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Chola kings of Sangam period are so great among the Chera, Chola, Pandiya kings, Vēlir
(Heads of small territory) and philanthropists of Puranānūru. Their reigns seems to
include the special features of modern democracy. They reformed the forests, improved
the water resources and gave a good governance to the citizens. So, they were praised
as “the kings of water resources”, “possessors of paddy”, “Chola kingdom has
abundance of rice” etc., relating to the richness of their country. As they nipped the
enemies in the bud it self they were called ‘killi’; ‘chenni’ as they had the leadership
qualities and ‘Valaran’, as they ruled an opulent country. To know the greatness of
Chola kings in total, Cholan Nalangilli has been chosen, whose dignity has been sung in
fourteen poems in Puranānūru. This is like testing with a single cooked rice, the fitness
condition of the entire pot. Bringing out the facts about the rule of Cholas, their charity,
sympathy, valour, bravery, administrative skills, patronage etc., are the objectives of the
paper.
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ஆ ிரியர் குறிப்பு
திருமதி.

வே.

ேளர்ந்தேர்.
வகாறே

வ ணுகா

இேர்

ச ய்து

ேருகின்ைார்.

இே து

கறலேளர்ச் ி

வமலும்,

இலக்கியப்

இயக்கமும்

வ ாலார்

தமிழ்க்

கல்லூரியில்

பல்கறலக்கழகத்
நிறைஞர்

கல்லூரியின்

ேருகின்ைார்.

மாேட்டம்

வபரூர்

தக்கயாகப்ப ணி

ஆய்ேியல்

மகளிர்
பணியாற்ைி

வகாறே

பா தியார்

“கலிங்கத்துப்ப ணி

ஈவ ாடு

தமிழ்த்துறையில்
ஒப்பீட்டாய்வு”

பட்டமும்

சபற்ைேர்.

சுயநிதிப்பிரிேில்

பகுதிவந
பணிக்காக

இறணந்து

–

2017

முறைேர்

பட்ட

ஆண்டு

பிைந்து

பட்டமும்,

முதுகறலப்

பட்டமும்,

தற் மயம்

தமிழ்த்துறை

ஊரில்

இளங்கறலப்

என்னும்

தறலப்பில்
ஈவ ாடு

ஆய்வு

வேளாளர்

உதேிப்வப ா ிரிய ாகப்

ஆய்ோள ாகவும்

உலகத்தமிழா ாய்ச் ி
ம்

என்னும்

நிறுேைமும்,

“இதயக்கைி”ேிருதிறை

ச யல்பட்டு
தமிழ்சமாழி
ேழங்கிப்

பா ாட்டியுள்ளது.
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முன்னுவே
எட்டுத்சதாறக
மன்ைர்களில்

நூல்களுள்

ஒன்ைாை

குைிப்பிடத்தக்கேன்

புைநானூற்ைின்

வ ாழவேந்தன்

ோயிலாக

நலங்கிள்ளி

ஆோன்.

அைியலாகும்
இவ்வேந்தைின்

ே லாற்ைிறைப் பதிைான்கு புைநானூற்றுப் பாடல்கள் ேிளக்குகின்ைை. அேற்றுள் உறையூர்
முதுகண்ணன்

ாத்தைார், வகாவூர்கிழார், ஆலத்தூர்கிழார் உள்ளிட்டப் புலேர்களின் பாடல்கள்

நலங்கிள்ளியின் பண்புநலன், ேள்ளன்றம, அ
சதரிேிக்கின்ைை.

ச ேியைிவுறூஉ,

ாட் ி முறை, வபார்கள், சேற்ைிகள் குைித்து

சபாருண்சமாழிக்காஞ் ி

ஆகியத்

துறைகள்

அ

ியல்

வகாட்பாடுகள் குைித்து எடுத்தியம்புகின்ைை (Balasubramaniyan, 2007; Avvai Duraisamy Pillai,

1996; Arimathi Thennagan, 1986).

அே ாட் ி நிவல
ங்ககாலச்
தந்றதயிடம்
பிைப்பித்து

வ ாழ ாட் ியில்

இருந்து

மகைிடம்

நாடாளும்

வபறு

அ

ாட் ி

சபறும்

ச ன்ைறடந்துள்ளது.

நல்கியதாக

அன்வைார்

உரிறமயாைது
ேிதிவய

கருதிைர்.

ேழி,ேழியாகத்

தம்றம

அ

மூத்தமகன்

க்குடியில்

பிைந்தவுடன்

அ சுரிறம முடிோகி ேிடுேதால், உரிறமச் ிக்கல்கள் தேிர்க்கப்பட்டுள்ளை.
மூத்வதார் மூத்வதார்க் கூற்ை முய்த்சதைப்
பாை

ேந்த பழேிைற் ைாயம்

(புைநானூறு-பாடல்-75)

என்று முன்வைார்கள் இைந்துேிட, ேம் ேழி கிறடத்த அ சுரிறமயின்
வ ாழன்

நலங்கிள்ளி

குைிப்பிட்டுள்ளான்.

இதன்மூலம்

ங்ககாலப்

ிைப்பு குைித்துச்

புைநானூற்றுச்

வ ாழ

வேந்தர்களின் அ சுரிறம குைித்த தகேல்கள் உறுதி ச ய்யப்படுகின்ைை.
குடிபழி

தூற்ைாத

நலங்கிள்ளியிடம்

ச ங்வகாலைாக

இருந்துள்ளது.

ஆட் ிச ய்ய

குடிமக்களிடம்

வேண்டுசமன்ை
ேரிவகட்க

எண்ணம்

வேண்டிய

வ ாழன்

நிறலறம

ஆண்றமக்கு இழிோகும் என்று இவ்வேந்தன் கருதியறம,
குடிபு வு இ க்கும் கூர்இல் ஆண்றம

(புைநானூறு-பாடல்-75)

எனும் ேரிகளால் அைியலாகிைது. இ ந்து வகட்கப்பட்ட நிறலயில் மு ற யும், அ ற யும்,
உயிற யும்

சகாடுப்பதற்கும்

நலங்கிள்ளி

முன்ேந்துள்ளான்.

இவ்வேந்தைின்

சபருந்தன்றமயிறை,
சமல்ல ேந்து என் நல்லடி சபாருந்தி
ஈசயை இ க்குேர் ஆயின்

ீருறட

மு சுசகழு தாயத்து அ வ ா தஞ் ம்
எனும்
அ

ர்கள்

ேஞ் ிைம்

குைித்து

கா ணமாகப்

உற த்த

சநைிறயப்

சகான்று,

குைிக்கின்ைைர்.

ஆைால்,

புலப்படுத்தியுள்ளான்.

உலக

நிகழ்ந்துள்ளறதச்

ேடபுலத்து

இலக்கியங்களும்

அ சுரிறம

சுட்டிக்காட்டியுள்ளை.

க்கட்டிலில் ஏைிய வேந்தர்கள் பலர் உண்டு. சபௌத்த

ப ப்பிய

அேர்களின்

நலங்கிள்ளி

ஏறைய

சகாறலகள்

பிைந்தேற க் சகான்று அ
அருள்

பாடலில்

இலக்கியங்களும்,

பல்வேறு

(புைநானூறு-பாடல்-73)

அவ ாகவை

குருதியில்
பண்றடயத்

இளறமக்காலத்தில்

நீந்திவய

தன்றைச்

அரியறணஏைியதாக

தமிழகத்தில்

மக்கறள

உடன்

மயத்தின்

ார்ந்தேர்கறளக்
ே லாற்ைா ிரியர்

ேருத்தாத,

இ ப்பேர்க்கு
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அ ற யும்,
அ

மு ற யும்

த க்கூடிய

சபருந்தன்றமப்

பாங்குடன்

வ ாழவேந்தர்கள்

ாண்டுள்ளைர் எை அைியலாம்.
எைினும்,

புைநானூறு

காட்டும்

வ

,

வ ாழ,

புகழ்ப்வபாட்டியும் இருந்துள்ளது. தாம் ஆளும் நாடு
வேண்டும்

என்னும்

ஊக்கத்தால்

பாண்டிய ாகிய

மூவேந்தர்களிறடவய

ிைியது என்ை கருதி, அதறை ேிரிோக்க

மூவேந்தர்களும்

சேகுண்டுள்ளைர்.

வ

,

பாண்டியரின்

குறடகள் வ ாழன் நலங்கிள்ளியின் குறடயினும் தாழப்பைந்தது கண்டு,
இருகுறட பின்பட ஓங்கிய ஒருகுறட (புைநானூறு-பாடல்-31)
என்று

வகாவூர்கிழார்

மகிழ்ந்து

பாடியுள்ளார்.

இதன்ேழி,

புலேர்கள்

ஒருவேந்தறைப்

புகழ்றகயில் ஏறைய இருவேந்தர்கறளயும் தாழ்த்திப் வப ியுள்ள தகேல் சபைப்படுகின்ைது.
வ ாழர்களின் வபார் நிகழ்வுகளில்

ங்கு முழங்குதலும், இடிசயை மு சு முழங்குதலும்

ம பாக இருந்துள்ளது.
மு சு இயம்ப சகாடிவயார்த் சதறுதலும் (புைநானூறு-பாடல்-29)
என்னும்

ேரிகள்

வ ாழன்

பறகேர்களின்

நலங்கிள்ளியின்

உள்ளம்

அச் த்தால்

மு

ாைது

முழங்கத்சதாடங்கும்

உறைந்த

நிறலயில்

சபாழுது,

இருந்துள்ளறத

எடுத்துக்காட்டுகின்ைது.

ககாவைத்தன்வம
புைநானூற்றுச்

வ ாழவேந்தர்கள்

சபருங்சகாறடறய
அளிக்கப்பட்டக்

அளித்துள்ளைர்.

சகாறடகளாகும்.

புலேர்களுக்கும்,

உணவும்,

ிலவந ங்களில்

உறடயும்,

பாணர்

கூட்டத்திற்கும்

அணிகலன்களும்

வதர்களும்,

குதிற களும்,

மிகுதியும்

யாறைகளும்

சகாறடயாக அளிக்கப்பட்டுள்ளது (Arimathi Thennagan, 1986).
தங்கத்றத
மாறலயாக்கி

சநருப்பில்

தமது

சுட்டு,

தறலயில்

உருோக்கிய

அணிந்த

சபான்

பாணர்கள்

தாமற கறள

மகிழ்வுடன்

நூலில்

சூழ்ந்து

வகாத்து

ஆடும்

வபறு

சபற்ைேன் நலங்கிள்ளி என்பதறை,
புலன் ேிறலப் சபாலிந்த சபாலன் நறுந்சதரியல்

(புைநானூறு-பாடல்-29)

என்னும் ேரிகளால் உண லாம். இதன்ேழி, சபாருள்வதடப் புகழ்பாடிய பாணர்

மூகம்

வ ாழர் ஆட் ிக் காலத்தில் சபான் ஆப ணங்கறள அணிந்திருந்த தகேல் சபைப்படுகின்ைது.
சநய்

மணக்கும்

ஒடுக்குதல்

வ ாற்றுடன்,

மட்டும்

அல்லாது

இைிப்புகள்

சகாடுத்து

தன்றைச்

ேல்லேைாகச் வ ாழன்நலங்கிள்ளி

ப ியாற்றுேதும்,

வ ர்ந்வதாரின்

பறகேற த்

ப ிப்பறகறயப்

தாக்கி

வபாக்குதலிலும்

ித்தரிக்கப்பட்டுள்ளான்.

புைநானூற்றுப் பாடல்களில் சநல், கரும்பு இ ண்டும் மருதநில ேிறளசபாருட்களாய்க்
காட்டப்பட்டுள்ளை.

இேற்றை

அடிப்பறடயாக றேத்வத நாட்டின் ேளம்

பாடப்பட்டுள்ளது.

நலங்கிள்ளி தைது பறடே ீ ர்கள் களிக்கும் படி உணவு உருண்றடகள் அழித்து மகிழ்ந்தறத,
மல ா மாறலப் பந்து கண்டன்ை
ஊன் வ ாற்று அமறல
என்னும்

ேரிகள்

உணர்த்துகின்ைது.

(புைநானூறு-பாடல்-33)
சநல்

ேயல்களில்

பைறேகறள

ஓட்டும்

வ ாழர்குல மைேர்கள் குளத்து மீ ன்கறளச் சுட்டு உண்டுள்ளைர். கள்றளயும், இளநீற யும்
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பருகியுள்ளைர். தமது ேிறளநிலத்து கரும்பிறைப் பிடுங்கி ஏறைவயார்க்கும் அளித்துள்ளைர்

(Kalaiselvi, 2011).
புய்த்து எைி கரும்பின்

(புைநானூறு-பாடல்-28)

இப்பாடல் ேரிகளின் துறணசகாண்டு வ ாழர்காலச்

மூகத்தில் சநல்றலயும், கரும்றபயும்

முதன்றமப்படுத்தி மன்ைர்களின் சகாறடத்தன்றம அளேிடப்சபற்ைறமறய உண லாம்.

சபாரும், பவைச் ிறப்பும்
வபார்
சபாருவு

எனும்

எைில்

மட்டுவம

ச ால்வல

நாட்டிற்குத்

‘சபாரு”என்னும்

‘ஒத்திருத்தல்”என்பவத

உறடயேர்களிடம்
என்னும்

ச ால்

சதற்வக

வகாட்றடக்கதவுகறள

உறடத்து,

ஓத்த

வேந்தர்கள்

அறமந்துள்ளது.

அறமந்துள்ள

ேிறளந்ததாகும்.

சபாருள்.

புைநானூற்று

ஆதா மாக

வேரில்

ேளமிக்க
நாட்டிறைக்

சபாரு

ஆற்ைலும்,

ண்றடயிட்டைர்

வ ாழன்
மறல

றகப்பற்ைி,

தான்

மீ து

தைது

பறடபலமும்

என்பதற்கு

நலங்கிள்ளி

நாட்டின்

அல்லது
வபார்

ோழும்

வபார்சதாடுத்து,
புலிச் ின்ைத்றதப்

சபாைித்துள்ளான். இதறை,
சதன்ைம் சபாருப்பன் நல் நாட்டுள்ளும்
ஏழ் எயிற்கதேம் எைிந்து றகக்சகாண்டு
எனும்

ேரிகள்

அனுப்பேில்றல

உணர்த்துகின்ைை.

எைில்

ாவோம்

என்று

(புைநானூறு-பாடல்-33)
இவ்வேந்தைின்
கூைி

பறடே ீ ர்கள்

சபாறுறமயற்றுக்

இந்நிறலக்கு, வபார்க்களத்தில் ோள்முறையில் மடிேவத

வபாருக்கு

காத்திருந்துள்ளைர்.

ிைந்த ம ணமாகக் கருதப்பட்டதும்

கா ணம் எைலாம்.
சேல்ேதற்கு

ஏற்ை

காலத்றதயும்,

வந த்றதயும்

எதிர்சகாண்டு

ே ீ த்றத

அடக்கி

றேப்பேர்கள் ே ீ ர்கள் ஆேர்.
சபாள்சளை ஆங்வக புைமவே ார் காலம்பார்த்
துள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யேர்

(புைநானூறு-பாடல்-28)

என்னும்படி, கிழக்குக் கடலிலிருந்து வமற்குக் கடல்ேற

சேன்ை வ ாழன் நலங்கிள்ளி,

எந்வந த்திலும் பறடசயடுத்து ேருோன் என்று அஞ் ி ேடநாட்டு அ

ர்கள் கண் உைக்கம்

சகாள்ளாமல் சநஞ் ம் நடுங்கி, அேலப்பட்டு இருந்துள்ளைர். உள்நாட்டில் உள்ள பறகேர்கள்,
உயிர்காத்தல்

எனும்

வநாக்கத்திற்காக

அஞ் ி,

காட்டுச்வ ேல்

கூேி

எழுப்பும்

திறைப்புைத்திற்குச் ச ன்று ஒளிந்து சகாண்டிருந்துள்ளைர்.
சதால்காப்பிய
முன்வதர்க்கு றே,

புைத்திறணகள்
பின்வதர்க்கு றே

தாறைநிறல,
உள்ளிட்டப்

யாறைநிறல,

பறடகள்

குைித்து

குதிற நிறல,

எடுத்தியம்புகின்ைை.

இந்நாற்பறடகளும் வேந்தர்களின் ச ல்ேப்சபருக்றகயும், வமம்பாட்றடயும் சேளிப்படுத்திை.
அேற்றுள்

களிற்றுப்பறட

இருந்துள்ளது.

வேந்தைின்

குதிற ப்பறட

வதவ ாடு

ஊர்தியாகவும்,
கூடியும்,

தைித்த

சபருமிதத்திற்கு

உரியதாகவும்

ஊர்தியாகவும்

இருந்துள்ளது.

ச ல்ேத் தகுதிறய குைிப்பதாக வதர்ப்பறடத் திகழ்ந்துள்ளது. தறுகண்றம மிக்க ே ீ ர்களின்
தி ளாக

காலாட்பறட

சபாருந்திய

மாசபரும்

இருந்துள்ளது.
பறடயாக

வ ாழன்

நலங்கிள்ளியின்

புைநானூற்ைில்

பறட,

குைிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாற்பறடயும்
பறைம க்
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காட்டிைிறடவய இவ்வேந்தைின் முதற்பறடப்பிரிேிைர் கடக்கும் சபாழுது இளம்நுங்குகறள
உண்டைர். இறடப்பறடப்பிரிேிைர் கடக்கும் சபாழுது முற்ைிய கைியாகிேிட்ட நுங்குகறள
உண்டைர். இறுதிப் பறடப்பிரிேிைர் கடக்கும் சபாழுது கைிமாைி கிழங்காகி ேிட்ட சுட்ட
கிழங்குகறள உண்டைர். இக்கருத்து,
தறலவயார் நுங்கின் நீஞ்வ று மிற ய
இறடவயார் பழத்தின் றபங்கிைி மாந்தக்
கறடவயார் ேிடுோய்ப் பி ிச ாடு சுடுகிழங்கு நுக
எைச்

வ ாழன்

நேிற் ியாகக்

நலங்கிள்ளியின்

கூைப்பட்டுள்ளது.

என்பது

இதைால்

சபருங்

கூட்டமாகும்.

ஏறை

உண ப்படும்.

பறடப்சபருக்கத்றதக்

முப்பறடயினும்

காலாட்பறட

இேர்கள்

(புைநானூறு-பாடல்-225)

என்பது

வபார்க்;களத்தில்

காட்டும்படி

காலாட்பறட
குடியாண்றம

வேந்தறைக்

உயர்வு

அளேிற்
உறடய

சபரியது
ே ீ ர்களின்

காக்கும் கடறம

பூண்டேர்

ஆேர்.

கேற்றி ேிழாக்கள்
வபார்க்களத்தில்
சகாண்டாடி

பறகேர்கறள

மகிழ்தல்

இல்லைத்தாவ ாடு
நலங்கிள்ளி

ங்கச்வ ாழர்களின்

கூடி

தைது

சேன்ைதன்

ேிழாநாட்களில்

சேற்ைிேிழா

நிறைோக

ேழக்கமாக

மகிழ்ச் ியுடன்

சேற்ைிேிழாேிறைக்

இருந்துள்ளது.
பங்வகற்று

சகாண்டாட்டத்தில்,

புதுமணல்

மைேர்கள்

ேந்துள்ளைர்.
நி ம்பிய

தம்

வ ாழன்

ேதிகளின்
ீ

ஒவ்சோரு மாடத்து ோ லிலும் கிடாசேட்டி மக்களுக்கு ேிருந்தளித்துள்ளான். இதறை,
ோயில் மாடந்சதாறும் றம ேிறட ேழ்ப்ப
ீ

(புைநானூறு-பாடல்-33)

எனும் புைநானூற்று ேரிகள் உணர்த்துகின்ைை. இவ்ோறு, தன் ோழ்நாளின் சபரும்
பகுதிறயப் வபார்ப்பணிகளாலும், ே ீ ச் ச யல்களாலும் கழித்து, மக்களின் நலன் வபணும்
நல்லுள்ளம் சகாண்டேைாகச் வ ாழன் நலங்கிள்ளி ோழ்ந்துள்ளான்.
உறையூர் முதுகண்ணன்
வகட்பே து
ேிரும்புமாறு

ாத்தைார்

உள்ளத்றதக்

கேரும்

ச ால்லப்படுேவத

தன்றம

ச ால்

உறடயதாகவும்,

எைப்படும்.

அத்தறகய

வகட்காதேரும்

வகட்க

ச ால்ேண்றமதறை

புைநானூற்ைில் இடம்பிடித்துள்ள தைது பாடல்களின் ோயிலாக சேளிப்படுத்தியேர் புலேர்
உறையூர்

முதுகண்ணன்

ஒன்ைாய்

க ப்பும்

ாத்தைார்

இறணந்திருத்தல்

ஆோர்.
வபால

உடலுக்கு
புகழ்

நன்றமதரும்

அறுசுறேகளில்

உற களுக்கிறடவய

வேந்தனுக்கும்,

மூகத்திற்கும் வதறேயாை அைிவுற களும் இே து பாடல்களில் இறணந்துள்ளை.
இல்றல என்வபார்க்குஇன்ை
எை

இல்றலசயன்று

ஆகிலியர் (புைநானூறு-பாடல்-29)

ேருபேர்க்கு

இல்றலசயன்று

ச ால்லாமல்

ோழ்க‚

எைச்

வ ாழன் நலங்கிள்ளிக்கு இப்புலேர் அைிவுறுத்தியுள்ளார்.
பாடப்படும் தறலேைின் வபார்ச் ிைப்பு, சேற்ைிச் ிைப்பு, நாட்டுேளம் ஆகியேற்றுடன்
நிறலயாறம

கருத்துக்கறளயும்

தைித்தன்றமயாகும்.

இே து

ஏற்ைிப்

கண்குருடு,

பாடியிருத்தல்
பிண்டம்,

கூன்,

உறையூர்
குள்ளம்,

ாத்தைாரின்

ஊறம,

ச ேிடு,

ேிலங்குத்வதாற்ைம், வபறதறம என்னும் எட்டு ேறகக் குறைகள் உள்ள மைிதப்பிைேியில்
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ிைப்பு எதுவும் இல்றல எனும் கருத்தும், ச ல்ேம் சபருகுேதும், குறைேதும், இைப்பதும்,
பிைப்பதும்

உண்றம

நிறலயாறமக்

என்பறத

உலகிற்குக்காட்டி

சகாள்றககள்

நிற்கும்

ந்தி ன்

ங்ககாலத்தில்

எனும்

வேரூன்ைி

உேறமயும்

நின்ைறமக்குச்

ான்ைாதா ங்களாகும்.

சகாவூர்கிழார்
ஆளுவோர் ஆட் ி ச ம்றமயுை நிகழ அைிவுற ப் பகன்ை
குைிப்பிடத்தக்கேர்

புலேர்

வகாவூர்கிழார்

ஆோர்.

இேர்

ான்வைார் சபருமக்களில்

நலங்கிள்ளி,

சநடுங்கிள்ளி,

குளமுற்ைத்துத் துஞ் ிய கிள்ளிேளேன், கு ாப்பள்ளித் துஞ் ிய சபருந்திருமாேளேன் ஆகிய
நான்கு

புைநானூற்றுச்

நலங்கிள்ளியும்,
இருேரும்

வ ாழ

வ ாழன்

வ ாழவ

வேந்தர்கறளயும்

சநடுங்கிள்ளியும்
என்றும்,

பறகத்த

இேர்கள்

மகிழ்ச் ியூட்டுசமன்றும் கூைிப் வபாற

பாடிய

சபாழுது

வபார்

அைத்றத

இறடநின்று

மு ண்சகாண்டது

வ ாழன்

ேிலக்கியேர்.

ஏறைய

வேந்தர்க்கு

ேிலக்கமுயன்ைேர்.

ஒருேர்ீ வதாற்பினும், வதாற்ப நும் குடிவய
என்று

சபருறமக்குரியேர்.

(புைநானூறு-பாடல்-45)

நிறைவுபடுத்தியேர்.

இருவேந்தர்களும்

மைவம

சபரிசதை

ேிடாப்பிடியாக எதிரும் புதிருமாக இருந்து வபாரிட முயன்ை சபாழுது, அைத்தான் ேருேவத
இன்பம் என்பறத உணர்த்தி சேற்ைிதறைப் சபற்ைேர் வகாவூர்கிழார் ஆோர்.

ஆலத்தூர்கிழார்
வேந்தர்களின்

இைோப்புகழ்

பாடும்

றகயறுநிறலயில்

வ ாழன்

நலங்கிள்ளிக்கு

இ ங்கற்பா பாடியுள்ளேர் ஆலத்தூர்கிழார் ஆோர். வ ாழன் நலங்கிள்ளியின் இைப்பிற்குப்பின்
அேைது

நாடு

ங்காைது

களர்நிலமாகி

தூக்கணாங்

ேிட்டறதயும்,

குருேிக்கூடு

வபாலத்

பல

சேற்ைிகறளயும்

சதாங்கிக்

அைிேித்த

சகாண்டு,

இன்றைய

அேைது
அ

றை

எழுப்ப ோ லில் காத்துள்ள நிறலறயயும் குைித்து, ேருத்தத்துடன் இப்புலேர் பாடியுள்ளறத,
முள்ளுறடய ேியன் காட்டதுவே - நன்றும்
வ ட் ச ன்ைி நலங்கிள்ளி வகட்குேன்சகால்
என்ை

ேழி

அைியலாம்.

இப்பறகய

ன்

(புைநானூறு-பாடல்-225)
யாச ைத்

சதரியேில்றல.

வமற்கண்ட

கருத்துக்களால் ஆலத்தூர்கிழாரின் நன்ைியுணர்வு அைியலாகிைது.

முடிவுவே
புைநானூறு
மாசபரும்

காட் ிப்படுத்தியுள்ள

ே ீ ைாகத்

திகழ்ந்த

பதிறைந்திற்கும்

நலங்கிள்ளியின்

வமற்பட்டச்

மாண்புகளும்,

வ ாழவேந்தர்களில்

அேைது

புகழ்பாடிய

புலேர்கறளயும் குைித்து இக்கட்டுற யில் ேிரிோக ஆ ாய்ந்து ேிளக்கப்பட்டுள்ளது.
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