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முகவுரை 

வாயானை மனத்தானை மனத்துள் நின்ற 

கருத்தானைக் கருத்தறிந்து முடிப்பான் தன்னைத் 
தூயானைத் தூவெள்ளை ஏற்றான் தன்னைச் 

சுடர் த்திங்கட் சடையானைத் தொடர்ந்து நின்றென் 

தாயானைத் தவமாய தன்மை யானைத் 

தலையாய தேவாதி தேவர்க் கென்றும் 

சேயானைத் தென்கூடல் திருவாலவாய்ச் 

சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே. 

அப்பர் சுவாமிகள் 

இக்நூற்றாண்டு வரலாறு 
இந்த இலக்கிய வரலாற்று நூல் கி. பி. 16ஆம் நூற் 

ரூண்டில்--760.7-7600 ஆகிய கால எல்லைக்குள்--வாழ்ந்த 

புலவர் வரலாற்றையும் அவர்கள் செய்த நூல்களையும் ஆராய் 

கிறது. வெறும் செய்திகளைச் சொல்வது மட்டுமல்ல, இலக் 

கியத்தின் பொதுவான போக்கும் வளர்ச்சியும் எத்தகையன 

என்பதை ஆராய்வதும், ஓரளவு, தோன்றிய இலக்கியங் 

களின் விமரிசனமும் (திறனாய்வும்), இந்நூல்களின் நோக்க 

மாகும். இதுவரை 70, 7, 19 (9 பாகம்), 79, 72, 75 ஆகிய 

ஆறு நூற்றாண்டு இலக்கிய வரலாறுகள் முழுமையாகவும், 

9 ஆம் நூற்றாண்டு வரலாறு மூன்று பாகங்களில் முதல் பாக 

மும் ஆக எட்டு நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இப்போது 

வெளிவருவது ஒன்பதாவது வரலாற்று நூலாகும். 9 ஆம் 

நூற்றாண்டுக்குரிய ஏனைய இரு பாகங்களும் 76 ஆம் நூற் 

ரூண்டுக்குரிய ஏனைய இரு பாகங்களும் விரைவில் வெளி 

யாகும்.
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இப்போது வெளிவருவது 76 ஆம்நூற்றாண்டு வரலாற் 

றில் இரண்டாம் பாகமாகும். முதல் பாகம் இன்னும் அச்சு 

முடியவில்லை. முதல் பாகத்துக்கு, 16ஆம் நூற்றாண்டின் 

புராண இலக்கியம்-என்று பெயர் சூட்டித் தனிப்புத்தகமாக 

வெளியிடும் நோக்கத்தோடு 1979ஆம் ஆண்டுத் தொடக்கத் 

தில், புதிய அ௮ச்சகத்தார் ஒருவரிடம், அவருக்கு ஆதரவு 

அளிக்கும் கோக்கத்துடன், ஓரளவு முன்பண த் தொகையும் 

தந்து, அச்சுக்குக் கொடுத்தோம். ஆண்டுகள் ஏறக்குறைய 

மூன்றாகியும் அப்புத்தகம் பாதியில் நின் திருக்கிறது, முடி 

வடையவில்லை. இறைவன் அருள் இருந்தால் அப்பாகம் 

7975 இலாவது முடிவு பெற வேண்டும். 

இந்த நிலையில் எஞ்சிய பகுதியையும், 9-7 பாகத்தை 
முன் அச்சிட்ட நாவல் ஆர்ட் பிரிண்டர்ஸ் இடமே கொடுத்து 

௮ச்சிட முயன்றபோது, இங்கும் பல தொந்தரவுகளால் 

நீண்ட தாமதம் கேர்ந்து விட்டது. கழுத்தை நீட்டிய பிறகு, 

இழுத்துக் கொள்வது எளிதல்ல எப்படியோ இப்பகுதி 

இப்போது வெளிவருகிறது. இரண்டாம் பகுதியாகிய 
எஞ்சிய நூலை ஒரே பாகமாக வெளியிட முயன்றபோது, 

இது அளவில் பெரிதாயிருப்பது புலப்பட்டது. 700க்கு 

மேற்பட்ட பக்கங்களை ஒரே பாகமாக வெளியிடுவது முன் 
வந்த நூல்களோடு ஒத்திரா தாகையால், இதையும் இரண் 

டாகப் பிரித்து, இரண்டாம் பாகம் மூன்றாம் பாகம் ' என 

அச்சிடுகிறோம். இது இரண்டாம் பாகம். இதற்கு 

முன்னுரை அகராதிகள் முதலிய தனியாகவே செய்யப் 
பெற்றுள்ளன. மூன்றாம் பரகம் அடுத்துத் தனிநரலாக 

வெளிவரும். 

முன் சொன்னதுபோல, 16 ஆம் நூற்றாண்டு இலக்கிய 
வரலரற்றின் முதற்பாகம். புராணம் இலக்கியம் மட்டும் 
ஆராய்வது, இந்த நூற்றாண்டில் எண்ணற்ற புராணங்கள்
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தோன்றியிருக்கின்றன. அவையனை த்தையும் தென்கரசிப் 
பாண்டியர், கமலை ஞானப்பிரகாசர் வழி, சைவ எல்லப்ப 

காவலர், பிற சைவ புராண ஆசிரியர், வைணவ புரரணா 

ஆசிரியர் என்ற ஐந்து அத்தியாயங்களில் விரிவாக ஆராய்ந் 

திருக்கிறோம். அப்பாகம் நீங்க, இவ்விரண்டாம் பாகத்தில் 
இலக்கியம், நீதிநூல், இலக்கிய உரைகள், இலக்கணம், 

இலக்கண உரைகள், சைவ இலக்கியம் என்ற ஆறு அத்தி 
யாயங்களில் எஞ்சிய நூல்களில் ஒரு பகுதியை ஆராய்ந்து 
உரிய முன்னுரை அட்டவணைகளோடு தனிநாலாக இப் 
போது வெளியிடுகிறோம் மூன்றாம் பாகத்தில் சைவ 

சரத்திர உரைகள், வைணவ இலக்கியம், சைன இலக் 

கியம், தோத்திர இலக்கியம், சித்தர் பாடல், பிரபந்த 
இலக்கியம், பிறவகை இலக்கியம், உரைநடை என்ற எட்டு 
அத்தியாயங்களும் அவற்றுக்குரிய முன்னுரை அகராதி 
களோடு தனி முழுநாலாக அடுத்து வெளிவரும். 

முன்னூல் 

முதல் முதல் இவ்வகை நூற்றாண்டு முறை வரலாற்று 
நூலாக வெளிவந்த புத்தகம், இலக்கண விளக்க பரம்பரை- 

சேோமசுந்தரதேசிகர் எழுதிய “தமிழ்ப் புலவர்கள் வரலாறு 

பதினராம் நாற்றாண்டு' என்ற புத்தகம் ஆகும். வெளியான 

ஆண்டு 1936. இதன்கண் 39 ஆசிரியர் வரலாறுகள் 

சொல்லப் பட்டுள்ளன. பெயரகராதியும் திரு, வையாபுரிப் 

பிள்ளை எழுதிய முகவுரையும் கொண்டது. இதுவே நூற் 

ராண்டு முறையனை த்துக்கும் தோற்றுவாயான முதல். நூலா 

கும். தேசிகர் தம் முதல்நூல் எழுதிய காலத்து யாம் உடன் 

இருந்திருக்கிறோம். அவர் 77ஆம் நூற்றாண்டின் புலவர் 

வரலாறு எழுதி அச்சிடும் வேலை முடியுமுன் காலமாகி வீட் 

டார். அவர் இவ்வாறு இவ்விரு காலப் பகுதிகளை எழுதிய 

மையாலேயே, யாம் காலத்தில் பின்னோக்கிச் சென்று /௪,



vi தமிழ் இலக்கிய வரலாறு: 16 நூற்றாண்டு-பாகம் 2 

74, 7/2என்று நூற்றாண்டு முறையாக எழுதத்தலைப்பட்டோம். 
தேசிகர் எழுதிய புத்தகம் மிகவும் சுருங்கிய அளவினது; 
பக்கம் 250. ஆனால் யாம் இப்போது எழுதி வெளி வர 
இருக்கும் மூன்று பாகங்களும் 1960 பக்கம் ஆகும். 

சிறப்பு, அளவில் மட்டுமல்ல, தேசிகர் புலவர் வரலாற் 
றைக் கூறுவதை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டார். 

எமது நேரக்கம் இலக்கியவரலாறு,; இதில் புலவர் வரலாறு 

ஒரு பகுதியாய் அமைகிறது, அவ்வளவே. ஆனால் இங்கு 
இலக்கியப் பாகுபாடு, இலக்கிய வளர்ச்சி,புலவர் வரலாறு, 

கதைகள், கல்வெட்டுச் சான்றுகள், இவற்றின் ஆராய்ச்சி, 

கால வரையறை என்ற இவையும், இவற்றின் மேலாக நூல் 

களம் நூல்களின் திறனாய்வும், சிறப்பிடம் பெறுகின்றன. 

இவை தேசிகர் சிறுநூலில் இல்லை. இவ்வம்௪சங்களைத் தமிழ் 

அறிஞர் பெருமக்கள் போற்றியிருப்பதிலிருந்து இவை 
வரலாற்று நூலில் எத்துணைச் சிறப்புடையவை என்பதை 
நன்குணரலாம் 

வரலாற்றுப் பார்வை 

எந்த இலக்கியத்தை ஆய்வதற்கும் கால அறிவு இன்றி 
யமையாதது. காலமே குறித்த வகை இலக்கியம் உகிப் 
பதற்கான சூழ்நிலையைப் படைத்துத் தருகிறது. இச் 
சூழ்நிலை அரசியல்,சமுதாயம் இரண்டினாலும் விளைவது. சமூ 
தாயூிலையும் கூட அரசியலினாலேயே உருவங்கொள்கிறது 
இந்த நூற்றாண்டு, புராண இலக்கிய வளர்ச்சிபில் எவ்வளவு 
பங்கு கொண்டிருக்கிறதென்பதை இந்த வரலாற்றின் முதற் 
பாகத்தில் கூறியிருக்கிறோம். 

புராண இலக்கியம் போலவே, சமய இலக்கியமும், 
சமய இலக்கிய விளக்கமும் மிகவும் விரிவாகப் பெருகி 
யிருக்கின்றன. புராண இலக்கியத்துக்குச் சொன்ன தோற்று



முகவுரை vii 

வாய் முழுமையும் இவற்றுக்குப் பொருந்தும், தமிழர் 

களுடைய ஆட்சி 750 ஆண்டுகளுக்கு முன்னமேயே ஒடுங்கி 

விட்டது. சோழர் இல்லை, பல்லவர் இல்லை. சேரகாடு 

தனிமொழியை யுண்டாக்கிக் கொண்டு தனியே பிரிந்து 

விட்டது. பாண்டியர் மதுரையை விட்டோடித் தென்காசி, 

சங்கரன் கோயில் முதலான இடங்களில் தங்கிச் சமயத்தை 

யும் இலக்கியத்தையும் கலைகளையும் போற்றிப் பாது 

காத்தமை போற்றிக் கூறத்தக்க சிறப்புச் செய்தியாகும். 

இப்பாண்டியர்கள் தாங்களே சிறந்த கவிஞர்களாக விளங் 

கியது இன்னும் பெருமை கொள்ளத் தக்க செய்தி, 

தமிழ் காட்டின் பெரும்பகுதி விசய௩கரமன்னர் ஆட்சியி 

லடங்கி விட்டது. அவர்களுடைய பிரதிநிதிகளாக நாயக்கர் 

தலைவர் மதுரையிலும் தஞ்சையிலும் இருந்து ஆட்சிபுரிந்தார் 

கள். இவர்கள் தங்களையே அரசர்களென்றும் சொல்லிக் 

கொண்டார்கள். இவர்களெல்லோரும் தெலுங்கைத் தாய் 

மொழியாக உடையவர்கள். இருப்பினும் தங்கள் அவை 

களில் தெலுங்குடன் கூடத் தமிமுக்கும் சிறப்பான ஆதர 

வளித்திருக்கிறார்கள். விசய நகர அரசரான கிருஷ்ண 

தேவராயர் (7809-1591) தாமே சிறந்தத் தெலுங்குக் 

கவிஞராக இருந்ததோடு, தமிழ்ப் புலவர்களுக்கும் ஆதர 

வளித்தவர். சூடாமணி நிகண்டு செய்த மண்டலபுருடர் 

ராயரைக் குறிப்பிடுகிறார். இவர் சைன ராயினும் இவருக் 

கும் ராயர் போதிய ஆதரவளித்திருக்கிறார். அரிதாச 

ரென்றவைணவப் புலவரும் தத்துவப் பிரகாசரென்ற சைவப் 

புலவரும் இவருடைய ஆதரவைப் பெற்றிருக்கிறார்கள். 

இவையெல்லாம் ராயருடைய் விரிவான சமயப் பொறையை 

உணர் த்துகின் றன. 

ராயர் முதலியவருடைய ஆட்சி காரணமாக வடபுறம் 

தெலுங்கு காட்டில் போர்களிருந்த போதிலும் தமிழ் காட்டில்
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போரும் போரின் விளைவுகளும் இல்லை. இதன் பயனாக நாட் 

டில் அமைதி கிலவவே பலவகையாலும் தமிழ் தழைத்தோங் 
கியது. சைவபுராணங்கள், வைணவ புராணங்கள், சைவ 

சமயசாத்திரங்கள், உரைகள், வீரசைவம், இலக்கண நூல் 

களான பாட்டியல், நிகண்டு, அலங்காரம், அஃப்பொருள் 

முதலியன எல்லாம் அளவின்றிப் பெருகின. திருவாரூரில் 

வாழ்ந்த கமலை ஞானப் பிரகாசர் விசயஈகர மன்னரிட 
மிருந்து மானியங்களாப் பெற்றிருக்கிறார். கமலை ஞானப் 
பிரகாசர் வழியாக வளர்ந்த சமயவளமும் இலக்கியவளமும் 

பெரிது. 

பாண்டியர் நூல் செய்ததற்குக் கூட காயக்கர் ஆட்சி 

மறைமுகமான காரணமாகலாம். தென்காசிப் பக்கம் தங்களை 

நிலைகிறுத்திக் கொண்ட பாண்டியர்களுக்கு அரசியல் 
சூழலால் எவ்வித இடையூறும் நிகழவில்லை. சிறந்த தமிழ் 
அவைகளைக் கூட்டி இவர்கள் தமிழ்வளர்த்தார்கள் என்று 

தெரிகிறது. இவர்கள் போலவே திருக்குருகையிலும் 

பெரும் புலவர்களிருந்தார்கள். அவர்களுக்குத் தலைவராகத் 

திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் விளங்கிப் பல நூல்கள் 

செய்தார். 

இவை போலவே இக்காலத்தில் சமயம் பற்றிய வட 
மொழி நூல்களும் விரிவாக வளர்ந்தன. தஞ்சை நாயக் 

கருடைய ஆதரவில் சிவாக்கிரயோகி பல வடமொழி நூல் 

கள் செய்தார். மறைஞான சம்பந்தரும் சில வடமொழி நால் 

கள் செய்தாரென்று அறிகிறோம். நூல்களில்லை, 

சில நீதி நூல்கள் தோன்றுவதற்கும்கூட அரசியலின் 

பிரதிபலிப்பே காரணமென்று நாம் கருதலாம் 

இலக்கியத் திறனாய்வு | 
இப்பொருள் வழக்கம்போல் இந்நூலிலும் சிறப்பிடம் 

பெறுகிறது, இதுவரையில் இலக்கிய உலகில் சங்கநூல்கள்
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பாசுர இலக்கியங்களும் கம்பராமாயணம் பெரி.ப புராணம் 

போன்ற காப்பியங்களுமே திறனாய்வுக்குப் பொருளாகக் 

கொள்ளப்பட்டு வந்திருக்கின்றன. ஆனால் தமிழ் இலக்கிய 

வளர்ச்சி இவற்றின் பின்னும் சிறப்பாக நிஃழ்ந்திருக்கிறது. 

காலப்போக்கில், வெவ்வேறு வகையான தகுதிகள் பெற்ற 

இலக்கியங்கள் தோன்றி வந்துள்ளன. அவற்றையும் ஆய்வு 

செய்வது, வரலாற்றாசிரியர் கடமை, அந்த முறையில் 

இந்த நூலுள் மூன்று காப்பியங்கள் இடம் பெறுகின்றன. 

இங்கெல்லாம் மேற்கோட் பாடல்கள் சிறப்பாகப் பெய்யப் 

பெற்றிருக்கக் காணலாம்; காரணம், இவைபற்றிய ஆய்வு 

நிகழாதிருப்பதால் இப்போது சிறிது விரித்தேதே சொல்ல 

வேண்டியிருக்கிறது. 

இவைபோலவே, நீதிநூல்களைக் குறித்த அத்தியாயத் 

திலும் சைவ இலக்கியங்கள் குறித்த அத்தியாயத்திலும் 

இலக்கிய த்திறனாய்வு ஒரளவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருகஃ்கிறது 

பல புத்தகங்கள் இன்று எளிதில் கிடைப்பதில்லை, ஆதலால் 

மேற்கோள்கள் பலவற்ரையும் முழுமையாகவே எடுத்துத் 

தந்திருக்கிறோம். சாத்திரம் செய்த ஆசிரியர் பலர் தங்கள் 

நூல்கள் மூலம் தமிழில் புதுத்துறைகளை வகுத்துச் சென் 

நிருக்கிறார்கள். ஆதலால் அவர்கள் செய்த நூல்கள் பற்றிய 

விரிவான ஆய்வு, சமய நூல் என்ற அளவில் அல்லாமல், 

இலக்கியம் என்ற அளவில் பொருக்துவதேயாகும். 

தலைப்புக்கள் 

16 ஆம் நூற்றாண்டின் இலக்கிய வரலாற்றைப் பேசும் 

போது, இதுவரை மேநகொண்டுள்ள அத்தியாயத் தலப் 

புக்கள் போதவில்லை. காரணம், புதிய இலக்கியப் போக் 

குக்கள் பெருகியுள்ளமையே. எடுத்துக்காட்டாக, புராணம் 

என்ற தலைப்பைச் சொல்லலாம். இப்பகுதி மட்டும் தனியாக 

மிகவும் விரிந்து சென்றமையால், இதைப் புராண இலக்
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கியம் என்று ஒரு தனிப் பகுதியாக்கி, இந்நூற்றாண்டு வர 
லாற்றில் முதல் பாகமாக அச்சிட. நேர்ந்திருக்கிறது. அது 
போன்ற தலைப்புக்கள் மற்றும் பல. சங்ககாலத்தின் பின் 
தோன்றிய நூல் தொகுப்பாகிய பதினெண்கீழ்க்கனக் 
கினுள் பதினொரு நரல்கள் நீதிநூல்களாயுள்ளன. பின்ன 

ரூம் நூற்றாண்டு தோறும், அவ்வை நூல்கள் அருங்கலச் 

செப்பு அறநெறிச்சாரம் போன்ற நீதிநூல்கள் எழுந்திருக் 
கின்றன. அந்த முறையில் இந்த நூற்றாண்டுக் குரியனவாக 
நான்கு சிறு நூல்கள் கிடைப்பதால், அவற்றுக்கு நீதி நூல் 
கள் என்ற தனி அத்தியாயத் தலைப்பு அமைக்கப்பெற்றது. 

அதுபோலவே, இக்காலம் முதல் தோத்திர நூல்கள் 

பெருகிவிட்டன. பிரபந்தங்களும் ஒருவகையில் தோத்திர 

நூல்களே. இருப்பினும், பிரபந்தம் அல்லாமல் தனியான 

தோக்திரநாூள்கள் இக்காலத்து அகிகமாய் எழத் தொடங் 

கிப் பின்னர் பெருவளர்ச்சி பெறுகின்றன. ஆகவே 

இவற்றை ஒரு தனி அத்தியாயமாக்கியுள்ளோம் (மூன்றாம் 
பாகம்]. 

இக்காலத்து, சைவ சாத்திர உரைகள் மிகவும் அதிகம். 

செம்மையான முறையில் அவற்றைத்தனியயே ஆராய்ந்தால், 

புராண இலக்கியம்போல அவ்வாராய்ச்சியும் ஒரு தனிப்பாக 

மாக வல்லது. எனினும், அது இந்த நூற்றாண்டு வரலாற்று 

மூன்றாம் பாகத்தில் முதல் அத்தியாயமாகச் சுருங்கிய அள 
வில் இடம் பெறுகிறது. 

விளக்கங்கள் 

இக்நூலில் ஆராயப்பெற்ற எல்லா வரலாறுகளுமே 
இங்குப் புது விளக்கம் பெறுகின்றன. வரலாற்றில் பல 
வாறு சிதறுண்ட செய்திகள் இங்கு ஒருங்கு தொகுக்கப் 
பெற்று மூதன் முதலாக முறைப்படுத்தப்படுகின்றன. பல
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பரம்பரைகள்,செய்திகள், நூல் அமைப்புக்கள் ஒழுங்குபடு த் 
தப்பெற்றுள்ளன. அச்சில் வராத பல நூல்கள் பற்றிய 
செய்திசள் ஏடுபார்த்து விளக்கப்பெற்றுள்ளன. 

இது சமயக் கிளர்ச்சி மிகவும் அதிகமாய் எழுந்த 
காலம், இக்காலத்துக்குச் சிறிது முன்னதாக; காஞ்சி 
ஞானப்பிரகாசர் மடம் ஏற்பட்டது. அங்கு வாழ்ந்த ஆசாரி 
யர் எந்த நூல்களும் செய்யவில்லை. ஆனால் அம்மடத்தின் 
சீடர்களாயிருந்த புராணத் திருமலைகா தரம் அவர் புதல்வர் 
பரஞ்சோதியும் சிறந்த இலக்கிய இலக்கணப் புலவர்களா 
யிருந்திருக்கிரார்களென்று அறிகிறோம். இந்த நூற்றாண் 
டில் நிலைகொண்டு வளர்ந்த சிறப்பான வேறு சைவ மடங் 

கள் நான்கு. திருவாவடுதுறையில் நமசிவாய மூர்த்திகள் 
இன்றும் விளங்கி வருகின்ற திருவாவடுதுறையாதீன த்தை 

ஸ்தாபித்தார். ஆனால் இந்த நூற்றாண்டில் அங்கு ஆசாரி 

யர் யாரும் நூல் செய்யவில்லை. சூரியனார் ேோயிலில் 
ஸ்கந்த பரம்பரையில் ஒரு சைவ மடம் நிறுவப் பெற்றது. 

அதன் ஆசாரியரான வீழிச்சிவாக்கிர யோகிகள் வட மொழி 
யிலும் தமிழிலும் சைவ சாத்திர நூல்கள் பல செய்தார். 

அந்தப் பரம்பரை நெடுங்காலம் சிறப்பாக ஓங்கி வளர்ந்து 

இப்போது முழுமையும் மங்கி ஓ௫ங்கிவிடுகிறகிலையில் இருக் 

கிறது. மற்றோர் ஆசாரிய பீடம், தருமபுரத்திலுள்ளது . 

குருஞான சம்பந்தர் இங்கு மடத்தை கிறுவியதோடு, கோத் 

திர சாத்திர நூல்களும் பல செய்தார். மற்றொரு மடம் 

இக்காலத்தில் பிரசித்திபடைந்தது துழாவூர் மடம், 

இங்கு குருஞான சம்பந்தரின் ஒருசாலை மாணாக்கரான 
நிரம்ப அழகிய தேசிகர் என்ற துறவி ஆசாரியராக இருந்து 

புராணங்களும் சித்தாந்த சாத்திர உரைகளும் செய்தார். 

இக்க ஆசாரியர் பரம்பரைகல£க் குறித்த விளக்கம் 
இந்த நூலில் விரித்துரைக்கப்படுவது இதன் கிறப்பு, 

நிரம்ப அழகிய தேசிகரின் வரலாறு, இந்த நூற்றாண்டு வர
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லாது முதல் பாகத்திலும் மூன்றாம் பாகத்திலும் உரைக்கப் 
படுகிறது. 

இனி, இந்த நூல் தரும் விளக்சங்களைப் பின் வருமாறு 
காட்டலாம். 

நூல்பற்றிய விளக்கம்: அரிச்சந்திர சரித்திரம், புரூரவ 
சரிதை, ஞானாவரண விளக்கம், திருச்செந்தூ ரகவல், சிவ 
ஞானதீபம், சைவ பரிபாஷை. 

வரலாதநு பற்றிய விளக்கம் : மேற்கூறிய ஆசாரியர் 

கள் ; மறைஞான சம்பந்தர், கமலை ஞானப்பிரகாசர், உலக 

நாத முனிவர், திருக்குருகைப் பெருமாள், இரேவணா 
சித்தர்... ் 

காலம் பற்றிய விளக்கம் ; நீதி9வண்பா, உலகநீதி, 

திருச்செந்தூரகவல், தினகரவெண்பா, 

கருத்துவிளக்கம் : பிராசாதயோகம், பிரபந்த மரபி 
யல், அகராதி நிஎண்டு, நீகிதூல்கள், பாப்பாவினம், 
குறட்பா நூல்கள், இரத்தினச் சுருக்கம். 

ஏட்டுச் சுவடிகள் : பிரபந்த மரபியல், சிவபூஜா பத் 
ததி; தனிநூலாக வெளியாகாத புரூரவ சரிதை, திருக் 
குறள் நுண்பொருள்மாலை, பரமத திமிரபானு, 

அட்டவணைகள் 

இலக்கிய வரலாற்று அட்டவணைகளின் சிறம்பையும் 
பயனையும் குறித்து முன்வந்த நூல்களில் பல இடங்களில் 
விளக்கமாக எழுதியிருக்கிறோம். அவற்றையும் இங்கு 
உடன் வாசித்துக்கொள்ளுதல் பயனுடையது, இந்த நூலி 
லும் பல அட்டவணைகள் இடம் பெறுகின்றன. இரண்டு 
காப்பியங்களைக் குறித்தவை; ஒன்று பொதுவான காப்பிய 
இயல்பையும், மற்றது இந்த நூற்றாண்டில் எழுந்த மூன்று
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காப்பியங்களுக்கிடையில் உள்ள சிறப்பான கதைப் போக் 

கையும் எடுத்து விளக்குவனவாகும் (பக்கம்7--4). உவமான 

சங்கிரகம், அணியிலக்கணம் என்ற இரண்டும் பற்றிய 

அட்டவணைகள் தமிழில் இவ்விரு இலக்கணப் பிரிவுகளும் 

பற்றிய நூல்களைக் கோவைப்படுத்திச் சொல்லும். 

அடுத்து. ஒரே பெயருடைய ஆசிரியர் பலர் வெவ்வேறு 

காலங்களில் வாழ்ந்து நூல் செய்திருக்கிறார்கள். இவர் 

களைக் காலத்தால் பிரித்து வேறாகக் கருதாமையால் வர 

லாற்ராராய்ச்சியில் பெருங் குழப்பமுண்டாகியிருக்கிறது. 

அகத்தியர், அவ்வையார் என்ற நன்கு தெரிந்த பெயர்களே 

இந்த நிலைக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள். இங்கு காரம் 

ஆராயும் காலப் பகுதிக்குரியவர்களான மூன்று ஆசிரியர் 

கை இங்குக் குறிப்பிடலாம்: மறைஞான சம்பந்தர், பரஞ் 

சோதி, ஞானப்பிரகாசர் என்போர். இவர்களைக் குறித்து 

விரிவான விளக்க அட்டவணைகள் இங்கு உள்ளன. இதே 

காலத்துக்குரிய தத்துவப் பிரகாசர் முதலியோர் பற்றிய 

செய்திகளும் அட்டவணைகளும் மூன்றாம் பாகத்தில் வெளி 

வரும். 

இனி, சில ஆசிரியர் மாணாக்கர் பரம்பரை குறித்த செய் 

திகளும் அவர்கள் நூல்களும் விளக்கமில்லாமல் உள்ளன. 

அவையும் இங்கு தனியே அட்டவணைப்படுத்தி அமைக்கப் 

பெற்றிருக்கலாம். குறிப்பிடத் தக்கவை, சிவாக்கிரயோகி 

பரம்பரை, கமலை ஞானப்பிரகாசர் பரம்பரை, - தருமபுர 

ஆதீன பரம்பரை என்பன. சிவாக்கிரயோகி பரம்பரை 

அவர் ஆதீன நூல்கள் சிலவற்றில் காட்டப் பெற்றிருக்கும்; 

வேறிடத்தில் அதைக் காண்பது அரிது. கமலை ஞானப்பிர 

காசர் பரம்பரையை யாரும் வரையறுத்துக் காட்டவில்லை; 

எமது 74ஆம் நூற்றாண்டு இலக்கிய வரலாற்றில் மட்டும் 

காட்டப்பட்டுள்ளது (பக்கம் 480). தருமபுர ஆதீன பரம்
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பரை, ஆதீன நூல்கள் சிலவற்றில் காட்டப்பட்டுள்ளது ; 

போதிய விளக்கம் அங்கு இல்லை. முத்தி நிச்சயப் பேருரை 
யில் வெள்ளியம்பலவாணத்; தம்பிரான் தரும் குறிப்புக்களைக் 
கொண்டும், எமது ஆராய்ச்சி முடிவுகளைக் கொண்டும், 
இங்கு விளக்கமாகத் தரப்பட்டுள்ள து. இதில் 
சிறப்பானது, குருஞான சம்பந்தருக்கு முன்னிருந்த ஆசாரி 
யர் செய்த நூல்கள் பற்றியவிளக்கம், இதன் அடிப்படையில் 
அருள் நமச்சிவாயர், கிற்றம்பல நாடிகள், சம்பந்த முனிவர், 
கமலை ஞானப்பிரகாசர் ஆகியோர் நூல்களும், GOBCH oor 
சம்பந்தர் நூல்கள் போல, தருமபுர ஆதீனத்துக்குரிய 
பண்டார சாத்திரங்களரகக் கொள்ள த் தக்கவையாகும். 

இவ்வட்டவணைகளுட் சில நூலில் கட்டுரையினிடையே 
யும், சில நூலிறு தியில் பிற்சேர்க்கைப் பகுதியிலும் உள்ளன. 
இவற்றின் தனிப்பட்டியலைப் பொருளடக்கத்தை அடுத் 
துக் காணலாம். இப்பாகத்துக்குரிய ஆசிரியர் காலஓப்புமை 
அட்டவணையும் அங்குச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், 
வழக்கமாய் உடன்வரவேண்டிய பெயர் கால அகராதிமுறை 
அட்டவணை யென்பது, முழுமைகருதி, மூன்ளாம் பாகத்தின் 
இறுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள து. 

பிற்சேர்க்கை 

நூலகத்தே இருக்கத்தக்க சில குறிப்புக்கள், அங்கு 
விடப்பட்டமையால், தனியே எழுதிச் சேர்க்கப் பெற்றுள் 
ளன (பக்கம் 860), இவற்றைக் குறிப்பிட்ட பக்கங்களுடன் 
சேர்த்து வாசித்துக்கொள்க. 

இவ்வாண்டுத் தொடக்கத்தில் வெளியான எமது 9 ஆம் நூற்றாண்டு இலக்கிய வரலாறு மூகல் பாகத்தின் 
முகவுரையில், 76 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் பாகம் அடுத்து
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வெளியாகும் என்று சொல்லப்பட்டது. அதை அச்சுக்குக் 

கொடுத்த அச்சகம் வேலையொன்றும் செய்யாமையால் 

இரண்டாம் பாகம் இப்போது வெளியாகிறது. இதைத் 

தொடர்ந்து முதல் பாகம் முடித்து வெளியிடப்பெறும். பின் 
னர் மூன்றாம் பாகமும், இவற்றின் பின்னர் 9ஆம் நூற்றாண் 
டுக்குரிய பின்னிரு பாகங்களும் அச்சாகி வெளிவரும். தாமத 
மும் தொடர்பின்மையும் அன்பர்கள் பொறுக்க, 

76 ஆம் நூற்றாண்டு தமிழ்ப் புலவர் வரலாறு எழுதிய 
தேசிகர் நூகயும் குறிப்பிட்டிருந்தபோதிலும்கூட, ஆதார 

நூல்கள் அத்தையும் யாம் புதிதாய் ஆராய்ந்து இப் 
பாகம் எழுதப் பெறுகிறது. தேசிகருடைய கருத்தைத் 

தழுவியும் மறுத்தும் விளக்கியும் பெருக்கியும், பெரும்பகுதி 

புதியன ஆய்ந்து சேர்த்தும், இர்நூல் எழுதப் பெற்றிருக் 
கிறது. நூல்கல£ ஆய்ந்து வெளியிட்டோருடைய குறிப்புக் 

கள் ஆங்காங்குச் சொல்லப்பட்டுள்ளன. குருஞான சம்பந் 
தீர் பற்றிய ஆய்வு, இவர் இன்றும் சிறப்பாய் விளங்கு 

கின்ற ஒரு நான பீடத்தை நிறுவிய முதல் ஆசாரியராதல் 
பற்றி, தனி நூலாகவும் வெளியிடப் பெறுகிறது. 

வெளியாகின்ற இலக்கிய வரலாற்று வரிசையில் இது 

ஒன்பதாவது புத்தகமாக வருகிறது.இப் புத்தகம் அச்சான 
காலத்து, இடையே சுமார் ஆறுமாத காலம் சென்னையில் 
பெரும்பாலும் எல்லா அச்சகங்களிலும் அச்சு வேலைகளை 

நிறுத்திவைத்து அரசியல் காரணமான வேறு வேலையை 
மேற்கொள்ளும் நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது. இதனால் 
வெளியீட்டு வேலையில் தாமதம், அதனால் சோர்வு. இத்தளை 

யும் கடந்த நிலையிலேயே நூல் இப்போது வெளிவருகிறது. 

இந்த நூல் யாம் எழுதியது, திருச்சிற்றம்பலத்தில் 

இருந்துகொண்டு; ஆனால் அச்சிடுவது, இப்போது யாம்
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சென்னையில் தங்க நேர்ந்த காரணத்தால், சென்னையில் 
இருந்துகொண்டு. இதில் பெரும் குறைபாடு உள்ளது. 
ஆராய்ச்சிக்கே அடிப்படையான எமது நூல்கள் யாவும், 
திருச்சிற்றம்பலத்தில் உள்ளன. அவை இன்றி எதையும் 
இங்கு ஒப்பு கோக்க இயல்வதில்லை. நூல்கள் அனைத்தை 
யும் இங்குக் கொண்டுவந்து சேர்த்துக் கொள்வது சாத்திய 

மும் அல்ல. இந்த நிலையில் புத்தகம் அச்சாகி வெளிவரு 
வதில் உள்ள குறைகளை யாம் அறிவோம். அன்பர்கள் 
இவையும் பொறுக்க. 

எம்மை இத்துறையில் எந்த நேரமும் ஈடுபடுத்தி 
நடத்தி வருகின்ற தோன்றாத் 'துணையாகிய இறைவன் 
திருவருளைச் சிந்திக்கின்றோம். 

இடரீர், உமக்கோர் இடம்நாடிக் கொண்டு 
நடவீரோ காலத்தால்; நாங்கள் - கடல்வாய்க் 

கருப்பட்டோங் கொள்முகில்சேர் காளத்தி காண 
ஒருப்பட்டோம், கண்டீர் உணர்ந்து. 

-நக்கீரதேவர். 

சென்னை, 2-10-1975 \ 

16° ராஸ, புரட்டாசி மு. அருணுசலம்
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பதினாறாம் நூற்றாண்டு 

இரண்டாம் பாகம்





௨ 

முன்னுரை 
இப்போது வெளியாகின்ற 16 ஆம் தாற்றாண்டுக் 

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு மூன்று பாகங்களுக்கும் பொது 
வான சில கருத்துக்ககா இங்கு ஆய்ந்து கூறலாம். 9 ஆம் 
நூற்றாண்டில் தொடங்கிய சோழர் பேரரசு 18 ஆம் 
நூற்றாண்டின் இறுதியில் மறைந்து போயிற்று. அதைத் 
தொடர்ந்து ஆகிக்கம் பெற்றிருந்த பாண்டியர் பேரரசு 74 
ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் நிலை குலைந்து சிதறிற்று. 
ஒரு பகுதியினர் கென்காசிப் பக்கம் ஐடித் தங்கள் பழைய 
நாட்டின் ஒரு பகுதிக்குத் தலைவர்களாக வாழ்ந்து வந்தார் 
கள். இந்த நிலையில் தமிழ் காடு முழுமையிலோ அகன் 
எந்தப்பகு தியிலுமோ சிறப்பான ஒரு தனியான தமிழ் அரசர் 
ஆட்சி நடைபெறவில்லை. இந்தக் கோளாந்றால் காப்பியம் 
மூதலானபல துறை விரிவுகள் இந்த நூற்றாண்டில் இடம் 
பெறவில்லை. அவற்றுக்குப் பதிலாக, சூழ்நிலைக் கேற்றவாறு 
இலக்கியப் போக்கில் பெரு மாறுதல் ஏற்படுவதைக் காண் 
கிறோம். பண்டை நிலைமையின் முடிவுக்கும் பல புது 
நிலமைகளின் தோற்றத்திற்கும் நிலைக்களமா 2 இந்த 
நூற்றாண்டு இடம் பெறுகிறது. 
அரசியல் 

7499இல் வாஸ்கோ-ட-காமா என்ற மாலுமி ஐரோப் 
பாவில் போர்ச்சுகல் காட்டிலிருந்து தென்னாப்பிரிக்காவின் 
தென் கோடி முனையாகிய நன்னம்பிக்கை முனை வழியாக? 
அக்காலம் பொன் விக£யும் பூமி என்று ஐரோப்பியர் 
கருதிய இந்தியாவிற்குக் கடல் வழி ஒன்றை அமைத்து,
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மேல் கரையில் உள்ள கள்ளிக் கோட்டைக்கு வந்து சேர்ந் 
தூன். அவனைத் தொடர்ந்து பிற ஐரோப்பிய நாட்டார் 
பலரும் கடல் வழியாக வரலாயினர். தொடக்கத்தில் 
இவ்வாறு வந்தவர்களுக்கு வாணிகம் ஒன்றே நோக்கம். 
வந்த இடத்தில் நாடு பிடிக்கும் எண்ணமோ, இக்நாட்டு 
மக்களைத் தங்கள் மதத்துக்கு மாற்றும் எண்ணமோ, 
இருக்கவில்லை. காலம் மாத மண்ணாசையும் சமய 
வெறியும் மேலேோோ£ங்கின. வாஸ்கோ-ட-கரமாவைத் 
தொடர்ந்து வந்த போர்ச்சுகிசியர் விரைவாகத் தங்கள் 
ஆதிக்கத்தைப் பெருக்கிக் கொண்டார்கள். கொல்லம், 
கோவா முதலான இடங்களில் தங்கி ராணுவ அமைப்பையும் 
சமய அமைப்பையும் நிலைகிறுத்திக் கொண்டார்கள். 
ஐரோப்பியர் அனைவரிலும் இவர்கள் மிகவும் கொடுமை 
யானவர் என்ற இகழ்ச்சி பெற்றிருந்தார்கள். இந்திய 
நாட்டு மக்கமா இரக்கமில்லாமல் துன்புறுத்திக் கொலை 
செய்தார்கள். துப்பாக்கி முளையில் கணக்கில்லாமல் மத 
மாற்றமும் நடந்தது. தென் பாண்டி காட்டுக் கடற்கரைப் 
பகுதியிலுள்ள பல்லாயிரக் கணக்கான மீனவர் போர்ச்ச 
கீசியர் கொடுமையால், உயிர் தப்ப வேண்டிக் கிறித்தவ 
ரானார்கள். அவர்கள் இடித்து நிரவிய சைவ வைணவுகச் 
கோயில்களுக்கு எல்லையில்லை. ஓர் உதாரணம் -- நாகூரில் 
இருந்த அரங்கநாதர் ஆலயம்.” 

இந்தப் போர்ச்சுகியரின் வேலைக்குச் சிகரமாக 
ராபர்ட் -டி- கொபிலி என்ற இத்தாலியப் பாதிரி இந் 
நாட்டுக்கு வந்து மதுரையில் தங்கி இந்தியத் துறவிபோல 
வேடம் பூண்டு, பெரும் அளவில் மதமாற்றம் செய்தார். 
அவர் வேலை எல்லாம் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் தொடக் 

1. இவ்விவரங்களை டாக்டர் கே. கே, பிள் எழுதிய தமிழக வரலாறு 
(1972) 19ஆம் அத்தியாயத்தில் விளங்கக் காணலாம்,
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கத்தில்தான். இவர்களால் விக&ரந்த ஒரே ஒரு நற்பலன் 
தமிழில் அச்சு த்தொழில் நிறுவப்பெற்றதாகும்.* இந்தியாவி 
லேயே முதன் முதலாக அச்சைக் கண்டது தமிழ் மொழி, 
ஒரு கிறித்தவத் தமிழ் ஏடு தமிழ் மொழியில் ரோமன் 
எழுத்தில் போர்ச்சுகல் நாட்டில் 7584 இல் முதன் முதலில் 
அச்சிடப்பட்டது. . தொடர்ந்து கொல்லத்தில் தமிழ் 
உலோக எழுத்துக்கள் 7577 இல் செய்யப் பெற்றன? 
7879 இல் அங்கேயே ஒரு தமிழ்க் கிறித்தவப் புத்தகம் 
அச்சிடப் பெற்றது, இந்தியாவிலேயே முதல் முதலாக 
அச்சிடப் பெற்ற புத்தகம் இதுவே. 

விசயககரத்தின் பிரதிநிதியாகத் தென்னு9 போந்த 
குமார கம்பண்ணன் 1512 இல் முகம்மதியர் ஆட்சியை 
ஒழித்தார். பிறகு தமிழ் நாட்டு ஆட்சிகளில் பெரும் 
குழப்பங்கள். விசயநகரத்தில் 1509-31 Qa அரசாண்ட 
புகழ் பெற்ற கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் நாடெங்கும் 
ஒரு புதிய எழுச்சி உண்டாயிற்று. ராயர் தாமே சிறந்த 
தெலுங்குக் கவிஞராயும் விளங்கினார். வடமொழிக்கும் 
தமிமுக்கும் நிரம்ப ஆதரவு அளித்தார். தாம் வைணவ 
ராயினும் சைவத்துக்கும் சைனத்துக்கும் கூட ஆதரவு 
கொடுத்தார். பின்னால் 7565 இல் தாலிக்கோட்டைப் 
போரில் விசயநகரம் தோற்று விசயநகரப் பேரரசு அழிந்த 
போது, அதன் பிரதிகிதிகளாக மதுரையிலும் கஞ்சையிலும் 
காவல் புரிந்த நாயக்கர் தனியான சிற்றரசர்களாக ஆகி 
விட்டார்கள். இவர்களில் வலிமை வாய்ந்த Hove 
காலத்தில் மொழிக்கும் சமயத்துக்கும் சிறப்பு நிகழ்ந்தது 
உண்மை. அடுத்த நூற்றாண்டின் இடைப் பகுதியில் 
  

1. இவர்கள் அச்சை இந்நாட்டில் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தாது 
போயினும் கூட, காலத்தால் ஏற்படும் உலக மாறுதல்கள் இந்தியாவிலும் 
விகாந்து, ௮ச்சுத் தொழிலும் தானே இங்கு (இருகால் சில ஆண்டுகள் பிற் பட்டு) வந்திருக்கும்,
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ஆட்சி புரிந்த மதுரைத் திருமலை நாயக்கர் வரலாறு 

தமிமுலகம் நன்கு அறிந்தது. வேலூரில் ஆட்சி புரிந்த 
சின்னபொம்ம காயக்கன் ஆதரவில் சிறந்த வடமொழிப் 
புலவராக அப்பைய தீட்சிதர் வாழ்ந்து கடல் போன்ற 
பரப்புடைய வடமொழிச் சைவ நூல்கள் செய்தார். 

தஞ்சையில் ஆட்சி புரிந்த சேவப்ப நாயக்கன் காலத்தில் 
கோவிந்த தீட்சிதர் வாழ்ந்து பல நாட்டு நிர்மாணச் செயல் 
கள் புரிந்திருக்கிறார். இவனால் ஆதரிக்கப் பெற்ற ஒரு 
சமய ஆசாரியர் சிவாக்கிர யோகி, அவருக்கு மடம் 
மூதலியன இவனே கட்டிக் கொடுத்தான். 

இந்தச் செய்திகளை ஆராயும் போது தமிழ் நாட்டில் 
எந்த இடத்திலும் நிலைத்த ஒரு பேரரசு இல்லை என்பது 
விளங்கும். ஆகவே புலவர்களுக்குச் சிறப்பான ஆதரவோ 
பெருங்காப்பியங்கள் இயற்றும் சூழ்சிலையோ இல்லை, 
இதன் விசவாக, நூல் செய்த ஆசிரியர் அனைவருமே, கட 
உள் மீது புராணமும், தோத்திரமும், சமய தத்துவ நூல். 
களும், விளக்க நூல்களுமே செய்தார்கள். 

தனி இலக்கியங்கள் 

இரு வகையான தனி இலக்கியங்கள் இக்காலத்தில் 
தோன்றி இருக்கின்றன. ஒன்று காப்பியம். மற்றது நீதி 
தால், மூன்று காப்பியங்கள் வெளிவந்துள்ளன. இவற் 
றுச்கு ஆதரவு தந்தவர்கள், முகம்மதியர் தாக்குதலின் பின் 
மதுரையை வீட்டு ஓடிய பாண்டியர் வழி வந்து தென் 
காசியில் தங்கள் தலைமையை நிறு விக்கொண்ட பாண்டியர், 
அந்த மூன்று காப்பியங்களும் இவர்களுடைய ஆதரவிலே 
எழுந்தவை. அவை அரிச்சந்திரன், புரூரவன், களன் 
ஆகிய மூன்று சக்கரவர் த்திகளின் வரலாறுகஃ£க் காப்பிய 
நயம் படச் சொல்லும், இம்மூவரும் தங்கள் நரடு நகரைப்
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பிரிந்து, மனைவி மக்களைப் பிரிந்து, சொல்ல முடியாத 
அல்லலுறுகிறார்கள். பரடிய புலவர்களில் ஒருவர் அதிவீர 
ராம பாண்டியராகிய அரசர், மற்ற இருவரும் இரு கவி 

geet, இவர்கள் தமிழ் நாட்டில் பேரரசுகளெல்லாம் நிலை 

குலைந்து அழிந்து, அரச பரம்பரையினர் பட்ட அல்லல் 
களைக் கண்ணாரக் சண்டவர்கள். ஆகவே இவர்கள் 

காப்பியம் செய்ய எண்ணியபோது இந்த அரசர்களைப் 

போலத் துன்பப்பட்ட மன்னர்களின் இதிகாச வரலாறு 

களே நினைவில் வந்து பாடல் செய்யத் தூண்டியிருக்கிறது. 

இவ்வாறு விளைந்த காப்பியங்களே அரிச்சந்திர சரித்திரம், 

புரூரவ சரிதை, கைடதம் என்ற மூன்றுமாகும். 

மற்றொரு பிரிவு நீதி நரல், சிறப்பான நூல்கள் 

இல்லாவிட்டாலும், கான்கு நால்கள் இக்காலத்தில் 

தோன்றியுள்ளன. வெற்றி வேர்சையானது ஓர் அரசரால் 
செய்யப் பெற்ற சிறப்புடையது. நீதிவெண்பா 
தினகர வெண்பா இரண்டும் வெண்பா நூல்கள், 
நீதிவெண்பாவானது இன்றும்கூட, படிப்பில்லாத பாமர 
மக்கள் நாவிலும் வழங்கி வருகின்ற சாமானிய நூல். 

தினகர வெண்பா என்பது பின் இரு வரிகளில் ஒரு குறள் 
பாவை உள்ளடக்கி முன் இருவரிகளில் ஒரு நீதிக் கதையைக் 

குறிப்பிட்டு, பிற்காலத்தில் இது போன்ற அமைப்புடைய 
புதிய இலக்கிய மரபு தோன்றுவதற்கு வழிவகுத் திருக் 

கிறது. நரன்கரவதான உலக நீதி என்பது, இன்றும் கூட, 
முதல் வகுப்புப் பிள்ளைகள் சாமானியமாய்ப் பள்ளியில் 
பயிலும் வரிககாக் கொண்டதாகும். 

இலக்கண வளர்ச்சி 

தொல்காப்பியமோ கன்னூலோ போன்ற பேரிலக் 

கணங்கள் இக்காலத்தில் தோன்றாவிட்டாலும், சிறப் 

புடைய நூல்கள் சில தோன்றி இருக்கக் காண்கிறோம்,
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தமிழ் நாட்டில் இன்றுவரை பெரும் ஆட்சி பெற்றிருந்த 

சூடாமணி கிகண்டும், புதிதாக முதல் எழுத்தை அகராதி 
முறையில் அமைத்துச் செய்யப் பெற்ற அகராதி நிகண்டும் 
இக்காலத்தில் தோன்றிய நிகண்டு நூல்கள். இந்த அகராதி 
அமைப்பே பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் சதுரகராதி 

தோன்றுவதற்கு வழிவகுத்துக் கொடுத்து, இன்றைய 
அகராதிகளுக் கெல்லாம் வித்திட்டது. பாட்டியலும் பிர 
பந்தங்களும் கூறும் இரு இலக்கண நூல்கள் இக்காலத்தே 
தோன்றின. அவை பிரபந்த மரபியல், சிதம்பரப் 

பாட்டியல் என்பன, வரலாற்றுக் கண்கொண்டு பார்க்கும் 
போது, பிரபந்த மரபியல் என்ற சிறு நூல்தான் முதன் 

மூதலாக 96 பிரபந்தங்களைக் குறிப்பிடுகிறது என்ற செய்தி 
சிறப்புடையது. திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் 

என்ற பெரும் புலவர் இக்காலத்தே வாழ்ந்து நம்மாழ்வார் 

பெயரால் பாவினம் கூறும் நூல் ஒன்றும், அகப் பொருள் 

கூறும் நரல் ஒன்றும், மாதநனலங்காரம் என்ற அணி 

யிலக்கண நூல் ஒன்றும் செய்திருக்கிறார். தண்டியலங் 

காரமும் மரறனலங்காரமுமே தமிழில் உள்ள அலங்கார 

நூல்கள் என்பது நினைவு கூரத்தக்கது. சங்ககாலப் பரி 

பாடலுக்குப் பிறகு, பரிபாடல் என்ற பெயரில், இவர் 
செய்த பாப்பாவினம் என்ற நூலில்கான் பாடல்கள் காணப் 
படுகின்றன; வேறெங்குமே பரிபாடல் இல்லை. 

உரை நூல்கள் 

முந்திய நூற்றாண்டுகளில் தோன்றிய சிறப்பான 
இலக்கிய இலக்கண உரைகள் போல இந்தக் காலப்பகுதி 
யில் எந்த உரையுமே தோன்றவில்லை. தோன்றிய இரண் 
டொரு சிறு உரைகளை 49, 8ஆம் அத்தியாயங்களில் 
ஆராய்ந்திருக்கிறோம்.



முன்னுரை XXxi 

ஆனால் மிக விரிவான அளவில் சைவ சமய சாத்திர 

உரைகள் எழுந்துள்ளன. அவை விரிந்த பரப்புடையவை; 
தனியாகவே ஒரு புத்தகமாக அமையும் தகுதி உடையவை, 

அவற்றை இவ்வரலாற்றின் மூன்றாம் பாகத்து முதல் அத்தி 
யாயத்தில் சுருக்கமாக ஆராய்ந்திருக்கிறோம். வைணவத் 
தில் மணிப்பிரவாள நடையில் சில உரைகளும் தோன்றி 

உள்ளன. அவையும் அப்புத்தகத்தில் ஆராயப் பெறு 

கின்றன, 

சைவ இலக்கியம் 

இக்காலத்தில் அளவு கடந்த சைவ சமய எழுச்சி ஏற் 
பட்டுள்ளது. இவ்வெழுச்சியின் ஒரு பகுதி புராண இலக் 
கியமாகும். எண்ணற்ற புராணங்கள் -மகா புராணங்கள், 

தல புராணங்கள் போன்றன.-- தமிழில் செய்யப் பெற்றிருக் 

கின்றன. பேரரசர்களும் பெரும் புலவர்களும் சமய ஆசாரி 

யரும் புராணம் செய்திருக்கிறார்கள், புராணம் செய்த 

ஆசிரியர் 97 புலவர்; புராணங்கள் 40; இவற்றின் பாடல் 
தொகை அறுபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட செய்யுட்கள். 
இவற்றின் விரிவுகாரணமாக இவை இந்தாற்றாண்டு வரலாற் 

றின் முதல் பாகம் என்ற தனிப் புத்தகமாக வெளியிடப் 

படுகின்றன, ஒரு குறிப்பு புலப்படுகின்றது. தென்காசிப் 

பாண்டியர்களுக்குக் குல குருவாக இருந்தவர்கள் சிவா 

சாரியர். காலத்தின் அலங்கோலத்தை நன்கு உணர்ந்து 

இவர்கள் தங்கள் மாணாக்கராயிருந்த பாண்டியர்ககரைப் 
புராணம் செய்யும்படி தூண்டியிருக்கிறார்கள் என்று காம் 

ஊகிக்கலாம். 

புராணங்களுக்கு அடுத்தபடியாக, கல்வியாளர் மனம் 

தத்துவநூல் செய்வதில் சென்றிரக்கிறது 12-14 gro 

ரூண்டுகளில் சைவ ஆசாரியர்களான மெய்கண்டார்,
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அருள்நந்தி, மறைஞான சம்பந்தர், உமாபதி சிவம் ஆகிய 

நால்வரும் வாழ்ந்து தங்கள் ஆசாரியத் தன்மையாலும் பின் 
£வந்தோருக்குச் செய்துகொடுத்த சைவ சாத்திர ஞான 

நூல்களாலும், முன்னமே வழங்கிவந்த சைவ சமயக் 

கொள்கைகளுக்குச் சைவசித்தரந்தம் அல்லது சுத்த அத் 

வைதம் என்ற சிறப்பான பெயர் சூட்டி முறைப்படுத்தித் 
தந்தார்கள். உமாபதியாருக்குப் பின் அவரிடம் இருந்த 
மாணாக்கர் வழியாகப் பல கிளைகள் எழுந்தன. இவ்வாறு 
எழுந்தவற்றுள் சிறப்பான ஆசாரியர் பலர் தோன்றி இருக் 
கிறார்கள். இவர்களுள் மறை ஞானசம்பந்தர், கமலை ஞானப் 

பிரகாசர், குரு ஞானசம்பந்தர் ஏன்ற மூவரும் சிறந்த சைவ 

சித்தாந்த ஞானாசாரியராய் விளங்கி,சரியை கிரியையோகம் 

ஞானம் என்ற நான்கு பாதங்களாயும விளக்கும் பல நூல் 

கள் செய்தார்கள். இவை சந்தான ஆசாரியருடைய 

சித்தாந்தக் கருத்துக்களுக்கு அரண்செய்து மேலும் உயிர் 

கொடுத்ததுவளர்த்தன.மெய்கண்டார் முதலியோர் நூல்கள் 

ஞானத்தைப் பெரிதும் விளக்கி உரைத்தன. எனினும், அக் 

காலத்தில் பல ஆசாரிய பீடங்கள் ஏற்பட்டமையால் சமய 

ஒழுக்கமும் சிவபூசையும் முக்கியமாகஆயின. இந்த இரண்டு 

கெறிகளிலும் நூல்கள் பல இக்காலத்துச் செய்யப்பட்டன. 
இவ்வாசாரியருக்கு முன்னதாக யோக மார்க்கத்தில் 
அட்டாங்கயோகம் ஒன்றுமே வழங்கி வந்தது, புதிதாக 
இப்போது பிராசாத யோகம் என ஒரு புதிய யோக நெறி 
விரிவாசச் சொல்லப்படுகிறது. 

இந்த மூவரையன்றி, மெய்கண்டார் பரம்பரையில் 
அல்லாமல் கந்தசுவாமி பரம்பரையில் ஒந புதிய ஆதீனம் 
தோன்றி வளர்ந்தது. அதன் தலைவராக சிவாக்கிர 
யோகிகள் அமர்ந்து மிசவும் சிறப்புடைய தமிழ் நூல்களும் 
வடமொழி நூல்களும் செய்கிறார். அன்றி இவரே மணிப்
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பிரவாள ௩டையிலும் ஒரு புதிய உரை செய்கிறார். மேலும் 

இவர் கந்த பரம்பரையினராயிருப்பினும், வேறு பரம்பரை 

யினரான மெய்கண்டார் பரம்பரையில் எழுந்த சிவஞான 

சித்திக்கு அரிய உரையும் எழுதினர். இதுவே அந்த 
மணிப்பிரவாள உரை, 

இவையல்லாமல் இக்காலத்தில் தமிழில் முதலாவது 

வீர சைவ நூல் எழுகிறது. 179 ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தி 

யில் கன்னட காட்டில் வாழ்ந்த பசவர் சாதிகடந்த ஒரு புதுச் 

சமயம் பரப்பினார். அதுவே வீர சைவம் என்று பின்னால் 

பெயர் பெற்றது. நான்கு நூற்றாண்டுகள் கழித்துத்தான் 

இது தமிழ் காட்டில் தலைகாட்டுவதை இலக்கிய வரலாற் 

நில் காண்கிறோம். ரேவண சித்தர் இந்த நூற்றாண்டின் 

இறுதிப் பகுதியில் சிவ$ரோன தீபம் என்ற ஒரு சைவ சித் 

தாந்த நூல் செய்கிறார், 774 பாடல் கொண்ட இந்த 

நூலில் முழுமையுமே சைவ சித்தாந்தம் சொல்லிய பிறசு, 

இறுதி ஐந்து பாடல்களில் மட்டும் வீரசைவ த்தைக் குறிப் 

பிடுகிறார். அவருடைய வீரசைவம் சைவ சித்தாந்தத்தினும் 

வேறானதன்று. இருபதாம் நூற்றாண்டின் இரண்டாவது 

கால்கூறு காலத்தில் தமிழ்கரடு முழுமையும் சுற்றிச் சமயப் 

  

. 1, 14ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் வாழ்ந்த ஸ்ரீபதி பண்டிதர் 

பிரம்மசூத்திரத்துக்கு வீரசைவ பரமாகத் தாம் எழுதிய ஸ்ரீகர -பாஷ்யத்தில் 

ரேவணசித்தர், மருளசித்தர்; ராம சித்தர், உத்படாராத்தியர், டேவேமனா 

ராத்தியர் என்ற ஐரும் தங்கள் கொள்கைகளை நூல்களாக எழுதினர் என்று 

சொல்வர். இத்நூல்களோ, கொள்கைகளோ இன்று தெரிய வழியில் க 

இவ்வைவருமே வீர 
இது வெறும் ஐதிகக் கூற்று என்றே கருதப்படும். 

சைவத்தில் பஞ்சாசாரிீயார், ரேவணார்யர், சேவணாசாரியர், ரேோவணராத் 

தியர் என்றும் பெயர் பெறுகின்ற இந்த ரேவண சித்தர் சோமேசலிங்கத்தில் 

தோன்றியவர் என்பதும் ஒரு புராண வரலாறு. பேோவணுசாரி 

பிற்காலத்தில் (ஸ்ரீபதிக்கு முன்) சித்தாந்த சிகாமணி (வடமொழி) எழு 

தமிழ் ரேவணர் அவர் பெயரைத் தரித்துக் 

யர், பசவருக்கும் 

தினார் என்றும் சொல்வர். 

கொண்டவர்.
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பிரசாரம்செய்த திருப்பா திரிப்புலியூர் ஞானியார் சுவாமிகள் 
போல இவர் நூல் செய்தார். அவர் வீரசைவராயினும் 

பேசியதெல்லாம் சைவ சித்தாந்தமே. அவரைப்போலவே 
இவரும் நூல் முழுமையும் சைவ சித்தரந்தமே 
சொல்கிறார், பிற்காலத்து 19, 90 நூற்றாண்டுகளில் வீர 

சைவம் அத்வைத வேதாந்தமாக மாறிவிட்டது, 

இவ்வாறு பார்க்கும்போது, இந்த நூற்றாண்டு இலச் 
கிய வரலாற்றில் பெரும் பகுதி சைவ இலக்கிய வரலா 
ராகவே அமைகிறது, இந்த நூலில் பாதி அளவு இந்த 
இலக்கிய ஆய்வுதான் என்பதும்புலப்படும். தொடக்கத்தில் 

குறிப்பிட்டதுபோல இந்த கி& மைக்கு முக்கிய காரணம் 
அரசியல் நிலைமையே. 

இந்த இலக்கியம் போலவே சைவ சமய இலக்கிய 

உரைகளும் இக்கரலத்தில் மிகவும் பெருகி இருக்கின்றன - 

இதற்கு முந்திய காலங்களில் இருபா இருபது--தத்துவ 
நாதர் உரை, சிவப் பிரகாசம்--மதுரை ஞானப் பிரகாசர் 

உரை மதுரைச் சிவப் பிரகாசர் உரைகள் போன்ற பேருரை 
கள் எழுந்திருந்தன. ஆனால் இக்காலத்தில்தான் மிசவும் 
சிறப்புடைய உரையாசிரியர் பலர் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். 
இவர்கள் வேறிலக்கியங்கள் செய்திருந்தும் கூட உரை 
களும் செய்கிறார்கள். உதாரணம் : மறைஞான தேசிகர்- 
சமய நூலும் உரைகளும், சிவாச்கிர யோகி-சமயதத்துவ 
சாத்திரங்களும் உரைகளும், நிரம்ப அழகிய தேசிகர் திரு 
வொற்றியூர் ஞானப்பிரகாசர் முதலியோர் - புராணங்களும் 

சாத்திர உரைகளும். இவை எல்லாம், அரசியல் கொந்தளிப் 
புக்கள் காரணமாக அறிஞர் மனத்தில், புராணங்களும் உரை 
களும், சாத்திரங்களும் உரைகளும் செய்வதில் எத்துணை 
ஆத்திரம் அளித்திருக்கின்றன என்பதைக் காட்டும். சாத் 
திர உரைகளை இக்நூல் மூன்றாம்பாகம் முதல் அத்தியாயத் 
தில் காணலாம்.
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சைவ சமயத்தில் இலக்கியம் செய்த ஆசிரியர் பெயர் 
சளிலும் ஒரு நயம் அமைந்திருக்கிறது. அவர்களுடைய 
பெயர் ஏதோ ஒரு பெயரல்ல: ஏறக்குறைய எல்லாப் பெயர் 

களும் சிறப்பான சிவ சம்பந்தமுடையவாயுள்ளன: * ஞான 

சம்பந்தர் இருவர்-ஒருவர் மறைஞான சம்பந்தர், மற்றவர் 

குரு ஞானசம்பந்தர். புராணகாரர் ஒரு சம்பந்தர் (அளகை). 

ஞானப் பிரகாசர், தத்துவப்பிரகாசர் என்ற பெயர்கள் பல. 

நமசிவாயர் இருவர் (குகை,குரு.) கூத்தர் இருவர் - ஆனந்தக் 

கூத்தர், ஞானக் கூத்தர். சிவக்கொழுந்து - சிவாக்கிர 

யோகி, நந்தி சிவாக்கிரயோகி. 

போலிக் குருமார் 

குருஞான சம்பந்தர் பாடலிலிருந்து ஒரு செய்தி 

நமக்குக் கிடைக்கிறது. அவருடைய சிவபோக சாரத்தில் 

உள்ள பின்வரும் பாடல் எல்லோரும் ஊன்றிச் சிர்தித்தற் 

குரியது: 

தன்னை அறியார். தலைவன் தனையறியார். 

முன்னை வினையின் முடிவறியார்; - பின்னைக் 

குருக்கள் என்றும் பேரிட்டுக் கொள்ளுவர்கள்; அந்தோ, 

தெருக்கள் தனிலே சிலர். 

இப்பாடலால் நாம் அறிவது போலிக் குருமார் பலர் அக் 

காலத்தில் உலவீனர்கள். அரசியல் கேட்டினால் மக்கள் 

மனம் சமயத் துறையில் திரும்பி இருந்ததைப் பயன் படுத்தி 

அக்குருமார் மக்ககாத் தவரான சமய கெறியில் செலுத்தி 

விடுவார்களோ என்று குரஞான சம்பந்தர் அஞ்சினார் என்ப 

தாகும். இவர் அச்சத்துக்குக் காரணங் களும் இருந்தன? 

1, இங்குச் சொல்லப்படும் பெயர்களில் இந்தப் புத்தகத்தில் பெயர் 

வராத ஆசிரியர்களையும் அவர்களுடைய நூல்களையும் இந்த 16 ஆம் நூற் 

Gores தமிழ் இலக்கிய வரலாறு முதல் பாகம் மூன்றாம் பாகங்களில் 

கரணலாம்.
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ஒரு காரணம் அக்காலத்தில் முதல் முூகலாகக் தமிழ் நாட்டில் 
வீர சைவத் கொடர்பு ஏற்படுகிறது. இதை முன்னமே 

காட்டினோம். முதல் வீர சைவ நூல் இக்கால இறுதியில் 

தோன்றிற்று என்று குறிப்பிட்டோம். இரண்டாவதாக, 
75ஆம் நூற்றாண்டில் சிறந்த வேதாந்தியான தத்துவ ராயர் 
ஏராளமான வேதாந்த gyda செய்தார். அந்நூல்கள் 

அக்காலத்தில் பரவி வந்தன: குருஞான சம்பந்தர் காலத் 

தில் புதிய வேதாந்த நூல்கள் எவையும் எழாவிட்டாலும், 

முன்னிருந்த தத்த வ ராயருடைய செல்வாக்கு ஓரளவு பரவி 

யிருந்தது. மூன்றாவது, தமிழ் நாடெங்கும் ஆங்காங்கு 
துறவிகள் சிறு மடம் அமைத்து&் கொண்டு வாழ்ந்தார்கள். 
அந்த மடங்கள் கூகை எனப்பட்டன. இது சோழர் காலத் 
திலிருந்தே தொடர்ந்து வரும் செய்தி, திருஞான சம்பந் 
தன் கூகை, திருகாவுக்கரசு குகை, ஆலால சுந்தரன் குகை 

காழிக்கற்பகம் குகை, திருமுறைத் தேவார செல்வன் குகை 
மூதலிய எண்ண ற குகைகள் காடெங்கும் இருந்தன என்று 
-சோழர் காலக் கல்வெட்டுக்களால் அறிகிறோம்.” இந்தக் குகை 
sit இடமாகக் கொண்டு பல சந்நியாசிகள் தனித்த 
நிலையில் வாழ்ந்தார்கள். இவர்களுக்குச் சீடர்களும் இருக் 
தனர். ஆனால் இவர்கள் மெய்கண்ட கெறி போன்ற ஒரு 
பெருநெறிக் தொடர்ப பெறவில்லையாதலால், இவர்களை 
உண்மை ஞான விளக்கம் பெறாத போலிக் குருமார் என்று 
குருநோான சம்பந்தர் கரு தினார். 

கான்காவதாக, 25ஆம் நூற்றாண்டில் கண்ணுடைய 
வள்ளல், திருஞான சம்பந்தருக்கு அடிமை பூண்டு, முறை 
யரன சைவ சித்தாந்த நெறியினின்றும் வேறுபட்டு, வள்ளல் 
மரபு என்ற ஒன்றைப் புதிதாக அமைத்துக் கொண்டார். 
அம்மரபு, இல்லறத்தாரையே ஆசராரியராக உடையதாகத் 

  1 கா.ம. வேங்கடராமையா, கல்லெழுத்துக்களில் 1968, பக்கம் 29.92,
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தொடர்ந்து நிலவியிருந்து, இந்த இருபதாம் Hr HEH owr.cir 
மத்தியில் மறைந்து விட்டது. இதையும் குருநான சம்பந்தர் 

கண்டார். ஐந்தாவதாக, மறைஞானச ம்பந்தர் தம் நூலில் 

காட்டிய முத்திநிலை.” இது இந்நூலகத்து விரிவாகப் 

பேசப் பட்டுள்ளது. இது சைவசித்தாந்த மரபுக்கு 

மாரானது என்பது குருஞான சம்பந்தர் கருத்து, 

இவற்றோடு கூட, தொடக்கத்தில் காட்டிய நிலைமையும் 

இங்குக் கருதத் தக்கது. போர்ச்சுகீசியர் வருகையால் 
இங்குக் கிறித்தவ மதப்பிரசாரம் ஏற்பட்டது. அவர்களில் 

சிலர் சைவ சந்நியாசிகள் போல் உடையுடுத்து வைதிக 

சமயத்துக்கு முற்றிலும் மாறாகச் சமயப் பிரசாரம் செய்து 

வந்தனர். டிநொபிலி போன்றார் மதுரையில் மதமாற்றம் 

செய்ததெல்லாம் குருஞான சம்பந்தருக்கும் பிற்பட்ட கால 

மெனினும், அவருக்கு முன்னோடியாக மேல் கடற்கரையில் 
கோவா, கொச்சி, கண்ணனூர் முதலான இடங்களில் 
நிரழ்ந்த சமய மாற்றங்கள் குருஞான சம்பந்தர் காதில் 

நிச்சயம் விமுந்திருக்கும். இவற்றை எல்லாம் எண்ணி மனம் 
வருந்தியே அவர் தம் நூலில் இவ்வாறு போலிக் குருமாரை 

நிந்திக்கிறார். 
வடமொழி நூல்கள் 

வடமொழியிலும் நூல் செய்யும் போக்கு இந்த நூற் 
ரண்டில் சைவரிடையே அதிகமாயிருக்கிறது. முன்னெல் 
லாம் வைணவர்களே வடமொழியில் தனி நூல்களும் மணிப் 

பிரவாள நடை நூல்களும் செய்து வந்திருக்கிறார்கள். இப் 

போது, மறைஞான சம்பந்தர் ஆன்மார்த்த பூசாபத்ததி 

என்று ஒரு கிரியா மார்க்க நூல் வட மொழியில் செய்தா 

ரென்று அறிகிறோம். (ஆனால் இந்நூல் இன்று கிடைக்க 

வில்லை.) பூசாபத்ததியை வெள்ளியம்பலவாண த்தம் 
பிரானும் தம் உரையில் எடுத்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். 

1, பக்கம் 229, 887 பார்க்க,
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(ஞானாவரண பாடியம் பக்கம் 767. அடுத்து கமலை ஞானப் 

பிரகாசரும், திருவாரூர்த் தியாகராசப் பெருமானுக்குரிய 

புராணம் போல தியாகராச லீலை என்ற ஒரு வடமொழி 

நூல் செய்தார் என்று சொல்வர். (அந்த நூலும் இன்று 

இல்லை). ஆனால் இவர்கள் அனைவரிலும் மேலாகச் சிவாக்கிர 

யோகிகளே வடமொதி நூல்கள் பல மிகவும் விரிவாகச் 

செய்திருக்கிறார். யாவுமே பெரு நூல்கள் (பக்கம் 2654-9 

பார்க்க) கிரியா தீபிகை சைவ சந்நியாச பத்ததி இரண்டும் 

கிரியா மார்க்கத்துக்கான சிறந்த நூல்கள்,சைவ பரிபாஷை 

சிவஞான போத லகுடீகை சிவாக்கிர பாஷ்யம் மூன்றும் 

ஞான மார்க்கத்துக்குரிய சிறந்த நூல்கள். இவையன்றிச் 

சிவாக்கிர யோகிகள், அருணந்தி சிவத்தின் சிவஞான 
சித்திக்கு மிகவும் விரிவான மணிப்பிரவாள நடையுரை 
எழுதியிருக்கிறார்.” சைவ சமயத்தில் இந்த உரையையன்றி 
வேறு மணிப்பிரவாள நடை நூல் எதுவும் இல்லை. 

இவ்வாறு பார்க்கும் போது, சமயத் துறையில் வட 

மொழியில் சைவ நூல்கள் எழுந்த காலம் இந்தநாற்றாண்டு. 

தமிழாசிரியர் அல்லாதவரான சைவர் பலர் நெடுங்காலமாய் 

வடமொழி நூல் செய்து வந்துள்ளனர். ஆனால் தமிழ்ப் 
புலவர் செய்வது இந்த நூற்றாண்டில்தான், வைணவத்தில் 
279 ஆம் நூற்றாண்டு முதலே ஆசாரியர் வடமொழி நூல் 
களும் மணிப்பிரவாள நூல்களும் செய்து வந்திருக்கிறார்கள். 

இந்த நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் அடுத்த நூற்றாண் 
டின் தொடக்கத்திலும், வேலூர் சின்னபொம்ம நாயக்கன் 
ஆதரவில், அடைய வலம்-அப்பையதீட்சிதர் வாழ்ந்து, நீல 
கண்ட சிவாசாரியருடைய பிரம்ம சூத்திர சைவ பாஷ்யத் 
துக்கு விளக்கமாக சிவார்க்க மணிதீபிகை என்ற பெருநூல் 

1. இதை 16 நூற்றாண்டு இலக்கிய வரலாறு மூன்றாம் பாகத்தில் விரி 
வாக ஆய்ந்திருக்கக் காணலாம்.
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செய்தார். இவர் செய்த சிவார்ச்சனு சந்தீரிகை மிகவும் 
பிரசித்தமானது, பின்னும் அதிகமான நூல்களும் இவர் 
செய்திருக்கிறார். இவருடைய கொள்கை அத்வைதமே 
யாயினும், எண்ணற்ற நூல்களால் சிவ பரத்துவத்தை 
நிறுவிக் தம் காலக்தில் சைவசமய வளர்ச்சிக்கு அருந்துணை 
யாற்றியிருக்கிறுர், 

சில குறிப்புக்கள் 
கவிராசர் என்ற பெயர் புனைந்த அல்லது சூட்டப்பெற்ற 

புலவர் பலர் இந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள், 
வீரன்-ஆசுகவிராசன் என்ற சிறந்த புலவர் அரிச்சந்திர 
சரித்திரம் (புராணம்) என்ற நல்ல காப்பியம் பாடினார். ஒரு 
கவிராச பண்டிதர் ஆதிசங்கரரின் செளந்தரியலகரியைத் 
தமிழில் அழகாகப்பாடினார். ( இதற்குச் சம காலத்துப் பெரும் 
புலவரான சைவ- எல்லப்ப நாவலர் உரைஎழுதிஞர். ) இவர் 
புகழ் பெற்ற வேம்பத்தூரினர். ஆனந்தமாலை, வராகி 

மாலையும் இவர் பாடியன. சேறைக் கவிராச பிள்&ச என்ற 

மற்றொரு பெரும்புலவர் காளத்தி காதர் உலா திருவாட் 
போக்கி நாதர் (இரத்தினகிரி) உலா முதலிய பல கிறு 

பிரபந்தங்கள் பாடினார். இவர் பாடிய அண்ணாமலையார் 

வண்ணம் என்ற பாடல் புதிய அமைப்புடையதாய்ப் பிற் 

காலத்தில் பலர் இப்படி வண்ணம் பாடுவதற்கு வழி 

வகுத்துக் கொடுத்தது. ஐயம் பெருமாள் சிவந்த கவிராசர் 

புருரவ சரிதை என்ற அழகிய காப்பியம் பாடினார்: இது 
சிறந்த நடையுடையது; பாண்டியர் ஆதரவில் செய்யப் 

பட்டது. இவர்கள், வரலாற்றில் ஈன்கறியப் பட்ட பெரும் 
புலவர்கள். 

அடுத்து, சில புலவர்கள் குடும்பமே புலமை 

நிறைந்ததாயிருக்கிறது. இது பெரும் சிறப்பு. தென்காசிப் 

பாண்டியர் வரகுண ராமர், வரதுவ்க ராமர், அதிவீரராமர் 
என்ற முவரும் உடன் பிறந்தார். மூவரும் மிகவும் சிறப்
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பான நூல் செய்திருக்கிறார்கள். வரகுண ராமர் இரு 
விரிந்த புராணங்கள் செய்திருக்கிறார். வரதுங்கராம 
பாண்டியர் பிரமோத்தர காண்டம் என்ற சிறப்பான 
புராணமும். கரமச் சுவையை விரித்துக் கூறும் கொக்கோகம் 
என்ற காம நூலும், பக்திச் சுவை ததும்பும் கருவை 
அந்தாதிகள் மூன்றும் பாடியிருக்கிறார். இவருடைய 
மனைவியாரும் சிறந்த புலமை வாய்ந்தவர் என்பது வரலாறு, 

அப்படியே பல புராணங்களும் பிரபந்தங்களும் செய்த 
சைவ-எல்லப்ப நாவலருடைய மனைவியாரும், நிரம்பிய 

புலமையுடையவர். இவர் பாடிய *கருடஷனேட மச்சமாமை 
என்ற பாடல் நன்கு தெரிந்தது. இவர்கள் போலவே, 
புராணத் திருமலை நாதரும் அவர் மகனார் பரஞ்சோதியும் 

சிறந்த புலவர்கள். திருமலை நாதர் சிதம்பர புராணம் 

முதலிய சில புராணங்களும் மதுரைச் சொக்கநாதருலாவம் 
பாடியவர். பரஞ்சோதி சிதம்பரப் பாட்டியல் என்ற 
பாட்டியல் இலக்கண நூரல் பாடினார். இனி; திருவாரூர்ச் 

செட்டித் தெரு ஞானப்பிரகாசர் சிறந்த சைவ ஆசாரியர், 

(நூல் செய்ததாக வரலாறு இல்லை) அவர் புதல்வர் 
கமலை ஞானப்பிரகாசர்; இவர் தம் தந்தைக்குத் திருக்கயி 
லாய பரம்பரையில் சீடரும், குரஞான சம்பந்தருக்கு 
ஞானாசிரியரும் ஆவர், கமலை ஞானப்பிரகாசர் எண்ணற்ற 

சமய நூல்கள் செய்தவர். சைவ மரபில் தந்ைத மகன் 
இருவரும் முறையே ஆசாரியராக வருவது இந்த இருவர் 

மட்டுமே. 

மற்றுமொரு குறிப்பு. புரூரவச் சக்கரவர்த்தி கதையில் 
ஒரு முக்கியமான அம்சம் திருட்டுக்குற்ற த்தால் அவன் ஒரு 
கை ஒரு கால் வெட்டப்பட்டு நொண்டி ஆவது. இடைக் 

  
1 இந்த 16 ஆம் நூற்றாண்டின் வரலாறு முதற்பாகம் பக்கம் 2986-8 

பார்க்க.
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காலத்தில் கிருட்டுக் குற்றத்துக்கு அரசாங்க தண்டனை 
கை கால் குறைத்தல். புரூரவன் கதை தமிழ்நரட்டில் 
மிகவும் பிரசித்தமாய் வழங்கியதொன்று. (பக்கம் 92 

பார்க்க.) 17 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதி முதல் 
தமிழ்காட்டு அரசின் சீர்குலைவால் ஆங்காங்குப் பாளையப் 

பட்டுக்களின் தலைவர்களாயிருந்த ஜமீன்தாரரைப் புகழ்ந்து 

செய்யப் பெற்ற நாடகப் பாங்குடைய புதிய சிறு பிரபந்த 
வகைகள் பல; இவை காதல் பிரபந்தம், விறலிவிடு தூது 

முதலாயின. இப்புது வகைகளஞள் கொண்டி காடகம் 

என்பதும் ஒன்று. இவ்வகை நூல்களின் பொது இயல்பு 
காமச் சுவையைப் பெருக்கிக் காட்டுதல். இக்த நாடகத்தில் 

கொண்டியொருவன் தோன்றித் தன் வரலாற்றைத் தானே 
கூறி நடிக்கிறான். தனது கூடாவொழுக்கத்தை இவன் 

விவரித்துச் சொல்வது இலக்கிய உலகில் பிரசித்தி 
பெற்றது. நொண்டி நடிப்பது, பார்ப்போருக்கு மிக்க நகைச் 

சுவை விஃ௯த்திருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை, இந்த 
கொண்டி நாடகத்துக்குத் தோற்றுவாய் புரூரவன் 
கதையாயிருக்கலாம். பத்துக்கு மேற்பட்ட கொண்டி 

நாடகங்கள் தமிழில் உள்ளன. சில, தெய்வத்தின் 

புகழைச் சார்த்தியும் செய்யப்பட்டுள்ளன.” 

முன்னெழுதி வெளிவந்த எமது நூற்றாண்டு வரலாறு 

களுக்கும் இந்த 18 ஆம் நூற்றாண்டு வரலாற்றுக்கும் ஒரு 
வேறுபாடு உண்டு. முந்திய நூல்களில் ஓர் ஆசிரியரையும் 

அவர் செய்த நூல்களையும் ஒரே இடத்தில் ஆராய்ந்திருக் 
கிறோம். இங்கு அப்படியல்ல. புராணம், சமய தத்துவ 

நூல், உரைநால், இலக்கண நூல், தோத்திர நூல் என்ற பல் 

  

1. திருக்கச்சூர், திருவிடைமருதூர், தில்லைவிடங்கன் ஜயனார் 

தொண்டி நாடகம் முதலியன இத்தகையன . 
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வேறு துறைகளில் சில புலவர் நூல் செய்திருக்கிறார்கள்- 
இவ்வகை ஆசிரியர்களின் நூல்களை ஒரே இடத்தில் ஆய்வு 
செய்யாமல் பொருத்தமான அத்தியாயங்களிலேயே, 

அவ்வக் கருத்துக்களின் வளர்ச்சி புலப் படும் முறையில், 
ஆராய்ந்திருக்கிறோம். இலக்கிய வளர்ச்சியை எண்ணும் 
போது இவ்வகை ஆய்வு அவசியமாகின்றது. எடுத்துக் 
காட்டாகச் சிலரைக் குறிப்பிடலாம். மறைஞான 

சம்பந்தர், கமலை ஞானப்பிரகாசர் - புராணமும் சமய நூல் 

களும். வரதுங்கராம பாண்டியர் - புராணம், தோத்திர நூல், 

பிறவகை இலக்கியம், அதிவீர ராமர்-புராணம், தனி இலக் 
கியம், நீதி நூல், திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர்-பல் 

வகை இலக்கணம், புராணம், பிரபந்தம். எனவே இவ் 

வாசிரியர் போன்றோர் பற்றிய முழு ஆய்வு, இவர்களுடைய 

பல திறப்பட்ட நூல்களின் ஆராய்ச்சியையும் இந்நூல் 

அத்தியாயங்களிலிருந்து தொகுத்துக்கொண்டால் தான் 
முழுமையடையும். இங்குச் சிறப்பாய் எண்ணத்தக்கது 

இல்வாசிரியர் அனைவருமே புராணம்செய்தார்கள் என்பது. 

சிறப்புக்கள் 

இப் புத்தகத்தில் ஆராயப்பெற்ற வரலாற்ருல் 

அறியும் சிறப்புக்களிற் சில முக்கியமானவை. தனிக் காப்பி 
யங்கள் சில, 8ீதி நூல்கள் சில, அணியிலக்கண நரல், 
பாட்டியல் நூல்கள், சைவ இலக்கியங்கள் என்பன குறிப் 
பிடத் தக்கவை. பாரதத்திலிருந்து மூன்று சக்கரவர் த்தி 
களின் வரலாறுகள் தனிக் காப்பியங்களாகப் பாடம் பெறு 
கின்றன. ஒன்றைப் பாடியவர் ஒரு புவிராசர், மற்ற 
இரண்டையும் பாடியவர் இரு கவிராசர், 

இந்த இரு கவிராசரும் பொற் கொல்லர் மரபினர். 
இது ஆராய்ச்சிக்கு மிக்க வியப்பளிக்கும் செய்தி, பொற்
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கொல்லர், மிக உயர்ந்த பொருளாகிய பொன்னைவைத்து 
அருமையாக *ஈகாசு' வேலை செய்யும் தொழிற் பண்புடைய 
வர்கள்; இதை இழைத்து இழைத்துச் செய்தல் என்று 
பேச்சு வழக்கில் சொல்கிறோம். இதுவே ஈகாசு; இந்த 
நகாசு வேலையை இவர்கள் சொல்லால் செய்த அணிகலனா 
கிய இரு காவியங்களிலும் காணலாம், 

அகப்பொருள், பாட்டியல், நிகண்டு, அலங்காரம் 
முதலான பல்வகை இலக்கணப் பிரிவுகளிலும் இக் 

காலத்தில் நூல்கள் எழுகின்றன. இன்றுவரை ஆட்சியி 

லிருந்த சூடாமணி நிகண்டும், வரலாற்றில் பெருமை பெற்ற 

அகராதி முறைகொண்ட அகராதி நிகண்டும், இக்காலத்துக் 

ஞகூரியவை, காலந்தோறும் சைனர் கிறப்பான நூல்கள் 

செய்து வந்திருந்தும், இக்காலப் பகுதியோடு அவர் நூல் 
செய்யும் நிகழ்ச்சி அனேகமாய் முற்றுப் பெறுகிறது. 

நெடுங்காலமாய்ப் பெளத்தர் நூலே இல்லை; பெளத்தரும் 

இல்லையல்லவா? 

மூதல் முதலாக வீரசைவம் தோன்றுகிறது. வீர 
சைவர் சமய நூல் செய்கிறார். அது, சைவம் பொது கோக் 
குடைய சிவஞான தீபம். 

சைவத்திலுள்ள ஒரே மணிப்பிரவாள நூல் இக்காலத் 
தில் எழுகிறது-சிவாக்கிரயோகி செய்த சிவநோான சித்தி 

யார் உரை. 

வேதாந்த மரபில் முந்திய நூற்றாண்டுகளில் சிறப்பான 

நூல்கள் எமுக்திருக்கின்றன. ஸ்ரீ பட்டனார் செய்த பகவத் 
கீதை மொழி பெயர்ப்பையும் (72 நூற்றாண்டு) தத்துவ 

ராயர் செய்த கடல் போன்ற பரப்புடைய நூல்களையும் 
பிரபந்தங்களையும் .தொகுப்புக்களையும் (76ஆம் நூற்றாண்டு)
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இங்குக் குறிப்பிடமுடியும். ஆனால் 76ஆம் நூற்றாண்டில் 
வேதாந்த நூலெதுவும் எழ வில்லை. செளக்தரியலகரி, 
பெரு வேதாந்தியாகிய சங்கரர் செய்த போதிலும், 
அம்பிகை புகழ்; சாக்தமதம் என்று வேண்டுமானால் 
சொல்லலாம், வேதாந்தமன்று. 

குறளை அமைத்துச் செய்கின்ற வெண்பா நீதி நூல் - 
கினகர வெண்பா - புதிதாக எழுந்து பின்னர் இது 
போன்ற பல குறள் வெண்பா நூல்கள் தோன்றுவதற்கு 
வழி காட்டுகிறது. மேலும், மிகவும் சிறப்பாகக் குறள் 
வெண்பாயாப்பில் இரண்டாயிர த்துக்குப் மேற்பட்ட 
பாடல்களைச் சைவ சாத்திரத் துறையில் மறைஞான 
சம்பந்தர் பாடுகிறார்; வேறு யாருமே திருக்குறள் தோன் 
றிய பிறகு, இவ்வளவு அதிகமான குறட்பாக்களைப் 
பாடத் துணிந்தகில்லை. 

இவை யாவும், இந்த நூற்றாண்டுக்குரியனவாக, 
இங்கு ஆராய்ந்த நூல்களில் காணப்படும். சிறப்புக் 
களிற் சில.



அத்தியாயம் 1 

இலக்கியம் 

முன்னுரை 

இந்த அத்தியாயத்தில் சிறப்பாகக் காப்பியம் என்று 

BCH SU's yb தன்மை அமைந்த நூல்களைப் பேசு 

கிறோம். சிலப்பதிகாரம் தொடங்கிப் பிரபோதசக்திரோதயம் 

இறுதியாக, 99 காப்பியங்களை நூற்றாண்டு முறையில் 

அட்டவணைப்படுத்தி எமது தமிழ் இலக்கிய வரலாறு-- 

பத்தாம் நூற்றாண்டு என்ற நூலில் தந்திருக்கிறோம்." 

அங்கு 76 ஆம் நூற்றாண்டுக்குரியனவாக மூன்று காப்பியங் 

கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. அவற்றை இவ்வத்தியாயத்துள் 

ஆராய்கிறோம். ஆராயுமன், சில பொதுக் கருத்துக்களைக் 

தெளிவுபடுத்திக் கொள்வது பயனுடையதாயிருக்கும். 

7. இந்திய இதிகாசங்களாகிய இராமாயணமும் பாரத 

மும் பல வடிவங்களில் காப்பியங்களாக உருவெடுத்திறக் 

கின்றன. 'சாசனங்களால் அறியப்படும் பாரதங்கள், 

பாரத வெண்பா, கம்பராமாயணம், உத்தர ராமாயணம், 

இன்று இல்லாமற் போன இராமாயண வெண்பா, வில்லி 

பாரதம் முதலான பலவும் இந்தப் பகுதியில் அடங்கும். 

9. தமிழுக்கே உரிய காப். யெங்களாவன: சிலப்பதிகார 

மும் மணி மேகலையும். 

9. சைனர் தங்கள் சமய நூல்களிலிருந்து விரித்துச் 

செய்தவை-- சிந்தாமணி, சூளாமணி, யசோதர காவியம், 

  

1. அற்க நூலின் முதல் அத்தியாயத்தின் இறுதி, பக்கம் 98.7.
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காககுமார காவியம் என்பன; நீலகேசி, கிடைக்காத நூல் 
களான சாந்தி புராணம், நாரத சரிதை போன்றன; குண்டல 

கேசி- பெளத்த காவியம். வஃயாபதி-இதன் இயல்பு 
திட்டமாய் த் தெரியவில்லை. 

4 வட மொழியைத் தழுவிச் செய்யப் பெற்றதெனக் 
கருதப்பெறு.ம் பெருங்கதை. 

6 சைவப் புராணங்கள் நிலையிலுள்ள பெரிய புராணம், 

நம்பி திரவியாடல், கந்த புராணம், திருவாதஷரடிகள் 
புராணம் என்பன. 

8. இத்தனையும் போக, மகாபாரதத்தின் கிளைக் கதை 

களிலிருந்து உருக்கொண்ட காப்பியங்கள் சில. இவை 
நளன் சரிதம், அரிச்சந்திரன் சரிதம், புரூரவன் சரிதம் 
என்பவை கூறும் காப்பியங்களாகும். நளன் சரிதம் நள 

வெண்பா என்ற சிறு நூலாகப் புகழேந்திப் புலவரால் 13 
ஆம் நூற்றாண்டிலும், அதி வீரராம பாண்டியனால் கைடதம் 
என்ற பெரு நூலாக 16 ஆம் நூற்றாண்டிலும் பாடப்பட்டது. 
அரிச்சந்திரன் சரிதம், விளக்கமில்லா அரிச்சந்திர வெண்பர 

என்று சம்பு காவியமாகப் பெபர் தெரியாத ஓர் ஆசிரியரால் 
15 ஆம் நூற்றாண்டிலும், வீரன் என்ற கவிராசரால், 
அதிகமும் ஆட்சி பெற்ற காப்பியமாக 76ஆம் நூற்றாண் 
டிலும் பாடப்பெற்றது. புரூரவன் சரிதை, பெரிதும் விளக்க 
மில்லாத ஐயம் பெருமாள் என்ற ஒரு கவிராசரால் 76 ஆம் 

நூற்றாண்டில் பாடப் பெற்றது. எனவே, இ மூன்று சரிதங் 
“களும் -- 76 ஆம் நூற்றாண்டில் பாடப்பட்டுள்ளன. ' Des 
மூன்று சிறு காவியங்களிலும் அமைந்துள்ள சில பொது 
இயல்புகளை இங்குச் குறிப்பிடிவோம். 

3. மூன்றும் 78 ஆம் நூற்றாண்டில் எழுந்தவை. 
3. சம்பு காவிபம் -- பாட்டும உரைநஜ யும் பயின்ற காவியம் 

இத்நாலுள்,803 ிண்பாக்களே கிடைத்துள்ளன. ்
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Q.. 

க 

ஒன்று (கைடதம்) பாடியவர் ஒரூ பாண்டிய மன்னர்; 

(அதிவீரராமர்),மற்ற இரண்டும் பாடியவர்கள் இர கவி 

ராசர்கள் (வீரன் ஆசு கவிராசர், ஐயம் பெருமாள் 

சிவந்த கவிராரசர்]. 

மூன்றும் மகாபாரதத்தின் கில் கதைகள். 

மூன்றும் அரசர்களைக் கதரகாயகராகக் கொண்டவை. 

மூன்று அரசரும் அரசை இழந்து காட்டுக்குச் செல் 

கிறார்கள். 

மூவரும் மனைவியைப் பிரிகிறார்கள். களன் 

குமயந்தியைப் பிரிய அவள் தன் தந்ைத காடு அடை 

கிறாள். அரிச்சந்திரன் தன் மனவியை அடிமை 

வேலை செய்ய ஓர் அந்தணன் வசம் அனு ர்பிவிஇுகிறான். 

புரூரவன் தன் மனைவியை ஒரு வணிஃனிடம் அடிமை 

வேலைக்கு அமர்த்துகிறான். 

மூவர் வாழ்விலும் சனி புகுகிறது; அரிச்சக்திரனுக்குத் 
தானே தேடிய துன்பமரகவும், புரூரவனுக்குச் சனி 

யாகவும், களனுக்குக் கலியாகவும். 

மூவரும் தாங்களே அடிமை வேலை செய்கிறார்கள். 

நளன் ரிது மன்னனி_ம் தேர்ப்பாகனாக, அரிச்சந்திரன் 

வீரவாகுவிடம் பிணம் சுடும் அடிமைபாக; புரூரவன் 

வணிகளனிடம் விறகு வெட்டிப் பிழைப்பவனாக. 

மூவருக்கும் பிள்கசாகள் உளர்; அவர்களைப் பிரிந்து 

துன்பம் அனுபவிக்கிறார்கள். ஈகளனுடைய பெண்ணும் 

பிள்ளையும் பாட்டன் வீட்டுக்குப் போகிறார்கள். அரிச் 
சந்திரன் மகன் லோகதாசன் பாம்பு கடிதீது இறக் 

கிறான். புரூரவன் தன் மக்களை மரத்தோடு பிணிக்க 

தான் வெள்ளத்தில் அடித்துக் கொண்டு போ... 

விடவும், பிள்ளைகள் ஆயன் வீட்டில் வளர்கிறார்கள்.
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70. மூவருச்சூம் பழிகள் வந்து சேருகின்றன. தமயந்திக்கு. 

இரண்டாம் சுயம்வரம் என்ற பழிச்செய்தி; சந்திரமதி: 

காசிராசன் மகனைக் கொன்றாள் என்ற பழி; புரூரவன்: 

அரசியின் ௮ணிகலப் பேழையைத் திருடினான் என்ற: 

பழியால் கைகால் குறைப்பு. 

77. முடிவாக மூவரும், நாட்டையும், இழந்த மனைவி? 

மக்களையும் பெற்றுச் சுகமே வாழ்கிறார்கள். 

79. மூன்று நூல்களும் விரு த்தப்பாவில் இயன்ற நூல்கள்: 

13. மூன்றும் நாட்டுப்படலம், ஈகரப்படலம், சூரிய சந்திர 

உதய அஸ்தமனம், போர் நிகழ்ச்சி முதலான காப்பிய 

உறுப்புக்கள் அமையப் பாடப் பெற்றுள்ளன. 

'இவ்வாறுள்ள தன்மைகளையும் பிறவற்றையும் கூர்ந்து: 

கோச்கும்போது, ஒரு கருத்துத் தோன்றுகிறது. ஐயம 

பெருமாள் கவிராசர் வரகுங்க ராமரூடைய ஆதரவில் 

புரூரவ சரிதை அரங்கேற்றினர். வீரன் ஆசு கவிராசரும்: 

இதே காலத்தவராதலால் ஒருகால் இதே சூழ் நிலயில்: 

அதிவீரராம பாண்டியரால் அஆ.தரிக்கப் பெற்றவராயிருக் 

கலாம். அதிவீரராம பாண்டியரே மற்றொரு காப்பியமாகிய- 

களன் சரிசையைப் பாடினார். எனவே, இவ்வாசிரியர் 

மூவரும் ஒருங்கு வாழ்ந்து, மூன்று சரிதைகளையும் காப்பிய: 

மாசப் பாடுவதென்று திட்டம் வகுத்துப் பாடினார்களோ: 
என்று கருதத் தோன்றுகிறது. பாடிய காலம் ஒரே காலம் 

76 ஆம் நூற்றாண் டு, சக்கரவர் தீதிகள் அறுவர் -- அரிச் 

சந்திரன், நளன், புரூரவன், முசுகுந்தன் புருகுற்சன் கார்த்த 

வீரியன் என்போர். இவர்கள் பிறருக்குப் பணியாது தரணி: 

யாண்டவர். இவர்களுள் முதல் மூவர் பற்றியும் காப்.9: 

யங்கள் எழுந்துள்ளன என்று இங்கு பேசப்பட்டது. 

முசுகுந்தச் சக்கரவர்த்தி பற்றியும் தனி அம்மானைப் பாடல் 

உள்ளது; இந்திரன் பூசித்து வந்த தியாகராசர் மண்ணு
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லகில் எழுந்தருளியது சம்பந்தமாக, முசுகுந்தச்சக்கரவர் த்தி 
வரலாறு தமிழில் பிரசித்தமானது. மற்ற இருவர் பற்றியும் 

இத்தகைய நூல் எகுவும் இல்லை. புருகுற்சன் 
மாந்தாதாவின் மகன்; கார்த்த வீரியன் ஆயிரங்கைகளுடை 

-டையவன், பரசுராமரிடம் சீடனாயிருந்தவன். இவ்விருவர் 
பற்றியும் தமிழில் வரலாறுகள் அதிகம் வழங்கவில்லை. 

இவ்வாறு 16 ஆம் நூற்றாண்டில் மூன்று காப்பியங்கள் 

தோன்றியிருக்கக் காண்கிறோம். இம்மூன்றும் புராணங் 

கல்ல; ஓர் இதிகாசத்தின் கிளைக்கதைகள்; மூன்று கதை 

களும் தமிழ் காட்டில் நன்கு வழங்கி வந்த கதைகள். நளன் 
கதையும், அரிச்சந்திரன் கதையும், இக் காலத்துக்கு 

முன்னரே கூட, வேறு இலக்கியங்களாகப் பாடிச் சிறப்பிக் 
கப்பட்டிருந்தன என்று கூறினோம். புரூரவன் கதை, அப்படி 

சிறப்பிக்கப் பெற்றிராவிட்டாலும், பிற்காலத்தில் அவன் 

பெயரால் வழங்கிய அம்மானைப் பாடல், வாசகப்பா .என்று 

கூத்துக்கான பாடல் முதலியவற்றை கோக்கும்போது, 
முன்னரே இக்கதைக்கு நாட்டில் பெரு வழக்கு இருர்த 

தென்று தெரிகிறது. இந்த நூற்றாண்டில் தமிழில் புராணங் 
களே மிகவும் அதிகமாக எழுந்திருக்கின்றன. சைவத் 
திலும் வைணவத்திலும் பல்லாயிரம் பாடல்கள் புராண 

வரலாறுகளாகப் பாடப்பட்டன. நைடதம் பாடிய அதே 

- ஆசிரியர் பல ஆயிரம் பாடல்கள் புராணங்களாகவே பாடி 

யிருக்கிறார். இருந்தும், அவ்வாசிரியர் உள்ளத்தில் 

ஒரு காப்பியம் பாடவேண்டும் என்ற எண்ணழம் ஒரு 

பக்கத்தில் உதித்த்து போலும். காப்பியத்திற்குப் புதுக் 

கதையைச் சிருட்டித்துக் கொள்வதைவிட, பழங்கதை2ய 

மேலானது எள்று என்று முடிவு செய்தீருக்கிறார் ள், 

கதை, தெரிந்த கதையாதலால், அக்கதையை எடுத்துக் 

கொண்டு, அதில் தங்கள் கவிதா சாமர்த்தியத்தைக் 

காட்டுவது அவர்களுக்கு எளிதாயிற்று. இதுவே இம்மூன்று



6 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு: 16 நாூர்ராண்டு-பாசம்2 

காப்பிடங்கஞம் தோன்றுவதற்கு அடிப்படையான சூழல் 
என்று கருதுகிறோம். 

அரிச்சந்திர சரித்திரம் 

தமிழ் நாட்டில் சென்ற தலைமுறையில், அதாவது 20 

ஆம் நூற்றாண்டின் முதற் காலப் பகுதி முடிய, மிகவும் 
பிரசித்தமாய்த் தமிழ் கற்போர் விரும்பிப் படித்து வந்த ஒரு. 

Ag காவியம் அரிச்சந்தீர புராணம் என்பது. இது 

அரிச்சந்திர சரித்திரம் என்றே சென்ற நூற்றாண்டில் 
அச்சிடப் பெற்றிருந்தது.” எப்படியோ பின்னர் இதை 

அரிச்சந்திர புராணம் என்று வழங்கத் தொடங்கி: 

விட்டார்கள்; புராணம் என்பது பிழை. 

ஆசிரியர் 

நூல் செய்த ஆசிரியர் நல்லூரினர். இவரது இயற் 

பெயர் வீரன். ஆசு கவிராசர் என்பது, இவரது பாடல் 

திறமையால் பெறற பட்டம் என்று கொள்ள த்தகும். இதைப் 

பாயிரத்தின் இறுதியில் உள்ள நூல் வரலாறு கூறும். 
இரண்டு பாடல்களால் அறியலாம். 

தண்கவிகைக் குரிசில் அரிச் சந்திரன் தன் 

சரித மதைத் தாரணியோர் விருப்ப மெய்த 

வண் கவிஞர் வகைவகையே வகுத்து ரைத்த 

வடமொழியும் தென்மொழியின் வழுவி லாத 
வெண் கவீயும் கண் டரங்கின் மாத ராடல் 

விதங்கேட்டு மழைழெனவே வெருண்டு சோலைக். 
கண்கவிகள் சு திபாயும் ௩௨ லூர் வீர 

கவிராசனே விருத்தக் கவிசெய் தானே. 

  

3. ஓர் ஏட்டிலும் கூட அரிச்சந்திர சரித்திரம் என்றே நாற்பெய௪ 
காணப்படுகிறது.
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விதியினர சிழந்த அரிச் சந்தி ரன்தன் 

வியன்கதையாம் வெண்கவியை விருத்த மாக்கி 

AP Msi: கலியுகத்தில் வருச காத்தம் 

ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத் தாறில 
சதுமறைதேர் புல்லாணித் திருமால் முன்னே 

சக்கர தீர்த் தக்கரைமேன் மணட பத்துள் 
கதிதருசீர் நல்லூர் வாழ் வீரன் ஆசு 

கவிராசன் கவியரங்க மேற்றி னானே. 

முதல் பாடல் ஆசிரியர் நல்லூர் வீரகவிராசர், இவர் 

விருத்தத்தால் இந்நூல் செய்தார், வட மொழியுர், தென் 

மொழியும் தமிழில் உள்ள வெண்பாக் கவியும் கண்டு 

இஇதைச செய்தார் என்று சொல்லுகிறது. இரண்டாம் 

பாடல் காலமும் இடமும் சொல்லுகிறது. அரிச்சந்திர 

னுடைய கதையாகிய வெண்பாப் பாடலை விருத்தமாக்கி 

நல்லூர் வீரன் ஆசுகவிராசன் என்பவர் திருப்புல்லாணித் 

திருமால் சந்நிதியில் சக்கரத் தீர்த்தக்கரை மண்டபத்தில் 

சாகப்தம் 7446 இல் அரங்கேற்றினர் என்பது சொல்லப் 

பட்டது. ஆசிரியர் ஊரும் பெயரும் இப்பாடல்களால் 

நன்கு அறியலாம். இந்த நல்லூர்” என்பது பாண்டி நாட்டில் 

இரரமகாதபுரம் ஜில்லாவிலுள்ள நல்லூர் என்ற ஊராகும். 

குலோத்துங்க சோழ நல்லூர் என்றும இது வழங்கிறறு. 

இவர் பொற் கொல்லர் மரபைச் சேர்ந்தவர் என்பது 

வழக்கு. இவர் காள் உபாசனையால் விரைந்து கவி 

பாடும் ஆற்றல் பெற்று ஆசு£5விராயர் என்று பு! ழடைந்தார். 

இவரைக் குறித்த வேறு செய்திகள் விளங்கவில்லை. இவர் 

பாடியுள்ள நூலினால் இவர் சிறந்த சைவர், புக்தி மிக்கவர், 
  

1 ஊர்ப் பெயர் நல்லூர் என்பது அறியாமல் நெல்லூர் என்றே அச்சிட்டு 

உரையும் எழுதப் பெற்றுள்ளது. இது பிழை, வீரன் என்பதை வீரை என்று 

படித்து ஊர் வீரை என்றும் சிலர் சொல்லர். அதுவும் பிழையாகும். 

தல்லூர் வீரன் ஆசுகவிராசன் பாடிய அரிச்சந்திர புராணம்” என்று-ஏ_ஒல் 

சணப்படுகிறது.
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உண்மையான ஆசுகவி பாட வல்லவர் என்பது wore 

இவ்வாசிரியர் பெயரும் ஊரும் பற்றிச் சிறிது குழப்பம் 
ஏற்பட்டிருக்கிறது. கவிராசர் என்பது இயற்பெயராக 
இருக்க முடியாது. இந்த நூற்றாண்டில் கவிராசர் என்று 
பெயர் பெற்றிருந்த புலவர் பலர் இருந்திருக்கிறார்கள். 
அவர்களுள் இவரும் ஒருவர். இவருடைய இயற்பெயர் 
வீரன் என்பது. பண்டைக்காலத்கில் பொற்கொல்லர் 
மரபில் வீரன் என்று பெயர் வைத்துக் கொள்வது மிகவும் 
சாதாரணம். பொறகொல்லர் எல்லோருமே சிவவழிபாடு 
உடையவர்கள். இவருடைய ஊர் நல்லூர் என்னும் 
குலோத்துங்க சோழ ஈல்லூர். இந்தச் செய்திகளையே 
இதுவரை குறிப்பிட்டோம். 

ஆனால் மு. இராகவ ஐயங்கார் அவர்கள் முன்னமே 
காட்டிய இரண்டு பாட்டிலும் பாட பேதங்கள் காட்டி வேறு 
கருத்துக்களைச் சொல்லி;பிருக்கிறார்கள். தண்கவிகை என்ற 
பாட்டில், நல்லூர் வீரகவிராசன் என்பதை BA லூர் வீரைச் 
கவிராசன் என்றும், நல்லூர் வாழ் ஆசு கவிராசன் 
என்பதை ஈள்லூர் வாழ் வீரை ஆசுகவிராசன் என்றும் 
'பாடங்கொண்டு பின்வருமாறு விளக்கம் எழுதியிருக்கிறார். 
“கல்லூர் வீரை--சேது நாட்டுக் குலோத்துங்க சோழ 
நல்லூர் என்ற ஊரையடுத்த விரையாத கண்டன் என்று 
ent, இது சேதுபதிகளின் பழைய தலைநகரங்களில் 
ஒன்று; “குலோத்துங்க சோழ ஈல்லூர்க் கீழ் பால் விரை 
யாதகண்டனிலிருக்கும்'” என்பது சேதுபதிகள் சாசனம், 
இஃது அறியாது இவர் பெயரைப் பிறழக் கூறினர் பிற் 
காலத்தார்'. இதுவரை அச்சான பதிப்புக்கள் யாவும் 7229 
இல் அச்சிட்ட பதிப்பு உள்பட வீரன் _ ஆசுகவிராசன் 
என்றே அச்சிட்டுள்ளன. ஏட்டிலும் வீரன் என்றே 
காணப்படுகிறது. ஆதலால் ஊர்ப்பெயர் கல்லூர் என்பதும்
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ஆசிரியர் பெயர் வீரன் என்பதுமே உறுதி, இவர் வேறு 
எந்த நூலும் செய்ததாக வரலாறு இல்லை, 

மண்படுமோ வெய்யிலிலே வாடுமோ 

ன்ற பாடல் பாடியதற்காகக் கச்சியப்பன் என்ற வல்லை. 
கர் வள்ளல் வீரன் என்ற புலவனுக்குப் பல்லக்குப் பரிசில் 
அளித்தான் என்று தொண்டை மண்டல சதகம் (50) 
கூறும். அப்புலவன் வேறு, மிகவும் பிற்பட்ட காலம். அவன் 
அரிச்சந்திர சரித்திரம் செய்தவன் அல்லன். 

காலம் 

அரங்கேற்றம் கூறிய பாடல் சாலிவாகன சகாப்தம் 
7426 என்று கூறுவதால், கி.பி. 15.94 (8ஆம் நூற்றாண்டின் 

முற்பகுதி) என்று அறிகிறோம். 
பதிப்பு 

இந்நூல் புராணம் என்று அச்சிட்டிருந்த போதிலும் 
கூட, இது புராணம் அன்று, ஒரு காப்பியமே யாகும். 

1928 இல் இது அரிச்சந்திர சரித்திரம் என்றே தணிகை 
சரவணப் பெருமாள் ஐயராலும் காஞ்சி குமாரசாமி தேசிக 
ராலும் பதிப்பிக்கப் பெற்றுள்ளது. (மூலம் மட்டும்.) 
அச்சிடப்பட்ட நூலில் பதிப்புக்குப் பதிப்பு பாடல்கள் 

மாறுபடுகின்றன. பாயிரம் மூலப்பதிப்பு பன்னிரண்டு 
பாடல்; உரைப்பதிப்பு 76 பாடல் ஏட்டுச் சுவடியில் பெரும் 

பாலும் இது உரையோடு கூடவே காணப்படுகிறது. 
அவ்வுரை அச்சானதாகத் தெரியவில்லை. சென்ற நூற் 
Gennes திரிசிரபுரம் மகாவித்துவான் வி. கோவிந்தப் 

பிள்௯ இதற்கு உரை எழுதித்தர, ஈக்காடு இரத்தினவேலு 

முதலியார் அச்சிட்டார் (19/4). அப்பதிப்பே பின்னர் 

பலராலும் பலமுறை எடுத்துப் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ள து- 

இரத்தின நாயகர் பதிப்பு (1989) முதலான குஜிலிப் 
பதிப்புக்கள் அனேகம்.
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அரிச்சந்திர சரித்திரம் (புராணம்) 

அரிச்சந்திர வெண்பா என்ற ஒரு நூல், இப்புராணத் 

துக்கு மூலமாயிருந்த தமிழ் நூல் போலும். இதன் ஒரு 

பகுதி மட்டும் கிடைத்து” அச்சிடப்பட்டுள்ளது. இதில் 

காணப்படும் பகுதிகளின் காண்ட அமைப்பு, கவிராசர் 
புராணத்தின் அமைப்பினும் வேரானது. இப்புராண 

மானது, பாயிரமும் நாட்டுச் சிறப்பு நகரச் சிநப்பு என்ற 

இரு பகுதிகளும், விவாகம், இந்திர காண்டம், வஞ்சனை, 

வேட்டஞ் செய் காண்டம், சூழ்வினை, நகர் நீங்கியது, 

காசி, மயானம், மீட்சி, உத்தர காண்டம் என்ற பத்துக் 

காண்டங்களும் 7915 பாடல்களும் உடையது, பாயிரப் 

பகுதியில் ஆசிரியர் விநாயகர் பரமசிவம் உமை முருகன் 
காளி என்பவரை வணங்குகிறார். விகாயகருக்கு 5 பாடல், 
பரமசிவத்திற்கு 2 பாடல்--உள்ளன. அரிச்சந்திரன்' 

கதையில் காளியை வணங்குகிறான் என்று சதை அமைந் 

திருப்பதால் ஆசிரியர் இங்குக் காளி வணக்கம் சொள்லு: 

கிறார். காளியின் பெயர்கள் இருபத்து மூன்றை அடைமொழி: 
இல்லாமலே இவர் தொகுத்துக் கூறுவது சிறப்பாய் 
உள்ளது: 

அந்தரியாமளை அமலை ஆல காலி 
அம்பிகைமா தரிகெளரி யாளி யூர்தி 

வந்தரிகான் முகன் வணங்கு மலர்த்தாட் சூரி 
வைரவிதா ரூகலடைரி மதங்கி நீல 

கந்தரியோ கினிசூலி நீலி நாக 
கங்கணி சங் கரிவிமலை காளி வால 

சுந்தரி சாமுண்டி திரி சூலி கோலத் 
துணையடி என் முடிமீது சூடி னேனே. 

1 இதன் விளச்சத்தை எமது 15 ஆம் நூற்ருண்டுத் தமிழ் இலக்கிய 
வரலாறு பசகம் 76-62 இல் காணலாம். அங்கு வீரை அசுசவீராசர் 

சன்று வரும் பெயரை வீரன் ஆசுகவிராசன் என்று படித்துக் கொள்க. 
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பொலிவு பெறும் என்பதை விகாயகர் வணக்கமாகிய- 

முதல் பாடலிலேயே அமைத்துக் காட்டுகிறார்: 

பெரும்புகழ் பெறும்படி அருந்துயர் கெடும்படி 

பிரியம்பல வரும்படி யுளம் 

விரும்பிய தனம்பெற மிகும்பெறு பதம்பெற 

விளங்கிய தவஞ்செய நெடும் 

கரும்பவல் பெரும்பய றருங்கனி ரசங்கொடு 

கவர்ந்ததெ னுவந்தருள் புரிந் 

திருங்சரி முகன்சிறு சதங்கையொடு கிண்கிணி 

இலங்கிய பதம்பெறு வனே. 

ஆசிரியர் தமது நூலை ஒரு சிறந்த காப்பியமாகவே: 

ஆக்கக் கருதிப், பாடியிருக்கிறார். நாட்டுச் சிறப்பு நகரச் 

சிறப்பு என்று தொடங்கி, கடைசியில் உத்தர காண்டம் 

வரையில் இந்த இயல்பை ஈன்கு காணலாம். காட்டு நகரப் 

படலங்கள் இரண்டும் இவர் பாடியுள்ள முறை பெருங்காப் 

பியங்களுக்கே அணி செய்ய வல்லன. நாட்டுச் சிறப்பு 

என்ற பகுதியில், பாடல்கள் 11-21 அடிமடக்காக 

உள்ளன. இப்பகுதி ஆசிரியரின் புலமைச் சிறப்புக்கு ஒரு 

சான்றாகும். இம் மடக்குப் பகுதிக்குப் பொருள் விளங்கு 

வதன் அருமையை எண்ணித் தணி சரஉணப் பெருமாள் 

ஐயர் இப்பகுதிக்கு மட்டும் உரையை எழுதிச் சேர்த்திருக் 

கிறார். ஆசிரியரின் இயல்புஈளில் ஒன்று, மூன்று மூன்றாக 

அடுக்கிச் சொல்வது. இதை நூலெங்கும் காணலாம். 

அவையடக்கத்தில் சொல்கிறார். 'ரீர் கொள்வார் பாலோடு 

கேருர்றால், பதர் கொள்வார் நெல்லோடு உற்றால், நார் 

கொள்வார் பூவுற்றால், வேர் கொள்வார் அதிற் சிறிய நறை 

யுண்டாயின். அடுத்த பாடல் கான் தொடங்கியது எது 

போல--புருடனார்க்கு ஏந்திழையார் பொருளுரைப்ப 

தென, பிறர் பொருளை வவ்வும் திருடனார் மேலவருக்கு.
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அறம் உரைப்பதென, சிறிய தெள்கு கருடனார்க்குப் பறவை 

கற்பிப்பதென, அனந்தங் கண்ணுள்ளார்க்குக் குருடனார் 
வழிகாட்டல் என. கோசல நாட்டின் நிலம் விளைத்கிடும் 
நித்திலம், நீல உற்பலம் விளக்கிடும் பைம்புனல், பண்பின் 

தன்னலம் வீளக்கிடும் ஈள்லவர் வாய்மொழி. காட்டுச் சிறப்பு 
என்ற இப்பகுதியின் தொடக்கத்தில் காப்பியக்கலித் 

துறை என்று வழங்குகின்ற (சிந்தாமணியின் முதற் பாடல் 
போன்ற) ஒரு யாப்பில் பத்துப் பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார். 

இந்த யாப்பானது விருத்தம் செம்மை பெறாத காலத்தில் 
அதிகம் வழக்கில் இருந்தது. சிந்தாமணி, சூளாமணி, 
குண்டல கேசி, நீலகேசி போன்றவற்றில் அதிகமாக 
இதைக் காணலாம். கம்பராமாயணம் பெரியபுராணத் 

திலும் கூட இது ஓரளவு காணப்படுகிறது. பிற்காலத்தில் 
காப்பியஞ் செய்ய வந்தவர்கள் இந்த யாப்பில் அவசியம் 
பாடவேண்டும் என்று எண்ணி வழக்கொழிந்த இந்த 
யாப்பை மீண்டுர் பயன்படுத்துகறார்கள். இப்படிப் 

பாடினேர் கந்த புராணம் பாடிய கச்சியப்பரும் (4 
நூற்றாண்டு) அரிச்சந்திர சரித்திரம் பாடிய இவ்வாசிரியரும் 
(76 நார்றாண்டு) ஆவர். இந்த யாப்பானது கான்கடிப்பாட்டு. 

அடிதோறும் ஐந்து சீர். அடியானது மா - மா- கனி-மா-மர 
என்ற வாய்பாடு உடையது. 

:'நூற்பொருள் 

பாயிரப் பகுதி முன்னே சொல்லப்பட்டது. அடுத்து 
காட்டுச் சிறப்பு ககரச் கிறப்பு என்ற பகுதிகள். தானச் 
அிதறப்பு: 

் கள்ளங் கொலைகட் புலைகாமமென் றைந்து மற்றார்க்கு 
உள்ளக் தெளிக்தோர் தருமுத்தம தான மென்னப் 
பள்ளக் திடர்மால் வரைகானகப் பக்க மெங்கும் 
-வெள்ளம் பெருகிப் பரந்தோடிவி ரைந்த தன்றே.
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ஆறு நீர்ப் பெருக்கெடுத்துக் குகன்கழல் தாழ்ந்து குறிஞ்சி 
கடந்து, பாலையில் வந்து மான்ஊரும் மாதரிதாள் தொழுது 
கடந்து, புறவம் (மூல்லை) பொருந்தி மறைவணங்கும் 
அரியை வணங்கி, மருதம் புகுந்தது. மருதநில வருணணை 
3௮ பாடல். சிலபாடல்கள்: 

கரும்புங் காவியுங் கஞ்சமும் ஆம்பலும் 

அரும்புட் சேம்பும் அலவனும் அமையும் 
சுரும்பும் நந்தும் சுரிமுக மும்செழும் 

பரம்பு தோறும் படிந்து கநெரிந்தவே. 

தொக்க வேதியர்க் குந்துற வோர்கட்குந் 

தக்க தானம் தருபவர் போலவே 

பக்க நோக்கிப் பலிப்பறிந் தெங்கணும் 
மிக்க செந்நெலும் வெண்ணெலும் வித்தினார். 

சேறு பாய்மலர்த் தேனொடு தீங்கனி 

ஊறு பாய்வவும் ஒண்கரும் பட்ட தீஞ் 
சாறு பாய்வவும் தத்தமிற் கூடியே 

ஆறு பாய்வன அங்கங் கனந்தமே. 

4ருதங் கடந்து பின் மெய்தல் இறுதியில் கோசல நாட்டின்? 
தன்மை: 

திலம்வி ளக்கிடும் “நித்திலம், நீலவுற் 

பலம் விளக்கிடும் பைம்புனல், பண்பிஈன் 

நலம் விளக்கிடும் நல்லவர் வாய்மொழி, 

குலம் விளக்கிடும் கோசல நாடரோ. 

அடுத்து நகரச் சிறப்பு: 

அறமி ருக்கும் மனத்தில் அனைவர்க்கும், 

திறமி ருக்கும் புயத்திற் செழுஞ்சுடர், 
நிறமி ருக்கும் படடயின் கண், நீக்கமில்: 
மறமி ருக்கும் மடந்தையர் கண்ணினே. .
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விவாக காண்டம் 

அரிச்சந்திரன் சந்திரமதி சுயம்வரத்திற்குச் சென்றா 

அங்கு சுயம்வர மண்டபத்தில் அவளைக் கண்டு அவள் 
கழுத்தில் உள்ள மங்கல நாணைப் பார்த்து அதைச் சுட்டிக் 

காட்ட, சந்திரமதியின் தந்ைத அவள் பிறந்த போதே. 

மங்கல நாணுடன் பிறந்தாள். அதைக் கண்டவனுக்கே 

அவள் மனைவிய வாள் என்ற அசரீரியைச் சொல்ல, அவளை 

மணம் செய்து கொள்கிறான். பின்னர் இவர்களுக்கு ஒரு 

குழந்தை பிறந்து ஏழு வயது நிரம்புகிறது. 

இப்பகுதி இப்புராணத்தின் மிக நீண்ட காண்டம். 

ஆசிரியர் தம்முடைய புலமை முழுமையும் காட்டி இக் 

கசாண்டத்தைப் பாடிபிருக்கிறார். பெருங்காப்பிப உறுப் 

புக்கள் முழுமையும் இங்கே பயில்கின்றன. அரிச்சந்திரன் 
சந்திரமதியின் சுயம்வர நகருக்குச் செல்லும் வழியில் ஒரூ 
பாலை வனம் அங்கு ஒரு காளி கோயில். அந்தப் பாலை 
நில வருணனையும் காளி வருணனையும் மட்டும் 99 

பாடல்கள். வழக்கம் போல் இவை சந்தப் பாடல்கள். 

இங்குள்ள சொற்கள் தொடர்கள் கருத்துக்கள் யாவும் இப் 

பகுதி ஒரு பரணிப் பிரபந்தத்திலிருந்து எடுத்து வைக்கப் 
பட்டதோ என்ற நினைவை ஊட்டும். காளி கோயிலில் 

சென்று அரிச்சந்திரன் வணங்கவே, அங்கிருந்த கல் தேர் 
முதலாயின பொன் தேர் முதலியன ஆயின. இது வருண 
பகவானுடைய செயல் என்று சொல்லிக் காளி தேவி அரிச் 

சக்திரனுக்கு அவற்றைப் பரிசாகத் தருகிறாள். 

இக்காண்டத்தின் முகப்பில், அம்மை துதியாக ஓர் 
அழகிய பாடல் பெய்யப் பெற்றுள்ளது. 

இகங்மை யம்மை மறுமை யென்ன இசைத்து மாமறை கூறிய: 
மும்மை யுந்தெளி வுற்று நெஞ்சினின் முக்கு றும்பும் 

அறுத்திடுஞ்
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செம்மை யன்பர் மனத்து வைகிய தெய்வ நாயகர் தேவிமற் 
றெம்மை யாளுடை யம்மை தாள்கள் இரண்டும ஏத்தி 

இறைஞ்சுவாம் 

இந்திர காண்டம் 

அரிச்சந்திரன் மனுகெறி தவறாத சிறந்த மன்னன் என்ற 
வசிட்டர் கூற்றை இந்திர சபையில் பொறாமை காரண 

மாக விசுவாமித்திரர் மறுத்து, சொல்லத் தகாத சொற் 
களைச் சொல்லுகிறார். ஒரு பாடல் காண்க: 

*வய்யன், பதகன், பரதார விருப்பன், வீணன், 

பொய்யன், நிறையும் பொறையுஞ்சிறி தும்மில் புல்லன், 

கையன், கபடன், கயவன் தனை ௩ல்ல னென்றிவ் 

வையன் திருமுன் னுரைத்தாயிதென் னாக? 'என்றான். 

பின்னர் அவர் அரிச்சந்தீரனைச் சத்தியம் தவறச் செய் 
கிறேன் என்று சூளுரைத்து வெளிப்படுகிறார். இவ்வளவை 

யூம் நிறைவேற்றி வைக்கின்ற நாரதர். கான் வெளியே 

யிருந்தால் அரிச்சந்திரனிடம் சென்று இங்கு ஈகடந்தவற்றை 

ஒருகால் சொல்லிவிடுவேன். அவ்வாறு சொல்லாத வகை 
என்னையும் இங்கு அரிச்சந்திரன் விவகாரம் முடிகிற 

வரைக்கும் தேவர் காவலுக்கு வைத்துவிட்டுச் செல்' என்று 

விசுவாமித்திரருக்குச் சொல்லி, அவ்வாறே காவலுகஞூள் 
இருக்கிறார் என்பது மிகவும் விசித்திரமானது; இதன் 

'கோக்கம் அரிச்சந்திரனது வாய்மையைப் பின்னும் பெருக் 

கிக் காட்டுதல். 

வஞ்சனைக் காண்டம் 

விசுவாமித்திரரை ஆசிரியர் (கொடிய பாதகக் 

கெளசிகன்", கள்ள நீதிக் கெளசிகன்' என்று கூறுகிறார். 

அவருடைய கட்டளைப்படி பல முனிவர் அரிச்சந்திரனை 

யடைந்து பெரும் பொருள் பெற்றுப் பின்வந்து எடுத்துச்
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செல்வதாக அங்கேயே வைத்துச் செல்கிறார்கள். பின்னர் 
கெளசிகன் விலங்குகக£யும் புட்களையும் அழைத்து 
அரிச்சந்திரன் காட்டை அழிக்கச் சொல்ல, அவை 
அவ்வாறே அழிக்கின் றன. 

'வேட்டஞ் செய் காண்டம் 

தீமை இழைத்த பிராணிக&£ அரிச்சந்திரன் வதைக் 
கிறான். கெளசிகன் ஒரு வீரப் பன்றியைப் படைத்து 
அனுப்ப, அது பெருஞ்சேதம் விளைவிக்கிறது, அதை 
வெருட்டி வந்த அரசன் அங்கு ஒரு சோலையைக் காண் 
கிறான். இரவு அங்கே தங்கும்போது ஒரு தீய கனாக் கண்டு 
அதை அமைச்சனிடம் கூறுகிறான். 

சூழ்வினைக் காண்டம் 

அரசன் எய்த பன்றி தான் பெற்ற துன்பத்தைக் 
கெளசிகனிடம் சொல்கிறது. உடனே முனிவன் காமன் 
சேனை என எண்ண த்தக்க இரண்டு பெண்களைப் படைத்து, 
அவர்களை அரிச்சந்திரனிடம் அனுப்புகிறான். அவர்கள் 
அரசனை அணுகி அவனுடைய கொற்றக் குடையைக் 
கேட்கிறார்கள். அவன் ஷொடுக்க மறுக்கவே தங் மணக் 
கும்படி அவனைக் கேட்கிறார்கள். அவன் அவர்களை 
வெருட்டி விடுகிறான். அவர்கள் திரும்.வரசக் கண்ட 
கெளசிகன் மிகவும் சினமடைந்து அரசனிடம் வந்து தான் 
அனுப்பிய பிராணிகளை அழித்ததற்கும் பெண்களை வெருட் 
டியதற்கும் பரிகாரமாக அவர்களை மணக்க வேண்டும் என்று 
வற்புறுத்த, அரசன் செல்வத்தையே கொடுத்தாலும் 
கொடுப்பேனே அன்றி அவர்களை மண க்கமாட்டேன் என்று 
உறுதியாகச் சொல்கிறான். அப்படியானால் கொடு என்று 
கேட்டு அனை த்தையும் பெற்ற பிறகு, அவளை ககரினின்றும். 
துரத்துகிறான். தன் காவிப் - பழந்துணியைக் கிழித்துக்
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கொடுத்துவிட்டு, அவனுடைய உயர்ந்த வஸ்திரங்களைப் 
பிடுங்கிக் கொள்கிறான். யாகத்திற்காக முன்னமே 
கொடுச்து வைத்திருந்த பொருளையும் இப்போது கொடுத்து 
விட்டான் ஆதலால், அதற்காக வேறு நாடுகளில் போய்ப் 
பொருள் தேடி 49 காளுக்குள் கொடுத்துவிடும்படி 
விசுவாமித்திரன் திட்டம் செய்து அனுப்புகிறான். சுக்கிரனை 
அழைத்து, இடைவிடாது துன்புறுத்தி, கொடுக்கவேண்டிய 
பொருகசயும், தான் உடன் சென்று வந்ததற்காகக் கூலி 
யையும் தவறாது பெற்று வரும்படி திட்டம்செய்து அனுப்பு , 

கிறான். இப் பகுதியைப் படிக்கும்போது, கெளசிகளைப் 
பாவி கெளசிகன் என்றெல்லாம் ஆசிரியர் சொல்லிப் பழிப் 
பது பொருத்த மென்றே தோன்றும். 

நகர் நீங்கிய காண்டம் 

மகீ-ளும் அமைச்சரும் அழுது புலம்ப அரிச்சந்திரன் 

தன் மனைவி மகனுடன் நகரை நீங்கிச் செல்கிறான். மந்திரி 
சத்திய கீர்த்தி என்பவன் மட்டும் உடன் வருகிறான். 
வழியிலே மிகுந்த துன்பமனுபவித்துக் காசி சாட்டை அடை 
கிறார்கள். விசுவாமித்திரன் ஏவலின்படி சுக்கிரனும் மிகுந்த 

துன்பம் விளைத்துக் சொண்டே உடன் செல்லுகிறான். 

நகர் நீங்குதல் என்பது மிகுந்த துன்பத்தை உணர்த்தும் 

ஒரு படலம். இராமன் காட்டுக்குச் செல்வதையும் ஈளன் 

காட்டுக்குச் செல்வதையும் கம்பரும் புகழேத்தியும் பாடியிருக் 
கிறார்கள். அதே பரம்பரையில் வந்த இவருடைய பாடல் 

களும் மிக்க உருக்கமானவை. நகர் நீங்குவதிலுள்ள துயரம் 
சுழன்று சுழன்று பின்னி வருவதை ஒரு பாடல் மூலம் 

கரணலாம் : 

தொடைதுறந்து முடிதுறந்து பணிதுறந்து துடிமுரசந் 
துறந்து தாமக் 

சூடை துறந்து வெண்கவரிக் சூழாந்துறந்து கரிபரிதேர்க் 

குலந்து றந்து 
2
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கடைதுறந்து மறுகணைந்த காவலன்தன் திருமுகத்தைக் 

கண்டோரெல்லாம் 

அடையமன மழிந்துருகி யவரவரே முகத்திலறைக் 

தழுவா ரானார். 

காசிக் காண்டம் 

காசி வருணனை 74 பாடல். “hse Ayer விசுவகாதரை 

வணங்கி, சந்திரமதியின் சொற்படி, சுக்கிரனிடம் அனுப்ப 

வேண்டிய பொருளுக்காக அவளையும் மகனையும் விலை பேசு 

கிறான். விலைப்பட வேண்டிய பொருளின் தலையில் புல்லை 

வைத்துக் கூவுவது வழக்க மென்று அறிகிறோம்.' ஒரு 

பிராமணன் வந்து விலை கொடுத்து வாங்கிச் செல்கிறான். 

சுக்கிரன் தனக்குக் கூலி வேண்டுமென்று கேட்க, அரசன் 

சத்திய கீர்த்தி மூலம் தன் தலையில் புல் வைத்து விற்கச் 

செய்து, தான் பிணம் சுடும் புலையனுக்கு அடிமையாகிறான். 

வீரவாகு என்ற அப்புலையனுடன் பிணம் சுடுமிடம் சென்று 

அங்கு பிணம் வந்த கட்டிலைத் தன் பள்ளியாக்கிக் கொள் 

கிறான். கால் பணமும் கொள்ளித் துணியும் வீரவாகுவுக்குச் 

சேர வேண்டியது, வாய்க்கரிசி அரிச்சந்திரன் எடுத்துக் 

கொள்வது என்பது அவனுடைய திட்டம். கிடைத்த வாய்க் 

கரிசியைச் சத்தியகீர்த்தி வாங்கி, அதைப் புனிதப்படுத்து 

வதற்காக, சுரபிக்கு ஈந்து அதன் கோமயத்துடனே வீழ்க் 

ததை மட்டும் எடுத்து அலம்பி எடுத்துச் சமைத்து உண்டு 

வாழ்கிறான். 

மயான காண்டம் 

சந்திரமதியின் மகனைப் பாம்பு கடித்திறக்க அவள் 

புலம்பிக் கொண்டு உடலைச் சுடவந்த போது, அவள் மங்கல 

நாணால் தன் மனைவி என்று அரசன் அறிந்து, பணமும் 

வஸ்திரமும் தன் எசமானனுக்குக் கொடுத்தாக வேண்டும், 

1, புல் வைத்து என்பது தர்ப்பையால் கூர்ச்சம் வைத்தல் போலும்.
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என்று பிராமணனிடம் பெற்று வரும்படி சொல்ல, அவள் 

திரும்மி வரும் வழியில், காசி அரசன் குழந்தையைக் கள்வர் 

கொலை செய்து நகையை அபகரித்துப் போட்டுவிட்டுப் 

போயிருக்க, இவள் கண்டு தன் பிள்&£யின் உடலைப் 

பேய்கள் கொண்டு வந்து போட்டனவோ என்று ஜஐயுற்றுப் 

பார்க்கும் வேளை, அங்கு வந்த அரசன் கரவலர் கையில் 

அகப்பட்டுக் கொலையாளி என்று பெயர் சூட்டப் பெற்று 

அரசன் முன் கொண்டுபோய் நிறுத்தப் படுகிறாள். அரசன் 

தன் மகன் கொல்லப்பட்டிருக்தும். அவளைக் குற்றவாளி 

சான்று கம்ப மறுக்கிறான். எனினும் சூழ்நிலையின் பயனாய், 

அவளைக் சொலைக்கள த்துக்கு வீரவாகு வசம் அனுப்புகிறான். 

அவன் அவகாக் கொலை செய்யும்படி அரிச்சந்திரணை ஏவு 

கிறான். மயானத்தில் விசுவாமித்திரன், *:இப்போதேனும் 

சீ கொடுத்த காட்டைக் கொடுக்க வில்லை என்று சொல்லி 

விடு போதும்' என்று பிறர் காதில் விழா வண்ணம் 

அரிசீசந்திரன்-சந்திரமதிக்கு மட்டும் கேட்கும்படி, சொல் 

கிறான். கடமையைச் செய்யுமாறு அவள் அரசனைத் 

தூண்டுகிறாள். இந்திரனும் வசிட்டரும் தேவரணைவரும் 

சூழ்ந்து நிற்கிறார்கள்: 

பதியிழந்தனம், பாலனை யிழந்தனம், படைத்த 

நிதியிழந்தனம், இனிஈமக் குளதென நினைக்கும் 

,ததியிழக்கினும் கட்டுரை யிழக்கிலேம் என்றார். 

மதியிழந்துதன் வாயிழந்து அருந்தவன் மறைந்தான். 

அரிச்சந்திரன் தன் வாளை ஓச்சி, 

-உலகுயிர்க் கெலாம் பசுபதி ஒரு முதலாயின், 

அலகில் சீருடை அவன் மொழி மறைஎனின், அதன்கண் 

இகலறம் பலவற்றினும் வாய்மை ஈடிலதேல், 

An GG மலவ் வாய்மையை விரதமாக் கொளின்யான்; 

  

1, சிலப்பதிகாரக் கொலைக்கள வரலாறு இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தக்கது.
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நெறியின் அன்ன என்றனைவிடா நிறை இவட் குளதேல், 
இறுதியின்மையைப் பெறுக: இல்லெனின் இவள் இறுதி 
பெறுக” என்று வாள் வீசினான்; பேதை தன் கழுத்தில் 

மறுமணத்திடு மாலையாய் வீழ்ந்ததவ் வடிவாள். 

அரிச்சந்திர சரித்திர த்தில் மயான காண்டமே மிகச் சிறந்த, 
பகுதி என்று அனைவரும் சொல்வார்கள். கல்வியறிவில்லா - 
தோர் கூட, சந்திரமதி புலம்பலில் பல பாடல்களை மனம் 
பாடமாய்த் தெரிந்திருந்தார்கள் : 

பனியால் ஈனை ந்து வெயிலால் உலர்ந்து 
பசியால் அலைந்தும் உலவா 

அனியாய வெங்கண் அரவா லிறந்த 

அதி பாவம் என் கொல் அறியேன்; 
தனியே கிடந்து விடகோய் செறிந்து 

தரைமீ துருண்ட மகனே! 
இனியாரை நம்பி உயிர்வாழ்வம், என்றன் 

இறையோனும் யானும் அவமே! 

இது போன்ற 4 பாடல்கள். அரிச்சந்திரன் தன் ௭௭ 

மானனுக்குரிய பணமும் துணியும் சுராவிட்டால், தன்- 
மனைவியாயினும் சரியே, பிணம் சட முடியாதென்று. 

திருப்பி யனுப்பியது சரித்திரம் காணத உத்தம வாய்மைக் 
கதை. காசிராசன், தன் மகனே இறக்து போயிருக்கவும். 
சந்திரமதி கொன்றாள் என்று கம்ப மறுப்பதும் ஒரு சிறந்த. 

பகுதி. 

மயான காண்டம் என்பது அழுகை, இறந்த மகன்- 

உடலைப் பார்க்கத் தமயந்தி வேதியனை அனுமதி கேட் 

பதும், அவன் மறுப்பதும், தொடர்ந்து அவள் கெஞ்சிக் 
கேட்டுப் பெற்று, மகன் உடலைக் கண்டு புலம்புவதும், கல் 

1... காசிக் கங்கைநதிக் கட்டங்களில் அரிச்சந்திர . ! ; கட்டம் ஒரு, 
மூக்கியமான நீராடும் தீர்த்த கட்டம்.
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'நெஞ்சையும் உருக்குவன. இதன் உருக்கத்தால், அழுகை 
.ஏன்பதைக் குறிக்க, மயான காண்டம் என்ற சொல்லும் 

அரிச்சந்திர புராணம் என்ற சொல்லுமே வழக்கத்துக்கு 

வந்துவிட்டன. ஒரு காலத்தில், பூண்டி அரங்கநாத 

முதலியார், மயான காண்டத்தைக் கட்டாயம் கல்லூரிப் 
பாடப்பகுதியில் சேர்த்துக் கொள்ளும்படி, பாடக்குழுவில் 

இருந்த ஐயரவர்களுக்குக் ஈடித மெழுதினராம். 

1மீட்சிக் காண்டம் 

ஓச்சிய வாள் மலர் மாலையாக விழுந்தவுடனே 

எல்லோரும் கூடி அரிச்சந்திரனுக்குச் சிறப்புச் செய் 
கிறார்கள். விசுவாமித்திரன் தன் தவத்தில் பாதியைக் 

கொடுத்து, பெற்ற அரசையும் அவனிடம் திருப்பிக் கொடுக் 

கிறான். அரசன் வாங்க மறுக்க, எல்லாத் தெய்வங்களும் 

கூடி அவனை இசைவிக்கிறார்கள். இறந்த பிள்ளையும் 

காசிராசன் பிள்ளையும் உயிர் பெற்று வருகிறார்கள். சந்திர 

மதியை விலைக்குப் பெற்ற பிராமணன் அக்கினி தேவன் 

என்றும், வீரபாகு யமதேவன் என்றும் அரசன் அறிகிறான். 
மிக்க சிறப்போடு தன்நகர் அடைகிறான். 

உத்தர காண்டம் 

கதை இதனோடு முடிய வேண்டும். ஆனால், காசிராசன் 

கேட்க வசிட்ட முனிவர் கூறுகிறார் என்று அவருக் 

கும் கெளசிக முனிவனுக்கும் ஏற்பட்ட பையை அவர் 

விளக்கிக் கூறுவகாய் ஒரு காண்டம் சேர்க்கப் 

பெற்றுள்ளது. இப்பகைமையே இந்திர சபையில் விசுவா 

மித்திரருடைய சூளுரைக்குக் காரணம். 

அரிச்சந்திரன் சந்திரமதி சத்திய கீர்த்தி விசவாமித் 

திரன் வீரபாகு என்ற பெயர்கள் இன்றும்கூடச் சாதரண 

மாய் வீட்டில் பழகும் வழக்கச் சொற்களாகிவிட்டன.
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அரிச்சந்திர புராணம் ஒரு காலத்தில் தமிழ் நாடெங்கும் 
விரும்பிப் படித்த நூலாயிருந்தது. வீடு தோறும் இதன் 

ஏட்டுச் சுவடி£2் இருந்தன. பாமர மக்களுக்கும் இச் 

சரித்திரத்தில் பல பகுதிகள் மனப்பாடமாயிருந்தன. இம் 

புராணத்தில் பெரும்பகுதி அழகான சந்தப் பாடல்கள். 

இதுவும் மனப் பாடத்துக்கு ஒரு காரணம், ஆனால் அது 

வாய்மைக்கு மதிப்பிருந்த காலம். அரிச்சந்திரன் கதை, 
மகாத்மா காந்தியின் வாழ்வை உருவாக்கிய சரித்திரங் 
களில் ஒன்றென அவரே பல முறை சொல்வியிருக்கிறார். 

மோகனதாஸ் கரம்சந்திர காந்தி, மகாத்மா காந்தி ஆவதற் 

ரன அடிப்படைச் சம்பவங்கள் சிலவற்றில் அவர் அரிச்சந். 

திர நாடகம் பார்த்த சம்பவமும் ஒன்று, 

அச்சில் வராத சில பாடல்கள் ஏட்டுப் பிரதி இறுதி 

/)ில் காணப்படுகின் றன. 

ஈசன் வாழ இமையவள் வாழ்ந்திடத் 
தேசம் வாழ்ந்திடச் செங்கதிர் வாழ்ந்திட. 

மாசி லாத அரிச்சந்திரன் கதை 

வீசி எங்கும் விளங்கி யிருக்கவே. 

உத்த மத்துவம் உலகு வாழ்ந்திட 
முத்தமிழ் வல்லவர் மழையும் ஒங்கிடச் 

சத்தியம் பொயா அரிச் சந்திரன் கதை 

எத்திசை தன்னினும் விளங்கி இருக்கவே. 

ஆதரிக்குந் திண்டோன் அரிச்சந்திரன் கதையைக் 

காதலித்துக் கொண்டோரும் கற்றோரும்-போதப் 

பெரும்பாவம் தீர்க்கும் பெருநெறிக்கே சேர்க்கும் 
தரும் பாவம் தீர்க்கும் சிவன். 

புரூரவ சரிதை 

சந்திரகுலத்து முதல்வனுன புரூரவன் என்ற அரசா 
னுடைய வரலாற்றைக் காப்பியச் சுவைபடக் கூறுவது,
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புரூரவ சரிதை என்ற நூல்; வடலொழியில் இவன் பெயர் 
புரூரவஸ் என்பது. தமிழில் இப்பெயர் புரூரவன் என வரு 
தற்குரியது. எனினும், இது புரூரவா எனவே வழங்கப்பெற் 
அுள்ளது. சம்பந்தர் திருவீழிமிழலைப் பதிகத்தில் புரூரவன் 
பணி செய்து வழிபட்டதைக் கூறுகிறார்: போது சேர் 
சென்னிப் புரூரவாப் பணி செய் பூசுரர்' (4084) என்பது 
சாண்க. புருரவா என்ற சொல் வடிவமே தேவாரத்துள் 
உள்ளது". புரூரவன் வரலாறு தமிழ்நாட்டிலும் மிகவும் 
பழமையானது என்பதை இதனாலும் அறியலாம். இந்த 
(26 ஆம்) நூற்றாண்டில் தோன்றிய சில சிறப்பான காப்பியங் 
களில் இத் தமிழ் நூலுமொன்று. தனி நூலாக அச்சிட்டு 

இதுவெளி வராமையால், நூல் எங்கும் பயிலப் பெறவில்லை. 
நூலின் பொருள், ஆசிரியர், காலம் முதலியன யாவும் திட்ட 

மாய்த் தெரிய வருகின்றன. இவற்றை இனிப் பார்ப் 
போம். 

புரூரவச் சக்கரவர்த்தி கதை என்பது அரிச்சந்திரன் 

கதைபோலத் தமிழ் நாட்டில் நெடுங்காலமாய் வழங்கிய 
பழங்கதை. தெருக்கூ த்துக்களிலும் நடிக்கப் பெறுவது 

உண்டு. புரூரவச் சக்கரவர்த்தி அம்மானை, புரூரவச் 

சக்கரவர்த்தி நாடகம், புரூரவச் சக்கரவர்த்தி வாசகப்பா 

எனப் பாமரருக்கேற்ற பல வகை நூல்களும் உள்ளன. 
இவற்றுள் வாசகப்பா சென்ற நூற்றாண்டின் மத்தியில் 

புதுவை அப்பாசாமிப் பிள்ளை புதல்வர் பெரிய சாமிப் 
பிள்ளை என்பவரால் அக்காலக் கூத்துகளுக்கு ஏற்ற வித 

மாக நான்கு பிரிவுகளாகச் செய்யப்பட்டிருந்தது. கான்கு 
பிரிவுகளும் நான்கு இரவுக் கூத்துக்களில் படிக்கப் 
பெற்றன போலும். முக்கியமான கதை ஒன்றாயிருந்தாலும், 

  
3, புரூரவன் என்றவடிவத்தைக் கொள்ளவில்லை. ஏன் பலர் புரரவா 

என்று கொண்டார்கள் என்பது விளங்கவில்லை.
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விவரங்கள் யாவும் தெருக் கூத்துக்கு ஏற்ப, பெருக்கப் 

பட்டும் மாரறப்பட்டும் உள்ளன. இந்த வாசகப்பாவானது 

சுமார் 7960 இல் அச்சிடப்பட்டது. (அச்சிட்ட பிரதியில் 

ஆண்டு தெரியவில்லை.) நான்கு பிரிவுகளும் மொத்தம் 950 
பக்கம் (டெம்மி); பாட்டு 7779. 

ஆசிரியர் 

புரூரவ சரிதை பாடிய ஆசிரியர் பெயர் ஜயம் 
பெருமாள் சிவந்த கவீராசர்; இவர் கருங்கொல்லர் ory; 
வேலாயுதப்புலவர் தம் புதல்வர்; நூலின் இறுதியிலுள்ள 
பாடல் இதைக் தெரிவிக்கும். 

மூன்று கண் ணனுக்குச் சூலம் ; முளரிக் கண்ணனுக்கு நேமி; 

ஏன்ற ஆயிரங் கண்ணானுக்கு இலகுவச் சிரம்; இம் மூன்றும் 
தோன்றின தன்னைமுன்னாட் கடைந்தருள் தொழில்வலாளன் 

போன்ற வேலாயுதன் சொற்புகழ்ஐயம் பெருமாள்சொற்றான்.£ 

சூலமும் கேமியும் வச்சிரமும் கடைந்தருள் தொழில் 
வலாளன் என்றமையால், கொல்லன் என்பது பெறுகிறோம். 
பாயிரப் பகுதியிலுள்ள சில செய்யுட்கள், இப்புலவர் 
சிவந்த கவிராசர் என்பவருக்கு மருகர் என்றும், இவர் 
களுக்கு ஊர் தென்காசி என்றும், கச்சிப் பகுதியிலிருந்து 
வந்த காசிராமையன் என்பார் புதல்வர் மூவருள் 
ஒருவரான அச்சுதன் என்பவர் வேண்டுகோளின்படி இப் 

    
1. பாண்டிமாராயப் பெருங்கொல்லன் என்ற ஒரு புலவள் இருத்து 

சாசனம் பாடினார் என்று 9 ஆம் நூற்றாண்டு வரலாற்றில் அறிகிறோம். 

2. இக்கருத்துக்கு முலம், 

ஆழியான் ஆழி, அரன் மழுத் தானென்பார், 
கோழியான் குன்றெறிய வேலென்பான்,--ஊழியான் 

- அங்கைஎழுத் தாணி அருளென்பான்; மாவண்டூர்ச் 
சிங்கன் உலைக்களத்தில் சென்று 

என்ற பண் டத் தனிப் பாடலாகலாம்.
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புலவர் புரூரவச் சக்கரவர்த்தி கதையைப் புலவர் புகமும்படி 

யாகத் தமிழில் பாடி, அக்காலத்தில் தென்பாண்டி நாட்டில் 

ஆட்சி செய்த வரதுங்க ராம பாண்டியருடைய அவையில் 

அரங்கேற்றினார் என்றும் கூறும். 

கச்சியம் பதிவரும் காசிரா மையன் 

வச்சிர பாணி கேர் மைந்தர் மூவருள் 
அச்சுத........... டாண்டகை 

இச் சகந் தனில்தமிழ் நடைசெய் கென்னவே. 

வையம் டாக்கும் வரராம வழுதி மகிழத் தமிழ்மாரி 

பெய்.பும் சிவ;க கவியேக மருகன் வேலா யுதப்பெருமாள் 

ஐயன் பெருமாள் சிவந்தகவி ராசன் காசி நகரமர்ந்தேன் 

கபொய்யொன்றில்லாமுத்தமிழ்நூல்புலவர்புகழப்புகன் றனனால்.. 

சிவந்த கவிராசர் என்பது இவர் பரம்பரையில் பலருக் 

சூரிய ஒரு பட்டப்பெயர் போலும். இவர் கவிராசர் 

என்ற பெயருக்கேற்பத் தமக்கு முன்வந்த தமிழ் நூல்களில் 

நிரம்பப் பயின்றவர் என்று நூலால் தெரிகிறது. 

திருக்குறள், கம்பராமாயணம், சிந்தாமணி போன்ற நூல் 

களில் பயிற்சி மிக்கவர். தம் கவிதைக்குக் கம்பரையே மூல 

மாகக் கொண்டிருப்பதை நூலெங்கும் காணலாம். 

காலம் 

இவர் வரராம வழுதி (வரதுங்கராம பாண்டியன்) 

மகிழ முத்தமிழ் நூல் புகன்றார் என்றமையால், SLB 

மன்னன். அவையில் அரங்கேற்றினர் என்பது பெறப் 

படுகிறது. அம்மன்னன் காலம் 18 ஆம் நூற்றாண்டின் 

இறுதி. அவன் அவையிலும் உடன் காலதீ திருந்த அதி 

அீரராம பாண்டியன் அவையிலும் புலவர் பலர் இருக்கிருக் 

கிருர்கள். அவர்களுள் ஐயம் பெருமாளும் ஒருவர் ஆகிரூர். - 

இவர் காலழம் இந்நூற்றாண்டின் இறுகியாகும்.
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தூல் 

அச்சிட்ட பகுதி 'புரூரவா உற்பத்திப்படலம்' என்று: 
தொடங்குகிறது. பாயிரம் நாட்டுப்படலம், ககரப்படலம்: 
இல்லை; மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்து ஏட்டுச் சுவடியொன்றே 

இன்று கிடைக்கும் பகுதிக்கு ஆதாரம். இது 1992 
ஜூனவரி முதல் 1995 செப்டம்பர் வரை பல மரதங்களில் 
செந்தமிழ். இதழ்களில் படலம் படலமாக உதவிப் பத்திரி 
காசிரியர் தி. கி. இராமானுசையங்காரால் செர்மையாக ௮ச் 
சிடப்பட்டுள்ளது. *முதனில் ஈகரப்படல முடிவுவரை ஓலைகள் 
இரு மூளையும் ஓடிந்து சிதைந்தும், பின்னுள்ள மற்றைட்: 
படலங்களில் இடையிடையே பூச்சியரித்து வரிவடிஷ 
அழிந்தும் இருக்கிறது. மேலும் ஓடிந்தும் பூச்சியரித்தும். 
அழிந்தும் போகாதபடி பாதுகாக்கும் பொருட்டு, ஐடிந்து 
சிதைந்தவை நீங்க மற்றவற்றை ஏட்டிலுள்ளபடியே செந். 
தமிழில் வெளிபிட்டுவர er ew. eof முதலில் புரூரவா உற்பத் 
திப்படலம் வெளியிடப் பட்டிருக்கிறது என்பது பதிம் 
பாளர் குறிப்பு, இவ்வாறு வெளியான படலங்கள் 26; 
செய்யுட்கள் 846. இறுதிப்படலம் ஒன்று தவிர மற்றவை 
யாவுமே அளவால் சிறியவை; பாடல் 70, 80 எனச் சுருக்க 
மாக உள்ளவை. தனி நூலாக இது வெளி வரவில்லை, 

செந்தமிழில் அச்சில் வந்த பகுதி 99 படலங்ககயுடை. 
யது.அவற்றிடையில் 76. கும்பப்படலம், (மைந்தர் அடைந்த: 
தணிமையினை வகுத்தோம், திரைமண் ணுறு நதியில், 
மூக்தை வினையின் பகுதியால் இறங்கி நீந்த முடிந்தான் 
போல், உந்து பெருநீ ராடச் சென்றான் தன்மை இனிமேல் 
உரைசெய்வாம்' என்று முடிகிறது. அடுத்த பகுதி, செக் 
தமிழில், காந்திமதிப் படலம்; (பொறுமைக் குலஃமெனும் 
புகழான் இவ்வாறிருக்கப் போற்றாரைத், தெறுமைக் 
களிற்றான் திண்தோளான், அவன் மனைவி காஞ்சனமாலை,, 
அவர்கள் பெண் காந்திமதி' என்று கதை தொடர்ந்து 
போகிறது. அடுத்து வரும் சைலைப்படலத்தில் காந்திமதி
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ஒரு பங்குவை மணம் புரிவாள் என்பது விதிஎன்று கூறவும், 

திருமால் கருடனை ஏவி, பங்குவான புரூரவனைக் கிரவுஞ்ச 
மலைக்குக் கொண்டு போகச் செய்கிருர். இடையில் கில 

படலங்கள் இருந்து, விட்டுப் போயிருக்க வேண்டும் அங்கு 
சனியின் சூழ்ச்சியால் திரிகர்த்தன் மனைவியின் மணிப் 

பேழையைப் புரூரவன் திருடினான் என்று குற்றம் சாட்டப் 

பட்டு, அவன் ஒரு கையும் காலும் குறைக்கப்பட்டுப் பங்கு 

வானான் என்ற செய்தி சொல்லப்படவேண்டும்; இப்பகுதி 

அச்சில் விடப்பட்டுள்ள தென்று தெரிகிறது. பாடல்களில் 
இப்வேரதுள்ளபடி, தொடர்பு இல்லை; கல்ல உடலோடு திர் 

கர்த்தன் ஈகரடைந்த புரூரவன் எப்படி பங்குவானான் 

என்ற விளக்கமும் அங்கு இல்லை. ஏட்டின் சிதைவு என்று: 

தெரிகிநது. 

புரூரவன் கதை 

இது மகாபாரதத்தில் சொல்லப்பட்ட கதை. தமிழில் : 

இப்போது அதிகம் இவ்வரலாறு வழங்காமையால் இதைச் - 
சுருக்கிச் கீழே தருகிறோம். (சென்ற நூற்றாண்டில் அரிச் 

சந்திரன் நளன் கதைகள் போலவே புரூரவன் கதையும் 

தம்மவர்களிடையே அதிகம் வழங்கி வந்தது.) பிரகஸ்பதியின் 

மனைவியான தாரை என்பவள் சந்திரனைக் கூடிப் புதன் 

என்பவனைப் பெற்றாள். வைவச்சுவக மனுவின் மகன் 

'இளன் என்பவன் வேட்டையாடி வந்தபோது காட்டில் ஒரு 

பகுதியை யடைந்தான். அங்கு யார் வந்தாலும் பெண்ணாகக் 

கடவர் என்பது அம்பிகையின் சாபம். அறியாமல் அங்கே 

சென்ற இளன் பெண்ணாகி இ&ஃா என்ற பெயர் பெற்றான். 

புதன் இவளை மணந்து புரூரவணப் பெற்றான். இவன் 

சந்திர வம்சத்து அரசனாகச் சிறப்போடு ஆட்சி செய்த: 

வந்தான்.
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தேவலோகப் பெண்கள் ஒரு சமயம் புனலாடி விளையாடி 

மீருந்தபோது, கேசி என்ற அசுரர் தலைவன் தோன்றி அப் 

பெண் களில் அழகிற் சிறந்தவளாகிய உருப்பசியை 

ஏ[ஊர்வசி)ப் பற்றிச் சென்றான். பெண்களுடைய அரற் 

ரொலியைக் கேட்ட புரூரவன், அசுரனோடு பொருது உருப் 
பசியை மீட்டு, இந்திரனிடம் அளிக்கவும், அவன் மகிழ்ந்து 

அவளை அவனுக்கே தந்தான். உருப்பசி, (மான் எப்போது 
இந்திரலோகத்துக்கு மீள்வது” எனக் கேட்கவும், இந்திரன் 
“நீ புரூரவனை எந்த நேரம் ஆடையில்லாது காண்கிறாயோ 
அந்த நேரம் திரும்பிவிடலாம்' என்றான். புரூரவன் அவளைப் 
பெற்றுப் பூவுலகு வந்து இன்பந் துய்த்துக் கொண்டிருந் 

தான். புரூரவன் அறத்தையே பெரிதும் போற்றி, 

பொருளையும் இன்பத்தையும் போற்றாது ஒழுகும் நாளில், 

இவையிரண்டும் அவனுக்குச் சாபம் கொடுத்தன; தருமம் 

வாழ்த்திற்று. இந்திரன் உருப்பசியைப் பூவுலகிலிருக்து 

கீட்டுக் கொள்ள வேண்டுமென்று எண்ணி, இருகந்தர்வரை 

அனுப்பி, இருளில் புரூரவனும் உருப்பசியும் கல்வியிலிருந்த 

வேளை அவளுடைய ஆடையைக் கவர்ந்து வரச்செய்தான். 
அதை மீட்டு வருவேனென்று புரூரவன் அவ்விருளிலே புறப் 

பட, அச்நேரம் மேகமின்றியும் தோன்றிய மின்ன லொளியில் 
ஆடையில்லாத நிலையில் புரூரவனை உருப்பசி கண்டாள், 
இந்திரன் சூழ்ச்சியை யுணர்ந்து, அவளைப் பிரிந்து 
விண்ணுலகு சென்றாள். புரூரவன் யாகங்கள் செய்து பெரும் 
பதவி பெறலாமென்பதை மன த்திலுன்னி நூறு அசுவமேத 

யாகம் செய்து முடித்து இந்திரலோகம் சென்று இந்திர 

னோடு ஓக்க வீற்றிருந்தாள். அவ்விந்திரன் வேண்டுகோளின் 

படி உருப்பசி அங்கு நடனமாடுகையில், புரூரவன் மீது மனம் 

சென்றமையால், நடனம் வழுவியது சண்ட. பரதாசாரியன் 

நீ ஒரு பூங்கொடியாக' என்று சாபந் தந்தான். அவளும் 

அவ்வாறே குமார வனத்தில் ஒரு கொடியாயிருந்தாள்,
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அவளைப் பிரிந்த புரூரவன் எங்கும் அவளைத் தேடிக்காணாது,. 

கண்ணால் காணும் மலர்க்கொடி யாவும் அவளென்றெண்ணிப் 

புல்லி வந்தபோது, இந்த வனத்தில் வந்து இந்தக் கொடி 

யையும் புல்லவும், உருப்பசி மீண்டும் தன் வடிவடைந்தாள். 
அவள் வயிற்றிற் பிறந்த ஆயு என்பவன் வழியே சந்திரகுலம் 

பெருகிற்று. 

அந்த ஊழியும் அகன்று உருப்பசியும் அகன்றபின்,. 

புரூரவன் கங்கை மாட்டரசன் மகள் புண்டரீக வல்லியைச் 

சுயம்வரத்தில் மணந்து இன்புறும் நாள், நாரத முனிவன் 

தோன்றி, 'உனக்குச் சனி வந்து தொடர்கின்ற நாள் கெரங் 

'கிற்று* என்று உணர்த்திச் சென்றான். பின் அரசன் சனியை 

கோக்கித் தவம் செய்து, அவன் வரவும், அவனுடைய டியி 

லிருந்து தப்புதல் இயலாதென்பதுணர்ந்து, தன் தேவியின் 
விருப்பப்படி, (முதுமையில் வாராது இளமையிலேயே வந்து 

என்னைப் பற்றுக் என்று சனியை வேண்டினான். . 
இள வேனிற் பருவத்துப் போது கொய்து புனலாடி மகிழும் 

போது, வித்துமாலி இவனுடைய ககரைக் கைப்பற்றிக் 

கொண்டான். அறிந்த மன்னன், சனி தொடர்ந்தான் என்ப 

தறிந்து, போரிடத் துணியாது வேற்று நாடு சென்று சில 
காலம் உறைய எண்ணி, மனைவி மக்களோடு வனம் புகுந்து 
பின் சந்திரகிரி நகாடடைந்தான். அங்கு விச்சுவகுபுச்தன் 

என்னும் வணிகனிடம் நெல் குற்றும் தொழில் பெற்று அரகி 

துயருறுகிறள். மன்னன் விறகு சுமந்து பிழைக்கிறான்... 

வணிகன் அரசியிடம் தகாத எண்ணங்கொண்டு மன்னன் 
இருக்கும் இடத்தில் அவள் இருந்தால் தன் எண்ணம் கை 

கூடாது என நினைந்து அவளையும் மெல் குற்றும் பிறஐ பெண் 

களையும் ஓடத்திலேற்றி வேற்றூர் செலுத்துகிறான். 
துயருற்று அரற்றும் அரசிக்கு அசரீரி அஞ்சேல்” என்று: 

உரைக்கிறது. விறகு வெட்டி வந்த மன்னன் தேவியைக்.
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காணூது நிகழ்ந்தது கேட்டறிந்து தானும் மக்களோறி 
வேற்றார். நோக்கிப் புறப்படுகின்றான். வழியில் ஓது 
காட்டாற்று வெள்ளம் அவனை அடித்துச் செல்ல, அவ்வழி 

வந்து ஆயனொருவன் மக்கள் இருவரையும் கொண்டு போய் 

வளர்க்கிறான். நீராலடித்துச் செல்லப்பட்ட மன்னன் கரை 

சேர்ந்து திரிகர்த்தன் என்ற அரசனுடைய காட்டையடைந் 

தான். அங்கு அவ்வரசன் மகள் காந்திமதி மணப்பருவ 

மடைந்திருந்தாள். அவளைத் தன் மருமகனுக்கு மணம் 

புரிவிக்க வேண்டுமென்று திரிகர்த்தன் நினைக்க, அவள் 

மனைவியோ தன் மருகனுக்கு மணம் புரிவிக்கத் திட்ட 
. மிடுகிறாள். ் 

இந்த நிலையில், கயிலையில் சிவபெருமான் சந்தியில், 

விதி பெரிதா மதி பெரிதா என்ற வாக்கு வாதம் 

பிரமனுக்கும் திருமாலுக்கு மிடையில் நிகழ்கிறது. 
திரிகர் த்தன் மருகன் மணப்பானா,அவள் தேவி மருகன் மணப் 

பானு என்ற கேள்வி எழ. இருவருமில்லை, செக்கடியிலுள்ள 
ஒரு கொண்டி மணப்பான் என்பது விதி என்று பிரமன் 
சொல்லுகிறான். திருமாலுக்குக் கோபம். மறுகாள் நடை 
பெறப்போகும் காந்திமதியின் திருமண த்தில் இதை முடிவு 

செய்து விடலாம் என்று தீர்மானிக்கிறார்கள். 

திரிகர் த்தனுடைய தேவி, தன்ம: ஒரு பல்லக்கில் 
ஒவத்து நிரம்பப் பணிகாரங்கள் ஆபரணங்கள் முதலிய 

வற்றையும் அதனுள் வைத்து, தன் மருகன் மணம் புரிந்து 
விடுவான் என்ற எண்ணத்தில் அவனிடம் அனுப்புகிறாள். 

இதற்கிடையில் கருடணயழைத்துக் திருமால் அந்த 
கநொண்டியைக் கொண்டு போய்த் தொலைவில் விடச்சொல்ல, 

கருடனும் அப்படியே அவனைக் கிரவுஞ்சமலையில் கொண்டு 

போய் விட்ட போது, அவனுடைய பசி மிகுந்த நிலையை 
அண்ணி இரக்கங்கொண்டு உணவு கொண்டு வரப்



யுரூரவ சரித்திரம் SI 

போகிறுன். திரிகர்த்தன் தேவி அனுப்பிய பணிகார 
வகைகள் பல்லக்கில் பேரவது கண்டு இதுவே நல்ல உண 

வென்று முடிவு செய்து, பல்லக்கோடு தூக்கி வந்து மன்னன் 
மூன்விட்டான். அவன் அப்பல்லக்கைத் திறந்து பார்த்ததும், 
காந்திமதி வெளி வந்து அவனுக்கு மாலையிட்டாள். அந்த 
நேரம் சூளுறவு கூறிய திருமாலும் பிரமனும் சிவபிரானுடன் 
அங்கு வந்து, கிகழ்ந்ததைக் கண்டனர். மன்னன், மூவரையும் 
கண்டு பெருமானை வணங்கவே, மூவரும் வரங்கொடுத்தனர். 
சின் புரூரவன் திரிகர் த்தனுல் வரவேற்கப் பெற்று முறைப் 
படி காந்திமதியை மணம் புரிந்து தன் ஈகரமடைந்து வித்து 
மாலியை வென்று சிம்மாசனத்தில் அமர்க் கான். 

கும்பன் என்ற ஆயனால் வளர்க்கப் பெற்ற பிள்ளை ள் 

இருவரும் போர்முறைகளில் வல்லவராகி, அரசனையடைந்து 
அவனிடம் பணியில் அமர்ந்தனர். தேவியை ஒடத்திலேற்றி 
வந்த வணிகன் அவக அதிலேயே தனியே சிறையிருத்தி 
வைத்தான். புயலில் சிக்கிய அம்மரக்கலம் ஒரு துறை 
யணுகிற்று. ஒற்றர் அரசனிடம் சொல்லினர். அதன் கண் 

உள்ள பொருள்களனை த்தையும் கைப்பற்ற வந்த அரசன் 

சேவகர் ஓர் அறை மட்டும் பூட்டியிரு த்தல் கண்டு அரசனிடம் 
சொல்ல, அவன் தன்னிடம் புதிதாய்ப் பணியேற்ற இரு 
வரையும் அனுப்பிப் பார்க்கச் செய்தான். இரவு அங்கு 

இருவரும் காவல் செய்யும் போது, உறக்கம் வராது காப் 
பதற்காக, முதிதவன் தங்கள் வரலாற்றை ஒரு கதையாகத் 
தம்பிக்குச் சொல்லி வந்த போது, பூட்டியிருந்த அறையினுள் 

அடைக்கப்பட்டிருக்த தேவி, இக்கதை முழுமையும் கேட்டுக் 
கொண்டிருந்து, இப்பிள்கசாகள் தன் பிள்ளைகள் என்ப 

துணர்ந்து, “ஏமாங்கதனே கனகாங்கதா” என்று 

புலம்பினள். பிள்&ாகளும் தங்கள் : தாயென்றுணர்ந்தனர். 
ஆனல் வணிகன் சென்று அரசனிடம் அவள் தன் அடிலை 
யென்றும் பிள்ளாகள் சொல்வது பொய்யென்றும் முறை
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மிட்டான். பிள்ளைகளில் மூத்தவன் அரசனால் அழைக்கம் 
பெற்றுத் தங்கள் வரலாற்றையும் தாயின் நிலையையும் கூற, 

அரசன் அவள் தன் தேவி என்றும் இவர்களே தன் பிள்& 
களென்றும் அறிகிறான். வணிகன் செய்த பிழையைப் 

பொறுத்து, அவனைத் துரத்தி விடுகிறான். தேவியை 

அழைக்கச் சிவிகையனுப்பவும், அவள் நடந்தே வருகிறாள். 

அரண்மனையுட் செல்லாமல், தன் கற்பை உலகறியக் காட்ட. 

வேண்டித் தீ வளர்க்கச் செய்து அதனுள் மூழ்கி எழுகிறாள். 

மன்னவன் அவளைக் கைப்பிடித்து மக்களோடு அரண்மனை 

புகுகிறான். 

நூலாராய்ச்சி 

புரூரவ சரிதை தமிழிலக்கிய உலகில் அதிகம் வழங் 

காத நூல். இது பற்றி அந்நூலினுள் காணும் பொருள் 

களைச்சற்று விரிவாகவே இங்குக் கூறுகிறோம். வரலாற்றில் 
கூறியபடி காட்டுப் படலம் நகர்ப்படலம் அங்கில்லாமையாள் 
அது பற்றி ஒன்றும் சொல்லவில்லை. கதைத்தொடர்புக்குரிய 
சில பகுதிகளும் இடையே கிடைக்கவில்லை என்பதையும். 
முன்னே குறிப்பிட்டோம். 

பொதுவாக, நூலானது அளவிற் சிறிதாயிருந்த 
போதிலும், சொல் ஈயம் தொடை நயம் பொருள் நயம். 
சிறந்தது. மொழி இப்புலவருக்கு நன்கு ஏவல் புரிகின்றது. 
சந்தம், மடக்கு, யாப்பு யாவும் பாட்டின் பொருளுக்கு. 
ஏற்ப அமைந்து பொலிவு செய்கின்றன. பிற் காலத்தில் 
வழக்கொழிந்த காப்பியக் கலித்துறையையும் இவர் 
அபூர்வமாய் உபயோகிக்கிறார். ஆசிரியர் இரைப் பெருங் 
கரப்பிய ஈயமெல்லாம் புலப்படும்படி அழகு பெறச் செய் 
திருக்கிறார். இளவேனிற் படலம், போது கொய் படலம், 
புனல் விளையாடிடும் படலம் என்பனவும், போர் புரி படலம்
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என்பதிற் காணும்.போர்ச் செய்திகளும் இந்தத் தன்மைக&ா 
ஈன்கு புலப்படு த்துகின்றன. 

சில பகுதிகளை எடுத்துக்காட்டாகக் காணலாம். 

துதிப் பகுதி 
ஆசிரியர் சிறந்த சைவர்... கயிலையில் சிவபிரான் சந் 

நிதியில் திருமால் பிரமன் இருவருடைய வாக்கு வாதமும் 

நிகமுமாறு இவர் கதை அமைத்திருப்பது இதை நன்கு புலப் 

படுத்தும். நூலகத்துள் பல இடங்களில் அரசர் சிவபிரானை 

வணங்குவதாக அமைத்திருக்கிறார். புரூரவன் காலையில் 

எழுந்து ELST (Ufo SS அரச மண்டபத்துக்கு 

வருகிறான்: 

வைக றைத்துயில் நீங்கியே மன்னவர் மன்னன் 
செய்யும் நித்தியக் கருமங்கள் யாவையும் திருத்திப் 

பொய்யி லாநெறிப் புண்ணியர் பதமலர் போற்றித் 
தையல் பாகனார் பதயுகத் தாமரை தாழ்ந்து 

என்பது காணத் தக்கது. துதிப் பாடல்களையும் அழகாக 
அமைக்கிறார். சனி தொடரப் போகிறான் என்று தெரிந்து, 

புரூரவன் சனியைத் துதிக்கிறான். சனியும் புள்ளேறி 
அவன் முன் பிரசன்னமாகவே, புரூரவன் காண்கிறான்? 

ஒருங்காக நினைந்தவருக் கழியாத ஆயுள்தரும் 

உரவோன் தன்னை, 

முருங்காகந் தருஞ்சுடரோன் தருஞ்சேயை, காளிந்தி 
முன்னோன் தன்னை, 

இருங்காக துண்டநறுஞ் செச்சையனை, கென்திசைவாழ் 
இமையோர்க் கூட்டும் 

கருங்காகப் பரியோனை, சவுரியனை-இரு கண்ணும் 
களிப்பக் கண்டான். 

தன்னைக் கருடன் எடுத்துச் செல்வதுணர்ந்து, புரூரவன் 
செயலிழந்து, இறைவனிடத்தில் அடைக்கலம் புகுகிறான்: 

3
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மெய்யாய் அழியாத வெளிக்கிடையே 
பொய்யாகிய மாயை புணர்த்தியவா, 

செய்யா, செயலற்றவர் சிந்தை விடா 

ஐயா, எளியேன் உன் அடைக்கலமே. 

ஓவா நிலனும் உலவும் புனலும் 
திவா, யுவும் வானொடு கோள்களுமே 
மூவா முதலும் முதல் மூவர்களும் 

ஆவாய், எளியேன் உன் அடைக்கலமே. 

பொல்லா மணியே, புனையா அணியே, 

எல்லா வையு மாகி இருந்தவனே, 

சொல்லா லிது என்பதோர் சுட்டுருவும் 

அல்லாத வனே, உன் அடைக்கலமே, 

பொறிவாய் வழி புந்தி புறத்து விடா 

நெறிவாய் தவரன் பொடு நின்றவனே, 

சிறியாய், பெரியாய், செய லேதுமிலாய், 
அறியாய், அறிவாய், உன் அடைக்கலமே. 

நாகா பரணா, ஈயனாயுக, செம் 

பாகார் மொழி பங்குடை, சங்கரனே, 

மோகா தியின் மூழ்கி முளைத்திடும்வித்து 

ஆகாது, அளியேன் உன் அடைக்கலமே? 

இப்பாடல்களைப் பார்க்கும்போது, அரசன் தன்னைக் காக்க 
வேண்டித் துதிப்பதாகத் தெரியவில்லை : ஒரு பரம் 

பொருளின் இலக்கணத்தைத் தொகுத்துச் சொல்வது 
போலவே தெரிகிறது. கிரவுஞ்ச மலையின் மீது பங்குவாய் 

வந்த புரூரவனுக்குக் காந்திமதி மாலையிட்டாள் என்ற நிலை 
யைக் காண முத்தேவரும் வருகிறார்கள். அவர்கஓரக் 
கவிராசர் வருணிக்கிறார். 

கூன்தரும் பிறைவேணியும் மகரவாய்க் குழையும் 

மூன்று கண்களும் மான்மழுக் காடும்ஐம் முகமும் 

தேன்க ருங்குழல் உமையொடு மருவிலி செல்வான் 

தோன்று மேனியுமாய் நின்ற தொரு பெருஞ் சோதி.
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வளையும் ஆழியும் மறைகளும் கருணையும் மலர்ந்த 

தளைசெய் தாமரை தாங்கிமைம் முகில் நிறந் தயங்கப் 

புளக மாமுலைப் பொறிதிகழ் ம்ரும ழம் பொவியத் 

துளவ மாலையு மாய்நின்ற தொருபெருஞ் சுடரே. 

வேத வாசமும் மென்மலர்ப் பொகுஃடு மெல்லியலும் 
சோதி வாண்முகம் நான்கும் எண் புயங்களும் துலங்கச் 
சீத நீர்ப்பெருங் குண்டிகை மணிவடரந் திகழப் 

பீத மேனியுமாய் நின்ற தொருதழற் பிழம்பே. 

இவ்வாறு தன் முன் தோன்றிய தேவர் ஈளை... புரூரவன் 

கண்டு a Hsia Cui ster அவன் காணுமிடத்தும் 
துதிக்குமிடத்தும் ஆசிரியர் கூறும் பாடல்கள் சமயநுட்பம் 
பொதிந்த பாடல்களாயுள்ளன. ‘srofiguia ஆள ஏளி 
வந்து நின்ற செயலே' என்று ஐந்து பாடல் பாடுகிறான். 

அவற்றுள் ஒன்று: 
சுத்தங் கலந்து அகலங் கலந்து 

துரியங் கலந்த சொருபத்து 
அத்தங் கலந்த முதியோர்கள் தன்மை 

அறியேனை அஞ்சல் எனவே, 

சத்தங் கலந்த பொருளாய் மறப்பும் 

நினைவுக் தவிர்ந்த தலையோர் 

சித்தங் கலந்த துருவங் கலந்து 

வெளிவந்து நின்ற செயலே. 

மறப்பும் நினைவும் கடந்த நில்! என்று இவர் இங்கே 

பாடுவது, மேலான முத்திசிலை, சிவபோகம் என்று சைவ 
சித்தாந்திகள் கூறுவர். 

வருணனைப் பகுதி 

சில சிறப்பியல்புகளை எடுத்துக் கூறலாம், ஓடத்தி 

லேற்றிச் செல்லுதல் தமிழிலக்கியத்தில் காண்பதற்கறிய 
ஒரு செய்தி. கம்பராமாயணத்தில் குகன் பரதனாதியரை
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ஓடத்திலேற்றிக் கங்கையைக் கடந்து கொண்டு செல்கிறான் - 
ஆனால் ஈம் காப்பியத்தில், ஒரு வணிகன் தான் காமுற்ற 

அரசன் தேவியை வேறிடம் கொண்டு செல்லக் கருகி 
ஓடத்தில் ஏற்றிச் செல்கிறான். புயல் அடிக்கிறது; ஓடம் 
வேற்று நாட்டுத் துறையில் வந்து கரை சேர்கிறது. அங்கு. 

அரசனது காவலர் ஓடத்திலுள்ள பொருள்களைச் சோதனை 
போடுகிறார்கள். இருபதாம் நூற்றாண்டுச் செய்திகள்” 
அங்குச் சொல்லப்பட்டுள்ளன. 

பல பாடல்கல£க் குளகமாகக் கொண்டு முடிக்கிறார்; 

பெரும்பான்மை வருணனையிலேயே இவ்வாறு அமைச்கிளூர். 
பாடல்களை வினையெச்சம் கொண்டு முடித்து இறுதியில்' 
பல பாடல்களுக்கு ஒரு வினைமுற்றாகக் கொண்டு செரல்வது: 

மிகவும் கம்பீரமாக வுள்ளது. 

வருணனையில் பெருங்காப்பிய நிலையைப் பார்க்கிறோம். 

தேவமங்கையருடன் உருப்பசியும் புனலாடல் விரும்பி ஒரூ 
காவை அடைகிறுள்: 

ஈரப் பலசம் கொழு விஞ்சிபலா 
நாரத் திலகம் துடி நாகம் விளா 

வாரத் தினொ டாமலகந் திலகம் 

சேரப் பொலிகின்றது தென்றலொடும். 

கொடியோடிய முல்லை கொழுங்குமுதம் 
பொடியோடலர் கேதகை புண்டரிகம் 
படியோடலர் பன்மலர் எம்மலரும் 
கடியோடலர் கின்றதொர் காவகமே. 

அரசன் விறகு பொறுக்கிச் சுமக்கிறான் என்று சொல்லு: 
மிடத்து, ஆசிரியர் பால் நில வெம்மையை வருணிக்கிறார்... 
இளவேளிற் படலத்தில் குறிஞ்சி பாலை முல்லை மருதம் 
கெய்தல் என ஐந்தினை வளத்தையும் ஐந்து பாடல்களால் 
கூறுகிறார். காந்திமதி அழகை வருணிக்கும் போது கேசாதி'
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பாத வருணனையாகப் பன்னிரண்டு பாடல்கள் மிகவும் 
அவைபடக் கூறுகிறார். கேசத்தின் வருணனை: 

கூந்தற் உமுகைக் கொலைப் படுத்தி, 

இருளைப் பகலே குடிபோக்கி, 

நீந்தப் புனலிற் சைவ லத்தை 

அறலை வீழ்த்தி நெறிநின்று, 
சாந்தப் புகையை மணந்துபுயல் 

மாலை சூட்டித் தழுவியவே-- 

காந்தட் செழும் பூர் தொடிநிகர்த்துக் 
கன்னித் திருவின் கருங் கூந்தல். 

.காந்திமதியின் மணமென்று கேட்டு நகர மாந்தர் நகரை 

அணி செய்கிறார்கள்; ஒரு பாடலில் எண்கலை ஓன்று முதல் 
பத்துவரை அமைக்கிறார் : 

ஆறு கரணத் தைந் தினையுள் 
ளடக்கி நான்கு மறை வழியே 

ஏறு கழல் மூன் றியற்று மிரு 
பிறப்போர்க் கொருமை யுடன் ஈவார் 

கூறு மிசை ஏழ் பாடி எட்டு 

வகை மங் கலங்கள் குயிற்றுவார் 
ஊறும் இசைகள் ஒன்பதொடு 

௩டிப்பார் திசை பத் துவப்பாக. 

மற்றோரிடத்தில் ஐம்பத்தாறு தேசமன்னரும் காந்திமதி 

மணங் காண வந்தனர் என்று சொல்லும்போது, ஐம்பத் 
தாறு தேசப் பெயர்கமாயுமே சொல்லுகிறார். சோழம் 
தென் கேரளம் என்று சொன்னவர், பாண்டியைச் சொல்லும் 

போது தாம் பாண்டி காட்டவராதலால், ஒண்கீரஞ்சேர் 
"தமிழ்ப் பாண்டி என்கிறார். (கீரம்-வடமொழி.) 

உருப்பசியின் ஆடையைக் கவர்ந்தவளைப் பிடித்து 

ஆடையை மீட்பேன் என்று புரூரவன் விரைதலும், அப் 

மீபாது வந்த மின்னொளியில் அவள் அவளை நிர்வாணமாகக்
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கண்டாள் என்பதைச் சொல்ல வந்த ஆசிரியர், அவனை ப் 

“பொற்ற பூந்துணர் அசோகினான் பதமலர்ப் புறத்துப்-- 
பற்றி லாதவர் சீவகாரம் மெனும் படிவம் கண்டாள்” எண் 

Lap. 

ATF GID YSEOS UMHONEAGM : 

ஒற்றை மதிக் குடைநிழற்ற, ஓண்கவரி இருபுறமும் 
உயர்ந்து லாவ. 

வெற்றி வலம் புரிமுழங்க, மங்கையர் பல் லாண்டிசைப்ப... 

வியங்கள் விம்ம, 

முற்றுமதி யமைச்சர் தொழ, முனிவரரும் முதியோரும் 

முறையில் சூழப் 
பொற்றசும்பிற் புனல்பூரித் தந்தணர் முந் துறநகரம் 

புக்கான் மன்னோ. 

புனல் பூரித் தந்தணர் முந்துறலாவது, அந்தணர் பூரண 
கும்ப மெடுத்தல். 

அரசன் வெற்றி பெற்று ஈகருக்குள் பிரவேசிக்கிறான் _ 

பலரும் அவனை வந்து காண்கின்றனர். அவரவர்க்குத் தக்க 
படி அவன் தனது அங்கிகாரத்தைத் தெரிவிக்கிறான்... 

எப்படி? 

பார்த்தான் சிலரை; சிரங் கோடல் 
பயின்றான் சிலரை; வம் மின்என 

நேர்த்தான் சிலரை; கரம் தொட்டு 
நின்றான் சிலலர; நெஞ் சழுந்தச் 

சேர்த்தான் சிலரை; எதிர் கொண்டு 
சென்றான் சிலரை; வம்மின் என 

ஆர்த்தான் சிலரை; சிலரை அடி 
தொழுதான், தொழுதற் கரியோனே. 

இவ்வாசிரியருடைய கற்பணைக்குப் பொருந்திய முகச்கியமாண 

மற்றோரிடம், சூரிய உதயம் அத்தமனம், சந்திர உதயம்
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அத்தமனம் என்பன. நீண்ட கதையில் இதற்கான வாய்ப் 
புக்கள் மிகவும் அதிகமாயுள்ளன. ஒவ்வோரிடத்தும் 
பாடல்களை அடுக்காகவும் பொருள் ஈயம் பொருந்தவும் பாடு 

கிறார். கயிலையில் பிரமனும் திருமாலும் மதி பெரிதா 
விதி பெரிதா என்று வாதிட்ட பின்னர், திரிகர்த்தன் ஈகரில் 

காந்திமதி திருமண த்தன்று, மாலையில் கதிரவன்.மறையவும், 

குழவி வெண் திங்கள் எழுந்து ஆட்சி செலுத்தி மறைய, 
மீளவும் கதிரவன் எழுந்தான் என்பதை ஆசிரியர் பதினாறு 

பாடல்களால் வருணிக்கிறார். இரவில் உடுக்கள் தோன்றிய 
காட்சி: 

அரவரீள் வடம் பிணித்து மந்தர வரை யதனாற் 
கரைசெ யாப்பெருங் களியமு தெழும்படி கடையத் 
திரைசெய் வேலையி னமுதவொண் திவலைகள் தெறிக்க 

ஒருவன் மேனியிற் பொலிந்தன உடுக்களா லும்பர். 

பின்னர்ச் சூரியன் உகதிக்கிறான் : 

செறிந்த பேரிருட் கங்குலாங் கரா மிசைச் செல்ல 
அறிந்த ஆரணம் காரணக் குறி யுணர்ந் தழைப்ப 

மறிந்த தெண்டிரைக் கடல்நிறத் திருமறு மார்பன் 

எறிந்த செஞ்சுடர் திகிரி போற் கதிரவன் எழுந்தான். 

புன்ளியந் தனிஅளி யெனும் ஏழிசைப் புலவோர்க்கு 

உள்ளுவர் தினி தூறிய பொருளெலாம் உள்ள 
எள்ள லின்றியே முகமலர்க் தன்பொடும் ஈயும் 

வள்ளி யோர்முக மலரென மலர்ந்தது வனசம், 

கதையின் இறுதிப் பகுதியில், மக்கள் இருவரும் ஓடமேறி 
வணிகனுடைய கப்பலைப் பார்வையிடப் போகிருர்கள். 

சூரியன் மேல் கடலில் மறைய, கீழ் கடல் முகட்டில் நிலவு 
தோன்றுகின்றது என்பதை ஆசிரியர் பதிஞன்கு பாடல் 

களில் விரிக்கிறார்; அவற்றுள்ளும் மூன்று பாடல்கள், ஓரு 

பொருள் மேல் மூன்றடுக்கி வந்தது எனத்தக்கவாறு, கடன்
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மூகட்டெழுந்தது செழுக்திங்கள்' என்ற மகுடத்தைக் 

கொண்டுள்ளன. ஒரு பாடல் பின் வருவது : 

புலன்கள் யாவையும் புரையற இளநிலாப் 
பொழிகதிர் பொலிவெய்த, 

கலங்கு வாரிதி இரசத முருக்கிய 
இவைமுகத் தெழில் காட்ட, 

அலங்கலநக் துழாய் அஞ்சனக் கிரியனான் 
அலர்மலர்க் கர மேனின்று 

இலங்கு சங்கம் வந் தெழுந்தெனக் கடன்முகட் 
டெழுந்தது செழுங் திங்கள். 

நீதிப் பகுதி 

நூலின் மற்றொரு சிறப்பான அம்சம், இதிற் சொல்லப் 

படும் உலக நீதிகள். பெருங்காப்பியத்தின் ஒரு சிறப் 
பியல்பு, ஈல்லொழுக்கத்தையும் நீதியையும் மக்களுக்குப் 
புகட்டுவது. இந்த நூலில் இந்தப் பண்பு மிகவும் நன்கு 

அமைந்துள்ளது. உருப்பசியே அரசனுக்கு நீதிகளைமப் 
புகட்டுகிறாள். தன்னை விட்டுப் பிரிந்த அவளை மீண்டும் 
கண்டு அவன் அரற்றும் போது, அவள் தான் ஒரு பொது 

மகள் என்பதையும், அரசராவார் பொது மகளிர் வலைப் 

படலாகாது என்பதையும் பிற நீதிகளையும் அவனுக்குப் 
புகட்டுவது மிக்க சிறப்புடையது : 

மன்னவனே, என்னனைய 

கொம்மை முலைமின்னார் குணங்கூறக் கேட்டியால் : 

கள்ளீரம் நீங்காக் கருங்கூந்தற் கன்னியர்க்கும் 

உள்ளீரம் இன்மை சிறிதும் உணர்ந்தில்யோ? 

நிவந்த வரை குளிர வீழ்ந்த நெடுநீரும் 
உவந்த மலர் தேடி உறவுற்ற வண்டினமும்
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குவிந்த முலையார்கள் அன்பும் குணமனைத்தும் 
கவர்ந்து கொடுபோங் கருத்தன்றோ, காவலனே. 

கல் மூடு நெஞ்சும் கனி மூடிய மொழியும் 

குன் மூடும் தூண்டிற் குலை விழியும் கொண்டுலவு 
மின் மூடும் காரோதி மெல்லியலா ரென்னும் வெறும் 

புல் மூடும் பாழ்ங் கிணற்றில் வீழ்வாரோ போர்வேந்தே? 

சூதாடல், கள்ளருந்தல், வேட்டை சில சூழ்தல், 
.தீதாம் கொலை புரிதல், செங்கோல் முறை திறம்பல், 
காதார்ந்த கண்ணார்தம் காமத்தே காதலித்தல் -- 

தான வேந்தர் கெடுதற்கு வித்தாமால். 

ஈதல், அறிவூக்கம், இன்சொல், பொறையுடைமை, 
Cus wou புரத்தல், வாய்மை பிறழாமை, 

ஓதல், படைபயிற்றல், ஒன்னார் உரனடங்கக் 

காதல் திறை கோடல் -- ஈதன்றோ மன்னர் கடன். 

அரசி தன்னிடத்துத் தகாத மொழி கூறிய வணிகனுக்குக் 

கூறிய அறவுரைகள் ஏழு பாடல்கள். அவற்றுள் 

ஒன்று : 

திறந்தெரிந்த கற்பினர்பாற் சிந்தைவைக்குந் தீயோரை 

இறந்தவரின் வேறாக எண்ணார் இயல்புடையோர் -- 
பிறன்கடை நோக்காமை மினுமுண்டோ அறம்பிறபின் 
அறன்கடை நின்றாரின் அவரே கடையாவார். 

அரசன் அறத்தையே போற்றி வழிபட்டமை கண்ட, 
பொருள் , சினந்து அவனைப் பழித்துக் கூறுகிறது : 

உரவுநீ ௬லகம் காப்போர்க் குறுபொரு ளாதியாகி 
அரியமா மகங்க ளாலே அமாருக் குதவி யாங்குப் 
அபரியவா னவர்க்கு மேலாம் பெரும்பதம் உதவி இங்ஙண் 
கிபாருளலார் தமையு மாக்கும் பொருளலாற் பொருள் 

வேறுண்டோ?
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மூன் நூல்கள் 

இவர் மூழுமையும் கம்பரையே தமக்கு முன் மாதிரி 
யாகக் கொண்டிருக்கிறார். உருப்பசி இந்திர சபையில் 

திருமகள் வேடந்தாங்கி நடனமாடுகிறாள். 

மன்னிட உருப்பசி மலர்ந்த கமலத்தின் 

மின்னுருவ வேடமொடு மெல்லென ஈடந்தாள். 

பஞ்சிகுடி கொண்ட பத பங்கய மிலங்க, 
மஞ்சுகுடி கொண்ட குழல் மாலை புடை வீழ, 
நெஞ்சுகுடி கொண்ட அறி வோரும் நிலை பேர, 

நஞ்சுகுடி கொண்ட விழி நஈன்குழைகள் தாவ. 

கும்பமெனும் விம்பமுலை வம்பொடு குலுங்க, 
அம்பர மமைந்த இடை ஆடரவி னாட, 

பைம்பொன் மணி மேகலை குலாவ, ௩றை பாயும் 

செம்பவள வாயிதழின் மூரல் சிறி Osis. 

செங்கை பயில் தண்ணுமை தெழித்திட, நல்யாழும் 
ஆங்குரலு மோரி சையினாய் பிழி பிலிற்ற, 

வங்கிய மிசைப்ப, வருகட்டளை வழாது 
தங்கிய சதுத் துவனியும் முறை தயங்க. 

தன்றிய கருங்குழல் அரம்பையர்கள் கூடி. 

மென்துகில் வனைந்த வெழிலிக்குள் வரு மின்னோர் 
ஓன்று வமையில்லை உவரித் திரையி னூடே 
அன்று வருகின்ற அவளே உவமை யாமால், 

இங்குள்ள சந்தமும் கருத்துத் தொடர்களும் இராமாயண த்: 
தில் சீதை வருவதும், சூர்ப்பனகை வருவதும் பற்றிச் 
சொல்லியுள்ள இடங்ககாத் தழூவீயிருப்பது காணத் 
தக்கது. 

புரூரவன் தன் தேவி பிரிந்த பின் மக்களை அழைத்துக் 
கொண்டு காட்டுக்குச் செல்கிறான். வனம்புகு படலம்
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என்று ஒரு கனிப்படலம் உள்ளது. ஈதரத்தார் மன்னன் 

பிரியக் கண்டு அரற்றுவதும், மன்னன் அவர்களைத் தேற்று 

வதும், ரரமன் காட்டுக்குப் போகுமிடத்தில் கம்பர் 
பாடியுள்ளதைத் தழுவி அமைத்தவை. பின்னும் கதை 

யமைப்பிலுங் கூட, எத்தனயோ இடங்கள் இராமா 

யணத்தைக் தழுவி வந்தவை. 

இரரமாயணத்தில், இராவண வதம் முடிந்த பின் 
சீதையை இராமன் ஏற்கத் தயங்கும்போது சீதை அக்கின் 

யில் மூழ்கி எமுகிறாள். அந்நிஃழ்ச்சியைக் கருத்தில்கொண் ட 

௩ம் கவிஞர் தாமும் அக்நிகழ்ச்சியைத் தமது காப்பியத 

தில் அமைக்கிறார். புரூரவன் புண்டரீக வல்லிபைபச் 
சிவிரையில் அழைத்து வரச் சொன்னபோது, அவள் 

ம்றுத்து டந்து வருகிறாள். வந்து, தீ மூட்டச் செய்து 
அத்தீயில் மூழ்கி எழுந்து தனது களங்கமற்ற நிலையை 

நிரூபிக்கிராள்ஆ. இது போன்ற நிதழ்ச்சிகள் பின்னும் 

சில, 

சிந்தாமணியைத் தழுவி இவர் ஒரு நிகழ்ச்சியைத் 
திறம்பட அமைத்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கனக 
மாலையார் இலர்பகத்தில், ஒரு மாதவர் பள்ளியில் தங்கி 
யிருக்கும் விசயையை இன்னார் என்று தெரிந்து கொள்ளா 

மல், சீவகனுடைய தோழர் சென்று சண்டு, தங்கள் வரலாறு 
கூறுகிறார்கள். கட்டியங்காரனால் சீவகன் துன்புற்ற 

செய்தியை அவர்கள் சொல்லி வரும்போது, விசயை தன் 
மகன் மீதுள்ள அன்பு காரணமாய், அத்துன்பச் செய்தி 

கேட்டதும் மூர்ச்சையுற்று வீழ்ந்து பின் எழுந்து அரற்று 

கிறாள். அவள் சீவகனுடைய தாய் என்று தோழர் தெரிந்து 

கொள்ளுகின்றனர் அது போல இக்கும், கப்பலில் சிறைப் 

பட்டிருக்கும் அரசி அறையின் வாயிலில் சென்று காவல் 

புரியும் பிள்லாகள் இருவரில் மூத்தவன் உறக்கம் 
வராதிருக்கும் பொருட்டு, இளையவனுக்குத் தங்கள்.
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வரலாற்றையே ஒரு கதையாகக் கூறி வருகிறுன். தந்ைத 

யாகிய புரூரவன் ஆற்றோடு போய் விட்டான் என்று 
சொல்லும் போது உள்ளிருந்து கேட்டு வந்த தேவி, இவர்கள் 

தன் பிள்ளைகள் என்பதை வெளிப்படுத்தி அரற்றுகிறாள். 

வழக்கமாய் நாட்டில் இராமாயணம் பாரதக் கதைகளை 

நாட்டுப் புறங்களில் இரவில் சொல்பவர்களிடையே 
வழங்கும் கதைகளில் ஈளன் கதை அரிச்சந்திரன் கதை 

புரூரவச் சக்கரவர்த்தி கதை என்பவை முக்கியமானவை; 

களன் கதை சூதாடலின் தீமையை வற்புறுத்துவது; அரிச் 
சந்திரன் கதை சத்தியத்தைக் காக்கவேண்டும் என்ற பெரு 
நீதியை வற்புறுத்துவது; புநரவர் கதையும் சனியன் பீடிப்பு 
எல்லோருக்கும் உண்டு, அதற்குக் தயாராக இருக்க 

வேண்டும், ஆனால் அதனால் மனம் குன்றிவிடக் கூடாது 

என்ற உலகியலை உணர்த்துவது. வழங்கி வரும் கதைக்கும் 

இக்காப்பியத்திற்கும் வேறுபாடு உண்டு. “புரூரவன் கதை 
யில் சனி அவனது நண்பன்; மறுகாளே பிடிக்கிறான்; 

அரசன் சூதாடி காட்டை இழக்கிறான். அயல் கா௫ு சென்று 

மனைவி. மக்களோடு வேலை செய்கிறான். பெண்கள் 

அரசனிடம் சென்று கூலி வாங்கும் வழக்கப்படி இவன் 

மனவி போக, அவ்வரசனது தகாத எண்ணம் கண்டு அவள் 

தன் கற்பின் வலிமையரல் கல்லாகிவிடுகிறாள். அரண்மனை 

யில் திருடிய கள்வர் இவனிடம் சில ௩கைகா எறிந்து 
விட்டுப் போக, இவன் மீது திருட்டுக் கூற்றம் சாட்டிக் கை 

கால் வாங்கி விடுகின்றனர். சனி நீங்கும் காலம் வந்ததும், 

மக்கள். இருவரில் மூத்தவன் தன் கதையைச் சொல்ல, 
கல்லாயிருந்த தாய் வரலாற்றைக் கேட்டுக் கொள்கிறாள். 

கடவுளருளால் இவன் கை கால்கள் வளர்கின்றன; கல்லை 

இவன் தொடவும் மனைவியாகிய கல் மாறுகிறது. பிள்ள 

களூம் வருகின்றனர். இழந்த நாட்டையும் பெறுகிறான்.
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வடமொழியில் காளிதாச மகாகவி செய்த விக்கிர 

மோர்வசீ என்ற நாடகம், சிறந்த கவிச்சவையுடையதென்று 

சொல்லப்படுவது; இது புரூரவன் கதையேயாகும். 

புரூரவனே அங்கு விக்கிரமன். புரூரவ சரிதத்துக்கு வேறு 

பொருள் சொல்லுவதும் ஒரு மரபு. ஊர்வசி என்றால் 

உஷற் காலப் பனி. புரூரவன் சூரியன். சூரியன் கரணப் 

பட்டால், பனி மறைந்து விடும். புரூரவன் சாணப்படும் 

போது ஊர்வசி மறைந்து விடுகிறாள். ஊர்வசியின் கதை 

சதபதப் பிராம்மண த்திலும் காணப்படுகிறது. 

நைடதம் 

நூல் வரலாறு 

நிஷத நாட்டு மன்னன் களன் சரிதம் கூறும் வடமொழி 

நூல் கைஷதம். நைஷதம் தமிழில் நைடதம் என்று 

வந்தது. வட மொழியில் நூல் செய்தார் ஹர்ஷ சக்கர 

வர்த்தி; இவர் பாடியது, தமயந்தி சுயம்வரம் வரையில் 99- 

சருக்கங்கள் மட்டுமே என்பர், றைஷதம் புலவருக்கு. 

ஓளஷதம் என்பது பழமொழி. இது வடமொழி தமிழ் மொழி 
இரு மொழிகளிலுமுள்ள இந்நூல்களுக்குப் பொருந்தும். வட 
நூல் வடமொழிப் பஞ்ச காவியங்களுள் ஒன்று. 
தமிழிலும் இந்த நூல் ஓர் அரசரான அதிவீரராம 
பாண்டியர் செய்த பெருமையுடையது. இது களன் கதை. 

களோபாக்கியானம் என்ற பெயரால் மகாபாரதம் ஆரணிய 
பருவத்துள் அமைந்த ஒரு கிஃ£க்ககை, சூதகினால் வரும் 
கேட்டைத் தருமபுத்திரனுக்கு வியாச முனிவர் இக்கதை 

வாயிலாக எடுத்துரைத்ததாக அவ்வரலாறு அமைந்தது. 
மிசவும் பழமையான காலம் முதற் கொண்டே தமிழி 

லக்கிய உலகில் நளன் சரிதம் நன்கறியப்பட்டு வழங்கியது. 

என்பதைச் சிலப்பதிகாரத்தால் அறிகிறோம். வினையின்
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வலிமையைக் கவுந்தியடிகள் கோவலனுக்குக் கூறுமிடத்து, 

ுளன் பட்ட துன்பத்தைப் பின்வரும் வரிகளரல் சொல்லி 5 
காட்டுகிறார். (ஊர் கரண் காதை 850-367: 

வல்லா டாயத்து மண்ணர சிழந்து 
மெல்லியல் தன்னுடன் வெங்கா னடைந்தோன் 
காதலிற் பிரிந்தோ னல்லன், காதலி 
தீதொடு படூஉம் சிறுமைய எல்லள், 

அடவிக் கானத்து ஆயிழை தன்னை 

இடையிருள் யாமத்து இட்டு நீக்கியது 
வல்வினை யன்றோ ? 

இவ்வரலாறு பின்னர் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் புகழேந்திப் 
புலவரால் ஈள வெண்பா என்ற பெயருடைய சிறு காப்பிய 
மாகப் பாடப் பெற்றது. பின்னர் 16 ஆம் நூற்றாண்டில் 
அகிவீர ராம பாண்டியர் இக்களன் கதையை வடமொழி 
மூலத்தைத் தழுவிப் பெரிய நூலாக அதே நைடதம் என்ற 
பெயரால் சுவை கிரம்பியதாகப் பாடினார். நூல் பாயிரப் 
பகுதியும் 98 படலங்களும் 7772 பாடல்களும் உடையது. 
இதை இவர் பாடிக் கொண்டிருந்த போதும் பாடி முடித்த 
போதும், இவர் தமையனும் தமையன் மனைவியும் தெரி 

- வித்த கருத்துக்கள், வழங்கும் வழக்காற்றை யொட்டி 
வேறிடத்திற் சொல்லப்பட்டன. 

கள வெண்பாப் பாடியவர், மிகவும் சுருக்கமாகவே, 
- சுயம்வர காண்டம், கலி தொடர் காண்டம், கலி நீங்கு 
காண்டம் என்று மூன்றே பகுதிகளில் நூலை முடித்துக் 
கொண்டார். ஆனால் அதிவீர ராமர் நூலை மிகவும் வீரி 
வாகச் சொல்லும் கோக்கமடன் அஃலமான அடிப்படையின் 
மேல் நூலை ஆரம்பிக்கிறார். பின்னே இதை Har ee 
வோம்.
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அதிவீர ராமர் சிவபக்தி மிக்கவர் என்பதற்கேற்ப 

நைடதத்தில் விகாயகர் காப்புச் சொல்லி நூல் தொடங்கு 

கிறார். விகாயகர் வணக்கப்பாடலில், சிவபிரான் திரு மூடியி 

விருந்த இளம்பிறையை, ஒடிந்த தமது கொம்புக்கு இச 

பார்க்கிறார். விசாயகர் என்று இவர் ஈகைச்சுவைப்படம் 

பாடுகிறார்: 

தழைவிரி கடுக்கை மாலை தனிழதல் சடையிற் சூடுங் 

குழவிவெண் திங்க ளிந்ற கோட்டது குறையென் றெண்ணிப் 

புழைகெடுங் கரத்தாற் பற்றிப் பொற்புற இணைத்து நோக்கும் 

மழைமதக் களிற்றின் செய்ய மலரடி சென்னி வைப்பாம். 

இவ்வகை ௩கைச் சுவைக் எருத்து, பின்னே சிவப்.9ர 

காசர் முதலிய பல்லோர் எத்தனையோ வகையாக விரித்துக் 

கொள்வதற்கு இடங்கொடுத்திருக்கிறது. நூலில் வேறு 

கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல் இல்லை; பல கடவுள் வாழ்த்துப் 

பாடல்களைப். பெய்து பல புராணங்கள் பாடிய இவர் 

இவ்வாறு பாடியிருப்பது, இது புராணமன்று கரப்பியம் 

என்று உணர்த்துவதற்கே யாகும். இசன் சிறப்புப் 

பாயிரம் பின் வருவது) 

நிலவு பொழி தனிக் கவிகை கிடதர் கோன் புழ்ச்சரிதம் 

நெடுநீர் வைப்பில் 

புலவர்களின் அழுதொழுகு புதுமொழி கூட்டுணத் தமிழால் 

புனைதல் செய்தான்-- 

வலனுபர்த்த அண் ணலஞ்சேல்வான்தொடு பொற்கோட்டிமய 

வரையிற் நீட்டி, 
அலர் தலைமா நிலட்புரக்கும் அதி வீர ராமன் இகல் 

அரசர் ஏறே. 

தமிழில் நைடதம் பாடிய பாண்டியர் இதைப் பெருங் 

காப்பியங்களுக்கேற்ப மிக்க வீரிவாக எல்லாச் சுவையும்
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பொருந்த, தமிழ்ப் பெருங்காப்பிய இலக்கணங்களும் அகப் 
பொருள், புறப்பொருள் செய்திகளும் அமையப் பாடத். 

திட்டமிட்டிருந்தார். அவற்றைச் சிறிதளவு இங்கே குறிப் 
வோம். 

நூலின் பொருள் 

நரல் கருவி மாமழை கலைமகள் உருவென விளங்கி” 
சன்று மாமழைச் சிறப்பையும், வெள்ளச் சிறப்பையும் 

சொல்லித் தொடங்குகிறது. நாட்டுப்படலத்தில் நிடதகாட்டு 

நிலவளம், மக்களுடைய செல்வம் சொல்லி, அடுத்து நகர 

வருணனை என்று ஒரு படலத்தில் சொல்லுகிறார். தலை 
ககர் மரவிந்தம். மாவிந்த நகர வருணனை, முடிவில். 
தளனுடைய சிறப்பு, பின்வரும் பாடல் குறிப்பிடத் 
தக்கது. 

அருளினது உறையுள்; நல் லறத்தின் வேஷீ சொல் 

தெருளறு கல்வியந் தெய்வமாக் கடல்; 
குரைகடல் புவிபுகழ் குணக்குன்று; அஞ்சுடர் 

எரிதவழ் அலங்கல் வேல் அரசர் ஏறனான். 

so தமயந்தியைக் கண்டு அவள்பரல் மோகங் 

கரண்டு அவளே நினைவாய்த் துயருறும் போது ஓர் 

அன்னத்தைப் பிடித்து, அது வேண்டியபடி விட்டு 
விட்டான்; ஈன்றியறிவோடு அது வீமன் மகள் தமயந்தியின் 
சிறப்பை அவனுக்குக் கூறி அவனுடைய தூதாக அவள்பாலள் 
அவன் புகழைக் கூறி சென்று அவன்மீது காதல் கொள்ளச் 
செய்கிறது. மீண்டு வந்து அவனிடம் செய்தியை உரைக். 
அிறது. அதுவரை அன்னத்தைக் தூது விட்ட படலமாய்க் 

கூறிய ஆசிரியர், அடுத்து கைக்கிளைப் படலம், மாலைப் 

படலம், நிலாத் தோற்று படலம், சந்திரோபாலம்பனப் 
படலம், மன்மதோபாலம்பனப் படலம் என்று ஐந்து படல்
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களால் தமயந்தியின் விரக தாபத்தை அகப்பொருள் 
அமைதி தோற்றவும், பெருங்காப்பியப் பண்புகள் பொருந் 

தீவும் பாடியிருக்கிறார். 

பின்னர் மீண்டும் கதை' தொடர்கிறது தமயந்தி 
சுயம்வரம். நாரதர் உரையால் இந்திரன் அவளையடைய 

எண்ணி மற்றைத் தேவருடன் பூலோகம் வரும்போது, 

அச்சயம்வர த்துக்கு வரும் நளனைக் கண்டு தனக்காக அவன் 

தூது செல்லச் சம்மதிக்கச் செய்கிறான். சென்ற களன், 
'அவளழகில் அதிகம் ஈடுபடுகிறான். பின் தன் தூகைச் 
சொல்லித் தமயந்தி மறுத்த செய்தியை இந்திரன் முதலி 
யோருக்கு உரைக்கிறான். சுயம்வரம் நடக்கிறது. திக்குப் 

பாலர் எண்மரில் இந்திரன், அக்கினி, யமன், வருணன் ஆகிய 

நால்வர் வந்தனர், நிருதி வாயு குபேரன் ஈசானன் ஆகிய 

நால்வரும் வரவில்லை. களனும் தமயந்தியும் காதல் 

வயப்பட்டுத் தனித்தனியே துன்பமடைகிரறார்கள். காலையில் 

*யம்வர மண்டபத்தில் அனைவரும் திரளுகிறார்கள், 

காலகள், தமயந்திக்கு அரசர் குலமுறை கிளத்துகிறாுள், 

சூரியன் முதலான தேவர்களும் எழு தீவின் அரசரும் பிற 

மண்டலத்துள்ள அரசரும் பூவுலக மன்னரும் வந்திருக் 

கின்றனர். 25 அரசர் கூறப்படுகின்றனர். தமிழ் மன்னர் 

மூவரும்,கூடககாடாளும் வேந்து கொற்கையம்பதிக்கு வேந்து 

பொன்னி நாடாளும் வேந்து என்றே சொல்லப்படுகின் நனர். 

பின்னர் தமயந்தி, களன் உருவையே கொண்டிருந்த தேவர் 

தாள்வரிலிருந்து ௩ள&௪ வேறு பிரித்துணர்ந்து அவனுக்கே 

மாலையிடுகிறாள். களன் என்று சாண்பதற்குரிய வேறு குறி 

களோடு, அன்பினாலும் ஊழ்வினை த் தொடர்பினாலும் வேறு 

பிரித்துக் கண்டாள் (சுயம்வரம் 169) என்கிறார். எல்லோரும் 

மகிழ, இந்திரன் மட்டும் கலகமுண்டாக்குகிறான். ஈளன் 

சந்திர குலம் ஆதலால், உலகில் மதி பரிதிச்கு 
4
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மமூங்குமே யன்றி, பரிதி குல மன்னர் சந்திர குலத் 
துக்குக் தாழ்ந்து போகலாமோ என்ற அவன் 
வார்த்தையைக் கேட்ட சந்திர குலத்தவனனை பாண்டியன் 

வெகுண் டெழுகிருன். (அதி வீரராமர் தாம் பாண்டியரான 
மையால் இவ்வாறு சதையை அமைக்கிறார்.) பிறர் தேற்றச் 

சீற்றம் நீங்குகிறான். எல்லா அரசர்களையும் தோல்வியுறச் 
செய்த நளனது ஆற்றல் கண்ட இந்திரன் முதலியோர் 
அவனுக்கு வரம் கொடுக்கின்றனர். காப்பியத்தள் போர்ச் 
செய்திகள் வரவேண்டும் என்பது விதியாதலால் இங்கு 
போர் அமைக்கப் பெற்றுள்ளது; 78 பரடல் கொண்ட போர் 

புரி படலம் என்ற தனிப்படலம். நளன் பின் தமயந்தியை 
முறைப்படி மணந்து கலவியின்பம் அனுபவிப்பதை ஆசிரியர் 

அதிகமான பாடல்களால் வருணிக்கிறார். 

பின் களன் தன் ககர் அடைந்து இன்புறுங்காலை கவி 
தோன்றுகிறான். களன் யாதேனும் பிழை செய்தால் 
அவளைப் பற்றலாம் என்று சமயம் பார்த திருக்கிறான். நளன் 

இன்பம் அனுபவிப்பதை மீண்டும் ஆசிரியர் இங்கு இள 
ேனிற்படலம், போது கொய் படலம், புனல் விள்யாட்டுப் 

படலம் ஆகியவற்றால் சொல்லிய பிறகு, ஒரு காள் சூரியன் 
மறையவும், நளன் கால்கழுவாது கடன் கழித்து வருவானைச் 

சென்று கலி பற்றுகிறான். 

இதுவரை ஆகீரியர் சொள்லியுள்ளவை 940 பாடல்கள். 

இதே விரிவுடன் இவர் தம் நூலைப் பாடி முடித்திருந்தால். 

பின்னும் குறைந்தது 9090 பாடல் பாடினால் தான் களசரிதம் 

நிறைவேறும். ஆனால் அவ்வாறு அவர் பரடவில்லை, 

பின்னுள்ள பகுதியில் 932 பாடல்களால் கதையை முடித்து 

விடுகிறார். நூலைத் தம் தமையனிடம் காட்டியபோது, 
அவர் அதைக் குறை கூமினார் என்பது வரதுங்கராமர்
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சரிதையில் சொல்லப்பட்டது.” அவர் குறை கூறியமையால் 

அதி வீரராமர் எடுத்த கதையைச் ருக்கி முடித்து வீட்டார்; 
எறிந்து விடவில்லை. (தாம் வளர்த்ததோர் ஈச்சுமாமரம் 
ஆயினும் கொலார்' என்ற மாணிக்கவாசகர் கருத்து 

இங்குக் கருதத்தக்கது, சுருக்கி முடித்த கதையைக் கேட்டே 

வரதுங்கராமர் மனைவியார் பழித்துக் கூறினார் என் பதையும் 
அவர் வரலாற்றில் பார்த்தோம்”. நூலின் அமைப்பைப் 
பார்க்கும்போது, இரு கதைப் பகுதிகளும் உண்மையா 

யிருக்குமென்றே தெரிகிறது. 

இனி நூற்பொருளைத் தொடர்வோம். ஈளன் தம்பியான 

புட்கரனைக் கலி தூண்டி களனோடு சூதாடி வெற்றி பெறச் 

செய்து நளனை மனைவி மக்களோடு காட்டுக்குத் துரத்தீ 

விடுகிறான். களன் மக்கள் இருவரையும் வீமன் நாட்டுக்கு 

அனுப்பி, தமயந்தியோடு காடு,புக்கு, அங்கு தமயந்தி 

சொற்படி தன் ஆடையால் ஓரன்ன த்தைப் பிடிக்க முயல, 

அன்னம் அவ்வாடையோடு பறந்து சென்று விடிகிறது. 

வினைவவி இது என்று கூறி நளன், ஒரு காளிரவு இருவரும் 

ஒற்றையாடையுடுத்துத் துயிலும்போது, அருகில் வாளாய்க் 

கிடந்த கலியினுல் துணியை வகிர்ந்து கொண்டு அவளை 

நீத்துப் போய்விடுகிறான். பல துன்பங்களைக் கடந்து. 

தமயந்தி வீமன் நஃரில் ஒரு வணிகன் இல்லில் தங்குகிறாள். 

பிரிந்த களன், ஒரு பரம்பைத் தீயினின்றும் காப்பாற்ற, 

அது அவனைத் தீண்டவும் அவன் வடிவம் வேறுபடுகிறது. 

அப்பாம்பின் சொற்படி அயோத்தி மன்னன் ஏவலஞய்ப் 

பணி புரிகிறான். இவன் இவ்வாறிருக்க, ஓர் அந்தணன் 

தமயந்தியைக் கண்டறிந்து வீமன் அரண்மனையில் சேர்ப்பிக் 

கருன். அவள் நளனைத் தேடிக் காணும் கருத்தோடு 

      

1 எமது தமீழ் இலக்கிய வரலாறு 16 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் used 

காண்க --பககம் 90-1) 8 ஷா92.
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மீண்டும் சுயம்வரம் என்று ஓலை போக்கலும், ரது பன்ன 
CeO அவன் பாகனாக நளன் அங்கு அடைகிறான். தன் 

குழந்தைகளை எடுத்துக்: குலவியதைக் கண்ட தமயந்தி 
அவன் இன்னான் என உணரவும், கலிதொடர் காலம் முடிய, 

தளன் தன் பழைய உருவம் பெற்று மாவிந்த நகரமடைந்து 

மீண்டும் சூதாடி, இழந்த நாட்டைப் . பெற்று ௩லமே 

வாழ்ந்திருந்தான். 

கவிச்சுவை 

சிறப்புப் பாயிரமோ நூலோ இதை மொழி பெயர்ப் 
பென்று சொல்லவில்லை. ஆசிரியர் தமிழ்ச் சுவையில் 
பெரிதும் எஈடுபட்டவரென்று எடுத்துக் காட்ட வேண்டிய 

தில்லை. அவர் பாடிய வெற்றிவேற்கையை உணர்ந்தோருக்கு 

இது ஈன்கு தெரியும். *அமிழ்தினை முனிந்து சாரல் அருவி 
தாழ் மலயம் ஈன்ற - தமிழினும் இனிய தீஞ்சொல். 

தையல்”, (சயம்வரப்படலம் 740) என்று கலைமகள் தோழி 
யாக் இருந்து தமயந்தியை வருணித்துக் கூறுகிறாள். 

கல்வியில் ஆசிரியர் மிக்க பற்றுதலுடையவர் என்பதை 

மூன் காட்டிய பாடலில், *சொ.ற்றெருஞூறு கல்வியந் தெய்வ 

மாக்கடல்” என்று களனைக் குறிப்பிடுவதும், கல்விபின் 

அகன்றிடு- கருணை வேந்து, கல்வியின் துறை கைபோய: 
காவலன் என்று நளனைக் குறிப்பிடுவதும் உணர்த்து 

கின்றன; நளன் மீண்டும் தமயந்தியைப் பெற்றது கண்டு 
'கலைவலோர் கெஞ்சம் களித்தது” என்று இவர் கூறுவது 

பெரிதும் பாராட்டத் தக்கது (தேவியைக் கண்ணுற்ற 

படலம் 87): 

மண் களித்தது, மாதிரங் களித்தன, மலர்மேற் 

பெண் களித்தனள், பேரறங் களித்தன, கண்டோர் 

கண் களித்தன, களித்தன கலைவலோர் மெஞ்சம், 

விண் களித்தன, களித்தது வீமன் மா ௩கரம்.



க்ஷ 

ஆநைட்தம் 53: 

ஆசிரியருடைய பக்தி முதிர்வை நூலக்த்துள் . எங்கும் 
சாணலாம். நளன் கையிலிருந்து விடுபட்டு வாவி சேர்ந்த 

அன்னம் சென்றது: 

நறவு கொப்புளிக்கும் தெரியல் சூழ் மார்பன் 
நாண்மலர் பொருவுமென் கரத்தில் 

துறவு கொண் டெழுந்த பொலஞ் சிறை யன்னம் 
தொல்வினைத் தொடர் அறுத் தின்ப 

நிறைகடற் நிளைக்கு மவரினின் புற்று 
நீடிரை வாவி புக் கதுவே. 

'வினத் தொடரை அறுத்துப் பேரின்பக் கடலில். 

திளைப்பவர் நிலையை யொத்தது” என்கிறார். அப்படியே 

மற்றோரிடத்தில், வீமன் நகரில் பிள்்காககாக்: கண்ட களன் 

மக்கள் காதலைக் கடக்க முடியவில்லை; மும்மலத்தையும்: 

விட்டவர்கள் கூடப் பிள்ளாகளிடத்து அன்பைக் கடக்க 

முடியாது என்கிறார் (தேவியைக் கண்ணுற்றது 15): 

அடைந்த மக்களைக் காண்டலும், அழலிடு மெழுகின் 

உடைந்த துள்ளம்,நீர் ஊற்றிருந் தொழுகின நெடுங்கண். 

தொடர்ந்த மும்மல முருக்கிவெம் பவக்கடல் தொலையக் 

கடந்து ளோர்களும் கடப்பரோ மக்கள் மேற் காதல்? 

வருணனையில் நைடதத்துக்கு இணை மற்றொரு நூல் இல்லை 

யென்பது புலவர் CEES. புலவர்க்கு ,அவுடதம் 

அல்லவா? தமயந்தியைக் கேசாதி பாதமாகப் பதினேழு 

பாடல்களால் அன்னம் வருணிப்பது, சம்பிரதாய இலக்கிய 

வருணனையைச் சுவைத்து மகிழ்வோர்க்குப் பெருவிருந்தா 

யிருக்கும் ஒரு பாடல் குறிப்பிடலாம். கண்களின் அழகு 

(அன்னத்தைத் தூது. 12): | 

1. பிற்கரலத்தில் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை போன்ற பெரும் புலவர் 

கள் பாடிய வருணனைப் பகுதிகளில் கற்பனைக்கு வழி காட்டியது அதிவீர 

சாம௫ுடைய நைட தமேயாகும்.
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குமிழ்மிசை மறிந்து, குழையெதிர் நடந்து, 
கொலைத் தொழில் மறலியைப் பயிற்றி, 

அமிழ்தினின் விளர்த்துஉள் ஈஞ்சினிற் கருகி, 
ஐயரி சிதறிமை தோய்ந்து, 

கமலமென் மலரை வனம்புகுத் தியவேற் 

கண்ணிணை மான்மருள் கோக்கம், 
தமதெனக் கவர்ந்து கொண்டவோ, மடமான் 

தடங்களின் செயல் கவர்ந்தனவோ.* 

நைடதம் முமூமையும், மூன் வந்த பெநங்காப்பியம் 
களான சிலப்பதிகாரம் சிந்தாமணி கம்பராமாயணம் ஆகிய 

வற்றின் தொடர்களும் கருத்துக்களும் தொட்ட தொட்ட 

இடமெல்லாம் அமைந்திருக்கக் காண்கிறோம். வெண் 
தயிர் கடைய மோதை - கொல்புலி முழக்க மென்ன வயின் 

தொறும் குளிரும் என்னும் பாடல் (காட்டு, 75) (கடைதயிர்க் 

erations’ என்ற சிந்தாமணியைக் கொண்டது. 

தமயந்தி களனுக்கு மாலை சூட்டியது கண்டு இந்திரன் 
பொருமையால் சொல்லுகிறான்: 

சூழிருஞ் சடைகள் தாங்கிச் சுடர் முடி துறந்து கான்போய் 

வீழ்சரு கருந்தி நீவிர் மெய்த்தவம் புரிதல் வேண்டும், 

தாழி௫ங் கூந்த. லாளை நிடதர்கோன் தழீஇய போதே 

ஆழிசூழ் உலக மெல்லாம் அவனடி படுக்கு மன்றே, 

இது, :முடிதுறந் தளியர் போகி முனி வனம் புகுமின் 
என்றான்,” (செல்வப் பூ மகளும் காளை அவனுழைச் செல்லு 

மென்றான்” என்னும் சிந்தாமணிக் கருத்தையும், 

ஆழிசூ முலக மெல்லாம் பரதனே யாள நீ போய்த் 

தாழிருஞ் சடைகள் தாங்கித் தாங்கருந் தவம்மேற் கொண்டு 

என்ற கம்பர் பாடலில் வரம் சொற்களையும் கொண்டது. 
மலர்ந்த முகத்தோடு களன் காடு செல்கிறான் என்பது, 

இராமன் செல்வதைக் கூறும் இராமாயணப் பாடற் கரக் 

தைக் கொண்டது. களன் மிரியும் காலத்து நகரின் நிலை,
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இராமன் பிரியும் காலத்து அயோத்தியின் நிலையை எடுத் 

தீமைத்தது. கன்று கூணிலாக் கனி யுதிர்த்தோன் என்ற 

தொடர் சிலப்பதிகாரம். இவ்வாறு அமைந்த ஒற்றுமைகள் 
அனேகம், 

OUT BG Ey Wl HON AL திருக் கருவைப் பதிற்றுப் 

பத்தந்தாதியில் ஒரு தொடர் (6) கன்னற் பாகிற் கோற் 
ஜஹேனிற் கனியிற் கனிந்த கவி பாட என்பது. இதை 

அப்படியே நைடதத்தில் காணலாம் ; குயிலும் நாண் இன் 
னமிழ்திற்--கன்னற் பாகிற் கோற்றேனிற் கனியிற் கனிந்த 
மொழி நவிலும் பொன்னம் பாவையன்னள்' (அன்னத் 
தைத்தாூது. 108) தூண்டல் செய்யாமணிவீளக்கு அந்தாதி - 
அன்னம் தூது 132. 

நேரம் அறிந்து தன் காதலை நளனிடம் சொல்ல வேண்டு 
மென்று தமயந்தி சொல்வது இலக்கிய மரபு, உலகிய்லுங், 

கூட (அன்னம் கூரது, 105-6): 

வேற்றரசர் திறை கொணரும் வேலையினுஞ் சொல்லற்க; 
மாற்றரசர் பால்வெகுளும் அமயத்தும் வகுத்துரையேல்; 

தேற்றமுடை மதிவல்லோர் தேர்ச்சியிலும் தெரிக்துரையேல்; 

சாற்றி னுரைத் தனவெல்லாம் தவறாதல் அறிதியே, 

பொறிசெறித்தமாண்பினராய்ப்பொருக்தலர்ச்செற் நிருநிதியஞ் 

செறிதருமா நீட்டியரு வினைவாங்கு செயலினரும் _- 

உறுபிழையுட் சிறிதி யற்றின் ஒறுத்திடுவர் வயவேந்தர், - 
அறுதிபெற நீ மொழியும் அமய மறிக் துரைத்தியால். 

சூதாடத் துணிந்த ஈளனுக்கு அமைச்சர் நல்லறிவு பூகட்டு 

கிறார்கள்; 

சீல௩ற் றருமமெய் சிதைக்கும், தெண்டினர் 
வேலைமுற் நிருநிலக் கிழமை வீழ்த்திடும், 

மாலுறுத் திடுங்கவ ர௬டன் மன்னகேள், 

கோலிழுக் கரசர்தங் கொள்கைத் தென்பவே.
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கள்ளுண் விரும்புதல், கழகஞ் சேர்தல், மால் 
உள்ளுறப் பிறர்மனை நயத்தல், ஒன்னலர்க் 
'கெள்ளரு ஞாட்பினு ளிரியல் செய்திடல், 
வள்ளியோய், அறநெறி வழுக்கு மென்பவே. 

ஐயரீ யாடுதற் கமைந்த சூது, மற்று” 
எய்துகல் குரவினுக் கியைந்த தூது. வெம் 

பொய்யினுக் கருந்துணை, புன்மைக் கீன்றதாய், 
மெய்யினுக் குறுபகை என்பர் மேலையோர். 

எள்ளுக சூதினை இகலி வென்றதூஉங் 
கள்ளமேற் கொடுவலை கரந்து வேட்டுவர் 
உள்ளுற வமைத்திடு முணவை யோர்கிலாப் 
புள்ளின மருந்தின போலு மென்பவே. 

- களன் 'நகர் நீங்கியபின், நகரின் நிலையைக் கவிஞர் ஏழு 

பாடல்களால் வருணிக்கிறார்; மூன்று பாடல்களைக் கீழே 

தருகிறோம்: 

பறவைகள் குடம்பையுட் பார்ப்ப ருத்தில, 

கற்வைகள் புனிற்றிளங் கன்றுக் கூட்டில், 

நறவுயிர்த் தலர்கில மலர்கள், நாமவேல் 

இறைவனே கினன்வனத் தென்ற பின்னரே. 

வான்மறக் தனதுளி வழங்கல், இன்னிசைத் 
தேன்மறந் தனமட மகளிர் தேங்குழல், 

பான்மறக் தனபசுங் குழவி, பாய்கவுட் 
கான்மத மறந்தன களிநல் யானையே. 

அறந்தலை மயங்கின, பொய்ம்மை யார்ந்தன, 

மறந்தலை யெடுத்தன, தீமை மல்கின, 

திறம்பின மனுகெறி. தவங்கள் தீரந்தன, 
நிறைந்தன வஞ்சனை-நேமி யெங்குமே, 

காட்டில் உறங்கிய: தமயந்தியைப் பிரிந்து ஈளன் அசன்று 

போகிறான்... அவனைக் காணாது தமயந்தி அரற்றுகிறாள்;
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'நேரலார் போரேறே, நிடதத்தார் கோமானே, 

ஆரவரை மார்பா, அளியே னுயிர்க்குயிரே, 

காரிருள்வாய் யான்புலம்பக் கானகத்து விட்டகன்றுஞ் 
சாரலையால் இன்னும், இதுவோ நின்தண்ணளியே. 

வாவு மிளமான்காள், மயில்காள், மடப்பிடிகாளன், 

கூவுங் கரிய சூயில்காள், மென் புள்ளினங்காள் 

ஆவி யென மேவி அகலே மென அகன்ற 

காவலன்தான் போன வழி எனக்குக் காட்டீரே. 

மற்றொரு பாடல், , வரஸ்மீகி ராமாயணத்தில், உறங்கு 
கின்ற இராமனை விசுவாமித்திர முனிவன், காலைச் சந்தி 

“செய்ய எழுப்பும் பாடலை யொட்டி அமைந்துள்ளது. 

ஞாலத் திருணடப்ப நகாட்கமலம் வாய்கெகிழ 

வேலைத் திரைமுகட்டில் வெய்யோன் எழுந்தனனால். 

மாலைக் கதிர்வடிவேன் மன்னர் பெருமானே! 

காலைக் கடவ கடன் கழிக்க வாராயே. 

அன்னத்தைத் தூது விட்ட பகுதி, தமிழில் மிகவும் 
சிறப்பான பகுதி. இந்நூலுக்கு முன் வேறு தனித் தூதும் 
/9ரபந்தங்கள் தோன்றியிருக்கின் றன. அவை யாவும், 

காதலி காதல் கொண்ட தலைவனாகிய தெய்வத்திடம் 

சென்று, காதலை உரைத்துத் தலைவன் அருளுக்கு அடை: 

யாளமாக அவனுடைய மாலையை வாங்கி வருமாறு சொல் 

வதோடு முடியும். பாரதத்தில் வரும் கிருட்டினன் தூது: 

உண்மையான ஒரு தூது நிகழ்ச்சி, ஆனால் இது போர்ச் 

செய்தி; காவியம் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் உண்மை 

நிகழ்ச்சி, தூது காவியங்கள் யாவும் கற்பனை நிகழ்ச்சிகளே. 

நைடதத்தில் வரும் அன்னத்தின்தூது, உண்மையான காதல் 

தூது; ஆயினும் இது வேறு இயல்புடையது. சிவபெருமான் 

திருவாரூரில் சுந்தரருக்காகப் பரவை மனைக்குத் தூது 

மிசன்றமை போல, இங்கு அன்னம் தமயந்தியிடம்
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களனுடைய தூதாகச் சென்று அவள் காதலையுரைத்து, 

அவனையும் காதல் கொள்ளுமாறு செய்து, மீண்டு வந்து. 

sug ardor வெற்றியையும் அறிவிக்கிறது. அன்ன்ப் புள் 

கற்பனைப் பறவையாயினும், உண்மைத்தூத்ரின் இலக்கணம் 
அனைத்தும் அதனிடத்தும் பொருந்தியிருக்கக் காண்கிறோம்... 

களன் தேவர் தூதகாகத் தமயந்தியிடம் செல்லுமிடத்து: 

அவனுடைய வாய்மையையும் கடமையுணர்ச்சியும் சிறந்து. 
விளங்கக் காண்கிறோம். 

அதிவீரராமர் அகப்பொருளில் மிகத் தோய்ந்தவர்... 

அது பற்றியே sera தமயந்தி இருவருக்குமிடையே 

அன்னம் தூது செல்லுதலையும் அதன்பின் தமயந்தி காதல் 
வசப்படுதலையும் மிகவும் விரிக்கிறார். கைக்கிளைப் படலம் 
முழுமையும், பண்டை நூல்களில் சொல்லப்பட்ட பெண் 

பாற் கைக்கிளைக் கூற்றுக்களைக் கொண்டது. சந்திரோ 
பாலம்பனம், மன்பதோபாலம்பனம் என்பனவும் QB) 

கூற்றுக்களைப் பின்னும் விரித்ததாகும். இவற்றையெல்லாம். 

பார்த்த வரதுங்கராமர் மிகவும் பாராட்டியிருப்பார் 

என்பதில் ஐயமில்லை; அவரே கொக்கோக நூல் பாடிய 

வரல்லவா? ஆனால் அவர் அந்த நிலையைக் கடந்து பின்னால் 

பக்தராகவே நின்று அந்தாதிகள் பாடியிருந்தார். அந்தக் 

காலத்தில் இந்நூலைப் பார்க்க கேர்ந்தமையால்தான் இதை 

ஏற்க மறுத்தார். காலத்தால் கொஞ்சம் முன்னமே பார்த் 
இருந்தால் நிச்சயம் ஏற்றிருப்பார். 

சூதின் கேட்டை வற்புறுத்த வந்ததே இந்நூல், 

பதிப்பு 

சென்ற நூற்றாண்டு தொடர்ந்து நைடதம் எண்ணற்ற 

பதிப்புக்கள் வெளியாகியுள்ளன. பண்டிதரும் பதிப்பித் 

தனர், பாமரரும் பதிப்பித்தனர். இந்நூற்றாண்டின் முதல்.
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கரல் பகுதியில் கிராமங்கள் தோறும் திண்ணைகள் தோறும் 

எள்லர்வகை மக்களும் நைடதம் படித்தார்கள். அதிலுள்ள 

காமச் சுவைப் பகுதி மக்களைத் தன்பால் ஈர்த்தது. அது: 

பற்றிப் பதிப்புக்கள் ஏராளம். பண்டிதரம் உரை எழுகிட்: 

பதிப்பித் திருக்கிறார்கள். வேங்கடசாமி நாட்டாச் 
மூன்னுரையோடு பதிப்பொன்று வெளியாயிற்று, 

டார. கதிரைவேற் பிள்ளை திருத்திய உரை 19.90 இல்: 
வித்தியா. ரத்காகரம் பிரஸில் அச்சிட்டு வெளிவந்தது. 

அதில் காணப்படும் கில கருத்துக்கள் : (சில பிழையான: 
கருத்துக்களும் இங்கு உள்ளன) 

“முன் உள்ளது சரவணப் பெருமாளையர் உரை.. 

ஆறுமுக நரவலர் உரையைச் சுவாமிநாத பண்டிதர் அச்சிட 

எண்ணியிருந்தார். அதிவீரர் இலிங்கபுராணத்தை மொழி 
பெயர்த்தார்; பார்த்து வரகுங்கர் முத்துப்போலீருக்கிற 

தென்ரார்;காசி கண்டத்தைப் பார்த்துக் கரும்பு போலிருக்- 

கிநதென்றார்; கூர்மபுராண த்தைப் பார்த்துப் பால்போலிருக் 
கிறதென்றார்; நைடதத்தைப் பார்த்துத் தம்பியைத் தழுவி, 
அச்சோ, பொற்கலத்தில் நிரப்புதற்குரிய திவ்வியாமிர் 
தத்த வாளா நிலைக்கடலிற் பெய்தனையே” என்று வரும். 
தினார். 

*: இதனால் ஊக்கம் குறைந்து அதிவீர ராமர் நைடதப்பிற்- 

பகுதியைச் சுருக்கிப் பாடிவிட்டார். நைடதம் அரங்கேற்றிய: 

போது அவையடக்கம் பாடவில்லை என்று புலவரொருவர்' 

சுட்டிக்காட்ட, இவர் அரசராகிய தம் சமூகத்தில் அவை: 

அடக்கம் காணும் என்று விடை கூறினர். இவரே கொக் 

கோகம் செய்தார். கந்தபுராண இந்திரபுரிப் படலத்துக் 

கூறப்பட்ட மதனாகம வியல்ககா மதனக் கோவை என்று: 

பெயரால் மொழி பெயர்த்தார். சிற்றின்பத்தில் திகைத்து த். 

தொழுகோயுற்றார். அரசியின் தூண்டுதலால் திருக்கராவை.
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வெண்பா அந்தாதி பாடினார். கருவைப் பெருமான் உணர்த் 
இய வழி யோகம் பயின்றார். 'யோக பலம் எவ்வாறி: 
ஈந்தத' என்று. கேட்ட அரசியாருக்கு *அஞ்சல் என்ற 

கரதலமும்* என்ற பாடலால் விடைபகர்ந்தார். இது சகுண 
பாவனையாதலால், அத்துவித பாவனை யே வேண்டும் என்று 

அரசியார் “ஆக்கையெனும் புமுக்குரம்பை' என்ற பாடலால் 

உணர்த்தினர். அவ்வாறே நிர்க்குண பாவனை செய்து 

மற்ற இரு அந்தாதிகளும் பர்டி, கோய் நீங்கப் பெற்றார்.” 

அத்தியாயம்-2 

இலக்கியம் - நீதி நூல்கள் 

முன்னுரை 

இலக்கிய முயற்சிகள் பல துறைப்படும். சங்க காலம்: 
என்று சொல்லுகின்ற பழங்காலத்தில் செய்யப் பெற்ற 
இலக்கியம் யாவையும் தனிப் பாடல்களாகவே இருந்தன: 
சங்க காலத்துக்குமுன், தொல்காப்பியருக்கும் முன், இருந்த 
கடல்போன்ற பெரும் பரப்பினதாகிய இதந்துபோன 

இலக்கியம் எந்த அமைப்புடையது என்று அறிந்துகொள்ள 

வழியில்லை. அதனுள் தனிப்பாடல்களும் இருந்தன என் 
பதைப் பின்னால் இடைச் சங்கப் புலவர் என்று கருதப் 

பெறுகின்ற முரஞ்சியூர் மூடிகாகராயர் பாடியதென்று 
கருதப் பெற்றுப் புறகானூற்றின் இரண்டாம் பாடலாய்த் 

தொகுக்கப் பெற்றுள்ள பாடலால் அறியலாம். சங்க 

காலத்தின் இறுதிப் பகுதியில், தனிப்பாடல்களல்லாமல், 
அமைப்புடைய: தொகுப்பாகிய கலித்தொகை போன்றன 

வும் எழுந்தன. அடுத்து, பெருந்தொகையாகப் பதினெண். 

கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் எழுந்தன உடன் காலத்தில். 

சிலப்பதிகாரம் மணீமேசலை பெருங்கதை ஆகிய முதற்
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காப்பியங்கள். தொடர்ந்து பக்தி இலக்கியம் எனப்படும். 

அருட்பாசுர இலக்கியம், பின்னர் காப்பியங்களின் இரண் 
டாவது நிலையாக, சிந்தாமணி கம்பராமாயணம் சூளாமணி: 

பெரியபுராணம். அடுத்து, பிரபந்தம் சமய இலக்கியம். 
போன்ற பல துறைகளாக இலக்கிய அமைப்பு விரிந்து. 
கொண்டும் வளர்ந்து கொண்டும் போகிறது. 

Qos வளர்ச்சியில், நீ.கி நூல்கள் பற்றிச் சில சொற்கள்: 

கூறுவது இங்குப் பொருத்த முடையது. திருக்குறளே. 
முதல் நீதிநூல் என்கிறோம். பதினெண் கீழ்க்கணக்கினுள் 

பதிஜெரு நூல்கள் நீதிபற்றியன என்று சொல்லப் பெற ம். 

பொதுவாக மக்களுக்கு உறுதிப்பொருள் கான்கில் முதலாவ 

தாகிய அறத்தை எடுத்து உணர்த்துவதை இலக்கிய 
ஆசிரியர் ஓரு பெரும்பணியாகக் கொண்டிருந்தனர் 

சோழர் காலத்தில் வாழ்ந்த அவ்வையார் தம் நூல்கள் 

அனை த்தையும், அறம் செய விரும்பு என்று தொடங்கி அற. 

நூல்களாகவே செய்தார். அவருடைய தனிப்பாடல்கள் 

யாவும் அறம்போதிப்பனவாகவே உள்ளன. அடுத்து அற. 

நெறிச்சாரம் என்ற சைன நீதிநூல் எழுந்தது. இவறின் 

பின், நாம் இப்போது கருதுகின்ற 16ஆம் நூற்றாண்டில் 

அற நூல்கள் எழுதும் மூயற்சி பெருகியீருப்பதைக் காண் 

கிறோம். இதற்கு ஒரு காரணம், 14ஆம் நூற்றாண்டில். 

தமிழ் காடெங்கும் ஏற்பட்ட முகம்மதியர் படையெடுப்பும், 

சமய அழிப்பும், இவற்றின் பயனாய் மக்கள் மனத்தில் 

தோன்றிய அராஜக உணர்ச்சியும், அச்சமும், ஒழுக்கக்கேடு. 

களுமாகும். இந்த நூற்றாண்டில் கான்கு நீதிநூல்கள் 

தோன்றின என்று இங்கு ஆராய்கிறோம். இவற்றின் தன் 
மைகள் பொதுவாய் இங்குக் குறிப்பிடத் தக்கன. 

முதலாவது வெற்றிவேற்கை, இது முன்வந்த ஆத்தி 
சூடி கொன்றைவேந்தன் வழியில் வந்தது; நூற்பா இலக்.
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கிய வகை என்று இதைச் சொல்லலாம். பிற்காலத்தில் 
நீதிநூல் துறையில் இத்தகைய நூல் எழவில்லை. அடுத்து 

குறளை வெண்பாவில் அமைத்து, ஒரு தெரிந்த கதையும் 

குறிப்பிட்டு நீதி போதிக்கும் முயற்சி. இதன் முதல் நூல் 
தினகர வெண்பா. இதையொட்டி அடுத்த நூற்றாண்டுகளில் 

அதிகமான நூல்கள் எழலாயின. மூன்றாவது நீதிவெண்பா; 
நீதிக்கென்று சிறப்பாகப் பண்டையாசிரியர் வெண்பா 

யரப்பையேகொண்டிருக்கிறார்கள்.ப தினெண் கீழ்க்கணக்கும் 
அற நெறிச் சாரமம் இவ்வியல்பைக் கரம்டும். அத்த நூற் 
Gm நீதிரெறிவிளக்கம் நன்னெறி என்ற இரு நூல்கள் 

வெண்பா யாப்பிலேயே செய்யப் பெற்று, இந்த இயல்பின் 

அளர்ச்சியைப் புலப்படுத்துகின்றன.” உலஃநீதி என்பது 

நான்காவது அமைப்பு; மிகவும் பிற்காலப் போக்குடையது. 

விருத்த யாப்பு, இதன் வழியில் பிற்காலத்தில் நீதிசாரம் 
என்ற நூலும் விவேக சிந்தாமணி என்ற தொகுப்பு நூலும், 

பல கதைகளையும் உள்ளடக்கியனவாய்த் தோன்றின. 
சதகங்கள் பல, - வேதநாயகம் பிள்சையின் நீதிநால் 

பிற்காலப் புது முயற்சி. இவ்வாறாக, இந்த நூற்றாண்டு 

நீதி இலக்கிய வரலாற்றில் ஒரு சிறப்பிடம் பெறுகிறது. 

வெற்றிவேற்கை, தினகர வெண்பா, நீதிவெண்பா, 
உலகநீதி என்ற நான்கு நூல்களும் இங்குக் கருதப்பெறும். 

வெற்றி வேற்கை . 

ஆத்தி சூடி கொன்றை வேந்தன் போல, சமீபகாலம் 
வரையில் இளம பிள்காகள் ஆரம்ப நிலையில் பயின்று வந்த 

சிறப்பான நீதி நூல்; இம் மூன்று சிறு நூல்களுமே பிள் ர 

களின் ஒழுக்கப் பயிற்சிக்கு மூலமான நூல்கள். நூலின்
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தற்சிறப்புப்பாயிரம் இதை அதிவீரராமர் செய்தார் என்று 
தெரிவிக்கும்: 

வெற்றி வேற்கை வீர ராமன், 

இகாற்கை ஆளி, குலசேகரன், புகல் 
'நல்தமிழ் தெரிந்த நறுந்தொகை தன்னால் 

குற்றம் களைவோர் குறைவிலா தவரே, 

குலசேகரன்--பிற்காலப் பாண்டியர் பலர் பொதுவாகத் 

தரித்துக் கொண்ட பட்டப் பெயர். வீரராமன்-- அதிவீர 

ராமன். ete செய்திகளாகத் தொகுத்தெடுத்த சில 

கருத்துக்களைச் சொல்வதால், நூல் நறுக்தொகையெனப் 
பெயர் பெற்றது. வெற்றி வேற்கை என்ற நூற்பெயர், 
ஆத்தி சூடி கொன்றை வேந்தன் போல, முதற் குறிப்பாற் 

பெற்ற பெயர்; வெற்றி வேற்கை வீரராமன் என்றே நூல் 

4சிறப்புப்பாயிரம்) தொடங்குகிறது. நறுமை-மணம்; மண 

மரவது, நீதியும் உலகியலும். சில இடங்களில் இது சுந்தர 

பாண்டியன் தொகுதி என்றும் சொல்லப் பெறுகிறது. 

சுந்தர பாண்டியன் என்பது பாண்டியர் பலரும் ஏற்றிருந்த 

ஒரு பொதுப் பெயர்; அதிவீரராமரும் இப்பெயர் தரித்திருந் 

தார் போலும். இதற்குக் காரணம் பின்வரும் வரிகள் சில 

அூடுகளில் நூல் இறுதியில் காணப்படுவது : 

தென்னவன் மணி திகழ் திருமே னியனார் 

மன்னவன் மேலே வளம் பட நின்றன 

இந்திரன் மேலே இவைகளை அறிந்தவன் 

செந்தமிழ்க் காரி சிறப்புகள் உடையோன் 

சந்திர கு௨ பதி 
சுந்தர பாண்டியன் தொகுதி முற்றும். 

நூலானது விகாயகர் வண்க்கத்தோடு தொடங்குகிறது: 

பிரணவப் பொருளாம் பெருந்தகை ஐங்கரன் 

சரண அற் புதமலர் தலைக்கணி வோமே



‘64 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு; 16 நாற்றாண்டு-பாகம்.2: 

என்ற காப்புச் செய்யுள் பிற்காலத்தே செய்யப்பெற்றது 

என்பது வெளிப்படை, அடுத்துள்ள வெற்றிவேற்கை என்ற. 

தொடரே நூற்பெயராக அமைந்திருத்தலால். 82 பாக்கள் 

உடையது. பெரும்பாலானவை ஓரடித் தொடர்களே. 29- 

பாக்கள் இரண்டடி; 9 பாக்கள் 8 அடி; 4, 6,6: அடி 

கொண்டவை ஒவ்வொன்று. சிறப்பான 20% 6 Sader 

மிகவும் எளிதாகவும், சில சமயம் உவமைகளோரடும்,. 

மனத்தில் நன்கு தைக்குமாறும் கூறுகிறது. எல்லோரும். 

நெடுங்காலமாகப் பயின்ற நூலாதலாலே இடைச் செருகலும். 

பாட பேதங்களும் அதிகம். வரிதோறும் தவறாது அழகிய 

மோனையமைப்பு உண்டு; பெரும்பகுதி, இரண்டு வரி மூன் று: 

வரி எதுகையமைப்பும் உண்டு. 

எழுத்தறி வித்தவன் இறைவனாகும்' ஏன்று தொடங்கி: 
அடுத்து 74 அடிகளில் இன்னது அழகு என்று கூறுகிறது... 

இவர் இவர் அல்லர், இன்னது இன்னது செய்யினும் பயன்: 
படாது என்ற பல அடிகள் தொடர்ந்து வருவன. பின்னர்- 
சிறியோர் இயல்பும் பெரியோர் இயல்பும் கூறி, கல்வியைக். 

குறித்துப் பல அடிகள் வருகின்றன. பின் இன்னா. 
ருக்கு இன்னது இல்லை எனப்பல வரிகள். 
பிறகு நிலையாமை ; ஈகை, பதர் எனப்படுவோர் 
எழுவர்; நடுவு நகிலைமை-- என நூல் முடிகிறது... 
49 முதல் 66 வரை நிலையாமையை மிகவும் வற்புறுத்திக் 
கூறுகின்றன; இவற்றின் அமைப்பு, பழங்காலச் சைனர்: 
மொழியைப் போல் உள்ளது. பெண்டிரைப் பழித்த சொல் 
இதனுள் வரவில்லை. இதன் அடிகள் யாவுமே இன்று பழ 
மொழி போலக் கல்வியறிவு இல்லாத மக்கள் மாவிலும் பயில் 
கின்றன. எடுத்துக் காட்டாகச் சில பொறுக்கி எடுத்துச்: 
சொல்வது கஷ்டம். இருப்பினும் பின் வருவன காண்க :
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உழவர்க் கழகுஇங்கு உழுதூண் விரும்பல். 
உண்டிக் கழகு விருந்தோ டுண்டல். 

உற்றோர் எல்லாம் உறவினர் அல்லர். 

ஒருநாள் பழகினும் பெரியோர் கேண்மை 
இருநிலம் பிளக்க வேர் வீழ்க் கும்மே, 
அறிவுடை ஒருவனை அரசனும் விரும்பும். 

அச்சமும் நாணமும்: அறிவிலோர்க் கில்லை, 

வித்தும் ஏரும் உளவாய் இருப்ப 
எய்த்தங் கிருக்கும் ஏழையும் பதரே. 

தன் ஆ யுதமும் தன்கையிற் பொருளும் 
பிறன் கையிற் கொடுக்கும் பேதையும் பதரே. 

வழியே ஏகுக வழியே மீளுக, 

முகவை - இராமானுச கவீராயர் இதற்குச் சென்ற நூற்றாண் 
டில் உரை எழுதியுள்ளார். பல பாடங் மாற்றியும், பல 
வற்றை ஒன்றாகத்தொகுத்தும் இவர், நூலை 40 பாக்களாக்கி 
யுள்ளார். 

இதன் கண் உள்ள, கருத்துரைகள் மொத்தம் 84. 
சாஜம் பதிப்பில் இரண்டு விடப்பட்டுள்ளன. (பழைய 
பதிப்புக்களில் 24, 84.) பெண்ணியல்பு பற்றிச் உரைகள் 
இங்கு உள்ளன. ஒன்று மட்டும் பெண்டிரைப் பழிப்பதாக 
உள்ளத; இது இடைச் செருகல் என்று கருதத்தக்கது(50)- 

எழிலார் முலைவரி விழியார் தந்திரம் 
இயலா தனகொடு முயல்வா காதே. 

பின்னும், அழகாக ஓட்டமுடைய, வகையுளி: இல்லாத இவ் 

வரிகளில், 'அடினும்பால் பெய்துகைப் பருது பேய்ச் சுரைக் 
காய்” என்ற ஒரு வரியும் காணப்படுகிறது. படிக்கும் 

போதே இவ்வரி இக் நூலுக்குரியதன்று, இடைச் செருகல் 
என்று நன்கு விளங்குகின்றது. 

3



66 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு : 16 நாற்றாண்டு பாகம். 

பண்டை நூல்களின் கருத்துக்களும் சொற்களும் 
தொடர்களும் இதஜள் தொட்ட. இடமெல்லாம் காண 
முடியும்--காலடி, மூதுரை போன்றவை, கவிராயர் தம் 
உரையுள் திருக்குறள் ஆதாரங்களைத் தவறாது எடுத்துக் 
காட்டியிருக்கிறார். 

பதிப்பு. எண்ணில்லாத பதிப்புக்கள். கா. நமசிவாய 
மூதலியார் பதிப்பு 1937, கிறக்த ஆராய்ச்சிப் பதிப்பு, 
கவிராயர் உரையும் உடையது. எஸ். ராஜம் பதிப்பு, 
7909, மிகவும் திருத்தமானது. 

மூன்னூல்கள் 

அதிவீரராமர் பாடிய வெற்றிவேற்மைக்குக் காலத்தால் 
மிகவம் முற்பட்டு, இதே முறையில் ஒவ்வொரு வரியிலும் 

சிறந்த'உலகியல் பற்றிய ஒரு நல் ஒழுக்கக் கருத்தைச் சிறப் 
பாக உரைக்கும் தன்மை பல நூல்களில் காணப்படுகின்றது. 

கல்லந்துவனார் பாடிய .வித்தொகை கெய்தல் திணயுள் 
ஒன்பது வரிகள் நீதியை எடுத்து அழகுபடக் கூறுகின்றன. 
இதற்கு உள்ள முறிப்பு, தலைவன் தெரளாதவசளைத் 

தெருட்டி வரைவு கடாயது” என்பது. : வரிகளைக் கீழே 
தருகி3றோம் (பாட்டு 184.) 

ஆற்றுக லென்பதொன் றலந்தவர்க் குதவுதல், 

போற்றுத லென்பது புணர்ந்தாரைப் பிரியாமை, 

பண்பெனப் படுவது பாடறிக் தொழுகுதல், 

அன்பெனப் படுவது தன் கிளை செரு அமை, 

அறிவெனப் படுவது பேதையார் சொல் நோன்றல், 

செறிவெனப் படுவது கூறியது மரு அமை, 

நிறையெனப் படுவது மறைபிற ரறியாமை, 

முறையயனப் படுவது கண்ணோடா துயிர்வெளவல், 

பொறை யெனப் படுவது போற்றாரைப் பொறுத்தல்,
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இவ்வாறு தனித்தனி வரிகள் பல நூல்களில் அமைந் 

திருக்கலாம். ஆனால் ஒரு தொடர்பாகப் பல வரிகள் இங்குக் 

காணப்படுவது மிக்ச அருமையுடையது. 

கலித்தொமை போலவே, சீவசம்போகனை என்ற சைன 

சமய நூலிலும் சிரேணிக மகாராசன் கூறுகின்ற அறிவுரை 

யாக உள்ள ஒர் ஆசிரியப்பர்வில் 74 வரிகள் இகந்து. 

முறையில் அமைந்துள்ளன (887. 

அறிவெனப் படுவது துன்பந் துடைத்தல், 
செறிவென ப் படுவது மும்மையும் செறிதல், 

ஆண்மை யெனப்படுவது ஐம்புலன் வெல்லல், 

கேண்மை யெனப்படுவ கெட்டீடத் துதவல், 

அருமை யெனப்படுவது அறநெறி வழுவாமை, 

பெருமை யெனப்படுவது பிறனில் விழையாமை, 

அறமெனப் படுவது ஆருயி ரோம்பல், 

உறவெனப் படுவது உற்றுழி நிற்றல், 

வாய்மை யெனப்படுவ வருந்தாதுரைத்தல், 

தூய்மை யெனப்படுவது உள்ளத் தூய்மை, 

இன்பமெனப் படுவது ஈறில் இன்பம், 

அன் பெனப் படுவது ஆர்வம் உடைமை, 

தவமெனப் படுவது ஐமபுலன் வெறுத்தல், 

வதமெனப் படுவது கொல்லா விரதம். 

கொன்றை வேந்தனை முன்னமே குறிப்பிட்டோம். இக் 

நூல்கள் யாவும் சாலத்தால் அதிவீர ராமருக்கு 

முற்பட்டவை. இவற்றின் காலம் முறையே--கலித்தொகை 

2ஆம் நூற்றாண்டு; சீவசம்போதனை - 74; கொன்றை 

வேந்தன் -19, இவையன்றிப் பின்னே சொல்லும் கில 

தொடர்புகளும் கருதத்தக்கன. *சான்றோர்- பலர் யான் 

வாமுமூரே'என்ற புறகானூற்று வரி இங்கு ஒரு தொடருக்கு 
வித்து:
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சான்றோர் இல்லாத் தொல்பதி இருத்தலின் 
தேன்தேர் குறவர் தேயம் நன்றே. 
வாய்ப்பறை ஆகவும் நாக்கடிப் பாகவும் 
சாற்றுவ தொன்றைப் போற்றிக் கேண்மின் 

என்ற தொடர், க.பிலரகவல் வரிகளைக் கொண்டது; 

நாக்கடிப் பாக வாய்ப்பறை அறைந்து 

சாற்றக் கேண்மின் சாற்றக் கேண்மின், 

அழகு யாது, பதராவார் யார் என்பதைக் கூறுமிடங்களில். 

அந்தணர் அரசர் வணிகர் வேளாளருக்குள் யார் பதர் 
என்று முறையே கூறுகிறார். பதர் என்ற பகுதியின் இறுதிப் 

பகுதியில் காணப்படும் 

எந்திழை யாரிய லாததக் திரங்கொடு 

வாய்ந்ததென் றதின்் முயல் வானுமோர் பதரே 

என்பது இடைச் செருகல் என்பது நன்கு தெரிகிறது. 

தினகர வெண்பா 

திருக்குறகைச் சார்ந்து பிற்காலத்தில் பலவகையான 
சீகி நூல்கள் பாடப் பெற்றன. அந்நூலின் பாடல்களைம் 

பெரும்பான்மை இறுதியிலும் சிறுபான்மை இடையிலும் 
வைத்துப் புலவர்கள் தங்கள் புலமை நயம் தோன்றப் பிற 

விளக்கங்களையும் எடுத்துக் காட்டான கதைகளையும் 
சொல்லிப் பல நூல் செய்திருக்கிறார்கள், அவற்றுள் 
பெரும்பான்மையானவை வெண்பா நால்களே; நேரிசை 

வெண்பாவில் பின்னிரு வரிகளாகக் குறட்பாவைப் பெய்து. 
கொள்வது எளிது. திருப்புல்லாணி மாலை என்ற ஒரு நூல், 
மட்டும்தான் குறை இடையிற் பெய்து கட்டகரக் கலித். 
துறையாகச் செய்யப்பட்டுள்ளது: ஏனையவை யாவும். 

வெண்பா நூல்களே. இவை அனைத்திலும் காலத்தால் முற்: 
பட்டது தினகர வெண்பா என்ற வெண்பா நால்,



தினகர் வெண்பா ஒட் 

நூல் 

பொதுவாக இந்நூல்கள் குறளில் அதிகாரத்துக் 
கொரு பாடலாகத் தேர்ந்தெடுத்துச் செய்யுள் செய்தவை; 

1330 குறளையும் எடுத்தமைத்த பெருநூல்களும் இருந்தன 
என்றும் சொல்வர்". தினகர வெண்பாவானது காப்புச் 

செய்யுளோடு 127 பாடல்கள் உடையது, 7, 94, 79 ஆகிய 

அதிகாரங்களில் இரு பாடல்களும் ஏனை யவற்றில் ஒவ்வொரு 

பாடல் வீதமும் உள்ளன. நூலான, கோவை என்ற 

தொண்டை நாட்டுக் கோவூரில் பெரஞ்செல்வனய் அரசரி 

டத்து மந்திரி போன்ற நிலையில் வாழ்ந்த கருணீகர் மரபைச் 

சேர்ந்த தினகரன் என்ற வள்ளலைப் புகழ்ந்தும் உலக 

கீதிகளை உரைத்தும் செய்யப் பெற்றுள்ளது. 

ஆசிரியர் 

பெயர் தனித்துச் சொல்லப் பெறாவிட்டாலும், 178 ஆம்' 

வெண்பாவில் 'காகராசன் புகழும் நன்னாகரீக வரசீகருணா 

தினகரா” என்று சொல்லப்பெறுவதால், இந்த நாகராசனே 

.நூலாசிரியராகலாம் எனத் தெரிகிறது. இவர் இவ்வள்ள 

லால் ஈன்கு போற்றப் பெற்றவர். சிவபக்தி மிக்கவர். 

தமிழினிடத்து ஈடுபாடுடையவர், தமிழறிவு மிக்கவர், 

இராமாயணக் கதையில் மிக்க ஈடுபாடு கொண்டவர்; 

பாரரதத்தைக் குறிப்பிட்ட போதிலும், இராமாயண 

வரலாறுகளை அனேக முறை குறிப்பிட்டுப் பாடுகிறார். 

விக்கிரமாதித்தன் பட்டி சதைகளையும் குறிப்பிடுகிறார். 

தினகர டுவண்பாவின் பா லொன்று, ஏடுகளில் காணப்பட 

வில்லை, தனிப்பாடலாக மட்டும் காணப்படுகிறதென்பது' 

பதிப்பாளர் குறிப்பு: 

  

, 3, இருபதாம் நூற்றாண்டில் செகவீர பாண்டியன் இவ்வாறு 1330- 

வெண்பாவில் திருக்குறட் குமரேச சவண்பா செய்தார்.
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கையாற் பரிந்தழைக்கக் கண்டுகுழந் தைச்சோமன் 

செய்யசுட்டி ஈந்தான். தினகரா--வையத்துத் 
தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுச, அஃதிலார் 
தோன்றலிற் ரோன்றாமை நன்று. 

"இப்பாடல் குறிப்பிடும் சோமன் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் 
வாழ்ந்த ஒரு பிரசித்தமான வள்ளல். இது போலவே 

பதிப்பாளர் மற்ராரு பாடலையும் முகவுரையில் 

தந்துள்ளார் : 

தங்கமுடி சூடிடினும் தங்குணம்வி டார்கசடர் 

திங்கள் முடி சூடும் தினகரா--கொங்கைதனில் 

பாலருந்த விட்டவட்டை பச்சைரத்த முண்ணுமல்லால் 

பாலருந்த மாட்டாது பார். 

இப்பாடலினுள் குறள் பாடல் அமையவில்லை ; இது ஒரு 
சனிப்பாடலாகும். இது போன்றதே ஓரேட்டில் 96 ஆம் 

பாடலின் பின்காணும் கீழ்வரும் பாடலும் ; இதுவும் திருக் 

குூநளைக் குறிப்பிடவில்லை. 

வாரொன்று கும்பமுலை மங்கைமனம் வேருனால் 
சேர்வதங் கென்ன தினகரா--பார்தனிலே 

உள்ளன்பி லாதாரை ஊடுதல் ஊன்கவர்ந்த 
வெள்ளெலும்பை நாய்கவர்ந் தற்று. 

71 ஆம்பாடல்: “சம்மாதே ஒன்றைத் துணிந்து செய்ய 
ஒண்ணாத” என்று தொடங்குகிறது. சும்மாது, என்ற 
சொல்லே பிற்காலத்தில் சம்மா என்று வழங்குகிறது, 

அருணகிரி நாதர் தாயுமானவர் போன்றார் இச் சொல்லைச் 
செயலற்றிருத்தல் என்ற பொருளில் அதிஃமாக ஆண்டிருக் 
கிறார்கள். சும்முதல்--மூச்சுவிடுதல் ; சுர்மாது-மூச்சு 

விடாது; யோக நிலையில் அமர்தல் என்பதே பொருள்.* 

சம்மாது என்ற சொற்பிரயோகம் மிகவும் அருமையானது; 
  

1. - இதுபற்றி சும்மா என்ற தலைப்பில் சித்தாந்தம் 1965 இதழில் யாம் 

எழுதியுள்ள கட்டுரை காண்க.



நினகர வெண்பா 7k 

இதன் முதல் ஆட்சி 14ஆம் நூற்றாண்டு. எணினும்; சுமார் 

4-5 நூறறுண்டில் எழுந்த திருமந்திரத்திலும் சம்மாது 
என்ற ஆட்சி காணப்படுவது, குறிப்பிடத்தந்தது. 

காலம் 

இந்நூலின் காலத்தை அறிவதற்கு ஒரு குறிப்பு 
கிடைக்கிறது. 7998ஆம் பாடல் குன்றை அச்சுதேந்திரனைக் 
குறிப்பிடுகிறது: 

கொங்கேறு தண்களபக் குன்றையச்சு தேந்திரன்தன் 
செங்கோல் செலுத்தும் தினகரா--இங்கே 
பணைநீங்கிப் பைந்தொடி சோருந் துணைநீங்கித் 

தொல்கவின் வாடிய தோள். 

குன்றை அச்சுதேந்திரன் என்பவர் விசய௩ஈர அரசின் 
கீழ்த் தஞ்சையில் இருந்து அரசு புரிந்த நாயக்க வம்சத்து 
அரசருள் ஒருவர். இவருடைப சாலம் மம் நூற்றாண்டின் 
பிற்பகுதி. திருமழிசையில் பிரதி செய்யப்பட்ட ஒரு கல் 

வெட்டு” அச்சுதப்பமாயக்கரையன் காரியத்துக்குக் கருத்து 

ரான தினகரப்பிள்ள! என்று சொல்லுகிறது. இக் கல் 

வெஃடு விசய நகரத்து அரசரான ராமராச வேங்கடபதி 

மகாரராசாவின் காலத்தில் ஜெய வருடத்தில் (மாசி 18) 

பொறிக்கப்பட்டது. இதன் காலம் கி. பி. 7294. இதுவே 

.தினகரருடைய காலம் என்று கருத வேண்டும். இந்த 

ஆண்டிற்குச் சிறிது முன்பாக நூல் செய்யப்பட்டிருக்கலாம். 

இவரும் தொண்டை நாட்டினர் போலும். *தொண்டை 

நாடு சான்றோருடைத்து* என்ற பாடற் பகுதியைக் குறிப் 

பிடுகிறார். ஆசிரியர் காலம் /876-.1200 ஆகலாம். 

தினகரன் 

இவன் வீரையன் புசல்வன். சைவ சமயத்தினன். 

தற்பரனை, ஆறு சமயத்தையுங் கடந்த சிற்பரனைப் 
  

1. MER 22-1911. .
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போற்றுபவன்' (120). தேர்த் திருகாள் சிவ பூசை 
திருப்பணி முதலியன எல்லாம் கண்டவன் . (759), 
சிவயோகி, தருமசீலன், சிறந்த வள்ளல், சிவன் சீபாதம் 
போற்றுபவன், உத்தமமான தியாகி, தமிழுக்கு வழங்கு 
பவன்) கார்காத்த வேளாள வகுப்பில் களப்பாள கோத் 

திரத்தில் தோன்றிய மாவை--உத்தண்டன் என்பவர் 
இவனுக்கு கெருங்கிய ஈண்பர், 

தினகரனைக் சுறித்து அக் காலத்தில் புலவர். பலர் 
பாடல் பாடியிருத்தல் கூடும், பீன்வரும் பாடல் தனிப் 
பாடலாகக்.காணப்படுகிறது. 

வேடிக்கை யான சிவயோகியர் தீபன் வீறு மைந்தன் 
நாடிக்கொள் கீர்த்தித் தினகர பூபதி நற்புயத்தில் 
கூடிப் பிரிந்தவர் எங்கே எனவென்று கோலமதன் 
தேடிப் புறப்பட்ட கைப்பந்த'மே இச் செழுந்திங்களே, 

பீன் வருவது இந்நூல் பாடலுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் : 

சுந்கரநின் பேரவையுட் சொன்னாற் கருந்தமிழுஞ் 
செந்தமிழாம் கோவைத் தினகரா--முந்தை நூல் 
கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச் 
சொற்றெரிதல் வல்லா ரகத்து. 

பதிப்பு. தினகர வெண்பா, ௪, வையாபுரிப் பிள்ளை. 
ப்திப்பு 7959, 

நீதி வெண்பா 

நூல் 

இது பிற்கால சீதிதூல்களுள் ஒன்று, அவ்வையார் 
பாடிய மூதுரை, கல்வழி, பின்வந்த அறிநெறிச்சார,ம ஆகிய 
தூல்களுக்குப் பின், கீழ்க்கணக்கின் யாப்பமைதியாகிு
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(வெண்பா யாப்பிலேயே தோன்றிய ஒரு நூல்; நீதிகளைச் 
சாமானிய மொழியில் எளிதில் புரியுமாறு வெண்பா யாம் 
பில் உணர்த்துவதால் வேறு பெயரில்லாமல் நீதிவெண்பா 
என்றே பெயர் பெற்றிருக்கிறது. மூதுரையும் ஈல்வழியும் 
30, 40 பாடல்சளுடையன. அற்கெமிச்சாரம் 226 பாடல் 

.களுடையது. இந்தாலோ சம்பிரதாயமான 100 வெண்பாக் 

களஞுடையது.” தனியே விநாயகர் காப்புச் செய்யுளொன்றும் 

உடையது. படிப்பே இல்லை என்று சொல்லத்தக்க 

.சரமானியப் படிப்பறிவு உள்ள எல்லா மக்களும், 20 ஆம் 

_தாூற்றாண்டின் தொடக்க காலத்தில், நீதிவெண்பா நன்கு 

அறிந்திருக்தார்கள். அவர்களுக்கு வாக்குண்டாம் தெரியாது, 

நல்வழி தெரியாது, ஆனால் நீதிவெண்பா ஈன்கு தெரியும்: 

படிக்கத் தெரியாதவர்கள்கூட, செவி வழியாக இதைக் 

கற்றிருந்தார்கள். , காரணம், இந்நூல் நீதியோடு கூட 

உலகியலையும் கூறுகிறது, கடை மிகவும் சாமானிய கடை, 

பொருளும் உதாரணங்களும் எல்லோருக்கும் தெரிந்தவை, 

கன்கு மனத்தில் நிற்பவை. 

இக்நூலின் பல பொருள்கள் எளிதாய்த் தமிழுக்கே 

உரியனபோல் தோற்றினும், வடமொழியிலுள்ள நீதி 

சாஸ்திரம் என்ற ஒரு பிற்காலத் தொகை நூலைத் தழுவிச் 

செய்யப்பட்டது என்றும், சில பாடல்கள் மொழி 

பெயர்ப்பே என்றும் ஆன்றோர் கருதுவர். 

ஆசிரியர் 

இந்நூலின் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை. ஆனால் 

இவர் சைவர், வாழ்க்கையனுபவம் நிரம்பியவர் என்று 

சொல்லலாம். . சோமசுந்தரக் கடவுளைக் குறிப்பிடுகின்ற 

மையால் இவர் மதுரைக்குரியுவரென்று கருதலாம் : 

1. நீதிநெறி விளக்கம், நீதி சாரம் என்பவையும் நூறு பாடல்கள் உஷை 

பா, 
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வில்லம் அறு குக்கொவ்வா மென்மலர்கள். நால்வரெனும் - 
கல்ல ஆன்பர் சொற்கொவ்வா நான்மறைகள்;மெல் லிகல்லாய், 

ஆமக் திரம்எவையும் ஐந்தெழுத்தை ஓவ்வாவே, 

சோமசுந்த ரற்கென்றே சொல், 97 

வில்வம் ௮றகு ஆகிய பத்திரங்களையும், நால்வர் பாடல் 
களையும் ஐந்தெழுத்தையும் உயர்த்திச் சொல்வதால், இவர் 

சிறந்த சைவரென்பதற்கு வேறு சான்று காட்டவேண்டிய 
தில்லை, சங்கரன் பாதம் பூசித்தலே நிலையானது (57, 52); 

வெண்ணீற்றுத் திரிபுண்டரம் விடுத்து முத்தி பெறல் 
இயலாது (95); பாவி சனம் சிவன் அன்பர்பால் மேவாது- 
(62; சிவனே சிவனே சிவனே என்பார் (59); புரமெரித்த. 

அண்ணலடியார் பொருள்கள் செந்தீயினும் கொடிய (28) 

(கரலாகாது என்பது கருத்து); அரன் அன்பர் தே வரவைப் 

பார்ப்பர் (16); சிவயோகி (56, 68, 69) என்ற கருத்துக் 
களும் குரிப்பீடத் தக்கன. 

” ஒருவேளை இவ்வாசீரியர், பட்டினத்தார் சீடர் பரம். 

பரையில் வந்தவரோ என்று எண்ணச் தோன்றுகிறது. 
பல பாடல்களில் பெண்களைப் பழிக்கிறார். பெண் பேசு 

வதால் உலகம் கெடும் (8/), முதல் மூன்று யுகங்களிலும். 

முதையே ரேணுகை சானகி திரெளபதி கூற்றுவராயிருக். 

தீரர்கள், கலியு£ த்தில் வீடுதோறும் கூற்றுவன் (52); மானார் 
விழ்யார். மனம் காண்பதரிது (52) என்ற கருத்துக்களைக். 
காரணக், 

காலம் 

இந்நூலின் காலம் 76ஆம் நூற்றாண்டு என்று அறி 
யப் பெரிதும் வியப்பாயிருச்கிறது; கடையையும் பொருள 

மைட்பையும் பார்த்தால் மிகவும் பிற்காலமென்று எண்ணத். 
தோன்றுகிறது.
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திருப்போரூர் சிதம்பர சுவாமிசள் தாம் சாந்தலிர்க: 
சுவாமிகளின் ‘card on seed’ என்ற நூலுச்குச் செய்த 

உரையில், இகன் 69 ஆம் பாடலை மேற்கோள் சாட்டுகிருர். 
இப்பாடல் நீதிசாரம் என்ற பெயர் சொல்லிக் காட்டப் 

பட்டுள்ளது; ஆனால் பாடல் நீதிவெண்பாவிலுள்ளது. (நீதி 
சாரம் விருத்த யாப்பால் ஆன நூல்.) சுவாமிகள் கால 
மானது கி.:09, 1659. அவர் காலமாவதற்குப் பல ஆண்டுகள் 

முன்னதாகவே அவ்வுரை எழுதியதாக வரலாறு; உத்தேசம் 

76/5 இருச்கலாம். மேற்கோள் காட்டும் அளவு இக் நூலும்கு 
அன்று பிரசித்தி ஏற்பட்டிருக்க வேண்டுமானால், 80-60: 
ஆண்டு மூற்பட்டதென்று கொண்டாலும் கூட, நூலின் 

கரலம் கி.பி. 1590 ஆகிறது. 

நூற் பொருள் 

இந்நூல் வடமொழி நீதி சாத்திரக் கருத்துக்களை த். 

தமிழில் சொல்வதால், பாடல்கள் ஒரு தனி அமைப்பைப் 

பெற்றிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு பாடலும் மூன்று அல்லது 

கான்கு கருத்துக்ககாத் தொகுத்துச் சொல்கிறது. புராணக்... 
கதைகள் சிலவும் குறிப்பீடப்பட்டுள்ளன. சில பஞ்சத். 

தந்திரக் கதைசள்-வேடன் வேதியனைக் காத்தது, குரங்கு 

அரசனை வெட்டியது, கீரியைப் பார்ப்பனத்தி கொன்றது. 
ஏரண்ட முனி காவிரிச் சுழலில் வீழ்ந்தது, காக்கைக்கு இட்ம்- 

கொடுத்து அன்னம் இற்ந்தது, அகத்தியர் கடலை உண்டது. 

ஆகிய கதைகள் குறிப்பிடத்தக்கன. பல பாடல்கள் மகடூஉ 

விளியாகச் செய்யப் பெற்றுள்ளன. திகம்பர சைனர் 

குறிப்பிடப் பட்டுள்ளனர். 

திருக்குறள் காலடி ஆகியவற்றின் பாடற் கருத்துக் 

களும் தொடர்சளும் அப்படியே அமைக்கப் பெற்றிருக்கவும் 

காணலாம் (49, 46). அவ்வையார்ன் (தாயோ டறுசுவை-
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'போம்' என்ற தனிப் பாடல் (மாதா மரிக்கின் மகன் காவின் 
கற்சுவை போம்”. (61) என்ற பாடலில் எடுத்துவைக்கப்: 
பெற்றுள்ளது. பற்களாகிய பகைவரிடம் உறவாடியே நா. 
நன்மை பெறுகிறது (5); இரவலனிடம் போகக் காற்றும் 
அஞ்சும் (5), தீயவரைக் கண்டால் விலகுதல், முதலான 
க்ருதீதுக்கள் பழமொழி போலக் கல்லார் நாவிலும் வழங்கு 

- வதைக் காணலாம். உணவில் அளவு படுத்திக் கொள்ள 
வேண்டுமென்பதை ஒரு பாடல் ஆணியறைந்தாற்போற், 
கூறுகிறது : 

ஒருபோது யோகியே, ஒண்தளிர்க்கை மாதே, 
'இருபோது போகியே என்ப; - திரிபோது 
ரோகியே; கான்குபோ துண்பான் உடல்விட்டுப் 
போகியே என்று புகல்? 9 

வதை விலக்குபவர், பழமரத்திற் கட்டிய -மூள்ஃச யொப் 
பார் என்று இவர் கூறியிருப்பது, இவர் சிறந்த உழுதூண் 
வாழ்க்கையடையவரென்று காட்டும், 

தாமும்கொ டார்; கொடுப்போர் தம்மையும்ஈ யாதவகை 
சேமம் செய் வாரும் சிலருண்டே; - ஏமநிழல் 
இட்டுமலர் காய்கனிகள் ஈந்துதவும் நன்மரத்தைக் 
கட்டுமுடை முள்ளெனவே காண், 59 

“பெண்ணைக் குறைவரகம் பேசுகின்ற இவர் பெண்ணின் 
இலக்கணத்தை மிகவும் அழகாகச் சொல்கிறார்; நன்கறிந்த 
பாடல் : 

அன்னை தயையும், அடியாள் பணியும் மலர்ப் 
பொன்னின் அழகும், புவிப்பொறையும்-வன்ன முலை 
வேசி துயிலும், விறல்மந் திரிமதியும்-- 
பேசில் இவையுடையாள் பெண், 80 

இப்பாடல் 'கார்யேஷுதாசீ” என்ற பர் த்.திருகரி நீதி 55% 
பதின் மொழிபெயர்ப்பென்று-சொல்லத் தகும் 2



உலகு நீதி TF 

கார்யேஷுதாஸீ கருணேஷு மர்த்ரீ 
..... ரூபேச லக்ஷ்மீ க்ஷமயா தரித்ரீ 
ஸ்ரேஹேச மாதா சயனேது வேச்யா 

ஷட்தர்ம யுக்தா குலதர்ம பத்னீ, ' 

உண்மையை யாரும் விரும்பமாட்டார்கள்) பொய் 
யையே விரும்புவார்கள் : கள் இருந்த இடத்தில் விலை 
போக, பால் வீடுதோறும் சென்று விலையாவதுபோல: 
என்று ஒரு பாடலால் நயம்படச் சொல்கிறார் : 

சத்தியம்எக் காலும் சனவிருத்த மாகுமே, 
எத்தியபொய் யார்க்கும் இதமாகும்--ஈநத்தியபால் 

வீடுதொறும் சென்று விலையாம், மதுவிருந்த 
வீடுதனி லேவிலையா மே. 85. 

தெய்வம் மெய் என்பவருக்கே மெய், 

மந்திரமும் தேவும் மருந்தும் குருவருளும் 

தந்திரமும் ஞானம் தருமுறையும்--யந்திரமும் 
மெய்யென்னில் மெய்யாய் விளங்குமே, மேதினியில் 

பொய்யென்னில் பொய்யாகிப் போம். 38: 

பதிப்பு. பல சாமானியப் பதிப்புக்கள். கா. நமசிவாய 
முதலியார் தமிழ்க் கடல் வரிசை 1927, திரு த்தமானது. 

உலக நீதி 

ஆசிரியர் 

சென்ற தளைமுறைகளில் ஆரம்பப் பள்ளியில் பயின்ற: 

சிறுவர் சாதாரணமாய் முதல் வகுப்பில் ஒருவர் சொல்ல 
மற்றவர் பின்பற்றிச் சொல்லி, எழுத் தறிவுபெறும் முன்னமே. 

மனப்பாடம் செய்து வந்த ஒரு சிறு நீதிநூல். நீதிகளை 

எதிர்மநை முகத்தால் உணர்த்துவது. இதைச் செய்தவர்
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உலகநாத பண்டிதர் என்றும் உலகநாத கவிராயர் என்றும் 
"சொல்லப்படுவார். இதன் இறுதிப் பாடல் ஆசிரியர் 
“பெயரைக் கூறும்? 

ஆதரித்துப் பலவகையாற் பொருளுந் தேடி, 

அருந்தமிழால் அறுமுகனைப் பாட வேண்டி, 
ஒதுவித்த வாசகத்தால் உலக நாதன் 

உண்மையாய்ப் பாடிவைத்த உலக நீதி 

.ஏன்பது காண்க. இவ்வுலககாதர் என்பவர் உலகநாத 

முனிவர் என்றும் இவர் தந்திவனப்.புராண த்தைக் கமலை 

.ஞநானப்பிரகாசரைக் கொண்டு பாடுவித்த உலகந்ரதச் 

என்றும் ஐயர்வர்கள் தம் குறிப்புக்களில் எமுதிவைத் 
துள்ளனர். அவற்றின் அடிப்படையில்தான் இவர் 
வரலாறு இந்த நாற்றாடைடு வரலாற்றில் இடம் பெறுகிறது. 

கமலை ஞானப்பிரகாசர் என்பவர் மெய்கண்ட மரபில் 
வந்த ஒரு ஞூானியாவார். பல ஞாஞசாரியர்சளுக்கு 
ஆசிரியராய் விளங்கியவர். இவர் இரு தல புராணங்கள் 

பாடியவர். ஒன்று இத் தந்திவனப் புராணம் என்பது? 
தந்திவனம் - திருவானைக்கா) “தவமுனி உலகநாதன் தக்க 

இப் புராணந்தன்னை... தமிழ் நூலாக இசைத்திட 
வேண்டும் என்ன... சமிழால் - யானும் உரைத்தனன்" 
என்றும், 'பாசம் துறந்திடும் உலகநாதன் தொலைவில் 

மெய்ப்புகழே வாழி” என்றும் அப்புராண த்தில் பாடுகிறார். 
தரம் செய்த மற்றொரு புராணமாகிய திருமழுவாடிப் 
புராணத்தில், “அறிவினல் தவத்தால் மிக்க வித்தகன் 
உலகநாதன் சமழினுலே இத்தல புராணந் சன்ன 
இயம்புதல் வேண்டும் என்னா...உரைத்தனன்” என்று 

கூறுகிறார். “ஆகவே இவ்வுலககாத முனிவர் கமலைஞானப்பிர 
  

1. தந்திவனப் புராணம் திருமழுவாடிப் புராணம் ஆகிய இரண்டின் 

இசய்திகளையும் எமது சுமிழ் இலக்கிய வரலாறு 18ஆம் நூற்றாண்டு. மதத் 
வாகம் பக்கம் 201) 188 இல் விளங்கக் காணலாம்,



உலக நீதி 79 

காசரால் பெரிதும் மதிக்கப்பெற்று அவர் காலத்தில் வர்ழ்ந்த 

RH தவழுனிவர் என்று அறிகிறோம். ஞானப்பிரகாசர் மமூ 

வாடீப் புராணம் செய்த காலம் கி.பி. 7964 என்று சொல்லப் 

.பட்டூள்ளமையால், உலகநாத முனிவரின் காலமும் இதுவே, 

40ஆம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதி என்று அறிகிறோம். 

ஆசிரியர் சிறந்த முருகபக்தர் என்பது பாடல்தோறும் 
முருசனுச்கு வணக்கம் கூறும் *வள்ளி பங்கன் மயிலேறும் 

பெருமாள்” என்ற மகுடத்தாலும், இறுதிப் பாடலில் 

காணும் (அருந்தமிழால் அறுழகனைப் பாட வேண்டி” 

ஏன்ற கூற்றாலும் நன்கறியலாம். எல்லா நீதிப் பாடலும் 

அவ்வையார் பாடியதுஎன்றே சொல்லிவந்த காலத்தில் இச் 

சிறு நூலும் அவ்வையார் பாடியது என்று சொல்லி வந்ததும் 

உண்டு. 

உலக நீதி 

இது 74 எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தங் கொண்ட சிறு 
நரல். பாடல்சள், முதன் மூன்று அடிகளிலும் வேண்டாம் 

என்று எதிர்மநையாக ஆறு நீதிசகா உரைத்து, நான்காம் 

அடியில் பெரும்பான்மையும் 'வள்ளி பங்கன் மயிலேறம் 
பெருமாக வாழ்த்தாய் நெஞ்சே” என்ற முடிபைக் கொண்டு 

முடிவன-- 7-5, 8, 9, 19; திருக்கை வேலாயுதனைச் 

இசப்பாய்-6, குமரவேள் பாதத்தைக் கூறாய்-7, 70: என்பன 

"பிற முடிவுகள். 11 ஆம் பாடல் மட்டும் வேறு அடைப்பு 

உடையது. இது கொண்டு இது இர்நூலுக்குரி.ப பாடல் 
அன்று என்று கூறுவது” பொருந்தாது. 172 ஆம் பாடல் 
முன்னே காட்டியதுபோல ஆசிரியர் பெயர் கூறும் தத் 

சிறப்புப் பாயிரமும் நூற்பயனுமாகும். 
  

1. கா. தமசிவாய முதலியார்.
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நூலின் : முகப்பில் கரிமுகன் வணக்கமாகிய ஒரு 
காப்புச் செய்யுள் உள்ளது. இது நாலை உலகநீதி புராணம் 
என்று கூறுகிறது. 

உலக நீதி புராணத்தை உரைக்கவே 
கலைக ளாய்வருங் கரிமுகன் காப்பு. 

நமசிவாய முதலியார் உரைப் பதிப்பில் இதற்கும் 
பின்வரும் பாடபேதமும் தந்திருக்கிறார்: 

நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன் 
குலவு சேயென வந்த குணக்கடல் 
உலக நீதி பாரணம் உரைத்திடக் 

கலைகள் ஆய்ந்த கணபதி காப்பதாம். 

இதன் முதல் அடி, பெரிய புராணத் தொடக்கம் 
பாரடலாகிய உலகெலாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன்” 
என்ற பாடலின் இரண்டாம் அடியாகும், 

இந்நூலிலுள்ள பல வரிகள் பழமொழி போலச் 
கல்வியறிவில் லாதவர்கள் நாவிலும் வழங்குகிறது. ஓதாமல்: 
ஒருநாளும் இருக்க வேண்டாம், கோயிலில்லா ஊரில் 
குடியிருக்க வேண்டாம், தெய்வத்தை ஒருகாளும் இகழ. 
வேண்டாம், கெஞ்சாரப் பொய்தன்ளைச் சொல்ல 
வேண்டாம் முதலாயின அத்சகைய வரிகள். மற்றோர் 

இடத்திலும், வீரான தெய்வத்தை இகழ வேண்டாம் என்று; 
சொல்லுகிறார். பொய்யும் அப்படியே - இறந்தாலும் பொய் 
தன்னைச் சொல்ல வேண்டாம். தாழ்ந்தவரைப் பொல்லாங்கு. 

சொல்லவேண்டாம் என்பது ஒரு சிறந்த கருத்து. 
மளையாகக் குற்றமொன்றும் சொல்ல வேண்டாம், இரு 

தாரம் ஒருகாளும் கொள்ளவேண்டாம் என்பன பெண்ணைக் 
சூறித்த சிறந்த கருத்துக்கள். தம் காலத்தில் உலக 
வாழ்வில் creda வழிகளில் எச்சரிக்கையாக வாழ 
வேண்டும் என்பதை ஈன்கு சிந்தித்துக் குறிப்பிடுகிறார் :.
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பிணபட்டுத் துணைபோகித் திரிதல், மண் ஓரம் சொல்லுதல் 
வாழாமல் பெண்ணை வைத்துத் திரிதல், மதியாதார் தலை 

வாசல் மிதித்தல், ஏசலிட்ட உற்றாரை நத்துதல் முதலியன 

தவிர்க்க வேண்டியவை என்று குறிப்பிடுகிறார். ஐவருக் 
குரிய கூலியைக் கொடாதிருத்தல் பெரும் பாவம் என்று 

77ஆம் பாடல் கூறுகிறது: 

அஞ்சுபேர் கூலியைக் கைக் கொள்ள வேண்டாம்? 
அதுஏதிங் கென்னில் நீ சொல்லக் கேளாய்; 

தஞ்சமுடன் வண்ணான் நாவிதன் கூலி, 

சகலகலை ஓதுவித்த வாத்தியார் கூலி, 
வஞ்சமற ஈ௩ஞ்சறுத்த மருத்துவச்சி கூலி, 

மாநோவு தனைத்தீர்த்த வைத்தியன் கூலி, 

இன்சொலுடன் இவர்கூலி கொடாத பேரை 
ஏதேது செய்வானோ ஏமன் தானே. 

வாத்தியார் கூலியை வைத்திருக்க வேண்டாம் என்று 

மற்றொரு பாட்டிலும் கூறுகிளார். இங்ஙனமாக, பல சிறந்த 

நீதிகளையும் உலகியல் கெறிககாயும் சாதாரண மக்களுக்கும் 

புரியக்கூடிய மொழியில் இந்நூல் சொல்கின்ற காரண த்தால் 

எல்லோரும் விரும்பிப் பயில்கின்ற நூலாய் இது தோன்றிய 
காலந்தொட்டு இருந்து வருகிறது 

முூன்கூறியபடி இதன் காலம் 16 ஆம் நூற்றாண்டு 

என்று கருதுவதற்கு ஐயாவர்கள் குறிப்பே ஆதாரம். இக் 

நூலின் நடை பேச்சு வழக்காகவே உள்ள சாமானிய நடை. 

பதிப்பு 

எண்ணிறந்த பதிப்புக்கள் மூலமாகவும் உரையுடனும் 

வெளிவந்துள்ளன. மிகவும் சிறந்த பதிப்புக்கள் இரண்டு: 
ஒன்று கா. ஈமசிவாய முதலியார் தமிழ்க்கடல் வெளியீடு 

1931. மிகவும் விரிவான பதவுரை கருத்துரை முதலியன 
6
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கொண்டது. இங்கு அவர், பாடல்களையும் தந்து விளக்கிக் 
கொண்டு போகிறார். பல பாடல்களுக்கு முழுமையும் வேறான 
பாடலின் பேதத்தைத் தருவதோடு, முழுவதும் மாறுபட்ட 
பாடல்கள் நான்கையும் இறுதியில் தருகிறார். மற்றது 
எஸ். ராஜம் பதிப்பித்த மூல பாடம் .1959,... மிகவும் 

கிருத்தமானது.



அத்தியாயம் 3 

இலக்கிய உரை 

முன்னுரை 

தமிழில் மூதல் இலக்கியவுரை, மணக்குடவர் திருக் 
குறளுக்கு எழுதிய உரை; காலம் 10ஆம் நூற்றாண்டு. 

அதுமுதல் நூற்றாண்டுதோறும் இலக்கிய உரைகள் வள 
மாக வளர்ந்து வந்திருக்கின்றன. 14ஆம் நூற்றாண்டின் 

தொடசக்கத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டின் அரசியலில் பெரும் 

கொக்தளிப்புக்கள் ஏற்பட்டன. மதுரையில்பாண்டியர் ஆட்சி 
முடிந்து சிலகாலம் முகம்மதியர் ஆட்சி இருந்தது. சோழர் 

அதற்கு முந்திய நூற்றாண்டிலேயே மறைந்து விட்டனர். 
பல்லவர் ஆட்சி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின்பின் ஒடுங்கிவிட் 

டது. விசயககர அரசர் மதுரையை 74ஆம் நூற்றாண்டின் 

இடைப்பகுதியில் முகம்மதியரிடமிருந்து மீட்டு, தமிழ் 

காட்டின் பெரும் பகுதியைத் தங்கள் ஆட்சியில் வைத்திருந் 

தனர். இருந்தும், 16ஆம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் 
முகம்மதியரிடம் தோற்று விசயககரம் அழிந்ததும், தமிழ் 

காட்டில் வாழ்க்கை சீர் குலைந்தது. இகன் விகாவுகளை 

இலக்கியத் துறையிலும் நன்கு காண முடிகிறது. மக்க 
ero செயல்எல்லாம் தெய்வசேவையிலேயேதிரும்பிற்று. 

அதன் பயனாய்த் தோத்திரங்களும் சாத்திரங்களும் சாத் திர 
உரைகளும் பெருகின, நூல்வல்லார் தனி இலக்கிய 

உரையில் மனம் செலுத்தவில்லை என்று தெரிகிறது. தனி 

இலக்கிய உரைகளரகக் கிடைப்பன இரண்டே. ஒன்று 

குலோத்துங்க சோழன் உலாவின் உரை, மற்றது கோயில் 

புராண உரை. இவ்விரண்டையும் குறித்து இங்குச் சில 
சொற்கள் கூறுகிறோம்.
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குலோத்துங்க சோழனுலா உரை 

ஒட்டக்கூத்தர் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் சோழ. 

நாட்டில் அரசு புரிந்த விக்கிரம சோழன், அவன் மகன் 

இரண்டாம் குலோத்துங்கசோழன், அவன் மகன் இரண்: 

டாம் இராசராசன் ஆகிய மூன்று முடி மன்னர் மீதும் 

சிறப்பான மூன்று தனி உலாக்கள் பாடினார். மூன்றும் 

சரித்திரச் செய்திகள் நிரம்பி உள்ளன. மூன்றில், 

இரண்டாவது குலோத்துங்க சோழன் உலாவுக்கு மட்டும் 

பழைய உரை ஒன்று சாமிநாத ஐயர் அவர்களுக்குக் 

கிடைத்து, அவருக்குப்பின் அவருடைய புதல்வரால் 

அச்சிடப்பட்டுள்ளது (1946), உரை செய்த ஆசிரியர் பெயர் 

தெரியவில்லை. இவ்வுரையை ஆராய்ந்து சில செய்திகள் 

இங்கே சொல்லப் படுகின்றன. 

இவ்வுரையாசிரியர் உரை எழுதும் இடங்களில் 

மிகவும் விளக்கமான பொழிப்புரையாக எழுதுகின்றார், 

சில இடங்களில் எந்த உரையுமே சொல்வதில்லை, அபூர்வ 

மாய்ச் சில இடங்களில் இரண்டொரு சொற்க& மட்டுமே: 

எழுதி நிறுத்தி விடுகிறார். உலாவானது. 887 கண்ணிகள் 
உடையது. இவற்றுள் 789 கண்ணிகள் தொடக்கப்பகுகி. 

பின் உள்ளவை பேதை முதல் பேரிளம் பெண் ஈருக. 

எழு பருவ மகளிரின் செயலினைக் கூறுகிறது. பிற்பகுதிக்கு. 
இவர் தவரூமல் விரிவாகவே உரை சொல்லுகிறுர். 

இவ்வாசிரியர் தம்மைப் புலப்படுத்தும் ஒரு குறிப்பும் 
தூலில் தரவில்லை. மற்றைய உலாக்களுக்கும் இவர் உரை 
எழுதியிருத்தல் கூடும். தொல்காப்பியம் பரிபாடல், 

பெருங்கதை (கொங்குவேள்) ஆகிய நூல்களைக் குறிப்பிட்டு 
எழுதுகிறார். பத்துத் துவர் ஐந்து விரை, முப்பத் திருவகை 

ஓமாலிகை என்ற தொகைகளை விரித்து அடியார்க்கு நல்லார்
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மு.குலியோர் காட்டுகின்ற மேற்கோள் பாடல்களை இவரும் 
காட்டுகின்றார் (கண்ணி 274). பெரும்பாலும் பல 
வினைகளைத் தொகுத்து விள முடிவு எழுதிச் செல்கிருர்: 
அழகான தமிழும், சில இடங்களில் வடமொழித் தொடர் 
களும் எளிதாக இவருக்குக் கைவருகின்றன. *வீரவிஜய 

அபிஷேகம் சூட்டிய அந்நாளில் சகஸ்திர காரையால் செய்த 

காரா அபிஷேகம் போலும்” முதலான இடங்கள் காண்க. 

திலசமயம் இவர் அரச பரம்பரையில் குறிப்பிடும் அரசர் 

'பெயர்கள் திருத்தமாக அமையவில்லை. பொறையனை, 
பொய்கைக்குப் பண்டு கொடுத்துக் களவழிப்பாக் 
கொண்டவன் (90) தஞ்சை விசயாலயன் என்கிறார். இது 
பிழை; பாக் கொண்டான் சோழன் செங்கணான். திரு 
மார்பில் தொண்ணாறும் ஆறும் படுதமும்பின் அகத்தோன் 

. (21)-இராசராசதேவன் என்கிறார்; இவனே விசயாலயன். 
Ger old பல மாறுபாடுகள். 

உவமை இலக்கணத்தில் இவர் மிகுந்த தேர்ச்சி 

உள்ளவர் போலும். உவமையைக் கண்டால் அதிகமாக 

விரிக்கிறார். பேதைப் பருவ த்தைச்சொல்லும்போ து.ஆசிரியர் 

பசுங்கிள்ளை திங்கட்குழவி கற்பகவல்லி இளம்பேதை என்று 

சொல்லியுள்ளதை இவர் இலக்கணத்துக்குப் பொருந்த 

மிக அதிகமாக விளக்குகிறார். அப்பகுதியை மட்டும் 

கீழே தருகிறோம். 

ஆடாத தோகை, அலராத புண்டரிகம், 
பாடாத பிள்ளைப் பசுங்கிள்ளை,-- சூடத் 

தளிராத சூதம் தழையாத வஞ்சி, 
குளிராத திங்கட் குழவி,--அளிகள் 

இயங்காத தண்கா, இறக்காத தேறல், 

வயங்காத கற்பக வல்லி--தயங்கிணர்க் 

கூழைச் சுருண்முடிக்கக் கூடுவதுங் கூடாதாம் 

ஏழைப் பருவத் திளம்பேதை. ் 124-7
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இப்பருவத்துக் கைக்கிள காண்டலாகலின் அது கைக் 

கிளைத் திணையாயவாறு யாதோவெனின், பவனிகாண்டல் 
வேட்கை, தலைவிக்கு உளதாய்த் தலைவர்க்குத் தலைவிமேற் 

காட்சி விருப்பமின்மையின் ஒருதலைக் காமமானமையானும் 

பெண்பாற் கைக்கிளைக்கு அமைந்தமையானும் கூறின 
ரென்பது. இத்கலைவிக்கு அவயவ பரிணாமமும், மன 

வுணர்ச்சியுமின்மையின் பூவை முதலாகக் கூறியவை 

- உவமப் பொருளாதலின், உவமைக்கு அமையாப் பருவத்துக் 

கூறிய கருத்து யாதெனின் முத்தினாற் புனையும் சிறு தொடி 
யையுடைய  கைப்பூவை. இது கண்டோர் ககைப்ப 

வண்டலிழைக்கையும் கழங்கு முதலிய ஆடலும் நிகழ்தலின் 

பூவைக்குப் பிறரை ஈகுவித்தலே தொழிலாகக் கூறின 

வினளையுவமத்திற்குப் பேதையெனவும், மனக்களிப்புக்குக் 

காரணமான முகில் முழங்கினும் கேர்கின்று ஆடாத தோகை 

யெனவே மன அறிவு உவமத்தினால் பேதையெனவும், 
முகை மலராத புண்டரீக மெனவே தனது தாயகனான 

இரவியைக் கண்டாலும் மூகம் மலராமையின் காட்சி 

யுவமைக்குப் பேதையெனவும், வார்த்தையினது பாகுபாடு 

பாடிப் பயிலாத செவ்விமொழி கூறும் இளய கிள்ளை 

யெனவே ஓசை யுவமத்திற்குப் பேதையெனவும், சூடும்படி 
முறி தளிராத சூதமெனவே வேனிற் காலத்து இளமாங் 

கன்றும் தளிர்க்கும் தன் காலமறியாததால் பரிசவுவமைக்குப் 
பேதையெனவும், நிழலில் வஞ்சி பரிணாமம் நீட்டித்தலின் 

குழைத்தல் கூடாத 'வஞ்சியெனவே இடனறியாத மெய் 

யுவமத்திற்குப் பேதையெனவும், குளிர்ச்சி கூடாத திங்கட் 

குழவியெனவே உருவுவமைக்குப் பேதையெனவும், விகைந் 
திறக்காத தேறலெனவே பயனுவமைக்குப் பேதையெனவும், 
விளக்கமில்லாத கற்பகக் கொடியெனவே ஓரையிலே ஒளி 

மழுங்கத் துகளேற அறியாமையின் பண் புவமைக்குப் பேதை 

யெனவும், ஒரு பொருணுதலிக் கூறினமையின் பேதை 

யென்பது இறுதி விஎக்கம்.
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கொத்துப் போலசைந்து வளர்ச்சியமையாது தலை 

சுருண்டு முடிக்குமளவில் சில கூடுவதும் சில கூடாததுமாய், 
எளிய பருவத்து இளைய பேதையெனக் கூட்டுக. பூவை 

மூதலாகக் கூறிய பத்துப் பெயரும் விளை கிலையுரைத்தல்; 
வினை நிலையுரைத்தல்--தன் தொழில் நிகழ்தல், இடமும் 
காலமும் மெய்யுவமத்திற்கு ஏற்பத்தின் மேற்று.” 

ஞூலோத்துங்கள் தில்லையில் ஈவநிதி தூவி வழிபட் 

டான் என்று சொல்லும்போது கற்பகத்தருகானம். சுவே 

மாப்பிரதானம், விசுவசக்கரதானம், மகாதானம், சுரபிகானம் 

என ஐந்து தானங்களைக் குறிப்பிடுகின்றார். திருவடியைக் 
கூறும்போது ஸ்ரீபாதம் என்றே சொல்லுவார்; ஸ்ரீகிருஷ்ணன் 

என்பதும் இவர் கூற்று. 2880ஆம் கண்ணியரையில் அகத் 
துறைகளை விரித்துரைக்கிறார். தலைவன் அருள் பெற்ற 

தலைவிக்கும் இன்பத்தால் ஆராமை மீதாரலின் உட்கோள், 
மெலிதல், மெலிவோடு வைகல், காண்டல் விரும்பல், பகல் 

முூனிவுரைத்தல், இரவுநீடுபருவரல், கனவின் அரற்றல் என 

ஆசைக்கு அவதி நிகழ்தல்.” 

சோர்ச்சி, இருட்டவாகு, மீளி - பேய்த்தலைப்பெரு 

மங்கலமுடையார்; கரைகட்டவாராதான் - ஈழத்துப் பிடாரீ 

என்பன இவருடைய சொல்லாட்சிகளுள் சில. 

எந்து உலாவுக்குமே பண்டையுரை எழுந்ததில்லை 

இவ்வுலாவுக்கு மட்டும் இவ்வுரை எழுந்திருப்பது 

தூலாசிரியருக்கும், குலோத்துங்கனுக்கும், உரையரசிரி 

யருக்குமே பெருமை தருவதாகும். உரையின் காலம் 

பிறவசையால் தெரியாதவரைஉத்தேசம் 76ஆம் நூற்றாண்டு 

என்று கருதுகிறோம்.
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74ஆம். நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் சிதம்பரத் 

தலத்துக்கு உமாபதி சிவாசாரியர் கோயிற்புராணம் என்ற 

பெயரில் ஒரு சிறு புராணம் செய்திருக்கிறார். அது பாயிர 
முூட்பட ஆறு சருக்கங்களும் 415 பாடல்களும் உடையது. 

அப்புராண த்துக்குப் பதிஞரறாம் நூற்றாண்டில் ஒரு 
பொழிப்புரை செய்யப்பட்டது. சேக்கிழார் செய்த பெரிய 

புராணத்துக்கோ உமாபதியார் செய்த பிற புராணங் 

களுக்கோ பண்டைக்காலத்தில் உரை எதுவும் எழுதப் பெற 

வில்லை. கோயிற் புராணமே (கம்பி திருவிகாயாட 

லொன்றும் நீங்கலாக) முதலில் எழுந்த தலபுராணமாகும். 

சிதம்பரம் நடராசப்பெருமானிடத்து விளைந்த பக்தி முதிர்வு 
இப்புராணத்துக்கு உரை எழுதச் செய்தது போலும். 

இந்நூலின் உரையாகிரியர் பெயர் தெரியவில்லை. 

இவர் சிவபக்தி மிக்கவர், சிறந்த சைவ சாத்திரப்பயிற்சி 

உடையவர். வடமொழிப் பயிற்சியும் நிரம்பியவர். சிவா 

கமப்பயிற்சியும் சிற்பநூலறிவும் நன்கு பெற்றவர். மூலத்தை 

ஒட்டி மிகவும் விளக்கமாகப் பொழிப்புரை மட்டும் 

செய்துள்ளார். அபூர்வமாய் விளக்கங்களும் சில சொல்லு 

கிறார்: உரையில் இவர் தம்மைப் புலப்படுத்தும் குறிப்பெது 
வும் தரவில்லை. 

... சம்பந்தர் தேவாரம், திருவாசகம், சிவஞானசித்தியார் 
என்ற திருமுறை சாத்திர நூல்களும் நேமிநாதம் என்ற 
இலக்கண நூலும் இவரால் மேற்கோளாய்த் தரப்பட் 
டுள்ளன. 

மாட்டி என்றே எம்மை (பாயிரம் 7 உரை), சிதம்பர 
தீர்த்த வகை கூறுகின்ற பாம்போடை புலிவாவி நந்தன் 
குட்டம் (திருவிழாச் சருக்கம் 98) என்ற மேற்கோள்கள்
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இடம் விளங்கவில்லை. ஓரிடத்தில் வேறுபாடமும் பல இடங் 

களில் வேறு உரையும் சொல்கிறார். பல இடங்களில் 

தொகை விரி தருகிறார். பெரும்பற்றப்புலியூர்ச் சொல் 

கமிளக்கம் சுவை யுடையது : 

பெரும் பற்றப் புலியூர் என்றது ஆன்மாக்களுடைய உட் 

பற்றுப் புறப் பற்றாயிருக்கின்ற கரணங்கள் சூனியம் 

பிறந்த விடத்திலும் ஞானப்பற்றாய் நிற்றலால் ஞான 
சபையாக புலியூரை அந்தப் பெரும்பற்றப் புலியூர் 

என்றார். பெரும்பற்று என நிறுத்தி ௮--என்கிற சட்டை 

'இடையிட்டு ஒற்று வருவித்து, புலியூர் என வருமொழி 

செய்து பெரும் பற்றப் புலியூர் என்றமை கண்டு 

கொள்க, 

சிற்பரமாம் அம்பரமாம் என்பது சிதம்பரம்; இதற்கு 

ஆகமப்பிரமாணம் உண்டு. *வையகமின்புற் என்று 

பாடலுக்கு உரை சொல்லும்போது நின்ற திருவடி சிருட்டி, 

அமைத்த திருக்கரம் திதி, திருமுகமண்டலம் சங்காரம், 

திருமேனிஒளி திரோபாவம், எடுத்த திருவடி அனுக்கிரகம் 

என்று பொருத்தி விளக்குகிறார். தரிச-சிலம்புக்குள் போடும் 

சிறுபரல்; போற்றி- இரட்சி, வியாமோகம்-ஆச்சரிய த்தால் 

(மோகித்தல்; கிட்டுதற்கு அரிய இயல்பான நாணம், 

கொளுத்தக் கொண்டு கொண்டது விடாத மடப்பம், 

(பேதைமையால் அச்சம், பயிலாத பொருளில் அருவருப்பான 

பயிர்ப்பு; அருளிப்பாடியர் கணகாதர்; ACH அண்ணல் 

சொக்கப்பன--என்பன இவருடைய விளக்கங்களுட் சில. 

சல்லரத்தையும், குமாரத்தியர் என்று சொல்லுவார். புரை 

நெறி என்ற இடத்தில் லோகாயதன் புத்தன் சமணன் 

மீமாங்கிசன் மாயாவாதி பாஞ்சராத்திரி என்று அறு 

சமய த்தைக் குறிப்பிடுகிறார். இரணியவருமச் சருக்கத்தில் 

விற்ப விசேடங்களை நன்கு தெரிந்து எழுதுகிறார்.
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காண்டலாதி பேதங்கள், பரதநாலும் அந்த நால்: 
முற்றுணர்ந்தவர்களும் இன்மையின், விவரித்து எழுதாது: 

விடப்பட்டன என்பர். உற்சவங்களுக்குரிய பதினாறு 
அங்கங்கள், சுவாமி எழுந்தருளும் போது முன்னால் செல்லத். 
தக்கவர் இன்னார், செல்லும் முறை இன்னது, பரிவாரங்கள்” 
இன்னார் என்று அழகுபட எழுதுகிருர். ஸ்ரீபாதம்: 

ஸ்ரீபாதசேவை என்பதே இவருக்கு விருப்பமான ஆட்சி. 

காலம் 

இவ்வுரையாசிரியரின் காலம் இன்னது தான் என்று 

சொல்லமுடியாதாயினும், சித்தியாரைக் குறிப்பிடுகின்றமை- 
யால் 4ஆம் நூற்றாண்டுக்குப்பின் என்பது தெளிவு. 

சாத்திர உரைகள் மிகுதியாய்த் தோன்றிய காலமே. 

இவருடைய காலமென்று கருதுகிறோம். இந்த 76ஆம். 

நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியே இவருக்குரியது.



அத்தியாயம் 4 

இலக்கணம் 

முன்னுரை 

நூல் வளர்ச்சி 

இலக்கண நூல்கள் நூற்றாண்டு தோறும் புதிய: 
அமைப்பில் தோன்றிக் கொண்டும் வளர்ந்து கொண்டும் 

வருகின்ற நெறியில் இந்த நூற்றாண்டும் சிறப்பான இடம். 
பெறுகிறது. எழுத்து, சொல் பொருள் ஆகிய மூன்று 

மட்டும் சொல்லுகின்ற தொல்காப்பியத்திற்குப் பின் பல: 
துறைகளில் தமிழ் இலக்கண நெறி விரிவடைந்து வந்திருக் 

கின்றது. எழுத்து சொல் என்ற இரண்டு பிரிவுகளும்.. 

தொல்காப்பியத்தின்பின், வீரசோழியம் (ஐந்து பிரிவுகளு 
டையது), நேமிநாதம், நன்னூல் ஆகியசிறப்பான இலக்கண 
நூல்கள் மூலம் பெரிதும் வளர்ந்தன, அடுத்ததாகிய 
பொருளதிகாரம் பல துறையாகப் பிரிந்தது. , அதில் 

அமைந்த களவியற் பகுதி மட்டும் 8ஆம் நூற்றாண்டில் 
இறையனாரால் இறையனார் அகப்பொருள் என்ற பெயரில் 

செய்யப்பெற்றது. உடன் காலத்திலேயே அதற்கு உரையும் 
உரைக்கப் பெற்றது. இந்த மூலமும் உரையும் இரண்டு. 
நூற்றாண்டுகள் கழித்து 19ஆம் நூற்றாண்டில் கீலகண்டர் 

என்பவரால் ஏட்டில் எழுதி வைக்கப்பட்டன. தொல் 
காப்பியத்தின் புறப்பொருட் பகுதி 8ஆம் நூற்றாண்டில் 
பன்னிரு புலவரால் பன்னிரு படலம் என்று பெயரமைத்துத். 

தனி நூலாக விரித்தும் வேறுபடுத்தியும் உரைக்கப்பட்டது 

என்று அறிகிறோம். அந்த நூல் இப்போது இல்லை. 

அடுத்த நூற்றாண்டில் ஐயனாரிதனர் இதன் விளக்கமாகம்
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புறப்பொருள் வெண்பாமாலை எழுதினார். பின்னர் உரையும் 

அதற்கு ஏற்பட்டது. 117 ஆம் நூற்றாண்டில் தொல்காப்பியப் 
பொருளதிகாரத்தின் செய்யுளியல் என்ற பகுதியில் வீரி 
வாக அமிதசாகரர் என்த ஆசிரியர் யாப்பருங்கலம் 

யாப்பருங்கலக்காரிகை என்ற இரு நூல்களைச் செய்தார். 

5-9 நூற்றாண்டுகளில் தமிழ் இலக்கண மரபில் ஒரு 
பெருங் கிளர்ச்சியும் புதுநூலாக்கமும் இடம் பெற்றிருக் 

கின்றன. இவற்றின் விளக்கமும் இவை பற்றிய ஒரு 

தெளிவுரையும் இக்காலங்களுக்குரிய எமது இலக்கிய 

வரலாற்று நூல்களில் பாட்டியல் என்ற அத்தியாயத்தில் 
காணலாம். சுருக்கமாக இங்குச் சில கூறி மேற்செல்வோம். 

பொது இலக்கண கெறியில் இக்காலப் பகுதியில் தொல் 

காப்பிய நெறி, இந்திரகாளியகெறி, அவிகயநெறி என்ற 

மூன்று நெறிகள் பிறந்தன. (இம் மூன்றினுள் தொல்காப்பிய 

நெறி ஒன்று மட்டும் நிலவ, மற்ற இரன்டும் எப்படியோ 

அடியோடு மறைந்து போயின. காரணம் இன்று சொல்ல 

முடியவில்லை.) புது இலக்கண முயற்சிகளைப் பின்வரும் 
தலைப்புக்களில் காட்டலாம்: 7-9 எழுத்தும் சொல்லும்; 

2. பொருள்-அகமும் புறமும்; 4, யாப்பு; 8. பாட்டியல்; 

6. அணியியல். இவற்றுடன் சேர்த்துச் சொல்லத்தக்கது 
ஏழாவதாகிய நிகண்டு என்பதாகும். இவற்றுள் பாட்டியலை 

-விலக்கி ஏனைய ஐந்தையும் ஐந்திலக்கணம் என்று கொண்டு 

31ஆம் நூற்றாண்டில் புத்தமித்திரனார் வீரசோழியம் 
என்ற பெயரால் புதிய இலக்கணம் செய்தார். பாட்டியல் 
யாப்பினுள் அடங்கும். பிந்தின காலத்திலும் இவ் 
விலக்கண நூல்கள் வளர்ந்து வந்தன. அவ்வளர்ச்சியினும் 
நாம் கருதும் 76ஆம் நூற்றாண்டுக்குரிய வளர்ச்சியை 
ட்டும் இங்குக் கருதுவோம்.
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இவ் வளர்ச்சியை மூன்று பிரிவினுள் அடக்கலாம் 

4. நிகண்டு நூல்கள், 8, பாட்டியல் நூல்கள், 3. திருக்: 

சூருகைப்பெருமாள் கவிராயர் செய்த இலக்கண நூல்கள். 

1. நிகண்டு 

சொற் பொருளை வரையறை .செய்து உணர்த்தும் 
நரல் நிகண்டு எனப்படும். 9, 70 நாற்றாண்டுகளில் முறையே: 

தோன்றியவை ஆதி நிகண்டுகளான திவாகரமும், பிங்கலம். 
தையும், பின்னர் உரிச்சொல் நிகண்டு கயாதர நிகண்டு: 
என்பன எழுந்தன; காலம் முறையே 14, 19 நூற்றாண்டு 

கள். 78ஆம் நூற்றாண்டில் சூடாமணி நிகண்டும் அகராதி 
நிகண்டும் தோன்றின. சூடாமணி நிகண்டானது அது) 
தோன்றிய காலத்திலிருந்து பிற நிகண்டுகளையெல்லாம் 
ஒதுக்கி, கற்போரிடத்தில் சிறந்த ஆட்சி பெற்று விட்டது... 
அகராதி நிசண்டு என்பது அகராதி என்ற தன் பெயரமைமப்: 

பிஞல் இலக்கிய வரலாற்றில் சிறப்பிடம் பெறுகிறது. 

2. பாட்டியல் 

தொடர் நிலைச் செய்யுளுக்கு இலக்கணம் கூறும் பகுதி” 

பாட்டியல் என்றும் அது 8ஆம் நூற்றாண்டிலேயே உருப் 

பெற்றது என்றும் முன்னமே குறிப்பிட்டோம். இறந்து: 

போன பல பாட்டியல் நூல்களில் கிடைத்த பகுதியெல்லாம் 

ஒன்று திரட்டிப் பன்னிருபாட்டியல்என்ற ஒருதொகுப்பு நூல்: 

10ஆம் நூற்றாண்டில் தொகுக்கப்பட்டது. அதன் பின்னும்: 

காலந்தோறும் பல பாட்டியல் நூல்கள் எழுந்தன. வச் 

சணந்தி மாலை, நவநீதப்பாட்டியல், வரையறுத்தபாட்டியல்: 

என்பன குறிப்பிடத்தக்கவை, இவற்றின் பின் 18ஆம் 

நூற்றாண்டில் தோன்றியவை பிரபந்த மரபியல், சிதம்பரப்" 

பாட்டியல் என்ற இரண்டு. இவற்றோடு பாப்பாவினம். 

என்பதும் இங்குச்சேர் த்துச்சொல்லத்தக்கது. இவையன்றி
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உவமானம் கூறுகின்ற இரத்தினச்சுருக்கம் என்ற நூலையும் 
'உடன் சேர்த்துச்சொல்வது பொருந்தும். 

3. திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் 

நம்மாழ்வார் அவதாரத்தலமாகிய திருக்குருகூர் என்னும் 
ஆழ்வார் திருககரியில் ஒரு பெரும் புலவர் வாழ்ந்து பல 
இலக்கிய இலக்கண நூல்கள் செய்தார். அவற்றுள் 
திருக்குருகைமான்மியம் என்ற புராணம் 78ஆம் நூற்றாண்டு 
வரலாற்று முதல்பாகம் ஐந்தாம் அத்தியாயத்தில் விரிவாக 
ஆராயப் பெற்றது. அவர் நம்மாழ்வார் பெயராலே எல்லா 

இலக்கணங்களும் வழங்கவேண்டும் என்ற சிறந்த பக்தி 

.யுணர்வோடு பல இலக்கண நூல்கள் செய்தார். அவையா 
வன: மாறனகப்பொருள், மாறனலங்காரம், பாப்பாவினம்? 
.மாறன்கப்பொருள்--அகப்பொருள் இலக்கணம்; மாறனலங் 
.காரம்--அணியிலக்கண நூல்; வடமொழித் தண்டி செய்த 
காவியாதர்சத்தைத் தழுவிச் செய்த வீரசோழிய ௮ணியதி 
.காரத்துக்கும், தமிழ்த் தண்டியலங்காரத்துக்கும் பின், இவ் 
.விரண்டினும் விரிவாய் செய்யப் பெற்ற பெருநரல் மாறன் 

அலங்காரம் என்பது. பாப்பாவினம் என்பது ஒரு பாட்டியல் 

நூல். இவ்வாசிரியர் செய்த நூல்களின் விரிவு கருதி 
இவற்றை இங்குத் தனியே குறிப்பிடுகிறோம். 

இங்குக் கூறிய இலக்கண ரநூரல்களை இனி இந்த 

அத்தியாயத்துள் ஆராய்கிறோம். 

1. நிகண்டு 

மண்டல புருடர் - சூடாமணி நிகண்டு 

சூடாமணி நிகண்டு என்ற ஒரு நிகண்டு நூல் செய்த 

ஆசிரியர் மண்டல புருடர். இக் நிகண்டு இந்த 80ஆம்
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நூற்றாண்டின் தொடக்க காலம் வரையில் அதாவது நிகண்டு 

கற்கும் பழக்கம் இருந்த காலம் முடிய-எல்லோராலும் இளம் 
பருவத்தில் விரும்பிக் கற்கப் பெற்ற நூலாகும். இவர் 

சமயத்தால் சைனர். 

இதுபற்றி ஒரு பொதுவான கருத்தைச் சொல்லி 
மேற்செல்லலாம். ஏறக்குறைய 785 நூற்றாண்டுகளாக நாற் 
ரண்டுதோறும் சைனப்புலவர் தமிழில் ஏதேனும் நூல் 

செய்து வந்திருக்கிறார்கள்-ஈன்கு தெரிந்த காப்பியமோ, ந.தி 

.நதரலோ, உரையோ எழுந்திருக்கிறது. உதாரணம் 6 ஆம் 

நூற்றாண்டு - நாலடியார்; 2ஆம் நூற்றாண்டு - பழமொழி? 

அ-பெருங்கதை; 9ஆம் நாற்றாண்டு - சிந்தாமணி; 10ஆம் 

நூற்றாண்டு - சூளாமணி, 8லகேசி; 17ஆம் நூற்றாண்டு-- 

யாப்பருங்கலம், இளம்பூரணர் தொல்காப்பியஉரை, 19ஆம் 

தூற்றாண்டு - நேமிகாதம், வச்சணந்திமாலை; 79ஆம் 

நூற்றாண்டு - நன்னூல் ஈம்பியகப்பொருள் அறகெறிச்சாரம் 

பசோதர காவியம். 74ஆம் நூற்றாண்டு - திருநூற்றந்தா தி; 

ரீசஆம் நூற்றாண்டு-திருக்கலம்பகம். இத்த கெறியில் 78ஆம் 

தூற்றாண்டுக்கு உரியதாகக் குறிப்பிடத்தக்கதாய், சைன 

ஆசிரியர் செய்துள்ள நூல் சூடாமணி நிகண்டு ஒன்றே, 

இதன் பிறகு பின் வந்த நூற்றாண்டுகளில் குறிப்பிடத்தக்க 

.சைனநால்கள் அப்பாண்டை காதர் உலா போன்றன மிகவும் 

அருமை. 

ஆசிரியர் 

சூடாமணி நிகண்டு செய்தவர் பெயர் மண்டல புருடர் 

என்று வழங்கி வருகிறது. இப்பெயர் முற்காலத்தில் 

மக்கட்கு இடப்பட்டு வழங்கிய தென்பதைச் சாசனங்களால் 

அறியலாம். எனினும், நிகண்டில் இவர் தம்மைக் குறிப்பிடும் 

இடங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை, மண்டலவன் என்றே 

குறிப்பிடுகிறார்; 12 இடங்கள் இவ்வாறு வருகின்றன; இப்
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பாடல்களைப் பின்னே காணலாம்; இருந்தாலும் மண்டல 

புருடர் என்ற பெயரே வழங்குகின்றது. இவர் தொண்டை 
காட்டினரென்று தொண்டை மண்டல சதகம்" கூறும்? 

பண்டை நிகண்டு திவாகரம் பிங்கலம் பன்னுரிச்சொல் 

எண்டிசையின் சொல் வடமொழிசெய்யுளெல் லாமுணர்ந்தே 
தண்டமிழ் கொண்டு நிகண்டுசூ ளாமணி தானுரைத்த 
மண்டல் வன்குடி கொண்டது நீள்தொண்டை மண்டலமே. 

ஊர் வீரபுரம் எனப்படும் வீரை; இப்பெயரைப் பின் 
வரும் பாடல்கள் பலவற்றிலும் காணலாம். இவ்வீரை 

வீரபுரம் எனப்படும் பெருமண்டூர் என்பது அச்சதகத்தில் 
காணும் குறிப்பு. அன்றியும் அதன் பதிப்பாளர் பதிகத். 

தொடர் என்று பின்வரும் வரிகளை எடுத்துத் தருகிறுர். 

நாலான காதி வினைபோ யடங்க ௩ளினத்து வந்த பெருமான் 

மூலா கமங்கள் மொழியும் புராணம் மொழிபுங்கவன் றனியாம். 

.ஃ வ விரபுரமே.” 

மண்டலவருடைய ஸஞானாசாரியார் திருநறுங்குன்ற த். 
தில்: சைன சமயத்தலைவராய் விளங்கித் தமிழ்மொழியிலும் 

சோதிட நூல்களிலும் வல்ல வராயிருந்த குணபத்திரா- 

சாரியர் என்பவர்; (சோதிட நீதிவல்லோன்” என்று இவர் 

அவரைக் குறிப்பிடுவார் (பாயிரம் 4): 
  

3. தொண்டை மண்டல சதகம், சி. கு. நாராயணசாமி முதலியார்: 

பதிப்பு 1924, பக்கம் 2009-10. 

2. பெருமான் --அருகன் ; புராணம்--திருப்புகழ்ப் புராணம்; பின்னால்- 

வரும் விளக்கம் காண்க. புங்கவன் -மண்டல புருடர். இந்த வரிகள் 

மட்டும் முதலியாரால் தரப்பட்டுள்ளன. 

3.  திருநறுங்குன்றம் திருநறுங் கொண்டை எனவும் வழங்கும். 

இவ்வூர் பற்றிப நோத்திரப் பாடல்கள் பல ஜினதாசல் பத்தும் பதிகத். 

தோத்திரத் திரட்டு என்ற 280 பாடல் கொண்ட தொகுப்பில் காணப்படும். 

இது திருமுனைப்பாடி நாட்டில் உள்ள ஊச், இங்கு gr Huse sr on pus uke 

பள்ளி என ஒரு சைன ஆசாரியர் பீடம் இருந்தது.
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சொல்லொடு பொருளு ணர்ந்தோன் சோதிட நீதி வல்லோன் 
நல்லறி வாளன் எங்கள் நறுங்குன்றை ஞான மூர்த்தி 
பல்லுயிர்க் கொருதா யாகும் பரமன்மா முனிவன் மெய்ந்நூல் 
வல்லுகஈர் வல்லார்க் கெல்லாம் வரையறத் தரையில் வந்து. 

அன்றியும் அவ்வாசிரியர் முன்னாள் தமிழை வளர்த்த 

பாண்டியணப் போலப் புலவர்களால் புகழ்மாலை சூட்டிப் 

போற்றப் பெற்றவர். அவருடைய ஆணையின்படி இவர் 

முன்னூல்களை ஆய்ந்து இந்நிகண்டு செய்தார் (பாயிரம்ச-6): 

பருதியொன்று உதயம் செய்து பங்கய மனேக கோடி 
முருகெழ மலர்வித் தென்ன முகமுட னக ம லர்த்தி 

மருவு முத்தமிழை முன்னாள் வளர்த்தபாண் டியனே போலக் 

கருதிய வெல்லாக் தந்து கவிமணி மாலை சூடி. 

செகமெனும் பளிங்கு மாடத் திகிரி வேந்தரையே போலப் 

புகழெனும் பஞ்சி சேர்த்திப் பொலிவுறு பேரத் தாணி 

மகிழ்குண பத்ர னெங்கள் வழித்தெய்வம் போல்வான் சொல்ல 
இகபர மிரண்டும் வேண்டி இயலிசை வல்லோர் கேட்ப, 

மேலும் குணபத்திராசாரியரை மண்டல புருடர் 
தொகுதி தோறும் இறுதிப் பாடலில் பெரிதும் போற்றி 

யுரைக்கிறார். அப்பன்னிரு பாடற் பகுதிகளையும் கீழே 

காணலாம். . 

செய்யுள் நூற்ொன்றி சைத்தான்-புனை குணபத் திரன் 

தாள் போற்று மண்டலவன் கானே 1; குருகறுங் குன்றை 

வேந்தன் குணபத்திரன் தந்த கோன்மை - தருகெறி தழைக் 
சூம் வீரை தழைத்த மண்டலவன் தானே; வருமுறையுரை த் 

தான் வீரை மன்னன் மண்டலவன் தானே 5; 

பரப்பு நீர் உலகு தன்னிற் பாவலர் கிளைஞ ருற்ற 
நிரப்படுங் குணபத் திரன் தாள் நித்தலும் போற்றி செய்து 
விருப்புறு விரத சீலன் வீரைமண் டலவன் செய்தான் 

மரப்பெயர்க் கறுபத் தெட்டு மன்னிய கவிதை தானே. 4 
3
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மன்னுசீர்க் குணபத்திரன் தாள் வணங்கு மண்டலவன் 
தானே5; 

மகரகே தனனை வென்ற வாமற்கே தொழும்பு செய்வோன் 
இகலிலாக் குணபத்தி ரன்தன் இருசர ணிதயம் வைத்தோன் 
மிகுபுகழ் புனையா நின்ற வீரைமண் டலவன் செய்தான் 
பகர் தரு முப்பத் தைந்து பல்பொருட் பெயர்க்குச் செய்யுள். 6 

குணபத்திரன் தாள் - நித்தலும் வணங்கி நீதி நிறுத்த 
மண்டலவன் தானே 7; தேங்கிய புகழான் குன்றைக் குண 
பத்திரன்றிருந்தாள் போற்றி, வீங்குநீர்ப் பழனஞ் சூழ்ந்த 
வீரை மண்டலவன் செய்தான் 9; மைம்முகிற் குணபத்திரன் 
தாள் வணங்கு மண்டலவன் தானே 9; 

இறந்தது நிகழ்வு மற்றை யெதிர்வுமாம் புராணஞ் செய்தோன் 
அறந்தரு குணபத் திரன்தாள் அரணெனச் ௪ரணமா னோன் 
மறந்தலைப் படாத வீரை மன்னன் மண்டலவன் செய்தான் 
சிறந்திடு மொலிபற் றும்பேர்ச் செய்யுளைம் பத்தி ரண்டே. 10 

சொன்னவன் குணபத்திரன் தாள் சூழமண்டலவன்் கானே-77; 
திருக்கிளர் குணபத்திரன் தாள் சென்னியிற் சூடிக் 
மிகொண்டோன், மருக்கிளர் பொழில்சூழ் வீரை மன்னன் 
மண்டலவன் தானே-/9. 

இக்குறிப்புக்கள் ஆசிரியருக்குத் தம் ஞானாசிரியரிடத்தே . 
யுள்ள ஈடுபாட்டின் மிகுதியை உணர்த்துவதோடு, அவ 
ருடைய ஊர் நறுங்குன்றை என்பதையும் மண்டலவர் ஊர் 
வீரை என்பதையும் தெரிவிக்கின்றன. 

இவர் நிகண்டு செய்வதற்கு மூன்னே அருகனது 
புகழைக் கூறுகின்ற திருப்புகழ்ப் புராணம் என ஒரு நூல் 
செய்ததாக நிகண்டின் பாயிரப் பாடல்கள் கூறும். இவர் 
சூடாமணி நிகண்டு செய்தபின், முன்னிருந்த திவாகரம் 
49ிங்கலந்தை இரண்டும் பயில்வோர் அருகி விட்டனர்.
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மொழியாராய்ச்சி செய்வோருக்கு மட்டுமே அந்நூல்கள் 

இன்று பயன்படுகின் றன. 

சூடாமணி உள்ளமுடையான் என்ற ஒரு சோதிட நூல் 
மண்டல புருடர் செய்ததாகத் தவறாக அச்சிட்டு வழங்கு 

கிறது. ஆனால் அந்த நூலின். இறுதிப் பரடலே அது 
திருக்கோட்டியூர் நம்பி என்பவரால் செய்யப்பட்டதென்று 

சொல்கிறது. (எமது தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 79ஆம் 
நூற்றாண்டு பக்கம் 4856-6 பார்க்க.) 

நூல 

இவர் செய்த நூலுக்குச் சூடாமணி நிகண்டு என்று 

(பெயர் வைத்தார். இவர் காலத்துக்கு மூன் நிகண்டுப் 
பொருள் கூறும் நூல்கள் யாவும் உரிச்சொல் என்றே பெயர் 

'பெற்றிருக்கன. திவாகரம், பிங்கலம், உரிச்சொல், 
கயாதரம் ஆகிய இவருக்கு முன்தோன்றியகரன்குநூல்களும் 
உரிச்சொல் என்றே வழங்கி வந்தன. இவரே முதன் முதல் 

நிகண்டு என்ற சொல்லைத் தமிழில் ஆட்சிக்குக் கொண்டு வக் 

தார். இவருக்குப் பின்வந்து இப்பொருள் கூறும் எல்லா நூல் 
களும் நிகண்டு என்றே பெயர் பெற்றுள்ளன. 

இவர் தம் நூலுக்கு நிகண்டு சூடாமணி என்றே பெய 
ரிட்டார் என்று சொல்வர்; இருக்கலாம். இப்படிச் சொன் 

லும் மாற்றிச் சொன்னாலும் ஒன்றுதான். பாயிரத்தின் 
முதற் பாடல் பின்வருவது: 

பொன்னும்ஈன் மணியும் முத்தும் புனைந்தமுக் குடைநி ழற்ற 

மின்னுபூம் பிண்டி நீழல் வீற்றிருந் தவனை வாழ்த்தி 

மன்னிய நிகண்டு சூடா மணியென வொன்று சொல்வன் 
.இந்நிலந் தன்னின் மிக்கோர் யாவரு மினிது கேண்மின் , 

இங்கு மன்னிய நிகண்டு சூடாமணி என ஒன்று” என்று 
சொன்னமையால் நூற்பெயர் கிகண்டு சூடாமணியாகி
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விடாது. மன்னிய நிகண்டாகிய சூடாமணி என்றே. 
பொருளாசக்கமுடியும், சூடாமணி என்பது முடிமணி* 
தமிழில் பெரிதும் ஆட்சியிலுள்ள ஒரு தொடர்; சூளாமணி 
என்ற காப்பியப் பெயரும், கம்பராமாயண த்தில் வரும் 
சூளாமணிப் படலமும் இங்கு நினைவு வரலாம். சூளா மணியே 
சூடாமணி. இவர் தம் நூலுக்கு இச்சிறப்பான பெயரைச் 

சூட்டினார் என்று தெரிகிறது. 
அசோகின் நீழலடிகள் முதனூல் சொல்ல, கண தரர் 

வழிதூல் செய்தார்; பிறர் சார்பு நூல் செய்தனர். இவை: 
மூன்றும் மூலம். இவற்றின் பின் பல நூல்கள் பிறந்தன. 
திவாகரரும் பிங்கலரும் நூற்பாவில் நூல் செய்தார். இவை: 
யிரண்டும் கற்க எளிதல என்று இவ்வாசிரியர் ஆராய்ந்து 
இக்கிகண்டைச் செய்தார் (பாயிரப் பாடல்கள் 9-2): 
பூமலி அசோகி னீழற் பொலிந்த வெம் மடிகள் முன்னாள் 
ஏமமா முதனூல் சொல்லக் கணதர ரியன்ற பாவாற் 
.ரமொரு வழிநூல் சொல்லச் சார்புநூல் பிறருஞ் சொல்லத். 
தோமிலா மூன்று நூலுந் துவமென வுதித்த வன்றே. 

அங்கது போய பின்றை யலகிஞூல் பிறந்த மற்றுஞ் 
செங்கதிர் வரத்திற் றோன்றுந் திவாகரர் சிறப்பின் மிக்க 
பிங்கல ர௬ுரைநூற் பாவிற் பேணினர் செய்தார் சேர 
இங்கிவை யிரண்டுங் கற்க எளிதல வென்று சூழ்ந்து. 

பின்னர் குணபத்திராசாரியர் ஆணையின்படி தாம் இக்க 
நிகண்டைப் பாடினார் (பாயிரம் 4-9), 

பாடல் தொகை 

நிகண்டுசூ டாமணியின் நின்ற முறையே 
அகன்ற விருத்தங்கள் ஆய்ந்து - புகன்ற வெலாம். 
ஈரைஞ்ஞூற் நீரைம்பா னீரைந்தும் மூவைந்தும். 
சோர்வின்றி ஆய்ந்த தொகை ' ர
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என்ற பழம் பாடல் நிகண்டின் பாடல்தொகை 7196 என்று 
குறிப்பிடும். அச்சிட்டுள்ள நிகண்டுப் பதிப்புக்களில் 

2795 பாடல்கள் உள்ளன. 70 பாட்டுக்கள் மிகைப் பாட்டுக் 

கள். பிற்காலத்தில் இடையே செருகப்பட்டனவாகலாம். 
 இம்மிகைப் பாடல்கள் பெரும்பாலும் 77ஆம் நிகண்டில் 

தான் சேர்க்கப்படலாயின என்பது, சென்னை . அரசாங்கக் 

கையெழுத்துப் புத்தகசாலையுள்ள சூடாமணி நிகண்டுப் 

ரதிகளைச் சோதித்ததினின்றும் வெளிப்படுகின்றது” 
என்பது ராகவையங்கார் குறிப்பு. அச்சிட்ட கதிரைவேற் 
பிள்ளை பதிப்பிற்கிணங்க வித்தியாரத்காகர அச்சுக் கூடத் 

தில் 7955இல் அச்சிட்ட பதிப்பில் 71/97 விருத்தங்கள் 

உள்ளன. 

ஒரு காலத்தில் ஏடெழுதிய தாண்டவன் என்பவர் 

தம் காலத்தில் 7754 பாடல்கள் இருக்தன என்பதை ஒரு 

பாட்டால் உணர்த்துகிறார் : 

உலகிலா யிரத்து நூறு முப்பதின் னாலு மாக 

'இலகிலாப் பொருளை யெல்லாம் வீரைமண்டலவன் செய்தான் 

அலகிலாச் சமய பேதம் ஆய்ந்துள தலங்க ளெல்லாம் 

தலையில் வைதலமும் தோற்றித் தாண்டவன் எழுதி னானே. 

1125 என்று நிகண்டே சொல்லிய தொகை கொஞ்சங் 

கொஞ்சமாய்க் காலந் தோறும் பெருகிற்று என்பதை இது 

காட்டும். 

திருப்புகழ்ப் புராணம் 

முன்னமே திருந்திய கமலவூர் தி திருப்புகழ்ப் 

புராணம் செய்தோன்' என்ற பாடல் வரியைக் குறிப்
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பிட்டோம். இதன் பொருள் மண்டலபுருடர் அருகனுடைய: 

வழியில் வந்த தீர்த்தங்கரர் ஒருவருடைய புகழைப் பாடிய 
புராணம் என்பதாகும். சைன சம்பிரதாயத்தில் ' திரு” 
என்பது சைனத்தையே குறிக்கும். இந் நிகண்டுக்கு முன் 

வந்த திரு நூற்றந்தாதி திருக் கலம்பகம் முதலான பெயர் 

கலைக் காண்க. சைன தருமத்தை இவ்வாசிரியர் செயற்கை 
வடிவப் பகுதியில் சொல்லும்போது 'திருவறம் செய்யார் 
ஏற்கும் தீயமட் கலத்தின் நாமம்''(66) என்று குறிப்பிடுகிறார். 
இங்குத் திருவறம் என்பது காண்க. பத்தாம் துதி இறுதியில் 
வருகின்ற இறந்ததும் நிகழ்வும் மற்றை எதிர்வுமாம் 
புராணம் செய்தோன்' என்ற பாடலை முன்னர்க் குறிப்: 
பிட்டோம். இது கிகழ் காலத்தையும் எதிர் காலத்தையும் 
குதிக்கின்ற புராணத்தை இவர் செய்தார் என்பதைக் 
குறிப்பிடுகின்றது. இந்த நூல் இன்று இல்லை. ஸ்ரீபுராணம் 
இவர் செய்திருக்கக் கூடும் என்று ஐயங்கார் அவர்கள் 

குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.. அது பொருந்தும் என்று தோன்ற 

வில்லை. ஸரீ புராணம் மணிப் பிரவாளத்தில் உரை 
நடையில் அமைந்த நூல். தமிழில் மிசவும் வல்லவரான 
மண்டல புருடர் ஸ்ரீ புராணம் செய்தார் என்றார் அதைச் 
செய்யுளாகவே செய்திருப்பார். இவர் போய் மணிப் 
பிரவாளத்தில் எழுதப் போவதில்லை. மேலும்: இவருக்கு 
வடமொழி அறிவு குறைவு. இதை நிகண்டில் காணலாம். 
வடமொழியில் சரகம் என்பது ஆடு, சரகம் என்பதை 

இவர் சாகம் என்று பாடி அதை எதுகையிலும் வைத்தார்; 
ஆகவே தமிழில் சாகம் என்பதே இவர் கருத்து என்பது 
தெளிவு. ககர எதுகையில் 'சாகஞ் சாகினி வெள்ளாடு?” 
என்ற நான்காம் பாடலைக் காண்க. வடமொழிப் புலமை 
மிக்க ஸ்ரீ புராணக் காரரும் தமிழில் மட்டுமே புலமை 
உடைய மண்டல புருடரும் ஒருவராக முடியாது. ஆதலின் 
திருப்புகழ்ப் புராணம் வேறு நூல் என்றே கருத 
வேண்டும். ்
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காலம் 
தமிழ் இலக்கியத்தில் பல நூல்களில் நூல் செய்த 

ero குறிப்பிடப் படாவிட்டாலும் கூட, நூலகத்தே வரும் 

குறிப்புக்களால் காலம் .ஐயத்துக்கிடமின்றி வரையறுக்க 

முடிகிறது. மண்டல புருடர் காலமும் அவ்வாறே தெரிய 

வருகிறது. தம் ஞானாசிரியரையும் மூல நூல்களையும் 

இவர் குறிப்பிட்ட போதிலும், காலத்தைக் குறிப்பிட 
வில்லை. எனினும், இடையில் இவர் கிருஷ்ணதேவராயரைக் 

குறிப்பிடுவதால் காலம் திட்டமாய்த் தெரிகிறது. வரையாது 

கொடுத்தலைக் கொடை மடம் என்று கூறுவது ஓர் 

இலக்கிய மரபு. கொடை மடத்துக்கு ஓர் எடுத்துக் 

காட்டைக் கூறி இவர் விளக்கு முகமாக, தமக்கு ஆதரவு 

தந்த வள்ளலின் கொடைத் திறத்தைப் புகழ்கிறார் : 

(9. செயல் பற்றிய பெயர்த் தொகுதி விருத்தம் 10) : 

படைமயக் குற்ற போதும் படைமட மொன்றி லாதான் 

மடைசெறி கடகத் தோளான் மதிக்குடை மன்னர் மன்னன் 

கெடிமன்னர் வணங்குந் தாளான் கிருட்டின ராயன்கைபோல் 

கொடைமடம் என்று சொல்ப வரையாது கொடுத்த லாமே. 

இங்குக் குறிப்பிடப்பட்ட கிருட்டினராயன், விசய 

நகரத்தில் மிகவும் பிரசித்தமாய் ஆட்சிபுரிந்த கிருஷ்ண 

தேவராயர்; காலம் 7509-7520. இவ்வரசர் தெலுங்கராய் 

இருந்த போதிலுங்கூட, தமிழ்ப் புலவர்களைப் பெரிதும் 

ஆதரித்திருக்கிறார்.” தமிழ்காடு முழுமையும் இவர் ஆட்சி 

பரவியிருந்தது. சோழ பாண்டியர் ஒடுங்கி விட்டனர். 

சோழர் எங்குமே இல்லை. பாண்டியர் தென்காசிப் 

பகுதியில் ஒளிநஆ்திருக்தனர். ராயருடைய பிரதி 

நிதிகள் மதுரையிலும் இருந்து நிர்வாகம் நடத்தி 

வந்தனர் என்பது வரலாறு. இவரே தெலுங்கில் ஆமுக்த 
  

1. இந்நூலில் பின்வரும் பிறவகை இலக்கியம் என்ற அத்தியாயம் 

பார்க்க,
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மால்யதா என்ற காவியம் புனைந்திருக்கிறார். *கெடி மன்னர் 
வணங்கும் தாளான்' என்று இவரை மண்டல புருடர் குறிப் 
பிடுகிறார்.” கெடி. மன்னர் என்பதன் பொருள் அதிகாரம், 

வலிமை என்பதாகும். கெடிமன்னரு என்ற இதன் தெலுங்கு 
வடிவத்தை ராயரே தம் நூலில் பலமுறை ஆண்டுள்ளாராம். 

எனவே, மண்டல புருடர் காலம் இதே காலம். ஆகவே, 78 
ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்க காலம் என்பது தெளிவு. 

இந்த ராயர் ஆட்சிக் காலத்தில் குணபத்திராசாரியர் 

என்ற பெயரையுடைய சைன அர்ச்சகரொருவர் இருந்தார் 
என்று தெரிகிறது. 'யதிதர்மம் சிராவகதர்மம்' என்ற 

சைன வசனநூல் இதைத் தெரிவிக்கிறது.” அந்நூலில் 

“பண்டிதர் வயணம்' என்ற தலைப்பில், ராயர் சந்ததி 
களில் விஷ்ணுதேவராயர் அதிகாரத்தில் குணபத்திரா 
சாரியர் நாளையில்! எனவரும் தொடரும், இக்குணபத்திரர் 

சித்தாமூரினரென்ற செய்தியும், அக்காலத்தில் நிகழ்ந்த சில 
மாறுபாடுகமா. நீக்கி மதத்தைக் காப்பதற்காகச் சில 
பண்டிதர்களையம் நியமித்தார் என்ற செய்தியும் காணப்படு 

கின்றனவாம். .இதனால் குணபத்திரர் சித்தாமூர் மடத்தின் 
தலைவராக விளங்கினார் என்று தெரியலாம். விஷ்ணு 
தேவராயர் என்று இவர் குறிப்பிடுவது கிருஷ்ணதேவ 
ராயரையே ஆகும். 

ஓர் ஆசிரியர் குணபத்திராசாரியர், வடமொழியில் 
உதீதரமகாபுராணத்தை எழுதியவரும் இரட்ட அரசரான 

dL இதுவும் பின்வரும் செய்திகளுட் பலவும் மு, இராகவையங்கார் 
1919 இல் எழுதிய குறிப்புக்கள். சங்க காலத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சி பெரு 
காமையாலும் வரலாறுகள் தெளிவு பெறாமையாலும் பல பொருள்களை அவர் 

மூயன்று நிறுவ வேண்டிய நிலைமை இருந்தது. அச்செய்திகள் ௬வை 
யூமடைய செய்திகள் ஆதலால், அவற்றைச் சுருக்கி முன்னரும் பின்னரும் 

தருகிறோம். 

  

2. இத்நால் அரசாங்கக் கையெழுத்து நால் கிலையத்தில் உள்ளது, 
தக்க புலவரால் செய்யப் பெற்றததன்று என்பது அவர் குறிப்பு.
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மூன்றாம் சன்னர தேவரின் காலத்தவருமான குண பத்திர 

சாரியரே என்றும், அவர் காலம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு 

ஆதலால் மண்டலபுருடரின் காலமும் அதுவே என்றும் 

எழுதினர். இது பிழை என்பது கிருஷ்ணதேவராயரைப் 
பற்றிய குறிப்பே நன்குணர்த்தும். மேலும் இந்தக் கருத்தை 

எடுத்து ஆராய்ந்து சூடாமணி நிகண்டு மிகவும் பழைய 
காலமாகிய ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு உரியதன்று என்று 

மூ... இராகவையங்கார் நூலினக த்தே காணப்படும் 

குறிப்புக்களைக் கொண்டு ஆராய்ந்து நன்கு கிறுவியிருக்கிறார். 

மண்டல புருடர் காலத்தில் சைனப் பூசல் இல்லை. ஆகவே 

இவர் வைதிக சமயங்களை நன்கு மதித்து நடு நிலையாக 
கின்றே குறிப்பிடுகிறார். இவருக்குச் சாளுக்கியரைப் பற்றிய 
நினைவே இல்லை. காரணம் இவர் காலத்தில் சாளுக்கியர் 
ஆட்சி வீழ்ந்து பல நூற்றாண்டுகள் ஆயின. ஆதலால் இவர், 
திவாகரத்தில் சாளுக்கியர் கொடியைப் பற்றி உள்ள 

குறிப்பைத் கவருகப் படித்துப் பிழழயாக எழுதி விட்டார், 

*கேழல் வேள்புல அரசர் கொடியே” என்பது திவாகரச் 

சத்திரம். சாளுக்கியர் பன்றிக் கொடியை உடையவர்கள். 

இதை மண்டல புருடர் 'கேழல் வேழம் புலவர் கொடியே” 

சன்று தவறாகப் படித்தார் போலும். அதன் பயனாக, கேழல் 

வேழப் பதாகையும் புலவருக்கே' என்று பாடிவிட்டார்: 
இது மிகவும் பிழை பட்ட கூற்று, பன்றியும் யானையும் 

புலவருக்குக் கொடிகள் என்று ஒரு காலத்திலும் சொல்லப் 
பட்டதில்லை. அப்படியே சாளுக்கர் வேந்தன் என்று பிங்கல 
முனிவர் கூறுகின்ற இடத்தில் இவர் அப்பெயரை மட்டும் 
விட்டுப் பிற பொருள்களைக் கூறுகிறுர். 

காரிகை என்ற சொல்லுக்கு அழகு, பெண், கட்டக£க் 
கலித்துறை என்ற மூன்று பொருள்களைத் திவாகரரும், 

ிங்கலரும் கூற, இவர் தம் காலத்துக்கு முன்னே crys 

இருந்த யாப்பருங்கலக் காரிகை என்ற நூலை மனத்தில்.
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இருத்தி, ஒரு நூலும் என்று சேர்த்துச் சொல்கிருர்... 
(காரிகையின் காலம் 17ஆம் நூற்றாண்டு. 

சோமன் என்ற சொல்லுக்குச் சந்திரன், அஷ்ட 
வசுக்களில் ஒருவன் என்று முந்தையோர் பொருள்: 
கூறினர். இவர் ஒரு வள்ளல் என்று சேர்த்துச் சொன்னார்... 
இந்தச் சோமன் என்பவன் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டின் 
திரிபுவனம் என்ற ஊரில் வாழ்ந்த ஒரு பெரும் தலைவன். 
தமிழ் காவலர் சரிகை இவனது வரலாற்றை விளங்கக் 
கூறுகின்றது. இவன் வரலாற்றை ஒட்டக் கூத்தர் சரிதத்: 
தால் ஈன்கு அறியலாம்.” எனவே, இதை உணர்ந்தே. 
மண்டல புருடர் சோமன் ஒரு வள்ளல் என்று குறிப்பிடு. 
lagi. 

இவர் நூலில் பின்னும் சில பொருள்கள் சொல்ல- 
முடியும். மாயாவாதம் என்று வாதவூரடிகள் கூறிய 
போதிலும் கூட, அதை முந்தைய நிகண்டுகள் சொல்ல. 
வில்லை. சிவஞான சித்தியாரே இதை அறுவகைச் சமயங் 
களுள் ஒன்றாகச் சொல்லுகிறது. ஆனால் சூடாமணி நிகண்டும். 
சித்தியாரை ஒட்டி இதை அறுவகைச் சமயங்களுள் 
ஒன்றாகச் சொல்லுகிறது. பின்வரும் பொருள்களும் முதன் “ 
மூதல் இந்த நிகண்டில் தான் காணப்படுகிறது, சாயல்-- 
மேம்பாடு, அரக்கு--கள், அருந்தல்--அருமை, தராசு 
துலாக்கோல் என்பன சில. இவை தெலுங்கு இந்தி 
முதலான மொழிகளுக்குரியன. இதனால் மண்டல புருடர். 
காலத்தால் மிகவும் பிற்பட்டவர் என்பது தெளிவு. 

76 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னமே விருத்த யாப்பு. 
அதிகமும் வழக்குக்கு வந்து விட்டது. இலக்கண நூல்களை: 
*அகவலின் வெள்ளையின் அறைக' என்பது விதி, விதியாது: 
  

1. ang தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 12 ஆம் நாற்றாண்டு பக்க 
394.௪.
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நீக்கப்பட்டவை, கட்டளைக் கலித்துறை ஆசிரிய விருத்தம் 
என்னும் பாவினங்கள். இவையும் கற்றோரால் கொள்ளப் 
பட்டன; உதாரணம் யாப்பருங்கலக் காரிகை, கயாதரம்: 

(கட்டளைக் கலித்துறை), நிகண்டு சூடாமணி (விருத்தம்): 

என்பது மாறனலங்கார உரக் கருத்து. மண்டல புருடர் 

மனப்பாடம் செய்யத் தக்க நிகண்டு நூல் இசையோடு 

இருக்குமாயின் மனப்பாடத்துக்கு உதவியாயிருக்கும் என்று 

நன்கு ஆய்ந்து, தம் காலத்தில் பெரு வழக்காயிருந்த. 

விருத்தப்'பாவில் நூலைச் செய்திருக்கிறார். அதிகச் சொற். 

_ களும் விருத்தப்பாடலில் அடங்கும் என்பதும் ஒரு காரணம். 

பதிப்பு 

இந்த நூல் எவ்வளவோ காலமாக உரையோடு. 

பலரால் அச்சிடப்பட்டுள்ள து. ஆறுமுக நரவலர் பதிப்புக்கள் 

இக்கு மேல் அச்சாகி உள்ளன. ஆனால் 17ஆவது பகுதி 

யாகிய 77 ஆவது நிகண்டு என்பது, நூலினும் அதிக ஆட்சி 

யுடையது. இதையே எல்லோரும் சிறப்பாக மனப்பாடம் 

செய்து வந்தார்கள். இதற்குப் பலர் உரை எழுதியிருந் 

கிறார்கள். அச்சிட்ட பண்டைய நிகண்டுப் பதிப்புக்களில்: 

பார்த்தால், முதல் பத்துத் தொகுதிகளுக்கு ஒரு பக்க எண் 

கொடுத்துப் பின்னர் 71, 19 தொகுதிகளுக்குத் தனித்தனிப் 

பக்க எண்ணும் முகப்பு ஏடும் அமைத்திருக்ககச் காணலாம்.. 

இது 17 ஆம் தொகுதிக்கு உரிய தனிச் சிறப்பைக் காட்டும். 

நூற் பொருள் 

நூலானது பன்னிரு பகுதிகளாக உள்ளது. இவை: 

முறையே தேவர், மக்கள், விலங்கு, மரம், இடம், பல்: 

பொருள், செயற்கை வடிவு, பண்பு, செயல், ஒலி என்ற- 

பத்துப் பொருள்களைப் பற்றிய பத்துத் தொகுதிகளும், 

பின்னர் ஒரு சொற் பல் பொருள் பகுதியும், பல் பெயர்க்:
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அகூட்டத்தொரு பெயர்த் தொகுதி என்ற தொகையகரா தியும் 

ஆக 79. பிரிவுகளைக் கொண்டது, இந்த அமைப்பும் 

முறையும் திவாகரத்தைப் பின்பற்றியன. நூற்பாயிரப் 

பாடல்களே இந்த அமைப்பைக் குறிப்பிடுகின்றன 

(பாயிரம் 7-8) : 

விரவிய தேவர் மக்கள் விலங்கொடு மரம்இ டம்பல் 
பொருள்செயும் வடிவு பண்பு போற்றிய செயல் லிப்பேர் 

ஒருசொற்பல் பொருளி னோடும் உரைத்தபல் பெயர்க்கூட் 

டந்தான் 
வருமுறை திவாக ரம்போல் வைத்துப்பிங் கலந்தை தன்னில். 

ஒருங்குள பொருளும் ஓர்ந்திட்டு உரைத்தனன் விருத்தம் 

தன்னில் 

இருந்தவை ஈல்லோர் குற்றம் இயம்பிடார் என்ப தெண்ணி, 

இப் பன்னிரு தொகுதிகளிலும், பதினோராம் தொகுதியாகிய 
ஒரு சொற் பல்பொருட் பெயர்த் தொகுதியே மிகவும் 

சிறப்பாக வழங்கிய பகுதி. திண்ணைப் பள்ளிக்கூடத்தில் 

படித்த மாணாக்கர் அனைவரும், இந்த நூற்றாண்டின் 

தொடக்க காலம் வரையிலும், வாய்பாடு மனப்பாடம் 

செய்ததுபோல, இதை கெட்டுருச் செய்துவந்தார்கள்.* 

இது முன் சொன்னபடி தனியே அச்சிடப்பட்டு, பதினோரா 

வது நிகண்டு என்ற பெயரில் அக்காலத்து வழங்கியும் 

வந்தது. ஆசிரியரே கூறியபடி, இந்த அமைப்பு அப்படியே 

திவாகரத்தில் உள்ளது: பிங்கலந்தையில் இந்த அமைப்பு 
மாற்றப் பட்டிருக்கிறது. 

பன்னிரு தொகுதிகளிலும், தொடக்கத்தில் அருகன் 

- வணக்கம் உள்ளது; இறுதியில் அத்தொகுதியிலுள்ள 

விருத்தம் எத்தனை என்றுகுறிப்பிட்டு, 'குணபத்திரன் தாள் 
போற்றும் மண்டலவன் சொன்னான்! என்று ஆசிரியர் பாடி 
  

1. எழுத்தறிவு பெறும் முன்னமே 5-6 வயதில் இதையாம் திண்ணைப் 

பள்ளியில் மனப்பாடம் செய்தமை இன்றும் நினைவில் வருகிறது.
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முடிக்கிறார். இவற்றைச் சுருக்கிக் குறிப்பிடுவோம். .முதல்: 

தொகுதிக்குத் தொடக்கமாகப் பாயிரமே அமைந்திருப்- 

பதால், அதற்குத் தனியான அருகன் வணக்கம் இல்லை.. 

நான்முகக் கடவுள் பாதம் நாவினால் நவிற்றி ஏத்தி, மான 

வர்க்கியன்ற பேரை-9; அரியணைக்கீழ் அமர்ந்த கான்முகக்: 

கடவுட் போற்றி, விலங்கின் பேர். த் தொகுதி தன்னை மேதினி” 

வியப்பச் சொல்வாம்-9; எண்ணெழுத்திரண்டும், பரப்பிய 

'ஆகிமூர்த்தி பங்கய பாதம் போற்றி, மரப்பெயர்த் தொகுதி 
தன்னை-4; கமலவூர்திவந்த வாமனையே போற்றி, அடை 
வுள திணை தேம் ஊர் வான் அகம் புறம் ஆதியாய, இட 
னுடைத்தாக வைத்த இடப்பெயர்த் தொகுதி சொல்வரம்-57: 
யாளி எழிலணை யிருந்தோன் பாதம் பலமூறை வணங்கி 

ஏத்திப், பல்பொருட் பெயரும்-6; 

“முழுமதி முக்குடைக் கீழ் மூர்த்திதாள் போற்றல் செய்தே 

எழுவகை யுலோகந் தன்னி லேற்றமண் மரங்கள் தம்மிற் 

பழுதறு தோலின் நூலிற் பற்பல விதங்க ளாக 
வழுவுருதிடுஞ்செ யற்கை வடிவப்பேர்த் தொகுதி சொல்வாம் 7 

கடிமலர்ப் பிண்டி நீழற் காவலன் சரணம் போற்றி 

வடிவினி லளவு தன்னில் வண்ணத்திற் காட்சியாகும் 

“நெடியதோர்.-பொருளின் மற்று நீளுணர் வாலே காணப் 

படுபொருளின் குணப்பேர்ப் பண்பதாக் தொகுதி சொல்வாம்8. 

பிண்டி. யிறைதாள் போற்றிச் செயல்பற்றும் பெயர்க் கூட். 

டத்தை-9; வாமன் மரைபுரை பாதம் போற்றி ஒலிபற்றும். 

பெயர்க் கூட்டத்தை-10) ் 

முடிவிலின்பத்து மூவா முதல்வனைப் போற்றி செய்தே 

அடிதொறு மிரண்டு மொன்றும் ஆதியிற் பொருள டக்கி 

நடைபெறு ககர மாதி னகரவீ றெதுகை யாகப் டட 

படியிலோர் சொற்பொ ருட்பல் விதத்தொகை பகர லுறறாம்...
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வீடருள்வோன் காள்போற்றிப் பல்வகைக் கூட்டத்தின் ஒரு 
பெயர் பரைலுற்றாம்-19. 

செயற்கைப் பொருள்களையும் பண்பு பற்றிய பெயர்களையும் 

ஆசிரியர் எவ்வரறு விறிக்கிறார் என்பதை இத்தொடக்கப் 

பாடல்கள் காட்டும், ௮அவைபோலவே மற்றவையும். 

பதினோேோராந் தொகுதியைப் பொறுத்த வரையில், 

பெயர்கள் எதுகை முறையில் அமைக்கப் பெற்றுள்ளன. 

அக்காலத்தில் காரிகை கற்றுக் கவி பாடியவர்களுக்குச் 
சொற்கள் நினைவு வருவதற்காக இந்த எதுகை முறை 

மேற்கொள்ளப் பட்டதென்று தெரிகிறது. அகரந் தொடங்கி 
னகரம் இறுதியாக எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் 

தொகையமைப்புக்குரிய வரிசை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதில் பகர வரிசைக்கே பாடல் மிகவும் குறைவு-மூன்றே 

பாடல்), ஙகரத்துக்குக்கூட ஐந்து பாடல்கள் உள்ளன. 

அகரம் ரே தொகையாக உள்ளதேயன் றி, அதனுள்ளும் 
அகராதி முறையில்லை. மேலும், எதுகை பாட்டின் தொடக் . 

கத்தில்கான் காணப்படுகிறதேயன்றி, பாட்டின் ஒரு 

-வரியில், ஏதுகைக்குரிய சொல்லின் பெயர்கள் முழுவரிக்கும் 

இல்லாமல், வேறு சொல்லை அதே அடியில் குறிப்பிடும் 
“போது, அது எதுகையில் அமையவில்லை, எடுத்துக்காட் 

டாக, முதல் பாட்டையே பார்க்கலாம் : 

பகவனே ஈசன் மாயோன் பங்கயன் சினனே புத்தன்? 
பகலேரநா ளொருமு கூர்த்தம்; பகலவன் நடுவே தேசு; 
மகரமே சுராப்பூக் தாதாம்; வசிகூர்மை வசியம் வாளே; 
அகம்மனம் மனையே பாலம்; அகலிடம் உள்ளு மாமே. 

இது அகரவெதுகை. மூன்றாவது அடியில் சர, பூந்தாது 
கான்று சொல்லியபின், வசி என்று ஒரு சொல்லுக்குப் 
பொருள் கூறுகிறார். இது சகரவெதுலை, ககர எதுகை 
யன்று. இப்படியே ணகர எதுகையில் ஒரு பாடல். (6):
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திணைநிலம் குலமொ முக்கம்; செவிஎன்ப காது வேள்வி; 
பிணை ஆசை விலங்கின் பெண்பேர்; பிலவங்கம் குரங்கு தேரை? 

ஆணை அம்பு திரட்சி யும்பேர்; கட்சியே காடும் கூடும்; 

. பணைவயல் பரியின் பந்தி பருத்தல் வேய் அரசு பீடாம். 

இங்கு முதல் மூன்று அடிகளிலும் இருசொற்கள் வீதம் 
சொல்லப்பட்டுள்ளன. இவை ணகர எதுகையில் அமைய 

-வில்லை; செவி, பில வங்கம், கட்சி என்பன. 

திவாகரத்திலும் பார்க்க இதிற் சொற்கள் அதிகம்; 

அதனுள் 9600 சொற்கள். இதில் 11,000. (பிங்கலத்தில் 

14,700.) 

மாதங்களைக் கணக்கிடும்போது, ஆவணி முதலாகக் 

'கணக்கிடுகிறார் (1: 879, ஊர்ப் பெயர்கள் மூன் நூல்கள் 

போல; சோழ நாட்டூர்களே மிகுதி கருவூர், உறையூர், 

மதுரை, காஞ்சி, புகார், தில்லை, ஆரூர். கருஷர்-வஞ்சி என்று 

சொல்கிறார். ஒருவந்தம்-வேறிடம் என்கிறார்: குறளில் இச் 

சொல்லுக்கு வேறு பொருள். இடையே ஒரு சொல்பல் 

பொருட் பெயரொன்றும் கூறுகிறார் : “நெல்லின் மணி 

(பல கறையினோடு மகிழ்வதை அலகென்றாகும்' (6: 34). 

கும்மி என்ற பிற்கால வழக்கு இவர்காலத்தில் இல்லை? 

கொம்மை என்றே சொல்வார் (9:88). கைவல்லிய 

நிலையைக் குறிப்பிடும்போது, 'பொலிவுற்ற கேவலப் 

"பெண் புணர்ந்து வீற்றிருந்த போதன்”: என்கிறார் 

(70: 1), இவ்வாறு சொல்வது சைன மரபு போலும்; 

சூளாமணியில் பாயிரப்பகுதி இறுதியில் “முத்திப் பெண்ண 

மணந்தான்” என்று ஆசிரியர் பாடுவதும் காணத் தக்கது, 

மண்டல புருடர், தாம் சைனராயினும் கால நிலைமை 

புணர்ந்து நடுகிலையாகவே நூல் செய்கிறார். எங்குமே பிற 

தெய்வங்களை உரிய அளவு போற்றுதலுடனே கூறுகிறார். 

பதினோராற் தொகுதி முதற்பாட்டில், முதற் சொல் பகவன்
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என்று எடுத்தபோது, அருகன் என்ற பொரு&ை முதலில்: 
வைக்காமல், ஈசன் என்ற சிவபிரான் பெயரையே வைச் 
கிறார் : ;பகவனே ஈசன் மாயோன் பங்கயன் சினனே- 
புத்தன்”. பதினொரு தொகுதிகளும் தனித்தனிச் சொல்லின் 
பொருள் கூறுதலால் கிறப்பு வர்க்கம் என்றும், பன்னி: 
ரண்டாம் தொகுகியில் பெயர்க் கூட்டங்களை எண்முறையாக. 
வைத்துச் சொல்லுதலால் பொதுவர்க்கம் என்றும் சொல்லு: 
கிறார் (72 : 1). “கூறியது கூறினாலும் குற்றம் கொள் 
வதில்லை அருத்தம் வேறுளதாயின் என்று விதித்தலின்* 
என்று பன்னிரண்டாம் தொகுதியைத் தொடங்குகிளுர்.. 
(இக் கருத்து திவாகரத்திலிருந்து எடுத்தது.) எண் குணம். 
கூறுமிடத்து இரண்டு பாடல்களால் அருகனுக்கும் சிவ 
னுக்கும் தனியே கூறுகிறார். குறள் உரையில் பரிமேலழகர் 
இவ்வாறு இரண்டும் கூறுவது காணக்கக்கது, மண்டல. 
புருடர் பரிமேலழகர் கருத்தை யுணர்ந்து நூல் செஞ் 
திருத்தல் பொருந்தக் கூடியதே. பிங்கலத்தில் சொல்லிய. 
வாறு, இவரும், வள்ளல் புலவனை எப்படிப் போற்ற. 
வேண்டும் பரிசில் கொடாதவனை புலவன் எப்படிப் பழிதீர்க் 
கலாம் என்பதையும் கூறுகிறார். 

முதல் இடை கடை வள்ளல்களின் வள்ளல்தன்- 
மையின் இலக்கணம் இவர் கூறுவது நன்றாயுள்ளது.. 
வரையின்றி யாவர்க்கும் கொடுப்பவன் முதல் வள்ளல்: 
இரப்போர்க்குக் கொடுப்பவன் இடை வள்ளல். புகழ் 
கோரிக் கொடுப்பவன் கடை வள்ளல், இக்கருத்தை 
யொட்டியே மூவகைத் தானத்தையும் விளக்குகிறார்... 
உத்தம தானந்தான் பெறுமுறை ஓம்பிவைத்துப் பேணிய 
பொருளைத் தானே குறுகியே பெறுகவென்று குறையிரந்து. 
அடங்கி நோற்கும் உறுதவர்க்கு உவந்துதாழ்ந்தே உபகாரம் 

. செய்தல்; சீருறுப் பில்லார் மாதர் சிதடர் ஆதுலர்க்கு நல்கல்
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மத்திம தானம் என்ப; ஆர்வமே புகழ் கண்ணோட்டம் 

அச்சம் கைம்மாறு மற்றைக் காரணம் இன்னவெல்லாம் 
கடைப்படு தானம் என்பார். 

மகடூஉ முன்னிலையாகவும் செய்யுள் செய்கிறார் 

(௪: 19) பல இடங்களில், சொற்களை எண்ணி, இத்தனைப் 

பெயர்கள் என்று சொல்கிறார். நாய்தான் -- ஐம்முப்பேர் 
(2:95) மூவாறும் மேவினர் காமமாமே (2:59) மயில் பன்முப் 

Gut (3:50). மருதநிலத்தூர் ஈரைந்திரட்டியாம் (6:20) 

வனமலர் மிலைதல் வேய்தல் மிலைதல் சூடுதல் இம்முப்பேர் 

(9:5) என்பன சில எடுத்துக் காட்டுக்கள். 

ரேவண சித்தர்--அகராதி நிகண்டு 

ரேவண சித்தருடைய பெயர் தமிழ் இலக்கிய 

வரலாற்றில் என்றும் மறக்கமுடியாத ஒரு பெயர். அகராதி 

(அகரத்தை முதலாகவுடைய சொல் வரிசை) என்று 

பொருள்தர, இவரே முதன்முதல் இச்சொல்லை எடுத்தாண் 

டனர். அகராதி என்ற சொல் இன்று ஆங்கிலத்தில் 
டிக்ஷனரி என்று சொல்வதன் கருத்தைக் குறிப்பிடும், 

நிகண்டுகளின் வரலாற்றை எமது 9 ஆம் நூற்றாண்டு 

இலக்கிய வரலாற்றில் திவாகர ஆய்வுரையாகிய முன்றாம் 
அத்தியாயத்தில் விரிவாகக்காணலாம். தொடக்ககாலத்தில் 

சொற்பொருளை விளக்கும் நூலாகிய நிகண்டு என்பதை 
உரிச்சொல் என்றே வழங்கினார்கள். திவாகரம், பிங்கலம், 

உரிச்சொல் (நிகண்டு), கயாதரம் ஆகிய ஆதி நிகண்டு 

நூல்கள் நான்சம் உரிச்சொல் என்றே வழங்கப்பட்டன. 

நாம் இங்கு ஆராய்கின்ற 76ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பாதியில் 

வாழ்ந்த மண்டலபுருடரே முதன் முதல் தமதுநூலை 'கிகண்டு 

சூடாமணியென ஒன்று சொல்வன்' என்று சொல்லுகின்ருர். 
அகராதி என்ற கருத்து அதாவது படிப்பவருக்கு எளிதாக 

8
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இருக்கும்படி அகர வரிசை முறையில் நூலைச் சொல்ல 

வேண்டும் என்ற கருத்து முதன்முதல் ரேவண சித்தருக்கே 
உதித்தது. இவர் நூலில் முதல் எழுத்து ஒன்று மட்டுமே 
அகரமுறையில் அமைந்திருக்கும். இரண்டாம் எழுத்து 

மூன்றாம் எழுத்து அவ்வாறுஅமைந்திரா. இருந்தபோதிலும், 

அகர முறையில் ஒழுங்குபடுத்தி அகராதி என்ற சொல்லை 
முதன்முதல் அமைத்துப் பெயரிட்ட பெருமை இவருக்கே 

உரியதாகும். நூலானது இரேவணுத்திரியர் சூத்திரம் 

என்றும் ஏடுகளில் காணப்படுகிறது. 

தமிழ் லெக்ஸிகண் முகவுரையில், வையாபுரிப்பிள்௯ா 
யவர்கள், ஆங்கில அகராதி முறைக்கு டிக்ஷனரி என்ற 
சொல் வந்த வரலாற்றைச் சுவைபட எழுதியிருப்பது படித் 

தறியத் தக்கது. 

ஆசிரியர் 

அகராதி நிகண்டு செய்தவர் ரேவண சித்தர். இது, 

நிசண்டில் சிதம்பர ரேவண சித்தன் என்று சொல்லப் 

பட்டிருக்கும். இது கொண்டு இவர் சிதம்பரத்தில் வாழ்ந் 

தவர் என்று எழுதினோரும் உளர், அது பிழை. சிதம்பரம் 
பிள்ளை புதல்வர் ரேவணசித்தர். நிகண்டின் சிறப்புப் 

பாயிரப் பாடல் இவரைப்பற்றிய செய்திகளை நன்கு குறிப் 

பிடுகின்றது. 84 அடியுள்ள அப்பாடல் நெடியதாயினும், 

பயன்கருதி பாடல் முழுமையும் இங்குத் தருகிறோம். 

உலகினர் பவமற மலைமகள் தவஞ்செயும் 

தேசுகொள் பட்டீச் சுரன்பதம் பணிந்து 
ஓலியெழு கடல்சூழ் உலகினில் தெரிக்கும் 
இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொலென்று 

உரைதருஞ் சொற்கள் ஒருகான்கு; அதனில் 
.திரிசொலின் பேதம் இருவகை; அதுதான்,
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ஒருசொற் ரனே பலபொருள் ஆகியும் 
பலசொற் ரனே ஒருபொருள் நிலவியும் 

வரும்; இதில் ஒருசொற் பல்பொரு ளதனைத் 

தெரிதரு பிங்கலம் திவாகர முதலாய்ப் 

பரவிய நிகண்டு பலவெடுத் தாராய்ந்து, 

அதிற்சில திரட்டி, அகர முதலாய் 
மதித்தெழ வகார வர்க்க மீருய் 

மொழிமுத லெழுத்துநூற் ரொருநா ல்டைவே 

'மொழிதரு சூத்திர முதற்பதக் தோறும் 
வருபெய ராதிப் பொருளா யெடுத்தே, 

ஒருபெயர் முதல்நாற் பத்தா நீருய் 

கிகழ்தர உரைக்கும் தொகைதனக் கிப்பெயர் 

அடைவினில் அங்கங் கமர்ந்துள பேரும் 

இடையிடை யடைவிலங் கில்லாப் பேரும் 

மன்னுசூத் திரமூ வாயிரத் துடனே 
முந்நூற் றறுபத் தெட்டெனுந் தொகையாய் 

வந்திடும் தொகுதியீ ரைந்தென வகுத்தே 

அரியச காத்தம் ஆயிரத் தைஞ்ஞூற்று 
ஒருபத் தாறென உரைத்திடும் ஆண்டினில், 
ஐந்ததி காரம் அறுபத்து நாற்கலை 

உந்திய அறிவால் ஒருங்குட னுணர்ந்த 

நாற்கவி வாணர் நகைதர யானும் 

நூற்பா அதனால் நுண்ணிய அறிவினில் 
ஆதர வால்அக ராதி நகண்டென 

ஓதினன் யாவரும் உணர்ந்திட நினைந்தே? 

இப்பாயிரம் நமக்குத் தெரிவிக்கும் செய்திகள் பின் வருவன. 

அகராதி நிகண்டின் ஆசிரியர் நூற்பாவினால் இக்மிகண்டு 

செய்கிறார். காலம் சகாப்தம் 75.16, இவர் தமிழ் ஜஐந்ததி 

காரமும் 64 கலைகளும் உணர்ந்தவர். பட்டீச்சுரன் பாதம் 

பணிந்து நூல் செய்கிறார். பிங்கலம், திவாகரம் ' முதலாக
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உள்ள நிகண்டுகள் அனைத்தையும் எடுத்து ஆராய்ந்து 
அகரம் முதலாக வகரம் ஈறாக மூவாயிரத்து முன்னூற்று 
அறுபத்தெட்டுச் சூத்திரங்களால் பத்துத் தொகையால் 

நூல் செய்கிறார். இங்கு நிகண்டு என்ற பழைய சொல்லோடு: 

அகராதி என்ற புதுச் சொல்லைச் சேர்த்து அகராதி: 
நிகண்டு என்று ஈயமாகப் பெயர் அமைத்திருப்பது பாராட் 

டற்பாலது. ஆசிரியரைக் குறித்துப் பின்னும் சில விவ 

ரங்கள், ஒவ்வொரு பகுதியின் தொடக்கத்திலும் இறுதி: 
யிலும் இவர் அமைத்துள்ள தனி நூற்பாச்களால் அறியக் 

கூடும். பயன்கருதி இவை பத்தையும் இங்கு ஒருசேரத். 

தொகுத்துத் தருகிறோம். இந்நூற்பாக்களே இவர் 

வரலாறு அறிவதற்கு ஆதாரமாய் உள்ளவை. (௮ - தொடக் 

கம் ; ஆ - இறுதி.) 
2. ௮. தற்சிறப்புப் பாயிரம்: முன் காட்டிய உலகினர் 

பவமற என்ற பாடல். 

ஆ. புலியூர்ச் சிதம்பர ரேவண சித்தன் 
சொல்லுமக ராதி நிகண்டினிற் ரொடுத்த 

வழுவிலக ராதிப் பெயர்முதற் ரொகுதி 

எழுநூற் றெழுபத் தாறுசூத் திரமே. 
2. ௮. பட்டிகை யன்பாற் பணிந்தருச் சனை செய் 

பட்டீச் சுரன்தன் பதமலர் வாழ்த்திக் 

ககரா திப்பெயர்த் தொகுதிகட் டுரைப்பாம்.. 

ஆ. திருப்பட் டீச்சுரச் செழுந்தமிழ்ப் புராணம். 
தெரிந்தநற் சிதம்பர ரேவண சித்தன் 

ஓதிய தமிழக ராதி நிகண்டினிற் 
ககரா திப்பே ரிரண்டாந் தொகுதி 

பகர்ந்த வைஞ்ஞாற்று முப்பத் தேழே. 

3. ௮. ஞான தீர்த்தம் நலம்பெறப் படைத்த 
தேனு நாயகன் திருவடி வழுத்திச் 
சகரா திப்பெய்ர்த் தொகுதி சாற்றுவாம்.
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ஆ. தொண்டை நன்னாடு துலங்கிய புலியூர் 
எண்டருஞ் சிதம்பர ரேவண னுரைத்த 
மூன்றாஞ் சகரா திப்பேர்த் தொகுதி 

ஏன்ற சூத்திரமைம் பதிற்றே ழஞ்சே. 

மார்க்கண் டயரருச் சனைமகிழ்ந் தருடரு 

நாற்புயத் தேனு நாயகற் பணிந்து 
ஞகராதிப் பெயர்த் தொகுதியை ஈவில்வாம். 

இதந்தரு புலியூர்ச் சிதம்பர ரேவணன் 

இதந்தரப் புகலக ராதி நிகண்டினிந் 

பகரு ஞகரா திப்பேர் நாலாந் 

தொகுதியிற் சூத்திர மிருபத் தாறே. 
தன்ம சன்மனைச் சார்குணக் குருவினை 
இம்மையர்ச் சித்துப்பட் டீசரை யிறைஞ்சித் 
தகராதிப் பெயர்த் தொகுதியைத் தருவாம், 

வரமிகு வலஞ்சுழி வாணர் தம்புராணம் 
உரைதருஞ் சிதம்பர ரேவண ஸியம்பிய 

வாய்த்த தகராதித் தொகுதியைக் தாவதிற் 
சூத்திர முந்நூற் றெண்ணைந் தொன்றே... 

மிடியகற்றி மிக்கசீர் நல்குபட் டீசரைத் 
தொழுது நகரா திப்பெயர்த் தொகுதியைப் புகல்வாம். 

பகர்தரும் புலியூர்க் கங்கை குலாதிபன் 

அருள்பெறு சிதம்பர ரேவணன் அறைதரு 

நகரா திப்பெயர்த் தொகுதியாருவதிற் 

சூத்திர முப்பதிற் றேழொன் ராமே. 
சித்திர சேனன் தனக்கொரு காலு 

புத்தி ரர்தரும் புனிதனைப் போற்றிப் 
பகரா திப்பெயர்த் தொகுதியைப் பகர்வாம். 

திருமேற் றளிக்குச் செழுந்தமிழ்ப் புராணம் 
தெரிதரு சிதம்பர ரேவணன் பகர்ந்த
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ஏழெனும் பகரா திப்பெயர்த் தொகுதி 

தாழ்வற நானூற் றெண்பத் தைந்தே. 

8. ௮. விசுவமித் திரன்தனை வேதிய ஞிக்குக் 

திசைபுகழ் பட்டீச் சுரனருள் வணங்கி 
மகரா திப்பெர்த் தொகுதியை வகுப்பாம். 

ஆ. கலையா வையுமுணர் காவியத் தொடையாண் 

புலியூர்ச் சிதம்பர ரேவண சித்தன் 

பரவிய மகராதித் தொகுதியெட் டாவதில் 

இருநூற் றெழுபத் தெண்சூத் திரமே. 
9. ௮. மதவலி:கீத மிதமுடன் மகிழ்ந்த 

தேனு தாண்டவன் திருவடி யேத்தி 
யகரா திப்பெயர்த் தொகுதி யிசைப்பாம். 

ஆ. பவமறத் தெளிந்த சிவதெரி சனத்தோன் 

புவிமகிழ் சிதம்பர ரேவண சித்தன் 

ஏத்திய யகராதித் தொகுதியொன் பானிற் 

சூத்திர முப்பத் தொன்றெனச் சொல்லுமே. 

10. அ. சதுத்ததிமி ளன்தனைச் சார்பிரம கத்தி 
இதத்துடன் அகற்றுபட் டீசரைப் பரவியே 

வகராதிப் பெயர்த் தொகுதியை வகுப்பாம். 

ஆ. மேழித் துவசன் விளங்கிய புலியூர் 
வாழ்ஈற் சிதம்பர ரேவண சித்தன் 

நிதியிற் றரும்அக'ராதி நிகண்டினிற் 

பத்தாம் வகரா திப்பெயர்த் தொகுதி 

ஏத்து சூத்திரமும் நூற்றெழு நான்கே. 

ரேவண சித்தர் சிதம்பரம் என்பவரின் புதல்வர்; இவர் 

தொண்டை. காட்டில் உள்ள புலியூர் என்ற ஊரில் பிறக் 
தவர்; கங்கை குலாதிபர் (வேளாளர்); இவர் கங்கை குலம். 
(வேளாள குலம்) என்பன இவருடைய வரலாறுகள்.
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வேளாளர்மேழித்துவசம் உடையவர் என்றும் சொல்லு 

கிறார் 10 ஆ).* மேலும் இவர் சித்திர சேனர் என்பவடைய 

புதல்வர் நால்வருள் (72 ௮) ஒருவரான தன்மசன்மர் என்ற 

குணக் குருவினிடத்துக் (84௮) கல்வி பயின்றார். இவர் 

செய்த மற்றொரு நூலாகிய சில ஞான தீபத்தின் கரு 
வணக்கப் பாடலில், ஆலநீழல் அறமுரைத்த பெருமான் 

அருளால் இருகிலத்தில் தம் குருவாய்த் தோன்றினர் 
என்று கூறுகிறார். குருபரனணை வாதை நீக்கும் குணக் 

கடலை' என்று கூறுகிறார். நிகண்டில் குணக்குரு என்றும் 

தீபத்தில் குணக்கடலை என்றும் கூறியுள்ளமை பால், 

(குண* என்பது குருவின் பெயருள் ஒரு பகுதி என்று 

நினைக்கச் செய்கிறது. குணக்கடல்--குண சாகரர் 
என்றிருக்கலாம்; குண சாகர தரும சர்மா என்பது இவர் 

முழுப்பெயராயிருத்தலும் கூடும். திருபட்டீச் சுரத்துக்குச் 

செழுந் தமிழ்ப் புராணமும் (9௮) திருவலஞ்சுழி வாணர் 
புராணமும் (5 ஆ) திருமேற்றளிக்குச் செழுந்தமிழ்ப் 
புராணமும் (7 ஆ) பாடியவர். சிவ தரிசனம் தவருது 

செய்பவர். பத்துப் பகுதிகளிலும் பட்டீச்சரததுத் தேனு 

நாயகரைப் பெரிதும் போற்றுகிறார். ஆதலால் இவர் 

பட்டீச்சுரத்தில் தங்கித் தவறாது சிவ வழிபாடு செய்தவர் 
என்று தெரிகிறது. 

பேரளம் இரேவணுத்திரியர் என்று சொல்லியதற்கு 

நூல்களில் ஆதாரமே இல்லை. இவர் தம்மைச் சித்தர் என்று 

சொல்லிக் கொள்வதால் இவரை ஆராத்திரியர் என்றும் 

வீரசைவர் என்றும் சிலர் கருதினர். குலத்தால் வேளாளர் 

ஆதலால் வீரசைவர் என்று சொல்வது பொருந்தாது”. 
  

1. சர்வ கலாசாலையின் தமிழ்ப் பேரகராதியில் இரேவண சித்தர் 

பிராமணர் என்று எழுதியிருப்பது பிழை. 

2. பொதுவாக அக்காலத்திலும் பின்னும் (வேளாளர் வீரசைவரான 

தில்லை,
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இவர் வாழ்ந்த புலியூர் என்பது தொண்டை நாட்டுக் 
கோட்டங்களில் ஒன்று; இன்று சென்னையின் பகுதியான 
கோடம்பாக்கத்தில் ஒரு பகுதி இந்தப் புலியூர். இங்கே 
பாரத்துவாசேசுவரர் கோயில் என்ற ஒரு பழமையான 
கற்கோயில் உள்ளது. புலியூர்-சிதம்பரம் என்று கொண் 
டாரது கருத்துப் பிழை என்பது தெளிவு. இவர் வீர 
சைவர் என்ற கூற்றை ஏற்றுக் கொண்டு அது காரணமாக 
இவர் அக்காலத்தில் திருக்குடந்தையிலுள்ள வீர சைவர் 
கட்குப் பெரிதும் பற்றுக் கோடாய் இருந்த வீரசிங்காதன 
மடத்தின் சார்பில் கும்பகோணத்தில் தங்கியிரு.த்தல் 
கூடுமென்றும் அதனாற்போலும் கும்பகோண த்தையடுத் 
துள்ள பட்டீச்சுரம், திருவலஞ்சுழி, திருமேற்றளி ஆகிய 
தலங்களுக்குப் புராணம் பாட நேர்ந்தது என்றும் இவர் 
வரலாறு எழுதிய சோமசுந்தர தேசிகர் குறிப்பிட்டிருக் 
கிறார். சிவஞான திபம் பதிப்பித்த த. ௪. மீனாட்சி 
சுந்தரம் பிள்ளை *மதவார வைப்புத் தலமாகிய முழையூரில் 
வீரசைவரான குடக்தைச் - சிவப்பிரகாசர் சிவபரி பூரணம் 
பெற்றார் என்றும், முழையூரை அடுத்தே புராணத் 
தலங்கள் மூன்றும் உள்ளன ஆதலால் இரேவண சித்த 
ருக்குக் குடந்தை வீரசிங்காதள மடத் தொடர்பு சாலப் 
பொருத்தமே' என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இக்கருத்துக் 
கள் பொருந்துவன அல்ல. இவர் அம்மடத்தின் ஆதரவில் 
வாழ்ந்தாரானால் அம்மடத்தையோ அதன் தலைவரையோ 
அதன் கோயிலையோ குறிப்பிடுதல் எதிர்பார்க்கக் கூடியது. 
அன்றியும் குடந்தைச் சிவப்பிரகாசர் காலம் 18 ஆம் 
நூற்றாண்டு. இவர் நிகண்டு செய்த சாலம் சதம் 756 
(கி. பி. 1594) என்று முன்னமே குறிப்பிட்டோம். தவிர 
இவர் பட்டீச்சுரத்தில் இருந்து வழிபாடு செய்தார் 
என்பதை முன் எடுத்துக் காட்டிய எல்லா நூற்பாக்களும் 
சொல்லுகின்றன. ஆதலால் இவர் குடந்தையில்- வாழ்க்
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தவரல்லர், பட்டீச்சுரத்தில் வாழ்ந்தவர் என்பதே 
பொருத்தம். 

அக்காலத்தில், அகாவது 18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற் 
பாதியில், தஞ்சையில் சேவப்ப நாயக்கனளை ஆட்சியில் 
இருத்தி காட்டைப் பெரிதும் முன்னேற்றமடையச் செய் 
தவர் கோவிந்த தீட்சிதர் என்பவர். இவர் நெடுங்காலம் 
பட்டீச்சரப் பெருமானை வழிபட்டு அங்கேயே தங்கி இருக் 

sar, அங்குள்ள சிவாலயத்தில் இவருக்கும் இவர் 
மனைவிக்கும் பெரிய கற்சிலைகள் உள்ளன. தீட்சிதர் 

இரேவண சித்தருடைய பெருஞ்சிறப்பையுணர்ந்து இவரை 

பட்டீச்சரத்துக்கு அழைத்தார் என்றும், அங்கேயே 

தங்கிப் பட்டீச்சுரத்துக்குப் புராணம் பாடும்படி செய்தார் 

சான்றும் நாம் கருதுதல் பொருந்தக் கூடியது. அங்கிருந்து 

'கொண்டு அருகில் உள்ள தலங்களுக்கும் இவர் புராணம் 

பாடினார். இவ்வாறு காம் கூறியதற்குத் திட்டமான 

ஆதாரம் இல்லாது போயினும், பட்டீச்சுரத் தொடர்பையும் 

காலத்தையும் நோக்கும்போது இதுவே உண்மையா 

ய்ருக்குமென்று கருதலாம். 

ரேவண சித்தர் என்த பெயரை யாரும் இதுவரை 

அிளக்கியதில்லை. ரேபணம் என்பது மாடுகளின் கத்தல். 
Hut ஒருகால் மாடுகளின் கத்தலைக் கேட்டு இரங்கி 

ணரரோ அல்லது இவருடைய குரல் மாடு கத்துவது போல் 

இருந்ததோ தெரியவில்லை. இது காரணமாக இவருக்கு 
இப்பெயர் வந்திருக்கலாம். 

காலம் 

மிகவும் தெளிவு. முன்காட்டிய உலகினர் பவமந” 

அன்த சிறப்புப் பாயிரப் பாடல் காண்க (பக்கம் 114)-வரிகள்
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94-99, அரிய சகாத்தம் ஆயிரத்தைஞ்நூற்றொருபத்தாறு 
என்று கூறும், அகராதி நிகண்டு பாடிய காலம் ௪கம் 7576. 
அதாவது கி. பி. 7594. எனவே இக் காலத்துக்குச் சற்று: 
மூன்பின்னாக இவர் வாழ்ந்து நூல் செய்தார் என்று கருத 
லாம். முதலில் புராணங்கள் செய்தார் என்றும், பிறகு. 
நிகண்டு செய்தார் என்றும், இறுதியில் சிவஞான தீபம்: 
செய்தார் என்றும் கருதலாம். 

சமயம் 

இரேவண சித்தர் இரேவணுத்திரியர் என்றும் 
சொல்லப்படுவார் என்று பாவலர் சரித்திர திபகு 
முடையார் எழுதியிருக்கிறார். இரேவணுத்திரியர் என்று. 
பெயர் வீரசைவப் பெயர் என்பதில் தடையில்லை, ஆனால் 
இவர் பெயர் இவ்வாறு காணப்படவில்லை. எங்கும்; 
ரேவண சித்தர் என்றே காணப்படுகிறது. இவர் வீர- 
சைவர் என்று சொன்னவர்களுக்கு ஓர் ஆதாரம் சிவஞான 
தீபத்தின் இறுதியில் மூன்று பாடல்கள் வீரசைவ மரபைக் 
குறிப்பிட்டுப் பாடியிருப்பதாகும். இது கொண்டு இவர் 
வீர சைவர் என்பது பொருந்துவதாகத் தோன்ற. 
வில்லை. இதுபின்னும் ஆராயத் தகுந்தது. நூலின் 
அகத்தில் வேதாந்தி கூற்றையும் சொல்லுகின்றார்; 
பஞ்சீகரணம் சொல்லுகின்றார். இது கொண்டே இவர் 
வேதாந்தி ஆகார். இதுபோலவே வீரசைவகச் கருத்தும் 
என்றே கொள்ள வேண்டும். நூலினிடையில், ₹*இங்ஙனம்- 
வேதாந்த நிலையுடைய மொழி வருமாறு தூய சீவாகம. 
சைவ சித்தாந்த நிலையோர் சொல்லார். இப்பொருள 
தனைக் கொள்ளார் என்று உணரே” (100) என்று பாடுவது 
காண்க. எம் கருத்தின்படி இவர் சிறந்த சைவசித் தாந்தி' 
யாவார்.



ரேவண சித்தர்-அகராதி நிகண்டு 1223: 

நூல்கள் 

இவர் செய்ததாக இப்போது கூறிப்பெறும் நூல்கள் 

ஐந்து. 7. அகராதி நிகண்டு : இங்கு ஆராய்கிறோம்;- 

2, சிவஞானதீபம் என்ற சைவ சமய சாத்திர நூல் :. 
சைவசாத்திரம் என்ற அத்தியாயத்தில் ஆராய்கிறோம். 

2-5. திருப்பட்டீச்சுரப் புராணம், திருவலஞ்சுழிப் புராணம், 

திருமேற்றளிப் புராணம்--இவை மூன்றும் கிடைக்கவில்லை. 

அகராதி நிகண்டு 

இந்த நூல் சூத்திர அகராதி என்றும் ரேவணாத்திரியர் 
சூத்திரம் என்றும் அகராதி நிகண்டு என்றும் பெயர் 
பெறுகிறது.  நூரற்பாவால் அமைந்தது. நூலானது: 

தமிழில் மொழிக்கு முதலாக வரும் உயிர்வருக்கம் (௮), 

௧, ௪, ஞூ, த, ந,ப,மய, வ ஆகிய பத்து வர்க்கங்களாலும் 

பத்துத் தொகுதிகளாக அமைக்கப் பெற்றுள்ளது. இவர் 

தம் நூலை அகராதி நிகண்டு என்று பெயர் சூட்டியதன் 

சிறப்பைத் தொடக்கத்தில் வீரித்துரைத்தோம். இதனுள் 

ஒரு பெயரை யெடுத்து அதற்கு ஒரு பொருள் முதல் 46 

பொருள் வரையுள்ள பொருள்களை அம்முதல் ஒரு பெயர் 

அம்முதல் இருபெயர் அம்முதல் முப்பெயர் அம்முதல் 

பதினொரு பெயர் அம்ழுதல் நாற்பத்தாறு பெயர் என்று 

முறையாகச் சொற்கக£ச் சொல்வதோடு, பொருளை 

எண்ணிட்டும் சொல்லப்படுகிறது. இந்த நிகண்டு நூலில் 

ஒரு சொல்லின் பல பொருள் குறிப்பிடப்படுமேயன்றி, 

சூடாமணி நிகண்டில் இன்று 14 ஆம் பகுதி பிரசித்தமாக 

வழங்குகின்ற எதுகை முறையில், சொற்கள் அமைக்கம்- 

பெரு. மேலும் அகராதிக் கிரமம் இங்கு முதல் எழுத்தை. 

மட்டும் பொறுத்ததேயன்றி இரண்டாவது மூன்றாவது: 

எழுத்துக்களுக்கு அமைக்கப்பெறவில்லை.
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இருப்பினும், இவர் அகரவரிசையில் அமைத்தது அக்காலத் 
துக்கு மிகப் பெரிய சாதனை. . 

நூல் 3368 சூத்திரங்கள் உடையது; இது 

ஒவ்வொரு பகுதியின் இறுதியில் உள்ள நாற்பாக்களில் 

சொல்லிய சூத்திர எண்ணின் தொகையாகும் ஆனால் 
மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்து அகராதி நிகண்டு நூலில் உள்ள 
.சூதிதிரங்கள் 8924 தான். அச்சிட்ட கிருகாராயண ஐயங் 

கார் அவர்கள் தொகையில் குறைந்தமைக்குப் பின் வருமாறு 

விளக்கம் தருகிறார். “இந்த நூலில் ஒரு பொருணுதலு 
-மிடத்துக் கூறிய சொற்களிற் சில பல பொருணுதலிடத்தும் 

படிக்கப் பட்டமையால் ௮அவ்வொரு பொருணுதலிய சூத் 
.திரங்க ளொழிக்கப் பட்டமையாலும், 'பெளடிகந்தானே நிகழ் 

ere பெயர்: என்பது போலும் பிழைப் பொருளுரைத்த 

சூத்திரங்கள் விலக்கப்பட்டமையாலும், பிரதி பேதங்களில் 
அதிகப் பாடங்கள் காணப்பட்டமையாலும், சூத்திரத். 
'தொகை ஏற்றத்தாழ்வுடையவாயின.' இவர் முந்திய 

நிகண்டுகளிலுள்ள சொற்களையெடுத்து ஆராய்ந்து அதில் 

சில  திரட்டியதாகச் சொல்லுகிறார். - இதனேடுகூட, 
வழக்கு வீழ்ந்த பல சொற்களையும் புதுப்பிரயோகங்களையும் 
ஆராய்ந்து சேர்த்திருக்கிறார் என்பதும் விளங்குகிறது. 

அன்றியும் (சொற்களுக்குப் பொருளுரைக்குமுறையிலும் சில 

(பொருள் வேண்டாதனவும், சில பொருள் விடப்பட்டனவும் 

உள. இவற்றையெல்லாம் தமிழ்ப் புலமைமிக்க சான்றோர் 
ஆராய்ந்து செப்பம் செய்து இன்னும் சேர்க்குமவற்றைச் 

சேர்த்து நூலைப் பூர்த்திசெய்து கொள்ள ற்கிந்நூலாசிரியர் 
.இடம் கொடுத்தாரென்றெண்ணும்படி இரண்டாமெழுத்து 

முதலியவற்றையும் அகராதி முறையாகச் சேராதிருப்பது 
பாராட்டத் தக்கது என்பது திரு. நாராயண ஐயங்கார் 

குறிப்பு; இக்கூற்றை ஏற்கவேண்டியதில்லை, முதலெழுத்தை



பிரபந்த மரபியல் 125: 

அசுர வரிசைப்படுத்தியதே அக்காலத்தில் பெரும் புதுமை. 
இரண்டாம் எழுத்து வரையில் இவ்வாறு அமைக்கும். 

எண்ணம் செல்லவில்லை, 

பதிப்பு 

அகராதி நிகண்டு முதலில் ஒரு பிழையுடைய பதிப்டா 

வெளிவந்துள்ளது என்பது வையாபுரிப் பிள்ளை குறிப்பு 
திரு நாராயண ஐயங்கார் பரிசோதித்துப் பதிப்பித்த. 
மதுசை தமிழ்ச்சங்கப் பதிப்பு 7997 இல் வெளி வநதது. 

2. பாட்டியல் 

” பிரபந்த மரபியல் 

தூற்பாவினாுலான இச்சிறு பாட்டியல் இலக்கண நூல்: 

பிரபந்த இலக்கணம் சொல்வதற்கென்றே வந்தது. மிகவும்: 

பொடிந்துபோன ஓர் ஏட்டிலிருந்தே பின் வரும் குறிப்புக்கள்- 
ஆய்ந்து எழுதப் பெறுகின்றன. 

நூல் 

As 35 நூற்பாக்களே உடையது. இவை: 

இரண்டடிச் சிறுமையும் 75 அடிப்பெருமையும் உடையன 

கிடைத்த பகுதியில் கடவுள் வாழ்த்துக் காரணப் பெற: 

வில்லை. இல்லை போலும். முதல் நூற்பா, :பிள்ஸாக் கவி: 

முதல் புராண மீறாகத் தொண்ணா ற்றாறெனும் தொகைய 

தான பிரபந்தங்களைக் கூறும் பிரபந்த மரபியல்” என்று நூற். 

பெயர் சொல்லுகிறது. நூலின் இறுதியில் :பிரபந்த. 

மரபியல்பு முற்றும். ஆக இயல்பு ஐந்துக்கும் பாயிரம் 

செய்யுளியல்பு”...... மூல. “பாடம் முற்றும். முருகனே 

தெய்வம்” என்று எழுதப் பெற்றுள்ளது. இது கொண்டு. 

    

1 புள்ளி வைத்த இடம் ஒரு சபோடிவு.
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இது ஒரு விரிந்த பெருநூல் என்றும் இதன் கண் பாயிரம் 

“செய்யுளியல், பொருத்தவியல், மரபியல், பிரபந்தவியல் 

என்ற ஐந்து இயல்கள் இருந்தனவென்றும், மூன் குறிப் 

பிட்ட பகுதி ஐந்தாவது இயல் மட்டுமே என்றும் கருதலாம். 

இக்கருத்தின்படி கடவுள் வாழ்த்து முதலியன முழு நூல் 
"தொடக்கத்தில் பாயிரவியலில் இருந்திருக்கக் கூடும். 

பொதுவியல் என்பது, வச்சந்தி மாலையிலுள்ளபொதுவியல் 

“போல, செய்யுள் பொருத்தம் பிரபந்தம் என்ற பகுதிகளில் 
சொல்லப்பெறாத ௨ல்லாப் பொருள்களையும் கொண்டிருந்தது 
என்றும் நாம் துணியலாம். இதனுள் முதல் al 

நூற்பாக்களே பிள்ளைக்கவி முதல் புராணம் ஈருய் உள்ள 
.பிரபந்தங்களைக் கூறும் பகுதி. மற்ற 74 நூற்பாக்களும் 

எஞ்சிய பொருள்கல£க் கூறுவன. 

இப்பொருள்களைப் பின் வருமாறு நிரல்படக் காட்ட 

லாம். நூற்பா 7 நூற்பெயர். 92-27 : பிள்ளைக்கவி முதல் 

புராணம் ஈரறுகவுள்ள 6 பிரபந்த இலக்கணம். 94 - நூல் 

பெயர் பெறும் முறை. 28-கையறத்துக்கு ஆகாத பா, 

வாழ்த்துக்கு ஆகும் பா, 24 — நாற்சாதிக்கும் உரிய பா. 
95-27; நாற்பாவுக்கும் உரிய நிலம், நிறம், நாள், இராசி, 

கோள். 98-99 கவிஞன் இலக்கணம், 40--நால்வகைக் 
கவிஞர். 47--அரங்கேற்றும் முறை 58--தமிழ்க்குலப் 

'பெண். 88--அவளுடைய சுற்றத்தார். 54--பரிசில் வழங்கா 

தான் அழிவு 35--குற்றம் இல்லாத பாட்டும் குற்றம் உடைய 

பாட்டும் அவற்றின் பயனும். 

சில சிறப்புக்கள் 

கவிதையைத் 'தமிழ்க்குலப் பெண்ணாக . உருவகப் 

படுத்தி (நூற்பா 89) அவள் சுற்றத்தார் யார் என்பதை 
ஆசிரியர் நயமுறப் பொருத்திக் காட்டுகிறார் (22).



தந்த புலவன்; தாய்அவள் தரித்திரம்; 
அக்கவிப் பொருளை அணியாய் விரித்து 

வசனிக்கக் கேட்போர் மாதுலர் ஆகும்) 
சந்தப் பொலிவுடன் சாற்றிய பொருளைச் 

சதிரிற் படிப்போன் தமையன் ஆகும்? 

இன்பமுற் றதனை இயலுறக் கேட்டுப் 
பரிசு கொடுப்போன் பர்த்தா வாமே. 

புலவனுக்கு வறுமையே தாய் என்று எவ்வளவு சுவையாகச் 

சொல்லுகிறார்! 
். இத்தகைய செய்திகள், அக்காலத்தில் நூல் அரங் 

(ீகற்றம் என்பது எவ்வளவு சிறப்பாய்க் கருதப் பெற்றது 
என்பதை நன்கு உணர்த்துவனவாகும். பாடிய கவிஞன் 

சிறப்புப் பெறாது இதயம் கொந்தால், பாடப்பெற்றவன் 

அழிவான் என்று அகத்தியர் நூல் கூறிற்று என்று இவர் 
கூறுகிறார். (24). 

இங்ஙனம் இயற்றாது இதயம் கொந்துகொண்டு 

இருக்கினும் கிளை யொடும் இறுதியாவ னென்று 

ஒதினது அகத்தியர் உண்மை நூல் நெறியே. 

உளம் நொந்தாற் சுற்றத்தொடும் தொலைவன் 

இஃதுண்மை அகத்தியன் தன் சொல்லே (46) 

அன்று சிதம்பரப் பாட்டியலும் இப்படியே சொல்லுகிறது. 

அகத்தியர் நூல்” என்பது, 8 ஆம்: நூற்றாண்டில் 

தோன்றியது என்று கருதப்படும் அகத்தியர் பாட்டிய 

லாகும். இந்நூலும் சிதம்பரப் பாட்டியலும் அகத்தியர் 

பாட்டியலின் வழி வந்தவை என்பது தெரிகிறது. 

அக்காலத்தில் நூல் அரங்கேற்றம் மிகவும் சிறப்பாய்க் 

கருதப் பெற்றது. நல்ல முகூர்த்தத்தில் நராமகளை வழிபட்டு 
    

1 வெளி வந்துள்ள எ௩து தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, 9 ஆம் 

தாற்றாண்டு முதல் பாகம் என்ற நூலிலும், இி வெளிவரும் 8 ஆம் 

தூற்றாண்டு என்ற நாலிலும் இது விளக்கியுரைக்கப்படும்.
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நூலைக் கேட்பிக்க வேண்டும் என்று மட்டும் வெண்பாப். 

பாட்டியல் கூறுகிறது. ஆனால் நூலின் அரங்கேற்றம் 

பிரபந்த மரபியலில் மிகவும் விரிவாய்ச் சொல்லியிருப்பதை. 

27 ஆம் நூற்பாவில் காணலாம். சிதம்பரப் பாட்டியலும் 
இதை அடி யொற்றியே பாடுகிறது. அரங்கேற்றக்: 

கருத்துக்ககா மரபியலாசிரியர் பிங்கல நிகண்டிலிருந்து: 

எடுத்தார் என்று தெரிகிறது. நிகண்டின் பொருளமைதிக்கு. 
அதிகம் சம்பந்தமில்லாவிட்டாலும், பிங்கல நிகண்டு அரம் 

.கேற்றத்தை மிகவும் விரித்துரைச்கிறது. 

பாடுங் கவிதை காடுறக் கொள்ளின் 

தோரணம் நாட்டித் துகிற்கொடி எடுத்து 

வார்முர சியம்ப மறையோர் வாழ்த்த 

விழுத்தகு கோலத்து விரித்த பூங் கலிங்கத்துப் 

பழிப்பல் பாலிகை பல்லுணா முளையின் 
விளக்கு நிறைகுடத்து விதானப் பந்தரில் 

துளக்கமில் பல்வகை தூணிரைப் பொதியில் 
பல்கிளை நெருக்கிற் பாவையர்பல் லாண்டின் 
மல்குவனப் பமைந்த வளமனை நாப்பண் 

வெண்துகி லுடுத்து வெண்டூச் சூடித் 
தன்தவி சிருத்தித் தான் அய லிருந்து 

மங்கலச் செய்யுள் மகிழ்ந்து கேட்டு, 

பொன்னும் ஆடையும் பூவும் கடகமும் 

இன்னவை பிறவும் கொடுத்து, ஏழ்அடி நிலம் 
பாவலன் பின்சென் ரொழிகென நிற்றல், 
பூவலர் நறுந்தார்ப் புரவலன் கடனே. 

மரபு என்ற நூற்பெயர் 

நூலுக்கே மரபு என்ற பெயர் நீண்ட காலமாக வழக 
கிலுண்டு. அடியார்க்கு ஈல்லார் தாம் சிலப்பதிகாரத்துக்கு.. 
உரை எழுத ஆதாரமாய்க் கொண்ட ஐந்து நூல்களில் 

ஒன்று, அறிவனார் செய்த பஞ்ச மரபு என்பது. பாட்டியல்.
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மரபு, பாட்டியல் மரபுடையார் என்று யாப்பருங்கல 

வீரு த்தியுடையார் குறிப்பிடுகிறார். பன்னிரு பாட்டியல் 

தொகுத்த ஆசிரியர், தாம் எடுத்துக் கொண்ட பொருள் 

களைக் கூறும்போது, 

_ முன்னோர் பொருள் நெறி 
கூட்டி யுரைப்பன் பாட்டியல் மரபே. 

என்று கூறுகிறார். 'விருந்தே தானும்” என்ற தொல் 

காப்பியச் செய்யுளியல் பாடலுரையில், *அவை முத் 
தொள்ளாயிரமும் பின்னுள்ளார் பாட்டியன் மரபிற் கூறிய 

கலம்பகச் செய்யுள் முதலியவற்றைப் பாடுதலுமாயிற்று” 

என்று நச்சினார்க்கினியர் எழுதுவதால், பாட்டியலாகிய 

இலக்கணத்துக்கே பாட்டியல் மரபு என்ற பெயர் வழங் 

கியமை தெளிவு. அப்படியே பின்வந்த வெண்பாப் 

பாட்டியலுரைகாரர் *இஃது எடுத்துக் கொண்ட பொருள் 

யாதோ எனின், பாட்டியன் மரபு”; பரந்த பாட்டியன் மரபு 

களிற் கரந்து கிடந்த பொருளையெல்லாம் ஒரு கோவைப் 

படுத்துதல் காரணமென்று உணர்க' என்று இரு முறை 

கூறுவது கரணத்தக்கத; பாட்டியல் நூல்களையே பாட் 

டியல் மரபுகள் என்று இவர் கூறுகிறார். மேலும் தொல் 

காப்பிய இயல்கள் பல, மரபு என்ற பெயரையே உடையன: 

எமுத்ததிகாரத்தில் விளி மரபு; பொருள திகாரத்தில்-- 

மரபியல்; இவை போலவே சம் நூலும் பிரபந்த மரபியல் 

என்று பெயர் பெற்றிருத்தல் கூடியதே. 

பிரபந்தம் 966 என்ற வரையறை 

96 என்ற வரையறை இலக்கண பூர்வமாக ஏந்த 

நூலிலும் சொல்லப் படவில்லை என்பதை முன்பு குறிப் 

பிட்டோம். பின்னால் (கி.பி. 77298 இல்) சதுரகராதி சொல் 

கிறது. அந்த அளவுக்கு அது பயனுடைய தென்றாலும், 

அதை ஆதார நாலாகக் கொள்வதற்கில்லை. 96ஐக் கணக் 

9
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கிடும் முயற்சியை இதுவரை யாரும் மேற்கொள்ளவில்லை, 
வையாபுரிப் பிள்ளையே இந்த முயற்சியைத் தமது நவநீதப் 

பாட்டியல் பதிப்பில் மேற்கொண்டிருப்பதோடு, பல பாட் 

டியல் நூல்களும் கூறும் பிரபந்த அட்டவணை, சதுரகராதி 

யின் 9646 ஓர் அகராகிக் கிரமமான அட்டவணை, பல 

பாட்டியல் நூல்களிலும் காட்டப்பட்ட பிற மிகைப் Grub 
தங்களுக்கு அட்டவணை எனப் பல அட்டவணைகள் தந்திருக் 
கிறார். ஒவ்வொரு பாட்டியலும் எத்தனைப் பிரபந்தங்களைக் 
கூறுகிறது என்ற அட்டவணையும் அங்குள்ளது. அதன்படி 
நவநீதப் பாட்டியல் பிரபந்தங்கள் 44; மிகைப் பாடல்களில் 
டமிசால்லப்பட்டவையும் சேர்த்து, பிரபந்தங்கள் 706. அவ் 

வட்டவணையைப் பார்க்கும்போது, சதுரகராதியுடையார் 
தமது 98 என்னும் பட்டியலுக்கு நவநீதப் பாட்டியலையே 
(மிகைப் பாடல்கள் உட்பட) மூலமாகக் கொண்டிருக்கிறுர் 

என்று தெரிகிறது. அவ்வட்டவணையில் பிள்ளையவர்கள், 
பிரபந்த மரபியல் பிரதியை ஆராய்ந்து இதிற் சொல்லிய 

பிரபந்தங்களையும் கணக்கிட்டு, இவை 66 என்று கணக்கிட் 

டிருக்கிறார். அப்படியானால், இம்மரபியலுடையார் தாம் 
96 என்று கூறிய பிரபந்தங்ககாத் தாமே சொல்லவில்லை 
என்றாகிறது. இவர் 98ஐயும் சொன்னார் என்று கருதி இவர் 
நூலை ஆராய்ந்தபோது, 98ஐ% கணக்கிடும் வழியும் புலப் 
பட்டது. அதை மேலே விளக்கி உரைப்போம். 

குடை செங்கோல் காடு ஊர் சிலை வாள் வேல் குதிரை 
யானை - விருத்தம் என்று சொன்னவிடத்து இவை ஒவ் 

வொன்மையும் ஒரு தனிப் பிரபந்தமாகக் கணக்கிட 
வேண்டும். குடைவிருத்தம் செங்கோல் விருத்தம் நாட்டு 
விருத்தம் ஊர்விருத்தம் வில்விருத்தம் வாள் விருத்தம் 

குதிரை விருத்தம் யானை விருத்தம் என; ஆக இவை 
ஓன்பது ஆகின்றன.
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ஆற்றுப்படையை நான்காகக் கணக்கிட - வேண்டும். 

புலவராற்றுப்படை பாணராற்றுப்படை பொருகராற்றுப் 

படை புலவராற்றுப்படை என. பன்னிரு பாட்டியல் விறலி 

யாற்றுப் படையைக் கூறுகிறது, வேறெந்தப் பாட்டியலும் 
கூறவில்லை என்று முன் குறிப்பிட்டோம். 

மாலை பத்துக் கூறுகின்ற. நூற்பாவில், வெட்சி மாலை 
கரந்தை மாலை வஞ்சி மாலை காஞ்சி மாலை நொச்சிமாலை 
உழிஞை மாலை தும்பை மாலை வாகைமாலை தானைமாலை 
தாரகைமாலை எனத் தனித்தனிப் பத்துக் கணக்கிட 
(வேண்டும். 

இனி, இவை போலவே 19 ஆம் நூற்பாவையும் 
விரித்துப் பொருள் செய்ய வேண்டும். நூற்பா பின் வருவது: 

கருது பொருள் இடம் காலம் தொழிலான் 
முப்பான் நாற்பான் எழுபான் தொண்ணூறு 

நூரான் வெண்பாக் கலித்துறையி னாதல் 
மன்னுமவ் வெண்ணான் மாலை மஞ்சரி 

காஞ்சி மாலை முல்லைக்கலி சதகமென்று 

இயலும் செய்யுட் கேற்ற பெயரே. 

இ.திலடங்கிய பிரபந்தங்களைக் - கணக்கிடும்போது, 

வையாபுரிப் பிள்ளையவர்கள் ஈரல்வகை மாலை, எண்ணாலும் 

பெயர் பெறும் என்று குறிப்பிட்டு, பொருள்மாலை, இட 

மாலை, கால மாலை, தொழில் மாலை என்று கான்கு பிரபந்தங் 

களாக மட்டும் கணக்கிட்டார். இது பொருந்தாது; பொருள் 

இடம் காலம் தொழில் என்ற கான்கும் முப்பது முதல் நூறு 

வரை எண்ணால் பெயர் பெற்றாலும், பெயர் முடிவு, மாலை, 

மஞ்சரி, காஞ்சிமாலை, மூல்லை, கலி, சதகம் என்று 

-அமையும்; அதாவது திருச்சதகம் நூறு, : திருத்தொண்டர் 
சதகம் நூறு; ஈங்கோய். மலை. (மாலை) எழுபது, காம் நாற்பது
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(மாலை )-என்பன போல் அமைபும். இன்னும் விரித்தால், 
பொருள் முதலிய நான்காலும் வரும் மாலை கான்கு, மஞ்சரி 
கான்கு, காஞ்சி மாலை நான்கு, முல்லை நான்கு, கலி நான்கு” 

சதகம் நான்கு--ஆக இருபத்து நான்கு பிரபந்த வகைகள், 

இவ்வாறு கொள்ளவே, முற்கூறிய விரிவுகளையும் கூட்டிம் 

பார்ச்கும்போது பிரபந்தங்கள் 96 என்று அமையக் காண 

லாம். இதை எண்ணிட்டுத் தனியே அட்டவணையில் 

காட்டியிருக்கிறோம். ஆகவே மரபியலாசிரியர் பிரபந்தம் 
96 என்று தொகை சொன்னதோடு, 98ஐயும் விளக்கியுரை த். 
திருக்கிறார் என்றே காம் கருத வேண்டும். 

இனி 96 பிரபந்தங்களோமு வரையறை முடிந்து. 

விட்டது என்று கருதலாகாது. பின்னும் பிரபந்தங்கள் 
எண்ணற்தன தோன்றியுள்ளன. இனியும் தோன்றிக். 

கொண்டேயிருக்கும். இது இயல்பு, 

பிரபந்த மரபியலும் சிதம்பரப் பாட்டியலும் 

பிரபந்த மரபியலை ஆராயும் போது, இதற்கும் 76 ஆம் 
தூற்றாண்டில் தோன்றிய விருத்தப்பாவாலான சிதம்பரப்: 
பாட்டியலுக்கும் முழு ஒற்றுமை இருப்பது தெரிகிறது.. 
இரண்டிலும் சொல்லப்பட்ட பிரபந்தங்களையும் பொருளையும்: 
அவற்றின் ஒற்றுமையையும் ஓர் அட்டவணையாகக் காட்டி 
யிருக்கிறோம். இது குறித்துச் சில செய்திகள் இங்குச் 
சொல்லத் தகும். 

பெரும்பான்மையான பிரபந்த இலக்கண நூல்கள்: 

அமைந்துள்ளமைபோல, இவ்விரண்டும் பிள்ளைத்தமிழை. 
வைத்தே தொடங்குகின்றன. பிரபந்தங்களின் வரிசை 

யமைப்பு மற்றவற்றில் எப்படி இருந்தபோதிலும், இவ்: 

விரண்டிலும் முழுமையும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன...
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இரண்டும் பரணி பெருங்காப்பியம் புராணம் என்றே 
.இவ்வரிசையை முடிக்கின்றன. புராணத்தைச் சொல்லும் 
rt" ty Wed தூல்கள் இவ்வீரண்டும் வெண்பாப் 

பாட்டியலுமே; மூன்றும் புராணத்தை இறுதிப் பிரபந்த 

மாகக் கூறி முடிக்கின்றன. 

பிரபந்தங்களின் தொகை பிரபக்துமர்பியலிலும், 

சிதம்பரப் பாட்டியவிலும் ஒன்றாகவே உள்ளன. வருக்கக் 
கோவை என்பதொன்று மட்டும் முந்தியதில் சொல்லப் 

படுகிறது. .பிந்தியதில் இல்லை. பொருள் இடம் காலம் 

தொழில் என்னும் நான்கினுள் ஒன்று பற்றி, 80, 40, 70, 
90, 700 வெண்பா அல்லது - தனித் துறையால் பாடுவது 
அவ்வெண்ணால் மாலை, மஞ்சரி, காஞ்சி மாலை, முல்லை, கலி 

சதகம் என்று பெயர் பெறும் : என்று பிரபந்த மரபியல் 

கூறுகிறது. அப்பேரால் மாலையும், எண்ணாலும் மருவும் 

பேராம் என்று மட்டும் சிதம்பரப் பாட்டியல் கூறுகிறது. 

மாலை மஞ்சரி முதலான பெயர்களைச் சொல்லவில்லை, 

இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இவ்வளவே. பிரபந்தங்களைச் 

சொல்லுமிடத்து இரண்டில் வரும் சொற்களும் தொடர் 

களும் முழுமையும் ஒன்றாயிருக்கக் காண்கிறோம். எடுத்துக் 

காட்டாகப் பரணி பிரபந்தத்தைக் குறிப்பிடுவோம். மரபியல் 

29 ஆம் பா பின் வருவது: 

படைபுக்கு ஆயிரம் பகடற ஒன்னார் 

போரில் எதிர்ந்து பொரும் அர சனுக்குக் 
கடவுள் வாழ்த்துக் கடைதிறப்புப் பாலை 

நிலம் காளிகோட்டம் நிலை இய கழுது 

காளிக்குப் பேய்சொலல், அப்பேய்க்குக் காளிசொலல் 

அதனால் தலைவன் கீர்த்தி அருளுதல் 
அவன் செலல் புறப்பொருள் தோன்ற ஆர்ப் பரித்துப் 

போராடல் பொருகளம் விரும்பல் - இவற்றை
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நாற்சீ ராதியின் ௩ண்ணும்ஈ ரடியின் 
ஏறாது பரணி இயம்புல் நெலியே. 

சிதம்பரப் பாட்டியலின் 47ஆம் விருத்தம் பரணி இலக்கணம் 

கூறுகின்றது: ் 

படைபுக் காயிரம் வேழம் எதிரார் போரிற் 
படப்போர்செய் தானுக்குக் கடவுள் வாழ்த்துக் 

கடைதிறப்புப் பாலை நிலம் காளி கோட்டம் 
கழுதுநிலை காளிக்குப் பேய்ச்சொல் பேய்க்குத் 

தொடர்காளி சொல்லதனால் தலைவன் கீர்த்தி 

சொல்லலவன் சேறல்புறப் பொருள்தோன் றப்போர் 

அருதல்களம் விரும்பல் இவை நாற்சீ ராதி 

அடிஇரண்டி லேரறாமல் பரணி பாடே. 

இரண்டையும் ஒப்புகோக்குமிடத்து, சொல் தொடர் 

கருத்து ஒற்றுமை எத்துணை அதிகமாயுள்ளது என்பது 
நன்கு விளங்கும். இது மட்டுமல்ல; பரணியின் இறுதிப் 

பகுதியில் கூறப்படும் உறுப்புக்களாகிய கூழடுதல் கூழ் 

வார்த்தல், தலைவனை வாழ்த்துதல் என்ற பகுதிகள் 

இரண்டிலுமே சொல்லப் பெறவில்லை. இங்குக் காட்டிய 

ஒற்றுமைகளால் ஒரு கருத்துத் தெளிவாகும். அதாவது, 

நூற்பாவாலான பிரபந்த மரபியல் முதலில் தோன்றியது, 

அதைப்பார்த்து, அதை முமுமையும் தழுவி, பரஞ்சோதியார் 
தமது கிதம்பரப்பாட்டியலைச் செய்தார் என்பது, தொடர்ந்து 
மேலும் இக் கருத்துக்களைக் கூறிமுடிப்போம். 

பிரபந்தங்களைக் கூறி முடித்தபின் பிரபந்த மரபிய 
லானது, நூலுக்குப் பெயர் அமையும் முறை, கையறம், 
வாழ்த்து, கவிஞன் இலக்கணம், கவியைக் கேட்டற்சிறப்பு, 
பரிசில் வழங்காதவன் அழிவு, கூற்றம் உடைய பாட்டு 
கூற்றம் இல்லாத என்ற பொருள்களைப் பேசுகிறது. இவற் 
றைச் சிதம்பரப் பாட்டியலும் அப்படியே பேசுகிறது. நாற்
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சாதிக்குரிய பா, நாற்பாலுக்குமுரிய நிலம் நிறம் காள் இராசி 

கோள், நால் வகைக் கவிஞர், தமிழ்க் குலப்பெண், அவள் 

சுற்றத்தார் என்று: அந்நூல் கூறும் பொருள்களைச் சிதம்பரப் 

பாட்டியலின் மரபியல் கூறவில்லை. வேறுபாடு இவ்வளவே. 

கவிஞன் பரிசில் பெறாது இதயம் நொந்தால் பாடல் 

பெற்றவன் அழிவான் என்று அகத்தியர் நூல் கூறுகிறது 

என்று இந்நூல் கூறுகிறது (24): 

இங்ஙனம் இயற்றாது இதயம் நொந்துகொண்டு 

இருக்கினும் கிளையொடும் இறுதி யாவனென்று 

ஓதினது அகத்தியர் உண்மை நூல் நெறியே. 

சிதம்பரப் பாட்டியலும் இப்படியே சொல்கிறது (49): 

ஈராறு திங்கள் தனில் இறுதியாவன் 

தொடர்ந்து செயா துளம்நொந்தால், சுற்றத்தோடும் 

தொலைவன், இஃதுண்மை அகத்தியன் தன் சொல்லே. 

இரண்டு நூல்களும் இக் கருத்து அகத்தியர் தம் நூல் 
என்கின்றன. அகத்தியர் நூல் என்பது 8ஆம் நூற் 

ருண்டில் இருந்த அகத்தியர் செய்த பாட்டியலாகும். 

என்வே இவ் விரு நூல்களும் அகத்தியர் நூல் வழி வந்தன 

என்பதும் தெரிகிறது. 

காலமும் ஆசிரியரும் 

சொல் தொடர் கருத்து ஒற்றுமையாலும் பொருள் 

வைப்பு முறையாலும் பிரபந்த மரபியலைத் தழுவியே 

சிதம்பரப் பாட்டியல் செய்யப் பெற்றது என்று முன்னமே. 

காட்டினோம். இப்பாட்டியல் செய்சு பரஞ்சோதியாரின். 

தந்தையான திருமலை நாதர் சிதம்பரப் புராண த்தைச் சகம் 

7480 இல் (கி,பி. 1508) செய்தார் என்று அந்நூற்பாயிரம். 

கூறுகிறது. இது கொண்டு பரஞ்சோதி காலம் 1525—1550 

என்று காம்கருதுவது பொருந்தக்கூடும். இதன்படி பார்க்கும்.
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போது, பிரபந்த மரபியல் இதற்கு முற்பட்டது என்றுமட்டும் 
சொல்லலாம். 

மற்றுமொரு குறிப்பு. வெண்பாப் பாட்டியல் (48) 
*குலவரவு காரிகை யாப்பிற் புராணமே யாம்' என்று 
கூறுகிறது. 'குலவரவு முதலாயினவற்றைக் காட்டுவது 
புராண கதையாம்” என்பது அதன் உரை. குலவரவு 

காரிகை யாப்பிற் சொல்லிய தனியான பழைய நூல் இல்லை; 

கம்பராமாயணத்தில் தான் :குலமுறை கிளத்து படலம்” 

என்ற ஒரு பகுதி உண்டு; அது விருத்தப்பா, ஒரு பெரு 
நரலின்பகுதி,; காலம் 9 ஆம் நூற்றாண்டு. ஒருகால் இதைக் 

கருத்தில் இருத்தி வெண்பாப்பாட்டியலுடையார் (12 gry 

குலவரவு காரிகை யரப்பில் பாடினால் புராணமாகும் என்று 

சொன்னார் போலும். முன்னுள்ள பாட்டியல்களான பன்னிரு 
பாட்டியலும் நவநீதப் பாட்டியலும் புராண த்தைச் சொல்ல 

வில்லை. பெருங்காப்பியத்தைக் தொடர்கிலைப்பாட்டு என்று 

பன்னிரு பாட்டியல் கூறுகிறது; வெண்பாப்பாட்டியலும் 

நவநீதப் பாட்டியலும் விரிவாகக் கூறுகின்றன. ஆனால் 

பெருங்காப்பியத்தன்மை குறைந்தால் அது காப்பியம், 

புராணமாய்க் கருதப்படும் என்று பிரபந்தமரபியலும் 
சிதம்பரப் பாட்டியலும் கூறுகின்றன; காலம் 78ஆம் 
நூற்றாண்டு. இந்த நிலைமையைச் சிறிது ஆராய்தல் 
பொருந்தும். 

பன்னிரு பாட்டியலின் காலத்தில் புராண்ம் இல்லை. 

வ்ச்ச்ணந்தி மாலை என்னும் வெண்பாப் பாட்டியல் செய்த 
காலத்தில் குலமுறை கிள த்துபடலம் ஏற்பட்டிருக்தமையால் 
அதன் ஆசிரியர் காரிகை யர்ப்பில் வந்தால் அதைப் புராண் 
மாகக் கொள்ளலாம் என்றார். நவநீதப் பாட்டிலுடையரர் 
புராணத்தைச் சொல்லவில்லை. ஆனால் அடுத்து வந்த் 
பிர்பந்தமரபியலுடையாரும், சிதம்பரப்பாட்டியலுடையாரும்
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புராணத்தைச் சொல்கிறார்கள். இடைப்பட்ட காலத்தில் 

சிறந்த சைவ புராணங்களான கந்த புராணமும், திருவாத் 

ஒரடிகள் புராணமும் தோன்றியிருந்தன. சைவரான 

இவ்விரு பாட்டியலுடையாரும், இந்த நிலைமையையும் 

கருத்தில் கொண்டு. புராணத்தையும், பிரபந்த வகையுள் 

கூட்டிக் கொள்வதற்கு இவ்வாறு ஓர் அமைதி கண்டார்கள் 

கான்று தோன்றுகிறது. 

சிதம்பரப் பாட்டியலுடையார் புராண த்தைக் குறிப்பிடு 

Agi. அவருடைய தந்ைத புராணத் திருமலை காதர் பெரிய 

தாகிய சைவ மகா புராணம் பாடினார். ஒருகால் அவரே 

புராணத்தையும் இலக்கண மரபுக்குள் அமைக்க வேண்டு 

மென்று கருதி, பிரபந்த மரபியல் செய்து அதனுள் புராணத் 

தைக் கூறினாரேர என்ற கருத்து நமக்கு எழுகின்றது. 

இதற்கு ஆதாரம் இதை முமுமையும் அடியொற்றிப் பரஞ் 
சோதி தம் சிதம்பரப் பாட்டியல் செய்திருப்பதாகும். பிதர் 

நூலை இவ்வாறு அடியொற்றிச் செய்வதைவிடத் தம் தந்ைத 

நூலைத் தழுவிச் செய்வது இயல்பு. இது மேலும் சிந்திக்கத் 

தக்க பொருள்; முடிவான கருத்தன்று. அல்லது பரஞ்சோதி 

பிரபந்த மரபியல் செய்தவருடைய நேர்மாணாக்கராய் இருக் 

கலாம். எப்படியும், பிரபந்த மரபியலை உடன் அடுத்துத் 

தோன்றிய நூலென்று சிதம்பரப் பாட்டியல் கொள்ளத் 

தக்கது ஆதலாலும், இதன் காலம் கி.பி. 1585-60 ஆதல் 

கூடும் ஆதலாலும், பிரபந்த மரபியல் செய்யப் பெற்றகாலம் 

7200-25 ஆதல் பொருந்தும். 

பரஞ்சோதி - சிதம்பரப் பாட்டியல் 

ஆசிரியர் 

தமிழில் சமய இலக்கிய மரபில் பரஞ்சோதி என்ற 

பெயர் பல முறை பயில்கின்ற பெயர்களுள் ஒன்று
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அறுபத்து மூன்று : காயன்மாருள் ஒருவராய்ச் சிறுத் 
கொண்டர் என்று பிரசித்தமாகப் பெயர் வழங்கிய: 
நாயனார், திருச்செங்காட்டங்குடி பலர் புகழும் திருகாமம் 

பரஞ்சோதியார்' என்பார். காலம் 7 ஆம் நூற்றாண்டு. 
கயிலாய த் திலிருந்து திருவெண்காட்டு எல்லையில் ஆகாய 

வீதிவழியே சென்று கீழே விளையாடிய அச்சுதகளப்: 
பாளரின் குழந்தையைக் கண்டு அதற்கு ஞானோபதேசம். 
செய்து மெய்கண்டார் என்ற என்ற திருகாமமும் கூட்டிச் 
சென்ற யோகியர் பரஞ்சோதி என்ற பெயருடைய முனிவர் 

(காலம் 72 ஆம் நூறறாண்டு என்றே இப்போது கொள்ளச்: 
தக்கது), பின்னால் மதுரைச் சோமசுந்தரக் கடவுளின் 
திருவிளையாடல்களைப் புராணமாகப் பாடியவர் ஒரு பரஞ்: 
சோதி முனிவர் (காலம் 78 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம்). 
நரம் இங்குக் கருதும் பரஞ்சோதியாரூு இவர்களினும் 
வேறாய் இலக்கணம் செய்த ஒரு சிறந்த புலவர், காலம் 
76ஆம் நூற்றாண்டு. 

சிதம்பர புராணம் பாடிய புராணத் திருமலைகாதர். 

தில்லையம்பதியில் வாழ்ந்து வந்த காலத்தில் அவருடைய 
புதல்வராய்ப் பிறந்து இலக்கிய இலக்கணப் புலமை வாய்க்: 

திருந்தவர் பரஞ்சோதியார் என்பவர். திருமலைநாதர்: 

கச்சிஞானப்பிரகாசரது மாணாக்கர். ஞானப் பிரகாசர் துறவீ 
யாயினும், இல்லறத்தார் பலர் அவருடைய சீடராயிருக் 

தார்கள். அவர்களில் திருமலை நாதரின் பரம்பரையும் 

ஒன்று. மடத்தில் ஞானபீடத்தில் தலைமை பூண்டவர்கள் 
இயற்பெயர் யாதாயிருப்பினும், அபிடேகப் பெயர் 

ஒன்றாயும், ஆசாரியப் பெயர் ஞானப்பிரகாசர் என்ப: 

தாகவுமே இருந்தன. தம் தந்தையாருக்கு ஆசாரியராய். 

இருந்த ஞானப்பிரகாசருடைய மாணாச்கராய் அடுத்த 
பதவிக்கு வந்த தத்துவ ஞானப் பிரகாசர் என்ற
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ஆசாரியரிடம் இவர் மாணாக்கராய் வாழ்ந்தார். அவருடைய 

கட்டக£யின்படியே இவர் சிதம்பரப் பாட்டியல் செய்தார். 
இதை :மெய் கண்டான் கச்சிப் புகழ்புளை தத்துவப்ரகாச- 

மாய் வந்து பரமன்ன உரைஎன்ன அவனருளால் அவன்தன் 

பதம் பரவிச் சிதம்பரப் பாட்டியலெனப்பேர் வகுத்தான்”. 

என்ற சிதம்பரப் பாட்டியல் பாயிரத்தால் அறியலாம். 

இக்குறிப்புக்களையன்றி, இவரைக் குறித்த பிற. 
வரலாறுகள் விளங்கவில்லை. வேறு இவர் செய்த நூல்: 

எதுவும் தெரியவில்லை. 

நூல் 

சிதம்பரப் பாட்டியல் என்பது, இவ்வாசிரியர், சிதம் 

பரத்தில் தங்கி, இவரது தந்தையார் சிதம்பர புராணம்: 
பாடிய காலத்து இளமையில் உடன் இருந்து, சிதம்பரம் 

கடராசப் பெருமானை வழிபட்டநினைவால் பெயர் அமைக்கப்: 

பட்டது போலும். 

பூமேவு திசைமுகனும் செங்கணெடு மாலும் 
புத்தேளிர் கணங்களுமா தவத்தோரும் போற்றத் 

தேமேவு குழலுமையாள் கண்டுவப்ப மன்றில் 

திரு௩டம்செய் பேரொளியைச் சிந்தைதனில் வைத்து; 
காமேவு கனியென்னக் கொழுஞ் செழுக்தே னென்னக் 

கடலமுத மென்னமிளிர் கனித்துவர் வாய்மாதே 
பாமேவு தமிழ்ப்பொதியக் குறுமுனிவன் கூறும் 

பாட்டியிலைச் சுருக்கமதாய்ப் பகர்ந்திடுவன் யானே 

என்று உறுப்பியல் முதல் பாடலில் கூறுவது காண்க, 

பாட்டியல் என்பது, தொல்காப்பியத்தின் பின்வந்த ஒரு. 

  

1, சிறப்புப் பாயிரப் பாடல்கள் “பூமன்னுபொழில்?, சிதம்பரப்: 

பாட்டியலைச் செய்தான்? என்ற தொடக்கமுடைய இருபாடல்கள்.. 
இவற்றைப் புராணத் திருமலை நாதர் என்ற தலைப்பில் காண்க.
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புது இலக்கணநெறியாகும்”, தனிதநிலைச் செய்யுள் செய்வதற் 

கான இலக்கணத்தைக் கூறுவது செய்யளியல் ; 
“தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் முதலிய பகுதிகள் இந்த 
கெறியில் எழுந்த இலக்கணங்களாகும். யாப்பருங் 

கலம், யாப்பருங்கலக். காரிகை முதலியன இது 
பற்றிய முழு இலக்கண நூல்கள். சங்க காலத்தை 

யடுத்தும், 8-9 ஆம் நூற்றாண்டின் பின்னும தொடர் நிலைச் 
செய்யுட்கள் பலவாக வளர்ந்தன. இவற்றுக்கு 

இலக்கணம் வரையறுக்கும் முறையில் பாட்டியல் நூல்கள் 

தோன்றின. இவை இன்று வழக்கிலுள்ளனவும் வழக்கு 

இறந்து போயினவும் ஆஃப் பல. முதலில் தோன்றியவை 
.நூற்பாவிலும், பின்னர் முறையே வெண்பா கட்டளைக் 
கலித்துறை விருத்தம் என்ற யாப்புக்களிலும் : இவை 

செய்யப் பெற்றிருந்தன என்று அறிகிறோம். 

இன்று கிடைக்கும் பாட்டியல் நூல்களுள் காலத்தால் 

பழமையானது பன்னிருபாட்டியல் (10 ஆம் நூற்றாண்டு) 
என்று தெரிகிறது. அடுத்து வெண்பாவில் வச்சணக்கதி 

மாலையும் (79ஆம் நூற்றாண்டு) கட்டளைக் கலித்துறையிவ் 
நவநீதப் பாட்டியலும் (14 ஆம் நூற்றாண்டு), விருத்தப் 
பாவில் சிதம்பரப் பாட்டியலும் (16 ஆம் நூற்றாண்டு) 
“தோன்றின. பாட்டியல் நூல் அகத்தியர் செய்தார் என்ற 
கருத்து ஆசிரியர்களால் சொல்லப்பெறும். அந்த முறையில் 
-பரஞ்சோதியாரும் :பாமேவு தமிழ்ப் பொதியக் குறு 
முனிவன் கூறும் பாட்டியலைச் சுருக்கமதாய்ப் பகர்ந் 
திடுவன் யானே' என்று கூறுவர். “இஃதுண்மை அகத் 
தியன்தன் சொல்லே', என்றும், அக்த்தியன் சொல் 

எழுத்து முதற்குற்றம்' என்று பின்னரும் சொல்வார் 
(46, 47). 
  

1. இது ub iu வீ விளக்கங்களை எமது தமிழ் இல்க்கிய wrong 8; 9. 
48, 14 நூற்றாண்டு வரலாறுகளில் காணலாம்.
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சிதம்பரப் பாட்டியலானது, தனிகிலையும் தொடர்கிலைய: 

மான செய்யுட்களின் இலக்கண த்தைக் காலத்துக்கேற்ப 
விரித்துச் சொல்வது. நூல் பாயிரப் பகுதியில் £ 
வெண்பாக்களும் ஒரு வெண்சீர் விருத்தமும், பிற பகுதி 

களில் 47 எண்சீர்க் கழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தமும் 

கொண்டது, நால் முழுமையும் அந்தாதித் தொடை; 

கற்போர் எளிதில் நினைவில் வைத்திருக்கும் பொருட்டு. 

இவ்வாறு செய்யப் பெற்றுள்ளது. உறுப்பியல், 

செய்யுளில், மொழி:9ியல், பொருத்தவியல். மரபியல், என்று- 

ஜந்து இயல்களைக் கொண்டது. முதல் மூன்று இயல் 
களும் தனிநிலைச் செய்யுள் இலக்கணமும், பின் இரு இயல் 

களும் தொடர்நிலைச் செய்யுள் இலக்கணமும் கூறும். 

உறுப்பியல்-6 செய்யுள் எழுத்து, அசை, சீர், தளை, அடி,. 

தொடை, பாஇனம் இவை கூறுவது. செய்யுளியல் 5 

செய்யுள்; பாக்களின் வகையும் பாவினங்களும் கூறும்... 

ஒழிபியல்-ச செய்யுள்; சிறப்பு விதிகள் கூறுவது. பொருத்த 

இயல் -77 செய்யுள்; முதல் மொழிப் பொருத்தம் முதலான 

சம்பிரதாயமான பொருள்களைக் கூறும். மரமியல்-20: 

செய்யுள்; பிரபந்தவகைகளும் இலக்கணங்களும் கூறும். 

பிரபந்தம் என்ற பெயர் இங்குச் சொல்லப்படவில்லை. 

பிரபந்தங்கள் 98 என்பது பொதுவாய் மிகவும் பிற்கால: 

வழக்கு. சிதம்பரப் பாட்டியல் கூறுவது 87 பிரபந்தங்களே. 

இலக்கண ஆசிரியர் மகடூஉ முன்னிலையாகச் செய்யுள்: 

செய்வது ஒரு மரபு. யாப்பருங்கலக் காரிகையிலும் வீர: 

சோழியத்திலும் இதை மிகுதியாகக் காணலாம். 
பரஞ்சோதியாரும் சில பாடல்களை இவ்விதம் அமைத்திருக்: 

கிறார். பாடுபவன் குற்றம்வரப் பாடினால் வரும் கேடுகளை 

Gai 44-47 செய்யுட்களிற் கூறுகிறார்; இவை பிங்கல 

நிகண்டிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளன.
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இந்நூலின் முதற்பகுதிக்கு, அதாவது தனி நிலைச்செய் 
யுளிலக்கணம் கூறும் மூன்று இயல்களுக்கும், சிறப்பான உரை 
யொன்று உண்டு; பிந்திய இரு இயல்களுக்கும் உரை 
இல்லை. நாலாசிரியரே இவ்வுரை செய்தார் என்று கருத 
இடமுண்டு. (௮ல்லது அவருடைய மாஞணுக்கர் செய்திருக்க 
“வேண்டும். உரையுள் தொல்காப்பியம் நன்னூல் என்று இக் 
காலம் உள்ள நூல்களை இவர் குறிப்பிட்டா ரேனும், இறந்து 
போன நூலாசிரியர்களான அகத்தியனார், அவிநயனார், 
.மாபுராண முடையார், நற்றத்தனார் போன்றாரையும் இவர் 
குறிப்பிடுகிறார். இவர்கள் செய்த நூல்கள் 7நொற்றாண்டுக்கு 
முன்னதாகவே மறைந்து போயின. பரஞ்சோதியாருக்குப் 
பின்னர் நாலைத் தெரிந்து குறிப்பிடுபவர் யாரும் இலர். 
ஆதலால் இவர்களைக் குறிப்பிடும் உரை பிற்கால உரை 
யன்று; பரஞ்சோதியாரே செய்திருக்க வேண்டுமென்பது 

உறுதி. 
ஆசிரியர் சிறந்த சைவர் என்பதைத் தம் உரையுள் 

திருவிருக்குக்குறள், ஈரடி முக்கால் என்ற சம்பந்தர் செய்யுள் 
விகற்பங்களையும் திருவெம்பாவை என்ற மாணிக்கவாசகர் 
பாடலையும் குறிப்பிடுவதால் ஈன்குணரலாம். கலையாற்பெயர் 
பெற்றது வெண்பாவிலுள்ள ஈரடிமுக்கால் மூதலாயினவும் 
சாரம் முதலாயினவும் என்று இவர் கூறுமிடத்து, அச்சுக் 
கலை சாரம் என்ற நூல்கள் யாவை என்பது விளங்கவில்லை. 

செய்யுளைக் குறித்த சூத்திரங்களின் உரையில் பெரும் 
பான்மை முன்வந்த யாப்பருங்கலம் போன்ற நூல் பகுதி 
காயும் அவை காட்டும் மேற்கோள் பாடல்ககையும் மட்டுமே 

எடுத்துத் தருகிறார். 

நூலில் மகடூஉ 'மூன்னிலைச் செய்யுளும் உண்டு; : முன் 
காட்டிய பூமேவு திசை முகனும் என்ற பாடல் பார்க்க.
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காலம் 

இவர் தந்தையாகிய புராணத் திருமலைநாதர் 76ஆம் 
ூறிறுண்டின் முற்பகுதியில் நூல்கள் செய்தார் என்று 
நிறுவப் பெற்றுள்ளது. ஆதலால் இவர் காலம் அதத் 
நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதி என்று சொல்வது பொருந்தும் 

பதிப்பு 

சிதம்பரப் பாட்டியல், மதுரைத் தமிழ்ச் சங்க வெளியீடு, 
மூ. ராகவையங்கார் பதிப்பு 1032. 

இரத்தினச் சுருக்கம் 

உவமான சங்கிரகம்” என்பது தமிழில் கவிதை புளையும் 

புலவர்களுக்கு உதவும்படியாகப் பெண்களினுடைய அங்க 
வருணனைக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய உடல் உறுப்புக் 

களுக்கு ஏற்ற உவமைககாத் தொகுத்துச் சொல்லும் 

நூலாகும். சுருக்கிச் சொல்வதால் சங்கிரகம் என்று பெயர். 
இவ்வாறு செய்யப்பட்ட நூல்கள் நான்கு கிடைக்கின்றன. 

அற்நான்கையும் காலமுறைப்படி பின்னே ஒரு அட்டவணை 
யாகத் தந்துள்ளோம். 

தொல்காப்பியம் கூறும் தமிழ் இலக்கணத்துள் 

மூன்றாம் பகுதியான பொருளதிகார இயல்கள் பிற்காலத் 
தில் தனிப் பிரிவுகளாக வளர்ந்தன. செய்யுளியலின் ஒரு 
பகுதி பாட்டியலாக விரிந்தது. அங்ஙனமே, இதனோடு 

நெருங்கிய தொடர்புடைய உவமவியற் கருத்துக்களின் ஒரு 

பகுதி 'உவமான சங்கிரகம்” என்ற நாலாக வளர்ந்தது. 
    

1. உவமான சங்கிரகம் பற்றிய ஒரு குறிப்பு எமது தமிழிலக்கிய 

வரலாறு 1௪ ஆம் நூற்றாண்டு பக்கம் 92-99 இல் உள்ளது.
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உவமம் நான்கு வகையாகக் தொல்காப்பியம் கூறும். ஆனால்: 
உவமான சங்கிரகம் இவற்றைக் கருதாது, பெண்களின் 

அங்கவருணனைக்காண 'உவமைகளை மட்டும் தொகுத்துக்: 
கூறுவதாக அமைந்துள்ளது. 

இவ்வாறு தோன்றிய நூல்களில் நாம் இங்குக் காணு 

கின்ற இரத்தினச் சுருக்கம் என்பது இரண்டாவது. 
நூலாகும். Mesa கட்டளைக்கலித்துறை; வெண்பா,. 

விருத்தம் ஆகிய மூவகைப் பாடல்களும் உள்ளன. இதை: 

7874ஆம் ஆண்டு விவேக விளக்க அச்சுக்கூடப்பதிப்புமுதல் 
கடைசியாக வெளிவந்த ஆறுமூக நாவலர் அச்சுக்கூடம். 

பதிப்புக்கள் வரையில் எல்லாப் பதிப்புக்களும் புகழேக்கிப் 
புலவர் செய்ததாகவே அச்சிட்டு உள்ளன. புகழேந்திப்: 

புலவர் களவெண்பா செய்தவர். அவர் இந்த உவமானம் 

கூறும் நூலைச் செய்தார் என்று கொள்ள இடமில்லை... 

அவருக்குப் பிறகு மூன்று நூற்றாண்டுகள் கழித்து ஒரு 
புலவர் வாழ்ந்து இச்சிறு நால் செய்திருக்கலாம். அல்லி 

அரசாணிமாலை முதலிய அம்மானைப் பாடல்கள் புகழேக்கிப். 

புலவர் தலையில் சுமத்தப்படுவது போலவே இந்த நூலும் 

அவர் செய்தார் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதன்காலம் 

மிகவும் பிற்பட்டதாகும். ஒருகால், இது செய்த ஆசிரிய 
ருக்கும் அதே பெயர் அமைந்திருப்பதில் தவறில்லை; இவர்- 
மற்றொரு புகழேந்தி என்று கொள்வதே முறை. 

7974ஆம் ஆண்டுப் பதிப்பில் 96 பாடல்களே உள்ளன 
பின்னர் அச்சிட்ட கலாரத்காகரப் பதிப்பில் (ஐந்தாம்பதிப்பு 
1908) 74 பாடல்கள் உள்ளன. இநீத 7/ஜயும் பின்னால் 
காவலர் அச்சுக்கூடப் பதிப்புக்கள் அப்படியே வெளியிட்டு 
வருகின்றன. ஆனால் கலாரத்காகரப் பதிப்பில் *பழையபிரதி 
களுக்குள்ளே சிலவற்றுள் 28 பாடல்களும், சிலவற்றுள் 77 
பாடல்களும் இருக்கிறபடியால், அவ்வே றுபாடு தோன்ற:
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நடுவே கீற்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு குறிப்பு'* 
உள்ளது. இக்குறிப்பு பிறபதிப்புக்களில் நீக்சுப்பட்டுள்ள து. 

இரத்தினச் சுருக்கம் உவமை கூறுவதுடன் கூட 

(வேறு பொருளையும் கூறுகிறது என்பதே அதற்குரிய தனிச் 
சிறப்பு. நூலின் 7.1 பாடல்களும் அந்தாதியாய் வருகின்றன; 

மண்டலிக்கவில்லை. முதல் இரு பாடல்கள் தலைவனைப் 
பிரிந்த தலைவீயின் பிரிவாற்றாமைக்கான குறிகள். அடுத்தது 

அவளுக்குப் பகையாய்விட்ட பத்துப் பொருள்கள். அடுத்த 

பாடல்கள் அவள் நீக்கும் செயல்கள், அவள் துயரத்தை 
மிகைப்படுத்தும் பொருள்கள், தூதுவிடுவகற்கான பொருள் 

கள். கடைசிப் பொருள் பற்றிய பாடல் நன்கறிந்த பாடல்: 

இயம்புகின்ற காலத் தெகினமயில் கிள்ளை 
பயம்பெறுமே கம்பூவை பாங்கி--நயந்தகுயில் 
பேதைகெஞ்சம் தென்றல் பிரமரமீ ரைந்துமே 

தூதுரைத்து வாங்கும் தொடை. 

இவற்றின்பின் மன்மதனுக்குரிய மாலையும் பிற கருவிகளும் 

கைகளும். கணைகளின் செயல் நன்கறிந்த பாடல் : 

நினைக்கும் அரவிந்தம்; நீள்பசலை மாம்பூ; 

அனைத்துணவு நீக்கும் அசோகு;--வனத்திலும் 

முல்லை கிடைகாட்டும்; மாதேம் முழுநீலம் 
கொல்லும், மத னம்பின் குணம். 

இவற்றின் பின்னரே உவமானம் தொடங்குகிறது. இப் 

பகுதி மட்டும் 17 வெண்பாக்கள். இவற்றின் பின் பல 

செய்திகள் சொல்லப்படுகின்றன. மகளிர் விளையாட்டுக் 

குரியவை, அவர் முன் இசைக்கும் வண்டு முதலியன, தூதுக் 

  

1, இக்குறிப்பு, நூல்களை அச்சிடுவதில் கலாரத்தாகர அச்சுக்கூடம் 

புஷ்பரதச் செட்டியார் எவ்வளவு சிரத்தை காட்டினார் என்பதை நன்கு 

யுலப்படுத்துகிறது. 

10
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குரியன, பாணர் பெறுவன. இது வரையில் அகப்பொருளைக் 

அஇகொண்டவை. 

இனி பல்பொருட் செய்திகள் - நவரசம், பஞ்சவாசம், 

பஞ்ச சயனம்; மணம் எட்டு, முத்துப் பிறப்பிடம் இருபது, 
: திருமகள் இருப்பிடம், பின் மன்மதன் கணை எய்யும் 

இடங்கள், அவனுடைய ஈகர்; பெண்களின் கைத்தொழில். 
இது எண்ணல், இலை கிள்ளல், பூத்தொடுத்தல்” -என்ற 

பழம் பாடலைத் தழுவியது. பெண்களின் பருவம் - இவை 

ஏழும் முறையே 7, 9, 77, 75, 18, 97, 89 என்ற ஆண்டுகள் 

எனச் சொல்ல வந்த ஆசிரியர், இவ்வெண்களுக்குரிய 

தொகைப் பெயராக அமைத்திருப்பது சுவையுடையது : 

வாரிமணி வெய்யோன் மதிபா ரதம்வள்ளல் 

சீரின் அறம் வளர்க்கும் செய்கைதான்-- நாரிகேள் 

பேதை முதலாகப் பேரிளம்பெண் ணீருக 
ஈதெழுவர் தம்பருவம் எண். 

[வாரி--கடல் 7; மணி--ஈவமணி 9; வெய்யோன்... 
ஆதித்தர் பதினொருவர்; மதி--சந்திரன் நாள் 15; umg gib— 

18 நாள் போர்; வள்ளல்--மூவெழுவர் 21; அறம்--89.] 

பின் மகளிர் செயலால் மலர்கின்ற மரங்கள், ஐந்திணை, 

அட்டபோகம், சிற்றின்பம் பேரின்பம், ஐசுவரியம், உபசாரம், 
பேறு, அறம், தசாங்கம், அட்ட மங்கலம் என்ற பொருள்கள். 

இவற்றின் பின் ஆடவர் மடவாருக்குச் சிறப்புவமைகள் 

இரண்டு பாடலில் சொல்லப்படுகின்றன. 

இவற்றின் பின் தெய்வங்களின் பெருமை, சிவ 

பெருமான் ஆறு கட்டளைக் கலித்துறை, விகாயகர் இரண்டு 

வெண்பா, முருகன் இரண்டு வெண்பா, திருமால் நெடில் 

விருத்தம் முடுருகு விருத்தம் வெண்பா 4, பிரமன் 7 வெண்பா 
பின் இறுதிப் பாடலால் இவற்றை நன்குணர்ந்து தொடுக்க 
அல்லார் சிறப்புப் பெறுவர் என்று முடிக்கிறார். இது கவி
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பாடும் புலவர்களுக்குப் பயன்பட த்தக்கதாகச் செய்யப் 
பட்டது என்பது தெளிவு. 12 ஆம் நூற்றாண்டின் பின் பிரபந் 
தீங்கள் பெருகலாயின. உலா தூது மடல் போன்ற பிரபந்தங் 
கள் விரிந்தன. உலா ஏழு பருவ மகளிரை வருணிப்பது, தாத, 
,தலைவி தூது அனுப்புவதாக அமைந்தது, மடல் தலைவியின் 
பொருட்டுத் தலைவன் மடல் ஏறுவதாகக் கூறுவது. இவை 
அனை த்திலும் பெண்களின் அங்க வருணசை முக்கிய பகுதி, 
பெரிய பகுதி. எனவே, இவ்வகைக் கவிதைகளை இயற்று 
'(வோருக்கு உதவியாக உவமைகளை நினைவில் வைத்துச் 
செய்யுள் இயற்ற உதவும் பொருட்டு இவ்: இரத்தினச் 
அருக்கம் அந்தாதியாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது 
தெரிகிறது. 

உவமான சங்கிரக நூல்கள் 
  

  
  

    

. [காலம்।) பாடல் . பொருள் பி 
எண் | நூற் பெயர் நூ. | எண் யாப்பு ன சோர > 

| 

1 உவமான 19 ட 81 நூற்பா பாதாதி வல் 
சங்கிரகம் 117 வரி. மேசம் 

2 இரத்தினச் | 16 71 கட்டகாக் | கேசாதி | புகழேந்தி 
சுருக்கம் கலித்துறை, பாதம் என்று 

வெண்பா, வழங்கும். 
விருத்தம் பல 

பொருள் 
களும் 
உள்ளன. 

3 உவமான 17 16 [| வெண்பா கேசாதி = 
சங்கிரகம்” அந்தாதி பாதம் 

4 4 உவமான i8 37 விருத்தம் பாதாதி | 27 பாடல் 
சங்கிரகம் i கேசம் [உவமானம் 

மற்றவ 

பிற 
| பொருள்.         

  

3. இதில் காப்பு ' குருகூர் மாறன் துதி. _ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்த். திருவேங் 
க்ட்யார் செய்தது என்று குறிப்பிட்டிருப்பது பிழை ஆசிரியர் குருகை திர 
மேனி இரத்தின கவிராயர்.
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திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் 

இக்நாற்றுண்டு வரலாற்றின் முதற்பாகத்தாலும் 
இவ்விரண்டாம் பாகத்தின் பிற அ.த்தியாயங்களாலும்,, 
இந்நூற்றாண்டில் பெரும்புலவர் பலர் வாழ்ந்தனர் என்று 
அறியலாம். அப்பெரும் புலவர் வரிசையில் இவரும் 
ஒரு பெரும் புலவராவார். இவர் ஈம்மாழ்வாரின் சிறந்த பக்த 
ராய், அவருடைய ஊராகிய திருக்குருகூருக்குப் புராணம்: 
பாடியதோடு, அவர் புகழாக அகப்பொருள்,பா இலக்கணம், 

அலங்காரம் ஆகிய மூன்று இலக்கண நூல்களும் பாடியிருக் 
கிறார்; இவருடைய வரலாற்றை இங்குக் கூறுவோம். 

வரலாறு 

திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் என்பது 

இவருடைய பெயர். திருக்குருகைப் பெருமாள் என்பது, 

ஆழ்வார் திருககரி என்று நம்மாழ்வார் பிறப்பினால் சிறப்புப் 

பெற்ற (திருக்குருகை) திருக்குருகூருக்குத் தலைவரான 
நம்மாழ்வார் என்று பொருள்படும். இங்குக் கோயில் 

கொண்டு எழுந்தருளியுள்ள பெருமான் பொலிந்து நின்ற. 

பிரான் என்றும் ஆதிப்பிரான் என்றும் பெயர் பெறுவார். 

நம்மாழ்வார் தமது திருவாய்மொழியின் சிறப்பினால் இக்க. 
ருக்குத் தலைவராகி, திருக்குருகைப் பெருமாளும் ஆகிருர், 

அவ்வாழ்வாருடைய சந்நிதியில் ஈம் புலவர் கவிராயராயிருக்: 

திமையால் இவருக்குத் திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் 
என்று பெயர் வழங்கலாயிற்று. 

இவருடைய இயற் பெயர் சடையன் என்பது; 

வேளாள குலம், இவற்றை மாறனலங்காரப் பாயிரம் 

குறிப்பிடும். மருக்கமழ் சீரகத் தார் வணிகன் sp s— 

_ திருக்குருகைப் பெருமாள் கவீராயன்--அருட் குணத்தான் 

(வளர் சடையன் என்பது காண்க. இவர் பாடிய திருக்
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குருகை மான்மியத்தின் பதிகமும் இவர் பெயரைச்சடையன் 
அ திருக்குருகைப் பெருமாள் என்று குறிப்பிடும். 

"இருக்கு முதற் பனுவலினால் இயற்றமிழ்தேர் நாவீறன் 
என்னும் மேன்மை 

அருட்புயலைப் புகழ்புலமைத் திருக்குருகைப் பெருமாள்பே 
ரன்பு கூறும் . 

தருக்குலவும் பொழிற்குருகா புரிவணிகன் சடையனிதைத் 

தமிழாற் சாற்றித் 
திருக்குருகைப் பெருமாள்வண் கவிராசன் எனப் புனைபேர் 

. சிறந்த தன்றே. 

(வணிசன்--வைசியன்;, வைசியர் வகை - பூவைசியர் 

கோவைசியர் தனவைசியர் என; இவருள் பூவைசியரே 

வேளாளர் என்பது ஒரு மரபு.) அன்றியும், இவரே பாடிய 
மாறனகைப் பொருளின் சிறப்புப் பாயிரமிரண்டும் இவர் 

இயற் பெயர் சடையன் என்றே தெரிவிக்கின்றன. ஆசிரி 

யப் பாவிலுள்ள முதற் பாடல், இறுதியில், மாறனலங்காரச் 

சிறப்புப் பாயிரத்திள் 'இறுதி நான்கு அடிகளை அப்படியே 

பெய்து கொள்கிறது. இரண்டாம் பாடற் கூற்றுப் பின் 

வருவது : மாறனகப் பொருளை வகுத்து உரைத்தான் 

ஆய்ந்து--சடையனெனும் இயற் பெயரோன் தமிழ் 

நாவீறன் சார்குருகைப் பெருமாள்சீர் வணிகன் தானே. 

மேலும், மாறனலங்காரவுரையுள், இயல்தோறும் இறுதியில் 

உள்ள பாடல், 'சவிராயராயன் சடையன் அன்பாற் புனை 

யலங்காரம்” என்று சொல்வதும், இவர் இயற் பெயரையே 

எடுத்துரைக்கிறது. 

சடையன் என்ற பெயர் சடகோபன் என்பதன் குறுக்கம் 

என்று மாறனலங்காரப் பதிப்பில் எழுதியிருக்கிறார்கள். 

OS அத்துணைப் பொருத்த முடையதாகத் தோன்றவில்லை. 

வேளாள குடும்பங்களில் சடையன் என்ற பெயர் மிகவும்
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அதிகமாக வழங்குவது”, அந்த முறையிலே இவர் பெயரும் 
அமைந்துள்ளது; அவ்வளவே. பிற்காலத்தில் சடையன் 
என்பது பாட்டில் மிக்க அருமையோடு நம் சடைக்குட்டி 

என்று வரவும் காண்கிறோம். பின்வருவது கவிராயரைப் 

புகழ்ந்து, அவர் நூல்கள் பல செய்து புகழ் பெற்ற 

காலத்தில் எழுந்த ஒரு தனிப் பாடல்: 

நேற்றுப் பிறந்து வரும்பாவி யான நிலா௫கெருப்புக்கு 

ஆற்றும் படி தொங்கல் தந்தில னே அருட் கூடற்சங்கம் 
தோற்றும் படிசொன்ன சொல்நாற்பத் தொன்பதை 

ஐம்பதென்று 

சாற்றும் திருக்குரு கைப்பெரு மாள்ஈம் சடைக்குட்டியே. 

இவர் தந்ைத பெயரும் திருக்குருகைப் பெருமாள் 
கவிராயரே: இவர்கள் வழிவழி ஆழ்வார் சந்நிதியில் கவிரா் 

யராயிருந்த வேளாள குலத்தார்? நம்மாழ்வாரார வேளாள 
சல்லவா? 

ஈம் கவிராயரையன்றி மற்றொரு வேளாள வகுப் 

யினரும் திருக்குருகூரில் திருப்பணிமாலை படிக்கும் சுதந் 
திரங்களைப் பெற்று திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் 
என்ற பெயரையே உடையவர்களாய் அங்கு இன்றும் 
இருந்து வருகிறார்களென்று மாறனலங்காரப் பதிப்பு கூறும்; 
அவர்கள் ஈம்மாசிரியரினின்றும் வேருனவர். 

இவர் சமயத்தால் வைணைவரென்பது சொல்ல வேண்டு 
வதில்லை. தொட்ட இடமெல்லாம் திருமாலையே பரம் 
பொருளாகப் பாடுகிரூர்; நம்மாழ்வார் புகழ்பாடுவதே பிறவி 

  
1. வேளாளர் அனைவரும் சைவராயிருத்தவர். மிகவும் பித்காலத்தில் 

இவர் வைணவ ரானபோது பண்டைப் பெயரை வைக்கும். வழக்கமும் 
- இருந்தது; அவ்வழக்கத்தைக் சைவிடவில்லை, சடையன் சிவபிரான்.
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எடுத்ததன் பயன் என்கிறார். பின் வந்த இராமானுசரையும் 

மணவாள மாமுனிகளையும் வணங்கியிருப்பதால் இவன்- 

தென்கலை வைணவரென்பது திட்ட.மாகத் தெரிகிறது. 

இவர் செய்த நூல்களின் தன்மையை கோக்கும்போது 

இவர் இளமையில் சிறந்த இலக்கிய இலக்கணப் பயிற்சி 

பெற்றார் என்பது புலப்படும், இவர் தந்தையாரும் ஒரு 

கவிராயர். பின்னர் அக்கால முறைப்படி இவர் ஒரு 

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஆசாரியரிடம் முறைப்படி பஞ்ச சம்ஸ்காரம்' 

என்னும் தீட்சை பெற்று, சமயரகசிய சாத்திரங்களும் 

திருமக்திரம் முதலியனவும் பகவத் விஷயமும் உபதேசிக்கம் 

பெற்றார். நம்மாழ்வார், ஆழ்வாருள் கடைசி; ஆனால் இவர் 

வேளாளர்; இவர் அவயவி என்றும், பிற ஆழ்வார்கள் 

அவயவங்கள் என்றும் சொல்வது வைணவ சம்பிரதாயம். 

இவர் ஆசாரியருள் முதலும் ஆவார். இவருக்குப் 

பின் பெருந்தகுதியுடையவர்களாய் ஸ்ரீவைணவர்களல்லாத 

ஆசாரியர் சிலரும் இருக்திருக்கிறார்கள். எடுத்துக்காட்டாக 

மாறனேர் நம்பி, திருக்கச்சி நம்பிகள், வீளாஞ்சோலைப் 

பிள்கா முதலியோரைக் குறிப்பிடலாம். இவர்களெல்லாம். 

ஆசாரியத் தகுதி பெற்றிருந்தவர்களேயன்றி. ஆசாரியர் 

களல்லர். வைணவ ஆசாரிய பரம்பரையில் பிராமணருக்கு 

மட்டுமே இடமுண்டு. மணவாளமாமுனிகளுக்குப் பின், 

பிராமணரல்லாதார், முன் கூறியவர்கள் போலப் பெருக் 

தகுதி பெற்றதில்லை. இம்மாமூனிகளுக்கு அடுத்த 
நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நம் திருக்குருகைப் பெருமாள் 

கவிராயர் சம்பிரதாயப்படி ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குருவீனிடம் 

௪மய உபதேசம் பெறவேண்டியிருந்தது. 

இவருக்கு ஆசாரியராய் அமைந்த ஸஞாஜசிரியர், 

சீநிவாச ஜீயர் என்பவர். இவர் திருப்பதி மடத்திலிருந்து 

வந்தவர். : ஆழ்வார் திருககரியில், மணவாள மாமுனிகளின்
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ஆசிரியரான திருமலை யாழ்வாரென்னும் திருவாய் மொழிப் 
பிள்ளையால் ஸ்தாபிக்கப்பெற்ற உடையவர் சந்நிதி எம் 
பெருமானார் ஜீயர் மடாதீன பரம்பரையில் இக்காலத்தில் 
அதிபராய் விளங்கியவர். இவர் திருமலையிலிருந்து 

சிநிவாசன் படத்தைக் கொண்டு வந்து இம்மடத்தில் 

வைத்தாரென்றும், அப்படத்துக்கு இன்றும் இங்கு பூசை 
முதலியன நடந்து வருகின்றன வென்றும் சொல்வர். இந்த 

ஜீயர் தமது மடத்தில் உடையவர் எந்நிதிக்குத் திரும். 
பணிகள் செய்தாரென்று ஆழ்வார் திருககரித் திருப்பணி 

மாலை கூறும் 2 

இவர்ந்த பூதூர் எதிராசன் கோயிலை 
உவந்தனைத் தழகுங்கண் டுலகின் ஒங்கினான்; 
சிவந்தபங் கயமுகன் சீநி வாசமா 
தவன்திரி கோற்கோன் மாதவர் கிரீடமே, 

என்ற பாடல் காண்க. இவர் உபயவேதாந்தப் பிரவர்த் 

தகராய்ச் சிறந்த சொல்வன்மை பெற்றிருந்தார். இவ் 
வாசாரியரைக் கவிராயர் பல இடங்களில் துதிக்கிரூர். 

சில குறிப்பிடுவோம். மாதனலங்காரத்தில் ஆசிரியரே 
பாடிய பாடல்கள் இரண்டுள்ளன. ஒன்று காபாலி 
காந்தியகுளகம், பாடாண் திணை, சூரவன் வாழ்த்துத் துறை 
(மேற் கோட்பாடல் 25): 

முத்திக் கவனே முதற்கா ரணனென்றும் 

"பத்தி விடாதே பயிலென்றும்---சத் தியமாய்ச் 

செல்வத் திருப்பதிவாழ் சீநிவா சன்பகர்ந்த 
சொல்வித் தகமே துணிந்து. 

மற்றது வாகைத்தினை, தாபத வாகைத்துறை (பாடல்7917)* 
  

் மாறலைங்காரம்- வரலாற்றுப் பகுதி பக்கம் 19,
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மூப்புரிநூல் மார்பினான், முக்கோல்கைக் கொண்டுள்ளான், 
அபொய்ப்புலனை வென்ற பொறையுடையான்-மெய்ப்பொருளை ச் 
“சேவிக்கும் நுண்ணுணர்வான், சீநிவா சன், தமியேன் 
ஆவிக் கருள்புரிந்தாள் வான், 

அடுத்து, மாறனலங்காரச் சிறப்புப் பாயிரமும் மாறனகப் 
பொருட் சிறப்புப்பாயிரமும் சீநிவாச ஜீயர் புகழைப் பேசு 
கின்றன: 

சிற்குணச் சீநி வாசனின் னருளான் 
நற்பொருள் மூன்றையும் நலனுற உணர்வோன் . 

[அலங்காரச் சிறப்புப் பாயிரம் அடி 79-90) பின் வருவது 

மாறனகப்பொருள் கிறப்புப் பாயிரக் கூற்றுக்கள்; 

சிற்குணத் திருமலைச் சீநி வாசன் 
பொற்புடைத் திருவடி போற்றிய புனிதன்; 

“உடையவர் ஏழ் சந்நிதியில் உரிமை கேள்வி யுறு, 
மிசம்மலாம் சீநிவாசன் முன்பு...... , உரைத்தனன் என்ற 

இடங்கள் காண்க, 

கவிராயர், இவ்வாசாரியரிடம் உபதேசம் பெற்றபின், 

கம்மாழ்வார் புகழையே பாடும் கோக்கத்துடன் பல 
இலக்கண நூல்களும் பெருங்காப்பியங்களும் சிறு காப்பி 

யங்களும் செய்து கொண்டு (வீர வைணவராய்' வாழ்ந் 

திருந்தார். பழைய நூல்களைத் தேடித் தொகுத்து ஒரு 
கல்விக் களஞ்கியம் ( நூல் நிலையம்) அமைத்தார் என்றும் 

சொல்வர். இது கொள்ளத் தக்க கருத்தே. 

காலம் 

ஆசிரியர் காலம் இவர் செய்த இரு தால்களுக்கு' 

எமுந்த சிறப்புப் பாயிரங்களால் திட்டமாய்த் தெரிகிறது. 

மூதலாவது குருகைமான்மியம் அரங்கேற்றிய காலம் :
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அறந்திகழாண் டவை எழுநூற் நிருபான் மூன்றில் 

அணிகிளர் கார்த் திகைமாத மெட்டில் வாழ்வு 
சிறந்திருதிங் களின்டாள்உத் தரத்தில் ஏகா' 

தெசியின் மகா முகூர்த்தந் திருந்த முற்றத் 
துறந்தலரெண் மகிழ்மாறர் திருமுன் னாதிச் 

சுருதியுடன் மிருதியும் சொற் றமிழின் வாய்மை 
'பிறந்த பெரும் காப்பியமும் தெரிந்தோர் கேட்கும் 

பெற்றியுடன் அரங்கேற்றப் பெற்ற தன்றே. 

இப்பாடல் குறிப்பிடும் ஆண்டு கொல்லம் 7:95, கி.பி. 7548, 
கார்த்திகை மாதம் எட்டாம் நாள். இதுபோலவே. 
மாறனகப் பொருள் செய்த காலமும் அதன் சிறப்பும்: 
பாயிரத்தால் தெளிவாய்த் தெரிகிறது : 

அடைவாகும் எழுநூறோ டிரூபத் தேழாம் 

ஆண்டுமதி சித்திரையேழ் சித்ரை யோரை 

உடையவரேழ் சந்நிதியில் உரிமை கேள்வி 

உறுசெம்ம லாஞ்சீநி வாசன் முன்பு 
மடைதிறந்த வெள்ளமென மாண்போர் கொள்ள 

மாறனகப் பொருள் வகுத் துரைத்தான் ஆய்ந்து 

சடையன் எனும் இயற்பெயரோன் தமிழ்நா வீறன் . 
சார் குருகைப் பெருமாள் சீர் வணிகன் தானே. 

இக்காலம் கொல்லம் 797 கி.பி. 1559. எனவே, 
இவ்விரண்டினாலும் ஆசிரியர் காலம் 7540-6௪ எனத் தெளி” 
வாய்த் தெரிகிறது. 

நூல்கள் 

இவர் செய்த நூல்கள் பின்வருவன; இலக்கண- 
நூல்கள்: அகப்பொருள்--மாறனகப்பொருள்; செய்யுளியல், 

மாறன் பாப்பாவினம்; அணியிலக்கணம்--மாறன் அலங் 
காரம்; பெருங்காப்பியம்--திருக்குருகை மான்மியம் என்ற:
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தலபுராணம். சிறு காப்பியம் -மாறனகக் பொருளுக்கு. 

உதாரணமான (தூற்றெட்டுத்) திருப்பதிக்கோவை, நம் 

பெருமாள் மும்மணிக்கோவை, மாறன் கிளவி மணிமாலை 
முதலாயின. இவற்றுள் பின்னிரண்டும் கிடைக்கவில்லை... 

ஏனைய மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க வெளியீடுகளாக அழகாக. 
அச்சில் வெளிவந்துள்ளன. 

மாறன் அகப்பொருள் 

மாறன் என்ற ஈம்மாழ்வார் கிருநாமத்தைப் பொருத். 

திப் புதிதாகச் செய்யப்பட்ட அகப்பொருள் இலக்கண நூல். 

தொல்காப்பியம் தொடங்கி வந்த பண்டைய அகப்பொருள்: 
இலக்கண நூல்கள் பல. அவற்றுள் பல்வேறியல் 
களில் வலிந்து பரந்து கிடந்த அகப்பொருள் இலக்கணங் 
களையெல்லாம் முறைப்படத் தொகுத்தும் வகுத்தும் 
புதியவையாக வேண்டுவன கூட்டியும் விரித்தும் கவிராயர் 
இத்தால் செய்தார். இது அகத்திணையியல் களவியல்: 

வரைவீயல் கற்பியல் ஒழிபியல் என்றும் ஐந்தியல்களாகச்: 

செய்யப்பட்டது : 

மன்னும் அசத்திணையே, மாண் பார் களவியலே, 
துன்னு வரைவியலே, தூத்தொடியே--பின்னமறக் 

கூறல் தகுகற்பே, கோதீர் ஓழிபியலே 
மாறனகப் பொருளின் வைப்பு. 

இவ்வியல்களின் மொத்த தூற்பாத்தொகை 363: 

ஐந்திணைசேர் மாறனகப் பொருளிற் சேருமியல் 

ஐந்தா நூற் பாவெண்ணடைவாகப்--பைந்தொடியே, 

முந்நூற் றறுபத்து மூன்றா, முதலிறுதி 
உந்துவட வோர் கடனே ஓர்
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என்ற பாடல் இதை உணர்த்தும். ஆனால் இப்போது 
கிடைத்து அச்சிடப் பட்டுள்ள மாறனகப் பொருளில் அகத் 
திணையியலும் ஒழிபியலும் இல்லை, ஏனைய மூன்றுமே 
உள்ளன. அவற்றிலுள்ள நூற்பாத் தொகை முறையே 69, 
௮4, 10 ஆக 106 நாற்பாக்கள். எனவே, இயல்களும் 
குறைவு, நாூற்பாக்களும் குறைவ. மதுரைக்தமிழ்ச் 
அங்கத்தார் தங்களுக்குக் கிடைத்த பிரதியைக் கொண்டு 

கிடைத்த அளவு அச்சிட்டிருக்கிறார்கள்; முழுமையும் 
கிடைக்கவில்லை. 

கவிராயர் நூல்கள் பலவற்றுக்கு இரண்டாவது ஏடு 
கிடைக்கவில்லை. குருகாமான்மியமும் மு முமையாய்க் 
கிடைக்கவில்லை. மிகவும் சமீபகாலத்தில் இவர் தோன்றி 
.நாரல்கள் செய்திருந்தும், பல பகுதிகள் பேணுவோர் இன்றி 
இறந்து போயின என்றே கருதவேண்டியிருக்கிறது. 

காலந்தோறும் பல்வேறு வசையான அகப் பொருள் 
நூல்கள் தோன்றி வந்திருக்கின்றன. எட்டாம் நூற்றாண்டி 
லெழுந்த இறையனார் களவியலும் அதன் உரையும், ஒன்ப 
தாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய தமிழ் நெறி விளக்கமும், 

பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டிலெழுந்த கம்பி அகப்பொருள் 
விளக்கமும் 74 ஆம் நூற்றுண்டுக்குரிய களவியற் காரிகையும் 
இவ்வாறு, தொல்காப்பியத்தின் அகப்பொருள் மட்டும்கூறு 
கின்ற பண்டை இலக்கண நூல்கள். இந்நூல்கள் அனை தீ 
-துக்கும் சிறப்பான உரைகளும் மேற்கோள் நூரல்களும் எழுக் 
துள்ளன. இறையனார் களவியலுக்கு மேற்கோள் நூலாக 
அமைந்தது பாண்டிக் கோவை என்னும் முதற்கோவை. தமிழ் 

“நெறி விளக்கத்துக்கு அதன் ஆசிரியரே ஆசிரியப் -:பரடலால் 
பொருளியல் என்ற பெயரில் ஒரு மேற்கோள் நூல் செய்து 
அமைத்திருக்கிறார். நம்பி யகப்பொருளுக்கு மேற்கோள் 
தூலாக அமைந்தது தஞ்சை வாணன் கோவை என்ற
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சிறப்புடைய கோவை நூலாகும். களவியற் காரிகை உரை 
மேற்கோளாக வேறு வழியில் அறியப்படாத சில நூல்கள்” 

உள்ளன. இதே நெறியில் நம் கவிராயர் தாம் செய்த அகப்: 
பொருள் நூலுக்குத் தாமே திருப்பதிக் கோவை என்ற 
புதிய கோவை மேற்கோள் நூல் செய்தமைத்திருப்பது 
சிறப்புடைய செய்தியாகும். 

கவிராயர் வைணைவ பரமாகவும் கம்மாழ்வார் புகழா: 

கவும் எல்லா இலக்கண தால்களும் எழ வேண்டுமென்ற 
நோக்கத்தோடு நூல்கள் செய்துள்ளார். மூன் வந்த நூல் 
சைனச்சார்பான நம்பி யகப்பொருளாகும், இவர் தம் 

அகப்பொருள் நாலை நம்பி நூலை அடியொற்றியே ஐந்து 
இயல்களாகப் பாகுபடுத்தியிருக்கிறார். தொளல்காப்.பி' 

யத்தில் அகத்திணை, களவு, கற்பு என மூன்று இயல்களே 

உள்ளன; இறையனார் நூல் களவு என்ற ஒன்றே, தமிழ் 

நெறி விளக்கம் பொருளியல் என்ற ஒன்றே. கம்பி நூல் 

தான் ஐந்து பிரிவாயுள்ளது. அதிலுள்ள நூற்பாக்கள் .254' 

இவர் செய்தவை 264. ஈம்பி கூறியவற்றை இவர் சிறிதே 
விநித்தார். நம்பி நூலில் அளவு வரைவு கற்பு என்ற மூன்ற” 

யல்களின் நூற்பாக்கள் முறையே 56, 99, 9, இவர் நாலில்: 
89, 34, 70, எனினும் ஈம்பிநாலொன்றே தமிழகத்தில் பெரும். 
ஆட்சி பெற்றிருக்கிறது. இவர் நாலுக்கு ஆட்சி இல்லை, 
எனினும் பிற்கால ஆசிரியர், செய்யுள் வழக்காக மட்டும் 
இருந்த அகப்பொருகை எவ்வாறு உலகியல் வழக்கோடு: 

பொருத்த முற்பட்டார்கள் என்று காணுவதற்கு இந்தூலும் 

துணை செய்யும். இதன் நூற்பாக்கள் ஓரடிச் சிறுமையும் 92: 

அடிப் பெருமையுமுடையன. 

இனி, இவ்வகப் பொருளுக்கு ஆசிரியப்பாவாலும். 

விருத்தப்பாவாலும் இரு சிறப்புப் பாயிரங்கள் உள்ளன...
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தாலின் காலமும் ஆசிரியர். பற்றிய செய்திகள் பலவும் 
இவற்றால் தெரியவருகின்றன. முதற் பாடல் முழுமையும் 

கீழே தருகிறோம். 

வடதிசை வேங்கடம் ததென்திசைக் குமரி 
குடதிசைக் குலகிரி குணதிசைக் கடலெனும் 

ஒருநான் கெல்லையின் இருநா னிலம்பகர் 

ஐவகைத் தமிழினுள் அகப்பொருள் இலக்கணம் 
செய்யுள் வழக்கெனச் சேரிரண் டிடத்தால் 

திணைமுத லாகச் செப்பமுந் நான் கினோடு 

அணைவழு வமைதியின் ஐவகை யியலாய் 
மொழிமுதல் வழிசார்பு எனுநூல் மூன்றனுள் . 
வழிநூ லாமென மதிநலன் அமைந்து 
திருமகிழ்ப் பரம தேசிகன் பெயரால் 
அருமறை யோர்பயில் அவன தவைக்களத்து 

இருவகைத் தாம்புது மொழிஇதைத் துவற்றுள் 
உள்ளுறை உவமம் ஏனை உவமம் . 

ஒள்ளிய இறைச்சியோடு ஒன்ற உரைத்தனன் 
சிற்குணத் திருமலைச் சீநி வாசன் 
பொற்புடைத் திருவடி போற்றிய புனிதன் 

கசூருகையம் பதித்திருக் குருகைப் பெருமாள் 
பொருவில்பே ரன்புடன் புரந்தருள் புதல்வன் 
மருக்கமழ் சீரகத் தார்வணி கேசன் 
திருக்குரு கைப்பெரு மாள்கவி ராசன் 

அருட்குணத் தவர்புகழ் சடையன் 

பொருட்டொடர் நவம்புணர் புலமை யோனே. 

இரண்டாம் பாடலாகிய “அடைவாகும்' என்ற பாடல் 

முன்னமே காலம் என்ற தலைப்பில் தரப்பட்டுள்ளது. 
(பக்கம் 754) கவிராயர் வரலாற்றை அறிவதற்கு இப்பாடல் 
களே ஆதாரம். 

_ இதன் நூற்பாக்களையும், இவற்றுக்கு மேற்கோளாக 

அல்மந்த திருப்பதிக் கோவைய்ள் கொளுப்-போல "இந்நூற்
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பாக்களிலிருந்து எடுத்தமைக்கப் பெற்ற தலைப்புக்களையும் 

“ஆராயும்போது, ஒரு கருத்து எழுகிறது. அதாவது, 
ஆசிரியர் கோவை பாடியபோது, அகப்பொருளின் நூற் 
பரக்களைப் பின்னும் விரிவாக்க எண்ணியிருக்கலாம், 
அவ்வாறு விரிவாக்குமுன் காலஞ் சென்று விட்டார் என்று 
அண்ணத் தோன்றுகிறது. இதற்குச் சான்றாக ஒன்று 
காட்டலாம், 704 ஆம் நூற்பாவின் இறு தியில், 

மதுப்பொழி தாரோன் மணமனை வாயிற் 
பொதுத்தலத் திருந்துழிப் புரைதீர் மனைவியர் 

நினைவழி கண்புதை நிகழ்த்தலும் பிறவும் 
உணர்வதோ டுணரா ஊடல்கள் உட்கொளும் 

என்று முடிக்கிறார். இதற்கு மேற்கோளான “சிந்தாமணி 
தமதாகப் பெற்றார்' (804) என்ற திருப்பதிக் கோவைச் 

செய்யுளுக்கு,கண்புதை நிகழ்தல் என்பது வரை இந்நூற்பா 
அடிகளையே தலைப்பான கொளுப்போல அமைத்து, அடுத்த 
பாடலுச்கு, பிறவுமென்றதனால், பரத்தையைத் தேரேற்றி 

நீராட்டி உந்து வாயில் வேண்டிய தலைமகற்கு வாயில் மறுத் 

தற்கும்; 

கற்புடை மனைவிஷயை்க் காமக் கிழத்தி 
நற்குண மிலளென நகைத்துரை யாடற்கும் 

செய்யுள் என்று தலைப்பில் அமைக்கிறார்; பின்னும் ஒரு 
துறையும் நூலில் உள்ளது. இதைப் பார்க்கும்போது 
நகைத்துரையாடல் கொளுப்போலச் செய்யுளோசை பெற்றி 
.ரூ.த்தலால், இதையும் ஆசிரியர் பின்னர் 104 ஆம் நூற் 
பாவிலேயே சேர்த்துக் : கொள்ள: எண்ணியிருக்கலாம் 

அன்று தெரிகிறது. ஆசிரியர் இவ்வாறு ..செய்த: - தூலை



160 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு: 16 நூற்றாண்டு-பாகம் 2 

மீண்டும் பார்த்துத் திருத்தல் வழக்கம் என்பதைத் 

திவாகரத்தைக் குறித்து யாம் எழுதியவற்றால் அறியலாம்.” 

பாப்பாவினம் 

முன்னுரை 
காலப் போக்கில் வெவ்வேறு இலக்கண நூர் பிரிவுகள் 

வெவ்வேறு காலத்தில் தோன்றின என்பதைத் தமிழ் 

இலக்கிய வரலாற்றில் அறிகிறோம். தமிழ் இலக்கணம் 
ஜந்து--எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி என. 

யாப்பதிகாரமாவது தமிழில் புனையப்படும் பாக்களின் 

இலக்கணமும் பாவினங்களின் இலக்கணமும் கூறுவது. 
யாப்பு யாக்கப்படுவது. யாப்பதிகாரம் என்ற ஒரு பசூதி' 
ஆட்சியில் இருந்ததென்பதை இறையனார் களவியல்: 

உரையால் அறிகிறோம். எனினும், மயேச்சுரர் யாப்பு: 

முதலான பல யாப்பிலக்கண நூல்கள் இருந்து மறைந்து. 
போயின என்பதை உரைகளால் அறிகிறோம். செய்யுளியல் 

பாட்டியல் என்பன எவ்வளவு விரிவு பெற்றிருந்தன 

என்பதை எமது 8, 9 நூற்றாண்டு வரலாறுகளில் அவ்வத் 

தலைப்புக்களால் அறியலாம். கிடைக்கின்ற தொல்காப்: 
பியத்தில் எழுத்து, சொல், பொருள் என்ற மூன்று: 
அதிகாரங்களே உள்ளன. இவற்றுள் மூன்றாவதாகிய: 

பொருள திகாரத்தில் செய்யுளியல் என்ற எட்டாவது: 
இயலில் 926 நூற்பாக்களால் பாக்களுக்குரிய இலக்கணம் 

மிகவும் விரிவாகச் சொல்லப்படுகிறது. இங்கு நாம் இன்று: 

அறிகின்ற யாப்பு இலக்கணத்தோடு கூட, கைகோள், 
கூற்று முதலான அகப் பொருள் பகுதிகளும் சொல்லம்: 

  

  

3. எமது தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 9 ஆம் தூத்றாக்டு முதல் பாகம் 

வ்க்கம் 210 பார்க்க.
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படுகின்றன. இச்செய்யுளியல் பகுதிக்கு இளம்பூரணர், 

பேராகிரியர், நச்சினார்க்கினியர் ஆகிய முவர் உரைகளும் 

கிடைத்துள்ளன. 

பதினோராம் நூற்றாண்டில் அமிதசாகரர் என்ற பெரும் 
புலவர் நூற்பாவால் யாப்பருங்கலம் என்ற ஒரு நூலும் 

கட்டகாக் கலித்துறையால் யாப்பருங்கலக் காரிகை என்ற 
ஒரு நூலும் யாப்பிலக்கணம் குறித்து எழுதிஞர். 
அவருடைய மாணாக்கர் இருவர் இரண்டுக்கும் வரை 

எழுதினர். இவ்விரண்டினுள் யாப்பருங்கலமானது பழமை 

தழுவி யாப்பிலக்கனாம் கூறுவது. அதன் உரையும் மிகச் 
சிறப்பாக, கடல் எனப் பரந்துள்ளது. எனினும், இவை 
அதிகமாக ஆட்சியில் வரவில்லை. காரிகை, சிறு நூல்; 
அதன் உரையும் சுருக்கமானது. இவை இரண்டும் 
தோன்றிய காலம் முதல் இன்று வரை கல்வி கற்போரால் 

பெரிதும் விரும்பிப் பயிலப் பெறுவன. அடுத்த நூற்றாண் 

டில் வடமொழியைத் தழுவி ஐந்திலக்கணம் கூற வந்த 
புத்தமித் கிரனார் தமது வீரசோழிய த்தில் யாப்புப் படலத் 

தில் 72 செய்யுட்களால் யாப்பிலக்கணம் கூறுகிறார். இவற் 
றின் பின்னர் யாப்பிலக்கணம் கூறும் நூல்கள் ஐந்து நூற் 
ருண்டுகள்வரையில் எழவில்லை. 

இவற்றின் பின்னர் 16 ஆம் நூற்றாண்டில் தான் தனி 

யான யாப்பிலக்கண நூல் எழுந்திருக்கிறது. இதுவே 

பாப்பாவினம் என்ற இந்த நூல். 

நூல் 

இந்த நூல் நம்மாழ்வார் பெயரைச் சார்த்தி மாறன் 
பாப்பாவினம் என்றும் வழங்கும். இது பாவும் பாவினமும் 

ஆக இயற்றப்பட்ட ஒரு நூல் விசேடம். இது பாவின் 

உறுப்புக்களான எழுத்து, அசை, சீர், தை, தொடை, 
11
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மோனை, எதுகை, ஓசை முதலியவற்றைக் குறித்து எதுவும் 

சொல்லவில்லை. பாவின் வகைகளையும் பாவினங்களின் 
வகைகளையும் மட்டுமே சொல்கிறது. வெண்பா தொடங்கிப் 
பரிபாடல் வரை பத்துப் பிரிவுககாக் கொண்டது. 
வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா வஞ்சிப்பா, அவற்றின் 

இனங்கள் நான்கு, மருட்பா, பரிபாடல் என்பவை இந்தப் 
பத்துப் பிரிவுகள். நூல் முழுமையும் பாக்களின் இலக்கணம் 

கூறாமல், பா விகற்பங்களை மட்டும் அமைத்து ஒவ்வொரு 

பாடலின் கீழும் அதன் யாப்பும், அலங்காரமும், திணையும் 
துறையும் உரைத்துச் செல்கிறது. ஒன்பது பகுதிகளின் 
பாடல் தொகை 189. பத்தாவது பகுதியாகப் பரிபாடல் 

என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள பாடல்கள் ஐந்து, 

ஒவ்வொரு பாடலின் அடிக்குறிப்பானது அணியும் 
திணையும் துறையும் அமைந்து செய்யுட்கு வேண்டும் நலன் 
எல்லாம் ஒருங்கு கொண்டது. தொல்காப்பியச் 

செய்யுளியலிற் கூறிப இலக்கணத்தை ஒவ்வொரு பாடலும் 
கொண்டுள்ளது. யாப்பருங்கலவிருத்தி காரிகை ஆகிய 
பிறநூலாசிரியர் கொள்கைகளையும் அக்குறிப்புரை விளக்கு 
கிறது, 

நூலின் தொடக்கத்தில் தற்கிறப்புப் பாயிரமாக 
இரண்டு பாடல்கள் காணப்படுகின் றன. 

என்றும் திருமாற்கே ஆளாவேன், எம்பெருமான் 
என்றும் எனக்கே பிரானாவான்,--என்றும் 
பிறவாத பேராளன் பேரா யிரமும் 
மறவாது வாழ்த்துக வாய்.* 

தேவர் திருவள் ளுவர் புலமைச் செல்வத்தால் 
யாவரிணை யென்பார் இசைத்தகுறட்--பாவினையும் 

1. இப்பாடல் ஒரு பழம் பாடலாகப் பிற நூல் ஏட்டுச் சு வடிகளிலும் 

காணப்படுவது, இத்நாலாசிரியர் பாடியதன்று, 

   



யாப்பாகினம்: 163 

பாடினேன் பாப்பா வினம்பாடப் புல்லறிவால் 
நாடினேன் என்பதனால் நான். 

நூல் மாறன் பாப்பாவினம் என்று வழங்குவதற்கேற்ப, 

ஆசிரியர் இதனுள் பல பாடல்களில் குருகூரையும் ஈம்மாழ் 

வாராகிய மாறனையும் அவருடைய திருவாய்மொழியையும் 

சொல்லித் :துதிக்கிறார். சில பாடல்களில் இக்குறிப்பு 

இல்லை. பல பாடல்களில் திருவரங்கம், வட வேங்கடம், 

மோகூர், அனந்தை, எவ்வுள் முதலான சில தலக் குறிப்புக் 

களும் உள்ளன. ஒருபாடல், அற்றது பற்றெனில் உற்றது 

வீடு* என்ற ஆழ்வார் பாடலை அப்படியே எடுத்துப் பெய் 
திருக்கிறது. இரு பாடல்கள் மதுரகவி யாழ்வாரைப் 
போற்றுகின்றன. (49, 99). 

குறிப்பினுள் சாட்டப்பட்ட நூல்கள் பின் வருவன: 

தொல்காப்பியம், யாப்பருங்கல விருத்தி, யாப்பருங்கலச் 

காரிகை, மூதுரை, சங்கப் பரிபாடல், கலித்தொகை, 

காக்கை பாடினியம் என்பன. 
ஆசிரியர் செய்த பல நூல்களில் இது கடைசியானது 

போலும். இதைச் செய்து முடித்துத் திருத்திச் செப்பம் 

செய்யுமூன் அவர் காலமாகி விட்டார் என்று ஒரு குறிப்பால் 

தெரிகிறது. ஆசிரியப்பா முடிந்த இடத்தில் இனி கோயிற் 

கலம்பகத்துள் கரைபொருதொழுகும் காவீரியாறே என்னும் 

அகவல் போல இடையிடையே தனிச்சொற் பெற்று முதலே 

அடி 5 அந்தாதிப்பதாக ஓரகவல் பாடவேணும்; இரண் 

டாவது இவ்விரண்டடியாய் ஏழும் எட்டுத்தானமாகி 9 ஆம் 

தானம் நேரிசையாசிரியப் பாவாய்ப்பாட வேணும்' என்று 

எழுதியுள்ளார்; ஆனால் அவ்வாறு பாடியாகுமுன் அவர் 
காலமாகி விட்டார் என்று தெரிகிறது. 

இதன் பாடல் தொகை பின்வருமாறு: வெண்பா 28, 

வெண்பாவினம் 78, ஆசிரியப்பா 22, ஆசிரியப்பாவினம் 78, 
  

ம் இந்நூற்பாடல் 68.
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வஞ்சிப்பா 9, வஞ்சிப்பாவினம் 5, மருட்பா 4, பரிபாடல் 
5. பரி பாடல் பகுதி ஏட்டில் தனியே எண்ணிடப்பட்டிருக் 
ததால், இங்கும் தனியே எண்ணிடப் பட்டுள்ளது; இருப் 
பினும், அதுவும் இதே ஆசிரியர் செய்தது, ஒரே நூலின் 

பகுதியே. பரிபாடல் தொல்காப்பியத்துள் சொல்லப் 
பட்டுள்ளது. அதன்பின் எந்த நூலும் பரிபாடல் 

இலக்கணம் சொல்லவில்லை. இந்த ஒரு நாலே பரீபாடல் 
ஐந்து அமைத்துக் காட்டுகிறது. இவ்வாறு பரிபாடல் 
பாடும் திறமும் எண்ணமும் பிறர் எவருக்கும் வந்ததில்லை, 

வெண்பா இங்கு பல்வகைக் குறள் வெண்பா, நேரிசை 
வெண்பா, இன்னிசை வெண்பா, சிந்தியல் வெண்பா, 
பஃறொடை வெண்பா, சவலைவெண்பாட்டு; வெண்பா 

வினம்--வெண் செந்துறை, குறட்டாழிசை, தாழிசைக்குறள். 

வெளிவிருத்தம், வெண்பாழிசை, வெண் முறை, வெள் 

ளசொத்தாழிசை, ஆசிரியப்பா-கேரிசையாசிரியப்பா, இணைக் 
“குறள், நிலை மண்டிலம், அடிமறிமண்டிலம், ஆசிரியப்பாவினம் 

-ஆசிரியத் தாழிசை. ஆசிரியத்துறை, ஆசிரிய விருத்தம், 

கலிப்பா--ஓத்தாழிசை, வண்ணக ஒஓத்தாழிசை, கொச்சக 

ஒருபோகு, தரவிணைக் கொச்சகம், வெண் கலிப்பா, கவி 

வெண்பா. கலிப்பாவினம்- கலித்தாழிசை, கலித்துறை, கலி 

விருத்தம், வஞ்சிப்பா-கிந்தடி வஞ்சிப்பா,குறளடி வஞ்சிப்பா. 

வஞ்சிட்பாவினம்--வஞ்சித்தாழிசை, வஞ்சித்துறை, வஞ்சி 
விருத்தம். மருட்பா சீவகை--கைக்கிளை, புறநிலை வாழ்த்து. 

, வாயுறை வாழ்த்து, செவியறிவுறூ௨ பரிபாடல்--5 “என 
இவ்வகைப் பாக்களும் பாவினங்களும் இங்கு விரித் 

துரைக்கப்படுகின்்றன. 

இவ்விடங்களில் தொகை வகைகள் பலவற்றையும் 
மிகவும் விரிவாக உணர்த்துகிறார். வெண்பா வகையுள் 
காட்டிய 'காவலன்போற். காவலர் Curd’ என்ற
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79 ஆம்பாடல், தனது 78 சீர்களிலும் அகர மோனையே 
கொண்டியன்றது. ஆசிரியப்பா வகையுள் காணும் கருவே 
கயலென' என்ற 60 ஆம் பாடல் 76 அடி கொண்டது. 

முதல் 79 அடிகள், ககர வருக்கம். க முதல் கெள வரை; 
வரிதோறும் முற்று மோனை த் தொடை. 

பரிபாடலானது: நெடுங்காலமாகவே வழக்கற்று 
விட்டது; ஆசிரியர் காலத்திலுமே வழக்கற்று விட்டது. 
எனினும் அவர், பொருளின் முமுமையைக் கருதி இப்பகுதி 

செய்தார் என்று தெரிகிறது. இங்குள்ள பரிபாடல் ஐந்தும் 

பரிபாடற்குதாரணமாக, *அகத்தியர் கூறிய ஐந்துறுப் 
புடன்' சங்கத்தார் பரிபாடலின் நடையமைய இயற்றப் 

பட்டுள்ளன. *ஐந்துறுப்பாவன, 

தரவே எருத்தே அராகம் கொச்சகம் 

மடக்கியல் வாரமொ டைந்துறுப் புடைத்தே 

என்பது இவர் காட்டும் ஒரு மேற்கோள் பாட்டு, தம் பரி 

பாடலுள் ஒவ்வொன்றையும், இதைத் தழுவி வந்தது என்று 

காட்டுகிறார். 7--ஆயிரம் விரித்த அணங்குடை அருந்தலை 

என்னும் பரிபாடல் (1); 8, கடுவன் இளவெயினனார் 
பாட்டாய், முதலே மூன்றாவதாய்ப் பெட்டனாகனாரிசை 
பண்ணுப்பாலை யாழாய், :மாஅயோயே மாஅயோயே” 

என்னும் பரிபாடல், 4. கார்மலி கதழ்பெயல் தலைஇ 

என்னும் 74 ஆம் பாட்டு, 4.தொண்முறை இயற்கையின் 

என்னும் 2 ஆம் பாட்டு, 8. சொல்லவில்லை; 

சமய உணர்ச்சி மிக்கமையால் ஆசிரியர் இந்நூல் 

செய்தார். இவர் பல வகை இலக்கண நூல்கள் செய்தவர். 

குருகை மான்மியம் முதலியன இவருடைய சமயப்பற்றை 

நன்கு விளக்கும். இப்பற்றினுல், தம் சமய மரபாகப் 

பாக்களும் பாவினங்களும் அமைதல் வேண்டும் என்று
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வைணவர் கூறி வேண்ட இந்நூல் செய்தார். இப்பற்று 
உண்மையே. அடுத்த நூற்றாண்டில் தில்லையிலிருந்த 

சைவர் குமரகுருபர சுவாமிகளை அணுகி, சைவமரபாக 

இப்படி ஒரு நூலை செய்து தரல் வேண்டுமென்று கேட்டுப் 
பெற்றார்கள் என்பது வரலாறு. அது இதனினும் சிறியது. 

அதனுள் பரிபாடல் சொல்லப் பெறவில்லை, குமரகுருபரரும் , 

பாப்பாவினம் செய்த திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயரின் 
ஊராகிய திருக்குருகூரின் அயலதாகிய சீவைகுண்டத்தில் 

பிறந்தவர் என்பதும் இங்கு நினவு கூரத் தக்கது, 

ஆசிரியர் இந்நூல் செய்வதற்கு முன் வழங்கிய பாடல்கள் 

பெரும்பான் மையும் புறச் சமயத்தார் பாடல்களே. 

பதிப்பு 
மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கப் பதிப்பு 1938, தமிழ் நாட்டில் 

உள்ளது இவ்வாசிரியர் தம் கையால் எழுதிய ஒரே ஏடு 

தான்போலும், பாடல்களுக்கு இலக்கியக் குறிப்புரை இல் 

லாது போயினும், நூல் இலக்கணக் குறிப்புக்களுடனும் 
பொருளகராதியுடனும் மிகவும் செம்மையாக திகி, 
இராமனுசையங்காரால் பதிப்பிக்கப் பெற்றிருக்கிறது. 

ஆசிரியர்--விசேடக் குறிப்பு 

.இக்நூல் பாடியவர் திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் 
என்பது பதிப்பாசிரியர் கருத்து, நூலில் ஆசிரியர் பெயர் 
எழுதப்படாமையால், மாதனலங்கார உரையாசிரியராகிய 
பேரை காரி ரத்தினக் கவிராயரால் இயற்றப்பட்டதென்று 
Blot சடகோப ராமானுசாசாரியர் மாறனலங்கார 
வரலாற்றில் எழுதியிருப்பதற்கு ஆதாரமில்லை என்பது 
அவர் குறிப்பு; இது பற்றி அவர் பின்னும் குறிப்பிட்டுள்ள 
கருத்துக்கள் முழுமையும் கொள்ளத் தக்கன, *இந்தாற்
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செய்யுட்களின் நடை முதலியவை மாறனலங்கார”உதாரணச் 
செய்யுட்களின் உடை முதலியவற்றை ஒத்தன வாயிருத்த 
லாலும், மாறனலங்காரத்துள் உசாரணமாக எடுத்தாளப் 

பட்டனவும் திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் இயற்றி 
யனவுமான குருகாமான்மியச் செய்யுட்களிற் சிலவும், wid 
பெருமாள் முர்மணிக்கோவைச் செய்யுட்களும், வேறு பல 
செய்யுட்களும் இந்நரலகத்துக் காணப்படுதலாலும், இது 
மாறனலங்கார ஆசிரியராகிய திருக்குருகைப் பெருமாள் 
கவிராயரால் தொகுகத்தியற்றப் பட்டிருக்கலாமென் று 
தோன்றுகிறது. மேலும், எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு 
அணி என்னும் தமிழ் இலக்கணம் ஐந்தினுள், செய்யுளைப் 
பற்றி வருவன பொருளும் அணியுமாம். அவற்றுள், பொரு 

ளிலக்கணத்துள் பிற்காலத்துப் பயிற்சி குன்றிய புறப் 

பொருட் பகுதி ஒழித்து, அகப்பொருள் பற்றி மாறனகப் 

பொருளும், அணியினுட் பொருளணி சொல்லணியாகிய 

வெல்லாமடங்க மாறனலங்காரமும், தம் ஈடுபாடு தோன்றப் 

பகவத் பாகவத விஷயமான உதாரணச் செய்யுட்களுடன் 

வேண்டுவன கூட்டி விரித்து இயற்றிய திருக்குருகைப் 

பெருமாள் கவிராயர், அவ்வாறே பொருளும் அணியுமாகிய 

அவற்றுக்கிடனாய் விளங்கும் யாப்பிலக்கணங்களமைய 

இதனை இயற்றினரென்று யூகித்தலும் பொருந்துவதாம்: 

அன்றியும் இது, பின்னும் வேண்டுவன கூட்டித் திருத்தி 

விரித்துச் செம்மை செய்து கொள்ளுமாறு முற்பட வரைந்த 

வரைவேயாய்ப் பின் அவ்வாறு செம்மை செய்யப்படாத 

நிலையில் உள்ளதென்பது இதன் கீழ்க் குறிப்பு முதலிய 

வற்றால் விளங்குதலால் திருக்குருகைப் பெருமாள் கவி 

ராயரே, குருகாமான்மியம், மாறனலங்காரம், மாறனகமப் 

பொருள், நம் பெருமாள் மும்மணிக் கோவை முதலிய நூல் 

களைச் செய்து பின்னர்தம் அந்திம தசையில் இர்நூலை 
இயற்றி இதனைச் செப்பஞ் செய்து "முடிக்குமுன் காலகதி
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அடைந்து வீட்டனரோ என்று சங்கித்தற்குமிடனாகிறது.' 

(தி.கி. இராமானுசையங்கார் பதிப்புரை). இதற்கு அதிக 

மாகச் சொல்வதற்கில்லை. பல துறைகளிலும் பெரும் 

புலவராகிய திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயரே 

இதையும் செய்தார் என்பதுதான் உண்மை. 

மாறனலங்காரம் 

முன்னுரை 

மாறன், வகுளாபரணன், சடகோபன், நாவீறன் 

என்றெல்லாம் பெயர் பெற்றிருந்த நம்மாழ்வார் பெயரை 
வைத்துத் திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் பாடிய 
மூன்று இலக்கண நூல்களுள் ஒன்று; மிகவும் விரிவானது. 
முன் இருந்த அனைத்திலும் அளவில் பெரியது. தமிழில் 
அணியிலக்கணத்தைச் சொல்லும் முதல் நூல் என்று 

கருதத் தக்கது தண்டியலங்காரம் (19 நூற்றாண்டு). இது 
அதன் வழி நாலென்று கருதத் தக்கது. இப்பெயருட 

னேயே (சடனவரி வைபவ திவாகரம்) வடமொழியில் ஓர் 
அலங்கார சாஸ்திரம் உள்ளசென்றும் சொல்வர்", 

தமிழில் ஆதியிலேயே அகத்தியரால் செய்யப்பட்ட 
அணியிலக்கணா நூல் இருந்தது; 'பிறபாஷைகளிலில்லாத 

எண்ணிறந்த பல வேறு வகையான பாடல்ககாயும் பிரபந் 
தீங்களையுமுடையதாய்ச் செய்யுள் நடையிற் திறந்து 
விளங்கும் தமிழ்மொழிக் கண்ணே செய்யுளுக்கு இன்றியமை 
யாத பொருள் யாப்பிலக்கணங்கள் பிறிதொரு பாஷையி 
லிருந்து கொள்ளப் பெறாது தமிழுக்குரியவாய்த் தனியே 

  

1... இங்குக் குறிப்பிட்ட கருத்துக்கள் மாறனலங்காரம் இரண்டாம் 

பதிப்பின் முன்னுரைகளிலிருந்தும் நாலை ஆராய்ந்து எடுத்தும் எழுதப் 
பெற்றனை.
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இருக்கும் பொழுது ௮அவற்றினறோடொத்த அணியிலக்கணப் 
பகுதி மட்டும் அன்னிய பாஷையிலிருந்து வந்ததாகச் 
சொல்லுவது அகாதரிச்கத்தக்கதே என்பது பதிப்பாகிரிய 
ரான திருமாராயணையங்காரவர்கள் கூற்று, இவருக்குச் 
சிவப்பிரகாச சுவாமிகளுடைய கற்பனைத் திறனில் மிக்க 
ஈடுபாடு. ஆகவே அவர் திருவெங்கையுலாவில் கூறி 
யுள்ள ஒரு கருத்தை எடுத்து மிகவும் விரிவாக தம்முடைய 

கற்பனையும் கலந்து விளக்கியிருக்கிறார். அதிலுள்ள பயன் 
கருதி அதை இங்குத் தருகிறோம். *திருவெங்கையுலாவில், 

மல்லலுறச் 
சந்தி பொருத்தித் தகுஞ்சீர் கெடாதடுக்கிப் 

புந்தி மகிழ் அற் புதஅணித்தா--முந்தையோர் 
செய்யுள்போற் செய்த திருக்கோயில் 

என்றதனால், மனமகிழ்ந்து அதிசயிக்க வல்ல சிறந்த Bow 

காரங்களைப் பழமையான பாசுரங்களே உடையன என்றும், 

அப்பாசுரங்கள் தெய்வ சாந்நித்தியம் பெறுவதற்கு அலங் 
காரங்கள் உறுப்பாய் அமைந்துள்ளன என்றும், ஆதலால் 

அவை தேவாலயத்துக்கு உவமிக்கத் தக்கன என்றும்; 
நால் முறையே செவ்விதிற் செய்யப்பட்ட கோயில் போல் 
விளங்குவதாற் பாசுரங்கள் செய்யுளெனப்படுமென் றும், 
ஆலங்காரிக சார்வ பெளமரான சிவப்பிரகாச முனிவரும் 
அபிப்பிராயற் தந்து போந்தனர். 

*இதனால், கோயிலுள் நூன்முறையான் அமைக்கும் 

குலைங்காரம் (வடிவழகு) போலச் செய்யுளுள்ளும் நூன் 

முறையான் அமைக்கும் குணாலங்காரங்கள் உண்டென்றும், 

கோயிலுள் தெய்வ பிம்பம் தீப ஜாலம் உற்சவ பரிஃரம் 

முதலியவற்றான் அமைக்கும் பொருளழகு போலச் 

செய்யுளுள்ளும் உவமை உருவகம் முதலிய பொருள் வைக
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யான் அமைக்கும் அர்த்தாலங்காரங்கள் உண்டென்றும், 

கோயிலுள் வர்ண விசேஷங்களால் அமைக்கும் சித்திர 
கலாபங்கள் போலச் செய்யுஞள்ளும் வர்ண (அக்ஷர) 
விசேஷங்களால் அமைக்கும் சப்தாலங்காரங்கள் உண் 
டென்றும், கோயிலுள் ஒரோ வழி நிகழ்ந்தபடி வரையும் 
விகிருத ரூபங்கள் போலச் செய்யுஞள்ளும் ஒரோ வழி 
நிகழ்க்தபடி வரையும் தோஷாலங்காரங்கள் உண்டென்றும், 
குறிக்கப்படுகின்றன, இவையெல்லாம் முந்தையோர் 

செய்யுளிற் பல இடங்களிற் காணப்படுதலால் அவற்றிற்கு 
இலக்கணமில்லாதிருந்ததென்று கொள்வது பொருந்துவ 
தன்று, ஆதலால் BAGG செய்யுளிலக்கணமாக 
அகத்தியராற் செய்யப்பட்டதொரு செய்யுளியல் தனியா 
யிருந்தது போல, அலங்கார லக்ஷ்ணமான அணியியல் 
என்னும் நூலொன்று தனியாய் இருந்திருக்க வேண்டு 
மென்று தோன்றுகிறது.” 

இவர் கூறுகின்றபடி அகத்தியம் அணியிலக்கணம் 
சொல்லிற்று என்று அறிய வழியில்லை. தண்டியலங் 
காரத்தின் வேருய், அடியார்க்கு நல்லார் முதலியோர் 
குறிப்பிடும் அணியியல் என்ற நூல் எட்டாம் நூற்றாண்டில் 
தோன்றியதாகும்; அந்நூற்றுண்டில் வாழ்ந்த ஓர் 
அகத்தியர் பாட்டியலும்: இவ் அணியியலும் (பிற இயல் 
களும்) செய்திருக்கக்கூடும்." எனினும் ஒன்றை 
நினைவில் கொள்ளலாம். வழிநால் எதுவாயினும்; 
முதனூலைத் தொகுத்து, விரித்து அல்லது சுருக்கி, வேறு 
படுத்தி, புதியது சேர்த்து, பழையது நீக்கி உரைத்தல் 
இயல்பு. ஆகவே, அவ்வணியியல் என்ன சொல்லிற்று 
என்பது அறிய இயலாததொன்று. கன்னூலிலும் அணி 

  1. இதன் விளக்கத்தை இனி வெளிவர இருக்கும் எமது சட்டாம் 
தூற்றுண்டுத் தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் காணலாம்.
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யிலக்கணம் என்ற அதிகாரம் இருந்தது என்னும் மயிலை 
நாதர் கூற்றுக் கொள்ளத் தக்கதாகத் தோன்றவில்லை, 

நன்னூலாருக்கு உடன் காலத்தவரான தொல்காப்பிய 
உரைகாரர் பேராசிரியர் அணியிலக்கணம் என்று புதிது 

படைப்பதை மறுத்தும் எழுதுகிறார்.” எனினும் ஒன்று 
சொல்லலாம். தொல்காப்பியர் தமக்கு முன்னிருந்த 

(இன்று மறைந்துபோன) பல்வேறு செய்யுட்களிலிருந்து 

(அல்லது காவியங்களிலிருந்து) எடுத்து, உலமவியலால் 

உவம வகையும் மெய்ப்பாட்டியலால் சுவையணி வகையும் 

வெளிப்படையாகவே விரித்துரைத்தார் என்று கொள்ள 

லாம். இவையன்றியும் உத்திவகையிலும் பொருள் கோள் 
வகையிலும் வண்ண வகையிலும் குறிப்பு வகையிலும் பல 

சொல் முடிபிலக்கணங்களிலும் பின்னும் சிலவற்றை அவர் 
அடக்கியுரைத்தார் என்று கருத இடமுண்டு. ஆயினும் 

உவமை தவிர ஏனையவற்றை விதந்தோதவில்லை. 

இடைக்காலத்தில் வடமொழிக்குத் தமிழில்: அதிக 

ஆதிக்கம் ஏற்பட்டதன் விமாவாய், அலங்காரங்களை வட 

மொழியிற் பயிலவே, தமிழ் அணியியல் ஆட்சி குன்றியது; 

எட்டாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் அணியியல் தோன்றியது 
கூட, ஏழாம் நூற்றாண்டில் பல்லவர் ஆதரவில் காஞ்சி 

புரத்தில் தண்டி செய்த வடமொழிக் காவியாதர்சத்துக்கு 
ஏற்பட்ட அதிகமான ஆட்சியின் எதிரொலியாக இருத் 
தலும் கூடும், 

தண்டியலங்காரத்தில் இல்லாதனவற்றைச் சேர்த்து 

நம் கவிராயர் புது அலங்காரம் செய்திருக்கிறார். பழைய 

உதாரணங்கக£க் கொள்ளாமல் பெரும் பகுதி தம் 

  

1, எமது தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 19 ஆம் நூற்றாண்டு பக்கம் 161 

204 பார்க்க,
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தெய்வத்தை ஏத்தும் பாடல்களாகவே புதிய பாடல்களைப் 
பெய்து இவர் நூல் செய்துள்ளார். உகாரணச் செய்யுட்கள் 

யாவும் இவரே செய்தும் வகுத்தும் தந்தவை. 

நூல் 

மாறனலங்காரம் நூற்பா யாப்பினால் 9.97 நாற்பாக் 
கொண்டது. நூலுக்கு முன் தற் சிறப்புப் பாயிரமாக 
4 வெண்பாக்கள் உள்ளன. முதல் வெண்பா சோலைமலை 
நாரணனே காப்பு என்பது. இரண்டாவது நாற்பெயர் 
மாறனலங்காரம் என்னும்: 

ஆக்கமுறக் காக்கபுகழ் மாறன் அலங் காரத்தைப் 
பூக்கமலத் தான் மெய் புளகமெழ--நோக்கும் 
குழகனெழிற் சோலைமலைக் கொற்றவனாம். சங்கத் 
தழகனருள் மாலலங்கா ரன். 

அடுத்த இரண்டும் அவை யடக்கம்: 

அழுக்கா நிலராய் அழுக்கறுக்கும் கல்வி 
ஒழுக்கால் உலகத் துளராம்--இழுக்கிலா 
முற்பனுவல் கண்டுரைத்தேன் மொய்யிழாய், புன் மொழியும் 
நற்பனுவ லாமெனவே நான். 

வாய்ந்த திருப்பதி நூற் றெட்டினையும் வாழ்த்தியே 
ஆய்ந்த தமிழ்மாறன் அணியெனப்பேர்--தோய்ந்துளதால் 
காண்தகுசீர் மற்றோர் அணியும் கவின்புணர்த்த: 
வேண்டுமே ஈங்கிதற்கு மேல். 

அடுத்து, 96 அடி கொண்ட சிறப்புப் பாயிரம், அதன் 
கணுள்ள பொருளின் பயன் கருதி முழுப் பாட்டையும் 
இங்குத் தருகிறோம்:
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உலகம் யாவையும் உறுபயன் விளைப்பான் 
அலகில் சோதி அணிகிளர் திருவுரு 

உணர்வுயிர் எனக் கலந் துத்தமர் நித்தர் 

கணமக லாதபொற் கவின்பதி நின்றும் 

உரவுடீர் வளைத்த ஒன்பானுள் தென்புலப் 
பரதகண் டத்துள் பழம்பதி எனப்புகும் 
விண்தொட, நிவந்த பொழில்வட வேங்கடம் 
தெண்டிரை கறங்கு தென்குமரி crest wud so 

அமிழ்தினும் வான்சுவைத் தாகிய மும்மைத் 

தமிழ் தெரி புலமைச் சான்றோர் மதிக்கும் 

முதுமொழித் தெண்டி முதனூல் அணியொடும் 
புதுமொழிப் புலவர் புணர்த்திய அணியையும் 

தனாதுநுண் ணுணர்வால் தருபல அணியையும் 

மனாதுறத் தொகுத்தும் வகுத்தும் விரித்தும் 
பொதுவியல் பொருள்சொல் லணி எச்ச வியலெனச் 
சதுர்பெற இரண்டிடக் தழீஇய சார் பெனலாய்க் 
காரிதந் தருள்கலைக் கடலியற் பெயர்புளை ந்து 

ஆரியர் துவன்ற அவைக்களத் துரைத்தனன்-- 

சிற்குணச் சீநி"வாசனின் னருளால் 

நற்பொருள் மூன்றையும் ஈலனுற உணர்வோன் 

பெருநிலம் புகழ்திருக் குருகைப் பெருமாள் 

அருள்குரு கூர்வரும் அனகன் செழுந்தேன் 

மருக்கமழ் சீரகத் தார்வணி கன்புகழ்த் 

திருக்குரு கைப்பெரு மாள்கவி ராயன் 

அருட்குணத் துடன்வளர் சடையன் 

பொருட்டொடர் நலம்புணர் புலமை யோனே? 

இப்பாயிரம் ஆசிரியரைக் சூறித்த செய்திகளைத் தருவ 
தோடு, அவர் தண்டியலங்காரத்தில் கூறப்பட்ட அணிக 

காயும் பிற்கால நூல்களில் கண்ட அணிகளையும் தாம் 

துண்ணுணர்வால் உணர்ந்த பல அணிகளையும் சேர்த்துத் 
தருவதாய்ச் சொல்கிறது.
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பாயிரம் 

சிறப்புப் பாயிரத்தை யடுத்து, பாயிரவியலில் பொது 
சிறப்பு என்ற இரு பாஃிர வகையையும், ஈன்னூலார் கூறி 
யுள்ளவாறு போல 84 நூற்பாக்களால் விரிவாக உரைக் 

கிறார்; பொதுப் பாயிரம் 69, சிறப்பு 5; இறுதிப் பாடல் மட் 
டும் வெண்பா. மேற் காட்டிய சிறப்புப் பாயிரம் செய்தார் 
ஆசிரியருடைய மாணாக்கரான கிருமேனி இரத்ன கவி 
ராயர் என்று உரையில் சொல்லப்பட்டது. பாயிரம் 20 

ஆம் நூற்பாவில், மிகத் தெளிவுடைய அகத்தியம்” என் 
கிறார். 99 ஆம் நூற்பா,” புரப்போன் மரபினைப் புகலுங் 
காலை என்று தொடங்குகிறது. ஆனால் உரையில், *நுவல் 

வோன் - நூனுவல்வோன்; எனவே ஆசிரியரும் நூல் நுவல் 
வோன் இலக்கணத்தைக் கூறுமிடத்துக் குலமுதல் தூய்மை 
ஈரறுக'-- இவ்வாறு உள்ளது. :*புது மொழி புணர்க்கும் 
புலமையோன்' என்று முடிவதால், இது நுவல்வோன் 

இலக்கணம் கூறுவது; புரப்போன் மரபினை என்ற முதல் 
அடியில் இருப்பது பிழையாகும், 89ஆம் நூற்பா புரத்தலின் 
இயல்பு புகலும் காலை என்று தொடங்கி, புரப்போன் 
இயல்பைக் கூறுகிறது. எனவே முந்தியது பிழை என்பது 
உறுதி. 99. நுவல்வோன் 84--கற்கப்படாதோன், 99. புரப் 
போன், 46... கற்பிச்கப்படாதோர் — முதலியோருக்குக் 
கூறிய உவமைகல£ப் பல நூற்பாக்கள் விஎக்சிச் காட்டு 
கின்றன. கற்ற கல்வியை இழவாததற்கு உபாயம் (6, 56) 
சத்தம் சாதித்தற்குக் காரணம்(57) முதலியனவும் சொல்லப் 
படுகின்றன. இவற்றுட் பல செய்திகள் முந்து நூல்களிறி 
சொல்லப்படாத புதுமையுடையன. களங் கடியப்படுவர், 
என்ற 88 ஆம் சூத்திரமும் வெண்பா, 

அடுத்து முறையாக நான்கு இயல்கள் சொல்லப்படு 
கின்றன; பொதுவியல் 27 நூற்பா, பொருளணியியல் 766, 
சொல்லணியியல் 29, எச்சவியல் 909 நூற்பா.
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பொதுவியல் 

மாறனலங்காரம் நூற்பாவில் இயன்றது என்று பொது 

வாய்ச் சொல்லிய போதிலுங்கூட, இந்த இயலில் வரும் 97 

சூத்திரங்களும் நேரிசை வெண்பாக்களே. முதல் பாடல் 
திருப்பாவை வில்லிபுத்தூர்ச் செல்வியாகிய ஆண்டா௯ப் 
புகழ்வது. ஏனைய பாடல்கள், செய்யுள் வகை, முத்தகம் 
குளகம் பெருங்காப்பியம், காப்பியம், வைதருப்பம் கெளடம் 

பாஞ்சாலம் என்ற மூவகை நெறிகள், குணவலங்காரம் 
என்ற பொருள்களைப் பேசுகின்றன. இப்பகுதியில் 
ஆசிரியர் தாமே படைத்துத் தந்த பாடல்கள் 17759 ஆம் 

திருவாய் மொழிப் பாடல் இரண்டும் உள்ளன, பாடல் 

களில் ஆசிரியம் வெண்பா விருத்தம் ஆகியவை உள்ளன. 

எழுத்து அசை சீர் அடி என்னும் நாலந்தாதியைக் கூறு 
மிடத்து வெண்பா கட்டளைக் கலித்துறை ஆசிரியம் என்ற 

பாடல்களில் ஐந்த அந்தாதியாகக் காட்டுவதோடு, நூலே 
என்று தொடங்கி நூலே என்று முடிகிற 70 அடி கொண்ட 

ஒரே ஆசிரியப்பாவில் இந்நான்கு வகை அந்தாதியும் 
அமைத்துக் காட்டுகிறார் (மேற்கோள் 68); இப்பாடல் 
பாப்பாவின த்தில் 89 ஆம் பாடல், அகர வருக்கமோனளை 

யாக அடிகள் வருமாறு 79 அடி கொண்ட ஓர் ஆசிரியப்பா 
அமைத்துக் காட்டுகிறார் (80); இது அகர வருக்க முற்று 

மோனை, பாப்பா வினத்திலும் உள்ளது (89) மற்றுமொரு 

பாடலில் (97) தசாலிங்கம் அமைக்கிறார். 

மறைமுரசம், தாமம் மகிழ், வழுதி நாடர் 
துறைபொருநை வெற்புணர் துடரி- உறைகுருகை, 
அஞ்சம் பராங்குசம்வெள் ளானைகொடி ஆணைமா, 

பஞ்சகலி யாணன் பரி. 

வழுதி நாடர்துறை--பொருநை; வெற்பும்ஊரும் துடரியும் 

உறையுளாங்குருகா புரியும்; பரி பஞ்ச கலியாணன்; மா--
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வெள்ளானை ; ஆணை--சீபராங்குகம்,கொடி- அன்னம்); தாமம் 

மகிழ்; முரசு-வேதம்; வமுதி நாடர் என்பது மத்திம 

தீபம்; அதுவே நாடும் திருநாமமுமாம் என்று உரைகாரர் 

காட்டுகிறார். இங்கு பதினோர். அங்கங்கள் உள்ளன. 
இதற்குத் துறை--தசாங்க வாழ்த்து என்று உரைகாரர் 

புதிதாகப் படைத்துச் சொல்கிறார். ஒரு பாடலில் நாம் 

பிரமம் ஒன்றே நவில்வார்...சாவீறுடைய பிரான் ஆரணப் 
பாக் கற்றுணராதார் (104), என்கிறார். 

பெருங்காப்பிய கிலையை ஐந்து வெண்பாவால் 
சொல்லுகிறார்; இது மூன் வந்த மரபை யொட்டியது. 

எடுத்துக் காட்டாக, காப்பிய உறுப்புக்களுள் நிரை 

கோடலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சிந்தாமணியில் இதைக் 

காணலாமேயன்றி, சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை கம்பராமா 
யணத்துள் காண்பதற்கில்லை. அடுத்து, செய்யுட் கூறுபாடு 

வைதரப்பம் கெளடம் பாஞ்காலம் என மூன்று நெறியாகும் 
என்கிறார். மூன்றும் மூன்று வடகாடுகள், தண்டி சொல்வன 
முதல் இரண்டே. வைதருப்ப பாகம் மென்மையுடையது; 
கெளடபாகம் கடினமுடையது, சொல்லாலும் பொருளாலும் 

இடைகிலைப்பட்டொழுகுவது பாஞ்சாலம் என்கிறுர். 

(வெண்பா 77-79.) இம்மூன்றுக்கும் விளக்கமாகச் குரு 

மகான்மியப் பாடல்கள் ஒன்பது கரட்டப்பட்டுள்ளன. வைத 

ருப்பத்துக்குக் காட்டியவை எளிய கலி விருத்தம், கெள 
டத்துக்குக் காட்டியவை கடினமான வல்லினச் சந்தமுடைய 

எழுசீர்விருத்தங்கள், பாஞ்சாலத்துக்குக் காட்டியவை 
சந்தமில்லாத அறு சீர்விருத்தங்கள், அடுத்து குண அலங் 
காரம் ஒவ்வொரு பாகத்துக்கும் இன்பம் தெளிவு செறிவு 

சமனிலை இன்னிசை உதாரம் வரி சரந்தம் உய்த்தலில் 
பொருண்மை சமாதி என்ற பத்து என்று கூறி இவற்றை 
முறையே விளக்குகிறார். பாஞ்சாலச் செறிவு என்று காட்டு
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மிடத்து முழுமையும் இடையினச் சந்தமாயுள்ள பாடலைத் 

தருகிறார். இப்பகுதிகள் அலங்காரம் பயில்வாருக்கு மிகச் 

சிறந்த விருந்தாகும். 

பொருளணியியல் 

அணி இரண்டு. பொருள், சொல்; பொருளணி அழகு, 

சொல்லணி பூண். பொருளணி தன்மை முதல் பாவிகம் 
ஈறாக 64, மகடூஉப் பொருட்டன்மைக்குப் பாடல் காட்டு 

முகமாக, திருவின் துதியொன்று பாடுகிறுர்; 

பூங்கமலக் கோயிலாள் புத்தமிர்தி னுடன்பிறந்தாள், 

வீங்கு துணைமுலையாள் வெண்ண கையாள்--ஓங்குபுனற் 

பொன்னி ஈடுவுட் பொருண்மார் பகத்தாள், என் 

சென்னி பிரியாத் திரூ. 120 

ஏகதேச உவமைக்கு எடுத்துக்காட்டுத் தரும்போது, 

காப்பியம் பாடும் புலவர் கண் போல் மெல்லியலார் வீழியும் 
உறங்காது என்கிறார்: 

முற்ற வுணர்த்து முதுகாப்பியம் புணர்ப்பான் 

உற்றவர் தங்கண்போன் றுறங்காவாம்--இற்பிரிந்தால் 
நல்லியலார் வந்தனைசெய் நாவீறன் மால்வரைமேல் 

மெல்லியலார் இன்ப விழி, 191 

வெளிப்படையாகவும் குறிப்பாகவும் வரத்தக்க உவம 
உருபுகள் நாற்பத்தெட்டை ஒரு நூற்பாவில் காட்டுகிறார் 

(772): அனுமன் ஐந்திர வியாகரணம் உணர்ந்தவன் என் 

கிறார் (268); திட்டாந்த அலங்கார மேற்கோள் பாடலில் 
இராமனுசருக்குக் தேசிகர் ஐவர், குருபாம்பரையுரைக் 

குறிப்பு, திருமலை யாரழ்வார், மணவாள முனிசன் -- குறிப் 

பிடுகிறார் (811). வகை முதலடுக்கலங்காரம் என்ற 
பகுதியில், அடைசினை புணராது எண்ணும்மைப்பட 26 மரப் 
பெயர்க அடுக்கிப் பாடுகிறார் (407): 

12
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மரவமும் கடம்பும் பனசமும் மருதும் 

வடமுமா தவியுமா துளமும் 

குரவமும் இலவம் திலகமும் விளவும் 

கொன்றையும் செருந்திலும் குமிழும் 

அரசுகா வலுக்தான் நியும் அரீ தகியும் 

ஆமல கமும்ஈ ரந்தமுமாம் 

பிரமுமே லமும்சண் பகமும்வே ழமும்சம் 

். பீரமும் தழைந்துள ஒருசார். 

அடுத்த பாடல், பண் இராகமெனப் பொதுப்பட்ட வகை 

முதற்பொருள்களை கடைசினை கூடாது அடுக்கின வகை 

மூதலடுிக்கு; 57 பெயர்கள் [406): 

இந்தளமுகாரி குச்சரிபெளளி மலைமைசீராகம் வயிரவி தனாசா 

கிரிவசந்தன் பழம்பஞ் சுரங்கொல்லி மருளிந்தளஞ் 
சாதாரிசா 

மந்தமல்லாரி பந்துமுகாரி யாரியவராடி கொல்லவராடிநை 

வளமிராமக்கிரி குறிஞ்சி காம்போதி பூவாளி செளராட்ட 
நாட்டை 

செந்துருதியருமவதி தக்கேசி கெளடிகெள சிகமேகராக் 

குறிஞ்சி 
செவ்வழிப்பாலை விளரிப்பாலை செம்பாலை சீகாமரஞ் 

சிகண்டி 

யந்தாளிமலகரி- ௩ளுத்தை காந்தாரமுரலளி செறியும் 

வகுளமார்ப 

னமலன்் வரூகனக தண்டிகைவாழ்வினைக் காண வாயிரங் 

கண் வேண்டுமே. 

சுவைகள் எட்டுடன் சாந்தத்தையும் கூட்டி ஓன்பதென்றே 

சொல்லுகிருர். 

பொருளணிகள் 64 என்று குறிப்பீட்ட போதிலும்கூட, 
இவை: ஒவ்வொன்றிலும் பிரிவுகளாகப் பின்னும் பல 

அணிகளை ஆசிரியர் எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறார். அவை
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யாரவன: தன்மை 79, உவமை 49, உருவகம் 26, உள்ளுறை 

9, ஒட்டு 6, உல்லேகம் 4, ஒப்புமை 2, வேற்றுமை ச, திட் 

உரந்தம் 7, தற்குணம் 7, பிரத்தியனீகம் 7, சந்தயம் 4, 

அற்புதம் 2, விதர்சனம் 5, தற்குறிப்பேற்றம் 9) அதிசயம் 8, 

சிலேடை 16, பின்வரும் நிலை 9, தீபகம் 78, நிரனிறை 72, 
விற்பூட்டு 1, இறைச்சிப் பொருள் 7, பொருள் மொழி 7, 

அதிகம் 7, வகைமுதலடுக்கு 7, இணையெதுகை 9, விரோதம் 

7, உபாயம் 7, விசேடம் 6, சமாயுதம் 7, ஏது 94, சுவை 76, 

பரியரயம் 7, இலேசம் 7, தற்பவம் 7, அசங்கதி 2, தடுமா 
ருத்தி 17, புணர்நிலை 2, வேற்றுப் பொருள் மலைப்பு ௫ 

விபாவனை 4, ஆர்வமொழி 7, நெடுமொழி 7, பரிவர்த்தனை 

2, காரணமாலை 7, காரியமாலை 1, ஏகாவளி 7, பிரதீபம் 7, 

பிறவணி 7, முன்ன விலக்கு 971, அபநுதி 4, நிந்தாத்துதி 7, 

புகழ்வதின் இகழ்தல் /, மாறுபடு புகழ்நிலை 7, பரிசங்கை 
இ, கரவியலிங்கம் 1, பரிகரம் 4, உஜசகவை 7, விநோத்தி 7, 

சமுச்சயம் 8, உதாத்தம் ரி ஆசி 9, சங்கரம் /, சங்கீரணம் 

7, பரவிகம் 7, ஆக 813. 

சொல்லணியியல் 

இங்கு மடக்கு என்ற சொல்லணி மிகவும் விரிவாய் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. மேந்கோள் செய்யுள் 624 முதல் 768 

- வரை 742 செய்யுட்கள் மடக்கை விளக்குகின்றன. ஞான 
சம்பந்தர் தேவாரத்துள் :பிரமபுரத்துறை பெம்மானெம் 

மான்? என்று ஏகபாத மடக்காகம் பாடியுள்ளது போல, 
இங்கும் ஒரு பாடல் ஏகபாத மடக்காகப் பாடியிருக்கிறார் 

(746). அரியார் என்ற ஒரு சொல்லே.ஒரு குறளடி வஞ்சித் 
துறை முழுமையும் வருமாறு பாடியிருக்கிறார் (752). இவர் 

தம் காலத்துக்குமுன், அம்மான யாடும் பெண்கள் ௮ம்மனை 

கைக்கொண்டு ஒரு தலைவன் கிந்தாத்துதியாகவும் துதியாக 
வும் போற்றும் பாடலாகிய அம்மாண் மடக்கென்று ஒரு
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மடக்கு ஆட்சியிலுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுச் சூத்திரம் 
செய்து, இலக்கியமம் செய் திருக்கிறார். இவ்வகை அம்மானைப் 

பாடல் சிலப்பதிசாரத்திலும் உள்ளது பின்னர் கலம்பகங் 

களில் தவருமல் ஓர் உறுப்பாகவே வருகிறது, இவர் துதி 

யாகப் படைத்துக் காட்டிய அம்மானைப் பாடல் பின் 
வருவது: 

வண்டமிழோர் கொண்டாடும் மன்குருகூர் வாசமகிழ்க் 
கொண்டலெழில் மேவுதமிழ்க் குன்றில்காண் அம்மானை, 
கொண்டலெழில் மேவுதமிழ்க் குன்றமதா னாலதன் கண் 

எண்டிசையும் சந்தனக்கா இல்லையோ அம்மானை, 
இல்லாமற் சாந்தமணம் எய்துமோ அம்மானை. 754 

அகரக் குற்றுயிராலேயே ஒரு பாடலும் ஆகார மெட்டு 

யிராலேயே ஒர பாடலும் (760, 762) உள்ளன. அகரமெய் 

வருக்கம், தகரமெய் வருக்கம் என இரு பாடல்கள் 
(762, 763). 

பிறகு சித்திரஃ ஈவி தொடக்கம். வல்லினப் பாட்டு 

மெல்லினப் பாட்டு, இடையினப் பாட்டு; பின்னர் நிரோட் 
டியம்-- இதழ் குவியாத எழுத்துக்கள் வருவது) இதழ் 

குவிந்து வரும் ஓட்டியம்; இயைந்து வரும் ஓட்டியா்; சக்கரச் 
சுதகம் சுக்கரவருத்தனை; வச்சிரவுத் தி, வினாவுத்தரம், பிறகு 
சக்கரபந்தம் -காலாரை, ஆறாரை, எட்டாரை; பதுமபெந்தம் 

் முரசபெந்தம் நாகபந்தம் இரதபந்தம்; மாலைமாற்று ஒரு 
பாடல், கரந்துறை செய்யுள், காதைகரப்பு, பிரிந்தெதிர் 
செய்யுள், பிறிது படுபாட்டு, சருட்பதோபத்திரம், கூட 
சதுர்த்தம், கோமூத்திரி, எழிகுளம், திரிபங்தி என்பன 
உள்ளன. பின்னர் எழு கூற்றிருச்கை. முன்னமே எழு கூற் 
றிருக்கைபாடினோர் சம்பந்தர் திருமங்கை மன்னன் நக்கீரர் 
அருண்கிரி நாதர்; யாப்பருங்கல  விருத்தியிலும் அருக
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ரமாக ஓர் எழு கூற்றிருக்கை உள்ளது: இவ்வாருகச் 

சொல்லணி முடிகிறது. சக்கரபந்தம் முதலியவற்றுக்காக, 

பாடல்களைச் சித்திரங்களுள் அடக்கிக் காட்டும் படங்கள் 

77 எழுதிப் பாடல்களை அடக்கிக் காட்டவும் பட்டுள்ளன. 

எச்சவியல் 

பெரும்பகுதி வழுவமைதி கூறுகின்றது. பல மலைவு 
களுள், கலை மலைவு கூறு முகமாக, 'ஐயாண்டில் தண்டியம் 

பிடித்து ஏழாண்டியற்றிப் பன்னிராண்டினில் அவையரங்் 

கேறினாள்' என்று பண்டை நாடகச் செய்தியைக் கூறு 
கிறார். இச்செய்திகள் ஆசிரியர் காலத்தே முழுமையும் 

மறைந்து போயின. இவர் சொல்வது செய்யுள் வழக்கை 

மட்டும் உணர்ந்து சொல்வதாகும். உலகமலைவுப் பொருள் 

வந்தும் அலங்கார வழுவின்று என்று சம்பிரதம் என்ற 

கலம்பக உறுப்புக்குரிய பாடலொன்றைத் தரகி௫ர்: 

மேலைமலை யிற்புகுதும் மாதவனை நிற்றியென 

மீளவரு வித்துல கின்வாய் 
மாலைமதி யத்துடன் ஓடநிய மிப்பன்்உரு 

மாறிவரு விப்பன் இமையோர் 
ஆலைபம் நிலத்திடுவன் வேலைவல யத்தை யவ 

ணாகவும் அமைப்பன் அழகார் 

சோலைமலை யிற்குடிகொள் ஆதியை நிகர்த்ததொரு 

சோதியை விதிப்பன் எளிதே, 

இப்பாடல் இவரே செய்தகென்று கருதத் தம்ம திருப்பதிக் 

கலம்பகத்துக்கு உரியதாயிருக்கலாம். 

எச்சவியல் இறுதியில் புறனடையாக ஒரு சூத்திரம் 

செய்திருக்கிறார். இது இர்நூற் பொருள் முழுமையும் 
சுரூக்கமாய்த் தொகுத்துச் சொல்வதால், சூத்திரத்தையும்
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அதன் உரையையும் அப்படியே இங்குத் தருவது 
பயனுடையது. 

ஆறெனத் தொகைவகை யினில்விரித் தவற்றைத் 

தேறமெய் பெறுநான் கெனத்தெரி செய்யுளும், 

பாகமோர் மூன்றும், பயில்குணம் பத்தும், 

ஆக எண் ணான்கிரட் டியபொரு எணியும், 
அடிமொழி எழுத்தின் அடுக்கின வாக 

முடிவுற வகுத்த மூவகை மடக்கும் 
மூவினப் பாடல் முதலா முறைமையின் 

மேவின இருபா னாறன்மே லாறென 

விழுமிய மிறைக்கவி விரித்தபின் எஞ்சிய 
வழுவழு வமைதியும் இவைஎன வகுத்து, 

மொழிந்தஐம் மூன்றுடன் முற்றாது 
ஓழிந்தவுங் கோடல் ஓள்ளியோர் கடனே. 927 

உரை: 'செய்யுளெனக் தொகையான் ஒன்றாயதனை 
வெண்பா ஆசிரியம் எனப் பகுத்த இருவகையினின்றும் 
கலி வஞ்சி மருட்பா பரிபாடலென்னும் கான்கினொடும் 
ஆறென விரித்து அவற்றைக் கெளியும்படிக்குப் 
பொருள் படும் கான்கென்று பகுத்த முத்தகம் குளகம் 
தொகை தெொடர்கிலை என்னும் செய்யுள் மரபும், 
வைதருப்பம் கெளடம் பாஞ்சாலம் என்னும் மூன்றுபாகமும், 
அவற்றறொடும் பயில்வதகான இன்பம்: தெளிவு செறிவு 
சமனிலை இன்னிசை உதாரம் வலி சாந்தம் உய்தீதலில் 
பொருண்மை சமாதி எனக் கூறப்பட்ட UGS வகைக் 
குணமும் தன்மை முதற் பாவிகம் ஈறாக அறுபத்து 
நரலென்னும் எண்ணையு/டைய பொருளலங்கர ரமும் அடி 
யினாலும் சொல்லினாலும் எழுத்தினாலும் அடுக்கப்பட்டன 
வாகி முற்றுப் பெற வகுத்த மூன்று வகை மடக்கலங்கார 
மும், வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் என்னும் மூவினப்
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பாடல் முதலாக மூறையிமேடும் பொருந்திய இருபத் 

தாறன் மேலும் ஆறுகாட்டி முப்பத்திரண்டன விழுமிதாகிய 

சித்திரக் கவிகளும் விரித்த பின்னர்க் குறையாய் நின்று 

வைய வழுவும் வழுவமைதியும் இவையிவையென இரண்டு 
கூறாக்கிக் கூறிய பதினைந்தினொடும் அணியிலக்கணம் 

நிரம்பாமல் ஒழிர்தனவாய் வருபவன் உளவெனினும் அவற் 

றையும். இவற்றினகத் தசகப்படத் if QS கோடல் 

கற்றறிந்த உத்தமர் உகடனாம் என்றவாறு,” 

அணியிலக்கண அட்டவணை 

அடுத்த பக்கத்தில் இன்றுவரை தமிழில் தோன்றிய 
அணியிலக்கணங்களின் ஆட்டவணை உள்ளது. 2. அணி 

யியல் எட்டாம் நூற்றாண்டு அகத்தியர் செய்திருக்கலாம் 

2, 4,௪,6.7-- பழைய உரைகள் உள்ளன. 8, 10,/7-- உரை 

நடை. 70 கண்டியலங்காரத்துள் பொருளணியில் கூற்ற 

வியல் என்ற இரு இயல்கள் உள்ளன.
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இலக்கண உரை 

முன்னுரை 

துமிழிலக்கிய வளர்ச்சியில் ஒர சிறப்பான பகுதி 

இலக்கண நூல்களுக்கும் உண்டு. தொல்காப்பியம் 

தொடங்கி எழுந்த இலக்கண மரபில் 8ஆம் நூற்றாண்டு 

வரை இலக்கண வளர்ச்சி இன்று திட்டமாகத் தெரிய 

வில்லை. ஆனால் அந்நூற்ராண்டு தொடங்கி 8ஆம் 
நூற்றாண்டு வரையிலும் கூட இலக்கண நூற் பெருக்கம் 
ஏற்பட்டிருப்பது நன்கு புலப்படுகிறது. எழுத்து, சொல், 

மபொருள் புறப்பொருள் அகப்பொருள் என்ற பண்டைப் 

பிரிவளள். யாப்.பயெல், அணியியல், பாட்டியல், பிரபந்த 

இயல் என்ற புதிய பிரிவுகள் என்று கரலந்தோறும் 

இவ்விலக்கண வளர்ச்சியை அளந்து காண முடிகிறது. 
அகராதி என்று நாம் இன்று கருதுகின்ற நிகண்டு ஏன்ற 

ஒரு பிரிவும் உவமானம் மட்டும் கூறும் 'ஒரு பிரிவும் கூடத் 

தோன்றி வளர்ந்து வந்திருக்சின்றன. இவற்றுள் இந்த 
நூற்றுண்டுக்குரிய பலவேறு இலக்கணப் பிரிவுகளின் 
வளர்ச்சியைச் சென்ற அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். 

ஆனால், அந்த அளவுக்கு இந்நூற்றாண்டில் இலக்கண 
உரைகள் விரிவாய் எழவில்லை. எழுந்தன சிலவே. 
சிதம்பரப் பாட்டியல் செய்த பரஞ்சோதியின் மாணாக்கர் 
அப்பாட்டியலின் ஐரு பகுதிக்கு மட்டும் ஒரு சிற்றுரை 

எழுதினார். வைணவ மரபில் வந்த சிறந்த புவைராகிய 
காரிரத்தினக் கவிராயர் ஆராய்ச்சி வல்ல அறிஞராயிருக்
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திருக்கிறார்; திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் செய்த 

மாறனலங்காரத்துக்கு ஓர் அரிய விரிவுரை செய்தார். 

தண்டியலங்காரத்துக்கு இன்று அச்சிடப்பட்டு வருகின்ற 

உரையும் இந்த நூற்றாண்டில் எழுந்தது என்றே நினைக்கும் 

படியுள்ளது. இம் மூன்றுரைகளையும் இவ்வத்தியாயத்துள் 

ஆராய்வோம். 

சிதம்பரப் பாட்டியல் உரை 

சிதா பரப் பாட்டியல் முன் ஆராயப்பட்டது. (பக்கம் 

797-149.) அங்குக் கூறியபடி இந்நூலுக்குப் பழைய உரை 

ஒன்று உண்டு. அது முதல் மூன்று இயல்களுக்கு மட்டும் 
(16 செய்யுட்கள்) மிகவும் விரிவாகச் செய்யப்பட்டது. பின் 

இரு இயல்களுக்கும் இல்லை. உரை செய்தார் ஆசிரியரின் 

நேர் மாணாக்கரே* என்று கருதலாம். கிடைக்கும் பகுதி 
மிகவும் விரிவானது இவ்வுரைகாரர் தம்முரைக்கு யாப் 

பருங்கல விருத்தியுரையை மூலமாகக் கொண்டு அவ்வுரை 

காட்டும் மேற்கோள்களையே எடுத்துத் தந்திருக்கிறார். 
பிற்கால மேற்கோள் எதுவும் இதனுள் இல்லை; 

பிற்காலத்தில், இலக்கண விளக்கச் செய்யுளியலுரை 

இதைத் தழுவி எழுந்ததாகும். யாப்பருங்கலவிருத்தியை த் 

கழுவி இது வந்தமையால், அதுகாட்டும் சைன 

சமயப் பாடல்கள் பலவும் இதனுள் காணப் பெறுதல் 

இயல்பு. சூளாமணிப் பாடல்கள், தனிப் பாடல்கள் பல; 

செம்பூட் சேய், அச்சுத நந்தி முதலியோரைப் புகழ்ந்த 
பாடல்களும் வரும். மாபுராணமுடையார்,; அவிகயஞார், 

நற்றத்தர் என்றும் குறிப்பிடுகிறார்; இவர் கள்பெயரும் நூலும் 

மறைந்துபோய் நெடுங்காலமாகிவிட்டது. தொல்காப்பியம், 
நன்னூல், யாப்பருங்கலக் காரிகை, யாப்பருங்கல விருத்தி 

என்ற இலக்கண நூல்களையும் பெயர் குறிப்பிடுகிறார். 

1. ஆசிரியரே உரையும் செய்து வைத்தாரா என்பது தெரியவில்லை,
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ஒழிபியல் கடைசி விருத்த உரையில், செய்யுட் பெயர் 

பலவகை என்ற மூலத்துக்கு உரை எழுதும்போது, பின் 
வருமாறு எழுதுகிறூர்; :*அடியாற் பெயர் பெற்றது. கழி 
நெடில், திருவிருக்குக் குறள் முதலாயின; இவற்றிற் கழி 

நெடிலாவது ஆசிரிய விருத்தம். திருவிருக்குக் குறளாவது 

வஞ்சித் துறை. இசையாற் பெயர் பெற்றது--சந்தத் 
தாழிசை முதலாயின. இதிற் சந்தத் தாழிசை -ஆசிரிய 

விருத்தம். கலையாற்பெயர்பெற்றது அச்சுக்கலை முதலாயின. 
இதில் அச்சுக்கலை இரண்டடியரல் வந்தாற் சீரையெண்ணி 

அறுசீர் முதலானவைகளெல்லரம் ஆசிரிய விருத்தம் 

எனவறிக. எழுத்தெண்ணாற் பெயர் பெற்றது கட்ட&ரக் 

- கலித்துறையரம். வகுத்த வகுப்பாற் பெயர் பெற்றது--பய . 

வகுப்பு; புயவகுப்பு முதலாயின ஆசிரிய விருத்தத்துள்ளும், 
ஆசிரியப் பாவினுள்ளும் அடங்கும். காரணத்தாற் பெயர் 
பெற்றது--திருவெம்பாவை முதலாயின; அம்மானை, தரவு 
கொச்சகக் கலிப்பா வென்பாருமுளர். வெண்டளையே வரு 

தலாற் பஃறொடை வெண்பாவென்பதுவுமிது. கால வழக் 
காற் பெயர் பெற்றது, வெண்பாவினுளீரடி முக்கால் 

முதலாயினவையும் சார முதலாயினவையும், *பலவாஞ் 

செய்யுட் பெயர்” என்பதற்குப் பொருள் விரிக்கிற் 

பெருகும்.”” 

பாக்களைத் தொகுத்துச் சொல்லுமிடத்து வெண்பாவும் 
அகவலும் என இரண்டாம்; கலி வெண் பாவினுள்ளும், 
வஞ்சி ஆசிரிய த தினுள்ளும் அடங்கும் என்றுகூறி, தொல் 

காப்பிய மேற்கோள் காட்டுகிறார். 

இவற்றுள், பிற்காலத்தில் கழிகெடில் என்ற பெயரால் 

பாடல்களும் நூல்களும் உள்ளன. திருவிருக்குக் குறள் 

என்பது தெரியவில்லை ; சம்பந்தர் தேவாரத்துள் திரு 

விருக்குக் குறள் உள்ளது. அச்சுக்கலை என்பது விளங்க
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வில்லை; கலையாற் பெயர் பெற்றது எவ்வாறு என்பதும் 

தெரியவில்லை; ஒருகால் பிற்கால வண்ணப் பாடல்களின் 
பகுதிக்கு வழங்கத் தொடங்கிய கலை என்ற சொல்லா 
என்பது விளங்கவில்லை. அப்படியே சாரம் முதலாயின 

வையும் என்று இவர் சொல்வது, சாரம் என்பது ஓர் அலங் 

காரம் என்று பாப்பாவினம் பாடல் 79 உரையில் சொல்லப் 

பட்டுள்ளது. அச்சுக்கலை சாரம் என்ற பெயருடைய நூல் 

கஞம் அவற்றில் யாப்பு விகற்பங்களும இருந்தன போலும். 

தண்டியலங்காரவுரை 

ஐந்திலக்கணம் என்று சொல்லுகின்ற புதுமரபில் 

ஐந்தாவதாகிய அணியிலக்கணம் பற்றிய பழைய நூல் 
தமிழ்தீ தண்டி செய்த தண்டியலங்காரம்” அலங்காரம்-- 
அணி; இது வடமொழி மரபில் ஒரு சாஸ்திரம். பிற் 

காலத்து வேறு சில அணியிலக்கண நூல்கள் எழுக்கிருக் 
துங்கூட, தோன்றிய நாள்-தொடங்கி இன்றுவரை பெரிதும் 
BADLY HM HLL gE இந்நூலே. இது இரண்டாம் 
குலோத்துங்கன் அவையிலிருந்த புலவராகிய தண்டி என் 
பவரால் வடமொழி நூலைத் தழுவிச் செய்யப்பட்டது. 

இந்நாலுக்குப் பழைய உரையொன்று உண்டு. உரை 
யாசிரியர் உதாரணச் செய்யுட்கள் செய்யவோ . சேர்க் 
கவோ இல்லை. தண்டியாசிரியரே மூலமும் உதாரணச் 
செய்யட்களும் செய்தார், பழைய உதாரணச் செய்யுட் 
களையும் சேர்த்தார்; இதைப் பிரயோகவிவேகம் செய்த 
சுப்பிரமணிய தீகஃ்கிதர் சொல்கிறார். இவ்வுரையாசிரியர் 

நார சூத்திரங்களுக்கு உரையும் உதாரணச் செய்யுட்கள் 
  

1. தண்டியலங்காரம் பற்றிய விரிவான ஆராய்ச்சி எமது தமிழ் 

இலக்கிய வரலாறு 18 நூற்றாண்டு பக்கம் 6017-92 இல் விளங்கக் காண 
லாம்,
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பலவற்றுக்கு உணரயும் செய்தார்; கிலவற்றுக்குச் செய்ய 

வில்லை, இவ்வுரையாசிரியர் பெயர் காலம் முதலிய 

வரலாறுகள் எவையும் புலப்படவில்லை. 

இவர் பெயர் சுப்பிரமணிய தேசிகர் என்று முதல் 

பதிப்பில் எமுகப் பெற்றுள்ளது. பின் வந்தோர் பழைய 

உரை என்று குறிப்பிட்டனர். ஆசிரியருக்குச் சிறிது காலம் 

பிற்பட்டுத் தோன்றிய தென்றே இவ்வுரை கருதத்தக்கது, 

அங்ஙனமாயின் 76 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் இவ் 

வுரையின் காலமாகலாம். அக்தாலத்து தேதிகர் என்ற 
சொல் வழக்கத்துக்கு வரவில்லை. சென்ற நூற்றாண்டில், 

ஒரு புத்தகத்தை அச்சிட விநம்பிய அச்சும் கூடத்தார், 
*ஆறுமூக சுவாமிகள் பார்வையிட்டது” அல்லது “கருணாநந்த 

சுவாமிகள் அருளிச் செய்த உரை' என்று: அச்சிட்டு 

வைப்பது ஓரு வழக்கம்; அவ்விதமே இச் சுப்பிரமணிய 

தேசிகர் என்ற பெயரும் அச்சிட்டோரால் தெரிந்தோ தெரி 
யாமலோ அமைத்துக் கொள்ளப்பட்டது போலும். திருவா 
வூதுறை யாதிீனத்துச் சுப்பிரமணிய தேசிகர் என்று 

சூறிப்பிடுவதும் பிழை; உரை தோன்றிய காலத்தில் எந்த 

ஆதீனமும் தோன்றியதில்லை. எனவே இவ்வுரை, 

ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பழைய உரை என்பது மட்டுமே 

கூறத்தக்கது. 

இவ்வுரையை ஆசிரியர் எங்கும் ஒரே கெறியாக எழுத 

வில்லை. சுருக்கவுரையாகவும், சில இடத்து இலக்கணக் 

குறிப்பாகவும், அணிஈளுக்கும் பாடலுக்கும் உள்ள பொருத் 
தத்தை மட்டும் காட்டுவதாகவும் அணிகளுக்கிடையேயுள்ள 
வேற்றுமையை மட்டும் காட்டுவதாகவும் உரை அமைந் 
துள்ளது. பல இடங்களில் நயமாகவும் உள்ளது. தமக்கு 
முன்னரும் உரைகள் இருந்தன என்பதை இவர், என 

உரைப்பாரு முளர், என்று உரைப்பாரு முளர், ஒரு சாரர்
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தொல்லாசிரியர் (68), ஒரு சார் ஆசிரியர் வேறுபடுத்திக் 
கூறினார். ஒரு சார் ஆசிரியர் இதன்பாற் பகுத்துக் கூறினார். 

(82) என்று குறிப்பிடுபவற்றால் அறிகிறோம். 

இவர் தரும் சில செய்திகளை மட்டும் இங்குக் குறிப் 

பிடுவோம். பெருங்காப்பியம் என்பதன் விளக்கத்தில் (7) 

நாடக சாதி பத்துவகை என்கிறார். தமிழ் முத்தரையர் 
கோவையும் குறிப்பிடுகிறார். இக்கோவை 7 ஆம் 
நூற்றாண்டு (அல்லது 8) நூலாயிருக்கலாம். 77ஆம் நரற்பர 

வுரையில், உரைவிரவியும் பிறபாடை விரவியும் என்றுகூறி, 

விரவியும் என்ற உம்மையால், விரவாது செய்யுளணி 
வருவதே சிறப்புடைத்தெனக் கொள்க என்கிருர். 
அதாவது உரையிடையிட்ட பாட்டுடைச் செய்யுள் சிறந்த 

காப்பியமாகாது என்பது இவர் கருத்து. இதன் முதனூல் 

செய்த ஆசிரியர் உலகத்துச் சொல்லையெல்லாம் சமஸ் 
கிருதம், பிராகிருதம், அவப்பிரஞ்சம் என மூன்று வகைப் 

படுத்து, அவற்றுள் சமஸ்கிருதம் புத்தேளிர் மொழி 
எனவும், அவப்பிரஞ்சம் இதர சாதிகளாகிய இழிசனர் ' 

மொழி எனவுங் கூறினார். அதனால், பிராகிருதம் எல்லா 
நரட்டு மேலோர் மொழி எனப்படும், அல்லது உம், பிரகிரு தி 
என்பது இயல்பாகலான், பிராகிருதம் இயல்பு மொழி, 

மாங்கனியும், தீம்பாலும், வருக்கைச் சுளையும் FRE 
கரையும் தம்முள் வேறுபட்ட சுவையவெனினும் கூறுவது 
மதுரமொன்றன்றே? அதுபோல, எழுத்துச் செறிவும், சொற் 
செறிவும்,பொருட்செறியும் செறிவென் றே சொல்லுவதல்லது, 
பிறிதொருவகை பேசிற்பெருகிய அகல முடைத்தாமாகலின் 
அவையெல்லாம் உய்த்துணர்ந்து கொள்க' — என்பது 
போன்ற சுவையுடைய விளக்கங்கள் பல. 

இவ்வுரை ஒருகால் முழுமையும் எழுதி முடிக்கப் 
பெருத உரையோ என்று கருதும்படி உள்ளது, எனினும்,
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உள்ளவரையில் இது நாற்பாக்களின் கருத்தையும் மேற் 

கோள் பாடல்களின் பொருளையும் ஈன்குணர்வதற்குப் 

பெருந்துணையாகவுள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை. 

காரி இரத்தினக் கவிராயர் 

ஆழ்வார் திருககரிச்கு அருகே மூன்று மைல் தொகவி 

லுள்ள தென் திருப்பேரையில் இவர் பிறந்தார். திருக் 

குருகைப் பெருமாள் கவிராயரின் பெரும் புலமையைக் 
கேள்வியுற்று அவரிடம் வந்து தமிழ் பயின்று தாமும் பெரும் 

புலவரானார். இவர் இயற் பெயர் இரத்தின கவிராய 

ராகவும், தந்தையார் பெயர் காரியாகவும் காரியார் புதல்வ 

ராதலால் காரிரத்னக் கவிராயர் என்பது இவர் பெயரா வும் 

அமைந்திருக்கலாம். இவருக்குக் சேோயிலில் வாகனமாலை 
படிப்பதற்காக அக்காலத்தில் மானியம் விடப்பட்டிருந்தது, 

Bar வமிசத்தார் அம்மானியதச்தை இன்னமும் 

அனுபவித்து வருகிறார்கள். அனைவரும் திருமால் வழிபாடு 

டையவர்கள், மிக்க தமிழ்.ப் பயிற்சியுடையவர்களாய் ஏடு 

க௯ைத் தொகுத்து வைத்திருந்தார்கள். டாக்டர் சாமிநாத 

யரவர்களுக்கு இவர்கள் ஏடுகள் கொடுத்து உதவி 

யிருக்கிறார்கள். இவர் பரம்பரையில் வந்த சிறிய 

காரிரத்னக் கவிராயரென்பவர் அடுத்த நூற்றாண்டில் வட 

மலையப்பரால் ஆதரிக்கப் பெற்று வாழ்ந்தார். 

இவர் செய்த மாறனலங்காரவுரையில், இயல் தோறும் 

இவரைப் புகழும் ஒரே சிறப்புப் பாயிரப் பாடல் எழுதப் 
பெற்றுள்ளது : 

தருகாள மேகம் கவிராய ராயன் சடையனன்பாற் 

குருகாபுரேசர் புனையலங் காரம் குவலயத்தே 

கருகாத செஞ்சொல் உரைவிரித் தான்கற்ப காடவிபோல் 

வருகாரி ரத்ன கவிராயன் பேரை வரோதயனே.
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பொருளணியியலுரையின் இறுதியில் மட்டும், “கவிராச 

கேசரியான பேரைக் காரிரத்தீன கவிராயர் உரை எழுதின 

தென்றறிக' என்ற குறிப்புக் காணப்படுகிறது. 

பேரை என்பதன் பிரகிபேதமாக, பெரிய என்ற சொல் 

காணப்படுகிறது. சிறிய இரத்தினகவிராயர் பிற்காலத்தில் 

இருந்தமையால் இவர் பெரிய என்று கருதப்பட்டார் 

போலும்: சிறிய இரத்தினக் சவிராயர் என்பவர், 
இவருடைய புதல்வர் திருமேனிக் கவிராயர் எனப்படுவார்; 
இவர் திருப்பேரைத் திருப்பணிமாலை செய்தார். 

இருப்பினும் இங்கு ஒரு கருத்துச் சொல்லுதல் 
பொருத்தமாகிறது. சிறப்புப் பாயிர த்துக்கு உரை எழுதக் 
தொடங்குமிடத்து, ''கூறுதற்கரிய சிறப்புப் பாயிரம் கூறு 
தற்குரியோர் இக்கால்வருள் (ஆசிரியன், ஒரு புடைகற்ற 
உயர் மாணாக்கன், தன்னொடு கற்ற தலை மாணாக்கன், உரை 
காரணன்) ஒருவரர்மென்பது. அச்நால்வருள்ளும் இப் 
பாயிரம் செய்தார். இக்நூற்குரை செய்த திருமேனி 
இரத்தின கவிராயன் என்றுணர்க, நாலாசிரியர்க்கு மாணாக் 
கனென்பதலுலுமாம்'” என்ற குறிப்புக் காணப்படுகிறது. 
இதல் மாறனலங்கார உரையாசிரியர் திருமேனி இரத்தின 
சவிராயர் என்றும், இவர் பெயரே காரிஇரத்தின சவிராய 
ரென்றும் தெரிகிறது. 

நூல்கள் 

மாறனலங்கார உரைச்சிறப்பால் இவர் பெயர் நின்று 
நிலவுகிறது அதனுள் இவர் தாம் திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் செய்த நம்பெருமாள் மும்மணிக் 
கோவைக்கு விரித் துரை (விரு த் தியுரை) எழுதகியிருப்பதாகக் 
கூறியிருக்கிறார். ஆனால் மும்மணிக் கோவை கிடைத்து
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வெளி வந்ததாகத் தெரியவில்லை, மாறன் பாப்பரவினம் 

இவர் செய்ததாகச் சொல்வர்; அது பொருந்தாது என்று 
முன் குறிப்பிட்டோம். பரிமேலழகர் உரை நுண் பொருள் 

மாலை என்று குறிப்புக்கள் எமுதிவைத்திருந்தார்; இது 

தனி நூலாக வெளிவராவிடினும், செந்தமிழ்ப் பத் திரிகையில் 

வெளி வந்துள்ளது; பரிமேலழகருரையின் நுட்பங்கள் பல 
வற்றை இது நன்கு. விளக்குவது. தொல்காப்பிய நுண் 

பொருள் மாலையும் செய்தார் இவர் என்று சொல்வர்; இது 

கிடைக்கவில்லை, 

காலம் 

திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் காலம் 1540-65 
என்று முன்னமே சொல்லப்பட்டது. அவருடைய மாணாக் 

கரான இவர் காலமும் அதையொட்டியதே; 1550-70 ஆக 

இருத்தல் பொருந்தும். 

மாறனலங்கார உரை 

இவ்வுரை மிகச் சிறந்த இலக்கணவுரை, இவ்வுரை 

இல்லாவிட்டால் நூற் பொருஞம் பெருமையும் வெளிப்பட 
உணர வியலாது. சங்க நூல்கள் பிற சான்றோர் நூல்களி 

லிருந்து மேற்கோள் காட்டி வீளக்குகிறார். பல இடங்களில் 

உதாரணச் செய்யுட்களுக்கு உரையும், ஏனையுவமம் 

உள்ளுறை யுவமம் இறைச்சிப் பொருள் என்பவற்றுக்கு 

விளக்கமும்: தருகிறார். உதாரணச் செய்யுட்களை அழகாகப் 

பொருத்திக் காட்டுகிறார். அபூர்வமாகச் சில இடங்களில் 

வடமொழித் தண்டியையும் அதிகமான இடங்களில் தமிழ்த் 

தண்டியையும் எடுத்துக் காட்டுகிறார். தெண்டி என்றே 

எங்கும் சொல்வார் பாயிரம் முழுமைக்கும் உரை crap Sus 

பின் தொடக்கத்திலுள்ள சிறப்புப் பாயிரத்தை இறுதியில் 

எழுதி உரை வகுக்கிளார். 

13
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இலக்கணங்களுள் இவர் காட்டுவன, தொல்காப்பியம், 
புறப் பொருள் வெண்பா மால், யாப்பருங்கல விருத்தி, 
யாப்பருங்கலக் காரிகை, தண்டியலங்காரம், நன்னூல்; 76 
ஆம் நூற்றாண்டு நூலாகிய சூடாமணி நிகண்டையும், 
இவர் காட்டுகிறார். நேமிகாதர் பவணந்தி என்று குறிப் 
பிடுகிறார். இளம்பூரணர் ஈச்சிஞர்க்கினியர் என்ற தொல் 
காப்பிய உரையாசிரியர்களையும் குறிப்பிடுகிறார். தொல் 
காப்பியரை ஒல்காப் பெருமைத் தொல்காப்பியர் என்பதே 
இவர் மரபு. ஈச்சினார்க்கினியரை த் 'தொல்காப்பியத்துக்குக் 
காண்டிகை யெழுதின நச்சினார்க்கினியர் கோக்கம்' என்பார்; 
யாப்பருங்கலக் காரிகையார். சே ரக்கம் என்பதும் 
காண்க. 

சங்கநூல்களுள் இங்கு வருவன மு;ருகாறு பொருநாறு 
் சிறுபாண் பெரும்பாண்; அககானூறு புறகானூறு குறுந் 
தொகை கலித்தொகை பரிபாடல்;காப்பியங்களுள் சிலப்பதி 
காரம் சிந்தாமணி; திருக்குறள் நாலடி திருக்கோவையார்; 
நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழி; முந்தையோர் நூல்களில் 
மூதுரை; தம் ஆசிரியர் நூல்சளில் திருக்குருகர மான்மியம், 
கிளவி மணிமாலை, நம்பெருமாள் மும்மணிக்கோவை, திருப் 
பதில் கலம்பகம் (2) என்பன. இளங்கோவடிகள் பாடிய 
அந்திமாலை சிறப்புச் செய்காதை, இளங்கோவடிகள் மள 
யறம் படுத்தகாதை...விரித்துரை எழுதிய அடியார்க்கு 
நல்லாராகிய ஆசிரியர், திருத்தக்கமா முனிவர்கூறிய சிந்தா 
மணி-- என்பன இவர் கூறும் சில தொடர்கள். 

69 ஆம் வெண்பாவரையில் தொகை நிலைச் செய்யுள் 
பெயர் பெறுமாற்றைக் கூறும்போது, முந்தையோர் கூற்றை 
யொட்டி உரையில் நயனப்பத்து பயோதரப்பத்து என்று 
சினையாற்றொகுத்த பெயருக்கு உதாரணம் Oe rete. 
டுள்ளன. இந்நூல்கள் முன்னுமில்லை பின்னுமில்லை.
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திருக்குறள் நுண்பொருள் மாலை 

இவ்வாசிரியர் திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரைக்கிற சில 
நுண்பொருள்களுக்கு விளக்கமாக, பரிமேலழகருரை 
நுண்பொருள் மாலை என ஒரு விளக்கக் குறிப்பு எழுதி 
வைத்தார்; தம்மிடம் பயின்றாருக்கும் பயன்பட வேண்டும் 

என்ற நேரக்கத்தோடு எழுதிஞர் போலும். இப்பகுதி தனி 

நூலாக வெளிவரவில்லை, மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்தாரது 

செந்தமிழ்ப் பத்திரிகை இதழ்களில் மட்டும் பகுதிபகுதியாக 

வெளி வந்தது. இப்பகுதிகளை த் திரு. தண்டபாணி தேசிகர் 

தமது திருக்குறள் உரைவளம் என்ற நூலில் (தருமபுரம் 

பதிப்பு) எடுத்து அமைத்திருக்கிறார். இவர் எழுதியுள்ள 

குறிப்புக்கள் சில பாடல்களுக்கு மிக விரிவாகவும் சிலவற் 

றுக்கு மிகச் சுருக்கமாயும் சிலவர்றுக்குக் சுறிப்பே இல்லா 

மலும் உள்ளன. விரிவுக்கு,குறட்பா 76,98.112, 260 பார்க்க , 

கூர்ந்து ஆயும்போது, அறத்துப்பால் உரையிறுதியில் மட் 

டும். அறத்துப்பால் பரிமேலழஈரையன் உரையுள் இரத்தின 

கவிராயன் எடுத்துச் சேர்த்த நுண்பொருள் மாலை முற் 

Don என்ற குறிப்புக் காணப்படுகிறது. இங்கு மிக 

அதிகமாக இலச்சணக் குறிப்புக்களையும் ஒப்புமைப் பகுதி 

களையும் காட்டுகிறார். வடமொழி இலக்கண த்தையும் மரபு 

களையும் தவறாது சொல்லிச் செல்கிறார். 

மேற்கோளாக இவர் குறகையே அதிகம் காட்டுகிறார். 

அடுத்து திருக்கோவையார். தொடக்கத் தொடரைத் தந்து 

இடையிலுள்ள தொடரைக் காட்டுகிறார்; பேராசிரியர் 

கோவையுரையையும் பல முறை தருகிறார். திருவெம்பா 

வைத் தொடரை எடுத்துக்காட்டி என்றார் பாவை 

யாருள்' என்கிறார்; பாவையார் என்பது அபூர்வமான
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சொல்லாட்கி. கவிராயர் மரபினர் வைணவப்பற்று 

அதிகம் உடையவராயினும், இவர் திருவாசகத்தையும் 
திருக்கோவையாருரையையும் நன்கு பயின்றிருப்பது இவரு 
டைய மேலான தமிழ்ப் பற்றைப் புலப்படுத்துகிறது. 
தொல்காப்பியம் ஈன்னூல் தண்டியலங்கார உரை மேற் 
கோட்பாடல்கள் பலவும் குறிப்பிடுகிறார். தொல் 

காப்பியத்தை எங்கும் சொல்கிறார்; இளம்பூரணர்,ஈச்சினார்க் 
கினியர் உரைகள், சிலப்பதிகார அடியார்க்கு கல்லார் 

உரை, வீரசோழியம்; முருகாறு சிறுபாண் பெரும்பாண், 
பட்டினப்பாலை; புறநானூறு, கற்றிணை, பரிபாடல், கலித் 

தொகை; மணிமேகலை, சிந்தாமணி; நாலடி, கான்மணி, 
ஆசாரக்கோவை; புறப்பொருள் வெண்பாமாலை ஆகியன 

இவர் குறிப்பிடும் வேறு நரல்கள். ஒருபொருட் பன்மொழி: 

என்ற தொடரைக் தந்து இது அவிஈயமாதல் அகத்திய 
மாதகல் வேண்டும் ஏன்கிறார். 'கட்டியங்காரன் கதையைப் 

பிரமாணமாக எமுதினமையால், சிந்தாமணி கட்டுக்கதை 

அன்றென்க', *உழையிருந்தான் எனப் பெயர் கொடுத்தார், 
அமாத்தியன் என்னும் வடமொழிப் பெயரும் அப்பொருண் 

மைய தாதலின்' (63௦). 

அறத்துப்பாலில் இவருடைய குறிப்புக்கள் மிகுதி, 

காமத்துப்பாலில் குறைவு. சில பாடல்களுக்கு மிகவும் 

விரிவாகக் குறிப்பெழுதியுள்ளார்--75, 95, 118, 280. இங்கு 

விளக்கியுள்ள பொருள்கள் அவாய்டிலை, புணர்ச்சி விகாரம், 

எச்சம், அன்மொழித் கொகை என்பன. சில இடங்களில் 
“இவ்வுரை எம்மஜேர்க்கு அறிதல் gis’ என்பார் 

(258, 551, 850) QagqeoswrAfiur ves pw utc te Gor Gus 

வாச்கமாக்குவார் என்பார் (64) “காண் என்னும் நல்லாள் 

பெண்பாலாக்கியது வடூமாழிபற்றி என்றார் பரிமேலழகர்," 

அவர் கூற்றை இவர் நன்கு விளக்கியுரைக்கிறார் (984) 

தோணி கரைதட்டுதலைச் சில்லந் தட்டிற்று என்பார்.



அத்தியாயம் 6 

சைவ இலக்கியம் 

முன்னுரை 

74.76 ஆகிய நூற்றாண்டுகளின் காலமானது சைவ 
சமயத்தின் பொற்காலங்களில் ஒன்று என்றால் மிகையல்ல. 

7-9 நூற்றாண்டுகளில் தேவார திருவாசகங்கள் தோன்றின. 
79ஆம் நூற்றாண்டில் திருக் கொண்டர் புராணம் எழுந்தது. 

7874ஆம்... நூற்றாண்டுகளில் சைவ சமய முதல் 

சாத்திரங்கள் எழுந்தன. /5ஆம் நூற்றாண்டில் பெருங் 

கவீஞராகிய அருணகிரிகாதர் வாழ்ந்து திருப்புகழ் பாடினர். 

இகந்நூலாராய்ச்சி நெறியில் 16ஆம் நூற்றாண்டு பெருஞ்சிறப் 
புடைய தென்று காணத்தகும். இந்நூற்றாண்டு வரலாற்றின் 

முதற்பாகத்தில் ஐந்து அத்தியாயங்களில் புராண இலக் 

கியம் சொல்லப்பட்டது. அவற்றுள் நான்கு அத்தியாயங் 

கள் சைவ புராணங்களாகும்; செய்த ஆசிரியர் தென்காசிப் 

பாண்டியர் மூவர் தொடங்கி, ரேவண சித்தர் ஈறாகப் 

பதினைவராவர்; பாடிய புராண நூல்கள் நாற்பது ஆகும், 

இவற்றின் பாடல் தொகை ஐம்பதாயிரம். இது சைவத்தின் 

மிசப் பெருஞ்சாதனை என்பது மறுக்க முடியாதது, இவை 

யாவும் சைவ நூல்களில் ஒரு பகுதியாகும். 

இனி, இப்புராணங்களன்றித் தோன்றிய பிற சைவ 

நூல்களைச் சில வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். 1. சமய தத்துவ 

. இலக்கியங்கள்; 8. சமய இலக்கிய உரைகள்; 9. தோத்திர 

இலக்கியங்கள். இவற்றுள் முதல் வகையை இந்த 

அத்தியாயத்திலும் ஏனையவற்றைப் பின்னுள்ள அத்தியா 

யங்களிலும் பார்ப்போம்.
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மெய்கண்டார் சிவஞான போதம் பாடியது தொடங் 
கியம், அதற்கு முன்பிருந்தும், சைவ சமய இலக்கியங்கள் 

அளவின்றிப் பெருகியிருக்கின்றன. மெய்கண்டார் வழியாக 

வந்த சைவ சந்தான பரம்பரை பல பெரும் Whe sorrs 

உமாபதி சிவாசாரியருக்குப் பின் பிரிந்தது. அவருடைய 

மாணாக்கர் மச்ச செட்டியாரென்னும் அருள் நமசிவாயர். 

இவருடைய மாணாக்கர் சித்தர் சிவப்பிரகாசர் என்பவர்; 

இவர் நகீண்டகாள் வாழ்ந்து இருந்தார் என்று சொல்வர், 

இவருடைய மாணாக்கர் மூவலூர் நமசிவாய தேசிகர். இவரே 

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தை நிறுவிய குரு முதல்வர். 
அருள்நமச்சிவாயரின் மற்றொரு சீடர் கங்கை மெய்கண்டார். 

இவருடைய சீடர் சீகாழி-- சிற்றம்பல நாடிகள். இவருக்குப் 
பின் முறையே பழுதைகட்டி சம்பந்த முனிவர், சிவபுரம் 
நானப்பிரகாசர், சிவபுரம் தத்துவப் பிரகாசர், செட்டித் 
தெரு பழுறதைகட்டி ஞானப்பிரகாசர், கமலை ஞானப் 
பிரகாசர் என்போர் முறையே ஒருவர் பின் ஒருவராக 
ஆசாரியராயிருக்க, கடைசியில் சொன்ன ஞானப்பிரகாசர் 
மாணாக்கரான குரு ஞானசம்பந்தர் தருமபுர ஆதீனத்தை 
நிறுவிஞர், இனி, மேற்சொன்ன பமுதைகட்டி சம்பந்த 
முனிவரின் மாணாக்கர் சத்திய ஞான பண்டாரம், அவர் 
மாணாக்கர் களந்தை ஞானப்பிரகாசர் அவர்..மாணாக்கர் கண்: 
கட்டி மறை ஞானசம்பந்தர்; இவருக்கு மறை ஞான தேதிகர் 
என்ற மாஸுக்கர் இருந்தார். இவர்கள் அனைவரும் மெய் 
௪ண்டார் மரபில் வந்தவர்கள். 

இவர்களுள் காம் இங்குக் கருகத்தக்கோர் மறை ஞான 
சம்பந்தர், மறை ஞானதேசிகர், கமலை ஞானப்,பிரகாசர், குரு 
ஞான சம்பந்தர் என்னும் நால்வர். இவர்கள் இந்த 76 ஆம் 
நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் பின்னரும் வாழ்ந்து சைவ 
இலக்கியம் செய்தார்கள். இவர்களுள் மறை ஞானசம்பந்தர்
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பாடிய இரு புராணங்களும், கமலை ஞானப் பிரகாசர் பாடிய 

இரு புராணங்களும், இந்த நூற்றாண்டு வரலாறு முதல் 
பாகத்தில் விரிவாக ஆராயப்பட்டன. இங்கு இவர் 
களுடைய வரலாறுகளும் ஏனைய நூல்களும் ஆராயப் 

பெறும். இக்கால்வரில் மறை ஞான சம்பந்தர், கமலை ஞானப் 
பிரகாசர், குருஞான சம்பந்தர் ஆகிய மூவரும் சைவ சமய 

நெறிகளான சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் ஆகிய 
நெறிகள் குறித்துச் சிறியவும் பெரியவுமான பல நூல் 

செய்திருக்கிறார்கள். இவர்தம் நூல்களால் சைவ சமயம் 

மிக்க வளம் பெற்றிருக்கிறது. சந்தான ஆசாரியர் நூல் 

செய்யாத பல துறைகளில் இவர்கள் சிறப்புடைய நூல்கள் 

பாடியிருப்பது மிகவும் போற்றற்குரியது. 

இதே நூற்றாண்டில், மெய்கண்ட பரம்பரை யல்லாமல் 

மற்றொரு பரம்பரையும் தோன்றி வளர்ந்தது. கந்தப் 

பெருமாள் தொடங்கி ஸ்கந்த பரம்பரையென்றும் வாமதேவ 
பரம்பரை யென்றும், பெயர் கொண்ட ஒரு புதிய சைவ 

ஞான பரம்பரை, சிவாக்கிரயோகி என்ற ஆசாரியரை இந்த 

நூற்றாண்டில் தலைவராகக் கொண்டு சிறந்த ஞானபீடமாக 

நிலை பெற்றது. இச்சிவாக்கிரயோகி தமிழில் மட்டும் அன்றி 

வடமொழியிலும் மிகச் சிறந்த புலமையுடையவர். இவர் 

தமிழிலும் வடமொழியிலும் மிகவும் சிறப்புடைய மூல நூல் 

களும் உரைகளும் செய்திருக்கிறார். 

இக்காலத்தில் சிற்றம்பலகாடி என்ற பெயர் கொண்ட 

மற்றொரு சிவஞானி வாழ்ந்து இருக்கிறார். இவர் முன் 

சொன்ன சைவ சமய ஆசாரியர் பரம்பரையில் வந்த 

சீகாழி-சிற்றம்பல நாடிகளினும் வேறானவர். சைவ சமயப் 

பொருள்களையும் முருகன் துதியையும் அமைத்துத் 

திருச்செந்தூர் அகவல் என்ற ஓர் அரிய நூலை இவர் பாடி 

உள்ளார். இந்நூல் பலருக்கு மனப்பாடமான ஒரு தோத்திர
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நூலாக இருந்த போதிலும், சாத்திரம் என்றே கருதத் 
தக்கது, இவரும் இக்காலத்துக்குரியவர், 

பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் கன்னடகாட்டில் ப௫வர் 

தோற்றுவித்த வீர சைவ சமயம் மெல்ல வளர்ந்து, இந்த 
நூற்றாண்டில் அமிழ்நாட்டில் கால்கொண்டது என்று 

அறிகிறோம். வீரசைவரால் செய்யப்பட்ட முகல் இலக்கியம் 

இந்த நூற்றாண்டில் எழுகிறது. ரேவண சித்தர் என்ற ஒரு 
ஞானி சிறந்த தமிழ்ப் புலவராய் விளங்குகிறார். அவர் செய்த 

் நூல்களில் புராணங்கள் மூன்று; அவை கிடைக்கவில்லை, 

மற்றொரு நூல் அகராதி நிகண்டு என்பது; இந்த நூல் 

நான்காம் அத்தியாயத்துள் ஆராயப்பெற்றுள்ளது. இவர் 
செய்த மற்றொரு சிறப்பான நூல் சிவ ஞான தீபம் என்பது. 

இது சைவ சித்தாந்தப் பொருள்ககை எல்லாம் நன்கு 
அமைத்துக் கூறுவது. 

மேற்சொன்ன ஆசிரியர் வரலாறுகளும் அவர்களுடைய 
நூல்களும் இந்த அத்தியாயத்தில் விளங்க ஆராயப் 
பெறும். 

மறை ஞான சம்பந்தர், கமலை ஞானப் பிரகாசர், குரு 
ஞான சம்பந்தர், சிவ1க்கிரயோகிகள் ஆகியோர் மிக்க ஆற் 

றல் வாய்ந்த பெரு ஞானிகள் மட்டுமல்ல, பெரும் புலவர்கள். 

முற்பட்ட காலங்களில் தோன்றிய எந்தப் புலவருக்கும் 

ஐப்பாக இலக்கியப் புலவர்களாய் விளங்க வல்ல ஆற்றல் 
பெற்றவர்கள், ஆயினும் காலமானது அவர்களை ஆட்கொண் 

டிருக்கிறது. சமயத்துறையில் அவர்கள் தங்கள் மனத்தைச் 

செலுத்திச் சைவப் பயிர் தழையச் செய்வதற்கான பல 

முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு, சமய நூல்களும் உரைகளுமே 
செய்தார்கள். இலக்கியப் புலவர்களாகத் திகழ அவர்கள் 
விரும்பவில்லை; இலக்கிய உலகிற்கு விளைந்த ஈஷ்டம் சமய 
உலகுக்கு லாபமாயிற்று,
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மறைஞான சம்பந்தர் 

வரலாறு 

சைவ சமயத்தில் சிறியனவும் பெரியனவும் ஆகிய 

எண்ணற்ற நூல்கள் செய்த பேராசிரியர் மறைஞான 

சம்பந்தர். இவர் களந்தை என்ற ஊரில் பிறந்தவர். இவர் 

இளைஞராய் இருந்தபோது களந்தையில் சத்திய ஞான 

பண்டாரத்தின் சீடராகிய களந்தை ஞானப் பிரகாச 

பண்டாரம் என்பவர்* புகழ் வாய்ந்த ஆசாரியராக 

இருந்தார். இவர் அவரிடம் சமயக் கல்வி பயின்றார். அவர் 

மூக்தியடைந்த பிறகு அங்கிருந்து காளத்தி சென்று அங்கி 

ருந்த கண்ணப்ப பண்டாரம்” என்பவரிடத்தில் உபதேசம் 

பெற்றார். இக் கண்ணப்பர் வரலாறும் எதுவும் தெரிய 

வில்லை. மறைஞான சம்பந்தர் உபதேசம் பெற்றபின் 

தில்லையில் வாழ்ந்தார். அது காரணமாகச் சிதம்பரம் 

மறைஞான சம்பந்த நாயனார் என்றும் இவரைச் சொல்வ 

துண்டு. சிதம்பரத்தில் இவர் சிவ யோகத்தில் திலத் 

திருந்த காலத்தில் பக்குவமுதிர்ச்சி பெற்று இக்திரியங்கள் 

புறத்தே செல்வதை விரும்பாதபடி தம் மண்ணைக் கட்டிக் 

கொண்டு வாழ்ந்தார் என்றும், அது காரணமாகக்; கண்கட்டி 

பண்டாரம் என்று மக்கள் இவரை வழங்கினர் என்றும் 

சொல்வதுண்டு. இவர் வாழ்ந்த இடம் கண்கட்டி மடம். 

இது சிதம்பரம் வீதியில் தென்கிழத்கு மூலையில் இருந்த 

தென்றும், சமீப காலத்தில் இடிக்கப்பட்டதென்றும் சோம 

சுந்தர தேசிகர் கூறுவார். இச் செய்திகள் வெள்ளியம்பல 

  

1. இவ் வரலாறுகளை எமது தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 15 ஆம் 

நூற்றாண்டு, பக்கம் 102 - 178 இல் காண்க. 

2... பண்டாரம் என்றால் சிவஞானம் கைவற்த துறவி என்பது 

பொருள்.
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வாணத்் தம்பிரான் எழுதிய முத்தி நிச்சயப்பேருரையாலும் 
விளங்குவன. 

கண்கட்டி மறைஞான சம்பந்தர் செய்தமலிறுநூல் முத்தி 
நிலை என்பது. இதனுள் இவர் கூறுகின்ற முத்தியின் 
இயல்பு ஆன்மானந்த வாதம் என்பது. ஆன்மாவுக்கு 

இயல்பாய் உள்ள ஆனந்தம் மலத் தடையால் மறைபட்டு 
நிற்க, அருளால் மலம் நீங்கியபோது ஆன்மா ஆனந்தத்தை 

அனுபவிக்கிறது என்பது பொருள். இது சைவ சித்தாந்தச் 

கருத்தன்று என இதை மறுத்து, தருமபுரம் குருஞான 
சம்பந்தர் முத்தி நிச்சயம் என்றொரு சிறுநூல் செய்தார். 
அதற்கு வெள்ளியம்பலவாணத் தம்பிரான் விரிவான 
உரைகள் எழுதியிருக்கிறார். HAG மூல ஆசிரியரான 
குருநோன சம்பந்தர் கூற்றாக மறைஞான சம்பந்தரைச் 

சுட்டிப் பல செய்திகள் சொல்லுகிறார். அவற்றுட் சில 
கீழே தருகிறோம். 

(மறைஞான பண்டாரஞ் செய்த தமிழெல்லாம், 
இவற்றை காம் படித்தால் நமக்கும் அவ்வாறு நாப் பழகிச் 
சந்தவின்பம்படச் சொல்லவாராதெனப் பிநர் வழங்காமை 
யுணர்க, இவ்வாறு அவர் செய்தன சிவதருமோ த்தரம், 
சைவ சமயகெறி, பரமத திமிரபானு, பதிபசுபாசப் பனுவல், 
சங்கற்ப நிராகரணம், பரமோபதேசம், ஐக்கிய வியல் 
முதலியன பலவுமாம். மறைஞான பண்டாரம் முதலிய 
பிறர், சிவாகமங்களினும் தொல்லாசிரியர் வாய் மொழி 
களினும் இல்லாததோர் விவகாரமான ஆன்மானந்த முத்தி, 
சிவசமதா முத்தி என்னும் இவற்றைத் தங்கள் குறிப்பாற் 
படைத்துப் பரமோபதேசம் சகலாகம சாரம் என்றுற் 
போலச் சிலநூல் செய்தலாம்.” 'மறைஞான பண்டாரம் ஒரு 
நூலிலாயினும் குருக்களது சிறப்புப் பெயர் கூறி வழி 
படாதது என்னையோ வெனின், அது கூறுதும்; மறை
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ஞான பண்டாரம் சிறு வயதில் திருக்காள த் தியீற் சென் றுழி, 

அவ்வூர்க் கண்ணப்ப பண்டாரம் கருணையால் விசேட 

தீக்கை பரியந்தம் பண்ணி உடையவரும் எழுந்தருளப் 

பண்ணிக் கொடுத்துக் கல்வியுடையராதற் பொருட் 

அனுப்பி வைத்தபின் அவர் சோணோாட்டிற் சென்று 

கல்வியுடையரான வழி விவேகம் உண்டாகுதலின், 

தாம் நைட்டிகராக கின்று ஒழுகுமாற்றுல், கண்ணப்ப 

பண்டாரம் கிருகத் தராகலின், அவரினும் உயர்ந் 

தாராகத் தம்மை ஈன்கு மதித்து அக் கண்ணப்பபண் டாரம் 

தில்லையில் தம்பால் வந்துழியும் வழிபடாமை Gs, Kult 

கேட்பச் சிவலிங்கம் விடுத்தலின், பூர்வாசிரியரோடு மாறு 

பாடாகலானும், பின்னரொரு குரவரை அடைதற்கு அளை 

வரும் கிருகத்தராகலின் தமக்குக் குருவாதற்குரியார் இல 

ரெனவும், நைட்டிகருள் தம்மில் உயர்ந்தார் இலரெனவும் 

கருதி அடங்கியிருந்தமையின், உலகத்தார் வழிபாட்டின் 

உயர்ந்தாராகலின் சண்கட்டி மடத்துள்ளே இருநக்தாரன்றே, 

அதனானும், பிறிதொரு குரவரையடையாமையானும், குரு 

வழிபாடு செய்திலரென்க.'' இங்குக் காட்டிய பகுதிகளால் 

பல செய்திகள் முதன் முதலாகத் தெரிய வருகின்றன; 

தெளிவுபடுகின்றன. முதலாவது, மறைஞான சம்பந்தரே 

இங்கு மறைஞான பண்டாரமாகிறார். இவர் செய்த 

நூல்கள் பல, சிவ சமதாமுத்தி என்று இவர் குறிப்பிடுவது 

சிவ சம .வாதம் போலும் முதலில் இவருக்குக் சளந்தை 

மதைஞான பண்டாரம் என்று பெயர், பின்னர் காள த்தி- 

கண்ணப்ப பண்டாரத்தை வழிபட்டு ஓமுகினமையால் 

காளத்தி மறைஞான பண்டாரம் என்று பெயர் பெற்றார். 

 சண்ணப்பர் கிருகத்தர், மறைஞானர் நைட்டிக சந்நியாசி, 

இவர் தில்லையில் பின்னர் வாழ்ந்தார். அச்சமயம் அங்குக் 

கண்ணப் பபண்டாரம் வந்தபோதும் அவரை இவர் வழிபட 
    

1, முத்தி நிச்சயப் பேருரை, இருமபுரப் பதிப்பு 1946.
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வில்லை. தம் கண்கட்டி மடத்துள்ளேயே யிருந்தார். இவ் 

வகைக் காரணங்சளால் ,மறைஞானர் தம் நூல்களில் எந்தக் 

குருவழிபாடும் செய்திலர். இவர் செய்தன கிவதருமோத் 
தரம் மூதலான பல நூல்கள். 

இவ்வாறு நாம் அறியும் செய்திகள் பெரும்பாலும் 
உண்மையே. இவர் தம் நூல்களில் எந்தக் குரு வணக்கமும் 

சொல்லவில்லை என்பதும் உண்மையே. ஆயினும் வெள்ளி 
யம்பல வாணர், குருஞான சம்பந்தர் மறுத்த காரணத்துக் 

காக இவர் நூலில் பல குற்றங்களை ஏற்றுகிறார். உதாரண 
மாக, கூறியது கூறல், மாறு கொளக் கூறல், குன்றக் கூறல், 

மிகைபடக் கூறல், பொருளில மொழிதல், மயங்கச் கூறல், 
கேட்போர்க்கின்று யாப்பிற்றாதல், பழித்த மொழியரன் 

இமுக்கம் கூறல், தன்னான் ஒரு பொருள் கருதிக் கூறல், 

என்ன வகையினும் மனங்கோளின்மை முதலான குற்றங் 

௧௯௭ இவர் நூல்கள் மீது ஏற்றிச் சொல்கிறார். இது ஒரு 

தலைச் சரர்பான கருத்தேயன்றி உண்மையாகாது. மறை 
ஞான சம்பந்தர் ஓரிடத்தில் (சைவ சமய நெறி 15) (சிவனே 
குரவனெனச் சிந்தியேல்' என்று கூறுகிறார். இது, 
வழங்கும் சாத்திரக் கருத்துக்களுக்குப் பொருத்தமாகவே 

உள்ளது. ஆனால் வெள்ளி, காமிகம், விசுவ சாரோத்தரம் 

முதலான ஆகமங்களை எடுத்துக் காட்டி, இக் கருத்து பிழை 
என்கிறார். இவ்விடத்தில் வெள்ளியின் கருத்து ஏற்கக் 

கூடிய தாயில்லை. இனி, இவர் வரலாற்றை அறிவதற்கு, 

இவர் பாடிய பதிபசு பாசப் பனுவல் என்ற நாூலீன் சிறப்புப் 
பாயிரமும் பொருந்துவதாயுள்ளது. இப்பாடல் பின் 
வருவது : 

காரூர் பொழிலும், தேரூர் வீதியும், 
வீதியின் மூவா யிரவர் விளக்கமும், 

மாதவர் கூட்டமும், மீதுறை தில்லையிற்
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கனக சபையிற் பனக முனிவனும். 

போத மிகுத்த புலிக்கால் முனிவனும், 
மாதவ இரணிய வருமனும்: இறைஞ்சத் 
திருமால் அயன் இந் திரன் இமை யோடும் 

அருமா மறையால் அடிபணிக் தேத்தப் 
பானு கம்பர் பணிலமும் வாண 

னான குடமுழ வாதியும் முழக்க 
மாண்தகு மதுர வாய்மொழி யிடமாய்த் 
தாண்டவம் புரிவோன் சரண கமலம் 
புந்தியில் காளுஞ் சிந்தனை பண்ணி, 
அப்பதி தன்னில் அருங்குகை மடத்தில் 

எப்பதி யோரும் ஏத்தவு மிருந்தோன், 

_ இகமது தன்னிற் சுகனையொப் பானோன் 
வெண்ணெயம் பதியில் மெய்கண்ட தேவன் 

மண்ணிடை மீண்டும் வருதலொப் பானோன், 

அருந்தமி முணர்வால் அகத்திய முனியெனத் 
திருந்துதொல் காப்பியஞ் சிவமயஞ் செய்தோன் 
ஆசில் வடநூற் போச ராசன், 
ஆதி கமலா லயமுதற் புராணம் 

ஓது மதியாற் சூதனை யொப்போன், 

மூவர் முதலா முதியவர் பாடல் 

ஆவ லுடனே யடங்கலும் உணர்ந்தோன், 
நலமிகு நூல்கள் கானா விதத்துடன் 
சிவதரு மோத்தரம் தமிழாற் செய்தோன் 

ஆகம பண்டிதன், அருந்தவர் புகலும் 

மோகமில் சாத்திர முழுதும் உணர்ந்தோன், 

நண்ணிய தவமறை ஞானசம் பந்தன்-- 

எண்ணிய முன்னூல் இயல் வழு வாமல் 

அதிக சைவ வளவைமுன் காணப் 

பதிபசு பாசப் பனுவல் செய் தனனே. 

இவர் தில்லையில் குகை டத்தில் இருந்தார் ;) மெய்கண்ட 

தேவன் மீண்டும் வருதல் ஒப்பானவர் ; அகத்திய மூனி
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யெனத் திருந்து தொல்காப்பியம் சிவமயம் செய்தார் ; 
வட நூலறிவில் போசராசரை ஒப்பார் ; கமலாலய புரா 

ணம் முதலாயின பாடினார்; மூவர் பாடல் அடங்கவும் 

உணர்ந்தவர் ; சிவதருமோத்தரம் ' தமிழாற் செய்தார்? 

ஆகம பண்டிதர் ; சைவ அளவை காணும்படி பதிபசுபாசப் 

பனுவல் செய்தார் என்று அறிகிறோம். இங்குக் குறிப் 

பிட்டுள்ள அடை மொழிகள் இவருக்கு நன்கு பொருந்தும் 

என்று பல இடங்களில் காட்டியிருக்கிறோம். சிறப்பாய் 
இங்குக் குறிப்பிட விரும்பியது இரு கருத்துக்களை: ஒன்று 
இவர் குகை மடத்தில் இருந்தார்; இதை முன்னமே காட்டி 
யிருக்கிறோம்; கை மறை ஞான சம்பந்தர் என்பவரும் 

இவரே. இரண்டாவது இவர் 'தொல்காப்பியம் சிவமயம்” 

OF srt. இத் தொடரைப் பலர் பல விதமாய்ப் பொருள் 

செய்தனர். ஒருவர் தொல்காப்பியம், சிவமயம் என இரு 

நூல் செய்தார் என்றார்; ஒருவர் தொல்காப்பியத்தைச் சிவ 
மயமாக்கினார் என்றார்; மற்றொருவர் தொல்கரப்பியமும் 

சிவமயமும் ஒரே நூல்தான் என்றார். ஆனால் உண்மை இம் 

மூன்று மன்று, தொரள்-காப்பியங்கள் எல்லாம் சிவமணம் 
கமழமும்படி இவர் செய்தார்-- என்பதே பொருளாகும். 

(அல்லது சிவமயமான தொல்காப்பியங்கள் செய்தார் 

எனலுமாகும்.) பழமையான நூல்களை --சிவ தருமோத்தர 

உபாகமம், அருணகிரி மான்மியம், கமலாலய மான்மியம் 
போன்றன-- சிவமயம், சைவமே உயர்வு என்னும்படியாகச் 

செய்தார் என்பதே சரியான பொருள். இக்கருத்து 
முழுமையும் பொருந்து மென்பதைப் பல இடங்களிலும் 

எடுத்துக் காட்டியவற்றால் நன்கறியலாம். மறைஞான 
சம்பந்தர் நரல்களில் காணப்படும் சில பொது இயல்புகளை 
இங்குக் குறிப்பிடலாம். புராணத் தன்மை வாய்ந்த சிவதரு 

மோத்தரம், அருணகிரி புராணம், கமலாய மான்மியம் 
என்பன மட்டும் விருத்தப் பாவில் அமைத்திருக்கிறார்.
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ஏனைய பெரும் பான்மையும் குறட்பாவிலேயே செய்கிறார்। 

இவர் செய்த நூல்கள் பல சிறு நூல்களாயிருப்பினும், 
இவர் ஒரு சிறந்த சைவப் பேராசிரியர், பெருநூல் செய்த 

பெரும் புலவர்களோடு ஒருங்கு வைத்து எண்ணத் தக்கவர், 

இவர் செய்த சிவதருமோத்தரத்தைப் பார்த்தால் இது 

நன்கு விளங்கும். பாடல்களில் உள்ள யாப்பு, சந்தம், 
மடச்கு மூகலிய சொல்லணிகள், பொருளமைதி ஆகியவை 

இவர் ஓரு பெருங்காவியம் செய்யும் ஆற்றலுடையவர் 

என்பதை நன்கு விளக்கும். நூலில் காணப்படும் 

வருணனைகள் நீதிகள் முதலியனவும் இத்தன்மையைக் 

காட்டும். காலத்தின் நிலை, இவரைக் காவியத்தில் மனம் 

செலுத்தாமல் சமயத் துறையில் மனம் செலுத்தும்படி 

செய்திருக்கிறது. 76 ஆம் நூற்றாண்டின் பொது இயல்பு, 

பெரிய புராணங்களும் சிறிய புராணங்களும் சமய சாத்திரங் 

களும் செய்யும் போக்காகும். இக்காலத்தில் தோன்றிய 

புலவர்களில் பெரும் பகுதியினர் புராணங்களே செய்துள் 

ளனர். சிறு பான்மையோர் சாத்திர நூல் செய்தனர். 

அன்றியும் இக்காலம், சைவ சமய ஆசாரிய பீடங்கள் 

தோன்றி நிலை கொண்ட காலம். ஆகவே, இவர் அந்த முறை 

யிலேயே தம் நூல்கலரச் செய்தார். புராணம் சாத்திரம் 

இரண்டையுமே அளவில் மிகவும் அதிகமாகச் செய்திருக் 

கிறார். இவரளவு நூல் செய்தோர் தொகை குறைவு. 

இவருடைய நூல்களில் சிறு நூலாயினும் பெரு நூலா 

யினும், சில இயல்புகள்க் காண முடிகிறது. காரைக் 

காலம்மையாருக்கும் திருமாளிகைத் தேவருக்கும் இவர் 

தவறாது வணக்கம் சொல்கிறார். இது மிகவும் புதிய மரபு, 

இது இவ்விரு திருமுறை ஆசிரியரிடத்தும் இவருக்கு 
இருந்த ஈடு பாட்டைப் புலப்படுத்துகிறது. தம் ஆசிரியர் 

பெயரை இவர் எங்குமே சொல்லவில்லை. பிற ஆசிரியர்
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இதற்கு முற்காலத்திலும், பிற் காலத்திலும், நால்வர்க்கு 

மட்டுமே வணக்கம் சொல்லியிருக்கக் காண் போம். 

நூற்கு அதிகாரி என்பதை இவர் மிகவும் சிறப்பாய்க் 

கருதுகிறார். குறிப்பிட த்தக்க எல்லா நூல்களிலும் இந்நூலை 

நாத்திகருக்கும் ஆர்வ மில்லாதவர்க்கும் சொல்லற்க, 
சொன்னால் செரன்னவரும் ஈகரகத்தை அடைவார். மேலும் 

ஏட்டில் இதை எழுதற்க, எழுதினாலும் விரும்பாதவர் 
கண்ணில் காட்டற்க” என்று இவர் தவராது கூறுகிறார். பின் 
வரும் சிவதரு மோத்தரப் பாடலைக் கருதுக. 

போதகனு மும்மலமும் போக்கித் தன்னுட் 

பொருவரிய பரம்பொருளைப் புணர ,வெண்ணும் 

மாதவனுக் கறைக, இறை யமலன் வாக்கை 

மற்றையவர்க் கறையற்க, மனத்துக் கெட்டா 

ஆதியருள் வாக்கியத்தை அருத்தந் தன்னை 

யருநிதியாற் புகழ்முதலா லயர்த்துங் கூறிற் 

பாதகனே மோதகனு மவர்களோடும் 

பற்றிடுவன் எரிநிரைய மங்கார் பற்றே. 

செவி வழியாக வந்த வேதம் போலத் தமிழிலும் சாத்திர 
நூல்கள் செவி வழியாஃவே வரத்தக்கன, பக்குவமில்லாத 
விடத்து இவை கற்பிக்கத்தக்கன அல்ல என்பது இவரு 
டைய உறுதியான கருத்து, 

காலம் 

இவருடைய காலம் மிகவும் திட்டமாய்த் தெரிகிறது. 
கமலாலய புராணத்தின் சிறப்புப் பாயிரம் குறிட்பிடும் 
காலம்: 

ஆண்டுகலி யுகத்துக்கு நானூற்று 
முப்பத்துஈ ராயி ரத்துள்
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ஈண்டிய நாலாயிரமும் அறுநூறும் 

எண்ணைந்தும் ஏழும் செல்லப் 
பூண்ட பராபவ ஆண்டின் மகரத்தில் 

புதத்திரயோ தசிபூர் வத்திற் 
காண்தகுதிங் களின்மானின் மயேந்திரத்திற் 

கவுலவமென் கரண் தன்னில், 

பொருவரிய திருவாரூர் புற்றிடங்கொண்டு 
அருண்மூலத் தானன் என்னும் 

பரமசிவன் பாங்கான சன்னிதிக்கு 

வாமதலப் பாகந் தன்னில் 

இரமுறுதே வாசிரய மண்டபத்துப் 
பரமசிவன் வாக்கைத் தேர்ந்து 

தருமமுதல் நெறியுணர்த்துஞ் சைவரும்வை - 

திகருமுறுஞ் சங்கம் தன்னில்; 

அருமறைகள் ஒருநான்கும் ஆகமங்கள் 

எழுநான்கும் அங்க மாறும் 
திரிவறவா ராய்ந்து சிவன்பரம 

தெய்வமெனத் தெளிந்த சைவர் 

பொருவரிய சிவனாரூர்ப் புற்றிடங்கொண்டு 

அருள்புரிந்த புகழை எல்லாம் 
உரைசெய்யும் ஆரியத்தின் பொருதமிழால் 

உணர்த்துக என்று உரைக்கச் சொல்வாம். 

இவற்றால் கமலாலய புராணம் செய்த காலம் கலி. 4647 

பராபவ ஆண்டு, அதாவது கி.பி. 1548 என்பது தெளிவு, 

சைவரும் வைதிகரும் கூடிப் புற்றிடங் கொண்டார் புகழை 

ஆரிய த்திலிருந்து தமிழில் சொல்லுக என்று வேண்ட இவர் 

செய்ததாகச் சொல்கிறார். இதே போல, அருணகிரி 

புராணத்தில் நால் செய்யத் தொடங்கிய காலம் சொல்லப் 

பட்டிருப்பதும் அறியத் தகுந்தது: 
14
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ஆண்டுகலி யுகத்தினுக்கு நானூற்று முப்பத்தீ ராயிரத்துள் 
ஈண்டுறு நாலாயிரமு மறுநூறு மைம்பத்து நான்கும் நீங்க 
ஈண்டு பிரமாதீச ஆண்டின் மகரத் தெழுவாய் ஏகாதேசி 
தீண்டிரவி வாரத்தின் மான்மாகேந் திரம்வணிகம் திகழும் 

போதில்? 

இங்குக் குறிப்பிட்ட ஆண்டு கலி 4084 பிரமாதீச, அதாவது 
கி,பி., 7529. எனவே, மறைஞான சம்பந்தர், குறிப்பிட்ட 

ஆண்டுகளான 7646-58 ஆகிய ஆண்டுகளில் வாழ்ந்து இந்த 
இரு நூல்களையும் செய்தார் என்பது தெளிவு. ஆகவே 
இவரது காலம் 76 ஆம் நூற்றாண்டின் இடைப் பகுதி 

என்பதும் நன்கு பொருந்துவதே. 

குறள் பா 

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் இம் மறைஞானசசம்பக் 
தருக்குச் சிறப்பான இடம் உண்டு, ஒரு காரணம், இவர் 
குறட்பாவால் பல நூரல்கள் செய்திருப்பது. குறளாசிரியர் 

திருக்குறள் செய்தபின், அந்நூலின் பெருஞ் சிறப்பினால் 
பின்னால் யாருக்குமே குறட்பாவினால் நூல் செய்யும் துணிவு 

வரவில்லை. எட்டாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிப் 9 seri 
இறந்து போன கல்லாடர் பாட்டியல் போன்ற சில 
இலக்கண நூல்களில் குறட்பாவைக் காண்கிறோம். அபூர்வ 

மாய், அருங்கலச் செப்பு என்ற சைன அறநூல் குறட் 
பாவால் செய்யப் பெற்றுள்ளது. பின் உமாபதி சிவமே 
மூதன்முதலாய்க் குறட்பாவால் திருஅருட் பயன் என்ற 
சைவ சித்தாந்த சாத்திரம் செய்திருக்கிறார்; அவ்வை 

குறள் என்ற நூலும் சாத்திர நூலே. அடுத்த காலத்தில் 

மறைஞானசம்பந்த ரொருவரே எண்ணற்ற குறட்பாக் 

- களால் பல நூல்கள் செய்திருக்கிறார். இவர் செய்த 

நூல்களனை த்திலும் இன்று காணப்படும் குறட்பாக்கள் 

9000க்கும் அதிகம். இறந்து போன இவருடைய பிற
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நூல்களையும் சேர்த்தால் பாடல்கள் ' பின்னும் அதிகமாயும் 
இருக்கும். இவ்வளவு அதிகமாய்க் குறட்பாவால் gre 
செய்தோர் இலர், 

வாழ்க்கை நெறியாகிய பெருந் தத்துவ நூலாகக் 
குறளாசிரியர் தம் நூல் செய்தபின், குறட்பாவில் நூல் 
செய்ய யாரும் அஞ்சினர்; செய்த சிலரும் துதீதுவ நூல் 
களே--இலக்கணம், தர்க்கம், சமயம்--செய்துள்ளனர்.' 
வேறு வகை நூல் எழவே இல்லை, 

நூல்கள் 

மறைஞான சம்பந்தர் கணக்கற்ற நூல்கள் செய்திருக் 
கிறார். அவற்றுள் பல தெரியாமலேபோயிருக்கின்றன. தெரிந் 
தவை பின் வருவன. சரத்திரப் பெரு நூல்களான சிவதரு 
மோத்தரம், சைவ சமய நெறி, பதிய பசு பாசப் பனுவல்) 
மற்றைய சங்கற்ப நிராகரணம், உருத்திராக்க விசிட்டம். 
முத்தி நிலை, பரமோபதேசம், வருத்தமற உய்யும் வழி, 
ஜக்கிய வியல்; இன்று கிடைக்காத நாரல்களான 
பரமத திமிரபானு, இறைவனூற் பயன்; வட மொழி 
நூலாகிய ஆன்மார்த்த பூஜாபத்ததி; கிறு நரல்களான 
மகா சிவராத்திரி கற்பம், மாத சிவராத்திரி கற்பம், சோம 
வார கற்பம், திருக்கோயிற் குற்றம்; புராணங்ஈளான 
கமலாலய புராணம், அருணகிரிப் புராணம் என்பன. இந் 
நூல்களை இங்கு ஆராயலாம். புராணங்களான இரண்டையும் 

புராண இலக்கியம் என்ற இந்தநூற்றாண்டு வரலாறு முதற் 
பாகத்தில் ஆராய்ந்திருக்கிறோம். 

சிவதருமோத்தரம் 

சைவத்தில் முத்தி மார்க்கங்கள் நான்கு என்று 
சொல்லப்படும். இவை சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம்
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என்பன. இவற்றுள் சிவதருமோத்தரம், சைவ சமய நெறி, 
வாய சங்கிதை, மச்ச புராணம், பிரமோத்தர காண்டம். 

உபதேச காண்டம் போன்றன சரியை கூறுவன. தத்துவப் 
பிரகாசம் கிரியைப் பகுதியைச் சிறப்பாகக் கூறுவது. சிவ 

நெறிப் பிரகாசம், தத்துவரத்தினாகரம் முதலியன ஞானம் 

கூறுவன, 

இந்தச் சிவதருமோத்தரம் என்பது இவர் வடமொழி 

யில் இருந்து மொழி பெயர்த்த நூல். இது உபாகமங்களுள் 
ஒன்று எனப்படும். மூலாகமங்கள் 88. இவற்றுள் இருபத்து 
ஐந்தாவது ஆகமமாகிய சர்வோக்தம் என்பது 

சிவ பெருமானுடைய ஈசான முகத்தில் தோன்றியது 

என்பது வரலாறு. இவ் வாகமம் 77 உபாகமங்களை 

உடையது. அவற்றுள் சிவதருமோத்தரம் என்பது 
முதலாவது. அகத்தியர் சிவதருமங்களைக் குறித்து முருகக் 

கடவுளை வினாவ, அவர் கூறிய உத்தரங்களை இவ்வாகமக் 
கூறுகின்ற படியால், இது சிவதருமோத்தரம் என்று பெயர் 
பெற்றது. சிவதருமங்கள் பலவற்றைக் குறிப்பிட்டு அவற்றால் 
விளையும் சிவபுண்ணியங்களை இது நன்கு கூறுகிறது. 

அன்றியும், பதி பசு பாசம், சரியாதி நான்கு பாதம், 

சாலோகாதி கான்கு பதம் ஆகியவற்றின் இலக்கணங் 
கையும் செவ்்உனே தெரிவிக்கிறது. 

இந்நூல் பாயிரப் பகுதியும் 19 இயல்களும் கொண்டது, 
மொத்தச் செய்யுள் தொகை 7994; நரல் செய்தார் மறை 
ஞான சம்பந்தர்; இவை பின்வரும் பாடல்களால் விளக்க 
மாகும்: 

முன்ன மாதி முருகன் முனிவர்க்குப் 
பன்னீ ராயிர மாகப் பகர்ந்தனன், 
அன்ன வுத்தரம் ஆயிரத் தெட்டுநூறு 
என்ன மாமுனி வன் கொய் தியம்பினன்,
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அந்த வாக்கினை நோக்கி அருகரும் 
சிந்த வாதுசெய் தேசிக ஞானசம்- 
பந்த னாமம் பரித்தோ ஷனொருசதக் 
சந்த நான்குநா லைம்பதுஞ் சாற்றினன் 

இனி முக்கியமாகக் குறிப்பிடத்தக்கது, இந்நூல் 

ஆசிரியர் சிறந்த தமிழ்ப் புலமை உடையவர் என்பது. நூல் 

சிறந்த தமிழ்கடையில் அமைந்தது. சந்தக் கவிகளும், சித் 

திரக் கவிகளும் அதில் உள்ளன. பாயிரப் பகுதியில் இவர் 

வணக்கம் கூறும்போது காரைக்கால் அம்மையார், சம்பந்தர் 

அப்பர், சுந்தரர், மணிவாசகர் ஆகியோருக்கு வணக்கம் 

சொல்லுகிறார். இவ்வாறு கூறும் மரபு மிகவும் அருகி 

வழங்குவது. தேவார ஏடுக&£ யெடுத்து ஆராய்ந்தால், 
முதலில் அம்மையார் திருவாலங்காட்டுப் பதிகம் இரண்டை 

யும் எழுதி, அதன் பிறகு சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் பதிகங் 

களை எழுதியிருக்கக் காணலாம். இது பழைய மரபு. இந்த 
மரபை இவ் ஆசிரியர் நன்கு போற்றுகிறார். அன்றி, இவர் 
இங்குச் சிவபெருமானுக்கு வணக்கப் பாடல் இரண்டும் 
சிவகாம சுந்தரிக்கு ஒரு பாடலும் பாடியிருக்கிறார். முருகனை 

அகத்தியர் கூற்றாக இயல் தோறும் பல இடங்களில் : 

துதிக்கின்றமையால் இங்குத் தனியாகப் பாயிரத்தில் 

முருகவணக்கம் சொல்லவில்லை போலும். - 

முதல் இயல் பரம தருமாதி, தியல் என்ற பெயருடை 

யது. இங்கு, சிரத்தையோடு செய்வதுதான் அறம், அன்பு 
இல்லாது செய்யும் ஈகை அறமாகாது என்று முதல் பாடலி 

லேயே கூறியிருப்பது மிக்க சிறப்பு. அடுத்து, பிரணவத்தின் 

பெருமை, ஆசிரியர் கிறப்பு, பஞ்ச கவ்வியம், சிவ பூசை. 

முதலியன சொல்லப்படும். இந்த இயல் முடிவிலும் பின்னர் 

மிகப் பலவான இடங்களிலும் ஆசிரியர் பாடல்களை கடை 

மடக்காக நிரம்பப் பாடியிருக்கிறார். கடைசியாகப் பாடிய. 

பாடலில்;
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நினைத்த நன்பல மெளியதின் முடியும் 
நெருக்கி யண்டர்கள் முனிவர்கள் பணியத் 

தனத்த னந்தன தனதன தனவென் 
சதிக்கி சைந்திட நடமிடு சதுரன், 

இங்கு இவர் கூறுகிற சந்தம் தக்க யாகப் பரணி, காப்புச் 
செய்யுளில் வைரவர் வணக்கமாக ஒட்டக் கூத்தர் அமைத் 
துள்ள (தனன தந்தன தனதன தனதன”: என்ற சந்தத்தை 

நிணவூட்டுகிறது. 

இரண்டாவது சிவஞான தானவியல். சிவஞானத்தைத் : 
தாய்மொழியிலும் அல்லது வடமொழியிலும் உபதேசிக்க 
லாம். அபக்குவர்க்கு ஞான நூலைப் பொருளாசையால் 

சொல்லக்கூடாது. சிவஞான சாத்திரம் தானம் செய்வது 

சிறப்பு, சாத்திரம் எழுத வெற்றேடு கொடுத்தல் முதலி 
யன பெரும் புண்ணியம். அன்றியும் மிகவும் சீரணமாய்ப் 

போன ஏட்டைப் புதுப்பித்து வைத்தல் பெரும் புண்ணியம். 

பு.திய ஆகமம் திருமுறை ஆகியவற்றை எழுதி வைத்தால் 
பழைய நூலை நின்மலனாகிய சிவனுக்குப் பசு மெய்யில் 
தோய்த்துச் சிவாக்கினியில் ஓமம் செய்க என்று சொல்லப் 

பட்டுள்ளது. புத்தக தானம், ஏடு தானம், எழுத்தாணித் 
தானம் முதலியன பெரும் புண்ணியமாகச் சொல்லப்பட் 
டிருப்பதைப் பார்க்கும்போது, இக்காலத்தில் பள்ளியில் 
படிக்கும் பிள்சாகளுக்குப் புத்தகம் முதலியன அளித்து 

உதவி செய்யும் கொடையை கம் முன்னோர் எவ்வளவு சிறப் 

பாய்ப் போற்றினார்கள் என்பது தெரிகிறது. மேலும், புதுப் 
பிக்கப்பட்ட பழைய பிரதிகளைப் பயனற்றுப்போன மின் 
அக்கினியில் ஓமம் செய்க என்று இவர் கூறியிருப்பது 
இந்த நூற்றாண்டில் ஏடுகளைப் புதுப்பிக்காமலேயே, ஓமம் 
செய்ய வசதியில்லாக் காரணத்தால் காவேரியில் விட்டு 
விடுவதற்கு. ஆதரவாக இருந்திருக்கிறது என்று எண்ணத் 
தோன்றுகிறது.



மறைஞான சம்பந்தர் 215 

மூன்றாவது ஐவகை யாக இயல். ஐவகை யாகமாவது 

தன்மயாகம், தபோயாகம், செபயாகம், தியான யாசகம், 

ஞான யாகம் என்பன. இவற்றை இவ்வியல் விளக்கமாகக் 
கூறுகிறது. நான்காவது பல விசிட்ட காரண இயல். இது 

முந்திய இயலில் கூறிய கன்மயாகப் பலன்கள் அதிகமாவ 

தற்குக் சாரணமான தேச கால வர்த்தமானங்களை 

உணர்த்துகிறது. இங்கு ஏமு பாடல்களில் சுமார் 50 தலங் 
களின் பெயரைக் குறிப்பிடுகிறார். இவற்றுள் வெற்றியூர், 
காரிகரை, விரிஞ்சை, மூவலூர் ஆகிய வைப்புத் தலங்கள் 

காணப்படுவது குறிப்பிடத் தக்கது. (மூவலூரைத் திருக் 

கோவையாரும் இரண்டிடங்களில் குறிப்பிடுவது இங்குக் 

கருதுக.) ஐந்தாவது சிவதரும இயல். பொருள் வெளிப் 

படை, நூரலெங்குமே சிவபூசையின் சிறப்புச் சொல்லப்படு 

கிறது. இயல் இறுதியில் திருவீழிமிழலையைக் கூறுகிறார். 

ஆராவது பாவ இயல், இங்கு, சிவநூல் படிக்கும்போது 

இருக்கவேண்டிய ஆசாரம் நன்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், உலக நீதிகள் பலவும், சிவதரும அடிப்படையில் 

சொல்லப்பட்டுள்ளன. மரங்களை வெட்டலாகாது என்று 

கூறியிருப்பது மிகவும் சிறப்பு. திருக்குறட் கருத்துக்களும் 

இங்குக் காணப்படுகின்றன. இக்காலக் கண்ணோடு பார்க் 

கின், ஒருவர் அகந்தரங்கமாகச் சேமித்து வைத்திருக்கும் 

பொரு அர்சனுக்குக் காட்டித் தரலாகாது என்பது வியப் 

புத் தருவது. இந்த இயலில் கூறப்பட்டுள்ள நீதிகளும் 

ஆசாரங்களும் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே நன்னெறி 

காட்டவல்லன. 

ஏழாவது சுவர்க்க நரகவியல். இதன் பொருள் 

வெளிப்படை. இங்கு தீவினையுடையவர்கள் பரலோகம் 

சேருவர் என்று சொல்லுமிடத்தில் சந்தப் பாடலாக 

அனேகம் சுவைபடப் பாடியிருக்கிறார். புண்ணியம் செய்
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வோர் பெறும் சவர்க்கப் பலனும் பாவம் செய்வோர் பெறும் 

நரகப் பலனும் விரிக்கப்பட்டுள்ளன, யம தூதர் செய்யும் 

நரக தண்டங்கள் மிகவும் பயங்கரமாகச் சொல்லப்பட்டுள் 

ளன, நரகங்களின் அமைப்பு முதலியன, இந்து சமயத்தில் 

சொல்லப்படும் அண்ட. கோசங்களின் அமைப்பை ஓட்டிக் 

கூறுகின்றன. எட்டாவது சனன மரண இயல். பிறவியின் 
தோற்றமும் வகைகளும் சொல்லப்படுகின்றன. உடலின் 
நிலைமை, அது படும் துன்பங்கள், ஞானிகள் உடலைப் பற்றி 

இருக்கும் நிலைமை முதலியன இங்கு விளக்கப்படுகின்றன. 

ஒன்பதாவது சுவர்க்க நரக சேட இயல். இங்கு, செய்யும் 
நல்வினை தீவினை இரண்டுக்கும் பலனாகிய புண்ணிய 
பாவங்களை விரித்துக் கூறுகிறார். 

பத்தாவது சிவஞான யோக இயல், இது ஞானாசிரி 
யனை யடைந்து சிவஞானம் பெற்று, சிவஞானயோகம் 
அடைவதைச் கூறுகின்றது. பதினொன்றாவது பரிகார இயல் 
என்பது ஆன்மாக்கள் இருவினைப் பலன்களை அனுபவிக் 
கும் இடத்தில் பாவம் போவதற்கான பரிகாரம் கூறுகிறது. 
இது ஆகமங்கள் சொல்லும் பிராயச்சித்த விதிப் படலக் 
கருத்தைக் கொண்டது. பன்னிரண்டாவது கோபுர இயல்; 
உலக அமைப்பையும், அங்குள்ள உயிர்களையும் விளக்குவது, 
இறுதியில் நூற்பயன் கூறுகின்ருர். புத்தகத்தைப் படிக்கு 
மூன் பூசித்து அருச்சனை செய்யவேண்டும் என்பது இவரு 
டைய கருத்து. 

ஆசிரியர் ஆகம நூலை அறிவிக் கும் தன்மையும் மரணாத் 
கன் கேட்கும் தன் a as மையும் கூறுவது பார்க்கத் தக்கது: 

ஆரியனும் பலன்கருதாது அறிவிக்க ஆராயும் 
கூரியனும் இதற்கிதுகைம் மாறென்று குறியற்க: மாரியினுக் குண்டோ கைம், மாறிந்த வையகத்துள்? “ஆரியனுக் கடிமையலால் ஆட்கம்கைம் மாருமோ?
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நூலின் இறுதியிலுள்ள பாடல் இங்கு, பாகுபாட்டைப் 
பதிகம்போலத் தொகுத்துணர்த்துகிறது. 

இனி இவ்வாசிரியருடைய இயல்பு, ஓவ்வோரியலின் 

இறுகி நான்கு பாடல்களைத் துதியாக அமைப்பது ; முதல் 
இரண்டும் சிவபிரான் துதி,கடை மடக்காக அமைந்துள்ளன. 

அடுத்தது சிவதருமோத்தரம் உபதேசித்த முருகன் துதி; 
கடைசிப் பாடல் உபதேசங்கேட்ட அகத்தியன் துதி; எடுத் 
துக்காட்டாகச் சில பாடல்களைக் கீழே தருகிறோம் : 

ஆனிடை ஐந்தினை ஆடினனே 
அம்பர மன்றினும் ஆடினனே 

கானிடை வேடனு மானவனே 
காசிஎன் மாந்த ரானவனே 

வானிடை மும்மல மாற்றினனே 

வார்சடை மேல்வரு மாற்றினனே 

யானெனும் மாசுமி லாதவனே 
ஏனைய மாசுமி லாதவனே. 

முருகன் துதி : 

மலத்தை வல்வினை தனைமண வலியை 
வதைக்க வல்லநன் மதியினை யுதவுந் 

துவக்க வெண்பிறை யணிசடை முடியன் 
துணைப்ப தந்தொழு மடியவர் துணைவன் 

மலைக்கு நன்மகள் மதிநுதல் கணவன் 
மலர்ப்ப தம்பெறு முறவினு நிறுவும் 

அலக்க ணண்டர்கள் அறவொரு கரமுன் 
அமைத்த சண்முகன் அருளிய மொழியே. 

மற்றும் சில இடங்களில் முருகன் து.தியில் முழுமையும் சிவ 

பிரான் பெயர்களையே குறிப்பிட்டு, அவன் புதல்வன் என்று 

மட்டும் குறிப்பிடுவார். ஓர் எடுத்துக் காட்டு :
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அனகன் அச்சுதன் அரனு ருத்திர னழக னட்டதிண் புயவீரன் 
பனவ ரைக்குநன் மகடனக்குளம் பரிவு ,பட்டுடம் பருள்பாகன் 
தினக ரற்குமுன் பலையி றுத்தவன் சிரம றுத்தவன லரோனைப் 

புனித னற்புதன் புதல்வ னற்புதம் புணர்வி ருப்பொடும் 
புகழ்வாமே. 

நூல் இறுதியில் மட்டும் சிவ:9ரான் துதி நான்கு பாடல்கள் 

பாடுகிறார். அவற்றுள் ஒன்று மாலை மாற்று, இடையில் 
பாடுகின்ற துதிப் பாடல்களுக்குப் பின் வருவது எடுத்துக் 
காட்டாகும் : 

அண்டங்க ளனைத்தும் ஆக்கும் அலர்மிசை அயனேபோற்றி 
அண்டங்க ளனைத்தும் காக்கும் அரியெனும் அதிப போற்றி 

அண்டங்க ளனைத்து மாற்றும் அதிபல அரனே போற்றி 
அண்டத்தின் பேதத் தப்பால் அனாதியே அமல் போற்றி. 

சுவர்க்க கரகவியல் என்ற பகுதியில், ஈரக லோகத்தில் 
யமதூதர்கள் பாவம் செய்தவர்களை, அவர்களுடைய பாவச் 
செயல்களை யெல்லாம் விவரமாய்ச் சொல்லச் சொல்லிக் 
கொடுமையாய்த் தண்டிக்கிறார்கள். 
ஓர் எடுத்துக்காட்டு : 

ஓர வழக்கினை மன்றிலிருந்து முரைத்தீரே 
யாரெதி ரென்றுமையே மிகமேன்மை அறைந்தீரே 
பாரெனவே பொறை யாரையும் நொய்மை பகர்ந்தீரே 
நீரெனவே இனி யாரையும் வெல்ல நினைந்தீரே (7.191) 

நரக வேதனையையும் யம தண்டனையையும் விரித்தும் பெருக் 
கியும் உரைப்பது காலத்தியல்பு, அறிவில் தாழ்ந்த மக்களை 

ஒழுக்கம் தவருது நீதி வழி ஒழுகச் செய்வதற்கு அச்சமே 
பிரதான சாதனமாயிருந்திருக்கிறது. அதுபற்றியே புராண 
நூல்களில் இவ்வகைச் செய்திகள் விரித்தோதப் பட்டன, 

சிவதருமோத்தரம் செய்யப்பெ 

லேயே திருவொற்றியூர் ஞானப்பிரக 

அவர்கள் Fa.) NEG 

நீற 18ஆம் நூற்றாண்டி 
ரசரால் மேற்கோளாய்
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எடுத்துக்காட்டப் பெற்றிருக்கிறது. சிவ தருமோத்தரம் 

நெடுங்காலமாக அச்சில் இல்லை. இந்நூல் எப்போதும் 
அச்சில் இருக்குமாறு செய்வது அவசியம். 

இது சிவ புண்ணியங்களைக் கூறியிருந்த போதிலுங் 
கூட, எல்லா மக்களும் வாழ்க்கையில் கடைப்பிடித்து ஒமுக 
வேண்டிய பொது நெறிகளையும் நீதிகக£யும் கன்கு பாகு 

படுத்திக் கூறுகின்றது; அனைவரும் பயில வேண்டிய சிறந்த 

நூல். நஈரசத்துள்பம் போன்ற கருத்துக்கள் இச் காலக் 
கொள்கைக்கு முழுமையும் பொருந்தா எனினும், பொதுக் 
கருத்துக்கள் எக்காலத்துக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் பொருந் 

துவன. சிவதருமோத்தர நூல் சென்ற நூற்றாண்டு வரையில் 

சோழகாட்டில் எல்லா மக்களாலும் விரும்பிப் பயிலப்பட்டு 

வந்தது. வைதிகச் சைவர் வீடுகளிலெல்லாம் இந்நாவலின் 
ஏட்டுப்பிரதிகள் இருந்தன. எனினும், மகாவித்துவான் 

மீனாட்கி சுந்தரம் பிள்கரயவர்கள் இந்நரலைப் படிக்க விரும் 

பிய போது எங்கும் இது கிடைக்கவில்லை என்றும், 
சாதுரியம் மிக்க ஒரு மாணாக்கர் திருச்சிராப்பள்ளியிலிருக்த 
ஒரு தேசிகரிடமிருந்து ஓர் ஏட்டைப் பெற்று வந்தாரென்றும் 
சுவையுடைய கதையொன்றை ஐயரவர்கள் எழுதியிருக் 

கிருர்கள். 

மறைஞான சம்பந்தர் பாடிய முத்தி நிலைக்கு 

மறுப்பாக குருஞான சம்பந்தர் எழுதிய முத்தி ௫ச்சயத் 

துக்கு உரை வகுத்த வெள்ளியம்பல வாணத் தம்பிரான் 
மறைஞான சம்பந்தருடைய பிற நூல்கள் சிலவற்றையும் 

எடுத்துச் சொல்லி மறுக்கிறார். அதனோடு அவர் காளத்தி 

பண்டாரத்துக்கு மாணாக்கராய் இருந்ததும், பிறகு தாம் 
துறவு பூண்டு அதனால் தம்மைப் பெரியவராகக் கருதி அதே 

கண்ணப்ப பண்டாரம் தம்மிடம் வந்தபோது அவருக்கு 

மரியாதை செய்யாமல் இருந்ததையும் சொல்லிப் பழிக்கிருர்,
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அப்படியிருந்தும் கூட அம்மறைஞான சம்பந்தருடைய சிவ 

தருமோத்தர நூலை யெடுத்துப் போற்றுகிறார்? அவர் 
உரையில் வடமொழிச் சிவதருமோத்தரப் பாடல் தமிழ்ச் 
சிவதருமோத்தரம் என்று இரண்டையும் குறிப்பிடுகிறார். 
புவனங்களின் அளவுகக£க் குறிப்பிட்ட இடத்தில் (வட 
மொழிச் சிவதருமோத்தரம் சர்வோக்தத்திற்கு உபாகமம் 
ஆயினும், பெளராணிக ரீதியால் பிரகிருதியந்த தத்துவ 

மாத்திரம் கூறியவா2ற அத்துவாவும் கூறி ஒழிதலின் 

பதார்த்த சங்கிரகம் பண்ணிக் கூறியமையால் மேலுள்ளன 
கூறுது ஒழிந்தது” என்றும் கூறிவிட்டு மேலும் எழுதுகிறார்: 

'தமிழ்ச் சிவதருமோத்தரத்தில் பிரகிருதியின் மேலுள் 
எனவும் கூறிய தென்னெனில் அந்தச் சிவதருமோத் 
தரத்திற் கூறுதனவும் சிவாகமங்களிற் கண்டு கூட்டிக் 
கூறினாரென்க. முன்னர் அந்தகார பூமியினியல்பு, சிவதரு 
மோத்தரத்திற் கூறாதிருக்கவும் சிவாகமத்திற் கண்டது 
கூட்டிக் கூறியதும் பிறவும் போலும்.” 

பதிப்பு. மறைஞான சம்பந்த நாயனார் அருளிச் செய்த 
சிவதருமோத்தரம் மூலமும் உரையும், திருநெல்வேலி 
சாலிவாடீசர ஓதுவா மூர்த்திகளால் முத்தமிழாகர அச்சுக் 
கூடத்தில் 1867 டிசம்பரில் பதிப்பிக்கப்பட்டது. மிகவும் 
அழகான பதிப்பு. பின் திருமயிலை வித்துவான் சண்முகம் 
பிள்ளை பார்வையிட்ட பதிப்பு: முந்திய உரையோடு, 
மீஞட்சியம்மை கலாநிதி அச்சுக்கூடம் 1888; இதுவும் மிக்க 
சிரத்தையோடு அச்சிட்ட திருத்தமான பதிப்பு. அச்சில் 
வராத பாடல்களில் பின் வருவது ஒன்று, நூல் இறுதியில் 
ஏட்டுப் பிரதிகளில் காணப்படுகிறது. 

வடவரைக் கயிலையும் பொதிய மாமலையுமோ 
கடுவிரூட் கயிலையுங் கரைவிதக் கயிலையும் 
படியினுட் பரமர்தென் கயிலையும் பணிகுவம் 
உடலினைக் கடிவமே யொளிர் சிவத் துறைவமே,
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சைவ சமய நெறி 

727 குறட்பாக்களையுடைய ஒரு சைவ சமய சாத்திரப் 
பெரு தால். வெண்ணெய் நல்லூர்ப் பொல்லாப் 

பிள்ளையாருக்குக் காப்புச் கூறுகிறது. பரயிரப் பகுதியும், 

ஆசாரியரிலக்கணம், மாணாக்கரிலக்கணம், பொதுவிலக்கணம் 
என்ற மூன்று பிரிவுகளும் உடையது. வழக்கம்போல் இங்கு 
மற்றையோருடன்கூட, காரைக்காலம்மை திரு மாளிகைத் 

தேவர் என்போருக்கும் வணக்கங் கூறுகிறார். சிவன் 

உயிருக்குயிராய் உள்ளான் என்று உணர்ந்தாருக்கு ஒரு 
வணக்கம் சொல்லுகிறார். வாழ்க அந்தணர் என்ற 

பாசரத்தையொட்டி வாழ்த்தும், பெரியோருக்கும் விருந் தின 
ருக்கும் உணவளிப்பாருக்கும், திருப்பணிக்கு நிதி உதவு 
வார் நிதியை வாங்கிச் செய்வார் ஆகியோர்ருக்கும் வாழ்த் 
துரைக்கிறார். சைவாகமத்தை ஆய்ந்து இந்நூல் செய்வ 
தாகச் சொல்லுகிறார். நூலின் இறுதிப் பாடல் ஆசிரியர் 
பெயர் உரைக்கும்: 

சைவ சமயநெறி, சாற்றினன் சம் பந்தனுயிர் 
மையலற வாய்க்க வரம் 

ஆசாரியர் இலக்கணம்என் ந பகுதி 7117 குறட்பாஉடையது. 
ஆசாரியர் நல்ல நதிக்கரையில் பிறந்தவர். நல்ல குலத்தில் 
பிறந்தவர். மனக் குற்றம் அங்கவீனம் முதலியன இல்லாத 

வர். உடற்குற்றங்கள் யாவை, மனக் குற்றங்கள் யரவை, 

இவை நீங்கியவர். தீக்ஷை உடையவர். ஆகமம் வேதாந்தம் 

உணர்ந்தவர். ஆசாரியர் வகைமூன்று. ஐயம் திரிபு விபரீதம் 

அற்றவர். பதிபசு பாசம் உணர்ந்து சிவ ஞானம் கைவரப் 

பெற்றவர். ஆசாரியருக்குரிய முத்திரைகள். நித்தியம், நை 

Dg Ha, காமியம் என மூன்றும் செய்பவர் பிரமசாரி 

கிருகி இருவருமே தேசிகர். பெண்களுக்குமே தீகைஷஉண்டு. 

ஆசாரியர் செய்யும் தீக்ஷைக்கான காலம், மாணாக்கன். தரும்
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பொருளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டுமே வாங்கலாம்-- என்ற 
பருதிகள் இங்குச் சொல்லப்பட்டன. 

பின் மாணாக்கர் இலக்கணம், நல்ல நதிக்கரையில் பிறக் 

தவர். சமயி புத்திரசன் சாதசன் என்ற மூவகை. பூ வில்வம் 

எடுக்கும் முறை, குருவை வழிபடும் முறை, ஆசாரியன் 
சிவனாவன், ஆனால் சிவனை ஆசாரியனாகக் கருதலாகாது, 
குருவை வழிபடுதல் என்பன இங்குச் சொல்லப்பட்டன. 

பொதுவாக இவர் கூறிய கருத்துக்கள் சமயச் 

கல்விக்கு மட்டுமன்றி எல்லாக் கல்விக்குமே கைக் 
கொள்ள க் தக்கன. 

மூன்றாம் பகுதிபொது இலக்கணம். ஆசாரியனுடைய 
நித்திய கருமங்கள். குளிர்ந்த நீராடுதலே கிறப்பு. 

ஆன்மார்த்த பூசை, பரார்த்த பூசை, சிவ சின்னங்கள், 
வணங்கும் முறை, போசன விதி, பிட்சை வகை, சைவாக 
மங்கள், இட்ட விங்க பூஜை ஆகிய பெபொருள்கள் இப் 

பகுதியில் சொல்லப்படுகின்றன. இதுவே நாவின் விரிந்த 

பகுதி, 579 குறள். சிவபூஜை செய்வார் சிறப்பாக அறிய 
வேண்டிய எல்லாப் பொருள்களும் இங்குச் சொல்லப் 

பட்டுள்ளன. 

பதிப்பு ஆறுமுக நாவலர் பதிப்புக்கள் பல. 

பதி பசு பாசப் பனுவல் 
887 குறள் வெண்பாவால் ஆன ஒரு சிறு சைவ 

சித்தாந்த சாத்திரம். பாயிரம், பிரமாணம், பதி சாதனம்,பசு சாதனம், பாச சாதகம், பொது, போதகம் ஆகிய ஏழு இயல்களை உடையது. அச்சிட்ட பிரதியில், இடையே 
ஏட்டின் சிதைவால் சில பாடல்கள் கிடைக்கவில்லை, ஏட்டில் காணப்படுகின்ற; காரூர் பொழிலும் என்ற சிறப்புப் பாயிரப் பாடல் மறைஞான சம்பந்தர் வரலாற்றில் காட்டப்படது.
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நூல் இறுதியில் காணப்படும் பின்வரும் வெண்பா நூவின் 

கொகையைக் காட்டும் பாடல்: 

பிரமபுரத் தீசன்பால் பேதைமலைப் பாலைப் 
பருகியபா லன்பேர் பரிந்தோன்--நிருமலன்சொல் 
ஆய்ந்துரைத்த செய்யுள்வகை முந்நூறும் ஆறாறும்- 
ஏய்ந்ததுணை பக்குவர்க்கென் றெண். 

பாயிர இயலில் ஆகமம் செய்தவர், ஆலவனத்து அம்மை, 
சம்பந்தன், வாக்கிறைவன், ஆரூரன், திருவா தஷரர், 
கஞ்சனூர் அரதத்தர், மதுரகவி மாளிகைத் தேவர், மெய் 

கண்ட தேவர், அவர் உரை விளக்கும் வித்தகரான 
அருணந்தி, தமக்கு உபதேசித்த குரு தேசிகர் ஆகியோர் 

வணக்கம் சிறப்பாகச் சொல்லத் தக்கது. அக்காலத்தில் 

அளவை அறிவு சமயத் தத்துவஉணர்ச்சிக்கு முக்கியமானது 

என்று ஆன்றோர் கருதிமையால், இவரும் பிரமாண வியலில் 
இதுபற்றி 689 குறட்பாக்கள் செய்திருக்கிறார். இவர் காட்டும் 

ஓர் உதாரணத்திற்காக இங்குக் கண்ணன் சருமுகிலோர் 

வண்ணன் என்று காட்டுவது நயமானது. அடுத்த மூன்று 

இயல்சளும் சித்தாந்த சமயத்தின் முப் பொருள்களையும் 

உணர்த்துவன. இப்பகுதிகள் மெய்கண்ட சாத்திரம் 
பயில்வோருக்கும் சமயதத்துவ அறிவு விரும்புவோர்க்கும் 
சிறந்த தத்துவக் கருஷலங்கள். சைவ சமயம் ஆராய்வோர் 

மெய்கண்ட சாத்திரமே பயில்கிறார்களே-அன்றிப் பிற நூல் 

களை ஆராய் வதில்லை. இவற்றையும் ஆராய்வது உண்மை 

யாகவே பெரும்பயன் அளிப்பதாய் இருக்கும். பொதுவியல் 

9 பாக்கள் உடையது. இது சிவப்பேற்றைச் சொல்வது, 

போதக வியல் என்பது இறைவன் தேசிகனாய் வந்து 

மலப்பற்று அறுப்பன் என்று கூறி, சீவன்முத்தர் இயல்பு, 
உட்பூசை, அஞ்செழுத்து ஆகிய பொருள்களைக் கூறுகிறது. 

ஒவ்வோர் இயலின் இறுதியிலும் அந்த இயலைப் பொரு



224 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு: 16 நூற்றாண்டு - பாகம் 2 

ளோடு உணர்பவர் சிவத்தைச் சேர்வார் என்று பலன் 
கூறுகிறார். 

இந்நூல் பாடல்களின் தெளிவுக்கு எடுத்துக் காட் 
டாகச் கில பாடல்கள் காண்க: 

ஆகம் சடம்காண்; அணு அறியாது; இவ்விரண்டின் 
யோகம் சிவனால்--என்று ஓர். 

வேண்டுவா ரில்லை விலங்கு: ஓருவன் காலிலது 

பூண்டுறில் பூண்பித்தான் உண்டு. 

பூட்டுவித்தான் தாள்பணியப் போம்விலங்கு; புன்குரம்பை 
கூட்டுவித்தான் தாள்பணி; போம்கூடு. 

சித்திரமென்னச் சிலையென்னச் செத்திருப்பார் - 

வித்தகன் தாள் கட்டுள் விடார்., 

உருத்திராக்க விசிட்டம் 

மறை ஞான சம்பந்தர் நூல்கள் பெரும் பான்மையும் 

குறள் வெண்பா நூல்கள். ஆனால் இந்த நூல் வெண் 
பாவால் ஆனது. காப்பு உள்பட 108 பாடல் கொண்டது. 

ஜபமாலையிலுள்ள உருத்திராக்க மணிகள் 108 என்று 
மனத்தில் கொண்டு இவர் இவ்வாறு நூல் அமைத்தார் 
போலும். பின் வருவது இந்நூலின் சிறப்புப் பாயிரம்: 

சாற்றினனே கண்டிவரக் தன்னை யெண்ணிச் சம்பந்தன் 
ஆற்றினையுஞ் செஞ்சடைமேல் ஆர்வித்தான்--கூற்றினைக் 

் arkamen mints கொன்று அந்தணனைக் காத்தான் அமர்ந்திலங்கு தில்லைவனத்து 
அந்தமில்லான் தன்னருளால் ஆய்ந்து. 

வழக்கம் போல் இவர் இங்குத்-தனியாக பாயிரப் பகுதி 15 
பாடல் அமைத்திருக்கிறார். மதுரகவி மாளிகைத் தேவன் 
மெய் கண்ட தேவன் காரைச்காலம்மை ஆகியோருக்கு
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வணக்கம் சொல்லுகிறார். உருத்திராக்கத்தின் உற்பத்தி 

அதன் பெயர் நிறம், இன்னாருக்கு உரியதென்பது, முகங்கள், 

அம்முகங்களுக்குத் தெய்வங்கள், தரிக்சூமிடம் தரிப்பதற்கு 

மந்திரம், உருத்திராக்கம் பூண்டால் விலக்கத்தக்க 

உணவுகள், உருத்திராக்கங்களைச் சேர்க்கும் முறைமை, செப 

மாலைக்குரிய அளவு, எண், மாலையின்றிச் செபிக்கலாகாது 

என்பது, மாலைக்கு இழை உச்சரிக்கும் முறை, பலன், செபம் 

செய்யும் நேரத்தில் இருக்க வேண்டிய முறை, செபிக்க 

வேண்டிய எண்,ஆசனம், மாலையைப்பெட்டியினுள் வைக்கும் 

மூறை--என்பனபோன்ற பொருள்களை விரித்துக் Sm BOG 

இர்நூற் பொருள்களை ஆகமத்திலிருந்தும் காந்த 

புராணத்திலும் கண்டு கூறுவதாகச் சொல்லுகிறார். 

வழக்கம் போல் நூற்கு அதிகாரியும் ஒரு பாடலில் 

சொல்லுகிருர்: ் 

நாத்திகர் கேட்க நவிலற்க இந்நூலை; 

ஆத்திகர்க்கார் வத்தா லறிவிக்க; -- ஆத்திகருக்கு 

அன்பா லுணர்த்தினரும் ஆராய்ந்த ஆத்திகரும் 

இன்பார்க் திருந்து நிலத்தின்- 
இதன் பாடல்களில் ஒன்று: 

தெரிசிக்கும் புண்ணியத்தில் தேரின் ஒருகோடி 

பரிசிக்கின் ஆகுமெனப் பார்க்க:--பரிசுத்தர் 

'ஆகியே தாங்கின் அவற்றின் அதிகம்; செபிக்கின் 

ஆகும் பலமளப்பார் ஆர். 

சங்கற்ப நிராகரணம் 

தமிழில் உமாபதி சிவாசாரியரே சைவத்தில் அகச் 

சமய வாதங்களைக் கூறி அவற்றுக்கு மறுதலையும் எழுதினார். 

அது நாூற்பாவால் அமைந்த நூல், சங்கற்ப நிராகரணம் 

என்ற பெயருடையது. சிவநான சித்தியார் பரபக்கமானது 

15
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புறச் சமயங்கள் பலவற்றை விருத்தப் பாவால் மறுத் 

துரைப்பது. மறைஞான சம்பந்தர் செய்த சங்கற்ப 

நிராகரணம் என்ற பெயருடையது. 484 குறள் வெண்பா 

வினால் அகச் சமய வாதிகள் எண்மர் கூற்றை மறுக்கிறது. 

பின் வரும் இரு பாடல்களும் சிறப்புப் பாயிரமும் நூற்கு 

அதிகாரியும் கூறுகின் றன: 

நிரந்தவர் சங் கற்பம் நிராகரிக்கும் இந்நூல் 

பரிந்துல்கோர் உய்யப் பகர்ந்தான்--திருந்துமறை 

ஓங்கி விளங்க உதித்தமணை ஓட்டினன் பேர் 

தாங்கினனாய்ந் தாகம முத் தன். 

ஆரியனால் ஐயம் திரிவுமற ஆராய்ந்த 
கூரியரே இந்நூல் குறித்தறிவார்:--தேரும்பா 

வார்ந்தவர் தம் பாதத் தறிக, அவலமலம் 

தீர்ந்துவிடும், வாய்க்கும் சிவம், 

பாயிரப்பகுதி 50 குறள். வணக்கம் சொல்லுமிடத்து இங்கும் 
மாளிகைத் தேவர் முதலியோருக்கு வணக்கம் சொல்லு 

கிறார். சில பாடல்களால் ஆதுலர்க்குச் சாலை அமைத்து 
அன்பால் மருந்தளித் தல், ஆரியமும் செந்தமிமும் ஆராய்தல், 

திருப்பணி செய்தல், பொருள் ஈதல் முதலிய அறங்களை 

வாழ்த்துகிறார். நூலுக்கு எந்த முறையில் பொருள் செய்ய 
வேண்டும் என்பதை விளக்குகிறார். உதாரணமாக, 

கொண்டல்போ லுங்கரத்தான் என்றால் கொடையெணுவர், 
கொண்டலுரு கையிற் கொளார். 

எங்கும் சிவாகமத்தையே போற்றிப் பேசுகிரூர், 
பின்னர் ஐக்கிய வாதி, இதன் பாடாண வாகி, பேத வாதி, சிவசம 
வாதி, சங்கிராந்த வாதி, ஈசுவர அவிகார வாதி, நிமித்த காரண பரிணமவாதி, சைவர் ஆகியோர் FHS Hua Gor முதலாவதாகக்கூறி அடுத்து முநையே ஒவ்வொன்றையும் மறுத்துரைக்கிறார். மூன்றிடங்களில் காம் as HA
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மொழிந்தகைக் குறிப்பிடுகிறார். சீன தர்ப்பணம் என்று ஒரு 

கண்ணாடியைக் கூறுகிறார். பொற்குன்றடைந்து காகம் SH 
நிறம் போய்ப்பொன்னாகும் என்கிறார். 

சாக்கியர் கல் எறிந்து அருள் பெற்றமை குறிப்பிடு 
கிறார். எங்கும் சைவ சித்தாந்தம் என்றே கூறுகிறார். காசி 

விசுவேசன் கழல் பணிய வேண்டும், தேசிக 

னுக்கும் அந்தணருக்கும் தீங்கு செய்வாரை வெல் என்கிளருர். 

வருத்தமற உய்யும் வழி 
77 குறட்பாக்கள். இதயத்தில் அரளைப் பூசிப்பதற்கு 

வழியைக் கூறுகிறார். உட்பூசை செய்தால், அஞ்செழுத்தைச் 

சொன்னால், சிவபுரத்து இன்புற்றிருக்கலாம். ஆசாரியன் 

வருத்தமற உய்யும் வழி என்ற இதைப் பக்தர்களுக்கு 
இரக்கத்தால் மொழிய வேண்டும் என்கிறார். பின்வரும் 

பாடல் ஈன்கறிந்தது. இப்பாடல் அட்டாங்க யோகக் குறள் 

என்ற சிறு நூலிலும் வந்துள்ள து: 

நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினை 
என்றுஞ் சிவன்தா ளிணை. 

இந்நூல் மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தாரால் பதிப்பிக்கப் 

பெற்றது. அங்கு ஆசிரியர் பெயர் சொல்லவில்லை, ' 

ஐக்கியவியல் 

75 வெண்பாக்கள். ஐக்கியம் என்ற பொருளை த் தெளிவு 

படுத்துகிறது. இதில் குறிப்பிடும் ஒரு பாட்டு கருதக் 
தக்கது? 

தீட்டேல் இதழிலுற இந்நூலை: தீட்டிடினும் 
காட்டேல் ஊன் காயமுவ ரார்கண்ணில்;--காட்டிடுக 

ஆதிசம வாயவிலங் காக்கையிருள் ஆணவம் ௮- 

நாதிசம வாய௩ஞ்சென் பார்க்கு.
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பரமத திமிர பானு 

குறள் வெண்பாவால் ஆன இந்நூல் இன்று கிடைக்க 
வில்லை. சில பாடல்களைச் சித்தியார் உரையில் இந்நூலாசிரி 
யரின் மாணாக்கரான மறை ஞான தேசிகர் காட்டுகிறார். 

திரு வொற்றியூர் ஞானப் பிரகாசர் 780ிக்கும் அதிகமான 
பாடல்களைத் தமது சித்தி பரபக்க உரையில் .தருகிருர். 
அவரும் இந்நூலாசிரியருக்கு மாணாக்கர் என்பதை அவர் 

வரலாற்றில் குறிப்பிட்டோம். இதுவும் பிற சமயங்களைக் 
கூறி மறுத்துரைக்கும். நூல் மிக விரிந்தது. கிடைக்கின்ற 

சில பாடல்களைவிட இன்னும் அதிகமாய்ப் பல நூறு பாடல் 

களைக் கொண்டிருந்தது போலும். 

பஞ்சாக்கர தரிசனம் 

இப்பெயர் கொண்ட ஒரு நூலை மறைஞான சம்பந்தர் 
செய்தார் என்று இவர் மாணாக்கரான மறை ஞான தேசிகர் 

கூற்றால் அறிகி0ரோம். 

யாரை யிலிங்கமாம் நாளம் வகாரம் 

சிகார மேற்பீடம் தெரிகின்--மகாரந்தான் 
கண்டமே யாகும் கவினா ரடிப்பீடம் 
பண்டிகழும் நம்மகானாம் பார். 

நகரமே சத்தியோ சாதமுகம், நாடின் 
மகரக்தான் வாமம் மதிக்கில்,- பகருங்கால் 

சிகார வகாரம் புருட மகோரம், 

யகாரமீ சானமுக மென் 

என்றார். எமது குரவர்....... இவ்விரண்டும் பஞ்சாக்கார 
தரிசனம் என அறிக என்று எழுதுகிறார். எனவே, இது 

மறை ஞான சம்பந்தர் பாடிய மற்றொரு வெண்பா நூலாக 
இருக்கும் போலும், நூல் இருப்பதாகச் தெரியவில்லை,
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“ஓரு நாழி உப்பும் ஒரு நாழி அப்பும் 

இருநாழி; இந்த இரு நாழி--ஒருகாழி 
யாமளவில் நீருள் அடங்கியிடும் உப்புப்போல் 
ஆமுடலும் ஆவி யடைந்து 

'என்றார் எமது குரவர்'' என்று இவர் காட்டும் மற்றொரு 
பாடலும் பஞ்சாக்கர தரிசன தீதுக்குரியதா யிருத்தல் கூடும். 
இது முத்தி நிலையைப் பேசுகிறது. 

தொல்காப்பிய உரையில் ஈச்சினார்க்கினி௰ர், ஒரு காழி 

நீரும் அரை நாழி உப்பும் ஒன்றரை நாழியாகாது ஒரு 

நாழி நீரானவாறு போல என்று எழுதியிருப்பதும் இங்கு 
கோக்கத் தக்கது. 

இறைவனூற் பயன் 
குகள் வெண்பாவால் ஆன கிடைக்காத மற்றொரு நால், 

உரைகளில் இந்நூற் பெயரும் இரண்டொரு பாடல்களும் 
மட்டும் பயில்கின்றன. 

முத்தி நிலை 
29 வெண்பாக்கள் உடைய ஒரு சிறு நூல். மறை ஞான 

சம்பந்தருடைய சமயக் கொள்கை ஆன்மானக்த வாதம் 
என்று குரு நோன சம்பந்தர் பெயரிட்டார். அதாவது, 
ஆன்மாவுக்கு இயல்பாகவே ஆனந்தம் உண்டென்றும், 

மலப் பந்தத்தால் அது தடைப்பட்ட தென்றும், மலம் 
நீங்கவே ஆனந்தம் பிரகாசிக்கும், ஆன்மா அவ்வானந்தத்தை 
அனுபவிக்கும் என்றும் சொல்லுகின்ற மதம். இக்கருத்தை 

மறுத்துக் குரு ஞான சம்பந்தர் செய்த நூலே முத்தி 
நிச்சயம் என்ற சிறு நூல். 

முத்தி நிலையுள் ஆசிரியர் அகம் பிரமம் என்று கூறு 

வோரைச் கண்டிருக்கிறார், பிரம கீதையைப் பெயர் சொல்லி
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மறுக்கிறார். தாம் முத்தி நிலை பாடியதைத் தமது பிற நூல் 
களிலும் குறிப்பிடுகிறார். இவற்றைப் பார்க்கும் போது 
இவர் பாடிய பிரதான நூலாகிய முத்திகிலை, இச்சிறு 
நூல்தானா அல்லது வேறு ஒரு பெரு நாலாக இருக்குமோ 
என்ற ஐயம் எழுகிறது இச்சிறு நூலின் முதற்பாடல் பின் 
வருவது. 

சிவ சத்தி யைத்திளைப்பர் சீவன் முத்தர் என்றும் 
அவசத்தி மாயா தகமென்-_-சிவசத்தி 

தன்னைக்கண் டிங்கருளால் சச்சிதா னக்தமெனும் 
மன்னைத் திளைத்து வாழ்வார். 

நூலிறுதியிலுள்ள சிறப்புப் பாயிரக் குறள் ஆசிரியரைக் 
குறிப்பிடும்: 

முத்தி நிலை, அணுக்கள் சேர மொழிந்திட்டான் 

சத்திய மெய்ஞ்ஞான சம்பந்தன், 

பரமோபதேசம் 

இது 41 குறள் வெண்பா உடையது. இறுதியில் 
காணப்படும் பாடல் இவர் பெயரைக் குறிப்பிடுகிறது. 

செறிமா செறியும் பரமோப தேசம் 

மறைஞான சம்பந்தன் வாக்கு. 

இச்சிறு நூலிலும் விநாயகர் வணக்கம் முதலியன 
சொல்கிறார். தாம் சொல்லுகின்ற நூல்களின் முடிவான 
கருத்துக்களை இங்குக் கூறினர். மேலும் இது பொதுவாக 
மனத்தில் தோன்றிய பல கருத்துக்களின் தொகுப்புப்போல் 
அமைத்துள்ளது. Gn இடங்களில் இவர் பாடிய பாடல் 
களின் வரியை அப்படியே இங்கு வைத்திருக்கிறார். 
சிவாகமம் பராசத்தியைச் சாத்துவி என்று சொல்லும், 
சிவஞான போதம் பத்தாம் சுலோகம் சிவானுபூகியைக் 
கூறும். ௨பகிடதம், பிரமகீதை, திருமந்திரம், சம்பந்தர் ,
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அப்பர், சுந்தரர், மாணிக்க வாசகர் பாடல்கள், திரு 

வெம்பரவை, திருவிசைப்பா, நக்கீரர், அருள்நந்தி ஆகிய 

பாடல்களை யெல்லாம் மூதற் குறிப்பால் கூறுகிளூர். 

வசிட்டன் அருந்ததி, முதலியோரையும் கூறுகிறார். 12 

கண்ணகி தந்தோளை- கண்ணகி லந்தோனை எனத்திருத்தற் 
குரியது. 

பதிபசு பாசத் தொகை 

இதந்த நூல் 85 குறள் வெண்பாக்களை உடையது. பல 
முறை உரையுடன் அச்சிடப்பட்டிருப்பினும் ஆசிரியர் 

பெயரை யாரும் குறிப்பிடவில்லை. எனினும், இது மறை 

ஞான சம்பந்தர் செய்த தென்றும் உரை அவர் மாணாக்க 

ரான மறை ஞான தேசிகர் செய்த தென்றும் ஆன்றோ 
ரிடையே கருத்து வழங்குகிறது 

இந்நூல் காப்பு, சிவசத்தி, நந்தி முதலியோர் 
வணக்கத்தோடு தொடங்குகிறது. பதிபசு பாசம், அனுக் 

கிரகம், பலன் என்ற இயல்களைக் கொண்டது. பாடல்கள் 
மிசவும் எளிமையானவை. 

பதிப்பு: 7, பழைய பதிப்பு, பால்வண்ண முதலி 

யார் 1903. 3 தருமபுர ஆதீனப் பதிப்பு 1940, 

அட்டாங்க யோகக் குற்ள்: 65 குறட்பாக்களுடைய 
ஒரு சிறு நூல்; பாயிரமும் அட்டாங்க யோகமாகிய இயமம் 

நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்தியாகாரம் தாரணை 

தியானம் சமாதி என்ற எட்டு யோக உறுப்புக்களையும் 
கூறுவது. மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் 1923இல் சே. ரா. 

சுப்பிரமணிய கவீராயரால் பதிப்பிக்கப் பெற்றது. இதில் 

உள்ள 'நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினை என்றும் 
சிவன் தரளிணை' என்ற குறட்பாடல், வருத்தமற உய்யும்வழி 
என்ற மறைஞான சம்பந்தர் நூலிலும் வந்துள்ளது. சரியை 

கிரியை ஞானம் ஆகிய பாதங்களுகம்குப் பல நால் செய்த
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மறைஞான சம்பந்தர் யோக பாதத்துக்கு இந்த நூல் 
செய்தார் என்று கருதுதல் பொருந்தும். 

ஆன்மார்த்த பூஜா பத்ததி 
இந்த நூல் மறை ஞான சம்பந்தர் வடமொழியில் 

செய்தார். என்று வெள்ளி கூறுகிறார். இதிலிருந்து சில 

வரிகளையும் எடுத்துத் தருகிறார். “'த்ரவ்விய சுத்த்யா கிம் 
சாத்யதே ஜலாதி த்ரவ்வியாணாம் ஸ்வத ஏவ கித்தத்வாத் 

இதிசேத்ஈ அசுத்த புலனோத்பன்ன மாயேயஸ்ய த்ரவ்ய 

ஜாதஸ்யா சிவதயா சிவ போக அகர் ஹத்வாத் ஈசவ்யா 
us சம்பதாத் சிவத்வம் தஸ்யேதி வாச்யம் சிவஸ்ய 
புஷ்கர பரணவது கிர்லேபதயா தீரவ்யசம்பர்க்க அபாவாது 

தத்தத் சுத்திஹி அவஸ்யம் கார்யா'' என்பது அவர் 
காட்டும் பகுதி. இது அகோர பத்ததியைத் தழுவி மறை 
ஞான சம்பந்தர் செய்ததாகச் சொல்கிறார். இந்நூல் 

இப்போது கிடைக்கவில்லை. 

சிறு நூல்கள் 

மறைஞான சம்பந்தர் செய்த விரதம் முதலியன பற்றிய 

சிறு நூல்கள் சில. அவற்றைச் சில சொற்களால் 

கூறுகிறோம். கீழே சொல்லப்பட்ட நூல்களில் முதல் 
கான்கும் குறட்பாக்கள். 

1. மகா சிவராத்திரி கற்பம்: இது 89 குறட்பா, இந் 

இக்நால் மாகி மாதத்தில் வருகின்ற சிவராத்திரி இன்ன 
நாளில் BO GSES தக்கது, விரத நியமங்கள் இன்னவை, 
அருச்சித்துப் பேறு பெற்றோர் இன்னவர், பலன் இன்னது 
என்று குறிப்பிடும். 
2. மாத சிவராத்திரி கற்பம்: 74 குறள். மாதந்தோறும் 
இருக்கத்தக்க சிவராத்திரி விரதம். அப்போது செய்யத் 

தீக்க சிவ பூசை பாரணை முதலியன கூறுகின்றது.
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8. சோமவார சிவராத்திரி கற்பம்: 77 குறள். இது 
எந்த நாளில் எவ்வாறு வீரதம் அனுட்டிக்கத் தக்கது, பூஜை 

செய்யும் முறை யாது. விரத முடையோர் என்ன பலன் 
பெறுவர் என்று சொல்லுகின்றது. 

4. சோமவார கற்பம்: இது சோம வார விரதம் 

இருக்கும் முறையை விரிவாக 216 குறட்பாக்களால் 
உணர்த்துகின்றது. மதுரையில் எட்டெட்டு அருள் 

விகயாட்டு ஈசனுக்கு உரியது. சிவ பூஜை செய்யும் முறை 

முதலியன கூறும். அர்ச்சனை, நிவேதனம் நாகேசுவர பூஜை 

முதலியன செய்யத் தக்கன. விரதம் இருந்தவர் 

கிவபரத்தை உற்றிருப்பார். இங்கு விரதம் அனுட்டித்த 
தற்கு சிறப்பாய் ஓதப்பட்ட தலங்கள் காசி மதுரை திருக் 

காளத்தி மன்று ஆரூர் (245). 
5. திருக்கோயிற் குற்றம்: இது இரண்டு எண் சீர் 
விருத்தங்கள் கொண்டது. 58 குற்றங்கள் செய்யத்தகாதன 
என்று பாடல்கள் சொல்லுகின்றன. 

பதிப்பு 
மேலே சில நூல்களின் பதிப்பு வரலாறுகள் சொல்லப் 

பட்டன. சிறு நூல்கள் என்று குறிப்பிட்டவற்றை ஈக்காடு 
இரத்தினவேலு மூதலியார் 1901இல் அச்சிட்டார். பின் 
இவற்றோடு பின்னும் சில நூல்களும் சேர்த்து திருவாவடு 

துறை ஆதீன வெளியீடாக 1964 இல் த. ௪. மீனாட்சி 

சுந்தரம் பிள்ளை வெளியிட்டார். அவற்றுள் முத்தி நிலையும் 
பரமோபதேசமூம் வேறிடங்களிலும் பண்டித உலகநாத 

பிள்ளை வெளியிட்டிருக்கிறார். சங்கற்ப நிராகரணம் உரை 
யோடு தஞ்சை சரசுவதி மகால் வெளியீடாகவும் வந்திருக் 
கிறது, (1964) . 

மறைஞான தேசிகர் 
ஆசிரியர் 

மறைஞானதேசிகர், சிவபுண்ணிய த்தெளிவும் சிவஞான 

சித்தியார் உரையும் சிவதருமோத்தர உரையும் செய்தார் ;
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இவர் வரலாறு அந்நூல்களை ஆராய்ந்த இடத்து (அத்தி 
யாயம் 7) சொல்லப்பெறும், இந்நூல் சிவபுண்ணியச்செயல் 

களையும் அவற்றால் விளையும் ஈற்பலன்களையும் தெளிவாகச் 
சொல்லுகின்றது. இதன் பாடல்கள் காப்பு உள்பட 145. 

இந்நூல் பலமுறை அச்சாகியிருக்கிறது. இருந்தபோதிலும் 
ஒரு பதிப்பிலும் ஆசிரியர் பெயர் சொல்லப்படவில்லை. 

இதற்குக் காரணம் ஏடுகளில் பெயர் காணப்படாமையே 

ஆகும். இதனாலேயே நூலாசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை 

என்று சொல்லமுடியாது. 78 ஆம் நூற்றாண்டு தொடங்கி 

எழுந்துள்ள மெய்கண்ட சந்தான பரம்பரையில் வந்த சமய 
சாத்திரநூல்க௯ வரன் முறையாக ஆராய்ந்து வரும்போது 

எமக்குப் பல செய்திகள் தெளிவாகப் புலப்படுகின் றன. 

சிவபுண்ணியத் தெளிவு என்ற இந்த நூல் கூறும் 
வணக்கப் பாடல்கள் கருதத் தக்கன. முதலாவது குகை 

மறைஞான தேசிகர் ;: 

மாசிலா கமமெலாம் வரம்பு கண்டுயிர்ப் 

பாசவே ரறத்தமிழ் பனுவல் செய்தவன் , 

தேசமார் குகைமறை ஞான தேசிகன் 

வாசமார் மலர்ப்பதம் வணங்கு வாமரோ, 

இந்தப் பாடல் கூறும் முறை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது, 
“ஆகமம் எலாம் வரம்பு கண்டு உயிர்ப் பாசவேர் அறத் 
தமிழ்ப் பனுவல் செய்தவன் குகை மறைஞான தேசிகன்” 
என்று பாடல் கூறுகிறது. ஆகமமெலாம் வரம்பு கண்டு 
தமிழ் செய்தவர் ஒருவரே உள்ளவர். அவரே சிதம்பரம் 
கண்கட்டி மடம் குகை மறைஞான சம்பந்தர். இவ் அத்தியா 
யத்திலையே அவருடைய வரலாற்றையும் அவர் செய்த நூல் 
களையும் விரிவாக ஆராய்ந்திருக்கிறோம். அவ்வாராய்ச்சி 
யைப் பார்க்கும் போது அவரை ஆகமக் கடல் என்று 
சொல்ல யாரும் தயங்கமாட்டார். அவர் தங்கியிருந்த
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இடம் குகை என்றும் குகை மடம் என்றும் பெயர் 

உள்ளது, சைவத் துறவிகள் தங்குகின்ற மடத்தை ௮க் 

காலத்தில் குகை என்று கூறுவது ஒரு மரபு. (குகை 

நமசிவாயர் என்ற பிற்கால வழக்கும் காண்க.) இந்த 
மறைஞான சம்பந்தரே இப்பாடல் கூறும் குக மறைஞான 

தேசிகர் ஆவார். இவருக்கு ஓரு சீடர் இருந்தார் என்று 
குறிப்பிட்டோம். அவரே காழி மறைஞான தேசிகர். அவர் 

மறைஞான சம்பந்தர் நூலாகிய சிவதருமோத்தரத்துக்கு 

உரை செய்தார் என்பதையும் சித்தியார் சுபக்கத்திற்கு 
உரை செய்தார் என்பதையும் சைவ சரத்திர உரை என்ற 

அடுத்த அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். அவரே 
சிவ புண்ணியத் தெளிவு செய்தார் என்றும், மேற்காட்டிய 

மாசில் ஆகம மெலாம்' என்ற பாடலால் அவரே தம் குரு 
வைத் துதிக்கிறார் என்றும் நரம் கொள்ளுதல் தகும். தம்மு 
டைய குருவிரிவாகச் செய்த சிவதருமோத்தரத்தின் கருத் 

தில் சில சுருக்கி இத் தெளிவில் கூறியிருக்கிறார் என்று 

தெரிகிறது. 
சித்திசேர் வெண்ணெய்மெய் கண்ட தேசிகன் 

பத்திசேர் மரபினைப் பரித்த பண்டிதன், 

முத்திசேர் சிவபுர முதல்வன், எம்மையாள் 

சத்திய ஞானிதன் சரணம் போற்றுவோம். 

சிவ புரம்சத்தியஞான பண்டாரம் என்பவர் /5ஆம்நூ ற்றாண் 

டில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த ஞானாசிரியர், அவருடைய மாணாக் 

கர் சிதம்பரம் கண்கட்டி மடம் குகை மறைஞான சம்பந்தர்; 

அவருடைய மாணுக்கர் இருவருள் களந்தை ஞானபிரகாசர் 

ஒருவர். அவருடைய மாணாக்கரே சிவபுண்ணிய த் தெளிவு 

செய்த காழி மறைஞான தேசிகர்; தமது குருவான குகை 

மறைஞான சம்பந்த தேசிகரை வாழ்த்தினர் என்றும் தமது 

சந்தான பரம்பரைக்கு” முதல்வரான சிவபுரம் சத்தியஞான 

1. இந்தப் பரம்பரையின் வரலாற்றை எமது தமிழ் இலக்கிய 
ae 

வரலாறு 19ஆம் நூற்றாண்டு பக்கம் 186--162இல் விரிவாகக் காணலாம்.
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பண்டாரத்தை இப்பாடலால் வாழ்த்தினார் என்றும் கருது 

வது பொருத்தமே. 

நூல் 

இந்நூல் பாயிரப்பகுதி 79 பாடல் உடையது. நால்வர் 
வரைக்கத்தோடு நந்திதேவர், காரைக்காலம்மை, மெய்கண் 
டார் ஆகியோருக்கும் இவர் வணக்கம் சொல்லியிருப்பது 
இவருடைய குருவாகிய மறைஞான சம்பந்தர் தம் நுரல்களில் 

சொல்லியுள்ள வணக்க மரபைத் தழுவியது. இவர் சித்தி 
யாருக்கும் உரை எழுதியவர் ஆதலால், மெய்கண்டாருக்குப் 
பின் அருள்கஈந்திக்கும் உமாபதிக்கும் தெரிந்து வணக்கம் 
சொல்லுகிறார். சிவம் சக்தி. என்று சொல்லாமல் நடராசர் 
சிவகாமி என்பதாகச்.சொல்லுகிறார். சிவதகருமோ தீதர இயல் 

தோறும் இறுதியில் அகத்தியர் வணக்கம் கூறுகிறார். நந்தி 
வணக்கத்திலுள்ள கருத்து காணத்தக்கது. ஆகமக் 

கருத்தை நந்தி பன்னிரு போத சூத்திரமாகப் புகன்றார் 

என்று கூறுகிறார். 

ஓதுமுப் பொருளையும் உணர்ந்து நாற்பதத் 
தாதியா கமந்தழீ இ யதனைப் பன்னிரு 
போதசூத் திரமதாப் புகன்ற ses Heir 

பாதபங் கபமலர் பணிந்து போற்றுவாம். 

இந்நூலின் கருத்து சிந்திய விசுவ சாதாக்கியத்திலுள்ளது 

என்று கூறுகிறார். தொடக்கத்தில் ஆசாரியர் மடாலயத் 

தைக் குறிப்பிடுவது, குகைமடம் என்ற கினைவை ஊட்டு 
கிறது. ஆசாரிய வழிபாடு, நடந்து சென்று சிவாலயத்தை 
வழிபடுதல், சிவலிங்க தரிசனம், அருச்சளை , நந்தவனம், ஆவுக் 

கோர் வாயுறை, ஈமஸ்காரம், தீர்த்தம், சிவயோகிக்குப் 
பிட்சை இடுதல், திருமஞ்சனம், பிற அபிடேகம், சிவபூசை, 
தான பலன், உபசாரங்கள், கிலதானம், பொருள்கள் தானம்,
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தூபதீபம், திருப்பணிகள், தடாகம், வேள்வி, தேவியார் 
அருச்சனை, குருலிங்க சங்கம வழிபாடு, புறச்சமயம் அடை 

யும் பலன், ஆகம பலன், அன்னதானம், முண்டிகமும் முன் 
சிகையும், திருவலகு, துதி, கீதம் சிவனடியார் வழிபாடு, அவ 

ருக்குக் கெள பீனம் முதல் திருநீறு மருந்துவரை பொருள்கள் 

ஷெொடுப்போர் அடையும் பலன்-என்ற பொருள்களை விளக்க 
மாகச் சொல்லுகிறது. இறுதியாக ஆசாரியர் உபதேசம் 

வேண்டும், ஆசாரியர் மூவகை என்று சொல்லி முடிக்கிறது. 

பதிப்பு 

பல, உலககாத முதலியார் பார்வை, 1922 திருவாவடு 
துறை ஆதீனம் 1054, 

சிவாக்கிர யோகிகள் 

பரம்பரை 

74ஆம் நூற்றாண்டில் சீகாழி - சிற்றம்பல நாடிகள் 

மாணாக்கரான காஞ்சி ஞானப்பிரகாசர் வழியாகக் காஞ்சி 

புரத்தில் ஞானப்பிரகாசர் மடம் என்ற ஒரு மடமும் 

ஆதீனமும் தோன்றி வளர்ந்தன, உமாபதி சிவாசாரிய 

ருடைய ஒரு சாலை மாளுக்கராயிருந்து, பின் அவருக்கே 

சீடரான மச்சுச் செட்டியார் என்னும் அருள் நமசிவாய 

ருடைய சீடரான சித்தர் சிவப்பிரகாசர் வழியாகத் திருவா 

வடுதுறை ஆதீனம் தோன்றி வளர்ந்தது. சித்தர் சிவப் 

பிரகாசர் மூவலூரில் கார்காத்த வேளாளர் குலத்தில் 

தோன்றிய நமசிவாய மூர்த்தியை மாணாக்கராக, ஆட் 

கொண்டு திருவாவடூதுறையில் முதல் குரு“றர்த்தியாக | 

அமைத்தார் சிவப்பிரகாசர் பல நூறு ஆண்டுகள் வாழ்க் 

தார் என்று சொல்வதை இக்கால ஆராய்ச்சி உலகம்
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நம்புவது கடினம். நமசிவாய மூர்த்திகள் 78ஆம் நூற் 

ரூண்டில் திருவாவடுதுறை ஆதீன த்த நிறுவினார் என்பது 
உண்மை. மச்சுச் செட்டியார் (மச்சு வணிக யோகி), 

திருவையாறு சந்திரசேகரர் என்ற பிராமணருக்கு உபதேசம் 
செய்ய அவர் வழியே திருவையாறு சாமிநாத தேசிகர் 

மூதலான 76 ஆசாரியர் தலைமை பூண்டு செப்பறை மடம் 
என்ற ஒரு பீடத்தை வளர்த்திருக்கிறார்கள். இவர்கள் 
அனைவரும் இல்லதத்தாரான வேளாளர், 

சிற்றம்பலகரடிகள் வழியே 5ஆவது சீடர் பரம்பரையில் 
கமலை ஞானப்பிரகாசர் தோன்றினர். அவருடைய மாணாக் 
கருள் ஒருவரான குருஞான சம்பக்தர் தருமபுரஆதீன த்சைத் 

தோற்றுவித்தார் மற்றொரு மாணாக்கரான நிரம்ப அழகிய 

தேசிகரென்பவர் துழாவூர் ஆதீனத்தைதக் தோற்றுவித்தார் 
என்று தெரிகிறது இவை யாவும் 76ஆம் நூற்றாண்டில் 

தோன்றிய ஆதீன மரபுகள், யாவும் சைவ சித்தாந்த 
மடங்கள். சந்திரசேகரரென்பவர் தவிர ஏனையோர் அளை 
வரும் வேளாள குலத்தினர். செப்பறை மடத்தார் மங்க 
லாக ஏனையோர் துறவிகள், இவர்கள் ௮ளைவரும் மெய் 
கண்ட பரம்பரையில் வந்தவர்கள். இது நந்தி பரம்பரை 
என்றும் சொல்லப்படும். 

இவற்றையன்றி மற்றொரு பரம்பரை இதே நூற் 
ரூண்டில் தோன்றி வளர்ந்தது, அந்தப் பரம்பரையே 
சிவாக்கிர யோகிகள் பரம்பரை, இதுவும் மூன்செரல்லப் 
பட்டவையோல, திருக்கயிலாய பரம்பரை என்றே சொல்லப் 
பெறும். ஆயினும் இதனுடைய சந்தான முறை வேறு, 
ஸ்ரீகண்ட பரமசிவனிடத்தில் கந்தப் பெருமான் உபதேசம் 
பெற்றார். அவர் வாமதேவ முனிவருக்குப் பிரணவார்த்தத் 
தையும், சர்வ ஞானேத்தரம் என்னும் ஆகமத்தையும் 
உபதேசித்தார். அவர் இவற்றை நீலகண்ட சிவாசாரி
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யருக்கும், அவர் விசுவேசுவர சிவாசாரியருக்கும், அவர் 

சதாசிவ சிவாசாரியருக்கும், அவர் சிவமார்க்கப் பிரகாச 

சிவாசாரியருக்கும், அவர் சிவாக்கிர யோகிகளென்னும் 

சிவக்கொழுந்து சிவசாரியருக்கும் முறையாக உபதேசம் 
செய்து ஆசாரியராக நியமித்தார்கள். கந்தனிடமிருந்து 

உபதேசம் வளர்ந்தமையால் இது கந்த பரம்பரையென் றும், 
வாமதேவ முனிவர் மூலம் பூலோகத்தில் வளர்ந்தமையால் 

இது வாமதேவ பரம்பரையென்றும் வழங்கும். பரமகுரு 
வாகிய சதாசிவ மூர்த்தியின் பெயரை வைத்து இந்தப் 

பரம்பரை சதாசிவ பரம்பரை என்றும் சொல்லப்படும். 

இங்கு இறுதியிற் குறிப்பிட்ட, சிவக்கொழுந்து சிவாசாரியர் 

வேளாள மரபில் வந்தவர். இந்தப் பரம்பரை மெய்கண்ட 

பரம்பரையினின்றும் வேறானது. இதற்கு மூல நால் மேற் 

குறிப்பிட்டபடி சர்வ ஞானோத்தர ஆகமம். 

இச் சிவக்கொழுந்து சிவாசாரியர் அருக்கவனம் 

என்னும் சூரியனார் கோயில் தெற்கு வீதியில் தமக்கென 

ஒரு திருமடம் அமைத்து, தமது பரம்பரை ஞானத்தைப் 

பக்குவமுள்ள” மாணாக்கருக்கு உபதேசித்துக் கொண்டு 

வாழ்ந்து வருவாராயினர். இப்பரம்பரையில் விசுவேசுவர 

சிவாசாரியர் வரை காசியில் வாழ்ந்தவர்கள். ஏனையோர் 

தெற்கு நோக்கி வந்து தமிழ்நாட்டில் வாழ்க் ஈவர்கள். 

இவர்களுள் சிவக்கொமுந்து சிவரசாரியர் வரையிலுள்ள 

அனைவரும் பிராமணர், மேலும், சதாசிவ சிவாசாரியர், 

தாம் சர்வஞானோத்தர ஆகம பரமபரையில் வந்திருந்த 

போதீலும், ரெளரவாகமத்தின் பகுதி என் று௮க்காலத்தார் 

கருதியிருந்த சிவஞான போத வடமொழிச் சுலோகங்கள் 

பன்னிரண்டுக்கும் விளக்கமான ஓர் உரை, சிவநானபோத 

விருத்தி என்ற பெயரால் வடமொழியில் எழுதினார். 

(இதன் இரண்டாம் பதிப்பு, சென்னை அரசின் தொன்னூல் 

நிலையத்தின் வெளியீடாக ௮ச்சிடப்பட்டுள்ள து.)
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ஆசிரியர் வரலாறு 

சூரியனார் கோயிலில் சிவக் கொழுந்து சிவாசாரியர் 

ஞானபீடத்தின் ஆசாரியராய் விளங்கி வந்த காலத்தில், 
அவருடைய புகழ் எங்கும் பரவி இருந்தது. அவர் 
இல்லற வாழ்வுடையவர் என்று தெரிகிறது. அக் 
காலத்தில் தொண்டை நாட்டில் தோன்றிய ஒரு பிராமணர் 

உலகப்பற்றை நீக்கும் எண்ண முூடையவராய் ஞான 
கிரியனை மாடிக் கொண்டிருந்தார். அவர் இந்த ஆசாரிய 

ரூடைய பெருமையைக் கேள்வியுற்று அவரை அடைத்து 
வணங்கினார். அவருடைய அதிதீவிர பக்குவத்தைக் 

கண்டு ஆசரரியர் மகிழ்ந்து ஞானவதியால் கிருவாண 
தீட்சை செய்து அவருக்குத் தமது கந்த பரம்பரைக்குரிய 

பிரணவார்த்தத்தையும் சர்வஞானோேத்தராதி சாத்திரங் 
களையும் உபதேசித்து, ஆசாரியருக்குரிய அபிடேகத்தையும் 
செய்து, தம்முடைய பெயருக்குரிய வடமொழிப் பெயராகிய 
சிவாக்கிரயோகி என்னும் பெயரையும் சூட்டி, தமக்குப் 
பிறகு ஆசாரிய பதவியையும் நல்கினார். இச்சிவாக்கிர 
யோகிகளே இக்கட்டுரைக்குரிய தலைவர். சூரியனார் 
கோயிலில் தொடங்கிய புதிய சைவ சந்தான த்தில் சிவக் 

கொழுந்து கிவாசாரியர் முதலாம் ஆசாரியர். இச்சிவாக்கிர 
யோகிகள் இராண்டாம் ஆசிரியர். இவர்களுடைய ஆன் 
மார்த்த பூசைக்குரிய மூர்த்தி திருக்காள த்திரகாதர், 

இந்த யோகிகள் தாம் பெற்ற உபதேச த்தின் 
வழியே தியானம் செய்து தெளிந்து, பரமான்மாவரகீய 
சிவழும் தாமும் வேறற விளங்கும் சிவானந்த நிட்டையிலே 
இடையறாது வீற்றிருந்தார். இவர் வருணாச்சிரமங்களுக்கு 
அதிதராக விளங்கினமையால், இவரை அதிவருணாச்சிரமி* 

என்று ஆன்றோர் வழங்குவர், 

  

1. சம்பந்தர், அப்பர், ௬ந்தரர், மாணிக்கவாசகர் என்ற நால்வரும் 
முறையே பிரமசாரி,துறவி, கிருகத்தர், அதிவ ; . ் மரபு உண்டு. , அதிவருணுச்சிரமி என்று கூறும் ஒரு
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இந்த ஆசாரியர் சூரியனார் கோயிலில் இருந்த 
காலத்தில் இவர்களுடைய புகழ் எங்கும் பரவிற்று. அக். 

காலத்தில் சிவரக்கிரயேோரகி காவியுடுத்துக் துறவியாக 

வாழ்ந்து வந்தார். நாட்டை ஆட்சி புரிந்த மன்னன் இவர் 

கள்பால் மிக்க ஈடுபாடு கொண்டு பக்தி பூண்டு இவர்கள் 

ஏவல் வழி ஒழுகியும் வந்தான். ஒரு சமயம் சிவாக்கிர 

யோகிகள், திருவீழி மிழலையில் சம்பந்தரும் அப்பரும் பல 

நாள் தங்கி, வழிபட்டுப் பஞ்ச நிவாரணம் செய்து வாழ்ந்து 

வந்ததை நினைவு கூர்ந்து, தாமும் அங்கு நிரந்தர வாசம் 

செய்ய வேண்டுமென்ற தம் விருப்பத்தை அவ் அரசனிடம் 

தெரிவீத்தார். அக்காலம் அங்குத் தஞ்சை சாயக்க மன்னர் 

ஆண்டுவந்தனர். மன்னனும், யோகிகள் சொல்லைச் 

சிரமேல் தாங்கித் திருவீழி மிழலையில் தெற்கு வீதியில் ஒரு 

மடம் கட்டி அங்கு சிவாக்கிர யோகிகளை எழுந்தருளச் 

செய்து தக்கபடி வழிபட்டு உபசரித்து வந்தான். 

யோகிகள் அந்த மடத்திலேயே தங்கி, சைவ சந்நியாசிகள் 

பலர் சூழ நெடுங் கரலம் வீற்றிருந்து சைவப் பயிரை 

வளர்த்து வந்தார். இது காரணமாக, இவருக்கு வீழிச் 

சிவாக்கிரயோகிகள் என்ற பெயரும் வழங்கும். 

அந்தக் காலத்தில் வருண பேதங்கள் A EDIE 

வழங்கின. சில பிராமண சந்நியாசிதள் தாங்களே உயர் 

வென்றும் சைவர் சந்நியாசம் பூணும் தகுதி இல்லாதவர் 

என்றும் பேசி வந்தார்கள். இசற்கு காரணங்களும் உண்டு, 

சூரியனார் கோயிலில்மட்டும் அப்போது பிராமண சந்டியாசி) 

மற்ற இடங்களில் சைவ சந்டியாசிசள். பிராமணர் ஸ்மிருதி 

வழி ஒமுகியவர். சைவர் ஆ5ம நெறி ஒழுகியவர். தவிர, 

அப்போது பிராமணர் உயர்வு என்று கருதிய காரணத் 

தால் சூரியனார் கோயில் மடம் பெரிய மடம் என்று வழங் 

கியதுண்டு, சூரியனார் கோயில் காவியுடை, ஏனையோர் 

துறவீகளாயினும் வெள்ளுடை இதனால் பிராமண சந்நி 

16
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யாசிகள் தங்களைஉயர்வென்றும் பிறர் சந்நியாசிகளே 
அல்லர் என்றும்சொல்லிவந்தார்கள். ஆனால் உண்மை 

வேறு சந்நியாசிச்குச் சாதி வேற்றுமை இல்லை. பிராமண 

சந்நியாசிக்குப் பூணூலும் இல்லை, மூலைக் கச்சமும் இல்லை, 

எல்லாச் சந்நியாகிகளும் ஒரே விதமாகத்தான் உடுத்த 

வேண்டும். எனவே; இவ்விதமான பொது நிலையில். 
பிராமண சந்நியாசிகளுடைய வாதம் பொருந்துவதன்று, 

இதை முடிவு செய்ய வேண்டுமென்று இரு வகைச் 

சந்நியாசிகளும் அரசனிடம் சென்று விண்ணப்பித்துக் 
கொண்டார்கள். அரசன் யோகிகளிடத்தில் இதைக் தெரீ 
வித்தான். யோகிகள் அதன்மேல், பிராமணருக்கு மட்டு 
மன்றிச் சைவர்களுக்கும் சந்நியாசமும் தீட்சை பூசை 
மூதலியனவும் உண்டு என்று ஆகம வாயிலாகத் தக்க 
பிரமாணங்களுடன் நிரூபித்து, கிரியா திபிகை சைவ 
சந்நியாச பத்ததி என்று இரு வடமொழி நால்கள் செய் 
தார். யோகிகள் பிராமண சந்நியாசி, ஆனால் தம் காலத்தில் 
ஏற்பட்டிருந்த பிற சைவ மடங்களுக்கும் எவ்விதக் குறைவும் 
வரலாகாது என்ற வீரிந்த மனப் பான்மையோடு அவர் 
களையும் உயர்த்தி நூல் எழுதிய இவரது பெருந்தன்மை 
போற்நற்பாலது. இங்குஒன் று நினை வில் கொள்ளவேண்டும்: 
ஸ்மிருதிகள் வருணத்தை உயர்த்திச் சொல்லும், ஆனால் 
சைவ ஆகமங்கள் சைவ ஆசாரத்தை உயர்த்திச். 
சொல்லும், 

பிறகு இவர் அடிக்கடி சூரியனார் கோயில் சென்று தம் 
முடைய ஆசாசியரை வணங்கித் தீரிசித்து வந்த காலத்தில், 
அவர் கட்டளைப்படி பல சாத்திரங்களும் உரைகளும் செய்து 
கொண்டிருந்தார். பின்னர் இவருடைய குரூவாகிய சிவக் 
கொழுந்து தேசிக சிவாசாரியர் பரிபூரணம் அடையும் 
காலம் உணர்ந்து, சூரியனார்கோயில் வந்து தங்கி இருந்து
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ஆசாரியர் பரிபூரணமானதும் அவருக்கு அரசனைக் 

கொண்டு கோயில் கட்டுவித்த, குர பூசை முதலியன 

நடத்தி வந்தார். உரிய காலத்தில் தம் மாணாக்கருள் 

சிறந்த நந்தி சிவாக்கிரயோகிககை அடுத்த ஆசாரியராக 

அபிஷேகம் செய்து, சூரியனார் கோயிலிலேயே தங்கி 

இருக்கச் செய்து, தாம் முன்போல் திருவீழிமிழலையில் 
தங்கி மாணாக்கருக்கு உபதேசம் முகலியன செய்து வந்தார். 

உரிய காலத்தில் இவர் பரிபூரணமடைந்தார். அப்போது 
நந்தி சிவாச்கிர யோகிகள் தம் ஆசிரியருக்குச் சமாதியும் 
சமாதி கோயில் முதலியனவும் அமைத்து வழிபரடு செய்து, 

பின் தரம் சூரியனார் கோயிலிலேயே தங்கி மடத்தை 
நிர்வகித்து வந்தார். இவரும், இவருக்குப் பின் வந்த 
மற்றொரு சிவக்கொழுந்து தேசிகரும் பிராமணர், அடுத்து 
வந்தவர் திருமாந்துறைப் பண்டாரசர்நிதி எனப் பெயர் 

பெற்ற சொக்கலிங்க தேகிகர். அவர் கார்காத்த 

வேளாளர். அவர் தொடங்கி வேளாளரே இயங்கு ஆதீனத் 

தலைவர்களாக இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். 

சில கதைகள் 

சிவாக்கிர யோகிகள் பற்றி இரு கதைகள் சொல்லப் 

படும். ஒரு கதை இவரைத் திருவாவடுதுறை குருமூர்த்தி 
யாகிய நமசிவாய தேசிகரோடு தொடர்புபடுத்துவது. 

ஒரு சமயம் சகிவாக்கிர யோகிகள் திருவாவடுதுறை 

சென்றார். அப்போது அங்கிருந்த நமச்சிவாய மூர்த்தி 

கக் காணும் நோக்கத்தோடு மடத்துக்குச் சென்றார். 

செல்லும் வழியில் மூர்த்திகளின் சீடர் சிலர் சைவர் 

வீடொன்றில் பிட்சை ஏற்று நின்றனர். வருபவருடைய 

பெருமையை உணர்ந்திருந்தார்களாதலால், இவரைக் கண்ட 

வுடன் கையிலிருந்த பிட்சா பாத்திரத்தை ஒரு திண்ணையில் 
வைத்துவிட்டு ஓடி வந்து இவர் முன்னே நிலத்தில் வீழ்ந்து
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வணங்கினார்கள். அப்போது அவர்களை வாழ்த்தி அப்பால் 

சென்ற யோகிகள், அவர்களுக்குச் சைவாசார சீலம் முழு 
மையும் கைவரவில்லை யென்று நினைத்தார் போலும். 
மடத்தையடைந்து கமசிவாய மூர்த்திகளோடு அளவளாவி 

யிருந்து திரும்புகின்ற நேரத்தில், மாணாக்கருடைய செயலை 
மூர்த்திகளுக்கு உணர்த்தினார். மூர்த்திகளும், 'சைவ 

மாணாக்கர் துறவியை எதிரே கண்டதும் தண்டம் போலக் 
கீழே விழ அல்லவா வேண்டும்? கையிலுள்ள பிட்சா பாத் 
திரத்தை வைச்க ஒரு திண்ணையை அவர்கள் தேடியது 

அவர்களுடைய பக்குவமின்மையைக் காட்டுகிறது” என்று 

மறுமொழி கூறினாராம். யோகிகள் பிறகு தம் சூரியஞர் 
கோயில் மடத்துக்குத் திரும்பி விட்டார். இச் செய்தியை 
யோகிகளுக்கு முற்பட்ட சிவக்கொழுந்து தேசிகரோடு 
தொடர்பு படுத்திச் சொல்வதுமுண்டு. இது வாய்மொழி 
யாக வழங்கும் சதையேயன்றி, இதற்கு ஆதாரமில்லை, 

மற்றொரு வரலாறு: இக்காலத்தில் மணவாள மாமுனி 
கள் வைணவ சமயப் பிரசாரம் செய்ய எண்ணி அரசனோடு 
உசாவியபோது அவன் உடன் படவில்லை. காரணம் அவன் 
யோகிகளுடைய பெருமையை உணர்ந்திருக்தமை, ஆகவே 
அவர், கான் யோகிகளோடு வாதம் செய்து வைணவ 
மதத்தை நிலை நாட்டுகிறேன்' என்று சொல்லவே, அரசன் 
ஒரு பெருஞ் சபையைக் கூட்டினான். பதினெட்டு நாள் இருவ 
ருடைய வாதமும் நடத்துவதாகத் திட்டம், வாதத்திலே 
தோற்றவர் தம்முடைய சமயத்தைக் கைவிட்டு மற்றவர் ௪ம 
யத்தைச் சேர்ந்துவிடவேண்டும் என்பது நிபந்தனை, பதி 
னேழாம் நாள் வாதம் முடியும் வரையில் மாமுனிகளுக்கு த் 
தோல்வியே ஏற்பட்டது. அதன் மேல் அவர் கூட்டத்தார் 
யோகிகளை வாதத்தில் வெல்லமுடியாது என்று உணர்ந்து, 
அவர் தங்கியிருந்த திருமடத்திற்கு இரவிலே தீ வைத்து
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விட்டு ஓடிவிட்டனர். மறுகாள் இச்செய்தி யறிச்து போகி 
கக் காணச் சென்ற அரசன், மடம் எரிக்திருக்ததைச் 
கண்டு வருந்தி, யோகிகள் ஊறு இன்றி இருந்ததை அறிந்து 
மகிழ்ந்து அவரைப் பெரிதும் பேர்றிஞன். 

இவ்விரு கதைகளும் பொருந்துவன அல்ல. காலக் 

கண் கொண்டு நோக்கும்போது பிராமண சக்நியாசியாக 

இருந்த சிவாக்கிர யோகிகள் திருவாவடுதுறைக்குச் சென்றி 
ருப்பார் என்பது ஏற்கக் கூடியதன்று. கமசிவாய மூர்த்தி 

களும் பெருஞானி என்பதில் ஐயமில்லை. இவர்கள் தங்கள் 

தங்கள் அளவில் சிவானுபவத்தில் திஃ த.திருக்தவர்களே 

யன்றி, கலந்து உறவாடும் நிலை அன்று இருந்ததில்லை. 

இனி, மணவாள மாமுனிகள் வாழ்ந்த காலம் 1370—1443. 

ஆதலால், இவர் யோகிகளோடு வாதிட்டார் என்பது 

பொருந்தாது. ஒருகால் வேறு வைணவர் யாரேனும் ௮ல் 

லது மாமுனிகளுடைய பரம்பரையில் ஒருவர் யோகி 

களோடுவாதிட்டுத் தோற்றிருக்கலாம். தமிழ்நாட்டில் பல 

காலங்களில் சிறந்த சமயாசிரியர் தங்கள் தங்கள் இடங் 

களில் மேலான சமய வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார் 

கள். வாதம் செய்ய அவர்கள் வேறிடம் போனதில்லை 

என்பதை நினைவில் வைக்கவேண்டும். 

காலம் 

யோகிகள் காலத்தில் விஜய நகரத்தை அரசாண்டவர் 

சதாசிவராயர் கி. பி. 7849-7570. இக்காலத்தில் மதுரை 

நாயக்களனின் பிரதிநிதியாகத் தஞ்சையில் ஆட்சி புரிந்தவர் 

சேவப்ப நாயக்கர். இவர் சாதாரண சேவகஞய் இருந்து 

பெரும் பதவியை அடைந்தார். காலம் 1540-1580. 

ஸ்ரீ கர்ணாடர மாபதெள கஜபதி ப்ராஜ்யோபதா அநேக 

பஸ்த்யாயத் தாரமஹாபகாலஹரிகாகாவ்யோயகண்டஸ்தலே
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அச்வேசார்பித கோடநிஷ்டுரபுர க்ஷுண்ணாரிராண் மண்டலி 

கோடீரேந்த்ரமணொள ஸதாசிவ மஹாராயே மஹீம் ரக்ஷதி 

தஸ்யாக்ஞா பரிபாலகே ரிபுமஹீ பாலாப்தி மந்தாசலே 

கட்யாதேநுஸஹஸ்ர பூரிதிலராச்யந் நாக்ரஹாரப்ரதே 

ஸஹ்யோர் வீதர கந்யகாஸஹசரீம் பூதேவ தேவாச்ரயாம் 

சோலக்ஷ்மாம் சிக்ஈசேவ்வயாச்யுதந்ருபே தஞ்ஜாபுரே சாஸதி 
ஸதாசிவாசார்ய தயாநபாயச் சிவாகமாம்போநிதி கர்ணதார : 
'சிவாக்ரயோகீ ஜகதேமாந்யஸ்ஸ சைவஸந்யா சவிதிம் கரோதி. 

இங்குக் காட்டிய சுலோகங்கள் சைவசந்நியாச பத்ததியின் 

பாயிரத்தில் காணப்படுகின்றன. இங்கு சதாசிவ மகாராயர் 

உலகத்தை ரட்சிக்கிறார் என்றும் தஞ்சாபுரியில் சின்ன 

சேவ்வயாச்சுதன் ஆட்சிபுரிகிறான் என்றும் குறிப்பிடுகின் 

ரூர். ஆகவே காலம் தெளிவு. இவர் கி, பி. 76ம் நூற்றாண் 
டின் இடைப்பகுதியில் 7550-7576 ஆகிய எல்லையில் 
வாழ்ந்து நூல்கள் செய்தார் என்று நாம் கொள்ளலாம். 

நூல்கள் 

சிவாக்கிர யோகிகளுடைய பெருஞ் சிறப்பு, இவர் பல 

வைணவ ஆசிரியர் போல வடமொழியிலும் பெருநூல் 
கள் செய்திருப்பதாகும். சைவ பரம்பரையிலேயே வட 
மொழியில் நூல் செய்த பேராசிரியர் இவர் ஒருவரே.(மறை 

ஞான சம்பந்தர் வடமொழியில் ஆன்ம பூஜா பத்ததி என்ற 
ஒரு நூல் செய்தார் என்று சொல்வதுண்டு. அந்நூல் இன்று 

கிடைக்கவில்லை.) இனி, இவர் செய்த வடமொழி நூல்கள் 

பின்வருவன: கிரியா தீபிகை, சைவ சந்நியாச பத்ததி, சிவ 
ஞநானபோத லகுடீகை, சிவஞானபோத சிவாக்கிர பாஷ்யம், 

சைவபரிபாலஷ. தமிழில் செய்த மூலநூல் சிவநெறிப் பிரகா 
சம். தமிழ்நூல் உரைகள்--சிவஞான சித்தியார் பரபக்க 
உரை, சுபக்க உரை. வடமொழிநாரல் உரைகள்--சர்வ 
ஞானோத்தரம், தேவி காலோத்தரம், சுருதி சுக்திமாலை என்
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பவற்றின் தமிழ் உரைகள். இந்த மூன்று உரைகளும் இன்று 
இல்லை, 

சிவநெறிப் பிரகாசம் 

இந்த நூல் யோகிகள் அருளிச் செய்த சைவ சித்தரந்த 
மூலநூள். இது 8.76 திருவிருத்தங்கள் கொண்டது. இவர் 
தம்முடைய குருவாகிய சிவக்கொழுந்து சிவாசாரியருடைய 

புதல்வி சுவானந்தறாச்சியார், தமக்குச்சிவநெறியை உணர்த் 

தும்படி வேண்ட, அதன் பொருட்டுச் சிவாகமங்களிலிருந்து 

7000 சுலோகங்களைப் பொறுக்கித் தொகுத்து அவற்றின் 
கருத்தைத் தமிழாலும் சிவநெறிப் பிரகாசம் என்று பெய 
ரிட்டு இந்நூலாகச் செய்து கொடுத்தார் என்று தெரிகிறது. 
இதை சிவநெறிப் பிரகாச நூல் உரைமுடிவில் காணப்படு 

கின்ற வெண்பாவால் காம் அறியலாம்: 

தந்ைத சிவக்கொழுந்தைத் தாள்பணிந்தே தான் தனுசை 

எந்தை சிவகெறியிங் கேதென்னச்--சிந்தையால் 
தேர்ந்து சிவாகமத்தைச் சேர்த்தா யிரமதனை 

ஓர்ந்திடச் சொன்னான் தமிழா லும். 

எனினும், இவ்வாறு யோகிகள் தொகுத்த ஓர் ஆகமத் 

தொகுப்பு உண்டென்று எவரும் குறிப்பிடவில்லை, நூல் 

கிடைக்கவுமில்லை. சிவநெறிப் பிரகாசம் என்பது சிவப்பேறு 

பெறுதற்கான வழியைக் காட்டும் விளக்கு என்று பொருள் 

படும். நூலின் பன்னிரண்டாம் பாடல் உரையில், சிவநெறிப் 

பிரகாசம்என்றது சிவானுபவ மார்க்கத்தைப் பிரகாசிப்பிக் 

கையால் சிவநெறிப் பிரகாசம். அதன்றியும் சிவெறிப் 

பிரகாச சிவாசாரியராகிய பரமகுருவின் திருகாமத்தாலும் 

சொல்லப்பட்டது” என்று உரையாசிரியர் எழுதுவதும் 

காண்க.
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இந்த நூல் மெய்கண்ட பரம்பரைக்குரிய சிவஞான 
போத வழியில் வந்ததன்று. இவ்வாசிரியர் வடமொழிச் சிவ 

ஞான போதத்துச்குத் தாமே ஒருவிரிந்த பாஷ்யமும் தமிழ்ச் 

சிவஞான சித்தியாருக்கு ஒரு சிறந்த உரையும் செய்துள் 
ளார். இவ்விரண்டும் பன்னிரு சூத்திரப் பாகுபாட்டை 
உடையன. ஆயினும், இவர் தாம் செய்த இந்த நூலில் அப் 
பாகுபாட்டை மேற்கொள்ளவில்லை. 

இதந்நூலானது அறுசீர் விருத்தங்களாயுள்ள 74 பாடல் 
கள் நீங்கலாக, ஏனைய முழுமையும் எண்சீர்விரு த்தங்களாக 
அமைந்தது. 2817ஆம் பாடல்மட்டும் ஐந்து அடிகளாயுள்ள து. 
(பழைய மூலப் பதிப்பில் கான்கு அடிகளே உள்ளன.) 

இதன் பாயிரப் பகுதி, பன்னிரண்டு பாடல்கள். இங்கு 
கணபதி, ஈடராஜர், சக்தி, குமாரக் கடவுள், நந்திகேசுவரர், 
கந்த பரம்பரைக்கு முதல்வராகிய வாமதேவர் ஆகியோர் 
வணக்கம் சொல்லி, பிறகு முனிவர் நால்வர், சமய குரவர் 
கால்வர் வணக்கம் சொல்கிறார் முனிவரரவார் துருவாசர், 
அகத்தியர், கெளதமர், ததீசி என்ற நால்வர். இங்கால்வரும் 
முதையே சந்ரியாசம், வானப் பிரஸ்தம், கிருகத்தம், பிரம 
சரியம் என்ற நிலைகளில் நின்றவர்கள். பிறகு சிவனருள் சேர் 
மதலையாய் திரு அவதாரம் செய் கரவாத திருஞான சம்பந் 
தர், கல்மிதப்பாய் வந்தோர், அரனாரைத் தூதேவும் அவர், 
அரனார்தம் அடியார் என்ற நால்வரையும் குறிப்பிடுகின்ரூர். 
அடுத்த பாடல் சத்தியமாம் சைவத்துள் சந்நியாச தாப 
கரான சதாசிவ தேசிகர், சிவநெறித் தேசிகர் (சிவகெறிப்பிர 
காசர்), சிவக்கொழுந்து என்ற மூவர் வணக்கமும், அடுத்த 
பாடலில் தமது குருவாகிய சிவக்கொழுந்து தேசிகருக்குத் 
தனி வணக்கமும். பின் அவையடக்கம் இரண்டு பாடல் 
பன்னிரண்டாம் பாடல் நூலுக்கு அதிகாரியைக் கூறுகின்: 
தது; இங்கு, பண்டை ௩ல் தவத்தால் தோன்றிய FIG
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சித்தர் (சாமு சித்தர்) அல்லாமல், தேகமே ஆன்மா என்றி 

ருக்கும் பிராகிருதரும் அல்லாமல், சற்குருவைத் தேடி உணர 

எண்ணும் வைகயிகரே நூலுக்கு அதிகாரி என்கிளுர். 

இதனையடுத்து அளவை இலக்கணம் கூறுகிருர். இது 

பதினாறு பாடல்களால் சொல்லப்படுகிறது. அக்காலத்தில் 

சமயசாத்திரப் பெருநூல் செய்தோர் பிரமாணமாகிய 

அளவை இலக்கணம் கூறுவதையும் சாத்திர நூலின் அங்க 

மாகவே கொண்டார்கள். இதைச் சிவஞான சித்தியார்; 

தத்துவப் பிரகாசம் முதலான பெரு நூல்களிலும் காண 

லாம். அளவையின் பின் பதி, பசு, பாச இலக்கணங்கள், 

பிறகு தத்துவ தாத்துவிக இலக்கணம், அவத்தைகள், 
நான்கு பாதங்கள். இதன் பிறகு ஆசாரியர் செய்யும் தீட்சை, 

அத்துவா சோதனை, உபதேச முறைமை, ஆசாரியன் 

இலக்கணம் ஆகிய செய்திகள். இறுதியாக, பிற சமயத்தார் 

கூறுகின்ற முத்திகள் முத்தியல்ல என்று கூறி, நூலை 

முடிக்கிறார். இங்கு மறுக்கப்பட்டோர் பாஞ்ச ராத்திரி, 

சாங்கியன், மாயாவாதி, வாமதட்சிண மார்க்கத்தார், 

சமாவேசவாதி,  சமுற்பத்திவாதி, சங்கிராந்தவாதி, 

அபிவியத்திவாதி, சிவாதீதுவிதவாதி என்போர். சைவ 

சித்தாந்த முத்தியிலக்கணம் கூறும்போது அம்மு த்தியடை 

தற்கு உபாயம் ஞானநெறி பிரபத்திநெறி பத்திகெறி என்ற 

மூன்று; பக்தி நெறியானது அந்தரங்க பக்தி, பாஹிய பக்தி 

என இருவகைஎன்று கூறி நூலை முடிக்கிறார். இவ்வாசிரியர் 

திரியா நெறியில் நின்று பல நூல்கள் செய்தவராதலால், 

இங்கும் கிரியைக்கான பல பொருள்களைச் சொல்லுகிறார். 

இறைவன் சத்தன், உத்தியுத்தன், பிரவிருத்தன் என்ற 

மூன்றுகிலை உடையவன் என்ற செய்தியை விளக்குகிருர் 

நந்தி தேவருடைய திருவுருவ வருணனை சொல்லப்படுகிறது, 
சந்தான குரவரான வாமதேவர் பஞ்சாக்கர மந்திரத்துக்கு
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ரிஷி என்று சொல்லப்படுகிறார். துருவாசர் முதலியோர் 

சைவ குரவர் என்று இவர் சொன்னதைப் பிறர் சொல்ல 

வில்லை. இங்குஎமுதிய அளவைக் கருத்துக்களை இவரே தம் 

சித்தியார் உரையில் மிகவும் விரிவாகக் கூறியிருக்கிறார். 

பதியிலக்கணம் கூறும்போது பதியின் சொரூப லட்சணம் 

கூறுகின்ற பின்வரும் பாடல் அப்படியே இதற்கு கேரான 

சிவப்பிரகாசப் பாடலைத் தழுவியிருப்பது காண த்தக்கது: 

அறிவரிதாய்ச் சச்சிதா னந்த மாகி 
அகண்டமாய் நித்தியமாய் அநாதி யாகிப் 

பொறிகரணங்் குறிகுணங்கள் விகார மின்றாய்ப் 

பூரணமாய் ஓப்பிலதாய் அமல மாகிச் 
செறிவரிதாய் மிகச்சிறிதாய்ப் பெரிது மாகிச் 

சித்தசித்தாய் உள்ளதனைச் சேட்டித் தொன்றுய்ப் 
பிறிவில தாய்ப் பேரொளியாய்ப் பெண்ணலியா ஸணன்றாய்ப் 

பெறும்பொருளாம் பதிசொருபம் பேசுங் காலே. 

மூவகை ஆன்மாக்களரகிய சகலர், பிரளயாகலர், விஞ்ஞான 
கலர் என்ற மூவரின் இலக்கணத்தை நன்கு புலப்படுத்து 

கின்றார். இதுபோலவே பாச இலக்கணமும் சிவப்பிரகாசத் 

தைத் தழுவியிருப்பது காணலாம். சங்காரம் என்பது 

உயிர்கள் இறப்பு பிறப்பிலிருந்து இளைப்பாறுதல் என்று 

பிற நூல்களைத் தழுவியே சொல்லுகிறார், மகேசுவரர், 
ஸ்ரீகண்ட ருத்திரர் முதலியோருடைய உற்பத்திகள் இந் 
நூலில்தகான் சொல்லப்பட்டுள்ளன. ஆசாரியருடைய இலக் 
கணங்கள் சிறப்பாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. (777-174 

பாடல்கள்.) சொல்லப்பட்டவற்றுள், கல்லாமை பச நூலை, 

சிவநூலே கற்றுணர்தல், பூமகனை த் திருமாலை நிக்தியாத 

புந்தியுளனாய் இருத்தல், ஆகமத்தே ஓரிலக்கம் உணர் தல்-- 
என்பன குறிப்பிடத் தக்கன. ஞானம், பிரபத்தி, பத்தி 

என்று இவர் கூறிய நிலை பிற நூல்களில் கூறப்பட்டதில்லை ,
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தசகாரியங்களைச் சுருக்கமாக ஒரே பாடலில் சொல்லி 

விடுகிறார். 

இவர் சித்தியார் உரை எழுதியபின் இக்நூல் 

எழுதினர் என்று தெரிகிறது. அதில் சொல்லப்பட்ட 

எல்லாக் ஈருத்துக்களைத் தழுவியும் அதில் விடப்பட்ட பல 

கருத்துக்களை ஆகமங்களிலிருந்து எடுத்துச் சேர்த்தும் 

இவர் நூல் செய்திருக்கிறார். சைவ: தித்தாந்தக் 

கருத்துக்கள் சிவஞானபோதம், சிவஞான சித்தியார், சிவப் 

பிரகாசம், பின் துகளறுபோதம், தத்துவப் பிரகாசம் என்று 

முறையாக வளர்ந்தும் விரிந்தும் வந்த நிலையில், சிவகெிப் 

பிரகாசம் பின்னும் வளர்ச்சி பெற்ற மற்றொரு நிலையை 

நமக்குத் தருகிறது. 

இந்த நூல் பதி, பசு, பாச இலக்கணங்களைக் கூறிய 

தோடு அமையாது, ஞானப் பேற்றிற்கு இன்றியமையாத 

தீட்சை, அத்துவா சோதனை முதலியவற்றையும் சிவாகம 

வழியே விளக்குதலால், இதற்குச்சிவெறிப் பிரகாசம் என்ற 

பெயர் பொருந்துவதே ஆகும். இவர் ஓர் ஆகமதீ 

தைத் தழுவிச் செய்யவில்லை: பல ஆஃமங்களிலும் சொல்லப் 

பட்ட தமக்கேற்ற கருத்துக்களைத் தொகுத்துக்கொண்டு 

இந்த நூல் செய்தார் என்ற கருத்து பொருத்தமே. ஆயிரம் 

ஆகம சுலோகங்களைத் திரட்டினார் என்பதும் பொருத்த 

முடையதே; 

சிறப்பான ஒரு செய்தி இந்த இடத்தில் குறிப்பிடாமல் 

இருக்கமுடியாது. தமிழ் நாட்டில் முன்னமே நூல் செய்த 

ஆசிரியர் பெரும்பாலோர் கருத்துக்களை வெளியிடும்போது. 

ஆடூஉ முன்னிலையாகவும், மகடூஉ முன்னிலையாகவும் சொல் 

கிளர்கள்: சைனத் துறவிகளும் இந்தப் போக்குக்கு விலக் 

கல்ல. நாலடியாரில் மக௨ முன்னிலைப் பாடல்கள்
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6, பழமொழி கானூற்றில் மகடஉ முன்னிலைப் பாடல்கள் 84. 

இன்னும் பிற்காலத்தில் யாப்பருங்கலக் காரிகை செய்த 

அமிதசாகரர் இந்த தமது இலக்கண நூலில் 47 காரிகை 

களில் 54 மகடூஉ முன்னிலையாக அமைத்திருக்கிறார். பிற் 

காலத்தில் குமரகுருபர சுவாமிகளும் சிவப்பிரகாச சுவாமி 

களும் கூடப் பெண்ணை விளித்துப் பாடுகிறார்கள். இந்த 
நிலைக்கு முற்றிலும் மாறு சிவாக்கிரயோகிகள். இவர் இந்தச் 
சிவநெறிப் பிரகாச நூலைச் செய்தது ஒரு பெண் தம்மை 

யடைந்து ஞான உபதேசம் கேட்டுச் செய்து அளித்ததாகும். 
நீதி நூல்களும் சாத்திர நால்களும் முன்னிலை விளியைபப் 

பொறுத்த வரையில் ஒரு படியாகவே வைத்து எண்ணத் 

தக்கன. ஆயினும், இவர் இங்கு மக௫௨ முன்னிலையாகப் 
பெண்ணை விளித்தோ பெண்ணின் உறுப்புக்களைக் குறிப் 
பிட்டோ ஒரு பாடலும் சொல்லவில்லை. இவர் இவ்வாறு 
விளி இல்லாது பாடியிருப்பது மிகவும் சிறப்புடையது. 

முன்னமே பாடிய ஆசிரியர்கள் மாடூஉ முன்னிலையாகப் 

பாடியது தவறு என்ற கருத்தோடு இவர் ஒருகால் பாடி, 

யிருக்கலாம் என்று கூட நாம் எண்ணத் தோன்றுகிறது. 

நூலின் இறுதிப் பாடல், 'உயிர்கட்கு உறுதி சிவபத்தி, 
அன்னே! உணர்ந்து கொள்ளே' என்று இவர் கூறுவதும் 
கவனிக்கத் தக்கது, அன்னே-தாயே என்கிறார் உரைகரரர்- 

இந்த நூலுக்கு ஆசிரியரின் மாணாக்கரும் ஆதீன த்தின் 
அடுத்த தலைவருமான நந்தி சிவாக்கிர யோகிகளே அரிய 
உரை எழுதியிருக்கிறார். 

பதினாறுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் ஆசிரியர், என 
ஆகமங்கள் சொல்லும், எனப் புகலும் நரலே என்று எழுது 
கிறார். (நூல்--ஆகமம்.) தம் வடமொழி நூல்கள்-அனை த்தி 
லுமிருந்து தம் கூற்றுக்கு ஆதாரமாக ஒவ்வோரிடத்திலும் 
தவறாது ஆகம மேற்கோளைத் தந்து செல்வது இவர் இயல்பு.
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ஆகமங்கள்மட்டுமன்றி, சிறந்த வடமொழிச் சாத்திரங்களை 

யம் குறிப்பிட்டுச் செல்கிறார்: சித்தாந்த சாராவளி, 

பூஜாஸ்தவம், பிராசாத சந்திரிகை, ஞானரத்னாவளி, சித் 

தாந்த போதம், வாருணபத்ததி முதலியன குறிப்பிட த் 

குக்கவை. 

இனி, இவர் கேர் முகமாய்த் தம் குருவின் மகளுக் 

ரென்று நூல் செய்து கொடுக்கின் ரூராகலினால், நடைமி? வும் 

எளிமையாயும் ஓரளவு பேச்சு வழக்கைத் தழுவியதாயும் 

இருக்கக் காணலாம். 

இந்நூலின் தமிழ் ௩டையையும் ஆசிரியர் வாக்குச் 

திறனையும் சமயப் பொருளை விளக்கும் திறனையும் நன் 

குணர்தற் பொருட்டு, இரு பாடல்களை மட்டூம் இங்கு எடுத் 

துக்காட்டாய் த் தருகிறோம். ஆணவ-இலக்கணம் (46): 

ஏகமா யனேகமாஞ் சத்தியுள தாகி 

எண்ணிலுயிர் ஞானத்தைத் தடுப்ப தாகி 

மோகமுத லேழ்குணங்க ளுடைய தாகி 

முடிவிலதா யனாதியுமாய் முத்தியுயிர்க் காகப் 

பாகமாம் படியாதி சத்தியது பண்ணப் 

படுவதுமாய்ப் பக்குவத்தை யடையுயிர்கள் பாலில் 

ஆகமா திகள்யாவு மடையாது முத்தி 

யடைவதற்குத் தானீங்கு மாணவமென் றறியே. 

சீவன் முத்தர் இலஃ்கணம் (209) 

செறிவரிய ஞானநிட்டை யெய்தி னோர்கள் 

சீவன்முத்த ராய்ச்சரிக்குஞ் சிவமே யாவர் 

அறிவரிதா மவர் செயலைப் பிராரத்த பேதம் 

அனேகமுள வாதலினா லவ்வுடல்வா தனையால் 

பிறிவரிதாய்ச் சிற்றின்ப மனைத்தினையும் பெற்றும் 

பெரிதாய விச்சைவெறுப் பினராயும் பின்னும் 

நெறியான வறமறந்து மறமே செய்தும் 

சீங்கியிடார் சிவன்றனை யெர நேரமுமக் நிலையே,
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இப்பாடல்களும் இவைபோலப் பிறவும் அருணக்கி சிவத் 
தின் சிவஞான சித்திப் பாடல்களைத் தழுவியிருப்பது சாத் 
திரம் பயின்றோருக்குப் புலப்படும். - 

சிவநெறிப் பிரகாசப் பாடல்கள் சில, திருப்போரூர்ச் 
சிதம்பர சுவாமிகள் எழுதிய அவிரோத உந்தியார் உரையில் 

(7ஆம் நூற்றாண்டு) மேற்கோளாய்க் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

பதிப்பு ் 

சிவநெறிப்பிரகாசத்துக்கு மூலம் மட்டும் கைய 
டக்கமான சிறுநூலாகச் சென்ற நூற்றாண்டில் வெளிவந்தது. 
பிறகு சென்னைப் பல்கலைக் ௩ழதத்தில் தமிழ்த்துறைத் தலை 
வராயிருந்த அனவரத விகாயகம் பிள்௯ அவர்கள் நந்தி 
சிவாக்கிரயோகிகள் இயற்றிய உரையோடுமிகவும் திருத்த 
மானஅழகிய பதிப்பாக1998. இல் வெளியிட்டார். இங்கு விரி 
வான முன்னுரையுடனும், அப்போது சூரியனார் கோயில் 
ஆதீன த்தில் தலைவராயிருந்த மீனாட்சி சுந்தர தேசிக சுவாமி 
களின் சிறப்புப் பாயிரத்தோடும் விரிவான மபொருள் அட்ட 
வணை வடமொழி மேற்கோள் அடிக் குறிப்புக்கள் பரிபாஷை 
அகராதி முதலியவற்ரோடும் இது அமைந்துள்ளது. இதை 
அப்படியே திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தார் 1968இல் 
அச்சிட்டார்கள். 

வடமொழி நூல்கள் 

வடமொழியில் பெரும்புலவரான சிவாக்கிரயோகிகள் 
சைவசமய ஸ்தாபிதம் செய்யும் பொருட்டுப் பல நூல்கள் 
வடமொழியில் செய்தார். அவற்றுள் நான்கு நூல்கள் அச் 
சாகியுள்ளன. அவையாவன-சைவபரிபாஷை,கிரியா தீபிகை, 
சைவ சந்நியாசபத்ததி, சிவாக்கிர பாஷ்யம் என்பன தமிழி 
லும் மூதனூல் செய்து, மணிப்பிரவாளத்தில் உரைநாலும் 
செய்த இவருடைய தனித்த வடமொழி நூல்கள் பற்றியும் 
இங்குச் சிறிது ஆராயலாம்.
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சைவ பரிபாஷை 

சைவபரிபாஷை என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த நூல் 

சிவஞான போதத்துக்கு விளக்கமாக, ஆகம அடிப்படையில் 

எழுதியதாகும். இது ஐந்து பரிச்சேதங்களையுடையது. உரை 
நடை பயின்ற நூல் :72 உபடிடதங்களையும் வேறு 50 வட, 

மொழிச் சாத்திரங்களையம் மேற்கோளாய் எடுத்துக் காட்டு 

வது; அவற்றுள்ளும் பெளஷ்கரமும் மிருகேந்திரமுமே 
அதிகம். தொடக்கத்தில் அளவைப் பகுதியை விவரிக்கிறார். 
இந்த இயல்பு இவருடைய சிவநெறிப்பிரகாசத்திலும் இந்த 
உரையிலும் காணப்படுவது. இது முதல் பரிச்சேதம். இரண் 

டாவது பதிலக்ஷணம், மூன்றாவது பசுலக்ஷணம், நான்காவது 

பாசலக்ஷணம், ஐந்தாவது சாதன இயல் முத்தியிலக்கணமும் 

ஆன்மா முத்திபெறும் மார்க்கமும் கூறுவது, சிவானந்தானு 

பவமே முத்தி என்று கூறுவது. 

பதிப்பு: இவ்வளவுசிறப்புடைய இந்த நாலைத் தமிழ்நாட் 

டில் யாரும் அறிந்ததாக த்தெரியவில்லை. மைசூர் பல்கலைக்கழ 

கத்தார் தேவகோட்டை சிவாகம பரிபாலன சங்கத்தார் 

உதவிய ஏட்டைக் கொண்டு இதை நாகரலியில் 7950 இல் 

அழகு பெற அச்சிட்டிருக்கிறார்கள். ஆங்கில வடமொழி முன் 

னுரை, பொருளகராதி முதலிய அங்கங்களையுடையது, 

சைவ சந்நியாச பத்ததி 

சுமார்த்த சந்நியாசிகட்கும் சைவ சந்கியாசிகட்கும் 

சந்நியாசம் பற்றிய வாக்குவாதம் முற்றி, அரசனிடம் இவ் 

வழக்குச் சென்றது. சுமார் த்தர்கள் சைவருக்குச் சந்கியாசம் 

கிடையாது எனவாதாடினர். கிவாக்கிரயோகியின் பெருமை 

யுணர்ந்திருந்த அரசன் இதுபற்றி அவரைக் கேட்க அவர் 

தக்க சான்றுகள் காட்டி. சைவரும்கும் சந்நியாசமும் ஆசாரி 

யத் தன்மையும் உண்டென்று ஆகம மேற்கோள் கொண்டு
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நிறுவினர் அவருடைய வாதத்தைக்கண்டு மகிழ்ந்த அரசன் 
அவர் காட்டியவற்றை ஒரு நூலாகச் செய்து தரும்படி 
வேண்ட, அதன்மேல் சீயாகிகள் செய்த நூலே சைவ சந்நி 
யாசபத்ததி. இது வடமொழியில் உரைஈடையில் மூழுமை 
யும்ஆகம மேற்கோள்களோரடு எட்டுப் படலங்களாயுள்ள து. 
மூதல் படலம் சரியை முறைகள், இரண்டாம் படலம் விரி 
வான சிவ பூசாவிதிகள். படலம் 3- தகரவித்தை யோகம் 
பஞ்சாட்சரம். படலம் 4-சந்நியாகி பிட்சையேற்றல், அசபா 
மந்திரம். படலம் 8-சாதுர்மாஸ்ய விரதம் முதலியன 
படலம் 6- தீட்சைகள், பஞ்சாட்சர உபதேசம். படலம் 7 
சந்நியாசஅதிகாரம், சடை, சந்கியாசபேதம், அபிஷேக விதி 
கள் முதலியன. படலம் 9-சந்நியாசி YS sum _upiGur gy 
செய்யத்தக்க கிரியைகள், சிவலிங்கப் பிரகிட்டை, பூசாவிதி 
கள். சந்நியாசம் பற்றிக் கூற எழுந்ததாயினும் இது பூசை, 
தீட்சை முதலான பல சைவச் சடங்குகள் பற்றிய விதிககர 
உரைக்கும் ஒரு கிறந்த ஆதார நூலாக உள்ளது. 

இதில் மேற்கோளாக வருபவை 27 ஆகம உபாகமங் 
கள், 97 பிற வடமொழி நூல்கள். இவ்வாசிரியரே செய்த 
கிரியா தீபிகையும் இங்குக் காட்டப்பட்டுள்ள து. 

பதிப்பு: கிரந்த எழுத்தில் இந்நூல் மூலம் மட்டும் 
99௮ இல்போலகம் இராமசரஸ் திரிகளால் பரிசோதிப்பித்துத் 
தருமபுரம் ஆதீனத்தார் வெளியிட்டார்கள். 

கிரியா தீபிகை 

இது ஒரு பத்ததி நூல். சிவாக்கிர பத்ததி எனவும் 
சொல்லப்படும். சைவகெறிகள் சரியை கிரியை யோகம் 
ஞானம் என்னும் நான்கில், முதல் மூன்றையும் அனுட்டிக்கும் 
முறையை விளக்கிச் சொல்லும் நூல்கள் பத்ததி எனப் 
படும். இந்த நூல் படலங்களையுடையது. நூல் முமுமையும்
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ஆசிரியருடைய வசனங்களும் இடையே ஆகம சுலோகங் 

களும் கலந்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பல பகுதிகளில் பக்கம் 

பக்கமாக வடமொழிச் சுலோகங்களே அமைந்திருக்கும். கிரி 
யைப் பகுதிச் சொல்வதால் முழுவதும் மந்திரங்கள் 

அமைக்கப் பெற்ற மந்திர சாஸ்திரமென்று இதைச் சொல் 

வது பொருந்தும். முதல் படலம் மங்களாசரணம் தொடங்கி, 

காலைக் கடன்கள் பிராணாயாமம் தர்ப்பணம் வரையிலுள்ள 
நித்தியகருமங்களுக்கான விதிகளைக்கூறுகின்றது. இரண்டா 
வது படலம் சூரிய பூஜை தொடங்கி, சிவபூஜை முடித்து 

போஜன நியமம் வரையிலுள்ள விதிகளை விரிவாய்க் கூறுகி 

றது. மூன்றாவது படலம் பவித்ரமும் சாதுர்மாஸ்யமும் கூறு 

கிறது நான்காவது. படலம் தீட்சா விதி என்று தொடங்கி, 

நிர்வாண தீட்சை ஞான தீட்சை வரையில் சொல்லுகிறது. 

ஐந்தாவது படலம் சைவ சந்நியாச விதிகளுக்குரியவற்றைக் 

கூறுகிறது. ஆறாவது படலம் ஆசாரிய அபிஷேகம் 

தொடங்கிச் சிஷ்யாபிஷேகம் முதலியன கூறுகிறது. 

ஏழாவது படலம் அந்திமக்கிரியைகளுக்கான விதிகளைக் 

கூறுகிறது. எட்டாவது படலம் சமாதி முதலான பல்வேறு 

விதிகளைக் கூறுகிறது. 

நாலில் ஆசிரியர் ஆகம உபாகமங்கள் .55, பிற வட 

மொழிச்சாத்திர நூல்கள் 75 மேற்கோளாகத் தந்துள்ளார், 

நூலின் பகுதிகள் qpenmGus 90, 150, 80, 60, 8,7, 23 

10 ஆகிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள ன. 

பதிப்பு : இந்நூல் சூரியனார் கோயில் ஆதீனத்து அடி 

யார்களுள் ஒருவரான முத்துக்குமாரத் தம்பிரான் சுவாமி 

கள௱ரல் கிரந்தலிபியில்19994 அழகாக அச்சிடப்பட்டுள்ளத
ு. 

நூலினிறுதியில் சைவாத்ம ஞான சிவாசாரியர் செய்த 

17
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சைவ தத்துவார்த்த தீபிகையிலுள்ள சைவாகமாந்தரங் 

காசயம் என்ற சிறு பகுதி சேர்த்து அச்சிடப்பட்டுள்ள து. 

சிவாக்கிர போத லகுடீகை: இதை இவ்வாசிரியர் தம் 

குருவின் கட்டளைப்படி செய்தார். விரிவான பாஷ்யம் தனியே 
செய்துள்ளார் ஆதலினுல் இது லகுடீகை (எளியவுரை) 

என்னப்பட்டது. மூலம் நாகரத்தில் 1906 இலும் தமிழ் 

மொழி.பெயர்ப்போடு 1998 இலும் (பிரம்மானந்த சுவாமி) 
அச்சிடப்பட்டன. 

சிவாக்கிர பாஷ்யம் ' 

இது 72 ஆயிரம் சிரந்தங்களுடைய பெரு நூல், யோகி 

கள் வடமொழிச் சிவஞானபோத சூத்திரங்களுக்கு விரிந்த 
வியாக்கியானமாக இதைச் செய்திருந்தார். வடமொழிச் 

சிவஞான போகச் சூத்திரங்கள் பன்னிரண்டும், வடமொழியி 
லுள்ள ரெளரவாகமம் என்ற ஆகமத்தின் கண் 
உள்ளதாகச் சொல்லப்படும் பாசவிமோசனப் படலம் 

என்ற பகுதியில் காணப்படும் 19 சுலோசங்களின் மொழி 

பெயர்ப்பு என்று அக்காலத்தில் நம்பப்பட்டது. 

யோகிகளுக்கு முன்னிருந்த ஆசாரியருள் ஒருவரான 

சதாசிவ சிவாசாரியர் (காலம் சுமார் 7450-1500) இதற்கு 
ஒரு விருத்தி எழுதியிருந்தார். சிவஞான போதம் தம் 
மரபுக்குரிய நூலன்றாயினும், தம் ஆசாரியருள் ஒருவர் 

இதற்கு விருத்தியுரை எழுதிய காரணத்தால் யோகிகள் 
தாமும் இதற்கு விரிவுரை எழுதினர் என்று கருதலாம். 
இப்பெருநூல் சிதம்பரம் அம்பலவாண நாவலரால் 19.90 

இல் அச்சிடப்பெற்றது. ஒன்று டிகவில் கொள்ள 
வேண்டும். கிடைத்துள்ள ரெளரவாசமப் பகுதி வித் 
தியா பாதக் கிரியா பாதங்களில் இச்சூத்திரங்கள் காணப்
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படவில்லை. இவற்றின் மொழியமைப்பு நியாய சாத்திர 
பாஷையாயிருக்கிறதேயன்றி, ஆகம பாஷையா யில்லை? 

தமிழ் மூல நூலிலிருந்து இவை வடமொழியில் 74--75 

நூற்றாண்டுகளில் மொழிபெயர்க்கப் பெற்றிருந்து, வட 

மொழியே மூலம் என்ற பிழையான கருத்து நிலை 
கொண்டது.” பிற்காலத்தில் (78 நாற்றாண்டிறுதி) சிவ 

ஞான சுவாமிகள் தமிழ்ச் சிவஞான போதத்துக்குச் 

சிற்றுரையும் பேருரையும் எழுத, யோகிகளுடைய இப் 

பேருரையே தூண்டுகோல். சிவாக்கிரபாடியத்தின் பெரும் 

பகுதியின் தமுவலாகவே சுவாமிகள் தம் தமிழ்ப் பாடியம் 

செய்தார் என்பது பலர் சொல்லும் வரலாறு, 

சித்தியார் உரை முதலியன 

இவை சைவ சாத்திர உரைகள் என்ற அடுத்த அத்தீ 

யாயத்தில் ஆராயப்படும். 

ஆதீனத்தின் பிற்கால நிலை 

மேலே குறிப்பிட்ட சொக்ஃலிங்க தேசிரருக்குப் பின் 

ஆறு ஆசாரியர் தலைமைப் பீடத்திலிருந்தார்கள். அவர்கள் 

காலத்தில் சிறப்பாக எதுவும் நிகழவில்லை. இரண்டு 

செய்திகள் குறிப்பிட த்தக்கன. ஐன்று, தமிழ் காட்டின் பல் 

வேறிடங்களிலுள்ள தேவஸ் நரனங்க& நிர்வகித்து வந்த 

சைவர் சூரியஞர் கோயில் ஆதீனத்தின் தலைவர்களுடைய 

பெருந்தகுதியைஃ் கண்டும் உணர்ந்தும் பல தேவாலயங்களை 

அவர்களே நிர்வகித்து வரும்படி தாங்களே முன்வந்து ஒப் 

படைத்தார்கள். அவ்வாறு ஒப்படைக்கப் பெற்ற திருவீழி 

மிழலை, திருவிடை மருதூர், ஆவுடையார் கோயிலைன்னும் 

  

1, இது பற்றிப விளக்கத்தைச் சித்தாந்தம் இதழ்களில் விளங்க எழுதி 

யிருக்கி றோம்.
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திருப்பெருந்துறை என்ற சிறப்புமிக்க தேவஸ்தானங்களும், 

திருமங்கலக்குடி, சூரியனார் கோயில், வாணபுரம், திருநீலக் 
குடி முதலான பல் வேறு தேவஸ்தானங்களும் ஆகும். 

இவற்றை நிர்வகித்து வந்த காரணத்தால் சூரியஞர் 

கோயில் ஆதீன த்திற்குப் பின்னும் சிறப்பும் வசதிகளும் 

பெருகின. மற்றொரு செய்தி, இந்தத் தேவஸ்தானங்ககர 

(ஒன்பது) இந்த ஆதீனம் இழந்த செய்தி சைவ 
சமய வரலாற்றில் துயரம் தரும் செய்தியாகும். இந்த 

இழப்பு யார். காலத்தில், எப்படி, யாரிடத்து 

ஏற்பட்டது என்பதைக் தமிழுலகம் நன்கறியும். இந்த 

இழப்பின் பின், சென்ற நூற்றாண்டின் இறு தியில் (1889) ஸ்ரீ 

முத்துக்குமார தேசிக சுவாமிகள் என்ற ஆசாரியர் 

பட்டத்துக்கு வந்து 80 ஆண்டுக் காலம் பட்டத்திலிருந்தார். 

அக்காலத்தில் ஆதீனமென்றால் உண்மையிலேயே ஞான 

பீடம் என்ற உணர்வு தமிழ் காடு முழுமையிலும் கிளர்ந்து 

நின்றது. இந்தச் சுவாமிகளை கேரில் புகலடைந்து உபதேசம் 

பெற்றோர் தங்கள் ஜன்மம் சாபல்யமடைந்ததாகக்கரு தினர். 
இவர்களை அறியாத அல்லது இவர் அருள் நோக்கம் 
பெறாத கல்வியாளர் அல்லது சைவ சீலர் தமிழ் நாட்டில் 

அன்று இல்லை. இன்று தமிழுலகில் பரவியுள்ள சிவஞான 
போதமா பாடியம் இவர்களுடைய கொடையினால்தான் 
வெளி வந்து அச்சாயிற்று. தமிழுலகம் இதன் பொருட்டு 
இவர்களை என்றும் நன்றியோடு நினைவு கூர்வதற்குரியது. 

இவர்களையடுத்துப் பட்டத்துக்கு வந்தவர் குவலயானந் 
தத்தைத் தமிழில் மொழி பெயர்த்த மீனாட்சி சுந்தரக் 
கவிராயர் மரபில் வந்த ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தர பரமாசாரிய 
சுவாமிகள். 29 ஆண்டுகள் பட்டத்திலிருந்த இவர்கள் 
பிறருடைய சூழ்ச்சிக்கு இரையாகிப் பட்டத்தைத் துறந்து 
மடத்தை வீட்டு வெளியேற நேர்ந்தது. ஆனால் பின் தமிழ்
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நாடு முழுமையுஞ் சுற்றி எண்ணற்ற சைவ மக்களுக்குச் 

சிவதீட்சை செய்து, சிவ பூஜையும் எழுந்தருளப் பண்ணி 
வைத்து எல்லோர் மனத்திலும் குடிகொண்டு விளங்கி 
7972இல் பரிபூரணம் அடைந்தார்கள். இவர்களுக்குப்பின் 

சூரியனார் கோயில் மடம் உள்ள கிலைமையை சொல்லாம 
லிருப்பதே நல்லது. 

கமலை ஞானப் பிரகாசர்” 

இவர் மாயூர த்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள தருமபுரம் 
மடத்தை நிறுவிய மூல ஆசாரியரான குருஞான சம்பந்த 

ருக்குக் குருவாய் இருந்தவர். இவருடைய காலமும் வரலாறு 

களும் இவருடைய மாணாக்கர் வரலாறுகள் சிலவும் ஓரளவு 

திட்டமாய்த் தெரிகின்றன. 

ஆசிரியர் 

இவர் திருவாரூர் ஞானப்பிரகாசர், கமலை ஞானப் 

பிரகாசர், தேசிகர், பட்டாரகர் என்றும் வழங்கப் பெறு 

கிறார். இவருடைய தந்தை செட்டித் தெருவில் வாழ்ந்த 

மையால் செட்டித் தெரு ஞானப்பிரகாசர் என்று பெயர் 

பெற்றிருந்தார். அவர் திருக்கயிலாய பரம்பரையில் 

சீகாழி - சிற்றம்பல நாடிகளின் மாணாக்கர் பரம்பரையில் 

சில தலைமுறைகள் கடந்த பின் வந்த ஒரு மாணுக்கர். 

அவரைச் செட்டித் தெரு பழுதை கட்டி ஞானப் பிரகாச 

பண்டாரம் என்று முத்தி நிச்சய உரையில் வெள்ளியம் 

பலவாணத் தம்பிரான் கூறுகிறார். பழுதை கட்டி” என்பது 

1. இவர் வரலாற்றின் சில செய்திகளை எமது தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 

9ஆம் நூற்றாண்டு முதல் பாகம் பக்கம் 182 148, 201 804 இல் காணலாம். 

1, பழுதைகட்டி என்ற தொடரின் விளக்கத்தை எமது தமிழ் இலக்கிய 

வரலாறு [4 ஆம் நூற்றாண்டு பக்கம் 51, 188 இல் விளங்கக் காணாலாம். ,
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சிற்றம்பலகாடிகள் தொடங்கி வந்த ஒரு பட்டமென்று 

தெரிகிறது. இந்தப் பரம்பரையில் ஆசாரியர் பலர் இப் 
பட்டத்தைத் கரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அக்காலத்தில் 

சைவ ஆசாரியர் எல்லோரும் பண்டாரம்” என்றே பெயர் 
பெற்றிருக்தார்கள். (5ம் காலத்தில் தான் இச்சொல் சிறிது 
மதிப்பில் குறைந்து தேசிகர் முதலான சொற்கள் வழக்கத் 

திற்கு வந்திருக்கின்றன.) இந்த ஞானப் பிரகாசரும் 
இவருடைய முன்னோரும் வெள்ளை உடை அணிந்தவர்கள், 

இல்லறத்தார். இவருடைய குரு சிவபுரம் - தத்துவப் 
பிரகாச பண்டாரம் என்பவர். இந்தக் செட்டித் தெரு - 
ஞானப் பிரகாசர் சைவ மக்களுக்கு அக்காலத்தில் ஓர் 
ஆசாரியர் ஆகிய நிலையில் இருந்தவர் போலும். புதல்வர் 
இல்லாது கவலையுற்றிருந்தார். சிலகாள் செல்ல, தியாகேசன் 
அருளால் இவருக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்தான். அப்பிள்ளைக்குச் 
சிதமபர காதன் என்ற பரம்பரைப் பெயரையே இட்டனர் 
பெத்றோர்.உரியகாலத் தில் இப்பிள்ளகல்வி கற்றுத்தேர்ச்சி 
யடைந்து மணமாகித் தந்தையின் தொழிலாகிய சைவா 
சாரியத் தொழிலை நடத்தி வந்தார். பண்டை நல்லூழின் 
பயனாய் ஆன்ம நெறியிலே மேம்பட்டு இறைவன் திருவருள் 
பெறவேண்டும் என்ற முனைப்பு இவரிடம் அதிக மிருந்தது. 

சிற்றறிவைத் தெளிவாக்கும் குருவைக் காணோம் 
சிவஞான சாத்திரத்தில் திறமை இல்லோம் 

பற்றறவும் யோகவழி நிலைமை காணோம் 
பரஞானம் பெறுவதற்கும் பாதை செல்லோம் 

என்று இவர் வருந்தி கின்ற காலம். திருக் கயிலாய பரம் 
பரையில் வந்த போதிலும் கூட, திருவருள் கூட்டுவிக்கின்ற மெய்ஞ்ஞானம் கைவரப் பெறவில்லை. பல சமயும் இவர் 
  

3. பண்டாரம் என்ற சொல்லின் விளக்கத்தை அதே நூல் பக்கம் 
94 இல் காண்க.
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தியாகேசன் திருவடியில் பணிந்து மனமுருகி வேண்டினார். 
ஒருகாள் இரவு இவருடைய கனவில் தியாகரரசப் 
பெருமான் தோன்றி, ‘6 ஈமது சித்தீசுவரம் வந்து வழிபடு. 
ரீ வேண்டியன யாவும் கிடைக்கும்' என்று சொல்லியதாக 
உணர்ந்தார். இதை ஞானப் பிரகாசர் சரித்திரம் கூறுகின்ற 
ஞானப் பிரகாச மான்மியம்” கூறுகின்றது என்று சோம 
சுந்தர தேசிகர் பின்வரும் மூன்று பாடல்களைத் தந்திருக் 
Hopi: 

அப்பொழுது தேிகனும் துயிலுங் காலை, 
அனந்தசென் மப்பயனும் அன்று சார, 

ஒப்பில்பரி பக்குவமும் ஒன்று சேர, 
ஒருவனாய் நின்ற சிவ பெருமா னேகி 

எப்புவியும் அதிசயிக்கத் தேசி கன்பால் 

எய்திச்சொற் பனமதனிற் றென்பால் தன்னில் 
செப்புமொரு காமுறையுங் கோயில்ஈண்ணித் 

திகழ்சித்தீச் சுரமடைவாய் என்று சொன்னார், 

தேசிகனும் சாக்கிரத்தை நண்ணி யோர்ந்து 
சிவபெருமா னன்றிவே றநிலையென் நெண்ணி 

மாசுடை யேன் என்றிருகை தலைமேற் கொண்டு 

வாயாரத் தோத்திரித்து மகிழ்ந்து போற்றிப் 

பூசமுறு மகரகுரு வாரந் தன்னிற் 
புகல்நித்ய கன்மவிதி பொருந்தி மேன்மேல் 

ஆசையெனும் சாகரத்தில் தீர்த்த மாடி 

ஆலயத் துட் சென்று சித்தீச் சரம டைந்தார். 

அடைந்துவலம் வந்து சந் நிதியிற் சென்றே 
அடி பணிந்து கை கூப்பி அன்பி னோடு 

மடந்தவிர்த்துக் கிருபை கூர்ந் தடியேன் தன்னை 

வாழ்விப்ப துனையன்றி மற்றோர் காணேன்; 
  

7. இந்த நால் தருமை சிதம்பரநாத முனிவர் செய்த தென்பதும் இது 

அச்சிடப்படவில்லை என்பதும் தேசிகருடைய குறிப்பு,
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விடவரவைத் தரித்திடுமோர் பொருளே யென்று 
மெய்ஞ்ஞானம் தமியேற்கு விளங்கு மாறு 

இடமறியா வறியன் மிக வெளியேன் யானும் 
இன்புறவுங் கருணைசெய் வாயென்று போற்றி. 

அப்போது பெருமான் அசரீரியாக நின்று இன்று முதல் நீ 
ஞானப் பிரகாசன் எனப் பெயர்பெறுவாய்' என்றுகூறிஞர். 
திருவருள் கூடுதலும், பதி ஞானம் சைவரப் பெற்ருர். 
சம்பிரதாய ஆசாரியராயிருந்தவர் உண்மை ஞாஸனாசிரிய 

ரானார். அதுமுதல் இவருக்கு ஞானப் பிரகாசர் என்ற 
பெயர் வழங்கலாயிற்று, அப்போது வயது முப்பது, அக் 

காலத்தில் இவர் மணமாகிஇல்லறத்தில் வாழ்ந்த சைவ 
ஆசாரியராய் இருந்துவந்தார். இவருடைய தந்ைத செட்டித் 

தெரு ஞானப்பிரகாசர் திருக்கயிலாய பரம்பரையில் மெய் 

கண்டார் வழிவந்கது சிவபுரம் தத்துவப் பிரகாசரிடம் உப 
தேசம் பெற்றமையால் தந்தையிடம் உபதேசமும் ஆசாரிய 

அபிடேகமும் பெற்ற இவர் முறையாகத் திருக்கயிலாய 
பரம்பரைத் தொடர்பு கொண்டவர், 

அக்காலம் சைவருக்கு ஆசாரியத் தன்மை இல்லை, 

சைவ இல்லறத்தாருக்கு ஆசாரிய த்தன்மை அறவே இல்லை, 
சைவர் சூத்திரரே என்ற வாதங்கள் மிகவும் வலிமையாய் 
இருந்த காலம். இத்ன் பயனாப்ப் பல இடங்களிலும் சைவ 

௪மய எழுச்சியும், நிலையங்களும் தோன்றிய காலம், இவ 
நிடத்தில் சீடர் பலர் அமர்ந்திருந்தனர். தியாசேசர் 

கோயில் கட்டளைக் காரியங்களை இவர் நிர்வாகம் 
செய்து வந்தார், விசய நகரத்தை ஆண்ட அரசரால் 
இவருக்குப் பல மானியங்கள் அளிக்கப்பெற்று அதிகார 

மும் தரப்பெற்றிருந்தது. இவர் இறைவன் திருவருள் 
கொண்டு பல அற்புதங்கள் செய்தார் என்று கதைகள் 
வழங்கும். அவற்றை இங்குச் சுருக்கிக் கூறுகிறோம். ws 
காலம் அற்பு த௫ிகழ்ச்சிகளுக்கு மதிப்புமிகுதியாக இருந்தது.
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எனவே, சிறந்த அஆசாரியராயும் வாழ்ந்த இவரு 

டைய வரலாற்றில் அற்புத நிகழ்ச்சிகள் பெருகி இருப்பதில் 
வியப்பில்லை. 

_ஒரு சமயம் இவர் கோயிலுக்குச் சென்றபோது 

அங்குத் தியாகேசர் திரு நடனம் ௩டந்தது. அப்போது 

திடீரென்று தியாகப் பெருமான் எழுந்தருளி வந்த தண்டு 

முரிந்தது அது இற்று விழாவுக்கு ஊறு ஏற்படுவதற்கு 
முன்னே, இவர் பின்வரும் பாடல் பாடினார்; தண்டு உடனே 

கூடிற்று; விழா வழக்கம் போல் நிறைவேறிற்று: 

அண்ட முழு தும்மாழ்ந்து போகாமல் என்றும்போற் 

பண்டை நிலைநிறுத்தும் பாதனே--துண்டு பட்ட 

அசபா நிருத்தம் அசையும் படி தண் 

டிசையும் வகையருள் வாய் இன்று. 

திருமறைக் காட்டில் வாழ்ந்த ஓர் அந்தணன் தம்மை வந்து 

வழிபடவும், அவனுடைய தொழுகோய் நீங்குமாறு இவர் 

பின்வரும் பாடல் பாடினர்: 

வேத வன மறையோன் மெய்யுறு குட்டமதின் 

வாதனையை நீக்கி மகிழுறவே--ஏதமிலாச் 

செய்ய சடையானே, பெருமானே, ஏவர்க்கும் 

ஐயமிலா திப் போ தருள். 

வல்லம் என்ற ஊரில் இருந்த அழகன் என்ற வணிகன் 

ஞானோபதேசம் வேண்டி இவரிடம் வந்தபோது, இவர் 

அவனுக்கு ஐயம் எல்லாம் நீங்கும்படி உபதேசித்து, அத்து 

வித சாரம் என்ற ஒரு நூலையும் செய்து அளித்தார். 

இந்த கிலையில் பின்னால் குருநான சம்பந்தர் என்று 

புகழ் பெற்றுத் தரும புரத்தில் மடம் அமைத்து ஆதீனம் 
நிறுவியவராகிய குருஞான சம்பந்தர் இளம் பிள்காயாக 

இவரிடம் வந்தடைந்தார். இந்த வரலாற்றை ஞானப்பிரகாச
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மான்மியமும் குருஞான சம்பந்தர் சரித்திர சங்கிரகமும் 
வெவ்வேருகச் சொல்லும். சீவிலிபுத்தூர் கார் காத்த குலம் 
குருபாலனுடைய புதல்வர் தனபதி, தந்ைத இறந்தபின் 
ஞானோபதேசம் நாடி, மதுரையடைந்து, கனவில் இறைவன் 
உணர்த்த இங்கு வந்தார்என்று மான்மியம் கூறும். அதே 
கார்காத்த குலத்தில் பிறந்த பிள்ளை மதுரையடைந்து 

பொற்றாமரை வாவியில் சொக்கலிங்கம் கைவரப் பெற்று 

இங்கு வந்தடைந்தார் என்று சரித்திர சங்கிரகம் கூறும். 
அவர் வருவதைக் தியாகேசப் பெருமான் முதல்காள் இறுதி 
யில் இவருடைய கனவில் இவருக்கு உணர்த்தி உபதேசம் 

செய்யுமாறு பணித்தான். அப்படியே இவர் மறுநாள் தம் 

கடன்களை முடித்துப் புதிதாக வருபவரை எதிர்பார்த் 
திருந்தபோது, அவர் வந்து வணங்கினார். 

அவருடைய பக்குவத்தை இவர் கண்ட போதிலும், 
சோதிக்க எண்ண்,அங்கே நிற்கப் பணித்து ஆலயம் சென்று 
வழிபட்டு மீண்டார். இடையில் பெய்த மழையில், வந்தவர் 
சிறிதும் அசையாது, அப்படியே நின்றார். அவர் மீது ஒரு 
மழைத்துளியும் படவில்லை. பார்த்த ஞானப்பிரகாசர் 
மிகவும் வியந்து, ஞான சம்பந்தர் என்று தீட்சா நாமம் 
சூட்டி, உபதேசம் செய்து சொக்கலிங்க பூசையும் எழுந் 
தீருளுவித்தார். பின்னர் அவரை மாயூரத்தருகுள்ள தரம 
புரத்தில் தங்கிச் சைவ சமய பரிபாலனம் செய்து கொண்டி 
ருக்கும்படி அனுப்பினார். ஞானசம்பந்தர் அப்படியே வந்து 
தங்கித் துறவு பூண்டிருந்தார். 

ஞானப்பிரகாசர் பின்னர் தலயாத்திரை தொடங்கி, 

மதுரையடைந்து ஆலய வழிபாடு செய்து, அங்கிருந்த 
கண்ணிழந்தவரான ஜயபட்டருக்குக் கண் தெரியும்படி செய் 
தார், அங்கிருந்து கானப் பேர் அடைந்து அங்கு 

இடையூறு புரிந்த சமணரை அடக்க வேண்டி, உடனே
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மழை பொழிவித்தார். (அக்காலத்தில் சமணர் நாட்டில் 

எந்த இடத்திலும் வலிமை பெற்றவராயில்லை. சமணரால் 

இடையூறு விலயவில்லை. ஆகவே இக்கதை கொள்ளத் 
தக்கதன்று,) அந்நாட்டுத் தலைவன் மகப்பேறு வேண்டிய 
போது, கமலையில் தீர்த்தமாடினால் மகப்பேறு உண்டாகும் 

என்று கூறியனுப்பி, பல இடங்களும் தரிசித்து திரு 
வானைக்கா வடைந்து தலபுராணங்கள் பாடி, காளத்தி 

ஏத்திக் காஞ்சி கடந்து காசியடைந்து வழிபட்டார்; 

அங்குப் பாம்பு தீண்டிய ஒரு சிறுவனை எழுப்பினார், மக்கள் 

வேண்டுகோளுக் கிணங்கி மழை பெய்வித்தார். பின் 
மீண்டும் காஞ்சி வழிபட்டு, திருவாரூர் அடைந்து, 

அரியசதா சிவமொரு ஆண்டையாக 
அருளுமீ சுரன் தன்னைப் பள்ளராக 

இருசக்தி யிணையுமே பள்ளீராக 

இசைந்த நந்தி கணக்க னாகப்பின்னும் 

மரூள் சக்தி யினைத்தோழி யாகச் செய்து 
மாலவனை உழவுதொழிற் கேயிசைத்து 

பள்ளொன்று பாடினார் என்று மான்மியம் கூறுகிறது. இப் 

பள்ளு முன்னர் கோயிலிலே ஆவணப் பவித்திரோற்சவ 

விழாவிலே உருத்திர கணிகையரால் நாடகமாக கடிக்கப் 
பெற்று வந்தது என்பர். 

இவர் காலத்தில் உலககாத பண்டிதர் என்ற ஒரு 

பெரியார் வாழ்ந்திருக்தார். அவர் தூண்டவேதான் இவர் 

மழபாடிப் புராணம், தந்திவனப் புராணம் என்னும் திரு 

வாளைக்காப் புரணம் முதலியனவும் சிவ பூசையகவலும் 

பாடினார் என்று பாடல்களால் அறிகிரோம். மேலும் அவர் 

தூண்ட இவர், சாதி நூல் என்ற பெயரில் தாழ்வான 

சங்கம சாதிகளை விளக்கியுரைக்கும் ஒரு நூல் செய்தா 

ரென்றும் தெரிகிறது. அவ்வுலககாதர் ஒரு கவிராயராயும்
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விளங்கி இன்று உலககீதிஎன்று வழங்குகிற சிறுநீதி நூலும் 
செய்தார் என்பது ஐயரவர்கள் கருத்து. 

இவ்வாறு பலகாள் நீண்ட ஆயுளோடு வாழ்ந்திருந்தார். 
எண்ணற்ற மாளுக்கருக்குச் சிவஞான உபதேசம் செய்து, 

உரிய காலத்தில் முத்தியடைந்தார். இவர் மறைந்த நாள் 

ஐப்பசி தேய்பிறைச் சஷ்டி. இவர் சமாகியுள்ள இடம் 
திருவாரூரில் சிதம்பர நாதன் கொல்லை என்றும் அங்கு 

சமாதி மண்டபம் உள்ள தென்றும் சொல்வர். 

ஞானப்பிரகாசருடைய இயற்பெயர் யாதாகும் என்பது 
பற்றி இங்கு ஒரு கருத்தைச் சொல்லாம், இவரது 

குடும்பப் பரம்பரைப் பெயர் சிதம்பரநாதன் என்று தெரி 

கிறது. இவர் தந்தைக்கும் இவருக்குமே இப்பெயர் வழங்கு 
வதைக் காண்கிறோம். ஞானப்பிரகாசன் என்பது ஆரூர்ப் 

பெருமான் தந்தது: தீட்சா நாமம், மற்றொரு பெயர் இவர் 

நூல்களிலும் இவரைப் போற்றும் நூல்களிலும் அதிகமாய் 

வழங்குகிறது. இவரது சீடராய் தருமபுர ஆதீனம் நிறுவிய 
குருஞான சம்பந்தர் தம் நூல்கள் பலவற்றில் இவரைச் 
செங்கமலம் பொற்பாகன் என்றே குறிப்பிடுகிறார். பல 

பாடல்களில் ஞானப் பிரகாசன் என்று கூறுபவர், 4 இடங் 

களில் செங்கமலப் பொற்பாதன் என்றும் 2 இடங்களில் 
செங்கமலப் பொற்பாதன் ஞானப்பிரகாசன்' (சிவபோச 
சாரம் 5, 89, 389,) என்கிறார். ஞானப்பிரசாச மாலையில் 

'சிதம்பரகாதன் கமல பொற்பாதன்' (4) era Ah. 
இங்கெல்லாம் மாணாக்கர் தம் ஞானகுரூவைச் செங்கமலப் 
பொற்பாதன் என்று சொல்வது மாணாக்கன் ஆசிரியனுக்குச் 
சொல்ல எண்ணும் உபசார மொழி என்று கருதத் 

தோன்றும். இவையல்லாமல், ஞானப்பிரகாசர் பாடிய இரு 
புராணங்களிலும், பாயிரப்பாடலாக, ஆசிநியர் பெயர் கூறு 
மிடத்து இதே தொடர் காணப்படுகிறது,
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மாசிலா வயிரத் தூணர் மழுவையம் புராணந் தன்னை 
ஆசில்செந் தமிழினாலே அணிபெற வகுத்தமைத்தான்-- 
பேசரும் புகழ்சேர் ஞானப் பிரகாசன், கமலை வாழும் 
தேசிகன், அறிஞர் போற்றும் செங்கமலப் பொற்பா தன்: 

கற்பார் மகிழத் தந்திவனக் 
கடவுள் புராணக் கதைப் பொழிப்பின் 

சொற்பான் மைபெறும் அவ் வடநூலைத் 

துலங்கு தமிழால் தொடுத்து வைத்தான் ; 
நற்பார் புகழும் தென்கமலை 

ஞானப் பிரகாசனாம் அந்தப் 
பொற்பார் ஞான தேசிகனாம் 

புகழ் செங்கமலப் பொற்பாதன். 

இவை முறையே திருமழபாடித் தல புராணத்தும் தந்தி 
வனப் புராணத்தும் காணப்பறும் பாயிரப் பாடல்கள்: 

இவற்றை ஊன்றி நோக்கும்போது,செங்கமலப் பொற்பாதன் 

என்ற தொடர் இவருக்கு உண்மையாக வழங்கிய பெயர 

யன்றி பெருமை குறிக்கும்பொருட்டு மாணாக்கர் கூறியபெயர் 

அள்ல என்பது ஈன்கு விளங்குகிறது. எனவே இத் தொடர் 

அல்லது இப்பெயர் இவருடைய இயற் பெயர் என்று S65 

லாம், பிள்ளைப் பிராயத்தில் இவருக்கு இப்பெயர் இருந்து 

பின்னர் ஞானப்பிரகாசன் என்ற தீக£ நாமம் வந்தது. 

டதிங்கு ஈர்மில்லங்கள் தோறும் எமுக்தருளிச் செங்கமலப் 

பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை' என்ற திருவாசகத் 

தொடர் நமக்கு நினைவு வருகிறது. திருமுறைகளில் தோய்க் 

திருந்த ஆன்றோர் தம்மக்களுக்குத் திருமுறைத் தொடக் 
களைப் பெயராக வைச்திருத்தலை விரிவாகச் சாசனங்களில் 

பார்க்கிறோம். 78ஆம் நூற்றாண்டிலும் இவ்வாறு திரு 

வாசகத் தொடர் ஈம் ஞானப்பிரகாசருக்குப் பிள்ளை த். திரு 

நாமமாக இடப்பட்டதென்று இப்போது நாம் அறிகிறோம்.
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ஞானப்பிரகாசரின் மாணாக்கர் 

இவருக்கு மாணாக்கர் பலர் இருந்திருக்கிறார்கள். 
அவர்களும் காட்டின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வாழ்ந்த 
வர்கள். குருஞான சம்பந்தர் இவரால் மாயூரத்தையடுத்த 
தருமபுரம் சென்று அங்கு சைவ சமய பரிபாலனம் செய்து 
வருமாறு அனுப்பப் பெற்றவர். இச் சம்பந்தர் கிறுவியதே 
இன்றுள்ள தருமபுர ஆதினம், மடம். மற்றொரு சிரப்பான 

மாணாக்கர் நிரம்ப அழகிய தேகிகர், திருப்பரங்குன்ற த்தில் 
வாழ்ந்த இவர் ஞானப்பிரகாசரின் மாணாக்கராயிருந்து, 
அவர் காலத்துக்குப் பின் துழாஷூரில் சென்று மடம் 

அமைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்தார். அழகியாரின் மாணாக் 
கரான அளகைச் சம்பந்தர், ஞானக்கூத்தர், சிதம்பரநாத 
பூபதி ஆகிய மூவரும் சிறப்பான புராணம் செம்தவர்கள். 

மற்றொரு மாணாக்கர் திருவொற்றியூர் ஞானப்பிரகாசர் 

புராணமும் சாத்திர உரைகளும் செய்தார்; இவருடைய 
மாணாக்கர் திருவொற்றியூர் தத்துவப் பிரகாசர், சாத்திர 

உரை செய்தார், ஆன்மலிங்கமாலை என்ற சிறுநூரல் பரடிய 
வரும் இவருடைய மாணாக்கரே, இவ்வனைவரடைய 

வரலாறுகளும் இந்த 76ஆம் நூற்றாண்டு வரலாற்று இரு 

பாகங்களிலும் வேறிடங் களில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டுள் 
என. இவர் மாணாக்கராயிருந்த கருவூர்ப் புராண ஆசிரியரும் 
பாவகாசப் புராண ஆசிரியரும் அடுத்த நூற்றாண்டின் 
தொடக்கத்தில் தமிழ்ப் புராணங்களைப் பாடினார்கள். இவர் 
களையன்றி வேறு பல மாணுக்கரும் இருக்திருக்கக்கூடும், 
நூல் செய்தோர் பெயர்களே நமக்குத் தெரிகின்றன. ey Sar 
யோர் பெயர்கள் தெரியவில்லை. இவருடைய மாணாக்கர் 
குறித்த அட்டவணை இறுதியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள து, 

இவருடைய மாணாக்கர் இவரைத் தங்கள் தூல்களில் 
பலவாறு துதித் திருக்கிறார்கள். அவையன்றி, இவர் 
துதியாகத் தனிப்பாடல்களும் உள்ளன. குருஞான
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சம்பந்தர் இவர்மீது பண்டாரக் கலித்துறை என்ற ஒரு தனி 

நூல் பாடித் துதித்திருக்கிறார். நெஞ்சுவிடு தூது என்ற 
நூல் பின்னால் இவர்மீது மாசிலாமணிச் சம்பந்தரால் 
பாடப்பெற்றள்ளது, இ வயன் றி, சத்திய 

ஞான பண்டாரம் பிள்ளைத் தமிழ் என்ற பிரபந்தம் 

இவரைப் புகழ்வது என்று தேசிகர் எழுதியுள்ளார். 
உண்மை அதுவன்று சத்தியஞான பண்டாரம் என ஓர் 

ஆசிரியர் வாழ்ந்தார். அவர் காலம் 1425-1450. அவர் 

நூல் எதுவும் செய்யவில்லை. அவர் மாணாக்கர் இருவர் 
ஞானப்பிரகாசர் என்ற பெயருடையோர் என்று பிள்&£த் 

தமிழ் கூறுகிறது. அவருடைய _மாணுக்கர் அவரைத் 

தங்கள் நூல்களில் 

கண்ணிற் சிறக்கும் ஆகமமுணர்ந் தினியதச 
காரியம் தமிழினிற் செய் 

களந்தை வரு ஞானப்ர காசன் உல கத்தவர்கள் 

கருதரு சிவப்ரகாசம் 

பண்ணிற் சிறக்கு முரை எழுதும் அன்பூர் அவனி 
பரவுஞா னப்ரகாசன் 

பகரரிய இருவரும் தலைவணங்கக் கருணை 
பாலிக்கும் ஒரு குரவனே 

என்று புகழ்வது காணலாச். 

இருவரும் சாத்திரநால் செய்தார்கள். ஒருவர் 

களந்தை ஞானப்பிரகாசர், அவர் மாணாக்கரே கண்கட்டி 

மறைஞான சம்பந்தர். அந்த மரபு வேறு, கமலை ஞானப் 

பிரகாசர் மரபு வேறு. சிற்றம்பலநாடி மாணாக்கரான 

சம்பந்த முனிவர் மாணாக்கர் பலருள், காவை அம்பலநாதத் 

  

1. இதன் விளக்கத்தை எமது தமிழிலக்கிய வரலாறு 14 ஆம் நூற் 

ரண்டு பக்கம் 4298-490--காவை அம்பல நாதத் தம்பிரான் பரம்பரை 

கமலை ஞானப்பிரகாசர் பரம்பரை என்ற அட்டவளைகளிலும் 19 நூற்றாண்டு, 

பக்கம் 156 சத்திய ஞான பண்டாரம் என்ற கட்டுரையிலும் காணலாம்.
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தம்பிரான் வழிவந்தோர் சத்திய ஞான பண்டாரம் 
முதலாயினோர். மற்றொரு மாணாக்கரான சிவபுரம் ஞானப் 
பிரகாசர் வழி வந்தவர் கமலை ஞானப்பிரகாசர், இருவ 
ருடைய காலமும் முறையே 1495-50, 1596-76 ஆகும், 
இருவருச்சுமிடையில் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் கால 
இடையீடு உண்டு, இருவரும் ஒருவர் அல்லர். 

காலம் 

கமலை ஞானப் பிரகாசர் காலம் நமக்குத் தெரிந்தது. 
இதற்குப் பல ஆதாரங்கள் உள்ளன. விசய wey அரசரான 
சதாசிவ மகாராயர் காலத்தில் அவருடைய பிரகிகிதியாகத் 
தஞ்சையில் ஆட்சிபுரிந்த கிருஷ்ண தேவராயர் 
பேரரான கிருஷ்ணா மகாராயரின் கட்டளையின் மேல் - 
சகம் 7488 இல் எழுந்த ஒரு கல்வெட்டு”, விர 
பாட்ச நாயக்கர் சிக்கல் வடகுடி மூதலான தேவஸ்தானங் 
சஞுக்குதி திருவாரூர் ஞானப் பிரகாச பண்டாரத்தின் பிர 
தேச உத்தரவும் கணக்கெழுத்தும் அடைத்துக் கொள்ளும் 
படி...... கட்டா இட்டபடியினாலே'.... இந்தக் கல்வெட்டு 
THESE Fab 148646 Cagror &. 9. 1561, 

இயர் இயற்றிய திருமழுவாடிப் புராணத்தில் புராணம் 
செய்த காலம் சகாப்தம் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தேமு ஆண்டு ஒழிந்தபின் குரோகன ஆண்டு என்று அந் நூலின் 
சிறப்புப் பாயிரம் சொல்லுகின்றது." அதாவது சகம் 7496 
கி.பி.1586. ஞானப் பிரகாசருடைய மாணாக்கர் நிரம்ப அழ 
கிய தேசிகர், அவராடைய மாணாக்கர் அளகைச் சம்பந்த முனிவர் திருவாரூர்ப் புராணம் செய்தது 7592 என்று வேறி டத்தில் காட்டியிருக்கிறோம்,2 இவற்றால் கமலை ஞானப் 

ட . ieee 

1: எமது தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 18 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் urs, பாகம் பக்கம் 141.2, 2.அற்நூல் பக்கம் 178, 185,
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பிரகாசர் இந்த ஆண்டுக்கு காற்பது அல்லது ஐம்பது 

ஆண்டுகட்கு முன்னே வாழ்ந்திருந்தார் என்று கருதலாம். 
அதாவது சுமார் கி, பி, 1560. 

இம்மூன்று ஆதாரங்களைக் கொண்டும் நாம் பார்க்கும் 
போது, கமலை ஞானப் பிரகாசர் சிறப்புற்றிருந்த காலம் 

சுமார் கி. பி. 7889 - 78 என்று கொள்ளலாம். 

நூல்கள் 

கமலை ஞானப் பிரகாசர் சிறப்பான சிறு சாத்திர நூல் 
கள் பல செய்திருக்கிறார். இவை சரியை, கிரியை, யோகம் 
ஞானம் ஆகிய நான்கு பாதங்கட்கும் உரியனவாகும். சரியா 
பாதத்துக்குரியன அனுட்டான அகவல் புட்பவிதி பூமாலை 

என்பன. கிரியா பாதத்துக்குரியது சிவபூசை அகவல் என் 
பது, யோக பாதத்துக்குரியது பிராசாத மாலை என்பது, 
ஞான பாதத்துக்குரியது அத்துவிதசாரம், சிவானந்த 

போதம், அத்துவாச் கட்டளை என்பன, தனி இலக்கியங்க 

ளாக இவர் செய்தன அண்ணமைலக்கோவை, ஆயீரப்பாடல், 

தியாகராசர் கழி நெடில், சாதி நூல் என்பன. இவர் செய்து 

புராணங்கள் திருமமுவாடிப் புராணம், திரு ஆனைக்காப் புரா 

ணம் என்பன. பின்னும் வடமொழியில் இவர் தியாகராச 

லீலை என்று ஒரு நூல் செய்ததாகவும் சொல்வர். நூல்களைக் 

குறித்து விரிவாகக் கீழே குறிப்பிடுகிறோம். சில நூல்கள் 

கிடைக்கவில்லை. புராணங்கள் இரண்டையும் இவ்விலக்கிய 

வரலாறு முதல் பாகத்தில் ஆராய்ந்திருக்கிறோம். 

சைவானுட்டான அகவல் 

அந்தணர் காலை மாலை செய்கின்ற சந்தியா வந்தன த்தை 

ஒப்ப, சைவராயுள்ளோர் சிவாகமத்தில் விதித்தபடி செய் 
யும் நித்திய நியமச் சடங்குக்கு அனுட்டானம் என்பது 

18
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பெயர். இந்த அனுட்டானத்தில் செய்யவேண்டிய கிரியை 

கள் ஒவ்வொன்றும் முறையாக மந்திர த்தோடு செய்வதற்கு 

உதவியாக இவர் இந்த அகவல் செய்தார். அனுட்டானம் 

செய்பவர் அனேகர் இதை மனப்பாடம் செய்து இதன் 
உதவி கொண்டு ஒரு கிறு பகுதியும் விடாமல் முறையாகச் 
செய்வதைப் பார்க்கிறோம். இவரே சைவர்களுக்கு ஆசாரி 
யராய் இருந்து தீட்சை பூசை முதலியன புரிவித்தமையால், 
இந்த அகவலை இவர் ஈன்கு அமைக்க முடிந்தது. இது 118 
அடி கொண்ட ஆசிரியப்பா. இதன் இறுதியில் ஆசிரியர் 
பெயர் சொல்லப்பட்டுள்ள து: 

சூல்பா ணியனைத் தொழுதடி வணங்கி 

நற்புகழ் கமலை ஞானப் பிரகாசன் 
அற்புத மாகிய ஆகமப் படியே 

௩யவன் புடனே நவிலும் விதிப்படி 

நியமம் புரிவோர் நீடு வாழ்பவரே. 

புட்ப விதி 

காப்பு வெண்பா வொன்றும் 54 விருத்தங்களும் கொண் 
டத. நூலின் இற திப் பாடல் ஆசிரியர் பெயரும் நூல் 
வழியும் பயனும் கூறுகிறது: 

ஆர்புனை சடையோன் சைவ ஆகமங் களையா ராய்க்து 
பேர்புனை கமலை ஞானப் பிரகாசன் தமிழாற் சொன்ன 
வேர்புனை தளஞ்சேர் புட்ப விதிமாலைப் படியே பாரிற் 
சீர்புனை பூசை செய்வோர் திருவருள் பெறுவர் தாமே, 

இதன் முதல் பாடல் கிவத்துதி. கோட்டுப்பூ, கொடிப்பூ, 
Siig, Goi, துளசி, வில்வம், நிர்மால்யம், மலர்சளில் 
உயர்ந்தவை இழிந்தவை, வார புட்பம், பத்திரம், அட்ட புட் 
பங்கள், மாத புட்பம், விகாயகருக்குரியன, இன்ன தேவ 
ருக்கு இன்ன புஷ்பம் ஆகும் ஆகாது என்பது, கரலமலர், பூசை செய்த உயிர்கள், மலரால் வரும் பாவ நீக்கம், மலர்
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இன்ன போகம் தரும் என்பது, செவ்வந்தி, தாழம்பூ ஈந்த 
வனம், வியாக்கிரபாதர், மாவிளக்கிடுதல் ஆகிய பொருள் 

க இது சொல்லுகிறது. 

இது பலரால் பலமறை பதிப்பிக்கப் பெற்றுள்ளது. 
பல பதிப்புக்களில் இதன் பின்னே 749 விருத்தப் பாடல் 
கொண்ட புட்ப பலன் என்ற நூல் சேர்த்தே அச்சிடப்பட்டு 
வருகின்றது இதன் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை 

யென்றே பதிப்புக்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஒரு கால் 

கமலை ஞானப் பிரகாசராகவே யிருக்கலாம். இதனுள் நந்த 

வன மகிமை, கோட்டுப்பூ, கொடிப்பூ, நீர்ப்பூ, நிலப்பூ, வில் 

வம், துளசி பிற பத்திரங்கள் இவற்றால் அருச்சிப்பதன் பல 

னும், இளநீர் பழங்கள் கருப்பஞ்சாறு முதலியவற்றை அபி 

டேகம் செய்வதால் வரும் பலனும், புல்வகை வேர்வகை 

முதலியவற்றின் பலனும், பூக்களின் நிறத்துக்குரிய பலனும், 

தொடையல்களின் பலனும் விரிவாகச் சொல்லப்பட் 

டுள்ளன. 

பூமாலை 

இப்பெயரில் இண்டை கொண்டைமாலை முதலாய 

மாலை வகைகளையும் அவை சாத்தவேண்டிய முறைகளையும் 

விளக்கும் நூலொன்று இவர் செய் தாரென்று தேசிகர் எழுதி 

யிருக்கிறார் ; விளக்கமில்லை 

சிவபூசை அகவல் 

இது முந்தைய அகவல் போலவே மிகவும் விரிவாக 

உரைத்த 444 அடி கொண்ட ஆசிரியப் பாவால் அமைந் 

தது. திருவாரூரில் இருந்த உலகநாதன் என்பவர் கேட்டுக் 

கொண்டபடி இவர் சிவாகமங்களை ஆராய்ந்து இக்நூலைச் 

செய்தளித்தார். நூலின் இறுதி அடிகளைக் காண்க:
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நற்றவன் உலக நாயகன் விளம்பச் 

சிற்குண னுரைத்த சிவாகமம் நோக்கி 

நற்கம லையில்வாழ் ஞானப் பிரகாசன் 

சொல்லிய பூசைத் தொகையினைப் பழுதற 

வல்லவர் வீடுற வல்லவர் தாமே. 

இது கிரியா பாதத்துக்குரியது. சிவபூசை என்ற கிரியை. 

மிகவும் விரிவானது,நீண்டது. அதில் பல அங்கங்கள் அமைந் 

துள்ளன. அவற்றையெல்லாம் விடாமலும் முறை பிறழா 

மலும் செய்வது நெடுகாள் அனுபவத்தின் பின்தான் வரும் 

அவ்வனுபவம் விளைவதற்கு இச்சிறு நூலும் ஒரு துணை. 

இதன் தொடக்கத்தில் விநாயகர் காப்பு வெண்பா ஒன்று 

உண்டு. சூரிய பூசை, சிவ பூசை, சண்டேசுவர பூசை என் 

பன இதன் அங்கங்கள். இந்த அங்கங்களின் உட்பகுதி 

களெல்லாம் நயமாகவும் மந்திரங்கள் பொருந்தவும் விளக்க 

மாகவும் இவர் அழகரகச் சொல்லிக்கொண்டு போகிரூர், 

வடமொழித் தொடர் பலவருகின்றன. அனை த்தையும் இவர் 

மிச எளிய தமிழில் பா இலக்கணத்தில் அடக்கிச்சொல்வது 

பாராட்டற்குரியது. சூரிய பூசையின் முடிவில் தேஜஸ் சண் 

டன் பூசையும், சிவ பூசையின் முடிவில் அம்பிகை பூசையும் 
அதன்பின்னர்ச் சண்டேச பூசையும், விரிவாகச் சொல்லி 

யிருக்கிறார். சத்திகள் ரியாசம், முத்திரை முதலியன நன்கு 
சொல்லப்பட்டுள்ளன. பலவகை ஆசனங்கள், பலவகைப் 

பரிவார தேவதைகள், லயாங்க போகாங்க பூசைகள் யாவும் 

paren sal என்க. பண்லாம் வடமொழி அறியாதவர் 

OHS 5 யைக் 7 க 5 mute. ஒரு சுதந்த & கருவூலம் என்பதில் 

இந்த இரண்டு அகவல்களும் சேர்த்துப் பல 
சிடப்பட்டுள்ளன. ee POD HF
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பிற்காலத்தில் இவ் அகவல் மனப்பாடத்துக்கு எளி 
தின்று என்று கருதி, எண்சீர் விருத்தத்தால் அந்தாதியாகச் 
செய்த சிவபூசை யந்தாதி என்ற ஒரு விரிந்த நூலும் உண்டு. 

அதன் பாடல்கள் 7989, இவ்வந்தா தியின் சிறப்புப் பாயிரம் 

கூறுவதால், ஞானப் பிரகாசர் வடமொழியில் சிவபூசை 
நூலும் செய்தார் என்று எண்ணுமாறு உள்னது. 

பிராசாத மாலை 

பரம்பொருளை அடைவதற்குரிய நெறிகள் இந்து மதத் 
தின் பல பிரிவுகளில் பலவிதமாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளன. 
சைவ சித்தாந்தம் அவற்றைச் சரியை கிரியை யோகம் 

ஞானம் என நான்கு நெறியாகக் கூறும். 72 ஆம் நூற்றாண் 

டில் செய்யப்பட்ட சிவஞான சித்தியார் தொடங்கி எழுந்த 

சாத்திர நூல்கள் இந்த நான்கையும் குறிப்பிடும். எனினும், 

சித்தியார் போன்றவை ஞானத்தையே பெரிதும் விரித்துப் 
பேசி இருந்தன. அதன்பின் தோன்றிய சைவ சாத்திர 

நூல்கள் ஒவ்வொரு பகுதியை மட்டும் விரித்துப் பேசுவன 

வாய் இருக்கும். தத்துவப் பிரகாசம் (14 நூ.) கிரியை 

நெறியை மிக விரித்துப் பேசும். இவை யாவும் பெரு 
நூல்கள். யோகத்தை விரித்துப் பேசுகின்ற பெரு நூல் 

இல்லை, 

சிவஞான கித்தியார் யோகத்தை 'சகமார்க்கம் புலன் 
ஓடுக்கி' என்ற ஒரு பாடலால் (978) சுருக்கி உரைக்கிறது. 

தத்துவப் பிரகாசம்தான் யோகத்தை விரித்துரைக்கிறது. 
இதனுள் யோகத்தில் கிரியை 6 பாடல்களும் யோகம் 79 

பாடல்களும் சொல்லுகின்றன. இது மிகவும்விரிவான பகுதி. 

யோகத்தில் அட்டாங்கயோகம் என்பதே சாதாரணமாய் 

எல்லோரும் அறிந்தது. இது இயமம், நியமம், ஆசனம், 

பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி
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என்ற எட்டுப் பகுதிகளாக உள்ளது. இது பதஞ்சலிசூத் 
திர.த்தின் வழியது. சைவம் இதை யோகம் என்று கருதுவ 
தில்லை, யோகத்திற்கு அங்கமான ஆரம்பப்படிகள் என்றே 
இதைக் கருதுகின்றது. 

சைவத்தில் சொல்லப்படுகின்ற யோகம் பிராசாத 
யோகம். இது 7௦ கலைகளாகிய உறுப்புக்களைக்கொண்டது. 
இது மேதை முதல் உன்மனை வரையில் 78; இவை மேதை 
அருக்கீசம் விடகலை விந்து அர்த்தசந்திரன் நிரோதினி 
நாதம் நாதாந்தம் சத்தி வியாபினி வியோமரூபினி 
அனக்தை அனாதை அனாசிருதை சமனை உன்மனை என்பன 
வாகும். இந்தப் பதினுறுமே பிராசாதம் எனப்படும். இதன் 
வழிப் பிராண வாயுவை இயங்கச் செய்வது பிராசாத 
யோகம். தத்துவப் பிரகாசம் அட்டாங்க யோகமாகிய 
படிகளைக் கூறி, மேல் இந்தப் பிராசாத யோகத்தைக் கூறு 
கிறது, 

பிராசாதம் பற்றித் தனி நூல் செய்தவர் 72 ஆம் நூரற் 
ரூண்டின் இறுதியில் வாழ்ந்த காவை அம்பலவாணக் தம்பி 
ரான்; அவர் நூல் பிராசாத அகவல் என்று பெயர் பெறும். 
அதற்கு அவர் மாணாக்கர் செய்த பழைய உரையும் உண்டு. 
76 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் செய்யப்பட்ட ரா 
சாத தீபம் என்ற 87 விருத்தங்கள் கொண்ட நூலும் இந்த 
கெறியைக் . கூறுகிறது. இவை விரிவானவை, இவற்றின் 
பின் வந்த மிகவும் சுருக்கமான நூல் கமலை ஞானப் பிரகா 
சர் செய்த 17 எண் சீர் விருத்தங்களும் காப்புச் செய்யுளு 
முடைய பிராசாதமாலை என்ற சிறு நூல். இந்த நரல் 
முறையாக ஓவ்வொரு பாடலிலும் 76 கலைகளுக்கும் உறிய 

8.  இக்கலைகள் பிரணவத்தின் கலைகள் எனப்படும், 
ரூபினி அனந்தை அனாதை அனாசிருதை என்ற நான்ை 
தசகலை (18); முதல் மூன்று அகார உகார மகாரம், 

இவற்றுள் வியோ 

யும் நீக்கித் துவா
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நாமம், மாத்திரை, வியாபகம், அளவு, சூனியம், வடிவு 

தேவதை, தத்துவம், ஒளி ஆகிய பொருள்களைக் கூறும். 
இந்த யோக மார்க்கத்தை அறிந்தவர்க்கன்றி ஏனை யோர்க்கு 

இது சிறிதும் விளங்குவதன் று, 

இவருக்குப்பின் இவருடைய மாணாக்கரான குருஞான 
சம்பந்தர் வடமொழியிலுள்ள பிராசாத ஷட்கம் என்ற நூலைத் 

தமிழில் 7 பாடல்களாக மொழி பெயர்த்துப் பாடினார். 
இவ்வளவே பிராசாதம் பற்றி உள்ள தமிழ் இலக்கியம். 

வடமொழியில் பிராசாத ஷட்கம் பிரசாத சந்திரிை 5 (ஆ ஈமப் 

பகுதி) என்ற நூல்கள் உள்ளன. 

பதிப்பு: ரிராசாத மாலை தருமை காகலிங்கத் தம்பிரான் 

பதிப்பு 1925. மேற்குறிப்பிட்ட கான்கு தனிப்பிராசாத நூல் 

களையும் பிராசாத நான்மணிகள் என்ற பெயரில் தருமபுரம் . 

ஆதீனத்தார் 1979 இல் வெளியிட்டுள்ளனர். 

அத்துவித சாரம் 
கமலை ஞானப் பிரகாசர் பாடிய சிறு சாத்திர நூல். 

காப்பு. வெண்பா ஒன்றும் 60 விருத்தப் பாக்களும் 

கொண்டது. காப்பு மோன குருவான தென் முகக் 

கடவுள் வணக்கம்; இவ் வணக்கம் சாத்திரநூல்களுள் 

மிகவும் அருமை: 

சித்திதரு மெய்ஞ்ஞான வேத ரகஸ்யமெனும் 

அத்துவித சாரத்தை யானருள-முத்தர் மகிழ் 

மோனகுரு வாகிவரு முப்பொருளே இப்பொழுது 

ஞானமதை நன்குறவே ௩ல்கு. 

நூல் முழுமையும் மாணாக்கன் கேள்வி கேட்பதாயும் குரு 

விடை கூறுவதாயுமுள்ள வினாவிடை முறையில் அமைந்தது. 

தருமம் முதலியன வினையாதலினால் பிறவியைத்தான் தரும். 

'ஞானமொன்றே பிரமத்தை அடைவிக்கும். குருவருளே
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ஞான த்தை sigh சரியை கிரியை தேர்ந்தவர்க்குக் குரு 
கிட்டுவார். உலகத்தில் பொருள் பரசிவ மொன்றே, அதன் 

இயல்பு சச்சிதானந்தம். பிரமம் அனா தி. பிரமத்திற்கலந்தவர் 
மோன ஞானி, யோகிகளும் பிரமத்தை யடைவது பேச 
அரிய ரகசியம், முத்திரையாகப் பிடித்த இரு விரலினாற் 
சாட்டியது மோக்கம், சைவ சித்தாந்தம் சொல்லும் சிவம் 

என்பது வேறல்ல, இதுவே. ஆசிரியர் கருத்துக்களுக்கு 
எடுத்துக்காட்டாகச் சில பாடல்களைக் காட்டலாம். 

உருவாகி அருவாகி ஒளிய மாகி 
உள்ளாகி வெளியாகிப் புறம்பு மாகி 

கருவாகிச் சராசரமைம் பூத மாகிக் 

கரந்ததத் துவமாகிக் காண்போர்க் கன்று 
குருவாகி ஞானமாய்க் குணமு மாகிக் 

கொண்டதோர் அத்துவித துவைத மாகி 
அருளாகிச் சச்சிதா னந்த மாகி 

அன்பர்களின் மனமாகி யான வாறே. 

நாமரூபக் தரித்திடும் பொருளெலாம் 

நாசமாம் முடிவினில் ஐய 

தூமங் கண்டுள்ளோர் தூமத்தை ஈன்றிடும் 
சொல்லுமக் கினியினால் அன்றோ 

நேமமாகிய பிரமத்தை யன்றியே 

நித்தியா னந்த சாயுச்சியம் 

தாமதாகிய பேர்க்குறும் அல்லது 

சகளரால் தருவதும் இல்லையே. 

தியாகராசர் கழி நெடில் 

திருவாரூர்த் தியாகராசர் மீது கமலை ஞானப்பிரகாசர் 
பாடிய 10 பாடல் கொண்ட பன்னிரு சீர்க்கழி நெடிலடி 
யாசிரிய விருத்தப்பதிகம். *அரவக்கிக் Deis சால் காட்டி
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அரியாசனத்திருச்கும் கருணாநிதியை யாரூரிற் கண்டார் 
பிறவி காணாரே' என்ற மகுட மூடையது. பாடல்களில் 

அவருடைய விசேடச் சின்னங்கள், திருவந்திக் காப்பு, 

திருச்சாளர வாயில், மூவர் தமிழ், வீரசோழியம் என்ற 

ABET GOT, FU GL OTL IGG SC StF ior, அபிடேகம், 

பங்குனி உத்திரம், கமலாலயம், திருவாசகத் தேன் 
திருவாதிரை ஆகியவை சொல்லப்பட்டுள்ளன. 

சாதி நூல் 

இதந்தூல் கமலை ஞானப்பிரகாசர் பாடியது ; “திருவா 

ரூரில் எழுந்தருளியுள்ள ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் ஆரிய 

பாஷையிலுள்ள ஆகமபுராண இதிகாச நூல்களின் ஆதாரங் 
கக் கொண்டு இயற்றியது ; இஃது தொண்டை மண் 

டலம் மயிலை சந்திரசேகர நாட்டாரவர்களாலும் திருவல்லிக் 
கேணி சண்முக கிராமணியாரவர்களாலும் பரிசோதித்து 

சென்னை கலாகிதி அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது : 

சாலி. 1797-க்காச் சரியான பவ வருஷம் 7678''என்பது 
இதன் முகப்பேடு, நூல் விருத்தப் பாவால் இயன்றது. 

கரப்பு 9, பாயிரம் 9, சுத்த சாகியற்பவம் ச, சங்கரசாதியுற் 

பவம் 7, அனுலோமருற்பத்தி 8, பிரகிலோமருற்பத்தி 7, 

அந்தராளருற்பத்தி 10, களவிற்பிறந்த அனுலோமருற்பத்தி 
70, களவிற்பிறந்த பிரதிலோமருற்பத்தி 78, அனுலோமரிற் 

பிறந்த விராத்தியருற்பத்தி 9, பிரதிலோமரிற் பிறந்த 
விராத்தியருற்பத்தி 72, சுருதிமானிற் பிறந்த விராத்திய 

ருற்பத்தி 2, பட்டசாலியனிரும்பூதியிற் பிறந்த விராத்தி 

யருற்பத்தி 2, சைவ தீட்சைக்குரியவர் மூவர் 7, சாதியுயர்வு 
முறைச், சாதித் தாழ்வுமுறை 5, வாழி 1, நூல் செய்தோர் 

பெயர் 7, ஆகப்பாடல் 104. இதில் சத்தசா தியுற்பவம் என்ற 

பகுதி நான்கு குலத்தைக் கூறுகிறது ; ஏணைய நூல் முழு 
மையும் தாழ்ந்த சங்கம சாதிகசையே கூறுகிறது. கமலை
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ஞானப்பிரகாசரே அந்நூல் செய்தார் என்பதை இறுகிப் 

பாடலால் அறியலாம் : 

வேதிய ராதி யாக விரிந்திடும் எண்பத் தொன்றும் 

சாதியும் நூற்று நான்கு தமிழினாற் புனைந்த சாதி 
8 தியம் தீக்கை பூண்போர் நிலைமையும் தொகுத்தான் வேதன் 

ஆதியாங் கமலை வாழும் ஞானப்பிர காசன் தானே. 

கமலை ஞானப் பிரகாசர் உலகநாதர் தூண்டி மழபாடிப் 

புராணமும் தந்திவனப்புராணமும் பாடியமைபோல, இந்த 
நூலும் அவர் குரண்டியே பாடினார் என்று நூல் செய்ததற் 

கூக் காரணம் கூறும் பாடல் சொல்லுகிறது : 

புவனியிற் கலியி னீட்டம் பொருந்தலால் சாதி பேதத் 

தவரவ ரொழுக்கம் குன்றா தாகமப் பொருளை யெல்லாம் 
தவநெறி உலக நாதன் தமிழினிற் றருக வென்னச் 

சிவனருள் கருதி யானும் செப்புவன் செய்யு ளாக, 

உலககாதரை வாழ்த்துச் செய்யுளிலும் குறிப்பிடுகிறார் : 
உலக காயகன் தன் சரதி உலகினில் வாழி வாழி”. பாயிரத் 
துள் சைவ பேதம், சைவவியற்கை, ஆதிசைவர் தொழில், 

மகா சைவர் தொழில் என்று நான்கு பாடல் சொல்லி, 
அடுத்த பகுதியில் நான்கு வருணங்களின் தொழிலைச் சொல் 
லிப் பிறகு சங்கரசாதிகக£த் தொடங்குகிறார். 91 சாதிகள் 
இங்குச் சொல்லப்பட்டுள்ளன. சாதிபற்றி இவர் ஒரு தனி 
நூல் செய்வஃற்கான சூழ்கிலை விளங்கவில்லை, 

இதன் பாடலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு பாடல் 

திண்டிம சாதி (அந்தராளர் உற்பத்தி 4): 
மெத்திய காதல் தூண்ட வேதியன் தன்கு லத்துத் 
தத்ைதையாம் வனிதை தன்னைத் தழுவிட வந்த மைந்தர் 
பத்திதுத் தியங்க ளாகப் படித்ததிற் பரிசு வாங்கித் 
துத்தியம் பெருக்கு கின்ற தொனிகொள்திண் டிமர்க ளாவார்,
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திருவான்மியூர் சாமிநாதையர் நூல் நிலையத்தில் இத் 
நூலுக்கு உரையோடு கூடிய காகிதப் பிரதியும் உள்ளது. 

கிடைக்காத நூல்கள் 

சிவானந்த போத சாரம் என்ற ஒரு சிறு நூலை 

அச்சிட்ட ப. ௮ முத்துத்தாண்டவராயப் பிள்௯ கமலை 

ஞானப்பிரகாசர் பல நூல்கள் செய்ததாக ஒரு பட்டியல் 
கொடுத்தார்; அதை அப்படியே எடுத்துச் சோம சுந்தர 

தேசிகர் விரித்துக் கொண்டார். அத்தனையும் ஞானப் 
பிரகாசர் செய்தார் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. 

அவற்றைக் கீழே குறிப்பிடுகிறோம். 

சிவானந்த போதம்: மேற் குறிப்பிட்ட சாரமானது சைவ 
சித்தாந்த நெறியில் கூறப்படும் முப்பது அவதரம் என்ற 

நிலைகளைத் தசகாரியங்களில் அடக்கிக் காட்டுவதாகக் கூறு 
கிறது. சாரம் என்றமையால் இதற்கு மூலம் ஒன்று இருக் 

திருக்க வேண்டும் என்று கருதிச் சொன்னதே சிவானந்த 

போதம். இப்படி யொரு நூல் இன்று இருப்பதாகத் தெரிய 

வில்லை. 

ஞானப் பள்ளு 

சோழமண்டல சதகப் பாட லொன்று இப்பெயருடைய 

பள்ளைக் குறிப்பிடுகிறது. 

கருணாகரன் செய் திருப்பணியைக் 

கருதி ௩லமாய்க் கண்டு செய்த 
பொருளா னாலத் தொன்றுடையான் 

பூமி யானைப் போலாரோ 

திருவா ரூரில் வன்மீகத் 

தியாக ராசப் பள்ளுகந்தும் 
மருவார் பணிய அரங்கேற்றி 

வைத்தார் சோழ மண்டலமே.$%
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இது கொண்டு திருவாரூர்த் தியாகேசர் பள்ளேசல் 

என்பதே மேற் குறித்த ஞானப் பள்ளு என்றும், இது 
ஞானப்பிரகாசர் செய்தது என்றும் சொல்வர். இது 
பொருந்துமென்று தோன்றவில்லை. பள்ளுப் பாடல்களில் 

முதலாவதாகத் தோன்றிய பிரபந்த£ முக்கூடற் பள்ளு. 
அதில் உழவர் வாழ்க்கை குறித்த பாடல்கள் மட்டுமேயன் றி, 

வேறு துதிப் பாடல்களோ அகத் துறைப் பரடல்களோ 
இடையில் வரவில்லை. அதைப் பார்த்துச் செய்த பிற 

பள்ளுப் பாடல்கள் அனைத்திலும் இவ்விரு வகைப் பாடல் 
Sep) அதிகம் பெய்யப்பட்டுள்ளன. இது நூல்களின் 
இயல்பு. முதலில் வந்த நூல் எளிமையாய் இருப்பதும் பின் 
வந்தவற்றுள் பலவ விரிவும் பெருக்கமும் அமைவதும்,எல் 
லாப் பிரபந்த வகைகளிலும் காண்கிறோம். திருவாரூர்ப் பள் 
ளில் துதி வெண்பாக்கள், அகத்துறைப் பாக்கள் முதலிய 
பாடல்கள் அதிகமாய்க் காணப்படுகின்றன. சில வெண் 

பரக்கள் பழம் பாடல்கள்; பள்ளேசலில் இவை இடையில் 
பெய்யப்பட்டன வென்று தெரிகிறது, எடுத்துக் காட்டாக 
இரு பாடல்கள் தருகிறோம்; அகத்துறை, அன்னம் 
விட்டதூது: 

கமலையும் என்மனமும் காதலித்து வாழும் 
அமலர் திருமுன்போய் அனங்காள்--சமரமதன் 
துன்றுமிருந் தேன்பகழி தூற்றும்எனும், ஆருயிர்கொண்டு 
இன்று மிருந்தேன் எனும். 

ஆதார மானதிரு வாரூர ரேநீதி 

வேதாக மங்கள் விரும்பியே--காதல் 
விருதாது காமனையும் வென்றநீர் மாதர்க் 
கொருதூது செல்லலா மோ. 

இத்தகைய பொருளமைப்புடைய பாடல்களுக்குப் பள்ளில் 
இடமில்லை. முக்கூடற் பள்ளில் கலிப்பாவும் தாழிசையும்
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மட்டுமே இருக்க, இதில் வெண்பா விருத்தம் முதலான 

பாக்களும் அதிகம் உள்ளன. எனவே இது மிகவும் பின் 
வந்ததென்பதில் தடையில்லை. மேலும் இறுதிப் பாடல் 

கமலை ஞானப் பிரகாசரையே போற்றுகிறது. 
நற்கவிதை கொண்டு பள்ளின் வர்க்க முரைத்த 

ஞானப்பிர காசன் வாழி ஈற்புவி வாழி 
விற்குலவு மாறன்மிகு மானேந்து கையான் 

வித்தியா பதிமுதலி மெய்ப்புகழ் வாழி 
நற்கமலை ஈகர்வாழி சாமந்தன் வாழி 

தானமும் பரிகலமும் தழைத்து வாழி 
மற்குலவு திண்புயத்தான் மல்லையபூபன் 

வாழி பூமியான் எந்நாளும் வாழிவாழியே, 

இதனால் இப்பள்ளு, பிற்காலத்தில் ஞானப் பிரகாசரைப் 

புகழ்ந்தும், வித்தியாபதி முசலி மல்லையபூபன் என்பாரைப் 

புகழ்ந்தும் பாடப் பெற்றது என்பது தெளிவு. சதகப் 

பாடல் நாலத் தொன்றுடையான் பூமியான் என்பவன் 
தியாகராசப் பள்ளை அரங்கேற்றி வைத்தான் என்பதுமட்டும் 

கூறுகிறது. பூமியான் பெயர் மேற்காட்டிய பாடலில் வரு 
கிறது.சதகத்தின் காலம் கி.பி, 7686 என்றுஅதில் சொல்லப் 

படுகிறது. முச்கூடற் பள்ளின் காலம் 7680 என்பது நிறுவப் 

பட்டுள்ளது.'' எனவே, இப்பள்ளு மூக்கூடற் பள்ளுக்குப்பின் 

எழுந்தது. இதையறிந்து சதகமுடையார் குறிப்பிட்டிருக்க 

முடியாது; அவர் குறிப்பிடும் பள்ளே வேறு. வெறும் பள்ளே 

சலாகவும் இருக்கலாம். மேலும் இச் சதகம் கூறும் 

செய்திகள் பல, வெறும் கதைகளே யன்றி வரலாற் 

ரூராய்ச்சிக்குப் பயன் படுவன அல்ல. மேற் காட்டிய 

திருவாரூர்ப்பள்ளு ஞானப் பிரகாசர் செய்திருக்கவும் 

முடியாது. இது ஞானப்பள்ளும் அன்று, கமலை ஞானப் 
1. முக்கூடற்பள்ளு, எமது இரண்டாம் பதிப்பு, 1949, முகவுரை 

பக்கம் 86-97 பார்க்க. 

2. இதைச் சோம சுந்தர தேசிகர் 1986 இல் அச்சிட்டிருக்கிருர்.
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பிரகாசர் இப்பெயரால் ஒரு நூல் செய்தல் நிகழக்கூடியதும் 
அன்று: கூற்று வெறும் கற்பனையே, திருவருள் வழி நின்ற 
ஞானப்பிரகாசர் பள்ளுப் பாடல்  பாடுபவரல்லர்/ 
அன்றியும், வித்தியாபதி முதலி மல்லைய பூபன் பூமியான் 
என்போரை அவர் பாடுவார் என்பது நிகழக்கூடியது 
அன்று. அற்புதக் கதைகளைப் பெருக்கிச் சொன்னால் தான் 
பெருமை என்றெண்ணிய மான்மிய முடையார் பள்ளுப் 
பாடினார் என்ற கதையையும் சேர்த்திருக்கிறார். மான்மி 
யத்தின் காலம் 72 ஆம் நூாதருண்டாகலாம், 
ஆயிரப் பிரபந்தம்: இப்பெயருடைய நூலொன்று இவ்வா 
சிரியர் செய்காரென்று அதே சதகம் கூறும், 
பகர்ந்த கமலை த்யாகேசர் பஞ்சாக் கரத்தின் பயனநிந்த 
திகந்த குரு ஆயிரப் பிரபந்தம் செய்த குரவன் Sl our opi 
உகந்த ஞானப்பிரகாச னுண்மைக் குருவினுயர் குலத் தோன் 
மகிழ்ந்த வாழ்வு பன்னாளும் வளஞ்சேர் சோழ மண்டலமே, 
இப்படியொரு நூல் இருந்ததாகத் தெரியவில்லை. ஞானப் 
பிரகாசர் பரம்பரையில் வந்தவரிகள் இவர் ஆயிரப்பிரபந்தம் 
எனச் சில பாடல் சொல்வர் என்றும், அவை இவருடைய 
பிற நூல்களில் காணப்படுவன என்றும் தேசிகர் எழுதி 
யிருக்கிறார். ஒரு கால். ஞானப் பிரகாசர் பாடிய பாடல் 
களின் மொத்தத் தொகை ஆயிரம் என்றும், அது காரண 
மாகவே ஆயிரப் பாடல் என்று அவை வழங்கப் பெற்றன 
என்றும் கருதத் தோன்றுகிறது. இவர் செய்கனவாக இன்று 
கிடைக்கின்ற நூற் பாடல்கள் (திருவாரூர்ப் பள்ளு நீக்கி 
இருபுராணங்களையும் காட்டி 1287) 

அண்ணாமலைக் கோவை: முத்துத் தாண்டவராயபிள்ள 
குறிப்பைத் தவிர வேறு செய்தி இல்லை, 
தியாகராசலீலை: வட மொழியில் இவர் தியாகராச 
சுவாமியின் திரு விளையாடலைக் குறித்துப் பாடியதாகப் 
பிள்சாயே சொல்லுகிரர், ஆதாரமில்லை. நரல் இல்லை,
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அத்துவாக்கட்டளை: சிறு உரை ஈடை நூல், அத்துவா-- 

வழி. மந்திரம் பதம் வண்ணம் புவனம் நத்துவம் கலை என் 

பன ஆறத்துவாச்கள். இவற்றை விரிவாகக் கூறும் 

கட்ட நூல் இதுவாகும். 

குருஞான சம்பந்தர் 

பரம்பொருள் தனது அருள் விளக்கத்தைக் காலந் 

தோறும் மாடுகள்தோறம், மக்களினந்தோறும், சிறந்த 

ஞானிகள் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த 2/6 ஆம் 

நூற்றாண்டில் சிவபெருமான் என்று பெயர் தாங்கிய அந்தப் 

பரம்பொருளின் விளக்கத்தை வெளிப்படுத்துமிடமாக குரு 

ஞானசம்பந்தர் என்றப் பெருஞானி அமைந்தார். இவர் இன் 

றளவும், 200 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகத் தமிழகத்தில் காவி 

ரிக்கரையில் வளர்ந்தோங்கி வருகின்ற தருமபுர ஆதீனம் 

என்ற சைவ சித்தாந்த ஞான ஆசாரிய பரம்பரையைதீ 

தோற்றுவித்தாரென்றும், சைவ சமயத்துக்குரிய சரியை, 

கிரியை, யோகம், ஞானம் என்ற நான்கு பாதங்களிலும் 

சிறந்த நூல்களியற்றிச் சவப் பயிர் தழையச் செய்தா 

ரென்றும் சுரூக்கமாய்ச் சொல்லி, மேல் இருவருடைய 

வரலாற்றைச் சற்று விரிவாகவே வீளக்குவோம். 

திருக்கயிலாய பரம்பரை மெய்கண்ட Eb GT OT FPO 

பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய சைவ சித்தரந்த ஞான 
பீடங்கள் இரண்டு, அவை திருவாவிதுறையும் தருமபுர 

மும். இரண்டும் தஞ்சை இில்லாவில் LDIF HL of eB தாலுக்காவி 

லேயே உள்ளன. பிற்காலத்தில் இவை ஆதீனங்கள் என் 

றும் வழங்கப் பெற்றன. ஆசாரியர் வாழ்ந்த இடம் மடம் 

எனப்பட்டது. சம்பந்தர் மதுரையில் தங்கிய இடத்தைச் 

சேக்கிழார், மடம் என்று சொல்வது காண்க. தலைமையா 

யிருந்து பல சீடரையும் கோயில்களையும் உடைமையால் 

ஆதினம் என்று சொல்லப்படும். தருமபுரம் மடத்து நோன
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பீடத்தை நிறுவித் தொடர்ந்து உபதேச பரம்பரையாக வரு 
மாறு செய்தவர் குருஞான சம்பந்தர் என்ற ஆசாரியர். 

வரலாறு-சீவிலிபுத்தூர் 

தென் தமிழ்காடாகிய பாண்டி நாட்டில் சிறந்து பண் 
டைக்காலமுதல் விளங்கிவரும்தலங்கள் பலவற்றுள் ஸ்ரீவில்லி 

புத்தூர் என்பதும் ஒன்று, இந்தத் தலத்தில் 8ஆம் நூற் 
arse) ome சமயத்தில் விஷ்ணுசித்தன் என்று 

பெயர் படைத்த அடியவர் தோன்றித் திருமால்மீது திருப் 
பல்லாண்டும் ஏனைய 482 பாசுரங்களும் பாடித் தம்மைக் 

கண்ணனுடைய தாயாகவே பாவித்து மங்களாசாஸனம் 
செய்த அருமை காரணமாகப் பெரியாழ்வாரென்ற பெயர் 

பெற்ற ஆழ்வார் வாழ்ந்திருக்தார். சூடிக்கொடுத்த நாச்சி 

யாரென்ற பெயர்தாங்கி இவ்வாழ்வாருடைய திருமகளரக 
வளர்க்கப்பெற்று, திருவெம்பாவையும், நாச்சியார் திரு 

மொழி 143 பாடல்களும் பாடி, ஆண்டாளென்ற அருமைத் 
திருகாமத்தால் போற்றப்பெறுகின்ற கோதையாரும் இத் 
தீலத்திலே தோன்றியவர். இவ்வளவு கிறப்புடைய தலத் 
தில் 16 ஆம் நூற்றாண்டில் இக் கம்டுரைத் தலைவராகிய 
குருஞான சம்பந்தர் அவதாரம் செய்தார். 

இங்கு கார்காத்த வேளாளர் மரபில் சுப்பிரமணிய 
Gon Gen என்பவரும் அவர் மனைவி மீஞட்சி அம்மையாரும் 
செய்த தவத்தின் பயனாய் ஒரு சோமவார தினத்தில் ஈன் 
மைந்தொருவர் தோன்றினார். சிவபக்தி மிக்கவர்களாகிய 
பெற்றோர் அக் குழந்தைக்கு ஞானசம்பந்தன் என்று பெய 
ரிட்டார்கள். 

இவர் பண்டை நற்றவத்தாரல் தோன்றியவர் ஆதலால் 
இவருக்குக் கலைஞானங்களெல்லாம் கல்லாமே கை வந்தன. 
தமிமும் வடமொழியும் ஈன்கு கற்றுச் சாத்திரங்களுச்
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திருமுறைகளும் ஓதி உணர்ந்து இக் குழந்தை வளர்ந்து 

வந்தார். 

மதுரை 

ஒருநாள் பெற்றோர் இக்குழந்தையோடு. தாங்கள் வழி 

படும் மூர்த்தியாகிய மதுரைச் சொக்கலிங்கப் பெருமானை 

வழிபடும் பொருட்டு ஆலவாய் சென்று அங்கயற் 

கண் அம்மையோடு கூடிய சோமசுந்தரப் பெருமானை 

வழிபட்டு அத்தலத்திலேயே தங்கியிருந்தார்கள். சிலகாலம் 

சென்றபின், அங்கிருந்து மீண்டும் தங்கள் ஊருக்கு வர 

எண்ணி ஆலயத்துட் சென்று பெருமானை வணங்கித் திரும் 

பியபோது, புதல்வர் இறைவன் சக்நிதியிலிருந்து பிரிந்து 

பெற்றோருடன் திரும்ப மறுத்துவிட்டார். “உலகளனை த்துக்கும் 

அம்மையும் அப்பனும் ஆகியவர் இங்கு எழுந்தருளியிருக் 

கிறார்கள். உயிருக்குத் தந்ைத தாயாகிய இவர்களைப் 

பிரிந்து உடலுக்குத் தந்ைத தாயாகிய உங்களோடு 

வர என் மனம் ஒருப்படவில்லை. அன்பு கூர்ந்து நீங் 

கள் என்னை இங்குவிட்டு மனஅமைதியோடு மீளூக' என்று 

பணிவாகப் பெற்றோருக்குத் தெரிவித்துக்கொண்டார். அவர் 

களும் வேறு மறுமொழி கூற இயலாதவர்களாய், ஒரு கால் 

காலம் இவருடைய மனத்தை மாற்றலாம் என்ற நம்பிக்கை 

உடையவர்களாய் ஸ்ரீவில்லி புத்தூர் மீண்டார்கள். 

பெற்றோரைப் பிரிந்த ஞானசம்பந்தர் காள் தோறும் 

பொற்றாமரைத் தீர்த்தத்தில் நீராடி, சோமசுந்தரரையும் 

மீனாட்சியம்மையையும் காலந்தோறும் வழிபட்டு வந்தார். 

பொற்றாமரைக் கரையில் பூவும் நீருங் கொண்டு சிவனடியார் 

பலர் தங்கள் ஆன்மார்த்த மூர்த்திக்கு நித்தமும் பூசை 

செய்துதோத்திரம் பாடிஆனந்தக்கண்ணீர் சொரிந்து பரவச 

நிலையில் அமர்ந்திருத்தலைக் கண்டார். தாமும் அவ்வாதே 

19
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பூசனை செய்து இறைவன் திருவடியில் தம் மனத்தை ஈடு 

படுத்தவேண்டும் என்ற எண்ணங்கொண்டார். இவ்வெண் 

ணத்தை நாள்தோறும் இறைவன் சந்நிதியில் விண்ணப் 
பித்து வந்தார். அடியவர் கருத்தறிந்து முடிப்பவனாகிய 
தென்கூடல் திருவாலவாய்ச் சிவபெருமான் இவர் கனவில் 

ஓரிரவில் கோன்றி ('ஞானசம்பந்தா, இப் பொற்றாமரைப் 

பொய்கையில் ஈசான திக்கில் ஒரு பெட்டகத்துள் இலிங்க 

வடிவில் மாம் அமர்க்திருக்கின்றோம். நீ பெற்றுப் பூசிப்பா 
யாக' என்று அறிவித் தருளிஞர், 

விழித்தெழுந்த ஞானசம்பந்தர் பெருமான் திருவரு& 
யெண்ணி வியப்புற்றார். வழக்கம்போல் தீர்த்தக் சரை 
சென்று பெருமான் குறிப்பை மனத்துள் கொண்டு நீராடி 
ஈசான திக்கில் மூழ்கிய பொழுது, திருவருளால் சொக்க 
லிங்கப் பெருமானது இலிங்க வடிவைத் தாங்கிய ஒரு 
பெட்டகக் கோயில் அவரது கரத்தில் வந்து பொருந்கிற்று 
மிக்க வியப்பும் சளிப்புமடைர்த ஞானசம் அந்தர் FEE BG h 
சென்று பெருமானை வணங்கி, இந்த நிஈழ்ச்சியை முதற் 
பாடலிற் குறிப்பிட்டு ஒரு பதிகம் பாடினர்: 

கண்ணுக் கினிய பொருளாகி யேஎன் கரத்தில் வந்தாய், 
விண்ணும் பரவிடும் அற்புத மேஎன்ன விஞ்சையிதான், 
மண்ணும் புகழ்ந்திட என்னையும் பூரண வாரியுள்ளே 
நண்ணும் படிசெய், மதுரா புரிச்சொக்க நாயகனே. 

இப்பதிகம் சொக்கநாதக் கலித்துறை என்று பெயர்பெறும்” 
இதன்மேல்,'பெருமானே, என் கருத்து முத்றுவித் ததனோடு, யானும் ஆசார சீலர் வழியே முறையே பூசை செய்யும் 

கிரமத்தையும் அதற்கேற்ற ஞானத்தையும் அந்த ஞானம் தரவல்ல ஞானாசிரியளையும் அருள்வாயாக” என்று மீண்டும் வேண்டினர். மறுபடியும் இரவில் அவருடைய சனவில் 'ஆலவாய்.ப் பெருமான் எழுந்தருளி, 'நாம் உபதேசித்த
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ஞானம் பரம்பரையாக வந்து திருவாரூரின்கண் வாமும் 
ஞானப் பிரகாசனிடம் உள்ளது. அவனிடம் நீ சென்று 

ஞானோபதேசம் பெற்று உன்விருப்பப்படி நம்மை முறை 

யறிந்து வழிபடுவாயாக' என்று அருளிச் செய்தார். 

இவ்வாறு கனவு கண்ட ஞானசம்பந்தர் மிக்க மகிழ்ச்சி 

யடைந்து, பொழுது புலர்ந்தபின் ஆலயம் சென்று இறை 
வளையும் அம்பிகையையும் முறைப்படி வழிபட்டு விடை 

கொண்டார். தமக்குக் கிடைத்த பூசைப் பெட்டக த்துடன் 

குருநாதரை த்சேடி மதுரை நோக்கிச் செல்லலானார். வழியில் 

திரு ஆனைக்கா முதலான தலங்க&£ப் பணிந்து ஒரு திங்கட் 

கிழமையில் திருவாரூரை யடைந்தார். 

திருக்கயிலாய பரம்பரை 

இந்த ஆரூர் ஞானப்பிரகாசர் என்பவர் கமலை ஞானப் 

பிரகாசர் என்றும் வழங்கப் பெறுகிறார். (கமலை- இலக்குமி, 

திரு; இலக்குமி வழிபட்டதால் திருஆரூர்.) 
இவர் திருக்கயிலாய பரம்பரை என்று வழங்குகின்ற 

ஞானாசாரிய பரம்பரையில் உபதேசம் Cupp genius 

தலைமை பூண்டு வாழ்ந்தவர். இவர் வரலாறு தனியே சொல் 

லப்பட்டது. சைவ சமயத்தில், பரம்பொருளாகிய சிவ 
பெருமானே முதல் ஆசாரியர். கந்தியம் பெருமானாகிய 

அவரிடம் உபதேசம் பெற்றவர் சனகர் சனாதனர் சனந்தனர் 

சனற்குமாரர் என்ற முனிவர் கால்வர். அவர்களுள் சனற் 

குமார முனிவரிடம் உபதேசம் பெற்றவர் சத்திய HIT SH 

easier, அவரிடம் உபதேசம் பெற்றவர் பரஞ்சோதி 

alt இந்கான்கு ஆசாரியரும் சைவ மரபில் புறச் 
சந்தான குரவர் எனப்படுவர். இவர்கள் கயிலாசவாசிகள், 

பரஞ்சோதி மூனிவர் திருவெண்ணெய் நல்லூர் மெய் 

கண்டாருக்கு உபதேசம் செய்தார். அவர் திருத்துறையூர்
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அருள்நந்தி சிவாசாரியருக்கும், அவர் கடந்தை மறை ஞான 

சம்பந்தருக்கும், அவர் தில்லை வாழந்தணருள் ஒருவரான 
உமாபதி சிவாசாரியருக்கும் உபதேசம் செய்தார். இக்கால் 
வரும் சைவசமய சந்தான ஆசாரியர் என்றும் அஈச்சக்தான 
கூரவர் என்றும் சைவமரபில்வழங்கப் பெறுவர். இந்தஞான 
பரம்பரை, திருக்கயிலாயத்தில் சிவபெருமானிடம் தொடங்கி 
யமையில், திருக்கயிலாய பரம்பரை என்று பெயர் பெறும். 

சந்தான குரவர் செய்த சிவஞானபோதம் சிவ 
ஞான சித்தியார் சிவப்பிரகாசம் முதலான சாத்திர 
நூல்கள் மெய்கண்ட சாத்திரம் எனவும் சித்தாந்த 
சாத்திரம் எனவும் வழங்கப் பெறும். 

உமாபதி சிவத்திடம் உபதேசம் பெற்றவர், அவருடன் 
ஒரு சாலை மாணாக்கராய் மறைஞான சம்பந்தரிடம் பயின்று, 
அவர் முத்தியடைந்த பின் உமாபதி சிவத்திடமே உப 
தேசம் பெற்ற மச்சுச் செட்டியார் என்னும் அருள் நமசிவாய 
தேசிகர். அருள் ஈமசிவாயர் ஞான பூசாகரணம் முதலான 
ஜந்து சமய நூல்கள் செய்தார். அவரிடம் அருள் பெற் 
றோரில் காழி-கங்கை மெய்கண்டார் என்பவர் ஒருவர், 
அவர் நூல் செய்யவில்லை. அவரிடம் அருள் பெற்ற சீடர் 
சீகாழி-சிற்றம்பல நாடிகள். இவர் துகளறுபோதம் 
முதலான பல சாத்திர நூல்கள் செய்தார். காஞ்சி ஞானப் 
பிரகாசர் ஆதீனத்தின் மூல குரு இவரே. இவருடைய 
மாணாக்கர் பலராவர், அவர்களுள் சிறந்தவர் சம்பந்த 
முனிவர். அவர் சிவானந்த மாலை முதலான பல சாத்திர 
நூல்கள் செய்தார். அவர்களுள் சிறப்புடையவர் சிவபுரம் 
ஞானப்பிரகாசர். அவருடைய மாணாக்கர் சிவபுரம் தத்து 
வப் பிரகாசர். இவ்விருவரும் கார்காத்த வேளாள குலத் 
தினர்.
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கமலை ஞானப்பிரகாசர் 

இத்தத்துவப்பிரகாசருடைய மாணாக்கர் திருவாரூர் 
செட்டிச் தெரு ஞானப்பிரகாசர், இவருடைய புதல்வரரயும் 
மாணாக்கராயும் விளங்கிய ஆசாரியர், கமலை ஞானப்பிர 
காசர்; இவருக்கு ஞானப்பிரகாச பட்டாரகர், சிதம்பரநாத 
ஞானப்பிரகாசர் என்ற பெயர்களும் வழங்கும். இவர் 
இல்லறத்தார். 

நோானசம்பந்தருடைய நற்றவம் பலிக்கும் நேரம் நெருங் 
கியது. ஒருகாள் இரவில் ஆரூர்ச் தியாகராசப் பெருமான் 
ஞானப்பிரகாசர் கனவில் தோன்றி, அன்பனே, வரும் சோம 

வாரத்தன்று மதுரையிலிருந்து ஞானசம்பந்தன் வருவான். 
அவனுக்கு முறைப்படி தீட்சைகள் செய்து ஞானோபதேசம் 
பூரிந்து சிவ பூசையும் எழுந்தருளுவிப்பாயாக' என்று கட் 

டலையிட்டு மறைந்தார். கனவில் கண்ட காட்சியால் ஞானப் 
பிரகாசர் வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் எய்தியவராய், குறித்த 

சோமவார தினத்தில் முறைப்படிக் கமலாலயத்தில் நீராடி த் 
தமது நிதீதிய கருமங்களை முடித்து ஆன்மார்த்த மூர்த்தி 

பூசையையும் நிறைவேற்றி, ஆரூர்ப் பூங்கோயிலினுட் சென்று 
வழிபாடுகள் செய்து, அங்குச் சித்திசுவரத்தில் தக்ஷிணா 

மூர்த்தி சந்நிதியில் சென்று ஞானசம்பந்தர் வரவை எதிர் 
நோக்கியிருந்தார். 

திரு ஆரூர் 
இவர் இவ்வாறிருக்க, சோமவார தினமாகிய அன்று 

திருவாரூர் அடைந்த ஞானசம்பந்தர் கமலாலய த்தில் Egy, 

நித்திய கருமங்களை முடித்துக்கொண்டு, திருவாரூர்ப் பூங் 

கோயிலையடைந்து” இறைவனையும் அம்பிகையையும் தியா 

கேசரையும் வழிபட்டு, குருகாதரைக் காணும் பேறு எந் 

நேரம் வாய்க்குமோ என்ற கவலையுற்ற மனத்தினராய்ப்



294 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு: 16 நூற்றாண்டு-பாகம் 2 

பிராகாரத்தில் வலம் வந்தார். வந்த பொழுது, சித்தீச்சுர த் 
தில்தக்ஷிணாமூர் த்தி சக்நிதியில்கிழக்குகோக்கி அமர்ந்திருக்க 

ஞானப்பிரகாசரைக் கண்டார். திருவருள் உணர் த்துதலும், 
இவரே தமது பவ இருள் நீக்கும் ஞானபானு என உணர்ந்து 
இவர் திருவடியில் அடியற்ற மரம்போல் வீழ்ந்து தம்மை 

ஆட்கொள்ளுமாறு வேண்டினார். இவர் வருகைக்காகவே 

அங்குக் காத்திருந்த ஞானப்பிரகாசர் இவரை அருட்கண் 

சாத்தித் தழுவி எடுத்து ஆதரவோடு இன்மொழி கூறினர். 

பின் இவரை அங்கேயே வடக்கு நோக்கி இருத்தி, பரிசம் 
நயனம் வாசகம் ஆகிய தீட்சைகளால் ஆட்கொண்டு திரு 

வடி சூட்டிச் சிவஞான உபதேசமும் செய்தார். இவர் 
கையில் சொண்டு வந்திருந்திருந்த சொக்கலிங்கப் பெரு 

மானையே வழிபடுதற்குரிய ஆன்மார்த்த மூர்த்தியாக 
அமைத்துச் சிவலிங்க பூசையையும் எழுந்தருளச் செய்து 

தீந்து, ஆகம ஞான பூசாவிதிப்படி பூசிக்கும் முறையையும் 

உணர்த்தியருளினர். சிவஞான போதம் சிவஞான சித்தி 
வாயிலாகச் சைவ சமயத்தின் அடிப்படையான முப் 
பொருள் இயல்பையும் நன்குணர்த்தினர். (சித்தியாரை 

ஞானசம்பந்தர் தமது சிவபோக சாரத்தில் குறிப்பிடு 
வதும் காணத்தக்கது.) இவ்வாறு ஆட்கொள்ளப்பெற்ற 

ஞானசம்பந்தர் மிக்க மனமகிழ்வெய்தி, தாம் வேண்டிய 
வற்றை இறைவன் சைகூடும்படி செய்த பெருங் கருணைத் 

திறத்தையும் ஞானட்பிரகாசருடைய அருள் திறத்தையும் 
மனமார உணர்ந்து, பிறவிப் பெருங்கடலிலிருந்து தாம் கரை 
யேறுமாறு அருள்கோக்கம் செய்த குருவின் பெருங் ௧௬ 
ணையை உணர்ந்த மன கெகிழ்ச்சியால் அவர்மீது ஞானப் 
பிரகாச மாலை என்ற சிறந்த தோத்திர நூலைப் பாடித் 

துதித்தார். 
திருவார் கமலையுள் ஞானப்ர காசன் திருவடிக்கீழ் 

வருவா ரவர்வழி வாரான் சமனும் ; மலரயனும்
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கருவாய் இடுவதற் கெண்ணான் ; எக்காளும் கருத்தினில் நீ 
வருவாய் ; ச௬ுகத்தினில் வாழ்வாய் ; பரானந்தம் மேவிடுமே 

என்பது அதன் முதற்பாடல், ' 

பின் ஆன்மார்த்த மூர்த்தியையும், ஆரூர்ப் பெரு 
மானையும் வழிபட்டுக்கொண்டு குருநாதரை அகலாது அவர் 
ஏவல் வழி நின்றார். 

கைவிளக்கு நிகழ்ச்சி 

ஒருநாள் ஞானப்பிரகாசர் சீடரோடு சிவாலயம் 
சென்று அர்த்தயாம தரிசனம் செய்து திரும்பி வந்தபோது 
ஞானசம்பந்தரும் ஏனைய சீடரோடு கூட உடன் வந்தார். 

திரும்பும் நேரம் வழக்கமாய்ச் கைவிளக்கை ஏந்திவரும் பணி 
யாளன் உறங்கிவிட்டான். இதைக் ஈவனித்த ஞானசம்பந்தர் 

காமேகுருவுக்கு முன்னால் விரைந்து சென்று கைவிளக்கைப் 

பிடித்து வழிகாட்டிக் கொண் $வந்தார். ஞானப்பிரகாசரோ 
சிவதரிசனத்தினல் விளைத்த ஆனச்தத்தில் திரை த்தவராய் 
நிகழ்க்கதொன்றும் அறியாது இல்லம் கோக்கி கடந்தார், 

இல்லத்தின் வாயிலையடைந்ததும் வழக்கமாய் நில் என்று 

சொல்லிப். பணியரளனை நிறுத்தி உள்ளே செல்வது 

போல இன்றும் நிற்க என்று சொல்லி உள்ளே 

சென்றுவிட்டார். வழக்கமாய் வரும் பணியாளன் அதன் 

பின் தான் தங்குமிடம் சென்றுவிடுவான். அதையறியாத 

ஞானசம்பர்தர், நிற்க என்ற ஆணையைமட்டும் காதில் வாங் 

கிக்கொண்டு அப்படியே வாயிலிலே கின்றிருந்தார். இரவு 

முழுதும் சென்றது. கைப்பக்தத்துக்கு எண் ணெய்வீடாமலே 

இரவு முழுதும் எறிந்தது. அது மட்டுமல்ல. அன்று சோதனை 

யாக விடாமழை பெய்தது. தம்மை மறந்து தம் ஆசாரியர் 

தமக்குத் தந்த சிவானுபவத்திலேயே திளைத்திருந்த ஞான 

சம்பந்தரீமீது ஒரு மழைத்துளியும் விழவில்லை. அவர் கையில்
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இருந்த விளக்கும் அணையவில்லை. அவர் நின்ற இடத்துக்கு 

ஒரு கோல் அப்பால் மழைவெள்ளம் ஓடிற்றே தவிர அந்த 
ஒரு கோல் இடத்துள் மழை புகவில்லை. 

பொழுது புலரும் நேரம் தெருப்பெருக்கிச் சத்தம் செய் 
வதற்காக வெளியே வந்த ஞானப் பிரகாசருடைய பத்தினி 
யார் இரவு முழுதும் மழை பெய்திருக்ததையும், அம்மழை 
யில் நனையாது இப்புதிய மாணாக்கர் ஏச்திய விளக்கோடு 
நின்றிருந்ததையும் கண்டு வியந்து தம் கணவருக்கு இந் 
நிலையை உணர்த்தினார். பெருவியப்பெய்தி வெளியே 
வந்து பார்த்த ஞானப்பிரகாசர், ஞானசம்பந்தர் நின்ற நிலை 
யையும் அவரிடம் காணப்பட்ட அருள் விளக்கத்தையும் 
உணர்ந்துபின்னும் வியப்பெய் தியதோடு மேல் கிகழ்வனவற் 
நையும் சிந்தித்தார். கண்களில் நீர் ததும்ப தமது இரு 
கைகளாலும் ஞானசம்பந்தரைத் தழுவிக்கொண்டு '*அன் 
பனே, இப்போது டீ உலகு அண த்துக்குமே அருளொளி 
வழங்கும் தகுகியடைய ஞாஸனாசிரியன் ஆகிவிட்டாய், இனி 
நீதகுந்த இடத்தில் சென்றிருந்து உன்னை வந்தடைகின்ற 
பக்குவ ஆன் மாக்களுக்குச் சிவஞான- உபதேசம் செய்து 
ஆட்கொண்டு சைவ சமய பரிபாலனம் செய்து வருவா 
யாக”' என்று வாழ்த்தினார். 

கேட்ட ஞானசம்பந்தர், வேறிடம் என்ற மட்டில் மனம் 
பதைத்து, 'தேவரீரைவிட்டு அடியன் எங்ஙனம் பிரிந்திருப் 
பேன்' என்றுதம் பிரிவச்சத்தையும் தெரிவித்து, இருப்பினும் 
குருவாணையைத் தவிரத் தமக்குத் தனிச் செயல் யாதும் 
இல்லை என்பதைப் பின்வரும் பாடலால் வெளியிட்டார்: 

கனக்கும் பொதிக்கும் எருதுக்கும் தன்னிச்சை 
கண்டதுண்டோ? 

எனக்கும் உடற்கும் எனதிச்சை யோ- இணங்? 
கார்பூரத்தைச்
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சினக்கும் கமலையுள் ஞானப்ர காச, 

சிதம்பர, இன்று 

உனக்கிச்சை எப்படி அப்படி யாக 
உரைத்தருளே. 

தருமபுரம் 

இம் மறுமொழியைக் கேட்டு மகிழ்ச்சி யடைந்த 

ஞானப்பிரகாசர், நல்லது, *தாவிரியின் தென்கரையில் மாயூ 

ரத்து அருகே வில்வாரண்யம் என்ற ஒரு தலம் உள்ளது 

அங்கு யமதர்மராசன் வழிபட்டுப் பேறு பெற்றிருக்கிறான் , 

அங்கு நீ சென்று ஒரு மடம் அமைத்துத் தங்கியிருந்து 

சைவசமயத்தை வளர்த்து வருவாயாக” என்று வாழ்த்தி 

விடையளித்தனுப்பினர். எப்போது ஆசாரியரை வந்து 

தரிசிக்கலாம் என்று ஞானசம்பந்தர் கேட்டலும், குருவாரந் 

தோறும் நீ இங்கு வரலாமென்று விடையளித்து ஞானப் 

பிரகாசர் அவருக்கு அப்போது குருஞானசம்பந்தர் என்ற 

பட்டத்தையுஞ் சூட்டியனுப்பினார். 

அவ்வண்ணமே அவர் ஆரூரினின்றும் நீங்கி, மாயூரம் 

வழிபட்டு வில்வாரண்யமடைந்தார். அக்கு தருமபுரீசுவர 

ரையும் அபயாம்பிகையையும் பணிந்து தாம் தங்குவ 

தற்கு ஒரு சிறு கு-லமைத்துக் கொண்டு தாம் கொண்டு 

வந்த சொக்கலிங்கப் பெருமானைத் தக்க கோயிலமைத்து 

அங்குப் பிர திட்டை செய்து முறையாகப் பூசித்து வந்தார். 

அவருடைய ஞான ஒளி எங்கும் பரவவே, மெய்யறிவை 

நாடிப் பல பகுதிகளிலிருந்தும் பக்குவமுள்ள சீடர் வந்து 

சேரலாயினர், வில்வாரண்யமாக இருந்த சோலை காளடை 

வில் தருமபுரமென்ற சிற்றூராக மாறிற்று. தருமபுரீசுவரர் 

ஆலயத்தைப் பரிபாலித்து அங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த 

முனிவர்கள், இவருடைய பெருமைகளை நன்குணர்ந்து ஆல
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யத்தையும் பூசையையும் இவரிடத்து ஒப்படைத்து 

வேறிடம் சென்றார்கள். குருஞானசம்பந்தர் அங்கிருந்து 

குரூவாரக் தோறும் திருவாரூர் சென்று ஆரூர்ப் பெருமானை 

யும் தம் குருகாதரையும் வணங்கிவந்தார். 

ஒரு சமயம் இவர் தில்லை நடராசப் பெருமாளை வழி 
பட்டு வந்தபோது ஓர் அற்புத நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்தது. ஒரு 

நாள் அங்கு ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் தங்கி நிட்டை கூடி 
வீட்டார். சிவகாமி அம்மையாருடைய திருவருளால் 
இவருக்கு, அம்மையார் நிவேதனத்துக்காக வைத்திருந்த 
பாயசம் முதலியன பிரசாதமாகக் கிடைத்தன. இவ்வற்புத 

நிகழ்ச்சியால் இவர் புகழ் மேலும் பெருகிற்று. பின்னர் 
இவர் தருமபுரம் மீண்டார். 

இந்த நிலையில் இவர்; பிராசாத யோக நிலைகளை 
விளக்கிப் பிராசாத சட்கம் என்னும் யோகநாலையும் சைவத் 
தின் அடிப்படையான முப்பொருள்களுக்கு முரிய பத்து 

நிலைககாயும் விவரிக்கின்று திரிபதார்க்த ரூபாதி தசசாரிய 
அகவல் என்ற சிறு ஞான நாலையுஞ் செய்தார். 

அக்காலத்தில் தில்லையில் மறைஞான சம்பந்த பண் 
டாரம் என்ற சிறந்த ஞானி வாழ்க்திருந்தார். அவர் மிகவும் 
சிறப்புடைய பல சமய நூல்களும் புராணங்களும் செய்த 
வர். முத்தி நிலை என்ற நூல் எழுதினர். அதனுன் முத்தி 
பெற்ற ஆன்மாவானது முத்தி நிலையில், இதுகாறும், 

தனக்குள்ள ஆனந்தத்தை மறைத்த அறியரமையைச் 
சிவ பெருமான் நீக்க, இப்போது தானே தன் ஆனந்தத்தை 
அனுபவிக்கிறது என்ற ஒரு கொள்கையைச் சொல்லியிருக் 
தார். இக் கொள்கை சைவ சித்தாந்தக் கொள்சைக்குப் 
புறம்பானது.அவரும் சைவகித்தாக்த மரபில் வந்திருந்தாலுங் 
கூட, ௮க் கொள்கை பிழை என்று எடுத்துக் காட்டித் திரு
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வருள்தான் ஆனந்தம் தருவது என்பதை வலியுறுத்தி, முத்தி 
நிச்சயம் என்ற ஒரு சிறு நூல் செய்தார். 

பின்னும் சில காலம் செல்லவும், திருவாரூரில் ஞானபி 

பிரகாசர் முத்தியடைந்தார். இதையுணர்ந்த குருஞான 

சம்பந்தர் அவருடைய சமாதியையடைந்து வழிபட்டு, தமது 

துயரத்தைப் புலப்படுத்தி ஞானப்பிரகாச ஈவரத்தினமாலை 

என்ற ஒரு நூல் பாடினர்: 
சமாதி 

இவ்வாறு நூல் செய்தும், ஞான உபதேசம் 

செய்தும், மாணாக்கர்களை வளர்த்து வந்த காலத்தில், தாம் 

முத்தி பெறும் காலம் நெருங்கியதையுணர்ந்தார். உணர்ந்த 

போது சைவ சமயத்தைப் பரிபாலித்து வரவேண்டும் என்று 

தமது ஞாஞசிரியர் தமக்குக் கட்டளையிட்டதை நினைவு கூர்க் 

தார். அப்போது, தமக்குப் பின் தருமபுரத்தில் ஈடைபெற 

வேண்டிய பரிபாலனச் செயல்கள் பல இருந்தமையையும் 

நினை வில் சொண்டார். முனிவர் பூசித்துத் தம்மிடம் ஒப் 

படைத்த தருமபுரீசர் ஆலய பூசை நடைபெற வேண்டி 

யிருந்தது. தாம் பூசித்துவந்த சொக்கலிங்க மூர்த்தியின் 

பூசையும் நிறைவேற வேண்டியிருந்தது. தவிர, அங்குத் 

தம்மை காடி வந்து உபதேசம் பெற்று வாழ்ந்து கொண் 

டிருந்த பக்குவிகட்கும் ஒரு ஞானாசிரியன் வேண்டியிருந்தது. 

இவற்றையெல்லாம் மனத்துக்கொண்டு தமக்குப் பின், 

ஞாஞசிரியராய் அமர்ந்து இக்காரியங்களை நடத்தும் நிலை 

யில் ஒருவரை அமர்த்த எண்ணினர். 

அப்போது ஞானபுரீசுவரர் என்ற பெயரால் புதிதாக 

ஒரு சிவலிங்கப் பிரதிட்டை செய்து, கோயிலும் எழுப்புவித் 

தார். உடன், தம் மாணாக்கர்களில் சிறந்தவர் என்று தாம் 

கருதிய ஆனந்த பரவசர் என்பவருக்கு முடிவான ஞான 

உபதேசம் செய்து, தமது ஆசாரியத் தலைமையையும் நல்கி, 

தாம் ௮ச் திவலிங்கப்பெருமான் திருவடி நிழஸிலே சிக சமாதி
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கூடினார். ஆனால் அவ்வானந்த பரவசரோ, முன்னமே 
அதிதீவிர பச்குவம் பெற்றிருக்கார், அதனால் தம் ஆசாரியர் 

தமக்கு அபிஷேகம் செய்வித்த உடனேயே உலகவாதளை 
முழுமையும் நீங்கப்பெற்று ஆசாரியரை வணங்கி, ஞான 
புரீசர் ஆலயத்துக்கு மேல் திசையில் சென்று அதன் 
சிகரத்தை கோக்கியவாறே நிட்டை கூடி சிவ சமரகியில் 

அமர்ந்து சிவபரிபூரணம் எய்திவிட்டார். 

அங்கிருந்த அடியவரும் மாணாக்கரும் அப்போது கூடி 
SHEE ஞானாசிரியன் இல்லையே என்று மீண்டும் 
கவையுற்றார்கள்: ஆகவே அவர்கள் நானபுரீசுவரர் 
சந்நிதியில் சிவசமாதி கூடியிருக்து பரமாசாரியர் திருநூன் 
சென்று தங்கள் நிலையை விண்ணப்பித்துக் கொண்டார் 
கள். அப்போது திருவருளால் குருமூர்த்திகள் தம் சமாதி 
யினின்றும் வெளிப்போந்து, தருமை ஞானபீடத்தை நிலை 
நிறுத்தும் பொருட்டும் அடியார்களுக்கு ஞானாசாரியத் 
தலமை வழங்கும் பொருட்டும், மற்றோர் ஆசாரியரைத் 
தேர்ந்தெடுத்தார். ஆனந்த பரவசருக்கு அடுத்த பக்கு 
வியாக இருந்தவர் சச்சிதானந்த தேசிகர் என்பவர், உலகத் 
தில் பக்குவம் உடையவர்கள் அல்லாதவர்கள் என்ற இரு 
திறத்தாரும், இன்று போலவேதான் அன்றும் இருந்திருக் 
கிறார்கள். இவருக்குப் பக்குவம் வாய்க்கவில்லை. நிட்டை 
ை கூடவில்லை. ஒருபுறம் ஆனந்த பரவசர் எதிர்பார்த்த 
S254 அதிகமான பக்குவம் பெற்று மூத்தியடைந்தே 
விட்டார். மறுபுறம் குரு மூர்த்திகள் எதிர்பார்த்த 
பக்குவம் சச்சிதானந்த தேசிகருக்கு விளையவேயில்லை. 
அதன்மேல் அவர் இவரை கோக்கிப் பின்வரும் பாடலைப் 
பாடினர்: 

தானக்தம் ஆதி௩டு இல்லா தோங்கும் 
சச்சிதா னந்தமயங் தானே ஆன
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ஆனந்த பரவசனைக் கண்டும் கண்டும் 

அந்தந்தோ பரகதியை அறிந்தீ ரில்லை 7 
மானந்தான் வடிவாகி நிற்ற லாலோ? 

மலமாயை கன்மம் இவை மடியா தாலோ ? 

ஞானந்தான் உமதுளத்தில் உதியா தாலோ? 

நாம்அறியோம், உமதுமயல் நவிற்று வீரே. 

இதைச் சொல்லி மீண்டும் அவர் மீது தம் ஞான 

நோக்கத்தைச் செலுத்துதலும், சச்சிதானந்தருக்கு, மல 
மாயை கன்மங்கள் பற்றுவிட்டன. உண்மை ஞானம் 

பிறந்து நிட்டானுபூதி நிலையையும் எய்தினர். மகிழ்ந்த 

ஆசாரியர் ஆசாரியத் தலைவராயிருக்து ஆலயங்களைப் பாது 

காத்துச் சைவ சமய பரிபாலனம் செய்து வரும்படி 

பணித்து, வைகாசித் திங்கள் அமரபக்கத்துச் சஷ்டிதிதியில் 

சிவசமாதி யெய்தி கிவபரிபூரண மெய்தினார். இவ்வாறு 

இவர் சமாதி கலைந்து மாணாக்கரைத் தலையையிலிருத்தி 

மீண்டும் பூரணசமாதி பெற்றமை ஜீவ சமாதி என்று செல் 

வார்கள். இது சம்பிரதாயமாக வழங்கிவரும் வரலாறு. 

ஆதீனத்தின் பிற்கால நிலை 

குருஞானசம்பந்தர் தோற்றுவித்த ஆசாரிய பீடம் 

அவர் காலமாகிய 75ஆம் நூற்றாண்டினிடைப் பகுதி முதல் 

இன்றுவரை வளர்ந்து வந்திருக்கிறது. அவர் தொடங்கி 

இன்றுவரை 909ஆசாரியர் இதில் தலைமை தாங்கி வந்திருக்கி 

ரூர்கள். நான்காவது ஆசாரியர் மாசிலாமணி தேசிகர். அவர் 

&ரலத்தில் சீவைகுண்டத்தில் தோன்றிய குமர குருபரர் 

இங்கு வந்து அவருடைய அருளுபதேசம் பெற்றுக் காசிக்குச் 

சென்று ஹிந்துஸ்தானி மொழிகற்று அங்குச் சைவ சமயத் 

தின் சிறப்புக்களை எடுத்துச்கூறி, காசியிலிருந்த முகலாய 

மன்னனிடம் பெருஞ்சிறப்புப்பெற்றார். அவர் அங்கு நிறுவிய 

குமாரசுவாமிமடம், இன்னும் பெரும் புகழ்பெற்று விளங்கிவரு 

கிறது. மடத்தின் தலைமையிடம் அங்கிருந்து திருப்பனம்
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தாளுக்கு 18ஆம் நார்றாண்டின் தொடக்கத்தில் மாற்றப் 
பெற்று, இங்குச் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. குமரகுருபரர் 
கந்தர்கலிவெண்பா, மீனாட்சியம்மை பிள்ளை த்தமிழ், மதுரைக் 
கலம்பகம், சிதம்பரச் செய்யுட் கோவை, நீதி நெறி விளக்கம் 
முதலான பல அருள் நூல்களைச் சிறந்த இலக்கியங்களாகப் 
படைத்திருக்கிறார். ஐந்தாம் ' ஆசாரியரிடம் உபதேசம் 
பெற்ற வெள்ளியம்பலவாணத் தம்பிரான்என்ற அடியவர் 

வடமொழியிலும் பெரும் பண்டிதராய்ச் கறந்த தமிழ்த்தோச் 

திரங்களும் சாத்திர உரைகளும் செய்தார். இவர்காலத்தில் 

அழகிய திருச்சிற்றம்பல தேசிகரென்ற பெயருடைய ஓர் 

அடியவர், தாயுமான சுவாமிகளுக்கு உடன் காலத்தவராய்ப் 

பல தோத்திர நூல்கள் செய்தார், இவர் சொர்க்கபுரம் 

- என்ற ஒரு தனி மடத்தைச் சொர்க்கபுரத்தில் நிறுவினர். 

இம்மடம் 80ஆம் நூற்றாண்டினிடைப் பகுதியில் சீர்கெட்டு 

மறைந்துவிட்டது ஆறாவது தைவராயிருக்த திருஞான 
சம்பந்த தேசிகர், சம்பந்த சரணாலயர் என்ற அடியவருக்குக் 

GB இந்த அடியவர் மைசூர் மன்னனிடம் சிறப்புப் பெற்ற 
தோடு, கந்தபுராணச் சுருஃகம் என்ற கிறந்த இலக்கிய மம் 
படைத்தவர். அடுத்த ஆசாரியர், திரு அம்பல தேசிகரென் 
பவர் வடமொழியில் வருணாசிரம சக்திரிகை என்ற சிறந்த 
தூல் செய்து சிவஞானிகள் வேதவரையறைகளைக் கடந்தவ 
ரென்று நிரூபித்தார். ஒன்பதாவதுஆசாரியர் திருகாவுக்கரசு 
தேசிகர். இவர்காலத்தில் இலக்கிய த்தில் புகழ்பெற்ற படிக் 

காசுப்புலவர் வாழ்ந்து புள்ளிருக்கு வேளூர்க்கலம்பகம் பாடி 
ஞர். பத்தாவது ஆசாரியராயிருந்தவர் சிவஞான தேசி.ர். 
இவர் காகிவரையில் யாத்திரை சென்று அங்குள்ள விசுவ 
நாதர், விசாலாட்சியம்மை, அன்னபூரணி, தீட்கிணாமூர்த்தி, 
துண்டி விராயகர், கால பைரவர் முதலான 11 மூர்த்தி 

களுக்குப் பதிஃம் பாடினர். இப்பதிகங்கள் திருவருட்பா 
என்று வழங்கும்.
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இப்போது இந்த ஆதீனத்தின் தலைமையில் இருபத்தா 
வது ஆசாரியராக இருப்பவர்கள் ஸ்ரீசண்முக தேசிக பரமா 

சாரிய சுவாமிகள். இவர்கள் தமது புலமையினாலும்,பக் தியினா 

லும், சீலத்தாலும், தமிழ் மக்களினம் அனைத்தின் உள்ளத் 

தையுங் கவர்ந்தவர்கள். 

இந்த ஆதீனத்தின் கிறப்புக்களிலொன்று 97 சிறப் 

புடைய தேவாலயங்களின் கிர்வாகம் இதன் வசம் இரு: 
பது. அட்ட வீரட்டங்களில் யம சங்காரம் செய்த திருக் 

கடவூர், காம சங்காரம் செய்த திருக்குறுக்கை, தக்கயாக 

சங்காரம் செய்த திருப்பறியலூர்; சம்பந்தர் அவதாரத்தல 

மான சீகாழி, முத்தித்தலமான திருஈல்லூர்ப் பெருமணம், 

தட்சிண கைலாசமாய்ச் சிவபெருமான் அப்பருக்குக் காட்சி 

யளித்த திரு ஐயாறு, சம்பாதி சடாயு வழிபட்ட புள்ளி 

ருக்கு வேளூர் என்னும் வைத்தீசுவரன் கோவில், ஒரு 

பெண்ணின் பக்திக்காகச் சிவபெருமான் தம் கழுத்தை 

வளைத்த திருப்பனந்தாள், சனிக்குச் சிறப்புடைய IG 

நள்ளாறு ஆகிய சிறப்புமிக்க தலங்கள் இவ்வாதீன த்தின் 

பராமரிப்பிலிருந்து வருகின்றன. மூன்றாம் குலோத்துங்க 

சோழன் சரபமூர்த்திக்காகக் . கட்டிய அஜர்வமான திரு 

புவனம் கோயிலும் இதனுடைய பராமரிப்பிலுள்ள து. 

நூல்கள் 

குருஞான சம்பந்தர் செய்த நூல்களில் 8 செய்யுள் 

நூல்கள் 1949இல் தருமபுர பண்டார சாத்திரம் முதல் 

தொகுதி என்ற பெயரோடு முதலில் ஒரு தொகுப்பாக வெளி 

யிடப்பட்டன. பின்னர் இந்த எட்டு நூல்களும் 7977ல் விரி 

வான முன்னுரையோடு, வரலாற்றுச் சித்திர விளக்கத் 

துடன் குருஞான சம்பந்தர் அட்டகம் என்ற பெயரில் வெளி 

யிடப்பட்டன. இங்குள்ள நூல்கள் பின்வரும் எட்டு.
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2, சொக்கநாத வெண்பா, 4, சிவபோகசாரம், 4. சொக்க 

நாகக் கலித்துறை, 4, ஞானப்பிரகாச மாலை, 8. திரிப 

தார்த்த ரூபாதி தசகாரிய அகவல், 6. சோடசகலாப் பிரா 
சாத சட்கம், 7, முத்தி நிச்சயம், 8, நவரத்தினமாலை. 
இவற்றுள் 1, 3, 4, 8,--தோத்திர நூல்கள், 6--யோக 

நூல். 9, 5, 7--இவை ஞான சாத்திர நூல்கள். இவற்றுள் 

2, 5, 7, மூன்றும் வெண்பா நூல்கள். 4, 4, 9, கட்டாக் 

கலித்துறை, 5 அகவல், விருத்தம். இவற்றின் மொத் 

தீப் பாடல் தொகை 5854, 

இவற்றுள் சிவபோகசாரம் தமிழ்நாடெங்கும் சென்ற 

நூற்றாண்டிலேயே மிகவும் பிரசித்தமாக வழங்கிவந்த நூல். 

சொக்கநாதக் கலித்துறையும் ஓரளவு, ஆதீனத்துக்கு 
வெளியே வழங்கிவந்தது. சொக்கநாதக் கலித்துறை மட் 

டும் குருஞான சம்பந்தர் சரித்திரமெழுதிய பெரும்புலவராய் 
விளங்கிய தருமபுரத்துத் தம்பிரான் ஸ்ரீ சண்முக சுவாமி 

களால் சரித்திரத்தோடு சேர்த்து அச்சிடப்பட்டது. ( இந்த 

சுவாமிகள் 1996 இல் சமாதியடைந்தார்.) பிராசாத சட்கம் 

ஆதீனத்து அடியவரான நாகலிங்க முனிவரால் 1991 ஆம் 
ஆண்டில் முதன்முசலில் வெளியிடப்பட்டது. ஏனைய நால் 

கள் ஆதீனச் சார்பில் பல்வேறு சமயங்களில் முன்னமே 
வெளிவந்துள்ளன. 

இவையன்றிப் பின்னும் இருநூல்கள் குருஞான சம்பந் 
தர் செய்தவை : ஞானாவரண விளக்கம், சிவபூசா பத்ததி 
என்ற இரண்டூ. இவற்றைப் பின்னே விரிவாக ஆராய் 
வோம். சண்முக சுவாமிகள் எழுதிய சரித்திரத்தில், பேரா 
னந்தசித்தியாரும் குருஞான சம்பந்தர் செய்ததாகக் குறிப் 
பிடப்பட்டுள்ளது. இவர் சரித்திரம் எழுதிய காலம், ஆதீ 
னங்களைப் பற்றியோ, அங்குள்ள குருமுதல்வர்களைப் பற் 
நியோ நூல்களைப் பற்றியோ சிறிதும் விளக்கமில்லாத
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காலம்; சண்முக சுவாமிகளே மதல் முகல் வரலாறு எழுதி 
ஞர். பேரானந்த சித்தியார்' குருஞான சம்பந்தர் செய்த 
தன்று, இப்படியே பரமானந்த தீபம் (விளக்கம்) என்ற ஒரு 
நூலும் குருஞான சம்பந்தர் செய்ததாகச் சொல்லப்பட்டது. 

இதுவும் பிழை. இந்நூல் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் எழுந்த 
சாமானிய ஈகடையு/டைய வேதாந்த நூல். இவற்றை இங்கு 
நாம் கருதவில்லை. 

சொக்கநாதக் கலித்துறை 

தோத்திர நூல் ; ஆசிரியரது முதல் நூல். 17 கட்ட 
ளைக் கலித்துறை. இதன் முதல் பாடல் வரலாற்றில் காட் 
டப்பட்டது. சிவபெருமானை நினைந்து பாடியாடும்படி செய் 
என்று வேண்டுவதேோடு, தம் கையில் எழுந்தருளிவந்த மகா 

விங்கதீதில் என்றும் மகிழ்ந்து உறைந்து, அன்பர்களுக்குப் 
பவத்துயர் மாற்றி என்றும் சிவானந்தப் பேறு அளிக்க 

வேண்டும் என்றும் வேண்டுகிறார்: 

ஏருத விண்ணப்பம் கூராநின் றேன்,அஃ தேதெனிற்கேள்) 

மாருமல் இந்த மகாலிங்கந் தன்னின் மகிழ்ந்திருந்தே 
ஆரறாப் பவத்துயர் ஆற்றிச் சிவானந்தம் அன்பர்க்கென்றும் 

பேருக நல்குதி, மாமது ராபுரிப் பிஞ்ஞ்கனே. 5 

எல்லாப் பாடல்களிலும் உலகியல்பைத் தம்மேல் ஏறிட்டுக் 

கொண்டு சொல்கிறார். 

கல்லது கெஞ்சம் ; இரும்பே இருசெவி ; கண்கள் மரம்; 
சொல்லுவதும் பொய் / அவமே தொழில் ; துக்க சாகரமாம் 
அல்லலென் பங்கு, கின் அன்பர்பங் கானந்தமாக வைத்தாய் 

நல்லது ; நல்ல மதுரா புரிச்சொக்க நாயகனே, 9 
— ee     

  

I. பேரானந்த சித்தியார், கண்ணுடைய வள்ளல் பாடியதென்று 

கருதத்ததும். எமது தமிழிலக்கிய வரலாறு 15ஆம் நூற்றாண்டு பக்கம் 208- 

205 பார்க்க. 

20
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தம்முடைய விருப்பம் அனை த்தையும் ரு பாடலில் அழகா 
கச் சொல்லுகிறார். 

பாடும்படி செய் ; நினைநினைந் தேத்திப் பணிந்தெழுந்தே 
ஆடும்படி செய் ; மலம்ஐந்து மேதுடி யேன்உளத்தே 
வீடும்படி செய் ; நின் ஆனந்த சாகரம் மேல் எனவே 
நாடும்படி செய் ; மதுரா புரிச் சொக்க நாயகனே. 4 

இந்நூல் பாடல்கள் யாவும் மதுராபுரிச் சொக்க நாய 
கனே; பிஞ்ஞகனே என்ற முடிபுகளையுடையன. 

ஞானப்பிரகாச மாலை 

இதுவும் தோத்திர நூல் ; கமலை ஞானப்பிரகாசர் 
தம்மை ஆட்கொண்ட சமயம் பாடியது. 46 கட்டக் கலித் 
துறைப் பாடல்கள். அக்காலத்தில் ஆசாரியருக்கு 
வழங்கிய ஒரு கெளரவமான பெயர் பண்டாரம் 
என்பது; நோன நிதி என்பது பொருள்; அதுபற்றி இந் 
நூல் பண்டாரக் கலித்துறை என்றும் பெயர் பெறும். ஒவ் 
வொரு பாடலிலும் ஞானப்பிரகாசர் தமக்கு அருள் செய்த 
திற.த்தைச் சொல்லிப் பாடுகிறார். திருவாரூரில் வாழ்ந்த 
கமலை ஞானப்பிரகாசர் தம் 'சீடரை ஆட்கொண்ட சமயம் 
அவர் பக்குவத்தை உணர்ந்து, (நீ வடக்கே சென்று வில் 
வாரண்யத்தில் தங்கிச் சைவ சித்தாந்த நெறிக்கே தொண்டு 
புரிவாயாக' என்று கட்டசையிட்டபோது, குருஞான சம்பக் 
தர் பாடிய பாடல் (தனக்கும் பொதிக்கும் எருதுக்கும்' என் 
பது. ஸஞானப்பிரகாச மாலைப் பாடல்கள் மாலை என்ற தூலாகத்தனியே பாடப்பெறவில்லை; முதலிற் சிலபாடல்களை 
மட்டும் தமக்கு ஆசாரியர் அருள் செய்தபோது ஒரு பதிகம் 

1. இப் பாடல் பழைய பதிப்புக்களில் 
பதிப்பிக்கப் பெற்றுள்ளது. BE 

அட்டகத்தீல் தனிப்பாடலாகப் பி 

: ஞானப்பிரகாசமாலையல் சேர்த்தே 
ல் தொகுப்பு நாலாகிய ஞானசம்பந்தர் 
ன்னே சேர்க்கப்பட்டுள்ள து.
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போலப்பாடினார். ஏனைய பாடல்கள் இவர்குருவாரந்தோறும் 
திருவாரூர் சென்றுதம்குநமாதரைவணங்கியபோதுபாடியன 

வாகும். இதனுள் அப்போது பின்னும் பல பாடல்கள் இருக் 

திருக்கக்கூடும். அவை கிடைக்கவில்லை. பாடல்களில் குருவை 
கமலை ஞானபப்பிரகாசன் சிதம்பரகாகன் கமல பொற்பாதன் 

மகுரேசன் ஞானசம்பந்தன் என்றெல்லாம் பரடித் HAS 

கிறார். மதுரேசன் சம்பந்தன் என்று சொல்வது இவர் 

மதுரைச் சொக்கலிங்க திதைப் பூசிக்குமாறு குருநாதர் பூசை 

எழுந்தருளப் பண்ணியமையிஞலும் மதுரையில் திருஞான 

சம்பந்தர் நிகழ்த்திய அற்புதங்களின் நினைவிஞலும் என்று 
கருதலாம். (அல்லது சம்பந் கரைக்குறிப்பிடும் இறுதி போடல் 

களும் (924,26) குருஞானசம்பந்தரைப் பின்வந்கோர் பாடிய 

பாடல்களாகவும் இருக்கக்கூடும்.) 86 ஆம் பாடல் பெரு 

வேதனையுறும் காயத்தை நீக்கி என்பது; இது நவரத்தின 

மாலைப் பாடல், ஞானப்பிரகாசமாலைக்குரியதன்று. 

இக்நூற்பாடல்கள் முழுமையும் ஆசாரியர் திருவடியில் 
தாம் பூண்ட தொண்டையும் தமக்கு அவர் அருள் செய்த 

பெருமையையும் அதனால் தம் மனத்தில் தோன்றிய பெரு 

மிச உணர்ச்சியையும் பாடுவன. கிறப்.பான சில பாடல்கள் 

பின்வருவன. 

ஆரார் பகைக்கினும் ஆரார் நகைக்கினும் ஆவதென்ன? 
சீரார் கமலையுள் ஞானப்ர காசன் என் சிக்தையுள்ளே 

பேரா திருந்து சிவானு பவந்தரப் பெற்றதனால், 
வாராது சென்மமும், போகாது பேரின்ப வாரியுமே. 12 

தந்தையும் தாயும் தமர்களும் போகழும் தாரணியும் 

எந்தையும் எந்தம் உயிர்க்குமி ரானும் இர வினுக்கே 
சந்தையும் பெற்ற கமலா லயனும் தனுவும் என்றன் 

சிந்தையும் ஞானப் பிரகாச தேசன் திருவடியே, 14
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கவுளிய மார்க்கங் கலந்தழித் தோன்,கம லாலயத்தோன், 
இவளி ஈரித்திர ளாக்கிவைத் தோன், இசைப் பாணனுக்குப் 
பவுளி யுரைத்தருள் ஞானப்ர காசன் பயின்மடத்தில் 

கெவுளி உரைக்கும் பதிபசு பாசத்தின் கேள்விகளே. 19 

(நானப்பிரகாசன் பயில்மடத்தில், செவுளி உரைக்கும் 

பதிபகபாசத்தின் கேள்விகளே! என்று இவர் இங்குக் 
கூறும் கூற்று பெரிய புராணத்தில் திருககரச் சிறப்பைக் 
கூறுமிடத்து, 

உள்ளமார் உருகாதவர், ஊர் விடை 
வள்ளலார் திருவாரூர் மருங்கெலாம் 

தெள்ளுமோசைத் திருப்பதி கங்கள்; பைங் 

கிள்ளை பாடுவ, கேட்பன பூவைகள் 

என்று வரும் திருவிருத்தத்தை நினைவூட்டும். எவ்வாறு 
கடினமான தமது கெஞ்சை உருக்கி அதில் ஞானப்பயிர் 

விளைத்தார் என்பதைப் ப:பிர்த்தொழில் முறையை யொட்டிச் 
சொல்லிய பாடல் அழகானது : 

செத்திப் படுத்தித் தெளிவாக்கிச் செந்நெல் தெளிப்பதுபோல் 
புத்திக் கடினங் கரைத்தமன் னே. இன்ப பூரணத்தைச் 
சத்திக்கு மேலினைக் கீழினை மும்மலத் தன்மைதனைத் 
தித்திக்கச் சொன்னது ஞானப்ர காசன் திருவுளமே. 25 

மதிப்புயர்ந்த பொன் அணிகலன்௧களோடு புல்லும் கல்லும் 

என்பும் இதகும் தரிப்பதுபோல், பக்தி நிறைந்த அன்பர் 
உரையோடு என் அன்பில் சொல்லும். கேட்டருள் என்று 
கூறியது சுவையுடையது : 

பொன்பதினாயிர மாற்றுள்ள மாலையும் புல்லும் கல்லும் 

என்பும் இறகும் தரித்தது போல்,இனி தாயவுள்ளத்து 

அன்பர் உரையையும், ஆரூர, என்னுடை௮ன்பில் சொல்லும் 
இன்புடன் கேட்டருள் ஞானப்ர காச எழிற்குருவே. 80
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பின்னே இவருடைய சிவபூசாவிதி என்ற நூல் பற்றிச் சில 

சொற்கள் கூறுகிறோம். அங்கு ஞானப்பிரகாசர் துதியாகக் 
காணப்படும் பின்வரும் பாடலும், ஞானப் பிரகாசமாலைக் 
குரியதாகவே இருக்கலாம் : 

தானே வரக்கண்டும் கைப்பாணி வாங்கியித் தாரணியில் 
ஊனே வளர்த்துத் திரிவதல்லாலுண்மை யாம்சிவத்தில் 

யானே இறக்க இருப்பதெர் நாட்சொல், எனதுளத்தில் 
தேனே கமலைபில் ஞானப்ர காச சிதம்பரனே. 

பின்னால் முத்தி நிச்சயம் பாடிய இவர் எது முத்தி 

நிச்சயம் என்று இங்கு ஒரு பாடலில் சொல்லுகிளூர் : 

வல்லான் கமலையுள் ஞானப்ர காசன் வசனமுணர்ந்து 
எல்லாம் வெறும்மித்தைஎன்றுகண் டேன், இன்ப வாரியுள்ளே 
செல்லாமற் சென்றதைத் தேக்காமற் றேக்கித் தினந்தினமும் 
நில்லாமல் நின்றுகொண் டேன், இது வேமுத்தி நிச்சயமே. 7 

இப்பாடல்களில் பல விடத்தில் அருணகிரிகாதருடைய 
தொடரும் கருத்தும் காணப்படும். 

சொக்கநாத வெண்பா 

குருஞானசம்பந்தர் தம் ஆன்மார்த்த மூர்த்தியான 
சொக்கலிங்கப் மெருமானை மனமுருகித் துதித்த வெண்பாக் 

கள் 700 கொண்டது. இவை தனித் தனிப் பாடல்களாக 

வெவ்வேறு சமயங்களில் பாடப்பட்டமையால் பொருள் 

தொடர்புடையவையாயும் இரா, பொருளமைதியம் வெவ் 

வேளுயிருக்கும். 94 மட்டும் நரலைன்றும் மற்றவை மிகை 

என்றும் அச்சிட்டிருப்பதில் பொருளிஃலை; நூறுமே நூலா 
கும். இறுதிப் பாடலான 'தண்டூவரும் குண்டுவரும்' என் 

பது இக்நூலுக்குரியதல்லவென்று புலப்படுகிறது. 10பாடல் 

கள் தவிர ஏனையவை யாவும் சொக்ககாதா என்ற மகுடத் 
தோடு முடிவன. பாடல்கள் எளிய நடையில் கருத்துக் 

களைச் சுவைபடச் சொல்லுகின் றன.
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பாடிய காலம் வெவ்வேறு என்பதற்குப் பின் வரும் 
பாடல் எடுத்துக்காட்டு; 

எல்லார் கருத்தும் இதமா உரைக்கறியேன், 
நல்லாங்கு தீங்கிதென காடெறியேன்,--எல்லாருக் 
நீரூரும் வேணி நிமலா, மதுரையில்வாழ் 
ஆரூரா, சொக்கநா தா. 53 

ஆரூரா என்றமையால் இது இவர் ஆரூர் அடைந்து குர 

உபதேசம் பெற்றபின் பாடியதென்று கருதத் தக்கது. 

இப்பாடலில் வரும் நல்லாங்கு என்ற சொல்லாட்சி 

சிறப்பு. இது பொல்லாங்கு என்ற சொல்லுக்கு மாறு : 

நன்கு (நன்மை), நல்லாங்கு என வருகிறது. மேலும் பல 
அரிய சொல்லாட்சிகள் : அகிர்த்தியம், கருணாகிதி, தன்ம- 
துரை, தேகாபிமானம்; பரதேகிகாவலன், பாடாவிதி, மலடி 
னர், கமாகாபிமானம்,வேதசிகை சொக்ககாதப்பெருமானைச் 
செங்கமலப் பொற்பாதன் என்றும் உரைக்கிறார் (97). 

அருணகிரிகாதர் கூறும் பேசா அனுபூதியை இருமுறை 
குறிப்பிடுகிறார். (யான் செய்தேன் பிறர் செய்தார் என்னது 
யான் என்னும் இக்கோண்' என்னும் சிவஞ ன சித்தி 
வரியை, என்னது யான் என்பதுவும் யான் பிறர் செய்தார் 
எனலும்' என்ற வரிகளில் (69) எடுத்து ஆளுகிறார். ஆறாறு 
தத்துவமும் ஆணவமும்' என்ற உண்மை விளக்கத் தொடர் 
அப்படியே பலமுறை இங்கு வருகிறது. திருவிளையாடற் 
கதைகளில் எல்லாம் வல்ல சித்தரானது, கரல்மாறியாடியது, 
கேழற்குட்டிக்கு மூலை கொடுத்தது பரிநரி யாக்கியது, 
பழிக்கஞ்சியது, சுந்தர பாண்டியராக அரசு புரிந்தது ஆகிய 
வற்றைக் குறிப்பிடுகிறார். எல்லாம் வல்ல சித்தர் என்று பல 
மேறை கூறுகிறார். நீ வன்பர்க்கு அருள்புரியாய் என்றால் 
உன்னை எல்லாம வல்ல சித்தர் என்பது எவ்வாறு?” 
கேட்கிறார் : 

ஏன்று
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அன்பர்க் கருள்புரிவ தல்லாமல் தேவரீர் 
வன்பர்க் கருள்புரிய மாட்டீரேல்--உம்பர்தொழு 
நல்லார் புகழ் மதுரை நாதரே, தேவரீர்க் 

கெல்லாமும் வல்ல சித்த ரேன்? 79 

தால் முழுமையும் சைவ சித்தாந்தக் கருத்துக்கள் கிரம்பி 

யிருப்பது இயல்பு சகலர் பிரளயாகலர் விஞ்ஞானகலர் 
என்த மூவகை ஆன்மாக்களுக்கும், குருவாக மானிடஉருவில் 

தோன்றியும், இடபாரூடராக வந்தும், உள் நின்றும், பெரு 

மான் உணர்த்துகிறார் என்பதைக் தெளிவாக உரைக் 

விருர் : - 

ஆரிடத்தில் வந்தும், அடியேன் உளத்திருந்தும், 
ஓரிடத்தில் உற்பவித்தும், உள் ளபடி--பாரிடத்தில் 

நாயேன் உளமகிழ கன்றா உணர்த்திடுவாய், 

தாயே நீ சொக்கநா தா. 2 

ஆன்மா தானே பதியைத் தேடியடைய முடியாது, இறை 

யருள் வேண்டும் என்று கூறுகிறார் : 

என்னால் உனையடைய வல்லேன் எனில், இடரில் 

இதந்நா ளளவும் இருப்பேனோ?--பன்னாகம் 

பூண்டவா, வேணிப் புனிதா. மதுரைககர் 

ஆண்டவா, சொக்கநா தா. 7 

அட்டாங்க யோகத்தால் முத்தி கிட்டாத. அவ்யோகம் நீங் 

கியே ஒழியாச் சிவானந்தம் விளையும் : 

இட்டா சனத்தில் இரவுபக லற்நிடத்தில் 

முட்டா திருக்கஅருள் முற்றுந்தா--அட்டாங்க 

யோகந்தான் நீங்கி ஓழியாச் சிவானந்த 

ஆகம் தா சொக்கநா தா. 69 

தமது பொய்யும் கவடும் அகிர் த்தியமும் இறைவன் செய் 

விப்பன வே: 

வாக்கிலுரை பொய்யே, மனம் நினைப்ப தும்கவடே, 

ஆக்கை தினம்செய்வ தகிர்த்தியமே;--நோக்கில்
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திரிவிதமும் இப்படிரீ செய்வித்தால், முத்தி 

தருவிதமென், சொக்கநா தா. 41 

(உன்னைச் சிங்காரித்து உனதழகு பாராமல், என்னைச் சிங் 
காரித்து இடர்ப்பட்டேன்' என்ற இவரது (99) வசிஃகாத் 
தாயுமானவர் அப்படியே எடுத்து 

உன்னைச் சிங்காரித் துனதழகசூ பாராமல் 
என்னைச் சிங்காரித் திருந்தேன் பராபரமே 

என்று அமைத்திருக்கிறார். 

இங்நால் ஈயத்துக்கு எல்லாப் பாடல்களையுமே எடுத்துக் 
காட்டாய்த் தரலாம். சில மட்டும் கீழே காண்க; 

பேரன்பன் அல்லன், பிழைசெய்யான் தானல்லன், 
ஓரன்பும் இல்லா உலுத்தனேன்-- பேரன்பு 

காட்டிஎனைக் காட்டியுனைக் காட்டியின்பத் தொட்டிலிலே 
ஆட்டிவளர் சொக்கநா தா. 68 

நானோ தனுகரணம், நானோ மலமாயை, 

நானோ இவைகள் ௩டத்துவது?--நானோதான் 
பூண்டவினை அறுப்போன், புண்ணியபா வம்புரிவோன்? 
ஆண்டவனே, சொக்ககா தா, 81 

நின்னளவி லானந்த நின் கருணை சற்றேனும் 
என்னளவில் தோற்றா திநந்தக்கால்--ரின்னளவில் 
பூரணம் பொய், ஆனந்தம் பொய்,கருணை பொய்,உரைத்த 
ஆரணம்பொய், சொக்கநா தா. 

நவரத்தின மாலை 

இது 9 கட்டக£ாக் கலித்துறைப் பாடல்களாலான சிறு 
நூல். பாடல்கள் ஞானப்பிரசாச மணியே என்ற முடிபை 
யுடையன. அவர் பரிபூரணமான நிஆயில் குருநான சம் 
பந்தர் இப்பாடல்களைப் பாடிஞர் என்பது வரலாறு. குரு 
வாரந்தோறும் திருவாரூர் சென்று குருகாசரை வணங்கத்
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தாம் அனுமதி பெற்றிருந்ததை ஏழாம் பாடலில் குறிப்பிட 
கிறார். தம்மை இங்கே நிறுத்தி அவர் போய்விட்டார் 
என்ற குறிப்பைப் பல பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன. 
“அடியேன் தனக்கு ஒரு வாசகமின்றி என்னைப் பிரிவது 
உனக்கழகோ, திருவாசகமுரை' என்பது ஏழாம் பாடல், 
எனினும், ஞானப்பிரகாசமாலையில் காணப்படும் பொருட் 
சிறப்பும் நடைச் சிறப்பும் இப்பாடல்களில் இல்லை. 

குருவாரக் தோறுமே வந்துனைப் போற்றவும், கூறியசொற் 
கருளேநின் காயத்தை நீக்கினை யேல்,அடி யேன்தனக்கு 

ஒருவா சகமின்றி என்னைப் பிரிவ துனக்கழகோ? 
திருவா சகமுரை, ஞானப்ர காச சிகாமணியே. 7 

சிவபோக சாரம் 

குருஞான சம்பந்தர் நூல்களில் சைவ உலகம் மிகவும் 
நன்கறிந்த நூல் இது. 759 வெண்பாக்களுடையது. இக் 

நூல் நெடுங்காலமாக அச்சில் இருந்தபடியாலும், சிறந்த 

பொருளுடைமையாலும், குருஞானசம்பந்தரை அறியா தவர் 

களும் இந்நாலை நன்கு பயின்றிருந்தார்கள், நூலின் ஆசிரி 

யர் தாம் பெற்ற சிவானுபவத்தின் பலனை எளிய சொற்க 

ளால் பிறர் அறிந்து உய்யுமாறு உணர்த்துகிறார். தமது 

குருவை வணங்குகின்ற சித்திதரு காதன் என்ற காப்புச் 

செய்யுள் பழமையானது. 

சாத்திரம் படிப்பதும் துதிப்பதும் பூசிப்பதும் 

பயனற்றது என்று இவர் ஒரு பாடலில் சொல்கிறார் : 

உரையிழந்தால், உன்னும் உணர்விழந்தால், மாயைத் 

திரையிழந்தால் காண்கின்ற தேவை--வரைபெருக 

வாசிப் பதும், நாவால் வாழ்த்துவதும், நாடகமாயப் 

பூசிப்பதும், சுத்தட் பொய். 

இது கருவி கரணங்களுச்கு எட்டாத நிஸ்யை உணர்த்த 

வந்ததேயன்றி, வழிபாடு கூடாது என்று சொல்ல வந்தது 

19
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அன்று. சிவபூசையை வலியுறுத்திச் சொல்கின்ற பின் வரும் 
பாடலைக் காண்க ; 

ஆசையரறுய், பாசம்விடாய், ஆனசிவ பூசைபண்ணாய், 
நேசமுடன் ஐந்தெழுத்தை நீரினையாய்;--சீசீ, 

சினமே தவிராய்; திருமுறைகள் ஓதாய்- 

மனமே, உனக்கென்ன வாய், 188 

ஒரு பாடல் சிறப்பான சிவதலங்களின் பெயரைச் 

சொன்ஞுலே முத்தி என்கிறது; 

தில்லைவனம் காசி திருவாரூர் மாயூரம் 
முல்லைவனம் கூடல் முதுகுன்றம்--நெல்லைகளர் 
காஞ்சி கழுக் குன்றம் மறைக் காடருணை காளத்தி 
வாஞ்சியமென்: முத்தி வரும், 339 

தலங்களுக்கு அடைமொழி இன்றியே சொல்லியிருப்பது 

சிறப்பு. இங்கு 7௪ தலங்கள் உள்ளன 

எவ்வுயிரும் காப்பதற்கோர் ஈசனுண்டோ இல்லையோ 
என்பது பழம்பாடல் அவ்வையாருடன் பிறந்ததாகக் கூறப் 

படும் திருவள்ளுவர் தம்மைத் தாய் சைவிட்டுச் சென்ற 

போது பாடியதாக வரலாறு ; பழம்பாடவீல் அன்ஞய் 
என்றிருக்கும் விளி இக்கதையை ஆதரிக்கும், இப் 
பாடல் சிவபோக சாரத்தில் 'அன்னாய்' என்ற சொல்லை 

'செஞ்சே' என மாற்றி அமைக்கப்பெற்றுள்ளது (28.) 
இதைச் சிவபோக சாரத்தில் சேர்ப்பது பிழை, 

சித்தியாருக்கே விளக்கமாக ஞானாவரண விளக்கம் 
என்த வீரிவான நூல் செய்த இவர், சித்தியாரைப் போற் 
றிப் பாடுவதில் வியப்பில்லை, 

ஆருறு தத்துவமும் ஆணவமும் வல்வினையும் 
கருக முத்திகிலை நிற்போர்க்குப் --பேறாகப் 
பார்விரித்த நூலெல்லாம் பார்த்தறியச் சித்தியில் 

ஓர் விருத்தப் பாதிபோ தும், 

1. எனிஜும், இப்பாடல் சென்ற நூற்றாண்டில் 

போகசாரப் பதிப்புக்களிலும் காணப்படுகிறது, 

23 

அச்சிடப்பட்ட சிவ
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இதைத் தழுவித் தாயுமானவர் பாடியிருப்பதும் இங்கு 

அறியத் தக்கது: 

பாதி விருத்தத்தால் இப் பார் விருத்த மாக உண்மை 

சாதித்தார் பொன்னடியைச் சாருநாள் எக்காளோ,. 

இங்குக் குறிப்பிட்ட சித்தியிலே ஓர் விருத்தப் பாதி 
என்பது பின்வரும் சிவஞான சிகத்தகியார்ச் திருவிருத்தத்கின் 
முதற் பாதியாகும்: 

அறியாமை அறிவகற்றி அறிவி னுள்ளே 

அறிவுதனை அருளினான் அறியாதே அறிந்து 
குறிபாதே குறித்தந்தக் கரணங்க ளோடும் 

கூடாதே வாடாதே குழைந்திருப்பை யாகில் 

பிறியாத சிவன் தானே பிரிந்து தோன்றிப் 
பிரபஞ்ச பேதமெலாம் தானாய்த் தோன்றி 

நெறியாலே இவையெல்லாம் அல்ல வாகி 
நின் றென்றும் தோன்றிடுவன் நிராதார ளாயே. 282 

குருஞான சம்பந்தர் காலத்தில் தமிழ் காடெங்கும் 

சைவாசாரியர் மிகுந்திருந்தனர். திருவாரூரில் ஒரு ஞானப் 

பிரகாசர், காஞ்சியில் ஒரு ஞானப்பிரகாசர். கமலையாரிடம் 

மாணாக்கராயிருந்த கிரம்ப அழகியாரும் ஒரு மடத்தின் தலை 

வராய்த் தென்னாட்டில் விளங்கினார். திருவீழிமி ழலையில் 

சிவாக்கிரயோகி, அனைவரையும் விடப் பிரசித்தமான ஆசா 

Rust. தில்லையில் மறைஞான சம்பந்தரும் அவர் குருவான 

களந்தை ஞாளப்பிரகாசரும், சீடரான மறைஞான தேசி 

கரும் பெருவிளக்கம் பெெ ற்றுத் திகழ்ந்தார்கள். 

விளக்குள்ள இடத்தில் இருள் சூழூவது போல, பெரு 

ஞானிகள் வாழ்ந்த இடத்தே, இன்றுபோல அன்றும், 
த அ வ பபப ப ப ப ப பப பபப பயம மம வ் மமம் எடம் பல பல் டல் 
1. எமது தமிழிலக்கிய வரலாறு: 14ஆம் நூற்றாண்டு பக்கம் 220-228 

பார்க்க.
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போலிக் ஈருமார். ஏராளமாக முளைத்திருந்தார்கள். 
இவர்களை எண்ண் மனம் கொந்து குருஞான சம்பந்தர் ஒரு 

பாடல் பாடுக்ளறார் : 

தன்னை அறியார், தலைவன் தனையறியார், 
முன்னை வினையின் முடிவறியார்; பின்னைக் 
குருக்களென்றும் பேரிட்டுக் கொள்ளுவர்கள், ஐயோ 
தெருக்கள் தனிலே சிலர். 126 

குருஞான சம்பந்தர் வந்த திருக்கயிலாய பரம்பரையில் 

சில தலைமுறைக்கு முன் இருந்த ஆசாரியர் சம்பந்ச முனிவர் 

என்பவர். அவர் செய்த நூல்2ளில் ஒன்று, சிவானந்த 

மாலை என்பது. இதன் பாடற் கருத்துக்களையும் சொற்களை 
யம் வைத்து இவர் பாடுகிறார். இரண்டைக் குறிப்பிட 
வோம்: 

அறிவென்று உனையறிந்தால் ஆனந்த போதச் 
செறிவும் சபாய், ஆணவத்திற் சேர்வும்--பிரிவும்பொய் 
யானா விதாகிதத்தி லாட்டுங் கருவினீ 
போனாலும் பொய்பொய்பொய் பொய் 

என்பது சிவானந்த மாலைப் பாடல், பொய் என்பதை 
இவரும் மூன்றுமுறை ஒருபட லில் எடுத்தாளுகிரூர். 

துரத்தியன்னை ஆசை தொடராமல் என்றும் 
விரத்தியினால் ஆங்கவற்றை விட்டுப்--பரத்திலன்பு 
செய்யடா செய்யடா, சேரப்ர பஞ்சமெல்லாம் 
பொய்யடா பொய்யடா பொய். 107 

'சும்மாயிருப்பது சம்” என்ற கருத்தைச் சம்பந்த முனிவர் 
பலமுறை சொல்லுகிறார். அவரிடமிருந்து இதைக் கற்று 
அனேகர் பாடல் பாடியிருக்கிறார்கள். அருணகிரிகா தர்ப . ர்டிய 
கந்தரலுபூ திப் பாடல்,
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சும்மாஇரு சொல்லற என்றலுமே 

அம்மா பொருளொன்றும் அறிந்திலனே 

என்பது சைவ உலகம் நன்கறிந்தது. ஒரு சிவானந்த 

மாலைப்பாடல்: 

ஓடாதே, தேடாதே, உன்னாதே, ஓசையெழப் 

பாடாதே, சாத்திரங்கள் பன்னாதே,--கேடு பிறர்க்கு 

உம்மாலே செய்யாதே, ஒன்ருதே, ஒன்றுமறச் 

சும்மா விருக்கை சுகம். 

இக்தக் கருத்தை வாங்கி, குருஞான சம்பந்தர் அப்படியே 

மாற்றிச் சொல்லுகிறார்; 

அருளறிந்து தானாம் அறிவறிந்தே ஆங்குட் 
பொருளறிந்து தானடங்கிப் போத -- இருளகல 

விம்மா திருந்து விகற்பமற ஒன்றாுகிச் 

சும்மா விருக்கை சுகம். 63 

உலகத்து நீதியாகப் பல பாடல்௨ள் சொல்லுகிறார். 
ஒவ்வொன்றும் சிறந்த பொரு உள்ளடக்கியது. ஓன்று 

கீழே காண்க. செருக்கு வரும்போது ஈம்மிற் பெரியாரை 
நினைக்கவேண்டும்; கம்மைத் தாழ்வாக நினைக்கும்போது 

நம்மிலும் தாழ்க்தோரை எண்ணிச் சஞ்சலத்தை வெல்ல 

வேண்டும்: 

நின்னை மதிக்கின் நினக்கதிகர் செல்வம் நினை 

நின்னை வறிஞன் என நீ நினையின்--நின்னின் 

சிறியார் வறுமை நினை: சிந்தையுக என்றும் 

குறியா இடும்பை துக்கம் கோள். 120 

பரபரக்க வேண்டாம், பலகாலுஞ் சொன்னேன் 

வரவரக்கண் டாராய் மனமே,--ஓரு வருக்கும் 

தீங்கு நினையாதே, செய்க்கன்றி குன்ருதே, 

ஏங்கி யிளையா திரு. 132
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ஒரு பாடலில் சிவஞானிகளைப் பிள்ளைகாள் என்றழைத்து 
சிவாத்துவிதம் எய்தியிருக்கும்போது உடலைப் பிரிக் 
தோம் என்ற துவித உணர்ச்சி ஏன் வருகிறது ஏனறு கேட் 
கிறார்: 

உள்ளமலம் நீங்கி ஒழியாச் சிவானந்த 
வெள்ளக் துளைந்து விளையாடும் - பிள்ளைகாள் 
அத்துவித மானீர்ஈம் மாகம் பிரிந்தோமென்று 
இத்துவிதம் எண்ணுவா னேன், 120 

சைவ சித்தாந்தத்தின் சிஈப்பு சற்காரிய வாதம் என் 
பது. அதையும் ஒரு பாடலில் சொல்லக் காண்கிறோம்: 

உள்ளதுதான் போமோ,மற் நில்லா ததுவருமோ? 
பள்ளமே வெள்ளம் பரவாதோ ?9--கள்ளமாய்ப் 

பித்துப்போ லேபிதற்றும் பேதைடமட நெஞ்சமே, 
செத்துப் போனானோ சிவன் 2* 123 

வினையின் தொடர்பை ஒரு பாடலில் விளக்குகிறார். 

சம்மா தனுவருமோ, சும்மா பிணி வருமோ, 

சும்மா வருமோ சுகதுக்கம்?-ஈம்மான்முன் 
செய்தவினைக் கீடாச் சிவனருள்செய் விப்பதென்றால் 

எய்தவனை காடி இரு. 101 

பிறவியே சிறை என்று ஒரு பாடல் கூறுகிறது: 

ஆகம் சிறைச்சாலை, அக்கரணம் காவலாள், 
போகம் புவனம் பொருந்துமிடம்;-- ஓகோ, 

இதனுட் படுமுயிர்கட் கீடேற்றஞ் செய்வான் 
அதனுக் கிறைவன் அரன். 118 

ஒரு பாடல் பதிபசு பாசம் மூன்றையும் சுட்டி விளக்கு 
கிறது: 

1 இட்டமுடன் என் தலையில் இன்னபடி என்றெழுதி விட்ட சிவனும் 

செத்துவிட்டாவனோ என்ற அவ்வை தனிப்ப1டலும் காண்க,
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என்னை அறிவென்றான், என்னறிவில் ஆனந்தக் 
தன்னைச் சிவமென்றான், சந்ததமும். என்னையுன்னைப் 

பாரா மறைத்ததுவே பாசமென்றான்: இம்மூன்றும் 

ஆராய்ந் தவர்முத்த ராம். 26 

இந்த அறிவெல்லாம் ஏட்டுச் சுரைக்காயாக இருந்து பய 

னில்லை. அனுபவத்தில் வரவேண்டும். அதற்கு வழி 

சற்குருவையடைந்து அவருடையஉபதேசத்தைப் பெற்றுத் 

தான் என்பதை இழந்து சிவமாக நிற்றல்: 

நெருப்பென்றால் வாய்சுடுமோ? நெய்பால்தேன் கட்டி 

கருப்பென்றால் தித்தியா, காண்ரீ, - விருப்பமுடன் 
நீபிரமம் என்றக்கால் நீபிரமம் ஆயினையோ ? 
8 பிரமம் சற்குருவால் நில், 42 

குருஞ£ன சம்பந்தருடைய சரித்திர சங்கிரகத்தில் அவர் 

சொக்கலிங்க பூசை குருவிரஸ் மூலம் பெற்றுக்கொண்டபோது 

குருவை அருவும் உருவும் அருவுருவுமில்லா ஆண்டான்” 
என்னும் வெண்பாக்களால் பலவாறு தோத்தரித்தார் என்று 

சொல்லப்படுகிறது. அத்தகைய வெண்பாமகள் பல உள் 

ளன. அவை குருவைப் புகழ்வன. அவை தவறுகச் சிவ 

போகசாரத்தில் சேர்கம2ப்பட்டுள்ளன போலும். இந்த தால் 

அனுபூ திரிலையில் எழுந்தது. துகிப்பாடல்கணைத் தனியே 
எடுத்துப் பதிப்பித்தல் நல்லது, சென்ற நூற்றாண்டில் 
அச்சிட்ட பதிப்புசளில் இப்பாடல்கள் இல்லை. துதிப் 

பாடல்களுக்கு உதாரணமா2 ஓரு பாடல்: 

செங்கமலப் பொற்பாதன் சீர்பாத வல்லபங்கள், 

நங்கமலை வாழ்கிளியே / நாடிக்கேள்:--சங்கையிலாத் 
தத்துவத்தைக் காட்டியதன் தத்துவத்தைக் காட்டியருள் 

தத்துவத்தைக் காட்டியது தான். 28 
    

1. செங்கமலப் பொற்பாதன் என்ற தொடரின் விளக்கத்தைக் கமலை 

ஞானப்பிரகாசர் வரலாற்றில் காண்க.
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குருஞான சம்பந்தர் காலத்தில் காட்டில் நிலவிய அலங் 

கோல நிலையைக் காட்டும் பாடல்களும் சில உள்ளன (109, 

106). அன்னிய சமயங்களின் மோதலால் நாட்டில் வைதிக 
சமயம் ஒடுங்கிக் கொண்டிருந்தது. இந்த நிலை எல்லோர் 
மனத்சையும் வாட்டியது. சில அன்பர் இதை இவ்வாசாரிய 

ரிடம் தெரிவித்து வருந்தினார்கள் போலும். இதை எண்ணி 

அவர்களுக்கு விடைகூறும் முகமாக இவர் பாடுகிறார்- 
வைதிக சமயம் அழிகிறது என்றால் அதற்குத் தலைவனு 
யுள்ள ஈசன் பலவீனன் என்பது பொருளரகிறது. ஈசனே 

அனைத்தையும் தோற்றுவித்துக் காத்து ஒடுக்கவும் செய் 

கிறுன். இந்த உண்மையை காம் நன்குணர்ந்தால் அவனு 
டைய சம்மதத்தாலேயே யாவும், அழிவும்கூட, ஈடைபெறு 
கின்றன என்ற உணர்வு வரும்; பிறரை கோவதால் என்ன 
பயன் 2 

ஈசன் பலவீனன் என்றக்கால், ஆலயங்கள் 
மோசம் வந்ததென்று மொழியலாம்;--ஈ௩ச௪னே- 

ஆக்குவதும் ஆக்கி அழிப்பதுவும் தானானால், 
நோக்குவதென், யாம்பிறரை சொந்து? 105 

சமயக் கருத்துப் பொதிந்து சுவை நிரம்பிய சில 

பாடல்களைக் கீழே காண்க. முதற் பாடல் பதிபசு பாசம் 
மூன்றையும் நன்கு விளக்குகிறது. 

எங்கும் இருக்கும் அறிவு, ஏகமாய் 

அங்கங் கசூணர்த்தும் அறிவுகாம்;)--பொங்கு 

மலமறைத்தல், மாயை மயக்கல், விகாரப் 

பலமனைத்தும் கன்மமலம், பார். 27 

MESH தெரியாத ஆனந்த இன் பவெள்ளம் 
மேற்கொண்டு கொண்டு விடுகுதில்லை;--யார்க்கும் 
தெரியாப் பரப்பிரமஞ் சேர்த்தாய், உனக்குச் 
சரியார், சிதம்பரநா தா. 43
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இன்னவினை இன்னதலத் தின்னபொழு தின்னபடி 
இன்னதனால் எய்தும் எனஅறநிஈதே--அன்ன வினை 

அன்னதலத் தன்னபொழு தன்னபடி அன்னதனால் 

பின்னமறக் கூட்டும் பிரான், 92 

ஆர்பெரியர், ஆர்சிறியர் ஆர்உறவர், ஆர்பகைஞர் ? 
சீர்பெரியர், ஆனந்த சிற்சொரூபர்,-- பேர்பெரியர், 

எங்கெங்கும் தாமாய் இருந்து, சட சித்தனைத்தும் 

அங்கங் கியற்றுவதா னால். 96 

கற்கஇடர்ப் பட்டுமிகக் கற்றஎல்லாம் கற்றவர்பால் 

தற்கமிட்டு நாய்போலச் சள்ளென?வா ?-நற்கருணை 

வெள்ளம் அடங்கும் விரிசடையார்க் காளாகி 

உள்ளம் அடங்கவல்ல் வோ ? 128 

இறையனுபவத்துக்குச் செலுத்தும் ஆன்ம நிலைகள் 

பத்து என்று முன்னமே காட்டினோம்; இவை தத்துவரூபம் 

மூதல் சிவபோகம் வரையுள்ள பத்து. முடிவான அனுபவம் 

சிவபோகம், இச்சிவபோகத்தின் அனுபவத்தைப் பிழிந்து 

தருவதால் இந்நூல் சிவபோக சாரம் எனப்பெயர் பெற்றது. 

இன்பதுன்பம் வந்திடத்தில் எந்தை செயல் என்னாது 

நம்பியொரு முன்னிலையை நாடுவதென்--வெம்பிக் 

கொடுவாளைக் கும்பிடுமோ கோழைமட கெஞ்சே, 

இடுவானை நாடி இரு 
என்பது ஏட்டில் காணப்படும் மிகைப் பாடல்களில் ஒன்று. 

பதிப்பு 
சிவபோக சாரம் தரூமபுர ஆதீனத்துக் குரு முதல் 

வரால் செய்யப் பெற்றிருந்த போதிலும் கூட, நூல் 

நாடு முழுமையும் பிரசார மெய்திப் பலரால் பல முறை 

பதிப்பிக்கப் பெற்றிருக்கிறது. வி. சுந்தர முதலியார் 

பதிப்பு 7990; ரிப்பன்பிரஸ் பதிப்பு 1929. தருமபுரப் 
21
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பதிப்பு பலமுறை, ஆனால் பழைய பதிப்புக்களுக்கும் 
ஆதீனப் பதிப்புக்களுக்கும் வேறுபாடு அதிகம்: பழைய 
வற்றில் காப்புச்செய்யுளும் 192வெண் பாக்களுமே உள்ளன. 

ரிப்பன் பிரஸ் பதிப்பில், இறவாத இன்ப அன்பு என்ற 
பெரிய புராணப்பாடல் தவராக இறுதியில் சேர்க்கப் பெற் 

றுள்ளது. தருமபுரம் பதிப்பில் இறுகியில் சேர்க்கப்பட்ட 
தனிப்பாடல்கள் பல. :ஆய்வார்” சம்பந்த சரணாலயர் 
பாடியது. 'கனக்கும் பொதிக்கும்' எல்லாம் உனதுசெயல்” 
இரண்டும் ஞானப்பிரகாச மாலை. கதிவாழ்க-பிற்காலத்தில் 
குரு மூதல்வரைத் துதிப்பது. “அவரவர் வினைவழி' என்ற 
பாடல் மட்டும் சிவபோக சாரத்தின் இறுதிச்குரிய தனிப் 
பாடல் போலும். இப் பதிப்பில் வெண்பாக்கள் 729 ; 36 
பாடல்கள் மிகையாகவுள்ளன. மேற் குறித்த ஆராய்ச்சி 
இப்பதிப்பை ஆதாரமாக வைத்தே செய்யப் பெற்றது; 
எனினும், இப்பாடல்கள் பிற்கால இடைச் செருகல் 
அல்லது ஆசிரியரின் தனிப் பாடல்கள் என்றே 
கருத வேண்டும். ஞானப்பிரகாசரின் அருளைப் போற்று 
கின்ற பாடல்கள் இங்கு 18 உள்ளன. இவை பழைய 
பதிப்புக்களில் இல்லை, மேலும் பிரசித்தமாய் வழங்கு 
கின்ற சில பாடல்களும் அவற்றுள் காணப்படவில்லை. 
1926 ஆம் வருட ஆதீனப் பதிப்பில், பாடல்களின் 
வரிசைபை மாற்றிச் சில தஃப்புக்களில் தொகுத்து நரல் 
௮ச்சிடப்பட்டுள்ளது. இத் தொகுப்பும் மாற்றமும் பழைய 
பதிப்புக்களில் இல்லை. இம்பாகுபாட்டை ஆதீன த்தின் 
7949 ஆம் வருட உரைப்பகிப்பம் கொள்ளவில்லை. 

பதிப்பு 

சென்ற நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் பதினெண் சித்தர் -மானக்கோ(ர்)வை என்ற பாடல் தொகுப்பைத் தொகுத்த ஆசிரியர், பதினெண்சித்தர் என்ற வழக்குப்பற்றி
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சித்தர் பதினெண்மர் என்ற எண் அமையவேண்டும் என்ற 

ஆர்வத்தில், சித்தர் அல்லாத பலர் பெயரையும் அங்கு 

சேர்த்திருக்கிறார். அப்பெயர்களுள் குருஞான சம்பந்தர் 

பெயரும் ஒன்று. அக்காலம் இவரைப்பற்றி எந்த வரலா 

றும் தமிழுலகம் அறியாத காலம். ஆகவே, இவரையும் 

சேர்த்து, இவர் பாடல்களில் கிடைத்த சிவபோகசாரம் 

சொக்ககாத வெண்பா இரண்டையும் சித்தர் பாடலாக அவர் 

அச்சிட்டிருக்கிறார். சிவபோகசாரத் தலைப்புக்கள் அப்பதிப் 

பிலும் காணப்படுகின்றன. 

பிராசாத சட்கம் 

சட்கம் - ஷட்கம்; ஆறு பாடல், வடமொழியில் 
பிராசாத ஷட்ஸ்லோகீ என்ற ஆறு பாடல் கொண்ட சிறு 

நூலின் மொழி பெயர்ப்பு , வடமொழி நூலுமஃ்கும் பழைய 
வியாக்கியானம் உள்ளது, தமிழ் நூலுக்கும் பழைய 

உரை உண்டு. இங்கு ஏழு எண்சீர் விருத்தங்கள் 
உள்ளன. இக்நூல் சோடச (பதினாறு) கலாப் பிராசாத 

ஷட்கம் என்றும் வழங்கும். ப்ரா-ஸா தம் என்பது வட 
மொழி; சிவஞான -- கதியைத் _ தருவது என்பது இதன் 

பொருள். பிரணவ கலைகள் 78; அவை அகாரம் உகாரம் 

மகாரம் விந்து அர்த்தசந்திரன் நிரோதினி காதம் 

நாதாந்தம் சக்தி வியாபினி வியோமரூபினி அகந்தை 

அநாதை அநாகிருதை சமனை உன்மனை என்பன. அகார 

உகார மகாரம் மூன்றும் மேதை அர்க்கீசம் விடகலை 

என்றும் கொள்ளப்படும். (அவற்றுள் வியோம .ரூபினி 

அரந்தை அநாதை அநாகிருதை என்ற கான்கையும் 
நீக்கித் துவாதச கலை (பன்னிரண்டு) என்று வழங்கும் 

வழக்கும் உண்டு.) ஆன்மாவினிடத்திலே குண்டலினி 
சக்தியை மேல் நோக்கிச் செலுத்துவகால் இப்பதினாறு 

கலைகளையும் முறையாகத் தரிசித்து, அப்பால் மேல் சென்று 

சிவத்துடன் இரண்டறக் கலத்தல் பிராசாத யோக நெறி
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என்று சைவ சித்தாந்த ஆகம நூல்கள் கூறும். அட்டாங்க 

யோகம் என்று எங்கும் பெருவழக்காயுள்ள யோக நெறி 
யாகிய இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்தியா 
காரம் தாரணைதியானம் சமாதி என்ற எட்டும் இந்த நெறிக் 

குரிய படிகளேயாகும் : அட்டாங்க யோகம் ஒரு முடிவன்று. 

திருமூலர் “மேதாதி ஈரெட்டுமாகிய மெல்லியல்'(7070) 

என்ற வரியில் பிராசாத யோகத்தைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
பிராசாதயோகத்தை முதன் முதல் சீகாழித் தத்துவப் 

பிரகாசர் தத்துவப் பிரசாசம் என்ற பெருநூலில் 7ச பாடல் 

களால் உரைத்தார். அடுத்துக் காவை அம்பலகாதத் தம்பி 
ரான் இதைப் பிராசாத அகவல் என்ற தம் நூலில் விரிவாக 
விளக்கினார், இருவரும் 74 ஆம் நூற்றாண்டினர். சில 
ஆண்டுகள் கழிந்த பின் கண்ணுடைய வள்ளலின் மாணாக்க 
ரொருவர் (16 ஆம் நூற்றாண்டு) “இகைப் பிராசாத தீபம் 
என்ற தம் நூலில் 97 விருத்தப் பாக்களால் விளக்கியுரைத் 
தார். இவை3ய பிராசாதம் கூறும் தமிழ் நூல்கள். 
*.ப்பதினாறாம் நூற்றாண்டில் கமலை ஞானப்பிரகாசர் இதைப் 
பிராசாத மாலை என்றும் விருத்தம் என்றும் வழங்கும் 
ஒரு சிறு நூலாகச் செய்தார். இதன்பின் எழுந்ததே 
இங்குக் குறிப்பிட்ட பிராசாத ஷட்கம் என்ற குருஞான 
சம்பந்தரின் நூல். இப்பிராசாத யோக நெறி என்பது; 
சிற்றம்பல நாடி வழியே வந்த ஒரு யோகநெறி. பிற பரம் 
பரையினர் இதுபற்றி எதுவும் சொல்லவில்லை. மேற் 
குறிப்பிட்ட ஆசிரியர் அனைவரும் சிற்றம்பல நாடி வழிவந் 
தவரே (மெய்கண்ட பரம்பரை), 

தருமபுரத்தில் பதினுறு ஒடுக்கம் என்ற பதினாறு பகுதி 
கொண்ட ஒரு தனி யோக மண்டபம் உண்டு. :- அங்கு, 
பக்குவம் பெற்ற அடியவர்கள் தங்கிப் பதினாறு கலைகளையும் 
முறையாக அப்பியசித்து வக்திருந்தார்கள் ,
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இந்நூல் சோடசகலைகளுக்கும் வன்னம் தானம் அளவு 

வடிவு தேவதை மலகிலை சோதகைப்படும் தன்மை 

மாத்திரை சூனியம் ஆறு என்ற பொருள்களைக் 

கூறும். இவை இந்நூலின் 19381 ஆம் ஆண்டுத் தரும 
புரப் பதிப்ரில் விளக்கமாய் ஓர் அட்டவணையரகக் காட்டப் 

பட்டுள்ளன. மேற்குறித்த கான்கு பிராசாத நூல்களும் 

பிராசாத நான்மணிகள் என்ற தனி நூலாகத் தருமபுரம் 

ஆதீனத்தாரால் 1972 இல் செம்மையாக அச்சிடப் 

பட்டுள்ளன. 

திரிபதார்த்த ரூபாதி தசகாரிய அகவல் 

திரிபதார்த்தம்--முப்பொருள்: பாசம் பசு பதி. ரூபாதி 

தசகாரியம்-. ரூபம் முதலாகச் சொல்லப்படும் எட்டுத் 

தன்மைகளை அடக்கிய தசகாரியங்கள். நூற்பெயரின் 

விளக்கத்தை இவ்வாறு கொள்ளுக, தசகாரியம் 

என்பது தத்துவ ரூபம் தத்துவ தரிசனம் தத்துவ 
சுத்தி, ஆன்ம ரூபம் ஆன்ம தரிசனம் ஆன்ம சுத்தி, 

சிவரூபம் சிவதரிசனம் சிவயோகம் சிவபோகம் என்ற 

பத்துப் படிகளைக் குறிப்பிடும். இவற்றுள் ஆன்மரூபம் 

முதலான சில நிலைகள் அவ்வப் பெயராலேயே உமா 

பதியார் செய்த சிவப்பிரகாசத்தின் இறுதியில் கூறப் 

பெற்றுள்ளன. உண்மை நெறி விளக்கம் என்ற சித்தாந்த 

சாத்திரம் இப்பத்தையும் கூறுவதற்கென்றே எழுந்த 

ஆறு பாடல் கொண்ட சிறுநூல். தத்துவப்பிரகாசம் ஆகிய 

பெருநூல் இவற்றை நன்கு விளக்கிக் கூறுகிறது. 

இவற்றின் வரிசையில் பல நூல்கள் எழுந்தன. களந்தை 

ஞானப்பிரகாசர் செய்த தசகாரியம் 808 பாடல் 

களுடையது; மிகவும் விரிவானது. காலம் 15 ஆம் 

  

1, எமதுதமிழ் இலக்கிய வரலாறு, 75 ஆம் நூற்றாண்டு பக்கம் 162— 

178 பார்க்க,
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நூற்றாண்டு. இதுவுமன்றிச் சைவச் சிறு நூல்கள் சிலவும் 

உள்ளன. 

தசசாரியத்தைப் பின்னும் பிரித்து, தத்துவம் ஆன்மா 

சிவம் என்ற முப்பொருளுக்கும் தனித் தனித் தசஃ£ரரியம் 

என்று பிற்காலத்தில் ஒரு கட்டளை நூலில் விரிவாக விளக் 
கப்பட்டுள்ளது.” இந்த விரிந்தழுறையைத் தத்துவப் பிரகா 

சத்திலேயே முதன் முதலாகக் காண்கிறோம். தத்துவரூபம் 
ஆன் மரூபம் சிவரூபம் என்ற படிகளில் ஒவ்வொன்றையும் 
விரித்து உருவம் சொருபம் சுபாவம் விசேடம் வியாத்தி 

வியாபகம் குணம் வன்னம் என்ற எட்டையும் சேர்த்துப் 
பத்தாக்குகிறார். சிவரூபம் பொறுத்த வரையில் எட்டோடு 

கரிசனம் சேர்த்து ஒன்பதாக்கி, இயல்பாகவே பூரண 
சுத்தனாகிய சிவத்துக்கு சுத்தி என்பது பிழையாதலால், 

சத்தி பதியாது அங்கு அழுந்தல்' என்று முடிக்கிருர். 
இதே முறையில் முப்பொருஞுக்கும் தசக்கிரமம் கூற வந்த 

நம்மாசிரியர் இந்தக் கிரமங்ககைா வரிசை மாற்றிச் சொல் 

கிறார்; சுபாவம், வியாத்தி, வியாபகம், குணம், விசேடம், 
ரூபகம், ரூபம், சொருபம் தரிசனம், சுத்தி என்று அமைக் 
கிறார். வன்னம் என்பதை இவர் ரூபம் என்று ஆக்கி 

யிருக்கிறார். ஆன்ம தசகாரியம் சொல்லும் போது ஆன்ம 
லாபம்சேர்த்துப் பதினொன்ராக்கிக் கூறுகிறார்; ஆன்மலாபம் 

சிவப்பிரகாசம் சொல்லுவது. சிவத்துக்குச் சொல்லும் 

போது, சுத்திக்குப் பதிலாக யோகம் போகம் கூட்டிப் 
பதினொன்றாகச் சொல்லுகிருர், 

இந்நாலமைப்பு மூன்று அகவற்பாக்களரயுள்ளதுபோல் தெரிகிறது; பாச தசகாரியம் ஆன்ம தசகாரியம் சிவ SE 
காரியம் என்பன; முறையே 66,86,46 அடிகள் கொண்டவை, 
  

1... இது தசக்கிரமக் கட்டளை என்ற பெயரால் பல ஆண்டுகளுக்கு 
முன் சித்தாந்தம் இதழ்களில் எம்மால் வெளியீடப்பட்டுள்ள து,
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இறுதியில் இவற்றை ஞானப்பிரகாசர் அறிவித்தபடி 

சொல்லியதாகச் சொல்கிறார்: 

ஆக ஆகமம் அறைந்த திதுவெனத் 

தேசிக மாமணி தென்கம லாபுரி 

நாசமில் சீர்த்தி ஞானப்ர காசன் 
அருளிய அட்ட வணையி னடைவே 

"பெரிதும் பயனுறப் பேசினன் அறியே,. 

முத்திநிச்சயம் 

இது குருஞான சம்பந்தர் செய்த முக்கியமான நூல் 

களில் ஒன்றென்று கருதப்படுகிறது. நூலானது 22 வெண் 

பாக்கள் உடையது. முதல் பாடலில் ஆசிரியர் சிதம்பர 

நாதன் என்ற பெயரால் வழங்கும் கமலை ஞானப் 

பிரகாசருக்கு வணக்கம் சொல்கிறுர். நூலில் சித்தாந்த 

முத்தியை நிச்சயிக்கிறேன் என்கிறார். இந்நூல்,மாணாக்கன் 

கேட்கின்ற வினாக்களுக்கு ஆசாரியன் விடை சொல்வதாக 

ழேதலில் இருந்து கடைசி வரையில் உ.ள்ளது. இந்நூலின் 

கருத்து, ஆன்மாவுக்கு ஆனந்தம் உண்டு என்ற மறைஞான 

சம்பந்தருடைய கொள்கையை மறுப்பது; “ஆன்மாவுக்கு 

இயற்கையாக ஆனந்தம் இல்லை; ஆன்மா சிவத்தோடு 

கலந்து நிற்றலை முத்தி; பேரின்பம், சார்ந்த பொருளாகிய 

முதற் பொருளான சிவத்துக்குரியது; ஆன்மா சார்ந்த 

தன் வண்ணமாய்ப் பேரின்பத்தை அனுபவிக்குமேயன்றிப் 

பேரின்பம் அதற்கு உரியத:ன்று; பேரின்பம் மலத்தைப் 

போக்குவது; அது ஆன்மாவின் இயல்பு ஆகாது; ஆனந்தம் 

சிவத்தின் இயல்பன்று ஆன்ம இயல்பு எனச் சொல்வது 

ஆகமங்களுக்கு மாறு, அது சித்தாந்த முத்தி கிலையுமன்று” 
என்பதாகும். இக்நூலுக்கு வெள்ளியம் பலவாணத் தம்பி 

ரான் சிற்றுரையொன்றும் பேருரையொன்றும் எழுதியிருக் 

கிறார். திருவாவடுதுறை அடியவரான சிவஞான சுவாமிகள்



328 தமிம் இலக்க வரலாறு: 16 நூற்றாண்டு-பாகம் 2 

சிவஞான போதத்துக்குச் சிற்றுரை பாஷ்யம் என இரு 
வேறுரைகள் எழுதியிருப்பது காலத்தால் வெள்ளியம் 
பலவாணருக்குப் பின்னர் ஆகும், 

மேற் குறிப்பிட்ட 22 வெண்பாக்களை யன்றி, 

வேறு ஆறு வெண்பாக்கள் நூலின் இடையே 
உள்ளன. இவற்றுர்கு வெள்ளி யம்பலவாணத் தம்பிரான் 
உரை எழுதாமையால், இவை மிகைப் பாடல்கள் என்று 

தனியே அச்சிடப்பட்டுள்ளன. இவையும் நூலுக்குரியன 
வென்றே கருதுமாறு உள்ளன. இவற்றின் இறுதிப் பாடல் 
ஆசிரியர் பெயர் கூறுகிறது; 

முத்தி நிலையணுக்கள் சேர மொழிந்திட்டான், 
சத்திய மெய்ஞ்ஞான சம்பந்தன்:--முத்திதனை 

ஈவா னுடன்பேறும் கொள்வானும் எந்நாளும் 

ஆவான் அனன்னியமென் ருய்க்து, 

முத்தி நிச்சயம் என்ற பெயர் உடைய வடமொழி நூல் 
ஒன்றை வெள்ளியம் பலவாணத் தம்பிரான் தமது ஞானா 
வரண விளக்கவுரையில் எடுத்துக் காட்டுகிறூர். 

இந்நூலின் பாடல்களுக்கு. எடுத்துக்காட்டாகப் பின் 
வரும் பாடல்களை இங்குக் குறிப்பிடலாம். 

அண்ணலைப் போலானந்தம் ஆன்மாவிற் குண்டாகில், 
எண்ணில் பிறப்பிறப்பை எய்துமோ?--கண்ணிருளை 
ஓட்டாதோ ஆதவனுக் கொத்தஓளி உண்டாகில், 
கேட்டாயோ கேட்டிலையேற் கேள். 21 

உள்ளமலம் நீங்கி ஓங்கு சிவானந்த 
வெள்ளம் திளைத்ததுவாய் மேவுதலே--கள்ளவிழ்பூங் 
கொத்தார் விரிசடையார் கூறு சிவாகமத்திற் 
சித்தாந்த முத்தியெனத் தேறு. 22
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நூலின் முதல் பாடல் ஞானப்பிரகாசருக்கு வணக்கம் கூறி, 
நூற்பெயரை உணர்த்தும், 

பதிப்பு: சிற்றுரைப் பதிப்பு, ஆங்கிலமொழி பெயர்ப் 
போடு 7984; பேருரைப் பதிப்பு 7946 தருமபுரம், 

ஞானாவரண விளக்கம் 

இதுசிவஞான சித்தியார் பரபக்கம் சுபக்கம் என்ற இரு 
பகுதியின் பெரருளையும் விரித்துரைக்கும் பெருவிளக்கமாக 
குருஞான சம்பந்தர் செய்த நூலாகும். ஞானம்-சிவஞானம்; 

ஆவர்ணம்-மறைப்பு, ஞானாவரணம்-சிவஞானச் சூழல், ௮ச் 
சூழலை விளக்குவது ஞானாுவரண விளக்கம், இந்த 
நூல் முழுமையும் கிடைக்கவில்லை. சில சில பகுதி மட்டுமே 
கிடைத்து அச்சிடப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் முழு நூலும் 

எப்படியிருக்குமமன்று இங்கு அறிவதற்கில்லை,. இது 
இரண்டு பிரிவாக அச்சிடப்பட்டுள்ளது. மூதல் பிறிவு 

மூன்று பாகமுடையது? பரபக்கம் ஞானாச்தம் அளவியல் 
என்பன. இரண்டாம் பிரிவு நான்காம் பாகமாகிய சுபக்சம் 
என்பது, ஞானாவரண விளக்கம் என்பது விருத்தப் பாக் 

சளால் ஆன ஒரு நூல், இது சிவஞான சித்தியாருக்கு 

விளக்கமாயினும், வேறு தனிநால் அன்று: சிவஞான சித்தி 

யாரின் பாடல்க வைத்து இதற்கு விளக்கமான பாடல்கள் 
சிலவற்றையும், குருஞான சம்பந்தரே புதிதாகச் செய்த 

* பாடல்கள் பலவற்றையும் ஒன்றாகக் கோவைப்படுத்தி, 

அமைத்த ஒரு நூல். இது பெரு நாூலாயிருந்திருக்க 
வேண்டும். வெள்ளியம்பலவாணத் தம்பிரான் இதற்கு 

அரும்பத விவேகம் என்ற உரை எழுதினார். இது மிசவும் 
விரிவானது, மூலத்தை ஞானாவரண தீபிகை என்றும், தம் 

உரையை அ௮ஸ்பஷ்ட பத போதனீயம் என்றும் அவர் 

சொல்லுகிறார். திருவாரூர் நிர்மல மணி தேசிகரிடம் (விலசத
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களங்க மணி நாம பகவத்பாதர்) அவர் உபதேசம் பெற்று 

இந்த உரை செய்ததாகச் செய்கிறார். 

மூன்று பாகங்கொண்ட முதல் புத்தகம் பாயிரப் பகுதி. 
இரண்டாம் புத்தகத்தில் இரண்டாம் சூத்திரம் முடிய 

வுள்ளன. முதலிரு பாகங்களில் 882 செய்யுட்களும் 
மூன்ருவதான அளவைப் பகுதியில் 187 செய்யுட்களும், 

மூதல் இரு குத்திரம் கூறும் பகுதியில் 7241 செய்யுட்களும் 
இருந்தனவாகத் தெரிகிறது. செய்யுட்கள் இன்று இல்லை, 

பெரிதும் பமுதாய்ப் போன ஓர் ஏட்டை வைத்து நூல் 

அச்சிட்டிருக்கிறார்சள். எடு வெள்ளியின் உரையை 

மட்டுமே தருகிறது; மூலச் செய்யுளை த் தரவில்லை, உரையில் 
அரும்பதம் மட்டும் எடுத்துத் தந்து உரை கூறுகிறார். இவ் 

வரும்பதத் தொடர்களை எடுத்து ஒருங்கு சேர்த்தால் சுமார் 

95 செய்யுட்கள் மட்டுமே கிடைக்கின்றன. சிவஞான 

சித்தியார் செய்யுட்களையும் பிற நூல் சிலவற்றின் செய்யுட் 
களையும் தாம்செய்த அதிகமான செய்யுட்களையும் சேர் த்தே 

ஞானசம்பந்தர் 1/8 செய்யு கள் கொண்ட பெரு நூலாக் 

கினார். இவ்வாறு இவர் சேர்த்துள்ள செய்யுட்கள் பின் 
வருவன என்று இப்போது தெரிகிறது: அருணமச்சிவாயர் 
செய்த நோனபூசைத் திருவிருத்த... 19 பாடல்; தத்துவப் 

பிரகாசர் செய்த தத்துவப் பிரகாசம் 2 பாடல்; நம்மாழ்வார் 

பாடிய திருவாய் மொழிப் பாடல் (8016), முழு நூலும் 
எல்லாச் செய்யுட்களும் கிடைத்தால் இத்நரல் சுமார் 9000 

பாடல் கொண்ட பெருநூலாயிருக்கும். இல்லாதது சைவ 
மக்களுக்குப் பெருகஷ்டம். 

அருள் நமசிவாயர் இவருடைய ஆசாரிய பரம்பரை 
முன்னோரில் ஒருவர். அருணமசிவாயரும் தத்துவப் 
பிரகாசரும் மெய்கண்டார் மரபில் வந்த பெருஞானிகள். 
அவர்கள் பாடலை ஞானசம்பந்தர் எடுத்துத் தொகுத்தது
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இயல்பே. ஆனால், வைணவ சமயத்தில் வேதமாயுள்ள 

திருவாய்மொழிப் பாடலை எடுத்துத் தொகுத்தது இவரு 

டைய விரிந்த மனப்பான்மையைக் காட்டுவதென்றே 

சொல்லலாம், 

இனி இவர் தாமாகப் பாடித் தந்த விளக்கப் பாடல் 
களுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுத் தரலாம். முன்னே காட்டிய 

திருவாய்மொழிப் பாடலை எடுத்துத் தந்த இடத்தில் முன் 
னும் பின்னும் மூன்று பாடல்கள் ஞானசம்பந்தர் செய் 
தனவாக உள்ளன. அவற்றுள் மூன்று பாடல்கள், 'அன்பி 

லாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாமஞ்சுமாறே' என்ற 

திருவாசக அச்சப்பத்தின் முடிபையுடையன. 

உறுமலம் போனால் மீண்டும் உலகறி வல்லா தில்லை 

இறையருள் என்று நூற்கும் எழுதுவன் உரைகான் என்று 
குறியிடு சொற்கிடக்கை கொண்டுதான் பொருள் வேருக்கும் 

அறிவிலா தவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சு மாறே. 

கருதுயிர் அசத்த னுந்தான் கணிகம் என் பவரைப் போலத் 
தருமுயிர் சிவன் போலென்று சைவமோரிடத்தில் சொல்லும் 

பொருளைமுற் றுவமை யாக்கிப் புகல்பவர்க் கென்றும் ஈசன் 

அருள்செயான் அவரைக் கண்டால் அம்மாம் அஞ்சுமாறே. 

தம். சாரலத்தில் சாத்திரங்களுக்கு, மரபுக்கு முரணாகப் 

பொருள் கூறுவதை எண்ணி கொந்து இவர் இவ்வாறு கூறி 

ஞர் போலும். 

குருஞான சம்பந்தர் திரிபதார்த்த ரூபாதி தசகாரியம் 
சொன்னவர். ஆகவே இந்த ஞானாவரண விளக்கம் இரண் 

டாம் சூத்திரப் பகுதியிலும், நூலில் பேசப்படும் பொருள் 

பிரிவுகளுக்கு ரூபாதி தசகாரியம் கூறுகின்றார். இங்கு 

பிருதிவீ தத்துவம் என்று சொன்னவிடத்து, அதைத்
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தொடர்ந்து வரும் புவனங்கள், உலகங்கள், அண்டங்சள், 

நரகவகை, பாதாளம், குரிய சந்திரமண்டலம் முதலாயின, 

இவற்றின் அளவு முதலியன 77 பாடல்களால் சொல்லி, 

அப்பால் தத்துவசத்தியாகிய பிருதிவிசுத் தி சொல்லுகிறார். 
உலக அளவு தோற்றம் ஒடுக்கம் சொல்வது புராணங்களின் 

பஞ்ச இயல்புகளில் ஒன்று. சாத்திர விளக்கத்தில் ஞான 
சம்பந்தர், தத்துவ சத்தி செய்யவேண்டி ஏன் இவ்வளவு 

விரிவு செய்தார் என்பது சிந்திக்கத்தக்கது. புராணங்களின் 
சிறப்பும் இங்கு அமையட்டும் என்று கருதினர் போலும், 

வெள்ளியம்பலவாணர் உரையில் வடமொழி ஞானா 

வரணபாஷ்யம் என்ற பெயரில் செய்யுள் வடிவில் உள்ள 

ஒரு நூலை எடுத்துக்காட்டுகிறார். இது சிவஞான போதத் 
துக்கு வடமொழியில் எழுந்த ஒரு பேருரை போலும். அத 

னுள் சிவஞான போத வெண்பா அப்படியே கரணப்படு 
கிறது. பின்வருவன காண்க: 

மாயா தனுவிளக்காம் மற்றுள்ளம் காணாதேல் 
ஆயாதாம் ஒன்றை அதுவதுவாய்--வீயாத 

வன்னிதைத் தன்னுள் மறைத்தொன்றாும் காட்டம்போல் 

குன்னைமலம் அன்றணைதல் தான் வெண்பா 27 

இதற்கு நேரான ஞானுவரண பாஷ்யம் பின்வருவது : 

௩ மாயா தநுதீபேஈ வேத்தி தக்மய £: 
காஷ்டேரேவ அலோ ய: அணுராணவேரக்ருத்யதே. 

இந்த ஒற்றுமையைப் பார்க்கும்போது, இவ்வடமொழி 
ஞானாவரணம் 75 ஆம் நூற்றாண்டில்: செய்யப் பெற்ற 
நாலாயிருக்கலாம் என்று சொல்லக்கூடும். 

பதிப்பு : ஞானாவரண விளக்கமும் மாபாடியமும் தரும 
புரம், முதல் புத்தகம் 1957, இரண்டாம் புத்தகம் 1989.
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சிவபூசா பத்ததி 

சிவாலயங்கள் தோன்றிய அன்றே பூசை முறைகளும் 

தோன்றின. ஆகமங்கள் இவற்றை வட்மொழியில் முறைப் 
படுத்திக் கொடுத்தன. அந்த முறையிலேயே பிற்காலத்தில் 
ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக ஆலய பூசை 
முூறைநஈள் ஏற்பட்டு நடந்து வருகின்றன. இது பரார்த்த 

பூசை எனப்படும். இ?தபேரல, தனி மனிதர் தீட்சையும் உப 
தேசமும் பெற்று, தம்மில்லத்தில் செய்கின்ற மூர்த்தி பூசை 

ஆன்மார்த்த பூசை எனப்படும். இவ்விரு வித பூசை முறை 

களும் ஆகமங்களில் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளன. யாவும் 

வடமொழியில்தான். ஆசாரியராயுள்ளவர்கள் வடமொழியறி 
வினால் இம்முறைகளை நன்குணர்ந்து தம் சீடர்களுக்குத் 
தீட்சை செய்து பூசை எழுந்தருளுவிக்கும்போது இம்முறை 

களைப் பழம்கிவைப்பார்கள். தமிழ்ச் சித்தாந்த சாத்திரங் 

களில் விரிவாகப் பூசை முறைசொல்லப்படவில்லை. சிவ பூசை 

செய்வது, கிரியாமார்க்கம்; புத்திரமார்க்கம் என்றும் சொல் 

லப்படும். இது சுருக்கமாகச் சிவஞான சித்தியாரில் ஒரே 

பாடலால் சொல்லப்பட்டுள்ள து: 

புத்திரமார்க் கம்புகலில் புதியவிரைப் போது 

புகையொளி மஞ் சனம்அமுது முதல்கொண்டைந்து 
சுத்திசெய்தா சனம் மூர்த்தி மூர்த்தி மானாம் 

சோதியையும் பாவித்தா வாகித்துச் சுத்த 

பத்தியினால் அருச்சித்துப் பரவிப் போற்றிப் 
பரிவினொடும் எரியில்வருகாரியமும் பண்ணிக் 

நிததலும் இக் கிரியையினை இயற்று வோர்கள் 

நின்மலன் தன் அருகிருப்பர் நினையுங் காலே. 

இது ஆகம பூசை எனப்படும். ஆகமத்தைச் சேக்கிழார் 

மிகவும் விளக்கமாகப் பெரிய புராணத்தில் பல முறை குறிப் 

பிடுகிறார். திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் புராண த்தில்
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அம்மை காஞ்சி நகரில் பெருமானைப் பூசித்தார் என்று 

சொல்லுமிடத்து ஆகமப்படிஎன்று பலமுறை சொல்லுகிறார். 
இந்த ஆகம பூசையைத் தமிழில் சொல்லுகின்ற செய்யுள் 
நூல், சீகாழிச் சிற்றம்பல நாடிகளின் மாணாக்கரான சீகாழித் 

தத்துவப் பிரகாசர் செய்த தத்துவப் பிரகாசமாகும் (76 
நூ.) இதன்பின் குருஞான சம்பந்தர் ஒரு பூசாவிதி உரை 
நடையாகச் செய்தாரென்று தெரிகிறது. தஞ்சைச் சரசுவதி 
மகாலில் உள்ள ஓர் ஏட்டுச் சுவடியில் அடங்கிய பூசாவிதி 

இவர் செய்ததெனக் கருதும்படியுள்ளது. இவ்விதி துவார 

பூசையில் தொடங்கி அட்டபுட்ப பூசை இறுதியாக மிகவும் 

விரிவாகச் சொல்லுகிறது நூலின் இறுதியில் உள்ள இரு 

பாடல்களும் கமலை ஞானப்பிரகாசரைக் துதிப்பன. இவற் 
றுள் (பெரு வேதனையுறும் காயத்தை விட்டு' என்ற முதல் 

பாடல் குருஞான சம்பந்தர் செய்த ஞானப்பிரகாச மாலை 
யிலும் நவமணி மாலையிலும் காணப்படுகிறது. மற்ற... பாடல் 
குருஞான சம்பந்தர் நூல் எதிலும் காணப்படவில்லை. அது 
பின் வருவது: 'தானே வரக்கண்டும்' என்று முன்காட்டிய 
பாடல் (பக்கம் 809). 

தானே வரக் கண்டும், கைப்பாணி வாங்கியும், தாரணியில் 
ஊனே வளர்த்துத் திரிவதல்லால், உண்மை யாம்சிவத்தில் 
யானே இறக்க இருப்பதெந் காட்சொல், எனதுளத்தில் 
தேனே, கமலையில் ஞானப்ர காச சிதம்பரனே. 

இது ஞானப்பிரகாசர் துதியானமையாலும், ஒரு பாடல் 
அவர் நூல்களில் காணப்படுவதாலும், மற்றதும் செய்தவர் 
அவரே என்பது தெளிவு. அப்பாடலைத் தாம் செய்த 
பூசாவிதியின் இறுதியில் அவரே அமைத்திருத்தல் இயல்பு, 
இந்நூல் அச்சாக வில்லை,” 

  

3... தஞ்சைச் சரசுவதிமகால் சுவடியே இதற்கு ஆதாரம்,
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குறிப்பு: 1 தருமையாதீனத்தின் நான்காம் குரவராகிய 
மாசிலாமணி தேசிகரிடம் உபதேசம் பெற்ற குமரகுருபர 
சுவாமிகள் தம் தேசிகரை ஞானப்பிரகாசராகவும் சம்பந்த 

ராகவும் கொண்டு பாடுவது கருதத்தக்கது: பண்டார மும் 
மணிக்கோவைப் பாடல்கள்: 

பெரும்பதி புரக்கும் பேரருட் குரிசில் 
நான்மறை-நவின்ற நற்பொருள் இவைஎன 

மோனவா சகத்தான் முப்பொருள் நவிற்றுபு 
நன்னலம் புரியும் ஞானப் பிரகாசன்; 307 

ஞானசம்பந்தன் (பலமுறை); தருமையம்பதி வாழ் சற்குரு; 

ராயன் (870); ஆரூரமர்ந்த ஞானசம்பந்தன் (579); கமலை 

நன்னகர் புரக்கும் ஞானதேசிகன்...ஞானசம்பந்தன் (895) 

ஆரூரே ஊர் (695); 

தருமையும் கமலையும் விரிதமிழ்க் கூடலும் 
திருக ராக அரசுவீற் நிருக்கும் 

மாசி லாமணித் தேசிக ராய, 

சம்பந் தப்பெயர் தரித்தமையால் எமைச் 
சம்பந் தம் செயத் தகும்தகும் நினக்கே. 573 

அங்கயற் கண்ணி பங்கில்வீற் றிருந்த 

செக்கர் வார்சடைக் சொக்க நாயகளை 

ஈரெண் திறத்துப சாரமும் வாய்ப்பப் 
பூசனை புரியும் தேசிக ராய 568 

என்ற வரிகளிலும் தொடர்களிலும் குருஞ£ூன சம்பந்தர் 

வரலாற்றுத் தொடர்பான செய்திகள் பல காணலாம், 

குறிப்பு: 2 பாண்டி மண்டல சதகமூடையார் குரு 
ஞான சம்பந்தரைக் குறிப்பிடுகிறார்; ஆனால் இது மிகமிகப் 

பிற்காலம்:
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திருந்திய சீவில்லி புத்தூரில் ஞானத் திருவுருவாய்ப் 
பொருந்து சொக்கேசர் அதிகார மாய்வைத்துப் பூசைசெய்தே 

அருந்த வராகித் தரும புரத்தில் அருள்புரிய 
வருக்திரு ஞான சம்பந்தரும் பாண்டியன் மண்டலமே- 77 

குறிப்பு 3: பிற்காலத்தில் முதல் ஆசாரியராய் 
விளங்கிய குருஞான சம்பந்தரைப் போற்றி அடியவரும் 
புலவரும் பாடிய துதி நூல்களும் பிரபந்தங்களும் பல 

உள்ளன. நிரம்ப அழகிய தேசிகர் பாடியதாக, குருஞான 
சம்பந்தர் தசமணிமாலை என ஒரு நூல் வழங்கும்”, 
வெள்ளியம்பல வாண முனிவர் பள்ளியெழுச்சி, சமூகமாலை, 
தாலாட்டு முதலான பல நூல்கள் பாடினார். பின்னும் பல. 

இவையன்றி, குருஞான சம்பந்தர் உலா என ஒரு நூல் 

திருவான்மியூர் சாமிநாதையர் நூல் நிலையத்தில் உள்ளது. 
இது தருமபுரம் திருவம்பலத்தம்பிரான் பாடியது. இவை 
போல்வன பின்னும் பல. 

திருச் செக்தூரகவல் 

சிற்றம்பல நாடிகள் பாடிய திருச்செந்தூரசவல் என்ற 
ஒரு கெடும் பாட்டு சைவர் பலருக்கு ஈன்கு தெரிந்தது, இது 
499 அடி கொண்ட ஓரே நீண்ட பாட்டு. செந்தில் முருகப் 
பெருமான் தமக்கு வந்து மெய்ஞ்ஞானத்தைப் புகட்டி ஆட் 
கொண்ட செய்தியைச் சொல்லி, “உலகத்தீரே, நீங்களும் 
இவ்வாறு அருள் பெறு வீராக” என்று ஆற்றுப்படுத்தும் 

முறையில் நூல் அமைந்துள்ளது. தொடக்கத்தில் காப்பு 
வெண்பா ஒன்று உள்ளது. 

முதல் 94 அடிகள் முருகன் பெயர்களைச் சொல்லித் 
துதித்தல்; ஆறுபடை வீடுகளையும் இங்குக் குறிப்பிடுகிறார். 

ee 
1. எமது தமிழ் இலக்கியவரலாறு 16 ஆம் 

நூற்றாண்டு முதற்பாகம் 
பக்கம் 768--7 பார்க்க,



தருமபுர ஆதீன பரம்பரை 

திருக்கயிலாய பரம்பரை-மெய்கண்ட சந்தானம் 

கயிலை -நந்தியெம்பெருமான் 

சனற்குமார முனிவர் 

சத்திய ஞான் தரிசனிகள் 

பரஞ்சோதி முனிவர் 
(இந்நால்வரும் அசச்சந்தான குரவர்? கயிலாயவாசிகள் ) 

மெய்கண்டார் 
(1125-1175) 

(தல் - சிவஞான போதம்) 

! 
அருள்நந்தி சிவாசாரியர் 

(1080-1200) 
(சிவஞான சித்தியார், இருபா இருபது) 

கடந்தை-மறைஞான சம்பந்தர் 
(1200-1260) 

(சதமணிக் கோவை) 

| 
உமாபதி சிவாசாரியர் 

(1260-1825) 

(சிவப்பிரகாசம், திருவருட்பயன் , சங்கற்பநிராகரணம், கோயிற் புராணம், 

திருமுறைகண்ட புராணம், சேக்கிழார்புராணம் முதலியன) 

இத் தால்வமும் புரச்சந்தான குரவர், 

மச்சுச்செட்டியார் என்னும் அருள் நமசிவாயர் 
(1800-1330) 

(ஞானபூசாகரணம், ஞான பூசாவிதி, ஞானதிட்சாவிதி, 

ஞான அந்தியேட்டி, போசனவிதி) 

22



தருமபுர ஆதீன பரம்பரை (தொடர்ச௪) 

அருள் நமசிவாயர் 

காழி - கங்கை மெய்கண்டார் 
(1825-88) 

காழி- பழுதை கட்டி - சிற்றம்பல நாடிகள் 
(1825-1850) 

( துகளறுபோதம் முதலியன 

$லாழி - பழுதை கட்டி - சம்பந்த முனிவர் 
(1850-1378) 

(சிவானத்த மா&ச முதலிய) 

சிவபுரம் - ஞானப்பிரகாசர் 
(1878-1425) 

| 
சிவபுரம் - தத்துவப்பிரகாசர் 

(1425-1478) 

; | 
செட்டித்தெரு - பமுதைகட்டி - ஞானப்பிரகாசர் 

(1475-1525) 

கமலை-ஞானப்பிரகாசர் 
(1525-80) 

(சிவபூசையகவல், பிராசாதமாலை, புட்பவிதி, மழபரடிப் 

புமாணம், தத்திவனப் புராணம் முதலியன ) 

ஸரீ குரு ஞான சம்பந்தர் 
(1550-78) 

(deréeapnt 5S of 5 gem, வெண்பா, ஞானப்பிரகாசமாலை, 

தவரத்தினமாலை, திரிபதார்த்த அகவல், பிராசாத சட்கம், 
சிவபோகசாரம், ஞானாவரண விஎக்கம் முதலியன)
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சிவபெருமானுக்கு ஓம் எனும் தாரக ஓண் பொருள் 

மொழிக்தவன்' என்று தொடங்குகிறார். 69 அடிவரை 

அவனுடைய திருவுருவ வருணனை: 

மன்னிரு மகளிர் மாட்டலால் வணங்காச் 
சென்னி சேர்ந் தொளிரும் சேகரச் சிறப்பும் 

என்பது காண்க. அம்முருகன் மானுடச் சட்டை சாத்தி, 

“உனக்கு உபதேசிக்க வந்தோம். உனக்கு முத்தி வழங்கு 
வோம்” என்றான் 69, நான் துதித்து, பின் நீராடி வரவும், 
எழுத்தஞ்சும் என் செவியிற் புகட்டி என் உடல் பொருள் 

ஆவியும் கொண்டான் 98 சஞ்சிதம் ஈம் பார்வையால் 

ஒழிந்தது; பிராரப்தம் உடம்பளவில்; ஆகாமியங்கள் பற்றில; 
நம் பெருவடிவை நாடுக” என்று தீட்சை செய்தான் 108. 

பின்னர் ஒசை. குரு, கணபதி வணக்கம், சங்கற்பம், கங்கை 

பூசை, முத்திரை, திக்குபந்தனம் முதலாயின. நகியாசங்கள் 

தருப்பணம், நீறணிந்து அஞ்செழுத்தோதி ஆதவன் பணித 

லாகிய சைவானுட்டானம், துதி 190. எண்ணான்கறமும் 

செய்க:798, சரியைத் தொண்டினால் சாலோக பதவி 136, 

சிவலிங்க பூசனை சாரூப்பியம் தரும் 746. பின்னர் யோக 

பாதத்தை உபதேசித்தான். பிராணன் வெளியே ஓடுவதை 

நிறுத்தி, குண்டலியெழுப்புங் கொள்கை ஈது என்றான் 

776. பிராணனை உள்ளேகிறுத்தும் இயற்கையும் விண்டான் 

196. எல்லாத் தெய்வங்களும் கானே என்று சொல்ல, ௪௧ 

சிராரத்தில் துலங்கும் கடன சோதியும் காட்டி, அஞ் 

செழுத்தில் திரோதையும் மலமுமாகிய ந ம இரண்டையும் 

தீர்த்து, அதனில் வாசியை நிறுவி, சிவாயவாசி என்று 

விளம்புக; இது முத்தியஞ் செழுத்து; இப்பால் வாசிவா 

என்பது முதிர்ந்தபேறு; அப்பால் வாசி என்னும் ஈெறெழுத்து 

அதிசயம் 999; பின்னர், 

சீ எழுத் தொன்றே சிந்தையிற் கருதக் 

தூயநற் சுடராய்த் தோன்றுவை என்றான், 226
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நடன குஞ்சிதத்தால் சிலம்பொலி கேட்கும் திறம் 
பாலித்தான். 894, ஞானத்தில் அட்டாங்க யோகம் 
உணர்த்தி, ஞானயோக அட்டாங்க முணர்தி என்றான் 

260. மூன்று பாதங்களும் நானெனும் போத நாட்டமே 
யன்றி, உணர்வுக்கு இன்பங் காணேன் என்று நான் 

கூறினேன் 265. 

அவன் நகைத்து, பாச ஞானம் பசு ஞானம் ஈ.௪ ஞானம் 

என ஞானம் மூன்று, இவற்றின் முன் இயல்பைச் சொல்லி, 

மும்மலமுடைய சகலன் நீ, உன்னை மலம்நீக்கி ஆட்கொண் 
டருளுமாறு மானுட வடிவாய் வந்தனம் 305, தெய்வம் 

சிவமே, சிவனருள் சமயம்: சைவம் சிவத்தோடு சம்பந்தம் 
என்று அறிவித்து 204, கருவிகள் அகற்றி, உனக்குச்செய 

லேதும் இல்லை என்று தன் செயல் நோக்கிச் சார்சென 
மொழிந்தான் 334. 

சும்மா விருக்கச் சொன்னதோர் வார்த்தை 
அம்மா அதிசயம் ஆருடன் புகல்வேன் | 336 

என் செயல் அகன்றேன், ஈசன் தன் செயல் நடக்கும் 

தன்மையுங் கண்டேன் 342. தன்னுளே சகமும் சகத்துளே. 

யானும் பின்ன மற்றிருக்கும் பெற்றியும் கண்டேன் 480, 

ஓங்கும் பரைக்குள் உள்ளொளி யாகித் 
தேங்கு மானந்தச் செழுஞ்சுடர் கண்டேன்; 
உள்ளொளிக் குவமை ஒன்றும் காணேன். 

விள்ளவும் தரமோ? மீமிசை விளங்கித் 
தெளிபடும் சுடரைச் சிவமென் றுணர்ந்து 

கண்படு ஞானக் கண்ணினாற் கண்டேன். 

பார்த்திடு மென்னைப் பசையற விழுங்க 
ஆர்த்ததில் வீழ்ந்துற் ரனந்த மானேன். 

தன்னைத் தந்தான், என்னைக் கவர்ந்தான், 

பின்னைப் பெறுமோர் பேற்றை யுங்காணேன். 375
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'சிற்றம்பலவன் செய்யுளாற் புகன்றான்' என்கிறார் 3898, 
இதுவே செர்தூர்ப் பெருமான் தந்த பேறு, 'உலகத்தீரே 
நீவிரும் இப்பேறு பெறுவீர்' என்று சிற்றம்பலவன் செய்யு 

ளாற் கூறினன், 'ரீங்களும் இதைத் தெரிந்து கற்றுத் துதித் 
தால், அட்டமா சித்தியும் கொடுக்கும்; சரியை கிரியை சார்ந் 

திடும் யோகம் தெரிதரு கானமும் செறிந்து வாழ்குவிர்” 
என்று ஆசிரியர் பாடலை முடிக்கிறார். 

சைவ சித்தாந்தப் பொருள்கள் பலவும் இதனுள் நன்கு 
சொல்லப்பட்டுள்ளன. இதன் ஆசிரியர் சிற்றம்பல நாடி 

கள். இவர் 74 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சிற்றம்பல நாடி 
யினும்” வேளறுவர், இங்கு, முப்பதவதரங்களுள் பல 
விளக்கங் கூறுதலால், இந்நூலாசிரியர் தத்துவப் பிரகாசர் 

(74நா.) காலத்துக்குப் பிற்பட்டவர்; சுயம்பிரகாசம் 
சொரூபானந்தம் என்ற தொடர்களையும் காண்க, சிவ பூசை 

அதிகமாய் வலியுறுத்தப் பெற்றதும், அது பற்றிய சாத்தி 

ரங்கள் அதிகம் தோன்றியதுமாகிய காலம் 78 ஆம் 

நூற்றாண்டு. இதுவே இவர் காலம் என்று கருதுகிறோம். 

இவர் ஆதி சிற்றம்பல காடி வழிவந்த மற்றொரு சிற்றம்பல 

நரடிகளாக இருக்கலாம். விளக்கம் இல்லை, 

திருச்செந்தாரகவல் பலமுறை பலராலும் பதிப்பிக்கப் 

பட்டுள்ளது. இது சாத்திர நூலாகவும் தோத்திர நூலாக 

வும் கொள்ள த்தக்கது. திருமுறைகளுள் 10 ஆம் திரு 

முறையான திருமந்திரமே தோத்திரமும் சாத்திரமும் ஆன 

மூதல்நூல். 'சாத்திரமும் தோத்திரமும் ஆனார்தாமே' என் 

பது அப்பர் திருவாக்கு. பிற்காலத்தில் வைராக்கிய சதகம், 

கலைஞானதீபம் முதலான சில நூல்கள் ஒரு பாதி சாத்திர 

மாகவும், ஒரு பாதி தோத்திரமாகவும் அமைந்திருக்கின் றன. 

    

1, அவர் வரலாற்றை எமது 14 ஆம் நூற்றாண்டுத் குமிழ் இலக்கிய 

வரலாறு, பக்கம் 179-98இல் பார் ௬௧,
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முப்பதவதரங்களை ஆதி சிற்றம்பல நாடிகளே தம் 
துகளறு போதத்துள் கூறுகிறார். இருப்பினும், இக்நூலின் 

நடையமைப்பும், முருகன் துதியும், இது அவர் செய்ததன்று: 

26ஆம் நூற்றாண்டுக்குரியது என்று கருதச் செய்கின்றன. 

சிற்றம்பலவன் புகன்றான் என்று சொல்லியிருந்தால், அவர் 

உபதேசித்தார், இந்நூலாசிரியர் அவருடைய மாணளுக்கர் 

என்று கருதக்கூடும்; செய்யுளாற் புகன்றான் என்றமையால் 

இத்தொடர் நூலாசிரியரையே குறிக்கிறது, இவர் மற்றொரு 
வர் என்று மூடிவு செய்கிறோம். 

ஆன்மலிங்க மாலை 

இது 74 சீர் ஆகிரிய விருத்தப் பாடல் 17 கொண்ட 
ஒரு சைவ நூல், சிவ பூசையில் பஞ்ச சுத்திகளைக் கூறு 

கிறது. பஞ்ச சுத்தியாவன பூத சுத்தி, ஸ்தல சுத்தி, 
திரவியசுத்தி, மந்திர சத்தி, லிங்க சுத்தி என்பன. இந்த 
ஐந்தையும் சொன்னபிறகு,சிவாலய தரிசனம் சாத்திர உபாய 
நிட்டை, சிவனடியார் திருவடி வணக்கம், சீவன் முத்கியனு 
போகம், பரமுத்தி விரும்பல் என்ற பொருள் ஈளையும் கூறு 
கிறது. பாடல்தோறும் 

- கடாட்சம் வைத்தருள் 
சிவோக மாயிருக்கச் சிதம்பரனே, 

கமலைவாழ் தியாகா, காசிவிச் வேசா, 
கயிலாய பதிஎனும் குருவே 

என்னும் மகுட மூடையது, கிதம்பரன் - கமலை வாழ் 
தியாகன் என்பது, சிதம்பரநாதன் என்ற பெயருடைய 
கமலை ஞானப் பிரகாசரை, இவ்வாறு துதிப்பதால், இப் 
பாடல்களின் ஆசிரியர் அவருடைய சீடர் எனக் கருதப் 
பெறுகிறார்; ஒரு பாடலில், அவருக்கு வழங்கிய சத்திய 
ஞானி என்ற பெயரையும் 'சத்திய ஞான சுயம்பிரகாச
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சர்வக்ஞசரணனே' என்று குறிப்பிட்டுப் பாடுகிறார். சீவன் 

மூத்தியனு போகம் என்ற தலைப்பில், அத்துவித முத்திக்கு 
உதாரணம் பல கூறுகிறார். கதிரவன் கண், STL wb Gore. 

அங்கி- இரும்பு, கங்கை-பொன், அண்டம்-வளி, ஆவி-உடல், 

லவணம்-நீர், ஆன்மா-ஆணவம்,  இரும்பு-காந்தம் என. 

இதுதிப்பாடவில் தேகம் மண்மேல் விழு முன்னம் காசி 

கங்கையங் கரைக்கு வந்து உமையுடன் நீ தாரக உப 

தேசம் செய்து சனனசாகரங் கடந்து நின் கருணைக் கடலுள் 

மூழ்கிச் சிவோகமாயிருக்கக் கடாட்சம் வைத்தநள்' என் 

கிறார். ஞானப்பிரகாசர் காலம் 1565 srer முன்னர்க் குறிப் 

பிட்டோம். இவர் காலமும் அதை யடுத்தீதாகிய 76ஆம் 

நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதி என்பது தெளிவு. 

இரேவண சித்தர்--சிவஞான தீபம் 

இது ரேவண சித்தர் செய்த சாத்திர நூல். இவர் வர 

லாறு முன் அகராதி நிகண்டு ஆராய்ந்த இடத்தில் (பக்கம் 

77ச)சொல்லப்.பட்டது. இந்நூலானது எண் சீர்க்கழிகெடிலடி 

ஆசிரிய விருத்தத்தால் 174 விருத்தங்கள் உடையது. ஆசிரி 

யர் மூல சித்தாந்த சாத்திரங்களாகிய சிவஞான சித்தியா 

ரையும் சிவப்பிரகாசத்தையும் நன்கு பயின்று, அவற்றுள் 

நன்கு பயிலும் நெடிலடி விருத்தத்தால் இக்நாலைச் 

செய்திருக்கிறார். அவ்விரண்டையும் போலவே இதுவும் 

பாயிரம் (6 பாடல்) பொது இயல்பு (4 பாடல்) உண்மை 

இயல்பு (727) என்ற பாகுபாட்டை உடையது. 

பாயிரப் பகுதியில் விநாயகர் சபாபதி அம்மையார் குரு 

வணக்கம் கூறி அவையடக்கம் கூறுகிறார். பாடல்கள் 

யாவற்றிலும் முன் நூல்களின் சொற்களையும் கருத்தையும் 

தொடர்களையும் அப்படியப்படியே எடுத்துப் பெய்திருப்



344 குமிழ் இலக்கிய வரலாறு: 16 நூற்றாண்டு-பாகம் 2 

பதைப் பாயிரத்துள்ளும் காணலாம். குருவணக்கம் என்பது 
தட்சிணாமூர்த்தி வணக்௩மே. அகராதி நிகண்டில் தம் 

ஆசிரியர் யார் என்று புலப்படுத்திப் பாடியவர் இங்கு 

எதையுமே புலப்படுத்தவில்க; நூற்பெயர் சிவஞான 

தீபம் என்பதொன்று மட்டுமே சொல்லுகிறுர் (பாட்டு 5). 

சிவப்பிரகாசத்தில் பொது அதிகாரம் என்ற பகுதி 
நூலிற் பாதியாகும்; இங்கு இப்பகுதி அளவாற் குறுகியது. 

தீக்கை முறைகள் சொல்லிச் சைவ சீலம், விபூதி (திருநீறு) 

சொல்லுகிறுர். திருகீற்றை விரித்துச் சொல்லுகின்ற நூல் 
கள் சென்ற (15) நாரறாண்டு வரையில் இல்லை. இந்த 

நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் தான் மறைஞான 
சம்பந்தர் தம் நூல்களில் இகைச் சொரல்லுகிறூர். 

திருநீற்றை விரித்துரைக்கும் மரபு இந்நூற்றாண்டில் 
தான் புராணங்களிலும் மிகுதியாகத் தொடங்குகிறது. 

ஒருகால் ரேவண சித்தரும் மறைஞான சம்பந்தர் போன் 

ரோரை அறிந்திருந்தார் என்று கருதக்கூடும், திருநீற்றை 
அடுத்து யாக்கை நிலை, வாயுக்கள், மும்மண்டலம், ஆதார 

யோகம், கபபேதம், பரசமய நிராகரணம், மூத்தியேதங்கள், 

தருக்கம், பதி பசு பாச இயல்புகள் என்பன கூறுகிருர், 

பரசமய நிராகரணம் ஏழு பாடலில் முடிக்கிறார். இறுதிப் 

பாடலில் பிராசாத கலையைக் குறிப்பிடுகிறுர். 

அடுத்து உண்மை இயல்பு என்ற பகுதியில், தத்துவங் கள்,வாக்குக்கள், மவேடணை, குணம, காமாதியான பகை, 
வாயு, பஞ்சகோசம், அவத்தைகள், பொருள்களின் சொரூ 
பம் வியாபகம் முதலான தன்மைகள், தத்துவத் தோற்றம 
ஒடுக்கம், தத்துவம் இருபத்தேழு என்ற வேதாந்தக் கூற்று, பஞ்சீகரணம், முப்பொருளஞம் அனாதி எனல், கலைகள் 49, 
கருவிகள், சிவலிங்கத் தத்துவம், அஞ்செழுக்திள்தத்துவம், 
ஈடராசதத்துவம், முத்தி நிலை, சீவன் முத்தர்கிலை, அருளின்
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நிலை, குரு லிங்க சங்கமம், ஆன்ம சொரூபம், Mosse, 

உண்மை கிட்டை, அருள் ஞானம், சிவ யேரகம், ஐந்து 

சுத்தி, சத்திகிபாதம், ஞான பூசை, அருச்சனை பூசா பலன் 

என்ற பொருள்களைச் சொல்கிறார். உண்மை விளக்கத்தைத் 

தழுவிப் பஞ்சாக்கர நடனம் கூறுகிறார். இவற்றின்பின் 

ஐந்து பாடல்களில் சிவலிங்க தாரண; ஏகலிங்கபூசை, 

Barb என்பவற்றைக் கூறுகிறுர். இவ்வைந்துமே 

வீரசைவக் கருத்து என்று சொல்லக் தக்கன.பின் முத்தி 

நிலையும் அருள் ஞான முணராதார் தன்மையும் கூறி நூலை 

முடிக்கிறார். இறுதிப் பாடல் ஒன்று மட்டும்எழுசீர்ச் சந்த 

விருத்தம், அடியார் தன்மையைக் gd NOUS. 

எடுத்துக்காட்டாக நூலிலுள்ள சில கருத்துக்களையும் 
பாட்டுக்களையும் குறிப்பிடலாம். எந்தத் தல த்தையும் இவர் 

குறிப்பிடாவிட்டாலும் பெரும் பற்றப்புலியூரை மட்டும் (727) 
ஒரு பாடலில் கூறுகிறார். இது காரணமாகத்தான் Rugs 

குப் புலியூர் ரேவணசித்தர் என்ற பெயரும் வழங்குவது, 

நூலினிடையில் தத்துவப் பிரகாசத் தொடர்களும் கருத்துக் 

களும் நிரம்பப் -பயில்கின்றன. முன்னூல்களை இவர் 

தழுவிப் பாடுவதற்கு உதாரணமாகப் பசு இலக்கணம் கூறும் 

பாடலைக் காட்டலாம் ; இது சிவப்பிரகாசத்தை எடுத்து 

வைத்தது: 

செப்பருமா ருயிர் வருக்கம் அளப்பரிதாய் என்றும் 

செறிதரும் ஆணவஇருளால் அனாதிமறைப் புளதாய்த் 
தப்பரிய இருவினையின் துய்ப்பதனுக் கிசைந்த 

தனுவாதி விதமாயை தரஅவற்றைப் பொருந்தி 

அப்பரிசே உயர்திணையோ டஃறிணையாய் விரிந்தே 

அருநிரயஞ் சுவர்க்ககில மிசையிதமோ டகிதம் 

எய்ப்புறநின் றருந்தியல மரும் இறைவன் அருளால் 

இருவினையொத் திடிலரிய பரபதமுற் றிடுமே. 39
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ஈசானாதிமுகங்களில் 39 கலைகள் தோன்றின என்பது 
ஆகமக் கருத்து, முதன் முதலாகக் கோவையுரையில் பேரா 
சிரியர் இதைக் குறிப்பிருகின்றார். பின்னர் தத்துவப் பிர 
காசம், சதாசிவ ரூபம் முதலியவற்றிலும் இதுசொல்லி 
யிருக்கக் காணலாம. பரமானந்த நிலையை இவர் கூறும் 
பாடல் பின் வருவது ப 

உகைத்தாடுங் கயிறகன்ற ஊசல் போலும் 
உலவாது திரிவொழிந்த கறங்கே போலும் 

மிகைத்தாடும் விசையறுபம் பரமே போலும் 

விளங்கொளி சேர் தாழ்ந்தமணி நாவே போலும் 
செகத்தாய சித்திரத்தி னிலயே போலும் 

சிவபோகத் தடங்கியுயிர் செயலொன் நின்றி 

அகத்தாய நம்போதப் பற்று நீங்கி 
அசைவறநகிற் பதுபரமா னந்த மாமே. 44 

தத்துவப் பிரகாசப் பாடல் பின் வருவது : 

கயிறற்ற ஊசல் போலுங் கதிர்மணி யிருத்தல் போலும் 

செயலற்ற பாசம் போலும் சித்திரத் துருவம் போலும் 
வியலுற்ற பம்ப ரத்தின் விசையறல் போல ஆடும் 

செயலற்ற கறங்கு போலும் அடங்கிடச் சிவம் உதிக்கும். 

16 ஆம் நூற்றாண்டில் காசிக்கு மிகுந்த சிறப்பு ஏற்பட் 
டிருந்தது. இதை அதிவீரராமர் காசி கண்டத்தை மொழி 
பெயர்த்ததால் அறியலாம் ரேவண சித்தர் ஓரளவு 
இவற்றையெல்லாம் மனத்தில் கொண்டு காசியும் ஆரூரும் 
அம்பலமும் அவரவர் உள்ளத்துள்ளே உள்ளன என்று கூறு 
AT: 

கருவிகணா லொன்பதுவும் வேற தாகக் 
கண்டகன்ற அதீதநிலை காசி யாகும்; 

மருவுமுயிர் தனையறிவென் றறிந்து யாமே 
மன்னனென நின்றநிலை ஆரூ ராகும்;
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கருவிசட மென்றுயிர்கள் தம்மைக் காணக் 
கண்ணிரவி எனவயிர்க்குக் காட்டா நின்ற 

அருளையுணார்ந் தியாவு௦ரன் செயலாம் உண்மை 

அத்துவித ௩டந்தொழல் அம்பலம தாமே, 158 

ஆதி சங்கரர் “காசீ க்ஷேத்திரம் இதம் சரீரம் திரிபுவன 
ஜனனி வியாபினீ ஞான கங்கா' என்று பாடியிருப்பது 

இங்கு ஒப்பு நோக்கத் தக்கது. பாச ஞானம் பசு ஞானம் 
சிவஞானம். ஆகியவற்றை விளக்கும் பாடல் தெளிவானது: 

இருவகையா மாயையிலுண் டான ஞானம் 
எவ்வளவுண் டவ்வளவும் பாச ஞானம்; 

மருவியதற் போதத்தாற் சித்தி முத்தி 
மதித்தழுந்து நிட்டைபசு ஞான மாகும்; 

பரவுமிவை யஞ்ஞானம், பாச ஞானம் 
பசு ஞானஞ் சுதந்திரகீ னந்தான் என்றே 

இருவகை ஞானமும் நீங்கி அருளால் ஆவி 
ஈசனடி கூடலிறை ஞான மாமே. 154 

மூத்திவகை மூன்று என்று இவர் சொல்லுவது கருதத் தக் 

கது. உத்தம முத்தி உடலைப்போடாது ஏகாது இங்கே 
பெறும்முத்தி.மத்திமமுத்தி உடலுடன் போய்ப்பெற்றிடுதல், 

அதம முத்தி உடலை நீத்துப் போதல். மூன்றுக்கும் இவர் 

உதாரணமாகக் கவுணியர் சேரன் காவரசனையும், ஊரனையும் 

சேரலனையும், மெய்ப் பொருள் ஏனாதிநாதரையும் குறிப்பிடு 

கின்றார்(பாட்டு 179). இது ஒரு புதுமையான கருத்து, இவர் 

கருத்தின்படி உடலைக் கொண்டு போகாமல் இங்கேயே 

கரைத்து ஒன்றிவிடுவது, மற்றொன்று உடலோடு சென்று 

பெறுவது, மூன்றாவது உடல் இறக்க ஆன்மா போய் முத்தி 

பெறுவது என்பதாகும்.
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முத்திநெறி மூன்று: உடல் போடாவடல் கொண்டேகா 
முத்தியையிங் கேபெறுவ துத்தமமாம் முத்தி; 

மத்திமமாம் உடலுடன் போய்ப் பெற்றிடுதல்; கனிட்டம் 
மண்ணினுடல் விட்டருளை ௩ண்ணுவதாம்; அவத்தை 

ஒத்துறிலும் பவமுளவாம்; அவாவறுகல் துறவிங் 
குணடாகின் முத்திபெறும்; உவமையிதற் குலகில் 

சித்தமுறுங் கவுணியர் கோன் நாவரையன் ஊரன் 
சேரலன் மெய்ப்பொருள் ஏனாதிநாதன் முதந்றெளியே, 172 

இந்த நூலில், பல நூல்களில் காணத்தக்க நுட்பமான 

பொருள்களை யெல்லாம் ஆராய்ந்தெடுத்து ஒரு சேரத் 

தொகுத்துக் கூறுகின்றார். செய்யுட்கள் மிகவும் எளிமை 

யானவை. சிறந்த சம்பிரதாயச் செய்திகளையும் கருத்துக் 
களையும் இங்கே காணலாம். இந்நூற்பாடல்களில் பத்தைகத் 

திருப்புகலூர்ச் சிதம்பர சுவாமிகள் தம் உரையில் மேற்கோ 
ளாய் எடுத்துத் தந்துள்ளார். அத்துவிந வெண்பா உரை 

யிலும் நிட்டானுபூதி உரையினும் இந்நூல் மேற்கோள் வரு 
கின்றது. 

பதிப்பு 

7910 சிவஞான பாலைய தேசிகர் ஆதீனம் இராமலிங்க 

சுவாமி பதிப்பு, மனோன்மணி விலாச அச்சுக்கூடம், இப் 
பதிப்பில் இந்த சுவாமி 'பேராளம் ரேவணாராத்திரிய தேசி 
கர் அருளிக் செய்தது” என்று அச்சிட்டார்; இவர் வீர 

சைவர் ஆனமையால் இவ்வாறு கருதிஞர் போலும். 8. திரு 

வாவடுதுறை ஆதீனப்பதிப்பு 1968, த. ௪. மீனாட்சி சுந்தரம் 

பிள்ா. 8. தஞ்சை சரசுவதி மகால் பதிப்பு 1970, அடிகளா 

சிரியர் பொழிப்புரை. ஏட்டுச் சுவடியில் நூலின் இறுதியில் 

காணப்பட்ட நான்கு பாடல் கொண்ட கித்தலிங்சேசன் 

வணக்கம் என்ற பகுதியையும் இங்குச் சேர்த்து அச்சிட் 
டிருக்கிறார்.
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79560 இல் சிவஞான தீபம் சென்னை த் தொன்னூல் நிலை 

யச் சார்பில் தி. பொ. பழனியப்பப் பிள்ளையால் பரிசோதி 
கப் பெற்று ஒரு பதிப்பு வெளிவந்துள்ளது. இப்பதிப் 
பாளருக்கு முன்வந்த பதிப்பு விவரம் தெரியாமையால், பெரி 

தும் தெளிவில்லாத நிலையிலேயே நூலை வெளியிட்டிருக் 

கிறார்; இப்பதிப்பில் பல இடங்கள் தெளிவில்லாமல் பிழை 

யாக உள்ளன. முன் அச்சான செய்தி அறியும் வாய்ப்பில் 

லாமையும் அச்சான பிரதி கிடைக்கும் வாய்ப்பில்லாமையும் 
இவ்வித இடர்களுக்கும் காரணம். மேலும் இந்த நூற்றாண் 

டுதீ தமிழ்ப் புலவர் . வரலாறு எழுதிய தேசிகர், ரேவண 

சித்தர் எழுதிய நூல்களில் ஒன்றாகச் சிவஞான திபத்தைச் 

குறிப்பிட்டாரேயன்றி, நூலை ஆராய்ந்து எச்செய்தீயும் 

சொல்லவில்லை, அவருக்கும் நூல் கிடைக்கவில்லை போலும்; 

இவையெல்லாம், அக்காலத்தில் நூல் ஆராய்ச்சி செய்தோர் 

இருளிலேயே தடமாடிக்கொண்டிருக்க சேர்ந்திறுக்கிறது 

என்பதைக் காட்டுகின்றன. முன்குறிப்பிட்ட 1910EGH 

முன்னதாக மற்றொரு பதிப்பும் இருக்கிறது. வீரசைவத் தில் 

ஆசாரியர் ஐவர், பஞ்சாசாரியர் எனப்படுவர்; அவர்களில் 
ரேவணாராத்திய ஆசாரியரும் ஒருவர் என்றும் சொல்வர். 

குறிப்பு : நூலின் இறுதிப்பாடல் எழுசீர்ச் சந்தப் 
பாடல் என்று முன்னமே சொல்லப்பட்டது. (பக்கம் 845). 

அப்பாடல் பின்வருவது, அது தனிப்பாடல் என்று கருத்தக் 
சுது; நூலின் பகுதி என்று கொள்ளுமாறு இல்லை. 

கருமுகில் நிகரன குழல்மட வரலியர் 

களபமென் சகிலிணை கலவாரே 

மருமல ரயனுடன் அரிமக பதிமிக 

மகிழ்பத மனமுற மதியாரே 

ஒருவுதல் இருவினை விதிமதி விபரிதம் 
உறுபிற வியினெறி உழலாரே 

அருமறை முடிவினில் ௩டமுடை யவனிணை 

அடிதொழும் அடியவ ரடியாரே.
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பிற் சேர்க்கை 

சில குறிப்புக்கள் 

பின்வரும் பகுதிகள் நூலில் சேராது விடுபட்டன. 

அவற்றை உரிய பக்கத்தில் உரிய பொருளோடு சேர்த்து 

வாசித்துக்கொள்க. 

ப. 9. அரிச்சந்திரன் சரித்திரம் : இங்குச் சொல்லப்படும் 

காப்பியமன்றி (சுமார் 78ஆம் நூற்றாண்டில்) மாந்தைககர் 

வேளாள குலம் பெரியான் பிள்ளை என்பவர் செய்த 57 

பாரடல் கொண்ட மற்றொரு சரித்திரமும் ஏட்டு வடிவில் 

உள்ளது. சாமானிய நடை. 

ப. 15. அரிச்சந்திரன் : தேவியின் புகழைப்பாடவந்த 

தேவி பாகவதம் அரிச்சந்திரன் கதையைச் சிறிது மாற்றியும் 

சொல்லும். வரலாற்றின் தொடக்கத்தில், அரிச்சந்திரன் ஒரு 

யாகத்தில், தன் பிள்ளையை விளக்கிப் பிறர் பிள்ளையைக் 

கூரசாது பலிகொடுக்க முற்படுகிறான். இப்பாவச் செயலை 

எண்ணிப் பின்னர் மனம் திருந்தி சத்திய நெறியில் நிற் 

கிரான். இவனுடைய பிழையைத் தெரிந்தவர் ஆதலால் வீசு 

வாமித்திரர் இவனைப் பொய்சொல்லவைக்கிறேன் என்று 

கசூளுரைக்கிறார். ஆனால் அரிச்சந்திரன் சத்தியத்தைக் 

கைவிடவில்லை: இறுதியில் அவன் மயானத்தில் சதாக்ஷி 

என்ற பெயருடைய அம்பிகையைத் துதித்துக் தன் துன் 

பங்களிலிருந்து நிவாரணம் பெறுகிறான் என்பது தேவி 

பாகவதக் கதை. 

ப, 92, 27. புரூரவன் 

புரூரவன் என்ற சொல்லுக்கு அதிகம் அழுகின்றவன் 
என்பது பொருள். இவன் மகன் ஆயுஸ்; புரு துஷ்யந்தன் 

பரதன் சந்தனு திநதராஷ்டிரன் பாண்டு ஆகியோர் குல
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மான சந்திர குலத்துக்கு முன்னோன். வைதிக அக்கினி மூன் 
றையும் இவன் ஏற்படுத்தினான் என்று சொல்வதுண்டு. 

ப. 79. உலகநாதர் 

இப்பெயருடைய பக்தர் ஒருவர் வாழ்ந்து பண்டிதர், 

கவிராயர், முனிவர் என்றும் வழங்கப்பெற்று உலகநீதி 

பாடினார்என்று இங்குச் சொல்லப்பட்டது. இவர் தூண்டியே 

கமலை ஞானப்பிரகாசர் தந்திவனப் புராணமும் திருமழு 

வாடிப் புராணமும் பாடினார் என்றும் அங்குக் காட்டப்பட 

டது. இவையல்லாமல், இந்த ஞானப்பிரகாசர் தமது 

சிவபூசையகவலையும் சாதிநூல் என்ற சிறுநூலையும் இவர் 

விருப்பத்தின்படியே பாடியதாகச் சொல்வதும் அறியத் 

தக்கது (பக்கம் 976, 999). இவர் திருவாரூரினர் என்றும் 

தெரிகிறது. இவர் திருமழபாடிக்கும் தந்திவனம் என்னும் 

திருவானைக்காவுக்கும் புராணம் பாடுவித்த காலத்தில், 

அங்கங்குத் தங்கியிருந்து கோயில் திருப்பணிகள் செய்துவந் 

தார்; மழபாடியில் திருப்பணியால் வரும் சிவபுண்ணியத்தை 

ஞானப்பிரகாசர் மிகவும் போற்றியுரைக்கிறார். திருவாணைக் 

காவில் இவர் பெயரால் உலகநாத முனிவர் மடம் என 

ஒரு மடம் இருப்பதாகவும் சொல்வர். 

இவ் வுலககாத முனிவர் உலகநாதப் பண்டாரம் என் 

றும் சொல்லப்படுகிறார், ஞான ஆசிரியராகவும் இருந்தார் 

போலும். இவருடைய மாணாக்கர் பலர் இருந்திருக்கிறார் 

கள். சிலர் திருமுறைகளைப் பிரதி செய்திருக்கிறார்கள். 

இவ்வாறு பிரதி செய்த இரண்டு 14 ஆம் திருமுறைப் பிரதி 
கள் திருவான்மியூர் சாமிகாதையர் நூல் நிலையத்தில் உள் 

னன. பின்வரும் வாக்கியம் அவற்றினிறுதியில் காணப்படு 

கிறது. *திருவாரூர்ச் செப்பேட்டுப் படிக்கு உலகநாதப் 

பண்டாரத்துத் திருவுளத்தினலே 14 ஆம் திருமுறையார் 
எழுதி முடிந்தது." இதனால் நாம் அறியக் கிடப்பது திரு
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சூரூரில் திருமுறைகள் எழுதிய செப்பேடுஓன்று இருந்ததென் 

பட்பதும், அதைப் பார்த்தே திருமுறைகள் பிரதி செய்யப் 

டன என்பதும், திருக் கோவையார் திருவுக்கியார் போலத் 
திருமுறையார். என்று வழங்கப்பட்டதென்பதும் ஆகும். 

இதே நூற்றாண்டில் திரு எம்பாவையைப் பாவையாரென்று 

வழங்கும் செய்தியை மாறனலங்கார உரையில் எடுத்துக் 
காட்டியிருக்கிறோம் (பக்கம் 799). 

ப. 110. மண்டல புருடர் 

சில சொற்கள் : அருகன் பெயர்களுள் முனைவன் என் 
கிறார்; இது தொல்காப்பியச் சொல், வீதசோகன் - இது 
பகவத்கீதையில் வரும் வடமொழித் தொடர் ; துயரத்தின் 
நீங்கியவன் என்ற பொருளுடையது. தரூமளனையும் துரி 
யோதனையும் கூறும்போது முறையே குவளைத்தாரான், 
நந்தியாவர்த்தத் தாமன் என்கிறார். கன்னன், மணத்துக்கு 
மூன் பிறந்தவனா தலால் கானீனன் என்கிறுர் ; இது பிங்க 
லந்தையிலும் உள்ளது. வருணப் பாகுபாட்டை யொட்டி, 
இங்கும் வேளாளரும் காராளரும் சூத்திரராகவே உள்ளனர். 
அநாரியர்-மிமீலச்சர். கூத்தர் -அவிஈயர் : அபிநயம் செய் 
வோர். பல்லவர்--கீழோர், பிங்கலந்தையை த் தழுவி, 
சூளை--வேசை என்கிறார், திவாகரத்தையும் சிந்தாமணியை 
யும் தழுவி; அப்பர் சுவாமிகள் வாயில் காவலர் என்ற 
பொருளில் இச்சொல்லை ஆளுகிளர். கொசுகைப்பற்றிப் 
பிக்கலந்தையில் கான்கு நூற்பாக்கள் உள்ளன. அங்கில்லாத 
அசவல் என்ற சொல்லை இவர் சொல்கிரூர்; இது அங்குள்ள 
சில சொற்களிள் கூட்டென்று தெரிகிறது ; நிலம்பி._ 
கிலத்தியாகிறது. 

இவர் வேதம் என்று சொல்வதெல்லாம் வைதிக சமய 
வேதங்களான இருக்கு முதலியவற்றையே அன்றி, தீம்
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சம்யத்துக்குரிய/ணவற்றை அல்ல; நூல் என்ற இடத் 

தில்தான் பிட்கம் என்று சொல்கிருர். 

பன்னிரண்டாவது தொகுதியில் ஆடவர் குணம் நான்கு 

என்பது, திவாகரம் மூதவியவற்றைத் தழுவி, ஆசு மதுரம் 

சித்திரம் வித்தாரம் என்ற நால்வ்கைக் கவிகளையும் விரித் 

துக் கூறுகிறார். வில்வீரர் நிற்கும் நிலை-போர்ச் செய்தி ; 

தானப்பொருத்தம்--பாட்டியற் செய்தி ; பஞ்சபட்சி-சோ தி 
டச் செய்கி." புலனுகர்வால் உயிர் இழப்ப, பண்டை 
நிச்ண்டுமரபை யொட்டி. ககர்படு திரவியம் ஐந்து என்று 

சொல்லும்போது பித்தனையும் மன்னனையும், திரவியமாகப் 

பிங்கலம் போலவே இவரும் சொல்கிறார். வேத ஆறங்கத் 

தில் சொல்லப்படும் கற்பத்தை நீக்கித் திவாகரர் நிகண் 
டைச் சொன்னார் ; இவர் நிகண்டை நீக்கிக் கற்பத்தையே 

சொல்கிறார். அறுவகை அகச் சமயம் அறுவகைப் புறச் 

சமயம் என்று இவர் கூறுவன வைதிக மரபுகள், இவற் 

றைக் கூர்ந்து நோக்கும்போது இவர் காலத்தில் சைனம் 

வேற்றுமையை மறந்து வைதிகத்தைச் சார்ந்து வந்துவிட் 

டதோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. புராணங்களின் 

பெயர் கூறுவதும் காண்க, 

ப. 201. மறைஞான சம்பந்தர் 

பெயர் திரு மறைஞான சம்பந்தர், தேசிகர் என்றெல் 
லாம் வழங்குவதுண்டு. இவர் பெயருக்கு அடைமொழியாக 
காளத்தி, சிதம்பரம், குகைமடம், ஈண்கஃட்டி மடம் முதனிய 
சொற்கள் வழங்கும். இங்கெமுதிய வரலாற்றாலும் 75 ஆம் 

நூற்றாண்டு வரலாற்றில் ஞானப்பிரகாசர் குறித்து எழுதிய 
வற்றாலும் இப்பொருள்கள் தெளிவுபடும். இவர் மாணாக்கர் 

செய்க பிராயச்சித்த சமுச்சயம் என்ற நூலில், 

ஆகமம் தமிழ் செய் 

திங்க ளுரிஞ்சு மணிமாடத் தில்லைக்குகையில் திரைபோட்டுப் 

பங்க மறவாழ் மறைஞான சம்பந்தனும் ஈம் பதியாவார் 

2
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என்று தம்மாசிரியரைப் பாராட்டுவதால், தில்லை, குகை, 

கண்கட்டி என்ற அடைமொழிகளுக்கு விளக்கம் கிடைக்கும். 

ப. 202. மறைஞான சம்பந்தர்பற்றி இங்குக் கூறி 
யுள்ள செய்திகளை முத்தி நிச்சயப் பேருரை 1949ஆம் ஆண் 
டுப் பதிப்பு பக்கம் 97, 29, 45-46 இல் காண்க, 

ப. 211. மறைஞான சம்பந்தர் நூல்கள் : புவன கோசம் 

மறைஞான சம்பந்தர் நூல்களில் புவன கோசமும் ஓன் 
றெனச் சொல்லப்பெறும். 18 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் புரா 
ணங்களில் பூலோகம் அல்லாமல், ஏனைய உலகங்கள், புவ 
னங்கள், அண்டங்கள், இவற்றின் அளவு, இயல்பு முதலிய 

வற்றை விரித்துச் சொல்வது மரபாயிருக்கிறது ; இது புரா 
ணங்களின் பஞ்ச லட்சணங்களில் ஒன்று, இந்த முறையில் 

பிற்காலத்தில் பூகோள விலாசம் ௮ண்டகோள விலாசம் 
முதலான பல நூல்கள்கள் பாடப் பெற்றுள்ளன, தேவர் 
களையும் அரக்கர்களையும் மனிதரைப் போலவே பூவுலகில் 

எளிதில் உலவவிட்ட ஈம் முன்னோருக்கு, அவர்களுடைய 
உலகங்களையும் அளந்துசொல்வது எளிதாகக் கைவந்த ஒரு 

நிலை போலும், இந்த நெறியில் புவனகோசம் "என்றொரு 
நூல் மறைஞான சம்பந்தர் செய்ததெனச் சொல்வர், இது 
799 விருத்தப் பாச் சொண்டது. தஞ்சைச் சரசுவதி மகால் 

நூல் நிலையத்து இதன் ஏடு உள்ளது; நூல் அச்சாக 
வீல்லை. இதன் இரண்டாம் பாடலை வெள்ளியம்பலவாணர் 

தம் ஞானுவரண பாடியத்துள் மேற்கோளாய்த் தருகிரூர் 
(பக்கம் 852). இவர் இந்தத் தம் உரையுள் புவனங்களை 
விளக்கியுரைக்குமுகமாகக் கடல் போன்ற எண்ணற்ற, தமிழ் 
வடமொழி நூல்க௯ை மேற்கோள் காட்டுதல் குறிப்பிடத் 
தக்கது.
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சிவதருமோத்தரம் : மறைஞான சம்பந்தர் வடமொழி 
யிலிருந்து இவ்வுபாகமத்தை மொழிபெயர்த்துச் செய்திருக் 

கிறார். செய்தபோது, வடமொழியில் சொல்லப்படாத பல 

செய்திகளையும் சேர்த்துச் சொல்கிறார் ; (தமிழ்ச் சிவதர் 
மோத்தரத்தில் பிரகிருதியின் மேலுள்ளனவும் கூறியதென் 
னெனில், அந்தச் சிவசர்மோத்தரத்திற் கூறுகனவும் சிவாக 

மங்களிற் கண்டு கூட்டிக் கூறினாரென்க' என்பது காண்க 

(பாடியம் பக்கம் 98.9). மறைஞான சம்பந்தர் எழுதிய முத்தி 

நிலை என்ற சிறு நூலைக் குருஞான சம்பந்தர் மறுத்து எழுதி 

ஞர் ; எனினும் குருஞான சம்பந்தர் மரபில் நூற்றைம்பது 
ஆண்டுகளுக்குப் பின் தம்பிரானாய்.ப் பேராசிரியராய் 

விளங்கி, அந்த மறுப்பு நூலுக்கே சிற்றுரையும் பேருரையும் 

எமுதிய வெள்ளியம்பலவாணத் தம்பிரான் அதே மறை 

ஞான சம்பந்தருடைய சிவதருமோத்தரம் முதலான சில 

நூல்களைப் போற்றி எடுத்துக் காட்டுவது சிறப்பாய்க் குறிப் 

பிடத் தக்கது. 

24 ஆம் நூற்றாண்டில் சிவபூசைத் திரட்டு என்ற ஒரு 
சிறுநூல் தேவார திருவாசகப் பாடல்களைக் கொண்டதாய், 

சிவபூசை செய்வோருக்கு ஒவ்வொரு கிரியைக்கும் பொருத்த 

மாகச் -சொல்வதற்கேற்றவாறு திரட்டப்பெற்று, அச்சாகி 

யிருக்கிறது. அதனுள் பிற்காலத்தில் (16 நூற்றாண்டில்) 
ஒன்றிரண்டு பாடல்கள் இந்நூலிலிருந்து சேர்க்கப்பட்டி 

ருக்கவும் காண்கிறோம். 

ப. 225. சங்கற்ப நிராகரணம் 

இவ்வாசிரியர் இங்குக் கூறியுள்ள சங்கற்பமும் நிராகர 

ணமும் நூலில் கூறியவாறு(பக்கம் 926) எட்டாகும். உமாபதி 

யார் நூலில், தொடக்கத்தில் மாயாவாதி சங்கற்பமும் 

நிராகரணமும் காணப்படும், பின்னர் ஏனைய எட்டு. இகர்
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மாயாவாதியை விட்டுவிட்டு ஏனை யவற்றைமட்டும் கொண்டி 

ருக்கிறார். 

ப. 240, 247. 

சிவமார்க்கப் பிரகாச சிவாசாரியர்: கிவமார்க்கப் பிர 

காசம் சிவநெறிப்பிரகாசம் என்ற நூற்பெயராக அமைந்தது. 
சிவக்கொழுக்து- சிவாக்கிரம் (௮க்கிரம் கொழுந்து). இது 

ஆசாரியர் பெயராக அமைந்தது. 

ப. 286. திருவாரூர்ப் பள்ளு 

ஞானப்பிரகாசர் தம் நூல்கள் பலவற்றில் தாம் பலநூல் 

செய்வதற்குக் காரணமாயிருந்த உலககாதரைக் குறிப்பிடு 
கிறார்: திருமழபாடிப் புராணம், தந்திவனப் புராணம், சிவ 
பூசையகவல், சாதிநூல் என்பவற்றில் இக் குறிப்பைக்காண 
லாம். எனவே இங்கு அவர் பெயரைக் குறிப்பிடாமை, இக் 
தீப் பள்ளுப் பாடியவர் சமலை ஞானப்பிரகாசர் அல் 
லாமல் பின்வந்த வேறொரு ஞானப்பிரகாசர் என்பதைக் 
காட்டும். இங்குக் குறிப்பிட்ட வித்தியாபதி முதலி முதலி 
யோரை இவர் வேறெங்கும் குறிப்பிடவுமில்லை. 

ப. 292. இத் தருமபுரப் பரம்பரை வரலாற்றை வெள் 
எியம்பலவாண த் தம்பிரான் தமது முத்தி நிச்சயப் பேருரை 
யில் இருமுறை விரிவாகக் கூறியிருக்கிறார் (பக்கம் 9- 70, 
57 - 58). 

ரேவண சித்தர் 

ஆராத்தியர் என்பது வீர சைவப் ;ரொமணப் 
பெயர் என்பர், வீரசைவ மரபில் தங்களை ஐயர் என்று
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கூறிக்கொள்வது சாதாரணம், ரேவணரை வீர சைவர் 

என்று கருதினோர், இவரை,.ஐயராச்கி ஆராத்தியர் என்றும் 

பெயர் வைத்தனர் எனத் தெரிகிறது. 

ரேவண சித்தரையோ அவர் செய்த சிவஞான தீபத் 

தையோ அறியாதவர்களுச்கூட, பிரசங்கிகள் சொல்லிச் 

சொல்லி, 

எவ்வுயிரும் பராபரன்தன் சந்நிதிய தாகும் 

இலங்கும்உயிர் உடலனைத்தும் ஈசன்கோயில் 

என்ற வரிகளை நன்கு கேட்டறிந்திருப்பர். இவ்வரிகள் 

சிவஞானதீபத்தின் 77 ஆம் பாடலின் முதல் அடியாகும். 

ஏனைய அடிகள் பின்வருவன : 

எவ்வுயிரும் எம் முயிர்போல் என்று நோக்கி 

இரங்காது கொன்றறருந்தும் இழிவி னோரை 

வவ்வியபின் தூதரருந் தண்டம் செய்து 

வல்லிரும்பை உருக்கியவர் வாயில் வார்த்து 

வெவ்வியதீ யெழுநரகில் வீழ்த்தி மாரு 

வேதனை செய் திடுவரென விளம்பும் நூலே 

இது கொலை மறுத்தலைச் கூறும் பாடல், புலால் அருந்து 

பவர் எத்தனைக் கொடிய நரகத் துன்பமடைவர் என்று 

கூறுகிறது. 

  
            

௩ கந்தப்பையர் விசாகப் பெருமாளையரீ மகாலிங்கையர் 

என்ற பெயர்கள் உதாரணங்களாம்.
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lb 237, 254, 255, 256, 257, 258, 275, 279. அத்து 

விதசாரம்: சித்தாந்தம் இதழ்கள். சாதிதால் : பதிப்பு 

7878. திருவாரூர்ப் பள்ளு-சோமசுந்தர தேசிகர் 1944. 

குருஞான சம்பந்தர் : சண்முக சுவாமிகள் எழுதிய 

சரித் திரசங்கிரகம் 198; தருமபுரம் நூல்கள், பண் 

டாரசாத்திரம் 1940, அட்டகம் 19277, பிராசாத காண் 

மணிகள் 7979, முத்திகிச்சயப் பேருரை 19406, ஞானா 

வரணவிளச்கம் 7957, 1929. பூஜாபத்ததி- தஞ்சைச் 

சரசுவதிமகால் ஏடு. சிவபோக சாரம், பக்கம் 320-821. 

திருச்செந்தூரகவல்: நாவலர்பதிப்பு 1997 ஆன்மலிங்க 

மாலை, சித்தாந்தம் இதழ். சிவஞநான தீபம்: 

பக்கம் 848. 

சோமசுந்தர தேசிகர் எழுதிய தமிழ்ப்புலவர் வரலாறு 

76 ஆம் நூற்றாண்டு 1956 ; மு. இராகவையங்கார் பெருக் 

தொகை 7945, ஆராய்ச்சித் தொகுதி 19889. சேதுகாழறம் 

குமிழும் ரா. ராகவையங்கார், 1999. கொன்றை மாககரம் 

சண்முக சுந்தர” முதலியார் -- சித்தியார் அறுவருரைப் 

பதிப்பு 1898.
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சூரியனார் கோயில் ஆதீன மரபு 

ஸ்ரீ கண்ட பரமசிவம் 

கந்த சுவாமி 

வாமே bo ரிஷி 

நீலகண்ட சிவாசாரியா் 

விசுவேசுவர சிவாசாரியார் 

சகாசிவ Gomenfurt 1450—1475 

சிவமார்க்கப் பிரகாச சிவாசாரியார் 1475-1525 

| 
சிவக்கொழுந்து தே௫கர் (சிவாக்கிர யோகி) 

| ஆதீனம் நிறுவியவர் 1500-1550 
வீழி - சிவாக்கிர யோகிகள் 1550-1575 
(சாத்திரங்கள் செய்தவர்) 

| 
நந்தி சவாக்கிர யோகிகள் 1560-1600 

சிவநெறிப்பிரகாச உரை செய்தவர் 

| 
சிவக்கொழுந்து தே௫கர் (1600-1640) 

| 
சொக்கலிங்க தேூிகர் த (1640-1680) 

திருமாந்துறைப் பண்டார சந்நிதி) 
(திருமா | 1680-1888 

ஏழு ஆசாரியார்; இடையில் அம்பலவாண தேசிகர் 
என ஒருவர் மட்டும் மலையாள நாட்டுப் பிராமணர். 

| 
முத்துக் குமார தேசிகர். (1898...1918) 

மீனாட்சி சுந்தர தேசிகர் ₹1918...-1947) 
சமாதியடைந்தது 1973 இல். 

இவர்களில் சதாசிவ சிவாசாரியர் வடமொழிச் சிவஞான 
போதவிருத்தி எழுதியவர். வீழிச் சிவாக்கிரயோகியே பெரு 
நரல்கள் செய்தவர். ஆ௫ீனமுகுல்வார் என்றும் கொள்ளப் 
பெறுபவர். தந்தி சிவாக்கிரயோகி, சிவநெறிப் பிரகாச உரை 
செய்தவர், மீனாட்சிசுந்தர தேசிகர் இறைஞான போதம் 
முதலான நூல்கள் செய்தவர்,



ஞானப்பிரகாசர் பெயர் அட்டவணை 

  

  

  

      

எண் | பெயர் காலம் நூல் 

1. | ems ஞானப்பிரகாசர் 1 1350 இல்லை 
| (பழுதைகட்டி) 

2. காஞ்சி ஞானப்பிரகாசர் 11| 1350-1375 இல்லை 

3. ல ஞானப்பிரகாசர் 1375 — 1425 இல்லை 

4, (களந்தை ஞாலப்பிரகாசர்) 1450-1500 (தசகாரியம்சசு 
லாகமசாரம் 

5. மதுரை ஞானப்பிரகாசர் 1450-1475 ।இவப்பிரகாச 
உரை 

6. [செட்டிக்கெரு ஞானப் 1475-1525 இல்லை 
பிரகாசர் 

7. (கச்சி ஞானப்பிரகாசம் 1475-1500 இல்லை 

8. (கச்ச ஞானப்பிரகாசர் [500--1525 |கச்சிக் கலம்பகம் 
மஞ்சரிப்பா 

மழுவாடிப், 
9. கமலை ஞானப்பிரகாசர் 1523-1575 புராணம் 

10. (திருவொற்றியூர் 1550-1575 1சத்திபரபக்க 
ஞானப்பிரகாசர் oy oor 

11. திருவண்ணாமலை ஞானப் 1550--1600 | சித்து ௬பக்ச 
பிரகாசர் (சாலிவாடிபுரம்) உரை 

12, பனையூர் ஞானப்பிரகாசர் 1634 இல்லை 
\ | 

13. வேதாந்த ஞானப்பிரகாசர் 17 தர (இல்லை 

14. தாவினால் மழு எடுத்த 
சூானப்பிரசாசர் 

17- 8 on (வீரநாராயண 
விஜயம்



  

ஆசாரியர், 
மாணாக்கர் வேறு குறிப்புக்கள் 

  

சிற்றம்பல நாடி சடார் 

ஷெ; 1 இன் ௪டா் 

சம்பந்த முனிவரின் 
மாணாக்கர் 

கண்கட்டி மஜஹை ஞான 

சம்பந்தரின் குரு. 

மதுரைச் சிவப்பிரகாசரின் 
குரு 

சுமலை ஞானப் பிரகாசரின் 
குரு 

புராணச் திருமலை நாதரின் 

குரு 

பரஞ்சோதியின் குரு 

6 இன் சீடர், புதல்வர் 

கண்கட்டி மறை ஞான் 
சம்பந்தரின் சீடர் 

சிவதருமம் என்ற தாலின் ஆசிரிய 

ரின் குரு 

இருவலஞ்சுழி சிவப்பிரகாசர் 

GG 

  
e
r
 

ப
ப
ப
 

டட,
 

அவரோடு சமாதி 
கொண்டார். 

காஞ்சி ஞானப்பிரகாச 
மடத்தின் மூலவர். 

சிவபுரம் தத்துவப் 
பிரகாசரின் குரு. 

சத்திய ஞான பண்டா 
ரத்தின் ௪டர். 

4 இன் சீடர் 

சிவபுரம் தத்துவப் 
பிரகாசரின் சீடர். 

காஞ்சி மடத்தின் தலைவர், 

7 இன் சீடர். தனிப் 
பாடல்கள், 

குருமபுரம் மடம் நிறுவிய 
குருஞான சம்பந்தரின் குரு. 

ஒற்றியூர் தத்துவப் 
பிரகாசரின் குரு. 

சுவாமியின் மறுப்பு) சிவஞான 
குளம், சிதம்பரம் ஞா ளஸப்பிரகாச 

சிவ தருமம்58பாடலுடையது!7நா. 

பரிபூரணசித்தியாசிரியரின் 

குரு -
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மேற்கோள் செய்யுள் முதற்குறிப்பு 

அங்கதுபோய 
அங்கயற்க 
அச்சமும் 
அஞ்சுபேர் 
அடைந்தமக் 
அடைந்து வலம் 
அடைவாகும் 
அண்டங்க 

அண்டமுழு 
அண்ணலைப்போ 
அணங்கிட 
அந்தரியாமளை 

அத்தவா 
அப்பொழுது 

அரவநீள் 
அரியசதா 
அருமறைகள் 
அருளறிந்து 
அருளினது 
அழுக்காறில 
அறந்தலை 
அறந்திகழா. 
அறமிருக்கும் 
அறிவரிதாய் 
அறியாமை 

அறிவுடை 
அறிவென்று 
அறிவென 
அன்பர்க்கரு 
அன்னைதயை 
அனகன் அச்சு 

ஆக்கமுற 
ஆக ஆகமம் 
ஆகம் சடம் 
ஆகம் சிறை 
ஆகமம் தமிழ் 
Bone wep 

100 
335 
65 
81 
53 

263 
154 
218 
265 
328 
73 
10 

213 
263 
39 

267 
209 

318 
353 
314 

ஆடாததோ 
ஆண்டுகலி 
ஆதரிக்கும் 

ஆதரித்து 
ஆதாரமாவ 
ஆர்க்கும் 

ஆர்புனைசடை 
ஆர்பெரியா் 

ஆரார் பகை 
ஆரிடத்தில் 

ஆரியனால் 
ஆரசியனும் 

ஆழிசூழுலக 
ஆழியான் 

ஆற்றுதலெ 
ஆருறு 
ஆறுகரண 
ஆறென 
ஆனிடை 
இங்கனம் 
இங்கனம் இயற் 
இட்டாசன 

இதந்தரு 
இந்தளமு 
இம்மையம் 
இயம்புகன்ற 

இருக்குமுதற் 
இருவகையா 

இவந்த பூ 
இறந்தது 
இன்பதுன் 
இன்னவினை 
ஈசன் பல 

ஈசன் வாழ 
ஈதல் அறி 
ஈரப்பல 
ஈராறுதுங் 

216 

314 
36 

182 
217 
127 
135 
311 
117 
178 
14 

145 
149 

347 
152 
98 

:21 
321 
320 
22 
41 
36 
153



மேற்கோள் செய்யுள் முதற்குறிப்பு 

உகைத்தாடும் 
உண்டிக்க 

உத்தமத்து 
உரவுநீருல 
உருவாகி 
உரையிழந் 
உலகநீதி 
உலகம்யாவை 
உலூலாயி 
உலூனர் 
உலகுயிர் 
உழவர்க் 
உள்ளமல 
உள்ளமலம் 
உளநொந் 
உள்ளதுதான் 
உள்ளமார் 

.. உறுமலம் 
உன்னைச்?ிங் 
எங்கும் இரு 
எல்லார்கரு 
எவ்வுயிரும் 
எழிலார் 
எள்ளுகசூதி 
என்றும் திரு 
என்னால் உனை 
என்னை அறி 
ஏகமாய 

ஏந்திழை : 
ஏறாத விண் 
ஐந்திணைசேர் 
ஐயநீயாடு 
ஒருங்காக 

ஒருங்குள 
_ ஒரு நாழி 

ஒரு தாள்ப்ழ 
ஒரு போது 

ஒற்றைமதி 
ஓங்கும் பரை 

24 

346 
65 
22 
4] 

209 
313 

80 
173 
101 
114 
19 
65 

317 
328 
127 
318 
306 
331 
312 
320 
310 
369 
65 
56 

162 
311 
319 
253 
68 

305 
155 
56 
33 

108 
229 
65 
76 
38 

340 

ஒடாதே 
ஒதுமூப்போ 
ஓர வழக் 

ஒவாநில 
கச்சியம்பதி 
கடாட்சம் 
கடி.மலா் 
கண்ணிற்கிற 
கண்ணுக்கினி 
கமலையும் 

SUID DD 
கருணாகரன் 
கருதுபொரு 
கருதுயிர் 
கரும்பும் 
கருமுகில் 
கருவிகணா 
கல் மூடு 
கல்லது 
கலையாணவ 
கவுளியமாரீ 
கள்ளங்கொலை 
கள்ளீரம்: 
கள்ளுணவிரு 
கற்சு இடர் 
கற்பார் 
கற்புடை 
கனக்கும் 
காரர் பொழி 
கும்பமெனும் 
குமிம் மிசை 

குருவாரந் 
கூற்குற கழு 
கூன்தரும் 
கையாற்பரி 
கொங்கேறு 
கொடியோடி 
கொண்டல் 

369 

317 
236 
218 
34 
25 

342 
109 
271 
290 
284 
346 
283 
131 
331 
13 

349 
346 
41 

305 
118 
308 
13 
40 
56 

320 
269 
159 
296 
204 
42 
54 

313 
37 
34 
70 
71 
36 

226



370 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு: 16 நூற்றாண்டு பாகம் 2 

சத்தியம் எக் 

சதுத்ததிமி 
சாற்றினனே 
சான்றோரில் 

சித்திசோ் 

சித்திதரு 
சித்திரசேன 
சித்திர மென் 
சிவசத்தி 

சிற்குணச் 

சிற்குணத்தி 
சிற்றறிவை 
சீஎழுத்தொ 

சிலநற்றரு 
சுக்கங்கல 

சுந்தர நின் 
சும்மா இருக் 

சும்மா இருசொல் 
சும்மாதனு 
சூதாடல் 
சூலபாணி 

சூழிருஞ்சடை 
செகமெனும் 
செங்கமல 
செங்கைபயில் 
செப்பருமா 
செத்திப்படு 
செறிந்தபே 
செறிமா 
செறிவரிய 
சேறுபாய் 
சைவசமய 
சொல்லொடு 

ஞாலத்திரு 
rer Sts 

தங்கமுடி 
குண் கவிகை 

தந்தை சவ 
தந்தை புல 

77 
118 
224 
68 

235 
279 
117 
224 
230 
153 
153 
262 
339 
35 
35 
72 

340 
317 
318 
41 

274 
54 
97 

319 

345 
308 
39 

230 
253 

13 
221 
97 
57 

116 

247 
127 

தந்தையும் 
தரவே org 
தருகாளமே 

கருமையும் 
தழைவிரி 

கன் ஆயத 
BOW DEST LD 

தன்னை அறி 
தாமும் கொடார் 

STEM fh Heb 
தானே வர 
திணை நிலம் 

இருந்திய 
திருப்பட்டீ 

இிருமேத்ற 
ருவார் 

தில்லைவனம் 

இறந்தெரி 
தீட்டேல் 

துரத்தி உனை 
துன்றியகரு 
தெரிசிக்கு 
தென்னவன் 
தேசிகனும் 
தேவர் இரு 
தொக்கவேதி 

தொடைதுற 
கொண்டை 
நகரமே 

நற்கவிதை 
நற்றவன் 
தறவுகொப்பு 
நாக்கடிப் 
நாகாபர 

நாத்திகர் 
நாமரூப 
நாலான 

நானோதனு 
நிகண்டு சூடா 

XXXV, 

309, 

307 
165 
191 
335 
47 
65 

117 
316 
76 

300 
334 
ltl 
336 
116 
117 
294 
314 
41 

227 
316 
42 

225 
63 

263 
162 
13 
17 

117 
228 
285 
276 
53 
68 
34 

225 
280 
96 

312 
100



மேற்கோள் செய்யுள் முதற்குறிப்பு 

நிரந்தர 
நிலம் விளக் 
நிலவு பொழி 
நிலவுலாவி 
நிவந்தவரை 
நின்றும் இருந் 
நின்னளவி 
நின்னைமதி 

நினைக்கும் அர 
நினைத்த நன் 
நெருப்பென் 
நெறியின் அன் 
நேரலார் 

நேற்றுப்பிற 
பகர்தரும் 
பகர்ந்தகம 
பகவனே 

பஞ்சிகுடி 
ULL, GOH 

படைபுக்கா 
படைபுக்கு 
படைமயக்கு 
பண்டை நிக 

பதியிழந்த 
பரப்பு நீர் 
பரபரக்க 
பருதியொன் 
பவ மறக் 
பறவைகள் 
பனியால் 
பாடும் சுவி 
பாடும்படி 
பாதிவிருக் 
பார்த்தான் 
பிரணவப் 

பிரமபுரத் 
புத்திரமார் 
புலன்கள் 
புலியூர்ச்சித 

226 
13 
47 
80 
40 

227 
312 
317 
145 
214 
319 
20 
57 

150 
117 
286 
110 
42 
116 
134 
133 
103 
96 
19 
97 

317 
97 

118 
56 
20 

128 
306 
315 
38 
63 

223 
333 

116 

புவனியிற் 
புள்ளியந்தனி 
யூங்கமலக் 

பூட்டுவித் 
பூமலிஅசோ 
பூமேவு 
பெரும்பதி 
பெரும்புகழ் 
பேரன்பன் 
பொருவரிய 
பொல்லா 
பொறிசெறி 
பொரறிவாய் 
பொன்பதி 
பொன்னும்நன் 
போதகனு 
மகரகேத 
மண்களித் 
மதவலி£த 
மதுப்பொழி 
மந்திரமும் 
மரவமும் 
மல்லலுற 
மலத்தை 

மறைமுரசம் 
மன்னவனே 
மன்னிடஉரு 
மன்னிருமக 
மன்னும் YH 
மாசிலாகம 
மாசிலாவயி 
மாயாதனு 
மார்க்கண் 

371 

282 
39 

177 
224 
100 
139 
335 

312 
209



372 

ப்புரி நூல் 153 

மூத்றவுணர் 177 
மூன்னமா 212 
முன்னோர் பொரு 129 
மூன்றுகண் 24 
மெத்திய 282 
மெய்யாய் 34 
மேலைமலை 181 
மேழித்துவ 118 
யாரையிலி 228 
வடதஇசைவே 158 
வடவரைக் 220 
வண்டமிழோ 180 
aur AG ara 117 
வல்லாடாய 46 
வல்லான்சம 309 
வழியே ஏகு 65 
வளையும் 35 
arse sony 311 
வாய்ந்ததரு 172 
வாரி மணி 146 
வாரொன்று 70 

பொருள் 

அகம்பிரமம் 219 
அகரமோனை 165 
அட்டவீரட்டம் 303 
அட்டாங்க யோகம் 231, 277 
அடிமை வேலை 3 
அணியிலக்கணத்துக்குப் 

பேராசிரியர் மறுப்பு 171 
அதிவருளுச் ரமி 240 
அதிதாதி விகற்பம் 175 

அம்மானைப் பாடல் 4, 5, 180 

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு: 16 நூற்ருண்டு பாகம் 

வாவு மிள 37 
வான்மறந் 56 

விசுவ மித் 118 
வித்தும் 65 
af Bullen 7 F 7 

விரவியதோள் 108 
வில்லம் அறு 74 
வெய்யன்பத 15 

வெற்றிவேற் 63 
வேடிக்கை 72 
வேண்டுவா 224 

வே.தவன 265 
வேதவாச 35 
வேதியராத 282 
வேர்றரசர் 55 
வைகறைத் 33 
வையம் பரக் 25 

at EC guy Std 347 
STi Guages 77 

தீரவ்ய சத்யா 232 
தமாயாதனு 332 
ஸ்ரீ கர்ணாடர 245 

அக்கிரம் 345 

அகராதி 

மடக்கு 177 
அரங்கேற்றம் 127 
அலங்காரம் ஒரு சாஸ்தரம் 188 
அவப்பிரஞ்சம் (அபப்பிரம்சம்) 

190 
அறங்கள் சில 226 
அறுசமயம் 39 

அன்னம் தூது செலல் 57 
ஆசிரமங்களும் முனிவர் 

நால்வரும் 248 
ஆரியர் இயல்பு 32]



பொருள் அகராதி 

ஆடூஉ முன்னிலை 251 
ஆன்ம இலக்கணம் 253 
ஆன்மார்த்த பூசை 333 
ஆன்மார்த்த முத்தி 202 
ஆன்மானத்த விளக்கம் 327 
இஇகாசக் காப்பியம் 1 
இந்திய இதிகாசங்கள் 1 
இராமானுசருக்குத் தேசிகர் 

ஐவர் 177 
இலக்கண வளர்ச்சி 92, 185 
இறைவனின் மூன்று நிலைகள்- 

சத்தன் உத்தியுத்தன் பிர 
விருத்தன் 249 

உண்மையும் பொய்யும் 77 
உணவுமுறை 76 
உரிச் சொல் என்ற பெயர் 99 
உருத்திராக்கச் செய்இகள் 225 
உவமை விளக்கம் 157 
எதுகை அகராதி 110 
எழு கூற்றிருக்கை 180 
ஏட்டை ஓமம் செய்தல் 214 
ஐந்திர வியாகரணம் உணர்ந் 

தவன் அனுமன் 177 
ஒடச் செய்திகள் 36 
ககரமோனைத்தொடை [63 
கட்டியங்காரன் சுதை 196 
கண்ணின் வருணனை 54 
கவீராசர் என்ற பெயரி XXxxix 
காப்பிய உறுப்புக்கள் 
காப்பியக் கலித் துறை 12 
காப்பிய நெறி 175 
காப்.பியம் மூன்றின் பொது 

இயல்பு 2-4 

காரிகை கற்றுக் கவிபாடுதள் 

காளியின் பெயர்கள் 10 

காளி வணக்கம் 10 

குகை 235 
ட்பா நூல்கள் 206, 210 

eo: 36-7 $கசாதி பா.தவகுப்பு 
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கைக்கிளை விளக்கம் 86 
கைவல்லிய நீலை 111 
சக்கரவர்த்தி அறுவர் 4 
சங்கம சாதிகள் 281 

சந்நியாசமும் இல்லறமும் 241 
சம்புகாவியம் 2 

சரபமூர்த்தி 303 
சித்திரக்கவி 180 

சிதம்பர தர்த்தவசை 88 
சிந்தாமணி கட்டுக்கதை அன்று 

196 

சிவசமதாமுத்தி 102 
சிவஞானதானம் 214 

சிறப்புப் பாயிரம் செய்குற் 
குரியார் 192 

சீவன் முத்தர் இலக்கணம் 253 
சீன தர்ப்பணம் 227 

சூதின் கேடு 55 
சைவ ஆரியர் பெயர் 

நயம் XXXV 
சைவ சமய நெறி நான்கு 109 
ora Br பிரிவுகள் 197 
சைனார் நூல்கள் 95 
சொல்லக் தகாத சொற்கள் 15 
சோடசகலை 278 
குசக்கிரமம் 326 

குசகாரியம் 283, 321, 325 
தசாங்கம் 375 
தசாங்க வாழ்த்து 176 
துமிழ்க்குலப் பெண் 126 
தமிமுக்கே உரிய காப்பியும் 7 
தானம் ஐந்து 87 
இகம்பர சைனர் 75 

திருட்டுக்குத் தண்டனை xL 
திருப்பணிக்கு நிதிஉதவு,தல்221 
இப்புகு,தல் 32 
தக்ஷ 221 
துதிப்பாடல்கள் 33 
_-சவதருமோத்தரம் 217 

துவாதசசலை 278



374 

க்குரியவை 145 
தொகை அகராதி 108 
நகர் நீங்குதல் 17,56 
ந்கா்ச் றப்பு 13 
நடனக் காட்சி 42 
நரகம் 216, 218 
தாட்டு வருணனை 13 
நால்வரும் ஆசிரமங்களும் 240 
நிகண்டின் தொகுதிகள் 107 
நிகண்டு நூல் வளர்ச்சி 93 
நிரைகோள்,காப்பியத்தில் 176 
நூற்கு அதிகாரி 208 
நூற்குற்றங்கள் 254 
நீதிக்கதைகள் 75 

நீதிநூல் வரலாறு 60 
நல் கற்பிக்கத் தகாதவர் 208, 

225 
பக்தி இலக்கியம் 61 

பஞ்ச தந்திரக் கதை 75 
பஞ்சாக்கர மத்திரரிஷி 249 
பண்ணின் பெயர்கள் 178 
பதியின் இலக்கணம் 250 

பதினாறு ஒடுக்கம் 324 
பரிசில் வழங்காதான் அழிவு 

112, 126 
பமமொழி 80, 95 
பாட்டியல் நரல் வளர்ச்சி 93 
பாட்டியற் பொருள் 141 
பாடலின் உறுப்புக்கள் 161 
பாடலும் தேவாலயமும் 199 

பாண்டி நாடு 37 
பாரத கிளைக்கதை 2-3 
பாவினங்கள் 164 

பிரபந்த வரையறை 129 
பிராகிருதம் 190 

பிராசாத கலைகள் 278,323 
பிராமண சந்நியாசிகள் 241-2 
புத்தக கானம் 214 
புராண இலக்கியம் 197 
ப்ராண எழுச்சி 5 

புராண காவியம் 2 
புராணம் 136 

குமிழ் இலக்கெய வரலாறு! 16 நாற்றாண்டு பாகம் 2 

புலவர் கொடி 105 
பெண்கள் கைத்தொழில் 146 
பெண்கள் பருவழும் தொகைப் 

பெயரும் 146 
பெண்களுக்குத் ட்சை 221 
பெண்ணைப் பழித்தல் 74, 76 

பெருங்காப்பியம் 190 
பெரும் பாவங்கள் 81 
பேதை வருணனை 85 
பொது மகளிர் ஒழுக்கம் 40-1 
பொருளணி 313 179 
பொருளணி சொல்லணி 177 
பொருளைக் காட்டிக் தர 

லாகாது 215 
போலிக் குருக்கள் XXKV 
மகடூ௨ முன்னிலை (42, 251-2 
மடக்கணி “179 
மணிப்பிரவாளம் 254 
மரம்வெட்டலாகாது 45 
மரப்பெயர்கள் 177 
மனப்பாடத்துக்குஇசை 107 
மாணாக்கர் இலக்கணம் 221-2 
முத்தி உபாயம் மூன்று 249 
முத்திப் பெண் மணத்தல் 111 
முத்திமார்க்கம் நான்கு 211 
முத்திவகை மூன்று - 347 
மூன்றடுக்கிச் சொல்லுதல் 11 
யாகம் ஐந்து வகை 215 
யோக மார்க்கம் 278-9 
வடமொழிச் சாவியம் 2 
வடமொழி நால்கள் XXXVii 
வழுவமைதஇ 181 
வள்ளல் மூவகை 112 
விதிபெரிதா மதிபெரிதா 30,39 
விருத்த யாப்பு 106 
வீரசைவ பஞ்சாசாரியர் டப்ப 
வெள்ளுடை 241 
வெற்றேடு தானம் 214 
வேளாளருக்குக் துவசம் 119 
வைப்புத் தலங்கள் 215 
ஜீவசமாதி 01 

ஸ்மிருதியும் ஆகமமும் 242



சொல்லாட்சியும் பொருளும் 

அகராதி 113 
அச்சம் நாணம் மடம் 

பயிர்ப்பு 89 
அட்டாங்க யோகம் 322, 324 
அமாத்தியன். 186 
அரக்கு 106 

அருந்தல் 106 
அருளிப்பாடியர் 89 
அலகு 111 
அலங்காரம் 188 
அன்னே 252 
ஆகம பூசை 333 
உவமான சங்கிரகம் 143 
ஒருவந்தம் 111 

கங்கை குலம் 118 
கண் கட்டி 201 
கருவூர் 111 
காரிகை 105 
கானீனன் 352 
ரம் 37 

குசை 300091, 233 
குணசாகரார் 119 
குருகை 148 

குலவரவு 136 
கெடிமன்னர் 104 
சைவல்லிய நிலை 111 
கொசகு 352 

கொடை மடம் 103 

கொம்மை-கும்மி 11] 
சங்காரம் 250 
சடையன் 149 
சம்பு காவியம் 2 
சரகம்-சாகம் 102 
சாயல் 106 
சிதம்பரம் 89 
சில்லந்தட்டுதல் 196 
சும்மா 79 
சூடாமணி 100 

சூளை 352 
செங்கமலப்பொற்பாதன்268-9 
சொக்கப்பனை 99, 209 
சோடசகலை 322-3, 325 
சோமன் 106 

ஞான ஆவரணம் 329 
குசகாரியம் 325-6 
குந்திவனம் 78 
தராசு 106 
ole 89 
திரி பதார்த்தம் 325 
இிருவறம் 102 
துவாதசகலை 323 
தொல்காப்பியம்-சவமயம் 206 
நறுந்தொகை 63 
நிகண்டு. 99 
நிரோட்டியம் 180 
நூல்-ஆகமம் 252 
பண்டாரம் 201, 262, 306 
பரஞ்சோதி 138 
பல்லவார் 352 
பாட்டியல் 93 
பாவையார் 195 
பிராசாதம் 278, 321 
புராணம் 136 
புரூரவா 23, 73, 350 

புலவர்கொடி. 105 

பெரியமடம் 241 

பெரும்பற்றப் புலியூர் 89 

பேதை-விளக்கம் 86,87 

போற்றி- இரட்சி 89 

மடம் 287 

மயான காண்டம் 20 

மரபு 128-129 

மீளி 87 

ரேவண ௫ித்தரா் xxxii, 121 

லகுடீகை 251, 258 

வியாமோகம் 39 

வீதசோகன் 352 

வீரை 96



சிறப்புப் பெயர் அகராதி 

அகச்சந்தான குரவர் 292, 337 
கத்தியம் 196 

அக்கம் 142, 205, 213 
அகத்தியர் அணியிலக் 

கணம் 168, 170, 183 
அகத்தியர் கூறிய 

ஐந்துறுப்பு 105 
அகத்தியர் பாட்டியல் 

127, 133, 140, 173 
அகத்தியர் வணக்கம் 236 

அகநானுறு 294 
அகராதி நிகண்டு 113-125,205, 

அகோர பத்த 232 
அச்சுக்கலை. 142, 187 
அச்சுதநந்தி 186 
௮ச்சுதேந்திரன் 71 
அட்டாங்க யோகக்குறள் 231 
அடியார்க்கு நல்லார் 194, 196 

அண்ணாமலைக்கோவை 286,273, 
அண்கோள விலாசம் 354 

அணியிலக்கண வினா விடை 

184 
அத்துவாக் கட்டளை 273, 289 
அத்துவித சாரம் 273, 279-80 
அத்துவிகவெண்பாவுரை 358 
அதிவீரராமர் 2-4, 45.7, 51, 

58-9, 65-7,346, 366 
அப்பாண்டை நாதர் உலா 95 

அம்பலவாண நாவலர் 258 
அம்மைதுதி 12 
அமிதசாகரர் 92, 161 
அரங்கநாத முதலியார் 21 
அரதத்தர், கஞ்சனூர் 223 
அரிச்சந்திர சரித்திரம் 2,6-22, 

350 

இலக்கிய நயம் 11 
நாடகம் 22 

-புரரணம் 67.366 
ஃ வெண்பா 2 

அரிதாசர் 366 
அருங்கலச் செப்பு 210 
அருணகிரிநாதர் 70, 180, 

197, 206, 208 
அருண௫ரிப் புராணம் 211, 360 
அருணகிரி மான்மியம் 206 
அருணந்தி சிவம் 223, 231, 236 

292, 337 
அருணமசிவாயரீ 198, 237, 202 

330,337-8 
அரும்பதவிவேகம் 329 
அல்லியரசாணி மாலை 144 
அவ்வை 61, 72, 75, 79 
அவ்வை குறள் 210 
அவிநயம் 196 
அவிதயனார் 142, 186 
அவிரோத உந்தியார் 254 
அளகைச் சம்பந்தர் 270, 272 
அழகிய திருச்சிற்றம்பல 

Saat 302 
அறநெறிச்சாரம் 72-3, 95 
அறிவனார் 128 
அனதாரி 367 
அனவரத விநாயகம் பிள்ளை 

254 
அஸ்பஷ்டபதபோ தநீயம் 329 
ஆகமத்திரட்டு 251 
ஆசாரக்கோவை 196 
ஆசுகவிராயா் 67 

ஆண்டாள் 288 
ஆத்திசூடி 61.2 
ஆழுக் தமால்யதா 103



சிறப்புப் பெயர் அகராதி 

ஆயிரப் பாடல் 273, 286 
ஆயிரப்பிரபந்தம் 286 
ஆழ்வார் திருநகரி 146, 198 
ஆறுமுகசுவாமி 189 
ஆறுமுக நாவலர் 59, 107, 

144, 222 
ஆன்மலிங்கமாலை 270, 342-3, 

359, 364, 367 
ஆன்மார்த்த பூஜாபத்ததி 

211, 232, 246 
ஆனந்தபரவசர் 299, 300 
இரத்தினச்சுருக்கம் 91, [45-7, 

2 3, 366 
இரத்தின நாயகர் பதிப்பு 79 
இராகவ ஐயங்கார் மு, ~ 

8, 101, 104-6, 143 
இராசராசன் {1 84 
இராமசாஸ்திரி போலகம் 256 
இராமாயணம் வெண்பா 1 
இராமானுச ஐயங்கார் 

26, 166, 168 
இராமானுச சவிராயர் 5-6 
இராமானுசர் 151 
இலக்கணவிளக்கம் 184 
இலிங்க புராணம் 59 
இளங்கோவடிகள் 194 
இளம்பூரணம் 95 
இளம்பூரணர் 7 161, 196 

றையனார் அகப்பொருள் 
இறைவனை 191, 156, 180 
இறைவஜூற்பயன் 211, 229 
ஈக்காடு இரத்தினவேல் 

முதலியார் 9 
ஈரடி முக்கால் 142 
உண்மை தெறி விளக்கம் 

325. 345 
உத்தண்டன், மாவை 72 
உத்தரமகா புராணம் 041 
உத்தர ராமாயணம் 1 
உமாபதி சிவம் 88, 198, 210, 

377 

224, 235-7, 272, 337 
உரிச்சொல் நிகண்டு 113 
உருத்திராக்கவிசிட்டம் 211,274 
உலகநாத பண்டிதர் 78-68, 267, 

27-56, 282 351,356 
உலகநாத பிள்ளை 233 
உலகநாத முதலியார் 237 
உலகநீதி 6277-82, 268,351,338 

8 --௩ புராணம் 
உவமான சங்கிரகம் 149-ச4, 147 
ஐந்திலக்கணம் 92 
ஐயம்பெருமாள் 2, 3 
ஐயம்பெருமாள் சிறந்த 

கவிராசார் 24-5 

ஐயரவர்கள் 21, 78, 219,268 
ஐயனார் 91 
ஒட்டக்கூத்தர் 88, 106, 214 
கங்கைமெய்கண்டார் 188, 292, 

353 
கண்கட்டி பண்டாரம் 204 
கண்கட்டிமடம் 203-4, 234,353 
கண்ணப்ப பண்டாரம் - 

201, 203, 219 
கணதரர் 100 

கதிரைவேற்பிள்சா 59, 101 
கந்தப்பையர் 357 
கந்தபரம்பரை 199, 239 
கந்தபுராணச் சுருக்கம் 302 
கந்தபுராணம் 2, 59, 137 
கபிலரகவல் 68 
கம்பர் 17 
கம்பராமாயணம் 1, 12, 25, 

35. 54, 61, 100, 176 
கமலாலய புராணம் 205-8, 

211, 360 
கமலாலயம் 281 
கமலாலய மான்மியம் 206 
கயாதரம் 170, 131 
கருணானத்த சுவாமி 186 
கருவூர்ப்புராண ஆசிரியர் 270
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கல்லாடர் பாட்டியல் 210 
சலாரத்நாகரஅச்சுக்கூடம் 145 
கலாரத்நாகரம் பதுப்பு 144 
கலித்தொகை 60, 66-7, Fan 

19 
கலை்ஞான தீபம் 341 

கழிநெடில் 187 
களந்தை 201 
களவழிப்பாக் கொண் 

டவன் 85 
களவியற் காரிகை 156-7 
காசி 346 

கன்னை தேவன் 105 

கற்பம் 353 
காசி கண்டம் 59 
காத் திருவருட்பா 302 
காசிராமையன் 24 

காமிகாகமம் 204 
கார்காத்த வேளாளர் 

237, 543, 288, 292 
கார்நாற்பது 131 
காரிரத்தினக் கவிராயார் 

166, 185, 1 1-2, 358 
காரைக்காலம்மையார் 

207, 213, 221, 223-4, 236 
காவியாதா்சம் 94, 171 
காவை அம்பலநாதத் 

கும்பிரான் 271, 278 
காழி மறை ஞானதேசிகர் 235, 

360 
காளிதாசன் 45 
கானப் போ் 266 
கிரியா தீபிகை 232, 245, 154, 

256-7 
கிருஷ்ணதேவராயர் xxvii 103, 

105, 272 
குகை நமசிவாய தேசிகர் 235 
குகை மடம் 205-5. 284-6, 353 
குகை மறை ஞானதேூகர் 

234-5 

குமிழ் இலக்கிய வரலாறு; 16 நூற்றாண்டு பாகம் 2 

குடந்தைச் சிவப்பிரகாசர் 120 
குண்டலகேசி 2,12 
குண சாகரர் 119 
குணபத்திராசாரியர் 96-8, 

'00.104-5, 108 
குமரகுருபர.சுவாமி 166, 252, 

் 301-2, 335 
குமாரகம்பண்ணன் பய் 
குமாரசாமி தேசிகர் 9 
குமாரசுவாமி மடம், காச 371 
குருஞான சம்பந்தர் 198-200, 

202, 204, 219, 238, 261, 
265, 268, 270,279, 321- 

336 
அட்டகம் 308, 367 

சரித்திர சங்கிரகம் 266 
--தசமணிமாலை 336 
பள்ளி எழுச்சி சமுகமாலை 

காலாட்டு 336 
குலசேகரன் 63 
குலமுறை கிளத்து படலம் 136 
குலோத்துங்க சோழ தல்லூர் 

76 
சோழன் 11 84, 188 
சோழன் உலா உரை 83-7 

குவலயானந்தம் 181, 260 
குறுந்தொகை 194 
குஜிலிப்பதிப். 9 
கூர்மபுராணம் 58 
கொக்கோகம் 59 
கொங்குவேள் 58 
கொலைமறுத்தல் 75 
கொன்றைவேந்தன் 61-2, 67 
கோயிற்கலம்பகம் 163 
புராணம் உரை 83 

கோவிந்த தீட்சிதர் 121 
கோவிந்தப்பிள்ளை உரை 9 
கோவூர் 69 
சகலாகம சாரம் 202 
சங்கப்பரிபாடல் 163
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சங்கரர் 347 
சங்கற்ப நிராகரணம் 202, 211, 

225, 233, 337. 355 
சச்சிதானந்த தேசிகர் 300-1 
சடகேரபர் 149 
சடகோப ராமானுசாசாரி 

யர் ஆ.மா. 166 
சடவைரி வைபவதிவாகரம் 

168 
சடைக்குட்டி 150 
சடையன் 148-9 
சண்முக சுவாமிகள் 304, 359 
சண்முக தேசிக பரமாசாரிய 

சுவாமிகள் 303 
சண்முகம்பிள்ளை, 

வித்துவான் 120 
சத்தியஞான தரிசனிகள் 291, 

337 
சத்திய ஞான பண்டாரம் 

198, 235 
களந்தை 301 
பிள்ளைத் தமிழ் 211 

சதமணிக்கோவை 360 
சதாசிவ பரம்பரை 239 
egnGegmur 245, 258 272 
சதா௫ிவாசாரியர் 219, 2:8, 361 
சதுரகராதி 129, 130 
சந்தான ஆசாரியர் 199, 191-2 

சந்திரசேகரர், 
இருவையாறு 238 

சந்திரமதி புலம்பல் 20 
சந்தரவிலாசம் 184 
சம்பந்தர் 180 
சம்பந்தர் தேவாரம் 23 
சம்பந்த சரணாலயர் 302 
சம்பந்த முனிவர் 198, 292,338 
அர்வோக்து ஆகமம் 212, 220 
சர்வஞானோத்தரம் 238-9 246 
சரவணப் பெருமாள் 11-50 

ஐயா் 
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கவிராயர் 9,89 
சனற் குமார முனிவர் 29, 337 
சனி 3, 33 
சாதிநால் 277, 273, 281-2 

351, 359 
சாந்தலிங்க சுவாமி 75 
சாந்தி புராணம் 1 
சாமிதாத தேூகர் 

இருவையாறு 238 
சாமிநாதையா் 84, 191 
நூல்நிலையம் 269 

காரம் 142, 187-8 
சாலிவாடீசுவர ஓதுவார் 220 
சாளுக்கியர் 105 
சித்தர் வப்பிரகாசர் 196, 237 
சித்தாந்த சாராவளி 253 
தித்தாந்தபோதம் 253 
சித்தாமூர் மடம் 104 
இத்தியார் உரை 259 
சித்தீச் சுரம் 263, 293 
சிதம்பரசுவாமிகள் 75, 254 
இதம்பரநாத பூபதி 270, 342 

சிதம்பரநாத முனிவர். 253 
சிதம்பரநாதன் 262. 327 
- கொல்லை 268, 
சிதம்பரப் பாட்டியல் 93 128, 

132-14), 185 
_ உரை 186-8 

சிதம்பர புராணம் 138-9 

சிதம்பரரேவண சித்தன் 116-8 

இந்தாமணி I, 12, 25, 43, 54, 

95. 176, 194, 196, 352 

சிந்திய விசுவசாதாக்கியம் 236 

சிலப்பதிகாரம் i, 45, 24, 60, 

128, 186, 194, 196, 

சிவக்கொழுந்து 249, 240, 247, 
356, 361 

சிவஞானஇத்தி 88, 90; 106, 
225, 249, 254, 251, 277, 

292, 329, 330, 633
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- உரை 232, 275 
சிவஞான சுவாமி 259, 327 
சிவஞானதீபம் 119, 120, 200 
சிவஞானஇபம் -- வீரசைவப் 

பாடல் 122 
சிவஞான கேகிகர் 302 
சிவஞான போத உறை 259, 

328 
சிவஞான போதம் 198, 230, 

248, 251, 292 
௮ வடமொழி 239 
-- வடமொழி பெயர்ப்பு 259 
சிவஞான போதமா பாடிய 

வெளியீடு 260 
— VEGi2.00g 246, 258 
சிவஞானபோதவிருத்தி 239, 

236 
சிவகருமோத்தா உபாகமம் 

20%, 233. 235 
சிவநெறிப்பிரகாசம் 247-55 
சிவப்பிரகாசம் 251, 292, 325, 

345 
சிவப்பிரகாசமும் சிவநெறிப் 

பிரகாசமும் 250 
சிவப்பிரகாச முனிவர் 169 
சிவப்பிரகாசர் 252 
சிவபுண்ணீயத் தெளிவு 233-5 
சிவபூசாபத்ததி 333 
சிவபூசை அந்தாதி 277 
இிவபூசை sea 267, 273, 

275-7 
சிவபூசைத் திரட்டு 355 
சிவபோக சாரம் 268, 294, 

304, 321-3 
பொருள் 321 
சிவமார்க்கப் பிரகாசர் 239. 

356 
சிவராத்திரி கற்பம் 20 
சிவாக்ரைபத்ததி 256 

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு! 16 நூற்றாண்டு பாகம் 2 

சிவாக்கரபாஷ்யம் 246, 254, 
258-9 

சிவாக்கிர யோகி 199, 200, 

237-269 
சிவானந்த போதசாரம் 283 
சிவானந்த போதம் 273, 283 
சிவானந்த மாலை 292, 238 
சிற்றம்பல நாடி 237-8, 261-2, 

292, 324, 331, 336, 338 
சிற்றம்பல நாடி (வேறு) rah 

4 

Adu இரத்தினக் கவிராயார் 

192 
சிறுத்தொண்டர் 138 
சிறுபாணாற்றுப் படை 1 ன 

சீகாழி சிற்றம்பலதாடி 198 
சீவசம்போ கனை 66 
சீவிலிபுத்தூரர் 287, 289 
சீவைகுண்டம் 166 
சீனிவாசராகவாசாரியர் 184 
சீனிவாச ஜீயர் 151, 153 
சுகன் 205 
சுந்தரபாண்டியம் 367 
சுந்தரபாண்டியன் தொகுதி 63 
சுந்தர முதலியார் 321 
சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி 184 
க்கத் 188 

தேதிகர் 189 
பிள்ளை 288 

சுருதி சூக்தி மாலை 246 
சுவாமிநாத பண்டிதர் 59 
சுவானந்த நாச்சியார் 247 
சூடாமணி உள்ளமுடையான் 

99 
சூடாமணி நிகண்டு 93-6, 194, 

358 
123 
266 

சூத்திர அகராதி 
சூதன்
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சூரியனார் கோயில் 339-3 
-ஆதுனத்தின் திருக்கோயில் 

- கள் 259-61 
சூளாமணி 1, 1261, 95, 150, 

186 
செகவீர பாண்டியன் 69 
செங்கணான் 85 
செங்கமலப் பொற்பாதன் 268 
செந்தமிழ்ப் பத்திரிகை 195, 

196 
செப்பறை மடம் 238 
செம்பூட் சேய் 186 
செவ்வைச் சுடுவார் 366 
சேக்கிழார் 88, 333 
புராணம் 337 

சேதுபுராணம் 367 
சேவப்ப நாயக்கன் 121, 245-6 
சேவயாச்சுதன் 246 
சேறைக்கவிராசபிள்ளை 367 
சைவ சந்நியாச பத்ததி 242, 

246, 254-6 
சைவ சமய நெறி 202, 204, 

211, 221-2 
சைவஞான பீடங்கள் 287 
சைவ தத்துவார்த்த இபிகை 

25 
சைவபரிபாஷை 246, 254-5 
சைவாகமாந்தரங்காசயம் 258 
சைவாத்ம ஞானசிவாசாரியர் 

257 
சைவானுட்டான அகவல் 

* 273-4 
சொக்கநாதக் கலித்துறை 290, 

304 
சொக்கலிங்க தேசிகர் 243, 259, 

361 
சொர்க்கபுரம் 302 
சோடசசலாப் பிராசாதசட்கம் 

304 
சோமசந்தர தேர் 201, 263, 

381 

283, 2 5, 359 
சோமவார கற்பம் 211, 233 
சோமவார சிவராத்இரி கற்பம் 

233 
சோமன் 70 
சோழமண்டல சதகம் 285, 

. 286 
ஞானக்கூத்தா் 270 
ஞானப்பள்ளு . 283-6 

ஞானப்பிரகாச மாலை 268, 
294, 304, 334 

மான்மியம் 263, 267-7. 
ஞானப்பிரகாசர் 362-3 
ஞானப்பிரகாசர் கமலை 78-9, 

198-202, 238, 261-87, 291, 
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சிவபுரம் 198, 272, 292, 338 
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-இருவொற்றியூர் 270 
தத்துவ ரத்நாகரம் 212 
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புகழ்ப் புராணம் 98, 10)-2 
— Lever anf} 68 
—Yyaorals Hajwire 7 
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_மதந்திரம் 71, 230 
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துகளறுபோதம் 251, 292, 338 
துருவாசர் சைவகுரவர் 250 
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நந்தி பரம்பரை 238 
நம்பி அகப்பொருள் 95, [56-7 
நம்பி திருவிளையாடல் 2, 88 
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— நான் மணிகள் 279, 325 
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