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UES CFEBAGS SI Ca Horus மதமாகிய சைவத்திந்குச் 

லெர் வக்ததாக மகாவமிச௪ மென்னும் புத்த அாலிற் 

குறித்த சாலம் சுமார் தி. பி. 802 முதல் 515 வரை உள்ள 

தாகும். மாணிக்கவாசகர் புத்தரை வென்ற காலமும் 

அஃதென்தே கருதப்படுகின்றது. கி. பி. மூன்றாவது 

நூற்றாண்டில் மலையாளக் கரைக்கு வக்த சீரியக் கிறிக்துவ 

பாதிரிமார்கள் மாணிக்கவாசக அடிகளைக் குறிதது த் 

தம் காட்டினருக்கு எழுதியுள்ள கடிதங்களினாலே 

மூன்றாம் நாற்றாண்டின் இறுதியே அடிகள் காலமென்னு 

அடிகள் காலத்தில் தில்லைக்கருகில் கடற்கரை இருக் 

தது. இருஞான சம்பந்தர் காலத்தில் உடல் சற்று வில 

இப்போய்விட, கழி அவ்விடத்தில் இருக்ததாகக் தெரி 

(கிறது. “*கடல் தில்லை யன்னாய்'” எனத் இருக்கோவை 

யாரும் *கழிசூஜ் இல்லை”? எனச் தேவாசமும் கூறுதல் 

காண்க. “புலியூர் சுற்றும் போர்க்கடலே ?? என்ற திருக் 

கோவையார் அுடியுங் காண்க, திருப்பெருக்துறையும் 
அடிகள் காலத்தில் கடற்கரைப் பட்டினமாக இருக்குது, 

இருவாசகம் தேவாரத்திற்கு முன் என்பது பரவியல் 
வேற்றுமையால் அதியற்பால க. அடிகள் காலத்திலே 
தான் அ௮சவற்பாவோடு விருக்தப்பாக்களும், கட்டளைக் 
கலித்தூறைகளும் விரவிவழ்ங்கலாயின. தருவாசகத்ள் 

சுமார் ௩௨௮, விருத்தப் பாக்களே உள்ளன. தேவார 
காலத்தில் அ௮கவற்பாக்கள் ஒழிந்து விருத்தப்பாக்களே 
மிகுவனவாயின. வடசொற்களும் தேவசரத்தில் உள்ள 
அள ல்! BB UTE SBI காணப்படவில்லை. 

cn . ட க 4 க - . PRUE HS BB பாடலகளாககுப புண் GF MLIL_Fenin, 

அங்கனஸ் செய்வாரின்மையா லும், திருவாசக காலத்தில்
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"இசைத்தமிழ் ஸகுன்றியிருத்தல் கூடுமாதலானு மென்க. 

திருவாசகத்திலும் தேவாரத்திலும் வழங்குஞ் Fa) HT Pp 

சொற்றொடர்கள் மிக வேற்றுமை யுடையனவல்ல. இரண் 

டினும் ஆகமத்கைப் பற்றிய குறிப்பும், சிவபெருமான் 

மூவர்க்குர் தஇலைவராய கடவுளென்பதம், மலம், பாசம் 

என்ற சொற்களுங் காணப்படுகின்றன. தேவாச கரலத் 

இல் சமணர் முயற்சியால் தருமச் திர முதலிய நாலாசாய்ச்சி 

.மிகவுங் குன்திபிருக்கமையால், மூம்மலம், முப்பத்தாறு 

 ததிதுவம் முதலிய சொற்றொடர்கள் இப்பொழுது 

. இடைத்துள்ள தேவாரங்களிற் காண்டற் கரியனவாயிருக் 

இன்றன. ஆயினும் அப்பர் பெருமான் தேவாசத்அன் 
தொண்ணாற்றா௮ு தத்துவங்களைக் சூறிக்குஞ் சில இருப் 

பாட்டுகள் உள்ளன. இருவாசகத்தின் பழமை அதனுள் 

கேவாசக்தட்போலப் பல்லவப் பற்றி யாதுங் 

கூருமையா ணுத் தெளியப்படும். 

எட்டுக்தொகை முதலிய சக்க ரநால்களினும் Ae 

அதிகமாக மூன்றாம் நாத்றுண்டிலே தோன்றிய இருவாச 

BE BIO ai_@enr bacr காணப்படுவது எற்ராுலோ 

-வெனின், புத்தப் பெருங்காப்பியங்கள் எழுந்த காலத்தில், 

சமயக் கருத்துக்களைக் தெரிக்குஞ் சொற்றொடர்கள் 

வடமொழியினின் ஹே பெரிதும் எடுதக்தாளப்பட்டன. 

புத்தமும் சமணமும் வடகாட்டிற் ரோன் றினமையின், 

அச்சமய _தால்களுள் வடசொற்கள் பெரிதும் வழங்கின. 

சமயக்கணக்கர் பலர்க்கும் தமது கொள்கை விளங்கும் 

பொருட்டுச் சைவர்களுச் தம் கருத்துக்களை வடசொத் 

களால் விளக்கக்தொடங்கினர். அங்கன் தொடங்க 

“ஒரு நூற்ருண்டு கமிக்தபின்னேோ இருவா தவூாடி.கள் 

இருவாசகம் அருளிச்செய்கமையால், அத் இருமுறைக் 

கண் பல வடசொற்கள் புருவனவாயின,.
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சைவூத்தாறந்தத்தைப் பற்றிய தெளிவான கொள்கை 

கள் ஆகமச் சொற்றொடர்களால் முதன் முதல் இருவாச 

கத்திலே விளச்கப்பட்டுள்ளன. சில உபகிடதக்களிலும், 

மணிமேகலையிலும், ‘Qf BLD’ என்த சொல் காணப்படுத 

லால், மணிவாசகப் பெருமான் காலத்துக்கு முன்னேயே 

ஆகமங்கள் இருந்கனவென்பனறு தெளிவு. திருவாச 

குத்திலே *வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற 

ண்ணியனே' என்றும், “அஆகமமாகி கின்று அண்ணிப் 

பான் தாள்வாழ்க' என்னும் வரும் அடிகளால், வேதகத்தி 

னும் ஆகமமே சிறக்ததென்ப அணர்தக்தப்பட்டது. ஆசு 

மங்கா மகேர்தஇசத் இருந்து ஜஐம்முகங்களால் இறைவன் 

பணித்தருளின ரென்றமையாலும், மகேக்தரம் பொதி 

யின் மலைக்குச் தெற்கிலிருக்கதென்று சிவதருமோ த் தரம் 

கூறு தலாலும், வடமொழியாகமம் கமிழ்காட்டில் வெளி 

யிடப்பட்ட அருள் மால்களின் மொழிபெயர்ப்பா மென்று 

கொள்வதற் உடெமுண்டு. திருவாசகத்திற்கு முன்னிருக்த 

திறாக்குற ளொழிந்த தமிழ்ச்சமய  தூல்கள் மறைந் 

தொழிக்கன. அவைகள் ஆகமங்க ளெண்ற பெயரால் 

முக்காலத்தில் வழக்கியிறுச்தல் கூடும். இருமூலர் தா 

மியற்அஞ் செந்தமிழ் அரு நாலை ஆகம மென்னார். “சிந்தை 

செய் தாகமம் செப்பலுற் றேனே” யென்றது காண்க. 

மாணிக்கவாஈகர் தமது நாடு பாண்டிகசா டென்று 

குறித்தாரே யொழியத் தாம் பிறந்த இருப்பதி வாதவூ 

சென்ன கூறவில்லை. ௮ வர் தமக்குள் சிவபெருமான் 

பெரூற்துறையில் பேரருள் புரிக்சசையும், புத்தர்களை 

வென்ற குறிப்பையும், பாண்டிய மன்னன் "பொருட்டு 

இறைவர் LOD FLO FID Bi] Lb, நரிபசியாக்கெதையும், 

உத்தாகோச மங்கையில் அடியார் பலரை ஆட்கொண்ட 
ரர . 

தையும், இல்லை, தஇருக்கழுக்குன்றம் முதலிய வற்றைத்
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தாம் வணங்பெதையுக் இருவாசகத்திற் குறித்துள்ளார். 

தேவாரமூவருக்கு இறைவர் அருள்செய்த அவர் 

யாண்டும் இயம்பாமையாலும், இருவாசகம் தேவாரதீ 
இற்கு முற்பட்ட தென்பது தெளிவு. அப்பர் பெருமான் 

. தேவாரத்துள் மணிவாசகரைப்பற்றி “நரியைக் கூ.திரை 

செய்வானும்”, *வையைச் இருக்கோட்டில் கின்ற இறமுத் 

தோன்றும்” என்றருளிச் செய்தலுங் காண்க. மாணிக்க 

வாசகர் * அதிசைவமாபின' ரென்று வ_மொழி ger Fu 

moor Auge mou tg. ‘Baar sayyts Haus gs 

இயன் ? என்று நம்பியாண்டார் கம்பி இவரை விதந்தமை 

யாலும் ௮௮ தெளியப்படும். 

இருவா௫கம் நான்கு அசவல்களையும், அந்தாதித் 

தொடையாற் பாடப்பட்ட ‘Baerga’? என்பதனை 

யும், மகஸிர்நீராடல், பூக்கொய்தல், உக௫்தி, அம்மானை, 
ஊசல், தோணோச்கம், சாழல் முதலியவற்றை வாயிலா 

சுக் கொண்ட பல பதிகங்களையும், சூயிற்பத்து, கிளிப் 

பகு, இருப்பள்ளியெழுச்சி முதலியவற்றையுங் கொண் 
டிலங்கும் போக்கினை கோக்குமிடத்து, அது பண்டைத் 

. தமிழரது பாட்டிலக்கிய கெறியைத் தழுவியுள்ள தென் 

பது தெளிவு. தலங்களின் பேரையுடைய பதிகங்கள் 

ஒன்றிரண்டே காணப்படுகின்றன. இத்தகைய முறை 

தேவாரத்துள் பெரிதல் காணப்படாமை உற்று கோக்கத் 

தக்கது. மாணிமேகலையுட் கூறிய இறைவனது எண் 

வடிவம் இருவாசகத்துட் Glu as ob போற்றப்படுகின்றது. 

சமண சமயத்தைப்பற்றிக் திருவாசகத்துள் யாதுங் 

"குறிக்கப்படவில்லை. திருவாசகமானது இனிய செஞ் 

'சொற்களமையப்பெற்றுக் சனிவு Meigs, பாஈயஞ் 
'செறிர்அ, மனவுருக்கத்தையுள் கடவுட் பேரன்பையும், 
பேரின்ப அுகர்ச்சியையும் விளைப்பதில் இணையந்றதாய்த்
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இகழ்ச்றஅ. அக்ாலின் குயங்கள் முழுவதும் விரித்த 

லியலா அ. 

திருக்கோவையார் என்னும் நூலானது இப்பொழு 

துள்ள கோவை மூல்களுள் தொன்மையுக் தலைமையு 

மூடையதா. அதன் பேரின்பக் கருத்துஞ் FP pb Dow us 

கருத்தும் அறியற்பாலன. முன்னைய * சவாநுபவம்” 

உடையார்க்கே முற்றிலும் விளங்குமென்றும், பின்னை 

யதனையே பிறர் ஆயக்கடவசென்றும் அர்.நூற்கு உரை 

செய்த பேராசிரியர் மொழிந்தனர். தலைவன் றலைவியர்க் 

குரிய களவு கற்பென்னும் அன்பின் ஜந்தணை யொழுச் 

கத்தை இருபத்தைந்து பகுதியாகப் பகுதீது, நானூனு 

துறைகளாற் புளைக்துரைத்த இத்தகைய நால் பிறமொழி 

களிற் Bourg. மதுரைத் தமிழ்ச் FOIE SCO GE 

GP Ss பாட்டு வருமாறு ;:-- 

* இிறைவான் புனத்றில்லைச் சிற்றம் 

பலத்துமென் சிந்தையுள்ளு 

முறைவா னுயர்மதிற் கூடலி 

CHL BO ant cbr eb esl esr 

அறைவாபய் நுழைந்தளை யோவன்றி 

யேழிசைச் சூழல்புக்கோ 

விறைவா தடவரைத் தோட்கென்கொ 

லாம்புகுந் தெப்தியதே.”? (௨௦) 

இர் நால் கட்டளைக் கலித்துறையில் இயற்றப்பட 

டது. தில்லைப்பெருமான் கோவை பாடும்படி அடிகளைக் 

கட்டளை யிட்டமையால் இக்தூல் அருளிச் செய்யப் 

பட்ட. பன்னிருதிருமுறையிற் சேர்க்கப்பட்டது திரு 

வாசகமே; திருக்கோவையார் சேர்க்கப்படவில்லை. இரு 

நூலினையும் சிவபெருமானே அச் சணனாகி வந்து எழுதிப் 

போந்தனன் என்று புராணங் கூறுகின்றது.
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மூன்றாவது நாற்றாண்டின் பிற்பகுதி முதல் கான்கா 

வது நூற்றாண்டு முற்பகுதி முடியக் சைவர் தழைத்தோங் 

யை சால மென்னலாம். இக்காலத்திலே தமிழ்ச்சமயக் 

கருத்துக்களை வடசொற்களால் தெரிவிக்கும் வழக்கம் 

ஏற்பட்டிருத்தல் கூடும். இவ்வழக்கம் புச்தர்களோடு' 

தொடக்கியகாகும். மணிமேகலையிற் புத்தசமயக் கருத்துக் 

களும், பிறசமயக் கொள்கைகளும் கூறிய பகுதியுள் 

வடசொற்கள் மிகுதியும் பயின்று நிற்றல் சாண்க. வட 

நாற் கருத்துக்கள் ஒரு இலெவே இக்காலத்திற்குமுன் 

கமிம் மக்களுட் cules pial Bor. மாணிக்கவா௫கர் 

காலத்துக்குப் பின் பல்லவ மன்னர் காலத்திலே 

வடசொற்களும் ஆரியக் கருத்துக்களும் தமிழருட் பாவி 

அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. 

அதிகாரம் ௯ 

சமணர் ஆட்சிக் காலக் 

நான்காவது நூற்றாண்டின் நஈடுவிலிருற்து GOK BT Lb 

நூற்றாண்டின் ஈடுவரை, சைவமும் வைணவமும் ஆரியத் 

தொடர்புந்ற கால மென்னலாம். ஜந்தாம் நூற்றாண்டு 

நடு முதல் சமணசமயமுமம் சமணப்புலவர் வாயிலாக 

மிகுர்த வடசொல் வழக்கும் தென்னாட்டில் ஏற்பட்டன. 

இக்கால முதற்றான் கல்லெழுத்துக்களும் மிகுதியாக ஏற் 

படலாயின. ஆரும் நாற்றாண்டிலே சமணப் பெருங்காப்பி 

யங்களும், சைவசித்தாரந்தப் பெருதூல்களும், முதல் 

கிசண்டு நூல்களும் இயற்றப்பட்டன. ௮சவற்பாவே 

ul gem காப்பியக்கருவியாகத் இகழ்ந்த. இருமர்இர 
‘ : : . த் 

யாப்பானது வெண்பாவின் சார்பான. அ௮ஃனு இந
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நாற்றாண்டி.ற்குப் பின்பெருவழக்கிற்றாய்ப் பெருங்காப்பிய 

யாப்பென வந்த விருத்தப் பாவித்கும், இக் நாற்றாண்டி ற்கு 

மூன் அர்சுகைய கறுவியாய்கடத்த அகவற்பாவிற்கும் 

நடுவில் கின்று, காலப்போக்கின் வேறுபாட்டைக் தெள் 

ளிதிற் குறிப்பதாகும். ஆறுவது நாற்றாண்டு மு.தல் உலா, 

பாணி முதலிய இறுகாப்பியங்கள் பல்ப் பெருகத் 

தொடங்க. ௫. பி, ஏமாவன அாூத்றாண்டின் முற்பகுதி 

யிலே விருத்தப்பாவால் சம்பக்கரும் அப்பரும் தேவார 

மியற்றியருளினர். எழாம் நூற்னுண்டின் பிற்பகு இயிலே 

இகண்டு மால்கள் எழுக்கன. ஒன்பதாம் நாற்னாண்டின் 

மூற்பகுதியிலே சுந்தர ஈரர்த்திகளால் தேவாரத் இருப்பதி 

கங்கள் இயற்றப்பட்டன. 

சீம்க்கணக் கென்பது அறம் பொரு ஸனின்ப மென் 

னும் மன்றையும் பற்றிப் பெரும்பாலும் வெண்பாவினாற் 

பாடப்பெற்றவை. 

** அடிகிமிர் மில்லாள் செய்யுட் பருதி 

அழறம்பொரு ளின் பம் அடுக்கி யவ்வகைத் 

திறம்பட வுரைப்பது கீழ்க்களால் கரளனாம்.”” 

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நால்களுள் திருக்குறள் 

கடைச்சங்க நூல்கள் யாவற்றிற்கு முன்னாக இயற்றப் 

பட்டது. வேறு கில கடைச்சங்கத்தார். காலத்திலே 

கபிலராலும் பிறராலும் இயற்றப்பட்டன. எஞ்சியவை 

மணிவாசகப் பெருமான் காலத்திற்குப் பின்னும், . கி. பி. 

ஜர்தா _நாற்றாண்டி னிறுவப்பட்ட ௪மண சங்க காலத் 
இலும் இயற்றப்பெற்றன. கார் GT DLs Sl, களவழி 

நாற்பது, இன்னா காற்பது இனியவை நாற்பது என்னும் 

கான்கு நால்களும் கடைச்சங்கத்தார் காலத்தில் இயற்றப் 

பெற்றனவே.
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கார் நாற்பது 

இ௫ மதசைக் கண்ணங் கூத்த சென்னும் புலவராதற் 

பாடப்பெற்ற. சண்ணன் என்பது புலவரின் கந்த 

“யார் பெயர். தலைமகனைப் பிரிந்து தலைமகள் கார்காலத் 

இ 
ன் 

இக நாலின் பொருளாகும். இக் காலின் ஒவ்வொரு செய் 
லே அவன் மீள்வதை ௪ இர்பார் த்திருப்பதைக்கூற௮ுவதே 

யுளிலுங் காரினைப்பற்றிய புனைந்துரை காணப்படுதலின், 

இர்.நால் காலத்தாற் பேர் பெறுவதாயிற்௮, இதில் கார் 

காலமும், முல்லை கிலமாம், அக்கரலத்திற்குரிய தம்பலப் 

பூச்சி கருவிளம்பூ மு.தலிய கருப்பொருள்களும் மிகவும் 

நயம் பெறக்: கூறப்பட்டுள்ளன. கார்நாற்பதில் முதற் 

செய்யுளுள் இருமால் வணக்கள் ஸுறிப்பாக உணர்த்தப் 

பட்டது. கார்த்திகை விளக்கும் வேள்விக்தீ மினுக்கமும் 

அக்கால வழக்கங்களைக் குறிப்பன. பிரிவாற்னாமையான் 

ஏற்பட்ட தலைவியின் மேனி வாட்டமும், பசலையும் உரிப் 

பொருட் பகுதியாக அமைச் தன, 

களவழி நாற்பது 

இது பொய்கையா ரென்னும் புலவரா லியற்நப் 

பட்டது. இவர் தம் ௮சசனாஇய சே சமன்னனைச் சோமன் 

செங்கணான சிறையினின் அம் மீட்பதற்காக இதைப் 

பாடின ரென்ப. இப்புலவர் சேோகாட்டில் தொண்டி 

நகரத்தில் வதஇக்தவர். இவர் பொய்கையாம்வா ரல்லர். 

களவழி சோழமன்னன இ போர்க்களவென்றியை வியக் து 

கூறுவதாய்ப் படை. அ மிவுடன், வென்றுகசொண்டகைப் 

பரிசிலர்க்கு ஈதலைப் புகழ்ச் அரைப்பது. இக்நாலின் 

பட்டது. அதில் சோழன் செங்கணான் செக்கட்சினமா 

லெனப் புகழப்படுகல் காண்க, இண்.நால் பஇஞ்ன் காம்"
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பாட்டில் செங்கணான் கொங்கு காட்டினரை வென்றதாகக் 
கூறப்பட்டது. அக்காடு சேர அரசனைச் சார்ந்து. 

இர்.நாலினுள் ஈயமிக்க உவமைகள் பல உள்ளன. 
ஆரியர் இரண்டு கிறகன்சண் ஹணுள்ள ஈர்க்ஞூசளைப் 

பரப்பிப் பிணங்கவச வரும் கழுகுகள் . திறமான ஓசை 
யுடைய மூழவுபோல்வன வென்றும், குருதிபடிக்கபோர்க் 
களமானது நகிலமடக்கை செம்போர்வை Curt 55g 
போனு மென்றுஞ் செப்பனெர். இக்_தாலின் ஒவ்வொரு 

செய்யுளும் “அட்டகளம்” என்ற சொற்றொடரில் முடி 
இன்று. ் 

இனியவை நாற்பது 

இத பூதஞ் சேந்து சென்னும் புலவராற் பாடம்: 
பெற்றஅ. இவருங் சபிலரைப் போல மூவரைப் பாடினர். 
மதுரை எழுத்தாளர் சேர்தன் தனா சென்னும் புலவர் 
அசுகானூற்றுள் ஒரு செய்யுள் செய்துள்ளார். அவரும் 
இவரும் உறவினராயிருக்கல் கூடும். இவருடைய சல 
கருத அச்கள் பின் வரும் அடிகளால் விளங்கும். 

* பிச்ளைபுக் காயினுவ் கற்றல் மிக இனிதே ”? 

*கற்றலிற் காழினிய இல் ?? 

* ஊனத்தின் நூணைப் பெருக்காமை மூன்னினிது ?? 
ஒப்ப முடிற்தால் மனைவாழ்க்கை முன்னினிது ?? 

““சூழவி தளாகடை காண்ட வினிது ?? 

“SOS OIG ar ip ren ip Ber ctor t__ ert} a”? 

கால் சாற்பதைப் போலவே ஜர் தணையைப் பற்றிய 
நான்கு கீழ்க்கணக்கு கால்களும், கடைச்சங்கத்தார் 
காலத்திலேயே இயற்றப்பட்டன வென்றது O ef ler p SI.
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திணைமொழி ஐம்பது 

திணைமொழி ஐம்பது என்னும் நால் போர்வைக்கோப் 

பெருகற்கிள்ளியைப் பாடிய சாத்தகந்தையாரின் புதல் 

வராய கண்ணன் சேந்தஜராற் பாடப்பட்டது. ஓவ 

வொரு திணைக்கும் பப்பத்துப் பாட்டாக இயற்றப் 

பட்டத. குறிஞ்செத்திணைப் பாட்டுக்கள் சேட்படுத்த 

விட். அு வரைவு கடா தலையே மிகுஇயுங் கூறுவன. அரு 

வியின் வனப்பு இப்பகுதியுள் அழகாகப் புனர் அரைக் 

கப்பட்ட ௮. 

: யரழுஙி குழனு முழுவு மியைந்தன 

வீழு மருவி விதன்மலை நாடே ?? 

என்றது காண்க. 

இதில் பாலைத்தினையிற் . பொருள்வயிற் பிரிவும் 

உடன் போக்குங் கூறப்பட்டன ; பாலையின் இயற்கை . 

இனி தியம்பப்பட்ட௮. 

₹₹ கதிரசுடக் கண்ணுடைந்து முத்தஞ் சொரியும் 

வெதிர்பமிணங்குஞ் சோலை வியன்கானஞ் செல்வரால் £?*, 

என்றது காண்க. 

பாலையுள் கல்லதர், இனுபுறவு, சிறிய புல்லூறு, 

குருந்து, அணா, மாமரம் முதலியன புனைந்துசைக்கப் 

பட்டுள்ளன. முல்லையுள் காயா, கோடல், குருகு முதலிய 

கருப்பொருளும்; கார்வரவ, பசலையூர் தல், தலைவர் வளவு 

மூதலியனவு மினிஅரைக்கப்பட்டன. .மருதத்துள் சூள் 

பிழைத்தலும், வாயில் மறுத்தலும் உரிப்பொருளாக வத் 

அள்ளன. கெய்தற்கண் தலைவன் வாவைகத் தலைவி தனது 

உடற்பூரிப்பா _லஜிந்ததாகதி தோழிக்குக் கூறுவது 

மிகவும் ஈயமானது.
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* ஈவழ்தினைச் சேர்ப்பன் வருவான்கொல் தோழி 

இகருக் திருவமர் மார்பு *? 

என்றது காண்க. 

திணைமாலை நூற்றைம்பது 

திணைமாலை நூற்றைம்பது என்னும். நால் கணி 

மேதாவியார் என்னும் புலவரால் இயற்றப்பெற்றது. இத 

னுள்ளும் ஒவ்வொரு இணைக்கு முப்பது பாட்டுக்கள் 

'உள்ளன. இம்மையிலேயே ஈன்மாயற்ச தண்ணமாயின், 

இம்மையிலே அதத்குப் பயனுண்டென்னு இவர் கூறுதல் 

காண்க. அதல், 

: இம்மையாற் செய்தகை இம்மையே யாம்போலும் 

உம்மையே யாமென்பா ரோராசர்காண் *£ 

என்றனர். 

ஆகிரியர் மணத்திற்குப் பொருள் வாங்குதல் 

கன்றன் றென்று பிறிகோரிடத்திற் கூறியுள்ளார். 

ஐந்திணையைம்பது — 

ஐந்திணையைம்பது என்னும் நால் மாறன் பெர்றை 

wg சென்பவராற் செய்யப்பட்ட. மாற னென்ற சொல் 

பாண்டிய மாயையும், பொறைய ஸனென்ற சொல் 

சே ரமரபையுவ் காட்டுகின்றன. இதான் முதற்பாட்டில் 

இருமால், சிவபிரான், முறாகன் என்னும் ஜூவர்க்னும் 

வணக்கம் கூறப்பட்டது. இற்்.நாலுள் களிறு பிடியைக் 
குளிப்பாட்டுதல், கலை பிணையை நீரு OLDE HY, LO 

னிருக்கு மாந்தளிர் - மேனியும், கருங்கூக்கலும் வனப்புச் 

தருதல், பிரிவாந்றாமையால் வளை சுழஓுதல், யானை 

புலிக்கு வெருவு ல், முத்தினை விளக்காகக் கருதல் 

மூதலிய சருத்துக்களும், “கொற் சேரியில் ஊ௫ விற்றல்: 
முதலிய பழமொழிகளும் வக்துள்ளன.
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ஐந்திணயெழுப சென்பது மூவாதியா ரென்பாராற் 

பாடப்பெற்றது. பிரிந்தரர்க்கு மாலை கொல்வது போலு 

மென்னுக் திருக்குறட் கருத்து இர்நாலுள் வருதல் 

சரண்சு. 

:புல்லுக ரில்லார் கடுக்கள் சிறு மாலை 

கொல்லுகர் போல வரும்.” 

முதுமொழிக்காஞ்சி 

முதுமொழிக்காஞ்சி யென்பஅ ஐங்கு௮.சா௮ தொகுத்த 
கூடலூர் கிழாசாற் பாடப்பெற்ற. இவர் யானைக்கட்சேய். 

மார்காஞ்சே லிரும்பொறையின் சாவுக்காக வருக்தின 

வர்.. எல்லா மக்கட்ளணுங் கல்வியைப். பார்க்கிலும். 

ஒழுக்கம் சிறர்ச தென்பதை இவர், * 

ஆர்கலி யுலசுத்து மக்கட் கெல்லாம் 

ஓதலித் கிறம்தன் ஜொழுக்க முடைமை?” 

என்னும் அடிகளில் தெரிவித்தார். இது, 

₹₹மறப்பினு மோத்துக் கொள்லாஞும் பார்ப்பான் 

பிறப்பொமுக்கங் குன்றக் கெடும்”? 

என்னுந் இருக்குறளாலுந் தெளியப்படும். Qs orev 

கூறட்டாழிசையா லியற்றப்பெற்ற பப்பத்துள் செய்யுளை 

யுடைய பத்துப் பகுதிகளை யுடையன. பத்துச் செய்யுளை 

யுடைய பகுதியைப் UGS கண்னு வழங்குகல் இந் 

நாலுள்ளுக் Bana eg தீதுள் ஞங் காணப்படுகிறது. 

இதனாலும் இருவாசகத்தின் பழமை வினன்ளும். இக்_நாலி 

லுள்ள ல அரிய கருதக் அுக்கள் வருமாறு : “*வண்மையித் 

Api serpy வாய்மை யுடைமை?” என் றமையால், 

" கொடையைப் பார்க்கிலும் மெய்ம்மையையே இப்புலவர் 

பெரிதாகப் போற்றுகின்றார். இங்க,
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“யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்தொன்றும் 

வாய்மையின் நல்ல ிற?? 

என்ற குறள் ஆயத்தக்கஅ. பெரிய குடும்பத்திற் பிறந்த 

வர்களுக்கு இரக்கமே அடையாள மென்பார், 

டபரிம் பிறந்கமை சரத்தின் றிப”? 

என்றனர். பிறருடைய வழக்கத்தை ஈமக்கூப் புதிதா 

யிருக்சல் பற்றி காம் பழிக்கக்கூடாது என். பதை, 

“அறியாச் தேசக் தரசாரம் பழியார்” என்னும் அடிகளால் 

அவர் கதெரித்தனர்; ஈகை அறவழியிலேயே இருத்தல் 

வேண்டு மென்பதையும், மூப்புடையவர்கள் மறு 

பிறப்பைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டு மென்பதையும், 

“அறத்தாற்றின் ஈயாமை ஈகையன்று”, “மறுபிறப் பறியா 

ூப்பன்று” என்னு கூறி விளச்கினர். அவர் அறிவுடை 

யவணுக்கே வாழ்வுஞ் சாவும் வெவ்வேறு மென்றும், 

அறிவில்லா தவர்க்கு வரஜ்வுஞ் சாவும் ஒன்நேயா 

மென்றுள் குறிப்பா னுணர்த்துவார், உணர்வில னாதலிற் 

சாக்காடில்லை' யென்ளார். 

இன்னிலை 

இன்னிலை யென்னும் நாலானது பொய்கையார் பாடிய 

தென்ப. ௮ஃது அறம் பொரு னின்பம் வீடாகிய நான் 

இனையுங் கூறுவது. அறத்துப்பாலிற் பொது அறமே 

கூறப்பட்டது. இந்நூலாற் பொய்கையார். சிவ வழி 

பாட்டின ரென்று தெரிகின்றது. அதன் முப்பதாவது 

செய்யுளுள் அவர், 

ஆக்கி யளித்தழிக்குங் கக்தழியின் பேருருவே”' 

யென்றது காண்க, திருவள்ளுவ கர£யனார் சார்பு 

என்றதைப் பொய்கையார் சார்பொரு ளென்றனர். 

“உண்மைமாலீர்த்த விருள்கடிக் து'?-41 “ஓயுணர்வா 

CLG ZI PSF sriur? 44 oor eiiiasole Hpsw
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கரத்தின் முன் வர்க உயிர்க்கு உடம்படுமெய்புணர்் தது 

ஓதினமையாலும், அத்தகைய பகுதி சாணப்படாத 
களவழி சநாலியற்திய பொய்கையாருக்கு இன்னிலை 

யா௫ிரியர் பிற்பட்டவ.ரவர். இன்னிலையாகிரியர், “அடித் 

பதடி தீது வக்காரம்?” என்று முதன் முதலாக ஓரிடத்து 

மட்டும் குூற்றுகரத்தின் முன் வக்க உயிர் உடம்படுமெய் 

பெற ஓதிய மணிவாசகர் காலத்துக்குச் சற்று முதியவர் 

ஆல் வேண்டும். எனவே, அவர் காலம் கி. 9. மூன்றாம் 

நாூற்றுண்டிற்குச் இறிது முன்பு என்க, காஞ்சியில் 

பல்லவ மன்னர் சுமார் இ. G. 300 apse 50 வரை 

- அரசாண்டனர். பல்லவரும் சிலர் திருமால் வழிபாட்டின 

ms இருந்தனென்று தெரிகின்றது. கி. பி, 5840-ல் 

காஞ்சியி லாண்ட பல்லவ மன்னன் பெயர் விட்ணு 

"கோபன் என்பஅு. பல்லவர்க்கு மூன் மாகணிக்கவா௫கர் 

காலத்தில் சைவ சமயத்தின் ஒளி Apia விளங்கெ 

பமையால், ஆரியப் பிராமணர் புத்தர் முதலிய பலரும் 

சைவ கெறியைக் சைக்கொண்டொழுகனெர். பல்லவர் 

ஆட்சித் தொடக்கத்தில் இருமால் வழிபாடுஞ் சிறிது தலை 

யெடுத்தஅ. அக்காலத்திலேயோ அதற்கு முன்னேயோ 

ஆசாரக்சோவை, . இரிகறுகம்,  கான்மளிக்கடிகை 

யென்னும் .நால்கள் இயற்றப்பட்டு இருத்தல் வேண்டும். 
  

கருகாடக வேந்தர் ஐர்காம் தாற்றாண்டிலே மதுரையிற் 
  

பாண்டியரை வென்று, கமது ஆளாகையை திலைகாட்டிய 

[ன்ெபே, சமணசங்கம் ஏற்பட்டுக் சமண சமயம் தென் 

னணாட்டிலே சமைக்கதோங்கலாயிற்௮ு. பதினெண் இழ்க் 

'சணக்கு OEE சமணர் செய்தவை, வுச்சிரகத் இ_ 

யென்னுஞ் ௪மண முனிவர் ஏறக்குறைய ௮, 19. wir sor pb 
உ 

றெழுபதில் மதுரையில் திலைகாட்டிய தமிழ்ச் சங்கதி 
Sa ene 

ட ர * . ர > ௫ ம “ae an 

திருஈத புலவசால் இயற்றப்பட்டிருத்கல் கூடும். அறுவது 

தூற்றாண்டில் ர்த்தி நாயனார் சாலக்தோடு கருகாடக
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வேர்கரது QlACur {sg ora மன்னர் கரலம் 

தொடங்கிற்று. சமண் சங்கத்தாராலே பதினெண்டூழ்க் 
கணக்குத் தொகுக்சப்பட்டிருக்கலாம். 

ஆசாரக்கோவை 

மாணிக்கவாசகர் காலத்திற்குப் பின் ஆசாரக்கோவை 

யென்னும் நா லியற்றப்பட்டது., இந்சால் பெருவாயின் 

முள்ளியா சென்னும் புலவரா லியற்றப்பட்டஅ. இடி 
கள விதிகளைக் தாம் அறிக்க அளவிற் கூறுவதாக 

Pron Boers இவர் ஆரியக்கருக் க்களை உரைப்பவ 

சன்பாரு முளர். இக் .நாலுட். பல கருத்துக்கள் 

பண்டைத் கமிழரின் கருதனுக்களாகவே தோன்று 

இன்றன. இ நாலாசிரியர் சைவரென்பது கடவுள் வணக் 

ககீகால் விளங்குகின்றது. அவர் இக்தூல் முதற் செய் 
யுஸிற் சிறக்க எட்டுக்குணங்களை எடுத்துக்கூறி, அவற்றுள் 

ஈன்றியவிவிக முதற்கண் வைத்தனர். நீராடல், உண்டல், 

வழிபடுதல், அயிறுதல் முதலியவற்றைப் பற்றிய விதிகள் 

  

; கஷ்ட : : : . 
இரு காலிலே சிறப்பாகக் சாணப்படுகின்றன. தம் 

பொருட்டு eaten Oar int arr a Lo, வேகமோசல், கான் 

மறையாளரைக் குரவரைப்போற் போற்றுதல், அறியாத 
தேசச்தாமை ஆசாரமிலாதா ஜெனக் கணித்தல் முதலியன 
ஆரியக் கலப்பால் ஏற்பட்ட கருக்துக்களாகும். 

நான்மணிக்கடிகை 

நான்மணிக்கடிகை யென்பது விளம்பி நாகல சென்னும் 
புலவசால் இயற்றப்பெற்றது. கான்கு. மணி போன்ற, 
உண்மைகளை யடக்கிய பாட்டுக்களை உறுப்பாக உடைய 
yooh Cures இரு தாலென்று அதன் _நாற்பெயர் விளங்கு 

கின்றது. ஈல்ல los a sir எக்குடியிலும் பிறத்தல் கூடுமென் 
பை இந்நூலின் ௭-வ செய்யுள் அறிவு௮த்துஇன் தத.
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சல்வியின் பயன் வீடென்று இவர் கூறுஞ் செய்யுளிலும், 

இவாது சமயம் இன்னதென்று கூற இடமுண்டு. 

₹*குற்பக் கழிமட மஃகு மடமஃகப் 

பு.த்கற்தாக் திவ்வுலகிற் கோளூணருவ் கோளுணர்க்தாற் 

ற்த்துவமான கெறிபடரு-மர்கெறி பிப்பாலுலகத் 

இசைஙிறீ இ-யுப்பா-லுயர்ந்த வுலகம் புகும்.?? 

₹: கன்னி வயிற்றி னகிற்பிறக்கு மான்வயிற்றி : 

ஜென்ளர்ி தாரம் பிறக்கும் பெருக்கடலுட் 

பல்விலைய முத்தம் பிறக்கு மறிவார்யார் 

நல்லாள் பிறககுங் Gy.” 

இக் .நாலா௫ரியர் உயிர்க்கொலையையும் ஈன்கு கடிம் 
அள்ளார் ; * எல்லா விடத்துங் கொலை இது,” * ஊனுண் 

டல் செய்யாமை செல்சாரர் உயிர்க்கு,” : இனிதுண்பா 

னென்பான் உயிர்கொல்லா அண்பான்' என்றுங் காண்க. 

அந்தணரின் நல்ல பிறப்பில்லை” யென்னும் ஆரியக் 

கொள்கை வாசனையுடைய இந்நூலாசிரியர், * say 

துடையான் வேளாளன் ஏலாதான் பார்ப்பான்” என்ற 

அற்காண்க, இந்நூலில் வடமொழி வாசனை யுண்டென் 

பனு பசுக்கூட்டத்தைக் குறிக்கும். “சகாலேயம் ” முதலிய 

சொற்கள் வழங்கப்படுதலால் அறியப்படூ மென்ப. 

திரிகடுகம் 

திரிகடுகம் என்னும் நால் நல்லாதலுர் என்னும் புலவரா த் ந 
லியற்றப்பட்டன. இவரும் திருமால் வழிபாட்டினமோ. 

FEG, மிளாளு, இப்பிலி சேர்ந்து மருந்து போல மூன்று 

அருமையான உண்மைகளை இக்நூலின் ஓவ்வொரு பாட் 

டுஈ் தெரிக்கின்றது. கடன்படாது வாழ்தல், வருவாயுட். 
ல் தக - க ச க a 3. 

STAN PHS அறஞ்செய்தல், உண்பொழுனு நீராடியுண் 

டல் முதலிய பல ஒழுக்கங்கள் இச்ாலிற். கூறப்பட் 

இ.-2:
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டன. தீவேர்தன், கூடாவொழுக்கத்தான், பொய் புகல் 

வோன் என்போரசால் மழை சூறையு மென்று இக் தாலின் 

| ஐம்பதாவது செய்யுளிற் குறிக்கப்பட்டது. ௪௨-வது 

செய்யுளிற் “பழகினும் பார்ப்பாரைத் தீப்போல் ஒழுச 

வேண்டு மென்றது காண்க. தவவேடங்கொண்ட சைவர் 

கள் சமயவா தத்தில் வெற்றியடையும் கோக்க முடையசாயி 

ருந்கனசென்பது  சொல்வென்றி வேண்டும் இலில்கியும்' 

என்றதாற் புலப்படும். இக் அரலாசிரியர் காலத்தே 

வேள்வியாலுங் கொலை கூடாதென்ற கொள்கை நன்கு 

நிலைபெற்ற தென்பது, 

₹: ஊனுண் மியாரகம் ஈருளுடையே னென்பாஸும் 

தானுடன் பாடின்றி விணயாரக்கு மொன்பானும் 

காமுறு வேள்வியிய் கொல்வரனு மிம்குசவர் 

காமறிவார் தாங்கண்ட வாது £*? 

என்றமையார னதிக. 

ஏலாதி 

ஏலாதி யென்பதன் பெயர்க் காரணம்: ஏலம், இல 

வங்கம், சிறுகாவற்பூ, மிளகு, இப்பிலி, சுக்கு என்னும் 

ஆது மபருக்துள் சாக்குகளினாற் செய்க பொடி போல 

நன்மை பயத்தலின், இக்தாற்கு “ஏலாதி? யொன்ற பெயர் 

ஏற்பட்ட... ஏலாஇ யென்னும் நாலினை யியற்றியவர் 

மாக்காயனர் மகனார் கணிமேநாவியா சென்பவர். தஇணைமாலை 

நூற்றைம்பது இயற்றியவர் இவரோ GaGa தெரிய 

வில்லை. ஏலாதியுள் வடமொழிப் பெயர்கள் மிகுதியும் 

வந்துள்ளன. ‘ars son” “கோசன்? “கூடோத்து 

பன்னன்' * கானணீனன் £ *பஙவுனற்பவன் £? *சகோடன்' 

* இருத்திரமன்  * ௮வவிதக்தன் ! £₹உபஇிருது? ₹செளத்தி 
சன் * என்னும் பல்வகை மக்களைப்பற்றி இக் நாலாசிரியர் 

Cuan Beas aor. ந்.தாலவாசிரியருக் கொல்லாமையையே இ ழூ
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GOH (F வற்புஅுததுகின்றார். இவர் கொலை புசியான், 

கொல்லான், புலால் மயங்கான் என்பவர்களைப், புகழ்ந்த 
னர். தண்ணீர்ப்பற்தல் முதலிய அறங்களும், மாதவர்க்குப் 

பொன், குதிரை, யானை, பரு, கன்னி, சோறு, உடை 

. முதலியன வழங்குவதையும் இவ்வா௫ிரியர் af 66C er 8) 

னர். புலவர், அன்புடையார் செயல்களாவன, சாவிற் 

சாதல், ஒண்பொருள் கொடுத்தல், இன்சொதற் புணர்ப்பு, 

உவப்பின் உவத்தல், கோவின் நோதல், பிரிவிற் சவலல் 

என்னார். இவர் “நான்மறை புரிக்கு வாழுமேல்? என்ற 

விடத்து நான்மறை யென்றது அறம், பொருள், இன்பம், 
வீடென்ன நாற்பொருட்குச் சாதனமானவந்றையென 

விளக்கினர். *நற்கதிக்குற் துன்ப ஈவைதீர்க்த  லென்ற 

அடியால், இவர் சமணரசாயிரு க்கல் வேண்டுமென்று 

கருத இடமுண்டு. இக்_நாலின்கண் முத்தி ய்லக்கணம் 

எதிர்மறையாகவே கூறப்பட்டிருக்தலால், இவருடைய 

சமயத்தைக் தெளிவாக அறியக்கூட வில்லை. 

சிறுபஞ்சமூலம் 

சிறுபஞ்சமூலம் என்பது மாக்காயனார் மாணாக்கராகய 

. காரியாசான் என்பவரா லியற்றப்பட்டஅ. இவ் வாரியர் 

அமணென்பது இதன் காப்புச் செய்யுளால் விளங்குகின் 

றது. புலாலுண்பானுடைய காக்கு இறந்துபோ மென்று 

இவர் குறித்துள்ளார். “கொன்றுண்பான் pre சாம்? 

என்றனர். அக்காலத்திலே கெய்தற்பூவளவு குடுமிவைப் 

பது வழக்கமென்பது இமச்தூல் முப்பதாவது செய்யு 

ளில், “நெய்தல் முகிழ்த்துணையாங் குடுமி * யென்பதால் 

விளங்கும். இர்தால் ௭௯-ம் பாட்டில், “பலி” என்பது 

*“கொடுக்குஞ் சோத * என்னும் பொருளில் வக்அள்ள த. 

‘ குழவி பலி கொடுப்பான் ’ எண்று சொற்றொடர்க்குப் 

Dar lar ECT BI கொடுத்தலாகிய அறதக்கைச் செய்வா
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னென்பது பொருள். * GC gr par m1 காட்டிக் கறவார் £ 

என்றமையால் அக்காலத்திலும் அவ்வழக்கம் இருக்க 

தென்பது தெளிவு. 

ன: தானத்மாற் போகம் தவத்தாறு ௬கம்சகமா 

ஜானத்ரால் ஊீடாகும் காட்டு ?£ 

என்றமையால், ஞானத்தாலே தான் வீடு கடைக்கு மென் 

பது இவ்வா௫ுரியா கருத்து என்பது புலனாம். 

படிமொழி 

பழமொழி யென்பன முன்றுறை யரையஹ சென்னுஞ் 
எமணப்புலவ நியற்றதிய நகானூறுவெண்பாக்களையுடையது. 

ஒவ்வொரு பாட்டி னிறுதியிலும் ஒவ்வொரு பஹமொழி 

யமைக்கப்பட்டது. அக்காலத்துப் பழமொழிகளிற் சில 

இக்காலத்து வழக்க லில்லை. இக்.நால், கல்வி, ஒழுக்கம், 

முயற்சி, ஊழ், நட்பு, சான்றோர், கற்மக்கள், அரசியல், 

இல்வாழ்க்கை, வீட்டு கெறி முதலிய பல அரும்பொருள் 

சளைப்பற்றி வகுத்தோனுகின்றது. இர நாலின் ௩௪௩ -வது 

செய்யுளில் உயிர்ப்பலி கூடாதென்பனு ou Ly iS Bes 

பட்ட. பண்டைப் பமமொழிகானூறும் என் தமையால், 

இச நூலாசிரியர் காலத்திலேயே இக் தாலித் சண்ட பழ 

மொழிகள் பண்டையன Gare un கருதப்பட்டன. 

“அயிலாலே போழ்ப அயில்” என்பது முள்ளை மூள்ளாலே 

சணயவேண்டு மென்பதற்கு நேராகும். 4 திறைகுடம் நீர் 

சம்ப லில்”, * கொற்சேரி தன்னா விற்பவ Fe’, 

“மக னறில த்தை யதிவ”, “மப் புறத்துப் பட்ட மது? 

என்பன பிறசொற்றொடம் வடிவோடு இன்றும் வழங்ளு 

nor per. நன்ளிரவிற் சஈற்புடை மங்சையைக் BT be WD 

பொருட்டு அவன் விட்டுக் ச்கவைகு தட்டின இர் ரகத் 

ர் ட ப வத்தை டட குட பாப ர : . . 
றி 227 OO 4G ood es உய் 4 “Eo BT STE ஐ. LT MG SLI tit M4rio 

ரர ?
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யனது கதையைக் கூறி, அதற்கு மேற்கோளாகக் 

தனக்குள் சரியாவான் தான் ” என்னும் பழமொழியை 

அவர் எடுத்துரைத்தார். (௪௬-ம் பாட்டு) ஒருவன் 

கடுமையான ஒன்றைச் சொன்னால் அவனுக்கு விடை 

சொல்லுகின்றவ னுண்டு என்பதைக் கண்ணன் கதையை 

வைத்து அவர் விளக்கஇனார், புலவர், 

* நிரைப்புறங் காற்று ரெடியோனே பாயினும் 

ரைத்தா soos Ou ai லுண்டு ?* 

என்றனர். 

நாலடியார் 

நாலடியார் என்னும் _நால் சமணமுனிவர்கள் பலா 

லியற்றப்பட்ட செய்யுட்டொகை நா லென்ப. பாண்டிய 

நாட்டிற் பஞ்சம் வக்கபோது ௮யல்காட்டி ற்குப் புலவர்கள் 

சென்ற காலை, அவர்களுள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு 

பாட்டைச் செய்து வைச்துவிட்டுப் போனதாகவும், அப் 

பாட்டுக்கள் எண்ணாயிரம் இருக்தனவெனவும், அவற்றுள் 

வையையாற்றை எதிர்த்துச் சென்றன நானூறு எனவும் 

ஒரு வாலா அண்டு. அவ்வரலாற்றினால் எண்ணித் துணி 

ag யாதெனில், வச்சிரகந்தி யென்பான் நிலைகாட்டிய 

சங்கம் இறுதியுற்ற காலை, அ௮ச்சங்கப் புலவர்கள் பாடிய 

தனிப்பாடல்களின் திரட்டாக இர்நூல் அமைக் இருக்கலா 

மென்பதே. இக் நாலுள் மேதீதரையர் என்பார் பேஎப்படு 

இன்னார். பல்லவர்க்குக் Sip தஞ்சாவூர், இருச்சிராப்பள் 

ளிப் பஞூதிகளில் ஆட்சி செய்த முத்தசையருள் ஒருவரை 

- 8-ம் நாந்றாண்டுச் சாசனம் குறிக்கிறது. முத்தரையர் 

வேளிர் குலத்தவர். அவர்கள் எக்கால முதல் ௮சசாண் 

டன செனத் தெரியவில்லை. இக் நாலைப் பாடிய புலவர்கள் 

யாவரும் மண £ or DI தேரன் றவில்லை. iF AMT TE 
உ ட ற க. ண ர ர 

செய்யுட்களை இயற்படுதிஅ வகுத்தவர் பதுவு டஉரன்பவர்.
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அவச் ௪மணராயிரும் திருத்தல் கூடும். இர் தானுள் துறவற 

இயலே' முதற்கண் வைக்கப்பட்டஅ. இக்.நாலில் * வெள் 

வாண் மரபிற்கு வேகமெனச் சான்றோர் எல்லாருங் கூடி 

எடுத்துரைத்த” என்ற ஒரு பாட்டு மிருக்கிறது. இக் 

அானுள் ஒரு சமயமும் விகக்தோதப்படவில்லை. ௩௪-ம் 

பாட்டில் செங்கண் மாலையும், ௪௦-ம் பாட்டில் கண்முன் 

அ௮டையானையும் பற்றிய குறிப்புக் காணப்படுகின்றது. 

இருவள்ளுவர் குறளின் சொற்களும் கருத்துக்களும் பல 

விடங்களில் வந்துள்ளன. ௬௩௪௪-ம் பாட்டில், 

* இணையைத்தே யரயினுஞ் செய்தரன் றுண்டாற் 

பணயனாத்தா யுள்ளஞ்வர் சாண்டேோர் ?? 

சான்ற அடிகள், 

₹: இனைற்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக் 

கொள்வர் பயன்டறரி வரர் ?? ் 

என்ற இருக்குறளை நினைப்பூட்டுகின் றன. 

திருக்குறளில் வராக வடமொழிச் சொற்கள் பல 
இர்தாலில் வச் அள்ளன. ௩௧௪-வு செய்யுளில் ஞானம், 

அஞ்ஞானம் என்ற சொற்கள் வருதல் காண்க. 

அறவற இயலுள் நிலையாமையே பெரிதும் விதந் 

தோதப்பட்ட. இருக்குறளிற் போல மெய்யுணர் தலைப் 

பற்றி இதில் யாதுவ் கூறப்படவில்லை. இன மின்மையைல் 

கூறும் அதிகாசத்துள் பிறரது இழிபுரையைப்பொறுக் 

"கும் மேன்மக்க ளியல்பு அழகிய ஒரு பாட்டில் தக்கதோர் 
உவமையால் விளக்கப்பட்ட து. 

** வபாஜ்துகாய் கெளலிக் கொளக்கண்டுர் தம்வாயரற் 
போரத்துகாய் கெளவினா ரீக்கில்லை--நீர்த்தன் றிக் 

இழ்மல்ளை இழாய சொல்லியக்காத் இசாால்பவோ 

மோன்மக்க டம்வாயான் மீட்டு”?
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இல்லற இயலுள் ஈண்பர்பால் எத்தகைய பொறை 

யுடைமை வேண்டு மென்பது ஒரு செய்யுளால் விளக்கப் 

பட்டது. 

₹₹ வேற்றுமை பின்றிக் கலந்திருவா ஈட்டக்கரல் 

தேற்று வொமுக்க மொருவன்க ணுண்டாயின் 

ஆற்றுக் துணையும் பொறுச்கப் பொருனாமின் 

தூற்றாுதே தார விடல்.” 

காமத்தியின் கொடுமையை ஒரு பாட்டினுள் நயம் 

உற உரைத்தார் ஒரு புலவர். 

₹: ஊரு ளெழுற்த வருகெழு SF BLES 

நீருட் சூளித்து மூயலாகு-- நீருள் 

குளிப்பினும் காமஞ் டுமே குன்றேறி 

ஒளிப்பினுவ் காமஞ் ச௬ுடும்.”? 

பழவினை யென்பதில், வினை தனக்குரிய ஒருவனைக் 

தானே காடிக்கொள்ளும் என்பதைப் பின்வருஞ் செய் 

யுளிற் காண்க. 

4 பல்லாவ ளுய்த்து விடினுங் குழுக்ன்று ; 

வல்லதார் தரய்நாடிக் கோடலைத்-. தொல்லைப் 

பழவினையு மன்ன தகைத்தே தற்செய்த 

கிழவனை நாடிக் கொளத்கு.?” 

பொருட் பாலிற் கல்ஜி ச இனிது விளக்யெ 

செய்யுள் வருமாறு :-- 

₹: குஞ்சி யழலமுல் கொடுந்தாணக் கோட்டழகும் 

மஞ்ச ளழகு மழகல்ல--கெஞ்சத்து 

கல்லம்யா மென்னு நடுவு நிலைமையா ற் 

suet wipes wipe.” 

‘sad sorndea shuar srarQa’ cross wip, ‘aa 

லாரே யாயினுக் கற்றாரைச் சேர்ந்தொழுகின் - நல்லறிவு
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BT Chm தலைப்படுவர் ? என்னும், அறிவுநால் கல்லாது உலக 

ரால் ஒதுவது go! Ops pie கூறிக் கல்வியின் சிறப்பை 

இர்தூல் நனிவிதந்கமை காண்க, கற்றவர் தம்முன் 

அளவளாவி யெய்தும் இன்பத்தினும் விண் ணுல இன்பம் 

இறர்ததன் ஜறென்பதை விளக்குவார் ஒரு புலவர், 

: தவலரும் தொல்கேள்வித் தன்மை யுடைய 

ரிகலில் ரெலஞுடையரர் தம்முட் ருழீஇ 
க்வி னினிதாபிம் காண்பா மகல்வானத் 

தும்ப ருறைவார் பதி?” 

௨... 
என்றார். 

மேன்மக்க ளியல்பை இந்நூல், 

₹ கள்ளார்கள் ளுண்ணார் கடவ கடிக்தோரீஇ 

எள்ளிப் பிறரை யிகழ்க்துரையார்- தள்ளியும் 

வாயிற்பொய் கூறுர் வடுவறு காட்சுயசர் 

சாயிற் பரிவ திலர் £* 

என்னும் பாட்டினும், 

₹₹: மிதநார்மறை பின்கம் செவிடாய்த் திறன் தித் 

தேதிலா ரித்கட் ரூருடனாய்த் தீய 

புறங்கடற்றின் மூகையாய் நதிற்பானேல் யாது 

மறங்டைற வேஸ்டா வவறு ££ 

என்னும் பாட்டினும் விளக்குகின் றது. 

இக் நாலுட் பொருட்பாலிலுங் சாமதஅப்பாலிலும் 

இன்ப அன்ப இயல்கள் வெவ்வேராகக் கூறப்பட்டன. 

காமத்துப்பாலுள் பொதுமகளிர், கற்புடைமகளிர், பிரி 

வாத்றராமை என்னும் பகுதிக்குரிய மூன்றதிகாரங்களே 

உள்ளன. கற்புடை மகளிரது கடனாற்றுக் இறத்தை ஒரு 

செய்யுளாற் குறித்துள்ளார்.



bo
 

co
 

or
 

ஈமணார் அட்சிக் காலம் 

** குடகீ எட்டுண்ணு மிடுக்கட் பொருறதுங் 

கடனீ ரறவுண்ணுங் சேவர் வரினுல் 

கடனீர்மை கையாறுக் கெரள்ளு பமடமமோறி 
மாதர் மனைமாட்சி யார்”? 

கொங்குவேள் மாக்கதை . 

வச்இரஈக்தியால் ஐக்காவதா தாற்றாண்டில் நிலைகாட் 

ப்பட்ட தமிழ்ச் சங்கத்தினை மருவிய பெரும் காப்பியங் 

களுள் தலைசிறந்தது கொக்குவேள் மாக்கதை யாகும், 

கொங்குவேல மாந்கதநை கொங்கு காட்டில் வாழ்க்க 

வேளாண் தலைவருள் ஒருவரரல் அசிரியப்பாவா லியற்றப் 

பட்ட ஒரு பெருங்காப்பியமாகும். அஇரியத்திற் பைசாச 

மொழியிற் குணாட்டியர் என்னும் புலவர் ௫, பி, முதல் 

நூற்றாண்டில் கோசாம்பி ரசத்தில் அரசாண்ட 

உதயணன் என்னும் வீரசைப்பற்தி இயற்றிய பெருங்கதை 

யைத் கழுவி இக் நால் இயற்றப்பட்டமையால், இதற்குப் 

பெருங்கதை யென்ற பெயர் வழங்கலாயிற்று, குணாட்டி 

யரது நால் சைவசமயக் கொள்கைகளை இடையிடையே 

எடுத்துக் கூறினும், இக் நாலாஇரியர் சைனராயிருர் இருப் 

பின் தனது சமணக் கொள்கையையே தமது ஸாலிற் சிறப் 

பாக எடுத்து மொழிதல் இயல்பே. அசலப்பதிகாரத்துக் 

குப் பின் எழுக்த பெருங்காப்பியம் இஃதென்று கொள்ள் 

வேண்டும். இ. 19. வறு நாற்றாண்டில் க்கை சாட்டை 

யாண்ட Bi DE gon என்பவன் வடமொழியில் மொழி 

பெயர்த்துச் செய்த நாலின் வமிக்காக இந்நூல் இயற்றப் 

பட்டதென்று கொள்ளின், ஆருவ ௮ நாற்றாண்டின் இறுதி 

யில், அல்ல ஏழாவது ால்றரன்டிமி Qs sre இயற்றப் 

    

பட்டிருத்தல் வேண்டும். இக் area Aur ஊர. விசய 

மங்கை யென்று தெரிகின்றது. இக் சாலை இயற்றுவதற்கு 

இடையூறாக மாணரைம் வரரா அழத்கற்பொருட்டு இல் &
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லறத்தில் கின்று வானப்பாரத்த கிலைக்கும், ௮.தனினின் று 

அறவுக்கும் சென்ற காரணத்தால், இவரை மூன்று பிறப் 

புற்ற கொள்கை யுடையசென்ற௮ு கொங்குமண்டல ௪தகம் 

கூறியது. இவர் காலத்தே இவர் கசாட்டிலிருக்க ஒரு 

தமிழ்ச்சங்கக்கார். கேட்ட கேகள்விக்குதி தம்முடைய 

வேலைக்காரி வாயிலாகத் தக்கவிடையளித்கா ரென்று 

௮ச்சதகம் கூறுகன்றது. இக்நால் சைனச் சார்பிலுள்ள 

தென்பது தெளிவு. 

இசகலுட். பாண்டவர் குலத்தில் வக்த இருபதாவத 

அசசனைப்பற்றிய வரலாறு கூறப்படுகின்ற. சகெளசாம்பி 

ககரத்தை அரசாண்ட சதாகிகன் மனைவி கருத்தரித்த 

பத்தார்் திங்களில் சிவந்த போர்வையால் தன்னை மூடிக் 

கொண்டு தூங்குகையில், ஒரு இம்புட் பறவை அவளைத் 
தசைத்தொருதி யென்று நினை தீ, ஒரு மலையின் பக்கத்தே 

எடுத்துக் கொண்டுபோய் வைத்தவுடன் அவள் விழிதனக் 

கொண்டாள். பறவை ஓடிப்போயிற்று. விடியற்கால 

மானயபோது அவள் உகயணனைப் பெத்முள். அம் மலைச் 

சுஈ.ரலில் தவஞ்செய்திருந்த அவள் தந்தை, தாயையுவ் 

குழந்தையையும் கண்டு அவர்களைப் பாதுகாத்தனன். 

குஜக்தையாகய உதயணன் மற்மொரு முனிவரின் குமார 
சிய யூ பென்பவ டு மிஞுக்கு தட்புடையவளுய்ப் பல 

சலைஎளாங் கற்று யாஜ்தஇிரையிலே வல்லவனாணான். அவண் 
தனது யாழிரையால் வியத்தரு. கன்மைவாய்க்க ஒரு 

யானையைத் தன் வசப்படுத்தி, ௮கனுதவியால் தன் மாமன் 
த்தை யென்னு மீருவ ரரகளையுங் கைப்பற்றி, மிக மேம் 
பாடுற்றுக் இகழுங்காலை, யானையோடு செய்க உடன் 
படிக்சைக்கு மாமு, அதற்குமுன் தான் உண்டமையால் 

௮து மறைந்துவிட்ட. அதைக் தேடி யலைர்த காலத்தே, 
: <a A ள் . . : 

அவன் உள்ளன் நகரத்தை யாண்ட பெருமன் ணுக்கு
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இறை செலுதக்தாமையால், அவனால் தந்திரமாகள் Gop 
வைக்கப்பட்டான். பின்னர்ச் தன் ஈண்பனாகஅிய யூகியின் 

சூழ்ச்சியால் சிறை விடுவிக்கப்பெற்று, உதயணன் உச்சினி 

மன்னனுடைய பட்டயானையின் மதத்தை யடக்கனைமை 

UTR, BUT மகள் வாசவதத்தையை மணக்தனண். 

அவளோடு இடைவிடாமல் இருக்கது கண்டு, அரசகாரி 

பங்கள் நடத்தற்பொருட்டு யூகி .சூழ்ச்சசெய்து உதய 
ணனை அவளினின்் ௮ பிறித்தனன். பின்னர் அவண் 

பதுமாவதி யென்பவளை மணக்கும், யூகியால் வாசவததி 

தையினை மீளப்பெற்த௮ு இரு மனைவியசோடும் கெளசாம்பி 

பில் அ௮ரசாண்டதும், யூகி முதலிய ஈண்பர் பலருக்கும் 

பரிசளிக்கதும், பின்னர் இன்னும் சில பெண்டிரை உகய 

ணன் மணத்ததும், வாசவகத்தையின் மகணான நாவாண 

கத்தன் மதனமங்கை யென்பவளை மணர்ததும், மதனமஷ் 

சிகையைக் கைக்கொண்டு சென்ற வித்தியாதரன் ஒருவனை 

யடக்குவதற்காக உதயணன் வித்தியாகச உலகஞ்சென் அ, 

அங்குள்ள அரசர்சகளைவென்௮, மகனமஞ்சிகையைப் 

பெற்று வித்தியா காப்பெருமன்னனாய் வாழ்ந்ததும், 
பதுமாவதியின் மகனுக்கு அரசாட்சியை யளித்தவிட்டு, 

உதயணன் தவஞ்செய்யப் போக்ததும் இக் கதையிற் 

போர்க பிற செய்திகளாகும். இக் நாலுள் ஊழின் 

வலியும், யூகி முதலிய அமைச்சர்களின் சூழ்ச்சித் 

திறனும், அரசாட்சி முறையும், நட்பினர் கடமையும், 
நீத்தார் பெருமையும், விமானம் ஊர்தல் முதலிய பச் 
காலத்து வழக்கங்களும், சமணசமயக் கொள்கையும், 

பிறவும் விளக்கமாக அறியக்டெப்பன, இக் நூலின் 
கதைத்தலைவனது பிறப்பும், மண மூதையும் சீவகன் 

பிறப்பு மண முதலியவற்றோடு ஒற்றுமையுடையன. 

Ba GT Loo Fa மூன் அசிரியப்யாவி லமைக்க சைவப் 

பெருங்காப்பியம் இக் நாலாகும்.



298 இலக்கிய வரலாறு 

ON ST al Gi அற்றுண்டினி.று தியில் வடுகக்கருஈட.வேக் 

தானு ௮௭௬ முூடிவெய்தி, ஈரர்தீதிகாயனாசாகிய சைவ 

மன்னர் அ௮சசாளத் தொடங்கினர். வேள்விக்குடிப். பட்ட 

CEB ex இருஞானசம்பத்தர் காலத்தி லாண்ட நெடு 

மாறர் காலத்அக்கு முன் செழியன் சேந்தன், மாறவர்மன், 

கடுங்கோன் என்னும் எஏான்று மன்னர்கள் அரசாண்டன 

ரென்று தெரிகின்றது. அவர்கள் காலம் ஆரழுவது 

BT DGPS Tew. க. பி. அருவதா சநாற்றுண்டில் பல 

அரிய ளைவ நூல்கள் தோன்றின, 

BRA w-ms aya gh 

கல்லாட மென்லும் , நூலானது திருவாலவாய் அண் 

ணலைப்பற்திய நாறு ுகவற்பாச்க ளடங்கிய அ௮கப்பொரு 

ளிலக்கியம். அகணுள் மதுரையில் கடந்த திருவிளையாடல் 

கள் பலவுங் கூறப்பட்டன. பிட்டுக்கு மண் சுமந்தது, 

நரிபகியாக்கியஅ என்னுக் இருவிளையாடல்களும் இகனுட் 

குறிக்கப்பட்டமையாலும், தேவார :;-வரைப்பற்றி இதில் 

யாதுங் கூறப்படாமையாலும், கருகடவேக்கதர் மூர் த்திகாய 

னாருக்குச் செய்த இடையூற்றினை விதந்தோதஇினமையா 

லும், இர் தாலுள் ௮/கவற்பாவே ப:பின்று வக்கமையாலும் 

இக்.நாலின் காலம் ஆராவது நூற்றாண் டென்ப தெளி 
வாகும். பாணபத்திசர் வரலாறும் இதனணுட் காணப்படு 

இன்றன. குடச்கோச்சேரன் என்னு இக்.நாலுட் குறிக் 
கப்பட்ட சேரன், சே மான்பெருமாள் கரயனாரல்ல 

சென்று உயர்திரு மறைமலையடிகள். தமது “மாணிக்க 
வா௫கர் வசலாறுங் காலமும்” என்னும் நாலில் ஆராய்ந்து 

முடிவு ஈட்டியிருச்கின்றார்கள். இர் நூலானது சங்கச் 
செய்யுள் ஈரை பர லைமகப்பட்டுப் பொருள் alam ot Gir 385 ௮ 
A WOT ay. OTe Se Pur Far Pers i MEL. & wh ab யா சவ மான்பானும் முழுப்   
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பிரானிடத்.துங் கழிபேரன் புடையவர். இக் மாலியற்றியவர் 

பெயர் கல்லாடபரெனின், சடைச்சங்கப் புலவாசிிய 

சுல்லாடரின் இவர் வேறுவர். கல்லாடத்தின் சிறப்பு 

“கல்லாடம் படி.த்தவனோேடு மல்லாடாதே' யென்னும் 

பழமொழியால் இனிது விளங்கும். இக் நூலுள் 

விகாயகர் வணக்கம் கூறப்படுகின்றது. 

நாஜமீர்தம் 
Giggs, மென்னுஞ் சைவகித்தாந்த plore gi 

ஆராவது நூத்ருண்டிலே இயற்றப்பெற்றிருக்தல் கூடும். 
இதுவும் செவ்விய எழுபத்தைர்து பாச்களால் ஆய.அ. 

இ௮வும் சங்கத்தமிழ் கடையிலேயே எழுதப்பட்டது. 

இத கிறைந்த காயனார் எக்கானத்தில் வர்க வாகீச முனிவ 
, ராற் செய்யப்பட்ட ; சிவஞான ஈவரமிகளாற் பெரிதும் 

எடுத்தாளப்பட்ட ; பதிபசுபாசங்களின் பொவியல்பு 

களைத் திறம்பட விளக்குவறு. உவமைகளை அடுக் ௫௪ 
ae ee டட 

சொல்வதில் இவ்வாசிரியர் இணையற்றவர். 

திருமந்தீரம் 

இர் ாற்றாண்டிலேயே திருமந்திரம் என்னும் அரிய 

நால் இயற்றப்பட்டிருத்தல் கூடும். இக் நூலிலுள்ள 

செய்யுளடிகள் வெண்டளை பயின்று வருகின்றன. 

வெண்பாவிற்கும் விருத்தப் பாவிற்கும் இதன் யாப்பு 

நடுகிலையாசக உள்ளது. இதற்குப் பின்னமைந்த பெரு 

நால்கள் விருத்தப் பாக்களினாலேயே பெரிலும் ஆக்கப்பட 

டுள்ளன. இருமர்திரமென்னும் நாலானது இருவாவடு 

அறையிற் கயிலையிகின்றும் போர்த திருமூல Grex sy 

இத்தரா லியற்றப்பட்டது என்று பெரிய புராணன் 

FMF OG. ai apa G sions D தவங்கைச் இருக் i, 

aru. Qasr 2 259! (py. Ad pm FINED pp O Fane
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பட்டதாகவே தோன்றுகின்றது. இந்நூல் திருஞான 

சம்பந்தர் காலத்திற்கு முன்னேயே செய்யப்பட்ட 

தென்று கருத ஓர் ஐதிகம் இடங் கொடுக்கின்றது. கம் 

_௪மயாசாரியர் அறைசைக்குச் சென்ற காலை, இருஞமூலர் 

Bok Biv கொடிமாத்தின்&ம் ௮டக்கஞ்செய்து வைக் 
கப்பட்டிருக்குதாகவும், கொடிமாத்திற்கருகே அவர் 

சென்ற காலை தமிழ் மணம் வருவகாக அவர் இயம்பின 

சென்றும், அப்போது அஃது ஆண்டுக் கண்டெடுக்கப் 

பட்டதென்றும் துறைசைப் புராணங் கூறுஇன்றதாம். 

இருமூலர் வாரலாற்றிற் “ சேர்க் இருந்தேன் இிவனாவடு 

தண்டுறை” என்பதால், ௮வர் துறைசையி லிருந்கமை 

தெளிவு. அவர் இருவகை ஆ சமயக்களைக் குறித்துப் 

பேசுகின்றார். அவர், 

“அறு சமயரமுங் கண்டவர் கண்டிலா் 

ஆது சமயப் பொருளும் அவன லண்”? 

என்று ௫-ம் தந்திரம் புறச்சமய தூடணத்துட் கூறினர். 

இதில் புறச்சமயங்களுள் உலகாயதம், பெளத்தம், 

சாங்கியம், சமணம், என்பனவும், தார்க்€ேர், கோ தமர், 

கணாதரார், வாதராயணர், கபிலர், சைமினி, சமணர் 
என்பாரின் மதங்களுமே குறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

**கத்றுன் கருகைகள் Sur ya SOT 

சுத்த சிவனொங்காம் தோப்வுற்று நிற்கின்றான்”? 

என்றது சாண்க. 

ஆதலால், இவர் காலத்திலே புத்தர், சமணர் வாது 
செய்து தம்மதம் போதித்தன ரென்பது கருதப்படும். 
* தமிழ்ச் சாத்திரம் பொங்கி மிகாமை வைத்தா ? னென்ற 
அம், தேவார காலத்திற்கும் முற்பட்டது திருமந்திர 
மென் றறிவுறுத் துன் றது. மணிவச௫௪க மூடையாரும் 
புறச்சமயங் DELE GDI FS yi உற்றுநோக்கு ஜ்
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தக்கது. இருமர்திமுடையார் ௧௫௩௦-ல் உலகாயதத்தை 

யும் க௫ி௩௨-ல், ௧௫௩௫-ல் புறச்சமயங்களாகிய தருக்கம், 

மீமாஞ்சை மதங்களையும் LoD sear. 

் திருமச்திரத்தில் முதற்பாட்டு *ஒன்றவனண்னுனே ? 

“Owes தொடங்குவதாகம் பெரிய புராணங் கூறுகின்ற து. 

மூவாயிசத்துக்கு மேற்பட்ட பாட்டுக்கள் காரட்டப்படுத 

லால், இல பாட்டுக்கள் பின் சேர்க்கப்பட்டன வெண் 

கொள்ள இடமுண்டு. இக் இருமக்இிரத்அுள் ஆகமங்கள் 

ஒன்பதா மென்றும், அவற்றின்கணின்று உ௮-அசமங்கள் 
வெளிப்பட்டன வென்றுள் குறஜிக்கது சாண்க. இவபாம் 

பொருளது வழிபாடும், இவளத்தியின் வழிபாடுமே 

BO evita ee கூறப்பட்டுள்ளன . இருமூலர் கக்தியிடத்தில் 

அருள் பெற்ற எண்மருள் தாழுமொருவராகள் சூதித் 
தனர். அவர் தமக்குச் சீடர் எழுவரென்னுள் கூறினர். 
சி.கதரைப் பற்றிய விவரறங்சள் இற்நாலுள் தெளிவாகக் 

காணப்படும். இர் நால் ஒன்பது தற்தஇிரமாகப் பருக்கப் 

பட்டுள்ளது. பாயிரம் முதற்கண் உள்ள ௧௨-பாட்டை 
அடக்கஇகின் றல. அதனுள் இருஷுலர் வரலாறு 
கூறப்பட்டது. 

முதற்றந்திரத்துள் உபேகேச மென்ற பகருதியள் இக் 

தாலின் Aoi s பொருளாகிய BIC Qu srw vB gs 

SUULI_ SI; யாக்கை கிலையாமை, இளமை கிலையாமை, 

செல்வ கிலையாமை, உயிர் கிலையாமை, கொல்லாமை, 
புலான் மறுத்தல், பிறர் மனை சயவாமை, வரண் சிறப்பு, 

அறத்தின் இறம், அன்புடைமை, அல்வி, கேள்வி, 

சல்லாமை, ஈடுவு கிலைமை, கள்க்ண்ணாமை அக்கினி 
காரிய முதலியன கூறப்பட்டன. இவை ஒழுங்காகத் 
கொகுக்கப்படவில்லை. எச் சமயச்தார்க்ளும் இன்றிய, nn 

tol 

யாத பொது அறங்கள் இகுட் Cur sear.
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இரண்டாவது தந்திரந்துள் இறைவன் அன்பர்க் கருள் 
புரிச்சமை, அவன ஐகதொழில், மூவகைச் சீவவருக்கம் 

முதலியனவும், சமயப்பற்றிற்கு மாறான ஒழுக்கக் குறைவு 
களுங் கூறப்பட்டன. இதனுட்போர்த பொறையுடைமை, 

பெரியாரைத் ௮ணைசக்கோடல் என்பன முதந்றந்திரத்துள் 

வைத்தற்குரியன. 

மூன்றாந். bbe அட்டாக்க யோகத்தைப் war 

இன்று. அட்டமாகித்தி, சரீரசுத்தி, சோ திடப்பகுதஇிகள், 

பல்வகை யோகப்பயிற்கிகள் என்னு மிவற்றையும் இது 

கூறும். இவை காமியப்பயன் கருதுவார்க் குரியனவும், 

Fi A செல்வசர்க்காள் இறந் ருவியாவனவும் என வீட்டுகெறி செல்வார்க்னாள் Ans s கருவியா வும் 

இருவகைப்படும். 

நான்காம் தந்திரம் மக்இர நாற்கருத்துக்களை வெளி 

Wag. பலவகை மந் இரங்கள், சக்கரங்கள் முதலியன 

கூறுமிடத்து சிவசத்தி வழிபாடே. விதக் தோதப் 

பெற்றது. 

ஐந்தாம் தந்திரம் சுத்தசைவம், அசுத்தசைவ முதலிய 

சைவ சமய பேதங்களும், புதச்சமய பேதங்களும், சரியை 

கரியை யோக ஞான மார்க்கங்களும், அவற்றின் பத 

முத்திகளும், சத்திசிபாத இயல்பும் இயம்புகின் றது. 

சைவ இித்தகார்க மென்ற சொல் இதனுட் காணப்படு 

இன்றது, 

““சுற்பன கற்றுக் கலைமன்னு மெய்யோக 

மஓூந்பத ஞான மூறஜைமுறை காடியே 
தொற்பத மேவித் நுரிசத்று மேலாண 

தற்பரங் கண்டுளோர் சைவகிக் grb gr” 

என்றது காண்க, 

ஆருந்தந்திரந்துள் சஈத்திகிபாக முற்ற உயிர்கஞக்கு 
3, tem , . 

Gat sar@.sr, சிவளுருதெரிசனம், இருவடிப்பேறு, are
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HIS SF lo, துறவு, தவம், வேடம், நீறு, பக்குவ அபக்குவ 

இலக்கணம் கூறப்பட்டன. 

ஏழாம் தந்திரம் : இதில் ஆராதாசம், சிவலிங்க பேசும், 

௪வபூசை, குருபூசை, மகேகரபூசை, அடியார் பெறாமை, 

போசன விதி, முத்தி பேகம், சமாதி, விந்துசயம், ஆதித்த 

சிலை, ஆன்மவிலக்கணம், இற்இரிய வடக்கம், சத்குரு, 

அச ற்சூரு முதலியன கூறப்படுகன் றன. இ௯௬து ஐந்து: 

ஆரும் தந் இரங்க.ட்கு முன் வைத்தற்குரிய அ. 

எட்டாத் தந்திரம் ௮வக்தை யிலக்கணத்தை விரிவாகக் 

கூறுவது. இதனுள் முக் குற்றமாகிய காம வெகுளி 

மயக்கத்தைக் கூறும் பகுஇி இருக்குறா இனைவுறு கறு 
இன்றுது. 

ஒன்பதாக் தந்திரம் ஜானிகட்குரிய சாதனமாகிய 
தருவைர்தெழுத்தின் பேதங்களையும், அவர்கட் கதுபவ 

மாகிய திருக்கூகசு திலக்கணத்கையுங் கூறுகின்ற. இத்தி 

மார்க்கமும் முத்திமார்க்கமுஞ் சைவத்இற்குரிய முறைப் 

படி மூழுதும் இக்நூல் கூறுகின்றது. சைவ ித்தாக்க 
சாத்திரம் பதினான்்ஞும் எழுவதற்கு முன் ஈம் ௪மய முழு 
முதல் நாலாக விளக்கியது இருமக்இரமே. இஃது ஓசோ 

வகையான பாட்டினாலேயே பெரிது மமைந்தஅுள்னா ஜா. 

திருமூலர் கம அஅபவச் சிறப்பை இகணுட் கூறுவதால், 
இது சிறஈ்க ஆகமமாகச் சைவராற் போற்றற்பால.௮ு. 

ந | ட
ி
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வரையுள்ள காலமே தேவார மு தல்வமாகிய அப்பர், சம் 

பந்தர் காலமென்று எளிதில் ஊூக்கலாம், 

ச்கவார முதல்வராகிய அடைய பிள்ளையாரும், 
ஆளுடைய அரசும் ௪மணக் கொள்கையை பாணுத்ு உள 

கத்துக்கு இறைவன் ஒரு முழுமுதற் கடவன் உண்டென் 
௮ம், முன்பு செலுத்தி அவனது இருவருளைப் OL peur 
மென்றும் கிலைரட்டினவரரவர். அண்டைய பொசையார் ot Lo 
சீர்காழியிலே சிவநெறி ஒழுகும் அக் கணமாபில் தோண்டி, 
ஊன்றாவகாண்டிலேயே அஇவபெருமான் உமையம்மை 
மீியரடு விடையின்மே DVIPS Sibert & BB piss & 

ஊட்டப்பெற்றுச் தமிழ்கா டெங்குமுள்ள வத் இருப் 

பதிகள் அனைத்திற்கும் சென்று, அருட்பாமாலை சாத்தி, 
எனும்பைப் பேண்ணாக்குதல் முதலிய போருட்செயல்கள் 
நிகழ்த்திக் திருமண கல்லூரில் . மணரஈ்த காகுலியுடன் 

ச a க nf) ee, Oe . கடர Ge a வ க: உடன் வந்தார்க்செல்லாம் திருக்கோயில்மாட்டுத கோன் 
ஜிய அருட்பெருஞ் சோதவீடு ஈல்சித் தாமம் இறைவ 
னுடன் இரண்டறக் சலக் கணர். 

ஆ௭ரைடைய wee சடுகாட்டில் Bomar es as 
. Tr க ரஷ டட —_ Caran x sar AN Fev மீதான்றுி, தெளி கின்று, F LB SSR 

சமயம் புக்கு, அதன் தலைவரசாய்த் இகழ்ச்குகாலைக் தமக்கு 
சோத்த கொடிய சூலை கோயைன் இர்ப்பான் வேண்டில் 

; Ai; & 2 me தம BOBO Si Gis PUFA Ban an 7 BT 10 வலது PS 

மீண்டு, த்ரூ வீசட்டானத்துள் இறையருள் Bum poe 
. ff உ Dos > ~ a சமணர் விகாத்த ஈ*ற்றறை இடுகை முதலிய பேரிடர2 

பைகவ. ணாக கி து டை ச CS பத ’ . ப்ப துகை. சோத இருவருளாரத்றலினுல் வென்று, ஆகுடைய சின்கா 

  

யாருடன் பரு உட்புக oo BT wor yh Bl, விர்தைள் செயல் 

கள் பல இயத்றுித் திருக்கயிலைக் அரட்சியைகத் தவை 
தன் ட ர த த] டடத ee eer அமுது மவ்த் te லு ப் தி LP BOT EST க த்து த்ய iF eT So ere Sater. 

ன் ee . ம... ட : . 
LET o7 BF GB ou ty ‘ Ep ar (ப! அப 5 DoT T ,
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அப்பர் திருஞான சம்பந்தரைச் Fh Bw காலம் 

இ. பி. 048 ஆசு இருக்கலாம். அவர்கள் புகலூ£ா ல் மறு 

படியும் சந்தித்த காலம் 047 அகும். இருவரும் மறைக் 

காடு சென்று அற்புதம் கிகழ்ததிப் பிரிக்கபின் அப்பர் 

வட காட்டு யாத்திரை முடித்துத் தெத்கே இரும்பிவக்து 

இருப்பூக்அருத்தியில் சம்பந்தரைச் FEB SE காலம் 

இரண்டாண்டுகள் பின்னிருக்கலாம். அதற்குப் பின் இரு 

வரும் ௪ இக்சுவில்லை. ௮வர் வட காட்டு யாத்திரையை 

முடித்துத் திருப்புகலூருக்குக் இரும்பி அங்கேயே தங்கி 

வீடடைந்தார். அப்பர் திருப்புகலூரில் வீடடைவகதற்கு 

மூன், இருகீலகக்கர், முருகனார் முதலியவர்கள் ஆச்சார 

புரம் சென்று சம்பக்தருடன். சோதியில் sen gerr 

போலும். சடைசியாச அப்பர் இழுப்புகலூரில் தங்கிய 

காலத்தில் ௮க்கே முன்னே ௮வரசையும், சம்பக்கரையும் 

வாவேற்ற முருகனணாரைப்பற்றிய விவரம் காணப்பட வில்லை. 

கஇருஞான சம்பக்தர் சிறுத்தொண்டரைச் செங்காட் 

ட கூடியிற் சந்திச்ச சாலம்சுமார் கி. பி. 047-அஆக இருக் 

சலாம். ஏனெனில், வாதாபி ககாத்தில் வெற்றியடைக்க 

பின் தருச்செங்காட்டக் குடியிலேயே சிறுக்தொண்டர் 

தங்கினர். தங்கியபின் சான் சீராளன் என்னும் அருமைப் 

புகல்வணன் அவருக்குப் பிறக் தான், பிறக்சத சாலாவதாண் 

டல் தருஞான ச௪ம்பர்கர் அவண் சன்றகாகப் பெரிய 

புராணன் கூறுகின்றது. 

கரு.ஞான சம்பக்கர் செங்காட்டங்குடி வக்தபோனு, 

அவருக்கு வயத பக்இற்கு மேலிருக்கலாம். ஏனெனில், 

ஏழாவதாண்டில் உபகயனம்' செய்யப்பட்டபின் சோழ 

சாடு கொங்கு காடுகளிலுள்ளா நாற்றுக்கணக்கான இருப் 

பதிகளுச்கு யாத்திரைசெய்து தஇிருச்செங்காட்டங்குடி 
ரென்றதாகமப் பெரிய பாரணம் RIN. அ குணால் அவச



தவர் காலம் 307 

டு =, ம் . _ = a jee +e 
இரு அவதாரம் செய்த சாலம் ஈமார் ௧. 9. 086, 651 ஆக 

இருக்கலாம். அவர் நிலவுலகில் கிலவிய சாலம் பது 

ரூண்டாகும். அதனால் your rr Bai p சலந்த காலம் 

652, 58 ஆக இருக்கலாம். அசதுந்குப் பின்னே அப்பர் 

"திருப்புகலூரில் தங்கி சோதியில் , கலந்தனர். ஆகவே, 

அவர் காலம் ௫. பி. 055-க்குள் முடிவடைக் இருக்கலாம். 

இரு பெரியாரும் ௮அளவிறக்த தேவாரப் பதிகங்களைப் 

பாடியருளினார்கள். அப்பர் சுவாமிகள் ௪௯௯ பதிகள் 

களும், ௪ம்பக்தார் ௧:௬௯ பதிகங்களும் அ௮ருளிச்செய்தன 

ெனினும், இப்போதுள்ள அவர்கள் GB pour 7 பதிகங்கள் 

எண்ணாற்றுக்கு சமேத்படவில்லை. விருத்தப்பாக் ன் 

பெரிதும் தேவாரத்திலேகான் முதற்கண் எடுத்தாளப் 

பட்டன. இசைக்தமிழும் இக்காலத்திலே பெரிதும் 

கதழைக்தோங்கிற்று. இன்றும் தேவாரப்பண், தாலம் 

என்பவைகளாலேயே இசைத்தமிழூணச்ர்சி தில்யபெற்று 

வருகின்றது. தாண்டகம் என்னும் சிறர்கத பாவினத் 

காலேயே அப்பா சுவாமிகளது. ஏணன்ரர் இருமுறை 

அமைக்கப்பட்டுள்ள ௮. இதனா WATHHB தண்டக 

வேக்க சென்ற திருப்பெய Clips BB. இரு ஞான LDL BU 

பெருமானது சேவாரக்களுள் யமம், திரிபு, ஏசுபாகும் 

முதலிய சொல்லணிசள் திரம் உள்ளான. இருவர் 

சகேவாரங்களுள்ளும் சடவுகா சீ தலைவளுகவும், உயிரைக் 

தலைவியாகவும் கருதப் பாடிய ௮கத்னறைகள் பல வகி 

அள்ளன. சேச சோழ பரண்டியர், பல்லவர் முதலிய 

வரைப் பற்றிய குறிப்புகள ApGa இடங்களில் வக்னள் 

ளன. இருஞான எம்பந்தருடைய தஇருப்பாடல்௪ ள் 

இயற்கை வருணனை மிச்சனவாயும், செர்தமிழ்ப் பெருமித 

நடையில் இணையற்றனவாயும் இலங்கு ன்றன. பப்பா 

வப் பொருளை இனிகாய 2௪௮     
உவ . . 

Farr sar BOUT OD BABB!
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சொல்லால் விளக்கும் ஈயம் சிறந்தது. தேவாரம் முரு 

வதும், மும்வார்தீதிகளுக்கும் அப்பாலான இவபசம் 

பொருளையே பசர்வதாய்ச் சமண புத்த மதங்களைக் சண் 

டிப்பதாய், இராவணன் மனக் இரும்பி இறைவனகருள் 

பெற்ற கதையையும்,” மாலயன் கடவுளரல்லர் என்பதை 

யும் எடுக௮அ மொழிக்கு சைவ சித்தாக்தத்தை கிலைகாட்டு 

sm ps. தேவார மென்ற சொல் *கடவுளை ௮ன்பினாற் 

பாடிய பாடல்' என்று பொருள்படும். (தே - கடவுள. : 

வாசம் - அன்.) இப் பெயா் பிற்காலக் கெழுக்கதாகும். 

சுந்தரனார் 

இவருடைய தேவாச காலத்திலிருந்த வேறு புலவர் 

களைப் பற்றி ஒன்றும் தெரியவில்லை. தேவார காலத்தி 

லாண்ட பல்லவன் பெயர் முதல் நரசிம்ம வர்மன் 

(650-055). அவனுக்குப் பின் இசண்டாவ.து மகேக்இச 

வர்மனும், முகற் பாமேச்சுச வரீமனும் ஆண்டனர். அதற் 
க . ட . ல் ௩ உ 4 ட 

குப்பின் இசண்டாவது ஈர௫௪ம்ம வாமன் காலத்தில் சுக்கா 
  2S ee eee ன 

aot BE aru திகழ்ந்தன ென்பனு, “காடவர் கோன் 

கழற்சிங்கன்?' என்று திருத்தொண்ட; Co) gr oo aud eo 

“வருவதா லஜியப்படும். இம் மன்னன் எட்டாம் நூற்றாண் 

டின் கொடக்கத்தில் அரசாண்டதாக வசலா ற்னாசிரியர் 

கள் கூறுஅன்றார்கள். சக்கசமாக்திகள் பாடிய திருக்கச்சி 

மேதற்றளிப் பதிகத்தில், “பாரூர் பல்லவனாச மதிற்காஞ்சு? 

என்ற இருப்பாட்டு பல்லவ மன்னர் பெருமை: குறைக் 

கதைக் குறிப்பதால், குது நில மன்னர் ௮வரை எதிர்த்த 

காலமாகிய ஒன்பதாம். தாற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் 

சுந்தா எகர்திதிகள் தேவாரம் பாடியருளினர் என்றலும் 

ஒன்ற, சேரமான் பெருமாளின் காலம் ஒன்பதாம் 

அாற்முண்டின் அதாடக்கமாபின் Dia Sw! aioSuy mip.
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இருகாவலூரில், ஈம்பியாளுரர் ஆதிசைவ குலத்திற் 

பிறந்து நரசிங்க முனையரையசால் வளர்க்கப்பட்டுச் இரு 

வெண்ணெய் ஈல்லூரில் தமது மணம் கிகமவொட்டா தபடி. 

தடுத்தாட் கொள்ளப்பட்டுத் திருவாரூரிலே பாரவையாமளை 

யுக திருவொத்றியூரிலே சங்கிலியாரையும் மணக்து வாழ்க் 

இருக்து திருக்தொண்டத்கொகை பாடிச் சேரமான் 

பெருமாளோடு கயிலை சென்ற கதைபெரிய புராணத்துட் 

கூறப்பட்டது. சுந்தரர் த்தி சாயனார். தேவாரத்தில், 

திருஞான சம்பக்தரையும் இருகாவுக்கரசசையும் பற்றிய 

குறிப்புகள் சாணப்படுகன் றன. ஈற்றமிழ் வல்ல ஞான 

சம்பந்தன் நரவினுக்கரையன் காகைப்போவான்! என்றது 

காண்க. இருக்கோலக்காவில் இருஞானசம்பர்தப் பெரு 

மானுக்குப் “பொந்றாளம் ஈர்ததை வியக்து சுந்தரர் ஒரு 

பதிகத்திற் பாடியுள்ளார். 

** நரளு மின்னிசை யாற்றமிழ் பரப்பு 
ஞான ௪ம்பற்த னுக்குல கவர்முன் 

காள மீக்தவன் பாடலுக் கிரகங்குக் 

தன்மை யாளளை யென்மனக் கருத்தை 

ஆளும் பூதங்கள் பாடகின் ரடு 

மங்கணன்தனை பயெண்கண மிறைஞ்சுக் 

கோளி லிப்பெருங் கோயிலுள் ளாகக் 

கோலச் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.” 

சுந்காஞூர்சிதிகள் சிவபெருமானுக்குக் தோழரா 

யிருர் தமையால், தம்பிரான்்தோாம ரெனப் பெயர் 

பெற்றனர். 

இவா, 

 ஏழதிசையா யபிசைப்பயனா மபின்னமூதா யென்னுடைய, 
9௪ தோழணுமரப் 

என்றது காண்க,
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இன்னும் இவர் தேவரசாரத்அள் நகைச்சுவை மலிக் 

அள்ளமை குறித்தத் குரியது. — 

“மண்ணுலகும் விண்ணலகு மும்ம? யாட்சி 

மலையரையன் பொற்பாவை சிறுவனையும் தேறேன் 

எண்ணிலியுண் பெருவயிறன் கணபதியொன் றஐறியரண் 

எம்பெருமான் இதுஈகவேோ இியம்மியருள் செய்ளீர் 

தஇண்ணெனவென் ஸனுூடல்வருக்தக் தீரீயோ யாகில் 

திருமேனி வருக்தகவே வளைக்கின் றன் காகக் 

கண்ணழறையன் கொடும்டாட னவென்றுரைக்க வேண்டர 

கடனாகைக் காரோண மேலிரு 3.77 

திரு. ஞான ௪ம்பக்தர் காலச்தில் ௮ரசரண்ட பாண்டிய 
மன்னன் திருநெல்வேலிப் போகா வென்ற கின்ற Fit 

கெடுமாறன் என்று சுந்தாடர்த்தி சாயனார். இருத் 

தொண்டத் தொகையுட் குதிக்துள்ளார. அவன் பே 

னாகிய பராங்குச னென்பவன் எங்கமங்கையிற் பல்லவளை 

வென்றவன். சங்கமக்கைப் போர் சந்தாஃமர் தீதிகளுக்குப் 

பரிற்காலம் எட்டாவது மூற்றுண்டி னடுப்பகுதியில் ௮ 

சாண்ட இரண்டாவ ஈத்திவர்மன் காலத்திலாதல், ௮.தத் 

குப் பின்னாதல் ஈடந்திரு த்தல் வேண்டும். பராங்கு௪னுக் 

குப் பின் நெடு க்சடையன் என்னப்படும் பாண்டியன் ௫. 9, 

௭௬௯-ற் பல்லவரைப் பெண்ணாடகத்தில் வென்றோட்டிய 

காகத் தெரிகிறது. அவனே வேள்விக்குடிப் பட்டயத் 

தித்குத் தலைவன். பராங்குசனைப் பற்றிய ஒரு கோவையி 

லிருக்தே மிகுக்க செய்யுட்கள் இறையனா சகப்பொருளுளை 

யிற் காணப்படுவதால், ஈக்ரர் காலம் முதல் கர்ணபரம் 

பரையாக வழங்கிவந்த அவ்வுரை பசாங்குசன் காலத்திலா 

தல், அதற்குப் பின்னாகல் இப்பொழுதுள்ள வடிவை 

அடைந்திருக்க வேண்டும். ஆகவே, எட்டாம் நூற்றாண் 

ger ஈடுவிலேதான் இப்பொழு அள்ள இறைய நப்
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பொடுளுரை எழுத்அரு வெடுக்த தென்ப தெளியப்படும். 
இவ்வுரையானது கவிஈகய மிக்கதாய் இப்பொழுதுள்ள 

உரைஈடை ஸநாூல்கட்செல்லாம் கலையாயதாய்க் கத்பனை 

ஈயங்களும் ஆராய்ச்சி முறைகளும் ததும்பி யிருப்பதால், 

௮௮௫ தமிழ் மாணவர் யாவராலும் பாராட்டத் தக்கு, 

புறப்பொருள் வெண்பாமாலை 

இதந்குப் பின் ஐயரிதை ரென்பவரால் இயற்றப் 

பட்ட புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, பன்னிருபட.லத்தின் 

வழிநாலாய் வெண்பா யாப்பில் இர் நாற்றாண்டி oF at BiG ow 

வெளிப்போர்த தென்னலாம். இர்நாலுள் பிள்ளையார்; 

சிவபெருமான் முகலியவருடைய வணக்கம் காணப்பெறு 

வதால் இவர் சைவ ளொன்பதுா தெரிகின்ற. 

நிகண்டுகள் 

இர் தாற்றாண்டின் பிற்பாதியிலே திவாகரம் iw 

கலந்தை யென்ற நால்கள் எற்பட்டிருக்க வேண்டும். 

இவாகரம், அம்பல் என்ற ஊரில் வாழ்ந்த திவாகரரா 

லியற்றப்பட்டுச் சேந்தன் என்னு மாசனா வேற்றுக் 
கொள்ளப்பட்டது. இக்.நால் எழுதப்பட்ட காலத்துக்கு 

முன், அதாவது இந் நாற்றாண்டின் முற்பாதியிலே சாளுக் 

இய வேர்தா்கள் தென்னுட்டிற் படையெடுத்துப் பல்லவ 

னோடு போர்புரிற்தார்கள். அளாக்குவேர்த Qs ear Liar 

வேள்புல ௮ரசென்னு இர் நூலுள்ளும் பிங்கலக்தையி லுங் 

கூறப்பட்டது. மாமாசத்தரர் என்பது மருத்துவர் வகை 

- யைச் சார்ந்தவ ரென்று இரு _நாலிலுங் சூறிக்கப்பட்டன. 

இர் நாலா காலத்திலே சான்சு சசதஇிகளும் ஏற்பட்டுவிட 

டன. இருவரும் வேளாளரைச் *௪துர்த்தர்' என்றனர். 

வேளாளராுக்குப் பத்துவகைக் தொழில் இர் நாலுட் கூறப் 

பட்டு.
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- ஆணைவழி நிற்றல் அழிக்தோரை நிறுத்தல் 

கைக்கட னாற்றல் க௫ிவகத் துண்மை 

ஒக்கல் போற்றல் ஓவா முயற்சி 

மன்னிறை தருதல் ஒற்றுமை கோடல் 

னிருந்துபுறக் தருதல் திருந்திய ஒழுக்கம் ”' 

“ஒருமை” யென்பதற்கு “இறையுணர்வு” என்று 

போருள் சொல்லப்பட்டது. 

:இங்கலக்தை' யென்பது திவாகா முதல்வரின் புதல் 

வ.சாகிய பிங்கல முனிவரா லியற்றப்பட்டது. இரு.நாஓும் 
நாற்பாவிலேயே இயற்றப்பட்டன. இக் நூலிற் சிவாகம 

நாற்பயன் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்றும், இவ 

பூசை யென்பது சரியை கிரியை யோகம் ஞானமென்ும் 

எடுத்துரைச்கப்பட்டஅ. இரு.நாலுஞ் சைவப் புலவர்களா 

லேயே இயற்றப்பட்டன வென்று தெதரிகின்றது. உரிச் 

சொல்நிகண் டென்பஅ இதற்குப் பின் இயற்றப்பட்ட 

அலாகும், 

எட்டாம் ஏற்றுண்டு முதல் பதின்மூன்றாவது வரை 

தேவார காலம் ௮-ம் நாற்றாண்டின் முற்பகூதியோடு 

முடிந்தது. ௮-ம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி முதல் ௧௦-ம் 
நூற்றாண்டின் தொடக்கம் வரை வைணவ ஆழ்வார்கள் 

கங்கள் சமயத்தை கிலைசாட்டினர். இக் காலத்திலேதான் 

சங்கராசாரியரும் சுமார்த்த சமயத்தைப் பெரிதும் பாவச் 

செய்தனர். இங் மூற்ருண்டிற் புத்தழமுஞ் சமணமும் சிறு 
பான்மையே நிலவின. அப்பொழுதுதான் வளையாபத், 

குண்டலகேசி முதலிய ௪௮ காப்பியங்கள் இயற்றப்பட்டன 
போலும். பத்தாம் நூற்றாண்டிலே சமணாரது இலக்கியக் 

Hartree மைசூரரசரால் ஆதகிக்ஈப்பட்டுச் சிறந்தது.
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Ys காலத்தே சமண காவியங்கள் சிறப்புற்றன. அடுத்த 

மூன்று நாற்றாண்கெளிலே பல இலக்கண நூல்களும் 

உசைஈகடை pase இயத்தப்பட்டன. பவணக்கி 

முனிவர் இலக்கணமே சமணரது இயக்கத்தின் முடி 

வைக் குறிப்ப தென்னலாம். பத்தாவது நாற்ருண்டிலே 

சோழமன்னர் தலையெடுத்துச் சைவத்தை வவர்த்த 

காலத்தில் திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு இயற்றப்பட்டன. 

சிவாசும முதலியவற்றுள்ளும் சாதி யொழுக்கம் ஒரு 

வா கழுவப்பட்ட. சாதிமுறைகள் இலக்கணக்திலும் 

புகுவவாயின. யாப்பணி தூல்கள் வடமொழிப் 

போக்கைக் தழுவிக் தமிழி லியற்றப்பட்டன. பதினோரச 

வது பன்னிரண்டாவது நூற்டாண்டுசகளிலே பெருங்காப் 

  

பியங்கள் எழுந்தன. பன்னிரண்டாவது நூற்றாண்டும். 

பதின் முன்றாவது சநாற்றாண்டும் தொல்காப்பிய , உமை 

யா௫ிரியா் காலமாகும். 

அதிகாரம் BE 

ஆழ்வார் காலச் 

, தேவாபுச் காலத்திற்குப் பின் வைணவச் திருநெறிக 
Boar carr Sis ஆழ்வார்கள் காலம் ஆயப்படுதற் சூரியன. 

ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர். அவர்கள் வரிசையைப் பல 

ஆரியர்கள் பலவாறு தொகுதி துசைத்கனர். இதனைத் 
தமிழ் வாரலாறுடையார் எடுத்துக்காட்டினார், அவர் 

களுடைய பிறப்பு வரிசை பின் பழகிய ஜீயர் என்பவரால் 
  

தொகுக்கப்பட்டுள் ளது. அது பின்வரும் வெண்பா வினால் 

HLS கப்படும்,
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*: பொய்கையார் பூதத்தார் பேயார் திருமழிசை 

ஐயனருள் மாறன் சேரலர்கோன்-துய்யபட்ட 

காதனன்பர் தாட்டேோள் கற்பாணன் ௩ற்கலியன் 

ஈதிவர்தோற் றத்தடைவா மிந்கு.?” 

இம் முறையையே வேதாக்த தேக௫ிகரும் பிசபந்த 

சாரம் என்னும் தமது நூலுள் தழுவியுள்ளார். 

* வையக மொண் பொய்கை பூதம் 

பேயாழ்வார் மதிசையர்கோன் 

மகிழ் மாறன் மதுரகவி 

அபாய்பில் புகழ் கோதியார கோன் 

ஊீட்டுசித்தன் பூங்கோதை 

அதாண்டாடிப்பொடி பாணாழ்வார் 

ஐயன ருட் கலியன் 7? 

என்றது காண்க. இவ் வரிசையே இவர்கள் காலத்தின் 

வரிசையாகுகம். 

பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார் 

ஆய இம்மஹவரும் ஒரு சாலத்தவர். இம் மூவரும் முறையே 

நாலாயிரப் பிரபக்கக்துள் முதல் திருவகதா தி, இரண்டாம் 

திருவக்தா தி, மூன்றாம் இருவர்தாதி பாடினவர். பொய்கை 

யார் திருக்கா.்ச DEH ane பேயாழ்வார் Ag மயிலையிலும், 

PSSST port மாவலிபு7 மென்னணுந் இருக்கடல் மல்லை 

யிலும் பிறந்தவர்கள். பொய்சையார் திருக்கோவலூர்க் 
குச் சென்று இருமாலை வழிபட்டபின் ஒ.ரன்பர் விட்டின் 

இடைக்கழியில் அயிலக் கருதியிருக்கும்போது பேயாழ் 

வாரும் அங்கே சென்று இடம் வேண்ட, JY) SP Bam BE 

பொய்கையார் அவருடன் ஆண்டிருந்த காலை, பூதத் 

தாழ்வாரும் அவண் போந்து இடம் வேண்டினர். 

ஒருவர் படுக்கவும், இருவர் இருக்கவும் மூவர் நிற்கவும் 

இ. மிருந்து. அப்போது இருட் காலமா பிரக்கது.
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இம் கூ£வர்ச்கும் இடையில் யாரோ ஒருவர் வரையும் 

நெருக்குவகாகக் தெரிக்கமையால், அவர் யாசென்று 

மூவரும் .ஆராய்குணர்க்தகாலை, அவர் இருமாலென் 

றறிர்தனர். உடனே மவரும் பாடினர். 

பொய்கையார், 

₹வையக் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக 

வெய்ய கதிரோன் விளக்காக செய்ய 

ச௬டசாழ் யானடிக்கே சூட்டினேன் சொண்மாலை 

இடராமபு நீங்குகவே என்று £*” 

என்றும், பூதத்தாழ்வார், 

₹* அன்பே தகழியா ஆர்வமே கெய்யாக 

இன்புருகு அிந்தை இடுதிரியா-சன்புருகி 

ஞானச் சூடர்விளக் கேற்றினேன் srrem De 

ஞான் தமிழ்புரிங்த நாண் £* 

என்றும், பேயாழ்வார், 

₹: திருக்கண்ீடன் பொன்மேனி சண்டேன் திகழும் 

அருஃ்கன் அணிகிறமும் எண்டேன். செருக்கிள ரும் 

பொன்னாழி கண்டேன் புரிசங்கவ் கைக்கண்டேண் 

எண்ணம் வண்ணன்பச வின்று ?? 

என்றும் அருளினர். 

இவர்கள் பாடல்கள் மிகுதியும் வெண்பா, யாப்பிளு 

லேயே இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. இவர்கள த! வெண்பாச் 

சொன்னடையை கோக்றாமிடத்துப் புறப்பொருள் வெண் 

பாமாலை இயற்றப் பெற்ற காலத்திலேயே இவர்கள் 

பாடல்கள் எழுந்தன என்று “கொள்ள இட மாண்டு. 

ஆசுவே, இவர்கள் கசலம் எட்டாம் Be Dupo ஈன 

இருச்கல் வேண்டும். 2ஊயாய்கையாரச, “aaa mora eo
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. . ள் ய ட தட 
வெல்கா. விரிதிரைறீர் வேங்கடம்'” என்ற செய்யுளில் 

சச்சியிலுள்ள பாமேசுர விண்ணகரத்தைக் குறித்துள்ள 

னா. பரமே ரவிண்ணகசம் இரண்டாம். :பரமேசுர 
i ; . em . ஓ. இ. 7]த.ல் 

,பல்லவனால் அமைக்கப்பெற்தத!. அவண் இ. பி. -ல் 

ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்க ஒரு கல் வெட்டாணுல் 

செரியவருகின் றத. 

பூதத் தாழ்வசர் * மாமல்லன் ? எனப் பெயர் பெற்ற 

தர௫ிம்மவர் மனால் ஆக்கப்பெற்ற மாமல்லை நகரைத் தனு 

'பாட்டினுள் குூறிக்கின்றமையால், (மாமல்லை கோவல் 

மதிட்குடர்தை என்பரே ஏவல்ல எக்தைக் அடம்) கரசிம்ம 

வர்மன் கால முடிவாகிய 000-கக முன் அவர் காலம் 

இருக்க முடியாது. 

எனவே, ஈவர் காலமும் எட்டாம் நூற்றாண்டின் 

முற்பகுதி என்பது தேற்றம். 

திருமழிசை ஆழ்வார். இ௫ுமழிசையிற் பிறந்தவர். 

இவர் கொடிய வைணவரென்பது இவர் உருத்திசனை 

வென்லூர் என்ற கதையால் அறியப்படும். இவர் காஷ் 

சியில் பல்லவன் தம்மை இகழ்ர்கதற்காக பகவானையும் 

அழைத்துக்கொண்டு அவ்வூரைவிட்டுப் போயினாரென்று 

ஒரு வாலாறு சேட்கப்படுகின் றது. கர.ஞ்சியிலிருக் ai 

வெளிப்போக்ககாலை இவர் பாடிய பாட்டு வருமா : 

்* கணிகண்ாணன் போடின்ரன் காமருபூன் கச்சி 

மணிவண்ண நியிங் கரராதேடதுணிவடனே 

சக்கரப் புவைன்யான் செல்கின்றேன் நியுமுண்றண் 

பைக்காகப் பாப்சுருட்டிக் கொள்?” 

இதனால் இவர் சைவத்தில் சிறந்து விளங்கிய 

இரண்டாசக் 6% Baus oom, துக்திவர்மன் YRS 6 

காலத்தவர் என்று ஊக்க இடமுண்டு,
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இவா : குணபாரன் ? என்ற சொல்லைத் தஇருமானுக் 

இட்ட வணங்குகின்றார். குணபான் என்ற பெயர் அப்பர் 

சுவாமி காலத்திலிருக்க மகேக் திரவர்மனைக் குறிக்கும். 

ஆதலின், இவர் அவர் காலமாகிய 7-ம் நாற்றாண்டுக்கும் 

பிற்பட்டவர். Gar pp வரிசையில் மூதலாழ்வார் 

ூவர்க்குப் பிற்பட்டாரா தலின் இவர் 5-ம் நாற்றாண்டினர் 

என்று கொள்ளலாம். 

இவ் வாழ்வார் தம்மைச் சூத்திரர் என்றிகழ்க்க 

வேதியரை வென்று, திருக்குடக்தையில் யோகத்தி 

லமர்க்அு திருகாட்டுக் கெழுக்தருளினர். இவர் சாலாயிரப் 

பிரபந்தத்அுள் தஇருச்சந்தவிருத்தம், கான்முகன் இருவள் 
சாதி என்பவற்றைப் பாடினர். 

நம்மாழ்வார் ஆற்வாரிற் றலையானவ ரென்பது வைணவ 

FU SSO கருத்து. ௮வர் இருகெல்வேலிச் சில்லா 

ஆழ்வார் திருஈகரியில் ே வேளாண்குலத் அட் பிறந்து தாய்ப் 
பாலுண்ணுது வளர்ந்தன 2ரன்ப. அவர் அவ்வூர்ப் 

பெருமாள் கோயிலின் வடபுறத்திருக்க புளியமா மொண்ற 

னடியில் குழர்கதைப் பருவத்திலேயே யோகிருக் ஆ 
இருமால் திருவருள் பெற்றன ரென்ப. ஈம்மாழ்வார் காலத் 

தைப்பற்றி ஓராய்ச்சிக்காசாகள் பலவாறு கூறுகின் றனர். 

் அவர் தமது இருவாய்மொழி Owes Bev ‘partly 

Ges Sig as@onr womens Ams gs’ sre sre, 
வரகாணன் பெயராலேற்பட்ட Born Bou நம்மாழ்வார் 

பாடினராவர். ௪. பி. எள௦- ல் ஆண்ட மாறன் கெடுள் 

சடையன் காலத்திற்குப் பின்பே பிற்காலகஅ! மு.குலாவ si 

வரஞாணன் அரசசாண்டவனாவான். கம்மாஜ்வாருடைய 

இருவாய்மொழியில் மிகுதியும் Lu) oar fu air er வடமொழிப் 

பகுதிகளினாலும், வொன்னடையினாலும் அவர். தோலை 

௮-வது ாூற்முண்டுக்கு முூற்பட்டதெென்று கூறு முய
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வில்லை. மாறன் நெடுஞ்சடையன் காலத்திற்குப் பின் 

உண்டான சீவசமங்கை யென்னும் தலத்தையும் கம்மா 

வசர் பாடியிருச்தலால், அவர் ௮-ம் நாற்றாண்டி னிது இயி 

லாதல், ஒன்பதாவது நாற்றுண்டின் தொடக்கத்திலா தல் 

வர்க் திருக்கவேண்டும். Yor தம்முடைய பால் 

முழுதையும் அச்தாதித் தொடையாற் பாடவேண்டு 

மென்று சுருதியே பாடியதாகத் தெரிஏன்றது. அவர் 
இருமாலைச் சிறப்பாக வழிபட்டாலும்,மும்கார் தீதிகளை யும் 

பலவிடங்களிற் பொறுமையாக வழிபட்டுள்ளசர். 

சம்மாழ்வார். திருப்பாடல்கள் திருவாய்மொழி 

Ou er Ge. ஏனையோர். செய்தவை திருமொழி 

யெனப்படும்.  இருவாசிரியம், திருவாய்மொழி, தரு 
விருத்தம், பெரிய இருவத்தா௫ு என்பன இவர் பாடல்கள். 

*: அவாவறச்சூள் அரியை அயனை அரை அலற்றி 

அவாவற்று வீடுபெற்ற முருகர் ௪டகோபன்?”” 

சான்று! காண்க, 

ேோவாரச் சொற்றொடர்கள் சிலவற்றையும், இரு 

வாசகப் ரபக்த முறையினையும் இவர் எடுக்தாண்டுள் 

maT. 

மதுரகளி யாம்வா ரென்பவர் பாண்டிய காட்டிலே 

கிருக்கோஞநர் என்னுமிடத்திற் பிறந்து, அயோரத்திக்குச் 

சென்று, கம்மாழ்வார் புசம் கேட்டு மீண்டு இருக்குரு 

ATIG ass, sor திருவடிகளை வணங்கி, அவர் 

இருப்பாடல்௪ ளனைத்தையுக் தாமே யெழுதிக் “சண்ணி 

அண் இுத்தாம்பு' என்னும் பதிகம் அருளிச்செய் அட 
ஈம்மாஜ்வாச் திருகாட்டுக் கெழுந்தருளியபின் ஐம்பதாண்டு 
அவர் திருவடிவச்தை வைக்கு; வணங்க, வைணவத்தை 

4 : . . 
Bone o € Rerosrutr. இவர் வைணவ அற்குணர்,
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குலசேகர ஆழ்வார் திருவஞ்சைக் கனத்தில் பிறக்க 

arr. இராமாயணப் பிரசங்க கேட்டபோது தம்மை 

மறக்க பேன்பினாலே இராக்கதரை வெல்லப் பெருமா 

ஞக்ஞூச் தாம் “துணை செய்வன்” என்றெழுக்தார். இ.ராக்க 

தரைவென்று பிராட்டியைப் பெறாமாள் தழுவினா ரென்று 

கூறியவுடன் ஆழ்வார் அமைதயுற்முர். இவர் சில அத் 

பூதங்கள் இயற்றினார் என்ப. தம் மகனுக்குப் பட்ட 

மனித அுவிட்டுச் சங்கம், காஞ்சி முதலிய தஇருப்பதிகளை 

வணங்கு, வீரசாராயண பாத்திலுன்ள மன்னனார் கோயி 

லென்னுமிடத்தில் இருகாட்டுக் கெழுந்தருளினர். இவர் 
செய்க வடமொழி நால் “முஞூற்த மாலை” என்பது. 

குலசேகர ஆம்வார் சேரமான் காலத்திற்கு பிற்பட். 

டவர். சேரமான் காலம்வரை சே ரமாபு சைவமதகத்தைக் 

தழுவிவஈ்ததாகதக் தெரிகிறது. இவ் வாழ்வார் தம்மைக் 

கூடற்கோமா னென்றும் கூறுவதால், இவர் காலத்தில் 

பாண்டிய ௮௭௬ வலி குன்றியிருத்தல் வேண்டும். சோழ 

மன்னன் விசயாலயன் காலமாகிய ஒன்பதாம் ற்றாண் 

டின் நடவுக்கு. (௮. பி. 849) முன்னும், மூன்மாம் நச் இவர் 

னால் தெள்ளாற்றில் வெல்லப்பட்ட வாகுணனுக்குப் 

பின்னும் இவ்வாம்வார் தஇிகழ்க இரு கீதல் வேண்டும். கி. பி. 

525-க்கு. மேல் 849-க்குள் இவர் வெற்றியுடன் ஆட்டு 

செய்க காலமாயிருக்கலாம். இவர் இசாமபிரரனிடம் 

அளவிறக்த பற்றுடையவர். இவர் பாடிய பெருமாள் 

திருக னிட | 
பெரியாழ்வார் என்பவர் பாண்டிகாட்டிலுள்ள 

Aad yy ssa Doi sar, இவர் காலத்தில்மதுரையில் 
ஆட்சிசெய்த மன்னன் வல்லபதேவன் என்பான். அவண் 

ஆண்ட கரலம் இ.பி, 815 முதல் 840 வரையாகும். அவண் 

பாற் சென்று இவர் வைணவத்தை கிலைராட்டிப் Gur pS) 

@—-4
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பெற்றவர் என்பர். இவரியத்திய பாடல்கள் பெரியாழ் 

வார் திருமொழி, திருப்பல்லாண்டு என்பன. 

இவர் மத பாடல்களில் * அபிமான அங்கன்? என்னு 

மோ ரரசனைப் பற்றியுல் கூறுகின்றார். அவர் யாரென்று 

தெரியவில்லை. பெரியாழ்வாருடைய மகளையே சூடிக் 
கொடுத்த காச்சியா சென்௮ம், ஆண்டா ளென்றும் கூறு 
வார்கள். 

பெருமாளுக்கும் பெரியாழ்வார் தொடுக்கும் இரு 
மாலையாகிய கோதையை அவர் மகள் ஆண்டாள். சூடி 
யெடுத்து வைச்திருக்த தறிர்து வேறு மாலை தொடுத்துச் 
சாத்த முயன்தகாலை, பெருமாள் அவற்றை மறுத்துச் 
சூடிக்கொடுத்த மாலையே வேண்டு மென்ஞுர். அவ்வாறே 
செய்்அ பெருமாள் கட்டளைப்படி சூடிக்கொடுத்த நாச்ு 
யாரைப் பெருமாளுக்குத் திருமணம் செய்வித்தார். அவர் 
பாடிய பாடல் தாச்கியார் திருமொழி, திருப்பாவை 
என்பன. 

தொண்டாடிப் பொடியாழ்வார் இருமண் டங்குடி 
என்னுமிட த்திற். பிறக் ஆ, இருவரங்கம் பெரிய கோயிலில் 
இருமாலைப்பணி யியற்றிப் பெருமாளால் ஆட்கொள்ளப் 
பட்டவர். பின்பழகிய ஜீயர் குருபாம்பரைப் பிரபாவகத்தில் 
இருமங்கை மன்னன் கோயிற்றிருமதில் கட்டும்போது 
தொண்டாடிப் பொடியார் திருத்தொண்டு செய்கின்ற 
அடம் ஓ௮ங்கக் கட்டுவித்ததாகக் சூறிததுள்ளார். கு 
னால் தொண்டாடிப் பொடியாழ்வார். தருமக்கை மன்ண 
னக்கு முன்னேயே இருப்பணி செய்துகொண்டிருக்தா 
சென்று தெரிகிறது. 

இருப்பாணாழ்வார் என்பவர் உறையூரித் பிறந்து, 
அஞ்ச்காகல் 2 வளர்க்கப்பட்டமையின், இருவரங்கம் பெசிய 
கோயி டா ட Os ல்ல இயலா மல் க௱விரிக் ஷ் ரையிலிரநரு் ul
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இன்னிசையுடன் பெருமாளைப் பாடினர். பெருமாள் 

.கட்டகாயின்படி கோயிலருச்சகர் அம்வாரைக் கோள் 

மேலேற்றிச் சென்று பெருமாள் இருமுன் இறக்்இச் 

சென்றனர். ஆழ்வார் பெருமாளைக் சண்ணாரக் கண்டு 

களித்து “அமலனாதஇப்பிரான்' என்னும் இருப்பாகரம் 

அருளிச்செய்களனர். 

“இ இிருலக்கவார்களேணனும் எம்மடியார்களாஇல்........ 

ரர. கின்னொடு மொக்க அருளினாய்”? என்ற தொண்ட 

சடிப்பொடி அற்வாரது திருப்பாகர அடிகள் இருப்பா 

ணாம்வாரைக் குதிச்கல் கூடுமெனக் கொள்ளின், அவரோ 

டொத்த காலத்தவர் இருப்பாணாம்வார் என்ன கொள்ளா 

லாம். 

தருமங்கையாழ்வரர் இருவாலி நகரத்தில் நீலி என் 

னும் ப்டைத்தலைவனுக்கு மகனாய்த் தோன்றி, பல Apps 

சரைச் ல கோழர்களின் உதவியைக் கொண்டு வென்ரு 

ரென்ப. அவர்கள் பெயர் ஈகைச்சுவை விளைப்பன. அவை 

தாளா அவான், நீர்மேல் நடப்பான், கிழலின் மறைவான், 

கோலா வழக்கன், சாயை பிடிப்பான் என்பன, இவர் 

குமுதவல்லி என்னும் வைணவப் பெண்ணினை மணகத்தற் 

பொருட்டுக் திருகறையூர் ஈம்பி என்னும் ஆ௫ிரியனிடத் 
அத் இருவிலச்சளை பெற்றுச் இருமால் இருவருளுக் 

Gruss er. இவர்க்கு சாலுசவிப்பெருமா ளென்றும் 
பெயருண்டு. இவர் ஆழ்வார் இருஈகரியில் அச்தியயன த் 
இருவிழா கிகழ்வித்தனர். திருக்குறுங்குடியில் இவர் 

கிருசாட்டுக். கெழுந்தருளினர். இவரியற்றநிய நூல்கள் 
சிறிய திருமடல், பெரிய இருமடல், இருக்கு௮ர் தாண்ட 

கம், சிருசெடுக்சாண்டஎம், இருவெழுக்கூந்றிருக்ளை, 

பெரிய இருமொழி என்பன. இவ்வாதிளையும் ஈம்மாத்வா
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ரியற்றிய நான்கு திருப்பாடற் ஜொகையாகிய காண் 

மறைக்கும் ஆறங்கமாக வைணவர்கள் EH MUTE. 

பல்லவர்களுள் Epig விளங்கிய மன்றாவஅ ஈக்இ 

வர்மன் இயற்றிய திருப்பணியையே திருமங்கை மன் 

னர் தம்முடைய பாடலுள் ₹நர்தி பணி செய்த் என்று 
குறிப்பகாகதக் தெரியவருவகாலும், * பணிசெய்த” என்னு 

இறந்த காலத்தால் கூறினமையாலும், மூன்றாவது கர் இவர் 

மன் பணிசெய்த , காலத்தின்பின் இவர் 'இருக்திருக்க 

வேண்டும். “நீண்முடி வணங்கும் வைாமோசன்”? என்று 

இருமங்கையார் கிகஜ்காலதீதுக் கூறுவதால் இவர் அவண் 

காலத்தவர் ஆவர். வைரமேகண் காலம் தஇிருவொ ற்றியூர்க் 

கல்வெட்டொன் கினால் இ: பி. 880 என்பது பெறப்படும். 

எனவே, திருமங்கையாழ்வார் 9-ம் நூற்றாண்டின் பிற் 

பகு இயி லிருந்தோ ராவர். 

இதுகாறுங் கூறியவாற்றான் ஆழ்வார்கள் காலம் 

8-வது சதாற்றாண்டும் 9-வது நாூற்றாண்டுமா மென்பது 

தெளியப்படும். 

நந்திவர்ம பல்லவன் (830-854) 

ஒன்பதாம் நாநற்றாண்டின் முற்பகுதியில் தஇகழ்க்த 
ci Born usa னென்பான், கதெள்ளான என்னுகிடத் 

தல் வரகுண பாண்டியனை முறியடிச்சான் என்று தெரி 

Box Dg. Boo Bi 9-ம் நாற்றாண்டின் கொடக்கத்தில் BL 

இருக்கவேண்டும். இவன் காலத்தில் தான் பெருக்தேவ 

னார் என்பவர் பாரத வெண்பாப் பாடினர். கடைச்சங்க 

கரலத்தில் பாரதம் பாடிய பெருச்தேவனார் இவரின் வேரு 

வர். இக் காலத்திலே நந்திக்கலம்பக மென்னும் கலம்பக 
5 oN ல் Sr hy ப் ச ட உற. மூம் ஈக்திவர்ம பல்லவளாம்்3ு பாடப்பட்டது. BEDE
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கலம்பக மென்பது நர்திப் பல்லவனைக் கொல்வதற்காக 

அவன் தம்பியாகிய குலமகனாற் பாடப்பட்ட தென்ப. 

: நந்தி கலலம்பகத்தான் மாண்டகதை மாடதியுஞ் 

சுந்தரஞ்டசேர் தென்ருளத்தார்ச் சோமேசர-. ௪க்துதமும் 
(லை ருழவர் பகைகொளினுமி கொள்ளற்க 

சொல்லே ருழவர் பகை.*? 

என்றார் சிவஞான முனிவர். 

Genser என்பான் நந்திக் கொண்டைமானோடு 
பகைமை கொண்டவன் ; ஈந்திச் தொண்டைமானஅ தச் 
தையின் காதற் கழத்திப் புதல்வன். தன் தந்தையாலே 
முடிசூட்டப்பெற்ற ஈந்திபாற் பொராமைகொண்ட குல 
மகன் நந்தியின் சழிபெருக் தமிழ்ச் சுவையை யறிந்து 

கலம்பக மொன்று பாடி, அதன் ஒரு பரட்டிளை we BG 
னிட கூறியவளவில், அவன் சலம்பக முழுஅங் கூறும்படி 

வேண்டக் குலமசன் நீ பல்லக்கேறி இடுகாடடைக்து 

இதையின் மீது இருற்து கேட்டல்வேண்டு மென்ன, 

அவன் அ௮தற்ணெங்கி RCNP Cp alm lh கேட்டு இறக் 
அன னென்பது கத, 

 பொன்ளா நுழைவழிப் பொய்த்தலை கிட்டும் புலவன்முன் 
Gera 

கள்ளாருஞ் செஞ்சொற் கலம்பக மேகொண்டு காயம்விட்ட 

தெள்ளாறை நக்தி யெனுந்தொண்டை மான்கலி இர்ப்பதற்ளு 

வள்வார் முரசுமதிர்த்தாண்ட தும்தொண்டை மண்டலமே.?? 

65 Bar wer காலத்திற்குப்பின் பல்லவ மன்னர் வலி 

குன்றி அவர்கள் DI HGH, சிர்கேடுற்றது. பல்லவ மண் 

னர்களுள் இறுதியாய் ௮ரசாண்ட அபசாசத னென்பான், 
ஆதித்திய சோழனால் சுமார் இ. பி. ௮௮௫௫-ம் ஆண்டில் 
வென்றொமிக்கப்பட்டான். 

வகையாகக்.
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விசைப்பாக் காலச் த 

சைவக் திருமுறைகளை வகுத்த சோழ மன்னன் 

இராச இராசனென்பது பெரியபுசாணத்தால் இனிது 

விளங்கும். இராச இராசன் என்ற பெயயைய/பைஞ 

சோழமன்னர் பலர். திருவாரூரிலே தியாகராசரைப் 

பணிந்து அரசுசெலுத்திய இராச இராசன் இ, மி, 

௯௮௫-முதல் -௧௦௧௪-வரை அசசாண்டவன். இவனே 

"இருமுறை வகூத்தவன். இவன் பேோனாகய இராச இரா 

சன் கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் ௮ரசாண்டதாகத். 

தெரிவதால், அவன் திருமுறை வகுத்தவன் என்று 

கொள்ள இடல்ல்கை ஆனால் திருவாருரிலாஷ் ட Qre, 

இசாசன் காலத்தித்குப்பின், கங்கைகொண்ட. சோழ 

புரம் ஏற்பட்டிருப்பின், கங்கைகொண்ட சோழேச் 
சாரத்தைப் பாடிய கருவாத் தேவாது | திருவிசைப்பா, திரு 

முறை வகுத்தபின் See EEN IG Sea EST கரு. 

வூர்தீதேவரின் சில பதிகங்கள் இருமுறை வகுத்த காலத் 

திற் சேர்க்கப்பட்டிருப்பின் எஞ்செயவற்றைப் பின்னர்ச் 

சேர்க்தல் இழுக்காகா தென்றுணர்சு. தஞ்சை இராச 
இசாசேச்சார மென்னும் இருப்பதி இராச இராசன். 
காலத்திலேயே ஏற்பட்டுவிட்ட. அதைப்பற்றிய ' கரு 
வூர்த் தேவாது இருவிசைப்பா, திருமுறை வகுப்பிற்கூ. 
முன்னமே ஏற்பட்டிருத்தல் வேண்டும். இராச. இராச; 
மன்னன் காலக்திலே கருவூர்த் தேவர் இகழ்க்தன 

, ரென்பது தெளிவு. 

திருவிசைப்பா ஆ௫ரியர்களாவார் (1) திருமாளி 
கைக் தேவர், (2) கருவூர்த்தேவர், (8) சேந்தனார், (4) 

பூர்அருத்தி ஈம்பி காடவ ஈம்பி, (8) கண்டரசாஇத்தர், (6) 
வேணாட்டடிகள், (1) திருவாலி யமுதஞார், (8) புருடோத் 
தம கம்பி, (9) சேதிராயர் என்பவர்.
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திருமாளிகைத் தேவர் 

இவர் இருவாவடுஅறையில் எழுந்தருளியிருர்த 

சைவர்; சவ பூசையில் தலைசிறச் தவர். இவர் போக முனி 

வசின் மாணாக்க ரென்ப. ( போகர் இருமூலர் மாணாக்க 

ரரஇய காலாங்கி சாதருக்கு மாணாக்க ரென்ப? கருவூர்த் 

தேவரும் போகருக்கு மாணாக்கர். ஆதலால் இருவரும் 

ஒரே காலத்தவ ரென்றும், இத்தர்கள் நெறியில் கின்றன 

சென்றுங் கொள்ள இடமுண்டு. திருமாளிகை த்தேவர் 

இறைவன் வழிபாட்டையும், கருவூர் த்தேவர் இறைவி வழி 

பாட்டையுஞ் சிறப்பாகச் செய் தனரென்ப. திருமாளிகைத் 

சேவர் சேந்தனாருடன் இதம்பாத்றுக்குச் சென்று, 

அங்குச் செல்லாதிருந்த தேரை வடமில்லாமல் ஓடச் 

செய்சனரென்று கேட்சப்படுகின் றது, சேர் தனாசையுக் 

இருமாளிகைக் தேவரையும் பற்றிய சாசனமொன்னு இரு 

வீழிமிழலையிற் இடைத்திருப்பதாலும் இருவரும் ஒரு 

காலத்தவரே. இருமாளிகைச்தேவர் பாடிய திருவிசைப் 

பாப் பதிகங்கள் கான்குர் தில்லையிற் பாடப்பெற்றன. 

அவர் தம் மூண்று பதிகத்தின் ஒவ்வொரு செய்யுளிலும் 

மகேந்திர மலையைப் புகழ்ந்திருத்தல் காண்க. நான்காவது 

பதிகத்தில் ௮வர் காலத்திருக்த புறச்௪மயிகளைக் கடிக் 

அரைத்தனர், 

: இசைக்குமிக் குலவுர்த்தித் இல்லைக்கூத் துகற்அுதிய 

ந௫க்கவெண்ணீற தாடு ஈமர்களை ஈணுகாகாய்க 

ள௫க்கவா ரியங்களோது மாதபைப் பேதவாதப் 

பமீசுக்கரைக் காணாகண்வாய் பேசாதப் பேய்களோடே?? 

* புறஞ்சமண் புத்தர் பொய்கள்கண் டாயைதீ 

தொண்டனேன் புணருமா புணே”? 

என்றது காண்க.
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இருமாளிகைத்தேவர் கோயில், இருவாவடுதுறை 

ஆதீன மடத்துள் இருக்கின்றது. 

கருஷம்த் தேவர் 

இவர் கொங்கு காட்டுச் தலங்களு ளொன்முய 

கருவூரில் வாழ்ந்தவர். நெல்லைக் தல புராணத்திலும் 

கருவூரைப்பற்றி விவரங் காணப்படுகின்றது. அதிற் 

கருவூர்ச் சிக்தரென்று இவர் அுழைக்கப்படுகின்றார். 

இவர் பல விந்தைக ஸியற்றின தாகப் புராணங் கூறுகின் 

ற. இவர் தஞ்சை இராச இராசேச்சாரத்திற் சவலிங்கப் 

பிரதிட்டையைச் செய்ய உதவின ரென்ப. இரு. Cc. K. 

சுப்பிரமணிய முூதலியாரவர்கள் “ செந்தமிம்ச் செல்வி 

யில் (Vol. IV. & 7)” இவாது வரலாற்றைத் தெளிவாச 

எழுதியுள்ளார்கள். கழுவூர்கதேவர் கோயில், திருக் 

arin gs ஆதித்தேச்சரம், சேேக்கோட்டூர் மணியம்பலம், 

இருமுகத்தலை, திரைலோக்கிய சுந்தரம், இருப்பூவனம், 

இருச்சாட்டியக்குடி, திருவிடைமருதூர், கஞ்சை இராச 

இசாசேச்சரம், கங்கைகொண்ட சோளேச்சாம் என்னுந் 

திருப்பதிகளுக்குத் தஇிருவிசைப்பாக் இருப்பதஇிசங்கள் 

அருளிச்செய்தனர். சிவபெருமான் கருதுவார் ௧௬ம்: 

வடிவமாய் கின்றருள்வான் என்பதைப் பின்வரும் பாட் 
டுக் காட்டும். 

*“ சருதிவா னவனாந் திருகெடு மாலாஞ் 

சக்த விசும்பினிரந் திரனாம் 

பருதிவா வனும் படர்சடை முக்கட் 

பவைன மகவுயிரக் கழுதாம் 

எறாதுவா கனனா மெயில்வளை மான் தெரித்த 

வேறுசே வகனுமாம் பின்னுன் 

கருதுவார் ஈருது ரமுூருவமசம் கங்கை 

கொண்டசோ ளேோச்சரத் காணே.”
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மகளிர்மாட்டு வைக்குங் காரகலை இறைவன் மாட்டு 

வைக்க வென்பார் இவர், 

₹: தத்தையலவ் சணையாரர் தங்கள் மேல் வைத்த 

SuTree Bt MiG at a_i 

டத்திலக் கொருகூ. நுன்கண்வைத் தவருக் 

கமருல களிக்குகின் பெருமை 

சத்தனென் றரொருகாறநி பேசுவ போனும் 

பிழைத்தவை பொறுத்தருள் செய்யுங் 

கைத்தல மடியேன் சென்னிமேல் வைத்தகள் 

கைகொண்டசோ ளேச்சரத் தானே”? 

சான்முர். 

இவர் சிவபெருமான் யோகவடி.வங்கொண்ட காலை 

யும் போகவடிவ முடையா ரென்பார், “ மங்கையோ டி 

ந்தே யோகுசெய் வானை? யென்றார். பெருமானைச்! 
சைவனென் றழைக்கு மாபு இவர் திருப்பாட்டிலும் 

காணப்படும். 

: சனியனே னுள்ளங் கோ.ரில்கொண் டருறுஞ் 

சைவனே.”” 

சேந்தலர் 

இவர் திருவீழிமிழலையில் இருக்தவர் போலும். 

பட்டினத்தடிகள் அமைச்சராய்க் கரவிரிப்பூம்பட்டின த்தி 

லிருந்து, அடிகள் ஏவலால் அவர்கள் பொருளைப் 

பலர்க்குங் கொள்ளைாகொடுத்தாற்போல் அவர் வழங்கு 

AOS கண்ட அரசன் அவரைச் கறையிலிடத் தமது 

ஆசிரிய ரருளால் சிறை நீங்கிக் இல்லை சென்று, விறகு 

விற்பதால் வரும் ஊதியத்தால் நாளும் ஒரு இவெனடி. 
யவரை உண்பித்துத்ி தாழும் மனைவி மக்களுடன் 

வாம்ந்திருந்கனர். சிவபெருமானே கள்ளிஈ£வில் அவர் 

வீட்டுக்குச் சென்று கூழுணு பெற அதன் மிகுதி
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யைக் தமது தஇிருமேனியிற் காட்டிச் சேந்தனார் 

பேரன்பை உல௫கவர்க் கறிவிக்சன மென்ப. Barto pr 

தேரோடும்படி. இவர் திருப்பல்லாண்டு பாடின ரென்பது 

கேட்கப்படுஅின் றது. திருவீழிமிழலை, திருவாவடு அறை, 

இருவிடைக்கழி யென்னு மிட்ங்கட்சு இவருடைய இரு 

விசைப்பாப் பதிகங்கள் உள்ளன. எசம்பத்தர்க்கும் அப் 

பர்க்கும் படிக்கா சராசரியை இவர், 

₹: பாடலங் காரப் பரிகில்கா சருளிப் 

பருர்நசெலக் தமிழ்மலர் சூடி 

கடல் காரத் தெம்பெரு மக்களை 

கெஞ்சினுள் நிறைர்துகின் ரோ ?* 

என்ற அடிகளிற் குஜிக்கமை காண்க. 

இருவிடைக்கழிக் திருவிசைப்பா முருகப் பெரு, 

மாணப் பற்றிப் பாடப்பெற்ற. அதன்கண் “ஈற்று 

யிரங்கல்? என்னும் அசத் துறையிற் பல பாடல்கள் 

வர்துள்ளன. 

₹* மானுலா மனக்தம் ஜபென்கையிதற் சங்கம் 

வவ்வினான் மலைமகண் மதலை 
மேலுலாம் தேவர் மூலமுழு தரளுவ் 

கூமரவேள் வள்ளிதன் மணாளன் . 

சேலுலாவ் கழினித திருவிடைக் கழியிற் 

இிருக்ளுரா கீழற்கீழ் கின்ற 

வேலுலார் தடக்கை வேந்தனென் சேந்த ச் 

னெணன்னுமென் மெல்லிய விவளே.”? 

சுப்பிரமணியன் என்ற வடமொழி சாமம், 

44 தூவிகற் பீலி மாமயி லூருஞ் ்' 

சுப்பிர மண்ணியன் ரூனே £”£ 

என்ற விடத்து வந்தமை காண்க.
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கடவுள பெருவடிவம் பின்வருக் திருவிசைய் 

பாவினுள் வரும். 

₹: சண்ணில்பல் கோடி சேவகி. முடிக 

சளசெொண்ணில்பல் கோடிதிண் டோன்கள் 

எண்ணில்பல் கோடி இருவரு நரம 

மே்கொண்முக் கண்ருக மியல்பூம் 

சண்ணில்பல் கோடி யெல்லைக்கப் பாலாப் 

நின்றைஞ் ஞாற் றக்கண மேத்தும் 

எண்ணில்பல் கோடி மூணத்தபோர் வீழி 

மிவர்கம்மை யாளுடை யாழே.” 

பூந்துருத்தி நம்பி: காடவ நம்பி. 
இவர் திருவிசைப்பா வாசிரியர். இவர் இருப்பூர் 

அருத்தியில் வாஜ்ந்த ஆதிசைவர் போலும். ட 

₹: அல்லியம் பூம்பழனத் தாகூரர்கா வுக்கரளை ?* 

என்னும்; 

© எம்பந்த வல்வினை கோய் தாத்திட் டெமையாளுஞ் 

சம்பற்தன் ”? 

என்றும், 

* களையா வடலோடு சேரமார னூரூரண் 

வினையா மதமரறு வெள்ளாளை மேல்கொள்ள £? 

என்னும் இவர் அருளிச்செய்திருப்பதால், தேவார மூவர் 

காலத்துக்கு இவர் பிற்பட்டவரென்பது தெளிவு. இவர் 

இருவாளூர்க்குந் தில்லைக்குமே இருவிசைப்பாப்பாடினர். 

இவர அழகிய திருவிசைப்பா ஒன்று வருமா : 

₹: பத்தியா யுணாவோ ரருஷாவாய் மடுத்துப் 

பருகுதோ றமுதமொக் தவர்க்கே 

இத்தியா விருல் 
: . x os 2 

ejb Cpt ar a ait ge 

இருவரு விருங்கவா பாரீர்
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சத்தியாய்ச் சிவமா யுலகெலாம் படைத்த 

் தனிமூமு முதஅமா யதற்கேரர் 

வித்துமா பாரரு oe Burrs வீதி 

விடங்காரய் நடங்மூலா வினரே.”” 

இதன் கணே “சத்தியாய்ச் சிவமாய்” என்ற பாரஞ் 

சோ தியார் இருவிசாயாடற் புராணக் காப்பு முதற்குறிப் 

பும், “உலகெலாம்” என்னும் பெரியபுராண முூதற்குறிப் 

பும் அமைந்துகிடத்தல் வியக்கத் தக்கதன்றே ! 

கண்டராதித்தர் 

இவர் சோழர் மரபினர். இவர் தம்மைக் ₹கரரார் 

சோலைக் கோழிவேர்தன் நஞ்சையா்கோன் கலக்கு, ஆரா 

வின்சொற் சண்டசாதித்தன்” என்றுங் காண்க. இவர் 

காலம் பத்தாம். சநோற்றாண்டில் ஈடுப்பகுதி யென்ப. இவர், 

₹: டவங்கோல் வேந்தன் ஜதென்னனாடும் 

ஈழமும் கொண்டதிறற் 

செங்கோற் சோழன் கோழிவேக்தன் 

செம்பியன் 7? 

என்றமையால், சோழமன்னர் பிற அரசரை வென்று 

சிறப்புற்றோங்யெ பத்தாம் நாற்முண்டிலே இவர் பாடி 

யருளின ரென்று கருதப்படும். இவர் இருவிசைப்பா 

தில்லைக்கு மாத்திரமே யுள்ளது. 

வேளுட்டடிகள் 

இவர் தில்லைக்கு ஒரு திருவிளைப்பாப் பதிகம் பாடி 

யுள்ளார். வேணாடு என்பது சே காட்டின் தென்பகுதி 

யாகிய திருவாங்கூ ரென்ப. இவர் சொன்னடையால், 
இவர் பத்தாம் நாற்றாண்டினரர தல் ap pus வதேயன் றி, 

இவரைப்பற்றிய வேறு செய்தி யாது ந் தெரிந இலது.
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HEU LIED SOT 

இவர் கோயிற் கூரிய நான்கு திருவிசைப்பாப் 
பதிகங்கள் இயற்றியருளினர். இவ.ரது முதற் றிருப் 

பதிகத்தில் திரூவடிமூகற் சென்னிவரை யுள்ள இறைவசது 

திருமேனிப் பகுதிகளை முறையே பக்துப் பாட்டிலும் 
புகழ்ந்த பாடி யிருப்பகால், அதற்குப் “பாதாதி கேச? 

மென்ற பெயர் ஏற்பட்டுள்ளது. இவர் திரு ஆலி யென்னும் 

ஊரிற் பிறஈ்த அமுதனா ரென்னுஞ் சிவனடியா சென்பது 

ஓவசஅ திருப் பெயரால் விளங்குவதாயினும், * ஆலைகள் 

சூழ்மயிலை மறைவல வாலி சொல்லை £ என்று இவர் தமது : 

சான்சகாம் பதிகத் திறுதியுட் கூறிப்போர் தமையால், இவர் ' 

இருமயிலையுள் வாஜ்சக்தவ ரென்றும், “ஆலி” யென்த 

பெயர் இவர்க சூண்டென்றுர் தெரியவருகின்றது.இவசது 

மூன்றாம் பதிகத்துப் பத்தாம் பாட்டில், 

₹: இடடியசமணு மறைசாக் கியரு 

நிரம்பாப் பல்கேோடிள் 

செடியும் தவத்தோ ரடையாத் தில்லைச் 

சிற்றம் பலக்தன்னுள் 

அடிக ளவரை LITT ewe 

யவர்க ளி்சைபாடக் 

கொடியும் விடைய மூடையகோலக் 

குழக ஞுடுமே £? 

என்ற விடத்து, சமண் முதலிய புறச் சமயங்களும், 

ஈம்பியாரூரரகும் விதர்தோதப்பட்டமையால், இவருக் 

தேவார காலத்திற்குப் பிற்பட்டவ ரென்பது தெளிவு. 

பருடோத்தம நம்பி 
. . eee ee . 

இவர் இரண்டு ஈுப்பதிகங்கள்.. கல்லைப் பெருமான் 

மீது பாடியுள்ளார். “மாசிலா மறைபல இதூறாவண் £
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என்று இவர் தமத முதற்பதிகத் இறுதிச் செய்யுளிற் 
கூறினமையால், இவரை வேதிய ரென்ப. இவர் பாடல் 

களில் ௮கத்துறைகள் மிகப் பயின்றுள்ளன. இவரது 

ஊருங் காலமுந் தெளிவாக விளங்கவில்லை. 

சேதிராயர் 

இவர் திருக்கோவலூர்ப் பாங்கருள்ள மெய்ப்பொரு 

ணாயனாது சேதிகாட்டு மன்னர் . மரபினர். இவர் 

தம்மைச் * சேதியாகோன்* என்றது காண்க. இவர் 

பாடியது தில்லைப் பெருமான்மீது ஒரு திருவிசைப்பாப் 

பதிகமே, அது முழுதும் அ௮கததுறைக MDGs 

பாட்டுக்களையே உடையது, 

₹ மரதொர் கூறன்வனண் டார்கொன்றை மார்பனென் 

ரதி ௮ய்வஷனொண் பைங்கிளி யேயெனுஞ் 

சேதித் தீர்சிர கான்முக ஊணைத்தில்லை 

வாதித் தீபோன்ம டக்கொடி யையே.”” 

இவ் வொன்பது சைவப் பெரியார் இயற்றியருளிய 

திருவிசைப்பா, இருப்பல்லாண்டு என்னும் பதிகங்கள் 

ஒன்பதாந் திருமுறையாக அமைந்துள்ளன. பத்தாக் 

திருமுறை திருமக்திர மென்ன முன்னே கூறினாம்.



அதிகாரம் ௧௩. 

சித்தரும் சித்தர் நாலும் 

இத்தர்க ளென்பார் பண்டைக் காலத்து அறிவருள் 

ஒரு சாரார். அவர்க்கு அறிவ சென்ற பெயசே அமைக் 

Boiss. யோகம் பயின்று விரிந்த .காட்சியுற்றுப் 

பொருள்களின் உண்மை௰ியல்புகளையுக், அவற்றைப் 

' பயன்படுத்தும் முறைகள்யும் அதிரஈ்அ,அவர்கள் தமிழிலே 

மருத்துவ நால்; மக்திரதால், இரசவாச நூல், யோக நூல், 

Chior நூல் என்னும் பலவகை இலக்கியங்களை உலகுக் 

இர்தனர். இத்த நாலோர் கொள்கைப்படி சிவனாரிடத்து 

நந்தி, - அகத்தியர் மேகனியோர் ஆதியில் மருத்துவ 

முறையைக் கேட்டனர். எ னவும், ௮ம் மருதீதுவ 

மூறையைத் திருமூலர் முதலிய பதினெண். இத்தர்கள் 

வளர்த்துப் பரவச்செய்கன Grea கேட்கின்றோம். 

இத்த மருத்துவம் தமிழர்க்குரிய தென்பகைக் காலஞ் 

சென்ற சர். சுப்பிரமணிய அய்யர், பண்டிதர் கோபாலாச் 

சாரியார் என்பவர்கள் த்புன்கிகா ஈண்டுள்ளார்கள். இலர் 

பதினெண் இத்தர்களுள் கந்தி, அகத்தியர் மு. தலியவர்களை 

உட்படுத்திக் கடறுகின்னர்கள். அவர்கள் கூறும் பதி 

"னெண் இத்தராவார்: அகத்தியர், புலத்தியர், புஈண்டர். 

தந்தி, திருமூலர், காலாங்கி நாதா, போகர், கொங்கணர், 

உரோமமுனி, சட்டமுனி, மச்சமுனி, கரூர், தன்வக் தரி, 

தேரையர், பிண்ணாக்சசர், கோரக்கர், யூகிமுனி, இடைக் 

காடர் என்பவர்களே. பண்டைச் சித்தருள் தலையாயவர்' 

அகத்தியர். அனால் அகத்தியர் செய்க ஒரு நூலும் இப் 

பொரு 2 5) அடைக வில்லை. அவருடைய தால்களென்று 

இப்பொழு சொல்லப்படுபவதைய் மிரவும் 17 DIT RH HI ape ர் ்
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நால்களே. அகத்தியர் சகாலந்தொட்டுப் பாம்பரையாய் 

வத்த கருத்துக்களை அகத்தியர் அடியர் சிலர் பல 
நூல்களுள் அுமைத்திருக்தல் கூடும்- அக்தால்களை 

அசத்தியருடையன என்து கூறுதல் ஒருவகை மரபாம். 

pss ஞானம், நகோயின்சாசம், வைத்தியக்கும்மி, 

வைத்தியசரரம், : சங்குசுத்தி, செர்தூரமுறை, அவிழ்த 

சாரம், பூரண சூச்இரம் ர௦தலிய நால்களும், பஞ்சகாவிய 

கிகண்டு ஜம்புள் நால் என்பனவும் அகத்தியரால் இயற் 

றஐப்பட்டன வெண்ப. 

வட காட்டிற் கண்ணசையும் தென்னாட்டில் திருவள் 

ளாூவரையு ஞ் கத்தரென்றே Se es,  பிறவிக்கடல் ் 

(சனன சாகசம்) என்ணும் ஒரு இத்தர் நாலில் உலகத்தில் 

நிலவிய எத்தர்கள் தொகை சணக்கிடப்பட்டிருக்் றது. 

திருவள்ளுவனாரும், 
“வேண்டின் உண் டாகுத் துறக்க துறக்தபின் 

ஈண்டியற் பால பல”? 

என்றமையால், துறக்க விரும்புவோர் வாழ்காள் வீண் 

படாது விரைவிற் அறத்து ஒருமையின் தஇிற்பதால் பல் 

வசை ஆற்றல்கதைம் பெரும் பயன்களும் உளவாம் என்பது 

தெளியப்படும். “கூற்றங் குஇத்தலுங் கைகூடும்' என்றதுங் 

காண்க. இர௫ுவா௫கசத்தில் இருப்படையாட்சுயில் *இண்டி 

றஐற் ௪ச்தாகளே கடைக்கூமை சென்மின்கள்' என்தவிடத் 

துச் சித்தர்களை விதந்கமை காண்க. இிருமூலமாமுனிவ 

னு. நாலே இப்போதுள்ள இத்தர் ால்களுள் மதல் 

கிற்பது. இருமர்தாத்தின் வேராக அக்துணை யளவுடைய 

பிறிதொரு அல் மருத்துவச் சார்பாக இயற்றப்பட்டுள் 

ளது. *இருமாலர் எண்ணாயிர' மென்னு ஒரு நூல் உண் 

டென்னுங் கூறுப, * இருமலர் கருக்கிடை அறு நாறு? 
என்னும் நால் ஒன்று சித்தர் மாற் பதிப்புக் கழகத்தா
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ரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளஅ. இருமூலர் எண்பெருஞ் 

சித்திகளையும் பற்றிச் இருமக்திரத்துட் கூறியுள்ளார். 

திருமூலர் யோகிருக்த திருவாவடுஅுறைக்கு ஈவகோடி. 

த்தபுசம் என்ற பெயருண்டு. திருஞானசம்பந்தப் பெரு: 

மானும் தேவாரத்அுள் *தேவராயுஞ் இத்தராயும்” என்றும், 

“அட்டமா இத்திகள் ௮ணைதரு காளத்தி யென்றும் 

அருளிச்செய்தது காண்க. திருமூலரின் மாணாக்கர் 

எழுவர். அவருட் காலாங்கிகா தரின் மாணாக்கர் போக 

முனிவர். இவர் ஒரு பெரிய சித்தர் தலைவர். ஆதியில் 
சிவனூர் அருளிச் செய்தனவாகக் கூறப்படும் ஏழு pr ag 

சம் ஞூதீஇரங்களை இவர் ஏழு காண்டத்துள் அடக்கித் தம் 
மாணாக்கருக்கு அறிவுறு த்தின ரென்ப. இவரும் இவர் 

மாணாக்கராகிய புலிப்பாணி யென்னுஞ் சித்தரும் பழனி 
மலையின் அடிவாரச்திலுள்ள வைகரஊரில் வாழ்க்கன 

ரென்பது கொங்குமண்டல சதகம் ௩௭-ம் பாட்டினாற் 

றெரிகின்றஅ. பாண்டி காட்டிலுள்ள சஅரகிரி, சிவகிரி 

யென்னும் இடங்களில் இவர் வசித்ககாகக் தெரிகின்றது. 

இவர் முருகர் வழிபாட்டிற் சிறக்தவ ரென்ப. இவர்தம் 

தூல்கள் வைத்தியம் ஏழாயிரம், யோகம் எழுநூறு, 

நிகண்டு பதினேமாயிரம்,போகர் திருமந்திரம் மு.தலியன . 

இவருக்கு மாணாக்கர் பலர். 

புலிப்பாணி இயற்றிய நால்களாவன :- வைத்தியம் 

ஜஞ்தா௮ு, சாவாத்இரட்டு நாறு, சிதம்பரம் இருப்பத 

oss, UNE sO oro முதலியன, 

கோங்கணர் என்பவர் இரசவா குத்திற் கிறா தவர். 

இவர் கொங்குகாட்டிலுள்ள ஊதியூர் மலையில் வ௫ிக்தவர்.. 

அதற்குக் கொங்கணி யென்ற பெயரும் உண்டு. இவ 

ரைத் திருமழிசை யாழ்வார் சாலத்தவ சென்று HK. Dart 

இடத
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முளர். இவரைப்பற்றிய செய்தி கொங்குமண்டல சதகம் 

௩௪-ம் பாட்டிலுங் காணப்படும். இவரியற்றிய நூல்கள் 

சடைக்காண்டம், இரிசாண்டம், கொங்கணர் ஞானம்; 

குணவாகடம் முதலியன. 

இவர்தம் மாணாக்கர் இடைக்காட மென்பவர். 

இவர் கடைச்சங்ககால இடைக்காடரின் வேறாவர். 

இவர்தம் மாணாக்கர் கமலமுனி யென்பவர் கம்மாள 

மசபினச். ¢ சஈ.மலமுனி மூக நூறு ? என்னும் நூல் இவசால் 

இயற்றப்பட்டது. இவர் இரேகை சாத்திர வல்லுக ரென்ப. 

சட்டைமுனி யென்பவர் போகரின் மற்றொரு 

மாணாக்கர். இவர் சேணிய மரபினர். இவர் சடாட்சாக் 

கோவை. கல்பம் நாறு, ஞான நூறு, வாதநிகண்டு, ௪ட்டை 

முனி ஆயிரத்து இருநாறு, ஈவரத்தினவைப்பு மு.கலிய 

நால்களியற்றியவர். 

மச்சமுனி போகரின் மற்றொரு மாணாக்கர். இவரைச் 

செம்படவ ரென்று கூறுவர். இவர் இராவகம் எண்ணாது, 

வைத்தியம் எண்ணாறு என்னும் தால்க னியற்றியவர். 

சுர்கராறந்தர், கற்தீசர் முதலியோரும் போகர் மாணாக்கர் 

களோ, 

- உரோமமுனி , யென்பார் சட்டைமுனி காலத்தவ 

சென்று தெரிகின்றது. இவர் புசுண்டர் குமாரர், இவர் 

உரோமமுனி நாறு, உசோமமூனி ஜக்.நாறு, ஐம்புள் தால் 

என்பன இயற்றியவர். 

யூகிமுனி யென்பவர் தேரையர். மாணாக்கருள் ஒருவர். 

இவர் தமது வீசச்சுன்ன க்தினால் காக்கையினை வெண்ணிற 

மாக்னெ ரென்ப. இவர் வைத்திய சக்காமணி மூதலிய 

நூல்களியற்றியவர். 

கோரக்கர் என்பவர் கஞ்சாவை முதற்பொருளாசக் 

கொண்டு மருர்து பல செய்தனர். இவர் மச்சேக்இரர்
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மாணாக்கர். கோரக்கர் வைப்பு ? என்னு ஒரு மருத்துவ 

நால் உளு, இவர் அ௮ல்லம சேவர் காலத்தவரா தலின், 

பத்தாவது நூற்றாண்டினசோடு ஒருங்குவைக் தெண்ணப் 

படுதற்குரியசே. 

தேரையர் என்பார் அகத்தியர் மாணாக்க சென்ப. 

ஆனால் அவர். நூல்கள் கருவூர்ச் சித்தர் முகலியோர் 

காலகச்தனவாகவே கருதப்படுகற் குூரியன. இவரைத் 

தருமசெளமிய சென்பாரின் மாணாக்க ஸென்பாரு முளர், 

இவர் செய்த வைத்திய நால்களுள் நோயணுகா விதி: 

யென்பது யாவராலுகி கைக்கொள்ளத்தக்கது. பிற 

நீர்க்சூஜி நால், கெய்க்குறி நால், பதார்த்தகுண .சிர்தா 
மணி, தயிலவருக்கள் சுருக்கம், Faron Furi rb, 

இகாமணிவெண்பா, மருத்துப் பாரத முதலியன. 
தேரையர் போலத் நன்வந்திரி யென்பாரும் அத்த 

கெறியைச் சேர்ர்தவமே. ௮வர் வடநாூல்களிற் கூறுகி தன் 

aus BiG oor வேராவர். வைத்திய கிர்காமணி, கலைஞானம், 

சிமிட்டு இரத்தினச் சருக்கம், கன்வர்்இரி நிகண்டு மூதலிய 

இயதற்றினவர். கஞ்சமலைச் பரிந்த ரென்பவர் தஇருமூலர் 

மாணாக்கர், கொங்கு காட்டிலுள்ள கஞ்சமலையி gis pms 
இத்கர். (கொங்குமண்டல சதகம், ௩௫.) 

பாம்பாட்டிச்சித்ந சென்பவர் பாண்டி காட்டின 

ரென்றும், சட்டைமுனி யென்பார்பால் தீக்கசைபெற்றவ 

ரென்றுப் கூறுப, கொங்கு தாட்டில் மருதமலையி 

லுறைந்தவரென்பாரு முளர். தனிப் பாடல்கள் தவிரச் 
இத்கராரூடம் என்னும் நாலொன்னு மிவர் Quip Ou srs Ss 

தெரிகின்றது. 

அகப்பேய்ச் சித்தர் என்பவர் மனம் பேய்போ 

லலைவதென்ற கருத்தைக் தம் பாடல்களில் வற்புஅத்தின 
மையால் அப்பெயர் பெறமுர்,
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குதம்பேய்ச் சித்தர் பெண்களைப் பேயென்று கருது 
பவர் என்பர். இவர்கள் பெயர்கள் முறையே அ௮கப்பைச் 

சித்தா, குதம்பைச் சித்தா என மருவி வழங்குவன. பல 

இத்தர்கள் இவ்வரிசையி லுள்ளார். அவர் அழுகிணிச் 

சித்தர், கடுவெளிச் இத்தர் முதலியோர். 

கமிழ்காட்டுச் இத்தா, மருத்துவத்தில் முப்பு 

என்பதைச் சிறந்த கருவியாகக் கொண்டவர்கள். கன்னட 

காட்டுச் சித்தர்கள் சூதத்தை அங்ஙனம் கொண்டமை . 

யால், இராசேசகாரதெரிசனக் கூட்டத்தார் என்னப்படுவர். 

அவர்களிற் பலர் வாசைவத் தலைவராய அல்லமதேவர் 

காலத்தவர். அவருள் ஒன்பதின்மர் ஈவரகாத இத்த 

செனப்படுவர். தமிழ்காட்டுச் சிக்சர். பதினெண்மர். 

இவரின் வேருகப் பதினெண்மர் இித்தரெனக் காமி 

காகமம் பூர்வபாகம் சிகாகவிதிப்படலத்திற் கூறப்பட்டு. 

அபிதான சக்தகாமணி யுடையார் அகத்தியர், இருமூலர், 

போகர், கோரக்கர், ஈட்டைமூனி, நந்தீசர்; கொகல்கணர், 

கமலமுனி, இடைக்காடர், எக்கசானர்தர், உரோமமுனி, 
Pr wipes மச்சமுனி, வசாகழுணி, கூர் முனி, புண்ணாக் 

கீசர், கைலாச நாகர், கூன்சண்ணர் என்பார் பதினெண் 
சிக்கராவா ஜெனக் குறிக ள்ளார். 

பிற்காலக்தோருட் Aww தவர் சிவவாக்கிய ரென்பார் 
Bain’ என்ற ஒலியுடன் ஞாலத்திற் பிறந்தவ ரென்ப. வ 

வாச்கியமெணன்ற நூல் சிறந்ததோர் அறிவுநாலாகக் இகழ் 

கன்றது. இவமைதக் தாயுமான அடிகள் விதந்தோதினர். 

சித்தர் நால்கள் எளிய தெளிவான பேச்சுகடையி 

லைழுதப்பட் டிருப்பகால், அவற்றுட் சஎணக்கில்லா தன 
சொன்னயக் தேரும் புலவசாற் பாதுகாக்கப்படாது 
இராமபாணைத்தித்குங் கறையானுக்கும் இரையாய்ச் கழி
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தொழிர்தன. இருப்பவற்றைச் கோவைசெய்து செம்மை 

யாக அுச்சிடுதற்குரிய முயற்சியைக் தமிழ்ச்செல்வர் 

விரைவிற் கடைப்பிடிக்கக் கடவர். அத்தர் முறைகளைச் 

சமணசமயத்தூறவிகள் பலர் பத்தாம் தாற்றாண்டிலும் 

அதற்குப் பின்னுர் கமிழ்காட்டிற் கைக்கொண்டொழுகசூவ 

சாயினர். அவர்கள் முனியென்ற பட்டமுடைய ரென்ப. 

வாக்கானந்த முனி முதலியோர் அவ்வகையினார். இரு 
விசைப்பாக் காலத்தை யொட்டிச் Asst நூல்களின் 

காலம் ஈண்டுக் குறிக்கப்பட்டதெனினும், அ௮க்காலத்திற்கு 

முன்னும் பின்னும் இத்தர் கருத்துக்க ளடங்கிய பல நால் 

கள் வெளிப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் தக்கவற்றைப் பழுது 

படாமற் பாதுகாக்க வேண்டியது தமிழர் கடனே, 

௮ திகாரம் 0௪ 

பதினொராத் திருமுறை 
பதினொராக் திருமுறையுள் பன்னிரு அருட் புலவர் 

கள்.இயற்றிய பாடல்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

முதற்கண் இருவாலவா யுடையார் திருமுகப் பாசுரம் 

வைக்கப்பட் டிருக்கின்றது. அது சேசமான் ஒருவருக் 

குக் கொடுக்கப்பட்டது. அ௮சனைச் சேரமான் பெருமாள் 

சாயனாருக்குக் கொடுக்கப்பட்ட தென்று கூறுவர். அவ் 

ICT LOT UNG, Doo Bl எட்டாவது நூற்றாண்டில் எழுதப்பட் 

டிருக்கவேண்டும். உயர் திரு மறைமலையடிகள் முதலியவர் 

களின் ஆராய்ச்சியால் ஆராவது தாற்றாண்டிற்கு மூன் 

னேயே ௮௮ இயற்றப்பட்டதென்ற௮ு ௧௫௧ இடமுண்டு. 

தேவாச மூவரைக் கூத கல்லாடம் ஆரவலு நாத்ுண்
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டில் எழுந்துதா மாகலின், அதனுட் குறிக்கப்பட்ட பாண 

'பத்திரர் வாலா அதற்கு முன்னேயே நடதந்திறுக்க 

வேண்டும். ௪மண சமயத்தைக் கழுவிய sa. Carer 

அல்லத களப்பிரர் மதுரையில் அரசாண்டபோது சேர 

மன்னர் சைவரா யிருர் தனர். அக்காலம் நாலாவது ஐந்தா 

வது நூற்றாண்டு ஆதலால், பாணபத்இ.ர் பரிச. Qupps 

ஆறாவது நாத்ருண்டிற்கு முன்னே கிகழ்க் ததாகும். 

இருமுகப் பாசுரத்துக்குப் பின் காரைக்காலம்மையார் 
அருட்பாடற் றொகுதி வைக்கப்பட்டுள்ளஅ. அவை 
இருவாலங்காட்டுக் இருப்பதிகள்கள் இரண்டும், இரு 
விரட்டை மணிமாலை ஒன்றும், நாற்றொரு வெண்பாக்க 

ளாடங்யெ அற்புகத் திருவக்தா தி ஒன்றுமாம். சோழகாட் 

டிலே காரைக்கால் என்னும் ஊரில் எல்லா நலங்களினுஞ் 

இறக்க வணிக ஷொருவனுக்கு இவர் மனைவியாய் இருக்க 
காலை, அவண் கொடுக்க இரண்டு மாங்கனிகளில் ஒன் 

ஜினைச் சிவனடியவர் ஒருவருக்குப் படைத்துவிட்டமை 

யால், ௮கனைக் கணவன் கேட்டபோது திருவருளால் ஒரு: 
கனியை வருவிக்க, அவன் மீட்டுமோர் கனி வேண்ட, 
அதகளையும் அவ்வாறே வருவிக்கவும், அதுகண்டு BOs 
கூத், அவர் தெய்வமென்று வணங்கி அவன் அகண்றது 
விடவே, அவர் பேய் வடிவம் ஒன்றனையே விரும்பிப் 
பெற்றுக் கயிலைமலை மீது கலையால் ஈடத்றது, இவபெருமா 

ஞல் அம்மையே யென்று அழைக்கும் பேறு பெற்றுத் 
திருவாலல்காட்டுக்கு மீண்டுவக்து, கூத்தப் பெருமானது 

எடுத்த திருவடிகளின்௧ண் என்றும் இருக்கது பாடும் 
இழவா கிலையுற்றனர். 

திருஞான சம்பர்தப் பெருமான் அம்மையார் 

பொருட்டுத் திருவாலக்காட்டை மிதிக்க அஞ்ணனெமை 
யால், இவர் பெருமை தெற்றென விளங்கும். ஆதலால்,
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இவர் அருட்பாடல்கள் ஆளும் நாத்முண்டிற்குப் பித் 

பட்டன அல்ல என்பது தெளிவு. . இவர் பாகு.ரங்களிலே 

சைவகிக்தாக்தக் கருத்துக்கள் நிரம்பியுள்ளன. அறிவின் 

பெருமையும் அருளின் பெருமையும் பின்வரும் பாட்டுக் 

களால் விளக்கும். 

அருளே யுலகெலா மாள்விப்ப தீசன் 

அருளே பிறப்பறுப்ப தானால்-- அருளாலே 

மெய்ப்பொரு கேரக்னாம் விதியடையே னெஞ்ஞான்றும் 

எப்பொருளு மாவ தெமக்கு. 

அறிவானுர் தானே யறிவிப்பாணன் னே 

அறிவா யதிகன்றன். னே. யதறிகின் த 

மெய்ப்பொருளுக் தானே விரிசுடர்பா ராகாயம் 

அப்பொருளுக் தானே யவண். 

கல்லாடறு. ரென்பவர் Qupdu திருக்கண்ணப்ப 

தேவர் இருமறம், கிறஈ்தகோர் அசவற்பாவாக இத் இரு 

முறைக்கண் விளங்குகின்றது. இக் கல்லாடனார் கல்லா 

டம் இயற்றிய புலவர் போலும். அங்கனமாயின், இஃதும் 

Bwyd நாத்றாண்டிலே எழுக்த நாலாகும். பதினொராக் 

இருமுறையில் நக்கீரர் பாடியவாசப் பத்துச் சிறுகாப் 

பியங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன : கைலை 

பாதிகாளத்திபாதியக்தா தி, தருசங்கோய் மலையெழுபது, 

திருவலஞ்சுழி மும்மணிக்கோவை, பெருந்தேவபாணி. 

இருவெழுகூற்றிருச்கை, கோவப் பிரசாதம், காரெட்டு, 

போற்றிக் கலிவெண்பா, இருக்கண்ணப்ப தேவர். 

திருமறம், திருமூருகாற்றுப்படை யென்பன. இவற்றுள் 

திருமுருகாற்௮ப்படை யொன் அமே சங்கச் சொன்னடை 

யுடைய. ஏனைய சான்கும் அங்கனம் அன்மையின், 

அவை கடைச்சங்க காலத்தன அல்லவென் நறியப்படும். 

அவ்வாராயின், அவைகளை யியற்றிய ஈக்கீரர் கடைச்சங்க
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கால: கக்கீரறின் வேளருவர். இவைகள் பெரும்பாலும் 

வெண்பாவினாலும் . ௮சவற்பாவினாலும் இயற்றப்பட் 

டுள்ளன. திருவலஞ்சுழி மூம்மணிக்கோவையுள் கலித் 

அறைப்பாக்களுங் சலச்அள்ளன. இக் நூல்கள் இயற்றப் 

பட்டகாலத்தே விருத்தப்பாக்கள் தோத்திரச் செய்யுள் 

வழக்கிலிருப்பதாக த் தெரியவில்லை. ஆதலால், இவைகள் 

ஆரும் ாற்றாண்டிற்குப் பிற்பட்டன அல்ல வென்று 

தெரிகின்றது. கோவப்பிரசாகதக் அள், 

ஆரியப் புத்தகப் பேய்கெரண்டு புலம்புற்று 

வட்டணை பேசுவார் மாதுடம் போண்று £? 

என்றற் ஜனொடக்கதீது அடிகள் காணப்படுதலால், ௮ர்_தால் 

ஆரிய சமயக் கொள்கைகள் மிக்குப் பாவிய சங்கரர் 

காலத்திற்குப் பின் எழுந்தகா மென்ன கூனவாரு முளர். 

கபிலர் பாடிய மாத்தநாயனார் இரட்டைமணி மாலை 

யும், சிவபெருமான் Dons. eo. மணிமாலையும் வெண் 
Lae கலித்துறையுங் sobs வக்தன. அ௮வாது வவெ 

பெருமான் திருவர்தாதியும், பரணரது இவெபெருமான் 

அிருவக்தாதியும் வெண்பா யாப்பி லமைக் சன. பதினொரசாச் 
BO peo ps கபில பரணரும், கடைச்சங்ககாலத்துக் . 

கபிலபாணரும் வெவ்வேரறாவர். 

அதிராஅடிகள், இளம்பெருமானடிகள் என்னும் இரு 

வரும் முறையே மூத்த பிள்ளையார் திருமும்மணிக்கோவை, 
, இவபெருமாண் திருமும்மணிக்கோவை என்பவற்றை 
இயத்றியருளினர். இவைகளுள் அகவற்பா, வெண்பா, 
சலிக்்அறையென்னும் பாவகைகளே சாணப்படுகின் றன. 
இவைகளின் சொன்னடையும் ஆராவது நூற்றாண்டின் 
போக்களையே ஒத்திறுக்கின் ற அ. அடிகள் இருவரையும் 
பற்றிய வரலாறு ur gis தெரியவில்லை.
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அதுபான்ழமும்மை நரயன்மார்களில் ஒருவராகிய 

ஐயடிகள் காடவர்கோன் என்னும் காயனா ரியற்றிய “சேத் 
இரசக் இருவெண்பா'வும் ஆறாம் நூற்றாண்டினதேயபோலும். 

இக்காயனார் காலம் திருக்தொண்டத்தொசை பாடிய. 

சு்கரமார்த்தி சாயனார் காலத்திற்கு முற்பட்டதென்பனு 

இகளிவு . 

சேரமான் பெருமாணையனர் Ki BIA SANS OSH 

கண்பராயிருந்த சேரமன்ன ராதலால், இவர் .காலம் FST 

apt shan காலமென்பது தெளிவு. இவர் தமது 

குதிரையின் காதில் திருவைந்தெழுத்தை யோதி, அதன் 

வலியால் வான்வழிச் சென்று, சுந்தாகூர் த்திகளுடன் 

திருக்கயிலையடைந் தவர். இவர் வாலாது பெரிய புராணத் 

gio விரிவாகச் காணப்படும். இவர் பாடிய நூல்கள் 

இவபெருமானளைப்பற்றிக் சலித்துறையி லமைரஈ்க பொன் 

வண்ணத் Bt eT Bl, திருவாரூர் மும்மணிக்கோவை, 

ஞானவுலா என்பன, இவர் பாடிய அந்தாதி “பொன் 
eu star aor? மென்று தொடங்கி அச்சொற்றொடரால் 

முடிகின்றது. மும்மணிக்கோவை பாடுதல் அக்கால 

வழக்கு. “உலா” என்பது வீதியில் உலாப்போகுக் தலை 

வனக் கண்டு பேதை, பெதும்பை, மங்கை, மடக்கை, 

அரிவை, தெரிவை பேரிளம்பெண் என்னும் எழுவகைப் 

பருவப்பெண்டிரும் விழைவுற௮ுவதாகப் பாடுவது. இருக் 

சுயிலைப் பெருமான் மீனு கலிவெண்பாவாற் சேோமான் 

பெருமாள் பாடிய உலாவே இப்பொழுதுள்ள eer 

தால்களிலே முதன்மையாயிருப்பது. ஆதலால் இது 

*ஆதியுலா £ | 
இவர் காலம் கி. பி. 8285-ல் முடிவதாக அராய்ச்கி 

யசளர் கருதுகின்றார்கள். அதுவே கொல்லம் Qa or 

வெனப்படுகற து. 

கொடக்ககாலமாகும்.
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பட்டின த்தடிகள் பாடல்கள் பதினொராம் திருமுறை 
யில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாலும், சேக்தனார் அவருடைய 

கணக்கராயிருக்தா ரென்று கேட்பதாலும், . அடிகள் 

பத்தாம் நாற்றாண்டிற்குப் பிற்பட்டவர் அல்லர் என்பது 

தெளிவு. இவர் காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் - வணிகர் 

மாபில் பெருஞ்செல்வத்திற் பிறங்க வாழ்ந்து, : உலக 
நிலையாமை சண்டு, இவப்பேறு கருதிக் தஅவாத் துறந் தவ 

ராவர். இவரது உள்ளது துறவை, : 

** பாரனத்தும் பொய்யெனவே பட்டினத்துப் பிள்ளையைப் 
ro க 

oe LET OV 

ஆருக் இறக்கை அரிதரிது?” 

என்னு தாயுமானச் செல்வனாரும் பெரிது பாராட்டினர். 

பட்டினக்கடிகட்கு இயற்பெயர் தஇருவெண்காடர் 

என்பன. இவர் இருூவிடைமருதூரிற் சலகாள் தங்கிப் 

பத்கிரகரியாரோடு உடனுறைந் து, பின்னர்ப். பல 

தஇருப்பதிகளையும் வணங்க, தருவொற்றியூரை யடைந்து, 

சமாதியிலிருந் து, இறைவனோடு இரண்டறக் கலந்தனர். 
இவரைப்பற்திய கதைகள் பல. 

பதினொெராக் இருமுறையுள் இவர் பாடியருளியவை 

கோயில் கரன்மணிமாலை, திருக்கழுமல மும்மணிக் 
கோவை, திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை, இரு 

வேகம்பழுடையார் திருவந்தா தி, திருவொத்றியூர் ஒருபா 

ஒருபஃது என்பவை. இவைகளுள் அகவற்பாக்கள் பல 

வக்துள்ளன. அவை மிக்க ஆண்மையும் அழகும் உடைய 
செவ்விய ஈடையில் அமைக் அள்ளன. பிற்காலத்திலே 

பட்டினத்துப் பிள்ளையார். பாடலென்று .சொல்லப்படும் 

திருவேகம்பமாலை முதலிய சிறு காப்பியங்கள் இவரால் 

இயற்றப்பட்டன வென்று தோன்றவில்லை. இவரால் இயற்
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தப்பட்டிருக்குமாயின், அவை பதினொக் தருமுறையுள் 

சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். ஆதலால், இவர் பெயராடைய 

பிறிதொருவரால் அவை இயற்றப்டட்டிருக்க வேண்டும். 

பதினெரு திருமுறைகளையும் இசாசராசனோடு 
_ வகுத்தமைத்த பெரியார் நம்பியாண்டார் நம்பியென்பவர். 
எனவே, இவர் காலம் பத்தாம் மதாற்றாண்டென்பது 

கெளிவு. இவர் இருகாரளையூரிலே — ஆதிசைவ wih 
மோன்றித் தம் தந்தையார் அயலூருக்குப் போயிருக்கும் 
பொழுது பொல்லாப் பிள்ளையார்க்குத் தமது ஓக்தாம் 
ஆண்டிற் பூசனைபுரிய கோர், தாம் வைத்த திருவமு 

தைப் பிள்ளையார் அருக்தாமையால், தமது தலையைக் கல் 

லில் மோதப்புகுஞ் சமயத்தில் பெள்ளையாரால் தடுக்கப் 
பெற்று ஆட்கொள்ளப்பெற்று, அவர்மாட்டே அறிவு 

நால் முழுஅல் கற்றுத் இகழ்ந்தவர். இராசராச மண் 
னன் வேண்டுகோளறாக் கிரங்கிப் பொல்லாப் பிள்ளையார் 

வாயிலாகக் தேவாசத் திருமுறைகள் தில்லையிற் சேமிக்கப் 
பட்டிறாப்பதை யறிக, அரசசனோடு இல்லை சேர்ந்து 

அவற்றை பெடுப்பித்து, அவற்றைப் பிற அருட்பாக் 

களோடு சேர்த்அத் திருமுறை வகுச்த பெருமை 
இவர்க்கே உரிய. இவர் பல அழ புகழ்க்காப்பியல் 
கள் இயற்றியுள்ளார். கூக்கப்பெருமான்மீது * கோயிற் 
கிருப்பண்ணியர் விருக்க' மென்பது அச்தாதிக் தொடை 
யால் இவ.ராற் பாடப்பட்டது. அஅபான்மும்மை நாயன் 

மார்களின் வரலாறுகளைச் சுருக்கமாகத் திருத்தொண்டச் 
தொகை முழைப்படி £ திழுச்சொண்டர் இருவர்தா இ £ 
யென்னும் நாலுள் இவர் அமைத்தார். இதுவே பெரிய 
புராணகத்திற்கு முதனாலாகும். திருஞூன எம்பகந்தப் 
பெருமான்மீது திருவந்தாதி, இருச்௪ண்பை விருத்தம், 
இருமும்மணிக் கோவை, இருஉலாமாலை, திருக்கலம்பகம்,
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இருக்தொகை யென்பவற்றை இவர் திருவாய் மலர்க்தரு 

ஸிஞர். திருகாவுக்கரசு நாயனார்மீது ஏகாதசமாலை 

யொன்று இவசாற் பாடப்பெற்றது, உதாரணம் ஒன்று : 

** பதிகமே மழெழுதநூறு பகருமா கவியோகி 

பரசகச வரசான பரமகர seo af Foor 

அதிகைமா ககாமேவி யருளினு லமண்துடா 

அவரா்செப்வா தைகள் திரும் அனகன் வார் கழல்சூடின் 

நிதியா ஞமூவாசீரமை யுடையமா கமுவர்வாய்மை 

கெறியரா கூவர்பாவம் வெறியரா குவாசால 

மதியரா Haury னடியரா Gavi avg sor 

முடையா கூவர்பாரின் மனிதரா னவாதாமே. 

இவருடைய புகழ் தால்கள் இரர்சசாச மன்னரால் 

பதினொராச் திருமுறையுட் சேர்க்கப்பட்டன. இவசைகத் 

தமிழ் வியாச ரென்ப. பெரிய புராணம் ௮அஈுபாய சோழ 
மன்னனாற் பன்னிரண்டாகர் 'தருமுறையாக அமைக்கப் 

பட்டது. 

அதிகாரம் ௧௫ 

சமணரது நாற்கிளர்ச்சு 

(௧௦-ம் நூற்றாண்டு முதல் ௧ச-வழை) 

பத்தாம் நாற்றனாுண்டிற் சமணர்களது சல்வித்திறன் 

சிறப்புற் மொளிர்வதாயிற்று. மைசூரிலே கங்கா அசசர். 
wit புகழ்பெற் மோங்கிய காலயு மதுவே. அவர்களின் 

ஒரு பரகுதியார் கலிங்க நாட்டிலும் ௮7௬ செலுத்தி 

an sort. தென்னாட்டிலே ௮ச் காலத்திலே தமிழ்ச் 

அங்கங்கள் தீபங்குடி, இருமயிலை முதலிய பல விடங்களி 

லிருகந்கன வென்று தெரிகின்றது.



சமணானு. ூற்கிளாச்சி BAT 

— «Fas Apsticca 

இவ் விருத்தப் பெருங்காப்பிய orerAAu se Bus 

திருத்தக்க தேவர், சோ அரசா மரபினராய்ச் துறவறம் 

புருக்து பாவியற்றும் வன்மை பெற்றுச் Batis sari, 

“ சமண முனிவர்க்கு இன்பச்்சுவை யமைதீதுப் பாவியற்று 

தில் இயலாததொன் @ per p குறைச்சொல்லை யொழித்தற் 

பொருட்டுச் சீவசனஅ மணப் பெருங்கதையை விருத்தப். 

பாக்களாற் சிறந்ததோர் காவியமாக இயற்றினர். இதுவே ் 

விருச்தச்திலமைக்க முதற்றமிழ்ப் பெருக்காப்பியமாகும், 

இக் நாலை யியற்றியும் உண்மைக் துறவியாகவே .தாம் 

விளங்கின பென்பதற் கறிகுறியாக  ஈரிவிருத்த * மென்ற 

நிலையாமை நாலொன்றும் தேவர் இயற்றின ரென்ப, 

Qa Lr gat, Fos gs He கந்தருவதக்தைக்கும் மண 
நடக்க காலத்தைப் பற்றிய சில குறிப்புக்களால், ஒன்ப 

தாம் நாற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இஃது எழுற்க தென்பர் 

ஒரு சாசார். மற்றொரு சாரார் சீவகன் கதை சைனமா 

் புசாணச்இன் பிற்பகுஇயிற் கூறப்பட்டதென்றும், அதுவே 

திருத்தக்கதேவர் காப்பியத்திற்கு மாலநாலா மென்றும், 

மகாபுசாணம் இராட்டிரகூட மன்னனாகிய அகாலவருடண் 

ஆட்சியில் (லி. பி. 814-914) ஒன்பதாம் நூத்ராண்டி னிறு 

தியி லியற்றப்பெற்றதென்றும், ஆகவே தமிழ்ச் Ai or 

மணி பத்தாம் நாற்றாண்டின் தொடச்கத்இ லியற்றப் 

. பட்டதா மென்றுங் கூறுவர். * பொய்யாமொமி புகழ் 

மையனு காட்சித் இருக்தரு முனிவன் என்ற பாயி 

சத்தட் காணப்படுவதாலும், அப் பொய்யாமொழி 

யாவான் மைஞூர்க் கங்கா மன்னனாகிய *௪த்திய வாச்இய? 

ஞணாதலால், அவன காலமாகிய பச்சாம் நாற்முண்டின் 

முற்பகுதியே _ இருத்தக்க தேவர் கால மென்றும் 

பொருத்தமே.
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இச் தால் பதின்மூன் நிலம்பகங்களை :' யுடையதான 

மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பாட அடைய. இரண் 

டாயிரத்து எழுநூறு, பாடல்களே திருத்தக்க தேவ 

ரகுடையன வெண்னு ஆசிரியர் நச்இனார்க்கினியர் கருது 

கின்றார். இசன் கடவுள் வாழ்தீது, சிதச்சசரணம், அருக 

சரணம், சாது சரணம், தன்ம சரணம் என்னும் தாத் 

பகுதி யுடைத்து. எமாங்கச நாட்டில் சச்சந்தகனென்னு 

"மன்னன் விசையை யென்னும் பட்டகதரகியோடு a6 ge 

eSB MGR a அகரும் இனபவாழ்க்கையையே பொரு 

ளாகக் கழுதித் தன் அமைச்சனாதிய கட்டியங்காரனிடம் 
ஆட்சியை ஒப்புவித்திட்டுத் கான் எல்லா வளங்களும் 
பொருக்தியதோர் அரண்மனைக்கண் வாழுகானளில், wh Bil 
அரசனைக் கொல்லமுயன் அ அவன் அரண்மனையைச் 

சூழ்க்தககாலை, மயிற்பொறி யொன்றிற் சூலியாகெய தண் 
மனைவியையேற்றி விண்வழியே செலுத்இவிட்டு ௮ச௪ண் 
பொருது மடிந்தான். மயிற்பொறி ஒரு மயானக்திற் 
றங்கச் சீவகன் பிறந்து பின் ஒரு வணிசகனால் எடுத்து . 

வளர்க்கப்பட்டுக் கலை பயின்ற இறத்தைக் கூறும் பகுதி 
நமகளில்ம்பகம் எனப்படும். சீவகன் wor Cay por பதுமுக 
னென்பானுக்குக் கோவிந்தை என்ற ஈந்தகோபன் மகளை 
மணஞ் செய்விக்க வரலாற்றினைக் கூறுவது கோவிந்தை 
யாரிலம்பகம். Faas AAs Bur ss DIFC iwseir 
கார்தருவதத்சையை வீணையில் வென்று, மணமாலை சூடிப் 
பகைவருடன் போர் புரிந்து மேம்பட்டகைக் கூறுவது 

காந்தருவதத்தையாரிலம்பகம். அவன் கட்டியங்காரன து 
மதயானையை படக்கியொழிகன, குணமாலையை மணந்தது 

கூறும் பகுதி , இண மாஇயாரிஜழ்பகம். கட்டியங்காரன் 

மகளாய பதுமையை is Bi ban மணக்க வரலாறு
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கூறுவது பதுமையாரிலம் பகம். அவன் கேமமாபுச 

. மடைந்து வணிகப் பெண் சேமசரியை வென்று மணந்த 

செய்தி கேமசரியிலம்பகத்தித் கூறப்பட்டு. ஏமமாபுசதக்து 

மன்னன் மகள் கனகமாலையை, அரசிளங்குமார்க்கு 

-விற்பயிற்றுவித்துச் சீவகன் மணர்தகைக் RK arg 

கனகமாலையாரிலம்பகமாகும். சீவகன் கண்டகாரணியஞ் 

சேர்ர்து, ஆண்டுத் தவஞ்செய்யுக் தன் தாயைக் சண்டு, 

TWA காட்டிற்கு மீண்டு, விமலை பயென்பாசை மணந்த 

வரலா விமலையாரிலம்பகத்துட் கூறப்பட்டது. தனது 
சுண்ண த்தைப் பழித்ததற்காகச் சன், ஆடவத் பேணா 

விரசங்கொண்ட சரமஞ்சுரியை அவன் Cal PP DIGS 

கொண்டு இசையான் மயக்கி மணந்த வரலாறு கூறுவது 

சுரமஞ்சரியாரிலம்பகம். அவன் சூழ்ச்சியாற் கட்டியக்காரனை 
வென்று கொன்றது மண்மகளிலம்பகப் பொருள். சீவகன். 

மூடி சூட்டப்பெற்று ஆட்சியெய் தியதைப் | பூமதவிலம்பகங் 
கூறும். அவன் மாமன் மகளாய இலக்கணையை மணந்து 

பிற தேவிமாரோடும் வைகி உலகூபுரந்தது இலக்கண 

யிலம்பகத்திற் காணப்படும். மக்கட்பே நறெய்தியபின் 

உலக கிலையாமை கண்டு வீடு காதலித்து, அவன் நோயுற்ற 

வரலா கூறுவது முத்திரிலம்பகமாம். 

இர் .நாற்குச் சிறந்கதோ ர௬ரை ஈச்இுனார்க்கினியசாற் 

செய்யப்பட்டுள்ளது. இக்தாற் சொற்பொருள் வனப்பினை 

ஈண்டு விளக்க இடம் போதாது. ஒன் நல்லன இரண்டு 

உதாரணமே சுட்டப்படும். 

₹: இன்பமற் ஜென்னும் பேரா னெழுந்தபும் கற்றை தீற்றித் 

துன்பத்தைச் சரக்கு கான்ளு சுதியெனுர் தொழுவிற் சேர்ந்து 

சின்துபறி ஏவ ரக நிருமலண் பாகுஷ் சின் 

அன்புவிற் அண்டு போகின் சிவச யடைய லசமோ 7?
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என்பதிற் சமணர் உயர்கதி “சிவகதி: யென்தமை 

காண்க. , புலவர், 

“: சஎசமொனி௰் சாதனேத ஐன்னவன் ஐணநக்த காலைப் 

பூமனும் புத லின்றிப் பொற்புடன் புலம்ப வைகிக் 
கரமனை யென்றுஞ் சொல்லார் கணவற்கை தொழுதுவாழ்வார் 

ீதமலாத்திருவோ டொப்பார் சேர்ந்தவன் செல்ல தீர்ப்பார் ”? 

என்பதிற் பெண்ணலங் கூறினார். 

“ கைப்பொருள் கொடுத்துனி கற்தல் ' 

கற்றபின் சண்ணு மாகும் 

மெய்ப்பொருள் விளைக்கு கெஞ்சின் 

மெலிவிற்கோர் அணையு மாகும் 

பொய்ப்பொருள் பிறகள் பொன்னாம் 

புகழுமாக் அணைவி யாக்கு 

பிப்பொரு ளெய்தி கின்ற 

ரிரங்குவ தெண்ணை யென்ருன் ”” 

என்னுஞ் செய்யுளிற் சல்வியின் இறப்புக் கூதப்படு 

இன்று. 

வளையாபத் 

வளையாபதீ யென்னுவ் காவியம் சமணச் சார்பா 

யதே. இஃதும் சிந்தாமணி யெழுர்த காலத்ததே, இதன் 

காப்புச் செய்யுளும் இந்தாமணி காப்பின் கருத்தே 

கொண்டுள்ள அ. 

₹ உலக மூன்று மொருங்குட னேத்துமாண் 

ஒலக மாய திறவறி வன்ன. 

வழுவி னெஞ்சொடு வாவிதி னுத்றவுக் 

தொழுவ ொல்வினை நீங்குக வெண்றியான். 

இ௫ சஇர்காமணிக்கு முற்பட்டதென்பர் இலர்.



+ 
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குண்டலகேசி. 

குண்டலகேசி யென்னும் நால் அ௮ப்பெயருடைய ஒரு 

வணிகக் கன்னிகை, புத்தககுருவி னுபதேசம் பெற்று, 

அருகசமயதிசை வென்று, புத்தமகத்தை யாண்டும் 

ப. சப்பிய கதையைக் கூறுவ. இது மேற்கூறிய இரண்டு 

காவியங்கட்கு முற்பட்ட தென்பர். குண்டலகேசி 

இலிங்க கட்டிய சைவரை வானக்கழைக்கன ளென்பது 

₹* என்கருமம் வினவுதியே விவிங்கியரி லெண்மஷோரு 

நன்ருரைப்பார்த் தரல்வேண்டி காவலங்கொம் பிதுகட்டேன் 7 

என்னு மடிகளாத் போதரும். இக் கதை வட காட்டில் 

56 Br & & தெரிகின்றது. 

சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, குண்டலகேசி, வளை 

யாபதி, இக்காமணி மென்னும் EO SLD ப.ஷ்ச காவிய 

மென்ற வழங்கும் வழக்கம் பிற்காலத்து. 

'புத்ததூலாகிய குண்டலகேகிக்கு எதிரிடையாக 

எழுந்த சைனகாவியம் நீலகேசித்தெருட்டென்பது, அத 

அள் கசுண்டலகேகியைச் ௪மணர் Ona pst sé கூறப் 

பட்டது. 

களாமணி 

சூளாமணி யென்பது தோலாமொழித் தேவசாத் இர்கா 
மணிக்குப் பின் இயற்றப்பட்டது. சூளாமணி யியற்திய 

ஆசிரியா பெயர் சீவர்த்ததேவ ரென்று மைஞூர்ச் சல்வெட் 

டெொன்தினாற் புலனாகின்றது. இவர் குணபத்திர ரென்னுஞ் 
சைன ஆசிரியர் வழியில் வக்தவர். குணபசத்்இரர் காலம்” 
பத்தாம் மூற்றாண்டின் தொடக்கம். இவர்க்குப்பின் 
கூமாசசேனர்,  இருத்தக்கசேவர் இரு கன னெனவம், 

அவர்கட்குப் பின் சிவா்க்கர் இருக்கதாகவும் ஆராய்க 
இ.
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யாளர் கருதுவதால், சூளாமணி பத்தாம் நாற்றாண்டின் 

பிற்பகுதியிலே யாக்கப்பட்ட தென்னலாம். சூளாமணி 

யாசிரியரை யாதரித்த மன்னன் கார்வெட்டி mars 

தலைவன் விசய னென்பான். கார்வெட்டி we வட 

ஆற்காட்டிலுள்ள தென்பர். சேந்தன் என்னும் புலவர் 

பால் இக்.நால் அரங்கேற்றப்பட்ட தென்பது இதன் றமிழ்ப் 

பாயிரத்தாற் நறெரிகின்றது. அச் சேந்தனார் யாரென்பறனு 

விளங்கவில்லை. அவர் தஇிருவிசைப்பாச் சேந்தனார் பரம் 

பரையில் வர திருக்கலாம். 

சூளாமணியுள், இவிட்டன் என்பான் சுரமை காட் 

டிலே போதனமா ஈகரத்திலிருக்க பயாபதி யென்னும் 

அ௮சசன் புதல்வனாய்ப் பிறகு, கன் பகைவனான அயக்கி 

சீவ பிரதிவாகத தேவனை வென்றமை கூறப்பட்டது. 

இவன் கண்ணனையும் இவன் தமையன் விசயன் பலராம 

னையும் ஒத்தவர்கள். இவர்கள் பகைவன் கஞ்்௪ன்போல் 

வான். விவரம் விரிக்கிற் பெருகும். சூளாமணி யாப்பருவ் 

குலத்திற்கு முற்பட்டது. இது சிறு பஞ்சகாவியமாகிய 

ஐக்து நூலின் மூதனூலாகும். நீலகேகித்தெருட்டு, 

உதயணன் சககை, யசோதரகாவியம், காககுமார காவிய 

-மென்பன அவற்றுட் பிற்பட்டனவாகும். இவைகள் 

யாவும் பதினோராம் நாற்றாண்டி. னியற்றப்பட்டன. 

யசோதர காவியம் 

யசோதர காவியம் மாரிதக்கன் என்னும் இசராசமர 

பு மன்னனுக்கு உயிர்ப்பலி Suse அறிவு த்தற் 
பொருட்டு யசோதரன் என்பானின் பல பிறப்புக்களைப் 

பற்றிச் சொல்லப்பட்ட கதையாகும். அதைக் கேட்ட 

மாரிதத்தன் அுறவடைகந்னு மாகவ கோற்றனன்.
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மேருமந்தர புராணம் 

பன்னிரண்டாவது ஸநாற்றாண்டிலோ; பஇனான்ச£ 

வது நாந்ராண்டிலோ வாமலுச்சாரியா ரென்னஞ் ௪மண 

மூனிவர் மேருமந்தர புராண மென்னும் காவியத்தை இயற்றி 
வருளினர். இது மேருமந்கள் என்னுவ் கண தசர்களு 

டைய வரலாறுகளைக் கூறுவதால், இப்பெயர் பெற்ற 

ச் 

தென்ப. இதுனு சிம்மக் இரன், Lionas Baer ster ey iy 

உடன்பிறந்தார். இருவர், ஒறா கெட்ட அமைச்சன் 
வ௫ப்பட்டுக் தீங்கிமைக்துப் பல பிறவி யெடுத்தஅுப் 
பின் தவங்கிடர்து முத்தி பெற்றம், அமைச்சன் நர 
“கெய்தியதும் கூறப்பட்டன. சமணர் செய்க காவியன் 
களிலே, தமிழில் புராணமென்ற பெயரால் கிலவுவன 
வற்றுள் இதுவே முகலாவதாஞம். சேக்கிழாரது பெரிய 
புசாணம், கந்தபுராணம் முதலியன எழுந்து பின் இது 

தோன்றிற்றென்று «Hs இடமூண்டு. இச் நூலுக்குப் 
பின்னர், சிறந்ததொரு னைன காவியம் வேறொன்றும் 

பிற்காலத்தில் தோன்றியதாகக் தெரியவில்லை. 

காஞ்சிபாரத்அுக் கடுத்த திருப்பருதக்இக் குன்றம் 
என்ற ஊரில் வாமன முனிவர் தங்கி மேருமந்தர பு. ராண 
மியற்தினர். அவருக்கு மல்லிசேன சென்ற பெயரிருப்ப 
தாக அவ்வூர்ச் ளைனக் கோயிலில் குறிக்கப்பட்டி ருக் 
கிறது. அவருடைய சீடர் புஷ்பசேனர் என்பவர், அவர் 

காலத்து விசயகர வேச்தனுடைய சேனா இபதியாகிய 

இருகப்பகதண்ட நாதனுக்கு ஆச்சாரியார். அச் சண்ட 
நாதர் தன் ஆச்சாரியாரின் விருப்பப்படி கி. பி, 1887-ல் 
ஒரு மண்டபம் கட்டுவித்கார் என்பு Yate Borer 
சனத்கால் தெரியவரு றது. அவஷர்ச் கோயிலிலுள்ள 

மற்றொரு இலாசாசனகத்தில் குறிக்கப்பட்ட வரமன
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(polar என்பவர் நிலகேசிக்கு உரை இயத்றியவர். 

அச் சாசனத்தின் காலம் இ. பி, 1518. 

சைனர்சள் தமிழிலே காவியம், இலக்கணம், நிகண்டு. 

நீதி நூல் என்பனவே இயற்றினர். தமது சமயக் 

கொள்கைகளை அவர்கள் காவியங்களில் இற்கில இடங்களி 

லும், காப்புச் செய்யுள்களிலுமே தோன் நவைத்அுள்ளார். 

அவர்களுடைய தனிச் சமய ால்கள் தமிழிற் பெருவச 

விற்றாய் வழக் ச வில்லையோ, அல்ல பிற்காலத்தே மறைக் 

தொழிர்தனவோ? அவத்றைப்பத்தி யான் தெரியவில்லை. 

யஃ2ப்பருங்கலம் 

யாப்பிலக்கண Beason சிறந்த யாப்பருங்கலம் 

என்பது கி. பி. 12-ம் நாற்னாண்டின் முற்பகுதியில் அமித 

சாகர ரென்பவரால் இயற்றப்பட்டது. மாயூரத்திற் கருகி 

லுள்ள நீடூர்ச்சிவாலய சாசனமொன்றில் குலோத்துங்க 

சோழனுடைய (1070-1118) 46-வதாண்டில் அமித 

சாகரர் என்பவர் இருந்ததாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ள து. 

இவர் வேளாளர் என்று தெரியவருகிறது. இவர் Suna 

குடியிலிருக் த சமணர் சங்கப் பிரிவாகிய * அருங்கலான் 

வயம்” என்னும் குழுவினளைச் சோக்தவரென்பது நூற் 

பெயரால் குறிக்கப்பட்டது. இதற்குச் சைவசொருவர் 

பேருரை செய்துள்ளார். குணசாகரர் ௮மிதசாகரரியற்றிய 

யாப்பருங்கலக் காரிகைக் கூரை வகுத்துள்ளார். இக் 

காரிகை கட்டசைக்கலித் துறை யாப்பா லியற்றப்பட்டது. 

இஃதே பிற்காலத்திற் பெரிதும் வழங்குகின் தது. 

வீரசோழியம் 

*வீரசோழிய” மென்னும் இலக்கண நால் வீரசோழ 

னென்னும் மன்னன் (1068-1070) பெயரால், புத்தமித்திர 

னென்பாசா லியற்றப்பட்டது. அலாகிரியர் ஊர் பொன்
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பற்றியூர். இர் மால் எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, 

அணி யென்னும் ஐ இனையு முணர் தீனுளு கறு நால். ஐர் 

திலக்கணங்களையும் வகுக்தோதிய சிறு முதனூல் இதே 

போலும். இதற்குப் பெருக்தேவனா சென்பவரால் உரை 

யியற்றப்பட்ட அ. இவர் பாரதம் பாடிய பெருக்தேவனாரின் 

வேருவர். 

நேமிநாதம் 

புகஜேக்திப் புலவரால் வெண்பா ஈயறங்கள் அலக்க 

மடைந்தமின் பன்னிரண்டாம் மாற்னாண்டிலே, ures 

பண்டித.சென்னுஞ் சமணப் புலவர் நேமிநாதஅடிக ளென் 

னுஞ் சைன முனிவர் பெயரால், எழுக்துஞ் சொல்லும் 

பகரும் இலக்கண நாலொன் றியற்றினர். இந் கேமிரா தம் 

பண்டித முனிவன் முன் அரங்கேற்றப்பட்டு. திரிபுவன 

தேவ ஸனெனப் பெயர்பெற்ற இரண்டாங் குலோத்துங்க 

மன்னன் காலத்தே இம்.நா லியற்றப்பட்ட தென்ப. இவா் 

தொண்டைசாட்டுக் களந்தை யென்னு ூரிற் பிறர் தவர். 

இன்னும் இவர் வச்சணந்தி யென்னு.ஞ் சமண அடிகள் 

பெயரால் வெண்பாப் பாட்டிய லென்னும் யாப்பிலக்கண 

நாலு மியற்றினர். அது வச்சணக்திமாலை யெனவும் 

பெயர் பெறும். (நேர்இ. யென்பது கந்தி கணக்கைச் 

சார்ந்த சமணத் அுறவிகளின் பட்டப் பெயசாகும்.) அச் 

நால் மொழியியல், செய்யுளியல், பொதுவியல் என்று 

மூன்று பஞுதியுடைத்து. இலக்கிய வமைப்பிற்கசூரிய 

மங்கலப் பொருத்தம், சொத்பொருத்தம், எழுத்துப் 

பொருத்தம் மூதலிய பத்துவகைப் பொருத்தங்களைட 

புதுவதாக எடுத்துமொழிவது. 

தொண்டைகாட்டிலே புளியங்குடி. யூரிலிருந்த 

உய்யவர்தகார் மகனார் காற்கவிராசகம்பி யென்னுஞ் சைனப்
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புலவர் முூலசேகர பாண்டியன் காலத்திலே, அதாவ 

௧௨-ம் நாற்றாண்டி னிறுதியிலே ஓர் அகப்பொருளிலக் 

கண மியற்றினர். அனு “நம்பி யகப்போரு” ளென்று 

வழங்குகின்றது. அதன் விதிகளை விளக்குஞ் செவ்விய 

இலக்கியம் தஞ்சைவாணன் கோவை யென்ப. 

பதினோசாவது மாற்று ண்டு முதல் பதின் பூன் ரூவது 

மாற்ருண்டுவரை karst காலத்திலே பல புலவர் பெய 

சமைத்த பன்னீரு பட்டியலும், மயேச்சார னென்னுஞ் 

சமண முனிவரால் இயத்றப்பட்ட மயேச்சரயாப்பும், 

யாமளேத் இராச லியற்றப்பட்ட இசைக் கமிழ் நாலாகிய 

இந்திர. காளியமும், அறிவலரா லியற்றப்பட்ட * பஞ்சமர? 

பென்னும் இளை நாலும், நாரதனனு “பஞ்சபாரதீய” 

மென்னும் இசை யிலக்கணமுமம், ஆதிவாயிலார் என்பாரது 

காட்டிய நாலாகிய பரத சேறபதீயமும் பிற இலக்கண 

_தால்களுக். தோன் ஜியிருக்கலாம். 

பளணதந்தி.முனிவர் நன்னூல் 

மூன்றாவது குலோத்துங்க சோழன் காலத்தவனாகய 

(1118-1216) வபெகங்கன் என்னும் மைளசூர்க் கங்கா 

DIET மாபைச் சார்க்தவனாய், கோலா ரென்னு மிடத்தில் 

அரசாட்சி செய்க சற்றாசன் வேண்டுகோட் கிணங்கி, 

தொண்டைகாட்டுச். சனகசாபுரத்தூரிற் பிறக்க சன்மதி 

மூனிவன் மகனார் பவணந்தி யென்பாசால் பதின்மூன்றாம் 

நாற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் “நன்னூல்! இயற்றப்பட்ட௮. 

இஃதே இச் காலத்திற் பெருவழக்கிற்றாய் த் திகழ்கின்றது. 

“அரும்பொரு சைக்தையும் யாவரு மூணா” என்ற இதன் 

சறப்புப்பாயிரப் பகுதியால், இஃது ஜர்திலக்கணமு 

முூடையதென்று கொள்ளவேண்டும். அனால் இப்பொகு 

அள்ள ஈன்னூலின்சண் எழுத்துஞ் சொல்லுமே காணப்படு
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கின்றன. கூரத்தாழ்வார் பாடிய தனியன் ஒன்றில் £ தமிழ் 

OT CYT DP LG OE ar CF p நதிலக்கியம்” என்ற ars aw dS 

இற்குப் பொருள் கூறும் பெள்ளை லோகாச்சாரியார், ௮ஃது 

ஐ திலக்கணமுடைய ஈன்னூலைக் குறிப்ப தென்று 

. கூறினார். அதனால் ஈன்னூல் பொருள், யாப்பு, அணியினை 

யுங் கூறியதென்பர் ஒரு சிலர். அச் சொத்றஜொடருக்குப் 

பொதுப்பொருள் கொண்டால் ஈன்னூலின்கண் பொருள் 

யாப்பு அணி இயம்பப்பட்டனவாகக் கருத இடமில்லை. 

அறதெறிச்சாரம் 

அறதெறிச்சார மென்னும் நீ.திநாலும் இக் காலத்திலே 

சான் இயற்றப்பட்டதென்று கருத இடமுண்டு. அது 

பதின்ஹன்ராம் தூற்றாண்டிண் தொடக்கத்திலேற்பட்டிருக் 

கலாம். அதன் - ஆரியர் முனைப்பாடியா சென்னுஞ் 

சமணப் புலவர். அவர் இபங்குடியில் இகழ்ந்த Chas 

லான்வயத்தாரால் இயற்றப்பட்ட * அருங்கலச் செப்பு £ 

என்னும் அறநாலின் வைப்பினைப் பின்பற்றிக் காட்டு, 

ஒழுக்கம், ஞானம் என்னும் மூன்னு பெரும்பகுதிகளை 

யுடைத்தாயும், இரு நாத்திருபத்தாண்டு வெண்பாக்கள் 

கொண்டதாயு முள்ள இக் நாலை இயற்றினர். இர் நாலுள் 

அருகனைச் வெனென்ற சொல்லிய முறை மிக வியப்பைத் 

தருகின்றது. 
5. தவன்கொல் இவன்கொலென் றையப் படாதே 

சுவன்கண்ணே செய்ம்மின்கள் சிந்தை. சவன்தானும் 

நின்றுகால் சீக்கும் நிழல்திகழும் பிண்டிக்கீழ் 

வென்றிசசர் முக்ருடையான் வேற்து.”? 

ஒவ்வொருவனும் பெருமையையுஞ் சிறுமையையும் 

தன்னாலேதான் தேடிக்கொள்கின்றான் என் னுள் கருத்தினை 

ஆசிரியர் மிகத் திட்பமாக இர்.நாலுள் தெரிவிக்கின்றார்.
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₹ தரனே தனக்குப் பகைவனும் நட்டானும் 

தரனே தனக்கு மறுமையும் இம்மையும் 

தானே தான்செய்த வினைப்பயன் நுய்த்தலால் 

தானே தனக்குக் afi,” 

₹: தன் னாக்குக் தெய்வம் மிறிஇல்லை £* 

என்றதுக் காண்க. 

பதினன் காவது நூற்றாண்டு 

பதினாலாவது ஸசாற்றாண்டிலே ௪மண முூனிவருள் 

அவிரோத நாதர் என்பவர் அருசக் கடவுள்மீது திருநூற்றந் 
நாதி பரடினர். உதீசித்தேவர் என்பவர் திருக்கலம்பக மியத் 

தினர். பொன்னவன் என்பார் அம்பரிலிருந்த கணபுசதீ 

தேவன் விரும்பியவண்ணம் கறு நாலொன் இியற்றினர். 

இதத்குப்பின் பதினாருவது நாற்றாண்டிற் றோன்றிய 
சூடாமணி நிசண்டினைத் தவிர வேறு இறந்த சமணால் 

யாது தெரிக்தில௫. தொண்டை காட்டுப் பெருமண்டூ 

ரினராகிய மண்டலபுருடர் என்னும் சைனப் பெரும் 

புலவசா லியற்றப்பட்ட சூடாமணி நிகண்டு பன்னிரண்டு 

தொகுதிகளையுடையது. அதற்குமுன் திவாகரம், பிங்க 

ல்ந்தை, உரிச்சொல் நிகண்டு என்பன இயற்றப்பட்டன 

வென்பதை ௮தன் சிறப்புப்பாயிரம் பகர்கின்றது. அப் 

பாயிரத்துள் ௮.து கிருட்டின தேவராயர் என்னு மன்னர் 

காலதீதே இயற்றப்பட்டதென்று குறித இருக்கின்ற. 

மண்டல புருடர்க்கு ஆகிரியர் குணபத்திசர். குணபத்திரர் 

சைன மகாபுசாணம் வடமொழியி லியற்றியவர். அஃது 

இயற்றப்பட்ட காலம் கி. பி. ௮௬௮ என்று அப்புராணதி 

காற் றெரியவருகின்றது. குணபத்திசர். காலத்தே 

அசசாண்ட சைனமன்னன் அகசலவருடன் என்பவன். 

அவனுக்குக் கிருட்டினராய னென்ற பெயருண்டு. அவன்
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காலம் ௮௪௪-முதல் ௬௪௪-வரை யாகும். ஆதலால் மண் 

டலபுருடர் காலமும் ௮துவே என்பது ஒரு சாரார் 

கொள்கை. சிலர் சூடாமணி கிசண்டிலே பன்னிரண்டாம் 

தொகுதியுள் பாற்கரர் செய்க கணித நூலைக் குறிப்பதா 

௮ம், ௮து ௪௨-ம் நூற்றாண்டிலே இயற்றப்பட்டதாலும், 

அவ்வாறே பத்தாம் நூற்றாண்டிற்குப் பிற்பட்ட பல செய் 

திகள் அ௮தகனுட் சாணப்படுதலாலும் சூடாமணி கிகண்டு 

விசயநகரத்தில் 1506-80-வரை ஆட்சிசெய்த கிருட்டின 

ராயன் காலத்திலேதான் இயற்றப்பட்ட தென்ப. 

இர் கிசண்டுட் குறித்த குணாபத்திரரைக் குருமூர்த்தி 

யாக அவர் காலதஇற்குப் பின் மண்டல புருடர் வழிபட் 

டிருத்தல் கூடும். அவர் “மகிழ் குணபத்திர னெங்கள் 

வழித்தெய்வம் போல்வான் *? என்றது காண்க. “மருவு 

மூத்தமிழை முன்னாள் வளர்க்க பாண்டியரே போல... 

கருதிய வெல்லாந் தர: என்றமையால், பரண்டிய 

௮.ரசு இறுதியுற்றபின் தென்னாடு முழுவதும் ௮சசாண்ட 

இருட்டினசாயனே மண்டல புருடசாதந் குறிக்கப்பட்டா 

னென்று கருதுதல் பொருத்தமானதே. மண்டல புருடர் 

சைனர். கிருட்டினராயன் சைவன், இதனால் லவர் 

எச் சமயத்தினராயினும் மன்னன் போற்றுதற்குக் சடை 

யில்லை யென்று தெரிகிற த. 

ஆதலால், சூடாமணி நிகண்டு. _பதினாராவது... நூற் 

ரெண்டின் கதொடச்கத்தி லெழுக்த நாலென்றே கொள்க. 

இர் கிசண்டே பிற்காலத்திற் பெருவழக்கிற்றாப். வழங்க 

லாயிற்று,



அ தஇுகாரம் ௧௭ 

சைவகாப்ு/சியகி காலம் 

(௪. பி. 11-ம் 12-ம் நாத்றாண்டுகள்) 

கலீங்கத்துப் பரணி 

சைவ இலக்கஇியங்களுக்கும் சமண இலக்கியங்கஷக் 

கும் ஈடுகிகரத்ததரய்ச் சிதர் திலங்குஞ் சீருடைச் சிறு காப் 

பியம் நலிங்கத்துப் பரணி யாகும். ௮து முதற் குலோக் 

அங்க சோழன் காலமாகிய (1018-1118) பதினோராம் 

நூற்னுண்டின் பிற்பகுதியில் சயங்கொண்டாசா லியற்றப் 

பெற்றது. பரணி யென்பது போரில் ஆயிரம் யானையை 

வென்ற வீரளைப் பாடும் பிரபந்தம். போரினின்று மீண்ட 

தலைமகன்பாற் பலவியுற்ற கலைமகளது ஊடலைத் தீர்த்தத் 

பொருட்டுப் புலவர்சள் வாயிலாதலும், புலவியாற்றிய 
பின்னர், தலைவன் சென்ற காட்டின் கொடுமையையுக் 

தலைவன் வீரத்தையும், ௮க் காட்டிலுள்ள பேய்கள் காளிக் 

குச் சொல்லுவதையும், காளி பேய்கட் குளைப்பதையும் 

எடுத்தியம்பும் வடிவடன் பரணி யென்பது இகழும். 

குலோத்துங்க மன்னன் கலிங்கத்தை வென்று மீண்டதை 

இப் பரணி புனைந்து கூறுகின்றது. கலிங்கத்துப் பரணியே 

௮ வ வகைப் பிரபக்கத்துட் சறக்தகதாயும், முதன்மையாயு 

முள்ளு. இதன் ஆசிரியர் தீபங்குடியைச் சார்க்கவராத 

லின் அருக ரென்ப. இந்நூற் காப்புச் செய்யுளால் அவர் 

சிறந்த ரைவ ரென்றே தெரிகின்றது. இக்நாலின் கடவுள் 

வாழ்த்தில் மூதற்பாட்டு உமாபதிக்கும், இரண்டாவது 

செய்யுள் திருமாலுக்கும், மூன்றாவஅ கான்முகனுக்கும், 

பன் இரவி, பிள்ளையார், முருகன், காமகள், உமையவள், 

ஏழுமாதர் என்பார்க்கும் வணக்கமாகக் கூறப்பட்டன. 

உமாபதி துதி வருமாறு :—
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: புயல்வண்ணன் புனல்வார்க்கப் பூமிசையோன் 

எருழில்காட்டப் புவன வாழ்க்கைள் 

செயல்வண்ண கிலைகிறுத்த மலைமகளைப் 
புணாகந்தவளைச் சிந்தை செய்வாம் ”? 

₹: அருமறையி னெறிகாட்ட வயன்பயற்த 

கலைமகளை யண்டக் காக்கு 

மேரிமையினிற் கைப்பிடித்த வபயமுலோத் 

தமன பயன் வாழ்க வென்றே. க 

இதனுள் உபயகுலோத்தம னென்று சாளுக்கிய 

அரசன் மாபினைச் சார்ந்த முதல் இராச இசாச௪னுக்கும், 

சோழமன்னர் மாபினில் வக்த அம்மங்க தேவிக்கும் 

பிறந்த முதற் குலோத்துங்கனை யென்சு. இன்னுவ கடை 

இறப்பில் வரும், - 

₹: மபணுங் கொழுகார பிழைகளேல்லாம 

பிரிந்த பெரழுது கிகாக்தவரழைக் 

கரணும் பொழுது மறம்திருப்பீர் 
சனப்பொழ் கபாடம் திறமினோ £” 

₹: நேயக் கலவி மயக்கத்தே 

மிகழ்க்க மொழியைக் கிளியுரைப்ப 

வாயைப் புதைக்கு மடகல்லீர் 

மணிப்பொற் சபாடந் திறமினோ ” 

என்னும் பாட்டுக்களும், பாலை வருணனையாக வரும், 

₹: செற்றகெ ருப்பினைத் தகடு செய்துபார் 

செய்த தொக்குமச் செர்த ரசைப்பரப் 

பக்கெ ருப்பினித் புகைதி ரண்டதொப் 

பல்ல தெரப்புறு வதனி டைப்புரு ” 

என்னும் பாடலும் உற்றுகோசக்கற்பாலன. 

செயங்கொண்டார் செட்டிகள் (மீது * இசையாயிரம் * 

நூல் செய்கசாச௫ுக் கேட்கப்படுகின் றது.
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பெரிய புராணம் 

பெரிய புராண அகிரியராகிய சேக்கிழார் கரலம் 

முதலாம் இராசேந்திரன் காலமாகிய 1012-1042 என்ற 

பகுதியைச் சேர்ந்ததாகும் என்று அுடிசைக்கிழார் சிதம் 

பரனூர் பல காரணங்களைக் கொண்டு கிறுவியுள்ளார். 

சென்னி, அ௮னபாயன், குலோத்துங்கன், அபயன் என்ற 

பெயர்கள் அவனுக்கு உளளனவாகக் கல்வெட்டுகளாலும் 

சாசனங்களாலும் புஸனுவதுடன், உத்தம சோழபல்லவன் 

என்ற பெயர் அவனுக்கே அமைந்திருப்பதாலும், அப் 

பெயசையே அவன் சேக்கிழாருக்குப் பட்டமாக அளித்த 

தாகச் சேக்கிழார் புரணங் கூறுவதாலும், அவனே இ௰ 

சே பரியக்தம் ஆட்சிசெய்தவன் என்று தெரிவதாலும், 

ரைனர்களுக்கும் சைனப்பள்ளிகளுக்கும் மு. கலில் அவன்: 

கானம் வழக்கியதாகத் தெரிவதாலும், 1920-ம் ஆண்டில் 

வெளியான 8850-ம் எண் கல்வெட்டில் விக்கசம சோழ 
வள தாட்டின் அரசரான கசூலோத்துங்கன் சிதம்பரம் 

பேரம்பலம் பொன் வேய்க்தார் என்று குறிப்பிதீதிருப்ப 

தாலும், விக்கிரம சோழன் என்ற பட்டமும் இராசேக் 

தஇசனுக் கிருப்பதாலும், கங்கைகொண்ட சோமன், பண் 

டி.க சோழன் என்ற பட்டங்களும் அவனுக்கே உள்ளன 

ஆதலாலும் அவனே சேக்கிழார் சாலக் து மன்னன் என் 

ப புலப்படுகின்றது. 

திருகாகேஸ்வாரம் கல்வெட்டில் சூறிக்கப்பட்ட 

அ௱ஈபாயன் என்பவனும் முதலாம் இராசேர்திரனே 

என்பர் தூடிசைக் கிழார். இரண்டாம் குலோத்துங்கன் 

முதலியோர் சைனமதத்திலிருந்து இர்தாமணி கற்றுப் 

பின்னர் சைவத்திற்கு வக்ததாகத் தெரியவில்லை. (அடங் 
கன் முறை ஆராய்ச்சி)
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முதலாம் குலோத்துங்கன் காலம் 1071-1120. 

இரண்டாம் குலோத்துங்கன் காலம் 1126-1140. ன்றாம் 

குலோ,கஅங்கன் காலம் 1118-1216. வீரசோழன் காலத் 

தில் தோன்றிய வீசசோழியத்திற்குப் பின் கந்தபுசாணம் 

இயற்றப்பட்ட தென்றால், அது பெரியபுராண தீதுக்குப் 

பின்னே தோன்றிய ரசாலாகும். விருத்தப் பெருங்காப் 

பியங்களில் சிரகாமணி பத்தாம் தாற்றாண்டிலும், பெரிய 

புசர்ணம் பதினோசாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும், கக்.த 

புராணம் பன்னிரண்டாம் நூற்ருண்டின் தொடக்கத் 

இலும், சம்பசாமாயணம் பன்னிரண்டாம் ஸூற்றாண்டின் 
பிற்பாதியிலும் இயற்றப்பட்டன வாகும். விருத்தப்பாவி 

லமைக்த காவியங்களுள் இக் நான்குமே தலைசிறர்் தனவாம். 

சிந்தாமணி கந்தபுசாணம் என்னும் இரண்டும் ஓத்த சொல் 

கடை யுடையன. இவ் விரண்டும் ஆண் அ௮ழகுடையன 

வென்னலாம். கம்பசாமாயணம் பெண்கடை யுடைய. 

இருவகை கயமும் உடையது பெரிய புசாணம். மென்மை 

யிலும் இனிமையிலும் இணையற்ற மொழிகளால் தொடுக் 

கப்பட்ட பாமாலைச் செறிவாகப் பெரிய புராணம் இலக்கு 

கின்றன. அதனினும் இனிய சொன்னடையி லமைந்த 

பெருங்காப்பியம் வேறு யாதும் இல்லை. இ வனடிப் 

பேசன்பு மிக்க அ௮னறுபான்மும்மை காயன்மாரது சரிதங் 

களைச் செவ்விதின் எடுதீதுரை த்து, அறிவினையும் அன் 

பினையும் வளர்ந்தோங்கச்செய்வதில் பெரியபுசாணம் 

ஒப்புயர்வற்றது. ஆசிரியர் சேக்இழார் பத்திச் சுவையை 

மிகுக்துக் கூறியதுடன் காப்பிய கயங்கள் பலவும் பெரிய 

பாரணத்துள் அமைத்துவைத்துள்ளா ரென்றதிக. சுந்தர 

மூர்த்தி சாயனார் புராணத்தில் இன்பச் சவையையுர், திருக் 

குறிப்புத் கொண்டர் புசாணகத்தில் ஐந் இணை வளங்களை 

யும், ஏயர்கோன் சலிக்காம மாயனார் புராணத்திலுள்
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சறுக்தொண்டர் புராணத்திலும் வீரச்சுவையையும் அவர் 

இனி தெடுத்து விளக்கியது காண்க. பிறவும் ௮னன. 

விரிப்பிற் பெருகும். அன்பின் இறப்புக் கூறும் பகுதிகள் 

சில வருமாறு ௨... 

கூடு மன்பினிற் ஞூம்பிட லேயன்றி 

| விடம் வேண்டா விறலின் விளக் னர் ” 

(திருக்கூட்டச் சிறப்பு.) 

1: இறவாத வின்ப வன்பு வேண்டிப்பின் வேண்டுகின்ரூர் £* 

(காரைக்காலம்மையார்.) 

₹ உள்ளத்திற் றெளிகின்ற அன்பன். மெய்ம்மை 

யுருவிளையும் அவ்வன்பி னுள்ளே மன்னும் 
வைள்ளைச்செஞ் எடைக்கற்றை நெற்றிச் செங்கண் 
விமலரைய மூடன்கொண்ட விருப்பும் பொக்கிப் 

பள்ளத்தி லிழிபுனல்போல் பரந்து செல்லப் 

பைம்பெர்ன்மலை வல்லிபரிக் தனித்த செம்பொன் 

வள்ளத்தில் ஞானவா மமுத முூண்டார் 

ம௫ழ்ந்தெழுக்து பலமுறையும் வணங்கு கண்றார்.”” 

பெசிய புராணத்துட் பேசப்படுக தொண்டர்கள் 

அனைவரும் தமிழ்காட்டிற் பிறக்க தமிழ்ப் பெருமக்களே 

யென்பது உற்றுகோக்கத்தக்கது. அவருட் பெரும்பான் 

மையோர் இல்லறத்திலே தவங்கிடக்து திருவருள் பெற்ற 

வர். அவர்கள் ஆசிரியர் தொல்காப்பியனா நியம்பிய 

6€ spr LD GH சரண்ற கடைக்கேரட் காலை 

எமஞ் சான்ற மக்களொடு அவன்றி 

அறம்புரி சுற்றமொடு கிழவனும் கிழத்தியும் 

சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் பயனே £” (கற்பு. ௫௧.) 

என்னும் நாற்பாவிற் குறிக்க உயர்கெறியில் கின்று 
விடெய்தியவர் ஆவர். சங்கப் புலவருள் திருவருள் 

பெற்ற பெரியாரும் பெரியபுராண த்துட் கூறிய தொகை
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வடியாறாள் அடங்குவர். பெரியபுராணக்துக்குப் பிற் 
காலத்திலிருந்து இருவருள் பெற்ற அடியார்கள் அப் 

புசாணததுட் கூறிய £ அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார்? என் 

பாருள் அடங்குவர். பெரியபுசாணமானது Bo SO gr ar 

டத்தொகை, ஈம்பியாண்டார்கம்பி Banjara தாதி என்னும் 

இரண்டையும் அடிப்படையாகக்கொண்டு ஆசிரியர் சேக் 

கிமார் பெருமான் செய்தருளிய தனிமுதல் ஸமூலாகும். 

இதற்கு வடமொழியிலே சில தவறகளுடன் இரண்டு 

மொழிபெயர்ப்பு நால்கள் அமைச் இருக்கின் றன. அவை 

உபமச்கியு பக்தவிலாசம், அகத்திய பக். தவிலாசம் என் 

பன. அற் நூல்களைப் பெரியபுசாண க் க்துக்கு முதனூல்க 

ளென்று கூறுவது வரலாற்றுச்கண் ணில்லாதவர்கள ZI 

பெருகச் தவறு தலாகும். oo 

கந்தபுராணம் 

கந்தபுராணம் உண்டான காலச்தை “எண்ணிய 
சகரக்க மெழுதாற்றின் மேலாய்” எண்று தெரிவித்தசெய் 

யெழுந்து காலத்தி 

லேயே ஏற்பட்ட தென்பு, எழுறநாற்றின் மேலாய் என்ப 

அனால், எண்ணா௮ தொடகங்குவதந்கு முன்னா மென்று 

கொள்ளுமிடத் து, சாலிவாகன சகாப்தம் ௪௭௬௦-ல் கந்த 

யுளினால், கந்தபுசாணம் Bis sir wont) 

புராணம் ஏற்பட்டிருப்பின், ௮ல் கரலம் ஒன்பதாம் நூற் 

 முண்டின் பிற்பகுதியிலாமென்ற௮ு கொள்ள இடமுண்டு. 

- சிக்காமணி ௯-ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியி லெழுதப் 
பட்ட தென்ன கொள்வார் கந்தபுரணத்தை ஒன்பதாம் 
நூற்னாண்டின் பிற்பகுதி யென்பர். அ௮வவா நன்றி விர. 

சோழிய மேற்பட்டதின் பின் கந்தபுராணம் ஏற்பட்ட 
தென்பாரும் உளர். ஏச றில், கக்தபுசாண மூதற்பாட் 
டின்கண், “ இகடசக்கசன்” உன்ற சொற்ழெடர்ப் புணாப்
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பிற்கு விதி வீசசோழியச்தித் காணப்படுகின்ற ௮. வீர 

சோழியம் பதினோராம் நூற்றாண்டி னிறுதியில் எழுந்து 

தாகும். 

கந்தபுராண சாலம் பதினோரா நூற்றாண்டினிறு தி. 

அல்லஅ பன்னிசண்டா நாற்ராண்டின் தொடக்கமாகும். 

எவ்வாராயினும் கந்தபுசாணத்தை நோக்குமிடத்து 

௮ சர்காமணியின் ஆண்மைப் பெருஈடையுடன் திகழ் 

இன்ற. ஆனால், சக்காமணியினும் எளிய இயற்றமிழ் 

மொழிகளா லியன் றது. அக் தால் வடமொழிக். கந்து 

புசாணத்தின் ஒரு பகுதியாகிய சங்கசசங்கிதையிற்: கூறும் 

அறுமுகக்கடவுள் வாலாற்றை யோதும் தமிழ்ப் பெருங் 

காப்பியமாகும். இது பதினாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட 

பாடல்க ளுடையது. கம்ப ராமரயணத்றுக்கு முற்பட்ட 

முதற்பெருங் காப்பியமாகும். இது காஞ்சிபுரத்திற் குமர 

கோட்டத்திற் பசனைசெய்யு முரிமையினராயிருந்கு ஆதி 

சைவ மரபினராய சுச்சியப்ப சிவாசாரியசால் இயற்றப்: 
பெற்றது. இது அனற காண்டங்கலா யுடையது. இஃது 

ஆுமூகக்கடவுள் சிவபிசானஅ நெதற்றியினெழுக்க ஆது 
பொறிகளின் சேர்க்சையாற் சரவணம் பொய்கையி 

BD SBF BT 5 ் அறை மாதரால் 5 வளர்க்கப்பெற்றுத் இரு 

விளையாடல்கள் கடத்திய வசலாற்தினையும், சூரபன்மன் 

காகிபருக்கு மாயையிற் ஹோன்றி, வீரவேள்வி செய்அ,. 

சிவபிரான்பால் ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களை நாற்றெட்டு 

யுகங்களாக ஆரும் பெருவாம் பெற்றுத் திருமால் முதலிய 

தேவரைச் சிறை செய்க வரலாற்றினையும், அவன் உடன் 

1ெக் தாரையும் அவளையும் பொருதுவென்று, தேவர் சிறை 

நிக்கி, விண்குடி. யேற்றிய வாலாற்றினையும், ஆதுமுகக் 

கடவுள் தெய்வயானையையும், வள்ளிகாயியையும் மணக்த 

வரலாஜற்தினையும், இர்இரன் மகணாகிய சய i BENE வியாழ
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பகவசன் சேவர் அசரா Ron mesa. SUITOR DIL os 

லாற்றினையும் fam s si கூறுளன்ற. இனு “ஈவிழெொறும் 

சுவிழொலும் நானயம் பயப்பது. பயிஜறெொறும் பயிெறும் 

அமுகக்கடவ டஒிருவடிப்பத்தி ஞானம் விளைப்பது.” 

இ௫சன்சண் சாவியப் பன்னயங்களோடு சைவ கிர்தாக் 

தக். கருத்துக்கள் தெள்னளி௫ல் விளக்கப்பட்டுள் என. 

முமுகப்பிரான் மாறின்றி வைகும் பரமன் வடிவின ரென் 

பதைச் செவ்விதின் வற்புறுச்து முதற் காப்பிய மிஃதே.. 

“app & weir er ant 2y Lf 6.016 oh மும்கரண் BT yee 

விழிகளி னருளும் வேலும் வேறுள படையின் உழும் 

அழகிய காமீ ராறும் அலிமகணித் தண்டை பரராக்குஞ் 

செழுமல ஏடியுவ் கண்டா னவண்றவஞ் ளெப்பற் பாறுஜோே.?? 

செவ்வேள து உண்மையியல்பு :-- 
ர 
(சு, :“ஊரிலான் குணன்னாறி. பிலால் செயலிலா னுரைக்றாம் 

பரிலானொரு முன்னிலான் பின்னிலான் பிறிதோர் 

சாரிலான்வரல் போச்கிலாண் மேவிலாண் ஒன க்ளு 

சேகரிலானுமிர்சி கடவுளா வென்னுளே நின்றாண்.”? 

அகத்துறை :-- 
இமாதியொண்று புலையாபமின் முறுவலும் புரியாயாமடின் 

விழியொன்று கோக்காயாமின் விராகமிக குழல்வேணுபப்யும் 

வழியொன்று காட்டாயரயின் மனமுஞ்சுற் அருலளாயாிண் 

பழியெரன்றுகின் பாற்ருாம் பாரமாகற்தவிர்தி யெண்டண்.”£ 

ஒட்டக்கூத்தர் 

“pep HGCor F MBS FH பின் அசசாண்டவண் 

விக்கரம சோழன் என்பவன், இவன் காலத்திலே ஒட்டக் 

கூந்தர் சோழமன்னர் அவைக்கள தஇற் பாவலர் லச    ம் 

ராச விளங்கினர். sor eng str wip Cups pus 

சைவப் புலவர் ஆவர், அவர் ௮ம் மாபின் பெருமை 

ணா விடை பரு 

  

இம்



368 இலக்கிய வரலாறு 

கலைமகளின் திருவருள் பெற்றுப் பல மக்களுடைய வெட் 

Carr தலைகளை அ௮வ்வவற்றிற்குகிய தலைகளிற் பொருக் 

அம்படி செய்தன ரென்று ஒரு பரம்பரைக் ௪) வழக்கு 

ன்றன. அவர் சோழ மன்னன் அவைக்கு வறாுவகுத்கு 

முன் வெண்ணெய் ஈல்லூரிலே சடையப்ப வள்ளலின் 

தந்தையாகிய சங்கரன் என்பவருக்குக் அணையாக உதவி 
oe Bl வாழ்க்சன சென்றும், புதுவை யென்னும் ஊரின் 

சண் கொடையாளியாய் விளங்கிய காங்கேயன் என்பான் 

மீது நாலாயிரந்கோவை யென்னும் நால் செய்தன ரென்றுக் 

தெரிகின்ற. விக்காமசோழன்மீஅம், அவனுக்குப் பின் 

வக்க இரண்டாவது குலோச்அங்கன், இசாசராசன் 

என்னும் அசசர்மீதும் ஒட்டக்கூத்தர் தனித்தனி உலரப் 

பாடியுள்ளார். இரண்டாவது குலோத்துங்கன் மீ ga 

“பிள்ளைத்தமிழ் மாலை யொன்று இவர் பரடினர். இவர் 
பாடிய பிற நூல்கள் தக்கயாகப்பரணி, அரும்பைத் தொள் 

எரயிரம், இராமாயண உத்தரகாண்டம் முதலியன. இவசை 

இரண்டாவ குலோத்துங்காமன்னன் தன் ஆசிரியராகக் 

கொண்டிருக்கான். இவன் காலத்திலே புகழேக்திப் புல 

வரும் கம்பரும் சோழன் அ௮வைக்களத்தை அணிபெறச் 

செய்து இவருக்கு எஇர்கின்றகாக வரலாறு கூறுகின்றது. 

புகழேந்திப் புலவர் 

புகழேந்திப்புலவர். தொண்டை காட்டிலே பொன் 

விளைந்தகளத்தூர் என்ற இடத்திற் பிறந்த வைணவப் 

புலவர். இவர் பாடிய களவெண்பாவில் முரணைககர்ச் சக் 
இரன்சவர்க்கி என்னும் சிற்றாசனைப் புகழ்க் பாடியுள் 

ளார். மு ரணைககர் உறையூர்ப் பக்கத்தி.லிருக்கது. செஞ்சி 

யர் கோனாகிய கொற்றந்தை மீது ஒரு கலம்பகமும் இவர் 

பாடியுள்ளசா. இவா் தம் காலதக்ுப் பாண்டியமன்னர்
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அவைக்களத்திற் சென்று பரிசுபெற்று அரண்மனைப் புலவ 

சரய்த் திகழ்ந்னை செனவும், பாண்டியன் மகளைன் Ger pps 

மமணர்தகாலை ௮ம் மகளோடு சோழன் அவைக்கு அனுப் 

பப்பட்டன செனவுங்் கூறுப. சேோழன் தேவியோடு 

அகிகழ்ச்த ஊடலைத் தீர்ப்பதில் இவர் ஒட்டக்கூதக்தரினும் 

திறமை வாய்க்கவராய்க் திகழ்ந்தனர் என்ப, வெண்பாப் 

பாடுவதில் இவர் இணையற்றவராதலால், “வெண்பாவில் 

புகஜேச்தி' என்னு விதந்கோதப்பட்டார்.. 

புகஜஹேர்தி செஞ்சிய/கோன் கொற்றக்தையைப் 

புகஜ்்து கலம்பசமொன்றனு பாடியிருக்கன்றார். ஒட்டக் 

கூக்தர். விக்கிரம சோழணுலாவில் கூறும் செஞ்சியர் 

கோன் காடவன் அவனானால், அவர் விக்ரம சோழன் 

காலத்தவர் என்ப தெளிவாகும். 

புகழேக்திப்புலவர் இலங்கையில் 18-வது நூற்றாண் 

டில் ஆட்சிசெய்க ஆரியசேகரன் என்பவனைக் GO Sages 

பாடினார் என்றது உண்மையானால் அவர் ஒஓட்டக்கூக்தரோ 

டொத்த காலத்தவர் அல்லர் என்பது முடியும். 

ஒனவையார் 

ஒட்டக்கூத்தர், புகமேர்தி இவர்கள் இகழ்ச்த பன் 

னிரண்டாவது காத்ருண்டிலேயே ஒளவையா சென்னும் 

பெண்மணியும், ஆத்திதுடி, கொன்றைவேந்தன், மூதுரை, 

நல்வழி ர௨தலிய நீதி நால்களையும், அசதிக் கோவை மூகலிய . 
இறுகாப்பியக்களையும், அட்டாங்க யோகக்குறள் என்னும் 

- ஞான ஸசநாலினையும் இயற்றியும், பெண்ணையா ற்றில் ஒரு 

புறம் பானும் ஒருபுறம் நீராம் செல்லப் பணித்தது 

முதலிய அற்புதங்கள் கிகழஜ்த்தியும், பெரும் புலவசொடு 

வாதாடி. வெற்றியடைர் அம், பெரும் புகழொடு இகழ்ம்க 

சாக அறிகிறோம்,
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பொய்யாமொழிப் புலவர் 

அவசோடு ஒத்க காலத்தவராய் பெரய்ய। மொழிப் 

புலவர் தஞ்சைவாகான். கோவை யென்னும் அழகிய இது 

காப்பியத்தை நாற்கவிராச ஈம்பியசகப்பொரு னிலக்கணதி 
இற்கு ஏற்புடையகோ ரிலகச்கியமாகப் ப௱டி ய கவின 

ரென்ப. இதகனுள் கானூற்றிருபத்தைந்து துறைகள் 

வச் துள்ளன. இப் புலவர் சைவரென்து ௧௫௫ இடமுண்டு. 

வழியின் கடுமையுரைக்கும் பாட்டு அதற்கு ஒறாவாறாூ 

ET OT NG BLD. 

UTE SET செஞ்சடை Clay odor DED M 

போணுதற் புள்ளிமிழ்பூகி 

குராந்கொடை மெண்டுழற்ி கொம்மிகள 

வேண்டிக் கொடிமுல்லைரீள் 

மளரற்றமு வுக்குஞ்ரசை வாணண்வெல் 

பாவல்கி கோக திலஞ்சிக் 

STERN ERO GT வாயேல்லி 

கீவால் கற்பலவே. (24). 

சத்திமுற்றப் புலவர் 

இவரும் இக் காலக்தகெழுர்த புலவசே. இருச்ச த்தி 

முத்தம் இவர் பிறந்த வூர். ௮௮ கும்பகோணத்துக்கு 
அருகி அள்ள. இவரை ஆதரிக்கவா் சோமழகாட்டுச் 

கூடிகாங்கி யென்னும் வள்ளல். இப் புலவர் வறுமையாத் 

பாண்டியன் BY GD OU Ei (HF செலலக்களு இக் FL B11 BuG Boor 
ae ட 

யடைக்கு ஒரு ஈத்ரத்திற் படுத்துச்கொண்டு கமத 
வறுமையை இிணைற்று ஒரு காளையைத் தம் மாண விபால் 

Sty விடுப்பப் பாடிய பாட்டி.ர் பனக்கிழங்கினை அக் 
ஈாரையின் ApH (HEH உவமை கூஜினமையை CBF 

சோதனைக்கு வக்கு அரசன் சேட்டு மிஉமஇழ்க் அ, அவர் 

BEY BO LOGOIL) DT BOWE Sey காடை ஷி hil Hest, 
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Bg ure நாராய் FEAT மைப் 

பழ ம்பு பாண் இழவல்னு ம் தன்ன 

பவள க் உடா்வாப்ப் பொலற்கா் பரப்”? 

சாண்பது காண் ௪. 

கம்பர் 

இப் புலவர் காலம் கி. பி. ஆயிரசது orp Du a 
(தல் ஆயிரக்து அற்றுச்கொண்ணாற்றேழுவரை யென 

ஆராப்ச்சிக்காரர்கள் சுருஅகின்றுர்கள். கம்பர் காலம் 

9-ம் நாத்ராண்டின் இனுதியிலாண்ட முூதலாமா இத்தன் 

காலம் என்பாரு ளர். அர்ஙவன மாயின் அவர் Bry 

மங்கைமன்னன் காலதவைராவார். ஆழ்வார் சகாலர்தல் 

கப்பா இருக்கசாகத் கோண்றவில்லை. மேலும் சஇர்காமணி 

முதலிய சமண் கரப்பியங்கள் அிருத்தப்பாவில் முதலி 

லமைந்த காப்பியங்களாகும். அவைகள் 10-ம் நாத்ருண் 
டின் தொடக்கத்தில் ஏற்பட்டன என்பது ஆராய்ச்சி 

பாளர் சுருக், *சர்காமணிக் கடலில் சகிதிது மொண்டு 

கொண்டேன் ? என்ற கம்பர் கூறியகாகச் சொல்லுவ si 

மூண்டு. அக்கனமாரயின் சிர்காமணிக்குப் பின்னே கம்ப 

சாமாயணம். ஏற்பட்டிறாக்கவேண்டும். சேகிதார் வாலம் 

வரைச் சமண இலக்கியங்கள் சிறந்து விளங்கின. சேக் 

கிழார் சாலதினுக்குப்பின் இரண்டாம் குலா கி அங்டள் 

காலம் முடிய சைவ அக்கம் கழைக்திருர் க. அர 

நிற்றுச்சோழன் என்த 3-ம் குலோக்னங்கன் காலத்திற் 

குப்பின், ௮வன் சாலதீசேே மைசூரில் சென்று துன்றிய 

Bor wor ger மிண்டும் ளோழகாடு வசத. வைணவ 

மதத்தை வளாப்பாரரயினர். அவர் காலத்து க்ஞருப்ரின்- 

மாண் பரம். .சூலோத்னுங்கன் காலத்தில் வைணவம் சிற 

Bast ature இராம shee ர்க்சை ! பலம் விரு ம்ப 

ராபினர். பவ ஷி ப்ப கதை யச ay ds? BK 7 லக் ஜ் ஸ் BOS
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சம்பர் தாமியற்றக்கருதிய பெருக் காப்பியத்துக்கு இராம 

பிரசாபரூக் இரான். கம்பரின் புலமைத் ததச்திற்காக 

அவரை BBL HBOS. அவன் கமிழறியா தவனாயிருப் 

பினும், தக்க புலவரை ஆதரிப்பதகற் ௧௮ தடையாக. 

வடமொமி தெரியாக மன்னர் வடமொழிப் புலவரை நம் 

நாட்டில் ஆதரிச்சு வில்லையா. 

கம்பா தம்காலத்துர் சோழமமன்னசரோடு மாறுபாடுற் 

திருக் இருக்கலாம். அவர் பொதுவாகச் சோழன் 

சறட்பைக் குறித்தாலும், தன்னை ஆதரித்த சடையப்ப 

வ லையே தம் பாலுள் சிறப்பாகப் பாராட்டக் கருதினர். 

அவனா லாகதரா்க்கப்பட்ட புலவர் மனை செல்வவளம் பெத 

DRESS TMOG காண்க. Cur Qerangsga@& s 

சோழன் காலத்தில் புலவர்கள் வளமாய் வாழ்ந்திருத்தல் 
முடியாது. உக்கல் கீராமத்தார் உசடையனிடம் நெல் கடன் 

வாக்கனதாகக் கூறும் சாசனத்தில், எச் சடையனைப் 

பற்றிப் பேசுசின்றதென்பும், அவர் எக் காலத்தவர் 

என்பதும் தெளிவாக விளச்கப்படவில்லை. சடையன் 
. ரூ . : ௬ உரு . . ல ௩ 
னந பெயருடையார பலர் இருந்தருக்கலாம். பாட்டன் 8) 

பெயா் பேரனுக்கடும் வழக்கம் வழக்கில் இருந்திருத்தல் 

கூடும். 1215-ல் கிகம்ந்த மெய்கண்டாருடைய பாட்டனார் 

வெண்ணெய் நஈல்லூர்ச் சடையப்பவள்ள லென்பாரு 

முளர். “எண்ணிய சகாத்தம் எண்ணாற்றேழின் மேல்?” 

என்றவிடத் சகாத்தம் என்பது விக்காம சகா SESO SS 

குறிப்பதன்௪. விக்கரம சகம் கி. பி, 8320-ல் தொடங்கி 

ஈடப்ப.௮. இதனால் கம்பர் சாலம் 12-ம் தாற்றுண்டின் 

பிற்பகுததன என்பது போதரும். அவர் சோழசகாட்டில் 

இழுவழுக்தூரில் உவச்சர் குலத்தில் பிறந்தவர். கம்பர் 
——_ 
என்ற சொல் ஏகம்பர் என்பதன் முதற்குறை யென்ப.
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அவர் குலத்தினர் கானிகேசவிற் பூசனைக் குூரியவர். வாண! 

பன் தாதன் என்னும் ஒரு புலவன் கம்பரை இகழ்க் 

அரைத்தபாட்டிலும் அகனைக் குறிச்சது சாண்க. இதனாற் 

கம்பர் சைவசமயக்திற் பிறச்கா பென்பது கருதப்படும். 

இவருடைய புதல்வன் பெயரும் அம்பிகாபதி என்ற சைவப் 

பெயசே. இவர் திருமாலைச் இறப்பாகத் தம் வழிபடு 

சடவுளாய்க் கொண்டிருக்கலாம். இவாது இராமாயணத் 

தில் சவெபெருமானையும் விண்டுவையும் ஒருபடித்தாகவே 

புகழ்ந்துள்ளார். வெண்ணெய் நஈல்லூர்ச் சடையப்ப 

வள்ளலென்னும் வேளாள குலதிலகர் இவரை வளர்த்து 

ஆதரித் துவர்சமையால்,இவர் அவர்பால் அளவற்ற நன்றி 

பாராட்டியுள்ளார். இராமாயணகத்துள் ஆயிரம் பாட்டிற் 

கொருமுறை அவவள்ளலைப் புகழ்ந்து. பாடினார். இவா 

சடையப்பவள்ளல் வண்மையைப் பின்வரும் செய்யுளிற் 

கூறியது காண்க. ் 

விண்ணவர் போய பின்றை விரிந்தபூ மழையி னாலே 

தண்ணறுன்் கான நீங்கித் தாங்கரும் தவத்தின் மிக்கோன் 

மண்ணவர் வறுமை நோய்க்கு மருக்தன் சடையான் 
் “ வெண்ணெய் 

அண்ண றன் சொல்லே யென்னப் படைக்கல மருளி னானே. 

சடையப்ப வள்ளலுக்கு சரரராமன் என்ற ஒரு 

பெயருண்டு. கம்பர் “அடையா நகெடுங்கதவும் அஞ்ச 

லென்ற சொல்லும் உடையான் சாராமன் vent? என்றது 

காண்க. 

ட் ஆதித்தன் கம்ப்னென்று வருதலால், கம்பரின் 

தகப்பனார் பெயர் ஆதித்த னென்று தெரிகின்றஅ. கம்பர் 

இயத்திய ஏரெழுபதும், திருக்கை வழக்கமும் உழவினையும் 
வேளாளசையும் கிறப்பித்துக்கூறும் நால்களாம். சடை 

யப்பவள்ளல் மூன் ஏரெழுபதை அரங்கேற்றியகாலை 

அதனைக் கேட்டுக்கொண்டிருக்கு புதுவை வள்ளல் சேர
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ராமர் என்பாருக்கு விடர்தீண்டித்அ. விடர் அலைகச்சேறு 

வசை அவர் மறைக்க முயன்றும், பிதா அறிக்து சும்பரி 

டக் தெரிவிக்க, sar விடசக்தை இறக்கியபோது கூறிய 

பாட்டு வருமாறு :-- 

ce ஆழியான் பள்ளி யணாயே யபவன்கடைகந்த 

வாழி வரைரின் மானித்காம்பே பூழியான் 

பிண புரமெரித்த பொற்கிலை ல் பூட்டுகின் த 

ரணை புல ஈட, ?? 

கம்பர் தமது இளமையில் இருவொத்றியூரி லிருக்து 

வல்லி குரும்பை தஇருக்களக்தைமின் என்னுங் காமக் 

இழத்தியர்பால் ஈடுபட்டு இன்பவாஜழ்க்கை : ஈடத்தின 

சென்று தெரின்றது. சோழமன்னன் கம்பரைப் பெரி 

தம் ஈன்குமஇத்தும், சடையப்ப வள்ளல்பால் மிகுக்க 

பற்றுவைத்ததின் காணமாசக் கம்பர்பால் பெருமை 

கொண்டு அவரிடம் பகைமை கொண்டனன். அவர் 

சோழன் அலையினின்றும் நீங்கிப் பாண்டிய மன்னர் 

அலைக்குச் சென்று செனவும், தனது அவை sas few aio 

யாற் சிறப்பிழந்கமை சுண்டு சோழமன்னன் மீட்டும் 

அவரை வரவழைத்துப் போற்றினன் எனவுங கூறுப. 

பின்னரும் தமது மகள் காரணமாகவும், மகன் காரண 

மாசவும் சோழருக்கும் அவருக்கும் பசை உண்டாய, 

இவர்தம் மகன் அம்பிசாபதி என்பவன் சோழன் மகளைக் 

காதலித்த Spare வஞ்சிதஅக் கொல்லப்பட்டான். 

சோழன் மகன் கம்பர் மகளை விழைந்து கைப்பற்ற 

கினைந்ககாலை, அவள் தனது கற்பைப் பாதுகாத்துத் 

பொருட்டுக் தற்கொலையுற்றனள், இனைய அன்பங்களாத் 

கழிபெருள் கவலையுற்று வடபாற் சென்று, * ஓங்கல்? 

“என்னுமிடசூது அரசுபுமிக்க 'ரோகாபருத்திரன்பாற் 

சார்ந் த அவனை மகிழ்விக்துப் பரிஈபெற்று, அவன் தமக்கு



சைவகாப்பியக் காலம் 375 

அடைப்பை தாக்கவாச் சோழரநாட்டினை மீட்டும் அடையப் 

பெற்றார். அவண் ஆண்ட கசலம் 12-வது றா ந்ருண்டின் 

பிற்பகுதி, அவன் நாட்டிலிருந்து மீண்டபின்னரே இவர் 

இராமாயணம் பாடத்துவங்கினா. இவர் இயற்றிய இராமா, 

யணாம் இருவரர்கப் பெரியகோ விலின் உண் பங்குனி உத்திர 

நாளில் அரங்கேற்றப்பட்ட. சடகேப்டந்தாதி யென்னு nee as i il. 
. ரா may OF, . ல ச 1. 

லும் இவரியறறியசே யென்ப, FIR OLE be fey ap 

இவருடைய. சோழன் ஏவிய புலியை கரசிங்க இய: 

னத்தால் இவர் கொண்றன சென்றும், பின்னர் அவண் 

நபி Vf 7 யிர் ர, ? Poppe gO iy © a, கையம்ப்ணால் இவர உயிர அறுக்க LGTS BeIT bi, சாண 
a 

பாட்டம்பு கின் HN GO BH ஈட்டெசிக்கு மெ ண்ணி 

வஞ்சின முரைக்கா ரெனவுவி கூ.௮ப. இவர் இழ: இகல் 

காலத்திலும் சடையப்ப வள்ளல்பால் ஒன்றி பாராட்டி 

மொழிந்து பாடிய பாட்டொன் அண்டு. 

₹: அன்பாலும் தேனு மரம்பைமுன் முக்கனியும் 

கேம்பாய வண்டு தெலிட்டுமனற் -தம்பாய் 

மறக்குமோ வெண்டை வருரடையா சும்ப 

னிறக்கும்போ தேனு மினி,” 

இவ ரியத்றிய சம்பராமாயணம் வரன் மீக முனிவ னு 

அலினின் ௮ இராமகலதயை மாதுஇிரமேமே கழுலிக்கொண் 

டா. அதனையும் பல இடங்களில் திருக்திர் செம்மைப் 
ம் "ஹஸ் ர் ர் 

படுத்திக் கொண்ட காகும். இழ வரண்மிகஈ த்தின் மொழி 
ய. mF rn . . 

பெயர்ப்பன் று, இப் பெருங் காப்பியம் தமிழ் காட்டிற் 

ஜோன்றா௮. போமாயின்,  வான்மிகத்கை வா௫க்கும் 

கமிழர் இராமரை ஒரு கடவுளாக வதிய மாட்டார். 

  

மூச்கமிழ்ள் ரவைசளும் பொருக்இ, பாச்சா. தூண்ட 

இயற்கை முழுவதையும் படமெடுத்துக் FTW. cp 

போலக் காட்டவல்லதசய், உல௪ நெறிகிற்கு மார் கர்ப்ப 
ல் டி ம . z weg டை உ 

BANS ar pin ஈவில்தகொறும் வற்று எ. மறற க வும்
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பாஈயம் நிறைந்த செந்தமிழ்ப் பெருங்காவியம் இக. 

கம்பர் குறித்த நல்லிசைப்புலவர் பாவின் தன்மைகள 

arsed இவர் பெருதூலகத்தே புள்ளன, இவர் 

கோதாவரியைக் கூறுமிடத்து அதனை நல்லிசைப்புலவர் 

பாவிற்கு ஒப்பிட்டனர். 

: புவியினுக் எணியாய் ஆன்ற பொருள்தங்த புலத்திற் GB 

அவியகத் துறைகள் தரங்கி ஐந்தினை கெறிய ளாவிள் 

சவியுறத் தெளிர்து ஐண்ணெண் வொொழுக்கமும் படிந்து சாண்ஜோ 

கவியெனக் இடந்த கோதா வரிபினை வீரர் கண்டார்.” 

கம்பர் இராமாயணம் பாடியது இ. பி. 1185 எண்று . 

ஆாய்ச்சியொளர் கரு துகின்றார்கள். கம்பர் | மகனாற் 
பாடப்பட்ட அம்பிகாபதிகோவை யென்னும் ஒரு நாலும் 

இரண்டாவது குலோத்துங்கனுக்குப் பின் இரண்டா 

வது இசாச இராசனும், இரண்டாவது இராசா திராசனும் 

அரசாண்டனர். சங்கரசோழன் உலா என்னும் நாலா 

ன பன்னிரண்டாவது நாற்ராண்டி. னிு தியில் ஆண்ட 

இரண்டாவது இராசாதிராசன் மீறு பாடிய TOOT 

இருத்தல் கூடும். அவன் குமாரன் மூன்றாவது சூலோக் 

அங்க மண்ணன் இ. பி. 1188 முதல் 1216-வரை ஆண்ட 

தாகத் தெரிகிறது. குலோத்துங்கன் கோவை யென்னும் 

தால் இவளைப்பற்றிப் பாடப்பெற்றதே. | 

வள்ளல்கள் 

கடைச்சங்க காலத்திலே வேளிர் பலர் இரவலர் 
களுக்கு வரையா தீயும் பெரு வள்ளல்களாய்க் தகழ்ச்சமை 
போலக் கி. பி. பதினோராவஅ அாற்றாண்டு முதற் பதஇினைக் 
காவு நூற்றாண்டுவரை, கொண்டைநாட்டிலும் பிற 
இடங்களிலும் வேளாளப் பெருஞ்செல்வர்கள் பலரும்,
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பிற குலத்தவருட் சிலரும் தமிழ்ப்புலவர்களைப் பெரிதும் 

ஆதரித்துவக்கனர். திருவெண்ணெய் ஈல்லூர்ச் சடையப்ப 
வள்ளல் கம்பரை ஆதரிக்கமை யார்க்கும் வெளிப்படை. 

பு. அவைச் சேதிராயர் என்பார் _தம்மகனைப் பாம்பு 

தண்டியகையும் பொருட்படுத்தாது கம்பராமாயணத் 

கைச் கேட்டுவந்தன Grou. snout காலத்திலே 

திருவேங்கட மென்னும் ஊாறிற் றிகழ்சக்கது காளிம்ப 

னென்னும் சிற்றாசன், பால் ௬ரக்கும் ஆயிரம் எருமை 

களைப் புலவர்களுக்குப் பரிசளிக்கன னென்று கேட்கப் 

படுகின்றது. தொண்டை காட்டிலே இருகின்றையூக் 

காளத்தியப்ப சென்னும் வள்ளல் புலலசொருவாக்கு ஈவ தற் 

கொன்றுமில்லாமைகண்டு அரவின் புற்றினுட் கை வைத்து 

உயிர்விடச் கருதியகாலை, அங்கிருந்த காகப்பாம்பு சல்கிய 

மணியினைச் கொணர்க்அ புலவர்க்கே அதனைப் பரிசளித்த 

பெருந்தகையாராவர். வல்லம் ௮ல்லது வல்லையென்னணு 

ரித் றிகழ்ரந்த காளத்தியப்ப வள்ளலும், திருக் குறுங்குடி 

நம்பி முதலிய புலவர்களுக்குப் பல கறவைப் பசுக்களும், 

பசு மேய்த்தற்கும் பால் கறப்பதற்கும் அதனைக் காய்ச்சு 

வதற்கும் வேண்டப்படும் வேலையாட்களையும் உடனுதவி 

வர்தன் @) gear 4. அனுப த்துமன் நூ காயன்மார் 

எவ்வாறு சவனடியார்களைப் பணிஈ்அ ௮வர்கள் வேண்டிய 

எவற்றையு மீவஇிற் றலைசின்றனரோ, அவ்வாறே இவ் 

வேளாளப் பெரியாரும் செக்கமிம்ப் புலவர் விரும்பிய 

எத்தகைய பொருளையும் ஈல்கினென்று தெரிகன் த. 

குூன்றையூர் எல்லப்ப வள்ளல் தம் தலையையும், வீர் 

வைரப்பமுதலியார் தம்முடைய மனைவியையும் கொடுக்கன 

ரென்ப. அயன்றைப்பதிச் சடையர் என்பவர் ஒரு புல 

வர்க்குக் தம் மனைவி சூலியா யிருந்தகாலக்து அவள் 

Cp B18 p சேரறிட்டமையும், வல்லைச் நர்சியப்பர் என்பார்
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ஒரு புலவசால் மார் பி௮ுகதைக்கப்பட்டும் அவருக்குப் 

பல்லக்குப் பரி௪ளிக்சமையும், கொலக்குகாட்டு ஆணார்ச் 

சர்ந்நரா யென்னும் வள்ளல் தமது தாயின் மு. துகின்மேல் 

, ஒரு புலவன் ஏஜியகாஷை அதற்குச் Rares தாயை 

கோக்கு, * என்னைப் பதி தமாதளஞ் சுமக்தீர்களே ; இப்புல 

வரைச் இறி௮ சேஜ் சமக்கக்கூடாகா ' வென்று சேட்ட 

மையும், வண்ணார் மாபிற் றெக்க புலவனொருவளைத் காம் 

இச மவில்லை யென்று காட்டக் கொ திரெய்யித் கையிட்ட 

மையும், போர் வள்ள லொருவர் கொலையாளிகளித் றப்பி 

யோடி. அடைக்கலம் புருக்தக பறையன் ஒருவனைக் காத்தற் 

பொருட்டு அவமே டூடனுண்டமையும். தொண்டை 

மண்டல FPS கூறுகிறது. பிற மரபினருள் கூவத்து 

கரரணன் என்னும் தட்டாணனொழுவன், திருமயிலைத் 

கட்டான்,மாவண்டூர்க் கொல்லன், செண்மலிவாழ் தச்சன் 

முகலியவர்ாள் பெருவள்ளல்களாய்கி இகழ்ச்தனர். இவா் 

வாலா௮சகாக் தொருத்அ ஒரு மால் தனியே இயற்றப்பட 

வேண்டும். இவ வள்சால் காலத்திற்குப் பின் இத்றரசரரண 

செமீன்தாசர்களும், ளைவ ஆதீனதகாரும் தமிழ்ப்புல 

வரைப் சோேபேணின செனல். 

அஇசாமகாளபுரம் இருப்பததூர் சாசனத்தினால் மாத 
வாமன் குலசேகர பாண்டியனுடைய 31-வதாண்டீல் 
பெரும்பற்றப்புலியூர் ஈம்பிக்கு நிலம் அளிக்கப்பட்ட 
காகத் தெரிகிற று. அப் பாண்டியன் LiL. FB EA வச்சது 

கி. 9. 1201 ல் ஆனும். இசகணால் வேம்பத்தூசா ரியற்றிய 
பழைய தருவிளையாடலின் காலம். 1298 என்பர். 

இசாசேக்திர. சோழன் (1012-1082) காலத்தில் 
தண்டி சாண்பவர் காவயாகதர்சம் என்னும் வடமொழி 
அணி அரற்கிணங்க த். கண்டியலங்காரம் சான்ற தமிழ் 
அட இயற்றினர். அம். நாற் சூகாசணாங் களை யம் அவர
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இயற்கின ரென்று பிரயோகவிவேச தாலார் ம் தாலுட் 

குறித்தனர். வீரசோழிய உரையில் தண்டியலங்கார 

உதாரணச் செய்யுட்கள் காணப்படுகின் றன , வீரசோழிய 

நாலாரும் தண்டியைப் பின்பற்றியே அணியிலக்கணம்: 
கூறுவதாய்க் குறிப்பித்தார். 

ee 

அ இகாரம் ௧௪௭ 

உரையாசிரியர் காலம் 

(பதின்மூன்றாம் நாற்றுண்டுக்கு மேற்பட்ட காலம்) 

கொல்காப்பிய உரையாசிரியர் காலம் 1200ல் 14-வ த 

நாற்னாண்டுவரையா மென்னு சருதலாம். ஒட்டக்கூத்தர் 

காலமே பே சசிரியர் காலமாகும். கொல்கரப்பயெக்இத்கு 

முதலுளையா௫ிரியர் இளம்பூரணர். அவர் 11-வது த் 

முண்டின் 9) தியிலாவது 13-வது நூற்றாண்டின் தொடக் 

சச்திலாவது வாஜ்ந்இரு த்தல் கூடும். அவளே உரையா 
இரியர் என்னும் பெயரால் வழக்கப்படுவர். இனளம்பூரண 

சென்ற பெயர் முருகக்கடவுள தென்பர். அங்கனமாயின் 

இவர் சைவசாய் இருத்தல் வேண்டும். பேராசிரியர் மைவர் 

என்பது அவச தருக்கோவையாருக் கெழுகஇய உரையால் 

விளங்கும். பேசாகிரியர் தொல்காப்பியப் பொருவ இகர 

முழுவதற்கும் எழுதிய உரை இப்பொழு அள்ளு. பேர 

இரியா் கூறுந்தொகைக்கும்ஈருங்லெ உரை.எழுதியுள்ளார். 

இளம்பூரணருரை தொல்காப்பிய எழுக இற்கும் சோல் 

லிற்கும், பொருள இிகாசத்தின் ஒறு பகுதிக்குமமே அப் 

பட்டுள்ளன தா. சேனாவரையர் என்ற சொல் படைக்கலைவர் 

என்ற பொருளுடையது. அவர் பாண்டிகாட்டி இள்ள 
பத்்ட . = உ டு. eet gt OP ok ல 

Bg AT A IO _ EB OIT GRIT ny LP,
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1280-ல் உலகு ஈ.க்தனர் என்பது சாசன ஆராய்ச்சியால் 

தெரியவருகிறது. சே௮வரையர் பேசாகிரியர்க்குப் பின்னி 

ருக் சொல்லதிகாாத்திற்கு மாக்திரமே உரை யெழுதின 

வர். ௮வது உரையே பிறர்தம் உரைகளினும் இறக்ததாக 

ஆசிரியர் சிவஞான முனிவர் போற்றினர். ஆசிரியர் நச்சி 

ஜர்ந்கினியர் சேனைவைரையரின் சில கருத்துக்களை மறுத்த 

கால், அவர் அவர்க்குப் பின்னிருக்தவசாவர். : அவசே 

மிகுந்த பண்டை மால்களுக்கு உரையெழுதினவர். சிந்தா 

மணி, பத்துப் பாட்டு) கலித்தொகை, குறுந்தொகையில் இருபது ' 
பாட்டு, தொல்காப்பியம் என்பவற்றிற்கு ௮வர் எழுதிய 
உரைகள் இப்பொழுதும் கின்று நிலவுஅன்றன. இவர் 

பாரத்துவாசகோகச்தாரத்தைச் சேர்க்க ௮க்கண சென்றும், 

மனுரைவாகி யென்னுவ் கூறுப. திருக்குறளுக்குத், 

* கருமா மணக்குடவர் STO aT BRET 

பாதி பரிமே லழகர் திருமணயர் 

மல்லர் கவிப்பெருமாள் கரஸிங்களச் வள்ஞவர்தூற்(கு) 

எல்லைஉரை செய்தார் இவர் ?? 

என்றவாறு கண்ட USB உரைகள் “EFF vows 

யென்பது ஈச்சினார்க்கினியர் உரை என்று கூறுவாரும் 

உளர், 

இப்பொழு பெருவழக்கிற்ளுய் கிகழ்வது பரிமே 

லழகர் உரையாகும். இவமே பிற உரைகாசர்களுட் பிற் 
பட்டவர். 

இவர் வடக்கே .தாரா நகரத்தில். 11-வது ழ் 
முண்டில் ஆட்சிசெய்த போசராசனைப்பற்றிக் கூறு 
வதால் அவனுக்குப் பிற்பட்டவர். எனத் தெரிகிறது. 
காஞ்சிபுரம் அருளாளப் பெருமாள்கோயில் சாசன 
மொன்றில் இவர் பெயர் காணப்படுகிறது. அச் சாசனக் 

காலம் கீ. iF. 1272. இவர் சேனாவரையரோடு ஓத்த
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காலத்தவர் போறும். பரிபாடலுக்கும் இவர் உரை 

வெழுதியுள்ளார். இவர் காஞ்சிபுர த்திற் பிறற்து வளர்ந்த 

ஒரு வைணவ ஆரியர். இவரைச் சில சான்முர்கள் 

தங்களவ வென்றும், இருநெல்வேலிச் கில்லாவைச் 

உரார்ச்சவென்றும் வாதாடுகிரூர்கள். இவர் நாலினாலே 

இவர் ஆரியக்கொள்கையின rari gt sor தெளியப் 

படும். இவர் பதினான்காவது LM DUP aver i cor சென்னலாம். 

சிலப்பதிகாரத்திற்கு அடியார்க்குநல்லாருரை பொருணயத் 

கோடு சொல்வளப்பங்க ளமைந்துள்ள அ. வடமொழிக் 

கண் பிரமளுத்திர பாடியங்கள் ஏற்பட்ட காலத்தை 

ஒட்டித் தமிழில் தொல்காப்பிய முதலிய பெருநூல் 

களுக்கு உரைகள் ஏற்பட்டன. பரிமேலழகருக்குப் பின் 

சிவஞான முனிவர் ஒருவரே பெரிய உசையாகிரியராகத் 

Be pa sort. 

வைணவ உரையாசிரியர் காலம் 

பதினான்காவது, பதினைந்தாவது தூற்றாண்டுகளிலே 

வைணவ ஆசிரியன் மார் நாலாயிரப் பிரபந்தத்திற்கு 
விரிந்த உரைகளை வடமொழி மிகுதியுக தென்மொழி 

சிறிதும் கலந்த மணிப்பிரவாள நடையில் இயற்றின 

காலக்தொட்டுத் தமிழிலே வடசொற்கள் பெருவெள்ள. 

மாகப் பரவலாயின. இக் காலத்திற்குச் சற்று முன்னும் 

பின்னுக் கதோன்றிய சைவ வைணவ ஏகாரன்மவாதச் 

சமய மூல்களானும், வில்லிபாராக முதலிய காவியங் 

களானும், அருணகிரிகாதர் திருப்புகழாலும் தமிழிற் 

YES வடசொற்களுக்கு அளவில்லை. இக்காலத்திற் 

போல வடமொழிக்கலப்பு இதற்கு முன்னும் பின்னு 

மில்லை யெனலாம். இற்றை நாளிலேயும் ஆங்கில நால் 

str s தமிழில் மொழிபெயர்க்கும் பிராமணர், DHT S
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வடசொரற்களைப் புகுத்திவருகின்ழுர்கள். இது தடைப் 

படுதத்குரிய முயற்கிகளை ச கமிழ்வாணர் சைக்கொள்ள 

வேஸணாடும். 

ஆழ்வார்கள் காலதஇந்குப்பின் சம்மாழ்வரரது இரு 

வாய்மொழியின யாவரு கைக்கொள்ள தக்தக்க முழறையித் 

பாராயணத்திலும் ஆட்சியிலும் வைத்தவர் நாதமுனிக 

லென்பார். இவர் வாசாரரயணாச் இருந்த வைணவர். இவர் 

சாலம் கங்கைகொண்ட சோளேச்சாதச்திற் சோழமன்னர் 

அளாக்தொடக்கிய பின்னொன்பது இவர் வசலாற்றால் 

விளங்குகின்றது. இவர் சாலத்சைக் கலி 5054 எண்று 
BRATS நால் கூறுவது தவருகும். கங்கைகொண்ட 

z “ay ம் ம ட் 
சோமேேச்சாத்கில் சோழராட்டு இ. ஏ, 1011-க்குப் 

பின் கைலின், இவர் சாலம் பதினோராம் தாத்ணாண்டின் 
முூற்பகுசியேயாம். பதன் பிற்பகுதி யென்பாரு முளர். 

அவர்கள் 1062-முகல் 1111-வமை அவர் கால மென்ப, 

Guns sede, இயயதத்துவ.. முலிையன இவரியற்றிய 
Menor, இவர் மாணாக்கர் உய்யக்கொண்டா ரென்பவர். 

அலர் மாணாக்கர் மணக்கால் நம்பி யென்பவர். அவர் 
மாணவர் வீரகாசாயணபுசம் ஆளவந்தார். இவர்க்கு 

யமுனை க துறைவ சென்ற பெயருண்டு. இவர்: மாணவர் 

பெரிய இருமலைறம்பி, திருக்கச்சிகம்.9,. திருக்கோட்டியூர் 
நம்? முதலிய பலர். நம்பி யென்ற அடைமொழி 
துலஉள்தைல் eb gor om.  இழுக்கச்செம்பி சாத்தாக 
வரப்பினர் ; ிராமணால்லர். அவர்பால் உடையவராகிய 

இராமா வசர மிகுந்து அன்பு காட்டினர். ஆளவக் தார்க்குப் 
பின் இசாமாகதசே ஒவணவப் பெருக் சலைவராய் விள 6: 
ணம், இவர்க்ளு எம்பெருமானா சென்ற பெயரு மண்டு. 
இர். சலி 4118-க்குமேல் செங்கற்பட்டுள்.. தில்லா, 

-படும்துதுரரித் 

  

rat! 

  

(ர, LAT Lega) ray ல்
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GOSS காலம் பிழையற்ற தென்று கூற இடமில்லை. நாத 

மூனிகள் காலம் கலி, 8684-ம், அவர்க்கு கான்கு தலை 

மூறைக்குப்பின் வந்த இராமாஅசர் காலம் 4118-ம் ஆச 

விருத்தல் பொருத்த மில்லாகதே.) காதமுனிகள் காலம் 

பதினோராவது நூற்றாண்டும் இராமாநுசர் காலம் பன்னி 

சண்டாவது நூற்றாண்டுமாகக் கொள்ளுதல் பொருத்த 

மாகும். ஆதலால் இராமாஅுசர் ஏறத்தாழ கி. பி, 1118-2 

குப்பின் கதோன்றியவ மரென்னலாம். சோழமன்னர் 
சைவராயிருந்கமையால், இராமாநதுசரைச் சமயச் சார் 

ures அன்புறுத்தினர் போலும் 1! உடையவர் வைணவ 

சம்யத்தித்கு ஆசிரிய பாம்பை வகுப்பான் எழுபத்தி 

னாலு சிம்மாசனாஇபதிகளை கியமிக்கன சென்ப, உடையவர் 
மாணவராகிய திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான் என்பவர் 

திருவாய்மொழிக்கு ஆழுயிரப்படி. யென்னும் உசை இயற்றி 
னர். உடையவர் மாணாுக்கருட் @ pe gout கூரத்தாழ்வா 

சொன்பவர். கூரத்தாழ்வார் மாணாக்கர் திருவரங்கத்தமுதனு 

சென்பார். இவர் இராமாநுச நூற்றந்தாதி யென்னுஞ் இறு 

காப்பிய Huppert, கூரத்தாழ்வார் குமாரர் பராசர பட் 

டர் என்பவர், இவர் சீ பட்ட G) ear ay rat கூறப்படுவர். பகவத் 

கையைக் தமிழில் விருத்தப்பாவா லியற்றியவர் இவரின் 
வேறாவர். இவர்க்கு வேதாந்தாசாரியார் என்ற பெயரு 

மூண்டு. இவர் (FE BE OGM to பாடிய” முதலிய srs 

ளியற்றியவர். இவர் சரித்திரத்தால் இவர் இரிபுவனவீர 

தேவர்காலக் இருந்தவ சென்று கோன்னுகிறஅ. ௮ம் 
மன்னன் காலம் &. பி. 12614-க்கு. மேலாதலின், இவர் 

பதின்ஞான்றாம் ாற்றாண்டினிறு இவரை இகழ்ர தவசாவர். 

பட்டரின் மாணாக்கர் நஞ்சீய சென்பார். இவர்க்குச். 

எரங்ககாதர் என்பது இயற்பெயர். இவர் இருகாராயண 
புரக்தினர்; இவர் நிருவாய்மொழி உளை ஆழுயிசப்படி. 

இ.--8
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யென்பதும், பெரிய இருமொழி உரையு மியற்றியவர். 

அவர் மாணாக்கர் நம்பிள்ளை யென்பார். இவர் ஈம்பூரிற் 

பிறக்தவர். இவருக்கு வாகரசாச ரென்பது இயற்பெயர். 

இவரியற்றிய நூல்கள் திருவாய்மொழி உரை ஒன்பதிஜயிரப் 

படி, திருப்பள்ளியெழுச்சி உரை, திருவிருத்தகரை, பெரிய 

திருமொழி உரை என்பன. 

இவர் மாணாக்கர்கள் பெரியவாச்சான் பிள்ளை, வடக் 

குத் திருவீதிப்பிள்ளே, பின்பழகிய பெருமாள் சியர், 

ஈயுண்ணி மாதவப்பெருமாள் என்பவர்கள். இவர்கள் 

காலத்திலே பிள்ளையென்ற பட்டம் அசர்தணர்க்கும் வழ we 

இற்று. பெரியவாச்சான் பிள்ளை காலாயிரப் பிரபந்த 

உரை 24,000 படி யியற்றியவர். கத்தியத்திரய உரை, பாசு 

ரப்படி. இராமாயணம் முதலியனவும் இவர் நால்களே. 

இவர் காலம் lb-ag ரநாற்றாண்டின் முற்பகுதி. இவர் 

தென்சலையாராற் பெரிதுங் கொண்டாடப்படுவர். 

வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை யென்பவச் திருவாய் 

மொழிக்கு 56,000 படி உரை இயற்றியவர். இவரோடு ஒத்த 

காலத்தவராகிய கிடாம்பியூர் அப்புள்ளாரின் மாணாக்கயே 
வேதாந்ததேசிக சென்னும் வடகலையாசிரியர். இவர் திருக் 

காஞ்டிபுரத்திற் பிறக்தவர்; திருவேங்கட முடையா 

னென்ற பிள்ளைத்திருகாமமுடையவர். இவர் இல்லறம் 

ஈடாத்தித் திருவ£க் இரபுரமென்னும் திருப்பதியில் கோன் 

Ames, பெரியதிருவடியைக் காணப்பெற்று, அவர்பால் 

அயக்இரிவ மந்திரோபதேசம் பெற்றவ ரென்ப. இவர் பல 

அற்புதங்க ளியற்றினென்ப, பாதுகா சகத்திர மென்னு 

தாலியற்றி அழகியமணவாள நயினறுரை வென்றன ரென்ப. 

இவர் காலத்திலே வித்தியாரண்யர் பஞ்சத௪ப் பிரசசண 

மியத்றினார். வித்தியாரண்யரையும் இவர் வென்றன 

ரென்ப. இவர் ஸமூராண்டு உயிர்வாழ்க்தாச். இவர்
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வடமொழியில் ௯௫- நால்களியற்தினர் ; தமிழிலே இரு 

பத் ரான்கு நால்களியற்றியுள்ளார். இவர் சர்வச்கிய 

இிங்கப்ப நாய்க்கனுக்கு அருள்செய்தார். காஞ்சிபுர 

வரதராசப் பெருமாளது பெருமையை ASHI மான் 

மியம் என்பதில் வெளியிட்டனர். இவர் பாடிய தோத்திர 

நூல்கள் அடைக்கலப்பத்து, நவரத்தினமாலை, திருச்சின்ன 

மாலை என்பன. இவர் பசவத்கதையின் சாரத்தைக் . 

“தீதார்த்த சங்கிரகம்? என்னும் நாலில் இனிது விள க்கனர். 
இவர் பரமதபங்கம் என்னும் நாலில் புறச்சமயங்களை மறுதி 

soar. சாடோறும் செய்தற்குரிய கடமைகளை வைணவ 

இனசரி என்பதில் வரைந்தனர். அகாரணீயம் என்பதும் 

அதன் சார்பாயதே. இன்னும் இவர் செய்த நால்கள் 

அர்த்த பஞ்சகம், பிரபந்தசாரம், மும்மணிக்கோவை, துவயச் 

சுருக்கு, திருமந்திரச் சுருக்கு, பரமபதசோபானம், சரம 

கலோகம், அமிர்தரஞ்சினி, அமிர்தாசுவாதினி, பதினேழு 

ரகசியம், பன்னிரு நாமம், அதிகார சங்கிரகம் என்பன. 

பின்பழகிய பெருமாள் சீய ரென்பவர் குருபரம்பரை 

நால் வசூத்ததாகக் கூறுப, ஈயுண்ணி மாதவப்பெருமாள் 

.முப்பத்தாறாயிரப்படி யென்னும் உரையை ஈம்பிள்ளைபாற் 

பெற்றன ரென்ப. 

வடக்குத்திருவீதிப் பிள்ளையின் மக்கள் பிள்ளை 
லோகாசாரியாரும், அழகிய மணவாளகயினா சென்பவரு 

மாவர். இவர்கள் காலத்தில் தருச்கர் தொந்தரவு தென் 

ஞட்டில் எற்பட்டு விட்டது. பிள்ளை லோகாசாரிய சியற்திய 

நூல்கள் அட்டாதசரகசியம் என்னும் பதினெட்டுக் தத்துவ 
ூல்களாம். அவற்றுட் சிறந்தது சவசனபூடண மென்பர். 
பறெநூல்கள் தத்துவ சேகரம், தத்துவத்திரயம், தனிப்பிரண 

வம், நனித்துவயம், தனிசரமம், நவிதசம்பந்தம், நவரத்தின: 

மூரலை, பரந்தபடி, முமுட்குப்படி, யாத்ருச்சிகபடி, சீயப்பதிபடி,
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பிரபந்த 11ரித்திராணம், பிரயோகசேகரம்,  சாரசங்கிரகம்,; 

அர்ச்சவதி; அர்த்த பஞ்சகம், சம்சார சாம்பிராச்சியம் என் னு 

மிவை. அழகிய மணவாளப் பெருமாணயிஜர் வேதாந்த. 
தேசிகசரோடு பகைத்து அவர் பொதுமை கண்டு 

அவரிடம் மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொண்டவ ரென்ப. 

இவர் செய்த ஸநால்கள் திருப்பாவை உரை ஆருயிரப்படி, 

* அமலராதிப் பிரான் £*, *கண்ணினலுண் கிறுத்தாம்பு!” 

என்னும் இரண்டுக்கும் உரை, மாணிக்கமாலை, அசாரிய 

இருதயம், அருளிச்செயல் இசக௫ியம் என்பன, ் 

பிள்ளை லோகாசாரியர் மாணவர் பலருள் விளாஞ் 

சோலைப் பிள்ளை யென்பார் இருவனச்தபாத் இருந்தவர். 

இவர் சத்தகாதை யென்னும் நாலியற்றினர். பிள்ளை 

லோகாச்சாரறியரின் மற்றொரு மாணவராய அண்ணர் எண் 

பாரின் மகன் இருவாய்மொழிப் பிள்ளை. இவர்க்கு எசை 

லேச ரென்ற பெயருமுண்டு. இவரே மணவாளமுனிகட்கு. 
ஆசிரியர். மணவாள முனிகள் காலம் 16-ம் நூற்றாண் 

டின் முற்பகுதியானாம். இவரே பெரிய Sunt எனப்படு 

வர். இவமே கதென்சலையார்க்குக் தலைவர், இவர் பாண்டி 

மண்டலத்இற் கிக்கிற்கடார மென்று ஐரிற் Dna ge’ 

errs sto பயின்று அரசவேலையி லமர்க்து பின் 
அறவற நெறி கின்றவர். இவர்க்கு யஇர்்இரப்பிரணாவர் 

என்ற பெயரு முண்டு. இவா முப்பத்தாழாயிரப் படியைப் 
பலர்க்கும் போதித்தவர். இவர்தாம் வானமாமலைச் 

சயராக அழகிய வரதர் என்பாரை தஇியமித்தவர். இவர்தம் 

நால்களுள் உபதேச ரத்தினமாலை, திருவாய்மொழி நூற்றந் 
தாதி பிரமேயசாரம் ஆர்த்திப் பிரபந்தம் முதலியன இவர்தம் 
பாட்டு ல்கள். கீதாதாத்பர்யதீபம், திருவாராதனைக்கிரமம் : 

விரோதிபரிகாரம் என்பன இவர்கம் உரைஈடை ரசால்கள். 

இராமாறு௫௪ நூற்றற்காதி உரை, ௪ப்சவியாக்கியாகம், வ
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சனபூடண உரை, ஞானசார உசை, தத்துவத்திசய உரை, 

பெரியாழ்வார் இருமொழி உரை, முழூட்சுப்படி உரை 

என்னும் பேருரை நூல்களையும் இவர் இயற்றியுள் 

சாரர். இவர்தம் மாணாக்கர் பலருள் பரவதிீதுபட்ட 

சென்பா ரொருவர். அவர் மாணாக்கர் பிள்ளைப்பெருமா 

ஊயங்காராவர். அவர்க்கு ௮ழகிய மணவாள தாசரென்ற 

பெயருமுண்டு. சியர் மாபிற் பிள்ளை லோகார்ய சியர் 

என்பார் பல வைணவ நூல்களுக்கு உரை வகுத்தனர். 

அவரியற்ஜிய grass இராமானுச இவ்யளூரி சரிதை, 

யஇர் இரப்ரபவ பிரபாவம் என்பவற்றோடு, உபதேச இரத் 

இனமாலை, இராமாறுச௪ நாற்றக்கா தி, ஆர் தீதிப் பிரபச்சம், 

காரலாயிரக் தனியன் என்பவைகளுக்கு உரைகளுமாகும். 

வைணவ உரையாகிரியர் பரம்பரை இதகுணோடு ஒருகிலைப் 

பட்டது. 
—— 

அதிகாரம் கு 

தத்துவ நால்கள் 

(பதினலாவது நூற்றாண்டுக்கு மேற்பட்ட் காலம்) 

பதின்மூன்றாம் நாற்றாண்டிலே சமயநூல்கள் இறப் 

பாகத் தோன்னுவ ஆயின: மெய்கண்டதேவாது சவஞான 

போதம் சிறந்ததொரு முழுச் ரைவகித்தாக்தப் பெருமறை 

ஆதலின் , Asia பின்தோன்றிய சைவசித்தாந்த முத 

ஜால்களஞுக்செல்லாம் அடிப்படையாயித்று. 18-வது 

BD Dp ai Op BH 15-வது நூற்றாண்டுவரை கோன்றிய 

வைணவப் பேருரை ஸமநால்களும் தமிஜ்காட்டிலே வட 

கொற் பெருவெள்ள த்தைப் பெருக்கின. ஏகாணன்மவாது 
எ பா - : AD. a. ஜு நூல்களும் வடசொல் அறக்இணை மிருக LUIG GH oor,
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கட-வது நாற்றாண்டிலே சைவா தனங்களும், வைணவ 

மடங்களும் தமிழ்காட்டிற் பல விடங்களிலும் தோன்றிச் 

சமய நாற்பயிற்கசியைப் பாவச்செய்கன. பதினான்காவது 
நாற்றாண்டு முதல் தலபுராணங்கள் காப்பிய நயக்களோடு 

தமிழில் எழுக்சன. பதினாறு பதினேழாவஅ _நாத்ருண்டுக 

ரில் பலவகைச் இறு காப்பியங்களும், ஞான நூல் உரை 

நூல்களும், சில தலபுராணங்களும் பெருகி வளர்க் கன. 

சைவ சமயக் இளர்ச்சி பதினேழாம் நாற்றாண்டில் இமயம் 

வரை பாவிற், இந்நூற்றாண்டில் மகமதியப் பாவலரும் 

தமிழை வளர்த்தனர். பதினெட்டாம் மாற்றாண்டிலே 

சில இலக்கண ரநால்களும் சதகமென்னும் சு காப்பியங் 

களும் தோன்றின. வீரசைவக் கருத்துக்களும் தமிழ் 

காட்டிற் பாவின. மேலைநாட்டலிருந்து வந்த பெசுக்கி 

(Beschi) என்னும் பாதிரியாரால் கிறித்துவ சமயமும் 
லைகாட்டிற்று. பதினெட்டாம். நூற்றாண்டின் பிற் 

பகுதியில், சித்தார்தமாபாடியம் (வெ ஞான போதத்தின் 

பேருரை) கோன்கினமையால், சைவ இித்தாகர்தம் இறப் 

புற் ஜோங்கிற்று. இசை காடசக்களும் இக்தாற்றாண்டிலே 
சிறக்அவிளங்கன., பத்தொன்பதாவது ET ap aver to Bev 

சைவவைணவ ஏகான்மவாக கிறித்துவ உறழ்ச்சி தழைத் 
தது. ஆங்கிலச் சார்பும், உரைகடை BENE ORI, FS 

முயற்சியும், பல்கலைக்கழசத்தார். தமிழ் வளர்ச்சியும் 

ஏற்பட்டன. 

ஏகான்மவாத ஆசிரியர்களுள் கத்துவராய சென்பார் 

பதினைந்தாவது ஸசநாத்றாண்டிலே சோழகாட்டிலே விரை 
ககரிலே பிறந்த பிராமணர். இவர் சொருபானந்த ரென் 
as அறவியின் மாணாக்கர். இவர் அஞ்ஞஜைவதைப்பரணிட 

மோகவகைப்பரணி பென்னும் ௮ழயெ பாட்டு நால்சளில் 
அதியாமையையும் அவாவையுஞ் செற்று வெற்றி
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கொள்ளும் வீரத்தைப் புனக்அுரைத்தார். இவரது பாடு 

துறை யென்பது இறுமகார்க்கும் இன்பமீயவல்ல பல் 

வகைப் பாவினங்களாக் கொண்டுள்ளது. இவர சசிவர்ண 

போதம் என்பது ஏகான்மவாதத்தைப் போதிக்கும் 

தத்துவ நால். இவர் செய்த சிறு நால்கள் பல. அவை 

குறுஈ்இரட்டு, பெருர்திரட்டு முதலியனவாக இருபத்து 

மூன்றனுள்ளன. தத்துவராய முனிவ ரென்பார் ஈசுரகிதைட 

பிரமகீதை என்னும் நால்களை எக்காலத்திற் செய்தா 

போன்று விளங்கவில்லை. அவையும் OT BM OO LOOT BE 

சார்பான தத்துவ நால்களே. ் 

பாண்டிராட்டில் விளை என்னும் ஊரிலிருந்கு 

ஆளவக்தார் என்னும் அந்தணப் புலவர் ஞானவாசகிட்டம் 

உன்னும் அரிய வேதார்த நால் இயற்றினர். இதற்குப் 

புரசை அருணாசலசாமி என்பார் உரை எழுஇனர். 

சைவூத்தாக்து நால்கள் :--௪ங்கரர், இராமானுசர் 

மூதலிய வடமொழி ஆரியரின் பாடியங்கள் மிக்கு 
வழங்யெ சாலதக்தேமனைவ௫த்தாந்கத விளக்கம் தென்னாட் 

டிலே குறைவுத்றிருக்கஅ. அ௮க்குறையை ஒழித்தற் 
பொருட்டுப் பதின்மூன்றாவது நூற்றாண்டின் தொடக் 

“கத்தில் தஇிருவெண்ணெய்ரகல்லூரில் அச்சுககளப்பாள 

சென்னும் வேளாள Gas stars சடையப்ப 

வள்ளலின் மனைவிவழி தோன்றிய உறவினசாய் மெய் 

கண்ட தேவர் பிறந்தார். ௮வர் சவஞானபயபோத மென்னும் 

ora Asgsri ss தலைமணி நாலை இயற்றி அருளினர். 

௮ பன்னிரண்டு சூத்திரங்களையும், எண்பத்தொரு 

வெண்பாக்களையும் உடையது, அதற்கு முன்னரேயே 

திருவுந்தியார்; திருக்களிற்றுப் படியா சென்னுஷ் சைவ 

இித்தார்தச் இறப்பு மால்கள் இயற்றப்பட்டன. திருவுந்தியார் 

திருவியலூர் உய்யவந்ததேவ நாயலுரால் இ. 4, 1148-ல்
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இயற்றப்பட்டு. உய்யவற் காரின் மாணவர் ஆளுடைய 

தேவ காயனார். அவருடைய மாணாக்கர் திருக்கடவூர் உய்யா 

வந்ததேவ நாயறர். அவரியற்றிய நூல் திருக்களிற்றுப் 

படியார். அதன் காலம் கி. பி. 1178. இவ் விரண்டு நால் 

ஷம் அனுபவ நால் என்ன கூறப்படும். இவை தமிழ்ப் 

போக்கில் உள்ளன. இருக்களிற்றுப்படியார் அறுபத்து 

மூன்று காயன்மார் அற்புத கிகழ்ச்சிக்குக் காரணமான 

வல்வினை மெல்வினையைப்பற்றிக் கூறுவதுடன் ஆசிரியா் 

BR AIST OG UT SB கூறன் Kot p சிலவற்றை மேற்கோளாகக் 

கொண்டு அவற்றின் பொருளை இனிது விளக்குகின்றது. 

ஓர் உதாரணம் :-- 

“சரர்புணார்ந்து சார்பு கெடவொழுகி னென்றமையாத 

சார்புணர்த ருனே தியரனமுமாஞ்--சரர்பு 

கெடவொமழுக னல்ல சமாதியுமாவ் கேதப் 

படவருவ தில்லைவினைப் பற்று.” 

அன்பின் இெறப்பைப்பற்றிக் கூறும் செய்யுள் 

வருமா 
“அன்பேயென் னன்பேயென் நன்பா லழுதமற்றி 

பன்பேயன் பாக வறிவழியுமன்பன் றித் 

ரத்தம் தியானஞ் சிவார்சனனகள் செய்வதெல்லாஞ் 

சற்றும் பழமன்ே gira.” 

ஆசிரியா் மெய்கண்டம?தவரது சிவஞானபோதம் 

முப்பொருளின் உண்மையையும் இலக்கண த்தையுங 

கூறும் பொதுப் பகுதியும், வீட்டிற்குரிய ஞான தெதி 

யினையும் அக் கெறியின் நிற்னார் பெறும் பயனையுங் Fi. LG 

சிறப்புப் பகுதியையு முடைய முழுமுதல் மாலாகும். 

திருவண்ணாமலையில் அமன் னாவ Bi Bor FIT FOr 

ஆட்சியில் பதினாரூவது ஆண்டில் திருவெண்ணெய்சல்லூர் 
. . fe . . 2 ல ் 

மெய்கண்ட அவர் Sr Oli rT crv விடப்பட்ட த் oud



தத்துவ நால்கள 591 

பொருள் சாசனமொன்னஅ கிடைதனனள் ளது. மூன்றாவது 

இராசராசன் காலம் க. பி, 120௪ல் 1248 வரை ஆளும். 

ஆசவே இச்சாசனகத்தின் காலம் ௫. பி. 1282 அகும். 

ஆகவே அதற்கு முன்னமேயே மெய்கண்டார் வாழ்க் 
திருர் சன சென் பது தெளிவு. ௮வர் சிவஞானபோத மியற் 

திய காலம்1215 ஆதல் கூடும். ஆசிரியர் மெப்சண்டார்க்கு 

நாற்பத்கொன்பது மாணாக்கர்கள் இருந்தார்கள். அவருள் 

முகல் கின்றவர் மெய்கண்டாரின் தர்கையார்க்குக் 

கூலகுருவாகிய திருத்துறையூர் அருணந்திசிவாசரரிய 
சென்னும் ஆதிசைவமே. இவர் சிவஞான சித்தியாசென்னும் 
வழி.நாலையும், இருபாஇருபஃது என்னும் சைவ Ga or BE 

சிறு நாலினையும் இயற்றினர். இவருடைய மாணாக்கர் 

மறைஞான சம்பந்தர். மறைஞான சம்பம்தரின் மாணாக்கர் 

உமாபதி சிவாசாரியார். 

இவர் தில்லையிலே வாழுகின்ற திருவுடையக்தணர் 

மாபைச் சார்ந்தவர். இவர் சிவப்பிரகாச மென்னுஞ் 

சிவஞானபோதச் சார்பு நாலையும், கொடிக்கவி, உண்மை 

டநறி விளக்கம், நெஞ்சுவிடு தூது, வினுவெண்பா, திருவருட் 

பயன், சங்கற்ப நிராகரணம், போற்றிப் பஃறொடை என்னும் 

பிறழு இத்தார்க நமால்களையும் இயற்றியருளினார். 

கோயிற்புராணம், சேக்கிழார் புராணம், திருத்தொண்டர் புராண 

சாரம், திருப்பதிகக் கோவை முதலியனவும் இவரால் இயற்றப் 

பட்டன என்ப. வடமொரழியிற் பவுட்கரம் என்னும் 

உபரகமத்திற்கு இவர் இயற்றிய விரிவுரை ஒன்னுண்டு. 

இவர் தாம் சங்கற்ப நிராகரணம் இயற்றிய காலத்தைக் 

தெளிவாகக் குறித்துள்ளார். *ஏழன்.* இரு நாறு எடுக்க 

வாயிசம் என்றதனால் அக்காலம் சாலிவாகனன் ஆண்ட. 

1289-இகும். அது கி. பி. 1313-3@ Gor. இவா 

ஞான பமசம்பசையிலே திருவாவடுதுறை யாறினந்து முதல்
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நலைவராகிய நமச்சிவாய தேசிகர் நான்கரவதாக கின்றவச். 

AF Aur மெய்கண்டாரின் மத்னொரு மாணவாது ஞான 

பரம்பரையில் வக்கு ஞானசம்பந்த தேசிகரே தருமபுரவாதீ 

னத்தை கிறுவியவராவர், மெய்கண்டாரின் இன்னொரு 

மாணவர் மனவாசகங் கடந்தா ரென்பவர். இ. பி. 1245-ல் 

: உண்மை வீளக்க' மென்னும் சைவ௫த்தாக்த நாலை ௮௬ 
ளிச் செய்தார். இதுகாறும் கூறிய சைவூத்தாந்த நால் 

கள் பதினான்கும் மெய்கண்டசாத்திர  மெனப்படும். 
அவற்றைத் தொகுத்துரைக்கும் பாட்டு வருமாறு :-- 

உந்தி களிறு வயர்போதஞ் சித்தியார் 

பிந்திருபா வண்மை மிரகரசம்- வந்தவரும் 

பண்புிஞு போற்றிகொடி பாசமிலா நெஞ்சுவிடு 

வுண்மைசெறதி எல்கற்ப முற்று.” 

சைவ மடங்கள் 

திருவாவர௫ுதுறை மடம் 

பதினான்காவது நாற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் உம 

பதிசிவாசாரியார் சைவகித்தாக்சச் தலைவராய்த் திகழ்கத 
னர். அவர் முதன் மாணாக்கர் அருணமச்சிவாய தேசிகர். 
அவர் தஇிருவாவடுதுறையி லிருந்த சித்தர் சிவப்பிரகாசர்க்கு 

சான உரை பகர்ந்தார். அவர் மூவலூரில் வேளாளகுல 

இலகமாய்ப் பிரமசரியத்திற் றலைநின்ஐ நமச்சிவாய மூர்த்தி 
களுக்கு ஞான முரைத்தார். இவசே திருவாவடுஅறை 

யாதீனத்தை கிலைகாட்டினர். இவரிடத்தில் அருளுரை 

பெற்ற சிவப்பிரகாசர் சிதம்பாத்திலே கூத்தப்பெருமான் 
வழிபாட்டிற்கு வைணவர்களால் விளைக்க இடையூற்றை 
நீக்கி ஆங்கு வீற்றிருந்து நிட்டைகூடினர். 

நமச்சிவாயமுர்த்திகள் பின்னர் மறைஞானதேேரிந சென் 
பாக்கு NTT FOG நல்கினர், அவர் சத்திநிபாதத்
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அசத்தமராய் கிட்டையிலே வீற்றிருந்தார். பின் அவரால் 

ஆரிய பாம்பை நிலைபெற இடமின்மையால், இவர் 

அம்பலவாண தேசிகருக்கும் தெக்கழைர்த்தி தேசிகருக்கும். 

ஆ௫ிரியகிலை யருளினர். ௮க் காலத்தே பதினைந்தாவது 

நூற்றாண்டு தொடங்கியிருத்தலாகும். தெக்கணாமூர்த்தி 

தேக மியற்றிய தசகாரியம், உபதேசப்பகறொடை யென்னு 

மிரண்டு ஞான நூல்களும் இ, பி. ௬௫-வது சூற்னுண்டிற் 

ஜோன்றியனவாகக் கருதலாம். அவர் சின்னப்பட்டத் 

Ba வீற்றிருந்கபோசே வெனடி சேர்ந்தனர். பெரிய 

- பட்டத்திலிருக்கத அம்பலவான தேகிகர் தசகாரியம், 

சன்மார்க்க சித்தியார், சிவாக்கிரமத் தெளிவு, சித்தாந்தப் 

பஃறொடை, சித்தாந்த சிகாமணி, உபாய நிட்டை, வெண்பா, 

உபதேச வெண்பா, நிட்டைவிளக்கம், அதிசயமாலை நமச்சி 

வாயமாலை என்னும் பத்து நால்களை யருளிச்செய்தார். 

தசகாரிய மென்பது வீடெய்து மயிர்கள் அ௮றியற்பாலண 

வாய தத்துவரூபம், தத்துவ தெரிசனம், தத்துவ சுத்தி, 

ஆன் மரூபம், ஆன்மதெரிசனம், ஆன்ம த்தி, இவருபம், 

“இவதெரிசனம், சிவயோகம், சிவபோகம் என்னும் பத்து 

மாம். அவர் இவற்றைப் பலப்பலவானறு விரித்துரைத்த 

னர். ஏகான்மவா இகளும் இப் பெயருடைய நூல்களியத்ஜி 

யுள்ளார். மேற்கூறிய கால்கள் சைவாதினத் தலைவர் 

களாகிய பண்டார சர்கிதிசளாற் செய்யப்பெற்றமையால் 

பண்டாரசாத்திர மென்னு பெயர் பெறுவன. இவந்ரோடு 

ஈசானதேசிக ரியற்றிய தச௪காரியமும், பின் வேலப்பதேசிக 
ரியற்திய  பஞ்சாக்கரப் பஃரறொடையுஞ் சேோரப்பின், 

பண்டாரசாத்திரம் பதினான்காதல் காண்க. இவை மெய் 

கண்டசாத்திரம் பதினான்கிற்குக் துணைழமால்களாகத் 

இகழ்வன. மேற்கூறிய அம்பலவாண தே௫ிகரின் மாண 

வருள் ஒருவர் வைணவப் பிராமணாராயிருக் ஆர இவசமயம்
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புகு்து தீக்கை பெற்௮ு உல்ருடைய நாயற சென்த திருப் 

பெயருடன் விளங்கினர். அவர் தம் தேகூிகர்மீது செய் 

தருளிய விருத்தங்கள் பத்தும் ஈயமிக்கன. சிவபுரம் 

பிள்ளை யென்பாரும் அம்பலவாண தே௫ூகரமீது புகழ்மாலை 

செய்தனர். 

தருமபுர வாதீனத்தைச் சார்த்த சம்பந்த சரணாலய 

சுவாமிகள் மைளூரரசராண் மதிக்கப்பெற்றவர். அவர் 

அசர் வேண்டுகோட் கணங்கிக் கந்தபுமாணச் சுருக்க 

மென்னும் மாலைச் செய்யுளா லியற்றினர். ௮வர் மைசூ 

சாசர்பாற் பெற்ற பெருகிதியினைக் குருலிங்க சங்கமங்கட் 

சென்வே வைத்தனர். யார். குழாங்கள் செய்யுந் த ழூ. குத 

தொமிலைப்பற்றி இவர் கூதிய பாட்டு Coo Oy Fa TB BSE SI 

ஆய்வார் பதிபசு பாசம் களினுண்மை யாய்ந்துகொண்டு 

கரய்வார் பிரபஞ்சு வாழ்க்கையெல் லாங்கல்வி கேள்வியல்லல் 

ஓய்வார் சிவானக்த வாரியுள் ளேயொன்றி ரண்டுமறத் 

கோய்வார் கமலையுண் ஞானப்பிர காசகற் ஜெண்டர்களே. 

இருவாரூரிலிருக்க ஞானப்பிரகாச சென்னும் பெரிய 

வரே தருமபுரவாதன த் தலைவர். ஆருவது பட்டத்தி 

லிருக்த திருஞான சம்பந்த தேசிகர் திருவடியைச் சார்ந் 
தவர் சம்பக சசாணாலயென் தறிக. 

ஆறைசை யாஇனகத்திற் பதினோராவது பட்டத்தி 

லிருகக பின்வேலப்ப தே௫ூகர் காலத்திலே சிவஞான 

முனிவர் இகழ்ச்தவராவர். ௮க் காலத்திலே ச௪ின்னப்பட்டத் 

திலும் வேலப்பதேசிக ரென்னும் திருப்பெயருடையவ 
சொருவரிருக்கனர். இப்பொழுதுள்ள அறைசையாதின s 

தலைவர் ௧௯-வஅ பட்டத்திலுள்ளவர் போலும்) பெரிய 

பட்டத்திலிருக்தவர் திருப்பறியலார்ப் புராணம் பாடினர். 

சன்னப்பட்ட ர்திலிருக்தவர் பஞ்சாக்கரப் பதூறாடை, ஞான
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பூசாவிதி, மரபட்டவணை யென்னும் நால்களியற்தியருளி 

னர். 

தருமபுர வாதீனம் :--உமாபதி சிவாசாரியர் மாணாக் 

நள் ஒருவர் மச்சுச் செட்டியார் என்பவர். இவர் 

காழிச் சைவவேளாளர். இவரியற்றிய நால் ஞானபூசைத் 

திருவிருத்தம். இவர் உலகை நோக்காது இறைவனை Cura 

இயே யிருத்தற்பொருட்டுத் தம் வீட்டு மாடியி லிருந் 

சுமையால், மச்சுச்செட்டியா பென்ற பெயர் இவர்க்கு. 

அமைந்தது. இவருடைய மாணாக்கர் கால்வருட் இறக் 

தவர் கங்கை மெய்கண்டார். இவர் மாணாக்கர் Far se 

சிற்றம்பல நாடிகள். இவர் சித்தக்காட்டிலே அனுபத்து 

சான்கு மாணாச்சர்களுடன் ௪மாதியுற்றணர். சற்றம்பல 

காடிகள் இயற்றிய மால்கள் துகளறு போதம், சிவப்பிரகாசக் 

கருத்துரைச் சூத்திரம், திருச்செந்தூ ரகவல் முதலியன. 

அவர் மாணவசாகிய தத்துவப் பிரகாசர் தத்துவப் பிரகாச 

மென்னுமோர் இத்தாக்த நாலியற்றியுள்ளார். சிற்றம்பல 

சாடிகளின் மாணாக்கசாகிய பழுதைகட்டி ஞானப்பிரகீரசரின் 

மாணாக்கர் இருவாரூர் சமல ஞானப்பிரகாசர். இவ ரியற்திய 

.நால்கள் சிவானந்த போதம், பிரசாதக் கட்டளை, அத்துவாக் 

கட்டளை, சிவபூசை யகவல் மூகலியன. இவர் தம் முதன் 

-ணுக்கமே தருமபுர வாஇன த்தை நிலை நாட்டிய ஞான 

ம்பந்ததேசிக ராவர். இவர் பாண்டிகாட்டுச் வில்லி 

புத்தா வேளாளர். இவரியற்றிய நால்கள் சிவபோக சாரம், 

சொக்கநாத வெண்பாடி பரமானந்த விளக்கம், முந்திதிச்சயம், 

திரிபதார்த்த ரூபாதி த்சகாரிய அகவல் முதலியன. 

தருமபு த்தில் நான்காவது பட்டத்திலிருக்து 

மாசிலாமணி தேசிகர் குமரகுருபர அடிகளுக்கு ஞானே 

தஞ் செய்தவர். ஆரழுவறு பட்டத்திலிருற்த இரு
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ஞான சம்பந்தரின் மாணாக்கர் வெள்ளியம்பலத் தம்பிரான் 

என்பவர் (1080). இவர் திருகெல்வேலிச் As a 46 gop pus) 

லிருந்ககாலை துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச அடிகளுக்குப் 
போதகாகிரியசாய்த் இகழ்ந்தார். இவர் முத்திகிச்சய 

மென்பதற்கு ஓர் உரையும், சிவஞான இித்தியார்க்கு 

ஞானாபரணவிளக்க மெனும் விரிவுமையு மியற்றினர். 

கருமபுரவாதனம் எட்டாவது பட்டத்திலிருக்த அழகிய 
திருச்சிற்றம்பலதேகிகரால் சுவர்க்கபுரமடம் ஏற்படுத்தப் 

பட்டது. ௮ம் மடத்துத் தம்பிரான் அழகிய திருச்கிற்றம். 

பலத் தம்பிரான் என்பவரால், திரிபதார்த்ததீப் மென்னு 
நாலியற்றப்பட்ட.அ. அவர்க்கபு£ மடம் சின்னாட்களுக்கு : 

முன் நிலைகுலைக௧௮. (இப்பொழுதுள்ள தழுமபுரவா தீன தீ 

தலைவர். இருபத்திரண்டாவது பட்டத்தி லுள்ளவர் 

போலும்.) இவ் வாதீனப் பெரும்புலவருள் ஒருவராகிய 

வடுகநாத தேசிக பென்பவசால் திருமுல்லைவாயிற்புராண 

மியற்றப்பெற்றது. இத் தே௫கர் இலக்கணம் வைத்திய 

சாகச நாவலரின் நான்காவது புதல்வர். 

இவ் வா இன துப் பண்டார சாத்திரங்களும் பிற நால் 

களும் பல வுள்ளன. அவை ஞானப்பிரகாசர் த௫௪காகி 

யம், போதானந்த சித்தியார், திரிபதார்த்த ரூபாதி se 

காரியம், பதிபசு பாசப் பனுவல், வானந்த மாலை, ௪ம் 

பிரதாய தபம், ஞானாவாண விளக்குக் குறள், இத்தாந்த 

கிச்சயம், சதமணிக் கோவை, பராமத சங்கற்ப பாமோப 

தேசம், கிராசகசணம், பரமத தஇமிரபானு, சிவானுபோக 

சரரம் முதலியன. இத்தடன் ஆ௫ன காலம் முடிந்ததா. 

இனிக் கனிப்புலவர் வரலாற்தினை ஆய்வாம். 

பதிறலாம் நூற்றாண்டின் இறுதி 
- பதினான்காவது நாற்றாண்டிலே தோன்றிய சல இறு 

மால்கள் ஈண்டுக் கருதற்பாலன. சீ£வில்லிப்புகதூரிற்
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திகழ்ந்த you Gsranuc உவமாண shige மென்ற 

அணிமா லியற்றினர். காங்கேயன். என்பா ரியத்திய உரிச் 

சொல் நிகண்டும் அச்காலத்ததேயாம், இவரைச் செங்கற் 

பட்டி. லிருந்த ஒரு துறவி யென்று இலர் கூறுவர். 

கொங்கு மண்டல சதகம் ௯௧-ம் பாட்டில் இவர் கொக்கு 

காட்டு மோளுரில் our ips wou ரென்று குறிக்கப்பட்டது. 

இவர் வேளாளமரபினர். 

தொல்காப்பியத் தேவ சென்னும் புலவசால் திருப்பா 

திரிப்புலியூர்க் கலம்பக மென்ப இயற்றப்பட்ட. இக்கலம் 

பக்தை இரட்டையர்கள் புகழ்க்துரைத்தமை காண்க. 

் அவர்கள், 

ு அதொல்காப் பியத்தேவர் சொன்ன தமிழ்ப் பாடலனண் தி 

நல்காத் திருச்செவிக்கு காமுரைப்ப கேறுமேர? 

என்றனர். 

வைணவருள் அருளாள பெருமாள் என்பவர் பிரமேய 

சார மென்னு நாலியந்தினர். 

  

அதிகாரம் ௧௯ 

தினைந்தாவது நூற்றுண்டு 
காளமேகப்புலவர் பதினான்காம் நாத்ருண்டி. னி தியி 

ஓம் பதினைந்தாம் நாற்றாண்டின் முதலிலும் இகழ்ந்த. 

பெரும் புலவர். இவா கும்பகோணத்து வைணவ , அத்.த! 

ணர்: சரங்கக் கோயிலில் மடைப்பள்ளி "வெலை 1 பார்த்தவர். 

களும் யென்னுந் இருவானைக்காச் இவன்சோயித் 

ருசியாற் சைவராய், ஒருகா ளிரவு இருவானைக்சாவி லெழுச் 

தருளியிருக்கும் அகிலாண்டநாயகி தம்பல முமிழம்' 

பெற்று இவர் வாசுவியாயினர். இவர் இயற்பெயர் வரதர்.
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எம் முறையில் எச்சொல்லை எப்புலவர் எவ்வாறு அமைத் 

எப் பாடவேண்டினாலும், ௮வ்வாறே உடனே தெளிதமி 

ழிற் பாடவல்ல ஆ * கவி. சிலேடை பாடுவதிலும் ஈகைச் 

சுவையமையப் பாடல் பாடுவதிலும் இவர் இணையற்றவர். 

 அசகவிமாரி யகிலவுலசமெலாம் Sea காளமேக £ 

மெனப் பிறராற் புகழப்பெற்றவர். இவர் முதலிற் பாடிய 

நால் திருவானைக்கா வுலா வென்பது. 
படட சையாக 

:: தற்கையினான் கங்கையினான் காசியிலான் காசிமிலாணன் 

பைங்கஈடல்ளூழ் பாரிடத்தான். பாரிடத்தான். £” 

என்பதில், சம்-தலை, கையினான்-கையிலுடையவன் ; கவ் 

சையைக் தரித்தவன் 5 காசியை (இல்-வீடு) வீடாக உடை 

யவன் ; பாரிடம்-கிலம், பாரிடம்-பூதம். 

இராமைய னென்னுமோர் ௮சச வேலைக்காரன் Bp 

லில்லாத ஒரு குதிரையி லேறி மெள்ள பெளளம் 

போதலைக் கண்டு இவர் கூறிய பாட்டு, 

: முன்னே கடிவாள மூன்றுபேர் போட்டிமுக்கப் 

மின்னே இருக்திரண்டு பேர்தள்ள--எந் கேரம் 

வேதம்போம் வாயான் விகடரா மன்னு திரை 

மாதம்போக்ி காத ays.” 

ஒரு தேவடியாள் காதிற் கொவ்வாத கடிய ஞூலிற் 

பாடுவளைக் கேட்டு அவளை இவர் இகழ்க்துரைத்த அடி 

கள், 

₹* கழுறைகெட்ட வண்ணான் கண்டேன்கண் டேனென்று 

பருதையெறுத் தோடிவக்கான் பார்த்து. 75 

இருமலைசாயன் பட்டணத்திலிறாந்த அதிமதுரகவி 

யென்பானோடு வீரவாது நிகழ்த்தி வென்ற இவர் 

பேசாண்மை, இவர் திருவருட் பேறுடையா சென்பதை 

வற்புறுத்தும். இருமலைராயனிடம் அரண்மனை பாவலனா



பதினைந்தாவது நூற்றாண்டு 399 

யிருக்க அதிமதுர கவி MUSH ஈான்கு மாணவரோரடு 

மிகச் செருக்குற் ஜிருக்தான். அவன் சிவிகையிலேறிச் 

சென்றகாலை, அவனுடைய பரிசனத்தோடு கலந்த காள 

மேகத்தை அவனுடைய மாணவர் கோக்கி அதிமதுசகவி 

யின் புகமைப் பரவச்சொன்ன காலை, ஈகையாடி. அதி 

மதுரம் இனிய கள்வெறி என்று பொருள்பட உரைத் 

தார். இதனைக் கேள்வியுற்றுச் Rar கொண்ட அதி 

மதுரகவி, “காளமேகத்தைப் பிடித்துக் கொண்டுவா '. 

என்று ஆளனுப்ப, அவரும், 

₹₹ தூதைநற்து நாழிகையி லரறுகார ழிகைதனிற் 

சொற்சந்த மாலைசொல்லத் 

துகளிலா வக்தாதி யேமுகா மிகைதனிற் 

ளொகைபட விரித்துரைக்கப் 

பாதஞ்செய் மடல்கோவை பத்துகர ழிகைதனிற் 

பரணியொரு காண்முழுதுமே 

பாரகர வியமெலா மோரிரு தினத்திலே 

பகாரக்கொ ஏக்கட்டினேணன் 

௪தஞ்செ யுக்திங்கண் மரபினா னீடுபுகழ் 

செய்யதிரு மலைரயன்முன் , 

சிறுமா முகவே தாறுமா நுகள்சொல் 

திருட்டுக் சவிப்புல்வமைக் 

S758 கறுத்துச் செருப்பிட் டடித்துக் 

சுதுப்பிற் புடைத்துவெற்றிக் 

கல்லணையி ஞெடுகொடிய கடிவாள மிட்டேறு 

சுவிகாள மேகறானே. ?? 

என்று தம் பெருமை கூறும் பாட்டொன்று பாடிட, 

அரண் மனைக்கு விரைந்து சென்றார். 

காளமேகம் அரசவை செல்லுங்காலை இருக்க இட 

மின்மையை Cpe on PG கலைமகளைப் பாடி, ௮சசருக் 

கையிலேயே இடம் நீளப்பெற்று வை இனர். 

g.—9



400 இலக்கிய வரலாறு 

: வெள்ளைக் கலையுடுத்து வெள்ளைப் பணிபூண்டு 

வெள்ளைக் கமலத்தில் வீற்திருப்பாள்-- வெள்ளை 

யரியா சனத்தி லாசரோ டென் ள் 

ச௱்யா சஎனம்வைத்த தரய்.”” 

றெகு இருபுலவரும் சொற்போர் கிகழ்த்திய பின்னர் 

யமகண்டம் பாடக் காளமேகம் ஒப்புக்கொண்டு, சதுரத் 

இக்குமிக்கு மேல் இரும்புத்தூண் முடிவிலிருக்த, கீழே 

கொதிக்கிற எண்ணெய்க் கொப்பறையையும், கான்கு பக் 

கத்து இரும்புத்தூாணை ன் தவறு நேரிட்டால் அசைக்க 

அவைகளிற் கட்டப்பட்ட யானைகளையும், தமது அரை 

பிலுங் கழுக்திலுங் கட்டியுள்ள கத்திகளையும் பொருட் 

படுத்தாது விரும்பியவர்கள் விரும்மியவண்ணமே கவிமாரி 

பொழிக்தும், திருமலைராயனும் ௮வன் சவிஞனும் தம்மை 

மதியாமை கண்டு, அப்பட்டணத்தில் மண்மாரி பெய்க 

வென வேஞ்சொற் கூறிப்போந்தார். இவர் முதலிலே 

திருமலைராயன் ௮ரசவை சென்றமர்ந்தபோது அங்குள்ள 

போலிப்புலவரைப் பார்க் அப் பாடிய பாட்டு, 

** வாலெங்கே ரீண்ட வயிழெங்கே யிரண்டு 
காலெக்கே யுட்குழிந்த கண்ணெங்கே.- சாலப் 

புவிராசர் போற்றும் புலவீர்காள் நீங்கள் 

சவிரரசு ரென் திருந்தக் கால்,”* 

என்பது. 

(வடமொழியிற் கமி - கூசங்கு. கபி, தமிழிற் கவி 
யாயிற்று.) காளமேகப் புலவர் சிவபெருமானே முழு 
முதற்கடவுளென்று நிலைநாட்டப் * பரப்பீரம__ விளக்க * 
மென்னு நா லியற்றினர். 

CC பங்கயக்கண் மாலைப் பாத்துவனெனண் ஹேவியாசன் 
கங்கைக் கரையுமைத்த கைக்காவன்--றகங்கவற்குத் 
BLISS மால்வந்து ௪ங்கரனே யெவ்வுயிர்க்கும் 
காம்மிரா ெனென்றா னிசைக்வு,??
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இு தியில் இவர் இருவாசூர் சென்அ௮ இரட்டையர் 
பாடி முடிக்காது மதிலில் எழுஇயிருக்த, 

* கரணொன்றா ணஞ்சிருக்கு கற்சாபம் கற்சாபம் ”” 

என்ற முதலடியைக்கண்டு, 

* பரணக்தாரன் மண்டிள்ற பாண$மே-தாணுவே 
சீராரூர் மேவுஞ் சிவனேரீ யெப்படியோ 
கேரார் பாரமெரித்த கேர் £? 

என்ற மற்றையடிகளையும் பாடி முடி. க்தன ரென்ப, 

இஃதறிர்த இரட்டையர் காளமேகம் இறந்தஞான்று 
அவர் உடல் தீயினால் வெந்தழிதல் கண்டு, ௮தனை 

** ௬ கவியா லகில வுலகெக்கும் 

வீசு புகழ்க்காள மேகமே--பூசுரா 
விண்கொண்ட செக்தழலாய் வேருதே யையையோ 

மண்திளன்ற பாணமென்ற வாய் ** 

என்னு வருக்தப் பாடிய பாட்டிற் குறிச்கன ரென்க. 

இதனாற் காளமெகப்புலவர் இரட்டையர் காலத்தி 
லிருகஅ அவர்களுக்குமுன் சவபதமடைந்தகாகக் தெரி 
கன்று. 

இரட்டையர் 

இரட்டைய பென்னும் இரு புலவர்கள் ஒருங்கு 

சேர்ந்து பல பதிகளுக்கும் சென்று இவபிரான்மீது 
பாமாலை புளைந்தனர். இவர்கள் சோழசகாட்டி லுள்ள 
ஆலக்தஅுறையிற் செங்குக்தர் மரபிற் I pi salt sor. ஒருவர் 
ஒரு பாட்டின் முற்பாதி பாட, மற்றொருவர் அதன் 
பிற்பாதியைப் பாடுதல் வழக்கம், இவர்கள் ஆவிலக் 
குதல் முதலான அற்புதங்க ளியற்றியதாகக் கேள்விப் 
படுகிறோம். இவர்களுள் ஒருவர் முடவர்; மற்னொருவர் 
குருடர். மூடவரைக் குருடர் ஈமந்துசென்றா ரென்றும்,
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மூடவர் வழிகாட்டின ரென்றுங் கூறுப. இளஞ்சூரிய 

சென்றும் முதுதரிய ரென்றும் அவர்கள் அழைக்கப்பட்ட 

னர். அவர்கள் இயற்றிய திருவாமாத்தூர்க் கலம்பகம் ஈய 

மிக்க. தில்லைக் கலம்பகம், ஏகம்பநாதருலா, கச்சிக் கல்ம்பகம் 

மூதலியன பாடி. அவர்கள் வரபதியாட்கொண்டா னென்னுபங் 

கொங்குமன்னனாற் போற்றப்பெற்றவர். *கலம்பகத்திற் 

இரட்டையர்க”? ளென்றதுங் காண்க. அவர்கள் திரு 
வண்ணாமலையிலிருக்த சம்பர்தாண்டா னென்னுஞ் சமணப் 

புலவர் விரும்பிய “சழுத்தி' யென்னுஞ் சித்திரக்கவி 

பாடினதாகவுங் கேள்வி. தஇருவக்கபாகை வாபதியாட் 

கொண்டானை அவர்கள் பாடிய பாட்டு வருமாறு :-.- 

**சாணாக்கு முன்னிற்கு மாட்கொண்ட சகாயன் றமிழ்க் 
கொக்காகோன் 

பாரணுற்ற வரிவண்டு சேர்வக்கை ஈகராதி பக்கத்திலே ££ 

விசயஈகர அசசர்களில்: மல்லிகார்ச்சுன ராயர், விரூ 

பாட்௪ ராயர் என்பவர்களின் காலமாகிய 1449-1465. 

1466 வரையிலுள்ள அண்டுகளில் அவர்கள் Os ROD 
யாகத் தென்னாட்டில் அரசுசெலுக்தியவர் சாளுவர் திரு 

மலைராயர். அவரைப்பற்திய சிலாசாசனம் எரங்கத்தில் 

கிடைத்துள்ளது. அது சாலிவாகன சகாப்தம் 1885-ல் 

ஏற்பட்டது. காளமேகப் புலவர் காலம் அது வென்று 

கூறுப. 

கெத்குன்றவாண ரென்றும் ஒரு வேளாள குல தில 

கர் தொண்டை காட்ம கெற்குன்ற மென்னுமூரிலே இறக்க 

வள்ளலாய்க் திகழ்ந்தது மன்றிச் செவ்விய பாவலசாயும் 

விளங்கினர். இவர் * திருப்புகலூர் அக்தா இ? ஓன்னு மிக 

அமகாகப் பாடியுள்ளார். இவர் கம்முடைய வீட்டிலில் 

லாதபோது ஆண்டுச் சென்ற காளமேகப் புலவருக்கு 

அவருடைய தாதி ஒருக்தி பரிசளித்தாளென் றும்
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அதனைக் கேட்டுகக்லு தாமும் அப்புலவர்க் கோரடிமை 

வயென்று இவர் ஒரு செய்யுள் செய்ததாகவும் கேட்கப் 

படுகின்றது. அக்தப் பாட்டு வருமா :--- 

 கற்ருவ் கவிவல்ல அந்தணர் கோனபிகரளிக்கு யாம் 

் விற்மும் பரிசன மாகிலிட்டோம் வடவேங்கடமும் 

பபொற்குன் றமும்புகழ்க் கங்காகதியும் பொதியமும்போல் 

நெற்குன் றமுகம் மரபும் எக்காளு நிலைகிற்கவே.'” 

*: ஊணுக்கு வாராதிருப்பாய் 

விருப்பாகி,உயாவாணிலே 

வீணுக்கு நின்னா மெவிகின்ற 

தெவ்வாறு வெண்டிங்களே.”* 

இரட்டையர்கள் பாடிய ஏகாம்பர நாதருலாவில் 

குறிக்கப்பட்ட இருமல்லிகா கன் உயர்சம்புபதி என்பவன் 

சகாப்தம் 1881-முதல்18898-வரை ஆண்ட இசாசகாராயண 

சம்பு என்பவனாவன் என்று சாசனக்காசர்கள் கருதுவ 

காரல், அ௮க்காலமே இரட்டையர்கள் asus) ஆட்கொண் 

டானைக் சூறிப்பதால், அவளைக் சூறிக்கும் வில்லிபுதீதூ.ர 

ரும் இரட்டையர் காலத்தவராவர். அருணூரிகாதர் 

சோமகாதன் என்ற மடாதிபதி ஒருவரைத் தமது திருப் 

புகழில் புகழ்ந் அள்ளார். அவருக்குச் சகாப்தம் 1870-ல் 

நன்கொடை பளிக்கப்பட்டதாக திருவண்ணாமலைக் கடுத்த 

புத்தாரச் சாசனமொன்றில் குறிக்கப்பட்டுள்ள அ. 

காளிமுத்துப் புலவர் (1422-1482) பராக்கிரம பாண் 

ஒயனைப் பாடியிருத்தலால், அவர் ௮ப்பாண்டியன் காலத் 

,தவராவர். அவனைப் பாடிய பாட்டு வருமா :-- 

Ss barge வேழப் பிடர்க்கே வாக்கண்டு கண்களமுத்துத் 

்டம்தூங்க வாடும் கிளிக்கென்செய் வேன்மணி வாய்திறக்க 

விடந்தாய்மு பாம்பின் படத்தின் மிளைதிமி தித்தியெனப் 

படம்தூங்க ஆடும் புயலே பராக்ரம பாண்டியனே.”
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அருணகிநாகர் 

இவர் காலத்திலே சந்தவிருக்கப் பெருங்கடலாகிய 

திருப்புகழ் பதினாயிரம் பாடிய அடமுணகிரிநாதர். இகஜ்ச் 

தனர். இவர் ஒரு செட்டியார்க்குப் பரத்தைமா இடம் 

பிறக் தவ சென்ப. மூருகப்பெருமான் தருவருள் பெத்னுக் 

கந்தரலங்காரம், நந்தரவுபூதி,  திருவருப்பு, வேல்விருந்தம், 

உடற்கூற்று வண்ணம் என்னும் பிற நால்களையும் இவரியற் 

தினர். இவர் கந்நதரந்தாதி பாடி வில்லிபுக்தூாராரை வென் 

தன சென்ப; சம்பந் தாண்டா னென்பானை உபாசனையில் 

வென் றவர். your தான் உபாசிக்குக் தேவியை வச 

வழமைக்கு மூடியலில்லை. இவர் முருகப்பிரானை யாவர்க்கு 

காட்சியருளர் செய்களர். இவர்கள் காலத்தி லாண்ட. 

மன்னன் பிரபுடதேவ. என் என்பான். அவன் BCR GL 

வேக்கன் போலும். அடுணகரிியார் பாடிய பெருதுலா 

இய இருப்பு மிலே 'இன்பல்சலையினை SUD EH விதக் அ 

அதன் கிமையிற் றப்ில் கடவுணெறி கலைப்படவேண்டு 

மென்௮ அளவற்ற பாடல்சவரில் வத்பு ES ort, இவர் 

இளமையிதற் கழிபெருக் சாமுகராயிரும்கு, பின்னர் முற் 

செய் பெருந்தவத்காற் குமாக்கடவுின் இருவருவ் தலைக் 

கூடினார். இவர் அுருள்பெற்றவ சென்பசைத் KUTT 

“தந்தா னுபூஇி பெற்றுக் sh sro ௫ சொன்ன எந்தை 

யருணைகிரி” என்றதமையா லறிக. இவர் பாடிய திருப்புகழ்ச் 

சக்த விருத்தங்களில் இரண்டொன்௮ காட்டுகிடோம் :-- 

“ ஏபணகம் லாலயற்தை அரைகிமிஷ கேரமட்டில் 

தவரமுறைதி பயானம்வைக்க அறியாத 
சகடசட கூடமட்டி பவளினை ரி Carat ta 

தமியன் பிடி யால்மயக்ள மூறுவேஷனே 

கருணைபுரி யாதிருப்ப தென ரு பி BaP aries 

கபிலைமலை ஈரதாபெற்ற குமரனே
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கடகபுய மீதிரக்ு மணியணிபொன் மாலைளெச்சை 

கமமுமண மார்கடப்ப முணிவோனே 

தருணமிதை யாமிஞுத்த கணமதுது கீள்ளவுக்யு ; 

௪சல்செல்வ யேசகமிக்க . பெருவாழ்வு 

தலகைமைசிவ ஞானமுத்தி பரகதியு நீகொடுத்து 

தவிபுரிய வேணுநெய்த்த வடிவேலா 

அருணதள பாதபற்ம மதுநிதமு மேதுதிக்க - 

அரியதமிழ் தானனித்த மயில்வீரா 

அதிசயம கேகமுற்த பழகிமலை மீதுதித்த 

அழகதிரு வேகத்தின் முருகோனே.” 

4 கூ எறுமயி லேறிவிளை யாடுமுக மொன்றே 

ஈ௫ருடன் ஞானமொழி பேசுமுக மொன்றே 

கவறுமடி யரர்கள் வினை தர்க்ஞுமூக மொன்றே 

குன்றுருவ வேல்வாங்கி சிண்துமுக மொன்றே 

மாறுபடு சூரரைவ தைத்தமுக மொன்றே 

வள்ளியைம ணம்புணா வர்தமுக மொன்றே 

ஆறுமுக மரனபொருள் நீயருளல் வேண்டு 

மாதியரு ணாச்லம மர்ற்தபெரு மாளே.”? 

வில்லிபுத்தாராழ்வார் 

அருணகிரிகா தருடன் வாதாடினவர் திருமுனைப்பாடி 

காட்டிற் சனியூரிற் பிற்கு, பெரியாழ்வார் திருகாமமிடப் 

பெத்ற சீவில்லிபுத்தூரார் என்னும் வைணவ SS Bev TT ou. 

அவர் மெய்ப்புலமை யில்லாரோடு சொத்போர் புரிந்து 

தோற்றவர்களது காதைக் சூறும்பயெளவாக் குடைந்து 

தோண்டி. வெட்டின பென்னும் வரலாறு சகேட்கப்படு 

இன்ற. அரறாணடஇுிரிகாகதரது கந்தரந்தாதிக்கு அவர் 

தட்டின்றி உரை கூறிவரந்கபோது, அதன் 54-ம் கவியாகய 

“இதத்தக்க' என்னும் யமகப்பாட்டிற்குப் பொருள் கூறச் 

சற்றும் இகைற்தவுடன், அத தோல்வித்தனமாத லறிக்கா 

பின்னிட்டோடின பென்ப. இவர் அருணகிரிகா கர்
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கட்டசாக் ணெங்கியே சிவபிரானை யிகழாது ₹பிள்ளையார 

வணக்க ” முதலியன கூறிப் பாரகநூல் இனிது செய்து 
முடித்தனர். பாரகுத்தைப் பிள்ளையார் மேருவில் எழுதினா 

சென்ற சகசையால், அக் கடவுள் வணக்கம் ஏற்புடைக் 

கடவுள் வணக்க மென்பாரு முளர். இருவக்சகபாகையி 

லாண்ட கொங்கர்குல மன்னனாகிய வரபதியாட்கொண்் 

டான் வேண்ட இவர் பாரதம் பாடினா சென்ப. இவர் 

தம் தம்பிய காயபாகத்தைக் தாமே எடுக்அக்கொண்ட 

மையால், இவர்க்கு கல்லதஜிவூட்டுவ் கருச்தோடு மன்னன் 

இவரைப் பாரதம் பாடுவிச்கானென்னுங் சுதை பொருத்த 
மாய்க் தோன்றவில்லை. இவர் கொங்கர்கோனது வண் 

மையைப் பாரதத்துட் சில விடங்களிற் சிறப்பிக் துள்ளார். 

** கோவல்சூழ் பெண்ணை நாடான் கொங்கர்கோணன் பாவை 
Garé ger 

பரவலர் மானக் காத்தான் USSU Orgone பெண்ண 

மேவல பரொமரொன் னூமல் வெங்களம் தன்னி னின்ற 

காரவலண் கன்னன் கையும் பொழிந்தது கனக மாரி.” 

இவர்தான் வடமொழிச் சர்தங்களையும் ‘558 sé 

தம்”, “அவ்வியயம்' மு.சலிய சொல்வகைகள்ையு மிகுதியாகச் 

சிதைத்துக் தமிழ்ப்பெருல் காப்பியத்தில் வழங்னெவச். 
சந்தச்செய்யுள் செய்வதில் வல்லவர். இதனாலும் இவர் 

அருணகிரிநாதர் காலத்தவென்று கருதலாம். இவச் 

அதற்குப் பாயிரஞ் செய்தவர் இவர் மகனாசாய வரச் 
குருவார். வில்லிபுத்தூரார் சிவபரத்துவங் சாட்டி இயத் 
ஜிய செய்யுள் ஒன்று வருமா :-- 

ஓபேனந் தனைத்தேட வேரளித்தருளு மிருபாதத் 

தொருவ எந்தப் ் 

போேனக் தனத்தேடிக் கணங்களுடன் புறப்பட்டான் 
புனங்க ளெல்லாஞ்
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SCrarad Aransas Csacwsgure குழவியையுஞ் 
செங்கை யேந்திப் 

பரபோனை யுலகளைத்தும் பணிவடனே புகழ்க்திடத்தன் 

பதியின் வந்தாள். 

அ இகாரம் ௨௰ 

பதினாறும் நாற்றுண்டு 
தத்துவப் பிரகாசர் என்னும் புலவர் 16-ம் நாூத்றாண் 

ஒன் தொடக்கத்தில் * தத்துவப் பிரகாசம் * என்ற நால் 

இயற்றினர். 
அரிதாசர் :-(1501--1580) AA grat என்னும் 

வைணவப் புலவர் இரண்டாயிரம் பாடல்களில் * இருசமய 

விளக்கம்” என்னும் தத்துவநூா லெழுதி, அதன்கண் 

சைவ, சுமார்த்த, வைணவ சமயங்களைப்பற்றிக் தாமதிச் 

ததை விரிக்றுரைக்தாச். 

பாண்டி நாட்டிலுள்ள கல்லூரில் பொற்கொல்லர் 

wip பிறந்து வீர கவிராய ரென்பார் ௫. பி. 1524-ல் 

அரிச்சந்திர புசாணம் பாடியுள்ளார். 

* பதியி ழந்தனம் பாலனை பிழந்தனம் படைத்த 

கிதியி ழக்தனம் இனிஈமக் முளதென கிளைக்றாம் 

கதியி மக்கினும் கட்டுபை யிழக்கிலே மென்றார் 

மதியி ழந்துதன் வரமிழந் தருக்தவன் மறைந்தான்.” 

என்பது அரிச்சந்திர புராணத்தில் வரும் ஒர் அழகிய 

செய்யுள். 

அருளாள தாசர் என்பவர் நெல்லி நகரிற் பிறந்து 

கி. பி. 1545-ல் பாகவதம் இயற்றினர். ் 

“குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் :--இருநெல்வேலியைச் 

Ceres Bipot இருஈகரியில் இகழ்க்க இருக்குருகைப்
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பெருமான் கவிசாயர் என்பார் மாறனலங்காரம் என்னும் 

பெரியதோர் அணிழா லியற்தினர். (கி. பி. 1548—1552). 

“மாறன் இள விமாலை ? என்னும் சிறு காப்பியமும் இவா 

இயற்றினர் என்ப, இக்காலத் இறுதியில் திருநெல்வேலிச் 

ல்லா செக்கோட்டையில் இகழ்ந்த sore using oT 

என்பார். சங்கராசாரியார். வடமொழியிலியற்திய சவுக் 

தரியகைரியைக் தமிழில மொழிடெயர் த்தனர். 

மறைஞான ரம்பந்தர் (கி. பி. 1555) சி.கம்பாத்திலிராக் க 

துறவியாவர். அஆசுமழாற் பயிற்சி சான்றவர். அவர் 

சவதருமோத்இஈம், சைவசமயநெதி முதலிய சைவ நால: 

கள் இயற்றியுள்ளார். 

சா 
அனதாரியப்பர் (கி. பி. 1504) என்னும் தொண்டை 

காட்டு வாயற்பதியூரில் இகழ்க்௪ பெரும்புலவர் சுந்தர 

பாண்டிய மென்னும் மதுரை மான்மியத்தைதி திருந்து 

வக்தவன் என்னும் வள்ளல் வேண்டுகோளால் தமிழில் 

செய்தனர் என்ப. 

இக் சாத்றனுண்டிலேயே செவ்வைச்துடுவ ரென்னும் 

வேம்பத்தூர் வேதியப் புலவர் விண்டு பாகவதத்தை 
இனிய செக்தமிழ்ப்பாவில் "இயற்றினர். 

நிரம்ப அடிகிய தேசிகர் என்பார் வெஞான இத்தியார் 
சபக்கத்திற்கோர் உரையியற்றியுள்ளார். திருவருட் 

பயனுச்கும் ௮வர் உரைகண்டனர், வேதாரணியசக்தில் 
சைவவேளாளர் குலத்தில் சைவாஇிரியர் மரபில் பிறந்த 

வர். இவர் பாடிய பெருங்காப்பியம் சேதுபுசாணமாகும். 

இலக்கண கயங்களைப் பாட்டில் அமைத்துக்காட்டுவதில் 

மிக்க இறமை வாய்க்தவர். ₹செல்வமுண்டாக்கும் ” 

என்னும் கருத்தை, 
க உட ணு ழு பவ 

ம ப்ட் ஆர்ட் அன்பி அம்மம் பமா Oa ay BSR 

  

ஊன்மையயை வன்மையாக்கும்””
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சான்பதால் தெளிவித்தனர். * வெறுகை ் என்பது 

* வெறுக்கை £ என்ற விடத்துச் செல்வ மென்று பொருள் 

படுதல் கரண்சு. 

பரஞ்சோதிமுனிவ மென்பார் இருமறைகாட்டில் சைவ: 

வேளாள ஆரிய மரபில் பிறக்தவர். இவர் நிரம்ப அழகிய 

தேசிகரோடு உடன் கல்விபயின்றதாக ஒரு சரித்திரம் 

கேட்கப்படுகின் ற. அங்கன மாயின் இவர் ப.தினாமும் 

நாற்ருண்டின் பித்பகுஇயில் இகழற்ந்தவராவர். இவா 

வடமொழிக் காந்தத்தின் TEE Bon BUN கூறப்பட்ட 

திருவாலவாய் மான்மியத்தைத் தமிழில் செய்வதாகத் 

மது * அாத்பாயிரத்துட் Oeil Ger apr. இவருடைய 

திருவிளயாடற் புராணம் சொன்னடையிலும் அன்பு 

விளைக்கும், தன்மையிலும் சுந்காபாண்டியம்; வேம்பதீ 

தூரர் தருவிளாயாடல் முதலிய பிற கூடன்மான் மியங்களை 

வென்று. மேம்பட்ட தென்னலாம். பெருங்காப்பிய 

நயற்களும் இசன் கண்ணேயே சிறந் ள்ளன. அளவிலும் 

இஅ௫ பெரியதாகும். இங் நாலாகிரியர் சைவ௫த்தாக்து. 

உணர்ச்சி மிக்கவர் என்பு இதன்கண் உள்ள பாட்டுக் 

களால் ஈன்கு விளங்கும். 

  

“பூதங்களல்ல் பொறியல்ல வேறு 
புலனல்ல உள்ள Lo Sud or 

பேதங்களல்ல இவையன்றி நின்ற 

பிறிதல்ல என்று பெருதால் 

வேதச் கிடந்து தடுமாறும் வஞ்ச 

வெளியென்ப கடடல் மறுகில் 

பாதங்கள் கோவ வளையிர்த னாதி 

பகர்வாளை ஆயு மவழே.”? 

ஆனால், இவர் ஆரியக் கோட்பாடுடையவர். வாலாற்றா 

சாய்ச்சிக்கு இவர் நால் மிகப் பயன்படுவ இல்லை. இதம்
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பரப் பாட்டியல் பாடிய பரஞ்சோதியார் என்பவர் 

இவரின் வேருவர். 

அதிவீரராம பாண்டியர் (௫. பி. 1505) கிரம்ப அழகிய 

ருடைய மாணாக்கர் ஆவர். திருவாஞூர்ப் புசாண மியற்றிய 

சம்பர்த முனிவரும் கிரம்ப அழகியரின் மாணாக்கர். 

நிரம்ப அழகியரின் ஆ௫ரியசாகிய இராமகாத முனிவர் 

சி. பி. 1598-ல் இராமேசுவாத்தில் ஆடல் மண்டபம் 

கட்டினார். இவருடைய மற்றொரு மாணாக்கர் ஞானக். 

RSET. இவர் பஞ்சநதிப் புசாண மியந்றியுள்ளார். 

அதிவீரராம பாண்டிய ரென்னும் மன்னர் தமது 

கைடதத்தால் பெரும்புகழ் படைத்தனர். *நைடதம் 

புலவர்க் கெளடகம்' என்றது காண்க, இவர் கொற்கை 

யில் அரசாண்டவர் என்ப. தென் காசியில் இவர் இறப் 

புடன் வீற்றிருக்த ௮. திருக்கோயிலைக் கட்டினார் என்னு 
தெரிகிறது. பாண்டிய மன்னருள் இறுதியாகப் புலமை 

ஆண்டவர் இவரே. இவர் கூர்மபுராணம், காக௫ிக்காண்டம், 
இலிங்கபுசாணம்;, மாகபுசாணம் என்னு மதுர காவியங் 
களையுமியற்றினர். இன்னும் இவர் கரிவலம்வக்த நல்லூர் 
என்னும் தலத்தில் வீற்றிருக்கும் சிவபிரான் மீது கருவைப் 

பதித்றப் பத்தாக்தி இயற்றினர். இது “சூட்டி இரு 
வாசகம்? என்று புகழப்படுகிறது. இவர் தமையன் 

வரதுங்க பாண்டியனும் சல்வி மிக்கவசே. அவர் பிரமோத்தர 
காண்டம், கொக்கோகம் என்னும் நால்களை இயற்தினர் 
என்ப, வரனுங்க பாண்டியனை அ௮திவீரபாண்டியணுடைய 
தம்பி என்பது முண்டு. 

வரதுங்கராம பாண்டியன் மனைவி கிறைக்த கல்வி 
யுடையவர். இவர் பிரிவாற்றாமையைக் குறித்துப் பாடிய 
பாட்டு பின்வருவது:
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*சசப்பாரும் முகிழ்முலையார் எல்லாரும் 

கணவருடன் சோக்து வாழ 

ஒப்பாரும் இல்லாஎன் கணவனுடண் 

யான்டைடி உற வாடாமல் 

வெப்பாலும் மிகருகாமதீ துயராலும் 

நாடோறும் மெலிந்து வாடி. 

இப்பாடு படவென்டோு இறறைவனென் 

தலையோட்டில் எழுஇி னானே.”” 

இவரே ௬கைடதத்தை காய் விரைந்தோடி இசைத்தாற் 

போன்ற தன்மையுடைய £ தென்று கூறி, ௮ சென்று 

Cais Sos லென்னும் குற்றமுடைதக்தென்று குறிப்பித. 

கார் என்ப. : 

16-ம் நாற்றாண்டிலே சைவ இத்தாந்த உரையாசிரியர் 

கள் பலர் இகழ்ந்தனர். சோழகாட்டிலுள்ள சூரியனார் 

கோயில் ஆதீன த் தலைவராய் விளங்கிய சிவாக்ிர யோகிகள் 

என்பார் சிவஞான இத்தியார் சுபக்கத்திற்கு ஒரு ஈல்.லுளை 

இயற்தினர். இவர் வடமொழிச் சிவஞான போ தத்திற்குப் 

பன்னீராயிரம் கரக்கமுடைய ஒரு பேருரை இயற்தினார். 

இவர் தம் பிற நால்கள் சைவ பரிபாஷை, தத்துவ கரிசனம், . 

இத்தாந்கு திபிகை, வேதாந்த தீபிகை, பஞ்சராதஇிர மத 

பேடிகை முதலியன. இவர் கிருட்டின தேவராயர் 

ETO EEO. 

QonconaIetor vin CEr pari_y Pub S ஞானப் 

பிரகாசர் என்பார் சவஞான இத்தி சுபக்கத்திற்கு ஒர் உரை 

இயற்றினர். இவர் கார்காத்த வேளாள மாபினர். வட 

காடு சென்று வடமொழி 5 OO பயின் றவர். திருவண்ணா | 

மலைச் சைவ ஆஇன கத்தில் இவர் அறவு பூண்டு பல நால் 

களியற்றினர். இவர் ஒரு புதையல் கண்டெடுத்த மடமுங் 

குளமும் கட்டினர் என்ப. இவர் பெளட்கர ஆகமத்திற்கு . 

விரிவுரை இயற்றினர் என்ப. இவர் EM EAT SER Far 

முதலிமார்க்கு மு;ததன்றுகல் ஆதன் அலைவராய் விளங்
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a 
கய ஊானப்பிரகா ௪    ex ேழுவர். கஞ்சி பாரம் ஞானம் 

பேோசாசர் மடம் 49, பி, 1511-ல் அலை சாட்டப்பட்ட த. 

நிருவோற்றியூர். ஜானப்பிரகாசர் என்பார் சிவஞான 

சித்தியார் LILUEE SBE உரை வகுத்தனர். இவர் இரு 

  

வொற்றியூாப் புராணமும் இயற்றினர். இ வரும், இருவதீ 

தானோசமங்கைப் பாண மிய ற்றிய nog Boor toon = 

அம்பிதாரம் சபால ஊாணப்பிரகன 
டச் ee 

  

சருடைய மாணாக்க சவர் 

அம் BIT pear i oar பிற்பகுதி டில் இரும் தவர். 

ருவொற்தியூர் நானப்பிசகாசர் எல்கற்ப நீராகரணத்தித் 

உரை எழுதியுள்ளார். சிவஞான சித்தியார் FUSES 
om 7 ஆ கடி ௪. தி நு oh md ச க 

OR Bone SiO Out issnomerrer சீதக் கண்டை மு 

     
if voy ர் f = Blew os eo) 

     

மறைஞான சம்பக்தருடைய டர், 

தகை BOE 
ஒரு குகையில் யோகம் இயற்றிக்கொண்டிருந்கது ஒரு 
சித்தர். ௮வர் செய்க நூல் அருணகிரி அ௮க்தாதி, அவரு 

டைய மாணாக்கர் குரு நமச்சிவாயர் என்பவர் அவர் 

  

a ன் வாயர் என்பார் திருவண்ணாமலையில் 
   

செய்க நால்கள் சிதம்பாவெண்பா, அண்ணாமலை வெண்பா, 

பாராம ரகசிய மாலை சான்பன, ௮வர் சுமார் இ. பி, 159093-ல் 

வாழ்ந்தவர் என்பது தமிழ்சாவலர் சரிதையால் விளங்கு 
வன்ற ர. 

இடரவண சித்தர் (கி. பி. 1594) என்பார் போளத் 
தில் பிறக்து சிதம்பாத்திலிரு்ச வேளாளப் புலவர். இவர் 
சிவநான தீபம் என்னும் சான ET tip, wat ie eases 
பாராணமும், அகராதி கிசண்டும் பதினேழாம் தாற்றாண் 
டன் பிற்பாதியில் இயற்றினர். 

ஆறுமுககவாமிக ளென்பார் குகை நமச்சிவாயரின் 
மாணாக்கர், Baur கிட்டானுபூதி என்ற நாலியற்றினர். 
இ).௮ மொழிபெயர்ப் பென்ப, இதற்கு முத்துக்கிருட்டின 

ராமம் உரை வருகத்தார்.



அதிகாரம் ௨௧ 

பதினேழாம் நூற்றாண்டு 

பதினேழாம் நாற்றாண்டின் முற்பகுதியிலே (1686- 

1050) திருமலைகாயக்கர் மதுரையில் அண்டபோது மண 

வாளதாசர் என்னும் பிள்ளைப்பெருமாள் ஜயங்காரும், 

சைவ எல்லப்ப காவலரும், குமர குருபர எ௪வாமிகளும் 

தத்தம் சமயங்களை தினுவுகலில் தலைகின் றனர். 

பெள்ளைப்பெறாமாளையங்காரச் என்பவர் சோமழகாட்டு 

வைணவப் பிராமணர்; திருவரங்கத்தில் வாழ்க்தவர். 

இவர் சிலேடை, யமகம், திரிபு முகலியன அமைத்துப் 

பாடுவதில் வல்லவர். இவர் இருவாங்கக் சலம்பகத்தில் 

செய்க செவெகிக்கசளையை மறுத்து, எல்லப்ப கரவலர் மனைவி 
அருணைக் கலம்பக த்திலோர் பாட்டுப் பாடினர் என்ப, 

. அப்பரட்டு வருமாறு :-- 

: கருடனோட மச்சமாரமை கமல மோட முற்கரக் 
கரட்டிலோட முன்றிராமார் கண்டமட்டி லோடவே 

மருளிவர்த சிர்கமோட வாமனென்பு பாறவே 

வஞ்சமுள்ள கண்ணணஷோட மாரனீறச் சேனனும் 

இருளினோட மூண்டகத்தன் ஏங்கயோட வென்றவர் 

நீறுறாதம் ரூயிரளித்த ஏந்தன் யாவன் வேதமே 

அருளுமம்த முதல்வன் யாவன் அருணைகண்டு வாழ்மினே 

ஆச காதி மூலமென்ப தறிகிலாத மாக்களனே.” 

ஐயங்கார் ஒரு ப*வினால் முட்டப்பெற்று முடிவுற்றார். 

“இவரியற்றிய சிறு காப்பியங்கள் அ௮ட்டப்பிரபஈ்க மெனப் 

படும். அவை அழசகரற்தாஇ?” இருவசங்கக் கலம்பகம், 
இருவரங்கத்தர்தாதி, இருவரங்கதது மாலை, இருவாங்கக் 

ூசற்றிரு சாமம், தராுவேங்கடக் தந்தாதி, திருவேங்கட 

மாலை, நாற்றெட்டுல் திருப்பதியாகாஇ யென்பன.
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சைவ எல்லப்ப நாவலர் தொண்டைகாட்டிலே தாழை 

sake பிறந்து வாழ்க்தவர். இவர் பெருமை அரு 

ணாசலப்புசாண ததினாலும், அருணைக் சலம்பகத்தாலும் 

இனிது விளங்கும். 'இவர் சுலம்பகத்தில் சைவத்தின் 

ஒப்புயர்வின்பையை எடுத்துமொழிக்தார். 

“சைவத்தின் மேற்சமயம் வேறில் ல் அதிற் சார்சிவமாம் 

தெய்வத்தின் மேற்றெய்வம் இல்லெனும் சகான்மறைச் 

செம்பொருள்வாய் 

மைவைத்த சீர்திருத் தேவார மும்திரு வாசகமும் 

உய்வைத் தரச்செய்த சால்வர்பொறழ் முள்எம் 

| உயிர்த்துணையே.”' 

சைவத்தை நிலைநாட்டினமையால் இவர் *சைவ 
ட GQ ம கட்க . . . - Ae 

என்ற ௮டை மா ழி காடுக்கப்பட்டார். இவரும் சமல 

டையில் வல்லவர், 

: ஆரரயுல் காலெடுப்ப தையமண்டறே அம்மாளை 
அன்னமறி யாயபொடுப்ப தையமேர அம்மாளை.” 

என்ற இடத்தில் அன்னம், சோறு, அன்னப்பறவை 

என்றிரு பொருள்படும். (ஜயம்-பிச்சை, சந்தேகம்). இவா 

செவ்வக திப்புராணம், திருவெண்காட்டுப் புசாணம், 

திருச்செக்கட்டாங்குடிப் புராணம், இருவிரிஞ்சைப் 

புசாணம் முதலிய பாரடினவர். செளந்தரியலகரிக்கு 

உரை சண்ட னர், 

இவர் காவிரிப்பூம் பட்டின ததுக்கருகிலுள்ள இராதா 

சல்லூரில் பிறக்கவர் என்பாரும் உளர்? துரும்பு AS 

னத்தில் சல்விபயின் றவர் கஊான்ப. 

இவரின் வான எல்லபூபதி என்பார். தூாறை நக 

நில் பிறக்தவர் என்றும், ௮வசே சவுக்தரியலகரிக்கு ஆசிரி 
. . ட ட ட துட த. ட, ் 

யர் என்றும், அவ? இருவரஜரர்க் கோலையும், அருணை
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we sr Busi, அருணாசலப் புராணமும் பாடினவர் என் 

ஹும் கூறுவர். அவர் காலம் ஈமார் இ, பி, 1572 என்றும் 

கூ வர். 

பதினேழாம் நாற்றாண்டின் முற்பகுதியிலே இமய 
முதல் கசூமரிவளை, இருமலை நாயக்கர் காலத்தில் 

சைவச்தை நிலைகாட்டின பெருந்தகையார் குமர குருபர] 
ராவர். இருகெல்வேலிச் சில்லா பசீ வைகுண்டத்தில் 

சைவவேளாள மாபிற் Dot Si, ஜர் காண்டுவரை ஊமை 

யாயிருக்து, தஇருச்செர்தூர் முருகப்பெருமான் இருவரு 

ளால் பேசுக் திறம்பெற்று, ஐந்தாவகாண்டிலேயே அப் 

பெருமான் மீது, * கந்தர் உலிவெண்பா?ப் பாடியருளினாச். 

மூருகப்பெருமான் கனவில் தோன்றி அவரைக் 4 சூமச 

குரூபா”? என்றழைத்தமையால் அவர் அப்பெயர் பெற்ற 

னர். அவர் தம்கரிலுள்ள கயிலாயகாதர் மீனு * கயிலைக் 

கலம்பகம்? என்னுமோர் அநூலியற்றினர். பின் தம் பெற் 

மனோரிடம் விடை பெற்றுக்கொண்டு அவர் மதுமை சென்று 

மீறுட்யெம்மை பிள்ளை ச்தமிஜ் பாடிக் இருமலை காயக்கர் 

மூன் அசங்கேற்றும்போன, அங்சயற்கண்ணம்மை பூசாசி 

யின் குழக்ளை வடிவாய்த் தோன்றி, அரசன் கழுத்திலி 

ரூக்கு முத்தாரதிறை எடுத்து அடிகள் கழுத்தில் அணிக் 

இட்டு மறைந்தகருனளினமை கண்டுயாவரும் வியப்புற்றனர். 

௮சசன் அடிகட்ருப் பொன்முமுக்குச் சாத்தி விருதாகள் 

ம்ப்ல் அளித்தனன்: பின் அடிகள் இருவாலவாய் அண்ணல் 

மீது மதுூரைக்கலம்பகம் பாடினர். அரசானது. வேண்டு 

கோட்ணெங்கி, அறவுறைகள் பலவும் இனிது தொகுத்து, 

அவர் “நீதிநெறி விளக்கம்' என் வுமோர் நால் இயற்றினர். 

அடிகள் இருரபுசஷ் சென்று பிள்ளைப்பெருமா 

கஊாயறங்காளா வாதில் வென்ற செய்தி கேட்கப்படுளின் றது. 

பின்னார் sor Sagar snips அடக் SBR OIT ast கண் 

@.—-10
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went Ley Gee" பாக யருளினர். அட்ச அப்பால் SOR ine ys 

கடனை Leno கார். அவரு வறு    it ௪ டம் ழ் 
நனை termes cent) 

ft ot 4 ௫ தல அட்டு < Gear, எ்பறிய பாரணாளத Vian ar Boe Coss Daj? 2 
* ao f = 

என்ற இருப்பாட்டிற்க அவளை அனுப ,வப்பொசகு ar 
ஸ் 

சகேெட்டகாவை, விடை கற் தடைப்பட்டவுடன், அடிகள் 

YEG Baar தருவ களில் aint gg வணங்கி, அவச 
  ௬ ட க ட்ட இத ல ர 7 ghee \ ft ம் 

கடட 4 படு ஐல்லைக் குப் Lf Bl தடி BY Levis oo பான பற 4 

த் ரதபா வைச்தீகரண் ts aru Geo a _ தூ பேது 

  

a 

கப்பெருமான் LF gl APS BS HOM | 5018 பிள்ளை த தமிழ்? 

பாடிப் பணிக் தனர் . அவர் சிதம்பாஞ் மசன்று “இதம் 

us மும்மணிக்கோவை “ பாடினர். மின்னார் அடிகள் 
  

அடியார் வேண்டுகேோசட்கிணக்கப் ல்வளை யாப்பிற்கும் 

பாட்டை ori mG “டு 'சய்யுட் மீகரவை * எண்ணும் அழகிய 

தால் இயற்றி அருளினர். சிவசாமி மும்பிகை மீது 

் இசட்டை மணி மாலையும் ' அவர் பரடினர். பின்னர்த் 

[sony be BB ஸு மீண்டு, அவர் சேேக ரூர்ச்திகளால் 

! ஆட்கொள்ளப்பட்டு “ பண்டார மும்மணிக்கோவை? என் 
= i டட 

னுள் சைவ ித்காற் கள் கிறுகாப்பிய Mus Sort. டன் 

அவர் சுட்டளைப்படித் தம் பொருளைச்கொண்டு 2} 9.5% 

செய்வான் கரசிக்குப் போய் உலக 5 முசில்வ ளை வணங்கிக் 
ட்காசிக் கலம்பகம்  பாடியருளினர். அங்கிருர்த மகமதிய 
அரசன்பாற் சென்று “௪௪ல கலர wicfvor’e? வ பாடிக் அலை 
மகளருளால் *இக்துத்கானி” மொழி வாப்பெற்று, இலங்க 
முூதுளன்் மேற் கோடல், பழுக்கக் காய்ச்ச இரும்புக் 
கோலைக் தாங்குதல் முதலிய வியச்சகு செயல்கள். பல 
இயதறி, அவர் அரசனால் பெரிது மதிக்கப்பெற்றுக் காகி 
யில் கேதாரகர கர் முதலிய திருக்கோயில்களும், iors 
Fit முதலிய மடங்களும் கட்டி. அறங்கள் பல புரிச் தனர். 

BT FA io “அசின் Sidaw tn. tore Gar FRFIALT E Haar at 

Bian ar இருப்பனக்தாள் மடம் ஆ தியில் ஏற்பட்டு.
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இவ ரியற்திய பண்டாச மும்மணிக்கோவையின் ஒரு 

பகுதி 
ee 

வருமா. 

தஇவ்வியம் பழுத்த சைவசித் தாந்தத் 

திறவா கிலைமைபெற் நின்பமார்க் இருக்கும். 

பிறவா நன்னெறி பெறப்புசி வதுவே 

ஆங்கது புரிதற் கரிதெனி னிய்கொரு 

சனனம் யான் வேண்டுவ தினிகரு ளெனக்கே 

அதுவே, 
ee ஐந்தரு நிழுற்கீ ழரசுவீல் நிருக்ஞு 

Ws Sis eo வாழ்ம்திருப்பதேோ வன்றே 

மலபோ னாகி மன்னுபமிர்த் தொருதி 

பலர்புகழ்க இரைப்பப் படைப்பதோ வன்மே 

அடலாா வண லறிதுபி லமர்த்த 

கடவுளா யலகவ் காப்பதே வன்றே, 

அவைதாம், 
ம 

இதன் 

ஆரா வின்பமென் தரும்பெயர் பெறினும் 

வாரா வல்வினை வருளிக் ஞூம்மே 

அன்னவை யோழியமம் தென்னைகொல் பிறவெனில் 
விழுத்தரு கல்வியும் ஒழுக்கமாம் இலராரய்ப் 

பழிப்புள ராயினு மரக வருத்தி கின் 

பொன்னடித் தணைசேோர மின்னல் தொண்டர் 

இருவரு தார்க்கு திருக்கடை யேறிக்த 

பரிகல மாம்திமிப் பவக்கட லுழக்கும் 

வரனுடை ஞூமவி யாகி கின் 

னருவையு மயரா தவதரிப் பதுவே.?” 

இன்னொரு பகுதி வரும gm :— 
மாசி லாமணி ஞான எம் பக்த 

வாக்ரு மனனும் யாக்கையு மொன்றுய்ச் 

சொற்றரு கரண மற்றிவை கன்று 

கின் புகழ் ஈவிற்றியு கினைத்து நின்றுணேத்தா 

ளன்புட னிறைஞ்சியு மின்பரமும் னவா 

லவகர ஸூங்களே பல்லம௰ற் றம்ம 

சிவ தரணங்களாய்த் திரிந்தன வன்றே
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அதலுல், 
இரிகர ணங்களென் ுரைசெய மப்பெய 

மொரு பொருட் கனவியெல் லோர்க்கு 

மிருபொருட் இளைவியா யிருற்ததின் ஜறெனக்கே,.”” 

எிகாழி இசைவேளாண் குலத்திற் பிறந்து முத்துத் 4 

தாண்டவரசாயர் பதம் 17-ம் தாற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் 

இயற்றப்பட்ட..து. 

அமிர்தகவிராயம்: (1637-72) பதினேலாம் நாற்றாண் 
டின் பிற்பகுதியில் பாண்டிகாட்டுப் பொன்னாங்காலில் 

வேளாள சூல திலகரசாய்க் தோன்றி; இராமகாதபு ல் தலை 

வராய இரகுகாகு சேதுபதி அவையினைப் பொலிவுறச் 

செய்தனர். சேதுபதி பல புவவர்களை கோக்கி, அசுப் 

பொருல் துறை ஓவ்வொண்றிற்கும் பல பாடல்கள் 

பாடக்கூடுமோ என, அமுது கவி, “நரன் நாறு 

பாடுவேன்? என்றனர். (றர் *இவர் கான்கு நாறு 

பாடுகிறேன் என்கிருர் * என்று அுழுக்காற்றினால் இழித் 

அப் பேசு, அவர் அத்துணைப் பாடல்களைப் பாடத் 

அணிக்கு, “மாணிக் கண்பசைற்கல்” ஒரு துறைக்கே 

நாணாது பாட்டுப் பாடி * ஒரு நூறைக் கோவை” என்னும் 

பிரபறந்ததிதை முடிசததும், புலவறாம். மன்னரும் அவர் 

திறமையை வியந்தனர். ௮ இல் ஐ அருமையான பாடல் 

வரு காரி 

* அற்கவ் கலிங்க மலையாளம் ஈழுமல்காத் ்ம்கவென் ற 

How hei Fuse er ser வலம்மிற் பொன்னே 

சங்கிலி யாரையுளங் எண்டேன் பரவை தாயவள் உண்டால். 

மங்கல ச௬ம்தா னவெணன்தெெனை பேஷொழு மண்டலமே.” 

சர்க்கரைப் புலவர் (1645-70) என் ணும் சைவப் புலவர் 
இசாமகாதபும் உகடாச ஊரினர். இவர் தருச்செரதூர்க்
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கோவை பாடினர். இரண்டாவது சர்க்கரைப் புலவர் 

மிழலைக் சதகம் பாடியுள்ளார். ௮வர் பரம்பரையில் வக்த 

இசாமசாமிப் புலவர் என்பார் அண்ணாமலைப் பல்கலைக் 

கழக க்திலொரு கமிழ் ஆ௫ரியராய் ச் Bape sar. 

சவ்வாதுப்புல்ல ளெண்ற மகமதியர் மூகையதின் 

* அண்டவன் பிள்சாக்தமிழ்? என்று ஒரு சாப்பியஞ் 

செய்தவர். இவர் மைத்துனர் ஒரு புலவர் அமேபியாவில் 

மெடனா நகரைச் கிறப்பி ஓர் ௮ற்தாதி பாடியுள்ளார். 

இப் புலவர் சர்க்கரைப் புலவர் காலத்தவர். 

அழகிய சிற்றம்பலக் கவிராயர் (1647) என்பார். 

பாண்டிநாட்டிலே மிதிலைப்பட்டியார். இவர் தளவாய் 

இரகுரகாக சேறுபதி செய்த இருப்பணிகளையும், கல்வி, 

செல்வம் பிறவற்றையும் Msi sc Bs * கதளஇங்கமாலை ? 

என்னும் அழகிய சிறுகாப்பியதிதைக் கட்டசாக் கலித் 

அறையில் பாடினவர். 

*: ஞூரயிறு போய்விழத் திர்கள்வற் தெய்திட ஈண்ணியமெவ் 

வாயனல் வீசப் புமனம்பு தூவகல் வியரழன் வபா 

வேயுறு வெள்ளி ator Carin Bir ay Sar மேவதற்குத் 

தாய்சனி யாமின ளேோரகு நாத தளசிங்கமே,?? 

அத்தகக் கவி வீரராகவ முதலியார். (1654) என்பவர் 

17-ம் நாற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் தொண்டைமண் 
டலத்திற் பூதூரில் பிறர் தவர். இவர் குருடசாயிருஈதமை 

யால் :* ஏடாயிரங்கோடி எழுகாது தன்மனத் தெழுதிப் 

படிச்ச விரகர் .”” இவர் இலங்கை சென்று பரராச சேசக௪ 

மன்னார்பால் யாளை முூகலிய இறக்க பரிகில் இடித்தன. 

இவர் சேயூர் மூருகன் பிள்ளை கீதமிம், சேயூர்ச் கலம்பகம், 

திருூவாரூருலா,  கழுக்குன்ற மாலை, அசற்இரவரணண் 

கோவை, கழுக்குன் றப் பாரணம் peo ar இயற்றியவர்.
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பராச மன்னரிடம் பொற்பக்தம் பெற்றபோது இவர் 

பாடியது, 

: பொக்குமிடி மின்பக்கம் போயே என் கவிதைக் 
கெங்கும் விருதுபந்தம் ஏற்றதே--குங்குமந்தோப் 

வெற்பக்த மானபுய வீரபர ராசசிக்கம் 

பொற்பற்க மின்றளித்த போது, £* 

மன்னர் அம்பும் வில்லும் கையிற் கொண்டு தன் கோலம் 

எவ்வாறிருர்க கென்று கேட்டபோது இவர் பாடிய, 

₹: வாழு மிலல்லைக்கோ மானில்லை மானில்லை 

ஏழு மராமாமோ இங்கில்லை -ஆழுி 
அலையடைக்க செங்கை அபிராம இன்று 

அலையெடுத்க வாறறமக்குர் செப்பு.” 

பரராச சேகா மன்னனின் மருகனாகிய அரச கேசரி 

யென்பார் பாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூரில் பிறந்து வளர்ந்து, 

ஆழ்வார் . இருககரியிலிருக்த ஒரு சுவிராயரிடம் தமிழ் 

கற்றுத் தேோரர்து, காளிதாசரின் இரகுவம்ச த்தைத் 

தமிழில் மொழி பெயர்த்தவர். இலிபமன்னன் காம 

தகேனுவை வணங்கி, இரகுலைட் பெற்றதையும், இரகு 

அயனையும், அயன் க௪சதனையும் பெற்றதையும், தசரதன் 

இராமனையும், இராமன் குகனையும் பெற்றதையும் கூறுவ; 

அச்தால் அரிய சொன்னடை உடையது. இவ்வாசிரியரது 

சங்க தாற் புலமையும் இதன்௪ண் வெளியாகின்றது. இதில் 

தமிழ்ச்சொற்கவே மிக்குப் பயின் ௮ுவக்தமை காண்க. 

“புன்கட் முமவா வேட்டைமினவா வெறும் பொய்யேத் 

இின்கட் போவா மாதாாரவா விந்த விழை வண் 

சன்கட் பட்டவா தழைத்றதவா லிலை யெனில் தவறில் 

என்சகட் பட்டவா வெப்திடு மனத்திடை இவற்கே.”” 

இது ஈடுக்காலக் கம்பர் தமிழை ஒப்பதென்ப. 
. Ae ஷ் ட ட ட்ட. . ச 

இலகங்கை:பில் பாரா௪ சேகரனுக்குப்பான். அரசாண்டவன்
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ஷ், செகராச ரேகரன் என்பான், இவன் தன் பெயரால் ஒரு 

மாலைநால் தோற்றுவிச்கான் ; கமிழை வளர்த்தான் ; 

தக்ணை கைலா௫௪ புசசணம் என்னும் நாலையும் பாடினான். 

கற்பனைக் சளாஞ்சுயம் என்று போ ந்றப்படும 

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் (கி. பி, 1052) தொண்டை 

நாட்டில் தூறைமங்கல மென்னுமரீல் வாழ்ச்தவர், இவர் 

கம்பியார் வேலைய சுவாமிகள், சருணைப்பிரகாசர் என்னு 

மிறாவராவர், இவர் தகப்பனார் பூசைச்சாமியை இழந்த 
மையால் இலிங்கசாரணம் செய்துகொண்டு வீரசைவ 

at. B Paice Ga இன ல சானார். திருநெல்வேலி.பில் கருமபு£ தினத்திலிருந்து 

வெள்ளியம்பலக 

கற்றவர். விரும்பிய வண்ணம் ௪விபாடவல்லவர். வெள்ளி 

ம்பிரானிடம் இவச் இலக்கணம் 

  

யம்பலக் தம்பிரானுக்கு எஇரியாயிருக்கு புலவசேடு 

வாதாடிச் & கஇருச்செந்தூர் முருகர்மீது * கிரோட்டக யமக 

அ௮ச்காதி” என்னும் முப்பது பாட்டுப்பாடி அவரை இவர் 

Gare capt. இதழ்கள் சேராமற் சொல்லும் மொழிகளையே 

அமைத்துப் பாடுவது இத்தகைய சிறுகாப்பியம். இவரது 

நால்வர் தான்மாணிமாலை ? சைவ சத்காக்ச௪ சமயத் தலைவர். 

கள. பெருமையை விளக்குவதில் இணையற்றது. 

  

Sor iPeniy UDI 65 மொய்யுடை முக்கட் 

காரண sysop TOL sy மாரணா மொழியோ, 

வாதிசா பரவும் வாது ஏண்ணால் 

மலர்வாப்ப் பிறந்த வாசகத் தேனோ, 

யாதோ சிறந்த தெண்ருவி மாயின், 

வேத மோதின் விழிநீர் பெருக்கி 

கெஞ்சுகெக் ரூருக கிழ்பவாக் காண்கிலேம் 5 

திருவா சகமிங் கொரு லோதில் 

கருக்கன் மனமும் கரைநீதுகக் கண்கள் 

தொடுமணற் கேணியிற் சுமற்துநரீர் பாய 

மெய்ம்மயிர் பொடிப்ப விதிாரவிதாப் பெப்தி 

அன்ப மாகு ஏன்றி 

மன்பதை யுலகில் மற்றைய ரிலே.”
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நீதி நாஸல்ாருள் சன்னெறி இயற்றியவர் இவரே. 

சீகாளத்திப் புராணத்தில் ஈடு இரண்டு சருக்கம் இவர் 
் ௪ . க . . உ ச 

பாடினர். இவர் தம்பி கருணைப்பிரகாசர் சிகாளத்திச் 

ஈருச்சகம்வரை பாடினர். வேலையதேகிகர் அதில் எஞ்சிய 

பன்னிரண்டு சருக்கமும் பாடினர். ஆச அப்புராணம் 

வரால் பாடப்பெற்ற ன. 

காரணப்போகரசர் இவப்பிரகாசளரைக் கூறுமிடத்து ய்] 

     
அறைமுக Moses டியைதகரும் விளக்கப் பேரோன் 

என்றனர். இவ்வா ௮ பல இட௫்களில் சிறப்புப் பெயர் 

story Dum ge Or HO mii Troe Dar HGH Gard FH 

வழக்கம். இவர், “இட்டலிங்௪ வ௱வல் * sro gos, Fg 

71௮! மியற்றினர். சிவப்:ரசாச ஈவுாமிகள் திருக்கூவப் 

பாரணம், கைத்தல மாலை, வெற்சைக் கோவை சோண 

சைலமாலை முதலிய பலதநால் செய்தவர். இவரது வட 

மொழித்தேர்ச்சி தர்க்கபாடை மொழிபெயர்ப்பு மு.தலிய 

வத்னால் விளங்கும். இவர் கமத வீரசைவ சமய சம்பந்த 

மாகப் *பிரபுலிங்க லீலை என்னும் பெருங்காப்பிய 

மியற்றினர். - அது கற்பனை கயக்களும் சொற்பொரு 

ணயங்களும் பொதுளியுள்ளஅ. மேலும் இவர் *ஏசு மத 

கிசாகரணம்? என்னும் நால் செய்து வீரமாமுனிவர் 

சமது கிறித்து சமயத்தைப் பரவவொட்டாஅ தடுத்தனர். 

சொக்கநாதப்புலள் சென்பார் தொண்டைகாட்டினர். 
முரையில் அரங்க கிறுட்டினப்ப காயக்கரின்(ச.பி.1655) 

அமைச்.ராய்க் திகழ்க்க திருவேங்கட காதய்யரென்பசர் 
காலத்தவர். : இவர் பாடிய பாட்டு வருமா அ -— 

“ எல்லப்பனம் மையப்பண் தருதிருவேங் 

கடராம சொதி மாமன் 

வல்லக்கெொரண்் । . மறைடே மாரை வேய் 
_ ee . : த : 

BO பப 3பேழும் வரில ட ப்பட் அரன் Z
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செல்லத்தம் பியருடனே மாவையில்வாழ் 

கறுப்பண்ணன் தெருவீதிக்கே 

பல்லக்குத் சான்சுமக் மான் அதுகமக்கோர் 

ஆயிரம்பொன் பரிசுஜானே. 

இப் புலவர் சகைச்சுவை யமைத்அுப் பாடுதலில் 

அிறர்தவர். 

₹* செல்லாரும் பொழில்புடைசூழ் புலியூரம் 

பலவாண தேவா வும்மைக் 

கல்லாலும் வில்லாலும் செருப்பரலும் 

QF DUT MD S58 FTP 

எல்லாரும் ஈல்லவயென் ெண்ணியரு 
ஐ ஆ 2 — aT த் ட 

ளீக்தென்ன விகழ்யொன்றும் 

சொல்லாமல் மலரால்விட் டெறஜிக்குவனணைக் 

கரப்ந்தததென்ன சொல்லுவிரே.?? 

சோமகாட்டிலே மாகை என்னு ஜூரில் பிறந்து, 

மதுரையிலே அமைச்சராய்தி திகழ்ந்த இருவேங்கட 

கரதய்யர் என்பார் OO BELT gs காவலரைப் பெரிதும் 

பேணி இலச்சணவிளக்கம் இயற்றுவிக்கனர். பிரபோதச் 

சந்திரோதய மென்னும் வேதாக்சு நாலை காடகமாக இயற் 

Dour இவோ. வைத்தியகாக நாவலர் அதனைப் பாடினார் 

என்பாருமுளர். வைத்தியகாத தே௫ிகர் இயற்றிய இலக் 

சுண விளக்சம் ஈன்னூலையும், பினோ ரவதா நூற்றாண்டுக் 

குப்பின் கோன்றிய பொருள், யாப்பு, அணி நூல்களையும் 

பின்பற்றி ஐர் இலக்கண த்தையும் விரித்றுக்கூறும் 

பெருரால். பிற்காலக்கார்ச்குக் தொல்காப்பியம் போன் 

Boman இதுவே. ஆசிரியர் சிவஞான யோகிகள் இக் 

தாத் சூற்றன்கை * இலக்கண Gar tre ஞூ ஜு வணி ் என்னும் 

தாலுள் ம த்தனர். இவர்சம் பிறறால்ச௪ள் இருவாரூர்ப் 
. . _- eae டு ட 

பன்மகணிமாலை, ஈல் வர்ப் பாரணம், மயிலம்மை (வெலை கி
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தமிம் என்பன. படிக்காசப் , புலவர் முதலியவர்க்கு 

இ. வரா௫ிரியர். யாழ்ப்பாணத்து வைத்தியகாக முனிவரின் 

இவர் வேருவர். அவர் Agnus sa sys * வியாக்கிர 
a te 

பாதக பாரணம்” என்னும் நால் செய்தவர் 
ய ம வம் ரவ 

திருவாவ றை ஆதீனத் தலைவ களில் ஜர்தாவ 

பட்டத்திலுறைச்ச மாசிலாமணி தேூிகர்பால் ஞான 

இக்கையும், சங்காபிடேசுமும் பெற்ற சசான தேசிகர் 

அல்லது சுவாமிராத தேூகர் திருநெல்வேலியில் மயி 

லேறும்பெருமாள் பிள்ளையிடம் தமிழ்க் சல்வியும், செப் 

பாறைக் கனகசபாபதி சிவாசாரியரிடத்தே வடமொழிச் 

சலையும் பயின்றனர். இவரும் இவர் காலத்தில் ஆழ்வார் 

PE mati வாழ்க்க சப்பிரமணிய தீக்கிதரும், தக் 

ரூரில் வதிர்ச இலக்சகணவிளக்க ஆசிரியராய் வைத்திய 

க்கு தெககரும் வடமொழிகச்கும் தமிழுக்கும் இலக்சணம் 

ஒன்றென்ற கொள்கை யுடையவர்கள். gourds ate Bae 

கர் இலக்கணக்கொக்து TOO Flo Tt நூலில் தமிழைச் 

சற்றிழிததுக் கூறினமையால், இவர் வசலாற்றுணர்ச்இ 

பில்லாமல் வடஸொநிப்பற்று Bam spa wis ou gn 

கெளியப்படும். 

, ““ஐந்சதெழும் தாலொரு பாடைய முண்டென 

அறையவ காணுவ ரறிவுடை யோரே.” 

என்று தமிழைக் கூறுமிட கஅப் பொதுவெழுதக்அக்களை 

வடகொழிக்கே புரிய எழுத்துக்கள் என்றது இரிபுணர்ச்சி 

யாலன்றோ? |, இவர் தொல்காப்பியம், இருவள்ளுவர், 

தருக்கோவையார் மூன்றிலுமே தமிழிற்சிறர்க கருத்துக் 

கள் காணப்படுமென்றும், இன்னும் தெரியாதன உள 

வாமாயின் வடமொழியிற் காண்க என்றுக் கூறிய, 

(இவா ஒருபாற் கோடிய up Serio தீம். Bred hws 

of Ls GOT ற பண்டார சாக்த இர சத்தையும், Bast நானயபோதச்
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சூர்ணிக் கொத்தையும் இவர் இயற்றினர் என்ப, இவர் 

சங்கர நமச்சிவாய புலவர் முதலியோர்க்குதி தமிழ் 

& DDS Kor. 

சுப்பிரமணிய தீக்கிதர் (கி. பி. 1665) என்னும் பிரா 

மணர் £: பிரயோக விவேகம்” என்னுமோர் நால் செய்து 

தமிழுக்கும் வடமொழிக்கும் இலக்கணமொன்று என்று: 

காட்டுமூகத்தான் வடமொழிக் கேற்றங் கற்பிக்க முன் 

வர்தவர். இவர் கொன்கை ஆசிரியர் சிவஞான யோகி: 

சளால் சூச்இர விருச்தியில் மறுகச்கப்பட்டொழிக்தது. 

வென்றிமாலைக் கவிராயர் (16584) தருச்செந்தூரார். 

காவை. வடமலையப்ப பிள்ளையன் இவர் காலத்தவர். 

இருச்செந்தூர்ப் புராணம் செய்தவர் இவரே. 

ஏகசந்தக்கிராகி என்பார் சாவை வடமலையப்பபிள்ளை 

யின்மீ.௮ு ₹ வடமலை வெண்பா ? என்னும் நால் பாடினர். 

உமறுப் புலவர் (கி. பி, 1665) என்னும் மகமதியப் 

புலவர் சீராப்புராணம்.பாடி. தக்கா இயின் மக்இரியாகிய 

அப்.தூல்காசி முன் ௮ரங்மேகற்றிப் பரிசு பெற்றனர். அது 

12,000 பாட்டுடையனு. இவர் அவுரங்கசிப்பின் காலத் 

தவர். 

“கடிசைமுத்துப் புலவர் (1605) தஇருமெல்வேலிச் 

இல்லா எட்டையபுரம் Hm மன்னரின் அரண்மனைப் 

பாவலராய் விளங்கினர், சிலேடை, யமசம்,  இரிபு 

அமைத்துப் பாடுவதில் வல்லவர். இவர் வெங்கடேசுவர 

எட்டபூபதிமேல் பல தனிப்பாடல் பாடினர். இவர் 

பாடிய :சமுத்இர விலாசம்” என்னும் ரால் * கழிக்கரைப் 

புலம்பல் ” என்னும் துறையொன்றின் மேல. சிவகிரிச் 

செமீன்தார் மிது பாடிய இக்கு விசயமும் இருவிடை 

மருதுரரக்தா இியும் இவருடைய பிறநால்கள்,
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இ. பி. 1078-ல் திருவாவடுஅறையில் இருந்த நமச்சி 

வாய தம்பிரான் என்பவர் இருபா விருபஃ தென்பதற்கு 

உரை வகுத்தனர். பாண்டிப் பெருமாள் என்பார் சிவஞான 

போதக்திற்கோர் உரை சண்டனர். 

ஆழ்வார் இருககரிலிருக் த காரிரத்தினக். தவிராய 

சென்பவர் மாறனலங்கார உரையும், பரிமேலழகர் துண் 

பொருண் மாலையும் பிற தால்கணம் இயற்தினர். 

படிக் நரகப் புலவர் தொண்டை மண்டலத்தில் களக் 

தையில் பிறந்த செங்குக்கத மாபினர். இவர் காலம் 

1686-1729 வரையாஞும். இலர் இலக்கணவிளக்க 

மியற்றிய வைக்தியகாத காவலர் கு. மாணவர். இவள் ௪௬ 

தப்பாட்டில் வல்லவென்பது, *பண்பாகப் பகர்சக்கம் 

, படிக்காசு லாலொருவர் பகர்வொணாதே”? என்பதனால் 

தெளிவாம். தொண்டை மண்டல சதகம் பாடினவர் 

இவசே. ,இரகுகாத சேதுபதி காலத்தில் காயற்பட்டின த் 

இருந்த எதக்காதி என்னும் முூகமஇய வள்ளலை இவர் 

பாடிய தனிக்கவிகள் பல வுள்ளன. 

** தேட்டாளன் கரயற் wor sé or DAMES as 

காட்டான் புகழ்க்கம்ப காட்டிவைத்தான்தமிழ் தாவலை 

ஒட்டாண்டியாக்கி அவர்கள்தம் வாயில் ஒருிடிமண் 

பேரட்டானவனும் ஒளிந்தான் சமாதி குழிபுகுந்தே.?? 

என்பது சீதக்காதி இறக்க பின் இவர் அவனைப் 

பாடிய பாட்டு. வேலூார்க்கலம்பக மென்பதும் இவர் 

பாடியதே. *அடகெடுவாய் பல தொழிலும்” என்று 
தொடங்கும் சவியும் இவர் பாடியதென்ப, 

திருக்குருகூர்ச் சிறிய ரத்தினம். களிராயர் என்பவர் 
இச்சை வடமலையப்ப பிள்ளையைப் புகழ்ந்து 1698-ல் பு 
வராற்றுபபடையைப் பாடினர். மச்சபுரரண மியற்தியவர் 
(கி. பி. 1/0) இல் வடமலையப்ப பில்சையனேோ ஆவர்.



அ இகாரம் ௨௨ 

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் 

முற்பகுதி 
தொண்டை காட்டிலே பேறையூரிலே சங்கம குலத் 

இலே சாந்தலிங்க சுவாமிக ளென்னும் பெரியார் இகழ்ந்த 
னர். அவர் கொள்கைகள் வீரசைவச் சார்பாயன. 

அவர் பேசூரிலே மடமொன்று நிறுவி அவணிருர்து 

வைராக்கிய ௪தகம், வைராக்கிய தீபம், அவிரோ தவுக்தி 

யார், கொலை மறுத்தல், கெஞ்சுவிடுதாது மு.தலிய கத்துவ 

கால்கள் இயற்றினர். சாந்தலிங்க சுவாமிகளது மாணாக் 

கராய்த் திருப்போரூரில் வாழ்க்த சிதம்பா சுவாமிகள் தம் 

ஆசிரியரின் ஸநால்களுக் கூரை வருத்தனர். eG se 

உண்மை; உபதேசக் கட்டமா, பஞ்சதிசார விளக்கம் 

என்னும் ஞான ரால்களும், இருப்போஞூர்ச் சக்கிதிமுறை, 

தோத்திரமாலை முதலிய அதி நால்களும், இருப்பா திரிப் 

புலியூர்ப் புராணமும் இயற்றினர். 

கோனேரியப்ப முதலியார் உபதேச காண்ட மியற்றிய 

காலமும் அதுவே. மறைஞான தேசிகர் என்பார் தில்லையில் 

வாழ்ந் இருந்கு சைவர். அவர் குமிழில் ௮ருண இரிப்புராண 

மியற்றினவர். 

கண்ணுடைய வள்ளல் சீர்காழியில் இகறஜ்ர்த சைவத் 

துறவி. ஒழிவிலொடுக்கம் என்னும் ஐக்கியவாகு சால் 

செய்தவர் இவர். இகற் குரைகண்டவர் இருப்போஞூர்ச் 

தம்பா சுவாமிகள். 

சிவஞான வள்ளல் வள்ளலார் சரித்திர மியற்றினவர். 

சட்டைநாத வள்ளல் வாதுளாகமச் சாசமாகச் ௪தா 

Foren மியற்றினார். 
ப் oe
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கருமபுரம் பத்தாவது பட்ட திலெழுக் தருளி 
யிருக்க சிவ.ஞான சேசிகர்பால் ஞானோபதேசம் பெற்ற 

சிதம்பாநாந முனிவர் என்பார், குறட்பாவால் :தித்திய 

கன்ம நெறி: என்னு நூலியற்றினர். 

பல பட்டடைச் சொக்கநாத புலவர் தொண்டைகாட் 

gor, இவர் படிகாசுப் புலவர் கவியைப் புகழ்ந்து 

பா. யிருப்பதோடு பலப்பல. கனிப்பாடல்களும் இயற்றி 

யுள்ளார். “அழகர் களகாவிமி தாது என்னும் இறு 

காப்பியம் இவரால் செய்யப்பட்ட த. 

மதுர கவிராயர் தொண்டைகாட்டு அகரம்பேட்டிற் 

பிறந்தவர். இவர் இருக்கச்சூர் கொண்டி காடகம் 

பாடியிருக்கின்றார். இவர் பல தனிப்பாடல்கஞூம் இயற் 

ஜினர. இவரும் பரிரம்பூர் ஆகக் தரங்கள் மீது தனிப் 

பாடல்கள் பாடியுள்ளார். 

வீரமா முனிவர் (1080-1740) பிரான்சு தேசத்தி 

லிருஈ் ௮ தென் தமிழ் காட்டிற்கு வக்கு திருநெல்வேலிச் 

Hover ala வடக்கன்குளம் என்னு gee 1918-ல் 

தங்கித் தமது பாதிரி வேலையைத் தொடங்கினர். அலர் 

தமிஹரைப்போலவே வேடம் பூண்டு இந்திய குருக்கள், 

போலச் சிவிகையிற் சென்றனர். தமிழ்க் கல்வியை ஈன்கு 

பயின்று பாடுக தஇறமை பெற்று 1724-ல் Ow of sor 

வாழ்ச்கையைக் கூறும் தேம்பாவணி ? என்னும். 

பெருங்காப்பயெ மியற்றினர். 1739-ல் ௮தற் குரை UH 
தனர். இவர் ஐக் திலக்சண க் தொன்னூல் என்னும் இலக 

கண தாலும், சதுரகாசதஇயும், வேதியரொழுக்கமும் இயற் 
Bert, jas sx “அவிவேசு பூரண குருகதை” யென்ப ga 
ஒரு வேடிக்கை நூல், இவர் 1746-ல் திருநெல்வேலிச் 

வி டட ட கு z Sm ok ல ட்டது... சில்லாவில் பாச அ மடைக்தார். இவர்தம் று நாலகள தரக்
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agnTs கலம்பகம், வேத விளக்கம், அடைக்கல மாலை 

என்பன. வீரமாமானிவர்க்குப் பெரிதும் அணைபுரிக்த 

தமிழர் சுப்பிர தீபக் கவிராயர் So IT EG it BD & sou 

சரனவர். இவர் சாமக் கூளப்பன் காதல்? என்னு 

அ£ாலினை இயற்றித் தரிசு. காயக்க மன்னனை மகிழ்வித் 

தனர் என்ப. 

சீரங்கக்திலிருகத அட்டாவத। 1வி என்னும் பிராமணப் 

புலவர் காமக்கூளப்ப நாயக்க WEG 6 of pea gna” 

பாடிக்கொடுத்தார். இது கரம_தால். ட் 

ப கெட்டனக் நாற்முண்டின் கொடக்கத்தில் 

{1706-1744) Bapss பெரியார். நாயுமான சுவாமிகள். 

இவா்சகம் பாடல்கள் இப்பொழுது பலரால் போற்றப்படு 

தல் போலப் பிறபாடல்கள் போற்றப்படவில்லை. தாயு 

மானவர் அருமறைக்காட்டிலே சைவவேளாளர் குலத்தே 

கேடி லியப்ப பிள்ளையின் இசண்டாவஅ மகனாகப் பிறக்க 

வர். திரிகாபுசத்தில் விச்யாகுசாத ளொச்சலிங்க நாயக் 

கின் சணகச்கராகச் கேடிலியப்பப் ெள்ளை ௮மாக்தபோது 

தாயுமான ஈவாமியின் இருவபதளாற் ‘Fp gi, Ys Gof 

னின் பேயசே இடப்பெற்௮ு, வடமொழி கென்மொழி 

இரண்டிலும் பயிற்கியுற்று, மெளனகுரு என்பாறிடம் 

அதிவுளைபெற்றனர். புதந்தையா CO Rayo அரச 

வேலையிலமர்ர்து காயக்கரிறந்தபின் அரன் சுன்பாற் காட் 

டிய தவறிய காகல் காரணமாக இவர் ஒருகாளி£வு ஊரை 

விட்டோடிப்போய் இராமகாகபுக்தில் கம் கமையனணாசோ 

டிருக்கார். இவர் ௮வரஅ கட்டாயத்தித்காக ஓ. பெண் 

மணியை மானாக்குட ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் அவளை 

இழந்து தூறவு பூண்டு யோகநாகாங்களில் es phart 

இவர் சைவசமயத்தின் விரிக்க கோக்கங்களைக். தம் 

இனிய பாடல்களில் வெளியிட்டார்.
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என்பதா. ௮௮ கரலாயிரதீதுக்கு மேற்பட்ட பாட்டுக்களை 

யுடையது. ~ , 

சீகாழியிலே தகுண்சக்ட கவிராயர் என்பவர் 

(1712- 1777) இராம காடகஞ் செய்து காடகத் தமிழைப் 
பதுப்பிக்தார். 

சிசாழிப்புசாண மியற்றினவரு மிவசே. இவ நியற் 

திய பிறநால்கள் அசோழமூகி காடகம், சீகா ழிக்கோவை, 
அனுமார் பிள்ளைத்தமிழ் என்பன, இவர் தருமபுசத்தி 

லிருக்கத அம்பலவாணக் கவிசாயரிடம் சல்வி பயின்றவர் ; 

erasure வேளாள மரபினர். தில்லையாடி மணலி 

மூதிதூக்கிருட்டின முதலியாரிடம் rr tones bo 
அவர் அரங்கேற்றினர். 

இர்,நாற்னுண்டிலே சரபேரகி மன்னன் (1711 1727) 

அவையிலே அமாவாசையைப் “பெளர்ணமி என்று தவரு 

கக் கூறி அதனை உண்மையாக்கினவர்' அபிராமி பட்டர். 

இவர் இருக்கடஷரில் வாழ்ந்த அஇிசைவர் போலும். 

இவர் பாடிய அபிராமியந்தாதி உமையம்மைபால் பேசன் பு 

விளைக்கவல்லது. 255 அர்தரஇயைப் பாடின பின் 

அம்மை தன் இருக்தோட்டினை மேலே sr Di gi மதிபோல் 

a பணிச்தருவினள் என்ப, இவர் ₹விழிக்கே 

அருளுண் £ டென்ற பாட்டுப் பாடிய உடன் இவ்விரந்தை 

நிகழ்ச்த தென்பர். 

₹: விழிக்கேய ருளுண் டமிராம வல்விக்கு வேதஞ்சொன் லா 

வழிக்கே வழிபட கெஞ்சுண் டெமக்கவ் வழிகிடக்கப் 

பழில்கே சுமனண்றுவெம் பாவள்க ளேசெப்று LIT IP BBA 

திக்கே யழுக்றுவ் கயவாரதம் மோடென்ன கடட் 
ஒன யே? 

வரதபண்டிதர் யாழ்ப்பாணத்துச் என்னாக ஊாசரர் ; 

சைவ அச்துணர். இவர் சிவராத்இரிப் புராணம் பாடின வர் 

இடர்
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இவர் பாடிய *கள்ளைவிடுதூது' முதலிய இறு காப்பி 

யங்களுஞ் சில உள. 

இவர்க்குப் பின் பாண்டிகாட்டிலே நெல்லைநாதர் 

என்பார் பாடிய *சிவராத்திரிப் பாரணம் * ஒன்றுண்டு. 

-ஆண்டிப்புலல சென்பவர் தொண்டைமண்டலத் தூற 

றங்கா லூரினர். இவர் இ௫ரியப்பாவில் நிகண்டொன் 

அம், ore wer ar Gor or orn, mo ST BH BA Face 

வமைத்த உரையு மியற்றினர். 

அரபத்தநாவலர் பசதசாக்கி? இலக்கண மென்னும் 

MB OHA Aust. இவர் திருப்பெருக் அுறையிலிருச் த 

வேளாண் புலவர். அபத்த கரவலசென்பார் அழகர் 

கலம்பக மியற்றின ரெனவும், லேம்பத்தூரிலிருர்க தமிழ்ச் 

சங்கத்தார் அழகர் பிள்ளைத்தமில் இயற்றினர் எனவுல் 

கூறப. இச்சங்கத்தாரே ௮ழசர் சலம்பசம் இயத்றிஞர் 

என்பாருமுளர். 

பாண்டிகாட்டிலே விக்காம௫ங்கபாமென்னும் ஊரி 
லிருந்த நமச்சிவாய தவிராயர் LIT UTE Sg உலகம்மை 

மீத உலகம்மையக்தாதி முசலிய பல நால்களியற்றினர். 
சிங்கைச் சிலேடை வெண்பா என்னு நாலும் இவர் 
இயற்றியகே. அதனொரு பாட்டு வருமா 

மாலைக் சூழூன்மடவசர் வார்கரதிய மாளிகையுனு : 
சேலைக் கொடிதிகமுஞ் மெெக்கையே-- அலைக் 
ஈரும்பணனைக் மாயங்கெடுத்கார் BTV Hb BTL 
விரும்பணால் கரயங்கெடுக்கார் வீடு, 7 

அருமருந்து தேசிகர் இருச்செக்தூர் சைவப் புலவர். 
அவர் அரும்பொருள் விளக்க சிகண்டெனண ஒரு' நூல் 
செய்தனர். joo BI எழு BT விருக்கமுடைய ௮. அவர் 
௮.தனை கீ தில்லையி லரங்கேற்றினர்.
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குமர குருபர தேசிக சென்பார் ஆத்தும SUT LOT Wi aver LD, 

ஞானக் குறவஞ்சி யென்னும் நால்களை ய்ருளிச்செய்தார். 

குமாரசாமி தேசிகர் பாண்டிராட்டில் வீரவகல்லூரில் 

பிறந்து திருச்செந்தூர் ஆதீன க்திலே வசித்தவர். இவர் 
* குமாரசுவாமியம் ” என்னும் சோதிட தாலொன் றியற்தி 

யுள்ளார். 

இராமானந்த சுவாமிகள் * சங்கற்ப கிராகசண * மெண் 
னும் வேதாந்தால் இயற்றினர். இது அருணாசலசுவாமி 

கள் இயற்றிய உரையுடன் விளங்குகின் றத. 

தாண்டவராய சுவாமிகள் இயற்றிய *கைவல்ய sa 

நீதத்திற்கும் £ அருணாசல சுவாமிகள் உசைகண்டனர். 

சடகோபதாச சென்னும் வைணவப் புலவர் * அரி 

சமயதீப ? மென்ற பெரு.தாலியற்றினர். 

அழகியநம்பி என்பார் * குருபசம்பரை' என்னும் 

வைணவக்குருமார் சரித்திரம் விரிவாகச் செய்துமுடித் 

தார், , 

அப்புள்ளையார்., ஆழ்வார்கள் வாழித்திருகாமம், 

திருவர்தாதியுசை, திருவிரு க்தவுளை யியற்றினர். 

சாந்தக் கவிராயர் ரென்பவர் : இரங்கேச வெண்பா ? 

என்னு ாலில், ஒவ்வொரு பாட்டிலும் ஒரு திறாக்குதளும் 

அதற்குதா.ரணமு மமைதக்துள்ளார். இவர் வேளாளர். 

சாந்துப்புலவ சென்பார் பாண்டிராட்டுச். சிறுகம்பை 

யூரினர் ; * மயூரசிரிக் கோவை ' பாடினவர். ் 

உபேந்திராசிரிய சென்பார் *சஇனேந்திர மாலை' என் 

னும் சோதிடழால் இயற்றினர். 

கும்பகோணம் வலச்கிமானிலுள்ள மீகாம Cera 

பார் * அறிவானந்த இத்தி' என்னு நூலியத்றினர்.



454 இலக்கிய வசலாறு 

நைநாரச்சாம் பிள்ளை என்பவர் “சரமோபாய கிர்ணய”. 

மென்னும் தூலியற்றினர். 

விசயராகவபிள்ளை என்பார் எழுதிய ₹* குருபரம்பரைப் 
புசாணம்” 4101 செய்யுளுடைய து. 

சாந்தலிங்க கவிராயசென்பார் போலிவேடத்காரை 
எள்ளி நகையாடும் இயல்பினர். சோழகாட்டுச் தண்டலை 

என்னும் ஊரினர். இவர் பாடிய *கண்டலையார் சதகம்” 

என்கிற சைவக் தோத்திர ar gia, 

் கரதிலே குண்டலங்கள் கையிலே 

செபமாலை கழுத்தில் மார்பில் 

மீதிலே தாழ்வடங்கள் மனதிலே 

காரவடவாம் வேடம் பூண்போன்: 

கழதழத்துப் பரடுவதின் மவனமச 

யபிருப்பதுவே தக்கதாகும். £? 

என்றாங்கு ஒவ்வொரு பாட்டிலும் ஒவ்வொரு பழ 

மொழி அமைக்திருப்பதால் sy Bed பமமொமழி விளக்க 

மெனவும் பெயர் பெறும். 

அம்பலவாண கவிராயர் அறப்பளி௬௪ eile mail 
வர். குருபாக தாசரன்பார் குமசேச ௪தக நாலாூரியர். 
 நாராயணபாரதி என்பார் தொண்டைசாட்டு வெண்மணி 
"யூரினர்; வைணவப் பிராமணர்; இவர் , இருவேங்கட 
சதகம் பாடியவர். இர்நாற்கு மணவாள காசாயண௫சதக 
மென்றும் பெயர். கோவிந்த ௪௧௪ மென்பஅம் இவரியத் 
கியதே. திவ்வியகவி நாராயணதாசசென்பார், நாராயண 
சதகமென்று வேறொரு நால் யாத்தனர். கோபாலகிருட்டின 
தாச சென்பார் எம்பிரான் ௪தகமென்ற ரநாலியற்றினர். 

பகழிக்கூ.த்த ரென்பவர் திருநெல்வேலிக்கடுத்த சங்கி 
யாக் ரொமத்தினர். திருச்செந்தூர்ப் பிள்ளை த்தமிழால் 

_ அவர் பெயர் விளங்குகிற அ,
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ஞானக்கூத்தர் என்பார் சவன்பாக்கத்துச் சைவத் 

துறவி. இவர் *விருக்தாசல புராணம்” பாடினவர். 

மார்க்கசககாய தேவர் “திரு விரிஞ்சை முருகன் 
பிள்ளை தீதமிழ்” பாடினர், ன 

தலைமலைகண்ட தேவர் இருகெல்வேலிச் சமை காட 

டர்ந்தகுடி திருப்புடை மருதூரீசர்மீது “மருதூர் யமக 

வர்தா தி் பாடினவர். 

சொக்கப்ப நாவலர் தஞ்சைவாணன் கோவைக்கு 

உரைவகுத்தார். 

சிதம்பரததுக்கருகில் வசித்த மாரிமுத்துப் பிள்ளை 

1755-ல் பிறர் தவர். இவர் புலியூர் வெண்பா, இதம்ப 

சேசர் விறலிவிடுதூது என்னுமிரண்டு மியற்றினர். சித்திரக் 

கவி பாடுவதில் வல்லவர். 

sare Osean உறையூர்ப்புலவர் “கயிலாய 

மாலை” என்று கலிவெண்பாவிற் பாடிய நாலில் சிங்கை 

ஆரியச்சக்கரவர்த்தி ஈல்லூரிலாண்டஅ, தென்றமிழ் 

சாட்டிலிறாஈ் து பல வேளாளரைக் குடியேற்கினு, 

கயிலாயராதர் கோயில் கட்டுவித்கது மு. தலிய வலா ற்ஜினை 

விதந்தோ துஇன்றார். 

௮ இகாரம் ௨௩ 

சிவஞான. .முணிவர் காலம் 

(பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி) 

சிவஞான முனிவர் பாண்டிய காட்டிலே பாவராசத் 

இருப்பஇக் கருகிலுள்ள விக்கிரம இல்கபுரத்திலே வச் 
கால் ஆனந்தக் கூத்தர் என்பார்க்கு அவர் மனைவியாஇய 

மயிலம்மைபால் தோணன்றியஅருர்கவ மகனாவார். முக்களா
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லிங்கர் என்பது. அவர் இயற்பெயர். ஐச்தாண்டிலேயே 

தம்மர்க்குயா த்திரையாய் வக்க திருவாவடுதுறை ஆதீனச் 

எவனடியார்களாகிய அறவிகள் சிலரைக் தமதில்லத்திற் 

saps green om இவர் த்ம், காயாருக் கறிவித்த 

அவர்கட்கு இருவமு௮ு செய்வித்தனர். ஆயகாலை இவர் 

அழகிய ஒரு வெண்பாப் பாடியரகுளினர். அஅவருமாறு : 

7 அருக்கதிஎன் - னம்மை அடியவர்கட் கென்றும் 

இரும்ஈ அமுகளிக்மும் செல்லி. - பொருந்தவே 

ஆனாம்தக் உமத கமகம் தொண்டுசெயு 

மானந்த. வாத மயில்,?? 

இப்பாடலை விருக்துண்ட அடியார் பாடியதாகவும் 

கூறுப. பின் துறவடைந்து வீடுபேறெய்து முூள்ளத் 

டன், பெற்றோர்பால் விடைபெற்று, ௮த் அறவிகளோடு 

இவர் அறைசை சென்று, ஆண்டு ஆதின தலைவசாய்த் 

இகழ்ச்ச௪ பின் வேலப்ப சதேசிகரிடம் ௮ருளுரைபெற்று, 

அவசாத் “ரசிவஞானயோகி” யென்னுஞ் சிறப்புக் திருப்பெய 
சனிக்கப்பெற்றுப் பல மாணவர்க்காப் பல்சலையும் பயிற்று 

வித்தார். இவர் தொண்டை காட்டிலே குளத்தூாா, கொட் 

GSE முகலிய இடங்களிற் பன்னாள் வதஇக்கனர். இவர் 

இயற்றிய நால்கள் பல. இவாது வரலாற்று விவாம் தனி 

அதால்களித் காண்க. | சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா, 

இருக்குறட் செய்யுள் கட்கு உதாரணக் தருவது, கலைசை 

யக்தாதி முதலியன உருக்கம் விலப்பன. , முல்லை 

வாயிலந்தாதி முதலியன யமகம் இரிபின் ஜிறல் காட்ட 

வல்லன. அழுதாம்பிகை பிள்ளைத் தமிழ் முதலியன கத் 

பனைகயஞ் சிறந்தவை. சத்தாந்த மரபு கண்டன முதலியன் 

இவரது கண்டனத் இறமையையும் வடமொழி வன்மை 

யையும் உணர்தீதுவன. காஞ்டுப் பாரணம், தொண்டை 

மண்டலச் சிறப்பும் சித்திரக் கவிநயமுன் குறிப்பது,
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தொல்காப்பியச் சூத இரவிருத்தி முதலியன ஆராய்ச்சி 

அால்களிற் றலைசிறக் தவை. இவரியற்றிய சிவஞான போ தப் 

பேறாரையே திராவிட மாபாடிய மெனப்பட்டு இவர 

பெரும்புகழை ் என்றும் நிலைகிறுக்சு வல்லது. இவர் 

ஜி. பி. 1765-ல் இவனடி. சேர்க்தனர். 

கடவுண் மாமுனிவர் 

கடவுண் மாமுனிவர் சவஞான் முனிவரின் மூதன் 

மாணாக்கராய கச்சியப்பரின் ஈண்பர். தமது உடலிற் 

சண்ட. பிணி நீங்கும் வண்ணம் கச்யயெப்பராற் நிருவாக 

AIO Sor புராணம்பாட ஊக்கப்பட்டவர். இவர் தேக 

சோ தம்பிரானோ தெரியவில்லை. 

சிதம்பரநாத முனிவர் 

இவஞான முனிவர் மாணாக்கர் பன்னிருவர். அவருள் 

இலக்கணம் சிதம்பரநாத முனிவர் ₹ இருப்பா திரிப்புலியூர்ப் 
புராணம்” எழுதியவர்... 

கச்சியப்ப முனிவர் 

மற்னொருவராகிய கச்சியப்ப முனிவர் இருக்தணிகை 
வேளாளர் ; அவ்வூரக் கந்தப்பையர்க்கு ஆசிரியர். HAs . 

கணிகைப் புமாணம், பூவாஞரர்ப் புராணம், பேரூர்ப் 

புசாணம், விநாயக புராணம், தருவானைக்காப் புராணம், 

காஞ்சிப் பாரணம் பிற்பகுதி, சென்னை விநாயகர் 

பிள்சைத்தமிம், கச்சியானகு் கருக்ரேசர் வண்டுவிடு தூத 

பதிற்றுப்பத்தந்தாதி,  இருத்தணிகை யாற்றுப்படை, 

பஞ்சாக்கரவர்தாது முதலியன அவர்தம் மால்கள். 

அவைகளிற் சிறக்க பெருங்காப்பியமாகிய திருத்தணிகைப் 

புராணம் கற்பனை நலத்திலும் சொல்லருமையிலும் இணை 

பற்றது. |
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முத்து வீரிய உபாத்தியாயர் ் 

முத்து வீரிய உபாத்தியாயர் * மு.த்அவீரிய” மென்னும் 
யாப்பு நால் செய்கு எக்காலத்தென்னு விளங்கவில்லை. 

கந்தசாமிப் புலவர் 

கந்தசாமிப் புலவ சென்பார் இருப்பூவண த்தி லிருக்த 
சைவர். இவர் இருப்பூவணவுலா, திருப்பூவணப் புராணம், 

.ஆப்பனூர்ப் புராணம் என்பவை யியற்றினர். 

சென்னமல்லையர் 

வீரசைவசாய் விளங்கிய சென்னமல்லைய சென்பவர் 

இதம்பாத்திற் பச்சை SHO GUT மடத்தில் வ௫ிக்கவர். இவர் 

பெயர் “சிவ சிவ வெண்பா ? வால் கிலையுதுஇன் றது. 

வண்ணக்களஞ்சியப் புலவர் 

வண்ணக்களஞ்சியப் : புலவர் என்பவர் “மீசல்” 
oor en epi பிறந்து, மதுரையில் ஒரு தம்பிரானிடல் 

கல்வி கற்றுப் பல நாலியற்றி, காகூர் சென்று, தமது 

மூகைய இன் புராணத்தை மிக்கு திறமையோடு அரங் 

கேற்றினர். அதற்குப் பரிசாக அங்கே ஒரு செல்வன் 

மகளை .மணர்அு வாழ்ற்தனர். 

மதாறு சாகிபு புலவர் 

மதாறு சாகிபு புலல சென்பவர் *மிதிறு சாகர? 

என்னுள் காப்பிய மியற்றினர். 

அவியார் புலவர் 

அவியார் புலவர் சென்பவர் *இர்திராயன் படைப் 

போர்” “இபுனி அண்டான் படைப்போர்” என்னும் 

Bt dao CHR Aw.
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மகம்மது ஊசெயின் 

“பெண்புத்தி மாலை” யென்ற சிறு குறணூல் மகம்மது 

ஊெயின் என்பவரா லியற்றப்பெற்ற து. 

நயினை மகம்மதுப் புல்லர் 

நயினை மகம்மதுப் புலவர் * முன்கிரின்மாலை ' யென்னு 

உலகநாதன் 

உலகநாதன் என்னும் அம்பட்ட ப் புலவர், உலகநீதி. 
யென்னு நீதி நாலினைத் தக்தனச். 

கணபதி தாசர் 

கணபதி தாசர் £நெஞ்சறி விளக்க மென்னு நூறு 
செய்யுள் கொண்ட இறு அலியத்தினர். அதின் ஒவ் 

(வொரு பாட்டிலும் ‘Aa sre காத” என்ற பெயர் வரு 

apg. 
பின்வேலப்ப தேசிகர் 

பின்வேலப்ப தேசிக ரிருவருள் முன்னவர் “திருப்பதிய 
aire புராணஞ்' செய்தவர். 

கந்தப்பையர் ் 

கந்தப்பைய சென்பார் கச்சியப்பர் மாணவர் ; இவர் 

சங்கம குலத்தார். இவர் தணிகையுலா, கணிகைக்கலம்ப 

கம், கணிகையக்தா தி, தணிகைப் பிள்ளை த்தமிம் முதலியன 

செய்தவர் ; பழமலையர்தாதியுரை, செர்தி னிரசோட்டச 

யமக வந்தாதியுளை முகலிய பல உரைகள் வருத்தவர். 

தணிகாசலவனுபூதி யென்றொரு நாலு மிவர் செய்த 

தாகத் தெரிகின் p gi. , 

இவர் மகனார் சரவணப்பெருமாளையர் பல நூல். 
கஞ் கூரையும் இலக்கண _நால்களு மியற்றினர். 

 



அ தஇிகாரம் ௨௪ 

ஆவங்கிலச்சார்புக் காலம் 

(கி. பி. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு) 

கி. பி. பத்தொன்பதா நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலே 
(ps Bu தூற்ருண்டிற் போலவே பலவகைச் Aa srinQu 

களும், சில காடகங்களும் புலவர்களால் மிகுதியாக 

எழுதப்பட்டு வந்ததோடு, பல அறிஞர்களாற் பொதுமக்க 

அநக்குப் பயன்படும் உரைநடை அநால்களும் பல எழுக் 

தன. பெருங்காப்பியங்கள் மிகுதியும் புராணவடிவாகவே 

இயதறப்பட்டன. கதைக்தலைவர் ஒருவரைக் குறித்து 

நெடுங்காப்பியம் பாடும் வழக்கம் அருடஇிவிட்டது 

பத்தொன்பதாவது சநாற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலே தல, 

புராணங்கள் மிகுதியாக இயற்றப்பட்டன. அவற்ஜஷோடு 

தோத்திரப் பாடல்களும் முராுகதாசராலும் இராமலிங்க 
AGENT MD அளவற்றன பாடப்பட்டன ; மொழி 

பெயர்ப்பு .நால்களும் பல எழுந்தன. இக் நாற்றாண்டி. 

லியற்றப்பட்ட சோதிட மால்கள் சல. இறிக்துமதப் 
புலவர்கள் சிலர் பொதுவாகவும் தங்கள் சமயச் சார்பாக 

வும் பாட்டு நால்களும் உரைநடை தூல்களு மியற்றினர். 

அகரா இகள் சில'அமைக்கப்பெற்றன. தமிம் மொழியின் 

இலக்சணா இலக்கியங்களை ஐசோப்பியப் பாதிரிமார் சற்று 

ஆராய்ச்சி நாலும் மொழி பெயர்ப்பு நூலும் எழுதஇனர், 

சரவணப்பெருமாள் கவிராயர் . 

பதினெட்டாவறு தாற்றுண்டின் பிற்பகுதியிலே 

சிறக்க விளங்னெ பெரியாரரகய ஆசிரியர் சிவஞான 

முனிவரின் மாணவர்களி லொருவசாகிய இராமகாத 

புரம் சோமசர்காம் பிள்ளயிடம் சல்விபயின் ற சரவணப்
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பெருமாள் களிராய சென்பவர். முத்துராமலிங்க சேதுபதி 

யின் அரண்மனைப் புலவராய்தி இகழ்க்தனர். இவர் ips 

. குூளத்தூரிற் பிறர்தவர். ஈகைச்சுவை நயம் விளங்கக் 

கற்பனை அமைத்த கனிப்பாடல்கள் பாடுவதில் இவர் 

மிக்க வல்லமையுடையவரள். waar, சூதிரை, வெள்ளி, 

பட்டு முதலியன வேண்டூமென்பாரர், கையிலே Cf Har or 

கொண்று, மரயன் பிறப்பிலொண்ணு, வாரது ஒன்னு, 

வெளுத்த சந்திரனொன்று தமக்கு வேண்டுவதாகக் 
குவியுரைத்தனர். பணம் விடுதூது, அசுவமேதயாக 
புசாணம், விகாயகர் இருமுக விலாசம் முகலியன Qasr p 
பரடப்பட்டன. வசைமாழிகளைத் தொருதக் துறைப் 
இதில் இவரைவிட 7 வல்லவரில்லை ; ததர OES HSE 

கோன்றப் பாடுவதிலும் ௮ங்கனமே. இவர் உலக MIDS 
லுள்ள மொழிகளையே அமைத்துத் தட்டுசி தடை 
er Ps பாவியற்றும் திறமுடையவர். 

இவர் சேதுபதியின் அமைச்சர் முத்திருளப்ப 
பிள்ள மீது * or wey? பாடியுள்ளார். இவாஅட்டாவதானம். 
செய்பவாரதலின், அச்சொல்லை இவர் பெயர்க்குமுன் 
வைத்து வழங்குவ அண்டு. புலவாக்கு அஞ்சி அவர்க்குப் 
பொருளிீய மனமில்லாது ஒளிப்பாரின். செயலை ஈகைச் 
சுவை மிகப் புனைற்றுரைத்த பாட்டின் UGS வருமா :- 

“ p99 எீத்பிரலொ போடுகெொரண் டோடியே 
LiF TL காப்வருகிருர் 

ஐயையோ புலவண்மார் போலே மிருக்கின்த 

யாரென்று மெல்லவெட்டிப் 
பரபடி மலைமறைய கின்றுகெொரண் டவர்கெடும் 

பாறைவழுி போகிஐதுகாண் 
பரண்மே லெனைத்தூக்கி விட்டுவிடு சாரளையடை 

பழிகாரி கருவயேரடு 

௯.ரமைமெரழி கேட்டதிக FER வர்திடுவா்
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குதிருக்குள் ளேயொளித்துக் 

கொள்ளடி யெனப்புகலும் லோமயா்கள்............. 

தவராவர். 

இராமானுச கவிராயர் 

இசாமகாதபுரம் சோமசுந்தசம் பிள்ளையின் Lo Hapa 

மாணவர் இராமானுச கவிராய Gvarucrr, இவர். இராம 

தாதபுரத்திற் பிறக்து சென்னையில் வாஜழ்ர்திருக் தவர். 

இவர் பாடிய * பார்த்தசாரதி மாலை”, * திருவேங்கட அது 

பூதி, * வாகராசப்பெருமாள் பதிற்றுப்பத்காற் இ? முசலிய 

Go காப்பியங்களால் இவர் வைணவமொன்னு தெரிகின்ற 

ற... இவர் குலத்தில் வடுக சென்பாருமுளர். பச்சை 

யப்ப முதலியார் முதலிய சில வள்ளல்களை இவர் புகழ்ச் ஆ 

பாடியுள்ளார். இவர் சங்கராசாரியரையும் பாடியுள்ளார். 
திருக்குறள், கறுக்கொகை, ஈன் ஷால், AEB, 

கொன்றைவேரற்தன் முதலிய நால்களுக்குக் காண்டிகை 

யுரை வருத்திருப் தால், இவர் இறந்கதோருரையாகிரிய 

இவர் * ஆத்மபோதப் பிரகாசிகை ? யென்னும் சாவர். 

வடமொழி நூலைத் கமிழில் மொழிபெயர்தீனள்ளார். 

இவசால் எதழுப்பட்ட இலக்கணச் சருக்கம் ஒன்று 

உண்டு. 

வேதகிரி முதலியார் 

இசாமானுச கவிராயருடைய மாணவச் (0வேருகிரி 

முதலியா சென்பவர்; தொண்டைமண்டலத்திலள்ள . களத் 

தரரினர். இவர் : மதுகிஇி சதகம் “நீதி இந்தாமணி £ 

முதலிய நீதி .நால்களை இயற்றியவர். இவர் எழுதியுள்ள 

இலக்கியக் சளஞ்சியகூம், இலக்கணக் களஞ்சியரும் 

பல்வகை இலக்கண இலக்கிய ால்களிலிருக் து தெரிக் 
. . உ ரு oe a 

தெடுக்கப்பட்ட ஈற்பகுதுகள் உடையன்.
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விசுவநாத சாத்திரியார் 

யாழ்ப்பாணத்து அசாலியைச் சார்க்கு _ விசுளநாத 

சாந்திரியா மொன்பார், வண்ணம் குறவஞ்சி, ஈகுல மலைக் 

ஏற வஞ்சி என்னும் தால்களை யியற்றினவர். இவர் 

௪லேடை.. பாடுவதில் வல்லவர். இவர் தம் சூறவ.ஞ்சிகளில் 

அபயன், அரி, அரன் அவர்க்கும் பொறுக்கும் சிலேடைகள் 

அமைத்துள்ளார். அவர அஞ்சக்கரத்த சென்ற செத் 

ொடர், “அஞ்சம் கத்தர் ் சன்று ரிக்கப்பட்ட காலை, 

அன்னக்சொடி சாங்கிய சையையுடையவர் எனப் 
பொருள்பட்டு அயனைக் குறிக்கும் ; *.தும் சக்காத்தர் 
என்று பிரிவுற்றகாலை, அழூய சக்ராசயுகம் உடையவ 

சென்று பொழுள்பட்டுத் திருமாலுக்குரிய தாகும்; “இஞ்சு 

அ௮க்காத்தகர் ! என்று பிரிக்கப்பட்ட att. & Zl, ஐர்தெழுக் 

அடையார். என்று பொருள்பட்டு அசனைக்குறிக்கும். 

இங்கனம் வர்த அலடைகள் பலப்பல. 

வீரராகவ முநலியார் 

முத்தமிழ்க்கவி வீரராகவ முதலியா சென்பவர் ys eas 
கவி வீரராகவ முதலியாரின் வேருவர். இவளும் 
தொண்டைகாட்டுப் Dura kins gs களத்தூரினமே. 
இவர் வைணவர். ஈம்மாஜ்வாரைச் இறப்பாக வழிபட்ட 
வர். திருவேங்கடக் கலம்பகம், இருக்கண்ணம௰்கை மாலை, 
திருவேங்கடமுடையான் பஞ்சாத்தினம், வரக. ரர் 

பஞ்சரத்தினம், பெருக்தேவித்தாயார். பஞ்சாத்தினம் 
முதலிய தால்கள் இயற்றினர். 

சேனுதிராயம் 

சேதிராயர் என்னும் ஒரு புலவர் ஆறுமுக 
அரவவருக்கு அசுிரியராய்க் Haipi sour. இவர் யாழ்ப் 
பாணத்த இருதலை யென்னும் ஊரினர், இவர் சைவ
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வேளாள வகுப்பினர் ; கூழங்கைத்தம்பிரான் என்றவர் 

பால் கல்விபயின்றவர். இவர் மிருக்க நினைவாற்றலுடைய 
வ.ரா லின், புதிதாக யாவராவது பாட்டொன்று கூறக் 

கேட்டால் ௮தனை இருமுறை கேட்டுக் தாமதனை மீட்டும் 

உசைக்கும் ஆற்றலுள்ளவர். இவர் ஈல்லை வெண்பா, 

நல்லைக் குறவஞ்சி முதலிய சிறு காப்பியங்களியற்றினர். 

தமிழகராதி யொன்று இவர்தாம் மூகணன்மு கற் ஜொருத்தனை 
செனப். பாகசயமுளள புஅுச்சொற்றொடர் அமைப்பதில் 

இவர் மிகச் சிறர்ச இறமுடையவர். சிலேடை பாடுவதிலும் 

வல்லவர். . இதூகாறுக கூறிய காப்பியப் புலவர்கள் 

யாவரும் ஆறுமுக காவலா காலத்துக்கு முற்பட்டுக் 

தேரன் றியவ ரவர். 

கந்தப்பிள்ளையும் அரந்தபாரதியும் 

இவர்கள் காலத்திடையே காடக இலக்கியக்கள் 

இயற்தினாரும் சிலர். ஆனுமுககாவலரின் தந்ைதையரான 

கந்தப்பிள்ளை யென்பவர் இராமவிலாசம், சரு்இரகாசம் 

முதலியன இயற்றினர். தஞ்சையிலிருக்க அநந்தபாரதி 

அய்யங்கார் உத்தாசாமாயண கீர்த்தனை, பாகவத த௫மத் 

S65 காடகம், யாணமேலழகர் நெொண்டிச்சிக்து முதலிய 

இசை காடகச் சார்பான Mas ஸியற்றியவர். இவர் 

1786 apse 1840 வரை கிலவுலகக்துி லிருஈ கவென்ப. 

இராமச்சந்திர கவிராயர் 

இராமச்சந்திர கவிராய சென்னும் புலவர் இரா௯ 

குலத்தைச் சேர்க் சவர் ; கெண்டை மண்டலத்தில் இராசு 

நல்லூரென்னுமிடத்திற் பிறக்து சென்னையில் a Bs gous. 

இவர் ௪குக் தலை விலாசம், தாருகாவிலாசம், இரங்கோன் 

சண்டை சாடகம், இரணியவா௫கப்பா முதலிய காடகச் 

சார்பான சதால்களை இயற்றியவர். இவர் எல்லிஈு அரை
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யென்பவசாலே புகழ்ந்து பாடப்பெற்றவர். இவர் *௪த 

பங்கி, *தவபங்க? முதலிய இத்திரக்கவிகள் பாடுவதில் 

வல்லவர். யாவர்க்ஞும் விளங்கும் இயற்சொற்களினால் 

சகைச்சுவை ததும்பும்படி பாடுவதிற் திறமையுடையார் 

இவர். ் 

* வனுனரையா னடற்தலைந்த காலிற் புண்ணும் 

வாசறொறு முட்டுண்ட தலையிற் புண்ணும் 

செஞ்சொல்லை கிசைக்துருகு கெஞ்சும் புண்ணும் 

இருமென்றேே சங்கரன்பாற் சேர்ந்தே னப்பா 

கொஞ்சமல்ல பிரம்படியின் புண்ணும் வேடன் 

கொடுங்காலால் உகைத்தபுண்ணுல் கோப மாகப் 

பஞ்சவரி லொருவன்வில்லா லடித்த புண்ணும் 

பரபென்றே காட்டிகின்றான் பரமன் ரானே.”? 

துன்பங்கள் பலவும் ஒருங்கு சேர்ந்து ஒருவனை 

வருகச்துமியல்பை இவர் மிகவும் அழகாக ஒரு செய்யு 

ளாற் குறித்துள்ளார். 

: அவீன மனழபொழிய வில்லம் வீழ 

வகத்தடியாள் மொய்ரேோரவ வடிமை Frey 

wral rib போருதென்று வதைகொண் டேோட 

வதியிலே கடன்காரர் மறித்துக் கொள்ளள் 

காவோலை கொண்டொருவ ரெதிரே செல்லத் 

கதள்ளவொண்ணு விருக்துவரச் சர்ப்பம் தீண்டக் 

கோவேக்து ருழுறநுண்ட கடமை கேட்கக் 

ரூருக்களோ தட்னணைகளை கெரடுவெண் ரூமே.” 

RUDE முத்துக்குமார கவிராயர், பீதாம்பர புலவர் 

என்பாரும் சேனாதிராயர் காலத்தவர். இருவரும் 

எத இரசக்கவிப் புலவர்கள். பின்னையவர் செய்த நூல்களிற் 

A ps gg * மறைசைக்கலம்பச ? மென்பது. 

ஆண்டான் கவிராயர் 

வசை பாடுவதில் ஈல்ல ஆண்டான் கவிராய சென்பார் 
சட 7 mo . ம a ள் a ச 
திருநெல்வேலிச் சில்லாவினுள்ள  ஓட்டப்பிடார்த்துற்
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பிறக்தவர். இவர் வைணவ ௮ர்கண சென்ப. இவர் இர் 

_நாற்றாண்டின் தொடக்கத்திற் றிகழ்ந தவர். 

நல்லவீரப்ப பிள்ளை 

நல்லவீரப்ப பிள்ளை என்பவர் இராமகாதபு. ரகத்தைச் 

சார்ந்த முதுகுளக்தூரினர். இவர் முருகப் பெருமான் 

மீது பள்ளு, குறவஞ்சி பாடியுள்ளார். முற்ருகப்பெரு 

மான் திருவருளால், எமன் ௮ணுகான் என்பதைப் பல 

படப் பாராட்டியுள்ளார். உலகவழக்குச் சொற்களை 

சயழமுறச் செய்யுட்களில் அமைப்பதில் இவர் வல்லவர். 

© பேயர தடிமுர டாவந்த காபொய்ப் பிரட்டுருட்டா 

ரியாவென் முன்னுக்கு வாரா தடாகெடு மரன்மருகண் 

மாயாவ தாரன் கொடுமாரன் நர்சத வயதெணக்ருத் 

தோயா விதமென்ன போடரரகின் புத்தியுக் அரப்புத்தியே.” 
ஆ, 

சேறைக்கவிராச பிள்ளை 

சேறைக்கவிராச பிள்ளை யென்பார் சோழகாட்டினர் 7 

கணக்கர் மரபினர். இவர் இறந்த ஆசு கவிதரயர். 

* சேயூர் முருசனுலா” * வாட்போக்ககொத Cher, * அண் 

ணாமலையார் வண்ணம் ' முதலிய இது காப்பியங்களை 

இயற்றியவர். 

தாச்சி அருணைல முதலியார் 

சென்னையைச் சார்க்கு இருமயிலையில் சுமார் 84. 

ஆண்டுகட்குமுன் இகழ்ந்த தாச்சி அருணுசலமுதலியா 

சென்பவர் திருமயிலைக் கபாலிசர் கற்பகாம்பிகைமீது பல 

பதிகங்களும், இருமுல்லைவாயில் மா௫லாமணியீசர் பதிகம் 

முதலியனவும் இயற்றியுள்ளார். செட்டிமக்கள் இரை 

கடலோடியுக் திரவியம் தேடுதலை இவர் ஓரெடுக் அச் 

சாட்டால் விளக்கும் செய்யுள் பின்வருவது 

இ.....12
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“* கூப்பத்துள் செட்டி Horie கடறுண்டி 

மு.ப்பத்து முக்காத முக்கடக்து. கப்பலில் 

ஆபத்து வாரர தகற்றி யவன இக 

ஸலாபத்துகி கானி ஞண், 7? 

மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர் 

மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர் என்பவர் பழனியித் 

தந்தவர். இவர் கம்மியர் குலத்தவர். இவர் எழன்னாவ 

காண்டில் அம்மைகோயாற் சண்ணிழக்அம். குளுகப் 

பெருமான் திருவருளால் அகக்கண் ஒளிவிளங்கப் பெற் 

அப் பன்னூல்களையும் படிக்கக் கேட்டுணர்க்து பாமாரி 

பொழிவதில் வல்லவசாயினர். இவர் மு£த்துசஈமலிங்க 

சேஅபதியிடம் “கவிச்சங்ககாவலர்”' என்த பட்டம் 

பெற்றவர். இவர் இ. பி. 1886 மூதல் 1884 வரை வாழ்க் 

தவர். பொன்னுச்சாமிக்தேவர் மீதும் இவர் கவியியற் 

தியகாகதி தெரிகின்றது. அவர் அட்டகாகபக்தம், 

சதுரங்க பக்தம் முதலியவற்றிற்கு இலக்கணம் வகுசத்தூன் 

ari, Q“asg பிரபந்தத்தஇரட்டொன்று . பழனிச்சாமி 

ஆசாரி என்பவரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சதிலேடை 

பாடுவதிலும் இவர் மிக வல்லவர். பேசையூரிலிருக் க 

ஒரு வீரசைவப் புலவரை இவர் புகழ்ச்துள்ள பாட்டு 

வரும :-__ 

“* மலைத்தவனு மலைத்தவனா குவன்சாரக காமகணோ 

மகளே யென்பார் 

கலைத்திதமை கம்பனுமோர் கம்பமென கிற்பனுனைச் 

கண்டா லென்று 

விலைக்கமுகு கற்பகக்கா விந்திரற்னு வெண்கவரி 
மிரட்டும் பேரை 

நிலைத்தபுகழ் வீரசைவ லிக்கையதே சுகவனக்காச் 
கிகா வாழே.””
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இராம பாரதி 

இராம பாரதி யென்பவர் “ஆத்திசூடி வெண்பா”வென் 

னும் ஒரு _நால் இயற்றியுள்ளார். இவர் *ஆத்திசூடி'யின் 
ஒவ்வொரு சூத்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு சுதையினை 
எடுத்துக்காட்டாக ஓவ்வொரு வெண்பாகிலும் அமைத் 

திருக்கிறார். இவரது நாலால் இவர் சைவசென்று 

விளங்குகின்றது. 

நிசகுணயோரகி 

நிசருணயோகி யென்பவர் *விவேக சிந்தாமணி? 
யென்னும் ஒரு நீதி.நால் இயற்றியுள்ளார். இத படியா. 

தார்க்கும் எளிதில் விளங்கும் சொல் ஈடையில் அமைக் 

அள்ள. இவர் காலம் பக்தொன்பதாவது LT paper i esr 

pugs. 
ஒப்பிலாமணிப் புலவர் 

ஒப்பிலாமணிப் புலவர் என்பவர் குமணன் சதையைப் 

பாடினவர். இவர் *ிவரக௫ூய'திதைத் தமிழில் மொழி 

பெயாத்த இப்பெயருடையாரின் வேளுவர். 

வெண் பாப்புலிக் கவிராயர் 

வெண் பாப்புலிக் கவிராய சென்பார் பாண்டிகாட்டிலே 

மணப்பச்சேரி என்னுஞ் சிற்றாரில் வ௫ித்திருக்த சைவப் 

பண்டார மாபினர். இவர் சிவகங்கைச் கிற்றாசர் முதலி 

யோரால் ஆதரிக்கப்பட்டவர். வெண்பாப் பாடுவதில் 

இவர் தலைசிறர்தவசாதலின், இவர்க்கு இப்பெயர் அமைத் 
தீது போலும். 

வெறிமங்கை பாகக் கவிராயர் 

வெதிமங்கை பாகக் கவிராயர் என்பவர் பாண்டி 
காட்டிற் கொடுங்குன்றத்திற் பிறந்தவர். இவர் மருங்கா 

புரிச் சிற்றாசராற் போற்றப்பெற்று, அவர்மீது கூற
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வரி, உலா, கோவை முதலியன இயதற்றினவர். இவர் 

பாடியுள்ள * ஈற்றாயிரங்கல் ? என்னுக்ி அறையமைந்த 

பாட்டில், பாலை நிலத்தின்: பருக்கைக் கற்களின் வெம் 

மையை மிக அழகாகப் புனைந்து கூறஜியத காண்க. 

₹₹நண்டே நடாத்துமெம் மக்கைபல் காளர்கற் காட்டினிலே 

அன்சதகே பிராமணனை ணைகமட்டும் போதம் கவண்படைகள் 

குன்டேன் சமந்தவெம் மாரன்ெண்ற பாலைக் மறன பாகல் 

ஒன்டே பிடிலக் கடல்மூற்றும் வற்று வறிஞ்சிடுமோ.? 

முத்துசாமிப்பிள்ளை முதலியோர் 

தேவீப்பட்டினம் முத்துசரமிப்பிள்ளை கோடீச்சாக் 

கோவை பாடிய கொட்டையூர் சிவக்கொழுந்து தேசிகர், 

செயங்கொண்டார் ௪தகம்” பாடிய இளையாற்றக்குடி 

முத்தப்ப செட்டியார் மு.கலிய பல புலவர்கள் பத்தொன்ப 

தாம் தூதற்றாண்டின் முற்பகுதியில் வாழ்ந்தவமே, சுந்தர 

கவிராய Gsaruat எக்காலத்தவரென்ன௮ தெளிவாக 

விளங்கவில்லை. இவர் அழகிய அகத்துறைப் பாடல்கள் 

பாடியுள்ளார். இவா் தலைவன் தலைவி பிசிவாற்றாமையால் 

வருந் அவதைக் தாமே துய்க அப் பாடியதுபோலப் பாடிய 

பாட்டு வருமாது :-_ 

“men our aH குழலாளை யமுதொழுனு 

மொழியாளை நயன வேவிற் 

பிஹையொழுகு துதலாளைப் பிரிம்திருக்க 

விப்பிறப்பிற் பெரிதும் யான்செய் 

முழையெதுவோ மதன்கணைக்கு மிகவருந்த 

Gator Bia கெரடியோ னான 

மையவனும் கலைமகசளைப் பிரிந்திருக்காற் 

ஜெெரியுமிக்க வருத்தர் காணே.?? 

சரவண தேசிகர் 

. இக்காலத்திலே, சமயதாலுண்மை யுணர்த்தும் 

பாட்டு நாலெழுதியவர்கள் சிலரே. சரனணதேசிக சென்பார்
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* வீட்டுகெறியுண்மை', *தேவிகாலோக்திரம் ' என்னும் 

அரிய நால்களை இயத்றினார். 

கந்தர தேசிகர் 

சுந்தர தேசிக ரென்பவர் * திருக்கோவையா௫ுண்மை ? 

யென்னும் சிறு நால் இயற்றியுள்ளார். ' 

சரவணமுத்துப்புலவர் 

யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூர் சரவணமுத்துப்புலவர் என் 

பவர் ஆகமபோதப் பிரகாசிகை, வேதாக்த சுயஞ்சோதி 

“முதலிய சில நால்கள் மிசூர்து வடமொழிக்கலப்புடன் 

எமூதியுள்ளார். 

அப்பாவையரும் தில்லைநாயகரும் 

அப்பரவையர் என்பவர் தம்மை ஆதரித்த நெல்லிக் 

குப்பம் தாண்டவராயர் பெயரினாலே  தாண்டவமாலை £ 

யென்னுஞ் சோஇடதூலையும், திருவானைக்காத் இல்லை 

நாயக சோதிடர் என்பவர் * சாதுக௫க்தாமணி ” யென்னு 

சோ இட.நாலையு மியற்தினார். 

பரசுராம கவிராயர் 

புசசைவாக்கம் பரசுராம கவிராயர் சென்பவர் “சிறுத் 

தொண்டர் விலாசம் £. சன்னும் சாடசச் சார்பான 

ாலியற்றினணார். 

திருச்சிற்றம்பல தேசிகர் 

பத்தொன்பதாம் ஸறாற்றுண்டின் முற்பகுதியிலே: 

உசைகடை pas Mun Duce முதலாவர் திருச்சிற்றம் 

பல தேசிக சென்பவர். இவர் £ கம்ப ராமாயண வசனம்”, 

 உக்காகாண்ட வ௫னம் ' முதலியவைகளைக் சி. பி. 1815-ம் 

ஆண்டில் இயற்றினார் : யார்க்கும் இலக்கணம் விளங்கும்
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பொருட்டுத் தொல்காப்யியத்தைகத் தழுவி எழுத்துச் 
சொல்லிலக்கண நால் உரைஈடையில் இயற்றினா.. 

தாண்டவராய முதலியார் 

தாண்டவராய முதலியார் என்பவர் இ. பி. 1824-ல் 

 பஞ்சதந்திரததை மகாசாட்டிரக்திலிருந்து மொழி 
பெயர்த்தனர்.' இவரும் “இலக்கண வினா விடை, கதா 

மஞ்சரி” என்னும் நூல்களைச் சிறுவர்பொருட்டு இயற்றி 

யுள்ளார். இவர் சென்னையில் வதிந்தவர். இவர் இவாகரம், 

சூடாமணி, சதுரகராதி என்னும் நால்களை முதன்முதல் 

அச்சியற்றினர். 

வீரமார்த்தாண்ட தேவர் 

செங்குக்தர் மரபைச் சார்க்கு வீரமார்த்தாண்ட தேவ 

Q rem tour பஞ்ச தர் தஇிரத்தை விருத்தப் பாவினால் பாடி. 

யுள்ளார். 

விசாகப்பெருமாளையரும் சரவணப்பெருமாளையரும் 

இருத்தணிகையில் திகழ்ந்த வீரசைவப் . புலவராகிய 

_ கந்தப்பையரின் மக்களான விசாகப்பெருமாளையர், சரவணப் 

பெருமளையர் என்னும் இருவரும் பல உரைநடை 

நூல்களை யெழுதி உலூஒற்குதவினர். விசாகப்பெருமாளையர் 
சென்னை மாகாண அரசியலார் சகலாசாலைக் தமிழாகிரிய 

சாகத் இகழ்ந்தனர். இவர் நன்னூலுக்கு ஒரு காண்டிகை 

யுளையும், யாப்பிலக்கண அணியிலக்கண வினாவிடையும் 

'இயற்றியுள்ளார்.. இவர் டாக்டர். வின்சுலோவின் தமிழ . 

கசாதிக்கு மிகவும் துணைபுரிந்தவர். சரவணப்பெருமாளைய 

. ரென்பவர் இராமானுசக் கவிராயருடைய மாணாக்க 

சென்பர், இவர் ஆத்திசூடி, கொன்றைவேந்தன், ஈறுர் 

தொகை, ஈன்னெறி, மூதுரை, வெல்கைக்கோவை, பிரபு
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லிங்கவீலை, திருவள்ளுவ மாலை, கைடதத்தின் ஒரு பசூதி 

என்னும் இவற்றிற்கு உரை வகுத்தனர். பாலபோத இலக் 

கண வினாவிடை, இயற்றமிழ்ச் சுருக்கம், அணியியல் 

விளக்கம் என்னும் நால்களை இயற்தினதோடமையா அ 
களத்தூர்ப் புராணம் ஒன்றும் இவர் இயற்றியுள்ளார். 

கி. பி. 1880-வ.3 ஆண்டில் இவர் இருக்குறளுக்குப் பரி. 

மேலழகருரையை முதன் முதல் : அச்சிட்டனர். Bajar 

சகம், இருவிளையாடல், நாலடியார் முதலியவற்றையும் 

இவர் பதிப்பித்ககாகத் தெரிகிறது. , 

நாகநாத பண்டிதர் 

யாழ்ப்பாணத்துச் சுன்னாகம் நாகநாத பண்டிதர் 

என்பார் 1826 முதல் 1854 வரை கிலவுலகத்தி லிருக்கு 

னர். இவர் வடமொழிப் புலமை சாரண்றவரா தலின், 

மேகதாதம், பசகவத்சகை, இகதோபதேசம், சான்தோக்கயெ 

eum so முதலியவைகளைக் தமிழில் மொழிபெயர்க 

இனா. 

ஆறுமுக நானலர் 

மேற்கூறிய உரைஈடை நாலியற்றியவர்கள் யாவருள் 

ளும் தலைசிறந்தவர் யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூர் ஆறுமுக 

நாவலராவர். இவர் 1828 முகல் 1879 வரையில் இவ்வுல 

இற் றிகழ்ந்தனர். இவர் சேனாதிராயருக்கும், சரவண 

மூத்தப் புலவருக்கும் மாணவளென்ப. பொன்னம்பல 

பிள்ளை, சபாபதி நாவலர் மு.சலியவருக்கு இவர் ஆரியர். 

குமிழ்க் கல்வியையும் சைவ ௪மயக் கல்வியையும் பரவச் 

செய்தற்பொருட்டுக் கல்லூரிகளைச் சிதம்பரம், யாழ்ப்பா 

ணம் முதலிய இடங்களில் கிலைகி௮ுத்தியும், சென்னையில் 
அச்சியக்தாசாலை அமைத்து அவற்றின் வசயிலாகப் பல 
உயர்ந்து தமிழ் நூல்களையும் சைவ நால்களையும் பிழையத
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ஈன்கு பதிப்பிக்கும், சைவசமயச் சொத்பொழிவுக ளியத் 

Buyin, மாணவர்க்கு வேண்டும் இறு உரைஈடை மால்கள் 

ப்ல இயற்றியும் பெரிதும் உழைத்தமையால் இவர் 

பெருமை இன்றும் தின்று நிலவுகின்றது; என்றும் 

கிலவுதற் குரிய. இவர் நகைட்டிகப் பிரமச்சரிய விரதங் 

காத்து மிகுந்த பேசன்போடு காடோறும் இவ வழிபாடு 

இயற்றினவர். கிஜிக்தஅவமக கண்டனம், மாயாவாத மத 

சண்டனம் முதலியன இயற்றுவதில் இவர் வல்லமை 

யுடையவர்; Fin நூற் சார்பாக நம்பிக்கையின் இட் 

பத்தைப் பெரிதும் பாராட்டுபவர் ; இக்கால ஆராய்சி 

முநறையினும் இடைக்காலப் பத்திமுறையினை மிகவும் 

போற்றுபவர். , 

இவ.ாத் பரிமேலழகரகுரை, தஇருக்கோவையுரை, ஈண் 

ஹூத் காண்டிகை, சேனுவரையம், பிரயோக விவேகம், 

கத்து பு சாணம், சேஅ௮ புராணம், பாரதம், சைவ சமய நெறி 

Lyons, தர்க்க சங்கிரகம் முதலிய தால்கள் அச்சுயற்றப் 

பட்டன : சினவர்கள் பொருட்டு நான்கு பாலபாடங் 

கஞூம், இரண்டு சைவ வினாவிடைகளும் இலக்கணச் 

சருக்கம் ஒன்னும், பெரிய புராண வ௫னம் கந்தபுராண 

வசனம் திருவிளையாடற் புராண வ௫௪னம் முதலியவை 

களம் பிழையற்ற இனிய ஈடையில் இவரால் எழுதப்பட் 

டிருக்கின்றன. இவரால் இயற்றப்பட்ட பெரியபுராண 

சூசனம் என்பது முற்றுப்பெறவில்லை. இலங்கைப் பூமி 

சாத்திரம், இதம்பர மான்மிய வ௫னம், கோயிற் புசாண 

உரை முதலியனவும் இவரியற்றியவைகளே. இவசைக் 

காலஞ்சென்ற வி. கோ. சூரியநாராயண சாத்திரியார் 
“வசன நடை கைவந்த வல்லாளர் ” என்ற காண்க. இவர் 
ஒன் நிரண்டு செய்யுட்களே இயற்றியதாக த் தெரி௫ன்ற தா. 
*அகாலச் சித்திவிகாயக விருத்தம் ? இவசாலியற்றப்பட்ட 
செய்யுள் நாலென்ப. ்
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பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டில் இகழ்ந்த பாவல 

ருள் தலைசிறக்தவர் இராமலிங்க அடிகள் என்பார். இவர் 

தென்னாற்காடுச் சில்லாவின். மருதூரிற் பிறக்து சென்னை 

யில் ஐந்து; முதல் இருபத்துகான்கு ஆண்டுவரை வாழ்க் 

இருந்து, பின்னர் எட்டாண்டுகளாககத் இல்லை முதலிய 

திருப்பதிகள் வணங்கிச் சென்று கருங்குழியில் பதினா 

ரூண்டுகள் வதிரந்இருந்து பின்னர், வடலூரினை அடைந்து 

சான்காண்டுகள் கழிக்ததும் தமது ஜம்பது மூன்றாம் 

  இராமலிங்க அடிகள் 

"ஆண்டினில் வீடெய்சினர். இளமை தொடங்கியே 

AGS உள்ளத்துறவும், இறைவன்பால் அளவத்த 

போன்பும் உடையரசாய்த் இசழ்ர்தமையான், இவர் 

ஒன்பதாம் ஆண்டிலேயே முருகப்பெருமான் மீது யாவ 

ருள்ளத்தையும் உருக்கும் இனிய செந்தமிழ்ப் பாடல்கள் 

பாடச் தொடக்கனைர். இவர் பதின் ஷஹண்றாம் ஆண்டு 

முதல் குடும்பப் பற்னொழிதது க. திருவருளையே அணைக் 

"கொண்டு ௪௬மஅ அருள் வாழ்க்கையை ஈடத்திவக்கனர். 

இவர் பாடிய பாடல்களனை ததூம் ஆறு இருமுறைகளாகத் 

தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் இனிமையுக் கனிவும் 

இறைவன்பாற், கற்பாரது. உள்ளத்தைப் போன்பினாற் 

பிணைக்கும் தன்மையவசய் இருக் சமையாண், இவர் மாணாக் 

கர்கள் அவற்றின் கொகுப்பைகத் “ திருவருட்பா ்? என்று 

வதரங்கைர். அதனை அங்கனன் கூறுதல் சகாதென்றும், 

தேவார இருவாசகங்களையே AMAT BD கூறுதல் மீவண்டு 

போராடிப் பெருவழக்கு கிகழ்த்தினர். அடிகள் சைவத் 

திருகெறித் தலைவர் . சால்வர்பாலும் கழிபோன்புடையா 

சென்பது, அவர்கள்மீது அடிகள் பாடிய இன்தமிஜழ்ப் 

பதிகங்களால் இனி விளங்கும். காஜ்வெனுக் தன்மையிற்
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சிறந்த அடிகள் தம்மை நால்வரோ டொப்பாகவா தல் 

தம்முடைய பாடல்களை அன்னோர் திருவருட்பாடல் 

களுக்கு ஈடாகவா தல் கருதினார்களென்னறு கொள்ளுதல் 

இழுக்காகும். தம்பால் கிகழ்வன யாவும் திருவருளின் 

ஆற்றலினாலேயாம் என்று அடிகள் கருதினமையால், தம் 

முடைய பாடல்களைத் தம் மாணவர்கள் அருட்பா Glau ear 

அரைத்ததை மறுத்திலரென்ச. தேவாச திருவாசகங்கள் 

முதலிய பன்னிகு 'திருமுறைகளையே அருட்பா வென்று. 

கூறும் வழக்கம் ஆறுமுக காவலா காலத்துக்கு மூன் 

இருக்ததாகச் தோன் றவில்லை. 

தேவா? திருவாசகப் பொருளைக் கற்றோர்க்கும் 

மத்றோர்க்கும் எளிதிற். புகட்டும் கயமிக்க அமுதப் 

பாக்கள் அடிகளால் இயற்றப்பட்டுள்ளமையால், பலர் 

அவற்றை .ஈன்கு கற்றோதி கலம்பெறுதல் கண்கூடாகக் 

“காணலாம். பிற்காலத்துப் பெரும் புலவர்கள் புகழ்ப் 

பாமாலைகளினும் செர்தமிழ்ச் சொல்கயமும உள்ள மூருக் 

கும் பொருட்கனிவும் இவர் திருப்பாடல்களுக்குச் சிறப் 

பரக அமைக்துள்ளன. எவ்வகைச் சுவையும் கிறைந்த 

இவர் பாடல்களுட் கனிவுமிக்கன இல வருமாறு :-- 
* * நான்படும் பரடு சிவனே உலகர் ஈவிலும்பஞ்சு 

ரன்படு மோசொல்லக் தான்படு மோவேண்ணக் தாண் 
; படுமோ 

சான்படு கண்ணியின் மான்படுமரது கலக்க கின்டேன் 

ஏன்படு Ger pia யென்றிரங் காயென்னி லென்செய்வனேோ.?” 

க கான் மதக்தேனெனினுமெனைத் தான்மறவா னெனது 

கரயகனென் முடுகின்தேன் எனினுமிது வரையும் 

வரண் மறக்தேன் வானவசை மறந்தேன்மா லயனை 
மறக்தேனம் முருத்திரளை மறந்தேனென்னுடைய 

ஊணன்மறந்தே னு.பிர்மறக்கதே னுணர்ச்சியெலா மறக்தேண் 

உலகமெலா மறக்தேனிக் குன்னைமறக் தறியேன் 
பான்மநக்த குழவியைப்போல் பாமேவிங் கெளையே 

பரிக்துகின தருட்ளேரதி புரிந்து மகிழ்ச் தருளே.”
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சுப்பிரமணிய தேசிகர் 

பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலே 

திருவாவடுதூறை யாதீனத்திற் றலைமை பூண்டிருர் த 
சுப்பிரமணிய தேசிகமூர்த்திகள் தமிழ்ப் புலவர்களை மிகவும் 
போ.ற்திவக்கனர். அவர்சனளாலே அறுமுக காவலர்க்கு 

வலர் ' என்னும் பட்டம் அளிக்கப்பட்டதாகத் தெரி 

கின்றது. இவர் அசிவஞானசித்தியாருக்குப் பதவுரை 

இயற்றினர். 

மீனுட்சிசுந்தரம் பிள்ளை 
அஹறைசை அதீன ததிற்குரிய பெரும் புலவசாயிருக்க 

வர் திரிபுரம் மீலுட்சிகந்தரம் பிள்ளை. இவர் மாணவர்கள் 
பலர் தமிழ்க்கல்வியை யாண்டும் பரப்பினர். தாக்ஷிணாதிய 

கலாகிதி மகாமகோபாத்தியாயராகிய ௨. வே. சாமிநாத 

அய்யர் அவர் மாணவர்களில் ஒருவர். “பிள்ளையவர்கள். 

சால்வகைக் சவி பாடுவதிலுந் திறமை வாய்க்தவர். 

காளொன்றுக்கு மூர்.நாறு. பாட்டுப் பாடுவது இவர்க்கு 

எளிதென்ப,. இவர் செய்த பெருநால்கள் தலபு.ராணங்க 

ளாகும். இவர் பதினாறு தலபுரரணங்கள் பாடியுள்ளார். 

அவற்றுட் இறந்தது திருகாகைக்காரோணப் புராணம். 

திருக்குடக்தை, மாயூரம், திருத்துருத்தி, திரு உறந்தை, 

திருக்குறுக்கை வீரட்டம், திருவாஜ்கொளிபுக்தூர், ஆற் 

மார், மண்ணிப்படிக்களை, வீரவனம், தஇருமுல்லைவாயில் 

முகலிய திருப்பதிகளுக்கு இவர் புசாணம் பாடியுள்ளார். 

- சூதசங்கிதை இவரால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுக் 

தேவராச பிள்ளை யென்பார் பேரால் வெளியிடப்பட் 

டுள்ள அ: ௮ மூவாயிரம் பாட்டுடைய gi. 

 குசேலோபாக்யானம் £ இவரால் இயற்றப்பட்ட 

தென்ப. இவராற் பாடப்பெற்ற பிளளைக்கமிழ் பத்து
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என்ப. அவற்றுட் பலபல தஇருப்பதிகளிலே வீத்றிதிருக் 

கம் இறைவியின்மீது பாடப்பட்டவை. இரு இடைகழி 

முருகர்மீது ஒரு பிள்காத்தமிம் இவராற் பாடப்பட் 

டுள்ளது. இவர சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழ் மிகவும் பாசாட் 
டற்பாலது. அறைசை அம்பலவாண CG sQ ar 8 gin 

இவர் ஒரு பிள்ளைத்தமிழ் பாடினர். 

இவர் செய்த அ௮ர்தாதிகள் பதினாறென்ப. அவை 

தில்லை யமக அந்தாதி, இருவானைக்காக் இரிபம்தாகு, 

இருச்சிசாப்பள்ளி யக்தா இ, BH S gen pons we or B, திரு 

தானசம்பர்தர் பதிற்றுப்பக்தர்காஇு முதலியன. இரு 

ஞானசம்பந்தர். அஇரந்தக்களிப்பு என்ற A pare 

பயமும் இவராற் பாடப்பெற்றது. இவரால் சான்கு 

மாலைகள் பாடப்பெற்றுள்ளன. அவற்றுள் இருவானைக்கர 

இரட்டை மணிமாலை, துறைசைச் சுப்பிரமணிய தேதிகர் 

மாலை என்பவை பெரிதும் பாராட்டற்பாலன. தருவா 

ரூர்ச் தியாகராசலீலை, இருவிடைமருதூர் உலா, காழிக், 

கோவை, எறும்பியீச்சாம் வெண்பா என்பன இவர் தம் 

பிற இறு காப்பியங்களாகும். இவரால் பலவகைச் இத்திரக் 

அவியும் பாடப்பெற்றுள்ளன. இவரைப்போலத் தமிழிலே 

அளவிறக்த ஈற்பாடல்கள் இயற்றினார் வேறொருவரும் 

இல்லை. இவசாற் செய்யப்பட்ட தனிப்பாடல்களும் பல. 

குமாகுருபர அடிகளது வரலாறும், சவஞான முனிவர் 

வரலாறும் இவராற் செய்யுளில் இயற்றப்பட்டுள்ளன. 

தம்முடைய பாட்டினை ஒரு தனிச் செய்யுளில் இவர் 

கொடி முந்திரிக் சனிக்கு உவமிதச்அுள்ளார். அப்பாட்டு 
வருமா Bb — 
* மூருகராபூம் மடஞ்சலவு மாவடுரண் முறைத்தலத்து 

முதல்வா தெய்வள் 

அருகாவுக் கரளர்ருன் part GUO ip a தனுண்மி 

தனிட்டு கிற்ளுத்
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தருமாவுக் இனிமைமிஃ தெனக்கொடிமுற் திரிக்கனியரண் 

ரு லன்பின் 
ஒருவேடன் றருதசையு மமிழ்தினுஞ்சாத் தெனவுண்ட 

் வுறுதி கொண்டே.” 

சேக்கிழார் பிள்ளை த்தமிழிற் சிறந்ததொரு செய்யுள் 

வருமாறு : 

₹: பத்திச் ஈவைகனி சொட்டச் சொட்டப் 

பாடிய வைிவலவ 

பயனில தாகுஞ் சிந்தா மணிவழி 

படர்த லெனப்போதித் 

துத்திச் சவையொரு தோனள்வைத் SOY 

ஒ௮யரத்தோன் மனமகஒயர 

ருவசெய ஞடப் புரிமதிவலவ 

வொலாவரு ககதாதிற 

முத்திக் திறமல வென்தள விலா்பான் 

முற்றிச் சிவமடைய 

மூயல்செயல் வலவ வயற்கண் மடைச்செறி 

மூத்த மனை த்தினையுக் 

குத்திப் புனல்பாய் ஞுன்றைத் திருமுணி 

தாலோ தாலேலோ 

சைவப் பமிர்தழை யத்தழை யம்புயல் 

காலோ தாலேலோ.” 

கோபால் கிருட்டின பாரதியார் 

கோபால இருட்டின பாரதியார் என்பவர் ந்தனர் 

சரித்திரக் சர்த்தனையும் பிற தனிக் கீர்த்தனைகளும் பாடி 

னர். முத்துராகவ முதலியார் என்பவர் பாசக கீர்த்தனம் 

பாடியுள்ளார். 

புலிக்குட்டி. இராமலிங்கத் தம்பிரான் 

புலிக்ஞுட்டி. இராமலிங்கக் தம்பிரான் என்பவர் சுவி 

பாடுவதிற் புலியென்னு பட்டம் பெற்றவர். இவர் பித் 

 காராலத்திவா.
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வேதநாயகம் பிள்ளை 

இவசோடொத்தகாலத்தவசாய்தி இகழ்ஈ்த மற்றொரு 

புலவர் வேதநாயகம் பிள்ளை யென்பார். இவரும்' தம் 

காலத்தவசாயிருந்த துறைசை ஆனது . தலைவர் சுப்பிர 

மணிய தேகிகரிடம் மிகுக்த ஈட்புப் பாராட்டியவர். Bll 

சிரபுசத்துக் கருகிலுள்ள ஷேவாண்குள ததூரிலே பிறக்க 

இவர் சீர்காழி, மாயூரம் (இருமயிலாடுதுறை) முதலிய 

இடங்களில் “கில்லா wpe’ (District Munsif) ஆக 
இழுர்தவர். இவர் கத்தோலிக் கிறித்துவ மதத்தைச் சேர்க் 

தவர். இவர் பொதுநோக்ருடையவ ரென்பது இவரது 

“சர்வசமய சமரசக் இர்த்தனை' யால் விளங்கும். தீதி 

நால், பெண்மதிமாலை யென்னும் இவர் மால்கள் செய்யுள் 

வடிவின். பிரதாப முதலியார் சரித்திரம், சகுணசுக் தரி 

வாலாறு என்னும் இவர் நால்கள் ஆங்கிலப் பு. துக்கதைகள் 

(Novels) Guraacr, ஈகைச்சுவை புணர்தீது எல்லா 

ருள்ளத்திலும் ஈன்கு பதியத்தக்க முறையில் நீதிகளை 

Qu 6g & கூறுவதில் இவர் திறமை வாய்க்கவர். இவர் 

மினறாட்செக்காம் பிள்ளையவர்கள் மாணாக்கருள். ஒருவா் 

என்றுங் கூறலாம். இவர் கி. பி. 1889-ம் அண்டில் இவ் 

வுலகை கீக்சனர். இவர் gine வேலையினின்று விலய 

காலைக் கூதிய பாட்டுக்கள் மிகவும் சகைச்ச௬வை பயப்பன... 

அவதற்றுளொன்று வருமா :-- 

் ததியையர சப்பைய மப்பைய பரெணன்றுபய 

வாதியைய ராக வருவோர்பேர்- ஓதியே 

பன்னாள் கழித்தேண் பமனேயன் ஞமமினி 

எந்நாளும் பேசுவர மீ.” 

இவர் சுப்பிரமணிய தெகெர்மீது பாடிய பாட்டுக்கள் 

பலவற்றுள் ஒன்று வருமாறு ; லயம் 

“* ஆூர்வற்து வணங்கு மேண்மைச் ஈப்மிர மணிய தேவே 

3சர்வர்து கின்சோாக் கண்டு நேற்றதிராத் திரியே மீண்டென்
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trate CrttGs Garam giurbats Gere srCarer 
Hi sig சொலினுங் கேளே னவனையிங் கனுப்பு வாயே.” 

மதுவூன் உண்ணும் உயர்குலக்காரைக் கடிந்து இவர் 

கூறிய பாட்டுக்கள் பலவற்றுள் ஒன்று வருமா :-- 

₹: ஆரண வாயினர் மாடாடு கோழி யடித்தவித்துப் 

பாரணகஞ் செய்யப் பழகிக்கெரசல் டசாமது பானக்திலும் 

பூரண ராயின் ரின்னவர்க் இக்தத்துற் புத்தி BOS 

காரணம் கண்டயற்கோகருி கொய்கனன் கண்ணுலே.” 

இராமலிங்க தம்பிரான் 

அறைசைச் சுப்பிரமணிய தேசிகர் காலத்திலே பல 

தம்பிரான்௧ள் சல்வியறதி வொழுக்கங்களிற் சிறக் கவராய்ப் 

பாவியற்றும் இறமையோடு இகழ்கதனர். அவருட்' புலிக் 

குட்டி இராமலிங்க தம்பிரான் செவ்விய ஆசுகவி பாடு 

வதில் இணையற்றவர். இவர் காலஞ்சென்னறு ஏறக்குறைய 

ஐம்ப. ஆண்டுகளாகின்றன. இவர் Ble Pore யாதீனத் 

தைச் சார்ந்த POH Boru. He அமரச் திருக் சகாலை, 

ஆதீன க் ,தலைககர்க்கண் வைகப் பெருமையால் வருந்தின 

போத, பிற எச்தவாதீனத்திற்காவது செல்லலா மென்னு 

௮வ் ஆதீன த.கலைவர் சூறிப்பிக்க தற்கு விடையாகக் கூறிய 

பாட்டு, 

: கோகுத்தி யடைக்தேன்முன் றஐருமபுர அமவ்வாறு 

Bag Carrier 

தோமுற்ற சொக்கபுர மிதுவமொரு பொருளாமோ 

அறவி யானே 

கேமுத்த குன்றக் குடிவாழ்க்கை மேனெஞ்சு 

மிளைபு மோசொல் 

கரமூற்ற கஉடலுந்கா னுமோசுப் பிரமணிய 

கருணைக் முண்டே.?” 

“இவர இருவாயை இவர் ௮டக்கட்டு” மென்று கூறிய 

ஒருவர்க்கு விடையாகக் தந்த பாட்டுப் பின் வருவதா :--
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es செந்தமிழ் பாடும்வாய் திருவாய்மற் செவ்வாயும் 

“நிந்தை மலஞ்சொரிவாய் கீர்சொரிவாய்..-முற்குவே 

கரறும்வா யாரு ஈகைக்கும்வாய் கடனே 

கேறுவா யிச்சுங் ௧இ.?? 

முருகதாச அடிகள் 

முருகதாச சுவாமிகள் என்பார் வண்ணக்கவிகள் இயத்: 

வதில் வல்லவர். இவர் இருதெல்வேலியிலே சைவ 

வேளாண் மரபிலே பிறந்து முருகப் பெருமானைச் அறப் 

பாக வழிபட்டு அவ்வழிபாட்டின் பயனாகப் wr us wii 

வல்லமை பெற்றவர். இவர் திருச்செந்தூர், பழனி 

முதலிய இருப்பதிகளிற் சில காலக் தங்இயிருக் அ இருவா 

மாத்தூரில் வர் தனர். சென்ற _நாற்றாண்டின் இறுதி 

வரை இவர் தஇகழ்க்கனர். தண்டபாணி சுவாமிக ளென்றும், 

திருப்புகழ்ச் சுவாமிக ளென்றும் இவருக்குப் பெயருண்டு. 

இவர் தில்லைக் திருவாயிரம், தெய்வத் இருவாயிசம், ஏழா 

யிரப் பிரபந்தம் என்னுக்' அுதிநால்களையும், இருச்செந் 

தூர்க்கோவை, திருச்செர்தூரத் திருப்புகழ், இருமயிலைக் 

சுலம்பகம், சென்னைச் சலம்பகம் முதலிய கிறு சசப்பியங் 

களையும், ஆமாச்தூர்தி சலபுராணம், அுணகிரிகதாகர் 

புராணம் முதலிய புராணங்களையு மியற்றினர். இவர் 

எழுபது புலவர்கள் வரலாற்றைப் *புலவர் புராணம் : எண் 

னும் _நாலிற் கூறியுள்ளார். வண்ணக் திலக்கணம், அறு 

வகை யிலக்கணம் என்னும் இலக்கண: நால்களும் இவர் 

இயற்றினாரென்ப. இவர் சர்தப்பா.டல்கள் மிசுநெடியன... 

இவர் கெய்தற்றொழிலை வியந் அகூறியதாகச் சொல்லும் 

பாட்டு இன :-- 

₹* இய்யுக் தொழிலனை த்துஞ் Pi un 0 பார்கறாங்கால் 
செய்யும் செகொழிற்கு நிகரில்லை வையகத்தில் 

fo) 2h oT (GI pC ory நஞ் மொப்பெெறரட் சீர்படுத்தும் 

அணிணாுவஷர் கெண்ட மல்ல வர?
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முத்துராமலிங்க சேதுபதி 

முத்துராமலிங்க சேதுபதி என்பார் இக் நாற்முண்டின் 
நடுப்பகு தியிலே இராமசாதபாம் மன்னராய்த் இகழ்க்து 
பன்னூல்க ஸியற்றிய்வர். முருகர் அதுபூதி, பிரவாகர 
மாலை, வள்ளிமணமாலை, ௪௭௪ சல்லாபமாலை, சடாக்கச 
சாரப் பதஇகம், நீதியபோதம், பால போதம் முதலியன 
இவரியற்றிய கால்கள். இவர் கிலேடை பாடுவதில் 
DRG gs ஆத்றலுடையவர். இவர் பெருங் கொடைவள்ள 
லாய்த் இகழ்க்து இ. பி. 1878-ல் விண்ணுல கடைக்கனர். 

பாற்கர சேதுபதி 

இவர் குமாசர் பாற்கர சேனபதி தமிழறிவு சான் 
ரோராயிருக் சமையோடு நரவலர்க்கும் வரையாது வழங் 
கிய கொடைவள்ளல். அவர் சிவபதம் உற்றகாலை வேம்பத் 

் தூர்ப் பிச்சுபாரதியார் என்பார் பாடிய பாட்டு, 

**மையினையுஞ் சிங்கா மணியினையும்' வென்றகொடைக 
கையினையும் வாய்ப்பிர௪வ் கத்தினயுக்-துய்யபுகழ் 
நின்றைக் காளத்தி நிகர்பாற் கரழூபா 

என்றைக்குக் காண்போ மினி,?? 

சின்னச் சரவணப்பெருமாள் கவிராயர் 

சின்னச் சரவணப்பெருமாள் கவிராயர் என்பவர் 
பெசிய சராரவணப்பெருமான் கவிசாயருக்குப் பேர், 
இவர் திருச்சுமிய லர்.தா இ, (கழுகுமலை GOI“ SSE wT B), 
புவனேர்திசனம்மானை, சுயற்கண்ணி மாலை, கந்தவருக்கச் 
சந்த வெண்பா, குன்றக்குடிச் சிலேடை வெண்பரச 
என்னுஞ் சி௮ு சாப்பியங்கள் பல இயத்வினவர். இவர் 

LT DHT CF gs B ௮ ரண் மனைப் புலவ. சாயிஸ்ரம் தவர். 

g).—13
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பொன்னுசாமித் தேவர் 

இசாமராதபுரம் இற்றரசில் தலைமை அ௮தஇகாரியா 

யிருந்த பொன்னுசாமிக் தேவர் முத்துராமலிங்க சேது 

பதிக்கு மூத்தவென்ப. இவர் ஆறுமுக நாவலர் காலத். 

தில் மிகப் புகழுடன் விளங்கினர். இவர் யமகம் பாடுவதில் 

வல்லவர்; ௪டல் வருணணை யொன்று பாடியுள்ளாச், 

மூத்துவிரப்ப பிள்ளை யென்னும் புலவர் இவசோ 

டுடன் பயின்றனர். இருவரும் தம்முள் கடவுளுண்மை 

யைப்பற்றி வழக்கட்டு அிஞுவிடைகளாகம் பல பாடல் 

கள் பாடியுள்ளசர். 

திருநெல்வேலிப் போற்றி முத்துப் பின்னை யென்ப 

ar பொன்னுசாமிக் தேவரைப் பத்தி. மிச அழகாகப் 

பாடியுள்ளார் : 

். ₹* இப்புவியி லென்கவலை பயெப்பொழுது Foal 

மயேதுமொரு வழியுமறியேன் 

ஈசனார் தம்மிடம் பேசவோ மென்னிணு 

மிரக்கவனு மலைகிருனே 

மற்புயன் நிருமா லிடத்தினி௰ல் செல்லவே 

inet am sir டமுறங்கினானே . 

மலரயனு மனமெடுத் தலைகிரு னேபுதுவை 

வளாபொன்னு சுரமி௪ு நுகம் 

இப்பொழுது சேோரலா மெரப்பிலச முத்த மிழி 

லைதினும்வல் லவனாச்சுதே 

என்கவி யவண்டெவிக் கன்பர மிருக்குமோ 

விருகிதிய முூதவுவானோ 

ளெப்புரீ புகலிடம் ஞான நெறி யடையவேோர 

சித்தமொரு நிலையில்லையே 

தனமெனுளம் வேண்டவரு கருணைமழை சார்க்துபெொழி 
இறாவருள் செய் கரம்திமதியே.?? 

இரிசாபுரம் கோவிர்தபிள்ளை யென்பவரும் பொன் 
னுசாமித் தேவரைப் பாடியுள்ளார். இவர் 1890 வரை
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நிலவுலகிற் ஜிகழ்க்தவர். இராசமன்னார்கோயில் தல 

பு. சாணமும் அலங்காரக் கோவையும் இவர் இயற்றினர். 

ADAMO gre பாடிய சீரங்க 'அட்டாவதானியார் 

வேறு : முத்துராமலிங்க சேதுபதி யவர்கள் அரண்மனைப் 

புலவராயிருக்கத ௮ட்டாவதானம் இருட்டினைய்யங்காசென் 

பவர் வேறு, 

பொன்னுசாமிக் தேவர் காலத்திலே முதுகுளத் 

தூரில் சுப்பிரமணியபிள்ளை யென்பவரும் சிறக்க, புலவ 

சாய்த் இகழ்ர்தனர். முன்னையவர் நாலுமந்திரி, கத, 

use es Barb, வீரகுமார காடகம், விடகிக்கரகு இர். சா மணி 

யென்னுஞ் செய்யுள் நால்களை இயற்றியவர். இவர் ௯௫ 

ஆண்டு கிலவுலகில் இகழ்ந்தவர் பூவாருசாமிப்பிள்ளையின் 

மகனார் ் ஆறுமுகம்பிள்ளா 'பென்பவர் அரிச்சக் இ.ர 

வெண்பாவையும், மதுரை யமக வந்தாதி முதலிய இறு 

காப்பியங்களையு மியற்றினர். 

். பொன்னுசாமித் தேவர் காலத்திலேயே சோழ 

நாட்டிலே தில்லையாம்பூரிற் பிறந்த சந்திரசேகர கவிராயர் 

என்பவர் தனிப்பாடற்றிரட்டு என்னும் புத்தகத்தை 

யச்ட்டனர். இவர் அலக்காணச்தம்மன் பதிகம் ஒன்று 
பாடினர். இவர் இயற்றிய சோதிடதநால் வருடரதி 

நாலென்ப, ன 

பாண்டித்துரைத் தேவர் 

பொன்னுசாமித் தேவர்களின் மகனாகிய பாண்டித் 

gor தேவர்கள் இப்போதுள்ள மதுரைத் தமிழ்ச் 

சங்கத்தை கிலைகாட்டினவர். இவர் தமிழிலக்கண இலக்கிய 

ஆசாய்ச்சியும், சைவ நாலறிவும் உன்குடையவர். இவர் ' 

சைவமஞ்சரி,  அதிமஞ்சரி, பன்னூற்றிரட்டு என்னுக் 

தொகை அகால்சளை இயந்தியுள்ளார். ஆரியர் சிவஞான
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CGurGax மீது இனிமை மிக்கதோர் இரட்டை மணிமாலை 

இவர் பாடினார். இராச இராசேசுவரி பதிகம் ஒன்று இவர் 

தமஅ செய்வத்தின்மேற் பாடினாராம். இவர் சிவஞான 

சுவாமிகள் மீது பாடிய இரட்டைமணி மாலையில் ஒரு 

செய்யுள் வருமா :-- 

:: கலைதோமமச்கி வாயருரு கருணைக்டைலிற் நிளைத்தாடிக் 
கலகப்பாசத் கொடாறுத்துக் காமத்தறியை யறவீழ்த்தி 

யலையுஞ்சமய தருக்களைக€ ழடிவேரோடு மகழ்ம்தெறிக்திட் 

டருளின்படாத்தை முகமேத்கொண் டாதிவேதா கமங்க 
ட் ் Glar soe 

தொலையாமணிக எளிருமருங்குக் தொனிக்கச் சைவ மதம் 
Qin fie a 

HBSCOTE UMA DM சுற்தும்பெவற்கி வாரணமே 

மலையாதருறாு முனிவர்சிகா மணியேவரறாக வருகவே 

வளமசர் றுறைசைச் சிவரான வளளால்வருக வருகவே.” 

எட்டயபுரழமும் சேலற்றாரும் 

பாண்டிய நாட்டுச் சேற்றார்ச் செமீன் தாராய் 

விளங்கய ரந்தரராக பாண்டியரென்பார். ஒரு இறந்த 

பாவலர். அவர் தலயாத்திரைக் கவிகளும் இருவிழாக் சவி 

சரம். பல இயற்றியுள்ளார். அவரும் அப்பிரமணிய 

ீதளுகர் BTN SGC FT, 

சுந்தரராகு பாண்டியர்க்கு ஆ௫ிரியாக இருக்கு 

அ சண்மானைப் புலவர் இராமச2மீ% அவீரராட ரென்பவரச் பல 

அருமையான பாடல்கள் பாடியள் சர். 

மூகஷச்க் கந்தசாமீக் மவ என்பர் Crh orre 

செமீனில் அரண்மனைப் புலவர் பசம்பரையில் வக்தவர், 

அவர் சுப்பிரமணிய தேசிகசோடு ஒருசாலை மாணாக்கர் 7 

நினைவாற்றலும், சொற்பொழி வாற்றலும் உடையவர் ; 

1828 முதல் 1817 வரை கிலவுலகில் வாழ்க் தவர். 

அவர் மணா. wy Rahs sabstur ரென்பவர் 
¢ - @ on: . - * ௪ 

எட்டயபுரம் செம்னில் அரண்மனைப் புலவசாயிருக் தார்.
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எட்டயபும் இளவசசர்மீது ஒருஅறைக்கோவை, முருகர் 

அனுபூதி, கூதிரைமலைப் பதிகம், கழுகுமலைக் இரிபக்தா தி 

முதலிய மால்கள் இவராலியற்றப்பட்டுள்ளன. யமகம் 

பாடுவதில் மிக்க திறமை வாய்க் தவர். 

₹: கண்டுவண்டு சிகாமதுர மொழிவிழிமா துண்பவனி 

E750 கொண்டு 

கண்டுவண்டு கரகழுவ வடைமெகிழ வணைவிரித்த 

காம னம௰்பிண் 

சண்டுவண்டு மதிமயங்கு மிவலாயணை புராணமிலக் 

கணமோ டேகி ° 

கண்டுவண்டு தகள்பெருக வண ிருத யாரலபயகுிம் 

கார மாலே.”” 

இராச செகவீர ராமகுமார எட்டயப்ப மன்னன் 

வேண்டுகோளின்படி குவலயாகக்கம் இவரால் மொழி 

பெயாக்கப்பட்டது. 

'சேற்றார்ச் செமீனில் இகழ்ச்த இராமசாமிக் சவிசா 

பரின் மக்கள் மூவர். அவர்களுள் மு. ரா. அருணுசல. 

கவிராயர் என்பார் சவகா௫இத் இருப்பதிப் பெருமான் மீது 

பல சிறு காப்பியங்கள் செய்தவர். சிவகாகிப் புராண 

மொன்றும் இவர் இயற்றியுள்ளார். பல அந்தா இகளும், 

பல பிள்ளை த்தமிழ்களும், பல பதிகங்களும் இவர் இயத்றி 

யிருக்கிறார். “குறுக்குக்தூறைம் சிலேடை வெண்பா ” 

என்பதும் இவர் பாடியதே. ஆறுமுக நாவலர் வத 

லாற்றை இவர் பாட்டில் அமைத்துள்ளார். இவர் இருச் 

செந்தூர்ப் புராணம், இருப்பரங்கிரிப் புராணம், இருக்குற் 

pats புமாணம் முதலிய புரரணங்களுக்கு உரைநடை 

அால்கள் NH DBA A ் இவாரசகு௫ூியம் ”, *சம்பசாமாயண 

ஆரணிய காண்ட உரை £ முதலியவற்தை இவர் அச்சுத் 
டதத ய . a, க a ட 

ப LLG BG ow aT துவா பாடலகளறாட கில வருமா அஃ
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“Ceoart Sed s@j செய்யுமென்றோ செம்பொனுயா 

மாத்தூரு மேனி மழகளிழேே--போர்று . 

மயிலுகக்க கக்காமுன்பு வந்துதித்த தேவே 

வெளிலுகக் இருந்த விதம்.” 

ue Goud கடமலையில் வரழ்முருகா நிற்கக் 

திடமோரங்கு கின்சீர் தெரிந்து மடமோங்க 

காமத்தைச் சாத்தினார் ஈம்மையுமென் செய்வாயோ 

காமுற்றிற் காரிருப்பர் காண்.” 

இவருடைய தம்பி சுப்பிரமணிய கவிராய சென்பவர் 

இருவாவடுஅறை௮ம்பலவாணதேசிகர் காலத்தே ஆதினப் 

புலவராய்க் இ௫ழ்ச்கனர். இவர் 4 ஞானாமிருத ததை 

௮ச்சிற் பதிப்பிக்துள்ளார். * செப்பறைப் பிள்ளை ச்தமிழ் * 

இவரால் இயற்றப்பட்டது. 

இவர் உடன்பிறந்தார் கந்தசாமிக்கவிராயர் மதுரைத் 

தமிழ்ச்சங்கத்தில் தமிழ் நாற் பரிசோதகசாயிருந்து “தனிச் 

செய்யுட் சஇர்காமணி: இயற்றியவர். 

துரியகளி திருமலைக்கொழுந்து கவீராய rer une 

இற்றைக்குள் எமார் 60 ஆண்டகெட்கு முன்னர்ச் Raa 

ஐயர் குளம் என்னும் ஊரிலே எம்மான மாபிற் பிற தவர். 

இவர் மனுக்குடியில் கோக்கமுள் எாவர்போல் இல அடிகள் 

இயற்றியுள்ளார். 

£ தாசீசா வொண்றைத் நராவிடிலோ இன்றைக்கு 

ரீசிசா வென்றே நிலழ்த்துவேனண் ” 

என்றது காண்க. 

அழகிய சொக்கநாத்பிள்ளை யென்பவர் இருநெல் 

வேலியைச் சார்ந்து அச்சல்லூரிற் பிறந்து நெல்லைக் 

காக்திமதியம்மைமீது பிள்ளை த்தமிழ்மாலை,  அற்தாதுி 

முதலியன பாடினவர். இவர் தம்மைப் போழற்றிவரற்த முக்த 

சாமிப்பிள்ளை பென்பார்மீது “சாத” லொன்று பாடியுள
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ளார். இவர் சிலேடை பாடுவதில் வல்லவர். சில வரு 

மாஅ ;-- 

சிவனுக்கும் தேங்காய்க்கும் :-- 
₹ கல்லா ல,ஒயுறலாம் கண்மூன் றிருப்பதனால் 

"எல்லோரும் பூளைக் கெடுத்திடலால்--வல்லோடு 

கொள்ளுகசையாத் கங்கா குலமுத்து எசமிமண்ணா 
கள்ளிததி யானிகாதேம் கரய்.”” 

தாம்பிர பன்னிக்கும் சந்திரனுக்கும் :-- 
: மீனைப் பொருரந்திடலான் மிக்ககலை தேர்ந்திடலசல் 

கானக்க மண்டலமே சார்ந்திடலான்.- மான த்தால் 

அம்புவிக்கோ ரரபரண மானழுத்து சாமிமண்ணா 

செம்புந்தி நேர்சம் தரண்.” 

இவர் 1885-ல் சாலஞ்சென் றவர். இவர் அடைமொழி 
யின்றிப் பாடிய பாட்டுக்களில் ஒன் று வருமாறு ;-.- 

₹ஈ நரய்கரிசிங் கம்மாடா ஊமிளா பன்திகடு 

வாய்கு இரைக வரிமான்பல்--வாயொட் 

டகம்கழுதை யாட்டுக்க டாபுலிகாண் டாமி 
ரூகங்க சடியெ ருமை.” 

மகம்மதியர்களுக்குள். இணங்குடி மந்தான். சாயபு 

என்பவருடைய பாடல்கள் மிகவும் அன்பு விளைப்பன. 

 அகத்தீசர் சதகம்”, “நற்தரர் சதகம்” முதலிய சிறுகாப்பி 

யங்களும் சனிப்பாடல்களும் இவர் இயற்றியுள்ளார். 

இவர் வாலையை வழிபட்டுச் சித்தமார்க்கத்தில் கின்றவர் ; 

.இறித்அமக சண்டன் வச்சிரதண்டம்' என்னும் ஒரு நால் 

இயற்றியுள்ளார். இவர் மகமது நபியையும் பாடினவர். 

இவர் காலம் இக்மாற்முண்டின் முற்பகுதியென்றும், 18-ம் 
. நூற்றுண்டென்றுங் கூறுவாருமுளர். சதேவகோட்டைச் 

சின்னைய செட்டியா ரென்பவர் வன்றொண்ட செட்டியா 

சென்பார்க்கு மாணவராய் அவர்பால் இலக்கிய மாலதி 

வுஞ் கித்தாக்க நாலறிவம் பெற்றவர். இவர் ‘Casas
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திரிபந்தாதி, £அருணைச் சிலேடை வெண்பாமாலை ? 
செய்தவர். இவர்தம் சொற்பொழிவுகள் இரட்டி 

அச்சிடப்பட்டுள்ளன. 

கல்விக் களஞ்சியப் புலவ ஸரென்பவர் மதுரையை 
யடுக்க மேலூரிலே உமாஅுப் புலவர் மரபிலே பிற தவர். 
© Pare புசாண வண்ணம், : இக்திரக் ச்விச்இரட்டு ? 

என்னும் நால்கன் இயற்றியவர். இவர் முருகர்மீதம் 

பல பாடல்கள் பாடியுள்ளார். 

இருகெல்வேலியிலே கிருட்டினபிள்ளை யென்ற கிறித் 

அவப் புலவரொருவர் கிறித்து சமயச் சார்பான இரட் 

சணிய யாத்திரிகம் முதலிய பல நால்கள் இயற்றியுள்ளார். 

தேவராய ௬வாமி யென்பவர் ‘sagt Flys srw’ 
என்னும் ஒரு சிறு நால் இயற்றியுள்ளார். 

சுப்பிரமணிய புலவ சென்னும் மருத்துவப் புலவர் 

“பதார்க்ககுண சிர்காமணி *, *“தைலவருக்கச் சுருக்கம் ? 
முதலியன இயற்றினார். 

சுமார் 75 ஆண்கெட்குமுன் சென்னையில் வசித்த 

முத்துராம முதலியா ரென்பவர் மகாபாரதக் நர்த்தனம் 
என்னும் இசை நால் இயற்றியுள்ளார். இலதார்ச் 

சோதிட சார்வ பெளமர் என்பவர் சாதகாலங்கார 

மென்னும் சோதிட நால் இயத்றியுள்ளார். 

சென்னையில் வ௫க்த காசி விசுவநாத முதலிய 
சென்பார் டம்பாச்சாரி விலாசம், தா௫ல்கார் சாடகம் 
என்னும் காடக மநால்கக£யும், வேதப்பொருள் விளக்கம், 

யாப்பிலக்கண வினாவிடை யென்னும் தால்களையும் 

இயற்றியுள்ளார். 

சென்னை இரரசகானிக் கலாசாலையில் கணிததாற் 
பேசாசிரியராய்க் இகழ்ர்க ராவ்பகதூர் அரங்கநாத முநலியார்
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சம். ஏ. என்பார் தமிழறிவு சான்றோராய்க் “சச்ூக் 
கலம்பக £மென்னும் சினுகாப்பிய மொன்றை இயற்றினார். 

் தருவனக்கபுரம் அ௮ரளனெர் கலாசாலையில் தத்துவ 
சாத்தப் பேராசிரியராய்த்: இகழ்ந்த கந்தரம் பிள்ளை 
எம். எ. “மனோன் மணீய' மென்னும் அழகிய சாடகக் 

STDs Fon மக்களியற்கை செவ்விதின். விளங்கும் 

sue செறிந்திலங்க இயற்றியுள்ளார். இவருடைய 

தத்துவக் கொள்கையை அதற்கு உள்ளீடாகவும் அமைத் 

தனர். இப்பொழுதுள்ள தமிழ் காடசக் காப்பியங்களில் 

தலையாயது இவருடைய நாலே. அதில் இவர் கூறியுள்ள 

தமிஜ்ததெய்வ வணக்கம் யாவராலும் போற்றற்பாலது. 

இவர் செய்க ₹நாத்றொகை விளக்க” மென்னும் ஓரரிய 

நூல் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலு முள்ள நுண்ணூல்களை த் 

தொகுத்து வகுத்துக் காட்டுவதா. ் 

இவர் இக்காலக் தமிழ் ஆராய்சிக்கா அடிப்படை 

கோலியவர். தமிழும் தமிழரும் ஆரிய வருப்பு மூநையுட் 

படாத தனிப்பெருமை உடைமையை கிலைநாட்டித் 

தமிழ்ப்புவவர் கண்ணைக் இறந்தவர். தமிழாராய்ச்ச் 
குறைபாடுடைய ஐசோப்பிய ஆரியப் புலவருடைய தப்புக் 

கொள்கைகளைக் கண்டொதுக்கித் தமிழ் வாலாற்றின் 

உண்மையை விளக்காம்பொருட்டு இவரியற்றிய நால் 
* திருஞான ௪ம்பர்கர் காலகிச்சய மென்னும் ஆங்கிலக் 

கட்டுரையாகும். இவர் கெடுகாளிருந்து தமிழர்க்கு சலம் 

புரியாது 1897-ல் இவ்வுலகை $த்தமை தமிழ்மக்களது 

தவக்குறைவே. 

யாழ்ப்பாணத்துப் புலவர்கணுள் சங்கர பண்டித 

சென்பார் Hint? அனறுபனு அண்டுகட்டு மூன் இகம்ர் தவர். 

அவர் வேளாள மாபினர். அவர் வடமொழி அால்களைத் 

தமிழில் மெொழிபெயர்த்தலிலும், சைவ அசமயத்தை
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ஈாட்டுதலிலும் மிக வல்லவர். ௮வர் *சைவப்பிரகாசனம்” 

என்னும் தருக்க மால் இயற்றியவர்.  இவெதூடண சண்ட 

னம்” “இருத்து மத சண்டனம்' என்பன இவர்தம் மறுப்பு 

நால்கள். சிவபூசையங்தா தி முதலியவற்றிற்கு இவர் உரை 

யும் எழுதியுள்ளார். இவருடைய மகனார் சிவப்பிரகா௪ப் 

பண்டி தரும். வடமொழி வல்லுகசே. 

யாழ்ப்பாணத்து உடுப்பட்டிச் சிவ சம்புப் புலவ பெண் 

பவர் பாற்கர சேதுபதியின் மீது *கல்லாட சாரக் கலித 

அறை” யென்னும் தால் இயற்றியுள்ளார். செந்தில் யமக 

வர்தா, புலோலி றான்மாணிமாலை, யாப்பருங்கலக் 

காரிகை உரை முதலியன இவர் இயற்றிய பிற நால்கள். 

சங்கா பண்டி தரின் மாணாக்கசாகிய முருகேசபண்டித. 

ரென்பவர் இலச்கணப் பயிற்சி மிக்குடையவர். இவர் 

சுண்ணாகம் ஞூமாசசாரமிப் புலவர்க்கு ஆசிரியர். மயிலணிச் 

சகிமலேடை வெண்பா, நீதி.நூறு, சந்திரசேகர விகாயக 

ஊஞ்சல் முூகலிய மால்கள் இவருடையன . நடுவெழுகு. 

தலங்கார மூசலிய கித்திரக் கவிகள் பாடுவதில் இவர் 

வல்லவர். புசாண விரிவுரை செய்வதிலும் இவர் வல்லவர். 

சிவசம்புப் புலவரின் மாணாக்கராகிய கண பதிப் புலவர் 

வட௨மொழிப்பயிற்ட மிக்கவர். இவர் ₹வில்உ௪ணீயம்” 

என்னும் வடமொழிக் காப்பியத்தைக் தமிழில் மொழி 

பெயர் ததவர். 

வண்ணார்பண்ணைக் நணேச பண்டித சென்பார் இவ 
ரின் வேராவார். இவர் இளைசைப் புமாணம் இயற்றியவர். 

மானிப்பா முதாசிவபிங்ளே. யென்னும் கிறித்துவப் 

புலவர் பாவலர் சரித்திர இபகம், ஈன்னெறிக்கதா 

அங்கரகம் முதலிய ஈன்னூல்௨ னியற்றினர். 

யாம்ப்பாணங் உணபதியைய ரென்பவர் பல காடகங் 

லா இயத்தியுள் ளாம். ௮இருபவதி BTL GLb, DLT Lo oT BOE
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கரடகம், அலங்கார ரூபவஇ கர்டகம், மலையகர்தி நாடகம், 

வைத்தியலிக்கக் குறவஞ்சி என்பன இவர் இயற்றியவை.. 

இவருங் கணேச பண்டிதரும் ஒருவரோ வேறோ தெரிய 

வில்லை. இவர் * இயேசுமத சங்கற்ப கிராகரண ” மென்னும் 

அரிய நாலின்வாயிலாகக் கிறிக்துமகத்தின் கொள்கையும் 

மறுப்புங் கூறியுள்ளார். 

SMe pus தமிழ்ப்புலவர் பலரையுங் காத்துவற்த 

யாழ்ப்பாணம் உடுப்பட்டிக் கதிரைவேற்பிள்ளை யென்பார் 

ஒரு பெரிய அகராதி தொகுத்தவர். 

டாக்டர் கால்டுவெல் என்னும் ஆங்லைப் பாதிரியார் 

இருநெல்வேலிச்-சில்லாவில் இடையன்குடி, யென்னுமிட்த் 

தில் நெடுகாள் வஇக்திருர்கார். தமிழ் ஆராய்ச்சி செய்து 

தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், அளுவம் முதலிய 

தமிழ்க்களைமொழிகளையும் நன்கு கற்று, இம்மொழிக 

ளின் இலக்கணங்க எனைத்தையும் ஒப்பிட்டு மொழி.நால் 

உண்மைக்கு ஏற்றவாறு ஒப்பிலக்கண மென்று ஆங்கிலத் 

Bp சுமார் 50 அண்டுகளுக்கு முன்னமேயே இயற்றி 

யுள்ளார். அது தமிழ்மக்களாற் போற்றற்பாலனு. 

டாக்டர் ஜீ. பூ. போப் என்பவர் சைவ இத்தாற்க 

கால்களை இனிது கற்௮ு மிக ஆர்வக்தோடு திருவாசக த்தை 

ஆக்லைத்தில் மொழிபெயர்த்துச் செவ்விய உயர்தர 

முறையில் அச்டிட்டுள்ளார். இவர் திருக்குறளிகையும் 

சாலடியாரையும் ஆங்கலெத்தில் மொழிபெயர் தீதுள்ளார். 

இவர் மிகுந்த கமிழ்ப்பற்றுடைய ரென்பது இவர் இவ 

வுலகம் நீத்ததற்கு இடும் நினைவுக்கல்லில் “தமிழ் மாணவர்” 

சன்று குதிக்கப்படுவ தனால் விளங்கும். ஆரியர்: 

தஇருவள்ளுவனாசை *மன்பதைப் பெரும் பாவல&” ரென்று 

இவர் கூறியது காண்ட, 
  

* Bard of universal man.
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பாண்டிநாட்டிற் கரிவலம்வக்த ஈகல்லூருக்கு அடுத்த 

சென்னிகுளம் என்னும் சிற்றாரிலே பிறக்த, சேத்தூர், 
ஊற்றுமலை யென்னும் செமீன்களிலே அரண் மனைப் புலவ 

சாய்த் இகழ்ந்தவர் அண்மைலை ரெட்டியார். இவாதம் கர்வ 

ot Gig, Ai gaw யாவற்தினுஞ் சிறர்ததென்ப, சொல் 

அனமும் ஆற்றொழுக்கும் அதன்கண் அமைக்திருப்பது 

போலயாண்டும் காண்டலரிது. “சங்காகாராயண கோயிற் 

Gus sr BY ¢ 
இவரியற்றிய பிற நால்கள், இவர் ன. பி, 1890-ம் ஆண்டில் 

ஈவநீத கிருட்டினன் பிள்ளைத்தமிழ்” என்பன 

, இவ்வுலகை நீத்தனர். 

இனிப் பக்தொன்பதாம் நாற்றாண்டின் பிற்பகுதியி 
OARS GB OG ICEL IEE OU வாலாற்றைப்பற்றி ஆராய்வோம். 

சென்னை வீராசாமிச் செட்டியா ரென்பவர் 1856-க்குப் 

பின் _ ௮9௧௧௭௪ மஞ்சரி” யென்னும் உரைஈடை, நால் 

எழுதினார். இவர் தெளிதமிழ் ஈடையிற் பல அழும் 

பொருள்சக£ப் பற்றியும், கம்பர், ஒட்டக்கூத்தர், YS 

ஹஜேக்தி, காளமேகம், காளிதாசர் மூதலிய புலவர்களைப் 

பற்றியும் கட்டுரைகள் எழுதிக் தொகுத்துள்ளார். 

பொன்னுசாமித் தேவர் காலத்திலிருந்த சோழ 

ஈசாட்டுக் கபித்தலம் நுரைசாமி மூப்பலர் என்பவர் வைணவ 

சமயத்தைச் சார்க்தவர். ௮வர் அயோத்திமா சகர மான் 

மியம், மகாபரரதச் சருக்கம், கம்பராமாயண அருங்கவிப் 

பொருள் விளக்கம், சானகி . பரிணயம் என்னும் பெரு 

அல்களை யியற்றினவர். 

முடிச்ளுர் அப்பாவு முதலியா ரென்பவரும் வைணவச் 

சமயத்தனரே. இவர் கூரேசுவிரயம், தென்னாசாரியப் 

1ரரபாவ இப்லை, சற்சம்பிரகாய தீபிகை, விட்ணுகத்துவ 

விளக்கம், இராமானு௪ bl pws er இயுளை என்னும் சமய
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அால்களை யியற்றினர். இவரியத்திய கண்டன _தால்களுக்கு 

மனறுப்பெழுதியவர் சோமசுந்தர நாயகர். 

சென்னை ஆதிமூல முதலியா சென்பவர் *கதா சிந்தா 

மணி? யென்னும் நாலியற்றியவர். இவர்: வின்-௬லோ 

அகரா திக்குத் அணை புரிக தவர். 

காஞ்சிபுரம் சபாபதி முதலியா சென்பவர் பச்சையப்ப 

முதலியார் சலாசாலையில் தலைமைத் தமிழ்ப்புலவசரயிருக் த 

வர். இவர் * சைவசமய விளக்க வினாவிடை, £ பிரமோத் 

தர வாண்டப் போழிப்புளை' என்னும் அால்களியற்றினர். 

இவர் சக்தாயமிக்ச தனிப்பாடல்கள் பல இயத்தியுளளார். 

சிந்தைஞுடி கொண்டெனது செர்தமிழ்ப ரிச்தினிது 

தொக்தகமொடு வம்தருள்ளசொ ரிந்துமல--பர்தமற 

வேயருளு மீசரொரு வேயடியி லேயுறைவர் 
ஆயுமறை பேசவரி யார். 

தொழுவூர். வேலாயுத முதலியா ரென்பவர் இரா௪ 

கானிக் கலாசாலையில் தலைமைக் தமிழாசகிரியராய் இருந் 

கனரென்ப. இவர் * திரூவெண்காட்டடிகள் வரலாறு” 

 *மேவளாண்மாபியல், “சங்கரவிசயம்” என்னும் உரைநூல்க 

னியத்றியவர். 

பத்தொன்பதாம் மாற்றுண்டின் கடைசிப்பகுஇயில் 

தஇிகழ்க்த இரு போறிவாளர் ௪பாபதிராவல சென்பாரும், 

சோமகந்தார காயகருமாவர். இருவரும் சைவகித்தாச் தப் 

பெரும் புலவராவர். சபாபதி நாவலர் யாழ்ப்பாண த்துள்ள 

வடகோவையித் பிறந்து கல்வி பயின்று தஇில்லையிற் பல 

காள் வஇந்தவர். இவர் தஇிருவாவடுஅுறை ஆதீனப்புலவ 

cris இிகழ்ர் சனர் ; உயர் தமிழ் ஈடையிற் சொற்பொழி 
வாற்றும் ஆற்றலுடையவர். இவர் BIGHT OW LIT 9.1 GOO BB 

கெளிவறக்கற்றுச் இர்தார்தமுடிபுணா்ற்து சிவஞான முனி 

வரைத் தமது குலதெய்வமாகக் கொண்டார் ) சிதம்பர
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surat et புராணம், FasMH@oQli ~ Our SOuuree, 

ure set pulls FAB T&D, Q)TT Lom want er Sut அ௫ங்கிர 

சம். என்னுஞ் செய்யுள் Brass இயற்தினமேோனும் 

நிரவிடப் பிரகாசிகை யென்னும் இவரது செவ்விய உரை 

ஈடையிலக்கியமே இவாது பேரை திலைகிறுததுவதாகும். 

இவர் ஆறுமுக காவலரின் மாணாக்கென்ப., 

Df LPS தாவரிலன் மருகரும் மாணாக்கருமாகிய 

பொன்னம்பலபிள்ளை யென்பார், இறற்த நற்றமிழ்ப்புலவர். 

௮ வரச் கம்பாரமரயணச் சொற்பொழிவிற் DIOR pr sar 5 

பாரதத்தில் ஆ திபருவத்திற்கு உரை வகுத்தவர். 

Corns hay நாயகர் (1846-1901) சென்னைச் சூளையில் 

ol Be Sar. வடமொழி கென்மொழி யென்னும் இரு 

மொழிச் சமய அால்கள்ையும் கிலைக்கண்டுணா்க்கவர். இவர் 

யாவருள்ளத்தையும் சுவரும் சமயச் சொற்பொழிவு 

இயற்றுவதில் இணையற்ற இறமை வாய்ந்தவர். இவர் பாற் 

கா சேதுபதியின் போவையின்சண் *“வைஇக ora & 

தாந்த சண்டமாருதம்” என்னும் பட்டம் பெற்றவர் 5, 

வைணவ முதலிய பரசமயங்களைக் கண்டிப்பதில் வல்லவர். 

இவர் இருஞானஎ௪ம்பர்தப் பெருமானது தமது குல 

தெய்வமாக வழிபட்டவர் ; சைவசமய உண்மைகளை உல 

இனர்க்கு விளக்கும்பொருட்டுப் பலப்பல உரைநடை தால் 

களியற்ஜியவர். இவர்தம் உரைநடை மால்கள். சமயச்சார் 

(ரன ஆதலால், வடமொழிக் கலப்பு மிக்கன ;: சொல்வள 

மூம் மறுப்பு ஈயமும் ஆண்மைச் சுவையும் பொதுளித் 

இகழ்வன. இவர் இயற்றிய செய்யுட்கள் மிகுதியும் செக் 

கமிழ்ச் சொற்களா லாயனவே. இவரியத்திய 'நால்கள் 

ஆரியப் பிரபாவம், இவபாாம்மியப் பரதெரிகசினி, இவா 

இக்ய சத்தாவளி, மெய்கண்ட சிவதூாடண கிரோதம்,
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இத்தாற்கு சேகரம், ஆபச௫௪ஞான : திரோதம், Gags 

திவாகமப் பரொமாணியம், பிரமாுபூ இ; Pasir cots 

ப௬்னறொடை. வெண்பா முதலியன . 

தமிழ்ப் பெரு நால்சளை அச்சியற்ற முயன்றவருள் 

மிக உமைக்தவர் யாழ்ப்பாணம் ராவ்பகதூர் தாமோதரம் 

Qt Sor (18382-1901) யென்பார். HOT C)AD IPHBMSHoOTG 

கவிசாயரிடம் இவர் கல்வி பயின்றவர். இவர் ஆங்கில 
மொழியிலும் வல்லவசாய்ப் புனக்கோட்டை நீதிமன்றத் 

தலைவராய் இருந்தவர். இவர் வீரசோழியம், இறையனா 

சனப்பொருள், தொல்காப்பியப் பொருள இகாமம், இலக் 

கண விளக்கம் என்னும் பெருதால்களை ஆசாய்ச்சி மிக்கு 

பறிப்புரையோடு, வெளியிட்டனர். இவர் தம் பதிப்புளை 

கள் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைக்கு எடு தீ௮க்காட்டாவன. இவர் 

பல் தனிப்பாடல்களும் பாடியுள்ளார். யாழ்ப்பாணத்தில் 

ஏழாலை யென்னுமிடத்தில் தமிழ்ப் பாடசாலை யொன்று 

STAG a, முருகேச பண்டிதர் வாயிலாகவும், குமார 

சாமிப் புலவர் வாயிலாகவும் தமிழ்க் சல்வியைப் பசப்பின 

வர். இவரது அச்௫யற்றுர் இதறதிதைக் குமாரசாமிப் 

புலவர் புகழ்க்து பாடிய செய்யுள் வருமா னு :— 

* ட்டி லிருந்த அருந்தமிழ் நால்க ளெலைாப்பலவுக் 

| தீட்டி வழுக்களைம் தர்சினி லாக்குப செந்தமிழ்சேர் 

காட்டி லளித்துயர் தாமோ தயேோக்திரன் ஈண்ணுபுகழ் 

பாட்டி லடங்குர் தகைத்மோ புலவர்கள் பாடுகற்கே.??
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தற்காலம் 

(நி. பி. இருபதாம் நூற்றாண்டு) 

இர் நாற்றாண்டிலே உரைஈடை நூல்கள் Ne Buin a 

எழுதப்படுவன ஆயின. மேலைகாட்டுச் சார்பினால் வரலாற். 

ரூசாய்ச்சி முறையைக் தமிழறிஞர் பலர் சைக்கொள்வா 

சரயினார். தமிழ்ச் சொற்பெரழிவுகள் நிகழ்த்துதற்குரிய 

அவைகள் பல இடங்களிற் Caper Der. அச்சுச்கூடங் 

களும் முன்னையினும் மிருகதியாயின. தமிழ் மால்களையும் 

ஆங்கில மால்கள் போலச் செவ்வையான ௮ச்இற் பதிப் 

பித்துக் சண்கவர் வனப்புடண் வெளியிடும் முயற்சியும் 

ஏற்படலாயிற்று. இம் முயற்குயிற் றலைகிறக்த சங்கம் 

: தென்னிக்திய சைவூக்தாக்க நாற்பதிப்புக் கழகம் £ இக் 

கழகம் சிறப்புறக்கோன் றி நடைபெறுவதற்கு இதனை 

கிறுவிய வரும், இகன் ௮மைச்சருமாகிய வ. திருவரங்கம் 

பிள்ளையின் விடாமுயற்சி பாராட்டத் தக்கது, இதில் 

ஊக்கத்தோடு கனியே  உமைத்தவருட் Bob sar 

சென்னைப் போலீசு உயர்தர வேலையிலிருந்து காலஞ் 

சென்ற கனம் பவானந்தம் பிள்ளையாவர். = 

இக் நூற்றாண்டிற் செய்திச்காள்௧களும் மிசவாயின. 

நாடகங்களும் புதுக்கைகளுாம் புலவசாலும் பாமராலும் 

அளவின்றி இயற்றப்பட்டன. உயர்தரக் தமிழ்க்கல்வி 

பயின்று தேர்தற்குரிய தேர்வுகள் தென்னாட்டிலும் இலங் 

கையிலும் சில சமிழ்மச் ஈங்ரற்களால் ஏற்படுக்தப்பட்டன. 

ஆராய்ச்சி முறை பு£வதாகள் தோன்றிய பின்னர்த் 

தமிற்ப்புலவோர் லவ்டமொழிச் சார்பினரும், அனி தமிழ்ச் 

சார்பினருமாக இறாவகைப் படுவரராயினர். மதாரைள்
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தமிழ்ச் சங்கமும், கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கமும் முறையே 

இருவகைச் சார்பிற்கும் எடுத்துக்காட்டாகும். 

அரசாங்க சம்பந்தமான தனத்தாள்களிற் சில 

செவ்விய தமிழ்சடையை மேற்கொண்டன. சென்னைப் 
பல்கலைக் கழகத்தாரால் தமிழ்வளர்ச்சிக்குரிய சில முறை 

கள் தழுவப்பட்டுள்ளன. மாட்சிமை தங்கிய ஆங்கில அர 

சரால் அளிக்கப்பட்ட பொருள்கொண்டு தமிழகராதி 

நாலொன்னறு ஆ௮ பெரும் புதீதக வடிவமா கஆக்கி௮ுமைக் 

கப்பட்டுள்ளது. 2] fon முக்கிய பதிப்பாசிரியர் சாவ் 

சா௫ிப். எஸ். வையாபுரிப் பிள்ளையவர்கள் பி. ஏ., பி. எல். 

ஆவர். இன்னும் சென்னைச் சைவசிக்தாந்த சமாச அமைச் 

சா திருவாளர். எம். பாலசுப்பிரமணிய முதலீயார் அவர் 

கள் பி. எ., பி. எல்., முயற்சியால் திருமுறை நால்களும், 

மெய்கண்ட ரநால்களும், திருப்புகழ், காலாயிரப் பிரபக் 

தம், சங்க இலக்கியம் முதலியவைகளும் கல்ல அச்சில் 

பதிக்கப்பெற்று, அடக்க விலைக்கு வெளிப்படுக்கப்பட் 

டுள்ளன. நால் வெளியிட்டு முயற்சியில் சென்னை இராயப் 

பேட்டைச் சாது அச்சுச்கூடத்தினர் முயற்சி பெரிதும் 

பாசாட்டற்பாலது. புதுக்கோட்டை இசாமச்சர்திரபாம் 

அன்பு கிலையச்தார், சுவாமி சுத்தானந்த பாரதியார் நால் 

பலவற்றையும் கன்முறையில் அச்சிட்டுள்ளார்கள். wars 
னேரித் தமிழ்ச்சங்கததாரும் 

தமிழ் நால்கள் வெளிவருவதற்குக் தக்க துணை புரிம்து 

வருகின் றனர். 

தார் காட்டிலுள்ள பாக 

தமிம் வளர்ச்சியின் பொருட்டு ஈடைபெறவேண்டி.ய 

வேலைகளெல்லாம் இனிச் சிதம்பாம் ௮ண்ணாமலைக் தமிழ்ப் 

பல்கலைக் கழகம் மேற்கொள்ளுதல் கூடும். 

அச்சின் வசஇ மிகுந்த இக் காலத்திலே செய்தித் 
தாள்கள் பல வெள்ிப்பட்டும் பொதுமக்களுக்கு Bs tp 

abe ld
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காலச்செய்திகளையும் பல நற்கொள்கைகளையும் அதி 

வுறுத்தகின்றன. அவை யாவற்னுள்ளும் தலைகிறக் த. 

“நவ ௪க்இ” என்னும் கிழமைத்தாள் ஆகும். தமிழில் . 

அ_ரசியலியக்கக் கருத்துக்களை விரிவுற சன்கு தெரிவிக்கும் 

தாள் அதுவே. அது இப்பொழுது தின்றுவிட்டு 

போலும். 

தருமபுச ஆதீன த்தாரால் ஈஉடத்தப்பட்டுவரும் * ஞான 

சம்பந்தம் * என்னும் திங்கட்டாளானது தமிழையும் 

சைவத்தையும் வளர்த்தற்குப் பயன்படுகிறது. 

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம் கடத்திவரும் திங்கட்டா 

ளாகிய : தமிழ்ப்பொழிலும் ”, திருகெல்வேலித் தென்னிர*் 
இய சைவூத்தாந்த நாற்பதிப்புக் கழகம் ஈடத்திவரும் 

“செந்தமிழ்ச் செல்வி” யும் மறைமலையடிகள் நடத்தி 

வரும் அறிவுக்கடலாகிய ன ஞானசாக௫ர:மும் உயரிய 

குமிழ் கடையும், நுண்ணிய மாண்புமிக்க ஆராய்ச்சி 

நயங்களும் பொதுளித் இகழ்வன அதலால், அவை 

தமிழாராய்ச்சி மாணவர்களால் பெரி௮ம் போற்றத்தகுக் 

தன. கரந்தைத் தமிழ்ச்சங்க வாயிலாகத் தமிழுக்கும் 

தமிழர்க்கும் தம் உடல், பொருள், அவி மூன் தினையும் 

பெரிதும் உதவிய செந்தமிழ்ப் புரவலர் த. வே. உமார- 

மகேசுரம் பிள்ளையவர்கட்ருத் தமிழுலகம் செய்யக்கடவ 
தாய கைம்மாறென்னே ! 

தமிழ்த் தொன்னூலாராயச்சியின் பொருட்டுத் 

தஇரிசிரபுபம் பண்டிதர் சவரிராய பிள்ளை என்னும் கத் 

கோலிக்கக் கிறித்துவப் புலவரால் சில அண்டுகளாகச் 

செவ்வையாக நடக்தப்பட்டுவந்த **,ஃதமிழர் பழமை? 

என்னும் பத்திரிகை இப்போது நின்றுவிட்டது. அதிற் 

பல ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் வந்தன்ளண. 
  

*Tamilian Antiquary.
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மேலைகாட்டு ஐரோப்பியப் புலவருட் சிலர் தமிழினை 

விருப்பச்கோ டாராய்க் த முன்னினும் மிகுதியாகக் கத் 

கத்தொடங்கைர். ரெவாண்டு பாப்பிலி, பிரான்சு தேசத் து 

சூலியன், வின்௪ன் மு.கலியோர் தமிழ்க்கல்வி கிரம்பியவர். 

கள். சென்ற நாற்றாண்டிறுதியிலே ஆங்கில அறிவியல் 

நாலைக் தமிழில் மொழிபெயர்க்கு முயற்சி கொடஙக்கப் 

பெற்று, யாழ்ப்பாணத்தில் கரே என்பவர் எழுதிய 

“அனாடமி% ”? என்னும் மருத்துவ நாலைக் தமிழாக்கு 

வதன் கட்சென்றது. 

இம் நாற்றாண்டில் தச்ச பாவலர் மிகச்சிலமே. இதன் 

தொடக்கத்தில் வாழ்க்சக புலவருள், பாண்டிகாட்டுக் 

கொட்டாம்பட்டியிலே ௫. பி. 1864-ம் ஆண்டிற் பிறந்த 

கருப்பையா பாவலர் என்பவர் பல சிறு காப்பியங்கள் 

இயற்றியுள்ளார். அவர் இயற்றிய கோவை, அக்தாதி, 

மாலை முதலியன பல. திருச்செக்இல் BAun sc B, pos 

ssh srB, காமக ஸிரட்டைமணிமாலை, ஸ் இணைக் 

கோவை, இருக்கோடாற்றுக் கலம்பகம், அழகர் பதிகம் 

என்னும் இவை அவற்றுட் Apa sor, * விக்டோரியா 

பே சரசியார் வாலானு ? இவரால் இயற்றப்பட்டது. இவர் 

தமிழ் காடெக்குஞ் சென்று ஆங்காங்கே பாடல்கள் 

இயத்தியுள்ளார். இவர் பழனிக்குமாரபிள்ளை யென்னும் 

வள்ளல்மீத பாடிய பாட்டொன்று வருமா :-- 

கல்லாறு மூடர்கள்பாற் கவியூரைக்கித் 

கற்பனை சொற் கனிவின் சாரம் 
எஏல்லாஈன் கறிவாா ஈறியாதார்ச் 

சூஹைத்தல்கம ரினிலே பாலை 

இல்லாமற் கவிழ்த்த தொக்கும் 

என்பதுறி யறியாயா வின்பாச்சொல்ல 

வல்லாருன் பாலண்றி யெவர்கமுரைப்பா்: 

பழனிக்கு மாரவேனே.”” 

* Gray’s Anatomy
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மற்றொன்று காண்போம். 

கேக்குழலப் பந்தோசை யித்தியமர வடவிற் 

அதிகழ்வடையப் பழம்பணியா பெக்களெலா ஈத்தே 

ஓவ்வையமு தலட்டுபல காரநூள வண மார்க் 

கொடுங்கப்பா யசநிகர்த்த வற்றார்க்கு மஞ்ச 

வீங்கிெயபல் கோடாமுலை பிற்பூந்தினவு கோண்டுன் 

விரகத்தி லதிர௫சரமுற் றணன்பிட்டு வர்தகாள் 

STAG swear கடன்செற்தில் வேலாசே யவணின் 

வணன்பாலா யடைதலெழி தஐருமுதுக்குத் தானே. 

சுப்பிரமணியபாரதி யென்பார் அரசாங்க இயக்கள் 

களில் மிகுதியும் ஈடுபட்டவ பெனினும், யாவர்க்கும் விளங் 

சூம் எளிய இனி௰ய சமிழ்ச் சொற்கேோவைகளால் காட்டுப் 

பற்றும் ஈம் மொழிப்பற்றும் மிகரும் வண்ணம் செவ்விய 

பாடல்கள் பல இயற்றியுள்ளார். இவர் உவமைகள் 

இயற்கை நலம் பெரிதும் வாய்க் தன. 

! மண்ணில் இன்பங்களை விரும்பிச் கூதக்திரத்தின் 
மாண்பிஷை மிழப்பாமோ 

கண்ணிரண்டும் விற்றுச் சித்திரம் வாங்கினால் 

கைகொட்டிள் சிரியாமோ. 

மதுரைக்கடுச்ச சோழவர்கானில் வேளாளர் மசபித் 
(றெர்சு அரசஞ் சண்முகம் பிள்ளை யென்பவர் இலக்கியம், 

இலக்கணம், சித்தர் நால், சோதிடம் என்பவைகளில் 

அளவிறந்த கதேர்ச்சியுடையவர். இவர் சில ஆண்டுகட்கு 

மூன் காலஞ்சென்றார். இவர் சோழவச்கான் இண்ணி 
மடத்அத் தம்பிரானிடம் கல்வி கற்றவர். இவர் மதுசைச் 

சங்கக் கலாசாலையில் போதகரசாயு மிருக்தார். ஒரு பாட் 

டி.ற்குப் பல பொருள் கூறுவதில் இவர் இணையற்றவர் ; பல் 

வகைச் சிக்இரக் கவி பாடுவதிலும் இவருடைய திறமை 

மிக வியக்கத்தக்கது. ஏகபாத நாற்றற்காதி மாலை, மாலை 

மாற்று, இன்னிசை இருநாறு, மஅக்தாஇக் தொகை, 
நிகண்டு முதலிய அரிய நூல்கள் இவசால் இயற்றப்பட
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Leo. இவர் நூண்மாண் நூழைபுலமுடையா சென்பது 

இவாகம் * இருக்குற ளாராய்ச்சியாலும்”, * தொல்காப் 

பியப் பாயிரவிருக்தியாலும் ” தெற்றெனப் புலப்படும். 

சண்முகம் பிள்ளை யென்னும் மற்றொரு பெருந்தமிழ்ப் 

் புலவர் தஇருமயிலாப்பூரிற் கறந்து விளங்கினார். இவர் 

செவ்விய உரைஈடையில் பல கட்டுரைகள் தாள்களில் 

எழுதியுள்ளார். இவாகம் இலக்கண ஆராய்ச்சியும், சைவ 

சிக்காந்கு நாலாராய்ச்சியும் மிகவும் போற்றத்தகுக் தன. 

மணிமேசலையை முதன்முதல் அச்சிட்டு வெளியிட்டவர் 

இவ?ொன்ப.  திருமுல்லைவாயிற் புராணம்? இவரால் 

இயற்றப்பெற்றது. இவர் பல மாணவர்க்குக் கல்வி 

பயிற்றியவர். 

சென்னைக் கிறித்துவக் சலாசரலைக் தலைமைப் தமிழ்ப் 

பண்டிதகராகத் இகழ்க்க வி. கோ. தநரியநாராயண சாத்திரி 

யாம் என்பவர் மனுசையிற் பிறக்கு சபாபதி முதலியா 
. சென்பவரிடம் கல்வி பயின்றவர். ஆங்கிலத்தில் 4. எ. 
"பட்டம் பெற்றவர். இவர் தமிழுக்காக இடைவிடாது 

உழைத்து மிகு இளமையில் (1908-ம் ஆண்டு) இவ்வுலகை 

நீ சுதனர். இவர்க்கு இயற்றமிழ் மாணவர் பலச். அ௮க்கண 

குள் சதடுகிலைமையும் கமிழார்வழமும் உள்ளவர்களில் 

இவரைப்போல் எவரும் இல்லை. இவர் உயரிய செந்தமிழ் 

கடையிற் பேசுவதிலும் எழுதுவதிலும் வல்லவர் ; நாடகப் 

புலமை சான்றவர் ; பாவன்மை யுடையவர் ; கல்ல புச் 

கதைகள் (நரவல்) எழு இயவர். மேலைகாட்டுச் சார்பாய 

வராலாற்று ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டவர் ; -ூததப்பெரு 

மானிடம் போன்புடையவர். இவர் இளமையில் இறந்தது 

யாவசாலும் தயரகுறதீதக்வது. இவர் ': ஞானபோதினி” என் 

ணும் இங்கள் தாளுக்குச் சில ஆண்டுகளாக உடன் தாட் 

டலைவசாக விருக்கனர். ரூபாவதி, மான விசயம், கலாவதி
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என்னும் காடக நூல்கள் இயற்றியுள்ளார். * மானவிசய” 

மென்ப களவழிகாற்பதின் கதையினை யுட்கொண்ட௮. 

 பரவலர் விருந்து ? என்னும் இவரது நால் பல பொருள் 

சாப் பத்றிய பாடல்களின் னொகை. இவர “* தனிப்பாசு 

ரக்தொகை” என்னும் காதற்பாட்டு அக்காலதீதச் 

சென்னை கவர்னருக்கு ஏற்பிக்கப்டட்டு, டாக்டர் ௪. பூ. 

போப் பையரால் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட் 

டள அ. இவசது * காடகவியல் ' என்னும் இலக்கண நால் 

நாடக முறையை ஈவில்வனு, மதிவாணன் ' என்பு 

உயரிய தமிழ் நுடையி. லெழுதப்பட்ட ஒரு சிறக்க பு.அக் 

கை. இவாத மொழியாராய்ச்சி * தமிழ்மொழி வரலாறு * 

என்னும் நாலினால் இனி விளங்கும். 

பச்சையப்பன் சல்லூரியில் தலைமைத் தமிழ்ப் பண் 

டி. கரரயிருக்கு செல்வக் கேசவராய முதலியார் எம். ஏ. 

eA fe மிகுந்த ஆர்வமுடையவர். இவர் செந்தமிழ் 

நடையில் கட்டுரைகள் எழுதுவதிலும், பாணவர்க்குச 

கமிஜ்ப்பற்௮ விளப்பதிலும் வல்லவர். தமிழில் எம் ஏ. 

Garde முதன்முதல் தேறியவர் இவரென்ப. ௪ம் 

"மக்களுக்குப் பண்டைத் தமிழாசிரியர்கள் பெயரையே 

இவர் அமைத்திருப்பது கருதத்தக்கது. தாழ்மனுமம் 

தூய உள்ளமும் உடைய இவர் விரைவில் இவ்வுலகை 

கீத்தது தமிழர் தவக்குறைவே. தமிழைப் பற்றி இவரெழு 

இய கட்டுரை கமிழ்ப் பெருமையையும் தமிழரது காக 

ரிகள் சிறப்பையும் இனி. விளக்கும் செவ்வியதோர் தனி 

ாலாகத் இகழ்கின்ற. அதனுள் இவர் கமிழ் நால்களில் 

வடமொழிக்கலப்பை ஆய்ந்து அளவுகண்டுள்ளார். இக் 

கட்டுரையின் முடிவில் HEEB ust காலந்தொட்டு இக 

காலம். வசையினலுன் ளா புலவர்களின் பெயர்களையும், 

your நால்களின் பெயமையும் இவர் தொகுத்துவைக்க
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அட்டவணை இலக்யெவாலாறு எழுஅவதற்குப் பெரிது 

. அணைபுறிவதாகும். 

புதுச்களைகள் (கரவல்கள்) ஆங்கலெகாட்டில் துக்கு 

புலவர்களால் மக்களியற்கையையும், உலகவியற்கை 

யையும், அவ்வப்போது ஆசாய்க்த பு அக்கருதிதுக்களையும்; 

கொள்கைகளையும், சடுத் தின்னாதாரைச் கட்டிப் பூசிக் 

சடுத்தின்பித்தாற்போலப் பொதுமக்களுக்கு ஈயமுற அதி 

வு௮த்துவான் எழுதப்படும் பல்வேறு வகைப்பட்ட உரை 

யிலக்கியமாகும். இதன் இயல்பறியா.து இக்காட்டிலே 

தமிழ் ஈன்கு பயிலாதவர்களும் தம் மனம் போனவாறு 

இவ்வகை இலக்கியத்தைப் பிழைபட்ட உரைஈகடையிலெழு 

இப்பரப்புவது வழக்கமாய்விட்டஅ. இவ்வழக்கத்தை 

முழுதும் மாற்றத் தக்கவழியில் தமிஐதிஞர் முூயலவேண்் 

டும். பொருள் ஈயமில்லாத சொற்பிழை மலிந்த கதைகளை 

அறவே sorry & தொதுக்குவதடன் பள்ளிக்கூடத்திற் 

- பாடங்களாக வைத்தலையும் அகற்றவேண்டும். படித்தவர். 

FOB சென்னை இசாசதானிக் கல்லூரியில் நாற்கோவை 

யாளராய்& இருந்த யாழ்ப்பாணம் சரவணபிள்ளை பி. ஏ. 

என்பார் * மோகனாங்கி * என்னும் ஒரு தமிழ்ப்புதுக்கதை 

இயற்றியுள்ளார். இராசமைய மென்பார்  சகமலாம்பா £ 

ளென்னும் ஒசழகய கதை யியற்றினர். இவ்விருவரும் 

இக்காலத்தில் இல்லை. 

* பஞ்சாமிர்தம்” என்னும் பத்திரிகையின் தலைவரா 

யிருக்க மாதவைய சென்பவர் புதுமைகள் எழுவதில் 

வல்லவசென்ப. பத்மாவதி”, “விசய மாச்தீதாண்டம்' என் 

னும் இவர் நால்கள் செவ்விய உரைநடையில்' உலதஇயலை 

Aortic, ASST SST என்னும் புத்தர் வரலாற்றை! 

இவர் தனித்தமிழில் எழுதியிருப்பது மிசவும் போற்ற த்தக் 

* Librarian.
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௧௮. இவர் வடமொழிப்பற்றிலுங் குறைபாடுடையால்லர். 

இவர் எழுதிய பிற நூல்கள் முத்து மீனாட்டு, உதயவன், 

கு௫ிகர் குட்டிக்ககைகள், தக்ண சரித்திரவீரர் மு.கலியன. 

குறள்கானாறு இரட்டி இவர் பதித அள்ளார். 

இர் நாற்றாண்டின் ஜரொெடகத்திலே சைவ இத்தாகந்த 

தாலறிவினைப் பாப்புசற்காகப் பல பெரியார் மூயன் றனர். 
அவர்களுட் சிறஈ்தவர் ௮ட்டாவதானம் பூவை. கலியாண 

சுந்தர யதிீந்ர அடிகள் ஆவர். இவர் வேளாள மாபினர். 

இவர் பலர்க்குத் தமிழுஞ் சித்தார்கமும் போதித்தவர். 

“கத்தாக்க' மென்னும் பத்திரிகைக்குத் தலைவராய்ப் பல 

காலம் விளங்கினார். இவர் * தாயுமானவர் பாடற்றிரட்டு'க் 

குச் செவ்வையான உரை வகுத்துள்ளார் ; இக்காலத்து 

ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டவர். 

சென்னையில் இல காலத்துக்கு முன் தமிழ்ப் 

புலவர்க்கு அறிவுக்துணையாய் இருந்து காலஞ்சென்ற 

கனகசுந்தரம் பிள்ளை கிறித்தவக் கலாசாலைதக் தலைமைத் 

தமிஜாகிரியராய் விளங்கியவர். இவர் யாழ்ப்பாணத்திற் 

பிறந்தவர். நால்களைப் பிழையத ௮ச்டுட உதவிபுரிவதில் 

இவர் இணையற்றவர். * இல்லாண்மை7 என்னும் ஓர் உரை 

கடை நூலும் இவர் இயற்றியுள்ளார். பல்கலைக்கழகத்தார் 
மேற்கொண்டுள்ள தமிழகராதிக்கும் கலகாலம் தலைமை 
ண்டிருந்தார்.“தமிம் சராவலர் எரிதை'முகலிய நூல்களைப் 
பிழையறக் காலக்குறிப்புடன் இவர் வெளியிட்டிருக்அருர். 

சின்னாட்கு முன்னர் காலஞ்சென்ற RET COED 
அ. குமாரசுவாமிப் புலவர் கமிழ் நூலும் வட நாலும் நிலை 
கண்டுணர்சக்தவென்ப. இவர் யாழ்ப்பாணத்து வண்ணுச் 
பண்ணைச் சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலைக் தலைமை யாஇரிய 
சாகத் இகழ்ந்தவர். பழைய அராய்ச்ச முறையில் இவர் 
தலைகிறக் தவர். இவரது *கமிழ்ப்புலவர் சரித்திரம்” அகசாதி
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முறையில் எழுதப்பட்டுப் பெரிதும் பயன் தருகின்றது. 

தக்க பெரும் புலவர் இலருடைய வரலாறுகள் அதனுட் 

காணப்படவில்லை. 

தருப்பரங்குன்றில் நெடுகாள் வதஇர்திருக்த யாழ்ப் 
பாணம் காசிவாகி செந்தில்நாத ஐயர் ஆதுமுககாவலரின் 

மாணாக்கர். இவர் சைவசமயச் சார்பான வட தால்களையும் 

தென் _நால்களையும் ஈன்கு பயின்றவர். இவருடைய தம்பி 

இவசம்புகாக ஐயர் இவர்க்கு மிசூதியுக் துணைபுசிக்து 

இவருடன் ஒருங்கு வாழ்க்தனர். செந்தில்காக ஜயர் 

மணஞ் செய்துகொள்ளவில்லை. இவர் சைவ இத்தாந்த 

நன்னெறி நின்றவர். புறச்சமய மறுப்பில் சோமசஈக்குர 

சாயகருக்குப் பின் இவே தலைகின்றவ ரெனலாம். இவர் 

கிறித்துமதக நூலாகிய பைபிலின் சண்டனமாக * விவிலிய 

GPa sw’ Owe ay ror mo நால் இயற்றியுள்ளார். இவ 

ரியற்றிய நால்களுள் நீலகண்ட பாடிய மொழிபெயர்ப்பு 

பெரிதும் பாசாட்டுதற்குரியது. இவரியற்றிய பிற நால்கள் 

சிவஞானபோத வ௪னாலங்கார தீபம், தேவார வேதசாசம், 

Far Jo பெருவாழ்வின் காருண்ய மாட்டு முதலிய பல. 

யாழ்ப்பாணம் சபாரத்தின முதலியா ரென்பாரும் 

பழைய முறை யாராய்ச்சிமிலும், சைவகித்தார்து உரை 

நால்கள் எழுதுவதிலும் சிறக்கவர். £“ பிரபஞ்ச விசாரம் ? 

இவசது இறக்க நூல், 

திருநெல்வேலி பால்வண்ண முதலியா சென்பவரும் 

சைவ இத்தாக்தத்துக்காகப் பெரிதும் உழைக்தவர். இவர் 

இத்தாந்தக் கருதி தக்களடங்கை பல கட்டுரைகள் ar ip Bus 

தோடு, அகளறுபோதம், Hus és இலக்கணம் 

முதலிய சைவநால்களை வெளியிட்டனர். தனித்தமிழிலே 

“சொற்பொழி வாற்றுப்படை” யென்னும் உரைநூல் 

இயற்றியுள்ளார். கமிம்ச்சொற்கள் அனை த்தஇற்கும் Gam *
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சொல்க காண்பான். இவர் தமது வாழ்காண் முடிவி 

லெடுத் தக்கொண்ட முயற்சி முற்றுப்பெறுமுன் இவ 

RDG SH அயருறத்தக்கது. 
சற்றிணைக்கு உரை வகுக்க கும்பகோணம் நாரயண 

சாமி ஐய சென்பார் சிறந்த சங்கதாத் பயித்சியுடையவர். 

அவர் விரைவில் இவ்வுலகம் நீத்தது வருந்தத்தக்கது. 

யாழ்ப்பாணத்து நா. கதிரைவேற் பிள்ளை யென்னும் 
புலவர் சைவசமயத்தை கிலைராட்டுவதில் அளவற்ற ஊக்க 

முூடையவர் ; சதாவதானஞ் செய்தவர். இவரது கல்வித் 

இறமை இவர் தொருச்த தமிழ்ப்போகரா இ, சைவயூடண 

௪ர்திரிகை, சவச்சேத்திராலய மகோற்சவ உண்மை விளக் 

அம், சுப்பிரமணிய பசாக்கிரமம் முதலிய தமால்களானும், 

கூர்ம புராணம், இவராத்திரி புசாணம், பட்டினத்தார் 

பசாணம், அருணைக்கலம்பகம் முதலிய நால்களுக்கு இவா் 

கண்ட உரைகளானும் சொற்பொழிவுகளானும் செவ்வி 

இன் விளங்கும். இவர் சென்னை இரசாயப்பேட்டையில் 

பாலசுப்பிரமணிய பக்தசன சபையையும் வேறு பல 

சைவ சபைகளையும் ஏற்படுத்தியவர் : முருகப்பெருமா 

னிடத்துப் பேோன்புடையவர். இவர் தம்மீது இராமலிங்க 

அடிகளின் மாணாக்கர்கள் தொடுத்த வழக்குகளில் வெற்தி 

பெற்று தமிழ்மறைக்கு ஆக்கக்தேடினார். இவர் இளமை 

யி் சாலஞ்சென்றது வருந்தத்தக்கது. 

இருநெல்வேலியைச் சார்க்கு திருமந்திர ஈகரதீதுள் 

சில காலங்கட்கு முன்னிருந்த ஆறுமுக நயிஜர் பிள்ளை 
யென்பவர் நுணுகிய தமிழதிவும் சைவூத்தாந்த நாலறி 

௮ம் உடையவர். தமிழர் தனிப்பெருமையை எடுத்து 

விளக்குவதில் மிகச் சிறந்தவர். இவர் *மெய்சண்டான் £ 

என்னும் தான் ஒன்று செவ்விதாசு a. Shak eri. 

* Root. 
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சாலிய அ௮க்தணர் புராணமும், சிெவசலைப் புமாணமும் இவர் 

- இயற்றியுள்ளார். தமிழ்த்தொண்டிற் றக்க இவர் விரை 

வில் விண்ணுலகம் எய்தினமை மிகவும் அயருறத்தக்க அ. 

om sans இருவாளர் சீனிவாச பிள்ளை யென்பார் 

செவ்விய *தமிழ் வாலாறு” ஒன்று எழுதியிருக்கிறுர். 

௮ஃ&ன  இசண்டு பகுஇககாயுடையஅ. அதசனுட் இல: 

கொள்கைகள் மறுக்க ததக்கன. 

கஞ்சையிற் இறந்த வழக்கறிஞராயிருக்து ப்பர் 

செங்கற்பட்டுச் சில்லா மாகறல் என்னும் ஊரைச் 

சார்ந்த காலஞ்சென்ற கார்த்திகேய முதலியா பென்பவச 

தமிழ்ப் பெரும்புலமையும் இடைவிடா ஆராய்ச்சியும் 

உடையவர். இவரது தமிழ்ப்பற்று அளப்பில்லா 5.௮. 

இவர் வரலாற்று ஆராய்ச்சி முறையிற் பெரு விருப்புடை 

யவர் ; ஆங்கிலம் பயிலா தவர். மிகுந்த உழைப்போடு இவர் 

எழுதியுள்ள *மொழிழா ! லென்பது எளிதில் அறியாத 

பல பொருள்களை நுணுக்கமாக எடுத் அரைப்பதெனினும், 

அதன் ஆராய்ச்சி பெரிதுக் இருத்தமடைதத் குரியது. 

பாம்பன் குமரகுருதாச அடிக ளென்பார் வேளாளச 

மாபிற் பிறஈ்அ, OUTS துறவற நிலையில் கின்று, முருகு 

னது இருவருள் பெற்றுச் சைவசமயத்தை கிலைகாட்டுவான் 

கூரிய ஆராய்ச்சியோடு பட்ட புறச்சமய மறுப்பு இயற்று 

வதிற் றலைகிறர் கவசாய் த் இகழ்க்தார். இவர * சைவ௫௪மய 

சரபம்”? அதற்கொரு தக்க சான்றும். இவரியற்றிய 

நாலாயிரப் பிரபக்த விசாரம்” ஆழ்வார்களின் கொள்கை 

களைக் தெளிவுந விளக்கச் சைவத்தை கிலைகாட்டுவஅ. 

இவர்தம் பரிபூரணானந்தபோதம், தகராலய சக௫யம், 

சவஞான இபம் முதலிய தத்ுவதால்கள் இவர்தம் ரிய 

உபகிடத ஆராய்ச்சியையும், சைவகிக்தாந்த ண்ணு 

லாராய்ச்செயையும் இனிது விளக்கும். இவர் பாடியுள்ள
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*சேர்தன் செந்தமிழ்” என்னும் சிறுதநால் gol sah pe 

சொற்களாலமைக்க ஐம்பது வெண்பாக்களையுடைய.து. . 

இவரியற்றிய பாடல்கள் முருகப்பெருமானின் புகழை 

விளக்குவனவாய்ப் பலவகைப்பட்டுப் பெருகி கிற்பன. 

சித்திரக்கவிகள் பாடுவதிலும் இவர் வல்லவர், இவர் ' 
பாடல்களிற் பல சந்தச் சொல்கய முடையன. இவர் 

முருகப்பெருமான் வரலாற்றினைக்  குமாசசுவாமியம்” 

என்னும் பெருங்காப்பியமாகப் பாடியுள்ளார். இவர் பல 

சமய ஆரசாய்ச்சியுடையவர் : விரித்த நோக்குடையவர். 

இவர்க்கு மிகவுங் கடமைப்பட்ட சைவவுலகம் இவசைக் 

தக்க அளவு போற்றுாதிருஈதமை தவக்கசூறையே. 

தஇருநெல்வேலிக் கடுத்த சச்சகல்லூரில் வாழ்க் இருந்த 
இல்க்குமண போற்றி என்பார் திருக்குறள் விளச்கத்திற் 

DOE DS Sar. ச௬மைல்*% என்பார் எழுதிய * ஒழுக்க ? 

முதலிய நால்களை இவர் தமிழில் மொழி பெயர்த்துள்ளார். 

அறைசையா தீனப் பெரும்புலவர் Sey Aas sow 

பிள்ளையவர்களிடம் கல்வி பயின்று, கும்பகோணம் கலா 

சாலையிலும், சென்னை அரசாங்கக் கல்லூரியிலும் தலைமைத் 

தமிழமாசிரியராயிருந்து, மகா மகோபாகத்தியாயர் என்னும் 

பட்டம் பெற்ற அந்தணர் இகாமணியாகிய ௨. வே, 

சாமிநாதையர் பத்துப்பாட்டு, இர்காமணி, லைப்பஇகாசம், 

மணிமேகலை, புறநானூறு, பரிபாடல், பதிற்றுப்பத்து, 

ஐங்குறு நாறு, பெருங்கதை முதலிய உயரிய இலக்கியங் 

களைப் பழைய எடுகளிலிருந்து செவ்விய மூறையில் 

அச்சக்குக் கொண்டுவர்கத தனிப்பெருமைக்கு உறியவ 

ராவர். வேம்பத்தூரார் திருவிளையாடல், நன்னூல் மயிலை 

காதருரை, திருக்காளத்திப் புராணம் முதலிய பிற் 

காலத்து நால்களையும் இவர் பதித்துள்ளார். இவர் நாலா 
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சாய்ச்சியிலும், அடங்கிய நெறியில் நின்னு நூல்களை 

இடைவிடாது படிப்பதிலும், ஒவ்வொரு லின் பொரு 

ளையும் பலபட வரத்துக் தொகுத்தும் ஒழுங்குபடுத்திப். 

பதிப்பிடுவதிலும் சிறந்தவர். சங்க இலக்யெங்கள் ஓவ் 

வொன்றிலும் இவர் எழுதியிருக்கும் அரசர் வரலாறு, 

புலவர் வரலாறு, அரும்பொருள் விளக்கம் முூசலியன 

Qars ஆராய்ச்சி உழைப்பை ஈன்கு விளக்கும். புத்த 

சரித்திரம், உகயணன் கதை, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, 

சிந்தாமணி முதலியவற்றின் கதைச்சுருக்கம் மு.சலியன 

இவருடைய உரைநடை ஸமால்கள். இவரது பேருழைப் 

புக்குத் தமிருூலகம் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கின் றது... 

இவருடைய பிறமால்கள் மீனாட்சிசுக்காம் பிள்ளை சரித் 

இம், என் வாழ்க்கை வாலாது, கண்டதும் கேட்டதும், 

புதியதும் பழையதும் முதலியன. இவர்கள் எண்பத்து 

சான்சூ வயதுக்கு மேல் வாழ்ந்திருந்த, சி, பி. 1942-ல் 
இவ்வுலகு நீத்தனர். 

இலங்கைக் திருவிளங்க மென்னும் வழக்கறிஞர் 
சிவப்பிரகாச ததிற்கோர் தெளிவுரை வருத்தவர். 

இருநெல்வேலிக் குறுக்கு துறையி லிருந்த திருப்பதி 

சாரச்சாமி என்னும் பெரியார் இவப்பிரகாசக்அக்கோர் 

விரிவுரை இயற்றினர். 

வட ஆர்க்காடுச் சில்லாவைச் சேர்ர்கு, காலஞ் 

சென்ற சிறுமணஷர் முனிசாமி முதலியார் என்பவர் 
பொ ௫மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் செய்யுள் நூல்களும் 

உரைநடை அால்களும் இயற்றியுள்ளார்; கத்த நால்களிதற் 

பல அச்சிட்டு வெளிப்படுக்தியிருக்கின்றார். அவருடைய 

நால்களிற் சிறஈ்கன பிரபஞ்சோற்பத்து, காரகர் கலகம், 

வைத்திய ரத்னாகரம், மூலிகை மர்மம், அனுபவ வைத்தி 

யம், சிவமகா மந்திரம், நவக்கிரக மந்தரம், கோ திட 

விளக்க இர்தாமணி, ஈவகண்ட ஆளுட.ம் மூ.தலியன.
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பச்சையப்பன் BOOT ETN SO praise & 

Bapas a. FmasryGagy gadur சென்பார் பட்டினச் 

தடிகள் பாடல்கட்கோர் உரை வகுத்துள்ளார். * அபிதான 

இந்தாமணி? என்னும் இவரது பெருநால் கமிழ்க்சகதைப் 

பேசகராதியாக மிகப்பயன்படுகின்றஅ. யாழ்ப்பாணத்து 
முகத்னத தம்பிப்புலவரது * அபிகான கோச £மும் இத்தன் 

மையதே. 

சென்னைக் கிருட்டினாம்பேட்டைத் தருவாளா 

குப்புசாமி முதலியார். என்பார். பல ஆண்டுகளாகச் 

சைவசித்தாந்த மகாசமாச அமைச்சசாயிருற்தார். இவரி 

யற்றிய * இருக்களுறள் விளக்கம்” மூன்று புத்தகங்களாலா 

இய பெரியதோர் உரைநடை நால். இதர பல ௮றி.ஞர் 

களால் பெரிதும் பாராட்டப்படுகின் ஐ௮. 

சாலஞ்சென்றத நாரைக்குடிச் சொக்கலிங்கஞ் செட்டியா 
மென்பவர் சைவத்தை திலைகாட்டுவதில் மிகவும் பாடு 
பட்டவர். இவர் ஈகரக்கார் மாபிணர். Har 26 er glu 
பதிகம், பிள்ளைச் தமிழ் மாலை, கோவை, ஊசல், 6 BA 
தம், சாமாவளிக் கண்ணி, சிலேடை. என்னும் சறுகாப்பிய 
வகைகமட்குரிய இலக்கியங்கள் பல இயற்றியுள்ளார். 
திருப்பத்தூர்ப்புசாணம், பெருக்தோட்டதது அகத்தீச் 
சுரப்புராணம் முதலிய புராண காவியங்களும் இவர் 
இயத்றியுள்ளார். இவரியற்றிய பாட்டு கால்கள் oT Dis 
தகொன்பது ; உரைநடை நூல்கள் பதினான்கு அவற்றுட் 
கிறச்சன வேதாந்தத் கெளிவு, மாயரவாதக்கோண் 
மனுப்பு, சிவஞான போகதரர்த்த லகுவசனம் என்பன. 

இருப்பா இரிப்புலியூர் வீரசைவ ஞானியார் மடத் 
தலைவசாகிய சிவ சண்முக மெய்ஞ்ஞான சிவாசாரிய கவரமிக 
சொன்பார் தமிழ் கால்களையும் வட நூல்களையும் GET CF; 
பயின்று யாவருள்ள சீதையும் அவரவல்ல எனிய தமிழ்
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கடையில் புராணப் பெருஞ்சொல்லும் சித்தார்த விரி 

வுரையும் இயற்றும் திறமை வாய்க்தவர். இவர் பலர்க்குச் 

சமயக்கல்வியும் தமிழ்க்கல்வியும் அளி சவர். 

யாழ்ப்பாணத்தில் பிறகு, இல்லையிலும் இருகெல் 

வேலியிலும் செப்பறையிலும் வதிர்இிருக்து, இல்லையில் 

வெஞானத் திருத்தளியை நி௮ுவியவரும் ௮கன் தலைவரு 
மாகிய செப்பறைச் சிதம்பர சுவாமிக ளென்பார் சைவக் 

தாந்தத்தைப் பத்றிய இருமொழி தால்களிலும் கூரிய 
ஆராய்ச்சியுடையவர். இவர் சைவ சித்தாக்க அூட்பங்களை 

அணுகியதிவதில் இணையற்றவர் ; அறவத ஒழுக்கத்திலும் 
அத்தகையமே; தேவாசத்துள் “தோடுடைய செவி: முதலிய 

இல அரிய செய்யுட்களுக்கு இவர் அ௮சலவுசை வகசூத்துள் 

ளார்; அப்பர் சுவாமிகள் இருவிருத்தக்இத்கும், வெப் 

பீரகாசத்திற்கும் செவ்விய உரை எழுஇயுள்ளார் ; இருக் 

குறளில் சில செய்யுட்களுக்கும் விரிவுரை இயத்றியுள்ளார். 

இவர் மறுப்பு நால்கள் எழுவதில் ஊக்கமுடையவர். 
* தொல்காப்பியச் ௪ண்மாக விருத்தி மறுப்பு ? முதலியன 

இவாகதகம் o Bir DT OVE I, இரிதால்கள் உயரிய 

ஈடையிலிருப்பதால் பலர்க்கும் பயன் படுவ தில்லை, 

யாழ்ப்பாணத்தில் ,பிறக்னு, திருவனர்தபு£த்இல் 

உயர்தகா வேலையிலிருக்து, இருநெல்வேலி இல்லா இவ 

சைலத்திலே ஆறு தலடைக் இருக்க பொன்னம்பலம்பிள்ளை 
என்பார் இசாமாயண ஆராய்ச்சியில் கேர்ச்சியுடையவர், 
இக்கால ஆராய்ச்சியில் பெரிதும் ஈடுபட்டவர். Dour ssi 

வஞ்சிமா ஈகராராய்ச்சியும் அட்பமிக்கதே, 4 தமிழர் 

பழமை %”” என்பதில் இவருடைய கட்டுரைகள் வெளிவரக் 

அள்ளன. 

Hig a 

இருகெல்வேலிச் இல்லா விருதை சிவஞானயோகிக 

ளென்பார் கோயிற்பட்டியிலுள்ள தமிழ் வைத்திய 

.. சிரிதற்ரிக்தரு Antiquary.
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சங்கம், திராவிடர் கழகம், பக்திவினை கழகம் என்னும் 

அவைகளைச் செவ்விதின் ஈநடாத்திவக்தவர்கள். இவரு 

டைய ஆசாய்ச்சி பல தாள்களில் உக்துள்ளன. இவர் சித்த 

நாற்பயிற்கி சான்றவர். தமிழின் தனிமாண்பினை கிலை 

சட்ட முன்வக்தவருள் இவரே மூதல்வரென்ப. இவர் 

?லகண்ட பாடியத்தைதக் தமிழில் சூத்திர யாப்பால் 

மொழிபெயர் த்தனர். வச்சிர சூசிகெளபகிடதகத்தை 

அகவற்பாவால் தமிழில் செய்துள்ளார். இவர் தம் 

முதுமைப் பறாவத்திலும் முயற்சியில் சலைசிறக் தவர். 

பள்ளிக்கூடங்கட்குரசிய பாடப் புத்தகங்கள் எழுது 

வதில் தலைகிறந்தவர் ஆசிரியர் கா. நமச்சிவாய முதலியா 

சென்பவார். இவர் பல தொகுப்பான பாடப்புத்தகங்கள் 

எழுதியுள்ளார். சில பெரு நூல்களும் இவசால் அச்சிடப் 

பட்டுள்ளன. இவர் தமிழ்ப்புலவர் பலர்க்குகி கக்க உதவி 

செய்துள்ளார்.  இருகெல்வேலியிற் பிறந்து சென்னைக் 

கிறித்துவக் கலாசாஃையிலும், இலங்கைப் பல்கலைக் கழகக் 

ுல்லூரியிலும் உயர்கரத் தமிழ்ப் பேரதகாசிரியராயும், 

தமிழகராதித் தலைவராயு மிருக்க எஸ். அனவரந விநாயகம் 
பிள்ளை எம். எ., எல். டி., என்பார், “தமிழ்ப்பெருமக்கள் 

வசலாது”, “சைவ௫ித்தாரக்கத வரலா £ முசலிய உரைநடை 

ல்கள் இயற்றியுள்ளார். இவர் சொல்லாராய்ச்சியில் 

சிற தவர். ஈச்சினாக்கினியருரையைப்பற்றிய ஓசாசாய்ச்சி 

அனலும் இயற்றியிருக்இன்றார். 

யாழ்ப்பாணம் ௬வாமிநாத பண்டித ரென்பார் தேவார 

அடங்கன்முறை, சிவஞான பாடியத்தின் முற்பகுதி 

முதலியவற்றை ஆராய்ச்சியுடன் செவ்வையாக வுச்சிட் 

மளார். தூத்துக்குடி பொ. முத்தைய பிள்ளையவர்கள் 

சிவஞான போதம், சிவஞான இித்தியார் முதலியவற்றித் 
ஆப் புதிரை வருதகதுளளார்.
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கஞ்சைப்புலவர் உலகநாத பிள்ளை யென்பார் தமிழ்ப் 

பெரும் புலமையும் இக்கால ஆராய்ச்சியும் உடையவர். 

இவர் எழுதஇயுள்ள *சன்றுங் கனியுதவும்', “சரிகால்வளா 

வன் ' முகலிய உயர்க்க உரைநடை அால்கள் புலவரால் 

போற்றத்தக்கன. இவர் ஆங்கில அசசிலாங் குமாரிடம் 
கிள்ளாத்அப் பரிசு பெற்றவர். 

க. ப. சந்தோஷம் என்பார் வட ஆர்க்காட்டு 

வேலூரில் * ஊர்கீஸ் * உயர்கிலைப் பள்ளிக்குக் தலைவராய் 

விளங்கிய தமிழ்க்கலை வல்லார். அவர் பல ஆராய்ச்சிக் 

கட்டுரைகள் ஈகைச்சுவை மிக்கனவாக எழுதியுள்ளார். 
தமிழ் காகரிக ஆராய்ச்சியிலும் தமிழை வளர்ப்பதிலும் 

மிச்ச ஆர்வமுடையவர். அவர் 1948-ம் ஆண்டு டி.௪ம்பர் 

மாதம் முதுமையடைவதன் முன் இவ்வுலகை நீத்தது 

மிசுவும் துயர முறதக்கக்க.து. 

சென்னை அரசாங்கத்தில் அளவைப்பெரும்பிரிவில் 

மேற்பார்வைக்குரிய ewer gs வேலையிலமா்க் ADB 

லடைக்திருக்து கரலம் சென்ற பா. வே. மாணிக்க நாயக்கர் 

என்பார் தமிழ்ச் தாய்க்குச் தொண்டு புரிந்த தலைமகனா 

வார். இவாது நண்மாணுழைபுலம் யாவராலும் வியக்கத் 

தக்கது. இவர் அளுவ வேளாளப் பெருமரபினர். ஓலி 
நாலாராய்ச்சியில் இவருக்கணையானவர் எவரும் இல்லை. 

தொல்காப்பிய எழுத்ததிகார ஆராய்ச்சியினாலே “எவ்வ 

கைப் பேச்சொலிக்கும் அடிப்படையாய் முதலெழுத் 

தொலிகளும், சார்பொலிகளும் தமிழின்சண்ணேயே 

பண்டைக் தமிழ்ப் Curd sore தொகுத்து வைக்கப்பட 

டுள்ளன”? என்னும் பெருமையை இக்காலத்தே மூகன் 

மும்சற் கண்டு, தமிழ் எழுகினுக்ககாகச் கொண்டே உலகன் 

Fs BOT SLM WS சல்லாமொழிகளின் சொற்களையும் எழுதக் 

கூடு மென்ன யாவருக்கும் ௮ங்கைகெல்லி போல் எடுத்து 
D.—15
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ஊளக்கி, * எல்லா மொழிக்கும் பொதுவாய வரிவடிவை 

அமைப்பதற்குக் தமிழ் நெடுங்கணக்கின் வரிவடிவே உறு 

தயான அடிப்படை,” என்று கிலைகாட்டிய தனிப்பெருஞ் 

சால்பு இவர்க்கே யுரியது. தமிழ்காட்டினரின் சூடி 

வாழ்க்கைக்கும், அரசியலுக்கும் இருவைக்தெழுத்தே 
அடிப்படையான மர் தாரமெணன்று தெற்றென விளக்கயெ 

உயர் மாண்பும் :இவர்க்கே உரியது. யாவர்க்கும் ஒத்த 

பொதுநெறி ஒழுக்கச்தை ஈகைச்சுவை நயரந்தோன்ற 

வகைச்சுவைச் சீர்மையுடன் அறிவுறுத்தும் இவசது 

, வன்மை இவரியற்றிய “] 6 நர ௨மா௨5 2௦௦” முதலிய இறு 
;நால்களில் காணப்படும். பல்வகைதக்காய ஆங்கில அறி 

வியல் தால்களுட் போந்த சிறப்புச் சொற்களுக்செல்லாம் 

தனித்தமிழ்ச் சொற்கள் ௮மைப்பதில் இணையற்ற திறமை 

வாய்க்கவர். இவா இத்தா நாற் பயிற்கு மிக்குடையவர். 

தனித் தமிழிலே பேசுவதிலும் எழுதுவதிலும் தலைசிற்த 

வர். கம்பராமாயணாத்கை வால்மீகி நாலோ டொப்பிட்டுப் 

பார்தீது அவ்விரண்டு .கால்களின் ஓற்றுமை வேற்றுமை 

நயத்தை வருத்துரைப்பதில் வல்லமை வாய்க் வர். இவர் 

எழுதிய மால்கள் “அஞ்ஞானம்”, “கமிழ்மறை விளக்கம்”, 

“தமிழ் அலகைக் தொடர்” முதலியன. இவர் நீடிய 

வாழ்க்கைபெருது பிரிந்கமை தமிழர் தவக்குறைவே. 
இ௫சகாறும் இர்சைதருண் டி ற் காலஞ்சென்ற புலவா 

களை ப்பற்தி ஒருவாறு சொல்லப்பட்ட. இனி இப்பொழு 

அள்ள புலவர் பெருமக்களைப் பற்திச் சிறிது கூறுவாம். 

மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்திற் இறந்து விளக்கும் 

தமிழ்ப் புலவர்களுள் திருநாராயண ஐயங்கார் ௮ சங்கள் 
தாளாகிய *செந்தமிழ் ' என்பதற்குப் பதிப்புத் தலைவரா. 

வார். இவரெழுஇய “ஈன்னூற் நூறிப்பு' இவரது ஆரசய்.ர்ச 

அட்பத்தை இனிது விளக்கும். இவர் அ௮சசிளங் Hors 

சிடம் ஜெளாதிலுப் பமிசு பெற்றவரில் ஒருவர்.
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இச் சங்கத்இின் சிறக்க அங்கத்தினசாயும், சேது 

பதியின் அரண்மனைப் புலவசாயும் இகழும் ரா. இராகவை 

யங்கார் சில காலம் *செகர்தமிழ்'ப் பதிப்புதிதலைவராய் 
இருக்கார். இவர் தென்னவராயன் புஅக்கோட்டையைச் 

சார்ர்தவர். இவர் வஞ்சிமாஈகர், சேறுராடுந் தமிழும், 

ஈல்லிசைப் புலமை மெல்லியலார், தமிழ் வரலா முதலிய 

செவ்விய உரசைஈகடை நூல்கள் இயற்றியுள்ளார். செக் 

தமிம்த்தாளில் கம்பரைப் பற்றிப் பல அரிய நூண்ணிய 

கட்டுசைகள் எழுதியுள்ளார். இவர் கம்பசாமாயணச் 

சொற்பொழிவில் வல்லவர் என்ப. இவ ரியற்றிய பாட்டு 

நூல்கள் பாரிகாதை, அபிஞ்ஞான சாகுக்தலம், தொழித் 

இறப்பு என்பன, பாற்காசேன௮பதியைப் பற்றியும் 

பிரிவாற்றாமை கரரணமாக இவர் பல வெண்பாக்கள் 

பாடினார். இவர் வடமொழியிலும் சிறக்க பயிற்சியும் 

ஆர்வமும் உடையவர். இவரு ஆசாய்ச்சி வன்மையைப் 

பழந்தமிழ்ப் புலவர் போற்றுகின்றார்கள். 

இவருடைய GD LD SB Bl GO LT Gar மு. Ayr Apa art 

எமிமகராதிப் பதிப்புக்குக் துணைபுரிர்தவர். இவர் 

சோன் செங்குட்டுவன், தொல்காப்பியப் பொருள இகார 

ஆராய்ச்சி, வேளிர் வாலாறு என்னும் உரைஈடை 

ல்கள் ot ip Bout. இவரது atu ஆராய்ச்சிக் 
a ப் = ட . ல 

கட்டுரைகள் * ஆராய் & தொகுதி என்னும் தொகை 

நாலாக விளங்குகிற த. 

இலங்கை நவநீத Lacy பாரதியார் * உலகுயல் 

விளக்கம்” சான்னும் உரைகடை நால் இயற்றியுள்ளார். 
. . ‘ : கடட 

தகர்சாஷூாள் சல்வா வாலையானந்த கவாமிழ சொன் 

பார் இக்காலத்தில் சைவசிதக்தாக்கத் ுற்காகப் பெரிதும் 
. ல சட 4 ட அட் a. ct . nm ப > 

BOM LPL UT. இர oF GE ப யாம பப்ப oo aya A a 

ல் * = . “a Ba, * (que a aCe உ த! டு பட ஆ 
மும், AS BiG BL IP. UE Boje SL MP Kass,
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திருநெல்வேலிச் இல்லா. வெள்ளக்கால் எண்ணும் 

ஊரில் தொண்டை மண்டல உயர்தர வேளாளர் மாபித் 

Cer Du ராவ் சரதிப். சுப்பிரமணிய முதலியார் என்பவர் 

குமிழ் நாலும் ஆங்கிலமும் இனி௫ பயின்று, மாட்டு மருதி 

sags தொழின்முறையில் ௮.ரசாங்க உயர்தர வேலையி 

லமர்ந்து ஆறு தலடைந் திருப்பவர்கள். தமிழ்மக்கட் குரிய 

உயரிய சன்னெறியில் ஒழுகும் நடுகிலை திறம்பா உள்ளத் 

தவர். இவர் தமிழரின் தனிப்பெறாமையையும் உயர் 

நாகரிகத்தையும் எடுத்து விளக்குவதில் இணையற்ற ஆர்வ 

முூடையவர். கம்பராமாயண நயங்களைத் தெரிந்அுரைப் 

பதில் மிக வல்லவர். *கம்பராமாயண இன்கவித்திரட்டு? 

என்னும் இவரது நூல் அதற்குள் தக்க சான்றாகும். 

இக்காலத்து வரலாற்றாராய்ச்சியிலும் இவர் தலைசிறர் தவ 

சென்பனு “இராமாயண உள்ளுறை பொருளும் தென்னிக் 

Bue சாதி வாலாறும்? என்னும் இவரது உரைநடை 

. நாலால் தெற்றெனப் புலப்படும். இவரது பாவன்மை 

ysis வெண்பா; கோம்பி விருத்தம், நெல்லைச் 

சிலேடை. வெண்பா மூதலிய சிறு காப்பியங்களால் இனி 

விளங்கும். ஆங்கிலத்தில் மில்டனார் எழுதிய “சொர்க்க 

நீக்கத்தின் முதற் காண்டத்தையும், எர்பர்ட் பென்சர் 

கல்வியைப் பற்சி எழுதிய வியாசத்தின் ஒரு பகுதியையும்' 

முறையே செய்யுள் ஈடையிலும், உரை கடையிலும் இவர் 

மொழிபெயர்ததுள்ளார். இவரது விடாழமுயற்கி பெரிதும் 

பாராட்டத்தக்கது. எல்லாரும் இறைவனை வேண்டு 

தற்குப் பயன்படக் தக்கதாய் £ ௮னைவறாம் வேண்டல் ” 

என்னுமொரு கிறு நூல் இயற்றியுள்ளார். இவாது எண் 

பதாம் ஆண்டு நினைவுமலர் ஒன்று வெளிவச் அள்ள ௮. 

துடிசைக் கிழார் சிதம்பர? என்பார். கனித் தமிழ்ப் 

பெரும் பற்றுடையவர். இவமுடைய Dorris சிகள்.
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பல தாள்களில் கட்டுரைகள் வடிவாக வக்னுள்ளன. 

இவரியற்றிய நால்களாவன, நித்திய கரும விளக்கம்; 

உருத்திராக்க மகமை, அடியலூர்ப் புராணம் முதலியன. 

சேக்கிமொார் காலத்தைப்பற்றிய இவரது அரிய ஆராய்ச்சி. 

* உரற்கைக் கட்டுரை'யில் வெளிவக் துள்ள து. 

இருவனந்தபாம் இசைத்தமிழ்ச் செல்வர் நி. இலக்கு 

மணபிள்ளை இருவிதாலங்கூர். அரசரங்கக்தில் உயர்தரப் 

பொருள் திலையரனரயிருக்னு ஆறு தலடைக் திருப்பவர். 

இவர் *நினைவாட்சு” என்னுமொரு நூலியற்றி, அதன் 

கண்: யாவர்க்கும் பொதுவாகிய உயர்க்த கருத்துக்களை 

வெளியிட்டுள்ளார். இவர் *இரவிவர்மன் என்னும் நரடக 

லும் எழுதியுள்ளார். இசைக்தமிழ்ப் புலமையில் இணை _- 

யற்றவர். தெலுங்கில் இதயாகையர் கீர்த்தனம் போலத் 

தமிழில் இறந்த பல்வகை இன்னிசைப்பாடல்க மைப் 

பதில் இவர் மிக்க திறமை வாய்க்தவர். இசைக் கல்வியைப் 

பிறர்க் வேதிலும் ஆர்வமுடையவர். இவர் தம் உயரிய 

கடவுட் கொள்கையும், தாஜ்மனமும் இவரை அறிக்கார் 

பலசாலும் போற்றப்படுகின் றன. 

கோயமுத்தூரில் வழக்கதிஞராயிருக்கும் சி. கே. சப் 

பிரமணிய முதலியார் இலக்கண இலக்கியப் பயிற்சியும், 

சைவ௫க்காந்த நாலறிவும் மிக்குடையவர். இவர் சிவ 

னடிப் போன்பு மிக்கவர்; சைவசமய சொற்பொழிவாற்று 

வதில் வல்லவர். மணிவா௫கப் பெருமான், இருவள்ளுவ 

னூர் கூறிய நீத்தார்பெருமை யனைத்திற்கும் இறந்த 

எடுக் அக்காட்டாக ஆதல் விளக்கும்பொருட்டு இவர் 

இயற்றிய “மாணிக்கவாசகர் பெருமை” போற்றத் 

கூரிய. இவர் பெரிய பு சரண த்திற்கு ஒரு பேழுரை 

இயற்றி வருகிறார்.
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சென்னைச் சச்ரிநானந்தம் பிள்ளே பி. ஏ. எல். டிடி 

தமிழிலும் சைவத்திலும் ௮ளவற்ற ஆர்வழுடையவர். 

சமைவசித்தார்தச். சொற்பொழிவியற்றுவதில் தஇறமை 

சரன்றவர். இச்கால வாலாற்றனாராய்ச்சியில் தலைசிதர் தவர் 

இவர் பல அரிய கட்டுரைகள் இயற்றியுள்ளார். இவர் 

எழுதிய நால்கள் *சைவ௪மய உணர்ச்சுக்காக காம் செய்ய 

பேேண்டிய வேலை யாது?” ‘Ha .என்னங்கள் அணிவ 

தேன்?” வகை 

தருகெல்?வலிச் சில்லா குலசேகரன் பட்டினம் 
இராமதாத “ei Ba ST BST LIT Sib ip Day சான்ற தவநெறி 

யாளர். தனிக் தமிஜிலேயெ எப்போதும் பேசுதலும் 

எழுதாதலும் கம் பெ பருங்கடமையாகக் கொண்டவர், 

இவசனு தமிழார்வம் காடெங்கும் பாவுவதாக. இவரியறி 

ஜிய தால்கள் சனிக்கமிழ் மணங் சமற்வன. அவை மனை 

யறம், இருவ? 

Sth முதலியன, . ட் 

36
 

ஷவர் இருகான், மணவினளக்கம், மனை விளக் ,
 = 7 [ப் e 

சென்னை இ ஈயப்பேட்டைதக் திரு. வி. கல்யாண சுந்தர 

முதலியார் செர்கமிழ் ஈயக்தோன்ற எழுதுவதிலும் பேச 

" வதிலும் கலைறற்த வண்மையாளர். இவர் சென்னை 

இராயப்பேட்டை. வெசிலிக் கல்லூரியில் தலைமைத் தமிழா 
mA eye ட . ns . . . 
சுரியராய் இருந்தவர். தமிழ்ப்புலவர் குழாக்துள் பூ சய 

லியக்கலங்களில் / கவும் பயின் ஐவர் இவசே. இவர் * தேச 
ee : A , ட்ட. ‘ ‘ 

the ae காஞக்கு ஆசிகியசாய் DOK eo இவர் *நவ 

சக்தி” என்னும் சாளுக்கும் தலைவ ராயிருந்தார். இவசியத் 
ரு . . றிய மெல்லிய உரை மால்கள், என் கடன் பணி செய்து 

டு . * . . ன கடப்பதே, காந்தியடிகளும் மனிக வாழ்க்கையும், பெண் 
ல் ச உரு ணின் டு பெருமை. நசன் அலல BI ALP» OFM ES DO, 

ளைத் த்தின் FLOT eT is கடவுட்காட்டியும் காயுமா 
ட்ட ~ eA . ட்ட 

PRS Faris இரறுன்ளம், தமிழால் ரும், இமாம்
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களில் பெளத்தம், sips தென்றல், தமிழ் நாடும் : 

நம்மாற்வாரும், நாயன்மார், பெரியபுராணக் குறிப்புகள் 

முதலியன. இவர் இளமையில் இல தமிழ் நூல்களுக்கும் 

உரை எழுதியுள்ளார். இவரெழுதஇய அால்கள் தமிழறிஞர் 

பாராட்டத்தக்கன. இவருக்குக் தமிழ்நாடு என்றும் 

உடமைப்பட்டுள்ள து. இவரது அ௮அதுபதாமாண்டு Siow poy” 

விழா மிக முழக்கமாகக் இ, பி, 1948-0 சமிழ் 

காடெங்கும் கொண்டாடப்பட்டது. ன ் 

இருரெல்வேலியைச் சார்க்கு மூந்கீர்ப்பள்ளம் பூரண 

“லிங்கம் பிள்ளே பி. எ.,, ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் இறந்த 

புலமையுடையவர். இவர் சிலகாலம் * ஞுன போதினி? 

என்னும் செந்தமிழ்க் தாளுக்குத் தலைவசாய் இகழ்ந்த 

வர். இவர் பல அரிய கட்டுசைகள் எழுதிப் பல தாள் 

களில் வெளியிட்டுள்ளார். தமிழிலக்கிய வரலாற்றை முதன் 

Par கொழுத பவர் இவரே. அனு ஆங்கிலத். 

தில் எழுதப்பட்டுள்ளானு. தமிழ் இந்தியா”? என்னும் 

Aare நால் தமிழர் நாகரிகத்தின் தொன்மையையும், 

சடவுட் கொள்கையின் உயர்வினளையும் செவ்விதின் Opie 

பது, இவர்கம் உரைகடை நூல்கள் பல. 

இருகெல்வேலிக் கார்காத்த வேளாளர் மாபிற்குரிய 

இர. ப. சேதுப்பிள்ளை பி. ஏ. பி. எல். எண்பாச் செக் 

கமம் ஈலங்கனிர்க. சொற்பொழிவரற்றுவதிலும் உரை 

சடை யெழுதுவதிலும் ஒப்பற்ற. ஆர்வமும் இறமையும் 

உடையவர். இவர் எழுதிய * திருக்குறள் நால்கயம் , 

* கமிழ்ராட்டுப் பெண்மணிகள்” முதலிய wi sar இனிமை 

மிக்ச செர்தமிழ் உரைநடைக்குச் இறக்க எடுதீதுக்காட் 

டாஞும். இவருடைய * சும்பசாமாயணாக் கட்டுரை: ஆராய்ச் 

Ba Boi மில்லா. இப்போ இவர் சென்னைப் பல்லைக் 

கழகத்தில் ௦ ரற்பொழிவாளர் பதவியிலுள் வ வர்.
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மதுரை அமெரிக்கன் மிசன் கல்லூரித் தமிழாசிரிய 

சாயிருக்கும் கார்மேகக் கோஜர் சிறக்க சங்கநூற் புலவர். 

இஃது அவர் எழுதிய * பண்டைப் புலவர் வரலாறு ' 

என்பதானால் விளங்கும். 

BIS AEG SEO SS ஒட்டஈத்தமென்னும் eon Hes or 4 

Su  ெகவீரபாண்டிய Gererurt கம்பராமாயணச் 

சொத்பொழிவாற்று தலில் வல்லவர். இவர் * இருக்குறட் 

குமபேோச வெண்பா! வென்னும் பெரு நாலொன்று இயற்றி 

யுள்ளார். ் 

இ. மு. சுப்பிரமணிய பிள்ளை என்பார் சோதிடதூல் 

வாயிலாகச் சிலப்பதிகாரக் காலம் முதலியவற்றைச் இட்ப 

மாகத் தீர்மானித்துள்ளார். சென்னை மாகாணத் தமிழ்ச் 

சங்க அமைச்சசாயிருந்து கலைச்சொல்லாக்கம்” என்னும் 

நால் வெளிவரப் பெருந்துணை புரிந்தவர். HS LIS 

ஆயிரக்கணக்கான ஆங்கில அறிவியற் சொற்களுக்கான | 

கக்க தமிழ்ப் பதங்களைக் கொண்டுள்ள அ. 

மணி. திருநாவுக்கரசு முதலியார் சென்னைப் பச்சை 
யப்பன் கலாசாலையில் தமிழாகிரியசாயிருக்து புகத்படைதீ 

தவர். “செக்தமிழ்ச் செல்வி'யின் தொடக்கத்தில் அதற்குப் 

பத்திராதிபரசாய் இருக்தவர் ௮வசே. அவர் ஆறு 
புலவர் வசலாறுகள் அமைத்த ஓர் அழகிய உரைகடை 

நால் இயற்றியுள்ளார். ௮வர் இளமையில் காலம் சென்றது 

BUD DP FESS SI. 
தமிழ்ப் புதுக்கதைகள் மிகுதியாக எழுதுபவருள் 

ஆரணி குப்புசாமி முதலியார், பொன்னுசாமிப் பிள்ளை 

முதலியோர் சிறக் தவர். இவர்களுடைய உரைகடை இருத்த 

மூஅதத்குரியஅ. 
சாடகநால்கள் இயற்றுவாருள் சென்னைச் இறு 

வழக்குமன்றத் தலைவராயிருக்கவரும், சுகுணவிலாச
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ம்கோபாத்தியாயர்) என்னும் பட்டம் பெற்றவர் இவரோ. 

இ. பி. 1941-ல் இவசன ௮௮பதா மாண்டு கிறைவுவிஜாவை 

நினைவுகூர்தற்பொருட்டு *மணிமலர்? என்ற அழகிய 

'கட்டுரைத்திரட்டு வெளிவந்த. அண்ணாமலைப் பல்கலைக் 

கழகத்தில் இப்போது இசைத்தமிழாலோசனைக் கழகத் 

இன்: தலைவராய் சியமனம் பெற்றுள்ளார். சென்னை, 

தஇதகம்பசம், திருவிதாங்கூர் என்னு மூன்று இடங்களிலு 

மூள்ள பல்சலைக்கழங்களில் தமிழ்ப்பாடக். திட்டக் 

குழுத்தலைவராகவும் இகழ்ச் துள்ளார். மேலைச்டுவபுரிச் 

சன்மார்க்க சபையால் நடத்தப்படும் அமிழ்ப்புலவா் 

கலாசாலை தோன்றுதற்கும், சிறப்பாய் நடைபெறு தற்கும் 

காசணராயும், ஆதரவாளராயும் இருப்பவர்.தமிழ்காட்டி 

லுள்ள பல தமிழ் மாகாடுகளிலும், சைவசித்தாந்த 

மாராடுகளிலும் தலைமை பூண்டு அரிய சொற்பொழிவு 

கள் இயற்றிவருகின்றார். இலக்கிய ஈய ஆராய்ச்சியில் 
இணையற்ற தமிழ்த் தலைவரசாயை இவர் இன்னும் 

பல்லாண்டு இகழ்ர்து தமிழ்காட்டுக்குப் பெரும்பயன் 

அளிக்குமா இறைவன் இருவருள் புரிவானாக. 

மறைமலையடிகளின் அருமை மகளாகிய நீலாம் பிக 

சான்னும் பெண்மணி ஒப்பற்ற தனித்தமிழ்ப் பற்றுடையவ 

ரென்பது தனிக்கமிழிலேயே முற்றிலு மெழுதிய அவரது 

“ தனித் தமிழ்க் கட்டுரை” என்னும் நூலால் கெள்ளிதஇத் 
புலனாகும். அவ்வினிய உரைநடை தால் கட்டுரை 

எழுதக் கருவார்க்குச் இறக்ததோர் முன்மாதிரியாக 

விளங்குகின் றது. அவரது * முப்பெண்மணிகள் வரலாம் 

அத்தகையதே. 

அண்ணாமலப் பல்கலைக் கழகத்தில் தமிழ்ப் 
புலவராய் விளங்கிய நாவலர் பண்டிக ந. மு. வேங்கடசாமி 

நட்டார் என்பவா புலா தர்க்க தமிழ்ப் பெர ட் ப அலமை 
ர் ty ர் - Sip : ல அ, கவட யுடையவர். இவர் மாணவர்க்குக் சல்லி போஇப்பதில் 

Ee pe



தற்காலம் 505 

ஒப்பற்ற ஊக்கமும் திறமையும் உடையவர், சொற்பொழி 

வாற்றுவதிலும் வல்லவர். இக்கால ஆரரய்ச்சியிலும் 

கைதேர்ந்தவர். இவர் நல்லிசைப் புலவர் பலருடைய 

வாழ்க்கை வாலாறுகளை அண்ணிதின் ஆய்க ௮, கனிக்கனி 

வெவ்வேறு. உரைஈடை தால்கள் இயற்றியுள்ளார். 

அகத்தியர், ஈக்கரர், கபிலர் என்னும் பெரும் புலவர்க்கு 

வாழ்க்கை வரலரறு வருத்றுள்ளார். இப்படி யே மற்றப் 

புலவர்க்கும் வாழ்க்கை வரலாறு அமைதல் மிகவும் 

வேண்டியதொன்றே. Qari) வரலாற்றாராய்சியின் 

தட்ப நுட்பங்கள் * கள்ளர் சரித்திரம்” என்னும் இவரது 

உசைநடை மாலில் காணப்படும். இவாது இலக்கிய 

ஆராய்ச்சியின் ஈயங்கள் : சண்ணூயிண் கற்பு மாண்பு” 

சான்னும் இவரது கட்டுரையின் கண்ணே மிளிரச் இலங்கு 

வன. இவர் பாஞ்சோதியார் திருவிளாயாடற் புண த்தித் 

கெழுதியுள்ள செவ்விய உரைசைவகித்தாந்த நூற்பதிப்புக் 

கழகத்தாரால் வெளிடப்பட்டுள்ளஅ. மாணவர்கட் கூரிய 

ஆத்திளூடி, கொன்றைவேர்கன் முதலிய நீதி நால்கள் 

பலவற்றிற்கும் இவர் எளிய இனிய உடை வருததுள்ளார். 

இவரியற்றிய சிலப்பதிகார உரையும், அகநானூற் ஜொரு 

பருதயின் உரையும் வெளிவக் அள்ளன. மணிமேசகலைக்கும் 

பதிற்றுப்பத்திற்கும் இவர் உரை எழுதி வருவதாகக் 

கேள்வி. செக்தமிழ் விளக்கும் பெருந் கொண்டினையே 

தமது வாழ்வாகவும் வைப்பாகவும் கரும் இப்புலவர் 

தலைவர் வாயிலாக இன்னும் வெளிவராக பல தமிழ்ப் 

பெரு.நால்கள் ௮ச்ளூர்தி யேறி உலவும்வண்ணம் தமிழ்ப் 

பெருஞ் செல்வர்கள் முன்வற்று பொருளுதவியும் 

ஊக்கமும் அளிப்பாராக, இவா அறுபகாமாண்டு 

இ. டூ. 1944-ஏ.ப்பிரலில் கிறைவுறுகின் றது. 

உதநஞ் அசயபிள்ளை ளேோலம் சில்லா சஎலசண்டபுா றில் 

வாழ்பவர் ; KOM GEE மானோ, தமிழ் இலக்கண
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இலக்கியம், சைவகித்தாகந்தம், சோதிடம் என்பவத்றில் 

வல்லவர். அவருடைய கலைவன்மையையும் கற்பிக்கும் 

இறமையையும் மதித்துக் கரந்தைத் தமிழ்ச்சங்கத்தார் 

அவருக்கு * ஆசரியர் ' என்னும் பட்டமளித்தனர். அவர் 

தற்காலத் தமிழ்ப்புலவர்களைப்பற்றி விரிந்த நாலொண் 

ஜியற்ற முயன்று வருகின் ரர். 

சோழகாட்டிலே சாகபட்டின தீதுக்கு அருகிலே 

காடம்பாடி. யென்னும் ஊரிலே சைவவேளாண் மாபின 

சாய்த் தோன்றிக் கல்வியறிவொழுக்கங்களில் தலைகறக் அட 

சென்னைக் கிறிததுவக்கலாசாலையில் தமிழாடகிரியசாய்த் 

இகஜ்க்து, துறவுகிலையுதறு, இப்போது பல்லாவாத்தில் 

பொதுநிலைக் கழகத்தலைவாரய் வீற்றிருக்கும் சுவாமி 

லேதாசலம் என்னும் மறைமலையடிகள் தமிழ்காடு செய்த 
பெருந்தவத்தின் தவவுருவின ராவர். செர்கமிழினையும், 

இவகெதியினையும் அவற்றின் பகைவரால் நலிவுரூவண் 
ணம் பாதுகாத்து அவற்றிற்குப் போறிவின் அடிப்படை 

யிட்டவ.ரா தலின், தமிழ்ச் சைவ உலகத்தாசால் GLD Bl 
தலைமணியாக இவர் போற்றற்பாலர். தனித்தமிழிலே 
தேனும் பாலும் சகலக்தனைய இஞ் சொற்ளவை கிக்க 

இழமுமெனும் இனிய உயரிய உரைகடை எழு அவலும் 

சொன்மாரி பொழிவதிலும் இவர் க்கு ஒப்பாவசா 
எவருமிலர். இவர து சொல்லிணனிமைக்கு எற்பக் 
கூயிலோசை போண்ற கூரலினிமையும் இவர்க்கு இயற்கை 
யில் அமைக்னுள்ளது பெருமகிழ்ச்க தரன்தக்க அ. 

தொல்காப்பியர் காலத்துக்குமுன் இருந்தபண்டைகத் 

தமிழ் சாகரிககிலையினுக்குப் புதிதுயிசளி௪் ௮, அதனை 
இன்அம் என்றும் நின்று கிலவச்செய்தற்கூரிய பெரு 

முயற்சியினை இவர் தமது தலையாய கடமையாகக் 
கொண்டவர்.
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பண்டைத் தமிழ் நாகரிக ஆராய்ச்சிபில் இவர் தலை 

fuses ரென்பன “பண்டைத் தமிழரும் ஆரியரும் * 

என்னும் இவரது உரைகடை ாலால் தெற்றெனப் புலனணா 

கும். தமிழ்ச்சங்க இலக்கியங்களைப் பலபட வகுத்தும் 

கதாகுகதிம் இனிது விளக்கும் இவர பேராத்றல், 
  

* மல்லைப்பாட் டாராய்ச்சியுரை, பட்டினப்பாலை யாராய்ச்சி 

jor, இருச்கசூறளாராய்ச்சி, குறிஞ்சிப்பாட்டாராய்ச்௪ி 

தஇிதலிய நால்களால் மலையிலக்காக விளக்கும் வடமொழி 

TEM, மாறை முடிவுகள் (உ.பகிடகங்கள்) மிருதி 

ரால்கள், கற்ப சூத்திரங்கள், இதிகாசங்கள், யோசு 

சால்கள், சிவாகமங்கள் எண்ணும் அ.ட_மொழிப் பெரு.தால் 

orf, மேலைகாட்டு ஆங்கில மெய்க் நால்களையும் பிற 

ஏண்ணால்களையும் நூணுகியாராய்ந்து, அவற்றின் அரிய 

டண்மைகளைக் கேட்போர் உள்ள gen gy Po FHI GOES 

சாய எளிய இனிய முறையிலே குமிழ் கன் மக்களுக்கு 

Wits has 28a smn Daeg தனிப்பெருச் 

9றமை, இவர் ஈடத் இவரும் * அறிவுக் கடல்” என்னும் 
,ச்திரிகையிற் போக்க பல கட்டுரைகளிலும் சிறப்புற்று 

ளங்குகன்ற த. இவரது வாசலாத்ருராய்ச்சி வன்மை, 

வேளாளர் யாவர்”, மாணிக்கவாசகர் வாலாறும் 

ரஈலழமும்”” என்னு நால்களில் வெள்ளிடை விலங்கலாகத் 

கழ்கின்றது. 

தமிழ்ப்புலவர்களுள் மேலைகாட் டாரரய்ச்சிமுறை 

னையும், மேலைகாட் டுயரிய கருக்அக்களையும் தமிழ் மக்க 

க்க எடுத்து விளக்கிப் பெரும்பயன் விளைப்பதில் 

தன்முதல் முயணன்றவஞும், அம்முயற்சிமில் தனிமேம் 

இற்றவரும் இவரே. ,மால்களுக்கு அகலவுரை காணும் 
is ௬ 4. ? : at 

au LIT peu Gag FH “இரவாக விரிவுரை யால ரண 

* ORT sor -F a Df Le
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போதரும். நரவலெழுதகல் முறை இத்தகையதென்று ஈம 

வர்க்கு ஈன்ளு அறிவுறு கதும் இவர் நூல்கள்  சோகிலாம் 

பாள் கடி தங்கள்”, * சாகராாட்டாடு? என்பன. பண்டைச் 

செர்தமிழ்ச்சவை ததும்பும் செய்யுளியற்ற வல்ல இவ... 

திறமை, * திருவொற்றி. முருகர் மும்மணிக்கோலவ”, 
சோம சுற்காக் காஞ்சு என்னும், சி௮ு காப்பியக்களால் 

இனிது விளங்கும். ஆங்கலைத்திலம் வடமொழியிலும் 

உள்ள சிறந்த நால்களை மூல நால்களின் சொற்பொரு 

arr DpH கூறைவுபடாவண்ணம் தெள்ளிய: செக்தமிழ் 

கடையில் மொழிபெயர்க்கும் சீர்மை, முறையே இவரி 

யற்றிய ‘Ai gic கட்டுரைகள் £, *சாகுக்கல நாடகம்” 

என்னும் நால்களால் இனிது விளங்கும். சைவ சித்தாந்த 

மகா சமாசத்தை நிறுவிச் சில வாண்டுகளாக அதனைச் 

சிறப்புற ஈடத்தினவர் இவசேோ. 1940-ல் இவர் சென்னையில் 

கிகழ்க்கத தமிழர்சமய மாகாட்டில் தலைமை பூண்டு இயர் 

றிய பேருரை * தமிழர் மதம்” என்னும் நாலாக .ூ, மர் 

BIBT Bi. 

உலகெக்ஞும். தமிழ் மணமும் சவ ஒளியும். பரவி 

ஓங்குக. ஈண்டுக் குறித்த பெரும்புலவர்கள் வாயிலார 

வும், அவர்வழி வரும் எதிர்காலப் புலவர்கள் வாயில ச 
வும் தென்னுட்டிலும், பிற எல்காட்டிலும் தமிழ் நால 

வும், பழக்தமிழ்ப் பெரு காகரிகழும், சமிழுரது உயசிய 

கடவுட் கொள்கையும் கிலைபெற்றுத் தழைத்தோங்கி, 

மன்பதைகட்குப் பெரும்பய னனளிக்கும்வண்ணாமும், 

கமிழறிஞர் ஊக்கமுற் றெழுர்து கழிபேரார்வத்அடன் 

sort er) இடைவிடாது முயலும் வண்ணமுமம், சி 

இரிய பெருமுயற்சி தழைக்கும் வண்ணமும் எல்லாம் 
வல்ல முழு முதற் கடவுள் இருவுளங்கொண்டு இருவருள் 

GOR MIT HTS.




	0002
	0006
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0180
	0181
	0182
	0184
	0185
	0186
	0187
	0188
	0189
	0190
	0191
	0192
	0193
	0194
	0195
	0196
	0197
	0198
	0199
	0200
	0201
	0202
	0203
	0204
	0205
	0206
	0207
	0208
	0209
	0210
	0211
	0212
	0213
	0214
	0215
	0216
	0217
	0218
	0219
	0220
	0221
	0222
	0223
	0224
	0225
	0226
	0227
	0228
	0229
	0230
	0231
	0232
	0233
	0234
	0235
	0236
	0237
	0238
	0239
	0240
	0241
	0242
	0243
	0244
	0245
	0246
	0247
	0248
	0249
	0250
	0251
	0252
	0253
	0257

