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புறநானூற்றில் கடையெழு வள்ளல்கள் 
தி. அமர்ராஜ் 

முனைவர ்பட்ட ஆய்வாளர ்

தமிழியல்துனை 

அண்ணாமனலப் பல்கனலக்கழகம் 

 

ஆெ்வுசச்ுருக்கம் 

 புறநானூற்றில் மூவேந்தரக்ள், கடையெழு ேள்ளல்களில் சிறப்புகள், நை்பு மாண்புகள், தமிழர ்

வீரம் யெறிந்த யபண்கள், மனித வநெெச்ிந்டதகள், கல்வி சிறப்புகள், புறநானூறு மூலம் அறிெ 

முடிகிறது. கடையெழு ேள்ளல்களில் சிறப்புகடள ஆராெ்ேதாக இே் ஆெ்வுக்கைட்ுடர அடமகிறது. 

கடலசய்சாற்கள்: யகாடை, கடையெழு ேள்ளல்கள், புறம், ெங்க இலக்கிெம் 

முன்னுடை 

 ெங்க காலத;்தில் மற்றேரக்ளுக்கு யகாடுத்து உதவும் பண்பும், மனப்பான்டமயும் 

உற்றேரக்ளாக நம் முன்வனாரக்ள் ோழ்ந்தனர.் ெங்க காலத்தில் ோரி ேழங்குபேரக்டள ேள்ளல் 

என்று கூறுேர.் ேள்ளல்கள் என்றாவல நம் நிடனவிற்கு ேருபேரக்ள் கடைஏழு ேள்ளல்கள் 

ஆோரக்ள். தம்மிைம் உதவி என்று ேருபேரக்ளுக்கு ோரி ேழங்கும் பண்டப உடைெேராக 

திகழ்ந்தனர.் இே்ேள்ளல்கடளப் பற்;றி இக்கைட்ுடரயின் ோயிலாக காண்வபாம். 

 

சிறுபாணாற்றுப்படை 

 இப்பாைல் 269 அடிகள் யகாண்;ைடே. இது  ஆசிரிெப்பாோல் அடமந்தது. பாைட்ுடைத் 

தடலேன் ஒெ்மானாைட்ு நல்லிெக்வகாைன் ஆோன். பரிசுப் யபற்ற பாணன் பரிசுப்யபற விரும்பிெ 

பாணரிைம் ஒெ்மானாைட்ு நல்லிெக் வகாைானிைத்வத ஆற்றுப்படுத்திெதாகப் பாைப்பை்ைது. இதடன 

இடைக்கழி நாைட்ு நல்லூர ் நத்தத்தனார ் பாடியுள்ளார.் பாணர ் என்பேர ் ொழ்ப் பாணர,் 

இடெப்பாணர,் மண்டைப்பாணர ்என்றப் பல பிரிவினர ்உள்ளனர.் 

 இப்பாைலில் கூறப்படுபேர ் ொழ்ப் பாணன் ஆோனர.் ொழ்பாணருள் சிறுபாணர,் 

யபரும்பாணர ்என்னும் இரு பிரிவுகள் உண்டு. 
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“இன்குரல் சீறிொழ் இைேயின் தழீஇ” (சிறு. 35) 

என ேரும் சிறுபாணாற்றுப்படை அடியும், 

“இைனுடைப் வபரிொழ் முடறயுறிக் கழிப்பி” (யபரும்;. 463) 

என ேரும் யபரும்பாணாற்றுப்படை அடியும் சுைட்ுகின்றன. 

 பாணரக்ள் டேேத்திருந்த ொழின் ேடிேடமப்டபக் யகாண்வை சிறுபாணர,் யபரும்பாணர ்

என்று பிரிக்கின்றனர.் 

 நல்லிெக் வகாைனின் யகாடைெ ் சிறப்பு உலகம் விெந்து கூறும் கடை ஏழு ேள்ளல்களின் 

ேள்ளத்தன்டமக்கு நிகரான முெற்சி உடைெேன் என்று கூறப்படுகிறது. அேனுடைெ 

யகாடைப்பண்பு, மற்றேரக்ளுக்கு உதவும் தன்டம, பாணரக்டள உபெரிக்கும் முடற வபான்ற 

அடனத்திலும் சிறந்து விளங்கினான் என்பதடன சிறுபாணாற்றுப்படை கூறுகிறது. 

கடலஞைக்ள் - வள்ளல்கள் உறவுநிடல 

 கடலஞரக்ள் குறிப்பிை்ை ஓர ்இைத்தில் நிடலப்யபற்றிருக்காமல் பல இைங்களுக்குெ ்யெல்லும் 

இெல்பினராக இருந்தனர.் கடலஞரக்டளக் கண்ைவுைன் அகமும், முகமும் மலர ேரவேற்றனர.் 

கடலஞரக்ள் ேறுடமப் பை்ைேரக்ளாக இருந்தாலும் ேள்ளல்கள் அேரக்டள மதிப்புைன் நைத்தினர.் 

பரிசில் வேண்டி ேரும் கடலஞரக்ளுக்கு பரிசில் மை்ைம் அளிக்காமல் தம்முடைெ அன்டபயும் 

வெரத்்து ேழங்கினர.் 

கடலஞரக்ள் குறிப்பிை்ை ேள்ளல்கடள விைட்ு நீங்காமல் அேரக்டளெ ் ொரந்்வத இருந்தனர.் 

அத்தடகெ ேள்ளல்கள் இறக்கும் வபாது கடலஞரக்ள் அளேற்ற வேதடன அடைகின்றனர.் தாம் 

யதெ்ேமாக வபாற்றும் ொடழகூை வீதி எறிந்தனர ் என்பதிலிருந்து கடலஞரக்ளுக்கும் 

ேள்ளல்களுக்கும் இருந்த யநருக்கமான உறவுநிடலப் புலப்படுகிறது. 

 கடலஞரக்ள் எந்த வநரத்திலும் மன்னடனக் கானும் உரிடம யபற்றிருந்தனர.் அதடன, 

“கழல் யதாடி ஆஅெ் மடழ தேழ் யபாதியில் 

ஆடுமகள் குறுகின் அல்லது 

பீடு யகழு மன்னர ்குறுகவலா அரிவத” (புறம்;. பா. 128) 

என்ற பாைல் ேரிகள் மூலம் அறிெமுடிகிறது. 
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பபகன் 

 ேள்ளல்களின் ேரிடெயில் முதலில் விளங்குபேன் வபகன். இேன் குறுநில மன்னன். ஆவிெர ்

குடியில் வதான்றிெேன். பருே மடழ தேறாது யபெ்யும் ேளமிக்க மடல நாைட்ை உடைெேன். 

 மடழ பருேத்தில் மயில் காை்டில் அகவிெடத இேன் வகை்ைான். குளிரால் நடுங்கி மயில் 

அகவிெது என்று எண்ணினான். அதன் மீது மிகுந்த இரக்கம் யகாண்ைான். அம்மயில் மீது தன் 

வபரட்ேடெப் வபாரத்்தினான். இதடன, 

“........................................ அதா அன்று 

ோனம் ோெ்;ந்த ேளமடலக் கலாஅன் 

கான மஞ்டஞக்குக் கலிங்கம் நல்கிெ 

அருந்நிறல் அணங்கின் ஆவிெர ்யபருமகன் 

யபருங்கல் நாைான் வபகனும்”     (சிறுபாண். அடி. 84-87) 

என்னும் பாைலடிகள் மூலம் அறிெலாம். இத்தகு அரிெ யகாடைொல் இேன் அழிொப் புகழ் 

யபற்றான். 

 வபகனின் யகாடை நலத்;டத விெந்து, மடழ எப்படி அடனத்து இைத்திலும் வேறுபாடு இன்றி 

யபாழியுவமா அே்ோறு வபகன்  ேலிெேர,் யமலிெேர,் வேண்டிெேர,் வேண்ைாதேர,் முதிெேர ்என 

எே்வித பாகுபாடு பாரக்்காமல் அடனேருக்கும் ேழங்கும் யகாடை சிறப்பு உடைெேர ்என்படதயும் 

வபகன் நாை்டின் சிறப்டபயும், அேன் யகாடைத் தன்டமடெயும் புறநானூறு பாைல்கள் 

சுைட்ுகின்றன. 

“கைாஅ ொடனத் கழற் காற் வபகன் 

யகாடைமைம் படுதல் அல்லது”  (புறம். பா. 142) 

“புனத் திடன அயிலும் நாை! சினப்; வபாh;க் 

டகேள் ஈடகக் கடுமான் வபக!”  (புறம். பா. 143) 

யமல்லிெ இறகுகடள உடைெ மயில் குளிரால் நடுங்குேடதக் கண்டு அருள் யெெ்து வபாரட்ே 

யகாடுத்த அழிொத நற்புகடழயும், மதமுடைெ ொடனடெயும், மனம் யெருக்;கிெ குதிடரடெயும் 

உடைெ வபகவன என்படத, 

“மைத் தடகமா மயில் பணிக்கும் என்று அருளி 

பைாஅம் ஈத்த யகைாஅ நல் இடெ, 

கைாஅ ொடனக் கலி மான் வபக!”  (புறம். பா. 145) 

“அருந் திறல் கைவுள் காக்கும் உெர ்சிடம 

யபருங்கல் நாைன் வபகனும்”   (புறம். பா. 158) 
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புறநானூற்றுப் பாைல் ோpகள் எடுத்துடரக்கின்றன. 

பாைி 

 ேள்ளல்களின் ோpடெயில் இரண்ைாேதாக விளங்குபேர ் பாரி. இேன் பறம்பு மடலடெ 

ஆண்ை குறுநில மன்னன் ஆோன். 

 ேண்டுகள் உண்ணும்படி நல்ல பூக்கள் வதடன ேழங்கும் சிறப்பு உடைெ சுரபுன்டனகள் 

நிடறந்த ேழிப்பாடத. அப்பாடதயின் ேழிவெ பாரி தன் வதர ் மீது ஏறிெ ் யென்றான். பாடதயில் 

சிறிெ பூக்கடள உடைெ முல்டலக் யகாடி பற்றி பைரே்தற்கு, இைம் இல்லாமல் தவித்தது. 

இடதக்கண்ை பாரி தான் ஏறி ேந்த வதடர  அே்விைத்தில் நிறுத்தினான். அதில் முல்டலக் 

யகாடிடெப் பைரவிை்ைான். இத்தகு இரக்கக் குணம் யகாண்ைேன் பாhp என்படதப் பின்ேரும் பாைல் 

ோpகள் புலப்படுத்துகின்றன. 

 

“...................................... சுரும்;பு உண 

நறுவீ உடறக்;கும் நாக யநடுேழிெ ்

சிறுவீ முல்டலக்குப் யபருந்வதர ்நல்கிெ 

பிறங்கு யேௌ அருவிவிழும் ொரல் 

மறம்பின் வகாமான் பாரியும்”  (சிறுபாண். அடி. 87-91) 

அருவி நீடர விை மிக இனிெ யமன்டமயுடைெ வேள்பாரிடெப் பாடி நீ யென்றால், சிேந்த 

அணிகலன்கள் பலேற்டறப் பரிொகப் யபறுோெ் என்படத, 

“நீரினும் இனிெ ொெற் 

பாரி வேள்பால் பாடிடன யெலிவன” 

புறநானூறு பாைல் ேரிகள் சுைட்ுகின்றன. 

காைி 

 அருள்யமாழி மிக்கேன், ஒளி மிக்க அெெ்ம் தரும் நீண்ை வேலிடன உடைெேன். யபரிெ 

டகயுடைெேன் காரி. ஒலிக்கும் மணிகடளயும், உலகவம விெக்கும் ேடகயில் வபாரில் புகழ்மிக்க 

தன் குதிடரடெயும், தன் நாை்டின் நல்ல யமாழிகடளயும் இரேலரக்ளுக்கு உலகம் விெக்கும்படி 

யகாடுத்தேன் காரி என்னும் மன்னன் என்படத, 

“..................................... கறங்கு மணி 

ோல் உடளப் புரவியொடு டேெகம் மருள் 

ஈர நல் யமாழி, இரேலரக்்கு ஈந்த 

அடில் நிகழ்ந்து இடமக்கும் அஞ்சு ேருயநடுவேல் 

சூழல் யதாடித் தைக்டக காரியும்”    (சிறுபாணா. அ. 91-95) 
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என்னும் பாைல் ேரிகள் சுைட்ுகின்றன. 

 இடே யதாைரப்ான வமலும் தகேல்கள் ேருமாறு, காரி என்னும் குதிடரடெெ ் யெலுத்தி 

யபரும் வபாடர யேன்றேன். மடழ வபால யகாடைத் தன்டமக் யகாண்;ைேன். மறப்வபாரிடன 

உடைெேன் காரி என்று அேனடைெ யகாடை சிறப்பு என்பதடன, 

“காரி ஊரந்்து வபர ்அமரக்் கைந்த 

மாரி ஈடக, மறப்வபார ்மடலெனும்”  (புறம்;. பா. 158) 

புறநானூறு பாைல் ேரிொக அறிெலாம். 

 நீண்ை மிக ேலிடமப் யபாருந்திெ வதாpடன உடைெேன் காரி என்படத, 

“யநடுந் வதரக்் காரி காடுங்கால் முன்துடற”     (அகம். பா. 35) 

பாைல் ேரிகள் மூலம் காைட்ுகின்றன. 

ஆெ் 

 இேன் யபாதிெ மடலயினிைத்து உள்ள ஆெ் குடிடெத் தடலநகராகக் யகாண்டு ஆை்சி 

யெெ்தேன். அதனால் ஆெ் என்னும் யபெர ்ஏற்பை்ைதாகெ ்சிலர ்கூறுேர.் 

 இேன் ேலிடமொன வதாள்கடள உடைெேன். இனிெ யமாழிகடளப் பிறரிைத்துப் வபசி 

மகிழ்பேன். அரிெ சிறந்த மணிகடளயும், ஆடைகடளயும் இேன் யபற்றிருந்தான். இடறேன் மீது 

யகாண்ை வபரன்பால் அேற்டற இடறேனுக்குக் யகாடுத்தான் என்படத, 

“........................................... நிழல் திகழ் 

நில நாகம் நல்;கிெ கலிங்கம் 

ஆல் அமர ்யெல்ேதற்கு அமா;ந்தனன் யகாடுத்த 

ொேம் தாங்கிெ ொந்து புலேர ்திணி வதாள் 

ஆரே் நன் யமாழி ஆயும்”  (சிறுபா. அடி. 95-99) 

என்ற ேரிகள் மூலம் சிறுபாணாற்றுப்படை சுைட்ுகிறது. 

 கழலுமாறு அணிந்துள்ள வதாள் ேடளயிடன உடைெேன் ஆெ் என்ற ேள்ளல் ஆோன். 

அேனுடைெ மடல வமகங்கள் தேழும் யபாதியில் மடலொகும் என்படத, 

“கழல்யதாடி ஆஅெ் மடழ தேழ் யபாதியில்”   (குறுந். பா. 84) 

என குறந்யதாடகக் காைட்ுகிறது. 
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அதிெமான் 

 இம்மன்னன் அதிெர ் என்னும் குடியில் பிறந்தேன் என்று கூறுேர.் அதிென், அதிகமான், 

அதிெமான் என்னும் பல யபெரக்ள் இேனுக்கு உண்டு. இம்மன்னன் ஔடேொரிைம் நை்பு 

யகாண்டிருந்தான். அதிெமான் குதிடர மடல அரென் ஆோன். 

 அதிெமான் ஒரு முடற வேைட்ைக்குெ ்யென்றான். அங்கு உள்ள மடலெெ்ாரலில் மருத்துேத் 

தன்டம உடைெ யநல்லி மரத்தில் ஒவர ஒரு பழம் பழுத்துத் யதாங்கிெது. அடத அதிெமான் பறித்து 

ேந்தான். அக்கனிடெ உண்வபார ்நீண்ை நாள் உயிர ்ோழ்ேர ்என்படத இேன் அறிந்து யகாண்ைான். 

அத்தகு சிறப்பு யகாண்ை யநல்லி கனிடெத் தான் உண்ணாமல் ஔடேொருக்கு ேழங்கினான் 

என்பதடன, 

“............................................. மால் ேடரக் 

கமழ் பூஞ் ொரல் கவினிெ யநல்லி 

அமிழ்து விடள தீம் கனி ஔடேக்கு ஈந்த 

உரவுெ ்சினம் கனலும் ஒளிதிகழ் யநடுவேல் 

அரெக் கைல் தாடன அதிகனும்”  (சிறுபாண். 99-103) 

அழகிெ மடலடெயும், கூரட்மொன வேலிடனயும், வில்ேமாடலடெயும், ேடளந்த பூணிடனயும் 

உடைெ அழகு மிகுந்தேன் அதிெமான் என்பதடன, 

“ஊராது ஏந்திெ குதிடர கூரவ்ேல் 

கூவிளங் கண்ணி, யகாடும் பூண் எழினியும்”     (புறம். பா. 158) 

புறநானூறு நூலின் ோயிலாக சுைட்ுகிறது. 

நள்ளி 

 ேளம் யெறிந்த கண்டீர நாைட்ைெ ் வெரந்்தேன் நள்ளி. உள்யளான்று டேத்துப் புறம் ஒன்று 

வபசுேது உள்ளத்தில் கருடன இல்லாமல் பிறரக்்கு ஈதலும் பென்தராது என்ற யகாள்டக 

உடைெேன். 

 தன்னிைம் ேந்த இரேலரக்ள் மனம் மகிழ்கின்ற ேடகயில் பரிசுப்யபாருள்கடள அள்ளிக் 

யகாடுப்பேன் இேன். தன்னிைம் ேந்தேரக்ள் மீண்டும் ேறுடமயில் ோைாதோறும் வேயறாருேரிைம் 

யென்று இரோதோறும் நிரம்பக் யகாடுக்கும் இெல்பு உடைெேன் நள்ளி என்படத, 
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“....................................... கரோது 

நை்வைார ்உேப்ப நடைப் பரிகாரம் 

முை்ைாது யகாடுத்த முடன விளங்குதைக்டக 

துளி மடழ யபாழியும் ேளி துஞ்சு யநடுங்வகாைட்ு 

நளி மடல நாைன் நள்ளியும்”  (சிறுபாண். 103-107) 

இம்மன்னின் ேள்ளல் தன்டமடெ சிறுபாணாற்றுப்படை அடிகள் சுைட்ுகிறது. 

 ேலிடமயுடைெ வதரிடன உடைெேன் நள்ளி என்னும் ேள்ளல் என்று, 

“திண்வதர ்நள்ளி கானத்து அண்ைா”  (குறுந். பா. 210) 

என குறுந்யதாடக விளக்குகிறது. 

 தன்னிைம் இல்டல என்று ேருோpன் ேறுடமடெக் கருதி அேரக்ளுக்கு ோரி ேழங்கும் 

யகாடைத் தன்டமடெயும் படகேடரத் துரத்திெ யேற்றிடெ உடைெேன் நள்ளி என்னும் ேள்ளல் 

என்படத, 

“தள்ளாது ஈயும் தடகொல் ேண்டம 

யகாள்ளார ்ஓை்டிெ, நள்ளியும்”  (புறம். பா. 158) 

புறநானூறு எடுத்துடரக்கிறது. 

ஓைி 

 சிறிெ மடலகடள உடைெ யகால்லி மடலக்குத் தடலேன் ஓரி. இேன் ஓரி என்னும் 

புகழ்மிக்க குதிடரடெ உடைெேன், காரி என்னும் புகழ்மிக்க குதிடரடெ உடைெ காரியுைன் 

வபாரிைட்ுப் பல முடற யேன்றான். இறுதியில் வெரனின் துடணயபற்று வபாரிை்ை காரி இேடனக் 

யகான்றான். 

 அழகிெ யகாடிகளில் மனம் கமழும் பூக்கள் நிடறந்த புன்டன மரங்கடளயும், அழகிெ 

மடலகடள உடைெ நல்ல நாைட்ை கூத்தாடுோரக்்குக் யகாடுத்தேன் ஓரி என்படத, 

“........................... நளி சிடன 

நறும் வபாது கஞவிெ நாகு முதிர ்நாகத்து 

குறும் யபாடற நல் நாடு வகாடிெரக்்கு ஈந்த 

காரிக் குதிடரக் காரியொடு மடலந்த 

ஓhpக் குதிடர ஓரியும்”  (சிறுபாண். 107-111) 

இம்மன்னனின் ேள்ளல் தன்டமடெ சிறுபாணாற்றுப்படை சுைட்ுகிறது. 

 உெரந்்த அழகு மிகுந்த யகால்லி மடலடெ ஆை்சிப்புரிந்தேன் ஓரி என்படத, 
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“யகால்லி ஆண்ை ேல் வில் ஓரியும்” (புறம். 158) 

புறநானூறு என்னும் நூல் எடுத்துடரக்கிறது. 

 அேனுடைெ ஊடரப்வபாலவும், மடழவபான்ற யகாடைத்தன்டமடெயும், கள்ளுடேயும் 

யகாண்ை யகால்லி மடல ஓரியின் மடல ஆகும் என்படத, 

“மாரி ேண் மகிழ் ஓரி யகால்லிக் 

கலி மயில் கலாேத்து அன்ன” (நற்றி. 265) 

நற்றிடண விளக்குகிறது. 

முடிவுடை 

 சிறுபாணாற்றுப்படையில் காணலாகும் ேள்ளல்கள் மிகவும் யபருந்தன்டமக் 

யகாண்ைேரக்ளாக உள்ளனர.் தம்டமத் வதடி ேந்தேரக்ளுக்கு ‘இல்டல’ என்று யொல்லாமல் ‘நாம் 

யபாருள் ேழங்க வேண்டும்’ என்ற வநாக்டகக் யகாண்டுள்ளனர ் என்படதக் காைட்ுகிறது. வமலும் 

கடலஞரக்ளுக்கும் ேள்ளல்களுக்கும் இடைவெ உள்ள உறவுநிடலடெயும், ஏழு ேள்ளல்களுக்கு 

நிகரான முெற்சி உடைெேன் சிறுபாணாற்றுப்படை பாைட்ுடைத் தடலேன் ஒெ்மானாைட்ு 

நல்லிெக்வகாைான் என்படதயும் அேனுடைெ சிறப்டபயும் இக்கைட்ுடர காைட்ுகிறது. 
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