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மதுரை 

விவேகாநந்தா அச்சுக்கூடத்தீலும் 

எக்ஸெல்ஸியர் பவர் அச்சுக்கூடத்தீலும் 

அச்சிடுவிக்கப்பெற் றது.



ம்தத்ற் பதிப்பு ர் மார்ச்சு, 1944. 

பதிப்புரிமை ஆசிரியருக்கே, 

. டைட்டில் வகையா, (8.பக்கம்) 
கமர்ஷியல் பிரின்டிங் அள்! பப்ளிசறில் ஹவுஸ், ஜி.டி, சென்?



யாழ்ப்பாணத் இருநெல்வேலிப் பரமேசுவரக் கல்லூரித் 
தலைமைப் பேராசிரியரும், (11௦0௨) இலங்கை அரசாங்க சபை 

அங்கத்தவருமாய உயர்திருவாளர்: . 

“௯, நடேசபிீள்ளை, 8.&,௨.॥,ஈ.௩. 85, 14. 5.0, 
அவர்கள் உவந்தளித்த 

மதிப்புரை 
  

இக்தூல் “பு.துவஅ எெக்கும்!” ஓர் அரிய ஆசாய்ச்ச தாலாகும். 
முத்தமிழ்க் கருஷலமாகிய சிலப்பதிகார.த் துக்கு உசைகண்ட அடி. 

யார்க்கு ஈல்லாசஅ சரித்திர சம்பத்தமாக, இதுகாறும் சமிழுலகம் 

அறியாத சில முக்கிய செய்திகளை இர்,நால் தக்க ஆதாரல்காட்டி. 

விளக்குனெறஅ. கொக்கு மண்டலத்திற் பிறந்த அடியார்க்கு 

கல்லார் ஈழ மண்டலத்தில் ௮மைச்சுரிமை பூண்டு வாழ்க்தாசென் 

௮ம்,அவ்வானு வாழ்க்த காலத்தித்ருன் லெப்பதிகார உரை அவசால் 
இயற்றப்பெற்றதென்றும் யாழ்ப்பாணத்இற் இடைத்த ல சான்று. 
களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இவ்வாசாய்ச்சி நூலாசிரியர் இரு. 
போ. செகந்காதன் அவர்கள் நீரூமித்.அள்ளார்கள், இவர்களது மதி 
அட்பத்தையும், ஆசாய்ச்சத் இறனையும் யான் மிகவும் பாசாட்டுன் 
தேன். இவர்கள் இயத்திய இக்.ால் தமிழாசாய்ச்சத்' அறையில்” 
ஈபெட்டுள்ள அ.திஞர்களாற் பாராட்டப்படுதற்குரிய தாகும், இக் 
சாலிற் காட்டிய முடிபுகளைக் தமிழறிஞர்கள் மேலும் தொடர்ச்து 
ஆசசய்கல் அவசியமாகும். 

கடல் சூழிலங்கைக் கயவாகு!” மன்னனைப் பற்றிச் சிலப்பதி 
காரம் கூறிய சுறிப்பினைக்கொண்டு, ஈழ சாட்டிற் பேசறிஞசாக 
விளஸ்சய கெளசவ, பொன் குமாசசுவாமியவர்கள் அக்காப்பியத்இன் 
காலத்தை, ஈழகாட்டுச் சரித்திர நாலாலய மஹ வமிசத்தின் தலை 
கொண்டு வசையறுத்துத் தமிழாசாய்ச்சித் அறையில் ஒர் எல்லைக் 
கல்லை. காட்டினார்கள், அடியார்க்கு 'ஈல்லார் வசலாற்முசாய்ச்'" 
என்ற இப்பு௮.ூலிற் காட்டப்படும் முடிபுகள் ஏற்றுக் கொள்ளப் 
படும் கால)த்இல், தமிழ்ச். சரித: அசாய்ச்யொளர்களுக்கு இக்.நால் 
ஒரு பெருக்துனையாக விளங்கும் என்பதில் ஐயமில்லை, பண்டைக்
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தமிழர் சாகரீகத்தைப்பத்றி உணர்த்துவதில் ஒப்பற்ற வெப்பதிகாச 
வுசை ஈழ தாஷ்ஷல் இயத்றப்பட்டதென்பது, ஈழ காட்டுத் தமிழர்க 
os per விளைலிப்பதாகும். ஈழ: சாட்டுக்கும், ஏனைய தமி 

று ப ப$ களுக்கு ம் உள்ள இன்றியமையாத சரித்திரச் தொடர் 
மம இல்வாருய்ச்சி அர்விகில் காட்டூன் ௮. 

    ௯. நடேசபிள்ளை. 

கலைமைம் பேராசிரியர் 
வி. வீரசிங்கம் ற. 4, 7.2. அவர்கள் 

இத்தாற் கட்டுரைகள் சிலவற்றைக் கையெழுத்துப் படிகளில், 
பார்வை இட்டபொழுது உவந்தனித்த 

புறவு மதிப்புரை. 
Mr. P. Jaganathan’s method of approach in un- 

ravelling the doubtful statements offering a fruitful 
field for all sorts of controversial opinions deserves 
high commendation and encouragement. 
ce | V. Veerasingam. 
12—12—4]. Principal. 

இன் தமிழ்மொழி பெயர்ப்பு. 
“ ஐயப்பாட்டை உடைய முடிபுகளே எல்லா வசையான மாறு 

பட்ட அமிப்பிசாயங்களையும் வளர்க்குன்ற ஒரு பண்பட்ட நில மாக இருக்கின்றன. அவ்லையப்பாட்டை உடைய முடிபுகளிலுள்ள சிக்கல்களைத் தர்ப்பதற்குக் இரு, பொ, செகச்சாதன் எடுத்துக் கொண்ட முறையானது மிகவும் போத்றுதற்கும் ஊக்கப்படுத்து 
தற்கும் உரியதாக இருக்கின்ற த. 

மானிப்பாய், 
12-12-41, 

இந்அக் கல்லூரி, 
| (ம) வி. வீரசிங்கம்,



முகவுரை 

ீடியார்க்கு நல்லார் வரலாறு ஒருவாறு: இப்பொழுது வெளி 

யாகின்றது. முன்னர் இவ்வரலாறு பற்றிய கட்டுரைகள் சில 

இந்த சாதனம் என்னும் பத்திரிகையில் வெளி வந்தவைகளாகும். 

ஆயினும் பின்னரும் இவர் தம் வரலாற்றைப்பற்றி அறிமவும் 

ஆசாயவும்பட வேண்டிய பல உண்மைகள் ஈமக்குப் புலனாக 

வருவனவாயின, இத்தகைய ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளை இயைபும் 

தொடர்பும் இடையீபெட இவ்வாது மேஜும் பத்திரிகையில் வெளி 

யிடுதல் தக்கதாகத் தோன்றவில்லை, ஆகையால் அவற்றை நூல் 

வடிவாக வெளியிடுதல் வேண்டியதாயிற்று. 

இக்கால வரலாற்று ஆராச்சி நால்களில் சில தமக்கு 

வேண்டிய நல்லியல்புகளாய காலம், இடம், வரையறவு என்பன 

வற்றைக் கொண்டதாப்த் தக்க முறை கொண்டு தக்கவாறு 

விளக்கி எழுதப்பெருமையால் அவை தம்மை வாசிப்போரின் 

மனம் நியாய அடைவு பெறுமாறில்லை. அன்றியும் அவ்வ 

லாந்தில் சொல்லப்படுபவை வாசகர்க்கு உள்ளபடியாக நிகழ்ந்த 

நிகழ்ச்சியாம் என்னும் உணர்ச்சியைத் தோத்துவிப்பனவாய் 
இராமல் ஏதோ நூலாசிரியரின் கருத்தோ கற்பனையோதான் 
என்று அவர்கள் எண்ணத் தக்கவிதமாயும் இருக்கின்றன. இவ் 

வாற்றால் ஆராய்ச்சி நூல்களின் அருமையும் பெருமையும் வேண்: 

டிய அளவுஈன்குமதிக்கப்படவில்லை. இவை நிற்க, இவ்வடியார்க்கு 
நல்லார் வரலாத்தினைப் பத்றியாம் ஆராய்ந்து செல்லும் வழியில், 
இவ்வரலாத்றில் ஒரு புடை தொடர்பு பட்டுவரும் பண்டை 

இலங்கைச் சங்கை ஈகரைப்பத்றியும் ஆராய்ந்தறிதல் இன்றி 

யமையாததாயிற்று, சிங்கை ஈகரைப்பற்றிச் சிறந்தவாராய்ச்சிக் 

காரழாற் சிறந்த முறை கொண்டெழுதப்பட்ட நூல்கள் சில இருப் 

மீனும் அவற்றால் மூன்னர் ,ஆராய்ச்சிப்பட்டு முடிந்த முடிபுகள் 
உண்மையித்றிறம்மியவைகளாகவே நமக்குத் தோன்றுன்றன. 
அவை பின்னர்க் காட்டப்படும். 

இந்தூலின் கண் அடியார்க்கு கல்லார் வரலாறு usp 

இயன்றவாறு இயன் ஐ முறைகொண்டு ஈன்கு விளக்கப்படுகின் 

றத. ஆராய்ச்சிக்காரர் இதுகாறும் சிவரிலேயோ, சித்திரத்தி 

லேயோ, பழம்பாடலிலேயோ, சிலையிலேயோ, நூழ் குறிப்புகளி
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லேயோ அதிந்தவற்றை ஆதாரமாகக் கொண்டே பெரும்பாலும் 
தங்கருத்தை முடிபு செய்து வந்தனர். இந்தாலில் அது ஒரு 

வழியாகவும் இன்னொரு வழியில் களிறு கொண்டு களிறுயாத் 
தாற்போல, ஐயமற அறியப்பட்ட உண்மைகளை அறிந்து 

கொண்டு அவை துணையாக ஏனையதியப்படாத உண்மை 
கள் கணக்டுகளால் வீளக்கம் செய்தும் காணப்படுகின்றன. 

எனவே இந்நூலில் ஒவ்வொரு உண்மைகளும் இருகோக்கல் 
அதியப்படுசன்றன என்க. இவ்வாறு காண்பதால் உண்மை 
களைக் கண்டு கொள்ளலாம் என்பதும் கண்ட உண்மைகளும் 

சரியாகவே இருக்குமென்பதும் ஈமது எண்ணம், 

புதிய கருத்தும் முடிபும் உடைமையாலும் .ஐராய்ச்சிக் 

காரரேயன்றி எல்லாரும் வீளக்கம் கருகாது விளங்க வேண்டு 
;தலானும் ஒமே முடிபுகளை வெவ்வேறு வழிகளாலும் முகங்: 

களாலும் பின்பற்றிச் சொல்லப்பட்ட இடங்களும் உண்டு. 
அன்றியும் நன்கு விரித்து எழுதப்பட்ட இடங்களும் உண்டு. 
இத்தகைய வரலாற்து ஆராய்ச்சியை எழுதுவோர். படும் அல்ல. 
இம் அலைச்சலும் அரும்பாடும் சொல்லும் தரத்ததல்ல, ௮டி. 

யார்க்கு நல்லார் வரலாறு பற்றிய உண்மைகள அறிவதும், 
அவற்றைப் பிற .ராய்ச்சிச் இக்கவில் இருந்து வீடுவித்து எடுத்து 
விளக்குவதும், இக்காலத்தில் அவற்றை அச்சிட்டு வெளியிடுவதும் 
கடினமான காரியங்களே, இவத்றால் யாம் பெற்ற வரலாறுகளும் 
சோதனைகளும் பல. 

இன்னும் அமைதியோடும் ஆராய்வோடும் நோக்னால். 
வெவ்வேறு வழிகளாலோ முறைகளாலோ அறிந்தும் சொல்ல 

ட னம். ஆகினும் முடிபுகள் இம்முடிபுகளே. அச்சிடுதல் வசதி 
கோக் இக்தாலை இருபகுதிகளாகப் மிரித்துக் கொள்ள நேர்ச்தது. 

* அவை இரண்டும் ஒரே தொடர்பாக அமைந்த ஒரு தாலே, 

இனி, இவ்வரலாறு நூலாகும் வழியில் உதவி செய்த உப 
காரிகளும் பெரியாரும் பலர். டாக்டர் உயர் இருவாளர், 5, சுப்பிர 
மணியம் ], 2, அவர்கள் இந்நாலிற்கு ஒருவகையில் உபகாரி 
யாவர், உயர் திருவாளர் ௬. ஈடேசபிள்ளை ற, 4, 1.1. 1,850. 
அவர்கள் ஒருவகையிலும் திருவாளர் 7.7. செல்லையா 31, 47, உ. 
அவர்கள் இன்னொரு வசையிலும் சிறந்த உதவிகளைப் புரிக்தவர்க 
ளாவர், வட்டுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் திருவாளர் 
வே, காகலிய்கம் அவர்கள் காட்டிய அன்பு சாலவும் இறந்தது,



iff 

ஆசிரியர் திரு. ௧. சின்னையா அவர்களும் கொழும்மிலே சல. 
உதவிகளைச் செய்த இரு, 11, துரைசிங்கம் அவர்களும் cow 
அன்புக்குரியவர்களே, இனி இந்தாலின் மூற்மிற் பகுதிகளை 
முறையே அச்ட்டுத் தக்த அச்சகங்களின் சொந்தக்காரரான தரு. 
வாளர் 18, பழனியப்பன் அவர்கள் ; திருவாளர் இ, மா. கோபால 
கிருஷ்ணக்கோனார் அவர்களும் ஈமது நஈன்றிக்குரியவர்களே. 
இக்கட்டுரைகளை யாம் எழுதிவரும் சாலத்தல் ஈட்பாம் பெரும் 
இழமையமினாலே அவற்றுள் இரண்டொன்றைப் பார்வை இட 

கேர்க்த பொழுது அதிக உவசையோடு 4: அடியார்க்கு கல்லார் 
வரலாத்து ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையின் சல பகுதிகளைப் பார்த் 
தேன். கான் பார்த்த பகுதிகள் .ந௫ிரியர் எடுத்துக்கொண்ட 
பொருளை வலியுறுத்துச் செல்வனவாமிருக்ன்றன.. இக் 
கட்டுரை முழுதும் வெளிவரின் யாவரும் அடியார்க்கு ரின் 
வரலாறு முழுவதையும் திட்பமாக அறியக்கூடியராவார் என் 
பது எனது துணிபு. ஆரியர் இதை எழுதுமிடத்து இயைபு 
மோக்கி, சிங்கை ஈகர்யாண்டிருந்தது அக்காலக் கல்வி நிலை எத் 
தன்மைத்து என்பனவற்றைத் தக்க ஆராய்ச்சியுடன் அதுதியிட் 
டுக்கடறத் துணிந்து முன்னுள்ள ஆராய்ச்சியாசிரியர் கொள்கை: 
௧௨௭ எடுத்து மறுத்துத் தங்கொள்கைகளை நிலை கிறுத்திய முறை. 
போற்றத்தக்கது." என இதன் கட்டுரைக் காலத்தில் இதத் 
கொரு அணிந்துரைதந்த பண்டிதர் திருவாளர், ௬. இராம 
சுவாமி அவர்களும் இவ்வாறு இன்னொரு வகையில் உதவி 
புரிந்த திருவாளர் வி, வீரசிங்கம் ற, &, 7, 2, அவர்களும் ஈமது 
அன்புக்குரியவர்களே. 

   

இதன் கண்ணுள்ள அச்சுப் மிழைகளைத் இருத்தி வாத்துக் 
கொள்க. அவற்றை யாம் அடுத்த பதிப்பில் திருத்திக்கொள்வோம். 
அமைச்சமே உரையாசிரியர் என்பதற்கு விளக்கங்கள் பல கூறப் 
பட்டிருக்ன்றன. அவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வோர் வகையில் 
அமைந்தவை, அவ்வுண்மையை அதிதற்கு அவற்றுள் பலவே 
போதுமானவை, ..ஆமினும் அவ்வையங்கள் நீம்குதற்கு அவை. 
அனைத்தும் கன்கு அறிய வேண்டியவைகளே, இக்தூலில் கன்கு 
ப.மில்வார் இக்நாலாராய்ச்சியால் புதிதாய் அறியப்பட்ட உண்மை 
கள் அனைத்தையும் தாமே ஈன்கு அறிந்து கொள்வார்கள். 

சரசுவதி உயர்.நிலப்பள்ளி இங்கனம் 
வேலை, i பொ. செ. 
17--3—44



பொருளடக்கம் 

அடியார்க்கு தல்லாச் வரலாற்று ஆராய்ச்சி 

  
அமைச்சரே உரையாகிரியர், 

முதலாவது பகுதி 
பக்கம் 
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1. கொங்கு மண்டல சதகம். டட. 1 
9. மண்டல சதகங்களும் அவை பாடுதன்மரபும். ட 9 
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பாடப் பெறவில்லை, ave 68 11. அடியார்க்கு நல்லார் மிற்காலத்தில் நிரம்பையில் 
8 வாழனில்லை, am ரம 12. அடியார்க்கு நல்லார் மீற்காலத்தில் 
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18. உசைச் சிறப்புப்பாமிரத்திலும் சங்கை ஈகர் 
வரலாற்றிலும் உள்ள ஒரே உண்மைகள் we 1 19, 
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a 
முருகன் துணை 

அடியார்க்கு நல்லார் 

வரலாற்றா ஆராய்ச்சி 

செக்தமீழ் மொழியின்கண் அமைக்அள்ள ஐம்பெரும் காப்பி 
யங்களுள் ஒன்றாகச் இறந்துளிளங்கும் கலெப்பதிகாசம் என்னும் 
அரியதொரு காப்பியத்தித்கு, உமை வரைந்து விருந்துசெய்த முத் 

தமிழ் வித்தகசாய், றந்த உசையாசிரியருள் ஒருவசாய் எிளங்கும் 
ஆரியர் அடியார்க்கு நல்லார் வசலாறு, சரித்சச மறைவு என்னும் 

சடப்பெருங் கடற்சுழியில் தட்டுப்பட்டுத் தமிழகத்தில் இருந்தும் 
மறைந்துவிட்டது. அடியார்க்கு நல்லார் வரலாற்றை ஆராயப் 

புகுந்த டாக்டர் ௨. வே, சாமிநாத ஐயர் அவர்களும் இவருடைய 

வருணம், காலம், சமயம் யாதும் புலப்படவில்லை” என்று கூறி 

இட்டார்கள். ஆயினும் அம்மறைவகளை ஒருவா புறங்கண்டு 
எமது சிறிய அறிவு அசாய்ச்சி எல்லைக்குள் வைத்து ௮வ்வலாத்.று 
உண்மைகளைத் தெளிவாக நிச்சயித்த) வெளியாக்க முடியுமென்று 
யாம் எண்னுடின்றேம். அவற்றை மேலே சென்றறிவாம், 

1. கொங்குமண்டல சதகம் 

சிலப்பதிகாசத்துக்குசை செய்த இல்லாசிரியர் அடியார்க்கு 
கல்லார் வசலா.ற்றைப்பத்றிக் கூறுவதாக ஐயமின்றி இப்பொழுது 
எல்லாசானலுல் கொள்ளப்படுபவத்றுள் இக்கொங்குமண்டல சதகம் 

என்பது இறந்த ஒன்ருாகும், இக்கொங்குமண்டல சதகப் பாட்டில்



2 அடியார்க்கு நல்லார் வரலாற்று ஆராய்ச்சி 

இருந்தே முதலில் இவர்தம் வரலாற்றை ஆசாய்க்து செல்லின், 
எல்லோர்க்கும் ஏற்புடையதும் ஒன்றாகும், இக் கொல்குமண்டல 
சதகம் என்பது, இந்தியாவில் உள்ள நமது :தமிழ்த் தாயகமான 
நிலப்பகுதிகளில் பண்டை நாட்களில் அரசாண்ட தமிழ் மூவேந்த 
ருள் ஒரு பகுதியினரான Cerra ஆளப்பட்ட கொங்குமண்டல 
வசலாத்றை ௮ நிதற்குக் கருவியாய் உள்ளது, அதாவது 
தொண்டைமண்டல சதகம், சோழமண்டல சதகம், பாண்டி மண் 
டல சதகங்களைப்போல நூறு கட்டளைக்கலித்துறைச் செய்யுட் 
களால் கொல்குமண்டலச் இறப்பை உணர்த்துவது, இம்மண்ட 
வத்து விஜயமங்கலம் என்னும் ஊரில் இருந்த சைன வித்துவான் 
ஒருவசாத் பாடப்பட்ட. இச்சதசகத்திலே அகத்தியர், கம்பர், 
கொங்கணச்சித்தர், இடைஞானி, பவணக்திமுனிவர், வெப்பிரகாசர், 
வேதாந்த தேசிகர், இளக்கோடிவடிகள், காழிப்புலவன், அடியார்க்கு 
ஈல்லார், பொய்யாமொழிப்புலவர், கொக்குவேளிர் முதலிய புலவர் 
களும்; குமணன், ஓரி, ௮இகமான், வையாவிக் கோப்பெரும்பேகன் 
முதலிய வள்ளல்களும் பாடப்பட்டிருக்கன் றனர், Ya Duo Os, 
* இம்மண்டலத்துப் பண்டைக்கால நிலப்பசப்பு, தெய்விக விளக் 
கம், சித்தர், சமயாசாரியர், முடியுடை மூவேக்தர், குறுநில மன்னர் 

- மத்றும் மாக்தர்களின் நீதி, விரம், கொடை, பிற Bertoni, பெண்பாலார், கல்வி, கத்பு.சட்பு என்றின்னவும் பிறவு 
மான விடயங்களைக் கூறுன் ஐது. “இக் கொங்கு நாட்டில் சைனரில் பல கலிகள் தோன்றி இருக்கன் றனர், அவர்களில் முற்காலத்தில் கொல்குவேண்மாக்கதை எழுதிய கொக்குவேளிரும், மிற்காலத்தல் 
கொங்குமண்டல சதகம் எழுதிய கார்மேகக்கவிஞரும் மேலோர்!” 4 
இதுவரை அடியார்க்கு ஈல்லாரைப்பத்றிப் பர டிய கொக்கு 
மண்டல  சதகத்தையும் ஆஅச்சதகத்தாற் பாடப்படுத.ற்டெனாய் 
இருந்த கொங்கு மண்டலத்தையும் பற்றிப் பொதுவாகக் கூறினாம். 
இனி மேலே செல்வாம், 

  

ர் கொங்குராட் ௪, சு. பக், 1-4,
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அடியார்க்கு நல்லாரைப்பாடிய கோங்குமண்டல சதகச் செய்யுள். 

இச்சதகத்தில் இவரைப் பாடிய பாட்டாவ.து:- 

குருவைய ஊர்ந்த விளங் கோவடிகளஞுட்கொண்டு சொன்ன 
தருவை நிகரும் சிலப்பதிகாரத் தனித் தமில் 
கருமையுரை செய் யடியார்க்கு நல்லார் அவதரித்து 
வருமைப் பொழில் நிரம்பைப்பதியுங் கொங்குமண்டலமே'” 

[சொ. ம. ௪. பா. 95] 

  

என்பது. இச்சதக£்.துக்கேயன் றி இம்மண்டல ச,ககப்பாக்கள் எல். 
லாவத்ுக்கும் அவற்றோடு கருத்தையும், வரலாத்றுக் குறிப்பும், 

மேற்கோளும் காட்டப்பட்டிருக்னெறன, அ௮வற்றள் மேலே 
அடியார்க்கு ஈல்லாசைப்பத்றிப் பர்டிய அப்பாட்டின்ஜே அதன் 
கருத்துரையாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாவ ௮:- 

*சம்குரு நிலையை கன்குணர்ந்து துறக்த இளங்கோவடிகள் 
சாத்தனாசாத் கேள்வியுத்ற கதையைக் கருத்திற்கொண்டு, விரும்பிக் 
கேட்டவத்தைத் தரும் தருவைப் போல எல்லாப்பொருளையும் 
தன் வள் அடக்கயுள்ள லெப்பதிகாசம் என்னும் ஒப்பத்ற முத்கமிழ் 
சாறுக்கு, அருமையான உரைகண்டருளிய அடியார்க்கு சல்லார் 
அவதரித்துவக்த ரிரம்பை என்னும் சகரமும் கொக்குமண்டலம் 

5 என்பதாம்.” என்பது. 

இக்கருத்துசையின் ேடள்ள வசலாத்றுக் குறிப்பாவது:- -* 

இவர் கொங்குமண்டலத்தள்ள நிரம்பை என்னும் ககரில் 
உதித்தவர் என்னும், போப்பண்ணகாங்கேயன் என்னும் கொடை 
யாளியின் அ.தரிப்பில் வாழ்ந்தவர் என்னும், லெப்பதிகாச உரைச் 
இறப்புப் பாயிசச் செய்யுட்களால் விளக்குனெறத. கிசம்பை 
என்பது குறும்புகாட்டூர்த் தொகைச் செய்யுளில் காணப்படுவஅ. 
அவ்வூர் விஜயமங்கலதஅக் சணித்காக இருத்தல்வேண்டும் என்பத?" 
இச் சதகப்பாட்டுக்கு இச்ச சகத்தைப்பாடிய இவ்வாடிரியசால் எடுத் 
அச் காட்டப்பட்ட மேற்கோள் பாட்டுக்களாவன,



4 HOMIES chant arorpo grawsA 

1. 964 தமீழொரு மூன்று முலின்புற வகுத்துச் 
சேரன் தெரித்த சிலப்பதி காரத்திம் சேர்த்த பொருள் 
ஆருத் நெரிய விரிந்துரைத் தானடி யார்க்கு நல்லான் 
காருத் தரவு மளையான் நிரம்பையர் காவலனே, 

2. காற்றைப் பிடித்துக் கடத்தி லடைத்துக் கடிய பெருங் 
காழ்றைக் குரம்பை செய் வார்செய்கை போலுமக் 

ர்காலமெனுங் 
கூற்றைத் தவிர்த்தநுன் பொப்பண்ண காங்கெயர் 

ரகோனனித்த 
சோற்றுப் பெருக்கல்ல வோதமீழ் மூன்றுரை சொல் 

வித்ததே'" என்பது. 
இங்கே காட்டப்பட்ட இவை இரண்டும் லெப்பதிகார உரைச்றப் 
பூப் பாயிரப்பாக்கள், [சிலப்பதிகாச,த்இிலே சாமிகாதையர் அவர்கள் 
போஜுமக்காலம் என்பதைப் போலு மற்காலம்: எனவும், *சோத்றுப் 
பெருக்கல்லலோ என்பதைச் சோ.த்2ச் செருக்கல்லவோ"' எனவும் 
பதித்து இருக்கின்றார்கள். அவையே பொருத்தமானவை என 
எமக்குத் தோத்றுகன்றன. அள்வாறே அவ்வுசைப் பிசஇிகளில் 
அவை வெளிவக்தனபோலும், இப்பாயிசப்பாக்கவில் வரும் அல் 
வீடல்களை இவ்வாறு இருத்திய வடிவமாகவே வைத்து இவ்வாசாய்ச் 
சியில் மேற்கொள்ளூனெறோம்.] இச்ச,ககப் பாட்டில் கூறப்பட்ட 
அடியார்க்கு சல்லார் தம் வசலாத்றுக் குதிப்பான௮, அப்பாட்டைத் 
தொடர்க்துவர்த சதகச் கருத்துரை, மேற்கோள், அவத்தை விளக்? 
எழுதப்பட்ட வசலாழ்றக் குறிப்பு என்பனவழ்றள்ளாம் செறிக் 
திருத்தலின் அவை தம்மையும் சந்தித்தே அப்பால் செல்லவேண் 
Guar PO. அன்றியும் பின்னர் அவ்வவத்றுல் கூறப்பட்ட 
உண்மைகளை வசைவாய் அறிந்த அறிவு, இவ்வாசாய்ச்சியை விளங்கு 
தத்கு் தேவைப்படுின்றது. எனவே அவத்தை முன்னர் அறிந்து செல்லாம். 

இக்ான்முக வுசையில் பதிப்பாசிரியர் சதகக் கருத்துசையை யும் வசலா.தறக் குறிப்புக்களையும் சாமே எழுதிய தாகக் குறிப்பிட லால், இம்மேற்கோள்பாட்டுக்கள். இண்டும் ௪௧௧ ரியசான சரர்மேகச் கவிஞர் என்பலமால், அவர் காம் பாடிய சதக மூலப்பாட்
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டுக்களின் உண்மையை விளக்குவதற்கண் அவற்றுக் காதாரமாக 
அம்மூலப் பாட்டுக்களோடு முன் னே எடுத்துக்காட்டப்பட்ட 
வைகள்தான் என்பதை ஈன்கு அ.நிந்துகொள்ளவேண்டும், அத் 
pan சதக ஆரியர் சதகப் பாட்டுச்கள் மட்டுமே பாடித் தம் 
பாலை அமைத்தார். பிறவாறாக ஆசாய்ச்து பஇிப்பாசிரியசாலேயே 
அம்மேறத்கோள் பாட்டுக்கள் இரண்டும் [அன்.றி இச்சசகப் பாக் 
களுக்கு ௮,காசமாக எடுத்.தக்காட்டப்பட்ட மேந்கோள்பாட்டுக்கள் 
அனைத்தும்] சேர்க்கப்பட்டதென்னலாகாதோ எனின் ஆகாது. 

தொண்டைமண்டல சதகம் முதலிய பழம் சதக நூல்களிலே 

அச்சதகப் பாக்களேயன்றி அவற்றுக் காதாசமாகத்தான் கண்டு 
பாட எடுத் அக்கொண்ட அவ்வல் மேற்கோள் பகுதிகளை அவ்வாகிரி 
பன்மாரே சேர்த்து இருக்ன்றனர் என்பனத அவ்வச் சதக நால் 
களிலே காண்க. அன்றியும் ௮ச்சதக ஆஅசிமியன்மாசே அவ்வாறு. 

சங்கூற்றக்கேற்ற மேற்கோள்களைத் தாமே காட்டவேண்டுதல் 
முறையாகலானும் அவர்களே அம்மேற் கோள்பாக்களைக் காட்டினார் 
என்பதும் நிச்சயமே. 

அன்றியும் இக்கொங்குமண்டல ச,தகத்திலே ௮வை அடக்கச் 
செய்யுளுக்கும் மேற்கோள், காப்புச் செய்யுளுக்கும் மேற்கோள், 
ஆக்கயோன் என்பதற்கும் மேற்கோளாக அம்மேற்கோள்பாக்கள் 
சேர்ச்கப்பட்டிருத்தலின் ௮வை அனைத்தும் அர்.நாலாசிரியசாலே 
சான் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டனவாம் என்னும் கன்கு தோன்றன் 
(நன. ூலாசிரியசாய கார்மேகக் சலிஞர் செய்.த சதகப் பாக்களையும்? 
அவத்றுக் காகாரமாக அவரால் காட்டப்பட்ட மேத்கோள் பாட்டுக் 
களையும் கண்டு, ௮ச்சககத்துக்குக் கருத் துறையையும் செய்௫, ௮ம். 
மேற்கோள் பாக்களையும் ௮ம்மேத்கோள் பாக்சளால் குறிப்பிடப் 
படும் வரலாறுகளையும் இரட்டி இப்பஇப்பாடிரியசால் இக்.தால் பக் 
கப்பட்டனவென்று, தான் ஈமக்கும் தோன்றன்றன, ஆயின் இஇல் 
சரித்தே முக்யம் ஒன்றுமில்லை. இஇல் எவர்காட்டினாலுமென் 
இம்மேத்கோள் பாக்களில் ப்படும் உண்மைகளை மியதமாக பப் 
பாசிரியரினும் பற்பல நூதீறாண்டுகளுக்குமுத்பட வாழ்ந்தவசான 
இர்.நூல் ிரியரான கார்மேகக் கவிஞர் அ.றிந்திருக்கார் என்பதத்
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காகவே கூறினாம். அன்றியும் இக்.நாலாசிரியர், இம்மேத்கோள் பாக் 

களில் கூதப்பட்ட உண்மைகளையேயன்தி இன்னும் அதிகமாக அல் 

வுண்மைகளை இம்மேற்கோள் பாக்களாலேயன்றிப் பிற வழிகளா 

ஓம் அறிர்திருக்தார் என்பதற் கையமே இல்லை. இச்சதசப் பதப் 

பாதிரியசாய முத்துச்சாமிக் கோனார் இந்தால் 11ம்-15ம் பக்கங்களில் 

நூலாசிரியர் வரலாறு என்பதன் £ழ் இவர் (கார்மேசுக் கவிஞர்), 

Cap சமஸ்தானத்தைச் சேர்ந்த அனுமந்தக்குடிக்குச் சென்ற 

ருகத சமய.நால் முறையே கத்றுப் பின்பு பாண்டிகாடு, சோழ 

ராடு, தொண்டை நாடுகளில் சைலம் முதலிய மற்றைக் கருவி _நால் 

களும் செல்வனே அறிந்தும் பிதர்க்கு எடுத்துசைத்தும் வந்தார்; 

அவ்குள்ள சமஸ்தானக்களில் பிசசல்கமாரியும் பெசழிக் தார். 
இடைவிடாது பெரு முழக்காகச் சொரியும் சொன்மாரி கவிமாரிகளை 
கோக்யெ செக்தமிற்வல்லார் இவரைக் கார்மேகம் என் றழைத்தனர்; 
அதனால் இவர்க்குக் கார்மேகக் கவிஞர் என்பது பெயசாயித்றுஃ 
இளமைக்காலத்தே கவி சொல்லல், பொருள்கூறல், பிசசங்கத்தல் 

என்பனவற்றால் வன்மை வாய்க்து, நா.த்ீறிசையும் உள்ள கல்விமான் 

களைக்கண்டு பழ), விஜயமங்கலம் வந்து சேர்ச்தனர். .......... 
ராம் தோற்றிய இக்கொக்குமண்டலத்து ஏற்ற மிகத்தோற்ற ஒரு 
சிறநால் சாற்தவேண்டும் என்றெண்ணினர், சக்கரநால்களிலும் 

இதகொசம்கவிலும் காணப்பபெவைகளைக் குறித்துக்கொண்டார். 
ஓவ்வொரு காடுகளுக்கும் சென்றார். அங்குள்ள சமஸ்.தானங்களைக் 
கண்டும், செந்தமிழ்ப் புலவர்களையும் தலவாசிகளையும், சந்இத்து 

"அளவளாளியும், பழம் சரிதம்களை வினவி sy Di Gort ....ஃ.- 

இவ்வா: கொங்கு மண்டலமெல்லாம். சுத்றிப்பார்த்து அண 
ஆராய்ச்து அறிந்த சரித்திரங்களைத் இரட்டிக் கொங்கு மண்டல 

சதகமென இர்.நால் இயற்றினர். இதன் உட்பொருளை ஆ சாய்ர் 

கோர் கொண்டாடினர். என்பர்” என்பதாலும், இவ்வாசரியரும் 
தமது ௮வை அடக்கச்செய்யுளில் **உடவார் சிறுவர்போற் 

கொங்குவளமும் சீருமோராதேன் இடமாய் வினவி நோக்க 

யிசை கெளிவோர்முன் இம்மண்டலத்தின் அடைவாங் கதை 
கள் பொதுசதகமாக்கில் அறிஞர் DayprGs” என்பதாலும் இவர் 

தம் சதகப் பாக்களில் கூறியவற்றை ௮ம்மேற்கோள் பாக்களாலே
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யன்றி, கதைகளாலும், மற்று கர்ண பரம்பரைக் கதைகளாலும் 

பழம் சரித்திரங்களாலும் அ.றிர்திருந்தனர் என்பது தெற்றெனத் 

தோதற்றமாகிறது, அன்றியும் 

எதருத்தகுசரிதமாய்த்து தேர்பவர் தமக்குச் சற்றும். 
வருத்தமில்லாதுகொங்கு மண்டல சதகம் சொன்னான்." 

எனப் பிறரும் கூரினமைகொண்டும் இவ்வுண்மை உணசப்படும், 
எனவே ! இச்சதக ஆரியர் அடியார்க்கு கல்லாசைப்பத்றிக் கூறும் 
மச்சதகப்பாட்டைப்பாடி, அப்பாட்டி ற் கூறப்பட்ட உண்மைகளுக் 
காதாசமான அச்லெப்பதிகார உரைச்சப்புப் பாயிரப்பாக்களை த் 
தாமே காட்டினார் என்றும், அடியார்க்கு கல்லாசை அம்மேற்கோள் 
பாக்களாலன்றியும், கதைகள் கர்னபசம்பரைக்கதைகள் பிறசரித் 
'இரங்கள் என்பனவற்றுள் யாவத்தினாலேனும் அன்றிச் ல பலவற் 
தினலேனும் அறிக்இருக்தனர் என்றும் அறிந்துகொள்க, 

அடியார்க்கு கல்லார் வரலா.தீறு ஆராய்ச்சிமின்கண் சிறக்துகிற்பன 
இவரைப்பற்றிக் கூறும்கொங்குமண்டல சதகப்பாட்டொன்றோடு, 

ஏனைச்லெப்பஇிகாச உரைச்சறப்புப் பாயிசப்பாட்டுக்கள் மூன்றுமே, 
பாயிசப்பாக்கள் ஐயம் தர்க்னு அவர் உசை வசலாற்றையே மட்டும் 
குறிப்பதென்னு கொள்ளப்படுவன; இவைகள் ஆரியர் அடி. 
யார்க்கு ஈல்லாசைப்பத்திப் புலமையும் வரலாறும் தெரிந்தோசால் 
முற்றிலும் அறிந்தே பாடப்பட்டன. அனால் ௮ச்சிலப்பதிகாச 

உசைச்சிறப்புப் பாயிரப்பாக்களிலோ.. அப்பாயிரம்: எவ்விடத்தில்? 
இயத்றப்பட்டதென்தேனும் ௮வ்வுசை எவ்விடத்.இில் செய்யப்பட்ட 
தென்றேனும் வெளிப்படையில் கூறப்படவில்லை, அடியார்க்கு 
நல்லார் எவ்விடத்தில் எச்சந்தர்ப்பத்தில் உரை இயற்றினுசோ 
அவ்விடத்தில் அச்சந்தர்ப்பத்தைக் சார்க். அவர்மேல் பாடப்பட்ட 
தென்பது மட்டும் நிச்சயம். கொங்குமண்டல ௪தகமோ கொங்கு 

மண்டலத்தில் உள்ள புலவர் ஒருவரால் பாடப்பட்டதென்பதும் 

நிச்சயம். ஆயின் அக்கொல்குமண்டல சதகப்பாட்டோ அடி. 
யார்க்கு ஈல்லாரைக் கொங்குமண்டலத்தோடு சேர்த்துக் கூறுவதாய் 
ஹவர் வரலாறு முழுமைக்கும் பொதுமையில் நின்று ௮து இந்தியத்
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தமிழ்நாட்டின் பகுதியான கொங்குமண்டலத்துக் குரியதென்று 

கருத இடம் வைத்துக்கொண்டிருப்பது,. அதன் உண்மை எவ் 

வளவு ௮.து எவ்வாறு ௮மைந்திருக்கின்றது என்பதை ௮ப்பாட்டா 

சாய்ச்சியால் வெளிப்படுத் தவாம். 

பாயிரம்பாடி. வெளிவந்த பல நூற்றாண்டுகளின் பின்னரும், 

சதகம் வெளிலக்து சல ஆாத்றாண்டுகளின் பின்னரும் அவ்விரண் | 
டனையும் பின்பற்றி ர் ஆராய்ச்சிக் குறிப்பாகத் தமிழ் காட்டுக்கு 

வெளியிட்டவர் மகாமகோபாத்தியாயர் டாக்டர் ௨, வே. சாமிநாத 
ஐயர் அவர்கள் ஆவர். அவர்கள் இலெப்பதிகார முகவுரையிலும் 

அப்பால் பெருங்கதை என்.ம் _நாலில் நாலாசிரியர் வரலாற்றிலும் 

இவ்வடியார்க்கு ஈல்லாசைப்பற்றிச் சில குறிப்புக்களைமட்டும் கூறி, 
மழப்பால் ஒன்றும் புலப்படவில்லை!” என்றும் கூறி இருக்கன்றார்கள். 
ஐயரவர்கள் அவ்லிசண்டிடல்களிலும் சதகம், பாயிரம் என்னும் 
இல்லிரண்டளையுமே மேற்கொண்டு அவத்தின் வழியால் தெளி 
வாய்ப் புலப்படுபவைகளையும் குறிப்பிட்டுத் தனது ஊ௫ப்பையும் 
கூறி இருக்கின்றார்கள். இவை இசண்டனையும்விட வேறு சான்றுக் 
களை அவர்கள் எடுத்.துக்காட்டவில்லை. இவை இரண்டும் எல்லோ 
சானும் மறுக்கமுடியாதன, இவற்றின் உண்மையான முடிபுகளைச் 
காண்டலே இல்வாசாய்ச்சியின் முடிபுமாகும், ஐயரவர்கள் கூறிய 
வலைகளை அடியார்க்கு ஈல்லாரைப்பத்திப் பீறர் கருத்தூக்கள் 
என்பதன் இழ்க்காட்டுவாம், 

இச்சககத்திலே அடியார்க்கு ஈல்லாரைப்பத்றிப் பாடிய ௮ச் 
சுதகப்பாட்டு ௮வர் வரலாற்றை. அறிதற்கு ஒரு வழிகாட்டியாக 
Horus Beste pa. ஆயினும் அப்பாட்டைக் கதைகள் முதலிய வற்றைக் குறித்து எழும் கவித். தவம் வாய்ந்த இலக்யெப் பாட்டாக 
மட்டும் எண்ணி கேசே பொருள்செய்து முடிபை அறிந்துகொள் 
எல் கூடாது, அதன் முன்னர் மண்டல சதகப்பாக்களின் சிறப் 
பியல்புகளையும் அப்பாட்டுக்களின். போக்குகள் என்பனவற்றைப் 
பத்தியும் ௮றிர்துகொள்ளல் வேண்டும். 

வெல,



2. மண்டல் சதகங்களும் அவை பாடுதள் மரபும். 

அ_|ியார்க்கு நல்லாரைப்பற்றிக்கூறும் ௪ த.க.ச் செய்யுளை 
HDi Beno hd, HAD கூறப்பட்ட பொருளை அறிவதன் முன் 
னரும், அப்பாட்டின் உண்மைப்பொருளை மிகாதும், குறையாதும், 
விலகாதும் வரைவாக அிர்துகொள்வதற்காக மண்டல சதகல்கள் 
பாடப்படும் மரபு யாது? அப்பாட்டுக்கள் எத்தகையன 1 அவை 
எவ்வாறு வரலாற்றுப்பொருள்களை உணர்த்துசின் றன; என்னும் 
இவைகளை ஆசாய்க்து அ.நிதல் இன்றியமையாது வேண்டப்படு 
இன்றது. இன்றேல் அலைகடலில் இருந்து கீர் ஓடும் துலைவழி தெரி 
யாமைபோல, அடியார்க்கு கல்லார் வசலானு இச்சதகத் திலிருந்தும் 
எவ்வாறு போகின்றது என்பதும் தெரியா அலிடும். 

வரலாற்று வசன.நூல்கள் வெளிவசாப் பண்டைக்காலத்திலே 
ஒரு காட்டில் நிகழ்க்த உள்ளபடியான நிகழ்ச்சிகளையோ அர்நாட்டில் 
amps புலவர் முதலியோரசையோ ச.தகக்காரர் பாட நே ர்ந்த 
விடத்து அவர்களையும், அவர் தம்மைத் தொடர்க்தறியப்படும் பல 
குறிப்புக்களையும், ௮வ்வச் சந்தர்ப்பங்களையும் விலக்கா ௮ளசை 
அல்ஐசோடும்-- அன்தி காட்டோடும் அர்காட்டையோ ஊரையே 
மண்டலத்தோடுமாய்ச் சேர்த்துத் தொடர்புபடுத்திப் பாடுவ துதான் 
wa, மிகத் தொன்மைக்காலந்தொட்டுத் தமிழக எல்லைக்குள்ளே 
வழக்கம் பாடுபெத்று வரும் பண்டைச் கொண்டைமண்டல சதகம் 
தேதலாக எல்லாச் சதக நூல்களும் இவ்வாறே உசைத்து வருன் 
தன... அன்றியும் இக்காலத்தைப்போல பண்டைக்காலத்திலும் 
ஒரு தமிழ்காட்டி லுள்ள புலவர் எக்காரணத்தை முன்னிட்டேனும் 
இன்னொரு சமிழ்சாட்டித் சென்னு வா்தலும், அன்.தியும் அல்லின் 
னொரு சாட்டாரும் தமக்குப் பிற நாட்டிழ் சென்று தாலோ 
உசையோ இயற்றி வாழ்தலும் இயற்கையாக நிகழ்ச் துவந்த உண்மை 
நிகழ்ச்சிகளாமன்றே, அன்றேல் ஒரு மண்டலச் சதகத்திலே மாறு. 
சதகப்பாக்களாக; அப்பாக்கள் அனைத்தானும் பாடப்படும் புலவர் 
கள் எல்லாரும் அம்மண்டலத்திலே கான் பிறந்த, பின் நாலோ 
உபையோ இயத்தி வாழ்ந்து. அம்மண்டலத்திலேதான் மறைந்த 
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வர்கள் என்பது எவ்வாறு பொருந்தும்? அன்றியும் ௮வ்வொரு 

மண்டலத்திலே காலோ உரையோ செய்தவர், எல்லாரும் பிறப்பு 

முதலிய எவ்வாத்ரானும் அம்மண்டலத்தித்குரியலர் என்பதம் 

எல்வானு. பொருக்தும்? அவ்வாறே பிறப்பு முதலீயவாத்றான். ஒரு 
மண்டலத்திற்கு தொடர்புடையவர்கள்; எக்காசணத்தை முன்னிட் 
டோ இன்னொரு நாட்டில் வாழ்ந்ததான குறிப்புக்கள், செய்தி 

கள், சதகங்களாலேயன்றி வரலாற்று நால்களாலும் அறியப்படு 

இன்றன. இவ்வாறு பிநத்தல், லாழ்தல் நாலோ உசையோ இயற் 

ல், தனிப்பாடல் செய்தல் என்பனவாக ஒரு மண்டலத்திற்கு 

ஒரு புலவரின் உரிமையாம் தொடர்பு எவை எவை உண்டோ ௮ வற் 

£ஹறைச் சரிவரத் தெரிந்து ௮வ்வவற்றை ௮வ்வம்மண்டலக்களோடு, 

சேர்த்துப் பாடுவஅதான் மண்டல சதகங்கள் பாடுதன் மரபு என 
நன்கு அ.றிர்.துகொள்ளல் வேண்டும், அதற்காகவே சதகக்காரர் ல 

புலவரின் வாழ்வை அம்மண்டலத்தோடு தொடர்புபடுத்திப் பாடு 
(தலும், ,நாலோ உசையோ சொன்னவற்றைமட்டும் தொடர்புபடுத் 

திப் பாடுதலும், அன்றியும் சல புலவர்களை அவதரித்த ஓன்றை 

மட்டும் தொடர்புபடுத்திப் பாடுதலுமாம் என்க. இது எல்லாச் 

சதகத்தாரும் கைக்கொண்டு பின்பந்றிவரும் மரபின் வ ழியதாம் 

என்க. அன்றியும் உண்மைக்கியையவும் ௮வ்வாறுதானே இருத் 
தல் வேண்டும். இவ்வாறே இக்கொக்குமண்டல சதகத்தில் இச் 
சதக ஆரியர், லெசை வாழ்க்கதும் கொல்குமண்டலமே என்றுத் 
போல் கூறுவதும், சிலரைச் சொன்னஅங். கொக்குமண்டலமே என் 
ஸற்போல் கூறுவதும் லசை அவதரித்ததூல் கொங்குமண்டலமே' 
என்றா ற்போலக் கூறுவதும், Rivers கனிப்பாடலைடட்டும் பாடிய 
தாகக் குறிப்பிடுவதும் என்க. 

இக் கொங்குமண்டல சதகத்திலே பாடப்பட்ட அடியார்க்கு 
ஈல்லார் வசலாற்றைப்பத்றிய இச் சதகப்பாட்டு, ௮வர் வரலாத்.றுக்கு: 
ஒரு தக்க சான்றாக முன்னித்தலின் இச் சதக ஆசிரியர் உண்மையில் 
இப்பாட்டை இம் மண்டலத்தோடு எவ்லானு தொடர்பு பட்டதாகக் 
கருதிப்பாடினார் என்பதை ஈன்கு அதிதல் வேண்டும், அவ்வாறு 
அதிதல் எங்கனம்? இக் கொக்குமண்டல சதகத்தைப் பாடி. இட்ட 
இக் கார்மேகக் கவிஞர் என்ப்வர், தாம் பாடி இட்ட இக் கொங்குமண்
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உலச் சதகத்இலே இவ்வடியார்க்கு கல்லார் ஒருவசைப்பத்றி மட்டும 
பாடினாரல்லர். சதகப் பாக்கள் தாருகலின் இவ்வடியார்க்கு ஈல்லாமை 
ஒரு பாட்டாத் பாடி, ஏனைய பாட்டுக்களால் ஏனைய புலவர் முதலி 
யோசையும், அவச பிற சந்தர்ப்பல்களையும், இன்னும் பித குறிப் 
புக்களையும் குறித்ப் பாடியிருக்க்றனர், அன்றியும் இவர் இவ் 
வாறு மசயு, யாப்பு, விதிகளை அ.றிர்து இவரின் மூற்பட்டதான 
தொண்டை மண்டல சதகம் முதலிய சசகப்பாக்களின் போக்கைப் 
பின்பத்றியே தம் சதகத்தைப்பாடி, இட்டார் என்க. எனவே! அடி. 
யார்க்கு ஈல்லாரைப்பத்றி இக் கொல்கு மண்டல சதகக்காசர் கூறிய 
கருத்தை அறிதற்கு அச்சதகத்.து ஏனைய பாட்டுக்களும், சதகத்து 
மசபு பத்றிய விதிகளும், ளை தொண்டை மண்டல முதலிய 
சதகங்களும் சான்றாக வருனெறன. எனவே ஏனைய மண்டல 
சதகச் செய்யுள்களும் அவத்றின் மாபுகளும் ஒரு பிரமாணமாம் 
என்பதும், அப் பிசமாணமாவதும் ஈண்டு இச்சகக ஆரியர் இவ் 
வடியார்க்கு கல்லாசைப்பாடும் இடங்களோடு ௮ன்.றிப் பாடற்பாலன 
வாய இடங்களோடு, இவ்வடியார்க்கு சல்லார் வரலாற் ஜோடொத்த 
வரலாற்றை உடைய பிற புலவர்களைப் பிற சககக்காசர் பாடும் இடல் 
களாமென ஆறிக்துகொள்ளல் வேண்டும், அன்றியும், இச் சதக 
சூரியர் தம் அகச்சான்௮ என்னும் வலிபெத்ற சிலை பெத்த சான்று 
களாலும் இவ்வடியார்க்கு ஈல்லார் வசலான அலியக்கூடியதாய் 
அமைக்கும் இருக்கன்றது. எவ்வாதெனின் இச்சதக ஆசரியர் இல் 
வொரு பாட்டால் அடியார்க்கு சல்லாசைப் பாடியது போல ஏனைச் 
செய்யுட்களால் ஏளையோசைப் பாடியிருக்கன்றனர் என்றும், அஸ், 
விடங்களை கண்டும் அவற்றோடு சாசவைத்தும் அடியார்க்கு கல்லோ 
சைப்பற்றி இவர் கொண்டகருத்தாக அகச்சான்றாக அ.தியவும் படும் 
என்பது, அன்றியும் இச்சதகச் செய்யுள்கள் சங்கச் செய்யுள்கள் 
Gunes un Oi Siw பொருள்;முடிக்கப்பமொ௮ பாடப்படுவதன் தி, 
தெளிவும் புலப்பாடும் உடை யவைகளாய்ப் பாடப்படுவகென்பதை 
யும் அதிதல்வேண்டும், இனி இவற்றின் விளக்கத்துக்காகவும் ஒரு 
வரின் வசலானுகளை மண்டலல்களோடு புணர்த்தி உரைக்கும் வாறு 
எவ்வாறு என்தறிதற்காகவும் இவ்லாசாய்ச்சியை விளக்குவதற்காக 
இவற்றிற்குப் புறம் பேசல பல சதகப் பாக்களையும் காட்டுசன்றாம்,
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[சபுகள் இவையென மட்டும் அறிக்தால் போதா.௯, அம்மசபுகள் 
அமைய ஆப்பாக்களைப் பார்த்தபயிற்சியும் ஈண்டு வேண்டப்படுன் 
௨௪] மண்டல சதகங்கள் எல்லாவத்தினும் ஜெக்தஸம் மிகட்பழமை 
வாய்க்ததமான தொண்டைமண்டல சதகத்திலிருந்து சில பாக்கள் 

காட்வொம், எல்லாச் சசகங்களிலும் காட்டின் இடம்விரியும் என்க. 

   
தமிழ் 
Bayt 

  

“சருறும் பாடல்பன் வீராயிர மும்செரு 
வீரர்த 
பாரதம் பாடும் பெருத்தேவனர் வாழும் பழம்பதிகாண் 

  

சங்கப் பலகையி வேற்றிய வி. 

  

மாருதப் பூவீன் மணம் வீசிடும் தொண்டை மண்டலமே!” 
[தொ. ம. ௪. பா. 58] 

னரரர் மளிபுலி பூர்க்கோட்ட தற்குன்றத் தாரிறுள்ள 
நீரார் வளமளி பாக்கிமு வோன்புகழ்ச் சேக்கிறுவோன் 
காராளன் கூடற், சழவோன்' முதுமொழிக் காஞ்சிசொற்ற 
வாரார் புரிசைக் சரவோனும் வாழ் தொண்டைமண்டலமே!” 

என வாழும் பழம் பதிகாண், வாழ் கொண்டை மண்டலமே என 

அவர் தம் வாழ்வை மண்டலத்தோடு படுத்தப் பாடியிருத்தல்காண்ச, 

   “கன்னி யழித்த 
பொன்னி கரைகடத் நாளெனு திந்தை புவியிறுள்ளோர் 
பன்னி யிகழா நமரெனக் ம்பரோர் பாச்சொலர்செய் 

னன் கங்கை இறம்பினள் கண்ணின்முனே 

  

மன்னீய கங்கைக் ருலத்தாரும் வாழ் கொங்கு மண்டலமே!” 

“பனிமிரு நீன்கடல் ரூழ்மே இவியிற் பலருபெச்ச 
உ இனிமை நர    தமிழ் மாதுகளிப்புற் றெலா வணியுங் 

கனிவுறப்பூண்டு வளர்ந்கோங்கம் செய்யுங்ககுத்தொடு நன் 
மனமிருகோசரும் வாழ்ந் மாண்டது 

  

கொங்கு மண்டலமே" 
என வாழ்கொங்குமண்டலமே, வாழ்க்தாண்டதும் சொல்குமண்ட 
லமே என ௮வ்வாதே அவர்கள் வாழ்வைக் கொங்குமண்டலத்தோடு 
தொடர்புபடுக் இப் பாடியிருத்தல் காண்க, 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| i 
| 

அத்தம் புரமூ மறுநான்ரு கோட்டத் தாரு மொன்குய்க் 
கந்தப் புராணம் பன்னீராயிரம் சொன்ன கச்சியப்பர் 
தத்தப்பல் லக்கும் சனிகையத் 

  

Brn Dust ob OM. 
வத்தப் புராண மரங்கேற்றினார் தொண்டை மண்டலமே. 
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நீதப் புகழுத யேந்தரன் காதை நிகழ்த்து த. 
கோதற்ற மங்கையின் மூன்று பிறப்பு ற.ற 2 
மேதக்க சொற்சங்கத் தார் வெள்கவே கொங்கு வேளடிமை 
மாகைக் கொண்டுத்தரஞ் சொன்னதுவும் கொங்குமண்டலமே * 

் [கொ. ம ௪. பா.99] 
என அசக்கேத்றிஞர் தொண் டைமண்டலமே, சொன்னதும் 

      

கொல்குமண்டலமே யென முறையே கந்தப் புசானக் தொண்டை 
மண்டலத்தில் இயற்றப்பட்டதென்பகையும், உதயேர்திரன் காதை 

யாகிய உதயணன் கதை கொக்குமண்டலக்திற் சொல்லப்பட்ட. 

என்பதையும் புலப்படக் கூறி இருத்தல் காண்க, அன்றியும் இவ் 

விரு பாட்டிலேயுமே கந்தப்புசாணம் சொன்ன கச்சயப்பசையும், 
அவசோடு தொடர்க்ததாய்ப் புசாணம் அசக்கேற்றலில் வந்த வசலானு 
களையும், அவ்வானு கொக்குவேண்மாக்கனக * யோடு சேர்ந்த பிற 
பொருட்கள் சக்தர்ப்பங்களையும் கூறி இருக்கல் காண்க, இனிச் 
சலெரைத் தனிப்பாடல்களாலும் சொடர்புப்படுத்இக் கூறு தலும் 

உண்டு. அவத்றைக் காண்பாம். 

நீளத்திரிந்தென்று வெண்பாவினன்று தின்றயர் கோன் 
காளத்தி வாணனைப் பாடிய பாடல் க.ரு.துமன்ட 

னும்சென்று- பாதாளம் tpi Li (HWY FHT 

  

கோள    
வாளத்தினுஞ் சென்றதா லெளிதோ தொண்டை மண்டலமே. 

    எபண்பார் சவப்பிர காசனாத் துட்டர் பழிக்கவவர் 
கண்பார்க்க வில்லார் பொதுச் சபை யின்னித்த காவெனவே 
வெண்பா சொலக்கல் எிடபம் கடலையை மென்று இன்னும் 
வண்பா வலர்வரு செங் கோடையும் கொங்கு மண்டலமே?" , 

  

இப்பாட்டுக்களால் தனிப் பாடல்களையும் அவற்றைப் பாடியோரை 
யும் ஆவை பாட தெர்ந்த சந்தர்ப்பங்களையும் குறிப்பிட்டிருத்தல் 
காண்க. ஒரு மண்டலத்தில் வாழ்க் தவசை இன்னொரு வழியில் அம் 
மண்டலத்தோடு அவரைப் பாடித் தொடர்பு படுத்துதலும் உண்டு, 

   நூலார் கலைவல்ல செம்பியன் கேட்க தொடித் துமி ௩ 
கோரை கலலெட்டக் கூத்தனை யன்றுதற், கோலியென்று [ட ஷு, é 3 அ 

மேலார்் கவி சொல்லி தெய்த்தானத் தேசென்று, வெள்றுகொண் 

    

மாலார் களத்தைப் புகழேத்தியுத் தொண்டை மண்டலமே!” 
  

* சொள்ன கொங்குவேளிரையும், அவர் சொன்னால் அச்சை
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“சொல்காப், பியத்தன்குணதோடத் தேர்ந்து, சொதுவ தற்குத் 
தொல்காப் பியங்கற்க நீண்ட ததனைச் சுருக்கி யிசை 
யொல்காப் பெரும்பவ ஊந்தீயென் நொதி யுபகரித்த 
வல்கா வலன்சய கங்கனுந் தான் கொங்கு மண்டலமே * 

புகழேச்தியும் தொண்டை மண்டலமே, 8ேகங்க னும் கொக்கு மண் 
டலமே யென அவர்கள் பெயசை ௮ம்மண்டலத்தோடு தொடர்பு 

படுத்திக் கூறி இருத்தல் காண்க, அவ்வாறு கூறினாலும் அவர்கள் 
அம்மண்டலத்தித்கே உரிமைப்பட்டவர், என்பது கொள்ளப்படும் 
இனி நூலோ உரையோ செய்தாசையன்றிச் 'செய்வித்தாரையும் 

பாடுதல் உண்டு. 

“எம்பெரு மாகக் கொடுநக்கை யெல்னு மிசைத் தமிழால் 
நம்பு மீராம கதையை யன்பாக நவில விசை 
வம்பவிர்த் தார்ப்பிய நல்லயனுங் கொங்கு மண்டலமே!” 

என அவ்வாறு செய்வித்தாசையும் பாடி இருத்தல் காண்க, அன்றி 

யும் ஒரு காட்டில் பிறத்தல் வளர்தல் மட்டும் தொடர்பு பட்டவசை 
அத் தொடர்பை மட்டும் குறிப்பிட்டுப் பாடப்படுதலும் உண்டு. 

1 
கங்கக் குரிரில் உவக்கதன் ஞூ£லக் கனிந்துபுகல் 
துங்கப் புலமைப் பவணந்தி மாமுனி தோன்றிவளர் 
கொங்கிற் குறும்பு தனிலாதி நாத குருவிளங்கு, 
மங்குற் பொழிழ்சன காபுரமுங் கொங்கு மண்டலமே ”* 

      

எனவருமாற்றைக் காண்க, இதில் தோன்றிவளர் என்பது அல 
தரித்துவக்த என்றவா௮ு. தொண்டைமண்டல சதகம் சதக இலக் 
கணம் முற்றிலும் நிசம்மியத, மண்டல சதகம் பாடுவார் எல்லார்க் 
கும் வழிகாட்டியாய் உள்ளது, தொண்டைமண்டல சத்கத்தில் 
இருந்து எடுத்துக்காட்டியதும், இக்கொங்குமண்டல சதகத்தை 
அதனோடு சாரவைத்துக் காட்டியதும் என்னையெனில்! எல்லாச் சத 
கங்கவினின்றம் ஈண்டு எடுத்துக்காட்டின் இவ்விடம் விரியும் 
என்று அஞ்சியதோடு, இக்கொங்குமண்டல சதகப்பாக்களும் ஏனைத் 
தொண்டைமண்டல சதகப்பாக்களை ஓத்கன என்னு காட்டுதற் 
காகவே, பொதுவில் சதகமரபு சம்பந்தமாகக் கொள்ளப்படும் 
உண்மைகளைக் கொங்குமண்டல சதகத்தை மட்டும் மேந்கொண்டு 
சொல்லின் வலி இல்லாஇருக்கவுங் கூடும் என்று கருதி என்க,
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கொங்குமண்டல சதகத்தில் 'இவ்வடி.யார்க்கு நல்லார் வரலாற் 

அக் குறிப்பில் ஐயம் நேர்க்தவழி அவ்விடத்தை இவ்வாரியர் கூறும் 
எனைய இடங்களைச் இெப்பாகவும் தொண்டைமண்டல சதகம் முத 
லிய சதகங்களின் ஏனைய இடங்களைப் பொதுவாகவும் பார்த்து நிச் 

சயிக்க இர்மானிக்கப்படும் என்பதற்குமாம் என்பது. 

நரலோ உரையோ இயத்றினாரையோ இயற்றுவித்தாரையோ 

மட்டும் குறிப்பிட்டால் போதா.௮. ஒருவரின் வரலாறு பிறத்தல், 

வளர்த்தல், வாழ்தல் என்னும் முப்பாற்பட்டதாகலின் ஒரு காட் 

டில் பிறந்தார் இன்னொரு காட்டில் தாலோ உரையோ இயத்றவும் 
கூடுமல்லவா? அன்றியும் இன்னார் igi எம்மண்டலத்தில் 
செய்தார்; இச்.ரா.ற் குரையை எம்மண்டலத்தில் செய்தார்; என்னு 

மின்னுள்ளார் அறியவேண்டியதும் அவசயமள்லவா? அவற்றுக் 
காகவே சொன்ன அல் கொங்குமண்டலமே என்றாற்போலும் சதக் 

காசர் கூறுன்றமை என்க, இனிமேத்காட்டியவாறு செய்யுளின் 

கடையடியிலே ௮வ்வச் செயல் நிகழ்ச்சிகளைக் கூறி அவற்றை ௮ம் 

மண்டலப் பெயசோடும்; ஒருவசது பெயசைக்கூறி அவர் பெயரை 
அம்மண்டலப்பெயரோடும், ஒருவச.து வாழ்வைக் கூறி அவற்றை 

அம்மண்டலப்பெயசோடும் உணர்த் அமாதின்றிச் செய்யுள் அகத்தே 
உணர்த்தப் பெறுவதில்லையாலோ எனின் அவ்வாறு ௮௬௫ வரு 

(தலும் உண்டு. வரினும் இவ்வுண்மையை உள்ளுறுத்தி விலகாமல் 

இவற்றுக்கடையாகவேவருகன்றன. உதாரணமாக “*£ிருறும் பாடல் 

பன்னீராயிரமும் செழுந் தமிழுக்கு? வீரர்தஞ் சங்கப் பலகையில் 
ஏற்றியவித்தகளுர்; பாரநம் பாடும் பெருந்தேவனார் வாழும் 

பழம்பதிகாண்...........|தோண்டைமண்டலமே'" எனக் கூறின் 
  

Samer பாடல் பன்னீராயிரமும் பாடிய இடம் ௮வர் வாழ்ந்த 

'சான தொண்டைமண்டலம்தானென்பத £ீச்சயிக்கப்படும் என்பது, 
இக்கு காட்டப்பட்ட இப்பகுஇியில் ஈன்கு மனப்படியச் செய்தல் 
வேண்டும். இனிமேல் அடியார்க்கு ஈல்லாசைப்பத்திக் கூறும் ௮ச் 
சதகாரியர் கூற்று எவ்வாறு உண்மையொடு வரைவுபட்டது என் 

பதை அறிவாம். அன்றியும் இவ்வாசிரியர் தாம் மேற்கோளாகக் 
காட்டும் பாட்டுக்களிலிருந்தே விடய ங் க ளை அறிர்துகொண்டே 
பாடுன்றார் என்றும் ௮.றிக. 

 



3. கொங்குமண்டல் வரலாற்று உண்மைகளும் அவற்றைச் 
சதக ஆரிரியர் கூறுமாறும். 

இச்சதகாசிரியர் கூற்றையே வழித் துணையாகக் கொண்டும், 

ஒரு தக்க பிரமாணமாகவும் கொண்டும் இவ்வடியார்க்கு நல்லார் வர 

லா.ற்றைச் சென்று காணவேண்டி. இருத்தலின் இவர் தம் கூற்று எத் 

,தகையன. இவசாற் கூறப்பட்ட, அன்றி இவர் சொன்ன ஒருவர 

வரலாத்றுக் குறிப்புக்கும், உண்மையில் ௮வர் தம் உள்ளபடியான 

வரலாத்று நிகழ்ச்சிக்கும் ஓற்றுமையுண்டா? அதாவது ஒருவரின் 

உண்மையான வரலாற்றை இவர் வரைவாக அறிந்து பாடுகின்ற 

னசா? அன்றி இவர் பாட்டுக்களை பாட்டின்போக்கை அறிவார் வர 
லாத்றைத் தெளிலாய் அறிய முடியாமல் ஐயமும் மயக்கமும் எய்.தக் 
கூறன் றனசோ!, என்றறிலதற்காக இப்பருஇியை எடுத்துக்கொண் 
டாம். இதில் இவர் தம் சொந்த நாட்டுக்கே எல்லாவற்றாலும் 
உரிமையுள்ளவர்களைப் பாடும் பாட்டுக்கள், பிதகாட்டில் இருக்து 
இல்லோர் சக்தர்ப்பம் கோக்க இக்கொல்குமண்டலத்இற்கு வந்து 
வாழ்க்து தனிப்பாடல் முதலியவைகளைப் பாடியவர்களைப் பாடும் 
பாட்டுக்கள், இக்கொங்குகாட்டிலே பிறந்து இன்னொரு காட்டிலே 
நூலோ உரையோ செய்தவர்களைப்பாடும் பாட்டுக்கள் என மூன்று 
வகையாகப் பிரித் துசைக்கலாம். இவ்வாறே ஏனையோர் பாடிய சத 
கப் பாக்களும் அவர் தம் கூத்றுக்களுமாகும். இவற்றை மேலே 
௪௧௧ மரபியலில் காட்டியவத்றில் இருக்கும் உரசலாம், ஈண்டு பிற | 

காட்டுப்புலவர்கள் இக்கொங்குராட்டுக்கு வகு சம்பந்தப்பட்டு இவ: 
னத் பாடப்பட்ட இடங்களையும், இக்கொங்குகாட்டுப் புலவர்கள் | 
இன்னெரு சாட்டித்சென்று அக்சாட்டில் காலோ உசையோ இயற் ியதால் இலராத் பாடப்பட்ட இடல்களையுமதிலாம். அன்றியும் சதகம் என்னும் மாபும் விதியும் பொருக்தப்பாடும் பிசப்தத்துச் சமைந்து கின்றே இக்கொல்குமண்டல சதக ,தசரியரும் இச் சதகத் 
தைப் பாடினாரா.தலின், இவர் இக்தாலுள் ஏளையோரைப்பாடி. இட் டதோடொத்த இலைப் பாடாமல்விட்ட அன்றிப்பாடிய இடங்கள் இலர் தம் அகச் சான்றாவைத்து அறியப்படும் என் தறிக, அல்வகச் சான்று கொண்டும் ஈண்டதியப்படும் என்பு, 
லார் மேற்கண்டவாறு இக்கொல்குமண்டல ம FEES E10 
பாடப்பட்டிருக்கன்றனர், 

அடியார்க்கு கல் ;
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இவர் வரலாற்றை ௮வ்வரலாத்றுக்குரிய இடத்தை வெளிப் 

படையிற் சொல்லி ௮வ்விடத்தோடு படுத்திக்கூறும் சான்று இது 

வசை கொங்குமண்டல ச,தகமன் ஜி வேறெ.௮வும் ௮கப்படவில்லை. 

ஆயின் அடியார்க்கு கல்லார் உசைசெய்த சிலப்பதிகாரம் இன்றும் 

வழங்கப்படுவதால் ௮வர் இன்னோர் இடத்தில் வாழ்ர்.து இவ்வுசை 

யைச்செய்தார் என்பதுதான் ௮வர் அவதரித்த வருமைப்பொழில் 
கிசம்பைப்ப.இ'' யெனப்பாடி இட்டதைக்கொண்டு நிச்சயிக்கக் டெப் 
பது, ஆயின் அவர் இன்னொரு இடத்தில் வாழ்ந்ததான உரை 
சொன்னதான செய்திகளைக் குறிப்பிடும் சான்றுக்கள் இதுவரை 

இடைக்கப்பெறாமையானும் கொங்கு மண்டல சதகமே அவரைப் 

பத்திக் குறிப்பிடுன் றமையானும் அடியார்க்கு ஈல்லார் இக்கொக்கு 
மண்டலத்திலேயே வாழ்ர்து ௮ம்மண்டலத்திலேதான் இவ்வுசை 

யையும் செய்திருக்க வேண்டுமென்று பிதர் கரு தூன்றவசாயினார். 

வதரித்தலின் வேறாய வாஜ்தலையும், உ ன ச சொல்லுதலையும், 
அன்றியும் காங்கேயன் வாழ்வையும், ௮வன் உரை சொல்லுவித் 

ததையும் ௮கத்தடக்கி ௮ல்லது ௮வை அனைத்தையும் தழுவி 

*அவதரித்து(த)வருமைப் பொழில் நிசம்பைப் பதி” என்னும் அச் 
சதகக்காரர் கூற்று இல்லை என்பதை அப்பிதர் விளங்காசாயினார். 
ஆயின் இவ்வாசிரியர் அவ்வவதரித்த. ஒன்றை மட்டும்தான்: இக் 
கொங்குமண்டலத்துக் குரிமைப்படுத் இக் கூறினார் என்றும், ஏனைய 
உசை செய்தல், வாழ்தல் முதலியன இன்னொரு நாட்டுக்கே உரிய 
தென்றும் கருதிக் கூநினசென்றும் இன்னொரு வழியால் முட்டின் 
ஜிச் சரிவர அ.றியவும்படும், 

எவ்வாறெனில் ஒரு காட்டுக்கும் இன்னொரு ஈாட்டுக்கும் 
இருந்துவந்த தொடர்புபோல, இக்கொல்குகாட்டுக்கும் ௮ண்டை 
எனைத் தமிழ் நாடுகளுக்கும் இருந்துவந்த பண்டைத் தொடர்பினால் 
அப்பி தமிழ்காட்டுப் புலவர் முதலியோர் இக்கொங்குமண்டலத் 
அக்கு வந்து தனிப்பாடல் முதலியன செய்திருக்னெறனர், அவ் 
வாலே இக்கொகங்கு சாட்டிழ் பிறந்த புலவர் முதலியோர் ஏனைத் 
தமிழ்சாடுகளுக்குச் சென்று நாலோ உரசையோ இயற்றி இருக்கன் 
அனர், அவரில் பலர் அன்றி எல்லாரும் வரலாறு ஈன்கு அறியப் 
படுபவர், அவருள்ளும் இவ்வடியார்க்கு ஈல்லார் வரலாத்றை நேர் 
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ஓத்த வரலாற்றை உடையவர்களும் பலர் உண்டு, அவர் தம்மை. 

அவர் தம் வரலாற்று நிகழ்ச்கெளை இக்கொங்கு மண்டலத்.துக்குரிய 

அம்மட்டையும் வரைச்தும் ஏனையவற்றை விலக் இவ்வாடரியர் 
பாடியும் இருக்க்.றனர். அவ்வவ்விடங்களை அ.றிவதனாலும் இவ் 
வடியார்க்கு நல்லார் வரலாறு நிச்சயிக்கப்படும் என்பது, 

ஞானசம்பந்தரைப் பாடியது. 

காழியில் அவதரித்த ஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் 
பல நாடுகளிற் சென்று சேலாச பதிகங்கள் பாடிக்கொண்டு 
கொக்குகாட்டிற் காவேரிக்குத் தென்சசையில் உள்ள ஆலயல்களைத் 
தரிசனம் செய்துகொண்டு வடகசையில் உள்ள திருச்செக்கோடு 

என வழங்கும் காடி மாடச் செங்குன்றாருக்கு எழுந்தருளினர், 
தேவாரம்பாடி. அர்த்தசாரிசுசரைத் தரிசித்துப் பொன்னிந.இிக்கு 
மேல்பாலில் திரு ஈண்ணா முதலிய தல யாத்தசை செய்துகொண்டு 
மறுபடியும் இருச்செல்கோட்டுக்கு எழுந்தருளினர், அப்பொழு 
பனிப்பருவம் வந்தது, பலகாள் அங்கு வசித்இருக்தமையால் ௮ 
நாட்டில் அக்காலத்து வருத்தும் குளிர் முன்னானசுரம் திருக்கூட்டத் 
தாரையும் பீடித்தது. ௮.றித்தனர் ஞானசம்பத்தப் பெருக்,தகையார். 
அவர் 1*அல்விளைக் வெவிளையாம்!” என்ற பதிகத்தைத் தொடக் 
*அடியார்களைத் தண்டப்படா'” என்னு ணைவைத்துத் இருகீலகண் 
டப் பதிகத்தை யோதியருளிஞர், உடனே இிருக்கூட்டத்் தாரை 
அன்றியே ௮க்காட்டிலுமே ௮ந்கோய் நீம்விட்டது.! [இத்திரு 
வீலகண்டப் பதிகத்தை மக்நிரமாக ஐஇ விபூதி பூனும் நாளும் 
குளிர் சுரம் நீல்குமென்பர்.] அவர் பாடிய ௮ப்பாட்டாவது. 

"*அவ்விளாக் இவ்வின யாமென்று சொல்று மதுவறியீர் 
உய்வினை நாடா இருப்பது முத்தமக் கூனமன்றே. 
கைவினை செய்தெம் பிரான் கழல் போற்றுது நாமடியோம். 
செய்வினை வத்தெமைத் தீண்டப் பெருதஇிரு நீலகண்டமே, 

என்ப, இந்நிகழ்ச்சியைப் பாட எடுத் தக்கொண்ட இச்சதகக் 
காரர், கொங்கு மண்டலத்அக்கு வந்த இவசைக் கொங்குமண்டலத் 
தில் அவதரித்தார், வழ்க்தார் என்று கூறுவசோ, பாடவேண்டியது 
அம்மண்டலத்தில் நிகழ்ச்தனவே உரிமைக்குரியதால் அவர் பாடிய



கொக்குமண்டலவரலானும் ....ஃ seg Aiur கூறுமாறும் 19 

அப்பாட்டையும், ௮,த கொங்கு மண்டலத்தில் பாடப்பட்டதென்ப 

தையும், அவசையும், அ.த்திருக் கூட்டத்தையும் அக்குளிர் சுசத்தை: 

யும் என்பதன்றோ! இச்சததக்் காரர் ௮வை ௮ம்மட்டையுமே 

வரைந்து 

“-இருக்கூட்டத்தாரையும் சேர்த்த நளிர்சுரம் இரவன்பின் 
பெருக்காக வவ்வீனைக் இவ்ளிகரன யாமெனப் பீடுபெறத் 

இருக்காழிப் பிள்ளயார் நற்றமிழ் பாடவத் தேயமுற்றும் 
வருத்தாதத் நோயின்னும் நீங்கெ துங்கொங்கு மண்டலமே!” 

என்னு பாடினார். இதனால் இவர் அ௮ம்மண்டலத்அக்குரிய குறிப் 
புக்களை விலக்கா.அம், மிகாதும் பாடுன்றார் என்பதும் தோன்றின் 
ps [கொ. ம, ¢,—50-51,] 

  

காளிப்புலவனைப் பாடியது. 

*தொண்டைமண்டலத்து வல்லம் என்னும் ஊரிலே 

இடையர்களிலே கல்விகேள்விகளித் இறந்த நம்பிகாளி என ஒரு. 
வித்துவான் வாழ்க்தனர். பின்பு (அக்காளிப்புலவசான) 
அவ்வாதவர்கோனான செர்தமிழ்ப் புலவர் தேச சஞ்சாசஞ் செய்து 
வரும்பொழுது கொக்குமண்டலத்தே கெருவூர் ஈகரத்தைச் 
சேர்ந்தனர்". 

   

**கையேட்டுக்காரரால் இப்புலவரின் வாக்கு வல்லமையைக் 
கேட்ட விப்சர்கள், அழுக்காறு கொண்டு இக்காவலசையும் தமிழை” 
யும் இகழ்ச்சி கூறினார்கள். மாணாக்கர் மனுத்தெதிர் கூறினர். 
தமிழும் தமிழ்ப்பாக்களும் தெய்வ வருள் நிரம்பிய தென்ப துண்மை 
யாயின் பட்டுப்போன இம்மரத்தைத் தழையும்படி. பாடுவசோ என் 
மர்கள். தெய்வத் தமிழ் என்னுஞ் சொல்லை நிலை யாக்குல்கள் 
என்னு மாணாக்கர் வேண்டுதலும் ஒரு வெண்பாக் கூறினர். வும். 
மரம் உடனே பசுமையாய்த் தளிர்விட்டது. என்பர்." இவ்வ 
லாற்றால் தொண்டைமண்டலத்திலே உள்ள காளிப் புலவர் கொங்கு 
மண்டலத்திலே வந்த க விபாடிய வரலாறு கூறப்பட்டிருத்தல் 
காண்க... அப்புலவர் பாடிய பாட்டாவ௮;
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தெய்வத் தமீழென்னுஞ் செம்மொழியு மம்மொழி நேர் 
செய்விப்பர் தேவரெனல் தேறத்-.தெய்வம் 
சுரத்தளிக்கு மா நெருஞர்ச் சோலையிலே பட்ட: 

மரந்தளிர்க்க வின்று வளர்ந்து". 
என்பது, இவ்வசலாற்றை அறிர்து இப்பாட்டையே மேற்கோளகக் 

காட்டி இச்சதகக்காசர் 

“பரத்த கடலுல கெல்லா மதியப் பரமசிவ 
னீரந்தர மாயருள்சண்முக வேலனன் னேயத்தனற் 
புரந்தரன் போற்றும் நெருஷரிற் காழிப் புலவன் பட்ட 
மரந்தழை யக்கவி பாடியதுங் கொங்கு மண்டலமே!" 

என அவர் பிறத்தல், வளர்தல் என்னும் இவைகளை விலக்க அக் 
கவி பாடியது ஓன்தையே குறிப்பிட்டுப் பாடி. இருத்தல் காண்க. 

சிவப்பிரகாசரைப் பாடியது 

“ஈவகோடி இத்த வாசபுசமான இருவாவடு துறையில் எழுர் 
திருளியிருர் த சவப்பிரகாசர் (கொங்குமண்டலத்.தள்ள) இருச்செல் 
கோட்டுக்கு எழுந்தருளினர், அவர் வரும் வழியித்செய்த அ.ற்பு,தல் 
களைக் கேள்வியுற்ற அக்கோயில் வந்தாரித் ல அறிவிலிகள் அற்பு. 
தஞ் செய்திருப்பரேல் (ஸ்ரீ அர்த்தராரீசுரர் திருமுன் துவஸ்தம்பத் 
அக்கருகல் உள்ள) கல்லிடபத்தைப்பார்த்து இந்தக் கல்லிடபம் 
எழுந்து கால்கள் வைக்கும் கடலையை உண்ணட்டும் பார்க்கலாம் 
என இழிவுசையாடினார்கள். இதனைப்பொரறுது தம் ஆரிரியசை 
அடியார்கள் வேண்டினார்கள், சவெபெருமான் அருளுளதேல் இன 
ஒரு பெரிதோ என்று விபூதியைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டு 
“வில்லார் பொழுச்சபையின் வித்தகா”” என்னும் முதலையுடைய வெண்பாச் கூறவே எழுக்து அவர்கள் இடுக்பும்படி அக்கல்லிடப 
மானது முக்காரமிட்டுவைத்த கடலையை உண்டு பழையபடியே 
படுத்தது” அவர் பாடிய பாட்டாவது,, 

“வில்லார் பொதுச் சபையின் வித்தகா நீயுமூனங் கல்லாளைக் இக்கருத்இக் காட்டியவுன்--வல்லான்மை கட்டுரையே யாயினிந்தக் கல்லேறெ.ீ இக்கட இட்ட இவர் முன்றினச் செய்யே! 
என்பது, இவ்வாத்ரல். இச்சாட்டுக்கு இப்பாட்டுப்பாடின ஒன். றிலேயே
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இவர் வசலாறு தொடர்புடையதென்பசைக்கண்டு இவசையும், இவர் 

பாடிய அப்பாட்டையும், அக்கல்லானையையும், அவர்கள் வ வ த் ௪ 

கடலையையும் குறிப்பிட்டு, இப்பாட்டையே மேற்கோளாகக் காட்டி 

“பண்பார் சவப்பிரகாசனைத் துட்டர் பழிக்கவவர் 
கண்பார்க்க வில்லார் பொதுச்சபையின் வித்த காவெனவோர் 

வெண்பா சொலக்கல் லிடபங் கடலையை மென்றுஇன்னும் 
வண்பா வலர்வரு செங்கோடை யுங்கொங் குமண்டலமே,'* 

எனப் பாடினார் என்ப. இத்தகைய இடங்களை இன்னம் விரிக்கன் 
இல்லிடம் பெருகிவிடும். இவ்வாறு பிற சாட் டில் இருந்து இக் 
கொய்குமண்டலத்துக்கு வர்.து. (தனிப்பாடல் முதலியன பாடியதால் 

இஃசாத் பாடப்பட்டோர் இவர்களேயன் நி முருகன், வேதாந்த தேசி 
கர், அகத்தியர் என்பவர் முதலாக இன்னும் பலர் உண்டென்பதை 

இக்கொல்குமண்டல சதகத்இற் கண்டுகொள்க. 

எனவே வரலாறு ஈன்கறியப்பட்டுள்ளவரான பிதசாட்டுப். 

புலவர் இக்கொங்கு நாட்டோடு (தனிப்பாடல் முதலிய பாடிய கார 

ணத்தான் இச்சதகக்காசராற் பாடப்பட்டனர், இவர் பாடிய அவ் 

விடல்களை- அவர்களை இவர் குறிப்பிட்டு இக்கொங்(குமண்டலத்தோடு 
தொடர்புப்படுத்திக் கூறிய கூற்றுக்களை அறியின். அவற்றால் 

உணர்த்தப்பெறுவன முன்னர் யாம் அவர் தம் வசலாத்தில் அ.திந்த 
அவ்வளவேயல்லாமல் யாதும் மிகாதம், குறையா௮ம், விலகாதும் 

இருத்தலினால் இவ்வாசிரியர் இச்சதகத்தில் கூறவனவெல்லாம் அண் 

மையும், வரைவும் உடைய உண்மைகள் என்ப.ில் எட்டுணையும் ஐய 

மில்லை என்க, எனவே! இவ்வாசிரியர் அடியார்க்கு கல்லாரை “se 

தரித்து வருமைப்பொழில் நிசம்பைப் ப.இியுல் கொங்கு மண்டலமே"" 
என்னு பாடியதால் அவர் அவதரித்த ஓன்றை மட்டுமே இம்மண்ட 
வத்தில் நிகழ்க்ததென்௮ு கருதப் பாடினார் என்றும் தெவிக்தக. 
இம்மண்டலத்தில் நிகழ்ந்ததாகக் காணப்படும் ஒருவசது உண்மை 
வசலாத்றுக்கும் ௮வரைப்பத்றிக் கூறும் இக்கொல்கு மண்டல சத 

கத்தார் கூற்றுக்கும் எவ்வித பேதமும் இல்லை என்க. 

இவ்விடத்தில் இதுவரை கூறியது பிறராட்டில் இருர்.து இக் 

கொல்குமண்டலத்துக்கு வச்து இச் சதகக்காரசார் பாடப்பட்டவர்
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களையே, இனி, இக்கொல்குமண்டலத்திற் பிறந்து வளர்ந்தோ இன் 
ஜெரு சாட்டிற் சென்று நராலோ உரையோ செய்தாசை இவர் 

பாடிய இடமொன்றையும் பார்ப்போம். [தம் மண்டலத்தில் 
வாழ்க்து தம்மண்டலத்திலே ராலோ உசையோ இயத்றியவசை 
வர் செய்த அவற்றைக் குறிப்பிட்டு ௮வர் அம்மண்டலத்திலே 

வாழ்ந்தவர் என்பதாகவே குறிப்பிட்டுப் பாடுவர், ஆதலின் அதல் 
ஐயமில்லை. ஆசாய்ச்சியுமில்லையென்ச, அவ்வாறு பாடாது பிறவா 
ரகப் பாடப்பட்டவர்களையே ஈண்டு ௮ தியப்.ப ட வேண்டியதா 
இன்றது. அதனைச் சதகமசபிலுங் காண்க,] 

பவணந்தி முனிவரைப் பாடியது. 

இப்பவணர்இ முனிவரும் இக்கொங்குமண்டல சதகக்கார 
சாத் பாடப்பட்ட ஒருவசே யாவர், இச்சதகக்சாரர் இவசைத் தம் 
மண்டலமான கொங்குமண்டலத்திலே தோன்றி வளர்ந்தவர் என்று 

பாடி இருக்கின்றனர். ஆனால் இவர் சன்மதி முனிவரிடம் உபதேசம் 
பெத்றுத் தறவுபூண்ட இடம் தொண்டை மண்டலம், ஈன் 
ூலைச் செய்த இடமும் அத்தொண்டைமண்டலம்தான். பவ 
ணக்இமுனிவரின் இத்தொண்டைமண்டல சம்பந்தமான வசலா.நீறை 
சொ, ம, சத, (49-ம் 50.ம்) பக்கத்தில் கூறப்பட்டபடி அப்படியே 
sqaure, 

கொங்குமண்டலத்தில் கு௮ப்பி (குறும்பு) காட்டில் சனகா 
புரம் என்னும் ஊரில் பிதக்து வளர்க்தவர் பவணந்தி முனிவர், ஆனா 
வசைச் தொண்டைமண்டல சதகத்இலே 
“தன்னூர் சனகையிற் சன்மதி மாமுனி தத்தமைந்தன் 
தன்னூ தூரைத்த பவணந்தி மாமுனி தற்பியும் 
Deir gored கரைத்த குணவீரபண்டிதன் சேர்பதயும் 
மன்ஜாயுரத்திரு வன்னமீன்னே கொண்டை மண்டலமே?! எனக் கூறப்படுளெ.றத. ் 

“பவனம் முனிலாது ஊரைப்பத்றி விசாரிப்பின் ஒன்றித் கொன்னு முமண்படுவதால் ஒன்று கொள்ளப்படவும் மத்ஜென்று 
,கள்ளப்படவுமாக ஏற்படுமேயெனச் Ret ஆசங்கிக்கலாம், 
கூறிய இரண்டு மண்டல சதகச் செய்யுள்களும் கொள்ள, 

மேற் 
Baa
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கனவேயாம். : கொல்குமண்டல சதகத்தே பவணர் திமாமுனி 

தோன்றிவளர் ......... சனகாபுசம்'” என்று கூறுவதால் ௮ வர் 

பிறந்து வளர்ந்தவூர் இதுவென்றும், *சனகையிற் சன்மதி மாமுனி 

,தந்த மைந்தன்"? எனத் தொண்டைமண்டல சதகத்தே கூறுவதால் 

சனகைப் பதியினரான சன்மதி முனிவ பு,த்திரர் எனப் பொரு 

ளாகின்றனு, [இப்பவணர்தி அறவதத்தினர் என்பதை பவணத்இ 
என்னு காமத்திருக்தவத்தோனே: என்பதும் ஈந்தி முனிவர் என 
வழல்கப்படுததும் இதை வலி உறுத்துசன்றன. ஜைனரில் spd 
னர் கந்தி என்று வழங்கப்படுதலை, வச்சணந்தி ௮ச்சணந்தி என் 

னும் பெயர் வழக்குகளானும் 
கன நந்தியும் புட்ப தந்தியும் பவண தத்தியும் குமணமா 
சனக நந்தியுங் குனக நத்தியுத் தவன நந்தியும்!” 

எனச் சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் இிருவாலவாய்த் தேவாரப் பாசுரம் 

  

களானும் தெரியப்படுறஅ, ஆதலின் சன்மதி மாமுனியும் பவ 
ணக்தி முனிவரும் அறவிகளான.தால் ஞான பிதாவும் ஞான புத்திச 
ருமாலார்வள்]!? எனவே பவணகத்தி பிறந்து வளர்ந்தஅம், சன்மதி 
முனிவர்க்குப் புத்திரசாய் இருக்த.ஐம் கொங்குமண்டலமும், சன்மஇ 
முனிவரிடம் உப தசம் பெற்றுப் பின் துறவு பூண்டிருந்தது 

தொண்டை மண்டலமுமாகக் கொள்ளல் வேண்டும். இவத்றால் 
பவணக்இ முனிலர் தொண்டை மண்டலத்திலேதான் சன்னூலைச் 
செய்தார் என்பதை அ.றிர்து கொள்க. என்னையெனில் துறவுக்கா 
லத்திலேதான் அவர் இந்.நாலைச் செய்தார் என்பது அறியப்படும், 

கொங்குமண்டல சதகக்காசர் இவ்வுண்மையைத் தொண்டைமண் 
டல சதகத்தில் இருந்து அ.றிர்துகொண்டு இத்தகைய பெருமைப் 

பாட்டுக்குரியவர் கொக்குமண்டலத்திலே உள்ள ஜனகாபு ரத் இற் 

தோன்றி வளர்ந்த * பவணக்தி முனிவர் தான் என்பதை வெளிப் 
படுத்துபவசாய் 
ர் பவணர்இ முனிவர் பிறந்து வளர்ச்த (2னபுசம்) ஜனகை என்பது கோய 
முத்தார்ச் ல்லா ஈசோடு தாலுகாவில் பெருந்துறையில் ஸ்டேஷனுக்குச் 
சமீபத்தில் இருக்ன்றது. இவ்விடத்தில் ஆகாத தர்த்தல்க.ரர் கோயில் 
இருச்சன்றத, ஜைனப் பிராமணர்கள் இன்னும் பூரித்து வருன்றார்கள். 
சன்மதி மூனிவரைச் குறிக்கும் சனகை யென்ற : சனசாதபுசமானது
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“ated குரிசில் உவக்க தன்னூலைக் கணித்துபுகல் 
துங்கப் புலமைப் பவணத்தி மாமுனி தோன் நிவளர் 
கொங்கிற் குறும்பு தனிலாதி நாககுருவிளங்கு ப்ட் 
மங்குற் பொழிற்சன காயுரமுங் கொங்கு மண்டலமே'* என்று 

பாடி அமைத்தார். இதற்காதாரமாக அத் தொண்டை. அண்பல சத 
கத்தையும் எடுத்துக் காட்டினார். ஈண்டு யாம் கவனிப்பது என்னை 
யெனில் $ இன்னொரு டீண்டலமான தொண்டை மண்டலத்திலே 
பவணந்தி முனிவர் ஈன்னூலைச் செய்தார்; வாழ்க்தார்; ஆதலின், 
அங்கனஞ் செய்தல், வாழ்தல் கொங்கு மண்டலத்.தக்குரிய வல்லவா 
மீன என்பதும்; ஆயினும் பலணக்இ முனிவர் பிறந்னு. வளர்தற்கு 
மாத்திரம் உரிமையான இடம் இக் கொங்கு மண்டலம்தான் என்று 
கருதி, *பவணக்தி முனிவர் தோன்றி களர் ......, Foran Tepe 
கொங்குமண்டலமே'” என்று கூறப்பட் டிருத்ததுமேயாம். ௮ தாலது:- 
பவணக்தி முனிவர் தோன்றி வளர்ந்த அவ்வளவுமே கொல்குகாட்டுச் 
குரிமை யுடைமை கண்டு அப்பாட்டில் அவ்வாறே தோன்றிகளர்.... 
சனகாபுரமென்று கூறப்பட்டிருத்தல் என்பத, பவணச் தி 
முனிவர் முழுவரலாத்றிலும். தோன்றி வளர்ந்த ௮ப்பகுதி மட்டுமே 
கொக்குமண்டலத்துக் குரியதென்றும், அவர் ஈன் னூலைச் செய்தல், 
வாழ்தல் கொக்கு மண்டலத்துக் குரியலல்ல வென்றும் விலக்யே 
இவ்வாசிரியர் பவணந்தி முனிவர் சொன்னதும் கொக்கு மண்டலம் 
காவேரியின் வடகரையில் உள்ள மாவிலங்கையாக வேண்டும். இப்பொழு 
மைசூர் ஜில்லா திருமுக்கூடல் ஈரசபுசம் தாலுகாவைச் சேர்ச். அந்தச் சொமம். இது சங்க இராச்சியத்திலே இருக்ின்தத. இதற்கும் கங்க காட்டுப் பழைய இசாசதானியா கெ தலைக்காட்டுக்கும் இடையே சாவேரி சான் இருக்கின்ற. இதைச்குரித்துச் சாசனங்களில், 
சாணப்படுன் றத. 
ம, 

அடியில் வருமாறு 

முடிகொண்ட சோழ மண்டலத்து கல்சை கொண்ட சோழ வளசரட்டு இடைகாட்டு ஜனகாதபுசத்து, 
உ. ச்ச பாடியான நுடிசொண்ட சோழ மண்டலத்தத் தென்சரை இடைசாட்டு மரயிலல்கையான ஜனகாசபுரத்து 8. சங்கபாடி சென்சரை இடைசாட்டு 
4... பெரிய சாட்டு மாயிலங்கையான ஜனாரசதபுசத்து?? என்று அச்சனசை யறியப்படுறத.
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என்றேனும், பவணந்தி முனிவரும் கொங்கு மண்டலம் என்றேனும்? 

பவணக்தி முனிவர் வாழ்வான.அங் கொங்கு மண்டலமே என்றேனும் 

சொல்லாமல் அல்லானு தோன் றி வளர்......என்றுசொன்னார் என்ற 
வாற, இதில் இருக்து இவ்வாசிரியர் இம்மண்டலத்துக்குரிய அள் 
வளவையும் வெகு அட்பமாகவும், வமைவாகவும், உரைக்கின்றார் என் 
'ஐறிக.. மேலே இல்லாரரியசே பவணக்இ முனிவசை காற்பத்சேழா 
வது பாட்டாகப் பாடிப் பின்னர் 95-வது பாட்டாக இவ்: 

வடியார்க்கு சல்லாசைப் பாடினார், [இவ்வடியார்க்கு ஈள்லார் முன்னர் 
பாடப்பட்டுப் பவணச்இி முனிவர் பின்னர்ப் பாடப்பட்டிருப்பதிலும், 
பவணகச்இ முனிவர் உண்மையில் முன்னர்ப் பாடப்பட்டு இருப்பதி 
னல் இவசை இல்லானு பாடிய அறிவும், வசைவும், ஆராய்ச்சியும், 
பாட்டமைப்பும் என்பன இவர் வரலாற்றையே கேசொக்த ௮டி 

யார்க்கு கல்லார் வரலாற்றையும் அவ்வாணு பாடவே செய்யும் என் 
பஅ] இது இவ்வாசிரியர் ௮,தாவஅ பவணக்இ முனிவர் இம் மண்ட 
லத்திலே பிறக்அ, இன்னொரு மண்டலத்திலே தம் நூலைச் செய்தவ 
சைத் தம் மண்டல சசகத்திலே கூறிய இடத்தைக் கண்டவாறு. 

சானேவ மேலே “:அருமையுரை செய்யடியார்கு நல்லார் அவ 

தரித்து வருமைப்பொழில் திரம்பைப்பதியுங் ச கொரங்கு மண் 
டலமே'' என்றதற்கு ௮ருமையுசையை அடியார்க்கு கல்லார். 

கொக்கு மண்டலத்தில் செய்தார் என்றேனும் கொங்குமண்டல் 
இல் வா்க்து மறைத்தார் என்றேனும் சவருகக்கொள்ளந்க, அவர் 
அக்சாட்டில் அவதரித்த ஒன்றுதான் இவ்விடத்இலும் அப்பகுதி 
யாத். சரியாகத் தெளிவான்றது. என்பதையதிக, அவதரித்த, 
அவதரித்துவக்த, தோன்.றிவளர், தோன் றிவளர்க்த என்னும் இவை” 
பிறந்ததை அன்றிப் பிறந்து வளர்க்ததைக் குறிக்கும் ஒரு பொரு 
எனவே பென்க, [தோன்றி வளர் என்பது தோன்றி வளர்க்தூ 
என்னு:லிவையெச்சமாப் வாராது சோன்றி வளச்ச்சவென்று: பெய, 
செச்சமாய் ௮.து சனகாபுசம் என்னும் பெயரோடு முடியுமாற்றைக் 
காண்க, அவ்வாறே அடியார்க்கு நல்லார் *அவதரித்,து வருமைப் , 
பொழில் நிசம்பை!” என்பஇினுக்கு அவதரிதீது வர்த என்ற உரை 
காசர் கூறி அதை நிரம்பையோடு சேர்க்குமாற்றைக் காண்க, அல் 
வாறாயின் அவதரித்த * வரு என்பதுதான் சரியான வடிவம் 
போலும், ௮.து இடத்தை எஞ்சி முடியும் பெயசெச்சமாக இருக்க 
வேண்டும். கைப் பின்னர் ௮.திவாம்.] 

4 (அவதரித்த 4 வரு]
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'... இடியார்க்கு கல்லார் எவ்விடத்தில் அவதரித்தார் என் தஜயப் 

பாடு, பவணர்திமுனிவர் கொக்குமண்டலத்தில் அவதரித்ததைக் | 
கூறும் ௮ப்பகுதியோடு, ௮க்கூற்றோடு ஓத்துமுடியுமாயின் ௮வ்வை | 

we FE இவ்வடியார்க்கு நல்லாரும் இக்கொல்குமண்டலத்தில்தான் | 

அவதரித்தார் என்பது நிச்சயம் என் ததியப்படம், அன்.தியும் இல் 
வாடிரியர் இவ்வுசை இயற்றல் முதலியனவும் இன்னொரு மண்டலத் 

இல் சிகழ்ந்ததென்றும் கருதித்தான் இல்லா! கூறினர் என்னும் 
நிச்சயமாய்த் தெரிற௫, பவணந்தி முனிவருக்கு ௮வர் காட்டிய 

மேற்கோள் (காட்டவில்லை யென்றால் கண்ட) தொண்டைமண்டல 

| 
| 
| 

  

சதகத்தோடு சேர்ந்த சதகமாதலின் ௮ப்பகுத-அ.லர் ஈன்னூலியற் 
ஜிய அவ்விடம் தெளிவாய்விட்டது, ஆயின் அடியார்க்கு நல்லார்க்கு 

வர் காட்டிய மேற்கோள் ௮வ்வானு! மண்டல ச.தகமல்ல, அவை 

சிலப்பதிகார உரைச் இறப்புப் பாயிரப் பாக்களாதலினாலும், அவை 

இன்ன இடத்தில் இயத்றப்பட்டன என்று தெரியப்படாதன ஆதலி 
னாலும் எம்மண்டலத்தில் உரை செய்தார் என்னு இவ்வளவில் நிச் | 

சயிக்க முடியவில்லை. [பவணத்தி முனிவரைப்பற்றிய உண்மை இக் | 

கொல்குமண்டல சதக ஆரிரியசான கார்மேகக் கவிஞர் காலத்துக்கு | 
முன்னும், ௮வர்காலத்தும், இப்பொழு ஈம் காலத்தும் ஓசே ௮ள | 

வினதாய் அறியக்கூடிய பவணக்தியார் வரலாத்தில் பிரசித்தி பெழ் 
ஐவைகளை.] எனவே இப்பகுதியால் கண்டவத்தையும் தெளிவாக் 
இக் கொள்வாம். கொக்குகாடும் பீறகாடும் சேசக் கொக்குமண்டல 
சரித்திர உண்மைகளும் அவற்றைச் சதகாசிரியர் கூறுமாறும் என்ப 
*தன்£ழ் ஒரு பானை சோத்றுக்கு ஒரு அவுள்தானே பதம் பார்த் 
சல்"? என்னும் பழமொழிபத்றி இவ்வாசிரியசாத் பாடப்பட்ட பிற 
நாட்டுப் புலவர்களாய் நாம் பார்த்தஞான சம்ப ந் த(மூர்த்திசுவா 
மிகன்)ர், வெப்பிசகாசர், காளிப்புலவர் என் னும் இவர்களை இவ்வா?ரி 
யர், அவர்கள் பாடிய கனிப்பாடல்களையும், அவற்றோடு தொடர்ந்த 
பிதவசலாற்றையும் மட்டும் சட்டி அவைதாம் இம்மண்டலத்துக் 
குரியனவாம் என்று கூறினான்றி, அவர் வாழ்வு முதலானவற்றை 
இம்மண்டலத்தோடு தொடர்புபடுத்திக் கூறவில்லை என்றும், அவ் 
வாது இவர் , கூறுதலும் எல்லாவாத்றாலும் இர்காட்டிற்குரிய புல 
வர்க்கே யென்றும், அவ்வாறே இர்சாட்டித் பிறந்து தொண்டைசாட் 

பங்கு வ டடப்தல 4
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டில் ஈன்னூல் இயற்றிய பவணக்இ முனிவர் ஒருவரையே இர்காட் 
டில் தோன் றிவளர்ந்் தவர் என்பதாகவே கூறினார் என்றும், இவ்வா௫ி 

ரியர் கூற்று மிகாதும், குறையாதும், வரைந்த உண்மையோடுபட் 

டவைகளென்றும், ஆகையால் இவ்வாசிரியர் கூற்றையே: ஒரு தக்க 

பிசமாணமாகக்கொண்டு இவர் அடியார்க்கு கல்லாசை இம்மண்டலத் 
தில் அவதரித்தவர் என்ப,காக மட்டும் கூறியதால் ௮வர் இம்மண் 

டலத்தில் அவசரித்தமை ஒன்னு மட்டும்தான் (வளர்ந்ததும் சே?) 
என்னும் ஏனையவை ஏனைய மண்டலத்தக்குரியவை என்றுங் க௬இ 

னார் என்பது ஐயமற அ.நியப்பட்டதென்னும், இவர் தம் வசலாஜ்றில் 
இம்மண்டலத்துக்கல்லாக பகு.இகளைச் சொல்லாமலேலிட்டார். என் 
அம், இது பவணர்இமுனிவசைப்பாடிய வாத்றில் இருந்தும் வலி 
யுடையதாயிற்று என்றும் கண்டுகொள்க, இனி) இக் கொங்குமண் 
டல சதகத்தில் நாறு செய்யுட்களாக, ' அவற்றால் - பாடப்பட்ட 
பெருமக்களின் வரலாற ஈன்கு அ.றியக்கூடியவைகளாய்' இருக்கின்ற 

வைகளாக, அவை தம். ம சாய்ந்து பார்த்ததிலிருக்து' இக் 
கொங்கு மண்டலத்துக்கு அவ்வவர் வசலானு எவ்வளவோ அவற்றை 
மட்டுமே வரைக்து இவ்வாசிரியர் இக்கொங்கும்ண்டலத்தோடு சேர்த் 
அக் கூறுகின்றார் என்பது பல்லாற்றானும் ஈன்கு அ.றியப்படலாலும், 

அவசவர் வரலாறு நிகழ்ச்சிகளில் ௮ம்மண்டலத்தோடு . சேர்த்துச் 

சொல்லப்படாதவை ௮ம்மண்டலத்தில் இல்லாதவை யென்றே அறி 
யப்படலாலும், வரலாற்றுக் குறிப்புக்கள் முற்றிலும் ஐயமற ௮.நியப் 
பட்ட புலவர் முதலியோசை இவர் பாடியிருப்பது வரைவுபட்ட 

மெய்மையாக இருப்பதாலும், அடியார்க்கு - ஈல்லாசைப்ப,்றிபீ 

பாடிய இவர் கூற்றும் மெய்மைக்கசண் உடையதாம் என்க, இல் 
வாற்றால் அடியார்க்கு ஈல்லாரைப்பற்றி இவர் கூறும் கூற்றும் தக்க 
தோர் பிசமாணமுமாம் என்க, எனவே இப்பகுதியால் பெத்றுக் 
கொள்ளப்பட்டவைகளாவன, 

1. அடியார்க்கு நல்லார் நிரம்பையில் அவதரித்தார். 
2. நிரம்பையிலே வாழாமலும் உரை சொல்லாமலும் விட்டார். 
3, சிலப்பதிகார உரை கொங்குமண்டலத்தில் சய்யப்பட 

வில்லை. இன்னொரு இடத்தில் சேய்யப்பட்டது.



4. கொங்குமண்டல் சதகழும் சிலப்பதிகார 

உரைச்சிறப்புப் பாயிரமும் 

ஆூரியர் அடியார்க்கு கல்லார் வ.ரலாற்றைப்பற்றிச் சிறிசே 

னும் அ.றிந்தார்க்கும், இனிமேல் ஆசாய்க்து அறிய spent desis 

எல்லாசாலும் 'ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியதாய்.் தக்க சான்னுக்களாய் 

முன் நிற்பன; மேலே காட்டிய இக்கொங்குமண்டல சதகப் பாட் 

'டொன்றும், லெப்பதிகாம உரையைப்பத்றி விளக்க விரித்துரைக் 
(தும் அவ்வுசைச் சறப்புப்பாயிரப் பாட்டுக்கள் மூன் ௮ுமேயாகும், 
ஈண்டு அவற்றை ஓப்புகோக்சச் இந்இத்தப் பார்த்தல். வேண்டப்படு 
ன்றது, அதற்காக அ௮ச்சதகப்பாட்டையும் ௮ ப்பாயிரப் பாக்களை 

யும் ழே தருவாம். 

(பருந்தும் நிழலுமெனப் பாவு முரையும் 

பொருந்துநெறி, யெல்லாப் பொருளும்--தெரீத்திப் 

_ படியார்க்கு நல்லமீர்தம் பாலித்தா னன்னூல் 
அடியார்க்கு நல்லானென் பான்.!? 

ஒருத் தமிழொரு மூன்று மூலன் புறவகுத்துர் 
சேரன் ஹெரித்த சிலப்பதி காரத்திற் சேர்ந்தபொகு 

டஸனாருத் தெரிய விரித்துரைத் தானடி யார்க்குநல்லான் 
காருத் தருவு மனையான் நிரம்பையர் காவலனோ.!! 

“காற்றைப் பிடித்துக் கடத்தி லடைத்துக் கடியபெருங் 
காற்றைக் குரம்பை செய்வார்செய் கைபோதுமற் காலமெனுங் 
கூற்றைத் தவிர்த்தகுள் பொப்பண்ண காங்கெயர் கோனனித்த 
“சற்றுச் செருக்கல்ல வோதமிழ் மூன்றுரை சொல்வித்ததே,!” 

    

என்பது, டாக்டர் ௨, வே, சாமிநாதையர் அவர்கள் இவற்றைச் லெப் 
பதிகாசம் பதினோசாம் பக்கத்இல் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். அன் 
தியும் அவர்கள், இப்பாட்டுக்களையே உரையாிரியர் அடியார்க்கு சல் 
லார் வரலாற்றைக் குறிப்பதென் தெடுத்துக்காட்டியதோடு, இல் 
விசண்டாம் பாட்டில் குறிப்பிட்ட ரிரம்பையர் காவலன் என்பதை 
எடுத்துக்காட்டி, இவ்வுசையாசரியர்க்கு சிசம்பையர் காவலர் என்று 
ஒரு பெயர் உண்டென்பதும் தெரிஏன் ததென்றும் குறிப்பிட்டிருக் 
இரர்கள். அன்றியும் அவத்தின் £ழ்.க் குறிப்பில் இம்மூன்றும் 
பண்டைக்காலத்தனே; இபத்றிபவர் பெயர் தெரியவில்லை; இவை
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ஒவ்வோர் உறுப்பின் உரை இறுதியிலும் இருந்தன என்றும் குறிப் 
மிட்டிருக்கன்றார்கள், இப்பாயிரப்பாக்களுள் முதலாம் இரண்டாம் 
பாட்டுக்களின் பொருள்கள் அவ்வளவு கடினமாகவில்லை, மூன்றாம் 
பாட்டு அருஞ்சொற்கள் பல உள்ளன. அன்றியும் “இதன் கண் 
ணுள்ள உவமை இத ஒரு பழங்காலப் பாட்டென்பதைக் காட்டுன் 
2௮. அ௮ச்சொற்களின் கருத்தை அறிவாம், கடம், குமம்பை என் 
னும் இச் சொ.ற்களுக்குச் சென்னை சர்வகலா சங்க 4லெக்ஸிகன்!" 
அகசாஇிக்காசர் பொருள்கூறி இருக்கன் றனர், 

1, es =water ஐ, 12556], குடம், **மலயத்தன்னில் 
குடமுனி சேதலொடும்'” (கந்தப்புசாணம் இருக்கலியாணப்படலம்) 
Hand drum played on at bothends, G qe, Body 
human or other,eray (பிம்கலர்தை); ஓடி ௮கசாதி பகுதி 
II (Volume II). 

8. @gue0u=Small hut, hovel shed, 8.0 @y.4 “Qa 
வேய்குசம்பை”' (மதுரைக் 310) Birds nest, upmas #0; Body, 
உடல், “பொருத்திய குரம்பைதன்னைப் பொருளெனக் கரு தல் 
வேண்டா”! (சேவாசம் 4881) ரரகருகார) 81075 10059 101 
ஏக்டி தானியக்கூடு, *கெத்குவை குசம்பையின் நிசப்.பு வித் 
தனரே". (கந்தப்பசாணம் காட்டுப்படலம் 26) [மேற்படி அகராதி 
பகுதி 11.] என்பன இவத்றின் சருத்துக்களாகும், இவ்வாற்றால் 
அல்லிசண்டு சொத்களின் கருத்துக்களை விளல்கக்கொள்க, 
ஈண்டுக் கடம் என்பதற்குக்கடம் போன்ற பாத்இசம். எனவும்; 
குசம்பை என்பதத்குக் கூடுஎன்௮ம் பொருள் கொள்க, இனி 
அப்பாட்டின் கருத்துசையையும் கருவம், பருந்தும் Pps 
மென்னும் அம்முதலாம் பாட்டின் கருத்துையாவத; 
1, அடியார்க்கு கல்லான் என்பான் சிலப்பதிகாரம் என்னும் 
ஈல்ல துக்குப் பொருந்து கெறியெல்லாப் பொருளும் தெரிக்து 
அதன் பாவும், 9 6 GF செய்யய்படும் உரையும், பருக்கும் 
கிழதுமென்னப் பொருக்க இத்தமிழகத்தார்க்கு  ஈல்லமிர்தம் 
போறும் இனிமையான உசை செய்தான் எனவும், [பொருக்த 
என்பதைத் கமிழகத்தார்க்கு ஈல்லமிர்தம்போலும் பொருக்த என
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வும் கூறலாம்.] ருக் தமிழ் ஒரு மூன்றும்” என்னும் முதலையுடைய 

அல்விரண்டாம்பாட்டால், உலகம் இன்புறும்படியாக ஒர்க் துணரும் 

தமிழ் ஒரு: மூன்றாலும் வகுத்துச் சேரனான இளங்கோவடிகளால் 

சொல்லப்பட்ட லெப்பதிகாரம் என்னும் நாலுக்குச் சேர்ந்த 

பொருள்கள் எல்லாரும் தெரிந்து விளங்கும்படியாக விரித் தசைத் 
தான் அடியார்க்கு ஈல்லான். அவன் யாசெனில்; காசையும் தருவை 

யும் ஓத்த கொடைக்குணத்தவனான நிரம்பையர் காவலனே என்ப.௫, 
இவ்வாறன்றி *ஒருக்தமிழ் ஒரு மூன்று முலன்புற! என உலகத் 
தோடு சேர்க்லும் *ருக்தமிழொரு மூன்றும் ஆரும் தெரிய விரித் 

ரைத்தா னடியார்க்கு கல்லானென் ஐசைப்பினும் பொருக்கும். 
இவ்வாறு ௮ப்பொருத்தங்கள் இருக்குமாற்றை அறிக. அடியார்க்கு | 

கல்லார் சலப்பதிகாரத்துக்குரைசெய்தார் என்னும் செய்தி ௮ம் 

முதலாம் பாட்டாற் கூறப்பட்டிருக்கவும் பின்னர் ௮வ்விரண்டாம் 

பாட்டாலும் கூறியது என்னையெனின்; முன்னர் அடியார்க்கு கல்லார் 

என்று வாளா கூறினர், பின்னர் அவ்வடியார்க்கு நல்லார் யார் 

என்பதை விளக்குவதத்கு :நிரம்பையர் காவலனே!” என்னும் - அடி. 
யார்க்கு கல்லாசே என்று ஏகார ஈற்றொடு புணர்த்தித் தேற்றமாகக் 
கூறி வெளிப்படுத் இனர். அடியார்க்கு கல்லார் என்பதினும் நிசம் 
பையர் காவலனே என்பதால் ௮வ்வாடிரியர் பெயசை இன்னும்கூட 
விளங்குமென்று அவர் கருஇயதோடு அவ்வுசைக்கும் அவருக்கும் 
௮.து பெருமையைக் கொடுக்குமென்னு கருதினார் என் தவாறு. இனி 
அம்மூன்றாம் பாட்டு வலியது ஆதலினாலும், பின்னர் ஆராய்ச்சிப் ! 
“பட இருப்பதாலும் அதற்குத் தெளிவாகச் சொற்பொருள் அறிந்து 
கொள்வாம், காத்றைப் பிடித்து -- காத்நினைப் பிடித்; கடத்தி | 
லடைத்து--குடத்தில் (அல்லது குடம்போன்ற பா த் இரத் இல்) 
ுடைத்து; கடிய பெருங் காற்றை -- வலிமை பொருந்திய ௮ப் 
பெருங்காத்றை; குரம்பை செய்லார் -- கூடாகச் செய்வாசது | 
செய்கைபோலும் --(அவ்வளவு கடினமான வலிமை பொருக்திய) 
செய்கையைப் போலும்; காலமென்னுக் கூற்றை -- காலக்கடவுள் 
என்னும் எமனையும், தலிர்த்தருள் -- (௭.இர்த்தவத்தாலும் ஊறு! 

செய்யப்படாத) தவிர்த்தருள் செய்கின்ற; மற்பொப்பண்ண காங் கேயர்கோன் -- மல்யுத்தத்தில் இெந்தவனுன பொப்பண்ண கால் 
கேயன் என்னும்சேனைத்தலைவன் 3 அளித்த சோத்றுச் செருக்ளொ |



கொ. ம. சதகமும் சிலப்பதிகார உரைச்சிறப்புப் பாயிசமும் 91. 

லல்லவோ-கொடுத்த சோற்றை உண்ட செருக்கனொலல்லவோ; தமிழ் 

மூன்று-மூன்று (தமிழையும் சொல்லும் சிலப்பதிகாசத்.துக்கு, உளை 

சொல்றுலித்ததே-உசையைச் சொல்லுவித்ததே என்பது, மேலே 

சோற்றினால் ௮ல்ல; சோற்றினது செருக்கலுல் என்பதை யறிக, 

கோன் என்பது தொண்டை ஈன்னாடுபுசக்இன் ஐ கோன்......தோன் 

தலங்கள், வண்டையர்கோன் கருணாகரன்"! [தொ, ம். ௪ 99] 

என்று படிக்காசப்புலவர் கூறினத்போல ஒரு அசசியல் தலைவளையே 

குறித்து வந்தது, ஈண்டு காங்கேயர், எனினும் காங்கேயன் எனி 
னும் தன்றே. காங்கேயன் என்பது பட்டப்பெயரா இயத்பெயசா 

என்பது தோன்ற விரித்துரைக்காமல் விட்டது; பின்னர். ௮௮ 
"ஆசாய்ச்சப்பட இருப்பதால் என்க, சலப்பஇிகாச உசை வெளியாக 
இப்பொழுது ௮ அூற்றுண்கெள்வசை சென்றுவிட்டன, சிலப்பதி 
காரத்தின் ஒரு மூலையிலே ஒதுக்கப்பட்டுச் செய்லித்தவர் பொப் 
பண்ண காங்கேயர்கோன் என்னும் பிசபு என்றும், செய்த ௮டி 

யார்க்கு ஈல்லார்க்கு கிசம்பையர் காவலர் என்னும் பெயருண்டென் 
அம், இவ்வளவையும் [வசலாறு புலனாகாமையால்) சந்தர்ப்பம், 

இடம் அறியாமையால் பிறர்க்கு அறிவித்து இவை இதுகாறும் வச் 

(தன. இப்பொழுது ௮வர் வ.ரலானு வெளியாகி இப்பாட்டின் பல் 

வேறு சர்தர்ப்பல்களையும் அறிந்த பின்னரே இவ்வாறு உரை செய்ய 
Criss, இனிமேல் இப்பகுஇியால் அவர்கள் சரித்திரக் குறிப் 
பாக அ.றியக்டெப்பவைகளை ௮.நிவாம்.. 

1,  சிலப்பதிகாரத்துக்கு ஆருந்தேரிய விரித்து உரைசேய்த 

அடியார்க்கு ஈல்லார் என்பார் யாரேனின் காரையு ம் தருவைப் 

மொத்த நிரம்பையர் காவலனே என்பது, 

9, அவ்வுரையைச் சொல்லுலித்த காங்கேயன் என்பான் கால 

மேன்னும் கூற்றுவன் எதிர்த்து வந்தாலும் தவிர்த்தருள் சேய்யும்மல் 

லில் வல்லவனான பொப்பண்ணகாங்கேயன் என்னும் சேனைத்தலை 

வன் என்பத, 

இனி, இப்பாயிசப்பாக்கள் மிக முக்யெமானவை, இவை மிகஓட்ட 

நின்றே இவ்வரலாற்றுக் குறிப்பை உணர்த்துகின்றன. பாயிசம்,
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சதகம் என்னும் இல்விரண்டினையும் ஓப்பசோக்க அவற்றின் op 

மை வேற்றுமைகளை யரவையென் றறிவாம், 

  பஒருத்தமிழொரு மூன்றும் ... ... . . ஆருத்தெரியவிரித் 

துரைத் தானடியார்க்கு தல்லான்,காரும் தருவு மனையான் திரம் | 

யையர் காவலனே”” என உரைச் இறப்புப் பாயிசத்தால் உரையா) | 

ரியராய அடியார்க்கு ஈல்லார்கு றிக்கப்.படுஇன்றார். **குருவை | 
யுணர்ந்த vase ப, ப தருவை நிகரும் சிலப்பதிகாரத் தனித் தமி 

முக் கருமை உரைசெய் யடியார்க்கு நல்லார்'' எ ன ச் சதகக்கார 

சால் குறிப்பிடப்படுசன்றார், இெப்பதிகாசத்துக்கு அடியார்க்கு ஈல் 

லார் உரை செய்ததைஇட்டு இசண்டும் ஒன்௮பட்டுரைக்கன் றன. 

சதகமோ அவர்க்கு அடியார்க்கு நல்லார் என்னும் இயத்பெயர் ஓன் 

றையே சொல்லி அனமனெறது, நெப்புப் பாயிசமோ அவருக் கல் 
வியற்பெயரே பன்றியும் நிரம்பையர், கரவலனே, என்னும் இன்னும் 

இரண்டு காசணப் பெயர்களைச் சேர்த்துச் சொல்லி அமைன்றது. 
சதகக்காரரி, ௮ங்கனம் இயற்பெயரை மாத்திரம் சொல்லியவாறும்; 
பாயிரக்காரர், அவ்வியற்பெயரையே யன்.றிக் கா.சணப் பெயர்களையும் 

சேர்த்துச் சொல்லியவாறும் என்னை? ஓருவர், தம் இளமைக் 

காலத்தே முன்னர் இயற்பெயரால் அ௮ழைக்கப்பெறுவதும், தம் 

செயலின் புகழ்காசணமாக அ.க்காரணப் பெயரால் பின்னர் அழைக் 
கப்பெறுவஅம்.தானே யாண்டும் வழக்காறு, அவ்வாறாயின் இயற் 
பெயசை மாத்திரம் சுட்டியுசைக்கும் சதகம் அவர் தம் இளமைக் 

காலத்தே பாடப்பட்டது. காரணப்பெயர்களைச் சேர்த்துசைக்கும். 

பாயிசமோ அவர் தம் பிற்காலத்திற் பாடப்பட்டதாங்கொல் எனல் 
வேண்டுமே, அவ்வாறாயின் சதகம் பாயிரத்தின் முன்னர் பாடப் 
பட்டது என்னும் புரைபாடான முடிபன்றோ முடிபானன்றது. ௮.௮ 
குற்நமே. ஒரு பெரியார் பிறர்.த, புகழ்பட (வாழ்ன்றபோ.து 

அருகியும்) வாழ்ந்து ஆண்டுகள் பல சென்றதன்பின்னன்றோ அப். 
புகழ்காரணமாகச் சதக பாலிற் குறிக்கப்படுன்றனர், அவ்வாறு 
குறிக்கப்பட்டிருத்தலைத் கொண்டை மண்டல சதகம் முதலிய சதகங் 
கலில் காண்டின்றோமன்றே. ஆனால் பாயிரமோ ழொலியற்றினார் 
அன் தி உரையியற்தினார் காலத்தே பாடப்படுவதன்றி, ௮வருமறிய 
அவர் முன்னிலையிலும் பாடப்பெறும் வ ழக்காறும் உண்டு,
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அடியார்க்கு ஈல்லார்க் கமைந்த நிரம்பையர், காவலன் என்னும் கார 

ணப் பெயர்களைக்கொண்டு மட்டும் நோக்யெவழி இறப்புப் பாயிரம் 

பின்னரும், சதகம் முன்னரும் பாடப்பட்டதென்னல் வேண்டுமானா 
இம் பாயிரம், சதகம் என்னும் அவை இரண்டையும் கோக்யெ வழி, 
பாயிசம் முன்னரும், சதகம் ௮தன் பின் ன ரும் பாடப்பட்டதென் 

ஒன்றோ முடிபாஜறெ.து. உண்மையில் இவத்றுள் பாயிசம்தான் முன் 

னர்ச் சொல்லப்பட்ட. ௮.து எவ்வாறெனில் ஒருவர் ஒரு நூல் 

செய்யின் அக்தால் அணிந்துசையும் அந்நூல் அசங்கேறி வெளி 
வரும் அக்காலத்தே செய்யப்பட்டாத்போல, அடியார்க்கு ஈல்லார் 

உசைசெய்த அக்காலத்திலேயே; ௮வ்விடத் திலேயே உசைச்சிறப்புப் 

பாயிசமும் பாடப்பட்டிருக்கவேண்டுமென்பஅ நி ச் சய ம். இன்னும் 
சதகம்தான். பின்னர்ப் பாடப்பட்டது, என்பது, . பலவாற்றாலும் 
பெறப்படுசின்றது, பாயிசம், *இருக் தெரிய விரித்துசைத்தான்” 

என ௮வர் உசை செய்.த வரலாற்றைச் சொல்லச் சதகமோ! அப். 

பாயிச வாயிலாகவே ௮வரை அறிந்து, அருமை உசை செய்த ௮டி. 
யார்க்கு ஈல்லார்' எனப் பாயிரக்காசர் பாடியிருத்தலினாலும் என்ப௮. 
அடியார்க்கு கல்லார் சிலப்பதிகாரத் தக்கு உரைசெய்தார் என்னும் 
செய்தியை அ௮.றித்தமின்னசன்றோ? சதகக்காரர் ௮ங்கனம் உரை 

செய்தமையை அவர்க்கு ௮டையாகப் புணர்த்திப் பாடியிருத்தல் 
கூடுமென்பன,. உசை செய்தமையைப்பற்றி உசைக்கும் பாயிரம், 
உரை செய்தவரைப்பற்றி உரைக்கும் சதகத்திலும் காலத்தான் 

மூந்தியது என்க, இப்பாயிர.த்தைவிட அடியார்க்கு நல்லார் சலப் 
பதிகாசத்துக்குரை செய்க செய்தியைத் தமிழ்காட்டுக்கு முதன், 
முதல் வெளியிட்ட சான்று ஒன்றுமே யில்லை. 

அன்றியும் ௮ச்சதகக்காசர், தம் சதகப் பாக்களிலே Osha 
பதிகாசப் பாயிரப்பாக்களை மேற்கோளாகக் காட்டித் தம் சதகம் 
பாடியிருத்தலின் சதகம் பிர்தியதென்பது இன்னும் அ௮.நியப்படும். 
அன்றியும் இச்சதகம், இச்சதக ஆரியரால் இயற்றப்பட்டதாகலின் 
வர் வாழ்ந்தகாலமான இ, பி, ஆயிசத்து எழுநூற்று இருபதாம் 
ஆண்டுவசை இயற்றப்பட்ட, பாயிரமோ! அடியார்க்கு நல்லார் 
வாழ்ந்த காலமான பதினாலாம் ூத்ருண்டின் மத்தியபகுதிவசையில் 
இயத்தப்பட்டது. எனவே ஏறக்குறைய கான்கு நூற்றாண்டுவசை 
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பாயிரம் முந்தி இயற்றப்பட்டதென்க, டாக்டர் ௨, வே, சாமிநா 

தையர் அவர்களும் இப்பாக்களை மிகப் பழங்காலத்தனவே என்று 

கூறினார்கள், லெப்பதிகாரஉசை பதினான்காம் .நாத்றுண்டின் மத் 

(தியபகுதிவசை வெளியானதாக, ௮வ்வுசையோடு கூடிய பாயிரப் 

பாக்களும் ௮வ்வுரையோடு வெளியாயின, அவ்வுசையைச் செய்த 

டியார்க்கு நல்லார் நிரம்பையிலே அவதரித்தார் என்பதை ௮ப் 

அப்பாயிரப்பாக்களில் இருந்து ௮ றிந்து கொண்டு, அவ்வாறு 
றிந்த சதகக்காரர், அவர் நிரம்பையிலே அவதரித்தார் 'என் 

பதையே குறிப்பிட்டுப்பாடி, ௮ப்பாயிரப்பாக்களையே மேற்கோளாகக் 

காட்டி, அதனோடு இச்சதகப்பாக்களையும் சேர்த்து அமைத்ட்டார் 
என்க, எனவே, சதகக்காசர் அடியார்க்கு கல்லாசைப்பத்றிக் 
குறிப்பிட்ட பிந்தி, சிறப்புப் பாயிரக்காரர் அடியார்க்கு ஈல்லா 
சைப்பற்றிக் குறிப்பிட்டது முக்தி. அப்பாயிரம்பாடிப் பல அரத் 
முண்டுகள் கழிக்துதான் சதகம் பாடப்பட்டது என்பது பல வழி 
களாலும் காட்டப்படுவது ஒன்றாகும், இது நிற்க, சிறப்புப் பாயி 
சம் சதகம் என்னும் இவ்விரண்டும் சலப்பதிகாசத்துக்குசை 

செய்த அல்வாசிரியசைப்பத்திக் கூறிய வழியில், அன்றிச் 
சலப்பதிகாசத்.அக்கு அடியார்க்கு ஈல்லார் என்பார் உசை செய்தார் 
என்பதைச் சொல்லும் ஓரே வழியில், ஓ.ற்றுமையேயன்றி வேற் 
ஹுமைகள் பல வழிகளில் “று இமாய்க் காணப்படுன்றன. பாயிசத் | 

இல் அவர் காரும் தருவுமொத்த நிரம்பையர் காவலனே என்னும் | 
அடியார்க்கு கல்லார் என்று அழைக்கப்படுசன்றார்.  சதகத்தில் | 
(அவர் அடியார்க்கு ஈல்லார் என்னு தனிப் பெயசால் மாத்திசம் | 
அழைக்கப்படுவதோடு, அவர் பிறந்த நிசம்பைப்பதி கொல்குமண்ட | 
லத்துள்ளதென்றும் ௮ச்சதகம் கூறுன்றது, சதகம் உரை । 
செய்த வரலாற்றைப் பற்றிச் செல்லவில்லை, உரை) 
செய்த அடியார்க்கு ஈல்லாசை மட்டும்தான் சுட்டி. உரைக்கின்றது. | 
பாயிசமோ! சதகத்தினும் பார்க்க இன்னும் அடியார்க்கு ஈல்லாரைப் 
பத்தியும் அவரின் வரலாற்றுக் குறிப்புக்களையும், அல்வுரையை 

இயத்றித் தரும்படி. கேட்டவசான காங்கேயர்கோனையும், வன். 
வரலாற்றுக் குறிப்புக்களையும், இன்னும் இவ்வடியார்க்கு கல்லா சோ௦ தொடர்ந்த மீற குறிப்புக்களையும். அ இகப்பாடாக. உணக் 
ன்றது. சதகக்காசர், ௮வசை நிரம்பை யென்னுமுசோடும், நிசம் 

|
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பையைக் கொங்குமண்டலத்தோடும் உரக்க ப், பாயிரக்காரர் 

வசை நிரம்பையர், காவலன் என்னும் பெயர்களைச் சேர்த்துச் 

செர்ல்லுன்றார் என்றோமல்லவா? அங்கனமாயின் என்னை! நிசம் 

பையர்காலலர் என்னும் பெயரை அ௮ச்சதகக்காரர் கூறாமல்விட்ட 

வானு, அன்றியும் என்னை! அச்சதகக்காரர் பாயிரக்காரர் கூறி 

யாங்கு அவ்வடியார்க்கு ஈல்லாசது பிதவரலாத்துக் குறிப்புக் 

களையோ; ௮வருடன் வாழ்க்த காங்கேயர்கோனையோ! ௮வனது வர 

லாத்றுக்குறிப்புக்ளேயோ கூறாமல்விட்டவாறு.  வசலாறு கூற 

வந்த -- கூறக்கடமைப்பட்ட ச,தகக்காரர் வரலாற்றைக் கூறாது 
விடவும், உரை வ.ரலா.ற்றைமட்டும் பேசவர்,த உசைச்ெப்புப் பாயி 

சக்காசர்; அச்சதகக்்இிற் கூறப்படாத பிற வசலாறுகளைச் சேர்த்அக் 
கூறிஇடவும் டச்த காசணம் தான் என்னை? 

அடியார்க்கு சல்லார் லெப்பகொசத்துக் குசைசெய்தார் என் 
னும் செய்தி, இவ்வுசைச் ஜெப்புப்பாயிசத்தில் இருந்தே யாண்டும் 
பசலியதாக, அப்பாயிசப்பாக்களையே மேற்கோளாகக் காட்டி, அவற் 
நில் கூறப்பட்ட உண்மைகளையே உண்மைகளாகக் கொண்டு, ௮வத் 
றைக்கண்டுவைத்தே இச்சதகக்காரர் இச்சககப்பாட்டைப்பாடினாராக), 
இவ்வாறு மிகுகாலத்தின் பின்னசே பாடப்பட்ட இச்சதகத்தில் ௮வ் 
வானு அவரைப்பத்றிக் கூறா.துவிடக் இடந்த தக்க காசணம் என்னை? 

அடியார்க்கு நல்லார்க்கு இன்னொரு பெயசான நிசம்பையர், 

காவலர் என்னும் பெயர்கள் (தொடரால் ஒன்று பொருளால் 

இசண்டு) ௮வர் தமக்குவாய்த்த கல்விச் ெப்பினும் பார்க்க, இடையே 
ஏற்பட்ட காரணங்களால் ஏற்பட்ட பெயர்களாகக் காணப்படலா 

வும், அவற்றைப் பாயிரகாரர் கூறியாம்கு சதகக்காரரும் ஒருதலை 

யான் கூறவேண்டுதலாலும், இவ்வுரையை இயற்றுவித்தவனான கால் 
கேயர் கோளையும் இச்சதகக்காசர் ஒருதலையான் குறிப்பிட்டே பாட 

வேண்டு,கலானும், ௮வ்வாகே அடியார்க்கு ஈல்லார் உரையியழ்றி 
யிட்ட சந்தர்ப்பத்தையும் கூறு.ஐ விட்டமையானும், பின்னர்ப்பாடிய 
சதகக்காரர் முன்னர் வெளியான சிறப்புப் பாயிரத்தில் வெளியான 
வரலாற்றுக் குறிப்புக்களிலும் கூடவே பாடுதலன்.றிக் குதைத்ப் 
பாடுதல் கூடாவாகலாளும், செய்தாசை அன்றிச் செய்வித்தாரையும்
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அவ்விருவர் தம் பல்வேறுபட்ட சந்தர்ப்பல்களையும் பாடி. இருத்தல் 
சதகம்சபில் கண்டதாலும், ஆசரியர் இவை ௮ளைத்தும் இம்மண்ட 
லத்த இல்லாத நிகழ்ச்கெளாதலின் சொல்லாமல் விட்டார் என்று 
கடைப்பிடிக்க, சதகம் பாடுவார் எல்லாரும் முன்னர் வெளிப்பட்ட 
அத் குறிப்புகளையோ, பிறவசலாத்றையோ, சான்றுக்களையோ பின் 
பத்திப் பாடுவதாக, பாயிசம் வெளிப்பட்டு எவ்வளவோ ஆண்டுகளின் 
பின் வெளிவச்ததான இச்சதகச் செய்யுளிலே, பாயிரத்தில் கூறப் 
பட்டதான அவ்வசலாத்றுக் குறிப்புக்கள் ஒன்றேனும் கூறப்பட 
வில்லையே! இதன்காரணம் தான் என்னை? இவ்வாற்றால் இன்னொரு 
காட்டில் இவர் வாழ்வு கிகழ்க்ததென்ப.து.தான் இவ்வாசிரியர் உள்ளக் 
கருத்து மென்பது விளங்கவில்லையா? எனவே ஆரியர் இவ்வாறு 
அவதரித்த ஒன்றையே பாடி, பாயிசத்தால் கூறப்பட்ட ஏனையவெல் 
லாம் இர்நாட்டுக்குத் சொடர்பில்லயென வேண்டுமென்றே விலக்9 
விட்டார் என்க, இவ்வுண்மயை காட்ட இன்னும் பலவழிகள் 
உண்டு, ' 

1 கொக்குமண்டல வசலாத்றுண்மைகளும் அவற்றைச் சத 
காசிரியர் கூறுமாறும் என்பதன்சழ் இவ்வாசிரியசா.த் பாடப்பெறும் 
சரித்திரக் குறிப்புக்கள் மிகவும் ஜண்மையும், வசைவுமுள்ளன 
வென்றும், ௮வர் கூற்றுக்கள் ஒரு பிரமாணமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் | 
திகுதிப்பாடுடையன வென்றும், அவரால் சொல்லப்பட்டவைகளே 
அக்காட்டில் நிகழ்ந்தவை என்றும், சொல்லாதவையெல்லாம் ௮ம் 
காட்டில் இல்லையென்றே-அ௮.தாவ நிகழாகனவென்தே அவ்வா௫ரி 
யரலால் விலக்கப் பாடப்பட்டவை என்றும் கண்டாமன்றே, 
இல்வாத்றாலும்இவை விலக்விடப்பட்ட வை யெ, 

எனவே 

ன்றே முடிபாகிறது; 

2 இனிமேலே சதகமசபிலே, இயத்றினாசையன்.றி இயத்றுவித் காரையும் பாடி அமைத்தல் சதகவழக்காம் என்றும் கண்டாமன் தே. அன்றியும் அவர் தம் பல்வேறு குறிப்புக்களையும் அகப்படுத் இிப்பாடுதலை அம்மரபிலன்.திச், சதகக் ௯. த்அக்களிலும் கண்டாமன் 
Gp. கையால் அவதரித்த ஒன்றே தவிர எனைப் பாயிரத்தால் பெறப்பட்ட உண்மைகள் அனைத்தும் வேண்டுமென்றே இச்சதகக் காசசால் விலக்கப்பாடப்பட்டவை என்றும் ௮.றிக,
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3. இவையேயன்றி இன்னொரு வழியால், சித்திரமாக அவர் 
பாடியலிதத்தில் இருந்தும் பாயிரத்தில் விலக்கப்பட்ட Cops. 
பகுதிகளை உறுதியாகவே விலக்வவிட்டார் என்பதைக் காண்பாம், 

உசைச்றப்புப் பாயிரப்பாக்கள் மூன்று என்பது அவற்றை. 
'சோக்சக்காண்க, (அவை மேலே சாட்டப்பட்டிருக்க் றன.) 

இச்ச,தகக்காசர், அடியார்க்கு ஈல்லாரை" அடியார்க்கு ஈல்லார் 
என்னும் அவச, இயத்பெயசாலேயே மட்டும் குறிப்பிட்டார் என் 
ரும்; அல்வானு. குறிப்பிட்டவர் அவ்வியத்பெயசையே மட்டும் 
சுட்டி உரைக்கும் அப்பாயிரப்பாட்டை மட்டுமே மேத்கோளாகக் 
காட்டினார் போதுமானகே, அப்பாட்டைக் காட்டாமல் விலக்9), 
அடியார்க்கு. ஈல்லாரின் பிற குறிப்புக்களோடு, அவருக்கு நிசம் 
பையர் காவலர் என்னும் பெயருண்டென்றுகூற௮ும் அவ்விசண்டாம் 
பாட்டையும், காங்கேயனஅ வ.ரலாற்றைக்கூறும் மூன்றாம் பாட்டை 
யும், மேற்கோளாக எடுத்துக் காட்டினார், அவ்வாறு காட்டின 
அவ்விசண்டாம் பாட்டிலுள்ளபடி. கம் சதகத்தலே நிரம்பையர் 
காவலன் என்னும் இன்னொருபெயசைக் கொண்ட அடியார்க்கு 
சல்லார். தான் நிரம்பைப் பதியில் அவதரித்தார் என்று 
பாடவேண்டும். அவ்வாறு பாடாமல், அடியார்க்கு ஈல்லார் என்று 
மட்டும்பாடி. நிரம்பையர் காவலன் என்னும் பெயசை விலக்ிவிட் 
டனர். எனவே! ௮அம்மு,தலாம் பாட்டைக் காட்டினாலே போதம் 
னதாயிருக்க, அவ்வாறு காட்டாமல் ௮வ்விரண்டாம், மூன்றாம் பாக் 
களையே காட்டி உண்மை அளவால் உடன்பட்டு, அவற்றை மேற் 
கொண்டு, அவை இம்டீண்டலத்துக்குரியவல்ல வென்று விலக? 
அத்துடன் நிரம்பையர் காவலன் என்னும் பெயரையும் பாடாமல் 
விலக் விட்டார் என்பது, அன்.றியும் ௮ப்பாயிச,த்தில், ஆருக்தெரிய 
விரித்துைத்தானடியார்க்கு ஈல்லான் என்பதையே சுட்டி, அவ்வடி. 
யார்க்கு சல்லாசையே சுட்டி, *தருவைநிகரும் சலப்பதிகாச.த் சனித்த 
மிழுக்கருமையுசை செய்யடியார்க்கு ஈல்லார்! என்றுகூறியசே யன்.தி 
அப்பாயிசத்திற் கூறப்பட்ட ஓன்றையுமே சதகக்காசர் சொல்ல 
வில்லை என்பஅுமாம், அத்றன்று அச்ச,தகக்காசர் அடியார்க்கு ஈல் 
லார். அவதரித்த செய்தியைக்கூறினுசெனின் அவதரித்த செய்தி 
யைப் பாயிசத்திலும் குறிப்பிடவில்லையென்க.
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எனவே! இறப்புப்பாயிரமும், சதகமும் காலத்தால் வேறு 

பட்டாத்போல, இடத்தாலும் வேறுபட்டு விட்டது என்ததிக, 

இறப்புப்பாயிரம் பாடப்பட்ட: இடம் வேறு, சதகம் பாடப்பட்ட 

இடம் வேறு. சிறப்புப்பாமிரம் பாடினார் ஓர் இடத்தார்; சதகம் பாடி 

னார் இன்னோர் இடத்தார்; றப்புப்பாயிரம் பாடினார் அப்பொழுது 

அடியார்க்கு கல்லார்க்கு நிரசம்பையர் காவலன் என்னும் பெயர் இருத் 

தலையும், அக்காலத்து அவர் நிலையையும், ௮வ்வுசை வசலா.த்றையும் 

தாமே நேரே அறிந்து பாடினார். சதகக்காரர், சிலப்பதிகாரத் துக் 

குசைசெய்த அடியார்க்கு கல்லார் சிசம்பைப் பதியிலே பிறந்தவர் 
என்பதை மட்டும் கான்கு நூற்றாண்டுகள் வசை பின்னர் அறிந்தே 
பாடினார் என்க, எனவே அடியார்க்கு கல்லாசைப்பாடிய சதகத்தை 
யும், அதற்குச் சான்றாக காட்டப்பட்ட உசைச்சிறப்புப் பாயிசப் 
பாக்களையும். ஓப்பிட்டுப்பார்த்அ, இச்சதக ,ஐ௫ிரியசால் வேண்டு 
மென்னு விலக்கிலிடப்பட்டனவென்.று காணப்பட்டனவாய், இக் 
கொங்கு நாட்டில் இல்லை யென்று தீர்மானிக்கப்படுபவைகளாவன, 

3. நிரம்பையில் காங்கேயர்கோன் என்னும் அரசியல் சேனைத் 
தலைவன் ஒருவனால் சிலப்பதிகாரத்துக்குரை சொல்லுவிக்கப்பட 
வில்லை. 

உ அக்காங்கேயன் நிரம்பையில் வாழவில்லை; 

3. அடியார்க்கு நல்லார்க்கு நிரம்பையர் என்றும் காவலன் 

"என்றும் அழைக்கப்படும் பேயர்கள் ரிரம்பையில் இல்லை, 

4, அடியார்க்கு நல்லார் வாலாற்றைப்பற்நித் தொடர்ந்து அறி 
யப்படும் குறிப்புக்களும் இல்லை, 

5. காங்கேயன் வரலாற்றைத் தொடர்ந்தநியப்படும் குறிப்புக் 
களும் இல்லை. இனி இப்பாயிரப் பாக்களையும், அவற்றுள் கூறப் 
பட்ட உண்மைகளையும், இவ்வடியார்க்கு ஈல்லாசைப் பாடிய சதகப் 
பாட்டோடு சேரவைத்து அறிக்ததோடு நில்லாமல், இவற்றைச் சதக மரபு என்பதோடு சார்த்தி எவ்வாறு பொருண்முடிபாசன் ததென்ப தையும் ௮றிவாம். மேலே சதக மாபில், ஒரு புலவர் ஒரு சாட்டில்
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வாழ்ந்தால் வாழ்ந்ததும் கொங்குமண்டலமே என்றுத்போலவும், 

அவ்வாறே நூலோ, உசையோ சொல்லப்பட்டவைகளைக் குறிப்பிட 

நேர்ந்தால், சொன்னதும் கொங்குமண்டலமே என்றாத்போலவும், 

அல்வாறே சொல்லுவித்தவவகளைக் குதிப்பிடகேர்க்தால், சொல்லு! 

வித்ததுல் கொல்குமண்டலமே யென்றும் சொல்லுகின் ததென்றும், 

அல்வாதே செய்தாசையன்றிச் செய்வித்தாரையும், பாடும் மபுண் 
டென்றும் ஈன்கு அதிந்தாமன்றே. இன வசலாத்அக்குப் பொருத்த 

மாவதோடு, இச்சதக ஆசிரியர் மடடுமல்ல; தொண்டைமண்டல ௪த 

கம் முதலிய பழம்சதகல்களிலேயும் சதகமாபு சம்பக்தமாய் ஆசரித்து 
வரும் உண்மை யென்பதை, முன்னர் ஈன்குகண்டு வைத்தாமன்றே. 
அவந்றின்படியும் இர்சிசம்பையிலே -- இக்கொங்குமண்டலத்திலே 

இல்லை என்று கொங்குமண்டல சதகாசிரியசால் விலக்கவிடப்பட்ட 

வைகள் என்று கொள்ளப்படுபவைகளாவன; (முன்னர்க் கண்டன. 

வும் சேர்த்துக்கொண்டால்) 
3. அடியார்க்கு நல்லார் கோங்குமண்டலத்தில் அவதரித்த 

ஒன்றேயன்றி வாழவில்லை. 

2, காங்கேயன் கொங்குமண்டலத்தில் அவதரிக்கவும் இல்லை. 

வாழவுமில்லை. 

8. அடியார்க்கு நல்லார் கோங்குமண்டலத்தில் உரை சோல்ல 

வில்லை. 

&,. காங்கேயன் இம்மண்டலத்திலே இவரைக்கோண்டு உரை 

செய்விக்கவில்லை. 

5, அடியார்க்குநல்லார் கோங்குமண்டலத்தில் நிரம்பையர்காவ 

லன் என்றும் அழைக்கப்படவில்லை என்னுமிவைகள். [வாழ்ந்ததும் 

கொங்குமண்டலமேயேன்று மண்டலத்தைக் கடையடியிற் புணர்த்து 

வதன்றி இவை தம்மைச் செய்யுள் அகத்தே செறியக்கூறின் அது ஒப் 

பில்லை மாலோவேனின்! இவ்வையத்தை முன்னரும் நீக்கினாமன்றே, 

இவை எல்லாவற்றையும் கூறாதவிட்டூ அடியார்க்கு கல்லாரைப் பாடி. 

யதுஅவ்வோரு பாட்டென்றும்,அதில் உரைசெய்த அடியார்க்கு நல்லார் 

அவதரித்த ரிரம்பைப்பதி கொங்குமண்டலமே என்று கூறியதன்றி 

அதன் அகத்தேயும்யாதும் கூறப்படவில்லையேன்றும்௮றிக.] இவைகள்
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இவ்வாராய்ச்சியின் அகத்தே பேற்றுக்கோள்ளப்பட்டவை. இப் 

பகுதியான் சதகம், பாயிரம் என்னும் இல் இரண்டனாலும்: பேற்ற 

முடிபுகளைத் தெளிவாக்கிக்கோண்டு அப்பாற் சேல்வாம். 

1 சதகம் சிறப்புப்பாயிரம் என்னும் இரண்டும் உரையாசிரிய 

ராய அடியார்க்கு ஈல்லாரைப்பற்றித்தான் சோல்லுகின்றன. 

8. எனவே இவ்லிரண்டனாலும் குறிக்கப்படபவர் அவ்வோரு 

அடியார்க்கு நல்லாரே 

8. பாயிரம் அவர் உரைசேய்த வரலாற்றைச் சரிவர அறிந்து 
சோல்லியது. ் 

4 சதகம், அவ்வுரை சேய்த அடியார்க்கு கல்லார் நிரம்பையிலே 
பிறந்தார் என்பதைப் பாயிரம் வேளியாகி, ஏறைக்குறைய நானூறு 
ஆண்களின் பின் சொல்லியது, பாயிரமுடிபும் அதற்குடன்பட்டது. 

5 சதகம் அடியார்க்கு நல்லார் வரலாற்றைக்கர்ணபரம்பரைக் 
கதை முதலியவற்றாலும் பாயிரப்பாக்களாலும் சரிவர அறிந்து, அடி 
யார்க்கு ஈல்லார் நிரம்பையிலே பிறந்தார் என்பதை மட்டூம் கண்ட, 
ஏனையவற்றை கோங்குமண்டலத்தக்குத் தொடர்பில்லை என்று, 
வேண்டூமேன்று விலக்கிப்பாடியது, எனவே! 

6 4, சிறப்புப்பாயிரம் சதகத்தின் முன்னர்ப் பாடப் பட்டத.- 

மப்பேற்றது 

ர இ. சதகம் பாமீரத்தின் பின்னர்ப் பாடப்பட்டது. 
ம. சதகம் கோங்குமண்டலத்தில் இயற்றப்பேற்றது, 

1. அப்பாயிரம் கி, பி. பதினான்காம் நூற்றாண்டுவரை இயற் | 

8 பாயிரத்தில் கூறப்பட்ட உண்மைகளால் பாயிரம் கொங்கு | மண்டலத்தில் இயற்றப்பட்டி ரகக முடியாது, 
வில் நிருபிக்கப்படவில்லை 

9 பின்னர் கூறு 
லாற்றின் மூற்பகுதியான அவர் பிறப்பு அறியப்பட்டது, 

(தனால் அதுஇல்வள : 

ப்பட்ட சதகத்தால் அடியார்க்கு கல்லார் வர !



கொ. ம, சதகமும் சிலப்பதிகார உளைச்சிறப்புப் பாயிரமும் 44. 

30 முன்னர்ப் பாடப்பட்ட சிறப்புப் பாயிரத்தால், அவர் வாழ்க் 

கையில் நடுப்பகுதியில் நிகழ்ந்ததான உரைவரலாறு அறியப்பட்டது. 

இப்பாயிரத்தில் வைத்து இன்னும் சில ஐயல்களைக் கழை 

வாம். உசையா௫ிரியர் அடியார்க்கு ஈல்லாரைப்பற்றி ஒரு சாட்டோடு 

தொடர்புபடுத்திக் கூறும் சான்றுகள் இதுவரை யாதேனும் இல்லை. 

இக்கொல்குமண்டல சதகம் ஒன்றே, அல்உனம் கொங்குமண்டலத் 

தோடு தொடர்புபடுத்தி உரைக்கன்றமையின்; அதாவது அர்காட் 

டில் அவதரித்தார் என்றுரைக்க்றமையின்; அவதரித்தவர் அர் 

காட்டித்ரானே வாழ்க், அக்சாட்டித்ரானே உரையும் செய்திருத்தல் 

கூடும் என்னும் பிதர் கருதவும் கூடும், ஆயின் ௮௮, ஆராய்ச்சி அறி 

வென்னும் செம்பொருள் அமைலரப் பெறார் மாட்டுத்தான் எழவல் 

லதாம். அடியார்க் கு ஈல்லாரைப்பத்றி வேறும் இடத்தொடு 

தொடர்புபடுத்திக் கூறும் சான்றுக்கள் பல இருக்கின்றன. ஆயின் 

அவை ஆசாய்ச்யொலேயேமட்டும் பெறப்படுசன் றன, அம்முடிபைத் 

தரு்றன. வெளிப்படையீற் கூறப்படவில்லை. சத்தமக்குப் புலப் 

படாமைகொண்டு ௮ம்கனம் இல்லை என்னல் பொருந்தா தே, 

[வெளிப்படையித் சொன்னால் இவ்வளவுகாலம் செல்லாமல், சமம் 

'இல்லாமல் அ.றியலாமே, வெளிப்படையித் சொல்லாமையாத்தான் 

பிறர்க்கு இதுவரை புலப்படவில்லை. அன்றியும் அச்சதகாசிரியர் 

அவதரித்த ஒன்றுக்காகவே அம்மண்டவத்தோடு சேர்த்துப் பாடிய 
தெனவும், ஏனைய ஆண்டு நிகழாத நிகழ் ச் கள் என்றும் கண்டு 
வைத்தே; அதுபற்றி அப்பாயிசத்தில் கூறப்பட்ட உண்மைகள் 
அனைத்தையும் விலக்இப்பாடியது எனவும், சதகாசிரியர் இப்பாயிச்” 
இன் வழிபினாலேயன்றி பிறவழிகளாலும் அதிர் அ.தான் அடி 
யார்க்கு. ஈல்லாசை இவ்வாறு பாடினார் எனவும், ௮ச்சதகக் கருத் 
துசைக்காசர் கூறியவாறு அவதரித்து வந்த'*? என்பதம், யாம் 

கூறியவாறு அவதரித்தவென்பதும் ஒன்றுதான் எனவும், அவை 
அப்பாட்டால் பெறப்படுபவை என முன்னர் ௮௮ இயிட்டுக் கூறினா 
மன்றே. அன்றியும், விலக்க விடப்பட்ட இப்பகுதிகள் ஏனைய சத 
காசிரியன்மாசால் போற்றிப் பாடப்பட்ட இடங்களாகவும் இருக்கின். 
தனவென்பதைச் சதக மரபு, சதகாடிரியர் கருத்த, என்பவத்தினா. 
௮ம் அக இட்டாமன்றே.] இவை நிற்க, இன்னொரு வழியாகச்
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செல்வாம். ஒரு மண்டல சதகத்தில் பாடப்படுவார் யாவரும், ௮ம் 

மண்டலத்திலே தான் வாழ்ந்த, ௮ம்மண்டலத்திலேதான் _நாலோ, 

உரையோ செய்து மறைந்தவர் என்னின்! xg வாய்வதாமோ? 

பவணக்தி முனிவர் தொண்டைமண்டல சதகத்தில் பாடப்பெறுதல் 
கொண்டு அவசைத் தொண்டை சாட்டினர் என்போமா? அன்றிக் 
கொங்குமண்டல சதகத்தில் பாடப்பெறுதல் கொண்டு ௮வசைக் 

கொல்குமண்டலத்துக்கு மட்டும்தான் தொடர்புடையவர் என் 
போமா? 

ஞானப்பிரகாசமுனிவர் இவ்வீழமல்லாத இத்தியத் தமிழ் 
நாடான சிதம்பரத்தின்கட்சென்று சவஞான?த்தியாருக்கோ ௬ரை 
யும், பிற ரால்களும் செய்ததும், அவர் பெயரால் ஞானப்பிரகாசம் 
என்னும் குளம் இப்பொழுதும் சிதம்பரத்தில் வழங்கப்பெறுவ.தம் 
பொய்யாமோ? இவர் (ஞானப்பிரகாச முனிவர்) “புசித்தற்கு தன் 
கன்னு கேட்ட தல்லாந்த தேசாஇிபதிக்கு ௮ மறுத்த குற்றத்.துக் 
கஞ்ிச் சோழகாட்டுக்கோடி. ௮ங்கே தமிழ்கத்று வல்லுனசாசச் சிதம் 
பரத்திலே இருக் துவஞான இத் 'தியாருக்குத் தமிழிலோருசையும்பின் 
னர்க் கெளட தேசம் ெெசென்று வடமொழியிலும் வல்லுனரா௫இக் 
ஹேமாத்திரி கற்ப மு.தலாக அனேக வடமொழி ஸால்களும் செய்த 
வர், சிதம்பரத்து ஞானப்பிரகாசம் அவர் வெட்டிய குளம்!! என்பர், 
தே.மு. ஈம். பு. ௪. பக், 8) ஞானப்பிசகாசசேயன் தி இன்னும் இவ் 
விழத்தார் லர் பலரும் இவ்வீழத்தையே பிறப்புக்கும், இக்தியத் 
தமிழ் காட்டையே மறைப்புக்கும், இடஞகப் பெற்று வாழ்ந்த செய் 
திகள் எல்லாம் இன்னும் ஐயமின்றி அ.தியப்படுகன் றன வல்லவா? 
எனவே பிறப்பொன் நினான் இவ்வீழ மண்டலத்துக்கு இவர்கள் உரி 
மையாம் தொடர்புபற்றிய உண்மைபோல; ௮தைக்கூறியீட்ட ஒரு குதிப்பைப்போல; அக்கொல்கு மண்டல சதக்காசரூம், அப்மிதப் பொன்றையே தொடர்ச், அதனுள்ளும் சிசம்பைப்ப இ யென்பதை 
யும் குறிப்பிட்டுச் சட்டி 4 அவதரித்த கிரம்பைப் பதியும் கொக்கு 
மண்டலமே”? யென்று பாடினார் என்க. அன்கதியும் ௮.து இன்னும் 
வலிபெத்ற நிலைபெற்ற உண்மையாமாது. என்னைபெனின்| “அடி, 
யார்க்கு கல்லாரும் கொங்கு மண்டலமே '* யென்றாற்போலப் பாடப். 

J
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படாமல் அடியார்க்கு ஈல்லார் அவதரித்த (நிரம்பைப்பதியும்) 

கொல்குமண்டலமே'” யென்று பாடப்பட்டமையால் ௮.து அவரால் 

கருத்தாக அப்பிறப்பொன்றையே வரைர்து சுட்டிக் கூறப்பட்டது 

தான் என்பது, ஒருவரின் வரலாறு, பிறத்தல் வளர்த்தல் வாழ்தல் 

என்றும் முப்பாலதாம் என்பது. ஈண்டு, அடியார்க்கு ஈல்லாரும் 
கொங்கு மண்டலமே யெனின் ௮.து அம்மூன்றையும் தழுவுதலும் 

பிறப்பொன்றையே தழுவுதலும் கூடும், [வல்காவலன் சய கங்கனும் 

தான் கொல்கு மண்டலமே, வாட்டடல் கைத்தரு மக்கு மணன் 
கொங்குமண்டலமே என இவ்வாசிரியர் அம்மூன்றையும் தழுவியே 
கூறினார், சதகமரபுக்கும் அம்மூன்றையும் தழுவுகலே ஒத்தது, 
யாமும் அவ்வாறே கருஇயதாகச் ௪,௧௧ மரயில் சேர்த்தாம், ஆண்டுக் 
காண்க,] ஆயின் ஈண்டு இக்கார்மேகம் என்னும் மெய்க்கவிஞசோ!, 

(கொ. ம, ௪, ஆரரியர்) அதன் உள்ளேயும் சென்று அடியார்க்கு சல் 
ofc அவ்வையங்களுக்கு இடமே வயாமல் அவதரித்த 

ஒன்றையே வரைக்கதெடுத்து, அடியார்க்கு ஈல்லார் அவதரித்த நிசம் 

பைப்பதி' யென்றே கூறினர் என்க. அன்றியும் பவணத்தி முனிவர் 

ஈன்னூலைச் செய்தார் என்றும், ௮வர்தம் வரலாற்றுண்மை இப் 

பொழுதும் எல்லோராலும் அ.றியக்கூடியதாய் இருப்பது என்றும், 

அது அவர் கொங்குமண்டலத் திலேமிறந்து உபதேசம் 
பெற்றுத் தொண்டைமண்டலத்திலே ஈன்னூல்இயறத்த இட்டதைக் 

கொண்டது என்றும், இல்வாற இக்கொங்குமண்டலத் 
இலே பிறர் து இன்னொரு மண்டலத்லே நால் இயற்றி இட்டவரும், 
இவ்வாசிரியரால் பாடப்பட்டவரும் இவர் ஓருவேேர என் 
ஹும், ௮வசைப்பாடும் கொங்குமண்டல ௪௧௧ ஆூரியரும், இவ்வடி. 

யார்க்கு ஈரல்லாரைப்பாடும் கொங்குமண்டல சதக ஆசிரியரும், இவ் 
வொருவசே என்றும், *(பவணக்தி முனிவரைப்பவணந்திமா முனி 
தோன்றிவளர் ......... சனகாபுச"மெனவும் அடியார்க்கு கல்லாமை 

“அவதரித்த நிரம்பைப்பதியெனவுல்கூறிய இடங்களில் உள்ள 
*தோன்றிவளர்"' *அவதரித்த''என்பன ஓசே வரலாற்றுக் குறிப்புக் 
களைக் கொண்டவைகளெனஙவும், தோன்றிவளர் என்ப, இன்னொரு 
மண்டலத்தில் ரால் இயத்றியவர் கொங்குமண்டலத்திலே பிதக் 
தமைக்காகப் பாடப்பட்டதானால் ௮வ்வாதே **அவரித்த'” என்பதும்
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இன்னொரு மண்டலத்தில் உரை இயற்றி ௮க்கொக்கு மண்டலத்தில் 
அவதரித்த ஒருவர் என்பதையே அகக்குறிப்பாக நீன்று குறிக்கு 

மெனவும் சிச்சயப்படுத்திக் கொள்க, இப்பத்தியால் மேலும் நிச்ச 
யிக்கப்பட்டவைகளாவன 

1 அடியார்க்கு நல்லார் கொங்குமண்டலத்தில் அவதரித்தார் 

என்பது. 

2. இவ்வாசிரியர் சிறப்புப் பாயிரத்தில் கூறப்பட்ட ஏனைய வா 

லாற்றுண்மைகளை யெல்லாம் இந்காட்டூக்கரிமைஇல்லையேன்றே- 

வலேண்டுமேன்றேவிலக்கிப்பாடினார் என்பது. 

  

5. அகச்சான்றும் புறச்சான்றும் 

இனி, சதகாரியர் ௮கச்சான்றுகொண்டும் அதன் புறச்சான்று 
கொண்டும் இவ்வலாற்றுண்மை அணிக்து காட்டப்படும். இக்_நாலைப் 
பாடிய இவ்வாசிரியர், தம் ஒரு அ.றிவையும் மனம் முதலிய அகக் 
காரணல்களையுமே கருவியாகக்கொண்டு, இக் கொக்குமண்டலத் 
தோடு தொடர்புடையபுலவர் மூததலானோசைப்பாடினார் ௮,தலினாலும், 
அவர் கம்மைப்பாடிய ஒவ்வோர் பாட்டிலும், ௮ப்பாட்டின் ஒவ்வோர் 
அடிகளிலும், அன்றி ஒவ்வோர் சொழற்களிலும்கூட அவ்வாசிரியரின் 
கருத்தும் கவனமும் சென்று தான் இவ்வாறு பாட்டாக அமைக்இி 
ருக்கின்றன ஆ.கலினாலும், ௮ப்பாட்டெல்லாம் இவ்வா௫ிரியர் தம் 

*கருத்தென்றும், அகச்சான்று என்றும், வைத் து ௮.நியப்படுமென் ௧. 
இவ்வாறு எஞ்சாது பஞ்சமில்லாமல் எண்ணிகக்க இடங்கள்--௮.தா 
ore Dimer முழுவதும் இவ்வாசிரியர் அகக் கருத்த பாட்டாக 
உருவெடுத்திருக்ெறன வென்க, ஈண்டிவ்வடியார்க்கு கல்லார் வச 
லானு இவர்தம் அகச்சான்று கொண்டறியுமாற என்னை யெனில்! 
அவசைப்பாடிய அக்கருக்கை-அதாலது அக்கருக்தை வெயியிட்ட 
அப்பாட்டின் வசலாற்த்றுக்கூற்றை, இவர் ஏனையோசைப்பாடிய 
ஏனைய பாட்டுக்களின்மத்தியில் வைத்து, இவசை இவ்வாறு கூறியது 
இவ்வாறு கருஇத்தான் என மிச்சயிச்கவல்லதாம் என்பது; இனிப் 
புதச்சான்றாமானு என்னை பெனின், இவ்வாசிரியர் இச்சதகத்தைப்
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ப்ா£ட எடுத்துக்கொள்வதன் முன்னர்த் கொண்டைமண்டல சதகம் 

முதலிய சதகங்களிலே ஈன்கு பயின் திருக்தார் என்பஇல் ஐயமில்லை, 
இவர்காலத்தில் மிகமுன்ன தாக உள்ள தொண்டை மண்டல 

சதகத்தை இவர் அறிக்இருக்தார் என்பது நிச்சயம், அன்.தியும் இவ் 
வுண்மை, “தன்னூர்ச் சனகையிற் சன்மதி மாமுனி தந்தைமைக் 
தன், பபப தொண்டை மண்டலமே" எனப்பவணக்இ முனி 
வரைப்பாடிய தொண்டைமண்டல சதகப்பாட்டை எடுத்துக்காட்டி 
இவர்பவணரந்தி முனிவரைப் பாடியதாலும் நிச்சயிக்கப்படும், ௮ன்.தி 

யும் இவர், 

“ஐவே லசதியிரவினி லெளவைக் கமுதனித்து. 
மெய்வேதம், போணிற்கும், கோவை கொண்டோன்புவி, மீதிற் 

[pags 
்* செய்வோன் றனிறும் பசுக்காவன் மீக்கெளச் செய்யு மன்பன் 

மைவேலை வண்ண னசதியுடன் வாழ்த்த மண்டலமே!” 

என ஈக்.க மண்டலச.தக,த்தில் ௮௪ இியைய் பாடிய இப்பாட்டை எடுத் 
giant. 

தெய்வீக மான தமிழ்ப் புல வோர்கள் இனமுளங் கொள் 
பொய் ருரையெம் பீராட்டியா ரெளவை புகைந்து புகழ் 
செய்கோவையேற்ற இறலோனச.த செழித்துவளர் 
மைதாழ் பொழிறிக மைவேளி யுங்கொங்கு மண்டலமே? 

(ஷூ ௪ 45) 

என, இவர் தமது கொல்குமண்டல சதகத்தில் பாடி. இட்டதைச் 
கொண்டு, தொண்டைமண்டல சதகம் மாத்திரமல்ல கந்தமண்டல; 
சதகம் முதலிய பிற சதகங்களினையும் அறிர்திருக்தார் என்பது ஐய 
மில்லை. அன்றியும், சதகம் பாட எடுத்துக்கொண்டவர் அதன் 
முன்னர் பாடி வெளியாய் இருக்க தொண்டை மண்டல சதகம் முத 
லியவற்றைப் பயின்றே இருப்பார் என்பது நிச்சயமே, எனவே, 
இவர் கொங்குமண்டல சதகம் பாட எடுத்துக்கொள்வதன் முன் 
னர் ஒரு மண்டலத்தில் நிகழ்க்த நிகழ்ச்சி முதலியவற்றை அம்மண் 
டலத்தோடு சேர்த்துக் கூறும் மாபும், அம்மசபமமையப் பாடிய மண் 
டல சதகங்களும், இவசால் பாடியிட்ட அடியார்க்கு ஈல்லாசைப் ப் 
திய அப்பாட்டின் சரித்இரக் குறிப்பை நிச்சயித்தற்கண் புறச் சான்
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OS வைத்துக்கொள்ளற்பாலனவசம்*என்ச, ஆயின், மரபு முன்னர்க் 
கூறப்பட்டதாதலாலும், எல்லாச் சதகப் பாக்களையும் இங்கு எடுத் 

தாள முடியாதாகலாலும், இவர் இக் கொங்குமண்டல சதகம் பாடு, 

தற்கு ௮ங்கனம் பாடும் முறையிலும், மரபிலும், கொண்டை மண் 
டல சதகம் இவருக்காதாசமாக இருந்ததோடு, ௪,தக இலக்கணம் முற் 

திலும் நிசம்பிய இந்த சககமாக இருத்தலீனாலும், இத்தொரண்டை 
மண்டல சதகத்தை, இவ்வடியார்க்கு கல்லாரின் வரலாற்றைச் சுட் 
டிக் கொல்குமண்டலத்தோடு சேர்த்துரைப்பதாக இவ்வாசிரியசாத் 
பாடப்பட்ட அப்பாட்டிற்குப் புறச்சான்றாக ஒருபுறமும்; Hy 
யார்க்கு ஈல்லாரைப் பாடிய அப்பாட்டை இடையேயும்; கொக்கு 
மண்டல சதகத்தில் அடியார்க்கு கல்லாரைப்பாடிய பாட் டச் : 
ததவிர்க்த ஏனைய பாட்டுக்களை இவ்வாடிரியர் கருத்தென்னும் அகச் 
சான்றாகவும் வைத்து, இவ்வாசிரியர் அடி யார்க்கு ஈல்லாசை இவ் 
வாறு கருஇத்தான் பாடினார்; இவர் இவ்வாறு பாடியதால் கொங்கு | 
மண்டலத்தில் அடியார்க்கு ஈல்லார் வசலானு இவ்வளவுதான். என் 
பதை ஓட்டவைத்துச் சரிவ.ச கன்கு அறிய முடிவதாம் என்க. | 

இனி, அவ்வழிமித் செல்லாம். gamer நிச்சயிக்க எழுவ 
தன் முன்னர், அவ்வாசிரியர் கருத்தாக எவ்வெவற்றை ௮.தாவது 
அவர் கூறும் எல்வெல் இடங்களை நிச்சயிக்கவேண்டுமென்பதை 
முன்னசே நிச்சயித்து வரைவு செய்து கொள்ளல்வேண்டும். இல் 
வாசிரியர்க்கு இவர் தம் வசலாற்றை. உதிக்கச் செய்தவை, அன்றி 
யும் இவ்வாசிரியர் இவர் வரலாற்றை அதிதற்குக் கருவியாய் இருக் ; தவை, லெப்பதிகாச உறைச்சிறப்புப் பாயிசப்பரக்களும் கர்ரை பரம் ! பரைக் கதைகளுமே யெனக் கண்டோம். 
தோடுள்ள ௮. 

  

கதையோ வர் மனத் | 
அவர் மறைய அலுவும் மறைக்துவிட்டது. கர்ண | பசம்பசைக் கதையைச் சொன் னா ம், கேட்டாரும் 

கேட்டாருமாய்க் காலாந்தாத்தில் அவர் ௭. 
கதையும் மறைக்துலிட்டது. எனவே, அக்கர்ண பரம்பரைக் கதைகளில் அடியார்க்கு கல்லார் வரலாறு இவ்வாறு வழங்கப்பட்ட தென்தேனும், அன்றி, நிச்சயமாக அவர் வரலாற்றுக் குறிப்பைக் 

) அவர்வாய்க் 
ல்லாரும் மறைய அக் 

கொண்டதொரு கர்ணபசம்பரைக் கதை வழக்கு இருந்ததென்றே
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னும் இப்பொழுது தெளிவாய்ச் சொல்லுவதற்ில்லை. ஆயின் லெப் 

பதிகார உரைச்சிறப்புப் பாயிசமோ! இச்ச,தக .நூரியர் காலத்.துக்கு 

மிக முற்பட்டதாதலாலும், அன்றியும் அவர் அடியார்க்கு ஈல்லா 

மைப்பற்றிப் பாடுதலின்கண் ஒரு தலையான் முன்னர் உணர்ந்தே 
இருர்தாசென்பத ஐயமற முன்னர் பெறப்பட்டதாதலாலும், அன் றி 

யும் இச்சதக ஆசரியர் தாம் அடியார்க்கு ஈல்லாரைப்பத்றிக் கூறிய 
Heese பாட்டுக்கு மேற்கோளாகச் சிறப்புப்பாயிரப் பாக்களையே 

காட்டி இருத்தலினாலும், இப்பாயிரப் பாக்களேயன்றி இத்தமிழகற் 
Bo இச்சதகப்பாட்டிற்கும் முற்பட்டதாய் அடியார்க்கு ஈல்லாரைப் 

பற்றிக்கூ௮ும் ஐயமற்ற சான்றுக்கள் யாதும் இல்லையென்பது நிச்ச 

பயமாய் அ.தியப்படலாலு!*்) இப்பொழுதும் இப்பாயிரப் பாக்களை 
யன்றியே வேறெதுவும் டைச்சப்பெருமையாலும், பாயிசம், சதகம் 
என்பனவற்றின் ஆசாய்ச்சியால் பாயிரம் ஓர் காலத்து ஓர் இடச் 

தம், சதகம் அதன்பின் இன்னோர்காலத்தில் இன்னோர் இடத்தில் 
ஆனை மேற்கொண்டு இயத்றப்பட்டதென்றும் முடிபு காணப்பட்ட 

தாலும், லெப்பதிகாச உரைச்சிறப்புப் பாயிசத்தாற் சுட்டப்பட்ட 
அடியார்க்கு நல்லாரும் கொ, ம. சதகத்தாற் குறிக்கப்பட்ட Hy. 

யார்க்கு நல்லாரும் ஒருவர் என்பது மேலே பெறப்பட்ட ௮வ்வாத்றா 

லும், சிலப்பதிகார உரைச்சிறப்புப் பாயிரத்தில் காணப்படும் Hy. 

யார்க்குகல்லார் வரலாத்றுக்குறிப்புக்கள் அளைத் தம் ௪தக .ஐூரிய 
சால் குறிப்பிட்டு ௮ச்சதகப் பாட்டினகத்தே பாடற்பாலனலாம் என் 
pps, யினும் அக்குறிப்புக்கள் அவரைப்பாடிய அப்பாட்டிலும் 
இல்லை. அன்றிப் பிறகாட்டுக்களினாலேனும் அவர் பாடி, இருக்கவு* 
மில்லை. அன்றியும் சதகத்தில் அடியார்க்கு உல் லார் கூறப்பட்ட 
போக்கும் வேறு, ஜெப்புப்பாயிசத்தில் கூறப்பட்ட போக்கும் வேறு. 

சதகம் பாயிரத்தில் கூறப்பட்டவைகளை மறுக்காது உடன்பட்டே 

கூ௮நெத. அன்றியும், அப்பாயிசத்இிற் கூறப்பட்ட அடியார்க்கு 
நல்லாரைச் ௪.தகம் பாடியதே யன்றி, பாயிரத்தில் கூறப்பட்ட வச 

லாத்றுக் குறிப்புக்கள் ஒன்றையேனும் சதகம் கூறவில்லை, சதகம் 
பாயிசத்தில் கூறப்பட்டதொன்றையே--௮,தாவ.த அவர் *அருமை 

யுசை செய்யடியார்க்கு ஈல்லார் ௮அவதரித்துவரு கிசம்பைப்பதியும் - 
கொங்குமண்டலமே'” (௮வர் நிசம்பைப் பதியில், அவதரித்தார்) ,
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என்பதை மட்டுமே கூறியது, எனவே, சதகம் சொல்லாததாய்ச் | 

இறப்புப் பாயிரத்தில் கூறப்பட்ட உண்மைகளாவன, 

1. அடியார்க்கு நல்லார் உரை சோன்னமை. 

2. காங்கேயன் உரை சோல்லுவித்தமை. 

&, காங்கேயன் வாழ்வு. 

5. காங்கேயன் உரை சோல்லுலிக்கவும் அடியார்க்கு நல்லார் 
உரை சோல்லவும் நேர்ந்த சந்தர்ப்பங்கள், என்னும் இவைகளும் பிற | 
வுமாம் என்க. இவை பாயிரத்தில் நேரே கூறப்பட்டனவும் சில 
அங்ஙனம் கூறப்பட்டவைகளில் இருந்து பேறப்பட்டவைகளுமாம் 
என்க. காங்கேயன் உரை இயற்றித் தரும்படி கேட்க, அடியார்க்கு | 
சல்லார் உரை இயத்தினார் எனவே அடியார்க்கு கல்லார் ஒரு காலத் ! 
இல் ஓர் இடத்தில் காக்கேயலுடன் வாற்த்தமை. கால்கேயன் ஒரு 
காலத்தில் ஓர் இடத்தில் இவருடன் வாழ்ந்தமை, அவர்கள் ௮ல் | 
ஊனம் உரை இயத்த நேர்ந்த சந்தர்ப்பம் என்னுமிவைகள் ௮ம் 
நனம் பெறப்பட்டவைகளாய் வருமாரதிக, இன்னும் ௮ஃதென்னை | 
பெனின், பாயிசமோ இல்வசலாற்றுக் குறிப்புக்களை இடத்தொடு | 
படுத்திச் கூறவில்லை எனவும், ஆயினும் அது பாடப்பட்ட இடம் | 
ஆராய்ச்சியான். பெறப்படு?ன் ததெனவும், அல்லிடமும் சொல்கு 
மண்டலமல்லாக இன்னொரு இடமுமாம் என்பது முன்னர் 
நிகழ்த்த ஆராம்செளாற் கண்டாம். ஆயின் கொல்குமண்டல சத கமோ! கொல்குமண்டலத்தள் இ 

| 
| 
| 
| 
i 

3. அடியார்க்கு நல்லார் வாழ்வு. | 

| 
| 
| 
| 

| 

| 
| 

| 
| 

  

| கொக் 'யத்றப்பட்டசெனவும், ௮.து இவ் | வடியார்க்கு கல்லாசை அம்மண்டலத்தோடு படுத்திப் பாடி. இருக் | இன்றகெனவும், அதுவும் இவ்வுசைச்சிெப்புப் பாயிசத்தையே | மேத்கோளாகக்கொண்டு அவ்வாது பாடி. இருக்கின் றதெனவும் 
மேலே கண்டாம், அன்றியும் ௮ச்சகமோ கானெழுக்தவாரியாய்த் | தம் கருத்தை எடுத்துரைப்பதல்லாமல் உண்மைக்கும், சதகமச !



அகச்சான்றும் புற்ச்சான்றம் 49 

பிறத்ததைக்குறிப்பிட சேர்த்த இடத்து “அவதரித்ததும் கொக்கு 

மண்டலமே!” என்றாற்போலவும் .நாலோ, உரையோ இயத்றி 

யதைக் குறிப்பிட நேர்ந்த இடத்து உசைத்ததுல் கொங்குமண்: 

டலமே யென்றாற்போலவும், இயத்தினாசேயன்.றி இதத்றுவித்தாரை 
யும் சொன்னதும் கொல்குமண்டலமே, சொல்லுவித்ததவும் 
கொல்குமண்டலமே என்றாற் போலவும், இனி, அவர்தம் வாழ்வைக் 

குறித்து வாழ்வானதுல் கொங்குமண்டலமே என்றாற்போலவும் 
இச்சதக ஆரியர் பாடியவத்றை மேலே சதகமசபில் கண்டா 

மன்றே. அன்றியும் ௮வ்வவ் நாலோ உசையோ செய்ய நேர்ந்த 

சந்தர்ப்பங்களையும் அவ்வானு ௮கத்தடக்இக் கூறியமையையும் ஆண் 
டுக்கண்டாமன்றே, எனவே இச்சதகமசபுச்களை ௮.றித்தவர், இவ் 

வாதே இக் கொரங்குமண்டலத்தோடு படுத்தி ஏனையோரைப்பாடி. 

அமைத்தவர், எக்காட்டோடும் தொடர்பு படுத்இக் கூருத உசைச் 
சிறப்புப்பாயிச.த்தையே மேற்கோளாகக் கொண்டவர், அடியார்க்கு. 

ஈல்லார் கொங்குமண்டலத் திலே பிறக்.து, ௮க் கொல்குமண்டலத் 

(திலேயே வாழ்க்து, ௮ம்மண்டலத்திலேயே காங்கேயன் என்ப 

வளையும் சந்தித்து அவன் கேட்டபடி. உசையும்செய்திருந்தார் 
என்பது தமக்கும் உடன்பாடானால் **அருமையுசைசெய் அடியார்க். 

குசல்லார் ௮வதரி,த்து(த) வருமைப்பொழில்நிசம்பைப்பஇயுல் கொங் 
குமண்டலமே!” யென்று பாடுவர் கொல்லோ! எனவே அடியார்க்கு 
நல்லார். அவதரித்தமை மாத்திசம் தான் நிரம்பைப்பதிக்குரிய 
கொக்குமண்டலத்அக் குரியதெனவும், ஏனைய அவ்வாறு உரிமை 
இல்லை யென்றும் கண்டே அவ்வாறு அவற்றை விலக்கயே ௮டி. 

யார்க்கு கல்லார் அவதரித்த நிரம்பைப்பதியுல் கொக்குமண்ட 
லமே”” என்னு பாடி இட்டார் என்றும் அ.றிக்து கடைப்பிடிக்க, 
எனவே! இவற்றால் முடிக்கப்படுபவைகளான, 

1. அடியார்க்கு நல்லார் கோங்குமண்டலத்தில் உரைசோல்ல 

வில்லை. 

2, காங்கேயன் அவரைக் கோண்டு கொங்குமண்டலத்தில் 
உரை சோல்லுவிக்கவில்லை. ் 

3. அடியார்க்கு நல்லார் கொங்குமண்டலத்தில் வாழவில்லை, 
1
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4. காங்கேயன் கொங்குமண்டலத்தில் வாழவில்லை. 

6. காங்கேயன் கோங்குமண்டலத்தில் அவதரிக்கவில்லை. 

6. அடியார்க்கு கல்லார் சிலப்பதிகாரத்திற்கு, உரைசோல்ல 

வோ, காங்கேயன் அவரைக்கோண்டூ சொல்லுவிக்கவோ நேர்ந்த 

சந்தர்ப்பம் கொங்குமண்டலத்தில் நிகழவில்லை மேன்னும் இலை 

களும் பிறவுமாகும் என்க. இனி, இன்லும் இதன்விளக்கம் என்னை 

பெனின்! ஒருவர் அவதரித்ததை , அவதரித்த.தங் கொங்குமண்ட 

லமே யென்றாற்போலவும், வாழ்க்ததை வாழ்த்தஅல் கொங்கு 

மண்டலமே யென்றாற்போலவும், சொன்னதைச் சொன்னதும் 
கொல்குமண்டலமே யென்றாற் போலவும், சொல்லுவித்ததைச் 

சொல்லுவித்ததும் கொல்குமண்டலமே யென்றாற்போலவும் wa 

வவர் சரித்திரக் குறிப்புகளை ௮க்காட்டோடுபட்ட அளவுக்கேற்ப 

வெவ்வேறு படுத்திப் பாடுகின்றார் என்று கண்டாமன்றோ? ௮ல் 

வாறே ஏனைச் சதகாசிரியன் மாரும் பாடுசின்றனர் எனக்கண்டா 

மன்றோ? அவற்றுள் அடியார்க்கு கல்லார் கொங்குமண்டலத்தில் 

வாழவில்லை யென்பதை அவ்வாசிரியர் வாழ்ந்ததும் கொங்குமண் 

டலமே யென்றாற்போலுல் கூறும் பகுதிகளாலும் அதற்குப்புறச் 

சான்றாக அவ்வாறே தொண்டைமண்டல சதகத்தில் வாழ்ந்ததுச் 

தொண்டைமண்டலமே யென்றாற்போலக் கூறும் பகுதிகளாலும் 

கொக்குமண்டலத்தில் அடியார்க்கு கல்லார் உரை செய்யவில்லை 
யென்பதை அம்மண்டலத்தில் சொன்னதும் கொக்குமண்டலமே 
யென்றாற்போலக் கூறும் பகுஇகளாலும், அன்றி அவ்வாறு சொன் 

னதைப்பற்றிக் கூறும் தொண்டைமண்டல சதகப்பகு இகளாலும், 

வல்வாறே இயத்துவித்ததையும் ௮க்லனம் இயத்றுலிச்தவனையும் 
தொடர்பு படுத்தி இயற்றுவித்ததும் ௮.தாவ.து சொல்லுவித்தசதம் 
கொங்குமண்டலமே என்றாற் போலும் கூறும் பகுதிகளாலும்; 

அதளையொத்த தொண்டைமண்டல சதகப்பகுஇிகளாலும் ௮ல் 
வாகே இன்னவும் பிறவுமான வசலாத்றுக் குறிப்புக்களை அவ்வப் 
பகுதிகளையொத்த கொக்குமண்டல தொண்டைமண்டல சதச 

ஆசிரியர் கூற்றுக்களில் ௮.தாவது அப்பாக்களில் வைத்து அ.தியப் 
படும் என்பது. எனவே, அவ்வப்பகுகெள் நமக்குச் சான்று பகர்சள்  
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ன என்பது. கொல்குமண்டல சதகத்தில் அடியார்க்கு ஈல்லா 
ரைப்பத்றிப் பாடிய பாட்டைத் தவிர்த்த எனையபாக்கள் அவ்வா 
சிரியச,.து அகச்சான்று என்க, தொண்டைமண்டல சதகம், 
கொக்குமண்டல சதகத்தைப்பாடிய இவ்வாசிரியர்க்குப் பாடும். 
முறையில் அ.தாசமானால், இவையே இவற்றை 
புறச்சான்னு என்று கொண்ட இயைபென்க. 

        

   

  

யங்களால் முடிக்கப்படுபவைகளை ௮ திவாட்சீ 

ய, ய 
6 சதகர் செய்யுளின் கி த்தி. 

வட்ட. 
இனி ௮ச்சதகச் செய்யுளின் சொன்முடிபு பொருண்முடிபுகளை 

அறிவாம், முன்னர் ௮ச் செய்யுள்யாது என்பதற்காகக் காட்டி.னம். 

ஈண்டு அச் செய்யுளில் கூறப்பட்ட உண்மைகள் யாவை என்ப 
தற்காகக் காட்டுவாம். ௮ச்செய்யுளாவது:-- யே 20 

“குருவை யுணர்த்த வீளங்கோ வடிகளுட் கொண்டு சொன்ன 
தருவை நிகரும் சிலப்பதி காரத் தனித்தமிழுக் 
கருமை யுரைசெய் யடியார்க்கு நல்லார் அவதரித்து 
வருமைப் பொழில்நிரம் பைப்பதி யுங்கொங்கு மண்டலமே” 

என்பது அச்செய்யுள், இதன் கருத்துசைக்காரர் செசொன்ன 
பொருள் முன்னர் சொல்லப்பட்டது. ஆயின் இவ்விடத்து ஆராய 

வேண்டிய மிக முக்யெமான பகுதியாவத; . 

அருமை யுசை செய் யடியார்க்கு நல்லார் அவதரித்து 
வருமைப் பொழில்திரம் பைப்பஇயுங் கொங்கு மண்டலமே!" 

என்பது. இப்பகுதியே அவர் வரலாற்றை இடத்தொடுபடுத்இக் 
கூறும் சரித்திசப் பகுதியுமாம் என்பது, இப்பகுதியால்--இப்பாட் 
டால் மேலே சதகமசபிற் கண்டபடி அடியார்க்கு ஈல்லார் கொல்கு 
மண்டலத்தில் தான் உரைசெய்தார் என்றும் சொல்லப்படவில்லை, 
சிலப்பதிகார உரை இன்றும் வழங்கப்பெறுகன் தன்றோ? ஏதோ 
ஒரு காலத்தில் ஒரு இடத்தில் வைத்து இவ்வடியார்க்கு ஈல்லாசால்
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உசை செய்யப்பட்டது தான் என்பது ஐயமும் இல்லையே. என்னை 

யெனில் ஒருவினைக்கு ௮, தாவ; ஒருவினை நிகழ்ச்சிக்குக் காலமும் 

இடமும் வேண்டப்படுமே, கொல்குமண்டல சதகத்தாரால் பாடப் 

பெற்ற அடியார்க்கு ஈல்லாரை அச்சதகக்காரர் ௮வர் கொங்குமண் 

டலத்தில் வாழ்ந்தார் என்றாவது அம்மண்டலத்தில் உரை சொன் 

ஞர் என்றாவது ஏன் சொன்னார் இல்லை. இச்சதகக்காரர் தங்கருத் 

'தாகமட்டும் சொல்லாமல் விட்டாரில்லை, இவரின் முற்பட்டதான 

தொண்டைமண்டல சதகம் முதலிய பழம் சதகங்களிலே gamer 

வாழ்த்தவரை வாழ்ந்தவர் என்றும், சொன்னவரைச் சொன்னவர் 

என்றும் கூறி இருத்தலினை இவர் கண்டுவைத்தும் அச்சதகம் முத 
லியவத்தின் மரபின் வழித்தாய்த் தாமும் சதகம்பாடியவர் நியத 
மாய் அவ்வாறு வாழ்ந்ததும் கொங்குமண்டலமே சொன்னதும் 

கொல்குமண்டலமே என்றாற்போலும் பாடவேண்டியதையன்றோ பா 
டாமல் விட்டார். அன்றியும் இவர் இவ்வாறு பிறசைத்தம் சதக,த்திற் 

பாடியதை முன்னர் ௮ச்சதகமரபிலும் கண்டாமன்றோ. அவற்றின் 

உண்மைக் காரணங்களைப் பின்னர்க்காட்டுவாம். ஈண்டு “அருமை 

புசைசெய் யடியார்க்குகல்லார்" என்பு அவருக்கடையாக வர்.த.ஐ. 
இச் செய்யுளகத்தும் வேறும் பிறகுறிப்புக்கள் காணப்படவில்லை. 

இச்சதகம் பின்என்னை கருஇிப்பாடப்பட்டத.இதன் கண்பாடப்பட்ட 
ஓவ்வொரு சொத்களும் பொருள்களும் தக்க காசணம் நியாயம் 
உடையவைகளாய்த்தான் இருக்கவேண்டும். என்னையெனில்; வர 

லாற்௮ு வசன.நால்கள் போலாகா.து, பழங்காலத்தில் பாடப்பட்ட 

*சதகங்களானவை; உள்ளபடி. யாக நிகழ்ந்த வசலாத்றுக் குறிப்புக் 
களை ஒரு மாபும் விதியும் பற்றிப் புலமையும் வரலாறும் தெரிந்தோ 

சால், சரிவச ௮.றிக்தே பாடப்பட்டதாகக் காணப்படுன் றமையா 

அம், இச்சகக ,ஐூரியரும் இச்சககத்தைச் சரியாக அறிந்தே பாடி 

யதாக மேலே இவர் வரலாத்றிதும் இவர் கூற்றாலும் அ.தியப்படு 
வதாலும் இவர், அடியார்க்கு ஈல்லாசைப்பத்தி உறைச்தெப்புப் பாயி 
சப்பாக்களால் அன்றிக் கர்ரபசம்பரைக்கதை முதலியவற்றாலும் 
அறிந்திருந்தார் என்று முன்னர்க் காணப்பட்டமையாலும் என்ப.அ. 

இப்பாட்டு மிகக் கருத்தூன்.றிப் பாடப்பட்டதென்றும் தெரிது;
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இ வாழ்ந்ததங் கொங்குமண்டலமே என்றாற்போலும் சொல்லி 
அடியார்க்கு ஈல்லார் வாழ்வையும், உரை சொன்னதும் கொங்கு 
மண்டலமே என்றாற்போலும் சொல்லி, உசைசொன்ன இடம் 
கொல்குமண்டலம் என்னும் சொல்லவுமில்லை அருமையுசைசெய் 
யடியார்க்கு கல்லார் அவதரித்து, வருமைப் பொழில் நிரம்பைப்பதி 
யுல் கொல்குமண்டலமே'” என்று வத்புறுத்துனெ.௦௫, கொக்கு 
மண்டலசதகத்து ஊர்த்தொகை நிகண்டு 91..வது பக்கச்தில் 
பவருவிஜயமங்கையும் நிசம்பையும் கூடலூர்மனுவ று சறுக் 
aoe” என நிரம்பையைக்குறும்பு காட்டூர்களில் ஒன்றாகப் 
பாடி அக்நிசம்பையைக் கொல்குமண்டலத்தோடு சேர்த்த ஆரியர் 
சண்டுத்திரும்பவும் ''கிசம்பைப்பதியுல் கொல்குமண்டலமே'" யென, 
கூறிப் பின்னரும் நிரம்பையைக் கொல்குமண்டலத்அள்ள தென்று 
கூறக்டெந்த காரணம் என்னை? ஈண்டு அம்கிரம்பையைக் கொய் 
குமண்டலத் தள்ள தென்று கூற எழவில்லை. ௮.து அருமை உரை 
செய்த அடியார்க்கு ஈல்லார்க்கும் அந்நிசம்பைக்கும் உள்ள தொ 
டர்பை ஏதோ! ஒருவாத்றான் உணர்த்த எழுந்ததென்க, அத் 
தொடர்பு யா.த? 

அருமை யுரைசெய் யடியார்க்கு நல்லார் அவதரித்து, வரு 
மைமப் பொழில்நிரம் பைப்பதி யுங்கொங்கு மண்டலமே!” 
என்பதில் அவதரித்து என்பது என்னை? இது ஒருவிளையெச்ச விளைச் 
சொல். இது எதனோடு முடிவடைஜறெ.௮, வரு என்பதோடுமுடிவடை 
இன்றதாயின் ஈண்டு வரு என்பதன் கருத்து யாது? வரும் அன்றி 
வருன்ற என்பஅ.தான் ௮ச்சொத் பொருளாயின் அவதரித் ௫, வரும் 
என்னும் இவ்விரண்டுக்கும் விளைமுதல்யா.த? அடியார்க்குசல்லார்என் 
பதே, [அ.த்தன்று செயப்படுபொருளைச் செய்ததாகக் கூறியதாகக். 
கொண்டுவரு நிசம்பையை வசப்பட்ட நகிரம்பை என்றால் என்னை 
பெனின் ஆண்டும் வருதல் அடியார்க்கு ஈல்லாசது செயல் ௮த 
ஊைப்படுதல் தான் நிசம்பைக்குரிய;து என்க ] அவ்வாறாயின் சலப் 
பிகார் தனித்தமிழுக்கு முன்னர் அருமையான உசையைச் 
செய்த அடியார்க்கு ஈல்லார் இனிமேல் அவதரித்து வரும் அல்லு 
இப்பொழுது வருன்ற நிசம்பையென பொருள்பட்டு நித்பதாய் 
உரையைச் செய்தது முன்னும் ௮வ்வுரையைச் செய்தவர் அவ
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தரித்துவருதல் ௮அவ்வுரையைச் செய்தபின்னரும் என அப்பொருள் 

பொருந்தாது நித்னெறதே, அத்றன்று ஆண்டுவருவென்பது 
வக்தவென்னும் பொருளதாய் ௮வதரிதீது வந்ததென வாசாவோ 

எனின்? ௮ங்கனம் வருதல் இயல் நூலின்படி எவ்வாறு பொருர் 

தம்? அடுகளிறு, வீடுகனை என்றாற்போலும் முக்காலத்துக்கும் 
பொதுவதாய் வரும் காலம் கரந்தவிளைத்கொகை வினையடிகளைத் 

தான்; ஆண்டைக்குப் பொருக்.தும் ஒருகாலத்இத்கு விரிப்பதன்.ி, 

எதிர்காலத்துக்கேனும் நிகழ்காலத். துக்கேனும் வரைவுப்பட்டு விளை 

யடிப்பகுதி விகாசப்பட்டுவரும் ஒன்றை, [அதாவது அ௮தன்வினை 

யடியாயே வா என்பதாக இராமல்--௮ல்ல.து இருக்கழுடியாமல் 

வரும் என எதிர்காலத்துச்கும், வருன்்றவென நிகழ்காலத்.துக் 

கும் பொருள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் வரு என்னும் உரு 
வத்தை.] இறந்தகாலத்தூக்கு விரித்து வர்.த நிசம்பைஎன, ௮க்கருத் 

அசைக்காரர் பொருள்கூறல் ஈன்கு பொருந்தாது என்க, அன்றி 

யும் ஆசிரியருக்கு அதுகருத்தும் அன்று என்க, அவதரித்துவரு 

என்றுகூறி ௮வதரித்துவக்த வென்னும் பொருளையே கரு இனசாயின் 

அவதரித்த என்று சுருல்கக்கூறி இருக்கலாமே; எனவே! ௮வத 
நித்து என்பது வரு என்பதோடு முடியவில்லை ன்றது. 210, 
வேறொல் நனேடூம் முடிவடையக் காணோமே, வரலாத்து நிகழ்ச்சி 
களை விளக்க விரித்துரைக்கும் சதகச்செய்யுள்கள் சல்கச்செய்யுள் 
கள்போல மாட்டெறிக்து பொருள்முடிக்கப் படுமாறில்லையன்றோ? 
அன்றி அண்மையில், அன்.திச் சேய்மையில் அவ்விளையெச்சத்தை 
மூடிச்கக்கூடிய விளைச்சொற்கள் ஒன்றையும் காணோமே, இனி); 
மத்து அதன் உண்மை உசை இதுவெனவும் தெரிப்பாம், ஆண்டு 
வரு வென்பது, மையென்பதற்கடையாய் வந்தது. வரு,மை என் னும். 
இவை இசண்டும் சேர்க்து பொழிதுக்கடையாய் வந்தன; வரு,மை, 
பொழில் என அவை மூன்றும் சேர்த்து நிரம்பைக்கடையாய்வம் 

sor, மை யென்பது, சூடாமணி நிகண்டு. பதினோசாவது பெயர்த் 

தொகுதி பதினோராவது பாட்டில் மையென்பதஞ்சனங்கார்'” என் 
படி முல் என்னும் பொருளதாய் ஆண்டுவந்த, இனி வரு 
மைப்பொழில் என்பதை மைவருபொழிலென மாத்றிப் பொருள்
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கோடலும் இன்னொருவழியாற் சிறந்தது. இரண்டற்கும் பொருள் 

ஒன்றே. அதாவது முல் வந்து படி.தற்குக் காரணமான அவ்வளவு 

உயர்ச்த பொழிலை உடைய கிரம்பைப்பதி என்றவாறு, இதற்கு 

இவ்வாறு unix Su பொருளே பொருள் என்பதை, 

மங்குற்பொழிறிகழ் காவேரி சூழ்கொங்கு மண்டலமே!” Chy 9 

எமஞ்சுதிகழ் கஞ்ச மலையுங் கொங்கு மண்டலமே!” Oy. 35 
மைதாழ் பொழிறிகழ் ஐவேலியுங் கொங்கு மண்டலமே ஒடி 45 
மங்குழ் பொழிற்சன காபுரமுங் கொங்கு மண்டலமே Oy 47 
மைத வளப்பதி யோங் குவதுங் கொங்கு மண்டலமே Gry 62 

என இவ்வாடிரியர் பிறரைப்பாடும் பிறசந்தர்ப்பங்களிலும் அவர்தம் 

ஊசைக்குறிப்பிடும் போது இவ்வாறு மையென்பதையோ, முலை 

யோ ௮ப்பொருளில் வரும் வேறு பெயர்களையோ ௮டைகொடுத் 

அப்பாடி இடப் பெறுகின் தமை கொண்டு ஈன்குதுணிர்து கொள்ளப் 

படும் என்க, அன்றியும் அடியார்க்கு ஈல்லாசையும் அக்கிசம்பை 
யையும் தழுவிவரவேண்டிய ௮ச் சொல், ௮வர் வாழ்ந்த--இருக்த 

மிறக்த-வளர்க்தகாடு என்றாத் போலும் காட்டையோ ஊரை 
யோ கொண்டுமுடியும் பெயசெச்சமாயன்றோ இருக்கவேண்டும், நிசம் 
பைஎன்னும் பெயசை அவதரித்து என்னும் வினையெச்சத்தோடு முடி 

யக்கூடியதாகவும், அன்றி அவதரித்து என்னும் விளையெச்சம்முடிக் 

கும்சொற்கள் இன்றிச் செய்யுளகத்தே தனித்த நிற்கக் கூடியதாக 
வும் இத்தகைய மெய்க்கவிஞர் பாடார் என்க, அடியார்க்கு ஈல் 
லார் சிரம்பையில் அவதரித்தமையே ஈண்டும் பிறாண்டும் பெறப் 
படலானும், மேற்கூறியவற்றுலும் வதரித்து என்பதல்ல, ௮வத 

ரித்த என்றுதான் .ஐூரியர் பாடினர் என்று கடைப்பிடிக்க, எனவே! 

ஆண்டு அவதரித்த என்பதுதான் உண்மையான உருவம்என்க, 9 

காலாந்தர.த்இல் ஏற்பட்ட ஏட்டுப்பிசதிகளின் பேதமாக (தகரம் கச 
மாய்ப் பதிக்கப்பட்டு அவதரித்து என்று வெளியாய்விட்டது. 

எழுடியார்க்கு கள்லார் அவதரித்தவருமைப் பொழில் மிசம்பைப்பஇ 
பென்று பொருள் கொள்க” அன்றியும் இக்கடை அடிக் கடைச்சர் 
மண்டலமே என முடிவதால் அதன்முதத்சர் மோனை நோக்க 

வருமையெனவே இருக்கவேண்டும் என்பது நிச்சயம், எனவே 

அவதரித்தவருமை யென்க, [அன்றியும் அவதரித்த என்பதுநிலை
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மொழியாகவும் ௮ருமை என்பதை வருமொழியாகவும் வைத்துப் 

புணர்த்தியவழி வகரம் உடன்படு மெய்யாகத்தோன்றி அவதரித்த 

வருமையெனவும் வரும், அவ்வாறாயின் பொருளுக்கேற்ற ௮டை 

யான வருமை என்பதைநீக்க ௮ருமையென்பதான சிறப்பில்லாத-- 

ஏலாத ௮டையபைச் சேர்த்.துப் பொருள் கூறின் பொருத்தம் குறைவு 

டையதாகும், அன்றியும் மண்டலம் என்பதற்கு மோனையாய் வருத 

லில்இழுக்கி அருமைப்பொழில்கிரம்பைப்பதியுல்கொல்குமண்டலமே 

எனவும்வசவுங்கூடும், எவ்வா த்ராலும் அவதரித்தஎன்பதே,தில்மொழி 
யாய் இருப்பதை ஈன்கு நோக்குக, அவ்வாறு கொள்ளலே ௮ச்செய் 
யுளின் பொருள், சொல்லிலக்கண விதிகளுக்கும் பொருர்.துவதாம்] 

அன்றியும் அக்கருத்துசை காசரும் யாம்கூறியவாு அவர்தம் சரித் 
திரக்குறிப்புப் பொருளால் உடன்படுபவசாய் '*அடியார்க்கு கல்லார் 
அவதரித்துவந்த கிசம்பை என்றே பொருள் செய்தார்; ஆயின் அவர் 
அப்பாட்டை ஆசாயாதும், அவ்வரகசற்றுண்மையை sy Sut gtd, 
அஅகூறும் உண்மைப்பகுதியை அறியா.அம், சொல்லும் பொருளும் 
இயையாத.௮வ்வாறு படிமாத்றமாக(பிசதியேதமாக)க் டெக் தவழியை 
யறியாஅும் இவ்லானு உரைசெய்தார். அவதரித்து வர்தவென 
அவர் கூறியவாறு கூறினும் அவதரித்த என யாம் கூறியவாறு 
கூதினும் உண்மைப் பொருள் ஒன்றே, ஆண்டும் அவர் நிசம்பை 
யிலே அவதரித்தவர் என்னும் அப்பகுநிக்குமேல் ஒன்றும் பெறப் 
படாது. எனவே! அடியார்க்கு கல்லார் வாழ்ச்கதுல் கொல்குடீண் 
டஉலமென்றாதல், உசைசொன்னதுல் கொக்குமண்டலம் என்றுதல் 
இப்பாட்டுச் சொல்லவசலில்லை, அடியார்க்கு சல்லார் பிதச்த இடம் 
நிசம்பை என்பது போதர அவர் உசை செய்தமையை ௮வர்க்கடை 
யாகப் புணர்த்தி அவசை நிரம்பையோடும் சிசம்பையைக் கொங்கு 
மண்டலத்தோடும் சேர்த்து “*அருமையுளைசெய் யடியார்க்கு நல் 
லார் அவதரித்த வருமைப்பொழில் நிசம்பைப்பதியுங் கொல்குமண் 
Law” என .ூரியர் பாடி. அமைத்தார் என்க. 

- எனவே! இதுகாறும் சர்இத்துவந்தவத்ரூல் நிச்சயித்துமுடிக் 
கப் படுபவைகளாவன, 

1. இச்சதகக் கருத்துரைகாரர் அவதரித்து வந்தவேன்று அக் 
கருத்துரையிலும், வரலாற்றில் நிரம்பை என்னும் ஈகரில் உதித்த
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வர் என்றங் கூறுதலால் நிரம்பையில் அடியார்க்கு நல்லார் அவதரித் 

தார் என்பது நிச்சயம். 

9, அவ்வாறே *அவதரித்த' வென்றே அப்பாட்டி ருக்கவேண்டும் 

என யாம் கண்டதாலும் அவர் அந்நாட்டில் அவதரித்தார் என்பது 

நிச்சமம். 

3. எனவே! சதகமரபு முதலியவற்றையும் சேர நோக்கினால் 

இவ்வாசிரியர் இவர் வரலாற்றில் கொங்கு மண்ட்லத்தோட சேர்த்துக் 

கூறாமல் விட்டமையால் அடியார்க்கு நல்லார் கோங்குமண்டலத்து 

வாழவில்லை. 

4. இம்மண்டலத்தில் அவர் உரை செய்யவில்லை எனவும் 

சேவ்விதில் துணிந்து கொள்ளப்பட்டன. 

  

7. “நிரம்பையர்.? 

“நிரம்பையர் காவலர்” என்னும் இச் சொற்றொடர் இவ்வராய்ச் 

இக்குப் பல அண்ணியவாய குறிப்புக்களைத் ,தரவல்லதாய் இருக் 

ன்றது. அச்சொத்றொடருள் நிரம்பையர் என்பது ஒரு தன்மை 

யில் ஒரு குறிப்பும், காவலன் என்பது இன்னொரு (தன்மையில் 

ஒரு குறிப்பும் நிரம்பையர் காவலர் என்பது dscns sor 

மையில் இரண்டும். சேர்ச்து இன்னொரு குறிப்புமாக வெவ்வேறு 

குறிப்புக்களைத் தருன்றன. முன்னர் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பத்துக் 

காகவும் வெல்வேறு உண்மையை அ.திதற்காகவும், இடையே பிறவற் 

ரோ சார்த்திப் பேரியிட்டாம். ஈண்டும் அவை தம்மையே தனித்தனி 

எடுத்துக் காண்பாம். அடியார்க்கு நல்லார் நிசம்பையிலே அவதரித் 

தார் என்னும் அவர் அங்கிரம்பையிலே வாழவில்லை என்றும் முன்னர் 

எல்லா இடத்திலும் பல்லாற்றானும் முடிபா௫ இருப்ப ஈண்டு ௮வ 

ருக்கே நிரம்பையர் என்னும் ஒரு பெயர் உண்மையும் போதருவதா 

யிற்று, இந்தூட்பம் தான் என்னை? அடியார்க்கு கல்லார் அந்நிரம்பை 

யிலே அந்டிரம்பையில் உள்ளவசாலேயே அடியார்க்கு ஈல்லார் என் 

னும் தமக்கியைத்த இயற் பெயராலே அழைக்கப்படாது (அன்றி 

அவ்வாறு ௮ழைக்கப்பட்டதன்றியும்) நிரம்பையர் என்னும் ஒருகார 

8
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ணப் பெயரால் பேச்சுவழக்கில் அழைக்கப்பட்டவரா? Hanes 

அழைக்கப்பட்டுப் பின் ௮ப்பெயசே விளக்கமும் புழக்கமும் உள்ள 

பெயராய்க் காலச்செலவிலே வழக்காறு பெத்றுப் பின் அவ்வூரில் 

(ல்ஞூசாசால்) அல்வூர்ப் பெயசால் தொடர்ச்து அவருக்கொரு 
காசணப் பெயரமைரந்ததா? ஒரு காட்டில் இருப்பார் தம்முள் ஒரு 

வரை அவரது இயற்பெயர் இருக்கவும் ௮ப்பெயசால் ௮ழையாது 

வசை அங்கனம் தம் காட்டின் பெயரால் அழைக்கவும் கூடும் 

கொல் [அவ்வாறு கூடுவதாயின் அவர் ஒருவசையல்ல ௮க்கிரம்பை 

என்னும் ஊரில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் தம்முள் ஒருவரை ஒரு 

வர் நிசம்பையர் என அழைத்தார் என்னும் பொருந்தா வழக்ளை 
யும் பொருந்திய வழக்கென்றன்றோ கூறவேண்டும்.] அல்கனம் 
அழைத்தல் யாண்டும் வழக்காற்றில் இல்லையே, அடியார்க்கு 5ல் 
லார் என்னும் பொ.துறிக்கி அவசையே வசைந்துணர்த்தும் ௮ப் 

பெயரை விட்டு ௮ர்தாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் தனித் 

(தனி சென்று உணர்த்இச் சுட்டும் நிரம்பையர் என்னும் காரணப் 

பெயரால் அக் நிசம்பையிலேயே அவரசையோ அன்றிப் Opi தம் 
முள் ஒருவரை ஒருவசோ அழைக்கக் காரணம் சிறிதும் இல்லையே, 

இல்வாத்றால் ஈண்டுண்மை சரியாய்த்தான் வெளியாய் விட்டத, 
முன்னர் அடியார்க்கு ஈல்லார் நிசம்பையில் அவதரித்தார் என்பது 

நிச்சயப்பட்டது. அவர் நிரம்பையில் வாழவில்லை என்பதும் பிச் 
சயப்பட்டத. அவர் நிரம்பையர் என்னும் பெயரைப்பெற்றார் 
என்பதம் நிச்சயப்பட்டது, அச் ிரம்பையர் என் ணும் பெயரை ௮ம் 
லரம்பையில் பெறவும் முடியாது என்பதும் ஈண்டு நிச்சயப்பட்ட அ. 
எனவே இவ்வாற்றால் அடியார்க்கு ஈல்லார் சிசம்பையிலே மிதக்து 
அக்நிசம்பையிலே வாழாமல் நிரம்பை அல்லாத இன்னொரு இடத் 
தில் சென்று வாழ்த்து அக்கிரம்பையர் அல்லாத இன்னொரு நாட்டு 
மக்களால் அவர் இருந்து வத்த ஊரின் தொடர்பைச்சுட்டி. அக்கார 

ணத்தால் நிரம்பையர் என அழைக்கப்பட்டார் என்பது நன்கு 
அணிக்து காட்டப்படுன் றத. 

நிரம்பையிலே பிறந்த அவர் நிரம்பை என்னும் சொகத்த ஊன 
விட்டு இன்னொரு ஊரில்சென்னு அவ்ரூசார் மத்தியில் வாழ்க்துவரின்
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அவ்வூசார் அல்ல அக்காட்டினர் அவரை ௮ல்கனம் பிறந்துவளர்ந்து. 

இருந்துவந்த ஊரின்பெயசால் ௮வசை நிசம்பையர் என அழைக்க 

ஏம் அது அர்காட்டில் இருக்கும் எனையோசை உணர்த்தாது அவ 
சையே வசைக்துணர்த்தவும் அதுகாலச்செலவில் அடியார்க்குகல்லார் 

என்னும் அவர் பெயரினும்பார்க்கப் புழக்கவும் விளக்கமுமான 
பெயசாகமாறி நிரம்பையர் என்னும் ௮க்காசணப் பெயராலே ௮வர் 

விளக்கமூற்று வழக்கானு பெத்றுவசவும் காசணம் இருச்கன்றே? 
இனி, அவர் சிசம்பையர் என்னும் பெயரைப்பெற்ற இடம் அவர் 
வாழ்க்த இடம் ஆ.சலால் அவ்விடத்தில் கேட்டுக்கொண்ட கால்கேய 

லும் வாந்த இடமும் அல்லிடமாயித்று, சிரம்பையிலே பிறந்த 
அடியார்க்குகல்லார் ௮க்கிமம்பையை விட்டுச்சென்று வாழ்த்த இன் 

ஜெரு இடத்திலேயே காங்சேயன் உரை இயத்தித்தரும்படி கேட் 
டான் எனவே காக்கேயன் நிரம்பைக்குரியவன் அல்லன்-௮,தாவ.த 
நிசம்பையையுடைய கொரங்குமண்டலத்துக் குரியவன்  ௮ல்லன் 

என்பதும் நிச்சயமாயிற்று,  சிசம்பையர் என்பது அன்றியும் 
அதனோடு புடைஅடுத்துவரும் காவலன் என்பதும் அடியார்க்கு 
கல்லார் கொங்குமண்டலமல்லாத இன்னொருமண்,டலத்தில் பெத்த 
பெயசெனவே கொக்குமண்டல சதகதத்தில் கூறப்படும் அவர்பெய 
சோடு சேர்த்துக் கூறுதற்குரிய சரித் இச இயைபும் மதிப்பும் அர்நிசம் 
பையர் காவலர் என்பது உடையதல்லதாயித்று. எனவே இவ்வுண் 

மைகள் அணைத்தையும் மேற்கூறியவாறு பாயிரப் பாக்களாலும் 

கர்ண பரம்பரைக் ,கதைகளாலும் தமது ௮.றிவாராய்ச்சியாலும் 

கண்ட தெய்வக்கவிஞாசய கார்மேகக் கவிஞர் அடியார்க்கு ஈல்லார். 

பிறந்த ஒன்றே கொங்குமண்டலத்துக் குரிமையுடைமை கண்டு 
ஏனைய அனைத்தையும் விலக்9 :*அடியார்க்கு கல்லார் அவதரித்த... 

நிசம்பைப் பதியும் கொங்குமண்டலமே'" யென எத்தனையோ உண் 
மைகளுக்கரணிட்ட மிலைக்களனாய் ௮ச்சதகப்பாட்டைப்பாடி. ௮மைத் 

இட்டார் என்றறிர்,து வியக்க, எனவே இக்கொங்குமண்டல ச,தகக் 

காசர் அடியார்க்கு ஈல்லாசை அவர் நிசம்பைப்பதியை உடைய 
கொல்குமண்டலத்தில் அவதரித்தார் என்பது மட்டும் கூலி வளைய 
அனைத்தையும் விலக்க்கறாமல் விட்டார் என்றும் கண்டாம், 
உண்மையில் ஏன் அவர் விலக்கக் கூறினார்? அக்கூற்று எவ்வாறு
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உண்மையான்றதென்பதை மேலும் நிரூபணமுகமாகக் காட்டு. 

வாம். அடியார்க்கு கல்லார் இன்னொரு இடத்திற் சென்று வாழ்த்து 
அவ்விடத்திலே கிரம்பையர் என் வம் பெயரைப் பெற்றார் என்பது 
மேலே முடிபாயித்று, ஆவர் அவ்விடத்தில் நிரம்பையர் என்று, 
மாத்திரம் சட்டப்படவில்லை, நிரம்பையர் காவலன் என்றே அழைக் 
கப்பட்டார், எனவே நிரம்பையர் காவலர் என்று அழைக்கப்பட்ட 

இடமும் ௮ப்பிற இடம் என்பது நிச்சயமாயிற்று, இல்கனம் நிரம் 
பையர் காவலன் என அழைக்கப்பட்டது *, தரும் தெரிய விரித்து 
சைத்தான் அடியார்க்கு நல்லான், காருக்தருவுமனையான் கிரம்பையர் 
காவலனே" எனப்பாயிரத்திலாசலால் அப்பாயிசமும் அப்பி 
இடத்தில் பாடப்பட்டதாயிற்று, அன்றியும் உரைசெய்த பொழுதே 
நிரம்பையர் காவலன் என்னும் பெயர் உண்டென்பதும் முன்னர் 
நிச்சயமாயித்று, எனவே உரைசெய்த இடமும் நிசம்பை அல்லாத 
இன்னொரு இடம் என்பதும் நிச்சயமாயித்று, (Qf சிறப்புப்பாயிச 
மும் சதகமும்!என்னும் ஆராய்ச்யொலும் பெறப்பட்ட த)கால்கேயன் 
சொல்லுவிக்கும்பொழுது சிரம்பையர் (காவலர்) என்,ஹம் பெயர் இவ 

ருக்கு இருப்பதால் ௮வன் சொல்லுவித்த இடமும் நிரம்பை அல்லாத 
இன்னொரு இடம் என்பது நிச்சயமாயிற் று, இனி, இப்பத் தயால்" 
முடிந்த முடிபைமேலும் தெளிவு படுத்தக்கொள்வாம். எனவே அடி 
யார்க்கு ஈல்லார் நிசம்பையிலே பிறக்தார் எக்காரணத்தை முன்னிட் 
டா இன்னொரு சாட்டிம் சென்னு வாழ்த்தார், அவ்விடத்தில் அவர் 

நிசம்பையர் என அழைக்கப்பட்டார். உரை அவ்விடக்இல் செய்யப் பட்டபடியால் உசைச்சறப்புப் பாயிசம் ஆவ்விடத்இ, 
பாயிரம் பாடப்படும்போ.து அப்பாயிரகாசர் காவலன் என்று குறிப் 
பிடக் கூடியதாய் இவர் வாழ்ந்தார், அது தமிழ்காட்டில் எந்த மண்ட 
லம் எத்தமூலை? நிரம்பையர் என்னும் அவ்வொரு சொல்லால் அறி யப்பட்ட உண்மைகள் யாவை? 

ல்பாடப்பட்டது. 

1 அவ்விடம்தான் உரைச்சிறப்புப் பாயிரம் பாடப்பட்ட இடம், 
2 அடியார்க்கு நல்லார். நிரம்பையர், ॥ காவலர் என்னும் பெயர் களைப் பேற்ற இடம், 

3 சிலப்பதிகாரத்துக்கு உரை இயந்நிஇட்ட இடம்,
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& அடியார்க்கு நல்லார் பிற்காலத்தில் வாழ்ந்த இடம், 

5 பொப்பண்ண காங்கேயன் என்னும் சேனாபதியைச்சந்தித்த 

இடம், 

6 கோங்குமண்டலம் தொண்டைமண்டலம் என்பனவற்றோட 

தொடர்புபட்ட இன்னொரு தமிழ்மண்டலம் என்பதுதான் இந்தள 

வில் அறியமுடியும். 

  

8... “மிரம்பையர் காவலன்.” 

AaduBers உரைச் ஜெப்புப்பாயிரப் பாட்டு முதலாவகால் 

படியார்க்கு நல்லமிர்தம் பாலித்தா னன்னூல் 
அடியார்க்கு நல்லான்!” எனவும், அடுத்த இரண்டாம் பாட்டினால் 

ருத் தெரிய வீரித்துரைத் தானடி யார்க்கு நல்லான் 
காருத் தருவ மனயான் நிரம்பையர் காவலனே”* 

எனவும் அப்பாயிச காசர் குறிப்பிட்டதால் அவ்வடியார்க்கு கல். 

லார்க்கு *நிரம்பையர் காவலன்" என் லம் பெயர்கள் உண்டென்பது 

ஐயமின்ஜி அதியப்படன்ற.த. இனி, இக்கிசம்பையர் சாவலன்(7) 
என்பது ஒரு பெயரா? அன்றேல் நிரம்பையர் என்பது ஒரு பெயர், 

காவலன் என்பது இன்னொரு பெயரா? அவ்வாறாயின் இவருக்கு இப் 

பெயர்கள் ஏற்பட்ட காரணங்கள் தான் யாவை? என்றின்னவைகள் 

ஆராய்ச் தறியத்தக்கவைகளாய் நிற்ன்றன, நிசம்பை என்பது 

ஓர் ஊரின் பெயர் ௮து கொங்குமண்டலத்துள்ள ௮, இவரை 

ஈதவதரித்த சம்பைப்பதியுல் கொக்குமண்டலமே'? யென அச் 
சசகக்காசர் குறிட்பிட்டிருக்கன் றனர். எனவே நிசம்பையர் என் 
பது இவருக்கு உளரால் வருபெயர், காவலன் என்பது தொழி 

லால் வருபெயர், அவை மூதையே நிமம்பை என்னும் ஊரின் பெய 

சைப் பகுநியாகவும் அர் என்பதை உயர்வுப் பன்மை விகூதியா 
கவும் பெற்று (சம்பை-- அர்) நிசம்பையர் எனவும், காவல் என் 

னும் தொழிலின் பெயரையும் (ஒன்! என்னும் .நண்பாற் பெயர் 

விகுதியையும் சேர்த்துக் காவலன் எனவும் வர்இருக்ன்றன, 

இவையொலவ்வொன்றும் அவ்வாறு தனித்தனிப் பெயசாம் தகுதிப்
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பாடுடையனவாய் இருக்னெறன;, எனவே ௮வை தனித்தனிப் 
பெயசாம் என்க, எனவே மீட்டும் நிரம்பையர் என்பது ஒருஇடச் 

(தால் தொடரப்பட்டு அவருக்கு இடத்தால் வந்த காசணப்பெயசெ 
னவும், காவலன் என்பது காவல் என்னும் தொழிலால் தொடசப் 
பட்டு வர்; காரணப்பெயர் என்றும் ஈன்கு அறிந்துகொள்க, 

இனி, ௮ங்ஙனம் காவலன் என்னும் பெயர்வந்தவானு என்ன? 
து நிரம்பையர் என்னும் இடத்தால் வந்த காரணப்பெயசோடு 
சேர்ந்து நிரம்பையர் காவலன் எனப்பட்டவானு என்னை? காவலன் 
என்னும் சொல் ௮சசனெனக் கொண்டு. நிசம்பையர்க்குக்காவலன் 

என்னலாமோ வெனின் காவலாய் இருக்த வரலாறுண்டேல் அவ்வச 
லாது சான்றாக வைத்து அவர் நிரம்பையர் காவலஞாய்--அ.,காவ.தூ 
நிரம்பைக்கரசராய் இருந்தார் என்று சொல்வதன் றி, காவலன் 
என்னும் சொல் ஒன்றே ணையாகவைத்து அவர் மிரம்பையர்க்குக் 
கரவலராய் இருந்தார் என்றல் பொருக்தாதாம், அன்றியும் இச்சத 
காசிரியர் அவர் நிரம்பையர்க்குக் காவலன் என்ற குறிப்பு ஒன்றே 
அம்கூறியீடாமை என்னை? அன்றியும் அச்சதகத்தாலும் பிறவற்று 
னும் அவர் நிசம்பையில் பிற்காலத்தில் வாழவில்லை என்பது முன்னர் 
முடிச்திட்ட முடிபுமன்றோ? சிரம்பையில் வாழாத ஒருவர், ிசம்பைக் 
கரசராய் இருக்கார் என்றல் எவ்வாறு பொருந்தும்? கிரம்பையர் 
என்பது ௮வரால் .தளப்பட்ட ஒரு ஊரினசை- ஒரு காட்டினசை 
உணர்த்திவசவில்லை அவர் சிசம்பையைவிட்டு இன்னொரு இடத்தில் 
சென்று வாழ்க்தஇனால் அவருக்கேவத்த பெயசென்தன்றோ முன் 
ர்ச் சொற்றாம். அதை மறுக்குமாறுதான் என்னை? அன்றி 
நிசம்பைக்கவர் காவலசாய் இருக்திருப்பாசாமாயின் ஓ.நதலையான் 
நிசம்பையர் காவலர் என்றே வருமென்பது எப்படி? அன்றியும் 
அவ்வாறு. நிசம்பையென்னும் ஊருக்குக்காவலளுயின் நிரம்பை 
காவலன் (காவலர்) என்றேவரும் என்ன சொல்லின் இழுக்கென்ள? 
ஆன்றியுமவர் சிரம்பையில் இருக்கும் பொழுதே கிரம்பையர் என்ற 

பெயருமில்லை. அதனால் காவலன் என்னும் பெயருமில்லையாகவே 
அவர்நிசம்பைக்கரசனுமில்லை என்பதும் உறுஇயாயிற்று, நிரம்பையர் 
என்த பெயரின் பின்னே காவலன் என்ற பெயர் வந்தணைவதால் 
நிசம்பையைவிட்டு இன்னொரு காட்டித் சென்று நிரம்பையர் எனப்
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பட்டமின்னரே அ௮ப்பெயரைப் பெற்ற அங்காட்டிலேயே காவலன் 

என்னும் பெயரையும் பெற்றார் என்றன்றோ முன்னர்த்தெளிவா 

மத்து, காவலனாய் இருந்த இடமொன்றுண்டாயின் ௮.து அவர் 

சென்றுவாழ்ர்த இடமாகவேண்டுமென்பதன்றோ பொருக்துவதாம் 

(இஃது இவ்வாருகச் சென்னைப்பல்கலைக்கழகத் தத் தமிழ் *லெக்ஸி 

கன்) ௮கராஇக்காரர் “கொரங்கு நாட்டில் உள்ள நிரம்பை என்னும் 

ஊருக்குத்தலைவசான அடியார்க்கு நல்லார்! என்று பொருந்தா 

வாறாக உரைத்தார். அதைப்பின்னர்க்காண்பாம்;) 

இனி, இவர் உரையைச் செய்தது முந்தியதா, இவரைப்பா: 

பிரகாசர் மிரம்பையர் காவலன் என அப்பாயிசத்தில் குறிப்பிட்ட 

முக்தியதா எனின் உரையைச் செய்ததுதான் முந்தியது தெப்புப்பா 

யிரகாரர் அவர் உரைசெய்த பின்னர்த்தானே அவர்க்குச்சிறப்புப்பா 

யிரம் பாடினார் ஆதலின் என்க, ஆயின் அவ்வாறுகுறிப்பிடுதற் 

கேற்றவாறு அவர் நிசம்பையர்என ஊராலும் காவலனெனத் 

தொழிலாலும் பெயர்பெறுதத்கேத்ற தொடர்பு ௮ப்பாயிசகாசராற் 

குறிப்பிடப்படுவதன் முன்னரும் அவர் உசைசெய்தவன் முன்ன 

ரும் ௮ன்றிச் செய்யும் பொழுதும் உளதென்பது வு.றியப்படும், 

எனவே இவ்வடியார்க்கு ஈல்லார் இவ்வுரையைச் செய்ய முன் ஒரு 

பண்டிதராய் விளங்கென்றி மிரெொம்பையர் என்னும் ஊராலும் காவ 

லன் என்று கூறுதற்கேற்ற தொழிலாலும் தொடர்புடையவசாய் 

விளங்னொர் என் றறிக,இனி நிரம்பையர் என அழைக்கப்பட்டது முர் 

இயதா காவலனென அழைக்கப்பட்ட முந்தியதா எனின் இவை 

இசண்டும் ஓசேகாலத்தில் நிகழ்ந்தன. நிசம்பையில் பிறக்க இவ்வுரை 

யாசிரியசே இன்னோர் இடத்தில் காவலனாய் இருந்தார். அவர் காவல 

ஞய் எப்பொழுதிருக்கத் தொடங்கொசோ அப்பொழுதே நிரம்பை 

யசாய் இருந்தார், ஆயினும் காவலனாய் இருக்க முன்னர் மிரம்பையர் 

என்றுபிதர் அழைத் தனசா?இல்லைக் காவலஞாய் இருந்தபின்னர் தான் 

ிரம்பையர்என்பது காலத்திலேற்பட்டதாகும். அதன் பின்னர் ௮வர் 

நிரம்பையரும் தான்காவலனும் தான். நிரம்பையசே காவலஞாய் இருர் 

தார் எனவே இசண்டு காசணப்பெயர்களையும் பெறுதற்குரிய காச 

ணங்கள் ஓரே காலத்தில் நிகழ்ந்தனவென்க. ஆயின் நிசம்பையர் என
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அழைக்கப்பட்டது #6010 மக்களால், எனவே நிரம்பையர் 

(காவலனே) என்று குறிப்பிட்டுப் பாயிரம்பாடியவர் அற்காட்டுமக் 

களில் ஒருவர் என்பதும் அதிதல்வேண்டும். அன்தியும் ௮ச்ிறெப் 

புப்பாயிரகாரர் நிரம்பையர் எனப்பிறர் அழைத்தாற் போலத்தா 

மும் அவ்வாறே அப்பெயராலே அவசைச்சுட்டி அழைத்துக் காவ 

லன் என்பதையும் சேர்த்து மிரம்பையர் காவலன் என்றது என்க, 

எனவே நிரம்பையர் யாரோ அ௮வசே நிரம்பையர் காவலன், ஆண்டுக் 

காவலன் யாசோ அவசே நிரம்பையர் என்றும் தெளிவாய் அறிந் 

BOs, காவலன், நிரம்பையர் என்பன அவ்வொருவர்மேலெழுந்த 

காரணப் பெயர்கள் தாம் என்க. நிரம்பையர் என்பதால் டிரம்பை 

அல்லாத பிறசாட்டில் வாழ்ந்தார் என்பும், அதனோடு காவலன் 

என்பதால் வர்ழ்ந்த அர்காட்டில் காவலனாக வாழ்ந்தார் என்பதும் 

நன்கு அறிந்திடுதல் வேண்டும். 

  

9. காவலன்,” 

இனி, காவலன் என்பது நிரம்பையர் என்னும். பெயசோடு 

கூடிவரலாலும், நிரம்பையர் என்ற பெயரைப் பெற்றபின்னசே 

பெத்த பெயசாகப் பெறப்படலாலும் ௮.௮ ஜெப்புப்பாயிரக் காசசால் 
மட்டும் இன்னொரு காசணத்துக்காகக் கூறப்பட்ட இன்னொரு 
பெயசாம் என்க. அன்றி அதவும் பிறசால் சுட்டியும் பேரயும் 
வழக்கில் அழைக்கப்பட்ட பெயசென்றால் என்னை பெனின் அத்த 
ஃகையதொரு பெயரானால் காவலன் என் றிராது காவலர் என் திருக்கு 

மென்க, அன்றி, சிசம்பையர் என்ற இன்னொரு பெயசால் அழைக் 
கப்பட்ட ௮வர் காவலன் என்றும் அவ்வாறு பேச்சுவழக்்கல் அழைக் 

கப்பட்டார் என்றல் பொருக்தாதாம், நிசம்பையர் என் ௮ும்பெயரைப் 
பெத்ற இடம்௮ப்பிற இடமெனவே அ.தனைப்புடை அடுத்துவரும் 

காவலன் என்னும் பெயசை (அச்சிறப்புப்பாயிரத்தால்) ௮வர் பெற்ற 
இடமும் நிரம்பை அல்லாத பிற இடமென்க, அன்றியும் இவ்வுண் 

மையைச் €ழேகாண்பாம், 

பலிதி ரிந்துழல் பண்டரங்கன் மேயஐ யாற்திளைக் 
கலித டத்தகை யான் கடற் காழியர் காவலன்
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ஒலிகொள் சம்பந்த னொண் தமிழ் பத்தும்வல் லார்கள் போய் 
மலீகொள் விண்ணிடை மன்னிய சீர்பெறு வார்கள்'* 

எனத் திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளைச் சுட்டிய இத்திரு 

விருத்தத்தில் வரும் 'காழியர் காவலன்” என்பதும், இச் நிரம்பை 

யர் காவலன் என்பதம் பெரிதும் ஓப்புடையன, ஈண்டுக் காழியர் 

என்பது அவர்பிறந்த இடத்தினால் வரு பெயராய் சுவாமிகளையே 

சுட்டிவந்த.த. அவ்வாறே நிரம்பையர் என்பதும் என்றறிக, நிரம் 

பையர், காழியர் என்னும் இவைகளைச் தனித்தனிப் பெயர்கள் என் 

ஐது இன்னும் என்னையெனின், ௮வைகள் காவலன் எனப் புடை 

அடுத்து வரும் ௮ச்சொற்களை வேண்டாமல் நின்றே, அடியார்க்கு 

ஈல்லாரையும், திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளையும் சுட்டி 

உணர்த்தும் ஆற்தலுடைமையான் என்க. 

இனி இக்காவலன் என்பதன் பொருள் யா? காத்தலில் வல்ல 

வன் என்றோ காப்பவன் என்றோ பொருள் தருவதாய் ௮ சன் என் 

ஷம் கேர்பொருளை உடையதாகும். எனவே, உரையாசிரியர் ௮7௪ 

சாக வாழ்க்தாசோ எனின், திருந்திய செங்கோழ் சீயகங்கன் அரும் 

கலை வினோதன் அமராபசணன்'' என்றாற்போலும் அசசர்க்குரிய 

செங்கோலையோ அன்றி அவர் தமக்கு இயைக்து டெர்த ௮மரை 

யோ அன்றியும் இத்தகைய பிற குறிப்புக்களையோ அடியார்க்கு 

நல்லார்க்கு ௮டையாகச் சேர்த்து. முப்பாயிசக்காசரும் உசைச்சிறப் 

பூப்பாயிரத்இில் பாடியிட வில்லை. அப்பாயிசத்தைப் பார்த்ப்பாடிய 
சதகக்காரரும் ௮.ச,சகைய யாதொரு குறிப்புக்களும்குறிப்பிடவில்லை: 

சதகக்காசர் பாயிரத்தை அன்றியும் பிறவழியாலும் இவரைப்பற்றி 

அறிக்திருக்தாசா.தலின்,௮ச்சதசக்காரர் இவரை ௮சசர்க்குரிய அடை 

கொடுத்தக் குறிப்பிடாமையின் இவர் அரசர் அல்லர் என்பது 

ஈன்கு தணிபாம். எனவே, அரசர் அல்லாத ஒருவரையே காவலன் 

என்று (அசன் என்று) குறிப்பிட்டுப் பாயிசக்காசர் பாடியிட்டார் 
என்னும் ஆ.ிக. அத்றன்று, ௮.து பொருக்துவதல்ல வெனின் இப் 

பாயிசக்காசரே இவ்வுரையை - இயத்றுவித்த பொப்பண்ண காங்கே 

யன் என்னும் சேனாபதியைப் பொப்பண்ண காக்கேயர்கோன் என 

சசசை உணர்த்தும் Caren’ என்னும் சொல்லால் குறிப்பிட்டார் 

9 ~
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ஆதலினாலும், “காழியர் காவலனெ"”ன.த் திருஞான சம்பர்தமூர்த்தி 

சுவாமிகளே காவலன் இல்லா இருக்கக் காவலன் என்னும் சொல்லால், 

அதாவது உபசாசமாக அரசன் என்னும் பொருட்டில் குறிப்பிடப் 

பட்டார் ஆதலினாலும், " இவ்வானு. குறிப்பிடப்படுதல் ஒவ்வோர் 
இயைபும் தொடர்பும் பற்றி அவ்வவரைச் ஜெப்பித்துக் கூறும் வழி 
யில் புலவசான் கைக்கொண்டு போத்றிக் கூறப்பட்டு வரும் ம.ரபின் 

வழியதாம் என்க, எனவே, ௮ரசனல்லாத கரங்கேயனைக் *கோன்! 
என்று பாடினாற்போலவும், ௮ரசனல்லா த திருஞானசம்பக்.தமூர்த்தி 

சுவாமிகளைக் காவலன் என் று பாடினாற்போலவும் ௮ரசனல்லாத 

அடியார்க்கு ஈல்லாசையும் ௮சசனென்.௮ பாடியது ௮வரைச் ஏறப். 

பித்துப் பாடிய வழியதாம் என்க. எனவே, உரைசெய்த அடியார்க்கு. 

கல்லாசைச் இறப்பிக்கும் முகமாக இவ்வுரைச் சிறப்புப்பாயிரம் ௮வர் 

அரசனாக இல்லாமல் இருக்கவே பொதுத்தன்மையில் அவரை 
அரசன் (காவலன்) என்௮பசரித்துக் குறிப்பிட்டதாம் என்க. அன்றி 
யும் ௮ரசனல்லாத ஒருவரை அரசன் என்று பாயிரல்கூறியதெனின் 

௮௮ உபசரித்துத்தான் அவ்வாறு கூறவல்லதாம் என்று கடைப் 
பிடிக்க, இனிக் காவலன் என்பது ௮வசை உபசரித்துக் கூறியிட்ட 
தெனின்-௮.து அவருக்குத்தொழிலால் வருபெயசெனின்-அ௮வ்வாற௮ுப 

சரித்துக் காவலன் என்று கூறப்படக்கூடிய தொழிலை உடையவராய் 

அவர் இருந்தார் எனின் அத்தொழில் தான் யாது? ஆயின் அவசை 
உசை இயற்றித்தரும்படி கேட்டவனோ ஒரு ௮7சனது படைத்தலைவ 
ஞெ சேனாபதி யென்பது ஈன்கு ஆசாய்க்து காணப்பட்டன, 
இன்னும் அவ்வாறு காணப்பட இருப்பது, எனவே தமிழ் ௮ சசனின் 
சேனாபதி யொருவர் இயத்றித்தரும்படி கேட்க, இயற்றி இட்டவர் 
உபசாசமாகக் காவலன் என்றே கூறப்பட்ட ஒருவர் ஆனால், ஆல்லனம் 

அ ஆகின் அனர் க கற்க வம்பன் a ,5 உத்தியோகத்தர்கள் தான் 
என்பன ஐயமின்தி அறியப்படும், அன்றியும், இயத்றின அடியார்க்கு 
கல்லார் பெரும் புலமையுடையவராய் இருக்.தும் அவரைக் ** 
காரும் தருவுமளையான்!! எ ன.க் கொடைக்குணமும் செல்லச் 
சிறப்பும் வாய்ந்த ஒருவசெனவே தப்பித்து ஆப்பாயிசக்காசர் பாடி 
னசாதலினலும், 
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அவர்தம் புலமைச்சிறப்பினும் பிரபு,த்.தவம்வாய்ந்த ௮ச்செதப்பையே 
பாயிரக்காரர் ௮ப்பொழு.து போற்றி உசைத்தாராதலினாலும் அவர் 

ஒரு புலமைச் சிறப்புமட்டும் உடைய கல்விமான் ௮ல்ல எனவும். 

ஈன்கு அறியப்படும், எனவே ௮வர் ஒரு புலவரன்றியும் காவலன் 

றன் காவற் கடமையில் கடம்பூண்டு ௮வ்வரசியலில் விளக்க 

ஒருவருமாமென்ற.றிக: இனி காவலன் என்று பொதுவில் குறிப் 

மிடத்தக்கவர் அசசர் சிற்றரசர் அமைச்சர் சேளபதி எனப் பலர் 
அன்றோ? ௮ ௮மைச்சசை மட்டுந்தான் ஈண்டு எவ்வாறு 

குறிக்குமெனின், அடியார்க்கு கல்லார் ௮ரசசாகவோ ிற்றரசரா 

கவோ இல்லை யென்பது மேலே ஈன்கு பெறப்பட்டது. எனவே? 

அக்காவலன் என்பது ௮. சசசையுமல்ல; சத்றரசசையுமல்ல என்பதா 

யிற்று. இனி ௮.௫ ஒரு சேனாபஇதியைக் குறிப்பிட்டுவத்தால் என்னை 
பெனின், உரையை இயற்றி இட்டவசையே குறிப்பிட்டு வக்ததாத 
லாலும், உரையை இயற்றும்படி கேட்டுக்கொண்டவனே காக்கேயன் 
என்னும் தே சேனாப தி யெனக் கூறப்பட்டிருப்பதாலும் ௮.ஐ ஒரு 

சேனாபஇயைக் குறிப்பிட்டு வரவில்லை என்க, எனவே, ஒரு அரசிய 

லில் தொடர்புபட்டவசாய், சிற்றரசருமல்லாத, சேனபைதியுமல்லாத 
ஒரு அமைச்சசையே அக்காவலன் என்பது குறிப்பிட்டு வந்த 
தென்க, (இனி கிரம்பையர் காவலன் என்னும் அச்சொத்றொடரின் 
பொருள் கிசம்பையசாயெ காவலன் என்க. காவலன் என்னும் அப். 
பெயசைப்பெற்ற இடமும் நிரம்பையிலல்ல; நிரம்பையை விட்டு 

வக்க இன்னோரிடத்திலென்க, எனவே, 

1. அமைச்சரையே அக்காவலன் என்பது சுட்டி வந்தது. * 

9. காவற்றொழில் உபசாரமாகக் கூறுதற் கேற்றவாறு, அக் 

காவற்றோழிலில் காவலனை ஒப்ப மதிப்புடைய அமைச்சரே என்ப 

தும் பொருந்துவதோன்றாகும். 

8. உபசரித்து உரைசெய்வித்துக் கோண்டவர் காங்கேயன் 

என்னும் சேனுபதி யேனவே அவராற் கேட்டூக்கோள்ளப்பட்டவர் 

அமைச்சர் என்பதும் சரீயே. 

4. சிலப்பதிகாரத்துக் குரைசேய்த ௮9யார்க்கு நல்லார் ஒரு 

அமைச்சராய் இருந்தார் எனின் அது இன்னும் பொருத்தமே.
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5. அடியார்க்கு நல்லார் அமைச்சராய் இருந்தமையாற்றான்' காங் 
கேயன் சோற்றைக்கூலியாகக் கொடாமல் சோற்றைக் கோடுூத்தச் 

சேருக்கச் செய்துஅவரை உபசரித்து உரைசேய்வித்துக் கோண்டார் 

என்க.   

10. உளரச்சிறப்புப் பாயிரம் ரிரம்பையில் பாடப்பெறவில்லை. 

இறப்புப் பாயிரம், சதகம், நிரம்பையர் என்னும் இவைகளின் 
ஆராய்ச்சிக் கண்ணும் பிறஇடத் தம் வெவ்வேறு சக்தர்ப்பத்தில் கூறப். 
பட்ட உண்மைகளால் உரைச் இறப்புப்பாயிரம் நிசம்பையில் பாடப் 
படவில்லை என்னும் முடிபு ஈன்கு பெறப்பட்டு கிற்டின்ற௮. எனிலும் 
உணர்ச்சி வல்லாசன்.றி இளைஞர் எளிதாக உளல்கொள்ளுதல் சோக் 
இவ்வாறு இவற்றை ஒரு பத்தியுள் வைத்து அவ்வுண்மையை 
விளக்க எடுத்துக்கொண்டாம். முதலில் இருக்தே ஆசாயின் அல் 
வுண்மை விரியுமாதலால் முன்னர் முடிந்த முடிபுகளைத் அணைக் 
கொண்டே விளக்குவாம், முன்னர்க்கண்ட பாயிர வாசாய்ச்சியால் 
பெறப்பட்டவைகளாவன: 

1 

2. அவ்வுரையைச் சேய்யுங்காலத்து அவர் நிரம் பையர், 
காவலர் என்னும் பேயர்களையுடையவராய் இருந்தார். 

அடியார்க்கு நல்லார் சிலப்பதிகாரத்துக்குரைசெய்தார். 

3. காங்கேயர்கோன் அவ்வுரையை இயற்றித்தரும்படி கேட் 
டார். 

உ... &, அவர் கேட்டவாறு அடியார்க்கு நல்லார் உரைசெய்தார் 
என்பது. 

5. காங்கேயனும் அடியார்க்கு ஈல்லாரும் உரைசேய்த அவ். 
விடத்தில் வாழ்ந்தார்கள் என்பன. இச்சிறப்புப் பாயிரத்தில் கூறப் 
பட்ட அத்தனையும் நீரம்பையில் நிகழவில்லை என்று நிருபணத்தில் 

சாதித்துக்காட்டவே உரைச்சிறப்புப்பாயிரம் நிரம்பையில் பாடப்பேற 
வில்லை என்பதும் மூடிபாகும். இவற்றை முறையே காண்க, 

1. அடியார்க்கு கல்லார் நிசம்பையில் உசைசெய்யவில்லை என் பன சதகக்காரசால் அவர் உரை சொன்னதும் கொல்குமண்டலம் 
என்றேனும், அன் நிக்காங்கேயன்மேல் வைச்து உரைசொல்லுவித்த



உரைச் ஜெப்புப்பாயிரம் நிரம்பையில் பாடப்பெறகில்லை 69 

தம் கொல்குமண்டலமென்தேனும் கூறப்படாமையானும் அறியப் 

படும். அன்றியும், இவர் நிரம்பையில் உசைசெய்தார் எனின் ஒரு 

விளை நிகழ்ச்சிக்குக் காலமும் இடமும் வேண்டப்பட்டாற்போல 

இவர் நிரம்பையில் ஓர்காலத்து வாழ்க். .அந்நிசம்பையையே இட 

மாகக் கொண்டனர் என்னல்வேண்டும். ஆயின் நிமம்பையில் ௮வர் 

வாழவில்லை. என்பது முன்னர்ப் பல்லாற்றானும் ஈன்கு நிச்சயமா 
Bip. அல்வாருயின் கிசம்பையில் எப். படி உரை செய்யவும், 
உரைச் இறப்புப் பாயிசம் பாடவும் முடியும்? நிசம்பையில் வாழ்க்தா 

லன்றோ நிரம்பையையும் உசைசெய்தற்டெனாகக் கொள்ளல் கூடும்? 

அன்றியும் இவர் நிரம்பையர் என்னும் பெயரைப் பெத்றது இன் 

ஜெரு இடத்தில் சென்று வாழ்க்தமையாலன்றோ. இன்னொரு இடத் 

இல் சென்று வாழ்ந்தவர் நிரம்பையில் உரசைசெய்தல் முடியாதே. 

உரை சொன்ன இடத்திலன்றோ உசைச்செப்புப் பாயிரமும் பாடப் 

பட்டது. ஆகவே உசை சொன்னது நிராம்பையில் இல்லை 

யெனவே உசைச்றப்புப் பாயிசம் பாடப்பட்ட தும் நிரம்பையிலல்ல 

என்பதாயிற்ன, 
9. இனி, இரண்டாவதாக இவ்வுசையை இவர் செய்யுங்கால். 

நீரம்பையர் காவலர் என்பவசாய் அதாவது: அப்பெயர்களை உடைய 

"வராய் இருக்கார் என்பது: நிரம்பையர் என்பது இன்னொரு பெயர் 

என்றும், காவலன் என்பது இன்னொரு பெயர் என்றும் கண்டாம். 

அன்றியும் கிரம்பையர் என்ப நிரம்பையில் அல்லாமல் இன்னொரு 

காட்டில் அழைக்கப்பட்டது எனவும் கண்டாம். காவலன் என்னும். 

பெயர் கிசம்பையர் என்பதோடு ager Boots abo Cito, 

நிரம்பையர் காவலன்"? என வருதலால் நிசம்பையர் என்னும் பெய 

சைப் பெத்த இடமே காவலன் என்னும் பெயசைப்பெற்ற இட 

மாசன்றது, எனவே, காவலன் என்னும் பெயசையும் நிரம்பையிற் 

பெறவில்லை, நிசம்பையர் காவலனே என வவர்நிரம்பையில் ௮ழைச் 

கப்படவுமில்லை. அவ்வாறாயின் நிசம்பையர் காவலனே என ௮ வசைச் 

சிறப்பித்து உரைக்கும் பாயிரம் நிரம்பையில் பாடப்பெறவில்லை, 

3. இனி, காங்கேயன் அவ்வுரையை இயத்தித்தரும்படி கேட் 

டார் என்பது பாயிசம், ஆனால் சதகக்காரரால் இக்கால்கேயன் கிம் 

பையில் அ௮வதரித்தகான-வாழ்ந்ததான குறிப்புக்கள் கூறப்படாமை
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யானும், அதாவது அச்சதகவாராய்ச்சயால் காங்கேயன் நிசம்பை 

யில் அவதரிக்கவுமில்லை; வாழவுமில்லை என்று பெறப்படுதலாலும், 
அவர் கேட்டபோ௮ நிரம்பையர் காவலனான அடியார்க்கு ஈல்லாசே 

உரையைச் செய்தார் என்று அப்பாயிரத். தால் பெறப்பட்ட தாலும் 

அடியார்க்கு ஈல்லார் நிரம்பையை விட்டுச் சென்று வாழ்த்த அந்த 

இடத்திலேயே காங்கேயன் எக்காரணத்தினாலோ சந்தித்து உரை 

இயத்றித் தரும்படி கேட்டார் என்ப,௫ பெறப்படலாயிற்று. எனவே, 

சாக்கேயன் கிரம்பையில் உரை இயத்தித்- தரும்படி கேட்கவில்லை. 
அவ்வாறானால் காக்கேயனை உரை இயத்றித்தரும்படி கேட்டதாகக் 

கூறும் இறப்புப் பாயிரம் நிரம்பையில் பாடப்பெறவில்லை. ஏனை 

4-ம் 5-ம் நியாயங்களும் மேற்கூறியவா ற்றால் முடிக்கவல்ல.து எனி 

அம் சிறிது கூறுவாம், 

4. காங்கேயன் கேட்டபடி அடியார்க்கு கல்லார் உசைசெய்தார் 
என்ப பாயிசத்தின்முடிபு. இங்கனம் உ ௨ 7௦ சய் அ தரும்படி. 
கேட்டது கொங்குமண்டலத்திலல்ல வென்பது எவ்வாறெனின், 
கொங்குமண்டலத்தில் கால்கேயனும் வாழவில்லை; அடியார்க்கு wer 
லாரும் வாழவில்லை என்பது முன்னர் ஈன்கு பெறப்பட்டது. 

எனவே, கொக்குமண்டலத்தில் வாழாத கால்கேயன் அம்மண்டலத் 
திலேயே வாழாத அடியார்க்கு கல்லாரை அம்மண்டலத்தை இட 
னாகக் கொண்டுகேட்டல் அசம்பாவிதமாகும், அதாவது முடியாத 
காரியமே. 

* 5, இதற்கும் மேலே சாலாம் பத்தியில் கூறப்பட்டலைகளே" 
நியாயமாகும், காக்கேயனும் அடியார்க்கு ஈல்லாரும் உரைசெய்யப் 
பட்ட இன்னொரு இடத்திலேயே வாழ்ந்தார்கள் என்றும், கொல்கு 
மண்டலத்தில் வாழவில்லை என்றும் முன்னர் ஈன்கு காட்டப்பட் 
ட. எனவே, இவ்வாறு அதியப்பட்ட அவ்விருவரும், அவர் 
கம்மைத் தொடர்க்ததியும் பாயிசத்தாலதியப்பட்ட எவ்வித சரித் 
இசக் குறிப்புக்களும் சசம்பையில் இல்லையாகவே ெப்புப்பாயிசம் 
நிசம்பையில் பாடப்பெறவில்லை. என்பதைச் சரிவ சக்கண்டு 
கொள்க,
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11. அடியார்க்கு நல்லார் பிற்காலத்தில் நிரம்பையில் வாழவில்லை. 

அடியார்க்கு நல்லார் நிசம்பையில் வர்ழவில்லை என்பதை முன் 

ர் இடை இடையே வெவ்வே௮ சந்தர்ப்பத்தில் எடுத்துச் கூறினும். 

எனிலும், பின்னர் நிகழ விருக்கும் ஆராய்ச்சிக்குதவியாக அதற் 

கென ஒரு பத்இயில் அதனை வைத்து முடித்துக்கொண்டு அப்பாத் 

செல்ல வேண்டுவதாயித்று, 

இக் கூற்றை அடியார்க்கு ஈல்லாரைப்பற்றிக் கூறும் கொக்கு 

மண்டல சதகப்பாட்டு, ஏனைச் சதகப்பாட்டுக்கள், உரைச்சறெப்புப் 

பாயிரப் பாக்கள், நிசம்பையர் காவலர் என அவர்க்கமைந்த பெயர் 

வழக்குகள் என்பன மு;தலாக எல்லாம். ஒன்றுபட்டுசைக்கின் றன. 

அவரைப் பற்றிக் கூறிய சதகப்பாட்டில் ௮வர் வாழ்ந்ததும் கொல்கு 

மண்டலமே எனக் கூறப்படாமையானும், அவ்வாசிரியரே ஏனை 

யோசை வாழ்க்தல் கொல்குமண்டலமே எனக்கூறி இருப்பதாலும், 
இறப்புப்பாயிச.த்தில் நிசம்பையர் (காவலன்) என்னும் பெயரைப் 

பெத்றது அதியப்படலாலும், அப்பெயர் ௮வர் நிசம்பையை விட்டு 

இன்னொரு இடத்திற் சென்று வாழ்க்ததால் தான் வக்ததாதலாலும், 

அது பிற்காலத்திலாதலாலும், உசைசொன்னதும் உரைச் இறப்புப் 

பாயிசம் பாடப்பட்டதும், காங்கேயன் சக்தித் த.தம்,௮வர் கேட்டுக் 

கொண்டதும் பிற்காலத்திலேயே ஆதலாலும் இவ்வுண்மை அறியப் 

படும் என்க, இவை முன்னர்ப் பெற்றவையும் இனித் பெறப்பட 

இருப்பவையும் என்க, அன்ஜியும், இதவசை முன்னர் gorse a, 

வைத்திட்ட பல பிற நியாயக் கோட்பாடுகளாலும் பிதத்தல்,வளர்த் 

வாழ்தல், இறத்தல் எனவரும் ஒருவரது வாழ்க்கைப் பகுதிகளில் 

பிறத்தல் ஒன்றையே ௮ச்சதகாசிரியர் கூறி ஏனைய பகுதிகளை ௮க் 

கொங்குமண்டவத்அக்குத் தொடர்பில்லை என்று விலக்ிட்டமை 

யாலும், இன்னும் இன்னோசன்ன . பல ஏதுக்களாலும் அடியார்க்கு 

கல்லார் பித்காலத்தில் நிரம்பையில் வாழவில்லை என்பது ஐயமற 

காட்டப்படும் என்க, 

   
?
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19. அடியார்க்கு நல்லார் பிற்காலத்தில் கொங்குமண்டலத்தில் 

வாழளில்லை. 

நிரம்பையில் வாழவில்லை என்பதே போதுமானாலும், ஒரு 

வகைபத்தி ௮.தன் ஐயம் நீல்க இப்பத்தியையும் எடுத்துக்கொண் 

டாம், இவரைப்பற்றிப் பாடிய கொக்குமண்டல சதகப் பாட்டாவது: 

அருமை யுரைசெய் யடியார்க்கு நல்லார் அவதரித்த (து). 

வருமைப் பொழில்நிரம் பைப்பதி யுங்கொங்கு மண்டலமே” 

இவ்வாறு பாடியதால் ௮.தரவது அடியார்க்கு ஈல்லார் வாழ்ந்த 

அவும் கொங்குமண்டலமே என்று கூருமையாலும், தொண்டைமண் 

டல சதகத்தில், 

**பாரதம் பாடு பெருந்தேேவனார்வாழும் பழம்பதிகாண் 
மாருதப் பூவின் மணம்வீசி டும்தொண்டை மண்டலமே!" 

[தொ, ம, ச. பா. 59] 

““காராளன் கூடற் கழுவோன் முதுமொழிக் காஞ்சிசொற்ற. 
வாரார் புரிசைக் கழூவோனும் வாழ்தொண்டை மண்டலமே"! 

௩ [தொ. ம, ச, பா. 66] 

**வெல்லையி ஸீடுங் கரடக் கடாக்களி றென்றுசொன்ன 
வல்லையிற் காளத்தி வாழ்வான துந்தொண்டை மண்டலமே!" 

ம [தொ.,ம,ச. பா. 52] 

“பல்லக்கி லேயன்றி மண்படு மோவென்னும் பாடல் 
கொண்ட 

வல்லப் பக்கச்? யப்பனும் வாழ்தொண்டை மண்டலமே!" 
௩ [தொ, ம, ௪, பா, 50] 

என்னும் இப்பாக்களால் “பாரதம் பாடும் பெருக்தேவனூர் 
வாழும் பழம்பதிகாண்,........ கொண்டை மண்டலமே!” என்றும், 
முதுமொழிக் காஞ்சி சொற்ற வாரார் புரிசைக்ழவோனும் வாழ் 
தொண்டை மண்டலமே” என்றும், “சம்பத்தும் வாழ்தொண்டை 
மண்டலமே”' என்னும், நீடுங்கரடக் கடாக்களிறென்று சொன்ன 
வல்லையித் காளத்தி வாழ்வான் தொண்டை மண்டலமே, என் 
னும், **பல்லக்லேயன் நி மண்படுமோ என்னும் பாடல் கொண்ட 
சச்யேப்பனும் வாழ் தொண்டை மண்டலமே?



கொங்குமண்டலத்தில் உரை இயற்றப் பெறவில்லை 13 

என்றும் கூறப்பட்டிரு.த்தல் காண்க, இவ்வாசிரியசாற் பாடப்பட்ட 
கொல்குமண்டல, சதகத்திலே 
மதியூ யான வதிகனும் வாழ்கொங்கு மண்டலமே"? 

[சொ. ம. ௪ பா. 98] 
வல்லவன் வேட்டுவச் செய்யானும் வாழ்கொங்கு 

மண்டலமே! 

(கொ. ம. ௪. பா. 97] 
"வங்கிசத் தார்வாண ராயனும் வாழ்கொங்கு மண்டலமே'* 

[சொ. ம. ௪. பா. 96] 
மனமிரு கோசரும் வாழ்த் தாண் டதுங்கொங்கு 

மண்டலமே!” 
ஷபா. 40. 

என்றின்னவாறு பாடியிருத்தல் காண்க; அன்றி அப்பாட்டினுள் 
அவர் வாழ்வைத் தொடர்புபடுத்தி “*வாழ்ந்தாண்டதும்'” “வள்ளல் 
தங்கும்” என்றாத்போலவேனும் கூறியிடவில்லை. அன்தி அம்ம 
மித்கண்டவானு பெயசையேனும் மண்டலத்தோடு சார்த்தி “சர்க்க 
ரையும் கோங்கு மண்டலமே'* "*வரையாதளித்த ஈல்லோரிவள்ள 

வும் கோங்குமண்டலமே'” என்றாத்போலவேனும் கூறியிடவில்லை. 
இவ்வாத்றான் அச்சல்லார் கொக்குமண்டலத்தில் வாழவில்லை 
என்றே அச்சதகாசிரியர் கருதினர் என் ற அறியப்படும். இச் 
சதகங்கள் முறையே புறச்சான்றாகவும் அ௮கச்சான்றாகவும் ஒரு 
இயைபில் வருமாத்றை அதிக, 

  

13. கொங்கு மண்டலத்தில் உரை இயற்றப் பெறவில்லை. 

(1) இவ்வடியார்க்கு நல்லார் இம்மண்டலத்திலே தான் உரை 

இயத்தியதாக அச்சதகாசிரியர் சொல்லவில்லை. ௮ல்கனம் இயத்றி 
யவர் பல ச வெளிப்படையாகக் குறிப்பிட்டிருக்கன்றார். ௮வ் 
விடங்களையும் காண்பாம், 

  

“படி புகழ் தேக 
குடிபுகுஃ நாய்த்து பரமத பங்கங் குலவவொண்ணுூல் 

வடிதமி மாற்சொலத் தேறிய துங்கொங்கு மண்டலமே!” 
(சொ. ம. ௪, 60] 
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"பூரத்தரன் போற்றும் நெருஷரிற் காளிப் புலவன்பட்ட 

மரந்தழை யக்கவி பாடிய துங்கொங்கு மண்டலமே”! 

(கொ. ம. ச. 79] 
“போயா தரவுட னெற்போர் உடத்திடப் புற் நிரைச்சற் 
ஜியார வெந்து பொடிபட வென்றன்று செந்தமிழால் 
யாத வாக்கிதென் மங்கைச் சவரமீயென் நேர்புலவன் 
வாயார அங்கதம் பாடின நுங்கொங்கு மண்டலமே 

[கொ.ம. ௪. 81] 

“மூட்டையென் பேர்சுரம் போக்கா வொருபா மொழி 
[யெனக்கேட் 

டிட்டமுறுபொய்யாமொர...பான்போ லெளவுரைக்கச் 
சுட்டழ இல்லையி தென்று விழுந்த துரியென்று நண் 
மட்டவீழ் தார்முரு கோள்சொன்ன துங்கொங்கு. 

மண்டலமே!” 

  

எனக்கூறி இருக்குமாத்றை யறிக, இவ்வாறு வரும் இக்கூற்றுக் 
களால் அடியார்க்கு கல்லார் கொங்குமண்டலத்தில், உசை இயற்ற 
வில்லை என்பதே ஈன்கு துணியப்படும் என்னு அறித்து கொள்க. 
அக்கனம் இயத்றி இருந்தால் உரை இயற்றிய தும் கொங்குமண் 
டலமே என்றுற்போலும் சொல்லுவர் என்க, அன்றியும் இவ்வுண் 
மையை மேலே காண்பாம். ் 

(2) கோங்கு மண்டல சதகப் போருள்களும் பிறகுறிப்புக்களும், 

இனி, ஈண்டு காம் கவனிக்கும் இன்னொன் நென்னையெளின், 
இச் சதக ஆரியர் தாம்பாடிய அச்சதகப் பாட்டிலே இவ்வாறு 
உபாடுலதோடு, ௮வ்வவர்கள் உசையோ Con un Criss Yous 
சத்தர்ப்பங்களையும் உடன் சேர்த்தே பாடி இருக்”ன்றமை என்பது, இர் ஈல்லார் சலப்பதிகாசத்தித் குசைசெய்ய சேர்க்க சந்தர்ப்பம், 
இன்னதென்பது அப்பாயிசப்பாட்டில், “கூற்றைத் தலிர்த்தருள் 
போப்பண்ண காங்கேயர் கோனளித்த சோற்றுச் செருக்கல்லவோ”” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கன்றது. அதாவ 
கேயர்கோன் என்பான் கேட்டுக் கொ 
சந்தர்ப்பத்தைக்கூட இவ்வாசிரியர் ஸி 

அவர்சளையோச துசளைச்சத்தர்ப்பல்க 
துணியப்படும் என்க, 

எவ்வாறோ காக் 
ண்டமைதான் என்பது, அச் 
லக்கியேபாடியிட்டார் என்பது; 

க்தர்ப்பல்களைப்பாடி இருத்தலினுலும்கள்கு 
முன்னர்ச் காட்டப்பட்ட அப் பாக்களிலேயே
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ஓச்சக்தர்ப்பத்தையும் காண்பாம். பு.ற்றிரைச்சல் என்னும் ஊரதி 
பளைக்கண்டு கெற்போர் கேட்டமையையும், ௮வன் கொடுக்க மறுத் 
தமையையும், ௮,த.ற்காகவே அவர் அல்கதப்பாட்டுப் பாடினமையை 
யும் சட்டி 4 போயா தசவுடன் கெற்போர் டெச்திடம் புத்றிசைச் 
சற், ியாச வெர்.து' பொடிபட வென்றன்னு செக்தமிழால், ஓயாத 
வாக்கதென் மங்கைச் சுவாமியென் றோர்புலவன், வாயாச அங்கதம் 
பாடின அம்கொங்கு மண்டலமே!” என்றும், பொய்யாமொழிப் 
புலவசைக் காட்டுவழியிடையே சந்தித்து, முருகவேள் தம்பெயர் 
முட்டையென்று வைத்துச் சசம்போக்காக ஒரு பா மொழியெனக் 
கேட்டமையையும், ௮,தற்கவர் *போன்போலுங் கள்ளிப் பொறிப் 
பறக்கும்...... காடு!” என்னும் வெண்பாவைச் சொல்ல ௮து அழ. 
இல்லை என்று!” அவர் பிறிதொன்று பாடியதையும் விளல்கவிரித்து 
“முட்டையென் பேர்சுசம் போக்கா வொருபா மொழியெனக் கேட் 
டிட்டமு௮ பொய்யாமொழி...பொன்போ லெனவுசைக்கச், சுட்டழ 
சல்லைமி தென்று விழுந்த அளியென்றுகன், மட்டவிற் தார்மூரு 
கோன்சொன்ன ம்கொக்கு மண்டலமே!" என்றும், கங்கை கரை 
கடக்ததையும், அதையறிக்து ௮தற்கஞ்சிய ௮ர்நாட்டு வேளாளர் 
கம்பரை வேண்டியமையையும், கம்பர் ஒரு பாட்டுச்சொல்லி அடக் 
பெதையும், சுட்டி. கன்னி யழிர்தனள் கங்கை இறம்பினள் கண் 
ணின்முன்னே பன்னி யிகழா தமசெனக் கம்பர்ஜர் பாச்சொலச்செய் 
மன்னிய கங்கைக் குலத்தாரும் வாழ்கொல்கு மண்டலமே"'என் ௮ம், 
சிவப்பிசகாசர் என்பவரைத் துட்டர் பழித்தமையையும் அதற்கவர் 
சல்லிடபம் கடலையைத் இன்னும்படி பாடியதையும் பண் பார் 
சவப்பிர காசனைத் துட்டர்பழிக்கவவர்,கண்பார்க்க வில்லார் பொதுச் 
சபை யின் வித்த காவெனவோர்,வெண்பாச் சொலக்கல் லிடபம் கட 
லையை மென்றுஇன் லும், வண்பா வலர்வரு செல்கோடை யும் 
கொங்கு மண்டலமே!" என்றும், பிசதாப பயல்கான் என்னும் புல 
வன், இன்னொரு புலவனை இம்மலை சாகமலை யானால் படம்விரித்து 
ஆடாததென்னை என்று அம்மலையைச் சுட்டி. வினவியமையையும், 
அதற்கு முருகக்கடவுள் அம்மலையின் மேலுள்ள மயில்வாகனம் 

கொத்துமென்றே என்று பதில் கூறியமையையும் சுட்டி. பெருமை 
மிகுமச வச்லைம் பாமெனில் பெட்புறுமவ்,வசவு படம்விரித் காடாக:
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தென்னென்னு அகத்துனுமோர்,கருவி வெருக்கொள......வாமேய்ப் 

பனாக் கனிந்துஇிரு, மருகன்மயில் வாகனம் கொத்துமெனச் 

சொல்கொல்கு மண்டலமே'' என்றும், சண்முகவேலன் ஈன்கேயத் 

'இனாலே காளிப்புலவன் பட்ட மரம் தழையக் கவிபாடியசைச் சுட்டி, 

பசந்த, கடலுல கெல்லா மறியப் பரமஏவ, ஸிசக்தச மாயருள் 
சண்முக வேலனன் னேயத்தினாற், புசக்தரன் போற்றும் கெருவூரிற், 

காழிப்புலவன் பட்ட, மர் தழை யக்கலி பாடிய அங்கொல்கு மண்ட 

லமே'” என்றும் இன்னவாறு ஒவ்வொருவரது ஒவ்வொரு சந்தர்ப் 

பத்தையும் விளங்க விரித்துப் பாடி, இருத்தல்காண்க, இவை 
ஒரு சிலவற்றை உகாரணத்துக்காகக்காட்டினாம், இவ்வாறே இச்சதக 

ஆரியர் ஒருவர் பாடிய ,நாலையோ -சனிப்பாடலையோ பாடரேர்ந்த 

சந்தர்ப்பங்களையும் நியதியாய் உடன் கூறியே செல்கின்றனர் என் 

பது ஈன்கு விளங்குன்றது. இவ்வாறு வருமிடங்கள் இன்லும் 

பல. அவற்றை ௮க் நூலிலேயே கண்டு தெளிக, 

இவ்வாறு எச்சந்தர்ப்பங்களையும் விலக்காது ௮ச்சதகப்பாட் 

டுடைத்தலைவசோடுசேர்த்.தப்பாடிய இவர், இர்ஈல்லார்உசை இயற்.௮ுவ 
தற்குரிய மேற்குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தையும் பெற்றுக்கொண்டது 
கொல்குமண்டலமானால், அவர், **அவதரித்த வருமைப் பொழில் 
நிரம்பைப்பதியும் கோங்கு மண்டலமே” எனப் பாடுவர் கொல்லோ? 
அம்கனம் ஒருக்காலும் பாடார் என்க, அன்றியும்; 

“*தீதப் புகழுத யேந்திரன் காதை நிகழ்த்துதற்குக் 
கோதற்ற மங்கையின் மூன்று பிறப்புற்ற கொள்கையன் றி 

- மேதக்க சொழ்சங்கத் தார்வெள்க வேகொங்கு வேளடிமை 
மாதைக்கொண் டுத்தரஞ்    சொன்னது வுங்கொங்கு 

மண்டலமே!” 
என இப்பாட்டிலே கொக்குவேளிர், அவர் பெற்ற சந்தர்ப்பம், சல் 
கத்தார், அடிமை wot, Host சொன்ன உத்தரம் என் னும் எல்லாச் 
சந்தர்ப்பப் பொருள்களையும் அச்சந்தர்ப்பங்களையம் சேர்த்து இச் 
சதக ஆரியர் பாடியிருத்தல் காண்க. அன்றியும் இப் பாட்டொன் 
திலேயே வைத்தும் இவ் வுண்மை ஐுணியப்படு பென்க. எனவே 

இவ்வாற்றால் கொக்குமண்டலத்திலே 9 ல ப்ப இ காசத்துக்குசை 
Buses பெறவில்லை என்பது, ஈன்கு முடி.பாயிற்.று எனக் கண்டு 
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14. பொப்பண்ண காங்கேயர்கோன் கொங்குமண்டஃஓத்தில் 

வாழவில்லை 

இவ்வுசையை இயத்றுவித்தவர் பொப்பண்ண க £ ல் ேகயர் 

கோன் என்று கூறப்படுசன்றார். கொங்குமண்டல சதகத்இல் இவர் 

பாடப்பெராமைகொண்டே இவர் இம் மண்டல)த்.இல் உள்ளவர் 
அல்ல என்பது அறியப்படும், சலெப்பஇிகொசத்துக்குரைசெய்த உரி 

மையும் பெருமையுமுடைமையால் இவ்வடியார்க்கு ஈல்லார் கொக்கு 
மண்டலத்தொடுபடுத்தி இச்சதகாசிரியசாற் பாடப்பெற்றாற்போல 

அல்கனம் அவ்வுரையை இயத்றுலித்த உரிமையும் பெருமையு 

முடைமை காரணமாக இவ்வுசையை இயத்றுலித்த காங்கேயர்கோ 

னும் இவ்வாசிரியசால் ஒருதலையான் இம்பண்டல சதகத்திலே 

பாடப்படுதற்குரியசே யாவர். அன்றியும், ௪தகமச பென்னும் 

பொ.த விதியின்படி தாலோ உரையோ செய்தாரை யன்றிச் செய் 

வித்தாரையும் பாடல்வேண்டுமன்றோ? எனவே இவ்வாற்றால் வர் 

இம்மண்டலத்௫ள்ளவர் அல்ல என்பது ஈன்கு நிச்சயமே, அன்றி 
யும் தக்க இசாமாயணக் கதையை இயற்றுவித்த நல்லதம்பிக் காங் 

கேயன் ஈன்னூலை இயத்றுவித்த சீயகங்கன் மு,.சலியோர் இக்கொங்கு 

மண்டல சதகாசிரியரால் பாடப்பெபத் ள்ளமைகொண்டு ௮வ் 

வுண்மை இன்னும் நிச்சயமே. இன்னும் இவ்வுண்மையை இடத் 

தொடு படுத்தியறியும் மேல்வரும் .இகாரல்களில் காண்பாம். இது 

ஆரியர் கூற்ருகமட்டும் அ.தியப்பட்ட இடமென்க, 

  

15. உரை இயற்றுவித்த பொப்பண்ண காங்கேயர்கோள் வரலாறு 

இச்லெப்பஇகாச உனசயை இயற்றுவித்தவர் ஒரு பெரியார் 

என்பதில் ஐயமே இல்லை. இவர் வரலாற்று யாத? இதில் பொப் 

பண்ணன் என்பது என்னை? காங்கேயன்(ர) என்பத என்ன? 

காங்கேயர் என்ற பட்டப்பெயர் கொண்டுவாழும்பசம்பரை 

யார் இன்னும் இம்மண்டலத்தில் இருக்கன்றார்கள். காக்கேயப் 

பட்டமுத்றவர்கள் செய்வித்த கோயில்களும் மூல்களும் இருக்
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இன்றன! [கொ. ம. ௪. பக், 117] என்று குறிக்கப்பட்டிருப்பதால் 

காங்கேயன் என்னும் ஒரு பட்டமும் உண்டென்பது அறியப்படு 

Raps, கொங்குமண்டல சதகம் ஐம்பத்து சாலாவ.த பாட்டில் 

சூரிம காங்கேயன் என்னும் ஒரூவன் குறிப்பிடப் படுகின்றான். அப் 

பாட்டாவது: 

எலில்லாள ராகிய மூவேத்தர் போரின் வினைமுகத்து 
(நில்லா தகன்றிடச் செய்யாறை வாண நிருபதியைக் 

கொல்லாது பற்றியப் பாண்டியன் முன்னங் கொணர்ந்து, 
விட்ட 

வல்லாண்மை மீறிய சூரிய னும்கொங்கு மண்டலமே" 
என்பத, அப்பாட்டின் கருத்துரையாக '*தமிழ்காட்டு மூன்று மன் 
னர்களையும் இலெடையும்படி. செய்யவல்ல ஆறகமூர் வரணனைப் 

பிடித்துப் பாண்டியன் முன்னர் நிறுத்திய சூரிய காங்கேயனும் 

கொல்குமண்டலமே'" என்பதாம் என்னும், ௮ தன் வரலாற்றுக் 
குறிப்பில் 4. மோரூர் கண்ண குலத்தானான சூரியன் என் 
னும் சேனாவீரவாலிபன் என்றிவன் சொல்லப்படுவதாலும் காங்கே 
யன் என்பது வல்லாண்மை மீதியவர்களாய்ச் செயற்கரிய வீசச் 

செயல்களைச் செய் த சேனபதிகளுக்கே கொடுக்கப்படும் ஒரு 
பட்டப்பெயர் என்பதம் அ.நியப்படு?ன் றத. அன் தியும், இச்சூரிய 
காங்கேயன து வரலாஜ்றைக் குறிப்பிடும் இன்னோரிடத்தில் இந்தச் 
சூரியன் என்பவனுக்கு காக்கேயன் என்ற பட்டமும் கொடுத்து ..... 

அ.திகாசமும் கொடுத்தான்!” என்றின்ன குறிப்புக்களும் 
இச்சதகத்தால் காணப்படு்றன. [கொ, ம, ௪, பா, 04, வசலா.] 

குதிப்பு.] 

    

  

அன்றியும் இச்சதகத்து இப்பாட்டால் சல்லதம்பிக் காங்கேயன் 
என்னும் ஒருவன் பாடப்பட்டிருக்ள்றான். 6... .. கம்பு மிசாம 
கதையையன் பாக ஈவிலவிசை, வம்பவிர்த் தார்ப்புய ஈல்லய னும் 
கொங்கு மண்டலமே” என்பது அவளைப்பாடிய அப்பாட்டு, அதன் 

கருத். தசையில் நல்லயன் என்பதத்கு நல்லதம்பிக் 'காங்கேயன் என்று குதிப்பிடப்பட்டிருக்கன்றது; இவன் இயற்றுளித்ததாகச் 
கூறும் தக்க இராமாயணப் பாயிரத்தில் “இவனும் கல்லதம்பிக் 
காங்கேய னீவன் றனாரு மோரூரசம்"” என்றும் அதன் 7 Pup 
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படலத்தில் **திரமன் புகழ்மோரு ரத்தப்பன் சேஞ்சோல், ஈல்ல 'தம் 

பித் காங்கேயன்!” என்றும் குறிக்கப்படுசன்றான். இல் வா றறால் 

நல்லதம்பி என்னும் ஒரு ௮.இடன் காங்கேயன் என்னும் பட்டத் 

தைப் பெத்து கல்லதம்பிக் காக்கேயன் என அழைக்கப்பட்டான் 

என்பது இர்.நாலாற் புலனான் ௮. இனி “காங்கேயன், மும் 

முடிப் பல்லவராயன் பட்டத்தை வகித்தவரக் கூடியவர்கள் 

கொங்கு வேளாளரில் சேங்கணகுலத்தலைவர்”' (கொ. ம, ௪, ப. 90) 

என்று கூறப்படுவதால் மும்முடிப் பல்லவசாயன் என்னும் பட்ட 

மும் காக்கேயன் என்பதைப் போன் றதொன்றே, 

தரிபுவனச் சக்கர வர்த்தி வனவன்றன் சிந்தைகொளுஞ் 

செருவிற் படையைச் செறுத்திச் சயங்கொள் இறலறித்து 

விருதுப் பெயர்மும் முடிப்பல் லவவடல் வீரனென்றே 

வருபட்டம் பெற்றவன்... se 

என மும்முடிப் பல்லவசாயனைப் பாடியதில் இருக்கும் காங்கேயன் 

என்னும் பட்டத்தையுடையான்றன். குறிப்பும் அறிய முடி. 

அன்றியும் இக்கொங்குமண்டல சதகத்தில் இன்னோர். பாட்டின் 

(ஷே ௪. 76) வசலாத்அக் குறிப்பில் *,,..........அவன் பாண்டிய 

வேந்தர் போர் வீ.ரரிற் சேர்ந்து சண்டை ஈடத்தி வெத்திபெற்ற 

தற்கு மசழ்ந்து காங்கேயன் என்ற பட்டமும் மத்றும் இசாச சன் 

னல்களாய மாலை கொடி முதலியனவும். கொடுத்தான்! என்றும் 

கூறப்பட்டிருக்கன் 0.த. இல்வாற்றாலும் ் 

“பலகலைதேர் காங்கேயன் பட்டமுடையான் 

உலகறியச் சொன்ன வுரிச்சொல்"' (௨, சொ, நி) எனவும் 

“தங்கா குலத்தினரான வேளாண்டலைவருக்குக் காங்கேயர் என்ற 

பட்டப்பெயர் இட்டூ அரசர் அழைத்திருக்கின்றனர்'' எனவும் கூறி 

யிட்டவைகளானும் காங்கேயன் என்பது பட்டப்பெயர் என்பதும் 

அதவும் சேளுபதிக்ளுக்கே சொடுக்கப்படும் பட்டப்பெயர் என்ப. 

அம் ஈன்கு ௮.திந்துகொள்க, (மோரூர்ச் காங்கேயன், காடையூர்க் 

கால்கேயன், புதுவைக் கால்கேயன் என ஊராலும் .தட்கொண்ட 

காங்கேயன், உரிச்சொல் .நிகண்டு பாடிய காக்கேயன் எனச் சிறப் 

புக்களாலும் இக்காங்கேயன் என்பது தொடர்க்து வரும்,) எனவே 

பொப்பண்ணகாங்கேயன் என்பதில் பொப்பண்ணன் 'இயற்பெயரும் -
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காங்கேயன் பட்டப்பெயருமென்க, எனவே சிலப்பதிகாசத்துக்குரை 

செய்வித்தோன் ஒரு சேனுபதியே என்க, பொப்பண்ண காங்கே 

யர்கோன் என்பதற்குக் காங்கேயர் என்னும் மரபினர்க்குத் தலைவன் 

என்றும் பிறர் உரைத்தனர். ௮வன் சேனாபதியாயினமையா 

னன்றோ அ௮வனைப்பாடிய பாயிரக்காரர் காற்றைப் பிடித்தல், கடத் 

இலடைத்தல், கடியபெபருக் காற்றைக் குரம்பையாகச்செய்தல் 

என்பனவற்றை அவன்தன் குணஞ்செயல்களைக் குறிப்பிட்ட உவ 
மானக் குறிப்புக்களாகவும், காலமென்னும் கூற்றைத் தவிர்த் 
தருள் என்பது அத்தகைய உபமேயக் குறிப்பாகவும் பொருந்தப் 
பாயிரம்பாடி இட்டனர். அன்றியும், கங்கா குலத்தினசான 

வேளாண்டலைவர்க்குக் கொடுக்கப்படும் பட்டமே காங்கேயன் என் 

பலுஎன்றும் மேலே௮.றியப்பட்டதால் இவனும் அ.த்தகையஓருவனே 
போலும்! எனவே கோன் என்பது அப்பாயிசக்காசரால் மட்டும் 
சேர்க்கப்பட்ட பெயசே. எனவே லெப்பதிகாசத்துக் குரைசொல்று 
வித்த மேலோன் கங்காருலத்தலைவனாயும் பொப்பண்ணன் என் 
னும் இயற்பெயருள்ளவனாயும் சேனாபதியாயுமுள்ள ஒருவனே 
என்சு. இஙன்றன் ஏனையவாலாற்றைப் பின்னர்க் காண்பாம், 
பாயிசத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அடைகள் மாத்திரமே கொண்டும் 
அல்லது காங்கேயன் என்னும் அவனது பட்டப்பெயர் மாத்திரமே 
கொண்டும் ௮வன் சேனாபதியென்பது. அறியப்படும் என்க, 
ஈண்டுக்கால்கேயர்கோன் என்பதைக் காங்கேயன்(ர்) ஆயெ தலைவன் 
என்க, 

  

16. அடியார்க்கு நல்லாரும் சிங்கைநகர் வரலாறும். 

இனி, இல்வடியார்க்கு ஈல்லார்வ சல சத்துகளும் சல்கை 
ஈகர்க்குமுள்ள இயைபையும் காண்பாம். அடியார்க்கு சல்லார் வச வாத்து ராய்ச்சியின் Yoder பின்னர் அவர் வசலாத்றை இடத் தொடுபடுத்தி அறிவதன்கண் சல்கைசகர் வரலாத்றைப்பத்றியும் ஆசாய்க்தறிதல் இன்நியமையாததாயிற்று, ஓ, 
ஈண்டிதன்கண் ஆசாய்வோமாயின் மற்றொன்று 
பட்டுச் செல்லுமாதலா 

ம்கை ஈகரைப்பத்றி 
விரித்தலாய் வீரிர்து 

ல் அதை இவ்வாராய்ச்சியின் இன்னொரு
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பகுதியாக இன்னொரு .நாலின்கண் வைத்து, பொதுவகையான் அத் 

தஙைகரின் முடிபை மட்டும் ஈண்டைக்கு வேண்டிய அளவு சுட்டி 
அப்பால் செல்வாம். வட இலங்கையில் இருந்த தலைககரல்களுள் 
சிங்சைககரம் ஒன்றென்பதும், ௮.து 6, பி. 1249-ம்-௫. பி. 1460ம் 

தன்டுகளுக்கைப்பட்ட காலத்திலிருந்த ஈகசமென்பதும் மட்டும் 
அதிர்துகொண்டு, ௮ச்சிங்கை ஈகசம் நல்லூரில் இருந்ததென்பதை 
அறிர்துகொள்ளாமல் அது பருத்தித்துறைக் கருகேயுள்ள வல்லி 
புசம் என்னும் இடத்நிலமைந்ததென்ஸம் ஒரு கோட்பாட்டை 
இதுகாறும் அக்ககர்பத்றி ஆசாய்க்த ஆசாய்ச்சிக்காசர் விளக்கம் 
செய்துவைத்திட்டனர். சல்கை சுகர் வல்லிபுசத்திலேதான் 
அமைந்ததென்பார் கூற்று, *(அந்தரத்திலே படர்ந்த த.காயத் 

தாமரை!” தான் என்பது அர்ஈகசைப்பற்றிய சரியான அசாய்ச்சி 

யால் பின்னர் வெளியாகும். அச்சங்கைககர் கல்லூரில் இருந்ததென் 
பதம், ௮ர்ககமே ஒரு ௮மைச்சசாயெ அடியார்க்கு நல்லார் வாழ்ந்த 

தற்கு இடனாய் இருந்ததென்பதம், ௮ச்சகரும் ௮ வர் வாழ்வும் 

மறைந்துவிட எஞ்சின்ற ஈல்லூசோடு எஞ்சிகின்றவைதான் அடி. 

யார்க்கு நல்லார் வரம்பும், அடியார்க்கு நல்லார் குளமும் என்பதும் 

இதுகாறும் அறிந் தகொள்ளப்படவில்லை. இவைகித்க,'இனி மேலே 

செல்வாம். 

இதுவரை சாம், இவ்வுசையாசிரியசாய அடியார்க்கு நல்லார் 
வரலாற்றை அவர் உசை செய்தபின் பாடப்பட்டதானகொல்கு 

மண்டல சதகம், உசைச்சிறப்புப் பாயிரம் என்பவற்றின் உதவி 

யோடு அ.திர்து வந்தோம், ஆயின் ௮வர் (உசை செய்ய முன்) யாவர் « 
என்பதைத்தான். இனிமேல் அறியவேண்டும், முதலில் இன்னார் 

என்னும், ௮வர் இன்ன நாலுக்குசைசெய்தாரென்றும் சொல்லுவது 

தான் முறையானாலும், அறிந்த திலிருக்கே ஏனை ௮.றியாத பகுதிகளை 

யும் அறிதல் வேண்டுமென்னும் இன்னொரு கயமும் முன றயும் 

௧௬; முதலில் உசையாசிரியசாய் வைத்து ௮ றிந்து வந்தாம், 

உண்மையில் இவ்வுரையைச் செய்தவர் மறைந்துபோன இலங்கைச் 
சில்கைககசத்தசசஞன குணபூஷண சல்கையாரிய அசசனுக்கு ௮ச் 
சிங்கையிலே அமைச்சசாய் இருந்த அடியார்க்கு கல்லார் தான் என் 

௮ம், அவ்வாறு அவ்வுசையைச் சொல்லும்படி கேட்டுக்கொண்டவர் 

11
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வ்வசசனுக்கு ௮ச்சிங்கையிலே சேனாபதியாய் இருந்த காங்கேயன் 

தான்என்றும், ௮வ்வுரைசெய்,த இடம் ௮ச்சிங்கை ஈகரம் என்றும் 

வெவ்வேறு வழிகளால் இன்னும் சரிவர ௮.றியவும்படும். ஆயின் 

து எவ்வாறு ஆகும் என்பதை இனிமேலே சென் தறிவாம். 

௮ச்சிங்கை ஈகரைப்பத்றிய ஆராய்ச்சி புறம்பே இன்னொரு 

மூலின்கண் நிகழவிருப்பதால், ஈண்டு சங்கை ஈகர் என்பதொன்று. 

வட இலங்கையிலே நல்லூர் என்னும் இடத்திலே இருந்ததென்றும், 

குணபூஷண சிங்கையாரியன் என்னும் அரசன் ஒருவன் அக்க 
சத்து இருந்தான் என்றும் அறிந்து வைத்துக்கொள்க. 

குணபூஷணன் என்பான் சிங்கை ஈகரில் ௮ரசாண்டமை 

சரித்திச சம்மதமே. அவ்வாறே அடியார்க்கு கல்லார், காங்கேயன் 
என்பார் (என்னும் பெயர் உள்ளவர்கள்) மறைந்த அச்உல்கை 
ஈகரில் முன்னர் வாழ்ந்இருக்தனர் என்பதற்கு ாத்சான்றின்றியே 
ஆதியக்கூடிய குறிப்புக்க்ளோ உண்மைகளோ பல இருக்கின்றன. 
அவத்றுக்குச் செல்லாம். 

இலங்கையின் வடபகுதியிலே பண்டைச் சங்கைரகர் இருக்த 
கல்லூரின் எல்லைப்புறத்தில் இப்பொழுது கன்னாதிட்டி என்றபைச் 
கப்படும் அக்ரொமத்தைச் சேர்த்த ஒரு பெரும் நிலப்பகுதி அடி. 
யார்க்கு நல்லார் வரம்பு என்று அழைக்கப்படுன்றது. அந்நிலத் 
திலே வேங்கடேசப்பெருமாள் கோயில், விசுவேசுவி அம்மன் 
கோயில் என்னும் இரண்டு கோயில்கள் இருக்னெறன. AH பல 

ஹாத்றுக் கணக்கானோர் குடி வாழ்க்து?வருசன்றனர். அவ்வசம்பில் 
இருப்போர் எல்லாரும் தத்தம் காணி உஹுஇகளில் அடியார்க்கு கல் 
லார் வசம்பென்றே குறித்து உ௮.இ முடித்து இருக்க்றனர். இல் 
வாறே ௮க்கோயில் உறுஇயிலும் அக்கோயில் இருக்கும் அச்நிலம் 
அடியார்க்கு சல்லார் வ சம் பெ பென்றே குதிக்கப்பட்டிருக்ன்.ற௫. 
அன்தியும், அடியார்க்கு கல்லார் வசம்பென்னுக் ஆங்கிலப்பெயர் 
அம்மக்கள் உறுஇியிலும் அக்கேரயில் உறுதியிலுமே யன்றி, யாழ்ப் 
பாணம் கச்சேரியிலே உள்ள சோம்பி. லும் (ஓலையில் எழுதப் 
பட்ட ஏடு) அதற்காதாசமான கொழும்பு *சாசனவாராய்ச்சக்' கர். 
தோரில் (archives office of 6௦101௦) உள்ள தோம்பிலும்
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குறிக்கப்பட்டிருக்கன்றற. அவை யொவ்வொன்றிலும் ஓவ் 
வொன்றை மட்டும் உதாரணமாகக் காட்டுவாம். 

ம. கோட்டு விற்பனவு விளம்பரம்:-- 
1938 ண்டு மார்கழி மாதம் 284 இிகதி....... அந்தக் காணிக் 
குள் நின்௮ பிரசித்த ஏலத்தில் விற்கப்பெறும்.......!" 

  

  

காணி விபரம்: வண்ணார்பண்ணை இழக்கறை அடியார்க்கு 
நல்லார் வரம்பு, வயலும் ” (இ.௪ காணி விற்பனவுக் 
கொம்மிவனரின் கையெழுத் அடன் வெளியிடப்பட்ட அண்டுப் பத் 
Bri. இத அவ்வசம்பில் இருப்பவர்களின் காணிப்பெயர் இன் னன என்று காட்டுன்றது, அல்வசம்பில் இருப்பவர் ஒருவரே 
இதைக் தந்தார். (Qe. Gry. 1242) 

2, வேங்கடேசப் பேருமாள்கோயில் உறுதி:-- 
“இ திகாசாயண ஸ்ரீ வேங்கடேசப்பெருமாள் கோயிலுக்கு ' என்னால் 
கொடுக்கப்பட்ட , 

  

  

ரம சாசனம். வட மாகாணம் ......... 
அடியார்க்கு நல்லார் வாம்பு.........' *” (இல, 2730) 

3. யாழ்ப்பாணம் கச்சேரியில் உள்ள தோம்பு:-- 
“அடியார்க்கு நல்லார் வரம்பு கன்னான் தயிலக்ு கொட்டுவான் இருளப்பன் வசம்" பாடு ...... அடை, விதம் (பழைய காலத்து அத்தோம்பித் குறிக்கப்பட்ட அவ் இலக்கங்களைக் குறிக்க வசதிப் படவில்லை.) (1295/g, 3, 1892) 

4. கொழும்பிலே உள்ள சாசன ounombs?s akan (archives office) Par உள்ளதோம்பு:-- 
யாழ்ப்பாணம் கச்சேரியில் உள்ள தோப்பில் குறிப்பிட்டவாதே கொழும்பிலே உள்ள பெ. சாசனவாசாய்ச்டிக் கக்தோரிலுள்ள தோம் புக்களிலும் குறிக்கப்பட்டிருக்். ற. (இல. 1296/9. 8. 1823.) 
5. அடியார்க்கு நல்லார் குளத்தினைக் றிப்பிட் பழைய உறுதி: கட்ட ஒரு 

பும், தலை. மடையும் அடியார்க்கு நல்லார் குளத்திலருகு (Land Rd. No. 3681, 1981992 Jaffna.] 
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கவே, இவ்வாற்றால் இக்கிலத்தோடும் அதன் அருசேயுள்ள 
குளத்தோடும் தொடர்புபட்டு அடியார்க்கு கல்லார் ஒருவர் முன்னர் 

வூழ்ர்திருக்கெறார் என்பது மட்டும் நிச்சயம், ஆயின் கொழுர்பு 
சாசனவாராய்ச்சி சாலையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தோம்புகளோ, 

9. பி, 1899.ல் எழுதப்பட்டவை என்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கன் 
றன, ஆகையால் அக்குளமும் வசம்பும் அர்சல்லார் பெயரால் 
வழக்குப்பெற்ற காலம் இ. பி. 1892-ம் ஆண்டுக்கும் முற்படவே 
மாகும். ஆயின் இல்வட இலங்கையில் ஓல்லாந்தர் ஆட்டிக் கால 
மான இ, பி, 1659 1796ம் ஆண்டுகளின் இடைக்காலத்திலேனும் 
போர்த்துக்கேயர் காலமான 8, பி, 1605--1658ம் .ஐண்டுகளின் 

நஇடைச்காலத்திலேனும் அடியார்க்கு ஈல்லார் என்பார் ஒருவர் பிர 
ரித்திபெற்றவராய் வாழ்ச்இருந்தார் என்றெ ௪ய் இ அறியப்பட 
வேண்டும். ,ங்கலேய ஒல்லாந்த போர்த்.துக்கேய காலத்தில் இத் 
தசைய ரு அடியார்க்கு ஈல்லார் இல்லை. அன்ஜியும், இப்பெய 
ர௬ுடையார் ஒருவர் அவர்கள் காலத்தில் இருந்திருக்கவும் முடியா, 

எனவே, 9, பி. 1500க்ஞம் முற்பட்ட காலமான - தமிழரசர் காலத் 
'இலேதான் அவர் வாழ்க்த ஒருவசாதல் வேண்டும் என்பது இவ் 
வியைபுகளின்படி. ஈன்கு நிச்சயமாகும். 

ஆயின் அவர் எத்தகையார் அன்றி யாவர் என்பது இதுவசை 
மில் பெறப்படவில்லை, ஆயின் இரு, ஆ; மூத்துத்தம்பிப் பிள்ளை 
அவர்கள்சில்கையாரியரைப்பத்திஎழுதிய சரித்திரம் 21-ம்பக்கத்தில் 

ஈமார்த்தாண்ட இங்கையாரியனுக்குப் பின் அவன் மகன் குணபூஷண 
சம்கையாரியன் ௮. ரசு கைக்கொண்டான் அவன் “...... காங்கேயன் 

என்னும் போர் வீரனை,:.......... தனது சேனைகட்கெல்லாம் அதி 

பதியாக்கினான். அடியார்க்கு நல்லார் என்னும் பண்டித சிரோமணி 

யைத் தனக்கு முதன் மந்திரியாக்கினான். ௮ம் மத்திரியால் ஊர்க 

டோறும் குளங்களும் பாடசாலைகளும் அமைப்பித்தான். wi PA 

தன் பெயரால் ஒரு குள மும், இசாசா பெயரால் ஒரு குளமும் 

அமைப்பித்தான். இசாசாவின் குளம் ஆரிய குளமென வழங்கு 

ன்றது. அடியார்க்கு சல்லார் குளம் இன்னும் அல்லாறே வழங்கு 

வதோடு கன்னாதிட்டிக் குளமெனவும் வழங்குன் ற௮- கால்கேயன் 

என்னும் சேனுபதி இருந்தவிடம் கால்கேயன்றுறை எனவும் வழங்கு



86 அடியார்க்கு ஈல்லார் வசலாற்று ஆசாய்ச்சி 

ன்றது." எனத் தெளிவுபடுத்தி எழுதியிருக்கன்றார்கள், எனவே, 
ஈமது ஊடுப்பின்படி. அடியார்க்கு கல்லார் குளம், வசம்பு என்பன 
அவர் பெயரோடு வழக்குப்பெற்ற காலம் ௪, பி, ப.இனைந்தாம் (15ம்) 
அத்ருண்டின்முன் என்பதன் yd ௮.து சில்கை,தரியத் தமிற்அசசர் 
காலத்திற்ருன் என்பதும் ஈண்டுத் தெவிஸ்யித்று, அன்றியும் அக் 
குளம் அமைச்சசாய அடியார்க்கு சல்லார் பெயரால் கட்டப்பட்ட 
தென்ப.தம் அவ்வாறானால் ௮ர்நிலமும் அவசாலேதான் தொடர்பு 
கொண்டதென்பதும் பெறப்பட்ட த. 

எனவே, அடியார்க்கு கல்லார் குளமும் அக்காலத்திலே அவர் 
பெயசால் கட்டப்பட்டதென்பதால் யாம் மேலே கூறியவாறு x6 
நிலத்தோடும் ௮க்குளத்தோடும் அடியார்க்கு ஈல்லார் என்னும் அப். 
பெயர் வழக்குப்பெத்தமை அத்தமிற் அசர் காலத்திலேதான் என் 
பதுதேற்றம், எனவே, இதுகாறும் கூறியவற்றுல்௮ டியார்க்கு கல்லார் 
வசம்பு, அடியார்க்கு ஈல்லார் குளம் என்பன அடியார்க்கு ஈல்லார் 
என்னும் ஒருவ? பெயசாலேயே தொடர்க்துவக்தன என்பதும், 
அன்தியும் அவைடில்கை ஆரியத் தமிழ் அசசர்காலத்திலே அதனுள் 
ளூம், குணழூஷணன் காலத்திலே அவனுக்கு மக்திரியாய் இருக்க 
அடியார்க்கு ஈல்லார் பெயசாலேயே தொடசப்பட்டனவென்பம் 

ஐயமின் திக் கொள்ளப்பட்டன. அன்றியும் அடியார்க்கு ஈல்லார் என் 
ணும் ஒருவர் பெயராலே அச்ரிலமும் குளமும் தொடசப்பட்டு வரு 
மானால் ௮வர் இத்தகைய பிரபலமான ஒரு பெரியாசாகவே இருக்க 
வேண்டுமென்பது நிச்சயம்; இனி இவ்வமைச்சசாய அடியார்க்கு 
ஈல்லார் தம் வரலாற்று ஆசாய்ச்சியொல் அவர் தம் வசலாதன்றியும் 
அவருக்கரசனாய் இருக்க குணபூஷணனது வரலாறும், இக் குணபூஷ 
ணஹக்குச் சேனாபஇியாய் இருத்த கால்கேயனது வரலாறும் றி யப்பட முடிவதாயிற்,ர, இனி இக்காக்கேயனைப்பத்தியும் அறிவாம். மேலே குறிப்பிட்ட வட இலங்கைச் சிங்கையாரியர் வசலாற்றில் 
(த. ஜயா ௪.) 4கால்கேயன் என்னும் சேனாபதி இருந்த இடமே 
காங்கேயன் அறை எனப்படுன்றது'” என்று கூறப்பட்டுள்ள௮. 
காங்கேயன் றுதை இலங்கையின் வட பகுதியில் உள்ளது, இது காம் 

ஒருவன் இழுக்க இடமென்பது Span pep gus 
கேயன் என்னலும்
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பெறப்படுசன்.ற.த, கொல்குமண்டல சதகத்திலும் இத்தகைய இடல் 
சள் பலவரு?ன் றன. அவற்றில் கால்கேயன் இருக்தஇடம்காக்கேயம் 

எனவும், ௮.து. ஈகரத்தோடு சேர்ந்து காங்கேய ஈகரம் எனவும், 

அது நாட்டோடு சேர்ந்து காங்கேய காடு எனவும் வழக்கப் 

பெத்துள்ளனவென இச்சதகத்தாத் தெரிறெஅ, இவ்வாற்றால் 
மேலே காங்கேயன் இருக்த இடம் காங்கேயம் என்றேனும்: 

காங்கேயகாடு, காங்கேய ந5சமென்றேனும் இராமல் காங்கேயன் 
துறை என்று குறிக்கப்படல் எவ்வாறு பொருந்தும் எனவும் அறி 

யத்தக்க.து. ஆயின் இக்காங்கேயன் இருக்த இடம் ௮ங்கனம் நாடாக 

வேனும் ஒரு ஈக.ரமாகவேனும் இள்லாமல் ஒரு துறையாக இரும் 

தமையின் காங்கேயன். துறை என வழங்கப்படுவதாயிற்று, எனவே, 
மேலே காட்டிய வரலாற்றில் காங்கேயன் என்னும் ச சன பதி 
இருந்த இடம் கால்கேயன் தறையாயிற்று!” என்னும் கூற்று உண் 
மையையே அசண்செய்து நித்பதாகும். Hipp காக்கேயன் 
என்னும் விக்செகம் இறக்கப்பட்ட துறைமுகமானமையின் கரக்கே 

யன் துறையாயித்று என்றும் வைபவமாலையார் கூ றி னெ சனின் 

அவர் ஊ௫ப்பொன்றானே கூறினார். ௮௮ தவற்றின்பாலதாம் என்க, 

அன்றியும் இவ்வுண்மை இன்னும் வலி உுத்தப்படும், “பெரிய 
மனத்துள்ளார் வரவொடு காங்கேயன் துறைப்பெயர்க்கு ஊர்க்கதை 
யுற்பத்தியும் காட்டப்படுவதாயிற்று, உண்மையில் அது காக்கே 

யன் மோ (மாவிட்டபுசத்தில்) காங்கேயன் கலட்டி: (தைட்டியில்) 
எனும் இடங்களுக்கண்டையில் உள்ளதாதலால் ஓர் ௮திபன் பெய 

சோடேயே சம்பக்தப்பட்டதாதல் வேண்டும் என்பது ஒரு தலை'! 

என வணசுவாமி ஞானப்பிரகாசர் அவர்களும் கூறிஞர்கள். கல் 
கேயன் துறை என்ப காங்கேயன் என்னும் ஒரு அதிபன் பெய 

சால் அழைக்கப்படாவிட்டால் காங்கேயன் என்னும் ஒருவன் ஈண்டு 

இருக்திருக்கவில்லை என்பதல்ல, இருந்து மறைந்த பலருள் இட 
வழக்குகள் பெருதவருள் அவனுமொருவனுகலாம் என்.ஐறிக, இனி 
இக்கால்கேயன் துறை என்பதனுள் சுட்டப்பட்ட கால்கேயன் என் . 
பவன்றான் இவ்வுசையைச் சொல்லுவித்த காங்கேயனாமோவெனின் 

அவன்றான் குணபூஷணனது சேனாபதியாய காங்கேயன் என்பு. 

ஈன்கு. நிச்சயமாயின் ௮.அவும் நிச்சயமே, .நயின் seinen Bunt
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வழக்குரை காதை என்ஸும் காப்பியம் செய்த காங்கேயர்(தேவையர்) 

கோன் என்பவரே இவ்வுசையைச் சொல்லுவித்த காங்கேயன் என் 

ug நிச்சயம். ,ஐகவே மேலே கால்கேயன் துறை என்னும் பெயர் 
ஓரு ௮.இபர் பெயசோடேயே தொடர்பு கொண்டதென்க. ௮வ்வதி 

பர் யாவசாயினும் ,தகலாம். ஆயின் ௮ப்பெயருடையார் யாவசாயினும். 

ஓருவர் முன்னர் வாழ்ந்தார் என் றதிதற்கு அ துவுமொரு இயைபாம் 
என்க, எனவே, அடியார்க்கு கல்லார் என்னும் ஒருவர் தமிழரசர் 
காலத்தில் அதவும் குணபூஷணன் காலத்தில் அவனுக்கு அமைச்ச 

சாக வாழ்ந்தார் என்பதும், அவ்வாறே காங்கேயன் என்பார் ஒரு 
வரும் அவன் காலத்திலே அவனுக்குச் சேனுபதியாக வாழ்ந்தார் 
என்பதும் ஈன்கு அதியப்பட்டன, 

இனி, இன்னும் இவர்கள் யார்?இவர்கள் சக்கை ஈகரிலே பிறந்து 
வளர்ந்து வாழ்த்த வசலானறுகள் உண்டா? இவர்கள் எத்தகையார் என் 
பனபோன்ற வரலாத்றுப்பொருள்கள்இனிமேல் ஆசாயத்பாலனவாய் 
PBB wer. இவருள் குனபூஷூணன் என்பானோ முன்னர் சல்கை 
ஈகரை அரசாண்ட தமிழ் ௮சசர்களான ஆரியச் சக்கசவர்,த்இகளின் 
வழிவழி வக்க ஒரு தமிழ்மன்னன், அவன் இச்சில்கை ஈகசத்தையே 
தாயகமாய்ப் பெற்று இந்சாட்டிலேயே பிறக்து வளர்க்து வாழ்க்து 
மறைத்த ஒருவன் என்பதில் யாருக்கும் யாதும் ஐயமும் அபிப்பிராய 
வேற்றுமையுமில்லை, ஆயின் அடியார்க்கு நல்லார் என்பார் பிறர் 
யாரும் இக்காட்டில் பிறந்து வளர்ந்த செய்திகள் யாதும் இல்லை, 
அன்றி அப்பெயர்தாலும் ஈழத்திலே பேச்சுவழக்கலேனும் gre 
வழுக்கலேனும் இதுகாறும் கேட்கப்படவில்லை, அன் தியும் கால்கே 
யன் என்னும் சேனுபதி பிறந்து வளர்ந்த வரலாறுகள் இக் 
சாட்டில் அதியப்படலில்லை, எனினும் இவர்கள் ஒருகாலத்தில் 
பண்டைச் சில்கைஈகரில் வாழ்க்தவர்கள்என்பதுஉறு இிப்படுசன் ஐ.௫. 
இல்வுண்மை வட இலல்கைத்தமிற் வசலாத்ருலன்ிம் பிதவாத்றுல் 

அதியமுடியானு என்பதும் நிச்சயம், இவ்வாறு ஆசாய்க்த மூடிபால் 
இவ்வுண்மையும் தெளிவாயிற்று, இனிமேலே இரு, gy. ape 

அவர்கள் மது நூலில் இவ்வாறு காங்கேயன் துறை என்பதற் குறிக்கப்படும் கால்கேபனையும், சிலம் குளம் என்பவத்றில் வழக்குப் 
பெற்ற. அடியார்க்கு ஈல்லாசையும் பற்றிய அவர்கள் gia as 
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epapiupsé apuesii அதாவது ௮ச்சேனாபதியினதும் 
அல்மைச்சரதும் பூர்வத்தைப் பற்றிச் .சொல்லுபவராய் குண 
பூரண சிங்கையாரியன் ,........ காங்கேயன் என்னும் போர் 
விரளைத் தொண்டை நாட்டில் இருந்தும் வரவழைத்தான் gy. 
யார்க்கு கல்லார் என்னும் பண்டி த௫சோமணியை (இர்ய தேசத்தி 
னின்றும்) வரவழைத்துத் தனது முதல் மர்இிரியாக்கென்?" 
(ரிச்சரித்திசாசிரியர் குணபூஷனான் காங்கேயனைத் தொண்டை 
சாட்டில் இருந்து ௮ழைழத்தான் என்று, 'விதற்.து சொல்லி 
ஜர். யின் அடியார்க்கு உல் லா ச எம்மண்டலத்தில் இருந்து 
அழைத்தார் என்றும் சொக்லவில்லை. அனால் அடியார்க்கு நல் 

வாசைத் சொண்டைகாடு தளிர்த்த இன்னொரு தமிற்காட்டில் 
இருந்து ௮ழைக்கான் என்௮! கூறினார் என்பதை விளங்கக்கொள்க) 
என்றும் கூறினார், அன்றியும் இக்கூற்றுக்களையே ஆ.தரிப்பலசாய் 
ஈழகாட்டுத் சமிழ்ப்புலவர் சரிதச்காரரும் *அச்சோழன் புதல்வன் 

ஒருவன் சங்கை ரியச் சக்கரவர்த்தி என்னும் பெயரோடு முடி. 
குட்டப்பெத்று அசசாண்டான், wu. இவலுக்குப் பின் இவன் 
மசபில்லத்த குணபூஷனா இக்கைதரியச் சக்கரவர்த்தியும் தமீழை 

  

ஈன்கு பரிபாலித்தனன். இவன் அடியார்க்கு ஈல்லார் என்னும் பண்டிக 
மணியை இந்திய தேசத்தினின்ற.ம் அழைப்பித்௫.த் தனக்கு முதன் 
மந்திரியாக வைத்து அப்பண்டி,தமணி வாயிலாகக் கல்வியை விருத்தி 
செய்தான். . அப்பண்டி,தமணி பெயசாலும் இரு குளக்க 
ளும் அமைப்பித்தான். குளல்கள் முறையே ஆரியகுளமென்.றம், 
அடியார்க்கு நல்லார் குளமென்றும் வழங்குவனவரயின, அடியார்க்கு 
சள்லார் குனம் இக்காஷத்துக் சன்னாதிட்டிக் குளமென வழல்கப் 
படுவதாயித்று" (எ, கா. த, பு. ௪, பக் 61) இக்கூத்றுக்கள் மேலே 
கூதிய சரித்இசாசிரியசாலன்றிப் பிதசாலும் கூறப்படும் பண்டைச் 
சிங்கையாரியசது வரலாறு. பற்றிய உண் மைகளாகக் காணப் 
படுபவை, அன்றியும் ஓர் ஊரில் தலைமையும் பெருமையுமுடையார் 
ஒருவர் சம்பர்தப்படினன்றோ அவர் பெயரால் அவ்விடம் பெரிதும் 

வழங்கற்கே தவாகும்? அவ்விதமே தலைமையும் பெருமையுமுடைய 
அமைச்சசாய ஒருவராய் இருந்தமையாத்றான் அவர் பெயரோடு 
சம்பத்தப்பட்ட குளம் வரம்பு என்பன Sor நிலத்து நின்று இன் 

  

ம் வழங்கப்படுவனவாயின என்க, ல ௩ 
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இனி, இக்கூற்றுக்களில் உள்ள உண்மைகளை முடி த்துக்காண் 

பாம். இதுகாறும் கூறியவத்றால் குணபூஷனான் காக்கேயன் என் 
னும் சேனுபதியைத் சொண்டை சாட்டில் இருக்கது அழைத்த 
வைத்தஇிருக்கான் என்றும், அடியார்க்கு நல்லார் வசம்பு முதலாக 
மேலே கண்ட அடியார்க்கு சல்லாசை தொண்டை நாடு தலிர்ந்த 

இன்னொரு தமிழ்சாட்டில் இருந்து அழைத்துத் தனக்கு அமைச்ச 
சாய் வைத்திருந்தான் என்றும், இவ்லடியார்க்கு ஈல்லார் முத்தமிழும் 
கற்ற முறைதுறைபோலயெ உத்தம வித்தகர் என்னும் அறிக்து 
கொள்க. 

1. குணபூஷணானோ வட இலல்கையையே சொந்த இடமாகக் 
கொண்டு பிறந்து வளர்க்து மறைக்தவன்.. அடியார்க்கு ஈல்லார், 
கால்கேயன் என்பவர்கள் பிறர்.து வளர்ந்த வரலாறு ஈண்டு அறியப் 
படவில்லை, எனவே அவர்கள் இந்தியத் தமிழகங்களில் இருந்து 
இங்கே அழைக்கப்பட்டனர் என்பது மிகப் பொருத்தமான சரித்தி 
சக்கூற்று என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். 

2. காங்கேயன் என்பது சேஞபதியை உணர்த்தும் பட்டப் 
பெயர் என்னு முன்னர் அதியப்பட்டது. குணபூஷணன் என்ப 
வன் அசசன்; அடியார்க்கு ஈல்லார் அமைச்சர், எனவே, குணபூஷஸ 
ஞல் அழைக்கப்பட்ட காங்கேயளைச் சேனாபதி என்றதும் உண் 
மைக்குப் பொருத்தமே, 

3. குணபூஷணன் அரசன்; காங்கேயனோ சேனாபதி, எனவே, 
குணழுஷணனுல் அழைக்கப்பட்ட அடியார்க்கு ஈல்லாசை அமைச் 

“சர் என்றதும் உண்மைக்குப் பொருத்தமே, 
4. அழைக்கப்பட்ட ஒருவர் சேனபதி ஒருவர் அமைச்சர் எனவே, அழைத்தவளைக் குணபூஷணன் என்னும் அரசன் என்ற 

அம் ஈன்கு பொருத்தமே, 
5. சங்கை ஈகாத்தாசன் இவர்களை. அழைத்தான். எனவே இவர்கள் அழைக்கப்பட்ட இடம் ஈங்கை ஈகம் என்பதம் ஏழத்றுச் கொள்ளத்தக்க௮, இவையெல்லாம் மேலே கூறிய சரிக்திக்கோட் 

பாடுகள் முத்.திலும் உண்மைக்கே நிலைக்களனானவை யென்பதை கிரூபிக்கும் பொருட்கோள்களாம் என்க, இனி இலை ஒருபுற
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மிருக்க அமைச்சசே உரையாிரியராய் இருக்கக் கூடுமானால் ௮வ் 

வமைச்சர் காலமும், அவர் தம் அரசனான குணபூஷணன் காலமும், 
நிவ்வுரையாசிரியர் காலமும் ஒன்றாக இருக்கவேண்டுமென்ப.த நிச் 

சயம், ஆகையால் இவ்வுரையாிரியர் காலத்தையும் சாம் அ.றிகல் 

வேண்டும், காலம் ஐயமின்.ஜி அ.றியப்படுமாயின் இவ்வாசாய்ச்சி 

யால் புலனாரும் உண்மைகளும் ஐயமின் தி அறியப்படும். 
  

17. உரை இயற்ற ர்ந்த சந்தர்ப்பம் 

குயவாகுவின் காலத்திலே இலங்கையிற் கண்ணு வணக்கம் 

ஏற்பட்டது என்பது, வசலா.த்றில் ஒரு முகமாக அறியப்பட்ட 
உண்மை, லெப்ப இகாரத்தில் வரும்; 

அருஞ் சிறை நீங்க ஆரிய மன்னரும் 
பெருஞ் சிறைக் கோட்டம் பிரிந்த மன்னரும் 
குடகக் கொங்கரும் மாளுவ வேந்தரும் 

சுடல்சூழ் இலங்கைக் கயவாரு வேந்தனும் 
வத்தீங் கென்றே வணங்கினர் வேண்டத் 
தந்தேன் வரமென் றெழுந்த தொருகுரள்!" 

என வரச்கரு காதை அடிகளாலும், உசைபெறு கட்டுரையில், 

ஈததுகேட்டுக் கடல்குழ் இலங்கைக் கயவாகு என்பான் நங்கைக்கு 

நாட்பலி பீடிகை கோட்டமுக் துறுத்தாங்கு அரந்தைகெடுத்து வரந்தரு 

மிவளேன ஆடித்திங்க ளகவையினாங்கோர் பாடி. விழாக்கோள் பன் 

முறை எடுப்ப மழைவீற்றிருந்து வளம்பலபெருகிப் பிழையர 

விளையுள் நாடாயிற்று”? எனச் சொல்லப்பட்டதாலும், கயவாகு 

காலத்திலே இலல்கையிற் கண்ண வணக்கம் ஏத்பட்டமை அறி 

யப்படூன்ற ௮. 
இனி, இலங்கையின் வடபகுஇயில் இப்பொழுதும் கண்ணக் 

கோட்டல்கள் பல இருத்தலையும் ௮க்கோட்டல்களில் கண்ண? கதை 

படிக்கப்படுதலையும் காணலாம். இல்லாற்றுல் கண்ணூதேலிக் 

கேற்புடைத்தான லெப்பதிகாசம் முற்காலத்தில் இவ்விடங்களில் 

படிக்கப்பட்டுவந்த தென்பதற்கு யாம் அதியக்கூடிய பல “இயைபு 

கள் இருக்த்்றன வென்க.
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அன்றியும், இவ்இலல்கையின் வடபகுதியில் **மு.கலாவது 

கண்ணகிக்குக் கோயில் அமைத்தவிடம் அங்கணாக்கடலை: எனப். 
படும், (அங்கணா-- அம்மன்) சங்களகாட்டில் பத்தினித் தெய்வம் 
என்று! வணங்கப்படும் தெய்வம் கண்ணச௫யே, அங்கணாக்கடவைப். 
பூவலினருகே பன்னெடுல் காலமாக நின்றதும், ஒல்லாந்தர் காலத்து 

யானையால் உடைக்கப்பட்ட அம், டாக்டர் பவுல் பீரிஸ் அவர்களால், 

சன்னாட்களின்முன் கண்டெடுக்கப்பட்ட பாதங்களையும் கலையையு 
முடைய துமாய அக்கற்சிலை கயவாகுவினால் எடுத்த சலையென ஊ$க் 

கலாம்?” (செ. இ, யா, ௪. பக். 11) எனத் இரு. இசாசகாயக முதலியார் 
அங்கணாக்கடவைக் கண்ண அம்மன் கோயித்லையைப்பற்றிக் 
குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதையும்,இன்னும் ல புசா.சன மான கோயில் 
களையும் பார்வையிட்டு அங்குள்ள நிகழ்ச்கெள், குறிப்புக்களைக் குறித் 
அக் கொண்டோம். அங்கே கண்ண கதை இப்பொழுசும் எட்டில் 
படிக்கப்பட்டு வருன்ற௫, அதன் பாக்கள் எப்படி. இருக்குமென் 
ததிதற்காக அவ்வேட்டையும் பார்வையிட்டோம், ஓரே சொடர்ச்சி 
யாகக் கண்ண கதை அவ்வேட்டில் சொல்லப்படுசன்றத, அதன் 
போக்கை அதிதற்காக இங்கே சில அடிகளைத் தருவாம், 

“*சொல்லக்கேள் ஆச்சி அம்மை துர்க்களவு கண்டேன்யான் 
தல்லமானுங் கலையும் நாடிவரும் புனத்தனிலே. [தான் 
வில்லும் அம்புந் கானெடுத்து வேடஷெரு கணை தொடுத் 
வல்லகலை பட்டுருண்டு மான்பதறி வீழவும் கண்டேன் 
பழுதுதான் கண்டகனு பலிக்குமடி யாச்யெம்மை" 

ன இவ்வாதே எனைய பகுதிகளும் செல்ன்றன. இவை, (உலக்கை 
தேய்க அனிப்பிடி யாய!” வாறபோல, அக்கோட்டத்திலே லெப்பதி 
காசம் படித்து உரை சொல்லப்பட்ட வழக்கம் ரங்க காலகஇியில் 
இத்தகைய பாடல்களைப் படிக்கும் வழக்கமாய் வந்து விட்டது போலும், இலை கண்ணஇயினது உண்மைக் கதையைக் கல்லி 
வன்மை இல்லாசாரும் விளங்குவதற்காகப் பாவன் மையும் விவேகமும் உள்ள ஓ ர வர் இடைக்காலத்தில் பாடியிட்டவைக 

இலை லெப்பகொசத்தில் வரும் அன்பமாலையைப் 
பின்பத்திய கதையேபோலும். இவை இவ்வாருக, அடிகள் உயர்திரு, விபுலானந்தர் அவர்கள் ** கடல்சூழ் இலங்கைக் கயவாகு வேந்தன் 

ளாக வேண்டும்,
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எனச் லெப்பதிகா.ரம் வ.ரக்தரு காதையிலுள் சுட்டிக் கூறப்பட்ட 

சயவாகு வேந்தன் காலத்திலே இயற்றப்பட்ட பத்தினிக் கோட் 

கள் பல ஈழ காட்டில் இன்றும் உள, இக்கோயில்களிலெல்லாம் 

சண்ணயொர் வழக்குரை காதை என்னும் காப்பியமானது ஆண்டு 

தோறும் வைகாசித் இல்களில் நிறைமதி காளினையடுத்துப் படிக்கப் 
பட்டு வருன்ற௫. இக்காப்பியம் காடகத் தமிழ் யாப்பிளைச் சார்ந்த 
ரிந்து வண்ணம் கொச்சகம் முதலிய செய்யுட்களால் இயன்றது”! 

எனக் (தமிழ்ப்பொழில் மலர் ௧. 1941 ஏப்ரில்) குதிப்பிட்டவைகளை 

யும் கண்டுகொள்க, (காங்கேயர்கோன் என்பதுதான் மேல. 

கண்ணயொர் வழக்குரை காதையில் காங்கேயர் தேவையர்கோனெனக் 

காலகதியில் வக்த.தாகவேண்டும்), 

அன்றியும், கண்ண காவியம் என்னும் வேறு பெயசோடும் 

பல ஏட்டுப் பிரஇகள் ஈண்டுப் பல இடங்களில் காணக்கூடியவை 

களாய் இருக்கன்றன. இங்கே (இலங்கையின் வடபகுதியில்) யான் 
பார்த்த ஒவ்வொரு பழம் கண்ண கோட்டங்களிலும் கண்ண௫ 

வரலாற்றைப் பற்றிச் சொல்லும் ஓவ்வொரு எடுகள் இருக்கக் கண் 

டேன், எனவே, இவ்வாற்றால் கயவாகு காலத்தில் தொடல்பெ 
கண்ண? வணக்கம் காலக இயில இலங்கையின் எல்லாப்பகுதிகளிலும் 

பரவி இருக்ததென்ப.தும், அவ்வாறே அவ்வணக்கம் இல்கைககர்க் 

காலத்திலே அச்ககர் எல்லையிலும் பரவி இருந்ததென்பதம், ya 

வாற்றால் கண்ண வழிபாடான சலப்பதிகாசப் படனமும் ௮க் 

காலத்தில் அவ்விடங்களில் உள்ள கோட்டங்களிலே நிகழ்ந் தன 

வென்பதும் அறியக் டக்ன்றன. எனவே, இவையே ௮ச்சிங்கை, 

ஈகரில் ௮க்காலத்தில் குணபூஷணஜுக்குச் சேனாபதியாய் இருர்த 

கால்கேயர்கோளையும் அடியார்க்கு கல்லார் என்.னும் ௮மைச்சசையும் 
சண்டி (அன்றி உட்படையில் அல்வசசளையும் தான்) இச்சிலப்பதி 
காச உசை வெளிவரச் சந்தர்ப்பம் அளித்தன வென்க, 

 



    
  

விவேகாரந்தா: பிரஸ், தளவாய்த்தெரு, மதுரை-44,



a 

சிவமயம் 

அடியார்க்கு நல்லார் வரலாற்று 
ஆராய்க்இ. 

இரண்டாவது பருதி. 
18. உரைச்சிறப்புப் பாயிரத்திலும் சிங்க ஈகர் வரலாற்றிலும் 

உள்ள ஒரே உண்மைகள். 
  

இலங்கைச் சங்கை வரலாஜ்.றில் கூறப்பட்ட உண்மைகளும், 

இவ்வுரைச் இறப்புப்பாயிர.த்தில் கூறப்பட்ட உண்மைகளும் ஒன்றே 

தான் என்பது அ௮வ்விரண்டனையும் நோக்கி அறியப்படும், ௮வ் 

வப் பகுதிகளை முதலில் தனித்தனி காண்பாம், முதலில் பாயிசத் 

அண்மையையும் பின்னர் வரலாற்றுண்மையையும் காட்டுவாம். 

3, பாயிரத்தின்படி அடியார்க்கு கல்லார் என்னும் ஒருவர் 

உண்மை. 

வசலாத்.நின்படி குணபூஷணன் £ழ் டியார்க்கு நல்லார் 

என்னும் ஒருவர் உண்மை. 

2. ஈதாருக்தருவுமனையான்'” என்னும் அவர் வள்ளன்மை 

உண்மை, 

குணபூஷணன் ழ் உள்ள அடியார்க்கு ஈல்லாரும் ஒவ்வோர் 

சந்தர்ப்பம் நோக்” ௮வ்வானறு பாடப்படமுடியும் என்னும் இயை 

புண்மை, 

8... “நிரம்பையர் என்னும்” அவர் பேயருண்மை. க 

வரலாற்றில் சொல்லப்படும் அடியார்க்கு நல்லார் தென்னிந்திய 

தமிழ் மண்டலங்கள் ஒன்.நில் இருந்தே இலங்கைச் இங்கை ஈகர்க்கு 

வந்தார் ஆதலினாலும் ௮ம்மண்டலங்களில் நிரம்பையூரு மொன்றாய் 

இருத்தலினாலும் ௮வர் சிங்கை ஈகரில் இருக்கது நிரம்பையர் என்று 

அழைக்கப்படக்கூடிய இயைபும் முடிபுமுடைமை,
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&,  “தாவலனே!? என்னும் அவர் பேயருடைமை, 

வரலாறில் சொல்லப்படும் அடியார்க்கு கல்லார் சங்கை ஈகரில் 

ஒரு ௮சசனுக்கு முதல் ௮மைச்சசாய் இருந்தமையின் ௮வர் பாடப் 

பெறும்போது ஒவ்வோர் சந்தர்ப்பம் நோக்கக் காவலன் எனவும். 

பாடப்பட முடியும் என்னும் முடிபுடைமை. 

5, “நிரம்பையர் காவலனே'' என்னும் பேயருடைமை, [இத் 

தோடரைப் பிறர் ஒரு பேயரேன்பதால்எடூத்தக்கோண்டாம்] 

வசலாத்றில் சொல்லப்பட்ட அடியார்க்கு ஈல்லார் நிரம்பையர் 

எனவும் பாடப் பெறமுடியும் காவலன் எனவும் பாடப்பெற முடியு 

மானால் நிரம்பையர் காவலன் எனவும் பாடப்பெற முடியும் தானே 

என்னும் முடிபுடைமை, 

6. பொப்பண்ண காங்கேயர்கோன் என்பவருடன் தொடர் 

புண்மை. 

வ.ரலாற்தில் சொல்லப்பட்ட அடியார்க்கு ஈல்லார் காங்கேயன் 

என்பாருடன் வாழ்ர்தமை சொல்லப்பட்டமை. 
7. “காற்றைப் பிடித்து என்னும்'”அப்பாட்டினால் ௮க் காங்கே 

யன் ஒரு அரசனாகவேனும் ஒரு போர் வீரனாகவேனும் 
ஒரு பிரபுவாகவேனும் இருக்க வேண்டுமேனும் ஊக 

முடைமை, 

வரலாத்தில் சொல்லப்பட்ட காங்கேயன் ஒரு சேனாதிபதி 
யென்றும் சொல்லப்பட்டமை, அன்றியும் காக்கேயன் என்பதே 
சேனாபதிக்குரிய பட்ட பெயர் என்பதும், அவ்வாறானால் இயத் 
பெயர் ஒன்னு பெறப்படவேண்டும் என்பதம், ஓவ்லோர் சந்தர்ப்பம் 
நோக்க இக் காங்கேயனே *பொப்பண்ண காக்கேயர் கோன்” 
என்னு பாடப்பட முடியும் என்பதும் பெறப்படுனெறமை, இது 
கானும் வெளிப்படையில் இச்சிறப்புப்பாயிர த்தில் கூறப்பட்டவை 
களுக்கு இச்சில்கை ஈகர் வரலாற்றை இடமாக வைத் தக்காட்டினாம். 
இனிமேல் அப்பாயிரத்தில் உட்படையில் பெறப்படக்டெப்பன 
வற்றுக்கும் இவ்வரலாறு இடமாய் இருக்குமாற்றைக் காட்டுவாம், 

8. அடியார்க்கு நல்லார் சிலப்பதிகாரத்துக்கு உரைசெய்தார் 
எனவே! பாயிரத்தினால் அவர் வாழ்ந்த இடமொன்றுடைமை,
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வரலாத்றில் சொல்லப்பட்ட அடியார்க்கு நல்லார் வாழ்ந்த 

ரில்கை ஈகர் என்பதொன்றுடைமை. 

9, பாயிரத்தினால் காங்கேயன் சோல்லுவித்தான், அடியார்க்கு 

நல்லார் சொல்லினார் என்பதால், இவர்கள் இருவரும் ஓரி 

டத்தில் சந்தித்திருந்த சந்தர்ப்பம் ஒன்றுடைமை. 

வரலாற்றில் சொல்லப்பட்ட அடியார்க்கு ஈல்லார் தொண்டை 

மண்டலம் தவிர்ந்த ஓரிடத் இருந்.து வந்தார். காங்கேயன் தொண் 
டை மண்டலத்து இருந்து வந்தான். இவர்கள் இருவரும் குண 

பூணன் ஜ்ச் சக்.இத்த சந்தர்ப்பம் ஒன்றுடைமை, அது சிங்கை 
சகரில் சிகழ்ந்தமை. 

30. பாயிரத்தினால் இவர்கள் உரை சொல்லவும் சொல்லவிக்க 

வும் நேர்ந்த இடமோன்று இடனாய் இருந்தாற் போல, கால 

மும் ஒன்ற இடனாம் இருந்தமை அறியப்படூகின்றமை, 

வரலாற்றில் குணபூஷணன் பதினான்காம் மூரற்றுண்டில். 

வாழ்த்தமை, ௮வன் காலத்திலே ௮வனுக்கு அமைச்சரும் சேன 

பதியாயும் இருந். த இவர்களும் சந்தித்த காலம் ஒன்று இடனாய் 

இருந்தமை. 

11, பாயிரத்தினு”் காங்கேயன் உரையைச் சொல்லுலிக்க 

வாய்த்த இடமோன்றுடைமை, 

ரல்கை ஈகரிலே அடியார்க்கு ஈல்லார் அமைச்சராய் இருக்கச் 

காக்கேயன் சேனுபதியாய் இருக்க வாய்த்த காலமும் இடமும்” 

உண்மை, 

38. அவர்களில் அடியார்க்கு நல்லார் சொல்லவும் காங்கேயன் 

சொல்லுவிக்கவும் ஏற்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்திருக்க 

வேண்டூமேன்னு முடிபுண்மை. 

காங்கேயன் காலத்திலே சல்கை நகரிலே கண்ணடி வணக்கம் 

இருந்தமையும் கண்ணகி வழிபாட்டுக்காகச் இலப்பதிகாரம் படிக் 

கப்பட்டு வந்தமையும் அதத்கு உசை இன்றி இருந்தமை 

யும் அடியார்க்கு ஈல்லார் கல்வி விருத்திக்காக வசவழைக்கப்பட் 

டிருந்தமையும் என்னுமிவை யுள்ளமை.
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18. பாயிரத்திலே இவர் நிரம்பையர் எனப்பட்டதால் இவ் 
வுரையை அவர் பிற்காலத்திலே சேய்தமை, 

வரலாத்ரால் காங்்சேயன் என்னும் சேனபதி தொண்டை சாட் 
டில் இருந்து அழைச்கப்பட்டஅம் அவனின் பிற்காலம் அடியார்க்கு 
கல்லார் இந்தியத் தமிழ் மண்டலம் ஒன்றில் (கொங்கு மண்டலத் 
தில்) இருக். து ௮ழைக்கப்பட்டதும் ௮வரின் பிற்காலம். 

14, அடியார்க்கு நல்லார்க்குக் காங்கேயன் சோற்றைக் கூலி 
யாகக் கொடாமல் சோற்றைக் கொடுத்துச் சேருக்கச் செய்து 
சொல்லுவித்த சந்தர்ப்பம் ஒன்றடைமை. 

வரலாற்றில் சொல்லப்பட்ட அடியார்க்கு சல்லார் பொது 
வாக ஒரு புலவசல்ல, அவர் அமைச்சர். காங்கேயன் அவருக்குச் 
சோற்றைக் கூலியாக ஈயும் நிலைமையில் உள்ளவனல்ல; அவன் 
அவருக்குக் இழ்ப்பட்ட ஒரு சேனுபதி, ஆகையாத்றுன் ௮வரை உப 
சரித்துச் சோற்றைக்கொடுத்.ஐச் செருக்கச் செப். இவ்வுரையைச் 
சொல்லவித்துக் கொண்டான் என்தறியப்படும் இயைபுடைமை, 

16. இயற்றினவரைக் காவலன் என்பதாலும் இயற்றுவித்த 
வரைக் காங்கேயர்கோன் என்பதாலும் இவர்கள் இருவரும் 
ஒரு அரசியலில் தொடர்புபட்டவர்கள் என்று பாயிரத்தி 
னால் அறியப்படூம் முடிபுடைமை, 

வரலாற்தினால் சிங்கைசகர் அரசன் ஒருவனின் ழ் ௮டி. 
யார்க்கு நல்லார் அமைச்சராகவும் காங்கேயன் சேனாபதியாகவும் 
*வாழ்த்ததென்னும் முடிபுடைமை, 

36, பாயிரத்தினால் அடியார்க்கு நல்லார் நிரம்பையர் என்று. 
பாடப்பட்டதால் அவ்வுரை சேய்த இடம் நிரம்பைக்குப் 
புறம்பான ஒரு இடமேன்னும் முடிபுடைமை. 

வசலாற்றினால் இந்தியாவில் உள்ள கொங்குமண்டலத்தில் 
இருந்து வந்து சில்கைஈகரில் வாழ்க்த அடியார்க்கு short oth 
பொழுது உரை சொன்னால் ௮வ்வுசை சொல்லப்பட்ட இடம் 
சில்கை ஈகரம் என்னும் முடிபுடைமை, 

எனவே, பாயிரத்தினால் நேரே பெறப்படுவனவன்றி அவற் தில் இருந்து பெறப்படம் நூண்ணிய வரலாற்றுக் குறிப்புக்களும்
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நச் சில்கை ஈகர் வரலாத்றில் பொருக்இ இருப்பதாத்ருன் உரைச் 
ெப்புப்பாயிசம் சில்கை ஈகரி.ற் பாடப்பட்ட தென்பதும் அப்பாக், 
சில் குறிப்பிடப்பட்ட அடியார்க்கு ஈல்லாரும் காக்கேயலும் 
நில்கைஈகர் வரலாத்றில் குதிப்பிடப்பட்ட அடியார்க்கு ஈல்லாரும் 
சாக்கேயர் கோனும் என்றும் ஐயமத அ.திக்து கொள்க. 

இவ்வுண்மையை அறியாது, இவ் அடியார்க்கு ஈல்லார் சரித் 

சம் இவ்வாறு ௮மைக்இருப்பதையும் ௮.றியா௫, பல பொருள் 

ஒரு சொல்லாக நிற்கும் காவலர், கோன் என்பவைகளைக் கண்ட 
புடன் ௮வை முறையே நிரம்பையூர்க்குத் தலைவன் என்றும் கால் 

கேயர் என்னும் மசபினர்ச்குத் தலைவன்என்றும் பொருள் கூறுதல் 
பொருத்தற்பால தன். **நிசம்பையர் காவலர்"! என்பதில் கிரம் 

பையர் என்றாலும் ௮வசையே சுட்டி. உணர்த்தும்; நிரம்பையர் 

காவலன் என்றாலும் அவரையே சுட்டி உணர்த்தும்; காவலன் 
என்ப௪ பாயிரத்தினால் மட்டும் வந்ததால் அவர் காலத்திலே 
பேச்சு வழக்கில் ya காவலன் என்னும் பெயரால் அவர் சுட்டி. 

உணர்த்தப் படவுமில்லை, அழைக்கப் படவுமில்லை. நிசம்பையர் 
பேச்சு வழக்கில் உள்ள பெயர், அவசே ௮ப்பொழுது ௮மைச் 

சராய் இருந்தார். அவர் அப்பொழுதுதான். உசை செய்தார். 
அவரையும் அவர் உரை செய்தமையையும் 9 iis சிறப்புப் 

பாயிரம் பாடவக்தவர், காவற் ஜொழிலில் காவலனாயிருக்கும் 

கரவலனுக்கு ௮க்காவலில் உதவி செய்பவராய் அக்காவலனைப்போல் 

௮மைச்சசாயிருக்கும் (தன்மையின் அமைச்சர் என்பதைக் காவல 

னாக, உபசரித்து அவருக்கு. ௮ப்பொழுதுள்ள நிரம்பையர் என்” 

அம் ௮வசது பெயரையும் சேர்த்து, எநிரம்பையர் காவலனே '' 

எனப் பாயிரம் பாடினார். இரண்டு பெயர்களும் அடியார்க்கு ஈல் 

லார் என்னும் ௮வ் வொருவர் மேலதாய் வர் தமையானும், பொது 

சோக்கல் ஒரு பெயர்போத் காணப்படு இன்தமையாலும், ** அடி 
யார்க்கு ஈல்லார்க்கு நிசம்பையர் காவலர் என்னும் ஒரு பெயருண் 

டென்றும்!" என ஒரு பெயசாக வைத்துப் பின் வருவோர் கூறு 
வாசாயினார். உரைச் இறப்புப்பாயிசம் பாட, உமை இயத்த முன் 

அவருக்குள்ள பெயர் நிசம்பையர் என்பது. பின்னரும் பேச்சு 

வழக்கில் உள்ளதும் நிரம்பையர் என்பதே, காவலர் என்பது 

அவரை உபசரித்துப் பாடப்பட்ட. எனவே :(நிரம்பையர் காவ



6 அடியார்க்கு ஈல்லார் வரலாற்று: ஆராய்ச்சி ் 

லர்” என்னும் பெயர் உரைச் இறப்புப் பாயிரத்தில் மட்டும் தான் 

எழுத்து வழக்கில் உள்ள௮. [இத்தைக்கு ஏழுதத்றுண்டு வசை முற் 

படத்தொடக்கயே ௮வர் வரலாதும் அவர் பெயர் வரலாறும் தெரி 

யா.துபோகவே இவ்வெழுத்.த வழக்கில் பாயிரத்தில் மாத்திரம் நிசம் 

பையர் காவலர் என்று இருப்பதைக் கண்டுகொண்டு ௮வை இரண் 

டையும் garg இன்னொரு பெயர் என்று பிறர் எண்ணியும் 

உரைத்தும் வருவாராயினர் என்க] 

இவ்வுளை ஒரு அசசியலில் தொடர்புபட்டவர்களை இட 
மாகக் கொண்டு எழுந்ததென்பது இயற்றுவித்தவளை, ௮வனது. 

'இயத்பெயசான பொப்பண்ண(ன்) என்பதையும் சேனாதிபதிகளுக் 

குக் கொடுக்கப்படும் பட்டப்பெயசான காக்கேய(ன்)ர் என்பதையும் 

தலைவன் என்னும் பொருளில் வரும் கோன் என்பதையும் சேர்த் 

ஓப் *பொப்பண்ண காலகேயர் கோன்"? என்பதாலும் இயத்தி 
“9ட்டவனைக் காவலன் என்பதாலும் ஐயமின்றி இல் வுண்மை 
அதியப்படு மென்க. அன்றியும் ௮க் காக்கேயனுக்கு yor 

கொடுத்த பகுநிகளாலும் அ.தியப்படும். (ஆயின் பாயிரத்தில் 
இவர் தமக்கு சசனயிருக்த குணபூஷணனைப் பத்திய குறிப்பு 

ஒன்றும் கூறப்படவில்லை. அன்றியும் அவ்வுசை இயற்றப்பட்ட 
இடம் இலங்கையிலுள்ள சில்கை ஈகரம் என்றேனும் வெளிப்படை 
மில் சொல்லப்படவில்லை. ஆராய்ச்சியின் பின் தெரிறது.) அன் 
இியும் சேனைத் தலைவனுன காக்கேயன் கொடுத்த சோத்றுச் 
செருக்னொல அமைச்சசாய அடியார்க்கு நல்லார் உரைசெய்தார் 

என்றும் அப்பாயிசம் கூறிற்று, இவ்வையல்களும் மீல்கல் வேண் 
டும். ஒரு தூலுக்கோ உரைக்கோ பாயிரம் செய்வார், ௮ர்.நாலை 

யோ உரையையோ செய்வித்தவரை இடத்தொடு படுத்திக் கூறுத 

லும் உண்டு. அவ்வாறு கூறாமல் ௮ச்.தூலையும் உரையையுமே 

தொடர்புபடுத்திக் கூறுதலும் உண்டு, ஈன்னூற் சிறப்புப் பாயிசத் 

இல் சன்னூலைச் செய்லித்த பெகங்கன் எக்காட்டிலே செய்கித் 
தான், அவன் எந்த காட்டிலே உள்ளவன் என்று கூறப்படவில்லை, 
இவ்வாறு வருவன இன்னும் பல, இக்காலத்திலும் இவ்வாறு 

பாயிரம் கொடுக்கப்படலும் உண்டு, ஆயின் yo பாயிர இலக் 

கண உறுப்பில் குறைபாடில்லை. ,தயின் ௮வைசெய்த, செய்வித்த 
வர்களஅ விளக்கத்துக் கேற்றவாறு ௮க்கரலத்திலே௮ர்சாட்டிலும்,
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மிறாட்டில் விளக்கமுள்ளவரானால் பிற காட்டிலும் விளக்கும். 

கலம் செல்லச் செல்ல இவ்விளக்கம் குறைந்து ஒரு காலத்தில் 
நில்லாது போய்விடும், காரணம் என்னையெனில் ௮ப் பாயிரப் பாச். 

சன் முன்னிருந்தவாஅ.தான் பின்னரும் இருக்னெறன. யின் 
மீச்னர் (லெ சாற்றுண்டுகளின் பின்னர்) அவற்றை வாசிப்பவர் 
களுக்கு YUP SH கூறப்பட்டிருப்பவைகளே யன்றிப் பிறிதொரு 

குறிப்பும் விளங்காது. பின்னர் ஆராய்ச்யோத்றுன் விளக்கும். 
இவ்வாறே இக்காலத்.தஇிலே உள்ளார்க்கு இப்பாயிர இயைபு விளக்க 

லில்லை. உரைசெய்த இடத்தையோ ௮வசையோ இடத்தொடு 

படுத்திச் கூறாுமைதான் காரணம். அவ்வாறு கூறியிருக்தாலும் 

குனபூஷணனைத் தொடர்புபடுத்தி இருந்தாலும் ௮றரை prp 

ருன்டு வரை இவ்வடியார்க்கு கல்லார் வரலாறு தமிழ் சாட்டில் 

மறையக் காசணம் இராது, குனாபூஷணன் இவ்வுசை இயழ்றுகித் 

தில் கேசே தொடர்பு படாமை கருதப் பாயிரக்காரசால் ௮வன் 

குதிப்பிடப்படாமல் விட்டதோ! அன்றிக் குறிப்பிட்ட செய்யுள் 
ஒன்றோ, சிலவோ சடையாமல் விட்டனவோ! என்னென்று சொல்வ 

தற்ல்லை. இனி, அமைச்சராய அடியார்க்கு நல்லார் சேனுபதி 

மான கால்கேயன் கேட்க உசை சொன்னார் என்பதிலும் சரித்திச 
முரண்பாடு ஒன்னுமில்லை, இக் கால்சேயனிறும் பார்க்கக் கல்கிய 
நிவுள்ள பண்டித சசோமணியாய் அவர் விளல்னெமையாத்றுன் 
அவரை உசை செய்யும்படி, காங்கேயன் கேட்டான் என்க, 

ஈபொப்பன்ண காக்கேயர் கோனளித்த சோற்றுச் செருக் 
கல்லோ? என்பதற்குச் சோற்டை உரைக்குக் கைம்மாறாக - கூவி. 
யாகப் பெற்றுக் கொண்டு உரை சொன்னார் என்று கருதற்க,' 

சோற்றை உண்ட செருக்னொல் என்க. ௮.து அவ்வுரை இயத்த 

வில் ஊக்கக் தளசா.று இருத்தற்குச் சோறு முதலியன உதவீயோ, 

உதவுவித்தோ வக்தமையைச் குறிப்பிட்டதாகும், DH Hayes 

எயச் செய்லித்தவாத்றைக் குறிப்பிட்டது போலும் 1! இனி, சிங்கை 
சகர் வசலாற்றில் உரைக்கப்பட்டவாற, பாயிரத்திலே காங்கேயன் 

தொண்டை காட்டில் இருக்கும் அடியார்க்கு ஈல்லார் இன்னொரு 

தமிழ் சாட்டில் இருக்.தும் வக்ததான குறிப்புகள் கூதப்படகில்லை, 
பாயிரம், உை வரலாற்றைக் கூறடின்றுழி, ௮க்கனம் செய்த 

வரையும் செய்லித்தவசையும் இன்னார்-இத்தகையார் என்று அதி
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யக் கூடிய குறிப்புக்களை ௮ன்றி அவர்களின் ௮ப்பொழுதைய 

நிலைமைகளை அகப்படுத்தி உசைத்ததன்.றி அவர்களின் பூர்வத்தை 

திக்துரைக்க வரவில்லை. அவ்வாறு உரைக்கவும் தேவையும் 

நியாயமும் அதற்கு. இல்லையன்றோ ? இவை நிற்க இன்னொரு ஐயத் 

தையும் தெளிவாக்குவாம். 

அக்காங்கயேனும் அவ்வடியார்க்கு சல்லாரும் முறையே 

தொண்டைசாட்டில் இருந்தும், தொண்டைசாடு தயிர்க்த இன் 
ஜெரு தமிழ் காட்டிலுமிருக்தன்றோ அழைக்கப்பட்டனர் என்று 
வசலாறு கூறிற்று, அவர் தாமே உரை இயத்தலில் தொடர்பு 

பட்டதால் அல்லிருவசையுமே சுட்டிப் பாயிசம் கூதித்து என்பதும் 
மேலே பெறப்பட்டது. இனி உரை இயத்றிய அடியார்க்கு wo 

லார் நிரம்பையில் அவதரித்தார் என்பது சதகத்.தால் பெறப்பட் 

டது. அவ்வுளையாசிரியசே நிரம்பையர் காவலர் என்னும் முன்னர் 

பெறப்பட்ட. அன்றியும், சதகத்தால் நிசம்பையில் பிறகு; 

நிரம்பையில் வாழாமல் இன்னொரு இடத்தில் வாழ்ர்.து, நிரம்பை ' 

யர் என்னும் பெயரைப் பெற்றார் என்பதாலும், பாயிரம் ௮வருக்கு 

நிரபையர் (காவலர்) என்பதாலும், ௮வர் வாழ்க்க இடம் பாயிரம் 

பாடப்பட்ட இடம் என்பதாயிற்று, எனவே, தொண்டைமண்ட 

லத்திலிருக் து காங்கேயன் வந்தான். தொண்டை மண்டலம் 

தவிர்க்த இன்னொரு இடத்தில் இருந்து அடியார்க்கு ஈல்லார் என் 

னும் பண்டித சசோமணி வக்தார். சிங்கை ஈகரில் உரை நிகழ்ச் 

தத. உரைச் இறப்புப் பாயிரம் அவர்கள் இருவசையும் குறிப் 
பிட்டுப் பாடியது, ப் பாயிசத்தி லடியார்க்கு ஈல்லார் 

ஈதிரம்பையர் (காவலனே)! எனக் குறிப்பிடப்பட்டார், எனவே, 
குணபூஷணனால் அழைக்கப்பட்டு வக்தவர் கொக்கு மண் 
டலத்தில் உள்ள நிசம்பையில் இருந்து வந்தாசென்க, [சென் 
மொழி வரலாத்றார் தொண்டைசாட்டில் இருக்து காங்கேயலும் 
அடியார்க்கு சல்லாரும் அழைக்கப்பட்டார் எனக் கூறினசெனின், 
வர் அறியாமற் புரைபட உரைத்தார். வந்தவர் நிரம்பையில் 

DGD வக்தார் என்பது ௮வர் வரப்பட்ட இடத்தில் நிரம்பையர் 
என அழைக்கப்பட்டவாத்றால் தெரிதெ௫ு. **நிரம்பை கொக்கு 
மண்டலத்தில் உள்ளது என்பது "" நிரம்பைப் பதியுங் கொக்கு 
மண்டலமே எனக் கூறியதால் விளக்கும்] இதனாழ்றான் ௪தக eA
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ரீபர் சாக்கேயனைக் கொக்குமண்டல த்தில் ௮வ தரிக்கவுமில்லை வாழவு 
மில்லை எனவும், அடியசர்க்குகல்லாளை அவர் வாழவில்லை எனவும். 
கறிலிட்டார் என்க, எனவே, அடியார்க்குகல்லார் தம் மு.்பகுஇிக் 
சாலம் (முற்பகுதி என்பது அவர் பிறந்து வளர்த்த) கொங்கு 
மன்டலத்திலும், பித்பகுஇ சல்கை சுகரிலும், கால்கேயனின் முற் 
பகு தொண்டைமண்டலத்திலும், பிற்பகுதி இல்கை சகரிலும்; 
குனபூஷணனது மூதற்பகுஇயும், பித்பகுதியும் சங்சைககரிலும் 
சீசழ்த்தது என்க, இவ்வாற்றுன் உரைச்சறப்புப் பாயிரம் நிசம்பை 
பில் பாடப்படப்பெறவில்லை எனவும் மேலே முடிச்த*. அன்றி 
பும் அடியார்க்கு சல்லார் பித்காலத்இில் ஈழச் இல்கைஈகரில் வரழ்க்த 
படியாதீரூன் கொங்குமண்டலத்தில் உரை இயற்றப் பெறகில்லை 
பென்றும் ௮ச் ௪தக ,ஐூரியர் குறிப்பிட்டார். (பிறந்தது ஒன் 
றையே கூறி ஏனையவற்றை வேண்டுமென்று விலக்கயே சதக தூரி 
பர் பாடியிட்டார் என்பதை ஈண்டும் அறிக, எனவே, சல்கைககரி் 
செய்யப்பட்ட இவ்வுரை இவ்வாறு செய்யப்பட்ட இயைபு, தொடர் 
புக்குறிப்புக்களைக்கொண்ட தாய் இருப்பதை ஆசாய்ச்யொல் அறியக் 
கடியதாய் இருக்தமைக்கும், நேரே அக் கூற்றை வெளிப்படையில் 
கூறப்பட்ட குறிப்புக்கள் தன்றையும் கானமுடியா திருக்தமைக்கும் 
காரணம் என்னையெனில், இவ்வுரைத் தோத்றத்துக்கு நிலைக்கள 
ஒய் இருக்க ௮ச் சங்கை ஈகரத் தமிழரசர் ௮. ரசாட்டி ஈண்டும் 
அத் தொடர்போடு இருக்குமானால் ஐயமின்,நி ௮.தியலாம் என், 

ஒரு வயளில் விதைத் இட்ட வித். இக்களானவை, அடித்த புயல், 
"சாற்று, மழைகளால் அள்ளுப்பட்டு வெவ்வேறு இடக்களிறும 
சென்று முளைத்திட்டாத்போல, சிற்கை ககரித் செய்யப்பட்ட இச்: 
சிலப்பதிகாச உரைச்கையெழுத்அப்படிகளும் காலத் க்குக் காலம் 
எழுந்த ௮ம் மாற்றங்களாலும் ௮த் தொடர்புகளாலும் காலாந்தரத் 

தில் தமிழ்சாடெல்கணும் பசவுவதாயிற்ற, . கொங்குமண்டல,க் 
கார்மேகச் களிஞர்க்கும் டைப்பதாயிற்று, Goh, BF esa BFF 
யர்மிக நுட்பம் வாய்க் தவர். சரித்இிச கடுவு$ிலை உள்ளவர். இவர் 

காலம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி. இவ்வடியார்க்கு 

Avent காலம். பதின்மூன்றாம் பதினான்காம். AH as Bs He 

சிடைப்பட்ட காலம், இவ்வடியார்க்கு ஈல்லார் காலக் தொடங்? 
இர் காலம் வசையும் ஏறக் குறைய ஜந்து மூற்றுண்டுகள் வரை 

2
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சிலப்பதிகாரத். தக் குசைசெய்த அடியார்க்குஈல்லார் கொங்குமண்ட 
லத்திலே உள்ள நிரம்பைப்பதியிலே ௮வதரித்தார் என்னும் கர்ண 
பரம்பரைக் கைவழக்கு இருந்திருத்தல் வேண்டும், அவர் ௮தளை 

யும் ௮ன்.றிப் பிறவற்றையும் ஈன்கு அதிர்திருக்கார். அன்றியும் 
அவர் காலத்தே டைக்கப் பெறுவதாய் முன்னர் வெளியாய் 
இருந்த சிலப்பதிகார உசைச் ஜெப்புப்பாயிரப் பாக்களையும் wore 
ஆதிக்திருந்தார், அவ்வுளைப் பாயிரத்தில் நிரம்பையர் (காவலர்) 
என்னும் இன்னொரு பெயர் அவருக்குக் குறிப்பிட்டிருப்பதையும் 
கண்டார், அது அவருக்கு ஊரால். வரு பெயசென்றும் கண்டார், 
அதாவது நிசம்பையர் என்.திருப்பதால் ௮ர் நிரம்பைப் பதியிலேயே 
பிதக்திருந்தார் என்று நிச்சயித்ததோடு, லெப்பதிகார உரையாசிரிய 
சாய அவர் நிரம்பைப் பதியிலே பிறந்தார் என்பதைக் கர்ணபரம் 

பரைக் கதையாலும் அ.றிச்இருக்கார். இனி அவர் ஊசாயெ விஜய 
மங்கலத்தின் பக்கத்தில் நிசம்பை உள்ளது ஆதலின், அர் நிரம்பை 
யைப் பத்தியும் ௮ சிசம்பை கொல்குமண்டலத்தைச் சேர்ச்ததென் 
பதையும் ஈன்கு அறிச்திருந்தார். தாம் அறிந்த கர்ணபரம்பரைக் 
கதையையும் எழுதிக் காட்டல் இபலாதாக, உசைசெய்த முறைமை 
யினையும்உரைசெய்தவர் பெயரையும் கூறும் அம்முதலாம்பாட்டு ஒரு 
சரித்திசக்கு றிப்பையுல் கொண்டிசாமையின் ௮தளை 849 (காரணம் 
என்னையெனில் இன்னொரு இடத்தில் உசையோ உரைப் பாயிரமோ 
பாடப்பட்டதென்ற குறிப்பு அ.தில்இல்லை, சிரம்பையில்கான் பாடப் 
பட்டதெனினும் பொரு$ஈ அம்.) அதற்காகவே, உசை செய்த மூல், 
உரை செய்தவர் இத்தகையார், உரை செய்த பிற இடம் என்னும் 
இவற்றை அ.தியவல்ல அவ் விசண்டாம் பாட்டையும், உரை செய் 
வித்தவர் இத்தகையார் ௮ங்கனம் செய்வித்த இடம் இன்னொரு 
இடம் என்பனவற்றைக் கூறும் அம் மூன்றாம் பாட்டையும், மேத் 
கோளாகக் காட்டி இவ்வுரை செய்த அடியார்க்கு ஈல்லார் கொக்கு 
மண்டலத்திலே பிறந்தார் என்பதை முட்டில்லாமல் மின்னுள்ளா 
ரும் அறிதற்கு உபகாரமாக, ஒரு நியாயப் பொருத்தனைக்கும் 
மூரண்பாடில்லாமல் நிரம்பையர் காவலனென. அவர் இன்னொரு 
இடத்தில் பெற்ற பெயசையும் தம் சககத்தில் எடுத்துக் கூருமல், 
“அருமை யுசைசெய் அடியார்க்கு நல்லார் அவதரித்த, வருமைப் 
பொழில்கிரம் பைப்பதி யும்கொங்கு மண்டலமே !” 

. : என்று பாடி 
அமைத்தனர். கர்ணபரம்பரைக் கதையைக் கேட்ட, ஈரும் சொன்



௨௨9, பாயிசத்திலும் a ந, வ. உள்ள ஒரே உண்மைகள் 11 

ஒருமாய் அவர் வழிவழி வந்த ௮ளைவரும் உசைச் நெப்புப்பாயிரத் 
துக்கும் சதகத் துக்கும் இடைப்பட்ட காலமான ஐச்.நாறு அண்டு 

களுக்டையில் மறைந்துபோக ௮க் கர்ணபரம்பரைக் கதையும் 

மறைந்துவிட்டது. ௮;தன் இயற்கையு மவ்வாறே, இவ் வுண்மை 

யைக் கொண்ட பாயிரமும் சதகமும் எழுத் அருவாய் வெளிவர்தன 

வாதலின் இன்றுகரறும் எஞ்சிநின்றன. முன்னர் சதகத்தில் 
இருந்து உரைச் சறப்புப்பாயிரத்துக்கு வக்தாம், யின் உண்மை 

யில் உரைச் இறப்புப் பாயிரந்தான் முக்தியத, ௮ப் பாயிரத்தில் 

இருந்து ஈண்டு சதகத்துக்கு வந்தாம். 

இனி மேலே ப.னான்காம் நூற்றாண்டின் மத்திய பகுதியே இவ் 

அடியார்க்கு கல்லார் வாழ்க்.தவர் என்று நிச்சயிக்கப்படுமா தலின் இவ 

ஏைப்பத்திப் பாடிய பாயிசப் பாட்டுக்களும் அக்காலத் தனவேயாகும், 
முக்காலம் தொடல்? இக் கொங்குமண்டல சதக .ஐ9ரியர் காலமான. 

உ. பி, 1720.ம் ஆண்டு [கொ-ம-௪- நூலாசிரியர் வ-௮-பக்கம்-18,] 
வரையில் இவர் கொங்கு மண்டலத்தில் உசை செய்யாமல் வேதிடத் 

நீல் செய்தசான செய்தியை அ.தியக்கூடிய சரித்திரக் குறிப்புக்கள் 
இருந்தே இருக்கவேண்டும். பாயிஈத்தின் உள்ளபடியான கிலைமை 

அதிதற்கு இலங்கைச் இல்கை ஆரியத்தமிழசசம் அத்தமிற் ௮௪ 
சாட்ியும் இப்பொழுதும் இருக்குமானால் இவ்வுண்மையை சாய் 

வின்றி அறியலாம் என்ப இல் தடை இல்லை, ஆயின், அப் 
பண்டைக் கலை நிலைமையைப் பின்னர் ஒருவானும் ௮.றிதற்யெலாத 

வாறு கலைஞானங்க ளெல்லாம் அழிக்கப்பட்டதாலும் ௮சசர் படை 

யெழுச்சியாலும் முடியாவாயின. என பேவ பாயிரம் சதகத்துக்கு 
இடைப் பட்டகாலமும் இவ்வாரறாயிற்று, இச்சதக ,தூரியர் கால் 

மான பதினெட்டாம் அற்றாண்டின் முற்பகுதி தொடக்க இவ் இரு 

பதாம் நூற்றாண்டுவரை இவ்வுண்மையை அறியும் அறிகுறிகள் 

பிறர்க்குப் புலஸனாகாமையால் **ஆ.ற்.றிலே விழுந்ததைக் குளத்திலே 

தடவுதல் Curd” இலங்கையின் வெளி சாட்டு ஆ௮.நிஞருக்குச் சல் 

கை ஈகரின் பண்டைய சிலைமையைப் பற்றிப் புலனனாகாமையானும், 
அச் சிங்கை ஈகரில் இவர் வாழ்ந்தான குறிப்புக்களை அ.தியாமை 
யானும், அவர்கள் ஈழச்சில்கை ஈகரொசொர்த்இ இவர்தம் சரித்திரக் 

குறிப்புக்களை அ.ஜியாமல் விட்டுக் கொக்கு மண்டலசதகத்திலே 
HF சதகத்தில் முடிந்திருக்கும் உண்மை முடிபை மா௮ுபடச் கருதி



4a ஸ்டியார்க்கு கல்லார் வரலாறு ஆசாய்ச்சி 

யும் அன்றியும் இவர் வரலாறு பெரும் பகுதி ௮.றியப்படாமை 
யாலும் கொங்கு மண்டலத்திலே தான் உரை செய்திருக்க வேண் 
டும் என்று கருதியும் ௮தந்கேற்கவே இவர் தம் வரலாற்றைக் 
குதித்அம் வருவாசாயினர், அன்றியும் ௮வர் தாம் ஒருவர் குறித்து 
வந்ததை ஒருவர் பின்பத்தி ௮ச் சதக.த்தில் கூறியிட்ட உண்மையை 

ஆராய்க்தறியாமல் புரைபட உணர்ந்தும் உசைத்தும் வந்தனர், 

இவ்வுண்மையையு மறியா.து இவ்வடியார்க்கு நல்லார் வரலாறு 
இவ்வாறு அமைந்திருப்பதையுமதியாது பல பொருளொரு சொல் 
லாக நிற்கும் காவலர் கோன் என்பவைகளைக் கண்டவுடன் ௮வை 
முறையே நிரம்பையர்க்குத் தலைவன் என்றும் கால்கேயர் என்னும் 
மரசபினர்க்குத் தலைவன் என்றும் பொருள் சொல்லலாமோ? இனி, 
இச் சில்கை ஈகர் வரலாற்றில் உரைக்கப் பட்டவாறு பாயிரத்தில் 
காங்கேயன் தொண்டை எட்டில் இருக்தும் அடியார்க்கு ஈல்லார் 
இன்னொரு தமிழ் காட்டில் இருந்தும் வந்ததான குறிப்புக்கள் கூறப் 
படவில்லை, பாயிரம் உரை வரலாற்றைக் கூறுசன்றுழி, ௮ல்கனம் 
செய்.தவரையும் செய்வித்தவரையும் இன்னார் இத்தகையர் என்று 
அதியக்ககூடிய குறிப்புக்களை அன்றி அவர்களின் அப் பொழு 
தைய நிலைமைகளை.அகப்படுத்இ உசைத்ததன்றி அவர்களின் பூர் 
வத்தை ௮.றிந்துசைக்க வரவில்லை. என்க,௮ன்றி ௮வ்வாறுரைக்கத் 
தேவையும் நியாயமும் அதத்கு இல்லை யன்றோ? ஆபின் இப்பாயிரத் 

தில் அடியார்க்கு நல்லாரின் பூர்வம்பத்றியும் ௮.திய வல்ல Gay Ds 
அட்பமாகக் கூறப்பட்டிருக்கன் றத, என்னையெனில், பாயிரம்தானே 
அவர் நிரம்பையர் (கர வலர்) எனக் குறிப்பிட்டமையாலும் நிரம் 
பையர் என்பது அவர்பாடப்படமுன் நிரம்பையில் இருந்து வர் 
தவர் என்பதைப் புலப்படுத்துதலானும் என்க, ஆயின் பாயிசம் 
அவ்வா நிசம்பையர் என அவர் அழைக்கப்பட்டமையானே அவ் 
வாறு சுட்டியதாம் என்க. ் 

அன்றியும், சிறப்புப் பாயிரத்தையும் இச்சிங்கை நகர் வரலாற் 
ஜஹையும் இன்னொரு கோக்கொடு சோக்குன்றுழி, உரைச் சிறப்புப் 
பாயிரமோ அவ்வடியரர்க்கு ஈல்லார் இருக்கும் பொழுதே-வர் 
சீவக்தசாய் இருக்.து உசை இயற்றிய அப்பொழுதே வர் முன் 
னிலையிலோ ௮வர் ௮.தியவோ பாடப்பட்டதாகும் என்பது உறுதி, லங்கை ஈகர் வசலாறோ அப்படி. எழுதப்பட்டதல்ல. அன்றியும் அப்
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மாமிசத்தை மேற் கோளாகக் கொண்டு சக்கை ஈகர் வரலாறும் 
எழுதப்படவில்லை. Sims ஈசர் வரலானு எழுதப்பட்டதைக் 
சொண்டு பாயிரம் பாடப்படவுமில்லை. இலங்கைச் சிங்கை ஈகர் வச 
ஒற்றை எழுஇய இவ்வாடிரியர்க்கு, பாயிசத்துக்கும் வரலா.்றுக் 
(ரும் இடையேயுள்ள உண்மை விளங்கவில்லை. 

இப்பாயிரமானது உசை இயத் றினார் இன்னார் என்றும், 
நயத்று வித்தார் இன்னார் என்னும் உரைக்கும் வழியில் இன்னொரு 
வழியால் இயழற்.றிய அடியார்க்கு ஈல்லாச.து ௮ப்பொழு. தள்ள நிலை. 
மையினையும் இயத்றுவித்த காங்கேயன.து ௮ப்பொழுதுள்ள நிலை 

மையிளையும் அவர் குணம் செயல் என்பனவற்றையும் குறிப்பிட்டு 
௮கப்படுத்தி உரை வரலாத்றுக்குத் தேவையான பகுதியை மட்டும் 
வரைத்து பதினான்காம் நூற்றாண்டின் மத்திய பகுதியில் பாடப் 
பட்டது. 

இச்சிங்கை ஈகர் வரலாறு இரு, த. மு. என்பவரால் [சல்லூ 
சொடு சார்த்தி] 1912-ம் ஆண்டில் எழுதப் பெற்றது. எனவே 
பாயிரத்தில் கூறப்பட்ட இவர் வசலாத்முண்மைக்கு நிலைக்களன். 
8ீல்கை ஈகர் வரலாற்றுண்மைகள் தாம் எனவும் பாயிரத்திலும் 
பார்க்க இவர் வசலானு இங்கை ஈகர் வரலாத்தில் இன்னொரு வழியில் 
தொடர்க்து செல்கன்றதென்றும் ௮றிக. பாயிரம் yar ar 

லான என்னும் பெரும் பரப்பில் சொற்ப அளவான இவர் உரை 
வரலாத்தினை மட்டும்தான் சொல்லற தென்றும் அவ்வாறு சொல் 
வதுதான் அதன் நோக்கமும் என்றறிக, சங்கை ஈசுர வரலாறு. 
இப்பாயீச உண்மைகளுக்டெனாய் அவத்றுக்டெந்தந்து நித்னெ.றத 
என்க, எனவே, அடியார்க்கு ஈல்லாரைப் பத்.றிய வரலாத்௮ுண்மை 
கள் இறப்புப் பாயிரத்திலும் சிங்கை ஈகர் வசலாத்.றிலும் ஒரே முடி. 
பினவாம். என்க, [இப்படத்தில் உள்ள .ஆராய்ச்சிக் குறிப்புக்களை 
Wart அவற்றுக்கறிசான்றாக-.ஆ.தாசமாகச் சல்கை ஈகர் சல்லை. 
சகர்களையும் ௪, பி, 1842 தொடக்கக் 6, பி. 1660 வரை அக் ஈகரி 

கீருகதசசாண்ட இல்கையாரியச் சக்கரவர்த்தகளாயெ தமிழசசர்தம் 
வரலாறுகளையும் ௮.றிந்திடுக,] எனவே, பாயிசத்தில் நேரே பெறப் 
படுவன வன்.றி அப்பாக்களில் இருக்தும் உட்படையில் பெறப்படும் 
ல்ண்ணிய வரலாத்றுக் குறிப்புக்களும். இச் சிங்கை war வரலாற். 

கில் பொருந்தி இருப்பதாத்றான் அப்பாக்களில் குதிப்பிட்ட அடி.



ர்க் அடியார்க்கு. சல்லார் வரலாற்று உண்மை 

யார்க்கு கல்லாரும் காக்சேயலும் முறையே சிங்கை ஈகர் வரலாத் 

நில் பெறப்பட்ட அடியார்க்கு கல்லாரும் காக்கேயனும் என்பதை 

ஐயமின்றி அறிக்து கொள்ளப்படும் என்க. 

19. அமைச்சரே உரையாசிரியர் 

சிங்கை சுகர் வரலாற்றோடு செப்புப் பாபிச.த்தையும் பின் சத 

கத்தையும் ஒப்பகோக்க் கண்டமுடி.பால், இவ்வமைச்சசே உரை 
யாசிரியர் என்பது முட்டின்றி இனி அணரப்படும், gerd 9s 

பல வே௮ுபட்ட உண்மைகளோடும் முடிபுகளோடும் கலந்து 
முடிக்து டெப்பதாலும், உணர்ச்சியில் வல்லசல்லாத இளைஞர்க்கு 

ம்முடிபை வேறு பிரித்துனார்தல் கூடாமையானும் ௮தை ஒரு 
பத்தியில் வகுத்.துக் காண்பாம், இத்தலைப்பே இவ்வாராய்ச்சியின் 
முக்யெமானது; அதனைத் தனித்தனி விளக்கங்களால் விளக்கச் 
காட்டுவாம் 

விளக்கம் (1) ஒன்றாவது :-- 

இது கொல்குமண்டல சதகத்தை முதலாகக் கொண்டு 
கூறுவது, 

கொக்கு மண்டல சதகத்திலே “ிலப்பகொசத் தனித் 
தமிழுக்கு ௮ருமையுளை செய்யடியார்க்கு ஈல்லார்'” என்பதால் 
இச்சதகத்தில் கூறப்பட்டவர் *'சிலப்பதிகாசத்.துக்குசை செய்த 
அடியார்க்கு நல்லாச்தான் என்பது ஐயமத ௮.றியப்படும், உசைச் 
இறப்புப் பாயிசத்திலே *! வெப்பதிகாசத்திற் சேர்ந்த பொருள் 
ஆரும் தெரிய விரித்துசைத்தானடியார்க்குகல்லான்"" என்பதால்! 
இப்பாயிச.த்தில் கூறப்பட்ட அடியார்க்கு நல்லாரும் சிலப்பதிகாரத் 
தித்குசை செய்த அடியார்க்கு ஈல்லார்தான் என்பது அதியப்படும். 
எனவே இசண்டும் ௮வ்வுசையாசிரியராய அடியார்க்கு நல்லாசைப் 
பற்றித்தான் சொல்லுகின்றன. அச்சதகத்தில் *நடியார்க்கு 
கல்லார் அவதரித்த நிரம்பைப்பதியும் கொங்கு மண்டலமே” 
என்பதால்) இவ்வுளையாசிரியராய அடியார்ச்கு. கல்லார் கொக்கு 
மண்டலத்தில் உள்ள நிரம்பைப் பதியில் அவதரித்தவர் என்று: 
அதியப்பட்டவர். பாயிரத்தில் அவ் “அடியார்க்கு கல்லார் காரும்
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தருவு மளையான் நிரம்பையர் காவலனே"! என்னப்பட்டதால் 
அவரும் அடியார்க்கு சல்லார் என்னும் ஒரு பெயரன் தி நிரம்பையர் 

சரவலர் என்னும் இன்னொரு பெயரைப் பெற்றவர் என்பதும் 
அறிபப்பட்டத. பாயிசத்திலும் சதகத்.திலும் கூறப்பட்ட அவர் 

உரை செய்த அடியார்க்கு கல்லார் என்று கூறப்பட்டதாலும், 

சதகம் ௮வசை நிரம்பையில் அவதரித்தவர் என்று சொல்லப் 

பரபீரம் அவை ₹**9ரம்பையர் (காவலர்)'' என்று கூறியதால், ௮ப். 

பெயர் நிரம்பையில் அவருக்கு வசமுடியா.து எனவும், நிரம்பை 
தமீர்ச்த இன்னொரு இடத்தில் வாழ்ந்தால் தான் வசமுடியுமெனவும் 
சன்டதால், இவ்வுரையாசிரியராய அடியார்க்கு கல்லார் நிசம்பை 

பீம் சதகத்தாலும் நிரம்பை தலிர்த்த இன்னொரு இடத்தில் 
நப்புப் பாயிச.த்தாலும் பாடப்பட்டவர் என்பதாயித்ன, அன்றி 
பும் சதகத்தில் **அருமையுரை செய்த அடியார்க்கு கல்லார்!* 

எல்பதால், அச்சதகத்தால் பின்னரும் பாயிசத்தில் “'லிரித்துசைத் 
தாளடியார்க்கு சல்லான்!” என்பதால், அப்பாயிசத்தால் உரை 
செய்த பொழு சம் பாடப்பட்டவர் என்பதாயித்று, 4*இக்கிரம். 

பபயர் (காவலன்)! என்பது உசைச் தப்புப் பாயிரத்தில் வச்அள்ள 
அவரது ஒரு பெயர் என்பதால், இவ்வுசைச் சிறப்புப் பாயிரம் 

சீரம்பையில் இயத்தப் பெறகில்லை என்பதும் உசையும் கிசம்பையில் 
இயத்றப்படலிஃலை என்பதும் முன்னர் முடிந்தவை. எனவே,பாயீரம் 
அவர் சென்ற வாழ்த்த அவ்விடத்திலேயே பாடப்பட்ட, 
(சதகத்திலும் பார்க்கப் பாயிசம் கானூறு _நண்டுகள்வசை 

முன்னர்ப் பாடப்பட்ட முதற்சான்று, இன்னோர் இயைபில் 
கிரித்த குறிப்புக்களையும் கொண்டது. இவ்விடத்தில் அதையே 

தொடர்வாம்.] அல்மிடம் யா,த? ௮.௮, பாயிசத்திலே **காத்றைப் 
பீடிச்து..........பொப்பண்ணகாக்கேயர் கோன்"! என்று கூறப் 
பட்ட காங்கே.பன் என்னும் சேனுபஇியால் உரை இயற்றித் தரும் 

படி கேட்கப்பட்ட இடம், இக்கால்கேயன் யார்? குணபூஷன 

க்குச் சேளைத்தலைவஞய் இருந்த தருவன், குணபூவணன் 
பார்? இலங்கைச் இங்க ககரிலே சங்கையாரியர் குல் தமிழசசனாப். 
இருந்த ஒருவன், இச்சிற்கை ஈகரிலே இருந்த தமிழசசனுக்குக் 

£ழ்ச் சேஷபதியாய் இருந்த ஒருவனால் இவர் கேட்கப்பட்டார் 

என்பதால், இவர் சென்று வாழ்ந்த இடம் (சென்ற காரணம் 

குணபூஷணன் அனழைத்தமை) ங்கை ஈகசம் என்பதாயித்று,
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எனவே உரைச் இெப்புப்பாயிரத்இல் ௮ப்பாயிசகாசசால் பாடப்பட்ட 

காக்கேயர் கோளும், நிரம்பையர் காவலர் என்னும் அடியார்க்கு 

சல்லாரும் முறையே ௮ச் சல்கை ஈகர் வரலாற்றிற் கூறப்பட்ட 

குணபூஷணனோடு உடன் அமைச்சராய் இருந்த பண்டித சரோ 

மணியான அடியார்க்கு சல்லாரும் காங்கேயன் என்னும் சேனைத் 

தலைவனும் என்பதாயித்று, (உரைச் சிறப்புப் பாயிரம் சிங்கை 

ககரத்தில் பாடப்பட்டது என்பது முன் விளக்கமாயித்று, 

அவ்வாறானால் இல்வுண்மை உணர்ச்சி வல்லார்க்கு இவ்வளவில் 
அறியப்பட்டுவிடும்.) எனவே, நிரம்பையர் காவலர் எனப்பட்டவர் 

பண்டித சசோமணி என்னப்பட்டவசே, எனவே, பாயிசம் சிங்கை 

யில் பாடப்பட்டதாதலின் அதில் (”ரம்பையர்) காவலன் என்று 
பாடப்பட்டவர் பண்டித சசோமணியான அடியார்க்கு நல்லார் 

என்பதாயிற்று, உண்மை யென்னை? பண்டித ரோமணியைச் 
காவலன் என்௮ கூறப்பட்டதா? ge. ௮ச்சிங்கை சுகர் வரலாறு 

*-அடியார்க்கு கல்லார் என். லும் பண்டித சசோமணியை ௮ழைத் 

தத் தனது முதன் மச்இரியாக்னொன்!! என்பதால், காவலன் 
என்பது இவ்வடியார்க்கு கல்லார் அமைச்சராய் இருக் தமையைச் 

சுட்டியதாயிற்ற, எனவே, குணபூஷணனால் அழைக்கப்பட்ட 

பண்டித சரோமணியான அ௮மைச்சராய அடியார்க்கு ஈல்லாசே 

நிரம்பையர் காவலன் என அழைக்கப்பட்டார். (ஒருவர் மேலேயே 

மாறிமாறி முடிபுகள் வருமாற்றை யறிக,) (சரம்பையர் காவலசே" 
என்பது சிலப்பதிகார உரையாடிரியரைத் தானென்பது “ரும் 
தெரிய விரித்துரைத்தானடியார்க்கு கல்லான், காரும்தருவும் 
அளையான் சிரம்பையர் காவலனே!” என்பதால் முன்னே அறியப் 
பட்டது. எனவே. ௮வ் அமைச்சரே உரையாசிரியர் என்பதை 

சன்கு அறிக் த தெளிந்த. குணபூஷணன், அமைச்சராக ஒரு 
பண்டிதசாயெ அடியார்க்கு. சல்லாளை அனமைத்ததும், அவர் 
வந்ததும் மெய், வந்தவர் இங்கே *(/ரம்பையர் (காவலர்)!' எனப் 
பட்டதால் வச்தவர் நிரம்பையில் இருந்து வந்தார் என்க, வந்த 

காரணம் குணபூஷணன் அழைத்தமைதான் என்க, இதனாற்றுன் 

அடியார்க்கு கல்லார் நிரம்பையில் மித்காலத்தில் வாழாமல் விட்டார் 
என்க, சலப்பதிகாரத்துக்குரை செய்த அடியார்க்கு ஈல்லாரைப் 

பற்றிக் கூறுவதாக இப்பொழு. எல்லாரானும் ஐயமறக் கொள்ளப் 
படுவது, கொங்கு மண்டல சதகமே, இக் கொக்குமண்டல சதகத்
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தை முதலாகக் கொண்டு இக்நிரூபணல்களை மேத்கொண்டு சொன் 
esos தெளிவாக இம்முடிபு உரையாசிரியராய அடியார்க்கு 

நல்லாரைப் பற்றியது என்று பிறரால் எளிதாக விளங்க முடிவதா 

கும். அத.த்காகவே மேலே காட்டிய முதலாம் விளக்கத்தைக் 

கொக்கு மண்டல சதகத்தை முதலாகக் கொண்டு காட்டியிட்டாம், 
மின் அவ்வழி விளங்குவதற்குக் கடினமானது. அன்றியும் 

ஓல்வாறு கூறுதல் அவரைக் குறிப்பிட்டறியக் கூடியதாய் இருந்த 

சான்றுகளும் ௮வ.ற்றின் உண்மைகளின் ௮மைவுகளும் கால அமைவு 

களம் இயைர்,த டெக்த வழியாத்சென்று AMD, ௮வ்வுண்மையைக் 

கூறுவதற்கு ஒருகடினமான-ஒரு முட்டானவழியாற் சென்றஅமாம், 

மங்வுன்மை என்னையெனில் கொல்கு மண்டல சதகத்துக்கு ஆதா 
சம் உரைச் சறெப்புப்பாயிரம். ௮வ்வுரைச் தெப்புப்பாயிரத்.துக் காதா 

சம் ஈங்கை ககர் வரலாறு, (.ஐ,சாரமாகக் காட்டப்பட்டதல்ல, ௮வ் 

கிரன்டன் உண்மையும் ஒன்றை யொன்று ஒன்னுவதால் என்க.) 
அவ்வரலாத்றுக் காதாரம் ௮வ்வரலாற்.றி.ற் கூறப்பட்ட அவர்கள் 

பெயரால் இன்றும் எழுத். வழக்கிலும் பேச்சுவழக்லும் ௮ழைக் 

கப்படும் நிலம், குளம் என்பன வற்றின் பெயர்களும் பிறவும், 
(அன்றி அக்சிலமும் குளமும்தான்) எனவே இனி, முன்னர்க்கூறிய 
வாறு அம்முறை பத்றிக் கூறாது ஈண்டு ௮ம் மூலாதாரமான நில 

குளவழக்குகளில் இருக்,த செல்வாம். 

விளக்கம் (9) இரண்டாவத:-- 

(அடியார்க்கு ஈல்லார் வசம்பு, கூளம் என்பனவத்றிலிருர்.த) 

இப்பொழுது வட இலக்கையிலே வண்ணார் பண்ணை ஓழக்லல் 
உள்ள வேங்கடேசப் பெருமாள் கோவில் இருக்கும் சிலமும்,” 

அதன் சுற்றாடலும், அடியார்க்கு ஈல்லார் வரம்பு என்௮! அழைக்கப் 

படன்றது, அன்றியும் அக்கோவிலின் மேத்குப் பக்கத்திலே 

கள்னுதிட்டியில் உள்ள வீரமாகாளி யம்மன் சோலிலின் முன்பாக 

மாக இருச்கும் தாமரைக்குளமும், அடியார்ச்கு நல்லார். குளமென 

அழைக்கப்படுன் ஐ.ஐ. ஆகையால் இக்குள த்தோடும், wba g 

தோடும் தொடர்புபட்ட அடியார்க்கு ஈல்லார் என்பார் ஒருவர் இர் 

நிலத்தில் முன்னொரு காலத்தில் வாழ்ந்திருக்க வேண்டுமென்பறு 
வெளிப்படை, யின் ௮வ்வொருவர் பெயசால் அக்கிலமும், குள 

மும் அழைக்சப்படுதல் கொண்டு ௮வர் ஒரு பிரபலமான பெரியார். 

3
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என்பதும் அறியப்படும், ,ஐயின் ௮க்கோவில் உறுஇகளிலும் 
கோட்டு" விற்பனவு விளம்பரம் ஒன். நிலுமன் றி இவற்றிற்கு ஆதா 
சமாயுள்ளதாய் ஒல்லாந்தர் காலத்து அவர்களால் எழுதப்பட்ட 
தோம்பைப் பார்ச்தெழுதப்பட்ட தோம்புகளிலும் ** அடியார்க்கு 
நல்லார் வரம்பு” என்று குறிக்கப்பட் டிருப்பதால் ௮ப்பெயருடை 
யார் ஒருவர் வாழ்க்தாரென்ப.து நிச்சயமாய் ஈன்கு ௮.றியப்படும், 
அன்தியும் அக்கோவில் உறு திகளில் ஒன்று 1806-ம் ஆண்டு அறக் 
கொடை (தருமசாதனம்) செய்யப்பட்டதாகக் காணப்பட்டதால், 
அவ் வடியார்ச்கு கல்லார் 1806-ம் ஆண்டி லும் முத்பட இருந்தவர் 
என்பது ௮.றியப்படும், ஆயின் ௮வ்வாண்டுக்கு முற்பட ஒல்லாந்தர் 
காலத்தும் ௮வர் முற்படப் போர்த் துக்2கயர் காலத்அம் ௮ப்பெய 
௬ுடையார் ஒருவர் வாழ்ந்த வரலாறுமில்லை. அடியார்க்கு ஈல்லார் 
என்பது ௮ப் பிறசாதியினருள் யாராமொருவர்க்குமுரிய பெயரு 
மல்ல, அன்றி அவர்கள் காலத்து அத்தகைய ஒரு கல்விமான் 
இருந்திருக்கவும் முடியாது. எனவே அவர், அவர் தம்முள் முத் 
பட வாழ்த்தவசான தமிழசசர் காலத்தவர் என்பது நிச்சயம். 
சிங்கை நகர் வரலாற்றால் அவர் (அக்நிலம் குளம் என்பவற்றால் 
அழைக்கப்படுபவர்.) குணபூஷணனுக்கு அமைச்சராய் இருந்த 
அடியார்க்கு கல்லார் என்பது அ.தியப்பட்ட, அன்றியும் இல் 
வடியார்க்கு ஈல்லார் ௮க் குணபூஷணனால் தொண்டைமண்டலம் 
லிர்க்த இன்னொரு தமிழ் மண்டலத்தில் இருந்து (Qi Burda) 
,தமிழ்க்கலா விருத்திக்காகவே அழைக்கப் பட்டவர் என்பதும், 
இவர் அமைச்சராய் இருக்க இவருடன் தொண்டைமண்டலத்தில் 
இருந்து ௮க்குணபூஷணனால் அழைக்கப்பட்ட காக்கேயன் என் 
னும் (சேனாதிபதிக் குரிய பட்டத்தைப் பெற்ற) ஒருவன் இக் 
குணபூஷண௮ுக்குச் .சேனை த்தலைவனாய் இவருடன் வாழ்க்தமையும் 
அதியப்பட்ட௫, எனவே இவ்வடியார்க்குகல்லார். இர்தியாவிலி 
ருக். ஐ. அழைக்கப்பட்டவராய்- பண்டை வட இலங்கை இராச்சியத் 
தைச் சேர்ந்த சில்கைராரில் அமைச்சராக இருந்தவசாய்--குணபூஷ 
ணன் ழ்க் சாக்கேயன் என்னும் சேனுபதியுடன் இருக்தவசாய் 
அன்றியுமச் சிங்கைககர் காலத்தில் கண்ண வழிபாடும் லெப்பதி 
காசப் படனமும் சடைபெத்ற காஷத்திலிருக்தவசாயும் உள்ள 
ஒருவர் என்பது ௮.றியப்பட்ட ௮. [அன்றியும் உசைச்சிறப்புப்பாயி 
சம் சிரம்பையில் பாடப் பெறவில்லை, உசை சிசம்பையிற் சொல்லப்
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படவில்லை. அடியார்க்கு நல்லார் பிற்காலத்தில் நிரம்பையில் வாழ 

மில்லை என்ப முன்னர் முடிந்த முடிபுகள், உரைச்சிறப்புப்பாயிரம் 

$ம்கை ஈகரிற் பாடப்பட்டது, உரை ங்கை ஈகரிற் சொல்லப்பட் 
“டது, உரைச் இறப்புப் பாயிரம் சில்கை ஈகரத்தார் ஒருவராத் 

பாடப்பட்டது என்பத. பின்னரும் பெற்ற முடிபுகள், இவற்றை 
சிரைத்துக்கொள்க]. எனவே, சங்கை ஈகரில் உரை செய்யப்பட்ட 
போது அக்ககரில் அக் ஈகரத்தார் ஒருவசாத் பாடப்பட்ட தப்புப் 
பாயிரப் பாக்களால் பாடப்பட்டவர்கள், முறையே இவ்வமைச்சசாய 
அடியார்க்கு கல்லாரும் இக் காக்சேயர் கோனும் என்பதாயித்று, 

இவரைப்பாடிய சிறப்புப் பாயிரத்தில் முதலாம் பாட்டு ஒரு வரலாற் 

அக் குறிப்பையு மூடையதல்ல, அதை விட்டு ௮வ்வுசைச் இறப்புப்: 

பாயிரப்பாட்டு இரண்டாவதில், 

“ஒரம் தமிழோரு மூன்றும் ... aes 
லை சிலப்பதி காரத்திற்। சேர்ர்பொகுள் 

ஆரும் தெரிய விரித்துரைத் தானடி யார்க்குநல்லான். 
காரும் தருவு மனையான் நிரம்பையர் காவலனே” என்றன்றோ 

நவ்வடியார்க்கு ஈல்லார் குதிக்கப்பட் டிருக்வ்றார், இவர் உரைச் 
இறப்புப் பாயிரத்தில் நிரம்பையர் காவலன் என்று குறிக்கப்பட் 
ட, ௮வர் காலப்பகுயொன பி. 1920-1311 என்னும் ஆண்டு 

களுக்கடைப்பட்ட காலமாகும். ௮க்காலத்தும் ௮வர்காலச்தப் பீன் 
இக்காலத்தும் லெப்பதிகார உரைச் இெப்புப்பாயிரப் பாக்கள் அவ் 
வுரையோடு தமிழ்காடு எங்கணும் பரகித்று, இ, பி. 1120-ம் 

ஆண்டு வரை கொங்குமண்டலத்அள்ள கு௮ம்பு காட்டைச் சேர்ந்த, 
விஜயமங்கலத்து வாழ்ந்த கார்மேகக் கவிஞர் தாமும் ௮வ்வுரைச் 

சிறப்புப்பாயிரப் பாக்களைப் பற்றி அறிந்தார். அன்றியும் இக் 

கவிஞர், அடியார்க்கு ஈல்லாரின் நிரம்பைப் பதிக்கு ௮டுத்த ஊரின 
ராதலின் நிரம்பையில் பிறந்த இவ் வடியார்க்கு ஈல்லார் தான் இன் 

ஜேரிடத்தில் லெப்பதகொரத்துக் குசைசெய்தார் என்பதைக் கர்ண 
பரம்பரைக் கதை முதலியவத்றாலும் இப்பாயித் இினாலும் ஈன்கு 

அதிக்திருந்தார், அவ்வுரைச் இறப்புப் பாயிரத்தில் நிசம்பையர் 
காவலனென்று அடியார்க்கு கல்லார் குறிக்கப்பட் டிரு,த்தலையும் 

அறிந்தார்.  இர்நிசம்பை கொங்குமண்டலத்அக் குறும்பு காட் 

டைச் சேர்ந்தது என்பதைத் தமக்கு அடுத்த ஊசாதலின் ஈன்கு
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ஆிர்திருக்தார்,  இவ்வாத்றால் அவர்தாம் இயத்றியிட்ட ௮க் 

கொங்குமண்டல சதகத்திலே, 

*: குருவை யுணர்ந்த இளங்கோ வடிகளுட் கோண்டுசோன்ன 

தருவை நிகரும் சிலப்பதி காரத் தனித்தமிழுக் 
கருமை யுரைசேய் யடியார்க்கு கல்லார் அவதரித்த 

வருமைப் பொழில்ரிரம் பைப்பதியுங் கோங்கு மண்டலமே '" 

என்னு பாடி இட்டார் என்க, [இல்வாறு முடிவதால்தான் மேலே 
இச்செய்யுள் அவதரித்து-|-வருமைப் பொழில் கிசம்பைப் பதி 
யென்பதல்ல, அவதரித்த-1- வருமைப் பொழில் நிரம்பைப்பதி யென 

யாம் எடுத்துக் காட்டியது, ,ஐயின் இம்முடிபு பின்னர் முடிவதா 
(தலின் அதைளிட்டு முன்னர் ௮.தன் இலக்கணத்தின் படியே ௮வ் 

வானு இருக்க வேண்டுமென்௮ காட்டினாம்,] இவ்வாறு சதகத்தால் 

பாடப்பட்டவர் யார்? சங்கை ஈகரத்தில் பாயிரத்தில் பாடப்பெற் 

(றவசே, பாயிரத்தால் நிரம்பையர் காவலனே என்று பாடப்பெற்ற 

வர் uri? சில்கை ஈகரத்ஐப் பண்டித சசோமணியான அடியார்க்கு 
ஈல்லாரன்றோ ? அவர்தான் ௮மைச்சரன்றோ? எனவே, அமைச் 

சசே உரை யாிரியரானார் என்பதை யறிக. 

விளக்கம் (8) மூன்றாவது:-- 

இனி இங்கனம் காட்டிய இவ்விசண்டு நிரூபணங்களும் போ 
லாகாது தனித்தனி மேலே முடிந்த நியாய முடிபுகளை எடுத்.அக் 
காட்டி இன்னொரு மிக நுட்பமான வழியாத்சென்று தெளிவாக 

“வும் எளிதாகவும் விளக்குவாம், 

3... * தருவை நிகரும் சிலப்பதி காரத் தனித்தமிழுக் 
கருமை யுரைசேய் யடியார்க்கு நல்லார் '* என்பதால், 

சிலப்பதிகாரத்துக் குரைசேய்தவர் அ$யார்க்கு நல்லார் என்னு 
மொருவர். 

2, இவர் கொங்குமண்டலத்திலள்ள நிரம்பைப் பதியில் 
அவதரித்தவர், 

3, அக் கொங்குமண்டலத்தில் எவ்விடத்திலேனும் நிரம்பை 
மிலேனும் வாழாதவர்.
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4. அந் நிரம்பையில் உரையைச் சோல்லாதவர். 

5. அந் நிரம்பையில் சிறப்புப் பாயிரத்தில் பாடப்பட்ட காங் 
கேயர்கோன் என்பவனைச் சக்திக்கப்பேறாதவர். 

6. அந் நிரம்பையில் அவனால் உரை சொல்லுவிக்கப் 
பேறாதவர். 

7... இன்னோரு இடத்தில் சேன்று வாழ்ந்த, தமது சொந்த 
ஊரால் வந்த நிரம்பையர் என்னும் பேயரைப் பேற்றவர், 

8. அவ்விடத்தில் உரையைச் சோன்னவர். 

9. அவ்விடத்தில் போப்பண்ண காங்கேயன் என்பவனைச் 
சந்தித்தவர், 

10. அவ்விடத்தில் அக் காங்கேயனால் உரை சோல்லுவிக்கப். 
பேற்றவர், : 

11. அவ்விடத்தில் &ரைச்சிறப்புப் பாயிரம் பாடப்பட்ட 
போழுது, அப் பாயிரக்காரரால் *நிரம்பையர் காவலனே” யேனப் 
பாடப்பேற்றவர். 

12, அப் பாயிரம் பாடப்பட்ட இடத்தில் அப் பாயிரத்தால் 

** காற்றைப் பிடித்து....... கூற்றைத் தவிர்த்தகருள் போப்பண்ண 
காங்கேயர் கோன் '? என்று பாடப்பேற்ற காங்கேயனால் உரை சோல் 

லம்படி கேட்கப்பட்டவர், 

  

18. எனவே, பாயிரம் பாடப்பட்ட இடத்தில் (அப் பாயிரத்தி 

னால் அறியப்பட்டபடி. அவ்விடத்தில்) அக் காங்கேயனோட உடன் 
வாழ்ந்தவர், 

14. பாயிரம் சிங்கை நகரிற்பாடப்பட்டது என்பது முன் நீரு 
பணம், எனவே, சிங்கைககரத்தில் போப்பண்ண காங்கேயர்கோன் 
என்று பாடப்பட்டவன் அந் ௩க ர ச் சேனாதிபதியாய காங்கேயன் 

என்பது, 

15, எனவே, அச் சிங்கை ஈகரத்தில் அக் ஈகரத்தாரோருவரால் 
பாடப்பட்ட பாயிரத்தில் ரிரம்பையர் காவலன் என்று பாடப்பட்டவர் 

சிவ் வமைச்சராய அடியார்க்கு நல்லார் என்பது.
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(எனவே, இவர்க்குப் பாயிரம்பாடமுன்னர் நிரம்பயைர் என்று 

பெயர். பாயிரத்தில்தான் நிரம்பையர் காவலன் என்னும் பெயர், 

அதாவது, நிரம்பையர் ஆகிய காவலன் என்பது. நிரம்பையர் என் 

பதும் அவரைத்தான்; காவலர் என்பதும் அவரைத்தான்,) 

16, அவர் யார்? அவர்தான், 

4, ஒவிலப்பதிகாரத்தில் சேர்ந்த பொருள். 
ஆருக் தேரிய விரித்துரைத் தானடி. யார்க்குகல்லான் 
SIGs தருவு மனையான் நிரம்பையர் காவலனே ** 

எனப் பாயிரத்தால் பாடப்பட்ட உரையாசிரியராய அயார்க்கு நல் 
லார். அன்றியும் அவர்தான், 

11 தருவை நிகரும் சிலப்பதி காரத் தனித்தமிழுக் 
கருமை யுரைசேய் யடியார்க்கு நல்லார் அவதரித்த 
வருமைப் பொழில்ரிரம் பைப்பதி யுங்கோங்கு மண்டலமே"? 

என்னு கொல்குமண்டல சதகத்தில் பாடப்பட்ட அடியார்க்கு சல் 
லார். எனவே, ௮மைச்சசே உரையாிரியரானார் என்னு இனிமேல் 
உணர்க்து கடைப்பிடிக்க. (இது கொக்குமண்டல சதகத்தில் கூறப் 
பட்ட உண்மைகளை முதலாக எடுத்துக்கொண்டு உரைச் இறப்புப் 
பாயிரத்தின் வழியே வரலாத்றுக்கு வந்து பின்னரும் ௮ப் பாயிர 
வழியே சதகத்துக்கு வந்தவாறு. ) இனி, இன்னும் ல தெளிவு 
படுத்துவாம். சிரம்பையர் காவலர் என்று பாயிரச்இல் குறிப்பிட்ப் 
பட்டார் என்றும், பாயிரம் சங்கை ஈகரத்தில் ௮ம் நகரத். ஒருவ 
வால் பாடப்பட்டதென்றும், பாயிரம் பாடமுன்னர் பண்டைச் 
சில்கைகச மக்களால் நிரம்பையர் என அழைக்கப்பட்டார் என்றும் 
மேலே கண்டாம், ஆயின், சங்கை ஈகரில் இருந்த அடியார்க்கு ஈல் 
லார் யார்?பண்டி,த சசோமணிபாய அடியார்க்கு ஈல்லாசே. அவர் எல் 
இருந்து வக்தார்? இந்தியாகிலிருந்து வந்தார், இந்தியாவில் 
இருந்து வந்தவர் இங்கே சிங்கை ஈகரில் நிரம்பையர் என அழைக்கப் 
பட்டார் என்றால், உண்மை என்னை? எனவே, குணபூஷணனால் 
அழைக்கப்பட்டு வந்தவர் இந்தியாவில் உள்ள, கோங்குமண்டலத் 
துள்ள நிரம்பையில் இருந்து வந்தார் என்றறிக, எனவே, கிரம்பையில் 
அவதரித்த அடியார்க்கு ஈல்லார்தான் ங்கை ஈகரில் சிரம்பையர் 
எனப்பட்டார் என்.றறிக்திடக, அவர் ஏன் இங்கு வந்தார் ? இங்கை
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ஈசரைத் தலைசர் அகக்கொண்டு ௮க் காலத்திலாண்டவனான குண 

பூரணன் என்னு மரசன் தமக்கு ௮மைச்சராயிருக்கவும் தன்னுட் 

டின் 'சலாவிருத்திக்காகவும் இவரை அ௮ழைத்தமையே, எனவே, 

நீரம்பையர் என்னும் உரையாசிரியர் நிரம்பையில் வாழாமைக்குக் 

சரனம் குணபூஷணனால் அ௮ழைக்கப்பட்டமைதான் என்க. இனி 

' இலையேயன்றி இல்வுண்மைகளை விளக்க இன்னும் பல நிரூபணக் 
களைக் கூறலாம், நாம் கருதியவா.றன் தி வேறு வழியாலும் இவ்வுண் 

மகளைக் கொண்டு வேறு பல நிரூபணங்களைக் கூறலாம். அன்றி 
வெகுவாய்ச் சுருக்கியும் கூறலாம். விளக்கத்,துக்கே விரியக் கூறு 

Sagi. எத்தனை நிரூபணங்களைக் கூறினும் முடிபு இம் முடிபே 

வரும், இறந்த உண்மைகளின் இலட்சணமும் இதுவே. இவை 
மெல்லாம் உணர்வார் உணர்ச்சி வல்லமையைப் பொறுத்ததே. 
இன்னும் சில நிரூபணங்களைக் கூறுவாம்: 

விளக்கம் (4) நான்காவது :-- 

காவலர் எனப்பட்ட அடியார்ச்கு நல்லார் பண்டை இலங்கை 

பீன் வடபகுஇச் இங்கை ஈகரிலே குணபூவணன் ழ் அமைச்சராய். 
இருந்த பண்டித சிரோ மணியாக அடியார்க்கு கல்லார், நிரம்பையர் 
எனப்பட்ட அடியார்க்கு நல்லார் நிசம்பையில் அவதரித்த உரை 
யாரிரியராய அடியார்க்கு ஈல்லார். அவ்வாறாயின் நிரம்பையர் காவலர் 
எனப்பட்ட அடியார்க்கு ஈல்லார் யார்? சங்கை ஈகரத்து ௮மைச் 

சரா, அன்றேல் கிரம்பையில் அவதரித்த உரையாசிரியசா 1? அவ்விரு 
வருமாயே ஒருவரே, கொங்கு மண்டலசதகம் பாயிரம் வெளியா 
ஏறக்குறைய(௪.த-9, பி, 1720 வரை பாயி-1850வசை; இடைக்காலம் 
910ஆ-வரை) முன்னூற்தெழுபது ஆண்டுகள் வரை சென்றதத் 

பின்னர், ௮ப்பாயிரத்தில் சுட்டிய “*நிரம்பையர் காவலர்! என்பதில் 
உள்ள நிரம்பையர் என்னும் பெயரினால் ௮வர் நிரம்பையில் ௮வ 

தரித்தவர் என்பதை ௮.றிர்துகொண்டு *₹அவதரித்த நிரம்பைப்பதி 

பும் கொக்குமண்டலமே'” யென்று பாடிய, இது உரை இயற்றிய 
பின்னரும் உரைச் சறெப்புப்பாயிசம் பாடப்பட்ட பின்னரும் என்க, 
காவலன் என்றதால் பாயிசம் பாடமுன்னர் (அன்றிப் பின்னரு 

மாகலாம்) இருத்த garg தொழிலை-உத்தியோகத்சைக் குறிப் 

பிட்டவாறு,,
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விளக்கம் (5) ஐந்தாவத:-- 

உரையாடிரியர் அடியார்க்கு கல்லார் காலம் பதினான்காம் பூத் 

argc முற்பகுஇ யெனச்லெரும் அன்றிப் ப.ினான்காம் நூற் 

ருண்டெனச் லெறும் கூறுன்றனர். ஒயின் குணபூஷணனுக்கு ' 

அமைச்சராய் இருந்த அடியார்க்கு கல்லார் காலம் ௮க் குணபூஷ 

ஊன் காலமான பதினான்காம் மூத்றாண்டென நாம் கண்டு கொண் 

டோம். இதுவரை இவ்வமைச்சசாய அடியார்க்கு ஈல்லாரும் உரை. 

யாசிரியசாய அடியார்க்கும் கல்லாருமென இவ்கிரு அடியார்க்கு ஈல் 

லாசே இருக்தனரன்றி வேறு யாரேனும் இப்பெயருடையார் 

இல்லையே. அ.தியப்படவிஃலையே-அன்றியுமப் பதினான்காம் அத் 
முண்டில் இல்லையே. இவர் தம்முள் உரையா?ரியசான அடியார்க்கு 
ஈல்லார் நிரம்பையில் ௮வதரித்,து நிரம்பையில் வாழாமல் இன்னொரு 

இடத்தில் வாழ்க்.து நிரம்பையர் எனப்பட்டவர் என்றாம். அமைச் 

சசாய அடியார்க்கு நல்லார் இந்தியாவில் இருந்து குணபூஷணனால் 

இங்கை ஈகர்க்கு அழைக்கப்பட்டு ௮ர்சகரத்து இருந்தவர், ஈண்டு 
உண்மை என்னை ? உரைசொல்ல முன் அவரை ௮மைச்சசாகவும் 

உரை சொன்னபின் ௮வரை உரையாசிரியராகவும் வெவ்வேறு 
இடத்தில் வெவ்வேறு ஆளாக வல்லோ வைத்து ஈண்டுப் பே?லிட் 
டோம். அமைச்சர் தானே இங்கை நகரில் கிரம்பையர் எனப்பட் 

டவர். அவர்தானே பாயிரக்காரரால் நிரம்பையர் காவலர் எனப்பட் 
டவர், அவர்தானே சதகக் காசரால் கூறப்பட்ட அருமையுசை 
செய்த அடியார்க்கு நல்லார் ௮ல்லவோ இருவரும் ஒருவர் 
(தனா, வேறா? 

விளக்கம் (6) ஆறாவது:-- 

இங்கை நகர் வரலாத்தின் சரியான ஆராய்ச்சியின் முடிபால் 
௮க்ககரில் குணபூஷணன் என்னும் அசசனுடைமை; அவன் இழ்ச் 
சிங்கை ௮ல்லாத பிற தேசத்து அமைச்சருடைமை; காங்கேயன் 
என்னும் சேனுபதியுடைமை என்னும் இவைகள் ஒப்புக்கொள்ளப் 
பட்டவைகள், இவர்களையும் இவர்கள் குணம் செயல்களையும் 
கொண்ட உண்மைகள் தான் உசைச் நெப்புப் பாயிசப்பாட்டுகளாகப் 
படம் பிடிக்கப்பட்டிருக்கன்றன. ௮.ஐு எவ்வாறு என்பதைக் காட்டு 
வாம். சேனாபதியாய சாங்கேயளை,
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*தாற்றைப் பிடித்துக் கடத்தி லடைத்தக் கடியபேருங் - 
காற்றைக் குரம்பைசேய் வார்சேய்கை போலுமற் காலமேனுங் 

கூற்றைத் தவிர்த்தருள் போப்பண்ண காங்கேயர்கோன்""என்றம், 
அடியார்க்கு நல்லாரை, 

“படியார்க்குகல்லமிர்தம் பாலித்தா னன்னூல் 

அடியார்க்கு நல்லா னேன்பான்”' என்றம், 
வைப அடியார்க்கு நல்லான் 
காரும் தருவு மனையான் நிரம்பையர் காவலனே” என்றம், 

௮வ்வுண்மைகள் பாட்டுவடிவமாய் வெளிவக்இருக்ன்றன, வர 

த்தில் அவர் இக்தியதேசத்தில் இருக்.து வந்தவர் என்னும் உண் 
மை இறப்புப்பாயிரத்இல் நிரம்பையர் என்பதால் பெறப்பட்டத. 
எனவே, வத்த அமைச்சர் நிரம்பையில் இருந்து வந்தார். ௮வசே 
உரை செய்தார். (இர்நிரூபணம் உணர்ச்சி வல்லார்க்கே) ஏளைய இப் 
பாயிரப்பாட்டுப் பகுதிகள், வரலாற்றுக் குறிப்புக்கள் இல்லாச 
பகுதிகள் கையால் ஈண்டெடுத்துக் காட்டப்படவில்லை, 

விளக்கம் (7) ஏழாவத:-- 

சிங்கை சுகர் வரலாற்றில் கூறப்பட்ட அடியார்க்கு ஈல்லார் 
காக்கேயன் என்பாளைப் பத்திக் கூறிய பகுஇக்கும், கிசம்பையிலே 
பிறத்தவரரய்ப் பின் எங்கோ சென்று வாழ்ர் துசைசெய்தபோது 

வவர் தம்மைப்பற்றிப் பாடி. இட்ட உரைச் றப்புப்பாயிரப் பாக் 
களுக்கும் பல ஓற்றுமை உண்டென்று மறித்தாம். (அதாவது 
வரலாற்றில், வாழ்ந்தவர்கள் என்.ற.றியப் பட்டவசே பாயிரத்தில் 
பாடப் பெத்றார்கள் என்றறியின் ௮,து உறுஇயே.) வரலாத்தின் 

படி அடியார்க்கு ஈல்லார் சாங்கேயன் என்பார் குணபூஷணனுக்கு 

விமைச்சராகவும் சேனாபதியாகவும் இருந்தவர்கள். ஆனால் ௮டி. 
யார்க்கு. நல்லார் இந்தியாவில் இருந்தும் அழைக்கப்பட்டவர். அன் 

தியுமவனால் அழைக்கப்பட்ட காங்கேயன் என்னும் சேனாபதி 

புடனே உடன் உறைந்தவர் என்றும் கூறப்பட்டிருக்க்றத. 
பாயிரத்திலும் இவ்வுண்மையை அப்படியே ஆ.றிவாம். பாயிசசத் 

நில் உரை செய்த அடியார்க்கு ஈல்லார் (சிரம்பையர்) காவலர், செய். 

வித்த காக்கேயன் கூற்றைத் தவிர்த்தருள் பொப்பண்ண 
காக்கேயன்"'என்னும் சேனுபதியே யென வெளிப்படையே ஆறியப் 

4
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படுன்2.௪. சேனாபதி செய்வித்தான் எனவே, காவலன் என்பது 

அமைச்சரைத்தானே, செய்தவர் அமைச்சர் (காவலன்), செய் 
வித் தவன் சேனாபதி (காக்கேயன்) எனவே, அவர்கள் தரு.௮.சசயலில் 
தொடர்பு பட்டவராய் ஒரு ௮ரசனைத் தமக்கு ௮ஈசனாக உடைய 

வர்கள் தானே, இவை வெளிப்படையிலிருர்.து அ௮.றியப்பட்டவை. 
இனி அவற்றின் டெக்கையு மவ்வாறே, கொங்கு நாட்டில் உள்ள 

நிரம்பையில் இருக்.து வந்த அடியார்க்கு ஈல்லார், தொண்டை சாட் 
டில் இருச்,து வந்த காங்கேயனை வந்த இடத்தில் சக்இத்தார்; ௮வ் 
விடத்தில் அவன் தூண்டுதலால் உரையையும் இயத்றி இட்டார்; 
என்பு வசலாத்றின் டெக்கை, உரைப்பாயிரத்தின் டெக்கையு 
மிவ்வாறே, ௮.து எவ்வாறு? பொப்பண்ண காங்கேயர் கோன் 
என்னும் சேனபதி, யாரை உரையியற்றித் தரும்படி கேட்டான்? 
நிசம்பையர் காவலனாகிய அடியார்க்கு ஈல்லாசை யல்லவா 1 நிரம் 
பையர் என்பத ஊரல் வருபெயர், ஊசால் வருபெயர்,சொக்தஊரசை 
விட்டு இன்னொரு இடத்தில் சென்று லாழ்க்தால்தானே வரும். 
இனி கேட்கும்பொழுது அவர் நிரம்பையர் காவலர் அல்லவா? 
எனவே, கேட்டது கிரம்பையைலிட்டு அடியார்க்கு ஈல்லார் சென்ற 
அத்த இடத்திலல்லவா? எனவே, கேட்கப்பட்ட அடியார்க்கு கல்லார், 
கிரம்பையை விட்டுச்சென்ன வாழ்க்தஅக்த இடத்தில் காக்கேயளைச் 
சந்இத்த அடியார்ச்கு ஈல்லார் அல்லவா? கேட்ட காங்கேயன் அம்ம 
னம் சென்ற அடியார்க்கு நல்லாரை அவ்விடத்தில் சந்தித்த காங்கே 
யன் அல்லவா 1 எனவே, சங்கை ஈகர் வரலாஜற்றித் கூறப்பட்ட அடி. 
யார்க்கு ஈல்லார் என்னும் அமைச்சரும் காங்கேயன் என்னும் சேனு 

உபதியும்தான் முறையே பாயிரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட உரை 
செய்த அடியார்க்கு ஈல்லாரும் செய்வித்த காங்கேயர் கோனும் 
என்க, (இல்லா £்றுல் ஐயம்.தர்ச்ச௮; உண்மையும் அ.தியப்பட்டத), 

விளக்கம் (8) எட்டாவத :-- 

இனி இன்னொரு வழியாலும் இல்வுண்மையைச் காட்டுவாம். இங்கை ஈகர் வரலாறில் சொல்லப்பட்ட அடியார்க்கு.ல்லாணையே 
பாயிரம் பாடிய, பாயிரம் சதக். தக்கு மேற்கோளாகக் காட்டப் 
பட்டத. சதகம் உரையாசிரியராய அடியார்க்கு ஈல்லாசையே 
பாடியது, எனவே, சதகம், பாயிரம், வரலா. என்னும் மூன்றினு 
அம் .சொல்லப்பட்டவர். அவ்வொருவே, ஆயின், வாலாத்றில்
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சொல்லப்பட்டவர் ௮மைச்சர். சதகம் பாடியது உரையாசிரியரை, 

எனவே ௮மைச்சசே உரையாசிரியராய் இருந்தார் என்பது விளங்க 

மில்லையா? எனவே, ௮ப்பாயிரம் ௮மைச்சரைத்தான் உரையாஏரி 

யரானபோது பாடினது என்பதும் விளம்விட்டதல்லவாரி எனவே, 

அமைச்சரானமையாத்றான் காவலன் எனப்பட்டார் என்பதும் 

ஈன்டும் நிரூபணமாய் விட்டதன்றோ? அன்றியும் அவற்றை 

இன்னொரு முகமாகத் தெளிவுபடுத்திச் சொன்னால், asain 

அவர் அமைச்சராய் இருந்த ௮ம்மட்டையும் ௮.றிக்து சொல்லியது. 

சதகம் அவர் உரையா?ரியர் என்பதை மட்டும் அறிந்து சொல்லி 
யது. பாயிரம் இவ்விரண்டினையும் அறிந்து ௮வ்விரண்டின் தன் 

மையிலும் ௮வர் இருக்கும்போது சொல்லிய.து. 

விளக்கம் (9) ஒன்பது:- | 

3, சிங்கை நகரைச் சேர்ந்த அடியார்க்கு நல்லார் வரம்பில் 

இருந்தவர் (அடியார்க்கு நல்லார் குளம் என்பதால் சுட்டி அழைக்கப் 

பசின்றவர்.) 

2 சிங்கை ஈகரத்திற்குக் குணபூஷணனால் வரவழைக்கப் 

பட்டவர். 

8. குணபூஷணனால் வரவழைக்கப்பட்ட ஏறக்குறைய கி. பி. 

1824-1870-ம் ஆண்டுகளுக்கிடையில் சிங்கை நகரில் வாழ்ந்தவர். 

4, காங்கேயன் என்னும் சேனைத்தலைவனோ வாழ்ந்தவர். 

6, குணபூணைனுக்கு அமைச்சராய் இருந்தவர். 

6, காங்கேயனுல்உரைசொல்லும்படிகேட்கஉரைசொன்னகர்., 

7. உரை இயற்றியதைக் குறிப்பிட்டுப் பாடிய பாயீரக்காரரால் 

நிரம்பையர் காவலன் எனப்பட்டவர். 

8, நிரம்பையில் இருந்து வந்து அமைச்சராய் இருந்தவர், 

9, இவர் வட இலங்கைச் சிங்கைககரில் ரிரம்பையர் என 

அழைக்கப்பட்டவர். 

10, ஆகையால் நிரம்பையில்இருந்து சிங்கை நகருக்கு வந்தவர். 

11. நிரம்பையர் எனப்பட்டவர் நிரம்பையில் அவதரித்தவர். 

18. நிரம்பையில் அவதரித்தவர்தான்.
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“குருவை யுணர்ந்த இளங்கோ வடிகளுட் கோண்டூசோன்ள, 

தருவை நிகரும் சிலப்பதி காரத் தனித்தமிழுக் 

கருமை யுரைசெய் யடியார்க்கு நல்லார்” என்று கோங்கு 

மண்டல சதகத்தால் பாடப்பட்டவர். ப 

விளக்கம் (10) பத்து:- உரையாசிரியரே அமைச்சர், 

(அதாவது முதலில் உரையாசிரியராகவே வைத்து ஆராய்ந்து 

செல்வத). 

1, நிரம்பையில் அவதரித்தவர். 

9. எங்கோ சேன்று வாழ்ந்தவர், 

3. அவ்விடத்தில் காங்கேயன் என்னும் சேனாபதியோடூ 

வாழ்ந்தவர். 

4. அவ்விடத்தில் காவலனாய் இருந்தவர். அதாவது காவலன் 

என்று சோல்லப்பட்ட அமைச்சரா பிருந்தவர். 

5. காங்கேயன் என்னும் சேனாபதியைச் சந்தித்து அமைச்சரா 

யிருந்தவர். 

6. குணபூஷணனால் அழைக்கப்பட்டு அமைச்சராயிருந் தவர். 

“1, சேனாபதியாய காங்கேயன் கேட்க அமைச்சராயிருந்து உரை 

யியற்றி யிட்டவர். 

உ. 8. &ரை இயற்றியிடப்பட்ட இடத்தினரால் பாடப்பட்ட 
பாயிரத்தால், 

“சேரன் றேரித்த சிலப்பதி காரத்திற் சேர்ந்தபொருள் 
ஆரும் தெரிய விரித்தரைத் தானடி. யார்க்குகல்லான் 
காரும் தருவு மனையான் நிரம்பையர் காவலனே"? என்று 

பாடப்பட்டவர், 7 

9. காவலன் என்று அமைச்சரே உபசரித்தக் கூறப்பட்டார் 
என்றால் நிரம்பையர் காவலன் என்று பாடப்பட்டவர் நிரம்பையில் 
இருந்த வந்து இங்கே அமைச்சராய் இருந்தவர் அல்லவா ? எனவே, 

உரை யாசிரியரே அமைச்சராயினார் என்றறிக,
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இத்தகைய உண்மை முடிபுகளை ஈன்கு விளங்கிக் கோண்ட 
பின்னர் ஒவ்வோரு இவ்லிரு வாக்கியங்களிலும் கூட ரிருபணம் 

அமைக்கலாம். உதாரணமாக : 

விளக்கம் (11) பதினோன்ற;:ண உரையாசிரியர் பேயர் நிரம்பையர் 

காவலர் அல்லவா? நிரம்பையர் காவலர் என்பது அமைச்சரை என் 

பத அன்றோ? 

விளக்கம் (12) பன்னிரண்டு :- காங்கேயர் கோன் குணபூஷணனது 
சேனாபதி யல்லவா ? குணபூஷணனது சேனாபதி கேட்க உரை 
சொன்ன அடியார்க்கு நல்லார் அமைச்சராய அடியார்க்கு கல்லார் 
அல்லவா ?' 

விளக்கம் (18) பதின் மூன்று:- உரைச் சிறப்புப் பாயிரத்தில் குறிப் 

பிட்டது உரையாசிரியராய அடியார்க்கு கல்லாரை அல்லவா ? உரைச் 

சிறப்புப் பாயிரம் பாடப்பட்ட இடம் சிங்கை ௩கரமல்லவா ? சிங்கை. 
நகரத்தில் பாடப்பட்ட அடியார்க்கு நல்லார் அமைச்சராய அடியார்க்கு 
நல்லார் அல்லவா? 

விளக்கம் (14) பதின் நான்கு:- சிங்கை ஈகரத்திற்குக் குணபூஷண 

னால் அழைக்கப்பட்ட அடியார்க்கு ல்லார்தான் ரிரம்பையர் காவலர் 

அல்லவா? ஆனால் அழைக்கப்பட்டவர் பண்டித சிரோமணியான 
அடியார்க்கு நல்லார் அல்லவா? எனவே, பண்டித சிரோமணியே 

நிரம்பையர் காவலர் ஆனார் அன்றோ ? 

ஆயின், அடியார்க்கு ஈல்லார் வரலாற்றை முதலிலே கொக்கு 

மண்டல சதகத்தை முதலாகக் கொண்டு கூநினாம். வ்வாறு, 

கூறுதல் அவர் வரலாற்றை இயைந்து டக்த வழியாற்கண்டு கூறிய 

வாறல்ல வென்பதை முன்னரும் சொற்றாம். அவ்வாறு ௮ம்மண் 

டல சதகத்தை முதலாகக் கொண்டு கூறியது என்னையெனின், 

“sess வாயிலாக உரையாசிரியயாய அடியார்க்கு ஈல்லாரை 

அறிக்தார்க்கு அவ்வறிக்ததில் இருந்தே எனைய அறியாத பகுதிகளை 

விளங்குதற் குபகாசமாகும் என்றும் ௮,தியாத பகுதிகளை முதலிலே 

சிங்கை ஈகர் வரலாற்றில் இருந்து எடுத்துக் கூறின் ௮து இவ் 

வுணர்ச் வல்லாரில்லாரிடை ஐயம் விளைக்கக்கூடும் என்றும் கருதக் 

கூறியவாறாம், உண்மையில் இவ்வடியயார்க்கு. ஈல்லார் வாழ்ந்ததும். 

உத்தியோகம் பார்த்ததும் கல்வி விருத்தி செய்ததும் சிலப்பதிகா
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சத்துக் குரை செய்ததும் செய்லித்த கால்கேயன் வாழ்ந்ததும் 

இருவரையும் ஆதரித்த சசன் வாழ்ந்ததும் இலங்கைச் இங்க ஈக 

ரமே. (முன்னரும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சுட்டினாம்.) இவ்வுண் 
மையை உள்ளகத்தே உணர்ந்து கொண்டு அன்னோர் வாழ்ந்த 

குறிப்புக்கள் பலவற்றுள் அறு, றுண்டு வளை எஞ்சி கின்ற ௮டி. 

யார்க்கு கல்லார் வசம்பு, குளம் என்பவற்றைக் கொண்டு அவ்வடி 

யார்க்கு ஈல்லாசையும் வரலாற்றைக் கொண்டு ௮வர் அமைச்சர் 

என்பதையும் ௮வ் வமைச்சர்மே லெழுந்த இறப்புப் பாயிரம் நிரம் 

பையர் காவலன் என்பதால், அவர் நிமம்பையில் இருக்தும் வந்தார் 

என்பதையும் கொங்குமண்டல சதகம் ௮வர் அவதரித்த நிரம்பைப் 

ப.தி யென்பதால் அவர் நிரம்பையிலே பிறந்தார் என்பதையும் முட் 

டின்றி முடிக்கலாம் அன்றே, எனவே, வட இலங்கையில் மறைத்த 

இங்கை ஈகரின் புதஎல்லையுள் (இவற்றைச் ம்கை ஈகர் என்னும் 

நூலில் கண்டுகொள்க,) இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலத்தாலும், 

குளத்தாலும் இடவழக்குப் பெற்ற அடியார்க்கு ஈல்லாரைப்பத்றி 

ஆசாய்ர்.து. இவ்வாராய்ச்சி அவர்மேற் செல்வதாய் அவர்தான் 

உரையாசிரியர், அவர்தான் நிசம்பையில் இருந்து வந்தார் என்று 

கண்டதன்.றி இன்னொரு அடியார்க்கு ஈல்லார் இருந்தாரோ, இல் 

லையோ, அவரைப்பற்றிய விசாரணை ஈண்டில்லை யென்க. (ஆயின் 

உண்மையில் இன்னொருவர் இல்லை. இருந்த குறிப்புக்களுமில்லை. 
இக்கிலங்கள்,குளங்களை இன்னொரு இடத்தில் வைக்கவும் முடியாது, 

அன்றிப் பஇனான்காம் நூற்றாண்டில் ௮வரைவிட யாரும் யாதொரு 

குறிப்பும் இல்லை.) இனி இச் சதகப்பாட்டு இல்லாத வழியும் அவர் 
நிசம்பையில் அவதரித்தார் என்பதையும் காணமுடியும், எவ்வாறெ 

'னில் நிசம்பை இலங்கையின் வடபாலு மில்லை. இன்னொரு ௮டி 

யார்க்கு ஈல்லார் ஈழத்தும் இல்லை. ஆபின், இங்கே பாடியிடப்பட்ட 
இறப்புப் பாயிரத்தில் நிசம்பையர் (காவலர்) எனப்பட்டார் எனின் 

நிசம்பை கொல்குமண்டலத்துக் குறும்பு காட்டூர்களில் ஒன்றாக 

இருக்னெறதெனின் அவர் இந்தியத் தமிழ்காட்டில் இருர்தே 
அழைக்கப்பட்டார் எனின் அவர் கிசம்பையில் இருக்தும் வந்தார் 
என்பதைக் கண்டு கூறிலிடலாம், ஆயின் அவ்விடத்தில் பிதர்பால் 
தோன்றும் ஐயங்கள் ௮வரின் ஏனைய வரலாறுகளைப் பத்திக் கொக் 
குமண்டலத்து நிசைம்பையைச் சார்ந்தே தோன்றுமாதலாலும் 
உரைச் சிறப்புப் பாயிரத்தின், கொங்குமண்டல சதகத்தைச்சார்க்த
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சடைக்கை நுப்பாயிரம் நிரம்பையில் பாடப்பட்ட தென்று 

கொள்ளச்செய்யு மாதலாலும் (உடன் பாட்டாலும் எதிர்மறையா 

தும் சா.இத்.து இவ்வுண்மையைக் கூறமுடியு மாதலாலும் சல்கை 

நீசர் வரலாற்றில் கூறப்பட்ட கால்கேயன் மேலும் அடியார்ச்கு ஈல் 
லார் மேலும் பாடப்பட்ட சென்பதை அப்பாயிரம் ஒட்ட கின். 

அணர்த்துலத நன்கு பிறரும் வல்ல உணர்ச்சியான் விளங்க முடி. 

யுமாதலாலும்) ௮ச் சதகத்திலிருக்தே முதலில் கூறியிட்டா மென்க, 

90 உரரச் சிறப்புப் பாயிரம் பாடப்பட்ட இடம் இலங்கைச் 

௩ சிங்கை நகரம் 

முன்னர் ௮ இகாரங்களில் பெறப்பட்டவைகளை விளங்க 

ர்க்கு இங்கே விளக்கம் சொல்லவேண்டியதில்லை, ஆயின் இதைத் 
தனியே விளவ்குவார்க்கு விளக்கம் வேண்டும், ஆசையால் அடைப் 
புக்குள்ளேயும் வெளியேயும் இருபகுதியார்க்குமாகச் சொல்வாம், 

[உரையாசிரியராய அடியார்க்கு நல்லார் காலத்தை மேலே 

நிச்சயம் செய்துகண்டோம். ௮தை அ.றிதற்காக ௮வர் உரை 

செய்த லெப்பதிகார உசைச்கூற்றுக்களை-௮, தாவது அவர் உரையை 

ஒருகருவியாக எடுச்.தக்சொண்டோம். ஆயின் அல்வுளை எவ்வி 

டத்தில் செய்யப்பட்டது, அதாவது அடியார்க்கு கல்லார் இவ் 

வுரையை எவ்விடத்தில் இருக் செய்தார் என்பதை இனி மேலே 

அறிவோம். இவ்வாறு அறிவதற்கு மேலே முடிக்த-கண்டு. 

வைத்த மூடிபுகளே இவ்வுண்மையைத் தருவதால் அவற்றை, 

மீளவும் றி; பொதுமையில் இர்தித்துக் கொள்ள வேண்டும். 

கொங்குமண்டலத்.து நிரம்பையில் அடியார்க்கு ஈல்லார் அவதரித் 

தார் என்று ௮ச்சதகப் பாட்டாலும் அப்பாட்டை ௮வர் பாடிய 

எனைய , பாட்டுச்களோடும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்.து, உசைச்சிறப்புப் 

பாயிரத்தில் கூறப்பட்ட அவ்வடியார்ச்கு ஈல்லார் அக்காக்கேயன் 

என்பவர்கள் அக் கொங்கு மண்டலத்தில் வாழவில்லை என் 

னும், அக்காக்சேயன் ௮ம்: மண்டலத்தில் உரை சொல்லுளிக்க 

விலை என்றும், அக்கனமே அடியார்க்கு ஈல்லாரும் 

அவ்விடத்தில் உரை சொல்ல இல்லை என்றும், ௮வ் வாசிரியர் 

வேண்டுமென்று விலக்யே அவ்வானு பாடினார் என்னும், அவ் 

ஷ்
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வாது *அவதரித்த' என்று ௪தகத்திற் பாடியது பாயிரம் பாடிப்: 

பல மூறத்றாண்டுகளின் பின்னரென்றும், அதற்குச் சதகக்காரர் 

பாயிசத்தையே மின்பற்றிக் கொண்டார் எனவும், பின்னர் நிரம் 
பையர் காவலர் என்னும் சொல்லாராய்ச்சியால் நிரம்பையர் என்பது 

ஊரால் வருபெயரெனவும், இது நிசம்பையை விட்டு இன்னொரு 

காட்டிற் சென்று அச் நாட்டு மக்களால் ௮ழைக்கப்பட்ட பெயசெ 

னவும், (காவலன்' என்பது ௮ர் காட்டிலே அவர்க்குத் தொழிலால் 
வருபெயராய் ௮ப்பாயிரக்கார.சால் மாத்திரம் குறிப்பிட்ட பெய 
செனவும், !*காற்றைப் பிடித்து” என்னும் அப்பாயிசப் பாட்டால் 
குறிப்பிடப் பட்ட கால்கேயன் சேனைத் தலைவன் எனவும், அவன் 
நிசம்பையர் காவலனாகய அடியார்க்கு நல்லாரைக் கேட்டதால் 
வன் கேட்ட இடம் இவர் சென்ற இட மெனவும், அவ்வாறே . 
வடியார்க்கு நல்லார் உரை இயத்தியதும், இவன் இயற்றுவித்ததும். 
அவ்விடம் எனவும், ௮வ்விடம் உரைச் சிறப்புப் பாயிரம் பாடப் 
பட்ட இடமெனவும், ௮ப்பாயிரம் அவ்விடத்து ௮.றிஞர் ஒருவ 
சாளேமே பாடப்பட்ட தெனவும் மேலே முடிந்த முடிபுகளை 

perm pum ஒரு இடத்திலேனும் மறவத்க,] 

இனி மேலே செல்வாம், குணபூஷணன் என்னும் ௮.ரசன் 
அடியார்க்கு ஈல்லார் என்னும் பண்டித சசோமணியைத் தொண்டை 
மண்டலம் தவிர்ந்த இத்தியத் தமிழ் காடொன்றில் இருந்து 
அழைப்பித்து தனக்கு அமைச்சசாக வைத்திருந்தான். கால்கே 
யன் என்னும் சேனாபதியைத் தொண்டை nanos PAGES 
அழைத்துத். தனக்குச் சேளைத்தலைவனுக வைத்து இருந்தான் 
"என்பது ௮ச்சிக்கை ககர் வரலாற்றால் கண்ட உண்மை, இவ் 
வுண்மை சரிவர அ.தியப்பட்து, இனி இவ்வுண்மைகளை நிரூபித் 
அக் காணும் வழிகளில் செல்லாம். 

3. உரையாசிரியர் நிரம்பையில் இருந்து எங்கோ சென்று 
நிரம்பையர் என்னும் பேயரைப் பேற்ரூர், அவ்விடத்திலே காவலன் 
என்னும் பேயரைப் பேற்றூர், அப்பேயரைப் பெற்றது வந்த இடத் 
தில். அப்பேயரைப் பெற்றதல்ல; அப்பேயராற் குறிப்பிட்டது பாயிரம். 
அப்பாயிரம் பாடப்படுமூன்னர் அவர் அத்தகைய தோழிலை உடைய 
வராய் இருந்தார்.
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3, பண்டித சரோமணியான அடியார்க்கு ஈல்லார் இந்தியா 

லில் இருந்து வந்தார். வந்த இடத்தில் அமைச்சராய் இருந்தார். 
அமைச்சராய் இருந்தவரும் பின் பாடப்படும் பாயிச.த்.தால் காவலன் 
எனக் குறிப்பிடப்படலாம் என்ப.ஐ. 

2, உரையாசிரியராய அடியார்க்கு நல்லார், நிரம்பையிலே 

அவதரிக்காத, வாழாத காங்கேயன் என்னும் சேனாபதிமைத் தாம் 
காவலன் என்னும் தோழிலைச் சேய்த அவ்விடத்திலே சந்தித்தார், 

2. அமைச்சராய் இருந்த பண்டித சிரோமணியாய அடி. 

பார்ச்கு ஈல்லார், தொண்டை மண்டலம் தவிர்ர்த இன்னொரு தமிழ் 
மண்ட லத்தில் இருந்து வந்தார், வந்த இடத்திலேயே கால்கேயன் 
என்னும் சேனுபதியைச் இல்கைாகரத்இில் inet ௮சசனின் ஐச் 
சந்தித்தார். 

9. உரையாசிரியர் நிரம்பையில் இருந்து அவ்விடத்துக்கு 
வந்தார், 

8, மைச்சராய அடியார்க்கு ஈல்லார் அக்கிரம்பையையு 
டைய கொக்கு மண்டலம், சோழ மண்டலம், பாண்டி மண்டலம் 
இவற்றுள் எம் மண்டலத்தில் இருந்து வந்தார் என்று நெப்பாகச் 
சொல்லப்பட வில்லை. ஆயினும் அவர் இக்ியாவில் இருந்து வந்த 
மையைப் பத்தி மறுப்பில்லை, இந்தியாவில் உள்ள மண்டலம் ஒன் 
(நில் இருந்து வந்தார். 

4, சிறப்புப் பாயிரத்தின்படி. காங்கயேன் என்பவன் சந்தித்தது 
காவலன் என்னும் உரையாசிரியரை, 

&, வசலாத்றின்படி காக்கேயன் என்பவன் சச்இத்தது 
அமைச்சராய அடியார்க்கு ஈல்லாரை. 

6, அப் பாயிரத்தின்படி காவலன் என்னும் அடியார்க்கு wed 

லாரை அவர் சேன்று வாழ்ந்த இன்னோரு இடத்திலேயே காங்கேய 

னும் இன்னொரு இடத்தில் இருந்து வந்த சந்தித்தான். 

5. அவ்வாறே இக்தியாவில் ஒரு இடத்தில் இருக்து வந்த 

அமைச்சராய அடியார்க்கு ஈல்லாசை ௮வ்வானு இன்னொரு இட 

மான தொண்டைமண்டலத்தில் இருந்து வந்த காங்கேயன் வட 

இலங்கைச் சல்கை சகரில் சந்தித்தான், 
6
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6, காவலர் என்னும் அடியார்க்கு நல்லாரைச் சந்தித்த காங்கே 
யன் ஒரு சேனாபதி, அவ்வாறே அமைச்சராய அடியார்க்கு நல்லா 

ரைச் சந்தித்த காங்கேயனும் ஒரு சேனாபதி. 

7. பாயிரத்தில் கூறப்பட்டபடி சந்தித்த காங்கேயன் சேனாபதி 
யாய் இருப்பதாலும் சந்திக்கப்பட்ட அடியார்க்கு நல்லார் காவலனாய் 
இருப்பதாலும் அவர்கள் இருவரும் ஒரு அரசியலில் தொடர்பு 
பட்டவர்கள். 

8. அவ்வாறே வரலாற்றின்படி அமைச்சராய. அடியார்க்கு ௩ல் 
லாரைச் சந்தித்த காங்கேயன் சேனாபதிழ அவ்வாறே சந்திக்கப்பட்ட 

அடியார்க்கு நல்லார் அமைச்சர். ஆகையால் இவர்கள் குணபூஷணன் 
அரசியலில் தோடர்பு பட்டவர்கள் என்பது மேலே அநியப்பட்டது. 

காக்கேயன் ஒருவன் இருக்கலாம், ௮வன் சேனாபதியாய் 
இருக்கலாம். ௮வன் குணபூஷணன் காலத்.இலு மிருக்கலாம், ,ஆயின் 
அவன் தனது சொர்த இடத்தைவிட்டு இன்னொரு இடத்தித் 
சென்றவஞய்); அவ்விடத்திலே அடியார்க்கு சல்லார் என்னும் 
அமைச்சனைச் சக்தித்தவனய், அவசோடு தானும் ஒரு ௮.சசியலில் 
தொடர்பு பட்டவனாய் இத்தசைய சக்தர்ப்பல்களைப் பெற்ற இன் 
ஜெருவன் இப்பாயிசத்தில் பாடப்பட்டவளைவிட அன்றேல் இவ் 
வரலாத்தித் குதிப்பிடப்பட்டவளைவிட இன்னொருவன் இருக்கமுடி 
யாது- அதாவது இல்லை என்றபடி. ௮வ்வொருவனையே பாயிசத் 
தால் நோக்க இத்தகையான் என்று காண்டோம். அவ்வொரு 
வனையே வரலாற்றுல் நோக்க இத்தகையான் என்று காண்டோம். 
வாலாத்தில் கூறப்பட்ட கால்கேயனின் ஒவ்வொரு அண்குறிப்புக்களை 
யுமே அப் பாயிரப் பாட்டுப் பாடிய,௮. வரலாஜ்தில் கூ றப்பட்ட காக்கே 
யனைப்பத்றிய கு.ிப்புக்களும் பாயிசத்தில் கூறப்பட்ட கால்கேய 

னைப் பத்திய குறிப்புக்களும் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் ஒன்றனை 
ஒன்று ஒத்து, பல்லாத்றுனும் அவ்வொருவளையே குறிப்பிட்டதை 
ஈமக்குக்காட்டுகின்றன. ஆயின் பாயிரத்தில் கூறப்பட்ட கு.ிப்புக்க 
ளம் ஒத்த அவ் வொருவளையே குறிப்பிட்டதென்று அமைக் துவிட 
வில்லை. அவற்றையும் கடந்து வரலாத்நில் குறிப்பிட்ட கால்கேய 
னது சந்தர்ப்பத்தையே சந்தர்ப்பமாக அப்பாயிரமும் வப் பாயிசத் 
தினைப் பின்பற்றிச் சதகமும் கொண்டிருந்ததைக் கண்டவா த்றால். இவ் வுண்மை மேறும் நிச்சயமாம் என்க,
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எனவே “காற்றைப் பிடித்துக் கடத்தி லடைத்தக் கடியபேருங் 

காற்றைக் குரம்பைசேய் வார்செய்கை போலுமற் காலமேனுங் 

கூற்றைத் தவிர்த்தருள் போப்பண்ண காங்கேயர் கோனளித்த 

சோற்றுச் சேருக்கல்ல வோதமிழ் மூன்றுரை சோல்வித்ததே ** 

என்னும் இம் மூன்றாம் சறப்புப்பாயிரப் பாட்டுக் குணபூஷணா 

க்குச் சேனாபதியாய் இருக்த இக் கால்கேயனையே பாடியது. இனி 

இப் பாயிரப் பாட்டுக்கள் மூன்று, அவற்றுள் ஒரு பாட்டுத்தான் 
உசை இயற்றுவித்த இக் கால்கேயனைப் பற்றிப் பாடியது, ஏனை 

முதலாம் இசண்டாம் பாட்டுக்கள் ௮வ் வுரையாசிரியசாய ௮டி. 

யார்க்கு ஈல்லாரைப் பற்றிப் பாடியன. இனி அ௮வ்வடியார்க்கு seer 

சைப் பதறிப் பாடிய ௮ம் முதலாம் பாட்டாவது: 

“பருந்தும் நிழலுமேன்னப் பாவும் உரையும் 

பொருக்துநேறி யேல்லாப் பொருளும்--தேரிந்திப் 

படியார்க்கு கல்லமிர்தம் பாலித்தா னன்னூல் 

அடியார்க்கு நல்லானேன் பான் ”” 

என்பது, இப் பாட்டு அடியார்க்கு ஈல்லாரையும், ௮வர் உரை 

செய்த மூலையும் பரு ௮ ம் கிழலுமென்னப் பாவும் உரையும் 

பொருந்த' வென அவர் உசை செய்த முறைமையினையும் பத்திக் 

கூறியது, இப் பாட்டில் ௮வசை இடத்தொடுபடுத்தி அறியக் 
கூடிய சரித்திரக் குறிப்புக்கள் ஒன்றுமில்லை, முன்னர் நிசம்பையில் 
உரை செய்யவில்லை என்று பெறப்பட்டதால், நிரம்பை தவிர்ந்த 

எவ்விடத்திலும் ௮வர் இவ்வாறு பாடப்பெறலாம். எவ்விடத்தா 

ரும் ௮வசை இவ்வாறு பாடலாம். என்னையெனில், செய்தவர். 

பெயரையும், செய்த லினையும், செய்த முறைமையினையும் சொல்லி 

யிருப்பதால் என்க, ஆயின் இது ௮ம் மூன்றாம். பாட்டான காங்கே 

யனைப்பற்றிக் கூறிய பாட்டை அடுத்து முதலாம் பாட்டாக இருப்ப 

தால் இதுவும் இங்கே (இலங்கைச் சிங்கையில்) பாடப்பட்ட 

தாய் இவ் வமைச்சசாய : அடியார்க்கு ஈல்லாரையே குறித்துப் 

பாடப்பட்டதென்ப.து ஈன்கு காணப்படும். ஆயின், அவ் விரண்டி. 

ளையும் அடுத்து இடையே கூறிய ௮வ்விசண்டாம்பாட்டால் இ௮வும் 

இவ் வமைச்சசையே கூறிற்று என்பது ஈன்கு காட்டப்படும், ௮ப் 

பாட்டாவது:
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45 ஒரும் தமிழோரு மூன்று முலகின் புறவகுத்தச் 

சேரன் றெரித்த சிலப்பதி காரத்திற் சேர்ந்த பொருள் 

“ஆரும் தெரிய விரித்துரைத் தானடி யார்க்கு நல்லான். 

காரும் தரவு மனையான் ரிரம்பையர் காவலனே 0 

என்பது, இப்பாட்டால் எலிரித்துரைத்தானடியார்க்கு ஈல்லான்"" 

என வ்வடியார்க்கு. சல்லாசைக் கூறி இருத்தல் காண்க, 

மேற்பாட்டில் அவ்வடியார்க்கு ஈல்லாசை ** படியார்க்கு ஈல்லமிர்தம் 

பரலித்தானன்னூல், அடியார்க்கு ல்லா” னெனக் கூறி இருத்தல் 

காண்க, இவ்விரண்டு பாட்டும் அவ்வொரு அடியார்க்கு ஈல்லாசைப் 

பத்தியே கூறியது. மேலே காட்டிய முதலாம்பாட்டு உரைசெய்தவ 

சையும், உரை செய்த prays, ees செய்த முறைமைபயினையும் 

பத்திச் கூறியது என்னாம், அவ் விசண்டாம்பாட்டு அவ் வுரை 

செய்த அடியார்க்கு சல்லார் இத்தகையார். என்று மாத்திசம் கூற 
எழுக்தது. அதாவது முதலாம் பாட்டு உசை செய்த வரலாற்றைச் 

சொல்ல எழுந்தது. ' இவ் விசண்டாம் பாட்டு இவ்வுசை செய்த 

அடியார்க்கு ஈல்லாரைப் பற்றிச் சொல்ல எழுந்த. இவ்விசண் 

டாம் பாட்டுத்தான் சிறப்பாக நின்று நிரம்பையில் அடியார்க்கு நல் 

லார்க்குச் சறப்புப்பாயிரம் பாடப்பட்டிருக்கமுடியா.து. என்றும், ௮௮. 

இன்னொரு இடமாயெ இலங்கைச் சல்கை ஈகரித் பாடப்பட்டதென் 
இம் காட்டுின்றது. எனவே, இவ்வுசைச்சிறப்புப்பாயிச மூன்றாம் 
பாட்டு இக் குணபூஷணனின் சேனைத் தலைவனாய் இருந்த காங்கேய 

ஊயும், இம் மூதலாம்பாட்டு அவ் வுசையாசரியர் அடியார்க்கு சல் 
லார் உரைசெய்த முறைமையினையும், ௮வ்விரண்டாம் பாட்டு ௮வ் 

வுரை செய்த அடியார்க்கு நல்லார். ** காரும் தருவு மனையான் நிசம் 

பையர் காவலனே '' என்று gar தகைமைபற்றிப் பாடியிட்டது 

என்றும் அ.றிந்திடுக. இனி, இன்னும் இப் பாக்களால் காணப்படும் 

தட்பமான பகுதிகளுக்குச் செல்லாம்: இறப்புப்பாயிரம் 

இசண்டாம் பாட்டால் ** நிரம்பையர் காவலனே '! , என வன்றோ 

வ்வுரையாசிரியசாய அடியார்க்கு ஈல்லார் அழைக்கப்பட்டார். 

குணபூஷணன் அழைத்ததும் மெய், பண்டித சிரோமணியாய 

அடியார்க்கு கல்லார் ஒருவர் வந்ததும் மெய், வந்தவர் இலங்கைச் 
இல்கை ஈகரித் பாயிசம் பாடப்பட்டபோது அப் பாயிசக்காசசால் 
நிரம்பையர் எனப்பட்டார். எனவே, வக்தவர் கிரம்பையில் இருர்து 

வத்தார். எனவே, குணபூஷணன் நிரம்பையில் இருந்த அடியார்க்கு.



உரி, பாயிரம் பாடப்பட்ட இடம் இலங்கைச் சக்கை நகரம் 51 

நல்லாரையே (அதாவது ௮ப்பண்டித சசோமணியை கிரம்பையில் 

இருர்சே) அழைத்தான். அவர் நிரம்பையில் பிதர்.து இன்னோர் 

இடத்தில் வாழ்ர்து நிசம்பையர் என் னும் பெயரைப் பெற்ற இடம் 
இலல்கைச் சில்கை சகரம், எனவே, கொங்குமண்டலத்துள்ள 

மீரம்பை என்னும் ஊரில் பிறந்தவசாய், பண்டித சிசோமணியாய் 

விளங்யெவராய், குணபூஷணனுல் பின்னர் அழைக்கப்பட்டு ௮வ 

க்கு மக்இரியாய் இருக்த அடியார்க்கு ஈல்லாசே இவ்வுரை யாசரி 

யர் என்க, 

இனி, நிசம்பையர் என அவர் அழைக்கப்பட்ட இடம் இலம் 

கைச் ல்க ஈகசமெனவே இங்கை சகர்க்கு ௮வர் நிரம்பையிலிருந்.து 

வந்தார் எனவே வந்த காரணம் குணபூஷணனால் அழைக்கப்பட்ட 

மையே, எனவே, சிரம்பையில் பிறந்தவர் கிரம்பையில் வாழாமல் 

குனபூஷணனுல் அழைக்கப்பட்டு இலங்கைச் சில்கைசகரில் அமைச் 
sort) வாழ்க்தார் என்க, இனி இன்னொரு கிரூுபணத்தாலும் 

இதை வலி உறுத்துவாம். நிசம்பையில் காவலர் என்பது இவ் 

வமைச்சர் எனவே இவசை உசைசெய்து தரும்படி கேட்டுக் 

கொண்ட கால்கேயன் அக் குணபூஷணனது சேனாபதியாய கால் 

கேயன் என்பவன் ஆவான். எனவே, அப்பாயிரத்தில் பொப் 

பண்ண காங்கேயன் என்றது இச்சேனாபதியாய காங்கேயனை. இத 

னல் பொப்பண்ணன். இயத் பெயர், காக்சேயன் பட்டப் பெயர் 

கோன் என்பது அப்பாயிரக் காரரால் வன் தலைவன் என்று 

பாசாட்டிப் பாடப்பட்ட பெயர் என்றறிக, இனி) இச்சேனாபதி 

யாய கால்கேயன் கேட்டானெனவே செய்த நிசம்பையர் காவலர் 

என்பது (செய்தவர் வுமைச்சர் என்பது முன்னர் அறியப்பட்டு 

விட்டாலும் இந்கிரூபண இடத்தில் ௮தை மறக்.து விடுவாம்.) இல் 

வமைச்சராய இவ்வடியார்க்கு ஈல்லாரையே என்க. கேட்டவன் 

குணபூஷணனது சேனாபதியாய காங்கேயன், செய்தவர் ௮வன்றன். 

௮மைச்சசாய அடியார்க்கு நல்லார் எனவே, செய்த இடம் ௮வர் 

Ar AGES இலங்கைச் இல்கைகரம் என்க, சிங்கை ஈகரத் 

துள்ள ௮மைச்சசாய அடியார்க்கு ஈல்லார் உசைசெய்தார். கால் 

கேயன் உரையைச் செய்வித்தான், இவ்வாறு இவ்வுரை செய்த வச 

லாத்தையும் இவ்வுசை செய்தவசையும் அவ்வாறு செய்வித் தவை 

யும் குறித்தே இப்பாயிரம் பாடப்பட்டதெனின் இப்பாயிசம் பாடப்
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பட்ட இடம் இலங்கைச் இங்கைரகரம் என்க, எனவே, சேனுபஇி 

யாய காங்கேயனைப்பற்றிக் கூறியதால் அம்மூன்றும் பாட்டும் 

அமைச்சராய உசையாடிரியரைப் பத்தியும் ௮வர் உரைசெய்த 

முதையினைப் பத்றியும் கூறும் அவ்விரண்டாம் முதலாம் பாட்டுக் 

களும் இச்சிங்கை தகரிலே பாடப்பட்டவைகளாம் என்றறிர்து 

கொள்க, 

இலப்பதிகாச உரைச் இறப்புப்பாயிசப் பாக்கள் மூன்றையும் 

கோக்குவார்க்கு அப்பாக்கள் இக்குணபூஷணனத அவைக்களனையே 

நிலைக்களனாகக் கொண்டு இவ்வவைக் களனில் உள்ள ௮மைச்சராய 

அடியார்க்கு ஈல்லாரசையும் சேனாபதியாய காங்கேயர் கோளையும் 

அவர்களது குணம், செயல், வரலாற்றுக் குறிப்புக்களையும் சுட்டி. 

உரைப்பனவாய் அவற்றைத் தம்மகத்தே அடக்க வைத்துக்கொண் 

டிருக்ெ்றன என்பதுதான். தெற்றெனத் தேற்றமாகும், 

91. ஈதரருக் தரவு மனையாள்.” 

இப்பாயிரக்காரரால் பாடியிட்ட “காரும் தருவுமனையான் நிரம் 

பையர் காவலனே”? என்னும் இவ்வடி. பெரியதொரு பொருள்தரும் 

மந்திர சூத்திசமாய் நின்று இவ்வாசாய்ச்சிக்குப் பெரும் உதலி புரி 

இன்று, இதனுள் ஈண்டிவர் பெற்ற *' காருக் தருவு மனையான்"" 

என்னும் ௮டைச் சிறப்பைப் பற்றிக் காண்பாம். இவ்வுரையைச் 

செய்ய முன் இவ்வமைச்சர் பண்டித சிசோமணியென அழைக்கப் 
பட்டார், ஆயின் ௮வர் உரைசெய்தபின் ௮வரைப் பாடவர்த 

பாயிரக்காரர் இவ்வாறு இவருக் கடைகொடுத்துக் கூறுதலின் இப் 

பாயிசக்காரர் கல்வியால் அவருக்கிருந்த சிறப்பினும் இவ்வமைச்ச 

சாம் தன்மை உடைமையான் அவருக்கிருந்த இறப்பே பெரி 
தென்று ௧௬தக் கூறியிட்டார் என்றவாறு, அன்றியும் இது ௮வ் 
வுசைசெய்த அடியார்க்கு ஈல்லார் யாசெனின் 4 காருக் தருவு மனை 
யான் நிரம்பையர் காவலனே '” என ௮வது இன்னொரு பெயசாய் 
விளக்கம் பெத்ற நிரம்பையர் காவலன் என்பதோடு சார்த்திச் 
சொல்ல எழுந்தது மென்க, அதாவது கல்வித் தொடர்பால் சுட்டி 
அத்தொடர்பால் அடியார்க்கு ஈல்லாசை விளக்குவதினும் அவர் 
அமைச்சராயிருந்து பிற நாட்டில் விளக்கம் பெற்ற நிரம்பையர்
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(சாவலர்) என்பதனோடு சார்த்தி உரைக்கன் ௮வர் விளக்கம் இன் 

pia விளங்குமென்.று அப்பாயிசக்காரர் கருதினார் என்றவாறு. 

எனவே, அடியார்க்கு ஈல்லார் சென்றவாழ்ந்த அவ்விடத்தில் கல்வி 

யால் பெற்ற இறப்பினும் ௮மைச்சராய் இருந்த சிறப்பே பெரிதாய் 

இருந்ததென்க. அன்றியும் “*பருர்.அம் நிழலுமென்ன'? என்னும் 

௮ம் முதலாம் பாட்டிலேனும் "ஒருக் தமிழொரு மூன்று!” மென 

முவ்லிரண்டாம் பாட்டிலேனும் இவ்வுரை செய்தவர் எத்தகையார்? 

என்ன பெருமையை யுடையவர்? என்னு அவசைப் பற்றி Asp 
கோ, அ வரைப்பற்றிச் சறப்பித்தற்கோ கூறிய பகுதி !*காரும் 

தருவு மனையான் நிசம்பையர் காவலனே ”” என்னும் இவ்வளவும் 

தான் ஏனைய மேலே கூறியவான நூலின் பெயர், நூற்குளை செய் 

தவர் பெயர், ரூ லுக்குசை செய்த முறைமை என்பன.: அன்றியும் 

பாயிரம் பாடும் பொழுதும் இவர் நிலையை அதிதற்குள்ளகான 

முக்யெ வரலா த்துக் குறிப்பும் இப்பாயிரப் பாச்களின் இவ்வொரு 

டியே தான் என்க. 

இனிக் காவலன் என்பது ௮ சன் என்னும் பொருட்டா 

,தலின் உரையாசிரியர் அடியார்க்கு கல்லார், காவலனாக - ௮தா 

வது ௮சசனாக இருந்தார் என்னல் வேண்டுமெனின் ௮த் 

தன்று, அமைச்சரா யிருந்தாரன்றி அசசனாய் இருக்கவில்லை, 

மின்னை அமைச்சனை ௮ரசனென்று கூறுதல் எவ்வாறு பொரும் 

மெனின், இவ்வாறு கூறியது அடியார்க்கு ஈல்லாசைச் சிறப்பித்துக் 

கூறிய இெப்புப்பாயிரமாதலினாலம், சிறப்புப் பாயிரம் ௮வது. 

குணம் செயல் என்பனவற்றை ஓவ்வோர் இயைபும் தொடர்பும் பற் 

(நிக் கூறவல்லதாதலினாலும் அன்றியும் அவ்வாறே சிழ்றரசனைப் 

பேரரசன் என்றும், இறுநில மன்னனைப் பெருகில மன்னனென்றும், 

சிறபுலவளைப் பெரும்புலவன் என்றும் பேச்சுவழக்லென்றிச் செய் 

யுள் வழக்லெம் சில ல சக்தர்ப்பங்களில் ஏதேனும் ஒரு காச 

ணத்தை முன்னிட்டு உபசாரமாகவும் முகமனுக்காகவும் லெசைச் 

சிலர் பாடி இருத்தலைக் காண்டுன்றோம் ,ஐ.தலினாலும் என்க, ௮ன் 

தியும் அவ்வாறே இருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளைக் காழியர் 

காவலனென அவர் காவலனாக இல்லாமலே இருப்பவும் காவலனெ 

சச் சுட்டிக் கூறப்பட்டிருத்தல் முன்னர் காண்க, எனவே, கேர் 

பொருளாய்க் காவலன் என்பதத்சேற்க ௮வர் ௮சசனாய் இருக்கவில்



40 .. இடியார்க்கு கல்லார் வரலாற்று ஆராய்ச்சி 

லையெனவும் ௮ ரசனை ஒப்ப: அமைச்சராகவே இருக்தாசெனவும் இவ் 

வுண்மையைச் சுட்டியே இறப்புப்பாயிரக்காசர் காவலனெனப் பாடி. 

யிட்டார் எனவும் ஐயமதத் தெளிர்திடுக, (முன்பின் கூறிய இவ் 

வுண்மைகளையும் காண்க.) 

எனவே, இவ்வுரையாசரியர் (1) குணபூஷணன் காலத்தவராய் 

(2) இன்னொரு சாட்டித்சென்ற வாழ்க்தவராய் (8) அந்த இடத்தில் 

ஒரு அரசியலில் தொடர்பு பட்டவசாய் (4) அதனுள்ளும் ௮மைச் 

சுத்தியோசகம் உடையவராய் இருந்தவர் என்பது ஈன்கு yeas 

படுன்றது. இனிக் குணபூஷணன் காலத்தில் இவ்வாறு இருக்த 

வர் எனவே, ௮௮ ௮க்குணபூஷணனுக்கு ௮மைச்சசா யிருக்த ௮டி 

யார்க்கு ஈல்லார்தான் என்பதும் அறியப்படும், என்னையெனில் 

இவ்வமைச்சர் காலமும் 'இவ் வரசர் காலமும் ஒன்றாதலானும் இவ் 

வமைச்சரும் கொங்குசாட்டில் இருர்து வந்தவசாதலினாலும் we 

கனம் வந்தவர்க்கு இலல்கைச் சங்கை ஈகர் பிற காடாயிருத் தலி 

னாலுமென்க. 

22. உரையின் வரலாறு 

“கூற்றைத் தலிர்த்தருள் பொப்பண்ண காங்கேயர் கோன 
ளித்த சோற்றுச் செருக்கல்லவோ தமிழ்மூன்றுரை சொல்கித் 

BGs” என்பது பாயிரம். இதனாற் கால்கேயர்கோன் உரை செய் 
யச் சொல்லுவித்தான் என்பதும், அடியார்க்கு ஈல்லார் சொன்னார் 

என்பதும் பெறப்படுன்றன. எனவே, ஈண்டிதனால் காக்கேயன் 

உரைனயச் சொல்லுவித்த ஏவுதற் கருத்தா என்பதும், அடியார்க்கு 

கல்லார் ௮வ்வாறு சொன்ன இயத்றுதற் கருத்தா என்பதும் போத 
ரும், ஆயின், அடியார்க்கு ஈல்லார் தமத உரைப்பாயிரத்தில் 

எழுத்தின் நிறனறிந்தோ இன்சொத் பொருளின், அழுத்தம் தனி 
லொன் ஐறிக்தோ-முழூத்தும் பழுதற்ற முத்தமிழின் பாடற் குச 

யின் நெழுதத் அணிவதே யான்” என்று கூறுவதால் இவ்வுரையை 
எழுஇதியிட்டார் என்றன்றோ பெழப்படுின் றது, எனவே, புறச் 
சான்றான பாயிசச்காசரின் கூற்றின்படி. அடியார்க்கு ஈல்லார் உரை 
சொன்னார் என்றும், காங்கேயன் சொல்லுலித்தானென்றும் அவர் 
(தம் கூற்றான அகச்சான்றால் 4 உரையின் கெழுதத் துணிவே
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யான்!" என்பதால் அவ்வாறு சொன்னவரல்ல, எழு தினவர் என்று 

மன்றோ பெறப்படன் றத. இஃதென்னை சொன்னார் என்றாலும் 

எழுதினர் என்றாலும் பொருள் ஒன்றாமாறு இல்லையோவெனின் 

வாய்க்கருவியாக நிகழும் சொல்லுதன்விளையும் கைக்கருலியாகச் 

செய்யும் எழு. அ,தன் வினையுமொன்றாமாறு எக்கனம்? சொல்றுத 

வானே தோன்றும் பொருள் ௮ல்கனம் சொல்லும்போதீருக்கு 

மவர்க்கே-௮.ச் சொல்லொலி கேட்கும் அவர்க்கே மட்டும் புலப்பா 

டாய் வருவது. எழுதியிடுவதினாலே உண்டாம் பொருள் ஓப்ப உட 

விருக்தாசன்.றிப் பின் உள்ளார். எல்லார்க்கும். எப்பொழுதும் 

சடைக்கப்பெறுவ.த. எனவே, இவ் வுரை ௮ப்பாயிரக்காரர் கூறிய 

வாறு சொல்லப் பட்டதென்போமா? ௮ச் ஈல்லார் கூறியவாறு 

எழுதப்பட்டதென்போமா ? இவ் விசாரனைக்கு இன்னும் அப்பாலே 

போவோம். 

*:இச் சொல்லப்பட்ட ஜர்.தனையின் முதல் 8G உரிப் 

பொருளும் பிறவுமாயெ அகத்தினைப் பொருட்பயன் உடம்பொடு 

புணர்த்த உணர்த் இப் புறத்தினைப் பொருட்பயனும் பிறவுமிவ்வா௮ு 

உடம்பொடு புணர்த்த. யுணர்த்.துங்காற் புளக் துசைக்கப்பட்டுக் 

கேட்போர்க்கு இன்பம் பயவா.து உணர்வு, சலிக்குமாகலின் வக்தன 

வந்துழிக் காட்டுதலைக் கருஇத்று இவ்வுசையென்க. "” இதிற் கேட் 
போர்க்கு என்பதால் இவ் 'வுரையைச் சொல்லியே விரித்தார் என்: 

பதாம். ** அடியார்க்கு ஈல்லார் உரை முதலில் இருந்து வழக்குரை, 

காதை வரையுமே உள்ள. மேற்கூறிய ௮ரும்பதவுசையை ௮.௮. 

பெரும்பாலும் தமுலியும் பான்மை மறுத்தும் சில இடத்துப் 

பத உரையாயும் ல இடத்துப் பொழிப் புரையாயும் எழுதப்பட் 

டுச் சொன்னயம் பொருணயல்களை இனி புலப்படுத்தி உரிய 

இடங்களில் இயத்தமிழ்ப் பகுதியாகிய ஐ்.இலக்கணக்களையும் 

இசைத் தமிழ், சாடகத் தமிழின் பகுதிகளையும், பலழான் மேத் 

கோள் முகமாக ஈன்கு விளக்கும் விசேடவுசையோகூடி மிக விரி 

வாக அமைந்துள்ளது. இவ் வுரையில் இக்காலத்து விசேடித்து 

வழங்காத இசைத் தமிழ், நாடகத் தமிழ் இலக்கணங்களும் அவற்: 

வுக் குரிய சூத்திரங்களும் பரிபாஷைகளும் இன்னும் வேறும் பல 

வும் கிறைந்திருக்கன்றன ' (சில, முக, பக். 31) என்னும் இப் பகு. 

தியாலும் Qa oor சொல்லப்பட்டே வந்திருக்ன்றது என்று 
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தோன்றுனெறது, என்னையெனில் எல்லாக் காதையும் ஒரேமாதிரி 
உசைசெட்யப்பெறாமல் சல பதவுசையாயும், சில பொழிப் புசையா 
யும், ல விசேட உரையாயும் விகற்பம் பெற்று இருத்தற்குக் கார 
ணம் காலத்.துக்குக் காலம் ஒவ்வொன்றாகச் சொல்லப்பட்டவைக 

ளாகும். ,தகையாற்றான் வழச்குரை காதை வரையும் உள்ளது, 
முறையாக எழுதப்பட்ட ஒரு உரையானால் ஒசேமாஇரியாய் ௮வ் 
வுரை இருத்தலோடு முழுதக்கும் இருக்கவே செய்யும். 

அன்றியும் டாக்டர் ௨, வே. சாமிநாதையர் அவர்கள் இவ் 
வுரைச் இெப்புப்பாயிரப் பாக்களைப்பற்றிக் கு.றிப்ிட்டபோது 
இவை ** ஒவ்வோர் உறுப்பின் உரை யிறுதியிலும் இருந்தன" 
என்றதும் இதை வலிஉறுத்தும், இவை இவ்வாற்றால் ஒவ் 
வொரு கதையாக - ஐவ்வோர் உறுப்பாக உசை சொல்லப்பட்டு, 

அதனை முடித்து அதற்குப் பாயிரம் பாடிப் பின் அடுத்த 
கதையை உரைசொல்லத் தொடங்க அதனை முடித்து அதற்கும் 
பாயிரம் பாடி இவ்வாறே ஒவ்வொன்றாகச் சொல்லப் பட்டன 
வன்றிக் கால இடைமீடும் பெத்றுச் சொல்லப்பட்டன என்பதில் 
யாதும் ஐயமில்லை. இவருடைய உசைஈடை இற்ில இடத்து 
எதுகை மோனை முதலியவற்றோடு கூடி. இனிய சுவை பயந்து 
செய்யுள் ஈடையாக அ௮மைந்துள்ள.௮."* “ஓவ்வொரு பகுதியையும் 
சனித்தனியே படிப்போர்க்கு அவ்வப் பகுத ஆங்கால்குள்ள உரை 
யாலே புலப்பட வேண்டும் என்பது இவருடைய கரு,த்தா.தலால் 
முன் எழுதியவற்றையே பின்னும் எழுதுவர். இவர் கருத்து 
இன்னதாதலை இப்புத்தகத் தின் ௨௩௮௩-ம் பக்கம். மூ,தலிய வற்றில் 
"காண்க!" என டாக்டர் ஐயரவர்களும் குறிப்பிட்டனர். (கலப்-வர 
லாறு,பக்,20)ஒவ்வொரு பகு இயையும் தனித்தனியே படி.ப்போர்க்கு 
அவ்வப்பகுதி இங்காங்குள்ள உசையாலே புலப்பட வேண்டு 
மென்பது இவருடைய கருத்தென்பதுண்மை, என்னை யெனில் இக் 
காலத்திலே உள்ள கோட்டங்களில் புசாணக்கள் படிக்கப்பட்டு வரு 
தல்போல இதவுமொரு கண்ண௫ கோட்டத்திலே வைத்து உரை 
சொல்லப்பட்டதால் என்க, ஒரு கதையைக் கேட்டவர் அடுத்த 
இன்னொரு கதையைக் கேட்க இயையாமல் (வராமல்) போகவும் 
கூடும், அதாவது முன்னர் வந்து உசை கேட்டார் பின்னர் வராம 
தும் மின் வந்தவர் முன்னர் வசாமல் இருக்கவும் கூடுமென்று கருதி அல்வப் பகுதிக்கு அவ்வப்பகுதிபிலேயே உசை சொன்னார்
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என்ச.  **தலைப்பாட்டாவ.து உகம்; இடைப்பாட்டாவ.து ஓஎகம். 

இவர் கூட்டக் கூத்தியர். இவை யெல்லாம் முன்னம் அ௮சக்கேற்றுச் 

காதை முதலியவத்றுள் விரித்துக் கூறின வாதலின் ஈண்டு விரித் 

க்கூறல், கூறியது கூறல் என்னும் குற்றமாமெனின் ஓக்கும். 

ண்டுக்கூறிய அடிகளே எண்டுக் கூறுதலானும் இக்காதை ஒன்ற 

ளையுமே கற்றுணர்வார்க்குப் புலப்பட வேண்டுதலானும் ஈண்டும் 

விரித்துளைக்கப் பட்டன.” (சில-ஊர் காண் காதை-பக்கம் ௩௮௩) 

என ௮வசே கூறியதையும் கண்டு கொள்க. இக்காதை ஒன்ற 

னையே கத்னுணர்வார்க்குப் புலப்படவேண்டு தலானும் என்னும் 

கூற்றை யோர்க, கற்றுணர்தல் என்பது ஈண்டுச் செவிவாயிலாகக் 

கேட்டுணர்தலை. அன்றியும், *இனி, இசை நாடகத் தமிழ் மாலு 
பகுதியும் இவை போலப் பெருவழக்கன்றாதலா.னும், நிலத்தோடும், 

காலத்தோடும், கண்டத்தோடும், கருவியோடும், நிலையோடும், 

இயக்கத்தோடும், இருவகை பலவகை விலக்குறுப்புக் கை கால் 

வட்டணை பொருள் யோனி விருத்தி சந்தி சுவை சாதி குறிப்பு 

சத்துவம் ௮விஈயம் சொல் சொல்வகை வண்ணம் வரி சேதம் 

என்பனவற்றோடும் கதையோடும் பல கூத்.துக் கூறுங்கால் உய்த் 

துணர் வில்லோரக்குச் செவிச் சுவை பயக்கு மாதலானும் ஈண்டு 

விரியாது விரித்தலைக் கருஇத்று இவ்வுளை யெனக் கொள்க'* 

(லப். பக், 19) என்பவத்றால் இவ்வுண்மை மிக நூண்ணியதாய் 

அ.தியப்படும். ஈண்டுய்த் அணர்வில்லோர்க்குச் செகிச் சுவை 

பயக்கு மென்பது என்னை ? எத்துணை அன்றி எத்தகைய இசை 

காடகப் பகுதியேனும் ஏட்டு வடிவத்தில் எழுதிக்காட்டின் வை 

செயிக்குச் சுவை பயந்து காட்டுமா? இல்லையே, பின் என்னை? 

செவிவாயிலாகக் (கருவியாகக்) கேட்பார்க்கு அவர் உய்த்துணர்” 

வில்லாசாயின் மேற்கூறிய பல கூத்துக் கூறுங்கால் ௮வை செகிச் 

சுவை மட்டுமே பயந்து நிற்கும் என்று கூறினார் என்ற வாறு. 

எனவே, இவர்தம் உரையைச் செகி வாயிலாக மக்கட்குணர்த்தினார் 
என்பது நிச்சயமாயிற்று, அதாவது எல்லோரும் கேட்க உரை 

சொன்னார் என்றவாது. ஆகையாற்றுன் ஒருவகையில் அம்முறை 
பற்றிச் சொல்ல வேண்டி. இருத்தலான். லீரியாது விரித்தலைக் 

கருஇத்று இவ்வுரை!” என்று கூறினார் என்ற வாறு, எனவே, 

இவர் பின்னும் முன்னும் கற்போர் கேட்போர் என்று: கூறுவதெல் 

லாம்" இச்செலி வாயிலாகக் கற்போரையும் கேட்போரையுமா
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மென்க, அன்றியும் இவர் தம் உசையகத்தே யாண்டேலும் இவ் 

வுசையைத் தாம் இயத்தி யிட்ட, செய்திட்ட. என்ற வெளிப் 

படையாயேனும் தெளிவாய் அக்குறிப்புத் தோன்ற வேனும் 

கூறுமையானும் இவ்வுண்மை ஈன்கு உணசப்படும். இனி sy 

யார்க்கு ஈல்லார் உரையைச் சொல்லினார், அவர் முன்னிலை ௮க.த்தி 

ருந்தோர் அவ்வுசையைக் கேட்டனர், யின் அவ்வுரையும் அவ்வள 
வான் சத்தமாத்இரையான் நின்று ௮ப்பொழுசே மறைர்திருத்தல். 

வேண்டுமே. ௮வ்வாதின்றி ஈண்டும் எழுத்.அருப்பெற்று வழங்கச் 

காண்டென்றமையின் அவ்வுரை அவரால் எழுதப்பட்டன்றோ இருக் 
இன்றதெனின், ௮ஃதுண்மையே, ஒயின் ௮.து முதலிற் சொல்லப் 
பட்டத. **அடியார்க்கு ஈல்லார் உசை Yat Gig வழக்குசைக் 

காதை வசையுமே உள்ள௮.!! ஆதலால் அவ்வளவுக்குமே முதலில் 
அவர் சொல்லி வர்இிருத்தல் வேண்டும். (அன்றி முழுஅக்குமெனி 
னும் இமுக்கில்லை; அவை எவ்வாற்றுலோ இடையாமலும் இருக்க 
லாம்.) கண்ண வணக்கத்துக்காகச் சொல்லப்பட்டாலும் ga 
வுசைச் சறப்பினாலும், அவர் தம் கல்விச் சறெப்பினாலும், sad 
விருத்திக்காகவே வந்தவசாதலினாலும் அக் கல்வி விருத்இக்காக 
வசை உசை எழுதும்படி (அவசினும் மதிக்கத்தக்க) ௮ம் மன் 
னோ, அவன்றன் .நணைவழிக் காக்கேயன் என்னும் சேனாபதியோ 
கேட்டுக்கொண்டான். ,ஐகையாத்றுன் அவரும் மறுக்கலாத்றாசாய், 

“எழுத்தின் திறனறிந்தோ வின்சோற் பொருளி 
னழுத்தக் தனிலோன் றறிந்தோ--முழுத்தம் 

பழுதற்ற மூத்தமிழின் பாடற் குரையின் . 
றெழுதத் துணிவதே யான்'? (இல-பக். 11) என Haan pep 

தச் சொன்ன ௮ச்செயலுக்கு விடையிறுப்பார்போன்று இன்று 

எழுதத் அணிர்ததையும் புலப்படுத்திக் குறிப்பெச்சமாக முன் 
சர்ச் சொல்லத் அணிர்ததையும் புலப்படுத்தி, அவை அடக்கமாய் 

முழுதும் பழுதற்ற முத்தமிழின் பாடத்கு *எழுத்தின் நிறன.ிர் 
தோ இன்சொஜ் பொருளி னழுத்தம் தனிலொன் ததிர்தோ "யான் 
இன்று உசை எழுதத்துணிவது (அணிவதே என்பதில் ஏகாசம் 
எதிர்மறைப் பொருட்டு அவ்வாறே ஓகாரங்களும் எதிர்மனறயில் 
வந்தன) என்று வெளிப்படுப்பா சாயினார். அடியார்க்கு. கல்லார் 

தாம் உரை சொல்லுவதத்குத் தகுதிப்பா டுடையவசேனும் இவ் 
வாறு எழுதத் அணிவதற்கு தம் தகுஇப்பாடு சம் பால் இல்லை



உையின் வரலாறு! 4B 

என்பத தோன்றவே இப்பாட்டை இவ்வாறு பாடி. இட்டார் என் 

பத ௮ப்பாட்டின் பல இடங்களிலும் தொனிக்ன்றன. அன்றியு 

மவன் சொல்றும்படி கேட்டுக் சொண்டதை கோக்கயே இப் பாட்டை 

இவ்வா பாடி இட்டார் எனின் அவர் அப்பாட்டில் சொல்லத் தணி 

வதே, என்றேனும் சொல்லின் றிறனறிர்தோ என்றேனும் கூறி 

இருப்பரன்றோ. அவ்வாறு இல்லாமல் எழுதத் அணிவதை நோக்கத் 

தான் எழுதத். துணிவதோ | எழுத்தின் Spa Misr omy «A 

£ர்.என்க. அன்றியும் காங்கேயன் '* தமிழ் மூன்றுசை சொல்துலித் 

Bes” என்று அச்தெப்புப் பாயிரக்காரர் செப்பினதால், இவர் 

சொன்னதை யன்றோ ஏப்பாட்டுக் குறிப்பிட்ட, இவரும் எழு 

தத்தணிவதே என்னும் குதிப்பெச்சத்தால் முன்னர் அவ்வாறு 

சொல்லத் துணிக்ததையும் தான் இப்பாட்டில் குறிப்பிட்டார் என் 

திக, அத்றன்று,இப்பாட்டை இவர் அவ்வாறு காங்கேயன் சொல். 

றும்படி. சொன்னதைக் கருதித்தான் இவ்வாறு உரைத்திட்டார் 

எனின் காக்கேயனும் எழுத்தின் இறத்தினால் எழுதித் தரும்படி. 

கேட்கவில்லையே, அவனைப்பாடிய பாயிரக்காசர் ௮வன்உரைஇயற்ன: 

லித்ததே, உசை செய்வித்ததே; உரை எழுதுவித்ததே என்றுத் 

போலும் பாடாமல், உரை சொல்லுவித்ததே என்தன்றோ பாடி இருக் 

ன்றனர். எனவே, முன்னொரு கோக்கச்துக்காக உரை சொல்லப் 

பட்ட ௮ச்லெப்பதிகார உரை அவ்வடியார்க்கு ஈல்லாரால் பின்னொரு 

கோக்கத்தாலும் பின் ஒருவர் தாண்டுதலாலும் உை எழுதப்பட்ட 

தென்றறிக, முன்னர் உரை சொல்லியவசே பின்னர் உரை எழுத 

எடுத்துக்கொண்டதால் முன்னர்ச் சொல்லுவதற்கு எடுத்துக் 

கொண்ட எழுதியிட்ட குதிப்புக்களையே எழுத்து முறைமைச் 

கேத்கமாத்றம் செய்து ௮வ்வுரையை எழுதி முடித்திட்டார் என்க, 

இவர் தம் சிலப்பதிகார உசையை ௮ட்பமாக ஆசாயின் சல பகுத 

சொல்லீய முறைமைக் கேற்பவும் சலபகுதி எழுதிய முறை 

மைக் கேற்பவும் இருப்பத ௮.தியலாம். இனி, **தேவ விருடி 

யாய குறுமுனிபாற் கேட்ட மாணாக்கர் பன்னிருவருள்.....,இசை 

ய.திதற்குச் செய்த இசை அணுக்கமும்.....-மதிவாணனாச் நாடகத் 

தமிழ் தூ.லுமென இவ்வைர்அம் நாடகக் காப்பியக் கருத்தறிக்த மால் 

கள் ௮ன்றேனும் ஒரு புடை யொப்புமை கொண்டு முடிச்தலைக் ௧௬ 

இத்து இவ்வுரையெனக் கொள்க, '? என உசை முடி,த்தலைக் குறிப் 

பிட்டுக் கூறிய பகுதிகள், yur ems எழுத எடுத்துக்கொண்ட 
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பின் உரையைப்பற்றிக் குறிப்பிட்டவைகளாம். இவ்வாத்றால் அவ் 
வுளை எழுத எடுத்துக் கொண்டம் புலப்படுகன் ற௮. 

அன்றியும் ௮.து *கட்டுரை காதையில் விளங்க வுசைக்கப்படும், 

(ல. பதிக, பக், 24) ** கானல் வரியில் விரியக் கூறுதும்” 

(பக்.௮௮- ௧௦௦) என்றும் ** முன்னர் ஆணி என்பதனுட் கூறினாம் * 

என்றும் (பக், ௨௩௩) * அழழ்படு காதைக்கண்ணே விரித்துக் கூறு 

அம்" என்றும் (பக், ௧௧௬) கட்டுரை காதையுள் விரியக் கூறுவாம். 

(பக், ௨௩௭) என்றும் கூறும் இப்பகுதஇகளும் உரை எழுத எடுத்துக் 

கொண்டபின் ௮வ்வவ் விடங்களில் கூறியிட்டவையாம். கூறுதும் 

என்பது சொல்வாம் என்னும் பொருட்டன்றோ? அவ்வாறாயின் 
அடியார்க்கு ஈல்லாரின் இவ்வுசை யகத்தே கூறுவாம், சொல்வாம் 

என்னும் சொற்கள் காணப்படின் ௮வ்வுசை நியதியாகவே எழுதப் 
படவில்லை என்று மறுப்பதல்ல, எழுதும் முறையிலும் ௮த்தகைய 
சொற்களை எடுத்தாண்டு எழுதலாம், சொல்லும் முறைமையிலும் 
அத்தகைய சொற்களை எடுத்தாளலாம், ௮வை மேல்வரும் 
நியாயல்களாலேயே நிச்சயம் செய்யப்படும் என்பது, அன்றியும் 

* இவர் (உரை எழுதப் புகுர்தவிடத் த) மற்றை யுரையாிரியர்கள் 
போலன்றி, தாம் எடுத்.துச் காட்டும் மேற்கோள்கள் இன்ன இன்ன 
மூல்களின்கண் உள்ளனவென்று பெரும்பாலும் புலப்படுத்தி இருக் 

Bagi. சொன்னயம், பொருணயங்களை Bolas புலப்படுத்தி 
உரியலிடத்து இயத்தமிழ்ப் பகுதியாயெ ஐர்திலக்கணங்களையும், 
இசைத்தமிழ், சாடகத்தமிழ்ப் பகுதிகளையும் பல ூன்மேத்கோள் 
முகமாக வீசேட உசைசெய்து ”” விரிவாக ௮மைத்திருக்கன்றார். 
அன்தியும் முச்சங்க வரலாறுகளையும் அச்சங்கப் புலவர்களையும் 

“எடுத்து விரித்துரைக்கன்றார். இவ்வாறு இவர் சொல்வதெல்லாம் 
என்னை? ஒரு காப்பியத்.துக் குரைசெய்வார் அண்டைக்கு வேண் 
டாத தமிழ்ப் புலவர் வரலாறுகளையும் தமிழ்ச் சங்கப் புலவர் 
வசலாறுகளையும் உரைக்கக் காரணம் என்னை? ன்றி ஏனையோ 
சால் உரை செய்யப்பட்ட ஏனைக்காப்பியல்களும் இத் தகைய வரலாறு 
களைக் கொண்டதாய் வெளிவக்இருக்கன் தனவச ? அடிகள், 5 ரசி 
யல் பிழைத்தார்க்கு ௮ல் கூத்றாவம், உசைசால்பத் தினிக்கு உயரச் 
தோர் ஏத்ததும், ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டும்!" என்பதும் 
பொருளாக ஒரு பாட்டைச் செய்யுள் காட்டினரன்றிப் பண்டைச் 
சங்க வரலாறுகளையும், புலவர்களையும் குறிப்புடைப் பொருளாகக்
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கொண்டு அவர் யா.தம் பாடவில்லையே 1 உண்மை என்னை? தமிழ் 

வரலாறு அறியார் முன்னிலையில் ஒரு காலத்தில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் 

தமிழ்க் கல்வி உணர்த்த வந்த தக்க பெரும் பேசாசிரியர் ௮வசே 

ஆதலின் ௮ப்பொழுதைக் கவ்விடத்துச்கு ஏற்புடையவாறு பொது 

வகையான் தமிழ் வரலாதீறையும் சிறப்புவகையான் சிலப்பதிகாரத் 

துக் குரையும் செய்திட்டார் என்க, ஈல்லாரின் இவ்வுசை மூலபா 

டத்.தக் குரைசொல்வஇல் மட்டும் ௮மைவதன்றிக் கல்வி விருத்.இ 

யையே கடம்பூண்ட.அம் கருத்தாகக் கொண்டதும் என்பது ௮வ் 

வுசையித் பயின்றுர்க்கு ஈன்கு புலனாகுமென்க, இவை நிற்க, ௮வ் 

வுசையின்கண் தனித்தனி சொல்லியிட்டதைப் புலப்படுத்த வல்ல 

காசணங்களும் பின் எல்லாச் கதைகட்கும் உரை எழுத எடுத்துக் 

கொண்டதைப் புலப்படுத்த வல்ல காரணங்களும் ௮வ்வுரைக் சண் 

னே அமைந்து டெக்ன் றன வென்றும் முன்னசே சொற்றும். இனி 

'சொல்லுவித்ததே' என்று பாடப்பட்ட பாயிரம் உரையை அவர் 

சொன்ன பின்னரே அன்றி அதன் பின்னசே௮வ்வுளைஎழுதி வெளி 

வரும் பொழுதே பாடப்பட்டு. என்னை யெனில் உசை சொல்றும் 

பொழு௪ அதற்குப் பாயிசமும் சொல்லிவிடுதல் யாண்டும் வழக் 

erp இல்லையே. அன்றியும் ௮ச் இறப்புப்பாயிர.த்தின் பயன் 

இச்.தாலுக்குரையை இன்னார் செய்தார் என்பத விளக்குவதொன் 
றன்றோ; கல்லார் சொல்லிய அவ்வுரையைக்கேட்டு அவர் முன்னி 

லையில் உள்ளார்க்கு ௮ங்வனம் விளக்கவேண்டி௰து மின்றே, பின்னை 

விளக்க வேண்டியது இவ்வுரை வரலாத்தை அ.றியப்பெறாராய் 

இருக்கும் காலத்தால் மின்னுள்ளார்க்கே. ௮வரும் ௮.றியவேண்டிய 

அவாவும் சந்தர்ப்பமும் ஏற்படுவது அவ்வுரையும் எழுத் ஐருப்பெத், 

த வெளிவருங் அக்காலத்தேயன்றோ. எனவே, அச்சறப்புப் பாயி 

சமும் ௮வ்வுசை எழுத்தருப் பெற்று வெளிவரும் ௮ப்பொழுதே 

பாடிச்சேர்க்கப்பட்ட தென்பது ஐயமறப் போதருன்ற த. இனி, 

எழுதத் துணிவதே' யான் என்று வர் கூறியகூற்று, அவர் 

எழுத எடுத்துக்கொண்ட பொழுது yarns இவ்வுரை எழுத 

ஆசம்பமாவதன் முன்னர் சொல்லப்பட்டதுஎன்றும், **சொல்லுவிச் 

தீதே” என்று இறப்புப் பாயிரக்காசர் கூறியகூற்று, அவ்வுரை 

எழுதப்பட்ட பின்னரும் என்பது மு.றியப்படு மென்க. 

எனவே “லிரித்துசைத்தான்!" என்பதாறும் *'சொல்லித்ததே'" 
என்பதாலும் அவ்வுரை சொல்லப்பட்ட முடிபும் ௮ர்ரல்லார்
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எழுதத் துணிவதே யான்" என்பதாலும் அவ்வுளை எழுத்து வடி. 

வில் ஈண்டுங்டைக்கபெறுவதனாலும் எழுதப்பட்ட தென்ற முடி. 

பூம் பெறப்படு்றது என்க, 

இனிச் சொன்னமைமுத்தியதா? எழுதியமை முக்தியதா?எனின் 

சொன்ன பின்னரன்றோ எழுத வேண்டிய அவசியம், எழுதிய பின் 

னர்ச் சொல்வதற்கு ௮.த் துணை அவசியம் இல்லையே. எனவே,சொல் 

லியமை முன் நிகழ்ச்,ச.௮$எழுதியமை அதன்பின் நிகழ்ந்த, அன்றி. 

யும் *இன்று எழுதத்தணிவதே யான்!" என்னும் அர்ஈல்லார் கூத்றி 

னால் அவ்வாறு: எழுதிய மட்டுமல்ல; எழுதுவதன் முன்னர்ச் 

சொல்லியிட்டார். என்பதொன்றும் எச்சக்குறிப்பாகப் புலப்படு 
இன்றது என்க. அவ்வாறாயின் எழுதுவித்தவன் யார் ? அவ்வாறு. 

எழு. தவ.தற்குண்டாம் காரணம் தான் என்னை? '*சொல்லுவித்ததே'! 

என்பதால் ௮க்காக்கேயன் எழு.துவிக்கவில்லை என்பதும்; எழுத் 

இன் றிறன.றிர்தோ ௮ல்லது இன் சொழ் பொருளின் அழுத்தந் 

,தனிலொன்றை அறிந்தோ எழுதத்துணிவதே யான் என்பதால் 

அச்கல்லாரும் தங்கருத்தாக எழுத எடுத்துக் கொள்ளவில்லை 

என்பதும் விளங்கப்படுன் ம தன்றோ? எனவே சொல்லுவித் 

(தற்கு மேலே ஒரு காசணபுருடன் உண்டானாற்போல எழுவித்தற் 
கும் ஒருவர் உண்டெண்பதும் ௮வன் தூண்டுதலோ வேண்டு 
,தலோ காசணமாகத்தான் இவர் எழுதியிட்டார் என்பதம் ௮.றிதல் 

வேண்டும். அடியார்க்கு ஈல்லாசோ சிங்கை ஈகரத்தமைச்சர், கால்கே 
யனோ சேனாபதி, எனவே எழுதுவித்துக் கொண்டவன் ௮ர்ஈகசத் 
,சாசனே போலும், கண்ண 0 தவியின் ஆர்வத்தனதும் 
கண்ணு வழிபாடு ,காரணமாகவும் அவ்வுரை காக்கேயனால் 

சொல்துவிக்கப்பட்ட தென்பம் கல்வி விருத்திக்காகக் குணபூஷ 
ணன் என்னுமரசன் எழுதுவித்துக் கொண்டான் என்பதும் இவ் 
வுண்மைகளையும் இயைபுகளையும் கொண்டாராய்ந்து. sig 

கொள்ளப்படும் உண்மைகளாம். 

இது வரையும் உரைச்சிெப்புப் பாயிரத்தையும், உரைப் பாயி 
சத்தையும் உரையையுமே ௮.ிர்து சொன்னோம். இனி உரை 
வெளியான காலசிலையில் இருக்துமே இவ்வுசை முதலில் சொல்லப்
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பட்ட தென்பதும் ௮.தியப்படும், ௮.து எவ்வாறெனில் உரை 

இயற்ற நேர்க்த சச்தர்ப்பம் என்பதன் 8ழ் ௮க்காலம் கண்ணட 

வணக்கமும் சிலப்பதிகாரப் படனமும் வகுக்கப்பட்ட காலம் 

ஈன்பது ஈழ காட்டுத் தமிழ்ப் புலவர் சரிதம், தென் மொழி 

வரலாறு, இரு, அ. மு. எழுதிய ஈல்லூர் வரலாறு என்பவற்றுள் 

சொல்லப்பட்ட தென்றும், ௮ச்சிலப்பதிகாரப் படனம் காலகதியில் 

தீரிர்து இப்பொழுது கண்ண கதை, கண்ணியார் வழக்குரை 

காதை என்னும், கதைகளைப் படிக்கும் வழக்கமாய் வந்து. விட்ட 

தென்றும், ௮௮ இன்றும் உள்ள தென்றும், அன்றியும் ௮வ்வுண் 

மையை யாமே அக்கோட்டங்களுக்குப் போய் அறிந்து கொண் 

டாம் என்றும், அன்றியும் அப்பாக்கள் இவை யென்றும் முன் 

சர்ச் காட்டியிட்டாமன்றோ, இனி, இன்னும் ஏட்பமான பகுதி 

களுக்குச் செல்வாம். உசை அன்றியும் அப்பாயிரப்பாக்கள் சொன் 

ஒசை யறிதழ்காக உரையைச் சொன்ன பொழுதில் கூறப்பட்ட 

தெனின் ஓர் இடத்தில் ஓர் உரை சொல்லப்படின் ௮ம்கனம் சொல் 

லும் பொழுதே அவர் முன்னிலையில் உள்ள கேட்போர் அனைவரும். 

அவ்வுசையை இன்னார்சொல்லோறார் என்றும் அவர் சொல்வதத்குக் 

காரணம் இன்ன தென்றும். அன்றியுமவர் இத்தனகயார் என்னும் 

சேரே அ.றிவசன்றோ? எனவே, அச்சிறப்புப் பாயிரம் அவ்வுளை 

யைச் சொன்னார் முன்னிலையில் அ௮ப்பொழு.தள்ளார் ௮.திதற்காக 

அப்பொழுது 'இன்னொருவசால் கூறப்பட்ட தல்ல. 

வ்வுசையின் வரலாற்றைப் பின்னுள்ளார் ௮.றிதற்காகவே 

அக்காலத்துப் பீன்னுள்ளார் ஒருவரால் அவ்வுசை எழுச்.துருவத் 

தில் வரும்போ* அப்பாயிசம். எழுதச் சேர்க்கப்பட்டதென்க. 

எனவே, பண்டைக் காலத்தில் இங்கை ஈகசைச் சார்ந்த 

கோவில்களில் Antu Bers Oeraotu Ob uy ésuOe ats 

வழக்கம்தான் *'உலக்கைதேய்ர்கு உளிப்பிடியாய வாறு!” போல இப் 

பொழுதும் அக்ககர் இருந்த இடமான ஈல்லூருக்கண்மையில் உள்ள: 

௮ல் கணாக்கடவை, களையோடை என்னுமிடங்களில் உள்ள கண் 

ண கோயில்களில் கண்ண௫ "கதை முதலியன படிக்கப்பட்டுவரும் 

வழக்கம் என்க, இனி, இரண்டாம். ஊழியாகயே கபாட புசத்தின் 

இடைச் சங்கத்துத் தொல்காப்பியம் புலப்படுத்திய மா௫£ர்த்இி 

யாயே நிலந்தருஇருவித் பாண்டியன் ௮வைக்களத்து, அகத்தியனா. 

ர
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ரம், சொல்காட்பியஞளரும், இருர்தை யூர்ச்கருக்கோழி மோடி 
யாரும், வெள்ளூர்க்சாப்பியனாரும்,சிறு பாண்டசல்கனாரும், மதுரை 

சீரியன் மாறனாரும், தவரைக் கோமானும், சேந்தையாரு மென் 

ஜித் தொடச்கத்தார் ஐம்பத்தொன்பதின் மருள்ளிட்ட மூவாயி 
சத்து எழுநூற்றவர் தம்மாற் பாடப்பட்ட கலியும், குறுகும், 
வெண்டாளியு முதலிய செய்யுள் இலச்யெம் சாய்ந்து செய்த உத 

யணன் கதையுள்ளும்!! என உதயணன் கதையைப் புலப்படுத்திக் 
காட்டுவதற்கு எவ்வளவு வருவிச்,.துச் சொல்லிப் புலப்படுத்இக் 
காட்டுனெறார் பாருங்கள்! அன்றியும் **, கவிகள் காம வெரி 
யெழ்விகற்பித்திட்டார் எனச் இர்தாமணியுள்ளும்'" எனச் இந்தா 
மணீயோடுசார்த்தியும் **'காடகக்காப்பிய் சன்லூனுனிப்போர் என 
மணீமேசலையுள்ளும்'” என மணிமேகலையைப் புலப்படுத்திக் காட்டி. 
யும் உரைக்கு மாத்றைக் காண்க, இனி, **இசைத் தமிழ் நாலாயெ 
பெருகாசை பெருங்குருகும் பிறவும் தேவ விருடியாயெ காசதன் 
செய்த பஞ்சபாரதிய மு.தலாகவுள்ள தொன்னூல்கள் இறந்தன. 
நாடகத் தமிழ் நாலாயெ பரதம் அகத்தியம் முதலாகவுள்ள தொன் 
green இறந்தன. பின்னும் முறுவல், சயந்தம், குணழால், 
செயிற்றியம் என்பன வற்.றள்ளும் ஒரு சார் சூத்இரங்கள் ஈடக்கன்ற 
அத்துணை யல்லது முதல் ஈடு இறுதி காணாமையின் ௮வையும் 
இதறந்தனபேபோலும்! இறக்கவே வரும் பெருங்கல முதலிய 
பிறவுமாம். இவற்றுள் பெருங்கலமாவத, பேரியாழ்... 
என்னும் இக் கூற்றுக்களும்........... என. மூலுள்ளும்... 
எனக் கதையுள்ளும் கூறினாசாகலின், பேரியாழ் முதலியன இற் 
,சனவெனக் கொள்க'? என்பதாலும், “Gals Cea விருடியாயெ 

*குறுமுனிபாற் கேட்ட மாணாக்கர் பன்னிருவருள். மதி. 
வாணர் நாடகத்தமிழ் நூலுமென”" எனவரும் இவை யெல்லாம் 
அடியார்க்கு கல்லார் தமத உரைப்பாயிசத்இில் கூறியிட்டவைக 
என்றோ? இவை அடிகளாழ் சொல்லப்பட்ட ௮ம் மூல பாடத்தின். 
(பாட்டுக்களின்) எப்பகு இிகளுக் குசையாகவருன்றன. இவை அவ். 
வாறு உரையாக வரவில்லை. அக்ூலுக்குப் புறம்பே அடியார்க்கு 
நல்லாரால் ஆண்டைக்கு வேண்டப்பட்டவைகளாகத் தர்.துசைக்கப் 
பட்டனவென்க, ஒரு நூலோ ஒரு உரையோ வெளிவரும் 
பொழுது பின்னுள்ளார்ச்குப் பயன் படுவதானாலும் அப்பொழு , 
தைக்குள்ள இடத்தையும் சச்தர்ப்பத்தையும் பொறுத்துத்தான் 
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வெளியா? அவ்வாறு பயன்படும் என்க. இவைகளை கோக்குமிடத்து 

அடியார்க்கு ஈல்லார் மக்கள் தமிழ்க் கல்வித் துறைகளை அதிய 

வேண்டிய ஒரு இடத்தில் இருந்து .றிவிக்கவேண்டிய ஒருவராய்த் 

தான் உரை சொன்னார் என்பதும், அவ்வாறு அறிவிக்கவே னவர் 

லவ்விடத்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர் என்பதும் ௮வர் சிறப்புவகை 

பான் லெப்பதிகாரத்துக்குசையும் பொது வகையான் தமிழ்ப் புல 

வோர் தமிழ் நூல்கள் என்பனவற்றை யுள்ளிட்ட தமிழ் வரலாற்றை 

யுமேஇலங்கைச் இல்ைக ஈகசத்தார்க்கும் அவரைச் சேர்ந்த 

செர்தமிழ் காட்டார்க்கும் செந்தமிழ் ௮.திவு௮த்தும் முகமாகவே 

அக் கோக்கலும் போக்லுமே Ours சொல்லிபிட்டார் என். 

பதும் ௮வ்வுரைதான் ஏட்டுப் படிகளாய் யாண்டும் பரந்தனவென் 

பதும் இவையெல்லாம் இவர் தம் உரைப்பகு இகளில் வரும் உரைச் 

சான்று என்னும் அகச்சான்௮ுள்ளேயும் வைத்து அ.தியப்படும் 

என்பதும், ராம் ஈன்கு. 4 D5 BOSS வேண்டும், வர், பதவுரை, 

கருத்துசை; விரிவுரை, விசேடவுரை, பொழிப்புரை என வெவ் 

வேறு வகையாய் ஏற்றவாறு கூறி (இவ்வாறு கூறியது இவ்வுரை 

இடையீடுபட்டு வந்ததைக் காட்டும்), சொன்னயம், பொருணயக் 

களை இனி புலப்படுத்தி, இலக்கண சூத்திரங்களும், ஏ.துக்களும் 

எடுத்துக்காட்டி, அலங்காரம், மெய்ப்பாடு வேறு குறிப்புக்களும் 

ஆங்காங்கு எடுத்துக்காட்டித் 
தாம் காட்டும் மேற் கோள்களை மூலா 

இரிய? பெயசோடேனும் மாலின் பெயசோடேனும் சார்த்தி உரைக் 

கும்திறத்தில் இருர்௪, இவர் ஏனைத்தமிழ் எல்லா உரையாசிரியன் 

மாரிலும் பார்க்கச் சிறப்பாக இன்னொரு கோக்கத்தோதோன் இவ் 

வுரையைச் சொன்னார்,௮ன்.றி எழுதினார் என்பது விளலங்கவில்லையா?, 

93. உரரைதோள்றிய இடம் இலங்லகச் சிங்கை நகரம்.” 

ம் இங்கை ஈகர் வரலாற்றிலும் 

கூறப்பட்ட ஓசே உண்மைகளாலும் உரைச் இறப்புப்பாயிரம் சிங்கை 

சரித் பாடப்பட்ட, உரைச் இறப்புப்பாயிரம் இங்கை நகரத்தார் 

என்னும் முடிபுகளாறும் அடியார்
க்கு 

ஒங்கைச் சங்கை ஈகம் என்பது. 

ளின் துணைச் 

உரைச் இறெப்புப்பாயிசத்திலு, 

ஒருவராற் பாடப்பட்ட௫) 

நல்லார் உரை தோன்றிய இடம் இ 

ஈன்கு காணப்படும். gigs மேல முந்த முடி
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கொண்டு ஈண்டு ௮வ் வுண்மையைத் தனிப்படக் காண்பாம். முத 

லில் உரைச் சிறப்புப் பாயிரம் பாடப்பட்ட இடம் எத்தகைய , இட 
மாய் இருக்கவேண்டும். ௮௮, 

A.l., அடியார்க்கு நல்லார் நிரம்பையர் என்னும் பேயரைப்பேற்ற 

Ou. 

2, அவர் காவலனாய் இருந்து காவற்கடம் (அமைச்சு) பூண்ட 

காவலன் என்று பேயர் பேற்ற இடம். 

8. அடியார்க்கு நல்லார் பிற்காலத்து வாழ்ந்த இடம், 

&.. காங்கேயன் என்னும் சேனாபதியைச் சந்தித்த இடம். 

, காங்கேயன் என்னும் சேனாபதி வாழ்ந்த இடம், 

யின் உரைச்செப்புப்பாயிசம் பாடப்பட்ட இடம் இலங்கைச் 
சிங்கை ஈகரமென்பது முன்னர்முடிந்த முடி.பாயித்தன்றோ? எனவே. 
உரைச் சறப்புப்பாயிரம் பாடப்பட்ட இடத்தில் ௮ன்றோ உரைச் 
இறப்புப் பாயிசத்தால் பாடப்பட்ட அடியார்க்கு ஈல்லார் வாழ்ந்தார்! 
அவ்விடத்தில் வாழ்ந்த அடியார்க்கு ஈல்லாரை அதாவது we Bae 
கைஈகரில் வாழ்க்த அடியார்க்கு ஈல்லாரை, 

“Solus காரத்திற் சேர்ந்த போருள் 
ஆருக் தேரிய விரித்துரைத் தானடி யார்க்குகல்லான்'” என 

அச்சிங்கை ஈகரத்தில் உள்ளோர் ஒருவரால் சறப்புப்பாயிரம் பாடப் 
பட்டபொழு குதிப்பிடப்பட்டால், அல்கனம் உசைச்கப்பட்டஇட 
மும் ௮ச்சங்கை ஈகசமன்றோ? ௮ன்.ஜி ௮ங்யனம், உசைத்தவர் நிரம் 
பையர் காவலர் என்னும் பெயருடைய அடியார்க்கு நல்லார் என்றால். 
அது இன்னும் நிச்சயமன்றோ? இனி உசைத்த இடத்திலன்றோ 
“காக்கேயன் தமிழ் மூன்றுக்குரை சொல்லுலித்ததே'' என்பதால். 
காக்கேயனால் சொல்றுவிக்கப்பட்ட இடமும் சிங்கை ஈக. ரமன்றோ? 
இனி னம் உரை சொல்லுவிக்கப்பட்ட இடத்திலும் சொன்ன 
இடத்திலும் இருந்து கொண்டன்றோ அவ்வாறு. சொன்னவரும் 
சொல்லப்பட்டவருமான அடியார்க்கு ஈல்லார், 44 எழுத்தின் Dp 
னறிகதோ .....௨ எழுதத் துணிவதேயான் £? என்று சொல்லி 
எழுதிபிட்டாசெனில் ௮ல்மனம் எழுதிபிட்ட இடமும் சிங்கை 
ககசமன்றோ 2 
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இனி, குணபூஷண இங்கை யாரியச் சக்கரவர்த்தியுடன் இருந்த 
ஓமைச்சரன்றோ உரை செய்தார்! குணபூஷண இங்கை ஆரியச் 

சக்கரவர்த்தி இருந்த இடம் சிங்கை ஈகரமன்றோ? எனவே ௮மைச் 
சர் இருந்த இடமும் சிங்கை ஈகசமன்றோ? எனவே அவர் உரை 

செய்த இடமும் இங்கை நகரமன்றோ ? எனவே, அவ்வுரை நிகழ்ர் 
தீதும் அவர்கள் காலமான இ, பி, 1920 8, பி, 1870 என்னும் 

ஆண்டுகட் இடையில் ஆகும், இனி சேனாபதி கேட்க ௮மைச்சசா 
Gu இவர் உரை இயற்றினார். என்றும். அது என்னை யெனின்! 
இல்லாதவன் கேட்க உள்ளவன் ஈர்தவாறுபோல சில்கை ஈகர்க் 

கல்வி விருத்தி செய்ய அழைக்கப்பட்டவர் ௮வே ,ஆ.தலினாலும் 

ஓவனோடு உடன் உறைந்தவர் அவசே ஆதலினாலும் என்க, 

எனவே காக்கேயன் தொண்டை மாட்டில் இருந்து வந்தான், 

அடியார்க்கு. ஈல்லார். கொல்கு மண்டலத்துள்ள கிசம்பையில் 
இருந்து வந்தார். இவர்கள் இருவரும் குணபூஷண சல்கையாரிய 
னின் (வட இலங்கையில் இருர்.து மறைக்த) சில்கை ஈகரிற் சக்தித் 

(தனர், உரை இயற்ற வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ௮ச்ஈகரில் கேர்க்த.து. 

இக் காங்கேயன் கேட்டுக் கொள்ள அடியார்க்கு நல்லார் உரை 

சொன்னார் என்க, இனி, இவைகளை ஓவ்வோர் சிறுச்சிறு நிரூபண 
முகமாகவும் காண்பாம், அவற்றுக்காக மேல் முடிச் முடி.புகளையே 

குணைக்கொள்வாம். 

2. 1, அடியார்க்கு நல்லாரைக் கேட்டுக் கொண்ட காங்கேயன் 

குணபூஷணனது சேனாபதியாய காங்கேயன், ஆமின் உரை அவன் 

கேட்டுக் கொண்ட இடத்தில் தான் செய்யப்பட்டது. அவன் கேட்டுக் 

கோண்ட இடம் இலங்கைச் சிங்கை ௩கரம் எனவே உரை செய்யப் 

பட்ட இடம் அச்சிங்கை நகரம், ் 

2. கேட்க உரை செய்தவர் சிங்கை ௩௧ர அமைச்சர், எனவே 

உரை செய்யப்பட்ட இடம் சிங்கை ஈகரம், 

3. அடியார்க்கு நல்லார் ரிரம்பையர் என அழைக்கப்பஃட 

இடமே உரைசெய்யப்பட்ட இடம். ஆயின் நிரம்பையர் என அழைக் 

கப்பட்ட இடம் சிங்கை நகரம், எனவே உரை செய்யப்பட்ட இடம் 

அது, அவ்வாறே காவலன் என்பதாலும் காணப்படும்.
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4. உரை செய்யப்பட்ட இடம் சிறப்புப் பாயிரம் பாடப்பட்ட 

இடம். ஆயின் சிறப்புப்பாமிரம் பாடப்பட்ட இடம் சிங்கை நகரம். 
எனவே உரை செய்யப்பட்ட இடமும் அது. 

5. சிங்கை நகரத்தார் ஒருவரே இந் ஈல்லார்க்குச் சிறப்புப்பாயி 

ரம் பாடினார். எனவே இந் ஈல்லார் வாழ்ந்துரை செய்யப்பட்ட இட 

மும் அத. இவ்வாறு இன்னும் சில நிருபணங்களும் சோல்லலாம். 
(இவை முக்கியமான பகுதிகள்). 

54. உரைச் சிறப்புப்பாயிரம் பாடிஜேர் சீங்கைககரத்து ஒருவரே 

அப்பாயிசம் பாடினோர் யார் £ காக்கேயன், அடியார்க்கு no 
லார் என்னும் இவர்களது உண்மை வரலாறு தெரித்த ஒருவரா 

லேயே பாடப்பட்ட தென்ப.து ௮.றியப்படும், 

1. இக்காக்கேயன் இருந்த விடம், ௮மைச்சராயே நிரம் 
பையர் காவலர் என்னும் அடியார்க்கு ஈல்லார் இருர்த இடம், 
உரைசெய்த இடம், உரைச் இெப்புப்பாயிரம் செய்யப்பட்ட இடம் 
ரங்கைசகாம். எனவே, அவர்களைச் இறப்பித்துக் கூறுவதான 
உசைச் சிறப்புப் பாயிரம் பாடினோர் சிங்கை நகரத்து ஒருவர்தானே, 

2, இனி, நிரம்பையர் ஊரால் வருபெயர் என்றாம். ஆயின் 
அப்பெயரைப் பெற்று அடியார்க்கு ஈல்லார் பிற்காலத்தில் வாழ்த்த 
இடம் சிங்கைகரம். நிசம்பையர் என்று அழைத்சவர்கள் ௮ச் 
இக்கைஈகரத்தினர். எனவே, ** நிரம்பையர் (காவலர்)” என்று குறிப் 
பிட்டுப் பாமிரம் சொன்ன அவ்வோருவரும் சிங்கை நகரத்தார் 
அன்றோ ? - இன்னும் என்னையெனில் அதாவது நிரம்பையர் என 
ஊர்ப்பெயராலே அவர் அழைக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து அவ 
சை அ௮ல்வனம் ஊர்ப்பெயரால் பாயிசத்இல் சுட்டிய Ya ஒருவரும். 
ஒச்சிங்கை ஈகரத்தாரென்க? ் 

இன்றியும் அடியார்க்கு நல்லார் உசை இயத்றவும் எண்ணிச் 
சிங்கைகரம் வரவில்லை. காங்கேயன் உசை இயத்துவிக்கவும் எண் 
ணிச் சில்கைகாத்துக்கு வரவுமிஷ்லை, இவர்களை அழைத்த குண 
பூஷணனும் இவர்களைக்கொண்டு உசை இபத்றவும் இயற்றுவிக்கவும் -
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எண்ணி இவர்சளை அ௮ழைக்சவுமில்லை. வந்த இடத்தில். உரை 

இயற்தவேண்டிய சந்தர்ப்பம் நேர்க்தது. அப்பொழுது ௮க்காம் 

கேயன் கேட்க ௮டியார்ச்கு ஈல்லார் உரைசெய்தார் என்க. 

எனவே, உரை (இப்பொழுது செய்தவராக அ.தியப்பட்ட 
அவர் அழைக்கும்பொழு.து செய்யாதவசாய் இருந்தார்) செய்த 

அடியார்ச்கு ஈல்லாரைக் குணபூவணன் உரைசெய்ய முந்தி ௮ழைத் 

தான். அவர் இங்கு வந்தார். வந்தவசே உரையாசிரியசானார். 

25. சிங்கை ஈகர் வரலாறும், கொங்குமண்டல சதகரும். 

இங்கை ஈகர் வரலாற்றில் குணபூஷண சக்கரவர்த்தியென்பான். 

டியார்க்கு கல்லார் என்னும் பண்டி.த சசோமணியை அழைத்து. 

முதன் மந்திரியாக்கனான் என்று கூறப்பட்டது. இவ்வரலாறு 

இருபதாம் _நாத்றாண்டின் முற்பகுதியில் எழுதப்பட்ட,௫. ஆயின், 
உரைச் ெப்புப்பாயிரம் பதினான்காம் நூற்றாண்டின் மத்திய பகுதி 

யில் ௮வர் முன்னிலையிலோ ௮வர் காலத்திலோ அவரும் அறிந்து 

கொள்ளவே (சங்கைஈகரில் உள்ள ஒரு வசால்) ௮வசைக் குறிப்பிட் 

டுப் பாடியது. எனவே, அமைச்சராய அவ்வடியார்க்கு ஈல்லார் ஒரு, 

வசே 6. பி. 1910-ம் ண்டு வசை எழுதப்பட்ட சில்கைகர் வர 

லாத்திலும் @. பி. 1340-ம் ஆண்டுவரை பாடப்பட்ட உரைச் றப் 
புப் பாயிரத்திலும் 8. பி. 1720-ம் ஆண்டு வசை பாடப்பட்ட 

கொல்குமண்டல சதகத்தாலும் குறிப்பிடப்பட்டார் என்க. 

மூன்னர் மு.ற்பத்திகளில் ௮மைச்சராய அடியார்ச்கு ஈல்லார் 

தான் நியம்பையர் காவலராசய அடியார்க்கு ஈல்லார்' என்பது ட் 

நியாய ஏதுக்களாலும் நிரூபண முடிபுகளாலும் முடிந்ததால்தான் 

ஈண்டு அமைச்சர் தான் நிரம்பையர் காவலர் என்று வைத்துக் 

கொண்டு அக் நிரம்பையர் காவலர் தான் உரையாசிரியர்; உரை 

யாசிரியர்தான் கொங்குமண்டல சதகத்தால் பாடப்பட்டவர். 

எனவே, இம்மூவகையானும் குறிப்பிட்டவர் அவ் ஒருவர்தான் 

என்று: ஈன்கு iw கொள்க. 

இனி சிங்கைரகர்க் காங்கேயனது வரலாத்றுண்மைகளுக்குச் 

செல்வாம். குணபூஷணனது ௮மைச்சசாய அடியார்க்கு சல்லார் 

விரித்தரைத்தார் ஆயின், ௮ல்கனம். உரை சொல்லுவித்தவர்
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பொப்பண காக்கேயர்கோன்'' என்னும் சேனபதி யென்பது 

நிரூபணமுடிபு, எனவே, சொல்லுவித்தவரைப் பற்றிக் கூறும் 

பாயிரப் பாட்டு இவளையே பற்றிப் பாடியது, காங்கேயன் என் 

பது பட்டப்பெயர், பொப்பண்ண காங்கேயன் என்பதில் பொப் 

பண்ணன் இயற்பெயர், பொப்பண்ணன் என்னும் காக்சகேயன் 

என்பது அதன் பொருள், எனவே, கோன் என்பத பாயிரக் கார 

ரல் பாசாட்டப்பட்ட பெயர் என்றும் பொப்பண்ண காக்கேயர் 

கோன் என்பது ஒருவனையே என்றும், ௮தவும் குணபூஷணனுக் 

குப் படைத்தலைவனான காங்கேயனை என்றும் யாம் முன்னர் ஆரம் 

பத் திலே சொன்னவைகள் சரியான உண்மை முடிபென்பதைக் 

கண்டுகொள்க, 

96. அடியார்க்கு கல்லார் ஒருவரே. 

வடியார்க்கு கல்லார் வரலாற்றுக் குறிப்புக்கள் புலப்பா 

டான முப்பத்தெட்டாம் (1938) ஆண்டிலேயே, அடியார்க்கு 

கல்லார் குளம், அடியார்க்கு ஈல்லார் வரம்பு என்பதில் சுட்டப்படும் 

அடியார்க்கு ஈல்லார் என்பவரும் உரையாசிரியசாய அடியார்க்கு 

சல்லாரும் ஒருவசே, என்று குறிப்பிட்டோம், ஈண்டு இப்பத்தியில் 

வற்றைத் தெளிவாய் விளக்குவாம். இதுவரை அறியப்பட்ட 

அடியார்க்கு நல்லார் என்னும் பெயர்களாவன ₹ 

3. “அடியார்க்கு நல்லார் குளம் ? என்பதில் ஒரு அடியார்க்கு 
. நல்லார். 

2. **அடியார்க்கு நல்லார் வரம்பு!” என்பதில் ஓர் அ௫யார்க்கு 
நல்லார். 

8. **குணபூஷணனுக்கு அமைச்சராய அடியார்க்கு ஈல்லார்”” 
என்பதில் ஒரு அ௫யார்க்கு நல்லார். 

4, உரைச் சிறப்புப் பாயிரத்தில் கூறப்பட்ட “*நிரம்பையர் 

காவலன் ”” என்னும் அடியார்க்கு நல்லார். 

6. கோ-ம-சதகத்தில் கூறப்பட்ட (அருமை உரை செய் 

அடியார்க்கு நல்லார்' என ஐவர் ௮.நியப்படுகின்றனர்,
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'இவ்வைர்அ பெயர்களாலும் தொடரப்படும் ௮வ்வொருவசே, 

வெவ்வேறு சந்தர்ப்பல்களில் வெவ்வேறு குறிப்புக்களால் இவ் 

வாறு குறிப்பிடப்பட்டார் என்பது காணப்படும். 

3, அமைச்சராய அடியார்க்கு ஈல்லார் தம் பெயசால் வெட்டி. 

யிட்டதால் அக்குளம் இன்றும் wat பெயரால் வழங் 

agar ps. 

9, அடியார்க்கு ஈல்லார் வரம்பு என ௮ர்கிலம் அடியார்க்கு 

ஈல்லார் என்னும் பெயரோடு சம்பக்தப்பட வேண்டிய காரணம், 

அமைச்சசாயெ அ௮வ்வடியார்க்கு நல்லார் ௮க்குளத்தி 

னருகே உள்ள அர்கிலத்தில் இருந்ததனால் ௮ர்கிலம் காலியில் 

பெற்றுக்கொண்ட தோம்புப் பெயசே, இவ் அடியார்க்கு கல்லார் 

வசம்பென்னும் தோம்புப்பெயர், அர்நிலத்.து மக்கள் உறு இயில், 

ச்சில த்தில் உள்ள பெருமாள் கோயில் உறுதியில், விசுவேசுவரி 

(காளி) அம்மன் கோயில் உனுதியில், யாழ்ப்பாணம் கச்சேரியில்: 

உள்ள.ஏட்டில் (தோம்பில்) கொழும்பில் உள்ள சாசனவாராய்ச்சிக் 

சக்தோர் (810117650 014௦6) தோம்பில் குறிக்கப்பட்டிருக்ன் ௮. 

3. எனவே, ௮மைச்சராய அடியார்ச்கு கல்லார் ஒருவசே 

அக்குளத்தோடு தொடர்புபட் டழைக்கப்பட்டவரும் அவ்வசம் 

போடு தொடர்புபட் டழைக்கப்பட்டவரும் என்பதாயித்று, இவ் 

வானு இவர் தொடர்புபட்டது பதினான்காம் மாற்றுண்டு. (அயின் 

வரம்பு, குளம் என்பன இவ்விருபதாம் அரற்றாண்டிலல்ல; 

இன்னும் எவ்வளவோ காலத்துக்குப் பின்னும் அவர் பெயசால், 

அழைக்கப்படும்), 

&, இனி, நிரம்பையர் காவலராக அடியார்க்கு ஈல்லார் என் 

Us இவ் வமைச்சசாயெ அடியார்க்கு. ஈல்லார் இறப்புப் பாயிரம் 

பாடப்பட்டபோது, சிசம்பையிலிருக்து. இங்கே vie அமைச்ச 
ராயிருக்ததால் அப்பதினன்சாம் அாத்றுண்டில் அப்பாயிசத்தினுல் 
பெத்ற பெயர். 

5, சத்கத்தில் அருமை யுரைசெய் யடியார்க்கு சல்லார் 

என்னு குறிப்பிடப் பட்டது இச் இறப்புப் பாயிரத்தில் பாடப் 

8
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பட்ட இவ்வுளை யாசிரியசாய அடியார்ச்கு ஈல்லார் நிரம்பையில் 

அவதரித்தார் என்று பாட எழுந்த சந்தர்ப்பத்தில், இத அப் பாயி 

சத்தை மேற்கோளாகக் காட்டி இவரை இவ்வாறு பாடியது. இது 

ஒன்னு தான் இந்தியாவில் உள்ள கொங்குமண்டலத்தில் ௮வர்பெய 

சைக் குறித்தது. இது 6, பி, 1120-ம் ,ஆண்டுவசையிலாகும், 

இனிச் இல்கைரகர் வரலாத்தில் திரு. ௮. மு. அவர்கள் ஒரு அடி 

பார்க்கு ஈல்லாரைக் குறிப்பிட்ட, அவர் காலமான 9, 1919 
தண்டு வரையிலாகும், எனவே, குளம், வரம்பு என்பனவத்ரோ 

டும், அமைச்சர் என்பதோடு வரலாத்திலும், நிரம்பையர் காவலன்: 

எனப்பாயிசத்இலும் குறிப்பிடப்பட்டது இலங்கைச் இல்கைககரில், 
சதகத்தில் குறிக்கப்பட்டது கொங்குமண்ட்லத்தில், எனவே, 9, பி, 
பதிஞன்காம் மூத்றுண்டு தொடல் இருபதாம் அற்றுண்டு வன 
அமைச்சசாயெ அடியார்க்கு ஈல்லார் ஒருவரே, ஓவ்வோர் சந்தர்ப் 

பம் காரணங்களால் இவ்வாறு குறிக்சப்பட்டார் என்பதையறிக. 

97. அடியார்க்கு நல்லார் காலம். 

இனி, இவ்வுரையாசரியர் அடிகார்க்கு ஈல்லார் காலத்தையும் 

அவர் தம் அகச்சான்று கொண்டும் ௮.றிச்சு வீடலாம். டாக்டர் 

உ. வே. சாமிகாதையர் அவர்கள், ஈச்சனார்க்னெயாரால் மறுக்கப் 

படுவன லை இவர் கொள்கையாய் இருத்தல் பத்தி இவ்வடியார்க்கு 
நல்லார் காலம் கச்சனார்ச்சினி௰ர் காலத்.தக்கு முந்தி இருக்கலாம் 

என்று ஊ௫க்கப்படுகன்றது என்று ெப்பதிகார முகவுசைக்கண் 

உரைத்திருப்பதாலும் ஈச்சிஞர்க்சி௰ர் பதீனாலாம் ாத்றுண்டுச்கு 
முற்பட்டவர் அல்லசென்று இலெரும் (தமிழகம்: தொகு 1-பக் 91) 
பதிஞன்காம் ூத்ரூண்டுக்குப் மித்பட்டவசென்று வேறு சிலரும் 
சொல்லுவதாதும் ௮௮ ஈமக்குப் பொருத்தமாகத் தோன்றுவதா 
லும் சச்சிஞர்க்னெயர் பதினான்காம் _தாத்றாண்டுக்கு முற்படாதவர் 
என்பதம், எனவே இலசால் மறுக்கப்பட்ட அடியார்க்கு ஈல்லார் 
பதஇிஞன்காம் மாற்றுண்டினர், அன்றி அதற்கும் முற்பட்டவர் 
என்றும் தெரிது. 

இனி, அடியார்க்கு ஈல்லார் சம் உரையில் பிற்காலத்தன வாய 
கலிங்கத்துப் பாணி, வேகக் தாமணி, பெருங்கதை என்லும்
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நூல்களையும் எடுத்தாண்டிருக்கன் றனர். டாக்டர். ஐயரவர்கள் 

அடியார்க்கு ஈல்லார் உசையில் கண்ட நூல்களாக இவற்றையும் 

குறிப்பிட்டிருக்கெறனர் (சில, முக. பக். 22.) 

இனி இவற்றுள் வேக௫ந்தாமணியின் தோத்றக் காலம் 

தாவது வேக௫ர் தாமணியின் ஆசிரியரான திருத்தக்க தேவர் 

காலம் இ, பி, ஒன்பதாம் அற்றாண்டு (900) அல்லத அதற்குப் 

பிந்தி இருக்கலாம் என்று சிலாசன பரிசோதக.ராகய ஸ்ரீ மான். 

௮. கோயிகாதரால் அவர்கள் உரைத்திருக்கன்றார்கள். (செந்தமிழ் 
5-ந்தொகு, பக், 18.) எனவே அடியார்க்கு ஈல்லார் ஒன்பதாம் 

நூற்றாண்டுக்கும் பிர்தியவர் என்பது பெறப்பட்டது. இனிப் 

பெருங்கதை பத்தாம் _நாத்றுண்டின் கண் தோன்றிய நூல் என்று 

கருதப்படுன்ற த. பண்டைத் தமிழிசை ஆராய்ச்சி என்பது 

பத்திக் குறிப்பிட்ட இடத்.து அடிகளார் உயர்திரு. விபுலானந்தர் 

அவர்கள் பெருங்கதையும் வேக௫ந்தாமணியும் பத்தாம் ாத்றுண் 

டைச் சேர்ந்தவை எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள், (௪. த. செ, சல. 

14, பக், 498) இவ்வாற்றால் இக் நால்களை எடுத்தாண்ட அடியார்க்கு 
நல்லார் காலம் இ, பி. பத்தாம் நூற்றாண்டின் பின்னர் என்பது 

.தியப்படும். அடியார்க்கு கல்லார் தமது உசையில் எடுத்தாளும் 

மிகப்பிந்திய நூல் கலிங்க த்அப்பசணியேயாகும், கலிங்கத்துப்பரணி 

யின் பாட்டுடைத் தலைவனான முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் 

ஓ, பி, 1070-1118 வசையும் வாழ்ந்தானென்னு ௮.தியப்படுவ 

தாலும், அவன் காலமும் அவன் வென்றி வீ.ரத்தைச் சிறப்பித்துப் 

பாடிய கவிச்சக்கரவர்த்தி செயங்கொண்டார் காலமும் அப்பதினொ 

சாம் ூற்றாண்டின் பிற்பகுதிக்கும் பன்னிரண்டாம் மூற்றாண்டின்" 

முத் பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட காலமாகும். எனவே கலில்கத்துப் 

ப.ரணியு மக்காலத்ததாகும். எனவே இந்நூல் காலத்தில் எங்கும் 

useless அதனை அடியார்க்கு நல்லார். அறிந்து கொள்ளவும் 

இன்னும் பல வருடங்கள் செல்லும் எனவே கலிங்கத்அப்பாணி 

இரியர் செயங்கொண்டார் காலமாகிய பன்னிரண்டாம் _நாத்றாண். 

டின் முற்பகுதி (1116)க்குப் பின் இன்னும் இல வருடங்கள் கூட்டிக் 

கணக்டெ, அக்கால எல்லை 1200 வசையிலோ, ௮ன்றி ௮.தன்பின்ன 

ள் சென்றோ ஆகவேண்டும். உசை வெளி 
ரும் சில பல age as 

ரியான உத்தேசமாகச் சொல்லப்போகல் 
யான காலத்தைச் ௪
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(1500க்கப் பின்னர்) பன்னிசண்டாம் மழ்றுண்டின் பின்னசே 
வெளியாயித்றென்பது தேற்றம், இவ்வுசையில் வரும் ல கொள் 

கைகளை ஈச்௫ஞர்க்கெயாரால் மறுத்து. எழுதப்பட்டுள்ளன வென் 

னும் கண்டதால் லெப்பதிகார உரை வெளியான காலம் (1200— 

1400கக இடைப்பட்ட காலம்) @ பி, 18ம் அல்லது 14d orf 
ருண்டில் ஆகவேண்டும் என்ப சரியான உத்தேசம், எனவே இவ் 

வடியார்க்கு ஈல்லாசென்ஸும்: உரையாசிரியர் காலமும் ௮க் காலம் 

என்பது நிச்சயம், எனவே இவ்வடியார்க்கு நல்லார் நிரம்பையை 

விட்டுச் சென்று ௮ல்கனம் சென்ற இடத்தில் உரை செய்த காலம் 

18ம் அல்லது 14ம் நூத்ராண்டேயா மென்பதை ௮.நிக, 

இனிக் குணபூஷணன் இந்திய தேசத்தினின்றும் அடியார்க்கு 

கல்லார் என்னும் பண்டித சசோமணியை அழைத்து முதன் மர் 

இரியாக்கனொன் என்பதால் ௮வ் ௮மைச்சராய அடியார்க்கு கலலார் 

காலம் ௮க்குணபூஷணன் காலத்தோடு சார்த்தியதியப்படும்; sar 

வானுமறிவாம். வணசுவாமி ஞானப்பிரகாசர் ௮வர்கள், 

3, ஈகாலிங்க ஆரியச் சக்கரவர்த்தி சேகராச சேகரன் கி.பி, 1242 

7... குணபூஷண சிங்கையாரின் செகராச சேகரன் 17 

8, வீரோதய சிங்கையாரியன் பரராச சேகரன் 17 (1844) * 

என்று குறிப்பிட்டதோடு பதினொசாம் ௮. ரசனான கனக 

சூரியனையும் குதிப்பிட்டு ௮வன் 8, பி. 1450-ல் ௮சசுக்கு வந்ததை 

யும் குறிப்பிடுச்றார். அன் நியுமவர் :1242-க்கும் 1450-க்கும்இடை 

யில் உள்ள காலம் 208 ஆண்டுகளே யாகும். இக்காலத்துள் பத்து 

அரசர்களின் கால எல்லை வரு்ெ.றமையால் தலைக்கு (20) இருபது 

ஆண்டுகள் அளவில் ஆளுகைமட்டும் விழுக்காடாடன்றஅ, இவ் 

விழுக்காடு ௮க்கால ௮.சர்க்குப் பொருந் ஐமென்ப.து *கொட்றில் 

கன்” அரையவர்களது கொள்கையுமாகும். தலை ஈத்று ஆண்டுகள் 

போக இடையில் பிறைக்கோட்டினுள் இட்ட இலக்கங்கள் ஒவ்வோர் 

௮சசன் காலச் செய்தி ஓவ்வொன்றைச் சுட்டி. ஒருவசறு அ.தியப் 
பட்டுள்ள ஆண்டுக் ருறிப்பாம் என உணர்க," (யா. வை. வி. 19, 
60, 81-ம் ud.) என்பதால் குணபூஷணன் காலம் இவ்வாிரியர்
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esCzeurs- gar Quap அளவில் வனரவாகவும் தான் 

(1324-1344) 2.9. up@are நூற்றாண்டின் முத்பகுதியாமென்று 

கருதினார் என்க, என்னையெனில் இடையில் பிறைக்கோடிட்டு இக் 

குணபூஷணன் மகன் வீசோதயன் காலம் வரைவாக அறியப் 

பட்டதாகக் குறிப்பிடலாலும் ௮வனது காலமான 1344-ல் இருக்து 

இருபது ஆண்டுகள் முன்னர்ச் சென்றால் ௮. 1824-ம் ஆண்டாகு 

மென்றும் ௮து அவன் தந்தையான குணபூஷணன் காலத்தைச் 

சரியாயும் வரைவாயும் ௮.தியப்பட்ட கால ௮ளவையாம் என்னும் 

அவர் கூத்றின்படி ௮.றிக. இனி இக் குணபூஷணன் காலத்தைஇட்டு 

இன்னொரு சரித்இிராசிரியர் குறிப்பிட்டவ.ற்றைக் காண்பாம். அதத் 

காக, குணபூஷணனையும் ௮வன் தந்தையான மார்த்தாண்டனையும் 

அவன் மைந்தனான வீசோதயனையும் அவர்கள் கால எல்லைகளையும் 

குறிப்பிட்டுத் தருவாம். **சில்கை ஈகரில் பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டு 

தொடக்ூப் பதினைந்தாம் பாற்றுண்டு மத்திவசை ௮. ரசாண் 

டவர்களை வைபவமாலையைப் பின்பற்றிச் சொல்லப்போனால் (The 

following list of kings who reigned at Singai Nagar 

from the 13th to the middle of the 15th century is 

adapted from the Vaipavamalai giving the probable 

dates of accession according to the average: 

1, Vijaya Kulankai Segaraja sekaran 

(Kalinga magha) 1210 A. D. 

2. Martanda (Pararaja sekaran) 1325 =” 

3. Gunapushana (Segaraja sekaran) 1348—1371 

: A.J. P, 371) 

எனவே, இவ்வாத்றால் இவ்வாசிரியர் குணபூஷணன் 

காலத்தை 1848 க்கும் 1811 க்கும் இடைப்பட்ட காலமெனக் 

கருதினர் என்பது இதனால் தெரிற அ. யாழ்ப்பாண வைபவவிமர் 

சனம், பண்டை யாழ்ப்பாணம் (&. 8.) என்னும் இவ் விரு மூல்க 

ளின் ,ஐிரியர்களான முறையே வணசுவாமி ஞானப்பிரகாசர், முத 

வலியார் இரு. செ, இசாசசாயகம் வர்கள் முதலியோர் Rams 

ஆரியத் தமிழரசர் காலத்தைச் சிக்கறுத்துக் கூறிய மகா உபகாரிச
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ளாவர், இவ்வா.த்றால் குணபூஷணன்காலம் ஒருவர் முடிபாக 8. பி. 

1894-1844க்கும் இடையே என்றும் மற்றவர் முடிபாக, a மி. 

1848-1871 க்குமிடையே என்றும் முடியுமாற்றை அதிக, இவ் 

விருவரும் குணபூஷணன் காலத்தை நிச்சயம் செய்திருப்பதைக் 

கண்டு கொள்க. 

எவ்வாற்றானும் இக்கணக்குகள் மிகத் தெளிவும் வரைவும் 

உள்ளவைகள் என்பதில் யாதும் ஐயமில்லை எனவே இர்காலு. 

இரண்டாண்டுகளின் வேறுபாடுகட் டெம்வையாமலும் இக்காலங் 

கள் அவர் அ.சசாட்டிக்கு வருமுன்னரும் 20 ௮ல்லஅ 25 ஆண்டுகள் 

வர்கள் காலத்தில் கழித்திருக்கு மாதலாலும் எல்லாம் பொருந்த 

எல்லார்” கணக்குகளும் பொருந்த இன்னும் அக்கால எல்லையைச் 

இறிஐ அசலித்து எடுத்துக்கொண்டால் குணபூஷணன் காலம் 

3824--1871-க்கு மிடைப்பட்ட ஒருகாலம் என்பதையறிக,எனவே 

குணபூஷணன் காலம் பதினான்காம் நூத்றுண் டென்றதிக, மேலே 

உரையாசிரியர் அடியார்க்கு கல்லார் காலம் 19-ம் அன்றிப் 14ம் 

மூத்றுண்டெனக் கண்டவாற்றை யறிக, எனவே, குண 

பூஷணன் காலமும் அடியார்க்கு ஈல்லார் என்னும் உரையாசிரியர் 

காலமும் ஒன்றென்று தெளிக்திடுக, அன்றியும் குணபூஷணன் 

காலத்தை 1848-க்கும் 1811.க்கும் இடைப்பட்ட காலமெனத் 

SOS Yolo நாலில் கணக்கிட்டு வைத்த திரு, செ. இசாசகாயக 

முதலியார் இன்னொரு சச்தர்ப்பத்தில் ௮ர்.நூலிலே *]ற. 11௦ 
Tamil Epic Cilappadikaram composed about three 

centuries earlier than the Mahavansa, Singapura 

“is mentioned twice. In the same poem, discussing 

line 47 of the preface, Adiyarku Nallar the commen- 

tator who lived in the 14th or 15th Century A. Ds 
describes Singapura as a town inthe Kalinga Coun- 

try, taking as his authority a later reference in the 

same ற0610” (4, 9. 1, 49), என உரையாகிரியர் அடியார்க்கு 

சல்லார் பதினான்காம் ா.த்ருண்டினர் என்பதை உடன்பட்டுக் கூறி 
இருத்தல் காண்க, (14-ம் ௮ல்லது 16-ம் நூத்றுண்டென்பதில் 

14-ம் நூற்றுண்டையே யாம் உடன்பட்டுக் கொண்டாம்.)
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எனவே, இவ்வாராய்ச்யொல் குணபூஷணன் பதினான்காம் 

மூத்றுண்டினன் எனவும் சரிவச ௮,றிக. எனவே, உரையாரிய 

ராய அடியார்க்கு ஈல்லாரும் குணபூஷணனும் ஒரு காலத்தவர் . 

என்பத மேலே முடிபாயிற்று, உரையாரியரும் குணபூஷணனும். 

ஒரு காலத்தவ ரானால் குணபூஷணனுக்கு ௮மைச்சசாய் இருந்த 

அடியார்க்கு ஈல்லார் காலம் யாத? Heard ௮க்குணபூஷணன் 

காலமே. எனவே, குணபூஷணன் காலமே உசையாகிரியசாய 

டியார்க்கு கல்லார் காலமும் என்றதிக, [உரையாசிரியர் அடி. 

யார்க்கு ஈல்லார் என்றது இலப்பதிகா த்திற்கு ௮வர் உரை செய்த 

மையால், ௮வசே உரை செய்ததாகச் சிலப்பதிகாசத்தில் குறிக்கப் 

பட்டு அ.தியப்பட்டு வந்தமையால், எனவே, ௮வர் உரைசெய்த 

மன்னர், அவ்வுசை தமிழ்சா டெல்கணும் அதியப்பட்ட பின்னர், 
அ௮வ்வுரையைப் படித்துவரும் ராம் ௮வசை உரையாசிரியர் அடி. 

யார்க்கு ஈல்லார் என்று உரைச்ச்றோம். ஆயின் ௮வர் உரையைச் 

செய்யு முந்தியும் உசையாசிரியரென் ஐழைத்தோமா? (அவரை 

யன்றி யாரையேனும் அழைப்போமா) அப்பொழு அவருக்கு 

உரையாிரியார் என்ற பெயருண்டா? இல்லையே. யின் ௮வ் 

வுரையைச் செய்த அவர் இதந்த தமிழறிஞர் அல்லத ஒரு மா 

பெருக் தமிற்ப்பண்டிதர் என்பது அவர் உரையில் இருந்தும் 
விளல்குதெ௫. எனவே, உரையைச் செய்ய முக்தி இவர்காலமாய 

பதினான்காம் ூத்ராண்டில் இவர் ஒரு பண்டிகசாய அடியார்க்கு 

ஈல்லாசாய் விளங்கனார் என்பது ஐயமே இல்லை.] இனி, மேலே வச 

லாற்று நூலாருள் ஒருவர் கூறியபடி. குணபூஷணன் இ, பி, 1844 ல் 

மசசுக்கு வந்த வீசோதய இங்கையாரியன் றனக்குத் தந்தையாய் 

இருத்தலினால் ௮க் குணபூஷணனின் ஆட்சி 6, பி, 1944-க்கு முத் 

பட்டதென்ற்ம் மற்றோர் .த9ரியர் கூற்நின்படி 9, பி. 1348-1371. 

க்கும் இடைப்பட்ட காலமென்றும் சொற்றாம். 

இனி, குணபூஷணவுக்கு அடியார்க்கு ஈல்லார் ௮மைச்சரான 

மையின் குணபூஷனான் அசசிருந்த காலமே அடியார்ச்கு ஈல்லார் 

அமைச்சராயிருந்த காலமும் என்று: .தியவேண்டுவதால் அடி. 

யார்க்கு நல்லார் இங்கைஈகரில் ௮மைச்சசா யிருந்த காலமும் 

முன்னெல்லை (2. பி, 1844-20) ௪, பி. 1884 ஆண்டு ஆூயும் 

பின்னெல்லை இ.பி, 1811 ஆடியும் வரும். எனவே, இயன்றபடி வரை
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வாக அடியார்க்கு நல்லார் இங்கைஈகரில் அமைச்சராய் இருந்.த கால 
மும் இ. பி, 1824.க்கும் ௪, பி, 1911.க்கும் இடைப்பட்ட ஒரு 
காலம் என்பதாயிற்று, முன்னர் அடியார்க்கு ஈல்லார் நிரம்பையிற் 
Spies anita sot சிலப்பதிகார உரையித் காட்டப்பட்ட மால் 

முதலியவற்றைப் படித்துப் பெரும் பண்டித சிசோமணியாய் ௮ர். 
நிசம்பையிலே விளங்னொர் என்றும் ௮வர் கல்லிப்பெருமையே 

சில்கைககர்க் கமைச்சராய் ௮ழைக்கப்படக் காரணமாய் இருந்த 
தென்னும், அவை இயைபொடுபட்ட உண்மைகளா மென்றும் விளக் 

இயிட்டாமன்றே, எனவே, அவர் சில்கைரகர்க்கு வருமூச்இி அவர் 
பண்டிதசாகும் வசை நிரம்பையில் கழித்த இளமைக்காலமும் கல் 
விக் காலமும் ஏறக்குறையஇருபத்தைக்அ .ஐண்டுகள் வரையாகுமன் 
ஜோ? எனவே, அவர் பிறக்தகால எல்லை மேலேகண்ட முன்னெல் 
லையிலிருஈத-௮.தாவ.து 9, பி.1924-ல்இருக்து ஏறக்குறைய இருபத் 
தைக்; முப்பதாண்டு வசை கழித்துவிட ௮வ் எல்லை ஏறக் 
குறைய 9, பி. 1800ம் நண்டு வசையிலாகும். எனவே, பிதப்பு 
முதல் அமைச்சின் இற இவரை ௮வர்காலம் ௪, பி, 1800-1871 
வசையிலாகும். அமைச்சின் இறுதிவரை யன்றி ௮ன் பின்ன 
Gb ௮வர் சீவர்தாராய் இருக்கமுடியுமன்ே, ஆகையாலும், ௮ன் 
ிப் பிறப்பு இறப்புக்களைப் பொறுத்த வரையில் சில ஆண்டுகள் 

இக்குணபூஷணனுக்கு மூன்னாகவேனும் பின்னாகவேனும் இருக்கா 

அம் இருக்கக்கூடு மன்றே. எனவே, இவையெல்லா மடங்க மேலே 

சுட்டிய ஆசிரியர் கணக்கூகட்கும் முரண்படாமல் கணக் 

ட்டால் சரியாக உரையாசிரியர் அடியார்க்கு ஈல்லார் காலம் ௪, மி, 
1800-க்கும் இ, பி, 1400-க்கும் இடைப்பட்ட ஒரு-காலமென்பஅ 
ஈன்கு சாட்டப்படும் என்.த.றிர் தடுக. 

28. சநாகர் செய்யுளின் சரியான (முடிபு) கருத்து 
* அவதரித்த ” என்பதே. 

அடியார்க்கு சல்லாரைப் பற்றிப் பாடிய, கொல்குமண்டல சத 

கச் செய்யுளின் சரியான வடிவம், ௮தன் உண்மையின்படி.
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அவதரித்த4-வரு என்பஅ.தான் எனவும் அதன் சரியான கருத்து 
அடியார்க்கு ஈல்லார் கிசம்பையில் அவதரித்தமை மட்டும் தான். 
என யாம் முன்னர் சொன்ன சரியெனவும் இப்பத்திகளில் காட்டு 
வாம். (என்னையெனில்) 

3. அவதரித்த: வரு மைப்பொழில் நிரம்பை'" என்பதி 
துள்ள அவதரித்த என்பத வினையெச்சமாய் கித்பின் ௮.௮ நிசம்பை 
என்னும் பெயரைக் கொண்டு முடியாமல் அப்பாட்டு இலக்கணம் 
பிழைபடும் என்பதால், 

2, வரலாற்று நூலான சதகம் குத்தலாகவும் மறைவாகவும் 

பாடாமல் வரலாற்றுக் குறிப்புக்களை விளங்க விரித்தே பாடவல்ல 
தால் ௮வ்வாத்றாலும் ௮௮ அவதரித்த என்றே இருக்கவேண்டும். 

8. உரை சொல்றுவித்ததுக் தெ கொங்குமண்டலமேே 

என்னாததால், 

4, ச் சதகக்காரர் சொல்லுவித்த காங்கேயன் வாழ்ந்ததும் 
கொகங்குமண்டலமே என்னாததால் அன்றிப் பெயரொடு சார்த்இக் 

6 
கால்சேயனும் கொக்குமண்டலமே என்னாததால். 

5, அச்சதகக்காரர் அடியார்க்கு நல்லார் சொன்னதுக்' 

கொங்குமண்டலமே என்னாததால். 

6. அடியராக்கு ஈல்லார் வாழ்க் ததும் கொல்குமண்டல மென் 

தேனும் பெயசொடுசார்த்தி அடியார்க்கு சஈல்லாருவ் கொங்குமண் 

டலமே என்றேனும் கூறாததால். 

1. ஒருவர் தம் சறப்புக்களைச் சொல்லி ௮வசைத் தம் , 

ஊரோடு சேர்க்கும்போது அவதரித்த, பிறந்த, வளர்ந்த, வாழ்த்த 
என்றாற் போலும் பெயசெச்ச வாய்பாடாகவே சொல்லிச் சேர்த் 
தல் மண்டல சதகத்து மஈபாயிருத்தலால், 

8. இச்சதகாசிரியரும் அவ்வாறு பவணந்தி முனிவரைப் 

பற்றிப் பாடிய விடத்.துப் பெயரெச்ச வாய்பாடாகவே சனகாபுரத் 

தை அவ்வாறு தொடர்புபடுத்தி இருத்தலால். 

9. அவதரித்து வந்த வேன்று ௮ச்சதகத்துக்குக் கருத்துரை 

எழுதியவர் பொருள் கூறியதால். 

10. அச்சதகக்காரர் ௮வ்வுசை இயற்த ஏற்பட்ட சக்தர்ப்பம் 

முதலியனவற்றைக் கூராததால், 

9
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33, சிலப்பதிகார உரை சிங்கை ஈகரில் இயற்றப்பட்ட பின் 

அச்சதகப் பாட்டுப் பாடப்பட்டதால். ் 

19, உரைச் இறப்புப்பாயிரம் இங்கைஈகரித் பாடப்பட்டதால். 

19, : இல்கைஈகரில் நிரம்பையர் என்னும் பேயரைப் பெற்ற 

பின்னரே இக்கொல்குமண்டல சதகம் பாடப்பட்டதால், இன்னும் 

இவையன்ன நியாயங்கள் பல சொல்லலாம். இவை .யெல்லாம் 

முன்னர்ச் சொல்லாமல் பின்னசே சொல்லக் டெந்தனவென்க, 

99, - அடியார்க்கு நல்லார் வரல்று மறைவும், மாற்றமும் 

பற்ற காரணங்கள். 

அடியார்க்கு ஈல்லார் வரலாறு (;இர்.நாலின் இக்காலம் வரை) 

பெரும் பகுஇ யாதும் தெரியாது மதைச்து இருந்தது. ஏதோ 

ஒரு இயைபு பத்திக் கூறும் கொக்கு மண்டல சத்கத்தில் இருக் 

அம் அதனைத் தொடர்ச்து வந்த குறிப்புக்களில் இருந்அம், 

அதியக்கூடிய ஒரு சிறு பகுதி மாற்றம் அடைந்தும் இருக்த௮. 

எனவே அவர் வரலாறு முழுமையும் மறைவும் மாத்றமும். 

உடையதாய் இருந்ததாசன்றது, அதன் காசணங்கள் யாவை 

என.நோக்ன், மேலே யாம் அ.றிக்தவைகளை இன்னும் தெளிவாக 

விளங்க் கொள்ளலாம். இலங்கைச் ங்கை சுகர் வரலாற்றில் 

அடியார்க்கு sort என்னும் அமைச்சரெனவும், கல்லூரில் 

அறைந்த இங்கை நகரில் ஒரு நிலத்தோடு சேர்த்து அடியார்க்கு 

நல்லார் வரம்பு என்றும், உரைச்சிறப்புப் பாயிரத்தில் ெப்பதிகாரத் 

இல் சேர்ந்த பொருள் ஆரும் தெரிய விரித்துசைத்தான் நிசம்பை 

யர் காவலனே என்னும் அடியார்க்கு சல்லான் எனவும், சதகத்தால் 

அருமை உசை செய்த அடியார்க்கு ஈல்லார் நிசம்பையிலே ௮வத 

ரித்தார். எனவும், கூறப்பட்ட கூற்றுக்களால் குறிக்கப்படும் 

அடியார்க்கு ஈல்லார் ஒருவர்தான் என்பது சரியான .நசாய்ச்சியா 

லன்றி அறிய முடியாதிருந்தது முதற்காசணமாகும், அன்றியும் 

Ds சிறித கடினமாய் இருர்ததுமாகும். என்னை . யெனில் 

அடியார்க்கு ஈல்லார் அமைச்சராய் இருந்தது, 6, பி, 1800- 

1980க்கும் இடைப்பட்ட காலமாகும், இச்செய்தியைக் குறிப்
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யிட்ட சரித்திரம், ஒன்றையும் ௮.றியாமல் ஒரு அடியார்க்கு ஈல்லார் 

மைச்சராய் இருந்ததை மட்டும் சுட்டியகாக 1913ல் வெளியா 

யிற்று, இச்சரித்இரக்காரர் ௮ப்பாயிசத்தின.தம் சதகத்தினதம் 

உண்மையை அ.தியாமல் இச்சரித்திரத்தை வெளியிட்டார். இனி 

ச் இறப்புப்பாயிசப் பாக்களில் இருர்து பாயிரம் :பாடினோர், 

பாடப்பட்ட இடம், பாடப்பட்ட காலம், பாடப்பட்ட இடத்து 

அசசன் என்பனவற்றை அ௮.றியக்கூடியதாகக் குறிப்புக்கள், வெளிப் 

படையில் குறிப்பிட்டதாய் இசாமையும் ஒன்று, அன்றியும் 

இவை ஒவ்வொன்டிற்கும் இயைபும் தொடர்பும் ௮,நியப்படாமை 

யோடு, இவ்வடியார்க்கு ஈல்லார் காலமும் அறிய முடியா 

'இருந்தமையுமாகும். இவை இவ்வுண்மையை ௮.றிதத்கு எவ்வாறு 

இடையூறு விளைத்து நின்றன வென்பதை இனிமேலே காண்பாம்.' 

அடியார்க்கு ஈல்லார் குணபூஷணனுக்கு அமைச்சராய் HGH 

குளம் ஒன்று தன் பெயரால் கட்டியும் தன் பக்கலில் உள்ள 

நிலத்தில் இருர்.அம் வாழ்ந்தார், உசையை அவ்விடத்தில் இருக்கை 

யில் இயத்.நினார். அவரைப் பற்றிப் பாடிய உரைச்சிறப்புப் பாயி 

சப்பாக்கள் பதினான்காம் மூற்றாண்டின் மத்திய பகுதியில் இலம் 

கைச் இங்கை நகரில் வாழ்ந்த ஒருவரால் இயற்றப்பட்டு 

அவ்வுரையோடு கூடிய ஏட்டுப்படிகளாய் இருந்தன, அவை கால 

கதியில் கொல்கு மண்டல ௪தக ,ஐரியர் காலத்தில் (9, பி, 1720) 

தாவது பாயிசத்துக்கும் சதகத்துக்கும் இடைப்பட்ட 380 

ஆண்டுகளுக்டையில் தென்னிந்திய நாடுகளிலும் பரவியிட்டன. 

கொ, ம, சதக ூரியர் கார்மேகக் கவிஞர் கர்ணபரம்பரைக் 

கேள்வியால் இவரை ஈன்கறிந்தும், இறப்புப் பாயிரத்தில் உள்ள 

நிரம்பையர் காவலன் என்னும் சொற்றொடமையும் .ஐராய்ந்து. 

“அடியார்க்கு ஈல்லார் அவதரித்த வருமைப் பொழில் நிசம்பைப்பதி? 

பென்று இவர் கொங்கு மண்டலத்தில் அ௮வதரித்ததாகப் பாடி. 

அவ்வுசைச் செப்புப் பாயிரப்: பாக்களையும் மேற்கோளாகக் காட்டித் 

(தம் சதகத்தை ஏட்டுப்படிகளாக வெளியிட்டிருக்தார், 1923-ம் 

ஆண்டில் பல கையெழுத்துப்படிகளைக் கொண்டு பரிசோதித்து 

ஆராய்ந்து பதிப்பித்த தரு: முத்துச்சாமிக் கோனார், ௮வதரித்த-|- 

வரு என்பதை அவதரித்த 4 வரு எனப் படிமாத்றமாகப் பதிப் 

பித்து வெளியிட்டார், எனவே சிங்கை ரகரித் பாடப்பட்ட
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சிலப்பதிகார உரைச்றெப்புப் பாயிரப்பாக்கள் முன்னர் சிலப்பதி 
கா.ர உரையோடும் பின்னர் சதகத்தோடும் சேர்ந்.ு எட்டுப்படிக 
ளாகவும் இ;,பி. 1923-ல் ௮ச்சுப்படிகளாகவும் கொங்குமண்டலத்தை 

மூதலிடமாகக் கொண்டு வெளியாயின. இைவ இவ்வாறாக 

5, பி. 1840-ம் ஆண்டு வளை சங்கை ஈகரில் வெளியான உசைச் 
சிதப்புப்பாயிரப் பாக்களும் இங்கை ஈகரில் கனக சூரியன் காலத்தில் 
இ.பி, 1450--1467க்கும் (இடைப்பட்ட காலத்தில்) எழுந்த செண்ப 
கப் பெருமாளின் படையெழுச்சியாலோ! ௮ன்.றிச் சங்கை ஆரியர் 

காலத்இருந்த சரசுவதி மகாலயம் என்னும் நால் கிலையம் தீக்கொ 

ஞூவப்பட்டமையாலோ ! அன்றிப்பின் போர்த்.துக்கேயப் படை 
எழுச்சிகளினாலோ அழிந்த சங்கை .ஐரியன் கலைஞானங்களோடு 
அவை எவ்விடத்தில் பாடப்பட்டன வென்றறியக்கூடிய வெளிப் 
படையான குறிப்புக்களையும் இழந் சன, சங்கை ஈகைச் செண்பகப் 

பெருமாள் தரைமட்ட மாக்கயெதால் ஒரு முறையும் பின்னரும் 

அவ்விடத்திலே உள்ள பிற்காலச் சிங்கை ஈகரை (ஈல்லை ஈகரை)ப் 

போர்த்துக் கேயர் தரைமட்டமாக்கயதால் இரண்டாம் முறையும் 

வ்வாரியரின் கலைஞானங்கள் அழிந்தன, (அழிந்தாலும் சில 
வைத்திய சோதிட நூல்கள் தப்பிப்பிழைத்தன) இவ்வாறாகச் 
சின்கை ஈகர் இசாச்யெம், நல்லை wat இசாச்சியம் போய், பல. 

“தூத்றாண்டுகளின் பின்னால் இருந்து கொண்டு ௮.தாவ.து உரைச் 
இறப்புப்பாயிரம் பாடப்பட்ட அறு நூற்றாண்டு வரை பின் 

(8. பி. 1340-௪, பி. 1944--604) இருக். கொண்டு, அடியார்க்கு 
கல்லார் வரலாற்றைச் இந்இக்கும் ஈமக்கு இப்பொழு. து.௮ம் மறைந்த 

௧ ஈகர் இருந்த கில எல்லையைத் தன்னத்தே கொண்ட இவ் 

விலங்கையின் வட பகுதியில் உரைச்சறப்புப் பாயிரப்பாக்களோடு 

அவ்வுசை ஏட்டுப்படிகள் இல்லா தொழிய, ௮வ்வுரைக்குக் 
காரணமாய் (இடமாய்) இருந்த சிங்கை ஈகரமும், சிங்கை யாரியத் 

தமிழரசும் இல்லா தொழிய, ௮வ்வுசைச் ச றப்புப்பாயிரம் 

இங்கை ஈகரிற் பாடப்பட்ட தென்றேனும் அதல் 'குறிப்மிடப்பட்ட 
அடியார்க்கு ஈல்லாரும் காம்கேயர் கோனும் முறையே குணபூஷண 

ன அ௮மைச்சசாய அடியார்க்கு ஈல்லாசையும், சேனாபதியாய 
கரங்கேயர் கோளையும் தான் குறிக்கும் என்பது, இதுவசை யாவத் 

றானும் யாதும் ௮றியப்படாதொழிய, அவ்வசம்பும், குளமும், 
அமைச்சரும், உரையாசிரியருமாயே அவ்வடியார்க்கு ஈல்லார் 
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இருந்ததும் அவர் பெயசால் கட்டப்பட்டதும் என்றறியக் கூடிய 
குறிப்புக்கள் இல்லா தொழிய, 'இவ்விலங்கையின் வடதமிழ் காட் 

டெல்லைக் குள்ளே வெளிப்படையில் உரையாசிரியர் அடியார்க்கு 

நல்லாரைப் பத்தி அ.றியச்கூடிய குறிப்புக்கள் யாவும் டையா 
வாயின, 

இவை இவ்வாறு படையா தொழிய, யார் பாடிய த? எக்காலத் 

தில் பாடியது? எவ்விடத்தில் பாடியது? என்று ஒரு எல்லையுமறிய 

முடியாத லெப்பதிகார உசைச் சரப்புப்பாயிரப் பாக்களும் அப். 

பாக்களை மேற்கொண்டதாய் அடியார்க்கு ஈல்லார் வசலாத்றுக் 

குறிப்பில் எவ்வளவினது என்றறிய முடியாதபடி. அவர் வசலாறு 

முழுமைக்கும் பொதுஸமைய் நிற்கும் அவதரித்து வரு என்னும் 
வடிவத்தைக் கொண்ட அவரைப் பாடிய சதகப் பாட்டும் ௮க் 

கொக்கு மண்டல சதகம் மூலம் தமிழ் நாடெல்கணும் வெளியா 

Yer இவ்வாற்றால் ௮ச்சதகப் பாட்டினதம் ௮ப்பாயிரப் பாக்களி 

னதும் உள்ளபடியான நிலைமையை அறிந்து கொள்ளாமல், அன்றி 

யும் Hersam இல்லாதனவ.ற்றை யெல்லாம் சொல்லாமல் விட்டு 

அச்காட்டில் அவர்க்இருக்த பிறப்பொன்றையே கூதியமுகத்தானே 

ஏனைய அவர் வரலாறுகளை யெல்லாம் வேண்டு மென்றே விலகப் 

பாடி இட்டது என்றும் ௮.திர்.து கொள்ளாமல் (இவரைப் பதறிக் 

கூனும் வல்ல முதற் சான்றுக்களான) இச்சிறப்புப் பாயிரப்பாக்கள் 

சதகம் என்பனவற்றுள் எது முந்தியது? ௭௮ பிக்தியது? அவை 

ஒன்றோடொன்று இன்னும் எவ்வாறு தொடர்பு பட்டவை? பாயி 

ரம் நிரம்பை யல்லாத இன்ஜேரிடத்தில் பாடப்பட்ட தென்பது 

எவ்வாறு? என்றின்னோன்ன உண்மைகள் இதுகாறும் ௮.தியப் 

படாமையாலும், பின் வந்தோர் எல்லாரும் **அவதரித்து வருமைப் 

பொழில் கிரம்பைப்பதியும் கொல்கு மண்டலமே” என்னும் கூற் 

ரால் அவர் கொங்குமண்டலத்துள்ளவசாக ன்றி ௮தனுள்ளும். 

ரம்பையில் உள்ளவராக ௮ச்ச,தக.த்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற 

தென்றும் கருதுவாசாயினர். கொம்குமண்டல சதகஊர்த் தொகை 

நிகண்டில் வருவிஜய மல்கையும் நிரம்பையும் ௮ம்மண்டலத்துக் 

குறும்புசாட்டைச் சேர்ந்தவை என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும் 

 செப்புப்பாயிரத்தில் ௮வசை சிரம்பையர் காவலன் என்றுகுறிப்பிட் 

டிருப்பதாலும் அடியார்க்கு நல்லார் கொக்கு மண்டலத்தில்தான் 

அவ்வுரை செய்தார், வாழ்ந்தார் என்றும் பாயிரம் அவ்விடத்தில்
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(சான் செய்யப்பட்ட தென்றும் அப்பாயிசத்தில் கூறப்பட்ட 

காக்கேயன் கொங்கு மண்டலத்திலேதான் இருந்தான் என்றும் 

அதனால் ௮வன் உசை செய்யும்படி கேட்டுக்கொண்ட இடமும் 

இக் கொங்குமண்டலமாகத்தான் இருக்க வேண்டுமென்றும் அன்றி 

யும் நிரம்பையர் காவலன் என்பதால் அவர் ௮ர்கிரம்பை என்னும் 

ஊருக்குத் தலைவராய் இருச்தார் என்றும் பிறர் பிறழ விளங்கக் 

கொள்ள வேண்டிய ஒரு இயைபு ௮ச்சதகம் பாடப்பட்ட ப.தினெட் 

டாம் மூத்றுண்டு (9, பி. 1120) முற்பகுதி தொடல்? Anis 
வக்இருக்றெது, எனவே அச்சதகத்தின் பின் 18-ம் 19-ம் 20-ம் 

மூத்றாண்டுகளில் (9,பி,1720-ம் ஆண்டு தொடக் 
இ, பி, 1944-ம் ஆண்டு வரை,) ஏறக்குறைய 224 ,தண்டுகளாக 

அவ்வாறு தவராக விளங்கவேண்டிய இயைபு இருந்து வந்திருக்ன் 

றன என்க, அவ்வாறே பின்னுள்ளாரும் இன்னும் பிற்கால எல்லை 

களில் (2, பி. 1900--1944-ம் ஆண்டு எல்லைகளில்) இவ் விளக்கத் 

தோடு குறிப்பிட்டு வர்இருக்கன்றனர், அடியார்க்கு ஈல்லார் நிசம் 
பையில் அவதரித்து வந்தார், நிரம்பையர் காவலன் என்பதால் 

அவர் ௮வ்வூருக்கரசனாய் இருந்தார் என்னும் குறிப்பும் அவற்றைப் 

பின்பத்தி வந்த குறிப்புக்களுமே இலங்கையின் வடதமிழக த்தார்க் 

கன்றி எல்லாத் தமிழகத்தார்க்கும் இடைப்பனவாயின இவ்வாறு. 

நிசம்பையைச் சார்ந்து இவர் வரலாற்றைக் கொள்ளக்டெந்தது 

இச்சதகாசிரியர் காலம் தொடங்கி இக்காலம் வசை என்க, இச்சகம் 

மாத்திரம் தான் வெளிப்படையில் இடத்தொடுபடுத்திக் கூறிய 

இப்பொழுதைய முதற் சான்றுமாகும், இது அடியார்க்கு ஈல்லார் 

என்பவர்தான் உரையாசிரியர் என்நதோடு அவர் கிரம்பையூசைச் 

சார்ந்தவர் என்பதொன்றையுமே தமிழ் காட்டில் விளக்கம் செய்௫. 

விட்டது. கொங்கு மண்டலச் சதகத்தின் பின்னும் ௮பிதான௫ர்தா. 
மணி, ௮பிதானகோசம் என்பனவத்றின் பின்னும் சிலப்பதிகாரம் 

பெருங்கதை என்பனவத்றின் பதிப்பின் பின்னும் சென்னைப் பல் 
கலைக் கழகத்து லெக்ஸிக்கன் ௮கராதியில் இவசைக் கூறிய கூற்றின். 
பின்னும் நிரம்பையைச் சார்ந்தவர் என்பதொன்றுமே வலி உறுத் 
,தப்பட்டு இவரின் உண்மையான வரலாற்றை ௮.றியவல்ல விளக்கம் 
இன்னும் கருகலாய்விட்டது, எனவே மேலே காட்டிய அக்கால 

எல்லையுட்பட்டு அவ்விளக்கங்களோடு பயின்றார்க்கு அவர் வரலா! 
இப்பொழுதுவலி உறுத்தியே விளங்க வைப்பதொரு உண்மையாய் 
நின்று விட்டது.
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எனவே, இவருடைய வரலாற்றைப் பற்றி ஒருவருக்கு விளக் 

கம் இப்பொழு. எவ்வாறு இருக்கமுடியும் என்பது இவ்வாற்றால் 

விளல்குமென்க, இனி, நிலமேல் கட்டிடங்கள் முதலியன அழியும் 

நீச்மையன, மாற்றமும் பெறும் நீர்மையன; ஒருவர் பெயரால் ஒரு 

சிலமோ, குளமோ அழைக்கப்பட்டால் ௮வை அழியா நீர்மையன. 

வை நூற்றாண்டு தூத்றாண்டாகவல்ல) ஆயிர ,நயிர .ஐண்டுகளாக 

வும் வழங்கற்பாடு பெற்றுவரும். அன்றியும், அத்தகையார் 

வாழ்ந்ததைக் குறிப்பிடவல்ல பிற இயைபுகளு முண்டானால் ௮ 

இன்னும் நிச்சயமே என்க. இவ்வுண்மையை இவ்வாறு றிந்து 

கொண்டு அடியார்க்கு ஈல்லார் வசம்பு, குளம் என்பன இற்றைக்கு 

னு நூறாண்டுகள் வளை முன்னிருந்தே உரையாசிரியர் அடியார்க்கு 

நல்லாசாலேதான் தொடர்பு கொண்டவை யெனின் ௮து அமை 

வற்ற கூற்றாகுமோ? அன்றியும் இனி, நிரம்பையர் என்னும் பெய 

ரின் அண்மைச் சத்திரம் இதுகா௮ம் ஆசாய்ச்சிப் படாமை--௮.தா 

வது புலப்படாமை இருந்ததும் ஒன்ன, அவ்வாற்றுத்றான். நிரம் 

பைக்குப் புறம்பே அவர் வரலாற்றைப் பிறர் கருதாதிருகு சமை 

என்க. (இலங்கைச் இங்கைஈகரில், உசை இயற்றின பின்னர் 

தான் அவர்க்குத் தமிழ்சாடெங்கணும் உரையாசிரியர் என்ற பெயர் 

வரலாயிற்று என்க.) அவரைப்பாடிய உரைச் இறப்புப்பாயிசப் 

பாக்கள் கடினமான சரித்திர மா.த்றங்களுக்குள் அகப்பட்டு விட்ட 

படியால் ௮௮ இல்கைககரிலேதான் இயற்றப்பட்ட தென்றறிதலும் 

இதுகாறும் வல்லையாயிற்று, எனவே, முன்னர்க் கூறியவாத்றால் 

இறப்புப் பாயிரம், சதகம் என்பனவற்றின் உண்மை முடிபுகள் 

இதுகாறும் அறியப்படவில்லை என்பதும் வற்றைப் பின். 

பத்தி அவ்வுண்மையை யறியாமல் சிலர் குறிப்பிட்ட ,தவருன 
குறிப்புக்கள், ஊ௫ப்புக்களே ஈம் கால எல்லையுள் Boner 

பெறுனெறன என்பதும் ஈம் கால எல்லையுள் மட்டுமல்ல; இத் 

றைக்கு இருத்திருபத்து நாலு ஆண்டுகள் வசை முத்படவே 

ஏச்சதகத் தோற்ற எல்லையில் இருந்தே அவ்வாறு விளங்கவல்ல 

இயைபு இருச்துவர் இருக்னெறது என்பதம் சாம் அ.திர்திடல் 

" வேண்டும். டாக்டர் ௨, வே, சாமிநாதையர் அவர்கள் போன்று. 

பாயிரம் சதகம் என்பனவற்றில் இருந்து அவத்றினின்றும் வில 

காது ஊத்து (இவர்கள் ஊடத்ததைப் பிறர் கருத்துக்கள் என்ப 

இல் காட்வொம்.) அவ்வளவில் மைந்து விடாது, ௮ன்கி அப்பாயி
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சம், சதகம் என்பனவற்றைக் கடந்து சென்று இவ்வுண்மையை 

திச்தும் கூறாது அச்சதகப்பாட்டைக் கொண்டும் நிரம்பையர் 

காவலர் என்பதைக் கொண்டும் இவர் வரலாற்றை நிரம்பையொடு 

சார்த்திக்கூறிய பின்வந்த ௮பிதான சிந்தாமணி, ௮பிதான கோசம் 

என்னும் நூலாரும் மேத்படி. ௮கராதிக்காசருமே இம்மறையையும் 

மாத்றத்தையும் முண்மைக் காலத்தே விளங்கச் செய்தவர் என்க. 

தென்மொழி வசலாத்றுக்காசர், பாயிசத்தில் இவர் நிரம்பை 

யர் காவலர் என்று ௮ழைக்கப்படுவதால் நிரம்பையொடு தொடர்பு 

பட்டவர் என்பதை ௮.றியாமல் ௮ச்சதகப் பாட்டையும் ௮றியா 

மல் தாம் முன்னர் ௮.றிக்த சங்கைககர் வரலாத்னறு வழியாத்சென்று 

அவ்வழியில் கால்சேயன் தொண்டைமண்டலத்தி லிருக்அ வந்தான் 
என்று ௮.றிர்தவர் ௮மைச்சசாய அடியார்க்கு ஈல்லாரும் இந்தியா 

வில் உள்ள தொண்டைமண்டலத்தில் இருந்துதான் வந்தார் எனப் 
புசைபாடாக மொழிர்திட்டார். 

இனி, வட இலங்கைக்கு வெளியேயுள்ள சரித்திசாசிரியர்கட்கு 
அச்சதகப் பாட்டும், அச்சிறப்புப் பாலிசப் பாக்களும் :டைப்ப 
னவே, யினும் அப்பாயிரப் பாக்களின் உண்மைகளையும் அவற் 

(தித்காதாசமான சிங்கை கர் வரலா த்றுண்மைகளையும் ஆ.ராயவல்ல 
வசதி வடஇலங்கைத் தமிழ்காட்டார்க்கே ஒருவாறு இடைக்கு 
மென்க. 

இச்சதகப்பாட் டில்லையேல் இவ்வரலாறும் இல்லையாய்விடும், 
சன்னையெனில் இவர் வரலாற்தையும் இவசோடு தொடர்ந்த வச 
லாதனுகளையும், கொக்குமண்டல சதகத் இலிருந்து. விலக்கி எடுத் 

க் கொள்ளச் செய்தது ௮ச்சதகப் பாட்டுத்தான், (அ௮ப்பாட்டு 
மட்டுமல்ல, அர்.நான் முழு ஐம்தான். ௮தாவ.து இவ்வளவென்று 

தித்ழ் குதவியது ௮ப்பாட்டு, விலக்கத் குதவியது ௮ச்.நால்,) 

இனி, இன்னொரு முகமாசவும் செல்லாம். அவ்வமைச்சர் 
பிறக்ததான வரலாறு சங்கைகர் வரலாத்றில் காணப்படாமைக் 
குக் காரணம் அவர் நிரம்பையிலே பிறச்தமையும், அன்றி 
இன்னொரு அடியார்க்கு நல்லார் பண்டை வட இலங்கையில் 
பிறந்து வாழ்ந்த குறிப்புக ளில்லாமையும! அன்தியும்,
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அவ்வரலாத்றில் காங்கேயன் என்பான் பிறந்ததான குறிப்புக் 

கள் சங்கைகரில் இல்லாமைக்குக் காரணம் அவன் கொண்டை 

காட்டில் பிறந்தவனாய் ௮்கருக்து மச்ககர,த் திற் கழைக்கப்பட்ட 

மை,  கொக்குமண்டல சதகத்திலே காங்கேயன் பிறந்த 

வாழ்ந்த குறிப்புக்களைப்பற்றிக் கூறாமைக்குக் காரணம், ௮வன் 

அக்கொங்கு நாட்டில் பிதவாமலும் வாழாமலும் தொண்டை 

சாட்டில் பிறரது வளர்ச்து சேனாபதியாகச் சிங்கைஈகரத் தரசனாயே 

குணபூஷணனால் அழைக்கப்பட்டவனாய் ௮வ்வாறு ௮க்குணபூஷ 

ணனால் நிரம்பையில் இருந்து அழைக்கப்பட்ட ௮வ்வடியார்க்கு 

நல்லாரோடு. இங்கைசகரத்து வாழ்ர்தமை. கொங்குமண்டல சத 

கத்திலே ௮வன் உசை இயத்றிச் தரும்படி கேட்டதைக் கூறு 

மைக்குக் காசணம், அவன் அவ்வானு கேட்ட இடம் சிங்கை ஈகரா 

யிருர்தமை, 'அச்சதகத்திலே அடியார்க்கு கல்லார் வாழ்ந்ததைப் 

பற்றிக் கூராமைக்குக் காரணம், அவர் அவ்வாறு வாழ்ந்த இடமும் 

ச் சங்கைகரமா யிருக்தமையே. ௮வர் உரை இயத்தியது கொல் 

குமண்டலம் எனக்கூறுமைக்குக் காரணம், இவர் நிரம்பையர் என 

அழைக்கப் படுதற்கும் அமைச்சராய் இருத்தத்கும் காக்கேயன் 

என்னும் போர்வீ.ரனைச் சக்திக்கப்பெத்று அவனால் கேட்கப்படுதற் 

குமிடனாய் இருந்த இங்கை சகரில் உரை இயற்.றினமையே, 

அருமை யுரைசெய் படியார்க்கு நல்லார் என்றதன்றி அவ்வியற். 

பெயசோடு நிரம்பையர் காவலர் என்பதைச் சேர்த்துச் சொல்லா 

மைக்குக் காரணம், நிசம்பையர் என அழைக்கப்பட்ட இடமும் 

அமைச்சராய் இருந்ததால் காவலனென அழைக்கப்பட்ட இடமும் 

இங்கைகரமா யிருந்தமையே, இவ்வாறு அக்கூற்றுக்களின் உண். 

ouster use, 

ys Buy Qapoer ws@unrnp இன்னொன்று; ௮ உரிச் 

சொல் நிகண்டு பாடிய காங்கேயனை இவ்வுரையைச் செய்வித்த கால். 

சேயன் என்று கருதினமை என்க, உரிச்சொல் நிகண்டுபாடிய காங் 

கேயன் ௮ச்சதகத்தால் *பொப்பண்ணன்" என்னும் இயற்பெயரா 

லும் கோன்" என்னும் ரறப்புப்பெயராலும் முடைபெறவில்லை என் 

பதையும் பிறர் கவனிக்கலில்லை. அன்றியும் இங்கைககர் வரலாற்று 

அடியார்க்கு ஈல்லார், காங்கேயர்கோன் என்பாரும் மறைக்து, அவர் 

கள் இயற்.நிய சிலப்பதிகார உரைக்கும் இச்சிங்கை ஈகர்க்கும் உள்ள 
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தொடர்புகளும் மறைந்து; இவை பற்தியாதம் எழுதப்பட்ட குறிப் 

புக்கள், கர்ணபசம்பரைக் கதைகள் உண்டானால் ௮வையு மறைந்து 

மாத்றம்பெத்று இத்றைக்கு ௮௮ ா௮.ஆண்டுகளின் (வரை பின்னால் 

பலழமாத்றாண்டுகளாக அந்நிய .துட்சி வயப்பட்டதன்) பின்னன்றோ 

இவர்தம் வசலாற்றை ஒருவாறு ௮.றி௫ன்றோம். அன்றியும் க்கை 

ஈகர் வரலா, இறப்புப்பாயிரம், கொ.ம,ச,தகம் என்பன வெவ்வேறு 

காலத்தில் வெவ்வேதிடத்தில் வெவ்வே சச்தர்ப்பத்தில் சொல்லப் 

பட்டபடியால், ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள இயைபும் தொடர்புகளும் 

அ.தியப்படாமையுமே இம்மறைவுக்கு இன்னொரு முக்ய காரண 

மாம் என்க. இனி காலப்படி. முறையே ௮வரைப் பற்றிய தவறான 

குறிப்புக்கள் வெளியான காலஎல்லை அளவுகளைக் காட்டுவாம். 

3. உரைச் இறப்புப்பாயிரம் பாடப்பட்டது, 8, பி, 1850 

வரையில் (சிங்கைசகரில்). 

9. கொக்குமண்டல சதகம் 1120 வசையில் கொகங்குமண்ட 
லத்தில் இயத்றப்பெற்றத, இவற்றில் ஒருவிதத் கவறும் மாறு 
பாடு மில்லை, 

9. கொ, ம, சதகம் பதிக்கப்பெற்றது 1923.0. (இப்பதிப் 
புத் தொடக்கமே இம்மாறுபாட்டிற் டெனாயித்ற), 

4, இலப்பதிகாரத்இில் இரு.௨.வே.சா, ஐயர் அவர்கள் ் 
பிட்டது 1927-ல். 5 Senet me 

5, பெருக்கதையில் ஐயர் அவர்கள் குறிப்பீட்டது 1996-ல், 

6. சென்னைப் பல்கலைக்கழக லெச்ஸிகன் ௮கசராஇக்காரர் 
குறிப்பிட்டது சுமார் 1935-40. 

அபிதான இந்தாமணி, தென்மொழி வரலாறு, அபிதான 
கோசம் என்பன சுமார் 90-ம் நூற்றாண்டின் முத்பகுதியைச் 

சேர்க் தவை, எனவே, இங்கே காட்டப்பட்ட இக்குறிப்புக்களும் பிறவு 
மே இவர் வரலாத்றை இவ்வாறு மாறுபடுத் இ வைத்தவை என்க, 

ஆகவே, 14-ம் ாத்றாண்டு தொடக்? 18-ம் அாத்ரண்டு முற் 
UGB வசை அவர் வரலாறு. யாதொரு மாறுபாடுடைய குறிப்பை 
யும் பெறவில்லை, (என்னையெனில். சதகமும் நிசம்பையில் sar 
(தரித்தவர் என்றே சொன்னமையால் என்க.) அதன் உண்மையை
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அறியாமல் 20-ம் நூத்றுண்டின் முத்பகுதித் தொடக்கமாக 

எழுதப்பட்ட கு.றிப்புக்களே தொடர்பாக இம்மாத்றங்களைப் பிற்கா 

லத்தில் உண்டாக்கயெவை எனலாம். 

30. பிறர் கருத்துக்கள், முடிபுகள். 

இப்பத்தியுள் வைத். Dimer காலம் வரையும் அடி 

யார்க்கு ஈல்லாரைப்பத்றிக் குறிப்பிட்ட பிறர் கருத்துக்கள் இவ்வா 
சாய்ச்யொல் எவ்வாறு முடிபடைசன்றன என்பது காட்டப்படும். 

இவற்றுள் முதலாவதாக டாக்டர் ௨. வே, சாமிகாதையர் அவர்கள் 

இலெப்பதிகாச: முகவுசையிலும் பிற இடங்களிலும் குறிப்பிட்டவை 

களைக் கூறுவோம். 

1,  *இவ்வுசையாடிரியர்க்கு (உசையாசிரியசாய அடியார்க்கு 

நல்லார்க்கு) நிரம்பையர் காவலர் என்னும் ஒரு பெயர் உண்டென் 

பதும் இவ்வுரை அக்காலத்து இருந்த பொப்பண்ண காக்கேயர் 

கோன் என்னும் பிரபு ஒருவசாத் செய்லிக்கப் பட்டதென்பதும் 
இக்தால் உரைச்சிறப்புப் பாயிசச் செய்யுட்களால் தெரிகின்றன. 
இவர்க்கு நிரம்பையர் காவலர் (னே) என்னும் பெயர் ஊரால் வந்த 

தென்றும் நிரம்பை என்னுமூர் கொங்கு மண்டலத்தில் கு௮ம்பு 

நாட்டில் பெருங்கதையின் ,ூரியசாய கொங்குேளிர் மிதந்த 
விஜயமங்கலத்தின் பக்கத்துள்ளதென்றும் கொக்குமண்டலசதகம் 

தெரிலிக்ள்றத" (சிலப், 9-ம் பதி, முகவுரை பக், 11,) என்பது. 

டாக்டர் ஐயரவர்கள் இிரம்பையர் காவலர்'” என்பது ஒரு 

பெயர் என்றும் அது ஊரால் வந்தது என்றும் ௧௬ இருந்தார்கள் 

என்று தெரிகிறது. இவ்வாராய்ச்சியால் “நிரம்பையர், காவலர்' என்: 

பன ஒரு பெயரல்ல, இசண்டு பெயர்கள் என்பதம், நிசம்பையர் 

காவலனே என்னும் பெயர் ஊசால் வத்ததல்ல, அதில் உள்ள நிரம் 

பையர் என்னும் பெயர்தான் ஊரால் வந்ததென்பதும் அறியப் 

படும். அன்றியும் ௮ப் பெயர் இல்கை ஈகரில் இவர்க்கு அழைக் 

கப்பட்ட பெயர் என்பதும் கண்டாம். இனி நிரம்பை என்னும் 

ஊர் இருக்கும் இடம்பத்தி' அவர்கள் கூறியது மிக வாய்மையே, 

கொ. ம. சதகம் ஊர்த்தொகைரிகண்டு முதலாவது பக்கத்தில்



76. அடியார்க்கு ஈல்லார் வரலாற்று நராய்ச்சி 

கொங்கு இருபத்துநான்கு நாடுகள் எனக்கூறி ௮வையசவன **,;.25 
மல்குகாஞ்சி கோயில் செசறிகுறும்பு சாடு. மன்னிய 

புகழ்சேர் கொக்குமண்டலக் தன்னிலான இருபத்து நான்கு 
காடே” எனக்கூறிக் குறும்பு சாட்டை அவற்றுள் ஒன்றாகக் 
காட்டப்பட்டிருக்னெறது, பின்னர் ஊர் த்ெ்தொகை நிகண்டு 
முப்பத்தாராவது பாட்டில் **வருவிஜய: மங்கையும் கிரம்பை 
யூர்...௮சேர்.. குழி குறும்பு (குறுப்பி) காடே” என்று 
பாடி இருப்பதால் விஜயமல்கையும் நிரம்பையும் அடுத்தடுத்த ஊர் 
களாய்க் குறும்பு காட்டைச் சேர்ந்தவையென்பதும் விளங்குன் 
தன, கொங்குவேளிர் விஜயமங்கலத்தில் பிறந்தவர் என்பதும் 
கொக்கு மண்டல (கொ, ம. ௪, 99) சதகத்தால் விளங்குெ.௮. 
இனிக்காவலன் என்பதைப்பற்.திய ஆராய்ச்சி முன்னர்க் கூறப்பட் 
டது காண்க, இவ்வுசை ௮க்காலத்திருக்த பொப்பண்ண காங்கேயர் 
கோன் என்னும் பிரபு ஒருவசாற் செய்விக்கப்பட்டது என்று 
இந்நூல் உரைச்சிறப்புப் பாயிரச் செய்யுட்களால் தெரின்றன. 
என்று சொன்ன முடி.புகளைப் பின்னர் கோக்குவோம். 

  

  

ஐயசவர்கள் அடியார்க்கு ஈல்லார் வரலாறு என்பதன்்ழ்க் 
கூறியவாறு இவருடைய வருணம் சமயம் என்பன இன்னமும் 
அதியவும் ஆராயவும் படவேண்டியவைகளாய்த் தான் நிற்கின்றன. 
இனி இவர் காலம் ஈச்சினர்க்னிய௰ர் காலத்துக்கு முக்தியதென்ப.து 
சரியான ஊகமே, ௮௮ பதினான்காம் நாத்ருண்டே ஆகும் என்பது 
ஜயமத அறியப்படு சன்றமையைக் காலவாராய்ச்சியில் முன் 
ர்ச் கண்டுகொள்க, 

அன்றியும் இன்னொன்று *அணித்தான இடத்தில் இருந்தமை 
யாலே தான் அடியார்க்கு கல்லார் கொங்குவேளிருடைய ஆற்றலை 
யும் இச் நாலையும் பரம்பரைக் கேள்வியால் ஈன்கறிர்தவராயினார் 
Gum gui” என்பது ஐயரவர்கள் பெருங்கதையில் _நூலாடரியர் 
வரலாத்தில் குறிப்பிட்ட பகுதியாகும், இவ்வாற்றால் இவர்கள் 
கூறிய இடங்களை நோக்கு மிடத்து இவர்கள் சதப்புப்பாயிசம், சத 
கம் என்னும் இரண்டனையும் பின்பத்றி உசைத்தார்களன்றி யாதும் 
அவற்றை வில உசைக்கவில்லை, அவற்றின் உண்மைகளை அறி 
தற்கு அப்பாலும் கடந்து செல்லவில்லை, ஆயின் இவர்கள் இவ்கிடச் 
(தில் சொன்னவைகள் சரியான ஊகசாதுரியமே, அடியார்க்கு 6H
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லார் கொல்கு வேளிருடைய ஆ.்றலையும், பெருங்கதையையும் பசம் 
பசைக்கேள்வியால் ஆ.றியுமக்காலத்தே அங்கேதான் இருந்தார். 
தாவது விஜயமங்கலத்அக்கணித்தான நிசம்பையிலே தான் இருந் 
தார். பலகலைகளையும் கற்றுப் பண்டி,தசரோமணியான பின் தமது 
பிற்காலத்திலே தான் குணபூஷணனுால் இலங்கைச் சிக்கை ஈகரத்தித் 

கழைக்கப்பட்டார் என்க, எனவே இவர்களுடைய ஊபூப்பு ௮டி 

யார்க்கு ஈல்லார் பிறர். வளர்ந்து கல்விபயின்ற ௮க்காலம் வசைச் 

கும் தான் உரியதன்தி அப்பால் செல்லாதென்க. ஆயின் டாக்டர் 

ஐயரவர்கள் அடியார்க்கு நல்லார் அவதரித்த -- வருமைப் 

பொழில் சிரம்பைப்பதி வென்திருக்கவேண்டி௰ அச்சதகப்பாட்டு 
அவதரித்து |-வருமைப்பொழில் கிரம்பைப்பதியென்று வெளியாய் 
விட்டதென்பதை சாய்ந்து கொள்ள வில்லை. பெருங்கதையில், 
அவர்கள் அவதரித்த-[-வரு என்ற அ௮வ்வடிவத்திலேயே அப் 

பாட்டை மேற்கோளாக எடுத்தாண்டுள்ளார்கள். ,ஐயின் அவர்கள். 

அப்பாட்டை ஆராய்ந்து , கொள்ளாத வழியும் இவ்வுண்மைக்கு 

மூசண்பாடான கூற்றுக்கள் ஒன்றையும் சொல்லவில்லை, yer Buy 

மவர்கள் நிரம்பையர் காவலனே யெனப் பாயிரத்தில் பாடப்பட்ட 

காரணங்கள் இவ்வாராய்ச்யொனன்றி இதற்கு முன்னர் வெளியாகா 
மையாற் போலும்! அவ்விரு பெயர்களையும் ஒரு பெயசாகச்கருதிச் 
கூறியிட்டார்கள். அவர்கள் ௮வ்விருபெயர்களையும் ஒரு பெயசாகக் 

கருதக்டெந்த காசணம் ௮வ்விரு பெயர்களும் பொ.,அ நோக்கில் இரு. 

சொல்லாலாயெ ஒரு சொத்றொடராய் ஒரு பெயர் நீர்மைப்பட்டு நிற்ப 

தோடு அடியார்க்கு ஈல்லார் என்னும் ௮வ்வொருவர் மேலே வர்தமை 

யாற் போலும்! அன்றியும் உசைச்சிறப்புப்பாயிர.த்தையும் கடச்து , 

சென்று ௮ப்பாயிசத்தில் இவ்வாறு *நிரம்பையர் காவலனே”” என்று 

கூறக்டெர்த காசணங்களைக் காணாமையாலுமாம் என்க. அன்றியும் 

அவ்வாறு காணுதல் Hsu இயைபுகளையும் தொடர்புகளையும் 

கொண்ட குதிப்புக்களையுடைய இலங்கைச் சில்கைககரைச் சார்ந்தா 

சரய் இருப்பவர்க்கே wat ஆரசாய்ச்சியைப் பொறுத்து ஒருவாறு 

வாய்ப்பதொன்றும். இனி வரலாத்து முடிபைக்கண்டு கூறாது சிறப் 

புப்பாயிசத்தை மட்டும் கண்டு கூறுவார்க்கு ௮த்தொடர் அவ்வாறே 
புலனாகவரும் என்பதும் ஒன்று, அன்றியும் பாயிரத்தை மேத் 
கொண்க்ூறிய சதகக்காரர் பாயிரத்தில் கூதியாக்கு நிசம்பையர் 

காவல(னே) என்னும் பெபரைக்கூறுது விலக அவரை
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*அருமையுசை செய்யடியார்க்கு ஈல்லார்' என்று கூறியிட்டதையும் 

இவர் கவனிக்கவில்லை. இடத்தால் வருபெயசை அடியார்க்குகல்லார் 

பெத்ததால் ௮வர் சொந்த ஊரான நிரம்பையை விட்டு இன்னொரு 

இடத்தில் சென்று ௮ந்த இடத்தில் வாழ்ந்தார் என்பதையும் சன் 

குறிந்திடவுமில்லை, 
9. இனி அவர்கள் இவ்வுரை *பொப்பண்ண காங்கேயர் கோன்"" 

என்னும், பிசபு காலத்தில் செய்யப்பட்டது என்றது OSH grr 

யத்பாற்று, அவன் காலத்இற் செய்யப்பட்டது என்பதும் ௮வன் 

. ஒரு பிரபு என்பதும் உண்மை, ஆயின் ௮வன் காலம் யாது? அவன் 
எத்தகைய பிரபு? அவன் எல்கே வைத்து இவ்வுரையைச் செய்லித் 
துக்கொண்டான்? என்பன தான் நன்கு அசாய்ந்தறியவேண்டிய உண் 

மைகள், இவற்றுக்கு விடைகள்முன்னர் பாயிசமும் சதகமூம் என்ப 
,தன்€ழும் பாயிரமும் சிங்கைககர் வரலாறும்என்பதன் மும் கூறியிட் 

டாம், அவன்காலம் குணபூஷணன் காலம் என்றும் காங்கேயன் என் 
பது சேனை த்தலைவருக்குக் கொடுக்கும் பட்டப்பெயசென்றும்கோன் 

என்பது அக் கருத்தே பத்தி அவனுக்குச் ஜறப்பித்துச் கூறப்பட்ட 
பெயசென்றும் *காத்றைப்பிடித்.த' என்னும் முதலையுடைய பாட்டில் 
அவனை ௮வ்வாதே சேனாபதியென்னு இறப்பித் துப் பாடி. இருப்பதை 
யும் காட்டியிட்டாம், கொல்குமண்டல சதகக்காசர் முன்னர்க் காட் 
டியவாறு பிழையானவடிவ.த்தோடு ௮ச் ஜெப்புப்பாயிரப் பாக்களை. 
மேத்கொண்டவாதின்றி ஐபசவர்கள் தருச்தியவடிவத்தோடு Cop 
கொண்டு அப்பாயிரப்பாக்களை வெளியிட்டமை பேருதவியாகும். 
அப்பாயிரப்பாக்களே இவ்வாராய்ச்சிக்கு மிகமிகமுக்யெமானவைகள். 

ஈண்டு இவர்கள் காங்கேயன் என்னும் சேனுபதியெனச் இெப்பாகச் 
சொல்லாஅ பிரபு எனப் பொ.அவில் மட்டும் சொன்னார் என்தறிக. 

9... இனி, சென்னைச் சர்வகலாசங்கத்தாசால் வெளியிடப்பட்ட 
தமிழ், லெச்ஸிகன் ௮கராதி பகுதி 44 பக்கம் 9208-ல் (1௨:85 
University Tamil Lexicon 7௦], 4, 2, 9265.) இவ்வடி 
யார்க்கு ஈல்லாரைப்பற்றிக் கூறியவற்றை அறிவாம், அவ்வகசாதிக் 
காசர் “Sodenuut sraner (N, Atiyarkkunallar The 
Chief of Nirampai; a Village in Konku Country) 
கொங்கு நாட்டில் உள்ள நிரம்பை என்ற ஊர்த்தலைவரான வடி. 
யார்க்கு ஈல்லார், 'காருக் தருவு மனையான் கிரம்பையர் காவலனே” 
(சில. பக், 11,)'” எனக் கருத்துக் கூறினர், அன்றியுமிவர்கள் ௮ச்
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சிறப்புப்பாயிசப்பாட்டை எடுத்துக் காட்டிய வா.ற்றையும் காண்க. 

மேலேயாம் எழுதிய பகுதிகளை இவ்விடங்களில் ஈன்கு ௮.திதல் 

வேண்டும், காவலன் என்பதை ஊர்த்தலைவராக வைத்துக்கொண் 

டாலும் அவரையே குறிப்பிட்டு வத்த நிரம்பையர் என்பதை (அவர் 

பிறத்தற்டெனான) நிரம்பையென்னும் ஊரென்று பொருள் செய்வ 

தாமோ? நிசம்பை-காவலன் என்னு கூறியவழி அவ்வாறு நிரம்பை 

யென்னும் ஊர்த்தலைவசான அடியார்க்கு ஈல்லார் என்று கூறின் 

ஏற்புடைத்தே, அத்றன்னு நிரம்பை எனினும் அவ்விடவாகு பெய 

சாய் நிரம்பையர் எனினும் ஓக்கும், எண்டு ௮வ்விடத் திரை அவர் 

களுக்டெனான அவ்விடத்தின்மேல் வைத்து நிரம்பையென்னும் 

ஊசென்று கூறினாலும் குற்றமாமோவெனின், ஈண்டு நிரம்ப 
யர் என்பது அவ்வூரில் உள்ள மக்களை உணர்த்தி வரவில்லை. அவர் 

ஒருவருக்கே வந்ததென்று மல்லவா சொற்றாம். ௮ன்.றியும்கிரம்பை 

யர் என்பது நியதியாக ௮ர்காட்டு மக்களைத் தான் உணர்த்திவர்த 

தொன்று என்று காணப்பட்டதாயின் ௮.து எவ்வாறு? அன்றியும் 

அப்பெயர் அவருக்கு ஊரால் வருபெயர் என்பதை டாக்டர், 

௨, வே. சாமிநாதையர் அவர்களும் கூறினார்களே. அன்றியும் ௮ 

சதகக்கா.ரர் அடியார்க்கு கல்லார் நிரம்பையில் அவதரித்தார், நிரம் 

யில் வாழாமல் விட்டார் என்று கூற, நிரம்பைக்கவர் தலைவராய் 

இருந்தார் என்று பிறர் கூறல் பொருந்துவதாமோ ? அன்றியும் 

இவர் கிரம்பை என்னும் ஊருச்சத் தலைவராய் இருந்திருப்பாராமா 

னால், சதகக்காரர் இவரைப்பாடிய அச்ச, தகத்திலே ௮ப்பாட்டிலே. 

னும் பிறபாட்டிலேனும் இத்தகைய குறிப்புக்கள் ஓன் ஐனையும் 

கூறு அ விட்டுவிட்டனசா ? அன்றியும் நிரம்பையர் காவலர் என் 

னும் ௮ப் பெயரையும் சேர்த்துக் கூறாது அருமையுசை செய்யடி 

யார்க்கு நல்லார் என்னு கூறுவர் கொல்லோ? நிரம்பையர் என்னும் 

பெயர் ஈண்டு ௮வசைத்தான் சுட்டி வந்ததோ! ௮ன்.ி ௮்சாட்டு 

மக்களைத் தான் சுட்டி வந்ததோ! என்று ஒரு தலை தணிதத்சயலா 

வானு ஐயம் தோன்திய வழி, ௮வ் வையத்தை நீக்குவதத்கு அவர் 
வரலாற்றை ௮.றியவல்ல பிறவழியாற் சென்று, ௮வ்வாறுசென்று. 

கண்ட முடிபால் வர் வரலாற, நிரம்பை என்னும் ஊருக்கு 

(அன்றி ௮வ்வூசாருக்கு)த் தலைவராய் இருந்தார் என்றுநிச்சயப்பட் 

டது என்று எடுத்துக்காட்டி ௮ப்பால் வந்நிரம்பையர் காவலர் 

என்னும் சொத்றொடருக்குப் பொருள் கூறுவதுதான் (அதாவ.
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அவ்வூருக்குத் தலைவர் என்றோ--அவ்ஷூசார்க்குத் தலைவர் என்றோ) 

பொருக்துவ.த ஒன்றாம். அவ்வாதின்றிப் பொருள் செய்ய எடுத் 

பதக் கொண்டதும் நிரம்பையர் காவலர் என்னும் சொத்றொடர், 

அதை விளக்க எடுத்துக்கொண்டஅம் அக் “'காருந்தருவுமனையான் 

ெம்பையர் காவலனே! என்னும் சொற்றொடராமெனின் 

து பொருக்தாததொன்றும். அன்றியும் இவ் வகராதி மாலார் 

நிரம்பையர் என்னும் ௮ச் சொற்றொடசால் நிரம்பையூரில் உள்ள 

வர்களை உணர்த்தவே பாயிரக்காரர் கருதினர் என்று கருதியிட்டா 

செனில் பாயிரக்காசர்க்குக் கருத்ததுவன்று,என்னை யெனில் அவ்வாறு 

னால் நிசம்பையினர், நிரம்பையூரினர் என்ருற்போலும் விதந்து ௮ம். 

மக்களையே தனித்து உணர்த்துமாறு சொற்பெய்து உரைப்பாரன்றி 

இவ்வாறு அவருக்கும் முக்காட்டு மக்களுக்கும் பொதுவாகவேனும் 

ன்்.றி அவரையே சட்டி. நின்று உணர்த்தும் ௮வரது இன்னொரு 

பெயசென்ற பெந்தியிலேனும் அப்பாயிரக்காசர் aT TES. 

அன்றியும் நிசம்பை-/-அர்--கிரம்பையர் என ஒருவசே உயர் 

வுப் பன்மையாகச் சொல்லப்படும் *௮ர்” விகுதியையும் பெத்து 

நிரம்பையர் என நின்றவாற்றையுமறிக. எனவே ௮து நிரம்பையர் 

ஆய காவலன் என்க. (எனவே நிரம்பையர் என அழைக்கப்பட்ட 

தும் அக்நிரம்பையிலேயல்ல, காவலன் என்று ௮ழைக்கப்பட்டதும். 

அத்திரம்பையிலே யல்ல, நிசம்பையிலே அவதரித்த அவர் நிசம்பை 

யர் என ௮ழைக்கப்பட்ட.த நிரம்பையைவிட்டு இன்னொரு சாட் 

டி.ற் சென்று வாழ்ந்த மம் நாட்டிலே யென்க, காவலன் என்ற 

பெயர் நிசம்பையர் என்பதன் பின்னே வந்தணைவதால் காவலாய் 

இருக்ததும் சென்ற அவ்விடத்திலே யென்க, நிசம்பையர் ஒரு 

பெயர், காவலன் என்பதும் அவருக்கு. வந்த இன்னொரு பெயர் 

என்பதை யாண்டும் மறவற்க.) எனவே, இவ்வகராதி மூரலார் 

நிரம்பை என்ற ஊர்த்தலைவரான அடியார்க்கு. ஈல்லார். என்றது. 

பொருந்தாத ஒரு கூற்றாம். ் 

ஊர்ப்பெயர் எப்படி ஊரில் வரும்? ஊருக்கு வெளி 

யிலேதானே வரும், அன்றியும் **காருக் தருவு மனையான் நிரம் 

பையர் காவலனே"! என்பதால் இக்காவலன் என்பறு 4 கொக்கு 

காட்டில் உள்ள நிரம்பை என்ற ஊர்த்தலைவசான அடியார்க்கு ஈல். 

லார் என்று பெறப்படுன்றமை எவ்வாறு ? காவலன் என்பது
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யாண்டும் நியதியாய் ஊர்த்தலைவரைத்தான் உணர்த்துவதாமோ ? 

சாவலன் என்பது ஊர்த்தலைவனை உணர்த்துவதாயின் காவலன்: 

என்பதை அடுத்து நிற்கும் நிசம்பையர் என்பது நிரம்பையர் என் 

(திசா. நிரம்பையென்று ஊரின் பெயசாகவே இருக்கவேண்டும். 

என்னின் ௮அவும் வாய்மையதொன்றன்றோ? அன்றிப் பாயிரத்தி 

லன்றோ நிரம்பையர் காவலன் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்் ௦.௮. 

பாயிசமோ நிரம்பைதவிர்க்த இன்னொரு இடத்தில் இயற்றப்பட்டது 

என்றன்றோ மேலே Yount iy. sone இயத்றப்பட்ட இன் 

ஜெரு இடத்திலிருக்த அடியார்க்கு கல்லார். நிரம்பை என்ற 

ஊருக்குத் தலைவராய் இருத்தல் எப்படி 2 ஆகவே நிசம்பையர் 

என்பது அவ்ஓசாருக்குப் பெயசாகாமல் ௮வர் ஒருவருக்கே 

பெயசாகும் என்றும் அவ்வாறே (சிரம்பையர்) காவலர் என்பதும் 

குமென்றும் மேலே சொற்றும். 

அடியார்க்கு கல்லார் வரலாறு இது காறும் ௮.றியப்படாமை 

யானும் லெப்பதிகாச உசைச் இறப்புப்பாயிரப்பாக்கள்: எவ்விடத்தில் 

பாடப்பட்டதென்று '௮.தியப்படாமையானும் சதகம் *அவசரித்த! 

என்பது மட்டும்தான் உரைக்னெததென்பதும் இங்கைஈகர் வரலா 

தம் அதன்கண் அடியார்க்கு ஈல்லார் வாழ்ந்ததான குறிப்புக்களும் 

இத காறும் அ.தியப்படாமையானும் இவ்வாறு பிறர் உரைக்க 

கோனெற.து என்க, நிற்க: 

&. இவ்வகராதி பகுதி இசண்டாவதல் பக்கம் 944-ல் 

(7௨. 1. 2. 646) காக்சேயர் என்னும் சொத்றொடசை விளக்கு. 

இன்றார்கள், தால்கேயர்.....-பபொப்பண்ண காக்கேயர்கோன். 

உரிச்சொல் நிகண்டு செய்த .தூரியர் (லெப்பதிகாசம் பக். 11) 

என்று குறிப்பிட்டனர். காம்கேயம் என்னும் ஊரின் பெயரும் 

தல்காகுல நாட்டார் செழிக்குங் காங்கேய நாடெங்கள் wr.” எனக் 

கொங்குமண்டல சதக ஊர்த்தொகை நிகண்டு ஏழாவது பாட்டால் 

கால்கேய சாடுக் குறிக்கப் பதால் அவ்வூரில் உள்ளவர்கள், ௮ச் 

'சயர் எனவும் ௮ழைக்கப்பட்டிருக்க 

'இக்க மிற்பதொன்தென்னை பெனின்: 
காட்டில் உள்ளவர்கள் காக்ே 

லாம். ஆயின் ஈண்டு நாம் சா, 

ண காக்கேயர்கோன்'" என்பதில் காக்சேயர் என் 
1 பொப்பண். 

இப் பொப்பண்ண காக்கே 
பது ஊால் வருபெயரல்ல என்பதம், 

3ம்
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யர் கோன் என்பவன் உரிச்சொல் நிகண்டு செய்த ஆரியன் ௮ல். 

லன் என்பதுமே. பொப்பண்ணன் இயற்பெயர், காங்கேயன்: பட் 

ட்ப்பெயர், கோன் என்பது ௮வன் சேனைத்தலைவனாய் இருர் தமை 

யின் அவனைப் பாராட்டிப் பாயிரக்காரரால் பாடப்பட்ட , பெயர் 

என்றும் முன்னர்க் குறிப்பிட்டாம். பொப்பண்ண காங்கேயர் 

கோன் என்பான் நிரம்பையிலே பிறப்பு வளர்ப்பினஸலோ வாழ்வி 

ஞலோ தொடர்புபடாதவன், அடியார்க்கு ஈல்லார் நிசம்பையர் 

என அழைக்கப்பட்ட இடத்தில் (சிங்கை ஈகரில்) சென்று ௮வரைக் 

கொண்டு உசை சொல்லுவித்துக் கொண்டவன், அன்றியும் கொ. 

ம, ௪, ஆரியரால் ௮ காட்டிலே எவ்வாற்றானும் தொடர்பில்லை 

யென்று வேண்டுமென்றே பாடப்பெறுது விலக்கவிடப் பட்டவன்; 

உரிச்சொல் நிகண்டு செய்த காங்கேயன் கொக்குமண்டலத்௮க் 

குரியவனாய் இச்ச,சக .தசிரியசால் பாடப்பெறுபவன், ! i 

வன் ** அலைகடல் சூழு மவனியிற் சேந்தமி ழாய்பவர்கள் 
நலனுறத் தக்க வகையாக உள்ளம் ஈனிமகிழ்ந்தே 
இலகு முரிச்சோ னிகண்டூவேண் பாவி னிசைத்தகலை 
வலவெழிற் காங்கேயன் வாழுமோ ரூர்கோங்கு மண்டலமே” 

(கொ. ம, ௪. பா. 91) 

எனக் கொங்குமண்டல ௪தக அூரியரால் பாடப் பெறுபவன். 
அன்றியும், **பலகலைதேர் காங்கேயன் பட்ட முடையான் 
உலகறியச் சொன்ன வூரிச்சோல்'” என உரிச்சொல் நிகண்டி. 
அம் “முந்து காங்கேயன் உரிச்சோல் '? என ஆரிய நிகண்டி: 

உணும் **போருந்த நூல் பலவுஞ் சுருக்கித் தமிழில். உரிச்சோல் 
நிகண்டேன உரைத்த காங்கேயன் '” எனப் பாம்பணக் கவுண்டன் 
குறவஞ்சியிலும் பாடப்பெறுபவன், இவற்றுள் ஒன்றிலேனும் 
இவன் இலப்பதிகார உரையைச் செய்வித்தவன் என்ற செய்தி 
குறிக்கப்பட் டிருக்கவில்லையே, இனி இவனைப்பற்றிப் பாடிய .இச், 
சதகப்பாட்டின் ழ் ** காங்கேயன் என்பது பட்டப்பெயர்; , இவன், 
இன்ன பெயசை உடைய காங்கேயன் என்று : விளங்கவில்லை ?? 
என்னு ௮க்குறிப்புக்காரர் கூறினமையாலும், உரையை இயற்று 
வித்த பொப்பண்ண காங்கேயனைப்பற்.றி இச்சதகக்காசர் பாடாமை 
கொண்டும் இவ்வுண்மை அணியப்படும் என்க. -ன்றியும் உரைச் 
சிறப்புப் பாயிர த்தையே மேற்கொண்டு௮டியார்க்குகல்லாரைப்பாடிய
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இச் சதகக்காரர் இப் பொப்பண்ண -காக்கேயளைப் பாடாமை விட்ட 

வாறும் ௮ம்மண்டலத்திலே உரை இயத்றுவித்தவன், வாழ்க்தவன் 

என்னு கூறாமல் விட்டவாவும் என்னை? என்று பிறர் கருதவுமில்லை. 

ன்றியும் இவன் சிலப்பதிகாசத்துக் குரை செய்வித் தவனானால் 

அவ்வாறு கூற்றைத் தவிர்த்தருள் பொப்பண்ண காங்கேயர்கோன்” 

என்று! கூறாமல் 1... .செந்தமிழாய்பவர்கள்கலனு றத்தக்கவகையாக 

உள்ள நனிமூழ்க்தே,இலகுமுரிச்சொனிகண்டு வெண்பாவி னிசைத் 

,தகலை, 'வலவெழிற் காக்கேயன்'” என்று ௮ச்சதகக்காரர் அவளைப் 

புரைபடக் கூறினர் கொல்லோ | அர்காட்டிலே கொக்கு மண்டலச் 

(திலே இல்லாத அடியார்க்கு ஈல்லாரைக் கொண்டு, அக்ராட்டிலே 

இல்லாத காங்கேயன் உரை இயத்றுவித்தான் என்தன்றோ இவர்தம் 

முடிபு முடிபாஇன்றது. எனவே, உரிச்சொல்நிகண்டு பாடிய காம் 

கேயனும் பொப்பண்ண கால்கேயனும் வேது வேறு காங்கேயர்கள் 

என்று சரிவச ௮.றிந்திடுக, ' 

5, இனி, அபிதான இந்தாமணி 92-ம் பக்கத்தில் அடி. 

யார்க்கு நல்லார் இெப்பதிகாசத்துக் குரையாசிரியர்; இவர் நிரம் 

பை என்னும் ஊரிற் பிறந்தவர் என்பதை 1 இருக்தெரிய.....--ை 

காவலனே”? என்பதால் ௮.றிக. இவர் பொப்பண்ண ௧. கேயன் 

காலத்தில் இருந்தவர் என்பது **காத்றைப் பிடித்து... 

சொல்லுவித்ததே '” என்பதால் ops என்று கூறப்பட் டிருக்கன் 

௨௮. இதில் ஒரு sighs Berga இல்லை. அன்றியும் 

இச் இந்தாமணியார், நிரம்பை என்னும் ஊரில் பிறந்தவர் என் 

பதை *: ஒருர் தெரிய விரித்துசைத்தா னடியார்க்கு' ஈல்லான் ...... , 

ட ிதம்பையர் காவலனே” என்பதால் அதிக என்றும் 

கூறினார். இதனால் வர் பிதந்த இடம் ௮.றியப்படுமானாலும் 

இது : அவருக்குப் பாயிரம் செய்த பாட்டு, “ அவதரித்த நிசம் 

பைப் பதியுக் கொங்குமண்டலமே'" என்னும் ௮க் கொக்குமண் 

டல சதகப்பாட்டுத்தான் ௮வசது பிறப்பையும் பிறந்த ஊசையும் 

ப்த்திச் சொல்வது, சிந்தாமணிக்காரர், இச்சல்லார்க் கெடுத்துக் 

காட்டிய பாட்டு என்ன சந்தர்ப்பத்தில் பாடப்பட்ட தென்றேலும், 

இவர் பிதப்பைப் பற்றிச் சொல்லும் சதகப்பாட்டொன்ற உண் 

டென்றேனும் அதியலில்லை. அன்தியும் அச் சிறப்புப் பாயிசத் 

இல் உள்ள நிரம்பையர் காவலர் என்பதில் உள்ள நிரம்பையர் என் 
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பத, இன்னொரு இடத்துப் பெத்தபெயர், Ys Opis gor 

உணர்த்துன்றஅ. ஆசைக் கொண்டுள்ள பாயிசத்திலும் ௮வ்வாறு. 

அறியலாம் என்று அவ்வளவு விளக்கத்துக்கும் அவர் செல்ல 

வில்லை. . 

wer duh QunIsrer Ks sre 981-ம் பக்கத்தில் 

*'நிரம்பையர் காவலர்'--அடியார்க்கு ஈல்லார்க்கு ஒரு பெயர் ?? 

என இவர் கூறினார். இவர் நிரம்பையர் ஒரு பெயர், காவலன் இன் 

ஜனொரு பெயர் என்பதை அ.தியவில்லை. 

6. அபிதான இந்தாமணி பக்கம் 1806-ல் இவ்வகராதியார் 

* பொப்பண்ண காக்கேயர்கோன் :-- அடியார்க்கு சல்லார் என்னும் 

கவியைச் இெப்பதகொசத்துக் குரைசெய்ய ஏவின. பிரபு? என 

அவனை ஒரு பிரபு என்று சொன்னாசன்றி அப்பிசபுவுள்ளும் இவன் 

ஒரு சேளைத்தலைவன் என்பதையும் சாக்கேயன் என்பது சேனாபதிக் 

குரிய பட்டப்பெயர் என்பதையும் கோன் என்று விதந்தும் *காற் 

றைப் பிடித்து, என்னும் பாட்டால் அவனுச்சுக் கொடுக்கப்பட்ட 
டைகளும் ௮க்கருத்திலேதான் என்றும் இவர் விளங்கவில்லை. * 

7. அபிதான கோசம் பக்கம் 11, **அடியார்க்கு கல்லார் 

சிலப்பதிகார உரையாசிரியர், இவர் ஈச்னர்க் னியர் காலத்.தக்கு 
முக்.இயவர்'” இவ.்.தில் யா.அம் ஆராய்ச்சி முறை இல்லை, Hearne 

அவர் காலம் தெளிவுபடப் போவதும் இல்லை. 

8. தென்மொழி வரலாறு பக்கம் 189. அமைச்சசாய ௮டி. 

யார்க்கு ஈல்லார் ஒருவசைச் சுட்டி, **இவர் (ஈல்லூரில்) ௮.சசுசெய்த 
குணபூஷணச் சக்கரவர்த்திக்கு மந்திரியாய் விளல்யெவர்.... ௨௨ 

தொண்டை சாட்டினின்றும் சென்று வடஇலங்கையிற் குடிகொண். 
டவர் என்பதும்... 

  

"என்னு இவ்வரலாற்றுக்காரர் உரைக்கின் 
றார்.  இக்கூற்றுக்களில் இவ்வமைச்சசாய அடியார்க்கு ஈல்லார் 
தொண்டை சாட்டில் இருந்து அழைக்கப்பட்டார் என்பது பெரி 

அம் பிழைபா டுடையதன்றோ? என்னையெனில், ௮மைச்சசாய ௮டி. 
யார்க்கு ஈல்லார் நிரம்பையில் இருந்துவர்சு படியால் நிரம்பையர் 
என அழைக்கப்பட்ட பெயரையும் சேர்த்து *நிரம்பையர் காவலர்” 
எனப் பாயிசக்காசர் கூறினாரெனச் கண்டாம், என கிரம்பையி.
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Aging வக்தவசே இங்கையில் நிரப்பையர் எனப்பட்டார் என்க, 

நிசம்பையூர் : குறும்பு சாட்டைச்சேர்த்த தென்பது ** வருவிசய 
மங்கையும் நிரம்பையும் '” என்பதை உள்ளடிகளில் அகப்படுத்திக் 

கொ. ம. சதகம் ஊர்த்தொகை நிகண்டு முப்பித்தாறாவது செய்யு 

ளால் ** சேர்குழி (குறிப்பி காடே) குறும்பு காடே! என்.று கூறப் 

பட் டிருக்கன்றது. இக் கு௮ும்புகாடு கொக்கு நாட்டைச்சேர்ச்த 

தென்ப **கொம்கு இருபத்இனான்கு oO” என்பதைக்கூறும் 

“டசால்ல வரிதான பூர்.துறைசை?! என்னும் முதலையுடைய பாட் 

டின் அகத்தே **இயல் செறிகுறும்பு காடே" எனக் குறிப்பிட்டு 

இறுதியில் **இனிய புகழ்சேர் கொல்குமண்டலந்தனிலான இருபத்து 

கான்குகாடே'” என்ற கூறியவைகளால் விளக்கும், 

எனவே இவர் கொங்குமண்டலத்துள்ள குறும்பு சாட்டைச் 

சேர்ர்த நிசம்பையூரில் இருக்.து வர்த அடியார்க்கு கல்லார் என்.ற.றிக, 

இவ்வுண்மையை இவ்வாறு அறியாமல் பிழையாக விளவ்? இச் தென் 

மொழி வரலா என்னும் நூலார் இவசைத் தொண்டை௱ாட்டினில் 

இருந்தும் வந்தவர் என்ற பிழைபாடாகக் கூ.றியிட்டனர். இவர்பிழை: 

யாகவே விளங்ூக்கொண்டார் என்பத இவர்தாம் எழு தியசிங்கையாரி 

யர் வசலாற்றிலே*குணபூஷணச் சக்கரவர்த்தி காங்கேயன் என்னும். 

போர்வி.ரனைத் தொண்டை நாட்டில் இருந்தும் வருவித்துத் தனது 

சேனைக் கெல்லாம் ௮இிபதியாக்கனான். அடியார்க்கு ஈல்லார் என் 

னும் பண்டித சசோமணியை வரவழைத்அத் தனக்கு மு.தல் மக்திரி 

யாக்னொன்'* என்று கூறிய துணையானே விளங்கும், இதில் காங்கேய 

ளைத் தொண்டை ராட்டில் இருந்து அழைத்தான் என்று கூறப்பட் , 

டிருக்ெ.த$ அடியார்க்கு ஈல்லாரை ௭ வ்விடத்தில் இருந்து 

அழைத்தது என்று கூறாமல் விட்டவாற்றைக் கவனிக்க, காரணம் 

என்னையெனில் இவருக்குக் இடைத்த முதனூலில் அவரை இன்ன: 

இடத்தில் இருந்து ௮ழைத்ததென்று சொல்லவில்லை போலும்! ys 

'ஞல்இவருக்கும்தெரியகில்லை, ஆபின்இவசோடுடன் அழைக்சப்பட்ட 
காங்கேய்ன் தொண்டைமண்டலத்திலிருக்து அழைக்கப்பட்டான். 

என்னு கூறப்பட்டதால் இவரும் ௮வன் நாட்டில் ௮த் தொண்டை 

நாட்டில் இருந்துதான் அழைக்கப்பட்டார் என்று தவறாக ஊத் 

துக் கொண்டு ௮தை எவ்வாறு கண்டதென்றும் கூறாமல், தனது 

தென்மொழி வரலாற்தில் குதிப்பிட்டார் என்றறிக, கொங்குமண்
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டலத்தில் உள்ள அடியார்க்கு ஈல்லாரும் தொண்டைமண்டலத்தில். 

உள்ள பொப்பண்ண கால்கேயனும் உரை இயத்றவேண்டிய௰ சர்தர்ப் 

பம் உள்ள இன்னொரு இடத்தில் சந்தித்த சர்திப்புத்தான். இவ் 

வுசைத் தோற்றத். அக்குக் காரணமாய் Boiss என்பதும் அடி. 

யார்க்கு கல்லார் நிரம்பையை விட்டுச் சென்று வாழ்ந்த ௮வ்விடச் 

திலேயே காக்கேயன் என்பவன் ௮வரைச்: சந்தித்து உரைஇயற்றித் 

தரும்படி கேட்டுக் கொண்டான் என்பதும் இர்.நாலின்௧ண் ஈன்கு 

சாதிக்கப்பட்ட உண்மைகளாம் என்க. : 

9, இனி அடிகள் உயர் திரு. விபுலானச் தர் அவர்கள் 

கண்ணூயார் வழக்குரை காதை என்னும் காப்பியத்தினை 

ப்பற்றிக் கூறுமிடத்து இதன் ,நக்கியோன் பெயர் (காக்கேயன்) 

தேவையர்கோனென மூலில் கூறப்பட்டுள்ள, இம் மன்னன் 

" இடியார்க்கு சல்லாரை ஆதரித்த பொப்பண்ண காங்கேயர் கோனாக 

இருத்தல் கூடும். இளங்கோவடி.கள.த பெருங் காப்பியத்துக்குரை 

செய்வித்தோன் காப்பியத் தலைவி மீதுள்ள பேசார்வத்தினாலே 

தான் ஒரு இறு காப்பியத்தை இயற்தி இருக்கலாம். கண்ணகியார் 

வழக்குளைகாதையினஅ ஆக்கயோன் யாசாயினுமாகுக, சிலப்பதி 

காசத்துக்குரை செய்வித்த பெரியோன் த:மிழகத்தாசால் என்றும் 

போற்தற்குரியவன், ௮வன் அளித்த சோற்றுச் செருக்கால் ௮டி. 

யார்க்கு கல்லார் உசை வெளிவக்தத, அவ்வுரை இல்லையேல் இசை, 
சாடகத் தமிழை அறிந்து இன்பு௮ு,தற்கு வேறுவழி இல்லை'' (தமி. 
பொ, பச், 9, மலர் 1)'” என்னு கூறியிட்டவற்றை ௮.றிவாம். இதில் 

இவர்கள் ௮க்காப்பியத்தை இயத்றியிட்டவர் காங்கேயன் தேவை 

யர் கோனென்றும், ௮வன் ஒரு மன்னனென்றும், ௮வன் பொப் 

பண்ண காங்கேயர் கோனாக இருத்தல் கூடும் என்றும் கூ.றிஇட்டார் 

கள். எனவே பொப்பண்ண காக்கேயர் கோனையும் இவர்கள் ஒரு 
மன்னனெனக் கருதிக்கொண்டார்கள். சிறப்புப்பாயிசத்தில் வரும் 
காம்கேயன் என்பது மன்னன் ஒருவன் பெயசல்ல என்னும், சேனா 
பதிக்குரிய பட்டப் பெயர் என்றும் முன்னர் ௮.நியப்பட்டது. ௮ன். 

தியும்' அமைச்சசாகய அடியார்க்கு ஈல்லார்தான் உரையாசிரியர் 

என்பது ஈன்கு ௮.நியப்படுவதால் இவரைக்கொண்டு உசை இயற்று 

வித்தவன் இச்சேனாபதியே என்பதும் ஈன்கு பெறப்பட்டது, எனவே 

மன்னனுக்கும் சேனாபதிக்கும் ஏற்றவாறு சிறப்புப் பாயிரத்திலவன் 

அடைகள் புணர்க்கப்பட்டிருத்தலினாலும், சிறப்புப்பாயிச த்.துக்குப் 

புறம்பே ௮வன் வரலாற்றினை அறியவல்ல சான்றுகள் இதுகாறும்
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ஆதியப்படாமையாலும் தான் அவர்கள் இவ்வாறு கருதி இருக்க 
வேண்டும் போலும்! அன்றியும் ௮வன் பெற்ற கோன் என்னும் 

அடைத் தொடர்பாலும் **அளித்த சோத்றுச்செருக்கன்றோ தமிழ் 

மூன்னுச்குசை சொல்று வித்ததே'' என்பதாலும் ௮வனை ஒரு 

மன்னனென்றே அறியக் கூடிய குறிப்புக்களே தோன்றி கிற்ன் 

(மன. பிறர் காவலன் என்பதால் அடியார்க்கு ஈல்லாரையும் ஒரு: 

மன்னனெனக் கருதினர். இவ்வாறானால் ஒரு மன்னன் இன்னொரு 

மன்னனுக்குச் சோற்றை அளித்து இவ்வுரையைச் சொல்லுவித் 

அுக்கொண்டான் என்று பிறர் சொல்லக்கூடிய குறிப்புக்களும் 

பொருந்தி வருன்றன. அன்றியும் குணரபூவணனும் ஒரு மன்ன 

னன்றோ? 

அடிகள் அவர்கள் கண்ணூர் வழக்குரை காதை யென் 

பது பற்றி இப் பத்தியுள் கூறியவை பல நண்மையோடும் உண்மை 

யோடும் பட்டவை, பொப்பண்ண காங்கேயர் கோன் என்னுமவன் 

பதினான்காம் நாற்றுண்டிலே சல்கை ஈகரில் வாழ்க்தவன். கண்ண) 
யின் மீதுள்ள .பேரார்வத்தினாலேசான் இவ்வுரையை ௮.த்தகைய 

பழம் கோட்டம் ஒன்றிற்போலும் சோற்றைக் கொடுத்துச் செருக் 

கச் செய்.து சொல்லுவி.த்திருக்கன்றான் என்னல் வேண்டும், ௮வன் 

ரன் கண்ண தேவி மீதுள்ள பேரார்வத்தால் “*கண்ணூயோர் வழக் 

குரைகாதை'' என்னும் அக் காப்பியத் இனையும் செய்திட்டான் என் 

po உண்மையே, காங்கேயர் கோன் என்பதுதான் பழைய எட்டுப்படி. 

களிலுள்ள மாஜ்றத்தினால் “*காக்கேயர் தேவையர் கோன்” எனத் 

தோன்்.நியிருத்தல் வேண்டும் என்பது உதி, கண்ணூயோர் வழக் 

குரைகாதை என்னும் ௮க்காப்பியமானஅ இவ்வி£ழ த் திலேயே முதற் 

றோற்றத்தைப் பெத்றதாய்-சில்கை ஈகர்க் காலத்திலே ௮ச் சங்கை 

ஈகசைச் சார்ந்து பாடப்பட்டு ஈழத்தின் பல பாகங்களுக்கும் பரவி 

இருக்கவேண்டும். எனவே ௮௮ இற்றைக்கு ௮று நூறாண்டுகளுக்கு 

முற்பட்டதாதல் வேண்டும் என்க, 

10, எனவே இதுகாறும் அடியார்க்கு ஈல்லார் வரலாற்றைப்பற்திய 

உண்மைகளைப்பத்றிப் பிறர் கூதியிட்ட குறிப்புக்களையும் அவை 
முடியுமாற்றையும் காட்டினாம், இவை பெரும்பாலும் யாம் இவ் வச 

லாத்றை ஆராய்வதன்: முன்னர் உள்ள குறிப்புக்களாயுள்ளவைகள்.-
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யாம் இவ்வாராய்ச்செயப் பத்திரிகைகளில்(இந்.துசாதனம்.1998-40) 

எழுதி வெளியிட்டதன்மேல் அண்மைக் காலத்தில் (29-8.43 ஈழ 

சேசரியில்) கொழும்புப் பல்கலைக் கழகத்து ஆரியர் டாக்டர் திரு, 

கணபஇப்பிள்ளை அவர்கள் “இலங்கை இந்தியத் தொடர்பு"! என்பது 

பத்திக் குறிப்பிட்டபோது இவ்வட இலங்கைச் சங்கை சகசையும் 

பத்திக் குறிப்பிடுபவசாய்'*,,......இனால். சரித்திரத் தொடர்பாய் 

யாம்... இராச்சிய த்தைப்பற்றி (வட இலங்கையில் உள்ள சிங்கை 

யாரியத் தமிழ் இராச்செத்தைப்பற்றி)க் கேள்விப்படுவ.௮ 8, பி, 13-ம் 

நூற்றாண்டில் இருந்தே. ௮க் காலத்து ௮தன் தலை ஈகர் பருத்தித் 

துறைக்கருகாமையில் இருத்த சில்கை சகராகும்... அதன். 

பின் பதினாலாம் பூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அரசாண்ட குண 

பூஷண செகராசசேகரன் அடியார்க்கு ஈல்லார் என்னும் பண்டித 

மணியை இந்தியாவினின்றும் ௮ழைத்துத் தனது முதல் மர்திரி 

யாக வைத்துக் கொண்டான்... எனச் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 

இங்கை ஈகர் ௮சசனாய் இருந்த குணபூஷணனுக்கு அமைச்சராய் 

இருக்த அடியார்க்கு ஈல்லார் சான் சிலப்பதிகாசத்தக் குசைசெய்த 

அடியார்க்கு கல்லார் என்னும் உண்மையை யாமே முதன் முதலாகக் 

ண்டு அதனைப் பத்திரிகைகள் வாயிலாக வெளியிட்டும் இற்லெ. 
'இடல்களில் விரிவுரைகள் நிகழ்த்தியும் வ்தோம்; ௮வை வெளி 

யாச ஆண்டுகள் பலவாயின, அவற்றால் சாதிக்கப்பட்ட நியாயக் 

கோட்பாடுகளும் பல. நிற்க, சிங்கை சகர் வசலானுபத்றியும் ௮டி. 

யார்க்கு நல்லார் வரலாறு பற்றியும் ௮ண்மைக்காலம் வரை றி 

யப்படவில்லை என்பதற்கு இவர் தம் இக் கூற்றுக்களும் ஒரு உதா 

சணமாகும், அடியார்க்கு ஈல்லார் வரலாற்றைப்பற்திய உண்மை 

உ இந்தூலாராய்ச்சியால் .ஐராய்ச்து முடிக்கப்பட்டதாயிற்று, இவர் 

வரலாற்றோடு தொடர்புபட்ட சிங்கை ஈகர் வரலாறு இக் நூலுக்குப் 

புறம்பே இன்னொரு தாலின் சண் வைத்து கன்கு ஆசாயப்படும். 
பருத்தித் துறைத் துறைமுகத் துக்கருகாமையில் அப்படி ஒரு சக்கை 

ஈகர், இல்லை யென்பது ஆண்டு ஈன்கு காட்டப்படும், (அதை யாம் 
எழுதிவரும் சிங்கை ஈகர் என்னும் _நூலில் கண்டு கொள்க.) 

  

  

31. நூன்முடிபும், குறிப்பும் 

இனி, இக் கொங்கு மண்டலம்! சேலம் ஜில்லாவின் தென் 
பகுதியும், கோயமுத்தூர் ஜில்லாவும், மதுசை ஜில்லாவிற் சிறு:
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கூறும் சேர்ந்தது ,இச் கொங்கு இராச்சியம்” என்று கொங்கு 

மண்டல சதகம் ஊர்த் தொகை நிகண்டு உரைக்கின்றது. 

“வடக்குத் தலைமலையாம் வைகாவூர் தெற்கு 

குடக்குவேள் ளிப்போருப்புக் குன்று--சிழக்கு 
கழித்தண் டலைசூழும் காவிரிசூழ் காடா 

குழித்தண் டலையளவுங் கொங்கு”? என்பது 

கொங்கு மண்டல எல்லையைப் பத்திக் கூறும் தனிப்பாடல் ஒன்று 

இக் கொக்கு மண்டலத்திலேயுள்ள, 

“மன்னிய புகழ்சேர் கொங்கு மண்டலம் தன்னிலான 

௨ இருபத்து நான்கு நாடே'” 

என்பனவற்றுள் ஒன்றான குறும்பு காட்டைச் சேர்ந்த முப்பத்தி 

ஏண்டூர்களில் ஒன்றுதான் அடியார்க்கு ஈஃலார் பிறந்த நிரம்பை 

என்பது. இர்நிரம்பையூர் இம் மண்டலத்.துக் குறும்பு சாட்டைச் 

சேர்ந்ததுதான் என்பது இம்மண்டல சதகம் ஊர்த் தொகை 

நிகண்டு முப்பத்தாராவஅ பாட்டில் குறிப்பிட்டதை முன்னர்க் குறிப் 
பிட்டாம். 

  ₹:இரண்டாம் ஊழியதாயெ கபாடபுசத்தின் , உதயணன் 

கதை யென்று அடியார்க்கு ஈல்லார் இக்.நாலைப் பாராட்டி. எழுதி 

இருப்பதை உற்று 'நோக்குகையில் இவர் காலத்தில் இடைச் சல்க 

நூல்கள் இருந்தன வென்பனம் அவற்றிலும் கூட இவரும் ;இவர் 

காலத்தவர்களும் பயித்சி பெற்று இருக்தார்கள் என்பதும் தெரி 
இன்றன” (பெ. ௧, gr அ.வ, பக், 44) என்றும் டாக்டர் ஐயரவர் 

கள் உரைப்பதாலும் அன்றியும் இவர் உசையிற் கண்ட _நால்களா 

லும் இவர் காலத்திலே இடைச் சங்க .நால்கள் பல இருந்திருக் 

இன்றன என்பதம் இவரும் 'இவர் காலத்தவர்களும் ௮ர்,நூல்களில் 

பயின்.றிருந்தார்கள் என்பதம் உண்மையே. நிற்க: 

இவர் இருந்த நிலமும், இவர் கட்டிய குளமுமே ௮ச்சில்கை 

ஈகர் மறைந்த அவ்விடத்திலே அசன் எல்லையைச் சார்ந்து இப் 

பொழுதும் முறையே அடியார்க்கு நல்லார் வரம்பு) அடியார்க்கு 

நல்லார் குளம் என்னு: அழைக்கப்படுன்றன என்றாம். அவற்றைப் 

படத்தில் முன்னர் காட்டியிட்டாம். இவர் இருந்தமைச்சாண்ட 

12
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சிங்கை நகரமும் அவத்தின் எல்லையிலே அழிர்த வடிவத்தோடு 

ஈல்.லூரில் காட்செளிக்னெ.ற. த, இர்.நான் முகப்பிலே உள்ள வில் 

முகப்புக் கட்டிடம் ௮க்ஈகரின் தொடர்பில் (ஈல்லை சகர்க்காலத்தினைச் 

சேர்ந்ததாயும்) உள்ள ஒன்றே, அவர் மறைந்தாலும் ௮வர் வரலாறு 

மறைக்தாலும் அவர் "இருந்த சங்கை ஈகரமும் ௮வர் பெயரைக் 

கொண்ட நிலமும் குளமும் இன்றும் _தசாய்ச்சிக்கு மறைபட 

வில்லை. இன்னு மல்ல ௮வை என்னும் மறைபடா வென்க, எனவே 

'இவ்வடியார்க்கு நல்லார் வரலாறு அவர் பிறப்பு முதல் மறைவு 
வரை முழுதும் வெளியாயிற்று, முதற்பகுதி சதகத்தாலும் மத்திய 

பகுதி சங்கை ஈகர் வரலாற்றுலும் இறப்புப் பாயிரத்தாலும் இன் 

ணும் பிறவற்றாலும் பிற்பகுதி அடியார்க்கு ஈல்லார் வரம்பு முசலிய 

அச் இங்கை ஈக.ரத்தொடர்பு மு.தவியவற்றாலும் அறியப்பட்டன 

வென்க. 

இர்.தூலில் ஆசாய்க்.து கண்டு முடிக்கப்பட்ட முடிபுகள் யாவும் 

உண்மைக்குறுதியானவையே. ௮வை அனைத்தையும் ஓசே தொடர் 

பில் வைத்துக் காணும் கணக்கீடுகளால் சரிகாணவும் முடியும். 

இந்நூலாராய்ச்சியால் புதிதாய் அறியப்பட்ட உண்மைகள். 

1, அடியார்க்கு நல்லாரைப் பாடிய கோங்குமண்டல சதகப் 

பாட்டை ஆசிரியர் அவதரித்த” என்றே பாடினார் என்பது, 

2 அவதரித்து-வரு என்று ௮ச் சதகப் பாட்டைப் பதித்தது 
பொருந்தாத என்பது, 

3. கொ-ம-௪, ஆசிரியர் அடியார்க்கு ஈல்லார் அவதரித்ததைமட் 
டம் கூறி உரைச்சிறப்புப் பாயிரத்தில் சோல்லப்பட்ட | 
எல்லா உண்மைகளையும் வேண்டூமேன்றே விலக்கிப் பாடி 
னார் என்பது. 

&, உரைச் சிரப்புப்பாமிரம் சிங்கை ஈகரில் பாடப்பட்டது 
என்பது, 

6, அடியார்க்கு நல்லார் பிற்காலத்தில் அச் சிங்கை நகரில் 
வதிந்தவர் என்பது.



இர்மாலாராய்ச்சியில் புதிதாய் ௮.றியப்பட்ட உண்மைகள் 91: 

6. 

7. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16, 

17. 

18, 

19. 

*பொப்பண்ண காங்கேயன்' என்பதில் உள்ள காங்கேயன் 

என்பது சேனாபதிக்குரிய பட்டப்பேயர் என்பது. 

போப்பண்ண காங்கேயர் கோனைச் சிங்கை ஈகரிற் சென்றே. 

அடியார்க்கு கல்லார் சந்தித்தார் என்பத. 

அடியார்க்கு நல்லாரும் காங்கேயர் கோனும் முறையே 

சிங்கை ௩௧ர அமைச்சராகவும் சேனாபதியாகவும் இருந்த 

வர்கள் என்பத, So 

“நிரம்பையர் காவலர்' என்பது ஒரு பெயரல்ல என்பது, 

ரநிரம்பை, ஊராலும் காவலன், தோழிலாலும் வந்தபேயர்கள். 

காவலன் என்பது பாயிரத்தால் மட்டும் உபசரித்துக் கூறப் 

பட்ட பெயர், 

உரைச் சிறப்புப்பாயிரம் பாடினோர் சிங்கை நகரத்து ஒரு 
வர் என்பது. 

அடியார்க்கு நல்லார் காலம் கி.பி, 14-ம் நூற்றாண்டு என்பத. 

உரை வேளிவரவேண்டி. இருந்த சந்தர்ப்பம் சிங்கை ௩௧ 

ரத்து அக் காலக் கண்ணகி வணக்கம் என்பது, 

அடியார்க்கு நல்லாரால் முன்னர்ச் சோல்லப்பட்ட உரையே 

பின்னர் எழுதப்பட்டது என்பது. 

போப்பண்ண காங்கேயர் கோன் சோல்லுவித்துக் கோண்ட 

வனேயன்றி எழுதுவித்துக்கோண்டவன் அல்லன் என்பது, 

*எழுத்தின்றிறனறீந்தோ' என்று அந் நல்லார் பாடிய அப் 

பாட்டின் இயைபால் எழுதுவித்தக்கோண்ட ஒருவர் உளர் 

என்னும் உண்மையும் அறியப்படம் என்பற, 

இலங்கையின் வடபகுதியில் இட்போழுது ஈல்லூரைச் 

சார்க்து கன்னாதிட்டியாகவும் உள்ள இடத்தில்-வண்ணார் 

பண்ணை கிழக்கில் அமைந்துள்ள அடியார்க்கு நல்லார் 

வரம்பு, அஒயார்க்கு நல்லார்குளம் என்பனவற்றில் சுட்டப் 

படூபவரே உரையாசிரியர் என்பத. 

அவர் வாழ்ந்த ரிலமே அடியார்க்கு நல்லார் வரம்பேன்பது,
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20, 

21. 

25. 

26. 

எ. 

அடியார்க்கு நல்லார் வரலாத்று gree 

குணபூஷணனால் அழைக்கப்பட்ட அமைச்சரே உரை 

யாசிரியர் என்பது. 

சிங்கைநகர் வரலாற்றில் கூறப்பட்ட அடியார்க்கு கல்லார், 

காங்கேயன் என்பவர்களே உரைச் சிறப்புப்பாயிரத்தில் 

கூறப்பட்டவர்கள் என்பது. 

உரை இயற்றி யிட்ட இடம் சிங்கை கரம் என்பத. 

உரையாசிரியர் நிரம்பையில் இருந்து சிங்கைக்கு உரை 
இயற்ற முன் வந்தார் என்பது. 

சதகம் பதினேட்டாம் நூற்றாண்டின் மூற்பகுதியிலும் உரைச் 
சிறப்புப்பாயிரம் பதினான்காம் நூற்றாண்டு மத்தியபகுதியி' 
லும் வேவ்வேநிடங்களில் பாடப்பட்டவைகள் என்பத. 

அடியார்க்கு நல்லார் வரலாறு மறைபடக்கிடந்த காரணங் 
கள் இவையேன்பது, 

தென்மொழி வரலாற்றின் தவறு இன்னதேன்பது. 

வரலாற்றண்மைகளை அறிதற்குச் சான்றுகளேயன்றி சரி 
யான கணக்கீடகளும் ஒரு சிறந்த வழி யேன்பது. 

இங்ஙனம் 

பொ. செகக்காதன் 

பிப்புரிமை ஆ9ரியருக்கே உரியது 

 



சில படிகளில் உள்ள அச்சுப் பிழைகளும் திருத்தமும். 

பக்கம் வரி 

(முகவுரை) 

11 11 

ii 31 

3 8 

11] 24 

» 28 
ஸ் 30 

15 8 

16 24 

5 971 

11 21 

18 6 

33 16 

9 27 

ப 28 

13 

முதலாம் பகுதி, 
பிழை 

தசத்ததல்ல 
இவர் 

கருத்துறை 
நல்லோர் 

படுவதென்பதை' 

உரைக்கும்வாறு 

பாடியது 

எனப்பாயிரகாரர்பாடி 

இரண்டாம் பகு தி 

பரவுவதாயிற்று 

இடைப்பதாயித்று 

(தலையங்கம்) பாவுசத்திலும் 

திருத்தம் 

தரத்தனவல்ல 

சுவர் 

கருத் துரை 

நல்லார் 

படுவனவென்பதை 

உரைக்குமாறு 

வளர்தல் 

பொருக்த 

இட்டவைகளோடு 

உரியன 

பாடியமை 

எனப்பாடி 

பரவுவனவாயின 

இடைப்பனவாயின 

பாயிசத்திலும்



  

பதிப்புரிமை ஆரியருக்கே உரியது 
ee,    





  

    

சங்கை. நகர். என்னும் நூல் விரைவில் வெளிவதம், 
இதன்கண். எங்கை நகர் இருந்த இடம் இருந்த காலம் 
என்பனபற்றிய பல புதிய முடிபுகளப் புதுமையும், 
நுண்மையுங் கொண்ட முறைகளால் ஆராய்ந்து காணப்படும். * 

  

அடியார்க்கு நல்லார் வரலாற்று ஆரசய்ச்சியின் முடிபின் 
பின்னர், அவர் வரலாற்றைக் கொங்குமண்டலத்து நிரம்பையில் 
அறிதல் ஒருபடி. நிரம்பைக்கு வெளியே அறிதல் அடுத்த 
இரண்டாம்படி. அப்பாற் சங்கை நகரில் அறிதல் 

அடுத்த மூன்றும்படி, இவ்வாறு அவர் வரலாறு மூன்று. 
படிகளாக அறியக்கூடியதாக அமைந்துள்ளமை காணலாம். 

    

இப்பதம் ) கீழ்கோனும் 
  

‘Ysatuip © ேழ்றுக்கோள்ளல!! 

பொ, செகத்தாதன் 
ஆசிரியர் 

சரசுவதி உயர் நிலைப்பள்ளி 
ச வேலனை 

fa யாழ்ப்பாணம், இலங்கை, 
 


