எல்வைாரும் துன்புற்ைைர்.   இந்திய ைண்ைில் வறுலை ைிகுந்திருந்தது.  வாய்லை காத்து 

அச்சம் அகற்ைி ஆங்கிவையருடன் அைப்வபார் நசய்யுைாறு அவர் கற்பித்தார். 

 

 ஆங்கிவைய அரலச எதிர்த்தும், தம் சீடர்களின் தவைாை வபாக்குகலளக் கண்டித்தும் 

காந்தி உண்ைா வொன்பிருந்தார்.  ைக்கள் எப்வபாதும் அவருக்கு உறுதுலையாக இருந்தைர், 
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அவருலடய நகாள்லககலள ெம்பிக்லகவயாடு பின்பற்ைிைர்.  காந்தி பைமுலை 

சிலையிைிருந்தார். 

 

 இந்தியா இறுதியாக 1947-இல் விடுதலை அலடந்தது.   ஆைால் வவநைாரு வலகயில் 

துயரம் சூழ்ந்தது.  ொடு – இந்தியா, பாகிஸ்தான் என்று இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

பயிற்சி– I 
 

 Once a king was defeated in the battle.  He was chased by his enemies.  The king 

took refuge in a cave.  He prayed to god for safety.  Soon a spider wove its web across the 

narrow opening of the cave.  The pursuers went near the cave in search of him.  They cane 

to the mouth of the cave and suspected if the king would be inside it.  One of them said that 

he shouldn’t be inside the cave because the cobweb was unbroken.  So they returned 

without searching the cave.  The king was saved. 

 

பயிற்சி– 2 
 

 This is the ancient land where wisdom made its home before it went to any other 

country.  Here is the same India whose soil has been trodden by the feet of the greatest 

sages that ever lived.  Here first arost the doctrines of immortality of the soul, the existence 

of the supervising god, on imminent god in nature and in man, and here the highest ideals 

of religion and philosophy have attained their culminating point.  This is the land from 

whence, like the tidal waves, spiritnality and philosophy have again and again rushed out 

and deluged the world. 

 

பயிற்சி– 3 
 

 Education is an essential part of our life.  A man without education is just like a man 

without hands or eyes.  An uneducated men is like a tree without fruit or a well without 

water. 
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 Education broadens our thoughts and widens our views.  It is knowledge which 

gives us civilization.  Man learns different branches of knowledge by reading books.  He 

becomes great like goldsimith or Johnson. 

 

 It is education which developed science.  Now-a-days science has done wonders.  It 

helped men to invent aeroplanes, submarines, radios, lecomotives and other wonderful 

machines.  The hanging bridge, the mountain railway and other great works of engineering 

skill are due to education. 

 

பயிற்சி– 4 

 

 As an adult, you are expected to observe all good manners in your dealings with 

others.  You cannot be inpolite in your language that you would use with your friends.  

Another small thing, if you do not greet an elderly person on the first encounter, you would 

be considered an ill-trained and ill-brought up person.  If you continue to behave thus, you 

are likely to be ostraciseal and looked down upon.  As a result, persons in your group 

would avoid your company.  When such indirect seclusion takes place, you wouldn’t know 

the reasons yourself until someone points it out to you.  And no one would point out your 

mistakes to you because this is a sensitive thing and you ae no more a child.  Therefore, at 

the learning stage itself you must learn all good etiquetle and follow them in your day to 

day life. 

 

லமாழிலபயர்ப்பு– II 

அலுவைகக் கடிதங்கள் – தைிழில் நைாழிநபயர்த்தல் 
 

The Tamil Nadu State Electricity Board, Chennai 
 

Chennai 

Office Order No.122, dated : 08-07-2016 
 

 A large number of complaints have been received from the agriculturists in 

connection with giving connection to their irrigation wells.  It is reported that the 
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Engineers take two to three years to give electrical connections.  The situation is alarming.  

The board wishes to give top priority to the Agricultural sector. 

 

 Therefore all the Divisional Engineers are directed to pay their personal attention 

on all the pending cases.  All the applications pending fore more than a year shall be 

treated as urgent and connection must be effected before 31-08-2016. 

(sd.) Secretary 

TNSEB 

 

 

UNIVERSITY OF MADRAS 

Applications are invited by the Registrar, University of Madras, for the post of typists. 

 

Qualification : Graduate in Arts / Science / Commerce 

Desirable : Typewriting (Higher Grade – English) and computer programming 

Age  : Should not exceed 28 years as on 01-05-2016. 

 

 Application (in triplicate) in the format given below enclosing copies of testimonials 

in proof of qualifications, age and community should be sent by Registered Post, direct to 

the Registrar, University of Madras, Madras – 600 005, so as to be received in the 

University on or before 20-04-2016. 

 

 1. Name and Full Address (in Block letters) 

 2. a) Age and date of birth 

  b) Place and Dist. 

  c) Religion and Caste (if SC/ST/BC pl. stae) 

 3. i)  Educational Qualification : (pl. state percentage of marks secured and  

class awarded) 

 4. Language known to read, write and speak. 

 5. Working experience, if any 
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 The University reserves the right to decide anything connected with the recruitment 

/ appointment to the above posts. 

 Registrar, University of Madras. 

 

 

 

 

 

 

 

TAMILNADU STATE TRANSPORT CORPORATION LTD 

(Kumbakonam Division – II) 

Registered Office : Periya Milagu Paral, Trichy – 620 001. 

 

TENDER NOTICE 

 

 Sealed tenders are invited for the supply of the following materials for the year 

2007-08 from reputed manufacturers.  Tenders filled by Authorised dealers / sole selling 

agents will be considered only if they are accompanied by letters of authorization from the 

manufacturers and inviting applicatins for registration of vendors for supply of stationery 

items and computer stationary items, and printing matters etc. 

 

 Last Date for receipt of filled in tenders is 20-03-2016. 

 

 Further details can be had from the Special officer – Tenders, Tiruchy – 1, by post or 

in person. 

 

Manging Director, 

Tamil Nadu State Transport Corporation 
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75, Kumaran Street, 

Gandhi Nagar, 

Madurai – 2 

15-05-2016. 

 

To 

The Commissioner, 

Madurai Corporation 

Madurai – 2. 

 

Sir, 

 

 On behalf of the residents, we like to draw your kind attention to the miseries of our 

Gandhi Nagar area. 

 

 We are living in crowded locality.  There are about 300 houses and countless 

number of huts.  About 2000 people reside here.  But there are only three taps for all of us.  

Out of these three taps, one is under repair.  Another is not functioning from the beginning.  

The third tap has no good flow of water.  Therefore all of us have to wait atleast for four 
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hours to draw one pot of water.  The quenue is always big.  Women and Children have to 

wait in the hot sun. 

 

 Therefore we request you to expedire laying atleast three more taps and also to 

repair the existing taps. 

 

 Thanking you, 

 

         Yours faithfully. 

             S. Kumaran 

 

 

 

 

நான்காம் பருவத்திற்காை லபாதுவாை விைாத்தாள் அலமப்பு 
 

(PATTERN OF QUESTION PAPER) 
 
 

விைாப் 
பிரிவு வினாப் பகுப்பு மதிப்பபண் 

பகுதி அ 

பத்துவிைாக்கள் 
 

ஒவ்வவார் அைகிைிருந்தும் இரண்டு விைாக்கள் 
(நதரிவு வாய்ப்பு இல்லை) 

 

(No Choice) 

10 x 2 = 20 
ைதிப்நபண்கள் 

பகுதி ஆ 

ஐந்துவிைாக்கள் 
 

ஒவ்வவார் அைகிைிருந்தும் இரண்டு விைாக்கள் 
(இரண்டில் ஒன்லைத் நதரிவு நசய்தல்) 

(அல்லது ைாதிரி) 

5 x 5 = 25 
ைதிப்நபண்கள் 
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பகுதி இ 

ஐந்து விைாக்கள் 
 

ஒவ்வவார் அைகிைிருந்தும் ஒரு விைா 
(எலவவயனும் மூன்று விைாக்கலளத் நதரிவு நசய்தல்) 

3 x 10 = 30 
ைதிப்நபண்கள் 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம், கவலூர். 
 

மாதிரிவிைாத்தாள் 
 

இரண்டாைாண்டு – நான்காம் பருவம் 
 

பட்டவகுப்பு – சபாதுத்தைிழ் – தாள் III 
 

(ெங்க இலக்கியம், இலக்கிய வரலாறு, சைாழிசபயர்ப்பு) 
 

காலம் :  3 ைணி             ைதிப்சபண் : 75 
 

பகுதி – அ (10 x 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 
 

அனனத்து வினாக்களுக்கும் 50 ப ாற்களுக்கு மிகாமல் வினடயளிக்கவும் : 
 
1. குறுந்சதானகனயத் சதாகுத்வதார், சதாகுப்பித்வதார் யாவர்? 
2. குரக்குப்பத்தின் சபாருண்னை யாது? 
3. ஔனவயார் வாயிற்காவலைிடம் கூறும் உவனையினைக் கூறுக. 
4. பதிற்றுப்பத்தின் தைித்தன்னைகனைச் சுட்டுக. 
5. வதாழி, எது ெிறந்த சபாருள் எைக் குறிப்பிடுகின்றாள்? 
6. திருைாலின் சகாடி குறித்துக் கூறப்சபறுவை யானவ? 
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7. வைகம் குறித்து நப்பூதைார் உனரப்பைவற்னற எழுதுக. 
8. சைய்க்காப்பாைர் காவல்புரிதல் குறித்த முல்னலப்பாட்டுக் காட்ெியினைச் சுட்டுக. 
9. ஆற்றுப்பனடக்காை விைக்கம் தருக. 
10. பத்துப்பாட்டில் அகப்பாடல்கனை எழுதுக. 
 

பகுதி – ஆ ( 5x 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 
 

கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு 200 ப ாற்களுக்கு மிகாமல் வினடயளிக்கவும் : 
 
11. அ) சவள்ைிவதீியாரின் குறுந்சதானகக் கழற்சறதிர்ைனறப் பாடனல விைக்குக. 

(அல்லது) 
 ஆ) நற்றினணயில் இடம்சபறும் உவலாச்ெைாரின் வனரவினட சைலிதல் பாடற்  

ெிறப்புனரக்க. 
 
12. அ) ஈன்ற ஞான்றினும் சபரிதுவந்த புறநானூற்றுத் தாயின் நினலனயக் குறிப்பிடுக. 

(அல்லது) 
 ஆ) ைாகூர் திங்கள் – பாடல் சபயர்ப் சபாருத்தம் குறித்து எழுதுக. 
 
13. அ) பானலக்கலியில் சபருங்கடுங்வகா சுட்டும் உவனைகனை எடுத்துனரக்க. 

(அல்லது) 
 ஆ) னவனயப் புைல் காட்ெினய நல்லந்துவைார் வழிப் புலப்படுத்துக. 
 
 
14. அ) நல்வலார் விரிச்ெி வகட்டல் பாங்கினை நப்பூதைார் எங்ஙைம்  

எடுத்துனரக்கின்றார்? 
(அல்லது) 

 ஆ) ைனழயில் செழித்த முல்னலநிலக் காட்ெினயக் குறிப்பிடுக. 
 
15. அ) கலித்சதானக, பரிபாடல் நூல்கைின் ெிறப்புகனை விைக்குக. 

(அல்லது) 
 ஆ) தைிழில் சைாழிசபயர்க்க. 
 
   There are four main seasons in India.  They are spring summer, autumn  

and winter.  In the spring and flowers grow and the trees blossom.  In this season 

the birds build their nests.  In summer there is generally sunshine all day long.  

It’s also too hot.  May, June and July are the hottest months of the year.  Autumn 

is the pleasant season and fruits ripen during this season.  The winter is the coldest 

season.  Rain fall and storms blow during this season.  People put on woolen 

clothes to protect themselves from service cold. 

 

 

பகுதி – இ (3 x 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 
 

எனவயயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு 500 ப ாற்களுக்கு மிகாமல் வினடயளிக்கவும் : 
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16. ெிறுசவண்காக்னகப் பத்துப் பாடற்கருத்துகனைத் சதாகுத்துனரக்க. 

17. நீர்வை வைம்பாடு குறித்த குடபுலவியைாரின் பாடற்ெிறப்னப விவரிக்க. 

18. ைருதக்கலிப் பாடலில் காணும் உனரயாடற்பாங்கினை விைக்கியுனரக்க. 

19. முல்னலப்பாட்டில் முதல், கரு, உரிப்சபாருள்கள் ெிறக்குைாற்னற எடுத்துனரக்க. 

20. ஆற்றுப்பனட நூல்கள் குறித்துக் கட்டுனரக்க. 

 

 


