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பதிப்புரை. 

மேனாட்டு ஆங்கிலப் புலவர்களின் வரலாறுகளைப் 

பல ஆராய்சி வல்லுகர்களைக்கொண்டு எழுதுவித்து 

லார்டு மார்லி துரைமகனார வெளியிட்டுள்ளனர். ௮ங்க 

னமே, தமிழ்ப் பெரும் புலவர்களின் வரலாறுகளை, yar 

களுடைய நூலாராய்சசிகளுடன், அறிவிற் பெரியவர்க 
ளைக்கொண் டெழுதுவித்து, வெளிப்படுத்த வேண்டு 
மென்பது ஈம் தமிழ்ச் சங்க கொக்கங்களிலொன் று. 

இ.கனைச் தொடங்குதற்குச் சில ஆண்டுகளின் முன் 

னசேயே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. எனிலும், ஆங்கி 

லப் புலவர் வரலாநுகளைப்போலத தமிழ்ப் புலவர் வச 

லாறுகளை எளிதிற் றுணிதற்குப் போதிய இணைக் ௧௫௬ 

விகளின்மையானும், பிறவற்முனும் ௮தனை நிறைவேற்று 

வதில் காலச் தாழ்க்க நொந்தது, 

வழிவழிப் போந்த கட்டுரைகளோடு கூடிய விவுசங் 
களிலிருந்து உண்மைப் பொருள்களைப் பிரித்துக் சாண் 

டல் எளிதானதாயில்லை. எனிலும், கிடைக்கும் துணைக 

கருவிகளைக்கொண்டு துருவி, ஆராய்ச்சியிற் பெறப்படும் 

பொருள்களை வெளியிட வேண்டுமென்பதே ஈம் கருத் 

காகும், 

டூக் கருத்துக் கயையவே, எம் வேண்டுகோளின் 

படி, பண்டிதர் திர. ழ. வேங்கடசாமீ நாட்டார் அவர் 

கள், கடைச்சங்கத்து முதன்மை யுற்றிருக்க நக்கீரர் 

என்னும ஈல்லிசைப் புலவரின் வரலாற்றை வரைந்து 
தந்துள்ளார்கள், இதுவே புலவர் வாலாறு வரிசையில் 

முதலகாக வெளியிடப்படுகிற௮,



# பதிப்புசை 

௫.திலிருந்தே, மேற்கூறிய இடர்ப்பாடுகளின் வலி 

பும், ஆக்கியோச.து நுண்ணறிவின் நிறலும், அறியலாகும். 
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(இவ் வருமையான ஆசாய்சசி யுரையை உதவிய 

திரு, நாட்டார் ௮வாகளுககும், இதனைப பஇப்பிகக 

உதவிபுரிந்த ௮ன்பர்களுககும இசசங்கம நன்றி யுணரும் 

சடப்பாடுடையதாகின்ற.து, 

(.துபோன்றே, திரு, நாட்டார் ௮வாகள ஆசாய்சசி 

செய்துவரும் பிற புலவர்களின் வரலாறுகளையும் விரை 

வில் வெளியிட நினைக்கின்றேம, இத்தகைய ஆராய்சி 

யுரைகளை எழுதித் தருமாறு ஏனைப புலவாகளையும 

வேண்டுகின்மும,. 

TBO TSE க 
தமிழ்ச் சஙகம் த. லே. உமாமகேசுவரன், 

த் 3 ஏ.) பி.௭௮, தெதார்த் தஸ பட படை 
Ag Reon-us ௧-௨. சங்கச்தலைவர்,



ழகவுரை. 
ஒங்க லிடைவந் ,துயாந்தோர் சொழவிளங்கி 

யே௱்கொலிகீர் ஞாலத் திருளகற்.று-மாங்கவற்றுண் 

மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிசொன் றேனையது 

தன்னே ரிலாத தமிழ். 

அமிழ்இினு மினிய ஈம்தமிழ் மொழியினை முச்சங்க 

நாளினும், பிற்றை காளினும் ஆராய்ந்து, ஈல்லறிவின் ற் 

௮ப் பே.றுடையராய் விளங்கிய புலவர் பல்லாயிரவு 

ராவர், அன்னவரியற்றிய நூல்களும், பாட்டுக்களும் 

அுறைதொறும் எண்ணிலவாகும், அலற்றுட் பல கரல 

வயத்தானே மறை% தொழிந்தமையின், அவற்றை யியற் 

நிய புலவர் பெயருள்ளும பல மறைவனலாயின. எனி 

னும, சிற்ரில ஆண்டுகளாகச சில பெரியோர்களின் அரிய 
முயற்சியால் தமிழ் । பழதாலகளுள் எஞ்சியுள்ளன 
வெளிப்படுத் கப்பட்டு வருகின்றன, அவைகளிலிருந்து 
பன்னூறு புலவர்களின் பெயரை அறிகின்றோம். அவை 

களை வெளிப்படுத்திவரும் பெருஈ்தகையாளர்கள்பால் 

தமிழ் மககள் அனைவரும் ஈன்றி பாசாட்டக் நடன்பட் 

டோராவர், 

வேளிவர்த நாலகளுட் சிலவே தமிழின் பழமை, 

பெருமைகளை விளக்குதற்குப் போதியவாகும். கன 

மாகவும், பிறழமொழியாளர்கள், ௮வ்வம் மொழியிற் புலவ 
ராயிருந்தாரின் சரிதங்களையும், அவர்களியற்றிய நூற் 

பொருணுட்பங்களையும் ஆசாய்ந்து விரித்தெழுதி மாண 

வர்கள் கற்கும்படி செய்வதுபோல, தமிழ் மக்கள் 

செய்திலர், இல சிறந்த புலவர்களைப்பற்றிக் தம்மனம் 

போனபடி. சிலர் புனைந்துவிட்டனர், தமிழ்ப் புலவர் 

பலசையும்பற்றி ஆராய்ந்து தகொகுத்தெழுதிய புத்தகம்



ச் முகவுரை, 

களன் இரண்டொன்றே யுள்ளன, அவையும் தக்காக்கு 

விரித்தெமுதப்பட்டில, இரண்டொரு புலவர்களைப் 

பற்றியே சற்றுவிநிவாக எழுதிய புத்தகங்க ஞள்ளன. 

ஆகலின் தமிழ்ப் புலவர் பலருடைய வரலாறுகளையும் 

HAsO saps வேண்டுமென்னும் ஆசையாற் மாண்டப் 

பட்டு, ஈல்லிசைப் புலவர்களின் பெருமைகளை உள்ளவாறு 

விளக்குதற்குச் சிறிதும் தகுதியில்லாத யானும் நக்கீர 

னாரைப்பற்றி முதலில் எழுதி வெளியிடத் அுணிக்தேன். 
இஃது ஐந்தாறு வருடங்களின் முன்பே எழுதப்பெற்ற 

தாகலின், 1015-ஆம் ஆண்டில் சான் எழுதி வெளியி _ட 

தர் சிறு புத்தகத்திலும் இதனைச் சுட்டுமாறு நேர்ந்தது. 

எனிலும், இப்பொழு, முன் எழுதியிருந்தவற்றிழ் 
சிலவற்றை மாற்றியும், சில சேர்த்தும் எழுதியுள்ளேன். 

கான் எழுதியவற்றிற் பிழைகள் பல இருப்பிலும், உண் 

மையை ஆராய்க சதெமுதவேண்டுமென்னும் என் Cars 

கத்தை மதித்து, அறிவுடையோர் ஆதரிப்ப்சென்னும் 

துணிபுடையேன். 

என்பாற் பேசன்புடையவர்களான என் பழைய 

மாணாக்கர்கள் இசனை வெளிப்படுத்துமாது முன்வந்து 

உதவி புரிந்தார்கள். அவர்கள் எவ்வகை நலலும் 

பெற்றுப் பிறர்க்கென முயலும் பெற்றியசாய் நெடிது 

வாமூமாத எல்லாம் வல்ல முழு மூதற் கடவுளின் றிருவரு 

ளைச் சிந்திக்கன்றேன். 

இது விரைவில் அச்டப்படுதற்குப் பெரிதும் 

உதவி.புரிந்க உண்மைத் தமிழன்பரான திநவாளர் 

5. அற்புதசாமீ உடையார், 1, நா., அவர்களுக்கும், 
இதனை வெளிப்படுத்.து.தவிய கரந்தைத் தமிழ்க் சங்கத் 

தினர்க்கும் ஈன்றிபாராட்டக் கடமைப்பட்டுளேன். 

ழ. வே.



நக்கீரர்; 

(Pst I Hat To, 

  

நக்கீரர் வரலாறு. 

ழன்னுரை. 

£க்கீரர் படைப்புக்கால் தொடங்கி மேம்பட்டு 

வந்த பழங்குடியினரான முடியுடைக் தமிழ்வேந்தர் 

மூவருள்ளே ஈண்டிய சிறப்பிற் பாண்டியரானோர் வழி 

afunrss பழவிறன் மூதூராகிய பீடுமிக்க மாடமது 

சையிறழ் சங்கமிருந்து தமிழாராய்ந்த ஈல்லிசைப்புலவர் 

குழாத்துட் பலலிசை நிறுத்த படிமையோராவர். 

இவர், குடிப்பிறப்பாகிய உடையுடுத்துகீ, கல்வியாகய 

மலர்சூடி, ஒழுக்கமென்லும் விழுக்கலன் பூண்டு, வாய்மை 

யென்னு மூணவுண்டு, ஈடுவுநிலையென்லும் ஈகரின்கண் 

தூய்மையென்லும் ஆதனச் தமர்ந்த, அழுக்காறின்மை, 

௮வரவின்மை யெனப்படும் இரு பெரு நிதியமும் ஒரு 

தாமீட்டுந் தோலா நாவின் மேலோராூத், தமக்கொப்பா 

ரம் மிக்காருமில்லையாக விளங்கினசென இவரது வர 

லாறு கூழுகிற்கும், அக்காலத்துப் புலவசெல்லாரும் 

பாட்டியற்றிய மட்டிற் பெயர் சிறந்தா.ராக, இவா, பாட் 

டுப் பல புனைந்ததன்றி, ஆலவாய்ப் பெருமா னடிக எரு 

ளிய பொருணூலுக்குப் பொருள் காணாது மயங்கிய யாவ 

ருந் தெருஞதுமாறு சிறந்ததோருரைகண்டு புகழ்சிறக்து 

விளங்கினர், அவ்வுளை பின்னுளோ ருசைகட்கெல்லாம்



2 நக்கீரர். 

உசையாணியாய் நிற்பதொன் றென்னலாம். இன்னணம் 
பல்லாற்றானும் புகழ்மிகப் படைத்த இவ்வாசிரியர் வ.ர 

லாற்றினை யாம் ௮றிக.து கோடற்குக் கருவியாயிருப்பன 
இவரியற்றிய நூல், உரைகளும், திருவிளையாடல் aps 
லிய பு.ராணங்களும், பிறவுமாம், 

பெயர்க்காரணம். 

இவ..து இயற்பெயர் கீரன் என்பது, இப்பெயரின் 

பொருள் அக்காலத்து வழங்கிய எனைப்பல பெயர்ப் 

பொருளுமொப்பவே யின்னகெனக் துணிந்திடற்கரிதாக 

வுள்ளது. பாலப்பன் என்பது இவச பிள்ளைத் இரு 

நாமம் என்றும், இவர் புலமை கிரம்பியோசாய்த் தமிழ்ச் 

சங்கமடைக்தபின்னர் முற்பெயரின் பொருளுக்கேற்பவே, 

*கீரன்? என அ௮ழைக்கப்பட்டனரென்றும் ஒரு சாரார் 

கூறுவர், சேரன் என்பது ' வாக்மி' எனப் பொருள்படுவ 

தோர், வடசொற் சிதைவென்று பிறிதொருசாசார் கூறு 
வா். பிறர் பிறவாறுங்கூறுப, இதன் பொருள் யாதானும் 

ஆக. €சர்தை, சரங்கண்ணன், €ீசங்கரன் எனத் தமிழ்ச் 

செய்கை முடி.புற்றடிப்பட்டு வழங்குஞ் சொற்களையெல் 

லாம் தக்க அதாரமின்றியே வடசொல்லெனக் கூறி 

விடுதல் கருத்தன்ரும், இவர் கலையெலாம் நிசம்பிக், 

கூரியவறிவும், சரியவொழுக்கமு மூடையசாய் விளங்கிய 

போழ்து இவரது சிறப்புநோக்கி ஈகரவிடைச்சொல்லும், 

அர்? விகுதியும் தந் து நக்கீரன் என ௮றிஞசெல்ல: ம் 
வழங்குவாராயினர்.  * குலகினையல் கம்பி' என்னுஞ் 

சிந்தாமணிச் செய்யுளுரையில், * ஈப்பின்னை? யென்பதனை 
விளச்குழி நப்பின்னை அவள் பெயர். ௩- இறப்புப் 
பொருளுணர்ச்.துவதோ ரிடைச்சொல் ; ஈச்செள்ளை, கப் 

பாலத்தன், ஈக்ேரன் என்றாற்போல? என ஈச்சினர்க்கனி
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யர் கூறுதல் காண்க, இவர் தந்தை * கணக்காயசென்பது 
இவர்க்கு வழங்கும் கணக்காயனார் மகனார் நக்பேனார் என் 

னும் பெயசானும், இவர் மகனார் * £8விகொழ்றனார் என் 

பது களவியலுரளையானும் அறியப்படுவன. கணக்காயர் 

என்னுஞ் சொற்குப் பிள்ளைகளைக் கூட்டமாகச் சேர்த்து 

வைத்து, ௮ரிச்சுவ)உ என வழங்கும் தமிழ்க் கணக்குப் பயி 

ற்றுவிப்பவர் என்று ஒரு சாரார் பொருள் கூறுப. தமி 

றெழுச்.துக்களின் மொகுதிக்குத் தமிழ்க்கணக்கு, தமிழ் 

நெடுங்கணக்கு எனப் பெயருளவாயினும், ஈண்டு ௮துவே 

பொருளெனச்கொள்ளுமா நில்லை. தமிழ்ப் பழ நூல்களை 

யெல்லாம் கீழ்க்கணக்கு மேற்கணக்கெனப் பகுத்திலக் 

கணங் கூறலானும், £ கணக்கினை::: கற்றலிற் கேட்டலே 

நன்று? என வழக்காறுண்மையானும், கணக்கென்பது 

அல் என்னும் பொருட்டாதல் பெறபபடும், நால்களெல் 

லாம் ஒவ்வோரளவினவாக இயன்றமையின் கணச்கென 

வழங்கப்பட்டனபோலும் ? சமயக்கணக்கர் என்புழியும் 

கணக்கு இப்பொருட்டாதல்வேண்டும். ' சீமுத்துமெண் 

ணும் கணக்கென்னுகும்” என்று பிங்கலத்தில் எண்ணு 

டன் வைத்தோதிய எழுத்து இலக்கணமென்னும் பொரு 

ள.தாகுமெனல் அமைவுடைக்தேயாகலின் இலக்கணமும் 

கணக்கெனப்படுமென்க, இனி, ;கணக்காய சோத்துரைப் 

Gurr’, * கணக்காயர் தூலுளைப்போர் ? என்று நிகண்டு 

கள் கூறுவதும், £ கணக்காயர் ? ஏன்று கீழ்க்கணக்குக்கள் 

கூறுவதும், கணக்காயராவார் தொல்கேள்வித் துறை 

போகிய ஈலலாசிரியன்மா சென்பதனை நன்கு விளக்குவன 
  

* ஒறுர்தொசையில் ஒர் பாட்டு ' சணக்காயன் றத்தன் 
பாடியது என்றிருப்பது கொண்டு இவரது இயற்பெயர் தத் 
தன் எனது சிலர் கருஹூன் றனர், 

1” சரோங்கொற்றனார் என்பது எழுதுவோராற் திரிபு்ற 
போலும் ?
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வாகும். மதுரைக் கணக்காயனார் பாடிய பாட்டுக்கள் 

தொகை$ால் பலவம்றிற் காணப்படுதலே யவாரது புல 

மைக்குத் தக்க சான்றாகும் 5. இவ்வாருகலின் * 

னறிவு தந் தையறிவு , * மகனுசைக்கும் தந்ைத ஈலத்தை 
என்ற முதுமொழிகளின்படி. ஈக்ோச.து அறிவு மாட்சிக்கு 
அவரது பிறப்பும் காரணமாய் நின்றமை காண்க, 

க் 

குலம். 

டூனி, இவர் குலத்தைப்பற்றியும் பலா பலவாறு 

கூருகிற்பா, *கொங்குதேர்லாழ்க்கை' என்னுஞ் செய் 
யுட் பொருள்பற்றிச் சொக்கநாதர்க்கும் கக்&ரனாரக்கும் 

வாது நிகழ்வுழி, 

அங்கக் குலுங்க வரிவாளி னெய்தடலிப் 

பங்கம் படவிரண்டு கால்பரப்பிச்--சங்கதனைக் 

கீர்€ ரெனவ.றுக்குங் சரனோ வென்கவியை 

யாராயு முள்ளத் தவன, ? 
§ 

என்று சொக்கர் வெகுண்டு கூழுகிற்ப, அதற்கெதிராக 

நக்டோரும், 

் சங்கறுப்ப தெங்கள்குலந தம்பிராற் கே.துகுலம் 

பங்கமறச் சொன்னாற் பழுதாமே--௪ங்கை 

யரி6துண்டு வாழ்.து மானாளரைப் போல 

விரந்துண்டு வாழ்வ இலை. * 

என இறைவரைப் பழித்துரைத்தனர் ; என்று ஓர் கதை 

வழங்குகிறது. இசற்கு அசா.ரமாகச் காணப்படுவது 

பழைய திருவிளையாடலிலுள்ள, 
  

ப் Foes புலவராயினார் செடுக்கணக்குக், கம்பிதீ தல் கூடா 
தென்பது THES Sor My.
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அங்கள் குலுக்க வரிவாளி னெய்யென் ஜோர் 
பங்கக் கவிதை பரமன் சொலவிளிந்_து 

சங்கறுப்ப தெங்கள்குலக் சம்பிராற் கேதென்றோர் 
துங்க முூறுங்கவிதை சொன்னா னெதிர் துணிந்து,” 

என்னுஞ் செய்யுளொன்றே,. இச்செய்யுள்தானும் 

இதற்கு முன்பின் உள்ள செய்யுட்களை கோக்குழி அவ் 

விடத்திற்கு வேண்டாக தொன்ருகக் காணப்படுதலின், 

இது பின்னுளோர் இடைப்புகுத்தெனக் கோடலே 

யேற்புடைத்து. எல்லா முழுமுதன்மையு முடையசாய், 

எல்லா வான்மாக்களையும் ௮டிமையாகவுடைய விறைவர் 
நக்ரேோனாரைக் கோட்டியுட் குடிபழித்தனபெனலும், ௩ல் 

லிசைப் புலவராகிய கீரனாரும் அதற்கெதிராகப் பழித் 
அரைத்தாரெனலும் தெருளற்பாலவாமோ?] மன்றி, 

இக்கதைக்குச் சிறக்க வாதாரமுமில்லை. இக்கதை பற் 

றுக்கோடாகவே புலவர் புராணமுூடையாரும், கக&.ரரை 

கெய்தனிலத்துள்ள வோர் பரதவரில்லிற் பிறக்தவரெனக் 

கூறிப்போயினா. 

டூக்கதையினையும், 

் வேளாப்பாரப்பான் வாளரந்துமித்த 

வளைகளைக் தொழிந்த கொழுக்து 

என்னும் அகப்பாட்டடிகளையும், 

யாகம் பண்ணாத ஊர்ப் பாரப்பான்--இவர்களுக் 

குச் சங்கறுக்கையுக் தொழில், ? 

என்னும் உரைக் குறிப்பையும் ஆதாசமாகக்கொண்டு, 

கக்ரா வேள்வி யியற்றாது சங்கறுக்கும் தொழில் மேற் 

கொண்ட பார்ப்பாராவர் எனக் கூறுவர், தீந. மழ. 

இராகவையங்கார். அவர், ௮ங்கனம் வேள்வி யியந்
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ரது தாழ்நிலை யெய்தியவர்ச்கு வேட்பித்தல், pads 
தல் முதலிய சிறந்த தொழில்கள் உளவெனக் கூறுவர். 

அதற்கவர் கண்டவாகாரம், 

திருமணி குயிற்றுகர் சிறக்ச கொள்கையோ 

டணிவளை போமுமகர், ? 

என்னுஞ் சிலப்பதிகாரவடியில் “இறந்த கொள்கை? 

என்றிருப்பதுவே யாகும். சிலப்பதிகாரத்திற்கு உரை 

கண்ட இரு பெரும புலவரும் இதற்கு இப்பொருள் 
கொள்ளவில்லை, இவ்விடத்தில் : றந்த கொள்கை? 

என்பசுற்கு வேட்பிக்கல் மூதலிய பொருள் கொள்ள 

விருக்கும் பொருத்தத்தினை யாம் அறிந்திலம், அன்றி 
யும் வேட்டலே இலராயினார்க்கு வேட்பித்தல் மூதலிய 

கூறுதல எங்கனம் பொருத்தமாகும்? இவர் கொண்ட 

படியே வைத்துக்கொளினும் சங்கறுக்கும் கொழிலுடை 

யார் பார்ப்பார் மாத்திரமேயோ? 

(னி, * வேளாப்பார்ப்பான் ? என்பதன் பொருளை 

ஆராயந்து காண்பாம். *பாரப்பான்? என்பது ஒரு கார 

ணப் பொது௪ சொல், இச்சொல் அடையின்றிக கூறும் 

கால் இடுகுறி மாத்திரையாய் ஒரு சாஇியுட் பிறக்தானைக் 

குறிக்கும். ௮டையொடு படுக்குங்கால் வேறு பிறரைக் 

குறிப்பதுமாகும். * * மூவகை, நஐரெயி லோசழ லம்பின் 

எய்த... பைங்கட் பார்ப்பான் ? என்புழிச் சிவனைக் 

குறிக்கின்ற. “1 பார்ப்பான் குண்டிகையிருக்த நீரும் 

குளுகுளு கொஇித்தது. £ என்புழி அயனைக் குறிக் 
கின்றது. இவ்வாறே வேளாப்பார்ப்பார் என்பது கொற் 

சொழில்புரியும் மாபின்சைக் குறிப்பதாகும். * இ புகழா 
  

& பரிபாடல் "1 கம்பராமாயணம்.
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வாகை, £ அடுபொருகன் ? என்பனபோல வெளிப்படை 
யாகும், பொற்கொல்லசாதிய கம்மாளர்கள் தம்மை 
£ விசுவப் பிராமணர் ? எனக கூறிக்கொள்வதற்கு ஆதாசம் 

இருத்தல் வேண்டும். அ௮கப்பாட்டுரைகாரர் * ஊர்ப் 

பார்ப்பான் ? எனக்கூறுவதும் இக்கருத் துப்பற்றியேபோ 
லும்? விசுவப்பிராமணன் எனினும் ஊரப்பாரப்பான் 

எனிலும் ஓக்கும், விசுவம்-- உலகம், உலகம் என்னுஞ் 

சொல் நிலத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் குறித்தல் 
இருவகை வழக்கினும் காணப்படுகிறது, முல்லை, 

குறிஞ்சி, மருதம், நெய்தல் என்னும் கிலப்பகுஇகளை, 

காடுறையலகம், மைவரையுலகம், இம்புனலுலகம், பெரு 
மணலுலகம் எனத் தொல்காப்பியர் கூறுதல் காண்க, 

அது மற்றும் சுருங்கி ஊர்? என்னும் பொருளில வரு 

தலை, ஊர்வாயிலை ' உலக விடைகழி? யென்றும், ஊரம் 

பலத்தை *உலகவறவி? யென்றும் முறையே சிலப்பதி 

காரமும், மணிமேகலையுங் கூறுதல் கண்டு தெளிக, 

வேளாப்பார்ப்பான் என்றது வாளசத்திற்கு அடை. 

வளைகளைதற்குக் கொள்ளினும் இழுக்கின்்று, இங்குக் 

கூறியவாற்முல் ஈக&ரர் பார்ப்பாசாவர் என்பதற்குப் பிர 

மாணமின்மை காண்க, அவர் அர்தணராகார் என்பது 

எம் கருத்தன்று, இன்ன மாபினரவசெனத் துணிதற் 
குத் தக்க மேற்கோள் எமக்கிதுகாறும் கிடைத்தில. 

வேண்டிடின் யாம் ௮வரை, விருந்துபோற்றிய வேளாள 

சென்றும், அகப்பொருள் விரித்த புதழ்ப்பெரு வணிக 

சென்றும், புவியசேத்து கவியாசென்றும், செக்தண்மை 

பூண்ட அ௮ர்தணென்றும், பிறபிறவாதும் பாராட்டுதல் 

பொருந்துவதாகும், * 

& சர்கருணீகர் புராணம் என்பதொன்று ஈகரேரியற்திய 
தென்றும் அதனால் ௮வர் வேளாளரில் கருணீகர் அல்லது கணச் 
கர் வகுப்பினரெனக் கருதப்பிறதென்றும் கூறுவாரும் உளர், 
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சமயம். 

(இவ.ர,து சமயம் சைவமென்றே அால்களாலும் பரம் 
பரை வழக்கானு 8றியப்படுகின்ற. இவரே யன்றிச் 

சங்கப் புலவர் பலரும் சைவரென்றே சைவ.நால்கள் கூரு 

கிற்கும். *பொய்யடிமையில்லாத புலவர் ”? என்று ஆளு 

டைய நம்பிகள் தருத்தொண்டத்தொகையு ளோதியது 

சங்கப்புலவர்களையேயெனப் பின்னுள்ள பெரியோர் பல 

குங் கொண்டனர். முதல் இராசராச சோழர் காலத்து 
கம்பியாண்டார்ஈம்பி யியற்றிய தருக்தொண்டர் Baus 

தாதியில், பொய்யடிமையில்லாக புலவசைக குறித்.து, 

* த.ரணியிற் பொய்ம்மை யிலாத்தமிழ்ச் சங்க மதிற் கபிலர் 

ப.சணர்கக் ரர் முதனாற்பகத் தொன்பது பல்புலவோர் 

அருணமக் கீயுந் இருவால வாயரன் சேவடிக்கே 

பொருளமைக் இன்பக் கவிபல பாடும் புலவர்களே, ? 

என்று கூறியிருத்தலுங் காண்க, தமிழகத்துக் தொன்று 

தொட்டுள்ள மதம் சைவமேயாமென்பதும் ஒருசாரார் 

கொள்கையாகவுள்ளது. ௮ஃது எவ்வாருயினும், பழம் 

தமிழ் மக்கள் எத்தெய்வத்தையும் எத்.துணையும் நிந்தை 

புரியு் குணமுடைய ரல்லரனச் சங்கத்துச் சான்மோர் 

தநூல்களானே ஈன்கறியலாகும். ஈக்&ரர் தொகையிலும், 
பாட்டி லும் இயற்றியுள்ளனமட்டில் ௮வர் எம்மதத்தினை 

யாதல் கடிந்திருப்ப,து காண்கின்றிலம். மணிமிடற்றிறை, 
மணிவண்ணன், வ்ர்லி$யோன், முருகன், இந்திசன் என்ற 

கடவுளர்களைப் 'புகழ்க்துசைத்இிருக்கின்றனர். ழூருகக் 
கடவுள்பால் மெய்யன்புடையசென ஆற்றுப்படையா 

லதியலாகும், ,பதினொசார் திருமுறையிலுள்ள Gre 
தங்கள் சைவசமயத்தின் மேம்பாட்டைக் Berge arg 
இன்றன,
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பேநமை. 

(வர் பொய்யில் கேள்விப்புலமையுடையாசென்பது 

இவரியம்நிய நால்களானே யறியகச்கிடிக்கின்றது. அகச் 
தினும், புறத்தினும் பலையும் ஈலநூறப் பாடும் இற 

அடையவர். ஒவ்வொரு பொருளையும் கேரிற் கண்டாங் 
குப் புலக்கொளச் சொல்லும் கலங்கா வறிவினர். இவர் 

யாருடலும் எத்.துணையும் சலிப்பின்றி வாதியற்றி வலங் 

கொள்ளும் மதுகையுடையாரசென்பதும்; தாம் மெய்யல்ல 

தென வறிக்த வொன்றைச் தமக்கு வரும் ஏதக்குறித்தா 

தல், வேழெவ்வாற்றானாதல் மெய்யெனக் கொள்ளலும், 

அங்கனமே தாம் மெய்யென வறிந்ததை கெகிழவிடுத 

லம் செய்கிலாக் கடைப்பிடியுடையாரென்பதும் ; இரிபு. 

மெரித்த விரிசடைப்பெம்மானுடன் வாஇத்து கெற்றிக் 

கண் காட்டினும் குற்றம் குற்றமே எனச சாதித்தன 

Crag மிவரது வாலாற்ராற் றெளியப்படும். இவர், 

எவரினுங் காட்டில் நுண்மாணுழை புலமுடையசென்பது, 

அளவியையார்க்கு மறிவரியான் றந்த களவியூற்கு மெய்ப் 

பொருள் கண்டமையாற் றெளியப்படும். இவர், மனமாக 

தீர்க்து ஒன்னார்த்தெறலும உவந்தாசை யருளலும் கை 

வரப் பெற்றவசென்பது, 4 கொண்டான் ? என்பான் சாவ 

வும் வாழவும் பாடியவாற்றாற் றெளியப்படும், அச்சரி 

தை வருமா :-- 

BERIT FHSS gy வைகுகாளில் ஆரியம் வல்ல 

கொண்டான் ? என்னும் குயவன், பட்டி மண்டபமேறி, 

் வடமொழியே ! சிறப்புடையது தமிழ் சிறப்புடைய தன் 

றெனச் கமிழை யிழித்துக் கூறினான். ௮.து கேட்ட கக் 

ரர், *வடமொழியே தமிழைச் சிறப்புடைய மொழி 

யென்று ஒப்புக்கொள்ளு?ன்றது கமிழினை யிகழ்ந்து 
கின்னை இப்பொழு, இறக்கும்படி கூறுவல் ? என்,
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 மூ.ரணில் பொதியின் முதற்புத்தேள் வாழி 

ப. சண கபிலரும் வாழி--௮.ரணிலா [டான் 

ஆனந்த வேட்கையான் வேட்கோக் குயக்கொண் 

ஆனக்தஞ் சேர்கசுவா கா. 

எனக கூறலும், ௮வன் அவ்விடத்தே வீழ்ந்து உயிர் 

துறந்தான், ௮து கண்ட ஏனையோர் வக்து வேண்டிக் 
கொள்ள, 

ஆரிய கன்று தமிழ்தீ தெனவுமைத்த 
காரியத்தாற் காலக்கோட் பட்டானைச்- ரிய 

அந்தண் பொதியி லகத்தியனா சாணையாற் 

செந்தமிழே இர்க்கசுவா கா.” 

என்று பாட, ௮வன் உயிர்த்தெழுக்கனன் என்பது, 

: நிறைமொழி மாந்த சாணையிற் சந்த 

மறைமொழி தானே மந்திர மென்ப,” 

என்னும் செய்யுளியற் சூத்திர வரையில, பேராசிரியரும், 

தச்சினாக்கினியரும் இவ்வெண்பாக்களையெடுச்அுக்காட்டி 

இவை, தெற்கில் வாயில் த௰வாக பட்டி மண்டபத்தார் 

பொருட்டு, ஈக&£ரர் ஒருவன் வாழவும் ஒருவன் சாவவும் 

பாடி, இன்னவாழமுகவெனச் சபித்தம் பொருட்டாய் வந்த 

மந்திரம் பாட்டாய் வருதலின் ௮ங்கதமாயின? என்று 

கூறிப் போந்தனர், இங்கனம் தொல்லாசிரியர்களாலே 

நிறைமொழி மாந்தராக எடுத்துக்காட்டப் பெற்றமையின் 

ஆசிரியர் wae 7 Cys SI பெருமை அளப்பரிய தொன்மு 

கும். இவரது கல்வி வன்மைபற்றி : இனைவறு குறுமுனி 

யிலக்கணம் பெறப், புனைதரும் இலக்கியப் your Fe 
கம்.” என்று கற்பனைக் களஞ்சியமாகிய துறைமங்கலம் 

சிவப்பீரகாசர் ,கூறினர், கவியாசாஇய கச்சியப்ப 

சிவாசாரியரும், * பொய்யற்ற சேன் முதலாம். புலவோர்
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புகழ்க்த, ஐயன்? என முருகப் பெருமானைப் பாராட்டு 
முகத்தானே ஈக£ரனாது பெருமை தெரித்தனர், சுரு 

ங்க வுரைக்கில், இவர் சங்கப் புலஷர்களிற் றலைவசாய் 
வீற்றிருந்கமையே இவசது பெருமையை ஈன்கு புலப்ப 

டுத்தும் என்க, 

காலம். 

னி, இவரும், இவருடஞகவும் சற்று முன்னாகப் 

பின்னாகவும் விளங்கிய அரசர்களும், புலவர்களுமாகிய 

இன்னவர் தம் காலக்தை வராயறுப்பான் எண்ணி 

ஆராய்ச்சி செய்தோர் பலராவர், அவரெல்லாம் தாம் 

தாம் கண்ட அதாரங்களினாலே பா.சதகாலத்திருக்து 
இ. பி, ஒன்பதாம நூற்றாண்டுவரை இவர்கட்கு வேறு 

வேறு காலங்களைக் கற்பிப்பாராயினார். அவற்றுட் பல 
வும் பிழையாதல் காட்டிக் கண்டிக்கப்பட்டு, இவர்கள் 

சி, பி, முதல் இரண்டு நாற்ருண்டுகளில் விளங்கியவசென் 

னும் கொள்கையே ஆராய்சி வல்லுகர் பல.ரானும் நிலை 

பெறுத்தப்பட்டு வருதலின் யாம் இவாரகாலம்பற்றி இங்கு 

வேரு.ராய்ச்சி நிகழ்த்துதல் வேண்டா. நக்$&ரர் கி, பி. 

இசண்டாம் மாற்முண்டின் இடைப்பகுதியில் விளங் 

இயவசாவோொனக கருதப்படுகிறது, இவர்காலத்து விளங் 

கிய புலவர்களும், ௮சசர்களுமாவார் :-- 

1. ஆலத்தூர்கிழார் 2. ஆஷர்ழலங்கிழார் 
9. டூடைக்காடனுர் 4, டடைக்குன்றூர்கீழார் 
5. ஒளவையார் 6. கல்லாடனுர் 7. கூடலூர்கீழார் 
8. மதுரைமநதனிளநாகனர் 9. மாங்குடிகீழார் 
மூதலியோரும் ; 

1. தலையாலங் கானத்துச் சேரவேன்ற நேடுஜ் 
சேழியன் 2. உக்கிரப்பேரவழதீ 8. டலவந்தீ கைப்
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பள்ளித் துஞ்சிய நன்மாறன் 4. ராச சூயம் வேட்ட 
பேநநற்கிள்ளீ 5. யானைக்கட்சேய் மாந்தரஜ் சோ 
ஜிரம்போறை 0, சேரமான்மாவேண்கோ 7. குட்டு 
வன் சேரல் முதலியோரும் ஆம். 

(இவசன்றிக் கு.றுகிலமன்னரும், பிரபுக்களும் பல 

ரிருக்தனர். கபிலர், பரணர், சாத்தனர் முதலிய புல 
வர்களும் ஆரியப்படைதந்த நேடுஞ்சேழியன், கிள்ளி 
வளவன், நலங்கீள்ளி, நேடுங்கிள்ளி, சேங்குட்டுவன், 
சேல்வக்கடுங்கோவாழியாதன் முதலிய அ௮.சர்களும், 
பாரி, பேகன் முதலிய வேளிர்குல வள்ளல்களும் 

நக்கீரதரை இளைஞராயிருந்த காலத்தும், சிறிது மாற் 

பட்ட காலத்தும் விளங்கெவராவா. * கரிகாற் பேந 
வளத்தான், இமயவரம்பன், நேடுதஜ்சேரலாதன் என் 

ணும் தமிழ்ப் பே.சரசர்களும் இவர்க்குச் சிறிது முன்னாக 

இ, பி, முதல் ழமாற்முண்டில் விளங்கினவராவர், இனி, 

அக்காலத்துத் தமிழகத்தின் நிலைமையைக் துருவி நோக் 

Hor, Qo உலகத்து ஏனைப்பகுதிகளினும் விளக்கமுற் 

திருந்ததென்பது தேற்றமாம். உழவு, வாணிகம், கெய்வு, 

சிற்பம் என்னுந் தொழில்களும், உலகப் பொது வாழ் 

விற்கு வேண்டப்படும் பிறதொழில்களும் வளமுழற்றிருக் 

தன. தமிழகம தமிழ வரசரது காவலிற்முனே பொருக் 

இயிருக்தது, தமிழ் வேந்தர்கள் ஐசொருகால் தம் தம் 

காட்டினைப் பிரித்து ஆட்சிபுரிந்தும், ஒருவர் ஒருவரின் 

மூசணி யடுத்தடுத்துப் போர் நிகழ்த்தியும் போந்தனர் 

என அறியப்படினும், அவர்கள் தத்தம் குடிகளை நன்கு 

புறங்காத் து, ௮ன்னவர்க்குக் கண்ணும், ஆவியும் என்ன 

விளங்க செனச் தெரிகிறது, வீரத்திலும், நீதியிலும், 
  

* சரிகாலன் முதலியோரை நச்8ரர் பாடியிருப்பது சென்ற 
கரல நிசழ்ச்சிபற்றி யாகும்,
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வண்மையிலும் மேம்பட்டு விளங்கனெர், தமிழ்ப் புலவர் 
கள் கூறும் மாசற்ற பாடல்களைக் கேட்டு ம$ூழ்6த, 

வசையா வள்ளன்மை காட்டிப் போற்றி ௮வர்களை ஈன்கு 

மதித்து வர்ததன்றித் தாமும் புலமை ிறக்து விளங்கித் 

தம்முடைய உயரிய கோக்கங்களை யமைத்துப் பாட்டி 

யற்றியும் விளங்கினர். புலவர்களும், 

 பொருபடைதராஉ௨ங் கொற்றமும் உழுபடை 

ஊன்றுசால் மருங்கிளீன்ற தன்பயனே' என்றும், 

* நல்லதன் ஈகலலும் இயதன்றீமையும் 

இல்லை யென்போர்க் கினனா கிலியா ? என்றும், 

 நான்குடன் மாண்டதாயிலும் மாண்ட 

அறகெறி முதற்றே யரசின்கொழ்றம் ? என்றும், 

 வரிசையறியாக் கல்லென்சுற்றமொடு 

பரிவு5ப வெடுக்கும் பிண்டம் ஈச்சின் 

யானைபுக்கபுலம் போலத் 

தானும் உண்ணான் உலகரமுூக் கெடுமே? என்றும், 

 கெல்லுழுயிரன்றே கீருமுயிரன்றே 
மன்னலுயிர்த்தே மலா தலையுலகம் 

அதனால், யானுயிரென்ப தறிகை 

வேன்மிகு தானை வேந்தற்குக் கடனே.” 

என்றும் ௮ ரசர்களை நெருங்கி யறிவுகொளுத்தியும் போக் 

தனர், இவ்வாருகலின் புலவரெல்லாம் ௮.ரச.ராயினார்க்கு 

அமைச்சர்போன்.றம், ஈண்பர்போன்றும், இன்றியமை 

யாது விளங்கினசென்னலாம், மற்றும் அக்கால வியல் 

பெல்லாம் இங்கு விரித்தெழமுஇன் £ மற்மொன்று விரித் 

தல் அகுமென்று இவ்வளவில் சிறுத் துவேமாயினேம்.
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(டம். 

இவர் ம.துரைக் கணக்காயனார் மகனார் கச்£ரசென் 
அம், மதுரை நக்£ோரென்றும் கூறப்படுதலின், இவ 

பதி மதுரையேயாகும். 

நக்கீரரியற்றிய நூல்கள். 

1, இருமுருசாற்றுப்படை. பெருஈதேவபாணி, 7. 

2. நெடுகல்வாடை. 8. கோபப்பிரசா தம், 

5, கைலைபாதிகாளத்திபாதித் 9, காரெட்டு, 

இருவந்தாதி. 10. போற்றித்இிருக்கலி 

4, இருவிங்கோய்மலை வெண்பா, 

எழுபது. 11. கண்ணப்ப தேவர் 

5. திருவலஞ்சுழி இருமறம், 
மும்மணிக்கோவை, 19. நக்கீரா காலடி நாற் 

6. திருவெழுகூற்றிருக்கை பது, 

18. களவியலுரை, 

என்பன. 

இவையன்றி கற்றிணை, குறுரதொகை, அககாலூது, 

புறகானூ.நு என்பவற்றிற் சிற்சில பாடல்களும், இருவள் 

ஞவ மாலையிலுள்ள “தானே முழுதுணர்ந்து ' என் 

னும் வெண்பாவும் இவரால் இயற்றப்பெற்றுள்ளன. 

பதிலோாச் திருமுறையிலுள்ளவற்றில் திருமுருகாற்றுப் 
படையல்லாத பிரபந்தங்கள் இவரியற்றியவையலலவென் 

பது சல் கருத்து. ௮.து பின் ஆசாய்ச்சி செய்யப்படும்.
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நக்கீரரைப்பற்றிய புராண கதைகளின் 

ஆராய்ச்சி, 

டூனி, ஈக&ரர் சம்பந்தமாகப் புராணங்கள் கூறுவன 

வற்றை ஆராய்ந்து காண்பாம். சிவாறுபூதிமானாக விளங் 

திய பரஜ்சோதியாரியற்றிய திருவிளையாடற் புராணங் 

கூறுமாறு :-- 

நக்கீரர், கபிலர், பரணா முதலாகப் புலவர் நாற்பத் 

தெண்மர் இருவாலவாயுடைய இறையனாசாகிய சோம 

சுந்கரச்சகடவுளா லளிக்கப்பட்ட தெய்வமாப் பலகை 

மேவிச் வனா சாணை தாங்கிச் செக்தமிழாசாய்ந்து போக் 

தனர், அ௮ன்னாருடன் இறையனாரும் ஒருவராகப் புலவர் 

காற்பானொன்பதின்மசாவர், அவரங்கனம். தமிழாய்ந்து 

போதருவாராக, மதுரையம்பதியில் அரிமாசுமந்த 

அரசுகட்டிலேறி ௮ற்றைகாட் செங்கோலோச்சிய இரு 

வுடை மன்னனாவான், திருவாலவாயடிகட்கெனத் இருக் 

தனவனம் உளதாக்கி, காளும் சண்பகமாலை சாத்தஇச் 

சோமசுந்தரபைச் சண்பகசுந்க.ா :ரெனப் பாராட்டிப் 

போற்றிவந்தமையின் சண்பகமாறன் என்றழைக்கப்பட்ட 

பாண்டியன் வங்கிய சூடாமணி என்பான், அவன் வயந்த 

காலத்து மாதேவியடனேட இளமரக்காவில் எழிலு ந 

செய்குன்றிற் பொழுதினை யினிது கழிப்பிவருவோன, 

ஆண்டு தர் வியத்தகு ஈறுமணமுணர்நது, இம்மணம் 

யாண்டு நின்று போந்ததாமெனச் இந்தித் து மனைவியை 

கோக்சென், கோக்குழி அன்னாள் கூக்தலினின்று ௮௩
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கறுமணமுண்டாதல் கண்டு, *: இவள் கூந்தற்கு இஃது 

இயற்கையி னுளதோ? மூன்றிச் செயற்கையி லுளதா 

யிற்றோ ? இவ்வுண்மையறிக் துகொள்வல்,” என்று கருதி, 
* என்னுளத்துளதாய ஐயத்தைத் தவீர்ச்சவல்லார் இது 

பெறுக? என்று, ஆயிரம்பொன்னடங்கிய சிழி ஒன்றினைச் 

சங்கமண்டப முன்னர்த் தூக்குவித்தான். ௮.து கண்ட 

புலவசெல்லாரும் ௮சசன் மனக்கருத்திதவென அறிய 

மாட்டாராயிருந்தனர், அப்பொழுது ஆதி சைவமாபிற் 

பிறந்தோனும், பிரமசாரியுமாய தருமியென்னும் அந்த 

ணன் சோமசுந்தரக் கடவுளின் சந்நிதியடைந்ு, £ எம் 
பெருமானே! அடியேன், இளம்பருவத்தே sts 

தாயசையிழரஈ்த தமியேன் ; இப்பொழுது ஐர் கன்னிகை 

யை வதுவை முடிச். துக்கொள்ளும் வேட்கையுடையேன். 

இல்லறத்தொடு பொருந்த.தலின்றி நின்னடி யருச்சிக்கு 

நீர்மையனாவனோ? ஐய ! 8 யாவும் ௮றிதி. யாவர்க்கும் 
தர்தையும் தாயுமாகிய பெரும | என் மனத்துயர் போக் 

குதற்கிது சமயம். பாண்டியன் மனக்கருத்தினைப் புலப் 

படுத்தும் செய்யுளொன்_று தந்தருள்க," cron Samer 
பலவாறு இ.ரர.து வேண்டினன். வேண்ட, இறைவனும் 

உவந்து, 

கொங்குதேர் வாழ்க்கை யஞ்சிறைக் தும்பி 

காமஞ் செப்பாது கண்டது மொழிமோ 

பயிலியது கெழீஇய ௩ட்பின் மயிலியற் 

செறியெயிற் றரிவை கூந்தலி 
னறியவு மூளவோ நீயறியும் பூவே? 

என்னுஞ் செய்யுளை இயற்றிக் தக்தருவினர். அந்தண 
னும், ௮து பெற்றுவந்து சங்கக்கார முன் காட்டினன். 

அவர்கள் அதனைப் படித்து அதிலுள்ள சொற் பொருட் 

பொலிவினை வியந்து ௮. ரசனிடஞ் சார்ந்து அதற்குப்
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பொருள்கூறிக் காட்டினர். காட்ட, அரசனும், ௮. தன் 

கருத்தோ டொருமைப்பா டுற்றிருத்தலின் சிரந்துளக்க 

மகிழ்ந்து, “புலவருடன் சென்று தருமிழிபாற்கிழி பெறுக.” 

என்றனன், என்ன, அ௮ன்னவனும் மன்ன னாணைப்படி 

சென்று கிழியறுக்கும் எலவையில் ௮வ்வழிப்போக்த 

உரன் கண்டு தடுத்துச் செய்யுளைக் குற்றமறாடைய தென்று 

கூறிவிட்டனன், ௮.கனைக்கேட்ட பனவனும் வாட்டம் மிக 

வுற்றுச் சவசந்நிதி யடைந்து, இறைவ ! நினது பாட்டிற் 

குச் சில்வாழ்காட் சிற்றறிவுடைய புலவர் குற்றங் கூறினர். 

எனககுப் பொருள் கிடைககா தொழியினலும் ஒழிக, உல 

கத்தில் நின்னை யாவர் மதிப்பர்? நினக்கு இவ்விகழ்ச்ச 

யுண்டாயிற்றே.? என்று சொல்லி யிரஙகினான். இங்க 

அந்தச் சுந்தர விடங்கஞூாாத்தி யானவர், ஜர் புலவராய்த் 

தோற்றஞ்செய்.து, கற்றுச்சொல்லிகள் உடன்வரச், ௪ங 

கத்தை யடைந்து, 'ஈம் கவிக்குக் குற்றமியம்பினோர் யார் 2? 
என்ன, நகரா, நானே யியம்பினேன்.” எனு, குற் 

றம் யாது?? என்று வினவ, * கூந்தலுக்கு மலரின் சார்பர 

லன்றி மணமின்மையின் இக்கவி பொருட்குற்ற மூடைக் 

து.” என்றிறுத்தார் கரா, * பத்தினிப் பெண்டிர் கூக் 

தலும் தேவமாதர் கூக்தலுமோ?? என, “அவையும் ௮ன் 

னவே. என்றனர், * நீ வழிபடுங் கடவுளாய இருக்காளத் 

இ நாதர் பாகத்தமர்க்த ஞானப்பூங் கோதையின் கூந்த 

ஓம் ௮த்தன்மைத்தோ?' என, அவர், ஒரு சிறிதும் ௮ஞ் 

சாராய், அதுவும் ௮ற்றே,? எனச் சாதித்து நின்றனர். 

அப்பொழுது எம்பெருமானார் தமது நுதற்கண்ணினைச் 

சிறிதே காட்ட, ௮.துசண்டும் ௮வர் அஞ்சிற்றிலசாய், “நம் 

மூடல மெல்லாம் கண்ணாயிடினும் நமதுபாடல் குற்றம் 

குற்றமே. எனச் சாதித்து, நுதல்விழிச் செர்தியின்வெம் 

மைபொறுக்கலாற்றா அ, பொற்றுமரை வாவியில் வீழ்ஈ்து 

a



18 நக்கீரர், 

மூழ்செர், இறைவரும் தம் முருக் கசக்தருளினர், இன் 
னணம்றிகழ்ஈதழி, கக£ரர் துன்பக்கடலு ளாழ்௩.து வருந் 

அதலையும், ௮வரில்லாது சங்கமானது மெய்யுணர்வில 

லாக் கல்விபோன்றும், வேக்தனில்லாக் குடிபோன்றும் 
பொலிவு குன் றுதலையும் கண்டு, புலவசெல்லாரும்பொறுக் 
கலாற்ரு.ராய், வேண்டுவார் வேண்டி.ற்றை யீந்தருளும் 

ப.சங்கருணைச் தடங்கடலாகிய சுந்தசேசர் சந்நிதியை 
யடைக்து, குறையிச௩த நிற்ப, ௮வரும் தம் அருட்சத்தி 

யாசாகிய உமாதேவியாசோடும் எழுந்தருளி வந்து, புலவர் 

பெருந்தகையாகிய போனாரை அருட்கண்ணால் நேரக்கி 

யருளினர். கோக்க, ஈக்சோனார் பசுகரண மெல்லாம் ப.தி 

கசணமாகத் திகழப்பெற்று, ஞானப்பூங்கோதையார் கூக் 

தற்குக் குற்றங் கூறிய பிழையினைப் பொறுத்தாண்ட 

பெருங்கருணை த் இறத்தினை நிளைந்துகினைஈ் துருகுவோ 
சாய், கைலைபாதி காளத்திபாதீயந்தாதீ பாடித் துதித் 

தனர். துதிக்க, திருவடியைத் தது பிறவிக் கடலினின் 

றும் கரையேற்றுவிப்பாராகிய முதல்வர், ஈக்ரேனாது 

கையினைத் தமது இருக்கையாற் பற்றி ௮வ்வாவியின் கசை 

யேற்றுவிததருளினா. வடிவொடு பெயர் செயலொன்று 

மின்றியே மாற்ற மனங்கழிய கின்ற மெய்ப்பொருளாகிய 

பசமசிவன், அருட்கோலந் தரங்கவர௮, இருக்கையாற் 

பரிசித்தற்கு எண்ணிறந்த பிறவிகளில் எல்லையிலலாது 

புண்ணியஞ் செய்துவந்த புலவபேருகிய கக்£ரர், பின், 

கோவப்பிரசாதழம், பேரந்தேவபாணியும், எழகூற் 
நிநுக்கையும் பாடினர். தருமியும் பொற்கிழி பெற்றுச் 

சென்றனன். ஆலவாயுடையாரும் ஈக்€ரருக்கு மகத்.துவ 

மிக்க அகத்திய முனிவரால் இலக்கண வுபதேசஞ் செய் 
வித்தார் என்பது, சம்கத்தார் கலக நிகழ்ச்சி முதலிய 

வும், இக்மாலிற் கூறப்பெற்றுள. இச்சரிதம் ஈம்பி இரு
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விளையாடலிற் சிற்லெ மாறுபாடுகளுடன் காணப்படுகன் 

pg. அ௮வ்வேற்றுமைகளிற் சிறந்தன சில காட்டுதும் :-- 

சிவபிரான் புலவர்களோ டிருக்து தமிழாசாயுங்கால், 

* அன்பினைந்திணை ? என்றெடுத்துப் பொருணாலருளிச் 

செய்தார். அதுகண்டு புலவசெல்லாம் மகிழாகிற்ப, ஈக 

ரர் மாத்திரம், * இஃது என்றமிழில் ஐந்தாம் பனுவலுக் 
கொப்பாகா” தென்றனர். பின்னர், சொக்கப்பெருமான் 

வேமொரு கவிதை சொல்ல அதனையும் சிறப்பில தென 

வுசைத்தார். பின், ஆகாய வாக்கினால் இறைவனை யுணர்ந் 

து அனைவருக் அதித்தளர். சொக்ககாதர் சங்கத்து 

விற்றிருந்கபொழுது ௮வாக்கு வழங்கிய பெயர் மதுரைப் 

பேரால்வாயர், இறையன் என்பன. பொருளதிகாரம் 

* இறையனார் பொருள ' என்னும் பெயருடன் விளங்குவ 

தாயிற்று, ககர, *கொர௱்குதேர் வாழ்க்கை? என்னும் 

பாட்டிற்குக் குற்றங் கூறியபொழுது, புலவராக வந்த 

சொக்ககாதரால், “அங்கங் குலுங்க? என்னுஞ் செய்யுள் 

கூறப்பட, ௮தற்கெடுராக ௩கக&ரரால், ' சங்கறுப்ப Ose 

கள் குலம்? என்னுஞ் செய்யுள் கூறப்பட்டது. புலவ 

ரெல்லாரும் சுந்தபேசர் ஆணைப்படி. முருகக்கடவு எமி௪ 

மாகிய உருத்இரசன்மனார் முன்னிருக்.து, இறையனார் 
பொருளுக்கு உசைகூறிவர, ஈக்கரர், கபிலர், பரணர் இம் 

மூவருரையுங் கேட்டபொழுது உருத்திரசன்மர் மெய் 

புளகுற்றுக் கண்ணீர் விடுத்தனர், அதுகண்ட புலவ 

செல்லாரும் மகிழ்சிறக்து ௮ம்மூவருரையம் மெய்யுளை 

யெனக் கொண்டு போற்றினர் என்பன, இ$ஈ.நால, இந் 

தரன் முடிமேல் வளையெறிக்க திருவிளையாடலில், கக் 

இரர் இிருமூருகாற்றுப்படை பாடிய வரலாறு காணப்படி 

னும், அப்பாடல்கள் பிற்காலத்.து வெள்ளி என்பவசாற் 

பாடிச் செருகப்பட்டன என். குறிக்சப்பட்டிருத்தலின் 

௮. தனை யீண்டு எழுகிற்றிலம்,
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திருப்பரங்கிரிப் புராணம், ஈக்ரச் சருக்கத்தில், திரு 
மூருகாற்றுப்படை பாடிய வரலாறு கூறப்படுகிற. 
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நக்கீரர், கடவுளரில் சிவபிரானையும், மானுடரில் 

பாண்டியனையும் தவிரப் பிறர் யாமையும் பாடுவதில் 
லென்நிருப்ப, ௮ஃதுணர்க்த முருகக் கடவுளானவர் தம் 
மைப் பாடுவிக்கத் தருவுளத்தடைத்து, உக்கரனண்டா 

பரணன் என்பானை அழைத்து, சரவணப் பொய்கைக் 

கட் போதரும் ஈக்£ரரை ஒரு குற்றங்கற்பித்து மலையிற் 

சிறைப்படுக்.துக,” எனப்பணித்தனா, அ௮ண்டாபரணன், 

அப்பணியினைக் தலைமேற்கொண்டு, ஈக்£ரர் சரவணப் 
பொய்கையிற் போதந்து, சிவபூசனை புரிதரு போழ் 

தத்து, அருகிலிருந்த ரச ம.ரத்தி னிலை யொன்றினைக் 

கிள்ளியிட, அ௮வ்விலையின் தர் பகுதி நீரினும், பிறிதோர் 

பகுதி நிலத்தினும் வீழ்ந்த, ௮வ்விரு பகுதியும் முறையே 

மீனும் பறவையு மாகி, ஒன்றையொன்று பற்றி யிழுப்புழி, 
அதனைக்கண்ட கரனார், இரச்கமேற்கொண்டு, அவற்றைப் 

பற்றி, ஈகத்.இினாற் பிரித் துவிட்டனர். விடவே, ௮ம்மீனும் 

பறவையும் வாயங்காந்து குருதி கான்று உயிர் நித்தன. 

உடன், ௮ண்டாபரணன், : முருகப்பிரானது ப.ரங்குன் 

றத்இிற் கொலைப்பாதகம் புரிந்தனை.” என்று கூறி, ௮வசை 
யெடுத்துச் சென்று, ஐர் மலைமுழைஞ்சினு எடைத்திட் 

டான். நக்கீரனார், இது கந்தனைப் பாடாக்குறை யென 
வுணர்ந்து, திருமுருகாற்றுப்படை பாடினர். அட்பாட்டி 

னிநுஇி * கிழவோனே ' என்று முடிக்திருத்கல் கண்டு, 

குமாரச் கடவுளானவர் நக்&ரரது கனவினிற்மோன்றி, “நீ 

தம்மைக் கிழவன் என்றனை. காம் இழவராய் வரப் பன் 
னாள் செல்லவேண்டும், ? என்று சொல்லி மறைந்தருளி 

னர், பின்னர், ககர,
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* குன்ற மெறிந்காய் குரைகடலிற் சூர்தடிந்தாய் 
புன்றலைய பூதப் பொருபடையா--யென்றும் 

(இளையா யழகியா யேழூர்ந்கா னேறே 

யுளையாயெ லுள்ளச் துறை, ? 

என்னும் வெண்பாவாற் நுதஇித்தனர். இப்பாட்டினில் 

* இளையாய் ? என்றழைத்திருப்பது கண்டு நெடுவேளான 

வர் மனமகிழ்ந்து, பல்வகைக் தேவரும் புடைசூழ எழுக் 

தருளி, வேற்படைவிடுக்துக் குகையினைத் இறக்து ஈக்£ர 

னாசைச் சிறைவீடு செய்தனர். அவரும், Qadluigr, 

அ௮றுமூகப் பெருமானை மணிமயின் மேற்கண்டு, பலவாறு 

போற்றிசெய்து, இருகருகாற்றுப்படையினை மெய்யன் 

புட னோேதுவாரக்கு வேண்டும் வரங்களைக் தந்தருள வரம் 

பெற்று, நாடொறும் முருகப்பெருமானை வழிபட்டு வரு 

வாராயினர் என்பது, 

சிகாளத்திப் புராணம், கக&ரச் சருக்கத்தில், இறை 
வர்க்கும் ஈக்€ரர்க்கும் வாத நிகழ்ந்ததும், ஈக்கீரர் இரு 

முருகாற்றுப்படையும், கைலைபாதி காளத்திபாதித் இரு 

வக்தாதியும் பாடியதுமாகிய வரலாறுகள் சில வேறு 

பாட்டுடன் காணப்படுகின்றன, அவை வருமாறு :-- 

நக்கீரர், * கொங்குதேர் வாழ்க்கை ? என்னுங் கவிக் 

குக் குற்றங்கூறி, உமையம்மையின் கூந்தற்கும் இயற்கை 

மணமின்றெனச் சலஞ் சாதித்த காலையில், பாட்டியற் 
புலவராய் வரத இறைவர், தமது நெற்றி நாட்டத்தையும், 

சடையினையும் காட்ட, “நீ வடிவெலாங் கண்ணாகக் 
காட்டினும் கின்செய்யுள் இழுக்குடையகே. ௪டை 

கொண்டு வெருட்டல் வேண்டா. இதற்கு கான் தோற்றி 
லன்.? என்று சோனார் கூறினர். கூற, முற்றுணர் புலவ 

சாய மூதல்வர், * எம்மொடு முசணி யிடீயப் பூங்கொம்பின் 

மைம்மலி கூக்தலையும் பழித்துரைத்த நீ இம்மையிற்
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குட்ட கோயுற்றலைக, ? என்றனர். என்னலும், கக்£ரர் 
அஞ்சி, மெய்பனிக்.துக், கழல்களில் வீழ்ந்திறைஞ்ச, 

* கருணையங்கடலே ! எ௩ஈதாய் ! | நாயினேன் அறிவிலா 

செய்த பிழையினைப் பொறுத்தருளிச் சாபப்பிணி தவிரத் 
தாட் கொள்வாய். ? என்று வேண்டினார். வேண்டலும், 

கருணைவள்ளலானவர், சனந்தணிந்து, * சென்று நீ கயிலை 

காணில் இரும் இச்கொடு கோய்? என்று கூறிக் கோயிலிற் 

புக்கனர். நக்கீரரும், பரமசிவன.து சாபத்தின் விளைந்த 

பிணியானது உடலம் போர்ப்ப, * இனி இதனைக் கயிலை 

கண்டொழிப்பேன். ? cron gs gets gr, புலவர்களை யெல் 

லாம் தனித்தனி விளித்து, * துங்களோடு உடனுறை 

வாழ்வு நீங்கும் ஒரு பெரும்பாவியேனை மறவனமின், * 

என்று சொல்லி, வெல்லாம் தனித்தனி மார்புடனிது 

கப்புல்லிக், கண்ணருவி சொரிந்து, உளங்குழைக் தழுதி 

சஙகாறிற்ப, அறிதினிற் பிரிந்து, வையையின் வடகரை 

யடைந்தனா. அடைந்தவர், 

் என்றினி மதுரை காண்பேம் ! எப்பகல் சவுந்த 

போசன் 

றன்றிரு வடிகள் காண்பேம் ! தாயையெஞ் ஞான்து 

காண்பேம் ! 

வென்றிவேற் றரும வேந்தர் வேந்தனை யெக்காட் 

காண்பேம் | 

ஒன்றுயிர்த் தணையாஞ் சங்கத் துறவையெப் பொ 

முது காண்பேம் | * 

 மாட்சிமிக்க வறிவினையுடைய புலவரெல்லாம் எம் 
மை மறந்து விடுவரோ? அசர் கோமகனும் நினையான் 

கொல்லோ? சங்கப் புலவர் காற்பத்தெழுவரென்று 

உலகக் கூறிவிடுமோ? தமிழின் இனிமையை இனியார்க் 

கெடுத் துரைத்திடுவேம் ?? என்று பலப் பல நினைக்கு,
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FIDE D 66 BI, LoTR BTA SGI, Ourerr Sorry to, wf 

யுக தாண்டிக், தருவேங்கடங் கண்டு, ஏமகூடஞ் சென்று, 

கங்கை படிந்த, காசியுக கேதாரமம் பணிந்து, வானுற 

நிவந்த இம௰மலைக்கட் செல்லுவாசாயினா். இன்னணம் 

உள்ளங்கால் வெள்ளெலும்பாக நடந்துகொண்டிருக்த 

புலவர் சிங்கமானவர், அண்டு ஒர் கடலனைய தடாகத்தை 

யும், உலகினுக்கிட்ட ஒரு பெரும்பக்தா போன்று தழை 

கஞலி, விழைதக பிற்கும் ஆலவிருக்கத்தையும கண்டு 

சென்று, அவண் உளனமாந்திருப்பவர், ள்வதிசெய 

ம.ரத்தின் இலையொன்று நீரினும் நிலத்தினும் பொருந்த 

விழுந்தது, மீனும் பறவையுமாய உருப்பெற்று, ௮வை 

யொன்றையொன்று கவ்வி யீர்ப்பக் கண்டு, விம்மித 

மெய்தித் தாழ்த்து கின்றனர். உடன், ஒரு கொடிய 

பூதம் இவரை யெடுத்துச் சென்று, ஒரு குகையினுள் 

அடைச் தேகிற்று, அங்கு, அவ்வாறே, அப்பூகததி 

னால் முன்ன ரடைககப்பட்டிருந்க தொள்ளாயிரத்துத் 

தொண்ணாரற்றொன்பதின்மரும் ஈக்தீரரபைக் கண்டு, 

இன்று, நீ வந்கமையின் நாம் ஆயிரமென்னுட் தொகை 

யுடையசாயினேம். இனிப் பூதமானது ௩மமனைவரை 

யும் விமுஙகித் தன் வயிற்றுத் இயினைத சகணிப்ப 

தாகும்.” என்று ௮ல்லலுற் றறைந்தனா. அது கேட்ட 

நகரனா சிறிதும் மனம் மாழ்கலின்றி, அன்ன 

வர்தம் இடரினை யகற்றத் திருவுளத்தடைத்து, * ஆறிரு 
தடந்தோ எண்ணல் ஆறெழுத்தினையும் தஇல் 

பிறவி யென்னும அனாதி கோயுந் நீரக து இன்ப விட்டிற் 

குடிபுருந் திருக்கலா மென்னின், வேழொரு பிணியகலுவ 

இல் வியப்பு என்னுளது? ஐம்பூத வாயி னகப்படு 

ழூபிசை மீட்டுச் செமபதுமச் திருவடி. நீழலில் வைக்கும் 

குமரவேளுக்கு ஒருசிறு பூதத்கா லுற்ற இக்கோய் நீர்த்த
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லரியதாமோ1?” என நினைகது, கினைககன நினைஈதாங 

குதவும தீநழநகாற்றுப்படையினைப பாடினா, பாட, 

அறுமுகப பெருமான மயினமிசை யிவாகது தோனறி, 

Horan rch சிறைவீடு செயது, Srey Cures ans 

arhiGr@, ‘ nadrarcmr’? எனத் தமழு திருதககதை 

யா பொதுவிற கூறியிருததலின, பெனகைலை காணினும 

இவருதற கோய நீ௱குமெனக ௧௬௫, : இகுளதடினின 

மூழகிற கயிலை காணுடு ? எனப பலிசதனா. ௮ பரும, 

தமமை உயயககொணட பெருுகருணை வளளலாகிய 

முருகஃகடவுளின ஆணையை சரமே பிகாணடூ, குளதஇ 

னின மழு ப, Dimer trad D1 ot ain was ஈமியில 

Corum BrBQuep es, Caer ore in Bo raion a Bi 

யைத தரிசிததா abFga, PrPanu yin, Pr 19 B 

யும porG) pew yr SUS GIEDL_WT, பா கைலைபாதீ 

காளத்தீபாதித் தீநலந்தாதிபால அ ர ஈடினையும 

மாறி மாறிக துககது, உடறபிஎளி தவிர உ) ஈடா௩கு 

et Gouna ணவ வலலிருளசயறி யாடமொண 

டருள ேணடுமெனப பிர!ரததிகதும காளத யடப 

ருடைய இரு புடி கீரலி॥ சலாசருளினு। எனப 

நாம 7 எசெடுகதுகமொண்ட எனகு பு.சாணச £ளி௪, 

பரஞ்சோழி post ain இருவி AW UST LOU OF By yrs இ, 

கோலபபிரசாதம, பேரு.ஃகேயபாணி, GT Up mT DP Bans 

எனனும நானகு நூலா எயுஞ சுடடுகிறது. ௩மபி இரு 

விளையாடல, அடதாதஇடைச சுடடுலதுடன, இறையனூ 

களவிய லருளியவாறும, புலவரெலல?ம ஆத உகுரை எண 

டவாறும கூறுகிமது ம௰றுமஇ௫.நால கூறுகிற: இமைய 

ஞா செயயு?ஞ ம, நககரர.துலடகாமபனு ॥?லும ரனென 

வெனப புலபபடவிலலை. (தஙக கலு௪௧,7 *சறகறுப 

Ligh’ எனனும இரணடு வெணபாககளும இதனிற சுட
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டப்படினும், இவற்றைச் சுட்டும் பாடற்கு முன்பின் 

உள்ள பாடல்களை கோககுழி, அ௮ஃதியைபின்றி யிருத்த 

லின், அப்பாட்டுப் பின்னுளோர் இடைப்புகுக்து எனக 

கோடலவேண்டும். பரசுகிரிப்புராணம், இரு ஒருகாற் 

ுப்படையுடன் * குன்றமெறிட்காய்' என்னும் வெண்பா 

வையுஞ சுட்டுகிறது. சகோளகதடுப்புராணம, இரு மரு 

காற்றுபபடையையும், அந்தாதியையும சுட்டுகிறது. 

“கொறகுதேர் வாழ்க்கை? என்னும் பாகுரக்தைப் பரங் 

சரிப் புராண மொழிஈத ஜூன் .று நால்களும் சுட்டுகின் 

றன. நக௫€ரர் இயற்றிய ஏனைய ரநால்களையும, பாட்டுக் 

களையும் இக்கான்கு புராஸாமம் சுட்டிற்மில. பழைய 

இருவிளையாடலொன். ற சொக்கநாதா புலரா யமாந் 

இருந்த பொழுது வயாக இன்ன பெயாகள் எழஙகின 

வென்று கூறுகிறது. மற்றைக் நிருவிஎயாடலொன் 

றுமே பாண்டியன் பெயரைஈ கிளந்தோ துவ, /7காளத் 

இபபுராணம் ௮கசாலத துப பாண்டிகாட்டில ிழக்த வற் 

கடத்தை யிரித்துரைககிறது. திருவிளஎயாடம புராணம் 

இ.ரணடினும பலவிடக.தத வற்கடங கூறப்பாடனும, இக 

கதை நிகழ்க்த காலததை யொடஜ.க க .றபபட்டில. இருப் 

ப.ரஙகிரிப் புராணமானது தி.ந மறுசாற்றுபபடை திருப் 

ப.சகுன்றத்திம் பாடிய? 1௧௩ கூறுகிமது, sarong Be 

புஇ சாணம் ௮து இமயமலையிற் பாடியதாகக் கூறுகிறது. 

அிறவேறுபாடுகளும ஆராயக்தறி3. தமிழகாட்டு௪ சரித் 

களை வடமொழி வாணா தம தாம கேட்டயாறும், தத் 

தமக்குக் தோற்றியவா_றும, வேறு வேறு காலஙகளில் 

வடமொழியில் எழுதிவைப்ப, அவற்றைத தமிழினிற் 

பெயா,/தெழுத கோந்தமையின், இந். நாஷசளில இடுக 

னம் வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. இனி, இக்கதை 

களை யெடுத்துரைப்பவும, ஆதரிப்பவுமாய பிறநூன் மேற் 

கோள் முதலியன கூறுதும.
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தருமிக்குப் பொற்கிழி நல்குவிக்கச் சொக்ககாதர் 
* கொங்குதேர் வாழ்க்கை! என்னும் பாட்டருளிய.தும், 

அவர் புலவராய்ச் சங்கமேறியதும், 

 பொதியப் பொருப்பன் மதியக் கருத்தினைக் 
கொங்குதேர் வாழ்க்கைச் செந்தமிழ் கூறிப் 

பொற்குவை தருமிக் சுற்புட னுதவி 

யென்னுளு குடிகொண் ஒரும்பய னளிக்குங் 

கள்ளவிழ் குழல்சேர் கருணையெம் பெருமான்,” 

எனக் கல்லாடக்தும்; 

* நன்பாட்டுப் புலவஞய்ச் சங்க மேதி 

நம்கனகக் கிழிதருமிக கருளினோன் காண்,” 

எனத் திருகாவுக்க£சு மாயனா தேவாரத்தும் கூறப் 

பட்டுள, 

இஹழையனார் களனிய லருளிச்செய்தது, 

 உலகிய னிறு்தும் பொருண்மச பொடுங்க 

மாறனும் புலவரு மயங்குது காலை 

முந்துறும் பெருமறை முளைத்தருள் வாக்கா 

லன்பினை£$ திணையென் நறுபது சூத்திரங் 

கடலமு தெடுக்துக் கரையிலவைக் ததுபோற் 

பரப்பின் றமிழ்ச்சுவை இரரட்டிமற் றவர்க்குத் 

தெளிதரக் கொடுத்த தென்றமிழ்க கடவுள்.! 

எனவும், 

“ ஐந்திணை வழுவா தகப்பொரு ளஎமுதினைக் 

குறுமுனி தேறவும் பெறுமுதற் புலவர்க 
ளேமழெழு பெயருங் கோதறப் பருகவும் 

புலனெறி வழககிற் புணருல கவர்க்கு 

முற்றவம் பெருக்கு முதற்றா பதாக்கு 
நின்றறிக் துணாத் தமிழ்ப்பெயர் நிறுத்தி 

யெடுக்துப் பரப்பிய விமையவர் நாயகன்.” எனவும்,
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கல்லாடத்தும் ; 

‘Haun வாயமர்ந்த செழுஞ்சுடளைச் செழும் 

பொருணூல், தருவானை, 
எனவும், 

 நூலின்கட் பொருள்பாடி நாலறிவார்க் & 651 cor,” 

எனவும், 

பெரிய புசாணக்றும் கூறப்பட்டுளு. 

முக்கட்பெருமான் சங்கமமாகந்து தமிழாராய்க்கது, 

 சென்றணைந்து ம.துரையினிற் நிருந்தியநாற் சங் 

கத்துள் 

௮ன்றிரு£து தமிழாராய்ட் தருளிய வங்கணர * 

எனவும், 

* இருவாலவாயில், எம்மைப் பவ இரப்பவர் சங்க 

மிருந்த.த.” எனவும், 

பெரிய புராணச் தோதப்பட்டது. 

முருகக்கடவு எமிசமாகிய உருத்திர சன்மனார் களவி 

யற் பொருள் தெளிவுறுக்க.து, 
மணிக்கா லறிஞர் பெருங்குடிக் தோன்றி 

யிறையோன் பொருட்குப் பரணாமுகல் கேட்பப் 

பெருந்தமிழ் விரித்த வருந்கமிழ்ப் புலவனும் 

பாய்பா ரறிய நீயே யாகலின்.” 

எனக் கல்லாடத்தும் ; 

 இருத்தமிழ் மதுரைதன்னிற் சிவன்பொரு 

ணிறுக்கு மாற்முல் 

உருத்திர சன்மனாகி யு.றறிடு நிமலன்,” 

எனக் கந்த புராணத்தும் ஓதப்பட்டு. 

இறையனார்? என்னும் பெயரைத் தலைச் சங்க 

மிருந்த சிவனூக்குக் கூறுவர் அடியார்க்கு கல்லார். 

பெ. ராலவாயார் ! என்னும் பெயா நற்றிணையிலும், ௮க
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காலூற்றிலும், புற கானூற்றிலும் சில பாட்டுக்கள் பாடிய 

ஒரு புலவர்க்கு வழங்குகிறது, (! கொங்குதேர் வாழ்க் 

கை ? என்னும் பாட்டு, குறுந்கொகையில இரண்டாவ தூ 

செய்யுளாக அ௮மைக்கப்பட்டளத, தஇருவள்ளுவ மாலையி 

லுள்ள Soo pin yarn gi’ என்னும் வெண்பா இயற்றி 

னாரும் இறையனாே, திருக்குறள் அரக கேற்றிய 

பொழுது வள்ஞூவனாருடன் உருத்திரசன்மனார் வீற்றிருந் 

தனென ஒரு வெண்பாக் கூறுகிறது. அககானூறு 

தொகுத்தாரும் உருகத்தாசன்மசே, 

திருவிளையாடற்புசாணம் கூறுகிற பாண்டியன் 

பெயா வடமொழிவாணர படைத்துக்கொண்டதாகல் 

வேண்டும். அக்காலத்து நெடுங்கிள்ளி, நெடுஞ்சேரல், 

நெடுஞ்செழியன் என்முற்போலும் தமிழ்ப் பெயர்கள் 

வழங்கினவன் றிக், குலோத்துங்கன், இராஜ சேகரன் என் 

முற்போலும் வடமொழிப் பெயர்கள் வழங்கவில்லை, 

ஆகலின், வங்கிய சூடாமணி என்னும் பெயா பிற்காலத் 

தார் படைப்பு என்பதே துணிபு, 

சீகாளத்திப் புராணங் கூறுகிற வற்கட நிகழ்ச்சி, 

 பன்னீரி யாண்டு பாண்டி ஈன் னாடு 

மன்னுயிர் மடிய மழைவள மிழந்த.த.,” 

என மணிமேகலையிலும் ; 

 அன்றுகொட்டுப் பாண்டியனாடு மழைவறங் 

கூர்ந்து வறுமையெய் இ? 

எனச் சிலப்பதிகாரத்தும் ; 

* அக்காலத்துப் பாண்டிய னாடு பன்னிரு 

யாண்டு வற்கடஞ் சென்றது ? 

எனக் களவியலுரையிலும் கூறப்பட்டுள௪. மற்றுஞ் 

சில அடுத்த ௮தஇிகாரத்திற் காட்டப்படும், 

 



மூன்றாம் அதிகாரம். 

  

நக்கீர தேவரியற்றீய அந்தாதி மழதலியவற்றின் 

ஆராய்ச்சி. 

கைலைபாதிகாளத்திபாஇியர்காதி முதலாகத் இருக 

கண்ணப்பர் தஇிருமறம் ஈழுகப் பதினொராம் இருமுறை 

யிற் சேர்க்கப்படடுள்ள ஈக&7 தேவ நாயனார் பிரபந்தம் 

களில், இருமுருகாற்றுப்படை யொழிந்த ஒன்பது நால் 

களும கணக்காயனார் மகனார் நக€ரனா ரியற்றிய வல்லவென 

ஒரு சாராரும், அுவரியற்றியவே யெனப் பிறிதொரு 

சாராரும் கூறுப. அவ்விரு கொள்கையையும் ஆகரிப் 

பன இவையிவையென தர்க்துணாவேமாக, 

1. பிற்காலத்தார் பாவின மெனக்கொண்ட கட்ட 

ளைக் கலித்துறை போல்வன சங்ககாளில் வழங்கவில்லை, 

2. ஒரு செய்யுளி னந்தகம் அடுத்த செய்யுளுக்கு 

ஆதியாக வரத்தொடுக்கப்படும் அந்தாதி, மும்மணிக் 

கோவை முதலிய பிரபக்தஙகளும் பழைய காளில் இயற் 

றப்பட்டில, இவற்றுக்கெல்லாம் தொல்காப்பியத் இலக் 

கணமு மில்லை, 

8. இருமுருகாற்றுப்படை, நெடுகலவாடை முத 

லிய பாட்டுக்களுக்கும், கக£ரதேவர் அந்தாதி முதலிய 

வற்றுக்கும் உள்ள ஈடைவேற்றுமை சாலவும் பெரிது, 

4, சங்கத்தார் நூல்கள் பிற சமயங்களைத் தாழ்த் 

துக் ௩றுவனவல்ல, அந்தாதி முகலியன ௮ன்னவல்ல. 

8. இவை பண்டை யுரையாசிரீயர்களால் எடுத்தா 

ளப்பட்டனவு மலல,
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இவையெல்லாம் இப்பிரபந்தங்கள் நக்கீரர் வாக 

கல்ல என்பதனை ஆதரிக்கின்றன. மற்றும் இவைகளை 

யாராய்வோம். , 

1. தோல்காப்பியராற் பாவினம் கூறப்படவில்லை 

யென்பது உண்மை. சங்கத்தார் பாக்களே யியற்றிப் 

போந்தனர், அவற்றுள்ளும் வஞ்சிப்பா அருகியே 

வழஙகுவ தாயிற்று, “அடியின் சிறப்பே பாட்டெனப் 

படுமே. ” என்னுஞ் செய்யுளியல் சூத்குரவுறையிர் பெரா 

சரியரும், “ தலை யிடை கடைச சஙகத்தாரும, பிழசான் 

ஹோரும், காற்சரடியான் வரும ஆசிரிய மம, வெண்பாவும், 

கலியுமே பெரும்பானமையுஞ் செய்தா, வஞ்சிப்பா 

சிறுவ. ரவிற றெனக கொள்க.' எனசுகூறினர். w¢ Hers 

கனியரும் இவவாறே கூறினர். எனினும், இப்பிரபக் 

தங்கள் பெரும்பான்மையும் பாக்களா னியன்தவே யாக 

லானும், இருவலஞசுழி பம்மணிககோவையில் பிற் 

காலத்தரர் பா aM oot ob ob) ளொனமுகக் கொண்ட கட்டளைக் 

கலித்துறைச் செய்யுள் காணப்படிலும், அது, தொல்காப் 

பியா கூறியவாறு, கொச்சக வொருபோகு யாப்பின் 

வேறுபட்டு வந்ததாகக கோட லமையு wiser ge, Deu 

வாதா. ரம் வலியுடையதாகாது, இவ் வொருபோகி 

னிலக்கணத்தைத் : தரவின்முகி? என்னுஞ் சூக்திரத்து, 

யாப்பிலும் பொருளினும வேற்றுமையுடையது, கொச் 

சக வொருபோ காகு மென்ப.” என்பதற்கு உரையாளர் 

கள் விரித்துரைத்தன கொண்டு தெளியலாம். வேக 
சிர்தாமணிப் பாடல்க ளெலலாமும் கொச்சக வொருபோ 

கே யென்பர் நச்னார்க்கினியர், * தொலகாப்பியனாமை 

யொழிந்த ஆரியர் பதினொருவருட் சிலர் இனமும் 

கொண்டார் ? ஆகலின், அதனை இனமெனவே கொள்ளி 

னும் அமையும,
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2. தொண்ணாறறுறு வகையும் பிறவுமாகிய பிர 

பந்தங்கட்கும், செய்யுட்கள் ௮ங்தாதியாக வருதற்கும், 

அடிகள் ௮ந்தகாதியாக வந்து தொடையுற்று நிற்றற்கும் 

தொலகாப்பியர் இலக்கணங் கூழிழ்றிலர், எனினும், பிற் 

காலத்தார் ௮வ்வாறெல்லாங கோடற்கு wai Dew 

வைத்துச் சென்றனராவர். லா, *௮அமமை' மூழலாயின 

தொடர்கிலைச செய்யுளுக்கு இலக்கணமாகக் கூறுமிட 

தீது, : விருந்து? என்னும் வனப்புப்பற்றி, : விருந்தே 

தானும், புதுவது கந்த யாப்பின் மமம்றே.” எனக கூறி 

னர். wana பேராசிரியரும், “புதஇிசாக தாம் 

வேண்டிய வாற்முழ் பல செய்யுறா௩ம் தொடாந்துவரச் 

செய்வ...” என உழை கூறி, அது, முத்தொள்ளாயிர 

மூம், பொய்கையா£ மூதலாயினா செய்க ghost DE 

செய்யுளுமெனவுணாக. கலம்பக மதலாயினவுஞ் சொல் 

லப. என்றிலக்கியமங் காட்டினர். ஈசசினாக்கினியர்க் 

கும் அது கருத்தென்பது அவருரையா னறியப் படுவது, 

மற்றும், வா, குழவி மருயகினும் கிழவதாகும.” 

'ஊரொடு தோற்று முரித்தென மொழிப.” என்னும் 

புறத்கிணையியற் சூததிரய்கட்குப் பொருளொழுதிய விட 

தீதும் பிளளைக்கவியும், உலாவும் என்றிவற்றைப் பொரு 

ளாகக் கொண்டனர், இன்னணம் வழககொடு ிவணிய 

வகைமையானே புதிது புதிதாக நாலியற்றல் .நசிரியர்க் 

குக் கருத்காதல் பெழப்படுகின்றமையின், ஈக்கீரா முதலா 

Ger ந்தாதிச் செய்யு ஸியறறலிற போந்த இழுக் 

கொன்றது மின்மையானும், சங்ககாளில் ஈறு முதலாகத் 

தொடுத்துப் பாடும் வழக்குண்டென்பதற்கு, ஐங்குறு 

Bp per நெய்தல் எட்டாம் பத்தும், பதிற்றுப் பத்தின் 

நான்௨ம் பத்தும ௮ந்தாதியாகத தொடர்புறறிருப்ப.து 

கரியாகலானும், இன்னோரன்ன பிரபந்தங்கள பண்டை 

காளில் இலவெனக் கூறு மிதுவும் திட்பமுடைசத் தாகா.து.,
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்... எட்டுக்கொகை, பத்.துப் பாட்டாதிய வற்மோடி 

வற்றிடையுள்ள ஈடைவேற்துமை யிறப்பவும் பெரிதே. 

அவற்றில் வடசொற்கள் எ௩கேனும் ஒன்றிரண்டருகியே 

வழயகும். இவற்றில், ௮வ்வாறின் றி, வடசொற்கள் மிகப் 

பல விரவியுள்ளன. சரணம், இரத்தன், தயா, அசலை, 

பாசுபதம, தேவாதிதேன், பாதாசவிர்சம் என்ஞுற் 

போலும் வடசொற்களும, தொடர்களும், சக்திகளும் 

காணப்படுகின்றன. அவற்றில் அ௮ளபெடைகளும், 

செய்பு ? என்னும வாய்பாட்டுச சொறகளும் மிககுள் 

ளன. உதாரணமாகத் இருமுருகாற்றுப் படையினை 

யெடுத்துக்கொள்வோம்: அல்வொரு பாட்டின்கண், 

நாற்பது ௮ளபெடை௪ சொற்களும், இருபது ் செய்பு 7 

என்னும் எசசச சொற்களும் வர தன்ளன. இவ்வொன் 

பது நூற்களிலும் ஊாளபெடையாதல், ஒரு செய்ப? 

என்னு மெசசமாதகல் கண்டிலம், இன்னும அவற்றிடை, 

இ.று, இன்று, ஆமின் நு என்னும் இடைநிலைகள் வழங்க 

விலலை; இவற்றிடை ஒன்பது கின்றிடை நிலைச்சொற் 

கள் வந்துள்ளன. இங்கனம் பல்லாற்றானும் வேறுபட்ட 

நடையினையடைய EN DEM & கடைச்சங்ககத் திருந்த 

கக்ரேனாசே பீயம்றின ராவரோ என ஐயுற வுண்டாத 

லியல்பே, இதற்கெச் துணைச் சமாதானஞ சொல்லினும் 

கேட்பவர் மனக் இருத்தியுறுமென நினைக்கின்றிலம், 

ஆரியா கொல்காபபியனூ, *வடசொற்கிளவி வட 

வெழுத்தொரீஇ, யெழுத்தொடு புணர்ந்த சொல்லா 

கும்மே. ? என வடசொற்கள் தமிழில் வழங்குமாது 

கூறினாராயினும், சம்கப் புலவசெல்லாம் ௮வை பெரிதும் 

தமிழிற புகுதாமம் பே!றறியே வந்தனர். எனினும், சம 

யக கோட்பாகெளை விிகதுலப்பவும், பிறசமயங்களைக் 

கண்டிப்பவுமாய நூல்கள் சறகம் இியற்றப்படாமையின், 

வடசொற் பெரிதும் பயில இடமின்றென்றும், ௮வை
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யியற்றப்படுங்கால் வடசொற்கள் பயில்வனவா மென்றும் 

ஒரு சமாகானங் கூறலமையும், சங்கதிதுச சான்மோகள், 

சமயக் கொள்கைகளை விரித்துளைக்தல தமிம் வளர்ச்சி 

கருதிய சங்கத்தின் கடைபெற்றுக்குத் தடையாகு 

மென்று கருதினாபோலும். பிறமத கிர்தையின்றியே, 

கடவுளரிலக்கணஙகளும, கடவுளா வழிபாடுகளும் கூறப் 

புக்ச பரிபாடலில், எனைக்தொகைகளிற் காணப்படாத 

வடசொற்க ளேறிவிட்டன. சாத்தனாரியற்றிய மணிமே 

கலையுள் பல்வேறு சமயக்கொள்கைகளும அளவைகளும் 

கூறியவிடகது வடசொற்கள் மிக புகலுற்றன, வட 

சொல்லின் மீகுகுபபாட்டிறகு இவ்வொரு கா. ரணஞ் 

சொல்லினும், நடையின் மற்மை வேறுபாடுகட்ருக் கக்க 

காரணமில்லை. நடைப்போககொள்று கொண்டே இது 

நிச்சயிககத் கக்கதன் றென் று கூறுவதைக் தவிர, இங்குக் 

கூறலாகும் சமாதானம பிறிிலலை, 

4, டூப்பிரபந் தவகளில் வந்துன்ளா, 

பிரமன் பெழுந்தலை நிறைய தாக்க 

கருமன் செக்கீ£ கபால நிறழைத் தனை,” 

 கச்சங் கொண்டு கடுக்தொழின் முடியாக 

கொச்சைத் தேவரைக் தேவன் றெண்ணிப் 

பிச்சளரைப் போலவோ 

ராசியப் புத்தகப் பேய்கொண்டு புலம்புற்.ு * 

என்பனபோலுந் தொடர்களை கோக்குங்கால், இவை 

பிற மதங்களைப் பொருட்படுத்தாது செல்லு மியல்பு 

விளங்குகிற. 

» இவை பண்டைய ரையாசிரியர்கள் எடுத்தாட்சி 

செய்த நூல்களுமல்ல, எனினும், இவற்றுடன் பதினொ 

சாந் இருமுறையிற் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதும், கபிலதேதேவ 
, 3
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நாயனார் அருளிச்செய்ததுமான மத்த நாயஞர் தீரு வீரட் 

டை மணமாலையிலிரு௩.து இரண்டு செய்யுட்கள் இளம் 

பூரணவடிகளால் மேற்கோளாக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

உமையாளர்கள் எடுத்தாளாமையிற் போந்த இமுக்கொள் 

மில்லை யாயினும், இவை சங்கப்புலவர் வாக்கென்ப 

இல் அவர்கட்குங் கருத்தில்லைபோலு மெனக் கொள்ளப் 

படுமன் றே? 

இனி, இவை ஈக&ரரியற்றியன வென்பதற்குள்ள 

ஆதா.ரம்களையும் பார்ப்போம், இவற்றுட சில தால்களை 

விதந்து, பூவை சஙகப்புலவ ராகிய BEET பாடியன 

வென்று புராணங்கள் கூறுகின்றன. புராண கதை 

கட்கு இந் தால்கள் பொருக்தகமுடையலாகவுமுள்ளன. 

போற்றீத் தீநக்கலீ வேண்பா புசாணத்திற் சுட்டப்பட 

வில்லையேனும், இதினிறுகி, ' காளத்தி போற்றீ கயிலை 

மலை போற்றி யென, நீளக்தி னானினைந்அ நிற்பார்கள், 

படட Yb gay CHIANG NTS. என்றிருக் தலின், 

அந்தாதியும் இதுவும் ஒருவர் பாடியவேயென்று துணி 

யப்படும், புராணங்கள் இவற்றை யாதரித்தல்போன்றே, 

இவற்றிலுள்ள சில பாகங்கள் புராண ககைகளை யாத 

5g நிற்கின்றன. 

: தறியேன் சொன்ன வறிவில் வாசகம் 

வறிதெனக கொள்ளா யாகல் வேண்டும்.” 

(திருவெழுகூற்திருக்கை) 
* பணிந்தேனின் பாதம் பரமேட்டீ பானீ 

றணிந்தால வாயி லமர்க்தாய்--தணிஈ்தென்மேல் 

மெய்யெரிவு தீரப் பணித்தருளு வேதியனே 

counts Den on Aer A wom bg? 

(ஷூ இறுதி வெண்பா,)
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கூட லாலவாய்க குழக னாவ 

தறியா தருக்தமிழ் பழி தன ன யேன் 

ஈண்டிய சிறப்பி னிணையடிச் &ழறின் று 

பேண்டு மதுவினி வேண்டுவன் விசைக்தே? 

(பெருக்தேவபாணி,) 

் விரைந்தேன்மற் றெம்பெருமான் வேண்டியது 

வேண்டா 

இகர்நதேன் பிழைச்தே னடியேன் விரை 

தென்மேற் 

வீற்றச்கைக் 2; தகருளு சேவ மி தேவனே 

யாம ways செய்யு மான,” 

(oho. பிறுதி வெண்பா) 

என்பன காண்ச, 

தருமிக்குப் பொற்டிழி பவித்ததான க் தேவாரமும், 

கல்லாட ஏம சுட்டிச கூறுகின்றன அவற்றுட் கல்லாடம், 

 அருக்தமிழ்க கரன் பெருக்கமிர்ப் பனுவல, வாவியிற் 

கேட்ட காவியய களத்தினன் £ என அுக்கதை விரிவைப் 

புலப்படுத் துவ கூறுகின்றது. நமர்யாணடா நம்பிகள் 

இப்பிரபஈ்தய்களைப பதினோராந இருமுறையிற மொகுத் 

துவைக்ததன்றி, ஈக்ரோ முூதலாயினாளைச் சிவனடியார்க 

ளெனவுங் கூதியிருக்கின்றனர். இ௱ுனம் பன் ஜூருண்டு 

களாகக் கொள்ளப்பட்டுவருதலே இவை ஈக்&ரர் வாக் 

கென்பதற்குப் பிரமாணமாகும். 

ஆயின், இரு முறைகளி னடைவை யெடுத்தோதிய 

உமாபதி சிவாசாரியாசாதல், பிறராதல இந்நாலகளைச 

சிறிதுஞ் சுட்டிக் க றினார்களில்லை, நம்பியாண்டார் நம்பி 

கள் காலத்இன் பின்னரும் ல பிரபந்தங்கள் பதினொசாக
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இருமுறையிற் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்பதற் காதார 

மிருக்கின்ற து. ஆகலின், இலையெல்லாம் கம்பிகளா 

லேயே இிருமுறையிற் றஜொகுக்கப்பட்டன வென்று 

ஒருதலையாகக் கூறவியலாு, எனிலும், இவைகள் இற் 

றைக்குப் பன் லூருண்டுகளின் (கம்பிகள் காலத்தின்) 

முன்னே யியற்றப்பட்ட வாகுமெனக் கொள்ளுதல் நேரி 

தாகும். சிவ பிரானையும், சிவனடியாரையும் துதித்தல் 

கருதிய இந் .ரால்களில், சமயகுசவர்களான கால்வரைப் 

பற்றியாகல், அவர்கள்பொருட்டு இறைவன் புரிந்த இரு 

விளையாடலகளைப் பற்றியா தல, அவர்கள் காலத்தும், பிற் 

காலத்தூமிருக்க வடியார்களைப் பற்றியாதல் யாதுங் கூறப் 

படவில்லை பெரிதும் மூற்காலத்தவர்களான கண்ணப் 

பர், சண்டேச, மாரக்கண்டா, உபமம்சியு, அருச்சுனன், 

இ.ராவணன், சலந்தரன் முகலியோசே கூறப்படுகின்ற 

னர். இதுவே இடதால்களின் பழமைக்குத் தகக சான்மு 

கும். இவற்றின்கண், *கற்கொண்டெறிக்த சாக்கியன் 
அன்பு ம், * சிர்மலி சிலந்தி, கின்னரசளித் "த தும் கூறப் 

படுதலை கோக்குழி, இலை கடைச்சங்க மழிந்து ஒன் 

மிரண்டு நூற்முண்டும ளானபின் இயற்றப்பெற்றவையாகு 

மெனக்கருதுதலும் கூடும். அவ்வாழுயின், இவையிற்றை 

ஆக்கியோர் ஈக௨ரர் என்னும் பெயமுடைய வேறு புலவ 

செனக் கொள்ளவேண்டும். ௮க்ஙனம் கொள்ளின், சதைப் 

பொருத்தம் பலவுஞ் சிதைந்து சுலை குன்றுமாகலின் 

சங்கப்புலவ.ராகிய ஈக€ரனா சே இவற்றை அக்கியோர் என 

யாம் கொள்ளுதும். 

இனி, இட்.நால்க ளொவ்வொன்றையும்பற்றிச் சில 

குறிப்புக்களும், இவற்றின் சொற்பொருணயங்களை யறிச் 

து கோடற்பொருட்டுச சில பாட்டுக்களும், ஈண்டுச் தர 

தம.
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கைலைபாதீ காளத்தீபாதீத் தீநவந்தாதி. 

இது நேரிசை வெண்பா காறுடையகாய்ச, சொற் 

ரொடர் சிலையாய், இ.றுஇிப்பாட்டி னிறு இமிர் ப முதற்பாட் 

டன் முதற்சோக மண்டலிதது முடியப் பெற்றுள.து. 

இதன்கண் அகப்பொருட்டுறை பமைக்க பாடல்களும் 

உள. பல அரிய சொற்களும் உள்ளன. இக்.நான் முதற் 

செய்யுளாகிய “சொல்லும் பொருஞூமே? என்னும் 

வெண்பாவுடன், மூசலாழ்வா ரிருவர் தத்தம் அந்தா இயின் 

மூதலில் வைத்துள்ள *வையச் தகளியா ?, “அன்பே 

தகளியா? என்னும் வெண்பாக்கள் ஒப்புகோக்கத் தக்க 

வை. இம்.நாலை  ஜர்சதெழுக்துஷ் சோராம லெப்பொழு 

அஞ்சொல்? என மெஞ்சிற் கறிவுறுத்தி மூடி த்திருத்தலை 

கோக்குங்கால, இ்வாசிரியாக்குக் திரு வைந்தெழுத்தி 

னிடமுள்ள பேரன்பு வெளியாகின்றது, 

சொல்லும் பொருளுமே தாத் இரியு கெய்யுமா 

நல்லிடிஞ்சி லென்னுடைய காவாகச்-- சொல்லரிய 

வெண்பா விளக்கா வியன்கயிலை மேலிருக்த 

பெண்பாகர்க் கேற்றினேன் பெந்து.” (௧) 

வாளா பொழுது கழிக்கின்ற மானுடவர் 

கேளார்கொ லக்தோ கிறிபட்டார்--களாடை 

யண்ணற் கணுக்கராய்க் காளத்தி யுண்ணின்ற 

கண்ணப்ப ராவார் கதை.” (௧௨) 

மற்றும் பலபிதற்ற வேண்டா மடகெஞ்சே 

கற்றைச் சடையண்ணல் காளத்தி--நெற்றிக்க 

(சா வழுதின் நிருகாம மஞ்செழுத்.துஞ் 

சொராம லெப்பொழுதுஞ் சொல,” (௧00) 

NLT
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திருவிங்கோய்மலை யேழபது. 

௫, சோழகாட்டிலுள்ள தேவாரம்பெற்ற திருப்பதி 

களி லொன்ருகிய ஈங்கோய் மலையைச் இறப்பித் து, இது 

சிவபிரான் விரும்பியுறையும் மலை? யென்னும் பொருளில் 

ஒவ்வொரு பாட்டும் முடிந்துள்ள எழுபது கேரிசை வெண் 

பாவா னாகியதொரு நூல். இந்நாலேயன்றி, எட்டுத் 

தொகையுளொன்முகிய பரிபாடலும, பின்னுள்ள ஏசெழு 

பது, சிலையெழுபது, ஈட்டியெமுபது என்பனவும் ஓரே 

தொகையுள்ள பாடல்களா னமைந்திருக்கலை நோக்குக் 

கால், எழுபதுபாட்டானும் நாலியற்து த ல் மாபு எனத் 

தெரிகிறது. இந்நூலில், மலையுறையுங் கானவர்களின் 

செயலும், விலங்கு மூ.£லிய சருப்பொருள்களி னி௰ல்பும் 

அ௮ணிபெறக கூறப்பட்டுள்ளன. பல அரிய சொர்களும் 

வந்துள்ளன. இதிற் பதினைந்து பாட்டுக்கள் இறந்து 

போயின. 

 உண்டிருந்த தேனை யறுபதல்க ஞூடிப்போய்ப் 

LICHT Hib யாழ் சரலப் பைம்பொழில்வாய்க- கண் 

மாமயில்க ளாடி மருக்குவரு மீட்கோயே [டிருந்த 

பூமயிலி காசை பொருப்பு, * (௧0) 

ஏன முழுத புழுதி யினமண்யைக 

கானவர்கம் மக்கள் கனலென்னக--க.ன 
லிறுக்கங் கதிர்வெறுப்பு மீங்கோயே நம்மேன் 

மறுக்கங்க டீர்ப்பான் மலை,” (௧௪) 

் கல்லாக் குரங்கு பளிங்கிற் கனிகாட்ட 

வெல்லாக் குருகு முடனீண்டி--வல்லே 

யிருக் துகராற் கற்களைக்கு மீங்கோயே மேனிப் 

பொருக்தவராப் பூண்டான் பொருப்பு,” (௨௧) 
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திநவல்ஞ்சுழி ழம்மணிக் கோவை. 

௫, சோழ நாட்டிலுள்ள சேவாரப் பாடல்பெற்ற 

இருப்பதிகளி லொன்முகிய இருவலஞ்சுழி மிசாமீது பதி 

னைந்து பாட்டுக்களாற் சொற்மொடர் கிலையாகப் பாடப் 

பெற்றதொரு பிரபந்தம, மூவகை மலிகளைக கோத் 

தாற்போன்று, ஆசிரியம், வெண்பா, சலிச்துறையென் 

னும் மூவகைப் பாடலானும தொடர்புற? செய்திருத்த 

லின், இது மும்மணிக் கோவை யென்னும பெயாததா 

யிற்று, இதிலுள்ள பாடடுககளிற பெருமபாலன அகப் 

பொருட்டுறை யமைஈ தலை. ேழம G) my குளி யை 

யெயிற்றிடை யடககுமென இதிற் கூறப்பட்,ரககற.து. 

வணங்குதும் வாநி செரு புணாரகந்துடன் 

பொருகடன (Lp B16 SB) கரு நகிற் HOO th JD 

படல. வொடுங்க மின்னிக குடவசைப 

பொழிஈது கொழித்திழி யருவி குணகடன் 

மடுககுங கா விரி மடந்தை வராபுன 

லுடுத்த மணிகீர வலஞ்சுழி 

யணிரீரக கொன்றை யண்ணல தீடியே, , (5) 

தீநவேழகூற்றீரக்கை. 

இஃது, ஒருவகை யெண்ணலங்காரம் படவரும் சித் 

இரச் செய்யுள். இயற்றமிழ்ப்பாவில் இஃ திணைக் குறளா 

சிரியப்பா வாகும், இஃது ஒரு செய்யுளே, இரு நான 

சம்பர் தஹூர்த்திகாயனாரும், திருமங்கையாழ்வ. ரம் எழு 

கூற்றிறுக்கை பாடியுள்ளாரகள். 

Gee
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பேநந் தேவபாண். 

(௫, தனக்குப் பயனுண்டாகச் செவெபிரானை முன் 

னிலையாக வாழ்த்கலுறும் ஒரு பாட்டு, தேவபாணியா 

வது, தெய்வத்தை முன்னிலையாகப் பராவலுறும் பாட்டா 

கும், பெருமை தெய்வத்திற்கு ௮டை, 

  

கோபப் பிரசாதம். 

9.௪, பசமபதியாகிய சிவபெருமான், இங்கியற்று 

வாரை மறக்கருணையாற் றண்டித்தலும், கலம்புரிவாசை 

அறக்கருணையால் கல்வாழ்விலமாவித்தலும் முறை முறை 

யெடுக்துக கூறுவதோ இணைக்குறளாசிகியப்பா வாகும், 

இதுபற்றியே இஃதிப்பெயாத தாயிற்று. *கார்மலியுரு 

வக் கருடனைக் காய்ந்தும், ஆலின் &ழிருக் தறகெறி யருளி 

யும், இன்னவை பிறவு மெங்க ளீசன், கோபப் பிரசாதவ் 

கூறுங் காலை? என இந்நூலுள் வருவது காண்க. இதன் 

கண் வந்துள்ள, 

 மாமுயல் விட்டுக் காக்கைப் பின்போம் ” 

விளக்கங் இருப்ப மின்மினி கவரும்? 

என்னுந் கொடர்களோடு, தஇருகாவுக்கரையர் தேவாரத் 

தில் வந்துள்ள, 

‘ முயல்விட்டுக் காக்கைப்பின் போன வாறே? 

 விளக்கிறாக்க மின்மினித் தீக் காய்ந்த வாறே? 

என்னும் தொடர்கள் ஒப்புகோக்கற் பாலன. 
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காரேட்டு. 

(௯௮, எட்டு நேரிசை வெண்பாக்களினால் முகிலை 

வருணிப்பதொரு நூலாகும். இதில், சூம்கொண்டலின் ௧௬ 

மை, மின்னல் மூதலியன இறைவனுடைய மணிமிடது, 

செஞ்சடை முதலியவற்றோடு ஒப்பிக தக கூறப்பட்டுள. 

இறைவன் றநிரு௮டிக்கண் அன்பு முதிரப்பெற்ற பெசிய 

சாயினார் உலகத் கோற்றங்களைக் காணும்வழி, அவற்று 

னெல்லாம் கடவுளி னருட்கோலமா இய கிளைம் துருகுவார் 

என்பதற்கு இஃது ஒரு சான்றாகும். 

மையார் மணிமிடறு போற்கருகி மற்றவன்றன் 

கையார் ௪லைவிலகிக காட்டி௰ெூறே--யைவா 

யழலரலவம் பூண்டா னவிரசடைபோன் மின்னிக் 

கழலரவங காண்புற்ற கார.? (௨) 

  

போற்றீத்திநக்கலி வேண்பா. 

ஓத, போற்றி எனும் வாய்பாடுகொண்டு சங் 

கரனை வழுத்துவதொரு கலிவெண்பாவாகும். இதில் 

சைவபு.சாணக் கதைகள் பல குறிக்கப்பட்டு. 

 வானவர்க டாங்கூடி மந்திரித்த Dos sone 

மேனவில வோடி விதிர்விதாத்துத்--தானவருக் 

கொட்டிக் குறளை யுரைத்த வயன்சிரத்தை 

வெட்டிச்சிரித்த விறல் போற்றி ? 

எனக் கூறப்பட்டுளு. 

குறுத்தாள்', : போகட்டு? என்ற ஆட்சிகள் இதி 

ஓள்ளன.
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தீரக் கண்ணப்பதேதவர் தீருமறம். 

௮5, இருத்தொண்டர் புராணத்துக் கூறப்பட்ட 

அரும் பெரும் தொண்டுசெய்த காயன்மா£களி லொருவ 

ரும், * கண்ணப்ப னொப்பதோ ரன்பின்மை கண்டபின் ? 

எனத் இருவாகவூ ரடிகளாலும் அன்பிற்கு மேலெல்லை 

யாக வைத்துப் பாராட்டப் பெற்றவரும, இயஙனமே 

ஏனைச் சமயகுசவராலும், சங்கராசாரியா, பட்டினத்தடி. 

கள் முதலிய பெரியோ! பலராலும் தோ ததரிககப் பெற் 

றவருமாகிய கண்ணப்ப நாயனாச.து சரிதத்தைச் சுருங்க, 

விளஙக வெடு£துரைககும் ஜா ௮கவல்பா வாகும். மறம் 

என்பது வேட்டுவாது விரத்தைக் குறிககும் பாட்டிற்கு 

அகுபெயர். இங்கு, மிரமானது, காட்டு வில எகுகளை 

வேட்டம் புரியுமது வன்றி, உலகியலைக க&ழ்ப்படுததுத்; 

தற்போதகத்தை யறவெறிகந்து, * காளாறிம் கண்ணிடக் தப் 

வல்லே னல்லேன் ' என்று கூறுமாறு செயற்கருஞ் செயல் 

புரிஈ்து, சிவானந்த மதுவுண்டு தருங்கும் Oucha? rors 

லின், ௮.து இிருஉ௰ம் எனப்படட. பிது, சொன்னயம், 

பொருணய௰ுகளின் மிகச்சிறந்து விளங்குவது, சண்ணப்ப 

சது சரித்திர வமதைசக் தமிழக மூழுது por@ களிக்கு 

மாறு விரித்துரைப்பான் Ysa Crshinn குரிசிலுக்கு 

அருங்கருத்துக்களை யொருஙகுதவிய பெருஞ் சிறப்புடை 

wg. கல்லாடதேவ காயனா ருளிச்செய்த திருக்கண் 

ணப்பதேவர் இருமறம் ஒன்றும் இதனை யடுத்துப் 

பதினொராச் இருமுறையி லுள்ள. இரண்டும் படித் 

இின்புறற் பாலன. 

' தத்தையாந் தாய்தம்ை BTEC தன்பிறப்புப் 

பொத்தப்பி நாட்டுடுப்பூர் வேடுவனாஈ்-.- இத்திக்குக் 

இண்ணப்ப னாஞ்சிறுபேர் செய்தவததாற் காளத்திக் 

கண்ணப்பனாய்கின்ருன் காண்,” (இறுதி வெண்பா,) 

 



நான்காம் ௮கொரம், 

  

களவீயலுரறை யாராய்ச்சி, 

(இற்றைகாள் வரை ஈமக்குக் கிடைத்துள்ள தமிழ் 

நூலுபைசநன் சளவியலுமவயானதநு Ass Blu 

துட்பமமைந்த சீரியவுரையாகும, கதொன்மையுடையது 

மாகும். தமிழ்காடடு மூசர வக மின வரப ற்றை விரி 

வாக முதன்முத லுணாத்து வது இயவுரையே யாகும். 

இரு மொழிசகு மூசம் ரூர ராக” சொல்லப்படும். தழற் 

புரை சுடர்ககடவளே தந்த இர்பஈபபொருணாலெனின், 

இதற்குரைகண்டாா தொல்சகம்விழ் துறை முற்றிய நல் 

லிசைப் புலசெனின், இம்வுரைதான் செட்தரிம்க கடவு 

னாய செய்வே மேட்டுவந்ததெனின், பாாசஙச வரலா 

Bu பழம்பொ௱ளை ௩மகஈசசமெனக் தேடிவைத்த 

இவ்வுரையே யெனின், இதா நம்மஸேோசால் எத்துணைப் 

போற்றத்தக்கது! சிம்தித்திடுமின், இய்வுரையட் 

பாயிரமாகக் கூறிவரும பருஇயில, கேட்போரை யுணாத் 

SOLS HS), முச்சசகவரலா.று கூறிப் பின் களவியல்வரலா 

றும், உரைவரலாறும் கூறபபட்டுள. அவற்றுள், இ*.நால் 

உரைகளின் வரலா அடியில் வருமாறு காண்க, (இது 

வேயிடமாக உரையின் போக்கினையு முணாந்துகொள்ளு 

மாறு புத்தகத்திலுள்ளபடியே யிஙகெழுகப்படூகிற து.) 

அக்காலத்துப் பாண்டியனாடு பன்னிருயண்டு வற் 

கடஞ் சென்றது, செல்லவே, பசி கடுகுதலும் ௮ரசன் 

சிட்டரையெல்லாங் கூவி, 4 வம்மின், யான் உங்களைப்
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புறந்தரகில்லேன் |! என்தேயம் பெரிதும் வருக்.து௫ன் 
றது. நீயிர் நுமக்கறிந்தவாறு புக்கு, காடுகாடாயின 

ஞான்று என்னை புள்ளிவம்மின்,' என்னான். என, ௮ 

சனைவிடுக்.து எலலாரும போயினபின்றைக் கணக்கின்றிப் 

பன்னிரியாண்டு கழிந்க.௪ு, கழிந்தபினனர், காடுமலிய 

மழை பெய்தது, பெய்தபின், ரசன் இனி காடு காடா 

யிற்ருகலின் நூல்வல்லாரைக் கொணர்சவென் ந எல்லாப் 

பக்கமும் போக்க, எழுக்கஇகாச மஞ், சொ oo Sar rap, 

யாப்பதிகாரமும் வல்லாரைச் தலைப்பட்டுக் கொணாஈது, 

பொருளதிகாரம் வல்லாரை ஏகும் தலைப்பட்டிலே 

மென்றுவக்கார். வர, அரசனும் புடைபடக் கவன்று, 

“என்னை? எழுக்துஞ, சொலலும், யாப்பும் அராய்வது 

பொருளதிகாரசஇின் பொருட்டனறே | பொருள இகாரம் 

பெறேமேயெனின், இலை பெபழ்.று.ம பெற்றிலேம்.! 

எனச சொல்லாகிற்ப ; மதுரை ஆலவாயின் அழனிறக் 

கடவுள் Bs Senior: *என்னை | பாவம்! HIF DGS 

sup OubsOnm. அதுதானும ஞானத்திடையதா 

கலான் யாம் அனை இர்க்கற்பாலம்.” என்று, இவ் 

வறுபது சூத்திரக்கையுஷ் செய், மூன்று செப்பிதழ 

கத் தெழுகஇிப் பிடத்தின் மமிட்டான். 

“(ட்ட பிற்றைஞான்று, தேவர்குலம் வழிபடுவான், 

தேவகோட்டத்தை எங்குர் துடைத்து, நீர தெளித்து, 

பூவிட்டு, பீடத்தின்£ம் என்று மலகடான் அன்று தெய் 

வத தவக்குறிப்பினன் ௮லகிடுவனென்று உள்ளமகுளிச 

அலகிட்டான். இட்டாத்கு ௮லகினோடும் இதழ்போக் 

தன. போதர, கொண்டுபோம்அு நோக்கினாற்கு வாய்ப் 

புடைக்தாயிற்மோர். பொருளதிகாரமாய்க் காடடிற்று. 
காட்ட, பிராமணன் சிந்இப்பான் : அரசன் பொருளதிகா 

சம் இன்மையிற் கவல்கின்றானென்பது கேட்டுச் செல்லா
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Ber p gy s00 i gr ஈம்பெருமான் அருளிர்செய் தானாகும்.” 

என்று, தன் அகம் புகுகாதே கோயிற்றலைக்கடைச் 

சென்று நின்று, கடைசாப்பா/ம் குணர க்க, கடைகாப்பார் 

௮ரசற் குணர்த்த, அரசன் புரூ. நரவென்று பிராமண 

னைக் கூவ, சென்றுபுச்குக் சாட்ட, ஏற்றுக்கொண்டு 

கோக்கி, ' பொருளதகிசாரம், நம்பெருமான் நமதஇடுக் 

கண் கண்டு அருளி* செய் பறாகற்பால,” என்று, அச் 

இசை கோக்கிம் கொழுதுரொண்டு நின்று, சங்கக்கார 

சைக் கூவுவிக் து, “நம்பெருமான் நமது இிட்கண் கண்டு 

அருளிச் செய்க பொருள கொரம் :; டுதனைக சொண்டு 

போய்ப் பொருள்காண்மின்." எலா, Yul SUIT, அ ச்னைக் 

கொண்டுபோக்து, கனமாப்பலலைு ஏறியி குந்தா way, 

எல்லாரும் தார்தாம் உசை/த உரையே கலலதென்று 

சிலகாளெல்லார சென்றன, செல்ல, காம இஙஙனம் 

எத்துணையுரைப்பிறும் ஒருகலைப்படாது; காம ரச 

னுழைச் சென்று நமக்கோர் காரணிமனைல் பபால்வேண்டு 

மென்று, சொண்டுபே,ந்து, யனா ©) ப்ர ருளெனப் 

பட்டது பொருளாய், ௮ன்றெனப்பட்டது அன்முய் ஒழி 

யக் காண்டுமென, எல்லாரும் ஒருப்பட்டு ௮ரசனுழைச் 

சென்முர், அரசனும், எதிர்சென்று, “என்னை? _நாலுக் 

குப் பொருள் கண்டிரோ?? என, “அஃது காணுமாறு 

எமக்கோர் காரணிகனைக் தாலேண்டும்.”? என, “பேர 

மின், நுமக்கோர் காரணிகனை எங்ஙனம் நாடுவேன்? 

நீயிர் நாற்பத்தொன்பதின்மராயிற்.று; நுமக்கு நிகரா 

வார் ஒருவர் இமமையினின்றே..” என்.நு அரசன் சொல்ல, 

போந்து கனமாப் பலகையின் ஏழியீருக்து, அரசனும் 

இது சொல்லினான் .  தரரணிகளைப் பெறுமாறு என்னை 

கொலென்று ிந்திப்புழி, சூத்ிரஞ் செய்தான் லவா 
யில் அவிர்சடைக் கடவுளன்ேே.1 அவனையே காரணி



40 நககீரர். 

கனைத் தால்வேண்டுமென்று சென்று வரு இடத்து? 

மென்று வரங் கிடப்ப; இடையாமக் து, ‘vay உப் 

பூரிகுடிகிழார். மகனாவான் உருத்திரான்மனென்பான், 

பைங்கண்ணன, புனமயிரன், ஐயாட்டைப்பிராயத்தான், 

ஒரு மூங்கைப்பிள்ளை உளன்; அவனை sy oo on Cen om PE 

pre, கொண்டுபோநக்து, ஆரனமேலிரீஇக, கழிருக் த, 

சூத்திரப் பொருளுரைத்தால், கண்ணீர் வார்ந்து, மெய்ம் 

மயிர் சிலிரக்கும் மெய்யாயின உரை சேட்டவிடக்சு ; 

மெய்யல்லா உரை கேட்டவிடத்து வாளர இருக்கும ; 

அவன் குமாரதெய்வம் ; அங்கோர் சாபத்மினாத் மோன்றி 

னான்.” என முக்காலிசைத்த குரல் எல்லார்க்கும் உடன் 

பாடாயிற்முக, Tp with g Cait குலத்தை வலய 

கொண்டுபோந்து, உப்பூரிகுடிகிமாருழைச௪  சங்கமெல் 

லாஞ்சென்று, இல்லார் ததையெலலாஞ் சொல்லி, ஐயனா 

வான் உரும்மிசசவ் மனம் உரல்வேண்டுமென் று வேண்டி, 

கொடுபோக்து, வெளிய ௨டஇ, வெண்பூச்சூட்டி, வெண் 

சாந் தணிந்து, கனமாப்பலகையேற்றி, கழிருக்து சூத்தி 

சப் பொருளுளைப்ப, எல்லாரும் முறையே உரைக்கக 

கேட்டு வாளா இருந்து, மதுளை மருதனிளகாசகனார் 

உரைத்தவிடத்து ஒரோவிடத்துக் கண்ணீர் வார்ந்து 

மெய்ம்மயிர நிறுத்தி, பின்னர்க் கணக்காயனார் மகனார் 

நக்கீரர் உரைக்கவிடச்துப் பதந்தொறுங் கண்ணீர் 

வார்ந்து மெய்ம்மயிர் இலிர்ப்ப இருந்தான், இருப்ப, 

ஆர்ப்பெடுத்து மெய்யுளை பெற்ரும் இந்.நாற்கென்ஞுர் ?? 

இதற்கும் பழைய திருவிளையாடலுக்குமுள்ள 

வேறுபாடு கண்டுணர்க, இறையனார். ஏனைய புலவர் 

களுடன் வீற்றிறார்து தமிழாராயுங்கால், பொருணூல் 

அருளிச்செய்தார் என ௮து கூறுகின்றது. கல்லாடம், 

 உலகிய ஸனிறுத்தும் பொருண்மர பொடுங்க, மாறனும்
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புலவரும் மயங்குநுகாலை......௮ன்பினைமழ இணையென் 

ற்றுபது Gob oD படட தெளிதரக் சொ டுக்க சென்றமிழ்க 

கடவுள்.” என்று கூறுவது இவவுசையுடன் கருக்தொ 

ருமை யு.றுவகாகல் தோன்றுகிறது. மற்றும் அது, 

நக்கீரர், கபிலர், பரணர் இம்மூவருரையும் கேட்ட 

een toe 

பொழுது உருததிரசன்மா மெய்புளகுற்றுக் கண்ணீர் 

விடுத்து நின்றனா ; புலவசெலலாம இமமூவருசையும் 

மெய்யுரையெனக சொண்டனர்.” என்று கூறுகிறது, 

கபிலா, பரணா இருவரும் கககரசரொப்பவே முதன்மை 

யுடைய புலவர்கள், குண வொமுஃகஙகளில மிக மேம் 

பட்டவாகள். கபிலா, அக்காலக் அப் புலவரும், அரச 

ரும் புகமும் பெருஞ் சிறப்புடையவசாய் விளஙகியவர், 

BES TISAI pd, உலகுடன் நிரிதரும் பலர் புகழ் 

தல்லிசை, வாய்மொழிககபிலன் ? என்று ௮வசை அகப் 

பாட்டினுள் மிகப் பாராட்டினர், அத்தமு புலவரிருவ 

Go ௮ப்பொமுிருந்து அகப்பொருளுக் குரை கூறினா 

சாயின், அவாகஞுரையும் மெய்யுளையாகட் போற்றப் 

பட்டிருக்கயே வேண்டும். இயவுளை வரலாரமுவது, 

பின்வத உரையாளர்களாவது கபிலரும் பசணரும் 

உரை கூறினசெனச் திறிதும் கூருமையின், அவர்கள் 

அப்பொழுது இருந்தில ரென்பது தேற்றம். * இறை 

யோன் பொருட்குப் பரணர் முதல் கேட்ப? என்று 

கூறுதலின், கபிலர் அப்பொழுது இலரசாயினாசென்ப.து 

கல்லாடர்க்குங் கருத்தாகல் பெறப்படும், இங்ஙனம் 

சரிதத்தொடு பொருந்தாதன புராணங்களிற் காணப்படு 

மேல், அவற்றைப் பிரித்துணர்தலே விவேகமாகும் ; 

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் ௮ப்பொருண், 

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.” என்பவாகலின், கக் 

இரர்க்கு இலக்கணம் உபதேசித்தது முதலியவும் இங்க
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னம் தர்ச்.துணர்க, செய்யுளாயினவெல்லாம் பிரமாண 

(pi, உசையாயினவெல்லாம் அப்பிரமாணமும் ஆகா 

என்க. 

இனி, இவ்வுசை யெழுதினார் நக்கீரர் அல்லர்; 

பிற்காலத்தொருவர் ; என்று கொள்ளுமாறு, சில குறிப் 

புக்கள் காணப்படுகின்றன. அவை, அவர் சங்கமிருக்து 

தமிழாராய்க்தது ஆயிசக்கெண்ணாற்றைம்பதிற்றியாண் 

டென்ப. 7, உக்கிரப் பெருவமுஇி Wms காற்பக்தொன் 

பதின்மசென்ப, ? என்று கடைச் சங்கத்திறுதியை ௮று 

இயிட்டுரைத்கலும் ; * அவா சங்கமிருந்து தமிழாராய்க் 

தீது உத்தசமதுளை யேன்ப.” என்றிவ்வாறு, நேரிலறி 

யார போன்று கூறலும்; * கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரா 

DOIG DML SB? என்று படர்க்கையாற் கூறுதலும்; 

அதனால், உப்பூரிகுடிகிழார் மகனாவான் உருத்திர 

சன்மன் செய்தது இட.நாற்குசை யென்பாருமளர் ; 

அவர் செய்திலர், மெய்யுளை கேட்டாரென்க. ? என்று 

இஃதெழுஇய காலத்திற்முனே உசை கண்டாரைப்பற்றி 

ஐயப்பாடிருந்கமை தோன்றக் கூறுதலும்; “இனி 

உரை நடந்துவந்தவாறு சொல்லுதும். மதுளைக கணக 

காயனார் மகனார் ஈகரனார் தம்மகனார் கீரவிகொற்றனார்க் 

குரைத்தார்; அவர் தேஞலூர்கிழாரக் குரைத்தார்." 

என்று தொடங்கி, ' முசிறியாசிரியர் நீலகண்டனார்? வளை 

ஒன்பது வழிமுறை கூறுதலும்; “கா. ரணமென்பது 

அக்காலத்துப் பாண்டியனுஞ் சங்கத்தாரும் பொரு 

ளிலக்கணம் பெருது இடாப்படுவாரைக்கண்டு ஆல 

வாயிற் பெருமானடிகளால் வெளிப்படுக்கப்பட்டது. 
என்று சென்ற காலந்கோன்றக் கூறுதலும்; பிற்காலத் 

த்சர்களாகக் கருதப்படுமவரைப்பறறிய பாட்டுக்கள் 

மயேகோளாக வந்திருத்தலும் ஆகும், மற்றும், உளை
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கண்டாயே உரைவரலாறு கூறினாசெனலும பொருத்த 

மின்ரும், இங்குக் காட்டிய வுரைப் பகுஇியெல்லாம் 

புறவுரையாக இருத்தலின், நூலுளை யெழுதினார் ஈக 

னாரும், பாயிரம் எழுதினார் பிற்காலத்தொருவரும் தவ 

Qra& கொள்யவேமெனின், கொள்ளுதலமையாது, 

என்னை? 'டினி, நால் நுதலியதூஉம் உரைகசற்பாலது ; 

து பாயிரத்துள்ளே உமைக்காம்.” என்றும்; 4 இக் 

களவு சிறப்புடைக்து : ஈயாக்கம் விடுபேறுகளை முடிக் 

குமாகலான், எனப்படுவழென்று செல்லிச ஈறப்பிக்கப் 
9 பட்டது. ௮து பாயிரததுள்ளும் உரைக்சாம.” என் 

அம் இிப்வுளை கூறுதலிற பாயிரஃதோடும உரையெழு 

இ, ஒறுபமமயென்பது பெறப்படுமாகலின் என்க. 

இயானமே மேற்கோள்கள் மாத்திரம் பிற்காலத்கொகு 

லார் Lf GB Bea எனலும அமையாது; அப்பாடல்களின் 

பெரு ஒரே. பழி உரையிலும விரவிவருதலின் என்க, 

இவ்வேதுக்களானே களவியற் பொருள்கண்டார் 

ககக ரனாரல்லா எனக கொள்வாமெனின், அது 

பொருந்தாது, அவரே என்று அடிப்பட்ட சான்மோர் 

வழக்குள்ளது, *வினையினிஙகி£? என்னும் மரபியற் 

சூத்தவுளையில், * கடைச் சஙகத்தாருட் களனியற் 

பொருள்கண்ட கணக்காயனார் மகனா ஈக்&ரனார், இடைச் 

சங்கத்தார்ககும் கடைசசங்கத்தராக்கும் நாலாயிற்றுத் 

தொல்காப்பியம் என்முர், £? எனப்பேராசிரியா கூறி 

னா. சிலப்பதிகாரத்து வேனிற்காதை முதற்கண், ' கணக் 

கரயனார் மகனார் ஈக£ரனாருரைத்த இறையனார் பொரு 

ளுரை? என்று அுடியார்ககுகல்லார் கூறினா. * இணை 

மயக்கு றுதலும்” ஏன்னும் ௮கத்திணையியற் சூத்திரவுை 

யில், * இக்கருத்தானே ஈகர௬ம ஐந்தணையுள்ளுங் கள 

வுகிகமுமென்ந கொண்டவாறுணர்ச, ? என்று கச்சினார்க்
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இனியர் கூறினர். களவியலுரைப்பாயிரமே இவ்வரை 

கண்டார் நகரே என வற்புறுத்.துக் கூறுகிறது, இங் 

வுசையியற்றினார் பிறசொருவராயின், அவா், ககரரியற் 

றினர் எனக் கூறுதற்குக் காரணந்தான் என்னை] காரண 

மின்றியே கூறினா என்னினும், காம் மன்பு காட்டிய 

தடைகளை மூவர் உணாக்திலராவசோ? அவர் அத் 

துணை எளியரல்லா. இவயவாற்றான் நாம் ௮றியக்கிடப்ப 

தென்னையெனின், களவியற்பொருள் கண்டா கணக்கா 

யனார் பனா ஈக்போனாசே ; ௮ம்வுளை பலரானும் கேட்கப 

பட்டுவர, அவருள் ஒருவரால் இங்ஙனம் எழுகப்டட் 

டது; லர், தாம் கேட்டவற்மொடு மேற்கோள்சளூம 

சோ ததுககொண்டாராவா: உரை பரலாறும் தாம் கேட் 

ட்படி அவர் எழமுதினாராவர் ; தாம் எழுதனும், அவ 

வரைப் பொருளில ஸ்மக்குக சிறிசேனும உரிமையுண் 

டென்று கரு இனாரல்லா . எனபது. இன்னணம் (னெணு 

ளோசொருவர் எழுதிய காரணத்தால் முன்னையுரை சிற 

பான்மை குறைக்தும், இரிக்நு மிருக்க லியலபே. இது 

நிற்க, இவ்வுரையெழுதினா: சிறியாசிரியா நீலகண்ட 

னார் என௪ சிலரும், இளம்பூரணவடிகள் எனச் சிலரும 

அணிந்தனா, தக்க ஆகாரமின்றியே ௮ங்ஈனம் துணி 

தல ஏதமாகும், 

இனி, “பொருளதிகாரம் வல்லாரை எக 

தலைபபட்டிலேம்? என்பதுகொண்டு முககாலததுத் 

கொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம இருந்ததின்றெனமு 

ag, wg கற்முர் இலபென்றாவது கொள்ளுதல் அமை 

யாது, இவ்வுரைதானே, தொலகாப்பியத்தை இடைச௪ 

சங்கத்தாரககும் கடைசசம்கத்தகா-ககும மூல என்று 

கூறுகிறது. தொல்காப்பியச் சூத ிரமகளைப் பலவிடத 

தும் எடுத்தாளுகிறது, அகத்தியம் முதலாயினவம
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௮க்காலக்.து இருந்தனவாகும், பொருட்பயிற்டி குன்றிய 

காரணக்கால், தொன் ஞூல்களில் பர௩.தபட்டுக் கடக்கும் 

பொருளிலக்கணங்களை வழுவின்றித் தொருத் துளைக்க 

வல்லார் அரிய ராயினா என்பதே கருக்சாகும். பொரு 

(0 OF GI LD அகட்பொருளே விரிஈதகாகலின் தனைத் 

தொகுச்துணர்ததுதல் இன்றியமையா தாயிற்று, இறை 

we sou gin அுகப்டொருஞணர்சசிக்குக் கட்டனை 

மாத்திரமாசு இயற்றப்பெற்ரென்சு, பொருளதிகாரம் 

வல்லார் இலர் என்ற துசொண்டும், களவியலுளை ஒருவர் 

பின் ஒருவர 1: கேட்கப்பட்டு பந்தது என் துகொண் 

கிம், கைடா ஈ நாளில் தமிழில் எழுதும் வழக்கம் 

Devore, Boa arms, அக்காலத.தூம், அதற்கு 

முற்பட்ட காலத்தும் தமிழில் எழுத்து வழக்கம் உண் 

டென்பகதற்குப் பலசான்றுகள் உள்ளன. எழுந் 

தொழில்பற்றி எழுத்தாளன் என்.று பெயருற்றாரும் 

உள, எனினும், அரியா பாற கேட்டு நால் பயிலுதலே 

மசபாம் என்ஈ. இவ்வுசையினின் நும், ”லப்பஇுகார மணி 

மேகலைகளினின்றும் காம் எரூதலுறுவது, மதுசையிற் 

கோவலன் கொலையுண்ண, மெடுஞ்செழியன் உயிரதுறப் 

பச, கோப்பெருந்தேவி இப்பாய, மதுரையும் எரியுண்ட 

அல்லற் காலையில் இளஞ்செழியன் பட்ட மெய்கனன் ; 

அக்காலத்து வானமும் பொய்த்து வற்கடமும் மிக்கமை 

யின், சமிழ்ச் சங்கம் கடத தலில்லையாகப் புலலசெலலாம் 

பிரிக்து சென்றனர் ; சில ஆண்டுகள் சென்றபின் மறித் 

தும் சங்கம் கூடிற்று ; எனபது. 

இனி, இவ்வுரையான ௧, 

“ன்பினைந்திணைக் களவெனப் படவ 

SES ரருமறை மன்ற லெட்டிஐட் 

கந்தருவ வழக்க மென்மனார் புலவா.”
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என்னும் முதற் சூத்திரத். துக்கும், இரண்டாஞ் சூத்திரத் 

துக்கும் விரிவாகவும், ஏனைய சூத்திரங்கட்குச் சிறிது 

சுருககமாகவும் ௮மைக்துள.து. இரண்டாஞ்சூத்திரவுளை 

மிக்க துட்பமுடையதாய், கற்ரூரக்குக் கழிபேருவகை 

பயக்குஞ் சிறப்பினதாய் நிலவுகின்றது. ௮ஃது, உலகத் 

தில் எம்மொழியினுமுள்ள சிறக்த உரைகளுடன் ஒட்டி 

மன்னிற்கும் ஓட்பம் உடைய என்னலாம், 

(இவ்வுரை, ஐந்து தலையுடைய காகத்தை ஐந்தலை 

நாகமும் என்ப; ஐந்து தலை காகமும் என்ப; இருமுடிபு 

டைத்து. என்னை? குற்றியலுகரப் புணரியலுள், முத 

னிலை... புலவர் என்மு.ராகலின்,”? என ஒசோவழி எழுத் 

இன் செய்கையை விளக்கியும் : மூன்றாம் வேற்றுமை 

சாரண காரியத்தை வேறுணரவு நிற்கும் ; வேறன்றி யுண 

ஏவு நிற்கும்." எனவும, *ஒரு சொன்ழமுன் ஒரு சொல் 

வருங்கால் பயனிலை வகையானும், தொகைகிலை வகையா 

னும், எண்ணு நிலை எகையானும் என மூன்றனுள் ஒன்று 

பற்றிபன்றே வருவது?” எனவும் சொல்லின் பெற்றியை 

விளக்கியும்; உலகத்துப் பொருள்தான் இரண்டு வகை 

யான் உணரப்படும்; உண்மை மாத்திரை உணர்த்தப் 

பிழம்பு உணர்த்தப்படாதனவும், உண்மையும் பிழம்பும் 

உணர்த்தப்படுவனவும் என.” எனப் பொருட்டன்மை 

விளகஇியும் ; ' போறவென்பது சிறிதொக்.துச் சிறிதொவ் 

வாதொழிலது ; என்னை? குவளைப் பூப்போலுங் கண் 

என்முல, நீல மாத்திரையொக்கும் : மற்றொவ்வாப் புடை 

பெரிது.” என உவம வியலபு விளக்கியும்; பல கார 

ணத்தியை பொழுளை ஒரு காரணத்தினாற் சொல்லுவது 

சிறப்புடைமை நோக்கி; என்னை? நிலனும் நீரும் கால 

மும் வித்துமென இவற்றினது கூட்டத்தினாய முளையை 

நென்மளையென்ப. மகென்மாளைக்கு நெல் கிறப்புடைக்
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காசணம்; நிலலும் நீரும் மதலாகவுடையன பொதுக்காச 

ணம்; அவை பயற்று மூளை முகலாவுடையனவற்றுக்குங் 

காசணமாகலான்.” எனக காரண பேதங்களை விளக்கி 

யும் செல்லா நிற்பது, “இனி, ' என்மனார் புலவா ' என் 

பு, “எனப ' என்னும முற்றுசசொற் குறைக்கும் வழிக் 

குறைக்க வென்பதனாற் பகரசுகுறைத்து, விரிக்கும வழி 

விரித்தல் என்பதனால் *மன் ', ர்" என்பன இரண்டி 

டைச்சொற் பெய்து விரித்து, * என்மனூா புலவர் என்றா 

Gop.” எனச சிறுபான்மை சொல்லாக்கமும் ஆசாய் 

வி. 

இவ்வுளையில் ஜஇிடத்துக்கேற்பப் பல அழகிய உவ 

மைகள் காட்டப்பட்டுள. அவற்றுட் சில வருமா :-- 

1. ஆவிற்கு இருகோடுபோல; 2 புளலோடுவழிப் 

புற்சாய்ந்தாற்போல; 3. வேலேறுபடத் தேளேழு மாய் 

நீதாற்போல; 4, கண்ணாடி மண்டிலத்து ஊது ஆவி 

போல; 8. சந்தன மம் காஞசிரையும மாமெனப்பட்டது 

போல; 0. மாண்வழிக காசுபோல; 74. நீ/வழி மிதவை 

போல; 6. பள்ளத்துவழி வெள்ளமபோல; 9, குன்ற 

முருண்டாற் குன்றி வழியடை யாகாவாறுபோல) 

10. கடல்வெதுமபின் வளாவு நீரில்லதுபோல ; என்பன. 

(ஃ.து, உலகத்தார் மனோபாவங்களையும் ஏற்புழிக் 

கூறிச் செல்கின்றது. பின்வருமாறு காண்க, 

( இனியாசோடு தலைப்பெய்த இடங்கண்டாலும் 

அ௮வ்வினியாரைக் கண்டாலேபோல்வது உலகத்துத் 

தன்மை, 

உலகத்தோர் இடுக்கணுற்றால் விதியானே ' தீரு 

மென்றிரார் ; முன்னே இர்த்தற்குச் சுற்றத்தாரையும், கட் 

டாமையும் நினைப்பர்,”
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' ஆரறிவார்? சிறியாராற் பெரியார் முடிக்கும் ௧௬ 

மங்கள முள. 

உலகத்து ஒருபொருண் முடியாதெனக கவன்று 

கின்றார் முடிப்பதோ உபாயங்கண்ட ஞான்று அப் 

பொருள் எய்தினுபேபோல மகிழ்வர், 

இனி, ஏனைமால் உரைகட்கும் இதற்குமுள்ள 

ஒற்றுமை வேற்றுமையுட் சில காட்டுதும். 

ஆசிரியா தொல்காப்பியனார், முகனூல, வழிதால் 

என மூரல் இருவகைப்படுமென்று கொண்டு; அவற்றுக் 

கிலக்கணங் கூறினர். பின்வந்த நூலாசிரியா சிலர் ௮வல் 

Gap சார்பு தால என்பகதொன்றுகொண்டு நால மூன்று 

என்றனர். இவ்வுசையானது அவற்றொடு * எதிர்.நூல் 

என்பதும் ஒன்று உண்டு! எனக் கூறி, * தன்கா ணி 

தீ.இப் பிறழன்காண்மறுப்ப தெதா நாலென்ப சொருசச 

சாரே, என்னுஞ் சூத்கசத்தை மேற்கோளாகக் காட்டு 

Sng. 

குமிழ் சான்குவகைப்படும்: ips giv, சொல்லும், 

பொருளும், யாப்பும் என.” என்பது இவ்வுசை. தொல் 

காப்பியம் எழுத்து, சொல், பொருள் என ன்று அதி 

காரமாக வகுக்கப்பட்டது. யாப்பு தர் ௮திகாசமாகக் 

கொள்ளப்பட்டில௫. செய்யுளியல் முதற் சூத்திர வுசை 

யில, *மற்றிதனை யாப்பதிகாரமென வேஹஷோரதிகார 

மாக்கி யுரைப்பாருமுளர்; ௮ங்கனங்கூறின் வழக்கஇகாச 

மெனவும் வே.று வேண்டுமென மறுக்க.” என்று பேசா 

தியா கூறினர். பின்னுளோர் அணியையும் கூட்டி, இலக்க 

ணம் ஜந்து என்பாராயினா், ௮ணியிலக்கணம் என ஒன்று 

கோடல் ௮மையாதென்று, 'நிரனிறுத்தமைக்த' என்னும் 

உவமவியற் சூத்திரவுரையில் பாக்கக் கூறப்பட்டுள.து.
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இவ்வுசையில் மாலை, யாமம், வைகறை, எற்பாடு, 

கண்..௧௨ எனச் சிறுபொழுது ஐந் கூறப்பட்டன. bE 

சினாககினியா, அகத்தணையியலுரையில் * வைக நுவிடி 

யல் ' என்பதனை, * வைகுறுவும் விடியலும்? என இரண் 

டாகக் கொண்டும், எழ்பா ட்டிணப் பிற்பகல் எனக்கொண் 

டும் சிறுபொழுது ஆறு என்றார். சவெஞான ,மானிவா, 

சிறுபொழுது ஐந்தேயாமெ௮ச சாதித்த, எற்பாட 

முனை நாயிறு தோன் நுவகாலை என்று சூத்திர விருத்தி 

யூட் கூறினா, 

ரு 
05 ப ல் பசுப்போலவாளைப் பசுவென்றலும, பாவை 

வாளைப் பாவையென்றலும் உவமக்தொகுத்தவாறு என 
் ட a ne Quqens wpa DH. SES) .crTW Ip sn Gyo D6 

லாம் பாவை ‘tp Bove யின் ௮ சுபெயசெனக்கொண்டனா. 

யாப்பு ' என்பது தொகுக்கல் முதலீய நாலயாப்பு 

எனறும், ' கேட்போ ' என்பது நாலரங்கேறும் ௮வைக் 

களத்துக் கெட்டோபென்றும இவ்உரை கூழிற்று, பின் 

வர்க உரையாளாகளும் அல்வாறே கூழினர்.  சிவநான 

முனிவர் அக்கொள்கையை மறுத்து வேறு பொருள் 

கூறினர். 

என்மனார் ? என்னுஞ் சொன்ுடி. புபற்றி இவ்வுரை 

கூறுவதும், சேனுவரையா ரகலியோர் கூறுவதும மாறு 

LIN Gent wor. 

அகப்பொருள் நாற்பத்து ஜூன்முஞ் சூத்கொரத்து, 

மூன்றுகாள் சொற்கேட்கம் வழி யுறைதலும், ஒன்பது 

கரன் ஈூ.டியுறைதலும் கூதுகின்றது இவ்வுரை கற்பியல் 

தாற்பத்தாமுஞ் சூத்திரத்.து, மூன்று காளம் பன் 

னிசண்டு நாளும் என்றும், மூன்றுகாளும் ஒன்பது
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நாளுங் கூறுவாரும் உளர் என்றும் ஈசசினாக்கினியர் 

கூறினர். *நீராடியபின் னீரறுகாளும்' என்று அகப் 

பொருள் விளக்கம் கூறுகின்றது. 

: இணையே கைகோள் ' எனனுங் களவியற் சூத்திர 

வுரையில் விற்பூட்டு, விதலையாப்பு, கொண்டுகூட்டு, பாசி 

நீக்கு, ஒரு சிறைகிலை எனப் பொருள்கோள் ஐந்தென்று 

கூறி, * விற்பூட்டென்பது தலையுங் கடையும் பொருள் 

கொள்ள து ; விதலையாப்பென்பது முதலும் இடையுங் 

கடையும் பொருள்கொள்வது; பாகசிநிககமென்பது சொற் 

ஜொறும் அடிதோறும் பொருளேற்.று நிற்பது ; கொண்டு 

கூட்டென்பது பொருள்சளைக்கொண்டு கூட்டிப பொருள் 

கொள்ளுமா றறிஈ்துகொள்வது; ஒரு சிறைகிலையெவ. து 

ஒரு பாட்டினகத்துச௪ சொல்லப்பட்ட பொருள் ஒருவழி 

நிற்பது." என அவற்றுக்கிலக்கணமும் கூறப்பட்டுள gi. 

அதனையடுத்த சூத்திரம் பொருள்காளினறியும் பாட்டு 

வருமெனக் கூறுகின்றது. நிரனிறை, சுண்ணம், அ௮டி.மறி, 

மொழிமாற்று என கான்கு.: பொருள்கோள் கூறினர் 

தொல்காப்பியனார். *அகன்று பொருள் கிடப்பினும் 

என்னுஞ் செய்யுளியற் சூத்திரவுடையில, “மாட்டு ' என் 

பதுபற்றி, * இதுவும கால்வகைப் பொருள்கொளன்றி 

வேறு புலவரது செய்கை? என்னா பேசாசிரியர். £ இது 

மொழிமாற்றுப் பொருள்கோளன்றிப் புலவர் வேறு 

செய்வகோர் செய்கை? என்று கூறிப் பின்னும் விரித் 

gorssit நசசினாக்கினியார். நன்னூலார் முதலாயி 

னார் பொருள்கோள் எட்டுக்கூறினர். ஒன்பது பொருள 

கோள் கூறினாருமுளர். 

இங்கனம் வரும் உரை விகற்பமெல்லாம் gyrus 

குறிக.
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இவவுசையில, மதுரை ஆவணியவிட்டம், உறையூப் 

பங்குஸியுத் கரம், சுருஷர் உள்ளிவிழா என்பன பெரிய 

இருவிழாக்களாகக கூறப்பட்டுள. * தேவரும் ௮சரரும் 

அ௮மாசெய்த காலதஅச் தேவாசளையும் முசுராகளையும் 

ஒருவீர் ஒருவர் மிச்காரை ஒ.றுப்பல் யானெனப் பாண்டி. 

யன் மாகாததி சந்து செப்வித்கதுபோல்? என்று ஒரு 

கதையும் கூறப்பட்டுளது. பல அரிய நாற்பெயர்களும், 

புலவர் பெயர்களும் இதிற் காணப்படுகின்றன. 

 வடவேங்கடக்தென்குமரி -- யாயிடைச் -- தமிழ் 

கூறு ஈல்லுலசம்து' என்.ற தொல்காப்பியா கூறினர்.” 

என இவ்வுரைப்பாயிரங் கூறுவது, தொல்காப்பியனார் 

உட்கோளைப் பனம்பாரனணாகொண்டு மொழிஈ்தனர் எனக் 

கருதியாகல்வேண்டும். பாயிரமியற்றினா பனம்பாரனா 

செனக் இளந்தோடிய பேராசிரியரும், ௩ச்சினாக்கினிய 

ரும் செய்யுளியல் மூகற்சூக திரவுசையில், “ பாயிச,்.துள் 

வழக்குஞ் செய்யுளு மாயிரு முதலி. னெழுத்துஞ் 
சொல்லும் பொருளும் அராய்வல என்று புகுக்கமை 

யால்? என, 2 6 தொல்காப்பியனார் உட்கோள் என்பது 

தகொன்றக் கூறுதலுங காண்க,



ஐந்தாம் அதிகாரம். 

  

நக்கீரர் இயற்றிய பாட்டுக்களின் ஆராய்ச்சி, 

க. தீநழநகாற்றுப்படை. 

Qs, கடைசசஙகப்புலவர் தொகுத்த பத்துப்பாட் 

டுள் முதலாவதாக வுள்ளது. பதினோராம் திருமுறைக் 

தொகுப்பிலும் இது சோந்துளது, பத்துப் பாட்டுச் 

தொகுத்தார சஙகப்புலவசென்பது ஈசசினாககினியர் 

கருத்து, இது, மலைபடுகடாத்தில, ' தஇியினன்ன ! என்ப 

தற்கு ஆளவர்தபிள்ளை யாரிரியர் குற்ற கூறினசெனச் 

சொல்லி, ௮வசை மறுத்துரைக்கும் உரையால் விளஙகு 

இறது. எனினும், பத்துப்பாட்டு, எனைத்தொகை நூல் 

கள்போன்று, ஓர தொகையாக வழகப்படவிலலை, 

இருமுருகாரறுப்படை பாடிய வரலாறு புராணக கூறு 

வதனை முன்பு கூறியுள்ளாம். அதிலிருந்து நாம் ழி 

வன, கடவுட் பூசை யாற்றும்பொழுது மனம் பிறிதாதல் 

ஏதமாம் என்பதம், முருகனைப் பாடுவா£ எவ்வகை யிடுக 

கணினின்றும யக யினபுறுவா என்பதும் ஆம். பித 

வாது அ௮றிவாரும ௮றக, முருகாறறுப்படை என்னு 

தொடர் முருகனிடத்து ஆற்றுப்படுத்தகதென விரியும். 

விடு பெறுதற்குச் சமைந்த த! இரவலனை வீடு பெற்மு 

ஜனொருவன் பருகக் கடவுளிடத்தே ஆற்றுப்படுத்தியதாக 

௮ம் முருகக்கடவுள:ப் பாடியது இப் பாட்டு, அற்றுப் 

படுத்தலாவது, கூத்தர் முதலாயினார் தர் தலைவன்பால் 

தாம் பெற்ற பெருஞ் செல்வத்தை எதிர்வந்த கல்குர
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வாளரான கூத்தர் முதலாயினார்க்கு அறிவுறுல்.து, அவ 

ரும் ஆண்டுச் சென்று அன்ன பெழுமாது வழிப்படுத 

அசைத்தல் என்பது, ! தாவினல்லிசை? என்னுளு சூம் 

இரக து, 'கூக்தரும பாணரும் பொருகரும விறலியும, 

ஆற்றிடைக காடசியுறழச் தோன்றிப், பெற்ற பெருவளம் 

பெறாஅரக் கறிவுறீஇச, சென்று பயனெடஇிரச் சொன்ன 

பக்கமும்” என்பதனாற் பெறப்படுகெற.து, பத்துப்பாட் 

கிள ஜந்து பாட்டுக்கள் அஆ௱றுப்படையாக வுள்ளன. 

ஏனை ஆற்றுப்படையெல்லாம் மக்கனிடத்து ஆற்.றுப்ப 

@uuer, பரிசில் பெறற்கரியாரைக கிளஈதெடுத்து 
“பொருகராற்றுப்படை £ முதலிய பெயசானே வழங்கு 

வன. இஃதொன்றும் கடவுள்பால ஆற்றுப்படுப்ப.து. 

பகிசி லளித் தற் குரியார் பெயா இளந்து :“முருகாற்.றுப 

படை? என ஏூழாம் வேற்றுமையாகவும, திரு? என் 

னும் அடை புணாததும் வழங்குவது. Go wom 

படைகட்குப் பொருளாயிஷா ஓசொருகாலகதே விளங்கி 

மறைந்தாராகலின், ௮ப பாட்டுககளின் ழூககியப் பொகு 

ளொடு ஏனைக்காலத் திரவலாககுச் சிறிதும் இயைபில்லை. 
இதற்குப் பொருளாயினா கித்தராகலின் இதன முக்கி 

யப் பொருளொடு எக்காலத் தெவ்வெவாகரும் இயை 

புண்டு, இன்ன பல சிறப்பு கொக்கியே இது மூதலதாக 

வைக்கப்பட்டுளது, தொல்காப்பிய வுளையில் * இதனைப் 

புலவராற்றுப்படை என்று உய்த் துணர்க்து பெயா கூறு 

வார்க்கு முறுகாற் நுப்படை யென்னும் பெயான்றி அப் 

பெயர் வழங்காமையான் மறுகக.' எனறு நச்சினாகடினி 

யர் கூறியிருத்தலின், இதனைப் புலவராற்றுப்படை யென 

வும் ஒரு சாரார் கூறினராதல் வேண்டும. 

ழக்தாற்றுப் பதினேழு அடிகளையுடைய இப்பாட்டு 

ஆறு பிரிவினதாக Dy COLD IG 5) OT 5
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ழதற் பிரிவு --நீ முருகக்கடவுளின் நிருவடிப் 

பேற்றை விரும்பினாயாயின் அதனை இப்பொழுதே பெறு 

குவை; ௮௨1 தஇிருப்பரங் குன்றத்திலே விரும்பி யுறை 

கலு முரியா: என்று கூறுகிறது. இகன்கண் வரையு 

றையும் சூரசமகளிர விளையாட்டும, பேய்மகள் துணங்கை 

யாடலும் வருணிக்கப்பட்டுள. சாம்பூகதம் என்னும் 

பொன் * நாவலொடு பெயரிய பொலம்” எனக் கூறப்பட் 

Gag. *வரிப்புனை பது? என முதனிலை வினையெச் 

சப் பொருளில் வநதுளது. அ௮சசர்கள் பகைவசை மக 

ளிராக்கி அவர்கொண்டு விளையாடுதற் குறிப்பாகத் தம் 

கொடிக்கருகே பந்தும பாவையும் grass sor Bu 

வழக்கம் கூறப்பட்டுளஅ. *அறுவேறு வகையி னஞ்சு 

வரமண்டி...... மாரமுதல் தடிந்த? என்புழி, முருகக்கடவு 

ளின் றிருவவதாரம மூதலியபற்றிக கந்தபுராணத்தின் 

வேறுபடக் கூறுவா நசசினாக்கினியர். அவர் கூற்றுக்கு 

ஆகா ரமாகவுள்ளஅ * பாயிரும் பனிக்கடல் ? என்னும் பரி 

பாடற் பாட்டாகும். “சேவடி படரும்! என்றவிடத் து, 

: இருவடியே வீடாயிருககு மென்முர்; ௮௮, * தென் 

னன் பெருஈதுறையான்---காட்டா கனவெல்லாகங் காட்டிச் 

சிலங்காடடி.த்--தாட்டா மசைகாட்டிக் தன்கருணைத் 

தேன்காட்டி” என்பதனானும், பிறருந் இருவடியைக் 

கூறு மாற்றானு முணர்க.?? என்ற வுரை சிந்திக்கத்தக்கது. 

இரண்டாம்பிரிவு.--முருகக்கடவளானவர் யானையே 

றிப் பல்லியமியம்பத் திருச்செந்தூருக்கு ஆகாயவழியாக 

எழுந்தருளுதலும் அவருக்கு நிலைபெற்ற குணம் என்று 
கூறுகிறது. ஆறு திருமுகங்களும் தனித்தனி புரியக் 
தொழில்களும, அவற்றுள் ஒவ்வொரு முகத்திற்கும் இவ் 

% இருவாசசம--இருவம்மானை, ௬. கு 
 



நக்கீரர். 0] 

விரண்டு கைகள் இனமாகப் பன்னிரண்டு இருக்கைகளும் 

புரியு்கொழில்களும் இதில் கூறியிருப்பது படி.த்.துணரந் 

து இன்புறற்பால.து, 

ஒரு முகம், வள்ளியொடு ஈகையமாக்கன்று ? என் 

னுமிடக்து, “*காமதுகாச்சியில்லாசு இறைவன் இங்ஙனம் 

தகையமாகதான் ; உலகில் இல்வாழ்க்கை நடத்தற்கென் 

ணாக, அது * *தென்பா லுகந்தாடுக் இல்லைச்சிற றம் 

பலவன ? என்பகனுட் : பெண்பா லுகந்திலனேற் பேதா 

யிருகிலக்தோர-விண்பாலி யோகெய்தி வீடுவர்காண 

சாழலோ. என்பகனானுணாக,?? என்ற வுரையும் ; “ஒருகை 

மார்பொடுவிளங்க ஒருகை காரோடு பொலிய? என்ப 

தற்கு * மூனிவர்க்குக் தத் துவ௱்களைக் கூறி உசையிறந்ச 

பொருளை யுணர்கதுங்காலத்து ஒருகை மாாபோடே 

விளங்காநிறக, ஒருகை மாாபின் மாலை காழ்ந்தகனேடே 

சோந்து௮அழகுபெற' என்று கூறி, “4 இறைவன் 

மோனமுத்திளை யத்தஞைய்க், கானாயே யிருந்துகாட்ட, 

ஊமைச் தசும்புள் நீர/நிறைக்காற்போல ௮னக்க மயமான 

வொளி மாணாக்கர்ககு நிறைதலின், அதற்குரிய மோன 

முத்திரை கூறிற்று. “தன்னை யுன்னி யென்னையாக்கிய 

போழ்தே யானவனாயினேன்! என்பதனை னுணாக,!” என்ற 

வுரையும் சிக்திக்கற்பாலன, 

அலைவாய் என்பது காமனாரலைவாயென்னும் திருப் 

பதி யென்பர் உரைகாரர். நாமுலூர் என ஒன்று பாண் 

டிநாட்டி. லுள்ளதாகப் பழைய இருவிளையாடல் கூறுக 

தது, திருச்செந்திலுச்கு நாமனூர் என்பதும் ஒரு பெ 

யாபோலும்?3 
  

* இருவாசகம்--இருச்சாழல், ௯,
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ழன்ரும்பிரிவு.-- முருகக் கடவுளாற் சபிக்கப்பட்டு, 

அயன் மண்ணிடைத்தோன்றி மயக்கறழூறுங்கால், முத் 

தொழிலும் ஈகடைபெருமையால், அயன், அரி, அசன் என் 

னும் மூவரும் தத்தம் கொழிலியற்றிக் தலைவசாதற்கு 

கான்முகனைப் பழைய நிலையில் நிறுத்தல் ௧௬இ, கலுழக 

கொடியையுடைய மாயோனும், ஏற்றுக்கொடியையுடைய 

முக்கட் செல்வனும், நாறு வேள்வி முடித்தோனாகய இக 

இரனும், ஆதித்தா பன்னிருவரும், உருக்இ.ரா படிஜெரு 

வரும், வசுக்கள் எண்மரும், மறுத்துவா இருவரும், பதி 

னெண்கணயம்களும் ஆகாயவழதியே வந்து, கந்தருவர் தம் 

மசளிருடன் யாழ் வாசிக்கவும், மூனிவராயினார் முன்பு 

செல்லவும், ஒரு சேரச்சென்று, குறைவேண்டிநின்று, 

வசமபெறுதற்குக் காணும்படியாக அறுட்கற்பினையுடைய 

தெய்வயானையாருடன் திருவாவீனன் குடியிலே தங்கி 

யிருத்தலு மரியா; என்று கூறுகிறது. தஇிருவாவினன் 

குடி பழனிச்திருப்பதி (பொமனிமலை), poss gi 

ஆவி குடியினா ஆண்டமையால் அவினன்குடி. எனப் 

பட்டது, சித்தன் வாழ்வு என்றும் இதற்கொரு பெய 

ரண்டு போலும்? பிள்ளையார் இயனைச் சபித்த வரலா 

௫௧ உரைகாரா எழுதியிருப்பது கருதத்தக்கது, பரி 

பாடல் எட்டாம்பாட்டில், * இருமாலும், சிவனும், கான் 

முகனும், தேவர் முப்பத்து மூவரும், இசைகாப்பாளர் 

எண்மரும், ஏனை அமரும், ௮வுணரும் முருகக்கடவுளைக் 

காண்டல் காரணமாகக் இிருப்பரங்குன்றத்தில் வந்திருப் 

பர்? என்று கூறுவது இஉகே ிந்திக்கற்பால.து. முனி 

வரியல்பு இதில் கன்கூ கூறப்பட்டுள.௪. 

நான்காம் பிரிவு, -இருபிறப்பாளர் நீராடிப் புலசாத 

ஆடை உடம்பிற்கிடந்து புலருமாதுடுத்து, உச்சியிற் கை 

கூப்பித், இருவாறெழுத்தனை அடக்கியுள்ள மக இத்தை
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விதிப்படி woe டுடைபெயருபளவாக வுசசரிதது, வழி 

படுங் காலமறி/ க தோ கிரங் கூறுநிற்க, முருகக்கடவுள் 

அதத்ருப் Crit gen Lo tp is bt, இருவேசகத்தின்கண் 

உறைதலு மரியா , என்று உறி. இதன்கண் இரு 

பிறப்பாள! ஒன்பது இமையானா௫ய முப்புரி தாலணித 

லும், நவர அறுவகை யியல்பின் வழாமையும், முத்தீ 

யோம்பலும், காற்பக்கெட்டி யாண்டு பிரமசரியங் காத்த 

லும் கூறப்பட்ட. * ஏஎரசம்-.பாலைகாட்டகச்தொரு இருப் 

ப.இ? என்பர், நர சானா கனியா. பிற்காலக் தப் பெரி 

பார் பலம் ஏரகம்-சுவாமிபலை என்றுகொண்டே பாடி 

பளளார்கள். 
ச் 

ஐரஈதாம் பிரிய. -ருமாரக கடவுளானவா பழிமத் 

தான OG a கண்ணியைச சூடி, செய்வாடை Bb Bi, 

இன்ன பல கோலங்களை யுடையசாய், இயம் பலவும் 

எழுப்பி, தம்மைச சேவிப்பாரும, சேயித்துப் பாடுவாகு 

மாகிய மசளிருடனே பலைகடோறுஞ் சென்று விளையாடு 

தலாகயெ நிலைபெற்ற பண்பினையுடையா ; என்று கூறு 

றது, இதில் மலைவாழ் கானவா தொண்டகப் பறை 

முழக்கி குரவையாடுதல் கூறப்பட்டுளத, இதிலுள்ள 

: குன்றுதோழமுடல்' என்னுக தொடசை தா திருப்பதி 

யின் பெயராகக்கொண்டார் பலர், அலது ஓர் பதியின் 

பெயசன்று. மலைதோறுஞ் சென்று விளையாடுதல் என 

பதே அதற்குப் பொருளாகும். ஈச்சினார்க்கினியரும் 

இப்பொருளே கூறியிருக்தல காண்க. கந்தபுசாணத் 

துள் “குன்றுதோமுடிய' என்றும், '! தணிகையாகிப் 

பூவுலகுள்ளவெற்பில் ? என்றும் கூறியிருக்தலுங் SI comm, 

ஏனைத் இருப்பதிகளோடு உடன் எண்ணவேண்டி௰ வழி 

குன்றுகள் ? எனக்கொள்ளல் பொருத்தமாகும். மயி 

லெறும் பெருமான் பின்னையும் * குன்றுகள் ' என்றே கூறி
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னர். அருணகிரிகாதர், தணிகையாதி மலைகளைத் தனித் 

தனியாகவும், குன்றுகள் எனப் பொதுவாரகவும பாடியுள் 

ளார். 

ஆரும் பிரிவு.-பழம் முற்றின சோலைகளையுடைய 

மலைக்கு உரியராகிய குமாரக கடவுளானவா, மூறகூறிய 

ஊர்களன்றி, வேறுபட்ட பலவாகிய ஊாகளினும, காடு, 

கா, அருத்தி, யாறு, குளம், ௪ துக்கம், ௪௩௫, கடப்பமரம, 

மன்றம், பொதியில், கந்துடைகிலை ஆூய விடஙகளினும, 

விழாசசெய்யுமிடத்துப, ஊர்சசாக்தி செய்து ௮ன்பாகன 

பூசிக்குமிடத் தம் உறைதலு மரியா ; யான் அறிகதபடியே 

கூறினேன்; வுவ்வவ் விடஙகளிலே யாயினுமாக, பிற 

விடஙகளிமீலயாயினுமாக, நீ கண்டவிடத்துத் துதித்து, 

வாழ்த்தி5,தண்டனிட்டு, அறுவ। பயந்த ஆறமா செல்வ! 

ஆல் கெழு கடவுட் புதல்வ ! மாலவை மலைமகள் மகனே ! 

படபட குரிச/ல |? எனறு நான கூறியபடியே, நீயும கூறிப 

புகழ்6து, 'ஒப்பாரில்லாகத மெப்ஞ்நானக்தை யுடை 

யோய்! கின் இிருவடியைப் பெற நினைந்து வந்தேன' 

என்று நீ கூறு முன், ௮வரைச சேவிககும் கூளியா சென்று, 

நீ வந்த வாற்றை யறிவிக்க, அவரும உடன அணுகி, உட 

குக் இறமபொருக்கிய கெடியவடிவலை மறைததுச், தமது 
பழைய இளைய வடிவைக காட்டி, “8 வந்த காரணத்தை 

யான் முன்னே யறிவேன் ; நீ ௮ஞசல்வேண்டா.” என்து 

அன்புள்ள மொழிகள் பலவும் அருளிச்செய்து, கடல 

சூழ்க த வுலகததில் ஓப்பின்றி விளஙகும்படி பெறுதற் 

கரிய வீடுபேற்றினை நினககுத்தருவா ; என்று கூறுகிறது. 
கோழிக் கொடி நிறுத்தி, மறியறுதக்து, ஊாகவில விழாச் 

செய்தல் இதிற் கூமியுளது. குறமகள முருகவேளை 

யழைத்து ஊர்ச்சாந்திசெய்தல் விளங்கக் கூறப்பட்டுள௮. 

தெய்வத்திற்கு நறும்புகை யெடுக்கலும், மலர் தூவலும,
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மணியசைக்தலும், இயம் ஒலிப்பீத்கலும், பண் பாடுத 

லும், கொம்பு ஊதுகலும் அக்கால வழசகங்களாக இதனா 

லறியப்படுகின்றன.  *மமி? என்னும் ரைச்சொல் 

படர்க்கையில் வந்துள.து. இதில் அருவி விழ்ச் கூறி 

யுள்ளது இயற்கை ஈவிற்சியாக மகமாசி பயப்பதாகும். 

இதனிநுதியிலுள்ள “பழமுதிர் சோலைமலை ? என் 

பதில, பழமுதிர் சோலை? ஜா திருப்பதியின பெய 

செனக்கொணடூ, அறு திருப்படியாக ஏண்ணினவா. ஒரு 

சாரார... * சோலைமலை” ப இருபபதகியின் பெயசெனக் 

கொண்டா ஒரு சாரா, பே பலைமலை. முருக கடவு 

ஞூடையகாகப் பழைய தமிபுநூலகளால விளங்கவில்லை. 

அது திருமால குன்றென்று பரிபாடல், சிலப்பஇிகாரம், 

முதலியவற்முல் தெரிகிறது, அ்து, இருஙகுன்றம, 

இருகாலிருஙகுன்தம, கிருமாலிருஷ் சோலைமலை என்னும 

பெயர்களானும வழஙகும. இக்நாலிலே, இருபப7ஙகுன் 

றம் முதலிய கான்கினைக கிளக்தெடுற்து, முருகக் கடவுள். 

அவ்விடங்களி லுறைவா என்று கூறிப, பின் மலைதோரறும் 

விளையாவெசென்று ஏனை மலைகளைப் பெ! ஓப்படக் கூறி, 

அதன்பின், காடு, கா முதலியவம்றில் உழைவசென்று 

கூறி, முறைப்படுத்இதிருத்தலும், சோலைமலையில் உறைவ 

ரென்று கிளந்தோதாது, ' மலைகிழ2வான் ' எனப் பெயர் 

மாத்இிரையாகக் கூறியிருக்கலும கோக்குககால், சோலை 

மலை முருகக் கடவு டையதென இந்நாலானும துணியக் 

கூடவிலலை. இதற்குளைகண்ட மெச்சும் புலமை நசட 

னார்க்கினியரும், ஏனையவற்றைத இருப்பசங்குன் து", என் 

னும் இநப்பதி', : ஒருதிருப்பதி, “என்னும் உர” என 

டைகொடுத்தும, விளககியும போநது, பழமுதிர் 

சோலை மலைகிழவோன் : என்றவிடத்துச் சோலைமலைக் 

குரியன் என்றேனும கூருமல்,' பழம் முற்றின சோலைகளை 
P 
ப
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யுடைய மலைக்கு உரிமையையுடையோன் ? என்று கூறுத 

லின், அவர்க்கும் ௮ஃதோர் திருப்பதி யெனக்கொள்ளஞ 

தல் கருதகன்றாம. “கிழவோனென்ற டெயா உடம் 

பொடு புணாத்தலாற் கொள்க ' என்று அவா எழுகுியிருப 

பதனைச சிலர் இரியககொண்டோராவா. உரையாளர் 

கருத்த, ஐன் ” என்னும் ஈறுபெறறுஉ வழ வோன் என 

நிறபகற்கு இலக்கணம் காட்டியகாகும, இதனை, வீளி 

மரபு-பன்னிரண்டாஞ Hise Sos, அவசெழுதிய 

வுசையா னறி?. 

கந்தபசாணா-திருநகரப்படலததில், 

மே. .ரப கூடன்மெலை வெற்பினி லலைவாய தனனி 

லாவினன் கூற யினலலே ரகந்தனி௰் றரிகை யாதிப 

பூவுல குள்ள வெற்பிற பொற்புறு மேனை வைப்பில் 

கோவிலகொண் டருளி வைம ௨ குமசகோட டத. 
மெயோன்.? 

என்று, சோலைமலையின்றியெ துறறுப்படை கூறிய 

முறைப்படிக tn SUR Gb WUD SIMTK, ஈந்தபுராணம- 

auripa oF Gs uy arr cat ov, பழ infla சோலையம் பக 

வற் போற்றுவாம' என்பது காணப்படுகிறது. இஃது 

அவ்வாசிரியா பாடியதெனின், “பழமுதிர் சோலை மலை” 

என்பதற்கு ௮லா இரண்டு விதமாகவும் பபொருள்கொண் 

டன ரெனலவேண்டும். அருணகிரிகாதர் முதலிய பெரி 

யோர்கள் சோலைமலையை முருகக்கடவுளின் திருப்பதி 

யுள் ஒன்னாக வைத்துப் பாடியிருக்கின்றனர். “சேயோன் 

மேய மைவசை யுலகம்” என்று இலககண। கூறுதலா 

னும், இப்பாட்டுத்தானும், * குன்றுகோருடலும் நின்ற 

தனபணபு? என்றும, | விணபொரு நெடுவரை கூறிஞசிக 

இழல என்றும், ‘ மலைகிழவோனே ் என்றும் கூறுதலா 
ய் 

னும, குறிஞ்சி முழுதும் முருகக் கடவுளஞுடையதென்னும
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உரிமைபற்றி இருங்குன்றநமூம் முருகனுடையதென்று 

கூறுகலும இழுக்காகாது, இரு கடவுளர்க்கும் ஒப்ப 

வுரிமை யுடைத்தாதலும் அமையும், 

திருப்பரங்குன்றம். மூலியவற்றை முருகக்கடவு 

ளின் படைவிடு என வழு கூவருன்றனா. இவ்வழக்கு 

கென்று பெரிந்தில ச.  முருகக்கட எக்காலத்துளதாய 

வுள் சேனாபதியாகலின் அ௱ருையு மிடங்காப் படை 

வீடு என வழங்கின போ லும். ரிப்பாட்டிலு 5 வா ஹோர் 
9 . . a ௪ . . 

வணங்குவிற்னானை த தலைவ எனறு வந்துது, 

இப்பாட்டி எீழ்றிலுள்ள சொல் * கிமவோனே ? என் 

பனு. னப் புசாணம எடுக் எர் ௩ றுதல் முன்பு காட் 

ள். சிறுபாண் ஒரிந்ந பி௰ அற்றுப்படைச செய்யுள் 

களும் சசசொலலான் மடங்கி நம்மலின், நற்றுப்படை 

Dua? op eal gy Ov Gi 1T1DL1 1 oot onto சப லும்? 

டூப்பாட்டின்புறத்தே சில வெண்பாக்களுள்ளன. 

அவை பழைய எட்டுப பிரதிகளில் இல்லை என்பர், இப் 

பாட்டிறி போலவே, ஏனைய ஒன்பது பாட்டுக்கரின் பூறச் 

தும் ஒன்றும் பலவுமாக வெல்பா ககளுள்ளன. ௮வற் 

gan ஒன்றற்கேனும் உமை யெழுதப்படா யின் அவை 

பக்துப்பாட்டாசிரியாகள் பாடியவல்ல எனபதே உமரை 

யாளர் கருத்துப்போலும்? அது சஈருத்தாயினும், 

பொருகராற்றுப்படையில், “கண்ணார் கண்ணிக் கரிகால் 

வளவன் ? என்னுந் தொடர்ச்குப் பொருள் wm mie sg, 

 நுச்சக்கரமூம்-என்னுங் கவியா னே கரிகாலாதலுணர்க? 

என்னு அப்பாட்டின் புறம். துள்ள பெண்பா வொன்றினை 

அவா மேற்கோளாகக் காட்டியிருத் தலின், அதுவம், ௮.த 

பொன்ற பிர லை பெண்பாக்களா ம அ வவுசையாளர் காலத் 

தின் முன்பெ பரிருந்த னவென்ப ம, அலையும் உரை 

காசசால் மஇகஃ3ப்பட்டன Guar நும் வெளியாகின்றன.
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இருமுருகாற்றுப்படையின் புறக்துள்ள வெண்பாக்களில், 

*குன்றமெறிர்தாய்” என்பது புராணக் தூள்ளுங் கூறப் 

படுதலின் கொன்மையுடையதாகும, அதுவும், அதனை 

யடுக் துள்ள, 

* குன்ற மெறிந்த.துவுங் குன்றப்போர் செய்த௫வும் 

மன்றம் கமரரிடா தீரத்ததுவும்--இன்றென்னைக 

கைவிடா நின்றஅவுங் கற்பொதும்பிழ் காத்த.துவும் 

மெய்விடா வி.ரன்கை வேல், ? 

என்னும் வெண்பாவும், பதினொராம் திருமுறைப் பழம் 

பதிப்பிலுள்ளன. பு.துப்பதிப்பில் வேது வெண்பாக்க 

ளும் சேர்க்கப்பட்டன. “கற்பொதும்பிற் காத்தது? என் 

னுச் தொடர் இஙகே கருதத்தக்கது. இருப் பரங்குன் 

றத்தில்' ஒல்வோராண்டிலும நடைபெற்றுவரும் பங் 

குனித் இருவிழா-கான்காக் இருகாளில முருகக்கடவுள் ஈக் 

உரனாபைச் சிறைமீட்டருளிய இருவிளையாடல் நடை 

பெறுமென்றும, அப்பொழுது நக்கீரர் திரு வருவம் 

எழுக்கருளுதல் மரபுஎன்றும் கூறுவர்.” இத்திரு மரு 

காற்றுப்படையைப் பலர் நியமமாகப் பாீராயணம்பண்ணி 

வருகின்றனர். இப்பாட்டின் அருமையை அ௮றிஈ்துகொள் 

ளச் சில பகுதிகள் கழே தருகின்மொம். 

ழனிவரியல்பு. 

சை தைஇய வடுக்கையர் ச€சொடு 

வலம்புரி புரையும் வானரை முடியினர் 

மாசற விமைக்கு முருவினர் மானின் 

உரிவை சைஇய ஒன்கெடூ மார்பின் 

என்பெழுக் இயங்கும் யாககையர் ஈன்பசுல 

பலவுடன் கழிந்த வண்டியா இகலொடு 
  

* பழைய இருவிளையாடல், ஆராய்ச்சி, பச்சம்--௬டுல் 
காண்க,
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செற்றம் நீக்கிய மனத்தினா யாவதும் 
கத்ரோ ரறியா வறிவினர் am api 5S 

தாம்வரம் பாகிய கலைமையர் காமமொடு 

கடுஞ்செனங் ௧, காட்சியா இடும்பை 

யாவ.து மறியா வியல்பினா மேவாத் 

அனியில் காட்ட முனிவர் மூற்புக? ௧௨-௫௩ எ, 

ABB DSF. 

பலவுடன் 

Car piss Beh et WA WB vain 

தார முழுக லுருட்டி வேற் 

வுடை wane, Ador புலம்ப வேர்மண்டு 

விண்பொரு மெடுலசைப் பரிதியிற் பொடுக்த 

தண்கம மலறிமுல் சிதைய os! Ov 

on Rall tp gator கலாவ மீமிசை 

நாக ஈறுமல HBT ws 0101S 

மாமுக முசுக்கலை பனிப்பப் பூதுத 

லிரும்பிஒ. குலிரப்ப வீசிப் பெருவகளிற்று 

மக்துடை வலான்கோடு தபூஇத் கத்துற்று 

கன்பொன் மிகிறங் கிளர, பொன்கொழியா 

வாழை முழுமூக நுமியச் தாழை 

யிளகீர் விழுக்குலை யுஇி.ரத் காக்கக் 

கறிக்கொடி.க் கருக்துண சாயப் பொறிப்புற 

மடஈட மஞ்ஞை பலவுடன் வெரீஇ 

கோழி வயப்பெடை யிரியக் கேழரலோ 

ஒருமபனை வெளிற்றின் புன்சா யன்ன 

HAL OU ரியாககைக ரூடாவடி. யுளியம் 

டெருங்கல் விடசளைச செழறியக் கருயகோட 

ட.மா நல்லேத சலைப்பச் செணின் 

மிழுமென விழிதரு மருவிப் 

பழமுதிர் சோலை மலைகிழ வோனே.' ௨௯௫-௩௧௭.
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௨. நேடுநல்வாடை, 

௮௫ பத்.தப்பாட்டுள் ஏழாவதாக வுள்ளது, LIP 

ஜெண்பத்தெட்டு ௮டிகளையுடைய த. சொன்னயம் 

பொருணயங்களில் மிகச் சிறந்தது, தலையாலங்கானம் 

என்னுமிடத்தில் தன்னுடன் மாறுபட்டெழுக்த சேரன், 

செம்பியன் முதலிய எழுவரைப் போர்வென்ற பெருவீ.ர 

னும், பெருவள்ளலுமாகிய பாண்டியன் நெடுஞ்செழி 

யனைப் பாடியது, பரைமேற்சென்ற தலைவனைப் பிரிந்து 

வருந்தாறின்ற தலைவிசகு, அவ்வருத்த இரும்படி, அவன் 

விரைவிற் பகைவென்று மீளவெண்டுமெனக் கொற்றவை 

யைப் பரலுவாள் கூறியதாகப பாடப்பெற்றுளநு இது, 

இபபாட்டு குமே புறமோ என ஐயுறுஈ் தன்மைத் 

தெனினும், ‘Counts wires கோன்கா ழெல்கம் ? 

எனப் பாண்டியனஅ௫ அடையாளப் பூக் கூறியிருத்தலா 

னும், அது பெயர் கூறியதை யொக்குமாகலானும் புறனே 

யாயிற்று. கூஇர்ப்பாசறை கூறுதலிற் புறத்தின் பகுதி 

யாய வாகைக்கிணைய।யிர்று. கொற்றவை நிலை கூறுத 

லின் வஞ்சிசதணையின் சம்பந்தம முடையது. கூதிர்க் 

காலத்துத் தலைவனைப் பிரிர் து வருந்தும் தலைவிக்கு ஒரு 

பொழுது ஒருரிபோல கெடி.தாய்க காட்டு£லின் கெடுமை 

யும், கூதாக்காலம் பிரி திருப்பார்க்கு வருக்தஞ்செய்யும் 

இயல்பினசேலனும், காமத்தை வென்றிகொண்டு பாசறையி 

லிருக்கும் தலைவற்கு வருசத்கஞ் செய்யாமையால நன்மை 

யம் வாடைக்கு அடைகளாய் வந்தன. வாடை என்பது 

ஆகுபெயராய்க் கூடி/ககாலத்துப் பாசறையை உணர்த் 

இற்று. கெடுஞ்செழியன் எழுவ.ரரசசோடே பெரும் 

பாசறையே இப்பாடடிற் கூறியதென்பது உசையாளர் 

கருத்தாதல், * பலரொடு மணிய பாசறைக் தொழிலே ? 

என்னும் ஈற்றடிக்கு அவர் கூறிய வுரையாற் பெறப்படும்.
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இபபாடடு, இனனணம தலைவியை ஆறறுவிதகல 

Sore, ue, சாதகிகைமாகங்களாகிய கூகாக 

கால 2 சிடவபையும, அகராலகதுசு சனிதகிருககும 

தலைவியின் றருமை ம்குகியையு ), கலை னறன பாச 

மையீ நபபையும, பிறவமையும, அடிப் ॥ருலின அறியத 

தேனறுமாறு கறபவ। கெழுசிபைசொளரும பொற 

புறு ஈமிழின இனிது விளசா பூறுவழு. இதல மூன 

எழுபம்திரணடு அடிகளில கூழி/ககாலப தும௩பும, 

Yoda சாறபதஇரணடு sy tow கோயிறும, கோயி 

லுள அடட குறுகா துரு கடி. பரைபுபுக்கயரம, பொற 

en & ov US Jip Derov ipty, yh & at 9) (1 & 0 ஸ்ரீ 

அடிகளில தலைவியம (இருக்கும 2௩௧௪ கடடிலும, செக 

கையும, ௮௫௮ மபபாதெ/ந ig Gal w தலைவில ௬ 

கத துடனிருகும இயலபும அடுத்து இ.ரணடு அடி. னில 

கொர ஐய வேண்டிகசோடலும, இறுதியிறுளள 

இருபது sip rotlar பலை ன பாசரையிருபபம கட்டட 

Gon = J) JL L_ poor @ ப ரசிலபாரவிழபப ௭, 

“பஸ ட்டு படு ௮ இயு நல? இரா ரரிடைா 

சனா ர மப்டா Fe aba me 
mo 9 

of Xe otf Y டி. ர் இல Ol LD LE 

வேககன, பலசொடு முரணிய பாசறைத 

மச் (திலே? சு [க ம 

எனபமே, இபபாடடினைப படிபபவா இறுமிசசெொரல 

காறும படிததனா அமையாவாறு மேனமமவூம ஆவா 

வினை பெழுபபிச சென்று, “பாசறைதபொழில? என 

னும எழுவாயை இதறுதியிழ கொணர விளவகுமபடி, 

இயறறியுளள இறபபாடு வியககததககதாம 

லைவணைப பிரிநது கனனுடைய கூழை முதலிய 
ஜ் கூ ௨ 

ணிகலனகளையு5 துறகது, கூகதலும மைசெயயாது al} ப் சி ?
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மாசுண்ட உடையுடுக்.து, யானைக் கொம்பின் செய்யப் 

பட்டு, காடாவினாற் பின்னியிருக்கிற கட்டிலின்௧ண், பல் 

வே.நு மெத்தைகள் போட்டுப் பூச்களினிகம் பரப்பித் 

HBAs grog விரித்துப் படுக்கிருக்கும் தலைமகள், 

செவிலியராகியோ பொருளொடு புணராப் பொயம் 

மொழியும மெய்ம்மொழியுமாகிய உரைகள் பலவற்றை 

யுஞ் சொலலி, : கினமனக் கினியதுணைலா இன்றே வந்து 

விடுவா என்று பலவாது தேற்றவும், கே. மனாய், கட்டி 

லின்மேல் விதானக்தில் மெழகுபடாக்தி லெழுதியுள்ள 

இஙகளின் பககத்திறுக்கும உடே,கணியைப பாரத்து, 

இதுபோன்று யாமும பிரிவின்றி யிருககபபெறறி 

லோமே? என்று சகதிகதுப் பெருஷா- செறிசது, கண் 

களினின்றும ததும்புகின்ற நீரைத் மனது Buys வீர 
லால் எடுத்துக் கெமித்து வருத்தததுடன தஙஒியிருக 

கனரமுள் தலைமாள் ; என்று கலலும கரைந்துருஈப பாடி 

யுள்ளது, இதில் தலைவிககுச் தலை௮ன்பாலுளள அன்பு 

மிகுகியம, கறபுடைமைகமேற்ற பொற்புடை ஓமுககமம் 

எவவளவு நன்முய்ப புலவகின்றன ! தலைவனைப பிரிக் 

தஇருககும உயாகுடித் தலைவியின் மனப்பான்மையை இத 

னினுஞ் சிறகக எஙஙனம விவரிசுகலாகும | 

பாசறையிலிருக்கின்ற வேந்தன், ஸமூதலில் மாற்று 

ரூடைய களிறுகளைக் கொனற தன் விராகள் பின் அப் 

பகைவருடைய வாட்களால போழப்பட்ட விழுப்புண் 

அணி திருக்கலைக சுணடு, பரிகரித்தற் பொருட்டு, ஈடு 

யாமத்திலே பள்ளிகொள்ளானுய்த தனதிருக்கையின் 

Lj plo G10 6 BI, கொற்றக்குடையானது மமைதீதுளியை 

மறைப்பவும், ஆண்டாண்டுள்ள கூகிரைகள் உதறுகிற 

துளிகள தன்மீது தெறிபபவும், வாளெடுபபான் போளி 

லே வைத்த வலக்கையையுடையனாய, இடத்தோளினின்
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gb ஈழுவிவிழ்கின்ற உத்தரீயச்தை இடப்பக்கத்தே 

யணைத் துக்கொண்டு, கொளஞுத்தப்பட்டுள்ள விளக்குக 

ளால் வெளிச்சமுடையவாயிருஈகும் ௮ப்பாசறையிடங் 

களில் சேத்றின்மீது நடந்துசென்று, முன்னே செல்லும் 

சேனாபதியானவன் புண்பட்டவிரரை முறையே முறை 

யே காட்டக்கண்டு, அவர்கட்கு மனம் மகிழும்படி மூக 

மலாந்து இன்னுளைகூறி, ௮லாகள் போர த்தொழிலொழி 

ந்து இனிதிருக்குமாறு செய்துவருகின்றான் : என்று 

கூறியிருப்பதிலிருந் து, ௮ரகாலக த் தமிழ் வேநதர்கள் 

போரின்கண் எவவளவ தாளாண்மையுடையராய்க், தம் 

படைவீரர் பால் எல் வனவு அன்பும், இரக்கமும் உடைய 

சாய் இருஈதுவக்தனர் என்பது aif om ih BID AN, இதிற் 

கூறப்பட்டுள்ள வாயினிலை, கதவம, தந்தக்கட்டில், விதா 

னம் என்பவற்றின் நுட்பமமைந்த தொழிற்றிறககள், க் 

காலத்துக் தகொழின மூாசரயையும், காகரிகழ்தையும் 

விளக்கவல்லன. இருமபு, பென், தந்தம் நுதலியவற் 

றின் மாட்சிமைப்பட்ட தொழிறறிறஙசளும், மனைநூல், 

வானநூல் முதலிய நூற்பயிறசிகரம அக்காலத்து விளக் 

கழுற்றிருந்தமை புலனாகின்றது. 

கோபு ரவாயில்கள் வெற்றி,கொடியோடு வேழங்கள் 

புகு. தம்படி உயர்க்திருககுமென்றும், ௮. ரமனையிடஙகளில் 

யவனர் ((1200102) இயற்றிய ௪ற௩க பாவை விளககுக்கள் 

எரிந்து கொண்டிருககுமென்௮ும  இகனாலறியப்படு 

கின்ற. 

கூதிர்க்காலத்இல் குனி£ மிகுதியால் பசுக்கள் கன் 

க்குப் பால் கொடாமல உதைக்குமென்றும், அழகு 

பெறச் செய்யப்பட்ட ௮லயட்டங்கள் உறையிடப்பட்டுச் 

சிலந்தி நாலாற் சூழப்பட்டனவாய் வளைக்க முளைக்கோல்
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களிலே தாங்குமென்.றும், யாவரும் தண்ணீருண்ணாமல் 

இந்தளம் என்னும கனற்சட்டியிலிட்ட நெருப்பின் வெம் 

மையை யேன் றுகொள்வசென் நும், பிழவாறும் கூறியுள் 

ளவை படிப்பவர்க்கு வியப்பைத் தருவனவாகும். 

பாசறை. 

 புலமபொரடு வதியு கலங்கி சரிவைக் 

கின்னா வரும்பட। Br Aone 

தன்னே மூடிகதில் லம்ம மின்னவி 

சோடையொடு பொலிந்த வினைகவில் யானை 

நீடி டடககை நிலமிசைப் புரளக 

களி நகளம படுச்த பெருஷசெய் யரடவ 

சொனளிநுவான் விழுப்புண் காணிய புதம்போந்து 

துண்லளி யெறிதொறு நுடஙகிக் of Loi 10) ch of ‘ 

தெற்கேர் பிறைஷகிய தலைய நற்பல் 

பாண்டில விளச்கிற பயுஉச்சுட ரழல 

வேடபுகலை யாத்த கோன்கா ழெஃ்கமொடு 

முன்னோன் முறைமுறை காட்டப் பின்னர் 

மணிபுறகதிட்ட மாத்தாட் பிடியொடு 

பழுமய கபாயாப பாயபரிக் கலிமா 

விரு வ் ற்றுதீ தெருவி னெறிதுளி விதிர்ப்பப் 

Lyon ta [றக் துகி லிடவயிற றழஇ 

ஊடோட்கோக்த வன்கட் காளை 

சுவன மிசை டமைசக கையன் முகனமாந்து 

தூல்கால் யாகு மாலை வெண்டுடை 

தவ்வென் நசைஇத் தாதுளி மறைப்ப 

மன்ளென் யாமத்துப பள்ளி கொள்ளான் 

சிலசொடு மிரிஈரும வேந்தன் 

பலசொடு ப.ரணிய பாசறைக் தொழிலே? 
SH Fie FAA.
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௩. பிறபாட்டுக்கள். 

நற்றிணையில் இவர் பாடியன ஏழு பாட்டுக்களுள் 

ளன. அவற்றில, வெளிப்படையுவம மம், உளளுறையவ 

மழம் பல அமைந் ஈளளன. பாண்டியனது மரு காப் 

பட்டினம், வாணன.து சிறுகுடி yy (LD ol Bi சிறுகுடி. என் 

னும் ஊர்கள் கூறப்பட்டுள, பகறபொழுதில நகரின் 

கண் மகளிர் பலியாக மறறத்திம் போகட்ட சோற்றை 

யுண்ட காக்கைகள், பெயழுதுபட்ட மாலைபடிபா முதில் 

காவாயிற் பிணித்த பாய்மாத்திற் Foo gy தங்கா நிற்கும் 

“மருகூாரப்பட்டினம ” ஏன்றும, வட்டமாகிய சணகளை 

யும், கூரிய வாயையு மூடைய காசகைப்பேடை தன் பிள் 

Cor cnt கழுவிக்கொண்டு ஈற்றதரையம் அழைக் தும், 

பொரிக்கறியோடு கூடிய சோற்று திரளயைத் கெயவத் 

இற்கிடும பலியடனே கவர்கந்துகொள்றாமாதறு மனையின் 

கண்ணே கூடினவாயிருககும பழமையான வீழுகளையு 

டைய அருமன் ?எ௮பவனது சிறு டி.? எனறும் இவ் 

ஷாகள் பாராட்டப்பட்டுள்ளன. 

குறுந்கொகையில எட்டுப் பாட்டுக்கள் இவா பாடி 

யனவாகும். இளற்றில, அருவியொலிக்கு மூழவொளலி 

யை உலமை கூறுகின்றுர். விளைந்த இனைக்கொல்லைக 

ளில் தெய்வத்திற்கென்று பிடப்படடிருககும் சில கதிர் 

களை அறியாது உண்ட மயில வெறியாடு மகள் போலும் 

வனப்பினதாகி நடுங்கும் மலை என்கின்முா. கெஞ்சு 

ஈரம்பட்ட செவ்விப் பைம்புனக்து ஓசே ௬மவன்போல 

நடுக்குற்றது என்கிருர், மேனியின் பசப்பு ஒரு பெற் 

றியே தங்காது என்பதற்கு, ! கிலலாமையே நிலையிற்முக 

லின், ஈல்லீசை வேட்ட ஈயனுடை கெஞ்சிற், கடப்பாட் 

டாளன் உடைப்பொருள்போலதக, தூங்குதற்குரிய 

தன்று ? என உவமங் கூறுகின்றார். பேயும் கண்பனிக்
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கும்படி இரவில் மழைபொழியும் என்.நு பாடுகினருர். 

தலைவன் பாங்கற்குக் கூறும் கூற்றில் வைத்து, * என் 

கெஞ்சம் ௮மாந்தாருடன் ஒருகாள் கூடியிருக்கப்பெறின் 

பின் அ௮ரைகாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யான் * 

என்று உசைக்கின்றார். 

அககாஞஜாற்றில் பதினேழு பாட்டுக்கள் இவசாற் 

பாடப்பட்டனவாகும். இவற்றில், முடியுடை வேந்தரும், 

சிற்றரசருமாகிய பலரைப்பற்றிய குறிப்புசககள் காணலா 

கும். இப்பாட்டுக்களில் வந்துள்ள உள்ளு£றையுவமக் 

கள் மிகப்பா.ராட்டற்பாலன. வ.ராற்போத்தானது தூண் 

டலிற்் கோக்க இரையை விழுங்கி, ஆம்பல் இலை கிழிய 

வும், குவளைமலா சிகையவும் எழுந்து பாய்ந்து, வள்ளேக் 

கொடியை மயக்கி, நாண்டில் வேட்டுவன் வாஙக வாராது, 

கயிறிடப்பட்ட சகுகத்தனையுடைய ஆனேறுபோல மதம் 

மிக்குக் கயத்தினை உழக்கும் ஊரன் ; என்று கூறுஇன் 

மர், இதிலுள்ள உள்ளுறையை .அஐராய்க்கறிக. பாண் 

ஓயன் நெடுஞ்செழியன் தலையாலககானத்துப் போரில் 

தன்னுடன் எதிர்த்த சேரன், செமபியன், இதியன், 

எழினி, எருமையூரன், இருஙகோவேள், பொருகன் என் 

னும் எழு/.ரரசரளை ஒரு பகலில் வென்று மு.ரசுங குடை 

யும் அகப்படுத்துக், கள வேள்வியியற்றியபொமுதில், அவ 

னுடைய வீரா ௮ாதக ஆர்ப்பினும் ௮லா பெரிது என்று 

பாண்டியனது வெற்றியைப் புலப்படுக்கின் முர. செழி 

யன், முகிறியை ரூற்றிக் களிறுகளைக் கொன்ற போர்த் 

இறத்தினைக கூறுகின்றார். மூவேந்தரும் வந்து முற்று 

கையிட்டிரு௩தபொழுது, ௮அடைமதிறபட்டிருந்த பாரிவள் 

எல், “உலகுடன் இரிதரும் பலா புகழ் நல்லிசை வாய் 

மொழிக் கபிலன்! சூழ்ச்சியால் கிளிகளை விடுச்து, கெற் 

கதர்களைச் கொணர்வித்து, உண்டிருந்து மூவேக்கரையும்
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வாளமருழக்கி, தடச் செய்தனன் என்று கூறியுள்ளார். 

 ஆரங்கண்ணி யடுபோர்ச் சோழர், அறங்கெழு ஈல்லவை 

யுறந்தையன்ன, பெறலரு நன்கலன் ? என்றும், “வாடா 

வேம்பின் வழுஇகூடல், காளங்காடி நாறுநுதல்? என் 

தும், “கரும்பகட்டியானை கெடுச்தேர்க்கோசை திருமா 
வியனகர்க் கருஷா மூன்றுறை... .....திண்டின்பொருகை 

மணலினும் பல? என்றும் ஒரு பாட்டில் மூவேக்தர் 

தலைககரங்களையும் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார், எவ்வீயா 

னவன் சென்று நன்மொழி கூறி வேண்டவும் அடங்கா து, 

அன்னியானவன தீதியனொடு பொருது அழிந்தகனைக் 

கூறியிருக்கிருர், காரத்திகை மாதமதுக் காத்திகைநாள் 

இரவில் தெருக்களில் விளக்குக்களை வைத்து, மாலைகளால் 

அலங்கரித் துப், பலருங்கூடி மகிரவுடன் விழாவயர் தலும், 

புதுவதாக மணஞ்செய்யப்பெற்ற மருமக&ா அழைத்து 

வந்து அவளால் நுதலில் பால் உலையைக்மச் செய்வதும், 

காரார் நெற்கதிர்கமாக்கொண்டுவம்.து, சிறுமியர் பலா கூடி. 

அவலிடிப்பதும் அழருறப் பாடியுள்ளார். 'செல்குடி 

நிறுத்த பெரும்பெயாக் கரிகால், வெல்போர்ச்சோழன் 

இடையாற் றன்ன, நல்லிசை வெறுக்கை ? என்று கரிகால 

னது இடையாற்றைச் சிறப்பிக்துள்ளார். “ வாய்மொழி 

நிலைஇய சேண்விளங்கு ஈல்லிசை, வளங்கெழு கோசர் 

விளங்கு படை.நாறி, நிலங்கொள வெல்கிய பொலம்பூட் 

இள்ளி' எனச் சோழன் கோசரை வென்றமை கூறுகின் 

மூர். தூங்கலோரியார் பாடிய தழும்பனது ஊணூர் என 

ஊணுரரைப் பாசாட்டியுள்ளார். * நெடுந்தேர் களிமொடு 

சுரககுங் கொடும்பூட், பல்வேன் முசுண்டை வேம்பியன்ன 

வென், னப்லெழி லிளகலம்? என்று, முசுண்டையின் 

வண்மையையும், ஊரையும் பாராட்டிக் கூறியுள்ளார். 

வடுகர் தலைவன் எருமை யென்பானையும், குட்டுவன் சேர
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லையும், ௮வன.து தொண்டியென்னும் பட்டினத்தையும், 
திரையன் என்பானையும், ௮வனது பதியாகிய பவக்திரி 

யையும் பாராட்டிப் பாடியிருப்பதுடன், பழையன்மாறன் 

மதுரையில் வந்தெதிர்க்த கிள்ளிவள வனை வென்றதனை 

யும் பாடியுள்ளா£. இப்பாட்டுக்களின் சொல்விழுப்பழும் 

பொருள் விழுப்பமும் படித்தின்புறற்பாலன, நற்றிணை 

யிலும், குறுந்கொகையிலும், ௮ககானூற்றிலும், இவர், 

௮கப்பொருட் பகுதியான பல இணைகளும், துறைகளும் 
து . 

அயைலரப் பாடியிருப்பது மடுக்கக்தககது, 

UD st amr ode மூன் து பாட்டுக்கள் இவர் பாடி யன, 

இலவந்திப்பள்விக் துஞ்சிய நன்மாறனைப் பாடியது ஒரு 

பாட்டு, சோழமகாட்டுப் பிடவு கிழான் மகன் பெருஞ் 

சாத்தனைப் பாடியது ஒரு பாடடு, பொருண்மொழிக் 

காஞசியாகப் பொதுவிற் பாடியது ஒரு பாட்டு. ஈன் 

மாறனுர்குச உற்றம, வலி, புகழ, எண்ணியது முடித்தல் 

என்பனபற்றி முறையே மஎரிமிடறறியையையும, பலரா 

மனையம, மாயோனையும், முருகனையும உவமையாகக் கூறு 

கின்றாா. இப்பாட்டில் யானரால் குப்பியிற் கொடுப் 

பட்ட மதுக்குறிககப்படுகிற து, பெருஞ்சாத்தளைப் 

பாடிய பாடாண் பாட்டில், ! தன்மனைப், பொன்போன் 

மடந்தையைக் காட்டி யிவனை, யென்போற் போற்றென் 

மோனே ' என்று, அவன் புலவாபால் வைத்துள்ள வேற் 

ுமையில்லா அன்பினை விளங்கக் கூறியுள்ளார். பெருஞ் 

சாத்தனது ஊராகிய பிடவூர் இரிசிரபுத துக்குக் கீழ்பா 

லுள்ளது. *உறக்கைக்குணாது, நெடுங்கை வேண்மா 

னருஈகடிப் பிடவூர்? என, இப்பாட்டிலும் கூறப்பட் 

@ag. இவர் கூறிய பொருண்மொழபிக் காஏ௫ படித் 

SO bg மகிழத்தக்க.
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தென்கடல் வளாகம் பொதுமை யின்றி 

வெண்குடை கிழற்றிய வொருமை யோக்கும் 

நடுகாள் யாமததும் பகலுஈ் துஞ்சான 

கடுமாப் பார்ககுங் கல்லா வொருவற்கும 

உண்பன நாழி யுடுப்பன off ror et 

பிறவு மெலலா மோசொக கும்மே 

செலவததுப பயனே யிதல 

துய்ப்பே மெனினே தபபுஈ sara.’ (புறம--௧௮௧.) 

ழடிபு. 
நக்கீரர் விளஙகிய காலதமல, நமிழுறியும் பெரு 

மாள் என்னும பெயருள்ள லா மாது புலமையிற் சிறக் 

காளாய் மிக்க செருக்குற்றிரும்தனன் என்றும், அவளை 

மணஞசெய்துகொள்ள விருந்தா. பலரும். இவ 

ளெழுபபிய வினாக்கர தகு விடையிறுஈகமாட்டாது 

தோலவியு நு காணிச சென்றனனரென்றும, நக்கீரா தா 

விறகுவிற்பானுக்குக் ரல்வி கற்பித் ந, அவனை அமைத்துச் 

சென்று, வாஇினில வெலலுமாறு புரிந்து, வள் வ 

னுக்கு வாழ்ச்நைப்படுமாறு செய்வித்தனசென்றும் தர் 

விகோதழமூன்ள சதை வழங்குகிறது. இதன் விரிவை, 

 தமிழறியும் பெருமாள் கதை? என்று வழங்குகிற சிறு 

புத்தகத்திலும், புலவா பு. ராணம முதலியவற்றிலும் 

காண்க, மற்றும் இவர் சம்பந்தமாக வழங்கும் கதைகள் 

உளவேனும் கேட்டுணாக, 

இவா, தாமபாடிய அகத்தணைப் பாட்டுக்கள் பல 

வறமினும் புடியுடைவேந்தரும, சறமாசறுமாகிய பலரு 

டைய பெருமைகளையும், செயலகபாயும குழித்திருப்பதி
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லிருந்து சரிதவுண்மைகளை வெளிப்படுப்பதில் இவருக் 
குள்ள ஆர்வ மிகுதி புலப்படுகின்றது. இவ்வாறன்றிப் 

பரிசில் கருதி யாசொருவரையும் பாடினரென்று கொள் 

ளச் சிறிதும் இடனின்.று. இவர் பல நிலங்களையும், 

காலற்களையும், அவற்றுட்பட்ட இயற்கைப் பொருள்க 

வின் பண்புகளையும் உள்ளவாறு கூறுவதிலிருந்து, அவை 

கனில் இவா எவ்வளவு ஆழ்ச்த அறிவும் அநுபவ 

மூடையரசாயிருந்தகாசென்ப.து புலனாகின்றது. தமிழ் 

நாட்டு மூவேந்தர் பெருமைகளையும், அவர்கள் காடு ௧௧ 

சங்களின் சிறப்புக்களையும் ஒப்பமதித்துப் பாராட்டுவதி 

லிருக்து, இவருடைய நடுவு நிலைமையும், மனத்தூய்மை 

யும் புலனாகின்றன. இவர் பாட்டுக்களிலிருர்து இவரு 

டைய குணாிசயங்க௱/க நாம் ௮றியலுறுவன மற்றும் 

பலவு ளன. 

மேல் ஐக்கதிகாரங்களாலும கூறியவற்றின் ஜெ 

கைப் பொருள் : 

ஆயிரத்தெண்ணா.று ஆண்டுகளின் முன் மதுசையம் 

பதியிற் றந்த அசிரியராய விளுகிய தத்தனா என்பவர்க் 

குப் புத்திரராய்த் தோன் றிய கக்கீரனூா, கமிழெனு மளப் 

பருந் இம்பாற்கடலையுண்டு, ஞானவொழுக்கம்களான் 

மேம்பட்டுச, சங்கப்புலவருட் டலைவராய்த் இிகழ்க்தன 

சென்பதும், இரு மருகாற்றுப்படையும், கெடுகல்வாடை 

யும், நற்றிணை முதலிய தொகைகளிற் பல பாட்டுக்களும் 

இவர் பாடியன வென்பதும், அப்பாட்டுக்களின் சிறப்புக் 

கள் இன்னவென்பதும், இறையனா ரகப்பொருளுக்கு 

மெய்யுளை கண்டவா ழிவசே யென்பதும், அல்வுளையின் 

சிழப்புகச விலையென்பதும், இவர சிவபிரானொடும் வாது 

பரிந்து, தாம கொண்ட கொள்கையே மெய்யெனச் சாதி 

திதனசென்பதும், கைலைபாதி காளத்திபாதத் திருவக்
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தாதி முதலியன இவர் பாடிய வல்லவெனச் சிலர் கூறு 

தற்குக் காரணமிவையென்பதும், ௮வை இவர் பாடிய 
வாகவே யாம் கொள்ளவேண்டுமென்பதும், இவரு 

டைய குணமும், பெருமையும் இத்தகையவென்பதும் 

பிறவுமாம், 

வாழ்த்து. 

மபடைவள ஷ் சிறக்க நாளும் மாநிலத் துயிர்க ளெல்லாம் 

தழையவுறு மாளத்தவாக தருமமே தலைறின் ரோங்க 

பழையமம் தமிழின் சீர்ததி பரவுக வுலக மெல்லாம் 

விழையுற வரசன் செய்கோல் மேன்மையின் விளங்க 

| மாதோ,


