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இக௫்குக் கூறப்பட்ட புலவர்கள் கசைகள் யாவும் ஒரு 

கோவையாக எழுதப் பட்டவையல்ல. அப் புலவர்களைப் 

பற்றிச் சமிழ் சாட்டில் கூறப்பட்டுவரும் கர்ணபரம்ரைச் 
செய்திகளைக் கொண்டும், தனிப்பாடல் இரட்டு, தமிழ் 
காவலர் சரிதை, முதலிய நூற்களில் காணப்படும் பாடல் 

களின் குறிப்புக்களைக் கொண்டும் எழுதப்பட்டவை: 

ஆனால், சேக்கிழார் வரலா மட்டும் சேக்கிழார் புசாணம் 

என்னும் நாலைக் தழுவி எழுதப்பட்டது. 

உயர் நிலைப் பள்ளிக்கூடங்களில் பயிலும் மாணவர் 
கட்கு ௮மையும் செய்யுட் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் 

இக்கு எடுச்தூ எழுதப்பட்ட புலவர்களின் பாடல்கள 

பாடமாக வருவதனால், ௮ப் பாடல்களைப் பாடிய புலவர் 

பெருமக்களின் வரலானுகளை விரிஈ்த அளவில் மாணவர் 

கள உணர்தல் ஈன்மை பயக்கும் என்ற குறிக்கோளுடன் 

இக்பால் எழுதப்பட்டது. 

ஒளவையார் தமிழ் காட்டில் எவரானும் போற்றப் 

பட்ட பெருமை யுடையவர். அதகலின், ௮வர வரலாறு 

முன்பும், ஒட்டக் கூத்தர் விக்தெம சோழன் காலத்தவர் 
ஆதலின், ஒளவையாருக்குப் பின்னும், சேக்கிழார், 

இரண்டாம் குலோத்துங்கன் காலத்தவர் அ௮தகலின், 

ஓட்டக் உத் தருக்குப் பிறகும், கச்சியப்பர் கம்பருக்கு முன் 

இருக்கவா என்று கலரால் கருதப்படுகலால், சேக்கிழார் 

பெருமானார£க்குப்பின்பும்,கம்பர் மூன்றும்குலோத் அங்கன் 

காலத்தவர் என்று கரு தப்படு சலின், கச்சயப்பருக்குப் 

பின்பும், புகழேேத் தயார், கம்பர் காலத்தவராகச் இலர் 

Sh sp சலின், கம்பருக்குப் பின்பும் ௮மைய, இங்கு எழுதப் 

பட்ட புலவாகள் வரலாறுகள் எழுதப்பட்டன. 

₹£ அம்பை அப்பர் அகம் 2? இங்ஙனம் 

1/1. அவதானம் பாப்பையாசிதி | பா. து. ௧. 
சூளை, சென்னை.
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தமிழ்ப் புலவர் அறுவர் 

1. ஒளவையார் 

தோற்றுவாய் 

ஓளவையாரைப்பற்றிதக் தமிழ் நாட்டில் அறியா 

தவர்கள் எவரும் இலர். இளையர் முதல் முஇயர் 

வரையிலும், ஓளவையாரை அறிவர். ஆனால், அவ் 

வமையாருடைய வரவர இறு ஏன் தமிழ் நாட்டில் 

வாழ்ந்த பிறந்த புலவாகளரின் வரலாறுகள்-மறறயாக, 

ஒ்றங்காகச அறிவது மு இல்லை. 

ளைலையார்.. கலைமகள் அவதாரமே என்பர். 

ஓளவையார். அவதரித்த வரலாற்றைச் சிவபைருமான், 

பார்வதிக்குச் சொல்லின என்பர். பாண்டிய நாட் 

9.2) மதுரைமாநகரிலிருந்த புலவர்கள் செருக்கு ற்றிருந் 

தினர். அகையால், அவர்களை அடக்க எண்ணிய 
Gav s(t Lor oot ப்ர மனைத் இருவள்ளுவராகவும், 

விவி றுவை இடைக்காடராகவும், கலைமகளை ஒளவை 

யாராகவும் பூவுலகில் பிறக்கும்படி, கட்டளை யிட்டனச் 

என்ப. 

புலவர்களைப்பரர்றிய வரலாறுகளை அவர்களைக் 

குறித்துக் கூறப்பட்டுவரும் கரணபரம்பரைச் செய்து 

களாலும், அவர்கள் அவ்வப்பொழுது பாடிய பாடல் 

களின் குறிப்புக்களினாலும் ஓருவாறு அறிகிழோம். 
அந்த முறையிலே இங்கு ஓளவையார் வரலாறு கூறப் 
படுகிறது.
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பிறப்பும் வளர்ப்பும் 

டிப.மா ஒருகால் யாகஞ் செய்யும்போது மும்பத்தி 

னின்றும் கலைமகள் அவதரித்தாள். அவளைப் பிரமா 0 வ 

மணந்து கொண்டார். பிறகு அகத்தியர் அக்கும்பத்துி 

லிருந்து தோன்றினர். அவர் சமுத்திர கன்னிகையை 

மணந்து பெருஞ்சாகரரைப் பெற்றார். பெருஞ்சாகரர் 

இருவாரூரப் புலைச்சி ஒருத்தியை மணந்து பகவன் என் 

பவனைப்பெற்று அவனுக்குச் சகல சாத்திரங்களும் 
பயில்வித்தார். 

அந்நாளில் தவமுனி என்பாரும் அகுண்மங்கை 

என்பாளும் தாங்கள் பெற்ற பெண் குழந்தையை 

விட்டு விட்டு விராலி மலைக்குச் சென்றுவிட்டனர். 

அக்குழந்தையை உறையூர்ப் பெரும்பறைறயன் எடுத்து 
வ்ளா்த்து வந்தான். அப்2 பாது அச்மிசரியில் மண்மாரி 

பெய்ய, அப்பெண் புழவியை க் கவிர எல்லோரும் மாண் 

(பணிரி உ wayne Guidi அசா து இலிருந்த நீதியையன் 

அள்பவள் gi tt jovi end GB வர்றான். 

புகின் என்பன் ain dao Ceri புறப்பட் 

4 ஏன் சுப்பு ப புபப்பட்டவளல். போலார். yay SB 

Mighe FAB கி wha தங்கினான்... அங்கு நீத 

துயள் வளர்ப்புப் பெஸ்வப, அவளைப் புலைச்சி என் 

“நதரிரிந்து, Conde gia on rong aio அவள் தலையில் 

mld த்து gpl iy wel 

Var crt art! (teh ay இரும்பி அச்ச.த்இர த.இ 

(நிவிரீயவர்து தங்கினான். அப்போது அப்பெண் மங்கைப் 
பாருவ்படாப ந்து... அழருடன்... விளங்கினாள். பகவன் 

அவர cede oops, நிதியையன் சம்மதம் பெற்று 
பஙந்து்கொண்டான்... பணம் முடிந்து ஐந்தாம் நாள் 
dyn anny தன் மனைவி தலையில் எண்ணெய் பெய்து
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கலையை வகிரும் சடங்கினைச் செய்யும்மீபாது தலையி 

லிருந்த வடுவைக் கண்டு காரணம் கேட்டான். அவளும் 

கான் காயம்பட்ட வரலாற்றைக் கூறிறணைளை். அதைக் 

கேட்ட பகவன், “: நீ அஇயளா??? என்று கூறி அவள் 

(இதகனால்கான் அவளுக்கு ஆதி யென்னும் பெயர் 
வந்தது.) புலைச்சி என்றறிந்த காரணத்தால் பகவன் 

அவளுடன் வாம விரும்பாமல், அவை விட்டுவிட்டு 

ஓடினான். ஆதியும் அவனைத் தொடர்ந்தாள். பின்பு 

இருவரும் ஓரிடத்திலும் நிலைக்காால் தேச சஞ்சாரம் 

செய்யத் தீர்மானிக்கனர். பகவன் ஆதியை நோக, 

“நமக்குப் பிறக்கும் குழந்தைகளைப் பிறந்த இடத்தி 

லேயே விட்டுவிட வேண்டும். இதற்குச் சம்மகுமானால் 

என்னைத் தொடரலாம்?” என்று அறிவிக்க, ஆயும் 

அத ற்கிசைந்தனள். அங்ஙனமே தங்களுக்குப் பிறந்த 
ஏழு குழந்தைகளையும் றந்த இடத்திலேயே விடுத்துச் 

சென்று கொண்டி ருந்தனர். அப்படிப் பிறந்தனார்கள 

ஒளவை, உப்பை, அதிகமான், உறுவை, கபிலர், 

வள்ளி, திருவள்ளுவர் என்ற எழுவர் ஆவர், 

ஒளவையே முதல் குழந்தை. ஓவ்வொரு குழந்தையும் 

தன்னைப் பெற்றபோது பிரிய மனமின்றி நின் ॥ தாயை 

நோக்கி, ஓவ்வொரு பாடலைப் பாடியது. ஒளவை பிறந்த 

போது, “அம்மா, என்னை விட்டு நீங்குவது குறித்7 
வருந்த வேண்டா. என் வாழ்வு இந்த விதமாகத்தான் 

அமையும் என்று என் தலையில் எழுதப் பிறக்கவைத்த 

சிவபெருமான் சாகாமல் இருக்கின்றான். எவ்வளவு 

பஞ்சம் வந்தாலும் படைத்தவனுக்கே, காக்கவேண்டி௰ய 

சுவலையும் பொ டப்பும் ஆகும்” என்ற பொருளில் ஒரு 

பாடலைப் பாடப் பெற்ற இடத்திலேயே ஆஇ மனம் 

களராது, அக்குழக்தையை விட்டு மேல சென்றாள்.



4 சமிழ்ப் புலவர் ௮றுவா் 

இங்ஙனம் பெற்றோரால் வீட்டுச் செல்லப்பட்ட 

முதல் குழந்தையான ஒளவையைப் பாணணொருவன் 
கண்டெடுத்து வளர்த்து வந்தான். இந்கிலையில் 

ஓ யவை மங்கைப் பருவமடைந்தும், மணவாழ்க்கையை 

விரும்பாமல் சிவபக்தி மிக்கவராய் யோடு போல் 
வாழ்ந்து வந்தார். காரைக்கால் அம்மையார் எப்படிச் 

சிவபெருமானை வேண்டிப் பேய் வடிவைப் பெற் 
ருரேர, அது போலவே இந்த அம்மையாரும் பிறர் 

தம்மை மணக்காமல் இருக்கக் கிழவடிவை வினாயகப் 
பெருமானை வண்டிப் பெற்றார். இவர் சிறுவயதி 

ேயே கல்வி கேள்விகளில். சிறந்து விளங்கிக் கவிபாடும் 

ஆற்றல் மிக்கவரானார். அவ்வடிவோடு தமிழ் நாடெங் 

கும் சென் 1), தம் கல்விப் பெருமையால் யாவரையும் 

பன.டழச் செய்து, அவ்வப்போது தம்மை உபசரித்த 
வர்களைப் பாராட்டிப் பாடல்களைப் பாடி வாழ்ந்து: 

வரர், 

சிற்றாடையைச் சிறப்பித்துப் பாடியது 

யு ரிகாவத்தில். பாண்டு. மாப்படில் பாரியன் ற 

ஓரு சி ங்பான் இருர்கான். அவள் ஓளவையாரிடம் 

பிக்க ம்பன்பு கொண்டவன். அவள் எப்பொழுதும் 

வவசரவையாவபைழ் முன்பா மன இருக்க விரும்புபவன். 

ஒவவையார. தன்னிடம். வம்து பரிசு பெற்றுத் தனது 
ஊரின் hua tl hh Bd, GO HS) Tauro’ sda த் 

Hop. Hadi seid uwtatt Op ger OarQgss ule 

HAM பிடுஙிமிக்பெெல்வான்... ஒளவையார் இரும்பப் 
பாரியிடம் (த) ௨0 வருங்கால், கில நாள் அம்மை 

யாரைத் Hieron dH ge Faire, முன்னிலும் அதிகமான 

பரிசுகள் கொடுத்து பம்ட் து வழிப்படுத் துவான் .
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அக்காலத்தில் பழையனூர் என்னும் ஊரில் காரி 
(யென்னும் குடியானவனொருவன் இருந்தான். ஒரு நாள் 
அவன் தன் வயலில் களையெடுத்துக் கொண்டிருந்த 
போது, அவ்வழியாக வந்த ஓளவையார் மிகவும் பசி 

யுடன் வந்துகொண்டி ருந்தார். அவனிடம் சென்று, 

அவன் வைத்திருந்த கூழில் கொஞ்சம் வார்க்கும்படி 
கேட்டுக்கொண்டார். கூழைக் கொடுத்ததும் ஒளவை 

யார் போய்விடுவார் என்று கருஇ, அவரைத் தன்ன்டம் 

சிறிது நேரமாகிலும் இருக்கச் செய்து மகழவேண்டும் 
என்பதற்காக அவனும் ஓளவையார் கையில் களைக் 

ari st தந்து கொஞ்ச நேரம் களையெடுக்கச் 
செய்த பின்னர் அவர்க்குக் கூழைவார்த்தான். ஒளவை 

யாரும் கூழைக் குடித்துக் களைப்பு நீங்கி மேலே நடக் 

கலு றார். 

அதிகமான் என்னும் சேர அரசன் ஓளவையா 
ரிடதீதில் அளவற்ற அன்புடையவன். ௮ச்3௪ர மன்னன் 

விருந்து ஒன்றைத் தன் அரண்மனையில் நடத்தினான். 
அவ்விருந்தில் ஒளவையாரும் கலந்துகொண்டனர். 

எல்லோரும் பந்தியில் ௮மாந்து விருந்துண்ணும் சமயம், 

திடுமென ஒருவர் அங்குவந்து சேர்ந்தார். அப்போது 

யாரை எழுப்பி ௮ந்த இடத்தில் வந்தவரை அமரச் 

செய்து உபசரிப்பது என்று சேரன் திகைத்துப் பிண்ர 

யாரை எழுப்பினால் தவறாக எண்ணார் என்பதை யூகித் 

துத் தனக்கும் ஓளவையாருக்கும் இருக்கின்ற நட்பின் 
காரணமாக ஓவையாரை நோக்க, “அம்மையே, இங்கே 
வாராய்?” என் ௮ அழைத்துப் பந்தியில் இருந்து அவரை 

எழுப்பி வந்தவரை உபசரித்தான். ஓளவையாரும் 
அதுபற்றிச் சிறிதும் மனம் கோணாமல் எழுந்து, பின் 

.அதிகமானுடன் இருந்து உண்டு களித்தார்.
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இணாையார். ஒரு நாள் வீதிவமியே நடந்து 
கொண்டு போகையில் பெருமழை பொழிந்தது. மழை 
யல் நனைந்துபோயினர். ஒளவைப் பாட்டியார் வயது 
முதிர்ந்தவர் ஆகலின், குளிரால் மிகவும் வருந்தினார். 
சி.ட.ல் நடுக்கத்துடனும் ஆடைகள் ஈனைந்த நிலையுடனும் 
ஓர் இல்லத்தின் இண்ணையை அடைந்தார். அப்போ Sh 
அவ்லீட்டிலிருந்த ஓர். இடைப் பெண் பாட்டியின் 
இரக்தமான நிலையைக் கண்டு, உள்ளே அழைத்துச் 
சென், று ஈனைந்த அடையை நீக்கி, ஒரு நீலச் சிற்றாடை 
யக் கொடுத்தாள். அவர து உடலை வேறு துணியால் 
ஈரம் போகச் துடைத்தாள். இப்படித் தனக்கு உபகா 
ரிம் செய்கு. இடைச்சியைப் புகழ்ந்து, “பாரி எனக்கு, 
வன்பினால். அளித்த பரிசை ரீண்டும் அபகரித்துக் 
கொண்ட. செயலுப,, பழையனூர்க் காரி என்பவன் 
கலைகளை. எடுக்களச் செய்த... செயலும், சேரமான் 
OIA Mei, வாராய்" என்று HOPS செயலும், இந்த. 
இடைக்கு து சந்த மீலர் சிற்முடைக்குச் சமமாகும்!” 
OT GAT 1 கருத்தில் ஒரு (செய்யுளைப் பாடினார். இதன் கட் 
பொருல் (ீபலை ருறிப்பிட்ட ன் பினால் செய்யப்பட்ட, 
மூன்று செயல்களும் இப ப் பெண் செய்த இவ்வன் 
(மை ப ஒரு செயலுக்கு May AID என்பதாம், 

அங்கவை சங்கவையின் திருமணம் 

(பரி இரு றந்த வள்ளல். அவன் ஓளவையா 

ரிட.ச்கில் வைத்த அன்பு, ஓளவையார் பரிசில் பெற்றுச் 
ன்றாலும், பின்னோேடே ஆட்களை அனுப்பி அவற். 
வு் பறிக்கச் செய்து, ஓளவையார் மீண்டும் தன் 
அஸிைவயில் பல நாள் தங்க வைத்து மீண்டும் பரிசில்: 

ஈற்று அனுப்பியகால் நன்கு அறியப்படுகிறது. அத் 
தமைய அன்பன் இறந்தான். அவனது மக்களா.
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அங்கவை சங்கவை என்பவர்களின் திருமணத்தை 
ஓளவையார் வெகு சிறப்புடன். முடி. தீது வைக்கலானார். 

அதன் பொருட்டு ஓளவையார் அக்கன்னிகை 

களைத் திருக்கோவலூர் அரசனான தெய்வீகனுக்கு 
மணம் முடிக்க ஏற்பாடு செய்தனர். ஒரு வெண்பா 

பாடி. விநாயகரை வரவழைத்து, அவர் கையினாலேயே 

தமிழ் நாட்டின் மூவேந்தர்களான சேர, சோழ, 

பாண்டிய மன்னர்களுக்கு ஓலை எழுதுவித்து. , HS 

காட்டிலுள்ள தேவதை மூலம் அனுப்பினர். அவ் 

வோலைகளைக் கண்ட மூ3வந்தரும் உடனே திருக் 

கோவலூர் வந்து சோந்தனர். இருமணமும் இனிது 
நட.ந்தேறியது. முடி.வில் ஓளவையார் மூமீவந்தர்களையும் 

உண்டு செல்லுமா று கூறினர். அவர்கள் 

ஓளவையாரைச் சோதிக்க எண்ணி, பனம்பழம் கடைக் 

காத காலத்தில் பனம்பழம் தந்தால் மண விருந்து 

உண்பதாகக் கூறினர். உடனே ஒளவையாயும். அவர் 

கள் உள்ளக்கிடக்கையை அறிந்து கொண்டு, அருஒல் 

இடந்த பனந்துண்டை. நோக்கி, ::பனந்துண்டமே, 

மூவேந்தர்கள் பாரிமகளிர் இருமணத்தின் பொருட்டு 

வந்துள்ளனர். அவர்கள் களிக்கும் வண்ணம் நன்கு 

வளர்ந்து, நுங்கு காய்த்துப் பழமும் பழுத்து விளங் 

குக?” என்ற கருத்தமைந்த ஓரு பாட்டுப் பாடினர். 

உடனே அப்பனந்துண்டம் குருத்து விட்டு வளர்ந்து 

பெரிய மரமாகி நுுங்குக் குலைகளை விட்டுப் பழுத்துப் 

பனம் பழத்தைச் தந்தது. அது கண்ட மூவேந்தரும் 

ஒளவையாரின் வல்லமையைப் போ ற்றி மகிழ்ந்தனர் ; 

உணவு அண்டு களித்தனர். 

பின்னர் ஒளவையார் சேரனை நோக்க, ஸ்ரீதன 

மாக ஆடு ஓன்று தருமாறு கூறு, அவன் பொன்னால்,



8 தமிழ்ப் புலவர் அறுவர் 

(சசய்த தபொன்று. கொடுத்தான். அப்பொழுது 
தாவர, மன்னா உன்னாடு பொன்னாடு” என்று 
சிபி யில் மொழிந்து அவனைப் போற்றினர். 
ani உன் அடு பொன் ஆடு என்றும், உன் காடு 
இபான் காமி என்றும் பொருள்படும் நிலையில், மேலே 
கூறப்ப. தொடரைக் கூறினர். 

இவ்வாறு அங்கவை சங்கவைகளின் இரு 
பித் சிறப்புற நடத்தி, மணமக்களை வாழ்த 
பேல செல்லலு ற்றார். 

பட்டபலா தழைக்கப் பாடியது 

இப்பட வழி நடந்து ஓரு மலைச்சாரல் வழியே 

போய்க்கொண்டிருந்தார். அப்போது வருந்திய முகத் 
இடன் ஓரு குறத்தி எதிர்ப்பட்டாள். ஓளவையார் 
அவர டைய  வருத்த்தீதிற்குக்' காரணம் கேட்டார். 
wes அக்குறத்தி, “பாட்டி, அம்மலைச் சாரலை 

யழிம்க முடிசை எங்கள் வாழ் இடம். என் கணவ 

Biba இரண்டு மனைவியர். நாங்கள் மூவரும் இன்ப 

மா வாழ்ந்து வந்தோம். அவர் தம். வீட்டு முற்றத் 
தில் அன்பாக ஒரு பலா மரத்தை வளர்த்து வந்தார். 

எபடவவர். வெளியூர். செல்ல நேர்ந்த போது, 

ar ih wot இருவரையும் அழைத்து, அப்பலா 

dat shone நண்டு பாதுகாக்கும்படி கண்டிப்புச் 

செய்துவிட்டுப் போயினர். அவர் வெளியூர்ச் சென்ற 

தம், இலையாள் .ஏம்மர த்தை வெட்டி விட்டு என்மீது 
பி ச்ம். என் கணவர் வந்ததும் என்ன செய் 

இரரர்ரிஎன் ப றினைக்து அஞ்சிக் கொண்டிருக்கிறேன். 

இதுல என் துன்பறிடுற்குக் காரணம்?” என்றனள். 

இருக் ரிகட்ட ஜளவவையார் மனமிரங்டு, அக்குறத்தி
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யின் வருத்தத்தைப் போக்க எண்ணி வெட்டப்பட்ட 
பலாமரம் மீண்டும் தழைக்குமாறு, “*கூரிய வாளால் 

வெட்டப்பட்ட பலாமரமே, கப்பும் கிளையுமாய் 
வளர்ந்து காயும் பழமாகக் காய்த்துப் பழுத்து மூன் 
போலச் செழிப்புடன் விளங்குக”? என்ற பொருளில் 

ஒரு பாட்டைப் பாடினர். உடனே வெட்டப்பட்ட 

அப்பலாமரம் மீண்டும் தழைத்து வளர்ந்தது. அது 

கண்ட மூத்தாள் பெரிதும் ம௫ழ்ந்து ஓளவையாருத்குதீ 

தான் சமைக்க வைத்திருந்த இனையரிசியை ஒரு 

துணியில் முடிந்து கொடுத்து அனுப்பினாள். ஓளவை 

யாரும் அதைப் பெற்று மேலே நடந்து சென்றார். 

பேய்கள் சாபம் நீங்கினமை 

ஓரு கால் ஓளவையார் வெகு தாரம் கடந்து 

களைப்பு மேலிட்டு இருட்டும் வேளையில் ஓர் ஊருக் 

கருகிலிருந்த சாவடியை அடைந்தார். அன்றிரவை 

அங்கேயே கழிக்க எண்ணிப் படுத்துக் கொண்டார். 
இரவு மூதற்சாமம் ஆனதும் பெண் ஆவேசம் ஒன்று 

ஒஓளவையாரை நோக்கி எற் றெற் றெற் என்று 

பயங்கரமாகச் சப்சமிட்டுக் கொண்டு வந்தது. 

ஓளவையகர் உறக்கம் நீங்கி அப் பெண் பேயைம் 

பார்த்து, 

“வெண்பா இருகாலில் கல்லானை வெள்ஓலை 

கண்பார்க்கக் கையர்ல் எழுதானைப்--அபண்பாவி 

பெற்றாளே பெற்றுள் பிறாநகைக்கப் பெற்றாளே 

எற்மோமற் றெற்?ருமற் றெற்று” 

என்று ஒரு வெவெண்பா பாடினர். ஓளவையாரு 

டைய பாட்டைக் கேட்டுத் தன் பேய் வடிவம் நீங்கப் 

பெண்ணுருவுடன் ஒஓளவையாரை வந்து பணிந்தது



  

உரிழ்ப் புலவர் oy peut 

அப்பேயின் வரலாறு தனக்குத் தெரிந்தி 

ஈகசையய  அகசனறுடைய வரலாற்றைக் 
1. மட்டரயிம்பார்... அப்போது அப்பேய், 

அம்ா, நான் பேய் வடிவு கொண்ட காரணத்தைக் 
‘ a நத ம். ௫ ர ty ap PP op « 
வி மணி det TP JB 

   

    

‘mew ஓர். அரசன் மகள்; அரண்மனை உப்பரிகை 

ண்ட த்தில் பந்தாடிக் கொண்டிருந்தேன். அப் 

அவ்வழியாக வந்த அரசஞுமாரனைக் கண்டு 

அவண் டது. ரை கொண்டு, அன்று இரவு அவ்வூர்ச் 
ன் oun யில் ர BRE Koro Qr ஓலையில் எழுஇ அவன் 
புன் போட்டேன், அவன் கல்வியறிவற்றவனாதலால், 
அவோல்மய spy Ou, Gord கொண்டவனிடம் 
கட்டுறான். MOGI I FH அக்குஷ்டமீராகி என்னை 

Hui hth Pd QO, yA வஞ்சிக்க, அரசகுமாரனைதி 

இிண்டிக்ன் போவதாக அதில் எழுதப்பட்டி ருக்கிறது 

வனி மு கூடி, அவளை எஊளமார விட்டு விரட்டி. விட்டான்... 

அவிிவாலையில் கண்டபடி. குஷ்டரோடி அச்சாவடியில் 
வந்து காழம்இருந்தான், அரசகுமாரன் நாம் எழுதிய 
பப. மாவடியில் வக்திருப்பான். என்ற எண்ணத் 
pi ot கான் TONLE வந்து அவனை நெருங் 

ப்ரைஸ், அவன் உடலிலிருந்து வீசிய துர்நாற்றத்தால் 
அவரன விட்டி விலகி நான் விரும்பிய அழகன் இல்லை 

யன் றிந்து, அங்கேயே தற்கொலை புரிந்து கொண் 
At, As NOGA காரணமாக நான். பேய் 

any கொண்டே ன்? என்றது. இதைக்கேட்ட ger 
றல) (0 முழுகி, அப்பெண் பேயை wan Musi 

மகளாகப் பிறந்து, அவள் காதலித்த அரச குமா 
சய பணரந்து aur pion pr அருள் புரிந்தார்... 
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தன்னை விரும்பி ஓலை எழுஇப்போட்ட அரச 
குமாரி அநியாயமாய் இறந்ததை அறிந்த, re 
குமாரன் பிறகு திரும்பி வந்து அதே சத்திரத்தில் 

தானும் தற்கொலை செய்துகொண்டு பேயாய்த் இரிந்து: 
வந்தான். பெண் பேயின் சாபத்தை நீக்கிய ஒளவை 
யாரை அவ் ஆணாவேசமும் வந்து வணங்கிற்று. gor 
வையார் அவ் ஆண். பேயை நோக்க, “நீயும் அவ் உறை. 
யூரிலேயே பிறந்து நீ விரும்பிய அரசகுமாரியை 
பணந்து கொள்வாய்”? என்,று அருளினார். 

.... ஒளவையாரும் சங்கப் புலவர்களும் 

மதுரையில் உரப் பெருவழுதி என் னும் 
பாண்டியன் அரசாண்டபேபோது திருவள்ளுவர் 
தாம் முப்பாலின் மேல் பாடிய ஆயிரத்து முந்நூற்று 
முப்பது குறட்பாக்களைக் கொண்ட பெரிய ஏட்டுச் 
சுவடிகளை த் தூக்கிக்கொண்டு” மதுரைச் சங்கப் 
புலவாமுன் அரங்கேற்றஞ் செய்யச் சென்று “கொண் 
டிருந்தார். அப்போது ஓளலவய் ஈரும் சங்கத் 
தை நகோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார். இடையில் 
sug தம்பியாராகிய இருவள்ளுவரைக் கண்டதும், 
அவ்வையார் நின்று, நலம் விசாரிக்க ஆரம்பி த்தபோது 
மழை பெய்யதீ தொடங்கியது. உடனே திருவள்ளுவர் 
இர் ஆலமரத்தின் கம் போய் நிற்க, , ஒளவையார் அரு 
கில் இருந்த. ஒரு புளியமரத்தின் Sip நின்று கொண்டு, 
தம் தம்பியை நோக்க, அன்புமொழியில் ஏடா, (இச் 
சிற்றிலைக்ழ்வா”? என்ற, கூறினார். அவரும் அவ்வாமற 
சென் றனர். பின்னர் ஒளவையார், அருகில் வந்த. தம் 
தம்யியார் கையில் வைத்திருந்த ஏட்டுச் சுவடிகளைப் 
பார்தது, “இது என்ன்??” என்றார்... ௮௮: DGS BG 
வள்ளுவர், ““அதுதன் 9 mid, பெ௱ருள், இன்பம் என்



   
    

    

  

     

    

   

     ‘rere பாடல்கள். ம தவையில்ல்யே / 

உன். நான்கே வரிகளில் ௮ம் மூன்று 
களை யும் பற்றிக் கூறுகிறேன்!” என்று “ஏழை 

து அறம். நல்வழியில் சம்பாதிப்பது 

உணவனும் மானைவியும் ஒரு ம்னப்பட்டுக் 
வாழ்வது “இன்பம். இந்த அறம், 

, இன்பம் ஆகிய மூன்றையும் விடுத்து இறை 
rt. a பர ற்றி வாழ்த. Cur இன்பமாகிய வீட்டு 

Li கும்” ் என்று இருவள்ளுவர் பாடிய முப்பாலையே 
ி நான் து நிலையாகய, மோட்சத்தைப்ப ற்றி 

பும் அமைத்து ஒரு வெண்பா பாடினர். திருவள்ளுவர், 
Sy மையே, பய பாடிய , பாட்டுத் அண்ட் பொருள்ப் 

    

    
    

  

    

)ங்ஙனம் இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்கபோது 
காடரும் அங்கு வந்து சேர்ந்தார். பின்னர் 

Gate St மதுரை நோக்கிப் புறப்பட்டனர். 
2 தீ ஓளவையார சங்கப் புலவர்களிடம் 

ப! Ba or அகைசெய்ய எண்ணிப் புலவர்களை நோக்கித் 
றியது றும் க் விரல்களைக் குவித்தும், மூடியும், கொஞ் 
சிழ் இர HD, , சட்டு விரலொன் 6) M Lor Shri நீட ட்டி. 

hy (விரல rie அகலத்துறந்தும் சில. குறு 
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“ஐயம் இடுமின்; அறநெறியைக் கைப்பிடிமின் ; 

இவ்வள வேனும்அன்னம் இட்டுண்மின்; 
தெய்வம் 

     

ஒருவனே என்றும் உணரவல்.லீரேல் 

அருவினைகள் ஐந்தும் அறும்?” 

என்று பாடிக் தமது குறிப்புக்குப் பொருள் கூறினர். 

பின்னர் அரசன் முன்னிலையிலும் சங்கப் புலவர்கள் 
முன்னிலையிலும் திருக்குறள் அரங்கேற்றப்பட்டது. 
நூலின் பொருளைக் கேட்ட புலவர்கள் வியந்து gold 
தனிப் பாடல்களாப் பாடினர்,  அப்பாடல்களின் 
தொகுப்பே திருவள்ளுவர் மாலை எனப்படும். 

சுட்ட பழமும் சுடாத பழமும் 

ஒருகால் ஓளவையார் ஓரு காட்டு வழியில் நடந்த 

போது களைத்து ஓரு நாவல் மரத் தடியில் வந்துறின்றார் , 
சுப்பிரமணியக் கடவுள் ஒளவையாருடன் விளையாட 

வும் சில அரிய கருத்துக்கலை (வெளிப்படுத்தவும் 
எண்ணி, ஒரு மாட்டுக்காரப் பையன் போல் அந் நாவல் 
மர தீதின்மேல். அமர்ந்து பழம் ப றித் துத் தின் iQ en cor 

டிருந்தார், ஒளவையார் அம்மாட்டுக்காரப் பையனை 
சகோக்கித் தமிக்கும் கொஞ்சம் நாவற்பழங்கள் போடு 

மாறு கேட்டுக் கொண்டார். அப்போது அவன் 
ஒளவைய 

  

யாரை நோக்கிச் *௬டுகற பழம் வேண்டுமா? 

அல்லது சுடாத பழம் வேண்டுமா??? என்று கேட்டான் . 

ஓளவையார் சிறிது நேரம் யோசித்தும் ஒன்றும். விளங் 
காமல், “சுடாத பழமே போடு தம்பி”? என்றார்... மாட் 
டுக்காரப் பையன் ஒரு கிளையைப் பிடித்து. உலுக்கக் 

க்கம் பழங்களுமாகக். கீழ்: உதிர்ந்தன. ie ஒளவை 

 



     

  

    

    

  

      

   
        

   

   

   

            

it Her. 2Gear Ameer 
| ரக் +a, “பாட்டி, சடாதபழம் கேட்ட 

பழ ததை எடுத்து உண்ணப் போடருயே / 
ல ay, Ol பின் பசி?” என்றான். yon தகீ 
வாவையார்... இடுக்கிட்டுச் சுடாத பழம் 

ன் று முன்னரே தெரியாமற் போனோமே. நாம் 
Py 9: (ர) மாட்டுக்காரப் TOLL GO EH SF தோற்றுப் 

அ வரும் இனர். 

    

சபாது an ஈன் ளை வயார் கல்விச் செருக்கு 
என்னும் கருத்தில், “நாம் கற்றது கைம்மண் 

Bl கல லகு அளவு என்று கலைமகளே 

ae புலவர்களே, வெறும் பந்தயம் 
ஈன்ற கருத்தில் ஒரு பாடலையும் 

aban SOOT Aa கடவுள் தம் மெய்யுரு 
ள் அருகில் வந்து, அவருடைய கை 

“அம்மையே, நீர் சிறிதும் 
a. அம்மோடு விளையாட 

    

    3 ஒளவையாரை நோக்கி, ““உல௫ல் கொடியது 
ற்கு ; ஒளவையார், ts வதை மழ   
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மூருகன், “* இன்ப துயாது?' என்.று கேட்க ஓளவையார், 

“தனித்து இருப்பது இனிமையான கு” இவ்வாறு தனித்து 

இருப்பை eel, Gan. றவனைச் துதித்துக் கொண்டிருப் 
பது இனிமையானது. அ௮ண்டவனைத் து Guus ga, 

இனிமையானது, ௮ இிஞுா்களோடு சேர்ந்து வரழ்வது. 

இதனைவிட, இனிமையானது அ௮வ்வறிஞர்களைக் கனவி 
லும் ஈனவிலும் கண்டு களிப்ப து” என்.று கூ மினார். 

    

பின்பு முருகப் பெருமான், “மஓபரியது௪ 7 git”? ஏன்று 
கேட்க, ஒளவையார், “உலகம் (பெரியது. அவ்வுலகம் 

பிரமனால் படைக்கப்பட்ட து. அப்.பிர மன் இருமாலின் உம் 
இயிலிருந்து வந்தவன். அத்திருமால் இருப்பா ற்கடவில் 
௨ இங்குபவன். அ௮க்கடல் அ௮கஸ்தியரால் குடிக்கப்பட் 
டது. அவ்வகத்தியர் குடத்தில் இருந்து தோன் றியவர். 
அக்குடம் பூமி மண்ணால் னது. அப்பூமி ஆதிசேட 
னால் சுமக்கப்படுவது. அவ்வா இசேடன் பார்வதி தேவி 
யின் கை விரல் மோதிரமாக இருப்பவன். -அ௮ப்பார்வது 

பர.மூவனார் உடவில் பாதிவடிவர்ய் இருப்பவள்... அப் 

பரமசிவம் பக்தர்களின் — மனத்தில் QO BGA. 

ஆதலின், பக்தர்களுடைய பெருமை எல்லாவ ற்ை £ஐயும் 

விடப் பெரியது”? என்று கூறினார். இதன்பின் . குமரக் 

கடவுள் “அருமையானது எது?” என்று கேட்க, “மாணி 
டராகப் பிறப்பதே அருமை, ௮ ப்படிப். பிறந்தாலுல் 
கூன் குருடு, செவிடு, பேடு, இல்லாமல் பிறப்பது அருமை 
யானது. இவ்வாறு அங்கப் பழுது “இல்லாமல் பி றந் 

லும், ரோனம் கல்வி-இவ.ற்றை விரும்மிப் பெறுதல் 
அப்படி. _ அவ்கிண்டையும்.. Dt 

  

     

  

  



    
    

   

‘hs bab 5 Lt மகிழ் 9வய் இ ஒளவை 
பற். றுக் கொண்டு மறைந்தார். 

ie: ஈரும் மருகளைப் போற்றித். தாமும் மேலே 

gape 

   

  

நகாதவரைப் பாடாமை 

பின்பு ஒருகால் வீரம், வண்மை மூதலியவை 
இல்லாச் சிலர் தம்மைப் பற்றிப் பாடுமாறு. ஒளவை 

  

     யாளர் கேட்டனர். அப்போ து “நான் சக தர காப் 
ப்ரி ne அகப்பட்ட என்னை உம். பதப்    

   

  

ட வச் ச சுவையை மட்டும். “அறிவா, அமிற்த 2 சுவையை 
மிய மாட்டூர். செல்வத்தைச். சேர்த்து வைக்கக் 
DOF. ஈல்ல உடையை உடுதீதர். நல்ல உணவை 

டட்கொள்ளீர். பி றர்க்குக். கொடுக்கவும் மாட்டீர். 
யனிலாக் கனியைப் பற்ற மரம் போலச் செல்வம் 

    

   

   
gr weet கப் பாடினர். 3 

அம் குண Fon நன்னா படம் பிடி SHE காட்டினா ற்போல் 
ஒளவையார் பாடி விட்டனர். இணி: அவரைப் . பாடு 
மாறு கட்டல் கூட ரது! என்று வெட்இப்: போயினர். 

    

ae சோம். பாடல்கள் 
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பாடப் போகிறோம்?” என்று இகைத்து முகம் வாடித் 

ததீதம் வீடு நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கையில், 
ஓளவையாரைக் கண்டனர். ஓளவையார் புலவருடைய 
வருத்தத்திற்குக் காரணம் கேட்டு அறிந்து கொண் 
டார். உடனே ஓளவையார் புலவர்களைச் அறிதும் 
அஞ்சவேண்டா என்று கூறிச் தாமே நாலுகோடிப் 
பாடல்களையும் பாடித் தருவதாகக் கூறி. 

“in Bur $i முற்றம். மதித்தொருக ல் சென்று 

மிதியாமை கோடி யுறும் | 
உண்ணீர் உண்ணீரஎன்றே ஊட்டாதார். ஜம் 

7 [மனையில் 
உண்ணாமை கோடி. யறும் | 

கோடு. கொடுத்தும் குடிப்பிறந்தார். தம்மோடு 
கூடுவதே கோடி wf MLD | 

கோடானு கோடி. கொடுப்பினும் தன்னுடைநாக் 
கோடாமை கோடி யுறும்'? | என்று 

    

இச்சான்கு பாடல்களைப் பாடித்தரப் புலவாகளும் 

தங்கள் கவலை நீங்கப் பெற்றவராய் மறு . நாள் காலை 
அரசன். மூன் அப்பாடல்களை க் கொண்டுபோய்ச் சமர்ப் 
LPB HoH. <3 ரசனும் பாடலைக் கண்டு ம௫ழ்ந்தான். 

ஏழைச் சிறுவன் பீதாம்பரம் பெற்றது 

ஒரு. நாள் சோம மன்னன் யானை மீதூர்ந்து sey 
வீதிகளில் பவணி வந்து. கொண்டிருந்தான். அரசனைப் 
பார்க்க. எராளமான .மக்கள் தெருக்களில் கூடியிருக் 
sore. எல்லோரும். கு தூ£கல தீதில் ஆழ்ந்திருந்த அந்தச் 

சமயத்தில் ஓர் ஏழைத் தாயின் குழைந்தை மட்டும் 
அழு: 2 துகொண்டிருந்தது. அச் சிறுவன் தனக்கு. அரசன் 
போர்த்தியிருக்கும் .. பிதரம்பரம், வேண்டுமென்று 

2 

   



    iN ies tod ey wert 

i 1 dg கொண்டிருந்தான். அப் 
இ அவவைழமியாக obs ஓளாவையார், அச்சிறு 
அிகையின் . காரணத்தைக் கேட்டறிந்தார். 

் ஜனா வையார். ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருந்த 
pat சென்று நின்று கைதூக்கி . அவளை 
“பன்னா, அன்பு அளிப்பாக ஆடையை 

ரி ஈஸ், அனு 4 Ai GRIST GD. YC), STS LITL.oy eresr 
mary gr? Greit spreb கருத்கமைத்துப் பாட, 

வம். நூறிப்பறிந்து தனது விலையுயர்ந்த பீதாம். 
2 பாரிழ்ர்சியடன் ஓவையார். கையில் தந்தனன். 

    

   

   

     

    

    

ர் 

திணை வாங்கிய ஓளவையார். அழுதுகொண்டிருந்த 
அச் சிறுவனுக்கு. அணிவித்து அனைவ ரயும் வியப் 

| புிழ்ச்சியிலும் ஆழ்விதீதார். 

பொன் ஊஞ்சல் அற்று வீழ்தல் 
ஒருகா ல பாண்டியன் சங்கப் புலவர்களின் கல்வித் 

இிறளைச் Ben இக்க எண்ணி, நான்கு பருத்த சங்கிலி 
களில் தொங்கும் ஓர் ஊஞ்சல் அமைத்து அதல் பொன். 

் குவித்து, சங்கிலிகள் அற்றுவிழுமாறு பாடுபவர் 
சுக்கு. ௮ப்பொன் பரிசளிக்கப்படும்'? என்று பறை 
பரைவித்தான்... இதையறிந்த புலவர்கள். யாரும் 
peer அஞ்சி வாளாவிருந்தனர். kung து அங்கு 

வ்ந்து. றனவையார்.. சங்கதி தெரிந்து. அரசசபை. 
Fou. அழைந்து “அரச௫௪பையில் வீ DBE HG பெருமை 

பாவர் நாற்றுவரில் ஒருவா. புலவராக அமையப் 

ஆயிர, கஇில் ஒருவர். சபையில் அஞ்சாது 
ற்றல் பெற்றவர் பதினாயிர த்தில் ஒருவர். 

  

   

  

   

  

   

  

    

     ர் 

an ஈப்போ uw 0 ADIT கோ பல் eC
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ஒரு சங்கிலி அறுந்தது. **தடையின்றிக். கொடுத்தல் 

தாளாண்மை. நெருங்கக் கேட்டபோது கொடுப்பது 
வண்மை. அடுத்தடுத்துச் சென் றபின் கொடுப்ப து கால் 

டமி, உ பின்சென். ௮ம் கொடாதவனுக்குப் பிள்ளைப்பேறு 

(இல்லை. என்பன உண்மையாயின் சங்கிலி அறக்கடவது!” 

என்ற பொருளில் பாடியதும் ம DOBE சங்கிலி 
அற்று வீழ்ந்தது. “யார் உண்மையான வழக்கைத் 

தள்ளி, ஊரார் கூறும் உண்மையையும் உதறி, 

ப லஞ்சம் வாங்ூத் தீர்ப்புச் செய்கிறானோ, அவன் சந்தஇ 

௮, ற்.றுப்போழும். அவன் சுற்றமும் சந்ததியின் றிக் 
கெடும் என்பது உண்மையாயின், சங்கிலி ௮ அவதாக'”' 
என்ற பொருளில் செய்யுகாக் கூறியதும் கூன்றாவது 

சங்கிலி அறுந்தது. “உண்மை வழக்குத் | தோல்வியு ॥ றச் 
செய்த காரணத்தால், தோற்றவன் அழுதபோது இந் 

இய கண்ணார், பாரபட்சமாக வழக்குக் கூறியவன் 
ரந்ததியை அழிக்கும் என்பது உண்மையாயின், சங்இலி 

YODER US? என்ற அர்த்தத்தில் பாட சான்காவது 

சங்கிலியும் அற்று வீழ்ந்தது. இதனைக் கண்டு புலவர் 
களும் புரவலனும் ஓளவையாரைபம். புகழ்ந்தனர். : 

    

   

  

   
¢ 

  

அசதிக்கோவை பாடிய காரணம் 

op ih கனா ஒளவையார். பாண்டு. சட்டில். ஒரு, காட்டு 

வழியாகச் சென்றபோது, பசி. மிக்கவரரய்.. வஹியிள் 

கண்ட. இர் ஆட்டிடையனக் . கண்டு. கொஞ்சம். அியழ் 

கட்டார்... அவனும் மஇழ்ச்சியுட்ன். gr உணவில் 
ஒளவையார் க்கும் கொஞ்சம் கொடுத்தான்... தமது 

பசித்துன்பம் நீக்கிய அவளை, என்றும் ecient 
WEEP வண்ணம் செய்விக்க  ஓளவையர்ர் ல்ன் 

பெயரைக் கேட்டார். தன் பெயரைக்கூட. அறியாத 

       



  

ம்ப் புலவர் அறுவர் 

   

    

   

    
   

ஆடை gost மறந்த அவன்; தான் 
॥ ஐந்து வேல்கள் உண்டு என்று கூ றினான் 

1 அவ்விரண்டையும் சேர்த்து, gad 

எள. சஊர்ப்பெயரைப் பொருத்தி. அசதிக் 
a ure ஈறோர் அழகய நூலைப் பாடி ௮ தனைத்: Bada 
அரங்கேற்றித். தமிழகம் எங்கணும் பரவச் 

பரா, 

   

  

    

      

ட் இருந்தது. 

சோழ காட்டைச் பர்க்க காவிரிப் 1 பூம்பட்டினத் 

   
   

    

   

- இடையில் 
சஷன் அவனை எதிர்கொண்டு தன து உலகுக்கு 

மத துச் சென்று, அவனுக்குதீ தன் மகளை மணம் 

பச் சில நாள் தங்கச். செய்இருக்த பின், அள 

CP agit OTL. பார்க்கு இளமை மாறுஇருக்கச் செய்யும் 
HE DU Mocall 'திதையும், உண்டவரை நீண்டகாலம் வாழச் 

   
   

   

     

¥ 

செய்யும் (நெல் லிக்கனியையும் கொடுத்துக் காவிரிப்பூம் 
whl திதி! OG அனுப்பி வைத்தான். - பந்தன்; ன் 

ப்யாகப் பெற்ற பொற்படாத்தையும்,: மென்னிக் 
அவன் | STUBS) | Mors                
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சிலம்பி பெற்ற செல்வம் 

  

si ருகால் சோழ நாட்டில் அம்பர் என்னுப் 

ஐ்ம்பி என்னும் தாசி ஒருத்தி வ௫ித்து வந்தாள். அவள் 
கம்பர் வாக்கினால் பாடல் பெற் வர்கள் பெருல் 

சிசுல்வந்தராவர் எனக் 'கேள்வியு, ற்றுதீ தன்னிடயிருக்க 

எல்லாப் பொருள்களையும் Bb BT pee கொண்டு 

போய்க் கம்பரிடம் தந்து தன்மீது ஒரு பாட்டுப் பாடிஜீ 

தருமாறு வேண்டிக் கொண்டாள். கம்பர் ஆயிரம் 

பொன்னுன்கே ஒரு பாட்டுப் பாடுபவர். ஆதலின், அவர் 
த குந்த ஜர்தா. று பொன்னுக்குப் பாதிப் பாட்டுப் 

அதைச் சிலம்பி வீட்டின் தெருவாயிற் 

   

  

   
   

        

“தண் ணீரும் காவிரியே தார்வேக்தன் சோழனே 
மண்ணாவதும் சோழ மண்டனமே??. 

என். ௮ இரண்டடிகளை மட்டும் எழுதிவிட்டுச் சென்றார். 

பபருஞ் செல்வம் பெறலாம் என்ற ஆசையில் சிலம்பி 

தீன் கையிலுள்ள பொருள்களையும் இழந்து. வ மை 
யில் உன் று கொண்டிருந்தாள். ஒரு நாள் ஓளவையார் 
லம் ரியின் விட்டு த் ட திருத் + Oe யில் * பசியுடன்வந்து 

    

சிலம்பியைக். காரணம் கேட்டார். சிலம்பி - நடந்ததைக் 

ம ஒளவையார் பா “இப் பா ட்டையும் தீரம் 

  

    
ப்பி, கனக்கு வைத்திருந்த கூழை. அணைக்க 

ட்டாள். ஓளவையாரும் - தம்முடைய பசி. நீங்கி



    

   
   

ஈவரில் கம்பர் எழுதிய பாட்டைத் தொடர்ந்தே: 

எழுதி அவ்வெண்பாவைப் பூர்த்தி செய்தார். நாளுக்கு 
உ௱ள் சிலம்பியும் காலில் செம்பொற் சிலம்பு அணியும் 
படியான செல்வத்தைப் பெற்றாள். இதைக் கேள்வி. 
யற்ற, கம்பரீ ஓளவையார் மேல் வெருப்பும் பொருமை 

யும் 0 கொண்டு சமயம் நேர்ந்தபோதெல்லாம் ஒளவை 
யாரிடம் வழக்காடி வந்தார். 

    

ஒருகால் கம்பர் ஒளவையாரை *அ௮ழி.” என்று 
சொல்ல விரும்பி, ஆரைக் கரையைக் குறிப்பிட்டு, 
“ஒரு காலடி நரலிலைப் பந்தலடி.?? என்று கூறிப் 
பொருள் கேட்டார். ' அதற்கு ஓளவையார், “கம்பா நீ 
yong & Boog ci பாத்தியைப் பற்றிக் கூறினாய் என்பதை 

தாடு, என்னை அழி என்ற சொல்லால் 
ன்று இவ்வாறு கூறினாய் போலும்!” 

றி, கம்பமை அடக்க வேண்டூமென்று புகழ் 
இகழ்பவளாய், 

      

   

   
எட்டேகால் லட்சணமே, எமனே றும்பரியே, 

மட்டில் பெரியம்மை வாகனமே ep Fines 

கூரையில்லா வீடே, குலராமன் தூ. 

அரையடா சொன்னாய் அது”? 

            

  

கம்பரை அவலட்௪எணமே, (He 

மமதையே, குட்டிச்சுவரே, குரங்கே, 

, என்று சொன்னாய் என்று இழு    



or om eas iT 2o 

ஒருகால் சோழன் தன் சபையில் கம்பர் ச 
பாடல்களைப் பாடக் கேட்டுப் பாரகாவியம் பாடுவ்இல் 
நிகரானவர். யாரும் இல்லை என்று. புகழ்ந்து பேசினன். 

    
     soi) 

   Bh ஓளவையார், அவ்வாறு யாரும் 
செருக்கை மே ற்கொள் ளாலாகா து. ஒவ்வொருவருக்கும் 
ஒவ்வொரு விதத்தில் திறமை. இருப்பது இயல்பு. 
தூக்கணங்குருவியின் கூட்டை எவரும் கட்ட இயலாது. 
கறையான் புற்றையும் எவராலும் செய். திமைக்க 
இயலாது. ஆகவே, ஒஓவ்வொருவர்க்கு ஓவ்வொரு செயல் 
எளி தாகும். அதனால் பிறர் பயன் அற்றவர் என்று 
கூ -றிவிடலாமோ தத 

  

   

   

“AS By எழுதுவது கைப் பழக்கததால் 
அமையும். செந்தமிழ்ப் பயிற்சி மாப் பழக்கத்தால் ஏற் 
படும். கல்வி மனப் பழக்கத்தால் உண்டாகும். நட்பு 
சடைப் பழக்கதீகால், தயவும் "கொடையும். பிறவிக் 
குணத்தால் அமைவன”? என்ற கருத்துக்களில் 
செய்யுளில் விடையிறுத்தார். பின்னர்க் கம்ப 
ருடைய பாட்டைச் சபையோர். புகழ்ந்தமைக்கு 
விடையாக, கை நிறைய மோதிரம் இருக்கவேண்டும். 
தம்மை இருவர் புகழ்பவராக . இருக்கவேண்டும். 
அப்படிப்பட்டவர் பாடல் நஞ்சு போன் ௮ம். வேம்பு 
போன் அம். இருந்தாலும், அதை- யாவரும் புகழ்ந்தே 
பேசுவர். இது உலக இயற்கை” என்ற. பொருளில் 
செய்யுளில் பதில். அளித்தனர். இவ்வுரைகளைக் கேட்டுச் 
சோழன் மகிழ்ந்தான். 

டாகி ஹு. ae ப்ல்வா ற எ iT     

 



  

wo ரகா ல் ம் குலோத்த துங்க ் சோழன் ஒட்டக் கூ தீதரும் 
ய் ந்தப். புலவரும் பின், srg உறையூர் வீத 

Our eit alco meer உளப்பங்காணக் கால் நடையாக நடந்து 
ne . Bese ண்டி ருந்தா ன். - அப்பொ மது. ஒளவையார் 

LAE @ SOS 'தஇண்ணையில் கால்களை நீட்டி உட் 

  

    

   

    ர ர்தருக்காம. அவர் சோழனைக். கண்ட் தும், இரு. காலை 
கீடு, புகழேக்தியாரைக் கண்ட, அம். அடுத்த காலை 
யும் பட்கீகிக் கொண்டார். பின்னால் 6 வந்த ஓட்டக் கூத் 
திரை ப் பார்த்ததும், இரண்டு. கால்களையும் நீட்டினார். 

om, 

  

என் B Cant த்த ற்கு "ஓனவையார், அர சன 
தலால் G சோழனுக்கு. ஓரு காலையும், சிறந்த பலவராத 
லால். புகழேந்தியார்க்கு இ இரண்டு கால்களையும் மடக்கி 
ளேன். £? “ரீஉண்மையில் சிறந்தபுலவனெனில், சோழனை 
பும்... அவன் - நாட்டையும். புகழ்ச்து. கடைசியடியில் 
ர i a முறை... சந்திரன் பெயரை அமைத்துப் 
பாடு பார்ப்போம்!” என்றனர். அவ்வா? ற. ஓட்டக் 
௪. அதிரும் ஒரூ பாட்டுப் பாடினார்; இடக். Ti. தர் அப் 

பாராட்டில் ஒரு மதி குை 2யப்பாடவே, - ஓளவையார், 
அட்டா ஒரு மதிகெட்டாய்”” என்ற். RD, 

  

    

   
   சிமலடையாகக் 

இட்டகி OT oe குதிறத்தை. அமிர்து 
  



  

ஒளவையார் 

- ஓளவையார் மட்டும் பாடலால், 

“வரப்புயர?” என்று மட்டும். கூறி 
அமர்க்தனர். அவவாறு கூறியதைக் கண்ட புலவர் 

கள், “அரசனை வாழ்த்துவது விட்டு ஓளவையார் 

வரப்பினை வாழ்த்தினரே, இது . இங்குப் ,பொருத்தமில் 

லையே”'என்.று இழிதீதுரையாடினர். அப்போதுஒளவை 
யார் புலவர்கட்கு ௮ OB x கொளு தீத எண்ணிப் லக் 
கமீள, இல னஃ 

யும் உங்கள் வாழ்த்துக்களைவிடச் சிறந்த (pan றயில் 

வாழ்த்தி. இருக்கின்றேன். வரப்பு உயர்ந்தால் நீர் : உய 
கும்: திர் உயர்ந்தால் நெல் உயரும்; நெல் உயர்ந்தால் குடி 

உயரும்; -குடியுயர்ந்தால் கோன் உயர்வான் அல்லவா $ 
இது அரசனை வாழ்த்திய வாழ்த்து ஆகாதோ ?:?. என்று 
கூறிப் புலவர் வாயை அடக்கினர். புலவர்கள் தம் அறி 
யாமையை எண்ணி வருந்து, இப்படித்தான். நுணலுட 

தன் வாயால் கெடுகிறது என்பனீத உணர்ந்து ஒளவை. 
யாரிடம் தம்மை மன்னிக்குமாறு வேண்டிக் கொண்ட 

னர். ஓளவையாரும் அங்கு இருந்து புறப்பட்டனர். 

ஒளவையார். கைலாயஞ் "சேர்ந்தது. 

ஓரு நாள் ஓனவையார் விநாயகக். கடவுளின் 

பூசையை அவசர்மாகச் செய் துகொண்டிருந்தார். அப் 

பொழு து விநாயகக் கடவுள் “ஏன் இந்த அவசரம்??? 

என்று கேட்டனர். ஒளவையார், “சேரமான் பெரு 
மரள் கரயனார் சுந்தரம் திஇியடன். 'திருக்கைலாயம் 
செல்கிருர். அவர் என்னையும் உடன் அழைத்தார். 

அதனால் பூசையை விரைவாகச் செய் கிறேன்? என்,று 

      

  

        

   

 



    

  

   

  

    

  

வயாரும் அங்ஙனமே மை ஐப்படி அவசர மம். Qa 

ஸ்சை செய்ய, விநாயகர் ' தட 
ல் ஈவையாரை ர் 78 sri a கைவாயத் & Be 

      

நளவையார் தங்கள க்கு ( மூன் வந்ததைக் : கண்டு கார 
ணம் 2 கேட்க, அவரும் “பரர்வத தேவியில் sedge’ ONT 
யாகிய வினாயகப் பெருமானை அன்புடன் நினைப்பவர் 
கட்ச் * செய்ய! முடியாக னல் na உண்டோ? நான் 
வினாபகரைப்பூ ல் 

                

இ ந்து சர்ந்தனன்?? என்ற பொருளில் “Gri 
aie விடையளித்தனர். இருவரும் 
லைக் கேட்டு வெட்டுத் தலை குனிந்து 
போற்றினர். 

கைலாயத்தில் சிவ பாரிவதி சன்னிதியில் அவரீ 
Jered தீம் கால்களை நீட்டி ஓளைவையார் 

தார். 2g) கண்ட பார்வஇ தேவியார் மனம் 
அவ்வையாரை நோக்கி, “நீ இவ்வாறு 

தல் சர்வே? 4 என்றார். உடனே ஓளவை 
மறை பணிந்து, “தாயே, தங்களை 

நில் வைதிதுப் 0 BuT DBC mer. 
ur ரதி ரன் எது? எத்இசையில் 

தீ திசையில் காங்கள் இருக் 

  

ஓளை வயைப் 

  

    

    

   

  

   

    

        

        

  

னும் கால் நீட்டி யே உட்கா ரூம் வழக்கமுடையேன். 
அன் றல்லாம் குற்றமாகக் கொள்ளாமல் இன்று 
மட்டும் ௮ங்கனம் கொள்ளலாமோ”? என்றார்.   



  

ஒளவையரசர் 

  

ஓளவையாரைப் ற்றி வியந்தனர். 

ஒளவையார் காலம் 

    

    

... இங்கு எழுதப்பட்ட ஓளவையார் காலத்தை நாம் 
திட்டமாகக். கூற. இயலாது. இங்குக் 

(ணுக்குகளில் இரண்டாயிரம் ௮ 

களுக்கு மூன்பு இருக்க. ஒளவையாரும், க ப: 

  

   

  

காத மட்டும் நாம் ஈம் கருத்இல் கொள்ளவேண்டும்...



  

சோழ நாடு பல A or ர்களைத் தன்னகத்தே 

கொண்டு விளங்கியது. அச்சிற். நூர்களில் மலரி 
என்னும் ஊரும் ஒன்றாகும். "அவ்வூரில். பல குடி. 

மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர். ௮ம்மக்களுள் செங் 

குந்தா மரபினரும் ஒரு வகுப்பினர் ஆவர். அச்செங் 

கூந்த மரபினுக்கு ஒரு தனிப்பெருஞ் சிறப்புத் 
தர ஒரு பெரியார் பிறந்தருளினார். அவரே. கூத்தர் 

எனப்படுவார். கூத்தர் என்னும் பெயர் நடராசப் 
பெருமானது திருப்பெயராகும். கூத்தரது பெற்றோர் 
சிவபெருமான் இருவடிகளில் சிறந்த அன்புடையார். 
ஆகலின், தமக்கு அரும் பெறல் மகனாகப் பிறந்த குழந் 
தைக்குக் கூத்தர் என்னும் பெயரைச் சூட்டி அருமை 

யாக அழைத்து வந்தனர். 

      

     

  

   

  

“மூவர் கலிகால ஆளுடைய 
டைப் அன்? வாயும், ஆ நேடைய நம்பி யும் 

தவாரங்களையும், ஆளுடைய அடிகள் 

ae ரவா re wag மேனையும் இளமை முதற் 
வந்தனர். சமயீநூல் களைப் பயிற்று 

| நி இன்றி, இலக இலக்கியங்களையும் க ற். 

பித்து வை த் களர் ட் இல் வித் துை யில் கரைகண்: டு 
புலமை மிகுந்து த்து கூ டக் ருக்கு த. தொல்காப் 

பியம் அகத்தி இயம் ( முதலி ia ப் இலக்கண நூ.ற்களையும் பன் 
துப் பாட்டுஎட்டு தெ பதலானசங்க நூற்களையும் 

  

te டியரு , 
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& MUI F FIO YEGU, Se. FHT GOO HU flit joven 10 
பெற்றுச்- த ந்துவிகக்க். வடநூற் பயிற்சியும் இவ 

ருக்கு இருந்தது என்பது இவர் பாடியுள்ள நூற்களில் 
அவ்வட சொற்களையும் தொடர்களையும் தகுந்த இடங் 
களில் ஆண்டு இருப்பதில் இருந்து தெரியவருக றத. 

பெயரும் பெயர்க் காரணங்களும் 

௩டராசப் பெருமா னிடத்து ஒட்டக் கூ த் ் தரின் 
அருமைத் தந்தையாரும் தாயாரும் வைத்த' அன் 

Ger பெருக்கினால் கூத்தர் என்ற பெயரிட்டு 
அழைத்ததை மூன்பு கண்டோம். கூத்தர் நன்னா 
வளர்ந்து கல்வி கேள்விகளில் தலை இ றக்தி 
விளங்க விளங்கக் கூத்த முதலியார் என்றும் கூறப் 
பட்டு வந்தார். இவர் பல கவிகளைப் புனையத் தொடங் 
இனர்,  அக்கவிகள் வருணனைகள் மிகுந்து காணப் 
பட்டன. அவ்வருணனைகளும் உலக நடை கடந்து 

விளங்க. இவ்விரு காரணங்களால் இவரைக் கெளடப் 
புலவர் என்று அழைக்கவும் தொடங்கினர். - வருண 

னைக். கவிகளையும், ZUNE GOL FS கு. ம் அப்பாற் 

பட்ட. கற்பனைகள் அடங்கிய , . கவிகளையும் 
இவர்: பாடிய தட்சயாக பரணி என்னும் மாவில்" 

காணலாம். -க்கவிகளையும் அனாயாசம். இன்றி விரை 

வடன் பாடவும் தொடங்கினார். விரைவுடன் பாடும் 

து திறத்தை: மெச்சிய புலவர்கள் இவருக்குக்: 
Te sefigm och என்னும் பட்டம். ஈந்து பாராட்டினர். 

aor தம்மை ஆதரி தீத. அரசனால் காளமாகிய் 
ரருதஇனைப் பெற்றமையால் காளக்கவி, என்றும் 

பப்பட்டனர். இரு. மொழி தால்களின் கருத்தைத் 
பரல் பாடிவந்ததால் இவரை யாவரும் 

னர். கூத்தர். கலைமகள். அருளை நிரம்பப் 

  

   

          

   
    

 



கமிழ்ப் புலவர் "அசன். 

    

வாயில் உமிழ்ந்து மறைந்ததாகக் கனவு.கண்டனர். 

கனவு கண்டவுடன் விழித்தெழுந்த புலவர் சகொமணி 

யார் தம் வாயில் உண்மையாகவே தம்பலம் இருக்கக் 
கண்டார். தம் கனவு சினைவாகவே இருந்தமைக்குப் 
பெரி தும் உள்ளம் மூழ்ந்து காமகளைத் தம் உள்ளமார 

துதிப்பார ராயினர். அப்போதுதான் அரும்பைத் தொள் 
வாயி னும் அரிய நாலையும் பாடியருளினார். அதில் 

4 ன் மக்னு அம்மை அருள் செய்த ததைப் பாராட்டிப் பாடிய 

பாடல்களே நிை றந்இருந்தன. இங்ஙனம் கலைமகளாகிய 

வாணியின் திருவருளைப் பெற்று அவ்வாணிக்கு உகந்த 

அடி.யவராக இருந்த காரணத்தால் வாணிதாதன் 
ன்னும் பெயரையும் பெற்றனர். 

     
    

            

   

    

    6, தாள்ளாயிரம் என் ன்னு! ம் மாவின் 

“இப்பாடல்களில் ல் ஒன் ற 

   அரும்பைதீ 

பாடல்களைச் சுவைத் தான் இ 
, ட் ரீம். கனு abe 

  

   

    

fates      

   

          

    

    

i ன்று (மூ.தில் லஒட்டக் கூத்தர் என்னும் ம்பெயர் 

ஸ் மயால் ஓட்டக் கூ தீ oT ன்ற. இபப 

| பந்தயம் போட்டும். பாடவல்ல



  

ஒட்டக் கூத்தர் 

சீரும் சிறப்பும் பேரும் புகழும் 

  

இ இருவெண்ணெய் நல் aria ல் வாழ்ந்த வேளாளர்கள் 
புலவர் ஆதரிப்பதில் முன்னணியில் நிர் DUT ERT. 
அவர்களிலும் சடையப்ப வள்ளலாருடைய முன்னோ 
ரம் பின்னோரும் இந்தத் தொண்டில் மிகுதியும் ஈடு 
பட்டவர்கள். சடையப்ப வள்ளலாரின் இருத்தாதை 
war சங்கர. முதலியார். என்பவருக்கு உதவியாக 
ஓட்டக் கூத்தர் சிலகாலம் இருந்து வந்தனர். இவரது 
உதவிபெற்ற மூதவியார் புலவர்க்கு > டண்டி, உறையுள், 
முதலான மற்றும் பலவாகிய வாழ்க்கைக்குத் தேவை 
யானவ DO OS கொடுத்து உதவிவந்தார். இதனால், 
ஓட்டக் கூத்தர் வ மையால் வாடாது நலனுறத் தம் 
வாழ்க்கையினை நடத்திவந்தார். தமக்கு ஆதரவு நல்கிய 
மூதலவியாருக்குத் தம் ஈன்றியினைக். காட்டும் பொருட்டு 
அவர் மீது நாலாயிரக் கோவை என்னும். நாவப் பாடி 
யருளினார். சிலகாலம் மூ.தலியாருடன் இருந்து வாழ்ந்த 
பின்பு, அரசரை நாடி. அவர்களின் ஆ தரவையும் பெற் D 
அதி தம் தமிழ் அறிவினை அவர்கட்டும் காட்டப் புலவர் 
விரும்பினார். இவ் விருப்பம் மேற்கொண்ட .. புலவர் 
சேர சோழ நாட்டு மன்னனான விக்ரமை . அடைந்தார். 
இவர் காலத்தில் “சோம நாட்டைக் at து! வந்த 

| £னன். -அவனேயாவன். அவன் ட) ர் து. தமிழ் 

   

  

   
    

     



   
      சங்கர ப தலியார் ம் து  நாண்யிரக் கோவை: 

புலவர் சிகாமணியார் தம்மை BS. 
லட! அமைதி துக்கொண்ட. அரசர் பெருமான். மீது 
ஒரு நனி நால்ப் பாடாது ஒழிவரோ 2 ஒருக்காலும் 
ஒலியார். ஆகவ, விக்ரெம சோழன் மீது ஓர் உலாப் 
பிரபக்தம் பாடியருளினார். அதுவே விக்ரம சோழன்: 
உலா, என் று பெயர் பெறும். இவ்வு ஈவில் பல கண்ணி 

176 அக்கண்ணிகளுள் ட ரண்டு ௪ கண்ணி 
களை ஒன்றாக. இணைத்துப் பொருள் கெடாத நிலையில் 
பாழி முழிக்க என்று விக்ரம சோழன் வேண்ட, 
உடனே r அவ்வாறே ) இரண்டு nn ம் இனை 

  

    

    

      

    

ஆ ஆயரசம் ் இன்றி விரும்புவார் Goatees 
சவிபுளையும் ஆற்றலைக் கண்ட காவிரி காடன் புலவர் 
Ais dH ற்கு மேலும். IG) வரிசைகள் ஈந்து மூழ்ந்தான். 

பொன்னி நாடனாம் சோழ Cab Sep பல் ௫ றப்புக் 
கள் நாளும் நாளும் சிறக்கப் பெற்றாலும், தாம் செருக் 
குறாது, அகத்தியனார், இருஞானசம்பந்தர், மூருகப் 
பெருமானார் போன் றவர்கள் மூன்னிஃலீயில், என் அறிவு 
சிற்றஉறிவன்னமேோ? எனக்குச் செய்யும் சி றப்புக்க ப் 
பெறத் தக்கவர்கள் இவர்களேயாவர். ௮ ஆகவே, 6 னக்கு 

( இட்ட வதக்கும். # க கணும் பொருந்தா ” > என்று 

  

   

    

 



      

தலைப்பட்டனா். 

  

   
விக்ரம சோழன் ஒட்டக் கூத்தரோடு பல் 

ஈண்டு இருந்து தமிழ்ச் சுவையினைச் சுவைக்கும். பேதி 
னைப் _பெற்றிவன் 9097 

    
க 

a OO வீடுத் த 
     

  

   

      

கட்டில் ஏறினன்... தனையனும்  தந்தையால an 
“போலவே பலவா பெருமானீடத் தீதுப் பேர். அன்பு l 
கொண்டிருந்தான். அன்பு கொண்டதோடு இன்றி 

புலவர் பெருமானைத் தன். ஆசிரியனாகவும் ன கொண் 
டான். இவர்பால் பல தமிழ் நூல்களைப் பயின் று 
வர்தன். Bb Bas சணங்களையும் ஓ of உணர்ம் டங்க் 

      

அனனும் தீன் சந்தையை ரப். போலவே 7 guid 
கூத்தரிடத்தில் பேர் அன்பு பூண்டு, ஆசிரியராகக் 

கொண்டு அருந்தமிழ் நூல்களைப் பயின்று. வந்தான். 

    தா னாகக் கவி. புனையும் ஆ, ற் ்.றலையும்' பெ ற்றனன் | 

 



  

புலவா் 

  

ஆ 

குமார குலோத்துங்கன் அரசிருக்கையைத் த 

ஏற்றபோது பலரும் பலவாறு வாழ்த்தினர். அப் 

பலருள். ஒட்டக் கூதிதரும் ஓருவர். இப்புலவர் 

பெருமான் இதுசான் தம் ௮ருமை மாணவன்ச் சிறப் 
பித்த ற்குரிய ற்ற தருணம் என்று அவனது செங் 

கோற் சிறப்பை மிக மிக உயர்த்த வேண்டி, 

14 ஆடும் கடைமணி நா௮சை யாமல் அகிலமெல்லாம் 

நீடும். குடையில் தரித்த பிரானென்பர் ?? 
என். DI பாடிக்கொண்டே... வருகையில், இர 
புகழ்ச்சி தனக்கு உரியதே என்றாலும், ஆசரியர் த தன்னை 
அளவு கடந்து புகழ்ந்துவிட்டதாகக் கருதி, உடமே 
புலவர் அதற்கு மேல் சீரினை எடுப்பதற்கு முன், 

    

    

        

டிதீதம்நவம் 

பாடும் கவிப்பெரு மான்ஓட்டக் கூத்தர் பதாம் 

YU So BE 
சூடும் குலோத்துங்க” சோழன்என் றேஎன்னைச் 

சொல்லுவரே ?? 

என்று பாழி. முடித்தான் என்றால், குமார. குலோத்துங் 
கன் தன் ஆசிரியப் பெருக்தகையாரிடத் து எவ்வளவு 

மதிப்பும் மரியாதையும் வைத்திருந்தான் என்பதை 
நன்கு ௮ (நியலாம் அன்றோ ! இதனைக் கேட்டார் அனை 

வரம் அரசர் கோமானைப் புகழ்ந்து பேசினர்... ஓட்டக் 

கூத்தரது பெருமை மேலும் விளக்கமுற்றதது. இவருகீ 
குச். எீரும் சிறப்பும் பேறும் புகழும் உயரலாயின. 
இவன் pee oF உலா uy ee அவன்மீது உலா 

  

   

      

    நக்கன் து மூவருலா... என்று கலவி. வ



ஒட்டக் கூத்தர் 

    

     1 த அங்ஙனம் சென் ர இ agi 
சை மாவட்டத்தைச் சார்ந்த இரிபுவனம் என். 

nan ருக்குச் சென்றிருந்தார். அங்குச் சோமன் 
என்னும் பெயரிய செல்வர் இல்லத்தில் நல் விருக்இன 
ராரய்ச் சில நாள் தங்கி இருந்தார், புலவர் சிகாமணியார், 
வருகை உணர்ந்த. செங்குநீ ச மரபினர் இவரைக்கண்டூ 

வணங்கச் சென்றனர். புலவரும் செங்குந்த இன த்தவர் 
ஆதலின், இவரைக் கொண்டு தம் குலப்பெருமை 
உணர்த்தும் நால் ஒன்றைப் பெ விரும்பினர். அவ்வள 

இனப்பற்று ௮ச் செங்குந்த மரபினர்க்கு 
இருந்தது. ஆகவே, அவர்கள் தமிழ்ச்சுவ நன்கு 
பொருந்திய நூல் ஒன்றைத் கம் குலப்பெருமை விளங் 
கப் பாடுமாறு வேண்டினர். ஆனால், இனத் Hall BG 

இருத்த அத இனப்பற்று, ஒட்டக் கூத்தருக்கு இல்லை. 
ஆகவே, அவர் அத்தகைய நூலைப் பாடிக் கொடுக்க 

மறுத்துவிட்டார். மேலும், அவர்களை நோக்கி, “தம் 

குலப் பெருமையினை காமே பாடிச் "சிறப்பித்துக் 
கொள்ளுதல் பெருமை தராது. ஈம்மைப்பற்றிப் பிறர் 
புகமவேண்டும்; பாடவேண்டும். நம்மை காமீம Lp eth து 
கொள்ளுதல், நீரை வார்த்து விளக்கை. ஏறி 
விப்பது போன்றது?” என்று ௯ Dent. ஆனால், 

செங்குந்த மர பினர் கூத்தரது. வார்த்தைகளைக் கேட்டி 
“மூர்க்கனும் முதலையும் கொண்ட து. விடா 

அன்றே! : ஆகவே, அவரை மே லும் மேலும் தொந்தரவு 
செய் on இந்தத் 0; a6 By ona) பொ அக்க முடியா 

    

            

    

  

    

    

இ ட் மருத தூல ரீ படை தினர். f Es 

மரபினர் இவரை. விட்டபாடு இல்ல், இவர் es 

  

   



    ae 
2 

ae “அடைக்க வும் முயல்க இன், னர். = நான் | தணி 

  

| பா ழ். ள் om Cu இருந், ந்தனர், ௮ இ 

GES ww மரபினர் புலவர்க்கு 2. ண்டியும் உறை௰ [ளம் ஈந்து 

உதவும் வள்ளலிடம் தம்கருத்ைக் கூறினால், ஒருவேளை 

En Garg றும் என்று ௧௫இ, சோமன் என்னும் வள்ள 

லிடம்; கம் மரபாகிய செங்குந்த og Geir Bowen பேரும், 
சிறக்க ஒரு நாலைத் தமிழ்ப் பாவால்-புலவர் பெருமானைப் 
பாடிக் கொடுக்கச் செய்யுமாறு வேண்டி நின் றனர்; 

சோமன் என்னும் வள்ளலும் கூ தீதர்குதூகலமாக இருக் 

கும் சமயம். பார் தீது, செங்.குந்தர து குலாபிமான த்தை 

எடுத்துக் கூறிஒரு நூல் பாடி யருளுமா DI வேண்டினார். 

    

          

ஒட்டக் கூத்தர் அப்பொழுது யாதும் கூறிலர். தம்மை 

ஆதரிக்கும் வள்ளலே கூறும்போது, தாம் பாடாதிருத் 

தல் முூறையன் D என்று கருதினார். *இயல்வ து.கரவேல்” 
என்பதுதான். நம் erie wire அருமை மொழி 

  

பாயிற்றே. ஆகவே, புலவர் சிகாமணீயார் செங்குந்த 

Log Ld ஈரின் பெயர்க்கே காரணமான ஈட்டி யினை Ses 

எழுபது. பாடல்களைப் பாடினார். அப்பாடல்கள் 

அடங்கிய தாலே ஈட்டி எழுபது என்பது. இந்நூலில் 

செங்குந்த மரபின் தோற்றம், _ வளர்ச்சி, அருமை, 

ப்ருகு 5 oe oR நன்கு சிறப்பி, BIE Te ype 

  

    

      

 



  

  

FOr, BOG 7 Hu wxrueder s 
pew எமூடிக்கும் பொறுப்பு ஓட்டக் கூ தீதரையே 

து. ஆ புலவர் மணமகளைத் 50 

(ர 7. குமார குலோத்துங்கன் தந்ைத தான் உயிர் விடும் 
#09 வாயில் தன் குலமும் பாண்டி௰எ குலமும் பகையின் ஜி 
டபுடன் விளங்கப் பாண்டியன் இ தன் 

மகன் ர குமார குலோத்துங்கனுக்கு மண் ஈமுடி.க்குமா, று யல 

வரிடம் கூறியிருந்தான். ௮.து 5 தம், நினைவி ற்கு வரவே, 
புலவரும் மணமகளின் பொருட் 

   
       

   

      

    

  

    

  

காட்டி, 1 நல்லது: ரை. கறி நன். 
மகனில், சில. மணி 1 செல்



38 சமிழ்ப் புலவர் அவர் 

  

னார். பாண்டியன். விளையாட்டாகப் புன்னகைடூத்துப் 
“புலவர் ஏறே, எம் குலத்து மகளை மணந்து கொள்ளச் 
சோழ மன்னர்க்கு என்ன தகுதியுள்ள து?” என்று வின 
வினான். ஒட்டக்கூத்தர் பஞ்சவன். கேட்ட வினு, Gad 
கைவினா என்று அறி 
பாண்டியர் குடியை கோக்கத் தாழ்வுடையது - என்னு.ம் 
கருத்தில் பாண்டியன் கூறினான் என்.று ௧௬௫, உடனே 
வீ ௮ கொண்டு, “அரசர் ஏறே, சோழரது பட்டத்துக் 
குதிரையாகிய கோரத்துக்குச்சமமாக உமது பட்ட த்துப் 
பரியாகிய கனவட்டம் நிகரா தமா £ கங்கையில் பனி 
தமாகய காவிரியாற்றிற்கு ஓப்பாக உமது ar Gy 
வைகையா. Beer நிகராக்க . ஒண்ணுமா £?. சிவனார் 
விரும்பும் எம் குல மாலையாகிய ஆத்தி மாலைக்கு . ஓப் 
பாக. உமது கைப்புக் குணம். மாரு ச வேப்பமாலை நிகர் 
என்க் கூற முடியுமோ? எம் குல மூல. காரணனான 
சூரியனுக்கு நேராக ஆம் குல மூல காரணனான சந்தி 
rer a Or Af he இயலுமா? எங்கள். புவிக்கொடிக்கு 
நிகராக உங்கள் மீன் கொடி. நிகர் எனக் கூறுவீரோ? 
“ஊரெனப்படுவது உறையூர்” என்று எம் போன் D Lye 
வர்கள் சிறப்பிக்கும் உறையூருக்கு நிகர், உமது கொற் 
னகயம் பதியோ? இவற்றையெல்லாம் நன்கு ஆராய்ந்து 
சோழர் குடி ஆயர்ந்ததா ? அன்றிப் பாண்டியர் குடி 
உயர்ந்ததா ?என்பதை நீரோ கெளிமின்'” என்று எடுத் 
துக் காட்டினர். 

    

   

   

பாண்டியனது அவைக் களத்தை. அலங்கரி SHE 
கொண்டிருந்த புகழேக்தியார் ஒட்டக் கூ sar கூறிய 
கூற்றுக்களுக்கு எதிர்மாற்றம் கூறலுற்றுர். “புலவீர், 
நிர் கூ இவனவும் உண்மையே. ஆனால், யான் இதுபோது. 

கூறுவனவற்றையும் சிறிது செவீ சாய்த்துக்கேண்மின்ஃ 

 



ease 

  

  
    

டியன் 
அரச

 சும
ை
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அகத்தியனார் தமிழ் அறிந்தது நும் நாட்டகதீதுள்ள 
மேநரிமலையிலா? அன்றி எம் பாண்டி நாட்டகதீதுள்ள 

பொதிகை மலையினிலா? சிவபெருமான் செய்த இரு 

விளையாடல்கள் உறந்தையில் நடந்தனவா? அன்றி 
மதுரையில நடந்தனவா? இருமால் எடுத்த பத்துப் 

பிறப்புக்களில் புலிப் பிறப்பு உண்டா? அன்றி மீன் 
பிறப்புண்டா? இருஞான சம்பந்தர் எழுதி விட்ட ஏடு 
எதஇர்த்து வந்ததுவைகையா ற்றிலா? அன் றிக்காவிரி நதி 
யிலா£ பேயை ஓட்டப் பயன் தீருவது வேம்பா* அன்றி 

ஆதீதியா? கடல் வடிம்பு அலம்ப நின்ற பாண்டியன் 

என்னும் பெயர் பெறுமாறு கடல் பணிந்தது, எம் 

பாண்டிய குலதீ்தவனையா? அன்றி உம் சோழ மரபின 
_ ரில் எவரையேனும் ஓருவரையா? இந்தக் குறிப்புக்களை. 

- அறிவீராயின் பாண்டியர் குலமும் பாண்டி௰ நாடும் 
சோழர் குலத்தினும் சோழ நாட்டினும் சிறந்தவை 
என்பன தெரியவில்லையா?” என்று உடனே பதிலுரை 
பகர்ந்தார். பாண்டியன் இவ்விரு புலவர்களும் இங் 
ஙனம் தம்தம் கல்வியறிவு தோன்ற உரையாடி யதைக் 

கேட்டு மகிழ்ந்து, இவ்வாய்ச் சண்டை முூற்றாஇருக்கத் 
தடுத்துத் தன். மகளைக் குமார குலோத்துங் 
கனுக்கு மண: மூடிக்க இசைந்தான். பாண்டி 
யன் எண்ண த்தின்படியே அவனது சுற் ) 0தீதாரும் 

வாழ்க்கைத் துணை வியாரும் இசைவு;தந்தனர். பாண் 

டியன் கணியரை ௮ழைத்து நன்னாள் ஒன்றைக் குறிப் 
ப பிடுமாணு பணிக்க, அவர்களும் இருமண நாளைக் கணித் 

துக் கொடுத்தனர். அத திருமண நன்னாள் குறிக்கப்பட்ட 

ஓலையினைப் பெ ற்று. ஒட்டக் கூத்தர் சோழ காட்டை 
கோக்கிப் . புறப்பட்டார்... குலோத்துங்கனைக் கண்டு 

மதுரையில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளை முதலில் இருந்து 

 



  

தமிழ்ப் புலவர் அவர் 

இறுதிவரை எடுத்து மொழிந்தார். மன்னன். அவ ற் 
றைக் கேட்டுத் தம் ஆசிரியப் பெருந்தகையாரது ௮ 
லைப் புகழ்ந்து கொண்டாடினான். 

   

குமீலாத்துங்கனுக்கும் பாண்டியன் இிருமகளுக் 
கும் குறித்த நாளில் இருமணம் நடந்தேறியது. இரு 
மணம் மணமகள் இல்லதீதிலேயே நடந்தது. குமார 
குலோத்துங்களும் பன்னாள் தன் மாமனார் அரண்மனை 
யில் தீங்கிப் பெருவிருந்து அயின்று வந்தான். பின்பு 
பாண்டியர் பெருமானிடம் விடை பெற்றுத் தன் நாட் 
டி ற்குப் புறப்பட ஆயத்தமானான். பாண்டிய மன்னன் 
தீன் தகுஇக் கேற்பத் தன் மருகனான குமார குலோத்துங் 
கனுக்கு. வேண்டிய அளவுக்கு ஸ்ரீதனமாகப் பல 
பொருள் ஈந்தான். தான் அருமையாக வளர்த்த இருமக 
க்குத் தன்னைப் போல இருந்து ௮ன்புரை கூறும் 
பொருட்டுத் தன் அவைச்களப் புலவராகிய புகழேந்தி 
யாரையும் உடன். அனுப்பினான். அவர் மேலும் ஆர 

சனது திருமகளுகிகு அருந்தமிழை அறிவுறுத்திய 
ஆசிரியா் ஆதலால், உடன் போதலும் முறையே 
ஆயிற்று. மணமகனும் மணமகளும் மற்றும் உள்ளா 

ரும் சோழ நாடு புக்கனர். மன்னனும் தேவியும் ௮ன் 
புற்று இன்பு ந.று வாழலானார். 

    

ஒட்டக் கூத்தர், புகழே இப் புலவர் தம்மை ஓரு 
பெரிய சபையில் எஇர்த்தப் பேசியதால், அவர் சோழ 

காடு புகுந்ததும் அரசனிடம் கூறி அவரைச் சிறையில் 
படைத்தனர். புகழேந்தியார் தாம் சிறையில் இருந்த 

போ. து அங்கு அ௮டைப்பட்டிருந்தவர்கட்குத் "தமிழ். 

கற்பித்து ஓட்டக் கூத்தர து கல்விச் செருக்கை அடக்இ 

னர். இந்தப் பகை நீடியாதிருக்கச் சோழமா தேவியார் 

     



QE ASST Al 

தமது யுக்தியினால் புகழேந்தியாரை விடுதலை செய்தனர். 
அதன் பின் இருவரும் தம்முள் பகை ஓழிந்து இன் 

புற்று அன்புற்று வாழலாயினர். 

  

Sn. HST Fi காலத்தையும் அறிவோமாக. Ta. BIT 

வயதால் மிக மிக முதியவர். ஆண்டு பல உயிரோடு 
வாழ்ந்தவர், இல்லையானால் விக்கிரம சோழன் எலந்த 

னுடைய மகன் குமார குமீலாதீதுங்களன் 

அவர் இருந்ததாக நிலவும். கதை பொய்! வி 

ஒட்டக் கூத்தர் காலத்தில் கம்பா இருந்ததாகக் : கூறப் 

படுகிறது. கம்பரது காலம் கி. பி. பன்னிரண்டாம் நூற் 

முண்டு என்று அறுதியிட்டு உறுதியாகக் கூறப்பட் 

டிருப்பதால் ஓட்டக் கூத்தர் கம்பர் காலமாகிய &, பி. 

டன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டிலும் அவருக்கு முன்பும் 

விக்கிரம சோழன் காலத்தவராகச் சொல்லப்படுவதால் 

கி. பி. 17-ஆம் நூற்றாண்டிலும் இருந்தவர் என்று 
கொள்வோமாக. 

    

 



  

சேக்கிழார் தோற்றம் 

தமிழ் நாட்டில் மிகச் சிறந்து விளங்கெ காடுகள் 
மூன் நு. அவை சேரநாடு, சோழநாடு, பாண்டியநாடு 
எனப்படும். ௮ர்ராடுகட்கு ஈடாகத் தொண்டைநாடும் 
பெருமைபெற்று இருக்கது. பாலாறு என்னும் ஆற்று 
வளத்தால் #65 நாடு பலவிதத்திலும் அயர்ந்து 
விளங்கியது. 

இத்தகைய நீர்வளம் நிலவளம் மிகுந்த கொண்டை 
நாட்டில் இருபத்து * நான்கு கோட்டங்கள் உண்டு. 
அவற்றுள்: ஓன்று புலியூர்க் கோட்டம் என்பது. கோட் 
டங்களினுள்ளே பல ஊர்கள் இருந்தன. அவற்றுள் 

Qo குன்றத்தூர் என்பது. அதனை இப்போது 
Gwen sare என்று கூறி வருகிருர்கள். இது 
சென்னையிலிருந்து பஇனான்கு. ஈல் தூரத்தில் உள்ள 

ஒரு கிராமம். இந்தக் கிராமத்தில் பல குடிகள் வாழ்ந்து 

வந்தனர். அவற்றுள் சேக்கிழார் குடியும் ஒன்று. சைவ 
உலகமும் தமிழ்நாட்டுமக்களணாம் செய்த புண்ணியத்தின் 
பயனாகச் சேக்கிழார் என்னும் இருத்தொண்டர் பிறந் 
தார். அவருக்கு இளைய சகோதரர் ஒருவருண்டு. அவர் 

பெயர் பாலறாவாயர் என்பது. சேக்கிழாருக்கு அருண் 

மொழித்தேவர் என்று மற்றொரு பெயர் இருப்பினும், 
அவர் எல்லோராலும் சேக்கிழார் என் ற குடிப் பெயரா 

லேயே கூறப்பட்டுவந்தார்.



சேக்கிழார் AS 

வேளாண் குடிச் சிறப்பு 

  

வேளாளர் குடியாகும். வேளாளர் சொல் தவ ரு தவர்கள்; 

  

லும் போற்றப்பட்டவர்கள். சொல் உறு [இ உள்ளவர் 

கள். இதற்குப் பழயனூர் நீலியின் சதியால் வணி 
கன் இறக்க, அதன் நிமித்தம் எழுபது வேளாண்குடி. 

மக்களும் தமது உயிரைக் கொடுத்தார்கள் என்பதே 

போதிய சாட்சியாகும். ஏர் பிடிக்கும் கைதான் செங் 
கோல் பிடிக்கும் என்ற எண்ணத்தால் எங்கும் ஏர் 

- வளம் இகழச் செய்தவர்கள். சைவ நாயன்மார்கள் அறு 
பத்து மூவருள் வாயிலார், ௪த்இயார், விறல் மண்டர், 

இருநாவுக்கரசர், சாக்கியர், கோட்புலியார், மன்னக் 
கஞ்சாறர், ஏயர்கோன் கலிக்காமர், இளையான் குடி 
மாறர், மூர்க்கர், அரிவாள் தாயனார், செருத்துணை 

யார், முனையடுவார், ஆகிய பதின்மூன்று 'பேர்களும் 

வேளாண் குடி மக்கள். இக்கும் மக்கள் வரும். விருந் 

இனை ரஉபசரிப்ப இல் பேர் போனவர்கள். வேளாண்மை 

என்னும் சொல்லுக்குப் பொருளாகப்பிறாக்குஉபகாரம் 

செய்வதுஎன்னும் குணத்தை, இவர்கள் தம் குல ஒழுக்க 

மாகக் கொண்டதனால் வேளாளர் என்று அமைக்கப் 

பெற்றபெருமை நிறைந்தவர் என்றாலும் பொருந்தும். 

  

திருநாகேஸ்வரம் எடுப்பித்தல் 

இந்த வேளாண் குடியில் தோன்றிய சேக்கிழார் 

பெருமான் கல்வி கேள்விகளில் நிகரற்றவராய் அகதி 
தியம் - தொல்காப்பியம், சங்க இலக்கியங்கள், சைவத் 

முறைகள் முதலிய. இலக்கிய நூல்களைச் சச   



ad. சமிழ்ப் புலவர். அனுவர் 

மறக் கற்று உணர்ந்திருந்தார். அருண்மொழித் தேவ 
ரான சேக்கிழார் Quip cr en சைவவேளாளர் குலத்தினர் 
ஆனதால், இறைவனாகிய சிவபெருமானிட தீதில் 
மாறாத அன்பு கொண்டிருந்தார். சிவபெருமானிடம் 
அன்புகொண்டது போல் அவருள்ளம் சிவனடியார் 
களிடமும் அளவில்லா அன்பு கொண்டிருந்தது. முன் 
Geni sei தமது உள்ளத்தை ஒரு மனப்படுத்துவதர் ற் 
குறிய இடத்தைத் தோர்ந் தெடுத்து அதை 
தமது ஆக்மார்த்த இருக்கோவிலாகக் கொள்ளு தல் 
வழக்கம். ௮து போலவே சேக்கிழாரும் சோழகாட்டுத் 
திருப்பதிகளிலொன்றான திருநாகேஸ்வரம் என்ற 
கோவிலின்பால் மிகுந்த அன்பும் பகீதியும் கொண்டி 
ருந்தார். ஆகவே, தமது ஊருக்கு அருகில் வடமேற் 
கில் ஒரு இதிருதீதவக்தை௮அமைத்து, அதற்குத் இிருகாகேச் 
சரம் என்று இரு நாமம் சூட்டி அங்கு ஆண்டவனைப் 
பூசித்துவந்தார். இன்: நும் குன்ற தீதூரில் இத்தலத்தை 
அனைவரும் கண்டு வணங்கலாம். சேக்கிழார் பெருமான் 
இகத்திற்குரிய தம் குலத்தொழிலை நல்ல முறையில் 
நடத்தியும் பரத்திற்குரிய பரமன் பாத பூசையையும் 
பண்புடன் இயற்றியம் வரலாயினர். 

  

ம்     

    

    

   

  

சோழன் 
ச் ழ் ர £ய்ச் சி 

  

சேக்கிழார் பெருமான் குன்றத்தூரில் தம். Bes 
பரத்திற்குரிய கடன்களைச் செய்து கொண்டு. வருகை 
யில், சோழ நாட்டை. அரசாண்டு வந்தவன் இரண்டாம் 
குலோத்துங்கன். இவன் இ, 9. 14-ஆம் நூற்முண்டு 
மூ.ற்பகுதியில் ௮ரசு புரிந்த மன்னனாவான். இவனுக்கு 
அனபாயன் என்ற பெயரும் உண்டு. கல்வி கேள்விகளில் 
இவன் மிகவு.ம் வல்லவன்... தன்க்கு முன்னிருந்த புலவர் 

 



    
களின் பொன் மொழிகளை ஆராயும் ஆவலுடையவன்; 

கலாரசிகன்... அந்த. அரசன் ஒரு நாள் ஓளவைப்பாட்டி 

யார் பாடிய, 

“மேவேழம் உடைத்து மலைநாடு; மேதக்கச் 

சோழ வளநாடு சோறுடைத்து -- பூமியர்கோன் 

[Caper cn. 

  

ஈன்னாடு சான்றோர் உடைச்த 

  

என்னும் பாடலைக் குறித்துச் சிந்திக்கலானான். 
“ிதரண்டை. நன் னாடு சான்றோர் உடைக் து? என் னும் 

அப்பரட்டில் உள்ள தொடர் ௮வனது சிந்தனையைப் 

பெரிதும் குழப்பியது. ஆகவே, அதன் உண்மையை 

றிய வேண்டி, மூன்று. கேள்விகளை ஓலைச் சுவடியில் 
எழுதினான். அவை எவராலும் எளிதில் பஇல் கூறமூடி.. 
யாக கேள்விகள்; கேட்போர் திடுக்கிடும். வினாக்கள், 
அவையே, 

    

    

    

உலகைவிடப் பெரியது எது ? 

மலையைவிடப் பெரியது ergy ? 

கடலைவிடப் பெரியது எது 6 

என்பன. இவ்வினாக்களுக்குச் சர்தாரணமா கப். பதில் 

சொல்லிவிட. மூடியா து. அறிவுமிக்க.பெரியோர்.களால் 
ஆராய்ரிது பார்த்து விடை கூ றப்படவேண்டிய வினா 

கள். சான்றோரைப் பெற்றது தொண்டை. நடு என்று 
ஒளவைப் பாட்டி: கூறிய. உண்மையை உணர, அந்த 

ஓலை. நறுக்களேத். தன். ஆட்களிடம்: கொடுத்துத் 
தொண்டை நாடு சென்று இவற்றிற்குரிய விடைகளைத் 

தெரிந்து வருமாறு: அனுப்பினான். 

    ௨ y 
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சேக்கிழார் மந்திரியாதல் 

அந்தக் காலத்தில் தொண்டை காட்டுத் தலைவன் 
சோழ மன்னனால் அனுப்பப்பட்ட ஓலையைப் பார்த்து, 
இந்தக் கேள்விகளுக்குப் பதில் கூற வல்லவர் சேக்ழொர் 
பெருமான் அன்றி, மற்ற எவராலும் இயலாது என்று 
ணர்ந்து, அன்னவரை வரவழைத்து அந்த ஓலையைக் 
காண்பித்தனன். அருண்மொழித் தேவராம் சேக்கிழார் 
அதை அன்புடன் வாங்கிப் படித்து அக LOS OG BM 
அவ்3வோலையிலேயே கூன்.று இருக்குறள் பாக்களைப் 
பதிலாக எழுகி உடனே கொடுத் துவிட்டார். கேள் 
ear மிகவும் கடினமானவை. இவற்றிற்கு எப்படிப் 

- பதில் கூறுவது£ என்ன பதில் பொருந்தும்? என்று 
யோித்துக் கொண்டிருக்க தொண்டை நாட்டுத். லை 
வன், சேக்கிழார் அளித்த ஓலையை வாங்கு ஊன்றிப் 
படிக்கலு ற்றான். அதில், 

 ஜரிலத்தினால் செய்க ஈன்றி ௪ றிதெனினும் 
ஞாலத்தில் மாணப் பெரிது ?* 

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின். 
நன்மை கடவில் பெரிது”? 

. (நிலையில் தரியா தடங்கியான் தோற்றம் 
மலையினும் மாணப் பெரிது ?? 

என்பவைகள் விடையாக எழுதபபட்டிருந்ததைக் 

கண்டு, அவைகள் அந்தக் கேள்விகளுக்கு மிகவும் 
பொருத்தமானவை என்று அகமகழ்ந்து, சேக்கழா 
நுக்குப் பல சன்மானங்கள் அளித்துப் பதிலைச் சோம. 
மன்னன் ஆள் வசமே கொடுத்தனுப்பினான்... 

தொண்டை நாட்டிலிருந்து வந்த விடைகளைக் 
குலோத்துங்க மன்னன் பார்த்தான் ; அளவில்லாத
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ஆனக்கம் கொண்டான். அவற்றைத் தன் சபையை 
அலங்கரிக்கும் புலவர்களுக்கும் படித்துக் காண்பித் 
தான். அங்குள்ள அறிஞர் யாவரும், ** அவ்விடை. 
மிகவும் பொருத்தமானதே. தொண்டைநாடு சான்றோ 
ருடைதீது என்பதல் சிறிதும் சடம் தகமில்லை ்? என்று 
கூறி மகிழ்ந்தனர். அரசன், *: இந்த நுண்ணறிவு 
உடையவரைக் தன்னுடைய அரசாட்சியில் மந்திரியாக 
அமர்த்தினால் நாடு நலம்பெறும்.* அறிவுடையோன் 
ஆறு Agee, செல்லும்: என்று முன்னோர்கள் 
மொழிந்துள்ளனர் ?? என்று எண்ணி இவ்விடைகளை 
எழுதி அனுப்பிய அறிஞரை அங்கு அனுப்புமாறு 
மறுபடியும் ஒரு திருமூகம் தொண்டை நாட்டிற்கு 
அனுப்பினான். அதுகண்ட தொண்டை நாட்டரசன் சேக் 
கிழாரைச் சோழ மண்டலத்திற்கு அனுப்பி வைத் 
கான். 

    

சோழ மன்னன் அருண்மொழித் தேவரை அதிக 
அன்புடனும் நன்மதிப்புடனும் வர 2வற்றுபசரித்துத் 
தனது அரசியலில் முதல் மந்திரிப் பதவியை அவருக் 
களித்து, உத்தம. சோழப் பல்லவர் என்ற பட்டமும் 
அளித்துப் டெருமை பெற்றான். - சேக்கிழாரும் gig 
கர௪னால். அளிக்கப்பட்ட மந்திரிப் பதவியை ஏற்றுக். 
கொண்டு நல்ல முறையில் ௮ரசை நடத்திவரலாயினார். 
அமைச்சர். இயல்பெனத் இருவன்ளுவர் வகுத்துக் 
கூறிய சொல் வன்மை, வினைத் தூய்மை, வினைத்திட்பம், 
வினைசெயல்வகை, தூது, மன்னனைச். சேர்ந்து ஒழுகல், 
குறிப்பறிதல், அவையறிதல், அவையஞ்சாமை முதலிய 
பண்பாடுகளை அனுசரித்துத் தம். கடமைகளை ஆற்றி. 
வரி லானார்
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சேக்கிழா ரைப் பராணம் பாட வேண்டல் 

Ger gs துங்க மன்னன் அறிவு: ஆராய்ச்சியில் 

அதிக ஆவலுள்ளவன் என்பது முன்பே கூறப்பட்டுள் 

ளது. ஆகவே, தன் சபையில் கல்ல அறிஞரைக் 
“கொண்டு நற்கவிகள் பலவற்றிற்குப் பொருள் விளக்கம் 

கூறுமாறு கேட்டுவர்தான். சபையறிஞர் விளக்கல் 

கூறுவதைச் சேக்கிமாரும் கேட்டுவந்தார். இப்படிக் 
கேட்டு வருகையில் உத்தம சோழப் பல்லவருக்குஜ் 

தாழும் சிலவற்றிற்குப் பொருள் கூறவேண்டும் என்ற 
ஆவல் உண்டாயிற்று... இதனை அரசனிடம் தெரிவித் 

கார்... அரசனும் ௮வர் விருப்பத்திற்கு. உடன்பட்டு 

அவ்வாறே கூறுமாறு வேண்டினான். 

  

- அருண்மொழித்தேவர் அரிய செயல்களைச் செய்து 

பெரியார்கள். எனப். பேர் பெற்ற சிவனடியார்கள் 

வரலாறுகளைச் சொல்ல ஆரம்பித்தார். 

அனபாயன் அன்புடன் அடியார்களின் வ ரலாறு 

கத் இனந்தினமும் மீகட்டு அவ்வரலா. ற்றில் மனத் 

தைப் பறிகொடுத்தான். “எப்பொழுது பொழுது விடி 

யும்? இன்று யாருடைய வரலாறு கூ றப்போகி 

ஐரோ 2” என்று BT EOD gH oh தவித்தவன். தண் 

ணீரைக் காண எப்படி. ஆவலோடு இருப்பானோ, அது 

போலச் சிவனடியார் கதைகளை Hy ஆர்வூமாடு. ட செவி 

கொடு த்துக் கேட்க ஆவலோடு இருந்தனன். சேக்கிழா 

ரும் தொடர்ந்து தனிய்டியார்களான சிவனடியார்கள் 

த றப் தீ து மூவர் வரலாறுகளையும், தொகை அடியார்க 

சான் ஒன்பது 'தொகையடியார்களின் வரலா Lg நூகளை 

யும் சொல்லி முடித்தார். சோழன் புலவர் பெருமானை 

நோக்கி, “ஐயா, நீங்கள்  சொன்னவைகள் இம்மை 

கும் மறுமைக்கும் பலன் "அளிப்பவைகளாக உள்ள 
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இந்த வரலாறுகளுக்குள்ள உண்மைகளைத் தாங்கள் 

எப்படி அறிந்தீர்கள்? அதையும் அன்புடன் அறிவிக்க 
வேண்டும்!” என்று அரசன் வேண்ட, அருண் சிமாழமித் 

து “அரே, சைவ சமய ஆரியர் நால்வருள் 

ஒருவரான தம்பிரான் தோழராம் ஆளுடைய நம்பிகள் 
தமது தேவாரமாஇய இருப்பாடலில் எல்ல வாழ் 

- அந்தணர் கம். அடியார்க்கும் அடியேன்?” என்ற 

ஆரம்பத்தினையுடைய பதினாரு பாட்டுக்கள் அடங்கிய 
பதிகம் ஒன்னை, ற அருளிச்செய்தார். அதுதான் திருத் 

தொண்டத் தொகை என்று கூறப்படுவது. இந்தப். 

Be gon தச் சிறிது வகைப்படுத்தித் இருகாரையூர் 

பொள்ளாப் பிள்ளையார் இருவருள் பேற்ற நம்பியாண் 
டார் நம்பி என்ற பெரியார் திருத்தொண்டர் திரு 
வந்தாதி என் பெயரோடு ஒரு நூலப் பாடி. உள்ளார். 

இவையே அன்றி இவர்கள் வரலாற்றைத் தெரி 

-வதற்குச் சைவத்திருமுறைகளும் துணைசெய்கின் றன”. 

என்று அன்பும் அறிவும் துலங்க அறிவித்தார். அருண் 
மொழியார் கூறியதைக் கேட்ட அரசன் அன்பு 
மேலிடப்பட்டு, “அமைச்சரே, இந்த வரலாறுகளை 

நீங்கள் கூற, இங்குள்ள அனைவரும் கேட்டு இன்புற் 
றோம். இத்துடன் இவை மறைந்து போகக்கூடாது. 

ஆதலால், இந்த வரலாறுகளை நவரசங்களும் ஓன்று 

இரண்ட காவியமாகப் பாடி அருளவேண்டுகிறேன்'? 

என்று  கேட்டுக்கொள்ளச் சேக்கிழாரும் அதற்கு 
இணங்கனர். 

சேக்கிழார் தில்லையை அடைந்து 
புராணத்தைப் பாடுதல் 

உத்தமச் சோழப் பல்லவர் அ௮னபாயனிடம் 

விடை. பெற்றுச் சிதம்பரத்தை அடைந்தனர். அரசர் 
4, 
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பெருமான் புலவர் பொருமானுக்கு எவ்விதத்திலும் 

குறை ஏறிபடாதிறுக்க வேண்டிப் பொருள்களை 

அளித்தான். | | 

dessin! § சிதம்பரத்தை அடைந்து இருக்குளத் 

இல் கூழ்கி மன்றுள் ஆடியின் சன்னிதி நாடி மூன் 
நின்று தேதவரர திருமுையைப் பாடி வணங்கி, “ஆம் 
பலவாணா,.. அடி யேன் அடியார் வரலாறுகளைப் படும் 
பாக்கியம் பெற்றேன். அதை ஈன்கு மறிக்க நீர்சாம் 

அடியெடுத்து அரளவேண்டும்.. “காண்பாரார். கண் 
BD SOT நீ காட்டாக்காலல ' என்பது அப்பர் பெரு 
மானின் அருள் வாக்கல்லவா ?" என்று பணிந்து நின்றார். 
வேண்டுவோர் வேண்டுவனைக் கொடுக்க வல்ல கடவு 

ளாம் நடராசப் பெருமான் அசரீரியாக எல்லோர் காது 

களிலும் இனிது கேட்கும்படியாக “உலகெலாம்' என்ற 

தொடர்மொழியைக் கூறு அருணினார். இந்த HDL BB 

தைக் கண்ட அங்குள்ளவர்கள் அனைவரும் ஆனந்தப் 
பரவசமா யினார். உத்தமச் சோழப் பல்லவர் சிவனை 
வணங்கித் இருநீறு பெற்று ஆயிரங்கால் மண்டபத்தை 

அடைந்தபோது, இல்லை வாழ் அந்தணர்களும் மற்று 

மங்குக் கூடி.யிருக்கதுவர்களும் அவை ப்பின்டு தாடர்ந்து 

வந்தனம்.  மேக்கிழார் ஆண்ட வன் கமக்கு அருள் 
செய்த உலகெலாம்” என்னும் மா ங்கல அமாழியை 

முன்புவைத்து,. 

உலகெலாம் உணரீம் தோகுற் கரியவன். 
சிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன் 

அலூல் சோ இயன் அம்பலத் BT Bar wr 

Load & அப்படி வாஜ்துதி வணங்குவாம்?” 

    

எனப். பாடம் தொடங்கினார். “உலகெலாம்” என்னும் 

நன் மொழியே தம் நூலுக்குச் வன் Yor GTR, BOOB
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அளிக்கப்பட்ட பல்லக்இல் இரு ன சம்பந்தர் றும் 
பொழுது இடையில் இந்தத் தொடரை வைத்த பாட் 

டமைத்தார். புராணத்தைப்பாடி மூடிக்கையிலும் முழி 

  

வில் இந்தச் தொடரையே அமைத்துப் பாடி முடித்தார், 

நூல் அரங்கேற்றமும் ஊர்வலமும் 

ஒரு வருடத்தில் புராணம் முடிந்தது. அனபா 
யன் அதைக் கேள்விப்பட்டதும் தனது பரிவாரங்க 
ளோடு சிதம்பரத்தை அடைந்து சேக்கிழரரைக் கண் 

டான். சேக்கிழாரின் இவ்வியமங்கள சிவ Ga 
தோற்றத்தைக் கண்ட அரசன், தான் மன்னன் என் 
பதையும் புலவர் தனது மந்திரி என்பதையும் அறவே 
மறந்து சிரமேல் இரு கரங்களையும் கூப்பி வணங்கினான். 

மேலும், அந்த நூலுக்குச் சேக்கிமாராலேயே பொருள் 
அ. ஒப்பட வேண்டுமென அரசன் புலவரைப் பொருள் 
விரிக்துக் கூறுமாறு வேண்டினான். அருண்மொழி 

யாரும் அதற்குடன்பட்டு அந்தப் பாடல்களுக்கு 

இலக்கிய இலக்கண உதாரணங்கள் மேற்கோள்காட்டி 
விரிவாகப் பொருள் கூறி வந்தார். புராணப் பிரசங்கம் 

ஒரு வருட.தீஇல் முடிவுபெற்றது. இந்த ஒர் ஆண்டும் 
சி சிதம்பர, தீநிற்கு எத்திசையில் இருந்தும் அன்பர்களும் 
பொதுமக்களும் வந்து கூடினார்கள். புராணச் செர் ற் 
பொழிவாகிய புனித உரை ஒவ்வொருவர் இதயத்திஃ லும் 

இடம் பெற்றது. வெளியூர்களில் இருட் து வரும் அன்பர் 
கஞக்கு வேண்டி௰ வ௫தியும் உதவியும் அனபாய 

மன்னன் ஏற்பாடு செய்திருந்தான். 

Lf ராண ஜீ்தைக் கேட்டவர்கள், புலவர் பெருமான் 

சேக்கிமொரைப்் பெரிதும் பாரட்டிப் பே௫ப் புகழ்ந்தனர். 
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“நீலக்கடலையும் நீந்திக் கரை சேரலாம். வானத்து விண் 
_ மீன்களை வரிசையாய் எண்ணிவிடலாம். கடற்கரை 
மணலைக் கணக்கிட்டுக் கூறலாம். ஆழியின் மீன்களை 
அளவெடுத்துரைக்கலாம். ஆனால், சிவனடியார்களின் 
வரலாற்றைச் செப்புதல் அரிதினும் ௮ரிது. அதைச் 
சொல்ல வல்லவர் சேக்கிழார் அன்றி மற் 9றவராலும் 
மூடியாது!” என்று புக ம்ந்து கூறினர். சிலர் “மதுர 
கவிகளில் ராமாயணத்தை எழுதிய வான்.ரீக முனிவரும் 
இவருக்கு ஈடு ஆவ?ரா? என்றனர். மற்றும். சிலர், 
“ஐந்தாம் வேகம் என்று அவளணியில் கூறப்படும் மகா 

பாரதத்தைப் பாடிய வேச வியாச முனிவரும் இவருக் 
- கொப்பாவரோ??” என்று கூறினர் வடமொழி இலக் 
கணமாக வியாகர்ணத்தை எழுதிய பதஞ்சலி மூனி 
வரும் நிகராவரோ!?”? என்றனர். சிலர். “முத்தமிழ் 
மொழிந்த உத்தம மூணிவராம் அகத்திய முனிவரும் 
உவமை கூறு தற்கு. உரியவர் ஆக மாட்டார்” என்று 
மொழிந்தனர். சிலர் “வெண்டாமரையில் விளங்கும் கலை 
மகளும் தன் உறைவிடமாகிய தாமரையை மறந்து 

- சங்கப் புலவர் நாவிலிருந்து நீங்கத் BOT நாதனாம் நான் 
மூகன் நாவைவிட்டு விலகச் சேக்கிழார் நாவினில் 
சேர்ந்து விட்டனள். அதனால்கான். இவர் இவ்வாறு 
இனிமையாகப் பாடினா?” என்று கூறிக் குதாகலம் 
கொண்டனர். இங்ஙனம் ஒவ்வொருவரும் ஓவ்வொருவித 

_ மாகப் புலவர் இலகரைப் புகழ்ந்து போற்றினார்கள். 

- இத்தகைய சிறப்பிற்குக் காரணரான சேக்கிழார் 
பெருமானையும் ௮வர் அருளிச் செய்த இருக்தொண் 
டர் புராணத்தையும் ஆனையின் மீது அமா்திதஇு ஊர் 
வலம் நடத்த உள்ளங் கொண்டான் அரசன். அரசன் 
எண்ணப்படியே புலவரையும் அவர் இயற்றிய புரா 
ணத்தையும் சைவத் திருமுறைகள் பதினொன்றையும். 
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கரியின் மீது களிப்போடு இருத்இித் தான் பின்னால் 

நீது வெண்கவரி வீசி, வீதி வழியே மாபெரும் 
ற .லாவினை நடத்தி வைத்தான். இரு உலாவும் இ 
நடந்தது. அறு முடிந்குதும் அனைவரும் அண்டவன் அல 

ய் பத்தில் சென்று வணங்கினர். அரசனும் அகங்களித்து 
முன்பு புலவருக்கு. மூதல் மந்திரிப் பதவி அளித்த 
போது தன்னால் உத்தமச் சோழப் பல்லவர் என்று பட் 
டம் அளித்தது போல, இப்பொழுதும் இரு த்தொண்டர் 
கிறப்்பினைச் செப்பிய தாரண த்தால் தொண்டர் சீர் 
பரவுவார் என்னும் திருப்பெயரையும் எசூட்டிச் 
சிந்தை களித்தான். 

    
    
    

  

கண்டிருந்தவர் அனைவரும் கரகோஷம் செய்யச் 
சேக்கிழார் பெருமானுக்குப் பல அறப்புக்கள் செய்யப் 
பட்டன. பின்பு இருதி கொண்டர் புராணமாம் பெரிய 
புராணம் இறைவன் அடி எ௫ஷ்து ஆரம்.பித்.துக 
கொடுக்கப்பட்ட. நூல் அனதனால் அதனையுல் சைவ தீ 
திருமுறை பதினொன்றுடன் சேர்த்துச் சைவத் இரு 
மூ பன்னிரண்டு என முறைப்படுத்தஇனர். 

சைவத் திருமுறைகளும் சிறப்பியல்புகளும் 
களுடைய பிள்ளையார் அருள்வாக்காகிய இருக் 

டைம் காப்பு மதல் மூன்று இருமுறைகளாகவும், 
அர்ச்கள் LPL G Spor ழம். நான்கு ல் தல் 

Baap ? மகளாகவும், CG OM. tt ஈம்பிகள் பாடிய 
் இருப்பாடல்.. ஏழாவது இருமுறை 

யா ராகவும், 6 தளுடை 1 அடிகளார் பாடிய இருவாசகம் 
இருக்கோவையார்.. எட்டாம் இிருமுறையாகவும், இரு 

விசைப், ர்... இருப்ட ல்லாண்டுகள் இன்பதாம் இருமூை ற். 

BOY L Hy மலர் பாடிய இருமந்இரம், பத்தாம். இரு 
் மாகவும், இருவாலவாய் திருமூகப் பாசுரம் முத 
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லாக நம்பியாண்டார்பிரபந்தங்கள் ஈர௫க உள்ள பாடல் 
கள் பதினோராம் திருமுறையாகவும், பெரிய புராணம் 
பன்னிரண்டாம் இருமுறையாகவும் சைவத் இரு 
ஹூறைகள் இகழ்ந்து கொண்டிருக்கின் றன. 

மூறை என்பது ஓழுங்கு. இலக்கண இலக்கிய 
ஒழுங்குகள் அமைந்த நூல்களை மூறை என்று நமது 

முன்னோர்கள் மொழிந்து வந்தனர். இங்குக் கூறப் 
பட்டுள்ள நால்களாகிய முறைகள் இறைவனின் புகழ் 
கலையும் அடியார்களின் அன்பையும் ஒழுங்காகச் 
சொல்லியிருக்கின் றமையால் இவற்றிற்கு மூன் திரு என் 

னும் அடை கொடுக்கப்பட்டுத் தருமு), றகள் என்று 
சொல்லப்படுகன் றது. இரு. என்னும் சொல் Gov uy, 
அழகு, கண்டோர் விரும்பும் தன்மை எனப் பல 
பெர்ருள்களைக் — கொண்டிருப்பதனால் “இரு முறைகள் 
பன்னிரண்டும் அழ்குடையனவாயும் சிறப்புடையன . 

வாயும். ' அனைவரும் விரும்பும் கிகரிலாதனவாயும் 
விளங்கிக் கொண்டிருக்கின் / றன. இந்தத் இருமுறைகள் 
பன்னிரண்டும் ஓம் என்னும் லா எழுத்து ஒரு மந்திர 
மாகிய. பிரணவ. மந்திரமாகத் இகழ வல்லன. இந்த: 
உண்மையினை இந்தத் இருமுறைகள் அமைந்திருக்கும் 
ஓழுங்கு முறையிலிருந்தே நன்குதெரிந் ௮ கொள்ளலாம், 

முதல் Yow யின் | (Lp தல் பாட்டான si G தாடுடைய 

திருமூல றயின் eb அப் பாடல் ௨ u உலகெலாம்? 

என்று மூடிகலின், தோ, என்னும் எழுதிஇல் உள்ள ஓ 
என்னும் எழுத்தும் உலஅிகலாம் என்னும் சீரின் எற்றி 
௮ள்ள.ம் என்னும் எழுத்தும் சேர்ந்தபோது ஓம் என் ற 
ஆவதை அறிந்து இந்த உண்மையை உணர்க. ஆகவே, 

இத்திருமுறைகள் பிரண வ.ம்தான் என்பதற்குள் சந் 
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Cgatun Sid யல்லவா? Gage Hobs பொருள் 
பெரிய புராணம் பன்னிரண்டாம். திருமுறையாகச் 
சேர்க்கப்பட்ட பின்புதான் வெளிப்படலாயிங்று. அவ் 
விளக்கம் கட்ட. அனபாயன் தான் செய்கு அரிய செய் 

கைக்கு மனம் மிக மஇழ்ந்தான். 
தொண்டர் சீர் பரவுவார்க்கு மேலும் பல பரிசு 

கள் கொடுத்துப் பரவசமடைந்தான். சேக்கிழார் பெரு 
மானும் சிதம்பரதீதில் வாழ்ந்து ௮அம்பலத்தாடி.ஞா் அழி. 
வணங்கி வாழ்ந்து வரலாயினர். 

சேக்கிழார் பெருமையும் நூலின் சிறப்பும் 
செக்கிழார் 0 பெருமான் புலவர் வரிசையில் வைத்துப் 

போற் MEF GW பெருமை வாய்ந்தவர். எப்படித் இரு 
வள்ளுவர் தெய்வப் புலவர் என்று எவரரலும் கூறும் 
பேறு பெற்றனமரா, அப்படியே இவரும் “தெய்வப் 

புலவர் 0 2சக்டிழார் ” என்ற சிறப்பு நாமம் பெற் றவர். 

-. சேக்டுமார் மால் ஆரியர் மட்டுமல்லர், அவரி ஒரு 
சிறந்த போதகாசிரியராகவம் ஞானா௫ரியராகவும். 
உரையாசிரியராகவும் . இகழ்ந்தார். அடியார்களின் 
வரலாறுகளை விரிவாகப் பாடியிருப்பதனால் நால். 
ஆசிரியராகின்றார். பரசமயப் . படுகுழியில் படாத 
படி பல பர்திப் பாடல்களைப் பாடிப் போதித் 
இருப்பகனால். போதகாகிறியராய்ப் புகழ்பெ ற்றுர். 
அண்டவனை அடையும் அறிய மார்க்கத்தைப் பல 

செய்யுட்களில் . செப்பியிருப்பதால் ஞானஆசரியர் 
என்று நாட்டில். நவீலப் பெறுன்றார். பதிகங் 

கள் பலவற்றிற்குப் பொருள் விளக்கம் செய்திருப்ப 
are உரையாூரியர் என்று உலகில் உரைக்கப்படுகின் 

.. இவரை வட நாற்கடலும் தென் மாற்கடலும். நிலை 

aot Gomi சிவஞான. மூனிவர், “எங்கள் பாக்கயப்



a6 தமிழ்ப் புலவர் அறுவர் 

பயனாய்ப் பதி குன்றை வாழ் சேக்ிமானடி. சென்னி 
யிருத்துவாம்?” என்றும், “குன்றைநகர்க் குலக் கவியே 

_ வல்லான் அல்லால் கருக் தொண்டர் எம்போல் வார் 
எவ்வாறு தெரிந்துரைப்பர்??” எனத் தம் வாயார 

மனமாரப் புகழ்கின்றார். மகா வித்துவான் திரிசிபுரம் 
மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்கள். “*கல்லும் கரையக் 

கவிபாடும் கனிவாய்?” என்றும் “*முஇரும் அருட்கவி 

பாரழு்ய புலவன்”? என்றும். “பக்கச் சுவை கணி 

சொட்டச் சொட்டக் எவிபாடிய வலவ?” என்றும் 
- பாடிப் பரவசழுற்றார். தமிழில் தலை Fi 

விளங்கிய நால்கள் இன்னவை என்று எடுத்துக் கூற 
வந்த கொரற்றவங்குடி உமாபதி சிவாசாரியார், சேக் 
இழார் பெருமான் பாடிய பெரிய புராணத்தையும் 

சேர்த்து உரைத்ததனால் இந்த நாலாசிரியரின் புகழும் 

மால் பெருமையும் நன்கு விளங்குகின்றன அல்லவா? 

அருண்மொழித் தேவர௱ஈம் சேக்கிழார் பெருமை தமிழ் 

நாடெங்கும் பிரகாசிக்கின்ற து. 

  

      

  

“வள்ளுவர் செய்குறளும் வாசகம்தொல் காப்பியமே 

கெள்ளுபரி மேலழகர் செய்தவுரை---ஓள்ளியசிர் 
தொண்டர் புராணம் தொகுசித்தி ஓராறும் 

தண்டமிழின் மேலாம் தரம்” 

என்பர் கொற்றவங் குடியார் சேக்கிழார் பெருமா 

னின் பொருள் மிகுந்த பாடல்களைப் படி த்துப் இன்பு று 

வது அனைவரின் கடமையாகும். 

இவரது காலம் இரண்டாம் குலோத் துங்கனாம் அன 

பாயன் காலமாஇய ௫, பி. 18-ஆம் நாற்றாண்டின் 

முதற் பகுதி எனக் கொள்க. இதன் விரிவை மேலும் 

காண விரும்புவோர், கோவை. சுப்பிரமணிய முதலியாரீ 

எழுதிய சேக்கிழார் என்னும் நாலில் கண்டு ௮றிவாராக, 

 



  

“மத்திதரும்ககரேழுள்முக்கியமாம் காஞ்சி” or OF DI 

இ றப்பிக்கப்பட்ட பெருமையுடையது "காஞ்சிபுரம். 

இது பல்லவர்கட்குதி தலைககராக விளங்கியது. இப்பதி 

சைவம், வைணவம், சமணம், பெளத்தம் முதலிய Fw 

யங்கள் வளர்தற்கு நிலைக்களனாக இருந்தது. ஆனால், 

இப்பொழுது, சைவமும் வைணவமும் குழைத்து ஓங் 

கும் தலைசிறந்த பதியாகத் இகழ்கறது. அந்நகரில் 

சைவ அலயங்களும் வைணவ ஆலயங்களும் மிகு Burs 

உண்டு. முக்கியமாகச் சைவக் கோவில்களாகக் 

குறிப்பிடத்தக்கவை ஸ்ரீ ஏகாம்பர நாதர் கோவில், 

ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன் கோவில், குமரகோட்டம், 

கைலாச நாதர் கோவில், கச்சபேஸ்வரர் ஆலய்கு ஓண 

காக்கன்தளி முதலியன. வைணவ ஆலயங்களாகச் 

செரல்லக்கூடியவை ஸீ வரதர் கோவில், உலகளந்தப் 

பெருமாள் கோவில், பாண்டவர் பபருமாள் கோவில், 

சொன்னவண்ணம்செய்தபெருமாள் கோவில் மு தலியன.. 

இங்குக் குறிப்பிடப்பட்ட ளைவ வைணவ ஆலய ங்களுள் 

பல, சைவ நாயன் மார்களாலும் வைணவ ஆழ்வார்களா 

லும் பாடப்பட்ட, பெரு மை நிறைந்தவை. மேலே 

குறிப்பிடப்பட்ட அஆல்யங்கள் தாம் IT பர ஜ்இில் உள் 

ஊன என்று கருகுவேண் பா. எண்ண மூடியாகு ஆல 

யங்கள் அங்கு கண்டு, இதனால்தான். “அடிக்கொரு 

கோவில், அடிக்கொரு... குளங்கள். காஞ்சிபுரத்தில் 

wx. coor (Hy ன்ற. மொழியும் வழங்கப்பட்டு வரு 

கிறது. வயல்களிலும், வரப்புக்களிலும் சிவலிங் 
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கங்கள் இருப்பதைக் காணலாம். வீடு கட்ட. கடைக் 
கால் தோண்டினாலும் பூமியில் புதையுண்டு இடந்த 
சிலைகளையும் சவலிங்கங்களையும் எடுக்கலாம். இத் 
தகைய பெருமை நிறைந்த நகரை ஈம் வாழ்காளில் ஒரு 
முறையாயிலும் பார்த்து விடுகல் சிறப்புடைய தாரகம். 
இல்விடத்இல் பல சிற்ப ஓவியங்களின் பெருமையைக் 
கண்டு களிக்கலாம், அசோகர் கால தீதில் நடப்பட்ட கல் 
தம்பங்களையும். கரணலாம். அவற்றில் எழுதப்பட்ட 
பெளதக்ச மதம் கொள்கைகளின் ௨ ண்மைகளையும் 
உணரலாம். வீதிகள் யாவும் பரந்து காணப்படும். 
இன்றும் ஜன பெருக்கம் மிகுதியும் உடைய தாய் 
வாணிப தீ துறையில் சிறப்புடைய தாய் 6 விளங்குக “து. 
புடவைகட்குப் போ்யபோன . இடங்களில் காஞ்சி 
புரமும் ஒன்று, செசவு த் தொழிலுக்கும் இது நல்ல 
பெயர் வாங்கிய ' இடமாக இருந்ததனால் ்“காஞ்சுபுரத் 
இர் DEF சென் முல் காலாட்டிக் கொண்டு. சாப்பிடலாம்!” 
என்னும் பழமொழியும் எழலாயிற்று. இன்னோரன்ன 
சிறப்புடைய பதி இக்கச்சியம் பதியா தலின், “காஞ்சிக் 

குப் போகாதவர் கழுதை பிறப்பாகப்பிறப்பர்** என்னும் 
பமமொழியையும்கூடக் கூறத் தொடங்கினர். 

பிறப்பும் கல்வியும் 

இத்தகைய சீரும் சிறப்பும் பேரும் புகழும் பெற்ற 
காஞ்சிபுரத்தில் காளத்தியப்பர் என்னும் பெயரிய ௮ம் 
தணர் ஒருவர் வாழ்ந்து வக்கார். அவர் மறந்தும் புறக் 

தொழாச் சைவ சமயத்தவர்; காலை, பகல், மாலை 

அகிய மூப்போதும் இறைவனைச் . சீண்டிப் பூசை 

முதலியன . சிறட்புக்களைச் செய்யும் சிவாலய குருக்கள் 
Log பினைச் FUN BOM Us இகழ்ந்தவர். 
சைவ ஆகும. வி இப்படி. சிவபெருமானை 
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இண்டி வழிபடும் மரபினர் சிவாசாரிய மரபினர் என்று 

கூறப்படுவது பண்டைய மரபாகும். ஆகவே, காளத்தி 
wilt தம் மரபுப் பெயரால் காள தீதியப்ப சிவாசாரியார் 

என்,று அழைக்கப்பட்டார். ௮வர் தம் குலத் தொழில் 

படி காஞ்சிபுரத்தில் சிறந்து விளங்கும் முருகப் பெரு 
பான் ௮உயமாகிய குமர கோட்டத்தில் சைவ குருக்க 

    

    

ளாகிய அர்ச்சகர் பணீயை மேற்கொண்டி ருந்தார். 

  

காளத்தியப்ப சிவாசாரியார் முறாகப் பெருமானை 
எப்போதும் தீண்டி உணங்கி வந்த காரணத்தால் நல்ல 
தொரு காளில் தமக்கு ஒர் ஆண் மகவு பிறக்கும் Cup 
றைப் பெற்றார். ஆண்மகன் பிறந்தான் என்றால் 
ஆர்தான் அகமகிழாதவர்? காளத்தியப்ப சிவொசாரியா 

ரும் அன்னாருடைய இல்ல க்கிழத்தியா ரும் மன பகக் 

களித்தனர். இது காஞ்சிபுர ஏகாம்பர நரதருடைய 
இருவருளினால் கிடைத்த பெரும்பேறு என்று எண் 
ணினார்கள். ஆகவே, தமக்குப் பெறுதற்கரிய இேருகக் 
கிடைத்த திருமகனாருக்கு ஏகாம்பரநாதர் பெயராகிய 
கச்சியப்பர் என்னும் இருப்பெயரையே குட்டித் தம் 
கண்ணினைக் காக்கன்ற இமையில் காத்து வந்தனர். 
கூழர்ல சியும் நாசளாரு மேணியம் பொழுதொரு வண் 
'புமாக வளர்ந்து வந்து. அகத்தழகு முகத்தில் 

சரியும். என்பதற்கே. மிய இளம் பாலகன் முகத்தல் 

குல்லா லிய jer, கடவ. ள் அன்பு apes wb ஐழுங்கே 
9௪ mb aw rites ர, பஷ. மல் ஈண்ட... பெர் SORT 

நட இவன் பிற்காலத்தில் கற்றாரும் மற் 
ரும் பார ரட் ர் டும் மூன, றயில் சிறந்து. விளங்குவான் 
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வைக்காமல், “தந்தை மகற்கு ஆற்றும் ஈன்றி, அவை 

யது முந்தி இருப்பச் செயல்”? என்னும் வள்ளுவனார் 
வரக்ை உட்கொண்டு, தம் இருக் குமாரனார்க்குக் கல்வி 
யினைப் பயிற்றுவிழ்து வந்தார். கச்சியப்பரும் காலத்தை 

வீண்போக்காமல் கல்வியில் கருத்தான்றி வடமொழி 
வியாகாண வேதம், ஆகமம், புராணம், இதிகாசம் 
மூதவியவ, ற்றையும், தண்டமிழ் மொழியில் அகத்தி 
(o) தால்தாப்.பியம், சங்க இலக்கியங்கள், ஐம்பெரும் 

காப்பியங்கள், சைவதி தருமு றகள் முதலானவற் 
றையும் சந்தேக விபரீதம் யாதும் நேராவண்ணம் தற் 

அத் தேர்ந்தார். சல்வி வளர்ந்தது போல வயது வளர்ந்து 
வந்தது. கச்சியப்பர் சகலாகம பண்டி தராய்த் தமிழ்க் 

கடலாய் வீளங்கி, கச்சியப்ப சிவாசாரியார் என்று 
யாவரும் அமைக்கக் தக்க ஆண்டினையும் நிரம்பப் 
பெற்றார். இ | . 

    

      

கந்த புராணம் பாடி முடித்தல் 

கச்சியப்ப சிவாசரரியார் தம் தந்தையார் வயது 

மூதிரந்து மூப்புற்றமையால் அன்னார் செய்து வந்த 
அரும்பணியாகிய குமரனை முப்போதும் இீண்டிப் 
பூசனைபுரியும் தொழிலில் தாழும் ஈடுபட்டார். அதாவது 

குமர கோட்டத்துக்கு அர்ச்சகரானார். குமரனை வழி 
பட, வழிபட அவனிடதீதில் அன்பும் மிருவதாயிற்று. 

அள்லும் பகலும் அறுமுகனூர் உருவமே இவருடைய 
உள்ளத்தில் குட, கொண்டது. 

   

காஞ்சிபுரவாசிகள் கச்சியப்ப சிவாசாரியருடைய 

கல்வியின் ஆழதீ கீ உணர்ந்து, வடமொழியில் உள் ண 

கா Sarg குத் தமிழ் மொழியில் ட பா ஈடி க் ன் கரும் ; 
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$து செய்ய ஓப்புஃ் கொண்டனர். *இதளை இதனால் 
ன் 1 மடி கீரும் என்று அறிந்து அதனை அவன் கண் 
"என்ப 5% நம் தமிழ் மறையின். கட்டினை அல் 

வா 7 9 ஆவின், வடமொழி தென்மொழி ஆகிய இரு 
மொழிகளிலும் வல்லவரான இவரே அப்பெரும் பணி 
செய்ய வல்லவர் என்பதை .அ௮றிந்தே காஞ்சிபுரவாசிகள் 
இவரை வேண்டினர். காஞ்சிபுரவாசிகளும் நல்ல கல்வி 
யறிவுடையவர்கள். ௮அகனால்தான் ஆப்பர் பெருமானும் 
“கல்வியைக் கரையிலாதார் காஞ்சிமாநகா்”” என்று 
உளமாரப் பாடிப் பகழ்க்துள்ளார். 

    

     

  

நலலறிஞர்கள் தாம் ஓரு பெரிய நாலை 
எழுத விரும்பினால், அதற்கு இறைவன் துணையினை 
நாடுவது ஒரு மரபாகும். சேக்கிழாரும் அடியார் 
பெருமைகளை எழுதத் தொடங்கும் முன் நடராசப் 
பெருமானை வேண்டி, அப்பொருமீன் “உலகெலாம்: 
என்ற அடியினை அசரீரியாகக் Sra. ற அதனையே. ₹ QDS 
லாகக் கொண்டு புராணத்தைப் பாடி முடித்தார். என் 
பதை மூன்பு படித்துள்ளோம் அல்லவா? கச்சியப்ப 
அவாசாரியரும் தாம் பாடப் போகும் கந்த புராண ஜீ 
இற்கு அக்கந்த புராணத்இர் ) DG உரியவனான EB BOOT $I 
ci அருளை நாடினர், அப்போது, அவருக்குத். திகட சக் 
மிளன்னும் கொடர் . அசம்ரியாக md "அதனையே 
wenn ‘aa, GG Gt யன் we a a சண § (9 சதாடங்கினார். 

் சில. ஜிப் பாடல்கள் 

        

   
    
     

       | த்ர கல் மர்்க. பார்ப்பார் அப் 
் ரசக்கம் போது, அவ்வேடுகளில் சில இருத்தங் 
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கன் செய்யப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு முருகப் பெரு 
மான் தம் மாட்டு வைத்த அன்பின் பெருக்கை. எண்ணி 
எண்ணி உள்ளம் களிப்பார். இப்படியே தால் 'மூழேமை 
யும் இலரால் பாடப்பட்டு ஒருகப் பெருமானால் 
இருத்தப்பட்ட து. 

  

     

  

தட்ச காண்டம் என்னும் ஆறு ) காண்டங்களையுடைய 
தாய், பத்தாயிரத்து முந்நூற்று நாற்ப தீதாறு விருத்தப் 

பாக்களைக் கொண்டதாய் இனிதில் பாடப்பட்டு மூ 

தது, இந்த தூல நல்லதொரு நானில் ஆடரியரைக் 

கொண்டே அரங்கேற்றம் செய்விக்க "வேண்டுமெனக் 
கச்சிப்பதியினர்: வேண்டிக்கொண்டனர். குமரகோட்டத் 
தில் முருகப்பெருமான் இரு முன்பே இது அரங்கேற் றப் 

படவேண்டுமென்று திர்மானித்து அதற்கெனச் தனித் 
தொரு. மண்டபம் அமைக்க ஏற்பாடு செய்தனர். அரற்றி 

கேற்ற நாளில் ஊர்ப்பொதுமக்களும், வடமொழி தென் 
மொழிகளில் பாண்டித்தியம் வாய்ந்த புலவர் சிகாமணி 
களும் மற்றுமுள்ள. ஆண்களும் பெண்களும் இரண்டு 

கூடுனர். 

    

       

கச்சியப்ப சிவாசாரியார் தாம்பாடிய நாலைவாித்துப் 
பொருள்கூறத் தொடங்கினார். அப்படி.தீ தொடங்கும் 
போது, கந்த புராணத்தின் தொடக்கச் செய்யுளாகிய, 

“திகட சக்கரச் செம்முகம் ஐந்துளான் '* என்னும் 
பாடலுக்குப் பொருள் கூறத்தொடங்கி, முருகப் பெரு 

  

மானான்... மாடுத்துக் கொ மடிக்கப்பட்ட இகட சக்கரம் 
உர, 

* 

  

என்னும் 43 ரி. fF ob ae MELD 4 தசம் 4 கரம் எண்று 
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    து, “விளங்குகின் ற Hg இருக்கரங்ககாயுடைய? 
என்று பொருள் விரிக்கத் தொடங்கும் பேரது, சபை 
யில் இருக்கு ஒரு le. நும் புலவர் - இலக்கண இலக்கியங் 

ற் இ ரிப 0 இது உணர்ந்தவர். ள முந்து “திவா 
சரிய aeons af ser, சொற்க ORES Hw பொருள் 
அழகா அமையுமாறு கூறத் தொடங்இவிர, ௮ கனல், 
யான் ௮, (ந்த இல க்கணங்களில், திகழ்- தசம் என்னும் 
தொட....், திகடசம் என்று புணரும் புணர்ச்சியிலக்கணத் 
இணைக் கண்டதில்கீ. ஆகவே, முத் செய்யுளே இலக் 
கண மரபுக்கு ஏற்றதாக இல்லை. இதற்குச் ௪மச தானம் 
கூடுமாம் மேல நாலுக்குப் பொருள் விளக்க நாங்கள் 
சம்மதியயோம்””. என்று கூறினார். சபையில் இருந்த 
மறவர்களும் இதனை ஆமோதித்தனர். 

     
    

    

    

தடையும் விடையும் 

கச்சியப்பர் அப்போது ன், றும் அதற்கு விடை 
கூறாமல், “அன்பர்களே !/ நீங்கள் எழுப்பிய Baad eo 
விற்கு விடை நானை ௯ றுகின்றேன். இன்று இந்த 
அவவின் Qader நிறுத்திவைப்போம்.. rear இந்த 
கோத்தில் கூடுவோம்”? என்று மட்டும் கூ றி முடித்துக் 
oF a ப HPO jt திம் தம் இல்லம் புகுந்தனர். 

uy a 

    

     
    

     

      

  

‘ye 0 பெருமான் மூன் நின் ர டி “ஆண்ட 
இம், அவமான த்திர DG ஆளாக்க 

ia கஸ் ॥ கடிக்கு ம தொடருக்கும் 4p od 
pa at atl dh ge tery 1 நாக 

ப பில் gpa) (பலாக் உறிவிட்டேன். 
் h துல்மா பாடடி ப்பட 2” என்று தம் 

al மிகவம் [ODE GC Ds Bi th It ன் கம் வீடு 
னா, அன்பர் படும், அல்லலைக் கண்டு 
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ஆறிறாதவராகிய ஆறுமுகப் பெருமான், கச்சியப்பர் 
கனவில் தோன்றி, “அன்பனே, நீ வருந்தாதே. நாளைக் 
கம் கூட்டதில் இந்த மூகற் செய்யுளைக். கூடப் பதச் 
சேதம் செய்து பொருள் விரிக்கத் தாடங்காக. அப் 
போதும், சபையில் உள்ளவர் ஆட்சேபனை கூறத் 
தொடங்கினால், அர்த வேலையில், அச்சபையினிடையே 
ஒரு புலவன் எழுந்து, துங்கு விடை கூறுவன். அஞ்ச 
வேண்டா”? என்று கூறிய இயக் கச்சியப்பர் அடைந்த 
மகிழ்ச் சிக்கு onsen Bee Gi), a. (Bear எழுர்துகொண் 

பார். முருகப்பெருமானை வாயாரத் துஇித்துப் போல் 
Bent. பொழுது எப்போது விடியும் விடியும்? என்று 
காத்துக் கொண்டிருந்தார். பொழுதும்  விடிக்சது. 
"காலைக் கடன்களை முழடித்துக்கொண்டார். குமரம் 

“பெருமான் ஆலயத்தி ற்குச் சென்றார். கோவில் வேலை 

“களையும் செய்து Os தீதுப் பின் _நாலும் கையுமாகக் 
கூட்டத்தி கு வந்து சேர்ந்தார். 

    

    

    

கூட்டம் முன்னிலும் அதிகமாகக் கூடியிருந்தது. 
புலவர் நேற்றுக் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன பதில் 
சொல்லப்போகின்றா 2ரா£ அதைக் கேட்போம்!” என்ற 
ஆவலுடன் யாவரும் அமர்ந்திருந்தனர். ஒரு சிலர், 

“நேற்றுக் கேட்ட கேள்வி, ஒரு சிக்கலான கேள்விதான். 

கேள்வியைக் கேட்டவரும் சாதாரணமானவர் அல்லர். 

அவரும். வடமொழி, தென்மொழி இலக்கணங்களை 
அந்தவாதாம். ஆதலால், ஒரு வேளை கச்சியப்பர் 
பதில் கூற மூடியாமல் இருக்கவும் நேரிடும்!” என்று 

பேசிக் கொண்டனர். ஒரு சிலர், “அப்படி, ஒன்றும் 
கேர்ந்துவிடா.து, கச்யைப்பர். முருகப்பெருமானுடைய 
இருவருள் முற்றிலும் பெற்றவர். ஆதலின், அவர்க்கு 

யாதொரு ர தீங்கோ அவமானமோ வந்திடா.து?” 4 
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இப் படி.ப். பலரும் பலவாறு 

காண் சி இருக்கையில் 

Pour enfant காரம் முதில் நான் கூறதி 

Jag போலவே முதற் செய்யுளின் முதல் 
ண்டு & Pi a eyelet பொருள் கூறத். தாடங்கிதீ 

i Bib + தச ம்ஃ்கரம் என்று பதப் பிரிவு செய்து உரை. 
ட) ஆரம்பிக்கையில், நேற்றுத் தடையை எழுப்பிய 

  

    

து நாம் க Dp Dg 

கைம்மண். அளவு கல்லாதது உலகளவு? என் னு கலை 

மகளே கருதுகின்றாள். இதனை.நாம் முதலில் 2, GOT 
வண்டும். இங்குக் கூறப்பட்ட தஇிகழ்-ட்தகம்-ட கரம் 

ன்னும் தொடர் இகடசக்கரம் என்று புணர்த ற்குரிய 
விதியினைப் புதீத மித்தரரால் எழுதப்பட்ட வீர சோழி 
யம் ாணன்ணும் இலக்கண - மாலில் சந்இப். படலத்தில் 

னட்படாம். செய்யுளில் கண்டு தெளிக!” என்று 

| ra Bore இலக்கண அலால் அத 

  

   

    

    

     

    

| அமர்ந்தார்; எல்லோரும். அவ்வித. அதீ 
. புணர்ச்சிக்குப் பொருத்தமாக இருத்தலை 

இர்ியப்பரைக் கொண்டாடத் தொ.டங்கனர். 

4. இலக்கணம் காட்டி யவர்: திடுமென 

Anas <6 Sly புலவராக. வந்தவர் 
டா. திதா டன என்று. உணர்ந்து, கக்சியப்பரை



66 தமிழ்ப் புலவர் அறுவர் 

மேலும் கொண்டாடத் தொடங்கினர். கச்சியப்பருக்கும் 
கந்தப் பெருமானுக்கும் இருக்கின் ற அன்பின் பிணிட் 
நன்கு அறுந்து கொண்டனர். கச்சியப்பர் ஒரு தெய்வப் 
புலவர் ௦ என். று &) ee பேசினர். நா Oe | தடை 
கூறி ; 
வண ல்க, bgp டயா, உம் Ou பருமையை உண ராமல் என் 
இறுமையால். இவ்வாறு இ 

     

   

    

கேட்டேன். என்னை isin ர ர ர் rat என்று கேட்டுக் 
கொண்டார். கச்சியப்பர் அவரை அமரச் செய்து 
“அன்பரே, நீர் செய்க உபகார த்இற்கு நான் என்ன 
கைம்மாறு செய்ய வல்லேன்! நீர் இந்த் தடையை 
எழுப்பவில்லையாயின், முருகப் பெருமான் சேமர வந்து 
Hom yo . பாக்கியத்தைப் பெற்றிருப்பேனா? 
இக். நால் ௮ம் முருகப்பெருமானால் இருத்தப்பட்ட து 
என்ற உண்மையும். இதனால் நன்கு விளங்குகின் ற 
தன்றோ? 8ீர் செய்கு தடை என்னையும் பெருமை 
படுத்தியதல்லவா 2 ஆகவே, இத கு யான் மன்னிக்க 
வும் வேண்டுமோ? இதற்கு என் உளமார்ந்த நன்றி 
யறிதலான வணக்கத்தினைச் செலுத்துகன்றேன் ?? 
என்று கூறி மேலே புராணத்தைப் படித்துப் பொருள் 

ன் றிவந்தார்... புராணமும் ஓர் ௮ண்டுவரை பொருள் 
விரிக்கப்பட்டு வந்தது. . நூலின் அரஙி்கற்றமூம் 
இணிதின் மூடிந்தது. எல்லோரும் நாலையம் ) ௮ 
யரையும் போற்றினர். 

                    

இந் நூ ல் படிக்குந்தோ. றும் படி.க்குந் Bg ILD GWLILD 
பல தோன் றக கூடியது. ea படிக்கப் படிக்கப் 
பொ, வாகத் ௦ Sal பக்தி மொபு ியினிட த்து 
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     அன்பும் ஊட்ட வல்லது என்றும், இகனிடத்து 
soe செய்யுட்கள் முப்பழத்தின் ஈ௬வை போல் 

௯ வல்லவை என்றும் இிறப்பித்துப் பேனர், 

  

௧. ண்மையில் இந்நாலை ஓதுபவர் இந்திரராகிச் தேவ 
லோக இன்பத்தைப் பெறுவர். மண்ணுலூல் மனத்தில் 
எண்ணியவ ற்றை எண்ணியபடி பெறுவர் என்பன 
உணமை என்றும் கூறினர். 

   

    

கந்த புராணம் ஒரு தலை சிறந்த புராணம் என்பது 
முற்றிலும் உண்மை, இது “புராண நன்னாயகம்'” என் 
அம் “அமலன் மாக்கதை'” என்றும் நாலாசிரியராலே 
கூறப்பட்ட Gm நிை OBS இத்தகைய Somes 

  

மல் ம் இருப்பர்? இவரையும் இவர் செய்த நூ லயும் 

தங்கப் பல்லக்கில் வைத்து வீதி உலா செய்தனர். 

கச்சியப்ப. சிவாராரிய சுவாமிகளைப் பெரும் 
புலவர்கள் பெரிதும் புகழ்ந்து பாடியும் உள்ளனர். 

D. பதச் ௭ காண்டம் பாடிய ஞானவரோதயர் என்னும் 
கோனேரியப்ப நாவலர் கச்சியப்பரைக் “காஞ்சி வளர் 

கச்சியப் LI கற்பகதீதருவை இறைஞ்சிக் கருத்துள் 
வைப்பாம்?” என் அம், கந்த புராணச் சுருக்கம் பாடிய 

(6 ந்த ணுல்யர் . அமுதினை நிகா் செந்தமிழ்தான 

காறி தல் ு மழை பொழிந்த அருட் கொண்டலான கச்சி 
யப்பன் இரு பாதம் உச்சிவைப்பாம்?” என்.நும் புகழ்க் Sil 
பேசியுள்ளனர். 

    

     

  

ஆசிரியர் காலம் 

கந்தி: பரண ஆூரியர் காலத்தையும் சமய த்தையும் 
றி இவரது வரலாற்றை. இனணிதில் முடிப்போமாக: 

கந்து. பு ராண ஆடரியராம். கச்சியப்பர் சைவசமயதி 
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தவர் என்பை 1g விளக்கமாகக் கூறவேண்டிய தில்லை. 
அிவாசாரியர் என்னும் சமயப் பெயரால் இவர் குறிப் 
பீடப்படுவதாலும்,' காஞ்சி குமர கோட்ட முருகப் 
பெருமானை முப்போதும் இண்டி வழிபட்டு வந்த 
தாலும், கந்த புராணத்தில் தொட்ட தொட்ட இடங் 
களில் எல்லாம் சிவ பெருமான் பெருமையினையும் 
முருகப் பெருமான் மாண்பினையும் விரிவாகவும் விளக் 
SULT di Oy LD 'கூறியிருப்பசாலும் ஈன்கு அறியலாம், இணி 
காம் உணரவேண்டுவது புலவர் பெருந்தகையாரின் 
காலமேயாகும். 

கச்சியப்ப கிவாசாரியார். வீரசோழிய நூலா௫ிறியர் 

காலத்துக்குப் பின்னும் கம்பருக்கு முன்னும் இருந்து 
வராக இருக்க வேண்டும் என்பது வரலாற்று 
அறிஞர்களின் துணிபாகும். வீர. Cer Pug Gar 
காலம் க, பி, 127 1-ஆம் நூ ரற்றுண்டு. - கம்பரின் 

காலம் ௫. பி. 18-ஆம் நூற்றாண்டு, கம்பர் கந்த. பூரா 

ணம் பாட. இருந்ததாகவும், ஆனால், ௮து அவருக்கு 

மூன்பே கச்சியப்ப சிவாசாரிய -: சுவாமிகளால் பாடப் 
பட்டுவிட்டமையால் அம்முய ற்சியைக் கைவிட்டதாக 

வும், ஒரு..கர்ணபரம்பரைச். .செய்தியுண்டு. கம்பரே, 
““தச்சியப்பர் என்னும் சுறாவா கந்த புராணம். என்னும் 
பெருங்கடலைக் கலக்கிற்று /?”? எனக்கூறி ராமாயணத் 
தைத் தொடங்கியதாகவும் சிலர் கூறி வருகின் றனர். 

ஆகவே, கச்சியப்பர். நிலவிய காலம் இ, பி... 12-ஆம் 

நூ ற்றுண்டின் தொடக்கத்தில் இருத்தல்வேண்டும்.. 

இதன் விரிவை இன்னமும் பரக்ககி காண வீரும்புவோர், 
இரு க. சுப்பிரமணியபிள்ளை. எம், ஏ., எம். -எல்., 

அவர்கள் . எழுதியுள்ள தமிழ் - இலக்கிய வரலா ற்றில் 
அண்டு டு இளிவாார TUS.



   

  

ப்பும் வளர்ப்பும் 

  

ம்பர் தமிழ் நாட்டுத் தனிப்பெரும் பெருமை 
ன்ற புலவர். வரிசையில் முன்னணியில் நிற்கவல்லவர் 
வர். அவரைப்ப ற்றியும் அவர் இயற்றிய நூலாகிய 

தமிழ் ராமாயணம் பற்றியும் பல சிறப்பு மொ மிகள் 

  

       
நாட்டில் உலவி வருகின் றன. “*கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத் 
குறியூம் கவிபாடும் ?? என்றும், “* கல்வியில் பெரியவன் 

கம்பன்?” என்றும், “கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன்?” என் 

அம், ““கம்பராடன் கவிதை போல் கற்றோர்க்கு இகயம் 
கணியாதே?? என்றும், “கம்ப நாட்டான் கவி, தராதலகத் 

இல் உள்ள தமிழ்க் குற்றமெல்லாம் அராவும் அரம்? 
என்றும் வழங்கும் அருந்தமிழ்த் தொடர்களால் கம்பர் 
பெருமையை நாம் நன்கு அறிந்துகொள்ளலாம். வர 

எனி சுப்பிரமணிய பாரதியார் தாம் அறிந்த புலவர் 

களில் வள்ளுவரைப் போல், இளங்கோவைப் போல் 
கம்புபை ப் போல் எங்கும் கண்டதில்லை என்று கூறிக் 
ஸ்ர 11 பிறர். கம்பர் விருத்தப்பா பாடுவதில் மிக 

ஈம் என்றும் அவரைப் போன்ற. ஒரு. புலவர் 

Orn லும் ஒண்பாவிற்கு உயர் கம்பன்”? என்.நு 

உள்ளம் உவக்கின்றார். இத்தகைய மாண்பு 

மார் பரம் புலவர் வரலாற்றை இங்குச் சிறிது 

ஈமாக இவ ர ரது பி றப்பைப்ப, ae பலவாறான 

   

   அய
ன்
.
 

      

   

    

   
   

      

oF ED பட்டில் டு ந சிறு பகுதி கம்பநாடு 

பயயுடைய நாடாகும். அதனை ஒரு சிற்



  

    அ] 81௩. து வந்தான்... அவன் படைபலம் 
மிகுதியாகப் பெ ற்றில்லாமையால் அவன் பகைவரால் 
தோ ற்கடிக்கப்பட்டான். அப்போது அவனுடைய மனை 

யாள் கருவு மிநிருந்தாள். அவள் தன் கணவன் நாட்டை 

i னும் இறந்தமையால் தனக்கு வேறு கதி 

யின்றி, வெளிக் செம்பினாள். தான் பூரண கர்ப்பமாய் 
இருக்கதால் ஒறு கானி 0 காயில் பூசாரியாகிய ஆதித் 
என்பான் இல்லம் அடைந்து அங்கு ஓர் ஆண் குழந்தை 

யைப் பெற் று இறந்தாள். அக்குழக்தையே கம்பர் 
என்று ஓரு சிலர் கூறுகின்றனர். இவ்வரலாற்றையே 
ஆதாரமாகக் கொண்டு கம்பர் உவச்சனூகயெ ஆதஇத்த 

னால் வளர்க்கப்படவில்லை: அன்னானுக்கே பிள்ளை 
யாகப் பிறந்தவர் கம்பர் என்றும் கூறுவர். மற்றும் 

சிலர், கம்பர் சிறந்த வேளாளர் குடியினர். அதுனால் 

தான் ராமன் முடிசூட்டிக் கொண்டபோது வேளாளர் 
குடியினைச் சார்ந்த ஒரு பெரியார் முடியினை எடுத்து 
வசிட்டர் கையில் கொடுக்க, அவர் அதை இராமனுசக் 

குச் சூட்டினர் என்றும், தாம் பாடிய ௪டகோபர் 

அந்தாதி என்னும் நூலில் உடகோபராடஇிய நம்மாழ் 

வாரைக் “குருகூர் எம் கூலக்கொழுந்தே ?? என்று 
குறிப்பிட்டார். என்றும் கம்பர் வேளாள மரபினர் 
என்பதை வலியுற தறுவர். 

  

     

  

    

    

கம்பருடைய பிறப்பைப்பற்றி எப்படிப் பலவித 
யான கதைகள் எழுந்தனவோ அப்ப்டியே அவருடைய 

பெயரைப் பற்றியும் பல ககைகள் தோன்றலாயின. 
ப்பம் வேளாளர். ஆதலின், அவரது பெற்றோர் அவ 

ரு. க்கும் காஞ்சிமா நகரத்துக் கடவுளாகிய ஏகம்பர் 

uo ரசூம்பக் கருஇச் சுருக்கமாகக் கம்பர் 

எண்டு சூட்ட. அழைக்கலாயினர் என்பர். மற்றும் 

 



கம்மா TE 

  

இவர் கம்பன் கொல்லையைக் காதீது வந்ததால் 

கம்பர் என்று அழைக்கப்பட்டார் ?” என்றும் கூறுவாரா 

இவ்வாறு இவர் பெயரும் பல காரணங்கட்கு 

உரிய பெயராய் அமைந்தது. இணி இவருக்குக் கல்வி 

யறிவு வந்த விதத்இினைப் பார்ப்ே பாம். 

கம்பரும் சடையப்ப வள்ளலும் 

கம்பர் வாழ்ந்த காலத்தில், சோழ நாட்டில் இரு 

வெண்ணெய் நல்லூரில் வேவாளப் பிரபு ஒருவர் இருந் 
தார். அவர் செல்வத்தில் சிறந்து விளங்கினார். செல் 
வத்தின் பயன் தாமே அனுபவித்தல் என்பது இன்றி, 

எழை எனியவர்கட்கும் கொடுத்துச் செல்வ குதுப் 
பயனைப் பெற்றுவந்தார். சேர சோழ பாண்டியர் 

களாகிய குரவேந்தர்கட்கும் விருந்து செய்ய வல்ல அத் 
அணை அரச செல்வமும், பெருமையும் பெற்றவராய்தி 
இிகழ்ந்தார். இவர்தாம் யாரோ என்னில், ஈடையப்ப 

வள்ளல். என்னும் பெயரினர் ஆவர். அ௮ன்னாரிடம் 

கம்பர் சென்றார். வள்ளல் அனாதைகளை ஆதரிக்கும் 
Lavan it. பண்பு வாய்ந்தவர். ஆதலின், கம்பர் தம் பெற் 

? 

   

  

a 

ராரா இழந்து தம்மை யாரும் ஆதரிப்பார் இன்றி 

வயம் இவளை அடையச் சடையப்ப வள்ளல் இவரை 

@ idk கொண்டார். வள்ளல் SLUG T P தம் லக்க 

po pines கருதித் தம் மக்களுக்குக் கல்வி 

ரபா rie து வம்தா ற் போல இவருக்கும் கற்பித்து வரந 

ர், அம்பர் பிவகு விரைவில் கல்வியில் சிறந்து விளங் 
ரி கும் கவிபாடும் நிலையை அடைந்தார். 
Se தி ஈவு யப்ப"வள்ளலுக்குதி தெரியவரவே, 

மி (14 Sei கம்பரை மான்னிலும் அருமை 
வந்தார். கம்பர் தாமே அருங் கவி 

   

  

   

   

 



42 தமிழ்ப் புலவர் அறுவர் 

பாடும் ஆற்றல் உடையவர் என்பதைக் கேள்விப்பட்ட 
தைத் தாம் நேரே பார்க்க வேண்டும். என்பதற்காக 
ஒரு பாடலைப் பாடச் சொன்னார். உடனே கம்பர் தட் 

| இன்றி, தம்மை ஆ கரித்த சடையப்ப 
வள்ளலின். காட்டுச் ௪] ite அன்னா ர கொடைச் சிறப்     

  

    Se எருமையின் 
மடியை மூட்ட, அவ்வெருபை « தன் கன்று தான். மூட்டு 
கின்றது போலும் என்றா கருதப் பாலை. வீட்டளவம் 
சொரியும் திருவெண்ணெய் நல்லூர் யாருடையது 
எணில், அடைக்காத கதவும், யார்வரினும் அஞ்சா இர் 
என்னும் சொல்லும் உடைய சடையப்பன் ஊராகும்!” 
என்னும் பொருளையமைத்து, 

  

மோட்டெ.ருமை வாவிபுக மட்டுவரால் கன்றென்று. 
வீட்டளவும் பால்சொரியும் வெண்ணெயே--நாட்டில் 
அடை.யா நெடுங்கதவும் அஞ்சலென்ற சொல்லும் 
உடையான சடையப்பன் ஊர், 

என்று பாடிக் காட்டி னார். சடையப்ப வள்ளலுக்குச் 
செரல்ல முடியாத ஆனந்தம் பொங்கி எம, அவரை 
அப்படியே கட்டித் தழுவி இன்புற்றார். 

சடையப்ப வள்ளல் வேளாள மரபினர் அல்லவா? 
அவர் தம் குலப் “பெருமையை விளக்கி ஒரு நாலைக் 
கம்பரைக் கொண்டு பாடுவித்துக் கொள்ள. வேண்டு 
மன் ஐ எண்ணினார். ௮வ்வெண்ணத்தைக் கம்பருக்கும் 
கூறலானார். கம்பர் யாதொரு மறுமொழியும் Tap BM, 
எழ (த பாடல்களில் ஏர் எழுபது என்னும் பெயரால் 
இரு தோலைப் பாடி முடித்தார். அந்த நாலில். வேளாளர் 
டிச் ிறப்பை மிக உயர்திதுப் பாடினார். அந்து 

  

   



கம்பர் கு) 

அரசர் வணிகர் முதலான குடிகளில் பிறந்து யாது 
யன்? உலகு உய்யப் பிறக்க வேண்டுமானால் வேளா 

கார்  கடியில்தான் பிறக்க வேண்டும். அக்குழு.பினரால் 
கான் வேதங்கள் விளக்கறாறும்; யாகாதி காரியங்கள் 
செம்மை, ற நடந்தேறும்; பல கலைகள் வளர்ந்துவரும்; 
பாவாணர். பாக்கள் சிறப்புறும்; செல்வம் ஓங்கும்; ; 
om தழைக்கும். என்றெல்லாம் சிறப்பித்துப் பாடி 
ஞர். வள்ளல் கம்பருக்கு மேலும் பல உரும் சிறப்பும் 
மிெய்து அன்புடன் ஆதரித்து வந்தார். 

     

      

கம்பர் மணப் பருவம் உ DEPT. GG கானில். BG 
பணமும் புரிந்து கொண்டார். இல்லறத்தை இனிது 
கட தீதனார். ஆண் மகவையும் ஈன் றடுத்தார்.. ௮ம் 
£௦கனே அம்பிகாபதி என்பவன்... 

  

இராமாயணம் பாடுதல் 
கம்பருடைய புகழ் எங்கும் பரவியது. அவர் 

காலத்தில் மூன்றாம் குலோத்து* ங்கன். அரசு செய்து 
வக்கான். அவனும் கம்பர் புகழைக் கேள்வியுற்று 
ஏவ வரவழைத்துக் தம் அவைக்களப் புலவா்களுள் 
ஒருவர க அமர்துகுக் கொண்டான். அதே சபையில் 
இடப் க தீதரும் அவைக்களப் புலவராக இருந்து 
வர்தன், சேரழன், வடமொழியில். உள்ள ராமா 
Le OB பாடுவித்துக் கொள்சா வேண்டுமென். ற 
பர் அவா ககொண்டி ருந்தான். அவ்வெண்ண திதைத்தம் 
சிமணிதகான கவிகளாடஇய ஓட்டக் கூதீதரையம், கம்பரை 

bar or ay வேண்டிக்கொண்டான். இருவரும் 
பவ மிய ப இிவதாக ஒப்புக்கொண்டனர் ர். 

    

ன
்

 

    

     

  

   

    

ரு 
ட 

ae
 

௯
 athe Fh. BOT அர சீன் கட்டளையை ஏற் றது 

பாடத் (தொடங்கினர். கம்பரோ தாம் ஓரு
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செய்யுளையும் பாட ஆரம்பித்திலர். சில நாட்களுக்குப் 
பிறகு குலோத்துங்க மன்னன், இரு பெரும் புலவர் 
களும் ஒருங்கே இருந்த சமயம் பார்த்து, “இராமாயண 
மால் எந்த அளவில் முடிந்திருக்கிறது ??” என்றமீோபோது, 
ஒட்டக் கூத்தர், (யான் பாடி முடித்துவிட்டேன்” என் று 
கூறினார். கம்பரும் தாம் ஓரு செய்யுளையும் பாடத் 
தொடங்காத நிலையிலும், “பொய்மையும் வாய்மை 
இடத்த புரைகர்ந்த நன்மை பயக்கும் எனில்,” 
அதாவது, பொய்யும் குற்றமற்ற நன்மை தருவதான 
சதாப்பததில் உண்மையின் கூறுபாட்டையுடைய 
தாம் என்னும் வள்ளுவர் வாய்மொழியை ஆதாரமாகக் 
கொண்டு, “நானும் ராமாயண சீதைப் பாடி, இராமன் 
குரங்குப் படைகளுடன் இலங்கையைக் கடத்தற்குச் 
சேது அமைக்கின் ற கட்டத்திற்கு வந்துள்ளேன் ?” 

என்று கூறி உடனே ௮க் கட்டத்திற்கு உகந்த. 
பாடலையும் பாடிக் காட்டினர். அதனைக் கேட்ட 
சேரமன் நாலை விரைவில் முடித்துவீடுமாறு கேட்டுக் 
கொண்டான். ஓட்டக் கூத்தர் கம்பர் பாடலைக் சகட்டு 
அது மிகவும் நயமுடையதாகலை உணர்ந்து, 
கவிகள் கம்பர் கவிகட்கு மூன் சிறவா என்று இ 
மாணிீதது அடுத்த நாள் ஓட்டக் கூ தீதர், தாம். பாடிய 

ராமாயண ஏடுகள்ைக் காவிரியா றறில் By இழித்து எறிந்து 
கொண்டிருந்தார். அப்போது கம்பர் அங்குகு 

தெய்வச் செயலாக வர நேர்ந்தது. ஓட்டக் கூத்தரை 
அணை, அவர் செய்கையை உணர்ந்து, “நீர் இப்படிச் 

செய்யலாமோ?” என்று கூறி, இறுதியாக ஆற்றில் எறி 

WICH HL AP LDN இருந்த உத்தர' காண்டத்தை எடுத்துத் 
(2. கண்டி வக்ராய பால குர ண்டம், Gur ஞ் கயா கரண் 

க், என ti ) ௫ அண்ய காண்டம், இஷ்கிந்தா காண்டம், சுந்தர 
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ண்டம், யுத்த காண்டம் ஆடிய ஆறு! கண்டங்களை 

    

கம்பர் i — விரைவில் ட பாடி முடித்த 

yur இரவில் பாடல்களைச் சொல்லிக்கொண்டு வரு 
வார். அவருடைய மாணவர்கள் Tp B&O an ண்டு 
வருவார்கள். அம்மாணவர்கள் எழுதும்போது,  வி6 
கொளியின் பொருட்டுக் காளிகா தேவியைப் பந்தம் 
பீடிக்குமா, று கேட்டுக்கொண்டனர். அவளும் அங்ங 

ஆ 

      

   

              

   

  

     

ர் பன ர் தல், EPLDIED LD oe. DSF டையப்ப வள்ளல் 
ஞு று Megane 

pit ற், Dy க்கு. ஒரு 
பல்பு ஐம் நூலைக் 
இருவாங்கம் சென் 

Mice dd ABS 

கூறினால் 
jdio ்” என்று 

(வணர், செல் uy Bul கருதி 

, ரி mit ங்கள் நூவாயிர வர்கள். 
ந லன் UP சு ம் சமயம் பார்திது வந்தால் 

4) Dit wn Chas er
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உம் நூலுக்குச் FT OMFS கொடுக்க இயலும் ?? 
என்றனர். அவர்கள் எப்போது ஒன்று கூடுவது? நாம் 
எப்போது சாற், அக்கவிகளைப் பெ அவது, £ என்று வருத் 
BH BLOT இரவு. படுதீ துறங்கும் போது, அரங்க நாதா 
கனவில் தோன்றி, “அன்பனே, நீ வருந்தாதே. நாளை 
ஒரு: தீட்சதன் மகன் பாம்பு கடித்து இறப்பான், அப் 
யோது எல்லோரும் அங்கு வந்து சேர்வர். அந்தச் சமயம் 
நீயும் அங்குச் செல். சென்று நாரகபாசப் பட்ல SEBO 
உள்ள. சில பாடல்களைப் பாடி மகனை எழுப்பிக்கொடு. 
அதைக் கண்டு அவர்கள் சாற்றுக்கவிகள் தருவர். பெற் 
றுக்கொள்'? என்று கூற அவ்வாறே மறு நாள் கம்பர் 

பு கடித்து இறந்த கஇட்சதர் மகன் வீட்டி ற்குச் 

  

பாட 
சென்று பாடலைப்பாடி, மகனை எழுப்பினர்... அவர்களும் 
மகிழ்ந்து சா நீறுக்கவிகள் ஈந்தனர். அவற்றைப் பெர் ற் று 
அரங்கம் வந்து தம் நாலை. அரங்கே DOS தொடங்கினர். 
கம்பர். தம் பநாலை. _அரங்மீகற்றும் போது அரங்கன் 
அசரீரியாக 44 நந்தம் சடகோபனைப் பாடினையோ 2??? 
என்று கேட்க, உடனை சடகோபர் அந்தாதி என்னும் 
மூலைப் பாடினர். பின்பு நாலை அரங்ே DOs கொண்டு 
வருகையில், இரண்ய படலத்தில், இரண்யன் அறைந்த 

தூணிலிருந்து. நரசிம்மப் பெருமாள் வெளிப்பட்ட 

இடத்தைப்பற்றி விரிவுரை நிகழ்தீதியமீபாது, இருவ 

ரங்க மண்டபத்தின் தூண்களில் ஒன்றில் அமைக்கப் 
பட்ட நரசிம்ம உருவம் உயிர் பெற்றுச் சிரித்தது. 
இதனைக் கண்டு யாவரும் கம்பரை வியந்தனர். 

        

ஒரு சிலர் “*இந்த ராம கதையில் இடையிடையே 
£ தியாகச் சடையப்ப வள்ளல் புகழ் _நா ற்றுக்கு: ஒரு 

பி a தீம் வருவது குறித்து யாங்கள் தடை கூறு 
bap” ன்று, 9 சால்லக் எம்பார், தமக்குச் சடையப்பர் 
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கம்பர் | Ve 

செய்த உதவி காரணமாக நஈன்றிமறவாத் தன்மையினால் 
இவ்வாறு பாடினேன், என்று பணிவுடன் பதில் கூற, 
“அப்படியாயின் ஆயிர த்திற்கு 6 ஒல் GE வேண்டுமானால், 
பாடி. அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் '? என்று கூறகீ 
கம்பரும், *ஆம் வள்ளல் நூற்றில் ஓருவர் அல்லர். ஆயி 
ரதீஇல் ஒருவர் ?? என்று சலேடைப் பொருளில் கூறி 
அங்ஙனமே. ஆயி 

ஓவ்வொரு பாடலாகப் பத்து இடங்களில் ௪டையப்ப 
ழ்ந்து தம் நன்றியினை அறிவித்துக் 0 கொண் 

னர். அப்பத்து இடங்களில் ஒன்றே, 

அரியணை அனுமன் தாங்க அங்ககன் உடைவாள் ஏந்தப் 
பர தன்வெண் குடைபிடிக்க இருவரும் கவரி வீச 
விரைசெறி குமலி ஓங்க வெண்ணெய்மன் 

.... /சடையன் தங்கள் 
மாபுளோர் கொடுக்க வாங்கி வசிட்டனே 

[புனைந்தான் மவுவி 

  

    

   

    

  

என்னும் பாடல். 

இங்ஙனம் இராமாயணம் பாடி. அரங்கேற்றிய 
நான், இவரது கல்வியின் ஆழத்தைக் கண்ட 

OTB முனிகள் கம்பருக்குக் கவிச்சக்கரவர்த்த' என்று 
..மீ அளித்து மகிழ்ந்தார். கம்பர் மீண்டும் தம் 

சோழன் அவைக்களத்தில் பல புலவர்கள்: மூன். 
பயில் அரங்கேற்றம் செய்து சோழ மன்னனால் சன் 

கள் பல பெற்றார். 

ஏற்றப் பட்டு. 
பறை யில் கம்பர், Gen eer வப் என் அவ 
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dD இறைப்பவர்களும் உடல் வருத்தம் 
(2 தான் ணும் பாட்டுப் பாடிக் கொண்டே 

தம் பணியைச் செய்வர், அ௮ந்தமுறையில் ஏற்றம்இறைப் 
பவர்கள் பாடிக்கொண்டே. வந்து “மங்கல் இலை 
மேலே?” என்று பாடி ஏற்றம் இறைப்பதை 

நி.று.த்திவிட்டனர். காரணம் வெயில் அதிகரித்து 

விட்ட்து SO ye அ ன் ற்குமேல் அவர்களால் வெயிவில் வேலை 

செய்ய இயலவில்லை. கம்பருக்கு அவ்வடியின். பொருள் 

விளங்கவில்லை, 4 மங்கல் இலை மேலே என்ன. 
இருக்கும் £ அப்படி ஏதேனும் இருப்பத, ற்குரிய வசதி 
HOS நுண்ணிய மெல்லிய இலையில் ஒன்றும் இல்லையே/ 
இத்தகைய இலைகளில் பறவைகளோ, வண்டுகளோ 
Smaart, or ts aC aur மாட்டா3வ/?? என்று சிந்தித் 

BF FEDS Hew பார்த்தனர். அவருக்குப் பொருள் புலப் 
படவில்லை. அதன் பொருளை அறிவதற்கு அடுத்த நாள் 

விடியற்காலையில் ஏற்றம் இறைப்பவர் வந்து 

ஏற்றம் இறைப்பது, ற்கு மூன் அங்கு வந்து காத்துக் 
கொண்டிருந்தார். ஏ நி.றக்காரர்களும் அங்கு வந்தனர். 

நேற்று விட்டுச் சென் ற அடியினை த் தொடர்க் து பாடி. 

ஏற்றம் இல க்கத் G) காடங்கினர். அதாவது “வங்ில் 
(இலை மேலே தூங்கும் பனி. நீரே? என்று தொடர்ந்து 
பாடி னார். அப்போதுதான் கம்பருக்கு. அவ்வடியின் 
பொருள் புலனாயிர ற், று. முக்கில் இலைமேல் பனி நீர் 

SGU தநாம் இன்றும் எண்கூடாகப் பார்க்கலாம். . 
னி நீ அவ்விலையின் முனையில் தொங்கிக் கொண் 

ப திந்தபோ இதான் கம்பா ஏர் ற்ற 

  

     

        

       

    

    
    

       



  

    

  

ட வந்தான். அவன் மனைவி 
தன் 4 sn Be கோக்க ட் நாட் டு ப மன்னனிடம் சென். ற 

  

அப்போது அவ்வேழைக் குடியானவன் ன் 
புலவர்கட்குப் . பரிசில் தருவானே அன்றி, என் போன் 
இவர்கட்கு எல்லாம் பரிசு கொடுப்பானோ??”என் று பஇல் 
அளித்தான். மனைவி உடனே, “அச ற்கென்ன / கன்னு 
பின்னா தென்னா மன்னா என்று பாடினால் போச்சு 7? 
என்றுகூறக் குடியானவன் புலவர் போலச் தன்னை அலங் 
காரம் செய்துகொண்டு சோழ மன்னன் சபையை நோக் 
கிப் புறப்பட்டான். போகும் வழியில் இளம் பெண் 
கள் மரப்பொம்மைகளை வை sg விளையாடிக்கொண்டு, 
அந்தப் பொம்மைகளை ““பண்ணுண்ணி மாப்பிள்ளையே”? 
என்று கூறிக்கொண்டிருந்தனர். இதனையும் மனனம் 
செய்துகொண்டான். குடியானவன் சிறிது தூரம் 
சென் றபின் காக்கையும், குயிலும் காகா”, என்றும் 
“கூகூ” என்றும் இரைவகைக் கேட்டுக். 4 காவி றயே 
கூவிறையே ?? என் ௮ இவ்விரு தொடர்களையும் சேர்த 
துக் கொண்டான். மேலும் சென் pGur து, ஒரு பெருச் 
சாளி கோவிலில் ஒடுவகைப் பார்த்து, “ உங்கள் அப் 
பன் கோவில் பெருச்சாளி ?” என்று கூறி அதனையும் 

சேர்த்து எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக இணைத்து, 
மண்ணுண்ணி மாப்பிள்ளையே. 
காவி means main ப. 
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போ பாகும் ப 

      ச இசைப் பார் a2 Sit 
   

  

    

   

   

  

மன்னன் பெய ர 0 Bus பழங்க ருண Can” ¢ என் று 

iF றில். செர்த்துக்கொண்டு 2 சவையில் 9வகு தைரி 

துடன் புகுந்தான். அப்போது புலவர்கள் பலர்சூழ 

ன்னன் கம்பீரமாக வீ ர 9 நிருக்தான் . அந்தச் FLOW SHY 
இவன் £ இப்பாட்டைப் பாடிக் காட்டினான். புலவர்கள் 

கொல்லெனச் ் சிரித்தனர். கம்பர் மட்டும் தலையசைத் 
துப் பாட்டின் நயத்தைச் சுவைப்பவார்போல் பாவளை 

ன மன்னனுக்கு ஆச்சரியம் உண்டாயிற்று. 
ரன / புலவர்கள் யாவரும் ட இதுவும் ஒரு பாட்டே 

    

    
ன்று எள்ளி நகையாடினர்! . கம்பர் பட்டும் இப்பாட் 

டில் ஈடுபட்டுப் பாராட்டுகின்றாரே.. இப்பாட்டில் a gir 
பொருள் சிறப்பு. இருக்கவேண்டும் ்? என்று கம்பரை 

  

Gore “sus புலவரே, [ து ஒரு பாட்டா? இது எந்த் 

யாப்பில் ,நடங்கும்..2? இத ற்குப் பொருளும் உண்டோ??? 
என். ற கட்சு, உடனை கம்பர், “மன்னா... வந்தவர் 
சரத தாரணப் புலவர் அல்லர். கல்வி கேள்விகளில் வல்ல 

(இ லையானால் இப்படிப்பட்ட அருமையான கருத் 

துக்கள் நிறைந்த கவியைப் பாடி, இருக்க முடியாது. 

இப்பாடல் இணைக்குறள் ஆசிரியப்பா என்னும் பகுப் 

பைச் சார்ந் oS. Ca ont, பொருக்ள நான் ABE S 
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இந் 5 By or போன் றவனே. இந்த மண் Sr aren ie 
தல்வனே.. உம்முடைய தமை தயானவன் வில் வித் 
தையில் பெரிய சிங்கம் போன்றவன் ; ரீ கொடையில் 
கன்னனுக்கு ஒப்பாவாய்; பொ. றுமையில் கன்னன் தம்பி 
யான தருமனுக்கு நிகராவாய் ; தமிழை வளர்ப்ப இல் 
தமிழ் காட்டுப் பாண்டியன் போன் றவன்; என் ஐம் நிலை 
பெற்ற மன்ன, என்பதல்லவா”? என்று கூ 10 யாவ 
ரும் அப்பாட்டையும், அப்பாட்டைப் பாடிவந்த பில 
வனையும் இகழ்ந்தமைக்கு வருந்தினர். பின்பு மன்னன் 
குடியானவனுக்கு வேண்டிய பரிசில் அளித்து அனுப்பி 
ஞ்ன். புலவன் தப்பியது தம்பிரான் புண்ணியமாயிற் று. 
அன்று அவன் நரி மூகஜ்தில் விழித்தான் போ ௮ம் 7 
போலிப் புலவன் மகழ்வுடன் வீடு இரும்பினான். அவன் 
மனைவியும் கான் கூறிய சூழ்ச்சி பலித்தது என்று எண் 
கவிக் கவனித்தாள். கம்பர் அவனைத் தணியே பார்த்து 
“ பைத்தியக்காரா, இனி இப்படிச் செய்யாதே. அன். று 
கான் இல்லை என்றால். உனக்குத் தண்டனை கிடைத் 
இருக்கும். இனியாகிலும் நன்கு படித்து உண்மைம். 
புலவனாக மாறுக ?? என்று அறிவு ர Dd BE சென்றார். 

கம்பர் வெளியேறுதல் 

ஒரு மூறை கம்பரும் சோழ மன்னனும் மலைவளம் 
காணச்.சென் னர். குலோத்துங்கன் மலைமீ து இருந்து 
கிழே ஜன் CET. அழகைக் கண்டு, : “புலவர் சிங்கமே, 
இக்கு காடும், நாட்டு மக்களும் எனக்கு உரிமையுடை, 
ப. பம், அடிமையுடையரும் அன்றோ 9? என்று கூறிக் 
ல்ளி த்தான். கம்பர் உடனே “அரசே ஆம், உண்மை... 

ல்,.ரீர் எனக்கு அடக்கம்”? என்று கூ றிவிட்டனர்.. 
கோபம் மன்னனுக்கு.”*என் ஆதர வில் இருக்கும் 
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ஒரு சா தாரணப் புலவருக்கு நானா அடிமையும் அடக்க 
் ஆவேன் / இப்புலவருடைய செருக்கை அடக்க 

வழி காண்பேன்! என்று கூறித் தன் அரண்மனை 
தான். மந்திரியினிடத்தில் இதைக் கூறினன். 2 
அமைச்சன், “நான் இதற்கு வமி காண்டுன்ே Deseret oy 
அறிவித்து, பொன்னி என்னும் பெயருடைய தாசியை 
அழைத்து எப்படியும் கம்பர் அவளுக்கு அடிமை 
என்று எழுஇ.க் கொடுக்கும்படி செய்து, அவ்வடிமைச் 
எட்டை த் தனக்கு அனுப்பிவைக்குமா.று கட்டசளையிட் 
டான். அவளும் அப்படியே செய்வதாக ஓப்புக் 
கொண்ட £ள். 

    

      

பொன்னி தான் வாழ்ந்து வந்த தெருவில் கம்பர் 
வருவை தப்: பார்த்துக்கொண்டே இருந்தாள். கம்பர் வரு 
வதைக் கண்டு, “ஐய புலவர் ஏறே, இன்று எம்மில்லதீ 
இல் வந்து தங்கி உஸாவுண்டு செல்லவேண்டும்?” என்று 
கெஞ்சிக் கேட்டுக்கெர்ண்டனள். புலவரும் 95 OG 
இணங்கினார். பொன்னி கம்பர் மனம் மகிழும் வண்ணம் 

உபசாரம் செய்தாள். கம்பர் உவந்து, “பொன்னி, நான் 
உனக்குச் செய்யவேண்டி யது ஏதேனும் இருக்காள் 
கூறுக”? என்று கேட்க, அவள் “எனக்கு ஒன்று 
பாடல் வேண்டா. நீர் உம் கைப்படத், “தாசிப் பொன் 
ணிக்குக் கம்பன் அடிமை” என்று எழுஇத் தந்தால் 
போதுமானது?” என்று கேட்டுக்கொண்டனள். அவரும் 
அவ்வாறே எழுதிக் கொடுத்து, விட்டு வெளியே 
ந ரய்விட்டனர்.. 

   

ஓலை அரசன் கைக்கு வந்து சேர்ந்தது. 
யில் 5 ஓலையை spinon ae 
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அடடியிருந்தபோது, மன்னன் அவ்.3 வால்யைச் சபை 
யோர்முன் வாசித்து, சபையோர்களே, இ 

இருக்கலாமா 2 கேவலம், இரு தாடிக்குச் தாம் 

அடிமை என்று எழுதியுள்ளாரே!”' என்று இழித்துப் 
பேசு, யாவரும் கொல்லென்.] அ. நிறித்தனர். கம்பர் 
உட ந்த 1 பன் மன்னா, இதில் என்ன இழுக்கு இ 

மற து? நான் மட்டும் தானா அடிமை. இங்குள்ளவர் 
யாவரும் அடிமைகளை. தாயாகிய ஸ்ரீ தேவியான 
இலக்குமிக்குக் கம்பனாகிய யான் அடிமை என்பது 

அல்லவா. இதன் பொருள்?” என்று பொருள் விரிக்க 

யாவரும் கேட்டு வெட்டுத் தலை குனிந்தனர்,. 

      

    

குலாதீதுங்கன் உடனை, “புலவர்கள் இயமனை 
விடம் கொடியவர்கள். அவர்கள் போற்றினாலும் போற் 

ட்ட DOG லும் தா் று வர். தாம் சொன்ன சொற் 

AM BET PIT Gem ச் சமயத்திற்கு ஏற்றவாறு மாற்றி 

ஹ்லும் மாற்றுவார்? என்று கூறு “இனிக் கமபள் தன் 

கர்ட் படி இ; நத்தல் கூடாது” என்றும் உறிவிட்டான். 
Bij ரல்கும் மகாபம் பொங்கியது. “மன்ன, உன் நாடு 

பந 18 த் நான்கு காதம் பர ப்புடையது. மற்றைய 

ப்பப்பு அழியவில்லை; இருக்கின்றது. ஆகவே, கீ 

த இங்கு இருத்தல் கூடாது என்றால், எம் 
bein புளவரீ கட்கு வேறு போக்கில் என்று நினை 

ty சமான். உன்னையன்றி வேறு. இல்லையோ £ 

9 கனக்கு மட்டும் உண்டோ ? உன்னை அறிந்து 

தாள்! கபய nbd & கற்ே றனோ? என்னை ஏ ற்றுக்கொள் 

பாகம் ு்லாமற் போகவில்லை. குரங்குஏற் 
ae ஜி க களம் உண்டா? | இல்லையல்லவா ? 

ப் போன்ற மன்னனை எனக்கு அடிமை 
றன் பார் என் று கூறிவெளியேறிஞர் 
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வரும் வழியில் | வேலி என்பவள் கன் வீட்டிற்குச் 
சுவர். எழுப்ப, எழுப்ப அது விழுக்துகொண்டிருந்தது. 
அந்தச் சமயம் கம்பர் அங்குச் சென்று, அவள் பரி தாப 
மான நிலைமை யுணர்ந் BS, நான் சுவல் ர் எழுப்பி விழாது 
செய்தால். ரீ என்ன தருவாய்??? என்ர று கேட்க, அவள் 
குறுணி நெல் தருவதாகக் கூ மின்: உடனே கம்பர் 
சுவரை எழுப்பி, “சுவரே நரன் சோழ மன்னனுடன் 
சினந்து பு றப்பட்டேன். என் தமிழ்ச்சுவைப் பாடல்களை 
ய இபவர் எவரும் இலர், ஆகவே, நான் செல்லைப் பெற் 
அப் போகும் அளவும், நீ விழாது இருப்பாயாக” என் DB 
கூறிச் சுவரை நிற்கச் செய் து நெல் லப்பெ ற்றுச்சென்றார். 

  

   

      

இடைவழியில் பிராமணர் வணிகர், வாணியர் வாழ் 
இடங்களில். எல்லாம் கடந் Si சென்றார். எவரும் இவரை 
ஏற்று. உபசார .த்இலர். ம்வளாளர்கள் மட்டும். இவரை 
நன் முறையில் ஏற்று Quel ிக்கனர். அப்போது மனம் 
உவந்து, “எந்நாளும் காப்பர் Garon rari”? sre gy பாடிப் 
போற் ் நினர். சீரா.மன் என் னும் வண்ணான் அவருக்கு 
ஆடை வெளுத்துத் தந்தான்... அதுனைச் & நப்பித்து, 

அவனையும் புகழந்து பாடினார். பின்பு, நாவிதன். ஒருவன் 
இவருக்கு க்ஷவரம் செய்தான். அவன் வேலைப்பாட்டை 
மெச்ச, இரு பொருள்படும்படி, 

“ஆரார் தலைவணங்கார் ? agit Siro கயெடார்? 

ஆரார்தாம் சத்திரத்தில் ஆராதார்-- சீராரும். 
தென்புலியூர் மேவும் சிவன் அருள்சேர் ௮ம்பட்டதி 
தும்பிபுகான் வாசலிலே தான்?” 

  

(ன ப்பாடிப் பாராட்டினார்.    
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அடைப்பைக்காரனாதல் 

  

கம்பர் இப்படிப் பல இடங்களில் தங்கிச் 0 சென்ர 

இறுதியில் ஓரங்கல் நாட்டை அடைந்து 
பக்க என்னனு ய் பரதாபருத்திர | 

        

BEE கொள்ளாமல் அவனுக்குத் தாம் அ அடைப்பைக்கார ரத் 

தொழில் செம்துவந்தார். அதாவது அரசன் சுவைத்து 
மெல்லுதற்குரிய வெற்றிலை, பாக்கு, சுண்ணம் முதலிய 
வற்றைத் தாங்கி அவன் வேண்டியபோது மடித்துக் 
கொடுக்கும் காழிலில் ஈடுபட்டார். 

பிரதாபருதீதிரன் தன் சபையில் கம்பர் பாடிய 

இராமாயணத்தைப் பிரசங்கம். புரியுமாறு செய்து 
அதனைக் கேட்டுவந்தான். கம்பரும் தாம் பாடிய பாடல் 
HOF புராணிகர் நயமான பெரஈருள் கூறும்போது, 

பிழ்வும், தாம் கருதிய கருத்துக்கு மாறாகக் கூறியபோது 

முகச் சளிப்பும் காட்டிச் சுவைத்து வருவதை அறிந்த 
ரண்னன், “உனக்கும் கவிச்சுவையறியும் ஆற்றல் 

உண்டே?” என்றனன். யான் கம்பருக்கு அடைப்பைக் 

காரனாக இருந்தபோது, அவர் பொருள். கூறுவதைக் 
ிகம்டு ஆனந்த முற்றவன். . ஆதலின், . இப்போதும் 

சத்து இன்புறுகின்ேேன்”” என்று பதில்:அளித்தார். 
வன்றுலும், அரசனுக்குக் தன் அடைப்பைக்காரன் .ஒரு 
((/லவைனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக் 

கம்பரை உண்மை கூறுமாறு பணிக்கக் கம்பா நடந்த 
உயாலாற்றை. அதியோடு அந்தமாகக் கூ Der. 

        

பி] தாபருத்திரன் உண்மையைக் கேட்டு வருந்து, 
ட்ட    

த்க் கொண்டமையைக் குறித்துச் அக்கப்பட்
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டான். அதற்கு ஈடாகத்தான் ஏதேனும் செய்யவேண்டும் 

என், று கம்பரையே, “ தான் செய்ய வேண்டுவது ஏதே 
னும் இருந்தால் கூறுங்கள்?” என்று கேட்கக் கம்பர், “நீர் 
சில. மணி நேரம் சோழன்முன் எனக்கு அடிமை போல்: 
நடித்து அடைப்பைக்காரனாக இருக்கவேண்டும்” என்று 
கூற அவ்வாறே செய்வதாக மன்னன் ஒப்புக்கொண் 
டான். 

  

    

  

கம்பர் மீட்சி 

குலோத்துங்கன் கம்பர் தம் சபையில் இ 
திருப்பது குறிதீது வருத்தப்பட்டான். பின்பு, அவர் 

ஓரங்கல் நரட்டு மன்னனிடம் இருப்பதாக அறிந்து, ஆட் 

களை யனுப்பி அழைத்து வருமாறு பணித்தான். கம்ப 
ரும் பிரதாபருத்திரனைத் தமக்கு அடைப்பைக்காரனாக 

LOT SHE Sr vor), சோழ மன்னனை வந்து கண்டார். 

சோழன் கம்பை ர நோக்ட, தான் புண்படச் செய் தமைக் 

காக மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொண்டான். பின்பு அடைப் 

பைக்காரனாக . இருப்பவன் யாவன் என்று "சோழன் 

கேட்கக் கம்பர், “அரசே, இவன் உம்போன்ற பன்னன் 

பிரதாபருத்திரன் கான் கூறிய சபதம் நிறைவேற்ற இம் 

மன்னனை என் அடைப்பைக்காரனாக அமர்த்தில் கொண் 

இடன்?” என்று பதில் .அளித்தனா. மன்னன் தன் தவறு 

களை மன்னிக்குமாறு வேண்டினான். பின்பு சோழனும் 

கம்பரும் மனங்கலந்த அன்புடையராயினர். பிரதாப 

முத்தஇிரனும் கம்பரிடமும் சோழ மன்னனிடமும் விடை. 

பெற்றுப். போயினான். கம்பரும் சோழன் சபையில் 

5 போல விளங்கிக் கொண்டி ருந்தார். . 

    

விண் ப்ள 

  

வையே. கம்பரைப்பற்றிய கதைகள் என்று 

புழு வுவட்டவேண்டா. இன்னமும் பல உள. அவற்றை 

 



    

a னத ரச ் மஞ்சரி, தமிழ் 
காவலர் “சரி கி, தனிப்பாடல் 'இரட்டு முதலான நால் 
களில் படித்து இ 6 

    

கம்பர் சமயமும் காலமும் 

    கம்பர் சமயம் வைணவமே. கம்பர் தம் ராமாயணம் 
தில் பல்வேறு இடங்களில் திருமாலின் சிறப்பை மிகை 
படப் பேகியுள்ளார். வாலி DOT மாரிபில் துளை, 
பாணத்தில் எழுதப்பட்ட இராமன் என்னுப் 
கண்ட கட்டத்தைக் கம்பர் m றும்போத ஐ; மும்மைசால் 
உலகுகீசகல்லாம், கூல மந்திரம் ராம மந்திரம்”? என், 
ட/கழ்ந்து பேசியுள்ளார். ஆகவே, கம்பர் வைணைவே 
அவரது காலம் கி. பி. 18- அம் நூற்றாண்டின் இறு; 
யாகும். இவர், காலத்தில் மூன்றாம் குலோத்துங்க 
பன் £னன் ,அரசுபுளிந்ததாக ஆசாய்ச்சியாளர்கள் கூறு 

          

   

 



  

பிறப்பகமும் 'பெயர்க் காரணமும் 

தமிழ்ப் புலவர்கள் யாப்பு. இலக்கணம்  கற்.று 

எல்லா வகைப் பாடல்களையும் பாடும் திறமை "பெற்ற 
வர்களாய் இருந்தாலும், அவர்களுள் சிலர் G Burge. 
பாடலப் பாடுவதில் தலை ௪ ி றந்தவர்களாய் இருந்தனர். 

௮ப்படீப்பட்ட புலவர்களில். புகழேந்திப் புலவரும் 

ஒருவர் அவார். அவர் வெண்பா என்னும். பாட்டைப் 

பாடிப் பிறரை இன்புறச் செய் த் காரண தீதால் அவரை 
“வெண் பாவில் புகழந்து” என்று இ றப்பிக்கத் தொடங் 
இனர், . அவரது வாழ்க்கை: வரலாற்றையும் அறிந்து 

“கொள்வோமாக. 

  

தொண்டை. காடு சான்றோரை மிகுதியாகப் பெ ற் 
றது என்பது உங்களுக்கு நன்கு தெரியும் அத்தகைய 

| பெருமை மிகுந்த நாட்டைச் சார்ந்த கோட்டங்கள் பல 

உண்டு. அவ ற்றுள் ஒன்று களத்தூர்க் கோட்டம் என் 
பது. HS களத் தூர் ஒரு காலத்தில் பொன் விளையும் 

ஊராக: இருக்குது. அக்காரணம்ப ற்றி அவ்வூர் பொன் 

  

விளைந்த களத்தூர் என்ற ' பெயராலும் குறிப்பிடப் 

பட்டது. பொன்விளைந்த களத்தூர் பொற்களந்தை என் 

அம் மருவலாயிற் ற.. இத்தகைய பெருமை நிறைந்த 

ளை [ரில் நம் "புலவர் பெருமான் a EEG eT இவ 

  

எள்பது நாம் ௮ றிந்து: கொள்ள இயலவில்லை, இவரது 

பெற்றுரே யார் என்று அறிய முடியாத நிலையில், 

இவா ர] இயற்பெயர் எப்படி ஈமக்குத் தெரியவரும் 7 

அமுல், இப்புலவர் சிகாமணியார் இளமை முதற் 

பிகாண்(ர் meg ( இலக்கண இலக்கியங்களைக் கற்றுதி 

 



  

புகழேச்திப் புலவர் 

  

புலமை சத்தால் இல காரண த்தால் 89880 பூலவரி 

என்றும் கூறக் தொடங்கினர். 

பாண்டியன் அவைக்களப். புலவராதல். 

அறிஞர்களாய் இருப்பவரை அரசர்கள் ௮6 

துத் தம் அவையை அலங்கரித்துக் கொள்வதுண்டு. 

அப்படி. அழைத்துப் பெருமை பெற்றவன் சோழர் 
குலத்துக் தோன் றலாகிய இரண்டாம். குலோத்துங்க. 
மன்னன் என்பவன். அவன் சேக்கிழார் பெருமானைப் 

பெற்றுச் சிறப்படைந்தான். அவனைப் போலவே பாண் 

பூய நாட்டு மன்னனாக இருந்த வாகுண பாண்டியன், 

புகமீழந்தியாருடைய கல்விப். புலமையையும், அறிவு 
இனையும், புகழின் மேம்பாட்டையும் அறிந்து! பச 

(3 "ee Durer அழைத்துச் தன் அவையில் புலவர் திலக 

தரகு இருக்க அமைத்துக் கொண்டனன். 'புகழேக்இப் 
/லவ ரும், அரசன் மூழும் வண்ணம் கவி பல புனைந்தும் 

அறிய Ger ற்பொ [Po seers செய்தும் வரலானார். 

இ.ஈனால் மன்னவன் வ, ரகுண பாண்டி௰ னுக்குப் புலவரி 
....ஜீதில் பெரு மதிப்பு, உண்டாயது. ஆகவே, பாண்டி 

ன்னன் புலவரைத் தன் கண்போல். கருதிப் போற்றி 
aah gue er 

            

     

வரகுண பாண்டியனுக்கு ஒரு மகள் உண்டு. 

ரீனா. அழகில் இரதியையும் வென்றவள். அவ் 
i SHAT Haj அமையப்பெறின், பாவில் 

் வந்தா ற்போல் இனிமையாக இருக்கும்என். று 

அ்மகளுக்குக் கல்வி: கற்பிப்பதற்கு ஏற்பாடு 

   
   

   



  

தமிழ்ப் பூலவர் ௮றுவர் 

ன் அதன் பொருட்டு அ 

£ரியில் எங்கும் தேடாமல், தன் அருகே அவைக் 
ப்: ரலவராக இருக்கும் புகழேந்தியாரையே, தன் 

மகளுக்குக் கல்வி புகட்ட ஏற்பாடு செய்யலானான் 

புகழேந்தியாரும் அரசனது மகளுக்குக் கல்வியைக் கற் 
பித்து வரலானார். இலக்கண இலக்கியங்களையும் 
போதித்து வந்தார். அம்மாதராளும் ஆசிரியர்க்குக் 
ீழ்ப்புடிந்து, ஆசிரியர் கற்.பிதீதுக் கொடுத்துவந்ததை.: 

மறவாமல் கற்றுப் புலமமையில் சிறந்தவளாய் விளங்க 

னாள். இதைக் கண்டு ௮ரசமகளின் பெற்ரோரும், மற் 
றோம் களிப்புற்றுப் புகழேந்தியாரின் போதிக்கும் 
வன்மையினைப் புகழ்ந்து பேசலாயினர். இப்படிப் 
புலவர் புகழேந்தியார் மதுரை மன்னனும், மற்றும் 
உள்ளாரும் போற்றவும் பாராட்டவும் மன்னன் சபை 
பில் மாண்புடன் காலத்தைக் கழித்து வரலாயினர். 

    

      

    ட 

  

புலவர் சோழ நாடு புக நேர்ந்தமை 

இப்படி இருக்கையில் சோழகாட்டில் குமாரகுலோ தீ 
துங்க சோழன் அவைக்களத்தை அலங்கரித்து வந்த புல 

வர் ஓட்டச் கூத்தர் ஆவர். ௮வர் குலோத்துங்க மன்னது 
ஆசிரியர். அம்மன்னனுக்கு மணம் முடித்து வைக் 

தூம் பொறுப்பில் ஓட்டக் கூத்தர் ஈடுபட்டார். அதன் 

பொருட்டு மதுரைக்கு வந்தார். வரகுண பாண்டியன் 

பாகளைச் சோழகுலத் திலகனான குமார குலோத்துங்க 
சோழனுக்கு மணம் செய்து கொடுக்குமாறு கேட்க, 

ப துரைவந்து சேர்ந்தார். பாண்டியமன்னன் “சோழர்கள் 
பாண்டியன் மகளை மணக்கத் அவ்வளவு தகுதியுடைய 

வார்களே??? என்று கேட்க ஓட்டக் கூத்தர் சோழர்கள் 

சகுகியுடையவர்கள். என்,று கூறியதோடு நில்லாமல், 

       



புகழேர்இிப் புலவர் OL 

    
   

  

   

a | ILI GOS ஒட்டக் கூத்த 
ரிடம் கூற, அவரும் இரும்பிச் சென்று தன் மாணவ 
மன்னனீடம் பாண்டியன் தன் இருமகளை மணம் து 
கொழிக்க இசைந்தைத அறிவித்தனர். குலோத் த்துங் 
கன் மனம் மஇழ்ந்து, பின் நல்லதொரு நாளில் மதுரை 
நோக்கிப் புறப்பட்டுத் இருமணத்தஇனை இணிஇல் முடித் 
துக் கொண்டனன். பின்பு சோழ மன்னன் தன் மனையா 
ளாகிய பாண்டியன் மகளை ௮அஓழத்துக் கொண்டு தன் 
நாடு செல்லப் புறப்படுகையில், பாண்டிய மன்னன், 
தன் மகளுக்குதி துணையாக இருக்கவேண்டிப் புகழேந் 
இயரரை அவளுடன் அனுப்பி வைத்கனன். 

  

புலவர் சிறைப்படல் 

  

குலோத்துங்க CET Lp மகாராசன் இருமகளை 
மணந்து செல்லும் திருமால் போலப் பல வகை ஸ்ரீ 
தினப் பொருள்களையும் பெற்றுத் தன்னாடு புகுந்தான். 

ட்டக் கூத்தருக்ஞுப் புகழேந்தியாரும் சோழநாடு வந் 
து பற்றி உள்ளுக்குள் ம௫ழ்ச்சி.யாகும். அம்மகிழ்ச்சிக் 

(ருக் காரணம் அப்புலவரை எப்படியேனும் அரசனு 
டைய உத்தரவு பெற்றுத் துன்புறும்படி. செய்யலாம் 
என்பகுற்கென்க. எனவே, ஒட்டக்கூத்தர் தம் மாணவ 

ver ctw Sore, இப்போது இங்கு வந்துள்ள பூக 

    

   

    

    



          

a poy உன் நா ட்டையும் "உன்னை 

ரன்: அதப்மித்துப். பாண்டியனிடம் கூறும்    

  

    Fl if துக் கறி என்னை. eae சமயம் அவ 
மான்ப்படு த்இனர்!? என்று கூறிக் குலோத் SHIT EGE 
கோபம் : 'வருமாறு செய்தார். மன்னன் தன் ஆசிரியர் 
பெருந் ந்தகையார்க்கு ' . வந்த அவ.மானத்தைக் கேட்டு 
மனம் நொந்து “பெரியீர், இப்போது புகழேர்தியாரை 
என்ன செய்யக் கூறுஇறீர்??? என்று. கேட்க, ஒட்டக் கூதி 

தர் அவரைச் சிறையில் அடைத்து. விடுவது தக்கது *” 
என்று. சொல்ல! அரசனும் புலவரைச் சிறையில் 

அடைத்தான். 

சிறையில் செய்த சீரிய செயல்கள் 
புஈழே்இயார் சிறைப்பட்ட. இடத்திர் DG அருகே 

நன்னீர் குளம், ஒன் னு. "இருந்தது. அக்குளத்தில் நீர் 
கொண்டு செல்ல மா தார்கள் செல்வர். அவர்கள் 

போவதையும் வருவை தயும் புலவர் flan றக் கோட்டத் 

தின். சன்னல் வழியே பார்த்துக் கொண்டிருப்பர். 
புக்றேந்தியார்க்குக் காவலர்கள் சிறிது . உணவே 
கோடுத்து வந்தனர்... அவ்வுணவு புலவர்க்குப் போது 

மானதாக இல்லை. ஆகவே, போதுமான உணவு 

பெறுதற்கு ஒரு. யோசனை. செய்தார்... கீர். எடுக்கச் 

செல்லும் பெண்கள்.ஒய்ந்த நேரங்களில்: படித்து இன் 
பூறத் த தக்க பாரதக். கதைகளை எளிய பாடல் மூலம் 

பாடி அவர்களுக்குக் கொடுத்து அவர்கள் *.தவியைட் 

ட றச். இர்மாணித்தார். அவ்வாறே. பவளக்கொடி மாலை 

j றியரசாணி மாலை, ஏணி ஏற்றம், புலந்தரன் கள்வு 

  

   

   

      



  
 
 
றுதல் ந்து உதவி பெ ந்தியார் மாதர்கீளிடமிரு புகழே



  

புகழேச்இப் புலவர் 

  

முதலான நங்கைப் பாடல்களைப்பாடி, அந் நங்கையர் 

களுக்குக் கொ டுத்து வந்தனர். அவற்றைப் பெர ற், ற 

பெண்டிர். மணம் மகிழ்ந்து புலவர்க்கு வேண்டி௰ 
உணவு, பட்சணம், பழம் முதவியவற்ைறக் கொடு த்து 

    

வல்தனர். அவ ற்றை உண்டு ape தியார் ane ற் ௮ 

   
     சென்ற இடம Ben de இருந்தாலு 

இருந்தனர். புகழேக்தியார் உண்டு மிகுந்ததைக் 4 காவ 

DG தனால் மா தர்கள் 

  

அரி சனுக்கும். இந்தச் செய் இயினை அறிவி தீ தல். 

ஒரு காள் குலோத்துங்க மன்னனும், ஐட்டக் 
கூத்தரும் புகழேர்தியார் இருந்த சிறைக் கோட்டத் 
தின் அருகே சென்றபோது புகழேந்தியார் சன்னல் 
வழியே பார்த்துக் கொண்டி ருந்தார். 

மன்னன் தன்னுடன் இருந்த புலவரைப் பார்த்து 
உள்ளே. "இருக்கும். அவரும் ஒரு. சிறந்த புலவர் 
அல்லவா 2?” என்று. வினவினன். ஓட்டக் கூ DBT 
Bt Ber, அப்புலவரைவிடத் தாமே மேம்பட்டவர் என் 
பதை விளக்க. “மன்னா, புலிக்கு மூன் மான் நிற்குமோ 7 

நெருப்புக்கு மூன் வற் றிய காடு. 'இருக்க.வல்லதோல 

சுருமீனுக்கு மூன் மீன் நிற்க. வல்லதோ ? சூரியன் 
முன் பணி நிற்குமோ pre என்னும் கருத்தில் பாடலைப் 
பாடினர். இதைக் கேட்ட -புகழேந்தியார். சும்மா 
இர £மல்,**மன்னா, இப்பாடலைஒட்டிப்பாடவோ? அன்றி 
வெட்டிப் பாடவோ 277 என்று கட்க, சோழ மன்னன் 
ஒட்டக் கூத்தருக்கு இழிவு agra வேண்டும் 
£ன்பதற்காவும், அவர் தீம் ஆசரியர், ஆகலின் தீன் 

    

     

 



94 சமிழ்ப் புலவர் அறுவர் . 

அன்பினைக் காட்டுவத ற்காகவும் புலவரே, ஓட்டியே 
பாடுக:? என்றனன், புகழேந்தியார், ஓட்டக் கூத்தர் 
பாடலையே கொண்டு, “நானே புலி, சு, சூரியன் 
முதலியவற்றிற்கு ஓப்பானவன். ஒட்டக் கூத்தரோ 
மான், வற்றிய காடு, மீன், பனி ஆயே இவற்றிற்குச் 
௪மமரனவர்?? என் Ol Fa. Men இப்படி. விடை கொடுப் 

பார் என்று ஓட்டக் கூதீதரும் மன்னனும் எஇிர்பார்க்க 
வில்லை. ஓட்டக் கூத்தருக்கு மேலும் புகழேந்இயார் மீது 
கோபமும் பொறுமையும் மிகுந்தன. இதனால் புக 
மேந்தியார் சிறைவாசமும் நீடித்தது. 

  

   

  

   

கூத்தர் செருக்கு அடக்கப்படுதல் 

அரைகுறையாகப் படித்த புலவர்கள் . அரசர் 
களின். அவைக்களம் புகுந்து பாடல்களைப் பாடிப் 

பரிசு பெற்றுப் பேரவது அந்த காள் வழக்கம். அவ் 
வழக்கப்படி. ஓட்டக் கூத்தர் காலத்தில் சில புலவர்கள் 
குலோத்துங்களைப் பாடிப் பரிசு பெற வருவர். அவர் 

களை ஒட்டக் கூதீதர் சில கேள்விகளைக் கேட்பர். 

அக் கேள்விகளுக்குத் தகுந்த விடைகளைஅவர்கள் கூறு 

ராயின் அவர்களைச் சிறைப்படுத்தி நவராத்திரியின் 

போது Fie றப்பட்டவர்களைக் காளி கோவில் முன் 

நிறுத்து, இருவர் இருவராக அவர்களின் மயிர் முடி 

களைப் பிணை த்துதி தலைகளை இறங்க வைத்து வெட்டுவது 

வழக்கம். இங்கனம் அறிவால், குறையுடைய புலவர் 

கா முன் காலதிதில் தண்டித்த அரசர்களும் புலவர் 

RD இருந்திருக்கன்றனர். அதிவீரராம பாண்டியர் 

கல்வி ஞுறைந்தவர்களை தீ தலையில் குட்டி அடக்கி 

  

   

வந்தனர். என். றும், sere வாதில்: G தா ற் வர்களின் 
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    Oy . இறங்கப் போட்டு வெட்டி. வர்சனர் என் றும் 
ஒரு பாடலே மக்கு அறிவிக்கன் றது. அப்படிப் பட்ட 
பெரும் புலவர்கள் பிற்பட்ட கரலங்களில் இல்லாமை 
பால்தான், எல்லோரும் கவிகளாகப் புலவர்களாக 
வெளிவரத் தொடங்கினர் என்றும். அப்பாடலே 
குறிப்பிடுகிறது. அப்பாடலே, 

குட்டுதற்கோ பிள்ளைப்பாண் டி.யனிங் இல்லை, 

குறு ம்பியள வாய்க்காதைக் ( குடைந்து தோண்டி, 

எட் ட்டி. GOT LL ட் [ணி ON Lt td Ge ப 

      

ற்கோ வில்லை பில்கல, 

இரண்டெொன்றாய் முடிந்துதலை இறங்கப் போட்டு, 
வெட்டத் கா கவிஓட்டக் கூத்தன் இல்லை 

௭யாட்டாக் கவிதைதனை விரைந்து. பாடிக் 
தற்கோ அறிவில்லாத் தரைகள் உண்டு, 

"தேசமெங்கும் புலவரெனகத் இரிய லாமே. 

என்பது. 

        

இப. பாடலில் குறிப்பிட்டபடி. ஒட்டக் கூ தர் 
புலவர்களை அவமரனப்படுத்தி வந்தார். அப்படி அவ 
மானப்பட்ட சிற்றறிவுடைய புலவர்கள் சிலர் புகழேக் 
இயார் அடைபட்டுக் கடக்க சிறையில் அடைக்கப் 
பட்டிருந்தனர். புகழழேந்தியார் தம் பொழுதை வீணாக் 
காமல் அவர்கட்குத் தமிழ் ௮றிவைப் புகட்டி வந்தார், 
தமிழில் உள்ள எழுத்து, சொல், பொருள், யரீப்பு, 
ணி ஆகிய ஐந்திலக்கணங்களையும் இலக்கியங்களையும் 

ற்பிததுக்கொடுத்தார். அவர் களும் ஊக்கமாகக் கற் 
று கீ. தேர்ந்து புலமை மிகுந்தவர்களாய் விளங்ளெ ஈர். 
தாமாகவே கவிபாடும் வல்லமையும், சமயத்திற்.( கேற், 
UTD கற்பனையுடன் பாடும் தன்மையும் பெற்றனர். 
அப்படிப் புலமை பெற்றவர்கள் குயவர் குலத்தவரும், 
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ores மரபினரும், இரும்புக்கொல்லர் இனத்தவரும், 

தச்சர் மாரபினரும், அடை வெளுக்கும் வண்ணார் குலத்து 
வரும் வேளாளர் வமிசத்இனரும் ஆவர். 

கவரா த்திரி பண்டிகையும் வந்து ற்றது. அரசனும் 

அமைச்சரும், சேனை த்தலைவரும், மற்றுமுள்ள சிப்பந்தி 

களும் தேவி சிறப்பு. ற விற்றிருந்த திருவிழா மண்டபதி 

தில் வநீது அமர்நீஇருந்தனர்.  கூத்தரும் குதூகலதீ 

துடன் அங்கு வந்து சேர்ந்தார். அவருக்கென அமைக் 

கப்பட்ட ஆதனத்தில் வந்து அமர்ந்தார். உடனே ஏவ 
லாளர்கள். அனுப்பிப் புகழேந்தியாரைத் தவிர்த்து 

மற்றைய சிற்றறிவுடைய புலவர்களை அழைத்து வரு 

மாறு கட்டளையிட்டனர். அவர்களும் சென்று சிறை 
யில் அடைபட்டுக்கெடக்த குலாலன், நாவிதன், Dard 

லன், தச்சன், வண்ணான், வேளாளன் ஆய ௮ற.வரீ 

களையும் அழைத்து வந்தனர். இவ்வற வரும் கல்வியில் 

தலைசிறந்து விளங்கெதால், சிறிதும் அச்சம் கொள்ளாத: 
வராய் பெருமித ௩டையடன் விழா மண்டபத்தைக் 

குறுகினார்கள். 

ஓட்டக் கூத்தர் தம்முன் நிறுத்தப்பட்டவர்கள் 
நிரம்பிய புலமை பெற்றவர்கள் என்பதைச் சிறிதும் 
அறியார். அவர்களை முன்பு அறிந்த குறையறிவுடைய 

புலவர்களென்றே நினைத்து விட்டனர்.  ஆகஹஷே 
குயவனாடிய புலவனைப் uri sg, pers மேவந்து கிற்கு 

மாறு ஏவினார். அவனும் ஓட்டக் கூ தீதருக்கு வணக்கம் 

செலுத்தாமல் செருக்குடன் நின்றனன், இதைக் கண்ட 

Gi. BBM, நி 

6 மோனை முத்தமிழ் மூம்லகு மூம்பொழி 

உனை மூன்வம் தெதிர் த்தவன் ஆரடார 2??? 

என்று அதட்டிக் கேட்டனர். இதில் கூத்தர் தம்மை 
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னையாக உருவகப்படுத்திக் குறிப்பிட்டதால். அதற்கு 
ஏற்ப 1 விடை கரவண்டும் என்று எண்ணிய குயவன்; 

தான் குயவன் என்ற பொருளா rn 

அங்குசம் போன் றவன் என்னும் 

        

“கூனை யும்குட மும்குண்டு சட்டியும் னை யும்செய்யும் அங்குசப் பயல்யான்”” 

என்று பதில் அளித்தான். கூத்தர் கிடுகிடுத்துப் 
போனார்;வெட்கமும்கொண்டார். என்றாலும், அவற்றை 
வெளிக்காட்டாமல், மேலும் கம் பெருமிதம் தோன்ற, 

அடுத்து நின்ற ௮ம்பட்டனைப் பார்த்தார். அவனுடைய 

கண்களில் ஓன்று ஊனமுடையதாய் இருந்தது. ௮த 
னால் அவனைப் பார்த்து, அவன் ஏதோ தன்னைப் பார்த்து 
நடுங்குவதாகக் கூத்தரே எண்ணிக் கொண்டு, “கண் 

பொட்டையானவனே, கொக்கு, இராஜலாளிப் பறவை 

யைக் கண்டு நடுங்குவது. போல. நடுங்கி நி ந்கின்றாயே/ 
CP wrt கூறு??? என்று கேட்டனர். அவனும் சிறிதும் 

இந்த மிரட்டல் மொழிக்கு அஞ்சா தவஞனாய், 

“கண்பொட்டை யாயினும் அம்பட்டன் நான் 

குவிவாணர் மூன் னே 

பண்பட்ட செந்தமிழ் நீயும் இடுககடப் பாடுவனே?* 

என்று எதிர்மொழி கூ மினான். 

இவ்வாறு இரண்டு முறை, இரண்டு. விடைகளும 

கம்பீரமாக வருதலைக் கண்ட கூத்தர் இணி, “* இவர்களைச் 

செய்யுள் வடி.வில் வினவல் ஆகாது. உரை கடையாகவே 
ேள்விக&ர்க் 'கேப்டல் வேண்டும்” என்று எண்ணி, 

மூன்றாவதாகக் கொல்லனை அழைத்து, “நீ யாவன்?”? 

என்று கேட்டனர். ஆனால், அவனும் தன் ஆற்றல். இவ் 
வளவு என்பதை அறிவிக்க, கூத்தர் உரை நடையில் 

7 
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லும் தான் செய்யுள் வடி.விலையே €ழ்வரும் 
பொருளில் “யான் மரபில் கொல்லன்: என் கவியை 

ரேனும் குறை கூறுவராயின் அவர்கள் பல்லைப் 
பீடுங்கிடுவேன். பகைவர் முன், இரவும் பகலும், கவி 
யாகிய இரும்பாணியைக்கொண்டு அடிப்பேன்"? என்று 
பதில் அளித்தனன். இந்தப் பஇலையம் கேட்ட ஒட்டக் 
Fa BMT பின் தர்சனைக் கூப்பிட்டு, அவளையும் விசாரறிதீ 
தார். அவனும் பாடலிலையே, உம்க்கண்ட பொருளில் 
“ஐயா, யான் என்னை - or Bib aout வாயைக் 
ஒழித்துக் கவியாகிய ஆப்பைக் கடாவுவன்”” என்.று கூறி 
னன். அதன் பின் புலவர் வண்ணானைக் கூப்பிட்டு “நீ 
யாவன்???” என்று வினவ, ௮வன் ““கூதுகரே, யான் உம் 
போன்ற புலவர்களின் நாலில் காணப்படும் குற்றங்க 
ளாகிய அழுக்கைப் போக்கித் நரய்மை யாக்கும் வண் 
ணாரக. குலத்தவன்”? என்று விடை இறுத்தான். “தறி; 
இறுதியாக வுள்ளவன்” என்ன பதில். கூறுகின்றான்? 
பார்ப்போம்? என்று வேளாள மரபினைப் பார்த்து, 
“டீயும் புலவன், தானோ? ஓப்பாரும் மிக்காரும் இல்லா 
மல் சிறந்து விளங்கும் என் முன் நீயும் புலவன் என்று 
கூற உள்ளம் துணியுமா?!* “என்று தம்மை அவயகி் 
குரர் பூன் சி றப்பித்துப் பேசி வேளாளனை arena’ corr. 

இப்படிப் பே௫ினால் கேளாளன் பயந்து தனக்கு முன் 
பதில்களைக். கூறியவர்களைப் போலத் 2 துட்டத் தனமாக 
விடைகளைக் கூருமல், தனக்கு அடல்இ ஓடுங்கிப் பதில் 
அளிப்பான் என்ற எண்ணத்தோடு இவ்வாறு வின 
வினர். ஒட்டக் கூத்தர் எண்ணீய Si போலவே வே 
ores அடக்க ஓடுக்கமாகவே விடை அளித்தன 
ஆனால், அவன் விடையில் உள்ளூரச் சிறந்த பொரு 
நிரம் 9யிருந்த து: ஒட்டக். கூத்தர் கல்விச் செ 
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{9)( Hi Crore 

சதீர ப வர்த்த. என் 6 லும் ப பட்டம் பெ ற்ற ஓட்டச்? கூ = be Gy, 

கேளு ம்: பேர் ப அனகன் க கண்டு 5 சிற் றரசர்கள். நாட் 

    

  

     

  

கூடாது என்று கொ ட்டி மலர் pores இருந்தத 
ஆ Beller, உன் கவியைக் கண்டு எம் ம் போன், m கவிகள் 

ளிந்து வாழ்வரோ? ஒருக்காலும் வாழார்”” என்ற 
க பொருளில் பாவடிவில் விடை “க ினன். Tin BIBT 

ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை. அந்து வருட ம் அவரது 

விரதமாகிய  காளிமுன் கல்வியறிவற்ற புலவர்களை 

பிவட்டும் செயலை நிகழ்த்த முடியவில்லை. தம் செருக்கு 

அடக்கப்பட்டதை அறிந்து, அப்புலவர்கட்குத் கருக்கு 
சன்மானங்களைக் கொடுத்து அனுப்பினார். அது மூதல் 

இத்தகைய செயலை நிறுதீதிவிட்டார். இவ்வளவுக்கும் 

காரணம் அந்தப் புகழேந்தியார் தாம் என்று, அறிந்து, 
அவர் மீது தணியாக் கோபம் கொண்டு ௮வரைச் லற 

நீக்கத்துிற்கான வழிகளைக் காணாது இருந்தார். 

புலவர் சிறை நீக்கம் 

புகழேந்தியார் 4 றப்பட்டி. ருந்த செய்து பாண்டி 
யன் மகளான குலோத்துங்கன் மனைவியாருக்குத் தெரி 

யாது. ஆனால், “பல நாள் திருடு ஒரு நாளைக்கு வெளி 
யாகும்! என்பது ஒரு பழமொழியல்லவா 2? அரசமர 

2கவிக்கு எப்படியோ தம் அருமை அசிரியராகய 

புலவர் பெருந்தகையார் சிறைப்பட்ட செய்தி தெரிய 

வந்தது. அது குறித்துத் தேவியார் மிகவும் வருந்தி 
னார். “*தம்மூடன் வந்ததால் அல்லவோ இந்தத் துன்பம் 
ன oe கவிஞர் பெருமானுக்கு நேர்ந்த து??? 

ுன்புற்றாள். இனியும். சாம் சம்மா 

  

    

    

  

   

     



    

ன் இல். தன் அறைக்கு வரும்போது ஆரி. 
வன்ற 2 டள்ளே ௦ வர ஓட்டாமல் செய்து, பின்பு நிகழ் 

வனவற்றைக் காண்போம்”? என்று இடம் செய்து 

கொண்டு கன் அறையின் கதவை நன்கு தாளிட்டுக் 
கொண்டே உள்ளே இருந்தாள். 

குமார குலோத்துங்கன் தன் அலுவல்களை முடித் 
துக்கொண்டு மனையாளோடு இன்னுரைகள் பல பேசி 
இன்புறலாம் என் ற கருத்துடன் வந்தனன். வந்தபோ து, 
தன் மனையாள் அறைக் க்தவு என்றும் இல்லாமல் 

அன்று தாளீடப்பட்டிருந்தறைக் கண்டு, தட்டித் ௧ 
டிக் கூப்பிட்டுப் பார்த்தான். தேவி சறிதும் மனம் 
இரங்காமல-கதவைத் இறக்காமல் உள்ளேயே இருந்த 
னள். அந்தச் ௪மயம் அரசியின் தோமி, மன்னனை 

வணங்கு, “மன்னர் பெருமானே, இன்று தேவி 
ஏதோ.,மன் வேதனையோடு அறையில் காளிட்டுப் படுத் 
துக்கொண்டிருக்கறாள். யார் வரினும் தன்னை எழுப்ப 

வேண்டாவென்று எங்களுக்குக் கட்டளையிட்டிருக்கின் 

ருள். இதும்வ நாங்கள் அறிந்த செய்தி” என்றனன். 

அக்காலத்தில் அரசனுக்கும் அவன் தேவிக்கும் 
ஏதேனும் சிறு சச்சரவு ஏற்பட்டால், அதைப் புலவர் 

கள். இடை நின்று. சமாதானம் செய்துவைப்பது மரபு. 

அதன்படி. தனக்கும் தன் தேவிக்கும் ஏற்பட்ட ஊட 

EH - Sisg வைக்ககீ. குமாரகுலோத்துங்கன் ஓட்டக் 
கூதீதர். உதவியை. கடினான். தானும். புலவருமாகதீ 

தன் தேவியின் அறையின் கதவருகே. வந்து நின் றனன். 
அப்போது ஓட்டக்.கூத்தர், “இலக்குமி போன்ற. பேர் 

அழகுவாய்ந்த மாதரசி, நான் உன்னைக் கதவு இறவாய் 
என்று கேட்கவும்.வேண்டுமோ? . சூரியன். வருகை கண் 
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   டால் தாமரை தானே மலர்ந்து வரவேற்பது போன். 
சூரியகுலகிலகனாக$ய குலோத்துங்கன் நின் அறைரயி. ப 
மூன் வந்து என்றால், உன் BI Lor Bs தாமரை கானே 

இறக்கும் அல்லவோ £”” என்னும் கருத்கமைக துட 

பாட்டுப் பாடினார். இது ஓட்டக் கூத்தரது பாடல் 
என்று அறிக்துசொண்ட தேவி “ஓட்டக் கூத்தன் பாட் 
முக்கு இரட்டைத் தாழ்ப்பாள்!” என்று கூறிக் கசவை 

இரட்டைக்தகாம் இட்டு நன்கு அழுத்தி அடைத்து 
விட்டனள். 

    

      

குலோத்துங்கனுக்கு அப்போது தான் கன்தேவிக்கு 
ஓட்டக் கூத்தர்மீது வெறுப்பு உண்டு போலும் என் 
UNF உணர்ந்தான்; இவ்வெறுப்புக்குக் காரணம் 
தன்னுடன் வந்த புலவர் இலகரை இவர் சொல் கேட் 
டுச் சிறைப்படுத்தியதனால் போலும் என்பதையும் 
யூகித்து அறிந்தகொண்டனன். உடனே எவலாளர் 
களை அனுப்பிப் புகழேந்தியாரைச் சிறை நீக்கம் செய்து 
அழைத்து வருமாறு BLL dare பிறப்பித்தான். அவ் 
வாறே சிறை நீக்கப்பட்டுப் புகழேர்தியாரும் வந்து 
சொர்ந்தார். அரசன் புலவர் இலகரைக்கண்டு வணங்கு, 
“ஐய! புலவர் ஏறே, ௨ம் பெருமையறியாது யான் 
இதுவரை உம்மைச். ௪ிை mide வைத்ததும் பெருங் 
குற்றமே. இதுபற்றி என் குற்றத்தைப் பொறுத்து 
என்னயும் மன்னிக்க வேண்டும்?” என்று வணங்இக் 
கைட்டுக்கொண்டனன். புகழேந்இயார் தம்மைப் பேர் 
அரசன் மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொள் இன்றான் என்பதற் 
5 தம்மைப் பெருமைப்படுத்தக்கொள்ளாமல் “coer esr, 
ஈன் சிறைப்படவேண்டும் என்று எனக்குப் பழைய 
வினை இருக்குமானால், அதனின்று தப்பமுடியுமா? இது 
பபற்வியானோ, அன்றி நியோ UKE grou Hav பயன்யாது??” 

   



| ் தன்பால் (அத ற்பட்டுள்ள 0 Qn 

அவ் ஆ டலை தீ Be ண் 

    more 

கீகுமா று 
ண்டுனான் புலவர் . அவன் விருப்பத்தை. 

உறவேற்றிவைக்க, “தேவி இருந்த அறைக்கு அருகு 
சென் ௮ தாளிடப்பட்ட ௧௧ வின் மூன் மின்று, “அன்னம்: 

போன்ற அழகும் குணமும் உடைய அம்மையே, உன் 
கணவன் வந்து வாயி ற்கடை சென்றுள்ளான். ௧ 

எவ்வளவு கோபம் இ 

பொறுப்பாயா௯, இ 

பல்லவோ? பிழைகளைப் பொ அப்பது மாதர்கள் கடமை 
யம் அல்லவோ ?”? என்னும் கருத்தமைத்துப் / பாடலைம் 

பாட, உடனே தேவி கதவைத் இறந்தாள். மன்னனும் 
மஇழ்ந்தான். புகழேந்தியார் சோழன் அவைக்களப் 
புலவருள் ஒருவராய்தீ இகழ்ந்தார். இருந்தாலும் தமக 
குச் சோழ நாட்டில் இருக்கப் பிடிக்கவில்லை. ஆகவே, 

சோழ மன்னனீடம் விடை பெற்றுக்கொண்டு வெளி 

யேறீனர். 

     

     

    

   

  

நளவெண்பா பாடப்படுதல் 

புகழேந்தியார் சந்திரன் சுவர்க்கி என்னும் வள்ள 

லைப்பற்றிக் கேள்விய ற்றிருந்தார். அவன் பாள்ள்வ 
காட்டை ஆண்டு வந்த ஒரு சிற்றரசன். அங்காட்டின் 
தலைநகரம் முரணை என்பது. அங்குச் செல்வது எனத் 

இர்மாணித்தார். அவ்வமற சந்திரன் சுவர்க்கியைப் பூக 
மர்இயார் அடைய, அவன் புலவர் பெருமானுக்கு நல் 
வரவு கூறித் தன் அவையில் சமத்தானக் கவியாக 

அவரை மாதக் கொண்டான். சந்திரன் சுவர்க்க 
புகபிமந்தியாரைப் பற்றி நன்கு கேட்டு அறிந்திருர்கான்.. 

அடுல்கையவர் . தன்னை நாடிவந்தது “கும்பிடப் போன 
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தெய்வம் குறுக்கே வந்ததுபோல” அவனுக்கு (இக் கறு 

புகழேந்தியார் மள்ளுவ நாட்டில் ம௫இழ் வோடு ari கிறது 

வரலானார். 

சந்திரன் சுவர்க் புகழேக்இப் புலவரை க் கொண்டர் 

ஒரு சிறந்த நால் பாடச் செய்யவேண்டுமென். மு எண்டரி 

CGT. STM. அுள்ளபோதே அன்றோ நூ | ற்றிக் கொள்ளா 

வேண்டும்? ஆகவே, மெல்லத் தன்கருத்ல தீப் புவப்பறந்கு 

யாருக்கு மள்ளூவ நாட்டு மன்னன். அறிவிக்க, (எ: 

வரும் அதற்கு ௪ உடன்பட்டு, பாரததி த்தி. லுள்ள. ஈன பு 

கையினை வெண்பாவாகப் பாடி முடித்தனர். 

நளவெண்பா சுயம்வர காண்டம், GON) FL 

காண்டம், கலிநீங்கும். காண்டம், என்னும் நூன் று... சவ 

களைப் பெற்று நா னா ற்றுச் சில்லறை. வெண்பாப் htt NH, 

டன் விளங்கியது. 

செய்யுட்கள் யாவுமே சொற்சுவை, பொருட் ore 
நிர ம்பிக் கேட்போர். வியக்கும் வண்ணம் மைம்இரும் 

தன. - அந்நூல் ஒன்பான் சுவையும் "ஒருங்கே அ 

யப் பெற்று இருந்தது. ௮ தனைத் தன் அவைகி்கள 2 து 

அரங்கேற்றுமாறு செய் து தான். மகட்டு இன்பு 8, 

தோடு நில்லாமல், மற்றும் உள்ளாரையும் இன்பு ஈர் 

செய்தான், சந்திரன் சுவர்க்க, -புகழேத்தியார். ர் தம்மை 

ஆதரித்து உண்டியும் உறையுளும், உண்ட ee 
நளவெண்பா என்னும் நூலையும் பாடுமா. று செய்கு ஏமி 

இரன் சுவர்க்கியின் பெயரும் தம் மாலில். யம். 
GEE இடங்களில் அவன து! கொடைக் ருண கள, it 
ஈன்கு புலப்படுத்தினார். ஈளனுல்குர் got CoP ged od tht 
தைக் கூறும்போது, மள்ஞவ (BTL, Oe ம். பிறாமா fe ald 

சந்இரன் சுவர்க்கியை நாடாதியா். UBL. he 

மைப் பிணி வந்து அணுகஞுமோ. . ay git G (8. pH எடன் for 1 

  

எப்படி “a uf



  

ழ்ப் புலவர் அறுவர் 

   

  

சனி வந்து அணுகியது என்று கூறுவாராயின், இஃ” 
விட வேறு எந்த முறையில் சந்திரன் சுவர்க்இயி 
கொடைக் குணத்தைச் ிறப்பித் துக் கூற முடியும் £ 
அப்படியே, கலி களனைவிட்டு நீங்கியதைக் குறிப்பிட 
வந்த புகழேந்தியார், சந்திர ரன் சுவர்க்கியைக் கொண்டா 
டும்பாவலன், பசி நீங்கியது போலச் சனி நீங்கினான் என் 
றும் கு இப்பிட்டார். . இதுவன்றோ புலவர்கள்பால் 
இருந்த செய்ச்ன்றி மறவாத பண்புக்கு எடுத்துக 
காட்டு! சந்திரன் சுவர்க்கியும், தன் வேண்டுகோளுக்கு 
இணங்கிப் புலவர் நாலைப் பாடினமைக்காகப் பரிசில் 
பல தந்து பாராட்டிப் பெருமைப்படுத்இனான். புகழேந்இ 
யார் சிறப்புடன் அவனிடமே அமர்ந்திருந்தார். 

    

_ குமார . குலோதுங்கன் காதி ற்கும் புகழேந்திப் புல 
வர் நளவெண்பா பார்டி. அரங்கேற்றிய செய்இ எட்டி 

யது. அவரைக் தன் அவைக்கு வரவழைத்து அந்நூலை 
அங்கும் அரங்கேற்றம் செய்விக்க வேண்டும் என் DE 

தீர்மானம். செய்தான். அட்களை விடுத்துப் புலவரை 

அமைத்து வருமாறு ஏவிஞன், ஏவலாளர்களும் 

Loar ono நாடு சென்று மன்னன் கட்டளையைக் கூறப் 
புலவர் சந்திரன் சுவர்க்கியிடம் விடைபெற்றுள்சோழன் 
அவைக்களயி ட்ப தார், குலோ தீ.துங்கன் புலவரை 

நல்வரவு கூறி வர்வேற் ற, *அன்புமிக்க அருந்தமிழ்ப் 
புலவ3ர, நீர் அருளிச் செய்க ஈநளவெண்பாவை எம் 
அவையில் பிரசங்கம் செய்து பொருள் விரிக்க வேண் 

டும்:?.என்று வேண்டின். புகமழேந்தியாரும் அவ்வாறே 
செய்வதாக ஓப்புக்கொண்டார். 

நல்லதொரு நாளில் அரசனும் அமைச்சரும், 
சேனை த்தலைவரும், ஊர்ப் பொதுமக்களும், ஒட்டக் கூத் 

     



    
   

  

    கேட்டு 2 வரு அ 0/1] மி, கார அவிர் 

பேசினர். ஆனால், ஒட்டம் கூத்தா னை 
இடையே சில தடைகளை எழுப்பி வற் தினர். அவரி 
Da செல்லாம் புகழேந்தியார் தகுந்த சமாதானம் 
சொல்லி நூலை அரசரும், மற்றும் உள்ளவரும் கக்கும் 
வண்ணம் அரங்கேற்றி முடித்தனர். சபை கலைந்தத 
எல்லோரும் கம் தம் இல்லம் புகுந்தனர். ஓட்டக் கூத் 
தீரும் தம் வீடு கோக்கிப் பு றப்படலானார். 

        

புகழேந்திப் புலவர் ஒட்டக் கூதிர் எப்போது 
தம்மை வெறுப்பது குறித்துச் தாமும் அவர்மீது 
வெறுப்புக் கொண்டார், அரங்கேற்றம் நடந்தபோது 
இடையிடையே சில கேள்விகளைக் கேட்டது தமக்குப் 
பிடிக்கவில்லை. அதகனால், அவரைக் கொன் றுவிடுவ St 
என்று முடிவு கட்டிக்கொண்டு, ஓரு பெரிய கல்லை 
மறைத்து எடுத்துக் கொண்டு ஓட்டக் கூத்தர் இல்லம் 
புஞுநீது மறைந்து கின்று, ஓட்டக். கூத்தர் வருகையை 
எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தார். ஒட்டக் கூத்தர் 

7 இ; புகுந்சார். அவர்தம் 
அவர ர! ககாட ப நீங்கு, பால கொண்டு 

தர ரட்ட LEU ) "என் மு 0 | sor ஷஹி C. BL ur 4 

    

   

    

   

   
   

    

   உள்ள பாடல்களின் 

we     

  

எபே, என்பது உ ஞா 
so னர் என்பதை உண



106 தமிழ்ப் புலவர் அறு; 

  

    ராமல், உம்மை வீணே கொன்றுவிட எண்ணிக் 2வது 

கையுமாக வந் தனே! என்னைப்போன்ற அவசரக்காரன் 

| இருப்பானே? என்னை மன்னியும் £? என்று 
zp ஒட்டக் கூ ad தீ கழுவி 

    

   

   

  

லர். § Lb -ூத்தரும் 

    

  

தரவு களுக்கு ் 
பொருட்படு ததலாகாது?” என்று வேண்ட இரு 

அன்று மூதல் அன்பு கலந்த ஈண்பராய் விளங் 

  

அ ராக்கவிட்டேன். HOE DGD ௫ கரும் 

    

இனர். இவர்களின் நட்புரிமையைக் கண்ட குலோத் 

கூ ங்சனும், அவன் தேவியும் உள்ளம் பூரித்தன 

புகழேந்தியார் சல காலம் சோழ நாட்டில் இருந்து 
விட்டுப் பின் பாண்டிய நாடு புகுந்து அங்குச் எல நாள் 
"இருந்து .பின்தம் பிறப்பகமாகிய பொற்களந்தையை 

அடைந்து இன்புற்று வாழ்ந்து வரலானார். 

புலவர் காலமும் சமயமும் 

புநழேந்தியார் சமயம் வைணவம், அவர் நளனு 

குக் கலி தொடர்ந்தது என்று கூறவந்த இடத்தில் 
நாராயணன் இரு நாமத்தைச் சொல்லாதவலமரத் துன்பம் 

வந்து அடைவது போல நளனைச் ௪எனியாகிய துன்பம் 
து தொடர்ந்தது என். றும், அவ்வாறே நளனைப் 

பிடித்த கலி நிம்கியதைக் குறிப்பிடும்போது, உலகளந்த 
பெருமாள் இருவஃஉயை அடைந்தவர் அருவினை நீங்கு 

வது போலக் கலியும் நகளனைவிட்டு நீங்கியது என்றும் 

கூறுவதால் புகழேக்தியாருடைய சமயம் வைணவம் 

என்பது "eG புலனாகிறது. 

இவருடைய காலம் க. பி. பன்னிரண்டாம் நூற் 

முண்ட சூம். இவரும் உடைடக் கூத்தரது காலத்து இருக 

காக நாம் இப்போது படித்தோம் அல்லவா £ 

      

     

              

   
    

 



         
   

  

ப்! 55% னை எங்கனம் ம சிறப்பித்த து: ப்பா [ராட் ent: 

6. ஒளவையாரால் நன்மை கு | , 

யாவர் £ அவர்கள் எப்படி. நன்மை அடைந்த தன; 

£்... இடைப்பையன் ஓளவையார் லமாக 
எவ்வெவ்வண்மைகளை வெளிப்படுத்தினான் ? 

ட் 

    

2. ஒட்டக் கூத்தர் 

1. ஓட்டக் கூத்தர் ௮ண்டு பல பெற்று வாழ்ம் 
தவர் என்பது எவ்வெக்காரணங்களால் புலனாகிறது £ 

| & ஓட்டக் கூத்தர்க்குரிய பெயர்கள் எவை 2? 
அப்பெயார்களை அவர் பெற்றமைக்குரிய காரணங்கள் 
யாவை ? 

9. “ஈட்டி எழுபது”? எப்போது, ஏன் பாடப் 

    

  

3. சேக்கிழார் 

f, Crd O pre எங்ஙனம் சோழன் அவைக்கள 
அமைச்சன்... 

ம், 0 நிய புராணம் எப்போது ஏன் பாடப் 

  

   1. கந்தபுராணம் பாடப்பட்டு 
ிவளிவந்தது £ 

“கந்தபுராண  அவங்கேற்றம்.. நடந்தபோது 

  

நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி யாது ? 
8. கச்சியப்பர் பெருமை எப்போது வெளிப் 

i iH டன ch} ? 

 



       

  

த்தி D a 30௨. கீ am tt) “இ 
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7. புகு Sp Pass ர் ஏன் Fon mee. 
a. LeeGpos Musi எங்கனம் 

$ங்டிணார் 7 
ee, Lj      Lp Bu sr ape ஒட்டக் கூத்தருப் 

ஓதித் நண்பராயினர் 2    

  

7 CO DG (HAF oh gare 
"பக்கங்களுக்கு. “மே ற்படாமல் _ கப்டுரை 

      

8, த்த ழிரும் Bt பரம். 
Oo. தொ ண்டை காடு சான்றோர் உடை 

இருமை க ரம். & றப்பியல்புக ளும். 
7. காஞ்சியின் ௪) றப்ப pe கச்சியப்பர் பி றப்பும். 
0. கர்சியப்பரு நம் அவர் வாழ்ந்த. காலமூம். 

ண்ட. பப ம். 

10. கம்பரும் சாமாயணமும் 
. புகமீழந்தியார் சிறைவாசம் 

12, புகழேர்தியாரும் நன் றி னி 

     

    

     

 


