


சிவமயம். 

தமிழப்புலவர்சரித்திரம். 

  

இஃது 

இராமகாதபுர 

சமஸ்தான பூபதியும், 

மாட்சிமைதங்கிய ஸ்ரீமத். 
இரணிய கர்ப்ப மஹாயாஜி ரவிகுல 

ழத்து விஜய ரதநாத சேதுபதிராஜதல கலாநீத்பும், 
மஹாப் பிரபுத்துவ மஹெளதாரிய சனதர 

பாஸ்கா சேதுபசி மஹாராஜாவின் புத்திர நிதியும், 
மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க அக்கிராசனாதிபதியும், 

சென்னைச் சட்டகிரூபணசபையிற் பிரதிரிதியுமாகிய 

மஹாராஜ சமுக பூஜித மகத்துவ ஸ்ரீயுக்த 
ராஜ ராஜேமர சேதுபதி மஹாராஜா அவர்களின் 

செந்தமிழ்ப் பரிபாலன விருப்பமும் 

சிரத்தையும்கோக்கி 

யாழ்ப்பாணத்து 

வண்ணாபண்் ணச் 

சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலைத் 
தலைமையுபாத்தியாயர் 

சுன்னாகம் 

௮. குமாசசுவாமிப்புலவரவர்கள் 

இயற்றியது. 
உ துட 

கோக்குவில் 
சோதிடபரிபாலனமடம் 

ச. இ, சிவராமலிங்கையரால் 
சோதிடப்பிரகாசயக்திரசாலையில் 

பதிப்பிக்கப்பட்ட தது, 

I nee 

ஈள(வ் eat 5 Bones , 

விலைளூபா ௨.
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மிழ்ப்புலவர்சரித்திரம் என்பதற்குத் தமிழ்மொழிச்சண் 

ர ஹுள்ள இ௫க்யெலக்சணங்களைச் கலச்சமறக். கற்றுத் 
தெளிந்த மெய்யுணர்வும், பிரபர் தஞ்செய்யும் பெறாவலியுமுடைய 

புலவர்களின் சரித்திரமுரைக்கும் நால் எனப் பொருள் கொள்சு, 

தமிழ் என்பது பண்டைச்காலர் தொட்டுப் பரதகண்டத்தின் 

தென்பாகத்தில் வழங்வெருவதொரு பாவை, இது, தென்மொழி, 
தென்சொல் எனவும், வடமொழியிலே திராவிடம் எனவும் வழங் 

Gus. முதற்கண் இறையனரும், முருகவேளும் ௮கத்தியனார்க் 

குச் செவியறிவுறுத்தியுஞ் சில சில கவிகள் பாடியுஞ் சிறப்பித்தது 
இறையனார் தம் பெயர் நாட்டி, இலக்கணஞ் செயப்பெற்றது; இறை 
யனார் முதலிய புலவர்களாலும், காய்சினவமுதி முதலிய பாண்டி. 
யர்களாலும் போற்றப்பட்டுச் சம்கங்கள் மூன்றிலுர் தலைமைபெற் 

Agia ue நால்களாய் விரிர்து வளர்ந்தது; பின்னும் புலவர்கள் 

பலராலும் பிரபுத்.துவம்மிக்கத பெருமக்களாலும் போற்றப்பட்டு 

வேறும் பல நூல்களாய் விரிந்து பரந்தது; தொண்டர் காத௯ைத் 

தூது விடுத்தது; முதலையுண்ட பாலனை அழைத்தது) எலும்பு 
'பெண்னுருவாக் சண்டது; மமைச்காட்டிற் பூட்டிய கபாடர் இறங் 

FH} HG நெருப்பும் அறிந்தது; ஆரும் விரும்பும் அழகு செறிச் 
த்து; G 6G தாறும் இனிமை பயப்பது. 

திருவிளையாடற்புராணம். 

தொண்டர் நாதனைத் தூதிடை விடுத்ததும் முதலை 

உண்ட பாலனை யழைத்தது மெலும்புபெண் னுருவாக் 

கண்டதும் மறைச் கதவினை த் திறந்ததுங் கன்னித் 

தண்ட மிழ்ச்சொலோ மறுபுலச் சொற்களோ சாற்தீர், 

| இப்பெருமைகளையெல்லாம்நோக்யே தமிழ் என்பதை oy tl 
மொழிகொகுத்துச் செர்தமிழ், பைர்தமிழ் முதலியனவாக me wih 
ழ்ப்புலவர் வழங்குவர். செந்தமிழ், பைந்தமிழ், வுண்டமிய், ஒண்



௫ உபக்ரெொரமணிகை,. 

டமிழ், தண்டமிழ், மென்றமிழ், இன்றமிழ், தீர்தமிழ், மாண்டமிழ், 

தறுந்தமிழ், செழுந்தமிழ், பெருந்தமிழ், அருர்தமிழ், ஈற்றமிழ்; 
சொற்றமிழ், மெய்த்தமிழ், திருத்தமிழ், சுவைத்தமிழ், வடி. தமிழ், 
முதுதமிழ், தெய்வத்தமிழ், கன்னித்தமிழ், என. இவவாறே புல 

வர்கள் தத்தம் நூல்களிலே ஆங்காங்கு வி£சடி தீ துரை த். தலையும், 

36565 ௮டைமொழிப் பொருள்களையும் ஆராயந்துணர்க, 

இத்தமிமும் இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ், காடகத்தமிழ் என 
மூவகைப்படும். இயற்றமிழாவது எழுத்து, சொல், பொருள், 

யாப்பு, ௮ணி என்னும் இலக்கணம் ஐர்துந் தழுவிவருவது. இசைத் 

தமிழாவது சுருதி, சுரம், வண்ணம் என்பன தழுவிவருவ.து. 

நாடகத்தமிழாவ.து இயலிசைகளோடு தாளம், அபிநயம், ௮ணி, 

சுவை என்பன தழுவி வருவது. 

மதிவாணர்வேண்பா, 

எழுத்தொடு சொற்பொருள் யாப்பணி யென்று 

வழுத்துஞ் சுருதிசுரம் வண்ணம்-- அழுத்தும் 

தனியொத்துப் பாலஞ் சரச மிரசம் 

பனிரண் டிலக்கணமாம் பார். 

தமிழ் வழங்கும் காடு வேங்கடமலக்குத் தெற்கே தென் 

கடற்கு வடக்கே மேலைக்கட ந்குங கீழைக்கடற்கும் ஈடுவே விளக 

கூ தென்னாடு, இது தமிழ்நாடு எனவும், தமிழகம் எனவும் படும், 

தமிழ் என்பதற்குப் பொருள் கூறுவார் பலராவர். பிரயோகவி 

வேகழாலார் தரமிளம் என்னும் வடசொல்லே தமிழ் எனத் தற்ப்வ 

மாயிற்று என்பர். மற்றொருவர் இனிமையுடையத என்பர். பேரிசை 
காரருர் (4 தமிழ்சிவமினிமையெனுந்தனிப்பொருளாம் 2? என்பர். 

மற்மொருவர் ஒப்பில்ல.ு என்பர். ” ம்ற்றொருவர் த்னி முகரமுடை 

ய என்பர். மற்றொருவர் தசவுடையது என்பர், மற்ஜொருவர் 

மூவினமுமுடையது என்பர், இங்கனம் பொருள் கூறுவார் இன் 

னும் பலரா வர். 

திரமிளம் எனபதின தற்பவம் என்றவர் திரமிளம் - அறியாமை 

நீக்குவது என்பர். இனிமையுடையது என்றவர் தமிழ் - இனிமை; 

ஆருபெயர் என்பர். ஓப்பில்லது என்றவர் தமி- ஒப்பின்மை; ழக 

ரம் விகுதி என்பர், தனி ழகரமுடையது என்றவர் தமி- தனி, தனி



ழகரம் வடமொழிக்கும் உசியதாகாது தமிழ்மொ Pac க உரியதாய்த த் 
தனியே நிற்கும் ழகரம் என்பர். தகவுடையது என்றவர் தகு என் 
னும் பகுதி இறுதி கெட்டு மிழ் என்னும் விகுதி சேர்ந்து முடிந்தது 

என்பர். மூவினமுழமுடையது என்றவர் தமிழ் என்பதிலே தகரம் 
வல்லினம். மகரம் மெல்லினம், ழகரம் இடையினம் என்பர். 

புலவர் என்பது ௮றிஞர் எனப் பொருள்படும். புலம் - அறிவு, 
AT NG விகுதி. வடநூலார் கூறும் வித்வான் என்பதும் இப்பொ 

ரூட்டு. வித் - அறிதல், வான் ஒரு விகுதி. வித்வானாவான் இரு 
க்கு, யச, சாமம், அதர்வணம் என்லும் வேதம் நான்கும், சிக்கை, 

கற்பம், வியாகரணம், நிருத்தம், சந்தோவிசிதி, சோதிடம் என்னும் 

வேதாங்கம் ஆறும், ஆயுர்வேதம், தலுர்வேதம், கார் தருவவேதம், 
௮ருத்தவேதம் என்னும் உபவேதம் சான்கும், புராணம், நியாயம், 

மீமாஞ்சை, மிருதி என்னும் உபாங்கம் நான்குமாகய வித்தைகள் 
பதினெட்டும் கற்றவன் என .இறுமுகராவலர் கூறுவர். வடதா 

லார் கூறும் மற்றை நாமங்களாகிய தோடஞ்ஞன், கோவிதன், 
புதன், பிராஞ்ஞன் முதலிய காமங்களும் ௮றிவுடைமைபற்றி வச்ச 

தாமங்களாம், தோடஞ்ஞன் என்லும் நாமத்தாலே நூலுசை முத 
லியவற்றிற் காணப்படும் வழுக்சளை எடுத்துரைத்தலும் புலவர்க்கு 
முறை என்பது புலப்படும். தோடஞ்ஞன் - வழுக்களை ௮றிவோன். 

தோடம் - வழு. ஞன் - ௮றிவோன். 

புலவராவார் இயல், இசை, காடகம் என்னும் மூன்று தமிழும் 

முறையேபயின்று ஐந் திலக்கணகெறிகளுர் தழுவிக் கடுக்கவி, இன்ப 
கவி, ௮ருங்கவி, பெருங்கவி என்னலும் நால்வகைக்கவிகளையும் பாடும் 
வலியமைக்த அறிஞர் என நிகண்டு நாலார் கூறுவர், கடுல்கவி-- 

ஆசுகவி, அருங்கவி--சித்திரகவி,. புலவரும் கவி, கமகன், வாதி, 
வாக்கு என நால்வகைப்படுவர். கவியாவான் கடுங்கவி முதலிய 
நால்வகைக் கவிகளையும் பாடுந் தொழில்வல்ல புலவன். கவி - பண் 

டி.தன். கமகனாவான் பலகலையுணர்ச்சியாலும், மதிரலவலியாலும் 

கற்றுணராத நாற்பொருள்களையும் கற்றுணர்ந்தவன்போலக் கற் 
றுணர்ந்தோர் வியக்குமாறு போதிக்கும் புலவன். கமகன்--போதிம் 

பவன். வாதியாவான் ஏதுவும் மேற்கோளும் எடுத்துக் காட்&ப் 
பரமதங்களை மறுத்துச் சுவமதம் ஒன்றையே நிறுத்தி வாதிக்கும் 
புலவன். வாதி--வாதஞ்செய்பவன். வாச்கியாவான், ௮றம், வோ 

ருள் முதலிய புரூடார்த்தங்கள் கான்கையுக் திறம்பட விரித்துரைக் 
கும் புலவன், வாக்க-வாக்கில் வல்லவன்,



Sir உபக்ரமணிகை. 

புலவராய் முற்காலத்திருந்தார் பலர் ௮சசர்களும் பிரபுத்தன் 
மையுடைய செல்வர்களும் விரும்பிக் கொடுக்கும் பொருளும் வரி 

சையும் பெற்று வறுமை என்பது 8றிதும் ௮றியாது வாழ்ச்தனர். 

அரசர், செல்வர் என்னும் ௮வர்களும் புலவர் கவிகளில் ௮மைந்து 

புவிகளிற் பரந்து நிலைபெறும் புகமுடம்புமுடையராய் வாழ்ந்தனர். 

பெருகிலமன்னர்களாகிய சேர சோழ பாண்டியர்களும், குறுநிலமன் 

னர்களாகிய பாரி, ஒரி, கள்ளி முதலிய வள்ளல்களும், பிற்காலத்துச் 
சேதுபதியரசர்களும், கல்விப்பிரியர்களாகிய செல்வப்பிரடுக்களும் 

மிக்க வரிசைகொடுத்தும், தக்க பொருள்கொடுத்தும் புலவர்களைப் 
போற்றிவர் தார்கள் என்பதும், ௮வர்கள் புகழகளும் புலவர் dha 

ளால் இன்றும் விளங்குகின்றன என்பதும் பழைய தமிழ். நால்க 

ளைப் படி.ப்பவர் கேட்பவர் யாவரும் இனி.துணர்வர், 

பதிற்றுப்பத்து என்னும் _நாலினாலே சேரர்குலவசசர் புகழ்க 
ளும், பட்டினப்பாலை என்னும் மூலினாலே சோழன் சுநிகாலன் 

புகழும், மதுரைக்காஞ்சி என்னும் நாலினாலே பாண்டியன் நெடுஞ் 

செழியன் புகழும், அகநானூறு, புறநானூறு, நற்றிணை, குறுந் 
தொகை முதலிய நூல்களினாலே பாரி, ஓரி, கள்ளி முதலிய சிற்றரசர் 

புகழ்களும் இன்றும் விளங்குகன்றன.. வில்லிபாரத,த் தினாலே. 

 கொங்கர்குலவரபதியாட்கொண்டான் *” புகழும், சம்பசாமா 

யணத் தினாலே “ மண்ணவர்வறுமைகோய்க்கு மருக்தன சடையன்”? 

புகழும், ௮ரசகேசரி ரகுவமிசத்தினாலே *பன்.லுசெஞ்சொற் பரசா 
சசேகரமன்னன்”” புகழும் இன்றும் விளங்குகின்றன. ஒருதுறைக் 

கோவை, தளசிங்கமாலை, கல்லாடசாரரக்கலித் துறை முதலிய Grou 

தங்களாலும் பல தனிரிலைகளாலும் இரகுகாதசேதுபதி, பாஸ்கர 
சேஅபதி முதலிய சேதுபதியரசர்களின் புகழ்களும், ஆபிதானிக 
லாகிய சேர்தன் திவாகரத்தினாலே ௮ம்பற்கிழான் ௮ருவந்தை 

என்னுக் குருசில் புகழும், வாணன்கோவையினாலே. தஞ்சாக்கூர்ச் 

சர் திரவாணன் புகழும் இன்றும் விளங்குகின் றன, இவருள்ளே 

சேஅபதியரசர்களின் மாபினோர் இன்றும் புலவர்பாடும் புகழுடை 
யராய் விளங்குகின்றனர், 

க புலவர்களை அரசர்களும் பிரபுக்களுமன்றித் திருக்கைலாச 
பரம்பரைத் திருவாவடுதுறையாதீனம் முதலிய ஆதின மடாலயல் 

களிலே அதிபதிகளாய் விற்றிருந்த தேசிகமூர்த் திகளும் நன்கு
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மதித்துப் பேணிவர்தார்கள். இப்போது திருவாவடுதுறையாதன 
மடாலயச்திலே ௮திபதியாய் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீலஸ்ரீ, ௮ம்பலவாண 
தேசிகமூர்த்திகளும் புலவர்களை ஈன்குமதித்துத் தமிழ்மொழியை 
யும் ௮பிமானித்து வரு்றார்கள். அவர்களுடைய அறிவு, விவே 
சம், ௮ருங்கலை வினேதம் முதலியன நோக்கி யாம் கூறிய துதி 
nee இரண்டு கவிகள் ஈண்டுக் காட்டு தும்:-- 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

க, தேவார மாதி யருட்பெருஞ் செல்வர் திருமுறைகள் 

crate வோதிக் குசையினுவ் கூரிய கன்மதியாற் 
பாவாண ருக்கொள நற்பொரு எாய்க்து பகா துமகழ் 

கோவே நமோநம வம்பல வாண குருமணியே. 

௨, விருதமர் கோகழி யம்பல வாண வியன்குருவின் 

- அரிதுண்ர் கல்வியை யீகையை ஞானத்தை யாடசப்பொன் : 
பொருதிரு மேனியைச் சைவசல் வேடப் பொலிவழகைக் 

கருதிடுஞ் சுன்னைக் குமார சுவாமி கவியிவையே, 

புலவருள்ளே பலர் ஆக்கமுங் கேடும் ௮ப்பொழுதே பயக்கும் 

படி. கவிபாட வல்ல வரகவிகளாயும் வாழ்க்தனர், கடைச்சங்கப் 
புலவராகிய ஈக்ரேர் கொண்டான் என்னு குயவன் இறக்கப் 

பாடினர். பின்னர் உயிர்க்கவும் பாடினர், 

இறக்கப்பாடி யது. 

மோ£ணில் பொதியின் முதற்புத்தேள் வாழி 

பரண கபிலரும் வாழி--௮.ரணிலா 
ஆனந்த வேட்கையான் வேட்கோக் குயக்கொண்டான் 

ஆனச்தஞ் சேர்கசுவா கா. 

உயிர்க்கப்பாடியது. 

ஆரிய ஈன்று தமிழ்தி செனவுசைத்த 

காரியத்தாற் சாலக்கோட் .பட்டானை ரிய 
wigan பொதியி லகத்தியனா சானையாத் 
செந்தமிழே தீர்க்கசுவா கா. 

ஒளவையார் வெட்டுண்டு முண்டமாய் நின்ற பலாமரம் ஒஷ்று 
இலையும் கொம்பும் பலமுங் erie கொண்டு soaps ge செழ்த் ் 
அ.ப் பண்டுபோனின்று பயன்தர்.து விளங்கப் பாடினர், .
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பலாமரந்தழைக்கப்படி.யது... 

கூரிய வாளாற் குறைபட்ட கூன்பலா 

ஒரிலையாய்க் கொம்பா யுயர்மரமாய்ச்--சீரிய 
வண்டுபோற் கொட்டை வளர்காயாய்ப் பின்பழமாய்ப் 

பண்டுபோ னிற்கப் பணி. 

ஒளவையார் தம்மீது பாடல் ஒன்று கூறச் சொன்ன மூடன் 

ஒருவனை நோக்கி :' நீவிர் அவிச்சுவையல்லது தமிழ்ச்சுவை அறியீர் 

உம்மை எங்ஙனம் பாடுவேன்” என்று ஈகையாடினர். குமரகுருப்ர 

சுவாமிகளும் ** கற்றனகல்லார்செவிமாட்டிக்கையு றாஉங்--குற்றம் 

ஈமதே”? என்னார். வேறும் புலவர் பலர் மூடர்மீது பாடல் கூற 
லை வெறுத்தொழிக்தனர். வடழூலாருள்ளே ஆசிரியர் வரருசியா 

ரும் நீதித்தினம் என்னும் நீதிநாலிலே பிரமாவை விளித்துப் 

6 பிரமாவே! உமது இச்சைப்படி வேறு துயர்களை நூறுவரையுக் 

தாரும்! அவைகளை யெல்லாம் நான் பொறுத்துக்கொள்வேன். 
கவிச்சுவையறியாரிடத் துக் கவிச்சுவையறிவித்தலாகிய இத்துபரை 

எனது தலையிலே எழுதாதே! எழுதாதே! எழுதாதே!?' என்று 

சுலோகம் ஒன்றினாற் பிரார்த்தித்தார். 

சுலோகம். 

ஐ.தற _காவ ஸு_தாநி யமயெயயா 

வி.க -தா.நி வஹெ ௨.க௩ரா௩_ந। 

கஹிகெஷ.- ஈஹவஷ) _நிவெஉ_ந௦ 

ஹிஹி 8ரலிவ சாலிவ ாலிவ ॥ 

௮க்காலத்திலே ௮.சர்களும், செல்வப் பிரபுக்களும் ௮பிமா 

னித் தப் பேணுதலாற் புலவரும் பலராயினர். தாலுரைகளும் பல 

வாயின, தனிநிலைக்கவிகளும் பலவாயின, கற்பவர் கேட்பவரும் 

பலூரயினர். பிழைதெரிவார்க்கஞ்சிப் பிழை நுழையாது பாவொ 

ரும் பலராயினர். இக்காலத்திலோ கவிச்சுவை தெரிந்து செவித் 

அணை கொடுக்கும் பெருமக்களும் குறைந்தனர், கவிபாடும் புலவ 

ருஙீ குறைந்தனர்! நாலுரைகளும் குறைந்தன! கற்பவர் கேட்பவ 

௬ல் குறைந்தனர் ! இருத்தங்களுங் குறைந்தன : 
புலவர்கதைகளுட் சிலசில பாகமும், ௮தனோடு சம்பர்தமு 

டைய சிலசில குவிகளும், பிரபந்தநாமாதிகளும் வரல்நோக்கி இத



ளைச் சரித்திரம் என்றாம். சர் - கடத்தல், இத்ச - ஒரு விகுதி. 
இச்சரித்திரம் வித்தைக்கண் விருப்புடைய பாலகர்பொருட்டுச். 
செய்தது. பூரணம்பெறச்செய்த மரு சரித்திரமன்று, வித்தையின் 

விருத்திக்கு ஈன்கு பயன்படாமையும் விரிந்து நீளூதலும் நோக்கத் 

தெரிர்த சரித்திரங்களுள்ளும் சிலபல சரித்திரங்களை வரைந்து 
சேர்த்திலம். புலவர்களுள்ளும் இலக்கெ இலக்கணவுணர்ச்சியிலே 

தக்கவர் என்றும், _நாலுரைகள் செய்தலிலே மிக்கவர் என்றும், 

பல்வகைக் கவிகளையும் பாடுதலிலே வல்லவர் என்றும் எமக்குப் 

புலப்பட்ட புலவர்களையே பெரும்பாலும் ஈண்டுக் கூறினாம். சரித்தி 

ரம் சன்கு புலப்படாப் புலவர்களுட் பலர் காமங்களை இகன் முடி 
விற் காட்டினாம். அவைகளையும் கோக்க ஆராய்க, 

இதனை ௮வாவொடுங் கற்பவர் ௮க்காலத்திலே அரசர்களும் 

பிரபுக்களும் புலவர்கட்குச் செய்த ஒளபசாரிகங்களையும், கல்வி 

வளர்ச்சிக்கும் உள்ளக்கிளர்ச்சிக்கும் காரணமான சரித்திர பாக 

தேயங்களையும், பல்வகை நூல்களின் காம? தயங்களையும், நுதலிய 

பொருள்களையும், சொல்லும் பொருளுஞ் சுவைபடப் பாடிய பல் 

வகைக் கவிகளையும், கவிகளின் பொருள்களையும், திருக்கு மடக்குச் 

சிலேடை முதலிய சொல்லணிச் சுவைகளையும், வேறு சுவைகளையும் 

அரிய சொற்களையும் ௮றிய வல்லவரரவர். 

இவைகளை அறிந்தவர் இன்னும் அறியவேண்டும் என்னும் 

1 ஆர்வமுடையராய்ப் பேரளவிமீல ௮றிக்த நால்களையெல்லாம் பரி 

வொடுர் தேடிப் பரிச்சொமத்தோடும் படித்.துப் பண்டிதர்களோடும் 

பயின்று பயன்பெறுவோமென முயன்று தக்சோர் வாக்குக்களையும், 

பாக்களின் போக்குக்களையும், சொற்பொரு ஜோக்குக்களையும், 

தொடை % கோக்குக்களையும், செவியாக்கங்களையும், 0 கோக்க 

னோக்கங்களையும், உறுதிப்பொருள்களையும் அறிய வல்லவரரவர், 

இவவளவிலமையாது மேலனவாயுள்ள நாலுரைகளையுக் தே 

டிப் படித்துப் பரி£ீலனஞ்செய்வோர் பேதைமை என்பது நீக்கிச் 
  

1 ஆர்வம் - பெறக்கருதிய பொருள்களின்மேல் வைக்கும் பற்று, 

* கநோக்கு- பிறிதொன்றனை கோக்சாது தன்னையே நோக்கி நிற் 

கும் நிலை, — 

0 கோக்கனோக்கம் - கருத்.து, 
9



௧௦ உபக்ரெொமணிகை. 

சுசம் பயப்பனவாகய ஆதாம், பத்தி, அடக்கம், பொறுமை, நீதி) 

இன்சொல், நெறிநிலை முதலிய புண்ணியங்களையும், அக்கம் பயப் 

பனவாகய கோபம், பொழுமை, கொலை, களவு முதலிய பாவ 

களையும்) 4 கற்றவர் விழுங்குவ் கற்பகக் கனியாகிய கடவுளையும், 

திற்றறிவுடைய ஆன்மா எனப்படுர் தம்மையும், அக்கடவுளை வழி 

பட்டுத் துக்கம் என்பன நீங்யொழியும் நெறிகளையும் ஈன்கறிந்து 

நல்வழிக்கண்ணே நிற்க வல்லவராவர். 

பல்வழிக்கணுஞ் சே.றலைவிட்டு நல்வழிக்கணின்று கறற நாலு 

சைகளையெல்லாம் அதுலனஞ்செய்வோர் அறிவெல்லாம் நிறைவா 

இப் பண்டிதர்களாய்ப் பாடஞ்சொல்லும் பெருமையையும், சவை 

யகத்து முந்தியிருக்கும் பெருமையையும், உறுதிபயக்கும் உண் 

மைப்பொருள்களை உபதேசிக்கும் பெருமையையும், பிரபந்தஞ்செய் 

யும் பெருமையையும், பெருமக்களும் பிரபுக்களும் “* வருக. வருக.” 

என உவகையோடழைக்கும் பெருமையையும், சேரும் காடும் ஊருக் 

தமவேயாகி அரும்போற்ற அமையும் பெருமையையும், பேரும் 

பொருளும் ஒருசேசச் சேரும் பெருமையையும், பின்னும் பெறற் 

பாலனவாகய % ஐூெலெளகிக சுகங்களையும், 1] பாரலெளகெ சுகங் 

களையும் பெற்று ஈன்கு வாழ்குவர் என்பதே ஈமது கருத்து. 

புலவர் சிலவருடைய நாடு, நகர், குலம், சமயம், காலம், 

நூலுரிமை, கவி, கவிப்பாடம், கதை முதலியவைகளிலே சரித்திர 

காரர் பலர் தம்முள்ளே முரணுவர். ஈகர் - ஊர். இடைக்காடர் 

நாட்டினை ச் சிலா பாண்டிநாடு என்பர். சிலர் மலைநாடு என்பர். ஒட் 

டக்கூத்தர் சாட்டினைச் சிலர் சோழகாடு என்பர். சிலர் பாண்டி 

நாடு என்பர். செயங்கொண்டார் காட்டினைச் லர் தொண்டைநாடு 

என்பர். சிலர் சோழகாடு என்பர். 

” ஓட்டக்கூத்தரூரைச் சிலர் கோழி என்பர். இலர் மலரி என்பர். 
சீகாழி என்றவர் கம்பனென்றுத (usar os pe காழியொட்டக் 

கூச்ச னென்றும்?” என்ற பாட்டும் காட்டுவர். மலரி என்றவர் 

 மலரிவருகங் கூத்தன்றன் வாக்கு!” என்ற அகண்டியலங்காரக் காட் 
Om காட்டுவர், பொயகையாருூரைச் சிலர் காஞ்சிபுரம் எனபர், சிலர் 
  

* ஐூகலெளகிகம் - இவவுலூற்குரிய து. 

1 பாரலெளகிசம் - பரலோகத்திற்குரிய.து.



உபககிரரமணிகை. கக 

பொய்கை என்ற ஓரூர் என்பர். காளமேகப்புலவரூரைச் சிலர் 
நந்இபுரம் என்பர். லர் கும்பகோணம் என்பர், நக்திபுரம் என்றவர் 

₹ வாச வயனந்தி வரதா '? என்ற பாட்டும் காட்டுவர். 

'வேண்பா. 

வாசவய னந்தி வாதா திசையனைத்தும் 
விசு கவிகாள மேகமே--பூசுரா 

விண்சொண்ட செந்தழல்வாய் வேகுதேதே யையையோ 

மண்டின்ற பாணமென்ற வாய். 

இதன் முதலடியைச் சிலர் பாடம் வேழுகவுய் கூறுவர், அதி 

மதுரகவிராயரூரைசக் சிலர் கோவலூர் என்பர். . * கோக்குதிசை 

நின்குதிரை கோவன்மது ராவொன்னார் ” என்ற பாட்டும் காட்டுவர். 

நெற்குன்றவாணளுரைச் இலர் காஞ்சிபுரம் என்பர், சிலர் நெற்குன் 

றம் என்பர், திரு£வங்கடகாதரூரைச் சிலர் அமாத்தூர் என்பா: 

சிலர் மாயூரத்தருகலுள்ள மாந்தை என்பர். தாயுமானவருடைய 

தாதையாரூரைச் சிலர் வேதாரணியம் என்பர், சிலர் யாழ்ப்பாணத் 

துள்ள தென்மராட்சி என்பர். 

ஈக்ரேர்குலத்தைச் சிலர் பரவர்குலம் என்பர். சிலர் வேதியர் 

குலம் என்பர், கபிலர்குலத்தைப் பழைய திருவிளையாடல் பாடின் 

வர் வேதியர்குலம் என்பர், வேறு சிலர் வேறுகுலம் என்பர், வேறு 

இலர் கபிலநாமந்தரித்துப் புலவராயிருக்தார் பலர் என்பர். கர்ப 
தாடார்குலத்தைச் சிலர் காவலா்குலம் என்பர். சிலர் உவச்சர்குலம் 

என்பர். ௮ருணடரிகாதர்குலத்தைச் சிலர் வேதியர்குலம் என்பர். 

சிலா வேறு குலம் எனபர், 

திருவள்ளுவர் சமயத்தைச் சிலர் அருகதம் என்பர், இலர் 

வைஷ்ணவம் என்பர், வேறுசிலர் சைவம் என்பர். செயங்கொண் 

டார் சமயத்தைச் சிலர் ஆருகதம் எனபர். சிலர் சைவம் என்பர். 

அபிராமிபட்டர் சமயத்தைச் சிலர் சாக்தேயம் என்பர், சிலர் 

சைவம் என்பர். பரிமேலழகர் சமயத்தைச் சிலர் வைஷ்ணவம் என் 

பா. சிலர் சைவம் என்பர். புத்தமித்திரர்சமயத்தைச் சிலர் ஆரு 

கதம் என்பர். சிலர் பெளத்தம் என்பர், 

திருவள்ளுவர் காலத்தைச் சிலர் கடைச்சங்ககாலம் என்பர், 
சிலர் ௮.தற்கும் பிற்காலம் என்பர், கம்பநாடர் காலத்தைச் சிலர்



௧௨ உபக்கிரமணிகை. 

: எண்ணிய சகாத்த மெண்ணூற் றேழின்மேல்?? என்பர், சிலர் 
சகாத்தம். நூற்றேழின்மேல் என்பர். காளமேகப்புலவர்சாலத்தைச் 

சிலர் முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் என்பர். கலர் ௮ுறுழாறு 

வருடங்களுக்கு முன்னர் என்பர், கச்சியப்பளவாசாரியர்காலத்தை 

யாம் 4 அர்தகக்கவிவிரராகவமுதலியார்காலம் என்பர்”? என்றாம். 

அதர தமிழ்காவலர்சரிதையிலே வீரராகவமுதலியாரது வித்தியா 

கம்பீரக் கூறும் ('பொங்குபுக ழயோத்தி யில்வாம் ”” என்னும் விரு 

த்த முகத்திலே கவிவீரராகவன் காஞ்சிட ர த் தில படித்தபோது 

கந்தபுரானம் கச்சியப்பர் பாடியது”? என்ற கூற்றை அ௮.நுசரித் 

தெழமுதியது. எமத சம்மதமான கூற்றன்று, கச்சிெயப்பசிவாசாரி 

யர்காலங் கூறும் * ஏதமறுசகாத்த மெழு நூற்றின்மேலா யிலகுகர் த 

புராண மரங் கேற்றி னானே” என்ற கூற்றையும் நோக்குக, காலங் 

களைக் சணித்துத் துணிந்து கூறுதல் ஈமக்கியலாமைபற்றியே பலர் 

கூற்றுக்களையும் படியெடுத்துக்கூறி 4: என்பர், என்பர்?” என்றும், 

காலங்களைக் கணித்து வாதித்துரைப்பார் பலர். திருவாதவூரர்கா 

லத்தி பெருவாதம் நிகழ்த்திய காலவாதிகளும் உளர். நூல்களிற் 
பிரவேசித்து நுதலிய பொருள்களைப் பலமுறை நோக்கி ஆராய்ந்து 

பயன்கோடல் கற்பவர் யாவர்க்கும் ஆவ௫யகம், பண்டைக்காலப் 

புலவர்கள் பலர் ௮றம், பொருள், இன்பம், வீடு என்லும் உறுதிப் 

பயன்களைத் திறம்பெறக் கூறலையன்றிக் காலங் கூறலை மேலதாகக் 

சொண்டிலர். ஆதலாற் புலவர்கள் காலங்களை நிரூபணஞ்செய்து 

நிச்சயித்தல் ௮ருங்குசைத்து. 

குலோத்துங்கசோழன்கோாவையைச் சிலர் கூத்தர்பாடல் என் 

பர். சிலர் மற்றொருவர் பாடல் என்பர். தெக்கணெகைலாசபுராணத் 
தைச் சிலர் செகராசமன்னவர்பாடல் என்பர், இலர் Lo pol ag mh eur 

பாடல் என்பர். கருவைப்பதிற்றுப்பத்தக் சாதியைச் சிலர் ௮திவீர 

சாமபாண்டியர்பாடல் என்பர், கலர் வரதுங்கராமபாண்டியர்பா 
டல் எனபர். யாப்பருங்கலகாரரைப் பாயிரகாரர் 4 ௮ளப்பருங்க 

டற்பெய ரருக்தவக்தோனே ”? என்பர். இலர் அளப்பருங்கடற்பெய 

பேர்ன் என்றது அ௮மிர்தசாகரரை என்பர். லர் ரகாரம் நீக்கு ௮மித 
சாகரரை என்பர். ௮மிதம் - ௮ளவின்மை என்பதுங் கூறுவர், 

் கல்லாத வொருவனை ” என்லுவ். கவியைத் தமிழ்காவலர்சரி 
தைகாரர் ஒளவை பாடல் என்பர், வேறலர் இராமச்சந்இரகவி



உபக்கர.மணிகை. ௧௩ 

ராயர் பாடல் என்பர், *காவலரீகை கரு.துங்கால்!” என்னுங் கவி 

யைத் தமிழ்காவலர்சரிதைகாரர் செயங்கொண்டார்பாடல் என்பர். 

வேறு சிலர் இரட்டைப்புலவர் பாடல் என்பர். வாய்த்த வயிரபுச 

மாகாளியம்மையே”” என்னுங் கவியைத் தமிழ்காவலர்சரிதைகாரர் 

பொய்யாமொழிப்புலவர் பாடல் என்பர், வேறு இலர் கம்பராடர் 

பாடல் என்பர். கவியிற் பாட வேறுபாடுவ் கொள்வர். 

| வேண்டா. 
வாய்த்த வயிரபுர மாகாளி யம்மையே 

ஆய்த்த வருகா ரணிவயலிற்--காய்த்த 

கதிரைமா எத்தின்னுங் காளிங்க னேறுக் 

குதிரைமா எக்கொண்டு போ. 

௮௮ கம்பநாடர் பாடிய ** மன்னவளும் நீயோ”? என்லுகல் கவியின் 

முன்னீரடியையுக் தமிழ்நாவலர்சரிதைகாரர் 44 மன்னவனு நீயோ 
மண்ணுலகு மிவவளவோ உன்னையோ யான்புகழ்ந் தோதுவது பூ 

என்று பாடங்கொள்வர், மற்றொருவர் ** மன்னவனுநீயோ வளநாடு 

மிவ்வளவோ--உன்னையறிநர் தோதமிழை யோதினேன்”” என்று 

பாடங்கொள்வர், கம்பரா மாயணத்திலே வருங் கவிப் பாடபேதங்க 

ளுங் கணக்கில. கற்பவர்பொருட்டுச் சில காட்டுதும். 

ஆற்றுப்படலத்திலே மறியுடையாயர் மாதர் என்பதை :* மறி 

விழியாயர் மாதர்?” எனவும், சேர்த்தமீர்த் திவலை பொன்னு ஸத் 

தொ என்பதைச் * சேர்த்தறீர்த் தவலை யென்னு முத்தொடு” 

'எனவும், ஈகரப்படலத்திலே கமைப்பெருஞ் செல்வக் கடவளு முத 

லோர் கண்டிலா ஈகரது காண்பான் என்பதைக் * கமைப்பெருஞ் 

செல்வக் கடவுளு முவமை கண்டில ரங்கது காண்பான் ” எனவும், 

இருவவதாரப்படலத்திலே போகமா மலருறை புனிதன் மீட்டமை 

--தோகைபா கற்குறச் சொல்லி ௭னரோ என்பதைப் 4 போகமா 
மலருறை புனித வொல்லையின்---ஏ௫நீ மீட்டமை யியம்ப வேண்டு 
மோ” என்வும் பாடங். கொள்வர். 

விருத்தம், 

பாகசா தனன்றனைப் பாசத் தார்த்தடல் 
மேககா தன்புகுர் இலங்கை மேயகாட் 
போகமா மலருறை புனித (வொல்லையின் 

ஏர மீட்டமை யியம்ப வேண்டுமோ...



be உபக்கிரமணிகை,. 

பாகசா தனன்--இக்திரன்;: எழுவர்ய, மேகநாதன் - இந்திர 

தித்து. புகுந்து ஆர்த்து மேய என முடிக்க. போக-தா.லுக கட் 

டுண்டு செல்ல. சில பிரதிரூப லேககர்களால் எழுதப்பட்டுக் கதைச் 

சுருக்கம் உரைக்குங் கவியும் Ger Dror ZI. காட்டுதம். 

கதைச்சுருக்கக்கவி, 

, பராவரு மிராமன் மாதோ டி.ளவல்பின் படாரக் கான் போய்: 

விராதனைக் கானை மானைக் கவந் தனை வென்றி கொண்டு 

மரரமரம் வாலி Lon mL தளைத்தணை வகுத்துப் பின்னும் 

இரா.வணன் குலமும் பொன்ற வெய் ஆட -னயோத்தி வந்தான். 

கவிப்பாடங்களிலன்றிச் கதசைகளின்கண் வரும் மாறுபாடு: 

ளும் பல. கலிங்கப்பாணிகாரர் 'பத்தொ டாறுநா முயி ரம்பெறப் 

பண்டு பட்டினப் பாலை கொண்டதும் ”' என்னும் பாட்டினாற பட் 

டினப் பாலை என்னும் _நாலுச்குக் சொடுத்த பரிசில் பதினாறிலக்கம் 

பொன் என்பார். சோழமண்டலச தககாழர் *குணக்கின் மலைபோற் 

பதிணைகோடி செம்பொன் கொடுத்தவிலை--இணக்குமொரு பட்டி. 

ஸப் பாலை?” என்னும் பாட்டினாற் பதினாறு கோடி பொன் - என்பர். 

சிதம்பரச்செ ய்யுட்கோனவயைச் சிலர், யாப்பிலக்கண த்.துக்கு உதா 

ரணமாகச் சைவநூற்கவிகள் வேண்டும் என்றபோது பாடியது என் 

பர். இலர் ஆச்கியோர் சும்மை வரகவி என்று புலவர் ஒறாவர் ௮சதி 

யாடியபோது யாப்பிலக்கண வலிமை.புலப்படப் பாடியது என்பர், 

கம்பராடர் பாடிய * ழியான் பள்ளி. யணையே” என்ற கவியைத் 

தமிழ்காவலர்சரிதைகாரர் புதுவைச் சேதிராயளை த் தீண்டிய விடர் 

இர்க்கப் பாடிய பாடல் என்பர். வேறு சிலர் தில்லைவாழ் தணர் 

ஒருவரைக் இண்டிய விடச் நீர்க்கப்பாடிய பாடல என்யர், 

ஆழியான் பள்ளி யணையே யவன்கடைந்த 

வாழி வரையின் மணித்தாம்பே--பூழியான் 

பூணே புரமெரித்த பொதற்சிலையிற் பூட்டுகின்ற 

தாணே யகல BL. 

புலவர்களுட் பலர் தாம் இயற்றிய நால்களிலே தத்தம் ராடு 

நகர் காலம் முதலிய கூருதொழிந்தமையாலும், இடையிலே காலம் 

எண்ணில கழிர்தொழிர்தமையாளும், சரித்திரகரரர். பலர் ஒருவர் 
சென்ற வழியே.. ஒருவர் சேறலைகத் தழுவிச் சென்றமையாலும்,



உபக்ெொமணிகை; ௧௬௫ 

வேறு வழி தெரிபாஜமயாறும் புலவர்சரித்திரங்களில் இல்கனமாய 
மாறுபாடுகள் சம்பவித் தல் பெரும்பான்மையாகும். : 

இப்பிழைகளும் வேறு பிழைகளும் இந் நாலகத்தும் சம்பவித் 

தல் கூடும், பிழைகளைக்காணும் அறிஞர்கள் செச்தமிம் முதலிய 

பத்திரிகைகளில் அவைகளைப் பிரகடனஞ்செய்தல் ஈன்று, பிழை 

கூறல் அவமானஞ்செய்தலன்று.. ௮து : சம்மானமாய் ஈமக்கும் 

பயன்படும். கற்போர் பிறர்க்கும் பயன்படும். திருத்தமும் 'பலவா 

கும். பிழைதிருத்தப்பட்டதென்.று யாம் பிரகடனஞ்செய்த யாப் 

பரு கலக்காரிகை . இல வருடங்களின். பின்னர்.நகோ க்குழிப் பிழை 

யுடையதாடப் பின்லுர் திருத்தப்பட்டுப் பிரகடனமாயிற்று, 

நாூலுரைகளைப் பிழைரோக்கி ஈகைப்பாரும், பிழையினமை 

கோக்கத் துதிப்பாரும், தா.ரதம்மியம்கோக்கி மதிப்பாரும், ஆராய் 

ந்து இருத்தம் நோக்க ௮க்குவோரும், நிரம்பிய புலமையிலார் கூற் 

ுக்களை நீக்குவோரும், அறிஞர் ௮ங்கோரம் கோக்குவோரும் இக் 

காலத்தில் ௮ரியசாயச் சிலராயினர். துவர நோச்காது பாயிரங 

கொடுத்துத் அதிப்பாரும், வழுவறிய முடியாது வடி.வம் நோக் 
மதிப்பாரும், பாடக் தோடங்கூடலை காடலின்றி தக்குவோரும்;, 

தோடஞ்ஞரசாயிருக்துக கூறலஞ்சி மெளனம் கோக்குவோரும், தக் 

கனவாயினும் * கடினம்! கடினம்!99 என்று நீக்குவோரும், பழைய 
நாலுனைகளின் பயிற்சியின்றிப் புதிய நாலுரைகள் ஆக்குமது 

கோக்குவோரும் எளியசாய்ப் பலசாயினர்.. புதிய நாலுரைகளை 
அக்குமுன்னரே பழைய மூலுரைகளைப் படித்து நோக்கி அதுல 

னஞ்செய்தல் ஆக்குவோர் யாவருக்கும் ஆவசியகம். Oy LIF vem GF 

செய்யின், ஆக்கும் பயிற்சியுக் திருத்தமும் ௮திகம் வளரும், | 

இதனை எழுதத் தொடங்குமுன். யாம்,. இங்கே வழக்கும் 
பழைய நூலுரைகளையே முதற்கண்.௮.துலேனஞ்செய்தேம். பின் 

னர் அங்காங்கெய்திய பாயிரங்கள், தனிநிலைக்கவிகள், புலவர்சாமங் 

கள் முதலியவைகளையும் ஆராய்ந்தேம். ௮,தன்பின் தொண்டைமண் 

டலசதகம், சோழமண்டலசதகம், தமிழ்சாவலர்சரிதை, புலவர் 

புராணம், தனிச்செய்யுட்சிந்தாமணி, பாவலர்சரித்திரதிபகம், ௮ம் 

வார்சரித்திரம், தினிப்பாடற்றிரட்டு முதலியவைகளையும் ஆராய்ந் 
தேம். அதன்பின் மஹாமசோபாத்தியாயர் வே, சாமிரசாதையரவர் 

களும், ௪, வை; தாமோதரம்பிள்ளையவர்களும்,.: வேறும் புலவர்கள்



௧௬ உ பக்ரெமணிகை, 

பலரும் தத்தம் பிரகடன நால்களின் முகத்தில் எழுதியிருக்குஞ் 
சரித்திரங்களையும், சேதுசமஸ்தான வித்துவான் ரா. இராகவையம் 

காரவர்களும், வேறும் பலருஞ் செர்தமிழ்ப் பஞ்சிகையில் எழுதி 

யிருக்குஞ் சரித்தங்களையும், பிரத்தியேகமாகப் பிரகடனஞ்செய்த 

சில சரித் திரங்களையும், பிறவற்றையும் ஆராய்ந்தேம். 

துணைபுரியுங் குணசலராய சில ல உபகாரபுருடர்களையும் 
பலவாருய தணையிரும்பித் தழுவினம். ௮ங்கில இராவிட பண்டி ச 

ரூம், வித்தியாவிகோதருமாய்ச் சென்னைமாஈகரில் வ௫க்கும் திரு. 

தி. கனகசுந்தரம்பிள்ளையவர்கள் பற்பல திருத்தங்கள் கொண்டு 

அணைபுரிக்தார்கள். அசிரியகல்லூரித் தமிழ்ப்பண்டிதர் தென்கோ 

வைக் சுக்தைபப்பிள்ளை, புன்னைக் கணேசையர், சொக்குவின் முரு 

கேசையர், தெல்லிச் சின்னத்தம்பியையர், இளவாலைச் சங்கரப் 

பிள்ளை, உபாத்தியாயர் வண்ணைக் கிருஷ்ணபிள்ளை என்னலும் இவர் 

களுர் திருத்தமும் பிறவுமாகச் சிலசில அணைபுரிந்தார்கள். 

நல்லூர் உபயவேதாகமபண்டி தர் கனகசபாபதியையரவர்கள் 
சிலசில தனிஙிலைக்கவிகளும், கந்தசாமிப்புலவர், கவிராயபிளளை, 

கந்தப்பையர் என்னும் புலவர்கள் சரித்திரமும், பிறவும் உபகரித் 

அத் துணைபுரிக்தார்கள். திருவாரூர் இலக்கணவிளக்கப் பரம்பரைச் 
சோமசுந் தரதேசிகரவர்கள் சோழமண்டல சதகமும், பிறவும் உப 

சரித்துத் துணைபுரிக்தார்கள். நியாயப்பிரதிரிதி பொன்னம்பலப் 
பிள்ளை, நாவலர்கோட்டம் வித்துவான் முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை என் 

னும் இவர்களுஞ் சில சில அணைபுரிர்தார்கள். 

... முன்னர்ப் பிரகடனஞ்செய்த நாலுரைகளுட் பல விக்ரெயம் 
பெற்றுத் தக்க இலாபச் தர்திலவாயிலும் உத்தமபுருடர் பலர் ௮பி 
மானித்துச் செய்த உபகாரத்தால் ௮வை மனத்திருத்தியையும் 
மதிப்பையுர் தந்தனவாயின, ௮வற்றுள்ளே தண்டியலங்காரப் புச் 
அரைச்கு உபகரித்தவர், பாலவனத்தம் ஜமிந்தார் பாண்டித்துவாத் 
தேவரவர்கள். யாப்பருங்கலக்காரிகைப் புத்துரைக்குஉபகரித்தவர், 

சிதம்பர சைவப்பிரகாசவித்தியாசாலைத் தரும. !ரிபாலகராயிருந்த 

சதாசிவப்பிள்ளையவர்கள். அ௮கப்பொருட்புத்துரை முதலியவற்று 

க்கு உபகரித்தவர், மேற்படி வித்தியாசாலைச் தருமபரிபாலகரா 
யிருக்கும் பொன்னம்பலப்பிள்ளையவர்கள், இலக்கயெச்சொல்லகரா 

திக்கு உபகரித்தவர், வண்ணைச் சைவப்பிரசாசவித்தயொசாலையின் 
அ த்தியக்ஷர். சைலாசப்பிள்ளையவர்கள்,



உபக்கிரமணிகை; - கஏ 

நீதிகெறிவிளக்கப்புத்துரைக்கு உபகரித்தவர், சிமலைத்தரும 
மடாலயப்பிரதிட்டாபகர் சிறாப்பு கதிரைவேற்பிள்ளையவர்கள். 
இலக்கணசச்திரிசைக்கும் இரகுவமிசக்கருப்பொருட்கும் உபகரித் 

தவர், நீதிபதி கதிரைவேற்பிள்ளையவர்கள். சதாசாரக்கவித் திரட்டு 
க்கு உபகரித்துவர், கர் தரோடை யொயப்பிரதிரிதி பொன்னம்பலப் 

பிள்ளையவர்கள். சாணக்கெயசதகம் முதலியவைகட்கு உபகரித்த 
வர், சோதிட மடாலய பரிபாலகர். முத்தகபஞ்சவிஞ்ச திக்கு உப 
கரித் தவர், சைவவித்தியாநுபாலன யந்தரசாலைத் தலைவர் சுவாமி 

காதபண்டி தரவர்கள். எகவிருத்த பாரதாதிக்கும் விளைப்பகுபத 
விளக்கத்துக்கும் உபகரித்தவர், நரவலர்கோட்டம் வித்துவான் 

முத்துத்தம்பிப்பிள்ளையவர்கள், ஞானக்கும்மிக்கு உபகரித்தவர், 

செங்கோட்டைச் மோன் இலக்குமணப்பிள்ளையவர்கள், மேகதா 

தக்காரிகைக்கு உபகரித்தவர், சட்டகிரூபணசபைத் தமிழ்ப்பிரதி 

திதி கெளரவ கனகசபைப்பிள்ளையவர்கள். | 

இப்புலவர்சரித்தாத்தை இனிது கோக்கப் பெரிது மதித்துப் 

பெருந்தொகைப்பொருளுபகாரஞ்செய்த பெருமையாளரும் ஒருவ 

ருளர். அவரோ ஒரு சாமானியமானவரல்லர்; உத்தமபுருடர்க்குள் 

ளே உத்தமதரபுருடர். ௮ரும்பொருட்கலையுணா்வும், பெரும்பொ 

ருள் வருவாயும், பரம்பொருட் பத்தியும், தரம்பெறு புத்தியும், வர 

ம்பிலவாங் கொடையும், விரய வீரியாதி சகல சுகுணங்களும் பம் 

பரையாக நிரம்பப்பெற்றுச் செந்தமிழ்ப்பரிபாலனமுஞ் சைவபரிபா 

லனமுஞ் செய்துவந்த சேதுபதியரசர் திருமசபினர், ௮வர்கள்போ 

லக் கலையுணாவும், பொருள்வருவாயும், பத்தியும், புத்தியும், கொ 

டையும், பிறவும் நிரம்பப் பெற்றுச் செந்தமிழ்ப் பரிபாலனமுஞ் 

சைவபரிபாலனமுஞ் செய்துவருஞ் சீமான். இராமகாதபு . சமஸ் 
தானக் சோமான், செர்தமீிழபிமானியும், சித்தார்த சைவப்பிர 

அங்க சிங்கமும், பெருங்கொடை வள்ளலுமாய் விளக்யெ பாஸ் 

சேதுபதி மஹாராஜாவின் பெருந்தவப் புதல்வர். மதுரைத் தமிழ்ச் 

சங்கத்தின் ௮க்ரொசன முதல்வர், *:சத்தர் தெளிக்குங் கலை 
வாணர் சங்கத் தமிழ்க் குருகச்--சித்தங் களிக்கும்?” திருவாளர். 

ராஜ ராஜேசுவர சேதுபதியரசர் எனப் புலவர் பாடும் புகழாளர். 

புலவர் பாடும் புகழாளர் என்பது மேலும் மேலும் புலப்படப் 

புலவர் பலர் பாடிப் பிரசடனஞ் 'செய்து கவிகளை நோக்கி யாமுஞ் 
3



கனு உ.பக்கிரமணிகை, 

"சில கவிகள் செந்தமிழிற் பிரசரித்தாம். . அவற்றுள் இருகவிகள் 

கூறுந். தலைமையை இன்னும் பலரநியப் Serr gue கூறுதும், 

ஆசிரியவிருத்தம். 

௧, பூவரசு தொழுமரசு ராம காத 

_ புரவரசு கொடையரசு புகழ்போ யெங்குர் 

. தாவரசு ராசரா சேசு ரப்பேர்த் 

தனியரசு தமிழரசு தக்கோர் சங்கம் 

மேவரசு மதுரைரஈகர்த் தமிழின் சங்க 

மேலரசாய் வீற் ) திருக்கு மேன்மை தந்த 
G Say a கரன்மாடக் கூடல் OURS 

இருவிளையாட் 'டரசுபதஞ் சென்னி சேரப்பாம். ' 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

௨. ுங்கங் கெழுராச ராசே சுரபதி தொன்மதுரைச். 
சங்கம் புரப்பவ னாயினன் கேண்மின் தமிழ்ப்புலவிர் 

. சங்கம் வளருக் தமிழ்நூல் வளருக் தமிழ்ப்புலவர், 

௮ங்கம் வளருக் தமிழும்'வளரு மசைவில்லையே, 

தந் தையாராயெ பாஸ்கர சே அபதிமஹாராஜாவவர்கள் சமூக 

த்திற் பிரசங்கஞ்செய்தும், பிரபந் தம்பாடியும் புலமையின் வலிமை 

கரட்டிப் பரிசிலும் வரிசையும் பட்டமும் பெற்ற புலவர்களுக்கோர் 
.அளவுமுண்டா! யாழ்ப்பாணப் புலவர்களுட் சபாபதிநாவலர், சவ 

. சம்புப்புலவர் என்னும் இருவரும் பெருந்தொகைப் பரிசில்:பெழ் 

.ஐதை மறந்தவர் யாவர்! பரிசிற் கொடைவீரந் தோன்றப் புலவர்கள் 
. பலர் பாடிய Q7 Uh FHS OF கண்டாம். .தனிநிலைக் கவிகளுங் கண் 

டாம். சேதுசமஸ்தான.வித்துவான் ரா. இராகவையங்காரவர்கள் 
பாடிய *£கார்புக்க தோகற்ப கம்புக்கதோ ”; என்னுங் கவிதையுங் 
Sr பாண்டி.த்துரைத்தேவரவர்கள் பாடிய கவிகளுங். கண் 

LIL, வாயினாற் கூறிய கவிகளுங் கேட்டாம். 

வேண்பா. : 

'கார்புக்க தே 'காகற்ப கம்புக்க தோவ றியேன் 
"தீர்புக்க பாற்கர சேதுபதி பே்கிற்க 
Fog, worn me விருநீர் வரை,ப்பெல்லாம். 
காத்து, வளாந் தடின் ௨ கை,



உ பகிரெொமண்ிமை. குஷ் 

முருகசஅபூதி, பிரமகைவல்லியம் முதலிய நூல்கள் இயற்றிய 

முத்துராமலிங்க சேதுபதி, இரணிய கர்ப்ப மஹா * யாஜி ரவிகுல் 

முத்துவிஜய ரகுகாத சேதுபதி முதலிய முன்னோர்களின் தலைமை; 

புலமை, தகுதி முதலிய பெருமைகள் கூறுங். கவிகளும் கண்டாம்: 

முத்துராமலிங்க, சேதுபதியைப் புலவர் ஒருவர் :*தனங்கனம்பு ரவி 
தமி3ழார்க் குதவுமுத்து ராமலிங்க தளசிங் கேறே”” என்பர். 

இரகுகாத சேஅபதியை ௮மிர்தகவிராயர் £மன்னுந் தமிழ்ப்பயிர் 
வரடாது மாரியிற் பாரின்முத்தும்--பொன்னுஞ் சொரியும் ரகு 
நாதன” என்பர். இன்னும் படி.க்காசுப்புலவர் 1 பாதுகாத் துவந்த 

பார்வேர்தரெல்லாம் போய் மறைந்த பஞ்சகாலத்திற் பாவேந்தருக் 

குத் தேவேந்திர தாரு வொத்தாய் ?” என்பர்... 

கட்டளைக்கலித்துறை. இ 
மூவர தருமறறுச் சங்கமும் போய்ப்பதின் மூன்றரொ டெட்டு 

சகோவேக் தருமற்று மற்மொரு வேந்தன் கொடையு மற்றுப் [க் 

பாவேந்தர் காற்றி லிலவம் பஞ் சாகப் பறக்கையிலே 

தேவெர்த்ர. தாருவொத் தாய்ரகு நாத செயதங்கனே. 

இங்கனம் புலவர் யாடும் L/S penis இவர்களை யெல்லாம். 

தாதை, மூதாதை முதலிய முன்னோர்கள் எனக் கொண்ட 
ராஜ ராஜேசுவர சேதுபதியரசரவர்கட்குப் புலவர் பாடும் புகழ்பட 
வாழ்தல் அமையாதெரழியுமா?' ் குலவித்தை--கல்லாமற் பாகம் 

படும்” என்று முன்றுறையரையனார் கூறிய கூற்றுமுண்டன்றோ! 

ராஜ் ராஜேசுவர சேதுபதியரசரவர்களைப் புலவர்கள் பாடிய மஹா சவ 

சாத்திரி வாழ்த் துக்கவிகளமைந்த .பிரபந்தமுங் கண்டாம். செந் 
தமிழில் வந்த வாழ்த்துக் கவிகளுங் கண்டாம். கவிகளிலே gyre 

rar Sor பெருமைகளரயமைநச் த திராவிட பரிபாலன தனவிதரண 

விஈய வீரியாதி சகலகுண வருணனைகளுங் கண்டாம். இவ்வருணனை 

களுட் சிலசில நோக்கி .யாம்-- இயற்றிய கவிகளையுக கூறுஇன்மும். 

பிரியசரகாரணமா யெழுந்த கவிகளா தலின் ௮வைகளும் HIF 

ரவைக்கள த்தில். அங்கேரிக்கப்படுவனவாகும், 
  

பாஜி--யாகஞ், செய்தவன். இரகுநாத 'சே.துபதியாசர் 
இராமேசுவரத்திலே பத்திலக்கத்தின் மேலே செலவிட்டு இரணிய 
கர்ப்பயாகம் ஒன்று செய்து முடித்தவர் என்று செந்தமிழில் aus 
தொகுதஇயிற் பத்திராஇபர் கூறுவர்;



௨0 உபக்ெமணிகை. 

கட்டசைக்கலிப்பா், 

௪. சீதை காவல னாதியி னாட்டிய 
தேவ ராலயம் போற்றிடும் காவலன் 

நீ இ காவலன் தொன்னெறி காவலன் 

நீடு முன்னவர் செய்தரு மங்களின் 

பாது கரவலன் பாவலர் சரவலன் 

பழைய வைதிக சைவர்கள் காவலன் 

- சேது சாவலன் செந்தமிழ் காவலன் 

சீர்த்தி ராஜரா சேசு. ர மன்னனே. 

வாழ்த்துவிருத்தம். 

௨.  ஐதுதமிழ்ப் புலவர்சரித் தரமா மிக்.நால் 
உயர்ச்பெற வுபகரித்த செல்வச் சீமான் 

தாதுமலி தளவமலர் மாலை மார்பன் 

சயவிா ராசரா சேசுரப் பேர்ச் 

சேதுபதி ஈரபாலன் பலழால் கற்றோன் 

செய்யதமிழ் வளர்க்குமபி மான சீலன் 

மாதுபதி ராமேச னருளால் வேண்டும் 

வரங்களெல்லாம் பெற்றினிது வாழி மாதோ. 

பட இன்னும் இத்.நாலின் பொருட்டுஞ் சுருக்க எழுதப்பட்டுப் 
பிரகடனஞ் செய்ய அமைந்திருக்கும் இதோபதேசம் என்னும் 

மாலின் பொருட்டுக் திரவிய சகாயஞ் செய்த உபகார புருடர்கள: 

பலருளர. ௮வர் நாமாதிகளையுங் கூறுவாம், 

  

உபகாரபுருடர்கள். 
ஒ 

  

தேவிகோட்டை, ரூபா. 
௮. ௮௬. சோம. சோமசுந்தரச்செட்டியாரவர்கள் ... டு 
மெ. ரூ. ஈா. இராமராதச்செட்டியாரவர்கள் ... ட. ௨9 

க கோழழம்பு, ன் 
மூ. திருவிளம்சம் அவர்கள், 170002 & Notary... 4, RO



:பகஇ.ரமணிகை. . 

சேன்னபட்டணம். 
வே. மாசிலாமணிப்பிள்ளையவர்கள், 

Official Referee High Court 

&. ௮மிர்தலிங்கம்பிள்ளேயவர்கள், 
Personal Assistant to the Post Master General 

கொழும்பு. 

இ, பொ, அருணாசலம் DIUTEOT, vee va eee 

கெளரவ, ௧, பாலசிங்கம் அவர்கள், ‘Advocate. vee 

கு. ஸ்ரீகார்தமுதலியாரவர்கள், 14% 19. ... vee 
௧, ஞானசேகரம் ௮வர்கள், J. P., Shroff... oe 

௧, ஈமசவாயம் ௮வர்கள், J. P., Shroff... ves 

த, சொக்கராதரவர்கள், 8௦ம் ... vee vee 

Dr. (p. சின்னச்தம்பியவர்கள், .. eo. oes 

௪. வைத்தியராதரவர்கள, 
Tamil Interpreter to the Governor... 

௪. வேலுப்பிள்ளையவர்கள், Contractor. .,. vee 

௮. செல்லமுத்துப்பிள்ளையவர்கள், 90%... .. 
॥, காசாளபிள்ளையவர்கள், 1106. ௨... உ 
வே. சிற்றம்பலம் அவர்கள்... கட்டு tee 

கா. மதியாபாணம் அவர்கள்... ... க 

யாழ்ப்பாணம். 

கெளரவ. ௮. சகனகசபைப்பிள்ளையவர்கள், .&0700874௨. 

வே. சி, பொன்னம்பலப்பிள்ளையவர்கள், 100101... 

௪. சபா.சத் தினமுதலியாரவர்கள், J.P., 

Deputy Fiscal... 

௮. பொன்னம்பலப்பிள்ளையவர்கள், 8. 1.0.1, 4. 1), நீயாக. ௧௦ 
வை, 5, ௪, குமாரசுவாமிப்பிள்ளையவர்கள், B.A, os 

ow, gontéereiGorderuaracr, Advocate ... 

சு, இராஜர.த்தினப்பிள்ளேயவர்கள், &07002௦ ... 

சு. கனகசபைப்பிள்ளையவர்கள், .&070646... oes 

&, Zeer soieGordonwerreer, Advocate. ... 
தா. பொன்னம்பலப்பிள்ளையவர்கள், Pensioner, 

Travancore State ... 

வ, குமாரசுவாமிப்பிள்ளையவர்கள், Proctor. - ... 
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3௮. உபகீகிரமணிகை: 

யாழ்ப்பாணம், ரூபா. சதம். 

௧. தம்பையாபிள்ளையவர்கள், 110008, ,,, மு. 
சு, கதிசேசப்பிள்ளையவர்கள், Proctor. டட ட. 

ஆ. கதிரைவேற்பிள்ளையவர்கள்,, Proctor, J.P. & ற. Pp. ந் டு 

Sa, தலியார். முத்தவேற்பிள்ளையவர்கள்; ன 

Landed Proprietor... @ 

இ. குமர்ரகுல*ிங்கம் அவர்கள், Maniagur, Valigamam North @ 
செ. இராசநாயகம் அவர்கள், | | 

Secretary, District Court... @ 

௧. நல்லதம்பிப்பிள்ளையவர்கள், Superintendent, - 
Forest Office, Rangoon ... @ 

சி. செல்வத்துரைப்பிள்ளையவர்கள், 
Principal, Hindu College. BY 

௪. சபாபதிப்பிள்ளையவர்கள், இக்ரஃ இ 

தி. சவெசிதம்பரப்பிள்ளையவர்கள், Notary... ue @ 

மு: தம் ிப்பிள்ளையவர்கள், Sub-collector, மேன்டி இ 

வே. ௪. ஈரகலிங்கப்பிள்ளையவர்கள், தமிழ் மாணவகர் ௫ 

சு. குமாரசுவாமிப்பிள்ளையவர்கள் ...' வட்ட இ 

கடாரம். 

P.. Samson Udayar Avi., Advocate... wees coe @ 

Mets, 
M. Jamaludin Sahib Aq. ee ட்ட டூ 

பாழ்ப்பாணட்,. 

gy? ௮ம்பலவாணசவர்கள், Proctor =...) ven ABO 

டட £.: சல்லையபிள்ளையவர்கள், 1100௫0ஈ .... ... 2—@o 
சி, ம்பையபிளளையவர்கள், . Proetoyr ப ப ட ௨-௩; 

Dr, &. ஆறுமுகம்பிளளோயவர்கள். ...... ee ௨... ௨௮௮௫, 

௪, துசையப்பாப்பிள்ளையவர்கள், . 11௦௧79,..  ... ௨--இ0. 

சி. வை. சன்ன்ப்பாப்பிள்ளையவர்கள், .. நஸ௭ர:..... ௨-௦ 

br, 687 GCei gitsGen dor wor ser, -Post Master, 
 Chunnakam.., 2.—@o:



உபக்கிரமணிகை. > Mh. 

இவர்களெல்லாம் தகிழுணர்ச்சியும் தமிழபிமானமுச் தக்க 

செயல்களிற் பொருளுபகரிக்கும் வண்மையுமுடையவர்கள். இவ 

ரூட் பலர் முங்லெ. தேசிக மொழிபுணர்ச்சியுமுடையவர். உத்தி 

யோக புருடலக்கணமுமுடையவர். தனித்தனி விரித்து ஈம்மாற் 
புகழப்படும் தகுதியுமுடையவர். இந்த உபகார புருடர்களும் Re 
தித மனோத சித்திகள் பெறும்பொருட்டுச். சிவபிரான் திருவருள் 
புரிக. எச்செயலையும் உயிர்க்குயிராய்கின்று முடித்தருளுக் spur 

மஹாதேவ குணாதீத. கருணாமய பரசிவ. . dawapr த்தியை. மன 

மொழி மெய்களாலே,கிளைத்துத் துதித்து வணங்குகன்றாம். 

வேதசாரசிவத்துதி. 

_ந8ஹ o-oo விலொ. விறா_நாய் 

9ஹாகெவ ாலொ 8ஹெறா தீ £0.55, 

yilar rss vor ss anor eso) 

§205,\r வரெொணெழா நாநா _ந மண? 

(இ--ள்) . சூலபாணியே! எங்கும் நிறைந்தவசே! மஹாதேவ 

சே! மகேசரே! முக்கண்ணசே! ௨ மாதேவிக்கு நாயகசே! சாந்த 

முடையவசே! காமாரியே! புசாரியே! உமக்கு ஈம்ஸ்காரம். உம்மி 

னும் சிரேட்டரில்லை! பூசிக்கத் .தக்கவரும் இல்லை, கணிக்கத்தக்க 
வரும் இல்லை (நீரே கணித்து வழிபடற்குரிய சிரேட்டர், எமக்கு 

அருள்புரிக) எ-று. 
. தேவாரம்... 

வாழ்க வந்தணர் வானவ ரானினம் 

வீழ்க தண்புனல் வேர்தனு மோங்குக 

ஆழற்க'தீய தெல்லா மா னாமமே 

சூழ்க வவயக.: முந்துயர் தீர்கவே. 

சன் னா கட 

won GRD ௮. குமாரசுவாமிப்பிள்ளை. 
கார்த்திகைமி'. 

ந்தன 

1 உ.பக்ெமணிகை என்பது உபகியாசம், பிரதமாரம்பம், 

முகபக்தனம், தமுசம் எனவும், தமிழ்மொழியிலே முகவுரை, பாயி 
ரம் எனவஞ் சொல்லப்படும்.



பக்கம். 
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௧௮௭ 

.. சுதிதிபத்திரம். 

வரி. - 

௩௧ 

க்க 

௧௬ 

௩.௦ 

கடு 

௧௦. 
உடு 

௧௭ 

ரணை PEG வலையை 

பிழை. £55 sid. 

சுர்தர னென்றனை,  சுந்தரனென்றெனை, 

SLT BT , CLC) S5T, 

நிதி. நீதி, 
கார் .. காரர், 

உணர்தவர் உணர்ந்தவர். 
வித்துவான் சேதுசமஸ்தானவித்துவான். 

தொண்டை சோழ | 

வேற்றங்கள் Cap pasar. 
ராச ராசா 
குவலாயனர்தம குவலயானச்தம், 

93 oy 

| Su@p பதினா 

  

அருஞ்சொற்பொருள். 

விட்டுணுவின்சங்கு, : விட்டுணுவின்சண்டாயுதம். ' 

  

.. உபக்கிரமணிகை, 

sols தமதே . 

 



a. 

சிவமயம், 

தமிழ்ப்புலவாசரித்திரம். 
  

  

அகத்தியனார். 

அ!கத்தியனார் பொதியமலை வாசர், சாசியினின்றும் வர் தவா. 

சவெபிரானிடத்தும், முருகபிரானிடத்துந் தமிழ்மொழியைக் கற்ற 
வர். தமிழ்மொழிக்கு இலக்கணவரம்புசெய்து தென்னாட்டிற் பரப் 

பிய செந்தமிழ்க்குரவர். 1*தமிழெனு மளப்பருஞ் சலதி தந்தவன்” 

என்றும், 1(சழற்புரை சுடர்க்கடவு டந்ததமிழ் தந்தான்” என்றும் 

இராமாயணகாரர் கூறுவர், பலவித கலைகளும் ௮றித்தவர், ௬ 
மறை யாசம மருங்கலை நாநெரிந்த அகத்தியன்” என்று அரு 

ணர்திசிவாசாரியர் கூறுவார். தலைச்சங்கத்திலும் இடைச்சங்கத்தி 
௮ம் வீற்றிருந்து தமிழ்மொழி ஆராய்ந்த தலைமைப்புலவர். தொல் 

காப்பியர், அதங்கோட்டுமுனிவர், பனம்பாரனார், ௮விஈயனார் முத 

லிய பன்னிருவருக்குந் தமிழாசிரியர். 

காஞ்சிப்புராணம். 

காசியி னின்று போந்து கம்பர்தா மருளப் பெற்று 
மாசிலாக் கச்சி மூதூர் மன்னிவீற் நிரந்து பூமேல் 

ஆசிலாத் தமிழ்ப ரப்பி யருர்தமிழ்க் குரவு பூண்ட 

தே௫ினான் மலய வெற்பிற் குறுமுனி திருத்தாள் போற்றி, 

இவர் சட்த்முன் எனவும் படுவர். இயல், இசை, காடகம் 
gag முத்தமிழிலக்கணங்களையும் விரித்து விளக்கித் கிழ் 

மொழிக்கோர் இலக்கணஞ் செய்தவர். அதன் பெயர் அகத்தியம், 

௮து, முதல் இடை கடை என்லும் சங்கம் மூன்றிலும் இலக்கண 

மாயிருந்தது. ௮கத்தியமன்றி வேறும் பலவகை நால்கள் ee g 

வர் என்றும், வடமொழியிலுஞ் சிலநாூல்கள் செய்தவர் என்றுங் 

கூறுவர், அகத்தியமொன்றே மகத்துவமுடையது. அகத்தியம் முற் 

றச் சிதைர் தொழிந்தது என்பர், தொல்காப்பிய இளம்பூரணவுரை, 

இலக்கணகிளச்கவுரை, 6 நன் லூல்விருத்தியுசை, வேதூரிமுதலியார்



௨ தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

எழுதிய இலக்கணக்களஞ்சியம் முதலியவற்றிற் சிலசில சூத்திரங் 
சுள் ௮கத்தியம் என்று பெயருக் காட்டி எழுதப்பட்டி ருக்கின்றன. 

வை அகத்தியச் சூத்திரங்களல்ல என்பார் பலர். ஆயினுங கற 

பவர்பொருட்டுச் சில சூத்திரங்களை இங்கே எழுதுவாம். 

8. 

த 

இலக்கணலக்கியம். 

பூவினுள் வாசம் பொருந்துதல் போல 
இலக்கண விலக்கிய மியைபுடைத் தாகும். 

இலக்கணம். 

இலக்கண மென்ப திலக்கிய முறையுற 
வைச்ச தென்று வழங்கப் படுமே. 

இலக்கிய மின்றி யிலக்கண மின்றே 

எள்ளின் ரூ லெண்ணெயு மின்றே 

எள்ளினின் றெண்ணெ பயெடுப்பது போல 

இலக்கியத் தஇனின்றே யெடுபடு மிலக்கணம். 

இலக்கியம். 

இலக்கிய மென்ப திலக்கணச் From ape 

வழ.ங்கியவ விலக்கண மயங்கிய தாமே, 

அள்பேடை 

அவையே;-- 

இயற்கை செயற்கை யின்னிசை சொல்லிசை 
நெடில்குறி லொற்றுயி செழுத்துப்பே றளபெடை. 

இயற்கையளபெடை இசை, விளி, பண்டமாற்று முதலியவற் 
றில் வருவது, செயற்கையளபெடை ௫ருந்தளையும் வேண்டுமிடத் 

அப் புலவனாற் செய்துகொள்ளப்படுவது, இன்னிசையள பெடை 

இனிய இசைகாரணமாக வருவது. சொல்லிசையளபெடை சொல் 

லின் இசைகெடாமை காரணமாக ஈசைஇ என்ப.து போல வருவது. 

எழு த்துப்பேறளபெடை காரணமின்றி அளபெடைபோன்று எழுத் 

அத்தோன்றி நிற்பது, உ-ம். அரா௮ப்பாம்பு, 

சோல்லிலக்கணம். 

வயிர ay Guy மயன்வினை யிரும்புஞ் 

செயிரறு பொன்னைச் செம்மைசெய் யாணியும் 

தமக்கமை கருவியுந் தாமா மவைபோல் 

உரைத்திற முணர்த்தலு மூரையது தொழிலே,



oT. 

அகத்தியனார்.. 
வேற்றுமை. 

ஏழியன் முறைய தெதிர்முக வேற்றுமை 

வேறென விளம்பான் பெயராது விகாரமென் 

ஹோதிய புலவனு முளனொரு வகையால் 

இந்திர னெட்டாம் வேற்றுமை யென்றனன. 

மேய்ப்பாட. 

மெய்ப்பாட் டியல்வகை மேதச விரிப்பின் 

மெய்க்கட் பட்டு விளங்கிய தோற்றம் 
செவ்விதிற் றெரிக்து செப்பின்மற் றதுவே 
சுப்பிர யோகம் விப்பிர யோகம் 
சோக மோக மாண மென்னும் 

ஐவகைக் கணையு ளாக்கிய காமம் 
பைய முறுகிடப் படரு மவற்றுட் 

சுப்பிர யோகஞ் சொல்றது நினைப்பும் 

விப்பிர யோகம் வெய்துயிரப் புறுதல் 

சோகம் வெப்புஞ் சோறுண் ணாமையும் 
மோகம் மயக்கமு மொழிபல பிதற்றலும் 

மாண மணங்கலும் வருக்தலு மென்பார் 

௮. ரணஞ் சான்ற வறிவி னோசே. 

அகமெய்ப்பாடு. 

௮கமெய்ப் பாடே யறையுவ் காலை 
விளர்ப்பே பசப்பே மெலிவே விதிர்ப்பே 

துளக்கக் தயர்க றும்மல் சோர்தல் 

வேர்.த்தல் வெருவுதல் விம்முதல் விரும்புதல் 

ஒப்பி லாமை யுருகசூதன் மயங்கல் 

மூரி யுயிர்ட்பு மூர்ச்சனை முறுவல் 
காரிகை கடத்தல் கழிகண் ணோட்டம் 
இருந்துழி யிராமை யிராக மிகழ்தல் 

வருந்திக் சாட்டுதல் வாய்ஈனி யுறுதல் 

இந்தனை கூர்தல் சேர்துயி லின்மை 

கண்ட மறுத்தல் காட்சி விரும்பல் 
உண்டி, விரும்பாமை யுரைத்தது மறுத்தல், 
கண்ணீர் வழிதல் சனவுசனி காண்டலென 
எண்ணாற் அுறையு மென்மனார் புலவர்.



௧௪௦. 

BS. 

5. 

Gor. 

BH. 

த.மிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

பறமேய்ப்பாடூ, 

புறமெய்ப் பாட்டைப் புகலுங் காலை 
ஈற்கிரு் கார ஈகையே வியப்பே 
அச்சம் வீர மூட்கோ எளிரக்கம் 
இழிவெனத் தோன்றின விவ்வகை மெட்டும் 
ஒவவொன்று Bremer wp Loe BL வவைகாம் 

ழூப்பா னிரண்டென மொழிக்தனர் புலவர். 

சிருங்காரம். 

அவற்றுள்) 
இளமையும் வனப்பும் வளமையுக் கல்வியுவ 

களனாச் திரிதருஞ் சிருங்கா ரம்மே. 

நக. 

மயக்கம் பெயர்ப்பே யிகம்வே கோக்கம் 
நயப்பத் தோன்று ஈகையது நலனே. 

வியப்பு. 

தறுகண்மை புலமை பொருளே பண்பே 

பெனறுவழித் தோன்றும் பெருந்தகு வியப்பே. 

அச்சம். 

சற்ற மொடுக்கல் சித்தை கலங்கல் 
மாற்றலர் விலங்கு மற்றவர்ச் சேர்தல் 
ஆற்றத் தோன்று மச்சத்தின் விளைவே. 

வீரம். 

பகையே செருவே யிகலே முூனிவே 
மிகுவழித் தோன்றும் வீரத்தின் விளைவே. 

உட்கோள். 
ஐவகைக் குரவர் தேவர் மன்னர் 
எய்தா தெய்திய வியல்பவை யுட்கோள். 

இரக்கம். 

anes மிகழ்வே வலியின்மை பெருமை 
இ.ரக்கர் தோன்று மித்ரா லிடத்தே. 

இழிவு, 
ஈரற்றஞ் சுவையே தேரற்ற ap mes 

மிக்கால் வகைக்தா மிழிவெனப் படுமே,



bi, 

௨௦0, 

அகத்தியனார். 

கலிப்டாவிலக்கணம். 

இருவயி னோர்க்கு மொவ்வா வியலினும் 

தெரியிழை மகளிரொடு மைந்த ரிடைவளு௨உம் 

கலப்பே யாயினும் புலப்பே யாயினும் 

ஐந்திணை மாபி னறிவரத் தோன்றிப் 

பொலிவொடு புணர்ச்த பொருட்டிற முடையறு 

கலியெனப் படங் காட்டித் தாகும், 

இதவுமது. 
தாவே யெருத்த மராகங் கொச்சகம் 
அடக்கல் வகையோ டைந்துறுப் புடைத்தே. 

அராகம். 

. அராகக் தாமே கான்கா யொரோவொன்று 
விதலு முடைய வீரிரண் டடியே. 

திரவியலக்கணம். 

பிருதிவி. 
௨௨. மண்ணிடத் திருப்பன தாவர சங்கமமே. 

அப்பு. 

௨௩. புனலிடத் திருப்பன சலசரம் முதலிய. 

தேயு. 

௨௪, அனலிடத் திருப்பன புகைசுடர் முதலிய. 

வாயு, 
௨௫. காலிடத் திருப்பன விருசந்தம் முதலிய. 

ஆகாயம். 
௨௬. விண்ணிடத் இருப்பன விண்மணி மதிமுதல். 

காலம். 
௨௪. காலக்க ணிருப்பன கோடைகுளிர் மாரிமுதல். 

திக்கு, 
௨௮. திசையிடத் திருப்பன கடன்மலை முகலிய. 

உயிர், 

௨௯, உயிரிடத் திருப்பன வுயர்ஞானம் முதல். 
மனம். 

௩௦. மனத்திடத் திருப்பன வாடல் பாடல்பிற. 

 



௬ தமிழ்ப்புலவர்சரித் இரம். 

அதகிமதுசுவிராயர். 

(இவர் திருமலைராயன்சவையில் வீற்றிருந்த புலவர்களுளளே 

தலைவர். சுவையதிகம் பயக்குங் கவிபாடுர் இறத்தால் ௮ திமதுரகவி 

எனப்பட்டவர். காளமேகப்புலவர் திருமலைராயன் சவையிற் கவி 
பாடி வந்து வீரங் கூறியபோது தமது வீரத்தையும் ஒரு கவியாற் 
கூறினவர். காராமணி என்பதற்குப் பிரதியாசுக் கார் - மேகம். 
௮ - பசு, மணி - இரத்தினம் எனக்கொண்டு காளமேகப்புலவர் 

வாசஞ்செய்த கடைச்சாலையிலே மேகமும் பசுவும் இரத்தினஞ்ம் 
விலைக்கு வாக்கி வருக” என ஒருவனை விட்டவர். கடைவியாபாரி 

காளமேகப்புலவராற் :காராமணிப் பயறு” என்று தெரிந்து சாரா 

மணிப்பயறு அனுப்பப் பெற்றவர். 

வேண்மபா. 

மூச்சு விடுமுன்னே முந்நூறு wn gor pi 

அச்சென்றா லைஈ்நூறு மாகாதோ--பேச்சென்ன 

வெள்ளைச் கவிச்சாள மேகமே யுன்னுடைய 

கள்ளச் கவிச்கடையைக் கட்டு, 

அதிவீரராமபாண்டியர். 

இவருடைய இராசதானி பாண்டிமண்டலத்திலே திருநெல் 
வேலியின் தென்கரையிலுள்ள கொற்கைமாககரி. குலம் பாண்டிய 
சாசகுலம், சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு ஐநூறு வருடத் 

அக்கு முன் என்பர். இவர் சிவகசிர்தாமணி, கம்பராமாயணம் முத 

லிய காப்பியங்களிலே ஈற்பயிற்சியுடையவர் என்பது இவரியற்றிய 
பிரபந்தங்களாலே இனிது விளங்குசன்றது. இவரியற்றிய பிரபக் 
தங்கள் நைடதம், கூர்மபுராணம், காசிகண்டம் முதலியன. “நைட 
தம் புலவசவுடதம்'” என்பர், நைடதத்திலே வரும் *(முல்லையுங் 
கோதை நல்லார்” என்ற கவியையும், இராமாயணத்தில் வரும்தோ 
யும் வெண்டயிர்'” என்ற கவியையும் நோக்குக. வருணனையால் 
இரண்டும் ஒன்றே என்பது புலப்படும். 

் நைடதம். 
மூலலையங் கோதை ஈல்லார் முசமதி வெயர்வு தோன்ற 
வல்லிநுண் மருங்கு னோவ வால்வளை வாய்விட் டார்ப்ப 
மெல்விரற் சார்தள் சேப்ப வெண்டயிர் கடைய மோதை 
கொல்புலி முழக்க மென்ன வயின்றொறுங் குளிழ மாதோ.



அ.ச்தகக்கவிவீரராகவமுதலியார். ௭ 

இராமாயணம். 

சோயும் வெண்டயிர் மத்தொலி துள்ளவும் 

ஆய வெள்ளை வாய்விட் டரற்றவும் 

தேயு நுண்ணிடை சென்று வணங்கவும் 
HUT WHOS (HOS KE HMA, 

இங்கே வந்த :(வெண்டயிர் கடையு மோதை--கொல்புலி முழ 
க்க மென்ன வயின்றொறுங் குளிறு மாதோ” என்பதையும், சீவக 

சர் தாமணியிலே வரும் “கடை தயிர்க் குரல வங்கை” என்பதையும் 

கோக்குசு. வேங்கை -புலி, இன்னும் இற் நைடதத்திலே வரும் 

கொங்கு விம்மு கோதை” :(மயிர் வாய்ச் சிறுகட் பிடி” என்பவை 

களையுஞ், சீவசுசிர் தாமணியிலே வரும் (கொ ங்கு விம்மு கோதை? 

(மயிர் வாய்ச் சிறுகட் பெருஞ் செவி” என்பவைசளையும் நோக்குசு, 
வருணனையால் ஒன்ருதல் நன்கு புலப்படும், 

துணைவரை? ஒளவை வையகம். 

அ. ர்தகக்கவிவீரராகவமுதலியார். 

இவருடைய பிள்ளை ததிருகாமம் வீரராசவமுதலியார். குரு 

டரும், புலவருமாதல்பற்றி ௮ஈதகக் கவி என விசேடிக்கப்பட்டார், 

HESS - குருடர். கவி- புலவர், இவரூர் தொண்டைமண்டலத் 
துள்ள பொற்களத்தூர். கச்சியப்பர் பூதூர் என்பர், தந்தையார் 
வடுககாத முதலியார். சமயம் சைவம். குலம் வேளாளர் குலம், 
காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு இருநாற் றெண்பது வருடங்க 

CEG (por என்பர். இவர் :'எடாயிரங் கோடி யெழுதாது தன் 

மனத் தெழுதிப் படித்த விரகர்.” அவதானத்திலுங் கவிபாடுந் 

இறத்திலுஞ் சிறந்தவர். பாதேயத்தை நாய் கவர்ந்தோடியபோது 
'சீராடை” என்ற தனிநிலைக்கவி பாடினவர். ௮ப்பொழுதை அரசர் 
சிலர் மீதும், பிரபுக்கள் சிலர் மீதும் பலவகைக் கவிகள் பாடிப் 

பலவகைப் பரிசில்களும் பெற்றவர். 

யாழ்ப்பாணம் வந்து பரராசசேகரமன்னன் முன்னிலையிலே 

வண்ணக்கவி அரங்கேற்றிப் பொன்னின்பந்தம், மத்தயானை முத 
லிய உத்தமப் பரிசில்களும் பெற்றவர். பரிச லீந்த பெருமையைப் 

பாராட்டிக் கவிகளுஞ் சொற்றவர். இப் பெருமையை *:ஈழ மண்டல 
மளவுர் திறைகொண்ட கவிவீர ராகவன் விடுக்கு மோலை” என்று 

பின்னொரு சீட்டுக் கவியிலுஞ் சுட்டிச் சொன்னவர். பரிசில்களன்றி 
மன்னன் பாடிய துதிகவிகளும் பெற்றவர். விற்பிடித்து மன்னன்



௮) தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

நின்றபோது வெண்பா ஒன்று சொற்றவர்.. சேயூர்முருகனபிள் 

காத்கமிழிலே “ஐயதென்கதிர்காமமென்னுமலைமுதலாய” என்று 

கஇிர்காமத்தையும் புகழ்ந்தவர். இவர் இயற்றிய பிரபந்தங்கள் 

் சழுக்குன்றப்புராணம், கழுக்குன்றமால், சந்திர வாணன்கோவை, 

திருவாரூருலா, செயூர்முருகன்பிள்ளை த்தமிழ், சேயூர்க்கலம்பகம், 

கயத்தாற்றாசனலுலா முதலியன. 

ஆசிரிய விருத்தம். 
பொங்குதமி ழயோத்திலாழ் தசரதனென் போனிடத்தும் பூதூர் வேந்தன் 
துல்கவடு சன்னிடத்தும் வீரரா கவரிருர் தோன்றி னாரால் 
அங்கொரு னொருசலைமா னெய்இடப்போய் வசைபெர்றா ன௮னி பாலன் 
இக்கொருவன் பலகலைமா னெய்இடப்போய்ச் கவியினாலிசைபெற் ரூனே. 

இக்கவி காஞ்சிபுரத்திலே தம்மொடு கற்குவ் காலத்திலே 

கச்சியப்பர் பாடிய சவி என்பர், வீரராகவர் என்பது கவிவி£ ரராகவ 
ருக்கும் இராமபிரானுக்கும் பொதுவாய் நின்றது. கலைமான் - அண் 

மான், சரசுவதி, அவனிபாலன் - அரசன், 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

ராடை யற்ற வயிரவன் வாகனஞ் சேரவந்து 
பாராரு சான்முகன் வாகனச் தன்னைமுன் பற்நிக்கலவி 
ரா.ரா யணனுயர் வாசன மாயிற்று ஈம்மைஞமுசம் 

பாரான்மை வாசனன் வந்தே ஒயிற்றினிற் பற்றினனே, 

இது பாதேயத்தை காய் கவர்ந்தோடியபோது பாடியது 

என்பர். பாதேயம் - வழியுணவு. வயிரவன் வாகனம் - ஈரய், நான் 
மூகன் வாகனம் - அன்னம்; சோறு. நாராயணன் வாகனமாயிற்று - 
“௫ ஒ௮௪௮ பறந்தது. மைவாகனன் - அக்கினி, மை = of). 

வேண்பா. 
-பொல்குமிடி யின்பர்தம் போயதே யென்சவிதைக் . 

கெங்கும் விருதுபந்த மேற்றதே.--குங்குமக்தோய் 
வெற்பர்த மானபுய வீரபர ராசூங்கம் 
பொற்பர்த மின்றளித்த போது, 

இது பொற்பந்தம் கொடுத்தபோது பாடி.ய.து என்பர். மிடி 
வறுமை. பர்தம்- தொடர்ச்ச, விருதுபந்தம் - வெற்றிவிளக்கு. 

பொற்பந்தம் - பொற்கிழி, 

விருத்தம், 
விரசன் முத்தமிழ் வீர ராகவன் 
வரசவி மாலையை மதிக்கும் போதெலாம் 
உரகனும் வாணனு மொப்பத் தோன்றினாற் 

Hrs சம்பிதஞ் செய்ய லாகுமே,



அததாரியப்பர். ௯ 

இது வண்ணக். கவி சொன்னபோது மன்னன் பாடியது 
என்பர். விரகன் - நிபுணன். உரகன் - ஆதிசேடன். வாணன் -மாவலி 
மகன், சிரகம்பிதஞ் செய்ய ஆயிரந்தலையுடைய ஆதிசேடலும், ௧ர 
கம்பிதஞ் செய்ய ஆயிரங் கரமுடைய வாணாசுரனும் வேண்டும் 

என்க. கம்பிதம்- அசைத்தல். : 

கட்டளைக்கலித்துறை, 
௨. இன்னங் கலைமகள் கைம்மீதிற் புத்தக மேர்தியநதப் 

பொன்னம் புயப்பள்ளி புச்இருப் பாளென்ன புண்ணியமோ 

சன்னன் களர்தைச் சவிவீர ராசவன் கசசியிலே 
தன்னெஞ்ச மேடெனச் கற்றா னொருமுச் தமிழையுமே. 

இது முதலியார் வாய்ப்பாடமாக இராமாயணக் கவிகள் 

சொல்லி உரைப்பிரசங்கஞ் செய்தபோது மன்னன் பாடியது 

என்பர். அம்புயப்பள்ளி - தாமரைச்சேக்கை,. 

வேண்பா. 
வாழு மிலங்கைக்கோ மானில்லை மானில்லை 
ஏழு மராமரமோ லீங்ஒில்லை--ஆழி 

அலையடைத்த செங்கை யபிராமா வின்று 
இலையெடுத்த வாமெமக்குச் செப்பு, 

இது மன்னன்கையிலே வில்லும் ௮ம்புங் கொடுத்துவிட்டு 

மன்னன் கோலம் எவவாறு என்று மந்திரிமார் இலர் வினாவிய 

போது முதலியார் பாடியது என்பர். 
கழுக்குன்றமாலை, 

மாடேறு தாளு மதியேறு சென்னியு மாமறையோன் 

ஒடேறு கையு முடையார் தமக்டெ மூருழவர் 
சூடேறு சங்கஞ் சொரிமுத்தை முட்டையென் GC manos 

காடேறு மன்னஞ் சிறகா லணைச்குய் சழுக்குன் றமே, 

சந்திரவாணன்கோவை. 
மாலே நிக.ராகுஞ் சர் திர வாணன் வரையிடத்தே 
பாலேரி பாயச்செர் தேன்மாரி பெய்யநற் பாகுகற்கண் 

டாலே யெருவிட முப்பழச் சாற்றி னமுதவயன் 
மேலே முளைத்த கரும்போவிம் மங்கைக்கு மெய்யெங்குமே, 

  

அ ததாரியப்பர். 

இவறூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள வாயல, எனனுமூார். 

தொண்டைமண்டல சதககாரரும் *வண்டமிழ்க் கும்ப னஈதாரியுக் 
தொண்டைமண்டலமே” என்பர், சமயம் சைவம். கம்பன் என்னும் 

௨



௧௦ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

வெண்பாவாற் புளைந்துரைக்கப்பட்ட புலமையாளர். கல்லூர் 2B 
பனாயிருர் த திருவிருக் தவன் விரும்பியவாறே வடமொழிக்கணுள்ள 
சுந்தரபாண்டியம் என்னும் மதுரைமான்மியத்தைச் செந்தமிழிற் 

பெயர்த்து விரு த்தயாப்பில் யாத்தவர். அ தனை அவ்வஇபன் முன் 
னிலையிலே அறுகாற் பீடத்திலிருக்து ௮ரங்கேற்றினவர். 

வேண்பா. 

சம்பனென்றும் கும்பனென்றுங் காழியொட்டச் கூச்தனென்றும் 
கும்பமுனி யென்றும்பேர் சொள்வாரோ---௮ம்பு வியில் 

மன்னா வலர்பரவும் வாயலநஈ தாரியப்பன் 

Here Colmes sé sre. 

சுந்தரபாண்டியம். 

மதுரை நாயகன் சுஈதர பாண்டிய வடநு ற் 

கிரு லாமணியாறுகாற் மீடத்திற் கல்லூர் 

அதிப னாந்திரு விருர்தவ னலையினில் லாயற் 

பதியில் வாழா தாரிசெர் தமிழினிழ் பகர்ர்தான். 

  

அபிராமிபட்டர். 

(இவரூர் சோழமண்டலத்துளள திருக்கடவூர். குலம் வேதி 

யா் குலம், சமயம் சைவம். இவா தேவி வழிபாட்டிற் Fink தவர். 

தஞ்சைச சரபோசி மகாராசாவுக்கு ௮மாவாசிலயப் பெளாரணிமை 

என்று தாங் கூறியதைச் சாதிக்கும்பொருட்டு உமாதேவியைப் 

பிரார்த்தித்துக் கே வெட்டிய குழியிலே நெருப்பெரியவிட்டு 
மேலே தூக்கிய நாறு வடங்கொண்ட உறியொன் றிலே ஏறியிருந்தது 

(அபிராமி தேவி அருளாதொழியின்; அக்னியில் வீழ்வேன்” 

என்று வஞ்சினங் கூறி அபிராமியம்மைமீதில் அந்தாதி ஒன்று 

பாடத் தொடங்கிப் பாடுகையில் ஒரு கவி முடிவில் ஒரு வடமாக 

உ£றியின் வடங்களையும் அறுத்துவந்தவர். !விழிக்கே யருளுண்டு” 

என்னுங் கவியும் முடியத் தேவியும் வெளிப்பட்டுக். காதுத் தோக 

Char ஒன்றைச் கழற்றி ஆகாசத்தில் வீசிப் பெளர்ணிமை காட்டப் 

பெற்றவர் என்பர். பின்னர்த் தேவியின் கருணையைப் பாராட்டி 

மற்றைக் கவிகளையும் முடித்தவர். இவ்வர்தாதி ௮பிராமியந் தாதி 
எனப்படும், பாராயணஞ்செய்வோரக்குப் பரபத்தியும், வரசித்இயும் 
கொடுக்கும். சந்தவின்பமும் பொருட்சுவையுமுடைய து,



அம்பிகாபதி. கக 

அபிராமியக்தாதி, 
விழிக்சே யருளுண் டபிராம வல்லிக்கு வேதஞ் சொன்ன 
வழிச்சே வழிபட கெஞ்சுண் டெமக்சவ் வழிடடக்சப் 

பழிச்சே சுழன்றுவெம் பாவங்க ளேசெய்து பாழ்ஈரகக் 
குழிச்சே யழுர்தும் கயவர் தம் மோடென்ன கூட்டினியே. 

அம்பலவாணபண்டி.தர். 

  

இவளூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள தெல்லிப்பழை. குலம் வேளா 

ளா குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு முப்பத்தேழு வரு 

டங்களுக்கு முன். இவர் கோப்பாய் ௮ருளம்பலமுதலியாருக்கு 

மைந்தர். சேஞதிராயமுதலியாருக்கு மாணவகர். தமிழ்மொழியிற் 
பல நால்களுங் கற்றவர். பாரதம், இராமாயணம், இரகுவமிசம் (ps 

லிய பெருங்காப்பியங்களிலும், கோவை, அந்தாதி, உலா முதலிய 

பலவகைச் இறுகாப்பியங்களிலும் பெரும்பயிற்சியுடையவர். காவிய 

சாத்திர விரோதத்தாற் பெரிதுங் காலங் கழித்தவர். சேனாதிராய 

முதலியார் பாடிய நல்லைவெண்பா, நீராவிக்கலிவெண்பா என்பவை. 

களைப் பரிசோதித்து அ௮ச்சிட்டவர். இவருடைய கல்விப்பெருமை, 

செல்வப்பெருமை, சிவபத்தி, வாக்குவன்மை முதலியவைகளை இவர் 

மீது சி. வை. தாமோதாம்பிள்ளை பாடி.ய சரமகவிகள் இனி Mere 
கும். ௮வற்றுள்ளும் ஒன்று காட்டுதும். 

வேண்பா. 

தெல்லி ஈக.ரர் திருவிழர்க தோதமிழ்மா 
இல்லர் தனையின் றிழக்காளோ--சொல்லரிய 
வித்தார வாய்மை விறலம் பலவாணன் 
செத்தானென் முர சிலா. 

அம்பிகாப தி. 

இவர் கவிச்சக்கரவர்த்தியாயெ கம்பருடைய புத்திரர். கல்வி 

கற்றுக் கவிபாடுந்திறமும்பெற்றவர்,. குலோத்துங்க சோழமகாராசா 
வின் சமஸ்தானவித்துவானாயும் இருக்தவர் என்பர். கம்பராமாய 

ணத்துக்குச் **சம்பராள்”” என்ற பாயிரம் கொடுத்தவர். அம்பிகா 

பதிக்கோவை பாடினவரும் இவர் என்பர். தமிழில் ௮லங்காரஞ் 
செய்த தண்டியின் பிதாவும் இவர் என்பர்.



௧௨ தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

இராமாயணப்பாயிரம். 
சம்ப காடன் னுமைசெவி சாந்றுபூங் 
கொம்ப னாடன் கொழுஈ னிராமப்பேர் 
பம்ப நாடழைச் குங்கதை பாச்செய்த 
கம்ப நாடன் கபூறலை யிற்கொள்வாம். 

சம்பு ௮ராள் தன் - சிவன் அக்காலத்திலே தன்னுடைய, பூங் 
கொம்பு ௮னாள் - பூங்கொம்புபோன்றவளாகய சதை. உமை செவி 

சாற்றிய இராமகதை ௮த்தியாத்துமராமாயணம். 

அம்பிகாபதிக்கோவை. 
கனமே கருங்குழல் கங்குலன் றேசண் கருவிளையின் 
இனமே கு௫ளையு நெய்தலு மல்ல விவர்க்கடையென் 
மனமே வளரிள வஞ்சியன் ஜறேவஞ்ச மாரன்னைத்த 
தனமே தனமங்கன கத்தட மேருச் சயிலமன்றே, 

அம்பிகைபாகர். 

இவளூர் யாழ்ப்பாணத் துள்ள இணுவில். குலம் வேளாளர் 
குலம். சமயம் சைவம், காலம் இற்றைக்குப் பன்னிரண்டு வருடங் 

களுக்கு முன். பாரதம்,கந்தபுராணம், தணிகைப்புசாணம் முதலிய 

இலக்கயெங்களையும், தொல்கரப்பியம்,நன் லூல் முதலிய இலக்கண 

களையுங் கற்றவர். காவலரிடஞ் சேவைரையத்தையும், ஈடராசைய 
ரிடம் சிவஞானசித்தியார் முதலிய இித்தாந்த சாத்திரங்களையும் 
பாரீடங்கேட்டவர், இணுவையர்தா தி, தணிகைப்புராணத்தில் நகரப் 
படலம்சரையு முரை, சூளாமணிவசனம் முதலியன செய்தவர். 

இணுவையர்தாதி. 

திருத்தங் இதழி யுடைத்தாமர் தில்லைத் திருச்சபையில் 
நிருத்தங் கொளீச ரளித்தமுன் னோன்சிர நீண்மருப்பொன் 

லுருத்தங் கொசித்த வுணற்செற்ற முன்னோ னுறுதுணைகா 
மருத்தங் இணுலையந் தாதியென் லாயில் வருவிக்சவே. 

அமிர்தகவிராயர். 
  

இவரூர் பாண்டி.மண்டலத்துள்ள பொனனாங்கரல் என்னு 
மூர். குலம் வேளாளர் குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு 

இருதூற்றைம்பது வருடங்கட்கு முன் என்பர். இவர் அமிர்தம் 
போன்றினிக்கவும். பலபொருள்கள் தொனிக்கவுங் கவிபாடுந் திற



அமிர்தகவிராயர். ௧௩. 

முூடையவர். இராமகாதபுரத்திலே ௮.ரசராயிருந்த தளவாய் இரகு. 
நாதசே௮பதியுடைய சமஸ் தானப்புலவர்சள் சவையிலே தலைவராய் 

விற்றிருந்தவர். ஒருகாள் அரசர் புலவர்கள் பாடிவந்த பாட்டுக் 
களைக்கேட்டு வியந்து மகிழ்ந்து வீற்றிருக்கும்போது புலவர்களை 
கோக்கிப் ::புலவிர்காள்! நீவிர் ௮கப்பொருளிற் சொல்லப்பட்ட 
துறைகளுள் ஒரு துறையே ஒவ்வொரு கவியிலும் வருமாறு பல 

கவிகள் பாடுவீந்களா??? என்றபோது பத்து, இருபது, ஐம்பது 
பாடலாம் என்ற புலவர்களெல்லாம் காணுமாறு கான், நூறுபாடு 

வேன் என நிச்ச யித்துக்கொண்டு (நா ஜூறு பாடுவேன்?” என்றனர். 

நானூறு என்பதற்கு நான்கு நாறு எனப் பொருள்பண்ணி 
மற்றைப் புலவர் சிலவர் இவர் நானூறு பாடுவேன்?” என்இன்ஞார் 

என்று வாதித்துச் சலஞ்சாதித்தபோதும் ௮தற்கு உடன்பட்டு 
இடையூறு களத்தலிலமைந்த நாணிக்கண்புதைத்தல் என்னும் 
துறையையே ௮மைத்து நானூறு கவிகள் பாடினவர். இதன் பெயர் 
ஒருதுறைக்கோவை. கவியெல்லரக் கட்டளைக்கலித்,துறை. முன் 
னீரடிகளிலும் இரகுகாத சேதுபதியரசரின் 4அருள்வலியாண்மை 
கல்வி” முதலிய £ர்த்திப் பேறுகளைச் சிறப்பித்துச் கூறுவர். பின் 
னீரடிகளிலும் நாணிக்கண்புதைத்தல் என்னும் அ௮கப்பொருளும் 
மற்றொரு புறப்பொருளும் சலேடைகெறியாலும் தொனிநெறி 
யானுந் தோன்றுமாறு கூறுவர். புறப்பொருளிலே சாதிவிடயம், 
சோதிடவிடயம், இலக்கணவிடயம், நகரவிடயம், பாரதகதை, 
இசாமாயணகதை, பெரியபுராணகதை முதலிய பலவகைகளையும் 
படிக்கப்படிக்கச் சுவைபயக்குமாறு வெளிக்கக் காட்டுவர். 

ஒருதுறைக்கோவை, 

௧, மஞ்சாம் கருதலர் போர்ப்படை மேற்சண்ட மாருதம்போல் 
விஞ்சாங்க மூல பலரகு சாதன் வியன் சிலம்பிற் 
பஞ்சாங்க மோதி மறைகாட்டிச் சொர்க்கமிப் பா.ற்படுத்இ 
அஞ்சாம் குலத்தவர் பார்ப்பாரைச் சேர்ந்த ததிசயமே, 

மஞ்சு - முகில், கருதலர் - பகைவர். பஞ்சாங்கம்- ஐந்துறப்பு, 
ஒதி- அளகம், மறை என்றது வேதம்போன்ற இடையை. சொர்க் 
கம் - தனம். ௮ஞ்சாங்குலத்தவர் - Hoe விரலையடையவராகயெ 
கையா, சங்கரசாதியார். கையார் என்றது கையை. பார் ப்பார் 
என்றது கண்களையும் ௮ர்தணரையும்,



௧௪ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

௨. நிரத்தை வென்ற கொடைப்புகழ். கேட்குஞ் செவிக்சமூத 
பாகத்தை யொத்த ரகுராத சேதுபதி வரைவாய்ச் 

கானத்தை வானத்தை கேர்சொ லிடையொரு கன்ணியத்தம் 

மீனத்தை நாடிச் செலக்கும்ப ராசி வெளிப்பட்டதே. 

இனம்- வறுமை, கானம்- இசை. அ௮த்தம்-கை, மீனம் என்ற 
4ன்போன்ற சண்களை. கும்பராசி என்றது குடங்கள்போன்ற: 

ஸ தனங்களை. இராசி - தொகை. 

௩. கார்நிரை யத்தைத் துரத்தி யெடுத்ததன் கைவரையாற 

பார்கிரை காத்த ரகுநாத சேது பதிவரைலாய் 
நேர்நேர் நிரைநேர் நிரைநிரை மூன்றையு நீக்இப்பின்னா 
சேர்நிரை யொன்றையும் காட்டிய வாறென்ன நேரிழையே. 

இச்செய்யுள் யாப்பிலக்கணவுணர்ச்சியால் அுறியற்பாலது. 
கேர்கோ என்பது முதலிய நான்கும் அ௮சுவற்சர்க்குரிய ௮சையிரட் 

டைகள். கேர்நேர்-தேமா, நிரைநேர்புளிமா, நிமைகிமை-கரு 

Bor; என்றது மாம்பிஞ்சின் பிளவையும் கருவிளம்பூவையும் 

ஒத்த கண்களை. நேர்கிரை--கூவிளம்; என்றது வில்வக்காய்போன்ற 
ஸ் தனங்கள் இரண்டையும். 

௪. பாவூர்சல் சீராம விசைசூதர் பாடப் பவனிவரு 

-மாவூர் நகுல னெனும்ரகு நாதன் வரையனையீர் 
கோவூர்முன் சாட்டிய பின்குன்றச் தூர்வழி கூட்டியப்பால் 

சாவூர்நும் காஞ்சி புரக்சாட் தரொண்டை நாட்டியல்பே. 

சங்கிரொமம் - யுத்தம். சூதர் - மங்கலபாடகர், கோவூர் என்றது 

கண்களை, குன்றத்தூர் என்றது ஸ்தனங்களை. 

டு. வேர்தாதி வேர்தர் பரவுஞ்.சமுக விசயன்மநு 

. மாச்தா இகள்புகழ் வேள்ரகு நாதன் வரைமடவீர் 

காந்தாரி யாய்த்துரி யோதன மால்பெறச் சாட்டியவம் 

காந்தா தையைமுன்ன மேசாட் டியில் க திசயமே. 

மாக்தாதா - சூரியவமிசத்திருர்த or அரசன், அவற்காந் 

தடை - திருதராட்டிரன்; என்றது கண்புலப்படாமையை. 

& குத்திப லாரி புனாடில்லி யுச்சினி சோலகொண்டை 
சித்திரச் கன்முதல் வெல்ரகு நாதன் லோச்சயவாய் 

அத்திரி யைத்தரி சித்தோஞ் சாப்ல்க னாச்சிரமஞ் | 
ித்திபெம் ரூலினி சாமேயி ராமனுஞ் சையுமே.



அரசகேசரி, ௧௫ 

அத்திரி என்றது மலைபோன்ற. ஸ்தன ஙகளையும், ஆரணியச் 

தில இராமபிரான் கண்ட ஒரு முனிவரையும். சரபங்கன் என்றது 

௮ம்புபோன்ற கண்களையும் ௮வர் கண்ட ஒரு முனிவரையும் என்க, 

௭. அங்கம் சலிங்க மலையாள மீழ மனைத் தும்வென்ற 
சில்ச விசய சயரகு ராசன் சிலம்பிற்பொன்னே 
சங்கிலி யாரையுக் கண்டேன் பரவை தனையும்கண்டால் 
மங்கல சுந்தர னென்றனை யேதொழு மண்டலமே, 

சங்கிலியார் என்றது சங்கிலிபூட்டிய ஸ்தனங்களை. பரவை 

ளீன்றது கடல்போன்ற கண்களை, 

களைய   

அமிர்தசாகரர். 

இவரை அரியம் என்னும் பாரிரும் பெளவத்தைக் காரிகை 

யாக்கத் தமிழ்ப்படுத்திய அருர் சவத்துப் பெருந்தன்மை அமிர்த 

சாகரர் என்னும் ஆசிரியர்”? என்று குணசாகார் கூறுவர், இவர் Fu 

யம் தருகதம். இவர் செய்தது யாப்பருங்கலக்காரிகை என்னும் 
யாப்பிலக்கணம். கவிகளெல்லாம் கட்டளைக்கலித் துறை. ஆயி னும் 

இலக்கணங்கூறும் பாகமெல்லாம் சூத்திரம்போன்று சுருக்கமா 

யிருக்கும். எஞ்சியபாகம் மக$உமுன்னிஃலயாயிருக்கும். இதன்கண் 

வெண்பா முதலிய பாக்களின் இலக்கணங்களும், வெண்டுறை 

முதலிய பாவினங்களின் இலக்கணமும் விரித்துக் கூறப்படும். 

இர் நூற்பெருமையை யாம் அச்சிட்ட யாப்பருங்கலச்காரிகைப் 
புத்துரையின் உபக்கரமணிகையிற் கூறியிருக்கின்றாம். வேண்வொர் 

ஆண்டுக் காண்க, 

யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

. கந்த மடிவில் கடிமலர்ப் பிண்டிக்க ணார்டிழற்€ழ் 
எந்த மடிச ஸிணையடி யேத்தி யெழுத்தசை?ர் 
பந்த மடிதொடை பாவினம் கூறுவன் பல்லவத்தின் 
சநத மடிய வடியான் மருட்டிய தாழ்குழலே. 

அரசகேசரி, 

- இவள் யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர். சமயம் சைவம், காலம் 

இற்றைக்கு முந்நூறு. வருடங்களுக்கு. (per என்பர். "இவர் பரராச 

சேகரமகாராசாவின் மருசர். பாண்டிமண்டலத்துள்ள ஆழ்வார்



௧௬ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

திருகரியிலிருந்த அஷ்டாவதான இராமாறுசச்சவிராசரிடம் இலக் 

இயலக்கணக் கற்றவர் என்பது கர்ணபரம்பரை, எட்டுத்தொகை 

முதலிய சங்கச்சான்றோர் நூல்களையும், சிர் தாமணி, சிலப்பதிகாரம் 

முதலிய பிற்றைச் சான்மேரோர் நூல்களையுங் கற்றவர் என்பது இவ 

ரியற்றிய காவியத்திலேவருஞ் சொற்பிரமயோாகங்களாலும் வருணனை 

சளாலும் விளங்குகின்றது. இவரியற்றிய காவியம் இசகுவமிசம். 

இது காளிதாசமகாகவி செய்த இரகுவமிசத்தின் மொழிபெயர்ப்பு, 

இதன்சண் திலீபமகாராசன் காமதேனுவை வழிபட்டுப் புத் 

தஇரனாக இரகு என்பவனைப் பெற்ற கதையும், இரகுவின் கதையும், 
இரகுவின் மகன் அயன்கதகையும், ௮யன் மகன் தசரதன்கதையும், 

தசரதன் மகன் இராமனகதையும், இராமன் மகன் குசன்கதையும், 

பிறவுஞ் சொல்லப்படுகின்றன. கவிகளுட்பல ௮ரிதுணர் தற்பாலன. 

கார்க்கசிய வாக்கியம் விரவிய கவிகளாயும் பலவுள, வடமொழி 

கோக்கி அறியப்படுக் கவிகளாயும் பலவுள. அரிதுணர்தற்பாலன 

வாகிய சில சவிகளுக்கும், பலசொற்றொடர்களுக்கும் உரையெழுதி 

( இரகுவமிசக்கருப்பொருள்'” என ஒன்று பிரகடனஞ் செய்திருக் 

Gorm. நமது மாணவகரும் வித்துவானுமாகிய புன்னையம்பதிக் 

கணேசையரும் திக்குவிசயப்படலம் வரையும் உரையெழுதிப் பிர 

கடனஞ் செய்திருக்கினருர், 

இரகுவமிசம். 

௪, இட்ட மெத்திய வெய்யவ ரிடுக்சண்வர் இறுத்தான் 
முட்ட வத்தலைப் பகைவரா குவரென முன்னோர் 
பட்டு ரைத்தன சாட்மொ பானுவாற் பரியும் 

கட்ட சட்டலைச் கொட்டைவான் சரோருகச் களையே, 

வெய்யவர் - கொடியவர், சூரியர். களை எழுவாய், காட்டும் 

பயனிலை, பரிதல் - வருந்துதல். கட்ட - பிடுங்கெய, கள் - தலை. 

கொட்டை-பொகுட்டு, சரோருகம் - தாமரை, 

௨. புன்சட் சூதவா வேட்டையி னவாவெறும் பொய்யேற் 
றின்சட் பேரவா மாதரா ரலாவிர்த விரறைவன் 

தன்சட் பட்டவா தழைத்தவா விலையெனிற் றவறில் 

என்கட் பட்டவா வெய்திடு மனத்திடை யிவற்கே, 

சூதவா - சூதின்மேலாசை. கட்பேரவா - கள்ளின்கட்செல்லும் 

பேராசை, பட்டவா - உண்டாயகெறி. தழைத்தவா - வளர்ந்தநெறி,



அருண ந்திரிவாசாரியர். ௧௭ 

அருணகிரிதாதர். 

இவருடைய உறைவிடம் திருவண்ணாமலை. சமயம் சைவம். 

காலம் வில்லிபுத்தூரர் காலம் என்பர். இவர் கந்தரநுபூதி பெற்ற 

ஒரு வரகவி, ''கர்தரநுபூதிபெற்றுக்கந்தாநுபூதிசொன்ன--ஏந்தை 
யருணூரி” என்று தாயுமானவருங் கூறுவர். வண்ணக்கவி பாடும் 

வகையில் மிக வல்லவர். இவர்க்கும் வில்லிபுத்தூரர்க்கும் வித்தியா 

விடயத்தில் வாதம் நிகழ்க்தது என்றும், இவர் பாடுங் கவிகளுக் 

கெல்லாம் பொருள் கூறுவேம் என்றுடன்பட்ட வில்லிபுத். தூரர் 

முன்னில்யிலே கந்தாந்தாதி எனப்படும் யமகவந்தாதி பாடினார் 

என்றும், :“திதத்சத்த” என்னும் ௫௪-ங் கவியைத் தகரவருக்க 

மாகப் பாடி, வில்லிபுத்தாரரைப் பொருளிலே மயங்கச்செய்து 

வென்றார் என்றுஞ் சிலர் கூறுவர். இவர் இயற்றிய நூல்கள் கந்த 

சந்தாதி, கந் தரலங்காரம், கந்தரநுபூதி, திருப்புகழ் முதலியன. 

கந்தரந்தாதி. 

வாரணச் தானை யயனைவிண் ணோரை மலர்க்கரத்து 

வாரணத் தானை மசத துவென் ரோன்மைக் தனைத்து௮ச 

வாரணத் தானைத் துணைஈயர் தானை வயலருணை 

வா.ரணச் சானைத் இறைகொண்ட யானையை வாழத்துவனே, 

அருண ச்திசிவாசாரியர். 
were ea   

இவரூர் நகொட்டுள்ள திருத்துறையூர், குலம் ஆதிசைவ 

வேதியர்குலம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு = £0) BV LD! QUA 

டங்களுக்கு முன் என்பர். இவர் இலக்கண இலக்கியங்களையன் நிச் 

சைவாகமங்களையும் ஈன்கு கற்றவர். சகலாகமபண்டி.தர் என்னுங் 

காரணப்பெயருடையவர். மெய்கண்டதேவருடைய €டர்களுள்ளே 

இறந்தவர். திருப்பெண்ணாகடம் மறைஞானசம்பர்தசிவாசாரியர் 
முதலியோர்க்கு ஆரியர். சிவஞானசித்தியார், இருபாவிருபஃது 

என்னுஞ் சித் தாந்தசாத்திரங்கள் இரண்டுஞ் செய்தவர். சிவஞான 

சித்தியாரில் ஒரு பாதிவிருத்தத்தின் பொருளையும் இவர் பெரு 

மையையும் பாராட்டிப் (பாதிவிருத்தத்தாலிப்பார்விருத்தமாகவு! 

ண்மை--சாதித்தார்பொன்னடியைச் சாருநாளெர்காளோ”” எனத் 

தாயுமானவர் கூறுவர். *:இருறு தத்துவமு மாணவமும் வல்வினையு



௧௮ தமிழ்ப்புலவர்சரித் தரம். 

--நீருக முத்திரிலை கிற்பவர்க்குப்--பேருாசப்--பார்கிரித்த ாலெல் 
லாம் பார்த்தறியச் சித்தியிலே--ஐர்விருத்தப் பாதிபோ தும்'” எனச் 
சிவபோகசாரகாரர் கூறுவர். பாதிவிருத்தம் என்றது அறியாமை 
யறிவகற்றி யறிவிலுள்ளே யறிவு தனை யருளின லறியாதே யறிந்த-- 
குறியாதே குறித்தந்தக் கரணங்களோடுங் கூடாதே வாடாதே 
குழைந்திருப்பை யாகில்!” என்னும் ஈரடிகளையும் என்பர், இது 
சிவஞானபோதத்துக்கு வழிநூல், சுபச்கம், பரபக்கம் என இரு 

வகையுடையது, சுபக்கம் மறைஞானதே௫கர், சிவாக்ரெயோ௫யர், 
ஞானப்பிரகாசர், சிவஞானயோ?யர், கிரம்பவழ௫ூயர், சுப்பிரமணிய 
தேசிகர் என்னும் ௮றுவருரையுடையது, பரபக்கம் ஒற்றியூர் 
ஞானப்பிரகாசர், தத்துவப்பிரகாசர் முதலியோருசையுடையது. 
சுபக்கத்திலே கடவுள் ஒருவர் உளர் எனல், கடவுளரல் உலகந் 
தோன்றுதல், பிரமா முதலிய தேவர்களிடம் கின்று உலகை ஈடாத் 
துதல், ஆன்மாக்களுக்கு இன்பதுன்பங்களைக் கொடுத்தல், அகச் 
சமயிகளுக்கும் புறச்சமயிகளுக்குக் தத். துவரியமம், ஆணவ இலக் 

கணம், ஆன்மலக்கணம், ௮வத்தையிலக்கணம், சிவாநுக்கெகம், 

ஆன்மா தன்னையும், தன்னைமறைத்த மலத்தையும் அறிதல், அறி 
வ.றியாமைகளின் இலக்கணம், இக்கையின் விசேடம், ஆன்மசுத்தி, 
௮ன்பினிலக்கணம், அடி.யார்பத்தி, வெலிங்கவழிபாடு முதலியன 
தடைவிடைகளோடு சொல்லப்பட்டிருக்கின் றன. 

பரபக்கத்திலே உலோகாயதமதம், பெளத்தமதம், ஆருகத 
மதம், மீமாஞ்சமதம், பிரபாகரன்மதம், சத்தப்பிரமவா திமதம், மா 
யாவாதிமதம், சாங்யெமதம், பாஞ்சராத்தமதம் என்பவைகளும் 
௮ வற்றின் மறுப்புரைகளும் விரித்துச்சொல்லப்பட்டிருக்க்றன. 

சுபக்கம். 

மா.நுடப் பிறவி தானும் வகுத்தது மனம்வாக் சாயத் 
தானிடத் தைந்து மாடு மரன்பணிக் சாக aver G ap 
வானிடத் தவரு மண்மேல் வந்தரன் றனையர்ச் இப்பர் 
ஊனெடுச் துழலு மூம ரொன்றையு முணரா ரந்தோ. 

பரபக்கம். 
பார்த்தனா ரிரத மேறிப் படைதனைப் பார்த் துச் சார்வைக் 
கூர்த்தவம் பாலே யெய்து சொன்றர சாளே னென்னத் 
தேர்த்தனி லிருந்து மாயை செய்துமால் கொல்லச் செப்பும் 
வார்த்தைநா லாக்கக் கொண்டாய் புரல்கொனூல் மதித்திடாயே, 

 



அருளணாசலக்கவிராசர். ௧௯ 

அருணாசலச்கவிராச ர். 

  

(இவருடைய சென்மஸ்தானம் சோழமண்டலத்துளள sre 

கம்பாடியைச் சார்ந்த தில்லையாடி என்பர், பிற்கால வாசஸ்தானம் 

கோழி என்பர். குலம் வேளாளர் குலம். சமயம் சைவம். காலம் 

இற்றைக்கு நாற்றைம்பது வருடங்கட்கு முன் என்பர், இவா தரும் 

புரானத்அ வெள்ளியம்பலத்தம்பிராலுடைய மாணவகர்,. இசாமா 

யணம் முதலிய இலக்வயெங்களையும், பஞ்சலக்கணங்களையும் பழு 

தறக் கற்றவர். இராமாயணக் கதையை நாடசமாகப் பாடினவர். 

சட்டுக்கவி ஒன்றிலே தம்மைக் ''சணிகொண்ட பஞ்சலக் கணமும் 

ராமாயணக் கடலையு முணர்ந்த புலவன்” என்பா. பின்னொரு சீட்டுக் 

கவியிலே 'இராமா யணக்கடலை நாடகஞ் செய்தவ னிலக்கண முண் 

ர்ந்த புலவன்--முத்தமிழ்க் காழியரு ஞசசைலக் கவிராசன்”” எனபர். 

இராமகாடகங் கேட்டற்குத் துணையாகவேண்டும் என்று 

பதித் ததருறெவல்லி?? என்னுஞ்சட்டுக்ககிகொண்டு
 மணலி முத்துக் 

இருஷ்ணமுதலியாரைக் கேட்டவர், பின்னர் அதனை ௮வர் முன் 

னிலையில் ௮ரங்கேற்றித் தக்க பரிசில்கள் பெற்றவர். பெற்ற பரிசில் 

வகைகளைக் :!கனந்தந்தான்”' என்னும் பாட்டி லுங் காட்டினவர். 

இராமகாடகமன்றிப் பலபல தனிரிலைச்செய்யுள்களும்; சீகா 

ழித்தலபுராணம், சகாழிக்கோவை முதலிய தொடர்நிலைச்செய்யுள் 

களும் பாடினவா. பாக்களெல்லாம் எதுகைஈயம், மோனைகயம் 

முதலிய ஈயமெல்லாம் ஈனகமைர் தவை. 

சீட்டூக்கவி. 

சித் இிதரு ஜெவல்லி புத் ததரு இறவல்லி 
தேவர்கள் வணங்கு வல் 

இல்லைசா யகவல்லி சவசாம வல்லியிரு 

திருவிழிச் கருணை யாலே 

சத்தியவா சகனென்று பூமண் டலா இபர்கள் 

தாமெக் கணுர் துதிக்குஞ் 

சசலபா ஷாநிபுண மணவிமுத் துக்கருஷ்ண 

ச.த.ரரீ வாழி கண்டாய் 

ஈத்துமலர் குவளைரான் மதிய£ செஞ்சாலி 

ரான்கருவி மழை மேகறீ 

peter ener WAGE பிள்ளைசா னன்னைநீ 

நான்சவிஞன் வழுதி நீகாண் 

சுத்தமுள ராமா யணந்தனைச் கொண்னெது 

சுமுகமது பெறவரு றேன்



௨0 தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

சொற்பொரு o Dé sata, சொல்லுவேன் சேட்கவே 
துணையாக வேண்டு நீயே, 

பரிசில்வகை. 
சனர்தர்தான் சனசாபி டேகர் தர்தான் 

களங்கமிலாச் கருப்பொருளை யழைத்துச் தந்தான் 

WOT ESE ST OT AP. GO wore sb sit oor 
... வாணிசிங்சா தனத்திருத்தி வரிசை தந்தான் 

இன $நதந்தா னிராமசை யெலர்க்குர் த்தான் 
எனையிராமா யணக்கவிஞ னெனப்பேர் தந்தான் 

அன தந்தான் மணலிமுத்துசக் இஷ்ண பூபன் 

அகர்தர்கா னிருமையினுஞ் சுகந்தர் தானே, 
தனிரிலைச்சேய்யுள். 

ஞானம் பெருமை சயம்கருணை யுண்மையபி 
மானம் பொறுமை வணசக்சமுயர்--தான முடன் 

ச.ற்குணமா சாரர் தகுகல்வி நீதிநெறி 
தழற்குணருக் இல்லென்றே சொல், 

சீகாழித்தலபுராணம். 
காசிபிர யாகைகயை இருச்சயிலங் சாளத்தி காஞ்சி தில்லை 
Pett Uy ரங்கழுக்குன் றஐராுணையிடை மரு துகுட மூக்கை யாறு. 

வாசமலி பழமலைவெண் காட வூர்வேத வனங்சோ டிச்சா 
ஒசைபெறு கோகரண மிவற்நினுமைர் தெழுத்தையினியுரைச்ச னன்றே, 

  

அருமரு ச். shat. 
  

இவளூர் பாண்டி மண்டலத்திலே தென்கரையிலுள்ள Bus 

செந்தூர். சமயம் சைவம். இவர் சுப்பிரமணியசுவாமி தொண்டர், 
சூடாமணிநிகண்டு, உரிச்சொனிகண்டு, கயாகரநிகண்டு, அகராதி 
நிகண்டு முதலிய நிகண்டுகளிலுள்ள ௮ருஞ்சொற்களைச் சேர்த்து 
ஒருசொற் பலபொருளாக நிறுத்தி அரும்பொருள்விளக்கம்.. என் 

கடட A hap 

னும் நிகண்டு செய்தவர். ௮ எழுதாது விருத்தமுடையது) 

தில்லைமன் நில் அரங்கேற்றியது. 

அரும்போருள்விளக்கநிகண்டு. 
௮சவலே யழைத்த லாட லான் றவா சிரிய முப்பேர் 
தீகவறி வுடனெழுச்சர் தெளிவுஞ்சற் குணமுஞ் சாற்றும் 
பகவதி யுமையே துர்க்கை தருமதே வசைப்பேர் பன்னும் 
முகவுமா ளிசைமு சட்பே மொள்ளுதல் காச்.இிச்கும் பேர். 

இதன்கண் அகவல், தகவு, பகவதி, முகவு என்னும் நானகு 

சொற்களுக்கும் பலபொருள்கள் கூறப்பட்டவரறுணர்க, 

 



அழகியரிற்றம்பலக்கவிராயர், ௨௧ 

அவிரோ Boers. 

இக். அ ருகசமயப்புலவர்களுள்ளே ஒருவர். திருதாத்றக் 

தா.தி எனப்படும் ௮ச்தாதிப்பிரபர் சஞ் செய்தவர். இதன்கண் வருங் 
கலிசளெல்லாங் கட்டளைக்கலித்துறை. சந்தச்சிறப்பும், சொற்கிறப் 

பும், பொருட்சிறப்புமுடைய து. 

திருநூற்றந்தாதி. 
புவ்கவன பூரணன் புத்தன் புராதனன் பூண்புனையாச் 
சங்கரன் சச்சரன் ருமரை யோனெனச்் தாவில்செங்கட் 
சில்கவன் பேரணைத் தீர்த்தனைத் திவினைத் தெவ்வெளலும்பேர் 
மங்கவன் றோவெள்ளை வாள்சகொண்ட வீரனை வாழ்ச்.துதே, 

  

அழகெசி ற் ) றம்பலக்கவிராயர். 

GQ) aren i பாண்டிமண்டலத்துச் இவகங்கசையைச் சேர்ந்த மிதி 
லைப்பட்டி. சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு இருநூறு வருடக் 

களுக்கு முன் என்பர். கட்டளைக்கலித்துறை பாடுதலில் வல்லவர், 
கட்டளைக்கலித் துறையிலே தளசிங்கமாலை என்னும் பிரபந்தஞ் 
செய்தவர். இத் தள9ங்கமாலை தளவாய் இரகுசாத சேதுபதியரசர் 
மேலது$ படிக்கப் படிக்க இனிமை பயப்பது. சேதுப௫ியரசரின் 
செல்வம், கல்வி, செயல் முதலிய சர்த்திப் பேறுகளைச் இறக்கக் 

கூறுவது. Seg Bure பவனிவரும்போது வீதியினின் று புலவர் 

பலவர் முூனனிலையிற் பாடியது என்பர். 

தளசிங்கமாலை. 
௧. தேனார் மொழிமட மாதர்சர் தானம்பொன் சேரும்சல்வி 

மேனா டவமுனைப் போர்செய் தவர்க்குண்டு கீணர்ச்குண்டோ 

வானா டரும்பணி ராமே சருக்குமுன் மண்டபஞ்செய் 

தானா விசய ரகுகாத சே.த் தளசல்சமே, 

  

2, எனதன்ம மாயினுச் தான்கற்ப சால மிருக்கவுன்போன் 
மனதி னினைர்த படி.செய்ய யார்க்கும் வரா துண்டாய் 
சனதன மாலணிப் புல்லாணிக் கோபுரம் சட்டுவித்,த 
தனத விசய ரகுராத சேது தளூல்கமே. 

i. ஞாயிறு போய்விழத் தில்கள்கர் தெய்திட ஈண்ணியசெவ் 
வாயன்ல் வீச்ப் புதனம்பு தூவல் வியாழன் 

வேயு௮ வெள்ளி வளைசோர சானுன்னை மேவுதற்குச்' 
தாய்சணி யாயின ளேரகு சா. தளடல்கமே, 

_



௨௨. தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

அண்டி ப்புலவர். 

இவரூர் தொண்டைமண்டலத்திலே செஞ்சியஞ் €னமயைச் 

சேர்ந்த ஊற்றங்கால். தந்தையார் பாவாடை வாத்தியார். ஆசிரிய 
விருத்தம் பாடுதலில் ௮திகம் பிரியமுடையவர். ஆசிரியவிருத்த 

யாப்பினாலே ஆசிரிய நிகண்டு என ஒரு நிகண்டும், ஈன்னூற் சூத் 

இரப் பொருளுணருமாறு நன் னூலாசிரிய விருத்தம் என ஒன்றுஞ் 

செய்தவர். ஈன்னூலாசிரிய கிருத்தம். உரையறி ஈன்னூல்! எனவும் 
படும், (எழுத்துடன் சொல்லெலு மிலக்கணம் வகுத் துரை மியம்பு 

மாசிரியத்தினால்-ஈன்் ஜூ லெனும்பெயர் விளங்கவே செய்தனன்” 
எனபார். 

ஆசிரியரிகண்டூ. 

மாசைமீ தகங்கனக மாடுபொரு ளஞுரைசொன்னம் 

மாழைகர்ப் பூரம் பொலம் 
வசுவேங்சை பூரியுடல் சாங்செயஞ் சுவணநிழல் 

மணிதயம் வெறுக்சை யீகை 
அசைதம னியநிதி நிதானர் தனம்பண்டம் 

5508 S55 wren. 
அராகம் விருத்திகூ ழிரணியம் பிசியேமம் 

ஆடச மனந்த மீழம் 
தேகம் காஞ்சனம் பீதகஞ் சந்திரம் 

செம் கொலரி சைத்தருத்தம் 
செர்தாது சாமீ கரத்தொடுக் சஞ்சாமி 

இரவியங் சார முடனே 
பேசுசாம் பூரதஞ் சாதரூ பம்பூதி 

பீலிகாணம் சல் யாணம் 
பெருகுபொனி னாமமொன் றொழியறுப தாம்பொற் 

பெருங்காசு காண மாமே, 

நன்னூலாசிரியவிருத்தம். 

செம்மையுங் கருமையும் பசுமையும் வெண்மையுர் 
இிண்மையு நுண்மை யுடனே 

சிறுமையும் பெருமையும் குறுமையு கெடுமையு£ 
தீமையுர் தூய்மையு மலால் 

வெம்மையும் குளிர்மையுங் கொடுமையும் கடுமையும் 
மேன்மையும் ஹேமையும் பின் 

மெய்ம்மையும் வறுமையும் பொய்மமையும் வன்மையும் 
'மென்மையு ஈன்மை யுஞ்சொல்



- ஆநத்தக்கூத்தர், ௨௩. 
ஐ.ம்மையும் பழமையும் பு துமையு மினிமையும் 

அணிமையு லைமையுஞ் சேர் 
ஆண்மையு மூம்மையு மொருமையும் பன்மையும் 

அறுமையு மிருமையு மிச்ச 
சைமமையும் கூர்மையும் கேண்மையுஞ் சேண்மையுங் 

சடிய வளமையு மிளமையுங் 
காணரிய முதுமையும் பண்புப் பகாப்பதங் 

சாட்டுமின் னனைய மாதே, 

இது ஈன்னூற் பதவியலிலே வரும் செம்மை சிறுமை!” என் 

DE சூத்திரத்தில் “இவற்றெதி ரின்னவும் பண்பிற் பகரநிலைப் 
பதமே” என்பதனலுரையாகும். 

  

ஆதிவராககவி. 
oa a ee 

(இவர் நாடு சோழகாடு. குலம் வேதியர் குலம், சமயம் சைவம். 
இவா் காதம்பரி என்னும் நால் செய்தவர். இந்தக் காதம்பரி பாண 

poorest 
கவி எனபவரும் ௮ வர் புதல்வருஞ் செய்த வடமொழிக் காதம்பரி 
யின் வழி.நால், இசன்கண் காந்தருவ கன்னிகையாகிய காதம்பரி 

என்பவளை ௮வர்திதேசராசனாகிய சந்திராபீடன் என்பவன் மணம் 
புணர்ந்த காதை விரித்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

பாயீரம். 
பாற்சடற் சென்ற பூசை பாலின்மே லாசை வைத்து 
மேற்கொள வரினு மெல்லா வெள்ளமும் கொள்ள வற்றோ 
பாற்சட லவனைய சாதம் பரிக்சடற் பரப்பி லாசை 
மேற்கொளு மென்ற னெஞ்சம் வேண்டுவ கொள்ளு மன்றே, 

  

YE DEER SST. 

(இவரூர் பாண்டிமண்டலத்திலே பொருகையாற்றங்கரையி 

லுள்ள வீரவசரால்லூர். சமயம் சைவம். பஞ்சலக்கணங்களுகங் கற்ற 

வர். சிவஸ்தல யாத்திரையிற் சென்று திருக்காளத்தியில் வ௫க்கும் 

போது தம்மொடு ஈண்பு பூண்ட பெரியோர் சிலர் கேள்விப்படி. 
இருக்காளத்திப்புராணஞ்செய்தவர்.'(காசிதனில்வாசமாயகிலேசன் 
பா.தம்பெற்றவர்.” பரிமளகவிராயர் என்னும் காமமுமுடையவர். 

திருக்காள த்திப்புராணம், 
விர்தரி யொன்றடக் வேதமொரு சான்சடக்குஞ் 
ஈட்தைதனி லைந்தடக்செ சிறுக.ரகத் தாறடக் 
வர்துகட லோரேமும் வயிற் உடக்ப் பொன்முகரி' 
முர்துதவத் தாற்கொணர்ர்த முனிகனடி. முடிபுனைவாம்.



௨௪ தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

ஆளவத்தார். 
இவருர் பாண்டி மண்டலத்துள்ள வீரைஈகர் என்றும், குலம் 

மாதவப்பட்டர் என்னும் முனிவர் குலம் என்றுக் கூறுவர். ஞான 

வாசிட்டம் என்னும் வேதாந்.த_நூல் செய்தவர். இந்த ஞானவாசிட் 

டம் வடமொழி ஞானவாசிட்டத்துக்கு வழிநூல்; பிறைசை அரு 

சைலசுவாமி இயற்றிய உரையுடைய து. 

ஞானவாசிட்டம். 
பெண்மை பாதியன் பெற்ற சளிற்றினை 
அண்மை தூர மறவகத் துன்னுவாம் 

திண்மை ஞானச் சிறப்பூயர் வாசிட்டம் 

உண்மை யாக வொருங்குரை செய்யவே. 

  

அுமுக தரவலர். 

இவளூர் யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர். குலம் சார்காத்து வேளா 
ளர் குலம். மரபு ஞானப்பிரகாசர் மாபு. தந்தையார் கந்தப்பிள்ளை. 

பிறர்.௪ வருடம் சாலிவாகன சகவருடம் ஆயிரத்தெழு நாற்று நாற் 

UFOS BEAL FW CT சித்திபானுவருடம், சமயம் சைவம், 

ஆச்சிரமம் நைட்டிகப்பிரமசரியம். கற்றுணர்ந்த பாஷைகள் செக் 

தமிழ், ௮ங்கிலம், சங்கதம். என்பன. கற்றுப் பூணபாண்டி த்தியம் 

பெற்றது செந்தமிழ். செந்தமிழில் வித் துவசிரோமணி சேனாதிராய 

முதலியாருக்கும், சரவணமுத்துப்புலவருக்கும் மாணவகர். நடரா. 
சையர், பொன்னம்பலபிள்ளை முதலியோர்க்கு ஆசிரியர். மற்றைய் 

மாணவகர்கள்போலக் கற்ற நூலளவிலமையாது மீட்டும் மீட்டும் 

நூல்களைத் தேடிக் கற்றவர். எப்பொருள் யார் யார்வாய்க் கேட்பி 

னும் ௮ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காணும் அறிவும் பெற்றவர். 

இலக்யெங்களிலும் வல்லவர். இலக்கணங்களிலும். வல்லலீர். 

நீதிதால்களிலும் வல்லவர். கியாயநூல்களிலும் வல்லவர், சைவ. 

சித்தாந்தசாத்திரங்களிலும் வல்லவர். சைவாகமங்களிலும் வல்லவர். 

ணீ்வாகமப் பெருமையைச் சாதித்துப் போதித்தலிலும் வல்லவர், 
கலைபயில்வோருள.ங்கொளக் கற்பிக்குஞ்செயலி.லும் வல்லவர், உல 
இயல்களைப் பலதலையின்றி உணர்தலிலும் வல்லவர். செந்தமிழ் 

நூல்களைத் திரு த்தியச்சிடுஞ்செயலிலும் வல்லவா. செந்தமிழ்வாக் 

இயெங்களைச் சறப்புறத் தொடுத்துவரையுஞ் செயலிலும் வல்லவர்.



ஆுமுகமாவலர். ௨௫ 

சைவப் பிரசங்கத்திலும் வல்லவர். புராணப் பிரசங்கத்திலும் வல்ல 
வர். கசட்டுகெறிகளை மறுத்தெழுதுல் கண்டனகங்களிலும் வல்லவர் 

செய்யுளியற்றுர் திறத்திலும் வல்லவர். 

கற்ற தனாலாய பயனாகுக் கடவுள்வழிபாடு எனப்படுஞ் சிவபூசா 
கைங்கரியத்திலுஞ் சிறந்தவர். சிவ£ீக்கையே மோக்கம் பயக்கவல் 
லது என்னுஞ் சர்தனைசொற் செயல்களிலுஞ் சிறந்தவர். தேவார 
திருவாசக பாராயணப்பற்றிலுஞ் சறர்தவர். செவடியார்வழிபாட் 
டிலுஞ் சிறந்தவர். சைவாசாரத்திலுஞ் சிறந்தவர், சகாசாரத்திலுஞ் 
சிறந்தவர். சவகாருண்ணியத்திலஞ் சிறந்தவர். அடைந்தோர்ப் 

புரக்கும் ௮ருளிலுஞ் சிறந்தவர். ஈன்றல்ல தன்றே மறக்து விடலி 
அஞ் சிறந்தவர். கேட்டார்ப் பிணிக்குக் தகையவாய்க் சேளாரும் 
வேட்ப மொழியும் வாக்குஈலத்திலுஞ் சிறந்தவர். அவையஞ்சி மெய் 

விதிரா ண்மையிலுஞ் சிறந்தவர். சவைகூட்டிப் போதித்துப் 

பொதுரஈன்மை புரிதலிலுஞ் சிறந்தவர். அன்பு, காண், ஒப்புரவு, 

கண்மணூட்டம், வாய்மை என்னும் ஐந்துர் தாங்க நிற்கும் நிலையி 

லுஞ் சிறந்தவர். 

மறைகணிந்தனை சைஷிந்தனை பொழறாமனமுடையவர். உறுதி 
ஈல்லறஞ்செய்பவர் தங்களோடு உறவுமுடையவர். நினைவில்வேரொரு 
கடவுளை வழிபடாகிலையுமுடையவர். சைவநிந்தைகளையும், சைவ 
நிந்தகர்களையும், புறச்சமயங்களையும், பிழைபட இயற்றும் நூலுரை 

களையும், வழுஙில்காட்டிக் கண்டித்து வெறுத்தொழிக்குஞ் செயலு 
முடையவர். ௮ருமையுடைய செயலாற்றும் பெருமையுமுடையவர், 

மானமும் பண்பும் மறவாநிலையுமுடையவர், புகழ், அதிகாரம், 
பொருள்வாவு முதலியனகருதி மனிதரைப்பாடுஞ்செயலிற் செல்லா 

விரதமுழமுடையவர். *₹தானமெவ் வகையுளுநர் தக்க வித்தியா-- 

தானமே சிறந்தது சாற்றுங் காலையே” எனச் சூதசங்கிதையாற் புக 
ழப்பட்ட வித்தியாதானப் பெருர்தருமமுமுடையவர். அன்ன 
கனம் முதலிய தருமமுமுடையவர், 

இவருடைய இலக்கியப்பயிற்கிவன்மையை இவரால் ௮ச்சிடப் 

பட்ட பரி?மலழகருரை, திருக்கோவையுரை, பாரதம், சேதுபுரா 
ணம், கந்தபுராணம் முதலிய இலக்கியங்கள் காட்டும். இலக்கணப் 
பயிற்சு வன்மையை இலக்சணச்சுருக்கம், ஈன்னாற் காண்டிகை, 
சேனாவரையம், பிரயோகவிவேகம், இலக்கணக்கொத்து முதலிய 
இலக்கணங்கள் காட்டும். நீதிநூல் நியாய.நூல்களின் வன்மையை. 
யுஞ், சைவசித்தாந்தசாத்திர வன்மையையும் பெரியபுராணசூசனங்



காட்டும். தருக்கசங்கிரகம், சைவசமழகெறியுசை முதலியனவுங் 
காட்டும். பரிசோதன வன்மையை அச்சிட்ட ரமூல்களெல்லாக் 
காட்டும். செர்தமிழ்வாக்யெத் தொடைவன்மையைத் திருவிளையா 
ட -ற்புரரணவசனம், பெரியபுராணவசனம் முதலியன காட்டும். கண் 
டன வன்மையைச் சண்டமாருதம்போற் சென்று தாக்கத் தலை 
குனிவிக்குஞ் சுப்பிரபோதம், போலியருட்பாமறுப்பு, மி த்தியாவாத 
நிரசனம் மு தலியன காட்டும். செய்யுளியற்றும் வன்மையை oy TT 
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லிச் சித்திவிராயகர் விருத்தம் முதலியன சாட்டும். 

  

வித்தியாதானப் பெருந்தருமச்செயலை இவராலே தாபிக்கப் 
பட்டு நடந்துவரும் வண்ணா்பண்ணைச் சைவப்பிரகாசவித்தியா 

சாலையும், சிதம்பர சைவப்பிரகாசவித்தியாசாலையும், பிறவும் காட் 
டும். இத்தருமசிர்தனையின் பெருமையைச் செந்தமிழ் நூலுணர்ச்சி 
யிலும் வித்தியாபிமானத்திலுஞ் சிறந்து இந்த வித்தியாசாலைகளு 
க்கு முறையே தலைவர்களாய் வந்து பரிபாலிக்கும் த. கைலாசப் 
பிள்ளை, ௪. பொன்னம்பலபிள்ளை என்னும் இருவர் செயலு் காட் 
டும். இவர் பெருமையையும் புகழையும் யாவரும் ௮றிவர், ௮வை 
தீமிழ்காடெக்குங் கிரிதீபம்போல நின்று நிலவுகின்றன. இன்னும் 

அவைகளை இவர் சரித்திரம் நோக்கியும் ௮றிச, இவர் இயற்றிய 
செய்யுள்களுள்ளே நல்லைக் கைலாசப்பிள்ளையார் மங்களவிருக் 
தத்தை இங்கே காட்டுதும். 

மங்களலிருத்தம். 

சீர்சொண்ட பரமவா னந்த9ற் சுகசொருப 
செசதிச திருமங்களம் 

தெய்லசர வணபவசண் முகவற்கு முன்வந்த 
திகழீச திருமங்களம் 

பேர்கொண்ட ச.துர்மறையின் முதலிலகு பிரணவப் 
பிரகாச இிருமலங்களம் 

பிறை நதலொ டயில்விழிசொள் வலவையெனு மரிலையித் 
பெருசேச திருமங்களம் 

ஊர்கொண்ட பரிதிமணி யெனவிலகு முதரமதில் 
ஒளிர்தேச இருமங்களம் 

ஒருவெண்ணெய் ஈல்லையமர் மெய்சண்ட தே?கெற 
குபதேச திருமங்களம் 

சார்கொண்ட ச.ரடதட சயமுகவ வல்குசக் 
rove திருமங்களம் — 

கருணேச ஈல்லையங் சைலாச புரிலாச 
சவினேறு கணராசனே,.



ஆுமுக ந ரவலர், ௨௭ 

இவரால் வ௪னரூபமாக எழுதப்பட்ட சிறிய பத்திரிகைகளும் 
பல. உதயதாரகை, இலக௫்கைநேசன் முதலிய பஞ்சகைகளிற் பக 

ரங்கஞ்செய்ச விஷயங்களும் பல. ௮வற்றுள்ளே சில கற்பவர்க்குத் 
இருத்தங்கொடுக்கும் வித்தியாவிடயங்கள். சில பலர்க்கும் பொது 
வான திருத்தங்களையும் ஈன்மைகளையும் பயக்கும் விடயங்கள், 
சல தம்முடைய விடயங்களுக்கு மாருய் எழுந்தவைகளைக் கண்டிக் 
கும் விடயங்கள். சில சைவகெறி நிறுவற்காரணமான விடயங்கள். 
சில பாசமய கண்டனங்கள். சில வாத விடயங்கள். ஒரு விடயங் 
காட்டுதும், 

கரையார்வழக்கு. 

உமாதேவியாரைச் இவபெருமான் பரதவர் மகளாகுக” எனச் 
சபித்ததன்றிக் கரையார் மகளாகுக எனச் சபித்திலர் எனவும், வலை 
ஞருக்குக் கரையார் என்னலும் பெயர் வலைவிசுபடலத்தும், பாரதத் 
அம் இல்லை எனவும் வித் துவகேசரி கூறினார். வலைஞருடைய பரி 

யாயநாமக்களுட் கரையாரும் ஒன்று என்பது இத்தேசத்தும் பிற 
தேசத்துங் கற்றோரும் மற்றோருமாயெ எல்லாரும் ௮றிவாராசவும் 

வித்துவகேசரி ஒருவர் அறியாதது ஆச்சரியம்! வலைவீசுபடலத்.தும் 
பாரதத்தும் வழங்காமையால் வலைஞரைக் கரையார் என வழங்கு 

வது கூடாது என்றவர், திருவிளையாடற்புராணத்தும் பாரதத்தும் 
வழங்காமையால் ௮ர்தணரைப் பிராமணர் எனவும், ௮ரசரைச் 
சத்திரியர் எனவும், புலையரைப் பறையர் எனவும், முருகக்கட 
வுளைச் சுப்பிரமணியர் எனவும், விசாயகக்கடவுளை விக்கனேசுவரர் 
எனவும், சிவனைப் பார்க்கர் எனவும், திருமாலை விட்டுணு எனவும் 
வழங்குவது கூடாது என்பாபோலும்! 

சாதிப் பெயர் தொழில்பற்றியல்லது இடம்பற்றி வாராது 
எனமுூர். வலைஞருக்குக் கடலர், கழியர், திமில், பஃறியர் என்பன 
யாதுபற்றி வந்த பெயர்? கூறுக, கரையார் என்பது கரையிலிருத் 

தில் காரணமாகப் போந்த பெயராதலால் வலைஞர் என்னும் ஒரு 
சாதியாரைமாத்திரஞ் சுட்டாது என்றவர் கழியர் என்பது கழியி 
லிருக்குங் கா.ரணம்பற்றிப் போர்த பெயர் என்பதும், கழி, சரை 
என்பன ஒருபொருட் சொற்கள் என்பதும், ௮ங்கனமாகவே சுழி 
யர்போலக் கரையாரும் வலைஞருக்குக் சாரணவிடுகுறியாயிற்று 
என்பதும் ௮றிர்துகொள்ளமாட்டாதது என்னையோ! கரையார்- 
வலைஞர் என்று உவின்சிலோ ௮கராதியிற் சொல்லப்பட்டதும், 
உலக௰ல் வழங்கப்பவேதும் நோக்கி அறிக,



௨0] தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

ரொமம் என்பது நெய்தற்றிணைக்குரிய கரைதுறை அடுத்தது 
என்மூர். ரெல்விளைநிலம் ராமம் என்பதீறியார் வேறு யாதறிவார்? 
சூடாமணிரிகண்டிலே பேசப்படாமையாற் கரையார் என்றொரு 
சாதியில்லை என்றார். சாதி என்பனவெல்லாஞ் சூடாமணிறிகண் 
டிலே பேசப்பட்டது என்பது தமக்குள் கருத்தன்மை சூடாமணி 

நிகண்டிலே பேசப்படாத புலையர் என்றொரு சாதி தாம் பேசிய 

வாற்றால் இனிது விளக்கினார். சாதிகள் எத்தளை? அவைகளுள் 

எந்தெந்தச் சாதி எந்தெந்த உற்பத்தியும், எந்தெந்தத் தொழிலு 
முடையது? அவைகளை அறிவிக்கும் நூல்கள் எவை? என் கடி 
தத்திற் சாணப்பட்ட சரையார் என்பது நிசண்டு முதலியவற்றில் 
இல்லாமையாற் கரையார் என்றொரு சாதி இல்லை என்றவர் என் 
கடிதத்திற் சாணப்பட்ட பறையர் என்பதும் நிகண்டு முதலிய 
வற்றில் இல்லாமையாற் பறையர் என்டுராரு சாதி இல்லை என்று 

கரையாதது என்னையோ? இஃதேன் கரையார்? கரைவார், 

உமாதேவியாரைச் பெருமான் வலைச்சயாகுக எனப் பணித் 
தீது தாம் wu sass வேதப்பொருளை விருப்பின்றிக் கேட்குங் 

குற்றத்தால் என்பது வலைவீசுபடலத்து விளங்கெடடப்பவும், வலை 

ஞர்சாதிக்குச் சிவபெருமான் கூறிய “£விரதமு மறனுமின்றி மீன்பி 
டிச் திழிஞராகும்” என்னலும் அடைமொழி தமத கடி.தத்திற்ரானே 

முன்னர் வெளிப்பட்டுக்கிடப்பவும் தாம் பின்னர் ௮வற்றை மறந்து 
உமாதேவியார் வலைச்சியாகப் பிறர் த திஷல் வலைஞர்குலம் ௨. யர்குலம் 

என்றவர் : சிவபெருமான் பறையர்வடிவங்கொண்டதனாற் பறையர் 
உயர்குலம்; வேடர்வடிவங்கொண்ட தனால் வேடர் உயர்குலம்; பன் றி 

வடி.வங்கொண்ட தனால் பன்றி உயர்குலம்; விட்டுணு மீன் மை, 
பன்றிவடி வங்கொண்ட தனால் மீன் ௮மை பன் றி உயர்குலம்! பன்றி 
வாய்ப்புகுவதனாற் wee? உயர்குலம் என்பார் போலும்! 

  

இடைக்காடர். 

| இவரூர் பாண்டி மண்டலத்திலே மதுரைமாகரகர்க்குக் இழக்கே 

இருக்கும் இடைக்காடு என்று இலர் கூறுவர். வேறுசிலர் மலை 

யாளத்.துள்ள இடைக்காடு என்பர். குலம் இடையர்குலம். சமயம் 
சைவம். காலம் கடைச்சங்க காலம். இவர் கபிலர் என்னும் புல 
வருக்கு. ஈண்பர். சத்தர்களுள்ளும் ஒருவர். வள்ளுவர் கவியைப் 

புகழ்ந்து (கடுகைத் அலைத்த” என்னுங் கவி பாடினவர், g/t) 

பொழுதை ௮ரசனாயெ குலசேகரபாண்டி.யன் *இலக்கணமும்



இரட்டைப்புலவர். ௨௯ 

இலக்கியமும் வரம்பு கண்டோன்”” எனக் கேட்டு அவன்மீது கவி 
பாடிச் சென்றவர். அரசன் கவியைக் கேளாது வாளாவிருந்த 

அவமானத்தை மதுரைக்கோயிலுட்புகுர்அு சொக்கா தசுவாமிக்கு 
முறையீடு செய்தவர். 

அதுகேட்ட சொக்கராதசுவாமி தேவிசமேதராய் மற்றைப் 
புலவர்களோடும் மதுரைக் கோயிலினின்றும் புறப்பட்டு வகைச் 
செய்கரையின் தென்பாலடைந்து விற்றிருத்தற்கும், பாண்டியன் 
வரது பணிந்து குறையிரந்து மீண்டழைத்துக்கொண்டுபோய் முன் 
போலக் கோயிலில் வீற்றிருக்கச்செய்தற்கும் சாரணமான பத்தியும் 
புலமையும்பெற்றவர். பின்னர் முன் பாடிய பாட்டுக் கேட்டுப் பாண் 
*.யனீர்த பரிசில்களும் பெற்றவர். பல தனிநிலைக்கவிகளும், அறு 
பதுவருட வெண்பா, ஊசிழுறி என்பவைகளும் பாடினவர். . 

ஊசிமுறி, 
மன் றலங் கோதை மலர்மிலைந் ௮௯ 
சென்று திரியுமிடை மகனே--சென்று 

மறியாட்டை யுண்ணாமை வன்கையால் அல்லே 

அறிவாயோ வண்ணுாக்கு மாறு, 

இரட்டைப்புலவர், 

இவரூர் சோழமண்டலத்துள்ள ஆமிலர் தறை என்பர், 
குலம் செங்குந்தர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் வரபதியாட் 
கொண்டார் என்லுஞ் சேரர்பதி காலம். இவர் இருவர், ஒருவர் 
மூடவா. மற்றவர் குருடர், முடவர் குருடர் முதுகிலிருந்து வழி 
காட்டுவர். குருடர் முடவரைச் சுமந்துதிரிவர். இருவரும் ஒருவர் 
போன்று தோன்றுதலால் இரட்டையர் எனப்பட்டார். இளஞ் 
சூரியர் முதுசூரியர் எனவும்படுவர். தெய்வத்திருவருளுமுடைய 
வர். கவிவகையெல்லாக் கசடறப் பாடுவர். 'பண்பாயகலம்பகத்தற் 
கிரட்டையா்”” என்னும் பாடற்புகழும் பெற்றவர். வாபதியாட்கொ 
ண்டார் என்னும் சேரர்பதியைப் பாடி. அவர் மதிப்பும் அடைந்தவர். 

சிவஸ்தல யாத்திசையிற் சென்று ௮ங்கம்கே வீற்றிருக்குங் 

கடவுளர்மீதும், பிரபுக்கள்மீதுங் கவிகள் பாடினவர். பரிசில்களும் 
பெற்றவர். முன்னீரடிகளையும் ஒருவர் பாடப் பின்னீரடிகளையும் 

மற்றவர் பாடி. முடிப்பர். பல தனிரிலைக்கவிகளுக்கும், தில்லைக்கலம் 
பகம், ஏகாம்பரராதருலா, ஆமாத்.தூர்க்கலம்பகம் முதலிய பிரபச் 

ca veh OT 

தங்களுக்கும் ஆக்கியோர் என ௮.றிஞா நோக்க நின்றவர்.



nO 

க, 

தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 
வேண்பா 

மூடர் முன்னே பாடன் மொழிந்தா லறிவரோ 
ஆடெடுத்த தென்புலியூ ரம்பலவா-..-அடசப்பொற் 
செந்திருப் போலணங்கைச் சிங்காரித் தென்னபயன் 
௮ர்.சகனே சாயகனா னால், 

இங்கே ௮ம்பலவா என்றவரையும் ஒருவர் கூற்று. மற்றைய gs 

மற்றவர் கூற்று, இது தங்கள் பாட்டுக்களைக் கேட்டுச் சம்மான்ஞ் 

செய்யாத ஒருவரைச் சுட்டியது. 

௨. 

4௪5, 

காவலரினும் பாவலரதிகர். 

காவல ரீசை கரு துங்காற் சாலலர்ச்குப் 
பாவலர் ஈல்கும் பரிசொவ்வா-.-பூவினிலை 
ஆகாப் பொருளை யபயனளிச் தான்புசழாம் 

ஏகர்ப் பொருஎளித்தேம் யாம், 

மலைவழி௩டத்தல். 

குன்றும் குழியும் குற வழிரடச்து 
சென்று இரிவதென்றுர் 2ராதோ.-ஒன்றுல் 
கொடாதானைகச் காவென்றுக் கோவென்றும் கூறின் 
இடாதோ ஈமக்ூவ் விடர். 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

புராதன மான சவிப்புல வீரிர்தப் புன்குரங்கு 
"மராமரம் விட்டிங்கு வர்ததென் னோலர்த காறுசொல்வேன் 
தீசாதல மன்னுச் தமிழ்மா றனையுர்தன் தம்பியையும் 
இராகவ னென்று மிலச்குவ னென்றும்வர் தெய்தியதே, 

இங்கே வர் தசென்னே என்றவசையும் ஒருவா் கூற்று, மற் 

றையது மற்றவர் கூற்று, இது பரிசில் கொடுக்க நின்ற பாண்டிய 
னைத் தடுக்க முயன்ற மந்திரியை நிந்இத்துக் கூறியது. 

தில்லைக்கலம்பகம். 

அம்பலக் கூத்த னாரூர் மாதவன் | 
இடைமரு தீச னீல்சோய் மலையினன் 

உழு ரெர்தை யூறன்மா ர்கரினன் 
எறும்பிமா மலையின னேடசத் துறைலோன் 
ஐயா றமாநத வமரர்சள் பெருமான் 

ஓ.ழ்றிறு ருறவோ னஸோமாம் புலியூர்ச் 
A ppv usa Pius a gw. 

இது வருக்கமோனைவர்ப் பாடிய நிலைமண்டிஐவாூரியப்பா.



இராமச்ச,த்தாகவிசாசர். ௩௧ 

ஏகாம்பரநாதருலா. 
துன்னு மொருசிலக்தி சோணாடுக் சாவிரியும் 
மன்னி யரசாள லைத்தவரார்-பன்னெரொள் 
தேடி யிருவர் திரியத் தெரியாமல் 
நீடு சுடர்வடிவாய கின் றவரார்--அடலென 
உங்காசஞ் செய்தே யுலகுண்ட மாயவனைச 
சம்காரஞ் செய்துபின்னுச் தர் தவரார்--பங்கயன்மால் 
SES சுடலை விபூதி தீரித்திருவர் 
ஆர்ச்த தலைமாலை யணிர்தவரார்--மாயம் திடளே 
ரா.ரா யணனுடலு சான்குமுக*னாருடலுங் 
கூராய சூலமிசைக் கொண்டவரார்-..-சேர 
எரிர்த பிறையெயிற்றோ னீரைர்து வாயும் 
பரந்து செழுங்குருதி பாய--நெரிர்தொருவன் 
மான்று கிடச்ச மலையான் மகளுடனே 

ஊன்று விரலொன் நுடையவரார். தோன் றியடல். 

இராமச்சந்திரகவிராசர். 

இவரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள இராசநல்லூர். பின்னர் 
வாசஞ்செய்த இடம் சென்னைமாரகரம். குலம் ராயகுலம். சமயம் 
சைவம். காலம் இற்றைக்கு ௮றுபது வருடங்களுக்கு முன் என்பர், 
இவர் பலபல தனிரிலைக்கவிகளுக்கும், ஈடுவெழுத்தலங்காரம், சத்த 
ue, சகவபங்க முதலிய சிலசில சித்திரகவிகளுக்கும், சகுந்தலை 
விலாசம், பாரதவிலாசம், தாருகவிலாசம் முதலியவைகளுக்கும் 
தச்ியோமாய் விளங்பெ புலவர். 

விருத்தம். 
வின மழைபொழிய வில்லம் வீழ 

அ௮கத்தடியாண் மெய்ர்சோவ வடிமை சாவ 
மாவீரம் போகுசென்று விதைகொண் டோட 

வழியிலே சடன்சாரர் மறித்துக் கொள்ளச் 
சாவோலை கொண்டொருல ரெதிரே செல்லத் 

தீள்ளவொண்ணா விருர் துவரச் சர்ப்பர் தீண்டக் 
கோவேச்த ருழுதுண்ட கடமை சேட்சச் 

குருச்சளோ தச்ணைகள் சொடுவென் ரூரே. 

மனிதரைப்பாடல். 
சல்லாத வொருவனைசான்/சற்றா யென்றேன் 

காடெறியு மவனைசா டாள்வா யென்றேன் 
பொல்லாத!வொருகனைசா னல்லா யென்றேன் 

போர்முகத்தை யறியானைப் புலியே ஜென்றேன்



2 தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

மல்லாரும் புயமென்றேன் சூம்பற், ரோளை 
வழங்காத கையனையான் வள்ள லென்றேன். . 

இல்லாது சொன்னேனுச் இல்லை யென்ஞன் 
யானுமென்றன் குற்றத்தா லேன் றேனே. 

நடூவேழுத்தலங்காரம், 
அத்திரம்வே லாவலய மிராரி யொன்றிற் 

சமைர்தபெயர் மூன்றினிடை யக்ச ரத்தான் 
மெத்தரடுச் குற்றுனைவர் தடைந்சே னிந்த 

விதனமகழர் றிடுமற்றை யெழுத்தோ ராறிற் 
பத்துடையா னைத்தடிந்து பெண்ணாச் செய்து 

பரிவினுகர் லோனிருதாள் பணிந்து போற்றுஞ் 
சித்தசனே தெளியசிங்கன் றலத்திற் ரோன்றுஞ் 

சீதாரா மப்ரபல தியாக வானே, 

இச்செய்யுளின் கருத்துக் கடனாலே நடுக்குற்று வந்தேன் 
இச்சு விதனம் ௮கற்றிடு என்பது. கடன் என்பது அத்திரம், 
வேலாவலயம், இராசி யொன்று என்பவைகளின் பரியாயராமங்க 
ளாயெ ககம், கடல், கன்னி என்பவற்றிலுள்ள ஈநடுவெழுத்து மூன் 
ING சோர்து வந்த பெயர். நடுவெழுத்து நீங்யெ மற்றை றெ. 

முத்துக்களாகியெ கம், கல், கனி என்பவைகளை முறையே சம் பத் 

துடையான் எனவும், சல் பெண்ணுச் செய்து எனவும், கனி பரிவி 
னுகர்வோன் எனவுங் கூட்டிப் பொருள் கொள்க, ககம் - அம்பு. கம். 
பத்துடையான் - தலை பத்துடைய இராவணன். ௮த்தஇிரம் என்ப 

தற்குப் பகழி என்னும் பரியாயகாமங் கொள்வாருமுளர், பழி பத் 
துடையான் என இயையாமையின் ௮து பொருந்தாது, 

கட்டளைக்கலித்துறை, 
இரவல னேயுனக் இல்லாத தென்ன விதயமென்ன 
பரவுண வேது சுவையற்ற தென்னசொழ் பான்மையென்ன 
தீரவுரை செய்திட வென்றா னதற்சொன்றுஞ் சாற்றிலன்யான் 
வரதிரு வேங்கட னாதாவென் ஹேன்பொன் வழற்னெனே. 

இங்கே திருவேங்கடராதா! என்னும் விளியிலே திரு என்பதை 
இல்லாதது என்ன? என்பதற்கும், வேம் என்பதை இதயம் என்ன? 
என்பதற்கும், கடன் என்பதை உணவு ஏது? என்பதற்கும், ர 
என்பதைச் சுவையற்றது என்ன? என்பதற்கும், தா என்பதைச் 
சொற்பான்மை என்ன? என்பதற்கும் விடையாக்கப் பொருள் 
கொள்க, 

 



இராமபாரதி. a. 

இராமசுவாமிப்பிள்ளை. 

  

இவளூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள. 'இசாமராதபுசம். பின்னர் 

வாசஞ்செய்த இடம் மதுரை மேலை மாசிவீதி, குலம் வேளாளர் 

குலம். சமயம் சைவம், சாலம் இற்றைக்குப் பதினைந்து வருடங்க 

ளுக்கு முன். இவர் திருவாவடுதுறையாதீனத்துச். சீடர். இலக்கிய 
இலக்கணங்களுஞ் சைவூத்தார்தசாத்திரங்களுவ் கற்றவர். காவல 
ர்க்கும் ஈண்பர். கம்பரர் தாதி, முல்லையந்தாதி,. திருவிளையாடற் 
பீராண முதற்காண்டம் என்பவற்றிற்கு உரைசெய்தவர். மதுரை 
மான்மியக் கூறும் ௮ட்டமிப்பிர தக்ணெம், பேருர்ப்புராணம் முத 
லியவைகளைப் ப௫ரங்கஞ்செய்தவர். 

அட்டமிப்பிர தக்கிணமான்மியம். 
மலர் சலை யுலகி னிலவிய வுயிர்சண் 

மருவிய பிறப்பினை பசன்று | 
பொலிவுறு முத்திக் கரைசெறி யுபாயப் : 

புணையினை யருளென வினவும் 
நல வரு ளூருவச் கயற்கணா யடக்கு 

ஈமதருட் குறிகுரு பூசை 
இலகுறச் செயலென் றிறையரு ஸிறைவன் . 

இணையடி தொழுதுவாழ்ர் இடலாம். 

இசாமபாரி. 

. அறஞ் செய விரும்பு முதலிய ஆசத்திசூடிச் சூத்திரங்களை 
ஈற்றில் வைத். துக்கொண்டு ஒவ்வொரு சூத்திர த்.துக்கும் உதாரண 
மாசப் புசாணகதைகளை எடுத்துக்காட்டி. நேரிசைவெண்பாவினால் 
ஒரு நூல் செய்தவர். அதன் பெயர் அத்திசூடிவெண்பா. இந் 
நூலிலே ஏறக்குறைய நா.று கதைகள் வரையில் உள. சிலசில கதை 

களோடும் இதனை ௮ச்சிட்டிருக்கன்றனர். 

- ஆத்திசூடிவேண்பா 
சஞ்சலூ ராழ்வார் கனன்முச்சா லிச்குளிருச் 

- தஞ்சாமற் சைஓநிலை யா.ச்னெர்பார்-.-சஞ்சமென்பார் 

புண்ணியமே மெய்த்துணையாம் புன்னைலன பூபதியே 
எண்ணி மனந்தடுமா Cpe. 

அரதத்தாசாரியர்கதை. 
. இவர் கஞ்ச னூரிலேவசிதத வைணவப்பிராமணருள்ே ளை ஒருவ 

சாசிய வாசுதேவர் என்பவருடைய புதல்வர். கஞ்சனாராம்வரர்



௭௪ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

எனவும்படுவர். இவர் இளம்பருவந் சொடங்க வைஷ்ணவசம 
யத்தை மறுததுரைத்துச் சைவசமயத்தைப் பாராட்டித் தெய்வம் 
சிவமே என வாதித்துவர்தவர். வாதித்துவருகாளிலே வைஷ்ண 

வர்கள் திரண்டு சாராயணபரத்துவம் பேச வாதஞ்செய்தனர். ௮ப் 
போது காய்ச்சிய இருப்புமுக்காலியின்மீதிருர் து சதுர்வேததாற்ப 
ரியம் முதலியவைகளைச் சொல்லித் தெய்வஞ் சவெமே என காட்டின 
வர். தெய்வஞ் Gatun என காட்டுதற்குக் கூறிய இருபத்திரண்டு 
ஏதுக்களையுடைய சுலோகம் ஐந்தும் சிவஞானமுனிவராலே மொழி 

பெயர்த்து ௮கவலாகப் பாடப்பட்டிருக்கன்றது. 

  

இசாமாநுசகவிராயர். 

இவளூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள இராமகாதபுரம். பின்னர் 

வாசஞ்செய்த இடம் சென்னைமாாகரம். காலம் ஏறக்குறைய இற் 

றைக்கு ௮றுபது வருடங்களுக்கு முன் என்பர். இவர் இராமநாத 

புரம் சோமசுந் தரம்பிள்ளைக்கு மாணவகர். வேதஇரிமுதலியார் முத 
லிே யார்க்கு "ஆசிரியர் என்பர், இராமாது௪ காண்டிகை எனலும் 

நன் ஜூலுரைக்கும் ஆரியர். ஈன்னூலிலே 1எகரவொகரமெப் 

Lyer onl”? என்றதை ஏசாரவோகாசமெய்புள்ளி?? என்று கொண்ட 

வர். *(மியாயிக'? என்புழி மியா இக என்பதினிடையே யகரம் 

வந்தது கூறினவர். பார்த்தசார இபாமாலை, திருவேங்கடவறுபூ இ 

ஆதிய பிரபத்தங்களுக்கும், சில தனிஈலைக்கவிகளுக்கும் ஆக்கியோர். 

வேண்டா. 
அவனிக்குத் த்ைத யரந்தஞா னத்தோன் 
ஈலமிக்ச ராலமு ஈல்குற்றோன்--எவனவனே 
சங்கரா சாரியன் றன் ருள்வழுத்தி னாயின் வழு 
௮௧]ரா சார்பின்வழி யான். 

இரேவணட த்தர். 

இகர் வாசஸ்தானம் சிதம்பரம். குலம் வேளாளர்குலம். ௪ம 
ய&ீ சைவம். காலம் இற்றைக்கு இருழாற்றுசாற்பது வருடங்க 

ளுக்கு முன். இவர் பிங்கலம், திவாகரம் முதலிய நிகண்டுகளை 

gr rine go நோக்கி ஒருசொற் பல்பொருள்கள் பலவற்றைத் இரட்டி 

அகராதிக்ரெமமாச நாட்டி ஒரு நிகண்டு செய்தவர். ௮.தன் பெயர் 

அகராதிரிசண்டு. அதன் யாப்புச் சூத்திரயாப்பு. அ.துவன்றிச்



இளங்கோவடிகள். ௩டு 

சிவஞான தீபம், பட்டீச்சுரப்பராணம் முதிலியவைகளையுஞ் செய்த 
வர் எனபர், 

அகராதிரிகண்டூ, 
அ௮ரனென் பதுவே சங்கர னாகும் 
௮ம்பிசை யென்ப துமையவள் பெயரே 
அயனே லேச னாமென நுவல்வர். 

சிவஞானதீபம், 
படைக்கலங்கள் கொலைத்தொழில்கள் பலசெய் தாலும் 

பாவவிதம் படைக்கலத்சை மேவி டாகாம் 
படைக்கலங்சொண் டவன்பா னின்றாற் யோலப் 

பரனருளின் வசமாடுப் பணிசெய் வோர்கள் 
துடைத்தியவர் மலத்தினையெத் தொழில்செய் தாலுர் 

துச்சசுகப் பவச்சடலிற் ரறோயா ரென்றும் 
அடைக்கலமா யாண்டடூவன் பாத £ழல் 

௮டைந்இவ ரெப்பதமும் பொருர்தி டாரே. 

இளங்கோவடிகள். 
it attain 

  

இவர் ஈகர் மலைமண்டலத்துள்ள வஞ்சிமாரஈகர், குலம் ௮.சர் 
குலம். சமயம் ஆருகதம், நிலை துறவறம், காலம் கடைச்சங்க 
காலம். இவர் முத்தமிழ்த்துறையின் முறைபோகிய ஐர் உத்தமப். 
புலவர். இயல், இசை, cra என்னும் முத்தமிழும் விரவிவருது 
லால் ;இயலிசைரசாடகத் தொடாநிலைச்செய்யுள்”” எனவும், உரைப் 
பாட்டும் இசைப்பாட்டும் இடையிடை விரவிவருதலால் (கரை 
யிடையிட்ட பாட்டுடைச்செய்யுள்”” எனவும் பெயர்பெற்ற சிலப் 

-பதிகாரம் என்னும் இலக்கயெஞ் செய்தவர். சிலப்பதிகாரம் பஞ்ச 
லக்கியங்களுள் ஒன்று, 

சிலப்பதிகாரத்திலே கோவலன் கண்ணக் என்னும் இருவர் 
சரிதங்களோடு புகார், மதுரை, வஞ்சி என்னும் பிரதானஈகரிகளின் 
வளங்களையும், முடியுடைவேந்தர் மூவர்பெருமைகளையும், மாநட 
சொமுக்கங்களையும், ௮றநெறிவழக்கங்களையும் ௮கவல் முதீலிய 
பனுவல்களால் விரிவுபடக்கூறுவர். தொல்காப்பியப் புறத்திணையிய 
லில் வரும் பிண்டமேயபெருஞ்சோற்றுநிலையும்---வென்றோர்விள்க் 
(pa தோற்றோர்தேய்வும்--குன்றாச்சிறப்பிற் கொற்றவள்ளையும்' 
என்பது மூதலிய வஞ்சித்துறைகளைக் காட்டுக்காதையிலே “Oar 
டைகிலைவஞ்சியு்கொற்றவஞ்சியும்--வென்றோர்விள ங்யெலியன்பெ 

ருவஞ்சியும்--பின்ராச்றப்பிற்பெருஞ்சோற்.௮ுவஞ்சியும்'? என்பது



௩௬ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

முதலியவாக வழிமொழிந்து காட்டுவர். சொற்பொருள்களுச் தொ 
டைஈடைகளுக் கற்பவர்க்கு இனிமைபயக்குமாறு யாத்து வைப்பர், 
இதன் ௮ருமை பெருமைகளெல்லாம் அடியார்க்குநல்லார் இயற் 
றிய உரைசோக் அறிதற்பாலன. 

... சிலப்பதிகாரம். 
பெரியவனை மாயவனைப் பேருலக மெல்லாம் 
வீரிசமல வு் இயுடை விண்ணவனைக் சண்ணுச் 
திருவடியும் சையும் சனிவாயுஞ் செய்ய 
கரியவனைக் சாணாத கண்ணென்ன கண்ணே 

சண்ணிமைத்துச் சாண்பார்சம் கண்ணென்ன சண்ணே, 

வரக்தருகாதை, 
a8. பிறர்மனை. யஞ்சுமின் பிழையுயி ரோம்புமின் , 

௮றமனை சாமி னல்லவை கடிமின் 

கள்ளும் களவுல் காமமும் பொய்யும் 
வெள்ளைச் கோட்டியும் விரசனி லொழிமின் 
திளமையுஞ் செல்வமு.மியாக்கையு நிலையா. 

௨௦௦. உளகாள் வரையா தொல்லுவ தொழியாது 

..... செல்லுக் தேஎத்துச் குறுதுணை தேடுமின் 
| மல்லன்மா ஞாலத்து வாழ்வீ ரீம்சென், 

பிழையுயிர் - இறக்கும் உயிர். அல்லவை - பாவம். கடி.மின் - 

நீக்குங்கள். வெள்ளைக்கோட்டி - மூடர்சவை. .விரகு - உபாயம். 
1 உளகாள் வரையாஅ - உள்ளநாள்களை வீழ்காளாகத்தள்ளாது. ஒல் 

அவ - Qu gre gi தேஎத்துக்கு - இடத்சுக்கு. 

இளம்பூரணர். 

| இவர் பஞ்சலக்கணப்பயி ற்சியிலும், பழைய இலக்கயெப்பயிற் 
Bud gyi பரிபூரணர். தொல்காப்பியப் பொருளுணர்ச்சிக்கு (pa Bus 
EIT OMT. அதற்கு முதற்கண் உரைசெய்தவர். ௮.தனால் உரையா 
சிரியர் என்று சேனாவரையராலும் பிறராலும் வழங்கப்பட்டவர். 
சேனாவரையர் ஈச்சினார்க்கினியர் முதலிய பின்னுரைகாரர் யாவரும் 
தம்முரையைப் பெரிதும் ௮துசரிக்ககின்ற புலமையாளர். களவியாக்' 

கம் என்பதற்குக்*ளெவிகள்பொருண்மேலாமாறுணர்த்தினமையிற் 
இள்வியாக்கம்,எலும்பெயர்த்து?? என்பர், சொல். என்பதற்கு எழு 
தீதொடுபுணர்க்துபொருள நிவிக்கும் ஒசை” என்பர். மேற்கோளாக 
அகத்தியம், ' செயிற்றியம், பன்னிருபடலம், காக்கைபாடினி௰ம்



o SH $C gar. ௬௪ 

முதலிய பழைய இலக்கணங்களையும், ஈற்றிணை, குறுர்தொகை, 
நாலடி.யார், கலித்தொகை, 'இருக்குறள் முதலிய பழைய இலக்கியங் 
களையும் எடுத்துக்காட்டுவர். இவருரை இளம்பூரணம் எனப்படும், 

சேயிற்றியம். 
உடனிவை தோன்று மிடமியா தெனினே 
முடவர் செல்லுஞ் செலவின் சண்ணும் 
மடலோர் சொல்லுஞ் சொல்லின் கண்ணும் 

கவற்டி பெரிதுற் நிசைப்போர் சண்ணும் 
பிதற்றிச் கூறும் பித்தர் சண்ணும் 
குழவி கூறு மழலைக் சண்ணும் 
மெலியோன் கூறும் வலியின் கண்ணும் 
வலியோன் கூறு மெலியின் சண்ணும் 

ஒல்லார் மஇச்கும் வனப்பின் கண்ணும் 
கல்லார் கூறும் சல்விக் கண்ணும் 
பெண்பிரி தன்மை யலியின் சண்ணும் 
ஆண்பிரி பெண்மைப் பேடி கண்ணும் 
களியின் சண்ணும் சாவாலி சண்ணும் 
தெளிவிலா ரொழுகும் சடவுஎர் கண்ணும் 
அறியார் கூறுர் தமிழின் கண்ணும் 
காரிகை யறியாக் காமுகர் சண்ணும் 
கூனர் கண்ணும் குறளர் கண்ணும் 

ஊமர் சண்ணுஞ் செவிடர் கண்ணும் 
ஆன்ற மரபி னின்னுழி யெல்லாம் 
தோன்று மென்ப growls HR னோசே. 

இது மெய்ப்பாட்டி.யலிற் கூறப்பட்ட ஈகை, அழுகை, இளி 
வரல் முதலிய எண்வகைச் சுவைகளுள் ஈகை என்னுஞ் சுவைதோ 
ன்றுமிடம் இவை எனக் கூறியது. 

பன்னிருபடலம். 

ஆன்ற சிறப்பி னறம்பொரு ளின்பமென 
pagans psu gos wah pa 
அறனு மின்பமு மசலா தாடப் 
புமனெனப் பலெது பொருள்குறித் தன்றே, 

உதீசத்தேவர். 

'இவரூர் தொண்டைமண்டலத் திற் பையூர்க்கேரட்டத்.து ஆச 

ணிநெடுக் துறை. ஆற்பாகை, சமயம் ஆருகதம். இவர் பெளத் தமத 
த்தை மறுத்துளரச்குங் கருத்துடையவர்,. திருக்கலம்பகம் எனப்



௩௮ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

படும் பிரபச்தஞ் செய்தவர். இக்கலம்பகத்திலே ஆருகதமதவிடயங் 
களையும் POST BRS கூறுவர். 

திருக்கலம்பகம், 
விது வெவ்வினை விட்டாற் பெறுவது வீடுலர்.து 
படு௮.து பேரின்ப வெள்ளமென் ரூலென்றன் பாவிசெஞ்சே 
கெடுவது தான்றனச் சாவதெண் ணாதுசெட் டேன்பரமன் 
வடுல Bors fs செல்லா தொதும்கு மனையசத்தே. 

  

உமாபதிசிவாசாரியர். 
கனவனின் 

இவருடைய வாசஸ். தானஞ் சிதம்பரத்தைச்சேர்ர்த கொற்ற 
வன்குடி. இவர் தில்லைமூவாயிசவருள் ஒருவர். சிவபத்தியிற் சிறக் த 

வர். ஒருகாள் ஈடேசர்பூசையும் முடி.த்.துக்கொண்டு வெளியில்வச்.து 
சிவிகையேறி விருதுகளோடுஞ்செல்லும் வீதியிலே பிச்சைநோக்கப் 
புக்க கடவூர் மறைஞானசம்பந்தர் கண்டு :பட்டகட்டையிற் பகற் 
குருடேகுதல் பாரீர்” என்றதுகேட்டுச் சிவிகைவிட்டிறங்கி ௮வமை 
அடைந்து வழிபட்டு ௮தன்பொருள் வினவி அறிந்தவர். பின்னர்ப் 
பின்னிலைநின்று பரிபக்குவதசையும்பெற்றுச் சிவஞானபோதம் முத 

லிய சித்தார் தசாத்திரங்களையும் ௮வர்பாற் கேட்டுத் தெளிக் தவர். 
மார்கழிமாசக் கொடியேற்றத்திருவிழா ஒன்றிலே ஏறாதுகின்ற கொ 
டியை '*ஒளிச்குமிருளுக்கும்” என்னுங் கவிபாடி. ஏறச்செய் தவர். 

்“எழஞ்சிரு நாறெடுத்சவாயிரம்--வாமுசற்சகன மருவாநிற்ப-- 
பொற்பொதுமலிந்த வற்பு தனானி-- ஆரும்விழலிழ் பொற்றேராலயத் 
இலே” மாயாவாதி, ஐக்யெவாதி முதலிய சமயவாதிகளைத் 'தர்க்க 
வாதஞ்செய்து வெற்றிபெற்று வாதவிடயங்களைச் சங்கற்பநிராகர 

ணம் என்னும் ,நாலாகநின்று கிலவச்செய்தவர். ஈடேசப்பெருமான் 
விடுத்த (அடியார்க்கெளியன்'” என்னுஞ் சட்டுக்கவிபெற்றுப் பெற் 
முன்சாம்பாலுக்கு முத்திகொடுத்தவர். ௮ச்செயலிற் சிலர்கொ 
ன்ட ஐயப்பாடுநீங்குமாறு முள்ளிச்செடிக்கும் முத்திகொடுத் தவர். 

கோயிற்புராணம், திருத்தொண்டர்புராணசாரம், சேக்கழார்புரா 
ணம், சிவப்பிரகாசம், கொடிக்கவி, இருவருட்பயன் முதலிய வேறு 
பீரபந் தங்களுஞ் செய் தவர். வடமொழியிற் பெளட்கராகமவிருத்தி 

யுஞ் செய்தவர் என்பர். 
கோடிக்கவி. 

ஒளிக்கு மிருளுச்கு மொன்றே யிடமொன்று மேலிடிலொன் 

சொளிக்கு மெனினு மிருஎட ரர.தள் ஞயிர்ச்சுயிராய்த்



-எல்லப்பதாவலர். ௩௯ 

தெளிக்கு மறிவு இசழ்ர்துள தேனுர் திரிமலத்தே 
குளிக்கு முயிரருள் கூடும் படிகொடி சட்டினனே, 

சீட்டூக்கவி. 
அடியார்்ச் கெளியன்சிழ் றம்பலவன் சொற்றங் 
குடியார்ச் செழுதியகைச சீட்டுப்--படியின் மிசை 
பெத்றான்சாம் பானுக்குப் பேதமறத் தீச்சைசெய்து 
முத்தி சொடுச்ச முறை, 

கோயிற்புராணம். 

சேட்டிக் கயம்காட்டுர் தரண்மாக்கட் டயமூட்டிப் 
போராட்டிப் புறங்காட்டிப் போம்காட்டிற் புலால்சமழும் 
நீராட்டிச குர்மாட்டி நகிசழ்சாட்டிற் புகழ்சாட்டும் 
Currie சீராட்டும் பிள்ளையார் சழல்போ தறி, 

  

உருத் திரங்கண்ணனார். 

  

இவரைக் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் என்பர். இவர் 

சங்கப்புலவகுள ஒருவர். பத் துப்பாட்டுட் பெரும்பாணாற்றுப் 

படை,பட்டினப்பாலை என்னும் இருபாட்டும் இயற்றினவர். பெரும் 

பாணாற்றுப்படை பரிசில்பெறவிரும்பிய பாணன் ஒருவனைப் பரிசில் 

பெற்ருன் ஒருவன் தொண்டைமானிளக்திரையனிடத்தே ஆற்றப் 
படுத்தியகாகப் பாடியது. இளந்திரையன் கொடையையும், war 
ஞட்டுவளத்தையும் விரித்துக் கூறுவது, பட்டினப்பாலை கரிகாற் 
சோழனையுங் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தையும், காவேரியாறு முதலிய 
வற்றையும் வியந்து கூறுவது. கரிகாற்சோழன் பதினாறுாறாயிரம் 

பொன் பரிசிலீர்து பட்டினப்பாலையைக்கொண்டான் என்பர், இத 
னைக் கலிங்கத்துப்பாணிகாரரும் எடுத்.துக் கூறுவர். 

கலிங்கத்துப்பரணி, 
தீத்து நீர்வரால் குருமி வென்றதுர் 

தீழுவு செர்தமிழ்ப் பரிரில் வாணர்பொன் 
பத்தொடாறுநூ ராயி ரம்பெறப் 

பண்டு பட்டினப் பாலை சொண்டதும். 

  

எல்லப்பசாவலர். 

  

இவர் திவ்வியகவி சைவ எல்லப்பகாவலர் எனவும்படுவர், 
இவரூர் சோழமண்டலத்திலே திருவெண்கா ட்டருகிலுள்ள இராதா 
நல்லூர் என்பர், குலம் வேளாளர்குலம், சமயம் சைவம், கரலம்



௯0 தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம், 

மணவாளகதாசர்காலம்.என்பர், இவர் தருமபுரவாதீனத்தைச் சார் 
ந்.து பலகலைகளுல் கற்றவர். செளக்தரியலகரிக்கு இவரியற்றியவுரை 
பினாலே இவர், தொல்காப்பியம், ஈன் னூல், தண்டியலங்காரம் முத 
லிய இலக்கணங்களையும், தேவாரம், திருவாசகம், சிவஞானசித்தி 

யார் முதலிய ரநால்களையுங் கற்றவர் என்பது புலப்படுகின்றது. 
இவர் இயற்றிய பிரபந்தங்கள் .௮ருணைக்கலம்பகம், ௮ருணாசலபுரா 
ணம், செவ வந். இப்புராணம், திருவெண்ச £ட்டுப்புராணம், திருவிரிஞ் 
சைப்புராணம், தீர் தீதசரிப்புராணம், கிருச்செங்காட்டங்குடிப்புரா 

ணம் முதலியன, 
அருணைக்கலம்பகம், 

சைவத்தின் மேற்சம யம்வே றிலையதிற் சார்சிலமாஈ 
தெய்வத்தின் மேற்றெய்வ மில்லெனு நான்மறைச் செம்பொருள்வாய் 
மைவைத்த சீர்த்திருச் தேவார முர்திரு வாசசமும் 

உய்வைத் தரச்செய்த நால்வர்பொற் ரளெம் மூயிர்த்துணையே. 

அம்மானை. 
நா.ரா யணனறியா நாதரரு ணேசருக்கு 
வாரார் சலைகலைமெய் மாதங்க மம்மானை 

வாரார் சலைசலைமெய் மாதங்க மாமாயின். 

ஆராயும் சாலெடுப்ப தையமன் ரோ வம்மானை 
அன்னமறி யாரெடுப்ப தையமோ வம்மானை, 

மாதங்கம் என்பது முப்பொருட் சிம்லடை. கிலைமாதங்கம் 

எனக்கூட்டி. வில்லுப் பெரிய பொன்மலை என்றும், கலைமாதக்கம் 

எனக்கூட்டி உடை யாளைத்தோல் எனவும், மெய் மாதங்கம் எனக் 
கூட்டி அங்கம் மாது பாதியான அங்கம் எனவும் பொருள்கொள்க. 

ஐயம் - பிச்சை, சந்தேகம். ௮ன்னம் - சோறு, அன்னப்பறவை. 

அருணாசலபுராணம். 
ஒருமானைக் கரத்தினில்வைத் தொருமானைச் சரத்தினில்கைத் துலச மேழும் 
தருமானை யிடத்தினில்வைச் சருள்வானைப் பவளநெடுஞ் சயிலம் போல 
ஒருமானை முசத்தானை யளித்தானைப் பெருமானை மழ வேறும் 
பெருமானை யருண௫ரிப் பெம்மானை யடி.பணிர்து பிறவி இர்வாம். 

சேவ்வக்திப்புராணம். 

உழுநரிக் கணல்சஞ்ச் குதவு மொண்பொருள் 
SCPE gs Gras டியக எஞ்சியம் 
தழலினுக் இச்சன மான சட்டசம் : 

எழிலுறப் புனையினு மிருப்ப..சல்லவே, ... 
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ஐயனாரிதனார். ௪௧ 

வ ரம்பையர். 

  

இவளூர் யாழ்ப்பாணத்து மாதகல். குலம் வேதியாகுலம். 
சமயம் சைவம், காலம் இற்றைக்கு ஒரு வருடத்துக்கு முன். இலக் 

கண இலக்யெக் கற்றவர். இத்தாந்தசாத்திரமுர் தெரிந்தவர். சோதி 
டத்திலுஞ் சென்றவர். பிரசங்கஞ் செய்தலிலும் செய்யுள் செய்தலி 
௮ம் வல்லவர். வடமொழி நீதிசாரத்தைத் தமிழில் மொழிபெயாத் 
அச் செய்யுணடையிற் செய்தவர். சேதுபுராணத்தை வாக்கியடடை 
யில் ஆக்கினவர். பல தனிநிலைக்கவிகளும் பாடினவர். 

நீதிசாரம். 

இர்தநூ றன்னைச் கற்பா னெவனவன் நன்மை$மை 

மூர்துசெய் இடவ செய்யத் தகாசன முறைமை தானும் 

நந்தலி லறம்போ திக்கு ஈன்மையு முள்ள வாறே 

இந்தையி லுணர வல்லா னென்றனர் ௮டநூற் செல்வர், 

ஐயடி.கள்காடவர்கோன். 

இவரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள காஞ்சிபுரம். குலம் 

பல்லவமன்னவர்குலம். சமயம் சைவம். இவர் பெரியபுசாணத்திற் 

சொல்லப்பட்ட பெரியர்களுள் ஒருவர். ௮ரசியலைவிட்டுச் சிவஸ் தல 

யாத்திரையிற் சென்றவர். சென்ற தலங்கள் ஒவ்வொன்றையுக் 
அதித்து ஒவ்வொரு வெண்பாப் பாடினவர். அர்த வெண்பாக்கள் 

க்ஷேத்திர த திருவெண்பா என்று பதினொசாக் இருமுறையிற் சேர்க் 

கப்பட்டி ருக்கின்றன. 

க்ஷேத்திர த்திருவேண்டா. 
ஒடுஇின் ற நீர்மை யொழிதலுமே யுற்றாருங் 
கோடுகின்றார் மூப்புங் குறுகிற்று--நாடுஇன் ற 

ஈல்லச்சிற் றம்பலமே ஈண்ணாமு னன்னெஞ்சே 
இல்லைசசிற் றம்பலமே சேர், 

  

ஐயனாரிதனார். 

இவர் மலைமண்டலமன்னர்களாயெ சேரர்குலத்திற் Onis 

வர். சைவ வழிபாடுடையவர். தொல்காப்பியர் முதலிய பன்னிரு 
புலவருஞ் செய்த பன்னிருபடலம் என்னலும் புறப்பொருளிலக்கணம்.



௮௨ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

நன்கு தெரிர்தவர். புறப்பொருளுக்கு இலக்கணமும் இலக்கியமு 
மாய்கின்று பயன்பமோறு புறப்பொருளவெண்பாமாலை என்னும் 

நூல் செய்தவர். இந்நூல் பன்னிருபடலத்அக்கு' aif orev; இதற் 

கோர் உரையும் உண்டு, இவ்வுசை மாகறலூர்த் தேவகாயகர் செய் 

தது எனபர். 

வேண்பாமாலை. 

ஒன்றி லிரண்டாயந்து மூன் றடக்கி சான் இனால் 

பென்று சளங்கொண்ட வேல்வேர்தே--சென்றுலாப 

ஆழ்கடல்சூழ் வையகத்து ளைர்துவென் ரூ.றசத்தி 
ஏழ்கடிச் இன்புத் நிரு, 

ஒன்று ஞானம். இரண்டு காரணகாரியங்கள். மூன்று ஈட்பு, 
பகை, உதாசீனம். கான்கு யானை, தேர், குதிரை, காலாள். ஐந்து 
மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி, அறு ஈட்பு, பகை, செல்லுகை, 
இருக்கை, பிரிக்கை, கூட்டுகை என்னுங்குணங்கள். ஏழு வேட்டை, 
கடுமொழி, தண்டம், சூது, கள்ளுண்டல், பொருளீட்டல், காமம் 
என்பன. இவவெண்பா குறிப்புப்பொருட்கு உசாரணமாக நன் 
னூல்விருத்தியுரையிலும் வருகின் ற.து. 

  

ஒட்டககூத்தர். 

இவரூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள மலரி எனனுஜார் எனறும், 
தலம் கைக்கோளர்குலம் என்றும், சமயம் சைவம் என்றும் கூறு 

வர். இவர் வாணிதேவியின் ௮ருளடைஈ்த ஒரு வரகவி, வாணி தாசர் 

என்னும் பெயருமுடையவர். கோவையும், உலாவும், அக்தாதியும் 
பாடுஞ் சிறப்புகோக்கிக் கோவையுலாவந்தாதிக்கொட்டக்கூத்தன்?? 
எனப் புகழ்வுற்றவர், பல தனிரில்ச் செய்யுள்களுக்கும், இசாமா 
யணத்தின் உத்தரகாண்டம், விக்கிரமசோழனுலா, தக்கயாகப் 
பரணி, ஈட்டியெழுப௮ முதலிய பிரபந்தங்களுக்கும் ஆக்கியோர் 
என. 9 Desi காக்குற்றவர். குலோத்துங்கசோழன் கோவையும் 
arr gre என்பாருமுளர். 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

அடுங் சடைமணி நகாவசை யாம லூலமெல்லாம் 
நீடும் குடையிற் றரித்த பிரானென்று நித்தரலம் 

பாடும் கவிப்பெரு மானொட்டக் கூத்தன் பதாம்புயத்தைச 
சூல் குலோத்துவ்ச சோழனென் தேயெனைச் சொல்லுவே. .



ஓளவையார். ௫௮௩. 

.. ஒட்டக்கூத்தர் துதிகூறக் கருதித் “தரித்தபிரான்” என்பது 
வரையிற் பாடிவருதலைக் குலோத்துங்கசோழன் கண்டு ஆசிரியர் 

தன்னைத் அதித்தல் தகுதியன்றெனத் தடுத்து எஞ்சிய பாகத்தைத் 
தானே பாடி. அவர்க்கே துதியாக இதனை முடித்தான் என்பர். 

அரியேனுநகாமம். 

ஆரே யெனுமொன்று சொல்லத் தொடங்கு மவ்விடத்துன் 

பேரே வருமென்ன பேறுபெற் ழேன்பெரு சான்மறையின் 
வேரே மிதிலையின் மின்னுட னேலெய்ய. சானடைந்த 
காபே கடல்கொழுந் தசசிலை வாங்கிய காகுத்தனே:. 

குலோத்துங்கசோழன்காவை. 
கணைச்கோவை யேசொரிர் தன்றிலங் காபுரம் சாயரவின் 
இணைச்சோவை யீர்த சடாக்சகளி றேயெழு பார்க்குமொரு 
துணைக்சோலைச் கோழிச் குலோத்துங்க சோழனைச்சொல்கின் றவைர் 
இணைசக்சோலை பாட வடிதொறும் காக்கின் சேவடியே. 

அரவு 5 என்றது அந்தனை. இணைக்கோ - இரண்டுகண்கள். 
ia கர் 

ஒளவையார். 

  

(இவர் பெருகாவலருடன் பிறந்தவர் என்பர். பெற்ராருண்டி 

மறந்தவர். பாணரகத்தில் வளர்ந்தவர். சவபரத் துவர் தெளிந் தவர். 
வ கவித்துவம் அமைந்தவர். இலெளூகம் வைதிகம் இரண்ட: 
தெரிந்தவர். மனம், மொழி, மெய் எனும் மூன்றும் சிறந்தவர். 

௮றம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் ரான்கும் அறிந்தவர், 
தமிழ்நாடெங்குச் திரிந்தவர், கோவலூரிலும் புல்வேளூரிலும் பல 
காள் இருந்தவர். பலாமீதுங் கவிபாடிப் பரிசு பெற்றவர். தினைத் 
துணை நன்றியையும் பனைத்துணையா மனத்தில் வைத்தவர். பரிசு 

கொடுத்தவர் சிறியராயிலும் என்! வறியராயிலும் என்! ௮வரைப் 
பெரியராக மதித்துப் பாடினவர், பரிசு சிறிதாயினும் என்! ௮.தனை 
யும் பெரிதா மதித்துப் பாடினவர். பரிச கொடுத்தலிலும் பாட்ழிக் 
கேட்டலிலும் பராமுகஞ் செய்தாரையும், பாடலருமை அறியா 
மூடரையும் வெறுத்துப் பாடினவர், 

உலயெலை நோக்கிக் *6காலையி லொன்றாவர் கடும்பகலி லொன 
ருவர்--மாலையி லொன்றுவர் மனிதமெலாம்” எனவும்; மதியாதார் 
முற்றம் மதித்தொருகாற் சென்று--மிதியாமை Sanh Qu pun” என 

வும், 1நட்புட் தயையுங் சொடையும் பிறவிக் குணம்” எனவும்,



HH தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

மனைவி “ஏறுமாரு யிருப்பாளே யாமாயிற்--கூறாமற் சந்நியாசங 
கொள்”? எனவும், பொய்வழச்காடத் துணைபுரியும் புரட்டரைச் 
சுட்டி 'வெல்லாவழக்கை விலைபேசி வெல்லுவிக்கும்--வல்லாளன் 

சுற்றம்போன் மாண்டு? கைக்கூலி வாங்இக் காலறுவான் றன்கிளை 
யும்--எச்சமறுமென்றா லறும்”” எனவும், கவிகளைத் தாமா உணரும் 
வலியின் றிப் பிறர் புகழக் கேட்டுத் தாழும் அறிந் தவர்போன்று 

கேட்பாருக்கு'விரக ரிருவர் புகழ்ச் திடவே வேண்டும்--விரனிறைய 
மோதிரங்கள் வேண்டும்'* எனவும் பாடினவர். 

கோவலூரில் இருந்தபோஅ பாரி என்னுஞ் சிற்றரசன் செய்து 
வைத்த ஈன்றிமறப்பது ஈன்றன்று என்று நினைத்து அங்கவை சங 

கவை என்னும் அவன்புத்திரிகள் இருவரையும் அரிதின் முயன்.று 

தெய்வீகன் என்னும் ௮ரசனுக்கு விவாகஞ் செய்வித்தவர். gar 

விவாகத்துக்கு வேண்டும் பொருள்களெல்லாம் ஆண்டு வரும்படி. 

கவிபாடி. வருவித்தவர். பெண்ணையாறு நெய்யும். பாலுமாய்ப்பெருகி 

வரவும் பாடினவர். புல்வேளூர்ப் பூதன்கொடுத்த புளித்த மோரை 
யும் புகழ்ச்து பாடினவர். வழியில் உணவு கிடையாது வாடியபோது 

தனக்கென வைத்திருக்த தண்ணீரடுபுற்கையை உண்ணீருண்ணீர் 
என்றுபசரித்தீர்ச ஆட்டிடையனாகிய அசதி என்பவன் நன்றியை 
யும் வியந்து கோவை ஒன்று பாடினவர். 

| பாட்டுரைக்கும்போ.து கேட்டு மகழ்தலைவிட்டுப் பட்டுநூற் 

சிலையைப் பார்த்துக்கொண்டு பராக்காயிருந்த சோழராசனை நோக் 
கப் பட்தொற்சீலை நாலுமாதத்திற் இழிந்துபோகும் என்றுங் இழி 
யாதென் பாட்டு” என்றும் பாடினவர், கவிகளைக் கேட்டறியாத 
௮.ரசஜனொருவன் செவிகளைச் சுட்டிப் பாட்டு முரையும் பயிலாதன 
விரண்--டோட்டைச் செவியு முள?” என்றும் பாடினவர். ஒரு 
வீட்டிலே உணவு கொடுத்த மனைவியையும், மறுத்த கணவனையு 
நோக்கப் பிரமனை வெறுத்தும் பாடினவர். பாடல் விரும்பிய மூடர் 

சிலரை கோக்கு :: நம்மை எங்கனம் பாடுவேன். அ௮விச்சுவையல்ல.ஐு 
திழ்ச்சுவை தெருளீர்! உடீர் உண்ணீர்! கொடீர்! கொள்ளீர்!” 
என மறுத்தும் பாடினவர். 

நரலடிவெண்பாவாகஇய காலடியாரிலும், இரண்டடிவெண்பா 
வாகிய வள்ளுவர்குறளிலும் வைத்திருக்குஞ் சொல்லருமை நோக் 
இப் ''பழகுதமிழ்ச்--சொல்லருமை காலிரண்டில்'” எனவும், பாடும் 

பயிற்சி நோக்கச் (செந்தமிமும் நாப்பழக்கம்” எனவும், வெண்பா 
இயற்றும் ௮ருமை கோக்கிப் புலவர்க்கு வெண்பாப்புலி”” எனவும்,



ஓளவையார். ௮(இ 

வண்ணச்செய்யுள் விரைந்து பாட முடியாமை கோக்க அசுகவி 

வல்லவர்க்கு 9 வண்ணம்புலி?' எனவும், புலவர் சிலவர் செருக்கை 
கோக்கிக் *கற்றதுகைம்மண்ணளவு சகல்லாதுலகளவு வெறும் பந்த 

யங் கூறவேண்டாம் புலவீர்'”? எனவும் பாடினவர், ௮வைக்கஞ்சா 

மல் உரைக்கும் அருமை நேோரக்கு வார்த்தைசொலின் நாருயிரத் 
தொருவன்” எனவும் பாடினவர், 

ஆத்திசூடி, கொன்றைவெக்தன், வாக்குண்டாம், ஈல்வழி (த 

லிய நீதி.நால்களும், பர் தனந்தாதி, ஞானக்குறள் முதலிய வேறு 

அ£ல்களுஞ் செய்தவர். 

அறம்போருளின்பம்வீடூ, 
ஈ.தலறர் சவினைவிட் டீட்டல்பொரு ளெஞ்ஞான்றும் 

காதலிருவர் கருத் தொருமித்--தாதரவு 
பட்டதே யின்பம் பரனைஙினைம் இம்மூன்றும் 

விட்டதே பேரின்ப வீடு, 

பெண்ணையாறு கேய்பால்பேருகியது. 
முத்தெறியும் பெண்ணை முதுநீ ரதுதவிர்ந்து 
தத் திய நெய்பா றலைப்பெய்து--குத் இச 

செருமலைதெய் வீசன் றிருச்சோவ லூர்க்கு 
வருமளவுசொண்டோடி வா. 

பாரத பாயிரகாரரும் பெண்ணையாற்று வருணனையிலே இத 

னைச் சுட்டி அவ்வை பாடலுக்கு நறுநெய் பால் பெருகி பருந் தமி 

இநிவினாற் சிறந்து”? என்பர். 

பூதன்கொடுத்த புளித்தமோர். 
வரகரிசிச் சோறும் ௮ழுதுணங்காய் வாட்டும் 

மூரமுரென வேபுளித்த மோரும்--திரமுடனே 
புல்வேளூர்ப் பூதன் புகழ்ச் துபரிர் இிட்டசோ 

றெல்லா வுலகும் பெறும், 

அசதிக்கோவை. 
௪, ஆய்ப்பாடி யாயர்தம் மைவே லசதி யணிவரையிற் 

கோப்பா மிவளெழிற் கொங்கைக்குத் தோற்றிபச் கோடிரண்டுஞ் 

ப்பாய்ப் பரணியதாய்ச் சிமிழாய்ச் சன்ன Cur Proms 

கர்ப்பாய்ச் சரவளை யாய்ப்பல்லச் காஇச் கழிந்த. துவே. 

௨. ௮லைகொண்ட Capers தைவே லசதி யணிவ்ரைமேல் 

நிலைகொண்ட மங்கைதன் சொல்கைச்குத் தோற்றிள நீரினங்சள் 

குலையுண் டிடியுண் டடன்கையி Co 6 pein குட்டுமுண்டு 

'விலைடுண் டடியுண்டு சண்ணீர் ததும்பவும் வெட்டுண்டதே,



ய்து தமிழ்ப்பூலவர்சரி தீ திரம். 

௮ சதிக்கோவையைப்பற்றிச் சிவஞானமுனிவரும் சேர்மேசர் 
வெண்பாவிலே :பன்னுமச திரன்றிபாராட்டிக் கோவைழால்--செ 
ன்னாளே யெளவைமூன்பு சோமேசா? என்ருர். 

பிரமனைவேறுத்துப்பாடி யது. 

௮ற்றதலை போக வருததலை சான்னையும் 

பத்றித் இருப் பநியேனோ-ஏத்.தன் 
. மரமனையா ஸுக்கிர்த மானை வகுத்த 

.. பிரமனையான் காணப் பெறின், : 
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ஆஷி 

இஃகரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள காஞ்சிபுரம். குலம் ஆதி 

சைவவேதியர் குலம். காலம். அச்தகக்கவிவீரராகவமுதலியார் கா 
லம் என்பர், இவர் குமாகோட்டத்தருச்சகர். குமாவேளருள் பெற் 
றவர். வடமொழி, தென்மொழி என்னும் இருமொழியுங் கற்றவர். 
வேதவேதாங்கங்களும், வேதாந்தசித்தாந்தங்களும், சைவாகமங்க 
ளும், சமயசாத்திரங்களும், இலக்கணலக்கியங்களும் மயக்கற உண 
ர்ச்தவர். ரவின்றோர்க்கினிமையும், ஈன்மொழிபுணர்த் தலும், ஈவை 
யின்மையும் ௮மையக் கவிபாடல் வல்ல ௮ருட்புலமையாளர். காக்த 
புராணத்துச் சங்கரசங்கிதையிற் சிவரகசியகண்டத்து வரும் சம் 
பவகாண்டம் முதலிய காண்டங்கள் ஆறையும் மொழிபெயர்த்துப் 
பெருங்காப்பிய கடைதழுவ விருக்சுயாப்பில் யாத்துக் கத்தபுரா 
ணம் என நின்று நிலவவைத்தவர், 

இப்புராணத்திற் பத்துப்பாட்டுச் சிந்தாமணி முதலிய பண் 
டைத் தமிழ்நாற் சொற்களும், உலமானம் முதலியவைகளும் வரு 
கின்றன. தொல்காப்பியம் முதலிய இலக்கணங்களாற் பெறப்படும் 
அகப்பொருள் புறப்பொருட்டுறைகளும், மடக்குச் சிலேடை முத 
லிய ௮லக்காரல்களும் வருன்றன. வேதாந்த சித்தாந்தப் பொருள் 

களம் வருகின்றன. உலோகாயதம், பெளத்தம் முதலிய சமயசாத் 
Bru பொருள்களும் வருகின்றன. 

ட ஐயிருவட்டம், ஆடுறுப9, தட்டை, குளிர், தழலை முதலியன 

பத்.தப்பாட்டுச் சொற்கள். பாற்றியக்கமுரீழலுமாமெனப்பாட” 

“Sear sof மூப்பகல கெஞ்சமருணீங்க--ஈண்டுஅம் னரைக்குமரி 
யெய்தி யினிதாட” என்பன *பருந்து மதனிழலும் பாட்டுமெழா 
லம்?” 1 திருநீர்க்குமரியாட்--மூப்பொழியுமென்றான்?? ' எனவும்
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இர் தாமணிப்பொருள். “சாற்றமுர் தோற்றமும்” என்பது முதலி 
யன அசப்பொருளிலக்கணப் பொருள்கள், *அடலையி னலத்தைவீ 
ட்டி” என்பது மு தலியன மடக்கு. ** அளவின்மிக்குறு பாணிபெற்ற. 
தீற்கவையரிதோ”” என்பது முதலியன சிலேடை. (மேலுளபொரு 
ஞூர் தத். தம்விளைவதும்'” என்பத முதலியன வேசார்தப்பொருள். 
:பல்லுயிர்க்கருளைப்பூ க த்துப் பவகெறிகாய்த்திட்டு” என்பது முத 
லியன இத்தார்தப்பொருள். *ஈன்னலமாதரை ஈண்ணுமின்பமே 
யுன்னருமுத்தி” ₹அண்டொர்பேரின்பமுண்டென்ப ச ,தளையாரறி 
ந்தார்” என்பன முதலியன உலோகாயதமதப்பொருள். “கர்தமொ 
டுயிர்பசிங்கணபங்கம்”” **கர்தமற்றிறந்திடன்முத்தி'” என்பது முத 
லியன .பெளத்தமதப்பொருள். 

இவையன்றிப் பலவித கதைகளும் வருகின்றன. இதனைக் 
கிரமமாக ௮ன்போடும் படிப்பவர் கேட்பவர் குமரவேள் பத்தியை 
யும், விரும்பிய வசசித்தியையும், பாமுத்தியையும் பெறுவர் என்பது 
அறிஞர் ௮ங்கோரம். 

கந்தபுராணம். 

௪. அடலையினலசத்தை வீட்டி யரும்பெற லாக்சஞ் ரந்த 

அடலையி லுணர்வின் ராகு மவுணர்கோன் ரானை முற்றும் 

அடலையி னெடுவே லண்ண லழலெழ விழித்த லோடும் 

அடலையி லுருவா யண்டச் தொல்லுரு வழித்த மன்னோ, 

இஃது அடிமுதன் மடக்கு. ௮டலை - வெற்றியை. இன் நல 
தீதை - இனிய சுகத்தினை. ௮டலையில் - ௮டற்கண்ணும். அடல் 
அயில் - வலிய கூரிய. ௮.டலை - சாம்பர், 

௨. சல்லகல் குடைர்த செவ்வேற் கர்தனோர் தருவதாக 
வல்லியர் இரியை ஞான வல்லியின் களையாய்ச் சூழப் 
பல்லுயிர்ச் கருளைப் பூத்துப் பவரெறி சாய்த்திட் டன்பர் 

எல்லவர் தமக்கு முத்தி யிருங்கனி யுதவு மென்றும், 

பல்௮யிர்க்கு அருளைப் பூத்து என்றது அறிவுச், தொழிலும், 
வலியுங், குணமுமின்றி ௮ணுத்துவம் பூண்டு ஆணவமலம் என்னும் 
இருளிற்டெர்து தமொறி இடகுழக்கும் பல்வகையுயிர்க்கும் குரூ 
டர்க்குக் சோல் கொடுத்தல்போலத் தனுகரணாஇகளைச் கொடுத்து. 
௮வ்விருளினின்றும் வெளிவருமாறு ௮ருள்புரியச் கருதிய இச் 
சையை. இவ்வருள் காப்தோன்றற்குக் காரணமாக பூப்போன்று 
நிற்றலிற் பூ என உருவகெ்சுப்பட்டத. இதனாற் கேவஸிலையிலே



௪௮ _ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

உபகரித்தல் கூறினார். கேவலமாவது உளதாச் தன்மையாகிய தனி 

நிலை. *கேவலந்தன் லுண்மை:: என்பது சித்தியார். 

பவநெறி என்றது ஆணவமாூய அவ்விருளினின்றும் நீக்கி 
௮வவுயிர்களுக்குத் தனுகரணாதிகளைக் கொடுத்து மயக்கம் நீக்கு 
தற்கு இயன்ற வழியாகிய பிறவிவ(நியை. இ.து பூவினின்றுந் தோ 
ன்றிய காய்போலப் பயன்படமனோக்கிக் காயென உருவ௫க்கப்பட் 
டது. இதனாற் சகலநிலையிலே உபகரித்தல் கூறினார். சகலமாவது 

கலைமுதலியவற்றொடு கூடிய கிலை, 

௮ன்பர் என்றது பாசநீக்கமுஞ் சிவத் துவப்பேறும் அடைந்து 

சுத்தநதிலையாளராகய அய. சாவன்பினசை. சுத்தமாவ.ஐ மலம் நீங்யெ 
Gir we Zu, 

கச்சியப்பமுனிவர். 

இகளூர் தொண்டைமண்டலகத்துள்ள தணிகைத்திருப்பதி. 
குலம் வேளாளர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு நூற் 

றுப்பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன் என்பர். இவர் திருவாவடு 

துறையாதின ௪டர். சிவஞானமுனிவர்க்குத் தலைமாணவகர். கந்தப் 
பையர் முதலியோர்க்கு ஆசிரியர். இலக்கணலக்கயெங்களும் தருக்க 
முஞ் சித்தாந்தசாத்திரமுங் கற்றவர், தணிகைப்புராணம், திரு 
வானைக்காப்புராணம், பேரூர்ப்புமாணம், பூவாஞூர்ப்புராணம், விநா 

யசபுசாணம், தணிகையாந்றுப்படை, வண்டுவிடுதூது முதலிய பிர 
பந் தங்கள் செய்தவர். 

தணிகைப்புசாணம், சவக௫க்தாமணி என்னும் ஆருகதநாலைப் 
பேரிலக்யெமாகக் கொண்டாடுவார் தன்மையை நோக்கச் சீவகூர் 
தாமணிக்கு மேலதாசவும், ௮ரிதுணர்தற்பாலதாகவும் ஐராய்ந்தெ 
ண்ணிச்செய்தது என்பர். அ௮ரிதுணர்தற்காரணமாகப் பத்துப்பா 
ட்டி, எட்டுத்தொகை, பதினெண்$€ம்க்கணக்கு, சவகசிர் தாமணி, 
சிலப்பதிகாரம் முதலிய இலக்கெயங்களிற் பிரயோ$த்திருக்கும் ௮௬ 

ஞ்சொற்களையும், பொருள்களையும், வருணனைவகைகளையும், தொல் 
கர்ப்பியம் முதலிய இலக்கணங்களில் வரும் அரிய விதிகளையும், 

௮கப்பொருள் புறப்பொருட்டுறைகளையும் இடையிடை கோத்து 

யாத்தது. கவெஞானித்தியார், சிவப்பிரகாசம் முதலியன கூறும் 
பதிபசுபாசலக்கணங்களையும், சிவதருமோத்தரங் கூறும் பாமதரு 
மங்களையும், கந்தபுசாணங்கூறுங் கதைகளையும் சுருக்கி ௮டக்கயெது.
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இரட்டுதல், கலித்தல், இறைகொளல், குடந்தம், வெறுத்தல், 

குரும்பி முதலியன பத்துப்பாட்டுச் சொற்கள். வருடைமான், கண் 
பொதிபாளை, வளகு முதலியன கலித்தொகைச் சொற்கள். வரு 

புனல், வல்லரண், இருநீர், விளையுள் முதலியன திருக்குறட் சொற் 
கள். இளகுகாழகில், கொம்மைகொட்டல், இலப்புரைகிளை த்தல் 

முதலியன சவேகூந்தாமணிச்சொற்கள். **வளகுமேய்ந்து சேவகங் 
கொளுமான் மதமொழுக்கும்” என்பது முதலியன கலித்தொகைப் 

பொருள். *(பல்சமுவேர் தலைக்கும் படர்கொலைக்குறும்பு”” முதலி 

யன திருக்குறட்பொருள். ஆப்பி, தேத்தடை, குன்றியலுத்தொடர் 

என்பன முதலியன தொல்காப்பியத்தரியவிதிகளமைந்தன. களவுப் 
படலக் கட்டளைக்கலித் துறைகள் ௮கப்பொருட்டுறைகள், (குடை 

ரசாட்கொளல் வாணாட்கொளல்” முதலியன புறப்பொருட்டுறைகள். 
நந்தியுபதேசம் பதிபசுபாசலக்கணம். அகத்தியனருள் பெறுபடலம் 

வெதருமோத்தரம். £பரிபூரணராமப்படலம் கந்தபுராணகதை. இவ 
வாறு வருவனவற்றையும் மற்றையவைகளையும் அங்கங்கு கோக்கு 

அறிக. இதனைப்பற்றிச் செந்தமிழ் முதலாந்தொகுதியிலும் எழுதி 
னாம். ஆங்கு காண்க. 

தணிகைப்புராணம், 

இளகு காழூற் சந்தனப் பொதும்பரெவ் விடனும். 
வளகு மேய்ர்துசே வகங்சொளு மான்மத மொழுக்கும் 

குளகு தேரிய: வருடைமான் குப்புறு மடுக்கத் 

தள௫இ னோபொட் டி. ரட்மொ லளைதொறும் குரால்கள். 

_.. :இளகுதல் - தழைத்தல். காழ் - வைரம். வளகு - ஒருசெடி, 
சேவகங்கொளுமான் - யானை. சேவகம் - யானை தயிலிடம்,. ஒழுக் 

கும்- சொரியும். குளகு - விலல்குண்ணும் இல். தேருதல் - yoru 
தல். வருடைமான் - மலையாடு, குப்புறல் - கடத்தல். அடுக்கம் - 

பக்கமலை, அளகு - பெடை, இசட்டுதல் - மாறியொலிப்பித்தல், 
மால - கூகை, 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

குன்றிய லுத்தொடர் வல்லின முன்பின் கு.றுசநித்பித் 
குன்றுவ துள்ள வளவையி னின்னொடு கோற்ரொடியைச் 
Ga dp Sresa னாதியர் ஈன்கு குறிக்கனுமெல் | 
குன்றவர் வண்குலம் குன்றுவ புன்சொற் கொழுர்செழுமே, 

- குன்றியலுத்தொடர்-குற்றியலுகரத்தொடர். வல்லினம் முன் 
பின் குறுக நிற்றல் - செக்குக்கணை என்பதிற்போல வல்லொற்று 

எ



௫௦ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

முன்னும் பின்னும் ௮து குறுக நிற்றல், உள்ள அளவையிற் குன்று 

வன - குற்றுகரம் தனக்குள்ள ௮ரைமாத்திரையிற் குறைந்து கான் 
மாத்திரையாவது. இது தொல்காப்பிய விதி. குன்றிற$ர் தவன் - 

இந்திரன். புன்சொல் - பழிமொழி, 

கடிகைமுத்துப்புலவர். 
  

இகரூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள எட்டயபுரம். சமயம் 
சைவம். காலம் இற்றைக்கு இருநூறு வருடங்கட்கு முன் என்பர். 

இவா திருக்கு, மடக்குச், சி2லடை முதலியன அமைத்துக் கவி 

பாசிவதில் வல்லவர். கவியின் மாத்திரமோ! வார்த்தைகளிலுஞ் 
சிலேடை வழங்குவர். மனைவியின் இவசத்துக்கு ௮ரிசி வாங்கிக் 

கொண்டு வருதலைக் கண்டார் ஒருவர் யாது புலவீர! என்றபோது 
தலைவிதியின்வசம் எனவும், தலைவியின் திவசம் எனவும் பொருள் 
படுமாறு 1தலைவிதிவசம்”” என்றவர் என்பர். ஒருகவியிலே சந்து 
(தூது) போன அன்னம் சும்மா வரிற் சண்டை மூளும் எனவும், 
ச் தனக்குழம்பு விலையின்றி வரிற் பூசிக்கொள்ளலாம் எனவும் 

பொருள்பமமோறு சந்தனஞ் சும்மா வரிற் பூசலாம்'” என்றவர், 

பல தனிநிலைக்கவிகளுக்கும், ey த்திரவிலாசம், காமரசமஞ்சரி 

முதலிய பிரபந்தங்களுக்கும் ஆக்கயோர். சமுத்திரவிலாசம் மடக் 
குஞ் சிலேடையும் மல்க்தஅ. கழிக்கரைப்புலம்பல் என்லும் ௮கப் 

பொருட்டுறை ஒன்றேயுடையது. கழீக்கரைப்புலம்பலாவது தலைவி 
விருப்பமிகுதியினாற் கழிக்கரைக்கணுள்ள பலபொருள்களையும் விழி 
த்துப் புலம்புதல். இவர் AS sepa Cm பல எட்டயபுரத் தலைவரா 
யிருந்த வேங்கடேச எட்டப்பபூபதி ே மமலன. 

சமுத்திரவிலாசம். 

உள்ள திருக்சை சாணீரே யுறங்கா திருக்சை காணீரே 
தசைச் கடலைப் பொருமலையே யொழியேன்விரகப் பொருமலையே 

சள்ள ரூதாங் குவளைகளே sygua Sb STAG வளைகளே 
சரையிற் படராத் துப்பீரே கலச்ததுடலத்துப் மீே 

௮ள்ள வளையுல் சஸிக்கரையே யழைப்பார். மாதர்களிக் கரையே 
ஆறு வகுப்புச் சாற்ழேனே யாழிபுடைப்புச் காத்றேனே 

வெள்ள மூரும் பானத்தே விரும்பா இருர்தேன் பானத்தே. 
வெக்க டேசு ரெட்டனையே மேவத் தடுக்கு மெட்டனையே, 

திருக்கைகாள் - இருக்கைமீன்களே! உறங்காது இருக்கை. 
பொரும். லை - பொருெற இரை. பொருமல் - துயர். கசம்



தாங்கு - கையிற்றாங்கிய. அப்பிரே - பவளமே, பீர் - பசலை, களி- 
சேறு, இக்கரை - மன்மதன்ரை. கால் தேன் - காலையுடைய வண்டு, 
புடைப்புக்கு - அடிக்கு. பால் ஈத்து - வெள்ளிய சங்கு, பானம்: 
பருகுவது. எட்டனை - எட்டு ௮ுன்னை, 

தனிரிலை, 

இருச் தலரி சலையடக்குங் இளுலைமரு தப்பசெய சிங்க மென்னைப் 
பொருச்சலரி தாயிருர்தாற் பூச்தானஞ் செய்யானோ போர்வே ளையா 

௮ருர்தலரி குள்ையலரி மானலரி பூ௮லரி மாதர் சழ்பால் 

இருக்தலரி வாராமுன் னிரவிதனின் மதியம்வர்தா லென்செய் வாளே. 

திருக்தலர்- பகைவர், இகல்- போர். ௮ரிது- அரியது, பூத் 
தான ௮ஞ்சு - பஞ்சபாணம். இகுளை - தோழி, அலா - பழிமொ ழி. 

அலரி, பூவல் - சிவப்பு. ரி, அலரி - சூரியன், இரவு இதனின். 

இ. பிரகேளிகை. ௮லரி ஏழு தொனித்தல் ௮றிக. 

நான்கமாவாசை. 

கலச்சமா வாசைவெட்ச மறியாதா வென்னமதி கவலை தன்னை 
விலச்சமா வாசைவலச் குழலைமுடி யென் றதையும் வெறுத்தாள் விட்ட 
இலச்கமா வாசையென் வோதியென்ன துயரகற்றா தினை நீபோய்த் 
துலக்கமா வாசைமட்டும் சாம்செயாச யேனென்று சொலச்சொன் னாளே. 

கலக்கமா - கலக்கந்தானா? ஆசை - விருப்பு. விலக்கு ௮மா. 
அமா -அம்மா. வா. சைவலம்- பாசி. இலக்கம் மா - இலக்காகிய. 

வண்டு, ௮சு - ருற்றம். ஐயென - விரைந்து. 

ணை லவா க்காக 

கணபதிப்பிள்ளை. 

  

Bags யாழ்ப்பாணத் துள்ள புலோலி. குலம் வேளாளர் 

குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைச்குப் பதினைந்து வருடங்க 

CHES (por, இவர் குமாரசுவாமிப்புலவருக்குச் தியேட்டர். சிவ 

சம்புப்புலவரிடம் இலக்கண இலக்கியங் கற்றவர். பின்னர்ச் சென்னை 

சென்று ௮.ங்லெமும் சங்கதமும் ஈன்கு கற்றவர். சங்கதத்திலுள்ள 
வில்கணீயம், இரகுவமிசம் ஆலாசியமான்மியத்தில் வாதபுபேர் 
கதை முதலியவைகளைத். தமிழிற் பெயர்த்து வாக்கெயலடிவில் ஆக் 

னவர். சங்கதங் சற்குக் தமிழர்பொருட்டுப் பிரதமவாசகப்2தக 
மும் பிறவுஞ் செய்தவர். வேதாசணியேசுவசர்மீதோர் ஊஞ்சற்பதி 
கமும் பாடினவர்.



௫௨ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

வில்கணீயம் வில்கணகவிராசன்சரித்திரம் கூறும் நால், வில் 
கணகவிராசன், யாமினிபூரணதிலகை என்னும் இசாசகுமாரிக்கு த் 
தாரன் காவியகாடகாலங்கார சாத்திரங் கற்பித்ததையும், அவளைத் 

தனக்கு மனைவியாக்யெ வரலாற்றையும், சந்திரோதய வருணனை. 
யையும், வித்தியாமகத்துவம் முதலிய பிறவற்றையும் இதன்கட் 
கூறுவன், 

வில்கணீயம். 
மந்திரி கேளா யென்றன் மாதவர் தன்னால் வநத 

சச்திர ௮தனை யாகுர் தையல்சங் தர் தன்னில் 

தர்திரி வீணை சன்னிற் சமமிலாள் சா௫த் யர்தான் 

வந்திடும் வசையா தென்ன மடஇழ்ந்தெனச் குரைப்பாய் நீயே, 

வேதாரணியேசுவரருஞ்சல். 

மணியோங்கு மகோததியின் பால தாய 
மறைச்காட்டு மதியொளிரு மெளலி யார்மேல் 

அ௮ணியோகங்கு மூஞ்சலிசை யடியார் தங்கள் 
௮டிச்சடியேன் றமியேனா தரத்திற் பாடப் 

பணியோம்கு மென்பாயழ் பதுமக் கண்ணன் 
பழிதொலைத்தாட் சகொண்டவருட் ப.ரமனூாதங் 

சணியோங்கு வீரகததிச் சேத சன்செல் 
- கமலமலர் நிக ரடிகள் சாப்ப தாமே, 

கணிமேதாவியர். 
கொக்குவ ரிவளிவ வளவர் 

இவர் மதுரைச் சங்கப்புலவருள் ஒருவர், திணைமாலை நூத் 

றைம்பது என்னும் பிரபச்தஞ்செய்தவர். இப்பிரபர்தம் பதினெண். 
€ழ்க்கணக்குள் ஒன்ற; ௮கப்பொருட்டுறை அமைந்தது. ஈச்ச 

னர்க்னெயத்திலும், ஈன்னூல்விருத்தியிலும், ௮கப்பொருள்விளக் 

கத்திலும் உதாரணமாய் வந்தது. 

வேண்பா, 

வினைவீளையச் செல்லம் விளவதுபோ ஸீடாப் 
பனைவீளைவு சாமெண்ணப் பாத் தத---இனைவிளைய 

மையார் தடங்சண் மயிலனையாய் தீத் தீண்டு 

கையார் பிரிவித்தல் சாண். 

- தித்தீண்டு கையார்-வேங்கையார். இது நன் லூல்விரு த் தியிலே 

குறிப்புக்கு உதாரணமாய் வந்த.து. 

 



- கதிரைவேற்பிள்ளை. ௫௩. 

கணேசபண்டிதர். 
ata 

  

இவரூர் யாழ்ப்பாணத்து வண்ணார்பண்ணை. குலம் வேதியர் 
குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்குப் பதினைந்து வருடங்க 
ளுச்கு முன், வடமொழி தென்மொழி என்னும் இருபொழியுங் 
கற்றவர். இலக்கெயலக்கணக் தெரிந்தவர். அகமங்களிலுஞ் சென் 

றவர். பாடுநர் திறமும் பயின்றவர். பாண்டிகாட்டுள்ள இளையாற்றங் 

குடியில் இருக்கும்போது அ௮த்தலபுராணத்தை ௮ுர்ககர வணிகர் 
கேர்விப்படி தமிழிற் பெயர்த்து விருத்தப்பாவில் யாத்தவர், 

இளைசைப்புராணம். 
௮டப்பெரு மான்மி யத்தை யரவணி சடையினார் த்ஞ் 

செப்பரு முகத்தில் வரத சீர்கெழு குரவன் ரூனும் 
எப்பெரும் புகழும் வாய்ந்த விளசைமா ஈரத் தாரும் 

தீப்பருந் தமிழின் பாவாற் பாடியே தருக வென்றார். 

  

கதிரைவேற்பிள்ளை. 

இவர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள உடுப்பிட்டியிலே வேளாளர் 
குலத்திலே பிரபலம்பெற்று விளங்கிய குமாரசுவாமி முதலியார்க்கு 

மைந்தர். ௮ச்துவக்காத்தும், இலங்கைச்சட்டகிரூபண சபைப் பிரதி 
நிதிசளுள் ஒருவருமாகிய கெளரவ பாலசிங்கத்துக்குத் தந்தையார். 

கடவுட்பத்தியும், ஈல்லொழுக்கமும் உடையவர். இற்றைக்குப் 
பன்னிருவருடங்கட்கு முன் இருந்தவர். 

அ௮.ங்கலெம், தமிழ் என்னும் பாஷைகளிரண்டிலும் பண்டிதர். 

அ௮ங்கெலவரசநீதிகளும், மனுநீதிகளும் ஈன்கறிக்தவர். ஊர்காவற் 

றுறை நியாயசாலையிலே நீதிபதியாயிருந்தவர். பொய்யுடை ஒருவன் 

சொல்வன்மையினால் மெய்போலத்தோன்றும் பொய்ம்மொழீகளை 

யும், மெய்யுடை ஒருவன் சொலமாட்டாமையாற் பொய்போலத் 
தோன்றும் மெய்ம்மொழிகளையும் நடுகின்று தடுமாற்றமின்றிக் கேட் 

டுத் தெளிந்துணருந் திறமுர் தெரிந்தவர். தமிழ்ப்பாஷையிலே 

இலக்யெலக்கணங்களும், வேதாந்த சித்தாந்தங்களும், தருக்க,நா 

லும், நீதிநால்களும், வேறு_நூல்களுங் கற்றவர். கற்றலுங் கற்றவை 
கேட்டலும் கேட்டதன்கண் நிற்றலுக் கைகூடப் பெற்றவர், நற் 

குணம், ஈற்செயல், ஈன்றியறிவு முதலியவைகளைப் பெரிதும் பேணி. 
னவா ச



(இ௪ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

செல்வர்க்கழகு செழுகங்கிளை தாங்கல், பொ௮த்தார்க்ருப் பொ 
en Di அணையும் புகழ். டக்க மமரருளுய்க்கும். நன்றல்லதன்றே 
மறப்பது ஈன்று, எண்ணித்துணிக கருமம் என்பன முதலிய் பெரி 

'யோர் வாக்குகளைப் பேணும் முறையும் அறிந்தவர். ௮திகாரம் செல் 

வம் முதலியவற்றால் ௮கங்காரங்கொண்டு பழிப்படலும், ஆடம்பர 
வேடம்பூண்டு வெளிப்படலும், பிறன்பழி கூறலும், சினக்தலைக்கொ 
ண்டு மனந்தமொறலும், பழிபாவங்கள் தேடலும் ௮றியாதவர், 

(தேடினார் யாலரேகொ லெழுவசையாலுஞ் சீர்த்தி” எனப் 

பாரதபாயிரகாரர்கூறிய எழுவகையுள்ளே ால்செய்தல்,௮தனின 

மாகிய செய்வித்தல் என்னும் இருவகையாளும் சீர்த்தி தேடினவர். 
தமிழ்கற்போர்க்குப் பயன்படுமாறு பலவருடப் பிரயாசத்தோடும் 
செயற்கரிய பெருழால் ஒன்று செய்தவர். ௮ப்பெருமால் இப் 

பொழுது கெளரவ பாலசிங்கப் பெருமகன் முயற்சியால் மதுரைச் 

சங்கப்புலவராலும்,. சங்கத்தலைவராலும் பரிசோதித்துத் தகரம் 

வரையும் ப௫ரங்கஞ் செய்த தமிழ்ச்சொல்லகராரதி. ட 

இவவகராதியிலே இலக்கணமும் இல்க்கியமுமாக ஏறக் 
குறைய கானூறு தமிழ்நூல்கள் கோக்கியும் வடமொழி ஆபிதா 
னிகம் கோக்கியும் ஆராய்ந்து சொற்களும் பொருள்களுஞ்: சுத்தி 
பெறச் சேர்த்தவர், ஈம்மையும், உடுப்பிட்டி ஆறுமுகப்பிள்ளையை 
யும், சரவணமுத்துப்புலவரையும், பிறரையும் சிலசில பாகங்களுக்கு 

இலேககர்களுக் அணைவர்களுமாகக் கொண்டவர். தர்க்சபரிபாஷை 

யைப் பரிசோதித்து அச்சிட்டவர். வித்தியாதர்ப்பணம் முதலிய 

பஞ்சிகைகளி?ல வித்தியாவிடயங்கள் பல வரைந்தவர். இலக்கண 
சர்திரிகை, இரகுவசெக்கருப்பொருள் என்னும் இரு மால்களுஞ் 
செய்வித்தவர். ௮ச்சிடத் இரவியசகாயமுஞ் செய்தவர், 

அகராதிக்காப்பு, 

இருவா ௬லகஞ் சருட்டித் தளிச்கும் 
அருவார் பொருட்டென் னகம், 

  

உந்தசாமிப்புலவர். 

  

-இவரூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள திருப்பூவணம். சமயம் 
சைவம், காலம் இற்றைக்கு அற்றுமுப்ப.து வருடங்களுக்கு. முன் 

என்பர். திருக்கும். மடக்கும் .பாடுதலிற். சிறச்.தவர்; ஆப்பனூர்ப் 
புராணம், பூவணப்புராணம், பூவணவுலா முதலியன செய்தவர்,



கந்தசாமிப்புலவர், இடு 

- ஆப்பனூர்ப்புராணம். 

பெருமுலைப்பா லசன் பிரமன் சண்டறியாப் பெருக்தகைமேற் 
பொருமுலைப்பான் மெழுகனுளம் புரைர் துருகத் தமிழ்பாடும் 
மருமூலைப்பா லரும்பனைய மணிமுறுவன் மலைமகளார் 
இருமுலைப்பான் மணங்கமழ்வாய்ச் செல்வனையாம் பரவுலாம். 

மூலைப்பாலகன் - விட்டுணு. முலை இடைக்குறை. உலைப்பால் 
மெழுகின். முலை பால் அரும்பு - முல்லையின் வெண்மையான அரும்பு. 

பூவணப்புராணம். 

சேய்ச ணின்றலைச் வது முத்தமே 
சிர்றில் சோலிச் சிதைப்பது முத்தமே 

பாய்பு னற்றிரை சோத பண்ணையே 
பாட லெங்கும் பயில்வது பண்ணையே 

வாய்தி றந்து வழங்குவ வள்ளையே 
மான ஞார்சடம் வார்சாதும் வல்ளையே 

ஓய்ம ரங்கு லுடுப்பது சேலையே 
உற்ற சகண்களொப் பாயது சேலையே, 

சேய்கள் - பிள்ளைகள். ௮வை - தாய், பண்ணை - வயல், sana 
வள்ளை - உலக்கைப்பாட்டு, வள்ளைக்கொடி. சேல் - ஒருமீன். 

பூவணவுலா. 

சேமையுலாம் கொண்ட திருப்பூ வணா்மேல்வெண் 
பாவையுலாம் பூலையுலாப் பாடலே -சகோலைச் 
சிர.த்தர்,சத் தந்தஇவண்ணன் செம்மலென வரத 
சரத் த௩த.த் தர். திவண்ணன் சாப்பு. 

சேவை - எருதை. வெண்பாவை-சரசுவதி. சரத்து அந்தத்.து- 

தலையோட்டினழகையுடைய. செம்மல் - மகன். தர்தம் - கொம்பு. 
த்ந்தி - யானை. ‘ 

தேரிவைப்பருவம், 
க, பூவண வாணனஞ்சொறழ்.பொன்னனையாட் சன் தளித்த 

மாவணச் காதை அகுத்தெழுதி--ஒவியத்தித் 

௨. சாட்டி செனடிறைபொன். சைச்கொடுப்ப சோர்படத்தில் 

இட்டி யவன ள்முன் சென் நிருகத--தோட்டலர்மென் 

௩. போதரசு கையாற்செய் பொன்னனையாய் பொன்னனையாள் 

மாதரசு லாழ்பொன் மனையிதுபார். கோதை 

௪, புலரியித் போச்து புளல்வவசை. சமேத 
பலலுய்க்சு மூழ்கும் படிபார்--ஈ.லனுய்க்கும்.
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தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

சண்மணி பூண்டுமனக் காமுறுலவெண் ணீ.றணிகஈது 

பெண்மணியன் ஸாளிருக்கும் பெற்றிபார்- உண்மைக் 

தபத்தியானப் பெண்ணரசு தாழ்விலெழுச் தஞ்சுஞ் 

செபத்தியானஞ் செய்யுஞ் செயல்பார்--சுபத்தியானஞ் 

செய்து சிவனைத் திருவர்ச் சனைமுூடி த்துக் 
கைகுவித்து மாதிருக்கும் காட்சிபார்--பெய்வளையார் 

ஆயத் தொடும்பூவை யங்கணனைச் சேவிக்கச் 

கோயில் புகுர் துகின் உ கொள்கைபார்---ஏயக் 

இருத்தஞ்சி லோதி திருமுன்பு ௪25 
நிரு ச்தஞ்செய் கோல நிலைபார்-- நிருத்தம் 

புரிந்தம்கு கின் றரிதிற் போர்து மனைக்குட் 

பரிந்தம் இருக்கும் படிபார்--அருர்த 

முருந்து ஈகைமனைச்குண் மொய்ததீண்டிச செல்லும் 
இருந்து திருத்தொண்டர் இரள்பார்--வருக்தங்கள் 

நாய னடியாரை ஈண்ணி யெதிரிறைஞ்சித் 
தூய வமுதருத்தும் தோச்றம்பார்--மேயசவன் 

தன்னுருவம் பொன்னுருவ மாசச் சமைச்சுவிளல் 
கன்னி சமைத்த கருவருப்பார்--௮ன்ன 

தொடுத்த கருத்தறிகச்து சுந்தரப்பே ரண்ணல் 
எடுத்த? த வேடச் தெழில்பார்--வடி. த தவயில் 

ஒத்தவிழி மாளிகைமுூன் னுற்றொருபால் யோசபட்டச 
சத்தரிறு மாரந்திருக்குஞ் செய்கைபார்-- ௮.2 தகைமை 

கண்டெதிர் சென்றுமலர்க சால்பணிரக்சன் பென்னுமயல் 

கொண்டெதிர் நிச்குமவள் சகொள்கைபார்-.-வண்டுளரும் 

கெய்ய குழல்வருக்து நின்கருச்தே சென்றிரங்க 
ஜயர் முறுவ லரும்புதல்பார்--தையலரி 

காணாச் திருவுருவங காணுங் கருத்தாவப் 

பூணார்க் குரைக்கும் புதுமைபார்--நீணாகச் 

௪,2,2 ௬ுரைப்படியத் தேமொழியில் லிற்கரும்பொன் 
அத்தனையும் முன்புவைத்த வார்வம்பா- -வைத்கதன் மேல் 

நீந்றைச சதறியையர் கேரிழைநீ யித்தையெரி 
ஏற்றப் பசும்பொன்னா மென்பதுபார்--கோற்றொடியும் 

கட்டு சடைச்டத்தர் கரு துமூறை யேயெரிபெய் 
தீட்டகரும் பொன்செம்பொ னான அபார்--வட்டமுலைக்



க.ந்தப்பையர். ௫௭ 

௨௨, கொம்பனாள் பூவணத்தெல் கோமானை யாணிதீர் 
செம்பொனாழ் கண்ட “இருவருப்பார்---விம்பவாய் 

௨௩, வள்ளிமுத்தல் கொள்ளு மசப்பெற்றோன் மேனியைச்சண் 
டள்ளிரு,த்தங் கொள்ளுமவ என்புபார்--வெள்ளிவெற்பர் 

௨௪. அன்புச் செயெல எல்கை சகரேசை 

தன்பொற் சபோலர் தரித்ததுபார்--வன்பிற் 

௨டு. பிடித்த விரதப் பெரும்பேறு பாவைக் 

-சடுத்த விசேட மதுபார்--முடி.த்தகுழல், 

இது தெரிவைப்பருவத்தாட்குச் சித்திரகாரன் ஒருவன் பொ 
ன்னனையாள் என்னும் உருத்திரகணிகையுடைய வடிவம், வீடு மு௧ 

லியவைகளைச் சித்திரப்படாத்திலே திட்டி ஒவ்வொன்றையுக் தனித் 
தனி சுட்டிக்காட்டி இது இது எனக் கூறும் பாகம். இவள் இவ 
னடியார்க்குச் செய்யும் விருந்தோம்பலை வியந்து சிவஞானமுனிவ 
ரும் பொன்னனையா என்பருக்கே போனகமீந் துன்னருளாற்-- 

சொன்னமிகப் பெற்றாள் சோமேசா-பன்னில்--வருவிருக்து வை 

சலுமோம்புவான் வாழ்க்கை-- பருவர்.து பாழ்படுத லின்.று”” என்முர். 

  

க ந்தப்பையர். 

  

Quen தொண்டைமண்டலத்துள்ள தணிகையம்பதி. குலம் 

சங்கமருலம். சமயம் வீரசைவம். காலம் கச்சியப்பமுனிவர் காலம். 
இவர் கச்சியப்பமுனிவருக்கு மாணவகர், விசாகப்பெருமாளையர், 
சரவணப்பெருமாளையர் என்னும் இருவருக்குக் தந்தையார். நாலு 
arse செய்யும் சல்வீத்திறமுடையவர். தணிகையுலா, தணிகைக் 
கலம்பகம், தணிகைப்பிள்ளை ததமிழ், தணிகையந்தாதி முதலிய பல 
As நால்கள் செய்தவர். பழமலையர் தாதியுரை மு தலிய உரைகளுஞ் 
செய்தவர், 

தணிகையுலா. 

௪, ஆசென்றா ளித்தேரி லன்னமே செட்டியிவன் 

பேரென்றா எப்போதப் பேதையுந்தான்--2ரொன்று 

௨. செட்டியா மாமாயித் நின்னவவ லோடுகன்ன ழ் 
கட்டிவால் சச்கொடென்று சண்பிசைந்தாள்--பட்டிவள்ளி 

௩. கைவளைய லேற்றியிரு காலில் வளைந்தேத்தி 
மைவளையு நெஞ்ச மயலே ற்றி. -வெய்ய 

J



௫௮) தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

௪. இருட்டு விடியாமு னினத்தவர்கள் சாணாமற் 
நிருட்டுவியா பா.ரஞ்செய் செட்டி--வெருட்டியொரு 

டு, வேூவெனா யோர்புலவன் வெண்பாவைக் கைக்கொண்டு 
கோடு திரியும் குறச்செட்டி--பாடியநற் 

௬, ேரனைப்பூ தத்தாற் இரிக்குகையுட் க.ந்ிறைசெய் 
தோரரரிய பாவை யுகந்தணைந்து.-€ரலுக்கு 

௭. வீட்டுவழி சாட்டியிடும் வேளாண்மை யாஞ்செட்டி 
அட்டி.லுசர்தேறு மன்னதா னச்செட்டி--ஈட்டுபுகழ்த் 

௮. தேவேர் இரன்மகள்பாற் சிர்தை குடிசொண்டு 
நாவேர் தருக்இன்ப ஈல்குசெட்டி--பூவேர்இக் 

& சுண்டு பணிபவர்கள் சாசுபறிச் குஞ்செட்டி 

பண்டறுவ ரூட்டுதன பாலசெட்டி---தொண்டர் 

60, மதுரையிற்சொக் கப்பசெட்டி மைந்தனிஎஞ் செட்டி 
குதிரை மயிலாங் குமரசெட்டி---ச துருடனே 

௧௧, சலப. லைச்கியஞ் செய்இடுகர் தப்பசெட்டி 

மூவா வணங்குமுரு கப்பசெட்டி--பாவனைச்கும் 

௧௨. அப்பாலுக் கப்பாலா மாறுமுசச் செட்டியிவன். 

இது தேரிலேறி வீதியிலே பவனிவரும் முருகபிரானைப் 

பேதைப்பருவப் பெண்ணொருத்தி யாவர் என்று வினவியபோ.இ 
செட்டி செட்டி என்று வருணனையோடு கூறிய பாகம். 

கபிலர். 

வரூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள வாதவூர். வாதவூரைப் 
பழைய திருவிளையாடல் பாடினவர். ''நீதியார் மதூகநீழ னெட்டிலை 
யிருப்பை யென்றோர்---காதல்கூர் கவிதை பாடுங் கபிலனார் பிறந்த 
மூதூர்” என்றுங் கூறுவர். குலம் வேதியர்குலம், சமயம் சைவம், 

காலம் கடைச்சங்ககாலம். கல்வியின் பெருமைநோ க்கி நஈல்லிசைக் 
கபிலன்”? எனவும், *(வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ்க் கபிலன்?” 
எனவும் புலவராந் புகழப்பட்டவர். 

பாரி, கள்ளி, பேகன் முதலிய வள்ளல்களைப் பாடிப் பரிசில் 
பெற்றவர். பஇினெண்ட்க்கணக்குள் இன்னாகாற்பது என்னும் நீதி 
நூலும், பத்துப்பாட்டுட் குறிஞ் சிப்பாட்டும், எட்டுத்தொகையுள் 

அகரானூறு, புறநா ூ௮),ஐங்கு௮.௮, ஈற்நிணைகா தூறு முதலிய



கம்பர். (AES 

தொகசைஙில்ச் செய்யுள்களிற் சலசல செய்யுள்களுஞ், சில தனி 

நிலைச் செய்யுள்களுஞ் செய்தவர். இடைக்காடர், பரணர் ர் முதலிய 
புலவர்களுக்கு நண்பர். 

புறநானூறு. 
பாரி பாரி யென்று பலவேத்தி 
ஒருவாப் புகழ்வர் செர்காப் புலவர் 
பாரி யொருவனு மல்லன் 
won tly முண்டீண் டுலகு புரப்பதுவே, 

தனிரிலைச்சேய்யுள். 

நெட்டிலை யிருப்பை வட்ட வொண்பூ 
வாடா தாயிற் பீடுடைப் பிடியின் 
கோடேய்ச் கும்மே வாடிலோ பைந்தலைப் 
பரதர் மனைதொறு முணக்கும் 

செந்தலை யிறவின் €ரேய்க் கும்மே, 

கம்பர். 

இவரூர் சோழசாட்டுள்ள திருவழுந்தூர். தந்தையார் ஆதிச் 
தீர். குலம் உவச்சர்குலம். சமயம் வைணவம், காலம் எண்ணிய 
சகாத்த மெண்ணூற் றேழின்மேல்”” என்பர். இவர் சடையப்பமுத 
லியாராற் கல்விகற்றும் உண்டிபெற்றும் வளர்ந்தவர். ௮ந்ஈன்றியை 

மர்ணத்சையிலும் மறவாதவர். கலைமகள் வரத்தாற் கவித்துவங் 
கூடினவர். பலகவிகளும் பாடினவர். கவிக்குரிய மொழிநயங்களுர், 
தொடைரயங்களும், தெளிவு முதலிய குணகயங்களும், ஏர்திசை 

முதலிய இசைநயங்களும் இனிதுணர்ந்தவர். கல்விப்பெருமையுங 
கவித தலைமையும் நோக்கக் கல்வியிற் பெரியர்” என்றும் **கவிச்சக் 
கரவர்த்தி” என்றுஞ் சொல்லும் புகமுரையும் ௮டைர்தவர். 

அ௮களங்கசோழராசனுடைய அ௮வைக்களப்புலவராயும் இருர் 

தவர். ௮அகளங்கசோழராச ஞ் சடையப்பமுதலியாரும் விரும்பிய 
வண்ணம் இராமாயணம் என்னும் பெருங்காப்பியமும் பாடினவர்; 
பாடிய இராமாயணத்திலே பாடுவிக்கும்' பெருமையும் பரிசிலீயீம் 

வண்மையுமுடையவர்கள் என்பது புலப்பட அவர்களையும் காட் 
டுவர். சேரழராசனைப் 4புவிபுகழ்சென்னிபேமலன்றோள புகழ்-- 
கவிகடம்மனையெனக்கனகராியும்'” எனவும், “சென்னிராட்டெரி 
யல்வீரன்றியாகமாவினோதன்” எனவும், முதலியாரை மண்ணவர்



௬0 தமிழ்ப்புலவர்சரித் தரம். 

வறுமைநோய்க்குமருர் சனசடையன்”” எனவும், “மழையென்றாசக் 
கைசொண்டகொடைமீளி” எனவும், சந் தணிபுயத்துவள்ளல்சடை 
யனே”” எனவுய் கூறுவர். 

விட்டுணுவுஞ் சிவனும் வேறு வேறல்லர். இருவரும் ஒருவசே 
என்பது புலப்பட :!யாவருல் வணங்கு மூலத் தொருவரா மிருவர் 
தம்மை” எனவும், *$ அரனதிக னுலகளக் த வரியதிக னென்றுசைக்கு 
மறிவி லார்க்குப் பரசதிசென் றடைவரிய பரிசேபோல்'” எனவும், 

'பரஞ்சுடர்ப் பண்ணவன் பண்டு விண்டொடர் புரஞ்சுட'” எனவும் 
கூறுவர். 

சிலசில கவிகளிலே உலயெனெ நி முதலியவைசளையுங் காட்டு 
வர். நல்லோர் கூறும் நிதிகளைப் புல்லர் கேளாமை நோக்கி கல்லாப் 

புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருளெனப் போயிற்று? என்பர். 
திங்கொன்றுஞ் செய்யா தவர்க்குப் பசைவரின்மை நோக்கத் :'தியன 
செய்யாராயின் யாவரேசெறுகரம்மா”” என்பர். செல்வம் பெற்ற 
பின் செருக்குறுவார் செயல் நோக்கப் :'பெறலருந்திருப் பெற்ற 
பின் சிந்தனை பிறிதாம்” என்பர், வாக்குநலமுடையார்க்கு யாவரும் 

அடங்குதல் நோக்கி (வாசகம் வல்லார்முன் னின்றியாவர் வாய்தி 
றக்கவல்லார்”” என்பர், ஒருகுற்றமுமில்லாதவர் உலகிலில்லாமை 
நோக்கி :(இுற்றார் நவை யென்றலுக் காருளர்”” என்பர். நல்லிசைப் 

புலமையுள்ளார் கவிகளின் தெளிவையுக் தண்ணெனவையும் கோக் 
இச் 'சவியுறத் தெளிந்து தண்ணென் ஜொமுக்கமுர் தழுவி” என்பர், 
நல்லிசைப்புலமையில்லார் கவிகளின் பொருண்மயக்கம் கோக்கப் 

:புன்சவியெனத் தெளிவின் றி” என்பர், 

கவிகளிலே ௮மைதற்பாலனவாகிய சொல், பொருள், ௮ணி 

முதலியனவெல்லாம் ௮ழகுற அமைப்பர், பெரும்பாலுவ் கவிகளைக் 
கலிவிருத்தம், தரவ்கொச்சகம், கலிநிலைத்துறை முதலியனவாக 
எடுத்துக்கொண்டு, சொற்களையும் சிறியனவாக ௮வைகளிலமைத் 
அப் பரக்த பொருள்களையெல்லாம் சொல்லிச் செல்லுவர். வேண் 
டுழிப் பொருணோக்கிப் புதுச்சொற்களையும் ,ஐக்குவர், இராமனை 
௮ழகன என்பர். ௮களங்கனை ௮மலன் என்பர். வடசொற்களை த் 
த:மிழ்ச்சொற்கள் என்னுமாறு தற்பவமாக்குவர். இலக்குமணனை 

இலக்குவன் என்பர், ௮கலியையை ஆலிகை என்பர். சொற்றொடர் 
களையுஞ் சிறுசிறு வாக்கியமாக முடித்துச் செல்லுவர், சுருக்கம் 

கோக்க குறிப்புச்சொல்லும் குறிப்புப்பொருளும் பரக்கக் கூறுவர். 
அட்பவணி கருதி 4மாரனை நோக்னொண் மாதை நோக்கனொள்”



என்பர். விரோதாபாசவணிகருதி பச்சைமா - வேழு மேறப்போ 
யாறுமேறினா்?? என்பர். இராவணன் கோபநிற்க விர் திரகோபமென் 
னோ என்பர். மடக்கணிகருதி மாயமானாயினான் மாயமானாயினான்'* 
என்பர். *கொடுப்பதழுக் கறுப்பான்சுற்றம்”” என்னுர் திருக்குறள் 
கருதி கொடுப்பது விலக்கு கொடியோர் தமது சுற்றம்--உடுப்ப 

துவு மூண்பதுவு மின்றி யழியுங் காண்” என்பர். 

இவவிராமாயணக் கவிகள் சிலவற்றின் பொருள்களையும், பிற 
வற்றையுஞ் செக்தமிழ்ப்பத்திரிகையிலே *சுருங்கச்சொல்லல், ஸ்ரீரா 
மவருணனை, பாதநீதிசாரம்' என்னும் விடயங்களிலே ௮மைத்துக் 
கூறினாம். வேண்டுவார் ஆண்டும் காண்க. ஒரு சுலோகத்தில் வட 
மாலார் கூறிய இராமாயணத்தையும் ஏகவிருத்தராமாயணம் என 
(மொ ழிபெயர் த் திருக்கின்றாம். 

இன்லும் இவர் சோழராசனைப் பிரிக்து சோழதேசத்தையும் 
விட்டு வேற்றுநாடுகளுக்கும் போக்குவரவு செய்தவர், ஆங்காக்குப் 
பலரையும் பாடினவர், ஈன்.குமதிப்புந் தேடினவர். கொங்சகாட்டின் 
இறுமையை கோக்கு அதனைக் கனவிலுங் காணலாகாது என்று 

கவியும் ஒன்று பாடினவர். வேளாளர் செயலில் மிகவும் பற்றுடை 
யவர். வேளாளர் பெருமையையும் வண்மையையும் ஏசெழுபது, 
திருக்கை வழக்கம் என்னும் இரு சிறு காப்பியங்களாலும் விளக் 

ெவர். சடகோபரக்தாதி முதலிய வேறு சிறு காப்பியங்களுஞ் 
செய்தவர். 

கம்பர் என்பதற்குத் தருவேகம்பமுடையார் எனறும், இவர் 
க்கு இடுகுறி என்றும், கம்பசாடுடையவர் என்றும், கல்வி வருமுன் 

தூண்போன்றுகின்றவர் என்றும், கம்பங்கொல்லை காவலர் என்றும், 

கம்பு ஒன்று கைத்தலத்தில் வைத்திருந்தவர் என்றும் பலவாறு 

பலரும் கூறுவர். 

இராமாயணம். 

அஞ்சு வணத்தி னாடை யூடுத்தா எரவெல்லாம் 
அஞ்சு வணத்தின் வேச மிகுத்தா எருளில்லாள் 

அஞ்சு வணத்தி லுத்தரி யத்தா எலையாரும் 
அஞ்சு வணத்தின் முத்சொளி ராரச் தணிசொண்டாள். 

அஞ்சு வணம் - ஐந்து நிறம். அஞ்சு உவணம் - அஞ்சு தற்குக் 

காசணமாயெ கருடன், ௮ம் சுவணம் - ௮ழயெ. பொன், gin & 
வள் ஈத்தின் - நீரிற்றோன்றிய ஈல்ல சங்னெ.து.



௬௨ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

சோழனைவேறுத்தது. 
மனனவனு நீயேயோ மண்ணுலகு மிவ்வளலோ 
உன்னையோ யான்புசழ்ர் தோதுவ..-தென்னை 

விருந்தேற்றுச் கொள்ளாத வேர் துண்டோ சோழா 
குரங்கேற்றுக் கொள்ளாத கொம்பு. 

கோங்ககாட, 
நீரெல்லாஞ் சேற்று சாற்றம் நிலமெலாம் கல்லும் முள்ளும் 
ஊரெலாம் பட்டி தொட்டி யுண்பதோ சம்பஞ் சோறு 
பேரெலாம் பொம்மன் இம்மன் பெண்களோ ராயும் பேயும் 

காருலாம் கொங்க நாட்டைச் கனவிலு நினைக்சொ ணாதே. 

ஆன்பாலுர் தேனு மரம்பைமுதன் முக்கனியும் 
தேம்பாய வுண்டு தெவிட்டு மனம்---இம்பாய் 
மறக்குமோ வெண்ணெய் வருசடையா கம்பன் 

இறக்கும் போ தேனு மினி, 

ஏகவிருத்தராமாயணம். 
தாதையார் சொல ராமன் சாடு போதல் 

சார்ர்துளபொன் மானெனுமா ரீசன் சாதல் 
சீதையார் பிரிவெருவை மரணம் பானு 

சேயொடுநட் புச்கோடல் வாலி வீடல் 
ஒதீமீர்ச் கடற்பரப்பை யநுமன் ருண்டல் 

உயரிலங்கை ஈகரெரியால் வேகக் சாண்டல் 
பாதக. ரா மரக்கரெலா மிறக்கத் தாக்சல் 

பாக்தியரா மாயணசர்ச் காதை மீதே, 

கருணைப்பிரகாசர். 

இவர் சிவப்பிரகாசசுவாமியுடைய சகோதார். பஞ்.சலக்கண 
மும் படித்தவர். சீகாளத்திப்புராணத்திலே சீகாளத்திச்சருக்கம் 
வரையும் பாடினவர். “இட்டலிங்கவசவல் எனனும் பனுவலும் பாடி. 
னவர். சசோளத்திப்புராணத்திலே சிறப்புப்பெயர்களைப் பொரு 
ணோக்கித் திரிசொல்லாலுங் கூறுவர். சிவப்பிரகாசர் என்னும் பே 
யரை “இறைமுதனாமத்தோடியைதரும் விளக்கப்பேரோன்:” என் 
பர். சுகம் என்னுங் கிளியின் பெயரை நோக்கச் சுகமுனிவரைக் 
நிளிப்பெயரினான்”” என்பர், பம்பை என்பது ஒரு வாச்சியத்.துக் 

கும் பெயசாதலை கோக்கிப் பம்பையாற்றினை “இயலியமொன்றனா 
மத் தியாறு” என்பர், இயம் - வாச்சியம். ஈசை என்னும் பொன் 
னின் பெயரை நோக்கப் பொன்ுகரியாத்தின் 'சகையங்க ஓழி” 
என்பர்.



கலலாடா. ௬௩ 

ச்காளத்திப்புராணம். 
தடவரை முனிவ னீன்ற தமிழ்க்சொழும் குழவிதன்னைப் 
படர்லெயி லுமிழுஞ் சங்கப் பலகையாச் தொட்டி லேற்றி 

சடைவர வளர்த்து ஞால ஈனந்தலை மறுலெ விட்ட 
மடனறு புலமை யோரை மனத்தியா நினைத்து மன்றே. 

  

கருவூர்த்தேவர். 

  

(இவளூர் சோழமண்டலத்துள்ள கருஷர். குலம் வேதியர் 

குலம். சமயம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்குத் தொள 

ளாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் என்பர். இவர் திருவிசைப்பாப் 
பாடினவர்களுள் ஒருவர், சிவஸ்.தல யாத்திரிகர். சென்ற சிவஸ் 

தலங்களைத் தூதித்துத் திருவிசைப்பாக்கள் பாடினவர். யோகப் 
பபயிற்சியிற் சிறந்தவர். 

திருவிசைப்பா. 
நையாத மனத்தினனை நைவிப்பா னித்தெருவே 
ஐயாநீ யுலாப்போர்த வன்றுமுத லின்றுவரை 
கையாரத் தொழுதருவி கண்ணாரச் சொரிர்தாலும் 
செய்யாயோ வருள்சோடைச் இரைலோக்இய சுஈ்2ரமே, 

  

கல்லாடர். 
See eat tg ag 

இவரூர் கல்லாடம் என்னும் திருப்பதி என்று சிலர் சொல்லு 
வர். சமயம் சைவம். இவ ரறிவையுர் துறவையும் பாராட்டி. பி 

யுக்தரொருவர் “ காய்க்தபுல னடக்கியுயர்பெருஞானம் பழுத்தருள் 
கல் லாடனாரே” என்பர். சில தனிநிலைக்கவிகளும், கல்லாடம் என் 

னும் இலக்கியமும், தொல்காப்பியவுரைகளுள் ஒன்றுஞ் செய் தவர். 
கல்லாடத்திலே ௮கப்பொருட்டுறைகளோடு வருணனைகளுள் இறை 

யனாகப்பொருட்கதை, நரிபரியாக்கெயெசதை முதலிய திருவிளையா 
டற்கதைகளும் வேறு கதைகளுஞ் சேர்த்துக் கூறுவர். வள்ளுவர் 
நூல் ஒருமதமுர் தழுவாத பொதுநூல் என்பதுல் கூறுவர். ௮தற் 

குப் பாயிரமாக முதற்கவி பாடினார் இறையனார் என்பதுக் கூறுவர். 

கல்லாடம், 
சமயச் சணக்கர் மதிவழி கூறா 
துலூயெல் கூறிப் பொருளிது வென்ற 
வள்ளுவன் றனக்கு வளர்சகவிப் புலவர்முன் 
முதற்கவி பாடிய முக்சட் பெருமான்.



௬௪ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 
பண்டைச் சான்றோர் சிலர் இக்கல்லாடத்தை (மாமதுரை 

யிசர் மனமுவந்து சேட்டு முடிசாம் ௮சைத்தார் நூறுதரம்” என் 
“பர். வேறு சிலர் கல்லாடம் கற்றவனிடஞ் சொல்லாடாதே”' என் 
பர். *மல்லாடாதே”” என்றுக் கூறுவர், வேறு இலர் இக்கல்லாடம் 

பொன்னம்பலவாணர்க்குத் திருக்கோவை எனப்படும் இலக்கயெம் 
இருத்தல்போல வெள்ளியம்பலவாணர்க்கும் வேறோரிலக்கியம் வே 
ண்டும் என்று செய்தது என்பர். அன்றி இக்கல்லாடருங் கடைச் 
சங்கத்திருக்த கல்லாடரும் ஒருவரலர் என்பாரும் உளர். 

  

கனகசபைப்புலவர். 

இவரூா யாழ்ப்பாணத்துள்ள ௮ளவெட்டி, குலம் வேளாளர் 

குலம். சமயம் கிறிஸ்துசமயம். காலம் இற்றைக்கு காற்பத்து 
மூன்று வருடங்களுக்கு முன், இலக்கண இலக்கியங்கள் ஈன்கு 

கற்றவர். விரைந்து கவி பாடும் புலமையும் பெற்றவர். பல தனி 
கிலைக் கவிகளும், ௮ழகர்சாமிமடல், திருவாக்குப்புாணம் முதலிய 
பிரபர்தங்களுஞ் செய்தவர். 

திருவாக்குப்புராணம். 
ஆதி யர்தமற் றற்புத மூர்த்தியாய் 
நீதி யன்பொடு நித்திய மேமுதல் 

இதி கின்ற வுயர்குண னாதியம் 
போதில் வானமும் பூமியு ஈல்இனான். 

  

காரிரத்தினக்கவிராயர். 
  

இவரூர் ஆழ்வார்திருககரியை அடுத்த பேரையூர். சமயம் 
வைணவம். காலம் இற்றைக்கு முக்.நாறு வருடங்களுக்கு முன்னர் 

என்பர். இவர் தொல்காப்பியம் முதலிய இலக்கணங்களையும், பரி 
பாடல் முதலிய இலக்கயெங்களையுங் கற்றவர், பலவுரைகள் செய்த 

இவருரைகள் மாறனலங்காரவுரை, பரிமேலழகர். அண்பொ 
pein முதலியன. சிலழால்களுஞ் செய்தனர் என்பர், 

மாறனலங்காரவுரையிலே தொல்காப்பியம் நன் லூல் மு தலிய 
இலக்கணக்களையுஞ், சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம் முதலிய இலக் 
இயங்களையுங் காட்டுவர், சிலசில சொற்களுக்கு நவீனமான பொ 

ருள்களுங் கூறுவர், வெளிறுபட்டி மிதல் என்னுவ் கு ற்றத்திற்குக் 

குறிப்புமொழி சிறிதுமின்றி வெளிப்படக் கூறல் என்பர்.



"காளமேகப்புலவர். அடு 

துண்பொருண்மாலையிலே பரிமேலழகர் கூறிய ஏகதேசவுருவ 
சம், செய்யுள்விகாரத்தாற்றொகுகல் முதலியவற்றின் பொருள்கசோ 
எடுத்த விளக்குவர். “(ஏகதேசவுருவகமாவது முற்றுருவகமாய் 

வராது ஒருவழி உவமை குறைந்து பொருணிற்பதும், ஒருவழிப் 

பொருள்குறைந்து உவமை கற்பதும், ஒருமருங்குவமையும் பொரு 

ஞங் குறைந்து நிற்பதும், ஒருவழிக் குறைத்தற்கேற்ற வினைபெற்று 

நிற்பதும் எனக'' என்பா, 

£செய்யுள்விகாரமாவல.து இன்னெலியும், பதத்.துளடிப்பாடும், 
செய்யுட்டொடையும் கோக்கிவரும், **ஐந்தவித்தானாற்றல்'” என் 

புழி ஆற்றற்கு இன்னொலி காரணமாகக் கூக் கெட்டு நின்றது” 
என்பர். இவைகட்குச் சான்றாகப் பரிபாடல், திருக்கோவை முத 
லிய நூற்பிரமாணமுங் காட்டுவர். இவரைத் திருமேனியிசத்தினக் 

கவிமாயர் எனவுங் கூறுவர். 

  

காரைக்காலம்மையார். 
கடவது ea ae பசி வளரச் கவளி வாக தரவ வனவர் வா 

இவரூர் சோழமண்டலத்துள்ள காரைக்கால், குலம் வைசியர் 

குலம். சமயம் சைவம். பிள்ளைத்திருகாமம் புனிதவதியார். இவர் 

வெரியபுராணங் கூறும் அடியாருள் ஒருவர். பதினொராந் திரு 

முறையிற் சேர்க்க அற்புதத் திருவ தாதி, இரட்டைமணிமால் முத 
லிய நூல்கள் செய்தவர். 

அற்புதத்திருவந்தாதி. 
ஈசனவ னல்லா இல்லை யெனநினைந்து 
கூ மனத்தசத்துச் கொண்டிருக் து- பேசி 

மறவாது வாழ்வாரை மண்ணுலகச் தென்றும் 

பிறவாமை சாச்கும் பிரான். 

காளமேகப்புலவர். 

(இவருடைய இயற்பெயர் வரதர் என்பது, இவரூர் சோழ 

மண்டலத்துள்ள 'கும்பகோணம், குலம் வேதியர்குலம். சமயம் 
சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு நானூறு வருடஙகளுககு 

முன்னர் என்பர். இருவானைக்காவில் ௮௫லொண்டவல்லி திருவரு 
ளாற் கவிபாடும் வரம்பெற்றவர். ஆசுகவி பாடுதலில் அ௮திசாமர்த் 
இயமுடையவர். **இசுகவி மாரி யகில வுலச. மெல்லாம்--வீ௪ுகவி



௬௬ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

காள் மேகமே” எனவும் பாடப்பட்டவர். எழுத்துக் கொடுத்தா 
லென்ன! சொல்லுக் கொடுத்தாலென்ன! கருத்துக் கொடுத்தா 
லென்ன! கொடுத்த சமுத்திகளையெல்லாம் குறைவற அமைத்துத் 
அடுமெனப் பாடி முடிப்பர், பல தனிநிலைக் கவிகளும், திருவானைக் 

காவுலா, சித்திமடல், பரப்பிரமவிளக்கம் என்னும் 'பிரபக்தங்க 
ஞூஞ் செய்தவர். சவெஸ்தல யாத்திரையிற் சென்று வெதரிசனஞ் 
செய்து கவிகளும் பாடினவர், பழிக்கவிபோலத் தோன்றுக் துக் 
கவிகளும் பாடினவர், சலவிடங்களில் வசைக்கவிகளும் பாடினவர். 
*வசைபாடக் காளமேகம்!” என்ற பாட்டுமுண்டு, 

திருவாலங்குடியிற் சென்றபோது ,;தலங்குடியான் என்னுஞ் 
சுவாமிகாமம் ஆலமுண்ணான் எனவும் பொருள்படல்ரோக்க விசோ 
தாபாசவணிதோன்ற '“ஆலங்குடியானை யாலாலமுண்டானை யாலங் 
குடியானென் ரார்சொன்னார்” என்றும் பாடினவர், ௮ண்ணாபலையிற் 
சுவாமி முன்னிலையிலே Gi 6s இடபவாகனத்தை கோக்க நடக்க 

வறியாது”” என்றும் பாடினவர். வேதம்போம் வாயான் விகடராமன் 
என்பவனுடைய குதிரை இளைப்படைர்து தள்ளாடித் தள்ளாடி 

மெள்ள மெள்ள ஈடத்தலை நோக்க மாதம் போங் காத வழி: 
என்று ஈகையாடினவர். தேவடியாள் ஒருத்தி பாடுவேன் என்று 
சொல்லிக் கமுதை போலக் சத்துதலை நோக்கிக் காணாமற் போன 
தன் கழுதை என்று வண்ணான் எண்ணினான் என்பது புலப்படக் 

(கழுதை கெட்ட வண்ணான் சண்டேன் கண்டேனென்று--பழுதை 

யெடுத் தோடிவந்தான் பார்த்து” என்றும் ஈகையாடினவர், 

திருமலசாயன்பட்டணத்அக்குஞ் சென்றவர். அவனுடைய 
அவைக்களப் புலவரையெல்லாங் கவிபாடி. வென்றவர், நீவிர் யாவா? 

என்றபோது ::தூதைந்து காழிகை'' என்று கவி ஒன்று தொடல்கக் 
கவிபாடும் வீரமெல்லாங் கட்டுரைத்துக் ('கவிகாள மேகம் யானே” 

எனப் பெயருங் காட்டித் தருக்கொடு முடித்து நின்றவர், சிலேடை 
முதலிய சமுத் $;திகளையெல்லாஞ் சொல்லச் சொல்லத் தாமதமின் ou 
பாடிமுடித்தவர், புலவர்க்குத் தலைவர் எனவும், ரூரக்குக்குத் தலை 

வர் என்வும் இருபொருள்படரின்ற கவிராசர் என்பது தக்கதோர் 
பட்டம் என்று தரித்துநின்ற பூலவர் லவரை நோக்இப் புலகிர் 
காள்! நீவிர் குசக்குகளே என்பது புலப்பட ::வாலெங்கே நீண்ட 
வயிறெக்கே” என்று கவிபாடி ஈசையாடி:னவர். திருமலைராயும் 
பூலவருந் தமக்குச்செய்த் அவமானம்சோக்க மனம்புமுங்க வ் 
ரைக் கோள ரிருக்கு மூர் கோள் கரவு சறறவூா”” என்று பாடி.



காளமேகப்பலவர். ட்ப 

விண்மாரி யற்று வெளுத்து மிகக் சஅத் த--மண்மாரி பெய்சவித்த 
வான்”* என்று முடித்தவர். இருவானைக்காவுலாவிலே மடக்கணி 
முதலிய ௮ணியெல்லாஞ் இறக்கப் பாடினவர். பரப்பிரமவிளக்கத் 
இலே சாராயணபரத் அவத்தை மறுத்துச் செவபரத்துவத்தை எடுத் 
HES. Ap Ss Berar. | | 

அண்ணாமலையிடபம். 
௪, ஈடச்சவறி யாதுசா னாலு முடச்சச் 

டெக்சவறி யும்புன்னீர் கேளா--விடக்சை 
அரைப்பணியார் சோணூரி யத்தனா ரோட்டில் 

இரப்புணியா ரேறு மெருது. ப 
௨. அதைர்து சாழிசையி லாறுரா ழிசைதனிழ் 

Qer pets மால சொல்லத் — 
அசளிலா வர்தாதி யேழுரா ழிகைதனிறழ் 
றொசைபட விரித்து ரைச்சப் 

பாதஞ்செய் மடல்கோவை பத்துரா ழிகைதனில் 
பரணியொரு சாண் முழுவதும் 

பா. ரசா வியமெலா மோரிரு தினத்திலே 
பச.ரக் சொடிச் சட்டினேன் 

சதஞ் செயுர்தொக்கன் மார்பினா னியலிசை 
. தெரிர்ததிரு மலைராயன் முன் 
சிறியே லா.தசவி பாடுதற் கெதிர்வருச் 

இிடமிக்க புலவர் தம்மைக் 
காதும் பிடித்துக் கவித்துச் சதுப்பிற் 

சரத்திட் டடித்.த Peep 
கலணைவைச் தேமுழுக் சடிவாள மிட்டேறு 

கவிசாள மேசும்.யானே. 

கவிராசர், 
௩, வாலெக்சே நீண்ட வமிழெக்சே மயீரிரண்டு 

காலெக்சே யுட்குழிர்த சண்ணெங்சே--சாலப் 
புவிராசர் போ்.றும் புலவிர்சா ணீவிர் 
கவிராச ரென்றிருந்தச் கால். 

. திருவானைக்காவுலா. 
௧. சங்கையினான் கங்சையினான் சாரியிலான் சாரியிலான் 

பைங்கடல்ரூழ் பாரிடத்தான் பாரிடத்தான்--செல்சமல 

௨. அத்த னசத்திருச்சா எத்தியான் சல்குறைச்த 
அத்த னச த்திருக்கா எத்தியான்-.-எத்.இசையும். 

கம்- தலை. இல் - வீடு, பாரிடம் - பூமிடபூசம். அசம்- மனம், 
திருக்கு - மாண். ஈகம் - who 7



Sr <9 தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

பரப்பிரமவிளக்கம். 
பங்கயகச்சண் மாலைப் பரத்துவனென் ரேவியாசன் 
கங்கைக் கரையுரைத்த OSEET MT — MASA L GS 

தம்பிச்ச மால்லர் து சங்கரனே யெவ்வுயிர்க்கும் 
எம்பிரா னென்று னிசைந்து. : 

  

குணவீரபண்டி_தர். . 

இவளூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள களத்தூர். சமயம் தரு 

கதம். காலம் இற்றைக்கு எண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன் என்பர். 

கேமிநாதம், வெண்பாப்பாட்டியல் என்னும் இரண்டிலக்கணமுஞ் 
செய்தவர். கேமிராதம் எழுத்திலச்கணத்தையுஞ், சொல்லிலக்க 
ணத்தையும் விரிச்ச சொல்வது. இது -சின்னூல் எனவும்படும். 

வெண்டாப்பாட்டியல், பிரபந்தத்தின் முதலில் வைத்தற்குரிய மங்க 
லச்சொல் முசலியவைகளையும், பிரபர்தவகைகளையும், பிறவற்றை 
யுஞ் சொல்வது. 

வெண்பாப்பாட்டியல், 
| நல்லசவை. 

LYS (ips  equ@np நின்றோர்பொய் காமம் 
இகழுஞ் சினஞ்செற்ற மில்லோர்-.-நிகழ்கலைகள் 

seer (pense sr AGES Swe Sep 
ஈல்லா யலைக்கு ஈலம். 

தீயசவை, 
அலையின்' நிறமறியா ராய்ந்தமர்ர்து சொல்லார் 
ஈலையின் றித் தாமுரையார் காணார் -சுவையுண ரார் 
ஆய கலைதெரியா ரஞ்சா ரவரன் ரோ 
திய வவையோர் செருக்கு, 

  

குமரகுருபரசுவாமிகள். 

இவறூர். பாண்டிமண்டலத்துள்ள 'சிறிவைகுண்டம். குலம் 

வேளாளர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய முக்.நாறு 

வ௫டங்களுக்கு முன். என்பர், நிலை துறவு. இவர் ஐந்து வயசு 

வரையும் ஊமையாய் வைகி அதன்பின் செந்திமாஈகர் சென்று கந்த 

வேள்வரக்தாற் பேசுக்திறமும், வடமொழி 'தென்மொழிக் கலை 
யுணர்ச்சியும்' ast eat bodies இறக தீரிலெள்னக். கவிபுகல்வாக்கும்!” பெ 

ந்தவர். பெற்றவுடனே கர்.தர்சலிவெண்பா' என்னும் பிரபர்தஞ் 

 



குமரகுருபரசுவாமிகள். ௬௯ 

செய்தவர். சவெஸ்தல யாத்திரையிற் .சந்தைகொண்டு காசிமாககர் 
பரியர் தஞ் சென்றவர், சில தலங்களிற் பலதினம் வசித்தவர். பல 

பிரபந்தங்களுஞ் செய்தவர். 

மதுரைமாரகரிலே மீடடைசியம்மைபிள்ளை த்தமிழ் என்னும் பிர 

பந்தத்தைத் திருமலைகாயக்கர் என்னும் ௮ரசர் முன்னிலையில் அரங் 
கேற்றித் தக்க பரிசிலும், மிக்க வரிசையும் பெற்றவர், ஒருநாள் 
அரசர் புகாக்காலை வழுவிப் பசியோடிருந்தபோது வகுத்தான் 

வகுத் தவகை யல்லாற்கோடிதொகுத்தாற்குர் துய்த்தலரிது'” என்ற 

குறள்வெண்பாவை எடுத்துக் கூறினவர். இவவெண்பாவையுங் 

கேட்டு வளளுவர்தூலின் ௮ருமை பெருமைகளையுங் கேட்டறிர்த 

அரசர் வள்ளுவர் நாலின் நீதிகளைச் சருக்கிக்காட்டி வேறொரு சிறு 

நூல் செய்து தருக எனக் கேட்டவாறே அதனைச் சுருக்கி வெண். 
பாவில் யாத்து நீதிநெறிவிளக்கம் என நிலவவைத்தவர். ௮ங்கே 

மீனாட்சியம்மைகுறம், இரட்டைமணிமாலை, மதுரைக்கலம்பகம் என் 

னும் பிரபர்தங்களுஞ் செய்தவர். 

திரிசரபுரம் முதலிய சில தலங்களிலே பாஞ்சராத்திரி, மாயா 
வாதி முதலிய சில சமயவாதிகளை வாதம்புரிந்து வென்றவர், சிதம் 

பசத்திற் சைவர் சிலர் யாப்பிலக்சகணத்துக்கு உதாரணமாகச் சைவ 

நூல ஒன்று வேண்டும் என்றபோது பாக்களும் பாவினங்களுமாகச் 

சிகம்பரச்செய்யுட்கோவை என்றும் பிரபர்தமுஞ் செய்தவர். தரும 

புரவாதீனத்து மாசிலாமணிதே௫கரைக் குரூவாகக்கொண்டு ௮வர் 
மீது பண்டாரமும்மணிக்கோவை என்னும் பிரபந்தமும் பாடினவர். 
சகலசலாவல்லிமாலை என்னுஞ் சரசுவதிதுதிபாடிச் சரசுவதிவா த் 
தால் ௮ப்பொழுதைக் காசியரசன் பாஷையையுக் கற்றுக் காசியர௪ 

னோடு கலந்துபேசிச் சல அற்புகச்செயலுங்காட்டி. அவனிடம் 

வேண்டும் நிலம்மு தலியனபெற்றுத் திருமலைசாயக்கர்கொடுத்த திர 

வியங்கொண்டு தருமமடாலயம் ஒன்று காசிமாஈகரிலே தாபித்தவர். 

சிதம்பரமும்மணிக்கோவை, திருவாசூர்கான்மணிமாலை, ரத் 

துக்குமாரசுவாமிபிள்ளை த் தமிழ், காசிக்கலம்பகம் முதலிய வேறு 
பிரபந்தங்களுஞ் செய்தவர். 

'நீதிநெறிவிளக்கம். 

பிறராற் பெருஞ்சுட்டு வேண்ஷவொன் யாண்டும் 
மறவாதே கோற்பதொன் நுண்டெ-பிறர்பிறர் — 

'சரெல்லாச் தூற்றிச்' சிறுமை. பு.றல்சாத் ve 
Hurirwrréwese sr yeh Orraw,



a0 தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

பெருஞ்சுட்டு - ஈன்குமதிப்பு, தூற்றல் - பலருமறியச் சொல் 

லல். சிறுமை - இழிவு, புறங்கா,த்தல் - புறத்தே பரவாமற் பேணல். 

  

குமாரகுலசிங்கமுதலியார். 
  

இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள தெல்லிப்பழை, குலம் வேளா 
ளர்குலம், சமயம் கிறிஸ் துசமயம் காலம் 'இற்றைக்கு முப்பச் 
இரண்டு வருடங்களுக்கு முன், இவர் வலிகாமம் வடக்கு மணிய 
சார் குமாரகுலசிங்கத்துக்குத் தந்தையார். ௮ங்கெம், தமிழ் என் 
னும் இருபாஷைகளும் ஈன்கு கற்றவர், நியாயசாலைகளிலே துவி 
பாஷாவாதி முதலிய ௮திகாரபுருடராயிருர்து வாக்குவன்மையால் 
ஈன்குமதிக்கப்பட்டவர்., ௮ங்கெம், தமிழ் என்னும் இருபாஷை 
களையுர் தம்முள்ளே மொழிபெயர்த்தலிலும், சவைகளிலே அலங் 
காரம்பெறப் பேசுதலிலும் வல்லவர், தமிழிலே பல தனிநிலைக்கவி 
களும், பதிவிரதைவிலாசம் முதலிய நால்களும் பாடினவர், 

பதிவிரதைவிலாசம். 
பொழ்பில மாதரணி பூஷணமால் சற்புநெறி 
விற்பனமே தென்று விளங்கவைக்கும்---௮.ற்பு.தங்சள் 
விஞ்சு பதிவிரதை மெச்சுவிலா சம்பாடக் 
சஞ்சமனச் சர்த்தனடி. சாப்பு, 

  

குமாரசுவாமிமுதலியார். 
  

Qari யாழ்ப்பாணத் துள்ள உடுப்பிட்டி, குலம் வேளாளர் 
லம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு நாற்பது வருடங்களுக்கு 

முன். இவர் aus கதிரைவேற்பிள்ளைக்குத் தந்தையார். இகக்யெ 
லச்கணங்கள் ஈன்கு கற்றவர். பல தனிரிலைக்கவிகளும், ௮ருளம்ப 
லப்கோவை, இக்திரகுமாசசாடகம் முதலிய சில பிரபர்தங்களுஞ் 

சய்தவர், 
அருளம்பலக்கோவை, 

Sear சூடலகர் தேய்வுற மாய்வுறச் ஏச சரைப்போற் 

தில்சாமலர்தர மார்க்கர் pony Ae சாலச்சமிழ் 
மல்சா துலை வருடிரு எம்பல மன்னன் வரைச் 
கொக்சார் குழவி முகம்போன் மெனரினச். கூதரிசே. 

ராத காதம் ரல்



கழங்கைத்தம்பிரான். எக 

கூட லூர்கிழார். 

இவரூர் மதுரைமாஈசார்போலும். குலம் வேளாளர்குலம் 

என்பர். காலம் சடைச்சங்ககாலம். இவர் 'பதினெண்டழக்கணக் 
குள் ஒன்றெனப்படும் முதுமொழிக்காஞ்சி என்னும் நீதிழால் செய் 
தவர். புறகானூற்றிலே ஒரு கவிக்கும், குறுந்தொகையிலே சில 

கவிகளுக்கும் ஆக்கியோனெனப்பெற்றவர். எட்டுத்தொகையுள் ளே 
ஐங்குறுநூறு தொகுத்தவரும் இவர் என்பர், 

முதுமோழிக்காஞ்சி, 
இயைவது ச.ரத்தலிற் சொடமை யில்லை, 

உரையில ஸஞாதலிற் சாக்கா டில்லை. 

ஈரையித் பெரியதோர் ஈல்குர வில்லை, 

இசையிற் பெரியதோ செச்ச மில்லை. 

இரத்தலி தூஉம் வர வில்லை, 

இரப்போர்ச் '£தலி னெய்து சிறப்பில்லை, 

குறுந்தோகை, 

தண்சடற் பட.திரை பெயர்த்தலின் வெண்பறை 
சாரை நிரைபெயர்ர் தயிரை யாரும் 
ஊரோ ஈன்றுமன் மாசை 

ஒருதனி ௮9ழ்-புல்ம்பா ்றே, 
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௩
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கூழங்கைத்தம்பிரான். 

இவரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள காஞ்சிபுரம், : குலம் 

வேளாளர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு 

ஹமூற்று முப்பது வருடங்களுக்கு முன என்பர், இவர் இலக்யெ 

லக்கணங்களிதுஞ் சித்தார்த சாத்திரங்களிலும் வல்லவர், யாழ்ப்பா 
ணம் எர்.து பெருஞ்செல்வரும், பெருங்கொடையாளருமாயெ வைச் 

இயலிங்கச்செட்டியாருக்கு ஈண்பராய் -வண்ணார்பண்ணையில் வசித் 

தவர். இருபாலை: நெல்லை தமுதலியார் முதலியோர்க்கு இலக்கண 
லக்யெக் கற்பித்தவர். “தில தனிரிலைச்செய்யுள் களும், சித்திவிஈய 
கர் இருகிரட்டைமணிமாலை முதலிய சில தொடர்நிலைச் செய்யுள்க 
ளும் பாடினவர். கைத்தலம் கழை அடைர் தமைபற்றிக்-கூழங்கைத் 
தம்பிரான் எனப்பட்டார். கூழை -குறள், பின் வருர் salting 
கவியையும் இவர் சுவி என்பர்.



௪௨ தமிழ்ப்புலவர்சரித்தரம். 

ஆசிரியலவிருத்தம், 

ஈதியரல மதியிதழி புரிசடை யவிழ்ர்.தாட : . 

ஈண்ணுமா காச லிங்கம் 
ரால்வருச் குக்கலா னிழலினல் லுபதேசம் 

நவிலு. நற மவுன லிய்சம் 

நிதிபதித னன்டடைச் தோழனா மீசான 

நிலைநின்ற வேட லிங்கம் 

நிவா தமுறை யிருவர்ச் கழற்சம்ப வடிவாஇ 

நின்்றெழுஞ் சோதி லிங்கம் 

துதிதுதிக் கையானை யன்பொடும் போற்றிடுஞ் 

சுயம்பான வப்பு லிங்கம் 
துய்யவுணர் வோரிதய கமலா லயத்திலெழு 

சுட்போற் கொழுந்து லிங்கம் 

மதிதவழு மதிலோடு கோபுரர் இகழ்வுறும் 

வண்ணையெல் லையி னிறுத்தும் 
மாதங்க புரிதையல் பாசமிசை மீதமரும் 

வைத்ீச மா லில்கமே. 

திருவிரட்டைமணிமாலை. 

முரட்டை யடக்குமணி முச்சரட்டிற் சோத்தால 

இரட்டை மணிமாலை யென்லூத்--சரட்டேற்றத் 

குக்குட ௮ன்பனைமாக் கூழ்களிப னாட்டெல்லைக் 
கைக்குட வன்பனைமாக் சாப்பு, 

ச௪.ரடு- நூற்கயிறு. குக்குடவன்பன - முருகபிரான். மா கூழ் 
களிபனாட்டு % *& * * கைக்குடவன்பனைமா- கையாகய 

வளைந்த வலிய பனையையுடைய யானை. 

  

சங்கர நமச்சிவாயர். 

இவரூர் பாண்டிமண்டலத்.துள்ள திருகெல்வேலி. குலம் வே 
ளாளர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு இருநாறு வருடங் 

சளுக்கு முன் என்பர். இவர் சுவாமிகாததேசிகர்க்கு மாணவகர், 
அகத்தியம், தொல்காப்பியம் முதலிய இலக்கணங்களையும், எட்டுத் 

தொகை முதலிய. சங்க இலக்கியங்களையும் ஈன்கு கற்றவர். நன் 

ற்கு. விருத்தியுரை ஒன்று செய்தவர். உரையின் முகத்திலே 

சுவாமிரா ததேசிசர்க்கு,



_ சங்காப்ண்டிதர், ௪௩. 

(₹இருவா ௮௫ துறைத் தேச னாய oo 

கருணையல் சட்லையென் சண்ணைவிட் டசலாச் 
சுவாமி நாத குரவனை ய.நுதினம் 
மன மொழி மெய்களிற் Ow psa’ னருளால்”? 

என்,று வணக்கள் கூறுவர், உரையிலே அகத்தியம், தொல்கர்ப் 

பியம் முதலிய இலக்கணப்பிரமாணமும், சிர் தாமணி, கலித்தொகை, 

இருக்கோவை முதலிய இலக்கியப் பிரமாணமாங் சாட்டுவர். 

சங்கரபண்டி தர். 

இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துளள. நீர்வேலி, - குலம். வேளாளர் 

குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு கராறபத்தைஈது வருடங் 
களுக்கு முன். இவர் சிவகுருநாதர்க்கு மைந்தர், சிவப்பிரகாசபண் 

டிதர்க்குச் தந்தையார். வேதாரணியத்துச் சுவாமிகாததேசிகர்க்குவ் 
கந்தரோடை அப்பாப்பிள்ளைக்கும் மாணவகர். €ரிமலைச் சபாபதிக் 
குருக்கள், முருகேசபண்டி தர் முதலியோருக்கு ஆசிரியர். வட 
மொழி தென்மொழிகளிலுள்ள இலக்கியலக்கணங்களையும், ஆகம 
சித்தார்த. தருக்கழால்களையும்,த ருமசாத்திரங்களையும் நன்கு கற்ற 

வர். ஆசிரியர்மாட்டுக் சற்ற அளவில் அமையாது மீட்டும் மீட்டும் 

பல நூல்கள் தேடிக் கற்றவர், 

நூல்களைத் தேடிக் கற்றலிலும், வடநூல்களை த் தமிழில் மொழி 
பெயர்த்தலிலும், தமிழில் நூல்கள் செய்தலிலும், மாணவகர்க்குச் 
சங்கதமும் தமிழும் கற்பித்தலிலும், பரமதங்களைக் கண்டித்தச் 
DFU ESOS GT GF சைவப்பிரசங்கஞ் செய்தலிலும், பெரும் 
பான்மையுக் தமது காலங் கழித்தவர். இவருடைய சைவப்பிரசங் 
கத்தை முருகேசபண்டி தருங் கட்டளைக்கலித்துறை ஒன்றித் : சுட் 
9.6 Fr Dew t. 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

சைவத்தை நாட்டிப் ப.ரமத மோட்டத் தயம்குமொரு 
தெய்வத்தைப் போல்வரு சங்கரபண்டித தேூகர்தாம் 
மெய்வைத்த சண்டிகை வெண்ணீ ற்றி னோடு விளக்டெச்செய்' 
சைவப் பிரசக்ச செள்ளமு தென்றினிச் சாகுவமே, 

இவர். 'இயற்றிய நூல்கள், சைவப்பிரகாசனம், சிவதூஷண 
கண்டனம்; Spe more க் அசட்டாககிக் “கசக்க 
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௭௪ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம், 

தமிமுசை முதலியன. லை )சவப்பிரகாசன £ aCe பிரத. தியக்ஷம், நு: 
மானம், ஆகமம் என்லும் தர்க்கப்பிரமாணங்களை முதற்கண் விரித் 
gs கூறி அவற்றிற்கு இயையுமாறு சுருதியிலக்கணம், சமயலக்க 
ணம் முதலியவை எடுத்துக்கூறி ௮,தன்பின் சைவசமயநிரூபணமும், 

பதிமு சலிய முப்பொருளிலக்கணமும், முத்திசாதனமும் விரித்துக் 
கூறினவா, 

  

சதாசிவப்பிள்ளை. 

இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள மானிப்பாய், குலம் வேளாளர் 
குலம். சமயம் கிறிஸ் சமயம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்குப் 
பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன். இவர் அகிலம், தமிழ் என்னும் 
இருமொழிகளும் ஈன்கு கற்றவர். இலக்ெலக்கணங்கள் தெரிக் தவர். 
உதயதாரகைப் பஞ்சிகைக்குத் தலைவராயிருர் தவர். பாவலர்சரித்.இர 
தீபகம், வெல்லையக்தாதி, கன்னெறிமாலை, திருச்சதகம், நன்னெறிக் 

கதாசங்கெகம் முதலிய நூல்கள் செய்தவர். 

வேல்லையந்தாதி. 

காத்தவ னேயிர்தக் கானி தன்னைஈற் காதலொடு 
பூதீதவ னேயருள் பூப்பல னேவெல்லைப் பொற்புரியிற் 
சாத்திரி மார்வர்து சாட்டாங்க தண்டஞ்செய் தற்பரனே 
போத்துறை வாருளம் போகா வடியனைப் போ ற்.றுவையே, 

  

சபாபதிநாவலர். 

இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள கோப்பாய், குலம் வேளாளர் 
குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்குப் பதின்ரூன்று வருடங் 

களுக்கு முன். இவர் இலக்கணலக்கியங்களும், தருக்க௫த்தாந்த 
சாத்திரங்களும் சன்கு கற்றவர். கவிபாடுக் திறமுமுடையவர். திரு 
வாவறையா தீன வித் தவானுமாயிருந்தவர், சிதம்பரசபாகாத 
பாரணம், யேசுமதசங்கற்பரிராகரணம், பாரதராமாயண தாற்பரிய 
சங்கொகங்கள், Fast emi sor ?பெயாப்பு, 'திராவிடப்பிரகர 
சிகை முதலிய பல நூல்கள் செய்தவர். 

சிதம்பரசபாநாதபுராணம். 
தலமாருர் திருத்துறையூர் சார்ர்தருளிப் பொய்யினைமெய்த் 
தலமாசச் சொண்டுழனமுப் புறத் இினருஞ் சாய்ர் இிரியச 
சிவஞான போதழா றமிழுலசர் தெளிச் துய்யச் 
சலவஞான சத்தியரு.டேசதெனைப் பணிகுலாம்,



கும்பழ் தசரணாலயசுவாமிகள். எடு 

பாரததாற்பரியசங்கிரகம். 
ஆரி யத்துய ரப்பதிச் ததென்முன மறைந்த 
பா.ரதத் இன்றாற் பரியசல் இரக.த்தைப் பாடிச 
சீரி யற்தமி ழாலுரை செயவருள் செய்ய 
வீர மும்மதச் குஞ்சரப் பிரானடி. விழைவாம், 

  

சம்பந்தசரணாலயசுவாமிகள்.' 

இவர் தீருமபுரவாதீஈத்தைச் சார்ந்தவர். இவர் கர்த்தர் எனப் 
பெயரிய மைசூரரசர் தம்முடைய வடிவை நோக்க அண்டங் 
காக்கையா?”” என்றபோது அதற்கு உலகைக் காத்தல் எனப் பொ 
ருள் கூறி ௮ண்டங்காக்கை எனக்கன்று. உமக்கே என்று சொல்லி 
௮ ரசரை மஇழ்வித்தவர், ௮சசர் விரும்பியவாறே கந்தபுராணத்தைச் 
சுருக்கப் பாடித் திருச்செர்தூரிற்போய் ௮ரசரையும் வைத்து ௮ரங் 
கேற்றினவர். ௮.ரசர் கொடுத்த பரிசிலாகெய ஈவர.த்தினங்களையெல் 
லாம் இது குருவுக்குப் பிரீதியாகுக”” என்று ௮ப்பால் வைத்தவர். 
Ger gua கொடுக்க இது சிவனுக்குப் பிரீதியாகுக”” என்று பின் 
னும் அப்பால் வைத்தவர். அ௮தன்பின்னும் கொடுக்க இது 
பத்தர்களுக்குப் பிரீதியாகுக”” என்று அதன்பின்னும் அப்பால் 

வைத்தவர். 

ஒருசாள் அரசர் இவரை கோக்கி உங்கள் குருத்தானத்தில் 
விக்கும் அடி.யவர்குழாங்கள் தினந்தொறுஞ் செய்யுர் தொழில்கள் 
யாவை? என்றபோது  ஐய்வார்” என்ற கட்டளைச்கலிச் துறையால் 

அவர்க்கு விடைகள் சொன்னவர். 

கந்தபுராணச்சுருக்கம். 
வீர வேற்கை விமலன் ம$ூழைர்திடப் 
பாரி ஜனோர்கள் பரிந்து புசழ்ச்திடச் 
சீரு லாவிய செர்தி னசரிடை 
ஏரி னேடரம் கேற்றிய இர்ததால். 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

ஆய்வார் பதிபசு பாசம் களினுண்மை யாய்ந்தறிர் த 

காய்லார் பிரபஞ்ச வாழ்க்சையெல் லாக்கல்வி சேள்வியல்லல் - 
ஒய்வார் சவொனர்த வாரியுள் ளேயொன் நி.ரண்டுமறச் 

'தோய்லார் சமலையுண் ஞானப்ர சாசனத் ரொண்டர்சளே, 

 



௪௭௬ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம்.. 

சயங்கொண்டார். 

இவரறூர் சோழமண்டலத்துள்ள Budge s என்பர். குலம் 
செக்குந்தர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு 
எண்ணூறுவரடங்களுக்கு முன் என்பர். இவர் கலிங்கத் துப்பரணி 
என்னும் பிரபக்தஞ் செய்தவர். பரணி பாடுஞ் சிறப்புகோக்கி பர 

ணிக்கோர் சயங்கொண்டான்”' என்று பாராட்டிப் பாடப்பட்டவர். 
இப்பரணி குலோத்துங்க சோழராசன் மேலது. 

  

கலிங்கத்துப்பரணி. 

கேயக் கலவி மயச்கத்தே--நிகழ்ர்ச மொழியைச் இளியுரைப்ப 
வாயைப் புசைக்கு மடசல்லீர்..மணிப்பொ.ற சபாடர் இறமினோ. 

சரவண ப்பெருமாட்கவிராயர். 

இவளூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள Pagar த்தூர் என்பர். 
குலம் வேளாளர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு நூற். 

நிருபது வருடங்களுக்கு முன் என்பர், இவர் இசாமகாதபுசம் 

சோமசுர்தரம்பிள்ளைக்கு மாணவகர். முத்துராமலிங்கசேதுபதியர 
சர் 'சமஸ்தானவித் துவானாயிருர் தவர். 'அ௫ிரியவிருத்தம் பாடுவதில் 

வல்லவர். இவர் பாடிய ஆ௫ிரியவிருத்தங்கள் பல சில நடராச 

மூர்த்தி தோத்திரம். சல, சிலர்மீது பாடிய சீட்டுக்கவிகள், ௮வை 

களிலே முழக்கும் வழக்குஞ் செறிர்த மொழிகளும், வழியெதுகை 
முதலிய தொடைகளும் பெரிதும் வருசன்றன. சட்டுக்கவிசளிலே 
பெரும்பாலுஞ் சேதுபதியரசரையுஞ் சோமசுர்தர்குருவையுஞ் சுட் 
டி.க் கூறுவர், ௮ப்பாகங்களுள் ஒன்று GLB gi. 

இ - சீட்டுக்கவி, 
மசபதி ஈராதிபதி 8திபதி சேதுபதி. வாசற்ப்ர சண்ட வாக்கி 
வடி.தமிழ்ச் சோமசர் தரகுருசு வாமியடி மைக்குமடி மைக்கு மடி, 

யாழ்ப்பாணத்திலே பெருங்கொடையாளராயிருந்த வைத்திய 
லிக்கச்செட்டியாருக்கும் ஒரு சீட்டுக்கவி பாடினவர். அக்கவியிலே 
யாணை, குதிரை முதலிய வரிசைகள் தரும்படி. அவரைக் கேட்டவர். 
அதனைக் குறிக்கும் பாகம் பின்வருவது: 

 சீட்டுக்கவி.. 
இர்தீரதகு' யாழ்ப்பாண 'மேலிய aud gue | 

- சேர்த்ரனெ.திர் சொண்டு சாண்க



சரவணமுத்துப்பிள்ளை. GGT 

வயமான சையிலே, மூக்குள்ள் தொன்று (யானை) இரு 
மாயன் பிறப்பி லொன்று (குதிரை) : 

லாற்பு தமொர் சொம்புர் தப்பு தயொர் சொம்புமுள 
வாகனச் தன்னி லொன்று (சண்டிகை) 

வலியார். புரங்களைச் சுரிகின்ற பொருளொன்று (பொன்) 
- வாரமது தன்னி லொன்று (வெள்ளி) | 

வரமுடன் ளெளுத்தசர் இரனொன் று (பட்டு) நீயின்ன 
வரிசை தர்தருள் புரிலையே, ' 

நடராசமூர்த்திதோத்திரம். 

வந்தவ ரியாவர்காண் கவிராச ரெர்தவூர் 
வடகாூ யெல்கு வந்தீர் 

மகராச னென்றுனத Gig Soous சேட்டின்மேன் 
மது.ரசவி பாடி வந்தோம் | 

சந்ததமும் வித்தா னல்லர்நீ ரென்னுடைய 
தாதைமூ தாதை வழியில் 

தமிழ்சேட்ட இயாவர்சாண் தலைமுறையி லில்லாத 
தாரழ்விதைச் செய்து வந்தீர் ப 

இர்தமொழி மற்றுமொரு' தர ருரைக்சிலோ 
'இரண்கள மாகு மப்பால் 

ஏகுமென் ரோதிடும் புல்லா்தம் பாற்செலா 
ட்ட தெனையாள விது தருணமே | 

எக்திச்கு மன்பருச் சருண்மழை சொரிர்த இச 
. செல்வம் கொடுக்கு முதலே 
.. தேசம் பூத்தவுமை சேசபொன் னம்பலல 

.. “தேசிக சிரோ ரத்சமே. 

இக்கவியிலே வந்.தவர்' யாவா? orl Bagi? எங்கு aR iP orem est 

கவிராசரைப் பிரபு வினாவிய வினாக்கள். இம்மூன் று.வினாக்களுக்கும் 
முறையே அடுத்து வரும் கவிராசர், வடகாசி “were eras pies gi 
சர்த்தியைக்கேட் டுன்மேன் மதுரகவி பாடிவந்தோம்?? - எனபன 

மூன்றும் அவவிஞக்களுக்குக் கவிராசர் சொல்லிய விடைகள். 

அப்பால் ௮வர் கோபமொழியும் பிறவும், 
Pennie 

| Fane Op தீஅப்பிள்ளை. 
aby   

Basi யாழ்ப்பாணத் அள்ள ஊரெழு. Spare வாசஸ்தா 

னம் கல்லூர். குலம் வேளாளர்குலம். சமயம் சைவம். : காலம் லெ 
மாசங்களூக்கு மூன். இலர் : மூருகேசபண்டி தர்.க்கு.. மாணவகர். 

லகி - சித்தாச்த காத் திரன்களுள் கற்றவர், 

 



எற்] தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

வாக்கியத்தொடையில் வல்லவர். உதயபானு முதலிய பஞ்சிகைச 
ளுக்குத் தலைவராயிருர்தவர். பஞ்சிகைகளிற் புலவிடபங்கள் வரைச் 
தவர். இலங்கையிலும், பாண்டிய சோழமண்டலங்களிலும் சித்தார் 
தப் பிரசங்கங்கள் செய்து வித்துவான்்௧ளால் மதிக்கப்பெற்றவர். 
கவிபாடுக் திறமுமுடையவர். பாற்கரசேதுபதி மகாராசாமேற் பிர 
பந்தம்பாடிப் பரிசில் பெற்றவர். பல தனிநிலைக்கவிகளும் பாடி.னவர்: 

கட்டலைக்கலித்துறை, 

௪, தேனோ கனியோ வெனவே சுவைக்குஞ் செழுர்தமிழில் 
தானே தனக்ணை யா) யுதித் துயர் சற்குருவாய் 
வானோர் புசழ்ஈல்லை வர்தரு ணாவலன் வண்புகழை 
சானோ சொலவல்லன் சேடனுக் கூறிட சாணுவனே. 

2௨. கற்றார் புசழ்சைவ சித்தாந்தப் பாலின் சடல்சடர்து 
மற்றார் நினைக்கருஞ் சைவப்ர காசன மாவமிழ்தை 
ஈற்றா ரணிச்சைவ ஈற்புல வோர்க்கு ஈயர்தளிச்தான் 
வற்றா வறிவுடைச் சங்கர பண்டித மாதவனே. 

  

சரவணமுத்தப்புலவர். 

இவளூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள நல்லூர், குலம் வேளாளர் 

குலம். சமயம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு ௮றுபச் 
தைந்து வருடங்களுக்கு முன். இவர் சேனாதிராயமுதலியாருக்கு 
மாணவகர், இலக்கியலக்கணங்களும், வேதாந்த சித்தார் தங்களும் 
வேறு நூல்களும் nom கற்றவர். வே வதாந்தசுயஞ்சோதி, ஆத்தும 
போதப்பிரகாசிகை என்னும் நூல்களையும் இயற்றினவர் என்பர், 
உதயதாரகையிலே இலக்கெயலக்கணவிடயங்களில் வேதசரிமுதலி 
யாரோடும் வேறு புலவர்களோடும் வாதசாதனவுரைகளும் வரைந்த 
வர், வேறுவிடயங்களும் வரைந்தவர். ௮வற்றுள்ளுஞ் சில காட்டுதும். 

தருமலிங்கசுவாமி. 
மூகாமைக்காரர்களே: 

அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும்பிரகாசமாய் ௮ருளொளி இருக்கை 
யால் ௮தனுண்மையைப் போ இக்கவிரும்புறெவர்கள் ௮க்காலத்இல் 
நிகழ்க்த சிற்சில அ௮ற்புதங்களைமாத்திரம் ௮த்தாட்ிப்படுத்திச் 
சாதிப்பதுபோல இக்காலத்திலும் வேதாரணியம் தருமலிக்கசுவாமி 

களில் ௮வ்வருளொளி மூமை விளங்குவதினால் ௮.திற் சந்தேக விப 
ரீதங்.கொள்ளாமற் சித்தசுத்தியுள்ளவர்களும், சத்திய. சமாதானி



சாந்தலிங்கக்கவிராசர், ௧7௯ 

கஞமாய் இருக்கிற நீங்கள் சகலசனங்களும் ௮.றிர்.து உய்யும்பொ 
ருட்டு உதயதாரசைப் பத்திரத்திற் பின் வரும் புன்கவியைப் பதிப் 
பித்துவிடும்படி. உங்களைக் கேட்டுக்கொள்ளுகறேன். 

ஆசிரியவிருத்தம். | 
சுத்திபெற லாம்புத்தி மு.த்திபெற லாம்பவுத்ர 

சுசபுத்திராதி பெறலாந் 
தொலையாத குன்மசய ரோசகமுத னோய்களொரு 
சொல்லிலே சத்தி பெறலாம் 

பத்திபெற லாங்குருடு கூன்செவிடு சப்பாணி 
பரிசு,தத மாகை பெறலாம் 

பயமேற பூதப் பிரேதப் பசாசுகள் 
- பதந்தோட வெற்றி பெறலாம் 

சத்திபெற லாஞ்சுத்த வித்தைபெற லாஞ்செயச் 
சிற்சுரப மடமை பெறலாம் 

சிலயோக மாதிபல வகசையோக சாதனச் 
சவபோச திர்ப்தி பெறலாம் 

சத்திபெற லாஞ்சைவ தாமலிக் சச்சாமி 
சந்நிதி யடைந்து பணிமின் 

சற்சல்த சகலசன சமயபரி பாலர்சாள் 
சத்தி யஞ்சச் தியமிதே, 

சகத்துநிண்ணயத்துணிபுரை. 
கருத்தாவைப்போலச் சிருட்டியும் ௮சாதி என வாதிப்பது 

சாண்டல், கருதல் முதலிய பிரமாணங்களுக்கு விரோதம். டிமித்த 

காரணமாயெ கருத்தாச் சூக்குமயோசன சாத்த விசற்ப ௮ந்தருத் 
திசேகத்தைப் பண்ணி இச்சாஞானங்களைக்கொண்டு (:மண்ணினிற் 
கடாதி யெல்லாம் வருவது குலாலனாலே---எண்ணிய வுருவமெல்லா 
மியற்றுவனீசன்”” என்பதுபோலச் சகத்தைச் ிருட்டிக்க வேண் 
டுகையாற் கருத்தாவைப்போலச் சிருட்டி ௮நாதியன்று, ஆதி என் 
பதற்குத் திருட்டாந்தம் சிவஞானசித்தியார். (இலங்கெ தோற்ற 
நிற்ற லீறிவை யிசைத லாலே--ஈலங்கெர் தோற்ற நாசர் தனக்லொ 
நாதன் வேண்டும்'” என்றும், “உலகமெல்லாக் Sues ஜஞெருவன் 

வேண்டும்” என்றும், திருமந்திரம் “pa gyS யுலகேழும் படைத் 

தான்” என்றும் வருவனவற்றிற் காண்க, 

  

சாந்தலிங்கக்கவிராசர். 

இவரூர் சோழமண்டலத்துள்ள தண்டலைச்சேரி, சமயம் 
சைவம். இவர் வேதாகமங்களும் புராணங்களும் கூறும் நீதிகளை



௮/0 தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

நோக்கி, உல்கல் வழக்கும் பழமொ ழிகளையும் ௮வற்றோடு பொருச் 
இப்ப பழமொழு பிவிளக்கம். என ஒரு நால் செய்தவர். பழமொழிவிளக் 
கத்திலே அந்த நீதிகளன்றி உலஇயலும் கூறுலர். படிப்பின்றிக் 
குருக்கள் என்று இருப்பவரைகோக்கி::முருண்மிகுத்த வாசமநால் 

படி.த்தறியார் கேள்வி ஒன்றும் ௮றியார் பின்னும்---இருவினையின் 
பயனறியார் குருக்களென்றே உபதேசம் எவர்க்குஞ் செய்வார்” 

என்பர். 'பொய் சொல்லும் புலலரை கோக்ூப் பொய் சொல்லும் 
வாயினர்க்குப் போசனமுக் இடையாது” என்பர், அகங்காரிகளை 
கோக்கிக் 4கெறுவமுட னகந்தையுளர் ரிறுமாந்து தலை$மோ வீழ் 

வார்” என்பா. 

  

கபடவேட தாரிகளை நோக்கக் காதிலே குண்டலங்கள் கையி 

லே செபமாலை sap sae மார்பில்-மீதிலே சாழ்வடல்கள் மனதிலே 
கரவடமாம் வேடம் பூண்போன்”' உருத்திர £க்கப் பூனை என்பர், 

கடும் வட்டி வாங்குங் கயவசை நோக்கி ஓன்று பத்து விலை கூறி 

அநியாய வட்டி வாக்கக்--கண்டவர்த.் கடுக்தேட்டுக் கண்ணையறக் 
கெடுக்கும்!” என்பர். பாடும்வகை: பயிலாது பாவொசை கோரக்கித் 

*'தழதமத்துப் பாவெதின் மவுனமா யிருப்ப துவே தக்கதாகும்”? 

என்பர், ஒரு தங்கு நினைத்துப் பல ஈன்றி மறப்பவரை கோக்கு 
“நித்த மெழு. நாறு ஈன்றி செய்தாலும் ஒரு தீது கேரே செய்தால்- 
அத்தனையுக் தென்றே அழித்திடுவர் கயவர்”? என்பர். 

விருத்தம். 
செழும்சள்ளி னிறைசோலைச் தண்டலையார் திருப்பணிக்குட். 

PGES கொண்டே . 

எழுல்கள்ளர் ஈல்லகள்ளர் பொல்லாத கள்ளரவர் 
- எவரோ வென்னிற் . 

கொழுங்கள்ள. முடனேகும் பிரிசள்ளர் இரு£று 
| குழைக்கும் கள்ளர் 

அழமுங்கள்ளர் தொழுங்கள்ள ராசாரச் கள்ளரிவர் 
ஐவர் gro. 

  

சாந் தவிங்ககவாமி.. 

இவரூர் நகொட்டிலுள்ள இருத் spores. குலம் சங்கமகுலம். 

சமயம் சைவம். மேலைச்செம்பரம் எனப்படும் பேரூரிலே மடாலயம் 

ஒன்று. தாபித்து வசத தவர். வைராக்யெச தகம், வைராக்கேதீபம், 
அவிரோதவுந்தியார், கொலைமறுத் தல் என்னும் ழால்கள் செய்தவர்.



இிதம்பரப்பிள்ளை. ௮௧ 

வைராக்கியசதகம். 
ஈவிலி லிம்மனை மச்சளுச் சொரு துணை 

சாமலா திலை யென்றே 
கவலை யுற்றரன் ருண்மறக் தனையுனைக் 

காலனார் கொடு போயிற் 
குவல யத்தடைர் திவரைகா டொறும்புரர் 

இடுவையோ குறிக்கும் காற் 
சவலை கசெஞ்சமே சிவனலா துயிர்க்குயிர் 

தானு மோர்துணை யாமோ, 
renee, 

சாந்துப்புலவர். 

(இவரூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள திருப்புனவாயிலை ௮0தத 

சிறுகம்பையூர் என்பர். குலம் வேளாளர்குலம். சமயம் சைவம். 
இவர் மயூரசரிக்கோவை என்னும் பிரபந்தஞ் செய்தவர், இக் 
கோல் “சொற்கிறப்பும் பொருட்சிறப்பும் ஈன்கு வாய்ந்தது. 

மயூரகிரிக்கோவை. 
பாடாத தும்பி யணியாத மாதங்கம் பட்சியொன்றிற் 
கோடாத சாகஞ் சுடாத சரிகொடி யோர்சிறைக்குத் 
தேடா விலங்கு குசன்மயில் வெற்பிர் றெரித்தகொம்பு 

வாடாத மாவென் பதுசாய மேவி வரிற்சொல்லுமே, 

இது வேழம் வினாதல். இங்கே வரும் பலபொருளொருசொற்் 

களாக தும்பி, மாதககம், காகம், கரி, விலங்கு, மா என்பன பிற 

வற்றிற் செல்லாமல் யானையையே குறிக்கும்படி பாடாத என்பது 
முதலிய வினைகளால் எதிர்மறுத் துரைக்கப்பட்டன. இது வினையெ 

இர்மறுத்துப் பொருள்புலப்படுத் தணி, 

  

சிதம்பரப்பிள்ளை. 

  

இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள சங்குவேலி, குலம் வேளாளா 

குலம். சமயம் இறிஸ்துசமயம். காலம் இற்றைக்கு இருபத்தேழு 

வருடங்களுக்கு மூன். இவர் முத்துக்குமாரப்பிள்ளைக்கு மைசூர். 

இக்.துகல்லூரிப் பிரதமாசிரியர் செல்வத் துரைப்பிள்ளைக்குத் தந்ைத 

யா. ௮ங்லெபாடையிலே தர்க்கம், கணிதம் முதலிய பலவகைத் 

துறைகளிலுஞ் சென்று பாண்டித் தியம் பெற்றவர். பாட்சாலைகளிலே 

உபாத்தியாயராயிருந்து பலரையுங் கற்பித்.தவர். தமிழ்ப்பாஷையி



௮௨ தமிம்ப்புலவர்சரித்திரம். 

அம் இலக்கியம், இலக்கணம் முதலியன கற்றுப் பாண்டித்தியம் 
பெற்றவர். ௮ரம்போலுங் கூரிய வி£வக்சலர். இருமொழிகளிலும் 
௮ரிதுணர் சொற்கள் பலுறிந்தவர். ௮ங்கிலமொழிகளைத் தமிழிற் 
பெயர்க்குங்கால் அவற்றிற்குப் பொருளாலே நன்கயையுக் தமிழ்ச் 

சொற்களையும் வடசொற்களையுச் தெரிந்தெடுத்துச் சேர்த்து வாக் 
கியர் தொடுக்கும் வன்மையிற் சிறக்தவர். ௮ங்லெமொழிகளுக்குச் 
சமமான பொருளுடைய தமிழ்மொழிகளை அராய்ந்தெடுத்துக் கற் 
பவர் நன்குணருமாறு ௮ங்கிலமுர் தமிழமுமாக அகராதியும் ஒன்று 
செய்தவர், உவின்சிலோ அ௮க.ரரதிக்குந் துணைநின்றவர். 

இலங்கைகேசன்: முதலிய பஞ்சகைகளிலும் பல விடயங்கள் 
வரைந்தவர். பாடசாலைக்கணிதம் என்னும் விடயத்திலே ஒன்பது 
என்னுஞ் சொல் சங்கியான முறைக்கு worm நிற்றலால் ஒன்பது 
என்பதற்குச் சமமான பொருளுடைய தொண்டு என்பதை ஒன்பது 

நின்ற இடத்திலே வைத்தும், பின்னும் ஒன்பது என்பது வரும் பத் 

தொன்பது, இருபத்தொன்பது முதலியவைகளைப் பதின்றொண்டு, 
இருபதின்றொண்டு முதலியனவாகக்கொண்டும், தொண்ணூறு என் 

பது கிற்குமிடத்திலே எழுபது, எண்பது என்பனபோலப் பத்து 

என்பதன் விகாரமாகிய பது ஏன்பது பின்னே தோன்றத் தொண் 

ப.து என்பதை வைத்தும், தொள்ளாயிரம் என்பது நிற்கும் இடத் 
இலே எழுநூறு, எண்ணூறுபோல நூறு என்பது பின்னே தோன் 

றத் தொண்ணூறு என்பதை வைத்தும் முடித்தலே பொருத்தம் 

எனவும் எழுதினவர். 

படிப்பவர்பொருட்டுப் பாரதம், இராமாயணம் முதலிய இலக் 
இயங்களிலிருந்து சில கவிகளைத் திரட்டி. QoéSue as sip என 

ஒரு நாலும், இலக்கணவிதிகள் இலெவற்றைச் சேர்த்துத் தமிழ்வியா 
கரணம் என ஒரு நூலும், ௮ங்கிலதர்க்கவிதிகள் சிலவற்றைத் தமி 

ழிற் பெயர்த்துப் பாட்டும் உரையுமாக நியாயலக்கணம் என ஒரு 
நூலும் இயற்றி ௮ச்சிட்டவர். ரியாயலக்கண நூலினிறுதியிலே இத் 

தயார் கூறும் அளவைகளையுஞ் சேர்த்து விளக்கினவர். இவையன் 

றிப் பல தனிநிலைக்கவிகளுஞ் செய தவர். 

நியாயலக்கணம். 
உலகம் புகழு நியாய லக்கணம் யுத்தியதன் 
கலைவித்தை யென்ப நியாய நடையினுச் சாதரமாய் 
உலவு மிலக்கண மேதெளியுங்கலை வித்தை யென்ப 
நீலமின்று புர்தி யனுமிச்ச வேவிதி யாயர் இிடுமே, 

 



சிவசம்புப்புலவர். ௮/௩ 

சித்நயச்செட்டியார். 
SAL ea Peet i எலு சியத மு ரவ அவச 

இவளூர் பாண்டிமண்டலகத்துள்ள தேவிகோட்டை. குலம் 
வையர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்குப் 
பன்னிரு வருடங்களுக்கு முன் என்பர், வன்றொண்டச்செட்டியா 
ருக்கு மாணவகர், இலக்கெலக்சணமுஞ் சித்தாந்த சாத்திரமும் 

இனி கற்றவர். கவிபாடுர் திறமும்பெற்றவர். தேவைத்திரிபக்தா தி, 
அருணைச்சிலடைவெண்பாமாலை, மதுரைமீனாட்செயம்மைபதிகம் 

முதலிய பிரபந்தங்கள் செய்தவர். 

அருணைச்சிலேடைவேண்பாமாலை. 

கொம்பனையார் ஈம்புகற்பிற் கோயிலின்றி வீற்றிடத்தில் 
அம்ப லமலா வருணையே--உம்பருய்ய 

உண்பாச் கமைந்த னுரித ஈஞ்சுமுண்ட மைந்தன் 

வெண்பாக்ச மைந்தன் விருப்பு. 

அம்பல் - பழறிமொழி. ௮மலல் - நெருங்கல். ௮ம்பலம் - சபை, 

உண்பாக்கு- உண்ண. அமைந்து, அனுசிதம். மைர்து - வலி, வெண் 
பாக்கம் - ஒரு சிவஸ் தலம், 

சிவசம்புப்புலவர். 

(இவரு யாழ்ப்பாணத்துள்ள உடுப்பிட்டி. சமயம் சைவம், 
காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு ஆறு வருடங்களுக்கு முன். சம் 
பந்தப்புலவர்க்குஞ் ச௪ரவணமுத்துப்புலவருக்கும் மாணவகர். பார 

தம், இராமாயணம் முதலிய இலக்கியங்களையும், தொல்காப்பியம் 
நன்னூல் முதலிய இலக்கணங்களையும், வேறு நூல்களையுங் கற்றவர். 
அவைகளைப் பல மாணவகர்க்குங் கற்பித்தவர். சொல்லும் பொரு 
ளாம் தொடைவகைகளும் சிறப்புறவைத்துக் கவியமைக்கும் புலஒம 

யிற் சிறந்தவர். பல தனிறிலைக்கவிகளும், பல பிரபந்தங்களும் பாடி. 
னவர். யமகவக்தாதி, திரிபர்தாதிகளும் பாடினவர். 

தமிழ்ப்பாஷாபிமானியுஞ் சைவப்பிரசங்கசிங்கமும் பிரபல 

இயாகவாலுமாய்ப் பெரும்புகழ் பெற்று விளங்யெ பாற்காசேதுபதி 

மஹாசாசாவின்மீது கல்லாடசாரக்கலித் துறையும், வே.று கவிகளும் 
பாடிப்போய் அவர் முன்னிலையில் அரங்கேற்றித் தக்க பரிசிலும் 
பெற்றவர்.



Dye தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

கந்தவனநா தர்பதிகம், வல்லிபுரகரதர்பதிகம், செந்தில்யமக 
வந்தாதி, திருவேரசவர்தாதி, எட்டிகுடிப்பிரபர் தம், புலோலிரான் 

மணிமாலை முதலிய வேறு பிரபந்தங்களுஞ் செய்தவர். யாப்பருங் 

கலக்காரிகையுரை முதலிய உரைகளுஞ் செய்தவர். 

கல்லாடசாரக்கலித்துறை. 
௮ண்ணாந்த வம்ம மருப்பிடை சியஞ்செவ் வாம்பலிதழ் 
சண்ணாக் தசமுக மப்போ தலர்ச்த சடி.க்சமலம் 

விண்ணார் தனித முலோதி சம்பக மேனிசுவைப் 
பண்ணார் தகைமொழி பாரற்ச.ரன் மால்வரைப் பைர்தொடிக்சே. ' 

நாவலர்மீதுபாடி.யது. 
ஆரூ.ர னில்லை புகலியர் கோனில்லை யப்பணனில்லை 
-சீரூரு மாணிக்க லாசச னில்லை திசையளந்த 
பேரரு மாறு முகரா வலனில்லை மின்னிங்யொர் 

நீரூரும் வேணியன் மார்க்கத்தைப் போதிக்கு நீர்மையரே, 

  

சிவஞானமுனிவர். 

  

இவரூர் பாண்டி மண்டலத் அள்ள விக்கரம௫ங்கபுரம். குலம் 

அகத்தியர் வரத்தாலே தலைமுறை ஏழுவசை புலமைநிறைந்த பாண் 
டிவேளாளர்குலம், சமயம் சைவம், காலம் இற்றைக்கு நூற்று 
நாறபது வருடஙகளுககு முன எனபா. த௲தையாா அமபலக்கூத் 

தர். தாயார் மயிலம்மையார். இவர் பாடசாலையிற் படிக்கும்போதே 

பாடும் வரமும் அமைந்தவர். குருலிங்கசங்கமபத்தியிற் சிறக் தவர். 
திருவாவடுதுறையிற் சென்று ஞானதேசிகராயிருக்த பின்வேலப்ப 
தேிகசரைக் சுண்டு பணிந்து சிவதீக்கை முதலியன பெற்று அங்கே 
வசித்தவர், வடமொழி தென்மொழி என்னும் இருமொழிகளிலும் 
பூரணபாண்டி த்தியம் பெற் per. இலக்யெலக்கண மால்களும், சைவ 
இித்தாந்த தால்களும், மற்றைச் சமயதால்களும், தருக்கம் முதலிய 
மற்றை நூல்களும், உரைழால்களும் அணுக்கம் பெறக் கற்றவர், 

அவைகளைச் கச்சியப்பமுனிவர் முதலிய பன்னிருமாணவகர்களுக் 
கும், பிறர்க்குக் கற்பித்தவர். 

இவர் நோக்காத சங்கச்சான்றோர் நூல்களும் இல்லை. Cap 

சான்றோர் ரால்களுமில்லை. இருமுறை ால்களும் இல்லை, சித்தார்த 
மால்களும் இல்லை. சருவி,நால்களும் இல்லை. சமய த£ல்களும் இல்லை 

உரைகளும் இல்லை. இவருரைகளிலே இந்தச் சான்றோர் மால்களும் 
பிறவும் பிரமாணமாக அங்காங்கு வருன்றன. |



சிவஞானமுனிவர். ௮௫ 

இவர், ௮சு மதுரம் இத்திரம் வித்தாரம் என்னுங் கவிகள் பாடுத் 
திறமும், யமகவர்தாதி, திரிபர்தாதி முதலிய சிறுகாப்பியஞ் செய் 
யுக திறமும், பலவகை வருணனைகளும் ௮மையும் பெருக்காப்பியஞ் 
செய்யுந் திறமும், மொழிபெயர்ப்புச் செய்யுக் திறமும், சுருக்கியும், 
விரித்தும் உரைவகை செய்யுக் திறமும், மறுப்புரை செய்யுச் திறமு 
மாகிய பலவகைத்திறமும் பெரிதமைந்த ௮ருட்புலமையாளர், இவர் 
புலமையின் பெருமையும், இவர் நூலுரைகளின் அருமையும், இவர் 

அலுரைகளாலே தமிழ்காடு பெறும் ஈன்மையும் :*ஆயிரங்கவை நா 
வர வஞ்சொல--.யிரங்கா வாணன் பொறிக்கிலு மடல்குவன”' 
வல்ல என்போம். 

இவர் இயற்றிய தூல்கள: காஞ்சிப்புராண முதற்காண்டம்,' 

கம்பரக்தாதி, முல்லையந்தா தி, மூதுமொழிவெண்பா,அ௮முதாம்பிகை 
பிள்ளைத்தமிழ், செங்கழுகீர்விராயகர்பிள்ளைத்தமிழ், சிவதத்துவ 
விவேகம், தர்க்கசங்சகவுரை, இத்தாந்தப்பிரகாசிகை முதலியன. 
இவற்றுட் காஞ்சிப்புமாணம், சிவதத் துவவிவேகம் முதலியன சில 

மொழிபெயர்ப்பு. உரைகள்: சிவஞான௫த்தியாருரை, சவஞானபேர 
தச்சிற்றுரை, சவஞானபோ தமாபாடியம், தொல்காப்பிய முதற்சூத் 
இரவிருத்தி முதலியன. மறுப்புரைகள்: இலக்கணவிளக்கச்சூரு 

வளி, சிுவசமவாரதவுரைமறுப்பு முதலியன. 

காஞ்சிப்புராணத்திலே கோமூத்இரி, கடச அர்த்தம் மு.சலிய 
சித் இரகவிகளும், யமகங்களுர், திரிபுகளும், பெருங்காப்பிய வரு 

ணனைகளும் விசேடமாய் விரவக் கூறுவர். முதுமொழிவெண்பா 

விலே ௮இகாரத்துக்கு ஒன்றாகத் திருக்குறள்வெண்பாக்களைப் பின் 
னீரடிகளாக நிறுத்தி, அவற்றிற்கு இயையும் உதாரணங்களாகப் 
புராணகதைகளை முன்னீரடிகளிலும் பொருத்தி நேரிசைவெண்பா 
விலே நீதிகளை முடிப்பர். மாபாடியத்திலே ௮ரிய இலக்கணவிதிகளை 
யும், அவற்றிற்குச் சான்ராய்வரும் பழைய ,நாற்பிரமாணங்களையும், 

துணிபொருட்கருச் சான்றாய்வரும் ஆகமப் பிரமாணங்களையும்; மறு 

தலைகூறும் மதமறுப்புக்களையும், பிறவற்றையும் விரித்துக் கூறுவர், 

தனிநிலையாகவுஞ் சில கவிகள் செய்தவர். திருப்பாதிரிப்புலி 

யூர்ச் வொலயத்திலே சில வித்.துவான்களும் பிரபுக்களும் கூட்ச் 

சவையிலே கரையேற விட்டமுதல் வாவுன்னை யன்றியுமோர் கதி 

யுண் டாமோ” என்னும் இவ்வடியை இறுதியடி.யாக'வைத் துக் கவி 

ஒனறு பாடினவாக்கு இப்பொற்கழி என்றதையா த்திரையா ய் a8 

இவரறிந்து மற்றை மூன்றடி சளையும் பாடிக் கலியை முடித்துப்



௮௬ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

பொற்கிழியில் இருக்ச௪ நாறு பொன்னையும் ஏழைப் பிராமணன் 
ஒருவன் எடுக்கச்: செய்தவர். தாயார் புரிந்த விருந்தோம்பலின் 
பெருமையைச் சுட்டி அருந்ததி யென்னம்மை'? என்றோர் ௮ழயெ 
கெய்யுளும் பாடினவர். ௮ரிதுணர்தற்பாலதாகய ::அங்கோழி முட் 
OK” oer gis தனிநிலைக்கவிக்கு வரையப்பட்டிருக்கும் விரிவுரை 
யையும் இவருரை என்பர். இவர் சரிதவிரிவை ௮ச்சிட்ட இவர் பிர 
பக்தத் திரட்டு மூதலியவைகளிற் காண்க. 

காஞ்சிப்புராணம். 
௪. விகட சச்சர வாரணக் தொடர்வரும் வித்தச முகல்வீற 

விசட சக்கர விர்தமன் னவன் றனக் கருளுமெய்ச் தலைவாகு 
விகட சச்சர வாகமென் முலையுமை சான்முளை யென்னாச்சே 
விகட சக்கர ரெர்திர மெனச்சுழல் வெம்பவச் சடனெஞ்சே. 

விகடசக்கர - விகடசக்கர விராயகரே! ஆரணம் - வேசம். வித் 

தக- வித்தகரே! மூஇல் விறு அவி கட- முலின் பெருமையை 
அழிக்கின்ற மதமுடையவரே! சக்கு - கண். ௮ன்னவன் - ஒத்தவன். 

குவி கடம் சக்கரவாகம் என் - குவிந்த குடமுஞ் சக்கரவாகமும். 
என்கின்ற. கான்மூளை - மகன். என்னா - என்று. கேஞ்சே! சேவ். 
பவக்கட௨ல் ௧ட. சக்காரர் - குயவர். 

கம்பரந்தாதி. 
௨. வந்தனை யாவதுஞ் செய்தறி யாமன மேமறலி 

வந்தனை யாவது பார்ஈர கென்னுமுன் வாய்த்திடுத 

வந்தனை யாவது செய்தார்ச் கருண்மயி லூரருட்ப: 

வ தனை யாவது லாசம்ப னேயென்று வாழ்.ச் துவையே.. 

வந்தனை - வழிபாடு, யாவும் - சிறிதும். மறலி - இயமன். வக் 
தனையா - வந்தாயா? ௮து, பார், ஈரகு. தவம்தனை - தவத்தை. மயில் 

ஊர் ௮ருட்பவம் தன் ஐயா - மூருகபிரானுக்குப் பிதாவே! ௮ துலா - 

ஒப்பிலியே.' 

முதுமோழிவேண்பா, 
௩. போசன் சவிஞருச்குப் போதப் பரிர்தளித்தத் 

Fears ர்த்தி கொண்டான் சோமேசர---ஆசையுடன் 
ஈத லிசைபட வாழ்த ல துவல்ல 
தாதிய மில்லை யுயிர்ச்கு. 

தனிரிலைக்கலி. 
௪, வரையேற விட்டமுசஞ் சேர்தனிட வருந் தனைவல் வீனமென் ரூலும் 

உரையேற் விட்டமுத லாகுமோ வெனைச்ரித்தென் றுரைக்9 வெள்ளாம் 
ஈரையேற விட்டமுத னாளவனாக் சொண்டெறும் புலிசை மேவும் 
கரையேற விட்டமுதல் வாவுன்னை யன் தியுமொர் சதியுண் டாமோ,



சிவஞானமூனிவர். ௪ 

வரையேல் - தள்ளாதே, தவிடு ௮முதம் சேந்தன் இட அருந் 
இனை - தவிட்டொடு கூடியீ ௮ன்ன க்கையுஞ் சேந்தனார் தர. உண்ட 
ருளினீர். விட்டம் உரையேற முதலாகுமோ - பிரிந்து தொழிலமை 

நீத விட்டமரமானது முதலாகிய மரமாகுமோ? எ௫*௱ இத்து என்று 
உரைக்கில் என்னாம் - ௮றிவிக்க அறியும் தன்மை நோக்கி மலம் 
பந்தமுள்ள ஆன்மாவாகிய என்னைச் சித்து என்று சொல்லின்; ௮த 

னாற் பயன் யாது? அறிவியாது இயல்பாய் அறியும் பேசறிவடைய 
உமது தன்மையை அடைவேன்? உம்மை நோக்க நான் அடித்து 

அ௮ல்லேனா!ி (விட்டமரம் முதன் மாத்தினின்று வேருதல்போல 
நானும் வேறன்றோ!) ் 

நரையேறு - வெள்ளையிடபம். ௮விட்டமுதளைவன் - விட் 

டுணு. ௮விட்டமுதனாள் - திருவோணம். புலிசை - புலியூர், கரை 
யேற விட்டமுதல்வன் - திருப்பாதிரிப்புலியூரிலிருக்கும் சுவாமி. 
yor காவசசரைக் கடலினின்.றுங் கரையேறவிட்டவர். 

விருந்தோம்பல். 

ட. அ௮ருந்ததியெ னமமை யடியவர்சட் கென்றும் 
திருச்ச லமுதளிச்குஞ் செல்வி--பொருர்தவே 
அனதந்தக் கூத்த ரசமகழத் தொண்டுசெயும் 
மானந் தவாத நீயில், 

அல்கோழி முட்டை யுறப்புவி யாண்டல ராலவிர்த 
வெக்கோழி முட்டைமுன் சேரா வுருப்பலெல் வெம்மைபஞ்சே 
ருங்சோழி முட்டை வரும்பாலை போல வுருக்குமந்தோ 

் செங்கோழி முட்டைக் கருப்போ லெழுந்த செழுர்இிம்சளே, 

(இ-ள்.) ௮ழயே உறையூரானது முட்டினையுறும்படி உல 
கத்தை ஆண்டு செவ்வந்திப்பூக்காரணமாக மண்மாரியால் அவிந்த 

வெவ்விய ௮ரசனலுருட்டுர் திகிரியும், அவனைக் சொல்லவந்த மேக 

மும், ௮வன் கையிற் படைக்கலமும்போலும் வெப்பமும் கொழுத்த 

யானையும் முள்ளும் பரம்பாறின்ற பாலைநிலத்தைப்போல உருத்த 

ல்ச் செய்யாநிற்கும்; செவ்விய கோழியினது முட்டையாகிய கரு 

வைப்போலெழுர்து ஒளிர்கின்ற வளவிய திங்கள் ஒன்றே என்பது 

பொருள். 

௮ம்- அழகு. கோழி-உறையூர். முட்டை- முட்டுப்பாட்டினை. 
வெங்கோ - வெவ்விய ௮ரசன். (வெங்கோ என்பதற்குப் பின்வரும்), 
ழி, மு, டை என்னும் எழுத்துக்கள் பினனர் நிற்ப அவற்றின் 

முன்னே முறையே பொருந்தும் ௮, உரு, ப என்பவற்றாலாய



D9 தமிழ்ப்புலவர்சரித் தரம். 

சொற்களாவன: ஆழி) உருமு, படை என்பன, பம் என்பதைச் 
சேர்ச்த கோழியாவது கோழிபம் என்பது. முள் - முள்ளு. தை 
வரல் - தடவல். செங்கோழி - செவ்விய கோழி, இ௫ சுருக்கம், 
விரிவும் வருமாயின் மிசவும் விரியும். 

செச்தமிழ்ப்பத் திரிகையிலே மொழிபெயர்ப்பு என்னும் பொ.து 
மொழியோடு யாம் எழுதிய விடயத்துள்ளே இவருடைய மொழி 

பெயர்ப்பின் நெறி கூறும் பாகத்தையும் ஈண்டுக் காட்டுதும். 

மோழிபேயர்ப்பு. 

வடமொழியிலிருந்து தென்மொழியிற் பெயர்த். து வச௫னஈடை 

யாக இயற்றப்பட்ட தூல்களுள்ளே சிவஞானமுனிவருடைய தர்க்க 

சங்செகமும், ௮தலுரையும் மொழிபெயர்ப்பு என்னும் யாப்பினாலே 
மூல்செய்வோர்க்செல்லாம் தக்க பிரமாணமாய் வழிகாட்டி நிற்கின் 
றன. மூலத்திலே நின்ருங்கு மொழிபெயர்த்தற் கயையாத வாக்கி 

யங்களெல்லாஞ் செந்தமிழ்க்குரிய கெறியமையுமாறு கொண்டு கூட் 
டச் சொற்பொருளும் வழுவாமற் பெயர்த்தமைக்கப்பட்டிருக்கன் 
றன. தமிழ்ச்சொற்கள் செரியாமல் வடசொற்கள்கொண்டு பலநா 
ளாக வழக்வெர்த எத்தனையோ பொருள்களுக்குத். தக்க தமிழ்ச் 
சொற்கள் பிரயோகிக்கப்பட்டி ருக்கின்றன. ௮வற்றுள்ளுஞ் சில 
காட்டுதும். 

௧, வியுத்பத்தி- சொற்பொருள், ௬, பிரதிஞ்ஜஞை- மேற்கோள். 
௨, பிரவிருத்தி- முயலுந்தொழில், ௭, தாற்பரியம்- சொல்லவிரும்பியது, 
௩, வாக்கியம்- தொடர்மொழி, ௮. அருத்தவாதம் -புனைக்துரை, 
௪, அ௮்றுவயம்- சொண்டுகூட்டு, ௯. விடயம் - பொருள், 
இ. அச்€ரமம்- பற்றுக்கோடு, ௪௦. ௮அநுமானம் - வழியளவை. 

சிவப்பிரகாசசுவாமி, 

இவரூர் காஞ்சிபுரம். வாசஸ்தானம் துறைமங்கலம். குலம் 
சங்சமகுலம், சமயம் வீரசைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு 
இருது வருடங்களுக்கு முன் என்பர், இவர் வேலையர், கருணைப் 
பிரகாசர் என்னும் இருவர்க்குஞ் சியேட்டர். வடமொழி தென் 

மொழிசளிஅள்ள பலவகை நால்களுக் கற்றவர். கலைமகள் ௮ருளாற் 

கலிபாடுர்திறம் பெற்றவர். சனிட்டர்சளோடுந் தென்னாடு சென்று 

இருசெல்வேலியிற் சிர்.அபூர் அறையிலிருர் த வெள்ளியம்பலத் தம்பி 

ரான் வாயிலாகப் பஞ்சலக்கணமும் பயின்றவர். கு என்பது ஆதி



சிவப்பிரகாசசுவாமி. ௮/௯, 

அர்தங்களிலும் ஊருடையான் என்பது ஈடுவிலும் வரும்படி. வெண் 
பா ஒன்று பாசெ என்று தம்பிரான் பணித்தபோது அப்படி வருமா 

றமைத்து வெண்பா ஒன்று பாடிமுடி த் தவா, 

வேண்பா. 
குடச்சகோடு வானெயி௫ சகொண்டார்க்குச் கேழன் 
முடக்சோடு முன்னமணி வார்க்கு--வடக்கோடு 
தேருடையான் றெவ்வுக்குத் தில்லதோன் மேற்கொள்ளல் 

ஊருடையா னென்னு முலகு. 

குடக்கோடுவான் - சூரியன். ஏயிறு - பல், கேழல் - பன்றி. 

கோடு- கொம்பு. வடக்கோடு?தருடையான் - மன்மதன். வடக்கோடு 
தேர் - தென்றற்றேர். தெவ் - பகை, தில்லை ஊர் எனவும், தோல் 

உடை எனவும், மேற்கொள்ளல் அன் எனவுங கூட்டி முடிக்க, 

மேற்கொள்ளல் - ஏறுதல், ஆன் - இடபம். 

இலக்கணங்கள் பயின்றபின் தம்பிரான் விரும்பியவாறே திருச் 
செந்தூர் சென்று தம்பிரானுக்குப் பகைவராய் இருந்த புலவரைக் 

கண்டு நாம் இருவேமும் நிரோட்டயமகம் பாடுவாம். பாடினவர்க் 
குப் பாடமாட்டாதவர் அடிமை” எனனும் நிபர் தனைக்கு உடம்படுத் 

இக்கொண்டு பாடக்தொடங்கச் செந்தூர்க் கந்தவேண்மீது Cra 
ட்டயமகமாக முப்பது பாடி முடித்தவர். முடித்தபின் ஒன்றும் 
பாட இயலாமல் நின்றவராகிய அந்தப் புலவரை அடிமையாக்கத் 
தம்பிரானி.ஞ் சேர்த்தவர். 

சிவஸ்தல யாத்திரையிற் சென்றபோது சில தலங்களின்மீது 

பிரபர் தங்களுஞ் செய்தவர். சிலசில தனிநிலைக்கவிகளுஞ் செய்தவர். 
வெங்கைக்கோவை, பழமலையக்தாதி, வேதாச்தசூடாமணி, திருச் 
செந்தினிசோட்டபமகவர்தாதி, நன்னெறி, கூவப்புராணம், நால் 

வர்ரான்மணிமாலை, கைத்தலமாலை, வெங்கைக்கலம்பகம், சோண 
சைலமாலை, தர்க்கபாஷை மொழிபெயர்ப்பு முதலிய பல நால்கள் 

செய்தவர். சீகாளத்திப்புராணத்திலே ஈக்கரச்சருக்கம், கண்ணப்பச் 

சருக்கம் எனவருஞ் சருக்கங்கள் இரண்டும் பாடினவர். வீரமா 

முனிவரோடு வாதஞ்செய்து ஏசுமதநிராகரணம் என்னும் நூலும் 

பாடினவர் என்பர். ட 
வேங்கைக்கோவை. 

பொய்மே வருபுனம் காவலர் யாங்கள் புனஈடுவே 
வம்மே வுறுமது சாப்பவ னீவளை சூழ்வதெம்ஞூர் 
ஈம்மே லருள்வைச் தளிப்பார் இருவெற்கை சாட்டிலுன் லூர் 

கும்மேல் வரும்வளை செய்காட் வெதொண் குலோத்துங்கனே, 
௧௨



௯௦ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

இது குலமுறைகிள த்தல் என்லுர் துறைத்.து, புனஈடுவே வம் 

மேவுறுமது - புவனம். வ- வகரம். கும்மேல் வரும் வளை - குவளை. 
கு- குகரம், 

பழமலையந்தாதி, 
௨. தெய்வ? காமணி யேமணி கூடலிற் சென்றுவிற்ற 

மெய் சாமணி சண்டா பழமலை வித்தசமீன் 
கெய்வச சாமணி மாவெனுங் சண்ணியை கெஞ்சகசத்து 
லைவ? காமணி னோலா தெனையின்ப வாழ்வளித்தே. 

இகொமணி - முடிமணி. கூடல் - மதுரை, வூகா - வணிகனே. 
நெய் வசி கா மணி மா எனும் - நெய்பூசிய வாளும், காவிலுள்ள 
அழூயெ மாம்பிஞ்சின் பிளவும் என்னும். வை- வைத்துக்கொள். 
வசி - இரு: கா - பேணுதி. மணில் - பூமியில், 

நான்மணிமாலை. 
௩. இகொட்டுண் மாத ரெலும்பிற் புரண்மால் 

சுகொட்டி னாடுவோற் சுட்டி--னொசொட்டுஞ் 

சம்பந்தா வென்புநின்பாற் றந்தாக்ச் கொண்டிலனென் 
கும்பந்தா னென்னுமுலைக் கொம்பு, 

கைத்தலமாலை. 
௪, முன்ன மாலயனிக்திர னமரர்சண் முனிவர் 

பன்னு மாமறை தேடுதற் சரியசம் பரமன் 
மின்னு லாவிய சடாடவிக் கடவுள் வீற்றிருப்ப 

என்ன மாதவஞ் செய்ததோ வென சைத்தலமே, 

ஏசுமதரீராகரணம். 
௫. அறிகலை நரர்க்காய் வேண்டி யளித்தனன் மிருக மாதி 

இறையவ னென்றா யோரீ மீன்றிட மலமீ தாருஞ் 
சிறுபுழு விரையு ருதென் செய்குவை யதனை நோக்ச 
௮றிவரு நுணிய தேட யனந்த$ யலையென் செய்வாய், 

சிவப்பிரகாசபண்டி தர், 
  

Blasi யாழ்ப்பாணத்துள்ள நீர்வேலி, குலம் வேளாளர் 

குலம், சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு ஒரு வருடத்துக்கு முன். 

இவர் சங்கரபண்டிதருக்கு மைந்தர். தந்தையாரிடத்திலே வட 
மொழியிலுள்ள இசகுவசிசம், மாகம் முதலிய காவியங்களையும், 
முக்தபோதம் அசுபோதம் முதலிய வியாகரணங்களையும், தென் 
மொழியிலுள்ள தொல்காப்பியம் ஈன். னூல் முதலிய இலக்கணங் 
களையும், வேறு நால்களையுங் கற்றுக்கொண்டவர், பாலாமிர்தம், பால



சின்னத்தம்பிப்புலவர். ௬௧ 

பாடம் முதலிய நூல்களும், திருச்செர்.தூர்ப்புராணவுரை, சிவா 
னர் தலகரித் தமிழுரை முதலிய உரைகளும், வேறு சல மொழி 
பெயர்ப்புகளுஞ் செய்தவர். கவிபாடும் திறமுமுடையவர். 

பாலாமிர்தம். 

இச்செயலா லீ.துவரு மென்ராரா யாமலே 
எச்செயலு மேலோ ரியற்றார்தாம்--இச்சையொடு 
வல்லை யியற்றுவரேல் வந்திடுமே மாருத 
அல்லலவர்க் கென்றே யறி, 

  

சிவாக்கிரயோடிகள். 

    

இவருடைய இருக்கை சோழமண்டலத்துள்ள சூரனார்கோ 
யில். சமயம் சைவம். ௮ச்சரமம் ௮திவாணாச்சிரமம். இவர் Faun gp 
பூதிமான். சைவபரிபாலகர். சிவஞான ித்தியாருக்கு ஒரு விருத்தி 
யுரையும், சைவபரிபாடை முதலிய பல நூல்களும் செய்தவர். சிவ 

ஞானூத்தியாருரையினாலே காமிகம், வாதுளம் முதலிய மூலாகமங் 
களையும், மிருகேந்திரம், சவதருமோத்தரம் முதலிய உபாகமங்களை 
யும், நியாயம் முதலிய தரிசன சாத்திரங்களையும், பலவகைப் புரா 
ணங்களையும், தென்மொழியிலே தேவாரம், ஞானாமிர்தம் முதலிய 
வைகளையும் நன்குணர்ந்த பண்டிதர் என்பது பெறப்படுசன்றது. 
இவ்வுரை வடமொழியுந் தென்மொழியுங் கலந்த நடையுடையது. 
ஆகமச்சுலோகப் பிரமாணங்கள் பலவுடைய ஐ. 

சைவபரிபாடையிலே பிரத்தியக்கம், ௮.நுமானம் முதலிய பிர 
மாணங்களை விரித்து விளக்கி ௮வைவாயிலாகச் சிவபரத் துவழும் 
அன்படிரூபணம் முதலியனவும் தாபித்தவர், 

  

சின்னத்தம்பிப்புலவர். 

    

Blast யாழ்ப்பாணத்துள்ள ஈல்லூர். குலம் வேளாளர் 
குலம். சமயம் சைவம், காலம் இற்றைக்கு இருநூறு வருடங்க 
ளுக்கு முன் என்பர். இவர் வில்லவராயமு;தலியாருக்கு மைந்தர், 
கலைமகளருளாற் கவிபாடுர்திறம் பெற்றவர் என்பர். வில்ல்வரரய 

முதலியாருடைய வீடு யாது? என்று வினாவி வந்த புலவர் ஒரு 
வர்க்கு விடையாக ௮வர் வாசலிடைக் கொன்றைமாம் நிற்றலை 
அடையாளமாசச் சுட்டிக்கூறி ௮தனையும் வருணித்து வெண்பா 
ஒன்று பாடினவா.



௬௨ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

வேண்டா. 
பொன்பூச் சொரியும் பொலிந்தசெழுர் தா.இறைக்கும் 
ஈன்பூ தலத்தோர்க்கு ஈன்னிழலாம்--மின் பிரபை 
வீசுபுகழ் ஈல்லூரான் வில்லவரா யன்சனக 
வாசலிடைச் கொன்றை மரம். 

இவர் இயற்றிய நூல்கள் மறைசையந்தாதி, கல்வளையந்தாதி, 
கரவைவேலன்கோவை முதலியன. மறைசையந்தாதி வேதாரணியே 

சுரர் மேலது. கல்வளையந்தாதி சண்டிரிப்பாயிலே கல்வளையிலிருக் 
ம் விநாயகர் மேலது. கரவைவேலன்கோவை யாழ்ப்பாணத்திலே 

கரவெட்டியிலே செல்வராயிருக்த வேலாயுதப்பிள்ளை என்னும் பிரபு 

'மேலஅ. இப்பிரபர்தங்களினால் இவர் பாரதம், இராமாயணம் முத 
லிய இலக்யெங்களையும், எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, ௮ணி 

என்னும் இலக்கணங்களையும் இனிதுணர்ர்தவர் என்பது புலப்படு 

கின்றது. கரவைவேலன்கோவையிலே ஐம்பது கவிவரை செந்தமி 

ழிற் பிரகடனஞ் செப்திருக்கின்றாம். 

மறைசையர்தாதி. 

மனக்காச்கை மூவர் தமிழ்ச்குயில் வாணியை வைத்தகுழை 
உனக்காக்கை வஞ்ச வினையேன்புன் னாவி லுரைத்ததமிழ் 
சினக்சாச்கை வாயி லுறுங்குரற் சொல்லொச்குஞ் சேண்முடுற்சந் 
தனச்காச்சை நீட்டு மறைக்சாட்டில் வாழ்வ சம்பரனே. 

மனக்காக்கை - மனக்காவல். குழை - காது. ஆக்கை - உடம்பு. 

காக்கை - காகம். சந்தனக்கா - சர்தனச்சோலை. 

கல்வளையந்தாதி. 
பாலை ௮னத்சத்தைச் யொரளிப் பாரென்று பன்னினளைம் 
பாலை வனத்தடங் கார்கண்டு வெட்கும் படி.வந்தமின் 

பாலை ௨னத்தகன் ராள்சல் வளைப்பர மானந்தன் றன் 

பாலை வனத்தள வும்மன்பி லாரிற் பதைபதைத்தே, 

வனம் - ௮ழகு. தத்தை - இளி. |ஐம்பாலை - கூந்தலை. வனம் - 

சோலை. Boer மலைநெல்லு. 

கரவைவேலன்கோவை. 

௪. மாசால மோமணி வாய்கோகு மோதும் மரபியலின் 

ஆசா... மோவிர தத்தடை வோதிரை யாடைசுற்றுர் 
தேசா தஇபர்மெச்சும் வேலன் க.ரவைச் சிலம்பனைமீர் 
பேசா திருக்கும் வசையின்ன வாறென்று பேசிடுமே, 

இது பேசாதிருக்கும் வகைவினாதல் என்னும் துறைத்து, ஆசா 
ரம் - ஒழுக்கம். சிலம்பு உ மலை,



சீத்தலைச்சாத்தனஞா. ௬௩ 

௨. சுந்தர மாரன் கரலையில் வேலன் சுரும்பனையாய் 
அர்த. நீன்முகில் கூன்மதி யார மணிந்தசம்கம் 
மந்தர நேரிடை. வார்குழல் வாணுதல் வாய்ச்தமணிக் 

"கந்தர மாமுலை யாமென தாவியின் சண்மணிக்கே, 

இஃது இறைவிதன்மை இறையோனியம்பல், சுரும்பு - மலை. 
கந்தரம் - கழுத்து. நிரனிறை, 

௩. பூலென்ற மாவிலம் சேசனை நாளைக்குப் போர்புரிய 

வாவென்ற வீரன் கரலையில் வேல மூபெதிமேற் 
பாவென்ற வாணிப் பவளச்செல் வாய்மடப் பாலையிவள் 
ஏவென்ற காதள வோடிய பார்வை யிமைகன் றதே, 

பூ- பூமி, இலகங்கேசன் - இராவணன். மகபதி- ௮.ரசன். வாணி- 
சொல். மடம்- இளமை, ஏ- அம்பு, பார்வை - சண், 

  

சீத்தலைச்சாத்தனார். 
Re ena teeta 

  

இவரூர் சத்தலை என்னுமூர் எனவும், குலம் வணிகர்குலம் 

எனவும்) சமயம் பெளத்தம் எனவும் சிலர் கூறுவர். வேறு சிலர் 

சங்கத்திலே அரங்கேற்றப்படுங சவிகளிலே வரும் சொல்வழு, 

பொருளவழு முதலிய வழுக்களைக் கேட்கும்போதெல்லாஞ் சற்றும் 

மனக்தாங்காது தந்தலையிலே காயமுண்டாகச் € பிடிக்குமாறு 

குட்டிக்கொள்வர் எனவும், அதனாற் €ீத்தலை என்னும் விசேட 

ணம் பெற்றார் எனவும், திருவள்ளுவர்குறளிலே ஒருவழுவுக் கேட் 

கப்படாமையால் தலையில் குட்டிக்கொள்ளல் இல்லாமைபற்றி 

மருத்துவன் தாமோதரனார் பாயிரத்திலே :*தலைக்குத்துச் சாத்தற் 

குத் தீர்வு” எனக் கூறினார் எனவுங் கூறுவர். 

இவர் கடைச்சங்கப்புலவருள் ஒருவர். தானிய வாணிகஞ் 

செய்தமை காரணமாகக் கூலவாணிகன் சாத்தனார் எனவுக கூறப் 

படுவர். கண்ணகெதையை எடுத்துக்கூறி இளங்கோவடிகளைச் சலப் 

பூிகாரம் என்னும் இலக்கயெம் பாடும்படி செய்தவர். ௮தன் கதைத் 

தொடராகய மணிமேகலை என்பவள் துறவுபூண்ட கதையை மணி 

மேகலை என்னும் பெயசொடும் இலக்கியமாகச் செய்தவர். அகம், 

புறம், ஈற்றிணை மு தலிய தொகைநிலைகளிலுஞ் சிலசில கவி பாடின 

வர். மணிமேகலை நுண்மையைச் சிவப்பிரகாசசுவாமியும் வியப்பர். 

மணிமேகலை, - 

இளங்கோ வேர்த னருளிச் கேட்ப 

வளங்கெழு கூல வாணிசன் சாத்தன்



aan தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

லண்டமி ழகத்தின் மணிமே சலைதிறம் 
ஆறைம் பாட்டினு எறியவைச் தனனே. 

வேங்கைக்கோவை. 
மந்தா இனியணி வேணிப் பிரான்வெங்கை மன்னவ ' 

கொந்தார். குழன்மணி மேசலை நானுட்பங் கொள்வதெங்கன் 
சிந்தா மணியுச் திருக்சோ வையுமெழு தச்கொளினும் 
நந்தா வுரையை யெழுதலெவ வாறு ஈவின்் றருளே. 

  

சு ந்தரமூர்த் திநாயனார். 
  

(இவரூர் நடுகாட்டி லுள்ள திருகாவலூர். குலம் மவதியாகுலம்.. 

சமயம் சைவம். இவருஞ் சமயகுரவருள் ஒருவர். சிவபிரானுடைய 
தருவருளாலே அவரைத் துதித்துப் பதிகங்கள் பல பாடினவர். 

௮வையெல்லாந் தேவாரம் எனப்படும். பாடல்களாற் பல ௮ற் 

புதங்களுஞ் செய்தவர், ௮வ்வற்புதங்களைத் தனிநிலைக்கவி ஒன் ர 
கூறுகன்ற.து, ௮தனையுங் காட்டுதும். 

கட்டளைக்கலிப்பா. 

வெங்க ராவுண்ட பிள்ளையை ஈல்குமே 
வெள்ளை யானையின் மீதேறிச செல்லுமே, 

மல்கை பாகனைத் தூது நடத்துமே 
மருவி யாறு வழிவிட நிற்குமே 

செங்க லானது தங்கம தாச்குமே 
திகழு மாற்றிட்ெ செம்பொ ஸனெடுக்குமே 

துங்க வான்பரி சேரற்கு நல்குமே . 
துய்ய ராவலூர்ச சுந்தரர் பாடலே, 

சுப்பிரமணியதீக்கிதர். 

    

a ன tl al ta வ 

இவரூர் பாண்டி மண்டலத்துள்ள திருக்குருகூர். குலம் வேதி 
யர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் இரு நூற்றிருபத வருடங்களுக்கு 
முன் என்பர். வடமொழி தென்மொழிகளிலுள்ள இலக்பெங்களை 
யும் இலக்கணங்களையும் உனரகளையுக் கலக்கமறக் கற்று இருமொ 

ழிக்கும் இலக்கணவொற்றுமை காட்டிப் பிரயோகவிவேகம் என 

இலக்கணரூல் ஒன்று செய்தவர், பிரயோகம் - வழங்குகெறி, விவே 
கம் - ஆராய்ந் துணர்தல், 

பிரயோகவிவேகத்திலே சித்தார்தகெளமுதி, சப்தகெளமுதி 
முதலிய வியாகரணங்களிலும், மாபாடியம், கையடம் முதலிய உரை



சுப்பிரமணியமுனிவர். ௬௫ 

களிலுஞ்சொல்லப்பட்ட இலக்கணங்களுள்ளே சில$லைவற்றை எடுத் 
அக் கூறுவர், அவற்றொடு தொல்காப்பியம் முதலிய இலக்கணக் 
களிலுஞ் சேனாவரையம் முதலிய உரைகளிலுஞ் €லவற்றை . ஒற் 
றுமையாக்கிச் சிர்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், திருக்குறள், ஈ£லடியார் 
முதலிய இலக்கியப்பிரயோகங்களுங் காட்டுவர். அ௮ரியனவாய வேறு 
விதிகளும் கூறுவர். சிலருரைகளுக்கு மாறுக கூறுவாரா, | 

பரிமேலழகர் கூறிய சா தியொருமை, விகுதிபிரித் துக்கூட்டஷ் 
முதலிய பிரயோகங்களுக்கும் விதி கூறுவர். உயர்திணையிற் சாதி 
'யொருமைக்கு வடமொழி நைடதமொழிபெயர்ப்புங் காட்டுவர். 

நைட தமோழிபேயர்ப்பு. 
கவியொடும் புதனொடும் கலந்து சாடொறும் 

புவிபுசழ் நிடதர்கோன் புரவி யேழுடைக் 
குவிதலைத் தேர்சடாய்ச் குணாது GeO naps 
அவிகதிர் வானவ னழகு மேயினான், 

கவி, புதன் என்பன சிலேடை. கவி- புலவன், வெள்ளி, புதன் 
அறிஞன், புதனெலுங்கிரகம், கவி, புதன் என்பன ஒருமையாயினும் 
முறையே கவிஞர் என்றும், ௮றிஞர் என்றும் பொருள்கொள்ள 
வேண்டுதலிற் சாதியொருமையாயின, 

Cree, 

சுப்பிரமணியமூனிவர், 
  

இவரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள தாட்டிக்கலைசை. சம 
யம் சைவம், காலம் சிவஞானமுனிவர் காலம். இவர் சிவஞானமுனி 
வாக்கு மாணவகர். இலக்கியலக்கணங்களுஞ் சித்தார்த சாத்திரங்க 
ளும் ஈன்கு கற்றவர்; சிலேடை, மடக்குத்திருக்கு முதலிய சொல் 
லணிகளையெல்லாம் அமைத்துச் சுவைபெறுமாறு கவிபாதெலிற் 
சிறந்தவர். இவரியற்றிய நூல்கள் துறைசைக்கோவை, கலைசைச் 
சிலேடை, சுப்பிரமணியாகவிருத்தம், கேசவப்பெருமாளிரட்டைமணி 
மாலை, கலைசைக்கோவை, தணிகைவிருத்தம் முதலியன, 

துறைசைக்கோவை, 

மன்னிரு வாணி துறைசையெய் கோமுத்தி வள்எல்வெற்பிற் 
பின்னிரும் கூர்தனின் மென்சாய லின்வஎம் பெற்றிடவே 

முன்னிரு ரான்குகண் ணானைச சிறையிட்டு முற்றுங்சண்ட 

பன்னிரு தோளனை யின்னமுர் தோசை பரிக்ன் றதே.



Sn Gir தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

கலைசைச்சிலேடை. 
ராவலர்தம் புத்தாரு ஈண்ணும் பிரமரமுங் 

காவியங்க ளாயுங் கலைசையே---தூவெள்ளைக் 

கோட்டுச் குழையார் கொழுங்சயற்கண் மெல்லியலாய் 

கோட்டுச் குழையார் குடி. 

பிரமம் - வண்டு, காவியங்கள் என்லுஞ் சிலேடைக்குப் புத்தி 

ரர்கள் காவியங்களை எனவும், பிரமரம் காவிப்பூவிலுள்ள அழகிய 

தேனை எனவும் பொருள் கொள்க. கோட்டுக்குழை - சங்கக்குண்ட 

லம். கோட்டுக்கு - கொம்புக்கு, உழை - பக்கம். 

கேசவப்பேருமாளிரட்டைமணிமாலை. 
மாலைவிட் டோம்வன மாலையைப் பெற்றபின் வன்பிறவி 

வேலைவிட் டோமுன்றன் வேலையைச் செய்தபின் லெய்யகழிச் 

சாலைவிட் டோமுன்றன் காலைத் தொழுதபின் காதிலிட்ட 

ஒலைவிட் டோடும்கண் ளார்வாழ்தொட் டிச்சலை யு தமனே. 

  

(இவரூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள திருகெல்வேலி. குலம் வே 

ளாளர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு இரு 

நூற்றிருபது வருடங்களுக்கு முன் GT GOT LIM, இவர் இருவாவடுதுறை 

wit Sones சோந்து தீக்கையுங கல்வியும் பெற்றவர், ஈல்லறிவும் 

ஈல்லொழுக்கமுமுடையவர். மயிலேறும்பெருமாட்பிள்ளையிடம் இ 

GT LDL} J GOT LD, சேனாவசையம், ஈச்சினார்க்கினியம் என்னும் உரைசு 

ளோடு தொல்காப்பியத்தையும், மற்றையிலக்கணங்களையும், கலித் 

தொகை முதலிய சங்கவிலக்கெங்களையும், திருக்குறள் பரிமேலழக 

ருரை இருக்கோவையுசைகளையும், இந் தாமணி, சிலப்பதிகாரம் முத 

லிய மற்றையிலக்கெயங்களையும் ஐயந்திரிபறக் கற்றவர். செப்பறைப் 

பதியில்வாழ்ச் த வெத்துவிசசாயெ கனகசபாபதிவேதியரிடம் வட 

மொழி வியாகரணங்களையுய கற்றவர். பின்னர்ச் சித்தாந்த சாத்தி 

ரஸ்களையுங் கற்றவர். சங்கரஈமச்சிவாயருக்கு வித்தியாகுரு. - 

இலக்கணக்கொ,த்து; செந்திற்கலம்பகம், தசகாரியம் முதலிய 
நூல்கள் செய்தவர். இலக்கணக்கொத்திற் கூறும் இலக்சணவிதிக 

ளெல்லாம் நன்னூல் சின்னூல் முதலிய இலக்கணங்களிற் பெறப் 

படாதன. தொல்காப்பியத்தையும் வடமொழியிலக்கணங்களையுங் 

தழுவி வந்தன். திருக்குறள் திருக்கோவை முதலியவற்றில் அரும் 
பிரயோகங்களையெல்லாம் மயக்கற விளக்குவன. வேற்றுமைவகை



சேக்கிழார் நாயனார். . ௬௭ 

களையும் விளை ச்சொல்வகைகளையும் விசேடமாக விரித்துக் காட்டு 
வன இல. மொழி வருவிதிதுமுடிக்கும் நெறி முதலியவைகளைப் பல 

வகையாற் கூறுவன சில, 

சேந்திற்கலம்பகம், 
பாடாத நாவும் பணியாத சென்னியும் பாவித்தன்பாய் 
நாடாத வுள்ளமு சான்படைச் தானர கேழுஞ்சென்று 
கூடா துயர்கதி கூடுவ னோகுன் றெறிரந்தவைவேற் 
சேடார் மதிற்செர்தி லாயென்கொ லோகின் றிருவருளே. 

செகாாசசேகரமன்னவர். 

(இவர் நகரம் யாழ்ப்பாணத்துள்ள ஈல்லூர். சமயம் சைவம். 

காலம் ஏறக்குறைய முக் நாறு வருடங்களுக்கு முன் என்பர். இவர், 

கனகளூரியச்சிங்கையாரியமன்னவர்க்கு மைந்தர். பர.ராசசேசுரமன் 

னவர் க்குப் பின்னவர். பாண்டிமண்டலஞ் சென்று பலவகைச் கலை 

களையும் படி.த்தவர் என்பர். காவியசாத்திர வினோதர். பாண்டிநாடு 

முதலிய தமிழ்சாடுகளிலிருக் து பலவகை நூல்களையும் வருவித்து த் 

தொகுத்துப் பாடசால்களும் ஆங்காங்கு வைத்துப் பரவச் செய் 

தவர். புலவர்களைக் கூட்டித் தமிழ்ச்சங்கமும் ஒன்று தாபித்து 
ஈடாத்தினவர். புலவர்களைக்கொண்டு பலவகை நூல்களுஞ் செய்வித் 

தவர். தாமாகவுஞ் சில நால்கள் செய்தவர். ஐச் தருவும் ஈவநிதியும் 

குலமணியும் பொன்முகிலும் ஆவும் ஒன்றாய் வக்தனைய கொடை 
வள்ளல். செய்வித்த நால்கள் செகராச?சகரமாலை முதலியன. செ 

யத நூல்கள் திக்கிணகைலாசபுராணம் முதலியன. 

தக்கிணகைலாசபுராணம். 
உதய தாமரை யொண்கதி ரென்னவென் 
இதய தாமரை மீதி விலங்குவ 
மதச டாமழை வாரண மாமு 
முதல்வ னைங்கர மூர்த்தி பதாமபுயம, 

  

சேக்கிழார் தாயனார். 

  

(இவரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள குன்றத்தூர். குலம் 

வேளாளர்குலம். மரபு சேக்கழொர்மாபு. சமயம் சைவம், காலம் 
௮ஈபாய சோழராசாவின் காலம், பிள்ளைத்திருசாமம் அறாண் 

மொழித்தேவர் என்பது. சேக்கிழார்மரபினை விளக்கயெ காரணத் 

தாற் சேக்கிழார் எனப்பட்டவர். கல்வியறிவொழுக்கங்களிலுஞ் சிவ 

பத்தியிலஞ் சிறர் தவர். 

கா. % அரஈபாயனை முதலாம் குலோத்துங்கன் எனவுப் கூறுவர், 
     



௯௮ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

சிதம்பசத்திலே அனித்திருவிமா ஒன்றிலே சுவாமிதரிசன த 
தின்பொருட்டுச் சே சோழபாண்டியர் மூவரும் வர்தனர். தொண் 
டைசாட்டாசரும் வந்தனர். சால்வரும் ஒரிடத்திற் கூடினர். நால்வ 
oa கூடியிருக்குஞ் சவையிலே புலவரும் ஒருவர் வந்தனர். ௮ப் 
புலவர் ஒளவையார் 'பாடிய **(வேழமுடைத்து மலைரா6” என்னும் 
வெண்பாவை யாவருக் கேட்கும்படி எடுத்துச் சொன்னார். 

வேண்டா. 
வேழ முடைத்து மலைநாடு மேதக்ச 
சோழ வளராடு சோறுடைத்துப்--பூழியர்கோன் 
தென்னாடு முத்துடைத்துத் தெண்ணீர் வயந்றொண்டை 
ஈன்னாடு சான்றோ ர௬ுடைத்து. 

இதனைக் கேட்ட அரசர் மூவரும் எங்கள் நாட்டிற் சான்றோர் 

இல்லையா?**தொண்டைரன்னாடு சான்றோருடைத்து” எனச் சொல் 
லியவாறென்னை? என்று சற்றே நாணமுற்றுத் தொண்டைகாட்டர 

சரை நோக்கி உமது காட்டிற் சான்றோருளர் என்பதைக் சண்கூடா 
கக் காட்டக்கூடுமா? என்று கேட்டனர். ௮தற்குத் கொண்டைகாட் 
டாசர் சான்றோரிருத்தலைத் தக்க வழிகொண்டு நீவிர் ௮றிதலே 
தகுதியாகும் என்றனர். 

பின்னர் நாலளவே யாகும் நுண்ணறிவை நோக்கியே ஒருவ 

ரைச் சான்றோர் எனத் துணிதல் உத்தமமாகும் என யாவரும் 

ஒரு ப்பட்டுப் பூமியிற் பெரிது யாது? கடலிற் பெரிது யா.து? மலை 

யிற் பெரிது யாது? என மூன்று வினாக்களை எழுதி இவவினாக்கள் 

மூன்றுக்கும் எவர் விடை சொல்வாரோ ௮வரே சான்றோராவர்; 

ஐயமிலை என உறுதி கூறி அ௮வ்வினாக்களையும் அங்கங்கே அலுப் 

பினர், பலரும் பெற்றனர். 

யாவரும் விடை எழுதாராக இந்தச் சேக்ொர்சாயனாரே 
௮க்த வினாக்கள் மூன்றுக்கும் மூன்று திருக்குறள்சகளை விடையாக 
எழுதிச் சான்றோரிவர் என அவர்களால் அறியப்பட்டவர். ௮க் 
குற்ள்வெண்பாக்களையும் சாட்டுதும். 

பூமியிற் பேரிது யாது? 
ச. காலத்தினாற்செய்த ஈன்றி சிறிதெனினும் 

ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது, 

கடலிற் பேரிது யாது? 
௨. பயன்றாக்கார் செய்த வுதவி ரயன் தூக்கின் 

நன்மை சடலிற் பெரிது.



சேரமான்பெருமாணாயனார். ௯௯ 

மலையிற் பேரிது யாது? 

௩. நிலையிற் றிரியா தடம்யொன் ரோற்றம் 
மலையினு மாணப் பெரிது. 

விடை எழுதிய திறத்தைப் பாராட்டி இவர் கையிலேற்றித் 
திருக்கைவழக்கம் என்னும் நாலிலே கம்பரும் மண்ணிற் கடலின் 
மலையிற் பெரியதென--எண்ணியெழுதிக் கொடுத்த வேற்றக்கை” 
என்பர். இதசைச் சுட்டித் தொண்டைமண்டலச தகத்திலே படிக் 
காசுப்புலவரும் கூறுவர். 

தோண்டைமண்டலசதகம். 
௮ஞ்சொன் முதுதமிழ் நால்வேந்தர் வ்வகு மவையிலவ்வை 
செஞ்சொற் புனைசன்ற வேளாளர் வைகுரு சறப்புடைத்தால் 
விஞ்சிய வேழ மூடைச்தெனும் பாடல் விளம்பிப்பினும் 
ஞ் வெளிய வெனும்பா மொழிதொண்டை மண்டலமே, 

சைவசமயிகள் சிலரும் ௮ஈபாய சோழசாசனுஞ் சீவக௫ந்தா 
மணி என்னும் ஆருகதகாவியத்தை மேலதாகக் கருதிப் படித்து 
மகழ்தலைகோக்கி ௮தனைப் படித்தல் ௮திபாதகம் என்று தடுத்துத் 

திருத்தொண்டர்கதையை எடுத்துக் கூற அதனைக் கேட்ட அரசன் 

மகிழ்ந்து **இக்கதையைப் பெருங்காப்பியமாகச் செய்து தாரும்” 
என்றபடி சிதம்பரஞ் சென்று சபாராயகர் திருவருளாற் கிடைத்த 
உலகெலாமுணர்ந்தோதற்கரியவன்”” என்லும் ௮டி.யை முதலாக 
வைத்து அ௮க்கதையைப் பெருங்காப்பியமாகப் பாடினவர். து 
திருச்தொண்டர்புராணம் எனவும், பெரியபுராணம் எனவும் சொல் 
லப்படும், பெரியா புராணம்-பெரியபுராணம். பெரியர் - தொண் 
டார். புராணம் - பழங்கதை. 

பேரியபுராணம். 
உலகெ லாமுணர்ர் தோதற் கரியவன் 
நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன் 
௮லலெ சோதிய னம்பலத் தாடுவான் 
மலர்சி லம்படி. வாழ்த்தி வணம்குலாம், 

  

சேரமான்பெருமாணாஊளார். 

(இவருடைய இசாசதானி மலைமண்டலத்துள்ள மகோதை 
எனப்படுங் கொடுங்கோளூர். குலம் சேரமன்னர்குலம். சமயம் 
சைவம். இவர் திருத்தொண்டர்களுள் ஒருவர். பாணபத்திரர்பொ 
ருட்டுச் வெபிரான் பரடிய *'மதிமலிபுரிசை மாடக்கூடல்'” என்னுஞ்



௧00 தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

சீட்டுக்கவி பெற்றவர். ,திருக்கைலாசஞானவுலா, பொன்வண்ண ச் 

தந்தாதி முதலிய பிரபந்தங்கள் செய்தவர், 

போன்வண்ணத்தந்தா தி. 
பொய்யார் ஈரசம் புனுர் துறக்இனும் போரந்துபுக்கிம் 
குய்யா வுடம்பினொ ட€ர்வ ஈடப்ப பறப்பவென்று 

நசையா விளியினு சானில மாளின நான்மறைசேர் 
மையார் மிடற்றா னடிமற வாவரம் வேண்டுவனே. 

சேறைக்கவிராசபிள்ளை. 

இவளூர் சோழமண்டலத்துள்ள சேறை என்றும், குலம் ௧௬ 

ணிகர்குலம் என்றுங் கூறுவர். சமயம் சைவம். இவர் இலக்கிய லக் 

கணங்கள் நன்கு கற்றவர், ஆசுகவிராயரெனலும் பேரும் பெற்றவர். 

காளத்திராதருலா, ௮ண்ணாமலையார்வண்ணம், சேயூர்முருகனுலா, 
வாட்போக்கொதருலா முதலிய பிரபந்தங்கள் செய்தவர். இப்பிர 
பந்தங்கள் சிலவற்றிலே சிலேடை, மடக்கு, திருக்கு முதலிய அணி 
களும் அமைத்தவர். சேயூர்முருகன்பிள்ளைத்தமிழிலே !:கவிராச 
னிப்பிரான் மிசைசெய்த திருவுலாக் கவிவெள்ளை சகுற்றுருகலாம்” 
எனச்சொலும் புகழும்படைத்தவர். ௮ண்ணாமலையார்வண்ணத்தில் 

ஒருகலையிலே சில இவெதலநாமங்களைச் சிறிதும் ௮அடைமொழியின் 

றித் தொடுத்துப் பாடினவர். 

காளத்திநாதருலா, 

காருலா வுஞ்சோலைச் காளத்தி யாளவார்க்குச 
சருலா விண்ணப்பஞ் செய்யவே--பாரில் 

விளங்கருஎஞ் சந்தியான் ஊேழமுச மானான் 
சளங்கருளஞ் சந்தியான் காப்பு. 

அஞ்சந்தியான் என்பது தலவிராயகர் நாமம். களங்கர் உளம் - 

குற்றமுடையார் மனம். சந்தியான் - இணங்கா தவன். 

கலிவேண்பா. 
௧. வைசைக் கெதிரே வருமேடன் சைவத்தார்க் 

குய்கை மறையோ ர௬வனிடவன்---செய்கை 

௨.  இதமிதுஈர் தொண்டர்ச் செனத்தூது சென்றோன் 
சதிரொளிவீ சங்கற் கடசன்--உதயகலைச 

௩, சிம்சப் புலியன் சலர்ச்சன் னியனானோன் 
- சொங்சொண்ட சம்சச் தலாத்தினான்--ஈங்சை :



_ சேனாதிராசமுதலியார். ௧௦௧ 

௪. விரிச்செத்தா ராஇிப்பான் வீணைத் தநுசன் 
கரத்திலிசை பாய்மகரக் காதான்--புரத்தகையின் 

டு. விற்சாத கும்பன் விதிக்கும் னங்கொடுத்தோன் 
எற்சாம தே விராரியான், — 

இது காளத்திகாதருலாவிலே பன்னிரண்டு இராசிகளுர் தொ 
னிக்கப் பாடிய பாகம். மேடன், இடவன், மிதுஈம் முதலியன கோ 

க்குக. வரும் ஏடன் - வரும் ஏடுடையவன். உவனிடவன் - உபநிடத 
முடையவன். இதம் - ஈன்மை, சொம் - பொருள். சங்கத்து உலாத 
தினான். விரிச்சு - விரித்து. இகத்து- இங்கே. விணைத்தநுசன் - 

இராவணன். சாதகும்பம் - பொன். விதிக்கும் - பிரமாவுக்கும். 

ஈனம் - கேடு, இராசி - கூட்டம், 

அண்மமைலையார்வண்ணம். 

திருச்கோயில் திருவதிகை திருச்சேய்ஞல் திருமருகல் 
இருத்தோணி திருவரதை--வஞ்சி பனையூர் 

திருச்சேறை தருமபுர மறைக்காடு திருமயிலை 
திருக்கோயில் தினைககரம்--௮ன்பில் கடவூர் 

இருக்சாவை பொதியமலை கழிப்பாலை கயிலைமலை 
தெளிச்சேரி யிடைமரு து--தஞ்சை வழுவூர் 

சுழியல் புனவாயில் கூடலுறைவார், 

இவ்வளவும் ஒரு கலை. இங்கே ௮டைமொழியின்றிச் சில தல 

நரமங்களை அ௮டக்கெவாறறிக. 

சேனாதிராசமுதலியார். 

இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள இருபாலை, குலம் வேளாளர் 

குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு எழுபத்தைந்து வருடங் 

களுக்கு முன். தந்தையார் நெல்லைரகாதமுதலியார். இவர் கூழங்கைத் 

தம்பிராலுக்கும் மாதகற் சிற்றம்பலப்புலவர்க்கும் தந்தையார்க்கும் 

மரணவகர். ஆறுமுகராவலர் சரவணமுத்துப்புலவர் ௮ம்பலவாண 
பண்டிதர் முதலியோருக்கு ஆசிரியர். இலக்கிய லக்கண வுணர்ச்சியி 

லுங் கவிபாடும் பயிற்சியிலுஞ் சிறந்தவர். ௮க்காலத்திலே இலக்க 

ணக் கல்வி யாழ்ப்பாணத்திற் பரம்பச் செய்தவர், அவதானத்தி 

லும் நினைவிலும் மிக்கவர். அதிகாரம், செல்வம் முதலியவற்றாலுர் 
தக்கவர், 

வண்ணை வைத்தியலிங்கச்செட்டியார் முன்னிலையிலே வட 
காட்டுப்புலவரொருவர் ௮.ரங்கேற்றிய கவியை இருமுறை கேட்டு



௧02 தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம், 

நிசா த்துக்கொண்டு இதா பழம்பாட்டு என்று படித துக்காட்டி 

ுசதியாடி. ௮அவரகந்தை போக்கயெபின் உள்ளது கூறித் தக்க பரிச 

௮ கொடுப்பித்தவர் என்பர், இச்செயலைச் இலர் இவர் தந்தையார் 

மேலேற்றுவர், ஈல்லைவெண்பா, நல்லைக்குறவஞ்சி, ஈல்லையர் சாதி, 
நீராவிக்கலிவெண்பா, ஊஞ்சற்பதிகல்கள் முதலிய பல பிரபந்தங்கள் 
செய்தவர். தமிழகராதி தொகு த்தோருள்ளுச் தலைவர், ஈல்லைவெண் 

யாவிலே மரிதுணரற்பாலனவாரகிய திரிசொற்களும் அமைத்துத் 

இருக்கும் மடக்குஞ் சிலேடையும் பரக்கக் கூறுவர். வான வருலகைச் 

“*சந்திரவைப்,”” என்பர். வானவில்லைச் 2 தமுனி? என்பர். பிரண 

வத்தை :'மகரவரை மாத்திரைசேர்--நீட்டுமொகரம்”” என்பர். காவி 
யைக் காப்பின் விகாரம்?” என்பர், 

நல்லைவேண்பா. 
பொன்னம் கலையார் விலோதனத்தான் மாஇிரம்யோய்தீ 
தன்னிய€ ராலுமைநரேர் தூரல்லை--முன்னயனை த 

தாரகங்ச டாவினான் ர௮ரக்சட் பீலியைச்சூர் 
- போரகக்க டாவினான் பூ. 

முன்னீரடியும் உமைக்கும் ஈல்லைக்குஞ் சிலேடை. பொன் - 
இலக்குமி. சுலையார் - சரசுவதியார். பொன்னங்கலை - பொற்சலை, 
விலோதனம் - கண், கொடி. மாதிரம் - மலை, இக்கு. தாரகம் - பிரண 
வம். கடாவல் - வினாவுதல், செலுத்தல். தாவசம் - உடம்பு. பீலி - 
மயில், 

நல்லைக்குறவஞ்சி. 
இருவாரு ஈல்லைஈகர்ச் செவவேற் பெருமானார் 
இருவாலைக். குயத்தியரோ டின்பமுற்றா ரம்மானை 
இருவாலைச் குயத்தியரோ டின்பமுற்றா ராமாயின் 
தீருவாரோ சட்டிகுடஞ் சா,றுலைக்ச ஏம்மானை . 
தீருவார்சாண் சட்டிகுடஞ் சாறுவைக்ச வமமானை, 

குயத்தியர் - ஸ்தனமுடையவர், சப்டி. - ஒரு 83. குடம் - 
கும்பமாதம். சாறு - விழா. இங்கே இருபாலையிலிருக்குக் குயத் 

தியருஞ் சட்டிகுடமுஞ் சாறுர் தொனித்தல் காண்க. 

- ஊஞ்சல்... 

கனகவ ரமணி மவுலி மின்னச் | 
, கலின்சொ ணெற்றிச் சுட்டியிளல் சதிர்கள்காலப் 

பனகமணிச் குண்டலங்கள் பசலை வெல்லப் 
பணித்தரள.ச் தொடைஙநிலலின் பரப்பை யெள்ள



ஞானப்பிரகாசசுவாமி, ௧0௩ 

அனச்விடைச் ரெல்யெமே சலக எார்ப்ப 
அடியவரை யஞ்சலெனச் சிலம்பு மார்ப்பத் 

,தினகரமண் டலமளவு மதில்சூழ் சோவைத் , 
தேவிதிருக் கண்ணசையே யாடீ ரூஞ்சல். 

வேண்டா, 

ராசா திராவிடமு ஈன்னிலச்ச ணாறுறச்செய் 
சேசா திராசனையோ செத்ததென் நீர்--வானாதி 
பொன்னிலத்து முண்மை புசலூ லுரைப்பதற்சசய் 

.. இக்நிலத்தை விட்டெடுத்த தே, 

இ௫ முதலியார். இறந்தனர் என்றபோது உடுப்பிட்டிக் குமாச 
சுவாமி முதலியார் பாடியது என்பர், 

இக்கவிகளுட் சில இவர் வழித்தோன்றலும் ௮ரனெர் ஆசிரிய 
கல்லூரிச் தமிழ்ப்பண்டி தருமாகயெ ௪. தந் தையபிளளை. தந்தன, 

சேனாவரையர். 

(இவர் தொல்சாப்பியச் சொல்லதிகாரத் க்குச் சிறந்த லிரு 
தீதியுரை ஒன்று செய்தவர். இவருரை சேனுவரையம் எனப்படும், 
இவவுசையோ ௮ரிதுணரற்பாலது, வாக்யெ ஈடையும் கார்க்கசியம், 
வடமொழியிலக்கணவுரை நடையையுச் தாக்கதழாலுரை ஈடையையுச் 
தழுவிச்செல்வது. ஐயந்தோன்றுமிடமெல்லாம் ஆசங்கித்து விடை 
கூறுமுகத்தால் ஐயம் நீக்குவர். சிலவிடங்களில் வடரநான்முடிபுங் 
கூறுவர், சிலவிடங்களில் உரையா சிரியருரைக்கு மறுப்புங் கூறுவர், 
இவர் உரையைச் சிவஞானமுனிவர் பாராட்டிச் சூத்திரவிருத்தி 

யிலே வட நாற் கடலை நிலைகண்டறிர்,௪ சேனாவரையர் எழுத்ததிகா 
சத்திற்கு உரைசெய்காராயின் இன்னோரன்ன பொருளனைத்துச் 
தோன்ற ஆரியர் கருத்.துணாந்து உரைப்பர்'? என்பர், பிரயேரக 
விவேகாலார் '*வாக்கியதீபம், அ௮ரிபீடிகை, ஏலாராசியம் முதலா 
யின வழக்குங் காலத்து ௮வ்வுசை நோக்கிச் சேனாவரையர் முதலா 
யினார் தொல்காப்பியத்திற்கு உரையெழுதிஞா் என்க” என்பர், 

  

ஞானப்பிரகாசசுவாமி,. 
Agta ar all a My 

  

இவளூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள திருநெல்வேலி, குலம் வேளா 
ளாகுலம். சமயம் சைவம், சாலம் இற்றைக்கு முரீழூறு வருடக்க 
ளுக்கு முன் என்பர், இவர் ௮ப்பொழுதையரசர் வரியால் வரும்
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பசக்கொல்க்குட் । பயந்து யாழ்ப்பாணம் விட்டுச் சிதம்பாஞ் சென்று 

வசித்தவர், செதம்பரத்திலிருந்து கெளடதேசஞ் சென்று தர்க்கம், 
வியாகரணம், மீமாஞ்சை முதலிய சாத்திரங்கள் கற்றுக்கொண்டு 

பின்னர்த் திருவண்மையாதீசம் வர். து சக்நியாசம் பெற்றுக் காமி 

கம் வாதுளம் முதலிய ஆகமங்களுங் கற்றவர். சிதம்பரத்திலே 

ஞானப்பிரகாசம் என் லுக் திருக்குளமுச் தோண்டினவர். ஆறுமுக 

நாவலர் மரபின் ( முன்னுளோருள் ஒருவா். 

வடமொழியிலே பிரமாணதீபிகை, பிராசாதஇபிகை, சித்தார் 5 

சிகாமணி முதலிய நால்களும், பவுட்கராகமவிருத்தி, சிவஞான 

போதவிருச்தி முதலிய ௨ உரைகளும், தென்மொழியிலே சித்தியா 
ருக்கு. உரையுஞ் செய்தவர். சித்தியாருரையிலே காமிகம், வாதுளம், 

மதங்கம் முதலிய ஆகமங்களையும், தொல்காப்பியம், ஞானாமிர்தம், 

கோயிற்புராணம் முதலிய தமிழ் நால்களையும் பிரமாணமாகக் காட் 
Gaur. வட சசாந்றொடர்களையும், ஆகமவாக்கியங்களையும் பெரிதும் 

புணாப்பர். அரிதுணரற்பாலது, 

சித்தியுரைவணக்கம். 

இவழுற நமக்கு முந்தித் தந தலத் இரனைச் சிந்தித் 

துவமையில் சிவனொப் பில்லா வுமைகுரு குலங்சண் மற்றென் 
இவர்களை வணங்கி யின்பச் 9வஞான த்திக் கேற்ப 

ஈவமுறு முரை யுரைப்பா முன்னுளை ஈலங்சொ ளார்க்சே, 

தலைமலைகண்டதேவர். 

(இவரூர் பாண்டிமண்டலத்திலே நயினார்கோவிலை அடுத் 

துள்ள காடடாந்தகுடி, என்றும், குலம் மறவர்குலம் என்றும், 

இவர் புட்படுத்தல், ஆறலைத்தல் முதலிய சாதித்தொழில்களைப் 
பாவத்தொழில்கள் என்று கைவிட்டுப் பரமனையே பாடித் திரவியம் 

பெற்றுச் சீவனஞ்செய்தவர் என்றுங் கூறுவர். இவர் பல தனிகிலைக் 
கவிகளும், பாண்டி மண்டலத்துள்ள புடைமருதூரில் வீ£ற்றிருக் 
குஞ் சிவபிரான்மீது ஓர் யமசவந்தாதியும் பாடினவர். 

மருதூர்யமகவந்தாதி, 

ஒருகொம் பிருபத மும்மத நால்லா யெரரைந் தச.ரம் 
பெருகுஞ் செவிசறு குங்கண் புகாமுசம் பெற்றதர்தி 
முருகன் மைய னுமைமைந்த னைந்து முகன்மகன்மான் 
மருகன் ௮ணைசம் மருதாரர் தாதி வருவிச்சவே, 
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இவர் யாழ்ப்பாணத்திற் சிறுப்பிட்டி, வைரவராதர் குமாரர். 

குலம் வேளாளர்குலம். சமயம் சைவம், காலம் இற்றைக்கு இருபத் 
தைர்,அ வருடங்களுக்கு முன், இவர் ௮ங்லெமொழி சற்று வித்தி 
யாபண்டிதர் என்னலும் பட்டமும் பெற்றுச் சென்னைமாஈகரிலே 

அ திகாரபுருடராய் நெரொள் வசித்தவர். தமிழ்மொழியிலுர் தக்க 
பாண்டித்தியம் பெற்றவர். பாரதம் இராமாயணம் முதலிய இலக் 
Gu weet gid, பாப்பருங்கலக்காரிகை ஈன்னூல் தொல்காப்பியம் 

முதலிய இலக்கணங்களிலும், திருக்குறள் காலடியார் முதலிய நீதி 
ஹூல்களிலும், சைவ நூல்களிலும் பெரும்பயிற்சியுடையவர். "தமிழ் 
மொழிக்கு வித்தியாகுருவாகச் சுன்னாகம் முத்துக்குமாரகவிராச 
ரைக்கொண்டவர். அச்சிட்ட மூல்களின் பதிப்புரைதோறும் கவிக 

ளால் அவர்க்கு வணக்கக் கூறுவர். 

வீரசோழியப்பதிப்புரை. 

௧. எழுத்தொட விழுத்தமிழ் பழுத்தசெர் நாவினன் 
மூழேத்் தகை யேற்கவை யழுத்தியோன் சுன்னா 
கத்துயர் மரபினோன் முச்துக்கு மா.ர 
வித்தச னடிதலை வைத்துவாழ்ச் துவனே. 

பலவகைக் சவிகளையும் பாடுக்இறத்திற் இறக் தவர். சிறப்புக்கவி 
யுந் துதிகவியுஞ் ௪ட்டுக்கவியும் பிறகவியுமாகத் தனிநிலைக்கவிகள் 
பல பாடினவர். உரையும் பாட்மொகச் சைவமகத்துவம், கட்டளைச் 
கலித்துறை என்லும் நூல்களும் வேறு சில LT NE CHER செய்தவர். 

சைவமகத்துவத்தில பரசமயவாதிகள் கூறும் வினாக்களுக்கு 
விடைகளும் பரசமயகண்டனமுமங் கூறுவர். கட்டளைக்கலித்துறை 

யிலே வரற்பாலனவாகிய. உத்தமமோனை முதலியனவும், உத் தமச்சர் 
முதலியனவும், பிறவுங் கட்டளைக்கலித் துறையில் வித்தகம்பெற 

விரித்துக் கூறுவர். சிவசம்புப்புலவர் seater வேதசாயகம்பிள்ளை 
‘pret 

௮ங்கனம் duis கூறப்படுவர். 

_ புலவர்கவியைப்புகழ்தல். 
௨. . அரூர னில்லையென் சாரிகை யாலில் ௨லனிதொழப் 

- பேரரு மாறு முசரா வலர்பெரு மான்பெருமை 
சீரூரு மா.று தெரித்தாய் சலசம்பு தேசசநிழ் 
காரூரி னேரின்றன் ரோரின்சொல் வன்மை யறிர்தனனே,
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சிவசம்புப்புலவர்கவி. 

ச,ற்றாரைச் கற்றவர் சாமுறு வாரெனச் சண்டமொழிக் 
கு.ற்றா யிலக்கிெய மாகவென் பாவை யுவர்துசவி 
சொழ்றாய தென்றலைச் சண்ணதுன் னண்பு தொடார்துகொண்டேன் 

மற்றா ரெனக்கணை தாமோ த.ரம்பிள்ளை மன்னவனே, 

வேதநாயகம்பிள்ளைகவி, 

bow சர்பெறு தாமோ தரமன்ன நீள்புவியில் 
வாடிய கூழ்கண் மழைமுகல் கண்டென மாண்பு றநீ 
பாடிய செய்யுளைப் பார்த்தின்ப வாரி படிர்தனன்யான் 
கோடி புலவர்கள் கூடினு நின்புகழ் கூறரிசே, 

வேறுஞ் சல புலவர் கவிகளால் வியந்து கூறப்பட்டவர். இவர் 

கவிகளிற் சைவமகத்துவ விருத்தங்களுள் ஒன்றும், சுப்பிரமணிய 

தேசிகர் மீது பாடிய கட்டளைக்கலித் துறைகளுள் ஒன்றும், ௮ம்பல 

வாணபண்டிதர் மீது பாடிய கட்டளைக்கலித்துறைகளுள் ஒன்றும், 

புசதரசோகத்திற் பாடிய கட்டளைக்கலித்துறைகளுள் ஒன்றும் 

இங்கே காட்டப்படும். 

சைவமகத்துவம். 

nm. பூவின்மெய்மமசத மிதுவிது பொய்யெனப் 
புகலுவ தரிதேயோ 

காவினான் மனத்தா னவின் றுணர்வரு 
ஞானசாகரமா மெய்த் 

தேவவாசசம் யுத்தியிற் கதிதமாச் 
இறம்புமோ மனுவாலே 

மேவு மெவவெவ வேதமுர் திறம்புஈல் 
விஞ்சையா லளப்பின்னே, 

சுப்பிரமணியதேசிகர். 

௪.௨ விண்ணாடு கைலை ௮ழித்தே சிகர்வெவ் வினைக்கு நெற்றிக் 

கண்ணான சுப். மணிய சுவாமிகள் சான்மலரை 

நண்ணாச் தலையி னசைதீரத் தாம்கஈற் கோகழிவாய் 
மண்ணாய்ப் பிறந்தில னேயைய கோவிகர்த வையசத்தே. 

அம்பலவாணபண்டி தர். 

டு, வாக்இற் சரச்வதி வாயமைக் சரிச்சச்திர மன்னனெடுந் 
தூக்கு, ஈடுவு மலைமையிற் சானவி தூய்மையிற் பொன் 
ஆச்சர் தணிலள காபதி மார னழூலிர்தரன் 
தேக்கும்வை போசத்தி லம்பல வாணனைச செப்பிடினே,
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புத்திரசோகம். 
௬. விர்தை மிகுர்த வியன்சோம சுர்.த.ார மென்சொழுர்தைச் 

சந்திர சூரியர் வர் துதி யாமுன் சகோதரர் தாய் 

த$தைய ரின்றிச் தனிரீன்ற (வேளையிற ரூவினையோ 
நிர்தனை நிந்தனை சாணர்த காவிது நீணிலத்தே, 

இவர் தமிழ்மொழி வளர்ச்சியிலும் தமிழ்ப்பாடசாலைகளிலும் 
பேரபிமானமுடையவர். சென்ற சா.அவருடம் ஏழாலையிலே தமிழ்ப் 

பாடசாலை ஒன்று தாபித்து முரு கேசபண்டி தரையும் அடுத்து 
ஈம்மையும் பாடஞ் சொல்ல வைத்துப் பல வருடம் ஈடாத்திப் பல 

மாணவகர்கள் தமிழுணசச் செய்தவர். பாடசாலையின் ஆரம்பம் : 

தாதுவருடம், ௮து முருகேசபண்டிதர் வெண்பாவாற் புலப்படும். 

| வேண்டா. 

தாது வருடச் நனிலா வணிபத்தாக் 
தேதி புகர்வாரர் தீபராள்---ஐ தபுகழ்த் 

தாமோ தரேர்திரனார் தர்மவித்தி யாசாலை 

நாமாரம் பஞ்செய்த நாள். 

கல்விகற்போர் பலாக்குத் தாமாக வேதனங்கொடுத்துக் கற் 

பித்தவர். ஈட்டார்க்குங் கற்றார்க்கும் இனியவர். இவைகளை இவர் 
கனிட்டர் வித்வான் சின்னப்பாப்பிள்ளை பாட்டுக் காட்டும். 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

கத்றார்க் இனிமையுஞ் சைவர்க்கு மாண்பும் கருது செல்வம் 
அற்றார்ச் குதவியும் கல்வி கத்போருச் கரும் பொருளும் 
உற்றார்க்குக் rg Buy sos GHG yor Maw 

பற்றாருச் சச்சமுர் தாமோதரன் பின் u me scrCey, 

பழந்தமிழ் நூற் பரிபாலன த் திலும்பேரபிமானமுடையகர். விர 

சோழியம், இறையனாகப்பொருள், இலக்கணவிளக்கம், தணிகைப். 
புராணம், தொல்காப்பியகச்சினார்க்கினியம், சூளாமணி முதலிய 
மூல்களைப் பழைய ஏட்டினின்றும் எடுத்துத் திருத்தி அச்சிட்டுக் 
தமிழ்காட்டிற் பரவச்செய்தவர். இவருடைய பாடுர் திறத்தையும் 

பழந்தமிழ்நூற் பரிபாலனத்தையும் பாராட்டி நாமுஞ் Aa sear 
கூறினாம். ௮வைகளுளளும் இரு கவிகளை இங்கே சாட்டுதும். 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

பாடும் சவியிற் பழர்தமிழ் நூற்பரி பாலனத்திற் 

கூடும் வலியி லறிவிற் பொறையித் குணறிதைவித்



௧0௮ தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

ஹேடும் புசழி லதிசார மேன்மையிற் சரியர்யார் 
. டீடும் Heider ரூமோதரற்கு நிசர்சொலகே, 

௨. ஏட்டி விருந்த வருர்தமிழ் நூல்ச ளெனைப்பலவர் 
தீட்டி வழுக்களைச் தச்சினி லாக்குபு செர்,£மிழ்சேர் 
நாட்டி லளித் துயர் தாமோ தரேர்திர னண்ணுபுசழ் 
பாட்டி லடங்கு் தகைத்தோ புலவர்கள் பாடுதற்சே, 

. இரிமலையிற் கோயில்கொண்டு வீற்றிருக்கும் ஈகுலேசமூர்த்தி 
யிலும், தீரிமலைச் சாகரசங்கமதர்த்தத்திலும், ரிமலை வாசத்திலும் 

பெருகேசமுடையவர், நகுலேசமூர்த் இிமேல் ஊஞ்சலும் ஒன்று 
ஈம்மைக்சொண்டு பாடுவித்து விழாவும் ஒன்று ஈட். துவர வேண்டும் 

பொருட்கு மூலதனம் நியமித்தவர், 

நகுலேசருஞ்சல், 

இசசகத்திற் றனைகினைவோ ரிடரைஙீக்கும் 

ஏகதந்த விராயகமுச் கண்ண னோடு 
பசசைமயில் வாசனனும் பாங்கர் மேவப் 

பண்ணவராம் விண்ணவர்பல் லாண்டு சொல்ல 
அச்சுதனுஞ் செல்சமலத் தயனும் வாழ்த்த 

௮ம்பொன்மய வம்பலத்தி னருளே பூண்டு 

ஈசச.ரவச் கச்சசைத்து ஈஉடனமாடும் | 

ஈகுலஇரி காயகரே யாடீ. ரூஞ்சல், 

  

தாயுமானசுவாமி. 

  

| இவரூர் வேதாரணியம் என்பர், குலம் வேளாளர்குலம். சம 

யம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு இருநூறு வருடங்க 
ளுக்கு முன். திரிரொமலையிலே தாயுமான ஈசுரர் திருவருளால் ௮வ 
தரித்தமைபற்றித் தாயுமானவர் எனப்பட்டார். இவர் தாயுமான 

சசுரைத் தரிசக்கவந்த மவுனகுருவுக்குச் சீடர். மவுனகுருவிடத்' 
இலே சித்தியார் முதலிய சித்தாந்தோபதேசம் பெற்றவர். தமது 
பாடலிலும் மவுனகுருவைச்: “சிவஞான$த்திகெறி மவுனோபதேச: 
குருவே” என்பர். வடமொழி தென்மொழி என்னும் இருமொழி 

களிலும் வல்லவர். 'வடமொழியிலே. 

வல்லா னொருத்தன் வரவுர்த்ரா விடத்திலே 
- வச்சதா விவச ரிப்பேன்



திரிகூடராசப்பகவிராயர். ௧0௯ 

வல்ல தமி ழறிஞர்வரி னங்கனே வடமொழியின் 
-வசனக்கரர் றிது புகல்வேன்” 

என்பர். தசிரியவிருத்தம் பாடுர் இறத்தில் ௮.திகஞ் சிறந் தவர், இவர் 
பாடல் தாயுமானசுவாமிபாடல் எனப்படும். இவரைச் சிலர் ஏகான்ம 
வாதி என்பர். ஏகான்மவாதியாயின்; சச் தானகுரவர்க்குஞ் சமயகுர 

வர்க்குர் துதிகறமாட்டார். மெய்கண்டதேவரஊைச் சுட்டிப் (பொய் 
கண்டார் காணாத புனிதமெலு மத். துவித--மெய்கண்ட நாதனருண் 
'மேவுகா ளெர்காளோ” எனக் கூறவும்மாட்டார். ௮ருணக்திசிவாசா 
சியரைச் சுட்டிப் ('பாதிவிருத்தத்தாலிப் பார்விருத் தமீகவுண்மை- 
சாதித்தார் பொன்னடியைச் சாருசகாளெர்காளோ”” எனக் கூறவும் 
மாட்டார். **வெம்பந்தந் தீர்த் தூலகாள் வேக்தன் நிருஞான--சம் 
பந்தனை யருளாற் சாருநா ளெக்காளோ”” எனக் கூறவுமாட்டார். 

**சைவசமயமேசமயஞ் சமயாததப் பழம்பொருளை 5--கைவர் திட 
வே மன்றுள்வெளி காட்டும்” எனக் கூறவும்மாட்டார். “சித்தாந்த 

முத்தி முதலே” எனக் கூறவுமாட்டார். 

ஆசிரியவிருத்தம். 
அசைக்சொ ரளவில்லை யகலமெல் லாம்சட்டி 

யாளி னும்கடன் மீதிலே 
-ஆணைசெல லேகினை௮ ரஎசேச னிசராக 

அம்பொன்மிச வைத்த பேரும் 

நேசித்து ரசவாத வித்தைக் கலைக் இடுவர் 
நெகநொ ஸிருந்த பேரும் 

நிலையாக வேயினும் காயசற் பந்தேடி 
கெஞ்சுபுண் ணாவ ரெல்லாம் 

யோச்கும் வேளையிற் ப௫தி.ர வுண்பதும் 
உறங்குவது மாச முடியும் 

உள்ளதே போதுகா னானெனச் குளறியே 
ஒன்றைவிட் டொன்று பற்றிப் 

பாசக் கடற்குளே வீழாமன் மனதற்ற 
- பரிசுத்த நிலையை யருள்வாய் 
பார்ச்குமிட மெற்குமொரு நீக்கமற சிழைசின்ற 

பரிபூ ரணா னச்தமே, 

திரிஉடராசப்பகவிராயர். 

Quest பாண்டி மண்டலத்திற் GPUS SESE ச.மீபமா 

யுள்ள மேலசசம். குலம். வேளாளர்குலம். சமயம்-சைவம். காலம்:



௧௧0 தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

இற்றைக்கு நூற்றெழுப.து வருடங்களுக்கு முன் என்பர், இவர் பல 
வகை நூல்களையுங் கற்றவர். சொல்லின் ஈயமும் பொருளின் ஈய 
மும் அணியின் நயமும் அமையக் கவிபாடுர் இறந்தனிற் சிறந்தவர். 

"குற்றாலப்புசாணம், குற்றாலக்குறவஞ்சி, குற்றாலச்சிலேடை, குற் 
.மூலமாலை, குற்ருலயமகவந்தாதி முதலிய பற்பல பிரபந்தங்கள் 

விற்பனமேவச் செய்தவர், 

குற்றாலப்புராணம். 

அ௮ன்னவா ரிசமும் யாறு மம்பொனா டரம்கக் சாட்டும் 

பெரின்னணி மறுகும் வாணர் புலமையுஞ் சங்க மேவும் 
மன்னுசீர் விழவு மாதர் வதனமுர் திங்க எார்க்கும் 
மின்னனார் சனமுஞ் சோலை வேலிய ஈரந்த நாறும், 

இது சிலேடை. வாரிசம்- தாமரை. ௮ம் பொன் go அரங்கம் - 

அழகிய இலக்குமி ஈடிக்குஞ் சபை, ௮ம் பொன் அள் தரங்கம் - 
நீரையும் பொன்னையும் ஆளுந்திரை. சங்கம் - சபை, சங்கநிதி, தங் 
கள் - மாசம், சந்திரன். நரந்தம் - கத்தூரி, நாரத்தை. 

குற்றாலக்குறவஞ்சி. 
பன்னிருகை வேல்வாமகப் பதினொருவர் படைதாய்கப் பத்.தத் திக்கும் 
சன்னவவீ ரரும்புகழ மலைகளெட்டும் சடலேழு நாடி யாடிப் [mus 
பொன்னின்முடி யாறேந்தி யஞ்சுதலை யெனச்சொழித்துப் புயரான் மூன் 
தன்னிருதா டருமொருவன் குற்றாலக் குறவஞ்சித் தமிழ்சர் தானே. 

கண்ணி. 

மீறு மிலஞ்சிச் குறத்தியைக் கொண்டசெவ 
வேட்குற வன்முதல் வேட்டைக்குப் போனகாள் 

ஆறு காட்கூடி யொருகொக் குப்பட்ட 
தசப்பட்ட கொக்கை யவித்தொரு சட்டியிற் 

சா.று வைத்தபின் வேதப் பிராமணர் 
தாமுங்சொண்டார் சைவர் தாமுங்சொண்டார் தவப் 

பேரு மூனி௮வரு மேற்றுசக்சொண் டாரிதைப் 
பிக்குச்சொல் லாமலே சொக்குப் படுக்கவே, 

92 ae in கொக்கு - ஞானாகிய மாமரம். சட்டி, - ஆருர் 

தி, சாறு - திருவிழா. 

சிருக்குருகர்ப்பெருமாட்கவிராசர். 
  

Bagi பாண்டிமண்டலத்துள்ள: திருக்குருகூர். (முலம் வி 

யர்குலம்.. சுமயம் வைஷ்ணவம். இவர் இலக்கிய. லக்சணமும்:பிறவும்



திருஞானசம்பத்தசுவாமிகள். ௧௧௧ 

மயக்கமறக் கற்றவர். கவிபாடுச் திறந்தனிலுஞ் சிறந்தவர். we 
னலங்காரம்,“மாறனகப்பொருள், மாறன் சளவிமணிமா லை, GC 

மான்மியம் ap seu பிரபந்தங்கள் செய் தவர். மாறனலங்காரத் லே 
விசேடமான அணிகள் பல கூறினவர். அதன்கண் வரும் உல்லே 
கம், ௮சங்கதி முதலிய சில அலங்காரங்களும், இரதபந்தம், கடக 
பந்தம் முதலிய சில சித்திரசவிகளும் தண்டியலங்காரம் முதலிய 
தமிழலங்காரங்களாற் பெறப்படமாட்டா. 

மாறனலங்காரம். 

பூமாது மன்னும் புகழ்ச்குருகூர் வாழ்புலவர் 

கோமா னியற்பெயராற் கூறுமணிப்--பாமாலைச் 
கா.ரணனாஞ் செஞ்சொ லலங்காரன் சோலைமலைக் 
சா.ரணனா சா.ரணனே காப்பு. 

மாறன்கிளவிமணிமாலை. 

விழியுல் களப முலையும்புன் மூரலும் வேயுமுர்திச 
சுழியு மூரோம வொழுமங்குங்கண் டேம்வண்டு சூழச் துசெர்தேன் 
லழியுச் திரும௫ழ் மாலைப் பிரான்வெற்பில் வல்லீசெவ்லாய் 
மொழியுச் துணைகெஞ்ச மேசெவிச் சேயென்று மூழ்குவதே, 

  

சிருஞானசம்பச், கசுவாமிகள். 
வசு   

இவரூர் சோழமண்டவத்துள்ள சீகாழி, குலம் ஆதிசைவ 

வேதியர்குலம். இவர் சமயகுரவருள ஒருவா. இருவருட்புலமையா 

ஏர். மூன்றாம் வயசிற் பாடத்தொடங்கினவர், பல பதிகங்கள் பாடி 
னவர். பதிகக்களெல்லாம் தேவாரம் எனப்பெற்ற சிவஸ் துதிகள். 

ஏகபாதம், கோழுத்திரி, எழுகூற்றிருக்கை, மாலைமாற்று முதலிய 
சித் தரகவிப்பதிகங்களும் பாடினவர், வழிமொழி, மொழிமாற்று, 

மடக்கு முதலிய அ௮லங்காரப்பதிகங்களும் பாடினவர், ஈரடிமேல் 
வைப்பு, யாழ்முறி முதலிய சர் தவிகற்பப்பதிகங்களும் பாடினவச். 

தொண்டர் வரிசையிற் சொல்லற்குரியராயினும் புலமையின் 

பெருமையும் வலிமையும் கோக்கப் புலவர்வரிசையிலுங் கொண் 
டாம். சோமேசர் வெண்பாவிலும் புலவர் எனக்கொளப்பட்டார். 

ஏகபாதம் முதலியவைகளை ச் தேவா.ரத்திலே நேரக்குக. இவர் பாட 

லின் ஓற்புதங்களைச் சுட்டிக்கூறுங் கட்டளைக்கலிப்பாவம் ஒன்று 

ண்டு, ௮.சளையுக் காட்டுதும்.



௧௧௨ தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

கட்டளைக்கலிப்பா. 

புனவி லேடெதிர் போசெனப் போகுமே 

புத்த னார் தலை தத்தெனச் தத்துமே 
கனலி லேடிடப் பச்சென் நிருக்குமே 

கதவ மாமறைக் காட்டி லடைக்குமே 
பனையி லாண்பனை பெண்பனை யாக்குமே 

பழைய வென்புபொற் பாவைய தாக்குமே 
சினவ ராவிடச் தீரெனச் தீருமே 

செய்ய சம்பந்தர் செந்தமிழ்ப் பாடலே. 

திருஞானசம்பத்த உபாத்தியாயர். 
  

இவறரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள சுழிபுரம். வாசஞ்செய்த இடம் 
திருநெல்வேலி, குலம் செல்வராயகச்செட்டியார்குலம். சமயம் 
சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்குப் பத்து வருடங்களுக்கு 
முன். ஆறுமுககாவலர்க்கு மாணவகர், கந்தபுராணம், பெரியபுரா 
ணம், பாரதம் முதலிய இலக்கியங்களை ஈன்கு கற்றவர். பலர்க்குக் 
கற்பித்தவர். பிரசங்கஞ் செய்யுச் திறமும் கவிபாடுக் திறமுமுடைய 
யவர். மாணிக்கப்பிள்ளையார் திருவருட்பா, கதிர்காமவேலர்திருவ 
gous முதலிய பிரபந் தங்களுஞ், சில தனிநிலைக்கவிகளுஞ் செய்த 

வா். பிரபந்தப் பிரதி சல இவர் புதல்வரரகிய தமிழ்ப்பண்டிகர் 
சோமசுர்கரம்பிள்ளையாற் பெற்றனம். 

கதிர்காமவேலர்திருவருட்பா. 
பூவார் மலர்மிசைப் போதனு மாயனும் போ தறியினும் 
ராலாற் Ds ssp கரிதாங் கதிரை ஈகருறையும் 
மாவாரும் வள்ளிதெய் வானை மணாளற்கு மன்னுமருட் 
பாவார் துதித்துணை மாணிக்க வைக்சரன் பாதங்களே. 

திருஞானசம்பத்தப்பிள்ளை. 
  

இவரூ யாழ்ப்பாணத்துள்ள நல்லூர். குலம் வேளாளர் 

குலம். சமயம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்குப் பதினைந்து 

வருடங்களுக்குமுன். இவர், காவலர்க்கும் பொன்னம்பலபிள்ளைக் 

கும் (மாணவதர். இலக்கிய லக்கணமும், தருக்க நூ அஞ் as தார்த 

சாத்திரருங் கற்றவர். தர்க்கசாத்திரவாராய்ச்சியி லும், தர்க்கவா 

தஞ் செய்தலிலும் மிக்க வேட்கையுடைய்வர். ௮.அபந்றித் தர்க்க



திருத்தக்கதேவர், ௧௧௩. 

குடாரதாதுதாரி எனவும்படுவர். கும்பகோணத்திலுஞ் சிதம்பரத் 

இலும் பலராள் வ௫த்தவர்.” பலர்க்கும் பாடஞ் சொன்னவர், ஈமக் 
கும் சண்பர். தர்த்காமிர்தமொழிபெயர்ப்பு, ௮ரிகா சார.தம்மியம், | 
வேதாகமவா.த£ீபிகை, ஈரராயணபாத்துவரிசசனம் முதலிய re 

கள் செய்தவர். 
௮ரிகர தாரதம்மியம். 

ஒருவனோ ரிடத்திலிர்த விசுவத் தில் வச்கையி லுலகை யுற்றுன் 
கரு.துமற்றை யவன்விசுவே சுரனெனவே யவனியினீத சழறப் பெற்றான் 
இருவர்தமி லெஏஎன இ௪ Glen am 01) துண்மையிசைத் இச மாசு 
மருவுதலி லறிவுடை௰மீர் யாமவனை யடைந்துவழி பலொ மன், 

  

திருத்தக்கதேவர். 

  

இவர் குலம் சோழர்குலம். இக்காகுலம் அருங்கலான்்வயம் 
என்பர். சமயம் ஆருகதம். காலம் கடைச்சங்கத்தை அடுத்த காலம் 

என்பர். நிலை துறவு. இவர், அகத்தியம் தொல்காப்பியம் முதலிய 
இலக்கணங்களையும், சங்கச்சான்றோரிலக்கியங்களையும், இருகத 
சாத்திசங்களையும் ஆராய்ந்து கற்றவர். தக்க புலவர் என்று சான் 
ரோரால் மதிக்கப்பட்டவர். குருவாக்கிய பரிபாலனமுஞ் சகவாச 

மும் பெரிதுமுடையவர். 

எதிரே வந்த கரியை நோக்கி இந்கரியைத் தலைமைப்பொருளாக 
வைத்துச் சிறிய காப்பியம் ஒன்று செய்க என்று தமது குரவர் 

கூறியபோஅ இதோபதேசத்தில் வரும் வியா தமிருகசூகரசர்ப்பசிரு 
காலர்கள் சதையை முதலில் எடுத்துக்கூறி இக்கதையை உவமை 
யாகவைத்தும், வேறு கதைகளை உவமையாகவைத்தும் இளமையுஞ் 
செல்வமும் யாக்கையும் நில்லா எனவும், கொலையுக களவும், கோப 
மும் உலோபமும், பொய்யும் புலையுக் தவிர்க எனவும், தானமுக் 
தருமமும் செய்க எனவும் ஈன்னெறிகளைச்சொல்லி கரிவிருத்தம் 

என்னுஞ் சிறு காப்பியஞ் செய்தவர். 

:தத்தைகுண மாலையொடு தாவில்புகழ்ப் பதுமை--ஒத்தபுகழ் 
க்கேமசரி”” முதலிய பாவையர் எண்மரைச் சீவகன் என்பவன் விவா 

கஞ் செய்த கதையையும், அவர்கள் துறவையும் ுதலிய பொரு 

ளாகவைத்து மலை, கடல், காடு, வளசகர், பருவம் முதலியவற்றின் 
வருணனை கஞுஞ் சேர்த்துச் சீவகசிந்தாமணி என்னும் பெருக்காப் 

பியமுஞ் செய்தவர்.



௧௧௪ தமிழ்ப்புலவர்சரித் தரம். 

இச்சிவகசிர் தாமணி பின்னர்த்தோன்றிய பாரதம், நைடதம், 
இராமாயணம் முதலிப இதிகாசங்கட்கும், கந்தபுராணம், தணிகைப் 

புராணம், கூர்மபுராணம் முதலிய சில புராணங்கட்கும், வேறு சில 
தூ ல்களுக்கும் ஆசிரியவசனமாகச் சொற்களையும் சொற்றொடரை 

யும் வருணனைகளையும் இடையிடை எடுத்துத் தொடுக்குமாறு 
கொடுத்துகின்ற ஆதிகாவியம். நச்சினார்க்கினியருரையுடையது. 

நரிவிருத்தம். 
கோற லோம்புமின் கொன்றபி லூன் ஈடி. 
மேத லோம்புமின் மெய்ப்பொரு எல்லன 
தேற லோம்புமின் றீயவை யாவையும் 
கூற லோம்புமி னற்குண மல்லன. 

கோறல்-கொல்லல். தடி.- இறைச்சி. மேறல்- உண்ணல், மெல் -- 

தல்--மேறல்; மெல்லல். தேறல் - நம்புதல். ஓம்புதல் - நீக்குதல். 

சீவகசிந்தாமணி, 
கரும்பே தேனே யமிர்தே சாமர் மணியாழே 

அரும்பார் மலர்மே லணங்கே மழலை யன்னம்மே 
சுரும்பார் சோலை மயிலே குயிலே சுடர்வீசும் 
பெரும்பூண் மன்னன் பாவாய் பூவாய் பிணைமானே. 

திரு சாவுக்கரசசுவாமிகள். 

இகளூர் நநொட்டிலுள்ள திருவாமூர். குலம் வேளாளர்குலம். 
சமயம் சைவம். இவருஞ் சமயகுரவருள் ஒருவர். திருவருட்புலமை 

யாளர். பல பதிகங்கள் பாடினவர், பதிகங்களெல்லாச் தேவாரம் 

எனப்படுஞ் சிவஸ்துதிகள். சில பதிகங்களிலே சிவதருமங்களையும் 
உலகநிலையாமையையும், உய்யும்வழி முதலியவைகளையும் விசேட 
மாக விரித்து விளங்கக் கூறுவர், 

சிவதருமம், 
சற்றுச் கொள்வன வாயுள 61 ayer 
இட்டுச் கொள்வன பூவுள நீருள 
க.ற்றைச் செஞ்சடை யானு னாமுளேம் 
எற்றுக் கோரமனான்முனி வுண்பதே, 

தாண்டகம் பாடுர் திறத்திற் சாதுரியர். :*தாண்டசசதுரர்”? 
என்று சேக்கிழாருங் கூறுவர். தாண்டகங்களைத் தேவரரத்திற் 
காண்க, இவா பாடலின் அற்புதங்களைச் சுட்டிக்காட்டும் கட் 
டளை க்கலிப்பா வு ம் 6 ஒன்றுண்டு, அதனையும் காட்டுதும்,



திருமழிசையாழ்வார். SEB) 

கட்டளைக்கலிப்பா. 

தலைசொ ணஞ்சமு தாக விளையுமே 
தீழல்சொ ணீறு தடாகம தாகுமே 

சொலைசெ யானை குனிர்து பணியுமே 
கோள ராவின் கொடுவிடர் தீருமே 

கலைசொள் வேத வனப்பதி தன்னிலே 
கதவு தானும் கடுகத் திறக்குமே 

அ௮லைசொள் வாரியிற் சல்லு மிதச்குமே 
அப்பர் செப்பு மருர் தமிழ்ப் பாடலே, 

திருமங்கையாழ்வார். 

இவரூர் சோழமண்டலத்துள்ள திருக்குறையலூர், குலம் 

வேளாளர்குலம். சமயம் வைஷ்ணவம். இவர் விட்டுணுபத்தியின் 
மிக்கவர். ஈரற்சுவியும் பாடும் வலிமைபற்றி காற்கவிப்பெருமாள் என 
வும்படுவர். கலியர், பரகாலர் முதலிய நாமங்களையும் பெறுவர். பாரத 
காரரும் கலியனெங்கள் மங்கையாதி” என்பர், சீசாழியிற் சென்ற 

போது ஞானசம்பச்தமூர்த்தியோடு வாதஞ்செய்தவர் என்றுஞ் சொ 
ல்வர். பெரியதிருமொழி, திருக்குறுந்தாண்டகம், இருசெடுஈ்தாண் 
டகம், திருவெழுகூற்றிருக்கை, பெரியதிருமடல், சிறியதிருமடல் 
என அறு பிரபந்தங்கள் செய்தவர். இவர் கவிகளை *:ஈன்னூற்று 
றைகளஞ்சுக்கிலக்கியமாரணசாமம்” என்று கூரத்தாழ்வார் கூறுவர். 

பேரியதிருமோழி. 

ஈர்தா ஈரகத் தமுர் தா வசைகாளும் 

எந்தாய் தொண்டரா னவர்கஇன் னருள்செய்வாய் 

சந்தோ காதலை வனேதா மரைக்சண்ணா 
அர்தோ வடியேற் சருளா யுன்னருளே. 

  

திருமழிசையாழ்வார். 

இவரூர் திருமழிசை என்றும், சுதர்சனத்தின் அவதாரம் 
என்றும், பல சமயங்களிலும் பிரவேசித் துப் பல சமயால்களையுல் 
கற்றவர் என்றும், விட்டுணுசமயத்தையே மெய்ச்சமயமர்க நிச்ச 
யித்து ஈடந்த விட்டுணுபத்தர் என்றுங் கூறுவர். இவர் காஞ்சிமா 
ஈகரில் வசிக்கையிலே சகணிகண்ணன் என்லுர் தமது சீடனை ச் தன் 
மேற் கவிபாட உடம்பட்டிலன் என்று *இவ்வூரை விட்டு வெளியே



௧௧௬ தமிழ்ப்புலவர்சரித் தரம். 

போ” என ௮வவூராசன் முனிந்து கூறியபோது சரனும் பெரு 

iter அழைத்துக்கொண்டு நின்னுடன் வருவேன்?” எனக் கூறிக் 
கோயிலுட் பிரவேதித்துப் பெருமாளை கோக்கிக் 'கணிகண்ணன் 

போகின்றான்” என வெண்பா ஒன்று பாடிப் பெருமாளையும் பின் 

வருமாறுசெய்து சென்றவர். 

வேண்டமா, 
கணிசண்ணன் போன்றான் காமருபூம் கச்சி 

மணிவண்ணா நீச்ச வேண்டார்... துணிவுடைய 
செர்காப் புலவனும் போன்றே னீயுமுன் நன் 
பைந்காகப் பாய்சுருட்டிச் சொள், 

இக்கதையைவைத்துக் குமாகுருபரசுவாமிகள் *பைந்தமிழ்ப் 
பின்சென்ற பச்சைப் பசுங்கொண்டலே” என்பர். ௮ருணூரிகாதர் 
வண்டமிழ் பயில்வோர் பின்றிரிகின்றவன்”” என்பா. பின்னர் ௮ர 

சன் குறையிரக்க அதனை மாற்றிப் பாடிப் பெருமாளுடனும், ௮வ 
னுடலும் மீண்டு சென்றவர். 

திருமுனைப்பாடியார். 

இவர் சமயம் அருகதம். அறநெறிகளை எடுத்துக்காட்டி Ap 

நெறிச்சாரம் என ஒரு மால் செய்தவர். சூதாடலால் '(ஓதலுமோதி 
யுணர்தலுஞ் சான்றோரால்- மேதை எனப்படும் மேன்மையும்”? போ 
கும் எனபர். பிறர்க்குத் துயர்செய்தலை கோக்கப் *4பிறர்க்கன்ன 

செய்தலிற் பேதைமை இல்லை” என்பர். கல்வியாற் செருக்குறுவாரை 

ரோக்கப் ''பலகற்றோ மென்று தற்புகழவேண்டாம்”” என்பர். 

அறநெறிச்சாரம். 
காய்த லுவத்த as po யொருபொருட்சண் 
ஆய்த லறிவுடையார் கண்ணதே--காய்வதன்கண் 
உற்ற குணந்தோன்றா தாகு முவப்பதன்கண் 
குற்றமுர் தோன்றா கெடும். 

இருமூல தாயனார். 

  

இவர் தஇருக்கயிலாசமலையிலே ஈந்தியத்தேவர்க்கு மாணவகரா 
யிருக் ஏ ஒரு சிவயோகி, அகத்தியமுனிவரோடு சிலராள் வ௫ூக்க 
விரும்பிப் பொதியமலை கோக் வரும் வழியிலே எதிர்ஈ்த இருவாவடு 
அறையில் வித்துப் பச்கத்திற் சென்றபோது தம்மை மேய்க்குச்



திருவள்ளுவர். ௧௧௭ 

திலைவனாயெ மூலன் என்பவனுடைய உடம்பைச் தழுவிக் கதறும் 
பசுக்களின் துயரை ஒழிக்கக் கருதித் தமதுடலைக் காவல் செய்து 
௮வனுடலிற் பிரவேசித்து மூலன் எனச் சொல்லப்பட்டுப் பசுக்களை 
யும் மேய்த்தவர், 

திருவாவடுதுறைச் சிவாலயத்தினிற்கும் ௮ரசமரத்தின் BE ip 

யோகத்திலிருந்தவர். ௮ங்கே மூவாயிரம் வருடம் இருந்து வருடம் 
ஒரு கவியாக மூவாயிரரந் திருமந்திரம் பாடி முடித்தவர். 

திருமந்திரம். 
கல்லாத மூடரைச் காணவு மாகாது 
சல்லாத மூடர்சொற் சேட்சச் கடனன்று 
சல்லாத மூடர்ச்குச் கல்லாதார் ஈல்லராங் 

கல்லாத மூடர் சருத்தறி யாரே, 

  

சிருவள்ளுவர். 

இவர், யாளிதத்தர் என்னும் முனிவருக்கும் முன்னர்ச் சண் 

டாளியாய்ப் பிராமணனொருவனால் வளர்ச்கப்பட்டுப் பின்னர்ப் பிரா 

மணியாய் நின்ற பெண்ணொருத்திக்கும் புத்திரர் என்று ஞானாமிர் 
தத்தில் வாசேமுனிவர் கூறுவர். வேறு சிலர் பகவன் என்னும் பார்ப் 

பானுக்கும் ஆதி என்லும் புலைமகட்கும் புத்திரர் என்றும், மயிலாப் 

பூரிலே வள்ளுவர் வீட்டில் வளர்ந்தவர் என்றும், பிரமாவின் sya 
தாரபுருடர் என்றுங் கூறுவர். வேறு சிலர் பகவான் என்றது யாளி 

தத்தரை என்றும் ஆதி என்றது அந்தச் சண்டாள மாதினை என் 

று.ங் கூறுவர். இவர் பெருநாவலர், முதற்பாவலர் முதலிய பெயராக 
ளும் பெறுவர். காலம் கடைச்சங்ககாலம். 

சில தனிநிலைக்கவிகளும் அறம், பொருள், இன்பம் எனும் மூன் 
opus திறம்பட விளக்கித் திருக்குறள் எனப்படும் இலக்கெழுஞ் 

செய்தவர். இத்திருக்குறள் உத்தரவேதம், தெய்வநூல் முதலிய 

பெயர்களும் பெறும். இ த்திருக்குறளை மதுரைச்சங்கத்தில் ஏற்றச் 
செல்லும் மார்க்கத்திலே ஒளவையார் கண்டு அறம், பொருள், இன் 
பம் கூற இவ்வளவு விரிவு வேண்டுமா? என்று சொல்லி அலைகளை 
ஈதலறம்”” என்னும் ஒரு வெண்பாவிற் கூறினர் என்றும், இலர் 
சங்கப்புலவர்கள் வினாவிய வினாக்களுக்குக் கவிகளால் விடை கூறி 
னர் என்றும் ஈக்ரேர் இவரை கோக்க உமது _நூலிலே எல்லாப்பொ 
ருள்களும் உள என்றீரே! இக்கல்தும் உளதா?. என்றபோது



௧௧௮ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

வாழ்காள் வழியடைக்குங் கல்” என்ற அ௮டியைச் சொல்லினர் 

என்றும் இவவாறே பல கதைகள் கூறுவர், 

இத்திருக்குறட்பொருட்களையுஞ் சொற்களையுக் தத்தம் நாலு 
ஆரகளிற் கொள்ளாத சான்றோர் யாவா! சமயவாதிகள் யாவர்! சிக் 
தாமணிகாரர், சிலப்பதிசாரர் முதலிய நூலாசிரியரு.ப் கொள்ளுவர். 

இளம்பூரணர் ஈச்சினார்க்சி௰ர் முதலிய உரையாசிரியருங் கொள் 

ளுவர். கம்பநாடர் ஏரெழுபதிலே :(உழு துண்டு வாழ்வாரே வாம் 
வார்மற் றெல்லாரும்- தொழுதுண்டு பின்செல்வா ரென்றேயித் 

தொல்லுலகில்--எழு துண்ட மறையன்றோ” என்பர். திருக்கைவழக் 
கத்தில் உடுக்கை யிழந்தவன் கைபோல வாங்கே--கொடுக்க விசை 

கீத குளிர்க்கை”” என்பர். 

தனிரிலைக்கவி. 
ஐயசென் துரைத்தீர் காயேற் கடுச்குமோ வருளிலேனைப் 
பொய்யொடு களவுமற்.றுப் புலன்களை யொடுக்கிக் கொண்டு 
உய்யவே புலன்க ளைந்து முயர்பர வெளிய ளாக்இ 
வெய்யவன் மதியம் போல விரவுவா ரையராவார், 

  

திருவாதவூர். 

  

இவரூர் பாண்டிமண்டலத்துள்்ள திருவாதவூர். குலம் வேதி 

பர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் ௮ரிமர்த்தனபாண்டியன்காலம். 

தந்தையார் சம்புபாதாசிரிதர். தாயார் சவஞானவதியார். ௮வதா 
ரம் நந்தியங்தேவரவ காரம். இவர் வேதவேதாங்கங்களையும், தருக் 
கம், மீமாஞ்சை, தருமசாத்திசம், புராணம் முதலியவைகளையும், பிற 
வற்றையும் இளமையிற் கற்றுத் தெளிர்தவர். ௮ருட்புலமையாளர். 
சிவபிரானே குருவாய் வக்து சிவஞானபோதம் உபதே௫க்கப் பெற் 

றவர். '₹௮ன்பிலாத பண்பினரெனினுக் தன்னைப் பாடினர்க் சங்கு 
மென்றே” சவெபிரான்மீது :தேனெனப் பாலெனச் இல்லமிர் தூற் 

றெனத்”” துதிவடிவாகப் பல கவி பாடினவர். பெளத்தரை வாதில் 
வென்று சைவராயவரச்செய்தவர். ௮வர் வினாவிய வினாக்களுக்கெல் 
லாம் ஊமைப்பெண்ணைப் பேசவைத்து விடைகளுஞ் சொல்லுவித் 
தவர். ௮வ்வினாுவிடைகளைச் சாழலாம் விளையாடலாகவைக்துக் கவி 

களும் பாடினவர். சவிகளெல்லார் திருவாசகம் எனப்படும். 

இருவாசகமோ படிப்பவர் கேட்பவர்க்கெல்லாம் பத்தியையும் 
முத்தியையும் பயக்கும். மனச்தையும் உருக்கும், **திருவாசகமிங்



திருவேங்கடதாதர். ௧௧௯ 

கொருகாலோதிற்---கருங்கன்மன முங் கந் இருகும்” எனச் சிவப் 
பிரகாசசுவாமி கூறுவர். திருவாசகமன் றிச் சவபிரான்மீது திருக். 

கோவை எனப்படும் ௮கப்பொருட்கோவையும் பாடினவர், இக்கோ 
வையை வேதியர் வேதம் என்பர். யோ௫யர் ஆகமம் எனபர். காமு 

கர் இன்பநூல் என்பர். தார்க்ககர் தர்க்க,நூல் என்பர். தமிழ்ப்புல 
வர் இலக்கணம் எனப். இதன்ப் பாடக்கேட்டவரும், இவைக 
ளிரண்டையும் ஏட்டிற் நீட்டிய இலேககரும் வேதியராய் முன்னின்ற 

ஆதியங்கடவுளேயாவர். 

திருவாசகம். 

தென்பா லுகந்தாடுர் தில்லை*சற் றம்பலவன் 

பெண்பா லுகந்தான் பெரும்பித்தன் காணேடீ 
பெண்பா லுகச்திலனேற் பேதா யிருநிலத்தோர் 
விண்பால் யோகெய்தி வீடுவர்சாண் சாழலோ, 

திருவேங்கடதாதர். 
PP el cag 

  

இவளூர் நநொட்டுள்ள திருவாமாத்தூர். குலம் வேதியர்குலம். 

சமயம் வைஷ்ணவம். காலம் வைத்தியநாதசேசிகர்காலம். இவர் 
புலவரன்றிப் புலவர் பாடும் புகமுடைத் தல்வருமாவர். பணவீடு 
தூது என்னும் பிரபந்தம் பெற்றவர் என்றும், மந்திரித்தலைவராயத் 
திருகெல்வேலியில் அரசியல் ஈடாத்தினவர் என்றுங் கூறுவர். இலக் 

கணவிளக்கம் என்னும் இலக்கணமுஞ் செய்வித்தவர், இலக்கண 
விளக்கப் பாயிரம் இவரை வேதியர் திலகன் விரவலர் கோளரி-- 
மாதைய ரதிபன் வரகுண மேரு--கல்விக் கெல்லை கருணைக் காகரம் 

--பெருமாண் மெய்த்தவப் பேறெனத் தோன்றிய--தஇிருமா ஓல 
கஞ் செவவிதிற் புரக்கும்--மேதகு புகழ்த்திரு வேங்கட காதன்” 
என்று கூறும். இவர் செய்த நூல் பிரபோதசர்திரோதயம் எனச் 

Der gid மெய்ஞ்ஞானவிளஎக்கம்,. 

| மேயஞஞானவளககம். 

பேராசை யாலீனர் பின்சென் றுழன்றும் 
தீராத மிடியாளர் லர்பாரி லுண்டே 
சே ராச வரில்வாழ்வு நினையாமல் வருமால் 
வாராத தார்தாம் வருர்இினும் வராதே, 

 



௧௨0. தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

தொண்டாடிப்பொடியாழ்வார். 

  

இவகரூர் சோழமண்டலத்துள்ள திருமண்டங்குடி. குலம் 
வேதியர்குலம். சமயம் வைஷ்ணவம். வாசம் திருவரங்கம். இவர் 

பாகவதர் பாததூளி3போன்று அடிமைபூண்ட சாரணத்தாலே தொ 

ண்டாடிப்பொடி எனப்பட்டார். இவர் இயற்றிய பிரபந்தங்கள் 
திருமாலை, திருப்பள்ளியெழுச்சி என்பன. 

திருமாலை. 

புலையற மாட நின்ற புத்தொடு சமண மெல்லாம் 
கலையறக் கற்ற மார்தர் காண்பரோ கேட்ப ரோதான் 

தலையறுப் புண்டுஞ் சாசேன் சத்தியங் சரண்மி னையா 
இலையினா லிலங்கை செற்ற தேவனே தேவ னாவான். 

தொல்காப்பியத்தேவர். 

(இவர் தருப்பாதிரிப்புலியூர்க் கோயிற்றலைவர் கேள்விப்படி. 
திருப்பாதிரிப்புலியூர்க்கலம்பகம் என்னும் பிரபந்தஞ் செய்தவர் 

என்பர். இக்கலம்பகப் பெருமையை இரட்டைப்புலவர்களும் தொ 
ல்காப்பியத்தேவா் சொன்னதமிழ்ப் பாடலன்றி--நல்காத் திருச்செ 

விக்கு சாமுரைப்ப தேறுமோ” என்பதனால் எடுத்துக் கூறுவர். இக் 

கலம்பகம் சொற்கிறப்பும் பொருட்சிறப்புமுடையது, 

கலம்பகம். 
சேதாம்பல் பூக்குர் இருப்பர் திரிப்புலியூர் 
வேதாந்த சாதர் வியன்கயிலை..-மாதர் 
மொழியர் மருத முகமா முளரி 

விழியால் கொலைபயிலும் வேல், 

தொல்காப்பியர். 

இவர் இடைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர். குலம் வேதியாகுலம், 

பழைய காப்பியக் குடியிற் பிறந்ததுபற்றித் தொல்காப்பியர் எனப் 
பட்டார் என்பர். அக.த்தியமுனிவர் க்கு மு. தன்மாணவகர், அகத்தி 
யத்தின் வழித்தாக இலக்கணம் ஒன்.று செய்தவர். ௮.து தொல்காப் 
பியம் எனப்படும். பன்னிருபடலத் துள்ளும் ஒரு படலஞ் செய்த 

வா். தொல்காப்பியம் ஒன்றே ௮ன்றுதொடங்க இனனுவரையும்



நக்சோர். ௧௨௧ 

நின்றுநிலவுவதோர் பண்டையிலக்கணம். இலக்கணங்கட்கெல்லாம் 

முதற்கண் நிற்பதும், இலக்கண பண்டிதர்கள் விரும்பிக் கற்பதும் 

இதுவே என்க. இஃது இளம்பூரணர் முதலிய ஐவருரையுடையது. 

BS ea ரர். 

இவரூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள மதுரைமாககர், குலம் 

வேதியர் குலம் என்பர். சமயம் சைவம். தந்தையார் சணக்காய 

னர். இவர் கடைச்சங்கப் புலவர்களுள்ளே தலைவர். இவரை **இல 

க்கியப்புலவர் சிங்கம்” என்று இவப்பிரகாசசுவாமி கூறுவர். இவர் 

பத்துப்பாட்டிலே திருமூருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை என் 

லும் பிரபந்தங்களையும், பதினொர்திருமுறையிலே கைல்பாதி 

காளத்திபாதியர்தாதி முதலிய பிரபந்தங்களையும், நற்றிணை, குறு 

ந்தொகை, புறகானூறு முதலிய பிரபந்தங்களிற் சில சில கவி 

களையும், வேறு சல தனிகிலைக்கவிகளையும் பாடினவர். யாப்பருங் 

கலவுசையில் வரும் நாலடிசாற்பதையும் இவர் கவி என்பர். இறை 

யனார் களவியற்கு உரையுஞ் செய்தவர், பட்டிமண்டபம் புகுர்.து 

வடமொழி3ய சிறப்புடையது என்ற கொண்டான் என்னும் குய 

வன் இறக்கப் பாடினவர். உயிர்க்கவும் பாடினவர். தமது கவிக 

ளிலே அப்பொழுதையரசருட் பலரைப் பாடினவர். நற்றிணைச் 

செய்யுள் ஒன்றில் அருமன் என்னும் பிரபுவையும் பாடினவர். 

வேறும் பலரைப் பாடினவர். சொக்கநாதக் கடவுளொு வாதும் 

புரிந்தவர். வாதசம்பவத்தைச் சிறிது கூறுதும். 

வகியசூடாமணி என்னுஞ் சம்பகபாண்டியன பரந்து வ் 

இய பெருக்தேவி கூந்தலின் வாசம் இயற்கையோ செயற்கையோ 

என சாடி இயற்கையே எனக் கருதி இக்கருத்தமையக் கவிபாடி 

வருவார்க்கே இக்கிழியுரியதாகும் என்று பொற்கிழி ஒன்று FRG 

nar. முகப்பிலே தூக்கினான். அக்கிழியும் ஆயிரம்பொன் 

அடங்கெது. அதன்மேல் ௮வாக்கொண்ட பாவலர் யாவரும் பாடி. 

வந்தனர். அவர் கவி ஒன்றும் இயையாது தருமி என்னும் பின 

வன் கொணர்ந்த (கொங்குதேர்வாழ்க்கையஞ்சிறைத்தும்பி'” என் 

னும் ௮கவற்கவி ஒன்றே ௮ரசன் கருத்தொடும் இயைவதாயிற்று, 

௮க்கவி பாடினவர் சொக்கநாதக்கடவுள.



௧௨௨ தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

குறந்தோகை. 

சொக்குதேர் வாழ்க்சை யஞ்சிறைத் தும்பி 
காமஞ் செப்பாது.சண்டது மொழிமோ 
பயிலிய து கெழீஇய ஈட்பின் மயிலியற் 

செறி யெயிற் நரிவை கூஈதலின் 

| நறியவு மூுளவோ நீயறியும் பூவே. 

பொற்கிழிக்குத் தருமியே உரிமையாதலை ஈக்£ரர் நோக்கித் 

தருமியைத் தடுத்துப் :பாட்டிற் பிழை காட்டுவேன். பதப்பொரு 

ளறியாப் பார்ப்பான் நீ, பாட்டியற்றிய புலவரைக் கூட்டிவா, போ” 

எனக் கூறத் தருமியும் மனம் வருந்திப் போய்க் கடவுட்கு முறை 

யிட்டான். கடவுளும் புலவர்கோலம்பூண்டு புலவர் சவைநடுவில் 
வந்து பிழை சொன்னவர் யாவர்? என்ளூர். ஈக்€ரர் சொன்னவன் 
நானே எனத் தருக்கொடு சொன்னார். ௮த்தருக்னெ அடக்கு 

மாறு கடவுள் ஒரு கவிபாடக் சரரும் ஒன்று பாடினர், 

கடவுள்டாடி யது. 

அங்கங் குலுங்க வரிவாளி னெய்தடவிப் 
பங்கம் படவிரண்டு கால்பரப்பிச.-சங்கைக் 
ர்€ ரெனவறுச்குங் £ரனோே வென்சவியை 

ஆராயு மூள்ளத் GACT, 

கீரர்பாடியது. 

சங்கறுப்ப தெங்கள்குலச் தம்பிராற் சேதுகுலம் 
பம்கமறச் சொன்னார் பழுதாமோ---சங்கை 
௮ரிந துண்டு வாழ்வே மரனாரைப் போல 

இரர்துண்டு வாழ்வ இலை, 

கடவுள் பிழை யாது? என்றார். ரர் இயற்கை வாசம் என்று 
பாடியதே பிழை er om PIT. கடவுள தேவமகளிர் கூந்தலும் Glog 

தேவி கூந்தலும் எப்படி? என்றார், சர் அவையுஞ் செயற்கைவா 
சம் என்றார். கடவுள் கெற்றிக்கண்ணையுங் கற்றைச் சடையையுப் 
காட்டினர். அ௮வற்றாலுங் சரரடங்கிலர். கடவுள் கோபம்பூண்டு 

சேரை நோக்கி நம்மையும் பகைத்தனை; ஈமது தேவிகூர் தலையும் 
நகைத்தனை.,குட்டகோயுறுக எனச்சாபமிட்டனர். பின்னர்ப் பிழை 
பொறுத்தருள்வாய் எனக் ரர் வேண்டலுக் சரங்௪ச் (சென்று 

ரீள்கயிலைகாணிற்மீருமிர்கோய்'” எனச் சாபத்திர்வும் கூறினர். 

தரருங் கயிலைகோக்கச் சென்றனர். செல்லும் வழியிலோர் 

ஆலமா நீழலுங் குளச்கரையும் ௮கப்படக் சண்டு சிவபூசை செய்



தடராசையர்,. ௧௨௩ 

யத் தொடங்கினர். ஆலிலை ஒன்று கழே வீழ்ந்து நிலத்திற் பாதி 

யுங் குளத்திற் பாதியும் பொருந்தி நீரிலும் கனைந்தது. நிலத்தில் 
வீழ்க்த பாதி பறவையாயிற்று, குளத்தில் வீழ்ந்த பாதி மீழயி 
ற்று, ரேரும் நோக்கினர். பூசையுந் தவறிற்று, தவ.றுகண்ட பூதி 
மும் பிடித்தது. கொல்லக் கருதிக் குகையொன்றிற் கொடுபோய் 
வைத்தது, ௮தனை வெல்லக் கருதிய &ரர் முருகக்கடவுளை முன் 

னி ஆற்றுப்படை சொல்ல முருகக்கடவுளுக் தோன்றி அதனுயிர் 
அழித்தனர். சோரும் பிழைத்தனர். 

  

நச்சினார்க்கியர். 

இவறூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள ம.துரைமாககர், குலம் 

வேதியர் குலம். சமயம் சைவம், காலம் இற்றைக்கு ஐர்.நா.று வரு 
டங்களுக்கு முன்ன ரென்பர், இவர் தொல்காப்பியத்துக்கும், க 

தீதொகைக்கும், பத்துப்பாட்டுக்குஞ், சீவகசிர் தாமணிக்கும் பேரு 
சை செய்த உரையாசிரியர். இவர் தம்மூரைசுளிலே இலக்கண 
மும் இலக்கியமுமாகப் பலதாற் பிரமாணக் காட்டுவர். சபர்த்தி 
காரிகை முதலிய வடமொழிப் பிரமாணமுச் காட்டுவர். இவருரை. 

யில்லையாயின்; இர்.நாற் பொருள்களை அறிபவர் யாவர்? இவர் 
வேறு நூல்களுக்கும் உரை செய்தனர் என்பர், இவருரையின் 

௮ருமை பெருமைகள் சொல்லில் ௮டங்குவனவல்ல, 

  

நடராசையர். 

எளி ஒரவன வச EN 

இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள இணுவில். குலம் வேதியர் 
குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்குப் பதினொரு வருடங்க 
ளுக்குமுன். இவர் இலக்கணம், இலக்கியம், சித்தாந்தம் முசலி 
யவைகளை ஆறுமுகநாவலரிடங் கற்றவர், சித்தாந்த சாத்திரங்க 
சிலே தக்க பாண்டித்தியம் பெற்றவர். செதம்பரம் மதுரை முத 
லிய சிவஸ்தலங்களிற் பலகாள் வ௫ூத்தவர், ௮ங்கும் இக்கும் பாலர் 

க்குச் சித்தார்தசாத்திரங்கள் படிப்பித்தவர். சோதிடம், மந்திரம், 
வைத்தியம், யோகம், வடமொழி மு தலியவைகளுக் தெரிந்தவர். 
கவிபாடுர் திறமுமுடையவர். தற்புகழ்ச்சி, தருக்குத், தலையெடுப்பு 
முதலிய தீக்குணங்களில்லா தவர்.



௧௨௪ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

விருத்தம். , 
சொல்லி னாவிற் நுரிசறுஞ் சோத்திரத் 

தொல்லு மேற்வ ஞான முதித்திமம் 
செல்லு மெய்யரு ணர்திசெய சித்திக்கு 
நல்ல ஞானப் ப் ரகாச னவிற்றுரை. 

  

நம்பியாண்டார்தம்பி. 

இவளா சோழமண்டலத்துள்ள இருகாரையூர். குலம் வேதி 

யர் குலம். சமயம் சைவம். வேதம், வேதாங்கம் முதலிய எல்லாக் 
கலைகளையும் பொல்லாப்பிள்ளையாரிடங் கற்றவர். தேவாசம், திரு 
வாசகம் முதலியவைகளைப் பதினொரு திருமுறையாக வகுத்தவா, 
பொல்லாப்பிள்ளையார் சொல்லியவாறு திருத்தொண்டத் தொகை 
யை முதலாகவைத்துத் திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி செய்தவர். 
திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி பன்றித், திருவிரட்டை மணிமாலை 

முதலிய பிரபந்தங்களும் செய்தவர். 

திருத்தொண்டர்திருவந்தாதி. 

பெற்ற முயர்ந்தோன் விரையாச் சலிபிழைத் தோர்தமது 

சுற்ற மறுக்குர் இருநாட் டியத்தான் குடிக்கோன் 

குற்ற மறுக்குசங் கோட்புலி காவற் குரிசிலருள் 

பெற்ற வருட்கட லென்றுல கேத்தும் பெருர்தகையே. 

  

தம்மாழ்வார். 

(இவளூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள திருக்குருகூர். குலம் 

வேளாளர் குலம். சமயம் வைஷ்ணவம். இவர் குருகைப்பிரான, 

மாறர், சடகோபர் முதலிய பெயர்களையும் பெறுவர். குருகைப்பி 

சன - குருகூரார்க்குத் தலைவர். **'கொத்தவிழ்த்த சோலைமன்னு 
குருகையாதி” என்று பாரதகாரருங் கூற:வர். மாறர் - உல$ூயற்கு 

மாறானவர். மாறனலங்காரம் என்புழி மாறன் என்றதும் இவழை 

யேயாம். சடகோபர் - சடவாயுவை முனிந்தவர். கம்பமாடரை ஈம் 

பெருமாள் கோக்க “ஈஞ்சடகோபனைப் பாடினையோ” எனக் கம் 
பராடர் பாடிய சடகோபரச்தாதியும்- பெற்றவர். திருவிருத்தம், 

திருவாசிரியம், பெரியதிருவந்தாதி முதலிய பிரபந்தங்கள் செ 
ய தவா.
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திருவிருத்தம். 
வீசுஞ் ிறகாற் பறத்திர்விண் ணாடுநும் சட்செளிது 
பேசும் படியன்ன பேசியும் போவது செய்தொடுவண் 

டேசும் படியன்ன செய்யுமெம் மீசர்விண் ணோர்பிரானா 

மாசின் மலரடிக் €ழெம்மைச் சேர்விக்கும் வண்டுகளே. 

நமச்சிவாயக்கவிராசர். 

இவரூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள செங்கோட்டை. விக்செம 
சிங்கபுரத்திலும் வசித்தவர். குலம் வேளாளர்குலம். சமயம் சை 
வம், காலம் இற்றைக்கு நாற்றைம்பது வருடங்களுக்கு முன் என் 

பர். இவர் உலகுடையம்மைமேல் அந்தாதி முதலியவைகளுஞ் 
சிங்கைச் சிலேடைவெண்பா முதலியவைகளுஞ் செய்தவர். சிங்கை 
என்பது விக்ரெம௫ிங்கபுரம். 

சிங்கைச்சிலேடைவேண்பா. 
மாலைச் குழன்மடவார் வார்விழியு மாளிகையுஞ் 
சேலைக் கொடிதிசழுஞ் சிங்கையே--அலைக் 

கரும்பனைக்கா யங்கெடுத்தார் சாலார்சத் சாடல் 

விரும்பனைக்கா யங்கெடுத்தார் வீடு, 

சேலைக் கொடி திகழும் என்பது சிலேடை. விழி சேலை கொடி. 

து இகழும் என்க, சேலை- சேலென்னும் மீனை, மாளிகை சேவக் 

கொடி. திகழும் என்க, சேலை - £லை. கரும்பன் - மன்மதன். காயம்- 

உடல். விரும்பு ௮னைக்காய் அங்கு, 

தரிவெரூஉத்தலையார். 

வர் கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர். சேரமான்கோப் 
பெருஞ்சேரலிரும் பொறையைக்கண்டு தம்முடம்பின் வேறுபாடு 
நீங்கு ௮வனை வியந்து கவிபாடினவர். அ௮க்கவியும் ௮வர்பாடிய 
மற்றொரு கவியும் புறகானூற்றில் வருன்றன. குறுந்தொகையி 
௮ம் இருகவி பாடினவா. திருக்குறட்கும் பாயிரம் பாடினவர் 

புறநானுறு. 

பல்சான் நீரே பல்சான் நீரே 
கயன்முள் என்ன ஈரைமுதிர் திரைசவுட் 
பயனின் மூப்பித் பல்சான் நீரே



௧௨௬ தீ.மிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

சணிசூக் கூர்ம்படைக் சடு்திற லொருவன 

பிணிக்கும் சாலை யிரங்குவிீர் மாதே 
சல்லது செய்த லாற்றீ ராயினும் 
அல்லது செய்த லோம்புமி னதுதான் 
எல்லாரு முவப்ப தன்றியும் 

நல்லாற் றுப்ப6௨ நெறியு மாரதுவே. 

குறுங்தோகை. 
௮துகொ ரோழி காம நோயே 

௮.இிகுறம் குறங்கு மின்னிலைப் புன்னை 
உடை திரைத் திவலை யரும்புர், இரீர் 
மெல்ல.ம் புலம்பன் பிரிக்செனப் 
பல்லித முண்கண் பாடொல் லாகே, 

தல்லதம்பிப்பிள்ளை. 

இவரூர் மலைமண்டலத்துள்ள தத்தைமங்கலம், குலம் வே 

ளாளர் குலம், சமயம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக 

குப் பத்து வருடங்களுக்கு முன், இவர் மாணிக்கவாசக சுவாமிக 

ளாதீன வித்துவான். இலக்கிய லக்கணங்களுக் தருக்கமுர் தெரிக் 

தவர், வடமொழியிலுஞ் சென்றவர். வடமொழி தென்மொழி என் 

னும் இருமொழி யிலக்கணங்களுக்கும் இயைபு காட்டிப் பாலப் 

பிரபோதம் என்னும் இலக்கணஞ் செய்தவர். சைவத் தாந்த. ர்க 
சயம் முதலிய நால்களுஞ் செய்தவர், ஈமது நிகண்டுச் சொற்பொ 
ருளுரைக்குப் பாயிரமுந் தந்தவர். 

பாயிரம். 
தென்மொழியில் வடமொழியிற் செறிரிசண்டு மிலக்கணமும் 

தண்மை நுண்மை 

மன்னுபல விலக்இயமுநர் தருக்கமுத லியழாலும் 
வாய்ச்த சைவ 

ஈன்னெறிசேர்ச் துளநூலு மோர்ந்துணர்ந்தோ னட்பினர்பா 
னன்மை யாளன் 

பின்னமிலா துறைமனத்தன் குமாரசுவா மிப்புலமைப் 
பெருமை மிச்கோன். 

  

காக தாதப்பிள்ளை. 
  

(இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள சுன்ஞுசம். .குலம் வேளாளர் 
குலம், காலம் இற்றைக்கு முப்பத்திகண்டு வசூடங்களுக்கு முன்:



சாராயணபார 2. ௧௨௪ 

இவர் ௮ம்பலவாணாக்கு மைச்தா. அ௮ம்பலவாணா, திரிவாசர் என 

ஆம் இருவர்க்கு தந்தையார், பிரசித்திபெற்ற வைத்தியராகய: 

வல்லிபுரராதர்க்கு மாதுலர். ௮ங்கிலம், தமிழ். சங்கதம், சிங்களம் 

என்னும் ரசான்கு பாஷைகளும் நன்கு கற்றவர். முல்லைத்தீவு June 

சாலையிலுங் கற்பிட்டி நியாயசாலையிலும் துவிபாஷாவாதி எனப் 

படும் ௮திகாரபுருடசாய் இருக்தவர், 

௮ங்கல மொழிபெயர்ப்போடி ருந்த மானவதருமசாத்திரம்,' 
ப.கவற்தை, மேகதூதம் முதலிய சங்கத நூல்களைத் தமிழிற்பெயர் 
.த்துச் சங்கரபண்டிதர் படிச்துக்கொள்ளக் கொடுத்தவர். இதோப 
தேசம், சிசுபாலவதம் முதலிய சில காவியங்களையுஞ் சல வியாகர 
ஸணங்களையுக் தமிழில்விளக்கி எமக்கும் படிக்கத் தர்.தவர். சில நால் 
களுக்குப் பாடமுஞ் சொன்னவர். சாந்தோக்கியம் முதலிய சில 
உபகிடதங்களையும் சாங்யெத்தையும் மொழீபெயர்த்தவர், இதோ 
பதேசத்தை அச்சிடும்படி எமக்குத் தந்தவர். இலங்காபிமானி 

முதலிய பஞ்சிகைகளிலும் பலவிடயக்கள் எழுதினவர். சுவிபாடுஞ் 
செயலு முடையவர், 

வேண்பா. 
நீதி நெறிவிளச்ச கேர்முறை யாராய்ர் து 
போதவுரை செய்யப் புலவோர்க்கு---மேதினியில் 
ஆமோ வயிரவ காதரரு ளாசிரியன் 

தாமோ தரற்கன்றித் தான்... 
Cena 

தாராயணபாரதி, 

    

(இஃரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள வெண்மணி என்பர். 
குலம் வேதியாகுலம். சமயம் வைஷ்ணவம். 6 திகெறிகள் பலவற்றை 
எடுத்துக் சாட்டித் திருவேங்கடசதகம் எனலும் பிரபந்தஞ் செய் 
தவர். இது மணவாளகாராயண் சதகம் எனவும்படும். சதகம் - 
நாறு செய்யுளாலாயது. 

காப்பு. 
செத்திருவாழ் மார்பன் நிருவேம் சடசதசம் 
பைந்தமிழா னீதிநெறி பாடவே.-- வந்தருளும் 
கார்முகமஞ் சங்கத்தான் கைத்தா மரையணிர்த 
கார்முகமஞ் சம்கத்தான் சாப்பு, 

காச் - முகில், முகம் ௮ஞ்சு ௮ங்கத்தான். சார்முசம் - வில்லு, 

௮ம் - அழகு. சங்கம் - சங்கு. 

 



௧௨௮ தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

மாற்கவிராச தம்பி. 
னத் 

  

(இவர் பெயர் ஈம்பி. அசு, மதுரம் முதலிய காற்கவியும் பாடும் 
வள்மையால் நாற்கவிராச ஈம்பி எனப்பட்டார். நம்பி ஈயினார் என 

வும்படுவர். இவரூர் பாண்டிமண்டலத்திலே பொருகையாற்றங 
கரையிலுள்ள புளிங்குடி.. சமயம் ஆருகதம். இவர் தொல்காப்பியத் 
இன் வழியாய் ௮கப்பொருள்விளக்கம் என்லும் பொருளிலக்கணஞ் 

செய்தவர். இதனை உரையினாற்புதுக்க நாமும் இ. ௪. கனகசுந்தரம் 
பிள்ளையும் ௮ச்சிட்டிருக்கன்றாம். 

  

நிரம்பவழடியதேசிகர், 
  

(இவரூர் சோழமண்டலத்துள்ள வேசாரணியம். குலம் வேளா 

ளர் குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு நானூறு வருடங் 

களுக்கு முன் என்பர். இவர் மதுரைமாஈகரிலே வ௫த்தவர். தென் 
மொழி வடமொழி இரண்டும் தெரிகு் தவர். இலக்கணம், தருக்கம் 

நிகண்டு முதலிய கருவி.நூல்களையும், இலக்கயெங்களையும், சைவத் 
தாக்த நூல்களையும் ஈன்கு உணந்தவர். சேதுமான்மியத்தைத் தமி 
மிற்பெயர்த்துச் சேதுபுராணம் என விருத்தப்பாவில் உரைத்தவர். 
தித்தியார் சுபக்கத்துக்குந் திருவருட்பயனுக்கும் உரைசெய்தவர். 

சேதுபுராணத்திலே வழக்கில் வாராத நிகண்டுச் சொற்களை 
யெல்லாம் அடிக்கடி பிரயோடுப்பர். இலக்கண விடயங்களையும் 

பிரயோஇப்பர். திருக்கு, மடக்குச், சிமலடைகளையும் அமைப்பர். 

சேதுவை ௮ணை என்பர். சக்கரதீர்த்தத்தைப் பரிதியலந்தை எல் 
பர். சடாதீர்த்தத்தைப் பின்னலிலஞ்சி என்பர். ஒரு வேதியன் 

தேவனாயினான் என்பதை ':நிலைமொழிதன்னைநீக்தான்பூசுரனென்று 

தொக்கபுணர்மொழியிரண்டுதம்மில்”” என்பர், இலக்குமிதீர்த்தம் 
செல்வராக்கும் என்பதை :** வெறுக்கையாரென்னுஞ்சொல்லின் 

மென்மையைவன்மைசெய்யும்'” என்பர். வல்லெழுத்தாக்க வெறுக் 

கையார் என வரும். வெறுக்கை - செல்வம். இலக்குமியை “war 

வாகாரஈங்கை”” எனபார். 

சேதுபுராணம். 
இல்லமென் களவி யர்ராட் டிருப்பவ ரிசைக்குங்காலை 
வெல்லருங் கேள்வி மேலோர் விதித்திடு மிலக்கணத்துட் 
சொல்லிடும் பெயரே யேனைத் தொழிற்குறிப் பிரண்டிலுள்ளும் 
நல்லதோர் பெயரே யன்றி நவின் றிட சாடிடாரே,



பகழிக்கூத்தர். ௧௨௯ 

இல்லம் என்பது பெயுராகி வீடு எனவும், தொழிற்குறிப்பாகி 
வறியேம் எனவும் பொருள்படும். தசொழிற்குறிப்பு - வினைக்குறிப்பு. 
௮ர்ராட்டவர் யாவருஞ் செல்வராயிருத்தலால் இல்லம் என்னுஞ் 
சொல்லை வறியேம் என்னும் பொருளில் வழங்கார் என்றார் என்க, 
இச் சேதுபுமாணத்தின் பெருமையையுங் கவிகளின் ௮ருமையையும் 

பற்றிச் செந்தமிழிற் சில கூறினாம். வேண்வொர் அண்டும் காண்க. 

தெற்குன்றவாணர். 
  

இவரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள காஞ்சிபுரம். குலம் 

வேளாளர் குலம். சமயம் சைவம். இவர் பொறுமை, தயை முத 
லிய ஈற்குணமுடையவர். ஒரு வழக்குக்காரணமாக அ௮வ்வூரரச 
சாலே அுரத்தப்பட்டுச் சோழமண்டலம் வந்து சிதம்பரம் முதலிய 
தலங்களைத் தெரிசித் துக்கொண்டு திருப்புகலூரிற் சிவஸ்தலம் 

புகுந்து விராயகர்சக்நிதியில் ஒருகவி கூறினர். ௮ தனைப்பின்னின்றார் 

ஒருவர் கேட்டு ௮ந்தாதிக்காப்பு என்ன அதற்கும் உடம்பட்டுத் திரு 
ப்புகலூரந்தாதி எனச் திருக்கந்தாதி ஒன்று பாடினவர் என்பர். 

திருப்புக லூரந்தாதி, 
பூக்க மலத்து விழிவளர் வானென்றும் போற்றியவர் 

மாக்க மலத்து ம௫ழ்கன்ற வூர்மது வானிறைந்து 
தேச்சு மலத்து வழியே பரக்குர் திருப்புகலூர் 

கோச்ச மலத்துயர் சோதிநெஞ் சேஈமை நோக்குதற்கே. 

கமலம் - நீர். மா - இலக்குமி. தேக்கு அம் ௮லத்து வழியே 
ததும்பிய நீர் கலப்பையின் வழிய, கோக்கு -பார். ௮மலத்து 
உயர் சோதி, இதனைத் தொண்டைமண்டல சதககாரரும் பூக்க 
மல மென்௫ய்ச் தெடுத்த--களப்பாள னெற்குன்ற வாணனந்தாதிக் 
கலித் துறையே” எனச் சுட்டிக் கூறுவர். 

  

பகழிக்கூத்தர். 

  

Quen பாண்டிமண்டலத்துள்ள சந்நாடிக்சொமம் என் 
றும், குலம் வேதியாகுலம் என்றும், சமயம் சைவம் என்றுஞ் 

சிலர் கூறுவர். வேறு சிலர் ஊருங் குலமும் வேறு.கூறுவர், நிற்க, 
இவர் இயற்நிய நூல் திருச்செர்தூர்ப். பிள்ளை 5 கமிழ்,



௧௩௦ தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

பிள்ளைத்தமிழ், 
கங்குல் பொருந்திய குவளைச்குழியிற் கழியிற் பழனத்திற் 

சரையிற் கரைபொரு தஇரையில்வளைத்த சவைக்கால் வரியலவன் 

பொங்கு குறுந்துளி வாடையினொந்து பொருதே வெயில்சாயும் 

புளினத் இடரிற் கவரிற்றுவரிற் புன்னை ஈறுந்தாதற் 

கொங்கு விரிச்ச மடற்பொதிதாழைக் குறுமுட் கரியபசுய் 

கோலச் சிறியகுடக் காயிற்புயல் கொழமுதிய செய்குன்றிற் 

cag முழங்கிய செர்திறத்பதியாய் தாலோ தாலேலோ 
சமய விரோதிச டிமிரதிவாகா சாலோ தாலேலோ, 

  

பட்டினத் துப்பிள்ளையார். 

(இவர் காவிரிப்பூம் பட்டினத்திற் பிறந்தமைபற்றிப் பட்டி 
னத்துப்பிள்ளையார் எனப்பட்டார். திருவெண்காடர் என்பது இவ 
ரியற்பெயர். குலம் வைசியர்குலம், சமயம் சைவம். நிலை துறவு, 
இவர் பத்திரகிரியார், சேந்தனார் முதலியோர்க்கு ஞானகுரு. சத 

ம்பரம், மதுரை முதலிய சிவஸ் தலங்களுக்கு யாத்திரைசெய்தவர். 
ஆங்காங்குத் துதிகளும், ஈன்மதிகளும் பிறவுமாகப் பல தனிநிலைக் 

கவிகள் பாடினவர். அவையெல்லாம் *:பட்டினத்துப்பிள்ளையார் 

பாடல்? எனப்படும். கோயினான்மணிமாலை, கமுமலமும்மணிக் 

கோவை முதலிய பிரபந்தங்களுஞ் செய்தவர், பலகவிகளிலே இவ் 
வுலகப் பொய்ம்மையையும், ௮வவுலக மெய்ம்மையையுஞ் செவ்வை 
பெறத் தெரித்தவர். கதைகள் பல, 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

கொல்லாமற் கொன்றதைச் தஇன்னாமற் குத்திரங் கோள்சளவு 

கல்லாமற் கைதவ ரோடிணங் காமற் கனவிலும் பொய் 

சொல்லாமற் சொற்களைக் கேளாமற் ரோசையர் மாயையிலே 

செல்லாமற் செல்வர் தருவாய் சிதம்பர தேனே, 

  

படிக்காசுப்புலவர். 

  

படிக்காசு என்பது சிதம்பரத்திலே சிவகாமியம்மையார் பஞ் 

சாக்கரப்படியில் வைத்த படிக்காசு பெறுதலாற் பெற்ற பெயர் 

என்பர். இவளூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள களத்தூர். குலம் 

செங்குந்தர்குலம் என்பர். சமயம் சைவம். காலம் தளவாய் இர 

குகாதசேதுபதிகாலம். இலக்கண விளக்கஞ்செய்த வைத்தியநாத



படிக்காசுப்புலவர். ௧௩௧ 

தே௫ிகர்க்கு மாணவகர். அந்தச் சேதுபதியின் சமஸ்தான வித்து 
வானாயும் இருக்தவர். சர்தக்கவிபாதெலிற் சமாத்தர், **பகர்சர்தம், 
படிச்சாசலாலொருவர்பகரொணாதே த” எனலும் புகழுரையும் பெற் 
றவர். சபாராயகர்மீதும், செந்தூர்க் கந்தவேள்மீதும், கொடையா 
ளர்களாகய காளத்திபூபதி, காயற்பட்டணச் சீதக்காதி முதலி 
யோர்மீதும் பல தனிநிலைக்கவிகள் பாடினவர். தொண்டைமண்ட 

சதகம், வேளூர்க்கலம்பகம் முதலிய பிரபந் தங்களும் பாடினவர். 

- சிவகாமியம்மையார். 

வேல்கொடுச் தாய்திருச் செர்ழாரர்ச் சம்மியின் மீதுவைக்சச 

கால்சொடுத் தாய்மின் மணவாள ஸுக்குச் கவுணியர்க்குப் 
பால்கொடுத் தாய்மத வேளுக்கு மூவர் பயப்படச்செய் 

கோல்கொடுச் தாயன்னை யேயெனச் கேதும் கொடுத்திலையே, 

இரகுகாதசேதுபதி. 

மூவேர் தீருமற்றுச் சங்கமும் போய்ப்பதின் மூன்றொடெட்டுச் 

கோவேர் தருமற்று மற்றொரு வேந்தன் கொடையுமத்றுப் 
பாவேந்தர் காற்றி லிலலம்பஞ் சாகப் பறச்கையிலே 

தேவேர்ச்ர தாருவொச் தாய்ரகு சாத செயதுங்கனே. 

காளத்திபூபதி. 

பெற்றா சொருபிள்ளை யென்மனை யாட்டியப் பிள்ளைக்குப்பால் 

பற்றாது கஞ் குடிக்கும் தரமல்லப் பாலிரக்சச 
சிற்றாளு மில்லையிவ் வெல்லா வருத்தமுர் தீரவொரு 
கற்றா தரவல்லை யோவல்லை மாஈகர்க் காளத்தியே. 

சீதக்காதி. 
காய்க்து சவர்தது சூரிய சார்தி கலவியிலே 
தோய்ந்து வர்தது மின்னார் மெடுங்கண்க டொல்பலழால் 
ஆய்ந்து சவர்தது பாவாணர் நெஞ்ச மநுதினமும் 
ஈந்து சிவந்தது வேள்சீதக் சாதி யிருகாமே, 

| தமிழினிரப்பு, 
அடகெலொய் பலதொழிலு மிருக்கச் கல்வி 

அதிகமென்றே கற்றுவிட்டே மறிவில் லாமல் 
இடமுளமோ சனமாடக் கழைக்கூத் தாடச் 

செப்படிவித் தைகளாடச் தெரிந்தோ மில்லைச் 

தடமுலைவே சையராகப் பிறந்தோ மில்லைச் 
சனியான தமிழைவிட்டுத் தைய லார்தம் 

இடமிருந்து தூதுசென்று பிழைத்தோ மில்லை 
என்னசென்ம மெடுத்துல லிரக்சனெ ரோமே,



௧௩௨ தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

பரஞ்சோதிமுனிவர். 
கவல் 

(இவளூர் சோழமண்டலத்துள்ள வேதாரணியம். குலம் அபி 

டேகத்தர்குலம். சமயம் சைவம், காலம் ஏறக்குறைய இற்றை 

க்கு எண் ணூற்றைம்பது வருடஙகளுக்குமுன் என்பர். இவர் வட 

மொழி தென்மொழிகளிலுள்ள பலவகை நூல்களையுங் கற்றவர். 
வேதா ரணியமான்மியத்தையும், ஆலாசியமான்மியத்தையுர் தமிழிற் 

பெயர்த்து முறையே வேதாரணியபுராணம் எனவும், திருவிளையா 
டற்புராணம் எனவும் செய்யுள் வடிவமாகச் செய்தவர், திருவிளை 
யாடற்புராணம் சிவஸ்தல யாத்திரையிற் சென்று மதுரையில் வசிக் 
கும்போது பெரியோர் சிலர் விரும்பியவாறு பாடிச் சோமசுந்தரக் 
கடவுள் முன்னிலையிலே அறுகாற்பீடமீதிருந்து ௮ரங்கேற்றியது. 
இவையன்றித் திருவிளையாடற் போற்றிக்கலிவெண்பா, மதுரைப் 

பதிற்றுப்பத்தர் தாதி என்பவைகளுஞ் செய்தவர் என்பர், 

வேதாரணியபுராணம். 
வேத நாயகனே போற்றி விண்ணவர் தலைவா போற்றி 
மாதொரு பாகா போற்றி மறுசம யங்கண் மாளப் 
பேத்களஞ் செய்வாய் போற்றி பிஞ்ஞ்சா போழ்றி யான்செய் 
பாதக மனைத்துர் தீர்க்கும் பராபரா போற்றி போற்றி, 

திருவிளையாடற்புராணம். 

காதுவே லன்ன கண்ணார் கங்கைகீர் சுமந்த தேதுச் 
சோதுமி னென்றார் நும்பா லுண்பலி யேற்க வென்றான் 

ஏதுபோ' லிருக்த தைய னிசைத்தசெப் பென்றா ரீசன் 

Corgi வமுதன் னீர்நுங் கொங்கைபோ லிருச்த சென்றான், 

இது வளையல்விற்கச் சென்ற சோமசுந்தரக் கடவுளுக்கும் 

வி.தியில்வந்த மகளிர்க்கும் நிகழ்ந்த சல்லாபம், இங்கே கங்கை, 

செப்பு என்பன சிலேடை. கங்கை - ஒருகதி, கம்- தலையோடு, 

கை - கரம். செப்பு - வார்த்தை, செப்பு என்னுஞ் சிமிழ். இவ்விரு 
பொருள்களுள்ளே மகளிர் முதலாம் பொருள்களைக் கருதியே 

வினவினர். கடவுள் இரண்டாம் பொருளைச் சுட்டியே விடை கூறி 

னர், இதனை ௮லங்சாரகாரர் வக்கிரோக்தி என்பர். தார்க்கெர் சல 

ஞ்சாதித்தல் என்பர். சலஞ்சாதித்தல் ஒரு கருத்துப்பற்றிக் கூறி 

ய சொற்கு மற்றொருபொருள் படைத்துக்கொண்டு நகுதல், பின் 

வருவதும் இது,



பரிமேலழகர். ௧௩௩ 

கறுத்ததை யெவன்கொ லைய சச்தர மென்றார் வேளை 
வெறுத்தவன் மாரி பெய்தற் சென்றனன் விழியால் வேலை 
ஒறுத்தவர் யாவ தென்றீ ரத்தர மென்றார் கூற்றைச 

“செறுத்தவன் றென்பா னின்று சோச்னா.த் றெரிவ சென்றான். 

இங்கே கந்தரம், உத்தரம் என்பன சிலேடை. கர்தரம்- கழு 

தீத, மேகம். உத்தரம் - மறுமொழி, வடக்கு, 
Pe 

பரணர், 

  

இவர் கடைச்சங்கப்புலவர்களுள் ஒருவர். கபிலர்க்கு நண் 
பர். சூடாமணிரிகண்டிற் சொல்லப்பட்ட ஓரி), ௮ய் என்னும் 
வள்ளல்களையும், சேரசோழபாண்டியர்களையும் வேறுசிலரையும் 

உறையூர் வேங்கைமலை முதலியவைகளையும் வியர் துபாடினவர். 

அகநானூறு, புறகானூறு, ஈற்றிணை, குறுக்தொகை, பதிற்றுப் 
பத்து என்லுக் தொகைநிலைகளில் வருஞ் செய்யுள்களுள்ளே பல 
செய்யுள் பாடினவர். திருக்குறட்கும் பாயிரம் பாடினவர், 

குமக்தோகை. 

இல்லோ ஸின்பங் காமுற் ௫௮ம் 

கரி,து வேட்டனையா னெஞ்சே காதலி 

நல்ல ளாகுத லறிர்தாங் 

கரிய ளாகுத லறியா தோயே, 

  

பரிமேலழகர். 

  

இவரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள காஞ்சிபுரம், காஞ்சி 

வாழ். பரிமேலழகன்-வள்ளுவனார்க்கு. வழிகாட்டினான்ஏ ரொண்டை 

மண்டலமே” என்பது தொண்டைமண்டலச தகம். குலம் வேதியர் 
குலம், ௪மயம் வைணவம் என்பர். இவர் வடமொழி தென்மெரழி 
களிலுள்ள பலவகைழூல்களையுக் கற்றவர். திருக்குறட்கும் பரிபா 
டற்கும் உரைசெயதவர். திருக்குழளுரை மற்றை உரைகளெல்லா 
வற்றுள்ளும் மிக்கது. கொற்றங்குடியார், சிவஞானமுனிவர் Ups pu 
அருட்புலமையாளர்களும் வியந்தது. திருக்குறளுரையிலே தருக் 
கம், வியாகரணம், சாங்கியம், யோகம் முதலிய வடழூற் பொருள் 

களையும், சங்க.நான் முதலிய சான்றோர் மூற்பொருள்களையுஞ் 
சான்றாகக் கூறுவர். |



௧௩௪ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம், 

இவரை வேறுசிலர் கோளில்பொறியில்”” என்னுங் சவியுரை 

கொண்டும், மெய்யுணர்வு, ௮வாவறுத்தல் என்னும் bY DEOL BIS 

ளில் வருஞ் சில கவிகளினுரைகொண்டும் சைவர் என்பர், வித்து 
வான் ரா, இராகவையங்கார் வைஷ்ணவர் என்பதற்கு *நீணிலங் 
கடந்தோன் ருடொழுமரபிற்-பரிமே லழக னுரிமையி னுணர்ந்தே” 

என்னும் பரிபாடற் பாயிரபாகத்தையும், பின்வரும் வெண்பாவை 

யுஞ் செர்சுமிழ்ப்பத் திரிகையிற் காட்டுவர். 

வேண்டா. 

விரும்பி யருணீல் வெற்பிமயக் குன்றின் 
வரும்பரிசு புள்ளுரு மாலே---சுரும்பு 
வரிபாட லின்சீர் வளர்துளவச் தோளாய் 

பரிபாட லின்சீர்ப் பயன், 

பவண ந திமுனிவர். 

(இவளூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள சனகாபுரம். குலம் 

வேதியர்குலம் என்பர். சமயம் ஆருகதம். காலம் இற்றைக்கு எழு 

ூறுவருடங்களுக்குமுன் என்பர். இவர் வடமொழி தென்மொழி 
என்னும் இருமொழி நூல்களையுங் கற்றவர். ௮ருங்கலை வினோதன் 

௮ மராபரணன் திருவேகம்பமுடையான் சீயகங்கன் என்னுஞ் இற் 
றரசன் விரும்பியவாறு முன் லூல் வழியே ஈன் னூல் என்னும் இல 

க்கணஞ் செய்தவர். இச் நன்னூல் பாணிரநீய வியாகரணம்போலச் 
சில்வகை யெழுத்திற் பல்வகைப் பொருள்சொலுந் திட்பதுட்பத் 

STD சிறந்தது. இதனருமை பெருமைகளைப் பாராட்டி *முன்னூ 

லொழியப் பின்னூல்பலவினுள் நன்னூலார் தமக்கு எந் நாலாரும் 

இணையோ என்னுர் துணிவேமன்னுக” என்று இலக்சகணக்கொத்து 
நூலார் கூறுவர், இது மயிலைநாதர் ஆண்டிப்புலவர் முதலிய பல 

ருசையுடைய௫, 

  

பாண்டித்துரைத்தேவர். 

| (இவர் ஈகரம் இசாமராதபுரம், குலம் சேதுபதியரசர்குலம். 

சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு சான்குவருடங்களுக்குழுன், 
இலக்கெ லக்கணங்களும் சித்தாந்தமும் பிறவும் நன்கு கற்றவர், 

இலக்கியலக்கணக்களைப் பலர்க்குக் கற்பித்தவர். கற்றவரக்கெல் 
லாம் ஈற்றுணேயாளர், புலவர்பாடும் புகழாளர்,. (*தேடினார்யாவரே



பாண்டித் துரைத்தேவர். ௧௩௫ 

கொலெழுவகையாலஓஞ்சரத்தி” என்புழிக் கூறப்பட்ட நால்செய் 
தலாலும், ௮ தற்னெமாகெ நூல் செய்வித்தலாலும், பழக்சமிழ்ப் 

பரிபாலனத்தாலும் பெரும்புகழ்தேடிய பிரபுதிலகர். 

தவஞானசுவாமிகளிரட்டைமணிமாலை, இராசராசேசுவரிப௪ி 
கம், சைவமஞ்சரி, பன் னூற்றிரட்டு, முதலிய _நால்களும், பல தனி 
கிலைக்சவிகளுஞ் செய்தவர். செந்தமிழ்ப்பஞ்சிகையிலுஞ் செந்தமிழ் 
"வளர்ச்சிக்குரிய லெ விடபங்கள் எழுதினவர். பலரையும் ஏவி எழு 
துவித்தவர். தணிகைப்புமாணச் சிலேடைக்கவிகளுக்கும் பொருள் 

எமுதினவர், திருக்குறளைப்பற்றிய சில கதைகளும் எழுதினவர். 

. பழர்தமிழ்நூல்களைப் பரிசோதித்தச்சிடலிற் சிறந்துவிளங் 
கும் மகாமகோபாத்தியாயர் சாமிசாதையர் வெண்பாமாலை முத 
லிய சில நூல்கள் FF pes துணைபுரிக்் தவர், வேறுசிலர் வேறு 

சிலதூல்கள் அச்சிடற்குந் அணைபுரிர்தவர், ஈமக்குர் தண்டியலக 
காரவுரை அச்சிடப் பெருந்தொகை உதவிப் பெருந்துணை புரிர்த 

வர். இவருடைய தமிழ்ப்பரிபாலனம் முதலியவைகளைத் தண்டி 
ய்லங்காரமுகவுரையிலுஞ் சைவமஞ்சரிப் பாயிரத்திலுங் கூறினாம். 
இவர் பெருமை புலப்பட ௮வைகளுள்ளும் சில காட்டுதும். 

தண்டி யலங்காரமுகவுரை,. 

“பரலவனததம ஜமிந்தார் என்றும், மதுரைச் தமிழ்ச்சங்கத் 
தலைவர் என்றும், தலைமைப்புலவர் என்றும், செர்தமிழ்க்கலாவி 
நோதர் என்றும், செந்தமிழ்ப்பரிபாலகர் என்றும், பிரபுசிகாமணி 
என்றுஞ் சொல்லப்படும் ஸ்ரீமான். பாண்டித்துரைத் தேவர் என் 
போம். மூவேந்தரும் போய் முச்சங்கமும் போய்ப் பாவேந்தருங் 
குறைந்து பழைய _நூலுரைகளும் மறைந்து படிப்பாரு மின்றிக் 
கேட்பாருமின்றித் தமிழ்க்கல்வி மழுங்கிவரும் இக்காலத்தி£ல மது 
ரைமாஈகரில் வித்துவசங்கக கூட்டியும், அருந்தமிழ் நூல்களை 

ஈட்டிபும், படித் து வல்லராவார்க்குப் பரிசில் கொடுத்தும், செந்த 
மிழ் என்னும் மாசிக வாசக பத்திரிகையை வெளிப்பட விடுத்தும் 
பிரபுசிகாமணியவர்கள் பலவாறாகச் செய்து வருஞ் செந்தமிம்ப் 
பரிபாலனச் செயல்களுள் இத் தண்டியலங்காரவுரையையும் ஒன் 
மூக மதிப்பார்கள் என்பது ஈம.து கருத்து.” 

சைவமஞ்சரிப்பாயீரம். 
இக்குலவும் புசழாளன் மிரபுகுல ஏகொமணியாய்ச் சிறர்த சலன் 
அக்கிரசண் ணியன்பொன்னு சாமியெனு ஈரபால னருளும் பாலன் 
ஈக்சனடி, யவர்பாலன் பேறுளத்தன் வெண்ணீறு ஈண்ணும் பாலன் 

-தீச்சபொரு ணிலவுசலை வினோதனுயர் சம்சங்க சனானு Keer, ©



அள. தமிழ்ப்புலவர்சரி தீ Sop. 

பூதேவன் புகலியர்கோன் மு.தலறிஞர் தமிழ்தாலின்பொருள்சஷள்ள 
மீதேவன் புறமருவப் பதித்தேவன் றேவனெனும் ad! pia 
நீதேவ னெனச்சொண்டு கிலச்சேவன் பகைசடர்து நெறிகின் நீசன் 
மாதேவன் பதத்தேவன் மூழ்பாண்டிச்துரைச்தேவ மன்னன்மாதோ, 

பூதேவன் - பிராமணன். உள்ளமீசே வன்புற பதித்து ஏவன் 

தேவன். வெளிறு - வெள்ளறிவு, நிலத்தே வன்பகை, மாதேவன் 
பதத்து ஏவல். இனித் திருக்குறளைப்பற்றிய கதைகளையுஞ் சுருக்க 
எடுத்துக் காட்வொம், 

புலவரிருவர். 

புலவரொருவர் பொதிசோறுங்கொண்டு தாரமான ஒளுருக் 
ரூப் பேகமினர். இடைவழியில் ஒருகுளமும் மரநிழலும் எதிர்ப். 
படக் கண்டு மரகிழலிலே பொதிசோற்றை வைத்துவிட்டுக் குளத் 
திலே முழு? வழிபாடும் முடித்துப் பசிமிகுதியாற் பொதிசோற் 
றை அவிழ்த்தார். ௮விழ்த் தலை நெடுவழி நடர்த களைப்பினால் =D) I 

கேதங்க முழுக வழிபாடும் முடித்துப் பசியோடி ருந்த வேறொரு 
புலவர் கண்டு சிறிதிரர் தண்ண எண்ணி *: அவிற்கு நீரென் நிரப்பினு 

சாவிற் செவி.னிழிவர்த தில்” என்னுங் குறளை நினைத்து நேரே 

கேட்டு வாக்க காணித் தமது கருத்தை, 

விருந்து புறத்தசாத் தானுண்டல் சாவா 
மருந்தெனிலும் வேண்டற்பாற் றன்று, 

என்னுங் குறளைச் சொல்லிக் குறிப்பாக அறிவித்தார். பொதி 
கோறவிழ்த்த புலவர் அக்குறிப்பை அறிந்து உண்ணுமளவன்றி 
அதிகமின்மையாற் சவலையுற்றுப் பிரித்துண்டால் இருவர்பசியும் 

நிக்காதே என்பதுகவ் கருதி ஒரு சோற்றவிழை மாத்திரம் எடுத்து 
௮வர் கரத்திலே: விழ «Dig, 

தனை த்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக் 

கொள்வர் பயன்றெரி வார். 

என்னுங் குறளையுஞ் சொன்னார். இருகுறளும் ஒன் நினொன்று 
வலிதாயிருத் தலை இருவரும் தோக்கப் பின்னர் ஒருவரை ஒருவர் 
அளவளாவி ஈண்புபூண்டனர். 

- பொய்சோல்லாமை. 

திருடன்: ஒருவன். கெடுவழியிலே.நின்று போக்கு வரவு செய் 

வோர். வைத்திருக்கும் பொருளைப் பறித்துச் £வனஞ் செய்துவர் 

தான்: ஒருகாள்: அவ்வழியில் ஒரு சச்நியாசியும் வச்தான், திரு 
டன் அடித்துப் பறிக்க ஆரம்பித்தான். சற்நியர்சி இச: கர்ஷாய



பிங்கலர். ௧௩௭ 

ஓட்டை உனக்கேன்?” எனத் தடுத்து 1*வயிறுவளர்தீதற்குப் பல 
2 காழிலிருக்கவும் பாவத்தொழிலை ஏன் செய்கின்றாய்?” என ௮வன் 

தித்தொழில் செய்யாமல் என் பெண்டு பிள்ளைகளைப் பேணமுடி. 
ராது என்றான். சந்நியாசி 8 களவுசெய்தாலும் பொய் ஒருகா௮ஞ் 
சொல்லாதே; அதனால் ௮திக லாபம் வரும்” என்றுசொல்லிப் 

பொய்யாமை பொய்யாமை யாற்றி னறம்பிற 

செய்யாமை செய்யாமை ஈன்று. 

என்ற குறளின் பொருளையும் ௮றிவுறுத்திப் போயினன். ௮.த 

ன த் திருடனுந் தலைமேற்கொண்டு அுற்பமும் பொய்பேசாமல் வம் 

தான். ஒருகாளிரவு ஈகரிசோதித்துவரும் ௮ ரசன் களவுக்குப் 

2பான திருடனை வழியிற் சண்டுபேசி ௮வன் வாயால் உண்மை 

அறிந்து “எனக்கும் பங்கு; urge கூடவருகிறேன்”” என்று 

கூட்டிக்கொண்டுபோய்த் தனது திரவியசாலையுட் புகும் வழியை 
புங் காட்டிவிட்டு வெளியிலே நின்றான். திருடன் புகுந்து விலை 

புயர்ர்தனவாயிருக்த மூன்று இரத்தினங்களுள்ளே இரண்டுமாத்தி 

ரம் எடுத் துக்கொண்டு வெளியில் வந்து ஒன்றை அரசனுக்குக் சொ 

டுத் துவிட்டு ஒன்றைத் தான் கொண்டுபோனான். மறுநாள் ௮.ரசன் 
கட்டளைப்படி. களவுபோன பொருள்களைப் பரிசேரதித்.து வந்த 

மந்திரி எஞ்சிய ஒன்றையும் தான் எடுச் துக்கொண்டு மூன்று இர 

த்தினமுங் களவுபோயின என்றான். அரசன் விசாரணைசெய்து 
பொய்கூறிய மந்திரியை விலக்க உண்மைகூறிய திருடளையே மந் 

திரியாக்க கன்குமதித்தான். 

இரட்டைமணிமாலை. 
ஈற்பாலர் வேண்டின் மயிலம்மை யார்தவ நாடுகழால் 
கற்பா னசையிற் வஞான தேவன் கலையுணர்ச 
சொற்பா லறத்துற வுன்னிலன் னானிற் றுறக்கவிப்பா 
ரிந்போகம் வேண்டிற் சிவயோக மேவிரைர் தெய்துகவே, 

  

பிங்கலர். 

இவர் பிங்கலம் என்னும் நிசண்டுநூல் செய்தவர். பவணந்தி 
முனிவர்க்கும், மண்டலபுருடர்ச்கும் முந்தியவர். பில்சலநிகண்டு 
இசாமாயணம், பாரதம் முதலியவற்றில் வரும் துமிதம் புள்ளிமலை, 
பெருக்காளர் முதலிய அருஞ்சொற்கள் பலவற்றின் பொருள்களை 
யும் பிறவற்றையும் அறிவிப்பது.



௧௩.௮ தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம், 

இராமாயணம் 

குத னிட்ட குலலரை கூத்தரிற் 
றிமித மிட்டுத் இரியுந இரைச்சடல் 
HAS மூர்புசக வானவர் துள்ளினர் 
அழுத மின்னு மெழுமெனு மாசையால், 

இக்கவியைச் சோழன்சவையிற் சம்பர் பிரசங்கிக்கும்போது 
துமி என்பதற்குத் துளி என்று பொருள் கூறற்குப் பிரமாணம் 

யாது என வினவிய ஒட்டக்கூத்தர்க்கு *மோர்த் துமிதெறிக்கப் 
போகின்றது?” என இடைக்குலக் கிழவி கூறியதைக் கம்பர் பிர 
மாணமாகக் காட்டினர் என்பர். துமிதம் என்பது பிங்கலம்போல 
இங்குங் கொள்ளக் கடத்தலின் அது பொருக்தும் வகை அரிது. 

பீதாம்பாப்புலவர். 
at Ne 

  

இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள நீர்வேலி, குலம் வேளாளர் 

குலம், சமயம் சைவம். காலம் சேனாதிராயமுதலியார் காலம். இவர் 

சேனாதிராயமுதலியார்க்கு மாணவகர், இலக்கியலக்கணம் கற்றவர். 
சவிபா் திறமுடையவர். மறைசைக்கலம்பகம், நீர்வைவெண்பா, 

மறைசைத்திருப்புகழ் முதலிய _நால்கள் செய்தவர். 

மறைசைக்கலம்பகம். 

மேவுமலை மானை விழைவோ டிடம்வைத்து 
வாவுமலை மானைமுடி வைத்தவா---காவகமேல் 

வர். துவழங் கும்மறைசை லானவா வாழ்ச்செனக்கு 
வர துவழங குன்றாண் மலா, 

மலைமான் - உமாதேவி. வாவும் அலைமான் - கங்கை, வந்து - 

காற்று, மறைசை - வேதாரணியம். 

புகழேந் திப்புலவர். 

இவரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள பொன்களத்தூர், குல 

ம் வேளாளர் குலம். சமயம் வைஷ்ணவம், காலம் ஒட்டக்கூத்தர் 

காலம், வெண்பா இயற்றும் பண்பான் மிக்கவர். ('பவெண்பாவிற் 

புகழேந்தி” என்னும் புனைந்துரையும் பெற்றவர். வரகுணபாண்டி 
யன் சவைப்புலவராயும் வசித்தவர். படிக்காசுப்புலவராற் (பாட் 
டா௮யர்க்தபுகழேர்தி” எனப்பட்டவர். நளவெண்பா, இரத்தினச்



புத்தமித்திரர். ௧௩௯ 

சுருக்கம் முதலிய தொகைரில்ச் செய்யுள்களும், பல தனிநிலைச்செ 
யயுள்களும் பாடினவர். வாணிதாசருடன் வாதுகொண்டும் பாடி 
னவர், தற்கோலி என்ற சந்தவிருத்தத்தால் வரை வென்றவர் 
என்றுங் கூறுவா. 

நளவேண்பா. 

௪. மல்லிகையே வெண்சம்கா வண்தே வான்கருப்பு 
வில்லி கணைதெரிந்து மெய்காப்ப--முல்லையெனும் 

மென்மாலை தோளசைய மெல்ல நடச்ததே 

புன்மாலை யர்இப் பொழுது. 

௨, வையம் பசலிழப்ப வான மொளியிழப்பப் 
பொயகையு நீள்கழியும் புள்ளிழப்பப்--பையவே 
மென்மாலை தோளசைய டமல்ல ஈடநர்ததே 
புன்மாலை யந்திப் பொழுது, 

௩. பொன்னுடைய ரேனும் புகழுடைய ரேனுமற் 
தென்னுடைய ரேனு முூடையரோ--இன்னடி?ற் 
புக்களையுஈ தாமரைச்கைப் பூகாறுஞ் செய்யவாய் 
மக்களையிங் இல்லா தவர், 

சந்தவிருத்தம், 
தீற்கோ லிப்பூ Four சத்தே தப்பா மற்சா கைக்கே நிற்பீர் 
மூ.ற்கோ லிச்கோ லிப்பூ சித்தே முட்டா மற்சே வித்தே நிற்பீர் 
வற்றா நெட்டோ டைப்பா ரைச்சேன் மைப்பூ சத்தே றித்தா விப்போய் 
நெத்றா ளுற்றா லைப்பா இற்சேர் நெய்த்தா னத்தா னைத்யா னித்தே, 

தோண்டைமண்டலசதகம். 

் நூலார் கலைவல்ல செம்பியன் கேட்ச நுனித்துமிச்ச 
கோலா சலலொட்டக் கூத்தனை யன்றுதற் கோலியென்று 
மேலார் கவிசொல்லி கெய்த்தானத் தேசென்று வென்றுசொண்ட 
மாலார் களர்தைப் புகழேர்தி யுதொண்டை மண்டலமே, 

  

புத்தமித்திரர். 

  

இவறூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள பொன்பற்றியூர். ௪ம 
யம் பெளத்தம். சாலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு ஆயிரத்தைச் நாறு 
வருடங்களுக்கு முன் என்பர். இவர் ஒரு சிற்றரசர், இடையிடை 
வடமொழி. விதிகளையு் கூட்டி எழுத்து, சொல், பொருள், 
யாப்பு, அணி என்னும் ஐர்.திலக்கணங்களையும் வேறுவேறு சாட்டி



SHO தமிழ்ப்புலவர்சரித் தரம். 

வீரசோழன் என்னலும் பேரரசன் பெயரை சாட்டி aff 'ரசோழி 

யம் என்னும் பேரிலக்கணஞ் செய்தவர், திகழ் *- தசக்கரம்--இகட 

சக்கரம் என வரும் புணர்ச்சிவிது முதலிய shu விதிகள் பல 
இதிலே காணப்படும். பெருந்தேவனாருரையுடையது, செய்யுள் 
சட்டளைக்கலித் துறை, 

வீரசோழியம். 

நாமே மெழுத்துச்சொ னற்பொருள் யாப்பலம் காரமெனும் 

பாமேவு பஞ்ச வஇகார மாம்பரப் பைசசுருக்கஇத் 
தெமே வியதொக்கற் ஜேர்வீர சோழன் நிருப்பெயரா ற் 
பூமே லுரைப்பன் வடநூன் மரபும் புகன்றுகொண்டே. 

  

பூதன்றேவனார். 

(இலர் மதுரைக் கடைச்சங்கப் புலவர்களுள் ஒருவர்; ஈழத்: 
அப் பூதன்றேவனார் எனவும் சொல்லப்படுவர். கடைச்சங்க கால 
த்திலே ஈமது ஈழமண்டலத்திலிருர்் து பாண்டிமண்டலம்போய் 

மதுரைச்சங்கத்திலும் புலவராய் நிலவினர்போலும். ஈழத்துப் 
பூதன்றேவனார் என்னும் பெயர் ஈற்றிணையிலுங் குறுந்தொகையி 
௮ம் கவிகளின் முகப்பில் வரையப்பட்டிருக்கின்றது. இவர் நற். 
றிணை; குறுந்தொகை, அ௮ககானூறு என்னுந் தொகைழூல்களிற் 
சில சில கவிகள் பாடியிருக்கன்னார். Dorey பாடப்பட்டன பாலை 

யும் குறிஞ்சியும். 
குறுந்தொகை. 

நினையாய் வாழி தோழி ஈனைகவுள் 

அண்ணல் யானை யணிமுசம் பாயந்தென 

மிகு லிரும்புலிப் பகுவா யேற்றை 
லெண்சோடு செம்மறுக் கொளீஇய விடர்மூசை 
கோடை யொற்றிய கருங்கால் வேல்கை 
வாடு பூஞ்சினையிற் டெகச்கும் 

உயர்வரை காட னொடுபெயரு மாறே, 

பெருச்தேவனஞார். 

பெருச்ே தவனார் என்னும் பெயருடைப் புலவர் பலர். இகங்சே 
கூறப்படும் புலவர் பா.ரதம்பாடிய பெருந்தேவனார், இவர் நாடு



பெரும்பற்றப்புலி யூர்தம்பி. ௧௪௧ 

₹* பாரதம்பாடும் பெருர்தேவர்வாழும் பழம்பதிகாண் *%% தொண் 
டைமண்டலமே” என்.று' படி.க்காசுப்புலவர் கூறுவர். இவர் புறநா 
னூறு, குறுக்தொகை முதலிய தொசைகிலைச் செய்யுள்களில் வருகி 
கடவுட்பாட்டுக்கள் பாடினவர், புறசாலூற்றிற் சவெபிராளுக்கு 
வணக்கங் கூறுவர். குறுந்தொகையில் முருகவேளுக்கு -வணக்சக் 
கூறுவர். கற்றிணையிலே நாராயணமூர்த்திக்கு வணக்கம் கூறுவர்) 
வண்பாவும் ௮கவலும் உரைப்பாட்டுமாகப் பார தகதையைப் பாடி. 

னவர். கடைச்சங்கப்புலவருள் ஒருவர். 

நற்றிணை. 
மாறிலஞ் சேவடி யாகச் தூர் 
வளைஈரல் பெளவ முடுக்கை யாக 
விசும்பு மெய்யாகத் இசைகை யாகப் 
பசும்கதிர் மதியமொடு சுடர்கண் ணாச 
இயன்ற வெல்லாம் பயின்றகத் தடக்கி 
வேத முதல்வ னென்ப 
தீதற விளங்யெ திரி யோனே. 

பாரதவேண்டபா, 

இர்கோய ஈமக்குண்டென் ழெண்ணாதே யெவ்வுயிரும் 
முன்னேவச் சொன்றுண்ணு மூர்ச்கர்தாம்--எர்ரோவும் 
பண்ணப் படுஈரகற் பாவிசளிர் பாவிகளென் 
றஹெண்ணப் பவ ரிசைந்து. 

  

பெரும்பற்றப்புலியூர் நம்பி. 
  

இவரூர் பாண்டி மண்டலத்துள்ள செல்லிரகர் என்பர். குலம் 

வேதியர்குலம். சமயம் சைவம், இவர் இலக்கியலக்கணங்கள் சன்கு 
கற்றவர். பழைய திருவிளையாடல் எனப்படுந் திருலாலவாயுடை, 

யார் திருவிளையாடல் என்லும் பிரபர்தஞ் செய்தவர், இதன்கண் 
ஈதருதிடின் வலவை மாவலி கங்கை கம்பளை கல்லணை யென்லும் - 
சமஜனொளிசூழ் நதிகள்”? என இலங்கையிலுள்ள ஈஇகளையும் சம 
னொளி என்னும் மலையையுங் கூறுவர். 

திருவிளையாடல் 
தத பாலர் மழலை யுரையையும் 
தரதை தாயர் தயாவுறக் சேட்டெனப் 

பேதை யேன்புன் மொழிபெரு மான்புசழ் 
ஆச லானல் லறிஞர் வியப்பே, 

களவர்



௧௪௨ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

பெருவாயின்முள்ளியார். 

Q) went பாண்டிமண்டலத்துள்ள கயத்தார். சமயம் சைலம், 

காலம் கடைச்சங்க காலம். இவர் ௮சரரக்கோலை எனலும் பிரப 
ந்தஞ் செய்தவர். இதன்கண் காலை மாலைகளிற் செய்யவேண்டிய 
(மறையும், பெரியோர்முன்னிலை, போசனபர்தி, பிரயாணம், வழி, 

தவசம், விவாகம், திருவிழா முதலியனவற்றிற் செய்யவேண்டிய 
முறையும், பிறவும் குறள்வெண்பா, இக்தியல்வெண்பா முதலிய 

'வெண்பாக்களில் அமைத்துக் கோவை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 

ஆசாரம் - ஒழுக்கம். ஒமுக்கம்- நடக்குமுறை. கோவை -கோத்தது.. 

ஆசாரக்கோவை; 
கல்யாணம் தேவர் பிதிர்விழா வேள்வியென் 
ஹறைவகை சாளு மிகழா தறஞ்செய்ச 
பெய்க விருந்திற்கும் கூழ். 

பயணத்தடை, 
எழுச்சிக்கட் பிற்கூவார் தும்மார் வழுக்கியும் 
எங்குப்போ கின் நீரோ வென்னாரே--முன்புச் 

கெதிர்முக மாகநின் றுரையா நிருசார்வும் 

கொள்வர் கு. ரவர் வலம், 

பொய்யாமொழிப்புலவர். 

இவறூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள செங்காட்டக் கோட் 

டத் துறையூர் என்பர். 'சமயம் சைவம், காலம் இற்றைக்கு ஆயிரம் 

வருடங்களுக்கு முன் என்பர், இவர் வரகளி, பல தனிநிலைக் கவிக 
ளும், தஞ்சைவாணன்கேோவை என்னும் பிரபந்தமுஞ் செய்தவர். 
தஞ்சைவாணனாவான் பாண்டிமண்டலத்திலே தஞ்சாக்கூரிலே 
பாண்டியர்க்கு மந்திரியும் படைத்தலைவனுமாயிருந்த ஒரு வேளா 
ளப் பிரபு. தஞ்சை - தஞ்சாக்கூர். 

இந்த வாணன்கேரவை இவர் பாண்டிமண்டலஞ் சென்று சஞ் 
சரித்தபோது பாடியது, பாண்டிமண்டல வழியிலே ஒரு பாலை 
வஏத்தருகிலே முருகவேள் ஒரு வேடனாய் நின்று பயமுறுத்தி 

என்பெயர் முட்டை என வைத்து இப்பாலைவன த்தையுஷஞ் சுட்டி 
ஈற்ருயிரங்கலாக ஒன்று பாடுக” என ஒருவெண்பாப் பாடினவர். 

அது சுவையில்லை என்று தம்பெயர் வைத்து முருகவேள்பாடிய 

வெண்பாவும் ,பெற்றவர்,



பொன்னம்பலப்பிள்ளை. ௧௪௩ 

போய்யாமோழிபாடியது, 

பொன்போலுங் கள்ளிப் பொறிபழதச்கும் சானலிலே 
என்பேதை செல்லற் கயைக்தனளே--மின்போலும் 

மானவேன் முட்டைக்கு மாராய தெல்வர்போம் 

கானவேன் முட்டைக்குல் கா, 

முருகவேள்பாடி.யது. 

விழுர்ததுளி யர் தரச்சே வேமென்றும் வீழின் 

எழுந்து சுடர்சுடுமென் றேங்செ--செழுங்சொண்டல் 

பெய்யாத கானகத்தே பெய்வளையும் போயினாள் 
பொய்யா மொழிப்பகைஞர் போல், 

கள்ளிப் பொறி பறக்குங் காட்டிலே வேலமரத்தின் முள் 

'வெந்தெரியாமற் இடந்து தைக்கும்வகை எப்படி? என முருகவேள் 

இவர்கவியில் வினவினார் எனவு( கூறுவர். இச்சம்பவத்தை ௮௬ 

ண௫ிரிகாதர் :: முற்பட்ட முரட்டுப் புலவனை - முட்டைப் பெயா் 

செப்பிக் கவிபெறு பெருமாளே” என்பர். படி.க்காசுப்புல்வர் 6 சை 

யாறி ரண்டுடைக் காளைதன் வா பிற் கவிதை கொண்ட - பொய்யா 

'மொழி” என்பர், 

இவர் சோழமண்டலஞ்சென்று சோழராசன்மீஅஞ் சீனக்க 

வள்ளன்மீதும் வேறுசிலாமீதும் கவிபாடினவர் என்பர், 

வாணன்கோவை. 

தண்பட்ட மேவும் வயற்றஞ்சை வாணன் றமிழ்சலம்பிற் 
பண்பட்ட தேமொழிப் பாலையன் ஸீர்பனை பட்டசையும் 

மண்பட்ட கோடு மதம்பட்ட வாயும் வடிச்சணைதோய் 
புண்பட்ட மேனியு மாய்வந்த சோலொரு போர்க்சளிறே, 

  

பொனனம்பலப்பிள்ளை. 

  

கவன் சர்வர் 

இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள நல்லூர். குலம் வேளாளர் 

குலம். சமயம் சைவம், காலம் இற்றைக்குப் பத்தொன்பது வருட 

ங்களுக்குமுன், இவர் ஆறுமுகநாவலர்க்கு மருகரும் மாணவகரு 

மாவர். இளம்பூரணம் ஈச்னார்க்கனியம் முதலிய உரைகசோடு 
தொல்காப்பியம் முதலிய இலக்கணங்களையும், சிர் சாமணி, சிலப் 
பதிகாரம், கந்தபுராணம், இராமாயணம், முதலிய' இலக்கியங்களை 

யும் பலமுறை ஆராய்ந்து கற்றவர். ௮வைகளைப் பலமாணவர்க்குல்



௧௪௪ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

கற்பித்தவர். பரிமேலழகருரையை ஒருபோதும் மறவாதவர், பார 
தத்தில் ததிபருவத்.தக்கும், மயூர கரிப்புராணத்துக்கும். உரை 
செய்தவர். 

, கந்தபுராணம் முதலிய சில புராணங்களுக்கும், இசாமாயணத் 

அகீகும் ௮றிஞர் பலர் கூடிய சவையிலே பதவுரையும் விரிவுரை 
யும் பிழையறச் கூறிப் பிரசம்கஞ் செய்யும் வன்மையினலும், இரா 

கத்தோடமைரஈ்த இனிய மிடற்றிசையாலும் பலரும் பாராட்டப் 

பெற்றவர். வித்துவசிரோமணி என யாவராலும் புகழப்பட்டவர். 
இசாமாயணப் பொருளுணர்ச்சியில் இணையில்லா தவர். 

வேண்டா. 
செஞ்சடி.லன் வெண்ணீற்றன் சிற்றம் பலமுதல்௮ன் 
மஞ்சடையும் சண்ட னடிமறவா--செஞ்சுடைய 
ஆறுமுக வையற்கே யாட்செய்யட் பெற்றனம்யாம் 
வேற்றம்கள் வேண்டுமோ மேல், 

  

மாவைப் 

பொன்னம்பலப்பிள்ளை. 

இவளூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள மாவிட்டபுரம். குலம் வேளா 

ளர் குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு இருபத்தைந்து 

வருடங்களுக்கு முன எனபர். மரவையந்தாதி, சித்திரகவி முதலிய 

பிரபந்தங்கள் செய்தவர். மாவையர்தாதி மாலைபோலவரும் யம 
காவலியுடையது. யமகாவலி - யமகவரிசை. 

மாவையகந்தா தி. 
மாவைய மாலவைய முப்புரஞ் செற்றவர் மைர்ததரு 
மாலைய மாவைய தாழ்க்கற் கடிகை வரைநிலைக்கு 
மாவைய மாலைய மன்கொள ஒஐன்ஞ மலிரரிச்கா 
மாவைய மாவைய வீதோசா னென்று வருர்தனனே. 

  

மண்டலபுருடர். 

  

இவறூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள பெருமண்டூர் எனப் 
படும் விரபுரம் என்பர். “விங்குநீர்ப்பழனஞ்சூழ்க்த விரைமண்ட 
லவன்” என இவர் தாமும்: கூறுவர். விரை என்பது வீரபுரம் 
என்பதன் மரூ௨. சமயம் ஆருக தீம். காலம் இருஷ்ணதேவராயர் 

காலம். இவர் சூடாமணி என்னும் நிகண்டு செய்தவர். சூடாமணி



    

     

    

சிகண்டிலே சிறப்புப்பாயிசமுர். தாமே கூறுவர், பல 8 
ஞூக்குர் தமிழ்ச்சொற்களுக்கும் பொருள் கூறுவர், மூதலி௫ூ 

எத்தி no ணி | py iran 

இயம் சரற்களுக்குப் பொருள்சநி அச்சிட்டிருக்கன்றும். . 
    

மணவாளதாசர்.. 

இவரூர் சோழமண்டலத்துள்ள திருமங்கையூர், ௫ 

வேதியர்குலம். சமயம் வைஷ்ணவம், காலம் ஏறக்குறைய இற்றை 

க்கு முக். நாறு வருடங்களுக்கு முன்னர் என்பர். வேறுக் கூறுவர். 

இவர் பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் எனவுஞ் சொல்லப்பபர்,, 
பெரும்பாலுஞ் சதீரங்கத்தில் வ௫த்தவர். விட்டபத்தியிலும் 

ஆழ்வார்பத்தியிலும் மிக்கவர். தொல்காப்பியம் முதலிய இலக்க 

ணலங்களையுஞ் சங்கச்சான்றோரிலக்யெங்களையும், வேதம், வேதாக் 

கம். மூதலிய நூல்களையும் ஈன்கு கற்றவர். சொல்லும், பொருளுர், 

தொடையும், ஈடையுஞ் சுவைபெற அமைத்துக் கவிபாடுர் இறமு 

டையவர். சொற்கள் இலகுவிற்பிரிர்து பொருள்பமொ௮ திருக்கு, 

மடக்குச், சிலேடைகள் பாடும் திறமுமுடையவர். 

  

திருவரங்கயமகவர் தாதி, திருவரங்கக்கலம்பகம், திருவேங் 

கடமாலை, திருவேங்கடத்திரிபர்தாதி, அழகரச்தாதி, எதிராசரந் 

தாதி முதலிய பல பிரபந்தங்களுஞ் செய்தவர். . 

திருவரங்கயமகவந்தாதி, 

தருக்சா வலாவென்று புல்லரைப் பாடித் தன விலைமா 

'தருக்கா வலாய்மயி லேகுயி லேயென்று தாமசராய்த் 

தருக்கா வலாநெறிச் சேதிரி வீர்கவி சாற்றுமின்பத் — 

தருக்கா வலாயுதன் பின்றோன் றரம்சர்பொம்: ருளிணைச்சே. 

தீரு - கற்பகதருவே. விலைமாதருக்கு ஆவலாய் - பொதுப்பெ 

ண்களை விரும்பி, தருக்கா ௮லா நெறிக்கு - செருக்குற்றுத் தீயவழி 

யிலே. பத்தருக்கா - ௮டி. யார்பொருட்டு. ௮லாயுதன் - பலராமன், 

திருவரங்கக்கலம்பகம். 

தேனமருஞ் சோலைத் இருவரங்ச ரெப்பொருளும் 

ஆனவர்தா மாண்பெ ணலியலர்சா ணம்மானை 

ன ஆனவர்தா. மாண்பெ .ண்லியலரே யாமாற்: 

... சானூயைச் சொள்வரோ தாரமா மம்மான .... 

்.. தாரமாய்க் சொண்டதுமோர் சாபத்தா லம்மானை, 

... தான.. தேத, சாபம் - சபிப்பு, வில்து.



sre தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 
-திருவேங்கடமாலை, : 

ராது திசைமுகமு ஈண்ணுதலா லொண்சமல 
மேதுறலால் லேசாவாம் வேல்கடமே--சாலுறையும் '. 
மண்மயச்சம் தேற்றுவித்தான் மாற்.றுதல்போ லாரியனால் 
உண்மயக்கர் தேற்றுவித்தா லூர், 

கமலம் - தாமரை, நீர், சால் - ஒருவகைப் பாத்திரம், மண் 
மயம் கம்- மண்ணொசெலர்த நீர். தேற்றுவித்து - தேற்றாம் கொட்” 
டை, உள் மயக்கம் - மனமயக்கம், தேற்றுவித்தல் - தெளிவித்தல். 

இம்மணவாள தாசரும், எல்லப்பசாவலரும் ஒரேகாலத்தவர் 
என்றும், மணவாளதாசர் தாம் பாடிய திருவரங்கக்கலம்பகத்தை 
எல்லப்பராவலர் பார்க்கும்படி py னுப்பினர் என்றும், எல்லப்ப 

ஈாவலர் ௮தனைப்பார்த்தபின் தாமும் ௮ருணைக்கலம்பகம் என ஒரு 
கலம்பகம்பாடி. ௮தனை மணவாளதாசர் பார்க்க ௮னுப்பினர் என 
றும், எல்லப்பராவலர் தேவி திருவாங்கக்கலம்பகத்திலே வாடி 

யோடவனசமன்னன்” என்னுங் கவியில் வரும் சிவிந்தையை 

கோக்கி ௮தற்கு மாருகக் *கருடனோட”” என ஒரு கவிபாடிச் சிவ 
பரத்துவங் கூறினர் என்றும் சில கூறுவர், வேறு கதைகளுப 

கூறுவர், 
திருவரங்கக்கலம்பகம். 

வாடியோட வனசமன்ன ஸனிருகண்வெள்ள மருவிபோன் 
மருவியோட மதனன்வாளி யருவியோட வாடையூ 

டாடியோட வன்றிலோசை செவியிலோட வண்டுழாய 
ஆசையோ மெம்கள்பேதை யாவியோட னீதியோ 

மோடியோட வங்கவெப்பு மங்கியோட வைங்கரன் 
முடுகியோட முருகனோட முச்சணீசன் மக்களைத் 

தேடியோட வாணனா யிரம்புயங்கள் குரு நீர் 
சரீ தியோட ரசேமிதொட்ட திருவரங்க ராசசே, 

நாவலர்தேவிபாட்டூ. 

கருடனேட மற்சமாமை கமலமோட முற்கரல் 
காட்டிலோட மூன்றிராமற் கண்டமட்டி லோடவே 

மருளிவர்த சிம் சமோட வாமனென்பு பாறவே 
வஞ்சமுள்ள சண்ணனோட மா.ரனீ.றச் சேனனும் 

இருளினோட முண்டகத்த னேங்கியோட வென் றவர்க் 
சீறு தம் குயிரளித்த வேர்தல்யாவன் வேதமே . 

அருளுமர்த முதல்வன்யாவ னருணைசண்டு வாழ்மினோ 
ஆசராதி மூலமென்ப தறிலாத மாச்சளே, 

 



௧௪௭ 

  

மருதனினதாகர், 
மயில்வாகனப்புலவர். 

இவரூ/ யாழ்ப்பாணத்துள்ள மாதசல், குலம் *பரராச: 
சேகரன்பேர்நிறுவி- மெய்யாகால்ல கலைத் தமிழ் நூல்கள் விரித் துரை 
தீத - வையாவின் கோத்திரம்” என்பர், சமயம் சைவம், சடலம் 
ஏறக்குறைய நாறு வருடங்களுக்கு முன் என்பர், இவர் கூழ் 
கைத் தீம்பிரா.லுக்கு மாணவகர் என்றுங் கூறுவர், இலக்கெயலக் 
சணங் கற்றவர். புலியூர்யமகவர்தாதி, யாம்ப்பாணவையவும் மு. 
லிய நூல்கள் செய்தவர், புலியூர்யமகவர்தாதி உரையாசிரியர் வேற் 

பிள்ளையுசையுடையது. யாழ்ப்பாணவைபவம் வசனவடி.வம். 

    

புலியூர்யமகவந்தாதி. 

பாயசங் சண்டு பரியாக்க யத்தபத் தர்ச்னிய 
பாயசம் கண்டு நிகர்புலி பூர பசையைவெல்லு 
பாயசக் சண்டு சரத்தாற் கரியவ பாீழ்வினைக்குப் 
பாயசம் கண்டொட ராதெனை யாள்ச பராபரனே. 

பாய் ௮சம்- பாய்சன்ற ௮0, பரி- வாகனம். பாயசம் - பாற் 
சோறு. கண்டு- கற்கண்டு, வெல் உபாய - வெல்லும் உபாயமுடை 

யவசே. சங்கு san காத்தாற்கு - விட்டுணுவுக்கு. குப்பாயம் - 
சட்டை. சம் - பிறப்பு, 

மரு தனிளதா நாகனார். 

இவரூர் பாண்டி மண்டலத்திலுள்ள மதுரை. சமயம் சைவம். 

காலம் கடைச்சங்ககாலம். இவர் புறகானூறு, ௮கராலூறு, ஈற் 

நிணை, குறுந்தொகை என்னுந் தொகைநில்களிலே சிலசில கவிகள். 

பாடினவர். இறையனாகப்பொருளுக்கு உரையும் ஒன்று செய்தவர், 
புறகாலூற்றுச்செய்யுள் ஒன்றிலே செவபிரானுடைய திரிபுரதகனத் 

தையும், திருச்செந்தூரையும் வியந்து பாடினவர். 

GMC STEMS. 
௮ம்ம வாழி தோழி யாவதுசர் 
தீவதெனிழ் றவறோ விலவே வெஞ்சுரத் 
துலர். த ௮ம்பல. ௬வலிடு பதுக்கை . 
செல் யானைக் இடுநீ ராகும் 
அரிய சானஞ் சென்னோர்ச் 
கெளிய வாகிய தடமென் றோளே. 

 



௧௪௮ 'தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம். 

மறைஞானசம்பந்தர். 

  

இவருடைய வாசஸ்தானம் சிதம்பரம். நிலை துறவு. வட 
மொழி.தென்மொழி என்னும் இருமொழியிலும் வல்லவர். சைவாக 
மங்களையுஞ் சித்தார்த சாத்திரங்களையும் தேவாரம் முதலியவை 
களையும் ஈன்குணர்ந்தவர். ஆகமசாசங்களை எடுத்துத் தமிழிற் பெய 

ர்த்துப் பல நால் செய்தவர். அக் நூல்கள் சிவதருமோத்தரம், சைவ 

சமயகெறி, சங்கற்பரிராகாணம்முதலியன, இவரும் வேறே. சச்தான 
குரவராகிய மறைஞானசம்பந்தரும் வேறே என்பர். இளை ஒருவர் 
சொன்னவை. 

சிவதருமோத்தரம். 

ஆதி ராத னமல னரன்றிருப் 

பாத மூன்னினர் பாலவம் பயிற்றினும் 
வேச னாரர சச்குழி வீழ்வரோ 
சரத ரேயவ னிக்கவர் காடினே. 

மாங்குடி மருதனார். 

    

இவர் மாங்குடி. கிழார் எனவும் படுவர். பாண்டியன் நெடுஞ் 
செழியனுக்கு நிலையாமை அ௮றிவுறுத்தற்பொருட்டுப் பாடிய மது 
ரைக்காஞ்டபற்றிக் காஞ்சிப்புலவர் எனவும் படுவர். இவளூர் சோழ 

மண்டலத்துள்ள மாங்குடி. என்றும், குலம் வேளாளர்குலம் என் 
றும் கூறுவர். காலம் கடைச்சங்ககாலம். இவர் கெடுஞ்செழிய 
னவைக்களப்புலவராயும் இருந்தவர். இவர் பாடிய மதுரைக்காஞ்ச. 

ஏறக்குறைய எண்ணூறடிகளுடையது. ௮கசானூறு, புறகாஜூறு, 

நற்றிணை முதலிய தொகைநிலைகளிலுஞ் சில கவிகள் பாடினவர். 
எழினியாதனையும் பரிசில்வேண்டிப் பாடினவர். *'ஒங்கயெ சறப்பி 

னுயார்த கேள்வி--மரங்குடி. மருதன்'” எனப் புறநானூற்றிற் பாட 
வும்பட்டவர், 

குறுங்தோகை. 

பொன்னே ராவிரைப் புதுமலர் மிடைந்த 
பன் லூன் மாலைப் பனைபடு கலிமாப் 

பூண்மணி கறங்க வேறி சாணடப் 
பழிபட் ருண்ணோய் ௮ழிவழி சிறப்ப 
இச்சாள் செய்த இதுவென முன்னின்



மாரிமுத் துப்பிள்ளை. EPG 

றவன்பழி நுவலு மிவ்வூர் 
ஆம்குணர்ர தமையினீ ரேகுமா நுஎனே, 

  

மாமூலனார். 

வர் கடைச்சங்கப்புலவருள் ஒருவர், வேதியர்குலத்தினர். 
தொல்காப்பியவுரையிலே:யோகிகளாய் உபாயங்களால் முக்காலமூ 

முணர்ந்த மாமூ£லர் முதலியோர்?” என நச்சினார்க்கெனியராற் 
புகழப்பட்டவர். பாரதப்போரிற் சோறளித்த பெருஞ்சேரலாதன் 

கொடை, சிற்றரசனாகிய ஈன்னன்வேண்மான் கொடை முதலியவை 
களையும், . துளுகாடு, குட்டராடு முதலியவைகளையும் ௮ககாஞலூற் 

றிலே தாம் பாடிய கவிகளிற் புகழ்ந்தவர். ஈற்றினே குறுந்தொகை 
களிலுஞ் சில கவிகள் பாடினவர். வள்ளுவமாலையிலும் ஒன்று 
பாடினவர். 

வள்ளுவர்மாலை. 
௮றம்பொரு ளின்பம்வீ டென்னுமர் நான்இன் 
இறச்தெரிர்து செப்பிய தேவை--மறந்தேயும் 

வள்ளுவனென் பானோர் பேதை யவன்வாய்ச்சொஜற் 
கொள்ளா ரறிவுடை யார், 

  

மாரிமுத்துப்பிள்ளை. 

இவரூர் சிதம்பரத்துக்குச் சமீபமான தில்லைவிடங்கம். குலம் 
வேளாளர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு நூற்று முப் 
ப.து வருடங்களுக்கு முன் என்பர், இவர் புலியூர்வெண்பா; சிதம்ப 

$ீரசர்விறலிவிடுதாது முதலிய பிரபந்தங்கள் செய்தவர். புலியூர் 
வெண்பாவிலே திருக்கு, மடக்கு, சிலேடை முதலியவற்றால் இரு 
பத்தைந்து ஒருவகையாக நான்குவகை கூறுவர். *ஐயைந் தொரு 

வயண மையைசர் தொருவயணம்-ஐயைந் தொருவயணமாம்” என்பர். 

புலியூர்வேண்பர, 
பொன்னா ருந்தில்லைப் புலியூர்வெண் பாவுக்குப் 
Lier Che; Cog Bs பணிகுவாம்--ஈன்னாரி 

சக்குஞ் சரப்பூல் கசச்சையோ னீன்றகற்ப 
சக்குஞ் ச.ரப்பூங் கழல், 

நல் நரரி - நல்ல தேன். சரம் - மாலை, கடுக்கை - கொன்றை, 

குஞ்சரம் - யானை, கழல் - பாதம், 
ளகக



    ழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 
மீனாட்சி ச தரக்கவிராயர். 

Q) arent பாண்டி மண்டலத்துள்ள முகவூர். சமயம் சைவம். 

மாம் ஏதச்குறைய இற்ரைக்கு இருபது வருடங்களு?்கு முன் 
என்பா. இவர் எட்டயபு7 சமஸ்தானப்புலவராயும் இருந்தவர், 
எட்டயபுர சம்ஸ் தானபதியாகய இராஜ ஜகத்வீர ராமகுமாச எட். 
டப்ப மகாராச அவர்கள்” வேண்டுகோளின்படி. மொழிபெயர்க்கப் 
பட்ட குவலாயணந்தம் என்னும் ௮லங்காரத்துக்கு௨,சாரணகவிகள் 

பாடினவர், வேறும் பல பிரபந்தங்கள் பாடினவர் என்பர், 

  

குவலாயனந்தம். 

காகமே சகத்துகமீ சத்துமுன்மே லென்னகுழ்றம் 
கோூலமோ டுன்னையுமே கூர்மதர---மா௫யதோர 
மாவினிடைச் சேர்த்திரொல் வத்திரத்தோன் றன்னையல 
வாவிசழ வேண்டு வத, 

  

மீனாட்சிக ந தரம்பிள்ளை. 

இவரூர் சோழமண்டலத் அள்ள திரிசிரபுரம். குலம் வேளா 
ளர்குலம். சமயம் சைவம். சாலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு முப்பத் 
தைர்து வருடங்களுக்கு முன் என்பர், இவர் திரூுவாவடுதுறையா£ 
நத்திற் சிறந்த வித்துவானாய் இருர்தவர், தொல்காப்பியம், ஈன் லூல் 
முதலிய இலக்கணங்களும் சங்கச்சான்றோரிலக்கெயங்களும் மற்றைச் 
சான்றோரிலக்கியங்களும் சைவசித்தாந்த சாத்திரங்களும் பிறவும் 
கற்றுத் தெளிந்தவர். தியாகராசச்செட்டியார், மசகாமகோபாத்தியா 
யர் சாமிராதையர் முதலிய பற்பல மாணவகர்களைக் சல்விவிற்பனர் 
களாக்கி ஈல்லாசிரியராய் அமர்ந்தவர், பாக்களையும், பாவினங்களை 
யும்ரோக்கமையப்பாடும் நுண்மையிற் சிறந் தவர். திருக்கு, சிலேடை 
மடக்கு முதலிய ௮ருங்கவிபாடும் வன்மையும் ௮மைந்தவர். சத்திர 
கவி பாடுர் திறமும் இயைந்தவர். கவிகளில் அமைக்கும் சொல், 
பொருள், தொடை, ௮ணி முதலியவற்றின் ஈயங்களெல்லாம் ஈன் 
கறிக்தவர். பாடற்றெப்பு :ஆயிரங்கா வாணன் பொறிக்கனும்”? 
seminar! தான்றன்று, 

தேூகர்வணகச்சமுஞ் சிறப்புப்பாயிரமும் பிறவுமாகப் பல தனி 
நிலைக்கவிகளும், புராணம்) ௮ர்.தாதி, கலம்பகம், .பிள்ளை ச்தமிழ், 
கோவை, மாலை என்னும் பிரபர்தவகைகள் ஒவ்வொன்றிலும் பற்பல



    

  

பிரபந், தங்களும் பிறவும் யாடினவர், இவையெல்லாம். சனிழ்ப rT 

உரைக்கப்புடின் மிகப் பாக்கும். சிலசில உரைத்து முதலிய. “என்பத 
னால் அடக்கி முடித்தும் ப 

புசாணங்கள் நாகைக்காரோணபுசாணக், பெருந்துநைப்புமா 
ணம், தியாகரரசலிலை முதலியன. ௮்தாதி தில்லையமசகவந்தாதி, 
அறைசையமகவர்தாதி முதலியன, கலம்பகம் வாட்போக்கிக்கலம்ப 

கம், துறைசைக்கலம்பகம் முதலியன. பிள்ளைத்தமிழ் ௮கலொாண்ட 
சாயபபிள்ளைத்தமிழ், சேக்ொர்பிள்ளை த்தமிழ் முதலியன. கோவை 
சீகாழிச்கோவை, குளத்தூர்க்கோவை முதலியன. மாலை சுப்பிரம 
ணியதேசிகர்மாலை, சித திரசத்திரப்புகழ்ச்சமாலை முதலியன, 

பெருக்காப்பியநிலை பெறுமாறு சில புசாணங்களிலே மலை, 
கடல், நாடு, ஈகர் முதலியவற்றின் வருணனைகளைப் பெரிதும் ௮மை 
ப்பர். அவற்றொடு சல புராணங்களிலே சைவாகமத்தின் கிரியா 
காண்டப்பொருள்களாகிய நித்தியகருமவிதிகளையும், ஞானகாண் 
டப்பொருள்களாகய கடவுளிலக்கணம் முதலியவைகளையுங் கூறு 

வர், சாகைக்காரோணபு.ராணத்திலே கோழூத்திரி, கூடசதர்த்தம் 
மூதலிய சித் தரகவிகள் கூறுவர். தில்லையக்தாதி, துறைசையச்தாதி 
முதலியவைகளிலே சில கவிகளில் ஐர்தாஞ்சீர்வரையும் யமகம் வரக் 
கூறுவர். குடர்தையர்தாதி முதலியவைகளிலே ௮ங்கனர் திருக்கும் 
வரக் கூறுவார். வாட்போக்க்சலம்பகம் முதலியவைகளிலே பலவகை 

மடக்கு முதலியன வரக் கூறுவர். குமரகுருபசசுவாமிசரிதத்திலே 
வாஇகள் கூறும் பக்கமும், சுவாமிகூறும் மறுப்புஞ் சிறப்புறக் 

கூறுவர். 

தியாகராசலீலை. 

பெருகலை யருட்சொப் பாக்இப் பில்கலை யிடை மாற்றிச்சால் 
கருகலை யுருசெ முப்பிச் கருங்கலை நிகர்த் இருப்பார் 

ஒருகலை யிடச்சை வானத் தொளிர்சலை முடிவைச் தார்வாய் . 
௮ருகலை யனைத்து மோர்ர்தார் வற்கலை யுடுத்த மேலார். 

.. வாட்போக்கிக்கலம்பகம். 
எம்மா தவரு மிறைஞ்சுஞ் சடாடவியார் 
செம்மா மணிவான் சிலம்பர்கா ணம்மானை 
செம்மா மணிவரன் சலம்பரெனி னாய்கர்பொருள் .. 

௮ம்மா லிரும்புஷர்சா ணற்றவரோ வம்மானை 
ஆசை யுடையார்சா ணரியரே யம்மானை, 

 



5௫௨ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

முத்அக்குமாரகவிராசர். 
இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள சுன்னாகம், குலம் வேளாளர் 

சூலம், சமயம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு எழுபத் 

தைக்அ வருடங்களுக்கு முன். இவர் உடுவில் ௮ம்பலவாணர்க்குப் 

புத்திரர். சுப்பிரமணியருக்குப் பெள த்திரர். சந்திசேகரமாப்பாண 
ர்க்குப் பிரபவுத்திரர். நமது தாதைதன்முதைக்குச் சூயட்டர். 
௮ ங்கெதிராவிட பண்டி தராயிருக் ச தாமோதசம்பிள்ளைக்குத் தமி 

மாடிரியர், ௮வரச்சட்ட விரசோழியம் முதலிய நூல்களின் பதிப் 
புரைகளில் அவர் கூறிய குருவணக்சம் பெற்றவர். 

இலக்கணவிளக்கப்பதிப்புரை, 

இங்க டங்கெ செஞ்சடை முடியினன் நிருச்தாட் 
பங்க யங்கயி லாயரா தனைமுனிப் பழிசசச 
சங்க மங்களச் தமிழ்முத்துச் குமாரன்றன் மலர்ப்பா 

தீங்கள் வங்கமாத் தமிழ்க்கட லிடைப்படி. குலனே. 

சொல்லும் பொருளுஞ் சுவைபடவைத்து ஈல்லிசையமையக் 
கவிபாடும் பெருமையிற் சிறந்தவர். திருக்கு, மடக்கு, சிலேடைச 
ளும் பாட வல்லவர், பல தனி௰லைக்கவிகளும், ஞானக்கும்மி, யேசு 

மதபரிகாரம், ஐயனாரூஞ்சல், ஈகடராசர்பதிகம் முதலிய பிரபந்தங் 
களும் பாடினவர். தனிநிலைக்கவிகளுள்ளே மாவைக்கடவுண்மீதும், 
நல்லைக்கடவுண்மீதும், சுன்னைச் சரக்திரசேகரவிராயகர்மீதும், ஐய 
னார்மீதும் பாடிய துதிகளும் பிறவுமாக இருபத்தைக்து கவிகள் அரி 

திற்பெற்றுச் சிலவற்றிற்கு உரையுங்கூறி முத்தகபஞ்சவிஞ்சஇ என் 
னும் பெயருமிட்டு அச்சிட்டி ருக்கின்றாம். ஈடராசர்பதிகம் ௮கப்பட் 

டிலது, 
கட்டளைக்கலித்துறை, 

வாட்டானை யன்னமை இட்டா விழிமிளிர் மான்மகளைத் 
தாட்டானை யானுக்கு வேட்டானை யன்பர் சஞ்சலங்கள் 
மீட்டானை யென்சவி சேட்டானைச் சுன்னையின் மேவுஈரை, 
மாட்டா னருளொரு கோட்டானை நாளும் வணங்குவனே. 

கட்டளைக்கலிப்பா. 

முடிவி லாதுறை சுன்னாகத் தான்வழி 
முர்தித் தாலடிச் கொக்குவின் மீ து௮ர் 

தடைய வோர்பெண் கொடிகாமத் தாளசைத் 
தானைச் கோட்டை வெளிசட் டுடைவிட்டாள்



  

ws pr ர ச ர். உ ஸ் 

உடலி லான்வரப் பன்னாலை யான்மிச . 

.... உருத்த னன்கடம் பு.ற்றமல் லாசத்தூத் 
gene டாதணை யென்று பலாலிகண் 

சார ௮ந்தன் ளோரிள வா$லயே, ன ட 

இது சாமாக்தரிதை என்னும் பிரகேளிகை. காமாந்தரிதையா 

வது கருதிய பொருள்களை வேறுகாமங்களிலே மறைத்துவைப்ப2. 

பிரகேளிகை கருதிய பொருளை மறைத்துக் கூறும் பாட்டு, இங்கே 

வேறு காமங்களாய் நின்றவை சுன்னாகம், தாவடி, கொக்குவில், கொ 
டி.காமம், அளைக்கோட்டை, சட்டுடை, உடுவில், பன்னாலை, மல்லா 
கம், பலாலி, இளவாலை என்னும் ஊர்ப்பெயர்கள். சுன்னாகம் - 
வெள்ளிமலை, சுல் - வெள்ளி, வி - மகன், கொக்கு - குதிரை. உடுவி 
லான் - சக்திரன். ஆலையான் - மன்மதன், கம் - சரீரம், பலாலி - 
பலதளி | 

கட்டளைக்கலிப்பா. 

பன்னி ரண்டு சரகர் தனையெட்டுப் 
பானை யைத்துண் டதரச் குயவனை 

முன்னி ரண்டு குடங்கையி லேச்தியை 
முட்டி முட்டிமல் லாய்மாலைச் சாடியைப் 

பொன்னி ரண்டு பெறும்பெருஞ் செட்டியைப் 
போற்று வீர்புல Sree ரச்சனை 

முன்னர் வைத்த கலசம்பத் தும்பெறீஇ 

முதன்மை சால்பெரு வாழ்வுறன் மெய்ம்மையே, 

இதுவும் சாமாந்தரிதை, சாமங்கள் கரகம், பாளை, குடம், 

மூட்டி, சாடி, கலசம், சால் என்னும் பாத்திரப் பெயர்கள், சரகந் 

தனை - கையையுடைய முருசவேளை. எள் தப்பு ஆனையை (முறையே 

'யொத்த) துண்டம், அதரம், Gul, அனை, அப்பு - பவளம். அண் 

டம் - மூக்கு. குயம் - தனம், ௮னை - ௮ன்னை. குடங்கை - உள்ளங் 

கை, சாடி. - சாடினவன், சகரம் என்னும் எழுத்தை முன்வைத்த 

கலசம்பத்து - சகலசம்பத்.து. ws 

மடக்குக்ககி, சிலேடைக்சுவி முதலியவைகளை முத்தகபஞ்ச 
விஞ்ச தியிற் காண்க. 

Ips SITET. 

Qari Ger ழமண்டலத்துள்ள உறையூ. சமயம் சைவம், 

தந்தையார் செந்தியப்பர். இவர் சில்கையாரியச்சக்கரவர்த்தி இங்கே



  

தமிழ்ப்புலவர்சரி த்திரம். 

வரது, ஈல்லூரிலே தங்க அரசியல் ஈடாத்திய வரலாற்றையும், ௮வன் 
கைலாசநாதர்கோவில் முதலிய சைவாலயங்கள் தாபித் ச வரலாற் 
றையுஞ் சோழமண்டலம் முதலிய மண்டலங்களிலிருக்து பலரை 
யாழ்ப்பாணத்திற் கெரண்டுவந்து குடி.யேற்றிய வரலாற்றையும் பிற 
வற்றையுங் கலிவெண்பாவில் அமைத்துக் கைலாயமாலை என்னும் 

பிரபந்தஞ் செய்தவர். குடியேற்றப்பட்டவருட் சிலர்க்குப் பேரும், 
முன்னிருந்த ஊரும் இங்கே இருத்திய ஊரும் பிறவுங் கூறுவர்: 

இங்கே இருந்த ஊர் முதலிய கூறிச் சிலரை நாழுங் காட்டுதும். 

௪. நல்லூர். புவனேகவாகு. மதுரைவேதியர். இலய சகாத்த. 

மெண்ணூற் றெழுபதா மாண்டதெல்லை--௮லர்பொலிமாலை மார்ப 
னாம் புவனேகவாகு--நலமிகும் யாழ்ப்பாணத்து ககரிகட்டுவித் ௪ 

ஈல்லைக்--குலவிய கர் தவேட்குக் கோவிலும் புரிவித்தானே'” என்ப. 
தும் இக்கைலாயமாலையிற் கண்டது. 

௨. திருநெல்வேலி, பாண்டிமழவன், அவன் தம்பி, செண்பக 

மழவன், அவன் தம்பி, இவர்கள் பொன்பற்தீயூர் வேளாளர், 

௩. மயிலிட்டி. ஈரடிங்கதேவன். காவிரியூர் வேளாளன். 

௪. தெல்லிப்பமை. செண்பகமாப்பாணன், சந்இிரசேகரமாப் 
பாணன். இவர்கள் வாலிஈகர் வேளாளர், பூப்பாணன், கனகராயன். 

இவர்கள் காயல்ஈகர வசியர். 

டு. இணுவில். பேராயிரவன். இவன் கோவலூர் வேளாளன், 

இவனை “ g Baa வேளாளன்?” என்பர். 

௬. பச்சிலைப்பளி, நீலகண்டன், அவன் தம்பியர் நால்வர். இவ 
ர்கள் கச்சூர் வேளாளர். 

௭. புலோலி. கனகமழவன். அவன் தம்பியர் நால்வர். இவர்கள் 

சிகரிமாரகர வேளாளர், 

௮, தொல்புசம், கூபகாரேந்திரன், நர ங்குதேவன். இவாகள 

கூபக்ராட்டு வேளாளர். 

௯. கோரவிலாக்கண்டி, தேவராசேதர்திரன். இவன் புல்லூர் வே 
ளாளன். 

௧0. இருபாலை, மண்ணாகொண்டமுதலி, இவன் சேரழமண் 
ட்ல வேளாளன்; இவனைக் கம்ப னுரைத்த கவியோ ரெழுபதக் 

குஞ்--செம்பொ னபிஷேகஞ் செயுக்குலத்தான்'” என்பர்.



 முதலாழ்வார்மூவர்...... கடு 
. ௧௧; நெடுக்£வு, தனிராயகன்.. இவன் சேயூர் வேளாளன், 

் இவனை “இனியொருவ. சொல்லா விருகுலமார் த.ய்யன்”” என்பர். 

  

மூதலாழ்வார் மூவர், 
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ஆழ்வார் யாவர்க்கும் முன்னர்த்தோன்றிய முறையினாலுப் 
முதலிற் பிரபர்தஞ் செய்த முறையினாலும் பொய்கையாழ்வார், 
பூசக்தாழ்வார், பேயாழ்வார் என்னும் மூவரையும் மு.தலாழ்வார் 
என்பர். மூவரும் துறவுநிலையிலும், விட்டுணுபத்தியிலும், தலயாத் 
திரையிலும், அறிவிலும் மிக்கவர் என்றுங் கூறுவர், 

௧. போய்கையாழவார், 

இவரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள காஞ்சிபுரம், ௮வதாரம் 
பாஞ்சசன்னியம் என்னும் சங்கின் ௮வதா.ரம். பொற்றாமரைப் பொ 
ய்கையிலே தோன்றியகாரணத்தாற் பொய்கையாழ்வார் எனப்பட் 
டவர். முதலாந் இருவர்தாதி பாடினவர், 

௨, பூதத்தாழ்வார். 

இவளூர் தொண்டைமண்டலதீதுள்ள கீமைக்கடற்கரையிலிரு 

க்குர் திருக்கடன்மல்ல் எனப்படும் மாவலிபுரம், அவதாரம் கெள 

மோத? என்னுந் தண்டாயுதத்தின் அவதாரம். உளனார்தன்மை 
அ௮றிதலாற் பூதத்தாழ்வார் எனப்பட்டவர் என்பர், இரண்டாந் 

திருவந்தாதி பாடி.னவர், 

௩ . பேயாழ்வார். 

இவரூர் தொண்டைமண்டலக்துள்ள மயிலாப்பூர், ௮வதாரம் 

நாந்தகம் என்னும் வாட்படையின் அவதாரம். விட்டுணுவிற் பத்தி 

மிக்குத் தொழுதல், சிரித்தல், அழுதல், ஆடுதல், பாடுதன் முதலிய 
தொழில்களை இயற்றிப் பேப்பிடி த தவர்போன்றுதிரிதலாற் பேயாழ் 

வார் எனப்பட்டவர். ரூனருந் திருவர்தாதி பாடினவர். 

இம்மூவரும் ஒருவரை ஒருவர் ௮றியாமலே தேசசஞ்சாரஞ் 

செய்துவரும் சாள்களிலே ஒருராளிரவு பொய்கையாழ்வார் நநொட் 
டிலுள்ள 'இருக்கோவலூரிற் போய் ஒருவர் விட்டின் இடைசழி 

யில. படுத்திருந்தார். அப்பொழுது பூதத்தாழ்வாரும் அங்கே 
வந்துநின்ுர். நிற்றலைக்கண்டு இவ்விடம் ஒருவர் படுக்கலாம் இரு 
வர் இருக்கலாம்” என்றார். பின்னர் இருவரும் அளவளாவி இருக்



தமிழ்ப்புலவர்சரித த், ரம். 

  

கும்போது பேயாழ்வாரும் அங்கே வந்தார். ais பேயாழ்வாரை 

"இருவருக் சுண்டு இவ்விடம் ஒருவர் படுக்கலாம். இருவர் இருக்க 

லாம். மூவர் நிற்கலாம்”? என்றனர். பின்னர் மூவருங்கூடி நின்றுகொ 

ண்டே நா.ராயணமூர்த்தியின் குணங்களை ஒருவர்க்கொருவர் 0 சொல் 

லியுக் கேட்டுக் களித்து மகிழ்ந்தனர். 

௮ப்பொழு.து நாராயணமூர்த்தி மழையையும் இருளையும் ௮தி 

கம் மிகும்படி செய்து தாமும் பெருவடிவந்தாங்கி ௮வர்களுட் புகு 

ந்து மிகவும் நெருக்கெர். மூவரும் இப்பொழு நெருக்கம் மிகு 

த்தவாறு என்னை???” என்று ஐயுற்றனர். பொய்கையாழ்வார் பூமி 

தகழியாகக் கடல் நெய்யாகச் சூரிய விளக்கை ஏற்றினர். பூதத்தாழ் 

வார் அன்பு தகழியாக ஆர்வம் நெய்யாக நசெக்குருகும் நெஞ்சு 

இரியாக ஞானவிளக்கை ஏற்றினர். இவவிரு விளக்கினாலும் இருள 

றப் பேயாழ்வார் பெருமானைக் கண்டமை கூறினர். மூவரும் பெரு 

மானைத் தரிசித்து ம௫ழ்க்தனர். பாடலுங் கூறினர். 

போய்கையாழ்வார்பாடல். 

வலையர் தகழியா வார்கடலே மெய்யாக 
வெய்ய சதிரோன் விளச்சாகச--செய்ய 
சுடராழி யானடிச்சே சூட்டினேன் சொன்மாலை 
இடராழி நீம்குகவே யென்று, 

பூதத்தாழ்வார்பாடல், 

அன்பே தகழியா வார்வமே நெய்யாக 
இன்புருகு சிந்தை யிடுதிரியா--ஈண்புருஇ 
ஞானச் சுடர்விளச் கேற்றினே னாரணற்கு 
ஞானத் தமிழ்புரிர்த நான். 

பேயாழ்வார்பாடல். 

திருச்சண்டேன் பொன்மேனி சண்டேன் நிகழும் 
௮ருச்ச னணிகிறமூம் சண்டேன்--செருக்கிளரும் 
பொன்னாழி சண்டேன் புராம்கங் சைச்சண்டேன் 
என்னாழி வண்ணன்பா லின்று. 

இச்சம்பவ த்தைப் பா.ரதபாயிரகாசர் சுருக்யெமைத்து நாட்டி 
லேற்றிப் ((பாவருந்தமிழாற் பேர்பெறுபலுவற் பாலலர் பாதிசாளஸி 
சவில்--மூவரு நெருக்கி மொழிவிளக்கேற்றி முகுர்தனைச் தொழுத : 

தன்னா”? என்பர்,



  

“முருகேச பண்டிதர். 

  

சோழன் செக்களுனிட்ட. கயினின்றஞ் சேன்சணைக்கா. 
லிரும்பொறையை மீட்டற்குக் களவழிசாற்ப.து என்லும். பிரபந்தம் 
பாடினவர் எனக்கொண்டு கலிங்கத்துப்பரணியிலே 4 களவழிக். 
கவிதை பொய்கையுரை செய்யவுஇயன்---கால்வழித் தளையை வெட் 
டியரசிட்ட பரிசம்” என்புழிக் கூறப்படும் பொய்கையாரும், “புற 
நானூறு முதலியவற்றிற் சலகவிகளுக்கு ௮க்கியோர் எனப்படும். 
பொய்கையாரும் மேற்கூறப்பட்ட மூவருள் ஒருவராகிய பொய்கை 

யாழ்வாசே என ௮.நுமானிப்பாரும் உளர், ஆராய்க, 

களவழிகாற்பது. 
வெள்ளிலெண் ணாஞ்சிலான் ஞால முழுவனபோல் 
எல்லாக் களிறு நிலஞ்சேர்ர்த--பல்வேற் 
பணைமுழங்கு போர்த் தானைச் செங்கட் சனமால் 
கணைமாரி பெய்த சளத்து, 

  

முருகேசபண்டி தர். 
rn on 

  

Q) went யாழ்ப்பாணத்துள்ள சுனனாகம். குலம் வேளாளர் 

குலம், சமயம் சைவம், காலம் இற்றைக்குப் பதினாறு வருடங்களுக்கு 

முன, 

வேண்பா. 

ஆண்டு விகாரிவரு மாவணிமூ வேழு செவலாய் 

மாண்ட முதற்பிரத மைத்திதிமார்ச்--தாண்டனாள் 
மூடுபெரும் ர்த்தி முருகேச பண்டி தனார் 

நாடுங் சஇக்குரிய காள, 

இவர் பூதத்தம்பிக்கு மைந்தர், சுப்பிரமணியருக்குக் கனிட் 

டர். சிவசம்புப்புலவரிடத்துஞ் சங்கரபண்டி.தரிடத்துஞ் சிலசில 
நூல்கள் கற்றவர், பாரதம், இராமாயணம், சேதுபுசாணம் முதலிய 
இலக்கயெங்களும், ஈன்னூல், ௮கப்பொருள் முதலிய இலக்கணகங்க 
ளும் ஈன்கு பயின்றவர். பஞ்சலக்சணமும் வல்லவர். பஞ்சலக்கணப் 
பயிற்சியை வித்துவான் புன்னைக் கணேசையர் கட்டளைக்கலித்து. 
றையும் புலப்படுத் தும். 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

எழுக்தொ௦ சொற்பொருள் யாப்பணி யென்னு மிலச்சணங்கள்' 
பழுத்துள சாவினன் பாச்சளொர் ரசான்கொடு பாவீனங்கள் : 

லழுத்திடப் பாட முருகேச பண்டிதன் வா.இியெனத் 
தொழத்தகு. விழ்பனன் சென்று பரசதி துன்னினனே. .



க௫௮.. தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

  

யாழ்ப்பாணதிலும்' சிதம்பரம், கும்பகோணம், சென்னை, 
திருப்பற் றார் முதலிய 'இடங்களிலுர் தமிழ் உபாத்தியாயராயிருர் 

,திவர். அங்கக பலர்க்குத் தமிழாசிரியர். இம்கே சித்தார்தப்பிரசா 
Fat சரவனாஞுத்துப்புலவர்க்கும், பல தமிழ் நாலாக்கயோர் Ys 
அச்தம்பிப்பிள்ளைக்கும், நமக்கும், பிறர்க்குர் தமிழாசிரியர். யாழ்ப் 

பாணத்திற் கற்பித்த இடங்களைப் பின்வருங் கொச்சகங் காட்டும். 

தரவுகோச்சகம், 

சுன்னைஈகர் புன்னைஈகர் சொல்லியதென் கோவைககர் 
மன்னுசிறப் பிட்டியள வெட்டியொடு மல்லாக 
துன்னியசல் வளைமுசலாச் சொன்னசர்வாழ் மாணவர்க்கு 
பன்னுதமிழ் சொன்னவன்மன் முருசேச பண்டிதனே, 

பலவகையழகுர் தொடைகயம் முதலியவைகளும் பொருந்த 
விரைந்து கவிபாடும் பெருந்திறலுமுடையவர், மடக்குச் சிலேடை 

முதலிய கவிபாடும் வன்மையுமுடையவர், 

கட்டளைக்கலித்துறை. 
விரும்பிய வாசு சவிக்கொரு காளான் மேசமென்பர் 
கரும்பியல் பாசப் பொருட்டொடை யாழ்கவிச் சம்பனென்பர 
அரும்பொருள் கூறு மறிவிற் பரிமே லழகனென்பர் 
வரம்பில சீர்த்தி முருகேச பண்டித வள்ளலையே, 

மயிலணிச்சிலேடைவெண்பா, ஊஞ்சல், பதிகம், சந்திரசேகர 

விராயகரூஞ்சல், குடந்தைவெண்பா, நீதி நாறு, பதார்த்ததிபிகை 

முதலிய பிரபந்தங்களும், பல தனிரிலைக்கவிகளும் பாடினவரா். மயி 
லணி -சுன்னாகத்தைச் சேரந்த ஓரிடம். குடந்தை - கும்பகோணம், 
'பதார்த்ததிபிகை - தர்க்கசங்கரகமூலச்தைக் சட்டளைக்கலித்் துறை 

யில் ௮மைத்துப் பாடியது. 

குடந்தைவேண்பா. 

மாமியொடு கூடி மகிழர்து மனைதோறுக் 
கோமி யுறையும் குடச்தையே---ஏமுனையில் 
தா.ரணிச் தேரார் தமையெரித்தார் பூமகலூர் 

தா.ரணித் தேரார் தலம், 

கோமி - சரசுவதி. ஏ-லும்பு. தார்- கொடிப்படை. தேரார் - 
பகைவர். பூமகன் - பிரமா, தாரணி - பூமி. 

நீதிநூறு. 
கள்ளொடு காமங் சடகோபஞ் செய்சகுடி 
தீள்ளரிய துன்பர் தனில் வீழும்--பிள்ளேகளைப்.



முருகேசபண்டி
தர். 

sha 

Qusa@ar சென்ன பெரும்பழக்ச மன்னவர்ச்குக் 
கத்பிப்ப சேயாரிது சாண், 

- விரோதச்சிலேடை 

நசெட்டையிலை வைத்திருக்குஞ் செவ்வே எல்ல 
நெடிதோம்டுச் தண்டேந்து மாலு மல்ல 

- கட்டுலா னாரளிக்கும் பிரம னல்ல ப 
கனி௰லட்டி யெடுத்தலாற் சுரக்க மல்ல 

ஈட்டவரைத் தனபதியா யிருச்கச் செய்யும் 

நன்மையினா னாம்வணங்கு மீச னல்ல 
சட்டரெலாம் கொள்ளுமொரு பொருளே யாகுஞ் 

செகமறிய விப்பொருளைச் செப்பு வீரே, 

இங்கே குறிக்கப்பட்ட பொருள் வாழை, நெட்டையிலை- நெடிய 
வேலை, நெடிய இலை. வான் ஆர் - காயம், பூமி, கனி- சுரங்க 
வஸ்து, ஈட்டவர் -ஈண்பர், தாபிததவர். 

௩டூவேழுத்தலங்காரம், 

மைர்தன்விதை மாமிகவர் வழிமீ னொன்று 
மதனவேள் புஈவிதழிவ் வேழின் மீது 

௮ர்தரடு கெழுச்தெனச்குச் செய்தான் மற்றை 
வரிகள்பதி னான்னையுர் தானே கொண்டான் 

அரதராள் வளைத்துச்சி தரித்துத் தம்மை 
௮ருச்சிக்கு மவர்க்ககற்றி யங்கை யேந்தி 

முந்தவதன் €ழிருந்து ஈடனஞ் செய்து 
மூனிர்துரித்தான் மயிலணிவாழ் முதல்வன் ரானே. 

இக்கே நடுவெழுத்தாற் கொள்ளப்பட்ட பொருள் தத்துவரா 
மற் செய்தான் என்பது, நடுவெழுத்ு எடுக்கும்படி. கொள்ளப்பட் 

டசொற்கள் “muigear, ding” முதலியவற்றாற் பெறப்பட்ட 
மதலை, வித்த, மாதுலை, கவலை, ஆரால், காமன், புல்லி என்னும் 
ஏழு சொற்களும் என்க. வரிகள் பதினான்கு--இவைகளிலே நடுவெ 
ழேத்து நீங்கிய மற்றை எழுத்துகள். ௮வற்றை மலை முதலியனவாக 
க்கொண்டு வளைத்து முதலிய எச்சங்களோடும் முறையே சேர்த் 

துப் பொருள் ௮றிக. 

இவர் நிரம்பிய புலமையிலார் நூலுரைகளிற் குற்றங்காம்டி 
வாதஞ் செய்யும் வழக்குமுடையவர், பஞ்சிகைகளிலே வா தவிஷய- 

மாகப் பல கடிதங்கள் வரைந்தவர். சாவலரவர்களையும் பிறரையும் 
வெல்லச்கருதித் தம்பத்திரிகையிலே சைவவிரோ தமும் பிறவுமாகப்



    
   பல விடயங்கள் எழுதிய கத்தோலிக்கு கித் தவான் அருளப்பமுத 

யார் செப்த அலல்காரபஞ்சகம் என்றும் அலிலே குற்றங்காட்டி. 
_ அலங்காரபஞ்சசசண்டமாருதம் எனக் சண்டனம் ஒன்று வரைந்த 
“அம். தன்று சாட்தெம் 

அலங்காரபஞ்சகசண்டமாருதம். ர இ 
அரும்பிரா மணத்தினிய சனியுசவு மருங்சொடி — 

பருதியும் பரத்தி 
இருச்தரா சாத்தி சமுமொரு. நீதியிறைமகள் ' 

இணைய மறத்தி 
பொருந்சவெஞ் ஞான்று ஞானசச் இலிச்புல்லனை 

யருள்சான் குறத்தி 
மருந்தெனப் புசமு மருத மடவினில்வஇிசெப 

மாலைமா மரியே, 

அருங்கொடி இருந்தராசு என்லுர் தொடர்களை அரும்- 
கொடி. இரும்-தராசு எனப்பிரித்தது ஏன்? இவற்றிற்கு மை இறுதி 
யாவதன்றி 4! இனமிகல்'” என்பதனற் ஜோற்றிய மகரவொற்றும் 
இறுதியாகுமா? மணத்தினியகளனி என்பதற்கு வாசனையைக்கெொ 
ண்ட இன்பமாகயெ கனி என்றுரைத்தவர் மணத்து இனிய எனப் 
பதம் பிரித்தது என்னை? மணத்தது என்னலும் விளையெச்சம் வாசளை 
யைக்சொண்ட என்னும் பெயரெச்சப்பொருளைத் தருமா? இனிய 
என்பதற்கு இன்பமாகியது எனப் பொருளுரைத்தது என்னை? 
இனிமைக்கு இன்பம் பிரதிபதமாகுமா? சக்கலிச்சி எனபதில் இச்சி 
என்பதற்கு விரும்பி எனப் பொருளுரைக்க ஆன்ரோர் வழக்கும் 

உண்டா? 

இவர் கர்தபுராணசவையில் விருத்தியுரை சொல்ல வல்லவரல்: 
லர் என்று சிலர் சொல்லியதை ரோக்கி உரைகூறுவாரை முன்னிலை 
யாக்கி உரைகூறும் நெறியை அசதியாடி. இலங்கைநேச பஞ்சிகை 
யில் யாம் எழுதிய கடி.தத்தையும் இப்பொழுது நூல்களை நிரம்பக் 
சல்லாது விரிவுமாத்திரம் பாடமாக்சச் சொல்வார்க்குத் திருத்தஞ் 
சிச்திக்கும்பொருட்டும் கற்பவர்பொருட்டுஞ் சுருக்கக் காட்டுதும். 

கந்தபுராணவியாக்கியானம். 

_ கந்தபுராணத்து வள்ளியம்மை திருமணப்படலத்துக்கு விருத் 
இயுரை பேசும் உரையாகரியர்களே! — 

ன ட நீவிர் எத்தனையோ பெண்சனங்களும் ஆண் சனங்களும் புசா ப் 
ணக்கேட்டற்கண் ஈம்பிக்கையோடும் வர். உங்கள் வாய்க யே
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எதிர்பார்த்திருக்க. நீவிர். அவர்களுக்குக் கொஞ்சமும். விளங்காமல் 
வெளிப்படையான இயற்சொற்களையெல்லாம் திரிசொற்களாகமாற் 
றிச் சொல்ஓதீர்கள்! பூ. என்பதற்கு வீ என்றீர்கள்! மறைந்து 

போனார் என்பதற்கு. அக்தர்த்தானமாயினார் என்றீர்கள்! த்தி 

யாரிற் சில செய்யுள்களையும் ௮வற்றின் கடினவாக்கியம் அழைந்து 
பெரிய வியாக்கயொனங்களையும் எடுத்துப் படி.க்றீர்கள்! Fe oda 
வில் வேதாந்த சித்தாந்தப் பிரசங்கமூம் ஈடாத்துறீர்கள்! 

௮திகாசம், ௮வாய்நிலை முதலியவற்றால் வேண்டுமிடத்து உரை 
களை வருவித்துரைக்கவேண்டும் என்னும் விதியினை அறியாது 
வாயில் வந்தன வந்தனவற்றை விரித்து ௮ங்கனம், இங்கனம், என் 
புழி, இருப்புழி, ஈண்டு விரிப்பிற் பல்கும். ஆண்டுக் காண்க. என்பன 
மூதலிய இலக்கணச்'சொற்களையும் இடையிடைவைத்து நெடுகே 

ரஞ் சொல்லி எக்கவிகளிலும் வித்தியாகம்பீரம் விளக்குகறீர்கள்! 
அரியனவும் இன்றியமையாதனவுமாய சில ௮ணிகளை எடுத்துக் 

கூறுதலே சிறப்பென அறியாது தன்மையணி, உவமையணி, ஒட் 

டணி, பரவணி முதலிய பல வணிகளையுஞ் சொல்ஓதீர்கள்! 
தேமா, புளிமா, கருவிளம் முதலிய யாப்பிலக்கண வாய்பாடுகளையுங் 
கூறுகிறீர்கள்! அகப்பொருள்விள க்கம், ஈன் னூன் முதலியவற்றிலே 
நெட்டுருப்பண்ணிய சூத் இரங்களையும் நெடுநேரம் படிக்கிறீர்கள்! 

எத்தனையோ சனங்கள் ஏனிங்கே வந்தோம்? என்று பெரு 

மூச்சுவிட நீவிர் ஒரு மூச்சும்விடாமல் வாணன்கோவையும் இருக் 
கோவையும்படி.க்இறீர்கள்!சில கவிகளில் ஞானக்கருத் துஞ்சொல்லு 
இதீர்கள்! வேங்கைமாமாதல், கார்தருவமளாஞ்செய்தல் மேதலியவற் 

திற்கு ஒன்றும்பேசாமல் இங்ஙனம் மணமயர்ந்தது உலகில் இல்லறம் 

நிகழ்தற்கென்று சொல்லித்  தென்பாலுகந்தாடும்”” என்னும் திரு 

வாசகத்தையும் (6 Gun Bue யிருக் தயிர்க்குப் போகத்தைப் புரித 

லோரார்”” என்னுஞ் சத்தியாரையும் பலவிடத்தும் பழம்பாடமாகப் 
படிக்கிறீர்கள்! முராரி என்பதற்கு முரன் என்னும் ௮சுரலுக்குப் 
பகைவர் என்கிறீர்கள். தேவர் என்பதற்கு ஒன்றுஞ் சொல்லாது 

சும்மாவிடுறீர்கள். 

உங்கள் விருத்தியு ரையாற் சலவிடங்களிற் ''செந்தினை யிடியுர் 
தேனும்”? என்ற பாட்டுவர ('வைகறைவிடியல் செல்ல” மற்றைநாளி 

லும் மத்தியானமாகின்றதே. இப்படி விருத்தியுரை கூறும் நீவிர் 

உரையில்லாத ஒரு நூலுக்காவது இப்படலத்துக்காவ.து உரை. 

யெழுதி வெளிப்படுத் தலாமே! Sy EET GF செய்யாததென்னைே யா!



  

. உரையெழுதி வெஸ்பத்் பொருளும் புகழும். ஒருக்கு 
அச்திக்குமே! 

..., இங்கேசில திருத்தி மாற்றப்பட்டன. இதனைக் கண்ட உரை 
யாசிரியர்கள் சிலர் மாறாகச் சடி.தங்கள் வரைந்தனர். ௮கச்சடி.தங்க 
ஞூகீகு உத்சரம்மாத்திரம் நாவலரவர்களைச்கொண்டு எழுஅகித்துப் 
பிரசரிக்கப்பட்ட து. புராணசவையிலே சென்று உரைகூறும் முறை 
அமைந்திருத்தலால் உரைகூறுவார்க்குப் பயன்படும் என்பது கோ 
க்கி அதனையுஞ் சற்றே சுருக்கக் காட்டுதும். 

கடி.தங்கட்குத்தரம். 
கடி தர்களே! 

பலவர்சளிலுமுள்ள பலரையும் பொதுப்படக் சண்டித்த கண் 
டனத்தை நீங்கள் உங்கள் உங்கள் மேலே இட்டுக் கோபிப்பது நீதி 
யன்று, புராணப்பிரசங்கசபையிலே வர்திருக்கிறவர்களுள்ளே Sev 

சொழிய மற்றவர்களெல்லாரும் கல்வியில்லாதவர்களே, ஆதலால் 
மிக வெளிப்படையாகய ஈடையிலே பிரசங்கப்பதே முறை. ௮ங்கே 
இலச்சணங்கள் எடுத்துச்சொல்வது தகுதியன்று, உங்கள் பிரச 

க்கள் தங்களுக்கு விளங்கவில்லை என்றே வெகு சனங்கள் குறை 
சொல்லிக்கொண்டு திரிகிரர்கள். சிவபுராணபடனவிதியிலே இர. 
பத்தேழாம்பிரிவைப் பாருங்கள்! 

சிவஞான த்தியார் முதலிய சித்தார்த.நால்கள் படித்தற்குரி 
யார் இவர் என்பது திருக்கோவையாருரை யிறுதியிலுள்ள தமிழ்ப் 
புலமையிலே பதினைந்தாம் பிரிவிலும், இரண்டாஞ் சைவவினாவிடை 
யிலும் சண்டுகொள்ளக்கடவீர், எங்காயினும் இன்றியமையாத 
இடத்திலே ஒரு துண்டு வாக்கியம் உதாகரிப்பது தகுதி, 

மயிலணிச்சிலேடைவேண்டா, 

பெற்றிவடி வேன்முருசன் மேவு மயிலணியைப் 
பற்றிச் சலேடைவெண் பா.நூறு--சொழற்றிடவே 
கம்பொருகை யானனத்தன் சானா னருஞான் மே 
ச.ம்பொருகை யானனத்சன் சாப்பு, 

நீல், 
பூவிரத நீத்தமூனி பும்கவரு மாவுணமும் 
மாவிரதஞ் சேரு மமிலணியே-மேலிருவர் 
மாதனத்து வந்தார் மஇழ்ந்து வலரச்சர்ச. | 
மாதனத்து வரதார் மனை, டட



உட் 

மூருகேசபண்டிதர். ௧௬௯௩. 

'சேயவிளம் காளையருஞ் செய்தவரு மோசனதத 
-வரயச மூட்டு மயில்ணியே-.-பாயத் | 

_ தகரை சயத்துசைத்தான் ருனவர்௪ ளாம்பா 

ஸ், 

GT. 

௧௦. 

SSO ஈயத்துகைத்தான் சார்பு, 

பூங்குழலார் சண்ணும் புரவதன்றி யார்முகமூம் 
வாங்கலை கோச்சா மயிலணியே--மாக்சனியைச் 
சண்ணிமையிழ் சேவலார் கைச்கொளப்பூச் ரூழ்கடம்பின் 
கண்ணிமையிற் சேவலார் காப்பு, 

.. சோசனகசப் பூமேலுல் சோவேர்தர் வீதியிலும் 
வாகனங்க ளேறு மயிலணியே-.-அசவத்தில் 
வந்துசைக்குச் தேரார் மடிர்தருளப் பாகனென 
வர்துசைச்குர் தேரார் மனை, 

௨ விண்ட மலாபோல் விரும்பிவர மெஞ்ஞான்றும் 
வண்டிசை பார மயிலணியே--தொண்டர்கள்போய் 
ஆச் சரத்தா னமைத்தம் கவர்க்கருளும் 
ஆற்க் சரக்கா னகம், 

போய்ச்சழனி விச். தரும் போரரச ருஞ்செவியின் 
வாயச்சவிதை சார மயிலணியே---சர்ச்சன மக 
மாரனெனச் தோன்றினான் வள்ளிக்கு மையல்செய் 
மாரனெனத் தோன்றினான் வாழ்வ, 

ஊற்ருர் புனம் மடமு மூர்ப்புறஞ்சே ருங்கடமும் 
வாற்றா மரைசேர் மயிலணியே-.- போற்றா 
தீவருக் இனியான் றமிழ்முனிவ னாதியமா 
£066 Gehurar paw. 

. மாணிச்ச மேடையினும் வண்புலவோர் ராவினுமே 
வாணிவர் சோம்கு மயிலணியே---வேணுவைச்சொண் 
டாக்குவிச்தார் மெய்ய ரபத்தரெனச் கண்ணிடவன் 
பாக்குவித்தார் மெய்ய ரசம், 

சாரிகை யார்வதனம் கண்டமிவை சண்டு_ட 

வாரிசம் கோடு மயிலணியே --சேரமரர் 
வேக்தைச்சேட் டுக்களித்தார் மெய்மையைப் பொனென்னுமொரு 
வேந்தைக்சேட் டுச்களித்தார் வீடு, 

பேறுபெற்றார் தம்மனமும் பேணிரக ரப்பு றமும் 
மாறுருக்கங் காட்டு மமிலணீயே--9றியபின் 
வேட்டுவரை மேவினார் மெல்லியலாம் வள்ளிதனை 

வேட்டுவரை மேவினார் வீடு,



சச த.மிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

சச, மாயாத வன்பினரும் வாள்வீரர் தூணிகளும் 

௮௨. 

&h.. 

௧௯, 

௧௫, 

௧௮, 

௧௭, 

௪௮ 

௪௬, 

வாயாரப் பாடு மயிலணியே....-போயரீத 

வர்தருங்கா னங்கடநர்தார் வண்டணிகை யின்வாழ£தூ 

வர்தருவ்கா னங்கடர்தார் வாழ்வு. 

தப்பா மொழிப்புலவர் தாமுர் துவசமுங்கோ 
வைப்பாடல் செய்யு மயிலணியே-.-இப்பாரில் 

ஊரு மொருவினா னோதுகுகா திப்பெயரோ 
Coy மொருவினா லூர். 

வாதையின்மா மாத் திரரும் வண்டு மெழும்பிச்ச 
வாதசுர மாற்று மயிலணியே-.-ஒதும் 

வியாகத் துதித்திவொர் வேடிச்சி யைத்தே 

வியாகத் துஇித்திவொர் வீடு, 

அஞ்சரடை யாரடியு மம்பசமூஞ் செவ்விய 

மஞ்சரியை மானு மயிலணியே--ஈஞ்சஞ்சு 

வைத்தானை வேலினான் மல்குசுரக் தண்ணெனச்செய் 
வைத்தானை வேலினான் வாழ்வு. 

தண்டலையும் பொன்னின் தளியுர் தவமதுவார் 

வண்டுறக்கம் காட்டு மயிலணியே-.-தொண்டிலரா 
கச் திணிழை வாகசத்தார் சாங்கேயர் மேலையுல 
கத்தினிறஹை வாகராச்தார் காப்பு, 

விண்டலஞ்சேர் கோபு ரமு மெய்யோ கருமேச 
மண்டலச் தகாம்கு மயிலணியே..-வண்டடைத துன் 

பத்துச் களிச்திவொன் பாவைவள்ளி நாயஇயின் 
பத்துச் களித்திவொன் பற்று, ப 

மாசுதவிர் தங்குழலின் மானார்கண் மேனிலையில் 
வாசம் புரியு மமிலணியே--மாசுறுசூர் 
௮ங்கல் கெடுத்தா ரரிவைவள்ளி காணவுரு 
அங்கவ் கெடுத்தா ரகம், 

புஞ்சநிதி யெட்டியரும் போர்லீர ருங்சட்டா 
மஞ்சிகையுள் வைக்கு ம.பிலண்யே--- தஞ்சமென 

- வேதனைமுன் ஸனிட்டார் வினைகெடு£்சார் வெஞ்சுறையில் 

வேதனைமுன் ஸிட்டார் வீடு, 

ஒசைபெறும் வண்டினமு மும்பரொடு நாடோறும் 
வாசவரும் பாடி மமிலணியே-பாசிழையாம். ப 

௮ட்ட சலாபத்தா ராலடியேற் செய்துவினை 

அட்ட சலாபச்சா ரசம்,



மெய்கண்டதேவர்; ௧௬டு 

௨௦. பத்தர் மனமும் பதியோரு முன்னுபர 
வத்து வரையா மயிலணியே- முத்தப் 
பழனி மலையார் பயர்சருளும் வேர்கைப் 
பழனி மலையார் பதி, 

௨௧. இள்ளைமொழி யார்விழியும் சேழ்ளெரும் வார்காதும் 
வள்ளையிலை மானு மயிலணியே--கொள்ளானி 
உத்தரத்திற் சாற்றினா ௬ண்மையைச்கும் பற்இருக்இன் 

உத்தரத்திற் சாற்றினா ரூர். 

  

மெய்கண்டதேவர். 

(இவருடைய பிள்ளை த்திருமாமம் சுவேதவனப்பெருமாள் 

என்பத, இவர் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு ௮றுநாற்றெண்ப.து வரு 

டங்களுக்கு முன்னே ஈகொட்டிலே திருப்பெண்ணாகடம் எனப்படும் 

BOS gr Wn Cor மாடத்திலே வேளாள ர்ருலத் தில சிவபத்திபிற் 

சிறந்த அ௮ச்சுதர்களப்பாளருடைய அருந்தவத்தாலே சாழமுசித்த 

சாய் வந்து பிறந்தவர். திருவெண்ணெய்சல்லூரிஃல காங்கேயபூபதி 

எனப்படும் மாதுலர் வீட்டில் வளர்ந்தவர். இருக்கயிலையினின் ௮ுர் 
தென்பொதிபஞ் செல்லவர்த பரஞ்சோதிமுனிவராற் சிவஞான 

போத உபதேசமும் மெய்கண்டார் என்னுந் திருகாமமும் ௮டைந்த 

வர். பொல்லாப்பிள்ளையார் முன்னிலையிற் புனித சிவாகமப்பொருள் 

களெல்லாம் பொருந்த ஆராய்ந்து தெளிர்தவர். பெரியதோர் மலை 

சிறியதோர் கண்ணாடியிலே .௮டங்கத் தோன்றல்போலப் பெரிய 
ஞான சாத்திரங்கள் கூறும் பெரும்பொருளெல்லாம் சீறியவான 

சூத்திரங்களிலே ௮ரும்பொருளாக அடங்கச் தோன்றவைத்துச் 

சிவஞானபோதம் என்லுஞ் சித்தார்தஞ் செய்தவர். இவர் வளர்ச் 
சிக்கு் தெருட்சிக்கும் பிமாணங்களாக வெண்ணெய் ஈல்லூர்க் 

காங்கெய பூபதிமனையிற் கலப்பித்தானே”” என்னும் வெண்காட்டுப் 
பூசாணத்தையும் : வெண்ணெய்ப் பொல்லாத விபமுகத்துப் புத்தே 
டன்பாற் புனிதசிவாகமப் பொருண்மை பொருர்தவாய்ந்து”” என் 

னுஞ் சேதுபுசாணத்தையும் நேரக்குக, 

.. இவர் சந்தானகுரவருள் ஒருவர். தாயுமானவராற் சுத்தாத்து 
வித மெய்கண்டநாதர் எனவுஞ் சேதுபுராணகாசரால் *நில்லாத 

நிலையி துமற் -றென்றுமொன்றாய் நிற்கு நிலையிதுவென மெயர்கெறி 

தேர்ந்தவர்”? எனவும் துதிசெயப்பெற்றவர்,



    தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம்.. 
தாயுமானவர் 

- பொய்சண்டார் சாணாத புனிதமெனு: ws pds 
மெய்சண்ட கா தனருண் மேவுரா ளெர்சாளோ. 

புனிதமெனுமத் துலிதம் சுத்தாத்துவிசம். சத்தாத்.துவிதமா 
வது விசிட்டம் கேவலம் என்னும் ௮டைமொழிகளால் விசேடிக்கப் 
பட்டு விசிட்டாத்துவிதம், கேவலாத்அவிதம் என் நிற்கும் ௮லை 
போல ஒன்றான் விசேடிக்கப்படுதலின்றிச் சுத்தமாய்றின்று பொரு 

ளுணர்த்தும் அத்துவிதம். சுத்தம் - வேறொன்றொடுக். கலவாத 
தூய்மை. வேரொன்றால் விசேடிக்கப்படாமை என்றவாறு. 

அத்துவிதம், 

அத்துவிதம் என்பதன் பொருள் இருபொருள் இருவகையன் 

றித் தம்முட்கலர்து பிரிவறறிற்கும் ஒற்றுமைநிலை என்பதாம். ௮ - 

Hore, Ha sid - இருவகை. துவிதம் என்பதனால் மலத்தொடு 

கூடலுங் கூடாமையும்பற்றி இறைவலும் ஆன்மாவும் என இருபொ 

ருளாய் வேருதலும் ௮ன்மைப்பொருளுணர்த்தி ௮தன் முன்னின்ற 

௮ என்னும் இடைச்சொல்லால் நிறைவுபற்றி உலகெலாமாதலும் 
பிரிவின்றி உடனாதலும் பெறப்படும். (* உலகெலாமாக வேரு யுடனு 
மாய்” என்ற சித்தியாரும் இப்பொருட்டு. இந்தச் சுத்சாத்துவிதமே 
சைவர் கொள்வது. வி௫ிட்டாத்துவிதம் வைஷ்ணவர் கொள்வது. 

விசிட்ட என்பது குணமுடைமைழுதலியவற்றால் விசேடிக்கப்பட்ட 
எனப் பொருள்படும். கேவலாத்துவிதம் வேதாந்திகள் சொள்வது, 

கேவலம் - சன்னின் வேறொன்றில்லாத தனி. அத்துவிதம் என்ப 

தற்கு ௮வர் கூறும் பொருள் ஒன்று என்பதேயாம். ௮ - இன்மை 

என்பர், 

வேதாந்திகள், ஒன்றே என்னும் பொருளை விரித்துப் பிரமம் 
ஒன்றே அ றிவுடைப்பொருளாகிய உயிரும், ௮.றிவில்பொருளாகிய 
மண் புனல் முதலானவைகளுமாய்ப் பரந்து காணப்படுகின்ற து, 

எல்லாம் பிரமம்; பிரம்ந்தவிர வேறொருபொருளும் இல்லை என்று 
கூதவர், இக்கொள்கைக்குப் பிரமாணம் வினாவுங்கால் வேதம் பிர 

மாணம் என்பர். பிரமாணம் என்பது அளந்தறிதற்கருகி. பிரமம் 
இத்தன்மையது என ௮ளந்தறிதற்கு வேதம் அளவைக்கருவியாகு 
மாவின்; அளவைக்கருவியாகிய வேசம், ௮ளச்கப்படும்பொருள் என 
இருபொருளாகும். அளக்கின்றவலுஞ்சோ முப்பொருளாகும், பின் 
எல்லாம் பிரமம் என்பதும் ஒன்றே என்பதம் எப்படிர் வேசம் பிர 
மத்தின் வேரு?



  

Cur A@re@pi. ௧௬௭ 

"இவர்கள்: ॥தளையெனப்-பேசன்மித்தை பி யாகியும்- 
தேசு மேவு சிெவெனுமொன் ருருமே '” என்பது தழுவி தன்மா. தன்றே 
என்றும் பல அன்மாக்கள் இல்லை என்றும் வாஇித்தலால் ஏகான்ம் 
வாதிகள் எனப்படுவர். ஆன்மாக்களெல்லாம் ஒன்றேயாயின்; ஒரு 
சரீரத்துள்ள ஆன்மா ௩டக்க விரும்பும் சமயத்தில் மற்றொரு சரீசத் 
அள்ள ,தன்மா கடக்க விரும்புவதென்னையோ! ஓரான்மா sy grate 
இ௫வும் Carper wy கானே பிரமம் என வாதபித்தங்கொள்ளும் 
போது மற்றோரான்மா ௮வும் வேறே இதவும் வேறே எனப் பேத 
சித்தங்கொள்வது என்னையோ! இங்கனக் க குணம் தொழின் முத 
லியவற்றால் வேறுபவென ஒன்றாவது எப்படி! மாயாவாதிகளும் 
இவர்களேயாவர். 

இர்ச எகான்மவாதஇிகள் முதலிய சமயவாதிகள் பலர் சிவஞான. 
போதத்திலும் சிவஞா னபோதபாடியத்திலுல் கண்டிச்கப்பட்டனர். 
பாடியத்திலே ஆருஞ் சூச்தரவுரை முதலிய பிற்பாகம் ஈமது ஈண்பர் 
சுவாமிசாதபண்டி தராற் பெருமுயற்சியோடும் ௮ச்டப்பட்டிருக் 
கின்றது. இதிலே அத்துவிதம் என்னுஞ் சொல்லின் பொருளும் 

ஏகான்மவாதம் முதலிய பல சமய நாற்கொள்கைகளும் அவற்றின் 
மறுப்புக்களும் இத்தாக்சத். துணிவும் தலைமைபெற, உசரைக்கப்பட் 
டிருக்கன்றன, சவெஞானபோதம் பாண்டிப்பெருமாள் விருத்தி 
யுசையுமுடையது. 

சிவஞானபோதம். 

பண்ணையு மோசையும் போலப் பழமதுவும் 
எண்ணுஞ் சலையும்போ லெங்குமாம்--௮ண்ணருள் 
அத்துவிச மாத லருமறைச ளொன்றென்னா 
தீத்துவிச மென் றறையு மாங்கு, 

  

மோூனார். 

  

Dares பாண்டிமண்டலத்துள்ள மோசிகுடி. என்பர். இகர் 
சடைச்ச்கப்புலவருள் ஒருவர். இவர் சேரமான் தகரெறிர்த சேர 

லிரும்பொறை என்பவனாஜ் சாமரைவீசப்பெற்றவர். அவளை இயன் 
'மொழிவாழ் ச்.அப்பார் உவப்பித் தவர். இவ்வியன்மொழிவாழ்ச்.தம் 
"இவர் பாடிய பிறகவிகளும் புறகானூற்றிலே வருகின்றன, இவர் 
ad Goo GeO srensid gi ag Ser pen. திருவள்ளுவமாளையி௮ம் 
ஒன்று வருனெற.து. வேழமும் உண்டு என்பர்.



@5r 9} தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

புறநானூற, 

செல்லு மு.பிரன்ே நீரு முபிரன்றே 
மன்ன ுயிர்க்கு மலர்தலை யுலகம்: 

அதனால், யானுயி ரென்ப தறிசை 

வேன்மிகு தானை வேந்தற்குச் கடனே, 

வடமலையப்பர், 

இவரூர் சிறீரங்கத்தின் அருகிலுள்ள ஒரு ரொமம் என்றும், 

குலம் வேளாளர்குலம் என்றும், காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு 

இரு.நாற்றிருபது வருடங்களுக்கு முன். என்றும் அரசராய் விற் 

நிரந்த பிரதான ஈகரி பாண்டி மண்டலத்துள்ள இருநெல்வேலி 

என்றுங் கூறுவர். சமயம் சைவம். இவர் பல தனிரிலைக்கவிகளாலும் 
புலவராற்றுப்படையாலும் புகழப்பட்டவர், சைவபுராணத்துள் 

ஒன்ரு மச்சபுராணத்தை தமிழிற்பெயர்த் துப் பாடினவர். புல 

வராற்றுப்படைகாசர்  நானூற்றுக் கோலையும் நாற்கவி வண்ண 
மும்--பலர் புகழ் நீர்த் தலபுசாணமும்--இருகிலம் புசகமுமொரு 

கலம்பகமும்”” பாடினவர் என்றும், : செந்தமிழ்க்குதவுர் தியாகவா 
ரிதி? என்றும், 'சத்தியவாசகமுக் தமிழறிபுலனும்--புத்தி சாது 

ரியமும் பொலிவுறு நிபுணன் ” என்றும், (இரசைப் பதிவள ரிருவப் 

பனை பருள்--வரிசைப் பெரிய வனவட மலையப்பனை '” என்றும் இவ் 

வாறே இவரைப் புகழ்வர். 

- மச்சபுராணம். 

வேரி சாண் மல ருற்றிடும் வேங்கையே 
கோர மின்றிச் குலவிடும் வேங்கையே 
சார வெங்குஞ் சரிச்குமா தங்கமே 

பாரின்மன்னிப் பரம்புமா தங்கமே, 

வேரி - தேன். வேங்கை - ஒரு மரம், புலி, மாதஙகம் - யானை, 
பெரிய பொன். இது கடைமடக்கு. 

  

வ.ரதபண்டி தர். 
அவரவ 

  

இவரளூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள சுன்னாகம். குலம் காசிமாஈகர 
Car But gan. சமயம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு 

இருதாறு வருடங்களுக்கு முன் என்பர். இலக்கண இலக்கியக்க 

ளும், வைத்தியசாத்திரமும் பிறவுந் தெரிக்சவர், வரகவித் தவம்



    

  

அமைக்தவர், வரா கதிரிப்பூரணம், ஏகாதூப்புராணம், அமுது 
காம், இள்ளைவிடுகா௮, பிள்ளையார்ககை' முதலிய பிரபர் தங்கள் 
செய்தவா. அமுதாகரம்- வைததிய கால். இள்ளைவிடுதூது erase 
யன்றுறைக்கு ௮ருகிலுளள கணண்யவளையில் வீற்றிருக்குங் குரு 
ராத்சுவாமி மேலது. 

. கிள்ளேவிடுதாதிலே சிவபிரான் பரவைக்குத் தாதுபோனகதை, 
பாண்டவர்க்குக் கண்ணபிரான் தூதுபோனகதை, இராமருக்கு 
அனுமான் தூதுபோனகதை, இந்திரற்கு நளன் தூதுபோனகதை, 
சடையப்பமுதலியார் பீதாம்பரம் இழித்துக் காலிற் சிலந்தியைச் 
சோழனுக்குக் காட்டியகதை முதலிய சுதைகளையும், மாவிட்டபுரத் 
துள்ள கோவிற்கடவை, தெல்லிப்பழையிலேயுள்ள தோதரை 
முதலிய தலங்களையும், மாவிட்டபுரம் முதலிய ஊர்களில் விக்கும் 
வேளாளர் முதலியோரையுங் கூறினவர். இறுதியில் 16 இறுதிபயப் 
பிலு மெஞ்சா திறைவற்-க குறுதி பயப்பதார் தூது?” என்னுர் திருக் 
குறளையும் எடுத்துக் கூறினவர், இவற்றால் இவர் திருக்குறள்) 
பெரியபுராணம், திருக்கைவழக்கம் முதலியன கற்றவர் என்பது 
பெறப்படுகின்றது. கிள்ளைவிடுதூது இவர் வழித்தோன்றலாகிய 
உபாத்தியாயர் இரத்தினேசுரசையரால் ௮ச்சிடப்பட்டது. 

சிவராத்திரிப்புராணம். 

காவரசு மலரயன்மால் கடவுளர்க்காச் சென் றமர்செய் காம னாமைம் | 
பூவரசு படவிழித்துப் புனவேங்கை யத்தியதள் புனைந்து போர்த்த 
சேவரசு மனமூழத் திருப்பதிக மிசைத்தமிழிற் ரிறக்கப் பாடும் 
சாவரசு பதம்பரசு ஈமச்குயர்பொன் னாட்டரசு ஈல்கு மன்றே, 

காவரசு - இக்இரன். ஐம்பூவரசு - மன்மதன், வேங்கை - புலி, 
'த்தியதள் - யானைத்ேதால், 

விசாகப்பெருமாளையர். 
       

இவரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள தணிகையம்பதி. குலம் 
சங்கமர்குலம். சமயம் வீரசைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு 

ஐம்பது வருடக்களுக்கு மூன், இவர் கந் தப்பையருக்கு மைந்தா. 
நைடதம், பிரபுலிங்கலீலை என்பவற்றின் முற்பாசங்களுக்கு உரை. 

செய்து சரவணப்பெருமாளையருக்குச் சியேட்டர். இலக்கண இலக் 
இயங்களில் வல்லவர். இலக்கணச்சுருக்கவினாவிடையும், சன்லூற் 

காண்டிகையுரையும் பிறவுஞ். செய்தவர். இலக்கணச்சுருக்கவின



௧௭0 தமிழ்ப்புலவர்சரித் திரம், 
விடையிலே எழுத்து, சொல், பொருள்; யாப்பு, ௮ணி என்லும் 
ஐர்.திலக்கணமுஞ் சுருக்௮க் கூறுவர், 

தற்சிறப்புப்பாயிரம், 
உலகு மேதகு மிவனெனச் கொருமுத லெனச்சொண் 
டலச லாழரு ளிடத்தனா மீசனை யிறைஞ்சிச் 
குலவு நூத்பொரு ஞணர்த்திய குரவரைப் பழிச9 

. விலகில்சீ ரெழுச் தா.தியைர் தறைகுவ னமைர்சே, 

  

விசுவதாதசாத்திரியார். 
  

இவரூர் யாழ்ப்பாண தீதுள்ள அராலி. குலம் வேதியர்குலம். 
சமயம் சைவம். காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு எண்பது வருடங் 
களுக்கு முன். இவர் இலக்யெ லக்கணங்களுஞ் சோதிடசாத்திர 
முங் கற்றவர், ௮ப்பொழுதையாரசெரால் இசாசாவின் கணிதர்” 
என்னும் பட்டமும் பெற்றவர் என்பர். கவிபாடுக்திறமுமுடையவர். 
வண்ணைக்குறவஞ்சி, ஈகுலமலைக்குறவஞ்சிமுதலிய பிரபர்தல்களும், பல் தனிரிலைக்கவிகளும் பாடினவர், 

வண்ணைக்குறவஞ்சி, 
௪, சித்திர முளரிச் சண்ணர் சறர்தலா மனத்த ராசை 

வத்.திர முடைய ரஞ்சக் கரத்தாபொன் வனத்தா மத்தர் 
இத்திற வயன்மா லீச னிவர்சளி லிறைவ ரான 
அத்தர்தாள் வணங்டு வண்ணைக் குறவஞ்சி யறைகு வேனே, 

இக்கவியில் முன்னீரடியும் பிரமா, விட்டுணு, வென் என்னும் 
மூவருக்கும் சிலேடை. முப்பொருளையும் இலக்கமிட்டு முறையே 
எழுதுவாம். சித்திரம் - அழகு, 

முளரிக் கண்ணா்-- 
௧. தாமரைமலரை ஆசனமாகவுடையவர், மூளரி - காமசை, 

கண் - இடம், 

௨. தாமரைமலர்போலுங் கண்ணுடையவர். 
க. அக்கினிக் கண்ணுடையவர், முளரி - அக்னி, 

சிறந்து அவாம் அனத்தர்.... 
& சிறப்புற்று விரும்பப்படுசன்ற ௮ன்னவாகனமுடையவர், 

அவாவும் என்பது வகரவுகரம் நீங்கி ௮வாம் என 
நின்ற து;



விசுவசாதசாத்திரியார். ௧௭௧ 

சிறந்த வாமனத்தர்-- ர ர 
௨. சிறந்த குறளுருவமுடையவர், வாமனம் - குறளுருவம். 

சிறந்த ஆம் மனத்தர்-- 

௩. அன்பினாற் சிறர்தனவா௫ய மனங்களில் இருப்பவர், 

ஆசை வத்திரமுடையர்-- 

௧. திக்குமுகமுடையவர், ஆசை - திக்கு. வத்திரம் - முகம். 

௨, பொற்ிலையுடையவர், ஆசை - பொன். வஸ்.திரம் - சீலை. 

௩. இக்காக சீலையுடையவர். 

அஞ்சம் கரத்தர்-- 

௧, அன்னக்கொடி தாங்கய கையுடையவர். ௮ஞ்சம்-௮ன்னம். 

௮ம் சக்கரத்தர்-- 

௨. அழகிய சக்கராயு தமுடையவர். 

அஞ்சு அக்கரத்தர்-- 

௩, ஐர்தெழுத்தாகய மர்திரமுடையவர். 

போன் வனம் தாமத்தர்-- 

கு, பொன்னிறமாயெ ஒளியுடையவர். தாமம் - ஒளி. 

௨, அழுூய துூளசிமாலையுடையவர், வனம் - துளசி, 

௩. பொன்போன்ற கொன்றைமாலையுடையவர், தாமம் - 
கொன்றை. 

நகுலமலைக்குறவஞ்சி. 

௨. குலவுஇரு வனம்பரிச்தோர் பொன்சா ரல்கர் 
சோத் தரணி ஈன்குடைய தாகக் கொண்டோர் 

நிலவுறுமெண் கோவுடைய ரத்தி தன்னை 
நீடுலர் ச பசவரென நின்ற மூவர் 

உலகபுகழ் மலரயன்மால் 9வனெ ஊச்சொல் 
ஓு.ற்றவரிற் றலைவர்பத முலர்து போற்றிச் 

கலவமயி னடனமிடு நகுல சையக் 

சாமர்குற வஞ்சிதனைக் கழறு வேனே, 

இக்கவியிலும் முன்னீரடியும் பிரமா, விட்டுணு, சிவன் என் 

னும் மூவர்க்குஞ் சிலேடை, ரூலவுதல் - விளங்கல். 

தி௫ அனம் பரித்தோர்-- | 
& ௮ழயெ அன்னக்தாற சுமக்கப்பட்டவர். —



இ 
a ஹ்" 

1 ரா இடது திக. 

  

ene. _ தமிழ்ப்புலவர்சகி, 

திரு வனம் பரித்தோர்..... க 
டல. இலச்குமி வ௫ிக்குர் துளயைச் தரித்தவர். 

௩, இறந்த நீராகெய கங்கையைத் தரித்தவர். 

பேரன் சார் அங்கர்-- 

௧, பொன்னிறஞ் சார்க்த சரீர முடையவர். 

போன் சாரங்கர்-- 
௨. அழூய சாரங்கம் என்னும் வில்வுடையவர். 

  

௩. பொன்மயமாகய மானையுடையவர். சாரங்கம் - மான், 

தரணி கோ ஈன்கு உடையது ஆகக் கோண்டோர்.-- 

& பூமி கடனீரை ஈன்குடையதாகச் சிருட்டி த்துக்கொண்ட 

வர். தரணி- பூமி. கேர - நீர், 

கோ தரணி நன் குடையதாக கோண்டோர்-- 

௨, பசு மலையாகிய ஈல்ல குடையுடையதாகக்கொண்டவர். 
கோ- பசு, தாணி- மலை. கோ - சாதியொருமை. 

கோ தரணி நன்கு உடையது ஆக கோண்டோர்-- 
௩. கண்ணானதறு சூரியனை ஈன்குடைய தாகசக்கொண்டவர். 

எண் கோ உடையர்-- 
ச. எட்டுக் கண்களையுடையவர். கோ - கண். 

௨. எண்ணப்படும் ௮சசியலுடையவர் 

௩. எட்டுத் திக்காகிய வஸ்்.திரமுடையவர், உடை - இலை, 

அத்தி தனை நீட உவந்த பகவர்--- 
க. இ x ¥ & #8 ££ 

௨. பாற்கடலைப் பெரிதும் விரும்பிய பகவர்,. 

௩. எலும்பு மாலையைப் பெரிதும் விரும்பிய பவர். 

வில்லிபுத்.தாராம்வார். 

  

வில்லிபுத்தூசாழ்வார் என்பது முன்னரே பாண்டிமண்டலகத் 
திலேயுள்ள வில்லிபுத்தூரிலே ௮வதரித்துப் பெரிய பிரபந்தம் 
பாடிய பெரியாழ்வார் என்னும் விட்டுணுபத்தர்க்கு வழக்கப்பட்ட 
பெயசாயிருக்கும் 'பெருமை கேரக்கப் பின்னர். இ வாக்கும் இடப் 

பட்டு வழங்யெதோர் பெயர், இவரூர் இருமூளைப்பாடிகாட்டிலுள்ள. 

 



  

சாழ்வரர், 

  

சனியூர் குலம் , வேதியர்குலம்.. சமயம் வைஷ்ணவம்; சாலம். ஏறச் 
குறைய இற்றைக்கு. Qty வருடங்களுக்கு முன். என்பர். இவர் 

பாயிரம் பாடிய வசந்தருவார்க்குத் சக்தையார், வீரராகவாசாரி. 
யர்க்கு மைந்தர் என்பர், வரந்தருவார் வீரராகவர் 6G என்பது 
போதர 4! வீரராகவ னருள்பெது வில்லிபுத்தூரன்”” என்பர். இவர் 
விட்டுனுவிட த்தும் விட்டுணுபத்தரிடத்தும் பத்திமிக்கவர், வரர் 
தருவாரும் “பைக்துழாய் முடிப் பரமனைப் பலகவித் கநையுஞ்-- 
சிந்தையான் மொழிக் தன்பர்தர் திருவுளம் பெற்றோன்.' என்பர், 

இவர் இயல் இசை சாடகம் என்னும் முச்தமிழிலும் உடமொ 
ழிக் கலைகளிலும் மூறைபோகய உத்தம பண்டிதர். ஐர்.து பாவுடை 
நால்வகைக் கவிக் கதிபதியாய் வச்தவர். சந்தக்கவி un O54 gigs 
சமர்த்தர். தென்னர், சோழர், சேரர் என்லும் மன்னர் மூவரும் 
வழங்கிய வரிசை பெற்றவர். வாதுகளிலே தோற்ற புலவர்காத 
களைக் குடைந்து தோண்டி அறுத்தலாற் :'குறும்பியளவாக் காதைக் 
குடைந்து தோண்டி-எட்டினமட் டறுப்பதற்கோ வில்லியில்லை”” 
எனப் பாடப்பட்டவர். சங்கச் தமிழ் நால்களை ஈன்கு கற்றுணர்ந்து 
வக்சபாகையில் ௮ரசுவீ “ ற்திருந்த ஆட்கொண்டான் என்லுவ் கொல் 
கர்குலவசசர் நீயும் நானும் பிறந்த திசைக்கு இசை நிற்பப் பாரத 
மாம் பெருங்கதையைப் பெரியோர் தங்கள் சிறந்த செவிக்கு அழுத 
மெனத் தமிழ்மொழியின் விருத்தத்தாற் செய்க?” என்றபடி. பாச 
தீம் என்னும் பிரபந்தம் பாடினவர். 

  

பாரதத்திலே கொங்கர்குல ௮ரசருடைய வெற்றி, வீரம், பாவ 

லர் மானங் காத்தல், பரிசு கொடுத்தல், யாவருக்கும் இல்லையென் 
னாமல் ஈதல் ஆசிய உயர்குணங்களைச் சில கவிகளில் உவமையாய் 
வைத்துக் கூறுவர். சோழ பாண்டியர்களையும் வியந்து கூறுவர், 
விட்ணொமூர்த்தியையும், விட்டுணுபத்தர்களையும், சிவபிராளையுஞ் 
சிவபத்தர்களையும் பெருமையிற் சிறக்க ௮ருமையில்வைத்துஞ் சில 
விடங்களில் எடுத்துக் கூறுவர், 

கோங்கர்குலவரசர் கோடை. 

௧, கோவல்சூழ் பெண்ணை நாடன் கொக்கர்சகோன் பாசை வேந்தனி 
பாவலர் மானக் சாத்தான் பங்சயச் செக்கை யென்ன 
மேவல ரெமரென் னாமல் வெய்களர் சன்னி னின் ஐ 
சாவலன் சன்னன் சையும் பொழிர்தது சன.ச மாரி, 

சோழனுடைய வெற்றி புலப்பமொறு “a ine let இழை 
வாகிய நேரியன்” என்றும், எங்கு மொரு குடையா 9 லீடு கீழலன்”? 
என்றும், (வென் தி வளவனை யார் கிகர்வரே?* என்றும் கூறுவர், 

 



௧௭௪ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

பாண்டியனுடைய வீரம் புலப்படுமாறு 44 வானவர். முதல்வன் 
சென்னி வரிவளை யுடைத்து மீண்டோன் 22. என்றும், தமிழ் வளர்க் 

கும் பெருமை புலப்படமாறு “முழு துணர்ச்தருள் முனிவரன்புகன் 
நம்மை வண்டமிமும்-பழு தறும்படி தெளிஞரேறிய பலகை யொன் 
ுடையான்”? என்றுங் கூறுவர், காராயணமூர்த் தியின் தலைமை 

புலப்பமொறு : சசகாண்மலர்ச் கோயின்மேவு செந்திருவியபைகன்- 
பூதராயகன் விரதராயகன் விபுதராயகன் ? என்றும், மூ.க்தொழின் 
முதன்மையும் மூற்றறிவும் நிறைவும். புலப்படுமாறு **ஞாதமுமுல 
சம்படைத்தளித்தமித்து ஞானமாயகலழு நிறைவுற்று?” என்றுங் 

கூறுவர். சவபரத். அவம் புலப்படுமாறு : தன்னோர்வடிவிலொருகூ.று 

தையலாளு முன்னோன்?” என்றும், “ ஒசேனக் தனைத்தேட வொ 
ளித்தருளு மிருபாதத் தொருவன்” என்றுங் கூறுவர். இருமங்கை 
யாழ்வார் பெருமை புலப்படக் *! கலியனெங்கண் மங்கையாதி”” 
என்றும், திருஞானசம்பந்தர் பெருமை புலப்படமாறு :: கூறிய 

செஞ்சொலேடு குறித்தெதிர் கொண்ட வையை £* என்றுங் கூறுவர். 

வடமொழியிலுள்ள சங்கருதி, பிரகிருதி, விகிர்தி முதலிய 
சந்தவகைகளையும், தத்திதம் ௮அவ்வியயம் முதலிய சொல்வகைகளை 

யும் பெரும்பாலும் பிரயோகடிப்பர், (: அண்டர் குலபதியாம் விடை 

வாகனன்”? என்பது சங்கருதி என்னும் சந்தம். குந்தி, மாதவி, 

யாதவி, மாருகி, கிலி முதலியன தத்திதச் சொற்கள். பாதம், 
௮.தவா முதலியன அவவியயச்சொற்கள். குர்திஎன்பதிலே தத்தித 

விகுதி புணர்ந்து கெட்டுப்போயிற்று, கெடிலும். புணர்க்ததுபோ 
னின்று குந்தி என்பது குக்திதேசராசன் எனவும், குக்திதேகரா 
சன் பூமி எனவும்; குர்திதேசராசன் மகள் எனவும் பொருள்படும். 
பெற்ற பிதாவாகிய சூரன் என்பவனாலே தத்தபுத்திரியாகக் குந்தி 
போசலுக்குக் கொடுக்கப்பட்டுக் குந்திபோசன் வீட்டிலே வந்து 
வளர்ர்த காரணச்தாற் பாண்டவர் தாயுங் குர்தி என்னும் பேரு 
டையளாயினாள். 

பாரதம், 

௨. புர்தியாந்கலைமகள்பொ ந்பினாற்பூர்இிருப்புனைகற்பால் 
௮ர்திவாயருர்ததிபெரும்பொறையினாலவனிமானிசரென்னச் 
குர்திபோசனிந்சுரனென்் பவன் மசள்குருகுலர்தழைத்தோகச 
வர் தியாவரும்பிருதையென் றடிதொழவளர்கின்றாள். 

| ரூரன் என்பவன் மகள் குந்திபோசன் இல் வந்து வளர்ன் 

ருள் என இயைக்க. சூரன் - வசுதேவன் த்தை, தேவகன் மைச் 
தன். குந்திபோசன் - சாத் அவன் மகன், இல் - வீடு, பிருதை



வில்லிபுத் தாராழ்வார். கஎட 
என்பது சூரனிட்ட பிள்ளை த்திருகாமம். * முன் னுரைத்திட்டசூரன் 
மொய்குழற் பிருதைதன்ளை த். தென்னுற குர்திபோசன்றனக்குத் 
தெத்தெனவளித்தான்” என மச்சபுராணகாரருங் கூறுவர், 

வியாசபார தத்திலுள்ள சில கதைகளை மிகச் சுருக்கக் Bo 
பால் விளங்கும்படியும் பாடுவர். ஒருகாள் பசியினால் வருந்தித் தன் 
பால்லந்த வியாசமுனிவரைக் காரந்தாரியானவள் உணவு முதலியன 
கொடுத்து மகிழ்வித்த சதையை “graph” என்பதில் 
அமைத்துக் கூறுவர், 

பாரதம். 

௩.. பூர்தார்வீயாதமுனிதாளிணைபோ ற்றியன்பு 
கூர்ர்தார்வமுற்றியலன் பால்வரங்கோடலெய்திக 
கார்தாரிநூறுமகவானகருப்பமொன்று 

வேர்தாதரிக்கத்தரித்தாள்வடமீனொடொப்பாள். 

ஆர்வம் முற்றி என்பதற்கு வியாசமுனிவருக்குப் பசகாரண 
மாக எழுந்த வேட்கையை அன்ன பானாதிகள் கொடுத்து முடித்து 
எனப் பொருள் கொள்க, ஆதரித்தல் - விரும்பிப் புணர்தல், வட 

மீன் - அருந்ததி. 

வடசொல்லன்றி வடசொற்றொடராக ஐர்தாறு சொற்கள் 
தொடர்ந்துநிற்கும் பிரயோகங்களுங் கூறுவர். அவை: 4 மானகவ௪ 
வரராச துரியோதனன்” 4(பரதநாத வேதபரத்து வாசன்”?((கபோல 
விகடகட கரிதுரகம பதாதியிரதம்””**மாதவயாதவ வாசவ கேசவ” 
முதலியன. இவர்க்குஞ் சகோதரர்க்குமுண்டாய தாயபாக வழக்கு, 

தர்யபாகத்தாற் போர்புரிந்தழிந்த பாண்டவர் நூற்றுவர் சரித்இரந 
'தெரிர்தால் ஒருபோது தணிந்துவிடும் எனக் கருதி ௮ரசர் அஞ் 
ஜைசெய்தபடி இப்பார தத்தைப் பாடினார் என்றுங் கூறுவர், 

பாரதம். 
௪, மன்னு மாமறை முனிவரும் தேவரும் பிறரும் 

பன்னு மாமொழிப் பாரதப் பெருமையும் பாரேன் 
மன்னு மாதவன் சரிதமு மிடையிடை வழக்கும் 
என்னு மாசையால் யானு மீதியம்புதற் சிசைர்தேன். 

இக்கவியோடுஞ் சிறப்புப்பாயிரத்தோடும் தாயபாகங் காரண 
மாகப் பாடுவித்தார் என்பது மாறுபாடுறும். பாரதப் பெருமையா 

வது பாரதர் சதை கூறும் நூலின் பெருமை, பாரதராவார் பரதன் 
என்னும் பிரபல அரசனுடைய மரபிற் பிறந்த அத்தி, குரு, 

சந்தனு, விட்டுமன், பாண்டு, திருதராட்டிரன், பாண்டவர்,



    
தூற்றுவர். முதலாஜோர்.. wr தனுவான் *் அட்டி.யர்தனுக்குச் ore 2s 

மிடம் பிறக் தவன். . பாரதர் கதை கூறும் தூல் பாரதம் என்சு. 

பாரதப் பெருமையாவது எண்ணிலவாயெ புண்ணிய க கதை 
களையுடைமையும், வேதப்பொருளால் அலக்கரிக்கப்பட்டு விளங்கு 
தீம், ஐர்சாம் வேதம் எனப்படுதலும், விகாயகர் ஏடாக மாமேரு 
வெற்பாக வங்கூர் எழுக்காணி தன் கோடாக எழுதப் பெறுதலும், 
சகல சாத்திரங்களுக்கும் உபப்பிருக்கணமாதலும் பிறவுமாகிய 
பருமை என்க. மன்னு மாதவன்” என்புழி மாதவன் என்பதை 

wi gt ௮வன்-மாதவன் எனக்கொண்டு சிவசரிதமும் இடையிடை 
வரலாற பாடினார் என்றும், ௮ருணகரிரகாதர் சாபத்தால் இழந்த 
கண் பெறலே அதன் காரணம் என்றுங் கூறுவாருமுளர். நிற்க, 

வடதநாலார் சுலோகம் ஒன் நிற் சுருக்கிக் கூறிய பாரதமொழி 
பெயர்ப்புப்.பாட்டினையும் படிப்பவர் பாரதகதையைச் சுருக்கி அறி 
யும்பொருட்டுக் காட்டுதும். 

ஏகவிருத்தபாரதம், 
ஐவாதற் றுவர்க டோற்ற மரக்குமா ளிகையும் Cage 
கைவரு சூதிற் ரோல்வி கானகஞ் செலல் வீராடன் 
தெய்வால் வீட்டில் லாழ்க்சை இகழ்கிரை மீட்டல் போர்ச்சு: 
மெய்வெளி தாது நூறு வீரர்சா வைவர் வாழ்வே, . 

விளம்பிதாகனார். 

இவர் பதினெண் 8ழ்க்கணக்குள் ஒன்றாயெ சான்மணிக்கடி கை 
என்னும் நீதி.நால் செய்தவர். இசன்கண் இன்னிசைவெண்பாவும் 
ரேரிசைவெண்பாவும் வரும். ஒவ்வொரு பாவிலும் இரத்தினத்துண் 
டம்போன்ற சான்கு பொருள் கூறலால் நான்மணிக்கடிகை எனப் 
பட்டது. கடிகை- துண்டம். இதன்சண் பலவகை நீதிகளையுங் 
கூறுவர். தனக்குச் அணைவேண்டினல் தருமஞ் செய்க என்பர். 
வெல்ல விரும்பினாற் கோபம் விடுக என்பர். கெடுக்க விரும்பினால் 
ன்னங் கொடுக்க என்பர். படிக்க விரும்பினால் இளமையிற் படிக்க 
என்பர். இங்கனம் பல கூறுவர். 

ன கான்மணிக்கடிகை, 
௧, மனைக்கு விளச்சம் மடலாண் மடவாள் 

தனச்கு விளக்கர் தகைசால் புதல்வர் 
, சாதத் புதல்வர்க்குக் சல்வியே சல்விச் 
சோதித் தசைசா லுணர்வு,



    

ஒரு: 'வெண்பாவிலே மால் பல: கற்றலால். வரும். பய: எள் சால. 
வும் நண்மைபெறக் கூறுகீர்.. ஒருவன் BIO பல கற்பதனால் அவனு 
டைய மிக்க அறியாமை குறையும்; ௮தியாமை குறைதலால் அவன் 
புல்லறிவுநீல்9. இவ்வுலகியலின் பொய்ம்மை மெய்ம்மைகளை அறி 
வான்; அ வையதியவே மெய்க்நெறியிற் செல்லுவான்; அந்த மெய்ச் | 
கெறியால் இங்கே புகழை காட்டி கிட்டுப் பின் அங்கேயுள்ள வீட்டு. 
லகிற் புகுவான். வெண்பாவையும் கூறுதும். 

| நான்மணிக்கடிகை. 
௨.  கற்பச் கழிமட மஃகும் மடமஃகப் 

பு.ற்கந்திர்ர் தவ்வுலஏிற் கோளுணருங் கோளுணர்ந்தா ற் 
ஐத். துவ மாய நெறிபடரு மர்நெறி 
இப்பா லுலசத் திசைகிறீஇ யப்பால் 
உயர்ந்த வலசம் புகும். 

  

வீரகவிராசர். 

(இவரூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள ஈலலூர் என்றும், குலம் 

பொற்புலவர் குலம் என்றும், காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு 

நானூறு வருடங்களுக்குமுன் என்றும், இவர் காளி வழிபாட்டினர் 
என்றுங் கூறுவர். இவர் ௮ரிச்சந்திரபுராணம் 'பாடினவர். ௮தனைப் 

புல்லாணித் திருமால் சந்நிதியில் ௮ரங்கேற்றினவர். 
அரிச்சந்திரபுராணம். 

செங்சோல றத்தின் முறையேசெ லுத்து திறலோ னெயர்க்கு முரவோன் 

வெங்கோப யானை விறன்மன்ன னெம்மை விடுவிக்க வெண்ணி வருராள் 
பங்சேரு சுத்து மலர்போல் விளங்கு வனா மகிழ்ந்த பரிவால் 
எங்கேயெ னாசை மகனென் நுரைக்கின் இனியேது சொல்வன் மகனே, 

  

வீரமாமுனிவர். 

  

இவர் தத்துவபோதகசுவாமி எனவும், தைரியநாதசுவாமி 
சனவுஞ் சொல்லப்படுவர், இவளூர் மேலைத்தேசத்துள்ள இத்தாலி. 
சமயம் கத்தோலிக்க சமயம். சாலம் இற்றைக்கு, மாற்றெழுபத்து 
நான்கு வருடங்களுக்கு முன் என்பர். இவர் பரதகண்டத்தின் 
தென்பாகத்திலுள்ள தமிழ்ராட்டில் வர்.து திரிசிரபுரம், காயற்பட் 

டணம் முதலிய ஈகரிகளிலே வரத் தவர். மேலைச்தேச பாஷைகளு 
ள்ளும் பர சகண்டபாவைகளுள்ளுஞ் சில சில பாஷைகள் கற்றுண. 
ர்ந்தவர் என்பர்,



௧௭௮ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

தமிழ்ப்பாஷையிலே. பலவகை இலக்கியங்களையும், இலச்சண 
ங்களையும், வேறு நால்களையுங் கற்றவா... _நாூலுரைகள் செய்யு 

திறமுமுடையவர். எழுத்து, சொல் முதலிய பஞ்சலக்கணங்களை 
யும் விளக்கித் தொன் லூல்விளக்கம்” என்னும் இலக்சண$ாலும்) 

இலாகரம் முதலிய நிசண்டுச்சொற்களையும், வேறு சொற்களையுங் 
கூட்டிப் பெயரகராதி முதலிய வகைகளுங் காட்டிச் சதுரகராதி' 
என ஓர் ஆபிதாகிகழாலுஞ் செய்தவர். 

இவையன்றிக் கதலிகசமயச் சார்பாய்த் தேம்பாவணி, திருக் 
காவலூர்க்கலம்பகம், வேதியரொழுக்சம், வேதவிளக்கம், அடைக்க 

லமாலை முதலிய நால்களுஞ் செய்தவர். 

தேம்பாவணி. 
மருடரு வலியுருவே மருளறு சனவருவே 
அருடரு தயையருவே யளவறு திருவருவே 
தெருடரு கலையருவே செயிரறு மனுவுருவே 
பொருடரு மணியுருவே பொழிமண வடிதொழுதேன்,. 

வெைள்ளிவீஇயொா. 

| இவரூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள மதுரைமாககரம். கடைச் 

சங்கப் புலவருள்ளே ஒருவர். கணவனைப் பிரிக்திருக் தவர். திருவள் 
ஞவமாலையிலும் ஒரு செப்யுள் செய்தவர், நற்றிணை குறுந்தொகை 
களின் சில கவிகள் செய்தவர். 

குறந்தோகை. 
சாலே பரிதப் பினவென் கண்ணே 

சோச்சி நோக்கி வாளிழர் தனவே 
அகலிரு விசும்பின் மீனினும் 
பலரே மன்றவிவ வுலகத்துப் பிறரே, 

வென்றிமாலைக்கவிராசர். 
ரக்ஷா i te tg! 

இவரூர் பாண்டிமண்டலத்துள்ள திருச்செர்.தூர். குலம் வே 
இயர் குலம். சமயம் சைவம். இவர் வரசவி எனவும் படுவர். இருச் 
செர்தூர்ப்புராணம் எனனும் பிரபர்தஞ் செய்தவர். புசாணத்திலே 

இல கவிகளிலே மடக்குஞ் சிலேடையும் வரலாலும், சிலேடை ஒன் 
றிலே காசு, காள், மலர், பிறப்பு என்னும் யர்ப்பிலக்கணவாய்பாடு 
வரலாலும் இலக்களர் தெரிந்தவர் என்பது ௮துமாளிக்கப்படும்,



வேதூரிமுதலியார். ௧௭௯ 

திருச்சேந்தூர்ப்புராணம். 
ஆன் மிச்சமென் மதுரமாய்ச் சித்திரச் சளவி 
ஒசை பெற்றுவித் தாரமா யைந்திணை யுடன்று 

சாசு ராண்மலர் பிறப்புடன் காட்டிமெய்ச் கலசப் 
பூசு ரன்றமி ழொத்தது வித்தகப் பொருரை, 

அம. 

  

வேதக$ிரிமுதலியார். 

இவரூர் தொண்டைமண்டலத்துள்ள களத்தூர். குலம் வே 

ளாளர் குலம், காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு அறுபது வருடங்க 

ளுக்கு மூன் என்பர். இவர் இராமாநுசகவிராயருக்கு மாணவகர், 

இலக்யெலக்கணங்கள் நன்கு கற்றவர். யாப்பருங்கலக்காரிசை, கால 
டியார் முதலியவைகளைப் பரிசோதித்து ௮ச்சிட்டவர். பாடுந்திறமு 
முூடையவர். 6 திசர காமணி, WHERE EID முதலிய நூல்களுஞ் 
செய்தவர் என்பர், உதயதாரகைப்பஞ்சொை முதலாம்புத்தகம் முத 
லியவைகளிலை இலக்கணக்களஞ்சியம், இலக்கியக்களஞ்சியம் முத 

லிய பல விடயங்கள் எழுதினவர். 

இலக்கணக்களஞ்சியத்திலே அகத்தியம், தொல்காப்பியம், 
இலக்கணத்திரட்டு, பிரபந்ததீபம், கவிசாகரம், குவலயானந்தம், 

௮ரியவிதி, மயேச்சுரம், ௮ வனியம், பஞ்சலட்சணப்பயன் முதலிய 

இலக்கணங்களிலிருந்து பல சூத்திரங்கள் எடுத்து எழுதினவர், 
இலக்கயெக்களஞ்சியத் இல ஆசிரியறிகண்டு, கயாகரறிகண்டு, பொ 

இயநிகண்டு முதலிய நிகண்டுகளும் பிறவும் எடுத்து எழுதினவர். 
௮வற்றுள்ளே கற்பவர்பொருட்டு ௮ரியன சில காட்டுதும். 

அகத்தியம். 

பொருண்மை சுட்டல் வியங்கொள வருதல் 

வினைநிலை யுரைத்தல் வினாவிற் கேற்றல் 
பண்பு கொளவருதல் பெயர்கொள வருதல் 
என்றிவை யனைத்தும் பெயாப்பய னிலையே. 

இத பயனிலையிலக்கணங் கூறுஞ் சூத்திரம். பெயர் - எழுவாய். 
உ-ம். பசு இது; பொருண்மைசுட்டல்,. பசு வாழ்க; வியங்தொள 

வருதல். பசு வந்தது; வினைநிலையுரைத்தல். பசு யாது? வினாவிற் 

கேற்றல், பசு வெள்ளை; பண்புகொளவருதல், பசு நான்கு; பெயர் 

கொளவருதல்,



தமிழ்ப்புலவர்சரித் ரெம். 

  

Dossonp gece. 
a ... தலைமாளுக்கன். 

és “ptr ளுச்சன் றனக்கோ தியபொருள் — 
7 பொட்சல) தமுதம் பொழிந்தது போலுமே. 

......... இடைமாணுக்கன். 
௨. இடைமாளணுக்கற் இர்த. ஈற்பொருள் 

தேனொடு நீர்சமஞ் சேர்த்தற் ராமே. 

கடைமாளுக்கன். 
௩, கடைமாணாக்கன் சாதறப் புசல்பொருள் 

சம்ரினு ளான்டால் சவிழ்த்ததை யொக்கும். 

பண்புந்தோழிலும். 
௪. இஉ ஐம்முத லேறிய மெய்சள் ௮ம் 

௮ர் ௮ல்விகுதி குணச்தொழிந் பெயர்க்குமாம், 

இ ஏறிய மேய்விகுதிகள். 
.... இஏறியமெய்விகுதிகள் 9, தி, வி முதலியன, ௮வைகட்குப் 
பண்புப் பெயரில் மாட்சி, ஈன்றி முதலியனவும், தொழிற்பெயரில் 
புணர்ச்சி, மறதி முதலியனவும் உதாரணங்களாய் வரும். எல்லா 
விகுதிகளும் இரண்டுக்கும் வருவனவல்ல. ஏற்புழி ௮றிர்துகொள்ச. 

௨ ஏறிய மெய்விகுதிகள். 

உ ஏறிய மெய்விகுதிகள் கு, ௪, து, பு. முதலியன, அவைகட் 
குப் பண்புப்பெயகில் ஈன்கு, சேது, ஈன்று முதலியனவும், தொழிற் 
பெயரில் போக்கு, பாய்த்து, வளர்ப்பு முதலியனவும் உதாரணங்க 
ளாய் வரும். | 

ஐ ஏறிய மெய்விகுதிகள். 

ஐ ஏறிய மெய்லிகுதிகள் கை, மை, வை மூதலியன, ௮வைகட் 
குப் பண்புப்பெயரில் செம்மை, மழவை முதலியனவும், தொழிற் 
பெயரில் வருகை, பொறுமை முதலியனவும் உ தாரணங்களாய் வரும். 

௮ம் என்னும் விகுதிக்குப் பண்புப்பெயரில் நலம், திண்ணம் 
முதலியனவும், தொழிற்பெயரில் கூட்டம், வாட்டம் முதலியன 
வும்) அர் என்னும் விகு திக்குப் பண்புப்பெயரில் கன்னர் என்பதும்) 

அல் என்னும் விகுதிக்கு வாடல், பாடல் முதலியனவும் உதார 
ணப்காாரய் வரும். 

  

'இன்மை நன்மை. 

9. ௮௮ம் நிர்துர் ௮பஅவ நிருமொழி 
௮.திச் கன்மையாஞ் சச்சு ஈன்மையாம்.



'வேதகிரிருதலியார்.     

இ- ள். ௮ முதலியன சொல்லின் முதலிலே இன்மை என: 
னும்பொருளை உணர்த்திகிற்கும். சத், சு என்னும் இரண்டும் ஈன்மை 
என்னும் பொருளை உணர்த்திகிற்கும் என்சு. இவை வடமொழி. 
உதாரணம் ௮மலம், ௮ஈசனம், கிர்க்குணம், அர்க்கீர்த்தி, ௮பஈயம், 
அவமானம், நிருமலம், சற்குணம், சகுணம் என வரும். 

உயிம்ப்போருள். 
ச. உயிர்ப்பொரு ஞயிரிலாப் பொருளிரு எகைய 

ஊருதல் பறத்த னடதம லெனவே. 
மூலசை யாகு முயிரினப் பொருளே. 

உயூீரிலாப்போருள். 
௭, இயற்கை செயற்கை யிருவகை யினமும் 

உயிரிலாப் பொருளென் நுரைத்தனர் பு.லவர், 

சவலைவேண்பா, 

௮. இருகுதள் சவலை யொருவிகற் பாகும், 

(இ-ள்.) தனிச்சொலின்றி இருகுறள்வெண்பா அ௮மைக்து 
வருவது சவலைவெண்பாவாகும். அது விகற்பம் ஒன்றாக வரும். 
விகற்பம் - எதுகைவேறுபாடு, 

உதாரணம். 
அட்டாலும் பால்சுவையிற் குன்றா சளவளாய் 

நட்டாலு ஈண்பலலர் சண்பல்லர் 

கெட்டாலு மேன்மக்கண் மேன்மக்ச ளேசம்கு 
சுட்டாலும் வெண்மை தரும், 

பிரபந்தத்பம், 

௪, வினாவும் விடையும் விரவியோர் செய்யுளிற் 

காட்டல் சல்லாபச் சவியென் ராகும், 

சல்லாபம் வினாவும் விடையும் கூடியது. முன்சொன்ன பரஞ் 
சோ திமுனிவர் சரித்திரத்தில் வரும் **கறுத்ததையெவன் ”” எண் 

னுங் கவி இதற்கு உதாரணமாகக் ் கொள்ளர்பாலது, 

சீட்டூக்கவி, 
௨. சீட்டுக் சவிதனைச் செப்பு மிலச்சணம் — 

தெய்வ ௮ணக்சமுர் தேச ௮ணக்சமும் 

தின்பெரும் புகழ்ச்சியுர் தலைவன் புசழ்ச்ரியும் 
எய்த வாசிரிய விருச்தத் தியம்பலே, 

"இட்டுக் சவி என்பதே தகர ௪கர வொற்றுமைபற்றிச் ட்டுக் 
கவி என. வழங்கிற்று என்பது சிலர் கருத்து. pee - எழுதப்படு: 
வது, தேசன் - குரு. தலைவன் - பாடப்படும் பிரபு...
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சமூத்திக்கவி. 
௩. சொன்ன கெழுத்தினுஞ் சொன்ன பொருளினும் 

அக்நிலை தன்னி லிருவகைப் பொருட்கும் 
முன்னிய கருழ்து முடிவுறப் பாடல் 
சமுத்தி யென்று சாற்றுவ ரதுலே 
கொடுத்த பொருளெல்லாக் குறைபா டின்றித் 

தொடுத்த யாப்பிந்றாயத் துகளற நிற்றலே, 

சமுக்தி என்னும் வடமொழி சழுத்தி எனத் தற்பவமாயிற்று. 
சமுத்தி- நன்கு சொன்னது. சுருக்கமாகச் சொல்வது. ar grant 

சமசியை என்றதும் இதனையேயாம். சமசியையாவது பாடுவோன் 

முட்றும்படி இதனை வைத்துப்பாசெ என எழுத்து, சொல், அடி. 
மு. தலியவற்றுட் கொடுக்கப்படும் ஒன்று, சமுச்சை எனவும் வழங் 

குவர். எழுத்துஞ் சொல்லுங் கொடுக்கப்பட்டுப் பாடியதற்குச் 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகளுடைய ₹ குடக்கோடு” என்னும் வெண்பா 

வையும், அடி கொடுக்கப்பட்டுப் பாடியதற்குச் சிவஞானழுனிவ 

ருடைய :( வரையேறவிட்ட” என்னும் விருத்தத்தையும், பொருள 
கொடுக்கப்பட்டுப் பாடியதற்குப் பொய்யாமொழிப்புலவருடைய 
( பொன்போலுங் கள்ளிப் பொறி?” என்னும் வெண்பாவையும் உதர 

சணமாகக் கொள்க, அவைகள் முன்னர்க் காட்டப்பட்டன. 

கவிசாகரம். 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

௪, முதற்சீர் நான்கும் வெண்டளை பிழையா 

சடைசாீ ரொன்றும் விளங்கா யுடைத்தாய் 
கேர்பதி னாறு நிரைபதி னேழுமாய்க் 

கடையேச் கொண்டிதும் சட்டளைக் கலித் துறை, 

திருக்குக்கவி. 
௨. ஈரெழுத்து முதலா வீரா செழுத்துளும் 

ஒடி போல சான்கடி தன்னிலும் 

முதலெழுத்து வேரு மொழிவது. இருக்சே,. 

(இ-ள்.) சான்கடிகளிலும் முதலெழுத்து Caml Apa 

இரண்டு எழுத்து முதலாகப் பன்னிஈண்டு எழுத்துக்களுள்ளே 
தரடிபோல எழுத்துக்கள் வரும்படி. பாடப்படும் கவி திருக்குக்கவி 
எனப்படும். ௭-௮. இதனைத் திரிபு எனவுஞ் சொல்லுவர். திருக் 
குக்கவிகளைப் புகலூரர்தாதி, மறைசையக்தாதி முதலியவைகளிற். 
காண்க. புகலூரர்தாதியில் ஒன்று காட்டுதும்.
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புகலாரந்தாதி. 
கோக்ச மருக்கும் விழிச்செல்வர் பார்சவி நூறுரைத் தூத் 
தாச்ச மருச்கு முருகா வருளென்பர் sonst BH) 

பூச்ச மருக்குல வும்புக லூரரைப் போற்றியய்யார் 
பாக்ச மருச்குகுத் தென்சொல்சொல் வாணர் பரிவிதுவே, 

| (இ-ள்.) கோக்கம் - பார்வை, அருக்கும் - குறைக்இன்ற, 

தாக்கு ௮மருக்கு. மரு - பரிமளம், சமருக்கு - நிலப் பிளப்புக்கு. 
உருத்து -சொரிந்து. எ-று, 

இக்கவியிலே நான்கடியிலும் மூதலாமெழுத்து வேரும் நிற்க 
இரண்டாம் எழுத்து முதல் இரும் எழுத்துவரையும் ஒரடிபோல 

எழுத்துக்கள் வருதல் காண்க, 

யமகக்கவி. 
௩. ஈரெழுத்து முதலா வீஸரர் தெழுத்துளும் 

ஓரடி போல கான்கடி யுரைத்தல் 
யமக மென்றே யறைந்தன ரறிஞர். 

(இ -எ.) இரண்டெழுக்து முதலாகப் பத்தெழுத்துக்களுள் 

ளும் நான்கடியும் ஓரடி போல வரப் பாடும் கவி யமகக்கவி, எ- று. 

யமகம் - முன்வந்த முத்துக்கள் வேறு பொருளிலே பின்னும் 

வருவது. யமகத்தைத் தண்டியாசிரியர் சான்கடியும் முதன் மடக்கு 

எனபர், 
மதுரையமகவந்தாதி. 

வையம் படைத்த மலரோன் வலாரி வலக்கையின் மேல் 

லையம் படைத்தனி யாழிப் பிரான்.வழி வர்.து.தன் மேல் 

வையம் படைத்த மதனைவென் ரான்மதிற் கூடல்பெற்றால் 

லையம் படைத்தகை லாம்பரி பொங்குங்கைம் மாவருமே, 

(இ - ள்.) வையம்- பூமி. வலாரி - இந்திரன், வை - வைத்த, 

௮ம் - அழகு. ஆழி - சக்கரம். வை-கூர்மை. அம்பு அடைத்த - 

அம்பை ௮டைவித்த. வையம் - தேர். படை - காலாள். கைம்மா - 

யானை எனக. 

இக்கவியிலே முதலாம் எழுத்.து.த் தொடங்கி ஏழாம் எழுத்து 
வரையும் நான்கடியும் ஒரடிபோல வருதல் காண்சு, 

குவலயானந்தம். 

இலக்கணமுமிலக்கியமும். 
௪, இலக்கணச் கருத்தே யிலக்கிய மறிநெறி 

இலக்கிய மென்ப இலக்ச ணத்தியைந் 

தட்நெறி யானே யமைல தென்ப.
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கருத்து, 
௨. பொருளென சல்லோர் புசல்லது சருத்தே 

 கருத்தெனம் பெறுவதைச் தொசைஙவகை விரியாற் 

- சொல்லிப் பயனைச் தோத்றுவ தேபொருள். 

.... தொகையினிலக்கணம். 
௩, பொதுமொழி பிண்ட மெனவே சருத்தைப் 

புகலப் பெறுவது தொகையென வறையும், 

(இ-ள்.) தொகையாவது பொதுமொழியாகவும் பிண்டமா 
சவுங் கருத்தினைச் சொல்வது என்க. 

பொதுமொழியாவது ஒருபெயராய்ப் பலபொருட்குப் பொது 
வாய் வைக்குஞ் சொல், அது தலைமையும் பன்மையும்பற்றி வரும். 

பிறா சரிதமு முளவாயினும் மார்க்கண்டேயப்படலம் என்றது 

தலைமைபற்றிய பொதுமொழி. பதம் முதலிய பிறிதுமுளதாயினும் 
எழுத்ததிகாரம் என்றது பன்மைபற்றிய பொதுமொழி. sex gor 

லாரும் : விரவிய பொருளாற் பொதுமொழி தொடரி னதுபடல 

மாகும் * என்பார். 

இங்கனமே சூத்திரம், நூல், கவி முதலியவற்றின் முகப்பிற் 
பெயராய் இட்டுக்கொளளும் பொதுமொழிகளும் அவற்றின் கருத் 

தைச் சுருக்கி விளக்கும் என்க. (௮ இ உத் தனிவரிற் சுட்டே”? 
என்லுஞ் சூத்திரத்தின் தலையிற் சொல்லும் பெயராகிய சுட்டு என் 

லும் பொதுமொழியானது ௮ச்சூத்திரத்திற் சொல்லக் கருதிய 
கருத்தைச் சுருக்கி விளக்குதல் அறிக. சூத்திரங்களின்முன் சுட்டு, 
வினு என்பனபோலப் பெயர்கூறிப்போதலே பொதுமொழியாகக் 
கருத்துரைத்தல் என்சு. 

பிண்டமாவது பலவற்றையுச் திரட்டிக் கூறுவது, 

வகையினிலக்கணம். 
௪, கருத்தின் விரிவைக் கற்ரோர்ச் இனிதாய் 

வகுத்துக் சாட்டல் வகையென வறையும், 

விரிவினிலக்கணம். 

ட, இலக்கிய ஏழச்ச முடனே சருத்தின் 

விதப்பி னுரைப்பது விரிலா கும்மே, 

மிஞ்சுகரு. 
௬, விதரண செளரிய மெலும்வினை மொழியாற் 

பொய்ச்தோரற் றம்பெறச் கூறிடி னதனை 
மிஞ்சு கருவென விஎம்பினர் புலவர்,
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(இ-ள்.) கொடையும், வீரமும் எனப்படுஞ் செயல்கள் 

சொல்லும் வகையினாலே போலியாகத் தோன்றும்படி சொல்லப்படு 

மாயின் அதனை மிஞ்சுகரு என்று புலவர் சொல்லினர். எ-று, : 

விதரணம் - கொடை. செளரியம் - வீரம். மிஞ்சுதல் - மிரு தல்- 
கரு - காரணம். 

வாதக்கருப்போருள். 

௭. பிரமாணம் பிரமேய மையங் காரியம் 

நிதர்௫னஞ சித்தார்த மவயவர் தர்க்க நிர்ணயம் 

ஆபாசம் வி.சண்டஞ் சலறிக் இரகம் 

வாதஞ் செற்பஞ் சாதி யெனும்பதுி 

னாறும் வாதக் கருப்பொரு ளாமே. 

௧, பிரமாணமாவது பொருள்களை அறிவினாற்றலால் அளந்து 

அறிதற்குக்கொளளும் அளவைக்கருவி. அது காண்டல், கருதல், 

உரை முதலியனவாகும். 

௨, பிரமேயமாவது காண்டல் முதலிய அளவைக்கருவிகளால் 

அளக்தறியப்படிம்பொருள். ௮து ஆன்மா, உடம்பு, இந்திரியம், 

அர்த்தம், புத்தி, மனம், பிரவிருத்தி, தோடம், பிரேத்தியபாவம், 
பலம், துக்கம், வீடு எனப் பன்னிருவகைத்து. 

ஆன்மாவாவது அறிவிற்கு இடனாயுளள து. அது சிவாத்துமா, 

பரமாத்துமா என இருவகை. உடம்பு உயிரின்போகத்திற் கடனா 

யுள்ளது. ௮து அண்டசம் முதலிய நால்வகையுடைய த. இக்திரி 

யம் மெய் வாய் முதலியன. அர்த்தம் பிருதிவி, அப்பு முதலியன. 

புத்தி அறிவு. மனமாவது சுகம் முதலிய அறுபவிக்குங் கருவியாகிய 

இந்திரியம். பிரவிருத்தியாவது தொழிற்பாடு, தோடம் - குற்றம். 
அது காமம், வெகுளி, மயக்கம் என மூவகை, பிரே த்தியபாவம் 

மறுபிறப்பு, 

௩. ஐயமாவது பலவிதமான அறிவு, 

௪. காரியமாவது சுகம் முதலிய பயன். 

௫. திருட்டாந்தம் துணிவுக்கு ௮ நுகூலமாகக்கொள்ளப்படும் 

பொருள். திருட்டாந்தம் - காணப்பட்ட முடிவு. 

௬. சித்தார்சமாவது பிரமாணமுடைமையால் அங்கெரிக்கப் 

பட்டபொருள். சித்தாந்தம் - சித்தத் 2 முடிவு. 

௭. ௮வயவமாவது வழியளவையின் உறுப்புக்களாகிய பிர 

திஞ்ஜை முதலியன.



௧௮௬ தமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம்.. 

௮. தர்க்கமாவது நெருப்பில்லையாயிற் புகையுமில்லை என்பது 
போன்ற பிறழ்ச்சியுணர்வு. தர்க்கம் - ஆராய்வு, 

௯. நிர்ணயம் - நிச்சயமான அறிவு. 

௧0. அபாசமாவது மெய்போலத்தோன்றும் போலியேது, அது 

௮சித்தம் முதலியன. ஆபாசம் - போலி, 

௧௧, விதண்டமாவது தன்பக்கத்தை நிறுத்தாது எதிரிபக்கத் 

தைமாத்திரம் மறுத்துரைக்கும் விவாதம். 

௧௨. சலமாவது ஒரு பொருள் கருதிச் சொன்ன சொற்கு 

வேறு பொருள் படைத் துக்கொண்டு பழித்தல். 

௧௩. நிக்கிரசகமாவது தோல்விக்குக் காரணமான நிலை. அ.து 
மேற்கோளழிவு, வேறுமேற்கோள் முதலியன, 

௧௪. வாதமாவது மெயயறிய விரும்பிய இருவர் தம்முட் 
கூறும் வினாவிடை. 

கடு. செற்பமாவது பிறன்மதம் மறுக்கும் வாயிலாகத் தன் 
மதம் நிலைபெறச் சொல்லும் வார்த்தை. 

௧௬. சாதியாவது தனக்குக் கேடு பயப்பதாய்ப் பிறலுக்கு 

நயம்பயக்கும் போலியுத்தரம், 

இப்பதினாறும் வாதி, பிரதிவாதி என்னும் இருவரும் வாதஞ் 

செய்தற்கண் ௮றியப்படும் கருப்பொருள் என்க. கருப்பொருள் - 

காரணமானபொருள், உட்பொருள். இந்தப் பதினாறு பொருள்களை 

யும் நியாயரூத்திரம் முதலிய தருக்க, நால்களுட் காண்க. 

அரியவிதி, 
பொருளிடங் காலஞ் சனை குணச் தொழில் வினை 
இடையுரி யொன்பது மேற்கு மடுக்கே. 

உ-ம். ௧. பொருள், பாம்பு பாம்பு. ௨, இடம், வீடு வீடு, 

௩. காலம், விடியல் விடியல், ௪, சினை, கைகை, ௫, குணம், 

நன்று நன்று. ௬. தொழில், செய்யாமை செய்யாமை, or விளை) 

பாவோன் பாடுவான், ௮. இடை, ஏஏ. ௯, உரி, சிவ சிவத்த. ் 

மயேயச்சுரரசூத்திரம். 
அகவல் வெண்பா வடிநிலை பெற்றுச் 
சீர்நிலை பெநாஉர் தொஷ்டநிலை தெரியாது 
நடைவயி னோடி நெய்வார்ர் தன்ன 

ஈலமுடைத் தாகிய பொருளொடு புணரக்த 
எழுத்தறி யாதே மியலுமென் நிசைப்பர்,
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பூதபுராணவிலக்கணம். 

அகப்பா லகவலில் வஞ்சக் குரிய வடி.யிரண்டும் 
புசப்பான் மையவல்ல வென்பர்தொல் லோர்கள் புகறில்வஞ்9 
அகப்பாப் பொருளணை யாவென்ப நாவல ரார்கருதிப் 

புகப்பான் மையுமொரு சார்புல வாணர் புகன் றனமே. 

இலக்கியக்களஞ்சியம் 

கயாகரநிகண்ட, 

பரிதி யாதித்த னிமகரன் பதங்கன் பனிப்பகை விண்மணி யென் தாழ் 

அருணன்மார்ச் தாண்டன் பாற்கரன் கதிரோனாயிரங் கதிரினன் றபனன 
இருள்வலி சண்டன் சூரியன் மித்திர னெல்லியம் போருக ஈண்பன் 
தருமொழி வேந்தன் சூரனே சவிதா தரணிசண் சுடாவ னென்பார். 

ஏகபாதநிகண்டு, 

அத்திரி யொட்டகம் விண்ணும் கருணையு மாகு மென்பர் 

அத்திரி மாவும் வரையும் கழுதையு மாகும் கண்டாய் 

அத்திரி திக்கயந் தன்னுடனே மிக்க வஞ்சனமாம் — 

அத்திரி தானுங் கறுப்புமென் ரோதுவ ரான் றவரே. 

போதியநிகண்டு. 

போன்னினிலக்கணம் 

தட்டுரீட்டுக்குற ஐணவினின் றுருகல் தன்னெடை குறைதலில் லாமை 

கொட்டு கடினமின் மையா ஸணிக்குக் கூறுமாற் றறிவி£தல் சோதி [எல் 

விட்டுவிட் டொளிர்தல் மிகுபுடத் இருத்தல் வெவலவழல் வென்றியைச் கொள் 

கட்டிசாய்த திற் பள்ளங்கொண் டதிச கனங்கொளல் கனசலக் கணமே. 

ஒள வைரிகண்டு. 

திபனாறுவகைவாசப்போருள். 

ஏலர்தச் கோலஞ் சூடனிலவங்கஞ் சாம்பி ராணி 
காலஞ்செல் ல$ூல்சர் தோல்கு சத்தாரி புளுகு மெளவல் 

கோலமார் மருச் கொழுந்து வெட்டி. குங்கும மிலாமிச்சம்வேர் 
சாலுஞ்சண் பகஞ்சவ் வாது சாற்றுஞ் சேரடசலா சப்பேர், 

  

வேலையசுவாமி. 
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இவர் இலப்பிரகாசசுவாமியுடைய சகோதரர். வெள்ளியீம்ப 
லத்தம்பிரானுக்கு மாணவகர். இலக்கணலக்கியங் கற்றவர். நல்லூர்ப் 

புராணம், வீரசிக்காதனபுராணம் முதலியவைகளையுஞ் கோளத்திப் 
புசாணத்துப் பின்னிரு சருக்கங்களையும் பாடினவர்.



௧௮௮ த.மிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

ச்காளத்திட்புராணம். 

பின்னவரு முன்னவரும் பேசு கதைநிரம்பத் 
தன்னைஙிகர் காளத்தி தன்னில் வாழ்--முன்னவவென் 
னெஞ்சச் தயங்காம னீயென் ஐுளத்திருந்தே 
அஞ்சந்தி யானே யருள். 

வைத்தியநாததேசிகர். 

QO) arena சோழமண்டலத்துள்ள திருவாளூர். குலம் அபிடிக் 

தார்குலம். சமயம் சைவம். காலம் இற்றைக்கு இரு.நாற்றிருபது 

வருடத்துக்கு முன் என்பர். இவர் வன்மீகராததேசிகர்க்கு மைந் 

தா. படிக்காசுப்புலவருக்கு ஆசிரியர. தொல்காப்பியம் முதலிய 

இலக்கணங்களையும், சங்கச்சான்றோரிலக்கெயங்களையும் நன்கு கற்ற 
வர். எழுத்து, சொல் முதலிய ஐர்.திலக்கணங்களையும் அமைத்துக் 

கூறிச் சூத்திரமுமுரையுமாக இலக்கணவிளக்கம் என்னும் இலக் 
கணமும்; இருவாரூர்ப்பன்மணிமாலை, நல்லூர்ப்புராணம், மயிலம்மை 

பிள்ளைத்தமிழ் முதலிய பிரபந்தங்களுஞ் செய்தவர். இலக்கண 
விளக்கத்திலே எழுத்தும், சொல்லும் தொல்காப்பியத்துள்ள 

எழுத்துச் சொல்லையும் ஈன் றூலையும், பொருளிலே அகப்பொருள் 

நம்பியகப்பொருளையும் புறப்பொருள் தொல்காப்பியப் புறப்பொழு 
ளையும், ௮ணி தண்டியலங்கரரத்தையும், யாப்பு யாப்பருங்கலக்கா 
ரிகையையுக் தழுவிப் பெரும்பாலும் வேறுபாடின்றி வருதல் அறி 
வார்க்கு நன்கு புலப்படும். சில சூத்திரங்களிலும் உரைகளிலும் சில 

சில பாகங்களை அவற்றினின்று படியெடுத்துங் கூறுவர், 

உரையிலே நற்றிணை, குறுந்தொகை, அகம், புறம், நாலடி, 

நான்மணி, சிர் சாமணி, சிலப்பதிசாரம் முதலியவற்றிலிருந்து பல 
செய்யுள்கள் உதாரணமாகக் காட்டுவர். அகத்திணையிலே திருக் 
கோவை, வாணன்கோவை, கப்பற்கோவை முதலிய பல கோவைக 

ளுங் காட்டுவர். சில நாற்களுக்குப் பெயருங கூறுவர். இறையனா 

ரகப்பொருளுரை, பரிமேலழகருசை முதலியவைகளையுஞ் சிலவிடங 

களில் எடுத்துச் சேர்ப்பர். 

கப்பற்கோவை. 
காலைப் பொருவுசெம் சைச்சரு மாணிச்கன் சப்பல் வன்னிக் 
கோவைப் பொருசெய்ய வேர்கொந்ற வாநின் குறைகயந்து 
மாவைச் குளிர்நிழ லாக்திெய வென்னை மறப்பினுமென் 
பூவைக்கு ஈல்லுயிர் நீயுடம் பேசொண்டு போகின் றதே,
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பாண்டிக்கோவை. 

பெருந்தா மரைப்பதம் போற்றிநிற் பார்பிற விப்பிணிக்கு 
மருதா கியபெரு மான்மது ரேசர் வரையிவிர்தக் 
கரு்தாரை வேற்கண்ணிச் சென்னசண் மாயம் கலந்ததண்டர் 

அருக்தா வமுதருர் சப்புகுர் தாலு மருர்திலளே. 
திருவாருர்ப்பன்மணிமாலை. 

காலா யெனச்று தெய்வர் தனைத்தினம் கைதொழுது 

நாவாய் தழும்பப் புகழர்தென் பயன்கதி நாடினமும்மைத் 
தேவாயத் தேவிற்கும் கோலாய் மணிப்பொற்சிங் காதனஞ்சேர் 
பூவாய் மதிக்கண்ணி யாரூர்ப் பிரான்பதம் போற்றுமினே, 

  

முலைக் 

வைத்தியதாதமுனிவர். 

(இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள அளவெட்டி. பிற்காலவாசம் 

சிதம்பரம், குலம் வேளாளர்குலம். சமயம் சைவம். காலம் ஞானப் 
பிரகாசமுனிவர்காலம் என்பர். வடமொழி தென்மொழிகளில் வல்ல 

வர் என்றுங் கூறுவர். கவிபாடுந் திறமுடையவர். மடக்குத் திருக்கு 

முதலியனவும் பாட வல்லவர். வியாக்கிரபா தமான்மியத்தைச் தமி 

மிற் பெயர்த்து வியாக்கிரபாதபுராணம் எனப் பாடினவர். 

வியாக்கிரபாதபுராணம். 

௧. மாதங்க வரைவி லேந்தி மாலம்பாற் புரங்க ளெய்த 
மாதங்க மொருபா லுற்ற வானவன் மைந்தன் வாழும் 
மாதங்க மார்பினான்றன் மருகனான் மங்கை முக்கண் 
மாதங்க முகத்தினான்றன் மலர்ப்பதம வழுத்து வாமே, 

மாதஙகவரை - மேரு. மாது அங்கம், மா SOG ௮ மார்பி 

னானை - விட்டுணு. நான்ம் அங்கை - தூங்கிய அழகிய கை. நாலும் 

என்பது *' செய்யுமென் ?” என்னுஞ் சூத்திரவிதிப்படி. உகரம் நீங்க 

ல்கரம் னகரமாகி நான்ம் என நின்றது. மாதங்கம் - யானை, 

நடராசர். 

௨, ஏதமில் சாரணத்தாற் சராசர மெயையு மாகி 
ஆதியாய் நவா மீறா யகாதியா யருளா யோங்குஞ் 

சோதியோர் வடிவ மாடச் சுரர்தொழச் சுடர்சேர் பொன்னின் 

போதமார் சபையு ளாடும் புனிதனைப் போற்றல் செய்வாம். 

 



௧௯0 தீமிழ்ப்புலவர்சரித்திரம். 

வைக்இயெலிங்கப்பிள்ளை. 

(இவரூர் யாழ்ப்பாணத்துள்ள வல்லிபட்டித் துறை, சமயம் 
சைவம், காலம் ஏறக்குறைய இற்றைக்குப் பதினைந்து வருடங்க 
ஹூக்கு முன். இவர் சிவ£ஈம்புப்புலவருக்கு மாணவகர். இலக்கயெலக் 

ங்கள் கற்றவர். சிர்தாமணிகிகண்டு முதலிய அல்களுங் கந்த 

சலங்காரவுரை முதலிய உரைகளுஞ் செய்தவர். சைவமகத்துவத் 

அக்கு மாருயெழுக்த சைவமகத்துவதிமிரபாலு முதலிய கண்டனங் 
களையெல்லாம் சைவமசத்துவபானு முதலிய நூல்களாற் கண்டித்த 
வர். உதயபானு முதலிய பத்திரிகைகளிலுஞ் லெ விடயங்கள் 
61 (lp Blan aur. 

சிந்தாமணிரிகண்டு. 
சீர்செறி செஞ்சடைக்கட் டி.கழ்மஇப் பிளவு தாங்கும் 
ஏர்செறி கரிமுகன்ற ணிணைமல ரடியை யேத்தி 
கேர்செறி யிளஞை ரோர்சொழ் கொருபொரு ணேராயோரப் 
பார்செறி நிகண்டுசிந்தா மணியெனப் பசர்வ னொன்றே. 

இன்னுஞ் சுருக்கியும் விரித்தும் கவியொடு பெயர்மாத்திரையு 

மாக எடுத்துக்கூறற்குரிய புலவர்கள் சங்கப்புலவருள்ளும் மற்றைப் 

புலவர்களுள்ளும் பலருளர். ௮வர் காமங்களுள்ளுஞ் சில கூறுவாம். 

சங்கப்புலவர். 

அ௮கம்பன்மாலாதனா இள ங்ரேனூ 

அஞ்சிலஞ்சியார் இளநக்திரையனார் 

அஞ்சிலாக்தையார் இளச்தேவனார் 
௮ண்டர்மசன்குறுவழுதி இளசாகனார் 
அணிலாடுஞான் றிலார் இளம்போதியார் 

அம்மளளனூ இள வெயினனார் 

அம்மூவனார் இளவேட்டனார் 
அரிசில்கிழார் Qa purest 

அழிசிஈச்சாத் தனார் உக்கிரப்பெருவழுதி 

அறிவுடைசம்பி உல்லோச்சனார் 

ஆதிமந்தியார் ஐயூர் முடவனார் 
ஆதிவாயிலார் ஓரம்போகியார் 

ஆலங்குடி. வங்கனார் கங்குல்வெள்ள த்தார் 

ஆலத்தூர்கிழார் கடுகுபெருக்தேவன் 

ஆலம்பேரிசா த்தனார் கடுவன் மள்ளன்



  

'கடுவனிள மள்ளனார் - இறுகருக்தும்பியார் 
Seer dor Sent : சிறைக்குடியாக்தையார்..... 
 கண்ணங்கொற்றனார் செங்கண்ணன்... 
FW HT LDL VOGT le men orn & pcr 
கணக்காயனார் சேகம்பூதனார் 
"கயத்தூகிழார் தாமோதரனார் 
கயமனா தாயங்கண்ணனார் 

கவுணியனார் திப்புத்தோளார் 
கள்ளம்பாளனார் அம்பிமோசசோன் 

காசிபன் ரேனா் தூங்கலோரியார் 

கர்ப்பியஞ்சேர் தனார் தொல்கபிலர் 
காமஞ்சேர்குளத்தார்' நக்கண்ணையார் 

காரிக்கண்ணனார் கத்தத்தனார் 
காவன்முல்லைப்பூதனார் நப்பாலத்தனார் 

கிள்ளிமங்கலங்கழார் ஈட்பூகனார் 

ரேங்ரேனார் தம்பிகுட்லவெனார் 

குட்டுவன் £ரளார் நல்கூர்வேள்வியார் 
குடவாயிற்கோத்தனார் , நல்லர் அவனூர் 
குண்டுகட்பாலியாதனார் நல்லாவூர்கிழார் 
குதிரைத் தறியஞர் BOM or & 5 CHIT 
குளம்பனார் நற்சேர்தனார் 
குப்பைக்கோழியார் கற்றங்கொற்றானார் 

குமட்டூர்க்கண்ணனார் நற்றமனார் 
குறுங்குடி.மருதன் நாகன்றேவனார் 

குன்றியனார் நெடுங்கமுத்துப்பரணர் 
குற௮ங்கோழியூர்க்கிமார். கெய்தற்றத்தனார் 
கூகைக்கோழியார் பனம்பாரனார் 
FL. GMT SHAT CNT Gd) iT பாண்டியன்மாறன்வழு இ 
கொட்டம்பலவனார் பாலைபாடியபெருங்கடுல்கோ 
கொடிஞாழன்மாணிபூசகனார் பிரமசாரி 

கொள்ளம்பக்கனார் பிரான்சாத்தனூர் 

'கொற்றங்கொற்றனார் பூதங்கண்ணனார் 
கொற்றனார்  பூதன்றேவனார் 
கோவுூர்க்கழார் பூதம்புல்லன் 
சல்லியங்குமரனார் பெருகங்கண்ணனார் 
சாத்தந்தையார் பெருங்கவுசிகனா் 
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பெருக்குன் மார்க்றொர் ்- மீளிப்பெருந்தூண்டிலார். 
பெருஞ்சித்திரனார்... மீனெ றிதூண்டிலார். 
பெருக்தலைச்சாத்தனார் “மோசகொற் றன். 
பெரும்பதுமனார் வடமவண்ணக்கர் . 
பெருவழுதி வன்பாணர் ஜி 
பேசாலவாயிலார் வாலம்பேரிசாத்தனார். 
பொ.தும்பில்்கிழார் விட்டகுதிரையார் 
பொத்தியார் வெண்கொற்றன் 
பொன்மணியார் வெண்பூதன் 
போதனார் வெண்மணிப்பூதியன் 
மார்க்கண்டேயனா் வெள்ளைக்குடி நாகனார் | 
மாறன்வழுதி வட்டக்கண்ணன். 

LD ற்றைப்புலவர். 

அ கோரதேவர் சிவவாக்கியர் 
அ௮ம்பலவாணச்கவிராயர் சுப்பிரதபக்கவிராயர் 
அறுமுகசுவாமி சேந்தனார் 

உலகராதா் தண்டியாசிரியர் 
உலகுடையநாயனார் தாண்டவமூர்த்தி 
ஒப்பிலாமணிப்புலவர் தாண்டவராயர் 
கடவுண்மாமுனிவர் தருர்பாணாழ்வார் 
கந்தப்பிள்ளே திருப்பாற்கடனாதர் 
கவிராசபண்டிதா் இருவரங்கத்தமுதனார் 
கவிவீரராகவமுதலியார் தோலாமொழிப்புலவர் 
காங்கேயர் ஈமச்சிவாயக்கவிராசர் 
குகைஈமச்சிவாயர் நல்லாதனார். 
குணசாகரர் நெல்லகாதர் 
குமார் saat us SB Awad 
குல?சகரபாண்டியர் பரமானந்தர் 
குலசேகராழ்வார் பெரியாழ்வார் 
கோனேரியப்பமுதலியார் மதுரகவியாழ்வார் 
சத்திமுற்றப்புலவர் மனவாசகங்கடந்தார்.. 
சத்தியஞானி மார்க்கசகாயதேவர் 
சபாபதிழமுதலியார் வரதுங்கபாண்டியர் 
ச ரவணப்பெருமாள் விசுவகாதப்பிள்ளை- 
சர்க்கரைப்புலவர் af ரபரண்டியப்புலவர், 

இங்கனம் இன்னும் பலா எடுத்துக் கூறற்குரியராய் விளங்கு 
ன்றனர். ஆங்காங்குக் காண்க, : 

முற்றிற்று, 

 



அருஞ்சொற் 

  

டக 

பொ ருள். 

  

அடப் 

  

| அ 

அக்கரம் - எழுத்து. 
அகந்தை - கொவம். 
அஇலாண்டவல்லி - உமை. [ல். 

அசஇயாடல்-ஈகைத்துப்பேசுத | 

அட்டாவதானம்- எட்டுவிஷயங் : 
களை அவதானித்தல். 

4 9} , LSA ~ யானை, கடல், 

_ கம் நிலை. 

அர்தருத்திரேகம் - உள்ளேயுள் 
ளழுயற்சி, ௮ர்தர்-உள், உச். 
திரேகம் - (யற்சி, 

அ௮ஈசாம் - உணவின்மை, 
௮பிடித்தர்- குருவாக அபிடேக | த 

ஞ் செய்யப்பட்டவர், 

அபியுத்தர் - அதிஞர். 
அம்மம் - ஸ்தனம், 

அருச்சகர் - பூசகா. 
அருணை - அண்ணாமலை, 
அல்லவை - பாவம். 
அ௮ளகேசன் - குபோன், 

இது 4 
சங்கை - ஐயம். 

Fi gt ல அடைந்தோர். 

ஆசுகவி - நால்வகைக் கவிகளுள் 

"ஒன்று, ௮ஃது எழுத்து, Qer | 

_ ல். முதலியவற்றுட் கொடுத்த 
சமுத்தியை அமைத்து விரை 

. தீதுபாடுக்கவி, இது சடுக்கவி. 

உடு 

௮ இவர்ணுச்சிரமம் - வருணுச்சி 

ரமங்களைக் கடந்து கடவுளை : 

யு தன்னையும் அறிந்து நிற். 

| ஷ் 
ஆடம்பாம்-அலங்காரமானதர் 

po pth. 

ஆடுறுபசி - வருத்தும்பசி, 
௮ திசைவர் - செவப்பிராமணர், | 

ஆதினம் - மேன்மையான இடம, 

அ௮.இ- மேன்மை, ஈன - ஒரு 

விகுதி, 
அப்பி - பசுச்சாணி, 

ஆபாதம் - பாதந்தொடங்கி, 
ஆபிதானிகம் - சொற்பொருளு 

ணர்த்தும் நூல். 
ஆயப்பாடி. - இடைச்சேரி. 

ஆயம் - பெண்கள் கூட்டம், 
BHF UL ன YY (SF LOI LD. 

| ஆரூரன் - சுந்தரமுர்த்தி, 
ழ்வார்- விட்டுணுபத்தர். விட். 
டுணுவின் குணங்களாகிய ௮ 

மிர்தவெள்ள த்திலே அழ்தல் 

பற்றி வரத பெயர் என்பர், 
ஆற்றுப்படை - வழிப்படுத்தல், 
ஆறலத்தல் - வழிப்பறித்தல், 

| ஆன்பால . பசுப்பால், 

இ 
' இதழி - கொன்றை, 

இந்தனம் - விறகு. 

இரசவாதம் - இரசத்தால் வாதி 

க்கும் வித்தை. ட் 

இரட்டுதல் - இரண்டாக்க, 

இரட்டைமணிமாலை - வெண்பா, 
சலித்துறை, என்னும் இரு 

செய்யுள்களாலும
் வரும் பிர 

பந்தம்,  



a அருஞ்சொற்பொருள். 
  ன் 

இரப்புணியார் இரச. துண்போர். ' 
இருக்கை - - வ௫ிக்குமிடம். 

இருபாவிருபதனு - - வெண்பாவுங் 

நஸித்தறையுமாக இருபது 
ப ய்யுள்கெரண்ட பிரபந்தம். 

ிலக்யெம் - உ தாரணம். 
இலேசகர் - எழுத்தாளர். 
இலைப்புரை இளை த்தல் - தேடல், 

இலெள இகம் - உலக தீதிற்குரிய 

இளகுதல் - தழை த்தில். [து. 

இறவு - இருல். 
இறைகொளல் - தங்குதல். 

ஈ 
ஈழம் - பொன், 

2. 

உத்தரம் - மறுமொழி, 
» BA - வடக் 

உபயம்- இ) ரண்டு. 

உபப்பிருங்கணம் - மூதனூற் 
பொருளை யாவரும் விளங்கும் 
படி. வேண்டுஞ் சொற்பெய்து 
விரித்துரைக்கும் வாக்கியம், 

உலா - தலைவன் பவனிவரு தலைப் 

பேதை, பெதும்பை முதலிய 
மகளிர் கண்டு மயங்கலும் பிற 
வுங்காட்டிக் கலிவெண்பாவிற் 

செயப்படும் பிரபந்தம். 
| உலோகாயதம் - புறச்சமயங்களு 

ள் ஒன்று; அனு இவவுலக 

இன்பமே மெய்யெனக்கூறுஞ் 
சமயம். 

| ௭ 

எட்டுத் தொகை - கடைச்சங்கத் 

தைச்சார்க்த எட்டுத்தொகை. 
நிலைச்செய்யுள். அது நற்றி 
ணை,குறுந்தொகைமுதலியன.. 

ஐயப்பாடு - ஐயப்படுதல்,   

ல 
ஐயிருவட்டம் - அழகிய பெரிய 

ஆலவட்டம். 

ஓரி - கடையெழுவள்ளல்களில் 
ஒருவன்; இவன் மலைமண்ட 

லத்துள்ள கொல்லிமலையை 
யும், அதனைச் சூ சூழ்ந்த. நாட் 
டினையும் ஆண்ட ஒரு சித்தா 

FOOT. 

க் 

கசடு - குற்றம். 
கட்ச த்தல்- -உறுதிபெறர்சொ 

லலல். 

கண்கூடு - பிர த்தியகஷம். 
கண்பிசை தல் - அழு, தல். 

கணிச்சி - மழுப்படை, 

கணை - அம்பு. 

கபடம் - வஞ்சகம், 
கமர் * நிலப்பிளவு. 

கமலை - திருவாளூர். 
கர்ணபரம்பரை - கேள்வி. 

கரவடம் - களவு, 
கரா - முதலை. 
கரும்பொன் - இகும்பு, 
கலைமகள் - சரசுவதி. 

க்விச்ச க்கரவர்த்தி -கவிராசர்க்கு 

முதல்வர். 
சவித் தவம் - கவிபாடுர் தன்மை. 
கவிராசர் - கவிகட்கரசர்.. 
கவுணியர் - ஞானசம்பந்தர். 
கற்றை - மயிர்த்தொருதிபோல் 

வன. 
கன்னல் - கரும்பு. 
கனகரா - பொற்குவை, 
சுனி - சுரங்கம். 

கா 
'கார்க்கசியம் - கடினமுள்ள து, 
காவாலி - கிலையிலாதோன்...



... அருஞ்சொற்பொருள். 

கா. 

காவியம் - கவியாற் செப்யப்பட் 

பது, கவி- புலவன். , 

காஷாயம் - துவர்தோய்த்தசலை. 

ர ரர; 
இரிதீபம் - மலைவிளக்கு; 

இழி - முடிச்சு, 
இள்ளை - இளி, 

கீமக்கணக்கு - அடிநிமிர்வில்லா 

ச்செ ய்யுள்களா?ல அறம் (ip 

sau பொருள்களைக் கூறும் 

பிரபந்தம், 

ருடந்தம் - கைகூப்பி மெய்வளை 

Sgn pw. 
குடந்தை - கும்பகோணம். 

குடாரம் - கோடரி. 

ரூரவை - கைகோத்தாடல், 

குரும்பி - புற்றுஞ்சோறு. 

குஸிர் - இளிகடி. கருவிகளுள ஓ 

ன்று, 
கூ 

கூடசதூர்த்தம் - சான்காமடியில் 

எழுத்துக்கள் மற்றை மூவடி. 

களிலும் மறைந்து நிற்கப் பா 
டப்படுஞ் Ags Brae. 

கூரத்தாழ்வார் - சோமயாசியின் 

குமாரராகிய ஒரு விட்டுணு 

பத்தர்... 
க 

கேவலம் - தனிமை. 

ட டத். 

கைங்கரியம் - தொண்டு, 
கைம்மிகல் - அளவின்மிகல். ௬௧. 

அளவு குதித்த தரிடைச் 
- “சொல், 

சொ 
சொ்கு - தேன 

e
n
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கோ 

கொம்மைசொட்டல் - கைதட்டி 
யழைத் தல். 

கொற்றவன் - reer 
கோமத்இ- இருவலாவடுதுசை:. 

Bo 8 moe ae wo, CH FB, 1 

கோ 

கோவை - களவு, கற்பு என்னு 

கைகோள் இசண்டிலும் வர. 

களவிகளால் ஜா தி ணையும் மா | 

படாமல் அகப்பொருள் த 

முவி கானூறு கட்டளை க்கலி 

ததுறைகளாற் பாடப்படும் 

பிரப் ஜி ம். | 

கோழி - உறையூர். 
கோளரி - இங்கம், 

கள 

கெளாவம் - மேன்மை, 

கெளமோதூ - விட்டுணுவின் 
சங்கு. 

௪ 

சகசம் - கூடப்பிறந்த, 
சகவாசம் - கூடவருத்தல். 

சகாத்தம் - சாலிவாகன சகன் 

என்பவனுடைய வருடம். 

சங்கதம் - சமஸ்கிருத பாடை. 

சங்கமம் - சிவபத்தர். 
சங்கமர் - வீரசைவர், 

சங்கை - ஐயம். 

சண்டாளி - புலைச்சி, 
சதகம் - நூறுகளியாலாய நால், 

சதாசாரம்-- ஈல்லொழுக்கழ் . 

சந்தமாலை ௬ ஒரு பிரபந்தம். .் 

சந்தோகன் - சாமவேதகதன், 

சந்நியாசி - முற்றத்துறந்தோன், 

சம்பிர தாயம் - பரம்பரை, 

சமணம் - ௮ருகசமயம்; 
ட சயம்- 1 ற் a 

சயிலம் - மலை.



nS Wo, ் 

chien 

"சல்லாபம் - வினாவும். விடையும் 
கூடியது, 

சலஞ்சாதித்தல் - 'சொல்கோன் | 
குருத்துக்னா மாரக அவன் |. 
சொல்லிய சொற்கு வேறு | 
பொருள். கூறிச் சாதித்தல், 

| சா 

சர த்தேயம் - சத்தியை வழிபடு | 

சார்வி- கங்சை, 

சாழுசித்தர் - 'முற்செனனச் gar | 
த்தினாலே Dy fo BS I aH சுத்த 
சாய்ப் பிறந்து சவத இயொானன் | | 

் க்கியானஞ் தண்ணெனவு - குளிர்ச்சி, 
| தர்க்கம் - நியாயவாதம், 

செய்யும் பெரியோர். 
சாரம் - உட்பொருள். 
சான்றோர் - பெரியோர். 

இத்தர் - சித்தியில் வல்லவர், 

சித்தாந்தம் - முடிந்தமுடிபு. 
யட்டா - முன்பிறந்தோர், 

சரம் - தலை, 
சிவத் துவிசர் - Bani Gr ren 
வெபரத் துவம்- சவனுடைய கட 

வுட்டன்மை, 

"திறுகாப்பியம் - கோவை, உலா, 
அந்தாதி முதலிய சிறிய காவி 
யம். 

சின் ஷால் - நேமிநாதம். 

or 

சுதர்சனம் - விட்தவிள் சக்க |. 
ரம், 

சுபக்கம். - தன்பக்கம். 
ட் செ. 

செட்டி. - முருகபிரான். 
"செம்பியன் - சோழன். 
செய்கரை - un pp BUF 
செற்றம் - பகை, 
Os pai -  பசைவர்.. ; 

  

  
  

gore 84, | | 
தசரதன் - சூரியன் மரபிலுள்ள 

௮ஜமசாசாசாவின் மகன்; பத் 
அுத்திக்குஞ் செல்லும் தே 
ருடைமையாலே Ber goa or 
னப்பட்டான். தசம்- பத்து. 
ரதம் - தேர், | 

தீட்டை - Blof gun. கருவிகளுள் 
ஒன்று!) அது மூங்லைக்கணுச் 
கணுவாய்ப் பிளந்து ஒன்றி 
லடி.ப்ப. 

தடைவிடை - ஆட்சேப சமாதா 
னம். 

தருக்கு - களிப்பு, 
் தரு மசாத்திரம் - Bop pre, 

தா 

சார்க்கெர் - தருக்கம் வல்லவர். 
தாலம் - OT EH. 

தி 

நிமிரம் - இருள். 
யாகம். கொடை. 
Borde தமிழ், | 

திருக்கு - நான்சடியிலும் இரண் 
டாம் எழுத்துத் தொடங்கி 
ஏமெழுத்துவரையிலம் ஒன் 
மூய்வரும்படி. எழுத்தமைத் 
அப் பாடப்படும் யாட்டு, 

| SI 
அம்பி - வண்டு. 
அமி தம் ஃ = gion, 

துவிபாஷாவாதி - இரண்டு பா 
ஷை பேக்கோன்... 

  

| “தேசிகம். அழகு: 

ட தேசிகர் - ன் வடட   



ெருஞ்சொற்பொருள்: 
இப ஆடை பங்க் 

சயம் - அழகு. 

ஈரபாலன் - அரசன். 

நவை - கு த்றம், 
நன்னன் - ஒரு சிற்றாசன். 

| «BT 

Brine wen cr - 1G gop, 
நாவலர் - ௮றிஞர், 

| oR 
நிதியதி - குபோன்; 
நிரசனம் - தள்ளல், 
நிசோட்டம் - மேலுதடும், Gaps 

டும் ஒன்றுது உச்சரிக்கப்படும் 
எழுத்தரலமைந்த கவி, 

ப௫ரெங்கம்- வெளியாதல், 
பஞ்சலக்கணம் - ஐர்திலக்கணம். 
பஞ்சவிஞ்சதி- இருபத்தைர்து, 
பஞ்சிகை - பத் திரிகை. 
பட்டிமண்டபம் - விச்தியாமண் 

டபம். 
பதன் - மிசவல்லோன், 
பண்பு - குணம், செயல், தகுதி. 
,தஅப்பா ட்பெ- நாறடி சிறுமை 

யும் ஆயிரம் அடி பெருமையு 
மாகச் செய்யப்படும் அகவற் 
பாட்டுப் பத்து. 

புத்துவம் - கடவுட்டனமை, 

| பாதகண்டம் - இமயமலையின் 
| | Ogerur gyorar பூமி. 
பரபக்கம் - பிறன்பக்கம், 
'பசரக்கு - பா.ராமை. 
ப்ரி - குதிரை. 
ABS. உபகாரம், 
பரிபாலகர் - ஈன்கு காப்பவர், 
பரதக்: ape 

  

  

| ன பா ் 

பாடியம் - உரை. | | 
பாண்டவர் - பாண்ரோசாவின். 

புத்திரர். 
viet Bui - பாணினிசெய்க வி 

யாகரணம், 

| பாரகாவியம் - பெரியகா வியம். 

பி 
பிர தானரகரி - இராஜதானி, 
பிரபந்தம் - பாமாலை... 
பிரவே௫த்தல் - உட்புகல், 
பின்னல் - உடை. 

பின்னிலை - ஏவல், 

பு 
புகலி - சீகாழி, 
புகாக்கால் - போசனகாலம், 
புகார் - காவிரிப்பூம்பட்டினம், 
புட்படுத் தல் - பறவைகளைக்கொ 

Haver, 

புலமை - 2 அதிவு, 
புலரி - விடியல். 
புலை - புலாலஓுண்ணல். 
புளினம் - மணற்குன்று, 

புற்கம்- இழிவு... 
பே 

பெருக்காளர் - வேளாளர், [ம். 
பெருங்காப்பியம் பெரிய காவிய 

பெழுநாவலர் - திருவள்ளுவர். ட 
பெருமகன் - அரசன், 

போ 

பொ.தமொழி- ஒருவிடயத்துக் 
குப் பாதுமையும் AECL, 

மும் நோக்கி அதன் முகத் 
லிடும் யம், ப 

Quer 

பெளத்தம். புத்தசமயம். 

| 
'பள ராணிதர்-புராணபண்டி: தர், 

டட ம 
மகோ தத - பெருங்கடல், ' 

 



ட் 

மடக்கு - மடக்வெருவது. 
மடவோர் - மூடா. 

உரலை - கொன்றை, 
ம்ப - இனிமை. 

ரகம் - இருப்பை, 

சம॥லமண்டலம்- சேரநாடு, 

:மறைசை .. வேதாரணியம். 

மா 

மாகம் - மாகர்செய்த காவியம் . 
மாசிசம்- மாதத்துக்கு உரியது. 
மாதவி- குருக்கச்திக்கொடி, 
மாபாடியம் - விரிவுரை, 
மானமியம் - மகத்துவம். 
மானம் - பெருமை, 

மீ 
மீமாஞ்சை - றசாத்திரங்களு 

ள் ஒன்று, அலது உண்மை 
அராயந்துரைப்பது, 

மு 
(2தீதகம் - தனிறில்ச்செய்யுள். 

மே 

மெல்லம்புலம்பன் - கடற்கரை யி 

ல் வசிப்போன், 

வ 

வஞ்சி - சருவூர். 
வஞ் னம் - சபதம், 

வண்ணம் - சந்தம். 

சட. இருத்தெத்பெரும் 

| 

  

ர்க ப 

| வரகவி - - வரம் ் பெற்றுப் பாடும் 

வருடைமான் - மலையாடு, 

வருணனை - அலங்காரம். 
வள்ளல் - கொடையாளி. 
வனம் - வன்னம். 

பா 

வாசஸ்சானம் - வுசிக்குமிடம், 
வாதபுரேசர் - தருவா தவூரர். 

வி 
விசிட்டம் - மேன்மை. 
விசிட்டாத்துவிதம்- பரமான்மா 

வுஞ் சீவான்மாவும் வேறு வே 
முயினும் உடம்பில் உயிர்போ 
லச: சீவாத்துமாவுள்ளே பர 
மாத்துமா இருந்து இயக்கு,த 

லாற் பரமாத்துமாவுக்குஞ் சி 
வாத்துமா வுக்கும் ஒற்றுமை 

கூறும் மதம், | 

விசுவம் - பூமி, 
வித்துவான் - அறிஞன். 
விருது - வெற் றிச்சின்னம். 
விரையாக்கலி - “ அணை, 

வே 
வேதியர் - வேதம் ஓதுதற்கும்.. 

ஒதுவித்தற்கும் உரியர், 

ட வை. 
வைதிகம் - வேதசம்பந்தமுள்ள 

நெறி,



விஷப் புத்தகங்கள். 

      
  

    

ரூ. By 22) 

tice 

யாப்பரு smear fsosc வினைப்பகுபதவிளக்க ம். 

பு.த்துரை. இது விட 
யங்களையும் உதாரண 
ங்களையுக் தனித் நனி 
பிரித்துச் சேர்த்து வி 

or a கட்டளைக் 
ட் கட்டளைக் 

கலிதீ தீதுறை, jn pa 
ண்ணம் என்பவைகளி 

  

ன் இலக்கணங்களும், 

  

இதுரன்னூ வி ள்ள 

(6 ந டவாமடி & என் 

DIC த்தி, DOO ற 

நிசுரித் துப் பல வினை 
ப் பகுபத ங்க art யும் வி 

னய டி யாகப் பி றந்த 

பல பெயர்ப்ப Us [8 
% ் 3 

களையும் பருஇ, வி (க் தி 

காட்டி முடித்துச்செ 

விருத்தபேசுங்களும், GVO GI. ... tae ee Om 

FG ௨ தாசணங்க இதோபதேசம் இது 

ளும் விசேடமாகர் பஞ்ச தந்திர, த்தி லும், 
சேர்க்கப்பட்ளெது, a-— 0 மகாபாரதம் முதலிய 

இலக் யேச்சொலலகரா ந்தி நூல்களிலு மிரர். 

தி. இது சிந் தூமணி, து எகெகப்பட்ட ந்தி 

கலப்பதிகாரம் முதலி வாக்கியங்களையும், வி 
பவைசுஸ்லும், பாரத நோத கதைகளை uf (ழி 

ம், இர ரமாயணம், கற் டையது. eee Om =F 

தபுராணம முதலிய 5 நீதிநெறிவிளக்கப் புச.து 

வைகளிலும் வருகின் சை. இ.து பலவிததிரு 

ந அருஞ்சொற்களா தீதங்களையும், முத 

இய இலக்கியச்சொற் னூலுரைகளோரி, யை 

கள் பலவற்றிற்குப் யும் பொருத்தங்களை 

பொருள்விளக்குவது, க-- 0 யும் வேறி நாற்பிரமா 

அகப்பொருள் விளக்கப் ணங்களையுமுடைய து O—> oe 

ysger. Og பல | இலக்கணசர்திரிகை, -- 

சூத்திரங்களுக்குப் 4 இது ஈன்னூல் முத 

- ததுரை கூறியும், வ! லிய இலக்கணங்களி 

_யங்களையும், உதார ் லேமையாது பார. 
: ணங்களையும் ஒருங்கு த்ம், இராமாயணம் 

-கூட்டிவிளக்கியும் பல முகிலியவற்றிலே வந். 
வாறு பு.துக்கெ.து. குருடு | gl வழங்கும் அரிய  



ர DY. விலைப்புத்தகங்கள். 
  

தங்களுக்கும், அரிய ் 
னவாய பல தமிழ்ப் 
பதங்களுக்கும்விதிகா 
ட்டி விளக்குவது, 

சம்சு தூ தக்காரிகை.இறு 
சூபேரன் சாபத்திற் 

ட் பாரகதுருக்த இயக்க 
ஜனொருவன் தன் மனை 
விக்கு மேகத்தைச் 
தூதுவிட்டகாகப் பல 
விதவருணனை யமைத் 

த வடமொழியிற் கா 
ளிதாச மஹாகவி செ. 

யத மேகதூதத்தின் 

பொருள்சளைத் தமி 
மிற் பெயர்த்துக் கட் 

டளைக்கலித்துறையிற் 
செய்தது. 

ரூடாமணிகிகண்டு முத 
லாவது. இஃது ௮௬ 
கன் இவன் முதலிய 
தேவர்களின் நாமங்க 
ளாகிய ௮ஈகன, எண் 
குணன, சங்கரனமுத 
லிய பதங்களுக்கெல் 
லாம்வட நூல்களிலுச் 
தமிழ் நூல்களிலுர் தே 

19. எழுதப்பட்ட ஒன் 

றும் பலவுமாகிய பொ 
ருள்களையுஞ் சிலவற் 

நின் சதைகன்வு மூ 
டையது., tee 

B- HED 

oe O-—— 2 | 

  

சூடாமணிசகெண்டு இர. 
ண்டாலஅ. இதுவும் 
(sora gure er 

| pa சொற் 
பாரருறாடையது. . 0-4 (இ 

திருவாதலுரர்புராண me 

| வரை, ,.. ,.. ee GO 
திருவாதஷூசர்புராண ] 

பலம் உட சட டட ந 

ஆக்திரூடிவெண்பா கதை 
களோ... உச 1.0 ௮. இர 

| ஈகுலமலைக்கு நதவஞ்சொ 
டகம். த் ௨04 (ந 

சல்சைச்லேடைலெ. 
ண்பா அ௮ரும்பதவுரை. 0-- ௨ 

மறைசையந்தாதி அரும் 
பதவுரை. coe இ 

| சாணக்கியரீதிவெண்பா. 0-- ௨ 

வெத்தொத்திரக்கலித்தி 
| .ரட்டு. wae ae . O— 2. 

சதாசாரக்கவித்திரட்ட, 0--- ௨ 

முத்தகபஞ்சகிஞ்சதி... 0-௨. 
| அசாரக்கோவை.... .., 0-௨ 

| பழமொிவிளக்கம். 0-௨ 

| பாப்பருக்சலப் பொழி ன் 
| Lyon. sane OB 
| உரிச்சொனிசண்டு, ...O0— a 

. ஏகவிருத்தபாசதாதி, 0 ஐ. 

| ஈழமண்டலத்தேவாரம், 0-- க 
| சூ . | 

| சிவஞானபோதபாடியம், ௪. 0 

இக்ஙனம், 

௮. குமாசசுவாமிப்பின்ளை, 

"யாழ்ப்பாணம்,




