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தமிழ் வரலாறு 
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர் 

இராமஷ்தபுரம் ஸம்ஸ்தான மஹா வித்வான் 

பாஷா கவிசேகரர் 

று. இற௱கையமா Baer i 

எழுதியது. 

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் ஸினியர் தமிழ்ப்பண்டிதர் 

7”. 5, வரதராஹய்யபர், ௩. &. அவர்களால் 

பார்வையிடப்பட்டது. 

    
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் 

அண்ணாமலைஈகர் 

1952
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இரண்டாம் பதிப்பின் 

முன்னுரை 

இவ்வாராய்ச்சி நூல் மகாவித்வான் ரா. இராகவையங்கார் 

'இப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்: ஆராய்ச்சத்துறைத் தலைவராகவும் 
நான் அவர்க்கு உதவி யா௫ரியராசவும் : பணியாற்றியபோது 

எழுதப்பட்டது. 21 பிரிவாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ள இ௫்.நூற் 

கண் தமிழ்மொழி, தமிழ்நாடு, தமிழ் மன்னர் இவற்றைப்பற்றிய 

பல அரிய. செய்திகளும், கடல்கோள், முச்சங்கம் இவற்றைப் 

பற்றிய வரலாறுகளும் கூறப்பட்டுள்ளன. தமிழர் கந்தருவ 

வழக்கினர். என்பதும் நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழர் 
கொள்கைகள் என்ற பிரிவில் அவர்கள் வழிபட்ட கடவுளரைப் 

பற்றியும், அவர்கள் மேற்கொண்ட களவு கற்பொழுச்கங்களைப் 
பற்றியும், பல அரிய செய்திகள் சாண்லாம். பழந்தமிழர 
தாயக்கொள்கையில், சங்க காலத்தில் முத்தமிழ் நாட்டிலும் 
வழங்கீயது மக்கட்டாயமே என்பது ஆசரியர் கொள்கை. இத 
னைப் பல அகச் சான்றுகள் காட்டி அப் பேரறிஞர் கிறுவியுள் 
ளார். அகத்தியர் வரலாறு நன்கு ஆராயப்பட்டுள்ளது. மற்றும் 
தலையாய ஒத்து என்ற பகுதியில் சல அரிய சங்கப் பாடல்கள் 
கன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன. தொல்காப்பியனார் சமயத்தைப் 
பற்றியும் அவர் காலத்து வேந்தரைப்பற்றியும் கூறப்பட்ட 
செய்திகள் அறிஞர் ஆராய்ந்து மழ்தற்குரியவை. இதன் முதற். 
பதிப்புப் பிரதிகள். செலவா௫விட்டமையின், இப்பொ முது இது 
இரண்டாம் பதிப்பாக வெளிவந்துள்ளது. காய்தல் உவத்தல் 
அகற்றி ஆராய்ந்து வரையப்பற்ற இவ்வரலாற்று நூல் அறிஞர் 
கள் மேன்மேலும் தமிழர் பண்பாட்டைப்பற்றி ஆராய்தற்கு 
ஓர் சிறந்த அடிப்படையாகும் என்பது என்துணிவு, அறிஞர் 
கற்று ம௫ழ்வாராக; 

2. மி. வரதராஜய்யர், பி. ஏ.



தற்சிறப்புப் பாயிரம் 

வாழ்த்து 

வாழியநீ டண்ணா மலைப்பல் கலைக்கழகம் 

aur Swarts தண்ணா மலைவள் ளல்---வா மியகன் 

மிக்கோர் புகழ்சங்க மெய்ப்புலவர் வா மியவே 

தக்கோர் பரவுக் தமிழ். 

வணக்கமும் வருபொருளும் 

வெள்ளைக் கமல விழுத்தெய்வ மெய்ந்ரிலவன் 

னுள்ளத் இருள் த் தொளிர்தலால்--ஓள் ளியவின் 

பாலேய்ந்த செந்தமிழின் பண்டைவர லா.றுரைப்பல் 

நூலேய்ந்த வாறே நுழைக்து.



தமிழ் வரலாறு 
ஒட்ட 

முன்னுரை 
ஏல்லாம் வல்ல முழுமுதற் கடவுளால் படைக்எப்பெற்று 

எத்துணையோ பல்கோடியாகப் பரந்துள்ள உயிர்வகைகள் 

யாவும் தத்தமக்கு இயன் றவளவில் வாயின் ஒலி வேறுபாட்டால் 

உள்ளத்தெழுங் கருத்துக்களை ஒருவாறு புலப்படுத்த முயல் 

இன்றன? ஆயிலும், மக்கட்டொகு தியிடைமட்டுமே இம்முயற்சி 

முழுதுஞ் சிறந்து பெரும்பயணை அளித்துவருவது யாவருங் கண் 

டாகத் தெளிந்ததொன்று. இவ்வரிய மூம 

கொருவர் உள்ளக்கலப்பின் வழியால், மக்கட்குப் பொதுவாக 

அறிவைப் பெருக்குதற்குத் தக்க கருவியாய் கின்று மற்றெல் 

வகையுயிரினும் எவ்விதத்துஞ் சீரியதாய் மச்களுயிர் மேம்பட்டு 

வாழும்படித்தனிச் சிறப்பையளிக்க வல்ல;தாகன்றது. எவ்வகைப் 

  

  

   ப்சித்திறம், ஒருவர்க் 

(சிழவியினும் மக்கட் பிறவியே அரியதென்பதற்கும் 
காரணமாகும். உலகத்தே தோன்றி வாழும் மிறவுயிம்-ளெல் 

லாம், தம் உள்ளக்கருத்தைப் புலப்படுத்தும் இவ்வொலி முயற் 
யில் இயன்றவளவிற்றலைப்பட்டு, ஒருவாறு பயனெய்துன் றன 

மிவன்பதும் நாம் அறிந்ததேயாம். அவை தத்தம் இனத்துக் 

கேற்றபடி இம்முயற்சியைப் பெருக்இயுஞ் ௪ருக்கியுங் கையாண்டு 

வருகின்றன. யிர் வாற்விற்குக் காற்று, ஒளி, உணவு, நீர் 

என்பவை யெத்துணை *ன்றியமையாதனவோ, அத்துனை பசி, 

தாகம், இன்பம், துன்பம், காமம், கோபம் முதலிய உள்ளே நிக 

மும் நிகழ்ச்சகெளைப் புறத்தே யறிவிக்குமாந்றலும் இன் நியமை 

யாதாகலின், எல்லா வுயிர்களிடத்தும் இம்முயற்சியுண்மை 
புலப்படுவது. உலகற்றோன்றிய நாள்முதல் உள்ளச்கருத்தை 

வெளிப்படுக்கும் இம்முயற்சி நிகற்வதையும், அஃது இனம்பற்றி 

யும் வலிமைபற்றியும் வேறுவேறாய்ச் சுருங்கியும் பெருகயும் அல் 

வவ்வுயிர்கட்குச் சறுமையையும் பெருமையையும் அளிப்பதையும் 

அறிஒன்றோம். இச்சீரிய முயற் முற்றப்பெ.்.ற வுயிர்ப்பொருள் 

ககா உயர்நிலையினும், இம்முயற்சி குறைந்தலாவும் இல்லாதனவு 

 



2 தமிழ் வரலாறு 

மாகிய பொருள்களைத் தாழ்ந்த நிலையினும் வைத்துப் பாகு 
படுத்து வழங்கு தற் குரிய பெயர் வேறுபாடுகள் ஒரு மொழியில் 

உளவாயின், அவை அந்நாட்டாரின் பகுத்துணர்வின் மேம் 

ராட்டிற்குச் சிறந்த அறி குறியாகும். இங்கனம் மனனுணர்வும், 
அதனை வெளிப்படுக்குஞ் சொல்வன்மையும் உண்மை கருதி மக் 

௧௯ (உயர்தினை) உயர் குலமாகவும், மக்களல்லாத மனனு 

ணர்வு குறைந்து . சொல் வன்மையிஷூ௰ பிறவுயிர்ககாயும், 

உயிரில் பொருள்களையும். (அஃறிணை) தாழ்ந்த குலமாசவும் 

பாகுபாடு செய்வது. அறிவு. முதிர்ச்சியின் விளைவேயன்றி 
Cou perp. 

'இச்சரிய முயற்சியும், அதற்கேற்ற கருவிகளும், அவற்றை 

யிய3குதற்குரிய மனனுணர்வும் மு.ற்.றப்பெற்.றவர் மக்களேயென் 

பது, இண்ணம். இம்மக்கட்குக் கடைத்துள்ள எல்லா ஈன்மையி' 

னும் மனனுணர்வை வெளிப்படுக்கும் மொழிவன்மையே இறை. 

வன் அருளிய பெரும்பேறாகும். **வாற்த்த வாயும் நினைக்க ;மட 

கெஞ்சும் . தந்த தலைவன்” என்று பெரியோர் பணிப்பர். 

இதன்கண் மனனுணர்வையும், சொல்வன்மையையும் தெய்வம் 

அருளிய பேறாக ஈன்கு பாராட்டுதல் காணலாம். கம்பா டரும்:- 

  

இம்முதலைர் சொல்லுதற், கேன்றுமுவமைந்தவும்'” (ட் 

£॥ காண்டம், காப்பு) 

  

என்பதனால் மக்கட் பிறப்பின் ஜெப்பிகைச் சொல்வன்மை 
நிறிப் பாராட்டினார். ஆதலால் உலகியற் பொருள்கள் தொடங் 

இத் தெய்வமீறாகவுள்ள எல்லாப் பொருள்களையும் அறிதற்கு 
மனனுணர்வு காரணமாயிருத்தல்போலவே, அவ்வறிவைப் புலப். 

படுத்திப் பெருக்குதற்குச் சொல்வன்மையும் இன்றியமையாத 

தென்பது இதனால் விளங்கும். சிறந்த உண்மைப்பொருள்களை த் 

தக்க: சொற்களால் நன்கு வீரிக்கவல்ல மொழிகளே உல$ூற் 

பெருமையுற்று: விளங்குவனவாம். ஆயினும் உலகத்தியங்கும். 

மொழிகள் யாவும் உயர் பொருளைச் எரிய சொற்களாற் றெரிக்குந் 

இறத்தில் ஒரே தன்மையனவாகா. மக்கள.றிவின் சர்மைக்கேற்ப 

மொழிகளும். பல.இிறப்பட்டுக் உடக்கன் றன. மக்கள் இவ்வுலகத் 

துதி தோன்றிய காண்முதற் பலமொழிகள் இவ்வாறு பிறந்து 

செழித்துத் 'தத்தம் நாடுகட்குப் பெருமை யளித்து வந்திருத்.தலை. 

  

 



முதிராத நாட்டில் வழங்யெ பல மொழிகள் ஒளிபெரு.து மழுங்2 

யொழிந்தன. அறிவும், நாகரிகமும், செல்வவளமும் முஇர்ந்த 

நாட்டினர் வழங்கிய சில பண்டைமொழிகளும், அந்காட்டினர் தம் 

செல்வாக்கிழந்து குறைந்த காலத்துத் தம் பெருமை குன்றிப் 

பெச்சு வழக்கற்று, நால் வழக்கின் மட்டும் நிலவி வருன்றன. 

பண்டைக்காலந்தொட்டே பல்வகை ஈலனுங்கொண்டு இறவாது 

மக்களால் வழங்கப்பட்டுவரு மொழிகள் மிகச்சிலவே. அவற்றுள் 

தமிழ்மொழியும் ஓன்றென்பது தமிழ் காட்டுப் பண்டைச் சரித் 

இரவாராய்ச்சியானும், இம்மொதியிற் றொன்றுதொட்டே எண் 

ணிறந்து பரந்து விளங்கிய இலக்கிய விலக்கண நாலறிவானும் 

இனிது விளங்கும். , இம்மொழி எத்.துணைப் பெருமை வாய்ந்த 

தென்பதும், இதனை வழங்கிய பண்டையோர் எவ்வளவு நாகரிகத் 

தால் மேம்பட்டனரென்பதும், இதனை' வளர்த்த புலவர் பெரு 
மக்கள் செய்யுட்டிறத்தில் எவ்வளவு இட்பநுட்பஞ் செறிந்து 

விளங்கெரென்ப.தும், இவரைப் போற்றிய வள்ளல்கள் இவர் 

என்பதும் உள்ளவாறறிர்து இனியது இஃதென்.று உள்ளம் பருகி 

ம௫ழவும் அப்பெருமக்கள்போல ஈன்னெறியிலொ ழுகவும் வேண்டி 

இத்தமிழ் வரலாறு கொடங்கப் பெறுகின்றது.



தமிழென்னும் பெயர் 

'இனிமை என்னும் பொருள்படும் தமீழ் என்னுஞ் சொல்லே 

நம் காட்டு மொழிகளுள், தொன்மையும் முதன்மையும் பெற்ற 

இத்தென்னாட்டுத் தாய்மொழிக்குப் பெயராய்ப் பண்டைக்காலம் 

தொடங்கி வழங்குவந்ததென்பதற்கு, அகச்சான்றுகளும் புறச் 

சான்றுகளும் பலவுள்ளன. தமிழ் என்னுஞ்சொல் இம்மொதிக்கு 

வழங்கி வந்ததைக் குறித்த வரலாறுகள் இனி ஆராயப்படும். 

தமிழ் என்னும் இயற்சொல்லான் வழங்கும் இம்மொழியின் 

பெயர்க் காரணத்தைப் பலர்-பலவாறாக வெளியிட்டு வருன்ற 

னர். தமிழரல்லாத வடமொழியாளரும், மி.றாரட்டுக் கல்வி 

வல்லார். சிலரும்-தமிழ் என்னுஞ்சொல், * தீரமிளம்"' என்னும் 

வடமொதியீன் திதைவேனக்கொண்டு தம் கொள்கையை 

நிறுத்தப் பல காரணங் காட்டுவர். முந்.நாருண்டுகட்கு முன் 
ரோன்றிய சுப்பிரமணிய தீக்ஷிதர், தாமியற்றிய தமிழ்ப்பிரயோக 

விவேக நூலிலே முதன்முதல் இக்கருத்தைப் புகவிட்டனர். இவ் 
வாறு அவர் துணிதற்குத் தலையாய காரணம் தமிழரையும். 

தமிழையும் தரமிள சப்தத்தால் வடநால்கள் வழங்கக் காட்ட 
லேயாகும். தீரவிடம் என்னுஞ் .சொல் தரமிடம், தரமிளம், 
தமிளம் எனச் சிறிதுசிறிதாக மாறி முடிவிலே, தமீழ் என வழங் 

கலாயிற்றென்பது இக்கொள்கையோர் கருத்தாகும். இதன் 

உண்மையை இனி ஆராய்வாம்.. 

வடமொழியாளர், தீரமிளர் எனத் தமிழ்மொழியாளரையும், 
தீரமிளம், தீராவிடம் என அவர் நாட்டினையும், மொழியையுங், 
குறி.தீதனர் என்பது உண்மை. இக்குறியீடுகளால் தமிழரையுர் 
தமிழையும் அவர் வழங்கியதன் காரணமின்னதென்று தெளிய 
வேண்டுவது ஈண்டைக்கள்றியமையாததாம். வடநூலார் பெய 

ிடுவதற்குமுள் தமிழர்க்கும், தமிழுக்கும் பெயரேயில்லை. 

யெனல் சிறிதும் பொருந்தாது. வடமொதியாளர் தமிழரையும், 
தமிழையுங் கண்டு அவருடன் பயின்.று, Hoi Cor Prose
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அணிதிவம் தமழ் என்னுல் சொல் இயற்றமிழ் 
ஊண்டைத் தம ழா சரியள் துணிபு ஆம். இதத் | தமிப்ன் 
வென்ல லத3ல “தற” (தொல், எழுத் 
கொல்கா ன் 

  885) என்னுக் 
5த்திரதீரான் அறியலாகும். தொல்காப்மீய 

னர் சனிதிடம் சேயம்களுக்கே புணர்ச்ள் விதி கூறுஇன்ளுரல்ல.து 
ச யென்ப இவ்விலச்சணன் 

இதனல் இது தமிழியற். சொல்லேயாதல் 

    

    

இணி வடமொழியாளர், ** தீராவீடம்'' என்னுஞ் சொல்.லுக் 
குக் கூதும் பொருட்கும் தமிற்மொழியாளர் த மிழென்னுஞ் 
சசல்லுச்குக்கூறும் பொருட்கும் இயைபுள.தா என்றாராய்ந்தால் 
இதன் உண்மையறிதல் கூடும். துரத்து எனப் பொருள்படும் 
“த்ர” என்னும் வடமொழி விளைப்பகுதியினடியாகத் தோன் 
நிய தீராவீடம் என்னும் வடசொல் துரத்தப்பட்டதென்று 
பொருள்படும். தமிழர், தம்மொழிக்கு இட்டுவந்த தமிழ்” 
என்னுஞ் சொ குப் பொருள் .அவ்வாறன்றி வேருதலை, 
1 இனிமையு ரீர்மையும் தமிழெனலாகும்"" என்னும் மிங்கலந் 
தைச் குத்திரத்தானறியலாம். வடமொதியாளர் வழங் உய 
1 த்ராவிடம்"” என்னுஞ் சொல்லுக்குக் கொண்ட * துரத்தப் 
பட்டது" என்னும் பொருளும், தமிற்மொதியாளர் வழங்கிய 
நரிழ் என்னும் இயற்றமிற்ச் சொல்லுக்குக் கொண்ட 

ரை, 8ீர்மை என்னும் பொருளும், தமக்புன் gy FAS gi! 
வாமை உணரலாரும். மிகவும் அழகாய்ம் இறந்த பொருள் 

என்னுஞ் சொல் இதனின் வேரா 
ஒழிபொருள் குறிக்கும் :* தீராவிடம்'" என்னும் வடமொதியின் 
ிதைவெனக் கோடல் எங்கனம் பொருந்தும் 2 பொருளொஜ் 
மைய/டை இரு வேறு மொதிகளுள் சிற்லே ஓலி யொ 
ுமையைக்கண்டு அவற்றுள் ஒன்றை மற்றதன் சிதைவெள். 

இரிபென்றும் மொழிவல்லார் கொள்வர். வெவ்வேறு பொருள் 
படும் இரு வேறு சொற்களுட் சல ஓலியொ ற்றுமைகண்டு ஒன்று 
மற்றதன் சதைவெனக் கொள்ளத்துணியும் மொழியாராய்சள 
பாளர் எங்குமில்லை யென்பது தெளிந்ததொள்று, 

    

    

  

   

    

ற வழங்மே தமி, 

  

   

 



6 தமிழ் வரலாறு 

தமிழ் என்னுஞ்சொல் இனிமைப் பொருளில் வருதலைத் :-- 

! தமிழ் தழீஇய சாயலவர் (€வக. 8026) எனத்திருத்தக்க தேவ 

ரும் 1 தமிழ்ப் பாட்டிசைக்கும் தாமரையே '' (இராமா. பம்பைப் 

29) எனக் கம்பகாடரும் கூறுவது கொண்டு எளிதிற்றெளியலா 

கும். இந்தாமணியில் திருத்தக்க தேவர் சாயல் (மென்மை) 

தமிழ் தழீஇயதாகச் கூறினார்; அங்கே பெண்பாலார் உடம்பின் 

மென்மை தமிழ்மொழி தழீஇயதாகக் கூறுதல் இயலாத. சாயல், 

கண்டார்க்கு இனிமை செய்தலான் இனி ம தழீஇய சாய 

லென்று நச்சினார்கினியர் அங்கே உரைத்தார். இவ்வாறே 

இராமாயணத்தஇற் கம்பகாடர், வண்டுகள் தாமரையிற் றமிழ்ப் 

பாட்டிசைப்பது கூறினார். வண்டுகள் தமிழ் மொதியாலாயே 

பாட்டை இசைப்பதாசக் கூறுதல் இயலாது. கேட்டார்க்கு 

இனிமை செய்தலால் இனிமையுடைய பாட்டை வண்டுகள் 

இசைப்பனவாகக் கூறுவதே பொருந்துவதாகும். 'இவ்வீரிடங் 

களிலும் கண்ணுக்கனிமையும் செவிக்இனிமையும் தமிழ் மொழி 

யினால் வழங்கப்பட்டவா.று காணலாம். பிங்கல நிகண்டுகாரர்:-- 

1 இனிமையு நீர்மையு் தமிழெனலாகும்'' எனக் கூறுதலால் 

இனிமையேயன் றி ரீர்மையும் இத்தமிழ் என்னுஞ் சொற்குப் 
பொருளாதல் காணலாம். இதற்கேற்ப இனிமையையே இம் 

மொதிக்கு அடையாக வைத்து 4! இன்றமிழ்'” எனவழங்குதல் 
பலலீடங்களிலும் காணலாம். 

இன்றமிழியற்கையின்பம்'” (2வக. 2008) எனச் இந்தா 
மணியினும் வந்தது. இவ்வாறு இச்சொற்குப் பொருள் கூறு 

மிடத்து, இதனைத் தாய்மொதியாகப் பெற்ற ஈன்மக்கள், தம் 

மொழியிலுள்ள பேரன்மினால், தம்மொழி தமக்குப் பயிற்சி வயத 
தால் இனிமை தருவது கருதி, அப்பொருளை இச்சொல்லிற்கு 

வழங்கெரோவெனப் பிறர் கினைதீ்தல் கூடும். தெலுங்கு: மொழி 

யைத் தமக்குத் தாய்மொழியாகக் கொண்ட பலரும் * தெலுகு 

சேது” (தெலுங்கு இனித்தலால் தேனாவ.து) என்று சிறப்பிற் 

தல்போல இதனையுஞ் சிறப்பித்தபடியென்று கொள்ளலா 

மெனக் கூறலுமாகும். இவ்வாறு நினைத்துக்கொள்ளுதல் இம் 

மொழியைப் பொறுத்த மட்டில் பொருந்தாதென்று காட்டி. இம் 

மொழிக்கு இனிமையென்னும் பொருளுண்மை தெரியச் சில கூறு 
வேண்



தமிழேன்னும். பயர் : 1 

தமிழ் என்பதுஇனிமையையுடைய -வற்றி.ற்கு.அடையாயடுத் து 
- வருதல். காணலாம்; ; மிகவும். பழைய, லாகிய பரிபாடலின் 
கண், * தமிழ் வையைத். தண்ணம் புனல்? -(பரிபா. 6,680) என 
வந்ததது... . "இதற்குப்... HA warps என்ணு.ம் பேருரையாளர் 

        

  

  

,வையைப் த என்று உபசரித்துக், . றிவ்காகக். கொண்டனர் 

எனக்கரு.துத.ம் டெனுண்டாயினும், இனிமையை யுடைய 
வையைப் புனல். என்று கொள்வது நேரே பொருந்இயதாகும். 
காவிரியைத் தமிழ் நாட்டினொருபகுஇிக்குப் பெருவளஞ்சு ரப்ப.து 
பற்றித் * தண்டமிழ்ப் பாவை ”” என மணிமேகலப் பதிகத்துட் 
கொள்ளவைத்ததுபோல, இங்கும் தமிழ் காட்டு வையையெனக் 
கொள்ள வைத்தாரென்னாது தமிழையுடைய வையையென்று- 
அவர் உரை கூறியதனையும் மோக்இக்கொள்க. இவ்வுண்மை 
யைப் பிறிதொரு வழியானும் துணிந்து கொள்ளலாம். 

வான்மீகி மூனிவர் சுந்தர காண்டத்தில் அநுமன் சீதா 

மிரா்ட்டியாருடன் 'இன்ன மெர்ழியில் அரையாடுவதென்று ஈன்கு. 

தனக்குள் ஆராய்ம்தானென்றும், இருபிற்ப்ப/்ளரொப்ப ஸம்ஸ் 

இருத மொதியில் உரை தருவேனாயின். என்&ர் இராவணனாகக் 
கழுதிச் சதை அச்சமுறுவாளென்றும், அவளஞ்சாது செவி 

கொடுத்துத் தூதுரை கெட்க இணங்கும் பொருட்டு மக்கள் 

மொழியே பேசவேண்டுமென்.று :துணிபுகொண்டன னென்றும் 

இங்கனந் துணிந்ததன் பயனாகத் தூதுக்குரிய ஏல்லர்வற்றையும் 
மதாமான மொழியில் வைத்துக் கேட்மிப்பலென்.று புகுந்தா 
னென்.றுங் கூறியிருத்தல் காணலாம்.% இங்கு இன்னமொதியிற் 
பெசுவதென்பதே அறுமான் தனக்குட்செய்த ஆராய்ச்சியா மென் 

பது தென்ளிது. வடமொதியிழ் பேசின் சிறிது பொழுதுக்கு 
முன் வடமொழியே பேசிய இராவணன் வேற்.றுருக் கொண்டு 
வந்து பேசுன்றானெனத் தன்னை நினைத்துச் சதை அஞ்சுவள் 
என்று கொண்டு, மக்கள் மொழியே பேசவேண்டுமென்று தன் 
னுள் முடிபு செய்து, மதுரமான மொழியை. (பாஷையை) எடுத் 

  

  

aralasari எளின் watt எ ரர. 
ஸுந்தரகாண்டம், ஸர்க்கம்:80, ச்லோகம் £3.
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துக்கொண்டானென்று: வால்மீடயார் வெளியிட்டுள் 
இதனால் விந்தியமலைக்குத். தெற்கணுள்ளவனான அனுமான் 
வடமொழி : 'தென்மொழியும். (மக்கள் மொழியும்) வல்லுகள் 
எனவும், விந்திய மலைக்கு வட்க்கணுள்ள சதை அவ்விருமொழி 
யும் .வல்லுகளெனவும் கொள்ளல் இன்றியமையா தாரும். 
சொல்வோரும் கேட்போரும் தெரிர்த மொழியன்றே உரையாடு 
தற்குரியதென்பது பலரும் அறிந்தது. விந்திய, மலக்ருத் நெழ். 
கணுள்ள காடுகளிற் பலவாண்டுகள் தங்குதலாற் சதைக்கு அ 
தெற்கண் மொழிப் பயிற்டு உண்டாயிருத்தலில் ஐயமில்லை. 
அனுமன் வடமொழி வன்மை, அவன் ஸ்ரீ ராமபிரானுடன் கை 
யாடியதனால் நன்கறிந்ததேயாம். அன்றியும் விந்திய மலைக்கும் 
தெற்கேயுள்ள _ நாட்டைப்: ! பஞ்சத்ராவிடம்'” என்று வட 

நூலார் வழங்குதல் நூல்களிற் கண்டது. ஐவகைத் திரா 

விடத்தினும் வேறாய்த் தெற்கே தலைசிறந்தது தமிழேயெள்ப 
தும், அதுவே அகத்தியர் கண்ட இலக்கண வரம்புடையதென்ப 

தும், மற்றைத் தென்மொழிகட்கெல்லாம் தாயென்பதும் நன்கு 
துணியப்பட்டனவேயாம்; அநுமன்றாயாடிய அஞ்சன மிறந்த 
காரணத்தால், 111 அஞ்சன களம்'' என்றும், அதுவே குரங்கின் 
பெயரால் ** முசுஸ்ரீரகரம்.' என்றும்! குரங்ஜொர்'” என்றும் 
கொடுங்கோளூர்க்கு வழங்கும். வர.லாறுகளாலும், பல்கலையும் 

பகுத் துணர்ந்த அநுமன் தென்னாட்டவனாதல் தெளியலாம், 

    

இத்துணையும் கூ.றியவா ற்றால் வான்மீக முனிவர். ஈண்டு 
மக்கள் மொழியாகக்கொண்ட இனிமை வாக்கு (மதுராஸ்கரம்) 
தமிழ் என்னும்: இனிய , மொழியேயாமென்று துணியப்படும்; 
நன்கு பேசுமிடத்தெல்லாம் இம்முனிவர் மதுரம் என்ற சொல்லை 
'வழங்கல் மிகுத்துள்ளதேலும், அவ்விடனெல்லாம் போலாது. 
இவ்விடத்தில் இன்ன, பாஷையிழ் பேச்வதென்று, துணிந்து அம். 

மதுர “மொழியிற் நூதுசொல்லப் புகுந்தானெள்றே கொள்ளக் 

௫ எள் எனா கள் ஈசா 
எரர்: என்றார் சள ளிளா என்ன் ப 

*8ஏ௭ர எண்ணான | 
எனன சான் பார் ara ॥ 

ஷ்! (வான்.மீ௫. இஷ்டக்தா. ஸர்க்கம் 30, ஸ்லோ 18, 19) 
1 Car@0 "சந்தேசம் பார்க்க. 

    

      
 



தமிழன்னும் பேபயர் 1] 

இடக்கன்றது ,"கரண்க, அவர், மேல், *பேர.றிவாளனாகய 
அனுமான் தன்னுள்ளே .பலவகையாகச் இந்இத்து 

விதேக புத்திரிக்கு மதுர வாக்இயூத்தைக் கேட்பிக்கத் தொடங்5 
@ar” (ஸுக்-ஸர், 87-10) *' என்று: .விளங்க-வுரைத்ததுவ் 

காண்க. . இம்மதுர வாக்கீயம் மாறுஷ: வாக்கியம் , என்பதும். 

பொருள் கிறைந்ததென்பதும் மூன் ஸர்க்கத்.திற் (29) கூறியதே 
யாதல் தெளிக. இடத்திற்கேற்ற பொருட்.பொருத்தமே உரை 
காரர் வேண்டுவதென்பது : பல்லோர்க்கும்.உடன்பாடாம். ' இக் 

கருத்திற் கணங்கவே தமிழ்.கிலைத்.து;வளர்ந்த பாண்டியர் தலை 

நகரை மதுரை '” எனப் பெயரிட்டனரென்றுய்த் துண£லா 

கும். சிறுபாணாற்றுப் படையில், 

தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கருமரபின்) ம௫ழ்கனை மறுகின் 

மதுரையும் வறிதே!" ( வரி. 68, 62) 

என வருதலையும் இதற்குப் பொருந்தவே கோக்௫க் கொள்க. 

இங்கு கூடல் என்ற தமிழ்ப் பெயரை விடுத்து மதுரை என்ற 

வடமொழிப் பெயரையாண்டது. தமிழ் கிலுபெற்ற காரணத்தைக் 

குறித்தது என்று கடப்பது பொருத்தமேயாம்;. ** மதுரை” 
என்பது மதுரம். என்பதன் அடியாக வந்த பெயரென்பது 

தெள்ளிது. 

இனித் தமிழ் நாடொழிந்த ஏனைய காடுகளிலும் இச் சொல். 
லுக்குப் பெரிதும் ஒற்றுமை..புடையனவெனக் ் கருதலாகுஞ் 

சொற்கள் வழங். வருதலைக் காண்கின்றோம். இவற்றுள் '*ஸான் 

ஸிபரர்'" காட்டில் வழங்இவரும் * ஸ்வாஹிலி' என்னு மொழியில் 
1 தமு.' என்னுஞ் சொல். இனிமையெனப் பொருள்படுதலை 

யறிகறோம். பாரசக மொதியில், அறிவு, பகுத்தறிவு. என்னும் 

அழகிய பொருள்களில் பயின்றுவரும் *தமிஸ்'' 
என்னுஞ் சொல்லொன்று வழங்குகின்றது. தமிழ் என்னும் 
சொல்லுக்குத் தமிழரும், தமூ என்னும் தம்மொழிச் சொல்லுக் 
குப் மிறமொழியாளரும் கூறிவரும் இனிமைப் பொருளொற்றுமை 
மிகவும் பாராட்டத்தக்கது. தமிழ் நாடும் ஆப்பிரிக்காக் கண்டத் 

அப் பல நாடுகளும் '* லெமூரியா "” என்னும் பெருங்கண்டத் தப் 
  

ண [எள் சாண
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ய்குதிகளேயெனக் கோட்ற்கு, இக்காலத்துக் கடலிற் புகுந்து 
அளக்து சண்ட சாள்றுகள்' பலவ.ற்றுடன் இம்மொழி வழக்கும் 
ஒரு துணைச் சான்றாகும். பேரூழியிற்- கடல் கொள்ளப்பட்டன. 
வற்றுள் எஞ்சியுள்ள காடுகளாகய ஸான்ஸிபார், ஸோமாலி, 
அடிஸினியா, ௪௫ய்து: என்னும் கடற்கரை நாடுகளிலே தமிழ்: 
மொழிகள் பல இன்னும் வழக்க வருகின்றன. மேற்காட்டிய 
ஸான்ஸிபாரிலே ** தர” என்பது இனிமையென வழங்குவதற் 

கும் இக்காட்ட்லே தீமிஜ்என்பது இனிமையேன வழங்குவதற்: 
கும்பெரும்பாலும் - ஓலியும் பொருளூம் ஓத்தலால் ஓரியைபு: 
கூறியே தரவேண்டும். : வேற்று மொழிகளிலும், இம்மொழி 
இனிமை, அறிவு, பகுத்தறிவு என்னும் விழுமியப் பொருளைச் 
கொண்டதேயன் றிக் குறைக்கப்பட்ட பொருளெதையுங் குறித்த 
Berke. 

மேலும், வடமொழியாளர் தமிழிற்கு வழங்கவந்த' “ orn 
விடம்?” என்னும் வேறு சொல்லுக்கு அவர் கூறும் பொருளை 

மறுத்து “our சொல்லுந் தா.துவையே அடியாக வைத்து ஈன்: 

பொருஞ்ரைத்து: இடித்து: அறிவுறு த்துவாரைப்போல:-- 

எவ்வீனையு மோப்பு தலாற் நிராவீட மென்றியல் பாடை” 
் (காஞ்ப்பு. காட்டுப்.) 

என விளக்கெ நல்லறிவாளரும் இம்மொழியிலுண்டு. இதன் 
உயர்வெல்லாஞ் சுவைத்த.றிந்த தெய்வக்கவியாகய சடகோபரும், 

**பரலேய் தமிழர்”. என (இருவாய் மொழி 1, ௪, 11) 
'இனிமைப்: பொருளையே ஃவமை கூறி -விளக்னெர்.. வேதம் 

தமிழ் செய்த இவர்' தமிழரையும், தமிழையும்" உய்ர்தீதுக் கூறி 
யதனுண்மை'பரராட்டத். தக்கது, கலிகன்.றியார் பெரிய தரு 

மடற்கண், க 

*புல்லாணித்! தென்னன் தமிழை '! (கண்ணி; 281.) 
என்று  தெய்வதிதையே:” 'இம்மொதிவடிவாகச் கூறினர். 

*திருப்புல்லாணிப்பதியிற்: பாண்டியர் தமிற்னடிவாயுள் வகை! 
என்பது இதற்குப் பொருள். தேவாரத் இருமுறையினும் 11 தமி 
மன் கண்டாய்”: எனப் பணிப்பர். பண்டை நாளில் வழங்கிய 
அஸிரிய மொழியில் தமூஸ்: “கல் வனக மிதுர்லோகத்திற். 
கும் ஜீவலோகத்திற்கும் தெய்வம்; மரங்கள. வளர்விப்பதும்
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நூமியைச் செட்களால் உடுத்துவதும்: அதுவே என- வழங்கு த.ல் 
கேட்கப்படுகன்றது. இழனால் இப்பெயரை அவர். பயிர்க் 
கட்வுஞக்உட்டு வழிபட்டனரென்று தெரியலாம். இங்களஞ் 

சல்வன் இனியனாதல் உலகறிக்தது. இவை அமிர்தமய 
ென்ப. இவ்வசறு சந்திரனைக் கொள்ளலும், வழிபடலும் தமி 
மு்க்கு ஓத்ததென்று நால்வல்லார் அறிவர். ஈண்டுக் கூறிய 
சக்திரனாய தண்மதி இனிதாகய அமிழ்.துடையனாதலும் இனிய 
ஞதலுக் தமிழ் நூல்களிற் கண்டனவேயாம். இவனை வழிபடுதல் 
தமிழர்க்குச் சிறப்பாக வுண்டென்பது, 

  

மறை தொழு கென்றல் ?' என்னுந் துறையானும், 

எ ஒள்ளிழை மகளிர் உயர்மிறை தொழும் 
புல்லென் மாலை”” (அகம். 289), 

என்னும் அடிகளானும் அறியலாம். 

** பலர் தொழச், 

செவ்வாய் வானத் தையெனத் தோன்றி 

யின்னம் பிறந்தன்று மறையே ”” (குறுக்தொ. 807.) 

என வருதலானும் இவ்வுண்மையுணர்க. இவ்வழிபாடு இத் 

தமிழர்க்கு இடையினுண்டாயதெனலாகாது, அநாதியே நிகழ்வ 
தென்பது மதுரைக் காஞ்சியில், 

தொன்று தொழு மறை" (மதுரைக்கார. 198). 

என்னும் பகுதியால் விளங்கும். 

மற்று வடமொதியாளர் தமிற் என்னும் பெயரையே தம் 
மொழிக்கணங்கய இன்னோசை கருதியும், தம்மெழுத்திற்கியை 
வது கொண்டும் * தீரமிள '” என ரேபங். (ரகாரம்) கொடுத்து 

முதற்கண் வழங்கனரென்றும், நாளடைவில் அதுவே திரவிட, 
'திராவீட என மாறிற்றென்றும், அங்கன மாறிய சொல்லைத் தம் 

மொழியாகவே நினைந்து **த்ர'” என்பதனடியாகப் மி.றந்.ததென்.று 
வைத்து, அதற்கு இனியதல்லாததோர் பொருளை ஏறிட்டன 

சென்றும் கன்கு துணிதலேதக்க து. இவ்வாறு ரேபங்கொடுத்துத் 

தமிழ்ச் சொல்லையே வடமொழியாக ஆளுதற்குக் **கமுகு”” என் 

பதை :*கரமுகம் '' என அவர்: வழங்கியவாற்றான.றியலாம். இவ் 

வாறே வடமொதியிற் றிராவீடச் சொற்கள் சில புகுந்தன வென் 

பது மீமாம்ஸா உரையாளர் குமாரிலபட்டர்க் குடன்பாடு, இங்
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கனமாகவும் சேனாவரையர் தமிழ்ச் சொற்கள் " வடபெழியுட் 
புகாவென்று ச்ஸ்றுவர். நீர் என்பது புனல், ஈரம், அன்பு, 

'இயல்பு,.தகுஇ முதலிய பல்வேறு பொருள்களின் மிக்கு வழங்: 
குஞ் இறப்பு தமிழ் மொழிக்கண்ணே உண்டு. இது நீரம் என 
வடபொதிக்கட்புக்கு வழங்குவது, சேனாவரையர் 8ீரம் என்பது 
ரீராயிற்றெனக்- : கொள்வர். இத்துணையுங் கூறியவற்றால், 
தமிழ் என்னும்-பெயரின் இனிய பொருள் உணரலாம்,



தமிழ்மொழியின்றணி நிலை, 

இத்தமிழ் மொழியை வடமொழிச் சதைவென்றும், அவ்கன 

மன்று அவ்வடமொழிக்கு. முன்னிலையென்று மிறர் கருதுஉன்ற 
ஒரு மிராஒருதச் சதைவென்றும், இவையெல்லாமில்லை, காஸ்பி 

யன் கடற்குத் தென்மேல்பாலுள்ள ச.தியாராட்டு மொழிவகை 
யைச் சேர்ந்ததென்றும், மற்றும் மிறர் னதேயப் பு...த்து 

மங்கோலிய மொதியைச் சார்க்ததென்.றும் பல பல கூறுவாருளம். 

இவரெல்லாம் அப்பலமொழிகளிலும் இத்தமிழ்ச் சொல்லில் 
மிகச்சிலவும், சிறுபான்மை சிற்கில இலக்கண வொற்றுமையு் 

தமிற்மொழியோடொப்ப வுளவாதல் கண்டு அங்கனம் துணிக் தன 

ராவர். இவ்வாராய்ச்சி செய்யப் புடின், மேல், அவர் கூறிய 

தேயமொதிகளில் மட்டுமல்லாமல் பால்வி (விபிஏ1) அக்காடியச 

(Aceadia) aveStu (Assyria) «Gig: (Egypt) ager 

ofui (Abyssinia) (Gui) Govrior 9, cveun a (Zanzi- 

நஹ) முதலிய மறதேய மொழிகளிலும், eros 5 (Finish) 

(Finnish) முதலிய கெடுஞ்சேய்மையான Qurgsor gut 

ஆங்கல மொழியிலும் இத்தமிழ்ச் சொல்லழக்குப் பொதும் 

ஒற்றுமைப்பட்டு ஒலிவடிவில் நிற்பதை இத்தமிழ்ச் சொல்லோடு 

அப்மிறமொழிகளும் வல்லவர்கள் எளிதில் தெழந்து கொள்ள 

லாம் * 

    

இவற்றைத் தனியே ஓழ்றுமை காட்டித் தொகுத்து ஒரு 

பெரு நாலாக வெளியிடுதல் மொழியாராய்ச்சக்கு வேண்டுவ 

தொள்றாதலின் ஈண்டு. விரிக்கக்கூடவில்லை, இதனால் இத் 

தமிற்மொழி, படைப்புக் காலந்தொட்டு நெடுங்கால வழக்குப் 

பெற்றதென்றும், காலவளவிற் பல நாட்டு மொழித்தொடர்பு 

பெற்றுப் பரக்ததென்றும் கினைப்பதன் றி அலவ்வம்மொழியினீன்்று 

இம்மொழியுண்டாயிற்றென்.று துணிந்தால்,  இம்மொழிக்குத் 

தாய்மொழி ஒன்றல்லாமற் பலவாக முடியும். இங்கனம் இப்பல 

மொழிகளின் வழியாகவே இம்மொதி உண்டாயிற்றென்றுல் 

  

* Vide Appendix for a list of words common to 

several languages. ்
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இதற்கு இயல்பாகக் கரணப்படும் நெடிய பழமையுளதாக நினைப் 

பதற்கும். இடமில்லையாகும். இம்மொழி நூல்களும் அவைகளின் 
கருத்துக்களும், அக்கருத்துக்களை வளர்த்த காகரிகங்களும் 
ஒருவர் உள்ளவாறு ஆராயின் இம்மொழி மிகப்பழையதாகத் 

தோன்றுமல்லது, இக்காலத்து வளர்ந்துள்ள பு.துமொழிகள் 
போல்வதன்றென்பது.புலனாகும். நெடுங்காலமான "தனிமொழி 
யொன்று, தான் தனீமொழியாய் கின்.ற.கிலையிலே நெடுங்காலஞ் 
சென்றபின், பற்பல தேயத்தவர் கலப்பால் பிறமொதிகளையுக் 
,தன்னுட்கொண்டு கலக்துவளர்வதியல்பேயாயினும், அம்மொழிக் 

கு.த் தனிகிலையேயில்லா.து கலக்துதிரிந்த நிலையே முதற்றொட்டு 
உள்ளதென்பது சிறிதும் பொருந்தாது, இத்தமிழில் இவை 
யெல்லாம் ஈன்குணர்ர்த இலக்கண ஈல்லாசிசியர்கள் ' தமீழின் 
பழைய நிலையையும் தொன்னூலுடைமையையும் ஆராய்ந்து; 

இக்காட்டு இயற்சொல் :இரிசொல் இவையென்று றப்கித்துக் 
காட்டிப் மீ.தசொற்கள் இதன்கட் புகுதலை உடன்மட்டு, வட 
சொல், இசைச் சொற்கள் புகுதற்கும் வீதி வகுத்தனர். இத 
னால் தமிற்மொழிக்குக் கலப்பற்றுத் தனி பன்ற இயற்சொல் 
கிலை முன்பே யுண்டென்பதும், ௮.து பல்வகையானுக் தன்னோ. 

டொத்த. ஆரியமாகிய வடதிசைச் சொல்லையும், பி.றதிசைகளில் 
வழங்க பழஞ்சொற்களையும் தன்னிடங்கொண்டு வளர்ந்த 
தென்பதும். 

*இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொலன் 
ற௲ைத்தே செய்யுளீட்டச்சொல்லே "" 

(தொல். சொல், எச்ச, 1.) 

எனவும், . 

“ wr Gu ge gn, 
கரற்செரல்லியலான் யாப்புவழிப் பட்டன. "* 

(தொல். செய், 80) 
எனவுக்தொல்கரப்மீயனார் கூறு தல்கொண்டு துணியலாம். 

'இச்சூத்திரங்களிற் கூறப்பட்ட இசைச்சொற்கள் வழங்கும் காடு 
கன் தமிற் நாட்டிற்கு வரையறைகூறிய வடவேங்கடம், தென் 
குமரி, குணகுடல், குட£டல் என்னும் இக்கான்கெல்லைக்கு. 
அகத்தனவேயாகாது பு.றத்தனவும் கெடுக்தாரத்தனவுமா மென் 
பது தமிழ் நூலாசிரியர் உரையாசிரியர்கட்கு உடன்பாடாம்,
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இதனை, கன்னுரலில், இசைச்சொற்கு: இலக்கணங்கூறிய சூத்திர. 
வுசையில் (பெயகியல். 18) ** ஒன்பதற் றிரண்டினிற்றமி 
ழொழி கிலத்தினும்'” எண்டூதி: மயிலைகாதசென்னும் பழைய 

வுசைகசசர் தமிழொதி பதஇனேழ் கிலமாவ்ள --- - 

சங்கள் சோனகள் சாவகஞ் சனந்துளுக்குடகம் 
கெொவ்கணன் கன்னடவ் கொல்லம் தெலுங்கம். 

கலிங்கம் வங்கம் 

கங்க மக.தங் கடாரம் கவுடங் கடுங்குசலம் 
தங்கும் புகழ்த்தமிழ் சூழ்பதி னேழ்கிலம் தாமிஷையே '* 

எனவும், 

**அருமணம், காம்போசம், ஈழம், கூவசம், பல்லவம், அங்கம் 
என்பன முதலானவை இவற்றின் பரியாயமூம் இவற்றின் பேதமு 

கய் இவற்றுள்ளேமடீங்கும்; Beas pip or 'மொர்ழிக்ளும்: வந்தவழி 
அறிக்துகொள்ள!* எனவன் கரிய கோர மையர்தர் 

ஈகன்னித தென்கரை கடற்பழக் இவ: 
கொல்லங் கூவகஞ்.சிங்களமென்னும் 

, எல்லையின்: பு.ற;த்தவும் ஈழம், பல்லவல் 

கன்னடம் வடுகு: கலிங்கம், தெலுல்கம் 

கொங்கணநக்-துளுவக். குடகம். குன்றம். 

என்பன குடபயா லிருபுறச் சையத், 

துடனுறைபு பழகுக் தமிழ்.திரி நிலங்களும் 
முடியுடை மூவரு மிடுகில வாட்டி: 
யரசு மேம்பட்ட குறுகிலக் குடிகள். 
பதின்மரும் உடனிருப் பிருவ்ரும் 'படைத்த 

பன்னிரு இசையிற் சொன்னய் ( முடையவும். 

  

என்றும் அக திதியனார். '” 

னன மேற்கோள். காட்டியிருத்தலாலும் 'இதனுண்மை ஈன் 
குணரலாம்: இவற்.றுள், அருமணம் என்பது 'இப்போது பர்மா 

என்று வழங்கப்படுகின்ற காட்டின் பழம் பெயரரகிய ரமணம் 

என்யன்துத் த் துக்கொண்டதாகும். மணம் அரணம் என்: 

G8 அதுவே *அருமணமெனத் திரிந்த்தென்று - ஊ.த்துக் 
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கொள்ளல் பொருத்தமேயாகும். இதற்கு அக்காலத்துத் தலை 

நகரம் கடாரம். என்பம்..:3 'காம்போதி என்பது, இப்போது 
கம்போடியா என வழங்குவதாகும். இது ரமணதேசத்துக்கு: 
அப்பாலுள்ளது. ஈழம் சிங்களத்தவு. கூவகங் கொல்லமென் 
பீன கடல்சொண்ட நாடுகள். '* இதனைக் கூவகமுங் கொல்லமுங் 
கடல் சொள்ளப்படுதமின் குமரியாற் றின் வடகரையைக் 
கொல்லமெனக் குடியேறினார்போலும். பஞ்சத்ராவிட மென 
வும் வ௨சாட்டார் உரைப்பவாகலான் அவையைந்தும் வேங்கடத் 
இன் தெற்காதல் கூடா மையுணர்க. '' எனத் தெய்வச்சிலையார் 
கூறுமாற்றுனுணர்க (தொல். சொல். 995). .பல்லவமென்பது 
பஃலவ என்ற பாரசிகமாகும். பல்லவம் என்ற பெயரின் வட 
மாட்டில் ஓர் பகுதியுண்மை. வியாச பாரதத்தினும் தமிழிற் 
சந்தா.மணியினுங் காணலாம். (வக. 1785), இக்காட்டவர் 
இரையப் பல்லவசென வழங்கப்படுதல் சாஸனங்களிற் கரண' 
லாம். இப்பாரசகப் பஃலவர் தம் நாட்டு முன் வழங்கிய மொழி 
‘ured? எனப்பெயர் பெற்றதாகும். அம்மொழியகரா தியில் 
தமிழ்மொழி மிகுதியாக வுண்மை காண்க. வங்கம் என்பது 
இப்போதுள்ள வங்காளமாகும். இதனைக் கங்கைகாடு எனவும் 
வழங்குவர். சங்களம் என்பது ஈழத் வோகும். இதன அர.எயர் 
சேரம் இவென்று வழங்குவர். சேரம் - சிங்கம் (2) சோகம் 
என்பது யவனர் காடு (கிரேக்ககாடு), சாவகம் என்பது மணி 
மேகலையிற் கூறிய சாலகமாடு, (மணிமே. 10, அடி. 74. - 103), 
இதன் தலைகரம் காகபுரம். சீனம் என்பது, இமயத்துக்கு 
வடக்கனுள்ள சனதேயம். துளு, கோசர்துளு காடென்று 
வழங்கப்பெற்றது; ௩ம் தென்னாட்டு மேல்கடற் பக்கத்துக் 
கன்னடப் பகுதியிலுள்ளது. குடகம் என்பது இப்போது கூர்க்கு 
(Coorg) என வழங்குவது. கொங்கணம், கொண்கானம் என் 
      

  (2) *சாவகமெறிக்தரு மனம்பொருது சந்தத் sai sy wy 
முருவப்புரிசை தள்ளிக் கோவக கெ௫ழ்க்து குலையும்பாட 
கடாரங் கொள்ளுமொரு சோழன் மருகா” 

  

(குலோத். பிள்ளைத்தமிழ், 03) 

(3) இக்காலத்தார் அரமியரைக் சோனகர் என வழங்குவர். 
யவனரைச் சோனகர் என்பர். (பெரும்பாண், 878)
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பது ; கடலோரத்துக் கரண்கராடா;தலின்: இப்பெயர் பெற்றது. 
கன்னடம் ** கொடுங்கருகாடர். '' எ்ன்ச் சிலப்பதிகாரம் வழங்கிய 
மக்கள் வதிந்த இடம். கொல்லம் கடல்கொண்டது போக 
எஞ்சிய கொல்லமாகும். தெலுங்கம் இப்போது ஆந்திர தேச 

ன வழங்குவது. . கலிங்கம், ஒரியா நாட்டுக் கடகத்தைத் 
தலைகராகக்கொண்ட ஏழ்கலிங்கமாகும். கங்கம், கங்கபாடி 
எழரையிலக்கம். இதன் தலைககரம் தலைக்காடு, தலவனபுர 
எனப்படும், மகதகரடு ரா ஐக்ருஹத்தைத் தலைககராகக்கொண் 
சங்கைக் கரையிலிருந்து பாலிமொழி வழங்கிய பழைய காடு. 
கடாரம், ரமணதேசத்துத் தலைககர். இங்கே அதைச் சூழ்ந்த 
கட்டைக் குறித்தார். கவுடம், வங்காளத்தின் ஓர் பகுதியாகும், 
கன்னித்தென்கரைச்கட் .பழக்தீவம், லக்கத்திவுகள் மூதலியன 
வாகும். வடுகு என்பது வேங்கடத்தை அடுத்த வடவெல்லை 
சாடு. இது வடகு என்றிருந்து ,வடுகு எனத்திரிக்ததாகக் 
கொள்ளலாம். இர௫்காட்டார் படகர் ,(வடகர்) என இக்காலத் 

தும் வழங்கப்படுகன்றனர். குன்றம், குன்றகாடு, இது கடல் 

கொண்ட நாட்டிலொன்றாகும்.  குட்ப்ரலிருபுறச் ''சையத்து.த் 
தமிழ்இரிரிலங்கள், மேற்கண்ணுள்ள சையமலையின் இருபு.றத்து 

முள்ள தமிழ்.இரிந்து வழங்கெ நாடுகள்' என்றவானும், பதின்ம 

சொடு இருவர், செந்தமிற் நாட்டைச் சூழ்ந்த கொடுந்தமிழ் 
கடென வைத்துப் பெயர் பகுத்திட்ட * தென்பாண்டி மு;தலிய 

பன்னிரு காட்டாசாவர். ் 

இத்துணையும் கூறியவதனால் தமிற்மொழி தனக்கடுத்துள்ள 

கொடுக்தமிற் காட்9 மொழியேயல்லாது மிகவும் சேய்மைய 

லய சோனகம், முதலிய பல பிறநாட்டு மொழிகளையும் 

இசைச் சொல்லாகத் தன்பாற்கொண்டு வழங்கிய பெரு கோக் 

ுடையதென்பது எனிதிதுணரலாகும். , இவ்வாறு கெடுக்தா ரத் 

தவரான பல அறகம£ட்டாரும் இக்காட்டின் வளம்பற்றியேனும், 
அறிவுபற்தியேலும்; எீரம்பற்றியேதும், கொடடைபழ்தியேனும், 

வாணிகம்பற் திலேலும், இத்திமிற் “ஈரிட்டுற் பண்டே புகுக்று 

* படதன்பாண்டி குட்டல் கூடங்கற்கா வேள்பூமி 
பன்தி யலா வதன்லடக்கு--சன்ருய 
சத மலாடு புனா செக்தமிற்சேர் 
ஏதமில் பன்னிருகாட் டெஸ்." 
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கலந்து பயின்ற காரணத்தால் அப்பிறர் சொற்கள் இம்மொழியில் 

வழங்கலாயினவென்று உய்த்துண்ர்தல் தக்கது. 

இத்தமிழ் காட்டிற் சோனகர், னர் முதலிய வே.று வேறு 
பலபாடை மாக்களும் பதிபழ௫க்கலந்து இனிதுறைந்தாசென் 
பதும், அவர்கட்கெல்லாம் இத்தமிற்மக்கள். இடக் தந்து உதவி 
யாதரித்தனரென்பதும் பழைய நூல்களில் ஈன்கு அறியக்கடப் 
பனவாம். இவ்வுண்மையைப் பட்டினப்பாலையென்னும் பழைய 

நாலில் கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனாரென்னும் நல்லிசைப் 
புலவர், 

“பல்லாயமொடு பதிபழக 
வே.றுவே நுயர்ந்த மு. துவா யொக்கற் 

Fr gust ap grit சென்று தொக்காங்கு 
மோழிபல பெருகிய பழிதீர் தேஎத்துப் 

புலம்பேயர் மாக்கள் கலந்தினி துறையும் 
ப உவ உமஇ[கு! 

(அடி. 219-712) 

எனப்பாடுதலானும், அதற்கு ஈச்சனார்க்கினி௰ர், 

“பல பல சாதிகளாயுயர்ந்த தத்தம் நிலத்தைக் கைவீட்டுப் 
போந்த பலபாடை மிக்க மாக்கள் பலதிரளோடே இவ்ஷரிடத்தே 
பழக ஈண்டை ஈன்மக்களோடே கூடி கன்றாக விருக்கு மறுகு"" 

எனவுரைகூறி . மாக்ககா என்றார் ஐயறிவேயுடையராத 

லின் என்றது சோனகர், சீனர் முதலியோரை"' என விளச்கலா 
னும் நன்கு தெளியலாம். 

இவ்வாறன்றி இத்தமிழ் நாட்டாரே கலத்தினும், காலினும். 

பிறகாடுகளையடைந்து பழகிய காரணத்தால், இசை மொழியாட்சி 

இத்தமிழ் காட்டிற்கு-,உண்டாயிற்றென்று துணிவதும் பொரும் 
தும். " ஆரியச்சொற்களும் - இசைச்சொற்களும் இவ்விரு தகையா 
னும் தமிழியற் சொல்லோடு இக்காட்டிற் “கலந்து பயின் றவென் 

பது துணிந்த முடிபாகும். 

இவற்றால் இத்தமிற் மிகவும் தொன்மைக்காலத்தே தனி 
மொதியாய் விளங்கப் பிற்காலத்தில் Por Pour days இசைச்சொல்



     

  

ல கண்டு அணியமாகும். 
யாக அதகள- வட சொல்லென் 

=> இதஷேடோத்த தன்மை குருதியென்று முடிப்பர் பல 

தொல்காப்பியனார். நூல் வழி கூறிய 

கெத்து எனத ந்சண் (97) 

    

**மொழிபெயர்த ததர்ப்படயா,த்கலோடனை. மரமினவே'” 

எனக் கூறுதலாற் பிறமொழியேயன்றிப் பிறமொழி நாற் 
பொருள்களையும் இத்தமிழ், மொழியில் மொழிபெயர்த்துக் 
சேசடற்கு, உடன்பட்டனரென்பதுக் தெளியலாம். .இம்மூறையே 
ஓர தேயத் தாய்மொழியை வளர்க்க நிசீள்க்கும் .ஈல்ல.றிவாளர். 
மேற்கொள்ளத். தக்கதென்க., எ.த்.துணையோ காலத்துக்கு மூன். 
னர திசைச்சொல்லும் மொழிபெயர்ப்பும் உடன்பட்ட தொல் 

சிரியர் நெறியே யாவரும் போற்றத்தக்கது என்பது உணர 

  

     

இத்தமிழ் மொழி, இயற்சொல்்லே பயின்ற அந்தப் பழங் 
காலத்தே பல பிறமொதிகளுக்குத்தானே தாய்மொழியாக நின்று 

வீளங்கற்றென்பதற்குக்காரணங்கள் பலவுள, இத்தமிழியற். 
சொற்கள் பலவற்றை முதலாகக்கொண்டு இளைத்த காட்டினியல் 
மிற்கேற்பவேனும், ஓலிக்குஞ் சிறப்பியல்பு பற்றியேனும் தம் 
அருகிலுள்ள வடமொழி முதலிய பிறமொழிகளின்- தொடர்பு 
பற்றியேனும், சிறிது றிதாக ஓலியொற்றுமை பிறந்து முறையே 
தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாள முதலிய பிறதுணை மொழிகளாக 

வழங்கலாயின.  அம்மொழிக்கெல்லார் தமிழே தாய்மொதி 
யென்பது ஆராய்ச்சியாளர் துணிந்ததொள் று. 

இனித்... தமிற்மொதியுள்-- ஆரியச் சொற்கள். நேரேயும் 
இரிக்தும் சிதைந்தும் மற்றைத் இசைச் சொற்களினு மிகுதியாக 
வழங்கெதற்குக். காரணங்கள். அடுத்துப் பயின்ற இசைத் 
தொடர்புமட்டுமல்லாது, அறிவு ஒற்றுமையும், மனக்கோட்பாட் 
டீற்குப் பெரிதும் ஏற்றபெற்றியும், எம்மொழியாயினும் அதன் 
கணுள்ள ஈல்லனவெல்லாவற்றையும் கொள்ளூஞ் சிறந்த பெரு 
நோக்கமும் ஆகுமென்று துணிவது தகும். இக்காலத்தும் பிற 
மொதியிலுள்ள நல்ல நால் ஒன்றைக்கண்டு அதை: மொழி
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பெயர்க்கப்புகுவார். அந்நாற் சொல்லையும்: பொன்னேபோற் 
போற்றி வணங்குதல் காணலாம். இவ்வழக்கந்தான் பண்டுமிரும் 
இருத்தல் வேண்டும். ஆரியரது வேதத்தையும், ஆகமத்தையும் 
மொதிபெயர்க்கப்புக்கு அவ்வாறு புரிந்த பெருந்தமிழர்; அந்நூல். 
கட்குரிய ஆரியச் சொற்கக£யும். எடுத்தாண்டு. தம்மொழியைப் 
பொருளானுஞ் சொல்லானும் வளம்படுத்தினாரென்று-கூ.றுவ.து 

பொருந்தும். இவ்வாறு மொழிபெயர்த்தலைப்பற்றித் தொல்காப் 
பிய மரபியற் சூத்திரத்து (92) 

ஈமொழிபெயர்த்தெனவே . பொருள் பீறழாமை பெற்றும். 
வழக்கு நாலுள்ளும் மொழிபெயர் த்தியாக்கப்படுவன வுளவோ 
எனின் அற்றன்.று. அது வேண்டுமே; வேதப் பொருண்மையும், 

ஆகமப் பொருண்மையும். நியாய.நா.ற் பொருண்மையும். பற்றித் 
தமிழ்ப்படுக்குங்கால் அவற்றிற்கும் இதுவே. இலக்கணமென் 
ற்கு மொழிபெயர்த்தலையும் இவற்றுக்கட் கூ.றினானென்பது."” 

எனப் பேராசிரியர் கூ.றியவுரையால் வடபொதியில் வேதம் 
ஆகமம், சியாயம் எனப்பட்ட பெருநூற்பொருளையும் தமிழ் எளி 
இல் மொழிபெயர்த்துக்கொள்ளச்கூடிய ஆற்றலுடையதென்றும். 
அதற்கேற்ற பெற்றியாகச். கருத்துக்கள் முன்னமே வளர்க்திருந் 
தனவென்றும் அவர்க்குடன்பரடாக உணரத்தகும்.,* . ஊரை: 
யாளர் பலரும் தமிழ். மொதியோடொத்த தன்மைபற்றிப் மற 
திசைச் சொற்களைப் பிரித்து வட்மொழியென த். தனியே ஒன்றை 
வேண்டினஞரென்ச. இயற்சொல், திரிசொல் திசைச்சொல், வட 
சொல், என. வேறுபடுத்துச் சூத்திரங்கள் - கூறுதல் கண்க. 
வடமொழி, . வடக்கணின்று... வீர்தியமலையையுங் கடந்து தென் 
ிசைச்கண் தமிழெல்லையரகிய - வடவேங்கடம்வரை . பயின்று 
நின்றதென்றும் இப்பால் தென்றிசையில் தமிழ் தன்னோடொத்த 
வளர்ச்சி யொருவாறு பெதிறு கிலைகிற்றலால் அதன்கண்'மிகு.இ 

* ஏராளி ௭6 எ. ளாக” என்பது * பிறப்பில் பல்பிறவிப் 
பெருமான்” எனவும், § RATATAT AAA? crag கண்ணு 
வான் விண்ணோர் மண்ணோர்க்கு'” எனவும் வேத. த்தொடர்களைப் 
பெரியார் மொழி பெயர்த்தல் போன்ற பலவற்றுலிதனுண்மை 

யுணரலாம். ca
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யாகப் புகாது ௮௫௬௫ வழங்கற்றென்றும், இதுபற்றியே வேம் 

கடத்தை *வடசொற்குக் தென்சொற்கும் வரம்ிற்றாய்"” (ஒட் 
இந்தா. காட. 26.) என்று கம்யகாடர் பாடிவைதீதனரென்றுக் 
தெரியலாம். 

வடமொழியைத் தெலுங்கும் கன்னடமும் மலையாளமும் 
வழங்குன்றவளவில் தமிழ்' வழங்காமையானும், அங்கனக் 
தமிழ் வழங்காமைக்குக் காரணம் எப்பொருளயுக் தன் சொல் 

லால் வழங்க ற்குசிய சொல்லாற்றலுடைமையென்று தெரியலாம். 
வீத்தியமலைக்குத் தெற்குள்ள மற்ற மொழிகளுக்இல்லாமல் இத் 
கமிதிற்கேயுரியதாகய சொல்லாற்றற் சிறப்பு இதனுலினிது 

குறிப்பு: செந்தமிழ் வால்யம் 7, பக். 792 ராவ்சாஹிப், 
பண்டித ஸ்ரீமத். மு. இராகவையங்கார் அவர்கள் எழுதிய **தென் 
ஜூம் வான்மீகரும்'” என்னுங் கட்டுரையின் இழ்க்கு.றிப்பைக் 
காண்க. வால்மீகி முனிவரது ஆசிரமம் சித்திரகூடம். இது 
மத்திய இந்தியாவில் பண்டில் கண்டு” மரதேசத்தில் உள்ள 
தென்பர். இவ்விடங்களில் தமிழ்ப் பாஷை முன்னாளில் வழக் 
யிருக்கக் கூடுமென்பதற்கேற்ப இம் மத்திய இந்தியாவிலே 
பெரும்பான்மையான இடங்களிலும், மத்திய மாகாணங்களிலும் - 
அதன் வடபால் சூடிய காகப்புரிப் பிரதேசங்களிலும், அதற்கு: 
வடக்கேயுள்ள !1ராஜ் மஹால்". மலைப்பக்கத்துமுன்ன rales 
eg (Oraons) wavwgis (Malars) wrestug (Panians) 
,தமிழ்சீசாதியின் சரியான அச்சாக விருக்கருர் என ப்படுன் ற, 
இவரை மத்திய மாகாணத்தும் சூடிய நாகபுரியிலுமுன்ள 

பழைய இராவீட ஜனத்தொகை 1907 ம் ஆண்டு ஜனக் கணிதத் 
இன்படி 5,99,851 என்றும்; இவர் மொழி திராவிட பாஷைகளில் 
ஏனையவற்றினும் தமி.ற் கன்னடங்களுடன் மிக நெருங்கிய 
சம்பக்தமுடைய தென்றுக் தெரியவருகிறது. இனிக் கங்கைக் 
கரையின்கண்ணுள்ள ':ராஜ் மஹால்'” மலைப் பிரதேசங்களில் 
விக்கும் தமிழ்ச் சாதியார் மலையரெனவும் அவர் பாஷை மலா 
எனவும் வழங்கப்பெறுமென்றும், இம்மக்களின் தொகை அக் 
கணிதப்படி 60,277 என்.றும் இவர் மேற்கூறிய 'அரவர்'களுடன் 

தொடர்புடைய ஜாதியாரே எனவும் சொல்லப்படுகின் றன. 
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உணரப்படும்.: : இவ்வருந்தமிழாற்.றலே.. நாயன்மாரும் ஆழ்வார் 

கஞமாகய, தெய்வப்பெரியாரை உண்டாக்கி இத்தென்னாட்டை 

மேம்படுத்தியது தெளிக. 

வடநாட்டில் ஆரிபவர்தீதம் எனப்படும் ஒரு பகுதியிடத்தில் 
வ்ழர்கிய: ஆரியமொதி.. வேங்கடம்வரை காளடைவிற் பெருக 

வந்ததுபோல, இவ்வாரிய வழக்இற்குமுன்னே இத்தென்னாட்டி. 
லிருந்த வடவேங்கடத்தின் தென்பாலுள்ள ஒரு:பகுஇியிடத்தல் 
விஏங்யெ தமிழ்மொழி பெரு, விந்தியத்.திற்கப்பா.லும் வழங்கிற் 
றென்று கூறுதற்குச் சான்றுகள் பலவுள்ளன, இதனுண்மையை 
விந்திய மலைக்குத் தெற்கிலும் வடக்கிலுமுள்ள பலபல நாடுகளில் 

அ.ரவர் எனக் (அருவர்--தமிழர் )கூறப்படுவார் இன்றுமிருத் தலை 

ஜனகணித் அறிக்கையாற் (0808 36001௩) ஜெரியலாம். 

ஆரியமொழி தனக்கு நிலைக்களனாக நூல்கள் கூறிய ஆரியா 
வர்தீதத்தில் பேசும் வழக்கொழிந்து இரிந்து வேறாகஇியவிக்காலத் 

தும், தமிற்மொழி தனக்கு நிலைக்களனாக நால்கள் கூறிய தென். 

னாட்டில் நிலைபெற்றுப் பேச்சு- வழத்கினுமிகுந்து, சி.றத்தலானும்.. 

'இதனழியா,த்தன்மை. நன்கு, உணரலாம். இ.துகொண்டே கம்ப: 

நரடர்; 

என்றுமுள தென்றமி ழியம்பியிசை கொண்டான்” 

(இராமா. அகத்திய, 47 ) 

என்னுமடிழில் தென்றமிழென்று இதனையே சிறப்பித்தார். 
தென்றிசையென்றுமுள்ளதுபோல அதன் மொதியும் என்று. 

மூண்டென்பதை யறியத் தென்தமிழென்று காட்டினார்.. இவழ். 
ரூல் இத்தமிழின் அழியாப் பெருகிலை. ஒருவாறுணர லாம்.



தமிழ்தாடு 
இனி இம்யொதி தணீ கலைபற் பண்: 

கலுவ்வெதாய்கா?, பச தசமென ஆராயப்பு். 

கூறுதல் அவரவர் ஆசாய்ச்சிகளிற் காணலாம். காகஸ்(ேய௦05 ) 
பீடபூமி முதலிடமென்றும், அபிசனியன் பீடபூமியும் ஆமென் 
நுவன் கூறுவர். உடம்புகளின் கூறுபாடுகளில் சிமேரியரும் 
இசசவிடர்களும் ஐயமற ஒருதன்மையராவரென்று சொல்லி 

அவச்கள் சூரிய (அசிரிய) நாட்டினரென்.று கூறுவாருமுண்டு. * 
Gage Fat மத்தியதரைக்கடலிலுள்ள afc (Crete) 
த்ரிமிலி என்ற பெயராற் பழையோர் வழங்குதல்பற்றியும் 
பழமையான அடையாளப் பண்டங்கள் அங்கே கிடைப்பதுபற்றி 

     Sarxisgic> 
ர் பலபலவாருகக் 

யும் அதுவே தாயிடமென்று துணிக்தாருமுண்டு. மற்றுஞ் சிலர் 

சன தேசத்தை இத்தமிழர்க்குத் தாயகமென்பர். இங்கனம் 

பலதிறப்பட்டு வாதிக்கப்படும் தாய்காட்டு வழக்கில் தமிழிற்கு 

உண்மையான தாயகம் இஃதென்று தீர்மானிப்பது இன்றியமை 

யாததேயாகும். பழந்தமிழ் நூல்களும் தமிழருக்குத் தாயகம் 
வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடைப்பட்ட தென்னாடேயென்று 
கூறுதல் தெளிந்ததொன்.று. இதனை, 

₹*வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடைத் 
தமிழ்கூறு நல்லுலகம்'” 

எனத் தொல்காப்பியத்திற்குப் பாயிரம் பாடிய பனம்பார 

னார் கூற்றாலறியலாம். வடநூலாரும் தரமிளதேசம் இத்தென் 
  

* The survival of a Dravidian language in Balu- 

chistan must indicate that the Dravidians came into 
India through Baluchistan in prehistoric times. 
Whether they are ultimately to be traced to a 

Central Asian or to a Western Asian origin cannot 

at present be decided with absolute certainty but 

the latter hypothesis receives very strong support 

from the undoubted similarity of the Sumerian and 

Dravidian Ethnic types. (Camb. Hist. of Indian 

1 p. 43.)
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ஞடென்றே உடன்படுவர். இவ்கனம் தமிழ் கூறும் ஈல்லுலகம். 
என்று பழந்தமிழ் நூலாசிரியர் துணிதற்குப் படைப்புக்காலக் 
தொட்டு அடிப்பட்டு ' வழங்யெதோர் உண்மைக் கோட்பாடு 
இருந்இருக்கவேண்டுமென்று எளிதில் நினைத்தலாகும். தமிழ் 
கூறும் காடுகள் பலவுளவேனும் அவற்றுக்கெல்லாம் இதுவே 
தாயகமென்.று இறப்மித்தல் கருதியே ₹நல்லுலகம்'” என்று 
வெளியிட்டனர் போலும். இனி அவரே “நிலத்தொடு முந்து 
நூல் கண்டு...............புலக் தொகுத்தோன்"” என்று தொல் 
காப்மியனாரைக் குறித்தலால் அம்மொழி வழக்கை அதன் தாய். 
நில வழக்கொடு வைத்து ஆராய்ந்து மொழியுண்மை, தெரிக்து 
இலக்கண நூல் தொகுத்தானென்று அறியவைத்தலுங் காண்க. 
இதனால் இங்கனம் தொல்லாசிரியர் துணிந்த உண்மையைச் சில 
கூறி உறுதிப்படுத்த விரும்புகின்றேன். 

  

தமிழர் காற்றிசையினையும் இழக்கு, தெற்கு, மேற்கு, 
வடக்கு என வழங்கினர். ஒரு காட்டின் சொல்லில் திசைபற்றிய 
பெயர் மிகவும் பழமையை அடைந்திருக்க வேண்டுமென்பது பல் 

லோர்க்கும் உடன்பாடாகும். ஞாயிறு தோன்.றும் திசை முத 

லாகப் பல திசைக்கும் அடையாளங் குறித்த பெயர் வழக்கே 
யில்லாது ஒரு காட்டார் அறிவின் வளர்ந்தனர் என்று கிளைப்பது: 
ஒருக்காலும் பொருந்தாது. இவர்கள் காணப்பட்ட தஇசைகட்குப் 

பல பெயர்கள் உடையசாதலேயன் நி, அத்திசைகளினின்.று 

வீசும்காற்றுக்களுக்கும் தனித்தனிப் பெயரிட்டு வழங்கு தலானும் 
இவர்களுடைய தஇசையுணர்ச்சி ஈன்கறியத்தகும். 2 par dowd 

கொண்டலென்பதும், 4கொண்டலொடு புகுந்து!” (லப். 74, 

740), தென்காற்றைத் தென்றல் என்பதும்; 440 தென்னவன் 

பொதியிற் றென்றல்'” (சிலப். 24, 175), மேல் காற்றைக் 

கோடை என்பதும், “கோடையொடு புகுந்து!” (லைப். 24, 

729), வடகாற்றை வாடை வடந்தையென்பதும், *காரரசாளன் 

வாரடையொடு வரூம்'” (கலப். 14, 92) இக்காட்டு அடிப்பட்ட 

வழக்காம். இங்கனம் இசையை ஆளும் பெயர்கஞன் ஞாயிறு 

தோன்றுக் இசைக்குக் 8ழ் என்பதும், இழக்கு என்பதும் இத் 

தமிற் மொழியிற் பள்ளத்திற்குப் பெயராகவும் வழங்கு தலுண்டு, 

ஞாயிறு மஜையுக் இசைக்கு வழல்கிய மேல் என்பதும், மேற்கு 

என்பதும், மேக்கு .என்பதும் மேட்டிற்குப் பெயராக, வழங்கு
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தலுமூண்டு. “இவற்றுள் பள்ளம் மேடுகள் நேரே 'கண்ணிற்குப். 
புலனாவன என்பதும், 'ஈற்த்திசையும், மேற்றிசையும் ஞாயிற 
தோன்றி மறைவதைக் கண்டு மனத்தால் உய்த்தே உணரத் 
தக்கனவென்பதும் அறியலாகும்.  கண்ணிற்குப் புலனுய 
ஒன்றின் பெயரைத்தான் அதைத் துணையாகக் கொண்டு மனத் 
தான் உய்த்து உணர்ந்ததொன்.றிற்கு இட்டு வழங்னெசென்று 
நினைப்பதே பொருத்தமாகும். இதனால் ழ், இழக்கு எனவும், 
மேல், மேற்கு எனவும் இருபடியாக வழங்க பள்ளம் மேடு 
களின் பெயர்களையே ஞாயிறு தோன்றும் இசைக்கும், மறையுக் 
இசைக்கும் . இட்டனசென்று : துணியலாகும். அங்கனம் இடு 
தற்கு. இத்தமிழர் வதிந்த கிலம் : இயல்பாகவே மேல்பக்கம் 
மேடாகவும், &ழ்ப்பக்கம் பள்ளமாகவும் இருப்பதே காரணமல் 
லது வேறு துணியலாகாது. 

இங்கனம் இவரிட்ட இசைப் பெயர்க்கேற்ப உனள்ளகாடு, 
வேங்கடங் குமரி ஆயிடைத் தென்னாடேயல்லது வே.று ஈ௭டாகச 
தென்பது பூகோள .நூல்வல்லார் நன்கு அறிவர். ஞாயிறு 

தொன்றி யெழுக் இசையை உயர்ந்ததாகவும், அது விழுந்து 
மறையுந்திசையைப் பள்ளமாகவும் கூறின் அது பொருத்த 
முடையதேயாகும், அதற்கேற்ற பெயர்களை இட்டு வழங்கசது 
மாறி வழங்கயதன் காரணம் அவர் வஇந்த நிலத் தியல்பாலல்ல 
வேகொன்முலவ்றன யாரும் தெளியலாம். இப்பொழுதுள்ள 
மேத்குத்தொடர்ச்சி மலைக்கும், அப்பான். மேற்பாற் கடலீற்கும். 
இடைப்பட்ட காடு இவ்வழக்கற்கு மாறாகக் இற்பால் மேம், 
மேல்பாற் பன்னமுமாக இருந்தும், அந்நாட்டார் இத்திசை 
வழக்கைத் தம் காட்டியல்மிற்கேற்ப மாற்றாது செந்தமிழ் காட் 
பல்பித்கேற்பவே வழங்குதலான், தமிற் ஆங்கு மூதற்கட் 

டோன் தியதசகாமையுங் காண்க. அநுபரசுராமனால் இடையிற் 
படைக்கப்பெத்றதென்பது பெளராணிகர் கொள்கை. 

  

“*பசசுபெறு மாதவ முனிவன். 

பசசிராமன் பெறு காடு'” 

. | (பபெரியபுரா- விறன்மிண்ட. 7-ம் பாட்9), 
என்பது காண்க. 

இவ்வாறு கிழக்கு 3மேற்கு மூறையே பள்ளம் மேடாக 
உள்ள நாடு மிறர் கூறிய எந்த காடும் ஆகாமை ஈன்று கோக்லக்
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கொள்க. சனதேயம் ஒருவாறு இயையுமேனும் ஆண்டுக் திசைப் 

பெயர் நிலத்தோடு பொருந்தாமை கேட்டறிக. 

வடமொதியாளர் தரம் வதிந்த வடதிசையைப் புண்ணிய 
'இக்கென்றும் ஆண்ள்ளாரே சுவர்க்கம் புகுதற்குரியரென்றும் 
பாராட்டித் தென்றிசையை (அவரக்'” என்றும் சாவைப்புரியுவ் 
கூற்றுவன் இசை (யமதிக்) யென்றும் இழித்துக்கூறுவர். 
இதைக் சண்டு தமிழர் சுவர்க்கம், ஈரகம் இவற்றிற் புகுதற்குத் 

இசை நிலங் காரணமாகாதென்றும், அவரவர் வினையே காசண 

மென்றும், தென்னாட்டவரும் சுவர்க்கம் புகுவரென்றும், வட 
நாட்டிலும் நரகம் புகும். வீணர் பலருளரென்றும், சொல்லி 
அவர்க்கறிவுறு த்திய  தமிழ்ப்பாடலும் எற்க்கணக்கில் உண்டு. 

அப்பாடல் வருமாறு: 

எந்கிலத்து வித்திடினுங் காஞ்சிரங்காய் தெங்காகா 
தென்னாட்டவரும் சுவர்க்கம் புகுதலால் 
தன்னாற்றா னாகும் மறுமை வடதிசையுங் 
கொள்னாளர் சாலப்பலர்"” (கோலடி. 248.) 

மற்று, அவர் தென்றிசையை அவாக்கென்றது, தங்கள் 

வாக்கு அல்லாத. வாக்கு (வாய்மொழி) உடைமையான் எண்று 
எளிதில் உணரலாம். தமிழல்லாத. வாய்மொழியுடைமையால் 

தமிழருக்கு வடக்கும் அவாக்காகுமென்க. ஆரியர் கூறும். 
தமிழை நகைச்சுவைக்கு மெய்ப்பாட்டியலிற் (சூத். 1 உரை) 
பேராசிரியர் எடுத்துக்காட்டலான் இதனுண்மை யுணரலாம். 

தமிழர் தாம் வதிந்த தென்றிசைக்குரிய '*தென்'" என்னும் 
மொதியை எந்த இழிபொருளிலேயும் வழங்காது, அழகு, கற்பு, 

இசை, இனிமை முதலிய உயர் பொருளிலே வழங் அறன் 
பெருமை பரராட்டிக் காட்டுதல் ஈன்கறியலாம். 

மதனன்தன் தென்னிருருவம்'” (தேவாரம். 1155) 
எல் அுமிடத்துத் தென் அழகுக்கு வந்தது. 
**தென்னிசை பாடும் பாணன்?! 

(திருவால. திருவிக. 562) 

என்புழி இனிமைச்கு வந்தது. இசைபாடும்போதெல்லாம் 
இத்தமிழர் “தென்ன தென்னா தெனா'' எனப்பாடிவக்தனரென் 
பதும் ஈண்டைக்கேற்ப கோக்கத்தகும். தென்னன் என்பது 
தென்்மிசையாண்ட பாண்டியன் பெயசாதலானும், அவன் இசை
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வளர்த்தவன் ஆதலானும் அவன் .பெயரையே விளித்து இசைய 
னமைத்துப் பாடும் வழக்கம் இந்நாட்டில் 'உண்டாயிற்றென்று 
கருதுவது பொருந்தும். யமனை யழைத்துப் பாடியதென்பது 
பொருந்தாமை கோக்இக் கொள்க. 

நிகரிலாத், 
சென்னா தெனாவென்று பாடுவரே லாளத்தி 
மன்னாவிச் சொல்லின் வகை,” 

(சிலப். அடியார். உரை) 

“மதுவை யுண்டு வரைதோரறும், 

பன்னு சார லவையெங்கும் 
பற்றி யார்க்கும் வகையே போல், 

முன்ன மோசை பலவா 
மூழுதும் வேறாய் மிடறொன்றாய்த், 
தென்ன வென்னு மிசைவளர்த்துப் 

பண்ணா மாறு தேன்போல'” 
(சிலப். வேனிற்கா. உரை.) 

இவற்றாலும் இத்தென்றிசை கிலத்தையே, தமிழர் தம் 
நாடாகக்கொண்டனரென்பது விளங்கும். தென்றமிழ் என்ற 

பெரு வழக்கும் இதனையே வலியுறுத்தும்.



  

கடல்கோ 

'இவ்வளவென்று அளக்கமுடியாத பல்லாயிரம் ஆண்டு 

கட்கு முன்னே தமிழ்ப் பெருகிலம் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தோ 
டொட்டியதாயிருக்ததென்றும், பேரூழியி ற் கடல்கொண்ட 
பல்லாயிரம் ஆண்டுகட்கப்பால் மின்னுங் கடலாற் கொள்ளப் 

பட்டதனால் இப்பொழுது இத்தமிழ் கூறு நல்லுலகம் தன்னள 

விற் சுருங்டுச் சறியதாயதென்றும்: ஆராய்ச்சியாளர் கூறுவர். 
கிலத்தியல்பும் கடலியல்பும் நன்கறிந்த மேற்.றிசைக் கலைவல் 

லோரும், இவ்வாறு தமிழ் நாட்டிற்கும் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திற் 

குமிடையே ஒரு பெரு காடு கடலில் அமிழ்ந்த,து உண்மையென்று 
கூறுதலை Doro கேட்டின்றோம். முதற்கண்ட இப்பெரிய 
கடல்கொண்ட பேரூழியைப்பற்றித் தமிழ் நால்களிலறியக்கடப் 
பதொன்றுமில்லை. இக்கடல் கோளில் அழிந்த நிலப்பரப்பினை 
லிமோரியா அல்லது லிமிரிக் கண்டமென்பர். இது மச்சாவதாரக் 
கடல்கோளோ வேறோ .துணிதற்கில்லை. பிற்பட்ட கடல் 

கோகாயே பழந்தமிழ் நூல்கள் விரிவாயெடுத்துரை த்தலைப் 

பலருந் தெளியலாம். 

மலிதிரை யூர்ந்துதன் மண்கடல் வெளவலின் 
மெலிவின்றி மேற்சென்று மேவார்கா டிடம்படப் 
புலியொடு வின்னீக்ப் புகற்பொ.றித்த ளெர்கெண்டை 
வலியினான் வணக்க வாடாச்9ர் ர்தென்னவன்"* 

(கலித், 104, 1—4) 
“வடிவே லெறிந்த வான்பகை பொருது 
பஃறுளி யாற்றுடன் பன்மலை யடுக்கத்துக் 
குமரிக் கோடுவ்.கொடுங்கடல் கொள்ள" 

(சலப். காடுகாண். 78, 20). 

என்றது, !:அங்கனமாகய கிலக்குறைக்குச் சோழகாட் 

டெல்லையிலே முத்தூர்க்கூற்றமும் சேரமானாட்டுக் குண்டூர்க் 
கூற்றமும் என்னும் இவற்றை யிழக்தகாட்டிற்காக வாண்ட 

தென்னவன்” (ஷூ ஷூ விசேடவுரை ), இப்பின்னர் நிகழ்க்த கடல் 

கோளுக்கு முன்னர் இத்தமிழ் காடு தென்பக்கத்துக் கடலோரத் 
துக்கப்பால் அதிக நிலப்பரப்புடையதாயிருந்ததென்றும், அம் 
சிலப்பரப்பையடுத்துப் பஃறுளியென்னும் யா.று ஓடியதென்றும்,
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அதற்கப்பால் பன்மலையடுக்கம் உண்டென்றும், அதற்கப்பால் 
குமரியாற்றின் சுரையருந்ததென்றும் நூல்களாலும் உரை 
களாலுக் தெரிகன்றோம். 

“வடிவே லெறிந்த கடல் கொள்ள”" 
எனச் சிலப்பதிகாரத்து வருதலானும், 

நெடியோன் குன்.றமுக் தொடியோள் பெளவமூம்'” 
(லப். 8, 1) 

என்னுஞ் சிலப்பதிகாரதீ.து அடிக்கு அடியார்க்கு ஈல்லார். 

தென்பாலி முகத்திற்கு வடவெல்லயாகய பஃறுளியென்னு 
மாற்திற்கும் குமரியாற்றிற்குமிடையே எழு.நா.ற்றுக் காவதவச 
ம், இவற்றின் ரீர்மலிவானென மலிந்த ஏற்தெங்ககாடும், ஏழ் 
மதுரை காடும், ஏழ்முன்பாலைகாடும், ஏழ்பின்பாலைகாடும், ஏழ் 
குன்றகாடும், ஏழ்குண காரைகாடும், ஏற்குறும்பனைகாகமென் 
னும் இந்த சாற்பத்தொன்பது காடும், குமரி கொல்ல மூதலிய 
பன்மலை காடும் காடும் கஇயும் பதியும் தடரீர்க்குமரி வடபெருங் 
கோட்டின் காறும் கடல்கொண்டது'” என உரைத்தலசனும் 
அறியலாம். பஃறுளியா.று குமரியாற்றிற்குத் தெற்கண் ஓடிய 

சென்பது (குமரி வடபெருங் கோட்டின் காறும் கடல்கெசண் 

டது” என்ப.தன்கண் பஃறுளியாற்.றுடன் கடல்கொண்டதென்து 
கூறியதனால் serge தெளியப்பட்டதாம். குமரியாற்றிற்கு 
வடக்கண் ஓடியதாயின் கடல், குமரியின் வடபெருங்கோட்டின் 
காறுமே கொண்டது என்றலின் பஃறுளியழியாது உளதாதல் 
வேண்டுமென்க. குமரியாறு ஓடிய நிலன் கடல்கொள்ளப்பட் 
டம் அது குமரிக்கரையெனவும், அதன் கடற்றுரை குமரித் துறை 
யெனவும் வழங்குதலானும், அது பஃறுளிப் பெயரான் வழங் 
காமையானும் உண்மையுணர்க. உரையாரியர், 

Sen Cartier தென்குமரியாயிடை'” 
என்புழிக் *கடல்கொள்வதன் முன்பு மிறகாடும் உண்டை 

யிற் றெற்கும் எல்லைகூறப்பட்டது'” என்றாராலெனிற் கூறு 
வன்... ஈண்டு மிறகாடு என்றது தெற்கட்டமிற்திரிமொலி 
வழங்கிய மீறரிலத்தையெனக் கொள்க. தெற்கட்டமிழ்இிரிகல 
னெனக் குமரிக்கு அப்பால் உள்ளநாடும் பாண்டியரதே என்பது 
அடியார்க்கு நல்லார் அக்காலத்து அவர் காட்டுத் தென்பாலி 
முகத்து வடவெல்லையாகிய பஃறுளியாறு!' எனக் கூறியதனால்
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அறியலாம். குமரிக்குத் தெற்கட் பஃறுளியை வைத்து அதற்குக் 
தெற்கே தென்பாலி முகத்தைவைத்து, அத்தென்பாலிமுக; த்தை 
அவர் காட்டுத் தென்பாலிமுகம் என்.று விளக்கயதனால் இத 
னுண்மையறிக. தன்னாடாக ஆறில்லாத இடனாதலின் ஆண்டு 
வடிம்பலம்ப நின்ற பாண்டியனாகய நெடியோன் வளம்படுத்இப் 

பஃறுளியாற்றை உண்டாக்கினன் என அறிக. இதனை 

*நெடியோனா லுளதாக்கப்பட்ட பஃறுளி” 

எனப்பு.றப்பாட்டுரைகாரர் “apaRir விழவினெடியோன் 
வை வய்லிறுளி” என்புதி உரைத்ததுகொண்டு தெளிக. 
இவனே குமரியாற்.றிற்கப்பால் மூத்தங்கொழிக்கு மு.துறீர்க் 
கடற்கு விழவெடுத்தனன் (புறம். 9) என்றும், நிலனுங்கடலுங் 
குமரியாற்றிற்கப்பாலும் இவனே உடையனென்று மறிக. பிற 
காடென்றது தமிழ் கூறு ஈல்லுலகத்தின் வேராய்ப் பிறதிசை 
மொதி வழங்கிய காடென்று கொள்ச. 

  

இக்கடல்கோளிற் பஃறுளியாறும் பன்மலையடுக்கமும் குமரி 
யின் வடபெருங்கரைவரையும் மூற்இயழிந்தனவென்று நன்கு 
தெரியலாம். குமரியாறு மூழுதுமதிந்ததென் ஐற்குக் 

குமரியின் வடபெருங்கோட்டின் காறும்” 
என விளக்இனார். 

குமரியா.று ஓழிந்து அது கடலாகியமன் அக்கடற்றுறை 

குமரித்துறையெனத் தன் பழம் பெயரே பெயராய் வழங்கலாயிற் 
றெனத் துணியலாம். இதனால் மேலே இந்நூலுள் எடுத்தாளப் 
படும் பஃறுளியாற்றைப் பற்றியனவும் குமரியாற்றைப்பற்றி 
யனவுமாகிய செய்திப்பாடல்கள் கடல்கோளுக்கு முற்பட்ட 
சாலத்தனவென்று தெரிந்துகொள்ளலாம்.  இக்சுடல்கோட் 
காலத்தை வைத்து இதற்கு மூன்னும் மின்னும் பன்னூல்கள் 
உண்மை கேட்கப்படுத்லான் இக்கடல்கோள் கிகற்ச்தகாலம் 
இஃதெனத்: துணியவேண்டுவது இன்றியமையாததா௫ன் றது. 
தமிழ் நூல்களால் இக்கடல்கோள் நிகழ்ந்தது என்பதுமட்டில் 
துணியப்படுவதல்லது அதன் காலமிதுவென்று துணிவது அரி. 

தாகவுள்ளது. ஆயினும், இறையனார் களவியலுரைச்சண்,
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“psh சீங்கமிருந்து தமிழாராய்ச்தது கடல்கொள்ளப் 
பட்ட மதுரை” எனக்கூறுதலால் முத.ற்சங்கமென்றொன்றுண் 
டென்றும், அச்சங்கமுடிந்தது ஓர். கடல்கோளால் என்று மறி 
இன்றோம். அக்களவியலுரைகாரசே, இடைச்சங்க;த்தைப்பற்றிக் 
கூறியவிடத்து *அகத்தியனார் தொல்காப்பியனார் மு.தலிமேசர் 
அச்சங்கமிருந்தார் என்றும், அவரைச் சங்கமிரீஇயினார் வெண் 
டேர்ச் செழியன் முதலாக முடத்திருமாறனீராக ஐம்பத்தொன் 
பதின்மர் என்ப என்றும் அவர் சங்கமிருந்து தமிழாராய்க்த.து 
கபாடபுரத்தேன்ப, அக்காலத்துப்போலும் பாண்டிய காட்டைக் 

கடல்கொண்டதென்றும் உரைத்தார். இதனால் மூதழ் சங்க 
வலாற்றிற்குறித்த கடல்கோள் நிகழ்ந்தகாலம் இடைச் சங்கத் 
இறுதியிலென்று காட்டியவாறு தெளியலாம். இக்கடல் 
கோளையே அடியார்க்கு ஈல்லார், 

நிலந்தரு திருவிற்பாண்டியன் தொல்காப்பியம் புலப்படுத் 
இரிஇயினான்; அக்காலத்து அவர் காட்டுக்குமரியின் வடபெருவ் 
கோட்டின் காறும் கடல் கொண்டது'" ் 

(சிலப். வேனில்--உரை ). 

என்றதனாற் றெளிய விளக்இனார். களவியலுரைகசசம் 
கடைச்சங்க வரலாற்றில், 

gem seme? Quiet கடல்கொள்ளப்பட்டுப் போச் 
இருந்த முடத்திருமாறன் —~sors 26974 பெருவழுதியிராக 

நாற்பத்தொன்பதின்மர் என்ப”” எனவுரை த்தார். 

இதனால் இடைச்சங்கமிருந்த கபாடபுரமும், Us pens 

ரிருந்த தென் மதுசையும் கடல்கோளால் அழிய அக் கபாடபுச.த் 
இருந்த முடத்திருமாறன் எவ்வாறோ உயிர் தப்பிக் கடல் 
கொள்ளப்படாது போந்து, தன்னாட்டு வடக்கண் மதுரையைக் 
கண்டு, அதன்கட் சங்கத்தைத் தான் முன்:இரீஇய முறையே 

இரீஇயினானென்று துணியத்தகும். கடைச்சங்கக் தொடங்கிய 

மதுரையை வடமதுரையென்றது அதற்கு மிகத் தெற்கே கடல் 

சோளால் முதற்கட் சங்கமிருந்தழிர்த தென் மதுரையை கேக்க 
தி 

இன் முன்னுக்கும் இடைச்சங்க விறுதிக்குமிடையே, மூடத்திரு 
மாறனென்னும் பாண்டியன் கபாடபுரத்இருந்த காலத்தே 

  

யென வுய்த்துணரலாம். இதனால் கடைச்சங்கத் தொடக்
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பாண்டிகாட்டின் ஒரு பகுத கட்ல் கொள்ளப்பட்டதென்று ஈன்கு 
துணியப்படும். கபாடபுரத்திருக்த இடைச் சங்கத்துக்கும், வட 
மதுரையிலுண்டா இய கடைச்சங்கத்துக்கும் இலக்கண நூலா 
யிற்றுத் தொல்காப்மியமென்பது ஈக்£ ரனார், பேராசிரியர் 
முதலிய ஈல்லோர் துணிபாகும். இத “wsS rit இடைச்சங்க த் 
தார்க்கும் கடைச்சங்கதத்தார்க்கும் நாலாயிற்றுத் தொல்காப் 
யம் என்ரூர்" என்று பேராகிரியர் “விஊயினிங் இ" 
(மரம, 94) என்னுக் தொல்காப்பிய மரமியற் கூத்திரவுரையிற் 
கூறுதலானுணர்க. இதனால் தொல்காப்பியர் கடல்கோளுக்கு 

முன்னரே இடைச்சங்கமிருந்த கபாடபு த்துப் பழகயவரா 
யிருத்தல் வேண்டுமென்று ஊ௫த்தல் பொருந்தும். 

அடியார்க்கு நல்லார், முதற்சங்க காலத்தினை முதலூழி 

யிறுதி (ஆதியுகத்தின் முடிவு) என்று கொள்வர். அவர் **நெடி 

யோன் குன்றமும்” (சலப். 8) என்புதி, 

முதலூழியிறுதிக்கண் தென்மதுரையகத்திருந்த தலைச் 
சங்கத்து”, 

என உரைத்தலான் இஃதறியலாம். அவர் சிலப்பதிகார 
உரைப்பாயிர.த்இல் இரண்டாம் ஊழியதாகய கபாடபுர.த்இன் 
இடைச்சங்கத்துத். தொல்காப்பியம் புலப்படுத்த! சயமா 
£ீர்.த்தியனாடிய கிலந்தருதிருவிம் பாண்டியன் அவைச்களத்து'" 
எனவுரைத்து, ஈண்டு வேனிற் காதைக்கண் தொல்காப்பியம் 
புலப்படுத்திரீஇயினவன் சயமா 8ர்த்தியனாகய நிலந்தருதிருவிற் 
பாண்டியன் என்றும், அக்காலத்து அவர் காட்டு நாற்பத்தொன் 
பது நாடு கடல் கொண்டதென்றும் விளல்கவைத்தார். களவிய 
அரைகாரர் இடைச்சங்கவரலாற்தில் '*அவர்க்கு நூல் அகத்திய 
மும் தொல்காப்மியமூ மாபுராணமும் இசை நுணுக்கமும் பூத 
புராணமுமென இவையென்ப, அவர் மூவாயிரத்தெழு.நாறு 
யாண்டு சங்க மிருந்தாரென்ப, அவரைச் சங்கமிரீஇயினார். 
வெண்டேர்ச்செழியன் முதலாக முடத்திருமாறனீறாக ம்பத் 
தொன்பதின்மரென்ப, அவருட் கவியரஸ்கேறினார் ஐவர் 
பாண்டியரென்ப, அவர் சங்கமிருந்து தமிழாராய்ந்தது கபாட 
புரத்தேன்ப: அக்காலத்துப்போலும் பாண்டியனாட்டைக் 
கடல்கோண்டது'” எனக் கூறுதல் காண்க,
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இவற்றுள்” உல௫ூயற்கயையாதன பல காணப்படுமேனும் 

இவ்வீருரைகா ரரும் பாண்டிநாட்டைச் கடல்கொண்டது நிலக்தரு 
'இருவிற் பாண்டியன் காலத்தெனவும்' முடத்திருமாறன் காலத் 
தெனவுங் கூறுதலை ஈன்கறிந்துகொள்ளலாம். இவ்வீருரை 
யானும் இரண்டு கடல்கோள் உணரப்படாமல் ஒரே கடல்கோள் 

தான் உணரப்படுவது. அடியார்க்கு நல்லார் கடைச்சங்கத்தைப் 

பற்றியும், அஃதிருக்த வடமதுரையைப்பற்றியும் ஒன்றுவ் கூறா 
தொதியினும் தங்கூற்றுக்கு ஆதரவாகக் **கணக்காயனார் மகனார் 
ஈக்சரனாருரைத்த இறையனார் பொருளூசையானும், உரையா 
கரியராகிய இளம்பூரணவடிகள் முகவுரையானும், பிறவாற்ளு 
னும் பெறுதும்!” என வெடுத்துக்காட்டியதன்கண் கக்£ சனம். 

உரைத்த இறையனார் பொருளுழையை உடன்படுதலால், இக் 

கடல்கோளில் ஈக்ேனார் கருத்தே அவ்வடியார்க்கு கல்லார் 
துணிபாதல் எளிதிலறியலாம். ஈண்டு அவர் உரையும் கடல் 

கோளைப்பற்றியேயெழுந்து விளக்கப்புகுந்ததாதல் “Osa. 
யோள் பெளவமும்'' என்ற சிலப்பதிகாரத் தொடர்கேசக்க 
யறிக. இதனால், பாண்டிகாடு கடல்கொண்டது. கபாட்புசத்து 

இடைச்சங்கத் இறுஇக்கண்ணென்று நன்கு துணியலாம். 

மற்று, அடியார்க்கு கல்லார் கடல் கோணிகழ்ந்தது கிலக்தரு 

'இருவிற் பாண்டியன் காலத்தென்றும், களவியலுரைகாரர் மூடத் 

'இருமாறன் காலத்தென்றும் வேறு வேறு பெயர் கூறினா 

லெனிற் கூறுவேன். இவ் வீருரைகா ரும் ஒரு கடல்கோளையே 

குறித்தனரென்று முன்னரே தெளிவித்தேன். இவ்வுரையச 

எர்கள் குறித்த மேற்காட்டிய இருபெயரும் ஒரு பாண்டியற்கே 

யாமென்று கொள்ளாக்கால், இவ்விரு பாண்டியர் காலத்தும் 

இரு கடல்கோள்கள் நிகழ்க்தனவென்.று துணியவேண்டி வரு 

Guers. “se கொள்ளப்பட்டுப் போந்திருந்த மூடத்திகு 

மாறன்'” என்ற களவியலுரையால் கடல்கோளுக்கு முன் 

இவனே கபாடபு ரத்தில் இடைச் சங்கத்திறுதியில் இருக்கான் 

என்பது ஒருதலையாகத் தெளியப்பட்டதாகும். கடல்கோளுக்கு 

முன்னர் இவன் கபாடபு_த்இலிருந்தது உண்மையாயின், இச் 

கபாடபுரம் இவனினும் வேறெனப் பி.றர் நிக்கும் நிலக்தகு 

இருவிற் பாண்டியன் காலத்தே கடல்கொள்ளப்பட்டதென்பது 

பொருந்தாதாம். அன்றியும், மூடத்திருமாறனும்,.. கிலக்தரு 

5
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திருவிற் பாண்டியனும் வேறல்ல ரென்பது அப்பெயர்களானுக் 
துணியலாம். முடத்திருமாறன் என்புழித் தருமாறனென்பது 
அவன் இயற்பெயரெனவும், ஏதோ தன்னுடம்பு மூடமாய 
காரணத்தால் முடத்திருமாறன் எனப்பட்டான் எனவும் எளிஇல் 
ஊத்தலாகும். கிலந்தருதிருவிற் பாண்டியன் என்புழித் திருவிற் 
பாண்டியன் என்பது இவன் இயற்பெயரெனவும், கிலந்தருதல் 
என்னும் அடை அவன் பகைவர் கிலத்தை வென்றுகொண்டத 
ஞல் உண்டாயதெனவும் உணரலாம். இவனே மூன்னிலையில் 
நெடியோனாகப் பின்னிலையில் மூடமாயினானென்று நினைத்தல் 
பொருந்திற்றாகும். இவன் வழியினரிற் பிற்காலத்து வழுஇ 
யொருவன் கூன் பாண்டியன் எனவும், நெடுமாறனெனவும் 
அழைக்கப்படும் வரலாறுபோன்றது இஃதொன்றென அறிக” 
முடத்திருமாறன் என்புழித் திருமாறனென்னும் பெயரும், Bovis 
தருதிருவிற் பாண்டியன் என்புழித் திருவிற் பாண்டியன் என்னும் 
பெயரும் அவன் குடி.ப்பெயர்பற்றிப் போந்த ஒரு பெயர்க்கே யிரு 
வழக்காமென்பது துணியலாகும். மூன்னே நெடியோனாயினோன் 
கடல்கோட்பட்டுத் தப்மியபோது இவனுடல் ஏதோவொரு 
காரணத்தால் முடம்பட்டதெனின் நன்கு பொருந், பெரிய 
வுரைகாரர்கள் பழையதோர் பெருகிகற்ச்சியைக் குறித்துத் 
தம்முண் மாறுபடாவண்ணம் அவர் கூற்றை இயைத்துக் கொள் 
வதே நானெறி முறையாமென்க. இவற்ருல் இடைச் சங்கத் 
இறுதிக் காலத்துக்குச் சிறிது முன்றொட்டுத் தொல்காப்பியம். 
தமிழ்க் இலக்கணமாயிற்றென்.று நன்கு துணியலாம். சுபாடபுரம். 
அழிந்ததன் பின்னர்ப் பாண்டிநாட்டல் ஓர் கடல்கோள் சிகழ்க்த 
தாகப் பழைய நூல்களிற் கூறப்படாமையால் அந்நாட்டின்கண் 
இதுவே கடையாக நிகழ்ந்த கடல்கோளாகத் தெளியத்தகும். 
இதன் மின் சோணுட்டில் இன்ளிவளவன் காலத்தே புகார்ப்பட் 
டினத்தைக் கடல்கொண்டது மணிமேகலை நாலால் (காதை. 28). 
தெரியலாம். அந்நாலிற் பாண்டிகாட்டுக்கு அக்கடல்கோளால் 
இடையூறொன்றும் கூறப்படாமை காண்க. இம்முடிவு இன்னும் 
ஓராற்றானு் துணியப்படும். தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 
மாத்திரை எழுத்தியல்'” என்னும் மூதற் சூத்திரவுரையில் 
"இணை நான்முடிபுதன்லூன் மேற்றே” என்பதனாற் காக்கை 
பாடினியார் ஓதியதளையிலக்கணம் ஈண்டுங்கோடல் வேண்டு 
மெனின், அஃதே கருத்தாயின் இவர்க்கும் அவர் மூடிபே பற்றித் 
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தளை தகாயல்வேண்டும். அல்லதாஉம், அவர்க்கு: இளையரான 

காச்கைபாடினியார் தள கொண்டிலரென்பது இதனாற் பெற்றாம். 
தளைவேண்டிஞர். பிற்காலத்தோ ராகரியரென்பது, என்ன 2 

வடக்குக் தெற்குங் குணக்குங் குடக்கும் 
வேங்கடல் குமரி தீம்புனற் பெளவமென் 
நிக்கான் கெல்லை யகவயிற் இடந்த 
நூலதினுண்மை வாலிதின் விரிப்பின் 

எனக்கூறி வடவேங்கடக் தென்குமரியெனப் பனம்பாரனார் 
கூறியவாற்றானே எல்லைகொண்டார் காக்கைபாடினியாச். 
ஒழிந்த காக்கைபாடினியத்து, 

**வடதிசை மருங்கின் வடுகுவரம் பாகத் 

தென்றிசையுள்ளிட் டெஞ்சிய மூன்றும் 

எனத் தென்றிசையுங் கடலெல்லையாகக் கூறப்பட்டதாக 

லால் அவர் குமரியாறுள்ள காலத்தா ரல்லசென்பதாஉம், குறும் 
பளகாடு அவர்க்கு நீக்கல் வேண்டுவ தன்றென்பதாம் பெற்றும். 
பெறவே அவர் இவசோடு ஒரு சாலை மாணாக்கர் அல்லரென்பது 

எல்லசச்க்கும் உணரல் வேண்டுமென்பது” எனப் பேசசசிசியர் 

உரைத்த உசைத்திறத்தால் பெருங்காக்கை பாடிணீயசச் தமி 

முகத்திற்குத் தென்னெல்லை குமரியாறென்று கூறினசெனவும், 
அவர்ககளாயரரண காக்கை பாடினியாரெவ்றதனால் பெருங் 

காக்கை யாஒிணியாரும் சிறுகாக்கை பாடினியாரும் வேனுவர் என 
es, று காக்கை பாடினியார் கடல்கோளுக்குப் பின்னுன்சவ 

ரெனவுக் தெனியலாம். பெருங்காக்கை பாடினியார் தொல்காப். 
வவைனுசோடு ஓருசாலை மச ணுக்க மென்பது இவ்வுரையால் 
தெரியப்படுதசைல் அவர் கானத்துக் கடல 3ேகேசன் கிகழாது 

அவர்க்குப்வன் அவர் பெயருடையார். காலத்து கிகழ்க்ததென். 
பது பேராசியர் கருத்தாதல் அணிக்துகொள்க. இதனாலும் 
தொல்காப்மியனாரும் பெருக காக்கை பாடணியாரும் கூல் செய்த 
கரலத்தையடுத்தே யிக்கடல்கோள் கிகழ்த் திருக்க வேண்டுமென் 
பது தெனிவாதல் காண்க. காக்கை பாடினியார் தொல்காப்பிய 
ஞசோடொரு சாலை மாணாக்கரென்பது கச்சனாச்க்கினியருசை 

யினும் கண்டது. ஈச்சனாச்க்னியர் சிறுகாக்கை பாடினியாரைப் 
“மின்றொன்.றிய காக்கை பாடினியார்” என்று கூறுவர்.
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'இனி, வான்மீல 'ராமாய்ண்ம் oy Bier காண்டத்துச் சக் 
இரீவன்” தன் சேனையைச் ”தையைத் தேடவிட்ட சமயத்தில் 
தென்னாட்டிற் பல நாடுக்கைக் கு.றித்ததன் பன், 

என் உணர் ஊன் ஏரி | 
ஜஸ் எனச் ரான் ॥ 

(கஷ்டக்தா. 42: 18) 

வானரர்களே!. அப்பால் பொன்மயமானதும், மூத்து 

மணிகளால் அலங்கரிஃ்கப்பெற்.றதும், இப்மியமான.தும், தகு.தி 
யோடு கூடியதுமாகய பாண்டியர் கபாடத்தைப் பார்ப்பீர்"" 

எனவருதல் காணலாம். இதனால் இவ்விராமாயண காலத் 
துக் கபாடபுரம் கடல்கோளால் அழியாது மிகவுஞ் சிறந்த நிலை 
யற் பாண்டியர் தலைககரரக விளங்குதல் துணியப்படும். வியாச 
பாரதம் துரோண பருவத்தில் ஸம்சத்தகவதச் சருக்கத்து (28 

வது, அத்தியாயம்), 

கேசவனாலே அரசனான தன் பிதாவும் யுத்தத்திற் கொல் 
லப்பட்டுப் மீறகு பாண்டியர்களுடைய கபாடபுரமும் பிளக்கப் 
பட்டு, உறவினர்களும் தங்கள் தங்கள் ஸ் தான த்தைவிட்டு ஓடிப் 
போன அமயத்தில், பீஷ்மரிடத்திலிருந்தும் அவ்வாறே துராண 
ரிடத்தினின்றும் பரசுராமரிடத்தினின்றும், இருபாசாரியரிடத் 
'இனின்றும், அஸ்.இரங்களைப் பெற்.று அந்த அஸ்திரங்களாலே 
ருக்மிகர்ணன், அர்ஜுனன், அச்சு தன் இவர்சளோடு ஓப்புமை 
யைப் பெற்றுத் துவாரகையை காசம் பண்ணுவதற்கும் பூமி முழு 
தையுஞ் ஐயிப்பதற்கும் விரும்மினவனும், கற்றறிந்தவர்களான 

ஸ்கேகிதர்களால் ஈன்மையைக்கருதி அவ்வித முயற்சியிலிருந்து 

தடுக்க்ப்பட்டுத் தொடர்ச்சியான வைரத்தை விட்டுத் தன் 

இராஜ்யத்தை ஆண்டுவருகிறவனும், பலசாலியுமான ஸாகர.த் 
வஜ பாண்டியன், சந்திர ஒரணாங்கள் போன்ற கிறமுள்ளவைக. 
ஞம், வைடூர்ய மிழைத்த விரிப்புக்களால் மூடப்பட்டவை 
களமான குதிரைகளோரடு பராக்கரமமென்கற பொருளைக் 
கைப்பற்றித் திவ்யமான தனுஸை காணொலி செய்துகொண்டு 
துரோணரை எதிர்த்து வந்தான். மித்த போன்.ற நிறமுடைய 
குதிரைகள் பாண்டியனைப் மின்றொடர்ந்து வருன்ற லக்ஷத்து 
காற்பதினாயிரம் சிற்ந்த தேராளிகளை த் தாங்க (ம. வீ. இரா.
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மொழிபெயர்ப்பு) எனவருதலான் இக்கபாடபுசமூம் பாண்டிய 
ரும் ராமமூர்த்தி காலமுதற் பஞ்சபாண்டவர் காலத்துஞ் சிறக்து 
உயர்கிலையில் விளங்கெவா.று தெரியலாம். தமிழுரையசளர்கள் 
குறித்த பாண்டியர் பழைய தலைககராகய கபாடபுரம் என்பது 
உண்மையில் இருந்ததென்பதற்கு இவ்விரண்டு பெரிய இதிகாசம் 
களும் தக்க சான்றாதல் நன்கறியலாம். வியாசபாரதம் பலபல 
இடைச் செருகல் பெற். இப்போதுள்ள முறையில் நிறைவேறி 
யது 5. மி. மூன்றாம் நாற்றுண்டென்று இக்கரலவாசாய்ச்ச 

wrert (Winternitz) துணிவர். கிறிஸ்து பிறந்ததன் பின் 

பாண்டிகாட்டுக் கடல்கோள் எக்நாலானுங் கேட்கப்படாமை 

யின் கடல்கோளா லழிந்ததென்று உரைகாரர் கூறிய கபாட 
புசம் நன்னிலையில் இருந்த காலம் இறிஸ்து பிறத்தற்கு மூுற் 

பட்டதேயாமென்று துணியலாம். "கபாடபுரம் அழிதற்குக் 

காரணமான கடல்கோள்ைப்பற்றிப் பின்னர்க் கூறப்படுதலான் 

இதனுண்மை உணரலாம். இராமாயண காலத்தை டாக்டர் 

பந்தர்கர் க. மு. எழுநா றுக்குப்பின். ஆகாதென்றும் டாக்டர் 

வீண்டர்னிட்ல் ஒ.மு. மூக்நூறுக்குப் பின்னாகாதென்றுவ் 

கூறுவர். இவருள் டாக்டர் விண்டர்னிட்ஸ் என்பவர் டாக்டர் 

பந்தர்கர் தீர்மானத்தை நன்கு ஆராய்ந்த பின்னரும் இம்மூடி 

புக்கு வருதலால் அவர் துணியே தெர்க்து வரையறுத்ததாக 

வைத்துக்கொள்ளலாம். இங்கனம் வைத்துக்கொண்டால் பாண் 

டீயர் கபாடபுரம் கடல்கோளாலழிந்தது ௫. மூ. மூச்.நா.றுச்குப் 

மன்பேயாமென்று தெளியலாம். இஃது இன்னும் ஒரு வசையா 

லுக் துணியப்படும். அலெக்னாக்தருக்குப்பின் செல்யூகஸ் நிகே 

டர் என்னும் யவனவேந்தனாற்றா துபோக்து, பாடலியிலிருக்த 

சர்நிரகுப்த சக்கரவர்த்தியினிடம் நெடுங்காலந் தல்சயிருந்த 

மெகாஸ்தனிஸ் என்பவர், இ. மு. முந்தாற்றைந்தாம் ஆண்டின 

ராவர்... அவர் காலத்துக்கு முன்பே சந்திரகுப்தனை அரியணை 

3யற்றியவர் அர்த்த சாஸ் திரஞ் செய்த கெளடில்யரெனப் 

பெயரிய சாணக்கியராவர். அவர் இ. மு முக்நூற்றைந்துக்குப் 

ற்பட்டவரேயாகாரென்பதுஈன்கு துணியப்படுவதாகும். 

அவர் தம் அர்த்த சாஸ்திரத்தில் (1500% 1] (வற. 76) 

முத்துக்களின் பெயர்கள் கூறுமிடத்.துப் பாண்டிய கவாடகம் 

எனவோர் முத்தின் ஒஸ்க்ை! எடுத்துக்காட்டுன்றார். இம் 

முத்துத் “தென்கடல் முத்து!” எனப்பழந்தமிழ் நூல்கள்
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கூறும் பாண்டியர் சபாடபு7த்.துக் கடலிலெடுத்துள்ள முத்தே 
யாமென்பது தெள்ளிது. பாண்டியர் தென்கடலில் மு.த்தெடுக்கப் 
பட்டு அக்கடற் கரையை அடுத்துள்ள கபாடபுர.த்தே விலை 
கொள்ளப்படுமாதலாற் பாண்டிய கவாடகம் எனப்பெயர் 
பெற்றதென்று தெரியலாம். “ser கடற்பிறந்த முத்தினாரம்'” 
எனப்பாண்டியனை அகப்பாட்டிற் கூறுதலானிம்முத்துப் பாண் 
டியர் முத்தேயாதல் தெள்ளிது. இம்மூத்துக் கபாடமுள்ள 
காலத்து முத்தாயினல்லது அவ்வூரில்லையாயழிந்த காலத்துக் 
சவாடமென வழங்கப் பெறுதல் அத்துப் பொருத்தமுடைத் 
தாகாது. கபாடமழிந்த பின்னர் வட மதுரையிற் கோயில். 
கொண்ட பாண்டியர் தம்மு.த்.இிற்குக் கவாடகம் என்ற பெயரே 
மிட்டு வழங்கனர் என்பதும் இயையாது. கொள்வாரும் மதுரை 
சிற்கொண்டு அழிந்த கவாடப் பெயரையிட்டனர். என்பதுட் 
பொருந்தாமை காண்க. கவாடமழிந்த மின்னருள்ள தமிழ்ட 
பெரும் புலவர் பலரும் பாண்டியர் கொற்கைத் துறையே முத் 
துடையதாகக் கூறுதல் சாண்க, இதளை, 

“பாண்டியன், புகற்மலி சிறப்பிற் கொற்கை முன்றுறை. 
அவீர்கதிர் மு.த்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து'” 

(அகம். 201) 
எனவும், 

இவர்திரை தந்த ஈர்ங்கதர் முத்தம் 
கவர்கடைப் புரவி கால்வடுத் தபுக்கும் 
கற்றேர் வழுதி கொற்கை முன்றுறை”  - (அகம், 190). 

எனவும், 
*மறப்போர்ப் பாண்டிய ர.றத்திற் காக்குங் 
கொற்கையம் பெருந்துறை முத்தின்!” (அகம். 22) 

எனவும் வருவன கொண்டு ஈன்குணர்க. கபாடபுரம் அழிந்த 
மீன்னர்ப் பாண்டியர் கொற்கை முத்துடையராய காலத்து வட 
மதுரையைத் தமக்குத் தலைமையூராகக் கோயில்கொண்டிருந்த. 
னர்என்பது, 

“பன்மீன் கொள்பவர் முகந்த விப்பி, 
காரரி கறவீன் மடழ்கொடைக் கூட்டும் 
பேரிசைக் கொற்கைப் பொருகன் வென்வேற் 
கரும்பகட் பி.யானை கெடுந்தேர்ச் செழியன் 
மலைபுரை Aeneid src” (அகம். 296)
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என வருதலா ஸறியப்படும். இதன் கண்ணே, 
வலைஞர் மூகந்த முத்துச்சிப்மகளைக் கள்விலைக்குதி 

தொகுக்குங் கொற்கைத் தலைவனாகிய பாண்டியனுடைய மலை 
போல் நெடிய மாளிகையுடைய கூடற்பதி'” 

என முத்துச்சிப்மிகளையுடைய கொற்கைத் துறையுங் 

கூடற்பதியும் (வடமதுரையும்) பாண்டியனுடையவாகக் கூறல். 

காணலாம். சுபாடபுரம் அழிந்த மின்னர் உண்டாயது வட 
மதுரையென்பது பல்லுசையாளரும் எழுதியது. 

**தென் பெளவத்து முத்து?” (புறம். 980) 
தென் கடல் முத்து!” (பட்டினப்பாலை. 189). 
1-தத்துரீர் வரைப்மிற் கொற்கைக் கோமான். 

தமிற்கிலை பெழ்.ற தாங்கரு மரமின் 
ம௫ழ்களை மறுகின் மதுரை ”* (சிறுபாண். 62-67) 

என இவற்றிற்கேற்ப வருதலுங் காண்க. இவற்றாற் கபாட 

புசம் அழிந்ததும், மூடத்திருமாறன் வடமதுரையிற் போசக்து 
கடைச் சங்க கிறுவியதும் 5. மு. 802-க்குப் மன் ஏதோவொரு 
காலமேயாகும் என்றும், அதற்கு நெடிது முன்னதாகாவென்றும் 
நன்கு துணியப்பட்டதாகும். 

இனி இலங்கைப் பெளத்த சரிதமான இராஜா வளியென்னு 
நூலில், ஓ. மு. 205-க்கும் 161-க்கும் இடையில் இலங்கையை 
வெள்றுகொண்ட தமிழ் நாட்டசசனாகய ஏலேலன் ஆட்சியில், 
கல்யாணியில் அரசுபுரிந்த திஸ்ஸா என்பவன் காலத்து ஓரு 
பெரிய கடல்கோள் உண்டாயிற்றென்பது கேட்கப்படுன் 22. 
இலங்கைத் இவிற்கும், இந்நாவல் இவிற் பாண்டியகாட்டித் 
கோடிக்கரைக்கும் இருகாவத தாரமே யுண்மையால் அக்கடல் 
கோள் பாண்டிய காட்டில் ஒருபகுதியை IPS sAsery Cans 
பது பொருந்திற்றே யாகும். இராஜாவளியில் இச்செய்தி 
வருமாறு :- 

**திஸ்ஸா ராஜா கல்யாணியில் அரசுபுரியும்போது கடல் 
7 லீக் தூரம் கல்யாணிக்கப்பாலிருந்தது. இஸ்ஸா ராஜா தன் 
மனைவிபால் மூறையிறழ்ந்த கட்புடையனென்று ஐயுற்று, தகு 
கான்ஸீன் என்னும் பெளத்தாசிரியளைக் காய்ச்சிய எண்ணெய்க்
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கொப்பரையிலிட்டுக் கொன்ருனாக, இலங்கைத் வைக் காத்த 
தேவர் வெகுண்டு பூமிமேற். கடல்பொங்கியெழச் செய்தனர். 

துவாபரயுகத்து இராவணன் கொடுமையால் அவனுடைய 25 

அரண்மனைகளும் அடங்கிய மன்னார்ப்புற.த்.து நிலம் கடலால் 
விழுங்கப்பட்டதுபோல இப்போதும் கல்யாணியாண்ட திஸ்ஸா 

ராஜாவிற்குரிய ஒரு லக்ஷம் ஊர்களும், 920 மீன் வலைஞர் Pid 
நார்களும், 400 முத்துக்குளிப்பார் இராமங்களும் ஆக அவன் 
நிலத்து முக்காலேயரைக்காழ் பாகமழிந்த.து. அப்போது பலர் 
அக்கடல்கோளுக்குத் தப்மயோடியதுமுண்டு. மாதம்பை 
முதலிய சலவூர்கள் இக்கடல்கோளிற்றப்பின'” என்பது. , இக் 

கடல்கோள் நிகழ்ந்தபோது கல்யாணியசசனாகஇிய இஸ்ஸா, தமிழ் 
வேந்தனுக்குத் இறையிடுதல் (ராஜாவளி. பக். 188) கூறப்படுத 
லால் இது ஏலேலர் காலத்தே நிகழ்ந்த கடல்கோளேயாதல் 

தெளிக. 

  

இக்கடல் கோள், மகாவமிசம் என்னும் இலங்கைப்பெள)த்.த 
சரிதநூலில் இலங்கையிற் பெளத்த மதத்தொண்டு Hero wig 

புரிந்த, '*துத்தகா மினி'” என்னும் அரசன் சரி.த.த்.தில், கல்யா 
ணியை ஆண்ட இஸ்ஸா ராஜா, பிக்ஷ*வேஷம் பூண்ட ஒருவனை, 
அவனுடன் வந்தவனோடு தன் மசனைவிபால் முறையிறழ்ந்த 
காரியத்தில் தூதுபுக்கதாக நினைந்து, அவரைக் கொன்.று கடலி 
லெறியச் செய்தனன் என்றும், கடற்றெய்வங்கள் இதற்குச் 
னைந்து கடலை நிலத்திற் பொங்ஒயெழச் செய்தனவென்.றுங் 
கூறப்பட்டுள்ளது. * 

டாக்டர் வில்ஹெல்ம் கர் என்பவர், ஏலேலா வேந்தன் 
காலத்தை ௫. மு. 145-க்கும், ஓ. மூ. 102-க்கு மிடையே கிறுவு 
வர்.* இராஜரவளியில் ௫. மு. :205-க்கும் ஓ. மு. 107-க்கு 
மிடையே நிகழ்க்ததென்று கருதப்படும் இக்கடல்கோள், சற்றே 

புத்தர் நிர்வாண காலத்தை யொட்டிக் கணக்இட்டு வரும் 
இந்நால்களின் கால அளவை தம்முள் ஓ.த்தில்லாமல் 60 ஆண்டு. 
வேற்றுமைப்பட்டே கடப்பது காண்க. இந்து, சன, சில்கள 
நூல்கள் புத்த நிர்வாண காலம் ௫. மு. 548 என்றும், சரித்திர 

  

  

ஆராய்ச்சியாளர் 488 என்றுங் கூறுதலும் சண்டைக்கு கோக்இக் 
கொள்க.
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ஒக்குறைய . 80 ஆண்டுகட்குப் மின்னதாக மகர்வமிசத்தாற். 
அுணியப்படுதல் காணலாம்... இவ்விரண்டனுள். மூன்னதாகய, 
கி. மு..805-க்கும் ௫. மு. 787-க்கும் இடைப்பட்டதென்னிற் 
கடல்கொள்ளப்பட்டுப் போந்த முடத்திருமாறன் கடைச்சங்கந் 
தொடங்கிய காலம் இற்றைக்கு 2189 ஆண்டுகட்கும், 2095 
ஆண்டுகட்கும் இடைப்பட்டதேயாமென்று கருதலாம். இதனாற் 
கடைச்சங்கத் தொடக்கம் 5. மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டின் 
உண்டாயதென்று தெளியத்தகும். கடைச் சல்கத்.திருக்த பெரும் 
புலவரான மதுரைக் கூலவாணிகன் சாத்தனார் காலத்தவரான 
இளங்கோவடிகள் காலமும், இலங்கை மகாவமிச சரித்திரத்திற் 
கண்ட கஜபாகு மன்னன் காலமும் ஓன்றென்பது சலப்பதிகா 
ரத்தால் ஈன்கு துணியப்படுளலின், அச்சாத்தனார் அக்கஜபாகு 
லீன் காலமாகிய இ. மி. 717 முதல் ஓ. ம. 788 வரை ஒன்றி 
லிருந்தவராவர்.. இதனால், கடைச்சங்கம் ௫. மி, 189 ஆம் 
ஆண்டினை யடுத்துமிருந்ததென்று தெளியலாம். இச்சங்கம் மேற் 
சண்ட கடல்கோட்படி 8.மு. இரண்டாம் நூ.ற்றாண்டிற் 
ஜொடங்கப் பெற்றதாயின் அது சற்றேறக்குறைய 850 ஆண்டுகள் 
தழைத்திருந்ததென்று துணியலாம். இடைச்சங்க முடிவும், 
கடைச் சங்கத்தொடக்கமும் மூடத் திருமாறன் என்ற ஒரு 
பாண்டியன் காலத்தே நிகழ்க்ததென்று முன்னோர் வழி 
வழியசய்த் தேர்ந்து கூறிய செய்திக்கு இதுவே ஈன்கியைவதா 
Sa கமக்குக் இடைத்துள்ள ஈல்லிசைப் புலவர் பழம்பாடல் 
கணித் சில, இக்கடல்கோளுக்கு முற்பட்டனவென்பதற்குத்தக்க 
காசணம் பலவுளவாதலானும், தொகை நூல்களிற் காணப்படும். 

புலஅச்கள் ஒரு காலத் தவராகாது இறப்ப முக்தியவரும் பிந்திய 
வரம், இடைப்பட்டவரமாய்ப் பலஇறப்படுதல் நன்கு தெளியப் 
படுதலசனும், அப்புலவச்கள் தொகை சயிதேழக்குறைய ஐந்.நா 

முக்கு எட்ததலாறும், இவரெல்லாம் ஒரு காலத்தவசென்று 

Babes கூடாமைபான், இக்கடைச் சங்கத் தொடக்கச் காலம் 
இவ்வாறு கொள்வ வேண்டிற்றே யாகும். 

  

இனி, இக்கடல்கோகைப்பற்றிப் பண்டைத் தமிழ் நால் 
களஎற்.கெசன்னக்உடப்பன சலவற்றை ஈண்டைக்கேற்ப 
ஆராய்ந்து துணிதல் இன்றியமையாததே யாகும். கலித் 

தொகையில்,
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மலிதிரை யூர்ந்துதன் மண்கடல் வெளவலின் 
மெலிவின்றி மேற்சென்று மேவார்கா டிடம்படப் 
புலியொடு வின்னிக்கிப் புகழ்பொறித் த களர்கெண்டை 
வலியினான் வணக்கிய வாடாச்சர்த் தென்னவன்” 

என வருதலால், தன்னாட்டின் ஓரு பகுதியைக் கடல் 
கொண்டபின் பாண்டியன், சேரமாட்டிலுஞ் சோணுட்டிலுஞ் 
கில பகுதிககா வலியினால் வணக்கக் கொண்டான் என்று 
கூறுதல் காணலாம். இதனையே, 

பஃறுளி யாற்றுடன் பன்மலை யடுக்கத்துக் 
குமரிக் கோடுல் கொடுங்கடல் கொள்ள 
வடதிசைக் கங்கையு மிமயமுங் கொண்டு 
தென்றிசை யாண்ட தென்னவன்.” 

(சிலப். 71, காடுகாண். ) 

எனச் சிலப்பதிகாரத்துங் காணலாம். இதற்கு அடியார்க்கு 

நல்லார், 1 

அங்கன மாகிய நிலக்குறைக்குச் சோழகாட்டெல்லையிலே 
*மு.த்தூர்க் கூற்றமும், சேரமானாட்டுக் குண்டூர்க் கூற்றமும். 
என்னுமிவற்றை யிழந்த நாட்டிற்காக ஆண்ட தென்னவன்."” 

என வுரைத்தரர். 

கலித்தொகைக்கண், 

புலியொடு வின்னீக்௫...... கெண்டை 
வலியினான் வணக்கிய வாடாச்சீர்த் தென்னவன், 

என்று கூறியதல்லாமல் சோணாட்டிலும், சேரகாட்டிலும் ஏதோ 
Feo பகுதிகளைப் புலியும், வில்லும் PGPS gor aus Qari. 
பொறித்து வலியால் வணக்க்கொண்டான் என்று கூறிய 
தல்லது இன்ன இன்ன பகுதிகளைக் கொண்டான் என்று கூறிற் 
வில்லை. அடியார்க்கு நல்லார் “சேரகாட்டிழ் குண்டூர்க் கூற்றத் 
தையும், சோணுட்டில் முத்தூர்க் உூற்றத்தையும் கடல்கோளில் 

இழந்த காட்டிற்காகக் கொண்டு ஆண்டான்” என்று கூறினர். 
இதற்குக் கூறிய மேற்கோள் சங்க நூல்களில் எம்மனோர்க்கு 
அகப்பட்டிலது. 4 pon QF bBo (4) 

* எ முத்தூற்றுக் கூற்றமும்” என்றிருத்தல் பொருந்தும். 
புறம் 24 பார்க்க. 
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எவ்விமிழலையொடு................... 
பொன்னணி யானைத் தொன்முதிர் வேளிர் 
குப்பை நெல்லின் முத்தா.று தந்த 
கொற்ற ரிள்குடைக் கொடித்தெர்ச் செழிய” 

என மாங்குடி இழார், தலையாலங் கானத்துச் செருவென் ற. 
மெடுஞ்செதியனைப் பாடியதனகண், அவன் எவ்வியின் மிழலைக் 
கூற்றத்தோடு முத்தூற்றுக் கூற்றத்தையும் தன்னாட்டுக்குத் 
சந்த வெற்றியைப் பாராட்டுகன்றார். இது கடல்களுக்கு 

டுத்து நிகழ்ந்த செய்தியாகத் துணிதற்கு இயலாது. கடல் 
கன் நிகழ்ந்தமன்னர் அக்கடல்கோட்குத் தப்மப்போக்த 
முடத்திருமாறனோ, அல்லது அவளை அடுத்து அரசெய்இய 
பாண்டியனோ கடல்கோளில் இழந்த நாட்டின் குறையைப் மற 
மாடுகளினின்று வலியாற்கொண்டு நிரப்பினான் என்பதே 
பொருந்தும். இதனால் முத்.தூற்றுக் கூற்றம் கஉடல்கோட்கப்பால் 
சோழர்கணின்று பாண்டியா ல் வலிந்துகொள்ளப்பட்டது. 
ஏதோ ஒரு காரணத்தால் இழந்ததாக அதனை எவ்விமிழலக் 
கூற்றத்தோடு தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ் 
செழியன் வென்று தந்தான் என்று கொள்வ?த பொருந்தற்றா 
கும். இங்கனங் கொள்ளாக்கால் கடல்கோள் எவ்வீ காலத்தை 
படுத்து நிகழ்ந்ததாகத் துணிய வேண்டிவர௫ுமென்க 

இனி, இக்கடல்கோள் நிகழ்ந்தது, தொல்காப்பியம் அரஸ் 
கேறிய காலத்தது ஆதலால் தொல்காப்பியனர்க்கு *வடவேங் 
கடந் தென்குமரியாயிடை'' எனப் பாயிரம் பாடிய பனம்பாரனார் 
காலத்ததும் ஆம் என்று துணிவது தகுவதாகும். அப்பனம்பார 

ஞர் பாடிய கு.றுந்தொகைப் பாட்டில், 
ஆர்கலி மிதித்த ரீர்திகழ் சிலம்மற் 
கூரசைம் த௲யையாய் நடுங்கல் கண்டே” (58) 

எனவருவதன்கண், கடல் எழுந்து மிஇத்தலால் நீரில் 
விளங்குகன் ற பாலை அசைந்து நடுங்குதல் கண்டு எனக் கூறுவது, 
இவர்தாம் சண்கூடாகக் கண்ட பெருங் கடல்கோணிகழ்ச்சியை 
உவமை முகத்தாற் கூறினாரென்று துணிவது இயைபுடையதே 

பாகும். கடல் அலை மி இத்துப் பெருமலைகளையும் நடுங்கச் 
செய்த செய்தி இவர்க்கு அடுத்.து நிகழ்ந்து இவர் கண்கூடாகக் 
சண்டதொன்றுதலின் அதனையே எடுத் தாண்டனர் என்று
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மிளைக்கத்தகும். இத்தொல்காப்பியனார், பனம்பாரனார் எல. 
மிருவருடன் ஒரு சாலை மாணாக்கராகய இசை நுணுச்சம் செய்த 
கெண்டியார், தமிழ் காட்டெல்லை கூறுமிடத்து 

வேங்கடங் குமரித் தீம்புனல் பெளவமென் 
நிந்நான் கெல்ல்' தமிழது வழக்கே"" 

எனத் தெற்கெல்லையைக் கடலாகக் கூறாமல், குமரித் தீம் 

புனல் என்பதனால் தீம்புனற் குமரியாற்றை யழித்து:அகப்படுத் 
'திய கடல்கோளுக்கு முன்னரே அவர் இசை நுணுக்கஞ் .செய் 
தனர் என்று துணியப்படும். தொல்காப்பியனாரோடு ஒருங்கு 

கற்றவரென்று கேட்கப்படுதற்கும் இஃதே இயைவதாகும். 
இனி மலையமான். திரு மு.டிக்காரியைக் சமிலர்.பாடிய 

1722-ஆம்) புறப்பாட்டில், 

“*கடல்கொளப் படாஅ துடலுக ரூக்கார் 

கழல்புனை இருந்தடிக் காரிநின் னாடே” 
என வருதல் காணலாம்.' மலையமான் திருமுடிக்காரி காடு, திருக் 
கோவலூரையும் முள்ளூர் மலையையும் உடைய நடு நாடென்பது 

பலரும் அறிந்தது. அந்நாட்டைக் கபிலர் கடல் கொளப்படாஅ 
துடலுகரூக்கார்'” என்று சறப்மித்தார். இதன்சண் கடல் 
கொளப்படாஅ தென்பது -முடிவேந்தர் சேரபாண்டிய சோழர் 
என்னும் மூவர் காட்டிற்கும் கடல்கொள்ளப்படும் எளிமையும், 
இக் காரி காட்டிற்கு மட்டும் அக்கடல் கொள்ளப்படா அருமை 
யங் குறித்ததென்று எளிதில் அறியலாம். இப்பெரும் புலவர் 
கடல்கொளப்படாமை ஒரு ஈரட்டிற்குச் சிறப்பாக வைக்கத் 
துணிந்தது, கடலடுத்த நாடு கடல்கோளால் இழந்த பேரீழவை)த் 
தரம் கேட்டறிந்ததுபற்றியென்று உய்த்துணரலாகும்.. கட 
அடைமையால் உண்டாகும் பெருகன்மையெல்லாம்.பாராட்டாது. 
அஃஇல்லாமையா ற் கடல்கொள்ளப்படாமையே இக்காட்டிற்கு 
ஒரு சிறப்பென்று இவர் துணிவராயின், அது, கடல்கோளால் 
உண்டாகிய பெருங்கேடுகளைக் கேள்வியுற்று அக்கடல் இல்லா 
மையே கலமென்று துணிந்ததன் பயனென்று நினைக்கத் தகும், 
இதுவும் பாண்டிநாட்டு.ப் பண்டு நிகழ்ந்த கடல்கோள் வர 
லாற்றை வழி வழியாகக் கேள்வியுற்று அதனாற் பின்னவருந் 
அணிந்து பாடினர் என்.று தெளியலாகும். இவையெல்லாம் 
கடைச் சங்கத் தொடக்கத்து ஒரு கடல்கோள் பாண்டிராட்டுத் 
ெளிபருறியில் சியுற்ந்தது எளிது ஈன்ருவலிய மதி துள் ச.



சங்கம் 

இனி இவர் இயலுடன் இசையையும் காடகத்தையுஞ் 
செர்த்து. வளர்த் தவாறு கூறப்புக்கு முதற்கண் அங்கனம் 
வளர்த்த ஒரு பெருங்கலைக் கழகம் உண்டு என்பதுபற்றி ஆராயப் 

படும். 

இக்காலத்துச் சரித்திர வாராய்ச்சியாளர்க்கும், பாண்டியர் 
தமிழ்ப் பெரும் புலவர்களைத் தொகுத்து ஒரு பெரிய கல்விச் 
சங்கம் நிறுவியது உண்டோவென்று ஐயம் நிகழ்ந்து உரைத்த 
வற்றையும் காண்டுன்றோம். இதுபற்றி நூல்கள் கூறுவன 
வற்றை எடுத்துக்காட்டி. விளக்குவது இங்கு வேண்டுவதேயா 

கும். தேவாரத்துத் திருநாவுக்கரசு நாயனார் பாடிய திருப்பத் 

தூர்ப் பதிகத் த, 

ஈன்பாட்டுப் புலவனாய்ச் சங்கமேறி- 
நற்கனகக் இழிதருமிக் கருளினோன் காண்" 

எனப் பாடுதலால் இப்போதைக்கு 1300 ஆண்டுகளுக்கு முன் 

னம் இருந்தவராக ஈன்கு தெளியப்பட்ட அக்காயனார் காலத்தே 

சங்கம் இருந்தது கேட்கப்பட்டுக் கூறப்பட்டுள்ளதென்.று தெரிய 
லாம். இதனைச் சங்கத்தமிழ்” (இருப். 20) என்று இவரோ 
டொத்த காலத்தவரென்.று கெளியப்பட்ட பெரியாழ்வார் திரு 

மகளாகிய கோதையார் கூறியதிலும் *சங்க முகத்தமிழ்” (பெரிய 

இருமொழி-9, 4, 10.) எனத் இருமங்கையாற்வார் கூறியதிலுங் 
காணலாம். இதற்குப் பின் சுந்தர மூர்த்திகள் (பொய்யடிமை 

யில்லாத புலவர்க்கு மடியேன்'” எனத் திருத்தொண்டத்தொகை 
யற் கூறினார். மாணிக்கவாசகராசிய வாதவுூசடிகளும் தாம் 

பாடிய திருக்கோவையாரில், (20) 

    

உறைவா னுயர்மதிற் கூடலி னாய்ந்தவொண் இந்தமிழின் 
துறைவாய் நுழைந்தனை யோவன்றி யேழிசைச் 

சூழல்புக்கோ'? 

என்பதனால் கூடலில் இயற்றமிழ் gw gs gid இசைத்தமிழ் 

ஆய்ந்ததும் கூறுதல் காணலாம். 
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இங்கனம் பெரிய சமயத் தலைவர்கள். துணிந்தது உண்மை 
ய.டியாக நெடுங்காலம் போந்த வழக்குப்பற்றியதென்று எளிதில் 
உணரலாம். இங்கனம் உண்டாய பெரு வழக்ஒற்குச் சங்கநால். 
களில் மேற்கோளுளவாவென்று வினாவியறிவது ஈண்டைக்கு 
வேண்டுவதேயாகும். - மதுரைக் காஞ்சியில், 

தொல்லாணை நல்லா சிரியர். 
புணர்கூட்டுண்ட புகழ்சால் சிறப்பின் 
நிலந்தரு திருவி னெடியோன்"” (267-69)) 

என: வந்துள்ள அடிகளைக் கற்ளார் அறிவர். இதன்கண் 4ல் 
லாசிரியர் புணர்கூட்டுண்ட புகழ்", என்பது ஈல்லாகரியர் பலர் 
தம்முண் மனமொத்தியைந்த கூட்டத்தில் அவர்களோடு கல்வி 
இன்பம் துய்.த்த புகழ் என்.று கொள்க. நல்லாசிரியர் புணர்-நல். 
லச௫ிரியர் புணர்ப்பு (சங்கம்) என்றது ஆசிரியர் தம்முளொத் 
துப் புணர்ந்த கலப்பினையுடைய அவையென்றபம். பசுங் கூட் 
டென்பது பசிய பல பொரன்கள் .கலந்ததற்கு வருவ.துபோலப் 
புணர்கூட்டு-புணர்க்த கூட்டம் எனினும் இயையும். கூட்டுண்ட 
என்பது:அவரோடு கலந்து துய்த்த எனினும் பொருந்தும். எஸ் 
கனமாயினும் இது பல்லாசிரியர் கூடியிருந்த ஈல்லவையையே 
குறிக்குமென்று. துணிந்துகொள்க. உண்டவென்னும் விசையால் 
அக் கூட்டத்துள் இன்பக் துய்த்தவா.று. கூறியதாம். இதற் 
கே.ற்பவே பனம்பாரனார் தொல்காப்பியப்பாயிர.த்தில் **8ிலக்.தரு 
திருவிற் பாண்டியன் அவையத்து” எனக் கூறுதலும் நோக்கக் 
கொள்க. -இவ்வுவைக்கண் தொல்காப்பியம்: அரக்கேற்றியது 
கூறியவா.ற்றால் இவ்வவை கற்ற பல பெரீயார் குழுவிய ஈல்லவை! 
யர்தல் .தெள்ளிது, தமிழ்க்குத் தலைசிறந்த இலக்கணமாகய 

- இப்பெருநாலைக் கேட்டு அதன் கலக்தீல்கு உரணவல்ல தமி 
முறிந்த பெரியார் இல்லாதது அவையுமாகாது.அரங்கே.ற்றத்திற். 
குரியது : மாகாதென்பது கண்டு உண்மையுணர்க, இதனாற் 
பாண்டியர் கல்வி அலவையம் நெடுங்காலத்துக்கு: முன்னரே 
உளதாதலறியலாம். 

இனிச் சிறுபாணாற்றுப் படை.யில், 

(தமிழ்கிலை பெற்ற தாங்கரு மரபின்: 
மூற்கனை மறுன் மதுரை” (68-02)



சங்கம் a? 

என வருவது காணலாம். இதன்கண் ஈச்சினார்க்கனி௰யர் **தமிழ் 
நிலை பெற்ற மறுகின் மதுரை” எனக் கூட்டித் தமிழ் வீற்றிருந்த 

குவிளயுடைய மதுரை என உரை கூறினார். தமிழ் வீற்றி 
த்தல் தனியே நிகழாதென்பது யாம் கூறியறிவிக்க வேண்டிய 
தன்று. இது தமிழ்ப் புலவர் வீற்றிருந்த தெருவையே குறிக்கு 
மென்பது தெள்ளிது. வீற்றிருந்த என்பது வீறுடன் இருந்த 
என்றவாறு. இவர் இங்கனம் கொண்டாராயினும் தமிழ் நீல 
பெற்ற மதுரையென்று கின்றபடியே 'இயைத்துக் கூறினும் 
அவ்வுண்மையே புலப்படுவதாகும். தமிழ் நிலபெறுதல், 

   

“*வடவேங்கடக் தென்குமரியாயிடைத் தமிழ் கூறு கல்லுல 
கத்தற்குப்'” (பனம்பாரனார்) பொதுமையேயாகவும் ஈண்டு, 
தமிழ் நிலை பெற்ற மதுரை என அவ்வெல்லைக் குட்பட்ட பாண்டி 

யர் தலை கரைத் தனியே சிறப்பித்ததற்கொரு காரணம் 

வேண்டும். ஈண்டு, நிலைபெற்ற வென்னுஞ் சொற்கு சிலைபெறு தல 
யெய்திய வென்று பொருள் கூறின் அது தமிழ் கூறும்: கல்லுல 
கத்திற்கே பொதுவாதலின் இத் தலைககர்க்கே சிறந்ததாகாது. 

பாண்டிய சின்னாட்டுடைத்து ஈல்ல தமிழ்!” 
(மூருகாற்றுப்படை ௩ச்- உரை மேற்கொள்), 

என்று ஓளவையார் பாடலில் வருதல்பதீறி ஈல்ல தமிழுடைமை 
யாற் கூறினாரெனின் அதற்கேற்றபடி. தமிழை நன்மையால் 
விசேடிப்பர். ஈண்டுத் தமிழைச் சிறப்பித்து ஓரடையுமில்லாமை 
கொக்இக் கொள்க. இதனால் கிலைபெற்றவென்பது ஒரு சொல் 
லெனக் கொள்வது ஆரியர் கருத்தன்றெனம் துணிக. மற் 
றென்னோ பொருளெனிற் கூறுவேன்., தமிழ் நிலை என்பது 
தமிழ் நிலையை(த் தன்கட்பெற்ற) மறுகன் மதுசை என்க. 
தமிற் நிலை என்பது தமிழ் கிலை கின்றவிடம். 

**ஆனிலை........ உமிழ்வோ டிருபுலனுஞ் 

சேரார்'' (ஆசாரக். 95) 

இவ்விடத்து ஆனிலை-பசு(பசு நிற்குமிடம், பசுக்கொட்டில்) 
மதர் நிலை, நீர் நிலை, படை நிலை (பதிற். 28) என்பனபோல இத் 
தமிழ் நிலையையும் இடமாகக் கொள்வதே ஆரியர் கருத்துக்
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இயையும். இல்வாறு மிற ஊர்கள் பெருமையுங் காண்க, சேர 
சோழரும், தமிழுடையமேனும், அவரைத் தமிழாற் சிறப்பிக்கா து 
பாண்டியரையே சறப்மித்தல் நால்களிற் கண்டுகொள்சு. 

“வில்லுடையான் வானவன் வீயாத் தமிழுடையான் 
பல்வேற் கடற்ருக£ப் பாண்டியன்-சொல்லிகவா 
வில்லுடையான் பாலை யிளஞ்சாத்,தன் வேட்டனே 
கெல்லுடையான் நீர் காடர் கோ”” 

(யாப். -விருத், மேற்கோள். ப. 989) 
என்ற பழம் பாடலையுங் காண்க. 

இனி 26-ஆம் பு.றப்பாட்டில் தலையாலல் கானக்துச் செரு 
வென்ற நெடுஞ்செதியன், 

**ஓங்கிய சிறப்பி னுயர்ந்த கேள்வி 

மாங்குடி. மருதன் றலைவனாக 
வுலகமொடு கிலைஇய பலர்புகழ் சிறப்மற் 
பூலவர் பாடாது வரைகவென் விலவழரை” 

என வஞ்சினல் கூறுதலான் அவளைச்சார்ம்-து பலர்புகழ் 
இறப்பிற் புலவர் கிறைந்திருந்தனர் என்பதும், அவர்க்கெல்லாம் 
மாங்குடி மருதன் தலைவனாயினான் என்பதும் கூறு தல் காணலாம். 
பலர்புகழ் சிறப்பிற் புலவர்-௩ல்லிசைப் புலவர் என்பது 
அறியத்தகும். இவர் பலராதலானன்றே ஓருவன் தலைமை 
யெய்தவேண்டிற்றென்பது. இதனால் ஒரு பேரரசன் போற்றி 
யாதரிச்கப் புலவர் பலர் ஒரு பெரியோன் தலைமையில் இயைந்து 
வாழ்க்தனரென்று உணரப்படும். கலித்தொகை 68-ஆம் 
பாட்டில், 

**மதிமொழி யிடல்மாலை வினைவர்போல் வல்லவர் 
செதுமொழி எத்த செவிசெறு வாக 
மூதுமொதி நீராப் புலனா வுழவர் 

புதுமோழி கூட்டுண்ணும் புரிசைகுழ் புனலூர."' 

என்னும் அடிகட்கு, “பிறர்க்கும் இம்மண்ணுலகம் பொதுவென் 
னும் மொழியின்றாக மண்ணுலகம் முழுவதும் ஆளும் சக்கரவர்.த்.இ 
களுக்கு அறிவாகிய சொல்லைச் சொல்லு. தலை இயல்பாகவுடைய 
அமைச்சரைப்போல நால்வல்ல ஆசிரியராலே .பொல்லாவாகய 
சொற்கள் இடையிற் புகு தரமற் போக்கப்பட்ட தஞ்செவிகள்
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செய்யாக, முன்னுள்ள சான்றோர்கள் கூறிய செய்யுட்கள் தம் 
சொல்லை வளர்க்கும் நீராக, அறிவிகாயுடைய காவாகிய 

ஏராலே உழுதுண்ணும் புலவருடைய புதிய கவிகளைக் கொள்ளை 

கொண்டு உண்ணும் மதில்குழ்ந்த புனலையுடைத்தா௫ய 
மதுரையை உடையவனே." 

என நச்௫னார்க்கனியர் உரைத்தது காணலாம். இதன்கண் 
பேரரசனுக்கு அமைச்சனைப்போல, .நாூல்வல்ல ஆசிரியர்கள் 

பலர் மதுரைக்கண்ணிருக்தனர் என்றும், பேசரசனாகிய பாண்டி 
யற்கு அவர்தம் செவி செய்யாகவும், சான்றோர். செய்யுட்கள் 

நீராகவும், அவர்தம் நா ஏராகவும் கொண்டு புலமுழுதுண்ணும் 

புலவரென்றும், அவர் புதிய புதிய கவிகளை மிகுதியாக உண் 
டாக்குபவரென்றும், அச்செய்யுள் வளத்ஜைக் கொள்ளாகொண் 

டுண்டது மதுரை என்றுவ் கூறியது காணலாம். மதுரையை 

இவ்வாறு விசேடித்தது பாண்டியற்கு அவன் அமைச்சரை 

யொத்துப் பல்வகை யறிவினையும் இனிய செய்யுளாலூட்டும் 
புலவர் பலர் அவ்விடத்திலிரு்தனர் என்பதை ஈன்கு புலப்படுத் 

தற் கென்க. தமிற்வேந்தர் மூவர்க்கும் பொதுவாமெனின் இவ் 
வாறு சேரர் வஞ்சியையும், சோழர் உறையூரையும், புலகா 

வுழவர் புதுமொழி கூட்டுண்ணும் புரிசைகுழ் புனலூசாகக் கூறு 

மையால் இது கூடற்கே சிறந்த புலவர் குழுவினத் தெளியக் 

காட்டும் என்று ஆராய்ந்துகொள்க. 

கலித்தொகை 85-ஆம் பாட்டில், 

பஇிலனாவிற் நிரிதரூ௨ ரீண்மாடக் கூடலார் 
புலனாவிற் பிறக்தசொற் பு.9ிதுண்ணும் பொழுதன்ோ"" 

என வழுதலுவ் காண்க... இதன்கண் கூடலார் புலனாவிழ் சொற் 

புதிதென்றது மதுரையின்கண் உள்ள சான் 9முர்தம். அறிவுடை 

சண், தோன்றும் சொற்புதுமை என்றவாறு. இது கூட 

குழால்கொண்ட மான்றோரையும், அவர் அறிவுடை காவன் 

மையையும், அவர் புதிது புஇிதாகப் பாடும் செய்யுட்டிற. த்தை 

யும், குறித்ததென்று எளிதில் அறியத்தகும். இது கூடற்கே 

மறந்தது; அல்லாக்கால், 

   
  

*கூடலார் புலனாவிற் பிறந்தசொற் புதிது”
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என வேண்டாதாகும். இக்கருத்தானன்றே கர்ரிக்கண்ணனார் 
என்பவர் மதுரையைத் !*தமிழ்கெழு கூடல்!” .(பு.றம் 58). 
என்றுர் என்க. தென்றமிழ் காடுமுழுதும் தமிழ் பொருந்திய 
ஊர்களே உடையதாகவும் அவற்றைப் பிரித்து வேறே தமிழ் 
கெழு கூடல்!” என்றது இங்கே தமிழ் கெழுமுதல் பற்றி என்று. 
எளிதிற் றுணியலாம். 

**இமிழ்குரன் முரச மூன்றுட னாளும் 

தமிழ்கெழு கூடற் றண்கோல் வேந்தே! 

என அவர் உரைப்பர். இதன் பழையவுரைகாரர் *ஓலிக்குவ் 
குரலையுடைய மூரசு மூன்றுடனே ஆளும் தமிழ் பொருக்திய 
மதுரைக்கட் குளிர்ந்த செங்கோல் வேந்து!" என உரைத்தார். 
ஈண்டு மூன்று reer ஆளப்படுகின்ற தமிழ் பொருந்திய 
மதுரை என்றது, மூன்றுமுரசுடன் முத்தமிழும் ஆளப்படுகின் ற 
சிறப்புப்பற்றியென்.று எளிதில் அறியலாம். மூன்று மூரசுடன் 
ஆளும் மூன்று தமிழ் பொருந்திய மதுரை என்க. தமிழ் ஆளப் 
படுதல் என்றது நாடுபோற் குற்றங் களைந்து, ஈல்லன கண்டு, 
தமிழ் போற்றப்படுஞ் சிறப்பானென்று கொள்க. இங்கனம் 
கொள்ளாக்கால், தமிழ்கெழீய தன்மை, மற்றை இருவர் தலை 
ஈகர்க்கும் மிறவூர்க்கும் ஓக்குமென்சு. 

“பொத்தி யாண்ட பெருஞ் சோழனையும் 
வித்தை யாண்ட விளம்பழையன் மாறனையும் 
வைத்த வஞ்சினம் வாய்ப்ப வென்று"" 

(பதிற்று. 90 பதிகம்), 

என வருவதன்கண் வித்தையாண்டவன் என்று பாண்டியன் 
கூறப்படுதலையும் ஈண்டைக்கேற்ப நோக்கிக் கொள்க. ‘yori 
தமிழ் கெழுகூட “வித்தையாண்ட மாறன்” இத்தொடர் 
களின் கருத்தொற்றுமை எளிதில் விளங்கலாம். சோழனைப் 4 
"*பிபொத்தியாண்ட'” என்று ஒரு புலவனை ஆண்ட அளவே கூறிப் 
பாண்டியனை வீத்தையாண்ட'” என்பதனாற் கல்வி முழுதும் 

  

  

* பொத்தியார்--கோப்பெருஞ் சோழற்கு உயிர்த் துணையாகிய 
பெரும்புலவர்(பு.றம்-229) 

“பொத்தல் ஈண்பிற் பொத்தியொடு கெழீஇ'”'(பு ஐம்--218).
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ஆண்டது கூறுதல் உணர்ந்து,கொள்க, கோப்பெருஞ் சோழன் 
பொத்தியாண்ட் வசலாறு புறப்பாட்டிம் காண்க. இப்பழையன் 
மாறன் ஒரு சிற்றரசன் என்றெழுஇனாரும்: உண்டு. 

*நெடுந்தே, ரிழையணி யானைப் பழையன் மாறன் 
மாடமலி மறுகிற் கூடலாங்கண்”” 

(அகம். 946), 

என வருதலான் கூடலையாண்ட பேரர.சனேயாதல் தெளியலாம். 
சோழனையும் மாறளையும் வைத்த வஞ்உனம் வாய்ப்ப 
வென்று” என்ற எண்ணும்மையாலும் ஓத்.த பேரரசர் இருவரை 
வென்றது குறித்தல் காண்க. 

பழுதில் கொள்கை வழுதிய ரவைக்க 

ணறிவுவீழ் றிருந்த செ.றிவுடை மனத்து 
வான்றோய் ஈல்லிசைச் சர்ன்றோர் குழீஇ. 
யருந்தமிழ் மூன்றுக் தெறிந்த காலை? 

என இடையள நாட்டு மணக்குடியான் பால்வண்ணதேவனான 
வில்லவதரையன் அககாஓரற்று உரைப்பாயிரத்துக் கூறுதலும் 
காண்க. இக்கருத்தானன்றே பாண்டியர் நாட்டைத் தென்றமிழ் 
காடென்றும் அவர் தலைககரைத் தமிழ் 'மதுரையென்றும் இனவ 
கோவடிகளும், சாத்தனாரும் வழங்கக் காட்டுவாராயினர் என்க. 

*தென்றமிழ் காட்டுத் தீது தீர் மதுரை” 

(கலப். 10, 58) 
“ser nO ம.துரைச் செழுங்கலைப்பாவாய்'” 

(மணிமே. 25, 199) 
என வருவன காண்க. 

இளங்கோவடிகள், - 

புலவர் செந்காப் பொருந்திய நிவப்பிற். 
பொதியிற் றென்றல் போலா இங்கு 
மதுரைத் தென்றல் வந்தது காணீர்”” 

(சிலப். புறஞ்சேரி. 190-892) 

என்பதனால், பொதியத் தென்றலினும்' மதுரைத் தென்றற் 
குள்ள சிறப்பு, புலவர் செக்காப் பொருந்திய ஏற். றமென்று தெரி 

யக், கூறுதல் காணலாம், 'பொதியுச் சந்தன மணங் கமற். தென்
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ஐலினும் மதுரையிற் . தமிழ் .மணவ் கமற் தென்றல் வீறிய 
தென்பதே அடிகள் கருத்தா,தல் காண்க. ஈண்டு. அடியார்க்கு 
நல்லாரும் “சங்கப் your g செந்காவாலே புகழப்பட்ட இச் 
சிறப்புக்களை. யுடைத்தாகலிற் பொதியத் தென்றல் தன்னை 
ஒவ்வாமைக்குக் காரணமா௫ இந்த மதுரைத் செள்௱ல் வக்க!” 
எனக் கூறுதல் காண்க; 

தென்.ற. லசைவருஉஞ் செம்மற்றே யம்மகின் 

குன்றத்தாற் கூடல் வரவு” 

. என்ற-பரிபாடலையும் (8, 22-29), 
அதற்குப் பரிமேலழகர், 

ரதன். றலசையுந் தலைமைத்து நின், 
குன்.றத்தோடு கூடல் இடைவழி" 

எனவுரைத்ததனையும். எண்டைக்கேற்ப நோக்கக் கொள்க. 
பாண்டியர் கலைவளர்த்தத.ற்கேற்பச். செழுங்கலை கியமமாகய 
சிந்தாதேவி கோயில் மதுரையினுண்மை மணிமேகலையானுணரட் 

படும். இதனை ஆபுத்திரன் நிறமழிவித்த. காதையில் ((தக்கண 

மதுரை தான்சென் றெய்திச், சிந்தா விளக்கின் செழுங்கலை. 

நியமத், தந்தின் முன்றி லம்ப்லப் பீடிகைத் தங்னன்”! ... ' 
(105—108 ) 

என வருதலானறிக. 

இங்கனம் தமிழ் வளர்த்த பெருஞ் சிறப்புச். கூடற்கே 
உண்மையான், பரிபாடலுடையார் புலத்தினும் போரினும் 
பேரர்தோலாக் கூடல்'"' (19) என்றார். இதற்குப் பரிமேலழகர் 
*அறிவினும் வீரத்தினும் பிறரைப் போர்வெல்.வில் கூடல்;' என 
வுரைத்தல் காண்க. இன்னும் ' 

தண்ட்மிழ் வேலித் தமிழ் காட் டகமெல்லாம் 

நின்று BHD புகழ்பூத்த3லல்ல.து' 
குன்று த லுண்டோ மதுரை” (பரிபாடல் திரட்டு. 8), 

என எடுத்தோதலுக் , தெரிக. . இதன்கண் தண்டமிழ் வேலி 

என்பது அடுத்து வந்த தமிழ்காட்டகத்தோடியையின் கூறியது 

கூறலரகவே மூடியும். தமிழ் நாடு--தமிழ் நிறைந்த -காடென்ப 
தும், தமிழ் வேலி என்பது தமிழ்க்குக் காவல் என்பதும் நன்கு 
தெளியலாம்: இதனால் தமிழ் காட்டகமெல்லாம் san Mpeg 
ஒவ்ஜியாய் நின்று நிலைஇ மதுரை புகழ் பூத்தலல்லது குன்.று.தல்
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உண்டோ என்.று கொள்வதே பொருக்திற்றாதல் காண்க. மது 
மையைத் தண்டமிழ் வேலியென்றது தமிழ்காட்டுத் தமிழ்ப் 

பயிர் வளரத் தான் வேலியாதற் சிறப்பால் என்று எளிதி 
அணரத்தகும். ஆண்டுத் தமிழ் .மொழிக்குப் பெருங்காப்பாக 

கிலவிய பெருங்குழு ஒன்று இருந்ததென்பதை இத்தொடர் 
குறிக்கரமலிராது. 

**ஆரிய நன்று தமிழ் தீது” 

மூரணில் பொதியின் முதற்பு த்தேன். வாழி'” 

(தொல். செய், 178 உரை) 

இவை *தெற்கண் வாயில் திறவாத பட்டி மண்டப்த்தார் 
பொருட்டு ஈக்ஈரர் ஒருவன் வாழவுஞ் சாவவும் பாடி இன்னவா 
ருகவெனச் சமித்தற்பொருட்டு வந்த மந்திரம் பாட்டரய் வருத 
லின் அங்கதமாயின ”” என்றார் பேராசிரியர். இதனால், கூடலில் 
வடமொழிப் பட்டிமண்டபம் ஓன் நிருந்ததென்றும் அதன் 
கணிருந்த குயக்கோடன் “ஆரிய நன்று, தமிழ் இது" எனக் 
கூறினன் என்றும், அதுகேட்டு ஈக்£ரர் தமிழவையின் சார்பாக 
அவனைச் சபித்தனர் என்.றும், பின் பலர் வேண்ட உயிர்ப்மித்த 
னர் என்றும் தெரியலாம். இக்கதையும். கூடலில் இருமொழி 
நல்லவையுமிருந்கன வென்.று காட்டும். மதுரைப் பெயரான் பல 

பல புலவர் பெயர் சறத்தலும் ஈண்டைக்கேற்ப நோக்கக் 
கொள்க. !பட்டிமன் தென்னன்'' எனத் தேவாரத்தும் வந்தது. 
“மதுரைத் தொகையாக்கினானும்'' எனத் தேவாரம் பணித்தற் 

கும்। இதுவே காரணமென்க. மதுரைத் தொகை, கூடலிற் 

ஜொகுத்த தொகை நால்கள் என்றேனும் கூடலிற் றொகுப் 
புண்ட குழு என்றேனும் பொருள்படுதல் நோக்கக் கொள்க. 
'பட்டிமண்டப மேற்றினை' என ஆளுடைய அடிகளும் பாடுதல் 
காண்க. இங்கனம் வடமொதியுடன் தமிழ்க் கல்வியைப் பல் 
வகையானும் வளர்த்த செல்வப்பாண்டியர் கான்மாடக் கூடலின் 
பண்டைப் பெருஞ் சிறப்பின் தொடர்மனானே ஆளுடைய பிள்க£ 

யாரும் தந் திருப்பாட்டில். மனவஞ்சர் மற்றோட முன்மாதசா 

ரும். மதிகூர் திருக்கூடலில்”” (கஷத்திரக். 6) என அருளிச் செய் 

தனர் என்க. மைந்தர் மதிகூர் தலைத் தழுவியே see pth மத 

கூர் திருக்கூடல் என்றது நோக்கக் கெ்ள்க,
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இவ்வுண்மையானன்றே  ' தொல்காப்மயத்துக்குரையிட்ட 
ஈல்லுரையாளர் பலரும் கூடலிற் சங்க முண்மைக்கு உடன்பட்ட 
னரென்று தெளியலாம். பாண்டி. நாடு பஞ்சம் பட்டபோது 

புலவர் பலர் கூடலை விட்டுப் போய்ச் சோணாட்டு (தொல். 
அகத். 80. உரை) ஆலஞ்சேரி -அயிந்தன்'” என்பவனால் ஆதரிக் 

கப் பெற்றுப் மீன் நாடு நாடாயினபோது கூடற்கு மீண்டு வந்தா 
சாக, அவரைக் சண்டு பாண்டியன் கண்ணீர் வார்ந்தது நோக்௪, 

காலை ஞாயிறு கடுங்கதிர் பரப்பி 
வேலையுங் குளனும் வெடிபடச் சுவறி£த். 
தந்தையர் மக்கண் முகம்பா ராமல் 

வெந்த சாகம் வேறுவே ருந்திக். 
குணனுள தளையுங் கொடுத்து வாழ்ந்த 
கணவனை மகளிர் கண்பா ராமல். 

விழித்தவிழி யெல்லாம் வேற்றுவிதி யாக 
யறவுசை யின்றி மறவுரை பெருகி 

யுறைமறர். தொழிந்த வழிக் சாலத்துத் 
தாயில் லவர்க்குத் தாயே யாகவுந் 

தந்தையில் லவர்க்குத் தந்தையே யாகவும், 

இந்த ஞாலத் திடுக்கண் டீர 
வந்து தோன்றினன் மாகிதிக் கழவ 
னிலஞ் சேரு நெடுமால் போல்வா 

லஞ் சேரி அயிந்த னென்போன். 

ஊருண் கேணி ரீரொப் போனே 
தன்குறை சொல்லான் பிறர்பதி புரையான் 
மறந்தும் பொய்யான் வாய்மையுல் குன்ருன் 
இறந்து போகா தெம்மைக் காத்தான் 
வருந்த வேண்டா வழுதி 
யிருக்தன மிருந்தன மிடர்கடிக் தனமே” 

  

(தொல். அக், 80. ஈச. உரை) 

எனப் பாடியதும் உண்மை கண்டுகொள்க. இது நச்சனார்க்கனி 
யர் தொல்காப்பிய வுரைக்கண் எடுத் தாண்ட பாடற் பகுதி 
யாகும். இப்பாடல் தமிழ் நாவலர் சரிதையில் உள்ளவாறு 
காண்க, களவியலுரைக்கண் நக்£ரனாரும் அவர் வழியினரும்
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மூன்று வகைச் சங்கமும் பகுத்து விரித்தல் காணலாம். அதன் 
கண் சிறிதேனும் உண்மையில்லையென்று சொல்லல் இயலாது. 
இளம்பூசணர், பேராிிரியர், நச்சினார்கினியர், தெய்வச்சிலையார் 

முதலிய பலரும் கூறுதல்காண்க. பரிமேலழகர், 

**தமிழ் வையைத் தண்ணம்புனல்'' 

என்னும் பரிபாடலில் தமிமுடைய வையைக்குத் தமிழ் வையை 

என்று கூறினார். இஃது அதன் கரையின்கண் உள்ள தமிழ் 

கிலயத்தைக் குறித்ததல்லது வேறு வகையால் தமிழுடையது 

குறித்ததாகாதென்று உய்தீதுணர்ந்து கொள்க.* 

இத்துளையுங் கூறியவாற்றான். ஈஞ்செந்தமிழ்ப் பெரியார் 
உடன்பட்ட தமிழ்க் கல்விச் சங்கம் ஆகிய 'பாண்டியனவையம்' 

தொல்காப்பிய நூல் அரங்கேறிய காலத்துக்கு முன்புதொட்டு 

உண்டாடுப் மின்னே நெடுங்காலம் இருந்தது உண்மையென்று 
மமற்காட்டிய முன்னூல் மின்னூல் மேற்கோள்களால் உணர்க்து. 
கொள்க. தமிழ் நாட்டிற் பல் ஊர்களினும் எட்டுவகை: நு.;த 
லிய அவையத்தானும்'” எனினும் தொல்காப்பிய சூத்திரநெறி 
பற்றிய ஈல்லவை இருத்தலுண்மை கேட்கப்படுவதேயாக, அவற் 

லின் வேறருயதோர் தமிழவையால் மதுரையைத் தனியே இறப் 
மித்து எடுத்துக் காட்டுவதெல்லாம் அதன் உண்மைபற்றியே 

யாமென்று துணிக. ஓளவையார், 

சோமன் வழிவந்த பாண்டிய நின் 

னஞாட்டுடைத்து நல்ல தமிழ்” 

(மூருகாறு. நச். மேற்கோள்) 

எனக் கூறியதும் இக்கருத்தை வலியுறுத்து மென்க. 
கம்ப நாடரும், 
“இனிய தென்றமிழ் காடுசென் றெய்இனர்'" 

அத்தி ருத்தகு மாட்டின யண்டர்கா 
டொத்தி ருக்குமென் ருலுரை யொக்குமோ 

வெத்தி றத்தினு மேழுல கும்புகழ் 
மத்து முத்தமி முந்தந்து முற்றலால்”' 

(ஆறுசெல். 52-8) 

- * இது பரிமேலழகர் கருத்தாற் கூறியது.
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எனச் செந்தமிழ்ப் பாண்டி காட்டை இனிய தென்றமிழ் 
காடென்றுகூறி, அஃது சிறப்பாக முத்தும் மூ.த்தமிமுடைமையுங் 
கூறுதல் காண்க. அதற்கேற்பவே காடவிட்ட படலத்தில், 

தென்றமிழ்காட் டகன்பொதியிற் 
திருமுனிவன் றமிழ்ச்சங்கஞ் சேர்கிற் பீரேல்'' (30) 

எனவுய் கூறுதல் காண்க, இதன்கண்ணே தென்றமிழ் காட்டின்: 
கண் பொதியிற்றிருமுனிவன் தலைமையிலுள்ள தமிழ்ச் சங்கம் 
எனப் பொருள் கொள்ள வைத்தது காண்க. 

இனித் இருவள்ளுவர் இருக்கு ளுக்குப் பாயிரமாகவுள்ள 
பல பழைய பாடல்களினிடையே, 

**வாளார் கெடுமாற வள்ளுவர் தம்வாயாற் 

, கேளா தனவெல்லாய் கேட்டு! 

என வருவதனைக காணலாம். - இவ்வடிகள் பாண்டியனை 
விளித்து வள்ளுவர் இிருவாயாலேயே தாம் நேரே கேட்டறிந்த 
உறுதிப் பொருள் நான்கையும் வகுத்து விளக்குகின்றதென்பது 
தண்ணம். இது ஒரு பொய்யே கட்டிப் பேசியதாகக்கூறுதல் 
இயையா.து. இதனால் திருக்குறள் அரல்கேறியது பாண்டியன் 
அவையகத்தென்றும் ஆண்டுப் பல புலவரும் உடனிருந்து கேட் 
டனரென்றும் கேட்டார் பலர் பாயிரஞ் சொற்றாரென்றும் தெரி 
யலாகும். இத்திருவள்ளுவ மாலையை எடுத்தாண்டது கேமிநாத 
நாலுரை ஆ௫ய வயிீரமேக விருத்தியாகும். 

அதன்கண் **உப்பக் ககோக்க”” என்னும் பாட்டை (இருவள். 
மாலை) எடுத்தாண்டு உபகே௫யார் நப்பின்னைப்.பிராட்டியார்.என. 
உரைத்ததுகாண்க. இவர் உரை வன்மையும் பழைமையு ஈன்கறிக.. 

இருவள்ளுவரை த் தேவரென்று ஈச்சினார்க்னியர் முதலிய wo 
ுரையாளர் வழங்கற்கும், பரிமேலழகர் சேனாவரையர் முதலி 
யோர் தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவர், தெய்வப் புலவன் இரு 
வள்ளுவன் என் றழ்கும், இத் திருவள்ளுவமாலையே மேற்கோளா 
தல் உணர்க. இக்கருத்திற்கியையவே இயம்பின இன்றிவ 
ரீன்குறள்வெண்பா'' என்பதனால் இன்று இவர் இயம்பின எனக் 
  

* இவ்வுரை வயிரமேக விருத்தி என்பது ரால் ஸாஹிப் 
பண்டித மு. இராகவையங்காரவர்களால் வெளிவந்தது.
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கூறுதல்கண்டுண்மையுணர்க, தேவர் திருவள்ளுவர்” எனவும், 

“வைவைத்த கூர்வேல் வழுதி மனமூழைத், தெய்வத் திருவள் 
ஞவர்'" எனவும் இந்நூலுள் வழங்குதலே உரைகாரர் ஆட்௫க்கு 
மெற்கோளாகுமென்க. வேறு மேற்கோள் மாட்டற்கல்லாமையு 
கொக்கிக் கொள்க. 

இதனாலுஞ் சங்கமுண்மை அறியலாகும். இந்நூல் அர.ல் 

கெறிய வரலாற்றை முற்காலத்துக் கல்லாட நூல் செய்த 
ஆரியர் உடம்படுதலுங் காண்க. இவற்றிற்கெல்லாம் இயை 
யவே லண்டன் பொருட்காட்சிச் சாலையிலுள்ள சன்னமதர்ச் 

செப்பேட்டுச் சாசனத்தில், 

“மகாபாரதம் தமிழ்ப்பட த்தும் மதுசாபுரிச் சங்கம் 

வைத்தும்” 

எனப் பாண்டியர் மெய்க்சர்த்தி கூறப்படுதல் காண்க. 

இனிச் சன தேசச் சரித்திரத்து, தமிழ் மூவேந்தரோடு 
பலவகையினுமொத்த ஆதிமூன்றரசர்கள் கூறப்படுகின் ஐனர். 

அவருள் முதல்வன் பூஹி(யும்) (பூதியன்) என்பான் என்றும், 
அவன் தன் வில்வலியால் வேட்டமாடி உயிர்வாழ்க்து. தன் காட் 

டார்க்குத் தலைமை யெய்தனானென்றும், அதன்பின் கஷோஹா- 

ஷென்னீ (சோழன்) உண்டானான் என்றும், அவன் சீர்கிலை 

டு நிலங்களை த் இருத்திப் பயிர்களை வளர்த்துத் தன் காட்டை 

உணவால் வளம்படுத்இனவன் என்றும், தன்மாட்டார் நீடுவாழ் 

வதை விரும்மி மருந்து முறைகளை மேம்படுத்தினனென்றும், 

இதன்மின் ஹாண்டி (பாண்டியன்) உண்டாயினனென்றும், 

அவன் தேர் முதலியவை ஆக்கினன் என்றும், அரண் பல வகுத் 

தனன் என்றும், உலக வரலாறறிந்த பலவறிஞரைத் திரட்டி 

நாலாராய்ச்சி செய்தனன் என்றும், இசையளவு கண்டானென் 

ம் கேட்கப்படுவது. இங்குக் கூறியுள்ளன தமிழ் மூவேந்தர் 

வரலாற்றுக்குப் பெரும்பாலும் ஒத் தலால் இக்கதை தென்னாட்டி 

னின்று இமயத்துக்கு அப்பாற் புகுந்ததோவென்று ஐயு.றுதற்கு 

இடக்தருன்றது. இதன்கண் ஹாண்டி என்பது பாண்டியன் 

என்பதன் மரூஉ. என்பது எளிதில் உணரத்தகும்.' பாண்டியன் 

நாடு பாண்டிகாடு என வருதல் அறிக. தமிழில் பள்ளி: என்பத 

மன்னடத்தில் ஹன்ளி என்பதுபோல, பாண்டி. ஹாண்டிய்
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யிற்று என் நினைக்கத்தகும். ஷோஆஸ் என்பது சோழன் என் 
னுஞ் சொல்லை அவர்கள் ஒலித்த முறையாகும். பூஹி என்பது 

பூழியன் என்னுஞ் சேரன் பெயராகும். (இவற்றைப்பற்றி சம 

யம் நேர்க்துழி விவரிக்கப்படும்.) 

ஈண்டு பலர் அறிஞரை ஒரு இரளாகச் சேர்த்த ' செய்தி 
ஹாண்டி என்னும் வேந்தனிடத்தில் கேட்கப்படுதற்கும், இத் 
தமிழ்காட்டுப்: பாண்டியனிடத்தே கேட்கப்படுதற்கும், உள்ள 
ஒற்றுமையை ஆராய்ந்துகொள்க, இப்பழைய வழக்கின்கண் 
ஏதோ -ஒருண்மை ருப்பதென்று இஃது தெளிவிக்காதிரா.து., 

சன்ர் இந்காட்டுக் குடியேறியிருந்ததுபற்றி முன்னரே கூறினோம். 

  

வில்லவர் சேரர் எனப்படுவார். மெல்லுடைய நீர்காடுடை 

யர் சோழரெனப்படுவார்; . இசையளவு. கண்டாரும், இசை 
யாராய்ந்தாரும் சங்கம் கி.ரீஇயினாரும் பாண்டியர் எனப்படுவார். 
சேரனைப் பதிற்றுப்பத்திற் பல்லீடத்தும் சான்றோர் மெய்ம்மறை. 
-வீரம் அமைந்தேரர்க்குக் கவசமாக உள்ளவன் எனவும், “Ge 
லோர் மெய்ம்மறை” எனவும், மழவர் மெய்ம்மறை'' எனவும் 
கூறுதலான் இவர் படைஞரைத் தொகுத்துச் சிறப்பாகப் 
போற்றிய தன்மை உணரலாம்: இதனால் இவர் புகழை, 

“மறம் வீங்கு பல்புகழ்”” (பதிற். 12). 

எனச் சிறப்பப்பர். மறம் வீங்கு புகழ் என்பது பல் புகழினும் 
வீங்கிய மறப்புகழ் என்பர். சேரர் தலைககரைப் பண்டைப் புல 
வர் “*பெருவிறன் மூ.தார்”” (பதிழ். பதி.) எனவும் !*விறல் வஞ்சி!” 
(பு.றம்.71) எனவும். 'பழவிறன் மூதார்'' (சிலப். வஞ்சிக். இறு: 
திக் கட்டுரை) எனவும் பாடுதல்கொண்டு' உய்.த்.துணர்க. 

புறத்திரட்டிற் கோக்கப்பட்டுள்ள ஆசிரியமாலை' என்னும். 
பழைய நூ ற்செய்யுளில், " 

**சிறுசெவி யன்னே பெருங்கேள்வி யன்னே 
குறுங்கண் ணினனே நெடுங்காட்சியனே 

இளைய னாயினு மறிவுமூத் தனனே. 
மகளி ரூடினும் பொய்யறி யலனே. 
மோர் எற்மை செய்யினுக் தான்றன். 
வாய்மை வழுக்க மறுத்த லஞ்ச 
மேனெறி படரும் பேரா என்னே
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யீண்டு கலம். தருதல் வேண்டிப் பாண்டியர் 
பாடுதமிழ் வளர்த்த கூடலின் வடாஅது 
பல்குடி. துவன்.றிய கள்ளியம் பெரும்பதிச் 
சால்புமேக் தோன்.நிய தாழி காதலின் 
மேவலன் மிறர்பிறர்க் இயக் 
தானு மூண்ணும் விரும். துண்டு மி௫னே.'” 

(புறத்திரட்டு. புகழ்) 

இல்வாசிரிய மாலைச் செய்யுளில் தாழியெனப் பெயரிய வள் 
ளல் இருந்த கள்ளியம் பெரும்பதியைப் (கள்ளிக்குடி) பாண்டியர் 
பாடுதமிழ் வளர்த்த கூடலின் வடா அது என்று கூறுதல் காண 
லாம். ஆசிரிய மாலையின் பழைமை அதன் செய்யுள் நடையால் 

கற்றார் எளிதில்: அறியலாம். இக்நால்- சங்கத்தை அடுத்ததே 
யாகும். இக்நாலாசிரியர் பாண்டியர் பாடுதமிழ் வளர்த்த கூட 
லென்று, ஓர் பொய்க்கதை கூறினாரென்பதற்கு எம்மனோர் 

உடன்படார் என்க. . 

இனி, அடியார்க்கு நல்லார் சலப்பதிகார உரைப்பாயிர)த்.து 
உதயணன் கதையைச் சிறப்பித்துக் கூறப் புக்கவீடத்.து, 

"கூத்தியரிருக்கையுஞ் சுற்றியதாகக் 
சாப்மிய வரைக் கலந்தவை சொல்லீ”? 

என இரண்டாம் ஊழியதா௫ய கபாட பு£.த்தின் இடைச் சங்கத் 
துத் தொல்காப்பியம் புலப்படுத்திய மாகர்த்தியா2ய Aviso 
இருவிற் பாண்டியன் அவைச்களத்து அகத்தியனாரும், தொல் 
காப்மயனாரும், இருந்தையூர்க் கருங்கோழி மோசியாரும், வெள் 
ஆர்க்காப்மியனாரும், சிறுபாண்டரங்கனாரும், மதுரையாசிரியன் 
மாறனாரும், துவரைக் கோமானும், உ ரந்ைையாரும் என்றித் 
தொடக்கத்தார் ஐம்பதின்மருள்ளிட்ட மூவாயிரத்து எழுநா ற். 
வர் தம்மாம் பாடப்பட்ட குருகும், வெண்டாளியும் முதலிய 
செய்யுளிலக்கியம் ஆராய்க்து செய்த உதயனன் கதையுள்ளும்'” 
எனக் கூறுதலால் அவர் கபாடபுரத்திரும் த இடைர்சங்க த்தைப் 
பற்றி வழிவழியாகக் கேட்டறிந்த சல வரலாறுகளைக் குழித் 
துன்ளாரென்று துணியலாம். அவர் கலியும், குருகும், வெண்டா 
ளியும் என்பன அவ்விடைச் சங்க நால்கள் எனப் பெயர் கூறு.த 
அள் காணலாம். 
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மூன்றுவகைச் சங்கத்து கான்கு வருணத்தொடுபட்ட சான் 
ஜேரும் அது கூறுரென்பது”” (தொல். மரபி. 94 உரை) என்ற 

லால் பேராசிரியர் மூன்று சங்கங்களும் உடம்பட்டமை உணர 

லாம். பரிபாடலில்(19) “பூலத்தினும் போரினும் போர்தோலாக் 
கூடல்” என வருதலையும் அதற்குப் பரிமேலழகர் '*அறிவினும் 

வீரத்தினும் மிறரைப் போர்வெல்லும் கூடல்!" என உரைத்த 
தனையும் ஈண்டைக்கு கோக்சிக்கொள்க. கூடலிற் போரிற் 

ஜோலா.தாருளராதம் போலப் புலத்திற் றோலாதார் பலர் நிறைந் 

துளராதலை இது நன்கு விளக்குதல் கண்டுகொள்க. இருவர் 
வாதத்தில் நடுகின்று தோலாமை, தோல்வி இவற்றை உள்ள 

வாறு கூறவல்ல புலவரவை இக்கிகழ்ச்சிக்கு இன்றியமையாமை 
காண்க. போர்தோலாமைக்குப் போரவையுமுண்டாதல் இப் 

பரிபாடலின் உய்த்துணரலாம். ஆமூர் மல்லனை மற்போரில் 

அட்டுவென்ற பெருகற்கிள்ளி என்பவன் போரவை காணப் 

பொருதனன் என்பது, 

**ஆடாடென்ப வொருசாரோரே 

ஆடென்றென்ப வொருசாரோரே'' (85) 

எனப் புறப்பாட்டுக் கூறுதலான் அறியலாம். இதனால் இவ்வர 

சன் போரவை ஒன்று புரந்தனன் என்பதும் போரவைச்கோப் 

பெருகற்கிள்ளி எனப் பெயர் சிறந்தனன் என்பதும் புலனகும். 

இனி வியாசபாரதத்துக் கபாடபுரமாகிய தன் தலைகரை 
அழித்துச் சென்ற கண்ணபிராளைச் சினந்து அவன் உள்ள துவா 
கையை அழித்தற்குப் படையெடுத்த பப்ருவாகனன் என்னும் 

பாண்டியனை அவன் சூழவிருந்த நல்லறிஞர் தடுத்தலாற் படை 

யெடாது கின்றனன் என்று கேட்கப்படுதலான் பாண்டியற்கு 

அறிவாளர் சூழல் பாரதகாலத்துமுள்ளதென்று துணியக் இடப் 

பது காண்க. இதனால் இப்பாண்டியர் தமிழ் அவையின் பழைமை 
உணரப்படும். ்
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இனி இருக்குவேதத்தில் தெக்கண பதத்தையெய்தினர் 
எனக்கேட்கப்படுதலால் அசுரசே வடதிசையினின்று தென் 
மிசை நிலத்தி லொதங்கெரென்றுவ் கூறுவாறுமுண்டு. தென். 
ஞட்டினரை அசுரர் வழியினெரென்பார் தங்கொள்கைக்கு 
இயைந்ததாகக் காட்டுவதொன்றுண்டு. அஃதாவது அசுரரை 

இருக்குவேதம் பலவிடத்தும் “ AAA FY” என வழங் 

கும். எனன என்பது மூக்கில்லாதவர் என்னும் பொருளை 
யுடையது. இவை மூக்கில்லாதவரென்றது ஆரியர்போல் 
"எழுந்த மூக்டுல்லா.து அழுந்திய மூக்குடைமையால் என்று அவர் 
கூறுவர் என்பதாம். ஆரிய நாலினுந் தமிழ் நாலினும் மூக்கிற்கு 
உவமையாகக் கொள்வது குமிழம்பூ, திலககுஸுமம் (எள்ளின் 
பூ) என்பன. இவை இருவர் மூக்இற்கும் ஒக்கும். இருவரும் 
மூக்கால் வேற்.றுமைப்பட்டனர் என்.று துணிவது பொருந்தா 

தாம். இக்காலத்தும் இருவர் மூக்கும் ஒருபடியாக இருத்தல் 

கண்டுகொள்க. ஆரியரொப்ப மதிமுகமும், தளிர் கிறமும், ௧௬ 

விழியும், 'முத்தவெண்பல்லும், ௩றுகாற்.றமும், வேய் த்தோளும், 
செவ்வாம்பலிதழும், இனிதுடைமை பண்டைத்தமிழ் நாலுள்ளும் 

மகளிர் வருணனையில் நன்குணரலாம். 

“முறிமேனி மூத்த முறுவல் வெறிகாற்றம் 

'வேலுண்கண் வேய்த்தோ எவட்கு”” (குறள். 1118) 

“காணிற் குவளை கவிழ்ந்து நிலநோக்கும் 
மாணிழை கண்ணொவ்வே மென்.து'” (1114) 

“By wtas weg! wut 
பதியிற் கலங்ய Bor.” (1116) 

aor Gs BGEG Msrsorrsr a cirenouysmis. 

அசுரரைப் மிறைபோன்ற கோணிய பல்லுள்ளவர், செம் 

பங்கியர், நிறங்கரியர் என நூல்கள் கூறல் காணலாம். இவ்வாறு 

ஓர் தமிழனுமில்லாமை கண்கூடாகக் கண்டது.  அன்றியுல், 

வேதம் &றிய:இவ்வசுரர் பெய்ர்களெல்லாம் ஆரியமொழியேயல்
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லாமல். வேறு, மொ ழியாகாமையும். தேர்ந்துகொள்ளலாம். ஆரி 

யர்க்குப் பகைமை பூண்டவ0ெெரன்.று கொண்டு நூனெறியே 

புகுந்து சிறிதும் ஆராயாது தமிழரை அசுரரென்று சொல்லப் 

புகுமிடத்து உண்டாகும் இடர்ப்பாடுகள் பலவாமென்.றுணர்ச. 

அசுரரெல்லாம். ஆரீயம் ' வல்லவ ராகவேயிருத்தல்: நூல்களிற் 

காண்க. வெள்ளியாகிய சுக்ரனை த் தமக்குக் குருவாகக்கொண்ட 

அசுரர்க்கும் அவனை அவ்வாறுகொள்ளா த. தமிழர்க்கும், இயைபு 

யாண்டுளதோ அறிகலேம். அசுரரும்.தேவரும் பொருத தேவா 

௬ர யுத்தத்தில் இடைப்புகுந்து பாண்டியனொருவன் ஒருவீர் ஒரு 
வீர் ஓறுப்பலென்று கூறிச் சந்து செய்வித்தான்: என்.றன்றோ 
இவர் தொன்மைக் கதை கூறுவது. (இறையனார் களவியலுரை ). 
அன்றியும், தமிழர் அசுரர்க்கு இட்டு வழங்கெ பெயர் அவுணர் 

(சிலப்.காதை?) என்பது. அப்பெயர் தமிழர்க்கு யாண்டும் வழல் 
காமை நால்களி னோக்கிக்கொள்க. வடநாலார் யாண்டுந் திரா 

விடரை .அசுரராகக் கூறாமையுவ்கொள்க. இருக்குவேதம் 

* ஞானரா எரர் 
ணனாாணன் ௭௭?” (10--01-8) 

எனக் கூறிய விட்த்துச் crust, ஐ.த்ரரய ப்ராஹ்மணத்தின் 
மேற்கோளைக்கொண்டு :*பசுக்களா.கய தக் ணை என்றே 

பொருள் கூறினார். : அவர் தென்றிசைக்குப் பொருள் கொள்ளா 
மையும் நோக்இக்கொள்க. இருக்குவேதத்.து (2--6--8) அக்னி 
பகவான் அவர்ககள மேற்கே துரத்தி ஓட்டினார் என்பதனால் 
அசுரர் அங்கியஞ் செல்வனால் மேற்றிசையில் துரத்தப்பட்டன 
ரென்று தெளியவுரைத்ததுங் காண்க. அசுரர் ஆரியமொழி 

யன்றி வேற்றுமொழியினரல்லரென்பது வான்மீகத்தில் இல் 
வலன் என்னும் அசுரன் ஸம்ஸ்கருதம் பேசினானென்றும் அவ் 
வடமொதியாலே பார்ப்பாரை அமைக்கனனென்றுங் கூறிய 
வாற்றான் அறிக. 

(வோல்பீகிராமா: ஆரணிய: ஸர்க். 74. சுலோகம் 5) 

இனி அவ்வசுரரையே, “*மிரு.த்ர வசா :'” (குழறுபடையான 
சொல்லுடையவர்), “மிலேச்ச” (வடமொழியொடழிந்த வேறு 
மொதி பேசுவார்) எனவும், தாஸா." (அடிமையின் விற்றற்: 

குரியர்-- அடியர்), தஸ்ய” (கள்வர்) எனவும் வடநால்வேதம்
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வழங்குவ.துகொண்டு இவரைத்.தமிழர் எனறுல் கருதுவார் இக் 
காலத்துச் சிலர் உளராலெனிழ் கூறுவேன். .ஆரியர்;தம் கொள் 
கைக்குப் பகைமை :பூண்ட .பிறரையெல்லாம் இப்பெயர்களா ல், 

அண எள் வன்னம் எ 
எண ன என்னே இர: 

வழங்கெரென்று துணிவதல்லது. தமிழரைத் தனியே பிரித்து 
இவ்வாறு கூறினர்,என்று நினைத்தற்கு அவ்வேதத்திற் சிறிதும் 
இடனேயில்லை. இப்பெயர்களின் வழக்கு அவ்வாரியர்களுள் இழி 
சனர்க்குமாகும். மேற்கூறியபடியே இத்தமிழர் தமக்கு ஒத்து 
eysrg தம் நாட்டிற் பல்லிடத்தும் அலைகொலை செய்து 
ஆறலைத்து. வாழுங் கன்வருண்டென்றும், அவர் தலைவன் அறனில் 

வேக்தனென்றும், அவர்.வாழ்க்கை களவேர்;வாழ்க்கையென் றும், 
அவர் இழிசனசென்றும் ே பய 0.ர.ன்.று.ம்.கருதி வழங்கிய ஒரு 
தொகுதிமாக்கள்.வடதாலுட்.சண்டதுபோலப் பழக்தமிழ் நால். 
களினுங்-காணப்படுதல்,கற்றார்:ெரிந்ததே., இலக்கண ' நால் 
களில் இழிசனர் கூறுவரென்றும்) அவர் பிணக்தின்பார் (பிசி.தாச 
னர்) என்று கூறியபடி. ஈண்டும் பிணக்தின் “மாக்கள் -பிணந்தின் 
பேய்மகள். உண்டென்றும் அவர்க்கு ௮௬: வேந்தன்போல எண்: 
டும் அறனில்வேந்தீனுண்டெ்றும், அவன் .ஆறுசெல்வோருயிர் 
மாய்க்காதுவீட்ட தவற்.றிற்கு யானைக்கொம்பும்: வேங்கை, 
தோஃலும் தண்டமாக இறுக்கும்படி தன் படையாளர்க்கு விதிப்ப 
னென்றும், இத்தகைய கொடிய வாழ்க்கையுடைய இதிசனர் 
இத்தமிற்காட்டும் உண்டென்றும், அவரைப் பண்டைத் தமிழர் 
வெறுத்தேயுரைத் னென்றும் ஈன் கு அறிந்துகொள்ளலாம். 

வேதநாலினும் தமிழ் நாலினும் வெறுத்து இழிக்கப்பெற்.ற ஓர் 
அகாகரீக இழிசனக் குழுவினர், இக்காவலம் விற் பண்டேயுண் 
டென்றும் இதனாற்றுணியலாம். மொழிவேற்றுமையற்றி இக் 
குழுவினராக ஒருவரையொருவர் இழித்தற்குச் சிறி.தும் எ.துவே 
யில்லை. 'இருதிறத்தார்க்குள் வேற்றுமை 'ஒற்றுமை துணிவது 
அவரவர் மனப்பரங்குக்கு நிலைபெற்ற சிறப்பியல்புகளான 
கொள்கைகள்பற்றியே என்பதும் இழிசினர் வழக்கு எனக் குறித் 

தது குழறுபடைச் சொல்லென்பதும்எளிஇல்-வணரலாகும். இக் 
கொடியரைத் தமிழர் தம்மவரர்கவேலும், தமக்குத் துணைவராக: 

வேனும் நினைத்துப் பாடிய பகு-இ'கள்: நூல்களிற் 'இடையா. 
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இவர்களிலுவ் கற்றார் லர் உளராதல் அவர் பெயரால் அறியப் 
டடுமாலெனின், வடதாலுள்ளும் த்ராஸ தஸ்யு, பைஐவனன், 

ப்ருங்கலா தன், விபீஷணன் முதலிய அசுரரை ஆரியர் சேர்த்துக் 
கொண்டாற்போல ஒழுக்கம் திருந்திக் கல்வியறிவு மேம்பட்ட 
இவருள் ஈல்லோரைத் தமிழர் தம் குழுவிற் கூட்டி ஒருங்கு 
சேர்த்து வாழ்ந்த பெருகோக்கத்தையே அது குறிக்குமென்.று 
கொள்க. 

“அத்தஞ் செல்வோ ரலறத் தாக்கக் 

கைப்பொருள் வெளவுவங் களவேர் வாழ்க்கைக் 
கொடியோ ரின்றவன் கடியுடை வியன்புலம் 
உருமு முரறா தரவுக் தப்பா 
காட்டு மாவு முறுகண் செய்யா.” (பெரும்பாண். 89-48) 

அற்றம்பார்த் தல்குங் கடுங்கண் மறவர்தாங் 
கொள்ளும் பொருளில மாயினும் வம்பலர் 
துள்ளூநர்க் காண்மார் தொடர்ந்துயிர் வெளவலிற். 
புள்ளும் வழங்காப் புலம்புகொ ளாரிடை.” (கலித்: 4) 

அன்ன. தன்மையு மறிக்கயோர் 
நின்னது. தாவெகா கிலைதளர 
மரம் பிறங்கிய களிச் லெம்மற். 
குரங் கன்னபுன் கு.றுங் கூளியர் 
பரந் தலைக்கும் பகை." (புறம். 186, 10-14) 

வழங்குநர் மடிந்த வதீத மிறந்தோர் 
கைப்பொரு னில்லை யாயினு மெய்க்கொண் 
டின்னுயர் செகாவிட் டகன்ற தப்பற்குப் 
பெருங்களிற்று மருப்பொடு வரிய ளிறுக்கும் 
அறனில் வேந்த னாளும் 
வறனுறு குன்றம் பலவிலங் இனவே."" (அகம். 709) 

மிணந்தின் மாக்கள்" (மணிமேகலை. 6, 90.) 

கருக்தகீல வாங்கக் கையகத் தேந்தி 
யிரும்பே ருவகையி னெழுக்தோர் பேய்மகள் 
புயலோ குழலோ கயலோ கண்ணே 
குமிழோ மூக்கோ விதழோ கவிரோ
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பல்லோ மூத்தோ வென்னா திரங்காது 
கண்டொட் டுண்டு கவையடி பெயர்த்துத் 
'தண்டாக் களிப்பி னாடுங் கூத்துக் 

கண்டவன் வெரீஇக் கடுகவை யெய்தி.'” 

(மணிமே. 6. 120-7 ) 

ஈண்டுப் பேய்மகள் கண்தொட்டுண்ட பிணம் தமிழ்ப் பிணம் 
என்றுணர்க. 

அடியோர் பாங்கனும் வினைவல'பாங்கனும்'" 
தொல். அகம். 29). 

ஏற்றிற் குரியர் சயவரொன் நுற்றக்கால் 

விற்றற் குறியர் விரைந்து."* (குறள். 1080) 

இகழ்ந்தன வாயினு மிடம்பார்த்துப் பகைவர் 

ஓம்பின ருறையும்."” (அகம். 118) 

1நெறிசெல் வம்பலர்க் கொன்ற தெவ்வர்” (அகம். 178) 

இவற்றால்,* தஸ்யுக்கள் எனப்படும் கொடிய ஆறலை 

கள்வர் இத்தமிழ் நாட்டும் உள்ளனரென்றும், அவரை ஆரியர் 

கறினாற்போல இவரைப் பகைவர் என்றும், தெவ்வரென்றும், 

களவேர் வாற்கரென்றும் தமிழ்ப் பெருமக்கள் கூறி வந்தன 

ரென்பதும், இவரும் வேறு நிலம் மொழி உடையரில்லை யென்ப 

தும் நல்லறிவாளர்க் கெல்லாம் உடம்பாடாம். 

'இக்காவலக் இவில் கிலவேற்றுமையும் மொழி வேற்றுமையு 

மூடைய பலதிறமக்களும் ஒரே கொள்கையுடையராய் வடவிமய 
  

* The torm Dasas or Dasus as the aborigines were repeatediy 

called are applied indifferontly to the human enemies of the 

Aryans and to the fiends, and no criterion exists by which referen- 

ves to real foes can be distinguished in every case from allusions 

to Demoniacal powers. The root-meaning of both words is most 

probably merely foe, but in the Rig Veda it has been specialised to 

refer at least as a rule to such human foes as were of the aboriginal 
raco. . 

(Cumbridge History of India. Rapson vol. I. page 84.) 
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முதல் தென்குமரி வரை. வேதவழக்கொடுபட்ட ஒரு ,காட்டா 
ரென்று சொல்லும்படி வாழ்க்தனரென்.றலே பொருந்தியதாகும். 
'இதனானன்றே ஈல்லிசைப் புலவர் தமிழ்ப் “பெருமுடியரசரை த் 
“தென்குமரி வடபெருங்கற், குணகுடகடலா வெல்லைத், 
தொளன்றுமொதிந்து தொழில்கேட்ப, வெற்றமொடு வெறுத் 
தொழுகிய, கொற்றவர்'(ம.துரைக்காஞ்சி 70-2:4) எனப்பாடுவா 
ராயினரென்க: இதன் கண்ணே தொன்று மொழிதல் என்பது: 
பழமை தொட்டேயுள்ள நட்பினைமொழிதல் என் றவாரும். 
மற்று ஆரிய அரசரோடு தமிழரசர் பொருதபோரும் உண்டால் 
எனின்; மூரணிய நிலையில் யாரோடும் போர் நிகழ்தலியல்பே 

என்க. தமிழரசர் தம்முள் மூரணிப்பொருத போர்த்தொகைகள் 
எண்ணில வாதலான் இவ் வுண்மையுணர்க. வடவாரியராகய 
அகத்தியர் தென்றிசை நொய்ம்மை தீர எய்திவளம்படுத்தினார் 

என்ற தமிழ்க்கதையும் (புறப்பொருள் வெண்பா மாலைப்பாமிரம், 
முதலியன பார்க்க) அவர் இராக்கதை இத்தென்னாட்டு 
வாராது விலக்கனாரென்ற வரலாறும் *தென்னவற் பெயரிய 
துன்ளருக்துப்பிற்கடவுள்” (மதுரைக்காஞ்சி) வடக்கண் 
மேருவை அடுத்துள்ள காவன் மரத்தடியில் வதிந்த இக்கரவலந் 
வக் கடவுளாகிய சம்பு.த்தெய்வம், இம்மாரில மடந்தைக்கு 
அரக்கரால் வருந்துயர் கேட்டுத் தென்றிசைப் பெயர்ந்துவந்து, 

சோழர் ஊரில் வீற்றிருந்து அரக்கர்க்குப் பகையாக நோற்றனள் 
என்பதும் அத்தெய்வத்தால் அவ்வூர் சம்பாபதி எனப்பெயர் 
சிறக்ததென்பதும் “மணிமேகலைப் பதிகமும் பிறவும் இவ்வொழ் 
றுமையை வலியுறுத்து விளங்குதல் தெளிக *. இளங்கோ 
வடிகள் வடதிக்கைப் “புண்ணிய இ சை'! (இந்திர் விழவு-94) 
என்பர். ஈழ்.றமிழ் மக்கள் *நரவலோ'” (காவலோவென வழைக் 
கும்சாளோதை. முத்தொள்.) என்பதைத் தம் வீரவார்.த்தை 
யாகப் போற்றியிசைத்தல், 

காவலிட் டுழிதர்ின்றோ ஈமன். றமர் தலைகண்மீதே'"" 
திருமாலை.) 

* மஹாபாரத அநுசாசனிகபருவத்.த (58-ஆம் அத்தியாயம் 
மொழிபெயர்ப்பு) அஷ்டாவக்ரோபாச்யானத்தில் மணிமேகலை 
யுட்போல வடதிசைத். தேவதை முதியவளாகக் கூறப்பட் 
டிருத்தல் காண்க. !! தொன்மூதாட்டி '” என்பது மணிமேகலை” 
(பதிகம்).
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என்னும் திருமர்லயிற் காண்க. இவை வடவிமயம் முதலாகத் 
தென்னங் குமரிவரையுள்ள பெருகாட்டை யொன்றுகக் கருதி 
யொழுகய கிலையைக் காட்டுமென்க. சம்பாபதி அரக்கர்க்குப் 
பகையாக நோற்றுத் தெற்கணிருந்தனள் என்னுகற்றமிறழ் வச 
லசறு இத்தென்றமிழர்: அரச்கரல்லர் என்பதையும், வடவாரிய 
சொடு பகைத்த கொள்கையுடையரல்லர்: என்பதையும் தெளீ 

வித்தல் உணர்க. வடவாரியர் தம்முட்பகைத்த பார தப்போரில்” 
இரு படை முதியர்க்குஞ் சோறுவரையாகிட்டுச் சேரனொருவன் 
“பெருஞ் சோற்றுதியன் சேரலாதன்! (புறம் 2) எனப்பெயர் 
சிறந்தான் என்பதும், தென்னாட்டுப் பாண்டியகுலமுஞ் சோழர் 
குலமூம் முறையே வடவாரிய மூல்களிற்கண்ட சந்இரன் வழியும் 
ஞாயிற்,றுவழியுமாகக் கொள்ளலும் அவ்வாறே ஈல்லிசைப்புலவ 
ரடன்பட்டுப் பாடுதலும் இக்கருத்திற்கே இயைல் காண்க. 

மாலைத் திங்கள். வதியோன்'' (லப். நீர்ப்படை. 198) 

எனப் பாண்டியனும், 

பகல் வெய்யோன்” (Ory. rer dart.) 

எனச் சோழனுங் கூறப்படுவர். இவ்வேந்தர் இந்திரவீழவெடுத் 
தல் மதுரைக்காள்௪, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை நூல்களிற் 
கேட்கப்படுதலானும் இவர் அரக்கராகாமை யினிது தெளிய 
லாம். தமிழர் அவுணர் ஆகாரென்பது அவர் பண்டை வரலாத் 

ருனும் இனிதுணரலாம். தமிழ் காக்கும் மூவருள் ஒருவனாகிய 

சோழன் அவுணருடைய தூங்கெயிலையெறிந்த செய்தி பு.றப்பாட் 
டனும் (99) சறுபாணாற்றுப் படையினும் (29-82), சலப்பதஇகா 
ரத்தினும் (22-29), மணிமேகலையினும் (1-4) தெளிவாகக் 

கூறப்பட்டுள்ளது. அசுரர் மூதல்வனு£ய ஸுகெசன் என்பா 

னுக்குச் வமிரானார். ஆகாயத்துச் செல்லக்கூடிய ஈகரத்தைமப் 

பார்வதியின் பெருவிருப்பிற்கணங்இக் கொடுத்தார். 

சாணான் எட என்னா சோக 

என்பது இராமாயணம் உத்தரகாண்டத்து நான்காஞ் சர்க் 

சத்துக்கண்டது. இத்.தாங்கெயில் சிவபிரான் எறிந்த மூவெயி 

லின் வேறென்பது, 
நான் அவ்வரக்கரைக் கொல்லேன். 
அவர் என்னாற் கொல்லப்படார்'”  (ஸர்க்கம் 6. ச்லோ. 40)
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எனச் சிவபிரான் அருளுதலான் அறியப்படும். சோழன் 
எறிந்த தூங்கெயில் அவுணருடையதேயாதல், 

இறல்விளல் கவுணர் தாங்கெயி லெறிந்த 
விறல்மிகு முரசின் வெல்போர்ச் சோழன்'" 

(தொல், கள. 23. ஈச், உரைமேற்கோள்), 
என்பதனாற் றெளியப்பட்டது. ஸுகேசன் மக்களாகய மாலி, 
மாலியவான், ஸுமாலி என்னு மூவரும் மயன் என்னும் தெய்வத் 
தச்சனக்கொண்டு இலங்கையில் அரண்மனையமைத்து வ.இக்த 
னர் என்பதும் உத் தரகாண்டத்துக் கண்டசெய்தியாகும். மணி 
மேகலையுள்ளே மலயத்தருந்தவன் (அகத்தியன்) சோழன் 
கூ.தூர்ப்பண்பு 0 மம்பட்டு விளங்கவேண்டி உரைப்பத் தாய் 
கெயிலெறிந்த சோழன், விண்ணவர் தலைவன் விழாவைத் 
தொடங்கினான் என்பது கெட்கப்படுதலான் இத்தால் கெயில் 
இந்திரனுக்குப் பகையயயினாருடையது என்ற.றியலாகும். இவற். 
ரூ.ற் நான்கெயிலெறிர்த சோழன் தேவரை வமிபடுபவனல்ல.து. 
அசுரரைச் சாரானென் ற.றியலாம். 

“பலர்புகழ் மூதூர்ப் பண்புமேம் படீஇய 
ஓங்குயர் மலயத் தருந்தவ னுரைப்பத் 
தூங்கெயி லெறிர்த தொடித்தோட் செம்மயவ் 
விண்ணவர் தலைவனை வணங்க முன்னின்று. 
மண்ணகச் தென்றன் வான்பதி தன்னுள் " 
மேலோர் விழைய வீழாக்கோ ஸெடுத்த 
காலேழ் காளினு கன்இனி துறைகென 
அமரர் தலைவ னாங்கது நேர்ந்தது!” (மணி. 7) 

என்பது காண்க. இலப்பதிகாரம் கடலாடு காதையிற் 
கூறிய புகார் ஈகராண்ட முசுகுந்த சோழன் அவுணரை வென்று 
அமராபதி காத்தான் என்பதும், அவனே தரங்கெயிலெறிட்தாள் 
என்பதும், 

வீங்குரீர் வேலி யுலகாண்டு விண்ணவர்கோன் 
ஓங்கரணங் காத்த வுரவோன்யா 7 bor er 
ஓங்கரணங் காத்த வுரவோ ஸுயர்விசம்பிற் 
நுரங்கெயில் கூன்றெறிந்த சோழன்கா ணம்மா ar” 

(லைப். வாழ்த்.த) 
என்பதனால.றியலாம். இதனாலிவர் அசுரரைச் சார்ந்தவராகாமை 
இனிதுணரலாம். பகைத்தரரை ஒறுக்கவேண்டி அவரரண்
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அதிக்கப் புக்கவிடத்தும் பழந்தமிழ் வேந்தன் 1ஆவு மானியற் 
பார்ப்பன மாக்களும், . பெண்டிரும் பிணியுடையீரும் பேணித் 
சென்புலம் வாழ்கர்க் கருங்கடனிறுக்கும், பொன்போற் புதல் 
வர்ப் பெரு௮ தீரும், எம்மம்பு கடிவீடுது நும்மரண் சேர்மினென், 
அறத்தாறு நுவலும் பூட்கை மறத்தின்”” (புறம் -9) என்பதனால் 
ஆவும் அந்தணரும் பெண்டிரும் முதலாகிய இங்கு செய்யத்தகா த. 
சாதிகளை ஆண்டு நின்றும் அகற்றவேண்டிப் பேர்தருக எப் 
புகறலும் அங்கனம் பேர்தருதற்கு அறிவில்லாத ஆவிக் 
களவினாற்றுனே ஏவிக்கொணர்ந்து பாதுகாத்தலும் (தொல். 
புலத். 2. நச்) ரால்களிற் கேட்கப்படுதலான், ஆவினையும் அந்த. 
ணரையும் பெண்டிரையும் வஞ்சித்து வருத்தும் அ ரக்கர்வதியீனர் 
இவசாகாரென்பது ஒருதலையாம். 

மது, நாலுடையார் மிலேச்சமொதி பேசனும் ஆரியம் பேசி 

அம் சாதிநான்௫ற்கும் பு. றம்பாயவர் தஸ்யுக்கள்* என(10-25) 
எண்ணப்படுவர் என்று தெளியவுரைத்தலான் ஆரியத்தின் வேரு 
இயை மொதி பே௫னாலும் தமிழர் “வேற்றுமை தெரிந்த காற்பரல்'” 
(புறம்-788) என்பது மு.தலியவற்றாற் சாதிக்குட்படுதலால் எக் 
காலத்தும் அசுரராகய தஸ்யுக்களாகாரென்க. 

பாரதராசசூயக பருவத்து வியாசர் “திராவிடர் காமதேனு 
வின் பால்மடியிலிருந்துண்டானவர்'” (I. 725-0688) எனக்கூறு 
தலும் ஈண்டைக்கு கோக்கிக்கொள்க. இதனானும் இவர் இனிய 
சாதலல்லது இன்னாராகாமை யுணரலாம். !பாலேய் தமிழர்'* 

(இருவாய்மொதி) என்றார் பெரியாரும். அரக்கரையும் வான்வகை 
யினரிற் சேர்த்தல் வழக்கென்பது, 

-காந்தருவர் தாரகைகள் காணாப் பசாசகண 

மேந்துபுகழ் மெய விராக்கதரோ--டாய்ந்தஇறற் 
போகா வியல்புடைய போகபூமி யோருடனே 
யாகாய வாசிகளா வார்'' 

(கலப். இந்திர விழ. 770. உரை.) 
என்ற வெண்பாவா ன.நியலாம். 

ஜகான் சா ௫ என் எல | 
ரானை: Ay Ft கணை; ॥
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என்பது 

இணி அசுரரெல்லாம் வானவர் வகையில் ஒருகிறத்தாறென் 

யது அவ்வடநாலார்க்கு ஒத்த கொள்கையாகும். அமரரைப் 

யதினெண்கணமாக வகுத்துசைப்பர். இதனை, 

**அப்பிறை, பதினெண்கணனும் ஏத்தவும் படுமே” 

என்னும் புறப்பாட்டுக் கடவுள் வாழ்த்து அடியானும், அதற்குப் 

பழையவுரைகாரர் கூறியவுரையானும் உணரலாம். இப்பதி 

னெண் வகையினருள்ளே தேவர்க்குப் பகைமைபூண்ட அசுரர் 
எனத் தம்மைக் கூறிக்கொள்வதில் தமிழருக்குக் இடைக்கும் 
பேறு இஃதென்று தெரிகிலேன். தேவர்க்குச் சார்பாகிய கொள் 

கையே இவர் உடையரென்றும் அவுணர்க்கு இத்தமிழர் பகை 
வசே யாவரென்றும் மேலேகாட்டியவற்றால் ஈன்கு தெளிவா 

கும். இப்பதினெண் கணங்களை த் தேவரும், அசுரரும், முனிவரும், 
கன்னரரும், இம்புருடரும், கருடரும், இயக்கரும், இராக்க தரும், 
கந்தருவரும், இத்தரும், சாரணரும், விதீதியாதரரும், நாகரும், 

பதமும், வேதாளமும்,தாராகணமும், ஆகாசவாசிகஞம், போக 

பூமியோரும் எனப்பகுப்பர். இவரெல்லாம் மக்கள் வகையின 

சென்றும், பல பல பகுப்பாகச் சிறப்மித்.துப் பெயர் வழங்கப் 
பெற்றன ரென்றுங் கருதுவாருண்டு. இவர்களைப்பற்றிய சரிதங் 
கள் நூல்களில் ஆங்காங்குக் கேட்கப்படுமாற்றால் இவ்வுண்மை 
வலியுறும். இவருள் தமிழர் யாவர் சார்மினராவர் என்பதே 
ஈண்டு ஆராயப்புகுவதாகும். இப்பதினெண் கணங்களுள், 
கந்தருவர் கொள்கையைத் தமிழர் உடன்பட்டு மிகப்பழைய 
நூல்கள் வழங்கலால், இவரை அக்கந்தருவர் சார்மனரென்று 
கூறுதல் பொருத்த மூடைத்தாகும். 

இனிக் கந்தருவர் என்னுஞ் சொற்கு மணத்தை அடைந்தவ 
ரென்று வடநாலார்.பொருள் கூறுவர், * இம்மணமென்னுஞ் 
  

* ஓ. பூமியே நின்பாலெழுந்ததும் கந்தருவரும் அப்ஸஸ் 
ஸுகஞம் பங்கிட்டுக் கொண்டதுமான நறுமணத்தால் என்ன 
மணமுறச்செய் ” 

Translation from the Hymns of the Atharva Veda Edited by 

Max muller: (X. 25).
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சொல்: தமிழில் மூக்காலுணரும் ஈறுகாற்றத்திற்கும், ஆண் 

பெண் இருபாலார் கல்யாணத்திற்கும். வழங்கப்படும், இவ் 
வாறு ஒரு சொல்லே இவ்விரு பொருளில் வழக்குப் பெற்றது .. 

கல்யாணத்தில் மிகுஇயும் ஈறு நாற்றத்தை இவர் பயின்று வந்த 

தன்மையாலென்று எளிதில் உணரலாகும். இவ்வாறே, 

எ பசுநனை நறுவீப் பரூ௨ப்பர லுறைப்ப 

மணமசை கமழுங் கானக் 

துணையி ரோதியென் றொதியும் வருமே” (அகம்-107) 

எனக் கமற்தலுக்கு மணமனையினையும், 

“வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல (அகம். 2) 

என்புழி வதுவை மாற் றமெனக் கல்யாண மணத்தினையுங் 

கூறுதல் காண்க. 

2 இருவே மாய்ந்த மன்ற லிதுவென '” (கு.றிஞ்டப். 21) 
எனவும், 

மன்றல் வேங்கைக் ிருந்து 
மணநயக் தனனம் மலைழ வோற்கே '' ' (கலித். 41), 

எனவும் மன்றல் ௩று நாற்றத்திற்கும் கல்யாணத்திற்கும் 
பொருள்படுவது விளங்கும். 

கடவு ளாயினு மாக 
மடவை மன்ற வாழிய மூருகே '* (ற்றி, 94) 

என முருகக்கடவுளுக்கும், 

1 முருகமர்பூழூரண்டெக்கை (பட்டினம். 92) 

என நறுமணத்திற்கும் முருகு என்னுஞ் சொல் கொள்ளப் 

படுவதைக் காண்க. இது தெய்வத்தினையும் ஈறுகாற்.றப் பெய 

ரான் வழங்கயது குறிக்கும். முருகசீகடவுளை வழிபடுதற்கண் 

அவண் ஆவேடித்து ஆடுதலை வெறியாடலென்றும், வெறியாட் 

டென்றும், தொல்காப்பிய முதலிய தொன்லூல்களின் வழங்குத 

லான். இதன். உண்மையை அறியலாம். வெறி என்பது கமழ்
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மணத்திற்கும் தெய்வ ஆவேசத்திற்கும் (அணங்கேறுதல்) பெய 
சென்பது தமிற் வல்லார.றிவர். 

“Basu சிறப்பின் வெவ்வாய் வேலன் *” 

(தொல். புறத். 5) 
எனவும், 

* வெறியாட்டு '” 
7 (தொல். புறத். 5) 

எனவும், 
வருதல் கொண்டு அறியலாம். வெி--முருகேறுதல் ; அதனை) 
யறிந்த சறப்மளையுடைய வேலன் என்க. 

** வாணுதல் 
தான்முருகு மெய்க்கி3ீஇத் தாமம் பு.றந்திள ப்ப 
வேன் முருகற் காடும் வெறி '* (புறப், வெ. மாலை 1, 2 

இங்கள்மே முருகு என்னுஞ்சொல் ஈறுமணத்இற்கும் தெய் 
வத்திற்கும். “ஓப்ப.வழங்குவதாகும். * புடையெலாக் தெய்வங் 
கமழும் '? (59) என்பதனால் ஐந்இணையைம்பதின்கண் ஈறுமணல் 
கமற்தலைத் தெய்வங் கமற்தலாகக். கூறுதல் காண்க, இழ் 
தெய்வப் பெயரால் நறுமணத்தை எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இத் 
தமிழர் கருதியுள்ளாரென்பது எளிதில் அறியலாம். கான் 
மறையும் கடவுளை, 

“ எல்லா மணமும் எல்லாச்சுவையும் '" 
என்று கூறுதல் காணலாம். 

1 பூவினுள் நாற்றறீ '” (பரிபாடல் 8) 
என்பது இவர், நிலத்தினை, முல்லை, குறிஞ்சி, மருதம், நெய்தல் 
என நான்காகப் பகுத்துக் கொண்டது ஒழுக்கம் பற்றியதென்ப 
ரேனும் அவ்வக் கிலத்துச் சிறந்த நறுமணமலர் பற்றியுமா 
மென்று ஈன்கறியலாம். 

** நெல்லொடு 
கழி கொண்ட நறுவீ முல்லை. 
யரும்பவி pat gre” (மூல்லைப், 8-10)
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ஏன்றமையா£ற் காடுறை உலஒற்கு முல்லைப்பூச் சிறக்ததாக 

  

உ கருங்கோற் கு.றிஞ்சிப்பூக் கொண்டு 
பெழுந்தே னிழைக்கு நாடனொடு நட்பே '” (குறுந். 8) 

என்றவழி மைவரை உலூற்குக் குறிஞ்சிப்பூச் இறந்ததாக 

லாலும், 

வரர வருந்திய சிறுசிரன் மருதின் 

முற்சளை யுறங்கும் தண்டுறையூரன்'” (அகம். 286) 
வி றவதித் தீம்புனல் உல௫ற்கு மருதம் சிறந்ததாகலானும் 

எ பாசடை நிவந்த கக்கா னெய்தல் 
இனமீ விருவ்கழி யோத மல்குதொறுவ் 
கயகுழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் '? (குறும். 9) 

என்றவழிப் பெருமணல் உல$ற்கு செய்தல் சிறந்ததாக 
லானும், .இக்கிலங்களை இவ்வாறு குறியிட்டார் என்று கொள் 
எப்படுமென்க. 

இவ்வாறு * மாயோன் மேய '' என்னுஞ் ஞூதீதஇர உரையில் 
உரையாிரியர் இளம்பூரணர் கூறியவாற்றுனறியலாம். இவ் 

வாறே போரிலும் தமிழர் நறுமலமையேனும் ௩றுந்தழையை 
யேனுஞ் சூடி ம௫ழ்தல், புறத்தணையிலும், Borsa so 

முதலாகப் பல பகுதிக்கும், வெட்சி) கரந்தை, வஞ்ச, காஞ்ச, 
"கொச்சி, உழிஞை, தும்பை, வாகை: என் வரும் பெயர்களான் 
அறியலாகும். தமிழ் மூவேந்தருக்கும், 

* பெக்தை வேம்பே ஆர் ** (gre. 4 pg. 5) 
என அடையாளத்தார் கூறுமாற்றானும் இஃது அறியலாகும். 
வான்மீகி பகவான் தென்னாட்டவர் போரிற் பூச்சுடுதலை எடுத் 
துக்காட்டினார். * இவர் கலியாணத்தில் மாலையிடுதலையே 
தலைமையாகக் கருதுவர், அன்புடையாரை உச்சிமோந்து தழுவு 

வதும் மாலையிடுதலும் இவர்க்கு இயல்பு. 
மாலை யேந்திய பெண்டிரு மக்களும் '* 

(தொல். கழற்மியல். 5.) 

  

என்ப. 
  

* ரரவ்ஸாஇப் பண்டிதர் மு. இராகவையங்கார் பொருத 

சார ஆராய்ச்? (வான். இராமா. அயோத்: சருக். 98) 
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ர்க் தமிழ்வரலாறு 

பூப்பிலும் செம்பூச் சூடிச் -சென்றறிவித்தலா:னும் இவர் 
நறுமலரை எவ்வளவு வகையாகப் பாராட்டினரென்பது எளிதி 

லறியலாம். இவையெல்லாம் தமிழர் கந் தருவரெரப்ப மணத்தை 
அடைந்தவர் என்னும் பெயர்க்குப் பெரிதும் இயைபுடையரா,தல் 
காட்டும். 

இனிக் கந்தருவர், மெல்லிய மொழியில் விருப்பமிக்கவ 
சென்றும் இசை வல்லவரென்றும், யாழோர் என்றுங் கூறப் 

படுதலைத் தமிழ் நால்களிற்: பலவீடத்துன் காணலாம். BE 

முருகாற்றுப் படையில், 

** நல்லியாழ் ஈவின்ற ஈயனுடை கெஞ்சின் . 

மென்மொழி மேவல ரின்னரம் புளர "" (141—42) 
என்பதற்கு நச்சினார்க்கனியர் * ஈரமூடைய கெஞ்சாலே 

எக்காலமும் மெல்லிய, வார்த்தை சொல்லுதலைப் பொருந்திய 
கந்தருவர் இனிய நரம்பை வாசிக்க '* என உரைத்தார். இதன் 
கண், மென்மொழி மேவலர் என்று கந்தருவரைக் கூறுதல் காண 
லாம். : தமிழர், ௧-௪-ட-.த-பஃ-ற என்னும் எழுத்துக்களுக்கு 
மேலும் அதிக வல்லோசைப்பட்ட எழுத்துக்களா உடன் படா 
மையால். மென்மொழியாளரேயாவர்.,, இவர் இசையைச் றப் 
பித்துப் பாராட்டுதல் முல்லை மூதலிய ஐக்திணைமாக்கட்கும் 
யாழும் பறையும் பண்ணும் வகுத்.துக்கொண்டு வழங்கு 
மாற்றால் நன்கு அறியலாம். ' காடோ, மலையோ, கடலோ, 
நீர்ஷந்த பாலையோ யாண்டும் இசையிசைத்து மகற்தல் இத் 
தமிழர் இயல்பென்பது பன்னுரலானும் அறிந்தது. இவர் 
விலங்குகளை வயப்படுத்துக் கொள்ளுமிடத்தும் இவ்விசையையே 
பெருந்துணையாகக் கொண்டனர் என்பது, 

** கால்வரை நில்லாக் கடுங்களிழ் றொருத்தல் 
யாற்வரைத் தங்க யாங்கு '!... (கலி.22) 

எனவும், 

கொடிச்சி, பெருவரை மருங்கிற் குறிஞ்சி பாடக், 
குரலும் கொள்ளாது, நிலையினும் பெயராது, 
படாஅப் பைங்கண் பாடுபெற் ஜெய்யென, 
மறம்புகல் மழகளி நு.றங்கு காடன் ”” (அகம்: 102):
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எனவும், 
1 அசணங் கொல்பவர் கைபோ னன்றும். 

இன்பமுக் துன்பமும் உடைத்தே '* (கற்றி. 304) 

எனவும் வரும் சங்கவாக்கால் அறியலாம். 

இவர் கொள்கையையும், இவர் பண்டைக்குடி, வகையையும் 
நன்குணர்ந்த தொல்லாசிரியர் மேற்கூறிய பதினெண்கணம் 
களின்வே.று பிரித்து “யாழோர்கூட்டம்'” எனவும், *துறையமை 
நல்யாழ்.த் துணைமையோர் இயல்பு '' எனவும் * யாழோர்மேன”” 
எனவும், ** கந்தருவ வழக்கம் '” (இறை, களவி. 1) எனவும் 
கூறிச் செல்லுமாற்றுல் இவ்வுண்மை ஈன்குணரலாகும். இவர் 
கந்தருவ வழக்கத்தைத் தம் உல$யற்குக்கொண்டு கூறினர் 
என்பது. 

1 இன்றமி தியற்கை யின்பம் '” (சிந்தா. 2068) 

என்னுஞ் சிந்தாமணி உரையில் ஈச்சினார்க்இனியர் இனிய 
தமிழ் கூறிய இயற்கைப் புணர்ச்சியாகிய இன்பம் '” என 
உரைத்துச் *: சுட்டி ஒருவர் பெயர் கொள்ளப்படுத.லின் -உல௫ 
யல் வழக்கான காந்தருவமாம் '” என விளக்யெவாற்றான.றிக.. 
இவர் இயல்பே கந்தருவர் இயல்பென மூன்னூல்கள் துணிக்த 
தன்றி அசுரர் இயல்பென்று யாண்டும் துணியாமை காண்க. 
இவர்: ,உல௫யலும் கந்தருவர் இயலும் ஒன்ருதலானன்றே 
உலகயற் கந்தருவம் என்று உரையாளர் .கூறினாராவர். இவர் 
கந்தருவமும் அந்தணர் அருமறை மன்றலெட்டனுள் ஒன்றென 

பதும் இக்கருத்தை வலியுறுத்தும். 

வேதத்தை உலற்கு விரித்து நல் லி விளக்கும் 
வைதிகப் புலவரை நோக்க இதன் சறப்புக் கேண்மினென்று 
இக் கந்தருவத்தைக் கூறிய நல்லிசைப் புலவரும் தமிழிலுண்டு. 
இதனைப் பரிபாடலில், 

எ நரன்மறை விரித்து நல்லிசை விளக்கும் 
வாய்மொதிப் புலவீர் கேண்மின் இறந்தது 

தள்ளாப் பொருளியல்பில் தண்டமிறாய் வந்இிலார் 
கொள்ளாரிக் குன்று பயன் '' (9, 12-19, 25-26) 

 



16 தமிழ் வரலாறு 

என வந்தவிடத்துப் பரிமேலழகர், 

1 அதனால் இக்கற்பிற் போல தலைவர் Rig augue 
களவிற் புணர்ச்சியையுடைய மகளிர் அவரொடு மாறுகொண்டு 
துளிக்கும் குற்றமுடையரல்லார். இப்புணர்ச்சியை வேண்டு 

ற பொருளிலக்கணத்தையுடைய தமிழை ஆராயாது. தல 
வர் களவொழுக்கத்தைக் கொள்ளமாட்டார் "" 

  

  

  

  

எனக் கூறிய உரையால் அறிக. 

இதனால் இக்கக்தருவ வழக்கமே மூன்னை மறையோர் 
வழக்கமாயிருக்ததென்றும், காளடைவில் பொய்யும் “வழுவும் 
தோன்றிய பின்னர் ஐயர் யாத்தனர் கரணமென்றுங் கண்டு 

கொள்க. இவ்வுண்மையை ஆண்டுப் பேராிரியர் கந்தரூவ 
வழக்கம் மறையோர் ஒழுகிய நெறியாகலான், 

ஈமறையோசாறு என்றான் என்பது” எனக் கூறினார். 
இதனாலன்றே ஆரியர் தொல்காப்பியனார், 

1 இன்பமும் பொருளு மறனு மென்ருங் 
கன்பொடு ,புணர்ர்த வைந்இசன மருங்குற் 
காமக் கூட்டங் காணுங் காலை 
மறையோர் தேஎத்து மன்ற லெட்டனுட் 

டுறையமை ஈல்யாழ்த் துணைமையோ ரியல்பே "" 

(தொல். களவி.. 1), 

எனச் குத்திரம் வகுத்தார். கந்தருவமாவது ஓத்தகுலனும், 
குணனும், அழகும், அறிவும், பருவமும் உடையார் யாருமில் 

ஒரு சிறைக்கண் அன்புமீதாரத்தாரே புணர்ந்து ஓழுகும் 
ஒழுக்கம். என்னை 2 

1: ஓத்த குலத்தார் தமியரர யோரிடத்துத் 
தத்தமிற் கண்டதம் மன்மனா-லுய்த்இட 
வந்தர. மின்றிப் புணர்வ த.துவரசோ 
கந்தருவ மென்ற கருத்து * 

எனவும், 

 மு.ற்செய் வினையது முறையா வுண்மையி 
ஜொத்த விருவரு முள்ளக கெடழ்ந்து
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காட்டி யையக் தெரிதல் தேற்றலென 
oui Bot தவட்கு காணு மடனும் 
அச்சமும் பயிர்ப்பு மவ.ற்கு 
முயிர்த்தகத் தடக்கெ 
அறிவு நிறைவு மோர்ப்புக் தேற்றமு 

மறைய வவர்க்கு மாண்டதோ ரிடத்தின் 
மெய்யுறு வகையு முள்ளல்ல அடம்பு றப் படாத் 
தமிழியல் வழக்கமெனத் 
தன்னன்பு மிகைபெருசிய 
களவெனப் படுவ.து கந்தருவ மணமே” 

என்றார் அவிநயனார். 

என யாப்பருங் கலவிருத்தி மேற்கோளில் வருவ.த। உம் காண்க, 

அசுரர் இயல்படையவரை ஈல்யாழ்த் துணைமையோர் இயல் 

மினரென்று தொல்காப்பியனார் கூறுவாரோ என்று அறிஞர் 
களே ஆராய்க்து கொள்வாராகுக. மறையோர் மன்றலெட்ட 
னுள் ஆசுரமும் உளதாகவும் தமிழர் அசுர ரியல்பினராகாமை 
யான். அதனை விலக்கக் கந்தருவரியல்பினராதலான் அவர் 
மணமே இவர்க்கு - ஆரியர் உடன்பட்டதனால் இவ்வுண்மை 

வலியுறும். துணைமையோர் என்பதற்கு ஈச்சனார்க்இனியர் பிரி 
வின்மையோர் என உரை கூறினார். இவர் ஆணும் பெண்ணு 
மாய்ப் பிரியாது எப்போதும் இரட்டையாய் இயங்கு மியல் 
பினர் என்பது பற்றி. * கந்தருவ மிதுனம் '” என்பது வடநால் 
வழக்கு. 

வான்வாழ் கணங்களுள் ஒருவர் கண் தம் குடித் தலைமையை 
வைத்து வழங்குவது உல௫ன் பலகாட்டுப் பன்மொதியாளருக் 
கும் இயல்பேயாம். அங்வனம் தமிழரைப்பற்றி அவர் நால் 
கொண்டு உள்ளவாறு ஆராயப்புக்கால் இவர் அசுரர் வகையின 
சாகாது கந்தருவர் வகையினர் என்பதற்கே பல சான்.றுகள் 
இடைப்பனவென்று மேற்காட்டியவற்றால் தெரியலாம். இதற்: 
கெற்பவே தென்னாட்டில் கந்தருவர் இசாவணனுல் துன்புறு 
கப்பப்டனசென்று கறுகலும் காணலாம், வான்மீகம் பால   

காண்டத்து,
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சோலையில் விளையாட வரும் சுந்தருவரையும், அசமங்கை 
யரையும் பாவமேயில்லாத முனிவோரையும் பாதகனான இரா 
வணன் வருத்துவான் ”” என வழங்வைவாற்றான் அறியலாம், 
இராவணன்  கம்தருவருக்குப் பகை௫ன் என்பது இனால் மன்று 
விலங்கும். 

எக எனன என்னன | 

ஸ் எண் எண Pes falar: A 

(வான்மீகி. .பாலகாண். ஸர் 35 ஸ்லோ, 28). 

அகத்தியர் இராவணனைக் கந்தருவத்தாற் மிணித்துத் தென் 
னாட்டிற் புகாதவாறு செய்தனர் என்ற தமிழ்க் கதையையும் 
நூல்களிற் காணலாம். 

! தென்னவற் பெயரிய துன்னருக் துப்பிற் 
ஜொன்மு.து கடவுட் பின்னர் மேய 
வரைத்தா ழருவிப் பொருப்பிற்"பெர்ரு௩ 

(மதுரைக்காஞ்சி. 40-42) 

என்பதற்கு நச்சினார்க்கனியர், !* இராவணனைத் தமிழ்காட்டை 
யாளாதபடி போக்கன கட்டுதற்கரிய வலியினையுடைய பழமை 
முதிர்ந்த அகத்தியன் ?, என்றும், தொல்காப்பியப் பாயிர 
வுரையில், sar | பொதியிலின் கண்ணிருந்து இராவணனைக் 
கந்தருவத்தாற் பிணித்து, இராக்கதரை ஆண்டு இயங்காமை, 
விலக்இ '" என்றும், கூறலானும் விளங்கும். இதனால் இரா 
வணன் தென்னாட்டினருக்குப் பகைஞனாதல் உணரலாம். மெய் 
சொல்லா விராவணனை மேலோடி ஈடழித்துப், பொய் சொல்லா 
துயிர் போனான் புள்ளிருக்கு வேளூரே * எனத் தேவாரத்துள் 

தெய்வத் தமிழ்ப் பெரியார் இவனைப் பழித்தல்காண்க. "இவ 

ணுட்பட்டாரை !.மாயஞ் செய்வாளவுணர் ' (சிலப். வேட்டுவ.) 
என்ப. இத்திய குணங்கள் பழக்தமிழர்க் இயையாமை நூல் 
களிற் கண்டுகொள்க. அகத்தியர் கந்தருவத்தரற் பிணித்தார் 
என்பது இசையாற் பணித்தார் என்றவாறாம். இங்கழைக்கும் 
Bu வுள்ளத்தானாகய இராவணன் அகத்தியர் முற்போந்து 
ஒரு கற்பாறையிற் றங்கியபோது, அகத்தியர் அக்கல்லுருகப் 

பாடி அதனைக் குழைவித்து, அக்குழைந்த கற்சேற்றிலே அவன் 
உடற்பொறை அமிழும்படி செய்தவளவில், தம் இசையை
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நிறுத்தக் கற்பாறை இறு அவன் பமணிப்புண்டானாகப் பின் 

அகத்தியரை இரந்து மீண்டும் கல்லுருகப் பாடப்பெற்.று உருகிய 
நிலையிலே புறம்போக்து வணங்இப் போயினான் என்பர். 

* அகத்தியர் தென்னாடு புக்குத் தமிழில் இயலும் இசையும் 
காடகமுமாகப் பிரிக்கக்கூடிய தமிழ் ஒரு தொகுஇயாக வழங்கப் 
படுதலைக் கண்டு, அதைத் தம் பேரறிவால் ஆராய்ந்து, பகுத் 
தெடுத்துத் தனித்தனி இலக்கணஞ்.செய்தனசென்று, நினைக்கத் 

தகும். ஓரு நாடு இயலினும், இசையினும், காடகத்தினும் 

ிறந்துகொண்ட இலக்இயப் பகுதிகளை உடையது கண்டு இவை 

அமைந்திருக்கும் முறைமைக்கு இலக்கணம் அமைத்தார் என்ப 
தல்ல.து, இயல் இசை நாடகங்களில் இலக்கியங்களையும் அவரே 
உண்டுபண்ணினாசென்று கூறுதல் இயையாது. இஙக்காட்டில் 
எல்லாச் செய்யுளும் ஈன்றிசைத்தற்குரிய இசைப்பாட்டாயிருத் 
கலே இக்கருத்தை வலியுறு£்தும். 

இத் தமிற்காடு முழுதும் கந்தருவர்க்குரிய இசையே மலிக்த 
தென்பதற்றும், இவர் பாடலெல்லாம் இசையளவைக்கொண்டு 

யாக்கப்பட்டன என்பதற்கும் அறிகுறியாக எத்துணையோ நாற் 
சான்றுகள் உள்ளான. கற்துகவரி, அம்மானைவரி, ஊசல்வரி 

ரு ரவைப்பாட்டு மூதலிய விசாயாடற் பர்டல்களாலும், பிழக் 
காணம் (ணைப்பாட்டு) முதலிய இரங்கற் பாடல்களானும், 

இன்பத் 
இயல்மன சென்று உணரலாம். இவையல்லாமல், 

இத்தமிழர் தயும் துன்பத்தையும் இசையான் வெர்     
யிடும் 

  

முற்றப் பாட்டும் இறவைப் பாட்டும் 
காவடிப் பாட்டும் கப்பற் பாட்டும் 

  

படையி னெ     முச்சியும் பள்ளி யெழுச்சியும் 
Aisne chaps இருத்தா லாட்டும் 
கல்லுளிப் பாட்டுங் கவணெறிபாட்டும் 
பாவைப் பாட்டும் பலகறைப் பாட்டும் 
மறத்தியர் பாட்டுங் குறத்தியர் பாட்டும் 
பள்ளுப் பாட்டும் பலகடைத் இறப்பும் 
வள்சாப் பாட்டும் மள்ளைப் பாட்டும் 
கறத்தற் காயர் இறத்துரை பாட்டும் 
பொருத வெந்தர் விருதுப் பாட்டும் 
கணாலப் பாட்டும் காதற் பாட்டும்”
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என்திவை முதலா வெத்துனையோ பல இசைப்பாடல்கள் 
இக்காலத்தும் ஆங்காங்கு வழங்குதல் காணலாம். இவற்றுற் 
பண்டைக்காலத்து இத்தமிற்காட்டு இசைச்சுவை யாண்டும் 
மலிந்து. வழங்யெதென்று உய்த்துணரத்தகும். இங்கனமே 
** அழுகையும் தொழுகையும் அசதி யாடலும், ஏத்து மிழிப்பும் 
இசத்தலுமெல்லாம், பாட்டாய் வரலிக் நாட்டின் வழக்கே "" 
எனக் கண்டறியலாம். இவையன்றி உல௫யலறிவுறுத்தும் அள 
வி.றந்த பழமொதிகளெல்லாம் செய்யுட்குரிய இசையைத் 'தழுஸி 
மோனையும் எதுகையும் முற்றப் பெற்றுச் ல சர்களானாய 
உரைப் பாட்டடிகளாக இந்நாட்டில் நெடுங்காலமாக வழங்கு. 
தலும் ஆராய்ந்து கொள்க, இவ்வாறு பலதொழில் மாந்தரும், 
இனிய ஓசையும் ஈன்பொருளும் நிறைந்த பாடல்களையே தமக்கு 
இசப்பாற்றும் வாயிலாகக் கொண்டு சிறந்தது. இத்தென்னா 
டென்று ஈன்குணரலாம். காடாண்ட அரசரும் இசையையே 
(சிகுத்றுப் பாராட்டி வளர்த்தனர் என்பது தமிழ் நால்களிற் 
கெட்கப்படுவதொன்று. பாண்டியர் சார குமாரன் என்பவ 
க்கு இசையறிவுறுத்தற்குச் கெண்டி என்னும் அருந்தவ 
மூனிவர் செய்தது இசை அணுக்கம் என்னும் நாலென்பர் 
இதனை, 

11 தேவ விருடியாகிய குறுமூனிபாற் கேட்ட மாஸூக்கர் 
பன்னிருவருட் சிகண்டி என்னும் அருந்தவமுனி இடைச்சங்கத்.து. 
அகாகுலனென்னும் தெய்வப் பாண்டியன் தேரொடு விசும்பு 
செல்வோன், இலோத்தமை என்னுந் தெய்வமககைக்கண்டு 
தேரிற் கூடினவிடத்துச் சனித்தானைத் தேவரும்" முனிவரும் 
சரியாகிற்கத் தோன். நினமையிற் சாரகுமாரன் என, அப்பெயர் 
பெற்ற குமாரன் இசையறிதற்குச் செய்த இசை நுணுக்கமூம் !' 
எனவும்... ! பாண்டியன். மதிவாணனர் செய்த மூதனூல்களி 
அள்ள வசைக் கூத்திற்கு மறு தலையாய புகழ்க் கூத்தியன்ற 
1 மதிலாணர் நாடகத் தமிழ்நூல் * எனவும் அடியார்க்கு 
மல்லார். சிலப்பதிகாரத்தில் உரைச், சிறப்புப் wwe pad 
கூறுவதால் அறிக. பாண்டியர் இசை வளர்த்தது. கூடலின் 
ஆய்ந்த ! ஏழிசைக் சூழல் ” எனத் இருச்சிற்றம்பலக் கோவை 
யாரின் வருதலானும் அறியலாம். முத்தமிழின் இசைத் தமி 
மென ஒன்றைத் தனியே பாண்டியர் வளர்த்தனரென்பதும் 
சண்டைக்கேற்ப சோக்கிக்கொள்க. மூவேந்தரும், இசைப்பாணர், 
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விறலியர் கோம் 
பழைய தமி 
லாம். பாண்டியர் அரியணையின் பெயர் :* இசையளவு கண் 
டான் '” எனச் சாசனங்கள் கூறுவதும் இக்கருத்தை வலியுறுத் 
gb. இவையெல்லாம் படி.த்தாராய்க்த தொல்லாசிரியர் இத் 
தமிழரைக் கந்தருவ வழக்க ரென்று அணிந்தனர் என்க. 

யர்க்கு வழங்கிய பெருங்கொடைகள் கிரம்ம.ப 
ப். பாடல்களானும் இதனுண்மை உர   

  

இவற்றால் இத்தமிழர் அசுரர் வகையினர் ஆகாசென்றும், 
குந்தருவ வகையினரே ஆவரசென்றும் துணிக்துகொள்க, ஒழுக்க 
வழக்கங்களில் ஓற்றுமை கலங்கண்டு தானே, ஒருவரை 
இன்னவகையினரென்று துணியவேண்டும். இங்கனம் பன் 
ரைல்ககாயுக் துணையாகக்கொண்டு ஆராயுமிடத்து இவர் 
யாழோர் வகையினரென்றே இனிது கொள்ளப்படுமென்ச. 
யாற் என்பது இசையின் மூணுக்கங்களை த் தப்பாது உணர்த் 
தும் நுண்ணிய பல்லுறுப்பும் அமைம்த இனிய கருவி என்பதும், 
அஃது ஒருநாளில் உண்டாக்கப்பட்டதில்லை என்பதும், எத்.துணை 

    

யோ ஆண்டுகள் நுணுஇ முயன்று யாக்கப்படவேண்டிய அரிய 

பெரிய இசைக் கருவியென்பதும் பலரும் தெரிவர். இவ்யாற்த் 
இறத்தைப் பன்னிலத்தும் பரப்மக்கொண்ட தமிழ் நாட்டிற்கு 
இயல்பாகவே இசையின்கண் ஒரு பெருவிருப்பும் ஆசாய்ச்சியும் 
பண்டே... இருந்திருக்கவேண்டுமென்பது கினைக்கத்தமும். இவர் 
வங்கயம் என்னும் இசைக்குழல் ஊது சருவியை வண்டுகள் 
துளை ந்த தூங்இற்றுளை வழியி/ 
உண்டாம். இன்னோசையைத் தம் செவி நட்பத்தாலுணர்ச்து 

  காற்றுப் புக்கயங்குதலால் 

அமைத்து வழங்கினர் என்பது,  அகப்பாட்டில் 11 ஆடமைக் 
குயில் ஐ வவிர்துளை பருங்ற் கோடை யவ்வஜி குழலிசை யாக” 
(88) எனவும், 1! ஆடமைத் தும்பி குயின்ற, வகலா வந்து 
கோடை முகத்தலின்,.....ஆய்ச்குழற் பாணியின்......இசைக்கும் 
(225) எனவும் வழு வற்றுலும்தீதுணச லாகும். இவ்வாறே 
யாழென்னும் விரலிமைக் ன 

இசை வளர்க்கத் 
ருக்துகேக் குழலி, 

னின்றிம் பால் மூனையிற் குமிழின், புழற்கொட்டுத் தொடுத்த 
wr bya நரம்பின், வில் யாழிசைக்கும் விரலெ.மி குறிஞ்2'' 
(பெரும்பாண். 129-182) என 

AL 

  

  

   ருவியையும் தங்கள் விசித்து வளை ;     
  வில்மாண் ஓசையடியாகவுணர்ந்து அமைத்து 

  

  

தொடங்கேர் என்பது ** செந்தித் தொட்ட 

    

ம் அடிகளாலும் உய்த்துணர 
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லாகும். இந்த யாற் வளைவுடையதேயென்பது, வணர் 
கோட்டுச் சீறியாழ்” (புறம். 758) எனவும் '*யாழ்கோடு "" 
(குறள். 229) எனவும் வருதலானறியலாம். இவ்வாராய குழலும் 
வசந்த யாழுமே &ழ்கடல் நாட்டுச் சம்பா (0நஹலஐ) முதலிய 

இடங்களிற் கடைத்த சதெயுருவங்களிற் காணக்கிடைத்தலால் 
இத்தென்னாட்டவர் நாகரீகம் சேய்மைக்கணுள்ள அக்கடல் 
நாட்டும் புக்கு விளங்கியதுணர.த்தகும். இவ்வுண்மையைப் 
படத்திற் காண்க. 

இனி, 
1 தந்தருவ மென்பது கசடறக் இளப்பிற் 
செந்துறை வெண்டுறை எனவிரு வகைத்தே 

அவற்றுள் செந்துறை என்பது பாடற்கேற்பது. வெண் 
டுறை என்பது ஆடற் கேற்பது, என்னை 2 

செந்துறை யென்பது ஓலிகுறித் தற்றே "" 

வெண்டுறை யென்பது கூத்தின் மேற்றே" 

என ஆடல் பாடல்கக£க் கந்தருவமெனத் தமிழர் பாராட் 
டீப் பகுத்துக்கொண்டு அதற்கேற்ற பெற்றியாகச் செக்துறையி 
ணும் வெண்டுறையினும் செய்யுள் அமைத்துக்கொண்ட சிறப் 

பும் இத்தென்னாட்டிற்கே உரியது. தேவபாணியினும் கந்தருவ 
மார்க்கத்தையே தம் செய்யுளிற் கொள்ளுதல் * இவை மூன்றும் 
தாழம்பட்டவோசையும் முடுகியலுமாய் ஒரு பொருண்மேல் மூன் 

றடுக்இக் கந்தருவ மார்க்கத்தான் இடை மடக்கய தேவபாணித் 
'தாழிசைக் கொச்சசக வொருபோகு '? (9ந். 2268 உரை.) என 
நச்சினார்க்இனியர் எழுதலான் அறியலாம். இனி இன்பப் பகுதி 
யினும் சுட்டியொருவர் பெயர் கொண்ட உல$யல் வழக்கான 
காந்தருவத்தை (19%. 2068) இவர் பண்டைத் தொட்டுடையர் 
என்பது மூத்தொள்ளாயிரத்து வரும்பு.றத்இணைக் கைக்களைச் 
செய்யுட்களில் மூவேந்தர் பெயர் குறிதது வெளிப்பட வருதலான் 
நன்கறியலாம். 

இயக்கர்கள் தென்னாட்டில் இராவணற்கு முன்னிருக்தனர் 
என்றும், அவரையும் அவர் தலைவனான குபேரனையும் இராவ
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ணன் வடக்கண் ஒட்டினன் என்றும் உத்தர ராமாயணம் கூறும். 
தமிழர்கள் கந்தருவர், இயக்கர் என்பவரை அதக வேற்றுமை! 
லாது ஒரு வகுப்பினராகக் கருதுவரென்பது, 

  

1 கந்தருவர் இயக்கர் யாழோர் காந்தருவர்'" 

எனப் பிங்கல நாலார் கூறுதலான் உணரலாம். கந்தருவர் தலை 

வன் சத்திரரதன் என்பது ஸ்ரீகதையில் விபூதி அத்தியாயத்இற். 
கண்டது. “கந்தருவருக்குள் சித்திரரதன் என்ப" Tet 
ணை: இச் எத்திரரதன் என்னும் பெயர் தமிற் மாடாண்ட 
சோழரில் மூன் னேன் ஒருவனுக்கு உண்டென்றும், அவன் 
வழியினர் பலர் இச்சித்திரப் பெயரைத் தம் பெயர் முற்பட 
இணைத்து வழங்கெர் என்றும் இருவாலங்காட்டு ராஜேக்திர 
சோழன் ] சாஸனத்தால் ஈன்கு விளங்கும். 

ஓவியச் சேனன் சத்திரசேனனாதலும் அவன் கந்தருவனா 
தலும் ெப்பதிகாரம் கடலாடு காதையில் (188. பக்.) அடி 

யார்க்கு நல்லார் உரையான் அறிக. தமிழ்நாட்டில் ஓவியசென் ற 
ஒரு குடியினர் உண்டென்றும், அவர் தலைவருள் ஒருவன் ஈல்லியக் 
கோடனென்றும், சிறுபாணாற்றுப் படையால் தெரிவதை ஈண்: 

டைக்கு ஏற்ப நினைக்க. நல்லியக்கோடன் என்னும் பெயர் நல் 

வாத்திய கோஷத்தா ற் போந்ததென்பது எளிதில் உணர த்தகும். 
இவள் குடி முன்னோராகிய ஓவியர், குபேரன் இலங்கையாண்ட 

பொழுது அவனுடன் இருந்தனரோ என்று நினைத்தற்கும் இட 
னுண்டு. இல்வோவியர் தமிழ்நாட்டில் தமக்கென வகுத்துக் 

கொண்ட களர் பழைய இலங்கையைக் கருவாக வைத்துக் கட்டிய 
ஈநன் மாவிலங்கை”! என்ப, இதனை, 

தொன்மா விலங்கைக் கருவொடு பெயரிய 
ஈன்மா விலங்கை மன்ன ருள்ளும் 
மறுவின்.றி விளங்க வடுவில் வாய்வாள் 
ony ds துப்பி னோவியர் பெருமகன் '* 

(அடி 119-122) 

எனச் சிறுபாணாற்றின் வருதலான் அறியலாம். இவ்வோவியர் 
இன்ன வகையினர் என்பது இதனாலும் உய்த்துணரத்தகும்.
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இக்குடியினன் ஓய்மான் என்பான். ஓய் - சித்திரம்; னப்பகுதி 
ஆமரய்மொழி. இவையெல்லாம் இத்தமிழர் இசைவன்மையிலும் 
ஓவிய வன்மையிலும் ஈகரமைக்கும் வன்மையிலும் பண்டே எத் 
துணைச் இறந்தனர் என்பதை உலகம் தெளியக் காட்டாமலிரா 
என்க. 

வேங்கடத்திற்குத் தெற்கணுள்ள தமிழ்நாட்டில் அயிரை 
மலையாயை ஆனைமலப் பு.றத்துக் காவல் பூண்ட வெங்கானாட்டு 
ஈம்படியார் தம்மைக் கந்தருவர்க்கும் அப்ஸரஸுப் பெண்டிர்க்கு 
உண்டான நன்மக்களாகக் கூறிக்கொள்ளுதல் கேட்கப்படு 
இன்றது. இங்கனம் அப்ஸரஸ்ஸ்இரி வழியினர் என்பது தெரிய 
இக்குடிவழியிற் பெண்டிர் அப்9ிச்சி என வழக்குப்பெறுவர் 
என்ப.* இவ்வரிய வரலாறு தென்னாட்டுக் கந்தருவர் வழியினர் 
உண்டு என்பதை ஈன்கு வலியுறுத்தல் காண்க, 

    

  

வியாஸபாரதம் . “அமிர்தமும், பார்ப்பனரும், அவும், 

கந்தர்வரும், அப்ஸரஸுக்களும், கமிலை என்பவள்பால் (காசி 
பருக்கு) உண்டாதல் தொளன்.றுதொட்டுக் கேட்கப்பட்டது,”. 
(27-05) எனக் கூறுதலான், ஆவுக்கும் ஆனியற் பார்ப்பன மக்கட் 
ரூம் கந்தர்வர்க்கும் உள்ள பழைய தொடர்பு உய்தீதுணரலாகும். 

  

The Venganad Nampatis belonged to the family of 
Periyandamukkil Kilakka Nampiti, who was the Naduvali of 
Eduttaranad and the Nampiti of the Western half of Kuttanad 
cr Ponvani. They claim descent from the Gandharva, who. 
says the tradition, guarded the southern and the northern gha: 
Their ladies are called Appichies, a corraption of the Sanskrit 
Apsara-stri. 

    

  

The Zamo 

p. 188-184.) 

  

ing of Calicuty by K, V. Krishna Aiynr,
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அறிவென்பது கொள்ளுதற்கும் தள்ளுதற்கும் உரிய 
ஈன்றையுக் இதையும் நன்கு பகுத். துணர்வதேயாகும். 

உ இதொரீஇ; ஈன் றின்பா ஓய்ப்ப தறிவு '" 

(குறள். அறிவுடைமை 2) 
என்றார் திருவள்ளுவர், உலூற்கும் தனக்கும் கன்மை செய்வன 
இவையென்றும், இமை செய்வன இவையென்றும் இவ்வறிவாற் 
பகுத்துத் தெளிந்து ஈன்மை செய்வனவற்றைப் புகழ்ந்து aot 
பாராட்டி அவற்றிற்குத் தெய்வத் தன்மையைக் கற்பித்து வழி 
படுதலும், தமை செய்வனவற்றை இகழ்ந்து வெறுத்துக் கடித 

லும், மக்கள் உள்ளத்தின் பாங்இற்குப் பொருந்த நிகழ்வன 
வாகும். இம்முறையில் ஆரியர், நிலம், நீர், இ, கால், வீண் 
என்பன. தமக்கு நன்று பயன்படுதலை யறிந்து அவற்றைத் 
தெய்வமாக வழிபட்டவா.று. பழமையான இருக்குவேத முதலிய 
வைகளில் நன்கு தெளியலாம். இவற்றில், நிலத்தை எல்லாம் 
மிறத்தற்கு இடமாதல் பற்றிப் டெண் தெய்வமாகக் கூறுதல் 
அம்மறை வழக்காகும். 1 ப்ருதிவீ மாதர மிமாம்”' என்ப. 

அவ்வாறே நீரினை ஓர் கடவுள் வடிவாகக் கொண்டு அதை 
அளிப்பவனை இந்திரன், வருணன் எனக்கொள்வதும் அம்மை. 
க்கு ஓத்ததேயாம். பெரு நீரான கடலை வருணன் கோயிலாக 

அவர் கொள்வர். எல்லாவற்றையும் தெறும் அங்கயஞ் செல் 
வனை அக்நிபகவான் என்பர். காற்றினை வாயுபகவான் என்பர். 
ஆகாயம் மிக நுண்ணியதாய்ப் புலப்படாமை பற்றி ஒரு 
பெருங் கடவுளாகவே உபசரிப்பர். உல.௫ற்கு ஒளியாய் இருள் 
நீக்கப் பெரிதும் பயனளித்து இயங்கும் ஞாயிற்றைப் புகழ்க்து 
தொழுவதும் அவர்க்கியல்பு. இவ்வாறே திங்களையும் வீண் 
மின்களையும் ஒளிவிட்டு உலவுதல் கருதித் தெய்வமாக வழிபடு. 
தலும் அவம் நூல்களில் கண்டதே. 

  

உல. 

  

த்தில் ஆண் பெண் அன்பாற் கூடி மகவிக உண் 
டாக்குவதற்கு ஓர் தெய்வத்துணை வேண்டுமென்று கொண்டு 
அத்தெய்வம் காமன் என்று வைத்து அவனை வழிபடுவதும் 
அவர் நாலிற் கண்டதேயாம். இவ்வாறு செல்வத்இற்கு ஓர்
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தெய்வம் இன்றியமையாதெனக் கொண்டு அத் தேவதையை 

ஸ்ரீ (இருமகள்) எனலும், கல்விக்கு ஓர் தனிக் கடவுள் வேண்டு 
மென்று கொண்டு அத் ே தவதையை வாணி, புலமா 
மகள் எனலும், எல்லாத் இங்ஒற்கும் ஒரு தெய்வம் வேண்டு. 
மென்று கொண்டு அத்தேவதையை ஜ்யேஷ்டாதேவி மூதேவி 
யெனலும், வெற்றிக்கு ஓர் தெய்வம் வேண்டுமென்றுகொண்டு 
அத்தேவதையைத் துர்க்கை, கொற்றவை எனலும் அவர்க்கு 
உடன்பாடாகும். உடலினின்று உயிரைப் பிரித்தற்கும் ஒரு 
தெய்வம் வேண்டி அக்கடவுளை யமன், காலன் என்பதும் அவர் 
நூல்களிற் காணலாம். இவ்வாறு வேத வழக்கொடுபட்ட 
கடவுட் கூட்டமனைத்தும் சிறிதும் வேறுபாடின்றிப் பண்டைத் 
தமிழ் நால்களிற் போற்றி வழங்கப்படுதல் அறிஞர் தெளிந் 
தது. இத்தெய்வக் கொள்கைகள் அனைத்தும் தமிழருக்கும் 
ஆரியருக்கும் இன்ன காலத்திற்றான் ஓற்றுமைப்பட்டதென்.று 
துணிவது இக்காலத்தார்க்கு இயல்வதன்று. இவையன்றி 
மலையை ஆண்பாலாகக் கூறுதலும், அதன்கண் உண்டாகும் 
ஆற்றைப் பெண்பாலாகக் கூறுதலும், அவ்யாறு புகுங்கடலை 
ஆண்பாலாகக் கூறுதலும் இருமொழி யாளருக்கும் ஓ.த்தனவே 
பாகும். 

இருக்குவேதம் மக்களை '* பஞ்சஜகா : 
க்ஷிதய:”” எனவும் பகுத்த மூறை தமிழர் ஐந்திணை மக்களுக் 
கும் ஓத்தபடி உய்த்துணர்க்துகொள்க. ஆண்டு வடதநூலுரை 
காரர்கள் ஒரு நெறியின்றிப் பலபடியாக வேறு வேறு பொருள் 
கூறினும் மிகப் பழமையாகத் தமிழில் அடிபட்டு வந்த ஐந்திணை 

மக்ககாயே இக்காவலக் தீவின் இயல்பு கருதிய பண்டை ஆரியர் 
உடன்பட்டுச் குறித்தனர் என்பதே ஈன்கு பொருந்துவதாகும். 
அவர் நானிலப் பகுப்பு உடன் பட்டமை கரிதுர்க்கம், வன 
துர்க்கம், ஜல துர்க்கம், மரு துர்க்கம் எனப் பகுத்துக் கூறுமாற் 
ரன் ஈன்கறியலாம். இருவள்ளுவனாரும், 

"எனவும், 1 பஞ்ச 

“© wan Bo மண்ணு மலையு மணிகிழற் 
காடு Yow goes.” (குறள். 742) 

மரு.தகிலம் என்பர் பரிமேலழகர் : அரண் 
காதல் ப நாசெண்டன்ன. கன தஞ்ச 

ஈண்டு மண்: 
மருதநிலம் உடை 
விலங்கல் '* 
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(பதித்றுப்பத்தது. -18) என்புதி :* நெடுநாட்பட அடைமதிற் 
பட்ட காலத்தே விளை த்.துக்கோடற்கு வயலுவ் குளமும் உள 
வாகச் சமைத்து வைத்தமையால் கண்டார்க்கு நாடு கண்டாற், 
போன்ற... மதில் '* எனப் பழைய வுரைகாரர் கூறுதலான் 

உணரலாம். 

பாலைக்கு நிலம் இல்லையென்றது. அதன்கண் வெயில் தெறு 
தலால் . ஓரிடத்தே நிலைபெற்றுத் தங்குதல் கூடாமைபற்றி 
ஆண்டு. அரண்செய்து வாற்தல் இல்லையென்று காட்டியதென்று 
எளிதில் உய்த்துணர்ந்துகொள்ளலாம். அப்பாலையில் வதிவோர். 
நீரூறும் இடங்கள்தோ.றுஞ் சென்று . வதியு மியல்பினரன்றி 
ஓரிடத்து நிலை பேறிலர் என்று காட்டியவாறாம். சனை ஊற்று 
வாய்த்துதிச் சிற்றரண் கோலி வாழ்தலும் இவர்க்கயல்பாகும்- 
1 தவலருஞ் சிறப்பினைந்நிலம் பெறுமே” (தொல், பொருள் 

கள. (75) என்பதனால் ஆசரியர் ஐந்து நிலனும் உடன்பட்டுக் 
கூறுதலுணரலாம். அப்பாலை கிலத்தவரையும் தஇணைமக்களிற் 

சேர்த்து ஐவகையினராக எண்ணிக்கொள்ளல் தமிழ் வழக்கே 
யென்பது, 

1 ஏனோர் பாங்கனு 'மெண்ணுங் காலை. 
யானாவகைய .இணைஙிலைப் பெயரே ” (அகத். 22) 

என்னும் தொல்காப்மியப் பொருளதிகாரச் சூத்திர உரையில், 
பாலைகிகு மக்கட் பெயர் எயினர், எயிற்றியர் என்பன ; ...தலை: 

மக்கள் பெயர் மீளி, விடலை என்பன; என உரையாசிரியர் கூறிய் 
வாற்ருனுண்ரலாம். 1! ஐம்பாற்றிணையுங் கவினி '' என்பது 

மதுரைக்காஞ்சி (826,). இருக்குவேதத்துப்பல்லிடத்.தும் “*பஞ்ச 
ஜிஜி” “useyur” என ஐந்து நிலவகை கூறப்படுதல் 

காணலாம். 

eq sara: Tat Sarat 

னள எனி எண 

(அஷ். 5. அத். 5. வர்க்கம் 26.) 

என வந்துள்ளது. இதன் பொருள் ஐவகை நிலத்துள்ளன 

வாகிய மக்கட் மிறப்பினைத் * துயிலுண்ரித்நிக்கொண்டு உயிர்
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கள் செல்வழியில் விடயலர்னது ஒளி விடுறது என்பதாம். 
இதன்கண் பஞ்சக்ஷி£ீ என்பது ஐவகை நிலம் எ-று. ஈண்டு 
நிலத்துயிர்கட் காயிற்று, பஞ்” பமா என்பது ரிக்வேதத் 
(55-14) Do wigsg- 

aaftatat ag (isp. 2 அத். சட வர். 19, ரிக். 8.) 
என்பது ஐவகை நிலச்செல்வம் எ-று. 

இவ்வேத வழக்கன் உண்மைப் பொருளைப் பண்டே உணர்ந்த 
தமிழாசிரியர் தம் நால்களில் இவ்வேதத் தொடர்க்குப்பொருள் 
கூறுவார் போன்று, ஐவகை சிலப்பாகுபாடுகொண்டனர் என் 
றுய்தீதுணரத்தகும். அறங்களை காவின் கான்மறை முற்றிய 
அதங்கோட்டாசாற் கரிறபத்தெரித்த நால் வழக்கு இஃதாக 
லானும் இது வேதத்தோடொத்த கொள்கையே யாமென்க. 
இவ்வருமைத் தமிழாசிரியர் கருத்தை உணர்தற்கு வாய்க்காத 
வடமொழி உரை யாசிரியர்கள் ஈண்டு வேறு வேறு கூறிச் செல் 

வர். மேற்றிசை யாசிரியர்கள் இவர்கள் உரையை, உடன் 
படாமை அடிக் குறிப்பிற் காண்க. $ 

  

௩ ஓ பூமியே இறத்தற்குரிய ஐவகைமக்களும் உனக்குரிய 
வார்களே. அவர்கள் மீது, உதஇிக்குங் கதிரவன் தனது.ஏரணங் 
களால் அழியா ஒளியை வீசுசன்றான் "" என்பது அதர்வ வேதம். 

(Translation of hymns of the Atharva Veda—X. 15) 

  

தமது இருப்பீடத்திற்கேற்பப் பல்வேறு மொழிகளையும் 
வழக்கங்களையும் மேற்கொண்டுள்ள மக்களைத் தன்னீடங் 
கொண்ட பூமி. 

Translation of the Hymns of the Rigveda.—Edited by 
Maxmuller. (X. 45) 

ஐவகை மக்களும் aNdsiQusp Dass yd. 
(Translation of the Hymns cf Rigveda 

miulier, X, 42.) 
   Edited by Max- 

§Pancajana., Who aré meant by the five is vory uncertain. 
Not one of these explanations can be regarded as probable.’ 
(Keith. Rig Veda Brahmanas. p. 463.) 

Roth and Goldner say that all the people 
meant. 

of the Marth are
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ay அஷ்டசம் இசண்டாவது அத்தியாயத்தில் 
FAG!) மான்கு வருணல் கூறியதன் மேலும் 'பஞ்ச க்ஷிதி' என்று 
none கில்லி கூறுவதால். தமிழாசிரியர். கருத்தே வேதம் 
கருத்தாதல் தெரியலாம். இந்கிலத்இற்கு ஆரியர் கூறிய தெய் 
வஸ்கள் வேத வழக்கொடுபட்ட மூர்த்திகளாதல் பலருமறிக்த- 

இனி, இவ்வைந்து கிலத்தவரை வேதம் (ரிக்வேதம் III, 
24538) பஞ்சக் குஷ்ட்யர் என்பதனால் ஐந்துவகைக் ருஷி (தொ 

ழில்) உடையவராகவுங்கூறும். ஐந்து நிலத்தவர்க்கும் தனித் 
தனித்தொழில் கூறுதல் தமிதிலக்கணங்களிம் கண்டது. இவ் 
வேதங்கூறிய ருஷி யென்ற சொல்லையே மொழிபெயர்த்துக் 
கொண்டு பாலை. நிலத்தவர் தொழிலைக் களவேர் வாழ்க்கை என 
வழங்குதலும் காண்க. வில்லேருழவு, சொல்லேருழவு என்னும் 
வழக்குகளும் நினைக. ! களவுழவு ' (அகம். 91)' என்பது: 
அகப்பாட்டு, ஈண்டுக் களவாகிய கிருஷி என்று பொரன்படு 
தல் காண்க. 

இனித் தமிழர் பூதமைந்து உடன்பட்டது தொல். பொ 
மரமியல் (சூத். 87), 

  

 நிலம்கீர் தவளி விசும்போ டைக்துங் 
கலந்த மயக்கம் உலகம் ** 

என்பதனானதிக. அவற்றினுள் கிலத்தினைப் பெண் தெய்வமாகள் 

கூறுதல், 
1 நிலனென்னு ஈல்லாள (தருககுறன. உழவு. 10) 

ஈ மாகில மடந்தை '” (சிறுபாண். 1; மணிமே. பதிகம்) 

என்பவற்றிற் காண்க. ஈீரையும் நீர்க்குக் காரணமாகிய மூலை 
யும்! போற்றுதல் 

1 எல்லா வுயிர்க்கும் எமமாஇய Bi” 
(புறம். கடவுள் வாழ்த்து.) 

எனவும், 
மாமழை போற்றுதும் மாமழை பேரற்றுதும் '* 

(சிலப். மங்கலவாழ்.) 

42
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எனவும் வருவனவற்ரல் அறியலாம். கு.றவரும், மழை வேண்டும் 
காலத்துப் பெய்வித்தற்கும் வேண்டாக் காலத்து ஓதித்தற்கும் 
கடவுட்குப் பலி தாவிப் பேணுதல், 

ஈமலைவான் கொள்கென வுயர்பலி தூஉய் 
மாரி யான்று மழைமேக் குயர்கெனக் 
கடவுட் பேணிய குறவர் '" (புறம். 129) 

என்பதனானும் அதன் உரையானும் உணரலாம். இதற்காக 
இந்திரனை வழிபடுதல், 

ne வேந்தன் மேய இம்புன துலகமும்” (தொல். அகஜ்.5) 
என்பதனாலும், இவனுக்கு வீழவு எடுத்தல் லப்பதிகாரம் மணி 
மேகலைகளிற் கூறப்படுதலாலும் உணரலாம். மழையில்லாத 
போது அதை வேண்டிச் 1 சசதேவனை வழிபடுக '' என்பது 
சாணக்யெ 8£தி, 

1 தயுனுட் டெறல் நீ” (பரிபாடல், 8) 
என்றும், 

“மூன்றி னுணருக் Buy &Gw” (பரிபா. 29) 
என்றும் வருதலால் இ போற்றப்படுதல் தமிழர்க்கு உடன் 
பாடாம். அன்றியும், : 

11 அடுதி யல்லது. சுடுதி யறியாது 
இருமருந்து விளக்கு நன்னாட்டுப் பொருகன் '* 

(புறம். 20), 
ஏன்பதனால் தங்கள் உணவு அடுதழ்குரிய 'தயைச் சுடுதியென் 
னாது வேறோர் ஈன்பெயர் கொடுத்து அடுதீயெனப் பாகுபடுத்' 
திப் பாராட்டுதலும் அறிவின் பயனேயாம். சிலப்பதிகாரம் 
வர்ன மாலையில், 

** ஏரியங்கி வானவன் '* (49) 
எனவும் வருதல் காண்க. 

1* இரண்டி. னுணரும் வளியும் நீயே '* (பரிபா. 9) 
என வருதலான் காற்றைக் கடவுளாகத் தமிழர் நினைத்தல் 
உணரத்தகும். :
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- நளியிரு முக்ரீர் காவா யோட்டி. 
வளிதொழி லாண்ட வுரவேர்ன் மருக.” * (06) 

எனப் பு.றப்பாட்டில் வருதலையும், அதற்குப் பழைய வுளை 

காரர் 1 நீர் செறிந்த பெரிய கடலின் கண்ணே மரக்கலதீதை 
யோட்டிப் போர் செய்தற்குக் காற்றின்றி ராவாயோடாதாக, 
ஆண்டு வளிச்செல்வனை யழைத்து ஏவல்கொண்ட வலியேரன் 
மரமினுள்ளவனே '' 

  

என வுரைத்தலையும் ஈண்டைக்கு கோக்இக்கொள்க, ஈண்டுவளி 
காற்றுமட்டிலாகாது வாயுபகவன் என்பது வளிச் செல்வன் 
என்பதனாற் ஜெளிக. 

உ இன்றனிற் போற்றிய விசும்பு ரீயே "”  , (பரிபா. 19) 

என்புழி விசும்பு கடவுளாகக் கூறப்படுதல் காண்க. 

பலர் புகழ் ஞாயிறு '! (திருமூருகு. 2) 

முந்நீர் மீமிசைப் பலர்தொழத் தோன்றி 
யேமூற விளங்க சுடர் "" (கற். 278) 

  

  

* மக்திரத்தரற் காற்றை யழைத்து காவாய் இயக்கும் 
செய்தி செங்கடல் இடையேயுள்ள சுகோத்ர£த் தீவில் உள்ளார் 
கண்ணும் உண்டு என்று மிறர் கூறுவர். 

The Hurrauis were celebrated astrolegers and we lear: 

from Marco Polo that the Sokotrans had a similar reputation. 

Ho says :— ‘' And you must know in this island (Sokotra) "here 

are best enchanters in the world. It true that their arch- 

bishop forbids the practice to the best of his ability, but: it is 

all to no purpose, for they insist that their fore-fathers followed 

it and so must they also. I will give a sample of their enchant- 

ments. Thus if a ship be sailing fast with a fair wind and a 

strong, they will raise a contrary wind and compel her to turn 

back. In fact they make the wind blow as they list and produce 

great tempests and disasters.; and other rich sorceries ‘hey Fer- 

form which it will be better to say nothing abont in our book. 

(Indian Antiquary Vol. 19, 1890, pp. 196-7) 
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"உ தயங்குதிரைப் பெருங்கட லுலகுதொழச் தோன்றி 
வயங்குகதிர் விரிந்த வுருகெழு மண்டிலம் '" 

(அகம். 263) 

ஈஞரயிறு பேரற்றுதும் ஞாயிறு போற்.று.தும் 
(சிலப். மங்கலவாழ்.) 

1 உலகுதொழு மண்டிலம் '” (லப், 14) 

என ஞாயிறு போற்றப்படுதல் தெளிக. 

9தொழுதுகாண் பிறையிற் றோன்றி (குறுந், 778) 

பலர் தொழச் 

செவ்வாய் வானத் தையெனத் தோன்றி 

Wier sh பிறக்தன்று மிறையே '* (குறுந், 302) 

11 ஒள்ளிழை மகளிர் உயர்பின்ற-தொமூஉம் 
புல்லென் மாலை '* (அகம். 289) 

என்பவற்றாற் நிங்கள் தொழப்படுதல் காண்க. 

மறை தொழு கென்றல் !" 

என்ற துறையும் தமிழிலே உண்டு. 

**வடமீன் 

  

ற் நெழுதேத்த !! (கலித், 1-22) 
வடமீள் - அருந்ததி, 

சாலி பொரு மீன்"! (Ao. 1-51) 

** பன்மீன் ருனையொடு பாற்கதிர் பரப்மி '" 

(லைப். 79, 12) 

* அறுமின் சே௫ம் '' 6அகம். 747) 

அறுமீன் - உரோடணி, 
என வருவனவற்றான் Hort விண்மீன் ஜொழுதல் அணியலாம்,
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மாசவுண்டாவதந்குச் காரணமாக ஆண் பெண் இருபாலார்க் 
மூள் ஈல்லவிபை விளைக்கும் தெய்வம் காமன் எனப்படுவன். இக் 
கடவுள் தமிழர்ச்குமாதல் : 

உ யருவரலும் பைதலுங் காணான்கொல் காமன் 
ஒருவர்க ணின்றொழுகு வான் !* (திருக்குறள். 179) 

“படையிடுவான் மற்கண்டீர் காமன் படையடும் 
பாலொடு கோட்டம் பு.௫ன் '' (#094. 106) 

என வருடமிங்களிற் கண்டு கொள்க. இக்கடவு வேள் என்ற 
பெயரால் பண்டுதொட்டே வழங்க இவர் வழிபடுதல் காண்க. 
வேள் என்பது தமிழ்ப் பழம் பெயராதல் காண்க, ஆரியம் 
காமன் என்பதுபோலவே இவரும் இருவரையும் வேட்கச் செய் 
பவன் என்னும் பொருளில் வினைமூதற் பெயராக வைத்து 

வேளென வாருகயதுங் காண்க. 

ஆரியர்க்குக் தமிழர்க்குமுன்ள கருத்து ஐ.ல்்றுமை இப்பெய 

ரால் நன்கு விளங்கும். இதனின் வேறுபடுத்தி முருகக் கடவு 
காச் செல்வேளெனவும் நெடுவேளெனவும் வழங்குவதையுஸ் 
காரண்த.. 

மாயோன், மால் என்பன ஆரியர் விஷ்ணு என வணங்கியே 
சுடவுட்குத் தமிழர் வழங்யை பெயர்களாம். விஷ்ணு-எங்கும் 
நிறைந்தவன் என்ப ; இவர் இறைவன் என்பதும் இப்பொகுட்ட.. 

த்தல் - தங்குதல். லப். காடுகாண். அடி. 184. அடியசர் 
க்கு நல்லார் உரைபார்க்க. 

  

மாயோன் மேய மன்பெருஞ் சிறப்பிற் 
ராவா விழுப்புகழ்ப் பூவை நிலையும்” (தொல். பு.றத்.5) 

எனத் தொல்காப்பியனார் கூறுதலால் அறிக. விஷ்ணு அம்சம் 
இல்லாதவன் உலூற்குத் தலைவன் ஆகான் என ot pre 

வழங்கத் கொப்பத் தொல்காப்பியனார் பூவை நிலையென்னுக் 
துறையால் பூபதிகளா மாயோனுக்குள்ள மன்பெருஞ் சிறப்மத் 
மூவா விழுப்புகழையிட்டுப் புகழ்ந்துரைக்கலாமென்று உடன் 

ULL gm காண்க. இவ்வாறே செல்வத்திற்றுத் தெய்வம் இரு
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எனப்படுதலும் வ.றுமைக்குத் தெய்வம் மூகடி "எனப் படுதலும் 
காண்க. 

1 மடியுளாண் மாமூகடி யென்ப மடியிலான். 
தாளளா டாமரையி ன்!” (குறள். 617) 

1“ விட்டோரை விடா.௮ள் திருவே '” (பூரம். 858) 

என வழங்கலான் அறிக : * சேட்டை தன் மடியகத்துச் செல் 
வம்பார்த். இருக்கன். றீரே ” (தொண்டரடிப்பொடியாற்வார். 
திருமாலை, 70) என்பதனா.ற்றிருவிற்கு மூ.தீ.தவள் வழிபாடு சங்க 
காலத்திற்குப் பின்னும் இக்காட்டு நிகழ்தல் புலனாம் : ** நல 
சேட்டைக் குலக்கொடியே '" (இருக்கோவையார்-295) என் 
புழிப் பேராசிரியர் சேட்டையாகிய தெய்வத்தின் ஈல்ல கொடி 
யே” எனவுரைப்பாருமூளர் என்று கூறு தலுங் காண்க, சொல் 
லத். தெய்வமாகக் கொள்ளல் :! காலமூலகம்'' என்னுந் 
தொல்காப்மியச் சொல்லதஇகாரச் குத்திரத்துச் 1 சொல்!" 
நாமகள் எனச் சேனாவரையர் உரைத்தது கொண்டுணர்க, 
மணிமேகலையில், 

1 இந்தா விளக்கு?" (13,106) 

எனவும், 

11 ந்தா தேவி செழுங்கலை நீயமத்து 
நந்தா விளக்கே நாமிசைப் பாவாய் 
வானோர் தலைவி மண்ணோர் மூதல்வி'! (டை. 12:19) 

எனவும் புலமாமகள் போற்றப் படுவதையும் காண்க. உடலி 
னின்று உயிரைப் பிரிக்கும் தெய்வத்தைக் காலன் ' என்பது 
பு.றப்பாட்டிற் (240) கண்டது. 

1! கூற்றங் குதித்தலுங் கைகூடு கோற்றலின் 
ஆற்ற நலைப்பட்ட வர்க்கு!” (கு.றன். 209) 

எனத் திருவள்ளுவர். கு.றிப்பதையும் உணர்க, வெற்றியை 
அளிக்கும் தர்க்கையைக் கொற்றவை என்று குறித்தல்,
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 மறங்கடைக் கூட்டிய குடி.நிலை சிறந்த 
கொற்றவை நிலையு மத்திணைப் புறனே 

(தொல். பொருள். புறத். 8) 

1! பொதிய ற மபாருப்பன் குலமுதற் இழத்தி !* 

(சிலப். கட்டுரை. 75, 19.) 

என வருவதிற் காண்க. இனிக் * கேள்விகேட்டுப் படிவமொடி 
யாது, வேள்வி வேட்டனை யுயர்க்தோ ருவப்ப....... : 
வீறுசால் புதல்வற் பெற்றனை”! (பதிற்றுப்பத்து. 74) என் 
பூமிக் கேள்வி கேட்டு முனிவர்க்கும், வேள்வி வேட்டுத் தேவச்க் 
கும், புதல்வற் பெற்றுப் பிதிரர்க்கும் கடன் றீர்த்தவாறு வேத 
வழக்கொடு பொருந்தக் கூறுதலுங் காண்க. 

  

இனித் தொல்காப்மியனார், 

1 மேலோர் மூவர்க்கும் புணர்த்த கரணம் 
சழோர்க் காகிய காலமு மூண்டே !” 

(தொல். கற்மியல். 8) 

எனவும், 
“பரத்தை வாயி னால்வர்க்கு Asa” 

(டே. பொருளியல். 30) 
எனவும், 

8 அந்த ணாளர்க் குரியவு மரசர்க் 
கொன்.றிய வரூஉம் பொழுஞமா ராவே '" 

(டை. மாமயல். 22) 

எனவும், 
6 வைசிகன் பிபறுமே வாணிக வாழ்க்கை '” 

(டே.ஷே. 22) 
எனவும், 

வேளாண் மாந்தர்க் குழுதா ணல்ல 
,தில்லென மொழிப மி.றவகை நிகழ்ச்சி?” 

(ழை. டெ. 80)
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எனவும், 

நான்கு சாதியும் தொகுத்தும் வகுத்தும் ஓதிய இவ்விலக் 
கணத்திற் இயையவே, 

** வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பர்-லுள்ளுங் 
ழ்ப்பா லொருவன் கற்பின். 
மேற்பா லொருவனு மவன்க்ட் படுமே '” 

(புறம் 163) 

என நல்லிசைப் புலவர் தெளியப் பாடிய தனுனும் தமிழர் ஆரிய 
ருடைய நான்கு வருணம் உடன்பட்டமை ஈன்கு"காணலாம். 

தொல்காப்பியனார் சாதியைப் பிறப்பு என்னுஞ் சொல்லால் 
விளங்க உரைத்தார். 

** பிறப்பே குடிமை” (மெய்ப்பாட். 25) 
** நாடு மூரு மில்ஓ் குடியும் 

*5 பிறப்புஞ் சிறப்பும் * (களவீயல்: 28) 

என வருமிடங்களிற் கண்டுகொள்ளலாம். ஈண்டு இல்லினுவ் 

குடியினும் வேறுகப் பிறப்பு, ஓதுதல் காண்க. £ீர் வாழ் பிறப்பும் 
என்ன வேண்டிய இடத்து இவ்வாஉரி..ர், 

1 நீர்வாழ் சாதியும்!" (தொல்: மரபியல். 98), 
எனக் கூறிக் காட்டுதலால் இவ்வுண்மை தெளியலாம். இவ் 

வாரியர், 

** பேதைகு சிறப்பிற். பார்ப்பான் ?? (தொல். செய். 198), 
என 'இப்பரர்ப்ப னப மகனைச் சிறப்பித்தலான் இவ்விலக்கண 

கெறியே தமிழ் நெறியாதல் நன்குணரலாகும். இதனானன்றே 

'இத்தமிற் காட்டு கற்றாயர் பார்ப்பார் ஓ.இ.ச் சறப்பெய்துக என்.று 
வீரும்புவாராயினர் என்க. இதைப், 

(5 பகைவர் புல்லார்க பார்ப்பார் ஓ.துக 
எனவேட் டோனளே யரயே '" (இங்குறு, 4) 

எனப். பாடுதலா னறியலாம்.
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* அறுதொழிலோர் நான்மறப்பர் 
காவலன் காவா னெனின் ”* (குறள், 560) 

என்றது பார்ப்பார் ஓதுக என்று வேட்டதற் கயைய நின்று 
அந்தணர் நூன் மறப்பது உலஇஒற்குப் பெருங் கேடாகும் என் 
லுங் கொள்கையை விளக்கி நிற்றல் அறிக, 

ஈஆர்புனை தெரியனின் முன்னோ ரெல்லாம் 
பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் '” (புறம். 29) 

(இது சோழர் கோக்கற்று) என்பதனாலும், 
1 பார்ப்பார்க் கல்லது பணிபறி யலையே ”” (ப.இத்று. 63) 

(இது சேர நோக்ஒற்று) என்பதனாலும், 

** இழைஞ்சுக பெருமகின் சென்னி சிறந்த 
நரன்மறை மூனிவ ரேந்துகை யெதிரே ”” (புறம். 6). 

(இது பாண்டியனை நோக்இற்று) என்பதனாலும், தமிழ் 
மூவேந்தரும் பார்ப்பனர் பால் வணங்க யொழுகயவாறு தெரிய 
லாம். புறத் இணையில், பார்ப்பனவாகை முதலியன கூறுதலும் 
காண்க, 

பார்ப்பன வாகைகுடி "” (லப். கட்டுரை, 28) 

* பார்ப்பான் -பாங்கள் '” (தொல். செய். 290), 

என்புழிப் பார்ப்பானும் பாங்கனேயாகவும் அவளை வேறுபடுத்தி 
முதற்கண் வைத்தது அவன் உயர்ந்த குலத்துச் தோழனாதல் 
பற்றியென்பது இளம்பூரணவடிகள் கருத்து. பார்ப்பான் 
உயர்ந்த குலத்.துத் தோழன். பாங்கன் ஓத்த குலத்தானும் 
இழிந்த குலத்தானுமாகய தோழன் என அவர் விளக்குவர். 

இனி உயர்ந்தோர் இழிந்தோரை ஒருவியொழுகுதல், 

கண்ணிற் காண ஈண்ணுவழி யிருந்தும் 
வக வடக்க கச்ச en see nea eeease cee nee nee nee   

கடவு ணண்ணிய மாலோர் போல 
ஓரிஇயொழுகு மென்னைக்குப் பரியலன் "” (குறுந். 809), 

18
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என ௨வமித்தலாற் ஜெளிய்லாம். 

“தோணி யியக்குவான் றொல்லை வருணத்துக் 
காணிழ் கடைப்பட்டா னென்றிகழார் '' 

(காலடியார். 186) 

என்பதும் நினைக. 

“© OP மிறப்பா ன் (புறகானூறு. 170.) 

yaw” (டை. 28) 

இழிசினன் "” (டெ. 289) 

பார்ப்பான் பிறப்பு (குறள். 194) 

மேற் பிறந்தார்” (குறள். 409) 

11 £ழ்ப்மிறந்தார் "” (டே. டை.) 

என வருவனவுல் காண்க. இவற்றி.ற்கியைய இளங்கோவடிகள் 
சிலப்பதிகாரத்து நால்வகைச் சாதிப் பூதமும் (அழ.ற்படுகாதை) 

கூறு தலையு நோக்இக் கொள்க, ! நாற்பாற் பூதமும் பாற்பாற். 
பெயர ' என்ப. 

கான்கு வருணத்தவரும் வேறு வேறு தெரு வகுத்து வதிந் 

தனர் என்பது *பால்வேறு தெரிந்த கால்வேறு தெருவும் 
என (சிலப். அழற்படு. 140) வருதலான் அறியலாம். .ஐங்குறு 
நூற்றுள் 4 கம்மூர்ப் பார்ப்பனக் :குறுமகப் போலத் தாமும் 
குடுமித்;தலையமன்ற ........ மாவே *' (ஐங்குறு. 502) என் 

பதனால் இவர் பார்ப்பாருடன் ஒரூரில் வதிதல் உணரலாம். 

இனி இவர், 

* பானல் புளிப்பினும் பக லிருளினும் 
மாஅல் வேத நெறி இரியினும் 
இரியாச் ச.ற்றமொடு ”” job. 1) 

எனவும்,
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** பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே 

  

எழுதாக் கற்பி னின்சொ லுள்ளும் 
மிரிந்தோர்ப் புணர்க்கும் பண்பின் 
மருந்து மூளவோ மயலோ விதுவே '" (குறுந். 756) 

எனவுங் கூ.று.தலான் வேதம் நெறிதிரியா இயல்்மன தென் 
பதும் அஃது எழுதப்படாத சுருதியென்பதும் உடன்படுதல் 
காணலாம். அந்தணரை 46 நான் மறை முதல்வர் '" (பு.றம் 26) 
என்பதனால் அவர் ஓதுவித்தற் சறப்மகை உடன்பட்டன ராவர். 
 மறைகாவோசையல்லது யாவதும் மணிகா வோசை கேட்டது 
Bote” என்பது பாண்டியனைக் குறித்தது. (லப். 
கட்டுரை). 

இங்கனம் வேதத்தைச் சிறப்பித்துக் கொண்டவாற்றுல் 
இவர் அவ்வேதநெறி மிறழாத ஒழுக்கனர் என்பதும், அவ். 
வேதம் போற்றி வழிபட்டுய்க்தவரென்பதும் ஈன்கு தெளியலாம். 
இவர் பிரமன், மாயோன், முக்சண்ணான், முருகன், இந்திரன், 
வருணன் மு.தலிய வைதிக தெய்வங்களுக்குப் பீரதிமை யமைத் 
துக் கோயிலில் வழிபட்டவா று, 

மேவிய சிறப்மி னேனோர் படிமைய 
முல்லை மு.தலாச் சொல்லிய முறையாற் 
பிழைத்தது மழையா தாகல் வேண்டியும் 
இழைத்த ஒண்பொருள் முடியவும் மிரிவே ” 

(தொல். அகத். 28) 

என்புழித் தேவர் படிமைகளுக்கு இழைக்கப்பட்ட பூசையும் 
விழவும் அழியாது காத்தற்கும் தலைவன் பிரிதல் கூறுதலான் 
அறியலாம். சண்டுப் படிமை மிரதஇிமா என்பர் இளம்பூரணர். 
பிரமனை உலகயற்றியான் என்பர் திருவள்ளூவர் (1002), இக் 
கோயில்களிற் பூசை வேகாகளில் வேதமும் தமிழியற்று இகளும் 
ஏத்தப்பட்டன என்பது, 

11 புரியுற நரம்பு மியலும் புணர்ந்து: 
சர.இியும் பூவுஞ் சுடரும் கூடி
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எரியுரு கிலோ டாரமுங் கமழும் 

செருவேற் Gems Arca” (பரிபாடல், 18, 51) 

என்பதனான.றியலாம். ஈண்டு இயலுஞ் சுருதியும் என்பதற்கு. 
உரையாளர் பரிமேலழகர் “* பூலவர் பாடிய தமிழ்பாட்டுக்களும் 

வேத ஒலியும்?” எனப் பொருள் கூறுதல் காண்க. இவ்வரிய 
பரிபாடலான் ஆரியமுஞ் செந்தமிழும் இத்தென்னாட்டு ஒருங் 
யைந்து தெய்வத் திருமுன்னர் வழங்கப்பெற்று வாழ்க்துயர்க்த 
பண்டைச் சிறப்பு உய்.த்துணரலாகும். வண்டமிழ் மறையோற்கு 
(சலப். கட்டுரை) என்ப. 

'இனி இக் நல்லுலகம் நிலைப்பது ஈன்மக்கட் பேற்றானாதலான், 
அந்நன்மக்களைப் பெற்றார் துறக்கம் பெறுவரென் உ கொள்கையே 
யுடன்பட்டு, அப்பேற்றிற்கே அறக்இழத்தியை மணந்து இல் 
லம் போற்றல் இவர் கருத்தென்பது, 

1 இம்மை யுலகத் இசையொடும் விளங் 
மறுமை யுலகமு மறுவின் றெய்துப 

செறுஈரும் விழையுஞ் செயிர்தீர் காட்டிச் 
சிறுவர்ப் பயந்த செம்மலோரெனப் 

பல்லோர் கூறிய பழமொழி யெல்லாம் 

வாயே யாகுதல் வாய்த்தனந் தோழி!" (அகம். 06), 

என்பதனாற் றெளியலாம். 

நான் வித்திடும் தந்ைத '" 

எத் Prat 

(கதை. 74, 4) 

என ஸ்ரீததையிற் கடவுள் கூறிய முறையிலே அவளையே 
பேணி மகப்பேறடைதலும் இவர் கருத்தென்பது 

11 கருவயி று.றுகெனக் கடம்படு வோரும் '” (பரிபாடல். 8) 
எனவும்,
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“ Gor ms குறவன் கடவுட் பேணி 

யிரந்தனன் பெற்ற வெல்வளைச் கு.றுமகள் '* 

( ஐங்குறு. 252) 

எனவும் வருவனவற்றால் அ தியலாம. மதமல்காப்மியனார் கற் 
பியலில், 

1 அந்தமில் றப்மன் மக” (கற்பியல். 6) 
எனச் சிறப்மத்தலும் ஈண்டைக்கு நோக்கத்தகும். இவர் மக்கட் 
குக் காப்பாகக் கருதி இருபெரு தெய்வங்களின் படைகளையும் 
பூணாகப் பூட்டுதல், மருதச் கலியுள் * எறியாவாளும் எற்றா 
மழுவுஞ் செறீயக்கட்டி * என்பதனாலும் மணிமேகலையுள் 
உ ஐம்படைத்தாலி குழுஈடைப் புதல்வர்க்கு £ என்பத - 
னாலும் அறியலாம். 

இனி, இவர் அகத்திணையில் வைத்து, PSS SAUDE 

தலைவியும் தம்முன் ஒத்த அன்பினால் இயைவதாகக் கூறும் 

“காமக் கூட்டமும், 

உமறையோர் தேஎத்து மன்ற லெட்டனுள் '' 

(தொல். களவி, 1) 

ஒன்று என்றலும், இது பெற்று வளர்த்தெடுத்த தந்ைத 
தாயார் முதலியோரை மறைத்துத் தாமே கூடி ஒழுகுவதா 

யினும் அதைக், 

ஈதரமப் புணர்ச்சியும்... 222 

மறையென மொதிதன் மறையோ ராறே”' 

(தொல். செய். 186) 

என்று வேத வழக்கொடுபடுத்தலும் காணலாம். ** மறையோர் 

ஆறு!" என்ப.து * மறையோர் ஒழுகிய நெறி” என்றார் பேராசிரி 

யர் |ஈச்சனார்க்கினியர். ** கந்தருவருக்கு மறையோ சோதிய 

நெறி?” என்றார். இளம்பூரணவடிகள் 4 வேதமறிவோர் கெமி '” 

என்றுர். இக்களவுமணம் விரைவில் வெளிப்பட்டோ 

வெளிப்படாமலோ வேள்வியாசான் வேட்மித்த அங்
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யங்கடவுண் முன்னர்க் கரணத்திற் (மந்திரச் சடங்ஒனால்) 
பல்லோர் அறிய ஈன்கு கிறைவேறவேண்டிய இன் நியமையாமை 
யுடைமையால், இதனை வேதம் உடன்பட்ட உலகியல் மணம் 
எனக்கொள்வர் நஈச்சினார்க்கினியர். அவர் களவியல் முதற் 

சூத்திர வுரைக்சண் **இது உலகூயல் எனப்படும். உலகத்து 

மன்றலாவது குறவர் கொடுப்பதற்கு மூன்னர் ஒருவற்கும் 
ஒருத்திக்கும் கண்ணு மனமும் தம்முள் இயைவதேயேன 
வேதமுங் கூறிற்றாதலின் 7? என விளக்கிச் செல்லுதலா 

ணனுணரலாம். தந் தயானவன் தன் அபிப்பிராயத்தை விட்டுக் 
கன்னிகை விரும்பினவரனுக்கு அந்த வரனால் விரும்பப்பட்ட 
கன்னிகையைக் கொடுக்கலாம். இதைத் தருமமான காந்தர்வ 
விவாகமென்று வேதமறிந்தோர் சொல்கின்றனர்” (பாரத 
மொழிபெயர்ப்பு அநுசாசனப் பர்வம் 79 அத்.) என்பதனால் 
இவர் கூற்றின் உண்மை ஈன்குணரலாம். வ.தாவரர் மனமுங் 

கண்ணுமொத்தல் ஆபஸ்தம்பத்திற்கண்டது. இங்கனம் தலைவன் 
தலைவியர் கண்ணு மனமுக் தம்முள் ஓத்தபின்னர் வேட்கை 
தணியாது நின்று, கரணத்தோடு வரைந்து மெய்யுற்றுக் கூடு 
வதே தலையாயதென்றும், உள்ளப் புணர்ச்சிப் மின்னர் மெய்யுறு 
புணர்ச்சியுமெய்தி, அது வெளிப்படாமலே விரைந்து,: கரணத் 
தொடு வரைவது இடையாயதென்றும், பாங்கற்கும் தோழிக்கும் 
வெளிப்பட்ட பின்னர்க் சரணத்தொடு வரைவது கடையாய 
தென்றும் நல்லாசிரியர் கருதுவர். இவ்வுண்மை களவியல் மூ.தற் 
சூத்திர வுரைச்கண் இளம்பூரண அடிகள், 

** ஒரு கூட்டமும் நிகழாது ஆண்டு வந்து அடை வேட்கை 
யிருவர்க்குர் தணியாது கின்று வரைந்தெய்தலும் ஒன்.று, இவ் 
வகையினான் இச்களவொழுக்கம் கரவகைப்படும். '* 

என' உசைத்ததனால் உய்த்துணரப்படும். உள்ளப் புணர்ச்சி 
மட்டிலுடையதும், பிறரறியாத மெய்யுறு புணர்ச்சியுடையதும், 
பாங்கனுக் தோழியும் அறிந்த மெய்யுறு புணர்ச்சியுடையதும் 
என இக்களவொழுக்கம் மூன்ருதல் காண்க. 

**பேயு மறியா மறையமை புணர்ச்ச !” (அகம். 62) என்பது. 
பிறர் யாருமறியாமற் புணர்தல் ஆதல் காண்க. நஈச்ினார்க்னி 
யரும் “sore வெளிப்பட்ட பின்னராயினும், ௮.து வெளிப்
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படாமையாயினும், உள்ளப் புணர்ச்சி நிகழ்ந்த வழியாயினும் 
வரைதல் அக்களவின் வழியதா தலின், (தொல். கற்பியல், 1) 
என விளக்குதல் கண்டு கொள்க. இம்கூன்றனுள் உள்ளப். 
புணர்ச்சி கிகழ்க்த அளவிலே கரணத்தொடு வதுவை முடித்து 
மெய்யுறு புணர்ச்சி யெய்தல் எவ்வித வஞ்சமும் மிழையும் 
இல்லாமையாலே தலைசிறந்ததாதல் ஈன்குணரலாகும். 

இதுவே ஆசரியர் தொல்காப்பியனார் கருதீதா.தல் களவியலி 
லே தலைவன், தலைவியின் உள்ளம் தன் உள்ளம்போல் வேட்கை 
மீதூர்தலை அவள் கண்ணாற் கண்டமின்னும் களவில் அவள 
மெய்யுறு,தல் செய்யாமைக்குக் காரணங் காட்டுவாசாய்ப் * பெரு 
மையு மூரனு மாடூஉ மேன '?. (தொல். கள. 2) என்று தெரி 
வித்ததனாலறியலாம். இதற்கு இளம்பூரணவடிகள் பதியும் 
பாவமும் அஞ்சுதல், அறிவு இவையிரண்டும் ஆண் மகனுக்கு 
இயல்பு என்றவாறு. . இதனால மேற் சொல்லப்பட்ட 
தலைமகளது வேட்கைக் குறிப்புக்கண்ட தலைமகன் அக்கிலையே 
புணர்ச்சியை நினையாது வரைந்து எய்துமென்பது பெறுதும் '” 

என வுரைத்தார்.  நச்சினார்க்இனியரும் பெருமைப் பகுஇயும் 
வலிமைப் பகுதியுக் தலைவன்கண்ண என்று கூறி இதனானே 
உள்ளப் புணர்ச்சியே நிகழ்ந்து வரைந்து கொள்ளும் உலக வழக் 
கும் மெய்யுறு புணர்ச்சி நிகற்ந்துழியுங் களவு நீட்டி யாது 
வரைந்து கோடலும், உள்ளம் சென்றுழியெல்லாம் :கெ௫ழ்ந் 
தோடாது ஆராய்ந்து ஓன்று செய்தலும், மெலிந்த உள்ளத்தா 
ஞயும் தோன்றாமல் மறைத்தலும், இவிளையாற்றிய பகுதியற் 
சென்ற உள்ளம் மீட்டலும், தலைவற்குரிய என்று கொள்க '* 
என்றார். இங்கனம் தலைவன் மெய்யுறாமைக்குக் காரஸங் கா் 
டிய ஆரியர் கனவிலே தலைவியும் மெய்யுறு. தல் இசையாமைக் 
குக் காரணங் கூறுவாராய் :*அச்சமு நாணுமடனுமுக், துறுத்த 

நிச்சமுங் பெண்பாற்குரிய வென்ப'” (கள. 8) என்று தெரி 
வித்தல் காண்க. 

ஈண்டு இளம்பூரணவடிகள் வேட்கையுற்றுதியும் அச்சத்தா 
ஞதல் காணானாதல் மடத்தானாதல் புணர்ச்சிக்கசையாது கின்று 
வரைக்தெய்தல் வேண்டுமென்பது போந்தது என்றார். ஈச்ச 
ஞர்க்இனியர் ப இவற்றானே புணர்ச்சி, பின்னர்ப் Gung 
மெனத் தலைவனைப் போல ஆற்றுவாளாயிற்று '* என்று கூறி
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'இச்சுத்திரமிரண்டும் நாடக வழக்கன்றிப் பெரும்பான்மை உல 
இயல் வழக்குச் கூறினவாகக் கொள்வர். இவற்ருனே இத்தமி 
முலகத்தார் மேற்கொண்ட பழைய உயர்ந்த மணமுறையிஃ 
தென்று நன்கு துணியலாம். 

இத்தமிற்கெறி வழக்கமெல்லாம் வடி.த்துணர்ந்த கம்பகாடர் 
ச.தாமிராட்டியார்க்குஞ் 2ராம மூர்த்திக்கும் உண்டாய காதல் 
கூறப்புக்கு, 

ஈஅண்ணலு கோக்கனா னவளு நோக்கினாள் "' 

(கம்பரா. மிதிலைக். 95) 

எனவும், 

* இருவரு மாறிப்புக் தய மெய்தனார் ”” (ஷீ) 

எனவும், 

/ ஒருல்யெ வீரண்டுடற் குிரொன் ரூயினார்”” (டே. 88) 
எனவும், பாடி, மெய்யுறு புணர்ச்சியில்லாமல் உள் ளப் 
புணர்ச்சிமட்டிழ் கொண்டு அப்பாற் கரணத்தொடு வதுவையின் 
மணத்தல் .சொற்றதனால், வேதங்கூறிய உள்ளப்புணர்ச்சி 
நிகழ்ந்தவழிக் கரணத்தொடு வரைதலே தலையாயினதென்பது 

அவர்தங் கருத்தாக உணரலாம். திருத்தக்கதேவர் இந்தா , 

மணியுள், 

“Bar m8 தியற்கை யின்பம், 

நிலைபெற நெறியிற் ுய்த்தார் கிகர்தமக் இலாத ori” 
(சுரமஞ்சரி. 69) 

என்பதனால் மெய்யுறுபுணர்ச்ச கூறி அப்பால், 4 

எ நரட்கடி மாலையாற்கு நங்கையை ஈல்கனானே '' (டே 84) 

என்பதனாற் கரணத்தொடு மணப்பது காட்டினார். பண்டைத் 

தமிழர் கருத்தால் இவ்வீரண்டனுள் உயர்ந்ததின்னதென்பது 
ஈண்டாராயத்தக்கது. 

இக்களவின் வாழ்க்கை இருதில்களைக் கடவாதாயினும், 
அதற்குள் . மெய்யுறு புணர்ச்சியாற் கருவயிறு வாய்க்காத
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முறையை இருவரையும் புணர்த்;த தெய்வமே செய்தருளவேண் 
டியதாதல் உணர்க;  கருவாய்த்தாற் களவு வெளிப்ப௫ுதல் 
காணுக. பேற்றுக்குள் உயர்ந்ததும் இருமையும் பயப்பதும் 
உலக நிலை பெறுதற்இன்.றியமையாததும், ஆரியர், 

1 அந்தமில் இிறப்மின்மக " (தொல். கற்பியல். 6) 

என்று றப்மித் ததும் ஆகிய மக்கட் பேற்றிற்குக் காரணமாகிய 
கருவயி.று வாய்ப்பதை வேண்டாமையானும், பெற்றோரை வஞ் 
சித் தொழுகலானும், புணர்ந்தமின் உள்ள மெய்வேறுபாட்டால் 
அயலார். உய்த்;துணர்ந்து இகற்தற்குக் காரணமாகலானும், 
இம்மெய்யுறு புணர்ச்சியையடைய களவொழுக்கத்தைப் பதி 
யொடு வரூ௨ மின்பம் எனவும், இதனைச் சான்றோர் விரும்பசச் 
எனவும், கரணத்தொடுகொண்டு இல்லறம் பூண்டு புணச்தற் 
குரிய வ.துவையே பழமை தொட்டுவரும் குற்றமற்ற மணநமூறை 
யெனவும், ஈல்லிசைப்புலவர் தெளியக்காட்டி. உள்ளனர் crore. 
இவ்வுண்மையைக், 

* கழியாக் காதல ராயினுஞ் சான்றோர் 
பழியோடு வரூ௨ மின்பம் வெஃகார் 
வரையினெவனோ வான்றோய் வெற்ப 
கணச்கலை யிகுக்குங் கறியிவர் சிலம்பின் 
மணப்பருங்காமம்'புணர்க்தமை-யறியார் 
தோன்றியன் மரபின் மன்ற லயரப் 
பெண்கோ சொழுக்கள் கண்கொள கோக்க?” 

(அகம். 772), 

என்பதனால் ஈன்கறியலாம். பல. நாலா௫ிரியர்க்கும் இதுவே 
உடன்பாடாதல் சாத்தனார் உடன் வாழ்ந்த இளங்கோவடிகள் 
புணர்ச்சக்குரிய குறிஞ்சியிலே வைத்துக் குன்றக் குரலையுள், 

நிலையுயர் கடவுணின் னிணையடி தொழுதேம் 
பலரநி மணமவர் படிகுவ ரெனவே”” 

எனவும், 

3
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1 அறுமூசு வொருவனின் னடியிணை தொழுதேம் 
.துறைமிசை நினதிரு திருவடி. தொடுகர் 
பெறுகநன் மணம்விடு பிழைமண மேனவே ?? 

(கலப். குன்ற.) 

எனவுங் கூறிச் சடவுளே நின் இருவடி தொடுவார் (தொட்டுச் 
குஞறுவார்) பல.றிந்த ஈன் மணம் பெறுவாராகுக என்றும், 
அவர்க்குக் களவாகிய மழைபட்ட மணத்தை,விீடுப்பாயாக என் 
றும், கின் இணையடி தொழுதேம் என்றும் தமிழ் காட்டுக் குன் 
ஐக் குறவர் வேண்டுதலை அழகுபெறப்பாடியவாற்றுனன்கு தெளி 
யலாம். இந்கல்லாகிரியர் பிழை மணம் என்று தெளியக் கூறி 

உட்கொண்டு உச்சிமேற் புலவர் கொள் எச்சினார்க் 

  

1 அந்தரத் தெழுதிய வெழுத்தின் மான 

வந்த குற்றம்வழிகெட வொழுகலும் '” 

(தொல். கற்மியல். 5) 

என்பதற்கு, 

“களவுக் .காலத்துண்டாகிய பாவம் ஆகாயத் தெழுதிய 

எழுத்து, வழி கெடுமாறு போல வதிகெடும்படி பிராயச்சித்தஞ் 

செய்து ஒஓழுகுதற்கண்ணும்'' என உரைத்துப், 

“ பொய்யற்ற தேள்வியாற் புரையோரைப் படர்ந்து நீ 

மையற்ற படிவத்தான்'” (கலித், 15) 

என்பதை உதா ணமுங் காட்டிச் சேறல் காணலாம். இதனால் 
இது பழியொடு வரூ௨ மின்பமாதலும் சான்றோர் வெஃகாமையும் 
தெளியலாம். 

குன்றக் குரவையுட் களவொழுக்கத்துக்குரிய வெறியாடல் 
மூதலியவற்றையுல் கூறிக்காட்டிய இளங்கோவடிகள் தாம் 
எடுத்துக் கொண்ட கதைக்குத் தலைவியும், தொழத்தகு கற் 
புடையாட்டியும், அருந்தவத் தமிழ்ப் பெண்ணணங்கும் ஆய 
கண்ணியார் இருமணத்தைக் களவே யில்லாத கற்பின் வைத்து,
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சாலி யொருமீன் தகையாளைக் கோவலன் 
மாமுது பார்ப்பான் மறைவழி காட்டிடத் 
வேலஞ் செய்வது காண்பார்க ணோன்பென்னை '” 

(மங்கல வாழ்த்து), 

எனப் பாடியருளஞுதலாற் பண்டைத் தமிழர் மன்றைவழி காட்டிப் 
கசணவ.துவையை எத்துணை யுயர்வாகக் கருதினர் என்பது புலனு. 
கும். ஈண்டுக் கூறிய மாமுது பார்ப்பான் ஓத்த புரோ௫தர் 
'தமிற்ப் பெருந்தலைவுர்க் குண்மை, பதிற்றுப்பத்து 2-9 ஆம்பத் 
துப் பதிகங்களிற் :புரோசு மயக்கி!” என்ற இடங்களானுணர 

லாம். சண்டுப் பழையவுரைகாரர் ₹6புரோசு மயக்கி "” எவ்.றது 
தன் புரோ௫ுதனினும் தான் அறநெறி யறிந்தென்றவாறு என: 
விளக்கியது காண்க, தமிழ் அகத்தணையிலுள்ள களவொழுக்கம் 
இஃதென்று ஆரிய மன்னனுக்குக் குறிஞ்சிப் பாட்டான் அறி 
வுறுத்திய பொய்யா வாய்மொழிப் புகழ்சால் கமிலர் என்னும் 
புலவர் பெருமானார் தம் உயிர்த்துணையாகய வேள் பாரியின் 
தமிழ்த்துறை போகிய அருமைப் புதல்வியரை, 

“யான் கொடுப்பக் கொண்மதி ". (புதம். 200) 

என விச்சிக்கோவிடம் சென்று கூறுதல் கண்டு பண்டைத் தமீழச் 
மறை வழிகாட்டிய கரண வதுவையை எவ்வா.றுயர்த்இிப் போத்தி 
யொழுசனர் என்று நன்கு துணியலாம். இதற்கியையவே இக் 
கபிலர், குறிஞ்சிக் கலியுள் (8) இக்களவினை ''மாயப்புணர்ச்ச'” 
என்றலும் அதற்கு ஈச்சினார்க்கனியர் பொய்யாகிய கனவிற். 
கூட்டம் என்றுரைத்ததுள் காண்க. குறிஞ்சிப் பாட்டிலே இலர், 

உ நேரிறை முன்சைபற்றி நுமர்தர 
நாடறி ஈன்மண மயர்கம் சின்னாள் '” (அடி. 297-292). 

எனக் கரண வதுவையை காடறி ஈன்மணம் ஆகக் கூதிச்சாட்2த 
லும் உணர்க. 

அன்றுதொட்டு இன்றுவரையும் களவிழ் கூட்டமில்லாது 
இக்சகரண வதுவையே ஈற்றமிழ் மக்களிடம் நிகழக் காண்டலும். 
இங்கு நினைக. கரண வ.துவையிற் நிருப்பூட்டிய மன்னே தான் 
கன்னிப்பெண் மங்கல மடந்தையாதலும் இம்மாங்கலிய குத்திரம்
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மணந்த மகளிர்க் இன்றியமையாதாதலுஞ் சங்க நால்களிற் சண் 
டனவாம். 

1 ஈகை யரிய விழையணி மகளிரொடு (புறம். 72) 

என்பதும், அதற்குப் பழைய உரைகாரர், 

* மிறிதோரணிகலமுமின்.றிக் கொடுத்தற்கரிய மங்கலிய சுத்தி 
Tsong யணிந்த மகளிருடனே '” 

என உரைத்ததும் நோக்கக் கொள்க. மங்கலவணி யிழந்தவளை க் 
கழிகல மகடூஉ ' (புறம். 261) என்பதனாலும் இம்மங்கலக்கலன் 
உண்மை யுணரப்படும். 

** மங்கல வணியிழ் பிறிதணி ம௫ழான் ”” (சலப், அந்தி.-50) 
எனவும் 

 மங்கலவணி யெழுந்து '" (சிலப். மங்கல.) 
** மாங்கலிய சூத்திரம் வலஞ் செய்தது?” 

எனவும் வருவனவற்றை இதற்கியையவே கொள்ளப்படும், இள் 
வாறு தஇிருப்பூட்டுதல் வழக்குப்பற்றிக் கம்பகாடர், 

** மங்கலக் கழுத்துக்கெல்லாம், தானணியாயபோது 
தனக்சணியாது மாதோ "' (கம்பரா. கோலங்காண், *) 

எனப்பாடுதலால் இவ்வழக்கம் அவர் காலம்வரைத் தொடர்ந்தது 
புலனாம். அதுவே இன்றுவரை நிகழ்வதும் கரண்க.  பு.றப்பாட் 
டுப் பழையவுரைகாரர், 

1! மெல்லீய மகளிரு மிழைகளைந்தனரே"" . (புறம். 22௪) 
என்புழி இழை அருங்கலவணி என்பர் 

தமிழ் காட்டு ஈல்லிசை வாய்ந்த மெல்லியலார் தாம் மிகவும் 
உயர்வாகக் கருதிய எரிய ஒழுக்கம் இதுவே என்.றற்குப் பழைய 
தோர் உண்மைச் சரிதையும் உண்டு. சோழர்ச்குச் சிறந்த புகார்ப் 
பட்டினத்து வணிககுல மாதாகிய விசாகை யென்னுங் கன்னி 
தன் அத்தை மகனாகிய தீருமதத்தனோடு யாழோர் மூறைமை
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யாகிய காந்தருவர் மணவினைப்படி. ஒத்தொழுனன் என்.று ஊர் 
முழுதும் பழிகூறா நிற்க, அவர் இருவர்க்கும் உள்ளம் ஓ.த்.தலன்.றி. 
மெய்யு நூ புணர்ச்சி யில்லாமையைக் கந்இற்பாவையால் ஊர்ல 
கறிவித்து, மைத்துனற்கு மனையாளாக மறுபிறப்மீல் ஆவே 
னென்று கன்னிமாடத்திருந்து நோற்று மூத்ததும், அவ்வாறே. 
சருமதத்தன் தன் மாமன் மகளாகிய விசாகையையல்லது பெண் 
டிரைப் பேணேனென்று விரதங் கொண்டதும், மணிமேகலையிற் 
சாத்தனார் மாதவர் வாயில் வைத்துக் கூறுதல் கொண்டு, இக்கற் 
மிழ் மக்கள் காந்தருவ நெறியின்: மெய்யுறு. தலை உயர்வாகக் 
கருதிலர் என்பதும், உள்ளம் ஒத் தலையே மேலாகப் போற்றிக் 
கரணத்தொடுவ.துவையிற் கூடி இல்லறத் தொழுகுசுலையே தலை 
யாக வேண்டினரென்பதும் ஈன்கு தெளியலாம். இவ்வரலாற்றை, 

மைத்துனன் முறைமையால் யாழோர் மணவினைக் 
கொத்தன ளென்றே யூர்முழு தலரெழப் 

புனையா வோளியம் பு.றம்போக் தென்ன 
மனையக நீங்க வாணுதல் வீசாகை 
உலக வறவீயி ஞாடுசென் றேறி 
யிலகொளிக் கந்தி னெழுதிய பாவாய்! 
உலகர் பெரும்பழி யொழிப்பாம் ரீயென 
மாக ரூள்ளீர் மழைதரு மிவளென 
காவுடைப் பாவை நங்கையை யெடுத்தலும் 

    

மைத்துனன் மனையாள் மறுமிறப்பாகுவேன் 
இப்பிறப் மிவனொடங் ௯.டே னென்றே 

    

மற்றவள் கன்னி மாடத் தடைந்தமன் 
தரும தத்தனுந் 

விரி.தர பூங்குழல் விசாகையை யல்லது 
பெண்டிரைப் பேணே ஸிப்மிறப் பொழிகென '" 

  

  

(மணிமே. 22, 86-101)
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எனவரு மடிகளிற் கண்டு கொள்க, விசாகை இங்கனமூத்துத் 
'தன்னொப்பக் இழமாகய தருமதத்தனைக் காண நேர்க் துழி, 

* நம்முணா மறிந்தில நம்மை முனனாள் 
மம்மர் செய்த வனப்பியாங் கொளி்தன '! 

(மணிமே. 722, 22, 128) 

எனச் கூறுதலான் இவர் மூத்த பின்னர் ஒருவர் ஒருவர.றியாத 
படி மெய்வேறு பட்டனரென்பதும், இவர் இளமைப் பருவத்தே 
உள்ளம் ஓத்துத் தம்முள் விளைவு கூர்ந்தன ரென்பதும் தெளி 
யலாம். 

தருமதத்தன், ஆ௫ரியர் தொல்காப்பியனார் தலைமகற்குக் 
கூறிய பெருமையும் உரனுக்தானுடைமை உலகறிய விரதம் 

பூண்டு மூத்தனன் என்றும், விசாகை .அவ்வாசிரியர் தலைமகட்குக் 
கூறிய அச்சமும் காணும் மடனும் உடைமை உலகறிய நோற்று 
மூத்தன ளென்றும் இவ்வரலா.ற்றால் ஈன்கறியலாம். இருத்தக்க 
தேவரும் எந்தாமணியுள் அல்லி சேரணங். கன்னவட் காயி 
டைப், புல்லி நின்ற நாண்புறப் பட்டது, கல்செய் தோழவன் 

காமரு பேருணர், : வெல்லை நீங்இற் நியைந்தன ரென்பவே '” 
(பதுமை. 184) என்பதனால் உள்ளப் புணர்ச்சியின் மன்னர்க் 
களவீலே மெய்யுறு தற்கண் தலைவிக்கு காணழிதலும், தலைவற் 
குப் பேருணர்வு நீங்குதலும் கூறுதல் காண்க. இதனால் விசாகை 
காணழிந்தா ளெனப்படுதலையும் தருமதத்தன் அறிவு நீங்கினான் 
எனப்படுதலையும் பழியாகக் கருதி கோற்றவாறு புலனாம். 

'இல்வருமைத் தமிழ்ச் சரிதை இளங்கோவடிகள் குன்றக் 
குரவையுள்ளே, 

₹: இருவடி தொடுகர் பெருக ஈன்மணம் 
வீடுமிழை மணமெனவே'" 

என்று கூறிய நல்லுரைக்கு முழுதும் ஒத்ததாய்ப் பண்டைத் தமி 

முருடைய மேம்பட்ட மண வொழுக்கத்தை விளக்கி அவியாமணி 
விளக்குப் போல ஓளிவிடுதல் கண்டு கொள்க. அடிகளும் அவரு 
டன் வாழ்ந்த சாத்.தனாரும் முறையே இலக்கணமும் இலக்ஒயெமுங்
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கூறுதல் போன்றுள்ள கருத்தொழ்.றுமை கண்டு இன்புறத் 
க்கும். 

இன்னும் களவொழுக்கம் அச்சமும் வருத்தமும் உண்டாக்கு 

தலும் கரண வதுவையே இவையின்றி இனிது முயங்கற்கொத் 
துப் பயனளிப்பதும் சான்றோர் பாடல்களிற் பெருகக் காணலாம், 

“வியினிது கமழுக் துறைவனை 
நீபினித மு.டங்குமதி சாத லோயே'' 

(ஐங்குறு நாறு. 148) 

என்புழிப் பழைய வுரையாளர், !! களவொழுக்கத்தின் விக 
வறியாது அஞ்சிய வருத்த நீங்க வதுவை கரண வகையான் 

முடித்த மன்பு தலைமகளைப் பள்ளியிடத்துய்க்குட் தோழி சொல் 
லியது ?* என்றெழுதிய நயமான. துறை கண்டு இவ்வுண்மை 

யுணர்க. இதன் கண் இனிது மூயங்குதி என்றதனால் கள 
வொழுக்கத்து இனிது முயங்கிய தாகாமை காணப்படும். 

இனி அகத்திணை நூல்களிற் களவொழுக்கத்து மெய்யுறு 
புணர்ச்சியுங் கூறியிருத்தலைக் கண்ட ஈல்லுரையாளர் பலரும் 
'இவ்வகப் பொரு உலகயலுடன் நாடகவியலுமாக்இச் செல்லு 
,தற்கண்ணே கர௫ூத்துடையராதல் அவரவர் உரைகளிற் கண்டு 

கொள்ளலாம். 

இதனாம் றமிழர் உலகியற்கொத்த உயர்ந்த மணவொழுக் 
கம், உள்ளப் புணர்ச்சியு ற்றபின் கரணத்தொடு வரைந்து வாழ் 

வதே என்று தெளியலாம். புவிபுகழ் புலமை அவிகயனாரும் 

உள்ளல்ல.துடம் பு.றப்படாத் தமிழியல் 'வழக்கம்' என (யாப் 
பருங்கல விருத்தியுரையுள், ஒழிபியல்) . உலகறியக் கூறியதை 

முன்னரே எடுத்துக் காட்டியுள்ளேம், களவிற் புணர்ந்த 
தமிழியல் வழக்கத்தினும், கனவிற் புணராது உள்ளம் மட்டும் 
புணர்ந்த தமிழியல் வழக்கம் உயர்ந்ததா தல் தெளிக. 

'இனிப் பரிபாடலுள்ளே, குன்றம் பூதனார், 

காதற் காமம் காமத்துச் சிறந்தது. 

விருப்போ ரொத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி! (9, 14-75)
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என்.று. கூறி அச்சிறப்மிற்குரிய காரணக் காட்டுலாராய், 

-அகற லறியா வணியிழை கல்லார். 
'இக.றலைக் கொண்டு துனிக்குக் தவறிலரித் 
'தள்ளாப் பொருளியற்பிற் றண்டமிழாய் வந்திலார் 
கொள்ளாரிக் குன்று பயன்.” (9) 

என்றெடுத்தோதி, 

இக் கற்மிற்போலத் தலைவர் நீல்குதல.றியாத களவிற் 
புணர்ச்சியையுடைய மகளிர் அவரோடு மாறு கொண்டு துளிக்கும் 
குற்றமுடையரல்லார் இப்புணர்ச்சியை வேண்டுகன் ற பொருளி 
லக்கணத்தையுடைய தமிழை ஆராயாத தலைவர் களவொழுக் 
கத்தைக் கொள்ள மாட்டார்!” 

என்று பொருள் கொள்ளவைத்தவாற்றாற் கரணத்தொடு கூடிய 
கற்புத் தலைவர் தலைவீயரைப் பிரிதலும், தலைவியர் தலைவரோடு 
துனித்தலும் ஆகிய தவறுடைத்தென்.று தெளிவித்தாராலெனிற், 
கூறுவேன். இதன்கட் கூறப்பட்ட தமிழ்ப் பொருளிலக்கணத் 
(இலே அஃதாவது தொல்காப்பியச் செய்யுளியலிலே, 

காமப் புணர்ச்சியு மிடந்தலைப் படலும் 
பாங்கொடு தழா ௮லுந் தோழியிற் புணர்வுமென் 

ருங்ககால் வகையினு மடைந்த சார்பொடு 
மறையேன மோழிதல் மறையோராறே” (782) 

என்பதனாற் களவு என்னும் அகத்தணக் கைகோனும் * மறை 
யோராறே"" என்று ஆசரியர் தெற்றெனக் கூறி அப்பாற் கற்பு 
என்னுங் கைகோக£, 

மறை வெளிப்படுதலுக் தமரிம் பெறுதலும். 
இவைமுத லாகிய யியனெறி திரியாது 
மலிவும் புலவியு மூடலு மூணர்வும் 
மிரிவொடு புணர்ந்தது கற்பெனப்படுமே '” (188) 

என்பதனால் விளக்கினார். இவ்விருவகைக் கைகோளுட் கரணதி 
தொடு கூடிய கற்பு மறையோர். கெறி என்பதில் விவாதமே 
யில்லை. ஆரியரும்,
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கொடுப்பக் கொள்வதுவே *" (கற்பியல். 1) 

என்னு முன்னரே கூறிக்கொண்டார்.. ஆசிரியர் மறையோ 03.9 
என்று காட்டிய களவொழுக்கம் தமிழ் ஆய்வக்இலார் கொள்ளார் 
என இப்பரிபாடலுடையார் கூறுகின்றார். இதற்குப் பொருளி 
லக்கணத்தை யுடைய தமிழ்:ஆய்க்தவர் மழறறயோர் ஆனாய கள 
வொழுக்கத்தைத் தள்ளாது கொள்வர் என்றுதானே பொருள் 
கொள்ளலாகும். 'பொருளிலக்கணத்தை யுடைய தமிழை ஆரஎ 
யாத தலைவர், இது மறையோர் ஆறு என்று அறியமாட்டாமை 
யால் உலகத்துத் இங்கு பயக்குங் களவினுள் ஒன்றாக நினைந்து 
இக்கைக்கோளைக் கொள்ளார் என்றார் என்க. மத்று, 

ப நான்மறை விரித்து ஈல்லிசை விளக்கும் 
வாய்மொதிப் புலவீர் கேண்மின் சிறந்தது '” (ul. 9) 

என்று நான்மறைப் புலவரை கோக்கியே இது கூறினாரா 
(லெனின், அவரே இவ்வா௫ிரியர் தமிழில் வைத்துக் கூறும் கள 
வொழுக்கம் தம் வேதத்திற்கும் ஒத். நதாதல் தெரிந்து இக்க 
வொழுக்கங் கொள்ளாதவரும், தமிழாரரயாதவருமாகிய தலை 
வர்க்கு இது வேதகெறியேயென்று கூறவல்லவர் அம்மறையவ3௪. 
யாதலான் அவரை விளித்தார் என்று துணியத்தகும், இங்க 
ங் கொள்ளாக்கால் ** நான் மறை விரித்து மல்லிசை விளக்கும் 
வாய்மொழிப் புலவீர்'” என்.று அவர் சிறப்பெல்லாம் விளக் 
விளித்தது பயனின் முகுமென்க. நான் மறையும் விரித்து கல்லீ 
சைமை யஃதென்று விளக்கும் வாய்மை மொழியுடன் புலமையு 
மூடையீர் நீர் மறையோராறென்னும் இஃதறிந்ததாமன் 3௫ 
என்,று கருதியழைத்தவாறா மென்க. இதுவே ஆரியர் கருத் 
தாதல் புலவீர் ரீவிர் கொள்ளீர் என்னாது, 

. ூபொருளியல்பிற் றமிழாய் வந்திலார் கொள்ளார்'” எனப் 
படர்க்கையினுரைத்துத் தம் இனத்துத் தமிழ் ஆராயாத Fx 
தல்வரைச் கூறியதனானுணரலாம், 

 மற்றுக் கற்மினுங் களவு உயர்ந்ததெனக் கூறினாரெனின் * 
அது பற்றிச் சில வரைவேன். இப்பரிபாடலிற் களவின்கட் 
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டலைவியரைத் தலைவர் ரீங்குதலநியாமை கூறினார். இஃது 
1* அகறல.றியா வணியிழை ஈல்லார் '” என்பதற்கு ** இக் கற்புப் 
போலத் தலைவரை நீங்குதலறியாத களவிற் .புணர்ச்சியுடைய 
மகளிர் '” என்று உரைகாரர். கூறியதனாலறியலாம். இதனுண் 
மையைச் சிறிதா சாய்வாம். 

களவின் சண்ணே தலைவன் தலைவியைப் பகற்குறியி.ற் சேர்க் 

தானாயின் இரவில் அவளுடன் அவள் மணையிற்புக ' இயலாமை 
யால் அவ்வீரவெல்லாம் மிரிந்தொழிவன். இரவில் அவளைக் குறி 
யிடத்து வந்து சேர்ந்தானாயின் பலர.றி.த.ற்கஞ்சிப் பகலெல்லாம் 
மிரிக்தொழிவன். இங்கனமன்.றி வரைவிடை வைத்துப் பிரிதலும் 
'இக்களவினுண்டு. இங்கனம் நிச்சலும் உடனுறைய வியலாது 

தலைவன் பிரிதலும், சன்னாளேனும் வரை பொருள் தேடப் பீரித 
லும் உடைய களவினையுடைய மகளிர் தலைவர் அக.றல.றியா தவர் 

ஆவாரோ; கோக்இயுணர்க. 

யரங்குவல் லுகையோ ஓங்கல் வெற்ப 

பசலைபாயப் பிரிவு!” (ஐங்கு.று. 281) 

எனவும், 

கனவிற் காணு மிவளே 
ஈனவிற் கரணாணின் மார்பே தெய்யோ” (ஐங்குறு. 294) 

எனவும் வருவன களவிற் பிரிவாதலும், 

**குறுமகள், 

சேயரி நெடுங்கண் கலுழச் 
சேய்தீதாற் பெருமரீ மரியு நாடே”  (ஜங்குறு. 252) 

என்பது களவிலே வரைவிடை வைத்துப் பிரிதலாதலும் ஈன்கு 

கோக்கியறிக. இவையன் றிக் களவிற் நலைவனைப் பகலினும் இர 
வினும் வாரற்க என்று வலியச் சொல்லு சலும் உண்டென்பது, 

நல்வரை காட ரீவரின் 
மெல்லிய லோருக் தான்வா spor” (அகம். 72)
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இது இரவும் பகலும் வ:ரலென்றது; இஃது, **கிழவோன் 
தன்னை வாரலேன் நலும்'” (பொருளியல். 76) என்னும் இலக்க 
ணத்தஇற்கு இலக்கியமாதல் காண்க, ஊடுதலில்லாளாகவும் 
களவின்கண் உள்ள கொடுமைகளை யுணர்ந்தன்றோ, தோரதியுக் 
தலைவியும் தலைவனைப் மிரிர்திருக்க உடன்பட்டு வாரல் என்று 
தாமே சொல்லத் தலைப்பட்டனர். இது வரையத் தாண்டும் 

அன்புடைமையானன்றே அமைந்தது. இரு இங்கள் அளவைக் 
குள்ளே காடோறும் பிரிவும், ஒருவழித் தணத்தலாற் பிரிவும், 
சேட்படுத்தலாற் பிரிவும், வரைவிடை வைத்துப் பிரிவும், உடன் 

படுதலாற் களவொழுக்கம் பிரிவில்லதென்று கூ.றுதலியையா 

மையான், அகறலறியா அணியிழை நல்லார் என்றது கரரியம் 

பற்றி நெட்டிடை நெடும்போது பிரிதலும் உடைய கற்பினை 

நோக்கக் களவினைத் துதிவாதத்தால் மிகுத்ததன்றி வேறன் 

ராதல் தெளியலாம். 

இனித் துனிக்கும் தவறிலர் என்றதுபற்.றி ஆராய்வாம். 
இப்பரிபாடலுடையார் தலைவனோடு துனித்,சலைத் தவஜென்கும், 
இனையண் கேழலிரிய”” (179) என்னும் ஈற்றினையுட் களவி 
னில் நொதுமலர் வரைதல் பற்றித் தலைவனை வரைவுமூடுகுதல் 

காசணமாக, 

யாரவது மூயங்கல் பெறுவே னல்லன் 

புலவி கொளீஇயர்தன் மலையினும் பெரிதே” 

என்ச் சிறைப்புறத்துக் கூறுதல் வருதலான் களவினுள் ஒரு 

வாறு துனித்தலும் உண்மை புலனாகும். மலையினும் பெரிதரஃய 

புலவி என்றலால் இது முதிர்ந்த கலாமாதல் உணர்க. “*தன்வயி 

னுரிமையும் அவன்வயிற் பரத் தமையாகய அயன்மையும்பற்தித் 

தலைவி, புலவியுள்ளத்தளாகவும் பெறும் களவினென்பது' 

(கேத். 20) எனக் களவியலுள் ஈச்௫னார்க்இனியர் கூறியது 
கொண்டு உணரலாம். இப்பரிபாடலாற் றவறென்று கூறிய 

துனியைச் சிறப்பித்துத் தெய்வப்புலமைத் இருவள்ளூவ-ர் 

துனியும் புலவியு மில்லாயிற் காமங் 
கனியுங் கருக்காயு மற்று!" (6 mer, 1306)
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எனப் புகழ். தலைக் கண்டு உண்மையுணர்க. " துனியின்மையை 

இகழ்ந்த தனாற்றுனியைப் புகழ்ந்ததாதல் காண்க. இத்கெய்வப் 
புலவர், 

பபுலத்தலிற் புத்தேணா டுண்டோ நிலத்தொடு 
ரீரியைக் தன்னா ரகத்து.” CG mer. 1323) 

எனக் கூறிக்காட்டிப் புலவியே அமிற்தமாதலைக் குறிப்பது 
காண்க, கற்மிற் புலவியை அமிழ்,தமாக்இப் புலவியில்லா,த wor 
விற் காமத்தை ஊறழ்த்துச் சுவை கெட்ட சனியாகவும் சுவை 
யெய்இப் பழுக்காத கருக்காயாகவும் இகழ். தலான் இவர் கருத்து! 
நன்கு தெளியலாகும். இவ்வின்பப் புலத்துறையெல்லாம் முற் 
றப்போயவரும், க.ற்றதிந்தார் கண்ட கலியைத் தொகுதீதவரும், 
கெய்தற்கலி யியழ்றியவரும் ஆய ஆரியர் நல்லந்துவனார், 
இதற்கு மூந்திய பரிபாடலில் (8) களவிற் புணர்ச்சியைக், 

குறுந்தொடி மகளிர் 
ஆராக் காம மார்பொழிற் பாயல் 
வரையசகத் இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி”? 

(பரிபா, 8, 29-42) 

எனக் கூறிக் கற்பிற் புணர்ச்சியைக், 

முடியா நுகர்ச்சி முற்றாக் காதல் 
அடியோர் மைந்த ரகலத் தகலா 
அலர்ஜெமன் மகன்றி னன்னர்ப் புணர்ச்சி!” 

(பரிபா. 8, 82-45) 

என்பதனாற் சிறப்மித்தவாறு கண்டு இவ்வுண்மை யுணரலாம். 
இப்பரிபாடலுள் ஆசிரியர் கல்லந்துவனார் கரணத்தொடு வரை 
யாப் புணர்ச்சியாயய களவினை மலையிலுள்ள பொழிற்பாயலில் 
ஆரரவின்ப மென்றுகூறி : மலையடியி னுறையும் மகளிர் பூவின் 
கட்டிரியு மகன்றில் போல மைந்தர் அகலத்தை அகலாத நல்ல. 

புணர்ச்சி!” எனக் கற்மீனைக் களவினும் மேம்படுத்துக் களவு 
போலப் பிரிய வேண்டிய இன்றியமையாமையை உடையதண் 
றென்று தெரிய மகன்றில்போல மைந்தரகலா நல்ல புணர்ச்சி?” 
என்று வேற்றுமை புலபபடக் கூறியது கண்டு உண்மை யறிக,
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இப்பரிபாடலுள்ளே ஒருவர் களவுப் புணர்ச்சியை அகறலதி 
யாப் புணர்ச்சி எனவும் ஒருவர் கற்பிற் புணர்ச்சியை அகலா 

நன்னர்ப் புணர்ச்சி எனவும் கூறி முரண்படுதல். காண்க. .இல் 
விரண்டனுள் உண்மையில் அகலா. ஈன்னர்ப் புணர்ச்சி கற்வற் 
புணர்ச்சியே என்பதும் மகன்.றிலை உவமித்தவாற்றாற்ெெளிய 
லாம், இளங்கோவடிகள் சலப்பதிகாரத்துச், 

லைம்பு முதலாகச் சென்ற கலனோ 
டுலந்தபொரு வீட்டுத லுற்றேன் - மலர்க்தசர் 
மாட மதுரை யகத்துச்சென் றென்னோடி.ங் 

கேடலர்கோ தாயெழு கென்று! கேனத்திறம்), 

என்பதனாற் 'கேரவலன் பொருண் மேற்செலவின்கண்ணும் 
தலைவியைப் மிரியாது, உடன்கொடுசேறல் கூறுதல் காண்க. 

  

பமுக்ரீர் வழ்க்க மகடு வோ டில்லை'” 

(தொல். அகத். 82) 
என்புதி இளம் பூரணர் காலிற்பிரிவு தலை மகக யுடன் 
கொண்டு மரியவும் பெறும்!" என்.று உரைத்தல் காண்க. கபிலர் 

நாடி ஈன்மணம்” (குறிஞ்சப்பாட்9) 
எனவும், நல்லந்துவனார் 

ஈன்னர்ப்புணர்ச்சி!” , பரிபர. 8), 

எனவும், இளங்கோவடிகள் 

பெறுக ஈன்மணம்'” குன்றக் குரவை] 

எனவும், கூறு தலான் இம்மூவர்க்கும் சளவு ஈன்மணமாகாதென் 
பது உடன்பாடாதல் உய்த்துணரலாகும். இவருட் கபிலரும் 

இளங்கோவடிகளும் களவினை மூறையே மாயப் புணர்ச்சி யென 
வம்'மிழை மணம் எனவும் கூறு தலை முன்னரே காட்டினாம். 

மற்றுக் கற்மிற் புணர்ச்சி மிரிவாற் சிறப்பதும் புலவியால். 
மேம்படுவதும் குன்றம் பூதனார் பரிபாடலிலே உடன்படுதல் 
புலத்தலிற் சிறந்தது கற்பே” என்பது: மூதலாகக் கூறியவாற்
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முனறியலாம். களவிற் மரிவு பெரும்பான்மையும் தலைவியின் 
தந்தையையும் தமையன்மாரையும் ஊரையும் அஞ்டி நிகற்த 
லம், பகலும் இரவும் மிரியாதொழுகும் கற்பின் கண்ணே மறிவு 
பிறர்க்கு உதவும் பொருட்டு கிகழ்த.லும் நூல்களிற் கண்டு தாற் 
வும் உயர்வும் உணர்ந்து கொள்ளலாம். இவ்வினிய உண்மை 

யைப், ் 

பல்பூஞ் சேக்கையிற்.பகலு நீங்கார். 
மனைவயி னிருப்பவர். மன்னே துளைதந் 
'இரப்போ ரேந்துகை கிறையப் புரப்போர் 
பூலம்ப லுள்ளமொடு பு.துவதர் துவக்ஈ 
மரும்பொருள் வேட்ட மெண்ணி 

நெடுமா மருங்கின் மலையிற் தோரே" (அகம். 889) 
      

எனவரும் ஈக்£ீரனூர் கூற்றான் ஈன்கு தெளிக. 

இத்துனையுவ் கூறியவாற்றாற் குன்றம் பூதனார் ஒன்பதாம். 
பரிபாடலிற் களவினை மிகுத்துக் கூறியது துதிவாதமாதல் 
தெளிக. இல்கனங் கனவினை மேம்படுத் துக்கூறிய இவ்வாசிரியர் 
களவிற் புணராது கரணத்தொடு மணந்த தெய்வ யாளையார் 
திருவடியில் வள்ளியாரைக் களவிற் புணர்ந்த முருகக் கடவுள் 
தன் திருமுடிதோய வணல்பெ செய்தியைத் தெளிவித்தலும் ஈண் 
டைக்கு நேரக்சக் கொள்க. இஃது, 

இகலி னிகந்தாகர யவ்வே டலககணண 
திருந்தடி, தோயத் இறைகொடுப் பாகை 

(பரிபா, 9, 98-97) 

எனப்பாடுகலா னறியலாம். 

இவர் பரிபாடலால் இவர் காலத்து இத்தமிழ் நாட்டிற், 
களவினில் மெய்யு.று,.தலை உயர்ந்ததாகக் கொள்ளாதரர் உண்டு. 
என்பது மட்டில் நன்கு புலங்கொள்ளலாகும். இதற்கேற்பவே, 

“வேயெனத் திரண்ட தோள்”” (#1)
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என்னுங் குறிஞ்சிக் கலியுள் 

இளையன கூற விறைஞ்சுபு கிலகோக்கி 
நினையுபு நெடிதொன்று கினைப்பாள்போன் மற்குக் 
துணையமை தோதழியர்க் சமர்த்த கண்ணள் 

மனையாங்குப் பெயர்ந்தாளென் வ.றிவகப் படுத்தே” 

ன வருவது கண்டு இளம்பூரண.வடிகள், 

இச் செய்யுள் உள்ளப் புணர்ச்சியுற்ற தலைவன் வரைதல் 
வேண்டிப் பாங்கற்குரைத்தது"* (தொல். களவி. 2) 
என உரைத்தது காண்க, இவற்றுற் களவில் உள்ளப்புணர்ச௪ 
ுடன்பட்டு மெய்யுறு புணர்ச்சி. யுடன்படாதாரும் அவ்விசண் 
டும் உடன்படுவாரும் என இருதிறத்தார் இந்காட்டிருந்தனசென் 
அம், அவருட் களவில் மெய்யுறு புணர்ச்சி யுடன்படாதாரைக 

குறித்து அவரைத் தள்ளாப்பொரு ஸியல்மிற் றண்டமிழசய்வக் 
இலார் என்று குன்றம் பூதனார் கூறினாரென்றுங் கொள்வது 
தகும். *விடுமிழை மணம்” எனக் கூறிய இளங்கோவடிகள் 
ஒத்த ஆ௫ிரியரும் மணிமேகலையுட் சாத்தனார் கூறிய தருமதத்த 
னும் விசாகையு மொத்த தலைவன் தலைவியரும் இத்தென்னுட் 
டுண்மை கண்டு இக்கொள்கை ஈன்கு துணியலாகும். 

மற்றுக் களவின்சண் மெய்யுறு புணர்ச்சியைப் பற்றிய 
இலக்கணங்களும் இலக்கியங்களும் பண்டு தொட்டே தமீழித் 
பலவுளவாலெனின்; அவையெல்லாம் உயர்ந்தன என்னாது 
அல்கனம் ஓழுகற்குரியாரும் உண்டாதல் பற்றி அவரை கேரக்க 

அம்மூறையையும் கெறிப்படுத்தினவாமென்று கொள்க. இல் 
கனங் கொள்ளாக்கால் ஒருதலைக் காமமாகிய கைக்களை பற்தி 
யும் பொருந்தாக் காமமாகிய பெருந்திணை பற்றியும் இலக்கியமும் 
'இலக்கணமும் பலவாக உண்டாதல்.பற்றி அன் மனைந் திணைக்கு 
ஒவ்வாத அவற்றையும் ஈன்மணம் இஃதென்று தெளிந்து தமிழ் 
மக்கள் உடன்பட்டனென்று கூறவேண்டியதாகுமென்க. இத் 
துணையுங் கூறியவற்றால் தலைவன் தலைவியரும் உள்ளம் ஓத்த 
வழிக் கரணத்தொடு வதுவை புரிதலே. உத்தம வதுவையாகக் 
கருதியொழுகயது புலனாம். இவற்குற்றமிற்த்: தலைவசது 
பெருமையும் உரனும் தமிழ்த் தலைவியரது காணும் கிறையுவ் 

கற்பும் தெளியக் காணலாம். ்
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இனி இத்தமிழ் நாட்டார், .பேரரசர்க்கு அக்காலத்தியல் 

பாய வலிதிற் பற்றும் இராக்கத-மணத்தைத் தம்தூரும் உயிரும் 
தொலையுமளவிலும் எதிர்த்துத் தம்மானங் காத்தொழுன 
மென்பது, 

60வேம்பு மாரும் போந்தையு மூன்று 
மலைந்த சென்னிய ரணிந்த வில்லர் 
கொற்ற வேந்தர் வரினுக் த.ற்.றக 
வணங்கார்க் குவ னல்லன் 
    

.ஓரெயின் மன்ன னொருமட. மகளே" (புறம். 998) 
எனவும், 

வேக்துகுறை யுறவுங் கொடா அன் 
செம்பொறிச் லம்ம னிஊயோளன் தந்ைத 

  

விளங்கிழைப் பொலிந்த வேளா மெல்லிய j 
சுணங்கணி வனமுலை யவளொடு நாளை 

மணம்புகு வைக லாகுத லொள்றோ 
ஆரம ருழக்கிய மறங்கிளர் முன்பின் 

வாரா வுலகம் புகுத லொன்றெனப் 

படைதொட்டனனே'” (டை. 841) 

எனவும், வருவனவற்றுனறியலாம். பேரரசர் நல்கும் பெரும் 

பொருள் காரணமாக இவர் மகட்கொடை மேர்ந்திலென்பதும், 
குலனும் அறிவும்: இருவும் இளமையும் பிறவும் ஓத்தார்க்கே 
கேர்ந்தனர் என்பதும், 

நலஞ்சால் விழுப்பொருள் பணிர்துவந்து கொடுப்பினும் 
புரைய ரல்லோர் வரையல ஸிவளெனத் 

தந்தையுங் கொடாஅன்”? (ழை. 949) 

எனவும், 
“செல்வம் வேண்டார் செருப்புகல் வேண்டி. 
நிரலல் லோர்க்குர் தரலோ வில்லெனக் 
சுழிப்பிணிப் பலகையர் கதுவாய் வாளர்!” (2.4-245)
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எனவும் வருவனகொண்டு உணரலாம். ' வேள்பாரி முடியுடை 
வேந்தர்க்கு மகண் மறுத்த செய்தியும் (புறம். 109) பெருஞ் HS 
கல் கிழான் மகட் கொடை மறுத்த செய்தியும் (தொல். பு.ற.த் 19 
இளம்பூரணர் உரை) ஈண்டைக்கு நினைக. 

**வவ்விக் கொளலும் அற்னெனக் கண்டன் நு” 

(குறிஞ்சக்கலி, 23) 
என்றுராயினும் 

மின்னய நான்கும் பெருந்திணை பெறுமே" 
(தொல், களவியல். 74) 

என்பதனால் ஆசிரியா வவவக் கொளும் மணத்தைப் பெருக்கக் 
காமத்துச் சேர்த்தது காண்க, நச்சினார்கினியர் இது (வல்விக் 
கொளல்) தீதாமாதலான் அடியோர் தலைவராக வந்த பெருக் 
(இணை எனக் கூறியொழிவ.துல் காண்க. முறைகடக்து மகளிரை 
வவ்வினவர் ஒறுக்கப்பட்டனரென்பஅ, 

"*கரும்பமல் படப்பைப் பெரும்பெயர்க் கள்ளூர், 
இருநுதற் குறுமக ளணிஈலம் வவ்விய 

அறனிலாள னறியே னென்ற. 

'இறனில் வெஞ்சூ எறிகரி கடாஅய் 
முறியார் பெருங்கை செறியப் பற்றி 
நீறு தலைப் பெய்த ஞான்றை 

  

வீறுசா லவையத் தார்ப்மினும் பெரிதே!” (அகம். 226) 

என்பதனால் அறியப்படும். இவ்வருமைப் பாடலான் ஊர்தோ 
றும் தியோர் இமைகண்டு ஒ.றுப்பதற்குரிய வீறுசாலவைகள் 
பண்டைத் தமிழகத்திருந்து மூறைசெய்தன வென்பது புலனாத 
லுமுணர்க. 

புகார்ப்பட்டினத்துக் ககந்தன அரசாண்டபோது அவண் 
தன் புதல்வர் இருவரும் முறைதவறிப் பெண்டிரை விழைந்தது 
தெரிந்து அவரை வாளால் எறிந்த செய்தியும் மணிமேகலையுட் 
(கோதை. 22) கூறப்பட்டுள்ளது. தமிழரசர் கற்புடை மடக்தை 
யரை எத்துணை மதித்துப் போ ற்.றி யொழுனெர் என்பது 
சரந்தை. மனைவி பொருட்டுத் தன் கை குறைத்துக் காட்டிய 
பொற்கைப் பாண்டியன் சரிதையில் ஈன்கறிக்த.தாம். (சிலப். 29). 

16
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கொய்தார மார்பிற் கொழுகன் றணந்தமின் 
பெய்வளை யாட்குப் ம.றிதில்லை--வெய்ய 
வளிமறையு மின்றி வழக்கொழியா வாயில் 
களிமனைக்கு நற்றுணை நாண்”” (புறப். வெண். 104) 

என்பது சண்டைக்கு நினைக. இவற்றால் இத்தமிற்மக்கள் நல் 
லொழுக்கம் ஒருவாறுணரலாம். 

இத்தமிழ்மக்கள் கொண்ட மாசுபோகப் புனல் படி.தலும் 

இது தீரச் கடலாடுதலும் (பட்டினப். 99, 100) வடவாரியர்க்கும் 
ஓத்தல் காண்க. 

இவர் சகுனம் பார்த்தல், 
நரளும் புள்ளும் மிறவற்றி விமித்தமும்'* 

(தொல். பு.றத். 96). 
எனவும். 

பபுள்ளுப்புணர்க் இனிய வாக” (அகம். 186) 
எனவும், 

பபுள்ளோர்த்து?” (அகம். 202) 

எனவும் வருவனவற்றானும் உபசுருதியெனப் பெயரிய ஈற்சொற் 
கெட்டல் விரிச்சயோர்.தீதலானும் (முல்லைப்பாட்டு. 77) அறிய 
லாம். 

இவர் தெய்வத்தின் அவதாரங்களை யுடன்பட்டு வழிபடுதல், 

*தரதை யேவலின் மாதுடன் போக் 
காதலி நீங்கக் கழந்துய ருழந்தோன் 
வேத முதல் மற் ப..ந்ேதோ னேன்பது 

நீயறிக் இலையோ நெடுமொழியன் ர” 

  

(லப். ஊர்காண். 26-49) 
என்பது முதலாக வந்தவழ்றுட் காணலாம். பரிபாடலுட் டி. 

மாலைப்பற்றிய பாடல்களில் இவ்வுடன்பாடு மிகக் காணலாம். 

ஆண்டுப்மிறப்பித்தோரிலை (8) என இல்வவதார;த்இினுண்மைத் 
தன்மையைப் புலப்படுத்தல் காண்க,
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இனி இவர் நிலை நான்கும் உடன்பட்டது, 

படிவ வுண்டிப் பார்ப்பன மகனே" ர்குறுக், 70) 

“.ற்றைகிலை முனியாது கற்றல் கன்றே” (பு.றம். 189.) 

என்பதனாற் பிரமசரியமும், 

*அறவோர்க் களித்தலு மந்தண ரோம்பலும் 
ு.றவோர்க் கெதிர்தலுந் 

வலக கசகட் ககக ஷி வ இழுக்கு வன்க?! 
(சலப். 16, 27-78) 

என்பதனால் இல்லறத்தியல்பும், 

கர மஞ் சான்ற கடைக்கோட் காலை 

ஏமஞ் சான்ற மக்களொடு துவன்,றி 

யறம்புரி சு.ற்றமொடு Sposa Pps Bue 
சிறந்தது பயிற்ற Opis ser wuGer” 

(கற்பியல். 57) 

என்பதனாற் சபதீனிக வானப்பிரத்தமும், 

அருளொடு புணர்ந்த வகற்டி யானும்” 

(தொல். புறத். 21) 
கட்டி னித்த பாலினானும்'” (டை. டை. 20) 

என்பனவற்றால் வீட்டிற்கேதுவாகய து.றவுங் கூறு தலான் அறிய 
லாம். 

இல்லை யன்ன புல்லென் சடையோ 
டள்ளிலைத் தாளி கொய்யு மோனே 
இல்வழங்கு மடமயில் மிணிக்குஞ் 
சொல்வலை வேட்டுவ னாயினன் மூன்னே'" 

(புறம். 252) 

இவ்வ.கய அடிகள் இல்லறத்தொழுகயவன் அப்பாற் றுறவு 

பூண்டது குறித்தல் காண்க. இவர் வீடுகர் (2ரமசரியத்றைப் 
புகழ்ந்து பாராட்டியது,
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இகாயர் முதிய செனுமிருபால் பற்றி” 
விகாயு மறிவென்ன வேண்டா--இளையனா[த் 
தன்றாதை காம நுகர்கற்குத் தன்காமம் 
ஒன்றாது நீத்தா னுளன்”” 

(தொல். பு... 84 நச்.உரை), 

என்னும் பெரும்பொருள் விளக்கப்பாட்டான றியப்படும். வீடு 
மன் நைட்டிக விரத மூறை தென்னாட்டுத் தமிழ்ப் பெருமக்கள் 
மடாலயங்களில் இன்றைக்கும்;போற்.றப்படுவதேயாகும். 

இனி இவர் இறந்தார்க்குச் செய்யும் ஈமக் கடன்களும் ப.இ 
ரர்க்குச் செய்யும் பண்டதர்ப்பணமும், கைம்மை நோன்பும், 
கணவனுடன் மாய்தலும், மிறவும்.உடன்பட்டொழுகு தல், 

அடங்க கற்மி னாய்நுதல் மடக்தை 
உயர்கிலை யுலக மவன்புக வரி 
GD sr Pi நீக் 
அழுத லானாக் கண்ணள்""- (புறம். 949) 

எனவும் 

“Ose வாற்கர்க் கருங்கட னிறுக்கும். 
பெரன்போற் பு,தல்வர்ப் பெரு௮ இரும்” (புறம். 9) 

எனவும். : 

**நல்லோள் கணவனொடு ஈனியழற் பு2£இச் 
சொல்லிடை யிட்ட பரலை நிலையும்!” 

(தொல். புறத். 24) 
எனவும் 

“ஈள்ளிரும் பொய்கையும் தியுமோ ரற்றே” (புறம். 220) 
(பூதப் பாண்டியன் தேவி பெருங்கோப்பெண்டு இப்பரய்வாள் 
சொல்லியது) எனவும், : வருவனகொண்டு உணரலாம். நஸ் 
லிசைப் புலவர் கணவனுடன் மாய்தலை வில்வ்ின்சண்ணும் 
வேண்டுதல், 

“கருங்கட் டாக்கலை பெரும்மறி துற்றெனக் 
கைம்மை யுய்யாக் காமர் மத்தி
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கல்லா வன்பறழ் ககாமுதற் சேர்த்தி 
ஓங்குவரை யடுக்கத்துப் பாய்க்துமிர் செருக்கும்"" 

(குறுந். (9) 

என்னும் அருமைப் பாட்டான் உணரலாகும். ஆண்மச்கள் தம் 
மானங்காத்தும், பரலோகம் வேட்டும், பிராயோபவே௪ மேற் 
கொண்டு வடக்இருத்தல், முறையே, 

பு.றப்புண் ணுணி வடக்கிருந் தோனே”... (புறம், 66) 

எனவும், 

உள்ளாற்றுக் கவலைப் புள்ளி நீழல் 
மூழூ௨ வள்ளூர முணக்கு மள்ள” (புறம். 249) 

(இது கோப்பெருஞ் சோழன் வடக்கருந்தானைக் குறித்தது) என 
வும் வருவனகொண்டுணர்க. அரசர் இறக்கும்போது அவர்க்குப். 
பிராயச்சித்தம் (கழுவாய்) முதலியன வேதம். வவ்லாராகய 
புரோஇதர் செய்.சல் தொன்மை வழக்கு என்பது, 

“மன்னர் 

கோய்ப்பாள் விளிந்த யாக்கை தழீஇக் 
காதன் மறந்தவர் இதுமருங் கறுமார் 
அறம்புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் 
இறம்புரி பசம்புற் பரப்மினர் கடப்ப 
மறங்கக் தாக ஈல்லமர் வீழ்ந்த 
நீள்கழன் மறவர் செல்வுழிச் செல்கென 
வாள்போற்க் தடக்கலு முய்ந்தனர்"" (பு.றம். 92). 

என்ற அடிகளான் அறியலாம். இதனான் வீரசுவர்ச்சம் உடன் 
படலுங் காண்க. 

போரிற் பொருதுவிழுப் புண்ணா 'னிறவாம 
வாரிற் பணியா லுயிரிழத்தல்--தேரிறைவன் 
மாந்தர் குணஞ்செயலின் வைத்தபழ காற்பாலுள் 
வேந்தர் குடிக்கு விலக்கு!" 

என்ற பாரத நீதியால் இப்பரிகாரம் இன்றியமையாமை யுணரப் படும், : : 5 z
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இதுகாறுக் தொகுத்துக்கூறிய வாற்று.் பிழந்தமிழசொழுக் 
கம் வேத வழக்கோடு மாறுபடாதியைதல் நன்கு தெளியலாகும், 
இவ்வுண்மையானன்றே, 

ஆரியன் சண்டாய் தமிழன் சண்டாய்'! (தேவாரம்) 
எனவும்; 

எயுல்லாணித் 

தென்னன் தமிழை வடமொழியை" (திருமடல்) 
எனவும், இருபெருந் தெய்வங்களையும் தெய்வத் தமிழ்ப் பெரியார் 
வாயாரப் பாடினரென்று, துணியலாம். **தென்னானாய் வடவா 
னாய்” (இருநெடுக்தாண்டகம். 10) என்பதும் இக்கருத்தை ஐய 
மறத் தெளிவித்த லுணரலாம். 

இனித் தமிழர் தம் பெருவீரச் செயலிற் பாராட்டிக் கூறிய 
செருக்களவெள்வியினியல்பு, 

களவழித், தேரார் தோற்றிய வென்றியும்'" 

(தொல், புறத். 21) 

என்புழி ஈச்சனர்க்கனியர் உரைத்த உ_ரயானும், புறப் 
rina, 

1அரசுபட வமருழக்கி 

உரைசெல முரசுவவ்வி 
முடித்தலை யடுப்பாகப். 
புனற்குருதி யுலைக்கொளிஇச் 
தொடித்தோட் டுடப்பிற் றுழந்த வல்சயி 
னடுகளம் வேட்ட வடுபோர்ச் செழிய”” (பு.றம். 26) 

என வருதலானும் அறிந்ததேயாம். இவ்வரிய வழக்கம் வட 
நூலார்க்கும் ஒத்ததாதல் மஹாபாரதத்து அநுசாசன பருவத் 

துச் (192 வடமொழி. 17. 11. கருஷ்ணமாச்சாரீயார். பதிப்பு) 

-செருக்களத்துப் படையெடுத்துப் பொருபவன் பெருவேள் 
வியைச் செய்து தூயனாயவன். அவன் (தோல்) கேடகம் மான் 
ரோல், வில் தண்டம், தேர் வேள்வி வேதி, கொடி பூபம், பரிவார் 
தருப்பை, போர்க்களர்ச்சி, செருக்கு, சினம் இவை முத்த,
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உவகை ச்ருவம், தெர்ப்பாகன் புரோஹிதன், படைகள் வன் 
விச்சருவிகள், அம்பு சமி.த்.து, உடல்வேர்வை தேன், மக்கள் தலை 
புரோடாசம், உதிரம் ஆகுஇகெய், துணிகள் அவிக்கலம், உடல் 
நிணம் கெய்யொழுக்கு, கனுண் பூதங்கள் வேள்வி யந்தணர், 
அத்தகைய மக்களும் யானை குதிரைகளும் உணவும் குடி£ரு 
மாகும். இறக்த வீரர்களின் அணிகலங்கள் வேள்வி முகவைகள்'” 
என்பன மூ.தலாக வருதலான் ஈன்க.றிந்துகொள்க. 

இராஜ.தரங்உணி (2, 980-819 யில் யமன் அடுக்கக£ யாகிய 
போர்க்களத்தில் இம்மாதிரி வேள்வியில் வெதாளத்திற்குத் 
தசையுணவும், உதிரப் புனலும், ஈந்தது கூறுதல் காணலாம். 

இப்பழைய வழக்கம் பிற்காலத்து வடகோடியிலும் உண் 
டென்பறு இதனால் உணரலாம். இக்கள வேன்வியிற் கூழ். 
கொடுத்தற்குப் பரணி நாகாக் கொள்ளும் வழக்கமும் 27 நாள் 
களில் ஒன்றான பரணிக்கு அதிதெய்வம் யமனாதல்பற்றியென் 
பது: துணியத்தகும். ஏர்க்களத்தோடு போர்க்களத்தை உவ 
மித்தோ அன்றி உருவசத்தோ இவர் கூறும் ஒரு முறை, வேத 
வழக்கொடுபட்டதே யெலிபது களம் (௬௭) என்னுஞ் சொல் 
கதிரடிக்கும் தரைக்குப் (ரிக்வேதம். 10, 48, 7; நிருக்தம் 9, 10). 
பெயராம் ஓற்றுமைபற்றியென்று உய்தீதணர லாகும். 

இத்தமிழர் தேரிற் பரியும் அத்திரியும் பூட்டுதலும் சகடத் 
8%, எருது பூட்டுதலும் வேதவழக்கிற் கண்டனவேயாம். 

*பு ரவி வல்விரைந்து பூட்டி 

நெடுந் தேரூர்மதி'” (அகம்..244) 
எனவும், 

ஈ*கழிச்சுறா வெறிந்த புட்டா எத்திரி 
நெடுமீ ரிருங்கழிப் பரிமெலிந் தசைஇ'' (அகம். 720), 

எனவும் தமிழில் வந்தன கொண்டு தேர்பூண்பன இவையென் 
ுரைலாம். “எருத்தொழுகை!” (மாடு பூட்டிய earth) (Ems 
தொகை. 9988) என்பதனால் : இவர் சகடம் எர்க்கப்பூட்டுவது 
எருது என்பதறியப்படும். தேரிற் குதிரை பூட்டுதல் இருக்கு 
வேதத்துப் பல்லிடத்துல் காணலாம். (ருக். 10, 99-5) அத்ரி
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பூப்டுதல் சாந்தோக்யத்துக் கண்டது. (4, 2, 2), வடநூலார் 
அச்வதரி என்று வழங்கிய தைத் தமிழர் அத்திரி எனச் 
கதைத்து வழங்கெரரவர். '“சகடம் சர்ப்பதுபற்றி எருதை 
வேத நாலோர் அருட்வா என வழங்குவர். அருஸ்-சகடம் என்ப. 
இவதிருற்-சகடமும் தேரும் வேறுவேரூதல் உணரலாம். 

இனிப் படையினை யானை, குதிரை, தெர், வில்லாளன் என: 
கான்காக வகுத்தலும், அங்கனம் வகை செய்த படையிளைப் பல 
வகைகளாக முனைமுகத்து கிறுவலும் பிறவும் இருஇறத்தார்ச் 
கும் ஓப்பது அறிஞர் தெளிந்தது. “களிறும், மாவும், தேரும், 
மறவரும் என நான்குடன் மாண்டது!" (புறம். 55) என்ப. 
சதுரங்க பலம் என்பது வடநூல் வழக்கு. தமிழர் பொர்த் 
துணையாகக் கொண்ட பல கருவிகளுள்ளும் தம் விர முர Oxf 
தெய்வத் தன்மையுடையதாகச் சிறப்பித்துப் பாராட்டும் வழக் 
கம் வேத வழக்கொழுபட்டதென்பது அதர்வவேதத்திற் போர்த் 
துக்துமியைப் பற்றி வந்துள்ள மந்திரங்களிற் காணலாம். (29, 
20). இது உயர்க்த மரத்தாற் செய்யப்பட்டு ஆனேற்றின் 
தோலாற் போர்க்கப்பபவதென்பது அவ்வேதத்திற் கண்டது. 
சேரலாதன் கடம்பறுத்துச் செய்த மூரசத்தால். (கடம்பறுத் 
இயற்றிய வலம்படு வியன்பணை, பதிழ்று, 5, 2) இது ws sor 
லாதல் தெரியலாம். 

ஓடா ஈல்லேற் றுரிவை தைஇய 
வாடுகொள் முரசம்" (அகம், 994) 

என்பதனால் இதற்கு ஆனேற்றின் தோல் போர்ப்பதறியலாம். 
வேதத்தில் இந்தத் துந்துமியை நோக் விருஷாத்வம்!” (8 
ஆனேறு யுள்ளாய்) (அதர்வவேதம், 5, 20, 2) எனக் கூறுதல் 
காண்க, **தெய்வீம்வா அம்துந்துப'” என்புழித் தெய்வமுழக்சம் 
கூறுதல் (ரெ. 5, 80, 4) காண்க. இத வேதத்திற் கூறினற். 
போல வேதமமக்இிரத்தால் வழிபஇதல், 

“முழங்கு மந்திரத்து 
அருந்திறன் மசமிற் கடவுட் பேணியர். 

மின்றழங்குகுரன் முரசே"! (பதிற்று, 90) 
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என்பதனால் ஈன்க்.றியலாம். ஈண்டு மந்திரமென்பது மழறைமொதி 
யாதல், 

மறைமொழி தானே மந்திர மென்ப'" 
(தொல். செய்யுளீயல் 178) 

எனத் தொல்காப்பியனார் கூறுதலானறிக. *பலிபெறு மு 
(புறம். 8988) என்பதனால் இதற்குப் பலியிடுதல் காண்க. 
என்பது வேதச் சடங்கு முறையை யுடையதாதல் தென் 
TET வடமொழியாதலும் அது பாண்டவர் ஐவருள்ளே 
creer கொடியா தலும் ஈன்டைக்கேற்ப நினைக. 

      

இனி ரிக்வேத அதர்வ வேதங்களிற் காணப்படும் வாஷ 
என்ற சொல் கருவியிசையைக் கு.றிக்குமென்பர் (1760. 100. 4, 
283). ஆனால் மிற்பட்ட ஸம்ஹிதைகளிலும் மராமணத்தி 
லும் மகாவிரதச் சடங்கில் உபயோகிக்கப்படும் நாறு தந்தியை 
யுடைய யாழைக் குறித்து நிற்பதைக் காணலாம். ரிக் வேதத் 

இல் யாழ் என்.ற இசைக்கருவியின் ஸப்தஸ்வரங்களும் கு.றி. 
படுகின்றன. இவற்றையே சப்த வாணிகள் என்பர். வீணைக்குத் 

தோல் தைப்பது என்ற வழக்கமும் வேதத்தொடு பட்டதுதான். 
அம்பணம் மரக்கால் வடிவாக இருப்பதும் வேதவழக்கே. 

  

  

“கலக நாரதன் சைச்கொள் வீணை 
அலகி லம்பண மாகெனச் சமித்து” 

என்ற சிலப்பதிகாரக் கடலாடு காதை உரை மேற்கோள் அடீ 

களால் நாரதர் கைவீணை அம்பணமாதல் உணரலாம். ய 
௩ரம்பு ஏழென்பர் வேதநாலுடையார். யாழை ஈரம்பென்பத 
நரம்மன் மறை” (தொல். எழுத். 88) யென்பதனாலும் பரிபாட 
வில் யாழிசைப்பாரும் என்பதற்கு 1*நரம்பு உளர்நரும்'' (8, 62), 
என்று குறித்தலானும் அறியலாம். யரழை அதற்கு இன்றி 
யமையாத ஈரம்மினாற் பெயரிட்டாளுதல் வழக்கமென்பது இவற் 
ரூல் உணரப்படும். பெரும்பாணாற்றுப்படையில், 

  

  

*செக்.தீத் தோட்ட கருந்துளைக் குழலின் 
இன்றீம் பாலை மூனையிற் குமிழின் 
புழற்கோட்டுத் தொடுத்த மரற்புரி நரம்பின் 

வில்யாழ்!” (அடி. 179-182) 
17
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என்பதனால், குமிழங்கொம்மல் மரல்கார் தொடுத்து இடையன் 
வா௫க்கும் ஈரம்மின் வில்யாழ் என்று குறித்தல் காண்க. இத 
னல் யாழ்முறை வில்லின் ஈரம்மனோசையினின்று முதல் முதல் 
உண்டாயிற்றென்று உய்த்துணரவும் இடனுண்டு. இதன் 

மாணுக்கு ஜ்யா என்பது வடமொழிப் பெயராதலால் அதுவே 
யாஜ் யாழ் என வழங்கிற்றெனக் கொள்ளுதல் ஈண்டைக்கு 
ஏ.ற்குமென்க. இந்த யாழ் விற்போல் வளைந்ததாதல் முன்னே 
கூறினாம். (பக். 83. இவ்வளைந்த யாழ் வடகாட்டு ஸமுத்ர 
User srAgnd o«s@. (See Vincent Smith. Coins in 
the Indian Museum. p. 96) 

இனி வேய்ங் குழலை வடநூலார் நாடி. என்பர், மூங்கிலில் 
வண்டுகள் துசாத்த துளயிற் காற்றுப் புகுந்து இன்னோசை 
செய்தது கண்டு அவ்வாறே மக்கள் அமைத்துக்கொண்ட நல்லி 

சைக் கருவியென்பது தமிழர்க்கும் வடமொழியாளர்க்கும் ஏற்ற 
தாம். 

-ஆடமைசக் குயின்ற வவிர்துளை மருங்கிற். 
கோடை யவ்வளி குழலிசை யாக'* (அகம். 82) 

எனவும், 

*-புதலிவ ராடமைத் தும்பி குயின் ற. 

வகலா வந்துளை கோடை முகத்தலி 
னிர்க்கெய் இனகிரைப் பின்றை வார்கோ 
லாய்க்குழ.ற் பாணியி னை .துவர்., இசைக்கும்!" 

(அகம். 225) 
எனவும் வருதலால் இஃதியற்கையிற் சண்டதறியப்படும். ரகு 
வம்சத்தில், 

-வளிதுளே நிறைந்து கழைமூரல வந்த 
வமிசவிசை'" 

(ரகுவம்சம் மொழி பெயர்ப்பு. ஸர்ச்கம் 2. பாட்டு 12), 
என இவ்வாறே கூறுதல் காணலாம். இவ்விசைக் கருவி இந் 
காவலத்திவிற்குப் பொதுவாகய கருவியே யாமென்பது நேபாள 
மொழியில் இது 136377 என வழங்குதலானறியலாம். அவர் கண்
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ணன் ஊதிய குழலைக் இருஷ்ணபெ என வழங்குவர்; தமிழர் 
வேய் என்று வழங்கிய இதனை ஆளுவது வம்சியம் என்னும் வட 
மொதழிபற்றியாமெனக் கொள்ளத்தகும். வம்சம்-*மூங் இல்: 
வஞ்சக் கண்ணுடைச் சிறுகோல்!' (நற்றினை 150) என்பது 
சங்க வழக்கா.தல் உணர்க, வேம், வங்கயம் மூஜ்ற்குழற்குப் 
பெயர்கள். 

இனி, 

**மகளிர், துணங்கை நாளும் வந்தன வவ்வரைக் 

கண்பொர மற்றதன் கண்ணவர் 

மண்கொளற் இவரு மள்ளர் போரே"” (குறுந், 884) 

என்பதனால் வீரர் தம்முள் மனமொத்து வலி காண்டற்பொருட் 
டுப் போர்விழா எடுப்பதும் அதனை அடுத்து இளமகளிர்புக்கு 
ஆடி. விளையாடுதலும் உண்டென்றுணரப்படும், இவ்வழக்கம் 

இருக்குவேத காலந்தொட்டு வழங்குவதென்பது ovum, arr, 

வீஸ் என்னும் வேதச் சொற்களுக்கு ஆராய்ந்து கூறிய பொருள் 
கணோக்கி இனிதுணரலாகும். (ருக்வேதம். அஷ்டகம். 9 அத்: 

8. ஸர்க்கம் 77 டெ. 6. 78. 4) ஸம என்பது வீரர் தம் உள்ள 
மொத்த பரத்தையைத் தழுவுதற்கும், வீரர் தம் வென்றிகண்டு 

மகிழ்தற்கும் பெயராமென்பர். வரா என்பது வீரர் திரளுக்கும் 

மகளிர் இரளுக்கும் பெயரென்பர், Sir Monier Williams 

என்பவர் வ்ரா என்பது ஊர் கூடி ம௫ழும் கூட்டத்திற்குப் பெய 
ரென்பர். இதுவே விழா என்னும் தமிற்ச்சொல்லாயிற்றென்று 
நன்கு துணியலாம். இவழற்ைற அடியிற்காட்டிய ஆங்கிலக் 

குறிப்பானுணர்க. * 
  

* Vra according to Roth means ‘troop’ in the Rig Veda and 
Atharvaveds. On the other hand Pischel thinks ‘Vra' meant 
fomale used either of animals or of women who go to the foass 
(Samane) or courtezans (Visyas of people or metaphorically the 
hymns compared with courtesans, theso senses are adequate, 
(Vedic Index. Vol. IL. p. 889 of A, A, Macdonnel and A. B. Keith.) 

t One division of speech referred tois that of the divine 

(Daivi) and the human manushi, The Brahman issaidto know 

both. Tho Vratyas are described as speaking the laaguage of the 
intiated (Dhikshitavek) though not thomselyes intiated (adhiks- 
hita), 
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'இனி இவர் மாயோன் பிறந்த ஓண நன்னாளிற் கொண்டாடும் 

விழா முதலியனவும் வேத வழக்கொடுபட்டனவேயாம். இவ் 
விழா ஓண காளினைப் (சிராவண இனத்தினை )பற்.றியதுகொண்டு. 

அவ்வுண்மை உணரலாம். மாயோன் பிறந்த ஓணம் என்பது 

திருமால் அதிதி வயிற்றில் வாமனனாகத் தோன்றிய சிராவணம் 

எ-று. சிராவணம் சுரோணம் என வேதத்தில் வழங்கப்படும், 

(தைத்திரியப்ராமணம்) அதுவே ஓண மாயிற்றென வுணர்க. 

*தஇருவோணத் இருவிழாவில்'' என்பது பெரியாழ்வார் திரு 

வாக்கு. 

மூடிவாக காவலக் தீவில் ஆங்காங்கு வதியும் பல்வகை மக் 

கஞம் வேறு வேறு மானிட வாக்கனையுடையராயினும் அல்வெல் 

லார்க்கும் பொதுவாகிய வேத மொழியாகிய தெய்வ வாக்கையும் 

அறிந்து அவ்வேத நெறியே யொழுகனார் என்னுங் கருத்தையே 

  

இக்கொள்கை யொற்றுமை காட்டுமென்க. இவ்வாறு தெ 
மாதுஷீ என வாக்கிரண்டெென்பதும் அவ்விரண்டும் அந்தணன் 

அறிந்தவனாவன் என்பதும் வேதங் கூறியனவே யாகும். இவ் 
வுண்மை இருக்கு வேதக் காடக ஸம் ஹிதையிலும் (14, 5) 
மைதீராயணி ஸம் ஹிதையிலும் (7, 17, 5) காணலாம். அடி 
யி.ற் கண்ட ஆங்கலக் குறிப்பைப் பார்க்க. $  பஞ்சவிம்சப்ராம் 
மணத்தில் (17--7--9 (விராத்தியர் தீக்ஷிதரல்லாதவராயும் 
உச்சரித்தற்கரிய மொழியாகிய தீக்ஷிதவாக்கனை எளிதில் மொழி 
பவராதலைக் (அதுருக்தா:) குறித்துச் சிறப்பிப்ப்து காண்டலால் 
இவ்வீருமொழிவன்மை பழையதாகய வேத காலக் தொட்டே 
இங்கு நிகழ்ந்ததுணரப்படும். வால்மீகர் ஸம்ஸ்க்ருதம், மானு 
ஷம் எனக் குறித்த மொழிகளும் இவ்வேதங் கூ.றியனவேயா 
மென்பது பொருந்தும்.



தாயக்கொள்கை 

பண்டைக் காலத்து அறிவு வீற்றிருந்த செறிவுடை மனத்து, 
வான்றோய் ஈல்லிசைச் சான்றோர் பலரைத் தந்தலை ககர்க்கட் 
டொகுத்துப் போற்றித் தமிழாராய்ந்த பெருஞ் சிறப்பாற் 
றனியே தமிமுடையாரென்று பாண்டிய குலத்தோர் புகழப் 
படுவரேனும் தமிழ் காத்த பெருமை தென்னாட்டு. வேந்தர்க்குப்- 
பொதுமைத்தாமென்பது *தமிழ் கெழு மூவர் காக்குமொழி'” 
(அகப்பாட்டு. 81) எனவும், **வண் புகற் மூவர் தண்பொழில் 
வரைப்பின், நாற்பெயரெல்லை யகத்தவர் வழங்கும், யாப்பின் 
வழியது” (தொல்காப்மியம். செய்யுளியல்) எனவும், தொன்மை 
இலக்கிய விலக்கணங்கள். கூறுதீலான் அறியலாம். இம் மூவர் 

காத்து வளர்த்த பழந் தமிழிலக்கிய விலக்கணங்களிற்றான் இவர் 
குடிப்பிறப்பு, அரசியல், தாயமுறை. வள்ளன்மை, கொள்கை 
முதலிய பல வழக்கங்களும் நன்கறியப்புவனவாம். இத் 
தொன்லூல்களுட்டொல் காப்பியம் என்னும் பேரிலக்கணமே 
தமிழர் வழக்கங்களை இனி தெடுத்துக் காட்டற்குத் தலைசிறக்த 
கருவியாகும்! இத்தொல்காப்மய நாலுட் கூறப்பட்ட கொள்கை 
கள் தமிழ் மூவேந்தர்க்கும் அவர் குடி மக்கட்கும் பெரும்பான் 
மையும் பொதுவாய் கிகழ்ந்தனவேயாகும். இப்பல கொள்கை 
களுட்டமிழர் தாய முறைமையுமொன்று. தாயம் என்ற சொல் 
தெரல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்னே இத்தமிழ் காட்டு வழங் 
Sug என்பது அவர் '*தாயதீதினடையா”” (பொருளியல். 25) 
எனக் கூறுதலான் அறியத் தக்கது. தமிழ் நான் முழுது 
முணர்ந்து இநநூற்கு உரை கூறிய உரையாசிரியர் சண்டுத் 
தாயத்தானெய்துதலாவது தந்ைத பொருள் மகற்குறுத'* 
லென்றுரைத்தார், நச்சினார்க்கினியரும் “**தாயத்தினடையா-- 
தந்தையுடைய: பொருள்களாய் மக்களெய்துதற்குரிய பொருள் 
களிற் சேராதனவாய்'' என உரைத்தார். இவ்விருபேருசை 

யாளரும் இவ்வாறு ஒருதலைபாகக் கூறுதற்குக் காரணம் 

பண்டைத் தமிழ் காட்டு வழக்கங்களைக் கூறிய தமிழ்ப் பெரு 
நூல்களில் மக்கட்டாய முறையல்லது வேறு தாய முறையில்லா 

மையே என எளிதிலறியலாகும். இத்தொல்காப்பியத்.து 
உலகியல் நடத்தழ் கண்ணும் இவ்வுலகத்தை வீட்டு வீடு விரும் 

பிக்காடு புகுந்து துறவுள்ளத்து முயறற்கண்ணும் எழுந்த சுத்தி
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சங்களிற்றந்தையரும் தாயரும் மக்களுமே கூட்றப்படுதலல்லது 
யாண்டும் மாமனும் உடன் மிறந்தாளும் 'மருமகனும் கூறப்படா 
மையால் இவ்விலக்கண நூலா?ரியர் கரு.த்தொடு படுத்தே இம் 
கனம் உரைகூறினரெனல். ஈன்கு பொருச்தும். இவ்வாசிரியர், 

அந்தமில் சிறப்மின்மக'” (கற்பியல், 6) 
ஈ1தந்தையரொப்பர் மக்கள்" (பொருள். கற்பியல். 6) 

பறந்த புதல்வனை நேராது புலம்மினும்'” 

(டி கற்மயல். 9) 

மாலையேந்திய பெண்டிரு மக்களும்'” (Grp. Gy. 5) 
*காமஞ்சான்.ற கடைக்கோட்காலை 
யேமஞ்சான். ற மக்களொடு துவன்றி 

யறம்புரி சுற்றமொடு கழவனுங் கிழத்தியுஞ் 

சிறந்தது பயி.ற்ற லிறந்ததன் பயனே” (டிடி) 

என்பன மு.தலாக் கூறிய சூத்திரப்பகுஇகளை நோக்க யுண்மை 
யுணர்க. மகன் பெற்றோர்க்கு அந்தமில் சிறப்பினை. யு,தவுவன் 
ஆதல்; 

“இம்மை யுலகத் திசையொடும் விளங் 
மறுமை யுலகமு மறுவின் றெய்துப 
செறுகரும் விழையுஞ் செயிர்தீர் காட்டச் 
சறுவர்ப் பயந்த செம்மலோர்'” (சகம். 66) 

என்ற நல்லிசைப் புலவர் வாக்கானறியலாம். *தந்தையரொப். 
பர் மக்கள்... நெருங்கலும்” என்றதற்கு இலக்கியம் 
மருதக்கலியுள் (21). 

*செம்மால், வனப்பெலா துந்தையை யொப்மினு நுந்தை 
நிலைப்பாலு ளொ)த்த கு.றியென்வாய்க் கேட்டொத்தி 
கன்றிய தெவ்வர்க் கடந்து களங்கொள்ளும் 
வெள்றிமாட் டொத்தி பெருமமற் ஜெவ்வாதி 
யொன்.றினேம் யாமென் நுணர்ந்தாரை நுந்தைபோன் 
மென்றோ ணெ வீடல்'"
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எனவும், 

பால்கொள லின்றிப் பகல்போன் முறைக்கொல்காக் 

கோல்செம்மை யொத்தி பெருமமற் ஜொவ்வாதி 
* கால்பொரு பூவிற் கவின்வாட௪ நுந்தைபோற் 

சால்பாய்ந்தார் சாய ro” 

எனவும், 

வருவனவாகும். இவற்றுட் கோப்பெருக்தேவியாகிய தலைவி 
(தான் பயந்த அருமை யரளளங்குமரை நோக்கு சின் தந்ைத 
யாகிய செங்கோல் வென்றி வேந்த வெற்றிக் குணத்திடத் 
தும், சாயாதகோல் செவ்விதாக நிகழ்.த்தலினும் ஒப்பாயென் 
றும், அவன் பரத்தமையில் ஒவ்வாய் என்றும் நெருங்இக் 
கூறுதல் காணலாம். தந்தையின் வென்றியுஞ் செங்கோலும் 

புதல்வர்க்கு ஒத்தல் கூறியதனால் ஈண்டுத் தந் தையரசுரிமை 

அவன் புதல்வற் கெய்துதல் குறித்தது புலனாம்.* இது சுட்டி 
யொருவர் பெயர் கொளாப் பெருமையையுடைய அகத்.இணைப் 
பாட்டாதலின் இவ்வேத்.துரிமை முறை தமிழ் மூவேக்தர்க்கும் 
ஒப்புதேயென்று துணியலாம். இதற்இியையவே வினை முடித்து 
வந்த வேக்தனைத் தலைவியரும் புதல்வரும் மாலையேந்தி யெதிர் 
கொள்ளுதல் *மாலையேந்திய பெண்டிரு மக்களும்” என்பதனாற் 
கூறினார். இம்மனையில் வாழ்தலை விடுத்துக் காடு புகுத.ற் கண் 
ணும் “மக்களொடுதுவன்.றியயின்னே இழவனுவங் இழத்தியும் 
வீட்டிற்கு மூயறல்!' கூறியது காண்க. **இமயவரம்பன் தம்பி 
பல்யானைச் செல் கெழுகுட்டுவன் நெடும்பார தாயனார் முக்துறக 

காடு போந்தான்'” எனப் பதிற்றுப் பத்து மூன்றாம் பத்துப் பதி 

கத்தாலறியப்படுதலாற் சிறந்தது பயிற்.றல்'” எல்லாத் தமிழ். 
வேந்தர்க்கும் ஓத்தல் தெளியலாம். அரசுரிமை கொள்ளும் 
வழக்க முதலாக எல்லா வேத்தியல் நெறியினும் இம்மூவேக்தர் 
தம்முன் வேற்றுமையின்றி ஒரு தன்மையரா.தலான் இவர்க்கு 
வேறு வேறு வேத்தியலிலக்கணம் உண்டாகாது பொதுவாகவே 

நிகற்ந்ததென்று நினையத்தகும். இதனுண்மையானன்றே 
  

* வேத வழக்கிலும் தாயபாகத்துப் பெண்டிர் விலக்கப்பட் 
டுள்ளனர் என்பது சதபதப்மிராம்மணத்தாலும் (IV 4-2-13) 

நிருத்தத் தாலும் 111, 4) ஈன்கறியலாம்.
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செங்குட்டுவன் என்னுஞ் சேரகுலத்துஇித்தோன் '“எம்மோ 
சன்ன வேந்தற்கு!” (சிலப். காட்சி, அடி. 95) எனப் பாண்டி 
யத் தன்னோடு ஒரு தன்மையனான வேந்தன் எனக் கூறினான். 
மன்னும், 

எம்போல் வெந்தர்க் கெழ்ச்சியுக் தரூஉம்!" 
கோல்கோள், 72) 

எனப் பாண்டியர் சோழ ரிருவரையும் தன்னோடொத்தவராகக் 
கூறினான். சேரன் படைத்தலைவனான வில்லவன் கோதை அச் 
செங்குட்டுவனை நோக்க, 

(நும்போல் வேந்தர் நும்மோ டிகலிக் 
கொரங்கர்செவ் களத்துக் கொடுவரிக் கயற்கொடி 
பகைப்புறத்துத் தந்தனர்” (சிலப், காட்சி. 752-159) 

எனக் கூறினன். பு.றப்பாட்டில் தன் போல் வேந்தன் முன்பு 
குறித்தெறிந்த'” என்புழிக் கரிகாற்சோழனும் கெடுஞ்சேரலா 
தலும் ஓத்தல் கூறினார். இம்மூவேந்தர் பிறந்த குலமும், ஆளும் 
இசையும், நாடும், யாறும், மலையும், தலைககரும், கொடியும், 
தாரும் வேறு வேறாகவும் இவரைத் தம்முளொத்தவராகக் கூறு 
தல் தமிழ்நெறிகாக்கும் வதிமுறையுடைய பழங்குடிப்பிறப்பி 
ஞலும் குடியுங் கூழும் படையும் மிறவுமூடைமையாற் சிறந்த 
பெருவலி மிக்க கொற்றம் (அரசுரிமை) வீறுதலானும் என்று 
துணியப்படும். இவ்வுண்மையைத் இறவியும் பெருங்கவிய/ சு 
மாகிய இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகார நூலின் மூன்று காண்ட 
விறுஇியினும் “முடியுடை வேந்தர் மூவருள்ளஞஞ் சோழ குலத் 
துதித்தோர்” எனவும், “*மூடியுடை வேந்தர் மூவருள்ளும்... 
பாண்டிய குலத்தோர்” எனவும், 

முடியுடை வேந்தர் மூவ ரள்ளுங் 
குடதிசை யாளுங் கொற்றங் குன்று 
வாச மார்மற் சேரகுலத் துதித்தோர்'” 

எனவும் குலத்துதித்தலயே பொதுவாக வைத்துக் கூறுதல் 
கொண்டு ஈன்கு தெளியலாம். இவ,்.றிற்கேற்பவே சறுபாணாற்
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Dini) “Gy ots snot wwe” sox oid, “Ager 
புலங்காவலர் மருமான்'” எனவும், '*குண்புலங்காவலர் மருமான்" 
எனவும் கூறினார். ஈண்டு மருமான் என்றது வழித்' தேரன்றல் 
என்னும் பொருட்டா தல் மூவரையுங் கூறியதனான் எளிதிலதிய 
லாம். மேலே *குலத்துதித்தோன்"" என்றதற்கு வழித்தோன் 
றல் என்பதே இயைபுடைத்தாதல் காண்க. இம்மூன்று குலத் 
தையும் பழங்குடியென்பர் பரிமேலழகர்; 

பழங்குடி, பண்மிற் றலைப்பிரித லின்று!” (குறள். 955) 
என்பதனுரையிற் காண்க. இளங்கோவடிகளும் **மதுரையசர் 

கோமான்றன் ரெல்குலமே"' எனவும், '*வஞ்சியார் கோமர்ன்றன் 
ொல்குலமே”” எனவும் (வாழ்த்;து) கூறுதல் ஈண்டைக்கு கேக் 
இக்கொள்க. : ஈண்டு ஈரிடத்தும் கோமான்குலமே யென்னாது. 

கோமான்: றன்* றொல்குலமே-என் ற:ஈய;த்தையுஞ் சிந்தித்துக் 
கொள்க. அரும்பதவுரையாசிரியர், £ * 

1 நும்போல் வேந்தர் நும்மோ டி.கலி'” (சிலப். காட்௪.152) 

என்புழி நும்மை யொக்கும் வேந்தர் என்றான். குலம் பற்றி” 

என்று விளக்கியதனையும் ஈண்டைக்கு ஏற்ப கோக்கிக்கொள்க. 
பாண்டியர் சோழரிருவருக்கும் ஒரு குலமுறையும் அவரின் 

வேறாகச் சேரர்க்கு ஒரு குலமுறையும் கொள்வது இவ்வரிய 

வுரசையாளர் கருத்தாகாமை எளிதினுணரலாம். இக் குலங்கள் 
ஆண்வழி முறையைக் கொண்டாகுவவன்றிப் பெண் வழிமுறை 

யைக்கொண்டாகுவனவல்ல வென்பது இவற்றானினிதுணரலாம். 
-இல்கள் வழியோன்'” (சிலப். 8ீர்ப்படை. 198): எனப் பாண்டி. 
யனையும், ''ஞாயிற்றுச் சோழன்” (டே வாழ்த்து. உசைப் 

பாட்டு) எனச் சோழனையும், இளங்கோவடிகள் வழங்குதல் 

காண்க. பேராசிரியர் தொல்காப்பிய உவமவியல் “வேறுபட 

வந்த cane” சூத்திரவுரையில் (98) *வையங்காவலர் வழி 

மொழிக் தொழுக'' என்னும் புறப்பாட்டை (8) எடுத்தோதி 
விளக்க, அப்பாட்டுடைத் தலைவனாகிய சேர வேஞ்சுடர் வழி 

யிற்றோன்றிய அரசன் எனக்” கூறிக் காட்டுதலான் சேரன் 

அக்னி முலத்துதித்தவனாதலறியலாம். தோலாமொதித் 
தேவர் குள£மணியில் பாண்டியனைத் *தண்சுடரோன் வழி மரு 
aor” எனக் கூறிச் சேரனைக் '*கரபு.ரத்தார் கோமானிக் கதிர் 

18
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வேற்காளை...... ...எரிகதிரோன் வழி மருகன்'' எனக் கூறினார். 
பிற்காலத்து வில்லிப்புத்தாரரும் “செந்தழமலோன் மரபரட 
யீரேழுலகம் புகழ் சேரன்" எனப் பாரதத்துட் கூறினார். இவற் 
ரூல் இம்மூவர் குலமும் ஆண் வழி மூறையே பேரற்றுதல் தெரிய 
லாம். இவற் றிற்கேற்பவே சேரன் செங்குட்டுவளை (ஏ apap. 
urine Cui fu PAA aPuPs Doda வயவான் ர 
(கலப். நடுகல்.) எனவும், 

ஊழி யூழி, வழிவழிச் சிறக்க நின் வலம்படு கொற்றம்!” 
(டை காட்9, 92) 

எனவும், வழிமுறை கெடாது வாழிபாடி வாழ்.த்.து,தல் காணலாம். 
கின்வலம்படுகொற்றம் என்பது நின் வெற்றியுண்டாகிய அர 
சுரிமை என்னும் பொருட்டு; அது கின் வழிவழிச், சிறக்க வென்றே. 
வாற்த்தியதாகக் கொள்க. இவ்வழிவதி தன்ன த் தொட்டுத். 
தன் புதல்வளைத் தொட்டுவரும் ஆண் வழியேயென்ப.து (வழி 
வழிச் சிறக்ககின் வலம்படு கொற்றம்!" என மதுரைக் காஞ்சியுட் 
பாண்டியனை வாழ்த். துதலானினிது துணியப்படும், பதிற்றுப் 
பத்துள் (8) தகடூர் எறிந்த பெருஞ் சேரலிரும் பொறையை, 

  

       

  

வேறுபடு திருவி னின்வழி வாதியர்... 2 
ஓடுங்2 ரோதி யொண்ணுதல் கருவி 
லெண்ணியன் முற்றி யீரறிவு புரிந்து 
சால்புஞ் செம்மையு முளப்படப் மறவுங் 
காவற் கமைந்த வரசுதுறை போகிய 
வீ.றுசால் புதல்வற் Qu ib meer" (பதிற். 72) 

எனக் கூறியவா ற்றான் நன்கு தெளியலாகும். இதன்கண் நின் 
வழி வாழ்தல் வேண்டி உயர்ந்த குணங்களாற் திருவினும் வேறு 
பட்ட கின்றேவியாகய வொண்ணுதல் கருவில், அரசுதுறை 
போகிய புதல்வற் பெற்றனையென ஐயமறத் தெரிவித்தல் 
காண்க. பதிற்றுப்பத்துரையாளரும் வேறுபடு திருவின் என்: 
புழி “இவளுக்குக் கூறிய குணங்களான் அவளின் வேருகிய கின் 
ஜெவியெனவும், கின்றேவியாய ஒண்.ஷூத'” லெனவும் விளக் 
இச் செல்லுதல் கோக்சிக்கொள்க. இப்பதிற்.றுப்பத்துப் பாட் 
டுள் (கேள்விகேட்டு, என்பதனால் முனிவர் கடனையும் வேள்வி 
வெட்டனை"” என்பதனாற் றேவர் கடனையும், *நின்வழி வாழியர்
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புதல்வற் பெற்றனை, என்பதனாற் மதிரர் கடனையும் இச் 
சேரன் தீர்த்தனன் என்பதும் முதற்கண்: மக்கட்பேறில்லாது 

வேதம் வல்லாரைக்கொண்டு அரிய பெரிய வேள்வி வேட்டுத் 

தன் தேவி கருவிற் றன் வழிவாழப் புதல்வற் பெற். றனனென்ப 

தும் பரக்கக் கூறி, இவ்வாறு மூன்று கடனும் அருமையிற்றீர் த்த 

சிறப்பைப் பாராட்டி *அருங்கடனிறுத்த : செருப்புகன்முன்ப”” 
என்று விளித்து இவ்வரியவற்றிற்கு மருண்டேனல்லேன் நின்னை 
நல்வழியொழுகுவித்த ஈரை மூதாளனை (புரோகதனை) கின்றவ 

வொழுக்கத்தானே துறவொழுக்கலே செல்ல வொழுகுவித் 
(தனை; அவ்வாறு செய்வித்த பேரறிவினளையும் பேரொழுக்கத்தி 
ளையும் தெரிந்தியான் மருண்டேன் என்று கூறுதற்கண், இவ் 
வரசன் இல்லறம் இனிது நடாத்தி மகனொடு துவன்றித் தன் 
வழிவாழச் செய்துவிட்டுச் சிறந்தது பயிற்றினான் என்பது நன்கு 
தெளியலாம். "இப்பாட்டில் நின்வழி வாழியர்... ரின். 
தேவியாகிய ஒண்ணுதல் கருவில் அரசுதுறை போகிய புதல்வற் 

பெற்றனை என்பது சேரர் மக்கட்டாய முறைமையை எவ்வித 

ஐயமுமில்லாமம் றெளிவித்தல் கோக்கக்கொள்க. இப்பாட்டி 

லிச்சேரன் மூன்றுகடன் தீர்த் தபடியே செல்வக் கடுங்கோ வாதி 
யாதன் என்னுஞ் சேரனைக் கபிலர் என்னும் புலவர் பெருமான், 

  

-கற்மிறை கொண்ட கமழுஞ் சுடர்.நுதற் 

புரையோன் கணவ பூண்சளர் மார்ப 

வேள்வியிற் கடவு எருத்இனை கேள்வி 
யுயர்கிலை யுலகத் தையரின் பு.று.த்தனை 
வணங்கிய சாயல் வணங்கா வாண்மை 

யிளந்துணைப் புதல்வரின் முதியர்ப் பேணித் 
தொல்கட னிறுத்த வெல்போ ரண்ணல்'” (பதிற். 70), 

என்பதனாற் பாராட்டி விளித்தல் காணலாம். இதன்கண் வேள் 

வியிற் கடவுளருத்தித் தேவர் கடனையும், கேள்வியின் ஐயரின் 
புறுத்தி மூனிவர் கடனையும், இளந்துணைப் புதல்வரின் முதியர்ப் 

பேணிப் பிதிரர் கடனையும் தீர்த்தது: குறித்துத் ** தோல்கட 

னிறுத்த வெல்போரண்ணல்'' எனக கூறியது காண்க", ஈண்டு 

முதியர்ப் பேணியென்றது தன் குடியின் ஞ்த்துக் கழிந்து. பிதிர 

சாயினாரை யெனவுணர்க.
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“மூத்தோர் மூ.த்தோருய்த்தென”' (புறம். 25) 

என்னும் புறப்பாட்டு நோக் யிதனுண்மையறிக. இப்பஇற் 
அுப்பத்துட்மிறாண்டும், 

**இளந்துணைப் புதல்வர் ஈல்வளம் பயந்த 
ப ஒண்ணுதன் மகளிர்! (பதிற். 52) 

என வருதல் காண்க. இதற்குப் பழைய வுரைகாரர் “புதல்வ. 

ராகிய ஈல்வளம் என இருபெயசொட்டு'" என உரை கூறுதலுங் 
கண்டுகொள்க. இளகந்துண மகார் என்பது இளம் மின்காகளைக் 

குறித்தல், 
கடுந்தே.றுறு5 மொ௫ிந்தன துஞ்சுஞ் 

செழுங்கூடு இகாத்த விளந்தணை மகாரின் 

அலந்தனர் பெருமறின் னுடற்மி யோரே?! (பதிற். 71) 

    

என்பதனால.றிக. இரவலரிடத்து வணவ்யெ மென்மையும் பகை 

வரிடம் வணங்காவாண்மையும் உடைய -இளந்துணைப் புதல்வர் 

என்று உரை கூறிக்கொள்க, ஐந்தாம் பத்துட் செங்குட்டுவளை, 

வணங்கிய சாயல் வணங்கா வாண்மை 
முளைசுடு கனையெரி யெரித்தலிற் பெரிது 
மிதற்கவி னழிந்த மாலையொடு சாந்துபு லர் 
பல்பொறி மார்பகின் பெயர்வா தியரோ'" (பதிற், 48) 

எனப்பாடுதலின் இவ்விசேடணம் ஆண்மக்கள் விசேடண்மாதல் 
நன்கு தெளிக, இத்துணையுங் கூறிவாற்றால் இச்சேரர் வழி, 
,தந்தையாயய சேரன் அரிற்குரிய ஆண்மக்களைப் பெற்றுண் 
டாம் வழியேயாதல் தெளியலாம். வாழி மதுரையார் கோமான் 
றன் றொல்குலமே எனவும், வாழி வஞ்சியார் கோமான்றன் 
ஜொல்குலமே எனவும் வாழ்த்தின்கண்ணும் பாண்டியர் குலத் 
தோடொப்:। வைத்து 'வாற்த்தப்படுதல். கண்டுகொள்க. ௩ச௪ 
னஞர்க்கினியர்க்கும் ஈண்டுப் புதல்வற் பெற்றனை என்பது 
தன். இராசகுலம் தன் புதல்வனால் வளர்தலையே கருதிற்று 
மென்பது உடன்பாடாதல் அவர், 

சதத்தற்கரசு நாட்டிக், குலக்தரு கொற்ற வேலான் 
கொடிரகர் காக்க வென்றான்” (சிந்தாமணி, 2741)
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என்புழிக் “குலநீதருதல் புதல்வழற் பயந்து மேலுங்குலத்தை 
வளர்த்தல். தான் அக்கடன் கழித்துப் பொருதுபடக்கருதுத 

லின் அதற்கு அமைச்ச ர௬ுடன்படார் என்று அவரை வினவாது 

தானே அரசளிதீதான்; 

எவிறுசால் புதல்வற் பெற்றனை யிவணர்க் . 
கருங்கட னிறுத்த செருப்புகள் முன்ப” (பதிற், 74) 

என்றாற்போல'” என இப் பதிற்றுப்பத்துப் பகுதியை எடுத்துக் 

காட்டி விளக்கியவாற்றானறியத் தகும். **நின் வழி வாழியர், 

அரசுதுறை போகிய புதல்வற் பெற்.ற.தனை'' என்புழி நின்வழி 
யென மூன்னிலைப்படுத்துப் பாடப்பட்டவன் சேரன் தகடு 
செறிந்த பெருஞ்சேர லிரும்பொறையாதலின் பேரரசனா2ய 
நின் வமிசம் வாழ்தல் வேண்டி. ௮7௬ துறை போகிய புதல்வற் 
பெற்றனை என்று தெளிவித்தது காண்க. அரசன் தன் 2725 
குப் புதல்வற்பெற்றமையே இது காட்டுதல் அரசு 2 
போலை புதல்வன் என்றதனால.றியலாம். இவ்வா.று அரிசில் 
கிழார் பாட்டும் கமலர் பாட்டும், தம்மூுளொத்து கின்று உண் 
மைத் தமிழ்த் தாயமுறை இஃதென்று தேற்றுதல் காண்க. 

  

இவற்றிற்குப் பொருந்தவே சேரர் அரசுரிமையைப் பதிற் 

அுப்பத்துட் பைதிரம் எனச் சான் போர் வழங்கக் காட்டுவ 

ரென்க. பைதிரம் என்பது பைத்ரம் என்னும் வடமொழித் 

இரிபென்றறிக. பைத்ரம் என்பது தந்தையாகிய மதுர் வழியில் 
வந்தது என்னும் பொருட்டு. இதனாலிச் சேரராஜ்யம் பைதிரம் 

எனவும் இவர் பரம்ப்ரை பைதிர பரம்பரை எனவும் 

நன்குணர்ந்துகொள்க. இவ்வா.று வழங்குதலைப் பஇற்றுப்பத் 
துள், 

  

“உலகத் தோரே பலர்மற் செல்வ 
ரெல்லாருள்ளு கின்னல்லிசை மிகுமே 
வளந்தலை மயங்கிய பைதிரக் திருத்திய 
களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் சேரல்" (பதிற். 98) 

எனவரும் அடிகளிற்கண்டு கொள்க. இப்பைதிரம் உலகத்துள்ள 
பலர் செல்வர்க்கும் ஓ.த் தல் இதனாலறியப்படும். இவ்வழக்குச் 
சேரர்க்கே யன்றிச் சேரரால் வெல்லப்பட்ட சோழர் பாண்டி 
யர் இராச்சியத்திற்கும் ஒத்தல், ்
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நிலங்கண் வாட நாஞ்சில் கடிக்து£ 

வாழ்த லீயா வளனறு பைதிரம்” (பதிற். 19) 

  

எனிபுழிச் சேரனால் வாழ்வு கொடாது அழிப்புண்ட பி.றர் இரு 
வர் இராச்சியத்தையும் ''வளனறு பைதிரம்'” என்று வழங்கயது. 
கெண்டு தெளியலாகும். சேரரால் வெல்லப்பட்டார்க்கும் 
சேரர்க்கும் பைதிரம் கூறியதனான் தமிழ் மூவரிராச்சியமும் 

தக்தையர்க்குரியது பு.தல்வர்க்குறுவ.தாகும் மக்கட்டாயமேயா 

தல். கன்கறிந்துகொள்க, சேரர் செல்வம் ஆண்மக்களைப் 

புணர்க்தே வருவதென்பது *!நிளைவரிய பல்புகழார் நின்குலத் 

துத் தொல்லோர், அனைவரையும் புல்லினா என்றே-மனு.நால், 
புணர்சன் னெ.றியொழுகும் பூழியரீ யிக்காள், மணக்த தடமலர் 

மேன் மாது'” (வீரசோழியம் பெருக்தேவனாருரை மேற்கோள் 

அலங்காரம்.) என்னும் பழைய வெண்பாவான் இனிதறிய 
லாகும். கின் குலத்துத் தொல்லோர் என்பதனைக் “Carrer 
றன்றொல்குலமே" என்.ற சிலப்பதிகாரத்தோடு ஒப்பு நோக்க 

யுண்மையுணர்க. suss—Relating to Paternal side 

என்பது வடமொதி .&6 அகராதி. பைதிரம் காடு என்று 

பொருள் கூறுவது ஓரரசற்கு அவன் பிதுர் வழியில் வரும் பூமி 

யாதல் பற்றியென்றுணரத் தகும்; தாயம் என்ற சொல்லி 
காடு என்று கொள்வதும் இக்கருத்தே பற்றியாம் என்றும் 
துணிக. தாயம் காடாதல் மலைபடுகடாத்தில், 

உயர்ந்த கட்டி லுரும்பில் சுற்றத் 
தகன்ற தாயத்து'” (அடி. 550-581) 

என்புழி நச்சினார்கினியர் “உயர்ந்த அரச வுரிமையினையும், 
கொடுமையில்லாத அமைச்சர் மூதலியோரையும் அகன்ற காட்டி. 

யும் '” என்று பொருள் கூறியதனால.றிக. இதனாற் றாயமும் 

பைதிரமும் ஒரு பொருளவாதல் இனிதுணரலாம். மன்னர் 
ரசுரிமையை நாடு என்றும் கூமழென்றும் வழங்குதலையும் 

ஈண்டைக்கு நினைத்துக்கொள்க. காடன் என்பது அரசன் 
பெயர். இவற்றாலித் தமிழ் வேந்தர் செல்வம் மாத்ருக தனம் 
ஆகாது பைதிர தனமாகிய தாயம் என்று நன்கு தெளிந்து. 
கொள்ளலாம். இப் பைதிரம் பகையரசராற் கொடுக்கப்பட்டு 

அரசர் பெருங்குடி சர் குலைந்தபோது அக்குடிக்கட் பிறந்த



தாயக்கோள்கை 143 

கோமகன் - அத்துளங்கு-குடி திருத் தி ஆண் கடனிறுத்த 
செய்தியை இப்பதிற்றுப் பத்தும் அகப்பாட்டுங் கூறுதலானும் 
இக்கருத்து வலியுறு.தல் காண்க. இதனை, 

** மூனை, பனிப்பப் பிறந்து பல்புகழ் வளர்ந்து 

  

துளங்குகுடி இருத்திய வளம்படு வென்றிக் 
களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் சோல் 

(பதிற்றுப் பத்து. நான்காம் பத்துப் பதிகம்) 

எனவும், 

** துளங்குகுடி. விழுத்திணை திருத்தி முரசுகொண் 
டாண்கட ஸிறுத்தகின் பூண்களர் வியன்மார்பு '” 

(பதிற். 924) 
எனவும், 

1 துளங்கு குடி. திருத்திய வலம்படு வென்றியும் '” 

(டிச) 
எனவும், 

** வலம்படு கொற்றக் தந்த வாய்வாட் 
களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் சேரல் 
இழந்த நாடு தந்தன்ன வளம்பெரிது பெறினும் '* 

(அகப்பாட்டு, 199) 

வனவற்றாலுணர்ந்து கொள்க, இம் மேற்கோள் 
சண்ணி நார்முடிச் சேரலென்பான் இச்சேரர் 
ரன் மிறத்தற்கு முன்னே இழந்த காட்டை 

ன துளங்யை தன் பைதிரத்தைத் 
2 யிற் மறந்த ஆண் மகன் செய்யவேண்டிய 

வீளல்னான் என்று விளங்கக் டத் 

    

   

    

  

கசொன்றிட வீழு மடுத்தான்று 
ர (குறள். 1020) 

ச7 பரம்பசையரசர் பிறர் குடியிற்பிறந்து. 

ர் குடியிலே 

நல்லா ளிலாத 

  

  என்ருர்தேவரும். 
'இக்குடிக்கு மருகராசப் புகுந்தவசாகாது இ 
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டி.றந்தவரே யாவரென்பது, இச் சேரவேந்தளையும் சேரரையும் 
கூறிய சான்றோர் செய்யுட்களிழ் பல்லிடத்தும் ** குலத்துதித் 
தோர்" 1 குடிப் பிறந்தோர் "” ** பெருமகன் '” * கோமகன் '* 
11 இறைமகன் '” என வழங்கயன கொண்டு ஈன்கு தெளியலாம். 
* சேர குலத்துஇித்தோர் '" என்பது வஞ்சிக்காண்டக்கட்டுரை. 
புகார்க் காண்டக் கட்டுரையிற் சோழ குலத் துதித்தோர் ?” 
என்று கூறியதனானும் உண்மை தெளியப்படும். ஈண்டுக் குலத்து 
உதித்தல் குடியிற் மிறத்தலே யன்றிப் புகுவதாகாமை காண்க 
11 மறத்தகை வாய்வாளெங் குடிப் பிறந்தோர்க்கு '” என்பது 

செரன் செங்குட்டுவன் கூற்று, ஈண்டுச் சேரரெல்லாம் குடிப் 
பி.நந்தோராகக் கூறுதல் காண்ச, '* மறத்தகை வாய்வாள்." 
என்ற விசேடணம் ஆண்டலைமை பாராட்டுங் குடிக்கேயியை 
வதல்லது பெண்டலைமை பாராட்டுங் குடிக்கியையாமை உய்)த் 
துணர்ந்து கொள்க. 

1 சோழர் குடிக்குரியோ ரொன்பதின்மர் '" 
(பதிற்று, 2, பதிகம்) 

என்புழி எங்கனமோ அங்கனமே தான் அவரோடொத்த சேரர் 
குடிக்கும் கொள்ளவேண்டும். வே.றுகொள்ளற்கு ஏது இல் 
லாமை காண்சு. மிறர் சேரன் செங்குட்டுவன் சோழற்குப்பி றந்து. 
சேரற்கு மருகனான முறையில் அரசுரிமை யெய்இனன் என்று 
கொள்ளத் நுணிந்தார். இச், செங்குட்டுவன். தல்னோன்ன 
பாண்டியற்கு நேர்ந்த துன்பத்தை சிளைத்துத் தன் வாயானே, 

1 மன்பதை காக்கு ஈன்குடிப் பிறத்தல் 
துன்ப மல்லது தொழுதக வில்லென '" 

் கோட்9ிக்காதை. 217. 103-4) 
எனக் கூறியதும், 

** எம்மோரன்ன வேந்தந். குற்ற 
செம்மையி னிகந்தசொற் செவிப்புலம் படாமுன் 

வல்வினை வளைத்த கோலை மன்னவன் 
செல்லுயிர் .நிமிர்த்துச் செங்கோ லாக்யெது "" 

(Gag. 95-9.) 
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எனக் கூறியதும் இவன் மன்பதை காக்கு ஈன்குடிப் மறத்தல் 
தெளிவித்தல் காண்க. 

' இறைக்குடிப் ம.றந்தோர்க் இழுக்க மின்மை” 

(கட்டுரை. 58) 

எனப் பாண்டியர்க்கும் இவ்வாறே சுடிப்மறப்புக் கூறுத 
காண்க, இத்தொடர்ப்பொருள் சேரர்மட்டில் வேருய்ப் பொருள் 
படுமென்றற்கு ஓர் குறிப்புமின்மை அறிக. இம்மேற்கோள் 
கள் மேல், 

மறத்தகை நெடுவா ளெங்குடிப் மிறந்தோர்க்குச் 
சிறப்பொடு வரூ௨ஞ் செய்கையோ வன்.று ** 

(கோட்சி. 124-25) 
என்று இவனே கூறியதனோடு இயைந்து உண்மை விளக்குதல் 

காண்க. இவற்றிற்கியையவே, 

“செஞ்சடை வானவ னருளினில் விளங்க 

வஞ்சித்தோன்றிய வானவ கேளாய் '” 

கோல்கோட் காதை. 98-9)) 

என்றவிடத்து இவன் வானவவென்று விளிக்கப்படுதல் காண 
லாம். இதனால் வானவரா£ய சேரர்.குடியில் அவ்வானவர் குடி 
அரசு செலுத்தும் வஞ்சிமாககர்க்கண்ணே சேரன் செங்குட்டு 

வன் பிறந்த பிறப்பால் வானாவனாதல் நன்குணரலாகும். இத 

ஞானன்றே இளங்கோ வடிகள், 

*: வானவர் தோன்றல்.வாய்வாட் கோதை !' (காட்சி. 9) 

எனவும், 

* வாடா வஞ்சி வானவர் பெருந்தகை ** 
(நீர்ப்படை. 178) 

எனவும், கூறினாரென வுணர்க. ஈண்டு வானவர் தோன்றல் 

என்பது வானவர் குடியிற் றோன்றுதலுடையவன் என்று 
பொருள்படுதல் காண்க. இ து வஞ்சித்தோன்றிய வானவ 
என்ற விளியோடு செல்வனம் இயைந்து கருத்தொத்தல் 
காண்க. இக்கருத்தானன்றே இச்செங்குட்டுவனைப்பல்லிடத்ம், 

19
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* வஞ்சுமுற்றத் இறைமகன் செவ்வி யாங்கணும் பெறுது 

(காட்சி, 94-5) 

எனவும், 

1 அரிமானேந்திய 
முறைமுதற் கட்டி லிறைமக னேற ”” 

(கால்கோள். 7-2) 

எனவும், 

“கோமகன் கொற்றங் குறைவின் ஜோங்கி '* 

(வரந்தரு. 8) 

எனவும், 

£கோமக னகுதலும் குறையாக் கேள்வி 
மாடல னெழுந்து "* (eae. 111) 

எனவும், 

ஈ கோயிலிருக்கைக் கோமகனே றி '” (நீர்ப்படை. 752) 
எனவும் வருவனவற்றில் இறைமகன் கோமகன் எனக்கூறி 

அவன் இராசபுத்திரனாதல் காட்டினார். அடிகள், 

1 கோவலன் றீதிலன் கோமகன் மிழைத்தான் '* 

(ரீர்ப்படை. 25). 
என்புழிப் பாண்டியனைக் கூ.றிக்காட்டுதலாற் பாண்டியன் இராச 
புத்திரனாதல் போலவே சேரனுமாதல் அவர் கருதினாரென்ப 

தெளிதிலறியத்தகும். 

** இதுகுறை யென் ரன னிறைமகன் ருனென் 

(மணிமேசலை 78, 772. 

எனச் சோழன் மகன் கூறப்படுதல் காண்சு. சந்தாமணியுட் 
பலவிடத்தும் 2வகனக் கோமகன் என்று இரு 
வழங்கலும் சண்டைக்கேற்ப கோக் உண்மையுணர்க. 

  

  கோமகன் -
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அசாசபுத்திரன் ,. இறைமகன்-இசாசபுத் தரன் எ-று. 
சங்கர சோழமனுலாவிற், 

“கோமகன், வஞ்சிக்கு மோதை மகோசைக்கும் '" 

என வந்தது. மணிமேகலையுட் கோமகன் என்பது சோழற்கும் 
போத்திரம் பெற்ற காதை. 28) புத்தருக்கும் (டை, 126) apa 
குதல் காணலாம். சோழனும் புத்தரும் இராச புத்திரராதல் 
தெளிக. இறையென்பது வேந்தற்காதல், 

** ஆரமர் கடக்கும் வேலு மவனிறை 

மாவள் ளீகைக் கோதையும் ”” (புறம். 172) 

என்புழி அவன் வேந்தனு£ய கோதையும் ஏன வருதலானறிக.. 
இதனால் இறை மகன் என்பது வேந்தன் மகன் எனப் பொருள் 
படுதல்தெரியலாம். சேரன்,கோ எனப்படுதல்:பதிற்றுப்பத்த.ள், 

“போர்க்களத் தாடுங் கோவே ” (56) 

என்பது முதலாக வருதலான் அறிக. இதற்கணங்கவே. செல் 
குட்டுவன் இருத்தாய் கோமகள் எனப்படுதல் காண்க, இவ் 

கோவடிகள் சேரன் படை மூதலியாகிய வில்லவன் கோதை 
வாயில் வைத்து, 

1 கங்கைப், பேர்யாற்றுக் கடும்பூன of Sa 
மெங்கோ மகளை யாட்டிய வக்காள் '? 

எனக் காட்சிக் காதையிற் (160, 61) கூறினார். அரும்பதவுசை 
காரர் ஈண்டு. 1 எங்கோ மகள் '” என்றது செங்குட்டுவன் 

மாதாவை, அவளை இவன் கொண்டு போய்த். இீர்.த்த மாட்டின 

தொருகதை '* என்றுரை கூறிக்காட்டினார். இம்மேற்கோளில் 
உ எங்கோ மகன் '” என்று சேரன் படைமுதலி வழங்கலான் 

அவன் குறிப்பொடு படுத்துப் பொருள் கொள்வதன்.றி. வேறு 

கூறல் பொருந்தாது. கோமகள் என்பது கோவிற்குப் புதல்வி 
எனவும் கோவிற்கு மனைவியாகிய கே ரப்பெண்டு எனவும் 
பொருள்படும். கோவாகிய மகள் எனக் கூறுதற் கயையாமை 

காண்க, மறர் (சேரர்க்கு மருமக்கட்டாயங் கூறினார்) கருத்துப் 

படி நோக்கின் கோப்பெண்டு., என்.றுதான்' பொருள் கொள்ள
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வேண்டும். அவன் ** ஞாயிற்றுச் சோழன் மீகளீன்ற மைந்தன் 
செங்குட்டுவன் '" என்னும்வாற்த்.துக் காதை யடிகட்குச்சுரிய 

வல்சசத்துச் சோழனும் அவன் மனைவியும் ஈன்ற மைந்தனென்.று 
பொருள் கொண்டாராதலான் சேரன் படைமூதலியாகய வில்ல 
வன் கோதை எங்கோ என்றது சோழனை என்று கருதவேண்டி௰ 
தாகும். அவ்வாறு தன்.கோவாகய சேரன் எதீர்நின்.று சோழனை 
எங்கோ என்று ஒரு காகரீசப் படை முதலி கூறுவானா என்,று 

அறிஞரே வினவியறிக. செங்குட்டுவன் தந்தையை * எங்கோ ” 
என்று கருதிக் கூ.றினானாயின் அவன் செங்குட்டுவற்குத் தந்ைத 

யம் கோவு மாதலாற் பொருந்தும். வில்லவன் கோதையாகய 
படைமுதலி செங்குட்டுவன் தந்ைத காலக் தொட்டுப் படை 
முதன்மை 'படைத்தவனாதல் பழ்றிச் செங்குட்டுவன் தந்தையை 
11 எங்கோ "” என்றானெனினுமமையும். 

* செங்கோல் வளைய வுயிர்வாழார் பாண்டியரென் 

ரேங்கோ முறைகா வியம்ப '” (சிலப். வாழ்த்.து) 

என்புழி வஞ்ச மகளிர் தஞ்சேரனையே எங்கோ என்,று கூறுத: 

லானிதனுண்மை இனிதுணரப்படும். இனிக் கோமகன் என் 

பது * ஞாயிற்றுச் சோழன் மகளீன்ற மைந்தன் செங்குட்டுவன்"' 
(வாழ்த்து) என்பது பற்றிச் சோழன் பயந்த மகள் எனச் செங் 
குட்டுவன் மாதாவைக் கூறலாகுமெனினும் எங்கோ பயந்த மக 
ளென்று சேரன் படைமுதலி கூறலாகாமை யுணர்க. எங்கோ 
செங்குட்டுவனேயாயின் எங்கோத்தாய் என்பதே உரிய வழக் 
காகுமென்க. 

8 இறிய கோத்தாயுங் கொடுமை யிழைப்ப '” 
என்பர் கம்ப காடர். 

மற்றுக் கோமகள் என வாழ்த்துக்காதை உரைப்பாட்டு 

மடையுள் * கோமகள் தன் கோயில் புக்கு” என்பதனால் 
அடிகள் கண்ணகியை வழங்கனாரெனின் வாழ்த் துக்காதைக்கண் 
கண்ணகியை ““வானவனெங்கோ மகனென்றாள் ' என ஷம் 
“தென்னவன் தீதிலன் தேவர்கோன் றன்கோயில், ஈல்விருக் 
தரயினா னானவன் றன்மகள் '” எனவும் கூறிச் செல்லுதலான் 
ப்பெயரியைபுடைத்தாதல் காண்க, இத்துணையுல் கூறிய
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வாற்றான் * எங்கோ மகள் * என வில்லவன் கோதை வழங்கியது 
எங்கோப் பெண்டு என்னும் பொருளினது என்பதாதல் தெரிய 
லாம். கோமகள் என்பது கோவினின் ுண்டாகய மகம் 
கோவின்கட் புக்க மகளும் ஆம் என்.றுணர்க. ஈண்டுக் கோமகள் 
என்ற தனைக் * கடற்காவிரி!” (பட்டினப்பாலை, 6) என்புழிப் 
போலக்கொள்வது பொருந்தும். பெருங்கதையுட் கொம்கு 
வேளிரும், 

**கையது வீழினுங் கணவ னல்லது 

தெய்வ மறியாத் தேர்க்துணர் காட்சிப் 
படிவக் கற்பிற் பலகோ மகளிருள் ** 

(உஞ்சைக்காண்டம், 89, ,256-8) 

என இராச பத்தினியரைக் கோமகளிர் என்று வழ.்ஒனாச். 

அரசர் மனைவியைக் கோப்பெண்டு என்பது, 

மாக்கோதை தன் பெருங்கோப் பெண்டு 
(புறம். 285 கொளு.) 

* பெருங்கோப் பெண்டும் ” (லப். er. 86) 

cToraGeored coms. Aissrinonh wer * worisir wae cra 
பது மாமன் மனைவிக்கு வந்தது. இவன் மகளவியைக் ணை 
மகளெனச் சறுபாணாற்றுப்படையுங் (189) கூறிற்று. புறப் 
பாட்டில் (78) அவர், மாணிழை மகளிர் '* என அவர் மசனவி 
யரைக் கூறினார் மருமக்கட்டாயத்துக் கோப்பயந்த மகள் ௮72. 
யாகாமையும் அவனுடன் பிறந்தவளே அரசியாதலும் வழக்காத 

லால் அரசனைப் பயந்தவளைக் கோமகள் என்று வழங்கற்கே 

இடனில்லாமை ஆராய்க்துகொள்க. செங்குட்டுவன் தாய் இசாச 
பத்தினியேயா தல் நன்குணர்ந்து கொள்க. இவள * ஞாயிற் 
றச் சோழன் மகள் '” (வாழ்த்து) எனக் கூறுதலாலிவள் சோழ 
வேக்தன் பயக்தமகளு மாதலுணர்க. இது அரசுகட்டிலிற்றுஞ்சய 

பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் பத். இனியைக் ** குலமுதற்றேவி '” 
(கொலைக் களக்காதை 198) எனவும் ** கோப் பெருந்தேவி 
(டே. 189) எனவும் கூறுதல் போலக்கொள்ளலாம் ; குலமுதற் 
றேவி என்பதற்கு அடியார்க்கு கல்லார் **குலப்பிறப்புடைய
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பெருந்தேவி '' எனப் பொருஞூரைத்தார். குலமூதல்--குலப் 
பிறப்பு. இது மறந்த குலச்சிறப்புணர்த்தியதாகும், கோப்பெருக் 
தேவி என்பது புக்ககுலச் சிறப்புணர்த்தியதாம். இக்கருத்தா 
னன்றே *ஞாயிற்றுச் சோழன் மகள் உலகாண்ட சேரலாதற்கு 
சன்றமைக்தன் செங்குட்டுவன் '* (வாழ்த்து) எனச் செங்குட்டு 
வன் தந்ைத தாயார் சிறப்புத் தோன்ற அடிகள் கூறினாரென்௪. 
அவர் கூறியவாறு, ** உலகாண்ட சேரலாதற்குத் இகழொளி 
ஞாயிற்றுச் சோழன் மகளீன் றமைக்தன்- செங்குட்டுவன் '' (வா் 
த்து) என்பதாம். 

QF Pou Bars J gb, பதி.ற்றுப்பத் துப் பதிகங்களில்சேர 
வேந்தர் பிறப்பு வரலாறு கூறிய பகு.இகளிலும், இளங்கோவட. 
களும் பதிற்றுப்பத்துத் தொகுத்.த ஈல்லாசிரியரும் கூறிய பதிகச் 
சொற்றொடர் வைப்பு மூறை ஈல்லிசைப் புலவர் ஆண்ட தொன் 
மைத் தமிழ் நெறியேயாகும். இவ்வுண்மையைச் சேரன் செங் 
குட்டுவற்குக் கண்ண வரலா.று. கூறியவரும் அச்சேரவேந்த 
னோடும் அவன் திருத்தம்மியா ரிளவ்கோவடிகளோடும் பல்காற், 
பயின்று வதிந்தவரும் அடிகள் பாடிய சிலப்பதிகார.த்தைக்கேட் 
டவரும் தமிழ் முழுதுணர்ந்தவருமாகய மதுரைக் கூலவாணிகன் 
சாத்தனார் தாம் பாடிய மணிமேகலை நாலுள், தவத்.இறம் பூண்டு 
தீருமங் கேட்ட காதைக்கண், 

** வென்வேற் ள்ளிக்கு காககா டாள்வோன் 
தன்மகள் பீலி வ&தான் பயந்த 
Yooh Doni குழவி '" (மணி. 99, 95) 

எனக்கூறிய தொடர் நோக்கி இனிது தெளிக... இத்தொடர் 
மறைக்கும் இளங்கோவடிகள் வாழ்த்துக்காதை உரைப்பாட்டு 
மடையிற் சேரலாதற்கு ஞாயிற்றுச் சோழன் மகளீன்றமைந்தன் 
எனச் செங்குட்டுவன். மிறப்புணர்த்திய தொடர் முறைக்கும் 
எவ்வித வேற்றுமையுமில்லாமை சண் கூடாக கண்டு தெளிக. 
இம்மணிமேகலைத் தொடரை மட்டுல்கொண்டு: * வென்வேற்கள் 
ளியின் பொருட்டு காககாடாள்வோன் றன்னுடைய மனைவி 
மோன்) தான் பெற்ற புனிறு தீராத இளமையுடைய மருகக் 
குழவி '” என ஒருவர் பொருள் கூறின் அ.து,
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*- நாக நாடு நீடுக்கன் முள்பவன் 
வாகை வேலோன் வளைவணன் றேவி 
வாச மயிலை வயிற்றுட் டோன்.றிய 
பிலிவளை யென்போன் பிறந்த வந்காள் 
இரவிகுலத் தொருவ-னிணைமுலை தோயக் 
கருவொடு வருமெனக் கணியெடுத்' துரைத்.தனன் ?* 

(மணி 24 அடி 54. -59 ) 

(இர.விகுலத் தொருவன் வென்வேற்கிள்ளியாதல் காண்க) 

எனவும், 
நாக நன்னா டாள்வோன் றன்பகள் 
பீலிவளை யென்பாள் பெண்டிரின், மிக்கோள்: 

பனிப்பகை வானவன் வழியிற் றோன்றிய 
புனிற்றினவ் குழவி '” (மணி. 28. அடி. 778-187) 

எனவும் மேற்கூறியவற்றோடு மலைந்து உண்மை வரலாறு கெட் 

டொழிதல் கண்டு கொள்க. பீலிவளை -யென்பாள் காக நாடாள்- 

வோன் மணந்த மகளாகாது பயந்த மகளாதல் இம்மேற்கோள் 
களித்றெளியக் உடைத்தல் காண்க. வழக்கனும், 

4 வலசாண்ட தயாதற்கும் கேசயன்மகளின்றமைந்தன் 
பரதன்.” 

: என்றவதித் தயரதனாகய- மாமனுக்குக் கேகயனும் அவன் மனை 
வியும் என்ற மகன் மருகப் பரதன் என வேறுபடக் கொள்ளலா! 
காமை-கோக்குக.” இங்கனம் குவ்வுருமனைத் தந்ைத பெயர்க்குக் 
கொடுத்து இன்னவனுக்கு இன்னவன் ஈன்.ற மகன் என்பதே 
பண்டைத் தமிழ் நெறியென்பது ** கடம்பமர் செல்வன் கடிஈகர் 
பேண, மறுமிடழம் றண்ணற்கு மாகசிலோள் தந்த '' என்னும் பரி. 

பாடலையும் (8) அதற்குப் பரிமேலழகர் ** மறுமிடழற்.றண்ணற்கு, 
மாசிலோள் தந்த கடம்பமர் செல்வன் கடிஈகரை வழிபட '” னன 
உரைத்தனையும் நோக்குயுணர்க. இப்பரிபாடற்கியையவே சிலப் 

பதிகாரத்தும் மணிமேகலையுள்ளும் வந்தன ஈன்குகண்டுகொள்க. 
பெருங்கதையுள், 

*? சேதியர் பெருமகற்கு 
அறஞ்சேர் காவி னவந்திகை திருவயிற்றுத் 
பெல்ட் எடி , தோன்றிப் மிறந்த ஈம்ம 7? 

கேரவாணன் 92-25).
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.- ஓருமகற் கொருத்திசண், மேவரத்தோன்றிய மக்கள் 
(டை. வயாக் கேட்டது 12-18) 

எனவும், 

11 மதிமரு ணெடுங்குடை மறமாச் சேனற்குப் 

பதினாருயிரம் பட்ட மகளிருண் 
முதற்பெருக் தேவி-திருகா ளீன்ற 
மதுக்கமழ் கோதை வாசவத த்தை '' (573. 28-31) 

எனவும், 

எ மிரமசுக் தரனெனும் பெரும்பெயர் முனிவர்க்குப். 
பழிப்பில் கற்பிற் பரமசுகம் தரியெனும் 

விழுத்தகு பத்தினி விரும்பிப் பெற்ற 
புத்திரன் (2. 11. 86-89) 

எனவும், இக்தாமணியுள், 

  கலுழ வேகழ்குத் தேவி... 
* பாரவையைம் பயந்த ஞான்றே 

தாரணி? (522) 

ச (538)   

எனவும் வருவனவற்றால் நன்குதெளிந்து கொள்க. இம்மேற் 
கோள்களில் மாசிலோள், அவந்திகை, தேவி, பத்தினி முதலி 
யன, நான்கனுருபுன்ள சொல்லோடே இயைந்து பொருள் 
விளக்குதல் இனிது நோக்குக. ஈன்னூலில் மயிலை நாதரும், 

தனக்குச் சரியென்ப நல்லாள் தானவற் 

நன்னூல். சூத்திர உரை. 892). சன்றமைக்தன் '* 

எனமேற்கோள் காட்டினார். மணிமேகலையுள் '*இராகுலன்றனக் 

குப்புக்கேன் '* (பீடிகைகண்டு, 46) எனவும் ** மனக்இனியா ற்கு 
7 மகளாயதாஉம்'' (கந்திற்பாவை. 80)எனவும் வருதல்காண்க. 

இங்குக் காட்டிய பல்லிடத்தும் மணமகனுக்கு மணமகள் என 

இயைந்து வருதலான் உண்மையுணர்க. :* நினக்கவன் மகனாத் 

தோன்றியதுஉம்"(மணிமே,கந்திற்) எனவும் *'பாடினிக்குப்பாண் 
மகனும்மே"' (புறம். 11) எனவும் மணமகட்கு மணவாளன்என் ற. 

பொருளில் வருதல் கண்டுகொள்க. இங்ஙனம் வரலாறு தெளியப் 

பட்ட பல மேற்கோட்டமிழ்த்தொடர் நெறிமுறையைக்கொண்டு
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தானே வரலா.று தெளியப்படாத ஓத்த தொடர்க்குப்பொருள்: 
தெறவேண்டும். நூல்களுள் வரலாற்று முறைகளை .நுனித்து” 
நோக்காது ஒரு தொடரிற் கூறிய மகள் என்ற சொல்லெர்ன்றே 
கொண்டு அச்சொல் மனைவிக்குஞ் சிறுபான்மை வழங்கெதையே 
துணிந்து *சேரலாதற்கு ஞாயிற்றுச் சோழன் மகளீன் றமைந் 

தன் ” என்புழிச் சோழன் மகள்--சோழன் மனைவி என்று உரை" 
கூறி அதன்மேல் ஒரு கொள்கையைச் இறப்பியல்பாக இரு 
பேரரசர் குடிக்குத்தாமச்சப் புகுவதன்சண் உண்டாம் இடரப்' 
பாடுகள் மிகப்பலவாகுமென்க. 

பெருங்கதையுள் (2-2), 1 மறமாச்சேனன். பாவையருள். 
ep") என்ற தொடசை மட்டும்' ஒருவர் கொண்டு நோக்கின். 
இவன்” பாவையரென்றது மாசேனன் பயக்த மகனிரையே௱ 

மணந்த. மகளிரையோ என ஐயமுற வேண்டியதேயாகும். அவ் 
வைய)த்தைப்மன் . 1 மறமாச்சேனன் பாவையருள்ளும் ... வாச 
வத்த்தை '' என்ற தொடர். நீக்கு. இப்பாவையர் அவன் பயந்த. 
மகளிர் எனத்துணிய நிற்பது கண்டுகொள்க. இத்துணி.பு 

கொண்டு ':மறமாச்சேனன், ஒண்ணு த.ற்பாவை''(பெருங். பக்கம். 

850). : என்புழி ஓண்ணுத.ம் பாவை பயந்த மகள் என்.று உரை 
கூறப்புகன் அது ஓண்ணுதற் பாவை யொரு பெருந்தேவி'? 
என்றதனோடு மலந்து உண்மை வரலாறு கெடுதல் ஈன்கு 
கோக்கிக்கொள்க,. சிலப்பதிகாரத்திலும் சேரர் பதிற்றுப்பத்துப் 

பதிகங்களிலும் வரலாறு குறித்த தொடர்கட்கு வரலாறு தெளி 

யப்பட்ட ஓத்த நாற்றொடர் நெறிகொண்டும் வரலாற்றை அவர் 

நூ ற்பகுதிகளிற்றெளிந்தும் உண்மைப்பொருள் காண்பதே உரை 
வல்லவர் கொள்கையா மென்றுணர்க. இக்கெறிமுறை மழை 
யாது தொன்மைப் பன்னூலும் ஈன்குணர்ந்த அரும்பதவுரையாகி 

ரியரும், அடியார்க்கு நல்லாரும் **ஞாயிற்றுச் சோழனைச்'' சேர 
  

% இது முதலாக வரும் பல பண்டைத் தமிழ் நால் வழக்கு 

களை நன்கறிய நேராமையால் மிறர் தமிழிலக்கிய முழுதும் 
தந்தைக்கு மகன் Yan சுட்டுமிடந்தோறும் இன்னான் சேய் 
இன்னான் என்ற வாய்ப்பாடே எங்கும் வரும்போது, இயல்புக்கு 
மாறாகப் பதிற்றுப்பத்துப் பதிகங்கள் மட்டும் வேறோர் தனி 
மூறையாளக் காரணம் வேண்டுமெனக் கண்டேன் '' என்பது 

முதலாகப் பல கூறினர். 
20 
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லாதன் மனைவிக்குத் தந்தையாகவே கருதி 'உசை ஈடாத்தின 
ரென்பது, :* அவருள் முந்தியவர் சோழன் மகண்மைக்தனாகிய 
செங்குட்டுவன் ** என விளக்கியதனானும், பிக்தியவர் “சோழன் 
றன்மக ணற்சோணை யீன்ற மக்களிருவருண் முன்னோன்!” என 
வும், வேந்தனிருந்துழிச்சார்ந்த நிமித்திகன், “பொன்றிசமுலகஞ் 
சேர்தி ரீ யென்று, சேரலற்குரைத்தவன் மைந்தரை நோக்" 
எனவும் கூறியதனானும் விளங்கக் இடத்தல் காண்க. அரும் 
பதவுரைகாரர் ** நுந்தைதாணிழலிருக்தோய் '" என்னும் வரந்த 
ருகாதைத் தொடரில் 4: நுக்தையாகிய செரலாதனிடத்தே நீ 
யிருக்க '*” எனவுரைத்ததனையும். அதற்தியையவே அடியார்க்கு 
ஈல்லார் *செரலற் குரைத்து அவன் மைந்தரை கோக்க" என்ற 
தனையும் கோக்குமிடத்.து, அவ்விருரையாளரும் சோழனைச் செங் 
குட்டுவற்குத் தந்தையாக்காது சேரலாதனையே தந்தையாகச் 
கூறியது புலனாம். இவருசைக் இயையவே மூலமும் **சேரலாதற் 
குச் சோழன் மகளின்றமைந்தன் '” என, மைந்தன் என்னும் 
மூறைப்பெயர் தந்தையையும் தாயையும் அவாவுதலான் யார்க்கு 
மைந்தன் என்பதற்கு விடையாகச் சேரலாதற்கு மைந்தன் 
எனவும், எத்தாயின்ற மைந்தன் என்பதற்கு விடையாகச் 
சோழன் மகளீன் றமைந்தன் எனவும், ஓரிடர்ப்பாடுமின் றிச்சொற் 
களுக்கு கேர்பொருளே கொள்ள கிற்.றல் காண்க, முநர்க்குஞ் 
சேரலாதற்கு மைந்தனென த் தானே இயையவேண்டும். மைந்த 
னென்னு முறைப்பெயர் கொண்டு சேரலாதளை நேரே தந்ைத 
யரக்க இச் சொற்றொடரிடந்தருமா, மைந்தன் என்பதை மரக 
னென்று கினைத்துக்கொண்டு சொல்லொடு பொருக்தாத அக் 
நினைப்பிற் இயைக்கவேண்டிச் சேரலாதனை மாமனாக்க இடக் 
தீருமா என்று அறிஞரே வினாவி ஆராய்ந்து துணிக. இளல்: 
கோவடிகள் வரந்தருகாதையுள் ** நுந்தை தாணிழலிருந்தோய்'” 
என்று கூறிய விடத்து ! நுந்தை என்னுஞ் சொல் உள்ளபடியே 
துந்தத்தை என்று பொருள் கொள்ள நேரே இடந்தருவதா 7 
சொற்கு இல்லாததும் மைந்தன் என்னும் மூறைப்பெயர்க்கும் 
வரலாற்றுக்கும் பொருக்தாததுமாய ஈ நும்மாமன் !” என்ற 
பொருட்கு இடந்தருவதா என்றும் வினாவியறிக. மைந்தன் 
என்னும் பெயர் ஈன் றதாயையுக் தந்தையையும் அவர வு.தலின் 29 
யமையாததன்றி மாமனையே அங்ஙனம்வேண்டுமா? சேரலாதற்கு 
மைந்தன் என்பதற்குச் சேரலாதற்கு மருகன் என்று பொருள் 
கொள்ளுத லெவ்வாற்றானு மியையாததேயாகும். இனி “சேர
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லாதன் பொருட்டுச்சோழனும் அவன் மகளெனப்பட்ட மனைவியு 

மீன்றமைந்தன்'' என்றுபொருள் கொண்டு கூறலாமெனின் அங்க 
னங் கூறுமிடத்தும் சேரலாதன் மாமனாதற்கும், மைந்தன் மருக 

னஞதற்கும், ஈண்டு மகளெனப்பட்டாள் சேரலாதன் தங்கை 
யாதற்கும் ஒரு குறிப்புமில்லாமை நோக்்கக்கொள்க. ** வேக் 
தன்.பொருட்டுத் தந்தையும் தாயும் தந்தமைந்தன் "எனச் சுனச் 

சேபன் கதையிலொருவன் வழங்கன் ஆண்டு மைந்தனும் வேந்த 
ணும் மருகனும் மாமனும் ஆகா தவாறு போல ஈண்டுங்சொன்க. 

இனிப் பதிற்றுப்பத்துள் £ மாந்தரன் மருக?” (90), **சேச 

லன் மருக '” (62) என வருதல் நோக்இக் கோமகன், இறைமசன் 
பெருமகன் என்ற வழக்கல்லது வேறு : மருகன் என்றியாண்டுங் 
கூறப்படாத செங்குட்டுவனைச்சேரலாதனாகிய மாமனுக்குமருமக 

ஞு அரசுரிமை யெய்தினனாகத் துணியின் இள்ளிவளவனை ச 
உ செம்மயர் மருகன் '' (பு.றம். 228) எனக் கூறியதுகொண்டு அச் 
சோழனும் மாமனுக்கு மருகனாயரசுரிமை யெய்தினான் என்று ஒரு 

வர் துணிவதே போலுமென்க. அங்கனக் துணிந்தாலென்னை 
யெனின் அது சோழர் குடித் தாயமுறையொடு மலைந்து வ௪ 

orp கெடுமென்க. உருவப்பஃறேரிளஞ்சேட்சேன்னி மூடி 

யுடைப் பேர ரசனாகவும்அவன்பு தல்வன்கறிகா ற்பெருவளத்தான் 

அவற்குப்பின்னேமுடியுடைப்பேர ரசனாகவும்கூறிய தொன்னூல் 

வரலாறுகள் மழைத்தல் காண்க. .இவ்வுண்மையைப் பொரு 

ஈநராற்றுப் படையுள், 

1 உருவப் பஃே ரிளயோன் சிறுவன் 

  

தாய்வயிழ் றிருந்து தாயமெய்திப் 

  

Digi sup 6pp5 b ரொட்டுச் சிறந்தகன் 

னாடுசெகற் கொண்டு நாடொறும் வளர்ப்ப 

இருபெரு வேந்தரு மொருகளத் தவிய 

வெண்ணித் தாக்க வெருவரு கோன்ருட் 

கண்ணார் கண்ணிச் கரிகால் வளவன் '' (180-148)
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என-வருதலான் அறிக. கோப்பெருஞ் சோழ்ன் மக்கண் மேற் 
சென்றானைப் புல்லாற்றூர் எயிழ்றியனார் பாடிய **மண்டமரட்ட' 
என்னும் பு.றப்பாட்டுள் (218) 

₹: பரந்துபடு நல்லிசை யெய்தி மற்.றுநீ 

யுயர்க்தோ ரலக மெய்இப் மன்னு 
மொதித்த தாய மவர்க்குறித் தன்றே '” 

என்பதனாற் றக்தையாகய கோப்பெருஞ் சோழன்றாயம் அவன் 
உயர்ந்தோருலசமெய்தியமின் அவன் மக்கட்கு அவன் அரசுரிமை 
உரித்து என்று கூறுதலானும் அவர் குடித் சாயமும் மக்கட்டாய 
மே யாதலுணர்க. பாண்டியனை மதுரைக் காஞ்சியுள், 

11 உலக மாண்ட வுயர்ந்தோர் மருக '* (23) 

என்றது கொண்டு அப்பாண்டியர் குடிக்கும் மக்கட்டாய முறை 
யின் வேறாக ஒன்று கூறலாகாமையுக் தேர்க்துகொள்க. சலப் 
பதிகார நீர்ப்படைக் காதைக்கண், 

1 மன்பதை காக்கு முறைமுதற் கட்டிலின் 

மாலைத் இங்கள் வழியோ னே.றினன் "” 

என வருதலானும், மேலே காட்டிய !! வழிவழிச் இறக்க நின் 
வலம்படு கொற்றம் '". என்று பாண்டியற்கு வழங்கிய மதுரைக் 
காஞ்சியடியானும் இதனுண்மை யாராய்க்துகொள்க. பாண்டி 
யன் இலவந்திகைப் பள்ளித் துஞ்சிய நன்மாறனை வடமவண் 
ணக்கன் பேரிசாத்தனார் பாடிய, 

** அருவி தாழ்ந்த பெறவ்ரை '* (198) 

என்னும் பு.றப்பாட்டில், 

1 தண்டமிழ் வரைப்பகங் கொண்டி யாகப் 
பணித்துக்கூட் டுண்ணும் தணிப்பருங் கடுந்திற 
னின்னோ ரன்ன நின்புதல்வ ரென்று 
மொன்னார் வாட வருங்கலக் தந்துநும் 
பொன்னுடை கெடுககர் நிறைய வைத்தரின்
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மூன்னோர்' போல்கிலர் பெருங்கண் னோட்டம் 

  

இவர்பெறும் பு.தல்வர்க் காண்டொறு நீயும் 
புகன்.ற செல்வமொடு புகழினிது: Peri 
8ீடுவாழிய நெடுந்தகை ” 

என வருவதன்கண் கின் புதல்வசாஐய இவர் கண்ணோட்டம். 
கின் முன்னோர் போல்க எனவும் ** இவர் பெறும் புதல்வர்க் 
காண்டொரு நீயும் புகழினிது விளங் ரீடுவாழிய '* எனவும், 
உண்மையானும், 58-ஆம் பு.றப்பாட்டில் வெள்ளியம் பலத்துத் 
துஞ்சிய பெருவழுதியைக் காரிக்கண்ணனார், 

1 இவனே, முழுமுத ரொலைந்த கோளி யாலத்துக் 
கொழுகிழ னெடுஞ்சினை வீழ்பொறுத் தாங்குத் 
தொல்லோர் மாய்க்தெனத் துளங்கல் செல்லாது 
நல்லிசை முதுகுடி ஈடுக்கறத் தழீஇ 

செருமான் பஞ்சவ ரேறே '' 

  

என அலமரத்து வீழினைப் பாண்டியற்குவமை கூறுதலானும்இப் 
பாண்டியர் தந்ைத மகன் பேரர் வழியாகவரும் அர சுரிமையுடைய 
சென்றெளிதிலறியப்படும். தந்தைக்கு மகற்கும் ஆலமரத்தை 
யும் அதன்கட்டோன்.றிய வீழினையுமூவமை கூறுதல், 

“ தூங்குசிறை வாவலுறை தொன்மரங்க ளென்ன 
வோங்குகுல ஊையவத னுட்மிறந்த வீரர். 
தாங்கல் கடனாகும் '” 

என்னுஞ் சந்தாமணியானும், 

“Asm தினப்பட்ட வால மரத்தை 
மதலையாய் மற்றதன் வீழூன்றி யாங்குக் 

* குதலைமை தந்தைகட் டோன்றிற்றான் பெற்ற 
புதல்வன் மறைப்பக் கெடும் '” 

என்னும் சாலடியானு மூணர்க, 

பாண்டியர்க்கும் சேரர்க்கும்தோன்னிலக்கிழமை ஒருபடித் 
தென்பது சோழனலல் கள்ளியைக் கோஷூர் கழார்பாடிய,
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* சடும்மினடுகல நிறையாக '* (82) 

என்னும் பு.றப்பாட்டில் ₹*'பூவோவஞ்சியும் sGeaer” wr 
மதுரையுந் தருகுவன் '? என்றும் 1 இத்தண்பணை காடு தோன் 

னிலக்கிழமை சுட்டின் குயக்குலச் சிறார் தேர்க்கால்வைத்த பசு 
மட் குரூஉத் இரள்போல அவன் கருதிய மூடிபுடைத்து '' என்று 
நெளியும்படி கூறலானுணரலாகும். வஞ்சியையும் மதுரையையு 
மூடைய தமிழ்சாட்டின் தோன்னிலக்கிழமை சேரர்ச்கும்பாண்டி. 

யர்க்குமுரியதாகவும் சோழன் கருதிய முடிபுடைத்தென்றுஇவன் 
வென்றி கூறினாரெனவறிக. தொன்று தொட்டுவரு நிலக்இழமை, 
இருவர்க்கும் ஒருபடி.தீதாதலின் வேறுவேறு கூறாராயீனர். பாண் 
டியர்க்கு அரசு துறைபோகிய புதல்வர்ப் பேறும் (பு.றம். 198), 
சேரர்க்கு அவர் வதிவாழ அவர் கற்புடைமனைவியர்கருவில் அரசு 
துறைபோயை புதல்வர்ப் பேறும் (பதி 74) நூல்கள்விளக்கக் 
கூறலான் இவர்க்குத் தொன்னிலக்மெைமை ஓத்த படித்தாதல் 
எளிதிலறியலாம். களங்காய்க் கண்ணிநார்முடிச் ச ரலைப் 
பதிற்றுப்பத்து கான்காம் ug gen, 

** துளங்குகுடி விமூத்திணை திருத்தி முரசுகொண்டு 
ஆண்கட ஸிறுத்தநின் பூண்டளர் வியன்மார்பு '* 

(பதிற். 94), 

எனக் கூறுதலானும் இவ் வுண்மை யுணரலாம். பதிற்றுப் 
பத்துரைகாரரும் 1 மூனை பனிப்பப் பிறந்து '", என்ற பதிகத் 
தொடர்ப்பொருளையே யுட்கொண்டு 1 முரசு கொண்டென் றது 
பயன் கொள்வாரின்மையிற் பண்ணழிட்து டெந்த பழ முரள த் 
தான் தோன்றி அதன் அழிவு தீர்த்து அதன் பயன்கொண்டு '" 
என்றார். சேரவரசரும் சோழவரசரும் பாண்டியரை 

யொப்பத் தந்தையர் உரிமையையே பெற்று வாழ்ந்தவர் என்பது 
"இன்னும் விளங்கக் காட்டுவல். தலையாலங்கானத்துச் செரு 
வென்ற நெடுஞ்செழியனை இடைக்குன்றூர்கிழார் பஈடிய 
வணங்கு தொடைப் பொலிந்த '' என்னும் பு.றப்பாட்டில், 

1 என்னி வந்த வம்ப மள்ளர் 
புல்லென் கண்ணர் பு.றத்இிற் பெயர 
வீண்டவ ரடுதனு மொல்லா னாண்டவர் 
மாணிழை மகளிர் சாணினர் கழியத்
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தந்தை தம்மூ ராங்கட் 

டடெண்டுணை கறங்கச்சென் ருண்டம் உனனே '” 

(புறம். 28) 

என வருவ்து கற்றுாரறிவர். இதற்குட் பழையவுரைகாரர். 

1 இகழ்க்துவந்த நிலையில்லாத வீரர் புற்கென்ற கண்ணராய்' 
நின்றவிடத்து நில்லாது புறத்தேபோக அவரை இப்போர்க் 

களத்தின் கண்ணே கொன்றிடுதலு முடன்படானாய் அவ்விடத்து 

அவர் மாட்சிமைப்பட்ட ஆபரணத்தையுடைய மகளிர் நாணின் 

ராய் இறந்துபடத் தந்தையருடையவா௫ய தங்களூரிடத்துத் 

தெளிந்த போர்ப் பறையொலிப்பச்சென்று அவ்விடத்தேகொள் 
கூன்?” என்று உரை கூறித் 1 தந்ைத தம்மூர் எண்றதகன் 
ஏவலிளையர் தாய் வயிறுகரிப்ப '”? என்றாற் போலக்கொள்க. 

தந்ைத தம்மூர் என்றது தாம் தோற்றிச்செய்த ஈகரியன்றி. 

உறையூருங் கருவரும் முதலாகிய ஊர்களை '' என ஈன்குவிளக்க 
ஞர். ஊண்டியன் இருபெரு வேந்தரும் ஐம்பெரு வேளிருமாகய 
எழுவருடன் பொருதசெய்தி அகப்பாட்டில் (96) .. 

 கொய்சுவற் புரவிக் கொடி,த்தேர்ச் செழியன் 

ஆலங் கானத் தகன்.றலை சவப்பச் 

சேரல் செம்பியன் சனங்கெழு திதியன் 

போர்வல் யானைப் பொலம்பூ ணெழினி 

நாரரி ௩றவி னெருமை யூரன் 

இருங்கோ வேண்மா னியறேர்ப் பொருகனென் 

ஜெழுவர் ஈல்வல மடங்க வொருபகன் 

மூரசொடு வெண்குடை யகப்படுத் துரைசெலக் 

கொளன்றுகளம் வேட்ட ஞான்றை”? 

என வருமடிகளான் அறியப்படும். மேற்காட்டிய பாடல்களின் 

கருத்து ; இங்கனம் ஐம்பெருவேளிர் துணையாகத் தன்னோடு 

பொருத சேரளையும் சோழனையும் அப்போர்க்களத்தே அவர் 

கல்வல மடங்கவென்று அவர் துணைப் படையைக்கொன்று களம் 

வேட்ட பின்னரும், அவர் தந்தையர் தை ஈகர்களிலே புக்க 

அவரையும் அவ்வூர்களிலே அவர் மகளிர் நாணினர்கழிய அட்ட 

னன் என்றவாறாம். பாண்டியனொடு பொருத 4 சேரல் செம்பி 

யன்? எனப்பட்ட இருபெரு வேந்தர்க்கும் ** அவர் தந்தையர்
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ஊர்"” என்று புதல்வர்க்கும் கருவரையும் உறையூரையும்உரிமை 
யாக்குதலான் தந்தையர்க்குரியதுபு தல்வர்க்குறுவதென உரையா 
சரியரும் நச்சினார்க்கனியரும் கூறிய தாயமே இச்சேரன் முதலி 
யோர்க்குத் தொன்றுதொட்டு வழச்காதல் நன்குணரலாம். 
வென்று கலந்தரீஇயர் (59) என்னும் பஇழ்.றுப்பத்துள் ஈண் 

னிற்.றந்த மன்னெயிலல்லது, முன்னும் பின்னுகின் முன்னோ 

சேரம்மிய, எயின்முகப் படுத்தல்யாவ.து”'என்புழிச்சேரவேந்தன் 
அப்போதைக்கப்போது படைத்துக்கொண்ட எயில் சூழ் ஊரும் 
என்றும், அவன் முன்னோரோம்பிய எயில் சூழ் ஊரும் என்றும் 
வேறு வேறு கூறுதல் காண்க. *! தந்ைத தம்மூர் '* என்றதும் 
1! கின்முன்னோரோம்பிய வெயில் ?' என்றதும் ஒன்றாதல் ஈன்கு 
கோக்இக்கொள்க. இதனானும் முன்னோர் தந்தையராதலல்ல.து 
மாமன்மாராகார் என்பது காண்க. 

அவர் தந்ைத தம்மூர் 7” (புறம். 28) 

என்பதற்குப் பழைய வுரைகாரர் கூறியதற் இயையவே, 
11 சலையுலாய் நிமிர்க்து"” என்னும் பு.றப்பாட்டில் (294) குன்று. 
கெழுகாடுடையனாகிய -* வலிதுஞ்சு தடக்கை வாய்வாட் குட்டு 

*” என்பான், தான் உண்டாக்கிய *! வெண்குடை "' என்னும் வன் 
ஊரினனாதலும் அவனுடைய பாடிமிழ் முரச னியறேர்த்.தந்தை 
** வாடா வஞ்சி” யென்னும் ஊருடையனாதலும் தெளியப்படுதல் 
கண்டுகொள்க. ஈண்டுத் தந்தையைப், 

** பாடிமீழ் மூரசி னியதேர்த் தந்ைத "! 

என்றலாற் பேரரசனாதல் தெரியலாம். இவனுக்கு வாடா வஞ்சி 
யுைமை கூறுதலான் இவன் சேரனாதல் அறியலாம். 

** வாடா வஞ்சி வாட்டுஈ£ன் பீடுகெழு நோன்றாள்"! 
(புறம். 29) 

என்புழி வாடா வஞ்ச என்பதற்கு உரைகாரர். 

** அழியாத கருவூர் '" 

எனப் பொருள்கூறியுதனானுணர்ந்து கொள்க. குட்டுவன் என் 
னும் பெயரானும் வலிதுஞ்சு தடக்கை வாய்வாள் எனவும், 

** வள்ளியனாதல் வையகம் புகழினும் '*
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எனவும் வீரமூல் கொடையும் பாராட்டப்படுதலானும். குன்று 
செழு காடுடைமையானும் இவன் அரசனே யாதல் தெளியலாம். 

எ வரய்வாட் குட்டுவன்” கோல்கோன்.. 288) 

என்பது சேரன் செங்குட்டுவற்கு. இலகமகாவடிகள் வழங்கிய 
வழக்காதலுங் காண்க. மற்றுச்சோழியவேனாதி இருக்குட்டுவன் 

என இவன் பெயர் காணப்படுவதெனிற் கூறுவல் ; இவனைப் 

பாடியவர் கோனாட்டு எ.றிச்சலூர் மாடலன் மதுரைக் குமரனார் 

எனினும் பெரும்புலவர். இவர் பாடிய சேரவேந்தன் 

குட்டுவன் கோதை ” (புறம். 54) 

எனப்பெயர் சிறந்தவன். இவசாற் பாடப்பட்ட வேறொரு வீரன் 

சோழிய வேனாதி இருக்கிள்ளி எனப்பெயர் சிறந்தவன் ; இதனை 
7067-ம் புறப்பாட்டான் அறிந்து கொள்க. இதனா லிப்புலவர் 
காலத்துச் சோழிய ஏனாதி யாவான் திருக்கள்ளி எனப்பட்டவன் 
என்பது நன்குணரலாம். இது 292ம் புறப்பாட்டுக் எழ்க்குறிப் 

மில் * சோழிய வேனாதி திருக்கள்ளியைவென்ற:அல்லது எறிந்த 
குட்டுவளள்"” என்றிருந்தது. இரு என்பதற்குப் மன்னும் குட்டு 

வன் என்பதற்குமுன்னும் சில சொற்கள் சதைந்துபோக்எடெழு 

இனர் அவ.ற்றைக்குறிக்காது திரு என்பதனைக் குட்டுவன் என்பத 

மோடு சேர்த்தெழுதியதவறென்று எளிதிலமிந்து கொள்ளலாம். 

5994-ம் பு றப்பாட்டி ற்.குட்டுவற்குக்கண்ட, '*வவிதுஞ்சு தடக்கை”! 
என்ற விர விசேடணம் 54-ம்.பு.றப்பாட்டி_ம்.குட்டுவன் கோதைக் 

கும்.இப்புலவரே பாடியிருத்தலான். இதனுண்மை வலியுறுதல் 

காரண்க, அன்றியும் 3294-ம் பு,றப்பாட்டில் சோழிய ஏனாதியென்ப 

தற்குச் சிறிதோர் குறிப்பும் மூலத்துட் காணாமையு நினைத்து 
நோக்குக, இப்புலவராற் பர்டப்பட்டவருள் ஒரு சேரனும், ஒரு 

சோழிய ஏனாதியும் உண்டெனக் கொள்வதல்லது இரண்டு சேர 

ரும் இரண்டு சோழிய ஏனாதியரும் உண்டு எனல் பொருந்தாமை 

உய்த்.துணர்ந்துகொள்க. ஏனாதி படைமு தலிக்குப் பட்டப்பெயர். 
ஸேநாதி என்பது மருவியதாகும். இவற்றிற் கயையவே சேர 

மான் வழியினனும் சேரனோடு தாய: வழக்கட்டுப் பொருதவனும் 

ஆகிய அதியமானும் அவன் மகன் பொகுட்டெழினியும்: **அதியர் 

கோமான்”” என நல்லிசைப் புல்வசர்ன் வழங்கப்ப சலாற்சேரர் 

குடியிற்றந்தை: யார: சுரிம் ம்௫ற்குறுதிலி ஈன்கறியப்படும். 

24 
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இதற்கேற்பவே ₹* நும்மயைச் சாலுந்துணையுள் கழி” (தகடூர் 
யாத்திரை) என்று அதியனைச் சேரனுக்குத் தம்மியாகக்கூறு தல் 

காண்க. (புறத்திரட்டு. 726). 
அதியன், 

1 ஆர்கலிந௩றவினதியர் கோமான் ** (புறம், 91) 
எனப்படுதலும் அவன் மகன் பொகுட்டெழினி, 

எ மதியார் வெண்குடை யதியர் கோமான், 
கொடும்பூண் எழினி '" (புறம். 892) 

எனப்படுதலுங் கண்டு இதனுண்மை தெரிக. 96-ம் புறப்பாட்டு 
அதியன் மகன் பொகுட்டெழினியை ஓளவையார் பாடியது. 
அதன்கண் ! என்ன யிளையோற்கு'" என்பதற்குப் பழையவுளை 
காரர் * என்னிறைவன் மகன் இளை யோனுக்கு என வுரைத்த 
தளையும் ஈண்டைக் கேற்ப நோக்குக. இவன் முன்னோர் சேர 
சக்கிரவர்த்திகளே என்பதும், இவன் அச்சேரர் குடியிற்றாயம் 
பெற்றுமமையானா. 

  

செரு வேட்டனனென்பதும், அத்தாய 
வழக்கற்சேரன் மலைநாடு முழுதையும் இவனுக்குக் கொடுப்பவுங் 
கொள்ளானாய்ப் போர் மலந்து சேரனாற்கொல்லப்பட்டான் என் 
பதும் பு.றப்பாட்டுக்களான் அறிந்தனவாம். இவற்றை, 

1* அமரர்ப் பேணியு மாவதி யருத்திய 
மரும்பெறன் மரமற் கரும்பிவட் டந்து 
நீரக விருக்கை யாழி சூட்டிய 
தொன்னிலை மரபமினின் முன்னோர் போல 
வீகையங் கழற்கா லிரும்பனம் புடையற். 
பூவார் காவிற் புனிற்றுப்புலா னெடுவே 
லெழுபொறி காட்டத் தெழாஅத் தாயம் 
வழுவின் ழெய்தியு மமையாய் செருவேட்டு '” (பு.றம். 99), 

எனவும், 

“50a பீலி சூட்டி'காரரி 
சிறுகலத் துகுப்பவுங் கொள்வன் கொல்லோ 
Car Quit Opin we Bays இய 
காடன் கொடுப்பவுங் கொள்ளாதோனே "'(பு.றம். 292)
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எனவும் வருவண்கண்டு தெளிந்து கொள்க; இவற்றுள் . 1 நீரக 
விருக்கை ஆழி சூட்டிய தொன்னிலை மரமின் கின் முன்னோர் ?” 
(புறம். 99) என்றலால் இவன் முன்னோர் முடியுடைப்பேரரசர் 
ஆதலும் பனம் புடையல் '' கூறுதலின் அவர் சேர வேந்தராத 
லும் ஈன்குணரலாம். * எழுபொறி காட்டத் தெழாஅத்தாயம்'* 
(புறம். 99) என்பதும் இக்கருத்தையே வலியுறுத்தும், ஏழுவகை 
அடையாளமிட்ட ஏழுமுடிகளாலாகியதோர் மாலைசேரர்க்கு வழி 
வழியாகவுண்மை, பதிற்.றுப்பத்துள், 74, 10, 20,25 ஆம் பாடல்க 
ளானும் லலெப்பதிகாரம் நீர்ப்படைக் காதையானும் அறிந்ததே 

யாம். 74, 70-ம் பதிற்றுப்பத் துப் பாடல்களால் இவ்வடையாள 
மாலை இரண்டாம் பத்தில் நெடுஞ் சேரலாதற்குக் கூறல் சாண்க'” 

'இம்மேற்கோள்கள் வருமாறு ; ் 

** எழுமுடி. கெழீஇய திருஜெம ரகலத்து '* 

(பதிற், 74, 16, 40) 
* எழுமூடி மார்பி னெய்திய சேரல் '* * (பதிற். 25) 

இதுவே 20-ம் பாடலாற் களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் 
சேரற்குக் கூறப்பட்டது, 45-ம் பாட்டிழ் குட்டுவனுக்குக் கூறப் 
பட்டது. சிலப்பதிகாரத்து, 

11 எழுமூடி மார்பரீ யேந்திய GEA 

வழிவழிச் சிறக்க வயவாள் வேந்தே ”! 

(லப். நடுகல். 2769-70) 

எனக் கூறிற்று. இவற்றால் இவ்வெழுபொறி நாட்டம் வங்செ 
லாஞ்சனயாதல் ஈன்கறியலாம். இதை அச்சேரர்க்குச் சிறந்த 
அரசுரிமையாக வைத்து அக்குடித்தாயமாக, 99-ம் பு.றப்பாட்டுக் 

கூறுதல் காண்க. பு.றப்பாட்டுரைகாரரும் டி 99-ம் பாட்டுரை 
We இவனுக்குப் பனந்தார் கூறியது சேரமாற் Gar gS or” 

என விளக்இனார், சாசனங்கள் பலவும் இவன் வதியினரைச் 

சேரர் என்றே கூறுவதும் வல்லார் வா ய்க்கேட்டுணர்க, 

சேர னதியன் நிருநெடுமால் தென் தகடை. 

வீரன் விடுகா தழ௫இயரண்... 42-22 222௨௨௨௧௨௧ ௩84 

செங்கோடு போலச் சலையைவட திக்களவுள் 

கங்கோட வெட்டினான் கல்” இது சிலாசா சனப் பாட்டு,
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இதன்கட் 6 சிலையைக் கல் வெட்டினான் "” என்றதனாலில் 
வழியினர்க்கு விற்கொடியுங் கூறுதல் கரண்க. இவற்றால் இவ் 
வதியர் சேரர் வழியினரே என்றும் அவர் மக்கட்டாயமே யுடைய 
ரென்றும் ஈன்கு விளங்குதல் காண்க. 

  

இனிச் லலைப்பதிகாரத்துள் வரக்தருகாதைக்கண் இளங். 
கோவடிகளை கோக்கச் கண்ணட கூறியவிடத் த, 

“வஞ்சி மூதார் மணிமண்ட பத்திடை 
நுந்தை தாணிழ லிருக்தோய் "" (173-4) 

ஏனக் கூறியது கற்றாரறிவர், ஆண்டு அரும்பதவுரைகாரர் 

நுந்தையாகய சேரலாதனிடத்தே நீயிருக்க "" எனவிளக்கினார், 
ஈண்டு நுந்தை என்ற சொல்லும் தந்ைத என்ற பொருளதென் 
பது தமிழ் வல்லவரறிந்ததே. ! நும் " என்றது இளங்கோவடி 
கள் தமையனையும் உளப்படுத்தயென எளிதஇனினைக்கத்தகும். 
அவ்விருவர்க்கும் அவன் தந்தையாதலான் * நுந்தை தரணிழலி 
லிருந்தோய் * எனக் கூறுதல் பொருந்தும். செங்குட்டுவற்கும் 
இளங்கோவடிகட்கும் சேரலாதன் (மறர் நினைக்இன்றபடி) 
மாமன் ஆயின் அவனை நுந்தையென்று கூறுவது மிகையாகும். 
நுந்தையென்னுஞ் சொல்லை நும் மூன் என்றும் நும்முன் என் 
னுஞ் சொல்லை நுந்தை யென்றும் பொருள் பண்ணிய விடங் 
களில் அம்முன்னவன் தாதை வழியினனன்றி வேறு தாய்வழி 

முறையிலுள்ள மாமனைக் குறிப்பதாகத் தமிழில் ஒரு மேற்கோள் 
காட்ட வியலுமா ? 

நின் புதல்வர், . .நின் முன்னோர் போல்க '' (புறம். 198) 
என வருமிடத்து கின் தந்ைத தந்ைதையராகிய முன்னோர் என்று 

பொருள் படுதல் ஈன்கு நோக்இக்கொள்க. சலப்பதிகாரத்துக் 
கானல்வரியில், 

* கொடுங்கண் வலையா னுயிர்கொள்வா னுக்தை 
நெடுங்கண் வலையா னுயிர்கொல்வை மன்னியும் '* (18) 

என நுந்தையென்பது தந்தைக்கே வழங்கப்பட்டது. கண்டு 
கொள்க. நம் மூன் என்ற சொல்லும்!* நும்முன்னாகிய தந்ைத ' 
(பு.றம். 774, உரை பசர்க்க) எனப்பொருள்படுதலல்ல.து நூக்தை 
நும் முன்னோனா௪ அம்முன்னோன் மாமனாதல் யாண்டையதோ
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தெரிகலேன். இர்ப்பான் புரப்பானை *ஏந்தை வாழியாதனுங்க'" 
(புறம். 775) என்றாற் போலக் கூறிற்றெனின் துறவியடிகள் 
இரப்பாளனும் அவருக்கு முன்னிலையில் மாமனாகய சேரலாதன் 

பு ப்பாள்னுமாதல் பொருந்துமா 2 ஈண்டு இரப்பாளன் a. poy 
காது கண்ண கூற்றாதலுங் காண்க. ஈண்டு எவ்வாணு மூயன் 
மலும் நுக்தையென்ற சொல் துறவிக்கு மாமனை ஒரு 'போதுவ் 
காட்டாதென்றும் துறவு பூண்ற்கு .முன்னிஸயிற் றந்தையையே 
காட்டுமென்றும் ஐயமறத் தெளிக்துகொள்க. 

 மர்கீர் வேலிக் சடம்பெ.றிந் இமயத்து. 
வானவர் மருள மலைவிற் பூட்டிய. 

வானவர்.தோன்றல் ”' (சிலப். காட்சி. :7-8 

என்புழி வர்னவர் தோன்றல் சேர்ற்குப் பிறந்த மகன் என்பதே 
பொருளாதல் காண்க். 

1 தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக ?” (குறள் 256) 
என்புழிக்காண்க; ஈண்டுக் கடற்கம்புக்குக் கடம்பெறிதலும் 
இமயம் விற்பொறித்தலும் சேரலாதன் செயல்களென்பது இரண் 
டாம் பதிற்றுப்பத்து 8-ஆம் பாம்டினும் அதன் பஇக,.த்.துங்காண் 

லாம். வானவர்,தோன்றல் என்பதனைச்சேரலிளங்கோ, என்பது 

போலக்$கொள்க. 

1 நுந்தை தந்ைதைக் இவன் தந்தைதந்தை '* (பு.றம். 290) 

என்ச் சான்றோர். வழங்கக் காப்டுதனோக்இ:, உண்மையுணர்க. 
இம்மேற்கோளர் ம்.றமிற்வேந்தர் மூவர்க்கும் weer BoA 
யதாதலுக் தெரிந்துகொள்க. 

- துக்தை தாய கிறைவு.ற செய்திய 
வொலியற் கண்ணிப் புலிகடி மாஅல் ** . (புறம். 202) 

என வேளிருள் வேளாகிய இருங்கோவேள் க்மிலராற் பாடஉப் 
படுதலானும் இவ்வுண்மை இனிதுணரப்படும். இவன் வேளிரூள் 

வேளாதல், 

** நீயே, வட்பான் முனிவன் ஐடவினுட் டோனி 

நரக உக ட உ இவரை யாண்டு
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நாற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த, வேளிருள் வேளே * 
(புறம். 201) 

என்பதனால.றிக. இம்மேங்கோள்களாற் சேரர் பெண்கொண்ட 

வேளிர் குடிக்கும் மக்கட்டாயமே என்பது ஈன்குணரலாகும்- 
முடியுடைவேந்தர் பெண்கொள்ளற்குரியர் வேளிர் என்பது 
அழுந்தூர் வேளிடை, உருவப்பஃறேரிளஞ் சேட்சென்னி பெண் 
கோடலும் அவன் மகன் கரிகாலன் நாங்கூர் வேளிடை மகட் 
கோடலும் கேட்கப்படுமாற்றானறியலாம். 1 வேள் எனவும் அர 
செனவும் உரிமை எய்தினோர் முடியுடை வெந்தர்க்கு மகட் 
கொடைக்குரிய வேளாளராகுப '” (தொல். அகத். 80), என ஈச் 
இனார்க்கினியர் கூறியதுகொண்டுணர்க, பாரியை வேள் என 
வும், பறம்மற்கோமான் எனவும் கூ.றலானும் அவன்பால் மூன்று 
வேக்தரும் பெண் கேட்டனர் என்பதனானும் -இதனுண்மையுண 
ப்படும். செங்குட்டுவன் வேள்விக்கழத்தி வேண்மாள் என்பத 
ஞனும், வெளியன் வேண்மாணல்லினி யீன்ற மகன், வேண் 
மாளந்துவஞ் செள்ளை யீன்ற மகன் எனச்சேர வரசரைப் பதிம் 

நுப்பத்துப்பதிகம் கூறுதலானும், சேரர் இவ்வேளிர் குடியிற் 
பெண் கொண்டது துணியப்படும். கோமகள் என்பது கோமாள். 

எனவும் கோமகன் என்பது கோமான் எனவும் வழங்குதல்போல 

வேண்மகள் என்பது வேண்மாள் எனத் தொல்லை வழக்இல்வந்து 
செய்யுளுக்கு ஆயிற்று எனத்தெளிக. இவ்வெளியன் வேள்மகன் 
ஆயெயினன் என்பான் வெளியன் வேண்மானா அயெயினன் '* 

என வழங்கப்படுதல் 208 ஆம் அகப்பாட்டி.ற் காண்க, பெருங் 
கதையுள் காசிராசன் பு. தல்வியாகிய பதுமாபதியை அவள்மணத் 
தற்கு முன்னே, 

உ பைந்தொடிக் கோமாள் "" 
(மகத. கன்னிதடுமாறியது அடி. 92) 

என வழங்குதலும், இவசயே மணத்தற்கு முன்னர்ப் 

“Ugur பதியெலும் பைந்தொடிக் கோமகள் '* 
(8.5.27) 

என வழங்குதலும் கோக்டு இதனுண்மையுணர்க, மக்கட்டாய 
மூறையுடைய இவ்வேளிர் குடியினன் மி அம்முறையுடையசோழர்
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குடியிற் சேரர் பெண்கொண்டது சிலப்பதிகாரத்து வஞ்சின 
மாலயுள், ் 

மன்னன் கரிகால் வளவன் மகள் வஞ்சிக்கோன் 

ன்னைப் புனல்கொள்ளத் தான்புனலின் மீன்சென்று 

  

பொன்னங் கொடிபோலப் போ தக்தாள் '' (அடி. 11. 75) 

என வரும் அடிகளான மியப்படும். இவற்றாற் குறுமுடி, வேளிரும் 
பெருமுடி வேந்தரும் சேரவேந்தர்க்கு மகட்கொடைகேர அப்பிறர் 

குடி. மகளிரும் தங்குலத்.துதித்த ஆண்மக்களும் தம்முன் வதுவை 
யியைந்து அவரினின் நுண்டாகய மகன் மகன் வழியாக வந்ததே 
சேரகுலம் என்பது தெற்றென விளங்குதல் காண்க. மன்னன் 
கரிகால் வளவன்: மகள் '' என்றதனாற் மிறந்தகுலத்தின் முடி 
யுடைப் பேரரசுச்சிறப்பும் '” '::வஞ்சிக்கோன் '* என்றதனாற் 
புக்ககுலத்தின் முடியுடைப்பேரர சுச்சிறப்பும்கு.றி.ததல்தெளிக' 
இவ்வஞ்சிக்கோன் வழிவழிச் சறக்கவேண்டுமாயின் இவ்வஞ்எக் 
கோன் மணந்த கரிகால் வளவன் மகள் பெறும் மைந்தன் வழியா 
கத்தான் சறத்தல் இன்றியமையாததாகும். வஞ்சிக்கோன்றன் 

னுடன்!மிறந்தாளொருத்தி மகன் வழியை -* வழிவழிச் சிறக்க !* 
(லப். காட்சி. 92) எனக்குறித்தா ரெனற்குச் சொல்லுமில்லை. 
மேற்கோளுமில்லையென்று துணிக. உலகு புகழப்பெரும் பேசரச 
னாக விற்.றிருக்த மன்னன். கரிகால் வளவன் தன் அருமை மக 
அம்மகன் வழியில் அரசு பெருகாது உடன் மிறந்த அரசியின் 
உரிமைக்குத் தானுள்ளவரை யரசுசெலுத்துத் தன் அறக் 
கழத்திக்கும் அவள கட்டோன்றிய தன் மச்கட்கும் அவ்வரசுரி 
மையிற் சிறிது மியைமில்லையாகும் மருமக்கட்டாயமரமிற்றேக 
வாழ்க்கையை மட்டுங் சுருதி மணத்தற்குக் கொடுப்பனா என் 
மறிஞரே வினாவி யறிந்து உண்மைதெளிக. மருமக்கட்டாய 
மூறையுடையதாயின் அக்குடியிற்றோற்றஞ் செய்த பெண்ணே 
அரசியாதலும் அவ்வரசி தன்னை மணந்த பிறன் ஊர்மனையிற் 
முன் புகாது மணந்தவன்றன்கட்புக்கு வாழும் உயர் நிலையில் 

வீற்றிருத் தலும் அவ்வழக்கம் தெரிந்தாரறிக்தன. org gros 

அரசுரிமையுடைய அரசியாய்க் கொலுவிருக்குங் கோயிற்கண் 

ஒரு வகையினு முயர்வில்லாது தன் வழியில் எக்காலத்தும் ௮7 

செய்.த.ழ்கு முறையே .யில்லா-துகழியும் ஒரு மருக வேந்தரைச்



168 தமிழ். வரலாற் 

சோழச் சக்ரவர்த்தி பெற்றகோ மகள் மணத்தற்குடன்படுவ 
என்பதும் அறிஞரே ஓந்தித்து விடை காண்க. ஈண்டு இளங்கோ 
வடிகன் கரிகால் வளவன் 'மகள்மணந்தவனை !* வஞ்சிக்கோன் '? 
எனக் கூறியதற் கேற்பக் :* கடுந்திறலத்தி ” என அகப்பாட்டி 

னும் (299) - பீடுகெழு குரிசில் '' எனக் கு.றுகதொகையினும் 
(51) வழங்குதல் காண்க. 

  

'இவ்வாறு வஞ்சிக்கோனாகவுள்ள பெருவேந்தன் மணந்த 

மகளே 4: குலமகள் '” எனப்படுதலும் அவ்வேக்தன் இத்தலைவி 

யிள்பாற்றன்குலம் வளரப். பெருவேள்வி வேட்டு அரசுதுறை 

போய புதல்வர் பெற்றுத் தன் வதிவாழச் செய்.த.லும் பற்றுப் 

பத்து எட்டாம் பத்துள் 6 நின்வழிவாழிய, ௮7௬ துஹையபோகிய 

புதல்வர்பெற்றனை '* (74) என்புதி ஈன்கு விளக்கினாம். பதிற் 
அப்பத்துரைகாரரும் 1 கோடுறழ்ந்தெடுத்த '” (16) என்பத 

னுரையில் * இதனாற் சொல்லியது, அவன் வென்றிச் சிறப் 

பும், குலமகளோடூ இகழ்ந்த இன்பச்சிறப்பும்உடன் கூறியவாறு 

யிற்று” என விளக்க முடிவு கூறுதலால் வ,ஞ்சக்கோளன் 

மணந்த மகளே அவ்வஞ்சியார் கோமான் றன் ஹொல்குலத்தை 

இடையறவுபடாது காத்துண்டாக்கும் மகளாதல் இனிது: தெளி 
WUD. இவ்வஞ்சிக்கோன் மணந்த மகளையே, 

* வேள்விக்கிழத்தி '” (கலப். நடுகல். 7989) மத். 

எனவும் நூல்கள்வழங்குதலாலும் பண்டைச்சேரர் கோயிற்கண் 

'இச்குலமகட்குள்ள பெருஞ்சிறப்புணரலாம். 

1 செம்மீனனையணின் ஜொன்னகர்ச் செல்வி.'' (ப.திற். 82) 

என்புழித் * தொன்னகர் '” என்பது இடையறவுபடா.து சேர 
குலத்துதித்தேரர் வாழ்;த.ற்குரிய பழைய கோயில் என்றவாறாம். 
அக்கோயிற் செல்வி எண்டுக் கூறப்பட்ட மார்முடிச் சேரற்கு. 

மனைவியாதலன்றி உடன் பிறந்தாளாகாமையும் மோக்இக் 
கொள்க. 

குலமகள் பயந்த குடிகெழு குமரர், 
கிலமக ணயக்கு நீதிய ராகு '” 

(பெருங்சதை. உஞ்சைச். 82,257, 

என்புழிக் கொங்குவேளிர் வழங்கியவாற்றாற் குலமகள், இவ 
ளென்று ஈன்கு தெளிந்துகொள்க. சேரர் வசலாறு பலவுக்தெரி
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யக்உடக்கும் இப்பதிற்றுப்பத்துள்ளும் சிலப்பதிகார வஞ்சிக் 
காண்டத்தும் சேரன் மனைவியையன்றிச் சேரனுடன் மறந்தா 
ளொருத்தியைப் பற்றிச் சிறிதுல் கூருமை நோக்குக. சோழர் 
குடியிலும் வேளிர்குடியிலும் மிறக்து, சேரவேந்தரை மணந்து, 
சேரர் தொன்னகர்ச் செல்வியராய், அச்சேரன் வழிவாழ அரசு 
துறபோ௫யபுதல்வர்ப்பெற்றுக் கோத் தாயாகிய இக்குலமகளிர் 
மருமக்கட்டாயக் குடியிற் புக்கவராகாமை யாவரும் எனிதில்நிய 
லாம். இவ்வருமை மகளிர் புக்கு வாழ்ந்த குடி, அரசன் அர 
சளப் பெறுங்குடியாமே என்றும், அ.து தமிழ் காட்டுப் பல் குடி. 
யினுள், தாயமுறையின் வேறுபடாத சேரர் குடியுமாமென்றும் 
மன்னுக் தெரிவிப்பேன். 

** குழவி யிறப்பினு மூன்றடி பிறப்கினு. 
மாளன் றென்று வாளிற் றப்பார். 

மதுகை யின்றி 
தாமிரக் துண்ணு மனவை 
யீன்ம ரோவிவ் வுலகத்தானே '* (பு.றம். 74) 

  

    ள்பது *சேரமான்கணைக்காலிரும்பொறை சோழன் செல் 
கணுனோடு போர்ப் பு.றத்.துப் பொருது பழ்றுக்கோட்பட்டுக் குட 
வாயிலிற் கோட்டத்துச் சறையிற் இடந்து தண்ணீர் தாவென்று 
பெருது பெயர்த்துப் பெற்றுக் கைக்கொண்டிருக்து உண்ணாண் 
செொல்லித்துஞ்சிய பாட்டு. இதற்குப் பழையவுரசை வருமாறு: 

டுள்ள. யிறந்துமிறப்மினும் தசைத்தடியாகய மண் பிறப். 
பினும் அவற்றையும் ஆளல்லவென்று கருதாது வாளோசக்குத: 

லிற்றவறார் அரசராயிருக்க, மனவலியின்றி வயிற்றின் கட்டியை 

பாற்றவேண்டித்தாமே யிரந்துண்ணும் அளவினையுடையாரை 
அவ்வரசர் பெறுவார்களோ இவ்வுலகத்தின்கண் '* எ-து.. 

  

குழவி செத்துப் மிறந்தாலும் ஊன் பிண்டம் மிறந்தாலும் 
அவற்றையும் ஆண் மகவல்லவென்று கினையாமற் றம் குலமகள் 

வயிற்றிற்றமக்குண்டாகியகாரணத்தான் தம்மானவீ ரமேதலையா 
செண்டு அவற்றையும் வாளாற்போழ்க்து ஈமக்கடன் முடிக்கு 
மியல்புடையராகய அரசர், வயிற்றுத் தத தணிதல் ஒன்ேகருஇ 
மனவலியின்றி இரந்துண்டுயிரோம்பு, தலைச் செய்யும் இராச 

22 
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புத்திரரைப் பெ.றுவரேர்வென்று கருக் கூறியவாறு எளி 
லறியலாம். போரில் வானாற்போழப்பட்:.றவாது ஊரிற்பிணரி 
யானுயிரிழத்தல் வேந்தர் குடிக்கு விலக்சப்பட்டதனால் ஒருகால் 
மூத்தஇறந்தாரையும் குலமுறை மானங்காத்து வாளிற்போழ்ம்து 
தருப்பையிற் கடத்தல் வழக்சென்பது, 

© web bd பரப் னர் இடப்பி, .. .. .வாள்போழ்க் 
தடக்கலு முய்ந்தனர் '” ப்புறம். 98) 

  

என்பதனாற் கற்றாரறிவர். அங்கனஞ் செய்யும் வாட்சடங்க 

இறக்து பிறந்ததற்கும் ; ஊன்றடியாகிய மணைக்குஞ் செய்யும் 
வரனிற்றப்பாராகய வேக்தர் இவ்வா.றிரந்துண்ணுமளவினை யு. 
யாரைப் பெறுவாரோ என்பதே இதன் கருத்தாகும். இங்கான 
கூறியவன் வஞ்சிக் கோவே என்பது இபபோர்ப்பு ற.த்.துச் செங்க 
னான் வென்றதசனக் களவழியிற் பாடியபொய்கையார் ** வஞ்சிக் 
கோவட்ட களத்து: '" (களவழி) எனக்கூறுதலான் ஈன்கறியலா 
கும். *வானிற்றப்பார்' என்பது எழுவாயும் ஈன்மரோ என்பதுபய 
னிலயுமாக இயைதலான் அரசர் மதுகையின்றி இல்லிரந்துண் 
பாசை யீனாரென்று தன் மதுகையும் தன் குல மானமும் தன் 

னரசுரிமையுல் கருதி இவ்வாறு கூறினான் என்பதல்லது வேறு 

கூறலாகாது. உரைகாரரும் ** வாளிற்றப்பார்'' என்ற சொற் 
ஜொடர் நோக்கியும் தகுதி நோக்கியும் “வாளோசக்கு தலிற்றவளுர் 
அரசராயிருக்க '” என்று வெளியிட்டார், இது சொற்றவன் 
சேரன்கணைக்காலிரும் பொறையென் நதனாலும் இவனே வஞ்சிக் 
கோ எனப்படுதலானும் இவனிங்கனம் இரந்நுண்ணின் அரசன் 
ஈன்ற அரசன் யானாகேன் என்று கூறி உண்ணானாயினான் 
என்றே துணியக் கடத்தல் காண்க. தந்ைத மகவிற்குக் காரண 
மாதல்பற்றி ஈனுதலாகக் கூறுதல் பண்டை வழக்கே யென்பது 

பதிற்றுப்பத்து ஏழாம் பத்துப்பதிகத்துள் * ஒரு தந்ைத யின்ற 
மகள் பொறையன் பெருந்தேவி '' என வருதலான் அறிக. 

    

** நுங்கோனுன்னைப் பெறுவதன் முன் '* (25, 100) 

என மணிமேகலையுள் வருதலானு மறிக. இப்புறப்பாட்டு வஞ்சி 
வேந்தன் மகன் வஞ்சிவேந்தனுன முறையே கு.மித்தல் sare 
நோக்இக் கொள்க. இப் பாட்டில் ** ஈன்மரோ "" என்ற சொல் 
அரசர் தம்அரசிற்குரிய மக்களைப் பெறுதற்குத்துணையாவதன்.றி
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அசசிற்குரியராய் உடன் மறந்தான் புதல்வரைக் கொணர்ந்து 
கிறுவற்கு எப்படியுக் துணையாகாமை ser Gomis. * ஆளன் 
றென்று ' என்றதும் ஆண்மகனையே குறித்தல் நன்கு காண்க. 
* கல்லாளிலாத குடி * (குறள். 1020) உரை பார்க்க. 
  

இத.ற்கியையவே மாக்தரஞ்சேரலவிரும்டுபஈ ௯ ஈயைத் 

** தென்குமரி வட பெருங்கல் '* (22) 

என்னும் புறப்பாட்டில், 

'இணனிதுருண்ட சுடர்கேமி 

மூழுதாண்டோர் வழிகாவல ”” 

என விளித்தல் காணலாம். உரைகாரரும் * நில முழுதையும் 
ஆண்டோரது மரபைச் காத்தவனே '” எனவும் விளக்இயுரைத் 
சார். . -அண்டோர் மரபு ' ஆண்டோருடன் மறந்தாள். மரபு 
என்று கொள்ளற்கு ஒரு குறிப்பும் சண்டில்லாமை கன்கு நோக் 
குக. ** அண்டோர் வதி '” என்பதனை :* கின்வழி வாதியர் புதல் 
வற் பெற்றனை '' என்னும் பதிற்றுப்பத்திற் ' இயையவைத்து 

உண்மை யுணர்ந்துகொள்க. ** வாழ்க்கை, வழியெஞ்ச லெஞ் 
ஞான்னுமில் ”” (கு.றன். 24) என்புழிவழி சந்ததிக்கு வருதல் 
காண்க. :* செற்றோசை வழிதபுத்தனன் '” (289) எனப் புறப் 

பாம் னும் வருதல் காண்க. வதி வாழப் பு,தல்வர்ப்பெறும்சேரர் 
பாட்ல்களில் வழி யென்பது : மாமன் மருகனாகத். தொடர்ந்து 
வரும் வதி என்று கொள்ளுதற்காதாரமே யில்லாமை காண்க. 
கோமகற்குப்புக்க தலைவியை .** வழிப்பெருந்தேவி '” (4-9-110) 
என்பதும் தமிழ் வழக்கென்பது பெருங்கதையிற் கொல்குவேளிர் 
கூறியது கொண்டுணர்க.  வழிப்பெருந்தேவி என்பது சந்ததியை 
யுண்டுபண்ணு தற்குரிய பெருந்தேவி யென்னும்பொருட்டு, தமிழி. 
லக்கியவிலக்கணங்களிலெங்குக் தலைவனூர்க்கட் டலைவிபுக்கு 
இல்லற நிகற்த்தி வாற்தல் கூறுவதல்ல.து தலைவியூர்க்கட்டலை 
வன் புக்குவாழ்தல் கூறாமையுவ் கண்டுகொள்க. சேரகுலத்து 

மாக்தரஞ் சேரலிரும்பொறை தொகுப்மித்த. ஐங்குறுநாற்றில் 
1! தண்டுறையூரன் றன்னார்க், கொண்டனன் செல்கவெனவேட் 
டேமே :* (2) என வருதலானிகனுண்மை யுணர்க. தலவியே 
அரசியாயும் தலைவன் அரசனாகாது அவளுடன் உறைந்துதுய்தது
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அவளுயர்விற்குத் தலைவன் தான் பணிக்தொழுகும் இல்வாழ்க் 
கைக்கும் யரண்டும் இழவோனுயர்வும் கழவோள் பணிவும்வேண் 
ய தமிழ். நெறிவழக்கு உடன்படாதென்று தெளிக. அரசுத் 
இரு, தலைவற்குில்லாது அரிக்கும் அரசியுடன் பிறந்தானுக்கும் 

எய்.தற்குரிய மருமக்கட்டாய முறைமை, அரசனும் அவன் 

மணக்த அரசியும் செல்வனும் செல்வியும் ஆ௫, அவர் பயக் தவன் 
செல்வ மகனுமாம் தமிழ்கெறிக்குச் சிறிதுமியையாதென்சு. தலை 
வளைச் செல்வனென்பதும், 

“ மகன்றா யுயர்புக் றன்னுயர்பாகுஞ், செல்வன் 
பணிமொழி யியல்பாகலான் '” (தொல். கற்பியல், 93). 

| 
என்புழிக் காண்க. ஈண்டு ஈச்சினார்க்இனியர் 1 செல்வனென்ளுர் 
பன்மக்களையுக் தன்னா வழியிலே யிருத்துக் இருவுடைமை 
பற்றி” என்று விளக்கயெதனானுண்மை யுணர்க. அர சன் 

மணந்த கற்புடையாட்டயை நின் தொன்னகர்ச் செல்வி” என் 
பது முன்னரே சேரர்பதிற்றுப்பத்துளிருப்பத(81)காட்டினேன்.. 
11 செல்வச் இருர் !' (குறுந்தொகை. 148) எனவும் செல்வன்" 
எனவும் வழங்கு தல்கொண்டு புதல்வற்கும், புதல்வர்க்குப் புதல் 
வர்க்கும் ஆதல் உணர்க. தம் பொருளென்பதம் மக்கள்" (09) 
என்ரார் இருவள்ளுவனாரும். சேரர் கொல்லிமலையில் இவ்வாறு 
தலைமுறை தலைமுறையாகச் செல்வவுரிமை பெற்றுவரும் செழுங் 
குடிச் செல்வர் கிறைக்து இரவலர்க் ஈந்து வாழ்ந்தனரென்பது 
* செழுங்குடிச் செல்வர், கலிமடழ் மேவல ரிரவலர்க்சயும், சரம் 
பார் சோலைப் பெரும் பெயற் கொல்லி '” என வரும் ப; 
பத்தான் (81) அறிக. * கொழுங்குடிச் செல்வர் '” என்பதற்கு 
(மதுரைக்காஞ்சி. 572) 1 வளவிய குடியிற் பிறந்த செல்வர் !? 
என்றும் ** குடிச்செல்வர் என்றார் நான்கு வருணத்தை '' என் 
தும் ஈச்சினார்க்னியர் உரை கூறுதல் காண்க. 

  

ஓங்கு கொல்லியோ ரடுபொருக (புறம். 22) 

எனச் சேரன் விளிக்கப்படுதலு நேோரச்குக. அரசனுடன் வாழ்க். 

தும் ஒரு சிறப்புமில்லாத அவன் தலைவியையும் அவ்விருவர்க்கும். 

மறந்து அரசுரிமையில்லாத புதல்வரையும் இத்தமிழ் நூல்கள்
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கூறாமை ஈன்கு கோக்இக்கொள்க. பதிற்றுப்பத் தள்ஞம் ஆடு 
கோட்பாட்டுச் சேசலாதகை, 

5: வீற்நிருங் கொற்றத்துச் செல்வர் சேல்வ ”£ (பதிற். 29) 

   

    

எனத் தெளியக் கூறினார். ** வீறுடைய பெரிய அரசுரிமைச் 
சல்வர் செல்வப் புதல்வனே ”” என்பதே. இதன்பொருளென்.. 

குற்று ச.றிவர். இவனை 1 இசை சால் தோண்றல் '! (பதிற். 55) 
எனவும், 

££ வெண்டோட்டசைத்த வொண்பூங் குவளையர் 

கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன் ”* (டை. 58) 

எனவும் வருவனவ.ற்றையும் சண்டைக்கயைய நோக்கக் கொள்க. 
“ப்னந்தோட்டின்கட்டங்குவித்த குவளையசாய்க் கண்ணிகள் 
ணிய வயவர்” என்று கொள்க. மேல் * மறவர். தல்கொல்படைத் 
BI Quir” என்றதனால் இச்சண்ணி கண்ணியவயவர் அம்மறவர் 
துணையாகப் போர்க்குத் தாமே செல்லும் சேர வெந்தசேயாவர் 
என்று துணிக, அச்சேரர் பெருமகன் இச்சேரன் எ-று. இக் 
கொற்றத்துச் செல்வர் செல்வனுக்குச் செல்வப் பு.தல்வகுண்டா 
யினரென்பது, 

  

** இளந்துணைப் புதல்வர் ஈல்வளம் பயந்த 

வளங்கெழு குடைச்சூ லடங்கிய கொள்கை 
யான்ற வறிவிற் றோன்றிய நல்லிசை 
யொண்ணுதன் மகளிர் '* (பதிற். 57) 

என இவற்குப் புதல்வருடைமை கூ.றுதலான் அறியலாம். உசை 
காரரும் “* புதல்வராகிய ஈல்வளம் என இருபெயசொட்டு என 
வுரைத்தது காண்க. இதனாற் புதல்வரை ௩ல்ல செல்வம்என்.று. 

கருதுதல் புலனாம். இதனாலிச் சேரர் வழிவழி வாழ்தலிவ்வீத 
மென்று எளிதிற் றெறியலாம். 

இப்பதிற்றுப்பத்து மூழுதும் சேரர் வேள்விக் இழத்திய 
சாகய தம் கற்புடைய மனைவியருடன் தம் தொன்னகர்க் 
கணமர்ந்து இல்லற நடத்தல் கூறுதலல்ல.து உடன்பிறக்காளெச
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ருத்தியை அரசியென்று வைத்து அவள் கோயிற்கண் வீற்;றிருப்ப 
தாகக் கூறாமைய கோக்இக்கொள்க. இதனாற் பண்டைச் சேர 
வேந்தர் மிறவேந்தரிடம் பெண் கொண்டு அவரை மணந்து குல 
மகளிராக வைத்து உரிய சிறப்பெலாஞ் செய்தும், தம்முடன் 
பிறந்த மகளிரைப் மி.றவேந்தர்க்கு மகட்கொடை நேர்ந்து அப்பி. 
வேந்தர் கோயிற்கட் டமிழ்கெறிமுறை கெடாது அவரைப் புகு 
வித்தும் வாழ்ந்துவக்தவரென்பது ஈன்கு புலனாம். சேரரைப் 
பற்றிய பாடல்களில் அரசனுடன் பிறந்தாளைப் பற்றிய ஒரு 

குறிப்புமில்லாமை யறிஞசே ஆராய்ந்து கொள்வாராகுக. சேரர். 
பயந்த மகளிர் மி.றவேந்தர் ஊர்புக்கு வாழ்ந்து மகப்பேறடைக்து 
அப்புக்ககுடிக்கு,த் தாயா.தல்இலண்டன் மாககர்ப்பொருட்காட்சச் 
சாலையிலுள்ள சன்னமலூர்ச் செபே்பட்டில் வானவன் மாதேவி 

பராந்தக பாண்டியனை மணந்து இராசசங்க பாண்டியனைப்பெற்ற. 

செய்தி கூறுதலான் ஈன்கறிக. :* வானவன் மாதேவி யென்னு 
மலர் மடந்தை மூன் பயந்த மீனவர் கோனி ராசசிங்கள் '' என் 

பது இச்சாசனப் பகுதி. இச் செப்பேட்டின் பழமை: சாசன 
வாராய்ச்சியாளர் துணிந்தது... இப் பழங்காலம் வரை சேரர்குடி 

யொழுக்கம் தமிழிலக்கணமுறைக்கு மா.றுபடாதிருக்ததென்பதை 
இது கன்கு வலியுறுத்துமென்க. ! தன்னூர்க்ன: கொண்டனன் 
செல்கவென வேட்டோமே”” (2) என்பது மாந்தரஞ்சேரல் 

தொகுப்பித்த ஐங்குறு நாறு: இதனை ஈண்டைக்கு கினைக்க. 

இனி மருமக்கட்டாயக்குடி தாயைத் தொட்டுத் தலைமை” 
பெற்று வருவதென்.றும் மக்கட்டாயக்குடி தந்தையை த்தொட்டுத் , 
'தக)மைபெற்று வருவதென்றும் பலரும் நன்கறிவர். இச்சேர 
குலம் வேத்துரிமையையுடைய தந்தையையே தொட்டுத் தலைமை 
பெற்று வருவதென்பதற்கு இன்னுஞ்சில காட்டுவல். 

பதிற்றுப்பத்துள் இரண்டாம் பத்தில் நிலநீர் விசும்பு 
என்னும் 74 ஆம் பாட்டின் கண், 

* வானுறை மகளிர் கலனிகல் கொள்ளும் 
வயங்கிழை கரந்த வண்டுபடு க.துப்பி 
ஜொடுங் £ரோ.இக் கொடுங்குழை கணவ. 
பல்களிற்று.த் தொழுதியொடு வெல்கொடி நுடங்கும் 
படையே ருழவ பாடினி வேந்தே 
யிலங்குமணி மிடைந்த பொலங்கலந் இ௫ரிக்
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கடலசு வசைப்பினிப் பொழின்மூழு தாண்டகின். 
deer Diss முதல்வர் போல கின்றுகி 
கெடாஅ௮ நல்லிசை நிலைஇத் 
தவாஅ லியசேர்விவ் வுலகமோ டுடனே 

என வந்துள்ளது. இதன்கண் உரைகாரர் :* கொடுக்குழை 
கணவ, படையேருழவ, பாடினிவேந்தே நின்குடி மூன் முதல் 

வர்போல நின்று கல்லிசையை நிலைப்பித்து இவ்வுலகத்தோ? 

கூடக்கெடாதொழிவாயாக எனவினை முடி.வுசெய்க'' எனவிளக்க. 
woe ssri. இதனால் ஈண்டுக் கூறப்பட்ட நெடுஞ் சேரலாதன் 
என்னுஞ் சேரலேந்தன் உலக முழுதாண்ட முன்னோசைகத் தன் 
குடிக்கு மூதல்வராக வுடையன் என்பதும், இவனும் அக்கு” 
பெருகச் செய்தற்குரிய ஒண்ணுதலி கணவன் என்பதும் கூறுதல். 
காணலாம். உரைகாரர் :* நின் மூன்றிணை மூதல்வர் '” என்ப 
தனை 1 நின்றிகை முன் முதல்வர் 
நின்றிணை யென்பது நின்குடி யென்றவாறு. நின் முதல்வரென் 
ஜொழியாதது நின்குடி முன் மூதல்வர் என்றது நினைக்க. அக் 
குடியை முன்னே முதலும்படி செய்தவர் தி௫ரியால் இப்பொதிஸ் 
மூழுதரண்டவர் என்பது மேலே கூறியது காண்க. 4 முன்றினை 
முதல்வர் * என்ற இத்தொடர் வழக்கம் எட்டாம்பத்துள் **கின் 
மூன்றினை மூதல்வர்க் கோம்னெருறைந்து !! (22) எனக் தன் 
மனைவியா ஒண்ணுதல் கருவிற் றன்வழிவாழ்த.ர் பொருட்டு 
அரசுதுறை போய புதல்வனைப் பெருவேள்வி வேட்டுப்பெற்ற 

** என்று கொண்டது காண்க. 

பெருஞ்சேசலிரும்பொறைச்கண்ணும் கிசழக் காண்டலால், இச் 
சொரர்குலம் தந்தையரையே முதல்வசாகப் பெற்றுவருதல்எளிதி 
லறியத்தகும், எண்டும் உரைகாரர் நின்முன்குடி. முதல்வர்க்கு” 
எனப்பொழுள் விளக்குதலுங் காண்க, முன். மி முதல் 
போலகஈன்று '' (82) எல ஒன்பதாம் பத்தினும் வந்தது காண்க. 

ர்     

+ oir 
இலங்குசுதிர்த் இர நின் முக்கிினோசெ "' (பதிற். 09) 

என்புழி உரைகாரர் 4 அவன் ஆற்வினைச் சிறப்பினை அவன் குடி. 
வரலாற்றொடு பகுத்துச் சொல்லியவாளாயிற்று '” என வுரைத்த 

தனையும் நோக்குக் கொள்க. இவ்வாறு"ஆண் குடியர்கக் கூறு 
லல்லது பெண் குடியாக யாண்டுவ் கூறாமை ஆராய்க்துகொள்க.



176 தமிழ் வரலாறு 

இவற்றிற்கியையவே இம௰வரம்பன்றம்கியாகய பல் :யானைச் 
செல்கெழு குட்டுவளை, 

உ அமர்துனைத் மிரியாது பாத்துண்டு மாக்கண் 
மூத்த யாக்கையொடு பிணியின்று கழிய 
வதி யுய்த்த வுரவோ ரும்பல் (22) 

எனக்கூறுதல் காணலாம். இதன்கண் **அமர் துணைப்மிரியாது!” 
என்பதனால் இவ்வேந்தர் இல்லற. சிகழ்த்தற்கட்டம் துணைவி 
ரைப் பிரியாது வாழ்ந்தது கு.மித்தார். * பாத்நுண்டு ! என்பத 
னால் அவ்வில்லறுத்திற்குச் றந்த விருந்தோம்பல் குறித் 
“ மூ.த்தயாக்கையொடு பிணியின்று கழிய வூழியுய்த்த '" என்றத 
னால், அறனிழுக்காது நெடுங்காலமாண்ட 8திமுறை குறித்தா 
உரவோர்” என்றதனால் இத்தனைக்கும் இன்றியமையாத se 

லறிவுடைமை குறித்தார். ean Gnd” என் ற.தனால் அத் 
தகை யறிவுடைப் பேரரசர் வழித்தோன்.றியவ என்று விளி 
தார் என அறிக. “ மகன்றிவு தந்தையறிவு '" என்ப. இரையர் 
பாண்டியர்க்கும் '* உம்பல் '* என்னுஞ் சொல் இப்பொருளிலே 
வழங்குதல் கற்றார்பலரும் அறிந்ததேயாதலான் அவ்வும்பல்என் 

பது இச்சேரர் குலத்து மட்டும் வேறு பொருளில் வருமென்று. 
கருதற்கு ஓர் கு,ிப்புமின்மை ஈன்குணர்ந்துகொள்க. 

   
    

ரர். 

      

எ தவிரா வகைக் கவுரியர் மருக 
செயிர்இர் கற்மிற் சேயிழை கணவ '" (புறம். 8) 

எனவும், 

11 ஒருதாமாயே வுரவோ ரும்பல் !* (டை. 18), 
எனவும், பாண்டியரைப் பாடுதலான் இவ்வுண்மை யுணர்க. 

உரவோன் உம்பல் !* (பெரும்பாண். 782). 

என்பது) 

சேரவரசர் மருமக்கசைப்பாராட்டினாெனற்கு மேற்கோளே 
அவர் நூலிற் இடையாமையும் அவர் மக்கட் பேற்றைப் பாராட். 
டற்கு மேற்கோள்கள் கடைத்தலும் ஆராய்க்துகொண்டு இத 
னுண்மை யுண்ர்க. - .
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கொற்ற ர் இருவினுரவோ ரும்பல் ” (பதிற். 90) 
என்று பின்னுங் கூறுதல் காண்க. கொற்றத்திரு--அரசுரிமைச் 
செல்வம். பல்யானைச் செல்கெழு குட்டுவளை, 

1 வேயுறழ் பணைத்தோ ளிவளோ 
டாயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே '" (பதிற். 21) 

எனவும், லப்பதிகாரத.துச் செங்குட்டுவகள, 

4 வேள்விக் த்தி யிவளொரிக் கூடி 

aur os யுலகங் காத்து 
மீடுவா ழியரோ நெடுந்தகை "* (டுகல், 1688-86) 

  

எனவும் வாழ்த்து தலை ஈண்டைக் Cau கோக்இக் கொள்க. 
இல்லறக் ஒழத்தியும் அரசனும் அக்குடி பெருக வாழ்த்தப் படத 
லல்லது அரசனுடன் பிறந்தாள். வாழ்த்தப்படாமை கிகைந்து 
கொள்க. இச்சேர வேட்தன் மணந்த குலமகளே வேள்விக் இழத் 
Burd wees சேர வெந்தர்க்குத் தாயாதல் :* எங்கோ மக 
யாட்டியவர்காள்!" என்னுஞ் லப்பதிகாரத் தொடர்கொண்டும், 
எட்டாம் பத்துள் 1! மின்வழி வாழியர் ஒண்ணுதல் கருவி, லர௬ 
துறைபோகிய பு தல்வற்பெற்றன!” என்பதுகொண்டும் உய்த் 
தணர்ந்துகொள்க. சேசரைப் பற்றிய பலபல பாடல்களிலும் 
அரசனாகிய தந்தையும் அரசன் மனைவியாகிய தாயும் அவ்விருவர் 
பெற்ற வேத்துரிமைப் புதல்வரும் கூறப்படுதலல்லது மாமனும், 
தங்கையும், தங்கை மகனும், தங்கை மகஞம் கூறப்படாமை 
ஈன்கு நோக்கக்கொள்க. 

* நின்வயின், முழுதுணர்ம் தொழுக்கு கரைமூ தாளனை 
வண்மையு மாண்பும் வளனு மேச்சமுக் 
தெய்வமும் யாவதும் தவமுடை யோர்க்கெ 
வேறுபடு ஈனந்தலைப் பெயரக் 
கூறினை பெருமஙின் படிமை யானே '* (பதிற். 72) 

என்பதனாற் சேரவரசர் பிள்ளைப் பெற்றினைப் பாராட்தெல் 

காண்க. 1 எச்சம்” என்றது மிள்ளப் பெற்றினை யென்றார் 
உரைகாரர். எச்சத்தாற் காணப்படும். (கு.றன் 114) 

23 
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இவற்றான் இவர் வழிமுறை ஆண்வதி முறையே என்பது 
ஈன்கு தெளியலாகும்.  இவ.ற்றொடு பொருந்தவே சச்சிமாககர் 
புக்ககாதையுள் மாசாத்துவான் மணிமேகலையை நோக்கக் கூறிய 
கூற்றில், 

11 நின்பெருக் தாதைக் கொன்பது வழிமுறை 
முன்னோன் கோவலன் மன்னவன் னக்கு 
நீங்காக் காதற் பாங்க னுதலின் ” (128-125) 

என வருதலைக் கற்றார.றிவர். இதன்கண் நின் QuGistesQucr 
றது மதுசையிற் கொலையுண்ட கோவலசக் குறித்ததாகும். 
அவனுக்கு ஒன்பதுவழிமுறை மூன்னோனும் கோவலன் என்னும் 
பெயருடையன் என்றும், அம்முன்னோனாகிய கோவலன் அம்முற். 
காலத்து வஞ்சியிலிருந்த சேரவேந்தனுக்குக் காதற்பாங்கனென் 

அம் இதன்கட் கூறுதல் தெரியலாம். இவ்வடிகளிற் கொலை 
யுண்ட கோவலற்கு ஒன்பது வழிமுறை கூறியது தந்ைத மகன் 
பேரன் முதலிய பிஇிர்வழியே யன்றித் தாய் வழிமுறையன்றென் 
பது கோவலனுக்கு முன்னோன் கோவலன் எனக் கூறியதனா 
னன்கு துணியப்படும். அக்காலத்து வஞ்சியிலிருக் தர சாண்டமன் 
னவன் மணிமேகலை புக்கபோது வஞ்சியையாளும் மன்னவனுக்கு 
முன்னோன் மன்னவனா௫ ஒன்பது தலைமுறையால் முந்தியவனா 
தலும் உடம்பொடு புணர்த்திக் கூறியவாறாம். இங்கனமில்லாது 
மன்னவன் வழிமுறை சிறுகியும்பெருஇயுமிருந்தால் அவற்றிற்குத் 
தக்கவாறு விளங்கிக்கொள்ள ஏ ற் ற சொற்பெய்து கூறுவர் 
என்க. ஒன்பது வழிமுறை முன்னோன் கோவலன் எனவும் 
ஒன்பது வழிமுறை முன்னோன் மன்னவன் எனவும் சுருங்கச் 
சொல்லி விளங்க வைத்தவாறிஃதென்ச. இப்போது ஆளுஞ் 
செரவேந்தனுக்கும் கொலையுண்ட கோவலற்கும் ஒன்பது வழி 
மூறை யொத்தலானன்றே இவ்வாறு சேர வெடுத்துக் கூறினார். 
வழிமுறை கோவலனுக்கொருபடியும் மன்னனுக்கு வேறு படி. 
யும் ஆயின் இங்கனம் சேரவெடுத்தாளப்படுமா என்றுஅறிஞரே 
வினாவித் தெளிக. கோவலன் வழிமுறையும் மன்னவன் வழி 
முறையும் எண்ணிலுக் தாயமுறையினும் ஓத்தவா.று. இதனால் 
எளிதிலறியலாம். வதிமுறை யென்ற தொடர் தமிழ்ப்பண்டை 
நால்களிற்றக்தை தாய மெய்திய மக்கள் வழியே கு.றிப்பதென் 
பது புறப்பாட்டில்,
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“parr Snes துவசை யாண்டு 

or pug Qsrerug apeop as 

வேளிருள் வேளே '” 

என்து கபிலர் இருங்கோவேளைப் பாடுதலான றியலாம். 

** துக்தை தாய Sopp வெய்திய 

  

தும் யோனறிவி னுமரு வொருவன் Cy mb. 202) 

என்பதனால் இவ்வேளீர் மக்கட்டாய மூறை ஈன்கறியப்பட்ட 
தசம் அதிகாறை என்பழு ஒருகுலத்துப் பிறந் தாரைக் குறிப்பது, 

“ யழவிகள் யரனரை, வழிமுறை மரவற்றம் 

தொழின்முறை கி.றிஇ (பெருங்கதை. 88-84) 

என்பதனான.றிக. 

வழிமுறை இரா விடும்பை தரும் ?” (குறள். 508). 

என்புழியுங் காண்க, ஒருகுடிப் மறந்து பிறிதோர் குடியுட் 
புகும் மருமக்கட்டாய மூறைமைக்கு இஃதியையாமைதெளிவாரா 

குக. இதுசேரர் பைதிர வழிமுறைக்கே இயைக்துஅிறிதொன் ற ற் 

இயையாமை ஈன்கு நோக்கிக் கொள்க. அடிகன் * மூறைமூதற் 

கட்டிலிறைமகனேற ' (கால்கோள் 8) எனச் செங்குட்டுவனைக் 

கூறுதல் காண்க. இறைக்கு மகனான தன்மையால் உரிமை 

பற்றிக் கட்டிலேறினான் என்பது தோன் ற உடம்பொடு புணர்த் 

இக் கூறியது உய்த்துணர்க. 

£ மன்பதை காக்கும் மூறைமூதற் கட்டிலின் 

மாலைத் தங்கள் வதியோ னேறினன் 

(நீர்ப்படை. 194, 198) 

  

என இவரே பாண்டியனைக் கூறிக்காட்டுதலாலுணர்க. 

பழந்தமிழ்ப் புலவர் கிகற்ந்ததை யுள்ளவாறு ஈன்கெடுத் 
துரைக்க வல்லவர் என்பதில் ஐயமேயில்லை. சுருங்கச் சொல்லல்
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அவர்க்கயல்பேனும் விளங்க வைத்தல் அவர் தலையாய சொல் 

வன்மையாகும். தந்ைதையையுக் தாயையும் பு,தல்வனையும் பலபடி. 

யாக விளக்இப் பாடிய இப் புலவர் பெருமக்கள், உள்ளவாறு 

தமிழ் காட்டு நிகழ்ந்த கொள்கையாயின் மருமக்கட்டாயத்திற் 
கேற்ற செரற்பெய்து கூற வியலாதவரல்லரென்று தெரிந்து 

கொள்க. மிறவிீடத்து மருமகனுக்கு மாமன் தன் தாயத்தை 

யீந்து அவனை வேக்தனாக்கிய நிகழ்ச்சியை உள்ளவாறு அப்பழம் 
புலவர் கூறுதகைக் காட்டுவல். பெருங்கதையுள் உதயனன் 

மாமன் விக்கிரன் என்னும் ஏயர்குல வேந்தன் மகவில்லாதவ 
@8S sor வேத்துரிமையைத் தன் மருமகனாகய உதயனனுக்குக் 

கொடுத்த செய்தியை, 

1 தாய மெல்லாந் தனக்குரித் தாக 
ஏயர் கொற்ற மிவன்வயிற் கொடுத்துப் 
பெறலரும் பெருந்தவத் துறுபயன் கொள்வலென் 
ரய்புகற் முனிவனொடு தேவியை யிரக்து 
செருமிகு குருசிறன் மருமகற் றழீஇ 

உதயனனிறையென: வறிவரச் சாற்றி ”* 

(அவலந்திர்த்த.து. 17-197) 

எனவும், 

மாமன் கொண்டுதன் மாககர்ப் புக்கா உம் 
ஏயர்க் இறையென வியற்.றிய வண்ணமும் '” 

(டை. 750-152) 

எனவும் வருவனவற்றால் இவ்வுண்மை யுணர்க. உதயனன் 

தந்ைத யுரிமை பெறுதற்கு முன்னே தன் மாமன் அரசுரிமை 
பெற்ற வரலாறிஃதாகும். இதனால் மருமக்கட்டாய முறை 

நெடுங்காலத்திற்கு முன்னே வடநாட்டு நிகழ்ந்ததென த் தெரிய 
லாம். ஈண்டு முனிவனென்றது ஏயர்குல வேந்தன் விக்கிரன் 

தந்தையை. இவன் துறவியாய் வனத்தே தவஞ் செய்தலால் 

முனிவன் என்றார். தேவி என்றது அம்முனிவன் மகளும் தன் 
தங்கையுமாயை உதயனன் தாயினை ; மருமகனென்றது உதய 
னனை. மாமன் என்றது ஏயர் குல வேந்தன் விக்கிரக யென
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விக. இவ்வாறு. தமிழ்காட்டு வழக்கற் பண்டைப் புலவர் 
விளங்கவையாமையால் மருமக்கட்டாயம் தமிழர்க்குக் கூறுதல் 

அவர் கருத்தன்றென்று ஈன்கு தெளியலாம். 
  

   இனிப் பாடப்பட்ட சேரவேந்தன் தந்ைத செர வெந்த? 
யாதல், 

1 இயநெர்த் தந்ைத, வாடா வஞ்சி பாடினே னாக ”* 

(புறம். 594) 

என்பதை யெடுத்துக் காட்டித் தெளிவித்தேன். பாடப்பட்ட 
சேரவேந்தன் மனைவியாகய : பெருங்கோப்பெண்டு சேரவேந்த 
னைப் பெற்ற தாயாதல் எட்டாம் பத்துள், 

“ ஒண்ணுதல் கருவிற் புதல்வற் பெற்றனை '' 74), 

என்பது காட்டி. விளக்கினேன். இவ்வாறு அரசனைப் பெறற 

தாயே வாழ்த்தப்படுதல் இரண்டாம் பத்துள், 

வயிறு பசிகூர வீயலன் 
வயிறு மாசிலீ பரவ னீன்ற தாயே ”* (20) 

என்பதனாலறியலாம். உரைகாரர் ஈண்டு வயிறுபசிகூர விய 

ஆதலின் அவசீன.. யீன்றதாய் வயிறு ப௫த்துவருந்தாமந் 
றன் பரிகாரமாயுள்ளார்க்கு வேண்டும் பொழுதுகளிலே வேண் 
வைன கொடுக்குமவளை யீன்ற காரணத்தால் வயிறு விளங்கு 
வாளாக என்பதே இதன் கருத்தாகும். * தாயைக் குடர்வினம் 
கஞ் செய்த தாமோதரன்" எனப்பெரியாரும் பணித்தல் காண்ச. 
தாய் வயிறு விளங்குதல் அத்தாய் வயிற்.றிலுண்டாகிய இவ்வச 
சன் வழிவழியாகப் பெருகும் சந்ததியாலென்பது crohBo 1 
லாம். மருமக்கட்டாயமாயின் இவ்வரசளைப் பெற்ற வள 
அவள் வயிறு விளங்காது இன்னுமொரு பெண் மகவை ௮ 

பெற்று அவள் வயிழ்.றில் அரசு வழியை யுண்டுபண்ணுதல 

விளங்கவேண்டுவதென்பது பலருமறிவர். ஈண்டு அவ்வாறு ஓர் 
பெண்மகவு பெறுதற்குரிய குறிப்பு ஒன்று மில்லாது அவள 
ஈன்ற தரய் வயிறு விளங்குக என்றிருப்பது காண்க. அவன் 
வழியிலே அரசுச் சந்ததியே யில்லாது போகும் ஒருவனை யன்ற 
தனால் ஒருதாய் வயிறு விளங்குவளா. என்று வினுவி யறிந்து 
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கொள்க: ஈண்டு அவன் என்றது இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேர 
லாதனை. அவளை ஈன்ற தாய் என்றது உதியஞ்சேரல் மனைவி 

யாகிய வெளியன் .வேண்மாணல்லினியை ; இதனை, 

(1 உதியஞ் சேரற்கு, வெளியன் வேண்மா 
ணல்லினி யீன்.ற மகன், இம௰வரம் பன்னெடுஞ் 
சேரலாதன் எனப் பதிற்றுப்பத்து இரண்டாம் 
பத்துப் பதிகத்துட் கூறலான.றியலாம் '” 

நல்லினி உதியஞ்சேரற் ன்ற மகன் மொடுஞ்சேரலாதன் 
என்றே நேராக வியைந்து பொருள் கறத்தல் காண்க. இதன் 
கண்: உதியஞ் சேரற்குமகனாக உதித்தலான் ஆதன் சேரலாதன் 

எனப்பட்டான் என்பது ! ஈன்ற மகன் சேரலாதன் * எனவருத 
லானறியலாம். இதனைச் செங்குட்டுவன் மகன் -( குட்டுவன் 
Gera” என்பது போலக் கொள்க. இத் தொடர் மூறையே 

பழக் தமிழ் நெறிமுறை யென்பது மூன்னரே 'பல மேற்கோள் 
கள் காட்டி விளக்கனேன். மிறர் கூறுமாறு வெளியனும் 
அவன் மனைவி நல்லினியும் ஈன்ற மகன் சேரலாதன் என்றால் 
இவ்வரசன் தந்தையும் தாயும் ஒரு சிறப்புமில்லாத பெயர் 
மாத்திரையாய்க் கூறப்பட்டவராதல் தெளிந்துகொள்க,. இங் 
கனமல்லாது வெளியன் வேண்மாஅளாகிய நல்லினி, 

மன்னிய பெரும்புகழ் மறுவில் வாய்மொழி 
இன்னிசை முரசினுதியஞ் சேரற்கு 
ஈன்ற மகன்!" (2-ஆம் பத்துப் பதிகம்) 

என்றால் தாய் வெளியன்குடியிற்றோன் றிய வேண்மகள் எனவும், 
இவன் தந்தை முடியுடைப் டே. ரரசன் எனவும், இனிது கொள் 

எக்கிடந்து சேரர் நூல் வரலாற்றொடு பொருந்துவது காண்க. 

அன்றியும் பதிற்றுப் பத்துப் பதிகங்கள் பலவற்றில் அரசன் 

தாயைத் தெவியென்றே ஓஒழிதலும் லலவற்றில் வெளியன் 
வேண்மாணல்லினி, சோழன் மணக்கள்ளி, மையூர் ஒழான், 
வேண்மாளக் துவஞ்செள்ளை எனப் பிறந்த குடிப் பெயரிட்டுக் 
கூறுதலுங் கண்டுகொள்க. .அரிக்குப் பிறந்த அரசியென்று 
நல்லிசைப் புலவர் பாடாதிரார் என்க. இத்தாயரெல்லாம் 
சேரர் குடியினல்லாதது மிறர் குடியினிற் பிறந்து 11 இச்சேரர் '” 

குடியிற் புக்கமகளிரேயாதல் ஏழாம்பத்துப் பதிகத்இற் “Gur
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றையன் பெருந்தேவி '” என்று இவருளொருத்தியைக் கூறுதலின் 
அறியலாம். ஒரு தந்ைத யீன்ற மகளைப் பொறையன் பெருக் 
தெவியென வழங்கியது அவள் மணந்த முடியுடைப் பேரரசு 
ஞூய சேரன், 

1 அத்துவஞ் சேரலிரும்பொறை '" (xy md. 18). 

என்று பெயர் சிறத்தலான் எனத்துணியலாம். அந்துவற்கு 
அவன் பெருந்தேவி யின்ற மகன் என்பதே கருத்து. அந்துவன் 

என்பானையே பொறையன் என்று அவன் பெயராற் சுட்டிக்கூறி 
னார். இவ்வாறு பெயர்ப்பின் பெயர் வந்து சுட்டுவது தமிழ் 
வழக்கென்பது அறிஞர் அறிந்தது. சவகசாமி யென்பான் என்.ற 
தன்பின் வானேற ரீண்ட புகழான் என்பது வேஜொருவனாகாத 
மூன் வந்த சிவசசாமியையே சுட்டினாற்போல இத னயல் 
கொள்க. ஈண்டுப் பொறையனும் பெருந் தேவியும் மணந்தின் ற 
மகன் செல்வச்கடுங்கோவாழியாதன் என்று கூறலாமென்ன் 
அது பொறையன் (சேரன்) மகன் வாதியாதன் என்பதற்கே 
பெருந்துணையாய் ரி.ற்றலால் சேரன் மகன் சேரன் என்ற மக்கட் 
டாயத்தையே நன்கு வலியுறுத்தல் கண்டுகொள்க. சேரரைப் 
பெற்ற தாயர் யாரும் சேரர் குலத்தே தோற் ௱முடையர் என் 
பதற்கு ஓர் குறிப்பும் நால்களில்லாமை ௩ன் கு ஆராய்க்து: 
கொள்க. செங்குட்டுவற்குச் சோழன் ** மைத்துனவளவன் '? 
(லைப். நீர்ப்படை. 118) எனப்படுவனாதலான் செங்குட்டுவன 
தாய் சோழகுலத்துதித்தவளாதல் ஒருதலை என்க. வேள்குல 
மூஞ் சோழகுலமும் மக்கட்டாய மூறையேகொண்டு கிகழ்தலான், 
அக்குடியில் ஆண்மக்களைப் புணர்ந்து ஒருத்தி பெறும் மகன் அக் 
குடி மக்கட்டாய முறைப்படி அந்தந்தச் செல்வமெய்தலன்.றி 
அதை யிழந்துவிட்டுத் தாயின்வழிச் செல்வத்தை யெய்தலும் 
அச்செல்வ மெய்திய காரணத்தால் தான் பிறந்த குலத்தோர் 
மைத்துனராதலும் அசம்பாவித மென்பதியான் கூறவேண்டு௨ 

தன்று. சோழன் மகணக்கிள்ளி யென்பது ககரம் விடுபட்டுச் 

சோழன் மணக்கிள்ளியென ஏடு எழுதினர் தவறெனக் கொள்க. 
இவ்வாறன்றி 4 சோழன் 'மணக்கள்ளி'? என்பதனைச் **சங்கரன், 
சடையன் '” என்றாற் போலக்கொண்டு சோழன் மகன் மணக் 
கள்ளி எனினும் இழுக்காது. * அன்னிமிஞீிலி * என்பது அன்ஸ் 
என்பவன் மகள் மினாலி என்றவாறாம். acral ஆண்பாற் 
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பெயராதல் 4! இதியனொடு பொருத வன்னிபோல ”' (188) என 
வரும் அகப்பாட்டடியான் அறியலாம். இம் மணக்கிள்ளிக்கே 
1௨ நற்சோணை '' என்பதும் பெயரென்று அடியார்க்கு ஈல்லாரு 

ரைப் பகுதியான் அறியப்படுவது. * சோழண்றன் மகன் நற் 
சோனை ' என்று அவர் பதிகவுரையிற் கூறிக் காட்டுவர். லப் 
பதிகார வாழ்த்தினும் பதிற்றுப் பத்துப் பதிகத்தினும் அடி 

யார்க்கு ஈல்லாருரையினும் சோழன் மகன் செல்குட்டுவன்றா 
யென்று கொள்ள நிற்.றல் கண்டுகொள்க. ஈக்கள்ளி அல்லது 
மண்க்இிள்ளியென்னும் இகரவிறுதிப் பெயரினை மினாலி யென் 
பது போலப் பெண்பாலிலும் வரும் பெயராகக் கொள்க. “Gar 
டுங்குழை யன்னி மினீலி "” (அகம். 198) எனப் பெண்பாலினும் 
“அடுபோர் மினாலி'” (அகம். 184) என ஆண்பாலினும் வருதலா 
னுணர்க. சோழன் பெயர் மணக்கிள்ளி யென்றும் அவனீன்ற 
மைந்தன் செங்குட்டுவன் என்றுவ் கொண்டால் கிடைத்த மற் 
பதிற்றுப் பத்துப் பதிகங்கள் முற்றும் இன்ன சேரற்கன்ன 
பெண் ஈன்ற மசன் என்று கூறிய கெறிமுறையின் மாறி இச் 
செங்குட்டுவன் மிறப்புணர்த்திய தொடர் மட்டும் தாயைக்கூறா 
தொழிந்தது எடுத்துக்கொண்ட நெறிமுறைக் கயையாதென்க, 
செங்குட்டுவனுடன் பிறந்த பெருங்கவியரசர் உலகாண்ட சேச 
லாதற்கு ஞாயிற்றுச் சோழன் களின் மைந்தன் "" எனத் தன் 
தந்தையையுக் தாயையுங் கூறுதல் கொண்டு உண்மையுணர்க - 
பதிகத்தொடரை இளங்கோவடிகள் வரக்கிற்டயைப்பது 
பொருத்தமாதல் அ.றிஞர்க் கொப்பது; இதுவே பண்டைத்தமிழ் 
வழக்கென்பது முன்னரே காட்டி விட்டேன் ; இதனால் ஒரு 
வனிருமரபுஞ் சிறத்தல் எளிதினறியலாம். 

இனிப் பதிற்றுப் பத்.துப் பதிகங்களில் வந்துள்ள ₹ நேவி! 
என்ற சொல் மனைவி யென்றே பொருள் கொள்ளுமென்.று மிறர் 
கருதினர். அதன் பொருட்டுச் சல கூறுவல். சன்னமனூர்ச் 
செப்பேட்டில் வானவன் மாதேவி ''% என்பது சேரன் குடி 
யிற்றோன்றிய பெருந்தேவியெனப் பொருள்படுதலை மூன்னரே 
காட்டினேன். சேரமான் யானைக் கட்சேய் ', என்புழிச் சேச 

வானவன் மாதேவியென்னு மலர் மடந்தை மூன்பயந்த 

மீனவர் கோனிராஜ சிங்க் '” 

என்பது சாசனம். 
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மான் என்பது குடியை yor s Hag CurwéGsrers. 
(குறள். 855 பரிமேலழகருரை பார்க்க.) வானவன் மாதேவி- 
வானவன் 'குடிப்பெருந்தேவி. 'பெருல்கதையுள், 

** பெருக்கத் தானைப் மிரச்சோ தனற்குப் 

பெருநில மன்னர் திருநகர்ப் பிறந்துதன் 

நாட்டுப்பேயர் பொறித்த சூட்டுப்பொலி சுடர்நுதத் 
ஹேவியர்க் கெல்லாம் தேவி யாக 
யுடன்முடி. கவித்த கடனறி கற்ப 
னியற்பெருக் தேவி வயிற்றகத் இயன்ற 

வட்டப் பெரும்பூண் வாசவ 5505" (2, 4, 8-253 
என்புழித் தேவி யிடைப்பட்டது. முதல்வி. அல்லது தெய்வப் 
பெண் என்னும் பொருளில் வந்தது. தேவியர்க்குத் . தேவி 
என்ய்து மனைவியர்க்கு மனைவி யெனலாகாமை காண்க. பெருங் 
கதையுள் ** கோசல வளநாட்டுக் கோமாற் மிழையாத், தேவி 
யர்க்கெல்லாக் தேவி '! (4, 18, 744,-85) என வருதல் காக. 
பின்னுமதன்கண், 

1 ஆயபுகழ் முனிவனொடு தேவியை யிரந்து 

..மருமக.ற்றழீஇ '” 
  

  

என்புழித் தேவி முனிவலுக்கு மகளை யுணர்த்இற்று. எண்டுவிக் 
கரனுக்கு த் ,தங்கையென்பதைக் குறித் ததெனினும் பொகுக்தும்- 

சிந்தாமணியுள், 
| 

** வளர்த்த தாய்க்குச் 
சித்திர த்தேவிப்பட்டக் இருமக னல்கினானே '” (2657) 

என்றலால் இத்தேவி யென்னும் பெயர் மூறைப்பெயராகாது, 
தெய்வப்பெண் என்னும் . பட்டப் பெயராதல் தெளியலாம். 
தேவி தெய்வப்பெண் எனப் பொருள் படுதல், 

“era நியமத்துத்தேவி '” (மணிமேகலை) 
6 இந்தா தேவி செழுங்கலை நியமத்து '” (டி) 

* கமலாசனத்தேவி '! 1 சதேவி !! மூதேவி '” என வருமிடல் 
களிற் கண்டு கொள்க. மலர்த்தேவி மல்ரிடம் தோன்றிய தெம் 
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வப்பெண் எனப் பொருள்படும். பதுமன்றேவி, வானவன்றேவி 
என்பன பதுமன்கட்டோன்.றியதேவி வானவன்கட்டோன் 
(மிய தேவி யெனப் பொருள்படுமென்று கொள்க. * குலமுதற். 
றேவி'” யெனக்கொலைக்களக்காதையில் வருவதற்கு அடியார்க்கு. 
நல்லாச் :** குலப் பிறப்புடைய பெருந்தேவி '' யென வுரைத்த 

தனை சண்டைக்கு கிக்க. பதுமன்றேவி வானவன்றேவி 
யென்பனவ.ற்றை 4 மலையருவி £ யென்பது போலக் கொள்க. 

அரசர் புதல்வியரைத் தெய்வமாதர்எனல் பண்டைவழக்கே 

என்பது, 

“வையம் வந்து வாயி னின்றமை 
தேய்வ மாதர்க் கசைமின் Azar par” (8,5, 67-68) 

எனப் பெருங்கதையுள் வருதலான.நியலாம். ஈண்டுத் தெய்வ 
மாதர் என்றது மணவாத கன்னியாகய பதுமாப.தியையென்று 
"கோக்கிக்கொள்க. 

பெருங்கதையுள், 
1 தலைப்பெருக் தேவியுக் தந்தையுங்கூடிக் 

குலப்பெருக் தேவியாக்கோடி. ”” (5, 8, 148-49) 

என்புழி தலைப் பெருக்தேவியென)த் தாய்க்கு வந்தது காண்க. 
பின்னும் “ தற்பயந் தெடுத்த கேமப்பெருக் தேவி! என ௮ம் 
நூலுள் வருதல் காண்க. இத்தேவியர் அரசன் மனைவியர்க்குக் 
கூறுமிடத்து த் ** திருநிலக் கிழமைத் ஜேவியர் '” (மணிமேகலை, 
29, 2) எனக்கூறுதல்கொண்டு மாமனுடைய நிலவுரிமையில் 
லாத தேவியராகாரென்று ஈன்கு துணிக. 

இத்துணையுங் காட்டிய வாற்றால் தேவியென்பது மனை 
வியேயாமென்று மிறர் துணிந்தது பொருந்தாமை கண்டு 
கொள்க. இவற்றுல் தேவியென்பதம்கு இடநகோக்கு வரலாற் 
அக்கியையப் பொருள்கொள்ள வேண்டுவதே மூறையென்று 
இனிது தேறலாம். இவ்வாறு வருக்தொடரில் நான்கனுருபு 
ஈன்ற மகளின் கணவன் பெயரே பெற்று நிகழ்வது, 

** வென்வேற் கள்ளிக்கு காகநா டாள்வோன். 
ஒன்மகள் பிலி வக தான் பயந்த--குழவி '"
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என்னும் மணிமேக்லையடியினை யெடுத்துக்காட்டி விளக்கியதனா 
oa Buck இவற்றுற் பதிற்றுப்பத்துப் பதிகங்களில் நான் 
கனுருபு பெற்றுவரும் பெயர்கள் ஈன்ற மகளின் கணவன் 
பெயசேயாதல் நன்கு தெரிந்துகொள்க. தேவியென்ற பெயர் 
கான்கனுருபு பெற்றபெயரோடியைந்து பொருள் தெரிப்பதை 
முன்னரே காட்டினேன். நான்காம்பத்துப் பதிகத்துன் 1 சேர 
லா.தற்கு வேள் ஆவிக் கோமான் பதுமன்றேவி யீன்ற மகன் !! 
என்பது சேரலாதழற்கு தேவியின்ற மகன் எ-று. இத்தொடர் 
பெருங்கதையுள் மேலே காட்டிய *மரச்சசோதனற்கு 

. தேவி வயிற்றகத்தியன்ற வாசவதத்தை '” என்பது போல 
வந்துள்ளது கண்டுகொள்க. சேரலாதற்குத் தேவி இக்குடிப் 
போரர்தவள் என்.று விளச்சவேண்ர. வேளாவிர் சோமான் பதாம் 

தூரபிற்றோற்ற ராடையன் என்று காட்டப் புதுப் றவ என்ற 
வாறும். இவ்வாறே ஆறாம் பத்துப்பதிகத்துள், 

16 நெடுஞ் சேரலாதற்குத் தேவியீன்ற மகன் '* 

எனவும் அத்தேவி இன்ன குடியிற்றோற்ற முடையளென்பது 
வேண்டிவேளாவிக்கோமான் கு.டி.த்தேவி என்னுங் கருத்தால் 
வேளாவிக் 'கோமான்றேவி என வந்ததெனவும் தெதறிந்து 
கொள்க. ஏழாம்பத்துப் பதிகத்துள் அந்துவற்கு அவன் பெருந் 
தெவியின்ற மகள் என்னுங் கருத்தால் அந்துவற்குப் பொஜை 
யன் பெருந்தேவி யீன்ற மகன் என வந்தது. எட்டாம் பத்துப் 
பதிகத்துள் செல்வக் கடுங்கோவுக்குத் தேவியீன்ற மகன் என 
வும், அத்தேவி வேளாவிக் கோமான் பதுமன் குடியிற்றோற்ற 
முடையள் என்னுவ் கருத்தாற் பதுமன் றேவியெனப்பட்டன 
ளெனவும் கொள்க. இவ்வாறு பொருள் கொள்வதே பொருத்த 
மென்பது 2, 5, 9, ஆம் பத்துப் பதிகங்கள் இனிது காட்டுதல் 
உய்த்துணர்க. உதியஞ் சேரற்கு நல்லினி யீன்றமகன் என 
Honig அந்நல்லினி பிறந்த குடியை விளக்க, வெளியன் 
வேண்மாணல்லினி யெனக் இடத்தலானும், சேரலாதற்கு நக் 
பள்ளி யீன்ற மசகளென இயைந்து அந்நக்கிள்ளி மிறந்த குடியை 
vind AF சோழன் மகள் எனக் டத்தலானும் குட்டுவனிரும் 
பிபாறைக்கு அந்துவஞ் செள்ளா யீன்றமகன் என வியைந்து 
அவ்வந்துவஞ் செள்ளை மிறந்த குடியை விளக்கி மையூர்கிழான். 
வேண்மானந்துவஞ் செள்ளயெனக் கடத்தலானும் உண்மை
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யறிந்துகொள்க. இங்கன மியையக் கொள்வதேத தமிழ் 
நானெறி மூறையென்பது மேலே காட்டிய பழைய மேற்கோள் 

களானும் கான்கனுருபு மாமன் பெயரோடியைந்து ஒருத்தியின் ற. 

மகன் அம்மாமனுச்கு மருகனாதற்கு மேற்கோள்களே கடை 

யாமையானும் நன்கு துணிக. 

இங்கனம் தந்ைதையாண்டு அவன்பின் அவன்மகனாண்டுவக்து 

நிகழ்ந்த அரசுரிமையின் வேறாய் மாமனாண்டு அவன்பின் மருமக 

னாண்ட அரசுரிமை இச்சேரர்க்குரியதாகக் கூறின், சேரலாதற் 

குப்பன் அவன்றம்பி பல்யானைச் செல்கெழு குட்டுவன் அர 

சுரிமையெய்தி ஆண்டதன்மன் அக்குட்டுவற்கு மருமக்களாகய 
களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச் ச ரலும், செங்குட்டுவனும், 

ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதனும் தம் இளையமாமன் பின் அவற்கு 

மருமக்களாய் அரசுபெற்றவராகவும் அவ்விளய மாமனைவிடுத்து 

அவற்கு மூத்தமாமனாகிய சேரலா தன் அரசுரிமையே அவர்பெற் 

ரர், என்பதற்குப் பொருத்தமான காரணங்காட்ட வியலாமை 
கோக்கக்கொள்க. எற்றப்பனாுண்டதன்பின் தமப்பனுக்கு மக் 
கள் முறையில் இவன் ஒரு காலத்தே சேரகாட்டுப் பல்லிடத்தும். 

அரசெய்தி ஆண்டிருந்தார் என்பது பொருந்திற்றாதல் காண்க. 

1 நீரிமிழ் 2லம்ம னேரியோனே '" (பதிற். 40) 
என்பதனாற் களங்காய்க்கண்ணி கார்முஷிச்சேர ல்நேரிமலையிலும், 

1 துவ்வா நறவின் சாயினத்தானே ”" (பதிற். 60.) 
என்பதனால் ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதன் நறவூரினும், 

1 குஞ்சர வொழுகை.பி.ம் கோககரெதிர்கொள 
வஞ்சியுட் புகுக்தனன் செங்குட்டுவனென் ”" 

(கலப். நீர்ப்படை. 55-56) 
என்பதனால் செங்குட்டுவன் வஞ்சிமாஈகரினும் அரசாண்டது. 
புலனாம். இங்கனங் கொள்ளாக்கால் இவர் ஆயுள் அளவை மக் 
கட்யெல்பாகிய ஆயுளைக்கடந்து வரலாஜ்.று முறையும் இயைபு 
பெறாது பலவகையினும் இடர்ப்படுதல் கண்டுகொள்க % 
    

  

௩ இதனைச் Osi Sar லெக்ஸீகன் ஆபீஸ்த் தலைமைத் தமிழ் 

பண்டிதரும் என் அருமை அம்மான் சேயுமாகிய மு. இராகவை 
யங்காரவர்கள் இனிது விளக்கினார். அவர் ஆராய்க்தெழுதிய 
1 சேரதாய வழக்கு” என்ற நாலுட் கண்டுகொள்க.
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பமிற்காலத்துக் கடன்மலைகாட்டிற் குடியேறிய ஒருதிறத்தார் 

சொண்ட மருமச்கட்டாய மூறையைக் கொங்குமுதல் மேல் 

கடலளவும் ஆண்ட பண்டைத்தமிழ்ச் சேரர்க்குச்,சொல்லப் புகு 
மிடத்து உண்டாமிடர்ப்பாடுகள் மிகப்பலவாகுமென்க. இம்மரு 
மக்கட்டாய முறையாற் குடியேறியது தொட்டு இக்கடன் மலை 

நாடு 6! காரிசேரம் !” என வழக்குப் பெற்றதாகும். இவ்வுண் 
மையைக் கன்னடசாசனம் பலவற்றுள்ளும் கன்னட தேயத்தெற் 

கெல்லை கூறுமிடங்களில் கொங்குசேரம், ஆனைமலை ort 

சேரம் என்று வருதலானறிந்துகொள்க. தமிழிற் சேரலர் என் 
பதே கேரளர் என மரீஇயிற்றென்பது அறிவாளர் துணிந்தது. 

சேரல் சேரலர் பெண்பா ற்பெயராகாமை நன்குணர்க்துகொள்க. 

கேரள புத்திரர் என்ற வழக்கும் நோக்5க்கொள்க. இச்சேர 
குலத்தவர் பெயரில் அக்குடி குறித்த பெண் பெயரே நூல் 

வழக்கிலில்லாமை நோக்கக்கொள்க. சேரல், சேரன், சேரலன் 

மாந்தரன், பொறையன், கோதை, பூதியன், குட்டுவன், கொங் 

கன், குடக்கோ, குடகாடன் என்பன முதலாகப் பல பெயர்கள் 

ஆண்பாலிலே வழங்குதல் தமிழ் கற்றார் நன்கறிவர். இப்பெயர் 
கட்குப் பெண்பாற் பெயர் வழக்கன்மை நால்களிற் கண்டுணர்க. 

ஈண்டுக் கோதை ஆண்பாலேயென்ப.து, 

6 தண்கடனாட ஜொண் பூங்கோதை '! 

(பத்துப்பாட்டு. மதுரை. 528. 

எனவும், 

குட்டுவன் கோதை 

எனவும்,.. 

உ வரய்வாட் கோதை ”? (சலப். 25, 8) 

எனவும் வருவன கண்டுதெளிக. அரசுரிமை அக்குடிப் பிறந்த 
மகளிற்கு உள.தாயின் அம்மகளரசக் கேற்றதொரு பெயர் அக் 
குடியில் வழங்காதிராது என்று துணிக. இவற்றூற் சேரர்குடி 

யிற் றந்தையுரிமை மகற்குறுவதாதல் ஈன்கறியலாம்.மி.றமொழி 
யி.லுங் காணப்படுதல் சஎண்டைக்கியையக் கொள்க. 

இனிச் கிலப்பதிகார நடுகற்காதைக் கண்,
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 வேந்துவினை முடித்த வேந்துவாள் வலத்துப் 
பேரந்தைச் கண்ணி நின்னூங்கணோர் மருங்ஒற் 
கடற்கடம் பெறிந்த காலல னாயினும் 
விடர்ச்சலை பொறித்த வேந்த னாயினும் '" (136-6) 

என்பது மூதலாக வருமிடத்துப் பல சேரவேந்தர் கூறப்படு 
தலும் அவரெல்லாம் **நின்ங்கணோர்"” என்பதனாற்செங்குட்டு 
வன் குல மூன்னோராக வழங்கப்படுதலும் கற்றார் பலருமறிவர். 
இம்முன்னோர் மாமன்மாராகிய மூன்னோரா, தந்ைத தாயரா 
இய முன்னோரா, என்று வினாவியறியப்புன் இவ்வூங்கஷோர் 
என்னுஞ் சொல் சங்க நூல்களில் எங்கனம் வழங்கியுள்ள 
தென்று தேடிக்கண்டு அக்கண்ட வழக்காற் பொருள் துணிவதே 
அறிவுக்கொத்ததாகும். 89-ம் புறப்பாட்டிற் குளமுற்றத்துத் 
துஞ்சியகிள்ளி வளவனைப் பாடியவிடத் த, 

11 தூங்கெயிலெறிந்த கின்னூங்கணோர் நினைப்பின் "" 
என்புழிச் சோழர் குடித் தரயமுறைப்படித் தந்த தர்தைய 
ராஓய முன்னுள்ளோர்க்கு வழங்கியது கண்டு லப்பதிகார 
। ஊங்கணோர்க்கும் ' இதுவே பொருள் என்று. கொள்வதல்லது 
வேறு பொருள் கொள்ளற்கு, யாதொரு குறிப்பும் மேற்கோளு 
மில்லாமை ஆராய்க்துகொள்க. இப்பொருளே செங்குட்டுவ£ளக் 
கோமகன், இறைமகன்), எனப் பல்லிடத்துங் கூறுதற் சியை 
புடைத்தாதல் ஈன்குணர்க. 

இத்துணையும் கூறியவாற்றான் தமிழ் மூவேந்தரும் அவர் 
பெண்கொள்ளற் குரிய வேளிரும் மக்கட்டாய முறைமையராதல். 
நன்கறியலாம். 

இனித் தொண்டையர் குடிக்கும் இம்முறையே உண்மை 
தொண்டைமான் இளக்திரையளைப் பா டி ய பெரும்பாணாற்றுப் 
படையுள், 

1 முக்ரீர் வண்ணன் மி.றங்கடை 
யுரவோனும்பல் '* 

எனவும் '* கொண்டியுணடி.த் தொண்டையோர் மருக '” எனவும் 
வரும் அடிகனோக்கயும் உரைகோக்கியும் துணிந்து கொள்க,
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இவனைச் சோழர் குடியிற்றோற்ற முடையனாகக் கூறுத 

அக்குடி. முறைமையே இவற்குமாத லெளிதிலறியலாம். டலை 

படுகடாங்கொண்ட நன்னன், 

   

1 நன்னன் சேய் நன்னன் '? 

என அந்நூலுட் கூறப்படுதலான் அவன்றாயமுறையும் மக்கட் 

டாய மூறையாதல் துணியலாம். சிறுபாணாற்றுப்படைகொண்ட 
ஈல்லியக்கோடனை அந்.நாலுள், 

உ தாங்கரு மரமற் றன்னுந்தந்தை 
வான்பொரு நெடுவரை வளலும் பாடி '* 

என்று கூறுதலான் இவன் மக்கட்டாய மூறையுடைமை எளிதி 

லறியலாம். புறநானூற்றில் நாஞ்சில் வள்ளுவளைப் பாடிய 
பாட்டில், 

8 செல்வரைப் படப்பை நாஷ்டிற் பொருக 
சிறுவெள் எருவிப் பெருங்க னடனனை 
8ீ வாழியர் ரின்றந்தை 
தாம் வாழியர் நிற்பயந்திசி னோரே '' 

எனவருதலான் இவனும் தந்தைக்குரியது மகற் குறுவது என் 

Qs தாய முறைக்கு இயைந்தவனாதல் உய்த்துணர்க, ௮ 

கனக் கூறிய பு.றப்பாட்டில் (290) 1 நுந்தை தந்தக் கவன் 
றக்தை தந்ைத ”” என வருதலால் இவன் தாயமுறையும் இஃதே 
யாதல் தெளியலாம். இவற்ருனே மறவர் தாயமூறையும் 
மக்கட்டாய முறையென்பதறிக, இதனை முன்னரே காட்டி 

னேன். 

இவற்றுற் ஈங்கத்தமிழ் நூல்களிம் கண்ட சேர சோழபாண் 

டியராயே பெருமுட வேந்தரும் அவர் பெண் கொள ற்குரிய குறு 
முடி. வேளிரும் பலசஅிற்றரசரும் மக்கட்டாய மூறையே உடைய 

சாதல் ஐயமறத் துணியலாம்.



அகத்தியர். 

'இம்முனிவர் மலையை அடக்கிய காரணத்தால் அகத்தியர் 
எனப் பெயர்பெற்றனரென்பர். மலை என்றது விந்திய மலையா 

கும். அம்மலை வடகாட்டார் தென்னாடு புகு தற்குப் பெருக் தடை 
யாக அடவிகள் சுழ்ந்து நெறியின்றியிருந்ததைத் தம் அறிவா 
லும் வலியாலும் நெறிகண்டு கடந்து இவர் வடநாட்டினின்றும் 

தென்னாடு புகுந்த சிறப்புப்பற்றி இவ்வாறு மலையை அடக்னெ 
ரென்று பெயர் பெற்றனராவர். இவர் புகுந்த காரணத்தால் 

தென்றிசை ஆகஸ்தியம் எனப் பெயர் பெற்றதென்பர், ஆகஸ்தி 
யம் என்பது அகஸ்தியதிக்கு என்பதாம். ஆகஸ்தியம் என்று 

தமிழை வழங்குவதும் உண்டு. வடகாட்டினின்று தென்னாட் 
டி.ற் குடியேறிய ஆரியருள் இவர் தலைசறந்தவராதல்பற்.றி இவர் 
பெயரையே இவர் புக்கு வாழ்ந்த தென்றிசைக்கும் இட்டு வழங், 
ஜெரென்று உணரத்தகும். 

வான்மீஓ இரரிமாயணத்தால் விந்தியமலைக்குத் தென்பால் 
பஞ்சவடி. (கா௫க்) யடுத்து இம்முனிவர் இருந் ததவச்சாலை உள்ள 
தென்று கேட்கப்படுகின்றது. (ஆரண்ய காண்டம். 14, 49) 
மேற்கூறிய இராமாயணம் கஷ்௫ந்தாகாண்டத்தில் தென்கட 
லோரத்து மலய பருவதத்தை யடுத்து இம்முனிவர் தவச்சாலை 
யள்ளதென்றும் அறியப்படுகன்றது. (வான். இரா. 5-41. 
15-16). 1 அந்த மலய மலையின் சகரத்திலே ஆ.இத்தனுக்குச் 
சமானமானமிகுந்த ஒளியையுடைய முனிசிரேஷ்டரான அகத்தி 
யரைக் காண்பிர்கள் '” என்பதனாலிஃதறியலாம். இவ்விரு தவச் 
சாலைகளிலுங் கூறப்படும் அகத்தியர் ஒருவசோ இடுவரோ எனத் 

துணியலாகாதபடி ஐயம் நிகழ்கின்றது. இவரன்றி இருக்கு 

வேதத்தில் ஒரு கூக்தத்திற்குக் கருத்தாவாகக் கூறப்பட்ட அகத் 

இயனார் ஒருவருண்டு. இவர் லோபா முத்திரையை மணந்தவ 
சென்று அவ்வேதத்தால் அறியக்கடப்பது. இங்கனம் பலவாறு 
கக் கேட்கப்படும் பலர் அகத்தியருள் தமிழர் தமிழ்நூல்களால் 
உடன்பட்ட அகத்தியர் பொதியிற்கணிருந்த அருந்தவ முனிவரே 

யென்பது நூல்வல்லார் ஈன்கறிவர். ஈக்£ரனார், 

உ மூசணில் பொதியின் முதற்புத்தேன் வாதி 
பரனார் கபிலரும் வாதி-ய7 விய
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வானந்த வேட்கையான் வேட்கோக் குயக்கோடன் 
ஆனந்தஞ் சேர்கசுவா கா.” 

(தொல். 490. மேற். பேரா. ஈச்௪) 

ரிய ஈன்று தமிற்தி தெனவுரைத்த 

  

காரியத்தாற் காலக்கோட் பட்டானைச்-- சரிய 
அந்தண் பொதியில் அகத்தியனு ராணையாற் 
செந்தமிழே இர்க்கசுவா கா!” (டை Oy) 

எனப் பாடுதலால் அறியலாம். சிலப்பதிகாரம் அடைக்கலக் 
காதைக்கண், 

* மரமறை முதல்வன் மாடல னென்போன் 
மாதவ முனிவன் மலைவலம் பூண்டு 
குமரியம் பெருந்துறை கொள்கையிற் படிக்து * (18-75) 

என இளங்கோவடிகள் கூறுதலானும், மாதவ மூனிவன் மலை 
தென்கடற் பக்கத்ததென்று துணியலாகும். ஆண்டு அடியார்க்கு 
நல்லார் முனிவன் மலை என்பதற்கு அக.த்தியன.து பொதியமலை 
யெனவுரைத்தார். தேவாரத்தும் அகத்தியர்க்குப் பொதியச் 
சேர்பு ஈல்கியது கூறப்பட்டுள்ளது ; 

சந்தி மூன்றிலும் தாபர நிறுத்திச் 
சகளி செய்இறைஞ் சக;த்தியர் தமக்குச் 

சிக்து மாமணி யணிதிருப் பொதியிற் 
சேர்வு ஈல்யெ செல்வங்கண் டடைந்தேன் 

(சுந்தரர். இருஙின்றியூர். 5) 

என்பது காண்க. ஹ்யூன்ஸால் என்னுஞ் சன யாத்திரிகரும், 
£. இந்த இராஜ்யத்தின் எல்லையிலிருந்து. (காஞ்சியிலிருக்து), 

9009 லீ (11) தாரத்தில் மலையகூடம் என்ற தேசம் இருப்பதாகக் 
கூறுகின்றனர். அது கடற்கரையை அடுத்திருப்பதால் எண் 
ணிறந்த ஈவமணிகளை க் கொண்டுள்ளது” 

Life of Hiouentsang of Shaman Hwinisu—By Beal 
Trubnors. p. 140 

“It is reported that 8000 li or so from the frontiers 
of this Kingdom is the country Malakuta, As it borders on 
the sea-coast if is exceedingly abundant in different gems.’ 

25 
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என்று தாம் எழுதியுள்ள.குறிப்மிற் கூறுஇன்றார். சங்கத்து 
எட்டுத் தொகையுள் ஒன்ராகய பரிபாடலிலும், 

“பொதியின் முனிவன் புரைவரைக் &றி (411-11) 

என வந்தது. ஈண்டு அகத்தியமீனைப் பொதியின் முனிவன் 
எனக்கூறுதல்காணலாம். வான்மீகர் இஷ்ந்தாகாண்டக்கூற்றும் 
மிற்காலப் பெரு நால்வழக்கும் முற்காலச் சங்க.நால் வழக்கும் 
ஓத்தலால் அகத்இயருக்குப்பொதியிலை இருப்மிடமாகப்பொய்யே 
கற்மித்தனரென்றல் சிறிதும் பொருர்தாமையுணர்க, வெண்பா 
மாலைப் பாயிரத்டுல், 

1 தென்மலை யிருந்த சீர்சான் முனிவரன் ** 

என வந்தது. ** மலயத் தருந்தவன் '” என்பது காரிகை. இவை 
மெல்லாம் மாதவ மூனிவன் மலை என்ற சிலப்பதிகாரத்துடன் 
இயைதல் காண்க. இவற்றால், தமிழர் கூறும் வசலாறெல்லாம் 
பொ.தியிற்கண்ணுள்ள அகத்தியரைக் கு.ழி.த்தன வென்றுதெளிய 
லாகும். வீரசோழிய நால் செய்த பு.த்தமித்திரஞர், 

1: ஆயுங் குணத்தவ லோூதன் பக்க லகத்தியன்கேட் 

டேயும் புவனிக் ஓயம்மய தண்டமி ழீங்குரைக்க '” 
(வீரசோ. பாயி. 8) 

என்பதனால் அகத்தியர் பெளத்த மதத்து அவலோகேச்வரரிட 
துத் தமிழ் கேட்டறிக்தனரென்பர். அவலோகிதர் தமிழறிந்த 
வர் என்பதற்குரிய ஆதாரம் இதுவேயாகும். போதலகரியில் 
அவலோ?தர் தம் பத்தினியாகய தாரையுடன் உள்ளனர் என் 
பது பெளத்தநாம் கொள்கையாம். தாராஸுக் தத்தில் போத 
லூரி கிவாஸிநி ' என்று அவன் துதிக்கப்பட்டவாறு அவர் காட் 
டவர். ஆயினும் அசோக சக்கரவர்த்தி காலம் வரையில் அதா 
வது இறீஸ்து மிறத்தற்கு முன்னர் 22௪ ஆண்டுவரையில் தமிழ் 
வேந்தருள்ள தென்பக்கத்துப் பெளத்தமதக் கொள்கைகள் 
புக்கன அல்ல என்பது அவ்வசோக சாசனத்தால் (கெர்கார்க் 
கல்வெட்டு) அறியக்டைத்தலான் சராமமூர்த்தி காலத்துள்ள 
வைதீகரான அகத்தியர் வரலாற்றொடு அஃதியையாமை தெளிய 

லாம். வரன்மீகம் ஆரணிய காண்டம் 12-ஆம் சருக்கத்து 16 
முதல் 21 வரையுள்ள சுலோகங்களில் **அவன் (இலக்குமணன்?
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அங்கு (அகஸ்தியருடைய சா&யில்) பரமன் ஸ்தானத்தையும் 
அல்றியின் ஸ்தானத்தையும், விஷ்ணுவின் ஸ்தானத்தையும். .. , 
Lee ஸுப்ரமண்யர் ஸ்தானத்தையும் தர்ம தேவதையின் ஸ்தா 
னத்தையும் பார்த்தார் "என் றிருத்தல் காண்க. தமிழிலக்கணஞ் 
செய்த அகத்தியர் ராம காலத்து: அகத்தியரின் வேறாய் மிகப் 
மிற்பட்டவரெனின், அங்கனம் கூறுவது இயைபுடையதாயினும் 
அவர் வேதவொழுக்கெராவரன்றி வேறாகார் என்சு. வேத 
வழக்கொடுபட்டாரெல்லாம் அகத்தியரைச் சிவமிரான்பால் 
தமிழ் கேட்டறிந்தனரென்றே கூறுவர். இதனைக் கம்பகாடர், 

1 உழக்குமறை நாலினுமூ யர்ந்துலக மோதும் 
வழக்இனு மதிக்கவினி னும்மரமி னாடி 
நிழுற்பொலிக ணிச்சமணி நெற்ழியுமீழ் செங்கட் 
டழற்புரை சுடர்க்கடவு டந்ததமிழ் தந்தான் '” 

(ஆரணி, அகத், 424) 

என்பதனாற் சிவபிரான் தநத தமிழிலக்கணத்தையே அகத்தியர் 
உலூனுக்குத் தந்தார் என்று கூறுதல் காணலாம். சவமரான் 
பாணினிக் குணர்த்தியதும் வடமொழி யிலக்கணத்தையேயாகும். 
அதுபோல இதசையுவ் கொள்க. '* நான்மறையினும்:உலகவழக் 
கனும் கவின்பெற நாலினும் முறைப்பட ஆராய்ந்து கடவுள் 
(தந்த தமிழ்” என்றதனாலும் அஃது இலக்கணமேயாவத.றிக. 
கான்மறையினாராய்க்தன ; மொழிக்கு மூதற்காரணம் எழுத்தெ 

ன்றலும், அச்சும் அல்லுமாம். அவற்றின் வேற்றுமையுங்கலப்பும் 

இயக்கமுங் கருதி அவற்றிற்கு உயிரையும் உடலையும் உவமையா 
கக்கண்டு அவ்கனமே குறியிடுதலும், அவற்றிற்குப் றப்புவருண 
மூதலிய வுணர்த்தலும், அவற்றிற்கு மாத்திரை காண்டலும், 
அவற்றிற்சிலவற்றிற்கு அளபெடை (பு.ல.தம்) கோடலும்,அறம் 
பொருள் இன்பப் பகுதிகோடலும், நிலங்கட்குத் தெய்வங் 
கள் கூறலும், யாழோர் கூட்டமுடன்படலும், அந்தணர் அரசர் 
வணிகர் வேளாண் பக்கத்தியல்பு காட்டலும், அங்கதம், 9A, 
மந்திரம், வாய்மொழிமு தலியனவகுத்தலும், பிறவும் ஆம். உலக 
வழக்கின் ஆராய்க்தன ;--இயற்சொல், திரிசொல், செந்தமிழ்ச் 
சொல், கொடுந்தமிழ்ச் சொல், வடசொல் 1 மரீஇயின சொல், 
மருவாமுதற்சொல், மங்ஈலச் சொல், அமங்கலள் சொல், இடக்
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கரடக்கு, குமூஉக்கு.நிச்சொல் மூ.தலியனவும்; மரபியலிற் குறித் 
. தனவும் மிறவுமாம். 

மதிக்கவினிஞடியன :--தமிழ் நாட்டுத் தொன்று தொட்டுக் 
கேள்வியான் வந்த அம்மானை வரி, ஊசல்வரி, குன்றக் குரவை, 
ஆய்ச்சியர் குரவை, வள்சைப் பாட்டு, உழத்திப்பாட்டு, குறத்தி 
பாட்டு, வெறிப்பாட்டு என்பனபோன்றபாடல்கள்பற்றி ஆராய்ந் 
தனவாம். (மதி-நால்)- 

4 வண்புகழ் மூவர் தண்பொழில் வரைப்பின் 
காற்பெய ரெல்லை யகத்.தவர் வழங்கும் 
யாப்மீன் வழிய தென்மனார். புலவர் ?" 

(தொல், செய். 79) 

என்றது காண்க, அகத்தியனாராற் செய்யப்பட்டன மூன் று 
தமிழிலக்கணம் என அறியப்படு தலால் இம்சரன்றாகய இயல், 

கற்றவாறு தமிழ் என் 
  

    இசை, கூத்து, எனப்பா குபாடு செய்த 
னும் மிண்டப்பொருள் அவர் இலக்கணஞ்செய்வதற்கு முன்னே 
வளர்ந்து ஒருகாகரிக நிலையில் இருந்ததென்பது ஈன்கறியலாகும். 
இதனால், சவெமிரான் தந்த தமிழிலக்கணத்தை மு.தீதமிழிலக்கண 
மாகப் பாகுபாடுசெய்து அகத்தியர் தம்மாணாக்கர்க்ரு அறிவுத் 
'இனரென்.று தெளியலாகும். தொல்காப்பியனாரும் அம்முக்து 
நூல்கண்டு முறைப்பட வெண்ணிப் புலக்தொகுத்தோராதலால் 

(பனம் பாரனார்பாயிரம்) அவ்விலக்கணங்களுள் ஒருபகுதியாகிய 

இயற்றமிழ் இலக்கணத்தை அக்காலத்துமக்கள் அறிவிற்கேற்ற 
வாறு தொகுத்து விளக்னொர் எனக்கொள்ளலாம். 

தாயிற் சறந்தன்று காண்டைய லாருக்கக் நாண்டகைசால் 
வேயிற் றந்தமென் றொளிதிண் கற்பின் விழுமிதன்றிங் 
கோயிற் ிறந்துசிற் றம்பலத் தாடுமெங் கூத்தப்பிரான் 
வாயிற் றந்த மதியிற் றந்த மதிநுதலே "” (204) 

என்னுக் திருச் சிற்றம்பலக்:கோவை உரையில், 

1 உயிரினுஞ் சிறந்தன்று காணே காணினும் 
செயிர்இர் காட்சிக் கற்புச் சிறந்தன்று ” 

(தொல், களவி, 28).
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என்றாராகலின், **வாயிற் சிறந்த மதியிற் சிறந்த!” என்பதற்குத் 
தாய்போல காண்சிறத்தலும் காணிலும் கற்புச்சிறத்த.லும் ஆய 
இரண்டும் கூத்தப்பிரான் வாயிற் றந்த நால்களிடத்துச் சிறப் 
புடைய பொருள் என்றுரைப்பினும் அமையும் '* என 6 உயிரி 
அஞ்சிறந்தன்று நாணே '"' என்னும் தொல்காப்பயத்தினை எடுத் 
தோதிஅதசனைச் கூத்தப்பிரான் வாயிற்சிறந்த நாலாகக்கொண்டு 
காண் சிறத்தலும் கற்புச்சிறத்தலும் இரண்டும் அக்நூற் பொரு 
ளெனக் கூறுதற்கு உடன்பட்டதனாற் றெளிக்துகொள்க. இத 
னாலும் கூத்தப்மிரான் அருளியது இலக்கணமென்ப அணரப்படும். 
இவர் முத்திறத் தமிழிலச்கணமுஞ் செய்தது பல்லுரைகாரரும் 
தம் நல்லுரைச் கண்ணே ஆங்காங்கு ** அகத்தியம் ” எனப்பெய 
மெடுத்துக் காட்டிய மேற்கோட் சூத்திரங்களால் உணரப்படும். 
இவற்றை யாப்பருங்கல விருத்தி உரையினும் ஈன்னூல் மயிலை 
நாதர் உரையினும் காணலாம். சிலப்பதிகாரம் அந்திமா லைச்சிறப் 
புச்செய்காதையில் அடியார்க்கு நல்லார் உரைமேற்கோளாக 
எடுத்துக் காட்டிய, 

1 தக்கராக நகோதிறல் காந்தார பஞ்சமமே 
துச்கங் கழிசோம ராகமே-மிக்கஇறற். 
காத்தார் மென்றைந்னும் பாலைத் இறமென்றுள் 
பூந்தா ரகத்திமனார் போந்து ?* 

என்னுஞ் செய்யுளால் அகத்தியனார் இசைத்தமிழிலக்கணம்செய் 
தது அறியலாம். சிலப்பதிகாரம் அரங்கேற்று காதைக்கண், 

1 அவை தாம், 
சாந்திக் கூத்தும் விநோதக் கூத்.துமென் 
றாய்ந்துற வகுத் சன னகத்தியன் ருனே ய் 

1“ ளழுவகைக் கூத்தும் இழிகுலத்தோரை 
யாட வகுத்தன னகத்தியன் மூனே '! 

என்பன முதலாகக் காட்டும் மேற்கோள்களால் அகத்தியர் கூத் 
'இலக்கணஞ் செய்தது உணரலாகும். தொல்காப்மியம் உவம 
வியலில் கிரனிறுத்தமைந்த ” என்னுஞ் குத்திரவுரையில் 
(தொல். செய். 9/) பேராசிரியர், * அகத்தியனாசாற் செய்யப் 
பட்டமான்று தமிதினும்'' எனக்கூறுதலான் இவர் மூத்தமிழிலக்
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கணம் செய்தது உண்மையென்று நன்குணரலாகும். இயற்றமிழ் 
மனப்பாங்கைப்பற்றியதாதலும், இசைத்தமிழ் அஃதுடன்இனிய 
ஓசையைப் பற்றியதாதலும், கூத்து இவற்றுடன் மெய்யினியக் 

கம் பற்றியதாதலும் தெளியலாம். இவற்றால் மனம், மொழி 

மெய் என்னும் மூவகைக் கரணத்தானும் மிக முந்தியகாலத்தே 
தமிழ் ஆராயப் பெற்று வளர்ந்து இலக்கணவமைதி பெற்று 
நிரம்மயமை எளிதின்றியலாம். இத்தமிழ் நிலத்து இலக்கியங் 
சண்டு இலக்கணம் வகுத்தனராவரன்றி வேறாகாமை நினைக, 

1 இளங்கதர் ஞாயி றெள்ளூக் தோற்றத்து 
விளங்கொளி மேனி விரிசடை யாட்டி 
பொன்றிகழ் நெடுவரை யுச்சித் தோன்றித் 
தென்றிசைப் பெயர்ந்தவித் தவத் தெய்வதம் 
சாகைச் சம்பு தன்£ழ் கின்று 
மாகில மடக்தைக்கு வருந்துயர் கேட்டு 
வெந்திற லரக்கர்க்கு வெம்பகை நோற்ற. 
சம்பு வெள்பாள் சம்பா பதியினள் ழ் 
செங்கதர்ச் செல்வன் திருக்குலம் விளக்கும் 
கஞ்ச வேட்கையிற் காந்தமன் வேண்ட 

அமர முனிவ னக£த்தியன் றனாது 
கரகங் கவீழ்த்.த காவிரிப் பாவை 
செங்குணக் கொழு௫யச் சம்பா பதியயற் 
பொங்குறீர்ப் பரப்பொடு பொருந்தித் தோன்ற 
arate திருந்த வருக்தவ முதியோன் '? (1-15) 

என மணிமேசலையிற் கதைபொதி பாட்டில் வரும் அடிகளால் 
வடக்கண் மேருமலையில் சம்பு என்னும் கரவல் மரத்தின் எழ 
நின்ற தவ மூதாட்டியாகிய சம்பு வென்பவள் கிலமசட்கு வரும் 

துயரத்தைக் கேட்டு, அரக்கர்க்குப் பகையாக நோன்பு பூண்டு 
சோளுட்டுப் புகார்ப் பட்டின் திருந்தனள் என்றும், அக்காலத் 
துச் சூரிய குலத்துக் காந்தன் என்னும் மன்னவன் வேண்ட 
அமரமூனிவனாகய அகத்தியன் தனது கரக் சவிழ்ர்த காரணத் 
தால் காவிரி யாறாய் கேர் கிழக்கே யொழுக, அது புகாரருஇல். 
வருதல் சண்டு அங்கிருந்த தவமூதாட்டியாகிய சம்பு வெம்பவள் 
அசக்காவேரியை எதிர்கொண்டு வரவேற்றுத் தானிருந்த ஊர்சம்
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பாபதி எனத் தன்பெயர் பெற்றகை மாற்றிக் காவிரிப்பூம் பட் 
டினமெனக் காவிரியாற் பெயர் புளைவிதீதனளென்றும் கூறப்பட் 
டிருத்தல் காணலாம். இதன்கண் மேருமலையிலிருந்த இந்தச் 

சம்புத் வத் தெய்வம் தென்னாடு புக்கு அமர்ந்த வரலாறு ஒரு 
வகையாகக் கூறப்படுவதென்று உய்த்துணரலாகும். இது வட 

நாட்டார் தென்னாடு புகுந்து வதிந்த செய்தியையே குறிப்ப 

தென்று எளிதில் துணியலாம். இக்கிகற்ச்சி காவிரியாறு தமிழ் 
நாட்டில் உண்டாதற்கு முன்னே நிகழ்ந்த தென்பது இவ்வடி 
களால் அறியலாகும். காவிரி சோழர்களால் இந்நாட்டில் மலை 
யெதிந்து தரப்பட்ட யாறென்பது 

** மேக்குயரக் 
கொள்ளுங் ஞீடகக் குவடு டறுத்திழியத் 
தள்ளுந் திரைப்பொன்னி தக்தோனும் '* 

(விக்க. சோழ: உலா) 

“கோல்கொள் 
றலையெறியுங் காவேரி யாற்றுப் படைக்கு 
மல்யெறியு மன்னர்க்கு மன்னன் '" 

(குலோத். சோழ. உலா) 

** மூடுகிக் 

கரையெறிந்த பொன்னி கடலேழுங் கோப்ப 
வரையெறிந்த மன்னர்க்கு மன்னன் ”” 

(இராசராச. உலா) 

எனவரும் மூவருலாக்கண்ணிகளால் ஈன்கறிந்ததாகும். ** தாவி 

னல்லிசை”' என்னும் பு.றத்திணையியற் சூத்திரத்.துரையில், 

செய்கை யரிய களவழிப்பா முன்செய்த 
பொய்கை யொருவனாற் போக்தரமோ--சைய ் 

மலச்சிறைதர் வாட்கண்டன் வெள்ளணிகாள் வாழ்த்திக் 
கொலைச்சிறைதீர் வேந்துக் குழாம் '” (புறத். 86) 

என மச்ினொர்க்இனியர் எடுத்துக் காட்டிய வெண்பாவில், 

சையமலைச் சிறை நீர் வாட்கண்டன் ''
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உனச் சோழன் கூறப்படுதலான் பண்டைச் சோழகுலத் தொரு 
வன்சையமலைத் தடையைத் தீர்த்துக் கரவிரிக்குத் தன் 
வாளால் வழி கண்ட செய்தி உணரப்படும். கரவீரி சையத்துத் 
தோன்றுவதென்பது பலரும் அறிந்தது. இக்காடு ரீர்வளம் 
படுத்திய செய்தியில் அகத்தியர் தன் கரகத்துக்.கங்கை நீரைக் 
கவிழ்த்து அவ்வாற்று ரீரைத் தாயதாக்இப் பொய்யாது காளும் 
பெருயோடச் செய்தனரென்று நினைத்தலாகும். அகத்திய 
மீன் உதயமானால் மழை அதிகம் உண்டு என்பதும் சோதிடர் 
துணிப்கும். இவையெல்லாம் வடகாட்டாருள் ஒருவகையார். 
அகத்தியர் தலைமையில் தென்னாடு புக்கு இக்காட்டை வளம் 
படுத்தற்றொழிலில் உதவினர் என்பது மட்டில் காட்டா 
தொழியா ; அகத்தியர் தங்கரகத்துக் கங்காயைக் காவிரியாறு 

கக் கவிழ்த்தது பரசுராமன் தென்னாடு புகுதீற்குச் சிறிது மும் 
'இயதேயாமென்பது மணிமேகலை 22-ஆம் காதையில், காந்தன். 
என்னும் சோழன் பரசுராமலுக்கு அஞ்சியபோது அகத்தியர் 
சொற்படி. தன் காதற்பரத்தை மகனாகிய ககந்தனைப் புகார் 
நகரை ஆளுமாறு செய்துவிட்டு மறைந்தொழுனன் என்று 
கேட்கப்படுதலான் அறியலக£ம். 

  

அகத்தியர் ச தென்னாடு போதுன்றவர் துவராபதிப் 
பேரந்து நிலன் கடந்த நெடுமுடியண்ணல் வழிக்கண் ௮ ர சர் 
பதினெண்மரையும் பதினெண்குடி. வேளிருள்ளிட்டாரையும் 
அருவாளரையுவ் கொடுபோர்து காடுகெடுத்து காடாக்கிப்பெஇ 
யிற்கணிருக்து இராவணனைக் கந்தருவத்தாற் பிணித்து இராக் 
கதரை ஆண்டு இயங்காமை விலக்கனர் என்று ஈச்சினார்க் இனியர் 
தொல்காப்பியப் பாயிர வுரைக்கண் உரைத்தனர், இதனால் 
துவராபதியிலிருந்த வேளீர் வழியினருள் ப 
இத்தென்னாட்டிற் குடியேற்றியது அறியப் இல் 
வழியினனுய இருங்கோவேைக் கமிலர் பாடிய (றப்பா 

   

    

  

சை அகத்தியர் 

  

நீயே, வடபான் முனிவன் றட 

   செம்புபுனைக் இயற்றிய சேணெடும் 
யூவரா வீகைத் துவரை யாண்டு 

நாற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த 
வேளிருள் வேளே "" 
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என வருவதன்க்ண் இவ்வேளீர் குலமுதல்வன் வடபான் 
முனிவன் தடவினிற்றோன்ற அவன் வழியில் துவரை ஈகரை 
யாண்டு காற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த வேளிருட் சறந்தவ 
னாக இருங்கோவேள் என்னுவ் குறுகிலமன்னன் குறிக்கப்பட்டி 
ருத்தல் காணலாம், அகத்தியர் துவராபதியிலிருக்த வேளிரை 
உடன்கொண்டு தென்னாடு புக்கனரென்று கேட்கப்படுதலால் 
இவ்விருங்கோவேளுக்கும், முனிவன் தடவிலே தோன்றிய 
முதல் வேளரசனுக்கும் இடைப்பட்ட ஒருவன் காலத்தே தான் 
இவர் அவ்வேளிர் குடியைத் தென்னாடு கொண்டுவந்திருக்க 
வேண்டுமென்.று துணியலாம். * துவரை யாண்டு காற்பத்தொன் 
பது வழிமுறை வந்த வேளிர் ' என்றதனால் அகத்தியர் வடபான் 
முனிவன் தடவினிற் ஜோன்றிய முதல் வேளரசனயே தென் 
னாடு கொணர்ந்தார் என்று துணிவதற்கு ஏதுவொள்.றுமில்லை. 
**துவசை யாண்டு மாற்பத்தொன்பது. வழிமுறை வந்த வேளி 
ருள் வேளே '' என்புழி, அநேக தலைமுறைகள் துவராபதியிலே 
ஆண்டு கழிந்தனவென்றே கொள்ளக் இடத்தல.றிக. 

இனி, நன்னூற் பெயரியல் ** ஏற்கு மெவ்வகைப் பெயர்க் 
Gb” என்னுஞ் சூத்திர உரையில், மயிலைகா தரும் சங்கர கமச்9ி 
வாயப் புலவரும் அகத்தியம் என வைத்து மேற்கோள் காட்டிய 
தும், தொல்காப்பியச் சொல்லஇகார.த்து 1! அதனினியறல் '? 
என்னும் வேற்றுமையியற் சூத்திர வுரையில் சேனாவரையர் 
எடுத்தாண்ட துமாகய, 

** ஏதியன் மூறைய தெதிர்முக வேற்றுமை 
வேறென விளம்பான் பெயச.து விகாரமென் 
Corfu yous முளலெரு வகையான் 
நதர னெட்டாம் வேற்றுமை என்றனன் '* (13) 

என்றுஞ் பூத்திரத்து அகத்ழயனார் பாணினியையும் இந்திர 
யும் எடுத்தோதி யுள்ளனரென்று பிரயோக விவேக நூலா 
மிரியர் கருதினர். இத 1 8ீர் கொண்ட சென்னி” என்னும் 
பாட்டுசை கோக்கித் தெளிக. இச்சூத்திரத்தில் * பெயரது 
விகாரமென், CHB புலவனுமூளன்!' என்றது பாணினி 
மூனிவரை என்று அவர் கருதினரரவர்.. அவம் கருத்துப்படி 

மோக்கன் இத்தமிழிலக்கணஞ் செய்த அகத்தியனார் அகத்தியர் 
, 26
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வழியிற் பாணினிக்குப் மிற்பட்டனராவர் என்று துணியலாம். 
இங்கே பாணினி மதத்தை உடம்படா.து வேற்றுமை எட்டென்ற 
ஐந்திர மதத்தை அகத்.தியனார் உடம்பட்டது காணலாம். அவர் 
உடம்பாடே தொல்காப்மியனார்க்கும் உடம்பாடாதலால், 
ஜஐந்திர நிறைந்த தொல்காப்பியனெனத் தன்பெயர் தோற்றி!” 
என்று பாயிரத்திற் பாராட்டப் பட்டனரென்று கொள்ளலாம். 
இதற்கேற்பவே தொல்காப்பியனார், 

“வேற்றுமை தாமே ஏழென மொதிப *' 

என்பதனால், பிறர் மதங்கூறி, 

** விளிகொள் வதன்கண் விளியோ டெட்டே '” 

என்னுஞ் சூத்திரத்தால் தந்துணிபுரைத்தாரென்க. இவ் 

விரண்டு சூத்திரங்களும் மேற் காட்டிய அகத்திய சகுத்திரப் 
பொருச£யே தழுவிவந்தவாறு எளிதில் உய்த்துணரலாம். 
11 ஓதிய புலவனும் உளன்'” என்றது அகத்தியனார் தங்காலத்தே 
பாணினி உளனாதல் பற்றி என்று துணிதற்கு இடந்தருகன் றது. 
இந்திரன் இலச்சணம் தென்னாட்டுப் பயிலப்பட்டு முற்காலத்தே. 
போற்றப்பட்டு வந்ததென்பதற்குச் சான் றுகளும் உண்டு. 

புண்ணிய சரவணம் பொருந்துவிராயின் 
விண்ணவர் கோமான் விழுநால் எய்.துவிர் '” 

(சிலப். காடுகாண். 99-100)) 

ஈகப்பத்திந் இரன் காட்டிய நாலின் 
மெய்ப்பாட்டியற்கையின் விளங்கக் wn opis” 

(dp. Crp. 17, 154-5) 
எனச் சிலப்பதிகாரத்,அ வருமிடங்களில் “விண்ணவர் கோமான் 
விழுநால்"' என்னும் பகு.இக்கு *இக்திரனாற் செய்யப்பட்ட ஐம் 
,திரவியாகரணம் என்னும் இலக்கணம் '” எனவும் **இந்திரன் 
காட்டிய நால் '' என்னும் பகுதிக்கு இந்திரன் தோற்றுவித்த 
வியாகரணம் '' * எனவும் அடியார்க்கு நல்லார் பொருள் கூறுத 

* புத்தமத நாலான அவதான சதகத்தில் சாரிபுத்தன் 
தனது பதினாரும் ஆண்டில் ஐந்திரம் படித்தான் என்று சொல்லி 
யிருக்கிறது. , ...... .. செந்தமிழ். 12, 26.
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லால் உணரலாம். தொல்காப்பியனார் காலத்தே நிரம்ப வழங் 
கிய இவ்வைந்திர இலக்கணநூல் இளங்கோவடிகள் காலத்து 
மிகவும் ௮௬௫ வழங்கய தன்மையையும் இவை காட்டுமென்க- 
விண்ணவர் கோமான் விழு.நால் எய்துவிர்'” என்றதனால் 
அஃதெய்தற்கரிய கீலையினுண்மை புலனாம். ஹ்யூன்ஸாங் 
என்னுஞ் சன யாத்இரிகன் இந்காவலக்்திவின் வடமொழி யிலக் 
கண நூல்ககப்பற்றிக் கூறிய இடத்த, 
  

வர்ஷா என்ற ஆசிரியர்க்கு அகேகமாணாக்கருண்டு, அவ 
ருள் பாணினியும் ஒருவர். இவர் ஒரு மந்தமதி. இதனைக்கண்ட 
வர்ஷா மனைவி பாணினியை வீட்டை விட்டுத் து ரத்.இவிட்டார்.. 
பாணினியோ இதனை ஆற்றாது சிவமரானைக் குறித்துத் தவல் 
இடந்து வரம்பெற்று எல்லாவற்றையும் அறிந்து காத்யாயனரு 
டன் வாதாடி அவர் ஓதிவந்த ஐந்்தர வியாகரணத்தை அழித் 
தார்” ஏன்று சோம தேவரது கதா சரித் சாகரத்திலே காத் 
யாயனர் கூறுவதாக ஒரு கதை உண்டு. பிருகத் கதா மஞ்சரி 

யிலும் இப்படி. ஒருகதை உண்டு. இது கேவலம் கதை என்று 
௮ம் இதனாற் பாணினியம் தோன்றிய பிறகு ஐந்திரம் என்னொரு 
நாலிருந்து அழிந்துவீட்டதென்பது தெளிவு பெறுகின்றது. 
(ஷே. டெ.) 

'திபேத்திய லாமாவான தாரகாதர் இக்திரவியாகசணத்தைப் 
பற்றி எழுதும்போது இது பாணினிக்கு முற்பட்டதென் ஓரும். 
சந்திர வியாகரணமும் பாணினீயமூம் ஒன்றென்றும், கலரபமூம் 
ஐந்திரமும் ஓஒன்றென்றும் அவர் எழுதுகிறார். இவரே ஆதிசே 
ஷன் கதையைச் சொல்லிவிட்டுத் தென்னிந்தியப் பிராமணர் 
வகுப்பைச் சேர்ந்தவரான சப். தவர்மன் என்பார் மூருகக் கடவு 
ஊத் தோத்தரித்து இந்திர வியாகரணம் தமக்கு உதயமாக 
வேண்டுமென்று விரும்பக் குமாரக் கடவுள் ன் ஏராள 
என்று அடியெடுத்துக் கொடுத்ததாயும் மற்றவை யெல்லாக் 
தாமே அவர் மனத்தில் உதித்ததாயும் ஒரு கதைஎழுதுகறார். 
இந்த 9 எனா என்பது கலாபமான காதக்தர.த்திலே 

முதற் சூத்திரமாகும். (செந்தமிழ் டே. பக். 60) 

க எணாகுளா என்ற ரிக்வேத சாயன பாஷியத்திலே 

யும் ஐந்திரத்தைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிற.து. 

(டை. டே.)
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**வைவர்தீத கல்பாரம்பத்தில் ப்ரஹ்ம ரர்ஜூாவானவர் வ்யா 
கரணமென்னும் நாலை மூதலில் வெளியிட்டார். அஃது அப் 
போது நாறு லக்ஷம் சுலோகங்களுடையதாக விருந்தது. பன் 

வைவர்தீதசித்தனாகல்பாரம்பத்தில் திஷ்ஷி (ரா-௭) சக்சராஜா 

அதைப்பத்து லகம் சுலோகமாசச் சரக்க யுரைத்தார். அதன் 
பின் வடநாட்டுக் கரந்தாரப்பகுதியில் 1! சாலாதுர '” என்னும் 
ஊரிற்றோன்றிய ஓரந்தணன் பாணினி ரிஷி என்னும் பெய 
ருடையவன் எண்ணாயிரஞ் சுலோகங்களாக அவற்றைச் சுருக்க 
உரைத்தனன். இந்நாலே நிகழ் காலத்து காவலக் இவு மூமுதும் 
வழக்குப் பெற்றுளது '* என எழுதுதலைக் காணலாம். இதனால் 
இளங்கோவடிகள் கப்பத்திக்இரன் காட்டிய நால் என்புதிக் 
கல்பம் என்றது வைவர்த்த ஷித்தகல்பமாதலும், ஐகஇிரம் பாணி 
னியத்துச்கு முற்பட்டதாதலும் ஈன்கு தெளியலாம். * 

இனி இவ்வைக்திர நாலே அருகபரமேஷ்டி யுரைத்த பர 
மாசமத்தில் ஓர் பகுதியாக விருத்தலைக் காணலாமென்று “கப் 
பத்திந்திரன் காட்டிய நாலின், மெய்ப்பாட்டியற்கை '' என்பதி; 
** மெய்ப்பாட்டியற்கை பரமாகமம், பரமாகமத்இல் இந்திரன் 
நூலினக் காணலாம்'” என அரும்பத உரையரசிரியரும், 

11 இந்திரன் தோற்றுவித்த வியாகரணத்தினை எம்முடைய 
அருக குமரன் அருளிச் செய்த பரமாகமங்களிற் காண்டிலையோ '' 
என அடியார்க்கு நல்லாருங்கூறுமாற்ருல் தெளியலாம். அங்கன 
மாயின் இவ்வகை ஜைனக்கொள்கைகளும் வரலாறுகளும் உண் 
டா£யது ஸ்ரீ வர்.த்தமான மஹா வீரஸ்வாமிகள் காலத்தே என் 

  

ப.தஞ்சலியார் தம்மாபாடிய நூலிற் கூறிய வாற்றான் 
11 இந்திரன் பிருகஸ்பதியிடம் ஸம்ஸ்கிருதம் கேட்டனன் '" எனக் 
கருதுவதொன்றன்றி வேறு இந்திரன் இலக்கண நால் செய்.த 
னன் என்றர்கு ஆதாரம் இப்போது இடைத்திலது என்பர் 
இக்காலத்து வடநூல் வல்லார். இந்இிரனுக்குப் மருகற்பதி 
இவை வழு இவை வழுவில்லன என வடமொழிகளை த் தனித் 
தனி எடுத்தோ தலுற்றாற்குத் தெய்வயாண்டில் ஆயிரம் யாண்டு 
சென்றது. சென்றும் சொற்கள் முடிந்தில என மாபாடியத்துள் 
ஆரியர் பதஞ்சலியார் எடுத்தோதினாரெனச் சிவஞான முனி 
வருங் கூறுதலான் இஃதுணர்க.
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பது பல ஆராய்ச்சியாளர் துணிபா தலின் 4 மஹாவீரர் காலமும் 

புத்தர் காலமும் பெரும்பாலும் ஓஒத்ததென்றே பலரும் துணிவரா 
தலால் பரமாகமத்திற் கூறியதாகக் கருதப்படும் இவ் இந்திர 
வியாகரணம் 8. மு. 600க்குப் பெரிதும் முந்தியதாகா.து என்று 
நினைத்துக்கொள்வது பொருத்தமாகும். பாணினியத்தை ஐம் 
இரவியாகரணத்தின் பின்னதாக வைத்து வழங்கலால் பாணினி 
சாலம் இ. மு. 500க்குப் மிற்பட்டதேயாமல்ல.து முந்தியதாகா.து. 
இது ஜைனாகமங்களுள் இந்திரவியாகரணம் உள்ளதென்ற உரை 
யாளர் கருத்தைத் தழுவி ஆராய்ச்ததாகும். வேத வழக்கொடு 
பட்டார் வைவர்த்த ஸித்தகல்பத்தை எந்தயாண்:உல் வைப்பரோ 
தெரிலலேம். வடநால் வியாகரணங்களை மூறைப்பட கிறுவு 

மிடத்து யாஸ்கர், பாணினி, காதீயாயன ராகிய வரருசி, மாபாடி. 

யகாரராகய பதஞ்சலி என வரிசைப் படுத்துவது வழக்காகவுள் 

ளதாதலின் முத்தமிழிலக்கணஞ் செய்த அகத்தியர் வழியில் 
வந்த அகத்தியனார் காலம் பாணினிக்கும் காத்தியாயனர்க்கும். 

இடைப்பட்டதே யாகும், என்று துணிவது பொருத்தமாகும். 

அகத்தியனார் சூத்திரமென நன்னூலில் மயிலை நாதர் எடுத் 
தாண்ட மேற்கோள்களை ஆராயுமிடத்து இவர் இலக்கணஞ்செய் 

யும்போது ஆண்டுத் தமிழில் புத்தசம், சேனை, மாலை, சும்பலம், 

சாலம் மூதலிய வடசொற்கள் பயின்றனவென்பதும் கன்னித் 
தென் கரைக்கட் பழக் தவமான சிங்களமும், கொல்லங் கூவம் 
முதலிய எல்லைப் புறத்த காடுகளும், ஈழம், பல்லவம், கன்னடம், 
வடுகு, கலிங்கம், தெலுங்கம், கொங்கணம், துளுவம், குடகம், 

குன்ற முதலிய சையமலையின் இருபுறத்துத் தமிழ்தெரி கிலங் 
களும், பெரு நிலவாட்டி யரசுமேம்பட்ட முடியுடைத் தமிழ் 
வேந்தர் மூவரும், கு.றுகிலக் குடிகள் பன்னிருவரும் நன்னிலையில் 
இருந்ததும் புலனாகின்றது. இதனால் அகத்தியர் தமிழிலக்க 

ணஞ்செய்தற்கு முன்னே தமிழர் மிகவுஞ் இறந்த நாகரீக 
நிலையில், தம் அரசர் குடைகிழலில் இனிது வாழ்ந்திருந்தனர் 
என்பது புலனாம். இவர் தென்னாடுபுக்குக் காடுகெடுத்து காடாக் 
இனர் என நச்சினார்கினியர் தொல்காப்பியப் பாயிரவுரைக்கட் 
கூறிய வரலாறு அவர் 'தங்குதற்குக் குறித்த ஒரு காட்டுமல்ப் 

பக்கத்து நிகழ்ந்ததாக நினைத்துக்கொள்வது பொருந்திற்றாகும். 

இதற்கேற்பவே தொல்காப்பியனாரும், . 

+ Life of Hiouen Tsang Book III-Page 122 (600—664. A, D.) 
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வண்புகழ் மூவர் தண்பொழில் வரைப்பி, 
ஞ.ற்பெய ரெல்லை யகத்தவர் வழங்கும் 
யாப்பின் வழிய தென்மனார் புலவர் ” 

(தொல். செய். சூத். 79) 

என்பதனால் செய்யுள் மரபிற்கு இலச்சணங்கூறுமிடத்து, வள 
மூடைமையாற் புகழ்பெற்ற மூவேந்தர்க்குரிய காவல் தண்பொழி 
லுள் நாற்பெயரெல்லை யகமென்று வரைந்து கொள்ளப்பட்ட 
தமிழ் நிலத்தவர் ஈடாத்துகன்ற செய்யுளின் பேயரே தனக்குப் 
பெயராகவுடைய மேழ்கூறிய யாப்பு '” என்று விளங்கவைத்த 
துங் காண்க. அவர் வழங்கும் யாப்பின் வழியது என்றதனால் 
அகத்தியனார் முதலியோர் தமிழ் யாப்பினை உண்டு பண்ணினார். 
ஆகாது அவ்யாப்பிற்கு இலக்கணவமைதி இவ்வென்று தம் 
நுண்ணறிவாற் கண்டு புலப்படுத்தினாரென்று கொள்ளப்படும். 

இதனாலும் தமிழ் மொழி செய்யுள் வழக்கை மிகுதியாகப் 
பெற்று இயல் இசை கூத்துக்களிற் பயிலப்பட்டு இவ்வளவென்.று 
காலங் குறிக்கப்படாதபடி தொன்றுதொட்டே வளர்ந்து சிறந் 

தது துணியலாம். லண்டன் பொருட் காட்சிச் சாலையிலுள்ள 

வேள்விக்குடி. சன்னமனார்ச் செப்பேடுகளில் அகஸ்தியசாற். 
பட்டாபிஷேகம் செய்யப்படும் பாண்டிய வம்சத்தில் மாறவர்மன் 
அவதரித்தான் எனவும், 

 பொருவருஞ்சீர் அகத்தியளைப் புசோ௫ிதனாகப் பெற்றது 
, பாண்டியர் திருக்குலம் *” 
எனவும், 

1 தென்வரைமிசைக் கும்போத்பவனது இந்தமிற் செவி 
கழுவியும் '” 

எனவும் வருதலால் இவ்வகத்தியர் பாண்டியர் குலத்திற்குப் 
புரோகிதரெனவும்,' தமிழாசிரியரெனவும் (புரோகிதர் வட 
மொழியிழ் சடங்கொழுக்கங்கக£ விதிப்படி கூறி நடாத்துபவர்), 
அறியப்படும். இத.ற்கேற்பவே இறையனார் களவியலுரை மேற் 
கோளிற் கண்ட பாண்டிக்கோவையினும், 

**பண்டகத்தியன் வாய், உரை தரு தீந்தமிழ் 
கேட்டோ னுசதன் '” (93)
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எனப் பாண்டியனைக் கூறுதல் காண்க. இனி, 

1: ஓங்குயர் மலயத் தருந்தவ னுரைப்பத் 
தூங்கெயி லெறிந்த தொடித்தோட் செம்மயன் 
விண்ணவர் தலைவனை வணங்கிமுன் னின்று 
மண்ணகத் தென்றன் வான்பதி தன்னுள் 
மேலோர் விழைய விழாக்கோ ளெடுத்த 
காலேழ் காளினு ஈன்இனி துறைகென 
அமரர் தலைவனாங்கது நேர்ந்தது 
கவராக் கேள்வியோர் கடவா ராகலின் ”” 

(மணி. 3, 7- 70. 

என மணிமேகலையுட் சாத்தனார் கூறுதலால், இவர் தூங்கெயி 
லெதறிந்த தொடித்தோட் செம்மியன் கேட்ப ஆண்டுதோறும் 
இந்திர விழவு புகார் நகரத்து எடுத்து இக்காவலக் இவிற்கு ஒரு 
சாந்தி செய்கவென உரைத்ததும், அச்செம்மயன் காலக்தொட்டு 
அவ்விந்திர விழா அவ்வூரில் நிகழ்ந்ததும் அறியலாகும். இவற் 
ரூல் தமிழ் இலக்கணம் இயற்றியதுமட்டிலன் றி, தமிழ்நாட்டுப் 
பேரரசருக்கு அறிவூட்டியும் சடங்குகள் வகுத்தும் அவர்க்கு ஒரு 
பெருக்துணையும் புரோகதருமா௫ இவர் விளங்கனாசென் றுஉய்த் 
துணரலாகும். இவர்பால், தம்மொடு போந்த அந்தணர் தமி 

முணர்தற் பொருட்டுத் தமிழிலக்கணஞ் செய்தாரென்.று கருதிய 
மூன்னயோரு முண்டு. 

இதனை, 

1 அந்தணர்க் காகி யகத்தியன் ருனுரை செய்தமும்மைச் 
செந்தமிழ்க் காவலன் தென்னம் பொருப்பன் '* 

(களவியற் காரிகை) 

என வருங் களவியற் கோவையானுணர்க. இவர்பால் கல்வி 
பயின்ற மாணாக்கர் பன்னிருவரென்ப. அவர், 

1. தொல்காப்பியர், 2 அதங்கோட்டாசான், 8. துரா 

லிங்கன், 4. செம்பூட்சேஎய், 5. வையாபிகன், 6, வாய்ப் 

மயன், 2, பனம்பாரன், 8, கழாரம்பன், 9, அவியன், 
20. காக்கைபாடினி, 11. ஈத்தத்தன், 78. வாமனன் என்ன 
இவரசாவர். இப்பன்னிரு புலவரும் தனித்தனியே அகத்தியர்
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செய்த முதனூலினைத் தொகுத்தும் வகுத்தும் விரித்தும் வழி 
நூல்கள் செய்தனரெனவும், பன்னிருவர் சேர்ந்து ஓரொருவர் 
ஒரு படலமாகப் பு.றத்தினை இலக்கணங்களெல்லாம் அமையப் 
1 பன்னிரு படலம் '” என ஒரு நால் செய்தனசென்றுங்கூறுவர். 

தொல்காப்மயனார் செய்த நூல் தொல்காப்பியம் எனப்படுவது, 
இது முழுதும் உள்ளது. அதங்கோட்டாசான் செய்தரால் இப் 

போது கடைத்திலது. இவரைத் தொல்காப்பியப் பாயிரத்து, 

6 அறங்கரை நாவி னான்மறை முற்றிய 

அதங்கோட்டாசாற்கு '” 

எனப் பனம்பாரனார் பாடுதலான் அறமே மொழியும் நாவினால், 
நான்கு வேதங்களையும் முற்றக்கழ்ற பெருந்தசையார் என்று 
தெரிகிற்பது. இவர் தொல்காப்பியம் அரங்கேறிய அவையிற்: 
றலைமையில் வீற்றிருந்து அதக் கேட்டவரரவர். துராலிங்க 
னார் செய்த நால் ஓன்றுங் இடைத்திலது. செம்பூட்சேய் செய்த 
நூல் கூற்றியல் என்ப. (இறையனார் களவியல். 89, உரை) 
இந்நால் கடைத்திலது ; செம்பூட்சேய் என்னும் பெயர், 

1 கொடித்தே ரண்ணல் கொற்கைக் கோமான் 
ஈன்றபுக ழொருவன் செம்பூட் சேஎய் 
என்று ஈனியறிந்தனர் பலரே ”” 

(வீரசோ. யாப். 12 உரைமேற்கோள்) 

என்பதனால் கொற்கைக் கோமானாகிய பாரண்டியற்கும் பெய 
ரென்று தெரிகிறது. வையாபிகனார் செய்த நூல் ஒன்றும் 
கிடைத்திலது. வாய்ப்மியர் செய் த து வாய்ப்பியம் என்னும் 
நூலாகும். இந்நூலுள் சிலபல சூத்திரங்களே யாப்பருங்கல 

விருத்தி உரைகாரர் மேற்கோள் காட்டுகின்றனர். அச்சுத் 
'இரங்களால் இவர் இசைபத்தியும் சூத்திரங்கள் செய்துள்ளன 
ரென்று தெரிகற்பது. இவற்றை அவர் பெயரால் இதனோடு 
கோக்கப்பட்டுள்ள சூத்திரங்களிற் கண்டுகொள்க. பனம்பார 
ஞர் செய்த நூல் பனம்பாரமெனப் பெயர்பிபறும். யாப்பருங்கல 
விருத்திகாரர், 

*: அகத்திணை யல்வழி யாங்க தன் மருங்கின் 
வகுத்தன சொற் சீர் வஞ்சியொடு மயங்கும் '* 

பேச், 778).
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என்றார் பனம்பாரனார் என எடுத்து மேற்கோள்காட்டி இவர் 
பெயர் கூறுதலால் இவர் இலக்கண நூல் செய்தது உணரப் 
படும். 

** வடவேங்கடம் தெல்குமரி ” என்று தொடங்கும் தொல் 
காப்மியச் சிறப்புப் பாயிரத்நுசைக்சண் இளம்பூசணர், 

அவருள் இந்தூழ்குப் பாயிரஞ்செய்தார். தன்னோ௮ 
ஒருங்கு கற்ற பனம்பாரனார் '* 

என்று கூறுதலால் இவர் ஜொல்காப்பியத்துக்குப் பாயிரம் பரடி 
யழூ தெரிகிற்பறு. இவிக கு.று்தொகையில், 

1* ஆர்கலி மிஇத்த மீர்திகற் லம்மில் ** (52) 

என்னும் பாடல் இவர் பெயராம் கோக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் 
தொல்காப்பியனார் கல்வி யதிவொழுக்கங்களில் பெரிய கன் 
மதிப்புடையவர் என்பது அவர்க்கு.இவர் பாடிய பாயிரத்தசல் 
ஈன்கு தெரியலாகும். 

1 தொன்றா தோற்றித் துறைபல முடிப்ினும் 
தான்றற் புகற்தல் தகுதியன்றே 

"*மன்னுடை மன்றத் தோஸ்த் தூக்கனும் 
தன்னுடை யாற்ற றுணர் இடையினு 
மன்னிய வவையிடை வெல்லுறு பொழுதினும் 
தன்சள மறுதலை பழிதீத காலையுக் 
தன்ளைப் புகற்தலும் தகும் புலவோர்க்கே 

என்னும் நன்னூற் பாயிரச் சூத்திரவ்களிரண்டும் பனம்பசச 
மென்று மயிலைகாதர் உரையாற் றெரிலன்றன. கழாரம்பனாச் 
செய்த இலச்சகணத்தைப் பற்றி ஒன்றுக் தெரியவில்லை. அவி 
கயனார் செய்த நால் அவிஈயம் என்பர். இந்தாற் சூத்திரங்கள் 
மயிலை நாதர் உரையிலும் யரப்பருங்கலவிருத்து யுசையிலும் 
எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. மயிலைகாதர் நன்லூலுரையில், 

* அளவ.று புலமை யவிநயனார் '* 
** புவிபுகழ் பெருமை யவிகயனர் '” 

27
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எனக் கூறுதலான் இவர் அளவறு புலமையும், புவிபுகழ் பெரு 
மையும் உடையரென்பது புலப்படுகின்றது. ஈன்னூல் பொது 

வியல் “பெயர் வினையும்மைசொல் '' என்னுஞ் சூத்திரவுசையில் 

இந்தப்பத்தெச்சமூம், புவிபுகழ் புலமை அவிரய wr der, sor 
லங்கிழவன் தகைவரு நேமி, எண்டிசை கிறைபெய ரிராசபவித் 

இரப் பல்லவ தரையன் பகர்ச்சியென்.றறிக '” என மயிலைகாதர் 
உரைத்தலால் இவர் செய்த அபிஈயத்துக்குத் தண்டலம் 
இழைவன் இராசபவித்திரப் பல்லவதரையன் ஒரு இறந்த உரை 
செய்தனன் என்று தெரிகிறது. சிறுகாக்கைபாடினியார் ஒருவர் 
உளசாதலால் பெருங் காக்கை பாடினியார் எனப்பெயர் 
சிறந்த இவர் செய்த சூத்திரங்களிற் சிலபல யாப்பருங்கல 
விருத்தியுரையில் எடுத்துக் கட்டப்பட்டுள்ளன, கரக்கை 
பாடினியார் ஈச்சென்ளயார் என்னும் பெண்பாற் புலவர் பதிற் 
அப்பத்தில் ஆறாம் பத்துப் பாடியவசாகக் கேட்கப்படுஇன்றார். 
இதனின் வேறு கூறுவாருமுளர். அவர் இ வர் வதியினரோ 
வென்று நினைக்க இப்பெயர் இடந்தருவது. 1* அல்லதாஉம் அங் 
ஊனமன்றி வருமாயின் அடிக்கெல்லாம் பொதுவகையாய்த் தலை 
யு.றுப்பெனப்படாது எழுத்தும் அசையும்போல யாண்டும் வரு 
வனவெல்லாம் உறுப்பெனப் படுவன வென்றற்கு  Qeer gr or 
முடிபு தன்லூன் மேற்றே ”' என்பதனாற் காக்கை பாடினியார் 
ஓதியதயிலக்கணம் ஈஎண்டுல் கோடல் வேண்டுமெனின்,அஃதே 
கருத்தாயின் இவர்க்கு மவர் முடிபேபற்றித்தக தையல் வேண் 
டும். அல்லாம் அவர்க்கு இளையமான காக்கை பாடினியார் 
த கொண்டிலரென்பது இதனாற் பெற்றாம். த வேண்டி. 
னார் மிற்காலத்தோ ராசிரியரென்பது என்கன 2 

15 வடக்குக் தெற்குங் குடக்குங் குணக்கும் 
வேங்கடங் குமரி இம்புன.ற் பெளவமென் 
திர்கான் கெல்லை யகவயிற் இடந்த 
நால.இ னுண்மை வாலிஇன் விரிப்பின் ” 

எனக்கூறி வடவேங்கடம் தென்குமரி யெனப் பனம் பாரஞர் 
கூறியவாற்ருனே எல்லை கொண்டார் கரக ஸ.க பாடினியார். 
ஒழிந்த காக்கைபாடினியத்து :- 1* வடஇிசை மருங்கின் வகு 
வரம்பாகத் தென்றிசை யுள்ளிட் டெஞ்சிய மூன்றும் ” எனத் 
தென்றிசையுல் கடலெல்லையாகக் கூறப்பட்டதாசலான் அவர்
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குமரியாறுள்ள காலத்தாரல்லரென்பது௨உம், குறும்பனை காடு. 
அவர்க்கு ரீக்கல்வேண்டுவ தன்றென்ப.தாஉம்பெற்றாம். பெறவே, 
அவர் இவரோடு ஒரு சாலை மாணாக்கரல்லரென்பது எல்லாச்க் 
கும் உணரல் வேண்டுமென்பது '” 

(செய். சூத். 7. உரை) 

எனப் பேராசிரியர் உரைத்தவாற்றான் இவர் கடல்கோட்கு 
முன்னே  sréone பாடினியம் '' என்ற நூலைச் செய்தனசென 
வும் இவர்க்கு இ௲ாயவராரன சிறுகாக்கை பாடினியார் கடல் 
கோட்குப் மின்னே சிறு காக்கை பாடினியம் செய்தனர் எனவும் 
நன்கு தெளியலாம். நத்தத்தனார் செய்தனவாக ஒரு சல குத் 
'இரங்களே யாப்பருங்கல விருத்தி யுரையிற் காணப்படுன். றன. 
அச் சூத்திரங்களும் யாப்மிலக்கணம் பற்றியே வந். தன. வசமனர் 
செய்த நால் வாமனம் என்ப. இந்நாலைப் பற்றி இப்போது ஓன் 
ுந்தெரியவில்லை. லெப்பதிகார உரைப்பாயிரத்து, 

₹ இனி, தேவ இருடியாகய குறுமூனிபாற் கேட்ட மாணாக் 

கர் பன்னிருவருள், சிகண்டியென்னும் அருந்தவமுனி, இடைச் 

சங்கத்து அநாகுலன் என்னுந் தெய்வப் பாண்டியன் தேரோடு 
விசும்புசெல்வோன் திலோத்தமை என்னுந் தெய்வ மககக் 
கண்டு தேரிழ் கூடினவிடத்துச் சனித்தானை த் Cougs ust 
வரும் சரியா நிற்கத் தோன்றினமையிற் சாரகுமாரனென, அப் 
பெயர்பெற்ற குமரன் இசையறிவித்தற்குச்செய்த இசை நுணுக் 
கமூம் "” என வருதலால் அகத்.தியனார் மாணாக்கர் பன்னிருவருள் 
செண்டியாரும் ஒருவரென்பது தெரிகற்பது. மேலே காட்டிய 

பன்னிருவருள் ஒருவர்க்குச் சிகண்டி. என்பது பெயசெவ்றும், 
அவர் இசை ு.ணுக்கஞ் செய்தவரென்றும், இதனால் அறியக் 
இடப்ப.து. அடியார்க்கு short அரங்கேற்.றுகாதை யுரையில். 

1 இடைப்மங்கலை "1 கூர்மனிமைப்புவீழி''  ஒழிந்ததனஞ்: 
sus” என்னும் முதலுடைய மூன்று வெண்பாக்களையெடுத் 
தோதி இவை இசை நுணுக்கமென்று கூறுவர். இதனால் இக் 
நூல் வெண்பாவினாய தென்றுய்த்துணரலாகும். 

இனி, இப்பன்னிருவரு-ம சேர்ச் து ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு 

படலமாகப் புறப்பொருள் பற்றிச் செய்த இலக்கணநால் பன் 

னிரு படலமென்ப ;--
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6 மன்னிய சிறப்பின் வானோர் வேண்டத் 

தென்மலை யிருந்த 2ர்சால் மூனிவரன் 
தன்பாற் றண்டமிழ் தாவின் நுணர்க்த 
துன்னருஞ் எர்த்தித் தொல்காப்பியன் முதற் 

பன்னிரு புலவரும் பாங்குறப் பகர்ந்த 

பன்னிரு படலம் பழிப்பின் நுணர்ந்தோன் ' 
(புறப். வெ. மாலை. சிறப்பு). 

என்னும் ஐயனாரிதனார் புறப்பொருள் வெண்பாமாலைப் பாயிரத் 

தானும், அதற்கு மாகறலூர் கிழான் சாமுண்டி தேவராயகன், 

“நின்று நிலைத்த ஈகன்மையினையுடைய தேவர்கள் வேண்டிக் 
கொள்ளப் பொதியின் மலையிலிருந்த அழகமைந்த இருடி தன் 
னிடத்துக்குளிர்ந்த தமிழை வருத்.தமின்,றியறிர்த சட்டு த.ற்கரிய 
மிக்க புகழினயுடைய தொல்காப்மியனென்னும் ஆசிரியன் முத 
லான பன்னிருவசான அறிஞரும் பகுதியில் மிகச் சொன்ன பன் 
னிரு படலமென்னும் நாலிசக் குற்றமின்றியே யறிந்தோன் "" 
என உரைத்த உரையானும் இவ்வுண்மையுணரலாம். இஃது 

'இங்கனமாக ! வேந்து வீடு முனைஞர் '' என்னும் புறத் இணைச் 
சூத்திர உரையில் இளம்பூரணவடிகள், 

தன்னுறு தொழிலே வேந்துறு தொழிலென் 
றன்ன விருவகைத்தே வெட்ட '” 

என்னும் பன்னிரு படலத்தை எடுத்தோதி, * அதனால் பன்னிரு 
படலத்துள் வெட்டிப்படலம் தொல்காப்பியர் கூறினாரென்றல் 
பொருந்தாது" என உரைத்துள்ளார். இதனால் பலினிரு பட 
லத்தைப்பற் றி உரையாளர்க்குள் கரு்.துவேற்றுமை யிருந்தமை 
புலனாம். யாப்பருங்கல விருத்தியுள் (சூத். 95 பக். 580). 

வாகை பாடாண் டிணையென்ப பு.றப்பொருளே '' 

என்றார் தொல்காப்பிய அகத்தியம் உடையார் '” எனக் கூறுத 
லான் அது அகத்தியம் தொல்காப்பியம் இரண்டையுவ் கொண்டு 
கூறிய மீன்னூலென்று நகிளைத்தற்கடன் தருன்றது. தொல் 
காப்பியனாரும் அகத்தியனாரும் சேர்ந்து ஒரு நால் செய்தார் என் 
ற்கு ஆதா சமின்மையால் இவ்வாறு கூறப்பட்டது. இன்வகழ்
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'இயனார் மு.த்தமிழிலக்கணத்தையும் இயலிசை நாடகம் என்னும் 
மூறையே நிறுவினர் என்பது, 

  

“இனி வழக்கயலும் வழக்கயலாற் செய்யப்பட்ட 
புளியலும் பற்தி எழுந்த இலக்கணம் இயற்றமிழ் எனப்படும் 
அச்செய்யுளின். றி யமையாத இசை இலக்கணம் இசைத் i 
எனப் பெயரெம்இ அல்வியற்றமிழ்ப் மன்னர் வைக்கப்பட்ட 
தெனப்படும். இவ்விரண்டன் வழி நிகற்த்துள் கூத்தி 
கூறிய நாடகத்தமிழ் அவற்றுப் மன்னர் தாபென 

  

    

     
     

    

   

     
    

    

    

கூறுதலும் '' எனப் 'பேராசிரியர் - * ஐத்தகாம்2 

மரமயற் ரூ.த்ிர உரையில் (மரம. ரத்தி. 100) ௭3 == 
வாற்றானமியப்படும். இவ்வகத்தியமைப். பற்றிக் 

  

படுங் கதைகள் பல. அவற்றினுண்மை எம்மா 

     வர் வடிவமும் பெயர் வழச்ஞூம் கப 
தீவு முதலிய சழ்கடற்புற மாட்டிடங்களில் t 
யால் இவர் நெடுந்தாரங் கடலையுங்கடந்து சென்ற 
டார்க்கும் நலமறிவுறுத்தனர் என்று தெரிதலால் இவர் 
மாலத்துக் கடலையொரு பொருட்படுத்தாது அகத்இிட்பத் 2 
கடக்ததைச் சிறப்பித்துக் கடலைக் குடி.த்தனரென்று மூன் 
கூமினரோ வென்று நிளைத்தற்கிடனுண்டா?ன் றது   

   

கல்ல: 

கடலைக் கரைகண்டார் என்பத மகு இவ்வாறு 2 ஈப்பிச்சப்பட்ட2 
ரென்பதும் பொருந்தும். அரிவம்சம் பார.தத்தைச் சாரவைத்த 
வியாசரியற்றிய நாலென்பர். அதன் கண், அகஸ்இயர் குஞ்சர 

         ci (Java) Dua. 
கொரு கோயிலெடுத்துச் உறப்மித்தன 

வல தலனவல். அக்காட்டரச 
் என்      

அ ராய்ச்சியாளம் கூறுவர். 

   பிற்காலத் தமிற்ப்பாடல்மளில் இவர் பெழும்பா.- 
மானி என்?   வழங்சப் பெறுவன றனர்... “மாட 

  

எடக்தையும்” எஸ்.ஐ தொடங்கும் வீசபாணடியன் மெய்க்கர்த்2 
ரம், 

  

wat: qdanta qarreed காண ட சானா கள்ளி என்றா என்றா” 

சார் ப ் 
(ஹரிவம்எம். பவிஷ்ப பர்வம் அத். 12)
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1: இடவாசகக் குறுமுனிபாற் 

செந்தமிழ் நால் தெரிந்தருளி 

என வருதல் காணலாம். 

குறு முனி குடித்த வேலை '” (கம்ப. சுங். கடு. 78) 

1 குறு முனி தானும் புலவன் ”! (பொய்யாமொழி.) 

தேவ இருடியாகய குறுமுனி '" 

(லப். அடியார். உரைப்பாமிரம்?, 

எனப் பலவிடங்களில் வருவதும் நோக்கத்தக்கது. இதற்கு 
ஆதாரம் புத்த ஜாதக சரிதையினும் காணப் பெறுவது. ஜா.தக 
மலயில், 

அவர் ஆகாயத்தின்சண்ணே குறுகிய வடிவிற் பேசொளி 
வீசம் மிறையை யொப்பத் தம் மேனிவாடக் கடுந்தவம் புரிந்து. 
பெற்ற பேரொளி தோன்ற அங்கு (காரைத்தவில்) வ௫த்தார் 
என வருதலானநியலாம். இவர் பெயசாற் பல பல சத்தவைத் 
இய நூல்கள் வழங்கப்பெற்று இக்காலத்துள்ளன. அவை 
மெல்லாம் :-சாண்வயிறோ சமுத்திரமெல்லாம் வயிறோ சண்டி 
மாயே,” (அகத்தியர் பரிபாடை..) 

என்றார் போன்ற இக்கால வழக்குச் சொற்களையே மிகவும் தழு 
விப் பயிறலால் அகத்தியர் பெயரையிட்டுப் பிற்காலத்து மருத் 
துவம் வல்லார் பலர் பாடினர் என்று துணியப்படும். அகத்தியர் 
பெயசையிட்டது அவர் மருத்துவ மூறை அவர் அறிவுறுத்திய 
ஈன்முறையாய் வழிவழியாய்க் கேட்கப்பட்டு மருந்தும் பயன் 
பெற்ற காரணத்தால் என்று துணியலாகும். இவற்றின் உண் 
மை அகத்தியர் பரிபாஷை முதலிய நூல்களிற் காணலாம். 

இனி அசஸ்இியசைப் பற்றிச் ல பல கதைகள் சேட்கம் 
படுவன; அவற்றுள் அத்த ஜாதகம் ஒன்று, அதில் அறுத்த" 
என்பது அகஸ்தியர் என்பதன் மரு௨ மொழி என்பர். இவர் 
கடுந்தவம் புரிகையில் தன்கண் வந்திரந்த அந்தணனுக்கு நீதான் 
உண்ண வைத்திருந்த சில்லுணவையும் அளித்துத் தாம் பலத்தே 
காலங்கழித்தனரென்பது அக்கதையிற் நுணிந்த பொருளாரும், 
புத்தர் அவதாரத்திற்கு முற்பட்ட பல பிறப்பினுள் ஒன்றாத 
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லால் இது புத்தர் காலத்துக்கு முற்பட்டதா.தல் வேண்டும். இம் 
வுண்மை நால் நெறியால் ஆராய்ந்து தெளிதற்கரியதொள்ராகும். 
இக்கதையை ஈம்மப் புத்த மித்திரனார் வீர சொழியத்தில் அவ 
லோூதன் பக்கல் இவர் அருந்தமிழ் கேட்டன0ரரென்று இயைத் 
துரைத்தனர் போலும். அகத்தியர் பொதியில் யடைதற்கு 
முன்னே அது அவலோதேச்வரசர்க்குப் பத்தினியாக தாரா 
தேவியின் நிலையமாகவிருந்தது என்பது பெளத்த நூல்களால் 
அறியக்டைப்பது. தாராஸுக்தம் என்ற ஒரு புகழ்.தால் அவர் 
மதத்துண்டு. அதில் தாராதேவியைப் “போ.தலகரி கிவாஸிகி!! 
எனப் பரவுதல் காணலாம். இக்கதை கொண்டுதான் வீரசோழி 
யம் செய்த புத்த மி.த்திரனார் * அவலோ௫தன் பக்கத் தகத்தி 
யன்சேட்டியம்மிய தண்டமிழ்'” என்றுகூ.றினரோவென்று கி த் 
தற்கிடமூண்டு. தொல்காப்பியப் பாயிரத்தும் நா.ற்கண்ணும் 
இவ்வகத்தியர் பெயரே கூறாதிருத்தல் சரித்திர ஆராய்ச்சியிழ் 
கவனிக்கத்தக்கதொன்றாகும். உரைகாரர் பலரும் அறிவன் முத 
லாக வரும் பெயர்கட்கு அகத்தியனாரே ;3பொருள் என்று கூறுத 
லும் நினைந்துகொள்ளத்தக்கதாகும். தமிழ் நால்கள் முத்தமி 
ழிலக்கணஞ், செய்த அகத்தியரை உடன்பட்டிருத்தல் எவ்விதத் 
இனும் ஈல்லறிவாளர்க்கு ஏற்பதேயாகும். 

இவ்வகத்தியர் இருக்கு வே.தத்.இ.ற் கூடப்பட்ட மைத்திரா 
வருணி என்பவரென கி. .. பதற்கு ஏதுவொன்றுங் காண்௰லேம். 
மற்று இவரை  அமரமூனிவன் " என்பது முதலாகக்கூறுவன 
எல்லாம் வடநாலில் வேதம், இதிகாசம், புரரணங்களிற்கேட்கப் 
படும் அகத்தியசரித.த்தை நெடுங்காலம் மீந்தியவராகிய இவர்க்கு 
ஏற்றி வழங்கெனவாக நினைப்பது! பொருந்தும். ஓன்றோடொன் 
ஜொல்வாக் கால வேற்றுமையில் நிகழ்ந்த பல நிகற்ச்சகள இப் 
பொதியின் முனிவர்க்கேற்றுதல் சிறிதும் பொரும் சாமைகாண்க. 
இதனால் வேதகாலக் தொட்டு இறப்பப் மக்தியகா லம்வசை ஓர் 
அகத்திய பரம்பரை உண்டென்றும், அவ்வழியினருள் தமிழிலக் 
கணம் செய்தவரும் ஒருவர் உண்டென்றும், அவர் தொல்காப்பிய 
ஞர் காலத்தவரென்றும் தமிழ் இலக்கண உரைகாரர் கூற்றால் 
தணியலாமென்று தெளிக. இவ்வகத்தியர்க்கு முன்னே இத் 
தமிழ்காடு இனிய செய்யுளாலும் ஈல்லவழக்காலும் இறக் துவிளங் 
இற்றென்று கருதுவதே பொருத்தமுடைத்தாகும். தமிழ்ச் 
செய்யுள் வகையின் பல பெயர்களாம் தமிழ் மரபு வழக்குக்களும்
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இவருண்டாக்னெ ரென்றல் சிறிதும் இய்யாது. “wry” 
என்பது ஒருவசால் மாற்.றருஞ் சிறப்பின.து என்பு, 

1 மரழ்.றருஞ் சிறப்பின் மரபு" 
(மதல். மர. 4.) 

எனவருதலான் இனிதறியலாம்; 

11 வண்பொழின் மூவர்: 

தண்பொழில் வரைப்பின் ....... அவர் 

வழங்கும் யாப்பின் வழியது ” 

எனச் செய்யுளியலில் அவர் கூறுதலானும் இக்காட்டுச் செய்யுட் 
பழமை நன்கு தெளியலாம். முதன்முதல் வடராட்டினின்று 
தென்னாடுபுக்க அகத்தியர் வடபரல் விர்தியத்தையடுத்தும்தென் 
பால் மகேந்திரத்தையடுத்தும் வதிதல் கூறிய வான்மீகத்தில் 
அவரைத் தமிழறிவுடையராகக் கூருமை சண்டைக்கு நிக் 
கத்தகும். அறுமாானுக்குத் தென்னாட்டு மொழியுண்ர்ச்சியும் 
வடமொழி யுணர்ச்சியும் உடன்பட்டுக் கூறும் வான்மீடு முனிவர் 
அகத்தியரைச் சிறிதும் தென்மொதி யுணர்ந்தவசாகப் புகலாமை 
பெரிதும் வியப்பைத் தருவதாகும். அவர் தமிழ்காட்டரசரையும் 
அவருட் பாண்டியர் தலாகரையுங் கூறுதல் காண்க. 

வியாச பாரதம் சபா பருவத்தில் (பக். 112 முதல்) பாண் 
டிய காட்டின் மணதூர்பு சத்துக்கு அரசன் மலயத் துவச பாண்டி 
யன் என்றும், அவன் அருச்சுனனுக்கு மாமன் என்றும், இப் 
பாண்டியன் மகள் இத்திராங்கதை என்றும், இவள் திராவிட 
கன்னி யென்றும், இவளுக்கும் அருச்சுனனுக்கும் மிறக்த புதல் 
வன் பப்புருவாகனனென்றும் கூறி இக்காட்டைச் சகதேவன் 
அடைந்த வரலாறு வீரித்ததன் மின், அவன் அக.த்தியர்க்கு இருப் 
பீடமும், தேவர்காட்டுக்கு ஓத்ததுமாகய சிறந்த மலயத்தை 
வலஞ்செய்து தாமிரபர்ணியைக் கடந்து கடற்கரையைச்சேர்க்து. 
தங்கெனென விளக்குதல் காணலாம். அத்நூலும் அகத்திய 
சைத் தமழுறிந்தவராகக் கூறாமை கோக்இக்கொள்க, இவற் 
ரூல் வேதகரா2 அகத்தியர், இராமாயணகால அகத்தியர், பாரத. 
கால அகத்தியர் எனப் பலராதல் தெளியலாம். இவர் வழியில், 

 



ass Put 

பாணினீகாலத்தவராய்த் தமிழுணர்ந்தவராய்த் தமிழி 
முஞ்செய்த அகத்தியர் * ஓருவருண்டு என்பதுதான் இயைல 
தாகும். 

  

*% “ வடமொழியைப் பாணினிக்கு வகுத்தருளி யதற்கிணையாத் 

தொடர்புடைய தென்மொழியை யுலகமெலாச் தொழுதேத்த 
குடமுனிக்கு வலியுறுத்தார் கொல்லேற்றுப் பாகர் '” 

கோஞ்சிப் பாயிரம்) 

  

  

  

  

என்றார் கவெஞானமுனிவரும், இதன்கண் *அதற்களைய 
தென்மொழியைக் குடமுனிக்கு வலியுறுத்தார்'' என்று கூறி 
யதைச் இிந்தித்துக் கொள்க. 
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மயிலைகாதர், சங்கரகமச்சிவாயர் எடுத்தாண்டவை 

3... 1 பெயரினும் விசையினும் மொழிமுத லடங்கும் ?” 
(மயிலை. பச். 52) 

2 1 பலவினியைந்தவு மொன்றெனப் படுமே 

அடிசில் புத்தகஞ் சேனை யமைந்த 

கதவ மாலை கம்பல மனைய '” 

சங். பக். 744) 

5. “கன்னித் தென்கரைக் கட்பழக் தவஞ் 

சிங்களவ் கொல்லவ் கூவிள மென்னும் 

எல்லையின் புறத்தவு மீழம் பல்லவம் 

கன்னடம் வடுகு கலிங்கம் தெலிங்கம் 
கொலங்கணநக் துளுவங் குடகங் குன்றம் 

என்பன குடபா லிருபு.றச் சையத் 

துடனுறைபு பழகுக் தமிற்திரி நிலங்களும் 
முடியுடை மூவரும் இடுகில வாட்டி 

யரசுமேம் பட்ட குறுகிலக் குடிகள் 
ப.தின்மரு மூடனிருப் பிருவரும் படைத்த 

பன்னிரு திசையிற் சொன்னய முடையவும் *? 

(மயிலை. பக். 728) 

ம. 1 ஏூழியன் மூறைய தெதிர்முக வேற்றுமை 

வேறென விளம்பான் பெயரது விகாரமென் 
மோதிய பூலவனு முூளனொரு வகையான் 
இந்திர னெட்டாம் வேற்றுமை யென்றனன் ** 

(பக். 249 சங்கர.) 

5. ** வினைநிலை யுரைத்தலும் வினாவிற் கேற்றலும் 

பெயர்தொள வருதலும் பெயர்ப்பய ணிலையே :* 

(ud. 280 சங்கர.)
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1* ஆறு மானும் ஓடும் ஒடுவும் 
சாலு மூன்றாம் வேற்றுமைத் தனுவே 
செய்வோன் காரணம் செயத்தகு கருவி 
யெய்திய தொழின்முத லியைபுட னதன்்பெரருள் '" 

(பக், 257 சங்கர.) 
1 ஆறனுபே யதுவா தவ்வும் 
வேறொன் நுரியதைத் தனக்குரிய தையென 
இருபா.ற் கிழமையின் மருவு.ற வருமே 
ஜஐம்பா லுரிமையும் அதன்றற் கிழமை”? 

(பக். 256 சங்கர்) 
* வயிரவூசியும் மயன்வினை யிரும்பும். 
செயிரறு பொன்&ரச் செம்மைசெய் யாணியும் 

'தமக்கமை கருவியும் தாமா மவைபோல் 
உரைத்திற மூணர்த்தலு மூரையது தொதிலே '” 

(பக். 805 சல்கர.) 

**மற்றுச்சொல் நோக்கா மரமினனைத்து 

முற்றி நிற்பன முற்றியன் மொழியே ”” 

Curd. 283) 
காலமும் விளையுக் தோன்றிப்பா ரொன்றாது 
பெயர்கொள் ஞம்மது பெயரெச் சம்ம '* 

(ud. 299) 

காலமும் விளையும் தோன் றிப்பா ரொன்றாது it. 

வினைகொள் ஞம்மது வினையெச்சம்மே '* 

(பச். 802) 
 கண்டுபான் மயங்கு மையக் இளவி 
நின்றோர் வருவோ மிரன்றுசொன் னிகழக் 
காணா வையமும் பல்லோர் படர்க்கை 

12. 

(ud. 255) 
1 உலக வழக்கமு மொருமுக் காலமும் 
நிலைபெற வுணர்தரு முதுமறை நெறியான் "” 

(ud. 259) 

13.
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அசைநிலை யிரண்டினும் பொருண்மொழி மூன்றினும் 
'இசைஙிறை கான்னு மொருமொழி தொடரும் '* 

i (பக். 209) 
1 காலமொடு கருத வரீனு மாரை 

மேலைச் களவியொடு வேறுபா டின்றே "" 
(பக், 1290). 

தொல்காப்பியம் 

உரையாசிரியருரை மேற்கோள் 

ஆறடி யராகர் தாமேகான்கா 
யொரோ வொன்று வீதலு முடையமூ விரண்டடி | 
யீரடி யாகு மிழிபுக் கெல்லை '” 

(தொல். செய். 1:21, உரை மேற்கோள்), 
உ தரவே யெருத்த மராகங் கொச்சகம் 
அடக்கயல் வகையோ டைந்துறுப் புடைத்தே '* 

(தொல். செய். 124, உரை மேற்கோள்), 

தத்தத்தனார் சூத்திரங்கள் 
யாப்பருங்கல விருத்தி 

ஈயரப்பெனப் படுவ தியாதென வினவிற்: 
நாக்கும் தொடையு மடியுமிம் மூன்றும் 
கோக்கற் றென்ப நுணங்கயோரே '" 

(பக், 78) 
பரவென மொதியினுக் தாக்கின் பெயரே ”' 

(us. 19) 
1 தனிநெடில் தனிக்குறில் ஒற்றொடு வருதலென் 

றக்நால் வகைத்தே நேரசை யென்ப *' 
(பக். 58) 

 கு.றிலிணை குறினெடி லொற்றொடு வருதலென் 
றந்நால் வகைத்தே நிரையசை யென்ப '' 

(பக், 58) 

ச நேரிற் நியற்சீர் கலிவயி னிலவே 
வஞ்ச மருல்இனு மி.றுஇியி னிலவே "" (பக், 20)
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பனம்பாரனார் 

ப அகத்திணை யல்வழி யாங்கதன் மருங்கின் 
வகுத்தன சொற்சர் வஞ்சியொடு மயங்கும் '” 

“வடவேங்கடம் .. . .... .படிமையோனே '' 

(தொல். பாயிரம்) 

உ ஆர்கலி மிதித்த!” (குறுந்தொகை) 

பன்னிரு படலம் 

1 அகத்திணை மருங்க னளவு மயங்க 

விதப்ப மற். றவை வேறா வேண்டி 
வஞ்சி யடியின் யாத்திலர் வஞ்சி 
யகத்திணை மருங்கு னணையுமாறே '' 

(யாப், வி. பக். 780) 

1 ஆயவகப்பு ற மையிரண்டு மாயுங்கால் 

காந்த ளமர்த்த வீரைந்து மகத்தின் புறமே” 

கைக்களை யென்பது புறனே '* 

கைக்களை தானே காணுங் காலை 

கூட்டமில் இளவி கைக்களை யகப்பு றம் '” 

உ பெருந்திணைப் பொருளே பொருந்தக் கூறின் 

அறத்தி னியன்ற அகத்தொடு புணராத் 

இறத்த தென்ப இிறனறிந் தோரே '' 

நிலையா வன்பினிடா வின்பத் 
துலகமலை வெல்லாம் பெருந்திணை யகப்பு றம்” 

வெட்சி கரக்தை புறனென மொதிப '* 

வெட்சி முதலாத் தும்பை யீருச் 

செப்மிய வேழும் புறப் பொருளாகும் '" 

 வெட்சியுங் கரக்தையுக் தம்முண்மாறே '” 

“ வஞ்சியுங் காஞ்சியுக் தம்முண் மாறே”! 

 உழிஞையு நொச்சியுக் தம் மூண்மாறே '” 

பொருதல் தும்பை புணர்வ தென்ப *' 
(us. 529-550)
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வாய்ப்பியம் 

யாப்பருங்கல விருத்தியிற் கண்டவை 

3. 4 வெண்பா மூதலா நால்வகைப் பாவும் 
எஞ்சா நால்வகை வருணம் போலப் 
பாவினத் தியற்கையு மதனோ”ரற்றே '" 

(பச். 208), 
எ மரவாழ்சுரம், புலிவாழ்கரம் என்னும் இரண்டு வஞ்சியுரிச் 
௪ரும் உளவாக வைத்து, ஒரு பயனோக்கத் தூஉமணி கெழமூ௨ 
மணி யென்றள பெடையாக நேர் நடுவாகய வஞ்டியுரிச்சர் 
எடுத்துக் காட்டினார் ஈற்றத் தனாரும் வாய்ப்பியனாரும் *? 

(ud. 215) 
2. “மன்னவ னென்ப தா௫ிரியம் 

வெண்பா மூதலா நால்வகைப் பாவும் 
எஞ்சா காற்பால் வருணர்க் குரிய ”* 

(பக். 840) 
3, “பாலை குறிஞ்சி மருதஞ்செவ் வதியென 

கால்வகைப் பண்ணா கவின் றனர் புலவர் '* 
(ud. 526) 

4. 1*அராக நேர்திற முறழம்புக் குறுவ் ஏலி 
யாசா ஊைக்தும் பாலையாழ்த் திறனே ”” 

5.  ரைவளங் காந்தாரம் பஞ்சுரம் படுமலை 
மருள வியப் பாற்றும் 
செந்திற மெட்டுங் கு,மிஞ்சியாற்த் இறனே ?" 

6. 1 நளிர்படு குறிஞ்சி 
செந்தஇிற நான்கு மருதயாற்த் திறனே '" 

2. 11 சாதாரி மியந்தை நொந்த திறமே 
பெயர் இறம் யாமையாழ் 
சாதாரி கான்குஞ் செவ்வழியாற்த் இறனே '” 

(பச். 522) 
8, எமதுவிரி வாகையும் 

பொதுவியற் படலமும் பு.றமாகும்மே '" 

(பக், 590)
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1 எப்பொருளேனும் ஒருபொருள் விளங்கச் 
செப்பி கிற்பது பெயர்ச்சொல்லாகும் '* 

* வமூவின் மூவகைக் காலமொடு சவணித் 
தொழில்பட வருவது தொழிற் சொல்லாகும் '” 

சுடுபொன் மருங்கிற் பற்றாசேய்ப்ப 
இடைகின் றமிசைப்ப திடைச்சொல்லாகும் 

** மருவிய சொல்லொடு மருவாச் சொற்கொணர்க் 

துரிமையோ டியற்றுவ துரிச்சொல்லாகும் '* 

(பக். 596)



மாபுராணம் 

மாபுராணம் என்பது, பழந்தமிழ் இலக்கண நாலென்பதும் 
தொல்காப்மயத்துக்கு முற்பட்ட தென்பதும் தொல்காப்பியப் 
பாயிர வுரைக்கண், 

** முந்து நூல் அகத்தியமும், மாபு.ராணமும், பூதபுராண 
'இசை நுணுக்கமும் : அவற்றிற் கூறிய இலக்கணங்களா 

வன, எழுத்துச்சொற்பொருள் யாப்பும், சந்தமும், வழக்கயலும், 
அரசியலும், அமைச்சியலும், பார்ப்பனவியலும், சோதிடமும், 

கரந்தருவமும், கூத்தும், பிறவுமாம்.'” 

என நச்௫னார்க்இனியர் உரை த்தவா.ற்ுன் அறியப்படுவன. இந் 
நூற் பெயரால், இத்தமிற் காட்டு, வடமொழி வழக்கு மிகவும் 
இறப்ப முந்தியே பயின்றதென்று உய்த்துணரலாகும். worry sr 
ணம் என்பது ** பெருக் தொன்னூல் '” என்ற தமிழ்ப் பெய 
ருக்கு வடமொழிப் பெயராக ஆண்டது போலும். புராணம் 
என்று பேரிட்டுக்கொண்டு செய்யுளிலக்கண மு.தலாகப்பல்வகை 
இலக்கணமுல் கூறுதல் வடநாலார்க்கும் உடன்பாடு. இதக் 
வடநூல் அக்இனிபுராணத்துட் கண்டுகொள்க. இம்மாபு, ராணம் 
பெரும்பான்மை வெண்பாவும், சிறுபான்மை சுத்திரமூமாக 
இருந்ததென்பது இச்.நாற் பெயரால் எடுத்து உரைகாரர் மேற் 
கோள் காட்டிய பகுதிகளால் விளங்குகின்றது. இந்நூற் 
யாடலுள், 

*: ஓதினார் தொன்னூல் உணர்வுடையோர் ”? 

எனவும், 

ஈ வழுவென மொழிப வாய்மொழிப் புலவர் '! 
எனவும், வருதலர்ன் இவர்க்கு மூன்னரே பல தொன்ஜாரல்கள் 
உளவென்பதும், அவற்றின்சண் ஈல்ல.றிவுடைய வாய்மொழிப் 
புலவர் பலர் இருந்தனர் என்பதும் அறியக்கடப்பன. நச்௪. Org 
கினியர், அகத்தியம், மாபுராணம், பூத புஇ சாணம், இசை நுணுக் 
கம் என்னும் இவை இன்னின்ன இலக்கணங் கூறுவன என்று 
தொகுத்தோதியதனால் இக்நூற்கு முழ்படவே இத்தமிழ் காட் 

டார் வழங்யெ யாப்பும், சந்தமும், வழக்கியலும், AT Pw gy,
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அமைச்சியலும், ப்பர்ப்பனவியலும், சோதிடமும், காக்தருவமும், 
கூத்தும், மிறவும் மிகப்பயின்று மேம்பட்டன ரென்றும், அவர் 
வழங்க வக்தன வற்றிற்கு இலக்கணமே இவ்வா௫ிரியரெல்லால் 
கண்டமைத்தனரென்றுங் கொள்ளத்தகும். 

அகத்தியர், இயல், இசை, காடக முதலிய எல்லாவற்யிற் 
மும் பரந்து விரிந்த இலக்கணம் அமைத்தாசென்றும், மாபு சாண 
முடையார் மு.தலியோர் அவர் கூ.றியவற்றுள் ஒவ்வோர் பகு.இ 
யை யெடுத்துத்தொகை வகை விரியிற் கூறினாரென்றுங் கொள் 
எத்தகும்.  மாபுசாணமுூடையார் பாட்டுடைத் தலைவன் பெயர் 
க்கு மூன்னும் பெயர்க்கு இடையிலும் கால் மாத்திரை யெழுத் 
தை அசையிழற் புணர்ப்பின் வமுவென்று கூறுதலால் இவர் 
செய்யுட்கு ஆனந்தக் குற்றம் உடன்பட்டனராவர் 7 

**: தியினன்ன வொண்செங்காந்தள் 

(மலைபடு, 785) 

என்னும் மலைபடு கடாத்து உரையில் 1 நூற்குற்றவ். கூறு 
ன்ற பத்துவகைக் குற்றத்தே'” | தன்னானொரு பொருள் 
கழுதிக்கூறல்"" என்னுங் கும்றத்தைப்மன்னுள்ளோர் ஆனந்தல் 
குற்றம் என்பதொரு குற்றம் என்று மூல்செய்ததன்.றி, அகத்தி 
யனாரும் ொல்காப்மியனாரும்: இக்குற்றம் கூறாமையின், சான் 
ஹோர் செய்யுட்கு இக்குற்றம் உண்டாயினும் கொள்ளார் என 
மறுச்க '* என நச்சனார்க்இனி௰ர் கூறுதலால் அகத்தியனார் 
உடன்படாத வற்றையும் இவர் உடன்பட்டுத் தனியேயும் பாட் 
டியல் விதிசளமைத்து இலக்கணல் கூமியுள்ளாரென்றுங் கருத 
லாகும். 

பூத புசாணத்தைப்பற்றி: ஒன்றும் இப்போது அறியக் 
கூடிய இல்லை. 

** இனிப் பரந்துபட்ட. பொருண்மையவாகிய மாபுராணம், 
பூதபு சாணம் என்பன சில்வாற்காட் சிற்றறிவின் மாக்கட்கு உப் 
காரப்படாமையின், தொகுத்துச் செய்யப்பட்டு வழக்கு நாலா 
கய தொல்காப்பியம் இடைச்சங்கம் முதலாக இன்றுகச.றும் 
உளதாயிற்றெனக் கொள்க." (தொல். “மரம, 92 பேசச௪) 
எனப்பேசாிரியர் “தொகுத்தல் விரித்தல்!” என்னும் மசமீயற் 

29
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சூத்திரத்து உரையிழ் கூறுதலால், மாபுராணமும் பூதபு ராண 
மூம் சில்வாற்காட் சிற்றறிவின் மாக்கட்கு எளிதில் உபகாரப் 
படாதபடி எத்துணையோ” வசையாற்... பரந்துபட்ட பொருளை 
யுடையனவென்றும்; அது பற்றியே தொல்காப்பியனார் தொகு;த் 
துச்செய்து வழங்குவித்தனரென்றுக் தெளியலாம். 

  இசை நுணுக்கம் :--இந்நூல் செய்தவர் தேவவிருடியாலய் 
குறுமுனிவர் ;மாணாக்கர் பன்னிருவருள் சிகண்டி. என்னும் 
அருந்தவ மூனிவர் என்பது மேலே கூறினோம். -அுிகாகுலன் 

என்னுந் தெய்வப்பாண்டியனுக்கும் இலோத்தமை என்னுக் 
தெய்வ மகளுக்கும் சனித்த சாரகுமாரன் என்னும் .பாண்டியன் 

இசை யறிதற்பொருட்டு இந்நூல் செய்யப்பட்_தென்று அடி 
யார்க்கு நல்லார் சலப்பதிகாரவுரைச் சறப்புப்பாயிரத்திற் கூறி 

னார். இந்நூல் அடியார்க்கு நல்லார் காலத்து. இறவாது நிலவிய 

தென்று அவர் உரை நோக் உய்த்துணரப்படுவது. இதனை, 

"*பரரசவ மூனிவரில் யாமளேந்திர்ர் செய்த இந்திரகாளிய 
மூம், அறிவனார் செய்த பஞ்சமரபும், ஆதிவாயிலார் செய்தபர.த 
சேனாபதீயமும், கடைச்சங்க மிரீஇய பாண்டியருட் கவியரங் 
கே.றிய பாண்டியன் மதிவாணனார் செய்த முதநால்களிலுள்ள 
வசைக்கூத்இற்கு மறுதலையாயை புகழ்க் கூத்தியன்ற மதி 
வாணர் நாடகத்தமிழ் நூலும் என இவ்வைந்தும் இச்காடகக் 
கரப்பியக் கருத்தறிந்த நூல்களன்றேனும் ஒரு புடை யொப் 

புமைகொண்டு மூடித்தலைக் கருதிற்று இவ்வுரையெனக் 
கொள்க. 

(சிலப். உரைச்சிறப்புப் பாயிரம்) 

என்றதனால் இஃதுணரலாகும். இசை நுணுச்கமென்று அடி. 

யார்க்கு ஈல்லார் காட்டும் பாடல்கள் வெண்பா யாப்பாக, உண் 
மையால் இந்தால் பெரும்பாலும் வெண்பா வாலாயதெனக்கருதப் 
படும். இந்நூல் காந்தருவமுல் கூத்தும் பற்றி யெழுக்ததாகும். 
இளங்கோவடிகள் பாடிய கானல்வரி, ஆய்ச்சியர் குரவை, குன் 

றக்குரை முதலிய பகுதிகட்கிலக்கணம் இந். நாலிலுள்ள 

தெனத் தோற்றுகன்றது. இந்நாற்பாடலுள், இடா, பிங்கலை. 

பிராணன், அபானன், உதானன், சமானன், மலன், கூர்மன், 

காரகன், வியானன், கிருகரன்,. தேவதத்தன், தனஞ்சயன், 
ஆன்மா, கந்தருவம் முதலிய வடசொற்கள் பயின்றுள்ளன..
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Disrorhiut, aes gop grocGu பரதம், அகத்திய 
முதலாவுள்ள தொன்னூல்களைத் துணைக்கொண்டு இந்நூல் 
செய்தனராவர். * நாடகத்தமிழ் நாலாகிய பரதம், அகத்திய 
முதலாவுள்ள தொன்னாூல்களுமிறந்தன '' வென்று அடி. 
யார்க்கு கல்லார் கூறுதலான் பரதம் எனப் பெயரிய காடகத் 
தமிழ். நால் ஒன்று முன்னரே இருந்து இறந்ததென்பது நன் 
குணரலாகும். இப்பரதம் இதற்கு மூன்னூாலாயின் அப்பெயரை 

வடமொதியில் காட்டிய நால்செய்த பரத மூனிவர் பெயரைக் 
கொண்டு வழங்கியதென்று ஊூப்பது பொருந்தும். பரத மூனி 

வர் காலம் க. மு. நான்காம் நாற்றாண்டென்று ஆராய்சீசியாளர் 
துணிவர். (Ind, Antiquary, July, ud, 159) Qs @o 

இவ்விசை அணுக்கம் அக்காலத்துக்குப்: பிற்பட்டதேயாகும். 
இக். நாலாசிரியர் இசைநுணுக்கஞ் செய்தமன்னரே தொல்காப் 
யர் தன் நால அரங்கேற்றினராவரென்பது தொல்காப்பியத் 

துக்கு முந்து நூலில் இசை.நுணுச்கத்தையுஞ்சேர்த்து ஈச்சினார்க் 
இனியர் கூறுதலான் அறியலாகும். இநர்நால் வரலாற்றால் இசை 
யறிதலப் பண்டைக் காலத்துத் தமிழரசர் எங்கனஞ் சிறப்பத் 
துப் "பாராட்டினர் என்பதும், அவ்விசையினை அருந்தவமுனி 

வரும் பயின்று நால்செய்ய வல்லுகராயினரென்பதும் தெளிய 

லாகும். 
மாபுராணம் 

/ செய்யுட்க ளோசை இதையுங்கா லீரளவும் 
ஐயப்பா டின்றி யணையுமாம் மைதீரொற் 

நின்றியுஞ் செய்யுட் கெடினொற்றை யுண்டாக்கு 
குன்றமே லொற்.றகபுவ் கொள் '” 

(தொல். .நான்மர. 6, ஈச்ச, உரை மேற்கோள்) 

(ஈன். எழுத், 97, மமிலைகா. மேற்கோள்) 

அகத்திணை யகவயி னிற்ப வஞ்சி 
சறப்மில வெனினுஞ் லவிடத்துளவே 

"யோப்; விரு, பக். 120) 
: கழிகெடி லடியுய் காலெழுத் தசையும் 
பபயரயற் புணர்ப்மினும் பெயரிடைப் புணர்ப்பிலும், 

2௨ன மொழிய வாய்மொழிப் புலவர் '* 
(யாப். விரு. பக், 95). 
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*ஆய்தமு மொற்றா யடங்கனு மாங்கதன் 
ஓதினர் தொன்னூ லுணர்வுடையோர்-- 8ீஇியால் 
ஓ.ற்றா யடங்குகினு முன்கால வேற்.றுமையாற் 

சொற்றார் மகரச் சுருக்கு "! 
யயோப். விரு, பக். 84) 

* மெய்யென்ற சொல்லானே மிக்க மகரத்தின் 
நையு மடங்கு ஈனீயென்னின்--ஐயென்ப 
தாவி யெனவடங்கு மஃ௫ற் ரெனின்மகரத் 

ேய்விற்கு மஃதே இறம்.'” (டை. டெ) 

இசைநுணுக்கம் 

** இடைபமிங் கலையிரண்டு மேறும் பிராணன் 

புடைரின் ற்பானன்மலம் போக்கும்--தடையின் நி 

புண்டனஉ மாக்கு மூதானன் சமானனெங்கும்! 
கொண்டெறியு மாறிரதக் கூ.று.!” 

* கூர்ம னிமைப்புவிழி கோணாகன் விக்கலாம் 
பேர்வில் வியானன் பெரிதியக்கும்--போர்மலியும் 
கோபங் ஒருகரனாங் கோப்பி னுடம்பெரிப்பு த் 

தேவதத்த னாகுமென்.று தேர் '? 
ஈ ஒழிந்த தனஞ்செயன்பே ரோ.இ லுயிர்போய்ச் 

கழிந்தாலும் மின்னுடலைக் கட்டி--யழிந்தழிய 
முந்கா ஞஇப்மித்து மூன்னியவான் மாவின்மிப் 
பின்னா வெடித்துவிடும் பேர்க்சது '* 

(சிலப். அடியார். உரைமேழ். பக் 104) 

** செந்துறை வெண்டுறை தேவபா ஸணிய்யிரண்டும் 

வந்தன மு.த்தகமே வண்ணமே--கந்தருவத் 
தாற்றுவரி கானல் விரிமுரண் மண்டிலமாத் 
தோற்று மிசையிசைப்பாச் சுட்டு '* 

(டெ. டெ. பக். 190)



தலையாயத்து 
முரஞ்சியூர் முடிநாகராயர் பாடல் 

* மண்டிணிந்த*கிலனும் 
நிலனேந்திய விசும்பும் 
விசும்புதைவரு வளியும் 
வளித்தலை இய தீயும் 
திமுரணிய நீருமென்றாங் 
கைம்பெரும் பூ.த.த் இயற்கை போலப் 
போற்றார்ப் பொறுத்தலும் குழ்ச்சிய சகலமூம் 
வலியும் தெறலு மளியு மூடையோய். 
நின்கடற்-மி.றந்த ஞாயிறு பெயர்த்து சின் 
வெண்டலப் புணரிக் குடகடற் குளிக்கும் 
யாணர் வைப்பினன் னாட்டுப் பொருக 
வான வரம்பக நீயோ பெரும 
வலல்குளைப் புரவி யைவரொடு ௪௯இ 
மிலக்தலைக் கொண்ட பொலம்பூக் தும்பை 
யீரைம் பதின்மரும் பொருதுகளத் தொழியப் 
பெருஞ்சோற்று மிகுபதம் வரையாது கொடுத்தோம் 
பாஅல் புளிப்பினும் பகலிருளினு, 
நா அல் வேதநெறி இரியினுக் 
இிரியாச் ச.ற்றமொடு முழுதுசேண் விளங் 
நடுக்கன்.றி நிலீஇயரோ வத்தை யடுக்கத்.துச் 
சிறு, தலை ஈவ்விப் பெருங்கண் மாப் er 
யந்தி யந்தண ரருங்கட of NEG 
முத்தி விளக்கற் ney wd 
பொற்கோட் டி.மயமும் பொதியமும் போன்றே !! 

(புறம். 2) 

இணை, பாடாண்டிணை ; துறை--செவியறிவுறூ௨ 2 வாழ் 
தீதியலுமாம். 

சேசமான் பெருஞ்சோற்றுதியஞ் சோலாதனை முரஞ்சியூர் 
முழுகாகராயர் பாடியது.
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இப்பாடல் பாடிய முரஞ்சியூர் மூடிகாகராயர் என்பவர் 
தலைச்சங்கத்இருந்தவர் என்பது இறையனார் களவியலுரை 
காரர் கூறியது. அவ்வுரைகாரர், தலைச்சங்கத்தருந்தார் அகத் 
'இயனாரும், இரிபுரமெரித்த விரிசடைக் கடவுளும், குன்ற 
மெறிந்த முருகவேளும், மூரஞ்சியூர் முடிகரகராயரும், கிதியின் 
இழவனுமென இத்தொடசக்கத்தார் '” என்றனர். இதனையே 
உடன்பட்டு அடியார்க்கு நல்லாரும் அவ்வாறு. கூறினார். 

(சிலப். 8) இத் தலைர்சங்க காலம் மூதலூழி யிறுஇயென்பது 
அடியார்க்கு நல்லார் கருத்து. நச்சினார்க்கனியர் ஆதி யூழியின் 
அந்தத்தே இந்.நால் (தொல்காப்பியம்) செய்யப்பட்டது என்று 
கூறுதலான் தலைச்சங்கம் இன்னுஞ் சிறிது முந்திய காலத்தது 
என்பது அவர் கருத்தாகும். தலைச்சங்க;த்தார் வரிசையிலீண்டுச் 

கூறப்பட்ட அகத்தியர்) 

1 அமரமுனிவன் அகத்தியன் ”* ஆவர். அண்டுக் கூறப். 

பட்ட பலரும் தேவரேயாக இம்மூடி காகராயர் ஒருவரே மக்கள் 
வடிவினரென்பது அறியக்கெப்பது, முரஞ்சியூர் என்று இவர் 
வந்த ஊர்ப்பெயரினைக் கூறுதலான் இதனுண்மை யுய்த்அணர 
லாகும். மற்றையோர்க்கு ஊர்கூறப்பெறாமை யீண்டுகோக்இக் 
கொள்க. எண்டுக்கூறிய வரலாறுகள் எங்கனமாயினும் இம் 
முரஞ்சியூர் முடிகாகராயர் என்பவர் மிகவும் இறப்ப முந்திய 
காலத்தவரென்பது மட்டிற் றுணிதற்கு வாயிலாகும். மூடிகாக 
ராயர் என்பது முடியில் நாகவடிவை அணிந்த அரசர் எண்று 
பொருள்படும் என்.று கருதுவாருண்டு, இற்றைக்கு கூவாயிரம் 
நாலாயிரம் வருடங்கட்கு முற்பட்ட பழைய எடப்தரசர் மூடி 
களில் இந்காகவடிவு சாணப்படுவது, இக்காட்டுப்பழைய பாரத 
காலத்து காகர்களென்ற ஒருவகையினர் இருக்தனரென்று அற் 
நரலாற் றெரிவது. காகர் தலைவன் மகளாயை உலுரமியென்ப 
வளை அருச்சுனன் மணந்தனன் என்ப அந்காக கன்னியான 
உலூமி பாண்டியநாட்டு மணலூர்ப் புரத்துப் பாண்டியன் 

மகளும் அருச்சுனனை முன்னே மணந்தவளூமாகிய இத்திரால் 
கதைக்குத் துணையாய்த் தோன்றி நிகழ்த்திய செய்திகள் அந் 
நூலுட்கண்டவை. (அசுவமேதபர்வம். அத்தியாயம் 87, 8, 
88). இதனால் தென்னட்டார்க்கும் நாகர்க்கும் பாண்டவர்க்கு 
முள்ள தொடர்பு ஈன்கறியப்படுவதாகும், (1 வானாரெழிலி !"
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(பரிபா. திரட்டு] என்னும் பரிபாடலில் காகத்தின் வருணனை 

மிகுத்து வந்துள்ளது. அதை யுற்றுகோக்கன் பரண்டிகாட்டு 
மதுரையை யடுத்து காகத்திற்கு ஒரு பெருல் கோயிலிருக்தது. 
புலனாம். அதன்கண் *இருகெழுத்தி யணிர்தவெருத்தின் வரை 
கெழு செல்வனகர் '” எனவும், 

1 புளையிழைப் பூமூடி erat wait” 

எனவும் வருதல் காண்க. பூமூடிகாகர் என்பது' மூடிகாகர் என 
வழக்குப்பெற்றதோவென ஊக்க இடந்தருவது, கடல் மலை 
நாட்டுப் பெரும்படைப்பு வழியினர் (கொச்சியரசர்) மூத்தவர், 
இகரயவர், பல்லுறுத்தியர், மடத்தின் £ழார் yong PAGA 
யூரர், சாலியூரர் எனப்பட்ட. ஐவகையின ராவர் 7 இங்குக்கூ.றிய 
முரிஞ்சியூர் இம்மூடி. நாகராயரூர் ஆகலாம், 

புறநானூற்றுப் பாடலா௫ய இப் பாடலில் (பு.றம் 2) மூடி 
மாகராயர் சேரமான் பெருஞ்சோற்றுதியஞ் சேரலா.த௲னை நேசே 
விளித்துப், 

எ பானல் புளிப்பினும் பக லிருளினும் 
நாஅல் வேத நெறி திரியினும் '” 

மாறுபடாத சுற்றத்தோடு துளக்கமின்றி நிற்பாயாக 
வென்று கூறிச் செவியறிவுறுத்துப் பொற்கோட்டிமயமூம் 
பொதியமும் போன்று நெடுங்காலம் விளங்க கி.ற்பாயாக 

வென்று வாழ்த்தியது காணலாம். இதனால் இது செவியறி 
வுறுத்து வாழ்த்தியது உணரப்படும். செவியறிவுறுத்து வாழ்.த் 

துவது முன்னிலைக்கே உரித்தென்பது, 

* வாயுறை வாழ்த்தே '* (செய்வுளி. 171). 

என்னுஞ் சூத்திரத்து, 

முூன்னிலக்கே யுரித்தாயினும் ரெவியறிவுறூஉவிகள 
ஈற்றுக்கண் வைத்தான் '' எனப் பேராசிரியரும், 

மூன்னிலைக்கண் வருமேனும் இன்ன குணத்தையசவாய் 
எனப் புகழ்பட வாழ்த்திப் மிற்கூறுதல் வேறுபாடுடைமையின் 
அ.தன்மின் செவியறிவுறாஉக்கூறி இம்முறையே வைத்தார் '*
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என நச்சினொர்க்இனியருங் கூறுதலானறியலாம். நச்௫னார்க் 

இனியர் இதனை ஓம்படை வாழ்த்தென்றார். (தொல். புற். 58). 
அவர் கடுக்கின்.றி கிற்பாயென அச்சந்தோன்றக் கூறியதென்பர். 
இதுவும் முன்னிலையிலே வருதலுணர்க, இதனாற் பெருஞ் 

சோற்று தியஞ்சேரலை முன்னிலைப்படுத்து அவன் அப்பேர் பெறு 
தற்குக் காரணமான பெருஞ்சோறு பயந்த செய்தியானே விசே 
டித்து விளித்துச் செவியறிவு.றுதீதி வாழ்த்தியது இஃதென்று 
நன்குணரலாம். இது மூன்னோன் செய்தியொன்றைப் மீன் 
ஹெரு சேரனுக்கேற்றி வழங்கெது ஆகாதென்பது பெருஞ் 
சோற்றுதியன் சேரலாதனைப் பாடியதென்று முன்னோர்தொகை 

யுள் எழுஇவைத்ததற்கெற்பப் பெருஞ்சோ.றுபயந்த செய்தியே 
பாடலுட் கூறப்படுதலாலறிந்தது. இதுவே பெயர்க்கேற்ற 
செய்தியாதல் காண்க. இனி இதன்கட் கூறப்பட்ட பெருஞ் 
சோனுகொடுத்த யெய்தி இவ்வுதியன் சேரலாதன் பாண்டவ 
சைவசொடு நாற்றுவர் பொருதழிந்தபோது அவர்படைக்குவரை 
யாது சோறு வழங்கெதனைச் செல்வனங் குறிப்பதாகும். 
இதுவே, 

அலங்குக£ப் புரவி யைவரொடு:௪2௪இ 
கிலந்தலைக் கொண்ட பொலம்பூக் தும்பை 
யீரைம் பதின்மரும் பொருதுகள த் தொழியப் 
பெருஞ்சோற்று மிகுபதம் வரையாது கொடுத்தோய் * 

என்பதனால் வெளிப்படக் கூறப்பட்டதாகும். நாரற்றுவரொழி 
யும் வரையும் இருபடைக்குஞ் சோறு வழங்கயவனாகப் பழைய 
உரைகாரர் கருதுவர். அது பொருந்தாமை மேலே காட்டுவாம். 

இப்பாடல் கூறிய தங்குலப் பழஞ்செய்இியை இற்றைக்கு. 7800 
ஆண்டுகட்கு முற்பட்டவரென்று ஆரபய்ச்யொளர் பல 
இளங்கோவடிகள் லெப்பஇகாரத்தில் (29; வாற்த்துச்சாஜை) 

gy snk go 

  

1 ஜரைவ ரீரைம் பதின் மருடன் ழுந்த 
போரிற் பெருஞ்சோறு போற்றாது தானளித்த சேர 

  

என எடுத்துப் பாராட்டிக் கூறினார். இவற்றால் இல்வுதியஞ் 
சேரல் பாண்டியகுலத்து மலையத்துவசன்போலப் பாண்டவர் 
போர்க்குத் துணையாய்ச் சென்றவன் எனவும், அவர் போரிற் 
பெருஞ்சோறு வழங்கேனெளவும் அதனாம் பெருஞ்சோற்று இ 
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யன் எனப் பெயர்பெற்றானெனவும் தெரியலாம். பாரதப்போர் 

இற்றைக்கு 8128 ஆண்டுகட்கு மூன்பு நிகழ்க்ததென்பது கல்லா 
சரய்ச்சியாளர் துணிபு. இதனால்.இளங்கோவடிகள் கூறும் இப் 
பெருஞ்சோ.ற்றுதியன் செய்தி அவர்க்கு 1828 ஆண்டுகட்கு மூன் 
நிகழ்ந்ததென்று தெரியலாம். பொய் கலவா.து நிகழ்ந்த மெய் 
சரிதங்களை உள்ளவாறமைத்து இனிய செய்யுளிற்பாடும் பேரறி 
வாளரும், ஈல்ல துறவியுமாகய கவிவெந்தர் இம்முரஞ்சியூர் மூ 
நாகசாயர் பாடலைத்தாம் வழிவழியாய்க் கேட்டுவந்த குலவரல 
மோடு இனிது பொருந்துதல் கண்டே அதைப் பின்பற்று ஐ 
செய்தியின் வாய்மை விளக்கனாரென்.று தெளியலாம். தமி 
வேந்தருடைய பொய்யில் சரிதங்களைப் பெரும்பாலும் தம்பாடல் 
தொறும் எடுத்துப் பாராட்டுதலே தம். வழக்காகக்கொண்ட 
கடைச்சங்கத்து ஈல்லிசைப் புலவராகிய மாமூலனாரும், 

  

  

   

   

6 மறப்படைக் குதிரை மாறா மைந்தின் 

துறக்க மெய்திய தொய்யா கல்.லிசை 

முதியர்ப் பேணிய வு.தியன் சேரல் 
பெருஞ்சோறு கொடுத்த ஞான்றையிரும்பல் 

கூளிச் சுற்.றங் குழீஇயிருக் தாங்கு '" (அகம். 299.) 

என்பதனாற் பாராட்டினர். இதன்கண் உதியன்சேரல் 

1 துறக்க மெய்திய தொய்யா நல்லிசை 

மூதியர்ப்பேணிய பெருஞ்சோறு கொடுத்.த ஞான்றை” 
என இயையக்கிடத்தலாற் போர்க்களத்து உயிர்துறந்து வீர 
சுவர்க்கம் எய்இினரும் இவ்வுலகிற் கெடாத ஈல்லிசையை கிறுத் 
'இனருமாகய மறப்படைக் குதிரை மாறாமைந்தின் முதியரைப் 
பேணிப்பெருஞ்சோறு கொடுத்தனன் என்று கொள்ளவைத்தல் 
காணலாம். இதன்கண் !! மறப்படைக்குதிரை: மாறாமைக்தின் 
மூதியர் * என்றதும், மூடிநாகராயர் பாட்டில், 

1 அலங்குளைப் புரவியைவர் '* 

என்றதும் கருத்தொத்தல் பேணத்தகும். இவ்வீரிடத்அம் 
பாண்டவரைக் குதிரையாற் சிறப்பித்தது அவர்பரிமேதத்துக்கு 
இக்கர்டு சூழவிட்ட குதிரை தென்னாடு போந்தபின் says 

sro இத்தமிழ். காட்டார் அறிந்ததுபற்றி என்று... உய்த் 
| 80
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துணரத்தகும். முடிகாகராயர் தருமபுத்தரன். அசுவமேதஜ் 

இற்குப் மந்தியே இப்பாடல் பாடினவராவர். ஈண்டு முதியர் 
என்றது கட்மிற் பழமையோர் என்னும் பொருட்டு. 

1: நிதியம் திறையளந்தார் நேராருர் தன்&ழ் 

மூதிய மென்ருறிமுரண் '” ' (பு. வெ. மா. வஞ்சி, 10). 

கேராரும் என்றதனால் ஈண்டு முதுமை ஈட்டிற்பழமை 
யென்று தெளிக. இம்மாமூலனார் பாட்டைக்கொண்டு முடி. 
நாகராயர் பாடலுக்குப் பொருள் கூறின், ஈரைம் பதின்மரும் 
பொருது கள.த்தொழிந்த அளவில் இவ்வுதியஞ்சேரல் ஆண்டிரு 
படையினு மிறந்தார் பொருட்டுப் பெருஞ்சோறு கொடுத்தான் 
என்று துணிவதே பொருந்திற்றாகும். **வரையாது கொடுத் 
தோய் ””. எனப்புறத்தினும் * போரிற் பெருஞ்சோறு போற் 
முது தானளித்தசேரன் '* எனச் சலப்பதிகாரத்தும் வருமிடல் 
களில், வரையாது, போற்றாது என்றதுபகைஈட்பென்றுபாராது. 

இறந்த இரு படைக்கும் வழங்கிய இறப்பைக் குறித்ததாகும். 

சிலப்பதிகொரத்இற் 1 போற்றாது தானளித்தசேரன் என்புழி் 
தான் என்றது இவ்வுதியஞ் சேரலே கொடுத்தான் என்று 
தெளியவைத்தவாறும். இருபெரும் படையும் கலகப்பட்டுத் 
தமோா.றுதற்குரிய பெரும்போர் நிலையில் அவ்விழு படைக்கும் 
நடுகின்று ஒருவன் சோறுவழங்கினன் எனக் கூறுதற்கண் முட் 
டப்பாடு பல வாகுமென்க. இம்மூட்டுப்பாடு இர்க்து உள்ளவாறு 
[7கழ்க்தது இஃதென்று தெளிவிப்பது இம்மாகூலனார் அகப் 
பாட்டேயாகும். இளங்கோவடிகள் ! போரிற் பெருஞ்சோறு 
போற்றாது தானளித்த *” என்றது. வீரர் இறந்த போர்க் 
களத்தே இப்பெருஞ்சோ.றளித்தல் நிகழ்ந்ததாதல்பற்றியென்று 
துணீயலாம். மாமூலனார் இளங்கோவடிகட்கு முற்பட்டவர் 
என்று கிளைத்தற்குச் சான்றுகள் பலவுள்ளன. இதனானும் 
மாமூலனார் கருத்தையே அடிகள். கருத்துப் மன்பற்றுதல் காள 
லாம். மாமூலனார் அகப்பாட்டில் 1 முஇுயர்ப்பேணிய உதியன் 
சேரல் பெறுஞ்சோறு கொடுத்தஞான்றை யிரும்பல், கூளிச் சுற் 
ற் GE இயிருந்தால்கு '* 

என்பதனால் இவன் இறந்த வீரரைப் பெரி அவர் 
பொருட்டுப் பெரும்பலிகொடுத்த அக்களத்து அல்விடத்றுக்
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கரிய பலபேய்சீசாதி குமுமியிருந்ததென்று தெரிதலானும் 
அவ்விடம் இறந்தார் களமாதல் தெரியலாம். ஈண்டுப் பெருஞ் 
சோறென்றது பல்லோர் பொருட்டும் 'ஒரு சேர வழங்க 
பெரும்பலியாயே மிண்டங்களையென அறிக, இதசனைப்மிர 
வஒதபலியென்பர் வட.நாலார். மிரபூதம் மிக்கிருப்பதென்னும் 
பொருட்டு, இங்கன மி.றக்தார்க்£ தல் இத்ுதன்னாட்டும் வழன் 
Bp weir Si, 

₹! தன்னமர் காதலி புன்மேல் வைத்த 
'இன்சி.று பிண்டம் யாங்குண்டனன் கொல் '* 

(புறம். 284) 
எனவும், . 

1: நிலங்கல னாக விலங்குபலி மிசையு 

மின்னா வைகல் வாரா முன்னே. 

செய்க்ரீ முன்னிய வினையே ”” (புறம். 869) 

எனவும் வருமடிகளாற் கண்டுகொள்க. 

'இறக்தார்க்கு இப்பெருஞ் சோறு படைத்தற் சடங்கு 

நிகழ்.த்தியமன் அதனை ஆண்டுக்குழீஇய கூளிச் சுற்றங்கொள்ள 

விடுதல் வழக்கேயாம். தமிழ் வீரவேந்்தன் வடகாட்டிற் பெரும் 

பேசரிலிறந்த வீரரைப் பாராட்டித் தன் பேரன்பினால் அவர். 

நன் ஸ் மயின் பொருட்டுச். செய்த பெருங்காரியமாத.வின், 

அதனையே மூதலினு. மிடையினுங் .கடையினுமிருந்த புலவர் 

பெருமக்கள் பாராட்டிப் பாடினர் என்று நினைக்கத்தகும். 

சேரர் எல்லாப் புகழினுஞ் எ.றக்தவீரப்புகழையே பாராட்டுபவ 

ரென்பது * மறம் வீங்குபல் புகழ்.” என்னும் ,பதிற்றுப்பத்திற் 

கண்டது. ..பின்னர்ச்சேரன் னழியிலே . இவன் பெயர்பூண்ட 

உதியன் சேசல், 

*2 நாடுகண் ணகற்றிய a Bugs; Ceri 

, பாடிச் சென்ற பரிசிலர் போல '* (அகம், 94), 

எனவும், 

1: நல்லான் பரப்௮ிம் குழுமூ ராங்கட் 
கொடைச்கட னேன்.ற "கோடா கெஞ்சி 

'னுதிய னட்டில் போ * ் 'அசும். 2768)
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எனவும் வருவனவற்றுட் ,கேட்கப்படுதலால் அச்சேரனின் 
இவன் வேருயினனென்பது தோன்றவே பெருஞ் சோற்றுதியன் 
சேரலென்.று புலவரால் வழங்கப்பெற்றான் என்று தெரி௫ற்ப.து. 
மக்கிய உதியன் சேரல் யவனர் இச்காட்டிற்கு வந்த காலத்துக் 
குப் மிற்பட்டவனாதல் வேண்டுமென்பது அவன் மகனாகிய இம௰ 
வரம்பன் நெடுஞ்சேரலா தனை, 

-ஈயனில் வன்சொல் யவனரைப் '" (பதிற். 2 பத்து) 

மிணித்தடக்கனனாகக் கூறுதலான் உய்த்துணரலாகும். 
இனி,  இப்பெருஞ் சோறுகொடுத்த செய்தியைப் பாரதப் 
போர்க்களத்து நிகழ்ந்ததாகக் கொள்ளாது இறப்பப் மீந்திய 
காலத்து அப்பாரதப்போர்க் கதையை நாடகமாக நிகழ்த்தினர் 
குழுவிற்கு வரையாது வழங்கயதாகக் கருதி வரைந்தாருமூண்டு. 
புறப்பாட்டில், 

1: அலங்குளப் புரவி யைவரொடு ௪௯இ 
கிலந் தலைக் கொண்ட பொலம்பூச் தும்பை 
ror பதின்மரும் பொருது கள;த்தொழிய '" 

என்றதன்கட் சனத்தலும் கிலந்தலைக் கொள்ளலும் பொருது 
களத்தொழிதலும் ஈரைம்பதின்மர்க்கே உளவாகப் பாரத 
நூலும் கூறியபடி கூறுவதல்லது சாடகமென்று குறித்தற் 
குரிய சொல் யா.தும் பெய்யாமை நன்கு நோக்கத்தகும், இறு 
போர்க்கள சாடகமாயின் நூற்றுவரும் ஐவரும் பகைப்புல.த்.தவ 
ராகக் காட்டலும் அவரைச் சூழ்ந்த பதினெட்டக்குரோணிப் 
படையைத் தோற்றஞ் செய்தலும் எத்துணை யிடர்ப்பட்ட 
மூயற்சியென்று அறிவாளர் சிந்திப்பாசாகுக. பாரத கதையில் 
காடகமாக ஈடி.த்தற்குரிய பகுதிகள் பலபல விருக்க அவற்றை 
யெல்லாம். விடுத்து இப்போர்ப். பகுதியே நடிக்க மூயல்வ 
சென்னோ ? இவற்றால் இது பொய்யே கட்டிய நாடகச் 
செய்தி யன்றென்றும் பாரதர் போர்க்களத்தே இறந்தார் 
பொருட்டு அன்பால் வழங்கிய பெருஞ்செய்தியே யென்றும் 
துணிந்துகொள்க. இளல்கோவடிகளும், 

** ஓரைவ ரீரைம் பதின்ம ர௬ுடன்றெழுக்த 
போரிற் பெருஞ் சோறு !*
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என்பதனால் உடன் றெழுந்த போரென்று தெதளிவித்ததுவ் 
காண்க. பாரதர் காலத்தே தமிழர் அரசு நிலையிட்டு வாழ்ந்த 
செய்தியும், அத்தமிழரசரிடம் வடகாட்டரசர் பெண்கொண் 
டொழுகிய செய்தியும், 

* பூண்டாழ் மார்பிற் பொருப்மிற் கோமான் 
பாண்டியன் மடமகள் பணைமுலைச் சாந்தம் 
வேறு தொடங்கிய விசய or Gee 
SITY or peg” (தொல். பொ, 54). 

என ஈச்சனார்க்இனியர் காட்டு மேற்கோளடிகளான.றியலாம்.. 

இப்பாட்டின் நயம் வருமாறு :-- 

முதற்கண் இப்பாட்டில் நிலனைப் போற்றார்ப் பொறுத் த் 
குவமையாக் னார். ஈண்டுப் போற்றார் தன்னை யகழ்வார் என்ற 
வாறு, ** அகழ்வாரைத் தாங்கு கிலம்போல '” என வள்ளுவ 
னர் இக்கருத்தே தழுவிக் கூறுதல் காண்க. Avtar phn Det 
பல்வகையுயிரையுக் தரங்கய சிறப்பான். விசும்பு--கிலமுதல் 
மற்றப்.பூதங்கள் பிறத்தற்குரிய மூதற்பூத் மாதலானும், அதன் 
கண்ணே எல்லாம் நிலைபெறலானும். ** நிலனேந்திய விசும்பு'” 
என்றார். 1* நிலத்இனோங்கய ஆகாயம் *” என்பர் உரைகாரர் 
விசும்பைச்சூழ்ச்சிய தகலத்துக்குவமித்தார். சூழ்ச்ச- ஆராய் :9- 
சூழ்ச்சி என்பதனால் நுட்பம் புலப்பட கிற்.றலால் அகல.த்தைக் 
கூறிக்காட்டினார். * சான்றோர் உசாப்போலுண்டோர் நுசுப்பு '" 
உசா--சூழ்ச்சி. இவ்வாறே உவமையாயெ விசும்பின் நுட்பமும். 
அகலமும் உணர்க.  விசும்புதைவருவளி என்றது ache xd 
அற்பறந்து அதைத் தொட்டுவரு.ற சிறப்பானென்க. ஈண்டுக் 
க்ரற்்றினை வலிமைக் குவமையாக்னார் ; வளிக்கும் வலிக்கும். 
பொதுத்தன்மை வன்மை என்க. வளித்தலைஇயஇ என்றது 
அக்காற்றைப் மிறப்மிடமாகக்கொண்ட இயாதல் பற்றி, யைத் 
தெறலுக்கு உவமையாக்இனார் : தெறல்--அழித்தல், Bar 
ணிய நீரும் என்றது. தயிடைப் மிறந்து அதை அவிக் 
இன்ற மாறுபாட்டான் என்க, நிலந்தீரீர் வளி விசும்பு” என் 
பர் தொல்காப்பியனார். 

பொறுத்தன் முதலிய குணங்களை நேரக் இவர் கில மூத 
லாச உவமை கூறினரேனும் கிலனேக்தியவிசும்பென்.றுவிசும்பின்
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வலைலமமை தோன்றக்கூறி வேதங்கூறியமுறை மிற்மாது வைத்துச் 

செல்லுதலானும். முதலுங்கடையுமிணையுமா.று - கிலனும்சீரும் 
கிறுவலானும் இவர் மறையொடு பிறழா மாண்மினர் என்,று 
துணியலாகும். அந்தியந்தணரருங்கடனிறுக்கு முத்தி விளக் 
இனக் கூறுதலானும், நால்வேதகெயி திரியாது என்,று SESS 
லானும் இக்கருத்து வலியுறும். பெருஞ்சோற்று இயனை ஞாயிறு 
தோன்றுங் குணகடற்கும் அஞ்ஞாயி,று: மறையும் குடகடற்கு 

மிடைப்பட்ட ஈல்லவளகாட்டை யுடையனாகக் கூறியுள்ளனர். 
இப்பெருஞ்சோற்றுதியன்சேரல்பார.தகாலத்.து அத தகையபெரு 
கடுடையனாகவிருந்த பெருமையை இப்பாட்டு எடுத்துப் புகழ்வ 

தாகும். இதில் இவனை வரனவரம்பன் என்பதும் வானத்தை 
எல்லயாகக்கொண்ட பெருகாடுடைய னென்பதையே குறிக்கும். 
அரசர் 1 இவரொடு ௮னஇ'*” என்றது சனவாத ஐவரொடு 

சினந்து என்றவாறு. ஐவரீரைம்பதின்ம ரென்றது பஞ்சவரி 
னெளிமையும் நூற்றுவர் வலிமையுங் குறித்தது. நிலந்தலைக் 
கொண்டவென்றது அவர்சிறுமண்ணுங்கொடாது .நாற்றுவர் கில 

முழுது மூதற்கட் பற்றிக்கொண்டதனைக் குறித்தது. பொலம் 
பூந்தும்பை என்ற௫ ஈரைம்பதின்மர் பொருதற்குத் 'தாமூஞ் 
குடிக்கன்னன் முதலிய பிறர்க்குஞ் கட்டியது குறித்தது. தெள் 
ஞட்டாரொப்ப வடகாட்டாரும் போர்க்குரிய அடையாளப் பூச் 
சூடும் வழக்கம் நெடுங்கால முன்னரேயும் உண்டென்பது வான் 
,மீடுமுனிவர் பரத ஈம்மி கூற்றில் வைத்து, ** நம்யுத்த வீரர் 
மேகங்களைப்போன்ற கறுத்த கேடயங்களுடன், தேன்னாட்டா 

ரைப்போலத் தலைக்கணியாகப் பூக்க ௭௭ ச் கூடுகின்றனர்." 

(அயோத். சர்க் 99.) எனக் கூறுதலான் நன்கறிந்ததொன்று. 
செல்வச் செருக்காற் பொன்வடிவிலமைத்துச் சூடினரென்.று 
ஈண்டுக் கருதப்படும். இவ்வழக்கம் தமிழ் காட்டிலுமுண்டு. 

1 பொலம்பூந்தும்பை '” என்பது மதுரைக்காஞ்சி. ஈரைம்பதின் 

மர் என்றது ஐவர்க்குப்பதின்மர் வலியரகவும் அவரினும்ஈரைம் 
பதின்மராகவும் தெரியவைத்தவாறு. இவ்வழக்கனையே இளங் 
கோவடிகளும் எருத்தாளுதல் காண்க. இவரொடு ஈரைம் 

பதின்மரும் பொருது என்புழி ஒடு ஐவர் உயர்த்தி தோன்ற கின் 

றது. "ஒருவினையொடுச்சொல்லுயர் சின்வழித்தே "” (தொல் 
சொல்.) என்பதிலக்கணம். ஐவர் பகைகொள்ளலை வேண்டல 
சாசவும் நாற்றுவர் வலியப் பொருததனைக் குறித்தது. இது
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  பொலம்பூக்தும்பை பயென்னுமடையானும் விளல்கும். ப.இன்மரும் 

என்புழி உண்மை ஒருவரும் ஒழியாதெஞ்சினாரில்லைஎன்பதுகுறி 
தது... *களத்தொதியக் கொடுத்தோய்'” என்பது களத்தில் 
ஓழிந்த அளவில் அக்களத்தே கொடுத்தது குறித்தது. **பெருஞ் 

சோற்று மிகுபதம்'” என்புழிப் பெருஞ் சோறாகய மிக்கவுணவு 
என்றார். இதன்கட் பெருஞ்சோறே மிகுபதமாகவும் மிகுபதத் 
தின் வேருதக் கூறியது அது சடங்இற்செய்யும் மிரபூதபலி 
யென்பது குறித்தற்கு. வரையா.து என்பது இறந்த௩ட்டார்க்கே 
யன்றி ஏதிலர்க்கும் பகைஞர்க்கும் ஈன்றாக வழங்கிய துகருதிற்று. 
கொடுத்தோய் என்றார், அவரொன்றுங் கேளாதிருக்க இவனே 
இரங் வழங்கும் உயர்த்தி தோன்ற. பூதத்தியற்கைபோலப் 
பொறுத்தன் முதலிய ஐந்து முடையோய் என் றது இவை வருந் 
'இக்கொள்வனவல்லவென்றும் ஈல்லரசர்க்கு இயல்பாகவுள்ளன 
வென்றும் கரட்டியவாறாம். பொறுத்தலை மூற்கூறினார் பொன் 
றுக் துணையும் புகழ்விளைப்பதஃதாதலான். '*பொறுத்தார்க்குப் 

பொன்றும் துணையும் புகழ் '” (இருக்குறள்) சூழ்ச்சியும் வலியும் 
பொருதாரையடக்கற்காவன, இவை மூன்றும் அளியுக்தெற.லு 
மாயடங்குமென்பது குறிக்க அவ்விரண்டையுமீற்றின் கண் 
வைத்தார். தெறலும் அருளும் கிக்கரகமும் அறுக்கிரகமுமாதல் 
உணர்க, முறைசெய்து காப்பாற்று மன்னவன் '” என்னும் 
இருக்குறளில் இவ்விரண்டையுமே கருதி மூழைசெய்து காப் 
பாற்றல் மன்னர்க்குக்கூறியது காண்க. கின்கடற்மிறந்த ஞாயிறு 

நின்கடல் விழுமென்று அமங்கலமாகச் கூறாது குளிக்கும் என்.று. 
கூறிய யம் நினைத்தின்புறத்தகும். அரசர் தேர்ச்துகொண்ட 
அற்றத்இற்கு உயர் குணம் திரியாமை இயற்கை என்பதும் அவர் 
பேர றிவிற்கும் பெருங்கல்விக்கும் அஃதே ஓத்ததென்பதும்ஈன்கு 
விளங்க இனிமையே இயல்பாகவுடையபாஅல் புளிப்மினும்இவர் 
இனிமையின் மாதித்தஞ்சொல்லிற் புளிக்கார் என்பதும், இரு 
ணிக்உயொளிர் தலையே இயல்பாகவுடைய பகலோன் இருளினும் 
இவர் தம்மறிவினிருள்படாரென்பதும் உல ஒற்கு.த் தரியா 
கெறியை விதிக்கின்ற கால் வேதமும் மெறிமாறித்திரியினும் 
இவர் தம்மொழுக்கன் நெறிதவராரென்பதும் தெரியக்கூறியது 

றி 
இன்சொற்பேசுவதல்லது புளிக்கப்பேசார்என்பதைக்கு நித்த, 
வெறுக்குஞ்சொல் அதளைச்சொல்லும் வாய்க்கே புளிப்பதா,தல 

  

  

   ரளர் பாராட்டத்தக்கது. பால் புனிப்மினுமென்பது இவர் 
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"* வாய் கயப்பு.ற மந்தரை வழங்கிய வெஞ்சொல் '” 
(கம்பர் மக்தரைகுழ்.), 

என்பதனால் உய்த்துணரப்படும். சுவைபற்றிக் கூறிய;தனானும் 
இது வாய்பற்றிய சொல்லிற் காதல் எளிதிற் பெறப்படும். இத 
னால் ஈயம்படவுரைத்தல் கூறியவாரறும். பகலிருளினுமென்ப 
தனால் உளத்தினொட்பங்கூறியவாரறும். கால்வேத நெறிதிரியினு 
மென்பதனாற்.றிரியாத உயர் செயல் கூ.றியவாறாழ். இங்கனம் 
உரை, உள்ளம், செயல்என்னும் திரிகரணத்தையும்பற்றி இவை 
போந்தன வென்று துணியத்தகும். முத்திவிளக்கிற்றுஞ்சும் 
பொற்கோட்டிமயமூம் பொதியமும் போன்று நடுக்கன்.றி கிலி 
இயர் என்றது தென்னாட்டும் வடகாட்டும் புகழோங்க மலைபோ 
oF சலியாது நிற்கவென்று கூறியவாறாம். இதனால் இமய 
மொப்பப் பொதியமு முத்தி விளக்கம் பெறுதலும், அந்தண 
ருடையதாதலும், அவர் முத்திவிளக்கனால் மான்பிணைகள் கனறு 
செய்யும் விலங்கனத்துக்கஞ்சா.து இரவிற் றுயில்வது போலத் 
இரியாச்சுற்ற்மொடு அச்சமின்றி வதிகவென்று செவியறிவு.றுத் 
EOI கூறினார். ௪.று.தலை ஈவ்விப்பெருங்கண் மாப்பிணை என்றது 
மான்வடிவினை உள்ளபடி தன் கெஞ்சல் எழுதிக்கொண்ட சிறப் 
பாற் போந்தது. அந்தணர் அருங்கடனிறுக்கு மு.த்தியென்பதில் 
அருங்கடனென்றது வேறு செல்வ முதலியவற்றாலிறுத்தற்கரிய 
ஒறப்பால். அந்தணரென்றார் அவர் செந்தண்மை தோன்ற. 

-அக்திமாலையில் இம௰௰ம் பொற்கோடுடையதாகக் காணப்படுதல் 
இன்றைக்குமறிந்தஅ. இவ்வாசிரியர் பொதியத்தையும், பொற். 
கோட்டிமயத்தையும், ஆண்டு கிகற்வனவற்றையும் தாம் கேறிற் 
கண்டு இங்கனம் வருணித்தாராவர். இவர் இச்செரற்குரியலா 
வாகக் கூறிய பொறை, சூழ்ச்சி, வலி, தெறல், அளியென்னு. 
மைந்தும் உலகுண்டாதற்கு ஐம்பெரும் பூதம்போல அவ்வுலரு 
தாங்கும் அரசர்க்கன்றியமையாதன வென்று ௧1௬.இக் 
என்க. எல்லாச் செல்வமும் அவற்று ற்( 

so it 

  

     மெலாக இவ்வ 
பெருங்குணமுமுடையனாதலின் அவற்றின்கட் சுற்றமொடு wird 
இன்றி ரின்னாள்கள் நீடுகிற்பனவாகுக என்று இவர் வேண்டினார் 
என்க. இவ்வரிய பெரிய ஈயங்கள் பலவுடைமையானும் இதன் 
பெரும் பழமையானும்' பண்டைத் தமிற்ப்பெரும் புலவர் இல் 
வினிய பாடலப் பு.றப்பாட்டிற் றலையாகக் கோத்துவைத்தார் 
என்றுணரத்தகும். ச 
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QA, “வரையாது கொடுத்தோய் ஈடுக்கின்றி கிலீஇயர் " 
என மூன்னிலக்கண் வியங்கோட் இளவி பெரும்பான்மை கிகழா 
தென்றும் சிறுபான்மை வருமென்றும் உரையாசிரியர், சேனா 
வரையர்மூதலியோர் உடன்பட்டு உரைகூறியது இத்தொல்மை 
இலக்கிய வழக்குப்பற்றி யென்று உய்த்துணர த் தகும். 

8%
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கெளதமனார் பாடல் 

மேற்கூறிய அகத்தியர்வரலாற்ருல், தமிமுரையாளர் எடுத் 
தாண்ட இலகச்சணஞ்செய்த அசுத்தியனார் குமரியாறு கடல் 
கொண்ட காலத்திற்குச் சிறிதுமுந்து அடுத்திருந்தவரன்.றி வேறா 
காரென்றுக் தெளியலாம்: இவ்வகத்தியனார்க்கு முற்பட்டன 
வென்று கருதப்படு மிலக்கியங்கள் நூல்வகையாக இப்போது 
இடைப்பனவில்லையேனும் ஓல செய்யுட்கள் மட்டில் இவர்க்கு 
முற்பட்டனவென்று நினைத்தற்குரியன உள்ளன. நச்௫னார்க் 
னியர், 

*அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப்பக்கமும்'” (பு.றத். சூத், 19) 
என்னுஞ் சூத்திரவுரையில் 

! இனித் தமிழ்ச் செய்யுட்கண்ணும் இறையனாரும், அசுத்தியனா 

ரும், மார்க்கண்டேயனாரும், வான்மீகனாரும், கெளதமனாரும் 

போல்வார்செய்தன தலையாயஓத்தெனவும் [அகத்தியம்] தொல் 

காப்மிய முதலிய தமிழ்.நால்களும் இடையாய ஓத்தாமென வும், 
இவையெல்லாம் இலக்கணம் எனவுங் கூறுதலால் அகத்தியனார் 

இலக்சணஞ் செய்தற்குமுன்னே தமிழில் தலையாய ஓ.த்தாகஇலக் 

கியஞ்செய்தாருண்டென்றுணரக் கடத்தல் காண்க. இலக்கியல் 
கண்டு அதற்கிலக்கணம் இயம்பவேண்டுதலான் இஃதறியலாம். 

இவருள் இறையனாரும் அகத்தியனாரும் இயற்றிய மூதலோத்தா 
திய இலக்கியப் பாடல்கள் ஈமக்குக் உடைத்தில. சல சில 
இலக்கணச் சூத்திரங்களே இவர்கள் பெயரான் வழங்குவன. 
“கொங்குதேர் வாழ்க்கை!” என்னுங் கடைச்சங்கப் பாடல் இறை 
யனூர் பெயரான் வழங்குவது : அதுவும் கடைச்சங்கத்தது. 
மற்று மார்க்கண்டேயனார், வான்மீகனார், கெளதமனார் போல் 

வார் இயற்றிய பாடல்கள் பு.றநானூற்றிற் கோக்கப்பெத்று இச் 

காட்டு வழங்குகின்றன. இவற்றுடன் அகத்தியனாருடனிருக்து 

தமிழாராய்க்தாராகக் களவியலுரைகாரம் கூறும் மூரஞ்சியூர் 

முடிகாகராயர் பாடலும் தலையாய ஓத்தென்று அடங்கல் வேண் 

டிக் 1 கெளதமனாரும் போல்வார் ”? என  ஈச்ினார்க்னியர் 

கூறினரென  நிக்கத்தகும். ஈச்சினார்க்கனியர் கூறுவன
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ஆராய்ச்சி மூறைமைக்கயையினும் இயையாதாயினும் அவர் 

தமிற்த்தலையாயஓத்தெனக் கூறிய இப்பெருந்தகைப் புலவர் 
பாடல்கள் இறப்ப முந்தியன என்பது மட்டிற்காட்டாதிரா. 
இக்கருத்இற்யையவே அப்பாடல்களுட் கெள தமனர் பாடிய 
பு.றப்பாட்டும் (866) முரஞ்சயூர் மூடிகாகராயர் பாடிய புறப் 
பாட்டும் (2) பாரத காலத்தனவென்று நினைத்தற்கேற்ற அகச் 
சான்றுகளுடன் பல வகையிலுஞ் சிறந்து: விளங்குதல் அவைவல் 

லார் நன்கறிவர். இவற்றுட் கெளதமனார் பாடல் வருமாறு 

 விழுக்கடிப் பறைந்த முழுக்குரன் முரச 
Cur gpa Gor. UGE னொருமொதித் தாக 

வரவெறி யுருமி னுரறுபு சிலைப்ப 
வொருதா மாகிய பெருமை யோரும் 
தம்புகழ் ரி.ரீஇச் செனறு: மாய்ந்தனரே. 

அதனால், அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் 

உரைப்பக் கேண்மதி 

  

நின்னூற்றம் பிறரறியாது 
மிறர் கூறிய மொழி தெரியா 
ஞாயிற் றெல்லை யாள்வினைக் கு.தவி 
ரரிரவி னொல்கல வருவது மார 

  

௪. பவார் avian in pin ‘hat 

செங்கண் மகளிசொடு 4. நுதுளி பகஇ 

யங்கட் டேற லாய்கலத் துகுப்பக் 
கெடலருக் இருவ... ஃ வவ 
மடை வேண்டுரர்க் இடையருகா 
தவழ் வேண்டுகர்க் இடையருளி 
விடை வீழ்த்துச் சூடு இழிப்ப 
£ீர்கிலை பெருத்த வார்மண லடைகரைக் 
காவுதோறும்......ஃஃஃஃ 
மடங்கலுண்மை மாயமோவன்றே '” (பு.றம். 868.) 

    

தழுமபுத்தரனைக் கெளதமனார் பாடியது. 

(இணை, காஞ்சி. துறை, பெருங்காஞ்ச.]
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இதன்கண், விழுக்கடிப்பு சிற்த குணில்.: முரசுகடிப்மடுஉ 
மூதுக்குடிப் மறந்தோனன்றி வேறியாரானுக் தொட்டடிக்காத 
விழுப்பம். மூழுக்குரல்--வானும் நிலனும் முழுவதும் முரசின் 
ஒலியாதல். ஓழுக்குடைமருங்கன்--அரசொ ழுக்கங்களைப்போற்: 
றுதலுடைய சற்றத்துடன், ஒரு மொதித்தாக--தாம் ஆளும் 
உலகம் ஒரு மொழியே ஆணையுடையதாக. :* ஒரு மொழிவை)த் 
துலகாண்ட '' என்பது சிலப்பதிகாரம் (29. வாழ்த்துக் காதை. 
உரைப்பாட்டுமடை), முரசம் ௮ ர ௦ெவெ.றி. உருமின் உரறுபு 

சலப்ப-முரசு பாம்பை எறியும் இடியேறுபோல உர றிமுழங்க. 
ஒருதாம் ஆய பெருமையோரும்--கின்போலத் தாம் ஒருவரே 
உல்காள்பவசாகய செயற்கரியசெய்தலை உடையவரும். தம்புகழ் 
நி.ரீஇ-தம்புகமுடம்பு நிற்கவைத்து, சென்று மாய்ந்தனரே- 
பூதவுடம்பு செல்லு தலான் மறைந்தனசேயாயினார். ஏ. தேற்றம் 
அதனால்--அத்தன்மையுலகயல்பாதலின். அறவோன் மகன- 

தருமபுத்திரனே. மறவோர் செம்மால்--வீரர்க்கு அண்ணலே. 
உரைப்பக் கேண்மதி-யான் சல சொல்லச் கேட்பாயாக. நின் 

ஊற்றம் மிறரறியாது--கின்னைத் தாங்கும் வலியிஃதென்று 
உன்சள ஓழிந்தமிறர் தெரியாமல். மிறர் கூறிய மொழிதெரியா-- 
பிறர் சொற்ற மொதியிக்கருத்திற்றென்று கு றிக்கெகொண்டு, 
ஞாயிற்றெல்லை ஆள்வினைக்கு தவி--ஞாயிற்றையுடைய பகலெல் 
லையை உலகாளுந் தொழிற்கு உதவலிற் கழித்து. உதவி என்ற 
தனால் தன்பயன் கருதாது மிறர் பயன்கொள்ள ஆளும்விையே 
குறித்தார். இரவின் எல்லை வருவது நாடி--இரவினெல்லையில் 
நாகா எஇிர்வது இஃதென்று ஆராய்க்துகொண்டு. உழவொதி 
பெரும்பகடு--உழுதொழிலினின்று விடப்பட்ட பெரிய எருது. 
மக்கள் செயற்கரியது செய்தலாற் பெரும்பகடென்றார். அழி 
'இன்ருங்கு-வைக்கோலத் தின்ருற்போல, பயிரை உழுது 
உண்டாக்கியபகடு அப்பயிரின் விளந்தகதிராகய பயனெல்லாம் 
உலகக்துய்க்க நின்று தான் பின்னும் உழுதற்குப்புல்லிய வைக் 
கோலைத் இன்றாற்போல அரசன் தன் அள்வினையின் விளையும் 
பெரும் பயனையெல்லாம் உலகக் துய்க்க கின்றுதான் மன்னும் 
ஆள்வினை உதவற்குச் சிறிது சுவைப்பவனாகுக வென்று காட்டிய 
வாறும். செங்கண் மகளிரொடு சிறுதுனி ய.இ--செய்ய கண் 
க யுடைய மகளிரொடு சிறுபோழ்.து ஊடலிற் கலந்து, ஊடற் 
கேற்பச் செங்கண் 'கூறினார். துனிஅகாஇ என்றது புணர்த
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லின் ஊடலினிது என்பதுபற்றி (இருவன்ளுவர்)) சிறுதுளி 
என்றார் ஊடியே ஓழியாமைக்கு. தவறின்றி நிகழ்கின்ற ஊடலா 
தலின் நெடும்போதுகில்லாதென்று பரிமேலழகர் சிறு துனிச்குப். 
பொருள் கூறுதல் காண்க. தஇிருவள்ளூவனார் சிறுதுனி என்ற 
தும் இக்செளதமனார் மொழியே போற்றியதாம். செங்கண்-- 
காமக்களிப்பாற் செய்ய கண் என்பது மமையும். சேந்தொத் 
இருந்த செழுந்தாமரையன்ன வாட்கண் (£ந். பதிகம்) என்றார் 
திருத்தக்க தேவரும். மகளிரொடு அளைஇ என்றது அவர் 
கருத்து முற்றத் தோய்ந்து என்றதாம். அங்கட்டேறல்--௨ண் 
டார்க்கு அழகுசெய்யும் கள்தேறல். மயக்கஞ் செய்யும் தேறலை. 
விலக்யெவா.று. ஆய்கலம்--தேறலுக்கென்று ஆய்ந்து தூய்தாக 
எடுத்த கண்ணம். கலத்திமையால் தேததல் திரியாமற் பாதுகாத் 
தது. குப்ப என்றது தேறலுக்குக் குறைவின்மை குறித்தது, 
கெடலருந் திருவ ('த்.த)--கொடுத்தும். மடுத்.துங்கெடாத வற் 
ரூப் பெருஞ்செல்வத்.து. மடைவேண்டுகர்க்கு இடை அருகாத-- 
பான முதலிய மடுத்தலை விரும்மினார்க்கு அமையமறிந்து உதவ 
லிற்குறைவின்.றி. அவிழ்வேண்டுகர்க்கு இடைஅருளி--சோறுண் 
டலை விரும்பினர்க்கு அமையமறிந்து அருடலைச்செய்து. விடை 
வீற்த்துச் ரூடு இழிப்ப--ஆட்டுக்கடாயைக் கொன்று அதன் குட் 
டிறைச்சியைப் பல்லாற் இழிப்ப. அவிழ்வேண்டுகர்க்கு அருளி 
எனக் கூட்டுக, றிது அவிற்வேண்டுநற்கு அவர் வயிருர எ.ர் 
பாராத பெரிதை நல்கல் குறித்தது. நீர்கிலை பெருத்த--நீர் 
நிலைகளைப் பெருகச்செய்த. வார்மணல் அடைகரை--வார்ந்த 
மணலால் அடைத்தகசை. கரைக்காவுதோறும்--கரைகளை 

யடுத்த சோலைகடோறும். இதுவும் அரசர் காடுவளம் படுத்த.ற் 
குச் செய்வனவாம். மடங்கலுண்மை மாயமோ வன்றே--காலக் 

கடவுள் இருப்பது பொய்மையோ வன்று. இவ்வடி இவ்வாறே 
பின்னுள்ள புறப்பாட்டில் வருதல் காண்க. நகின்போற் 
பெருமையோரும் மாய்ந்தனர். அதனால் அறவோன் மகனே / 
மறவோர் செம்மால் ! யான் உரைப்பக் கேண்மதி / கிடைத்த 

பொழுதை ஆள்வினைக்குதவி இரவின் எல்லை வருவ.துகாடி. ௪று 
துனியளைஇ வேண்டுநர்க்கு இடையருகா தருளி (க்காண்) என்று 

கூறியதாகக் கருதுக. அருகாதருளி என்றதனால் அறமும், நீர் 

பெருத்தவார்மணலடைகரைக்காவு தொ.றுமெனவும் ஆள்வினைக் 

குதவி எனவும் கூறியதனால் காடுவளம் படுத்தி அரசியல் ஈடாத் 
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தும் பொருளும், 'சிறுதுனியாஇ என்பதனால் இன்பமும், 
1 பெருமையோரும் சென்று மாய்ந்தனர் '* அதனால் மடங்க 
அண்மை மாயமோ அன்றே '' என்று நிலையாமைகூறு apss 
தால் வீட்டுக்கு கிமி.த்தமுங் கூறினாரென்று துணிக, இங்கனஞ் 
சொல்லும் பொருளும் சவைபெரிது பயக்கும் இவ்வரிய பாடல் 
றிது றிது இடையே எதைவுபட்டிருத்தல் எம்மனோர்க்கு 
ஆறாத்துயர் விளைப்பதாகும். 

மூரசம் முழுக்குரலோடு பாம்பை எறியுமிடிபோல மிக 
மூழங்கதீ தாம் ஒருவராயுலகாண்ட பெருமையையுடைய Curr 
சரும் தம் புகழை நிறுவிச்சென்று மறைந்தனர். அதனால் அற 
வோன் மகனே ! மறவோர் செம்மலே! உரைப்பக் கேட்பாயாக. 

எமன் உண்மை பொய்மையோவன்று எனத் தருமபுத்திரனுக்கு 
மூன்னே யரசர் நிலையாமை கூறி இவ்வுலகத்து நிலையாமை 
யுரைத்ததாகக் கொள்ளக்கடப்பது காணலாம். இதன்கண் உன் 
ஊப்போல் மூரசு அரவெறியுமிடியேறுபோல மூழங்கவாண்ட 
பெருமையோர் நிலையாது மாய்க் தனர் என். றகனால், ரீயும் அவ்வா 
ருவையென்று கருதிக்கூறிக் காலத்திற் செய்வன செய்து துய்ப் 
பன துய்த்து வழங்குவ வழங் யறங்கொண்டு போகவென் று 
கூறியது காண்க. ஈண்டு அறவோன் மகனாகிய தருமபுத்திரன் 
கொடியில் முரசுயர்.த்தவனா தலும் இவனொடு பகைத்த துரியோ 
தனன்கொடியில் அரவுயர்த்தவனாதலும் பாரதத்திற் கண்டு 
கொள்ளலாம். முரசு அரவெறியுமிடிபோல்மூழங்க உலகாண்ட 
வர் என்பது இத்தருமனுக்கயையவே கருதித்தொடுத்ததாமென் 
பது கவிநோக்கால்' உய்த்துணர த்தகும். இது பிற்காலத்தியாருக் : 
கும் இயையாமையுகோக்கிக்கொள்க. இதன்கண் முரசுயர்த்தப் 
படுவதும்அரவு எ.றியப்படுவ.துமாகய கரு.த்தமைதிபார த.நாலொ 
டும் பொருந்திப் பெரிதும் வியப்பை விகவிப்பதொன்று. * இது 
பெருங் காஞ்சியாதலால், 

“மாற்றருங் கூற்றஞ் சாற்றிய பெருமை" 
என்று தொல்காப்பியனார் இலக்கணம் அமைத்தற்கு அவர்கண்டு 
கொண்ட தொன்மை இலக்கியமாக நினைக்கத்தகும். இல்விலச் 

* அரவுயர்த்தோன் கொடுமையினு முரசுயர்த்தோ யன 
தருஞக்கஞ்சினேனே.' (வில்லி. பாரதம். உத்தியோக பருவம்)
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    கிய நெறியேபற்றிப் பெருங் காஞ்சிக்கு உரையாசிரீயர் 
யோர் எடுத்துக் காட்டும் * இருங்கடலுடுத்த '” என்னும் (58 
பு.றப்பாட்டி.லும் இச் செய்யுளுட் போலவே * நியுல் கெண் 
மடங்கலுண்மை மாயமுமன்றே ” என மூன்னிலைப்படு தீஇவரு, 
காணலாம். 

    

ஈயா 

Poe Gur Buc oor AG நானக் 

  

குறுக வருமரோ கூற்று !* 

எனவெண்பா மாலையினும் கேட்பாரை முன்னிலைப் படுத்து வரு 
தல் காண்க. 

இவற்றால் எத்துணையோ காலத்திற்கு மூன்னே இறக்த 
ஒருவனை முன்னிலைப்படுத்துக் கூறுதற்கு அமைய மொன்றும். 

ஈண்டில்லாமையுக் தெரிந்த முன்ீஏ யறிஞர் அறவோன் மகனே 
யென்றதற் கேற்பத் தரும புத்திரனைக் கெளதமனார் பாடிய 
தென்று ஏட்டில் எழுத்திட்டு வைத்தனரென்று ஈன்கு தெளிக. 
இவ்வாறே மாங்குடி. மருதனார் தலையாலல் கானத்துச் செரு 
வென்ற நெடுஞ் செழியற்கு அவனெதிரே கின்று நிலையாமை 

அறிவுறுத்தலும் மதுரைக்காஞ்சியான் உணர்க. பாரதகாலத்து 
ஐவர் பாண்டவர்க்கும் தமிழரசருக்கும் பெண் கொடுத்தல், 
போரின் உதவுதல், பெருஞ்சோறளித்தல் முதலிய பல பல 

செய்கைகளால் தொடர்புண்டென்று வியாஸ பாரதத்திற் 
கேட்கப்படுதலாற் றமிழரசர் தம்முறுதுணைச் சுற்றதீதுடனும் 
புலவர்முதலியோருடனும் அப்பாண்டவர்பாற்புக்குக்கலக்துள்ள 
அமையத்திற் பாண்டியர் புலவராகிய இக்கெளதமனார் தம் 
புலமைதோன்றத் தருமராஜனுக்கு நிலையாமை அறிவுறுத்தியது 

'இஃதென்றுதுணியலாம். சித்திராங்கதை யென்பவள் பாண்டிய 

நாட்டு மணலூர் புரத்திலிருந்த சித்திரவாகனனென்னும 
மலயத்துவச பாண்டியன் மகளெனவும் அவள அருச்சுனன் 
மணந்தானெனவும் அவ்விருவருக்கும் பப்புருவாகனன் என்பவன் 
மகனெனவும் பாரதங் கூறுதல் கொண்டு பெண்கொண்ட 
தொடர்பு அறியப்படும். (ஆதி பருவம் 284 ஆம் அத்தியாயம்) 
சேபாபருவம் பக். 895, 847) போரில் அருச்சுனனுச்குமாமஞு2ய
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மலயத்துவச பாண்டியன் பாண்டவர்க்குப் போர்த்துகையாய் 
நின்று அசுவத்தாமாவுடன் பெரும்போர் நிகழ்த் இப்பட்டசெய்தி 

(பாரதம், கன்ன பருவம் 50-ம் அத்தியாயம்) பாரதத்திற் 
கண்டது. சத்திரரங்கதையின் மகனாயெ பப்புருவாகனென்னும் 
தமிழரசன் (இவன் மலயத்துவசன் மகளின் மகன்), அசுவமேத 

யாகத்தில் அந்தணர்க்குச் சோறிடுவலென்று உடன்பட்டு, 

மேற்படி நால் அசுவமேத பருவம் 88-ம் அத்தியாயத்திற் காண 
லாம். 

  

இவற்றால் வடநாட்டு ஐவர் பாண்டவர்க்குக் தமிழரசர்க்கும் 

பல்வகையினுந் தொடர்புண்மை நன்கு தேறலாம். இத் 

தொடர்புண்மையால். இக்கெள தமனஞார் தருமபுத்திரனுக் 

கறிவுறுத்திய தென்று நந்தமிழ்ப் பெருமக்கள் துணிந்த இச் 

செய்யுளின்பழமை ஈன்கு துணியலாம். முன்னே தமிழ் காட்டிற் 

பாரதகாடகம் என ஒன்.று வழங்கியதாகவும், அந்நூலின் கதை 

*யமைதிக்கேற்ப இப் பாடலமைந்ததாகவும் அதன் கண் 
நிலையாமை உணர்த்தும் புலவன் உளனாகவும்,அக்நாடகப்புலவன் 

கூற்று இஃதாகவும் கொள்ளலாமென விதண்டை கூறுவார்க்கு 

அங்கனம் நினைக்கும் நூற் பாடல்களில் ஒன்றேனும் புற 
நானூற்றிற் கோக்கப்பட்டிலதென்றும், அவ்வவ்வமையங்களில் 
நிகழ்ந்த செய்தி குறித்துப் பல் புலவர் பாடிய தனிப் 
பாடல்களே அத்தொகைக்கண் உள்ளன என்றுங் கூறி இத 
ணுண்மை தேற்றுக. இவ்வாசிரியன் வேறாதல் காட்டவே பாலை 
என்னும் அடை அடுத்துப் பாலைக் கெளதமனாரென இவர் 
பெயரே புனைந்து விளங்கிய பெரியாரும் இத்தமிழ் காட்டில் 
உண்டு. இப்பாலைச் கெளதமனார் இறப்பப் பிந்தியவராவர்..
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வான்மீகியார் பாடல் 

** பருதி சூழ்ந்தவிப் பயங்கெழு மாநில 
மொருபக லெழுவ செய்தி யற்றே 
வையமுக் தவமுங்-தூக்இற் றவத்துக் 
கையவியனைத்து மாற்றா தாகலிற் 

கைவிட் டனரே காதல ரதனால் 
விட்டோசை விடாஅ டி.ர௬வே 

விடாஅதோ ரிவள் விடப்பட்டோரெ 
(புறம். 3858) 

இணை. காஞ்சி; துறை-மனையறம் துறவறம். (வான்மீஓயார்) 
இவர் பெயர் வான்மீகனுரெனவும் வழங்கப்படு மென்பது, 

1: அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பன பக்கமும் '? 

(தொல். புறத். 80) 

என்பத னுரைக்கணுள்ள வழக்காற் நெரிவது. வடமொதியில் 
வல்ல மூனிவர் பெயர்களைப் பண்டைத் தமிழாசிரியர் புனைக்து 
விளங்கினர் என்பது செந்தமிழ் காட்டு நல்லிசைப் புலவர்பெயர் 
கள் பலகொண்டு தெரியலாம். இனி வடமொரழியிலுள்ள வான் 

மீக மூனிவர் வழியினர் இவராவரென்று கருதுவாருமுண்டு. 

இவர் தவத்தை மிகவுஞ் சிறப்பித்துக் கூறுதலால் அவ்வொழுக் 
கத்தைத் தலையாகப் போற்றிய பெருக்தாயரென்று இவசை 
நினைத்தல் தகும். வான்மீகி முனிவர் உடம்பு புற்றில் மறைய 
நின்று நெடுகாள் தவஞ்செய்து அதனால் முனிவர் தலைவராய் 
மேம்பட்டனமென்று கூறும் வடமொழி வரலாற்றிற்கு இவ 
சொழுக்கம் மிகவு மியைவது ஈண்டைக்கு கினைக்கத்தக்கது. 
இவர்: பாடலின் கண் 1: பருதி சூழ்க்தவிப் பயங்கெழு wurden” 
என்றது ஞாயிறு சூற்தலாற் பயன் கெழுமிய இப்பேருல 

கென்றவாறு. ஒரு பகலெழுவ செய்தியற்றே என்றது இவ்வுலக 
மொரு பகலிலே ஏழரசரைத் தனக்குத் தலைவராக வெய்ய 
அத்தன்மைத்து எ-று. இப்பயங்கெழுமா! கிலம் பருதி குழ்த்த 
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ஒரு பகலி லென்றாலும் பொருந்தும். எழுவர் என்றது ஒரு 
ப்கலளவைக்குள் இறந்த அரசர் ஒருவர் பின் னொருவராக அர 

செய்திய எழுவரைக் குறித்தது. எழுவர்--ஒரு கூடியினரல் 
லாத எழுவசெனினு மமையும். இங்கனம் நிலையாவியல்மிற் 
றென்று இனி நிலைத்ததெய்தற்கு வாயில் கூறுஇன்றார். 
மூதவீரடிகளானும் யாக்லை நிலையாமையும் செல்வ நிலையாமை 
யுங் கூறினார். வையமூக் தவமுந் தூக்கன்--உலஇனையுக் தவத் 
இசையும் சர் தாக்இப் பார்க்கன், நிலைத்த வீட்டிற்கு வாயிலாகிய 
தவத்திற்கு கிலையாமையே இயல்பாகவுடையவையங்கடுக த்தை 
யும் கிறையாற்றாதாகலிற் காதலர் காதலைக்கைவிட்டனரெனினு. 
மமையும். முன்னே அவ்வையத்திற் காதலுடையவர் தங் 
காதற்குக் காரணமாகிய வுலகை முற்றத் துறந்தனர். அதனா 
லென்பது வையமும் guys Cr தூக்கிய வதனால் எ-று. 
விட்டோரை விடா அடிருவே--திருமகள் இவ்வுலகன்பற்றைத் 
ுறந்தவரை விடாது அவர் பாலுறைவள். விடாஅதோரிவள் 

விடப்பட்டோரே--பற்று விடாதவர் இழ்திருமகளாலஸணுகப் 
பெறாது கைவிடப்பட்டவரே யாவரென்க. தஇிரு-- இறைவ 
னருட் சத்தியாதலின் பற்றற்றவ? இறைவனருளாற் பற்றப் 
பட்டவரென்பது, பற்று விடாதார் அருளாற் பற்றப்படா.ு 
வீடப்பட்டவ ரென்பதுங் கருத்தாதல் கொள்க. இதன் 
கருத்தையே தழுவிக் குலசேகரப் பெருமாளும், 

“நீள் செல்வம் வேண்டாதான். 
மன்னயே தான் வேண்டுஞ் செல்வம் '” 

என்று கூறுதல் காண்க; தவமென்பது உற்றநோய் நோன்ற 
லும் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமையும் என்ப. இப்பாடலால் 
நிலையா வுலகயலும் நிலைத்த வீட்டியல்புமதனை யெய்தற்குரிய 
ததவவொழுக்கமூ மத்தவத்தின் கண் ஓமுகுதற்கு இவ்வுலகைத் 
துறப்பதும் அங்கன் துறக்தார் இறைவன் அருளைப் பரு, 
மஒற்தலுக் துறவாதார் அவ்வரு&௯ப் பெறுதற் : கேலாமையு 
மெனப்பட்ட அரிய பெரிய கொள்கைகள் இத்தமிழ் நாட்டிற் 
ஜொல் காப்மயர் காலத்துக்கு முன்னே ஈன்கு கிலவினவென்று 
அணியத்தகும். தென்னாட்டுத் தவம் புரியும் ஈன்மக்கட்கு 
இலங்கையை யாண்ட இராவணன் இங்கழைத்தனன் என்றூ 
வடதால்களிழ் கேட்கப்படுதலான் அவன் காலத்துக்கு மூன்னே
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இத்தமிழ் நன்னிலத்துத் ,தவவொழுக்கம் கிலவத் தலைப்பட்ட 

தென்று கொள்ளலாம். தொல்காப்பியனார், 

1* நாலிரு வழக்கிற் ருபதப்பக்கமும் '* 
(தொல். பு.றத். 20) 

எனவும், 

*: இழவனுங் கீழத்தியுஞ் சிறந்தது பயிற்ற 
லிறந்ததன் பயனே ”” (தொல். கற்பி, 51) 

எனவுவ் கூறுதற்கு முற்பட்டே இப்பெரிய வொழுக்கங்கள் இக் 

நாட்டு நிலவினவாதல் வேண்டும். திரு என்பது தமிழ்ப் பெயரே 

யாதலாலிறைவன் அருட் சத்தி யுணர்ச்சியும் இக்காட்டார்க்கு 
முந்தியே யாதல் வேண்டும். தமிழர் இருவுடையரிவரென்றும் 

'இருவிலரிவரென்றும் பகுத்து முன்னரே வழங்கிய முறைமை 

அமிவாளராற் பாராட்டப்பட்டது. இப்பாடல் இல்வாழ்க்கை 

யியல்பும் துறவியல்புங் கூறுதலால் மனையறகச் துறவற மெனத் 

துறை கூறப்பட்டது, 

“ட மாரில மொருபக லெழுவ ரெய்தி யற்றே '* 

என்பது இல்வாழ்க்கை யியல்பு கூறியவாரும்.
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மார்க்கண்டேயனார் பாடல்கள் 

1! மயங்ருங் கருவிய விசும்பு மூகனாக 
வியங்கிய விருசுடர் கண்ணெனப் பெயரிய 
வளியிடை வழங்கா வழக்கரு ரத்தம் 
வயிரக் குறட்டின் வயங்குமணி யாரத்துப் 
பொன்னம் இலரி முன்சமத் துருட்டிப் 
பொருகர்க் காணாச் செருமிகு மூன்மன் 
முன்னோர் செல்லவுஞ் செல்லா இன்னும் 
விலைலப் பெண்டிரிற் பலமிக் கூற 
வுள்ளேன் வாழியர் யானெனப் பன்மா 
ணிலமக முத காஞ்சியு 
மூண்டென வுரைப்பரா லுணர்ந்திசினோரே '" 

(புறம். 862.) 
இணை : சாஞ்சி; துறை; பெருங்காஞ்சி... 
இம் மார்க்கண்டேயனார் பாடல் தொல்காப்பியனார்க்கு முற் 

பட்ட தலையாய ஓத்தென்பது மூன்னர்க் கூறினாம். இதனால் 
இது தொல்காப்மயத்துக்கு மூந்திய இலக்கியமாதல் தெரிய 
லாம். இவ்வாரியர் உலக நிலையாமையை உணர்க இர் 
உரைப்பரென்று ஒருவர்க்கோ பலர்க்கோ அறிவுறுத்தியது 
இஃதெனக் கொள்ளத்தகும். இப்பாடலில் :* மயல்இருங்கருவிய 
விசும்பு மூகனாக ”' என்றது உலகு ஆதற்குப் பிற பூதங் 
களுடன் முதற்கட் கலந்த செழுங்கருவி யாதலையுடைய ஆகாயம் 
மூகமாகச் கொண்டு ; ் 

1 நிலம் இ ரீர்வளி விசும்போ டைந்துல் 
கலந்த மயக்க மூலகம் '* 

என்பது தொல்காப்மயம் (மரம. 89). இம்மயக்கத்திற்குப் 
பெருங்கருவி யாதற்.றன்மை விசும்பிடத்ததாதலின் அதனை ஐம் 
பொறியையு முடைய முகனாகக் கூறினார். இயங்கிய இருசுடர் 
கண்ணென என்றது காளுமியங்கனை இரு சடர்களாகிய 
ஞாயிறுக் திங்களுங் கண்கள் என்று சொல்ல என்றவாறு.
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விசும்பு மூகனாக இருசுடர் கண்ணென உள்ளேன் யான் என 

நில மகளமுத காஞ்சியென வியையும். ஈண்டு நிலமகள் இல் 
னம் உள்ளேனென்றது Aver உடலாகக் கொண்டு முப 
னெடுத்து இரு கண்ணாற் Bp நோக்கித் தன் கண்ணிரவும் 
பகலும் நிகழ்வன அனைத்தையும் காணுதல் குறித்தவாறு. உல 
கென்பது ஆகாயம், இரு சுடர் £ீமூள்ள சிலமாகய ஓரு கோள 

மென்று கு.றிதீதவா.று. 

பெயரிய, வளியிடை வழங்கா வழக்கு £ீத்தம்--மலககர 
யும் பெயர்த்த காற்றுத் ,தன்னிடையே வழங்காது நீரில் இயல் 

பாகச் செல்லற்குரிய மரக்கலங்களும் வழாகுதலீல்லாத நீர்ப் 
பெருக்காகிய கடலென்றவா.று. இப்பெரும் கடலிலுக் இஓரி 

யுருட்டி என்க; என்று இவ்வரியது கூறியதனால் கில)த்திற் 
நிஒரியுருட்டி யென ரளியது கூறினாரிலை. நீந்தத் இஇரி 

யுருட்டி. என்க. 

வயிரக் கு.றட்டின் வயங்கு மணியர் ர தீதுடபொன்னந் இகர 

வயிரத்தாற் செய்த குறகெளையும், விளங்கு மணியாற் 
செய்த ஆர்க் கால்களையுமடைய பொன்னாற் செய்த சக்கரம் 

எ-று. 

மூன் சமத்துருட்டி என்றது--முற்பட். சமநிலையில் 

உருளச் செய்து எ-று. சம்--பகை, நட்பு, அல் என்னு முத் 

இறத்தும் 2இக் கொத. யொழுகுதல் சமத்து த்தம் 
உருட்டி எனக் கூறுக. ரத்தம் உருட்டி எனசகூறுக. நீத்ததத் 

தும் என்னும் உம்மை செய்யுள் விகாரத்ரற் ஹொக்க.து. 

முன் சமர்த்தார்ப்ப ” ண வரு மூல்லைக்கலில் (மூல்லை. 1) 
சமத்து மூன் எனக்கொண்(ஈடு நிலத்தின் முன்என ஈச்சஞர்க் 
இனியர் கூறுதலாலுண்மை/ணர்க. சமம் பேரிரனக்கொண்டு 

அத்தகைய பெரு நீரினும் மார்க்கண் இ௫ரியை உருளுவித்து 

என்றாலும் பொருந்தும். இனங் கூறின் து காவாய்ப் 

போர் கருதியதாகும். காறு வழங்காத கடஸ்ம் தன் நாவா 
யோடும் வண்ணம் காற்றுக்ுத் தலைவனை எவிக்சியங்கொண்ட 
சோழன் ஒருவன் உண்டு. ] தளை, 

1 களியிரு முக்ரீர் காவயோட்டி . 
வளிதொழி லாண்ட।ரவோன் மருக " (புறம், 66) 
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என வருதலானறிக. காற்றில்லாத கடலினும் தன் ஆணை 
செல்ல: ஆண்ட முன்னோர் என்று இவ்வரலாறே கருதினாரெனி 
னும் பொருந்தும். செரு மிகு முன்பின் முன்னோர்--இ௫ரியைச் 
சமனிலையில் டருளுவித்தலாற் போர்புரிவாரைக் காணாமற் 
செருவைக் கடந்த வலியிளையுடைய முன்னோர் எ-று. பொரு 
வாரைக் கானாமையாற் செருவினெல்லைக்கப்பாற்பட்ட வலி 
என்றார். இரனை வடநூலார் யுத்தாதீத பலமென்பர். முன் 
ஜோர் என்று மக்கட்ிறை பென்று வைக்கப்பட்ட பழைய 
மன்னர் எ-ர. அவர் இறைவன் வடிவினுள் ஒருபகுதியினராக 
நின்று உலாத்தைச் சமநிலையிற் காத்தலின் அவர் கிலமக 
ராகிய தன,குக் கணவராதல் க்கதென்றும், அவர் செல்லவுந் 

தானுடன் ல்லாது அம்முன்ஜேர் ஈலங்களில்லாத பலர் தாமே 

தம்மை யெரத்துப் புகழ்ந்து கொள்ளாகிற்கத் தான் அவர்களா. 
பற்றப்படுதின் விலைகலப் பெஎஃடிர்போல இன்னு முள்ளேன் 
யான் என !லமகளழுத காஞ்ச விலைகலப் பெண்டிர் என்றது 

ஐம் நலத்ரை விலைப்பொருட்டு2 தரும் பெண்டிர் என்சு. வாழி 
யர் என்ப2 இகழ்ச்சி குறித்) வந்தது. பன்மாணிலமகள் 
என்றது ;லகற்குத் தாயாசர்கேற்ற பல மாட்சிமைகளு 

மூடைமை குறித்தது. அழு: காஞ்சி என்றது அழுத 
நிலையாமைஎ-.று. ஈண்டுக் கஞ்சி பொன்னம் தறி யுருட்டிய 
முன்னோர் ஈலத்த:த் தான் மேபட்டு கின்ற நிலை இக்காலத்து 
மாறி வேய் இழிந்தது குறித்,து. அழுத காஞ்சி அழுதற்குக் 
காரணமா: காஞ்சி. காஞ்சும்-உம்மை உயர்வு சிறப்பு: 
உணர்ந்தோர் காஞ்சியும் உண்டென வுரைப்ப rere. 
அறகெறி பமுவாது பாவத் கடிந்து வீரத்திற் குன்றாது 
மானதீடை் கவசமாகவுடைய மழைய சக்ரவர்த்இகளால் ஆளப் 

பெற்ற யன், இவ்வாறில்லாச பெயர் மாத்திரையில் மன்ன 
ராய இபலர் மீக்கூற இலம் யான் உள்ளே வொனப் 

  

ப் பலி 
மாணில ஈளழுதல் கூறினார். பன்னோரைப் பலபடியாம நன்டூ 
விசேடித்க் கூறிப் மன்னோல.ப் பலரென்று வாளா Gaps 
தது ௮௨. தன்னையாளும் குதியின்மை சாட்டுதற்கெனத் 
தெளியமம். இறைவன் கூறிலாத (கூறு-அமிசம்) மெல்லியர் 
இழவராலால் விலை நலப் ண்டிரினுள்ளேன் யான் எ 
இழித்துகூறி, மூன்னோர் லேலவுஞ் செல்லாமைக்கு மட்டு 
மன்றி ப்மின்னோர் பலரிரு;சற்கும் நிலமகள் அமுததாகச் 

 



தலையாய ஒத்து 255 

கொள்க. மூன்பின் முன்னோர் என்றதனாற் மின்னுள்ளோர் 
மமல்லியரென்பது பெற்றாம். விசும்பு முகனாக இரு சுடர் 
கண்ணென உள்ளேன்--முன்னுள்ள ஏற்றத்தையும் இம்முகத் 
இற் கண்கொண்டு பார்.த்தே கொண்டுள்ளேன் என்பது குறித்த 
தாம். யான் வாழியர் என்றது வியங்கோள் தன்மைக்கட்சிறு 

ara pow abs gi. 
(தொல். விளையி, கு. 22) 

உள்ளேன் யான் என்றது தானே உள்ளாக இப்பலருமிறம் 
தாழிதலைக்கு.றி.த்த.து. இவ்வாறு பல்வகை ஈயங்களும் நிறைந்து 

*றவொளி பரப்பும் இவ்வரிய வினிய செய்யுள் தலையாய ஓதச் 
தென்று. நல்லுரைகாரர் துணிந்ததற் கேற்ப உயர்நிலையில் 
நிற்பது அறிவாளர் கண்டு இன்புறத்த்கும். இனி, இவர் பெய 
ரான் மார்க்கண்டேயனார் காஞ்சியென்ற பெயருடையதேோர் 
நூலிருந்ததென்று கிளைக்கும் வண்ணம் யாப்பருங் கல்விருத்.இ 
காரராற்.றோலென்பதற்கு உதாரணமாக ஓர் செய்யுட் பகுதி 

எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது. அவ்வுரைகாரர் காட்டுமாறு, 

எ மாயிரும் பரப்பகம் புதையப் பாம்மின் 
ஆயிர மணிவிளக் கரலுஞ் சேக்கை த் 
துணிதரு வெள்ளம் துயிலெடை பெயர்க்கு 
மொளியோன் காஞ்ச யெளிதினிற் கூறின் 
இம்மை யில்லை மறுமை யில்லை 
நன்மை யில்லை தீமையில்லை 
செய்வோ ரில்லை செய்பொரு னில்லை. 
யறிவோர் யாரஃ இறுவுழி யிறுகென 

இது மார்க்கண்டேயனார் காஞ்சி, இழுமென் மொழியால் 
விமுமியது நுவன்றது.!” 

இவ்வுரையா லிதனுண்மை உணரப்படும். இதன் கண் 
மிலையாமையே கூறலாற் காஞ்சியெனப் பட்டதென்று கொள்ள 
லாம். 

1 இழுமென் மொதியான் விழுமியது நுவலினும் 
பரந்த மொழியா னடிகிமிர்ம் தொழுனுக் 
தோலென மொழிப தொன்னெழிப் புலவர்
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என்னுந் தொல்காப்பியச் சூத்திர வுரையில் (செய். 238) 
உரையாசிரியரும் இப்பாடற் பகுதியே எடுத்துக்காட்டினர். 
இதன் கண் மாயிரும் , பரப்பு--பெரியகரிய பரப்பு : இருள் 
எ-று. மாவு மிருமையுங் கருமைக்குப் பெயர்கள். cringe 
கருமையாய்ப் பரந்ததென்று மிகுதியான இருளுக்காயிற்று. 
அகம்--அகலிடம். புதைய--அகலிடம் இருளின் மறைந்த அள 
வில். பாம்மன் ஆயிரமணி--சேடனுடைய ஆடிரந்தலை மணிகள். 
விளக்கு அழலும்--விளக்காக நின்று எரியும். சேக்கை--பாயஃ் 
என்க.  இருளிற் புதைய விளக்கழலுஞ் சேக்கை-என்றது. 
இரவிற் பாயல் கொள்ளுத் கண் விளக்கு வேண்டுமென்பது 
கம் முன்னோர் வழக்கு. 

(1 இறும்பு பட்டிருளிய வீட்டருஞ் சிலம்பின் 

     

  

பாம்புமணி . . .விளக்இற் பெறுகுவிர் 

என வருதலாலறிக. சேக்கைத் துணிதரு வெள்ளம்-சேக்கையை 
விரித்தற் பொருட்டுத் துணிந்த கடல் வெள்ளம். துயிலெடை 
பெயர்க்கு மொளியோன்--துயிலெடையை மாற்றும் ஒளியோன். 
துயிலெடை--துயிலினின்றெழுதல். மாற்றும் ஓளியோன் 
இறையோனாகய திருமால் எ-று. வெள்ளம்--கடல் வெள்ளம். 
ஆர்கலியாகவும் அங்கனம் பேரொலி புரியாது இறைவன் ஆணை 
யால் ஓலி அவிந்து துயிலெழுதலை மாற்றித் துயிலுதற்கே 
காரணமாதலா லில்கனங் கூறினார். இறைவன் துயிலுதல் 
விளைய ற்ற நிலைக்கடையாள மென்பர். !/ ஒரு வினையுமில்லார் 
போல் உறங்குதியா லுறங்காதாய் '” என்றார். கம்ப காடர், 
இவ்வாறு பெரும் பூதங்களுமவனொளியாலவனுக் இயைந் 
தொழுகு மென்பது கருத்து. ஓளியோன் என்றார் சோதியாக 
எல்லாவுலகுக் தொழுவோனாதலின், ஒளியோன் காஞ்சி 
என்றது ஓளியோன் விதித்த சிலையாமையை எ-று 

1 உறங்கு மாயினு மன்னவன் றன்னொளி 
கறங்கு தெண்டிரை வையகங் காக்குமால் '" 

(செய். 248) 
என்று சந்தாமணியார். பாடுதற்கு 1 வெள்ளம் துயிலெடை 
பெயர்க்கு மொளி'” என்பது மூலமென்று துணியலாம். 
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எளிதினிற் கூறினி--எளிதினில் யாவருங் கொள்ளக் கூறின். 
எ-று. இறைவன் துயிலினும் வெள்ளம் .அவஜனொளியா 
லொலியவிந்து அவனுக் :ணங்கு நிற்றல் காண்க, இம்மை 
மறுமை நன்மை திமை செய்வோர் செய்பொருள் 'இவையில்லை 
யாதல் நிலையாமையாலன்.றி வேறில்லையென்று காஞ்சியைமிகுத் 
துக் கூறினார். பொருள்சன் Pops கெடுதலில்லை யெனவும் 
மா.றிமாறித் திரிதலால் நிலையாமையையே யுடையன வெனவுங் 
கொண்டு அஃதறிவோர் பாரென்றார். அஃதென்ற.து காஞ்சி 
யி. தொல்காப்பியனாரும் ** நில்லா வுலகம் ** (புறத். 29) 
என்றதனால் ஒரு நிலையில் நில்லாமை கூறி கிலையாமையே புலப் 
படுத்தல் காண்க. அஃதறிவோர் . யாரென்றது அந்கிலை 
யாமையை அறிவுறுத் தருளிய இறஹைவனன்றிவேறு யாரஃத.றிவா 

ென்றவாறு. இறுவுழியிறுகென--பொருள்கள் மூடியவேண்டிய 
வீடத்து மூடிவனவாகுக என்று சொல்ல எ-று. அண்டமிண்டல் 
கள் யாவும் அசித்தின் பரிணாமமாதலாலும் அவ்வ௫த்துகள் 
'இறைவனினின்.று காரியப்பட்டுத்தோற்றிப் பல்வகை நிலையாமை 

யினையுமெய்தி அவன் கண்ணே ஒடுங்குதலாலும் இறுவுழி இறுக 
வென்றார். இப்பாடல் மூழுதுங் கடையாமையால் மேல் 

ஆராய்தற்குல்லை. இதிற் கண்ட கீலையாமையைக் குறித்தற் 
குரிய காஞ்சியென்னுங் குறியீடு, இம் மார்ச்சண்டேயனார்க்கு 
முந்தி இத்தமிற் காட்டில் வழங்கியதென்பது இச்செய்யுட் 
பகுதியாலறியப் படுதலாற் மமிழர் உலக நிலையாமையை 
எவ்வளவு காலத்துக்குமுந்தியே உணர்ந்து தெளிக்தனர் என்பது 
ஈன்ு துணியலாகும். நந்தமிழர் தலையாய ஓ.த்தென்று துணிக்த 
,த.ற்ியைய இவர் பாடல்கள் பொருளாற் சிறத்தல் அறிஞர் 
அறிந்துகொள்வாராகுக. 

88



தொல்காப்பியம் 

1 செய்தானாற் பெயர்பெற்றன அகத்தியம் தொல்காப்பியம் 
என இவை '' என இறையனார் களவியலுசைக் (சூ. 1. உரை), 
கண் வருதலால் இந்நூலாசிரியர் தொல்காப்பியனார் என்பது 
ஈன்கு தெளியப்படுவது. இவராசிரியரை “ மிகத்தெளிகேள்வி 
அகத்தியலூர் '” 

எனவும், இவரை, 

1! ஓல்காப் பெருமைத் தொல்காப்பியனார் "" (மயிலைகாதர்), 
எனவும் உரைகாரர் வழங்குவர். இவர் அகத்.இயனார் மாணாக்கர் 
பன்னிருவருள் தலைமை கொண்டவர் என்பது புறப்பொருள் 
வெண்பாமாலைப் பாயிரத்தானும் பேராசிரியர் மரமியலுரை 
யானும் அறியப்படுவது. * தொல்காப்மியன் எனத் தன் பெயர் 
தோற்றி” என்பதற்குப் * பழைய காப்பியக் குடியில் உள் 
ளோன் எனத் தன் பெயரை மாயாமல் நிறுத்தி” என 
நச்சினார்கினியர் பாயிரவுரைக்கண் உரைத்தார். அவர் 
'இவ்வாசிரியரை ஜமதக்னியார் புதல்வர் என்றும் திரணதாமாக் 
கனி என்னும் இயற்பெயர் உடையவசென்றும் அவ்வுரைக் 

கட்கூறு தலால் ** தொல்காப்பியன் எனத் தன் பெயர்தோற்றி'" 
என்பதற்குத்தான் தோற்றிய குலப்பெயசே தனக்குப்பெயராக: 
உலகத்து மாயாமல் நிறுத்தினான் என்று கருதினராவர். காப் 
மீயக்குடி என்பது வடதாலுள் காவ்ய குலமெனப் பேர் 
பெறுவதாகும். 

ஒருவன் பிறந்து சிறத்தலாற் அவன் குலம் விளங்குமென் 
பது ஈல்லறிவாளர்க்கு உடன்பாடாம். இவற்றால் தொல்காப் 
பமியன் என்பது இவர் குடிபற்றி வழங்கிய பெயரென்றும், இரண 
தூமாக்கனி என்பது இவர் இயற்பெயர் என்றும் ஈச்சினார்க் 
இனியர் கொண்டனர் என்று தெளியலாகும். அந்தணர் ௮௬ 
மறை முதலாக வடமொழியிலுள்ள தொன்னூல்கள் பலவ.ற்றி 
gb 1*கரவியகுலம்'” என்பதோர் பழைய்குடிப்பெயர் 
வழங்கப்படுகன்றமை அம்மொழிவல்லார் நன்கறிப. காவியர் 
கவியின் வழியினரென்ப ; இருக்குவேதம், 151, 11: 89, 5; 121. 
3831, 20, 11: கவி சுக்கரனுக்கு ஓரு பெயர். இவர் ருகு.
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மகா ருஷியின் 'மரமினராசலாற் பார்க்கவர் எனவும் வழங்கப் 
பவர். சமதக்கனியும் அவர் புதல்வரும் பிருகுவம்சியரா.தலான் 

கவர் என்றும், அவே கவிவம்சியராதலாற் காவியர் என் 

பெயர் பெறுப. வான்மீகி பகவானும் பாலகாண்டத்துப் 

பிருகு மகாருஷியின் பத்தினியைக் 4 காவியமாதா '* என்று 
வழங்கினார். * காவியமாதா என்பது காவியர்க்குத் தாய் என்ற 
வாறு. இதனாழ் சமதக்கனி புதல்வரான தரண தூமாக்இனி 
யின் முலம் காவிய குலமாதல் ஈன்குணரலாம். இது பழமைபற்.றி 
விருத்த காவிய குலமென்.று வழங்கப்படுமென்று கருதலாகும். 
இது தமிழிற் ஜெல்காப்மியக்குடி, என்று வழங்கப்படும். இக் 
குடியிற் மறந்து சிறந்ததனாற் குடிப்பெயரே பெயராக வழங்கப் 
பட்ட தென்க. பனம் பாரனார் கூறியபாயிரத்தும் 4 தொல்காப் 
பியனெனத் தன்பெயர் தோற்றி!” எனக்கூறுதலாற் றன்பெயர் 
முலப்பெயரேயாக விளக்கஞ்செய்தான் என்பதே கருத்தாதல் 
காண்க. எண்டுக்குடி என்பது “*அடுத்தூன்று ஈல்லாளிலாத 
௫௩” என்புழிப் போலப் பிறந்த குலத்தை உணர்த்தி வந்தது. 
இனிக் காப்மியக்குடி. என்பது தமிழ் நாட்டதோரூர் (சோனாட் 
டச் எகாழிச்கடுத்துள்ள.அ) என்பாருமூண்டு. அவ்வூரும் காவ்ய 
முலத்தவர் அல்லது காப்மய கோத்திரத்தவர் வதிந்த வூசாதல் 
பற்றி அப்பெயரெய்திற்றென்று தெளியத்தகும், காப்பியர் 
கோத்திரம் ஒன்று உண்டாலெனின் காப்மய கோத்திரம் ஜமதக் 
இனியாருக்கு இயையாமையும் ஸ்ரீவத்ஸ கோத்திரமே அவர்க் 
கயைதலும் கோத்திர மரபுணர்ந்தார் வாய்க் கேட்டுத் தெளிஈது 
கொள்க. இதனால் ஜமதக்கினியார் புதல்வராக ஈச்சினார்க்னி 

யர் கூறிய இத்தொல்காப்மியனார் காப்மிய கோத்திரத்தார் 
ஆகாமையும், (காவியகுலம்) காப்பியக் குடியினராதலுல் கண்டு 

கொள்க. 

  

தரப்மியத் தொல்குடிக் கவின்பெற வளர்ந்து” 

(லப். 90. வரந்தரு. 89) 

கராரிர ரன ௭௭ ரான் cere | 
எ ள்ள சான ளோ ॥ 

(வான்மீகி. பால, 25, ஸ்லோ. 20)
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என்புழியும் இக்குலத்து வளர் தலையே குறித்ததென்பது பொருந் 
தும். காப்பியக் குடியென்னாது சாப்பியத் தொல்குடி 

யென்றதே அஃது ஊரன்மையும், பழையதோர் குலமாதலுங் 
காட்டுமென்சு. ஈண்டுத் தொல்குடி யென்பது தொல் குலத்துக் 

காவதன்றித் தொல்லூருக்கு ஆகாமை நோக்கல். கொள்ச. 
ஈச்சினார்க்சனியர் இவரை. ஜமதக்னி குலத்தவர் என்று 
மட்டுங் கருதாது அவர் மகனார் எனவும் உரைத்து, இவர்க்கும் 
இவர் ஆசிரியர் அக.த்தியனார்க்கும் பகைமையுண்டாயதெனச் 
சில வரலாறு கூறுன்றனர். அதனுண்மை எம்மனோர.றிதற்கு 
“மேற்கோளொன்று மிப்போதில்லாமையால், இவர்பெயர்பற்.றிய 

வீரை ஜமதக்கினி குலமாகய காவிய குலத்தவர் என்பதல்லது 

வே.று துணிவதற்கில்லை. ஒரு ரூல.த்தின் வதிவக் த மின்ன வரை 
அக்குலத்து மிகவும் .மூற்பட்டுச் சிறந்த தலைவற்கு மகவாக 
வுரைத்தல் நால்வழக்கேயாம். அதுபற்றி ஐமதக்கனி௰ர் மக 

னார் இவரென்று வழக்குண்டாயிற்றென்பதல்ல.து ஐமதச்௫னி 
யார் காலத்தவசாக இவரைக் கூறு. தற்கண் உண்டாமிடர்ப்பாடு 
கள் பலவாமென்க. % 

நச்சினார்கினியர் ஜமதக்னியார். மகனார் இவரெனக் 
கொள்வதுடன், இவர் நூல்செய்த காலத்தை ஆதியூழியின் அக் 

தத்தே நிறுவலுஞ்' செய்தனர். அவர் பாயிரவுரைக்கண், 

* அகத்தியர் சமதக்கினியாருழைச் சென்று அவர்மகனார் தரண 
தூமாக்கனீயாரை வாங்ஒக்கொண்டு. . பெயர்ந்து ** எனவும் 
கற்மயற் * பொய்யும் வழுவும் '” (4) என்ற சூத்திரவுரைச்உண் 
இவ்வாசிரியர் 1 ஆதியூழியின் அந்தத்தே இக்.நால் செய்தலின்"? 
எனவுவ் கூறுதலான் அவர் துணிபு தெரியலாம். சிலப்பதிகார 

உரைப்பாயிரத்தில் அடியார்க்கு நல்லார் ₹! இரண்டாம் ஊழிய 

தாகிய கபாடபு ரத்தின் இடைச்சங்கத்துத் தொல்காப்பியம் 

புலப்படுத்திய 'மாசர்த்இியாகய கிலந்தருதிருவிற் பாண்டியன் "” 
எனச்கூறினர். இனி இவரே வேனிற்காதை உரைச்சண் 
முதலூழி யி.றுஇக்கண் தென்மதுரை யகத்.து.த் தலைச்சங்கத்து 
  

* ஜமதக்னியார் பெயர் இருக்குவேதத்தும், இராமாயணத் 
தும், பாரதத்தும் கேட்கப்படுவதாகும். இக்நூல்கள் ஒரு காலத் 
'தனவாகா. இப்பெயருடையார் ஒருவரல்லர் என்றற்கு இச் 
நூல்களே சான்றாதல் காண்க,
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அகத்தியனார் முதலியோர் இருந்தனர் என்.ற் கூறி, இடைச் 
சங்கவரலாறு கூருமற் குமரியாறு கடல், கொள்ளப்பட்டத 
முன்னே நிலந்தரு இருவிற் பாண்டியன் தொல்காப்மயம் புல 
படுத்தி இரிஇயினான் என்பு மட்டி.ற்றெளியும் வண்ணங்கூறி 
ஞர். பெராசரியரும், 

    
ப் 

விளையினிங்கு" (மரமியல். 94) 
என்னுஞ் சூத்திரவுரையின் கண், 

*இவற்றானெல்லாம் அகத்தியமே முற்காலத்து முதனூ 
லென்பதும், தொல்காப்பியம் அதன் வழிநூல் என்பதும், அது 
தானும் பனம் பாரனார் “வடவேங்கடம் தென்குமரி (தொல். 
பாயிரம்) எனக் குமரியாற்றினை எல்லையாகக் கூறிப் பாயிரஞ் 
செய்தமையிற் சகரர் வேள்விக் குதிரை நாடித் தொட்ட ௧௨ 
லகத்துப்பட்டுக் குமரியாறும் பனகாட்டோடு கெடுவதற்கு 
முன்னைய Oger gress” 

எனக் கூறினர். 

களவியலுரைகாரர் 4 இடைச்சங்கமிருந்தார் அகத்தியனா 

ரும் தொல்காப்மியனரும்'” எனவுரைத்து .** அவர் சங்கமிருந்து. 
தமிழாராய்ந்தது சபாடபுரத்தென்ப. அக்காலத்துப்போலும் 

பாண்டியன் காட்டைக் கடல் கொண்டது '” 

என விளக்கினர். இவ்வுரையாளர் பலருள் ஈச்சினார்க்இனியர் 
நீங்சலாக மற்றைய மூவருங் குமரியாறு கடல் கொண்டதற்கு 
மூன்னரே தொல்காப்மயம் அரங்கேறிற்றென்.று உடன்படுதல் 

மேற்குறித்த வரலாற்றாற் காணலாம். பாண்டி காட்டைக் கடல் 

கொண்ட காலம் 8. மு. 745 என்பது இலங்கைப் பெளத்த சரித் 
'இரங்களைக்கொண்டு ஆராய்ந்து ஒருவாறு முன்னரே துணியப் 
பட்டது. இதனால், தொல்காப்பியர் ௫. மூ. 145-க்குச் சிறிது 
மூற்பட்டவசே யாவரென்பது தெளியலாம். 

னித் தொல்காப்மியனார், 

  

பனையின் மூன்னர் அட்டுவரு காலை 
நிலையின் ராகு மையென் னுயிரே 
யாகாரம் வருத லாவயி னான *. (&யிர்மயங், 82)
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*கொடிமூன் வரினே யையவ ஸணிற்பக் 
கடிகிலை யின்றே வல்லெழுத்து மிகுதி" 

(உயிர் மயல். 88), 

என வருங் குத்திரங்களாற் பனையென்னுஞ் சொல் முன் 
னர்க் கொடியென்னுஞ் சொல்வரின், ஐகார மாண்டுக் கெடாது 
வல்லெழுத்து மிக்கு மூடிதல் கூறினர். இது பனக்கொடி 
யென வருதற்குப் புணர்ச்சி யிலக்கணம்: கூறியதென்பது தெள் 
ளிது. பனைக்கொடி என்பது பனையையுடைய கொடி எனவும், 
பனயாலாகய கொடி எனவும் பொருள் கொள்ள கிற்கும், 
பனைக்கொடியை வடநாலார் தாலகேது வென வழங்குவர். இவ் 
வாறு பையைத் தங்கொடியின்கண் உடையார் பலதேவரும் 
வீடுமரும் ஆவென மகா பாரதத்தால் அறியலாம். இவ்விருவ 

ருள் பனைக்கொடியோன் என்ற வழக்குப் பலராமனாகிய wind 
மூத்த மீரான் கண்ணே மிகுதியாகத் தமிழில் வழங்கல் சங்க 
Bre waders Boi. 

அடல்வெந் காஞ்சிற் பனைக்கொடி யோனும்'* 
ட்ட (புறம். 56) 

எனப் புறத்திலும், 

1 பொலம்பனைக் கொடியோற்கு "' (ua. 2) 
எனப் பரிபாடலிலும் வருதல் காணலாம். இதனாற் பனைக்கொடி 
யென்னுஞ் சொற்றொடர் வழக்கு இத்தமிற் காட்டில் OGD 
யாகப் பரந்த.தன் மின்னேதான் அத்தொடர்ச்குப் புணர்ச்்சவிதி 
கூறினரென்று எளிதிற் கொள்ளத்தகும். பசக்கொடி என்ற 
வழக்குப் பாரத காலத்ததாயின் அதற்கு இலக்கணம் விஜித்த 
தொல்காப்பியனார் ஈச்சனார்க்கனியர் முதலியோர். கூறியபடி 
ஆதியூழியின் அந்தத்திலோ, இரண்டாம் ஊழியின் தொடக்கத் 
'தஇலோ இருந்தவர் ஆகார் என்பது எளிதில் உய்த்துணரலாகும். 
பாரதகாலம் வடநாலார் கருத்துப்படிக் கலியுகத்துக்குச் சிறிது. 
முற்பட்ட மூன்றா மூதியின் இறுதியாகும். இதனாற் பளக் 
கொடி. வழங்கய காலம் ஆதியூழியின் அந்தமேலும் இரண்டா 
மூழியின் தொடக்கமேனும் ஆகாமை ஈன்குணர்ந்து கொள்க. 
arabs ராமாயண இஷ்ந்தா காண்டத்துத் *தரலத்.துவசம் 
ப௲க்கொடி ஆதிசேடனால் கிழக்குத் தசையில் நாட்டப்பட் 
டுள்ள.து”” (சர்க்கம் 20, 59) என்று கேட்கப்படுவது: பலராமன்
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ஆதிசேடன் அவ்தாரம் என்று கொள்ளுதலான் அவனுக்கு அக் 
கொடியுண்டாயதெனத்துணியலாம் ; இவ்வீராமாயணம் பற்றிப் 
பணக்கொடியைக் கொள்ளினும் அவ்விருகாலமும் ஆக. 
கோக்குக. இராசபுதனம் உதயபுரி ஸம்ஸ்தானத்திலுள்ள 
தாஸா ' என்னுமிடத்திற் கடைத்த சாசனப் பகுஇியிற் கிருதவத் 

ஸரம் குறிக்கப்படுவதென்றும், அப்பெயர் வழக்குண்டாயது 
அசோகனுக்குப்பின் அந்தணனா யுலமாண்ட புஷ்யமித்ரனுக்குப் 
பல்வகையாலும் பொருந்துவதால், அவன் பெளத்தர் மூதலி 
யோரை ஒட்டி அசுவமேதஞ் செய்த காலம் தொட்டாகும் என் 

வும் டாக்டர் பந்தர்க்கர் கூறுவர். (Vide Indian Antiquary, 

June 1932) இதனால் இருதயுகத்தைப் பற்றி ஓரு தலையாகத் 

துணிதல் அரிதாதல் காண்க. 

  

   

இனித் தொல்காப்பியஞர், 
ஈஈகையே யமுகை யிளிவரன் மருட்கை 

யச்சம் பெருமிதம் வெகுளி யுவகையென் 
றப்பா லெட்டே மெய்ப்பா டென்ப”* 

(தொல். மெய்ப்பாட். 8) 
என்னுஞ் கூத்திரத்தால் எண்வகைச் சுவையுடன்பட்டுச் ₹ சாம். 
தம்” என்னுஞ் சுவையை இச்சுவைகளோடு சேர்க்காத, 

“அப்பா லெட்டே மெய்ப்பா டென்ப '” 

என வடமபெொதியாளர் மொதிந்தபடி எடுத்துக் கூறுதல் கரண 
லாம். இவ்வாறு சாக்தம் என்னுஞ் சுவையை உடன்படாத, 
இவ்வெட்டிளையும் சுவையென்று தொகையிட்டு, விரித்து விளக் 
இயவர் வடமொழியில் காட்டியநால் செய்த பரதமுனிவரசாவர். 

கை ஹாஸ்யமெனவும், அழுகை சோகமெனவும், இளிவரல் 

ஐுஹுப்ஸை எனவும், மருட்கை விஸ்மயம் எனவும் அச்சம் பய 
மெனவும், பெருமிதம் வீரமெனவும், வெகுளி செளத்ரமெனவும், 

உவகை ஏிருங்காரமெனவும் வட.நாலார் கூறுவர். தொல்காப் 

Dus Dit 

₹ ஆங்கவை யொருபா லாக வொருபால் 
உடைமை யின்புற னடுவுகிலை யருள 
றண்மை யடக்கம் வரைத லன்பெனாஅக் 
கைம்மிக னலிதல் சூழ்ச்சி வாழ்த்த”
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OME GFE லரற்.றுக் சசவெனா௮ 
மூனித னினைதல் வெரூஉதன் மடிமை 
கருத லாராய்ச்சி விரைவுயிர்ப் பெனா௮க் 
கையா நிடுக்கண் பொச்சாப்புப் பொறாமை 
வியர்த்த லய மிகைநடுக் கெனா௮. 
விவையு மூளவே யவையலல் கடையே ** 

(மெய்ப்பாட். 12) 

என்னுஞ் சூத்திரத்தாற் பரதமுனிவர் தம் நாட்டிய நூலிற் 

குறித்த வியமிசாரி. பாவமெனப்படும் சிலையில்லாத மெய்ப்பாடு. 
கள்யே இவர் பெரும்பாலும் மொழிபெயர்த் துணர்த்தினரென் 
பது இவ்விரு. நாலிலும் பயிற்சியுடையார் துணியக் கடப்பது. 
பரதமுனிவர் காட்டிய நூலிற் கண்டபாவல்கள் அந்நூல் ஏழாம் 
அத்தியாயத்திற் காணலாம். அக்நாலிற் கண்ட மெய்ப்பாடுகள் 
முப்பத்து மூன்றேன்பது பரத முனிவரே தொகையிட்டுக் கூறிய 

தாகும். ஈண்டுத் தொல்காப்பியனார் கொண்ட மெய்ப்பாடுகள் 
இத்துணயெனஅவசே தொசையீட்டுக் கூறுதொழியினும் 3 
கூறிய எண்வகைச் சுவையையும் நான்கு மான்காகப் பகுத்தோ 
யிச் சூத்திர முகத்து, 

- ஆங்கவை யொருபாலாக 

    ற்    

என்று எடுத்துரைத்து ஒரு கூறுக இவையுமுளவென்று 
உடைமை முதல் ஈடுக்கறு.தியாகப் பலவகை மெய்ப்பாடுகளை யும் 
தொகுத்துக் கூறுதல் காணலாம். பேராசிரியர், 

1 ஆங்கவை ஒருபாலாக ஒருபால் இவையுமூளவே ” 
என்புழி, மேற்கூறிய முப்பத்தரண்டும் ஒரு கூறாகவும் இவை: 
முப்பத்திரண்டும் ஒரு கூறாகவும் உளவென்று உரை கூறிப் 
போந்தார்.  பரதமுனிவர் கூறிய ஸ்மிருதியும் விபோதமும் 
இன்குமெடகக நினை தலென்பதன் சண்ணடக்க வடநால் 

"* இவ்வாறே காவியப் மீரகாச நூலுடையரும் இம்மெய்ப் 
பாடுகளயே 4 வது உல்லாஸத்தில் நான்கு சுலோசங்களா ற் 
கூறி முப்பத்து மூன்றெனவே தொகையிடுதல் காண்க; இவற் 
ரூல் இம்மெய்ப்பாடு 98 என்பது வடநாலார்க்கு உடன்பாடன் 
ஜென்பது ஈன்குதெரியலாம்..
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றிய மூப்பத்துமூன்றையே தொல்காப்பியனார் முப்பத்திரண் 
டெனக்கொண்டாரெனத் துணிதழற்கு இடந்தருகன்றது. 
பெராகிரியர் grip கூறியனவற்றையே இச்சுத்திரத்திற் 
கண்டவற்றிற்குப் பொருளாகக் கொண்டார் எனக் கூறுதற் 
இல்லை. தொல்காப்பியனார் தாமே இவற்றைப் படைத்துக் 
கொண்டு கூறினாரென்றலும் பொருந்தாதாம். ' தொல்காப்பீய 
னார் நாட்டியநூல் முறைமையினையே இங்கே தமக்கு ஆதர 

மாகக்கொண்டு செல்லுதல் பொருளியலுள் ** எல்லாம் காட்டிய 

மரபின் நெஞ்சு கொளினல்லது, காட்டலாகாப் பொரு 
வென்ப.!” (தொல். பொகுள். 58), 

என காட்டிய சாஸ்திர மரபினை எடுத்துக் காட்டுதலாலும் 

அத்து நச்சி னியர் :* ஏனையவும் காடகவழக்கத்தாற் 

  

  

புலனெறி வழக்கஞ்செய்த மூறைமையானே கெஞ்சுணர்க்து. 
கொள்ளினன்.றி உலயெல் வழக்கான் ஒருவருக்கொருவர் சட் 
புலனாகக்காட்டப்படாத பொருளைப் பொருளாகவுடையவென்று 
கூறுவர் புலவர் எ-று” என விளக்க யுரைகூறியதனாலும் 
நன்குணர்க. ௩: 

  

டிய மரபு என்ற தொடரே இக்கருத் த 
விளக்கி நிற்றல் எளிதிலுணரலாம். உரையாசிரியர் ** நாட்டி 

யன் மரி னுணரி னல்லது '” என்று பாடங்கொண்டு *! காட் 
டின் வழங்குன்றமசமனானே பொருளை மனத்தினான் உணரினல் 
லத என்று பொருள் கூறினார். இவர் கூறிய மாட்டின்சண் இய 
லும் மரபு கண்கூடாகத் தெரிவனவே யாதலின் அவை காட்ட 
லாகாப்பொருளவாதல் இல்லையென்பது கண்டுகொள்க. தொல் 
காப்மயனார் ** காடக வழக்கினு முலகயல் வழக்கிலும் பாடல் 

சான்றபுலனெறி வழக்கனும் (அகத். 58) எவ்பதனால் உலகியல் 
வழக்கனும் வேறாய் காடசுவழக்கனே எடுத்தாளுதலானித 

னுண்மை யுணரலாம். 

தமிழ் காட்டிற் பரத நூற்பயிற்சி பண்டைக்காலத்துமிகுஇ 
யாக உண்டென்பது, :। பாடல்சால் சிறப்பிற் பரதத்தோல்கய 
நாடகம் '* (மணி 18. உதய் 52) எனக் கூலவாணிகள் சாத்த 

ஞர் கூறுதலான் அறியலாம். இது பரதநாட்டிய நூல்யே 
குமிப்பதென்..து நகன்குணரத் தகும். அடியார்க்கு கல்லார் 

** நாடகத்தமிழ் நாலாகியபரதம் '' எனச்சிலப்பதிகார உரைப் 

பாயிரத்துக் கூறுதலாழ் பரத நூற்கருத்துத் தமிழில் வழங்கப் 

34 
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பட்டுள்ளமை அறியலாம். இளங்கோவடிகள் . சிலப்பதிகாரம் 

அரங்கேற்றுக் காதைக்கண் :* நாட்டிய ஈன்னூல் ஈன்கு கடைப் 

பிடித்து * என்று சரிடத்துக் கூறியவாற்றானும், அவற்றிற்கு 

அடியார்க்கு நல்லார் உரைத்தவாற்றானு. மிதனுண்மை ஈன்கு 
வலியுறுதல் காண்க. தொல்காப்பியஞர். 1! காட்டிய மரபு!" 
என்றதும் அடிகள் *! நாட்டிய நன்னூல் '” என்றதும் கருத் 
தொத்தல் காண்க. இச்சுத்திரத்துள், 

(2) உடைமை என்பது செல்வமென்று கொண்டு அச் 

செல்வக் தன்ன நினைந்து இன்புறு தற்கேதுவாய பற்றுள்ள 
மென்றார் பேராசிரியர் ; இதனை ஓளத்சுக்கியம் என்ப. இதனை 
உடைமைபற்றிய வேட்கை என்பர் வடநூலார். இவ்வேட்கை 

அதனைப் பாதுகாத்தற் கண்ணு நிகழும். 

(2) இன்புறல் என்பதன்கண் இன் பு வடமொதியில் 
ஹர்ஷ மெனப்படும். 

(9) நடுகிலை--த்ருதி (ஸல!) என்ப. 

(2) அழுளல்-- அருளால் விளையும் துக்கமென்பர், இதனை 
விஷாதமென்ப. மி.றர்படர் கண்டுழி இரங்குதலாகும். ஸ்ரீசதை 

யில் அருச்சுனன் விஷாதத்தால் அறிக, அவன் அருணிறைந்து 
வருந்தினான் எனக் கூறுதலான் அறியலாம். (தை. 2, 1) 
மற்றுப் பரதர் கூறிய, 

(5) தைன்யம் என்பது தண்மை என்னும் பொருளதாதல் 
வல்லார் அழிவர். தண்மை என்பதும் தைன்யமென்பதும் 
எளிமை என்னும் பொருளை உணர்த்தல் காண்க. 1* தண்பதுத் 
தாற்றானே கெடும் ” (குறள். 548) என்பர். பாடமெழுதின। 
பிழைப்பாற்றண்மை தன்மையென மாழறிற்றென்று Hes bao 

பொருந்தும். ஈண்டுப் பேராசிரியர் தன்மையெனக்கொண்டு 
சாதித்தன்மை யென்று பொருள்கூ.றி, * அவை யாவன பார்ப் 

பாராயிற் குந்தி மிதித்துக் குறுகடைகொண்டு வந்து தோன்ற 
லும், அரசராயின் எடுத்த கழுத்தொடும் அடுத் த மார்பொடும் 

நடந்து சேறலும், இடையராயிற் கோற்கையுங் கொடிமடியுடை 
யும் விளித்த வீளையும் வெண்பல்லுமாகத் தோன்றலுமென்று 
இன்னோரன்ன வழக்கு நோக்கக்கொள்க '' என்பர். ஈண்டு 

இவர் எடுத்துக் காட்டியன ஆசா ரமல்லது மெய்ப்பாடாகாமை 

கன்கு கோக்இக்கொள்க. 
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(0) அடக்கமென்பது geror Dal 4D Qur@ieg sen 
இதனை மிர்வேதமென்ப. சாந்தத்திற்கேதுவாதலின் வட 
நூலார் இத இக்கிலையில் சுவைகளில் முன்வைத்தன?ென்று 
கூறுவர். பேராகிரியர் 1 அடக்கமென்பது, உயர்ந்தோர் முன் 
அடங்கியொழுகும் ஒழுக்கம், அவை பணிந்த மொழியும் தணக்த 
ஈடையும் தாளை மடக்கலும் வாய்ப்புதைத்தலும் முதலாயின : 
எனக் கூறினார். இவை தேசாசாரமல்லது மெய்ப்பாடாகசமை 
அறிக. ் 

(2) வரைதல் என்பது அவ௫த்த மெனப்படும். வெளிப் 
படுவது புலப்படாது. F&O ஒளித்தல் என்பது 

    

(8) அன்பென்பது சபலதை 

(9) கைம்மிகல் என்பது செய்வது கெறியுமூறையுல் 
கடந்து மிகுதல். இது வெறிகொண்டார் செயலாதலின் உன் 
மாதத்திற்காயிற்று. 

(10) நலிதல், கோயால் வருந்துதலாதலின் வியாதிக் 

காயிற்று. ‘ 
(20) குற்ச்ச, சுழலுக் தன்மை. சுழற்சி என்றே பொருள் 

கூறினார் பேராசிரியர். இது, கள் மூதலியன உண்டார் செயலா 
தலின் மதமாயிற்று.. 

(12) வாழ்த்தல் என்பது பிறரால் வாழ்த்தப்படுதற்குரிய 

தன்மை. இது மீக் கூற்றமென்பது. இது பெருவலியுள்ள 
tr étage என்பர் வட 

  

விடத்து நிகற்வ.தாதலின் 
நூலார். 

(19) சாணுதலெல்பது வ்ரீடை எனப்படும். 

(14) துஞ்சல் என்பது நித்திரை. 

(25) அரற்றென்பது ஓய்க்தரற்றுதல் இதனைக் கிலானி 

யென்பர். ் 

(16) கனவெள்பது ஸுப்தமாகும். 
(72) மூனிதல் என்பது அமர்ஷமாகும். 

(18) நினைதல் என்பது ஸ்மருதி. 

(9). வெரூஉதல் என்பது சங்கையெனப்படும். அச்சத் 

தால் வந்த வேறுபாட்டைச் சங்காதோஷ மென்பதால திக. 

(20) மடிமை என்பது ஆலஸ்யம்.
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(21) கருதல் சந்தித்தலாதலின் சிந்தை எனப்படும். 
(22) ஆராய்ச்சி என்பது ஈன்றுக்தீதும் ஆராய்தலாதலின் 

மதி என்ப. 
(28) வரைவு என்பது ஆவேகமெனப்படும். 
(2) உயிர்ப்பென்பது உயிர்ப்புமட்டிலுள்ள தாய நிலை. 

இதனை ஜடதை என்பர். ் 
(25) கையாறு என்பது அவ்வுயிர்ப்புமின்றி வினையொ 

ழிந்து இறந்த 2. இதனை மரணமென்ப. **கையறவுரைத்துக் 

கைசோர்ந்தன்று "* (பு. வெ. 10, சிறப்பிற். 14. கொழு.) என் 
னும் வெண்பாமாலையால் இதனை அறியலாம். பாட்டியலுட்கை 
யறுநிலை கூறுதலானும் இஃதறியப்படும். 

(26) இடுக்கண் என்பது சரமமெனப்படும். 
(22) பொச்சாப்பென்பது அபஸ்மாரமெனப்படும். மறதி 

என்பது பொருள். 
(28) பொருமை என்பது அகுயை எனப்படும். 
(20) ஐயம் என்பது விதர்க்கமெனப்படும். ஒரு பொருண் 

மேலுண்டாகும் இருவித வுணர்ச்சியால் உண்டா தலின் விதர்க்க் 
மெனப்பட்டது. 

(840) மிகை என்பது தன்னை. மிக்கு நினந்திருப்பது. 
இது கருவமெனப்படும். இது கல்லாமையுஞ் செல்வமுமிளமையு 
மூதலாக வரும் உள்ள மிகுதியென்பர் பேராசிரியர். 

(82) ஈடுக்கம் உள்ள நடுக்கமென்பர். இதனைத் திராஸ 
மென்ப. இனித் தொல்காப்பியனார் இச்சுத்திரத்திற் கூறிய 
'இன்புறலெள்பதனை இன்பும் உறலுமாகப்பிரித்துக்கொள்ளின், 

(98) உறல் என்பது ஊற்றுணர்ச்சிக்கா தலின் அதனையே 
தொட்டாலுணர்தலாகய விபோதமெனக் கருதினாசென்று 
துணியலாம். உறல்-ஊற்றுணர்ச்சி, இன்னுறல் (கலித். 100 
குறுந், 814) 

நாற்றத் தோற்றச் சுவையொலி 

யுறலாகி நின்ற எம்மான் '* (இருவாய்மொதி. 9, 6, 6). 
என்னுஞ்சடகோபர் தருவாக்கானும் உணரலாம். இப்பசதநால் 
உரைசெய்த அமிஈவகுப்தாசிரியரும் தொட்டால் உணரும் 
உணர்ச்சியே உத்போதத்திற்குக் கூறுதல் கண்டுகொள்க.
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இனிப் hig gore நால் கூறிய பத்துவித அவ 

கஷள் சக்ஷுப்ரீஇ என்னுங் காண்டல் வேட்கையை    

agen, 
“prt மிரண்டு மறிவுடம் படுத்தற்குக் 

கூட்டி யுரைக்குங் குறிப்புரையாகும் '* (களவி. 5) 
என்னுஞ்ருத்திரத்தால் எடுத்தோதி, அதன்மேல் நிகழும் அவ)் 
ஜைகள் ஒன்பதனையும், 

வேட்கை யொருதலை யுள்ளுதன் மெலீத 
லாக்கஞ் செப்ப னாணுவரை யி.றத்த 
ஜேக்குவ வெல்லா மவையே போறன் 
மறத்தன் மயக்கஞ் சாக்கா டென்றச் 
சிறப்புடை மரபினவை களவென மொதிப ”* 

(களவி. 9) 
எனத் தொல்காப்பியனார் கூறுதல் காணலாம். இவற்றை மரபு 

என்றலால் இவை இவர்க்குமுன் நூலோர் வழங்கெவாதல் 
தெளியலாம். பசதமுனிவர் தசாவத்தைகளை (1) சஷுப்ரீஇ 
(2) அமிலாஷை (89) 9ந்தனை. (4) உத்வேகம் (5) குணகதா 
(0) ப்ரலாபம் (2) ஐடதை (8) உன்மாதம் (9) ஜாக்ரதை 
(10) மரணம் என்பர். இவற்றுள் (1) சக்ஷுப்ரீதி 4 காட்ட 
மிரண்டு '” என்னுஞ் சூத்திரத்தாற் கூறினர் (2) அமிலாஷை- 
ஒருதலை வேட்கை என்பதாம் (9) சிந்தனை- உள்ளுதல் (4) 
உத்வேகம்-மெலிதல் (5) குணகதா-ஆக்கஞ் செப்பல் (6) ப்7 
லாபம்-நாணுவரை யி.றத்தல் காணற்றுப் புலம்பலாயிற்று (7) 
ஜடதை-மறத்தல் (8) உன்மாதம்-மயக்கம் (9) ஜாக்ரதை- 
கோக்குவவெல்லாம் அவையே போறல். இதற்கு ஈச்சினர்க் 
இனியர், ** மிறர்தம்மை நோக்கிய நோக்கெல்லாக் தம்மனத்துக் 
கரந்து ஓமுகுன்றவற்றை அறிந்து நோக்குசன்றாரெனத் திரி 
யக்கோடல் '” எனக் கூறுதல் காண்க. இஃது அதே நினைவா த 
லால் நிகழ்வது. (10) மரணம் சாக்காடு, * 

இங்களனங் கொள்ளுமாற்றான் தொல்காப்பியனார் கூறியன 
வும் பரத மூனிவர் கூறியனவும் மூழுதுல் கருத்தொற்றுமைய 
  

  

*.இனி இவற்றையே சக்ஷ-ுப்ரீ.தி, மனஸ்ஸங்கம், ஸு 
பம், ஜாகரம், க்ருசதை, அரத, ஹ்ரீ த்யாகம், உர்மா தம், மூர்ச்சை, 

மரணம் என்று கூறினாரும் உண்டு,
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வாதல் ஈண்குணரலாகும். பரதமுனிவர் தக்நா.ற் கருத்து உலகு 
படைத்த பிரமன் முதலாக வருவதாக நூன்முகத்துக் கூறுத 
லான் அவரும் காந்தருவ வேதத்தை நோக்க நூல் செய்தன 
ரென்றே துணியத்தகும். இம்: மெய்ப்பாடுகள் பரதமுனிவராற் 
படைக்கப்பட்டனவென்று கொள்ளூததும் பொருக்தாதாம். இத 
னற் பரதமுனிவர்க்கும் தொல்காப்பியனார்க்கும் பொதுவாக ஓர் 

முதலூலிருந்து அதன் கருத்துக்களையே இருவருங் கொண்டா 
ரென்று துணிவதே பொருந்திற்றாகும். தொல்காப்பியனார்க்கு 
முன்னமே நாடக வழக்குத் தமிழ் நாலில் மலிந்ததென்ப.து. 
அிகண்டியார் இசை.நுணுக்க முதலிய நால்களானும், ௮௪ ததியர் 
முத்தமிழ் இலக்கணம் செய்தாரென்றலானும் உய்த் துணரலாம். 
தொல்காப்பியனார் காந்தருவ வேதமே தமக்கு மூந்து நாலாக 
இம்மெய்ப்பாட்டி.ற்குக் கொள்௫ன்றார் என்பது, 

1! இசையொடு சிவணிய ஈரம்பின்மறை ”” (நான் மரபு.98) 

(ஏழிசையொடு பொருந்திய யாழ் நால் என்பது இதன் 
பொருள்) 
என்பதனுலறியலாம். இதன்கண் யாழ்நூல் மறை என்றலால் 
இவர் காந்தருவ வேதம் உடன்படுதல் காணலாம். அக் காந்தருவ 
வேதமே பரதமுனிவர்க்குங்கருத்தென்று துணியப்படும். இதனா. 
னும் இத் தொல்காப்பியர் காலம் மி.ற்பட்டதாகாது பெரிதுமுற். 
பட்டதா தற்கே இடந்தருவது காணலாம். * இதற்கேற்பவே 
பரதமுனிவர் தம்சாட்டிய நாலில் (12-48) நாவலர் £விற்றிறக்து 
புகழ்பெற்ற தங் காலத்து மொழிகளைக் கூறியவிடத்து.த் தென் 
மொழியை ஒன்றாக எண்ணுதலால் அவர்க்கு முன்னே தமிழ் 
வளர்ச்சிபெற்றுவிளங்கு,தல் அவர்க்குடன்பாடா தல் கரணலாம். 
இங்கனங்கொள்ளுதலன்.றி இக்காலத் .துச்சலர். துணி௫ன் றபடி.த் 
தொல்காப்பியனார் கிறீஸ்து பிறந்ததன் மன்னுள்ள காலத்தவர் 

ணனளிள எள ஏனண்ளள் எணிகா எர 
ராண எள: ஈகிள்: 

கோட்டிய சாஸ்திரம் 3111 ) 

மாகதி, அவந்திஜா, ப்ராச்யை, ரூரளேனி, அர்த்தமாக, 
பாஹ்லீகை, தென்டுமாழி ஆய இவை எழு பாஷைகள் என 
சிறப்பு 0 றனவாம். 
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ஆகாரென்பது, கடல்கோளைப்பற்றிக் கூறியவீடத்துத் தொல் 
காப்யெனாசைக்குறித்து வரும் பகுதிகளால் நன்கறிக்ததாகும். 

பழைய உரைகாரராற்றலையோத்தென்று துணியப்பட்டசலபல 

செய்யுள்கட்கும், பாரத காலத் தனவென்றும் கடல்கொளுக்கு 
முந்தியனவென்றும் தெளியப்படும் சிற்சில செய்யுள்கட்கும், 

அகத்தியஞரூத்துரமென முன்னோரெடுத்தாண்ட ஒருசிலசூத்திரங் 
கட்கும் இவர் செய்த தொல்காப்பியம் பிற்பட்டதென்று கூறலா 
மல்லது, மற்றுத் தமிழில் இப்போது வழங்குகின்ற பல நூல் 

4 ம் மூற்பட்டதென்று துணிதற்குச்சான்றுகள் பலவுள்ளன. 

வர் செய்யுள் பற்றியும் வழக்குப் பற்றியும் கூறியுள்ள இலக் 
கணங்களிற் பலவற்றிற்கு இலக்கியங்காட்டுதல் இப்போதுவ[ழன் 

ஊக்கொண்டு இயலாமையானும், இவர் கூதிய இலக் 
கணங்களின் வேறாய்ச்சலசொழற்களுங் கொள்கைகளும் இந்தால் 
களிற்காண்டலானும், இவர் இந்தூ.ற்கெல்லாம்முந்தியவரென்று 
துணிதல் ஒருதலையாவது. இவர், 

    

தும் நரல் 

1! அவற்றுள், 

லளஃகான் முன்னர் யவ்வும் தோன்றும் '* 

எழுத்தறி. நான்மரபு, 26) 

வனக்கூறுதலான் ஒரு மொழிக்கண் லகாரப் புள்ளியின்மூன்னர் 
யகரம் வந்து மயங்கிய ஒருமொழி வழக்கு. இவர்காலத்து உண் 
பிடன்று ஈன்கு தெளியலாம் ; அவை வல்யம், அல்யம் என்றன. 

போன்ற ல சொற்களாகும். இப்போதுள்ள எந்நூற் செய்யு 
ளினும் இவ்வித வழக்குக் காணப்படாமை நோக்கிக்கொள்க. 
இம்மயக்க விதி ஒரு மொழிக் கல்லது புணர்மொதிக்கு ஆகா 
தென்பது மச்சினார்க்வியருரை நோக்கித் தெசர்க. அவர் இச் 
ரூத்திரவுரைக்கண், 

  

** இவ்வாசிரியர் நால் செய்கின் ற காலத்து வித் 

தொகைக் கண்ணும் பண்புத் தொகைக் கண்ணுமின் றி ஒரு 
மொழிக்கண்ணே மயங்குவனவும் உளவாதலின்அவ.ற்றைக்கண்டு 
'இலக்கணங் கூறினார். அவை மின்னர் இறந்தன வென்றுஒழித்து. 
உதாரண மில்லனவற்றிற்கு உதாரணவ் காட்டாமற் போதலே 
நன்றென்று கூறலுமொன்று ”  என்றுரைத்தவாற்றான் இத 
னுண்மை உணர்க. =
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* ஞ௩மவ வென்னும் புள்ளி முன்னர் 
யஃகானிற்றன் மெய் பெற்றன்றே '* 

(எழுத்து. நான்மரபு. 28) 

என்னும் ருத்திர வுரைக்கண் நச்சினார்கினியர், 

* இங்கனம் ஆசிரியர் சூத்ரெஞ் செய்தலின் அக்காலத்து. 

ஒரு மொழியாக வழங்க சொற்கள் உளவென்பது பெற்றாம். 

அவை இக்காலத்து இறந்தன. 

இனி, உரையாடிரியர் உரிஞ்யாது, பொருச்யாது, திரும் 
யாது, தெல்யாது என இருமொழிக்கண் வருவன உதாரணமாகக் 
சரீட்டினாராலெனின், ஆசரியர் ஒரு மொழியாமா.று எண்டுக்கூ றி 
இருமொழி புணர்தற்குப் புணரியல் என்று வேறோர் இயலுங் 
கூறி, அதன். கண் மெய்யிறு சொன்முன் மெய்வரு வதியும் 
(எழுத். 107) '* என்று கூறினார். கூறிய வழிப்பின்னும், 

1 உகரமொடு புணரும் புள்ளியிறு தி ' 

(எழுத். 108) 

என்றும்மிருண்டும் ஈறுகடோறும் எடுத்தோதிப்புணர்ப்பர். ஆத 

லின் ஈண்டு இருமொழிப் புணர்ச்சி காட்டிற் கூறியது கூறல் 

் என்னுவ் குற்றமாம். அதனால் அவை காட்டுதல் பொருந்தாமை 

1 ஏன்று. கூறினார். இதனால்: தொல்காப்பியனார் 

காலத்து. வடமொழியில் அக்யம், ஸாம்யம், திவ்யம் என்றாற் 

பேசன்ற சில.மொதிகள். தமிழிலு மிருந்தன வென்றும் Ip 

காலத்து அவை இறந்தன வென்றும் கொள் ளத்தகும். 

உணர்க 

இவ்வாறே, 
ஈமஃகான் புள்ளிமுன் வவ்வுந்தோன்றும் 

(டை. 28) 

என்பதனால் வடமொதியில் ஸம்வாதம் என்றாற்போன்ற சொல் 
லுக் தமிழில் முற்காலத்து உண்டென்று துணியலாம். இதுவும் 
இறக்தது. இனி வேய்கனம் (மூங்கலுள்ள இடம்) என்றது 
போன்ற ல சொல் வழக்குகள் அக்காலத்து உண்டென்பது, 

“யசழ வென்னும் புள்ளிமுன்னர் 
முதலா கெழுத்து சகசமொடு தோன்றும் '" 

(டே. 89)
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DM HADES b ஜறெரியவருவ.து. இவ்வித வழக்குகளும் 
இறந்தன. தொல்காப்பியனார் காலத்து காய் என்றெழு.துவதை 
1 இ எனவும் ஈம்மவர் எழுதினர் என்ப.து, 

“இகர யகரம் இறுதி விரவும் '” 
(மொதிமரபு. 58) 

என்பதனால் அறியக் இடப்பது, இதுவும் இறந்தது. 

ஓகார விறுஇிக் கொன்னே சாரியை '* (உருமி. 180) 

என்பதனாற் கோ என்பது கோஜன் என ஒன்சாரியை கொடுத்து. 
எழுதுவது பண்டை வழக்கென்று தெரிவது, இதை அள 

பெடையுஞ் சாரியையுமாகக் கொள்வது இக்கால வழக்கு. ” 

*பலவற்றிறுஇ 8ீடு மொழியுளவே '" . 
(எழுத். 212) 

எனபதனாற் பலாஅஞ், லொஅ மென்று பலவுங் கூறுமிடத்து 
முற்காலத்து வழங்கினர் என்று தெரிவது. இவ்வாறு வரு 
வதற்கு ஒருவர் கூறிய ** ப்லா அஞ்சிலாஅ௮ மென்மனார் புலவர்'* 
என்னுஞ் ஞூ.த்திச. ர்தையே ஈச்சினார்க்னியரும்உரையாசிரியரும் 
உதாரணமாக எடுத்துக் காட்டினர். இதனால் இவ்வழக்கு பண் 
டைக்காலத்ததென்று தெளியலாம், 

குறியதன் முன்னரு மோரெழுத்து மொழிக்கும் 
அறியத் தோன்று மகரக்ளெவி '* . 

(உயிர்மயங். 226) 

என்ப்தனால் பலா அச்கோடு, அராஅக்குட்டி என்றெழுதுவதே 

பண்டைய வழக்கென்பது தெரிவது. இவ்விதியை, 

1 இரவென் இளவிக் ககரமில்லை 7 

(உயிர்மயல். 227) 

என்பதனால் விலக்குதலும் காண்க. 'இவையெல்லாம் பண்டை 

வழக்கேயாம். 

இனி, 
ப தானும் பேனுங் கோனுமென்னு 

மாமூறை யியற்பெயர் திரிமிட னிலவே '' 

் (எழுத். 21) 
; 85
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என்பதனால், தான்,பேன், கோன் என்பன மக்களியற் பெயராக 
வழங்கிய காலமு மூண்டென்று தெரிவது. இவ்வழக்கு இப் 
போது தமிழ் நூல்களினில்லாமை பலருமறிவர். 

  

இனி, 

ஈ சகரக் இளெவியு மவற்றோ ரற்றெ 
AB Por Gasp மூன்றலங் கடையே ” 

(எழுத்ததி. மொழிமரபு. 02). 
என்பதனாற் சகர வொற்று ௮, ஐ, ஒள என்னு மூவுயிரோடுங் 
கூடி மொதிக்கு முதலில் வழங்க சொற்கள் இல்லாத காலத்த 
வர் தொல்காப்மியனார் என்பது ஈன்கறியக் இடப்பது, Fart 
முதலில் உள்ள தமிழ்ச் சொற்கள் பரிபாடல், பதிற்றுப்பத்து, 
பத்துப்பாட்டு முதலிய பெரு நால்களில் வரக்காண்டலா ந்ரொல் 
கரப்மியனார் இவற்றுக்கெல்லா முற்பட்டவரென்று. துணியலாம். 

  

பரிபாடலில், 

1 தந்த கள்வன் சமற்ப்புமுகங் காண்மின் '" (20) 
என வந்தது. பதிற்றுப்பத்தில், 

* மன்பதை சவட்டுங் கூற்றமென்ப ”” (84) 

என வந்தது. 

பத்துப் பாட்டில், 
 பஞ்சாய்க் கோரை பல்லிழ் சவட்டி, '! 

. (பெரும்பாண், 842) 
என வந்தது காணலாம். 

11 சந்து 8ீவிப் புண்முடிக் திடுமின் ?” (மலைபடு. 999). 
என வந்தது. 

இனி, ஒரு சாசார், தொல்காப்பியனார், 
முன்னிலை சுட்டிய வொருமைக் இளவி 
பன்மையொடு முடியினும் வரைஙகிலை யின்றே 

ஆற்றுப்படை மருல்கிற் போற்றல் வேண்டும் '* 
(எச்ச. ரூ. 48) 

என இலக்கணம் வகுத்தது இலக்கயல் கண்டமன் ஆதலின் 
இதற் ஓலக்கயம் கூத்தராற்றுப் படையுள் (மலைபடுகடாம்)



தோல்காப்பியம் 215. 

 கலம்பெறு' கண்ணுள ரொக்கற் றலைவ ”” 

என நின்ற ஒருமைச் சொற் போய், 

. இரும்பே ரொக்கலொடு ப.தமிகப் பெறுகுவிர் '” 

எனப் பன்மைச் சொல்லோடு முடி.தலென்று காட்டப்படுதலின், 

அம்மலைபடுகடாத்திற்குப் பிர்தியயசாவரென்று துணிவாருண்டு. 

தொல்காப்பியனார் செந்தமிழியற்கை சிவணிய நிலத்தொடு 

முந்துநால் கண்டு மூறைப்பட வெண்ணிப் புலந்தொகுத்தலால், 

தமக்கு முன் இத்தமிழ்காட்டு வழங்கிய தொன்னூல்களில் 

ஒன்றாகிய ஆற்றுப்படையைக் கண்டு இங்கனம் இலச்கணங் 

நினாரென்பதல்லது, இப்மிந்து நால் கண்டு கூறினர் 

என்றல் பொருந்தாதாம். இம்மலைபடுகடாம் தொல்காப்பிய 

குப் பிந்திய நாலாதல், 

உ சந்து நீவிப் புண்முடிக் இடுமின் '* (அடி. 992) 

  

  

  

எனச் சசரமெய் அகரம் பெற்று முதலின் வந்தசொல்லை எடுத் 

தாளுதலின் ஈன்கறியலாம். ஈன்னன் சேய் ஈன்னன் பிற்பட்ட 

வனாதலுல் கண்டுகொள்க. இங்கனக் தொல்காப்பிய இலக்க 

ணத்தை அடியொஜ்றிச் செய்யப்பட்ட மின்னூல் இலக்கயமெல் 

லாம் தொல்காப்பியர் தம் இலக்கணத்திற்குக் கண்ட 'இலக்கிய 

மென்று சொல்லப்பட்டால், நெறிமுறையுங் காலமும் வழுவிக் 

கெடுமென்றுங் கண்டுகொள்க. புறப்பாட்டிற் பாரத காலத்த 

தென்று தெளியப்படும். முரஞ்சியூர் மூடிநாகராயர் பாட்டில், 

1 பெருஞ்சோற்று மிகுபதம் வரையாது கொடுத்தோய் 

  

நடுக்கின்றி நிலீிஇயரோ வத்தை '” 

என்பது 

தன்மை முன்னிலை யாயீரிடத்தொடு 
மன்னா தாகும் வியங்கோட் Bored” (தொல். சொல்.) 

என்ற தொல்காப்பியனார் இலக்கணத்தொடு மாறுபடுதலின், 

அவர் இவ்விலக்கியங் காணாத காலத்தே இலக்கணஞ் செய்தன 

ராவர் எனத்கொண்டு, முதற் சங்கத் தவரான முரஞ்சியூர் முடி 

நாகராயருக்கு முற்பட்டவரென்.று கூறலும் ஆமென்று துணிக. 

இங்கனம் துணியின் ரொல்காப்மியனார் பாரத காலத்தை யடுத் 

,தவராவர் என்று தெளிக, இவையெல்லாங் கண்ட வுரையாளர்
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பலரும் இச்சுத்திரத்தின் 1 மன்னாதாகும்'' என்றது கொண்டு 
று பான்மை இவ்விலக்கணத்திற்கு மாறியும் வரும் என்று 

பொருள்கூறிப் போந்ததை நோக்கிக்கொள்க. இவர் காலந் 

துணிதற்கு இவை துணையாதலில்லை யென்பது அறிவாளரே 

உய்தீதுணர்ந்து கொள்வாராகுக. 

இனி, 
** செய்யுண் மருங்கன் வேட்கை யென்னு 

ஐயெனிறுதி யவாமுன் வரினே 

மெய்யொடுங் கெடுத லென்மனார் புலவர் 
டகார ணகார மாதல் வேண்டும்.'' (உயர் மயங். 88) 

என்பதனால் வேட்கை அவா என்னுஞ் சொற்கள் செய்யுண்மரு ங் 

இன் வேணவா என ஆ வழங்குமென்று தொல்காப்பியனார்கூ,மி 

யது கொண்டு, 

1 வேணவாத் தீர்த்த விளக்கே வாவென '' 

(மணிமே, பதிகம்) 

என மணிமேகலையுள் வருவதே தொல்காப்பியனார் இலக்கண 

மென்னின், திருவள்ளுவர் நூற்குப் பிந்தியதெனத் கெளியப் 

பட்ட மணிமேகலை தொஞல்காப்பியனார்க்கு முற்பட்டதாகிவிடுதல் 

கண்டுகொள்க. இவற்றால், தொல்காப்பியனார் தம்மிலக்கணத் 
'இற்குக் கருதிய இலக்கியங்கள் எத்துணையோ பல அவர்க்கு 

முன்னே இத் தமிழ்நாட்டு வழங்கியன என்றே ஒருதலையாகத் 

துணியலாம். இவற்றிற்கு ஆதாரமானவை இவர் சூத்திரங் 

களினின்றே மேவெடுத்துக் காட்டப்படும். ஈண்டு இவர் சமயம் 

பற்றிச் சல கூறுவாம்.



  

தொல்காப்பியனார் சமயம் 

னி இவரது சமயக் கோட்பாடு ஆராயப்படும். 

  

இலந்த ரீர்வளி விசும்போ டைந்துங் 
கலந்த மயக்க மூலக மாதலின் ”*” (மரபியல். 89) 

என மரமியலுட் கூறுதலான் ஐம்பெரும் பூதமூடன்பட்டு அவை 
பஞ்சகரண முறையாற் கலந்தது உலகமென்று தெளிய உரைத் 
தனராவர். இதனால் இவர் கான்குபூதமே உடன்பட்ட பெளத்த 
சமயத்தராகா ரென்க. இவர் விசும்பை உடன்படாதாரின் 

வேறென்.று தம்மைப் புலப்படுத் தவே விசும்போடைந்துமென த் 
தெளியவைத்து எண்ணிட்டு அவ்வளவே பூதமென்று தெரிய 

உம்மை கொடுத்ததுங் காண்க. 

₹₹ கால மூலக முயிரே யுடம்பே 

பால்வரு தெய்வம் வினையே பூதம் 
ஞாயிறு திங்கள் சொல்லென வரூஉம் 
ஆயீ ரைந்தொடு பிறவு மன்ன 

ஆவயின் வரூஉங் இளவி யெல்லாம் 
பால்பிரிந் திசையா வுயர்இணை மேன '* 

(தொல். சொல். களவி. 52) 

* காலம் என்பது முன்னும் மின்னும் ஈடுவும் ஆக என்றும் 
உள்ளதோர் பொருள். உலகம் என்பது மேலுங் கீழும் நடுவும் 

ஆ எல்லாவுயிரும் தோற்று தற்கு இடமாகிய பொருள். உயிர் 

என்பது ஜீவன். உடம்பு என்பது மனம் புத்தி அகங்காரமும் 

பூததன் மாத்திரையுமா௫ வினையினாற் கட்டப்பட்டு எல்லாப் 

மிறப்மிற்கும் உள்ளாக கி.ழ்பதோர் நுண்ணிய உடம்பு. இதனை 
கூலப்பகுதியெனினுமாம். பால்வரை தெய்வம் என்பது ஆணும் 

பெண்ணும் அலியுமாகிய 'கிலைமையை வரைந்து -நிற்கும் பரம் 

பொருள். வினை என்பது ஊழ். பூதம் என்பது நிலம், Br, B, 
வளி, ஆகாயம் ஆகிய ஐம்பெரும்பூதம். ஞாயிறு என்பது 

இித்திரளாய் உலகு விளக்குவது. தங்கள் என்பது நீர்த் 

இரளாய்: உலகிற்கு அருள்செய்வது. . சொல் என்பது எழுத்
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Bes Query பொருள் உணர்த்துவது: ' அச்சொல்லினா 

னியன்ற மந்திரம் வீடம் முதலாயின இர்த்தலின் தெய்வம் 
ஆயிற்று. 4 இந்நூல் செய்தான் வைதிக முனிவன். ஆதலின் 
சொல் என்பது வேதம் என்று கொள்ளப்படும் "” என த்தெய்வச் 
கலயார் கூறியணகொண்டு இவ்வாசிரியர் கொள்கை ஈண்குணர 
லாகும். சேனாவரையர் பால்வரை தெய்வம் என்பது எல் 
லார்க்கும் இன்ப துன்பத்துக்குக் காரணமாகிய இருவினையை 
யும் வகுப்பது என்று உரைகூறித் தெய்வம் செய்தது என்று 
உதாரணங் காட்டியதுங் காண்க. இதற்கேற்பவே அகத்திணை 
யியலுட் கருப்பொருள் கூறியவிடத்து அல்வக்கிலதீதுக்கு வழி 
படுதெய்வம் இவ்வாசிரியர் உடன்படுதல்காணலாம் (அகத். 18) 
அவ்வக்கிலத்துக்குரிய தெய்வங்களை, 

1 மாயோன் மேய காடுறை யுலகமுஞ் 
சேயோன் மேய மைவரை யுலகமும் 
வேந்தன் மேய தீம்புன லுலகமும் 
வருணன் மேய பெருமண லுலகமும், 
மூல்லை குறிஞ்சி மருத நெய்தலெனச் 
சொல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே 

(அகத். 5) 

என்னுஞ் சுத்திரத்தாற் கூறிக் காட்டுதலானும் இவர் தெய்வங் 
கொள்கை தெரியலாம். இக்நிலங்கட்குரிய தெய்வங்கட்கு இக் 
நில மக்கள் படிமையமைத்து வழிபாடு செய் தனரென்றும் அப் 
படிமையமைந்த கோயில்களைக் காத்கற்கு அரசர் முதலியோர். 
,தம் மனையைப் பிரிந்துபோதலுண்டென்றும் உரையாரியர், 

1 மேவிய சிறப்பி னேலோர் படிமைய 
மூல்லை மூதலாச் சொல்லிய முறையாற் 
மிழைத்தது மழையா தாதல் வேண்டியு 
மிழைத்த வொண்பொருண் முடியவும் மிரிவே '” 

(பொருள். அகத். 80) 
என்னுஞ் சூத்திரத்திலுரை கூறினர். இதனால் இவ்வாசிரியர் 
தெய்வப்படிமைகளை வைத்து வணங்குதற்கு முடன்பட்டனராவ 
ஜென்று தெரியலாம். 

1 எல்லா வுயிர்க்கு மின்ப மென்பது 
தானமர்ந்து வர௨ மேவற் Geb" (பொருளி. சூ. 28).
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என்னுஞ் ருத்திர்த்தால் இவர் உயிர்கள் பலவென்று உடன் 
பட்டன ராவர். 

சென்ற வுயிரி வின்ற யாக்கை ”” (புறத். 22) 

தொல்லுயிர் வழங்க வவிப்பலி யானும் '” (பு.றத். 21) 
என்பதனால் இவர் அவ்வுயிரை நித்தியமென்று உடன்பட்டன 
ராவர். 14 தொல்லுயிர் '* என்றதனானே பலமிறவி தோறும் 
ஒருயிர் உடலிற் புகுந்து வருவதென்பதும் உடன்பட்டன ராவர். 
இவ்வடியானே வீரராயுள்ளார் தாமே தம்முயிரைத் தெய்வச் 
இற்குப் பலியாக வழங்குதல் கூறினார். இஃது இக்காட்டு 
முன்னர் வழங்கயதென்று இதனாலறியலாம். 

மேலோர் மூவர்க்கும் புணர்த்த கரணம் 
இழோர்க் காகய காலமு முண்டே '' (கற்பி. 9) 

என்பதனால் இவர் நான்கு குலம் உடன்பட்டது காணலாம். 

இதற்கே.ற்பவே, 

பரத்தை வாயில் நால்வர்க்கு மூரித்தே'' (பொருளி. 80) 
என்பதனால் இவர் நான்கு வருணமும் உடன்படுதல் காணலாம். 
'இவர் மூவரை மேலோரென்றது உபஈயனச் சடங்கால் எய்திய 
மிறப்புயர்வுபற்றியென்று கொள்ள த்தகும். **: இருமி.றப்பாளர்"” 
என்பது சங்க.நால் வழக்கு (இிருமூரு. 182). இதனானே மரம 
சரியஙிலையும் இவர் உடன்பட்டனராவுர். இவர் 1 நூலேகரகம்'” 

என்னு மரபியற் சூத்திரத்தால் உபகயனச்சடங்கு உடன்படுதல் 

  

காணலாம். 44 கரணத்தினமைந்து முடிந்தகாலை '* (கற்பி. 5) 

என்பதனானும், ் 

 புரையறக் தெளிதல் '” (மெய்ப். 24) 

என்பதனாலும், 

ப தாய்போற் கழறித் தழீஇக் கோட 
லரய்மனைச் இழத்திக்கு முரித்தென மொழிப 
கவவொடு மயங்கிய காலை யான '' (கற்பி. 98) 

என்பதனானும் இவர் இல்லற நிலை உடன்படுதல் காணலாம். 

எ காமஞ் சான்ற கடைக்கோட் காலை 
யேமஞ் சான்ற மக்கனொடு துவன்றி 

யறம்புரி சுற்றமொடு ஒழவனுங் கழத்தியுஞ் 
இறந்தது பயிற்ற லிறந்ததன் பயனே '' (epg. 51)
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என்பதனால் இறந்தது பயிற்றும் வானப்பிரத்.தநிலை உடன் 

படுதல் காணலாம். 

 நரலிரு வழக்கிற் பதப் பக்கமும் '” (புறத். 20) 

என்பதனால் மனைவியை விடுத்துத் தலைவன் தனியே தாபத 

வொழுக்கம் பூணும் நிலையை உடன்படுதல் அறியலாம். 

ச கட்டினீத்த பாலினானும் '" (புறத். 24) 

காம ரீத்த பாலினானும் '" (புறத். 21) 

“அருளொடு புணர்ந்த வகற்சி யானும்" (டெ. 

என்பனவற்றாற் பொருளுங் காமமும் அ றத்துறந்து 
அருளையே துணையாக்கொண்டு இல்லறத்தினின்று அகன் .ற சக்கி 

யாச வொழுக்க நிலையை உடன்படுதல் காணலாம். !* சட்டி. 

னீத்த பாலினான் '' என்பதாற் பேரரசர்க்கும் இத்துறவு உடன். 

பட்டனராவர். 4 அருளொடு புணர்ந்த வகற்சி "” என்று இவர் 
சக்கியாசத் துக்குக்கூறிய இலக்கணம் அ.றிவாளர்கண்டு இன்பு றத் 
தக்க.தாம். இல்லறத்துள் ** காதலி மிழந்த தபு.தார நிலையும்” 
(புறத் 22) என்பதனால் வடநூலார்விதுரன் (9480௭௭) என்,று 

'பெயர் குதித்து அவற்கு விதித்த ஒழுக்கங்களை உடன்பட்டன 
ரவர். 

காதல னிழந்த தாபத நிலையும்” (புறத், 22) 

என்பதனாற் கணவனையிழந்த மகளுக்கு விஇத்த கைம்மை கோன் 

மீனை இவர் உடன்படுதல் காண்க. 

“ஈல்லோள் கணவஜெடு ஈனியழற் பு8இச் 
சொல்லிடை யிட்ட பாலை கலையும் '' (புறத். 2) 

என்பதனாற் கணவனது பிணவுடம்பை அழலிலிட்டு ஒழித் தற்கு 

உடன்பட்டனரென்றும் அக்காலை ஈல்லவளாகய பத்தினி அக் 

கணவனுடம்போடு: நீப்புகுந்து மாய். த.ற்ரு உடன்பட்டனரென் 

னும் அறியலாம். 

மரி பசி பச த்து பப பாம் புரியா 

Tl dae wad Ua it we ott TCL வாம (put 

or St yh 9) pow galt, AIL aH! AAP Moon Avy இறச்சி டு 

மிடத்து,
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uderp @ept, 
கில்லா வுலகம் புல்லியநெறித்தே '* (புறத், 29) 

என்பதனானும் இவர் உலக நிலையாமை உடன்பநுதல் நன்கு 

கானலாம். 

மூவா முதலா வுலகம் !" (அந்தா. காப்பு, 
என்பதனால் உலகம் கித்தியமென்று உடன்பட்ட ஜைன சமய 
தவர் இவ்வாசிரியரல்லர் என்பது, 

*பல்லாற்றானு நில்லா வுலகம் '* 
என்னுல் கூற்றாலறியலாகும். இவர், 

“அளவிற் கோட லந்தணர் மறைத்தே !" 
(எழுத். @ pis. 20) 

** மஹையென மொழிதன் மறையோ ராஜே” 

(செய்யுளி. 180) 
“மறையோர் தேஎத்து மன்ற லெட்டனுள் '" 

(களவியல், 1) 
மறைமொழி களந்த மந்திரத் தான ”” 

(தொல். செய்யுளி, 106) 

“gems பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும்” (புறத். 20) 

எனக் கூறுதலால் இவர் வேதுத்திளையும் அஃது அக் தணர்கண் 
கில்பெறுதலையும், அதுகூறியஓமுக்கங்களையும், வேள்வியையும், 
அது கூறுமந்இிரங்களையும், ஸ்வரங்களையும்உடன்பட்டனராதல் 
காணலாம். இவர் கான்மறையோதிய தெய்வல்களூள் திருமாலை 
மாயோனெனவும், முருகக் கடவுக£ச் சேயோ னெனவும், இந்தி 
சனை வேந்தனெனவும், யமனை, 

 மரற்.றமுங் கூற்றம் '* (புறத். 19) 

என்பதனாற் கூற்றமெனவும், துர்க்கையை, 
"உ மறல்கடை கூட்டிய, குடிகிலை இறந்த கொற்றவை நிலை! 

(புறத். 4) 

என்பதனாற் கொற்றவை எனவுக் தமிழ்ப்பெயரிட்டு இந்நூலுள் 
வழங்கு தலால் இவர்க்கு முன்னே இத்தமிழ்காட்டு இத்தெய்வம் 
க வழிபட்டுப் போற்றல் சிறந்ததென்று துணியலாம். 

86 
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“ere Woe” (தொல். ளொல். Darah. 58) 

என்னுஞ் சூத்திரத்தில் நிலம், பொழுது, பூதம், ஞாயிறு, இங் 
கள், நாமகள் வடிவாகிய சொல், இவற்றைப் போற்றிப் பாராட் 

டுதற்கு இவர் உடன்படுதலால், இவர் காலத்துக்கு முன்னே, 
இத்தமிழர் இவற்றையுவ் கெளரவித்தனரென்று துணியலாம். 
இக்கருத்.துக் கயையவே மாயோனுக்கு மாஅலென்ற' பெயரும், 
சேயோனுக்கு வேலன், முருகன், வேள் என்ற பெயரும், இக் 
இரனாகிய வேந்தனுக்கு வானவன் (சிலப். காட்சி, 85) என்ற 
பெயரும், யமனாகய கூற்றத்துக்கு மடங்கல், மறலி என்றபெயர் 
களம், கொற்றவைக்குப் பழையோள், காடுகாள் (காடுழாள்) 
என்ற பெயர்களும் தனித் தமிழ்ச் சொற்களாய் நிகற்தலின் 
இத்தெய்வங்கள் வழிபாடும் இக்காட்டு இறப்ப முந்தியனவென் று 
கருதலாகும். இத்தெய்வங்களுள் மாயோனை இவ்வாடரியர் 
தலைமையாகச்கொள்ளுவர். புணர்தல், சரிதல், இருத்தல், இரங் 
கல், ஊடல் (தொல். அகத். 74) ஏன்று தாங்கூறிய உரிப் 
பொருட்குரிய மூறையில் வையாது முல்லையை மூன் வைத்தது. 

மாயோன் மேய தன்மையாலென்று துணியக் கடத்தலாலதிய 
லாகும். இதற்கேற்பவே இத்தெய்வங்கட்குரிய படிமைகளைக் 
காத்தற்குப் மரிவு wm. Gui gs gid, 

** மேவிய சிறப்பி னேனோர் படிமைய 
மூல்லை முதலாச் சொல்லிய முறையாற் 
பிழைத்தல் மழையா தாகல் வேண்டியும். 
கடகட வடட ட ட வ வ டிரிவே 

(அகத். 28) 
எனக் கூறுதலுங் காணலாம். இவற்,றிழ்குப் பொருந்தவே பும் 
இணையியலுள், 

1 மாயோன் மேய மன்பெருஞ் சிறப்பிற் 
ராவா விழுப்புகழ்ப் பூவை நிலையும் '” (புறத் 8 

என்பதனால்மன்பெருஞ் சிறப்பினையும் தாவாவிழுப்புகதிகய ம், 
மாயோற் கேற்றிக் கூறுதலுங் காண்க. சிறப்பு, பெருஞ்ைப்பு, 
மன் பெருஞ் சிறப்பு எனவும், புகழ், விழுப்புகற், தாவாவிழுப் 
புகழ் எனவும், கடை, இடை, முதல் என மூன்று பகுதிப்பட 
வைத்து இவற்றுள் மாயோன் மேயது முதன்மையது எனத் 
தெரிய விளக்க விசேடித்த வாற்றான் இவர் உள்ளக்கருத்து ஈன் 

 



தோல்காப்பியனார் சமயம் 283 

குணரலாகும், "காடுகாத்தலை மீக்கொண்ட பேரரசர் திருமால 
மிசமாதற்கு இவ்வாசிரியர் உடன்பட்டனென்பது இப்பூவை 
ல்யாற் றுணியப்படும். இவ்விலக்கணத்துக் கயையவே, 

** மூறைசெய்து காப்பாற்று மன்னவன் மக்கட் 

இறையென்று வைக்கப் படும் '* (குறள். 888) 
என்று திருவள்ஷூவனார் கூறு தலுங் காண்க. இவர், 

** தேவர்ப் பராஅய முன்னிலைக் கண்ணே ?” 

(செய்யுளி. 198) 
எஏன்பதனாற் பொதுவாக எல்லாத் தேவரையுள் கூறி உடன்பட 
தல் காணலாம். 

1 அந்நில மருங்கு னறமுத லாகிய 
மும்முத.ற் பொருட்கு முரிய வெள்ப ”” (eur. 10) 

என்பதனால் அறமுதலிய உறுதிப் பொருள்கள் நான்கினையும் 

இவர் உடன்படுதல் காணலாம். எண்டு அறமு.தலா௫யமும்மு தற் 
பொருள் என்பது அறத்தை முதலிலே உடைய மூன்று முதற் 
பொருள் என்றுகொண்டு கான்கு உறுதிப் பொருளுங் கூறினா. 
ென்றுரைப்பர். இவற்றால் இத்தொல்காப்மியனார் வேதவழக் 
கொடுபட்ட நெறியினராதல் ஒருதலை. இவர் கால் கோன், நீர் 
படை, ஈடுகல் (புறத். 5) முதலியன கூறுதலால் இவர் இறந்த 
வீரர்க்குக் கல்காட்டி அவரைத் தெய்வமாக வழிபடுத.ற்கு உடன் 

பட்டனராவர். இதனால் இறந்தவரைப் ,பி.தரராகக்கொண்டு 

வழிபடும் ஒழுக்கமும் இத்தமிற் நாட்டு இவர்க்கு மூன்னரே 

புண்மை உணரலாம். 

 



தொல்காப்பியத்திற்கு 

முத்துநாலுண்மை 
தொல்காப்பியத்இற்குப் பாயிரஞ்செய்த பனம்பாரனார். 

1 வடவேங்கடந் தென்குமரி 
  

பல்புகற் நீறுதீத படிமை யோனே 

எனக் கூறியதன்கண் வடக்கண் வேங்கடத்துக்கும் தெற்க. 
குமரிக்குமிடைப்பட்டது தமிற்கூறு ஈல்லுலகம் என்.றும், அதன் 
கண் வழக்குஞ்செய்யுளுமாகதத் தமிற்மொழிவளர்க்து சிறந்திருந்த 
தென்றும்,அவ்வீரண்டையுமாராயுமூகத்து எழுத்.துஞ்சொல்லும் 
பொருளுமெனப் பாகுபடுத்.து, அங்கனம் பாகுபடுத்த.ற்கட் செம் 
தமிழியல்புகெடாது கிலைபெறுதற்பொருட்டுச்செர்தமீழ் நிலத்து 
வழங்கிய உலக வழக்ளையும் அம்கிலத்து வழங்கிய முந்துநால் 
கரயும் ஆராய்ந்து, எழுத்துமுறை, சொல்முறை,பொருள்முறை 

இவை என்றும் இவற்றுள் வழக்குநெறி செய்யுணெறி இவை 
யென்றுக் துணிந்து, தொல்காப்பியனார் நூலைத் தொகுத்துக் 
கூறினாரென்றும், அங்கக் தொகுத்துக்கூறியநால் குற்றமற்ற 
நூலென்றும், இந்.நால் அரங்கேறியது நிலக்தருதிருவிற் பாண்டி 
யன் அவையத்தென்றும், அவ்வவையத்து இக்நாலைக் கேட்டவன் 
அதங்கோடென்னும் ஊரிலிருந்த * அறங்களை காவி னான்மறை 
மூற்றிய”” ஆசான் என்றும், அவ்வாசானுக்குத் தொல்காப்மிய 
னார் குற்றமறத் தெளித்துக் கூறினார் என்றும், இங்கனங்கூறிய 
தொல்காப்பியர் ஐக்இிர விலக்கணம் கிறைந்தவரென்றும் பல் 
புகழ் கிறுத்தபடிமைய ரென்றும் கூறியுள்ளனர். இதனால், 
தொல்காப்பனார்க்கு முன்னே தமிழ் ௩௱டு வடவேங்கடக் 
தென்குமரி இவ்வெல்லைக்குட்பட்ட அளவிற்றாயதென்றும், தமிழ் 
மொழி வழக்கலுஞ் ெசெய்யுளிலுஞ் சறக்திருந்ததென்றும், 
எழுத்துஞ் சொல்லும் பொருளும் ப.ற்றி இவர் ஆராய்ச் துகொள் 
வதற்கு ஏற்ற பெற்றியில் உலக வழக்கும், முந்து நூல்களும் 
பரந்து இடந்தனவென்றும், அவற்றை ஐந்திர நிறைந்த தொல் 
காப்பியனார் தொகுத்துக் கூறினாரென்றுக் தெரியலாம். இதனால் 
இவர்செய்த தொல்கர்ப்பியம் வழி.நாலா தல் துணியப்படும். இத் 
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தொல்காப்பியத்திட் பனுவல், நால் எனப்புலவர் யாத்தகட் 

டுரைகட்குப் பெயராக வழங்கலால் இம்மொழிகள் வடமொதியி 
லுள்ள தந்தீரம், ஸுதீரம் என்பவற்றின் மொழிபெயர்ப்பா 
மென்க்கொண்டு அவ்வடமொழியுள் தந்த்ரம், ஸுதீரம் எனப்பல 
செய்யுள் வகைகள் ஏற்பட்ட பின்னரே இத் தமிழிற் கட்டுரை 

வகைகள் ஏற்பட்டனவென்.று நினைப்பார் உளர், தமிழிற் புலவர் 
கட்டுரைக்குப் புலம், மூறை, செய்யுள், தாக்கு மூ தலியபெயர் 
கள் தொன்றுதொட்டே உண்மையால், வடமொதி யு,தவியில்லா 
மலே தனிஙிலையில் தமிழ்மொழி புலவர் கட்டுரைகளாற் சிறந்து 
விளங்கயதென்பது உணரப்படும். நால் பஞ்சி நாற்ற இழை. 
இஃது உவமையாற் பெற்ற பெயர். இது ஸு5தீரம்,தந்தரம் என் 
பவற்றிற்கும் ஓக்கும். புலம் என்பது அறிவாய் அதனையுணர்த் 
தங் கட்டுரைக்காயிற்று. இது வே.தமென்ற வடமொதியோ 
டொக்கும். ** புலமும் பூவனு காற்.றமூ 8ீ * எனவரும் பரிபாட 
லடியில் வேத மென்னும் வடமொழி உணர்வென்பதாகலான் 
ஈண்டு அப்பொருள் பற்றி அதற்குப் புலமென்று பெயராயது'" 
எனப் பரிமேலழகர் கூறுதலால் உணர்க, (பரி. 1) இது வேத 
காலந்தொட்டு அவ்வேதத்தையும் தமிழ் தன் மொழியால் வழங் 

இயதை உணர்த்தாமலிராது. 

புலம் நூற்கு ஆதல் 1 புலக்தொகுத்தோன் '” (தொல்.பாயி 
ரம்); ஈபுலத்துறை மூற்.திய கூடலூர் ஒழார் '* என்னுக்தொடர் 

களாலறியலாம். புலத்துறை நாலின் பல துறைகள். தமிழில் 

முறை என்பதும் நாற்குப் பெயராகும். 

இனி ஒரு சாரார் தமிழில் நாலுண்டாகய காலம் எழுத்துக் 

களைக்கண்டு வரிவடிவில் அவற்றை எழுதிய காலத்திற்குப் பின் 

ஞகுமென்றுகொண்டு அங்கனர் தமிழில் வரிவடிவுண்டாகய 

காலம் ௫. மூ. நான்காம் நா ற்றாண்டிற்குப் பி.ற்பட்டதேயாமென் 

பர். இதற்காதாரமாகச் சந்திரகுப்த சக்ரவர்.த்தியிடம் யவன 

வேக்தனினின்றுக் தூதுவர் த மெகாஸ்இனிஸ் என்பவர்**இக்தியா 

வில் எமூதிய நால்கள் இல்லையென்றும், இந்தியர் எழுத்;த.நியா 

ரென்றும் தங்கள் பெயர் பொறிக்கும் வழக்கம் இலரென்றும் 

கூறின”' ரென்பர். இவர்க்குச் சிறிது மூந்திய நியார்க்கஸ் என்பு
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வர்*அந்தணர் நால் எழுதப்பட்டதில்லை””” எனக்கூறியுன்ளதைக் 
காட்டுவர். இவை மூழுதும் உண்மையில்லையென்.று அுணிதற்குள் 
சில எண்டு கூறுவோம். சந்திரகுப்தளை வேந்தனாக்யெ கென௩ 
லியர் தம் பொருணூலில் (11 10; 21) வேந்தனுணையை எழுது 
மூறை கூறுமிடத்து எழுத்தாளன் இலக்கணமும் எழுத்தின் 
தெளிக்த வடிவும், எழுத்தின் அளவும், அவை படி.த்.த.ற்கு எளிய 
நிலையில் அமையவேண்டிய மூறையும் விரித்துரைப்பது அந்நால் 
வல்லார் அறிவர். இதனாற் சந்திரகுப்த வேந்தன் அவைக் 

கண்ணே இவ்வாறுளமுதற்கு ஏற்றபெற்றியில் எழுத்துப்பயிற்9ி 
பண்டுதொட்டே இர்காட்டு நிகழ்க்ததென்று அணியலாம். Qs 
காலத்து எழுத்தாராய்ச்சியாளர் உலகத்திலுள்ள எல்லாஎழுத் 
இற்கும் பழமையானது ததர வெழுத்தென்று துணிவர்.இதற். 
கியைய எழுதல் என்பது சத்திரித்தலுக்கே யுரிய விையாய்த் 
தமிழிற் ரொென்றுதொட்டு வழங்கியது தெரியலாம். 

  

* எழுதப் படுதலி னெழுத்தே ** 
(யப். விருத், மேற். பக், 78), 

என்பதனால் எழுத்தென்பது எழுதல் என்னும் விளையினின்று 
வந்த பெயரென்று தமிழர் துணிந்தது காணலாம். எழுதல் 
வினை ஏத்திரித்தலாயின் எழுத்துச் சத்திரமா,சல் ஈன்குதெளிய 
லாம். இதற்கேற்பவே பரிபாடலிற் சித் இர மண்டபத்தை, 

» 

Cumum, ud. 141.) 
“© எழுதீது நிலை...” (உய டடக்   

எனக் கூறியிருத்தல்.அறியலாம். 
«© poor eB ex ap Bus Lin spas பபேரிபா.), 

என்பதையும் இதற்கேற்ப நோக்கக் கொள்க, கண்ணில் மை 
இட்டுதற்கும் எழுதல் என்னுஞ் சொல்.லுண்டை 

ப எழுதுங்காற் கோல்காணாக் கண்ணே போல். 
(Gmer, 1285) 

* Nearchus (B.C. 825) expressly states that the Brahmin 

laws were not written. Megasthenos a few years later (B-C. 302) 

mentions that they had no written books and that they did not 
know letters or uso seals, (Burnell’s South Indian Palaeography, 
Page 1.) 
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என்பதனாலறியலாகும். வடிவங்களை. இவ்வாறு ஓவியமாக 

அமைத்தெழுதுதல் இன்னகாலத்துத்தான் இத்தமிழ் நாட்டிற் 
ஜொன்றிற்றென்று அளந்து கூறுதல் இயலாததாகும். வேந்தர் 
கொரி பொழித்தலும், மடலேறுந்தலைவன் தலைவியுருவைக் BP 
யின் எழுதுதலும் தமிழ்காட்டுத் தொன்றுதொட்ட வழக்கம். 
இங்கனம் வடிவெழுஇி அவ்வடிவின் நிகழ்ந்த பல்வகைச் செய்ல் 
களும் எழுதுமிடத்தும் அவ்வச்செய்கைக்குரிய அடையாளங்களை 
வரைந்துகாட்டப் புகுமிடத்தும் இவ்வெழுத்தடையாளங்களுக் 
குத் தோற்றுவாய் உண்டாகுமென்று அறிவாளர் உய்த்துணர 
லாகும். அடையாளம், அடையாள் என்பது sf Gorm 
தொட்டு வழங்க சொற்கள் என்பது தெளியலாம். ஒலிக்கு 
அடையாளமாக இட்டதே எழுத்தென்பது தெள்ளிது. இவ் 
வெழுத்துமுறை முதற்கண் ஓவியத்தமைந்து ௮.து காளடைவிற் 
சுருள் நிலை வேண்டி வரியெழுத்தாயிற்றென்றல் பொருத்தமே 
பாகும். இதற்கியையச் சித்திரவெழுத்து என ஒன்று இத்தமிழ் 
மாஃ்டுப் பண்டைக் காலத்து உண்டென்பது, 

*சண்ணெழுத்துப் படுத்த வெண்ணுப் பல்பொ.தி !* 
(லப். 52 112) 

கண்ணெழுத்துப் படுத்தன கைபுனை சகடமுக் ” 
(சலப். 26, 136) 

என வழங்குதலால் அறியலாம். கண்ணெழுத்தென்பது ஓவிய 
வடிவில் எழுதிய * எழுத்தடையாளங்களே '' ஆதல் **கண் 
ணெழுத்தாளர்'” (சிலப். 28; 120) எனவும் “கண்ணுள் 
வினைஞர்'” (சிலப். 5 : 80) எனவும் ஓவியம் வரைபவரைக்கூறு,௪ 
லான் அறியலாம். இவற்றால் ஓவிய வினைஞரான சண்ணெழுத் 
தாளர் உண்டாகிய காலத்தே பல பண்டைப் பொதிகளிற் கண் 
ணெழுத்தென்று ஓஒரடையாளமிட்டெழுதும் எழுத்துப்பயின் றது 

தெளியலாம். எ௫ப்தியர் பல்லாயிரம் ஆண்டுகட்கு மூன் ஆண்ட 

இச்சித்திரவெழுத்திற் கண்வடிவு மிகுதியும் ரகாரத்திற்கு 
அடையாளமாக வரையப்படுதல். ஈண்டைக்கு நோக்கத்தகும். 
இவ்வெழுத்தடையாளங்கள் தொல்காப்பியனார்க்கு நெடுங் 
காலத்துக்கு மூன்னரே இத்தமிழ்காட்டு வழங்கிய தாகுமென்பது 
AT, 

““உட்பெறு புள்ளி யுருவா கும்மே"” " ,(.நான்மரபு 14)
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-மெய்யி னியற்கை புள்ளியொடு நிலையல்”” (நான்மரபு.15). 

“எகர வொகரத் தியற்கையு மற்றே"* (டி 70) 
*புள்ளியில்லா வெல்லா மெய்யு 
மூருவுரு வாகி யகரமோ இயிர்த் த. 
மேனை யுயிரோ டுருவுஇரிக் நுயிர்த்தலு. 

நமை! (டி 17)    யி ரிய வயிர் 

என்று வரிவடிவிற்கு இலக்கணங் கூறுதலால் அறியலாம். Qs 
வாறு மனக்கருத்தை எழுத்துக்களால் எழுதியறிவிக்குமுறை 
இத்தமிழ் காட்டு இறப்ப முந்திய காலத்தேதொட்டுப் பயின்ற 
தென்பது ' மிறர் அறியாமல் மறையிற் சிலவற்றை ஒருவர் ஒரு 

வர்க்குத் தெரிவிக்குமிடத்.து ஆகாயத்திலெழுதிக் காட்டுதல் ” 
உண்டென்று கருதும்படி, = 

“96578 A5U8u GaysPer urer” 

(தொல். பொருள். 128), 

எனத் தொல்காப்பியனார் கூறுதலான் அறியலாம். 

இனித் தமிழ் நாட்டில் இறந்த மறவர்க்குக் கல்லில் ௨௫ 

வகுத்து அவரைத் தெய்வமாக வைத்து வழிபடுதல் இன்ன 
காலத்து உண்டாயிற்றென்றல் துணியமூடியா,த பழமைத் 
தாகும். இதனைத் தொல்காப்பியனார், 

காட்டி கால்கோ ணீர்ப்படை ஈடுகல் 
எர்.த்தகு மரமன் பெரும்படை வாழ்த்தலென் 
ிருமூன்று வகையிற் கல்லொடு புணர '” 

(தொல். பு.றத். 5) 
என்பதனால் ஈன்கெடுத்துக் கூறினார். ஈண்டு இவர் “i556 
மரமன் "” என்றதனால் இஃது இந்காட்டு நெடுங்கால வழக்கத்த 
தாதல் தெரியலாம். 

"*நல்லமர்க் கடந்த காணுடை மறவர் 
பெயரும் பீடு மெழுதி யதர்தொறும் 
பீலி குட்டிய மிறங்குகிலை நடுகல் '* (அகம். 62) 

என்பதனால் இக்கல்லில் இறந்த மறவர் பேரும் பீடும் எழுதுதல் 
கூறுமாற்றுல் இதன் உண்மை உணர்க, இறந்த மறவரைப் 
போற்றி இவ்வெழுதீதியல்பு கூறிய பகுதியை நூன்மரபென்று.
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தொல்காப்பியனார் பெயரிட்டாளூதலால் ஓர நூற்இின்றியமை 
யாத இவ்வெழுத்திலக்கணம் தாம் படைத்துக் கூறியதாகாது 
இக்காட்டுத் தொன்றுதொட்டுப் பயின்று வந்த மரபையே 
கருதித்தாங் கூறுதல் புலப்படுத்தியதாகும். இங்கனமே இந் 
நானுன் இவர் மரபென்று கூறுவன வெள்லாம் இந்காட்டுத் 
தொன்றுதொட்டுப் பயின்ற வழக்கத்தைப குறித்தல் ஈன் 
குணரத்தகும். 

இனி, 
**அமரர்கண் முடியு மறுவகை யானும் 

Lyons Bi wired புல்லிய வகையினும் 
ஒன்றன் பகுஇ Quireiryy Quosirws” 

(தொல். புறத். 26) 
என்னுஞ் சூத்திரத்து அறுவகை என்றது கொடிகிலை, கந்தழி, 
வள்ளி, ஆற்றுப்படை, பரவல், புகழ்ச்சி என ஆறாமென்பர் 
உரையாசிரியர். இவர் இங்கனங் கூறுதற்குக் காரணம் இவ் 
வாறளையும் ஐயனாரிதனார் பாடாண் படலத்து ஒரு சேர நிறுவி 
யது கொண்டாகும் என எளிதிலுணரலாம். ஐயனாரிதனார் 
கொடிஙிலை என்பது அரி; அயன், அரனென்னு மூவர் கொடியுள் 

ஒன்றோடு வமித்து வேந்தன் கொடியைப் புகற்க்த தென்பர். 
கந்தழி என்பது திருமால் சோவரணம் அழித்த வெற்றியைச் 
றெப்மத்த செதன்பர். இவர் பாடாண் படலத்தல்லாமல் 
உழிஞைப் படலத்துங் கந்தழி கூறி ஆண்டுக் இருமால் 
சோவரணத்தை அழித்த வீரத்ஜதைச் சொல்லியது என்று 
கொள்வர். வள்ளி வெறி யென்னுங் கூத்தை ஆடியதென்பர். 
ஆற்றுப்படை புலவராற்றுப் படையென்று கொண்டு இமை 
யோருழைப் பெரும் புலவ ஆற்றுப்படுத்த தென்பர். புகழ் 
தல் என்பது இன்ன பயன் எய்துதுமென்று தெய்வத்தினடி. 
களைப் பணிந்ததென்பர். பரவுதல் என்பது இறைவசீளப் 
பெரும் பேற்றினை நினைந்து வாற்தீதி வணங்கெதென்பர். புத்த 
மித்திரனார் தம் வீர சோழியத்துப், 

புகழ்ச்சி பரவல் கு.றிப்புக் கொடிநிலை கந்தழியே 
இகழ்ச்சி மலிவள்ளி யென்றிவை யாறு நெறிமுறையில் 
இகழ்ச்சி மலைதரு பாடாண் பகுதி '" 
87
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என்பதனால் இவ்வாறினையுவ் கூறுமிடத்து ஐயனாரிதனார் கூறிய 
ஆறனுள் ஆற்றுப்படை யொழிய ஐந்தனையுங் கூறி அவ்வாற்.றுப் 
படை கூறவேண்டிய விடத்துக் குறிப்பு என்று ஒன்று பேரிட் 
டொழிதல் கரணலாம். இவர் ஆற்றுப்படை என்னாது ௮ஃ 
துள்ள விடத்துச் குறிப்பென்று கூறியது அமரர்கண் முடியு 
மாறனுக்கும் வகை கூறிய தொல்காப்பியனார் இரு மூன்றாகப் 
பகுத்துக்கொண்டு மன் மூன்றனைப், 

** பரவலும் புகழ்ச்சியுங் கருதிய பாங்கனு, 

முன்னோர் கூறிய குறிப்பினும் '” (தொல். புறத். 27) 

என்று விதந்து கூறி முதல் மூன்றனைக், 

11 கொடிநிலை கந்தழி வள்ளி யென்ற 
வடுநீங்கு ஜறெப்மின் முதலன மூன்றுங் 
கடவுள் வாழ்த்தொடு கண்ணிய வருமே 

(தொல். புறத். 98) 

எனப் பகுத்துக்காட்டிய மூறைமை பற்றியென்று ஈன்குண£ 
லாகும். கு.றிப்பென்பது அவரவர் விரும்மிய காமமென்பது உரை 
யாசிரியர்க்கு உடன்பாடாகும். இதனை, 

1 நன்மை வேண்டிற் றெய்வத்தை வழிபடும் என்பது '* 
என வீரசோழிய வுரைகாரர் கருதுவர். குறிப்பு என்பது காம 
மாதலின் இஷ்ட காமத்தை அடைதற்கு ஆற்றுப்படுத்தலாகவுங் 
கொண்டார் எனத் துணியலாம். இவ்வுரைகாரர் கொடி. 
நிலையாவது கொடியது தன்மை கூறுவது என்பர். கந்ததியா 

வது செருவிற்றேட்ப * முடைமை என்பர், வள்ளியாவது 
முருகவேசைக் குறித்தது. புகற்ச்ச புகற்தல் எனவும், பரவல் 
வாற்த்தல் எனவுங் கொள்வர். இம்மூவர் கருத்தும் அமரர் 
கண் முடியும் ஆறனுக்கும் வகை இவையென்று துணியுமிடத்து 
ஓத்து நிற்றல் காணலாம். நச்சினார்கினியர் மட்டும் இல்வறு 
வகை மூனிவரும் பார்ப்பாரும் ஆனிரையும் மழையு முடியுடை 
வேந்தரும் உலகுமாபென்பர். அவர், இவைதத்தஞ் சிறப்புவகை 
யான் * அமரர் சாதிப் பால என்றல் வேத முடிபு ” எனவுப் 
கூறுவர். அமரர்கண் முடியு மறுவகையானும் என்பதற்கு 

அமரர் வாழ்த்தும், அவர்கண் மூடியும் அறுவகை வாழ்த்தும் 
  

* திட்ப மெனவுங் கொள்ளலாம்.
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ஆூரியர் கருத்தென்பது அவர் கொள்கை, எங்கனமாயினும் 
அறுவகை என்பது பரவல்,புகழ்ச்ச,கு.றிப்பு,கொடிகிலை, கந்தழி, 
வள்ளி என ஆரியர் விதந்தோதிய ஆறுமன்றி வேறே ஆறு 
ஆகாமை அறிவாளரே ஆராய்க்து கொள்வாராகுக. ஆரியர் 
இவ்வாற்னுள் கொடிஙிலை, கந்தழி, வள்ளி என்ற மூன்றையும் 
ஒரு கூறாக உடன்படுதல், 

*! வடுரீங்கு சிறப்பின் முதலன மூன்றும்” 

(தொல். புறத். 99) 
என்று அவர் சகுத்திரஞ் செய்தவாற்றான் எளிதிலுணரலாகும். 
முதலன மூன்று!” என்பதற்கு முற்கூறப்பட்டமூன்றென்றே 

ஈச்சினார்க்கனியர் உரைகூறிச் செல்லுதல் காண்க. மேற் கூறிய 
ஆறனுள்ளும் இக்கொடிகிலை முதலிய மூன்றும் முதலனவாகக் 
கருதப்படாவாயின் முற்கூறப்பட்ட மூன்றென்று கூறுதல் 
பொருந்தாமை காண்க. 

இனி, ஈச்௫ினர்க்இனியர் குறிப்பு என்பது அறம் பொருள் 
இன்பம் பற்றி மூன்னோர் கூறிய குறிப்புப் பொருள் என்பர். 
கொடிகிலை, கந்தழி, வள்ளி என்ற மூன்றும் * அத்தேவரைப் 

போல் ஒருவழிப் பிறக்கும் பிறப்மில்லாத தேய்வங்கள் ?” என்று 
கொண்டு கொடிநிலை வெஞ்சுடர் மண்டிலமென வும், கந்தழி ஒரு 
பற்றுக் கோடின்றி அருவா௫த் தானே நிற்கும் தத். துவங் கடந்த 
பொருள் எனவும், வள்ளி தண்கதிர் மண்டிலம் எனவும் உரை 
கூறிப் போந்தார். அவர் தேவருள் ஆண் தெய்வமேயன்.றிப் 
பெண் தெய்வமுங் கொடிநிலை கந்தழி வள்ளி யென்புழியடங்கு 
மென்று கொண்டு தங்கள் பெண்டன்மையுடைமை காட்டுவர். 

நச்சினார்கினியர் கூறிய உரைகொண்டு ஆராயுமிடத்து அறு 
வகை என்றது மூனிவர் முதல் உல£ரக அவர் கூறிய ஆறேயா 
மென்றும் ஆண்டு அறுவகையுள் அடங்காத அக்கொடிகிலை. 

மு.தலிய மூன்றும் அவ்வறுவகையுட் சொல்லப்படா தனவாய் 
வேறேயா மென்றுங் கொள்ளக்கடப்பது ஈன்கு தெளியலாம். 
இங்கனமாயின் ** கொடிகிலை '' என்ற சூத்திரத்து (பு.றத். 88) 
“4 முதலன மூன்றும்?” (முற்கூறப்பட்ட மூன்றும்) என்று கூறி 
யதனோடு முர.ணு தல் காணலாம். இவர் கொடிகிலை முதலிய 
மூன்றிற்கும் முன்னோர் யாருங் கொள்ளாத பொருள்களை உரை



292 தமிழ் வரலாறு 

யாகக் கொள்ளுதலும் ஈண்டைக்கு : நினைக்கத்தகும். ** கொடி 

நிலை" என்ற சூத்திரத்துள் 1! வடுவறுசிறப்பின் மூதலான மூன் 
ம், கடவுள் வாழற்த்தொடு கண்ணியவருமே '" என்றதனால் 
'இவை கடவுள் வாழ்த்தொடு கருதிச்சாரவைத்து வருதலல்லது 

கடவுட் பெயராகாமை ஈன்குணரலாகும். கடவுள் வாழ்த்தொடு 

என்புழி ஓடு கடவுள் வாழ்த்தின் உயர்பு கு.றித்.துவந்ததா.,தலின் 
இவை அக்கடவுளோடு ஓத்ததன்மையன ஆகாமை உய்.தீ.துணர 
லாகும். * முதலன மூன்றும் 1” என்றது தொல்காப்மயனார்க்கு 
மூந்து நூலில் இக்கொடிஙிலை முதலிய மூன்றும் ஆறனுள் முதற். 
கண் வைத்திருத்தலைக் குறிப்பது போலும். ஈச்சினார்க்இனியர் 
கந்தழி(கந்து--.அழி) என்பதற்குப்பற்.றுக்கோடு அழிந்ததென்.று 

கருதிக்கொண்டு தத்.துவங்கடந்த பொருள் என்று உரை கூறின 
ரவர். பிறர் வள்ளி என்பதற்கு வெறியாடல் என்றது தம் 
மனத்இற் கருதிக்கொண்டதைப் புகுவித்,த.தாகக் கொள்வதன் மி 
ஆரியர் கருத்தெனத் துணிதற்கல்ல.  * வாடாவள்ளி '” 
என்ற விடத்தும் ** வேலன் வெறியாட்டயர்ந்த காந்தள் '' 

(புறத். 5) என்றவிடத்தும் வெறியாடல் ௯..நியொழிர்தமையால் 
ஈண்டுங் கூறுவது ஆசிரியர் கருத்தன்மையுணரலாம்.  * கந்தழி 
என்பதற்குச் சோவரணமழித்த மாயோன் விறலாகக்காட்டி உழி 

ஞையுட் கந்தழியை வைத்து அவ்வாறே கூறியொழிர்தமையாற். 
பொருந்தாமை காண்க. இரு Yon சோவரணமழித்தலைக் 
கூறவேண்டிய ஏது இல்லையென்.று தெளியலாம். தொல்காப்பிய 

னர் படிமை வழிபாடு உடன்படலால் அப்படிமைகன் உள்ள 
கோயிலின் முன்றிலில் நாட்டப்பெற்.ற கொடிக்கம்பத்தையும் 
அக்கம்பத்தின் தலையில் அவ்வத் தெய்வங்கட்கியைந்த ஊர்தி 

, ககாக்கழியின் எழுதிய கொடியையும் அக்கம்பத்தோடு அக் 
கொடியைப் மிணிக்குல் கயிருகய வல்லியையுமே இம்மூன்றும் 
மூறையேகுறிப்பன என்றும், இவற்றை வாழ்த். த.லும் அவ்வமரர் 

கண் முடிவதேயாமென்றும், இங்கனம் வாழ்த்தல்கடவுள்வாழ்த் 
தொடு கருஇிவருமென்றுங் துணிவதே இயைபுடைத்தாகும். 
கொடிநிலை--கொடிக்கம்பம், 

பிற்காலத்து ஆராய்ச்சியாளர் கந்தழி என்பது வேள்வி 

யூபத்தூணிற் சுற்றிய வைக்கோற்புரியென்று கொண்டு இடர்ப் 
படுவர். :* பகடு அழிதின்றாங்கு '” என்புழி அழி வைக்கோற்கு 
வந்தது. ‘
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1! கம்மிலிக் கொடிக்கம்ப நட்டதும் '” 

எனச் சோழர் மெய்க்£ர்த்தியில் வருதலானும், கோயில்தோறு 
முள்ள கொடிக்கம்ப்ங்களானும், ஆண்டுப் பல்லோருஞ் சென்று. 
வழிபடுதலானும் உண்மை உணரலாம். கந்தழி என்பது கந்தளி 

என்னும் வடசொற்கண் எகரம் ழகரமாகத் தரிந்ததாகும். மர 
வாளம் பவளம், பவழம் என்பது போலக் கொள்க. கந்தளி அம். 

மொழியிற் கொடிக்குப் பெயராதல் கேட்டுணர்ந்து கொள்க. 
வல்லி வள்ளியென மருவி வழங்குவது தெரிந்தது. கொடியெற் 
றம், கொடியிறக்கம் என்பன இரண்டும் கோயில் விழவுகளின் 

முதலினு முடிவினும் நிகற்தலால் இவற்றின் சிறப்பு ஈன்கு 
தெளியலாம். ** வடு£ீங்கு சிறப்பின்மூன்றும் '* என இவற்றைக் 
கூறுதலானும் இவற்றின் உயர்.த்தி கன்கு அறியலாகும். 

இச்சுத்இரங்களின் கருத்தோடொத்து,த் தெய்வத்திற்கு 
உறைவிடமாகப் படை வீடுகள் கூறப்படுதலும் அத்தெய்வத்தின் 
கண் ஆற்றுப் படுத்தலும் அதனைப் பரவலும் புகற்தலுமேயல்லா 
மல் 6: ஓங்கெ-விற.ற்கொடிவாழிய '' (இரு மூருகு.98, 29.) எனக் 
கொடி முதலியன வாற்தீதப்படுதலும் பிறவும் இருமூருகாத்றுப் 
படையுட் காணலாம். ' புள்ளணி ரீள்கொடி. புணர்நிலை !" 
(லப். 17196) என்பதுங் காண்க. கொடிக்கம்பத்திற்றெய் 
வம் கிலை கொள்ளுதல் கந்திற் பாவையைப்பற்.றி மணிமேகலை 
கூறுமாற்றால் உணர்ந்துகொள்க. பட்டினப்பாலையுள், 

1 விழவறா வியலாவணத்து. ் 

மையது றப்மிற் றெய்வஞ் சேர்த்திய 

மலரணி வாயிற் பலர் தோழு கோடியும்?” 
(158—160) 

என வருதலானும் இதனுண்மையுணர்க. தமிழ் நாட்டிலே பல் 
லூர்களிலும் இக்காலத்.தும் ஒரு கம்பத்தை ஈட்டுப் பெருஞ் 
சோறு படைத்துத் தெய்வம் வாழ்த்திப் பாத்துண்பது ** கம்ப 
சேவை '” என்னும் பெயரான் நிகழ்தல் சாணலாம். 

1 கலிகெழு கடவுள் கந்தங் கைவிடப், 

பலிகண் மாறிய பாழ்படு பொதியில் '” (புறம். 52) 

என்பதனாற் பொதியில்களிலும் கம்பங்களிற் றெய்வ வழிபாடு 
நிசற்க்த.து தெரியலாம், பட்டினப்பாலையுள், ** பலர் தொழ
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வம்பலர் சேக்குங் கந்துடைப் பொதியில் '* என் வருவதையும் 
ஈண்டைக் கேற்ப நோக்குக, நச்சனார்கஇனி௰ர் ஈண்டுக் கந்.து-- 
தெய்வம் உறையும் தறி என்றது காண்க. இக்கந்து இன்ன 
தென்பது மின்னே 4 பருகிலை மெடுந்தூண் '” என்பதனாலும் 
உணரலாம். 

இனி ஒரு சாரார் * வள்ளுவர் கடவுள் வாழ்த்தொடு பாயி 

த்துக் கூறியன கொண்டு கொடிகிலை வான்சறப்பென்றும், 
கந்தழி 8ீத்தரர் பெருமை என்றும் வள்ளி அறன்வலியுறுத்தல் 
என்றுங் கூறுவர் (பொருளதிகார ஆராய்ச்சி. பச். 1106-2), 
இவ்ற்றில் ஏற்பன கொள்க, இத்துணையுங் கூறியவாற்றான் 
தொல்காப்மயனார் வேத வழக்கொடு பட்டவர் என்பது ஒருதலை. 

இனித் தொல்காப்மியனாரைப் பனம்பாரனார் ** பல் புகழ் 
கிறு. த்தபடிமையோன் ”” என்று கூறியதுகொண்டு படிமை என் 
பது ஜைன சமயத்திலுக் தவவொழுக்கிற்குப் பெயராதல் கண்டு 
அச்சொல்லானே தொல்காப்பியனார் ஜைன சமயத்தவவொழுக் 
கம் பூண்டவரென்று துணிந்தாரும் உண்டு. $ மிகவும் பழைய 
சங்-நூலாகய பதிற்றுப் பத்து எட்டாம் பதீதுள் தகடூரெயிந்த 

பெருஞ்சேரலிரும்பொறையை அரிசில் ஒழார் பாய, 

கேள்வி கேட்டுப் படிவமொடியாது '” என்னும்பாட்டில் 

வேள்வி வேட்டனை யுயர்ந்தோ ருவப்ப '* என்றதன்பின் 

* அன்னவை மருண்டனெ னல்லே னின்வயின் 
முழுதுணர்ம் தொழுக்கு நரைமு தாளனை 
வண்மையு மாண்பும் வளனு மெச்சமுக் 
தெய்வமும் யாவ.துந் தவமூடை யோர்க்கென 
வேறுபடு ஈனந்தலைப் பெயரக் 
கூறினை பெருமகின் படிமை யானே "" 

என வருவதில் இப்படிமை என்னுஞ் சொல் தவவொழமுக்கத் 
இற்கு வழங்கப்பட்டிருத்தல் காணலாம். இதன் பழைய 
உரைகாரரும், 
  

% ஸ்ரீமாந் ராவ்சாஹிப் பண்டிதர் மு. இசாகவையங்கார். 

$ செந்தமிழ் (௦1:19) பக்கம் 987,
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1 செருப்புகன் முன்ப, 

வேட்டனை யென்றும் பெழ்.றனை யென்றும் 8 செய்த யாகங் 
களாகிய அன்னவையிற்றிற்கு யான் மருண்டேனல்லேன் ; 
நின்ன ஈல்வழி யொழுகுவித்து கின்ற நரை மூதாளனை நின் 
படிமையானே இல்லறவொழுக்கனை யொழித்துத் துறவற 
வொழுக்கிலே செல்ல ஓழுகுவித்தனை ; அவ்வாறு செய்வித்த 
மின் பேரொழுக்கத்தினயும் பேரறிவிளையுக் தெரிந்து யான் 
மருண்டேனென வினை முடிவு செய்க ” எனக் கூறினர். 

இவற்றுற் பெருஞ்சேரலிரும் பொறை யாகங்கள் பல செய் 
தவன் என்.றும் தன் படிமையா ற்றன்னை ஒழுகுவித்து கின்்றஈரை 
மூதாளனாகய புரோகிதனைத் துறவறத்திலே செல்ல ஒழுகு 

வித்தவன் என்றும் அவ்வாறு செய்தல் தன் தவவொழுக்கினா 
லெலன்றுங் கூறுதல் காணலாம். மூலத்திலும் எல்லாக் தவமுடை 
யோர்க்காமென்று ஈரை மூதாளனை *: நின் படிமையாற் பெயரக் 

apis” எனக் கூறுதல் காண்க. படிமை என்பது ஒழுச்கத் 
இற்குப் பெயராய் வருதல் *பண்டை மகளிர் படிமையிற் 
மழையாது "” (பெருங். 48. கங்கை நீராடியது) என்னும் 
பெருங்கதையாலு மறியலாம். 

இதனால் வேதவழக்கொடுபட்ட தவவொழுக்கமே படிமை 

என்பதற்குப் பொருளாதல் ஈன்கு காணலாம். பாயிரத்துள் 

“பல்புகழ் நிறுத்த படிமையோன் '' என்பதன்கண் படிமையும் 
“gn ser பெரும நின் படிமையானே "" என்பதன்கணுள்ள 
படிமையும் ஒன்றாதல் எளிதிற்றுணியலாகும். 

இனி உலகத்துயிர்த் தொகுதிகளைப் பொறியுணர்வுபற்றி 
ஓர.றிவுயிர் மூதலாக ஐயறிவுயிரிறு தியாகப் பகுப்பது ஜைன 
நூன் மரபென்றும் அவ்வாறு கூறும் நாலெல்லாம் ஜைனமதக் 
கோட்பாடுடையன வென்றும் துணிவாருமூண்டு. sary 
தங்கொள்கைக்கணங்கக் கூறியவர் ஜன சமயத்தவராய 
பவணந்தி யாரென்பது அவர் நன்ஞூலால் அறியக் கடப்பது, 
அவர் மக்களை ஐயறிவுடையராகக் கூறுதல், 

  

₹* வானவர் மக்க ணரகர் விலங்குபுள் , 
ஆதிசெவி யமிவோ டையறி.வுயிரே'! (கன். உரியியல், 8).
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என்பதனால் அறியலாம். பவணந்தியார் இச்சூத்திரத்துள் 
வானவர், நரகர், விலங்கு,புள் முதலியனவும் ஐயறிவுயிரென்று 
மக்களுக்கொப்பக் கூறு தலா யெ இக்கொள்கை, 

மாவு மாக்களு மையறி வினவே" (மரபி. 92) 
“மக்க டாமே யாறறி வுயிரே "” (மரபி. 89) 

என்ற தொல்காப்பியனார் மதத்திற்கணங்காமை காணலாம். ஈன் 

னூற்கு உரையிட்ட மயிலை காதரும் '*அவர் (தொல்காப்பியனார்) 
ஆறறிவுயிரும் ஒன்றுண்டென்றாராலோ வெனின் அவர் மனத் 
தையும் ஒரு பொறியாக்கி, அதனான் உணரு மக்களையும் 

விலங்கினுள் ஒரு சாரனவற்றையும் ஆறறிவுயிரென்றார். இவர் 

(பவணந்தியார்) அம்மனக் காரிய மிகுதிக் குறைவாலுள்ள 

வரசியல்லது அஃதெல்லா வுயிர்க்கும் உண்டென்பார் மதம்பற்றி 
இவ்வாறு சொன்னாரென்க '' 

எனத் தொல்காப்மியனார் மதத்தையும் வேறுபடுத்துக் கூறுதல் 
காணலாம். மனத்தோடு கூட்டிப் பொறி ஆறென்றல் வைதிக 
மதமே யென்பது, 

“மன ஊறு நீந்த்ரியாணி"", (மனத்தொடு இந்திரியங்கள் 
ஆறு) என ஸ்ரீ கதையிலும், (15,7) 

ஏன. புருஷேப்சாணா: ஆத்மை காதஏ”' (சீவவிடத் 

இல் இந்திரியங்கள் பத்து : மனம் பதினொன்றாகும்) 

என வேதத்திலும் வருதலான் ஈன்கறியலாம். இவற்றுல் 
இவர் வேத வழக்கொடுபட்டாராதல் காண்க, இத்தொல் 
காப்மயனார் கொள்கைக்ணெங்கவே வள்ளுவனாரும், 

கொலை வினையராகிய மாக்கள் "' (829) எனவும், 
*வரயுணர்வின் மசக்கள்” (420) எனவும், 
அறிவறிந்த மக்கள்” (01) எனவும், 

விலங்கொடு மக்களனையர்"' (410) எனவும், 

மக்களே போல்வர் கயவர்! (1027) எனவும் மாந்தரை 
இயறிவுபற்றியும். ஆற ிவுபற்ற மம் 
காணலா.      

  

 



தொல்காப்பியங் கூறும் 
நரல் வகைமை 

தொல்காப்மயனார், நூலிற்கும் வழக்கிற்கும் இன்றியமை 
யாத சொற்களின் ஓலி உறுப்புக்களை எழுத்தென்று பெயரிட்டு 
அவற்றைப் மிறப்பானும் அளவானுக் தனியே இயங்கு தலாலும் 
இயச்சப்படுதலானும், ஓலியின் வன்மைமென்மை, சமகிலைகளா 
னும் பலஇறப்படுத்தி அவற்றின் உண்மை நிலைகண்டு வீளக்கெ 
இயல்கள் நான்மரபென்.றும், மொழிமரபென்றும், பிறப்மியல் 
என்றும் பெயர் பெறும். நூல் மொழியையின்றி அமையாமை 
யானும், மொழி எழுத்தை மின்றியமையாமையானும், இவை 
ஒருவர் ஆக்கயென ஆகாது இக்காட்டு வழங்கிய மரபு வழிப் 

“ட இலக்கணத்தை உடையன என்றற்கு: நூன்மரபு, மொழி 
மரபு என்று பெயரிட்டு ஆண்டார் என்க; இவ்வாறே மரபு கூறு 

லாம் இவர்க்கு இதுவே கருத்தாதல் உணர்க, இவர் 
165 செய்யுளையே தங்கருத்திற்கொண்டு அதற்குப் பண் 

      

வழக் 
டைத் தமிழர் வழங்கிய இலக்கண வரம்மினைத் தம் நுண்ணறி 
வாற்கண்டு, அப்பழைய செய்புள் வழக்கு நெறி இகவாமை 
கருஇிக் காச்சன்றாரா தலின் அக்கொள்கை புலப்படப் பல்லிடத் 
துக் தங்கூற்றாற் கூறாது. என்மனார் புலவர்” என்பதுபோல 
மூன்னோரை எடுத்துக் கூறுதல் இவர்க்கு வழக்காகும். இவர்க்கு 
மூன்விருந்த பெருந்தமிழ்ப் புலவர் பலரும் வீழுமிய பொருளோடு 

இன்பத்தையும் முதன்மையாகக் கருதித் தஞ் செய்யு 

ஆக்கியதனைத் தம் நுண்ணிய செவிப் புலனாற் கண்டு, அவற்றின் 

மாத்திரைகளை அவ்வவ்விட கேக்க அளந்து, எழுத்துக்களின் 

ஓஒ இன்ன இன்ன அளவிற் ; றனப் பகுத்தோதுதல் காணலாம். 

எழுத்துக்கள் தம் மாத்திரையினளவின் மீடதுல் குறைதலுஞ் 

செய்யுட்கண் இன்னோசைபற்றி வேண்டப்படுதல் அல்லாமல் 

இவர் காலத்துக்கு மூன்னே சில சொற்களின் முதல் இடை 

கடைகளிலும், சில சொற்றொடர்களிலும் இயல்பாகவே சிற்சில 

எழுத்துக்கள் தம் அளவிற் குறைந்து வழங்கப்பட்டன வென்று 

'இவர் குறிப்பது காணலாம். இவர் இகர, உகர, ஐகார, ஒளகார 
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ஆய்த மகரக் குறுக்கங்கள் நோக்கிக் கண்டுகெர்ளக. இங்கனம் 
ஒலியை நீட்டலுங் குறைத்தலும் வேண்டிய நில ஓரு தாம் 
மொழிக்கு உளதென்று இலக்கணங் கூறப்படின், அத்தாய் 
மொழி நுணுகிய செவிப்புலனும் தெளிவாய் இசைக்கும் வாய் 
வண்மையு மூடையராற் பேசப்பட்டதுங் கேட்கப்பட்டதும். 
தெளியலாம். முந்தை என்னும் சொல்லிலும் நுந்தை என்னுஞ் 
சொல்லினும் உள்ள உகரம் முன்னது முற்றுகரமாகவும், மின் 
னது குற்றுகரமாகவுமிருக்குமென்.று இவ்வெழுத்திலக்கணவரை 
யறையரற்றெரியலாம். இதன் வேற்றுமை ஒலிக்கு மரபு முறை 
நோக்கு அறிதல் அல்லது வேறு வகையான் உணரல் ஆகாமை 
யின் ** மாத்திரை, நுண்ணிதி னுணர்க்தோர் கண்டவாறே”” 
என்றார். (நான்மரபு. 2). முற்றுகரத்திற்கு இதழ் குவிதலுல் 
குற்றுகரத்திற்கு இகழ் அவ்வளவு குவியாமையும் அக்கால 
வழக்கிற் கண்டுணர்ந்தனவாம். 

இவ்வாறு உயிர், 

“ அளமிறம் துயிர்த்தலும் ஒற்.றிசை நீடலு: 
மூளவென மொழிப விசையொடு சவணிய 
கரம்மன் மறைய வென்மனார் புலவர் "" 

(தொல். எழுத். 38) 
என்பதனால் யாழ் மறைதழுவிய ஓசை இன்பமே பயக்கத்தமிழர் 
செய்யக் நடத்தியது புலனாகும். பிறப்மியலுள் இவர் கூறுவன 
பலவும் வடமொழியில் வேதத்திற்குக் கூறிய கிருக்தத்தையும் 
மிராதிசாக்கியங்களையும் ஒத்தனவென்று கூறுப. ஓத்த ஒலிகள் 
ஓரே வகைப் மிறப்புடைய மக்கள்பா.ற்றோன்.றுமிடத்துப்பிறப்பு 
மூறை ஒப்பதேயாம்என்க,அளவிற்கோடலக்்தணர் மறைத்தே!" 
(தொல். எழுத். 102) என்பதனால் இவர் எழுத்துப் புறத்தே 
போச்தமின் உள்ள இயல்பாகய அளவையும், ஓலிக்குறுக்க த்தை 
யும், ஓலி ரீட்டத்தையுமன்.றி வெளியில் ஓலிக்கப்படாதுஉள்ளே 
மூலாதாரத்தினின்று எழுதற்குரிய மந்திரவெழுத்துக்கட்கும் 
அளபறிந்து துணிந்துள்ளனர் என்பது தெளியலாம். வடநூலார் 
வாக்கிற்கு வருதற்கு முற்பட்ட எழுத்தொலிக£ைப் பரா, 
(பரமத்தி, மத்யமை, வைகரீ எனப்பெயரீட்டு மாத்திரை கூறுவர். 
இந்நூலாசிரியர்,
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என்பதனாற் மிழ் "மந்திரம் உடன்படுதல் காண்க. 
** பிடுகெழு ஈங்கை-பெரும்பெய சேத்தி, 
வாடா மாமலர் மாரி பெய்தாள் 
கமரர்க் கரசன் தமர்வக் தேத்த ?” 

என்.னுஞ் சிலப்பதிகாரக் ஈட்டுரைக் காதைக் கண் இவள் பெய 

ரைச் சொல்லி மலரைத் தாவி ஏத்தினார், இவள் பெயர் 
மந்திரோத்தி யாதலால் '” என அரும்பதவுரையாசிரியர் கூறு 

மாற்றான் இவ்வுண்மை ஒருவாறு துணியலாம். 

- செந்தமிழே தீர்க்க சுவாகா 
என்.றகக்£ரர் இருவாக்கை இதற்குக்காட்டலும் உண்டு. தமிழிற். 
புட்கரனார் செய்த * மந்திர நால் '” ஓன்றுண்டென்பது, 

** வச்சிரம் வாவி நிறைமதி முக்கோண 

மெற்றிநேர் வாங்கல்வி யங்கறுத்தல் 
உட்சக் கரவட்டத் துட்புள்ளி யென்பதே 
புட்கரனார் கண்ட புணர்ப்பு '" 

(யாப். விருத். மேற். பக். 852) 
என்பதனால் அறியலாம். மந்திரத்தை வாய்மொழி யென்பது 
தமிழ் வழக்கு. இத்தொல்காப்பியனார்க்கு மூன்னரே செய்யுட் 
கம் அவற்றினிலக்கணங்களும் நன்னிலையில்வளர்க்துஇத்.தமிழ் 
நாட்டுப் பரந்து றந்தன என்பதற்குப் பல சான்றுகள் இவர் 
தூலுள்ளே ஆங்கால்கிருத்தல் காணலாம். 

* பாட்டுரை மாலே வாய்மொழி பிசியே 

யங்கத முதுசொலோ டல்வேழ் நிலத்தும் 
வண்புகழ் மூவர் தண்பொழில் வரைப் 
னஞாற்பெய ரெல்லை யகத்தவர் வழங்கும் 

யாப்பின் வழிய தென்மனார் புலவர் '* 

(செய்யுளி. சூ. 79), 

என்பதன்கட் டமிழ்காட்டவர் வழங்கும் யாப்மன் வழியதுஎன்.ற 
லால் இவர்க்கு முன்னரே நால் யாப்பு நிரம்பு தல் உணரலாம்.
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இந்த யாப்சன் வகையுட்டலை சிறக்துவிளங்கும் வெண்பா என்ப 
தன் த௲யமைப்பை நோக்குங்கால், இஃது எத்துணையோசாலம் 
செய்யுள் வழக்குப் பல்லா ற்ருனும் இந்காட்டு வளர்க்த.தன்பயன் 
என்று ஒருவர்துணிக்து கூறலாம்.உலகத்இல் உயர்க்தனவென்று 
கருதப்படும் பலமொழிகளினுங்காணப்படாத சரொடு£ர்சேர்் தற் 
கட்டகா யமைத்துக்கொண்ட இவ்வெண்பா வியல்பு பல தேயச் 
செய்யுளினும் பயின்.ற . ஒருவர்க்கு வியப்பை விகாயாஇிரா-து. 
"இதனால், தொல்காப்பியர் முதலியோர் புதிதாகக் கட்டியுரைத் 
தீது இவ்யாப்பு ஆகரமையும், இஃது இக்காட்டுத் த.மிற்வளர்ச்சி 

யின் உண்டாதலும் அறியலாம். இவ்வாறே அகவல், கலி, வஞ்சி 
என்பனவுல்கொள்க. இவையெல்லாம் ஓசை வேற்றுமைபற்றியே 

பகுக்கப்பட்டன வென்பது செப்பல், அகவல், துள்ளல், தாங்கல் 
என இக்காற்பாவுக்கும் ஓசை கூறுதலான் உணரலாம். ”இதுவுக் 
(தமிழர் இசை வன்மையையே குறிக்குமென்க. இவ்வோசை 
அடிமுழுவதாஉம் ஒருங்கு தழுவி ஈடக்கச் செய்வதே செய்யுள் 
என்பது கருத்தாகக் கொள்க. அழைத்துக் கூறாது ஒருவற் 
கொருவர் இயல்பு வகையான் ஒரு பொருண்மையைக் கட்டுரைக் 
குங்கால் எழுந்த ஓசை செப்பலோசை எனப்படும். ஒருவன் 
கேட்ப அவற்கு ஒன்று செப்மிக் கூறல்போலாகும். தாம் கருதிய 
வாெல்லாம் அழைத்துக் கூறல் அகவல் ஓசை என்ப, அகவல் 

அழைத்தல். இவ்வசவல் ஓசை சளம்பாடு பொருகர் கண்ணும், 
சட்டுங்கழங்கும் இட்டுரைப்பார்சண்ணும், தம்மின் உறற்ந்து 
ரைப்பார் கண்ணும், பூசல் இசைப்பார் கண்ணுங்கேட்கப்படும் 
என்ப. ஓழுகு ஈடைத்தின்றி இடையிடை யுயர்ந்து வரும் ஓசை 
கலிக்குரிய துள்ளலோசையாகும். ஓசை அற்றுவராது ஒஓரேபடி. 
யாகச்சர்தொறுக் தூங்கப்படும் ஓசை வஞ்சிக்குரிய தாங்கலோ 
சையடம். இவ்வோசை வேறுபாடுகளும் அவற்றிற்குரிய பெயர் 
களூம்இவ்வாசிரியர் ஆக்இக்கொண்டன.வல்லாமை புலங்கொள்க. 
இவ்வாறே இச்செய்யுள் உறுப்புப் பெயர்களும் இவர் ஆக்கியன 
வல்ல என்றுகொள்க. குட்டம், எருத்து, தரவு, தாழிசை, அடக் 
இயல், போக்கு, வைப்பு முதலிய பெயர்களை நோக்இக் கொள்க- 
இச்செப் ப்யுளால் ஆகிய நூற்றொகைகள் பல துறையினும் இந்தா 

ட்டு இவர்க்கு முந்தியே உண்மை இவர் கூறும் நூற்பெயர்களா 
னழியத தகும். தனியே வருவ.து. தனிரிலைச்செய்யுள் எனவும் பல 
தொடர்ந்து வருவது“தொடர் கிலைச்செய்யுள் எனவுல் கூறுவர்,
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தனி நிலைச் செய்யுணால் திருமூருகாற்றுப்படை மூதலியன 
போலும் எனவும், தொடர் நிலைச் செய்யுள் வேறு வேறாக வந்து. 
ஒரு தொகுஇப்பட்டு த் தொகை கிலைச்செய்யுளாதற்குரியஎட்டுத் 
தொகையிற் பாடல் போல்வன என வும் இருவகைப்படும். 
இதன் உண்மையைச் !* செய்யுண் மொழியால் '” (தொல். செய் 
யுளி. 280) என்ற சூத்திரவுரையில் ஈச்சினார்க்கனி௰ர் * அவை 
வேறுவேறாக வந்து ஈண்டியதொகை நிலைச் செய்யுள் என் 
Demis.” * அவை நெடுக்தொகை முதலியதொகை எட்டுமாம்'” 
எனக் கூறியது கொண்டுணர்க. இவற்றால், பத்துப்பாட்டு தனி 
நிலைச்செய்யுட் டொகை எனவும் நெடுந்தொகை முதலியன 
எட்டும் தொகை நிலைச் செய்யுட்டொகை எனவும் வகுத்துக் 
கொண்டது காணலாம். i 

இனி அறம், பொருள், இன்பம் என்னுமிவற்றுள் ஒன்று 
பற்றியும், பல பற்றியும் வெண்பா என்னும் ஒரு பாவகையிற்: 
பலர் செய்த நால்கள் பதினெண்£ழ்க் கணக்செனத் தொகுக்கப் 
படுதல் காண்க. இங்குக் குறித்த முப்பத்தாறு நூல்களுட் Op 
சல செய்யுட்கனல்ல.து மற்றெல்லாம் இத் தொல்காப்பிய 
குப் மந்தியனவேயாம். இதனால் இவ்வாசிரியர் கூறும் இலக்கண 
மெல்லாம் இவர் தமக்கு மூந்திய இலக்கியங்களைக் கொண்டுகூறி 
யனவன்.றி வேருகா. 

  

1! நிலத்தொடு மூத்து நா-ல் கண்டு '* 

எனப் பாயீரத்துட் கூறியதல்லாரமல்' இவர், 

இன்றி யென்னும் வினை , 
தொன்றியன் மருல்உழ் செய்யுளுஞூரித்2த '” 

5. (2யிர்மயங். 95) 

6 ஓளகார விறுதி. . .. . ..செவ்விதென்ப 
சிறந்திசினோரே ”” (உயிர்மயங். 92) 

மூன்னென் களவி முன்னர்த் தோன்று 
மில்லென் இளவிமிசை றகர மொற்ற. 

ஒறொல்லியன் மருங்கின் மரீஇய மரபே ” 
(புள்ளிமய! 

  

60)
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1 வழங்கயன் மருங்கு னுணர்க்தன ரொழுக்க 
னன்மதி காட்டத் தென்மனார் புலவர் ?? 

(குற்றியலுகரப். 78) 

© ஏண்டப் பெயரு மாயிய இிரியா 
பண்டியன் மருங்கின் மரீஇய மரபே 

(வேற்றுமை மயவ். 2) 
இதன இதுவிற் றென்னுங் களவிய) 
மதக் கொள்ளும் பொருள்வயி னானு. 

தொன்னேறி மரபின தோன்ற லாய 

அளவு கிறையு மவற்ஜொறு கொள்வழி 

யுளவென மொதிப வுணர்ந்திசி னோரே ?* (டை. 84) 
₹* இடை நிலைப் பாட்டே, 

தரவகப்பட்ட மரபின வேன்ப ” 
(தொல். செய்யுளி. 194) 

** பாகிலை வகையே கொச்சகக் கலியென 

நூனவில் புலவர் ஙவன்றறைக் தனரே ? (ழை. 755) 
௩ மூன்றுறுப் படக்கிய தன்மைத் தாயிற் 
றோன்றுமோழிப் புலவரது பிண்ட மேன்ப *” 

(டை. 122) 

   
ப (ரெ. 22) 

காமப் புணர்ச்சியு மிடக்தலைப் பாடும் 

மறையென மொழிதன் மறையோ ராறே *? (ழை. 286) 

* பாணன் கூத்தன் விறலி பரத்தை 

தொன்னேறி மரபிற் கற்பிற் குரியர் '? (ழை. 190) 
1 அசன்றுபொருள் கடப்மினு மணுகிய நிலையினு 

  

மாட்டென மொழிப பாட்டியல் வழக்கின் '* 
(டை. 810) 

1 இழுமென் மொதியான் விழுமியது நுவலினும் 

தோலென மொதிப தோன்னெறிப் புலவர் *
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சரி மெர்ழியாற் செவ்விதழ் இளந்து 

புலனென மொதிப புலனுணர்ந்தோரே '* 
(தொல். செய்யுளி. 2413 

* ஓன்றறி வதுவே யுற்றதி வதுவே 

ஆறறி வதுவே யவற்றொடு மனனே 
கேரிதி ணுணர்ந்தோர் நேறிப்படுத் தினைரே ”' 

(தொல். மரமி. 22 

உ குரங்கனேற்றினைக் கடுவ னென்றலும் : 

மூடிய வந்த வவ்வழக் குண்மையிற், 
கடிய லாகா கடனறிந் தோர்க்கே ”” (டை. 08) 

* மரபுகில் இரியா மாட்சிய வாக 

முதலும் வழியுமென நிதலிய நெறியின '? 

(தொல். மரம. 99) 

1 ஒத்த சூத்திர முரைப்பிற்... உ 

நாலென மொழிப ஙணங்கு மோழிப் புலவர் ?” 
(ஷே. 92) 

** மறுதலைக் கடாஅ மாற்றமு. . . 

துணிவொடு நிற்.ற லென்மனார் புலவர் ?” (ஜே. 104) 

** ஓத்த காட்சி யுத் திவகை. . 

  

நுனித்தகு புலவர் கூறிய நாலே '' (டை. 1710) 

தொழிற் பெயர்... .ஃ பககக 
வ ளன்மனார் வயங்கியோரே ?” (விளிமசபு. 287 

*! சொல்லெனப்படுப.. 

வய றிந்தினோரே !”.. (பெயரியல், 4) 
செயப்படு பொருளை... 

வ வழக்கியன் மரபே” (வினையியல், 22) 
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ஈ முதல் கருவுரிப் பொருள்... 

  

பாடலும் பயின் றவை காடுவ் eran" (அகத்தினை. 8) 

  

1 முதலெனப் படுவது..,;ஃ௨;/க௰௰௰௰௰௰ 

இயல்புணர்ந்தோசே '" ஷி. 

1 மாயோன் மேய. 

  

    

சொல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே” 
(அகத்தை, 5) 

 இகனமயக்குறுத்லும்....- 

புலனன் குணர்ந்த புலமை யோரே '* (ழை. 72) 

ப வெறியறி றப்மன் 

   

  

சொல்லப்' பட்ட வேழுமூன்று துறைத்தே '' 

(டெ. புறத். 5) 

  

முழு முத லரணம்.. 
அனைநேநி மரபிற் றாகு மென்ப” ” (ழெ.. 7/0), 

உ மாத்திரை யெழுத்தியல் ்்   

  

வல்லிதிற் கூறி வகுத் துரைத்தனரே '” 
(தொல். செய்யுளி. 1) 

ஆங்கனம் விரிப்பின்... 
பாங்குற வணர்க்தோர் ப பன்னுங் காலை ” (டை. 52) 

11 இடையும் வரையார் தொடையுணர் வோரே ”” 

(டெ. 69) 
1 நிறையவ ணிற்ம. . 

வாய்மொழிப் புலவர் '? (டே. 75) 

** எழுத்து முதலா. 

    

  

  

யாப்பென மொழிப யாப்பறி புலவர் ” (டை. 78)
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**நரற்பெய ரெல்லை யகத்தவர் வழங்கும் 
யாப்பின் வழிய தென்மனார் புலவர் ”* 

(தொல். செய்யுளி. 79) 
11 ஒரு எரிடையிட் டெதுகை...... ... 

வவவவயுலவ ராறே?* (டே. 99) 
“சொல்லிய தொடையொடு. 

  

  

  

சொல்லியற் புலவரது செந்தொடை யென்ப '' 

  

(ஷு. 100) 
“மெம் பெறு மரமிற். ் 

Sei Rt ander’ ஃ உணர்ந்திகினோரே '" (டெ. 101) 
ஈஅவையடக் இயலே 

ஃவழிமொதிந்தனரே (டெ. 178) 

  

எனத் தொல்லாசிரியரை எடுத்தாளும் தொடர்களான் இவ் 
வுண்மை உணரலாம். ஈண்டு எடுத்தாளப்பட்டார் பலராகார் 
என்றும் இவர்க்கு முற்பட்ட அகத்தியனார் ஒருவரே ஆவரென் 
ங் கூறின் அது மேழ்காட்டிய *தொன்னெறிப் புலவர் ** 
“தொன்று மொழிப் புலவர் '” **கரற்பெயரெல்லை யகத்சவர் 
வழங்கும் writ” *யாப்பறி புலவர் *” * வழங்கியன் மருங்க 
னுணர்ந்தனர் '? 

எனவரும் இவர் கூற்றொடு முசணுதல் காண்க. இவ்வாறு 
தொன்றியற் புலவரை இவர் உடன்படுதற்சியையவே * தொன் 
தியன்மருங்ஒற் செய்யுள்!” எனவும் ** தொல்லியன். மருங்கின் 
மரீஇய மரபு!” எனவும், *!பண்டியன் மருங்கின் .மரீஇய 
மரபு?” எனவும், தொன்னெறி மரமற்கற்மற்குரியர் ” எனவும், 
ஆங்காங்குக் கூறுதல் மேலெடுத்துக். காட்டியவற்றுட் கண்டு 
கொள்க. இப்பண்டைப் புலவர் செய்த நால் பல வுண்மை 
ஈநுனித்தகு புலவர் கூறிய நூலே” * நூல்கவில் புலவர் 
நுவன். றறைந்தனரே '' (புல னன்குணர்க்த புலமை யோரே" 

“MID கூறி வகுத்துரைத்தனரே 
:* நேரிதி னுணர்ந்தோர் நெ.றிப்படுத் இனரே ?" 

புலனுணர்க்தோசே !* 
எனவரும் தொடர்கள் நோக்கி உய்த்துணர்ந்து கொள்க. 

89



306. தமிழ் வரலாறு 

இந்தால்கள், 
தொகுத்தல் வகுத்.த ஜொகைவிரி மொழிபெயர்த் 
த்தர்ப்பட யாத்தலோ டனைமர மினவே !'” (மரபி, 92) 

என்பதனால் முதலூலும், தொகையும், விரியும், தொகைவிரியும், 
மொதிபெயர்ப்பு மாயே வழிதாலுமாம் என்று துணியலாம். 
இவற்றுள், 

ஈவினையி னிங்கு விளங்கிய வறிவின் 
மூனைவன் கண்டது மூ.தனா லாகும்” (மரம. 94) 

என்பதனால் வேதமும், தாமே தலைவர் ஆவாரும், அத்தலைவரை 
வழிபடடுத் தலைவர் ஆயினாமுஞ் செய்த நூல்களும் முதஜூல் 
என்ப. தாமே தலைவர் ஆயினார் முற்காலத்துத் தமிழ் நால் 
செய்திலர் என்பதும், தலைவர் வதிரின்று தலைவராகிய அகத்தியர் 
செய்த்து முதனூல் என்பதும் பேராசிரியர் சொள்கை: முந்து: 
நூல் எனப்பட்டன தமிழில் முற்காலத்து இருந்து விழ்க்தன 
வென்று மிறர் கொள்வது கூறி ** ௮.து வேத வழக்கொடு மாறு 
கொள்வார் இக்காலத்துச் சொல்லினும் இறந்த காலத்துப் மி.ற. 
யாசண்டிகளும் மூன்று வகைச் சங்கத்து கான்கு வருணத் 

தொடுப்ட்ட சான்றோருங் கூறார்!” என்று பேராசிரியர் தம் 
கருத்து வெளிப்படுப்பர். 

** உயர்ந்தோர்க் குரிய வோத்தி னன" (அகத். 82) 
என்னும் அகத் தனைச் சூத்திரத்து * வேதத்இனாற் பிற் த வட 
நூல்களுக் தமிழ் தால்களும் அந்தணர், அரசர், வணிகர், உயர்ந்த. 
வேளாளர் இவர்க்குரிய'” என்று ஈச்சனார்க்கனி௰யர் கூறி அவ் 
வேதத்தினடியாகத் தோன்றியன அகத்திய மூதலாயெ தமிழ் 
மூல்களென்று வெளிப்படுப்பர். விளம்பி நாகனார் கான்மணிக் 
கடிகையுள், 

1! தொன் மரமன். ர் வேத பல்ல ஃபாட்டுள* (52) 
என்பதனாற் றமிழில் , வேதப்பொருள் பொருக்துவனவாகய 
பாடல்கள் உளவென்று உடன்படுதல காண்க. வழிநூல் இலக் 

கணவ் கூறிய இடத்துத் தொகையும், வகையும், தொகைவிரியும் 
உடன்பட்டவாற்றாற் ஜொகுத்தற்கு விரித்தாலும், விரித்தழ் 
குத் தொகுத்த நாலும், தொகுத்து விரித்தற்கு விரித்துத் 

தொகுத்த நாலும், முதனூல்களாய்த் தமிழிலிருந்தனவென்று



தொல்காப்பியங் கூறும் நால் வகைமை 307 

ஒரு தலையாகத் துணியலாம். வழி.நாலுண் மொழிபெயர்ப்பு உடன் 
பட்டவாற்றால் தமிழர் வடதநாலில். வேத முதலியவற்றை. ws 
Drorsé கொண்டு போற்றினர் என்பதும் ஈன்குணரலாகும். 
இத.ற்ணெல்கவே இத்தொல்காப்பியனார். கெறிகடைப் மடித் 
தொழுகய தெய்வப் புலமைத்திருவள்ளூவனாரும், 

“வேதப் பொருளை விரகால் விரித்துலகோ 
சோதத் தமிழா லுரைசெய்தார் '*- 

(இருவள். மாலை. 42) 
இதன் கண் * தமிழால் உரை செய்தார்” என்பதால் 

வேதம் தமிழல்லாத மொழியினானாதல் துணியலாம். இவ்வீரறு 
வேதப் பொருள்கள் பல தமிழில் இத். தொல்காப்மியனார்க்கு 
மன்னரே மொழிபெயர்ச்கப்பட்டுள்ளனவெள்பத, 

6 உயிரினுஞ் சறந்தன்று நாணே காணினுஞ் 
செயிர்தீர் காட்சிக் கற்புச்சிறக் தன்றெனத் 
தொல்லோர் கிளவி புல்லிய நெஞ்சமொடு?” 

(தொல். களவி. 22), 
என்புழி உயிரினும் நாண் சிறந்தது ; 'அக்காணினுவ் குழ்.றக்.தீர்ந்த 
கற்மினை ஈன்றென்று மனத்தாற் காணுதல் சிறந்தது என்பது 
தொல்லோர் கிளவியாகக் கூறியதனாலும், இதனையே ஆளுடை 
யடிகள்) 

71 தாயிற் இறந்தன்.று நாண்டைய லாருக்கக் காண்டகை 
[ere 

வேயிற் சிறந்தமென் றோளிதிண் கற்மன் eps gor Gar 
கோயிற் சிறந்துசிற் றம்பலத் தாடுமெங் கூத்தப்மரான் 
வாயிற் சிறந்த மதியிற் சிறந்த மதிநுதலே”" 

(இருக்கோவை. 104), 
என்னுந் தருக்கோவையாரில் - எடுத்தோதி இக்கொள்கைகள் 
கூத்தப்மிரான்வாயிற் சிறந்த நாலிம் (மதியின்) சிறந்தன என 
வெளிப்படுத்தலானும் இவ்வுண்மை உணரலாம். : இன்னும், கற் 
பியலுள், ் 

** தந்ைதைய ரொப்பர் மக்களென் பதனா 

லந்தமில் சிறப்பின் மகப்பதித்.து நெருங்கலும் '* 
(தொல், கம்மி. 6)
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என்புழி 1 தந்தையரை யொப்பர்  என்னும்' வேதவிதிபற்றி 

முடிவில்லாத சிறப்பினையுடைய மகன் '' என நச்சினார்க்கினி௰ர் 

கூறுதலான் வேதக்கருத்துக்கள் தமிழிற் ஜொன்.றுதொட்டுப் 
பயின்றன என்பது துணியலாகும்.. இவற்.றி.ற்கியையவே, 

11 உழக்குமறை நாலினு முயர்ந்துலக மோதும் 
* வழக்கினு மதிச்சவினி னும்மரமி னாடி. 
நீழற்பொலி கணிச்சமணி நெற்றியுமிழ் செங்கட் 
டழ.ற்புரை சுடர்க்கடவு டந்ததமிழ் தந்தான் '* 

(கம்பரா. அகத்தியப். 871). 

எனக் கம்பகாடர் கூறுதல் காணலரம். 

இனி இவர் குறித்த வழி.நால்களை ஆராயுமிடத்து அவற் 

மின் பெயர்கள் உணரப்படாவாயினும், அவை இன்ன இன்ன 
வகைமைய என்று துணிதற்கு ஏற்.ற கூற்றுக்கள் இவர் சூத்திரங் 
களூள் ஆங்காங்குப் பயின்றுள்ளன காணலாம். அந்நால்கள், 

**மரபேதானு, 

நா.ற்சொல் லியலான் யாப்புவழிப்பட்டன '" 

(தொல். செய்யுளி. 80) 
என்பதனால் இயற்சொல், (திரிசொல், திசைச்சொல், வடசொல் 
என்னும் கால்வகைச் சொற்களையும் அகம் பு.றம்்என இவர் வகுத் 
துக்கொண்ட பொருள்வகைமையிளையுங் கொண்டு, இவர் செய் 
யுளியலிற் கூறிய செய்யுள் வகைமைக்கு இயையும்படி யாத்தன 
என்றும், அவை இவர் காலத்தே பலதிறப்பட்டன என்றுக் துணி 
யலாம். அந்நூல் வகைமையுள் மிகவும் பழமைத்தாகக் காணப் 
படும் பரிபாடல் நூல் இவர் நூல் செய்கின்ற காலத்துக் காமல் 
கண்ணிய நிலைமைத் தாதலன்றிக் கடைச்சங்க காலத்துப் பரி 
பாடல் போலக் கடவுள் வாழ்த்து மூடையதாயில்லாமை இவர் 
பரிபாடற்குக் கூறிய இலக்கணம் பற்றி ஈன்குணரலாகும். 

** கொச்சக மராகஞ் சரி.தக மெருத்தொடு 
Beau கான்குக் தனக்குறுப் பாகக் 
காமல் கண்ணிய நிலைமைத் தாகும் '” 

(தொல். செய்யுளி, 124)
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இச்சுத்திரத் தான் பரிபாடல் காமப்பொருளைக் கண்ணிய 
கிலைமைத்தாக வருமென்பதே இவர்க்குடன்பாடாதல் காண்க. 
இதனால், கடவுள் வாழ்த்துக் கூறிய கடைச்சங்க காலப் பரி 
பாடற் செய்யுட்டொகை நாலுக்கு இவர் இலக்கணம் முந்திய 
தாதல் ஒருதலையாம் என்க. இவர் இலக்கணத்தோடு கடைச் 
சங்க காலத்துப் பரிபாடல் பொருந்தாம கண்ட பேராசிரியரும் 
நச்சினார்க்கனியரும் ** காமங் கண்ணிய '” என்புழிக் கண்ணிய 
என்பதனாற் கடவுள் வாழ்தீது வருமென்றும் அது காமங் கண் 

ணியே வருமென்றுங் கொண்டார். காமங் கண்ணாத கடவுள் 
வாஜ்த்தும் இப்பரிபாடலுட் காண்டலால் இவர் கருத்தொடு பரி 
பாடற் பகுதி ல இயையாமை கண்டுகொள்க. காம வகைய 
ளாதலால் மலை விளையாட்டு, புனல் விளையாட்டு, வேறே கூற 
வேண்டாவென்க. இளம்பூரணர் இச்சூத்திரவுரையில் அறத்இ 

னும் பொருளினும் பரிபாடல் வாராதென்று கொண்டு, 

**வாழ்த்தியல் வகையே காற்பாற்கு முரித்தே”” 
(தொல். செய்யுளி. 109) 

எனச் சிறப்பு வகை ஓதினமையான் நான்கு பாவினும் பரிபாடல் 

வெண்பா யாப்மிற்றாதல் ௨உடவுள் வாழ்த்தாயும் வரப்பெறும் 
என்றார். இளம்பூரணர் இப்பரிபாட.ற்கு எடுத்துக் காட்டிய 
பழஞ் சூத்திரங்கள் பலவற்றினும் கடவுள் வாழ்த்துக் கூறப் 

படாமையும் அவர் காட்டிய, 

“அதுதான் 

மலையே யாறே யூரே யவற்றி. 

னிலைபெறு மரபி னீங்கா தாகும்'' , 

என்னுஞ் ரூத்திரம் காம விசாயாட்டிற்கு இடமே கூறுவதும் 
அவர் உரை நோக்கிக் கண்டுகொள்க. உரைகாரர்கள் கடவுள் 

on poss son சங்கப் பரிபாடலுட் கண்டு அதற்இலக்கணம் 
பெதொல்காப்பியத்துள் அமைத்தற்குப் பல்வகையானு முயன்று 
இடர்ப்படுதல் இதனால் உணரலாகும். இவ்வா௫ிரியர்க்கு இவ் 
வுரைகாரர் கொள்கை கருத்தாயின் அதற்கேற்றபடி, கடவுள் 
வாற்த்து என்ற தொடரையும் இப்பரிபாடல் இலக்கணச் குத்தி 
ரங்களிற் பெய்து வைப்பது இயலாததொன்று அன்று என்க; 
இப்போதுள்ள பரிபாடலுள், காமல் கண்ணாது கடவுள் வாழ்த் 
தாயே வந்தன, ்
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ஆயிரம் விரித்த வணங்குடை யருந்தலை !* 

என்பது மூதலிய பாடல்களிற் கண்டுகொள்க. 

64ஆயிரம் விரித்த!" 

என்னும் பாட்டுள், 

“காமரு சுற்றமொ டொருங்கு கின்னடியுறை 
யாமியைந் தொன்றுபு வைகலும் பொலிகென 
வேமூறு கெஞ்சத்தேம் பரவு.தும் 
வாய்மொழி முதல்வரின் ருணிழ நொழுதே !" 

எனக் காமங் கண்ணாது கடவுட் பரவு தலாகவே வருதல் கண்டு 
கொள்க. தொல்காப்பியனார் இப்பாடற்குப் மிற்பட்டவரர்யின் 
தம் இலக்கணத்து இங்கனங் காமங் கண்ணாத கடவுள் வாழ்த்து. 
வருதற்கும் இலக்கணம் கூறியே செல்வர் என்க. பரிபாடலுண் 
மிகப் பயிலாது இக்காமங் கண்ணாத கடவுள் வாழ்த்து அருச் 
'லவே வருதலான், கால வகையாற் புதியன புகுந்தன இவை 
யென்று கொள்ளலாம், 

கடவுள் வாழ்த்திற் குறித்த தெய்வங்கள் அவ்வந் நிலங் 
களில் மக்கன் கோயில் படைத்து வடிவமைத்து வதிபடுல் 
கடவுளசே என்பது மக்கட்டன்றியமையாத நிலனும் பொழுதும் 
என இரண்டையே ** முதல்!” என்று கொண்டு அந்நிலங்களிற் 
கருப்போருள்களில் ஒன்றாகத் தெய்வத்தைக் கூறிய அகத் 
இணையியற் சுத்திரத்தால் (20) உணர்க. இதற்குப் மன்னர்க் 
கடைச்சங்கத்து ,நூல் செய்த ஈக்£ீரர் முருகக் கடவுட்குப் படை 
வீடு பல கூறுதலானும் கோயில் உண்மை உணர்க. 

இனி, ஆற்றுப்படை நூல்கள் இவர்க்கு மூன்னே உண் 
டென்பது, 

*கூத்தரும் பாணரும் பொருகரும் விறலியு 
மாற்றிடைக் காட்சி யுறமத் தோன்றிப் 
பெற்ற பெருவளம் பெரறுஅர்க் க.றிவு.8ீஇச் 
சென்று பயனெதிரச் சொன்ன பக்கம்”? 

2 (தொல். புறத். 96) 
எனப் பு.றத்தணையியலில் வருதலானும்,
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** முன்னிலை சுட்டிய வொருமைக் கிளவி 
பன்மையொடு முடியினும் வரைநிலை யின்றே 
யாற்றுப்படை மருவ்5ற் போற்,றல் வேண்டும்" 

(தொல். எச்சவிய, 66) 
என எச்சவியலிற் கூறுதலானும் அறியப்படுவது. மேற்காட்டிய 
சூத்திரப் பகுதிகளாற் கூத்தர், பாணர், பொருகர், விறலி என் 
பாரைத் தாம் பெற்ற வளத்தை அறிவுறுத்திச் செல்வ மக்கன் 
பால் ஆற்றுப்படுத்தலல்லது, புலவர் வீரதியரைத் தெய்வங்கள் 
பால் ஆற்றுப்படுத்தல் கூறுதல் இவர்க்கு முந்திய வழக்கு 
இல்லை என்று உய்த்துணரலாகும். *முருகாற்றுப்படை என் 
பதற்கு மூருகன்பால் வீடு பெறுதற்குச் சமைக்தான் ஓரிரவலனை 
ஆற்றுப்படுத்ததென்பது பொருளாகக் கொள்க!" என (புறத், 
36) ஈச்சினார்க்கினியர் உரைத்தலான் இம்முருகாற்றுப்படை 
தொல்காப்பியர் இலக்கணத்துக்குப் மிந்தியதேயாமென்று துணி 
யப்படும். இவ்வாற்றுப்படை முருகக் கடவுள் அருள் பெற்ருன் 
ஒருவன் அருள் பெறாதான் ஒருவனை அக்கடவுள்பால் ஆற்றுப். 
படுத்தியதாகக் கொள்ளலாம். இதனை ஐயனாரிதனார் வெண்பா 
மாலையில், 1 

** வெறிகொ ளறையருவி வேங்கடத்துச் செல்லி 
னெ.றிகொள் படிவத்தோய் நீயும்--பொறிகட் 
இருளியு ஞாலத் திடரெல்லா நீங்க 
வருளியு மாதி யவன் ”” 

(பு. வெ. மா. 9, 48) 
எனக் கூறுதலாலும் உணரலாம். இதனுள் நீயும் இட 
செல்லாம்"” “ரீங்க அருளியும்'” என் ற.தனால் ஆற்றுப்படுத்தவன் 
ருனும் அருள் பெற்றவனாதல் தெரியலாம். ** கெறிகொள் 
படிவத்தோய் '” என்பதனால் ஆற்றுப்படுக்கப்பட்டவன் வீரதிய 
னஞாதல் அறியலாம். நச்சினார்க்கினியர் மேற்படி. புறத்தனைச் 
குத்திரத்துரையில் ** ஆற்றிடைச் காட்டு யுறழத்தோன்றி :* 
என்பதற்கு ** இல்லறத்தைவீட்டுத் துறவறமாயய நெறியிடத்து 
விற்றல் ஈன்றென்றுல், கண்ட காட்சி திதென்றும் மாறுபடத் 
தோன்றுகையினாலோ"' எனக்கூறி இவ்வாறு வரும் ஆற்றுப் 
படைக்கு இலக்கணம் இச்சூத்திரப் பகுதியே யென்று வலிந்து 

,துணிவர். E
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இனி, 

1 இழுமென் மொழியான் விழுமியது நுவலினும் 
பரந்த மொழியா னடிநிமிர்ம் தொழுகினுக் 
தோலென மொழிப தொன்பொழிப் புலவர் '* 

(செய்யுளி. 298) 
என்பதனா.ற் பழைய கதையை இனிய சொற்களாலாகிய செய்யு 

ளில் ஒரு தொடர் நிலப்படச் செய்த பெரு நால்கள் இவர்க்கு 
முன்னமே இத்தமீழில் உண்டென்று உணரப்படுவது. இப்பழஸ் 
கதையே உரை நடை கலந்த செய்யுள்களால் ஒரு தொடர்நிலை 
யாகச் செய்யப்படின் தொன்மை என்ற பெயரால் இவர்க்கு 

முன்னே இந்நாட்டில் வழங்கனரென்று உணரலாம். உரையுஞ் 
செய்யுளுங் கலந்த நாலைச் சம்பு என்பர் வடநூலார். இஃது 

அதுபோல்வதாகும். இவற்றால் தமிழில் நெடுங்காலத்திற்கு. 
மூன்னே பல பழங்கதைகள் இருந்தனவென்றும், அக்கதை 

ககத் தனியே செய்யுளினும், உரையுஞ் செய்யுளுமா௫ய வகை 
யினும் வைத்து நூல் செய்தல் வழக்காம் என்பதும் துணியலாம். 
ற்காலத்து உண்டாகிய பெருந்தேவனார் பாரதமும், தகடூர் 
யாத்திரையும் இத்தொன்மை யிலக்கணப்படி செய்யப்பட்ட 

தென்பர், தோல். என்பது வடநூல் வால்மீகி ராமாயணம் 

போன்ற ஒரு தமிழ்ச் சரிதச் செய்யுள் நாலேயாம். தொன்மை 
தோல் இவை இரண்டும் உயிரீற்.றவாயே வருமென்பர். 

இனி, அறம் பொருள் இன்பல்ககா ஒரு சேரவும், தனித் 
தனியாகவும் வைத்து அவற்றை அடி பல்காத செய்யுட்களில் 

(வெண்பாவும் வெண்பாவீனமும்) பாடிய அம்மை நூல்கள் பல 
இவர்க்கு மூன்னே உண்டென்பது, 

*வனப்பிய மூனே வகுக்குங் காலச் 
சின்மென் மொழியாற் ரய பனுவலோ 

டம்மை தானே யடி௫மிர் மன்றே!” (செய்யுளி. 285) 

என வருதலானறியலாம். திருவள்ளுவர் செய்த முப்பால் மூத 
லாச வருங்8ழ்க்கணக்குப் பதினெட்டும் இவ்விலக்கணத்தான் 
அமைந்தனவாம். இனி, 

* விருந்தே தானும் 
பு.துலது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே!” (செய்யுளி. 299)
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என்பதனாற் பழங்கதை யல்லாது தாமே ஒரு கதையைப் புதி 
தாகப் படைத்துக்கொண்டு அதைச் செய்யுணூலில் யாத்து 
வழங்குவதும் இவ்விலக்கணத்துக்கு முன்னே உண்டென்று 
ுெதரியப்படுவ.து. இனி, 

₹*ஞகாரை முதலா னகார வீற்.றுப் 

புள்ளி யி.று.இ யியைபெனப் படுமே”! (செய்யுளி, 240) 
என்பதனால் ஞூண,ஈ, மீன,ய, ச,ல, வ, ழ, ன, என்னும் 
பதினொரு புள்ளியும் தனித்தனி ஈற்றில் வைத்து ஒரு பொருட் 
ொடர்பிட்டுச் செய்யப்பட்ட பல நூல்கள் இவர்க்குமுன் இருத் 
ல் அறியலாம். இப்பதினொரு வகைய நூல்களும் இப்போது 
வீழ்க்தன. இவ்விலக்கண நெறி தழுவி னகரப்புள்ளி ஒன்றையே 
இறுதியில் வைத்துச் செய்யப்பட்ட பொருட்டொடர்கிலைச் செய் 

நூல்கள் சிலப்பதிகாரமும், மணிமேகலையுமாம். இவ்வித 
நால்ககா இயைபு என்னும் பெயரால் முன்னோர் வழங்கினர். 
என்பது இவர் சூத்திரத்தால் அறியலாம். 

இவையன்றி இசைச் செய்யுணாலும், நாடகச் செய்யு ஷு 
அம் வேறுவேறு கட்டளைகளை யுடையனவாய்ப் பகுக்கப்பட்டு 
இங்காட்டில் இவர்க்கு முன்னே வழங்க என்பது, 

11 சேரி மொழியாற் செவ்வி இற்கிளம் 
தோதல் வேண்டாது குறித்தது தோன்றிற் 
பூலனென மொதிப புலனுணர்ந்தோசே '” (Gry. 21) 

   
usr 

  

எனவும், 
“*ஓற்றொடு புணர்ந்த வல்லெழுத் தடக்கா.து 
குறளடி மு.தலா வைந்தடி. யொப்மித் 
தோங்கெ மொழியா ஞங்கன மொழு 
னிழைமி னிலக்கண மியைந்த தாகும்” (செய்யுளி. 242) 

எனவும் வருஞ் குத்திரங்களால் அறியப்படுவது. இவற்றுள் 
இழைபென்று. இசையைக் கூறியது : “பல சிறு துணுக்குகளாக 
வுள்ள பஞ்சியை ஒரு சமனிலையில் மெல்லிதாகக் கண்கொளக் 
காட்டி இழைப்பது போலப் பல ஒலியணுத்திரள்ககை ஒரு 
நெறிப்படுத்திக் குரலால் மெல்லிதாக இழைத்துச் செவியும்மன 
முங் கவரச் செய்தலினாற் பெயராயிற்றென்றுணரலாம். இவ் 
வாறே நிகழ்ந்ததொன்றைப் பின்னரும் தமிபுலன்கொளத்தோற் 

&0
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ஞ் செய்தலான் நாடகம் புலன் என்ற பெயர் எப்.இற்றென்றும் 
உணரலாம். இவ்விரு பெயருமே பழந்தமிழர் இசை வன்மை 
யையும், காடக வன்மையையுங் காட்டுமென்க. நாடகம் என்பது 
வடமொழிப் பெயரா.தலும் அதற்குத் தமிழர் வழங்யை பெயர் 
பூலன் என்பதும் இதனானே உணர்க, இந்நால்கள் மிகவும் இத் 
தென்னாட்டில்மலிந்தன என்பது இந்நூல்வல்ல பாணர், கூத்தர், 
பொருகர்,விறலியர் இவரையே ஈன்குபாராட்டிய நால்களானும், 
அவர்க்கு வழங்கிய பெருவ்கொடையானும் இனிதுணரலாகும். 
இத்தகைய பழம் பெருநால்கள் வீழ்ந்தன என்று கேட்பதே 
ஒருவர்க்கு ஆறாத்துயர் விளைக்கும். 

  

  

இனி, எளிதிற் பொருள் தோன்றாது. சொற்களால் மறைய 
வைத்துக் கூர்ந்து கோக்கன் இன்ன பொருளதென்று அறியக் 
கூடிய வகையில் இக்காலத்துப் பீதர் (விடுகதை) போன் ற ஒரு 
வகை நூல் தமிழில் உண்டென்பதும் அது ம9 என்னும் பெயர் 
பெறுமென்பதும், 

1 ஐப்பொடு புணர்ந்த வுவமத் தானும் 
தோன்றுவது களமர்;த துணிவி னானு - 
மென்றிரு வகைத்தே மிிவகை சிலையே 

(செய்யுளி. 176) 

என்பதனால் அறியப்படுவன. 1 மிறை கவ்வி மலை நடக்கும்" 
என்பது யானை என உவமத்தாற் கொள்ளவைத்சலும், 

“1 நீராடான் பார்ப்பா னிறஞ்செய்யா னீராடி 

லரராடு நீரிற்காக் கை!” 

என்பது நெருப்பெனத் தோன்றுவது இளந்த துணிவினாற் 
கொள்ளவைத்தலுங் கண்டுகொள்க. இது பாட்டுவடிவின்றி 
உரை ஈடை வடிவில் வருமென் லும் உண்டு. 

இவையன்றிப் பல ரீதகளையும் ஒழுக்கங்களையும் உலூயல் 
ககயும் நன்கமைத்து நெடுகாள் தொட்டுப் பெரியோரால் வழன் 
கப் பெற்றுவரும் பபமொழிகக வைத்து அவற்றை விளக்கக் 
காட்டிய முதுசொல் நூல்கள் இந்காட்டில் முன்னரே யுண்மை, 

** நுண்மையுஞ் சுருக்கமு மொளியுடை மையு 
மென்மையு மென்றிவை விளங்கத் தோன்றிக்
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GIGS பொருளை முடித்தற்கு?வரூ௨ 
மேது நுதலிய முதுமொழி யென்ப '”* (செய்யுளி. 1777), 

THT UGE) Mus ord. 

ஒரு நாட்டில் அறிவு வளர்ச்சியிற் கட்டளயில் அமைந்த 
செய்யுட்கள் யாக்கப்படுதற்கு மூன்னே வழக்கன்கண் முது 
சொல்லே எதுகையோ மோனையோ அமைந்து முற்பட வளரும் 
என்பது அறிவாளர் அறிந்ததொன்்.று. அதுவே செய்யுளாகய 
நறுங்கனிமரம் தழைத்து உதவுத.ற்கு மூலம் எனக் கொள்வது 
நன்கு பொருந்தும். இம்மு.துசொல் தொல்காப்பியனார்க்கு மூன் 
னசே நால்கள் யாத்தற்கு உதவியாய் உள்ளன என்பது இதன் 
நுட்பமும், சுருக்கமும், ஓளியுடைமையும் விளங்கத்தோன்ற 
கின்று குறித்த பொருளை ஏதுவால் முடித்தற்கு வருமென்று 
இம்மூ.துமொதி யிலக்கணம் இவர் கூறியவாற்ருல் நன்குண£ 
லாம். இதற்குக் காட்டிய பழம் பாடல், 

உழுத வுமுத்தஞ்செய் யூர்க்கன்று மேயக் 
கழுதை செவியரிக் தற்றால்--வழுஇியைக் 
கண்டன கண்ணி ருகுப்பப் பெரும்பணத்தோள் 
கொண்டன மன்னோ பசப்பு '* 

என்பது. இதன்கட் மன்னடிகளிற் கூறிய பொருளை மூன் 
னடிகளிற் கண்ட பழமொழியால் விளக்கக் காட்டுதல் கண்டு 
கொள்க. இவையன்றி, 

1 எழுத்தொடுஞ் சொல்லொடும் புணரா தாகப் 
பொருட் பு.ற.த்.த.துவே குறிப்புமொழி யென்ப '' 

(செய்யுளி. 129) 

என்பதனாற் கு.றிப்மனாம் பொருள் தோன்றி கின்று சொல்லாற் 
பொருள் தோன்றாவா.று 

* குடத்தலையர் செவ்வாயிற் கொம்பெழுந்தார் கையி 
னடக்கிய மூக்கன ராம் '* 

என்பது குஞ்சசம் என்றாற்போலச் சொல்லிசைவு என்று 
சொல்லப்படாது பொருளிசைவென்று பெயர் சொல்லக்கூடிய 

செய்யுள்கள் அடிவரையறையின்றி யாக்கப்பட்ட சல.நால்களும் 
இவர்க்குமுன் இருந்தன என்று தெரியலாம். இவையன்றி
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'இசையையே முதன்மையாகக் கொண்ட பாம்டிடைக் கலந்த 

பொருளவா௫ப் பண்ணத்தியெனப் பெயரிய ல நூல்களும் 
"இருந்தவாறு தெரியலாம். இவைகள் எற்றிசையும் பேரிசையு 
மூதலாக இசைத் தமிழில் ஓதப்படுவன என்பர் இளம்பூரணர். 

*: அதுவே தானும் பிசியொடு மானும் '” (செய்யுளி. 181) 
என்பதன்கண் பண்ணத்தி மசியோடொக்குமென்று கூறுதலான் 
இப்பண்ணத்தி ௮1. நிமிராது சுருங்கிய அளவில் வருமென்று 

கருதினாராயிற்று. 

1 கொன்றை வெய்க்த செல்வனடியை 
யென்று மேத்தித் தொழுவோம் யாமே '* 

இது, மிசியோடொத்த அளவிற்றாடுப் பாலையா ழென்றும் 
பண்ணுக் இலக்கணப் பாட்டா௫ வருதலிற் பண்ணத்தியாயிற்று, 
என்பர் இளம்பூரணர். பெளத்தபாலி நூல்களில் இப்பண்ணத்தி 
என்.ற சொல் வழக்கு ஈன்கு பயின்றுள்ள.து. ஆண்டு இவ்விடத் 
இற் கேற்ற பொருள் இஃதென்று துணிதற்கு வாயிலாக இப் 
பெயர் வழங்கியுள்ளது. (பண்ணத்தி -- 115 ூ9%1௦0 ௦4 
determining signification ; History of Pali literature, 
page 345). ஒரு பொருகரப் பலதுறையால் விளக்கும் வாயில் 
பண்ணத்தி என்பதும் பெளத்த சமயத்தர் கருத்தாம். அறம் 
ஒன்றேனும் புத்தரும் பல்வகைப்படுத்து அதனையே கூறியுள்ள 
தைப் பண்ணத்தி முறை என்பர். அவைதாம் **நூலினான '* 
(செய்யுளி. 105) என்னுஞ் சூத்திரத்திற் மொகுத்துக் கூ.றியவற் 
இிற்கு வகுத்து இலக்கணம் கூறி, கிறுத்த முறையின் வேறாய் 
முன்னே தோற்றுவாய் செய்யாததாய் ஆண்டுக்கூறிய நால் 
மூதல் குறிப்பிறுகவுள்ள அறுவசைக்கும் இலக்கணல் கூறிய 
மன்னர், இப்பண்ணத்தி இலக்கணம் தனியே எழுதலால், இஃ 
தொன்றினை வேறு வைத்துத் தனியே இலக்கணங் கூறுதற் 
குடன்படாது 4: அது பிசியொடுமானும் '* என்றும், அதனால் 
இவ்வகை ஆறாயினவன் றி ஏழாயின இல்லை என்றுக் தஸ் கருத் 
துப் புலப்படுத்தனாரென்றே ஈன்கு கொள்ளத்தகும், 41 19 
யொடுமாஜும் '” என்பது அடி. சுருங்குத.ற் றன்மையாலென்று 
உடை யரசிரீயர் கொண்டார். 

1! அடியிகந்து வரினுங் கடிவரை Worm” 

(செய்யுளி. 188)
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எனப் பண்ணத்திக்கு இலக்கணங் கூறுதலான் 11 மீசியொடு 
மானும் ”” என்றது அடிபற்றியதாகாது பொருள் பற்றியதே 
யாமென்பது துணியலாம். பேராசிரியரும் ** பிசியொடும் '” 
என்.ற உம்மையாற் * பொருளொடு புணராப் பொய்ம் மொழி 
யோடும் பொருளொடு புணர்ந்த ஈகையோடும் (செய். 129) ஓக்கு 
மென்றுணர்க '” என்பதனாற் பாட்டிடைக் கலந்த உரை நடை 
யென்பது இஃதென்று கொண்டு மேற்கூறிய அறுவகையுள் 
உரையின் கண்ணடங்குமாறு பொருட் பொருத்தங் கூறுதலும் 
ஈண்டைக்கு நோக்கக் கொள்க, இவற்ருற் பண்ணத்தி என்பது 
மேற்கூறிய ஆறனுள் பொருள் இயைபால் ஒன்றாவதோ அன்றி 
அவற்றின் வேருகய இசைப்பாட்டாவதோ அறிஞமே.ஆராய்க்து 
கொள்வாராகுக. பேராசிரியர் 1* மெய்வழக்கில்லாத பு.றவழக் 
கப் பண்ணத்தியென்ப. இது எழுதும் பயிற்சியில்லாத புற. 
உறுப்புப் பொருள்களைப் பண்ணத்தி என்ப என்பது. ' அவையா 

வன :--நாடகச் செய்யுளாகய பாட்டுமடையும் வஞ்ூப்பாட்டும் 
மோ திரப்பாட்டும் கடகண்டும் மூ.தலாயின ”” என்பர். 

இஃது இசைட்பாட்டாயின் இழைபு என்பதன் கண்ணும், 
நாடகச் செய்யுளாயின் புலன் என்பதன் கண்ணும் அடங்கும் 

என்.று சண்டுகொள்க. 

இனி, ஒருவனைப் பழித்ேேத வைத செய்யுணூல்களும், 

மகத் தாய் வைவதுபோல அன்பாற் பழிகரந்து மொழியுஞ் 
செய்யுணால்களும் இருந்தன என்பதும், 'அவற்றி.ற்கு முறையே 
செம்பொருளங்கதம், பழிகரப்பங்கதம் என்பன பெயர்கள் என் 
பதும் மக்கள் மனப்பாங்கன் இவையும் நிகழ்தற்கு அமயம் பல 
உண்டாதலால் அவற்றிற்கேற்ப அவ்வகை நூல்கள் பல இருக் 

தன என்பதும், 

 அங்கதக் தானே யரிறபத் தெரியிற் 
செம்பொருள் கரந்த தெனவிரு வகைத்தே '” 

(செய்யுளீ. 124) 

என்பதனால் அறியப்படும். இனிச் செய்யுணா ல்களேயன். றி 

உரைநடை நூல்களும் நான்கு வகையாகப். பகுப்புண்டு இந்நாட் 

டில் வழங்க என்பது, 2 

ஈபாட்டிடை வைத்த !* (@y.. 178) 
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என்னுஞ் சூத்திரத்தாலறியப்படுவது. பாட்டுச் சில வந்து 

உரை பெருகியனவும், பாவேயில்லாது உரையாக வந்தனவும், 
பொருளொடு புணராப் பொய்மொதியுள்ளனவும், பொருளொடு 
புணர்க்த. ஈகைமொழியுள்ளனவும் என உரைநடை நான்கு 
வகைப்படும் என்று இவர் கூறுவர். ** பொய்மொழி '” கூறு 

மிடத்து அஃறிகணப் பொருள்களாகிய வாயிற் பேசும் வலியில் 
லாத முயலும் நரியும் போல்வன தாமே பேசுவனவாகப் மற் 
காலத்துக் கட்டிப்பேசிய பஞ்சதக்இரக்கதைகள் போன்ற நூல் 
கள் இவர்க்கு முன்னிருந்தன என்று துணியலாம். பிறர் கூறுஞ் 

* சிறுகுரீஇ யுரை்' இவர்க்கு மூந்தியதோ பிந்தியதோ 95D 
லேன். இவர், 

** யான்யாம் காமென வரூஉம் பெயரும் 

பாலி வந்த வுயர்.தணைப் பெயரே '* 

(தொல். சொல். பெயரி, 8) 
என்பதனால் யான் முதலிய தன்மைச் சொற்கள் உயரி இணைக்கே 
வந்து அஃறிணைக்கு வாராமையுடன் பட்டாரேனும், பொருளிய 
வுள் வழுவமைக்கு மிடத்து, 

1 சொல்லா மரம னவுற்றொடு கெழீஇச் 
செய்யா மரபிற் ரொழிற்படுத் தடக்லயும் * 

(பொருளி. 5) 
என்பதனால் வார்த்தை சொல்லா மூறைமையினையுடையவாகய 
புள்ளும் மாவும் மூதலியவற்றோடே அவை வார்த்தை கூறுவன 
வாகப் பொருத்தி அவை செய்தலாற்றாத முறைமையிக யுடைய 
தொழிலினை அவற்றின் மேலேற்றியும் பக்கச் சொல் FDI HNC 
Lorn AréGsorcr Deion Atut «Gg wore Juang. 
அஃறிணைப் பொருள்கள் பேசியனவாகக் கூறுமிடத்து அவை 
உயர் இணையவாகக் கருதப்படும் என்பது ஆரியர் கருத்தாம் 
என்க. செய்யுளியலுள்ளும், 

11 ஞாயிறு திங்க எறிவே காணே 
கடலே கானல் விலங்கே மரனே 
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சொல்லு௩'போலவுங் கேட்குக போலவும் 
சொல்லியாங் கமையு மென்மனார் புலவர் ' 

(தொல். செய்யுளி. 201) 

என்பதனால் இவ்வழக்கம் தொல்லாசிரியரடிப்பட்டு வந்த 
தென்று கூறுதல் காண்க. ஒரு சாட்டின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு 
இவ்வாறு கதைகள் வளர்ந்து நிலவுவது இன்றியமையாததே 
யாதலும் உணர்க. இவையன்றி * மடன்மா கூறு மிடனுமா 

ருண்டே ”” (களவி. 14) என்பதனால் ஆண்மக்கள் தலைவியரை 
வேட்டு மடன்மா ஏறுவதாகக் கூறும்-மடல் நூல்களும், 

1 ஊரொடு தோற்ற மூரித்தென மொதிப '' (புறத் 80) 
என்பதனால் உலாப்புறச் செய்யுள் நால்களும், 

குழவி மருங்கனுங் கழவ தாகும் '” (தொல். பு.றத். 29) 
என்பதனாற் பிள்ளைத்தமிழ் நால்களும் உர கர ரர் உடன் 
படுவர். 

இவ்வகையால் உரையும் பாட்டுமாயமைந்த நால்வகைக்கு 

இயைந்த பொருள் கோடற்கண் தப்பா துணர் தற்குரிய பொருள் 
கோள்மூறை இவை என்று, 

உ திரனிஹை சுண்ண மடி.மறி மொழிமாற் 
றவைகான் கென்ப மொழிபுண ரியல்பே 

(தொல். எச்ச, 8) 

என்னுஞ் குத்திரத்தாற் கூறினர். இப்பொருள்கோள் முறை 
களுட் கூறிய மொழிமாற்று என்பது, 

1 மொழிமாற்றியற்கை 
சொன்னிலை மாற்றிப் பொருளெ.தி ரியைய 
முன்னும் மின்னும் கொள்வழிக்.கொளாஅல் 

(எச்ச. 79) 

என்பதனால் ஓரடிக்கண் வருமென்பதும் இவர் செய்யுளியலிற் 
கூறும் மாட்டிலக்கணம் பல செய்யுள்களினும் பல அடிகளின் 
மேலுங்2ழும் வருமென்பதும் இவர் கருதினரென்று நச்எனார்க் 
இனியர் கூறுவர். மாட்டிலக்கணம் என்பது, ல.
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* அகன்று பொருள் கடப்பினு மணுகய நிலையினு 
மியன்றுபொருண் முடியத் தந்தன ருவர்த்தன் 
மாட்டென மொழிப பாட்டியல் வழக்கின் '” 

(செய்யுளி. 270). 
எனக் கூறுதலாற் சேய்மைக்கண்ணின்ற சொர்களைப் பொரு 
ளியைபு கோக்க இயைத்து மாட்டிப் பொருள் கொள்ளுதல் 
என்பது உணரலாம். இவையன்றி உள்ளுறை யுவமப் பொருள் 
கோளும், இறைச்சியுட் பொருள் கோளும், சிலேடைப் பொருள் 
கோளும், பொருண்மறையாகிய குழூஉக்கு.றிப் பொருள்கோளும், 
பிற்காலத்தார் யூபாடை என்று வழங்கும் எழுத்துமறைப் 
பொருள்கோஞம் இவர் உடன்படுவர், ** தொன்னெ றிமொழி 
வயி னாகுகவும் '' (தொல். எச்ச. 58) என்பது * குன்றேறுமா *? 
(1) குன்று ஏறாமா (14) குன்று ஏறு ஆமா என்றாற் போலச் 
சொற்கிலேடையாய் வருவன என்பர் தெய்வச்சிலையார். அவர் 
மெய்கிலை மயக்கம் பொருட் சிலேடை யென்பர். (எச்ச. 58) 
மந்திரப் பொருள்வயினாகுஈ-பொருள் மறையும் (0006 words) 
எழுத்து மறையும் (0006 164061) ஆவன. இவை இவ்வாறு 

வழங்குமென்பது இதனிறுதியிலுள்ள எழுத்துமறை யறுபக்தத் 
இற் கண்டுகொள்க, தெய்வமொதித் தொழிந்த கருப்பொருள் 
களால் விசேடிச்சப்பட்டவிடத்து எடுத்துக்கொண்ட பொருளின் 
(விசேடியத்தின் ) ஈீகழ்ச்சிக்கேற்றவாறு விசேடணத்தைஉவமை 
யாகக் கருதவைத்துக் கூறுவதை உள்ளுறை யுவமமென்று கூறு 
வர். (அகத், 47, 28). இலரி, இறைச்சியாவது தலைவியுந்தோழி 
யும் தலைவன் கொடுமை கூறும்வழிக் கருப்பொருள்களின் 
நிகழ்ச்சிகளைக் கூறுவதாக வைத்து அதன் கட்டரம் கருதிய 
குறிப்புத் தோன்றும் வண்ணம் தொனியால் பொருட்டன்மை 
வெளிப்படக் கூறுவ சொன்றாம். 

1 இலங்கு மருவித் இலங்கு மருவித்து 
வானி னிலங்கு மருவித்தே தானு ற்ற 
குள்பேனான் பொய்த்தான் மலை '! கலித், 42) 

என்புழிச் குள்பொய்த்தான் மலை இலங்கு மருவித்தென்று 
பொய்தீதலுக்கேற்ற பயனுடைத்தாகாமை இைறம்் யா ஸ் 
கொள்ளவைத்தல் காண்க. தலைவன் கொடுமையினன்் றி வண் 
புறைக் கண்ணும் இல்விறைச்சி வருமென்பர்.
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இவையன்றி வடாாட்டிற் கெளடில்யரும், சுச்ரத வைத்திய 
நூலாரியரும், பெளத்தர் பாலிநூல்களுள் நெத்திப் மரகரண 
மூலாசரியரும் நா. ற்பொருள்கோடற்கு உபகாரப்பட்டன இவை 
பென்று முப்பத்திரண்டு உத்தி உடன்பட்டாற்போல) இவரும் 
* நுதலியதறிதல் "” (தொல். மரபி. 110) மூதலாக !1உய்த்துக் 
கொண்டுணர்தல் '” இறுதியாக உத்தி முப்பத்திரண்டும் இந் 
நூலிறுதியில் வைத்துக்கூறுவர். இம்முப்பத்தரண்டுஉத்திகளிற் 
பெரும்பாலன கெளடில்யர் கூறியவற்றோடு ஒத்தலும் அவர் 
தநாற்றுதியில் வைத்தாற்போல இவரும் நூ ற்கறுஇக்கண்வைத் 
தலும் நோக்கிக் கொள்க. இவ்வொற்றுமையை இதனுடன் 
சேர்க்கப்பட்டுள்ள அறுபந்தத்திற்காண்க. இவையன்றி ye 
மும் புறமும் '' என்னும் பொருட் பாகுபாட்டிற்குரிய இன்பத் 
துறைகளிலும், கொடை வீரம் முதலியவற்றிலும், உற்றார் @ vs 
கையறுகிலையினும், மனம௫ற்தற்குக் காரணமான மங்கலங்களி 
னும், எல்லாக் துறந்த து.றவினும், இன்னும் மக்கள் வாழ்நாளில் 
நிகழ்ந்த பல்வகை நிகழ்ச்சியினும் எத்துணையோ பல நூல்களு 
முண்டாயிருந்தனவென்பது இந்நாரலுள், அகத்திணை,பு 05 Peer 
பற்றிவருஞ் குத்திரங்களால் அ.றியக்கடப்ப.து, இவ்விலக்கண 
கெறிபற்றி எழுந்த கடைச்சங்கவிலக்யெநால்கள் இனி ஆராயப் 
படும். அவற்றுள் இவ்விலக்கணமுறை அறியவைத்தலால் வெறு 
ஆராய்ந்திலேன். இம்மட்டோடு கிறுத்தப் பெறுவதாகும். இவ் 
வடநூலார்க்கும் இத்தமிழ் நாலாற்கும் உத்திவகையுள் ஓத்.த 

தென்று இன்னுக் துணிதற்கல்லை. 4! ஐந்இர 
நிறைந்த தொல்காப்பியன் '” எனப்பாயிரல் கூறலான் அவ்வைந் 
'இரத்தேனும் அன்றி அதன் வழித்தாகிய ம.றிதொரு நூலினே 
லும் இவ்வுத்திகள் உள்ளனவோ என்று நினைக்கப்படும். இவற், 
ரூல் உரைசெய் முறையும் இவர்க்குமுன்னுண்டென்றுரா லணம். 

  

அநுபத்தம் 

3. நுதலியதறிதல் அதிகரணம். 

8. அதிகார முறைமை விதானம். 

5. தொகுத்துக்கூறல் உத்தேசம் 

ச. வகுத்து மெய்ந்கிறுத்தல் மிர்த்தேசம் 
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மொழிந்த பொருளோ 
டொன் ற வவ்வயின்மொதி 
யாததனை முட்டின்றி 
முடித்தல் 
வாராததனான் வந்தது 

முடித்தல் 
வந்தது கொண்டு வாராத 

துணர்த்தல் 
மூந்து மொழிந்ததன் றலை 
தடுமாற்.று 
ஓப்பக்கூறல். 

ஒருதலை மொழிதல் 
தன்கோட் கூறல். 
Yop மிறமாமை 
பிறனுடம்பட்டது தானு 

டம்படுதல் 

இறந்தது காத்தல் 
எதிரது போற்றல் 

மொழிவா மென்றல் 

கூறிற்றென்றல் 

தான்குறியிடுதல் 
ஒருதலை யன்மை 
முடிந்தது காட்டல் 
ஆசண்கூறல் 
பல்பொருட் கேட்ம 
னல்லது கோடல் 
தொகுத்த மொதியான் 

வகுத்தனர் கோடல் 

மறுதலை சிதைத்துக் தன் 
துணிபுரைத்தல் 
பிறன்கோட் கூறல் 

அறியாதுடம்படல் 

பொருளிடை யிடுதல் 
எதிர்-பொருளுணர்த்தல் 

அருத்தாபத்தி 

அனாகதாவேஷணம் 

அதிக்ராந்த வேஷணம் 

அபவர்க்கம் 

உபமானம் 

ஏகாந்தம் 
உபதேசம் 

Dy Fee tb 

அனுமதம் 

பிரதேசம் 

ஸ்வஸம்ஜ்ஞா 

ஸம்சயம் 

யோகம் 

நியோகம் 

உத்தரபக்ஷம் 
பூருவபகஷம் 

வியாக்கியானம் 

விபர்யயம்
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29. சொல்லினெச்சஞ்சொல்லி 
யாங்குணர்த்தல் வாக்கியசேஷம் 

90. தந்து புணர்ந்துரைத்தல் அதிதேசம் 

81. ஞாபகங் கூறல் அபதேசம் 

22. உய்த்துக்கொண்டுணர்த்தல் ஊஹ்யம். 

(ம) எழுத்துமறை அநுபத்தம் 

பார்ப்பார் புருடர் பரியா டி. ரவிபிறை 

யார்ப்பார் மறலிபனை. யாடரவம் -- எர்ப்பாவை 
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கோயில்சொ லாறிறைபேய் கோடலர்தார் காளைகன்னி 

ஆய கழுதையெரு தாம். 

உயிர் வருக்கம் பார்ப்பார் 
ககர ” (கேந்தருப்பன்) புருடன். 
ககர ” பரி 

சகர ” சை ஆடு 

oer ” (ஞாயி.நு) இரவி 

டகர ” பிறை 

ணகர ” மறலி 

தகர ” தோலம்) பனை 

நகர ” (arsib) ஆடரவம் 

பகர ” (பத்மம்) எர்ப்பாவை 
கோயில் (தாமரை) 

மகர » சொல் (நெல்) 

ய்கார ” (யாறு) ஆறு 

ரக ” சாஜன்) இமை 
war வ (லங்கணி) பேய் 
வகர ச (வள்ளி), கோடலர்தார்மேரம்), 

முகர i காள 

ளகர ” (அவளிவள்) கன்னி 

றகர ” கழுதை 
னகர ” ஆண் எருது 

(யாப்பருங் கல் விருத்தி மேற் கோள்) (பக். 228).
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கட்டலர் தாமரையு ளேழுங் கடுமான்றேர்க் 

கத்திரிய ரைவருங் காயா மரமொன்றும் 

பெற்றவிற்தேர்க் துண்ணாத பேயே யிருதலையும் 
வித்தாத நெல்லி னிறுஇயுல் கூட்டியக்கா 
லொத்தியைந்த தெம்மூர்ப் பெயர்." 

இதன்கண் தாமரை--பகரம் அதில் ஏழு, பெ; க்ஷத்திரியர் 

ரகரம், அதில் ஐவர் ௬; மரம் --எகரவருக்கம். அல் ஒன்று 

வ; பேம்-லகர வருக்கம் இவ்வருக்கத்து இருதலை முதலுங் 
கடையுமாகிய லகர வொற்றும் லகர அகரமும் (ல்ல) ; நெல்-- 

மகர வருக்கம்--இவ்வருக்கத்திறுஇி-ம். இவற்றாற் பெருவல்லம் 

என்பது ஊர்ப்பெயராதல் காண்க. 

(iii) தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் எச்சவியல் (கு. 42), 
மேற்கோள் 

1 மண்ணைச் சுமந்த வன்றானும் வரதராசன் மகன் ராலும் 

எண்ணிய வரகாலி மூன்று மிரண்டு மரமும் ஓர் யாறும் 

'தண்ணமறிய வல்லார்க்குச் சவகதியைப் பெறலாமே,” 

இதனுள் மண்ணைச் சுமந்தவன்--5; வரதராஜன் மகன். 

ம வரகாலி மூன்று--9 ; இரண்டு மரம் வா;. ஓர் யாறு--ய 

எனக்கூற, நமசிவாய எனப் பொருளாயிற்று '” என்பர் தெய்வச் 
லலையார்.



தொல்காப்பியர் காலத்து வேந்தர் 

இனி, தொல்காப்பியனார் காலத்துத் தமிழ் வேந்தரும் இத் 
தென்னாடு காத்து வளவிய புகழுடன் வாழ்க்இிருந்தனர் என்பது 
இவர், 

** வண்புகம் மூவர் 

தண்பொழில் வரைப்மி. 
னஞற்பெய ரெல்லை யகத்தவர் "” 

(பேரெல்லையும் பாடம்) (தொல், செய். 29), 
என்பதனாலியப்படும். இங்குப் பேராசிரியர் நிலத்துக்கு நிழல் 
செய்யும் நாவலம் பொழிலுட் கொடுத்துப் பெறும் புகழினை 
யுடைய மூவேந்தர் காக்கும் வரப்பினையுடைய வடவே.ங்கடந் 
தென்குமரியிடை காட்டார் எனக் கருதினார். அவர் நாற்பெய 
ரெல்லையகம் தமிழ் காடெனவும், வரைப்பு என்பது காவலக்தண் 
பொழிலுள் மூவர் காத்தற்கு வரைந்துகொள்ளப்பட்டதெனவுங் 
கருதுவர். இவர் ஈண்டு உரையா சிரியர் கருத்தோடு ஓத்துரைத் 
தனராவர். நச்சினார்க்கினியர் மிறவெல்லாவற்றுக்கும் உடன் 
பட்டு, காற்பெயரெல்லையக த்.தவர் என்பத.ற்குமட்டும் மலைமண்ட 
லம், சோழ மண்டலம், பாண்டிமண்டலம், தொண்டைமண்டலம் 
என்னும் நான்கு பெயரையுடைய தமிழ் காட்டார் என்று 
வேறுசை கூறினார். இவர் தொண்டை மண்டலம் என்று மரித் 
துத் தனியே ஒன்று கொண்டது, தொல்காப்மீயனார் காலத்தே 
உளதோ என ஐயு.றத்தக்கதாம். தொல்காப்பியனார் புறத் இணை 
யியலில், 

** உறுபகை 

வேந்திடை தெரிதல் வேண்டி யேந்துபுகழ்ப் 
போந்தை வேம்பே யாரென வரூ௨ 

மாபெருந் தானையர் மலைந்த பூவும் '' (தொல். புறத். 5) 

எனக் கூறிய இடத்துமூவேந்தர் தார்களே கூறிச்செல்லுதலான், 
இந்த ஐயம்வலியுறுகன் ற.துகாண்க. சங்க ,நாஸ்ளிலே தொண் 
டையர்"' (அகம், 218, பெரும்பாண், அடி. 454) கூறப்படுதலால்
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நச்சினார்கினியர் தமிழ் காட்டாரை "நான்கு" காட்டவராகச் 
கொண்டனர் எனத் தோன்றுகின்றது. 

இவர் தொண்டையரைச் சோழர் வழியினரென்று சொள் 
வர். இது பெரும்பாணாற்றுப் படையுரையுள், இரையைப். 
பற்றி அவர் கூறிய வரலாற்றானறியப்படுவ.து. (பெரும்பாண். 
99-85). இதைப்பற்றிப் பெரும்பாணாற்றுப்படை ஆராய்ச்சியுள் 
விரிவாகச் கூறியுள்ளேன். ஆண்டு நோக்சக்கொள்க. 

தொல்காப்பியனார் காலத்து அருவா நாடாூப் பின்னர்த் 
தொண்டையர் ஆட்சியுட்பட்டுத் தொண்டைநாடாகிய நிலப் 
பகுத, சேரர், பாண்டியர், சோழர் என்னும் மூவருள் ஒருவருக் 
குத் திறையளக்குஞ் சற்றரசரால் ஆளப்பட்டுப் போந்தது என் 
பது கொள்ளத்தகும். வடவேங்கடக் தென்குமரியாயிடைத் 
தமிழ் கூறு நல்லுலகத்துச் செந்தமிழ் நாட்டைச் சூழ்ந்த பன் 
னிரு சாட்டையுங் கூறிய ** தென்பாண்டி குட்டம்!" என்னும் 
பழைய வெண்பாவில் ** அருவா வதன் வடக்கு '” எனக் கூறுத 
லல்லாமற் ஜனொண்டை காடென்ற பெயராற் கூருமையும் 
காண்க. அகநானூற்றுப் பழையவுரைகாரர், 

1 வேங்கடம் பயந்த வெண்கோட் டி.யாகள 
மறப்போர்ப் பாண்டியர் '* (27) 

என்புதி, *வேங்கடம்பயக்த”' அங்குள்ள அரசர் இறையிட்ட?! 
எனக் கூறுதலும் கோக்கிக் கொள்க. “தொண்டையர், , ட 
வேங்கடத்து” (அகம். 218) என வருமாலெனின் தொண்டையர் 
வேங்கடம் என்ற வழக்கு தொண்டையர் தனியே இறக்து மேம் 
பட்ட காலத்ததாய்த் தொல்காப்மயனார்க்குப் மக்தியதே 
யாமென்க. 

இத் தொல்காப்பியனார் காலத்துச் சேரசோழ ரீவரென£த் 
தெரிதல் அரிதாகவுள்ளது. பனம்பாரனூர் பாயிரத்தில் இவர் 
தம் இலக்கண நாலை, 

1! நிலந்தரு இருவிற் பாண்டிய னவையத்து. 
அறங்களை நாவின் நான்மறை முற்றிய 
அதங்கோட் டாசாற் கரிறபத் தெரித்து?
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எனக் கூறியதனால் இவர் காலத்துப் பாண்டியன் Advise OG 
விற் பாண்டியன் என்பது அறியக்கடப்பது.. 

இப்பாண்டியன் அவையத்து இவர் தம்நாலை அரங்கேற்றிய 
போது, 

1 போந்தை வேம்பே யாரென வரூ௨ 
மாபெருந் தானையர் மலைந்த பூவும்” (தொல். பு.றத். 5) 

எனக் கூறிச் சேரர் மாலையை முற்படவைத்துப் பாண்டியர் 
மாலையை அதன் பின்வைத்து அதன் பின்னர்ச் சோழர் மாலையை 
வைத்துக் காட்டுதலான், இவர் காலத்துச் சேரர் தமிழ்வேர்தர் 
மூவருள்ளே தலை சிறந்தாரென உய்த்துணரப்படுவது. தமிழ். 
அவையோரும் அவையுடைய திருவிற் பாண்டியனும் உடன்பட்டு 
'இங்கனங்கூறிய நூலைக் கேட்டதனால் இவ்வுண்மையறியப்படும். 
இவர் மின்னர்ப் போந்த தமிற் நல்லாசிரியர் பலரும் இவ்வைப்பு 

முறையையே உடன்பட்டுக் கூறிக்காட்டுதல் சங்க நூல்களிற் 
காணலாம். சிறுபாணாற்றுப் படையிற், 

 குடபுலங் காவலர் மருமான் 
குட்டுவன் ...... வஞ்சியும்!" (றுபாண். 47-50) 

  

எனவும், 
4 தென் ன் காவலர் மருமான் 

eve nag ee மதிரையும் (டி. 68-06) 

எனவும், 
* குணபுலல் காவலர் மருமான் 

ப படட வறந்தையும் ” (ஷே. 79-83) 

எனவும், 

இம் முறையே வைத்தல் காண்க. பு.றப்பாட்டுத்தொகுத்தா 
ரம் சேரன்பாட்டு, பாண்டியன்பாட்டு, சோழன்பாட்டு, என்னும் 

முறையில் மூன்னர் வைத்துத் தொகுத்தது காணலாம். சங்கத் 

துக்குப்மின்னர்ப் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை செய்த சேரர்மர 
மினராலய ஐயனாரிதனாரும், இத் தொல்காப்பியனார் வைத்த 

யையே கொண்டு, 
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** வானவன் 

போரெதிரிற் போக்தையாம் பூ!” (1) 
1 நெடுவழுதி 

யேத்தல் சால் லேம்பி னிணர் '” (2) 
** கரவிரிநாட 

னலங்க லமரழுவத் தார் '* (3) 

எனப் பொதுவியற் படலத்துள் உரைத்தார். இவற்றாற் சேரர் 
பாண்டியர் சோழர் என்று நிறுவுவதே பண்டைமரபென்.றுணரப் 
படும். 

* இருக்கு வேதத்தில் (1--175--116) கேலன் % என்பவ 
ஜெருவன் கூறப்படுகின்றுன். சாயகர் இவன் அரசனென்றும் 
இவன் புரோ௫தர் அகத்தியர் என்றும் கூறுவர். வியாச பாரதத் 
இல் ஆதிபர்வத்தில், 

ராகக் ஏ: என் என | 
ளாக இன் எனன சானா ॥ 

(ஸ்வயம்வர பர்வம். பார்.த்திபப் /சரக்யாபஈம்) 
என்புழி அக யெ.திக்காயய தென்றிசையீன்கண் உள்ள பாஸ். 
யர்,கேரளர், சோளேந்திரர் மூவரும் அவரவர்க்குரியஅகணகளில் 
மூன்று தயைப்போ ல விளங்குன் றனர் எனக்கூறு தலான் இவரு 
டைய தொன்மையுணரப்படும். பு.றப்பாட்டினும் “சேரமான் 
மாவெண்கோவும் பாண்டியன் கானப்பேர்தந்த உக்கிரப் பெரு 
வழமுதியும், சோழன் இராசகுயம் வேட்ட பெருகற்கிள்ளியும் 
ஒருங்கருக்தாரை '* ஓளவையார் * பாடியதன்கண், இப்பார தத் 
தொடு பொருந்தவைத்து, 

11 ஓன்றுபுரிக் தடல்கயெ விருமீறப் பாளர் 
முத்தீப் புரையக் காண்டக விருந்த 
கொற்ற வெண்குடைக் கொடித்தேர் வெந்திர் '” (367) 

» Vedic Index. 
* இப்பழைய வுரைஈடையும் தொர்காப்மயஞர் Yon 

யைத் தழுவி வருதல் காண்க.
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THF BOB sree. அகத்தியரைப் புரோகிதராக 
வுடைய இருக்குவேதங்குறித்த கேலன் சேரனாவன் என Por gs 
தல் தகும். கேலன் கேரனா௫ அவனே சேரனாயினன் போலும். 
கேரலர் சேரலர் என வருதல் காண்க. சன்னமனூர்ச் செப்பேட் 
டி.ற் பாண்டியர் மெய்க்சர்தீஇயில் அகத்தியப் புரோதனாப் 
பெற்ற சிறப்புப் பாண்டியற்குக் கூறப்பட்டுள்ள gi. 

மணிமேசலையுள் அகத்தியர் சொல்லியவாறு கேட்டுக் கரக் 
சன் என்னுஞ்சோழன் ப2சுராமற்கு ஓளித்தொழுகய வரலாற். 
ருனும், (22) அவ்வரசன் வேண்ட அகத்தியர் காவிரியுண்டா தற் 
பொருட்டுத் தம் கரகம் கவிழ்ச்த வரலாற்றுனும் (பதிகம்.) அறி 
யப்படுதலான், அகத்தியர் தமிழ் வேந்தர் மூவர்க்கும் அறிவுறுத் 
தும் ஆரியர் ஆவர் என மிக த்துக்கொள்ளலாம். 

  

வான்மீ9 ராமாயணத்தில் இம்மூவருங் கூறப்படுதலும் 
சிறப்பாகப் பாண்டியர் கபாட ௩கரம் பாராட்டப்படுதலும் 
பலரும் அறிவர். 

இங்கனம் இதிகாசங்களாலும் வேதத்தாலும் சிறப்மிக்கப் 
படுதனோக்யே, ஆசிரியர் பரிமேலழகர் இவரைப் படைப்புக் 
காலந்தொட்டு மேம்பட்டுவரும் பழங்குடியினர் (குறள் 955) 
ஆகக் கருதி யுசைத்தாசென எண்ணுகின்றேன். இவ்வாறு பழங் 

ரர் தூவருன் இத்தொல் 

  

மூடியினராகத்துணியப்பட்ட தமிழே 
காப்மியப்பாயிரங் குமித்த : நிலந்தரு இருவிழ் பாண்டியன் 
யாவன் எனின் இவளை யான ிந்தவாறு.. கூறுவேன். இவன் 
முடத்திருமாறன் ஆவனெனக் கடல்கோகப்பற்றி யான் எழுதி 

9 உூமியுன்ளேல் ; பனம்பாசனார் பாடிய நிலந்தரு இருவிற் 
பகா மறுமைக் காஞ்சி பாடிய மாங்குடி மரு தனர், 

    

* இருபெரு வேந்தொடு வேளிர் சாயப். 
பொரு தவசைச் செருவென்று 
இலங்கருவிய வரைரீந்திச் 
சுரம்போற்ந்த விகலாற்றல் 
உயர்ந்தோங்யை விழுச்சிறப்பன் 

   

    

நிலந்தந்த பேருதவிப் 
Gun wh wri மார்பி னெடியோன் '* (௨) 

எனக்கூறிய தமையாது, 
42
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ச நிலந்தரு இருவி னெடியோன் போல 
வியப்புஞ் சால்புஞ் செம்மை சான்றோர் 
பலர்வாய்ப் yarn Apna Caer gs 
அரியதந்து குடியக.ற்றிப் 
பெரியகற் நிசைவிளக்க 

மகழ்க்தினி துறைமதி பெரும ”” (708-782) 

எனத் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழிய 
வாழ்த்திய இடத்து “நிலந்தரு திருவினேடியோன்போல” இன்ன 
இன்னவாறு சிறந்த இசை விளக்க மகிழ்ந்து இனிதாக உறை 
வாயாக என்று ஃறிக்காட்டினர். இவற்றால் இவன் சேரர் 
சோழர் என்னும் இரு பெரு வேக்தரொடு பேவளிர் சாயப் 
பொருது அவரைச் செருவென்றபின் மேலும் ஊக்கி வரைகலை 

நீந்திச் சுரம் போழ்ந்த இகலாற்றலுடையவன் என்றும், உயர்ந் 
தோங்கய விழுச்சிறப்மனையுடைய நிலந்தந்த பேருதவியை 
யுடையவன் என்றும், நேடியோன் என்று புகழப்பட்டவன் என் 

   

  

றும், வியப்பும் சால்பும் செம்மையும் உள்ள சான்றோர் பலர் 
வாய்ப்புகரறு சிறப்பிற் றோன்றியவனென்றும், அரியன தந்த 
வன் என்றும், குடி. பெருக்கயவன் என்றும் அறியக்டைத்தல் 
காணலாம். மாங்குடி. மருதனார் இங்குக் கூறிய இவன் றப் 
மையே அழகுபெற வைத்து இளங்கோவடிகள், 

** அடியிற் றன்னள வரசர்க் குணர்த்தஇ 
வடிவே லெறிந்த வான்பகை பொருது 
பஃறுளி யாற்றுடன் பன்மலை யடுச்கத்துக் 
குமரிக் சோடுங் கொடுங்கடல் கொள்ள 
வடஇசைக் சங்கையு மிமயமுங் கொண்டு 
தென்றிசை யாண்ட தென்னவன் '* 

(சிலப். 17, 17-22) 
என்பதனாற் கூறினார். இச்ிலைப்பதிகாரத்தில் 1 அடியிற்றன் 
னள வசசர்க்குணர்த்தி என்பது கடலின் அளவை அடியினாலே 
இன்ன அளவினது இதுவென்று அரசர்க்குக் காட்டி ; அன்றி 
அடிபினாலே தன் பெருமையை அரசர்க்கு அறிவித்து 
என்பாருமுளர் ?? 
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என அரும்பதவுரைகாரர் உரைத்தார். இதனால் இவன் 
தன் வேற்படையைக் கடன்மேற் செலவிட்டான் என்றும், தன் 

அடியளவாற் கடலளவினை அரசர்க்குணர்த்தினான் என்றும், 
அப்பாற்றன்னாட்டைக் கடல்கொண்டமின் வடதிசையிமயமுங் 
கங்கையுங் கொண்டு தென்றிசையும் ஆண்டான் என்றுவ் 
கூறுதல் தெளியலாம். 

இவனைப் பு.றப்பாட்டிற் கூறிய இடத்து, 
எங்கோ வாழிய குடுமி தங்கோச் 
செக்நீர்ப் பசும்பொன் வயிரியர்க் உத்த 

மூக்நீர் விழவி னெடியோன் 
நன்னீர்ப் பஃறுளி மணலினும் பலவே ” (புறம். 9) 

என்றதனால் இவன் பல் யாகசாலை முதுகுடுமிக்கு முற்பட்டவன் 
என்றும், செந்ரீர்ப் பசும்பொன்னக் கூத்தர்க்கு வழங்கியவன் 
என்றும், முக்ரீர்க் கடற்றெய்வத்திற்கு விழா வெடுத்தவன் என் 

றும், நேடியோன் என்றும், தன்னால் உளதாக்கப்பட்ட பஃறுளி 
யாறுடையனா யிருக்தான் என்றும் தெரியலாம். பழைய உரை 
காரர், 11 தங்கோச் செந்நீர் பசும்பொன் '” என்பதற்குத் தமது 
அரசாட்சியினது செவ்விய நீர்மையாற் செய்த பசும்பொன் 
என்பாரும் உளர் '' எனவும், 

** முக்றீர்க்கண் வடிம்பலம்ப கின்றான் 
என்ற வியப்பால் நெடியோன் என்ளார் 
என்ப?” 

எனவும் தெளிய வுரைத்தார். 

இதனால் இவன் நெறி மூறையான அரசாட்சியுடையன் 
என்றும் J 

  

ன் ஆட்எயிற் பெரும் பொன் படைத்து வழங்கியவன் 
என்றும், ஆழி வடிம்பலம்பகின்றான் என்றும் அறியலாம். இளங் 
கோவடிகள், கடல் கொண்டதன் பின் இவன் இமயமுங் கங்கை 
யுங் கொண்டது கூறுகிற்கவும், அடியார்க்கு” நல்லார் * சோழ 
நாட்டெல்லையில் முத்தார்க் கூற்றமும் சேரமானாட்டுக் குண்டுர்ச் 
கூற்றமும் என்னும் இவற்றை இழந்த நாட்டிற்காக ஆண்ட 
தென்னவன் "” என இவசளையுரைத்தார். எவ்விமிழலையொடு 
முத்தூறு கொண்டவன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற 
நெடுஞ்செழியன் என்பது,
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எவ்வி 
புனலம் புதவின் மிழலையொடு 

குப்பை நெல்லின் முத்தாறு தந்த 
கொற்ற ரீள்குடைக் கொடித்தேர்ச் செழிய '" (24) 

  

எனப் பு.றப்பாட்டின் வருதலானறிந்தது. அடியார்க்கு நல்லார் 
இங்கனம் கடல்கொண்ட காலத்து நேடியோனையும், தலையாலவ் 

கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ் செழியனையும் ஓராளாகக் 
கொண்டது, 

மலிதிரை யூர்ந்துதன் மண்கடல் வெளவலின் 
மெலிவின்றி மேற்சென்று மேவார்நா டிடம்படப் 
புலியொடு வின்னிக்கிப் புகழ்பொறித்த ஊெர்கெண்டை 
வலியினான் வணக்கய வாடாச்சீர்த் தென்னவன் 
தொல்லிசை ஈட்ட குடியொடு தோன்றி ”” 

(முல்லைக்கலி, 2). 

எனக் கலித்தொகையிற் கூறியதுபற்றி யென்று உய்த்துணரத் 
தகும். இதன்கண் மலிதிரை யூர்ந்த காலத்தை அடுத்துவைத்துச் 
சோழனுடைய புலிக்கொடியையும் சேரனுடைய விற்கொடியை 
யும் நீக்கித் தன் கயற்கொடியைப் பிறர் நாட்டில் நாட்டிய சிறப் 
பைக்கூறி ஈயப்படுத்தியதன்.றி மூத்.தா.று கொண்ட செய்திகூறப் 
பட்டதே யில்லாமை நோச்கத்தகும். ஈண்டுத் தென்னவன் 
தொல்லிசை ௩ட்டகுடி என்பதனால் இது மிகப் பழையதோர் 
செய்தியாதல் ஈன்கு துணியப்படும். இக்நெடியோ.னும் கெடுஞ் 
செழியனும் ஓஒசாளாகாமை, ** நெடியோனும்பல் '* எனவும், 

** நெடியோன் போல விளங்க. 
இனி துறைமதி பெரும '" 

எனவும் மதுரைக் காஞ்சியில் வருதலான் எளிதின.றியலாம் 
இனி இவன் ஆழி வடி.ம்பலம்ப கின்ற செய்தியைப் பற்றிச் 

கலை கூறுவேன். ஆழி வடி.ம்பலம்ப கிற்.றலாவது கடல்நீர்கால் 
வடிம்புகளை அலம்புறுமாறு நிற்பதாகும், இஃதோர் பெருஞ் 
செயலாகவைத்து இதனைச்சிறப்மக்கப்படுவ.து காண்க. இவளைப் 
மிற்காலக் சவியாிய புகழேக்தியார்,
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1! ஆழி வடிம்பலம்ப கின்றானும் அன்றொருகால் 

ஏழிசைநாற் சங்கத் இருந்தானும் -- ரீள்வீசும்மல் 
நற்றேவர் தூது நடந்தானும் பாரகப்போர். 

செற்றானுங் கண்டாயிச் சேய் '* (களவெண்பா. 182) 
எனப் பாராட்டினர். இவர், பாரதப்போர் தொடங்கற்கு 
முன்னே காட்டில் மறைக்தொழுகய ஐவருள்ளே தருமற்குவியா 
சர் எடுத்தோதிய ஈளசரித த் தன்கண் பாரதப்போர் செற்ருனும் 
என்று கூறியிருக்கமாட்டார். ஆதலான் பாரகப்போர் என்று 
பாடங் கொண்டேன் என்க. * 

அதி வடிம்பலம்ப நின்ற பெருஞ் செயலாவது இவன் 
கடலில் வேற்படையொடு சேய்மைக்கட்சென்.று, ஆண்டு இவத் 

துத் தன் அடியைப் பதித்து அங்கே £ீரலம்பும்படி. செய்தவெற் 
(நியையே குறிக்கும். இங்கனர் தான் வேற்படையுடன் கடல் 
கடத்தற்று அறுகூலமானறுபற்மி அக்கடற்றெய்வத்திற்கு விழா 

வெடுத்தான் என்று துணியலாம். இதனானே * முந்நீர் yp 
னெடியோன் "* எனப்பட்டானாவன் (புறம். 9). இஃது இவன் 
உண்டாக்யை பஃறுளியாகு கடல் கொள்வதற்கு முந்தியதாகும். 
கடல் கொள்ளப்பட்டுப் போந்திருந்து மூடத்திருமாறனா௫யும் 

பகற்று நல்லிசைப் புலவருடன் வாழ்ந்து அரசரேறும்புலவ 
மேறுமாய் விளங்இனான் என்று கினையலாம். இவன் புலவனு 
மாதல் இவன் பாடிய நற்றிணைப் பாடல்களான் அறிந்தது. (நற். 
105, 228). இறையனார் களவியலுரைகாரர், 

  

** தவியரங் கேமினார் எழுவர் பாண்டியருள் ஓருவன் சயமா 

கீர்த்தியனாகிய நிலந்தரு இருவிற் பாண்டியன் றொல்காப்பியம் 
புலப்படுத்திரீ இயினான் '" 

எனக் கூறுதலான், இவன் சவியரங்கேறினாருள் ஒருவனாதல் 
காண்க. இதனானன்றே நல்லிசைப் புலவர் தொகையுள் இவன் 
செய்யுட்களையுங் கோத்தார் எனவுணரலாம். !*அடியிற்றன்னள 
வரசர்ச்குணர்த்இ '* என்பது முதலாகச் சிலப்பதிகாரம் கூறிய 
அடிகளால் சடல்கொள்வதன் முன்னும் உடல்கொண்ட தன் மன் 
னும் இருக்த பாண்டியன் ஒருவனேயாதல் தெள்ளி. 

  

* பாரகப்போர்--கரையை யடைந்து செய்யும் போர் , பாரம் 

கரை, *
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அடியிற் றன்னளவரசர்க் குணர்தீஇயவன்ப் பகைத்துக் 
கொடுங்கடல் பஃறுளியாற்றோடு குமரிக் கோடும் கொண்ட 
போது அவனே படையெடுத்து இமயமுல் கங்கையுல் கொண் 
டான் என்று தெளிவித்தது காணலாம். இதற்கேற்பவேசளவி 
யலுரைகாரர் இரண்டாஞ் சங்கம் வெண்டேர்ச் செழியன் முத 
லாக முடத்திருமாறனீறாக ஐம்பத்தொன்பதின்மராற் காக்கப் 

பட்டதென்றும், அச்சங்கமிருந்து தமிழாராய்ந்தது கபாடபுரத் 

தென்ப, அக்காலத்துப் போலும் பாண்டி நாட்டைக் கடல் 
கொண்டதென்றும் கூறியிருத்தலும் கோக்கக்கொள்க, கடைச் 

சங்கம், கடல் கொள்ளப்பட்டுப் போந்திருந்த முடத்திருமாறன் 
முதலாகத் தொடங்குதல் ஆண்டே கேட்கப்படுதல் காண்க. 
'இவற்றாற் சிலப்பதிகார த்தாலறியப்பட்டவனும், தொல்காப் 

பியப்பாயிரங் கூறியவனுமான திருவிற்பாண்டியனும், கடல் 
கோளுக்கு முத்தியும் மந்இயுமிருந்தவனுமாகக் களவியலுரை 
கூறிய திருமாறனும் ஒருவன் என்று துணியப்படும் என்க. 

இனிச் சிலப்பதிகாரத்து அழற்படு காதைச்கண், 

* எண்ணருஞ் சிறப்மன் மன்னரை யோட்டி 
மண்ணகங் கொண்டு செங்கோ லோச்சிக் 
கொடுக்தொழில் கடிந்து கொற்றங் கொண்டு 
கெடும்புகழ் வளர்த்து நானிலம் புரக்கும் 
உரைசால் சிறப்பி னெடியோ னன்ன; அரசபூதத்து ” 

(56-61) 

என்புழிப்பழைய அரும்பதவுரைகாரர் நெடீயோனைத்திருமாலாக 
வும் பாண்டியனாகவுங் கருதுதல் கோக்கிக்கொள்க. அவர் உல 
களந்தோனை யொத்த பூதம் எனக் கூறிப்பன் 1 இன்னும் பா் 
டியணுடைய கையினிலக்கணம் பூத,்துக்கும் பிடித்தன '* என 
உரைப்பதுவ் காண்க, மதுரைக் காஞ்சியில் 1 இசை விளக்க !! 
என்றதற்கும்உரைகாரர் பலரும்மா£ர்த்திஎன் றதற்கும் இயைய) 
ஈண்டு  நெடும்புகழ் வளர்த்து '” என்றது காண்க. இதனால் 
11 நிலந்தரு பாண்டியன் எனவும், கிலந்தந்த பேருதவி” எனவும் 
மேலே மதுரைக் காஞ்சியினும் மிறவிடங்களினுங் குழித்தல், 
நீரேயுள்ளது நிலனேயில்லை என்று சொல்லப்பட்ட சேய்மைக் 
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கடலிற் புக்குத் தன் ஆட்சியில் கிலந்தந்த பேருதவியைச்கருதிய 
தென்பது ஈன்கு பொருந்தும். அக்கரையில் ஆழி வடிம்பலம்ப 
கின்ற பெருஞ்செயலால் இவன் வடிம்பலம்ப கின்றானாவனென்க- 

இறையனார் களவியலுரைகாரர், அடியார்க்கு ஈல்லார்,ஈச்சி 

ஞர்க்கினியர் முதலியோர் இப்பாண்டியனைச் சயமா கீர்த்தி 
யென்றே கூறினர். ஐய என்பது யவத்தீவத்தின் பெயராதல் 
சாசனம் வல்லவரறிந்தது. இதற் கேற்பவே யவத்தவத்துப் 
பிற்காலத்துச் சாசனம் ஓன்று மீனலாஞ்சன த்துடன், 

11 ஐயாகர ஸுந்தர பாண்டிய தேவா 
“ எகா ணரா ரி எரி 

எனக் காணப்பதெலால் சயமாகர்த்தி என்பது ஐயஸ்தானத்து 

மகா இர்த்தியன் என்னும் பொருளுடையதே என்று எண்ணு. 
கின்றேன். 

இனி, அடியிற்றன்னளவரசர்க்குணர்த்தி"" எனச்சிலப்பதி 
காரத்து இளங்கோவடிகள் கூறிய செய்தி தன் அளவினை அர 
சர்க்குத் தன் அடிசளால் உணர்த்தியதாகக்கொண்டு, கெடும் 
தூரங்கடலிற் சென்று கிலங்கண்டு, அந்கிலத்துத் தன் அடிக 
வைத்து ஆண்டுள்ள கடல் அலம்பும்படி நின்றதேயாம் என 
எண்ணுகிறேன். பேரரசன் தன் அடிகளைப்பாறையிற்பொ.றித்து 
அவற்றை ரீசலம்பும்படி வைக்குஞ் செய்தி ஜாவாவில் ஸ்ரீபூர்ண 
வர்மன் சாசனங்களிழ் கேட்கப்படுவது. அச்சாசனங்கள் :- 

ணாள எண: ஏளிஎன்ள 
எகண்கன இணிரிய எ ர | 

(Ind. Ant. TIL 355-58.) 
ஸ்ரீமானும் பூர்ணவர்மனும் அவனிக்குப் பதியும் அடிவைத் 

தவனுமாகய தருமாககர்த் தலைவனுடைய விஷ்ணு (அடிகளை) 
ஓத்த இனையடிகள். 

ஜிராணரா உள் என் என் 
ள் நரகாகனாள | 
காள ஜிரர்எள் ட்டம் 
ன இண்ன்
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எனச் ஈண் 
ர என்னை: | 
weet at ஏராள என் ஏ௭ ஈர் 

எனச் ஏரார் 
(Ind. Ant. IIT 355-58.) 

இவற்றுள் முந்தியது யவத் வீபத்துச் சீர் அருடன் யாற்நில் 
நடுவிலுள்ள பெரும் பாறையில் ரீரலம்பு நிலையில் உள்ளது. 
* பின்னுமொரு சாசனம்.” 

ணன எனி எள: | 
ணாினன இளா எ ரண ॥ 

(vide India and Java ; Greater India Series) 

இச்சாசனங்களின் காலம் ஈன்றாகத் தெரிதற் இல்லையாயி 
னம் இவற்றுட் குறித்த ஸ்ரீ பூர்ணவர்மன் முன்னோர் யவத்திவத் 
இற்குச் சில தலைமுறைக்கு முன்னமேனும் வந்த இந்தியராக 
வேண்டுமென்ப.துவே சாசன ஆராய்ச்சியாளர் துணிபாம். 

இங்கனம் அடிபொறிக்கும் வழக்கம் சடற்றெய்வத்திற்கு 
வீழவெடுத்த நெடியோன் (விக்ராந் தன்) கடல் கடந்து நிலங் 
கண்டு அதனைத் தன்னகப் படுத்தித் தன் அடிகளைப்பொறித்தது 
முதல் ஆண்டுண்டாயிற்றென்று உய்த்துணரலாகும். 

இந்தச்சாசனங்களிற் கு.றித்த தருமாககரம் வராஹமிஹிரர் 
தம் ப்ரகத்ஸம்ஹிதையிற் றென்னாட்டு வைத்து, வைடுரியமும் 
சங்கும் முத்துமுள்ள இடத்இற்கும் கடலோடிகள் உள்ள இடத் 
தில்கும் அடுத்துக் கூறி. தர்மபட்டினமாகும் என்பது பலர் 
கொள்கையாம். .மரமாபுரம் என்பதுபோலத் தரும நகரம் 
தருமா ஈகரம் என நீண்டது. அவர் கூறுமாறு, 

எணிளதகளரிகர்னா ஸரனன்ரா | 
என்பதாம். *! பாண்டியர் அறத்திற்காக்கும் கொற்கையம் 

பெருக்துறைமுத்தன் ”” (அகம். 22) எனவும்,
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1 முத்துப்படு பரப்பிற் கொற்கை '* (கற்.நிணை. 29) 

எனவும், க 

எ விறற்போர்ப் பாண்டியன் ..... 
கொற்கை முன்றுறை 

அவிர்கதிர் மு.த்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து '* 

(அகம். 201) 
எனவும் பழைய நூல்கள் கூறலாற் சங்கும் முத்தும் உடைய 
இடம் பாண்டியர் அறத்திற் காக்கும் கொற்கை யாதலநறிக. 
தருமபட்டினம் என்பது கன்னியாகுமரிக்குப் பத்துமைல் . வடக் 

sop Gscrurg yond. (JR. A. Malayan History, 

Vol. XII, Page, 20). 

இவ்வாறு பெருங்கடலகத்.து சிலங்கொண்ட செய்தி மது 
ரைக் காஞ்சியுள், 

** வானியைந்த விருமுச்நீர்ப் 

பேஎரிலைஇய விரும்பவ்வத்தக்' 
கொடும்புணரி விலங்குடோழக் 

கடுங்காலொடு கரைசேர 

கெடுல்கொடிமிசை யிதையெடுத் 
'இன்னிசைய முரசுமுழங்கப் 
பொன்மலிந்த விழுப்பண்ட 
நாடார ஈன் இழிதரு 
மாடியற் பெருகாவாய் 
மழைமுற்றிய மலைபுரையத் 

துறைமுற்றிய துளங்கருக்கைத் 

தெண்கடற் குண்டகதிச் 
சர்சான் ற வுயர்நெல்லின் 

ஊர்கொண்ட வுயர்கோற்றவ (75—88) 

என வருமிடத்திற் கூறப்படுதல் காண்க. - வானியைந்த இரு 
மூக்கீர்-நிலனியையாது எங்கும் வானம் இயைந்து தோற்றும் 
பேசாழி. இரு முக்£ரா௫ிய பவ்வத்து என்றுணர்க, : பேஎநீல் 
'இய இரும்பவ்வம் என்பது அச்சம் நிலைத்த பெருங் கடல் எ-று. 
கொடும்புணரி விலங்கு போழ--கொடிய அலைகளை யூடதுத்துச் 
செல்ல. : 

as 
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இவற்றால் ஈண்டுக்கூறிய உயர் நெல்லினூர் பெருங் கட் 
லகத்துள்ளது கூறினர். கரை சேர்தற்கு இன்றியமையாதகடிய 
காற்றைக் கடுங்கால் என்றார். நெடுங்கொடி--அவரவர்க்குரிய 
கொடிகள். இதை--கப்பற்பாய். கப்பல் புறப்படும்போதும் 
புகும்போதும் முரசு முழங்குதல் பண்டைவழக்கு. பொன் மலிக் 

தவிழுப் பண்டம்-பொன்னைத் தந் தசொள்ளற்குரிய சிறந்த 
பண்டங்கள் : இதனால் அவ்வூரிற் பொன் கொள்ளச் சிறந் தபண் 
டங்களுடன் வங்கம் வருதல் குறித்தார். காடார--அவ்வூருள்ள 
காடு நிறையவுண்ண. நன் இழிதரும் காவாய்--ஈன்கு இறங்கும் 
கர்வாய்கள். துறை முற்றிய-- துறையிற் சூழ்ந்த; துளங்கருக்கை 

அடிக்கடி வந்து போதலால் அசையும் இருக்கை என்றார், 
தெண்கடற் குண்டகழியூர்--தெள்ளிய கடலே ஆழமான அகழி 
யாகவுள்ள ஊர் எ-று. இதனாற் றீவத்துள்ளவூர் எ-று. **கடல் 
குழிலங்கை ”* (லைப். வாழ்த்து) என்புழித் Goud என்.று கூறா 
விடினும் கடல்குழ்தலாற்,றீவம் என்று கு.றி,த்ததுபோல ஈண்டும் 
கொள்ளப்படும். உயர் நெல்லின் ஊர் யவபுரி எ-று. உயர்நெல்- 
யவம். நெல்லின் பெயர் சாலி, யவம் என்பர் மங்கல நூலார். 
இதன்கண் இருமுந்நரீ ரீரும்பவ்வத்துத் ' தெண்கடம் குண்டகழி 
உயர் கெல்லினூர் என்றும், அது கொடும் புணரிவிலங்குபோழச் 
செல்லத்தக்கதென்றும் கூறியது, இது சேய்மைச்கட் கடலகத் 
துள்ளது என்பது தெரியும் பொருட்டாம். 

சூரிய சித்தாந்தம் என்னும் நாலிற் பூமிச்குக் இழக்கில் பத் 

ராச்வ பாக நிலத்தில் (8ழ்த்திசை நிலத்தில்) பொன்னாலாகிய 
கோட்டையும் வாயிலுமுடைய யவகோடி நகரம் உள்ளதெனக் 
உஹுதல் காண்க. இங்கனம் பொன்னிறை தவம் (ஸ்வர்ணத் 
விபம்) ஆதலாற் பொன் மலிந்த விழுப்பண்டம் உடைய காவாய் 
கள் இழிதரும் துறையுடைமை இவ்லூர்க்குக் கூறினாரெனவறிக, 

தாலமி ஏன்னும் மேற்றிசை ஆசிரியர் யவத் இவம் பொன் 
னிறைந்ததென்று-கூறுதலும்அ.றிக. சாலிபால வர்மன் என்ப.து* 
இக்காட்டரசன் விருதென்பர். சாலி வாகனன் என்று பண்டு 
தொட்டுவரும் பெருவழக்கும் சாலியிதுள்ள குதிரைகளை வாசன 

  

  

  

  

» G. E. Gevini’s Researclies on Ptolemy’ 8 Geogra- 
phy p 543. 
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மாகக் கொண்ட்வன் என்னும் பொருளதாம். சாலியினின்று 
பெற்ற வாகன முடையவன் என்பதும் ஆம். 

ஈச்சினார்க்னியர் தாம் வழிவழியாகக் கேட்டறிக்தபடியே 
உயர் நேல்லினூரைச்சாலியூரேன்றார். 6. 18. சேமம் எழுதிய 

Further India என்னும் நாலில் (பக். 046) யவத் தீவத்தின் 

தலைககரை மதுரை என்றும், அதன் கடற்றுறைப் பட்டினம் 

இதற்கு நான்கு மைல் அஷ வில் சாரி (இகரம்) என்னும் பெயரி 
னுள்ளசென்றும் எழுதியுள்ளனர். யவத் தீவராஜன் மாறசீலு 
என்பவன் (1920-75) மாலிக் உல் சாலி என முடிகுடி 
மூஸ்லிம் ஆயினான்”” (பக். 044) என அவர் எழுதலான் அர்காட் 
டுச் சீர் சான்ற கெல்லினூர் சாலியூரா தலும் அது கடற்றுறைப் 
பட்டினம் ஆதலும் துணியப்படும். 

  

ஈண்டு மிகப் பிற்பட்ட காலத்தும் இக்காட்டை வென்று 
கொண்டமா றன்பெயரும் அவன்மதுசையும் (ஸமுரா) பாண்டி 
யர்நூலிழ் குறித்த சாலியூருஞ் சேரவருதலான், இர்காடுமுதலிற் 
ஜென்னாட்டுப்பாண்டியராலேகொள்ளப்பட்டதாக ஈன்குதெளிய 
லாம். சாரி எனவும் வழங்குவது ரகாரம் லகாரம் இரண்டும் 
வேற்றுமையில்லாமல் ஓலிப்பது பற்றி என்றுணரலாம். சாலி 
என வழங்குதல் அவர் நூலிலே காண்க. இம்மதுரைக் காஞ் 
எயிற் குறித்த உழ்கடற் பொலக்திவங்கொண்ட சிறப்பு நெடுஞ் 
செழியற்குக் கூறியதாலெனின் அஃது அவன் முன்னோர் 
பெருஞ்செயலை அவன் மரபில் வந்தவனுக் கேற்றி வழங் 

இயதே யாமென்க. 44 வெண்டலைப் புணரிவீசிக் டந்த 
பொஜ்.மீவிற்றாடு coré சிந்தாமணியில் (1184) வருத 
லான் பொற்றீவு கடல் சூழ்ந்த நிலமாவதை ஈண்டைக் கேற்ப 
கோக்குக. மதுரைக் காஞ்சியில் மூன்னரும் இவ்வாறே, 

*தென்னவற் பெயரிய துன்னரும் துப்மிற் 
றொன்முது கடவுட் பின்னர் மேய 
வரைத்தா ழருவிப் பொருப்பிற் பொரு '* (40-42) 

என மூன்னோன் புகழை இவனுக் கேற்றிக் கூறுதல் காண்க. 
இவ்வாறே, 

*மறைமுது மூதல்வன் மின்னர் மேய 
பொறையுயர் பொதியிற் பொருப்பன் '* (கலப். 18),
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என ஆரியப்படை தந்த நெடுஞ்செழியனைக் கூறுதலான் இவ் 
வுண்மை உணரலாம். இத்தலையாலங் கானத்துச் செருவென்ற 

நெடுஞ்செழியனை 1 நெடியோனும்பல் * என்று இதன் 
பொருட்டே மதுரைக் காஞ்சியில் மூற்படக் கூறிக்கொண்டா 
ராவர். இது நெடியோன் செயலாதல், 

* அடியிற்றன்னள வரசர்க்குணர்த்தி '” எனவருஞ்சிலப்பதி 
கார அடிகளால் அறியப்பட்டதாம். சிலப்பதிகாரம் உடையார். 

சடல்கோளுக்குப் பின்னரும் இவன் வடராட்டுப் புக்கு இமயமூங் 
கங்கையுங் கொண்டானென்.று கூறுதல் காண்க. இதனால் 

இவன் படையெடுத்துப் மிறகாடு கொள்ளும் படை வலியும் மன 
வலியும் இனிதுடைய பேரரசன் என்று சொன்ளலாம். இவன் 

பொன்படு தீவங் கொண்ட சிறப்பையே போற்றி இவன் 
சயமா ர்த்தி எனவும், நெடியோன் எனவும் புகழப் பெற்றன 
னென நிசக்கத்தகும். சய என்பது யவத்திவத்இிற்குப் பெய 
ராதல் காண்க, தேவர்க்கும் அசுரர்க்கும் இடையிற்புக்கு ஒரு 
வீர் ஒருவீர் ஒறுப்பல் என்று சயமா உர்த்தி கூறியதாக இறைய 
னர் களவியலுரைகாரர் எழுதுவதும் இக்கில)த்.து கிகழ்க்ததேயா 
மென நினைக்கின்றேன். தம்மைத் தேவலோகத்தவராகச்சொல் 

லும் பழைய சனர்களுக்கும் இத்தீவத்திலுள்ள காடுவாழ்கர்க்கும் 
நேர்ந்த போரில் இவன் இடைப்புக்குச் செய்த செயலையே! இது 

கு.றிக்குமென்க. ௪னரை வானவர் என்பதும் காடுவாற்கரை 
அசுரர் என்பதும் வழக்கு. இல்லையேற் றேவாசுரர் யுத்தத்தி 
லிவன் புக்கது கூறுதல் இயையாதெனவறிக. இவன் வென்று 
கொண்டம றகாடு மலய ($1108118&) என இன்றுவரைவழங்குத 

லும் இவனுடையபொதியப் போருப்பாகய மலயம் பற்றியதாகும். 
மலய மாதவன் என்பது பொதியப் பொருப்பிலுள்ள அகத். இயனா. 
தல் உணர்க. மதுரை என்பது எழ்கடலகத்து யவத்தீவத்தை 
யடுத்து இப்போதுள்ள தீவுஆகும். மதுரை த் வேமும் யவத்.தீவமூ 
மூன்னே ஒன்றாயிருந்த தென்ப. யவத்திவத்தையடுத்து மதுரை 

என்றசிறுவும் உள்ளதுகாண்க. சங்ககாலத்து இத்தவத்துடன் 
கடலில் வங்கத்தால் போக்குவரத்துண்மை குளமூற்றத்துத் 
துஞ்சிய சள்ளிவளவனை எருக்காட்டூர் தீ தாயங் கண்ணனார், 

* வலம்படு தீவிற் போலம்பூண் வளவன்'” (புறம். 892)
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எனக் கூறுதலான். நன்கு தெளியலாவது. இவிற்பொலம்-- 
இிவின் கண்ணுள்ளபொன். இப்பொன்னாலாகய பூண்களுடைமை 
வளவனுக்கு உரைத்தார். வலம்படு தீவு என்றார். எய்.த.ற்கரிய 
செய்மையும் காவல்வன்மையும் உடைமைபற்றியென்கு. இத்தவோ 
Gu சாவக காட்டுடன் தமிழ் நிலைபெற்ற மதுரைக்குப் போக்கு 
வரத்துள்ள தென்பது மணிமேகலையுட் பாத்திர மரபு கூறிய 
காதைக்கண், 

** மாடிர் வங்கம் வந்தோர் வணங்ஐச் 

சாவக ஈன்னாட் 
ஊனுயிர் மடிந்த துரவோ யென்றலும் '* (அடி. 78-75 

தண்பெயன் மறுத்தலின் 

  

என மதுரைக் கூலவாணிகன் சாத்தனார் கூறியதனால.றியலாம். 
சாவகம் இவுதானென்பது, 

** சரவக மன்னன் றன்னா டடைந்தமன் 
ஆங்க் தீவம்விட் டருந்தவன் வடி.வாய்ப் 
பூங்கொடி வஞ்ச மாகர் புகுவை '” 

(கேக்திற்பாவை வருவதுரைத்த காதை 89-91) 

என அவசே தவம் எனச் கூறுதலான் அறிந்தது. **கரழகத் 

தாக்கமும் '' என்னும் பட்டினப் பாலைக்கு நச்சனார்க்களியர், 
உ கடாரத்திலண்டான நுகரும் பொருள்களும் '” என்று உரை 
கூறியது. தமிழ்த் தென்னாட்டார் இழ்கடற் ரவ காட்டிற்குக் 
கலத்திற் சென்று வந்ததனைக் காட்டுமென்ச. 

இதற்கேற்ப யவத் வேத்து மீனன் காப்பு என்னுமிடத்து 
இன்றுமுள்ள மலையரிடம் தம் முன்னோர்கள் இந்தியாவினின்று 
வந்ததாகச் கூறும் வழிவதிச் சரிதமுங் கேட்கப்படுவது காண்க. 

இத் $விலள்ள இடம் மீனன் காப்பு எனப் பெயர் பெற்று கிழ் 
பதே மீனக்கொடியுடைய மீனவர் சாவலில் இப்பக்க கிலணி 
ருந்தது புலப்படுத்துமென்க. ம்ம் என்னும் ஆசிரியர் மலைய 
@oer (Meleon Kolan) என்று இத்தவத்.௫ வழமங்குங்குடிப் 
பெயரை மலையர், சோளர் என்னுந் தென்னாட்டவர் பெயருடன் 
இயைத்துக் காட்டுவர். பிற்காலத்து எழுதப்பட்ட (1/காதாா 
Leyden Grant) srg ராஜ கேசரி வர்மன் தன் இருபத் 
தோராம் ஆண்டு ஆட்சியில் நாகப்பட்டின த்துச் குனாமணி வர்ம, 
விஹாரம் எனப் பெயரிய பெளத்தாலயத்.துக்கு ஊர்கொடுத்த
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சாசனத்தும் ஸ்ரீவிஜயாதிபதிக்கு மகரத் துவசமும் ஸ்ரீமாற விஜ 

யோத்தங்கன் என்னும் பெயருங் கூறுதல் காண்க. யவத்திவத். 

துப் பல படியாகப் பகுப்புண்ட பெரு நிலப் பெயர்கள் இன்றைக் 
குப் பாண்டியன், மதியன், புகார், பாண்டியவாஸம், மலையன் 

கோ ,கந்தனி, செம்பூட்சேஎய் என வழங்குதல் காணலாம்.கந்தளி 
என்பது அரசன் கொடியின் பெயர். இச்சொல் :!* கொடிகிலை 

கந்தழி வள்ளி"' (பு.றத். 83) என்புழி.த் தொல்காப்பியனார் கூறிய 
தாம். மதியன்--மதிகுலத்தவன், புகார்--ஆறுபுகும்கடற்றுறை; 
செம்பூட்சேய் அகத்தியனார் மாணாக்கருளொருவர். பெயராம் 
(இறையனார். 8. உரை). கு.றிஞ்சி, செங்கரை என்பன ஆண் 
டுள்ள குளங்களின் பெயர்கள். இவற்றெடு பொருந்தக் Eps 

பாகத்துச் சம்பா என்னும் நாட்டிற் கண்ட பழைய சாசனத்து 

(Vokhan Rock Inscription ) 

எம் ரஜாகாம் கருணா. , .ப்தம விஜய 
ஸ்ரீமார ராஜகுல.. .ஸ்ரீமார லோன் 

Go WF 
ஆக்ஞாபதிம் என் 
வாச்யம் ப்ரஜா ஹிதகரம். . .கரி 
Cepia rom” 

எனக் கூறுதல் காணலாம். -ஸ்ரீமார ராஜ குலம் என்பது இரு 
மா.றனா௫ய வேந்தன் குடி எ.ு. ஸ்ரீமாரலோன் குலகந்தனன்-- 
'இருமாறனாகய சந்திரகுலத்து மகன் எ.று. லோன் என்பது 
ஆலோன் என்னும் பெயரின் ஏகதேசமாகும். ஆலோன்--மதி, 

இவன் பாண்டியர் குல மூதல்வனாதல் அறிந்தது. 

இச்சாசனத்திற் * ப்ரஜாகாம் கருணா ' என்ற தொடர்ப் 
பொருளுக் உயைய, 

11 நலந்தரு இருவி னிழல்வாய் நேமி 
கடம்பூண் டுருட்டுங் கவுரியர்”” (சிலப். அடைக்கலக், 7,2) 

என்புழி அடியார்க்கு நல்லார், !* நிலத்திற்குப் பல இருவிளையுக் 
தரும் அருகிய கிழலிடத்தே கின்று கேமியை மூறைமையான் 
மேற்கொண்டு செலுத்தும் பாண்டியர் '” எனப் பொருள் கூறிய 
துல் காண்க. இச்சிறப்பிழ்ியைய மேல் அழற்படுகாதையிற்,



தொல்காப்பியர் காலத்து வேந்தர் 343 

 கொடுந்டதாழில் கடிந்து கொற்றங் கொண்டு 
கெடும்புகற் வளர்த்து கானிலம் புரக்கும் 
உரைசால் சறப்மி னெடியோன் '* 

எனப் பாண்டியனைக் கூறினாரென்ச. கொடுர் தொதில் கடி.தல் 
அருளுடைமையான் ஆம் என்பது தெள்ளிது. 

போர்ரியோ என்னும் பெருக்திவில் அகப்பட்ட சாசனத்தில் 
கோன்துங்கன் என்பவனை அச்வவர்மன் மகனாகிய மூலவர்மனுக்கு 
மூதாதையாகக் கூறுதல் காணலாம். இது தமிற்காட்டுத்தொடர் 
புடைமையைக் காட்டுமென்க. கோள் தமிழ்ச் சொல்லாதலறிக. 
இத்திவில் ஓடும் பேராறு பொருகை என்பது (12ம்). மற 
யாறுகள் குடை, பரிதோ, கடுங்கோன் எனப் பெயர் பெறுவன 
வாம். இவையெல்லாம் தமிழ்ப்பெயரேயாதல் உணர்க. 

இங்கனம் சத்கடற்றீவராடுகட்கும் இத்தமிற் நாட்டிற்கும் 
பலவகையானும் தொடர்புடைமை புலப்படுதலான், கெடியோ 

லிடத்துங் கூறப்பட்ட நிலந்தருதிருவிற் பாண்டியன் 
அக்கரையிறுள்ள ஆழி, தன்பாதபிம்பத்தை அலம்பும்படி கின்ற 
வன் ஆகவுணர்தலே பொருந்திய தென்க. இகச்காரணத்தானே 
கெடுக்தார நிலவுலகுக் தன்னடிக் சழ்ப்படுத்திய திருவீக்ரமனு 
இய கநெடயோனை யொப்ப கின்றான் என்பது பற்றி நெடியோன் 
என்றார் என்க. இவனே ஏழிசை நாற் சங்கத்திருந்தான் என்று 
புகழேந்தியார் கூறுதலான் இவன் ஏழிசைவளர்தீதவனும், நால் 

வளர்த்தவனும், of சங்கம் காத்தவனும், சங்கப் புலவருட 
னிருந்தவனும் ஆவன் என்க. ஏழிசைச் சங்கம் எனவும் நூற் 
சங்கம் எனவுங் கொள்ள த்தகும். 

  

னெனப் ப    

எ உயர்மதிற் கூடலி னாய்க்தவொண் டீந்தமிழின் 
துறைவாய் நுழைந்தன யோவன்.றி 
யேதிசைச் சூழல்புக்கோ ”* (இருக்கோவையார்) 

என்றார் ஆளுடைய அடிகளும். ₹பாசகப்போர் செற்றுனும்" 
என்பதும் பாரகம்-கரையை அடையும் வங்கம். பாரம் 
கரை. சங்க காலத்துச் சிறந்த காவாய் கொண்டு பெருங்கடற் 
சென்று வருதலுண்டென்பதும், அது பாண்டிநாட்டார்க்குச் 

சிறந்ததென்பதும்,
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“ விழுமிய காவாய் பெரு£ீ ரோச்சுகர். 
நனந்தலைத் தேஎத்து ௩ன்கல ஸுய்ம்மார். 
புணர்க்துடன் கொணர்க்த புரவியோ டசைத்தும் 
வைச றோறும் வழிவழி சிறப்ப '* (அடி, 827-922) 

என மதுரசைக்காஞ்சியுன் வருதலானியப்படும். இதன்கண் 
விழுமிய காவாய் என்றார் பிறர் செசெல்லாத பெருங்கடலிற் 
சேறல் குறித்து, புணர்க்துடன் கொணர்ந்த புரவி 8ழ்கடனாட்ட 
னவுமாம் மேல்கடனாட்டனவுமாம். பழைய பாண்டியர் கடற் 
கப்பாலுள்ள காட்டாருடன் ஈட்பும் பசையும் பூண்டொழுயெ 
செழ்தி, 

“ முழங்குகட லேணி மலர்தலை யுலகமோ 
டுயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் 
பகைவர்க் கஞ்சிப் பணிக்தொழு கலையே"! (199-201) 

எனமதுரைக்காஞ்சி கூறுதலானுய்த்தறியலாம். இதன் 
கண்ணே கடலேணி மலர் தலை யுலகம் என்றது கடலெல்லையிற் 
பரந்த கிலவுலகமும் அதன்கண் உயர்ந்த தேயங்களும் ஆண்டு 
விழுமியோரும் உண்டென்று கூறுதல் காண்க. 

gtuer (Arian) corgi மேற்றிசையறிஞர் இக்திகா 
என்னு நூலிலே சப்பற்படையும் அப்படைத் தலைவனும் இக்திய 
மாட்டுண்மை கூறுதல் காண்க. 

(Mcrindle’s Ancient India, p. 218) 

தொல்காப்பியஞுர், 
ஈ இருவகைப் பிரிவு நில்பெறத் தோன்றினும் 

(அகத், 11) 

என்பதனாற் கலத்இற் பிரிவு உடன்படுதலும் அதற்கு ஆரியர் 
நச்ினார்க்கினியர், 

“உலகு இளர்ந்தன்ன வுருகெழு வங்கம் 
பூலவுத்திரைப் பெருங்கட னீரிடைப் போ 
இரவு மெல்லையு மசைவின் ௫௫ 
விரைசெல லியற்கை வங்கூ ழாட்டக் 
கோடுயர் இணிம்ண லசன்றுறை நீகான்
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மாட வொள்ளெரி மருங்கறிக் தொய்ய 
ஆன்விளைப் பிரிந்த காதலர் '* (அகம், 225) 

என்பதனை உதாரணங் காட்டுதலுங் கண்டுகொள்க: கடலுள் 
மாய்த்த இளம்பெருவழுதி '? (பு.றம்-- 182) என்னும் பெயரும் 
அடையும் இப்பாண்டியர் குடியில் அரசர் பெருமக்கள் கடலிற் 
சென்றதை ஈன்கு குறித்தல் காண்க, 

மற்று வேள்வி முடித்தலும் யூபஈடுதலும் பார்ப்பன ஓழுக்க 
முறைகளும் அவர் நால் வழக்குகளும் இக்சழ் கடல் காட்டுமிருக் 
தீன கேட்கப்படுமாலெனின், அவையெல்லாம் இந்காவலக்தீவிற் 
றெற்கணுள்ள தமிழ் சாட்டிற்கும் ஓத்தனவேயாமென்க, 

* நசைதர வந்தோர் ஈசைமிறக் கொழிய 
வசைபட வாழ்ந்தோர் பலர்கொல், புரையில் 
ஈற்பனுவல் நால்வேதத் 
தருஞ்£ர்த்திப் பெருங்கண்ணுறை 
மெய்ம்மலி யாவுதி பொங்கப் பன்மாண் 
வீயாச் சிறப்பின் வேள்வி முற்றி 
யூப ஈட்ட வியன்களம் பலகொல். 
யாபல கொல்லோ பெரும "' 

(புறம். 75) 
எனப் பாண்டியன் பல் யாகசாலை முதுகுடுமி பாடப்படுதலான் 
அறிக, அருந்தவ முனிவராகய அகத்தியர் வழியிற் பெரியோரை 
வழிப்ட்டொழுகய இப்பாண்டியர் குடியில் வேத வழக்கொடு 
பட்டன வெல்லாம் உளவாதல் எளிதேயாமென்க. அக் ஈழ்கட 
ஞட்டும் அகத்தியர் பிம்பவதிபாடு பலவாகக் கேட்கப்படுதலுங் 
காண்க. இவற்றிற் கேற்பவே பூரன் நாட்டார் (Funan) gs 
எற்கடனிலத்தைப் பார்ப்பன ஒழுக்கம் போற்றிய ஹாண்டி 
(பாண்டி) என்னும் அரசன் வந்து கைப்பற்தினானென்று வழி 
வழிக்கதையாகக் கூறுவர்என்பர். பாண்டியே ஆண்டியாம் ; இது 
பள்ளி என்பதனை ஹள்ளி எனக் கன்னடத்து வழங்குவது 
போன்றது. வேற்று நாட்டு வழங்கும் இப்பழங்கதையொடு 
பொருக்தப் பாண்டியர் மரபினை ஈல்லிசைப் புலவர் (குடபுலவிய 
ஞர்), 

a4
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முழங்கு முக்நீர் முழுவதும் வளை இப் 
பரந்துபட்ட வியன்ஞாலம் 

தாளிற் றந்து தம்புகழ் நிறீஇ 
ஒருதா மாகிய வுரவோ ரும்பல் '* (புறம். 78) 

என்பதனால் ஏத்தெடுப்பாராயினார் என்க. இதன்கண் முக்நீர் 
முழுதும் வகந்து பரந்து இடந்த அகன்ற பூமியைத் தம் முயற் 
யாற்றந்து தம் புகழை நிறுத்தி ஏகாதிபதிகளாகய வலியோர் 
வழித்தோன்.றினாயென்று தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற 
நெடுஞ்செழியனைக் கூறுதல் காண்க. ஈண்டுக் கூறியதையும் 
மூக்ரீர் இரும்பல்வத்துச்சர் சான்றவுயர் நெல்லினூர் கொண்ட 
வுயர் கொற்றவ என்பதையும் சேரவைத்து நோக்க ஆராய்ந்து 
கொள்க, பண்டைக் கபாடபுரத்தில் ஸாகரத்வஜன் என்னும் 
பாண்டியனிருக்கான் என்று மகாபாரதத் துரோண பருவம் (23) 

கூறுதலும் ஈண்டைக்கு நினைக : கடலைக் கொடியாக வனைந்தா 
னென்பது அக்கடலாற்றான் பெற்ற சிறப்பினைக் குறித்ததாகும். 

இத்துணையுங் கூறியவாத்ருற் ஜொல்காப்பியனார் காலத்துப் 
பாண்டியன் வரலாறு ஒருவா.றுணரலாம். இவன் பாடிய பாடல் 
கள் ஈற்றிணையின்கணுள்ளன இரண்டாம். அவற்றுள் முன்னது, 

எ மூளிகொடி வலந்த முன்னரை யிலவத் 
தொளிர்சினை யதிர வீசி விளிபட 
வெவ்வளி வழங்கும் வேய்பயின் மருங்கிற் 
கடுகடை யானை கன்றொடு வருந்த 
கெடுரீ ரற்ற நிழலி லாங்க 
ணருஞ்சுரக் கவலைய வென்னாய் நெடுஞ்சேட் 
பட்டனை வாழிய கெஞ்சே குட்டுவன் 
குடவரைச் சுனைய மாயிதழ்க் குவளை 
வண்டுபடு வான்போது கமழு 
மஞ்சி லோதி யரும்பட ர.றவே '" (ற். 105), 

முளிகொடிவலந்த--காய்கன்ற கொடி சுற்றிய ; மூன்ளரை 
யிலவத்து-அரையில் முள்ளுடைய இலவத்தின். gohi Near 
யதிரவீ2--விளங்குங்கொம்பு ஈடுங்க எறிந்து. விளிபட--ஓசை 
யுண்டாக. வெவ்வளி வழங்கும்--வெய்யகாற்றுச் செல்லும் 
ஆங்கண் என்க, வேய்பயில் மருங்இல்--மூங்கில்கள் நெருங்கவே
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பக்கத்தில், கடுசடையால் யானை கன்றொடு வருக்தாகிற்கப்பேய்த் 
தெசை நீரென்று விரைதலாற் கடுகடை கூறினர். யானை படி 
யுங்களிறுமாம். ரீரற்.ற கிழலில்லாத நெடிய அவ்விடத்து, செல் 
ல.ற்கு அரிய வழிகள் பலபடியாகக் கவலைப்பட்டன என்று புறப் 

படுதற்கு முன்னே கருதாய். குட்டுவன்--சேரனது. குடவரைச் 
சுனைய--கொல்லிக் குடமலையிலுள்ள சுனையிடத்தனவாகய. 
மாயிதழ்க்குவளை--கரிய இதழ்களையுடைய குவளையின். வண்டு 
படுவான்போ.து--வண்டுகள் வீழ்கின்ற சிறந்த பூக்கள். கமழும் 
அஞ்சிலோதி--கமழ்கன்ற அழகிய மெல்லிய அளகத்தையுடை 
ய அரும்படருறவே--அரியதுன்பம் அடையவே. நெடுஞ் 
சேட்பட்டனை--நெடிய செய்மைக்கண் எய்தினை, Oa ere 
வாழிய என்றுன். இடைச்சுரத்துமீளின் அஞ்சில் ஒஇியரும் ப்ட 
அ.றவேசேட்பட்டனையாவை யல்லது வினைமுற்றாமையால் வே.று 
பயனெய்தினாயாகாய் என்று கழ.றினனாம். வாழிய என்றுன் அஞ் 
சிலோதிபாற்சென்று வாற்வாயாக என்று மனையினுள்ளபோது 
அருஞ்சரக்கவலைய என்னாய் என்னை இங்கு நெடுஞ்சேட் படுத் 
தனை எனினு மமையும். 

  

** வானவன் கொல்லிக் குடவரை,” (அகம். 828) 

என்பது காண்க. மற்றது. 

* என்னெனப் படுமோ தோழி மின்னுவச 
பதிர்குர லெழிலி முதிர்கடன் ீரக் 
கண்டூர்பு விரிந்த கனையிரு ணடுகாட் 
பண்பி லாரிடை வரூ௨ நந்திறத் 
தருளான் கொல்லோ தானே கானவன் 
சிறுபுறங் கடுக்கும் பெருங்கை வேழம் 
வெறிகொள் சாபத் தெறிகணை வொ£இ 
யழுக்துபட விடரகத் தியம்பு 
மெழுக்துவீ மருவிய மலைழ வோனே ” என்பது 

ர (கற். 228) 
சறுபு.றங் கடுக்கும் பெருங்கை வேழம்--மகளிர் மின்னிவிட்ட 

Ane POG PEG Oulu கையையுடைய யானை. 

- மிடிக்கை யன்ன மன்னுவீழ் சிறுபுறத்.துத், 
தொடிக்கை மகடூஉ” (சிறுபாணுற்றுப்ப்டை 191, 192)
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எனவருதல் காண்க. கானவன் வெறிகொள் சாபத்தெறிகணை 
வெரீஇ--குறவனது அச்சங் கொள்ளும் வில்லினின்று எறியப் 
படும் அம்மிற்கு அஞ்ச, அழுந்துபட--அழுந்துதல்பட ; ஓடுங் 
காகிற்க. விடரகத்து இயம்பும்-மலைப்பிளப்பல் ஒலிக்கும்; 
எழுந்துவீழருவிய மலைகமவோன்--உயர்ந்து வீற்இன் ற அரு 
வியை டைய மலைக்குரிய தலைவன், மின்னுவ௫பு--மின்னை 
வளைத்துக்கொண்டு.அதிர் குரலையுடைய மேகம், முதிர்கடன்.றீர 
-தொன்றுதொட்டுள்ள தன் கடப்பாட்டைச் செய்துதர. கண் 
டூர்பு விரிந்த கனையிருணடுநாள்--கண் தூர்ந்து“பர விய செ.றியிரு 
ளில் நாள் நடுவில். பண்பில் ஆரிடைவருஉம்--தமையை 
யுடைய அரிய வதியிற் களவில் வருவான். ஈந்திறத்துத்தானே 
அருளான் கொல்லோ--இவ்வாறு களவே இன்பமாக இடையூறு 
கருதாமல் வருபவன் ஈம்மிடத்து ஒருவர் சொல்லாமற்றானாகவே 
மணந்தருளல் செய்யானோ. சாபம் வடமொழி, 

இவற்றுள் மூன்னதன்கட்குட்டுவனைக் கூறுதலால் இவ் 
வேர்தன் காலத்துச் சேரன் குட்டுவன் எனப்பட்டானென த் 
தெரி௫ற்பது. 

** ஒன்னார், 
வடபுல விமயத்து வாங்குவிற் பொறித்த 
எழுவுறழ் இணிதோ ஸியறேர்க் குட்டுவன் *! : 

(சிறுபாண், 47-49) 
என்புழிக்குட்டுவள் குட்டகாட்டையுடையோனென நச்சினார்க் 
கினியர் பொருள் கூறுவர். இதனால் இவன் பரசிராமன் வரு 
ணனை வேண்டி மேற்குத் தொடர்ச்ச மலைக்கப்பாற் பெற்ற நிலப் 
பகுதியிலுள்ள குட்டகாடுண்டாய பின்னர் அதனை உடையனாயி 
னவன் என உய்த்துணசலாகும். அகப்பாட்டில்,(722) 

வலம்படு முரசிற் சேரலாதன் 
மூந்நீ ரோட்டிக் கடம்பறுத் இமயத்து 
மூன்னோர் மருள வணங்குவிற் பொறித்து 
நன்னகர் மாந்தை முற்றத்து! 

என மாமூலனார் கூறுதலான், இமயத்து விற்பொதித்தவன் 
இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் என்பது அ.றியக்கடப்பது. 
இதன்கண் “முன்னோர்மருள இமயத்துவணங்குவிற்பொதித்து!”
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என்றதனால் இவனே இமயவிற் பொறித்தவனாகக் கருதப்படு 
வான் ; இம௰ம்விற்பொ.றித்தவன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேர 
லாதனாதல் பதிற்றுப்பத்து இரண்டாம்பத்தால் ஈன்கறிந்தசாம்; 
அவன் கண்ணூக்குக் கோயிலெடுத்த செங்குட்டுவனுக்குப் பல 
தலைமுறை முற்பட்டவன் என்பது மணிமேகலையுட் கச்சிமாககர் 
புக்ககாதையில், குட்டுவர் பெருந்தகை வீடர்ச்சிலை பொறித்த 
வேந்தன் '' எனவும், **கின்பெருந்தாதைச் கொன்பது தலைமுறை 
முன்னோன் கோவலன் மன்னவன் றனக்கு நீங்காக் srs urd 
கன்” எனவும் கூறுதலான் அறிந்தது ; இமயவரம்பன் நம்ம 
பெயரும் குட்டுவனாதல் “போரடுதானைப் பொலந்தார்க்குட் 
டுவ '' என்பதனாலறியலாம். இதனால் திருமாறன் பாடிய குட்டு 
வன்,. சேரலாதனுக்கு முந்திய சேரருள் ஓருவனாவனென்க. 
மதுரைக்காஞ்சியிற் 1 பல்குட்டுவர் வெல்கோவே"" (அடி. 105), 
எனப்பாடுதலான் குட்டகாடுடையார் பலராவர் என்றும் அப்பல 
ருள் குடவரையுடைமை இவனுக்குக் கூறுதலான் இவனே தலை 
யாய சேரனென்றும் கொள்ளலாம். 

முடத்திருமாறன் இவளைப்பாடுதலால் அப்போது இவன் 
அவற்கு ஈட்மினனாகக் கருதப்படுவான். €ழ்.கடனட்டுப்பேரக்கு 
(2௭௦4) என்ற இடத்திற் இடைத்த இரண்டு முத்திரையில், 
ஸ்ரீபதி குட்டஸ்ய'" என்.ற பெயருடையதொன்று. மற்றொன்.நு 
"விஷ்ணுவர்மஸ்ய!” என்ற பெயருடையது. மின்னது விஷ்ணு 
வர்மண ; என்றிருக்க வேண்டுவது அப்படி. எழுதப்பட்டுள்ள து. 
இம்முத்திரைகள் நெடியோன் பெயரையுங் குட்டுவன் பெயரை 
பும் உடையனவா தல் வியப்பைத்தருவ.து. அவை நாவலந்தீவிற் 
றென்னாட்டெழுத்தாக வடமொழியிலுள்ளன. (9.1%.&, 1181௧- 
37௨, 317, 19536) சோன் என்ற தீவும் அக்கடஞட்டுண்டு. 

இனி இத்தொல்காப்மியனார் காலத்துச் சோழன் இவ 
னெனத் துணியலாவதில்லை. அகத்தியனார் காலத்துச் சோழன் 
காந்தன் என்பதும் அவன் பரசிராமற்குமறைஃதொழுகயவாறும் 
மணிமேகலையுட் கேட்கப்படுதலான் அவன்வதியிலொருவன்ருன் 
ஆர்புனைக்த சோழன் என்பதே தக்கதாகும். தொல்காப்பியனார் 
மரமியலில், 

** படையுவ் கொடியுங் குடையு முரசும் 
நடைநவில் புரவியுங் களிறும் தேருந்
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தாரு மூடியு கேர்வன மிறவுக் 
தெரிவுகொள் செங்கோ லரசர்க்குரிய ய்ய) 

எனக் கூறுதலான் இம்மூவரும் தத்தமக்குரிய படை, கொடி; 
குடை, மூரசு, புரவி, களிறு, தேர். தார், முடி, செங்கோல்முத 
லியன உடையராய் வீளங்க ரென்பது அறியப்படுவது. 

1 அந்தணாளர்க் கரசுவரை வின்றே ”' (டி. 85) 

எனவும், 
வில்லும் வேலுங் கழலுல் கண்ணியும் 

தாரு மாரமுக் தேரும் வாளும் 

மன்பெறு மரபி னேனர்க்கு முரிய '” (டி. 8) 

எனவும், கூறுதலான் இவர் காலத்து அந்தணரும் அரசியல்பூண் 

டொழுலனார் என்றும், அரசுபெறுமரபிற் குறுகில மன்னர் பல. 
ரிருந்தனர் என்றும் கொள்ளலாம். 

*: இருபெரு வேந்தரொடு வேளீர் சாயப் 

  

பொருதவரைச் செறுவென்று 

நிலந்தந்த பேருதவிப் 
பொலக்தார் மார்ப னெடியோன் '' (மதுரைக். 58-61) 

என இவர் காலத்து நிலந்தரு தருவிற்பாண்டியனைக் கூறுத 
லான் வேளிராகய குறுகில மன்னர் பலரிருந்தது புலனாம். இவ் 
வேளிர் அகத்தியனாரொடு தென்னாடுவந்தவராதலால் இவரைத் 
தொளன்முதிர்வேளிர் (பு றம். 24) எனப்பல்லிடத்தும் கல்லிசைப் 
புலவர் கூறிச் செல்வர். பதிற்றுப்பத்துட் பல்லிடத்தும் :*வேந் 
தரும் வேளிரும் '' (80, 49, 75, 88) என வருதஓங் காண்க.
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இனித் தொல்காப்மயனார், 

மறைந்த வொழுக்கத் தோரையு நாளுக் 
துறந்த வொழுக்கங் இழவோ ம் இல்லை '” 

(தொல். களவி. 44) 

என்புழி ஓரை என்னுஞ் சொல்லான் கோள்கள் கிற்கு நிலையி 
ஊக்கூறினார் என்பது கற்றார.றிந்த.து. ஓரை ஈண்டுத் தயகோள் 
நிலைக்காயிற்று. இந்த ஓரை யென்னுஞ் சொல் ஹோரா என் 

னும்யவன மொழியின் .றிரிபுஎன்ப.து பலர்கொள்சையாம். கோள் 
நிலையைக் குறித்த இச்சொல் வழக்கனை இந்நாலுட்காண்டலா ல் 
இச்சொல்லைத் தம் நாலில் எடுத்தாண்டவரா ஹமிஹிரர் காலத் 
இற்கு அஃதாவது இ, பி. ஐந்தாம் நாற்றாண்டிற்குத் தொல்காப் 
மியனார் மிற்பட்டவராவர் என்று கருஇனாரும் உண்டு. * 

இச்சொல்லினை அஹோராத்ரம் என் னும் வடமொதிச் 
தொடரின் முதலுங்கடையுமொழித்துண்டாகய தென்பாரு 
மூண்டு. இஃது யவனமொழியென்றே கொள்ளினும் மொதி 
வழக்குண்டாகிய காலம் இறப்பப் பிந்தியது என்று கொள்ள 
வேண்டியதில்லையாம். கடலிற் கலத்திற் சென்றுவருதலால்தென் 
ஞட்டவர்க்கு யவனருடன் தொடர்பு ஒறீஸ்து மிறத்தற்கு எத் 
துனையோமுந்திய காள் தொட்டதாகும். இக்காவலக் இவிற்கு 
யவனத் தொடர்பு அலெக்சாந்தர் படையெடுப்புத் தொட்டுண் 
டாயதென்பதில் ஐயமேயில்லை. சந்திரகுப்த வேந்தன் அவைக் 
களத்து யவனாசிரியன் மெகாஸ்தினிஸ் போந்தமர்ந்தது பலரும் 
அறிந்தது. யவனர் இந்தியாவின் வடமேற்குப் பாகத்து அரசு 
நிலையிட்ட செய்தியும் ஈன்கறிந்ததாம். இந்த யவனர் வளசாட் 
டைத் தொல்காப்பியனார் குறித்த பேரரசர் மூவருள்போர்தைத் 
தாரினனாகிய சேரன் ஆண்டது, 

* Journal of the Royal Asiatic Society, 1924, p. 665 
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** வன்சொல் யவனர் வளகா டாண்டு 

பொன்படு நெடுவரை புகுந்தோ னாயினும் '" 
(சலப், கடுகற். 1471-42), 

எனவும், 

** வன்சொல் யவனர் வளகாடு வன்பெருங்கல் 

222... செருவிற் கயற்புலியான் '” 

(சிலப். வாழ்த்து, ஊசல்வரி) 

எனவுவ் கூறுதலான் அறிஞர் அறிவர். யவனர் இத்தென்னாட் 
டி.ற்குக் கலத்தில் வரவும் போக்கும் உடையராதல், 

** சேரலர், 
சுள்ளியம் பேரியாற்று வெண்ணுரை கலங்க 
யவனர் தந் த வினைமா ணன்கலம் 

பொன்னொடு வந்து கறியொடு,பெயரும் 
வளங்கெழு மு௫ிறி "" (அகம். 149) 

என வருதலான் அறிந்தது. இவ்வாறு'யவனருடன் தமிழரசரும் 

தமிழரும் பயிலுதல் கேட்கப்படுதலான் யவனராண்ட grr 
என்னுங்கோள் நிலைக்குரிய சொல் அவ்யவனர் இக்காட்டிற் புக்க 
காலக் தொட்டுண்டாய தென் ஐ.ற்கண் இழுக்கேயில்லையென் ௪. 

இந்த யவனரை யெடுத்தாண்ட பழைய தமீழ் நூல்கள், 

* வலிபுணர் யாக்கை வன்கண் யவனர் ' (அடி 02) 
எனவரும் முல்லைப்பாட்டும், 

“யவனர் ஓதிம விளக்கின் '" (அடி 816-112) 
எனவரும் பெரும்பாணா.த்றுப்படையும், 

யவன ரியற்றிய விைமாண் பாவை '* (அடி 101) 
எனவரும் நெடுஈல் வாடையும், 

யவனர் தந்த வினைமா ணன்கலம் '" (149) 
எனவரும் அகப்பாட்டும், 

யவனர் 

sirens தநத தண்கமழ் தேறல் '? (56) 
எனவரும் பு.றப்பா ட்டும்,
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“qr Gered wari பிணித்து '* 

எனவரும் பதிற்றுப் பத்துப் (20) பதிகமும் 

*: வன்சோல் யவனர் வளகா டாண்டு 
பொன்படு நெடுவரை புகுக்தோ னாயினும் '” 

(சிலப். நடுக். 147-722) 
எனவும், 

வன்சொல் யவனர் வளநாடு வன்பெருங்கல் 
தென்குமரி யாண்ட செருவிற் கயற்பு லியான்." 

எனவும் வரும் சிலப்பதிகாரமும் (வாழ்த்.துக்காதை), 
ஈயவனத் தச்சரும்"" ் 

(எறைக்கோட்ட மறக்கோட்டமாக்கய காதை (108) 
எனவரும் மணிமேகலையும் ஆகும். இவற்றால் பழைய தமிழ் 
மக்களுக்கு யவனருடன் உள்ளபலவகைத்தொடர்பும் இனித.றிய 

லாம். இத்தமிழ் மூவேந்தரும் வேளிரும் யவனரும் பண்டு. 
தொட்டேபயின்ற தொடர்புடையசென்பதுஅசோகசாசனங்கள் 
(Girnar, Strabo, 0௦௯5ம் ]கேவிகற, நரீகரக01க. என்னு 
மிடங்களிலுள்ளன ) பலவற்றில், 

“சோள பாண்டிய Buy gs, Caray ar 
தாபப் பண்ணி, சந்தியாகோகாம யோகராஜ '" 

எனவரும் தொடரால் கன்கறிந்ததாம். 

(ind. Antiquary, Vol. 1711, பக்கம் 2௪ பார்க்க). 

அசோகன் காலத்து இந்கரவலக்தீவின் வடக்கண் ஒரு பகுதி 
யிலிருந்த யவன ராஜன் துஷஸ்பா என்பவன் ஆவன். (டை 1/01. 

3717, பக்கம் 20-ம், ஷே 262817, பக்கம் 195-ம் பார்க்க, 

இனிப் பாண்டவருள் யுதிஷ்டிரன் தந்தைக்கு ௩ண்பனாகய 
பகதத்தன் என்பவன் யவனராஜன் என்பது ஆதிபர்வம்வல்லவர் 
அறிவர். 

இத்துளையுல் கூறியவாற்றால் யவனருடைய மேஹோரா£ 
என்னுமொழி பண்டே தமிழிற்றிரிந்து இசைச் சொல்லாம் 
வழங்கற்குத் தடையில்லாமை அறிக. சங்கதூல்களை யுடைய 
எட்டுத் தொகையுள் ஓன்றாகயபரீபாடல், 

45
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* தள்ளாப் பொருளியல்மிற் றண்டமிழாய் வந்திலார் 
கொள்ளாரிக் குன்று பயன் "" 

என்பதனால் இத்தொல்காப்மியனார் பொருளிலக்கணத்தை எடுத் 
தாளூதல் காணலாம், ஈண்டுப் பொருளியல்பிற்றமிழ் என்ப 
தற்கு. உரையாளர் பரிமேலழகர் * பொருளிலக்கணத்தை 
யுடைய தமிழை '' என உசை கூறியது நோக்க்கொள்ளலாம். 
இறையனார் சளவியலுரைகாரர் இதற்கேற்பவே கடைச் சங்கத் 
தாருக்கு நூலாயிற்றுத் தொல்கரப்பியம் என்றுரைத்தலும். 
தெளியலாம். 

*! ஐந்திர நிறைந்த தொல்காப்பியன் '' 

எனப் பாயிரத்துக் கூறலான், இத்தொல்காப்மீயனார் காலத்தே 
ஐந்திரவியாகரண வுணர்ச்சி சிறந்ததாக மதிக்கப்பட்டதென 
நினைதல் தகும். பரணர் பாடிய ஐக்தாம் பத்துக்கொண்ட செல். 

குட்டுவன் தம்மியாகிய இளங்கோவடிகள்காலத்தே இவ்வைர்திர 
வியாகரணம் வழக்கற்று அருகிய தென்பதும், அவர் காடுகாண் 
காதைக்கண், 

புண்ணிய சரவணம் பொருந்துவி ராயின் 
வீண்ணவர் கோமான் Gop gr Qa gir” (98-99) 

எனவும், 
ப்பத் இந்திரன் காட்டிய நூலின் 
மெய்ப்பாட் டியற்கையின்விளங்கக் காணாய்”' (154-155) 

எனவும் கூறு தலான் அறியப்படும். இதனால் ஐந்திரம் வழங்யெ 
காலத்திற்கும் ஐக்திரம் அருயை காலத்திற்கும் இடையிட்ட 
காலம் பேரளவினதேயரக வேண்டப்படுமாதலா லும்தொல்காப் 
மியனார் காலம் மிந்தியதாகாது என்று ஒரு தலையாகக் கொள்க. 
இதற்குப் பொருந்தவே, 

1 வேந்தனும் வேந்து கெடும் '* (குறள் 899) 
என்புழி இந்திரனும் அரசுகெடும் என்று திருவள்ளுவனாரும் 

தொல்காப்பியனார் 4 வேந்தன் மேயதீம்புன லுலகம்'" எனக் 
கூறியவதயே தழுவிக் கூறியது காண்க, இவற்றால் தொல் 
காப்மியத்தின் பழைமை நன்குணரப்படும் என்க, ் 

 



அபத்தம் 
ஒப்புமை மொழிகள் 

1. ஸோமாலி 

Ad - 38 வம் - ப௪ 
An - நான் Bah - தரிர்தபால் 
Abba - தந்ைத 
Abban - காப்பவன் 
Absi - jeu 
&10511க-- அச்சமில்லா 
83 - வலிமை) தசை 
Adi - வெள்ளாடு 
Agti - அடி. டாக] 
104 - அட்டிக்கொடுத்தல் 

[oath] 
Ahal - 29007 
Ahir - #@ 
Ahri - 49 
கரீநூக - பெரியாரைக் சூழக் 

குஞ் சொல் 
1௧௨1 - அழுதல் 
படுவா - அமர்தல் 
An - இல்லையாதல் 

[எ தர்மஹை] ஆன்றல் 
An - அது 
An - அது 
Ar - ABE [சிங்கம்] 
5 - ஆம் [5௦ bury] 
இராகம் - பாட்டி) ஒளவை 
Ayar - விளையாட்டு 

[அயர்தல்] 
மக் - பாதி 
Bah - Gur 

Bari - பரிதல் [1௦ beg] 
Baris - 2ff 
Baru - ugeow 
1385 - பாழ் 
மண் - பயிர் 
Perri - Gp [morrow] 
Bihi - » [to give] 
1௦11 - பொலிசை [100௦3] 
Born - பொக்து 
Budai- yorsso 
Boor - பொறை [மலை] 
நக்மா - தகர்த்தல் 
Dalal - தழல் [ஒளி] 
19௧1௦ - துளை 
Damai - #emw [complete] 

Ushbu - aay 
Al-har - sora 
Dari - தரி 
Dean - 8 | Qaia| 
Diptan - Ssaer [aSuerr] 
Dikri - [S@Aoysr] 

[bamboo bush] 
Duni - தீனை [world] 
நரகம் - இரைச்சல் 
மரம் - எறிதல் 
Fol - பல்
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Gael - Geer [Relations] 
Godi - Gary [Border] 

Gudihi - @yxer [inside] 
Gin - aor 
Hadal - Guster 
தாரக - ஆராட்டம் [தாகம்] 

Hal - a [to acquire] 
Hel - dar 
ரம - உருப்பம் [1௦௦௨௩] 
Hal - ser 
Han - பசுங்கன்னு 

Hanan - gourga% 
ர [lifting] 

Haul - 2p [will or 
word of God] 

Huda - em 

Hud - ஒத்றை 
7$து-பாதக்காப்பு [sandals] 

தமிழ் வரலாறு 

7804 - சிறுகீர் [யாம்ம6] 

Kal - காலம். 
94) - இப்பர் [buying] 
13௦ - இடை [8௦] 

Imo - வருதல் [வர்திமோ] 

78௧1 - மிடல் [வளி] 
Mada - ine: _ [head] 

Markab - மரக்காயர் 
Mayai - மழை 
Nag - Quair (ore 
Waan - நல்லது கு] 

Wehel - Gaver [God] 

Wal - Gar [வேட்கோவர்] 
Yan - srar 
8- என் 
2 - வியப்பு 
361௦ - ஏல் 

9. எகிப்துத் தொன்மோழி 

Egyptian 

Pth - புதவம் [door] 
Qebh . கொப்புளித்தல் 
கர் - சாடுதல் 
Mer - மருவுதல் 
Sta - ar [to bring] 
Xeper - Qu» 
Xat - சட்டகம் [15003] 

Atf - அப்பா 
Séru - Geser [prince] ° 

Usaru - 2» [power] 
Hru - Oar» [day] 

Ta - இடம் 
Enu - sre ayy 

Ahu - [oxen] 
ஹர் - பெண்டு 

Mai - ares fapsi 
Het - வீடு nw 
Mesu - wipsmin 

Sti - இம் [3௭௦௦6] 
Aut - ஆடுமாடு 

Setam - + -H@ 

ஜெகம - கணவன் [%௦ 

embrace] 

Ka - ar%n [bull] 
384 - அகடு [வயி] 
Xeps - edu [thigh] 
Mii - தண்ணீர் [கொண்மூ] 
Adi - grasa [prince] 
Her - தலைவன், 7a 
An - ஆணை



ஒப்புமை மோழிகள் 

35 - சேய் [8010] 
Behez - va" 
Ah - sor, 
Bi - « [flea] 
Ur - e » [great] 
197௨ - தேற்றம் 

[everlasting] 
25 - செப்பம் 
ட - கருமை [கருக்கொம் 

மெனல்] 

Senti - சேக்தி [களஞ்சியம்] 
Per - ysos [house] 

Au - ay [see garb] 
Ural - chariot - a7 
An - ஆன்ற [00%] 
Peht - Qu [strength] 
‘Ter - Og. [to destroy] 
Xai - «ru [to defeat] 
மன - உயிர் 

றட - அம்மம் [4௦ 684] 
1 - வருகை [5௦ 00106] வர்தீ 
நிர - பெயர்தல் [60 00106 

out] 

Aq - 9G 
Saat - #rgéeor 
Bat - வட [North] 
Mena - wosrfer - Fray 

[மன்னைக்காஞ்சி] 
3851 -.காடு 
Xent - Orex@ [throne] 
Satu - erg. [strange 
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த - சான் 

கீற - [அவன்] வந்தனன் 
Heru - er» [upper] 
Hentu - garam 
Na - me 
Theru - 1a, a5 

1௯ - பெருமை, அழகு 
அமர்கர்கம - ஆடவன் 
Nait - காடு 
Tamu - மக்கள் 
2787104/ - படைமக்கள் 

மன்பதை. [uBom. 40] 
[மன்ப.து. பரிபாடல், 18.1 

௨14 - சாத்து 
[companies] 

Aru - ama 
Xut - gy wth [horizon] 
Hai - ஐ, தலைவன் 

[husband] 
Sennabum - wr%réQeriby 

82 பல், இபம் - யானை 
ந் - சாடு 
Hetep - «@cy [offering] 
1 - செம்மல் [16௨092] 
Chefta - செற்றார் 

[enemies] 
நகை - தடுப்பொருள். எனா 

[and] 
ஸ் - இரட்டை 
நீ - மன்னுதல் 
Una - one 

people] Aas - அழுக்கறுத்தல் 

நய - எண்ணு Auv - ஜளவை 

Yor - ஆறு கறம - கரட்டுப்பசு 

ல 3. Amharic 

Tincal - qow [hare] 
Bis - பிழை 

101௯ம் உக்கல் [அரை] 

Tiny - Sor [hard]



358 

0௦௦ந்காக - கொட்டாரம் 
[granary] 

Dir - 676, தானு 
Tiru - grew [clearness] 
Kunju - @@5< [tuft] 
197௦084௧0௧ - ஒட்டகை 
Worye - 260 
Ingudai - warg@eme 

[ஆம்பி] 
மறயூ் - இருப்பு 
Méda - Gen [plain] 
Mulu - we 
Qolam-Geraxb [painting] 
Mit - My [pain] 
Ambal - ௮ம்பலகாரன் 

[officer] 

தமிழ் வரலாறு 

Qalakkala - sada 
நீரரதக - ஊண் [மிளை] 
Quella - கொல்லை 
0௦1௧ - கூகை 
ல் - விடு 
33தாக0 - பசராட்டு 
Tirye - 9=mp [grain as 

one kind of tribute] 
18௦0௩௧ - மொண்ணை [8001] 

Madd - மடுத்தல் 
1௦௧௦ - தணத்தல் 
Fyenta - vis 
Afkara - 2jésims [love] 
Gwhot - Gar@ 
Itu - அட்டு [சிறித] 

[food] 

Kazzih - கழிதல் En - oreir 
Bizu - ap [much] Tbab - uriy 

4. Assyrian 

Naru - ஞா, யானு ஒள - சோன் [prince] 
மத - தருகை கரு - எருது 
கம் - கட்டுதல் 180௨ - ஓடு 
Ki - வேறு 120 - பாடு 
Ketat - கெட்டது , Hru - Qer.m [day.] 
மதம் - பேய் மாம - பார்ப்பான் [5262] 
13௨0 - பாக்கு மறம் - இண்ணும் 
1 - அழு Pelu - வெல்லுதல் [to win] 
Aar - ஆர்த்தல் 
Aketu - 220, au9 sno) 
Atu - 3080 
1565 - கேள் 
An - ஆண் 
Na - 38 [Foy] 
ஸ்ம - பெண்டு 

Seru - awa, Oem 
Amalu - 20% [word] 
Siru - @7 3a [exalted] 
Bél - Gast [God ] 
Pahatu - vp» [district] 
Bitu - விடு 

28% - தாயார் [கூத]
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5. Swahili 

Mwane - war 
Kanji - கஞ்ச 
Ndvu - 409 
நிக்காம - கட்டில் 
நமக - வெம்மை 

[kindness] 
Lelam - aa» [auction] 
Milumbe - S&arwy 
Mila - விழா 
Mote - Qurggib 
Ninyi - & 
Nil - நீலம் 
நிகில - பகுத்தல் 
மு - கொம்பு 

நிரு ககம - விரும்புதல் 
௦6 - போல 
Tamu - a5 [sweetness] 
Tulli - sor@y [distress] 
Twahaku - a1éq@ 
100௧ - உன்னுடைய 
37016 - அயல் 
மதநத - ஆயா 
Zari - rf [gold thread] 
Bahari - afi [see] 
Bandari - பந்தல் 
Deni - தனிக, கடன் 
Ki - small 

6. Pahlavi 

A- 98, QS. 
853 - சாடுதல் 
௦- இரண்டு 
6 - தெய்வ #69 
அகக் - ஒற்றை 

Esh - of: 
Keshte - Qu. 
Han - # - [another] 
Khavna - 6@ 
Kho - +48 [power] 
Vehram - Qaov 
தந் - அப்பா 
18107௦ - இறி [௦0௦701௩060] 

7. Persian 

அஹம -துன்பம் 
102 - இன்று 
10ம் - ஊமை 
.1973047187% - களஞ்சியம் 

Baba - தந்ைத 

பார் - அதரி [561௦௭] 
Arud - அருள் 
Mit - Qnss 
Aed - எய்.துதல் 
1௦ - மன்னுதல் 
Mena - சாகச்செய்தல் 
Mes - மழ 
த - கான் 
31ல். - கெஒுழ்தல் 
7௨ - பகல் (day! 
ம - உருள்தல் 
Hebt - ஏடு 

& Arabic 

Benart - பிணா [சவர்] 
Bai - மணம் 
Buyut - &@ 
Bish - &p [muck] 
Tan, - wells
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Tanga - swab [a small 
coin] 

Tira - Qrr 
ஏம் - தண்டு 
கற - ஞார், ஞால், காலு. 
Chushti - #9 [activity] 
Hisin - oru9% 
Hilm - Qap [mildness] 
Hitah - Qi 
Khan - Gareir 
Khasin - கணிச்சி 
Khatbu - 62 [wedding] 
Khall - ery. [vinegar] 
Gulat - sy 
Khin - 265 [blood] 
Dil - Sx [desire] 
Tumbal - ar& [gy] 
Zabh - era 
5 - யாம் 
Sir - சவர் 
Shir - 7 
Tib - werd 
Arsh - 7% 
ஹீக - உரவோன் 
Irk - வேர் 

தமிழ் வரலாறு 

Fuzal - பூசல் [141௦ %வ11] 
780 ௨க௨௩3 - கசண்டு 
28௦%௨௦௧௦ - முறைப்பாடு 
Mihi - 8 [greatness] 
த - கம்முடைய 
தர் - சா [ வாயுள்] 
Naz - erip [agony | 
Nan - ore 
Naiyar - ஞாயி 
Niv - Ba 
Walid - வழுதி 
Wida - விடை [farewell] 
Wayil - காரணம் 

  

87ம் - வருகை 
Wail - வெல்வி 
Waih - ar 
Hazar - Qu9rib 
Hawwa - 2jau7 
Hoya - புயம் 
Yad - “rs [memory] 
Yarmand - aq@unige 
Yaz - ger 
Yazha - ஏழை 
Yarogha - Q»@GGue 

[reed for writing] 

8. Amoy 

Bek, Shi - வெட்ட 
[secret business] 

7 கஙகம்மப - எதிர்த்துக் 
காத்தல் 

Khansiu - 2réa gdsae 
Noachi - Qar¢®, 0350 
Ulin - [u - besiege ; lin 

சழஅதல்] 
ரிமாபிக - தரைமட்டமரக் 

குகல்] 

Vanj - Qs, [see Stein 
Rajatarangini I. 45 

[W. Punjab usage] 
Baga - arms 

வடமெச. 
Kuyin - மேகம் [18௮1 vt 

மிக்ககஅப்பு] [10 - புகை, 
நீராலி] 

மஜத - மசக்கை [alliance | 
Chuin - சுணங்கன்


