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னானூற்றுப் ாடல்கில் கடடயனள 
யள்ல்கின் ககாடடநடம் 

(The Unlimited Liberality of Last Seven 

Philanthropists in Purananooru Songs) 

ஶா. னஹம்மது அஸ்ரின், 

னனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், 

னதுகனலத் தமிழாய்வுத்துனற, 

ஜமால் னகமது கல்லூரி (தன்ைாட்சி), தினச்சி – 20. 

னன்னுடப: 

 ட்டுத்ததானக நூல்கலள் னறத்தினை சார்ந்த நூலாகப் னறநானூறு 
திகழ்கிறது. வரீம், தகானட னதலாைவற்னற னமயமாகக் தகாண்டு னறத்தினைப் 
பாடல்கள் பாடப்பட்டுள்ளது. “தநிமரின் யபாற்றுப் கட்டகம் ” ன்று 
பபாற்றப்படும் இந்நூலில் 15 பாண்டியர்கள் , 18 பசாழர்கள் , 18 பசரர்கள் மற்றும் 18 
பவளிர்கனளப் பற்றிய தசய்திகள் இடம்தபற்றுள்ளை. சங்க காலத்தில் ஈனகயில் 
சிறந்து விளங்கிய ல குறுநில மன்ைர்கள் (பவளிர்கள்) “கடடயனள 
யள்ல்கள்” ன்ற தபயனரக் தகாண்டு அனழக்கப்பட்டைர். இவர்களின் ஈனகப் 
பண்னம் தகானடச் சிறப்னம் குறித்த னறநானூற்றுப் பாடல்கள் ஆய்வுப் 
தபானளாகின்றை. 

யள்ல் - யிக்கம்: 

 வள்ளல் ன்ற தசால்லுக்கு “யதடய அிந்து (யறுடந , யாய் 
யான்யற்ால் யாடுயர்களுக்கு) காருயா ணயநா தந்து உதவுயர் ” 

ன்றும், “யகட்டயர்களுக்கு இல்ட ன்று கூாநல் யகட்ட காருள் 
தருயர்” ன்றும் ஆக்ஸ்ஃபபார்டு அகராதி தபானள் கூறுகிறது. பமலும் , வள்ளல் 
ன்ற தசால்லுக்கு “ககாடடனாி” ன்றும், “யடபனாது ககாடுப்யான்” ன்றும் 
தபானள்கள் பிற அகராதிகள் கூறுகின்றை. 

யள்ல்கின் கனர் ட்டினல்: 

 „கடட‟ ன்ற தசால்லுக்கு „இறுதி‟ ன்று தபானள். ைபவ , கனடபயல 
வள்ளல்கள் ன்பது சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த இறுதி ல வள்ளல்கனளக் 
குறிக்கிறது. னறநானூற்றிலுள்ள 400 பாடல்களில் 87 ஆம் பாடல்னதல் 165 ஆம் 
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பாடல்வனர கனடபயல வள்ளல்கள் குறித்த தசய்திகள் இடம்தபற்றுள்ளை. 
கனடபயல வள்ளல்களின் தபயர்கலம் இவர்கலக்கு னன்ைால் வாழ்ந்து 
மனறந்த னதபலல மற்றும் இனடபயல வள்ளல்களின் தபயர்கலம் 
பின்வனமாறு 

னதயள யள்ல்கள்: தசம்பியன், காரி (சகாரி), விரதன், நினத்தி, துந்துமாரன், 

சாகரன்       (சூரிய வம்சத்தவர்), நளன். 

இடடயனள யள்ல்கள்: அக்குரன், சந்திமான், அந்திமான், சிசுபாலன், வக்ரன், 

கண்ைன்,        சந்தன். 

கடடயனள யள்ல்கள்: அதியமான், பாரி, காரி, ஆய், பபகன், நள்ளி, ஓரி. 

1. அதினநான்:  

 தகடூனரத் (இன்னறய தனமனரினயத்) தனலநகராகக் தகாண்டு ஆட்சி 
தசய்தவன் அதியமான். பசரர் குலத்தில் இனந்து பிரிந்த அதிகர் ன்னும் 
குலத்னதச் சார்ந்தவன். அதிகன், அதிடகநான், அதினநான் கடுநான் அஞ்சி , 

அஞ்சி, அதிகநான் ைப் பல தபயர்களில் அனழக்கப்படுகிறான். கஞ்ச மனலயில் 
அனர்வமாக காய்த்த நீண்ட நாள் வாழ னவக்கும் கனதநல்லினய ஔனவக்குக் 
தகாடுத்து இன்னற்றான். ைபவ , “ஔடயக்கு கல்ிக்கி ஈந்த அதினநான் ” 

ை பபாற்றப்பட்டான். தன்ைிடம் தபானள் (பரிசில்) பவண்டிவனம் னலவர்கள் , 

பலனனற தன்ைிடம் தபானள் தபற்றவராயினும் , னதல்னனற தகாடுப்பது 
பபாலபவ னகம்சுழிக்காது தகாடுப்பான் ன்பனதக் கூறும் ஔனவயார் பாடிய 
னறநானூற்றுப் பாடல்,  

“ஒருாள் கசல்ம்; இருாள் கசல்ம்; 

ன்ாள் னின்று, கபாடு கசல்ினும் 

தடாள் யான் யிருப்ின் நாயதா;”    

 (னானூறு. 101:1-3) 

2. ாரி:  

 சிவகங்னக மாவட்டத்தில் தினப்பத்தூர் ன்ற ஊரிலினந்து சில னமல் 
ததானலவில் பிரான் மனலப் (பறம்ன மனலப்) பகுதினய ஆட்சி னரிந்தவன் பாரி. 
இவன் “யயள்ாரி” ன்ற தபயராலும் வழங்கப்ப்டுகிறான். இவன் நாகமனலப் 
பானதயில் படர்வதற்கு பற்றுக் பகாடின்றி ஆடிக் தகாண்டினந்த னல்னலக் தகாடி 
படர்வதற்காகத் தன் பதனரபய தகாடியனகில் நிறுத்திவிட்டுச் தசன்றான். ைபவ, 

இவன் ”னல்டக்குத் யதர் தந்த ாரி ” ைப் தபயர் தபற்றான். இவைது 
தகானடச் சிறப்னபக் கூறும் கபிலர் பாடிய னறநானூற்றுப் பாடல், 
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“ாரி ாரி ன்று த்தி, 

ஒருயர்ப் னகழ்யர், கசந்ாப் னயர் 

ாரி ஒருயனும் அல்ன்; 

நாரியும் உண்டு, ஈண்டு உகுனபப் துயய.”     

 (னாணுறு. 107:1-4) 

ைப் பாரினயக் காட்டிலும் உலனக காக்க மாரி (மனழ) இனக்கிறதாக பாரியின் 
ஈனகக் குைத்னத மனழக்கு ஒப்பாகக் கூறி இகழ்வது பபால் னகழ்ந்துள்ளார். 
மற்தறான பாடலில் , பறம்ன நாட்டில் வந்து பாடும் னலவர்கலக்கு வள்ளல் பாரி 
பறம்ன மனலனயபய பங்கிட்டுப் பரிசலிப்பான் ைக் கபிலர் பாரியின் வள்ளல் 
தன்னமனயப் பாடினேள்ளார். 

“ம்ன ாடிார் அதுயய! அம்னண்டு, 

 ாரியும், ரிசிர் இபப்ின்.”         

 (னாணுறு. 108:4-5) 
3. காரி:  

 தினக்பகாவலூனரத் தனலநகரமாகக் தகாண்டு ஆட்சி னரிந்தவன் தினனடிக் 
காரி. தகடூர் பபாரில் அதியமானைனேம் கனடபயல வள்ளல்கலள் ஒனவைாை 
ஓரினயனேம் திர்த்துப் பபாரிட்டவன். மனலயமான் குலத்னதச் சார்ந்த இவன் 
னலவர்களின் காதில் கடுக்கைிட்டும் , அவர்கனளத் தைது பதரின் பமல் 
அமர்த்தினேம் கண் குளிரக் கண்டு தபனமகிழ்ச்சி அனடவான். ைபவ , இவன் 
“யதர்யண் நடனன் ” ன்றும், “நடனநான்” ன்றும், “யகாயற் யகாநான் ” 

ன்றும் னலவர்களால் பபாற்றப்பட்டான்.  

“ஒரு திடச ஒருயட உள்ி, ாற்ிடசப் 

ரும் யருயர், ரிசில் நாக்கள்; 

யரிடச அிதயா அரியத; கரிதும் 

ஈதல் ியத, நாயண் யதான்ல்; 

அது ற்கு அிந்தட னானின், 

காது யாக்கு ஒமிநதி, னயர் நாட்யட !”      

 (னானூறு. 121:1-6) 
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காரியிடம் பரிசில் தபற நான்கு தினசகளிலினந்தும் வனகின்ற னலவர்கலக்கு 
அவர்களின் திறனமனய ஆராயாது வாரி வழங்கும் காரிக்கு கபிலர் அறிவுனர 
கூறுவதாக அனமந்த பாடல் , காரியின் தகானடச் சிறப்னப டுத்தியம்னகிறது. 
பமலும் கபிலர், 

“........ ஈத்த இடமனணி கடுந்யதர் 

னன்ககள னள்ளூர் நீநிடசப் 

ட்ட நாரி உடனினும் யய.”       

(னானூறு. 123:4-6) 

ன்ற பாடலில் னள்லர் மனல மீது விலம் மனழத்துளிகளின் 
ண்ைிக்னகனயக் காட்டிலும் இரவலர்கலக்குக் காரி தகாடுத்த பதரின் 
ண்ைிக்னக அதிகம் ைப் னகழ்ந்துள்ளார். 

“ான்று யாகிப், னள்ிடடத் தட்ப் 

தன்று னக்குத், தின்று கநாமினினும், 

யிது கனர்குர் அல்ர்; கி ககாப் 

ாடு ஆன்று, இபங்கும் அருயிப் 

ீடுககள நடனற் ாடி யனாயப.”   

(னானூறு. 124:1-5) 

ன்ற பாடலில் காரினயப் பார்த்துப் பாடிபயார் தவறுங்னகனேடன் 
தினம்பமாட்டார்கள் ைக் காரியின் தகானடக் குைத்னதக் கபிலர் னகழ்ந்து 
பாடினேள்ளார். 

4. ஆய்:  

 தபாதினக மனலனய ஆட்சி தசய்தவன் ஆய்க்குடி ன்ற ஊரில் வாழ்ந்த 
அண்டிரன். “ஆய்க்குடி அண்டிபன்” ன்றும், “யயள் ஆய் ” ன்றும் னலவர்களால் 
அனழக்கப்பட்டான். அவைிடம் தபானள் பவண்டி வனம் பாைர்கலக்கு தபான் , 

மைி ஆகியவற்பறாடு யானைகனளனேம் பரிசாக வழங்குவான். ைபவ , “னாட 
ரிசில் தருயன் ” ன்று அவனைத் தமிழ் மக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். ஆனட 
இல்லாமல் இனந்த ததன்னகக் கடவுள் சினலக்கு பபார்னவ பபார்த்தி 
மகிழ்ந்தவன்.   

“ஈடக அரின இடமனணி நகிகபாடு 
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 சானின்று ன், ஆஅய் யகானில்.” 

(னானூறு. 127:5-6) 

 ஆயிடம் இனந்த அனைத்து தபானள்கனளனேம் (தபான் , மைி, அைிகலன்) 
இரவலர்க்குக் தகாடுத்ததால், அவைது மனைவி ஆபரைங்களின்றி மங்கல அைி 
மட்டுபம அைிந்து காைப்பட்டாள் ை ஆயின் தகானடத் தன்னமனய 
னடபமாசியார் பாடினேள்ளார். 

“இபயர்க்கு ஈத்த னாடனின், கபயின்று, 

 யாம் நீன் னப்ின், ஆாது.”     

(னானூறு. 129:6-7) 

ன்ற பாடலில் ஆய் மன்ைன் இரவலர்க்கு தகாடுத்த யானையின் ண்ைிக்னக 
வாைிலுள்ள வின்மீண்களின் ண்ைிக்னகனயக் காட்டிலும் அதிகமாக 
இனந்ததாக னடபமாசியார் பாடினேள்ளார். 

“இம்டநச் கசய்தது நறுடநக்கு ஆம்‟ னும் 

 அயிட யணிகன் ஆஅய் அன்;”  

(னானூறு. 134:1-2) 

ன்ற பாடலில் திர்ப்பயன் கனதாது உதவுபவன் அண்டிரன் ைப் னகழ்ந்து 
பாடினேள்ளார். 

“கருங்கிறு ல்கி யனாய! அன்யதார் 

 யதற்ா ஈடகயும் உதுககால்?”       

(னானூறு. 140:8-9) 

ன்ற பாடலில் ஆய் அண்டிரைிடமினந்து மனல பபான்ற யானைனயப் பரிசாகப் 
தபற்ற ஔனவயார், அவைது ஈனக குைத்னதப் னகழ்ந்து பாடினேள்ளார். 

5. யகன்: 

 தபாதிைி மனலப் (பழைி மனலப்) பகுதினய ஆட்சி னரிந்தவன் பபகன் 
ன்ற குறுநில மன்ைன். அவன் ஆவியர் ன்னும் குலத்னதச் சார்ந்தவன். 
அக்குலத்னத ஆவி ன்றும் னவயாவி ன்றும் வழங்குவர். ைபவ , அவனை 
“டயனாயிக் யகாப்கரும் யகன் ” ன்றனழத்தைர். குளினக்கு நடுங்கிய 
மயிலுக்குப் பபார்னவனயப் பபார்த்தியதால் , “நனிலுக்குப் யார்டய அித்த 
யகன்” ன்று அனழக்கப்பட்டான். அவைது தகானடச் சிறப்னப, 
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“த்துடண ஆனினும் ஈதல் ன்று ,  

நறுடந யாக்கின்யா அன்ய, 

ிர் யறுடந யாக்கின்று, அயன் டகயண்டநயன”  

 (னானூறு. 141:13-15) 

ன்ற பாடலில் பயனை திர்பாராது பிறரின் வறுனமனயப் பபாக்கும் 
குைனனடயவைாகப் பபகனைப் பரைர் னகழ்ந்து பாடினேள்ளார். மற்தறான 
பாடலில், 

“அறுகுத்து உகுத்தும், அகல்யனல் காமிந்தும், 

 உறுநிடத்து உதயாது உயர்ிம் ஊட்டியும்,  

 யடபனா நபின் நாரி யாக்,”      

 (னானூறு 142:1-3) 

குளத்னதனேம் வயனலனேம் தர்க்கும் பயன்படாத களர் நிலத்னதனேம் நினறக்கும் 
மனழ பபால தன்னை நாடி வனம் இரவலர்க்குத் தகுதி பாராது பரிசளிப்பான் 
ைப் பபகனைப் பரைர் னகழ்ந்து பாடுனேள்ளார். 

6. ள்ி:  

 இவன் தநடுங்தகாடு மனல னகடு (நீலகிரி) மனலப்பகுதினய ஆட்சி 
னரிந்தவன். இவன் மனலவளம் நினறந்த கண்டீர நாட்னடச் சார்ந்தவன். ைபவ , 

இவனை “ிநட ாடன் ” ன்றும், “கண்டீபக் யகாப்கரு ள்ி ” ன்றும், 
“கருள்ி” ன்றும் அனழக்கின்றைர். இவனுக்கு இளங்கண்டீரக்பகா , 

இளவசீ்சிக்பகா ன்ற இன தம்பிகள் இனந்தைர். நள்ளியின் தகானடச் சிறப்னப, 

“ள்ி! யாமியனா; ள்ி! ள்கன் 

நாட நருதம் ண்ணிக் காடக் 

டகயமி நருங்கிற் கசவ்யமி ண்ணி, 

யபவுநர் நந்தர்; அது ீ 

பவுக்கடன் னண்ட யண்டந னாய.”    

 (னானூறு. 149:1-5) 
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ன்ற பாடலில் பாைர்கலக்குப் தபனநிதினய வழங்கிய நள்ளியால் 
பரிசிலுக்காகப் பாடும் ததாழினலபய அவர்கள் மறந்தைர் ை வன்பரைர் னகழ்ந்து 
பாடினேள்ளார். 

7. ஓரி: 

 இவன் தகால்லிமனலப் பகுதினய ஆண்ட குறுநில மன்ைன். கனடபயல 
வள்ளல்கலள் வில் வித்னதயில் சிறந்து விளங்கியவன். ைபவ , இவனை 
“யல்யில் ஓரி” ன்றும், “ஆதன் ஓரி” ன்றும் அனழத்தைர். அவைது தகானடச் 
சிறப்னப,  

 “தான்உனிர் கசகுத்த நன்ிடணப் னளக்யகாடு, 

 ஆனுருக்கு அன் யயரிடன ல்கித், 

 தன்நடப் ிந்த தாயில் ன்கான் 

 ன்நணிக் குடயகனாடும் யிடபஇக், „ககாண்ம்‟ ச் 

 சுபத்துஇடட ல்கி யனாய; ............... ”     

(னானூறு. 152:26-30) 

ன்ற பாடலில் அவனைப் னகழ்ந்து பாடும் னன்பை மான் தனசனேம் ஆதநய் 
பபான்ற மைனள்ள மதுவும் தபான்னும் மைினேம் வழங்கியதாக பரைர்களின் 
தனலவராை வன்பரைர் பாடினேள்ளார். பமலும், 

“நடமனணி குன்த்துக் கிமயன், ாளும், 

 இடமனணி னாட இபப்யார்க்கு ஈயும்,”      

(னானூறு. 153:1-2) 

ன்ற பாடலில் மனலயில் வாலம் ஓரி தன்னை நாடி வனம் இரவலர்கலக்கு 
யானைகனளப் பரிசாக வழங்கிைான் ை வன்பரைர் னகழ்ந்து பாடினேள்ளார்.  

னடிவுடப: 

 வரீத்தில் சிறந்து விளங்கிய குறுநில மன்ைர்கள் தங்களது தகானடக் 
குைத்தால் வள்ளல்கள் ைப் தபயர் தபற்றைர். இவ்வாறாக , னறநானூற்றுப் 
பாடல்கள் வாயிலாக கனடபயல வள்ளல்களின் ஈனகக் குைத்னதனேம் தகானடச் 
சிறப்பினைனேம் அறிய னடிகிறது. இவர்களின் சிறப்னகள் னறநானூற்றில் 
மட்டுமின்றி நற்றினை , அகநானூறு, குறுந்ததானக, சிறுபாைாற்றுப்பனட பபான்ற 
சங்க இலக்கியங்களிலும் பாடப்பட்டுள்ளை. 
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