சங்கத்தமிமறம்

பிம்காலத்தமிழும்

சென்னை
மஹாமஹேோசபசத்தியாய

உ.
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வே.

சாமிதாதையரவர்கள்
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பதிப்பிக்கப் பெற்றது.
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வே. சாமிதாதைய வர்கள்
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இது
சேன்னை
ஆனச்சதா

அச்சுக்கூடத்,இி.ற்

பதிப்பிக்சப் பெற்றது. '
1929

விலை நபாய் L.

மூக்வுரை,

- சங்கதூல்கள் முகமாகத் தெரியக்கூடிய சில விஷயல்களைப்பத்
Ou
ugg உபச்யாசங்கள செய்யவேண்டுமெனது செனனை ஸர்வகலாசல்
கத் சார் 1920-ஆம் வருஷ்த்தில எனக்குக் தெரிவித் தார்கன.
தேச

அளணெளக்யம
எனக்கு

முகலிய

QMusurg

பே. சனபுடன

காசணங்களா!॥
தைரிய௨

௮

கனை

உண்டாகவில்லை,

வற்புறு, சதினமையால

மறுச்தற்கு

விஷ்யங் ரைக் செரலல றபபுககொண்டேன.

ஏழ்றுக்கெரன்ள
ஆனால

அ வாகன்

௮ஞ்சித தெரிது

உபஈயாசற்கள பினபு புகதக ரூபமாக வெளிவருமென்பது
தெரியாது.
அவை முடிகக பினபுதகான அஃது எனக்குத்

Sp.

பத்தும 7-11-1997 முகசல

ல

உபகயூக்கப்படுமபோ.து
எனக்குத்
தெரியவச்

21-12-1)27 வசையில் பத துத்தினல்

கனிற்ற் செய்யபபட்டன.
a

|

இக்கசலத்நிலுள்ள

தாலாராய்ச்சியாளர்களுக்கும்

வாளர்களுக்கும தெரியாத விஷயங்கள்

அண்ணி

இவவுபசயரசககளிற்

பெரும்

பாலும் இசச. இனமை கொடன்க சான் ஆசாயக்துவச்த சன்க நால்க
னசலும் பிற நூலகளாலும் கேள்வியாலும ௮னறுபவத்தாலும் தெரிசது
கொண்ட சில விஷயககள இவற்றிற கசணபபடுமேயல்லசமல் தாகன
மான
விஓூயமெசனறும
இராது.
உபசகயாசதறுக்காகம்
குறிப்
பிட்ட காலம போதியதாக இலலாமையாம் சொலலவேண்டி௰
முக்கிய

மான விஷயங்கள் சொலலபபடாமனதும

சில

விஷயங்கள்

முன்பின்னாக

மாறியும் இருக்கல கூடும, உபக்யாசற்கள
தஇனறோடென்று
சம்பச்சு
மூன்ளவைகளாசக இருத,தலால ஒன்றிம் சொல்லபபட
வேண்டியவை
மம்றொன றில் வகதிருகசலாம.
இரிடத்திஐ கணட சிலவாலாறுகள் ல
பயன ௪௬.௫ மறமிறுரிட ததிலும் சொல௱பபட்டிர௬கஞம. ௮அவளபபோது
சுசேசமிச்திசணில ளவெளிவக்ச பகுதிகளையும
எனகையிலிருச,௪ உபச
யாசக் குறிப்புக்களையும் ௮தரசமாக வைச் துகசொண்டு இப்புத்தகம
இதம் செய்யபபட்ட.து. சில விஷயங்கள் விரிவாசுவும் சல சுருக்கமாக

வும சகாணப்படலாம. அவற்றை
Corongy ELBE poor.
என்னை
சாலை உப

விலேககள

தருபொருட்படுத்தி

பொ சதுக்கெசள்வரச்ச

உபரஈ்யசிக்கும்படிசெய்த ஸர்வகலா

அத்யகஷசருக்கும் மற்ற அ௮ளன்க
த தினாகணாக்கும

யசசல்கள் செய்தபோது

மிக்க

Big

ஊககமனித்த

கேட்டு

எனக்கு

பெரதுமையேரடும

சான

உபச

அன்பேரடும்

கனவான் களுக்கும்

களுக்கும் சன்றியைச் செலுச் துகனேன.
சென்னை,
16-12-29,

இல்சனம்,

}

௮ச்

பண்டி தச்

வே. சரமிநாதையர்.

பிழையும் திருத்தமும்,
௫

ை

பிழை.
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திருத்தம்.
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4 | பெருங்குளம

குரவர்
பெரியகுளம்

22 | 18 | முதலிய நூலகள்

முதலியவைகள்

9 | ]8 | சுபபராயசாரியா
90 | 14 | மிகச
92 | 18 | வகைமையால்

சுபபராயாசாரியா
மிச
வகைமையால்--

» | ol | பட்டுப்

பட்டும

35 | 80 | ௮௧௪2

௮ சகைச்சி

96 4-5) ஏற்றுவித்த வம்
45 | 8 | பாடுவோர்ககு

ஏற்றுவித தம்
பாடுமகளிசக்கு

40 | 38 | விலகுதலை

விலகுத ற்கு

49
»
67
82

ளொருதிற
மரபினர்
படைமுதலியவற் நிற்
Gerke
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ளொருகிற
மரபினர்
படைமிற்
கோணை
anwas

07 | 21 | பட்டு நிலை
101 | 7| என்றும வந்துள்ள
”

யுட்கள்
99 | தக்கன

189 | 10 | நீக்கெயவா

வாய்த்த

பட்டுபபின்னே நித்குநிலை
செய் | என்று வர்துள்ள செய்யுள்
தக்கது

நீககய ரால்வர்

கணபதி துணை,

சள்க த தமிழும் பிற்காலத் சமிழும்.

|. தமிழ்சீசங்கம்.
கடவுள் வணககம்;
ஆ தியிற் றிமிழ்நா

லகத்தியற் குணர்த்திய

மாதொரு

வழுச்துறும்

பாகனை

போதமெய்ஞ் ஞான

ஈலம்பெறற் பொருட்டே,

பாண்டி நாட்டு வணக்கம்.
ஆவியர் தென்றல் வெற்பி னகச்தியன் விருமபுஈ தென்பா
னாவலர் தவம் போற்றி சாவலர் வர் தன்னுண்
மூவாகட் கரியா ஸிற்ப முத்சமிழ்ச சலக் தெய்வப்
பாவலர் வீத்றி

ருக்கும் பாண்டிரன் னாடு போற்றி,

முன்னுரை.
ஒலை
இவை,வம

கனவான்களே,

பண்டி தாகளே,

மதுரையமபதிமிற பண்டைக் சரலததஇருஈச தமிழ்சசங்கத்தைப்
பற்றிப

பேசும்படி.

வைதது எனசகுச

சென்னை?

சர்வசலாசாலைச

சொன்ன விஷயததில

மிகவும.

சஙகததசா

அன்பு

ஈன்றிபாசாட்டுகின்

றேன்.
ஈரற்பது அலலது

ஐமபுவருடங்களுக்கு

முன்பு இதைப்பற்றிப்

பேசுவதென்ரால சஷ்டசாததியமாகவே இருஈ திருககும; ௮க்காலத்தவர்
களிழ் பெருமபாலார ௮ரிய பழைய செய்யுட்களைப பழைய இலக்கண
வுசைகளிற் கண்டாலும யாரேனும சொலலக கேட்டாலும் ௮வை சங்
கச் செய்யுளென்று மட்டுஞுசொல்லி அ௮வற்தின் நடையைப்பற்தி இன்
பு.றுவார்களேயன்தி ௮வை

இன்ன

மூலிலுள்ளனவென்ருவ.த

இன்னார்

பாடியவையென்றாவது சொல்ல அவர்களுக்கு இயலாமலே மிருக்தது.
அவர்களிற் பரம்பரையாகப பாடகங்கேட்டு வரத சிலராலே மட்டும்
அவற்றிற்குப் பொருள் தெரிய வஈததுண்டு.
அவர்களுக்கும் சங்க
இலக்கியங்களில்
Kea
அன்புமாததிரமிருஈததேயன்தறி,
அ௮துற்தை

2

சங்கத்தமிமும் பிற்கலத்தமிமும்.

மூயன்று (தேடவேண்டும், எங்கேயாவது பெற்றுப் uy sgl) பார்க்க
வேண்டு மென்னும எண்ணம பெரும்பாலும உண்டாகவில்லை; அனா௮ம்
மதசம்பசகமுள்ள

பலவகையான

சாஸ்திரங்களையும்

முறையே

நல்ல

இலககியங்களையம

தச௪காரிடம

பாடங்

அதற்குரிய

கேட்டும்

தாமே

ஆசாய்ஈதுழைக௫!। பயின்றும மாணாக்கர்களுக்குப பாடஞசொல்லியும்
இனபுற்றுத் கமிழ்ப பாஷையைப பரிபாலிகது வரதராகள.
இக்காலத்
திலோ

சங்கச

வசலாறுகளையும

அருமைகளைப

செய்யுட்களையம
பற்றி

மிகவும

அவற்றை

இயற்றிய

தாராளமாசப

பாராடடுதலு.உ பமைய

புலவர்களுடைய

பெசுகலு/॥

தமிழ் நூலகள்

அவற்றின்

எ௫்கேயுள்ளன

வென்று தேடுதலும் ௮வறறை!। பதஇபபிசக முயலுதலஓும தமிழ்ப பண்டி
சர்களிடததும மாணாககரிடததும வேறுசிலரிடததும பெருமபாலும
காணப்படுகின்றன; ௮வறறிற்கு௩ மாரணம
இசகாலததவாகளுடைய
பூரவஜன்ம புண்ணியமெனறே சொலலவேணடும.
இகத நில்மையைக
குறிதது ஒருவசையாச மெதத மகிழ்சசி யடைகிறேன்.
பழைய

தமிழ் தூலகளும

கும் பல்குதலுற்று விளங்கும
குழூமிமிருஈகுஉ இசசபையில
றது.

அதற்கருக

காரணம

அவறறிலுளள

சரிததரங்களும

எனனுடைய

முதுமையும

அ நிவின் மெலிவும பூறதியு வேறு கோசகமும.
௪ இர்த்து என்னொடு மி,ஃவ/ு பபரரடுடொ றன.
ஆற்றல் எனகு
தீசரகா ௮வசை
மை௪

அதனாலுண்டாகிய

அவை இப்பொழுது
அவறறை வெலலும்

ஒரு சிறிமூ1. இல்ல இராமரு ஈர மூடிரூடட விரும்பிய
சோசகிச செரனனதகாமம பாபா பாடி GRID HH

செயயுளொன்றை

முடியவிலலை;

எக்

இ,காலகதில ௮வறறைக
கறறவாகள்
பேரவதறகு மனம
மிகவும அஞகின்

இரதச

ர பாப

இல

இங

b

ெவியாமலிருகக

௮வது

! ஒரு சத லைட்பரச் சொருததலைப் பககுவி ஜாத

Qug sf னீம்குரின் நியல்வரக் குழைஈ இட ருழக்கும
வருத்ச நீவகியவ் வரம்பறு இருவினை

மருவும்

௮று,ச்தி யுண்டெனச் சையவீ சருளிட வேண்டும ''
என்பது.

.

ஆதலால், சான்பேசுங்காலததில்
தவறுகள் இடையிடையே
யோர் பொறுதது

மேற்கூறிய காரணங்களால் பல

நிகழ்தல உமம.

விஷயததை

அ௮ததவறுசளை

மட்டும ௮ஙகேேகரிசஈ

இநதசசபை

வேண்டுகின்றேன்,

செப்ப லுற்ற பொருளின் சிறப்பினால்
அப்பொ ருட்குரை யாவருங் கொள்வரால் ”
என்னும் பெரியபுசாண
HES

௮வையடக்க௪

செய்யுள் இபபொமழு.து எனக்கு

MESSEDSE உண்டுபண்ணுகின்றது.

[. தமிழ்ச்சங்கம்.
தமிழென்னும் பெயர்.
இசதப பாலையின் பெயராகிய தமிழென்பது திராவீட மென்ற
சொலலின்

சிதைவென்று ஒரு சாரா£ கூறுவாரா.

அது

சிலருக்கு உடன்

பாடன்று, ஒரு பாஷைககு உரிய பெயா அதுசோனறும
தோன்றிமிருகம

வேண்டுரொெனபது

குரியா இதனை ககா
பதைக

வழஙகுதறகு இட ட.

கொளளவேணடு

பொெனறே

| கன்பாலுள்ள சரலவகை
ணும்
இதன்

போதே

2? வேறு

பெயசாகத

இசராவீட மென்

சிலா எணனுகிஞனுரகள்.

மரமுததூகமளால

ஆசசபபெறற

உடன்

பாஷைக
இமமொழி

“தமிழ்'

என்

பெயரைத
பூனாகு
இயறபெயராசம
கொணடிருததலும
உண்மையைப
புலபபடுததுகினறது.
காலவசை
யெழுததுகக

ளாவன:

உயிர,

ஹென்பதறகு
பதைக

வலலின௦,

மெலலினப,

இனிமையெனறும

கரரணபபெயரா;£ஹ

“can Mor pay”, “sdp
என்னும
தம

முறையனமோே

பெரியேோ

su

swe”,

4! தமிழெனு மினிய தீஞ்சொஜ் றையல்'”

இககருததை

சொலலுதல

லால இது விஷயததில

தமி

அதா றறித சமிழென்

Caran ons gro Oi soar sto,

பாடல

௮னுபவங்களைச

இடைமினமென்பன.

பொருஞணைடு.

வலியுறுதழுகின்றன.

ஓவவொருவருஃ/௦

யாரூப குறைகூடுசெனறு

தத

இயற்கையாத

௮ண்ணுகிறேன்.

தமிழாசிரியர்.

“ ஆதியீற் தமிழ்தூ லசத்தியத் குணாத்திய
மாதொரு பாகன்”
(( சழற்பொலி விழிக்கடவு டர் தமிழ் ''
( இருமொழிசகுக கனாணு தலார் மு.சறகுரவா

3

* விடையுகைச்சஙன் பாணினிக இலக்கண மேனாள
வடமொழிச்குரைத் சாககயன் மலயமா முனிக்குச
இடமுறு ச.தியம் மொழிக்கெதி ராக்யெ தென்சொன் மடமகள் ''
என்பவற்ராலும் வேறுளள

ஆதாரஙசள ஈலும

சாரியா

தெரிகிறது,

பரமசவனெனறு

இமமொழிக்குப்

அதறகெறபத

பரமா

தமிழ்தெடுங்

கணககன் முதலில பஞ்சசட்சசமே பண்டைககாலததில வடி களிலெழு
இக

கற்பிக்கபபடடு

வராதது.

தமிழின

சபபக தமான

வேறு பாஷைக

af giro கெடுங்கணககுககளின முதலிலும பஞசாடசரமே இககாலத
திற் கற்பிககபபடடுவருசனெ.ற தெனறுக கேட டிருககிறேன்.
பரமசிவனுடைய கூராயெ முருசககடவுளை ௮௧த.திய முனிவருக
குச செசதமிழறிவுதுததிய ஆசிரியசாகவும சில பெரியேசா கூறியிருக

சங்கத்தமிழும் பிற்காலத்தமிமும்.

‘4

॥ இவனைறிகா பொதியவரை முனிவனச ம$ூழவிரு
செவிகுளி. வினியசமிழ் பசர்வோனே. ''
குறுமுனிக்குர தமிமுரைச்குக் Gus.”

ப அகத்நியனாககுத் தமிழை

[முகச்சு டவுள், '?

யறிவுறுத்த செர்தமிழ்ப்பரமாசாரியனாயெ gp

தமிழின் தெய்வத்தன்மை.
தமிழ் தென்னாடடி.லும ஸமஸ்சரு௨ம வடசாடடிலம மிகுதி
பர்ச வழஙகுதலபறறி இவ்விரு மொழிஈடகு2உ முறையே தென்மொழி
வடமொழி

யென்பவை

காரண

பெயாகளாய்

வழங்கலாயின.

இவ

விரண்டையும் தெய்வவடிவமாசப பாராட்டுதலுமுண்டு. அஃது,
( ஆரியன் கண்டாய் தமிழன் கணடாய் '?
( செர் தமிழோடாரியனை ''
* தமிழ்சசொலும் வடசொலுஈ தாணிழற்சே '!
OT OT opin OC FAT FWHM T yw,

( சென்றமிழை வடமொழியை *'
என்னும இவ்ய ப்சபச்தத்தாலும்,
கண்ணிகர் மெய்யுக சென்னிக் கணமுற ழினச்தின் கூறா
இண்ணிய புயர்க ளேபோற் நிகழ் தரு முயிரும் வேறொன்
றெண்ணிடற் கரிப தாகு மெஃகமு மியலிந் காட்டும்
புண்ணிப முனிககோன் செவவேள் பொற்பதச தடிமை தானே '!
எ்னபசனாலஓும

வ்ளஙகும.

தமிழ்பபாடல்களின்
தென்றும

பெரியோரரள்

ரவை

தெய்வங்களாலும

விரூமபப்பட்ட

பாடி GR BB yt Kar;

! சமரமீர்ப் புவன முழுதொரு €ன்றா டடா தகா சேவியென் ரொருபேர்
தாக்கிவர் ச.தவும் சனிமுத லொருரீ செளந்தர மாறனா னதுவும்
குமாவேள வழுதி யர னெனப்போ கொணடதுக் தண்டமிழ்ப் பெறாமை

கூட்ணெ வெழுர்த

வேட்சையா

லெனினிக் சொழிதமிழ்ப்

பெருமையா

[சதிவார் ”
பரவை சன் பாந்ழூசன்று சென்றவர் !!

“urge சிவக்சப பசுர் சமிழ் வேண்டிப்

( பைச்தமிழ்ப் பின்சென்த பாரைப் பச௩ஙகொணடலே "!
என்பன முகலியவற்றுல இதுவிளங்குஈ
புலப்படுத்து
(6

வனவாஃ

௮ங்நங்மே

பின்னும தமிழின் ஆற்றலைப்

வழங்கும

வேறு

சரித திரங்களும

I. தமிழ்ச்சங்கம்.

சங்கும்.
௪ஙக

மென்பதற்குப

ந்ரடடிலுள்ள

பெரு

பலவா கூட்டமெண்பதும

தலைஈ5ரங்கள் சிலவறறிதும

அதஙசேயுளள

தமிழ்

சற் நார்கள்

பலவற்றிலும கமிழபபுலவாசளின கூடடங்கள இபமிபயசொடு பண்டைக
சால,

தில

தற்கே

இருஈ தன

Qr.g

கின்றது.

வென்று

ெரிசதா

QupQuurrs

சிவபெருமான்

Quin

Blot ROCKS &

QmRams

இரு மால

aprjrM gun

முரு சகஉடவுள்

Fr bn ban

asroams@

பாதலிய

தெய்வங்க

ளாலஓம பெரியோகளாலும
கெய்வசசனை வாய்; பாண்டிய அர
சாகளாது/௨உமிச௪ செல்வையா/। பரிபாலிககபபட்டு வகையே இதற்
குக காரணமென்று சொலலலாம.
சேசசோழ

பரமபரையரா

பலருடைய

இதற்கு இருஈசாலு௨உ
பாண்டியாகளே
யாக. பரிபாலிததும வகதராகள்.

சப தழு

ங்ககுதைப பறறி? கூறுமபணடை 7

சங்க

பரம்பரை

FAs Bow hat தற் சங்கத

தையம இடைச சகசகதையுக உட. பாண்டியாசளே
ரித்து வசகராகளெனறு தெரிலீசகினறன.
மிழ்ச

இருரிபபும

இசைசமாபிசதும

சாபிதது

ஆத

மரகததைப பறதிய வரலாறுகளும பிறவு தமிழி

ம ஆங்கலெததிலும சில /லவிமான்சனாற ர௬ுகதமநவும பெருக்க
rman
எழுதி மிரச செல்வனே
அ௮சடபபெதறறு
இர_ாலததில
வழங்கி

வருகுலின்

௮வறறை!।

லால, முககியமான

சில பழைய

முதல் இடை

பறறி ரன (3,

செப்திரளை

௬ தல

டட்டுப

முதலிடைச்

சங்கங்கள்.

சடை. யென

தமிழ்ச

1B oov 5

(Ht 0.

ஆத

சொல்லுவேன,

சஙகங்கள்

சுர்ன்று Days

தன வெனபது இறையனாசசப் பொருளறாசையா
ல: சிலப்பறிகச சவரை
முதலியவற்றுஓும

இன்றது.

வேறுபல

நாலகளாலும

முதலிரண்டு சநமஙகளிலிருக தரா

ளரல

அம்நாலததிற

செய்யபபடடன

களின்

பெயாகளுமே

இக காலதகில

தனிபஈடலகளாலும

வென்று கூறபபடும சில
தெரியவருகின்றன.

௮ள்ள சில செயயுட களும் சில இலசசணநாற சூதஇரக களும
வருகின்றன:

பெருக்கை

௮லலது

*செசல்குவேன் ' என்பவருடைய

தெரி

சிலருடைய பெயரும் Haar

உதயணன

கதையை

மூல

அவற்றி

வழங்கி
இயற்றிய

தமிழ்க கலவிமின் பெருமையைத்தெரி

விக்கவந்த அடி.யார்க்குசல்லாே செனபவர்

சிலபபதிகாரவுசைபப rar & Be,
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சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்.
* இரண்டாம ஊழியதா௫யே

கபாடபுரத்தில் இடைசசங்கத
துத்

தொல்காபபியம புலபபடுத்திய மாசர்ததியாகிய நிலக்தரு திருவிற் பாண்
டியனவைக்களதது அகத்தியனாரும தொல்காபபியனாரும சிறுபாண்ட.
சங்கனாரும மதுசை

யாசிரியன்

மாறனாரும

துவரைககோமானும

சர்

தையாரு மென்றிச தொடக்கததசா ஐம்பத்தொன்பதின்மா உள்ளிட்ட
மூவாமிரத்து எழு நாற்றுவா தமமாற் பாடபபட்ட
களியும குருகும
வெண்டாளிய முதலிய செய்யுளிலககய மாசாய்ஈது செய்த உதயணன்

சுசை யுள்ளும்” என்றெழுதி மிருபபதை கோககுகையில் ௮௧ செசக்கு
ஒேவள் காலசதில் இடைச௪ சங்க நால்களிற் சில இருஈ்கன வென்பதும
அவை ௮வராலும அக்கரலததிலிருகக ஏனை யோசாலும் ஆராயப பெற்று
வந்தன வென்பதும

தெரிஏன்றன.

௮வை

கொரங்கு வேளிசால் ஆசாயப்

பெற்றதற்கு மேற்கூறிய உதயணன கதையிழ் காணபபடும சல அரும்
பதங்களுக்கும இனிய வாககியங்களுக்கும் ௮ரிய பழைய
நூல்களின்
கருத்துக்களுககும இக்கால. வழங்கவரும கடைசசங்க நால் முத
லியவற்றில் ஆதாரம கஇடையாமையே தககசரடசியாகும. விளங்காத ௮ப

பழைய

நூற்கருததுக்கள பெருக்கதையில் இன்ன

வென்பது

ஷி நால

பககங்களிலுள்ளன

அ௮சசுபபுததகததின் முகவுசையால

விளக்கும்.

கடல கொள்ளபபட்ட முதலூழி இறுதிககண் தென்மதுசையில்
முதற் சங்க மிருநததென்றும இடைச சங்கம இரண்டாமூழியில கபாட

புரத்தில்
துள்ள

இருஈததென்றும

மதுரையில

சகடைச

௨உ௧தர

மதுரையில

அதாவது

சங்கமிருஈததென்றும பழைய

தத்தம் நால்கள் முகமாகவும உசைகள

முகமாகவும

இபபோ

ஆசிரியர்கள்

தெரிவித்திருககி

LEE

இடைசசங்க மிருத கபாடபும வானமீகத்திலும குறிபபிடப
பட்டிருக்கிறது. சதையைததேடி.௪ செலல வேண்டிய வழியைச ௪௧௨
ரீவன் வானரர்களுககுச் சொன்னபோது, “தென றிசைமிற் சபாடபுசத்
தைச்

காண்பீரகள்''

47-ஆவது

என்று

சருககப, 19-வது

்தரத்துஞ்
னித்தமி
உரத்துஞ்
புரததுச்

சொன்னதாகக
சுலோகததிற

குவித்த

காண்டம்,

சாணபபடுகிறது.

சரத்து களிககுக களிறுடைக் சகண்டன்வச்தா
சடாட மினித் நிறப் பாய்பண் டிவனணக்கே
சரத் தக் கபாடஈ இறர் இட்ட துண்டிலக்கா
கபாட புரத் தக்கல் யாண புரத இினுமே ”

சான்லும்

தட்டக்கூத்தர்

தென்பதை

யதியலாம்.

செய்யுளாலும

கபசட்புரமென

ஒன்திருர்த

அவவச சங்கங்களில் இருஈச புலவர்களுடைய பெயர்கள், இயற்
திய நூற் பெயர்கள், ஆராய்ஈத நாற்பெயாகள், ஆதரித்த அரசர் பெயச்

1. தமிழ்ச்சங்கம்,
கள், சங்கப் புலவர் பெயர்கள்,

நாலாராய்கத

வும் இழையனாசகப்பொருளுசை,
தெரியலாகும்.

7
காலம் முதலியனவும் பிற

சிலப்பதிகாரவுசை

முதலியவற்றுல்

அகத் இயமுனிவர்.
முதலிரண்டு சங்கங்களிலும அசத்திய முணிவச் இருச்து தமிழா
சாய்ர்சனசென்று OshGear ng. அவர் வடககேமிருஈது
தென்னாட்
டிற்கு வரும போது, “தென்னாடு தமிழ் வழங்கும் தேயமானமையின்
௮ங்சே யுள்ளவர்களோடு பழகுமாறு

எனககுக

கமிழிலக்கணத்தைக்

கற்பித்தருளல் வேண்டும'' என்று வேண்டிப பரம$ூவன்பால் அதனைப்
பெற்று இரகாட்டிற்கு வரது
இங்கேயுள்ள வழகக முதலியவற்றை
யறிஈது இலககணம்

இயற்றினஞா.

1! த.சாஞ்சேர் குறுமுனியு மெனையொன் முக்க
யருள்செய்தா யருள்ளசெய்ச படியே செய்வ
லோதரார்சென் பூமிசமிழ்ப் பூமியென்பா

சொண்டமிழிற் குரியவலா மடிமைக் ஙே
போசமுற வதிவித்தல் வேண்டு மென்று
போற்றுஙகா லெழுச்துசசொற் பொருண்முன் னான
நீதியுடைச் சூ.த.இரங்க எறியும் வண்ணம
நெதியின்ச ணறிவிச் சாய் சேசு mas gs”
(பழைய் தீநவிளையாடல்)
என்பது முதலியவற்னால இநு விளங்கும.
( தமிழொடு பிறர் தபழ ம.துமையில் வளாஈ சகொடி. ''

என்றதனாலும அ௮கததியா தமிழ் காட்டி ற்கு வருவதறகு
அரகாடடில இருஈககமிழின தொனமை விளங்கும்,
௮கததிய முனிவா செய்க இலகஈணம

முன்னமேயே

அசத்தியம்; ௮ஃது இயல்,

இசை, சாடச மென்னு மூன்றிலககணங்களை புடையது; ௮து மூன்று
சங்கததராகளுககும இலகசணமாயமைஈது. பல புலவாகளாலும பெரி
தும் போறறபபட்டு மூதலூலாகவும எண்ணபபட்டு வந்தது.
இது,
* வினையினீஙக'”

(தொல்காப்பியம்,

பரபியல, சூததிரம்,

சூத்திர உரையாலும்,
* வீக்குகட

ஓ0௪௪

வியன்கண் ஞாலத்தச்

சாக்கா சல்லிசைச் தமிழ்க்குவிளக் சாகென
வானோ ரோததும் வாய்மொழிப் பலபுகழ்
ஆஞட் பெறாமை அகத்திய னென்னு
மருர் தவ முனிவ னாக்யெ மு. சனூல் ''
என்லும் பன்னிரு படலப் பாமிரதகாலும

புலனாகின்றது.

94) என் ஞ்

சங்கத்தமிமூம் பிற்காலத்தமிமும்.

Sg

அகத்திய முனிவரிடம் முத்தமிழ் பமின்ற மாணாக்கர்களுள்
தொல்காப்பியர் முதலிய பன்
இயற்றமிழிலக்கணமியற்தினவாகள்
னிருவரென்பா)
மன்னிய சிறப்பின் வானோர் வேண்டத்

தென்மலை யிருச்,ச சர்சான் முனிவரன்
தன்பாற் றண்டமிழ் சாவின் றுணர்ர்௪
துன்னருஞ சரச.இ.த தொல்காப் பியன்முதத்

பன்ஸீரு புலவரும்! (இழப்புப் பாயிரம்)

என்பது புதப்பொருள் வெண்பசமாலை,
இசைத்தமிழிலகசணமியற்நியவர்கள்

சிகண்டி

முதலியோர்.

காடகததமிழிலக்கண மியற்றியவாகள்
முறுவல, ௪யகதம முதலிய
மதூலுடையேசா. இயற்றமிழ் நாலகளுள் ௮விசய மென்பது தொல்காப்
பியத்திற்கு முந்திய கென்றும, தண்டலங் கிழவன் இராச பவித்திசப்
பல்லவ சசையன்

என்பவரால

பட்டிருஈசதென்றும

௮தறகு

மிகசசிறறகதோருசை

முததமிழிலககணங்களையம
பாடு பற்றியே பல மசசதினர௬ம
பாராட்டி மிருககன்றனா;

இரரசாடடிற்
தமிழாசிரியராக

பரவசசெய்த

மேம்

அசத்தியசை

மிகப

! தமிழெனு மளப்பருஞ் சலதி சர் ஈவன் ”’
தழற்பொலி விழிக்கடவுள் தர் ததமிழ் தந்தான் '”
! சமிழ் மாமுனி

(கம்பராமாயணம்)

1! சேனார் கமழ்தொகசல் மீனவன் சேட்பத்செண் ணீரருவிக்
கானார் மலயத் தருந்தவன் பொன்னகன் ஸித்சமிழ் நூல் ''
: அயுங

செய்யப

சன்னூல் மயிலைசாத ௬௭ை தெரிவிககின்றது.

(கார்கை)

குணத்சவ லோடூதன் பச்ச லகத்தியன்கேட்

டேயும் புவனிக் இயம்பிய தணடமிழ்

”?

(வீரசோழீயம்)

் முவாத் சமிழ்பயர்த மூன்னூன் முனிவாழி '”
(தண்டியலங்காரவுரை மேற்கோள்)
1; அச.த் தமன் பயர்௪ செஞ்சொ
மேற் கூறியவற்றுள் காரிகை
பெளத்தர்.

இங்ஙகனம

லாரணஙகு”'
(விலலிபுத்தூராழ்வார்

யாசிரியா சைனா;

அகத்தியா

பாராட்டப

வீரசோழிய

பாரதம்)
ஆரியா

பெற்திருததலை இன்னும்

எத்தனையோ விடங்களிற் காணலாகும்.
இவர் வருவதற்கு முன்னமே இரகாட்டிலிருக்த தமிழையும் ௮த
னிலக்கணத்தையும்

இவர் தஈகாசென்று கூறியிருபபது

இங்கனம் கூறிமிருததற்ருக காரணம

உபசாரவழக்கு)

தமிழ்ப பாஷைக்கு

௮க்காலத்தி

I. தமிழ்ச்சங்கம்.
AES

PH மெலிவைப் போக்கு

‘9

இவா இலக் -ணஞ் செய்ததும், மாணாக்

கர்களுக்குப பாடஞ் சொல்லிப் பாதுகாததமையுமே.

பிரமாஸ்திரத்தால்

தங்களுக்கு

கேர திருந்த

ஆபத்தைச்

௪ஞ்

சீவி கொணர்ஈது நீக்கிய ௮அனுமாளை கோச இராமா, “இன்று ஈாங்கள்
உன்வயிற்றிற் பிறக்தோம”” என்று கூறிறை போலவது இது.
அகத்தியரால தரபபடடுத

கமிழ் வளாஈததைப

புலவாகள் ௮ழ

காக வருணித்திருககிராகள;
1! ஒக்ச லிடைவர் தயர்ச்தோர் தொழவிளஙடகி
ஏஙகொலிநீர் ஞாலத் இருள்கடிய--மாககவற்றுண

மினனேர் சனியாழி வெஙகதிரொன் ஜேனையது
தன்னே ரிலாத தமீழூ. ”
“ஓங்கல்' என்றது பொதிமில் மலையை;
மூககுஞ சிலேடை.

இசமிசெயயுள

ரூரியனுககும தமி

் பொருப்பிலே பிறாச: தெனனன் புகழிலே கிடந்து சச்கத
இிருப்பிலே யிராம் து வையை மேட்டிலே சவழ்ந்ச பேசை
நெருப்பிலே சின்று கற்னோர் ரினைவீலே நடர்சோ

சேன

மருப்பிலே பயின்ற பாவை மருக்கலே வளரு ஜெளாள்,'!
இர்தச

செய்யுளில

தமிழை

ஒரு

ரூறரதையாக

உருவகித்து

௮றகசக

அதன் வளாசசியை முறையே காட்டி மிருபபது. அறிசது இனபுறததக
கது. பொருபபிலே ரறகதமை
௮ ததஇயமுனிவா தமிழாசிரியசரென்ப
தைக குறிபபிடுப. சசெனனன புரமிலே டெம து பாண்டியமன்னாகள
கமிழைப
போறறிவகதமையைச
காட்டும. மூழடகதையை வெண்மை
யாகிய தாய அடையிற
கிடததல போல
இஙகு
வெணணிறமாகிய
Oso aren FIC
ML FD
of MID
DOM
HM நயம கவனிக்கச் தக
ag.
இருபபதற்குப பலகை வெண்டுமரதலரல,
சநத திருபபிலே
மிருஈது” எனமுாா.
வையையேடடிலே தவழ்சதமை
ஞானசமபகதா
தேவாசததை
வசைஈதருளி
வையையிலிட்ட ஏடு நீரையெதாததுச
சென்றதையும,

ls 511 9C

கெருபபிலிட்ட

ஏடு வேவாபலிருக ததையும

நின்றமை

௮வா

செவாரசதை

இன்னும, பொதியிலமலைமில
அ௮கததியரால
ஒரு... தமிழ்சசங்கம இருஈததாகவும தெரிகிறது:
சதையைத

தேடுதற்குத தென்றிசையின்்௧கட

வீரர்களை ரோகி வழிகூறுஞ்

சுக்கிரீவன்,

யெழுதி

அறிவிக்கும்.
தாபிககபபெத்ற
செலலும்

வானர

பொதியில் பல்மில் அகத்

திய முனிவருடைய தமிழ்சசங்கம் இருக்கின்ற
அ. அங்கே செல்லுவீரக
ளசயின் த.மிழ்ச் சுவையை நீங்கள் நுகர்ந்து ௮வ்வீடக்திலேயே இருபபீ£
2
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சங்கத்தமிழும் 'பிற்காவுத்தமிமும்.

கள்; ஈரான் சொல்லிய காரியத்தை மறந்து விடுவீர்கள்
யதசகச் கம்பர் பாடியிருபபது இங்கே அறிதற்பால.து:

என்து

க்தி

॥ சென்றமிழ்சாட் டசன்பொதியிற் நிராமுனிவன் றமிழ்ச்சங்கம் சேர்த் பீசே
லென்றுமவ ஹுறைவிடமாம். ”'
(கம்பராமாயணம்,

நாடவிட்டபடலல், 91.)

தொல்காப்பியத்தின் பழமை.
“நான்கு கூறுமாய் மறைத பொருளும உடைமையான் கான்
மறை யென்முர். அவை தைததிரியமும
பெளடிகமும தலவகசரமும்
சாமவேதமுமாம. இனி இருக்கும யசுவும சாமமும அதர்வணமு மென்
பாருமுளர். ௮து பொருந்தாது; இவா இக நூல செய்தபின்னர் வேத
வியாதர் சின்னாட் பல்பிணிச் சிற்றறிவினோருணாதற்கு கான்கு கூறாக
இவற்றைச செய்தாராதலின் '' எனறு தொலகாபபியப பாமிரவுசையில்

ஈச்சினார்ச்சனியர் எழுதியிருகசலால தொலகாபபியததின்
பழமை
புலபபடும. ஈசசினாககனியருககுக தமிழிலுள்ள அன்பையும பயிற்சியை
யும் இதனாலநியலாம். அவருடைய ௨ ரைபபடி தொலகாபபியம வியாசா

வேதததைப பகுதததறகு முன்ன செனின் அதற்கு முகனூல் ரசிய அகத்
இயம் மிகப பழமையான

தெனபதைக

கூற வேண்டுவ தில்லை.

தமிழ் சாட்டின எல்லை.
பண்டைக காலததில தமிழ் மாட்டின் வடவெலலை கிருஷணா
ஈுதியென்று சிற்பசாஸ்திரம கூறுகிறகெனறு கேட்டிருககனேறன.
தொல்காபபியா காலத்தில தமிழ்காடு வேங்கடததை வடககெலலையாக
வும் குமமியைக தெறவெலலையாசவுமகொண்டி.ருஈதது.
: வடவேங்கடர் தென் குமரி யாயிடைச்
தீமிழ் கூறு ஈல்லுலகத், !!

இங்கே

கூறியுள்ள குமரி

யெனபது

(தோலகாப்பியம், வாயிரம்।)

அ௮காளிற் பாண்டி காட்டின் தென்

பாகததில உள்ளதேசா ௮று.
கெனபாலிலுள்ள சல காடுகளைக கடல்
சொண்டபோது ௮ தியும அழிவுறறது. பஃறுளி யாற்றிற்கும் குமரி
யாற்றிற்கும் இடையி லிருகத 700௧௭௪

அளவுள்ள

49-நரடுகள் அழிவுற்

தன வென்று சிலப்பதிகாச உரையாடிரியர் தெரிவிககழுச். வஉடக்கெல்லை
வடவேங்கடமென்றும்

மற்ற மூன்று எல்லைகள் கடலென்றும்

சண்டி

ஆசிரியரும் சிஅசாச்கைபாடினியாரும தத்தம சூத்திரங்கள் முகமாக
அ.திகித்திருககிறார்கள். அவாகள் காலத்திற்கு முன்பு குமரியசற்ைக்
கடல்கொண்டது போலும். அவாகள் தொலகாபபியருக்குப் பிற்காலத்
தவர்கள்

1. தழிழ்ச்சல்கம்.
(Sto

Swed

௪.டல் கொண்டு

பஃதுளியாற்றிற்கும

விட்டமையால்,

18

இடையிலிருர்த

தன் காட்டுள்

இழஈத

காட்டைக்

பாகததினசாவு

பெறுதற்குச் சோழகாட்டெல்லையிலிருஈத முத்தூர்க் கூற்தத்தையும்
சேசம்ர்ஞட்டுக் குண்டுர்க் கூ்த்தையும வென்று பெற்றுப பாண்டி.
யன் ௮ரசாண்டானென்று தெரிறெது. கூற்றம் என்றசொல் சில ஊர்
களின். தொகுதியைக

குறிப்பதொரு

பெயா.

! மலிதியை யூர்ர் த.சன் மண்கடல் வெள வலின்
மெலிவின்றி மேற்சென்று மேவார்ரா டி.டம்படப்
புலியொ வின்னீக்கிப் புகழ்பொறித்த ளெர்செண்டை
வலியினன் வணக்கிய வாடாச2ர் ச தென்னவன் "!

(கலீத்தோகை,
10. 4)
வடிவே லெலிர்த வான்பகை பொருது
பல்றுளி யாற்றுடன் பன்மலை ய0ச்சததக்
குமரிக் கோடும் சொலெசடல கொளள
(சிலப்பதிகாரம், காசொண் கால த, 18-20)
* என்றது!

லையிலே

௮ங்கன மாகிய

முததாக

மெச்னு

மிவற்றை

கூறறமும்
இழத

கிலககுறைக்குச

சேசமானாட்டுக

காட்டி.ற்காக

வாண்ட

(ழே,

சோழ

காட்டெல்

குண்டோசகூறறமு
தென்னவன்''

ஷே,

ழே, விசேடஉரசை,)

இவற்றுல், கடலகொண்ட தமிழ் சாட்டின் பாகம தெற்கே
தியாக. இலலையென்று தெரிகிறது.

மிகு

மூனராஞ்சங்கம்.
மதுரையின் இடவிசேஷம்.
மூன்றாஞசங்கம

மதுரைமாககரில

ஸ்தாமிககபபடடது.

மது

சையென்பதற்கு இனிமையானதென்று பொருள். பரிபாடலில்வக துள்ள,
“Saws மொரு துலையா ச சானோர் துலையாப்
புலவா புலக்கோலாழ் நூச்க-உலகெலலார்
தான்வாட வாடாச் சகைமைததேே தென்னவனத
ஏன்லும்
அள்ள),

னான்மாடச் கூட

னகர்

பகுதியாலும,

இருவாலவாயுடையாசர், இருவிஷையசடலில் வக்

! மலரு மி.த்திரு சாட்டியல் வாணர்சொற் சோலா
துலக னைத்தையு நிறுப்பமுன் வாடிடா சோச்கு
மடல் வண்பு௪ முடையது மதுர "

என்னும பகுதியாலும் மதுரை விசேடமுள்ளவிடம், அதாவது
வளர்ச்சி முதலிய வற்றிற்குரியவிடமென்பசை அதியலாம;.

்

sed
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சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்.

கரிகாற் பெருவளத்தான் ஒரு சமயம சதுரங்கசேனையுடன்
சோழகாட்டிலுளள காவிரிபபூமபட்டினததிலிருஈது புறப்பட்டுத திரி
சிரபுசம

கடஈது

போகையில

ஒரு கோழி

யானையின் பததகததைககொதத
பெரிய மிருகம, கோழி சிறியது.

வாது

அவன்

ஏறி

மிருத

அது பின் வாங்யெது,
யானையோ
ஆமினும கோழி யானையை எதிர்த

ததையும யானை பின் வாங்கியதையம பற்றி ௮ரசன் சரதனை செய்து
௮ஈத இடம வன்மையை
அ௮ளிககவலலதென்றுணசகது ஒரு நகரு

கண்டு

௮ங்கே

உறைவானாயினான்.

அதையே

உறையூ

என்பார்.

சகோழியினால ௮ஈதவிடம ௮அதியபபடடமையால உறையூ கோழி யென்
றும, கோழியின் மூககால யானை கொததபபெறறவிடததிலிருபபது
பற்றி அண்டள்ள
சிவஸ்தலம மூக்சேசரமென்றும
இலப்பதிசாசத்திலும இரசெயதகி காணபபடுஇன்றது.
(( மூறஞ்செவி வாரண

வழஙசலாயின.

முன்சம முருச்யெ

புறஞ்சிழை வாசணம் புக்கனா புரிச்சதென்
'(சாசொண்
(வாரணம--யாரனை,

இப்படியே அககாலததிலிருகக

காதை,

247-8)

௦

கோ மி).

மன்னாகளும

பிறரும

சிறகத

இடங்களைத தோரதெடுத்தே
இசாசசானி ஏதபடுததுவதும கழகம்
ஏற்படுத்துவதும வழககமென்று தெரிகிறது. பாண்டியாகளுககு வேறு
இசாசதானிகள

விசேடததை

இருஈதும

மதுரையில

சங்கப்புலவர்களின்
மதுரை௪
புலவாகள்

சங்கத்தை

ஸ்தாபிசதத,

இட

யதிஈதே.

சங்கததிலிருஈது

பலகுணங்களால

வழங்கபபவொகள;.

இயல்பு.

தரிழாராய்கது

வநத

நிறைகதிருகததுபற்றிச

அவாகள

த௲களுடைய

ஈல்லிசைப்

சானரோரென

குடுமபசசெலவிற்கு

வேண்டியவற்றை வேறுவகையாகபபெற்று ௮சசககததிலிருஈது தமிழ்
தூல்களை ஆராய்சசி செய்தும தமிழ்சசுவையை நுகாகது இன்புறறும
தாலகள் இயறறியும தனிபபாடலகள

யன்றித் தங்கள்

பசியைத்

இயறறியும வாழ்ந்து வசதார்களே

தீாத்துககொள்வ;றகாகவே

தஇிற்போய் இருக்கவிலலை.
* ஈவிரொறும் நானயம் போலும் பயிரொறும்
பண்புடை யாளர் தொடர்பு

''

( ஆயுர் தொறுர்சொறு மின்பர் தருர் சமிழ் ''
or ex aps or

a?

௮௧ கூட்டத

ர்,

தமி ழ்ச்சங் கம்.

ஆசாய்சசியாலும கற்பவாகளுடைய
கும

இன்பததையே

பெருமபயனாக

33

சலலாபத்தாலும்

“ண்ட

எண்ணி௰ிருக தராகளேயன்தி

வே றுள்ள எந்த இன்பததையும அபபுலவாகள் மதிசகவீலலை.
ப் தஙலருர் தொல்கேள்விச ,சனமை யுடையா
ரிசலில ரெஃ்குடையா£ தம்முட் குழீஇ
Cae னினிதாயிற் காண்பா மகல்வானச்
தும்ப ருறைவார் பதி '' (நாலடியார்)
என்பது

இதனை

விளக்கும

தம்முடைய

| தாய்

BB

oD BUT

பானை வி

iD

Bont

சற்ற இக், நார்

முதலி

யோருடைய Gs gor LF CUTES Horzoly Aa yar sor Qa
வொருசமயததில குதிபபறியும உப காரிகளிடஷசென்று அவர்களால்
௮ சதுன்பததைப போககியதுண்டு. இதனை ௮வாகள் ௮வவபபொரமழுது
இயற்றிய
செய்யுட்கள்
ஈன்கு கு செரிவிகின்றன.
ற்
யு
0),
p
அவாகளிடத திலிருஈ த

சலலாக

குணங் நளிலுபா

யறிதலென்னுககுணம மிகச சிறபபுறறு விகி
கள் பாடலகளால விளங்கும.
பாண்டியா

முதலிய

ஓபபனீற்றிருக து

குமிழை

அ௮ரராகளும்
இராய்கறு

செய்ககன்றி

வகதது;

சன்கு

சற்று

வதனா...

இஃ

அவர்

அவர்களோடு

4 பன்னவனெபபடி)

மன்னுமிரபபடி'' என்னும பழமொழிகசேறப சாட்டி அளளவச்சுளெல்
லோரும தமிழில ஒழுங்கான பமிறசியுளளவாக/ளா[க
இருஈதாசகள்.
அககாலகதில சேரசோழபாண்டியரகாடுகள மூனறிலு இருர்தவர்கள்
பேசிய பாலை

தமிழே.

இபபோது

மலைகாடு தமிழ்க தேயமாசவே
னுதொகை

நூல

வேறு பாஷை

இருசதது.

முதலியவற்றுலும

தங்குகதேயமாகய

இது, பதிற்றுப்பத்து என்

அ௮க்நகாடடு

௮ரசர்களாகய

மான் பெருமாணாயனூா குலசேகராழ்வசா இருவாககுகசளாலும
முற்கூறிய புலவாகள் ஒரு சாதியாரஉலா;
ஒரு மதததினாலலா;
யா

உலோச்சனார் .கலியோ

சேச

தெரி

ஒரு குலத்தசால்லா)
சைனா;

இளம்பேோதி

முதலியோர் பெளததா; பின்னும இவாகள், ஒரு தேசததாரல்லர்)

தளுரசரல்லர் ; மதுரைமிலும் தன் ௮அயலூ£களிலம இருகதவாகளன்தி
வேறுகாடுகளிலிருக
தம வகஈ.து சிலகாலம இருஈ.து செலவதுண்டு. இவை
அவர்கள் பாடல்களாலும் ௮வறநின் பின்னுள்ள வாக்கயெங்களாலும்

dang

வேண்டியவற்றை

வெண்டிய

காலங்களிற்

அரசர்கள் அவர்களுக்கு உபகரித்து வர்தரகள்.

குதிபபழிர்.து

14

சங்கத்தமிழும்
சங்க
அபபுலவர்கள்

யாக ஒரு மண்டபம
கொடுககபபட்டது;)
பது பெயா.

பித்காலத்தமிமும்.
மண்டபம்,

இருச்து தமிழாசாய்சசி செய்வதற்கு மிகவு௪.தி
௮ககாலததிருஈத பாண்டிய அரசனாற் கட்டிக்
அ௮மமண்டபததிற்கு,
'பட்டிமண்டபம்' என்

இது,

தெற்கண்

வாயில்

ந்க்ரோ ஒருவன் வாழவும
பாட்டாயின

திறவாத

பட்டிமண்டபத்தசச்

ஒருவன் சாவவும

பொருட்டு

பாடியமச்திரம்

௮ங்கதப்

(தோல்காப்பியம், செய் யுளியல் சூத்திரம், 179, பேராசியர் உரை)
சான்பதனாலறியபபடுகின்றது,

இன்னும,

! பட்டிமன் றென்னன் '' (தேவாரம்.)
! பட்டிமண்டப மேற்றினை யேற்தினை '' (திரவாச.கம்).
(பட்டி மண்டபத்துப் பாக்கறிர் தேறுமின் '” (மணிமேகலை)
*। பன்னருச் சலைதெரி பட்டி மண்டபம் '' (கம்பராமாயணம்),
சாச்பவ்ற்றால் ௮பபெயா
படியே வேறுசில
கடந்து
நடககு

வழங்க

முன்பு வழங்க

லுவிட்டமையால

தொகுதியைத

வசதமை

புலனாகின்றது. இப்

ஆதாரஙகளுமுண்டு.
பட்டியென்றசொல் வசம்பு
மிருபாலாரையுங் குறிபபதாகக
காலக்செமத்தில

தொகை,

அ௮தனையறிகத
சங்கம,

கூடல,

பெரியோர்
கழகம

அப்புலவர்

என்னும்பெயரால்

வழங்குவாராயினா.
மதுரைத் தோகை யாகூஇஞென் ''
* ஈன்பாட்டுப் புலவனாய்” சங்கமேதி '' (தேவாரம்)
6 கூடலி னாய்ர்சவொண டீர தமிழ் '' (திநக்கோவையார்)
(தந் தனை யனையவர் கலைதெரி கழகம் "' (கம்பராமாயணம்)

சிவபெருமாலும் சங்கப்புலவர் களில் ஒருவராயிருத்தமை.
சங்கப

புலவாகளுடைய

மேமபாடடை

யறிகது

சோமசுந்தரக்

சடவுஞூ.ம இடையிடையே
செனறு தாமும ஒரு புலவசாககிருஈது
திமிழசசாய்ச்து வச தனென்றும ௮சகசாலததில ௮வருக.இர.த,
இர.

ஈசமம் மனுசைப் பேசாலவசயசசென்பதென்றுச

தெரிசன் றட,

! தண்டமிழ்தூற் புலவாணர்ச்சோ ரம்மானே '' (0த.வாரம்)
இஜெற்வான் புன ற்தில்லைச சிற்றம் பலச்.துமென் சர்சையுள்ளும் '
உறவா லூயர்மதிற் கூடலினாய்க் தற்வாண் டீர் தமிழின
்

த தவாய் நலழா் சனை யோவன்றி யேழிசை சூழல். புச்சோ '!

(இீதக்கேசவையாறு. :

1. ,கமிழ்ச்சங்.கம்.

நர

॥ சென்றணைச்து மதுலாயினில் திருச் தியதரம் சங்கத்து
என்நிருர்.து தமிழா ராய்ந் சருளியவஙகணர் '*
௩ அன்சப் புல்வர் சர்இருமுகர் தீர் தலைமேற்கொண்மி ' (பேரிய் புராணம்)
*பெருமதரும் பெயா்மதுரைப் பேரால வாயனேன
*வுசைசெய்ேே யவை செடுநா ளிருர் தவனவ் வயினொளிப்ப ''
(பழைய
மதுரைப

பேராலவாயாரென்ற

தில் சங்கபபுலவரில் ஒருவாக்கு
ரல்களிற் காணபபடுகினறது.

இர்தச

இடபபட்ட

திநவினையாடல்)

திருகாமம,

பிற்காலத்

பெயராகவும

தொகை

சங்கப்பலகை,

பட்ட

புலவாகள் ஆராயச் தாகளென்றகனால,
கலகததாலும
பிறவற்றுலம நாலகள்

இடையிடையே
ஏற்
சிகைர்தனவென்தும,

ஆராயுமவண்ணம அ௮ரசாகள் செய்விக்தாரகளென்றும,
தொகுப்பிதசாகளென்றும தகெரிஏன்றன.
இவாகள்

போல் மேமபட்டு

பெருமையை

உணாஈத

விளங்க வெண்ணிச

பிறா,

காமும

அவர்களைப்

சாமதாம

பாடிய

பாடல்களைக்

கொணர்ந்து, ௮அவற்றைப பாரக்கவேணடு மென்றும,
தஇகரிக்கவேண்டுமென்றும

தமமைச

மென்றும முயலவாராயினா.
ளாதலின், ௮வாகளுடைய

செய்யுட்களைத்

அவற்றை

௮

சோசதூககொள்ளவேண்டு

பிறாதீமையைச சொலலா

ஈலத்தவர்க

BVA
AHO Do Liu ih Df oT Sar செய்யுட்களி

ள்ள வழுக்களையும எடுததுஃகூற இயலாசவாசளாகி
வருதி அந்
தத துன்பததிலிருகது தமமை
விடுவிசகவேண்டுமென்று சங்கபபுல
வாகள் சோமசுஈதரக

கடவுளை வெண்டினா.

இவாகளுடைய

வேண்டு

கோளின்படியே தெய்வததன்மை
வாயாாத ஒரு பலகையை
இவர்
களுக்குத த௲தருளி எவருக்கு ௮ஃது இடங்கொடுக்குமோ அவரைச்
சிறந்த புலவரென்று கண்டு கொள்ளுமபடி. ௮வா
கட்டளைமிட்டருளி

னா.

அபபலகைமயின் பேருதவியால

லேற்பட்டு வசத

துன்பம

! மொழியதி சக்சபபலசை'!,

இவாகட்கு

குறைஈக

கல்வியுடையவாகளா

௮டியோடே,

நீங்கெ2.

* பாவறி சல்கப் பலகை ''

என்று பெரியோ பாராட்டிமிருபபதால
அ தனுடையவியல்பும விளங்குகின்றன.

சங்கபபலகை

"(4 மூநுதுணர்ச் ரான் மலயான்முனி மொழிய மூத்தமிமும்
பமுததம்யடிபுலவே
ச நிய பலகசையொன்றுடையான் ''

.என்௮ வில்லிபுத்தாசாரும பாடிமிருக்கரு.

இருசததும்

சங்கத்தமிழும் பிற்காலத்தமிமும்:
இறையனஞாரகப் பொருள்.
பின்னொரு காலத்தில், பாண்டிவள காட்டிற் பஞ்சர்
யாவருக்கும

மதுசையை

தன்புறுததியது.

புலவாகள்

நீங்செ சோழசாட்டிலுள்ள

அள்ள

அயிச்தன்

என்னும

தொரு

கவலையுமிலலாமல

பிரபுவை

௮ரசனிடம

ஆலஞ்சேரி

யென்னும

௮டைஈதபொழுது

தன்பால

வைததிருகது

தோன்றி

விடைபெற்று

ஊரி

௮வன்

௮அவாகளைப

யா
பாது

காத்துவசதான்.
மதுரையில்
பஞசமநீங்கியதுதெரிஈ்து அவாகள்
௮வனிடம விடைபெற்றுச
சென்று பாண்டியனைக் கண்டபொழுது,
“நீவிர் இபபஞைச௪ததில் என்னதுன்.ப மூறநீகளோ?'' என்று கவலை
யுடன் வினாவினன். புலவாகள் யாதொரு கவலையம தமககு இலலாத

படி

௮அலஞசேரி

௮மிகதனென்பவன்

செய்யுளால் தெரிவிததனா.

* காலை ஞாயிறு கடுங்கதா
வேலையுங் குளனும

பாதுகாதசானென்பதை

௮சசெய்யுள

ஒரு

வருமாறு:

பரப்பி

வெடிபடச

சுவறித

ததையை மககள் முகமபா ராமல
வெகத சாகம வெவவே றருஈதிக

குணமுள

தளனையுங் கொடுகது வாழ்த

சணவனை insole கணபச ராமல
விழிசுசவீழி யெலலாம வேறறுலீழி
அறவுரை

மின்றி பறவுரை

உரைமறஈ

தொழிஈத

தாரயில லவாககுத
BED HIN

இசக

VOT

ஞாலத

வழிகா

தாயே
(HS

லத தில

யாகவுக

தரதையே

BOssan

யாகி

பெருகி

wr Koy en

ws

வது தோன்றினன் மாநிஇக கிழவன்
நீலஞ சேரு நெடுமால போலவான
ஆலஞ் சேரி *அயிசத னென்பான்
தன்குறை சொலலான் பிறாபழியுரையான்
மதர்தும பொய்யான் வாய்மையுக குன் ரன்
இறஈது
வருஈதல

போகா

கெமமைக

வேண்டாம்

காத்தான்

வழுதி

இருகதன மிருஈதன மிடாகெடுச் தனனே.”
இர்தப் பஞ்சத்தின்
பியப் பொருள

கொடுமையால்

இகாசததி லுள்ள

அவர்களிடமிருஈ௪. தொல்காப

௮ககதிணைப

பகுதி எப்படியேச கை

* அயிர் ௪ னென்பது மயிர்ச னெனவும் வழங்கும். .

1,
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தவறிப் போயிற்று. அர்தப்பகுதியின் இன்றியமையாமையை உணர்ச்த
௮.ரசனும் புலவரும மயங்க வருஈதுவாராயினர். அதன்பிறகு சோம
சுந்தரககடவுள் ஒரு புலவராகத் தோன்றி ௮றுபது
சூத்திரங்கள்
அமைஈத ஒரு நாலையியற்றி ௮வாகளிடம் சோபபிதது, ! உங்கள் வருத
தீததை நீககக கொள்ளுங்கள் ' என்று கட்டளையிட்டனர்.
சிவபெரு
மான் திருகாமம இறையனாசென்பதாதலின் ௮௩ நூலுக்கு ௫ இதையனா
சகப்பொருளன் ' எனபது பெயசாயிற்
று;
! உலகயெனிறுத்தம் பொருண்மர பொடுக்க
மாறனும்

புலவரு மயஙகுறு காலை

முந்துறும் பெருமறை முளை சதர௬ள வாக்கா
லன்பினைர் இணையென் றறுபத சூத்தஇிரக்
கடலமு செம்ககக் சசையிலவைச் சதுபோத்
பாபபினின தமிழ்சசுவை இரட்டிமற் ஐவர்க்குச்
செளிதரக் கொ0கத தென் றமிழ்ச் சடவுள்'' (கல்லாடம்);
! திருவால வாயமாஈச செழுஞ்சுடரைச செழும்பொருணூல தருவானை '',
! நூலின்சட் பொருளபாடி, நாலறிவாரச் ரே சானை '' (பேய புராணம்.)
இறைவனா

வழககு.ஈ.
உரையே

பொருளெனவும

பல

புலலாகளும

சிறஈதழஜென்று

களவியலெனவும

அதற்கு

ஓவவொருவரும

௮௧ நாலின் பெயா

உரையெழுதினா.
கூறுவாராயினா,

தததம
அழு

பற்

திப பெரிய கலகம வீளை தது. சோமசஈதரககடவுளிடத தில ௮வாகள்
அதனை வீண்ணபபஞ செய்துகொண்டனா. ௮வா ௮அபபொழுது ௮வா
களுக்கு

முன்னே

முனபோலே

67 மூ தருளி,

* மழாரையிலவணிகா

மர

பில உபபூாகுடிகிமொாமகன உருத்திசனமன எனற
பெயருடைய
மூங்கைபபிளளை இருககிரான். ௮வன்மூன் நும உரைகளைப படிகதுக
காடடிலை இன்ன சிறகத செனபதை முகககுறியாலுணர்த தவான் ””
என்றருளினா.
௮ஈத மூங்கைபபிளளையை முருகனெனபா. பாரவதி
தேவியாருககு ஒருகாலததில பரமசிவன் உககசகொோசமங்கை யென்
னும ஸ்தலததில ஆகமப
பொருளை
வீளககிககொணடிருகதபோது
அவா
கவனககுறைவுடன
இருகதமையால
இறைவன்
Marne
சபிததரா.
அதனால முருகசுசடவுள
தாமிடததிதுளள
அன்பினால
வெகுண்டு ௮ங்கேயிருஈத சாஸ்திரங்களைக தாசுகிக கடலில எறிக து
விட்டா. ௮து பற்றி ௮வர் ஊமையாகப பிறக்குமபடி. சபிககபபட்டு
௮பபடியே அ௮வதநிததசா. சங்கபபுலவர்கள் தததம் உரையைப் படி.த

அக

காட்டியபொழுது

ஏற்றுக்கொண்டா.

ஈகரோ

உரையே

8றஈத

.

1! மணிக்கா லறிஞர் பெருக்குடி.த் சோன்றி
இறையோன் பொருட்குப் ப.ரணர்முதல், சேட்பப்
3

தென்று

அவா
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சங்கத்தமிழும் பிற்காலத்தமிமும்.
பெருச்மிழ் விரி,ச்,ச வருர் தமிழ்ப் புலவனும்
பாயபா ரறிய நீயே யாதலின் '' (தலலாடம், முருகர் துதி),
இருத்சகு மதுரை தன்னிழ் சவன்பொரு ஸிறுக்கு மாற்றா
லுருத்திர சன்மனா) யுற்றெழமும் நிமலன், '' (கநீத புராணம்)

பின்னா, உருத்திரசன்மா சிவபெருமானை வழிபட்டுக தமது ஊமைத்
தன்மையை
நீககககொண்டனா; ௮ரதவிடம திருவெருக்க த்தம்புலி
யூர். இகத வரலாற்றை ௮ஈதத தலசரிததிரததிற் காணலாம. ௮ஙகு
உருததிர சன்மரின் பிமபமும உண்டு. இருவெருகசசததமபுலியூ இரா
சேதிரபடடணமென்று

இககாலதது

சங்கமிருந்ததற்கு
மதுரையில்

சங்கமண்டபம

ஸ்ரீ சோமசஈ தரககடவுளுடைய

வழங்கபபடுகன்றது.
அதாரங்கள்.
இருஈததற்கு

கோயிலின்

அடையாளமாக

பெரிய

பிராகாரததில்

தென்மேறகு மூலையில சஙகததார் கோயிலென்று ஒன்று உண்டு. ௮ இல
நாற்பததொன்பது புலவர்களின் பி௨பமும ஸரஸ்வதி தேவியின் பிமப
மூம உள்ளன.

சிவலிங்கபபெருமானும்

J HI &

OT Up

& OH atl ICH & & oor

றனா. ஓவ்வொரு தினமும பூசை கைவேததியங்கள் நடைபெற்று
வருகின்றன. மதுசை மேலைவீதி யொன்றில ஈக்£ரர் கோயிலொன்நிருச்
இறது.

அதில்

பிமபங்களும்

ஈக்சேருடைய

உள்ளன.

பிம்பமும வேறுசில

திருபபரங்குன்றக

புலவா களுடைய

கோயிலிலும

ஈக$£ரர்

பிம்பம் உண்டு. ௮து பூசிசசப பெற்று வருசன்றது. ௮வரைப் பூதத்
தின் சிறையிலிருஈஅ முருகககடவுள் மீட்டருளிய திருவிளையாடல் ஓவ்

வொரு

வருடமும

பங்குனி

மாதததில

ஈடைபெறும

திருவிழாக்

காலத்து சான்காக திருசாளில ௮சதலகசதில
ஈடைபெறறு வருகன்
றது.
சவஸ்்கலங்களுள்
ஒன்றாகிய
திருவீங்கோய்மலைச சிவபெரு
மான் மீது
'ஈன்கோய் மலையெழுப.து' என்றொரு
நால ஈசேரால்

இயற்றப

பெற்றிருததல்பறறி

அககாலததிலிருகத

அரசரொருவச

திருவுருவததைப

பிரதிஷ்டிபபித

௮ம்மலைக்கோயிலில ஈக்சேருடைய
துப பூசை கைவேதனம

நடைபெற்று

யிருஈதாரென்று ௮ததலததுச
46 Garage gr வாழ்ககை

௮ தில் தோலவியுற்ற

நிபக தமேறபடுததி

சிலாசாலனனததால தெரியவருனெறது.

”' என்னுமொரு

சுந்தரக் கடவுளுக்கும் நகூரருககும்

அவர்மீது

வரும்படி.

மிசக

செய்யுளின
வாத

கிமிததம

சோம

முண்டாயிறறென்றும்

ஈக€சா தமது பிழையைப பொறுத தருளுமபடி.

* சேரபப்பிசசச,தம்'

என்ற

ஒரு நாலியற்.நினாரென்றும ஒரு

சரிதமுண்டு. ௮வர் ஒரு சமயம திருக்காளத திக்குப போய்ககைலைபச.தி
சானத்திபாதியச்தாதி
யென்றொரு பிரபகதம பாடினதாகச் தெரி
இறது.
அவராஜ் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு சிவலிங்கப்பெருமான்

1,

தமிழ்ச்சல்கம்.

19

திருவுருவம் அத்தலத்தில் உண்டு; அதற்கு சக்சேசாதச் ௮ல்லது சக்கீச
லில்க மென்பது

தஇருகாமம.

மேற்கூறிய தமிழ்ச்சங்கமே பிற்காலத்தில் பொற்றாமரைக்
கரையில் இருர்ததாகவு தெரிகிறது. வடமொழி ஹசலசஸ்யமாஹாத்
மியத்திலும் திருவலவாயுடையார் திறுவிளையாடம்
இச்சங்கம கங்கைக்கசையிலிருஈ சகாகச் சொலலப்

புசசண*த்திலும்
பட்டிருக்கிறது.

இங்சே, கங்கையென்றகை வடககேயுள்ள
கங்காஈதியெனறு சிலா
எண்ணுகிறார்கள்.
௮து பொருகதாது.
கங்கையென்பது இததலத
திலுள்ள பொற்றாமரை

வாவியையே

குறிககும. சிவதீதகத்ைக

கவ

கையென்று வழங்குதல மரபு. குமபகோணம ஸ்ரீ மகாமகததாததக
சரைமிலுள்ள
வீரபததிரககடவுளைக
கங்கை வீரபததிரென்றும)
குடசதைக

சழ்ககோடடததிலுளள

விசாயகரைக

௧கஙகை

வீகாயக

சென்றும வழஙரகுதலை
பொற்றாமசைக்கரையிற

இககாலததும கேடசலாகும;.
மேற்கூறிய
சங்கமிருகததற்கு அறிகுறியாக ௮வவாவியின

கரையிலுளள

கற் நூண்களிற

௮மைகசப

மணடபக

சஙககதாருடைய

பிமப௫ஙகள

பெறறுள்ளன;.

கோடாத நீதிசசெங் சோலான் குலோத்துங்கன் கோழிமின்னார்
சோடா மலாக்குழல சூழ்வண்மி காமிய்ய பாடலசெய்தும
பீடா

போறி

றமரைச்

சங்கழழ் றும்பெருக காவியக்கள

ஊடாடி யும்மிவா நூலைய மேது முணாஈ இலிரே ''
எனபது குலோத்துல்கள
கோனை.
பாணடியனுடைய வேண்டுகோ
ளின்படி பொய்யாமொழிபபுலவர் பொறருமமை%ஃ கரையிலிருகத சங
BD

BTL

மிருத

tS (NLS (BIB

ST IDI

tt

10 Go D

நலையரைககவும

Lb

த தலம்

பொதறமுமரை

பாடி.னாமெனாற

வரவியில

ஒரு

களிலே”, “பூவேஈசா”' என்ற
முதறகுறிபபுககளையடைய
செய்யுடகளுடனும வழஙகி வருகினறது.
1 சங்கமலி செ தமிழ்சள ”',
' நன்பாட்டுப் புலவஞய்௪ சங்க மேறி

ஈற்கனகக இழி தருமிக் கருளி னோன் காண்

7

என்று தேவச.சக்களிதும்,
( சங்கத் சமிழ்
என்று திருப்பாவையிலும்,
' சால்பாய மும்மைச் தமிழ் சக்கிய வங்கண்டூமார்
தூல்பா யிடத்தும் மூள சோன்றலை மேதி பாயப்
பால்பாய் முலைதோய் மதப்பக்கயம் பாயவெலகும்

சேல்பாய் சடத்ம்முள செய்யுண்மிச் கேறுசங்கம்

என்று பெரிய புசசணத இலும்,

மூழ்கி

செ ய்தி, உறு

இரண்டு
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சங்கத்தமிழும் பிற்காலத்தமிமும்.
( செஞ்சொற் புலவர்கள சங்கத் தமீழ்ெெெறி செர்.இற்பதி "

எனறு

திறுப்புகழிலும்,
: சங்கம் வளர்ச்திட ஈன்ற பொலன் கொடி. ''

எனறு

மீனாட்யெம்மை பின்னை த்தமிழிலும்,
த

பக பதக்கு க்க கசசசகக கடகட v1 oO FOTW SOOT

sass சமிழ்சசங்கத் தார்சொத் றவறினுஞ் சார்ஈ தகர தஞ்
௪௫௪.௪ இருக ற மமிழாய்ர் தசவாரொற றவறவசோ
of on yi நோடிசாக
TW BOGS
இருக தும

யாகையால

கோவையிலும

ர ககன

மிதன்பத ற்கு.

௮ஃதொன்றிருஈதசாகச

இன

பெயா

னன்ன

சிலாசாஸன

சஙகமிருக ததேயிலலை யெனறுப,

சங்கமென்றசொல காணபபடவிலலை யென்றும
௮து வருநதுவதறகிடமாக விருகஇறது.

we gat
om Sle

அ/தாரங்கள
௫

ov

பல

கிடைக்கவிலலை

தொலகாபபியத
திற
சிவா

பேசுகிமாகள்.

பிற சங்கங்கள்.
இதுகாதும
கூறபபடடுவசத
சங்கம
இயறறமிழ்சசங்கம்)
இதையனறி இசைத தமிழ்ச சககமொனறும
காடகததமிழ்சசஙக
மொன்றும
அதேகாலததில
மதுரையில
இருஈகனவென்று
பெரி

யே

சொலலச

கேட்டிருககேன்.

கடை௪
சங்ககாலததிறகுப
பின்பும இம்மறுரையில்
சங்கமும பெளதத சகஙகமும இருஈதனவென று பெரியோ

சைன
சொல்

ஓுவதுண்டு. ௮ன்றியும, வடமொழிசசங்கம சேரன ஆட.சியி லிருஈத
சாக மறுசைக் காஞ்சி தெரிவிககின்றது. திருவள்ளுவர் திருக்கு ௦௯ர்
யரங்கேற்றினமையால சங்கம ௮ழிஈதுவிடடதெனறு
PT ar; YS பொருக்தாதென்பது சிலாகருத.து.

Bor

bdr a@

உக்கிரப் பெருவழுதி.
இருவள்ளுவ

மலையிற்

காணபபடும

உககரபபெருவழுதியின்

வரலாற்றைககொண்டு லர் காலகிணயம செய்கிறராகள். ௮கசச.லூம்
ops
Gsressar
பெயரும
உகூசபபெருவழுதியாசென்று
தெரிவறைது. புதசானூத் நில், 'கானப பேரெயில கடஈத உக௫ரப பெரு
வமுதியா' என்றொருவா கூறப படுகிமுா. பாண்டியர்களுடைய வகுப
பில

உக்செகுலமென்் நு ஒன் றுண்டென்றும

௮ இற

பிறஈதவர்கள் உக்

ரப பெருவழுதி யென்று பெயா பெற்றிருஈ ததாகவும பீழைய சரித்
தரங்கள் தெரிவித் தலால மேற் கூதிய வழுதிகள ஒருவரோ வேறோ
தெரியவில்லை. மேற்கூறிய கானப்பேர் இபபொழுது கசளையாச் கோகி
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1. தமிழ்ச்சங்கம்.

லென்று வழங்கப் படுறது. ௮த்தலததி லெழுக்தருளி மிருக்கும் சிவ
லிங்சகப பெருமான்களில ஒரு மூத்திக்கு : உக்செபசண்டியேசுவர்
என்பது திருகாமம. பாண்டியதேயத்தின் கடற்றுறைப் பட்டினமாகிய
கொத்கையி னருவெள்ள பெருங்குளததில் உக்ச பளுதிசுவசர் கொயி
லென்று ஒரு சிவாலய மிருக்கின்றது. கொற்கையிலிருஈத உககிரபாண்
டிய ரென்பவரால் அந்த ஈசுவரவடிவம உபாஸிக்கப படடதென்று
ஆண்டுள்ளார் சொல்லுகின்றனா.
கால

FAS
ளர்

பலா

யன்று

வரையறையைப்பற்றி இககாலததில் அராய்சசியா

உழைதது

வருவதால

விரு பபமிலலை.

ஒருவசோடொருவலா

தாககிகுநு

௮திறநலைமிடடிககொளள

எனகு

திரணயிகக

A pap un

11. முத்தமிழ்,
தமிழ்

மூன்றுவகையாகப்

பகுக்கப்பெற்று

இயல்,

இசை,

காடகமென்றத பெயருடன் வழங்கும். அவற்றுள் ஒவ்வொன்றிலும்
இலககணமும் இலச$ூயெமும் உண்டு. ௮ம்மூன்றனுள் ஒன்றற்கு ஒன்று
இன்றியமையாததே. மூன்றற்கும பொதுவாகச்சில இலக்கணங்களும்
உள்ளன.

இலக்கயெத்தின் ௮மைதியே இலக்கணம். £ இலக்யெங் கண்ட
சீற் கலக்கண மியமபலின் ””, * இனைவறு குறுமுனி இலகக ணம்பெறப்,
புனை தரு மிலக்யெப் புலவர் சிங்கமே” என்பவற்றால்

இத விளங்கும்.

இமமூன்றும் தமிழில ஒரு கொத்தாக வழங்சப்படுவதுபோல்
வே.று பாஷைகளில் வழங்குவதிலலை யென்றும
இமமூன்றன் இலக
சணமும் தனிததனியே ௮வற்றில உள்ளனவென்றும் சொல்லுவா.
இம்மூன்றும சேர்ஈதே தமிழில் முததமிழ், தமிழ்மூன்
௮, மூம
மைத்தமிழென்று வழங்கபபடுவதைத தேவசசம் முதலிய ரால்கள்
தெரிவிக்கின்றன.
பண்டைககாலததிலிருர்க

தமிழ்பபுலவாகளிற்

பெருமபா

லோர் இமமூன் நிலுமே பயிற்சி உள்ளவராக இருஈதனசென்றும ௮வ
ருள் முத்தமிழ்ச்சவி யெனறே சிலா படடம பெறறு விளங்கினாக
ளென்றும தெரிகறெது.
இரத முத்தமிழ்க்கும இலககண நூல் செய்தவர் ௮கத்திய முனி
வசே)
னது

தமிழைப
இது,

டுள்ளன

பரிபாலித்த சைனர் சேதலியேோககும

உடன்பாடா

அ௮கத்தியத்தின்பால் முத்தமிழிலக்கணங்களும

கூறப்பட்

என்பர்.

பழைய
உரைகளிற்
காணப்படும் மேற்கோள் வழக்கால்,
ஏற்றகத்தியம் பேசத்தியமென இரண்டு நூல்கள் இருந்து வர்தன

வென்று தெரிகிறது; ௮வற்றைபபற்றி

வேறு ஒரு

விவரமும் தெரிய

வில்லை.

* அதியிற் றமிழ் நூல் அசுத்தியர்க் குணர்த்திய மாதொரு பா
சன்" என்றது அ௮கத்தியத்திற்கு முற்பட்டே ஒரு தமிழ்தூல் Oats

தைச் தெரிவிக்கெது.

11, முத்தரிழ்..
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ஒன்றாகவும் வேறுவேறாகவு மிருந்த சங்கங்களால் இந்த முத்
தமிமும் மதுரையில் அதரிக்கப்பட்டு வதன; அப்படியே வேறு வேறு
. நகரழுதலிய இடங்களிலும் ஆதரிககப பெற்று வர்தன.
அவற்றுள் இயத்சமிழ்,

ஈல்ல

மமைக்த தமிழ். இசைத் தமிழ் இராகம,

ஈடையோடு

கூடிய

இலக்கண

தாளம, பாஷைப்பாட்டு இம்

மூன்றும் வேறுபடாமல் இசைரஈதிருத்தலையடைய தமிழ்.

சாடகத்தமிழைப்பற்திப்

பின்பு சொல்லுவேன்.

இவை, அகத்தியராலும் ௮வர் மாணாக்கர்களாலும் இலக்கணம்
செய்யப்பெற்றுக் சால ௮டைவிற் பெருககமடைகஈது வகதன.
டி
இலக்கியங்களுள் சிலப்பதிகாசம் மூன்றுதமிமும் விசவப் பெற்
றிருத்தலின் முத்தமிழ்சகசாபபிய மென்று பாசாட்டபபடும்.

“குடக்கோ முனிசேரன் தண்டாவுசை
சரசம், தூற்சிறபபுப

்

முத்தமிழ்

(சிலப்பதி

பரயிரம))

முத்தமிழ்க் கல்வியும Asse shu sO she”
“பழுதற்ற முத்தமிழின் பாடற் குரையின்
நெழுதத் துணிவதேயான்”'

“ஒரு தமிழெசரு மூன்று முலசன்
சேரன் தெரிதத சிலப்பதிசாம்

புறவகுத்துச்

“சோற்று௪ செருசகலலவோ தமிழ்மூன்றுசை சொலவிதத
தே” (சிலப்பதிகாசம், ௮டியாக் குலலாா உரைபபரமிரம),
இங்கனம

முத்தமிழும

யன்றி வேறு இககாலததுக்

விரவபபெற்ற

காபபியங்கள்

இர் நாலை

காணபபட. விலலை,

இயத்தமிழிலச்கணகல்கள் எழுச்திலக்கணம், சொல்லிலக்கணம்,

பொருளிலக்கணம,
வகைப்படும்.

யாப்பிலக்கணம,

பொருத்த

அணிமிலககணமென

இலககணத்தையும் பிபஈச

ஐர்து

இலககணததை

யும் இயற்றமிழிலககணத்திற் சோத்து வழங்குவதும உண்டு. மேத்
கூறிய ஐர்.திலக்கணங்களையு முடைய நூல்கள் தொலகாபபியம், அவி
ஈயம், வீரசோழியம,

இலக்கணவிளச்கம்,

தொன்லூல்,

முதது

வீரிய

மென்பன.
அவற்றுள் தொல்காப்பியம் என்பது தொல்காபபியமுனிவராற்
செய்யப்பட்டது. ௮ம்முனிவர் தொல்காபபியககுடியிற் பிறக்தவர், ௮
re gira அணிமியலில் உவமையணியின் பகுபபொன்றே கூறப்பட்
டருச்செறத. அர்.நாலுக்கு உரை செய்தவர்கள் இளம்பூரணர், சச

2

சங்கத்தமிமும் பிற்காலத் தமிழும்.

குரையர், பேசசசியர், ஈச்சினார்க்ளொயர், சல்மிச்டர், ஜெம்சச்சிலையா
சென்னும் ௮றுவரென்று இப்போது டுதரிகறத. அவ்வுசைக்ளர்ல்
மாபுசசண முதலாச்ப் பல்இல்க்கண் ல்கள் முன்பு இருந்தன் பென்
பதை

அ௮றியலாம.

ஈன்னூலின்

பழைய

உரையாசிரியராகய மயிலை

சருடைய

உசையால், ௮விசய மென்பது தொல்காப்பியத்திற்குக் காலத்தால் முந்

தியதாசத் தெரிகின்றது; ௮ஃது இபபொழுது
ரால்

கடைச்சவில்லை.

வீரசோழிய மென்பது பெளத்தசமயத்தாசாகய புத்தமிச்.இ.7
இயற்றப்பட்டது;
அதனுசையாசிரியர் பெறுச்சேவனா சென்

பவர்.
அதனுரையில் இக்காஸ*்தில் வேறு
எவ்விடத்தும் காணப
படாத பல பழைய சூததிரங்களும பல செய்யுட்களும் காணபபடு
இன்றன; அவை இன்ன நூலைச் சாரந்தவை யென்று தெரியவில்லை,

௮ திலுள்ள மேற்கோட்

செய்யுட்களிற் பெரும்பாலன

பெளத்த

சம

யக்கொள்கைகளையும புதததேவனுடைய சரித்திரவகையையும் புலப்
படுத்துகின்றன.
அ௮வற்றையன்றிப பெளத்தமத சம்பச்தமான Bap
பயங்களை ௮றிவதற்கு வேறு

கருவி யொன்றும

தமிழிற் கிடைத்தில;

மணிமேகலைக

யெழுதுவதற்கு

அ௮ர்நூற்

குறிப்புரை

சிறந்த கருவியாக இருஈதன.

௮தில வடமொழி

செய்டிட்கள்

இலககணங்கள் பல

௮ி/மைககப் பெற்றுள்ளன.

Dotson Borda மென்பது, இருவாரூ வைத்தியசாத தேசிக
சென்னும சைவப் பெரியா சொருவசால

இயற்றப

பெற்றது.

அதற்கு

விரிவான உரையொளன்றுண்டு, ௮ நால் குட்டி, ச்சொல்காப்பிய மென்றும்
வழங்கபபடும. அதில் ஐச். இிலக்கணங்களையன்றிப பொருத்த இலககண

மும் பிரபஈகத இலக்கணமும் சோக்கப் பெற்றுள்ளன. ௮ச் நூல் உர்
யில், சல பேசகத்தியச் சூத்திரங்களும் சில சிற்ற்சத்தியச்சூத்திரங்
sen Cag Gao ௮ரிய பழைய
செய்யுட்களும் சூத்திரக்களும மேஜ்
சகோள்களாக வர்துள்ளன. பின்னும ௮௪ தூலிற்காணபபடும வீசேடங்
கள் பல. ஊன்றிப்பார்ததால் ஈன்னூல் ு.தலியவற்றுள்ள மூலங்களும்
௮ வற்றின் பழைய வுரைகளும் மேற்கோள்களும்பிறவும் Bau Dap

ரூலேயே
அமைந்தன
அந்தூலும உரையுமென்று
சொல்லலாம்;
“இருவாரூரித் நிருக்கூட்டத்திற் றமிழ்க் கஇலச்காசியவைததியகாதன் ”
என்று இர் நூலாசிரியர் இலக்கணக்கொத்துடையாராற் பாராட்டப்
பெற்றுள்ளார்.

தொன்லுலில்
186
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மேற் கூறிய

௮ிசேடப் பகுதிகளும்

ஜர் இிலச்சகண்ங்களாஊன்தி

சுருக்கமாகச்

கூறப்பெத்றுள்ளன்.

வேது
ஸர்

11. “முத்தமிழ்.
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grorBiurr@u PrnsgypehaQren
uct, தமிழே வழங்காத பல்
திவிற் பிறர்து வளர்ஈதும தமிழ்காட்டுககு வஈது தக்க பண்டிதர்க்
ளிடம் சென்று சென்று முறையே கற்றுத் தமிழ்ப்பாஷையின்கண்
மிக்க அன்பு பூண்டு இசசொன்னூலாகிய இலககணமும் தேம்பாவணி
முதலிய இலககயெ நூல்களும் இயற்றியது இஈ௩ாலகதில் மிகபபாராட்
டற்பால.து.
இவாககுததமிழ் நாலகளைப பாடஞ்சொலலிய அரியர்
களுள் முக்கியமானவா பழரியிலிருஈத சுப்பிசதிபச் சவிசசயசெனபவ/

சென்று Caio. Hea

por.

மூச் துவீரியம் என்ற இல உண நால சென்ற நாற்ராண்டில உறை
யூபிலிருஈத விசுவகுல திலகசாகிய மூத்துவீர வாத்தியார் என்பவரால்
இயற்றபபெறறது.

அதற்கு

உமை

செய்தசா

கிருநெலவேலியை௪

சராஈக
வண்ணாபேட்டைமில
இருஈகவ/சன
திருப்பார்சகடனாதன்
சவிரரயசெனபார். ௮ நால சூச்இிரஙசளாலாகிய ௮. முன்னு வீசவாததி
யரா பூரண

ஆயுள் உடையவரா

பிருககனா;

குபு காராறபாதுகாகக

மூடியாதநிலைமையில
௮வா
இருஈககைசசண்டு
பனமிரஙடு உணவு
(முதலியவற்றைபபற்தி௮அவருகு யாகொரு வலையுமில்லாதபடி. ௮வ
ருடைய மாணாககாகளிலொருவரும அஃகாலத தில இடசினீசாமிருகத
வருமாகிய ஸ்ரீசுபபரரயசசரியாொன1/வா பாசபொன சகு ரூபா 890
விகிதம உதலீ செய்து அவரை பபா yf dM
gh Hl ௮ கனரா,
ஐ திலஃகணங்களுள முகலிசண்டிலஈசணநபள மபா டூமுள்ள நூல்
குள் சனனூலும, சேமிசா தமும. அவற் பள சனஞனூரலைப் பறறி, முனனூ
லொழியா। பினனூால பலவிறை, கன்னு
TI ச மிரு நாலாரும,
Zero Cur

Cares ws

giao?

துடையாரா

ரொரலலிய

அருபை

முதலியோ

at coop”

oot ay

அறிகற்பால bl,

Claas

முகிலைசதச்

உசைசெய்திருஈகின் நவா.

சகேமிசாதம என்.) குணவீசபண்டித
பெற்ற

Pov rsa
அகுற்பூ

வெண்பாககளாலாகிய

நால.

இதில

ரெனபவால
அரிய

இலசஃண

இயற்றப்
வீதிகள்

Df OLDS
Zl ai OT BT»
1 சொல்காப் பியச்சடலிற் சொற்றீபச சுற்நளக்சப்
பல்சாற்கொண் டோடும் படகெனப--பல்கோட்டுச்
கோமிகா மற்புலனை வெல்லும் குணவீரன்
Coder sé her Gop”
என்பதனால் இந நூலின் சறபபு விளங்கும; இதற்குச௪ சிறக்ததோருசை
யுண்டு,
மூன்றாவதாயெ பொருளிலக்கணம் ௮கபபொருளிலக்கணம்புறப

பொருளிலக்கணம
4

என

இருவகைபபடும.

௮கப்பொருளைப்பற்தித்

26:

சங்கத்தமிமூம் பிற்காலத்தமிழும்.

* தனியேகூறும் இலக்கணங்கள் இறையனாசசப் பொருளும், சரத்சவிராய
ு: சம்பியசப்பொருளும், மாதனச்ப் பொருளும். ௮வற்றுள் இழையனாசச்ப்
பொருள் என்னும் நாலை இயற்றியவர் சிவபெருமான் agau இதைய
னார் என்னும் புலவர்பெருமான். இதற்கு உரைகண்டார் சக்சச் முதலி
யோர்.
ஈக்ரேர் இயற்றிய உரைவழியே வரத ஒருசை இப்பொழுது

என்னும

சாத்கவிசாய
ஈம்பியசப் பொருளென்பது,
சகாற்கவிராயஈமபி
புலவசொருவரசால் இயற்றபபெற்றது.
இதற்கு ஒருரையும

உண்டு,
அது மேற்கூறிய சாற்கவிராய ஈமபியாலேயே இயற்றபபட்ட
தென்று இர் நாற் சிறபபுபபாமிரம தெரிவிரசறது.
௮சபபொருளி
லக்கணததை
உபகரித்தவா

யாவரும் எளிதில் ௮றிர் துகொள்ளுமபடி
இபபெரியாசே.

முறைப்படுததி

மரதனசப்பொருளென்ற
நால, ஈமமாழ்வார்பால்
திருக்குருகைப்பெருமாள்கவிசாயரென்்பவரால

இதற்கு இலகடியமாக மாதன கோவை
௮கபபொருளிலககண
தொகையுள்

கற்.திணை,

அசசானூது
பாட்டில்

Gps

என்்.பவைகளும,

முல்லைப்பாட்டு,

பென் று ஒரு நூலுண்டு.

அணபைதியுள்ள
srs,

அன்புடைய

இயற்றபபெற்ற
து.
இலசுகயககள

ஐங்குறு நாறு,

பரிபாடலித்

எடடுத

கலித்தொகை,

லெபாடல்களும,

பததுப

பட்டினப்பாலை

என்னும

குறிஞ்சிப்பாட்டு,

மூன்றும், ।தினெண்ட£ழ்க் சணஈகில ஜஐர்திணை நாலசளும, கைசகிலை
யும், திராக்குதளிலும் கசலடியாரிலும் உள மாப
து MITMS EMH Ib, இரு
வாதவூரா இயற்றிய திறுச்சிற்உம்பலக் கேரவையாரு.5, பிற்காதைது
அதைப பின்பற்றி
கோவைகளுமாம.
பொருளின்

ிலக்கண தாலகள்

மிக

விரிவா,ஈ

இரண்டாவறு

மிரய்ய/பெறற

பகுகியாகிய

பன்ணிருபடலம,

ஐகதஇிணைக

புறபபொருளு

புறப்பொருள்

அவற்றுள் பன்னிருபடலமென்ப
து

பல

க்குரிய

வெண்பாமாலை

அகததியருடைய

மாட

கர் பன்னிருவரால் இயற்றபபட்டலு.
அதிலிருகது ல சூத்திசங்கள்
பழைய
உரைகளிற் காணப்படுகன்றனவன்றி நால் இபபொழுது
இடைக்கவில்லை.

புறப்பொருள் வெண்பாமாலை
சசகய

என்றால் சேரர்

ஐயனாரிதனார் என்பவரால் இயற்றப்பட்டது.

யும் அவற்றிற்கு

மேற்கோளாகக்

அவ்வெண்பாக்களின்

காட்டப்பெற்ற

கருத்ை தப் புலப்படுத்தும்

பரம்பரையின

இது சூத்திரங்களை
வெண்பாக்களையும்

கொளுக்களையும்

IT.
பெற்று விளங்குவது.

முத்தமிழ்.

இதற்குச சாமுண்டி

“செய்யப்பட்ட உரையொன்றுண்டு.
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தேவசாயகச்

என்பவராற்

இப்புறபபொருளுக்கு

இலக்கியக்

கள் எட்டுததொகையில் பதிற்அப்பத்து புசசாலூறு என்பவைகளும்,
பத்துப்பாட்டில் ஏழுபாடடுக்களும், இவைபோன்ற பிறவுமாம். சிச்தா
மணி
முதலிய காபபியங்களில புறபபொருளிலககண
அ௮மைதிகள்
மிகுதியாக

௮ங்கங்கே

விளங்குகின்றன.

யர்ப்பிலச்கண ச்தைபட்டும
பருள்சலக்சாரிகையும்.

இசண்டாவது

தெரிவி பன

இவற்றுள,

யசப்பருக்கலமும், யாப்

முதலாவ

கட்டளைக்கலிகதுறைகளாலுஜ

சூத்திரங்களாலும

அ௮அமைகதவை.

மேற்

கூறிய யாபபருங்கலகதின் வீருததியுசையால
5 நிழில் பல யாப
பிலக்கண நாலகளிருககன வென்றும வேறு(ழைய நால்கள் One
மிருககன வென்றும தெரிஏன்றன.
மேற்கூறிய தூலகளும அவற்றி
ணுரைகளும சைனபணடி.காகளால இயதறபபட்டிருகதலன்றி ௮வற்
இன்

Cin PCa rot & om.

oT TING

சமபகதமாகவே

Gli 15 cat so gpio

இருசதலின் ௮சசெய்யுடகளைப படித நாப பாராடடுதறகு பனமிலலாத
சைவ வைணவ
சமய அபிமானிகளின வேண்டுகோளின்படி சிறகத
சைவ
வைணவ
பண்டிகசாகளாந
செவவனே
இயற்றபபடடு ௮வ்
விலககணகதின்
மெறகோள களாக
கேசலை, பாப்பாவினமென இரண்டு

அணியிலக்கணதை மட்டும

முறையெ சிதம்பசச்
நூல்கள் இசகசாலத்து

Osha qin prose

செய்யுட்
வழங்கு

அணியியல்,

தண்டியலற்காசம, குவலயரகந் தம், மாதனலள்காச பென்பவை. அவற்
ள்), அணியியலிலுள்ள சூத்திரங்கள சில நாற்பெயசோடு கடைசஇன்
மனவே யன்றி ௮சதநால முழுதும் கடைசகவிலலை. தண்டியலங்கா
சமே ௮ணியியலென்று இலர் சொலலுவார; ௮து பொருகதாது,
தண் டி.யலல்காரம் தண்டியாசிரியரால் வடமொழியிலுள்ள

யாதர்சததைத் தழுவி
ளாலமைகதது.

]

இயற்றபபட்ட

மூலென்பர்.

இரழாலுட் கூறப்பெற்ற ௮ணிகள,

குவலயாசச்.சம் என்ற ௮ணிமிலககணம

னும் பெயருள்ள

ஒரு

புலவசாற்

லமைந்தது. இர் நூலுட் கூறபபெற்ற
ஹால் வடமொழி நாலே.
மா தனலன்சாாம்

இது

காவ்

சூததிசங்க

௩௫.

மாணிக்சவாசகர் என்

செய்யபபட்டது;
அணிகள், ௧௦௦.

சூத்திரங்களா
இதற்கு

முத

என்பது திருக்குருகைப் பெருமான் சுவி.சாயர்

என்பவசால் இயற்றப் பெற்றது; சூத்திரரூபமாயமைச்
த. இர் மூலி
ண்ள்ள் 'பொருளணிகளின் “தொகை, ௬௪ தொல்காப்பிய மு. தலியவற்
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சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்.

தின் கருச் அகசளையும தண்டியலங்காரத்தின் கருத்துககளையும் தழுவி
மிக விரிவாக இஃது இயற்றபபட்டது.
இதன் உசையாடரியர் சென்றி
ருப்பேடைக்காரி இரத் தினக்சவிசாயர் என்பவர்.
தமிஹின கருவூலமென்றே கருதற்குரியன.

இச் நூலும்

இமமூன்று நூல்களுககும முதலழால்கள்
வடமொழிமிலுள்ள ௮ணிமிலககணங்களுமே.

பொருதத
விக்கும தூலகள

இலககணத்தையும

உரையும்

தொல்காபபியமூம

பிரபகத இலக்கணததையும தெரி

பனணிருபாட்டியல, இசதிசசாரளியம்; வாருணப்பாட்டி

யல், வச்சணச திமாலை ௮ல்லது வெண்பரபபாட் டி.யல், சவகீதப்பாட்டி,
யல், தத்தரீத்திரோயபபாட்டியல், செதம்பாபபாட்டியல், வசையதத்த
பாட்டியல் மு.சலியவை.

அவற்றுள், பன்னிரு பாட்டியல் என்பது பழைய சங்கப்புலவர்
பன்னிருவராற செய்யபட்ட
நாலெனபா.
௮.
சூததிரரூபமாய்
DY GO LOE GI Git ளது.

இர்திரகானியமென்ற

நூலின் சூததிரங்கள்

ரோடு உரைகளிற் காணபபடுகின்றன;
காளிய ரென்பவரென்று தெரிதின்றது.
வரருணப் பாட்டியல் என்ற
சூத்திரங்கள்

மட்டும.

உரைகளிற்

'மாலை நேமிகாகத

சிலவே தாற்பெய

இக நாலை இயற்றியவா

இந் இர

நாலிலிருஈ௩து மேற்கோளாகச
காணபபடுகினறன;

இல

தூல

ூலாசிரியராகிய குணவீ ரபண்டி,௪

சென்பவரால
இயற்றபபெற்றது.
அவருக்கு
அரியா
வச்சணச்தி
யென்பவசாரலால ௮வரிடததிலுள்ள ௮ன்பின மிகுதியால் ௮வர் பெய
சால் இந் நாலை ௮வா
விமைர்தது.

வெளிபிட்டனா

என்பா,

இது வெண்பாக்களால

க௮ரீ.தப் பாட்டிய லென்பது ஈவரீ.த ஈடனு

ரென்பவரால

இயற்

ற்ப்பெற்றது; கலிததுறையாலமைந்தது.
வரையறுத்த
மங்கலச் சொற்களையும
மேலேயாவது

பாட்டிய

லென்பது

சலிததுறையாலாகய
நால்.

பொருத்தத்தையுங்

நால் ௮ல்லது தனிபபாடல

கூறுவது.
செய்து

எ௫்த உபகாரி

பயனடைய

எண்

ணிய புலவர்களுககுப் பொருத்தச் சொல்லை யாதொருவருத்தமுமின்நி
எடுப்பதற்குச

சிறஈத

கருவி

இது; இதனால)

அாலாசிரியரின்௧கருணை

விளங்கும்.
தீ.த்தாத்இிரேயப் பாட்டியலென்பகத என்னுடைய தமிழாடரி
யர்களுளொருவாசகய செல்சணம், ஸ்ரீவிருத்,சாசல சொட்டியாசசர்க

11. முத்தமிழ்.
ளிடம் பார்த்துப
மைக்துள்ளது,

பாடமுங்
புததகம

கேட்டிருகதேன்.

எனககுக்

றி

இெனுஞ்சுல

பிரயோக

விவேகம்

அது

விருததங்களால

கடைககவிலலை.

சி.தம்பாப் பாட்டியலை இயற்றியவா
இவர் சிற சசமிழ்ப பண்டி தராகய இருமலை
இர் நால விருததங்களாலாகியது.

அவற்றுள்

29

இலககண

பசஞ்சோதியாரென்பவர்.
எனபவருடைய குமாசச்.

நாலகள்

எனபதொன்ழு.

பல

உளளன.

இஃது

ஆழ்வார்

இரு சுரியிலிருஈத சுப்பிரமணிய திக்ஷிச பென்பவராற் கலிகதுறையாற்
செய்யபபெதறது. இதறகு உரைசெயதவரும
இவெ. வடமொழியி
லிருஈது தமிழில வழஙகும இல ஈகணப பாகுபாடுகள் இனனவை யென்
பதும, தமிமுககே உரியன இனன மிவனபதும, இண்டற்கும பொது
வாக

உளளன

Be

gn

இவை

யெனபதும

தகம்

கா,படடபபடெளன.

இருமொழிமிலும

மிக

ஆகதாரஙகளுடன

நனமுக

இக தலும். உரையா...

வலலஓுரென்பமைச

யா, “அழ்வாா திருக ரபபதிவாமுஞ 2 பர

சாடமிம..

இவா

இக நாலாடிரி

ணிய, கவேடியன

wisps

பிரயோக வீவேசம, உசைததுரை யெழுதினன
ன இலச்சகணச் சொச்
துடையாராற பாராடடபபெற்றுள்ளா. இலககணகசெசத்து என்னோ)
ரிலக்சகண நால உண்டு,
ஓக

அவற்றின்

விஷயங்களை;

அது தமிழிலுள்ள

உரை Boll gin

தொகுத்து

இலைமறை

இலகஃண

இலக்கியஙகளி

BUG! ரற்சாணபபடு

மூனறு பாகு பாடுொயது

அரிய

மி,கதெளிவாகத

இருவச வடுதுழையா
தீன த்.துச்சுவமிசரத தேெசிகமாற ரூகுஇிர ரூபமாக
இயற்றபபெற்றது. இதற்கு ௨ சைரெய்தவருப
அவரே. வேறறுமை
யிலககணம,
வினையிலககண-,)
ஸூதலியவற்றை5. sls gil aren a
தற்கு உபயோகமான
து.

தொலகாபபியததின்
இற்கும் விரிவுரை

(பாஷயம்),

னாக விளங்கெவராகிய
பெற்றது.

இது

இன்னும

பாமிரத்திற்கும ௮௩ மூல முதற கரூததிரத
தருவாவடுதுறையாதினதது

ஸ்ரீ சிவஞானயேோசென்

தமிழ் கற்பே
இசத்தினச்

என்பவரால்

விததுவா
இயற்றப

யாவரும படித்துணரற்பால.து.

சுருக்கம்,

உவமானசல்ெகம்

என்னும

இரண்டு நூல்கள் நூல் செய்பவர்களுககுச சறஈ,ச கருவிகளாக வழக்கி
வருன்றன.

இவை

இன்னபொருளுக்கு

இன்ன

பொருளை உவமை

கூறவேண்டுமென்பதையும பிறவற்றையும புலபபடுத் துவன.
தருக்கள் ொசமும் ௮தன் உரையாடிய அன்னம்பட்டீயமும்
வடமொழிமிலிருக்து முற்கூதிய 9வஞானவயோசெளசர் மொழிபெயர்க்
சப்பட்டு வழக்வெருசன்றன. தருக்க சம்பச்சமான வேறு சில நூல்

சங்கத்தமிழூம் பிற்கால்த்தமிழும்.
். கள் தமிழில் ௮தற்குமுன்னர்ச சில
Bs ger என்று தெரிகின்ற.
ஜர் திலக்கணங்களுள்

பெரியோர்களாற்

செய்யப்பெற்

இரண்டு ஒன்றைமட்டும் கூறும்

சிற்ததிசாசம் எனவும், ஐர்திலக்சகணங்களையும கூறும

நால்கள்

,நால்கள் பேசதி

சரச மெனவும வழங்கப்படும்.

இதையனாகப பொருள் முதலியன சூததிரபமென்னும ஒருறுப
படக்கிய பிண்டமெனவும, பன்னிருபடலம முதலியன சூத்திரம் இயல்
என்னும இரண்டுநுபபடக்கிய பிண்டமெனவும், தொல்காப்பிய முதலி
யன சூததிரமும இயலும அதிகாரமும என்னும மூன்றுறுபபடக்கயெ
பிண்டமெனவும,

இவற்றுள் தொலகாபபியம்

பெரு. தாலெனவும,

HES

தியம் இயற்றமிழ் இசைததமிழ் சாடகத்தமிழ் என்னும மூன்றுறுப்
பையுமடக்கி நிற்றலின் ௮து பிண்டத்தையடகடிய வேறொரு
பிண்ட
மெனவும வழங்கபபடும,

இயற்றமிழ் இலக$ூயம்.
எட்டுச்சொகை,

பச்துப்பாட்டு,

டகம், குணசாற்பது, மு.சதொள்ளாயிரம்,

வச்சைச்தொள்ளாயிரம்,

பதினென் 8ீம்கணக்கு, 9ற்2ட்
௮ரும்பைத்ெெதெரள்ளாயிசம்,

ஐம்பெருல்காப்பியங்கள்,

கன; தகடூர் யாத்திரை, இரும்பல் காஞ்சி முதலிய
இயற்றமிழிலக்கியங்களுட் பமையனவாம.

ஐஞ்சிதுகாப்பியக்
பல

சங்கூல்களும்

இடைக்கானூா பாடிய ஊசிமுறி என்று ஒரு நால இருக்ததாகத்
தெரியவருகிறது. ௮திலிருஈது சில பாடலகள் மட்டும
பழைய
உரைகளிற் காணபபடுகன்றன.
ஊசிழு.றி
எழுதுங்காலத தில் எழுக்தாணியாலெழுத முடியாத
செய்யுட்களை யுடைமையாற் பெற்ற காரணபபெயர்.
ழூல்கள் வேறுவகையாகபபல உள்ளன.
இவற்றையன்றிச சைவவைணவ
சமயழால்களும, அத்துவைத நாலகளும,

நூற்பெயருடன்
யென்னுமபெயர்,
ஒசையையுடைய
இதைப்போன்ற

ஆருகத பெளத்த முதலிய
இதிகாசங்கள் மகாபுராணக்

கள் இவற்றின் மொழிபெயாபபு நூல்களும், பலதலபுசாணக்களும,
சிற்பம் கணிதம் சோதிடம் வைததியம் நிமித்தம முதலிய பலகலை
களுக்குரிய

தங்களைச்

LT 8) BEM Ld;

பிற்காலத்துள்ளனவாகிய

சார்ந்தனவாகய

௯௬-வகைப்

அமிரக்கணக்கான அல்களும்

பிரப்

இயற்றமி

ழிலக்சயெ மெனப்படும்.
தமிழிலகீகியி 'இலக்கணத்திறத்தில்
[தச்ச ற்பசலதன்று:.

அவர்சசூடைய

சைனர்கள் செய்த உதவி
சல்கங்சள

பாண்டிராட்டில்'

11.

முத்தமிழ்.
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மதுரையிலும், சோழகாட்டில் இபங்குடியிலும், சங்கசாட்டுள்ள பல
ஊர்களிலும, தொண்டைசாட்டி
லு, கொங்குராட்டிலும் இருர்தன
வென்று தெரிகிறது.
பெளத்த

சமயததா£

உதவி செய்துள்ளாக

சாசசதை

முதலிய

தமிழ்மொழி

வளர்ச்சிக்குப்

ளென்பதற்கு மணிமேகலை,

நாலகளும,

பெருத்த

குண்டலகே9,

வீசசோழியமென்னும்

பிம்ப

இலககண

சாலும், அதன் உரையிலும கீலகேசிக்குச் சமயஇிவாகர வாமன முணி
வர் இயற்றிய உரையிலும காணபபடும மேற்கோட் செய்யுட்கள் பல
வும் ஈல்லகடையோடு கூடிச சான்று பகருமாயினும மணிமேசலையன்தி
வேறு
இலகூய
நூல்களுள் ஒன்றும
முழு நாலாக
இககாலததுக்
காணபபடடிலது. இது பெரிதும வருகககதை வீளைவிசகின்ற.து.
தாக

தமிழ்வகை மூன்றறள இசைகாடகங்களுகு இன்றியமையாத
அடிபபடையாக இருகதலின் இயற்றமிழ் மனவை க /பட்ட து.

இசைத்தபிழ்.
இசை ததமிழ்ப

பாகுபாடுகளையும

நாட

ததமிழ்ப

பாகுபாடு

களையும ஒருவாறு அதிசநு கொள்வடிறகு ற உறிய சிலப்பதிகாரமும்
அதன் உசைகளுமேயன்
றி இகசாலமதில Cary bos hb rar Deve.
சிலவிருபபினும் ௮வற் முல விஷய
விள ஙகபபுலபபட விலலை...
இனா
ஓம
அ௮வற்றைஈகொண்டு
அறநியவண்டியவற்றை?
சருகுமாகச
சொலலுவேன்.
சஙதகேவகையைப

புலபபடுகது 1௩

இலககண

நா லஃளு ப

இலக்

கிய தாூல்களும இரைததமிழ் சாலகள். பெருசாசை, பெருல்குறாகு, பஞ்ச
பாசதியம்,
வெண்பா,

இசை நுணுக்கம்,
இச்திரசானியம்,

பஞ்சமசபு, தரளசமுத்திரம், சச்சபூட
பதினாறுபடலம,
தாளவகையோசத்து,

இசை த்தமிழ்ச் செய்யுட்டுழைச்கோவை முதலாகபபல
பண்டைக்
காலத்தில் இருஈதன வென்பா. இவற்றிற சிலவற்றின்ஞூத் திங்கள் நாற்
பெயருடன்

இடைககன்றனவேயனறி

இககாலத்திற் சங்கே
ஸ்வரபபெயாகளாகயே

_நாலகளகிடைக. வீலலை.

சம. ஈதமாக

ஸட்ஜம, ரிஷபம,

வடமொழியில

காஈதாரம,

வழங்கும்

மத்தியமம,

பஞ்ச

மம, தைவதம, நிஷாதம என்னும ஏமும தமிழில் குரல, gi 5510, 05S
இளை, உழை, இளி, விளரி, தார மென்பவற்றிற்குச் சரியானவை.
இவ்
வேழிலிருந்து உண்டாவனவே பண்களும இறங்களும். பண்கள் ஏழு
ஸ்வாத்தோடுகூடிய இராகங்கள்.

இந்த இசாகங்கள் ஸம்பூரண

ளெனவும்,

ஜனகராகங்களெனயும்,

மொழியில்

வழங்கப்படும்.

மேளகர்த்தாக்களெனவும்

ராகங்க

வட
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சங்கத்தமிழும் பிற்காலத்தமிழும்.

ள்

இறங்கள், பண்களுள்
வகைப்பட்டு

குறைந்த

வேறு வேறு

ஒவ்வொன்நிலிருர்
தம் உண்டாடுப் பல
பெயர்பெற்று

வழங்கும்;

ஸ்வரங்களையுடையன வென்நும

இவை,

ஏழிற்

ஜன்னியசாகங்களென்றும்

கூறப்படும்.

நிறைஈரம் பிந்ழே பண்ணென லாகும்,
குறைஈரம் பித்றேற திறமெனப் படுமே ''
என்னும் திவாகரத்தாற் பண்ணினியல்பும திறத்தினியல்பும

விளங்கும்.

இத பற்றியே செய்யுளிலக்கணததில வெண்பாமுதலிய பாககளுக்குப்
[பின்னைய
வெண்டாழிசை முதலிய இனங்களுககுக திறங்களையும்
உவமை

கூதிமிருததல
“பண்ணா

வண்ண

கூரரதுணரற்பாலது;

திறமுமபோற

விசகறப

இிறமவிளரிக

இது,

பாவு மினமுமாய்

வகசைமையால

இலலதுபோற

பண்ணின்

செப்ப

லவ

லிசைமருட்கு மிலலை யினம”

என்பதனாலும ௮றியலாகும.
பண்களின்

பன்னிரண்டு

வகை

(மருள் - மருடா£)

பல.

அவற்றுள்

பகற்பண்டரளெனவு/2,

இராப்பண்சளென்வு!ா)

செவவழி

புறநீமை

தக்நராம

மலிய

முதலிய

முதலிய மூன்றும்

பண்கள்

ஒன்பதும்

பொதுபபண்க

ளெனவுஙி
கூறபபடும.
இரங்கற்பண் விளரியெனபா.
இராவணன்
அகங்காரககாற
சைலை லையை
முகலிற்பெயாகதுப ன்பு பரமசிவ
OY Kart)
os SIDI wy அவருககு இரக£மூண்டா?
பாடியுய்ந்கானென் ற, “ விராய்மலா பூரு குழலிபங்கன்
கும் வெள்ளிமலைக

இழ்ககிடநீது விளரி பாடு,

ஒரு பெரியார் தெரிவிததிருக்கின்றனா.
னுள்

இன்ன

இன்ன

பது

சுவைகளுள்

வருணங்களுள்

யாமத்திற்குரிய

இன்ன

இன்ன

இராவணன்”

son Suro
பண்சள்

ச வைககுரியபண்

வருணததிற்குரியத

இபபணணைப
மகிழவி னோங்

இவை

இது

என்பதனால

பகல

இரவிரண்ட

என்பதும,

வென்பதும,

இனனதென்பதும

ஒன்

சாலு
இசை

மூலகளிற் கூறப்பெழ்நுள்ளன.
பின்னும் பண்கள்
மூரிய பண்கள்,

பண்கள்

பழைய
கொண்டே

முதற்

பெருமபண்சள்,

சிறுபொழுது

பலவகைப்பட்டு

நூலாசிரியர்கள்
செல்வார்கள்;

FBGA
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பெருமபொழுகாகிய

வழங்கும்.

தமமுடைய
கூர்சது

பார்பபின்

ஐர்தினை க்கு

அவ்வா தற்குமுரிய

இந்தமுறை

மூல்களில்
விளங்கும்.

தவருமல் *

அமைத்துக்
:

இப்பண்களாலாகிய பாட்டுககள் (ரத்தனங்கள்) உருக்கள்,
வரிகள் முதலிய பெயர்களால் வழக்கும்; oa தாள௮ளவிற்கு ஏற்ற

11. முத்தமிழ்.
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யுள்ள எழுத்துக்களுமமைக்த தமிழ்ச்சொற்களால் இயற்றப் பெற்றி
ருத்தலோடு வேறுபாஷைக்குரிய சொற்களும் இடத்திற்கு ஏற்றவாறு
அமைக்கப் பெற்றிருத்சல்வேண்டும்; இகங்கனமே விதிகளும் இலக்
தயங்களுமுள்ளன.
அவை பததுவகைப்படுமென்று ஒரு
செர்துறை, வெண்டுறை, பெருர்தேவபாணி,
கம், பெருவண்ணப,
டிலம் என்பன.

இரிபதை,

சவலை,

பெருஈதேவபாணி,

அவை
முத்த

ஆற்றுவரி, கானல்வரி, விரிமுசண், தலைபோகுமண்

தாளக்கிரியையடன்
தந்து,

சாரார்கூறுவர்.
சிறுகேவபாணி,

பொருந்தும்

பாக்கள்

சமபாதவிருச்தம,

சிறுதேவபாணி,

ஒன்பது,

செஈதுறை,

௮வை

வெண்டுறை,

வண்ணபென்பன,

THEE
SS OG oro Suvari பாடவேண்டுமோ, ௮தை
யே தவறின்றிப பாடவேண்டும. ௮ங்கனம பாடினாலன்றிக் கேட்கும
மனிதாககும விலங்குகளுககும பறவைகளுககும இன்பம பிறவாது;
தவறிப்பாவொசாமின் அது குற்றமென்று அதிஞசால நினைக்கப்படும்:
விலங்குகளுள் யாளையும அசுணமாவும,

ஊர்வனவற்றில பாம்பும

இசையறிவிற் றாதவை யென்றுமயானை இசைக்கு வணங்குமென்றுவ்
௯ றுவர். பயாளைககு

இக கன்மையுள

* காழ்வஸா

காதலை,

ரிலலாச் சருககளிற் ஜொருத்சல்

யாழ்வரைத் தங் யாக்க

என்னுங் குவியாலும,
! அணியிழை மகளிரும் யானையும் வணக்கும்
மணியொவி வீணையும் ''

என்னும் பெருக்கதையசலும்,
ஐம்புல வேழச் தின் வெர்சொழில வீயக்

கருணை வீணை சாமுறச் சழீஇ "'
GT OT SOLD GRICE
BS ST gid,
! மசசயாழ் வல்ல மைர்ச னொருகனைக் கண்ட மச்சப்
புசர்முசச் களிற்றின் ''
என்னும் மேருமக்கச புசசணத்தாலும அறியலாகும். பின்னும்,
*

ஓலியல் வா£மயி ௬ளரினள கொடிசட
பெருவரை மருக்கற் குறிஞ்சி பாடச்
குரலுச் சொள்ளாத நிலையிலும் பெயராது
படாஅப் பைக்கன் பாபுபெற் ஜெொய்யென
மறம்புசன் மழசளி றுறள்கு சாடன் '"
த
.

சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிழும்.

wif

க
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என்னலும் ௮சப்பாட்டாலும் இது விளங்கும். ஒரு குறமகள் குறிஞ்சிப்
பண்ணைபபாட ஒரு யானை தினைக்கதிரை உண்ணாமலும் புடைபெயசா
மலும் அபபண்ணைக்கேட்டு மனமுருகி நின்று உறங்கிய தென்பது

இதிற்சண்ட பொருள். ௮சுணமாவிற்கு இசையுணாச்சி யுண்மை,
! இருஞ்ிழறைத் சொழுதி யார்ப்ப யாழ்செத்
இருக்கல் விடரளை ௮௬ண மோர்க்கும் ''

என்னும் ௮கப்பட்டாலும்,
(: இன்ன எளிச்குரல் கேட்ட வசணமா
௮ன்ன ளாய் ம௫ஏழ்வெய்த வித்சாள்
என்ற சர்தாமணிச் செய்யுளாலும்,
யாழ் ஈறையடித்த ௮சுணரன்மா ”
என்னுங் கம்பசசமாயணச் செய்யுளாலும் விளங்கும.
பாமபிற்கு
தெரிஈ்ததே.

இசையுணாசசியால

இனபமுண்டாகல

யாவாககுச்

மழையின்மையால் பயிர்கள் தநது சனங்கள் உணவில்லாமல் வருச்
து
வதைக்கண்ட திருச்சிற்றம்பல தேசிகர் என்னும பெரியாரொருவர்
தம்முடைய பூசையில் மேகரசசச்குறிஞ்சி யென்னும பண்ணமைசர்த
தேவாரங்களை ஓதுவிசகச் செய்ய உடனே
மழைபெய்யக தொடஙஇ
சாட்டின் துன்பததை
நீசகியதென்றுஈ அதனை 2 Sos
Cae guB
வேச்த சொருவா
அள்ள

அவரிடம

வெள்ளக்குளம்

ஈன்றி பாராட்டி.க தமது

முதலிய

இலடுிராமங்களை

ஸமஸ்தானத்தி

யளித தனரென்றும

அ௮ங்கனமளிகககாலததில எழுதிய பட்டயததில இவ்வரலாறு எழு
தப்பட்டிருக்கிற தென்றும கான் கேள்வியுறறிருககறேன்.
அந்தத
இருச்சிற்றமபல தேசிகா
திருவரவடுதுறை
யாதன
காததாகளாக

முன்பு விளங்கயெவாகளில் ஒரு பெரியார்.
சென்னைக்கு அருகிலுள்ள ௮ருமபாககம
இப்போது

ஒரு மடம

௮வா ௮வதரிததஇடம
என்னும சொமம்; அதில்

இருககற.

மாலைக் காலத்திற்குரியது செவ்வழிப்பண்; காட்காலைக்குரியது
மரு தப்பண்.

மாலையையுக

மதுரைச்காஞ்சியில்
பண்ணி

முறையே,

'' எனவும், “ யாழோா

காலையையும

வருணிக்கும

* இவவுமெய்ர்
மருதம

பண்ண

பொழுது,

கிறுததுச் செவ்வழி
” எனவும்

செவ்வனே

கூறியிருத்தல் ௮றியற்பாலது. இவற்றை ஒரிசையாளர் காலம் பிறழ்க்
அ பாடிய பொழுது அப்பிறழ்சகெகுக் காரணம, சன்ளி யென்பவன்
அவருக்குக்கொடுத்த பெருங் கொடையாலுண்டாகய செல்வச் செருக
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கென்று வேறொரு புலவர் ௮ஈதவள்ளலை கோசி
பதப்பாட்டு இங்கே ஞாபகத்துககு வருன்ற து;

ஈயமபடச்

கூறிய

* நள்ளி வாழியோ ஈன்ளி ஈன்ளென்
மாலை மருதம் பண்ணிக் காலைக்
கைவழி மருக்கிற் செவ்வழி பண்ணி
வரவெமர் மறந்தன துற
புரவுக்கடன் பூண்ட வண்மை யானே, "'

இப்பண்களையமைததுப

பெரியோ

முற்காலததுப்

பாடிய பலவகை

யான உருக்களிற் பெரும்பாலன இறஈ துபோயின. உரைகளில மேற்
கோள்களாகக காணபபடுஞ சல உருககள் படிககபபடுமாறை தெரிய
வில்லை.
ஆகலால வேறுவகையாசப
பண்டைக்கால முமையையடை
யனவாய் நூல்களிலுள எனவாய்!। பாட ப படவவெரும பகுதிகளுட் சல
வற்றின் பெயாகளை இங்கே தெரிலிபபேன்:
௮்வை
இம்பில,
கவரி,

௮க்கைர௫,

உரதியாச,
காசுகை,

காளம,

குறி,

கோழிபபாடடு,

சஙகு,

போதது, சசசசாண்டு,
மாலை,

யெழமுச௪,

கூடல,

குணலை,

சொசசகசசராதழு,
சா£ததுவரி,

தெள்ளேணம்,

பாமபாட்டி,

பஈது,

பிடாரன,

வரி, முகசசசாதது, முகமிலவரி),

முதலியன.

இற் previ,
உழல);

குது

குதமபை,

கொத்தாமபி,
சாழல,

செம்

தசசாண்டி, தாலாடடு, தி கிலைவரி, Shaws

படைபபுவரி,

இவையன்றிச

இசைபபாட்டுககளும,

௮,

கப்பற்பாட்டு,

களி! பபாட்டு,

சாயலவரி,

Baan Haars,

பகவதி,

அபபூசசி,

oT IN| ITE,

கானல்வரி,

குயில, குரலை,

யாண்டி,

அச்சோ,

ஊசல்,

தேோணோகக/,

பலலாண்டு,

பொறசுண்ணம,

நிலைவரி,

பலலி,

சை

பள்ளி

மயங்குதிணைகிலை

முகவரி, மூரிசசா£தது, வள்ளைபபாட்டு

Hear

பாடலசளில

கொண்டி சசிரது,

Aa gi

வழஙகும

பலவகை

முதலியவைகளும,

குமமி, கோலாட்ட முதலியவைகளும, பலவகையான
கண்ணிகளு ம,
ஆசச்தககளிபபு, சோத்தனங்கள்
முதலிய
பலவும
இசைபபாட்டுக்

களைச

சேோசதனவே.

இவற்றுட்

லெவறறிற்கு மாததிரம உதரரணங்

கள் கூறுவேன்.

ஒ.தமசயை யென் னக்கைச்சி யொப்பிலானென்
'னுத வுத்தபோசே கெட்டேன்
போதர் சரலுஞ் சமையென்னு வீதில்
போத்தில் விட்டலு போச ச்திருர் சானே. (தத்துவராயர் பாடுதுறை)

ச்ங்கத்தமீமூம் பிற்காலத்தமிமும்.
அச்சோ.
செம்மைஈல மறியா ௪ Asse BAC ater
மும்மைல மறிவித்து முதலாய முதல்வன்று
னம்மையுமோர் பொருளாக

காய்சிவிகை யேந்றுவி,ச் ௪

வம்மையெனக் சருளியவா சுர்பெறுவா ரச சோ வே. (திநவா சகம்)

அம்மனை தங்கையிற் கொண்டம் கணியிழையார்
தம்மனையிற் பாடச் சகையேலோ

ரம்மானை

தம்மனையிற் பாடுர் சகையெலார் தார்வேர் சன்

கொம்மை வரிரனெ்ெமேற் கூடவே யம்மானை
கொம்மை வரிசகன்மேற் கூடிற் குலவேர்ச
னம்மென் புசா ரகரம்

பாடேலோரம் மானை.

(சிலப்பதிகாரம், வாழ்த்துக்காதை)

ஆற்றுவரி.
உழவ
விழவ
விழவ
மழவ

சோடை
ரோஸைச
ரோதை
சோடை

மசகோ௯த
இறர்தார்ப்ப
ற் தார்ப்ப
வளவன்றன்

யுடைரீ ரோ சண்பதசகொள
ஈடர் தாய் வாழி காவே!'
ஈடர்ச வெல்லாம் வாயகாவா
வளனே வாழி காவேர்.
(சிலப்பதிகாரம், கானல்வர்)

உத்தியார்.
வளைச்சு வில்து விளைர் தது பூச

அளைர் சன மூப்பு ழந்தீபத
வொருச்குடன் வெர் சவா நுந்தீபற, (திருவாசக)
ger £6).

தெக்குலவு சோலைத் திருவுத்தர கோசமல்சை

saggy Cer sis தனியுருவம் வச், சருளி
யெங்கள் பிதப்பறுததிட் டெர் சரமு மாட்கொள்வான்
பங்குலவு சோதையுஈ சாலும் பணிகொண்ட

கொங்குலவு கொன்றைச் சடையான் குண்ம்பாவிப்
பொக்குலவு பூண் ருலயீர். போன்ஜாச லாடாமோ, (திருவாசகம்)
எம்பார்வை.

(ர

8

காதார் குழையாடப் பைம்பூண் சஜளுடம்
சோகை ருழலாட வஸ்டிண்ருழாகாடச்

11. குதத்தமிழ்
Bsc

Liewrevieg.= Aw Pid

பலம்பர்டி,

Cage Gurgeruig. wiQur agers wrt I.
சோதி இறம்பாடி௪ குழ்கொன்றைச் தார்பாடி
யாதி இறம்பாடி யச்.சமா மாயர்தற்ப்
பேதித்து சம்மை வளர் சதெமித்த பெய்வளை சன்
ut gS இறம்பாடி யாடேலோ ரேம்பாவாய். (திருவாசகம்)

துன்னிவர்து சைச்சலத இரு ததில்லை 8ணிலச்
தன்னினின்று மரதத ெழுக்தசதில்லை தானெனத
சென்னன்வாழ்க வாழ்கவென்று சென்று பந்தடிந்துமே
ேேவரசாச மார்பன் வாழ்க வென்று பந்தடித்துமே.
(சிலப்பதிகாரம், வாழ்த்துக்காதை)
காக்கை.
கசையாய் காக்கைப்பிள்ளாய்
சருமாமுகில போலகிறத் சன
உசையா சொல்புச முதிசமனைவரக்
சரையாய் காக்கைப்பிள்ளாய். (2 பாயதிரமோமீ)

இளி.
சொல்லாய் பைங்கிளியே

சடசாழி வலலுயாச் ௪
மல்லார்ே தகோளவட

வேஙக,_வனைவர௪

செொலலாய் பைங்கிளியே. (பேய

திருமோமீ)

குரவைப் பாட்டு,
பெரியவனை மாயவனைப் பேருலக மெலலாம்
விரிசமல வுர்தியுடை விண்ணவனைச் சண்ஹுா்
திருவடியுக சையுர் இருவாயுஞ் செய்ய
கரியவனைச் காணா கண்ணென்ன சண்ணே
கண்ணிமைத்துச் சாண்பா 2௫ கண்ணென்ன சண்ணே.
(சிலப்பதிகாரம், ஆய்ச்சியர் தூவை)

சீர்கெழு செச்இிதுஞ் செய்சோடும் செண்குன்று
மேரகரு: ரீக்கா விறைவன்கை வேலன்றே
பாரிரும் பெளவத்தி லுள்புச்குப் பண்டொருரசாட்
சூச்மாத் தடிச்ச சுடரிலைய வெள்வேலே. (சிலப்பதிகாரம், தி்றக்தாவை)

°
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ின்
லுண்ளுச
ே
நின்த்சென்றுகி சர்்டொறும்

பேசர்தொறு 'மெப்பொழமு௫

சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்.
மனை ச்செலும் புண்ணெக வானக் ௪2 சேன்சொரியும்
குணிப்புடை யானுக்கே சென்றாசாய் கோத்தும்பி, (திநவா சகம்)
சாயல்வரி,.
அன்னர் தணையோ டாடக் கண்டு
சென்ன னோ
நின்றா ரொருவர்
சென்ன னோக்கி கின்றா வாகம்
பொன்னேர் சுணக்குத் போவா ரல்லர். (சிலப்பதிகாரம், கானல்வரி)

தாலாட்டு,
மன்னுபுகழ்ச் கெளசலை சன் மணிவயிறு வாய்ச் சவனே
சென்னிலச்கைக் கோன் முடிகள் சர் தவி.த.காய் செம்பொன்சேர்
கன்னிஈன்மா மதில்புடைகுழ் கணபு£
தட சன் சருமணியே
என்னுடைய வின்னமுசே இராகவனே தாலேலோ.

(பேரமாள் திநமோமழி)

தெள்ளேணம்.
விண்ணோ

முழுமுதல் பாதாளத

sit

மண்ணோர்

மருர் சயன் மாலுடைய

வைப்படியோங

ss

சுண்ணாச வந் நுரின்றான் கருணைக் கழல்பாடிச்
சென்னாசென்

னாவென்று

தேள்ளேணங்

கொட்டாமோ.

(திருவாசகம்)

பல்லாண்டு,

அடியோ மோடும் நின்னோடுிம் பிரிவின்றி யாயிமம் பல்லாண்டு
வடி.வாய் நின்வல மாபிணில வாழ்கின்ற மஙசையும் பல்லாண்டு
வடிவார் சோதி வலச் துறையும் சுடராழியும் பல்லாண்டு
படைபோசர் புக்கு முழங்குமப் பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டே.
(பேரியாழ்வார் திரமோமழி)

மூரிச்சார்த்து
மோது மூதுதியையான் மொத்துண்டு
மூசல்வாய்ச ௪

போச்தசைக் த

ட

மாதர் வரிமணனமேல்' வண்ட லுழுசழிப்ப
- மாழ்ு யைய
கோசை பரிச்சசைய மெல்விரலாத் கொண்டோசசுக்
ருவளை காலைப்
போது சழெங்கணிப்பப் போவார்கண் போகாப்

புசாசே யெம்மூர்,

(சிலப்பதிகாரம், கானல்வரி)

17. மூத்தமிழ்.

99

வள்ளைப்பாட்டு.
பாடல்சான் முத்தம் பவழ வுலக்சையான்
மாட மதுரை மகளிர் குழுவே
வானவர்கோ னாரம் வயக்கய் தோட் பஞ்சவன்தன்
மீனக் சொடிபாடும் பாடலே பாடல
வேப்பர் சார் செஞ்சுணக்கும பாடலே பாடல,
(சிலப்பதிகாரம், வாழ்த்துக்காதை)

குதம்பை,
வெட்ட வெளிதன்னை மெய்பென் நிருப்போக்குப்
பட்டய மேதக்சடிஃதநம்.பாய்
பட்டய மேநுக்கடி, (தநம்பைச்சித்தர் பாடல்)

கண்ணிகள்.
எண்ணாத வெண்ணமெல்லா மெண்ணியெண்ணி யேழைகெஞ்சம்
புண்ணாகச் செய்ததுவும் போதும் பராபரமே,
ஆணவச்சோ

டத்தவிச

மானபடி

மெய்ஞ்ஞானச

தாணு வினே டத்துவிதஞ சாருசா ளெகசாளோ,.

(தாயுமானவர்

பாடல்)

தேவாரம், தருவாசகம, திருவிரைபபா, இருபபல்லாண்டு என்
பனவும, திவ்வியபபிரபகதமும, திருபபுுமும இசைபபாட்டே. அவற்
றில் அமைஈதுளள இசைவகைகளைப புபைபெழும.
'தேவகானம்
என்ற இசையிலககண நாலொன்று
முன்) இருஈ2 சாக
Coa me
@C marr.

இசையில்,

இடைமடகசகாய்

திருவாசகம்,

ஈுஈதாவமாாகக

வருவது,

மென்பகொளன் றுண்டு.

அவ்வகையான

இவயபபிரபகதம்

செய்யுட்கள்

முதலியவற்றிற்

A J gi

தேவாசம்,

காணபபடுவதன்திச்

சிலபபதிகாரம, சிர தாமணி, சூளாமணி முதலியவற்றில் துதிவடிவமாக
உள்ள இடங்களிலும சிறுபான்ன வேறிடங்களிலும் ௮மைசகப்பெற்

திருக்கன்றன.
விளையாடம்
இடங்களில்

இவ்வழியைப பின்பற்றிப பரஞ்சோதி முணிவரும் திரு

புசணத்தில்
த .இிவடிவமாக உள்ள செய்யுட்களை௪ சில
அமைத்திருக்க்றனா. அவற்றிற் சில வருமாஹு:;

தேவாரம்:
விண்ணவர் தொழுதெழு வெங்குரு மேவிய
சண்ணவெண் டொடியணிகீசே
சுண்ணவெண் பொடியணி வீரும சொமுகழ
வெண்ணவல் லாரிட ரிலசே.

சங்கத்தமீமும் பிற்சாலத்தமிமும்.
திருவாசகம்.

(8

சண்ணஞ் சன,த்தர் கருணேச்சடலின
ருண்ணின் .றருக்குவ ரன்னே யென்னு
முண்ணின் நுறுச்சயுலப்பிலா வானர் ரக்
சண்ணீர் சருவசா லன்னே யென்னும்,

சிவகரித்தா மணி.
அடியுலக மேத்தி யலர்மாரி தாவ

மூடியுலச மூர்த்தி யுறகிமிர்ச்தோன் யாச
மூடியுலக மார்,ச்தி யுறரிமிர்ச் சோன் மூன்று
கடிமதிலுங் சட்டழித்த காவலனீ யன்,

திருவிளையாடற் புராணம்.
(௧) விலரசார் மலரோ
னசைசாய் மதுரை
அசைசாய் மத ரை
புரைசார் மனனும்

னறியா வி௫இர்த
யமார்சா னென்னே
யமார் சா னவனென்
புகுர் சா னென்னே,

(௨) குடன்கை

நீரும் பச்சிலையு
மிடுவார்ச் இமையாக் குஞ்சரமும்
படச்சொள் பாயும் பூவணையுர்
சருவாய் மதைப்

பரமேட்டீ

படச்சொள் பாயும் பூவணையுர்
திருவாய் கையிற் படு சலைகொண்
டிடச்க டோறு மிரப்பாயென்

Cpe பவர்ச்சென் பேசவனே,
பிற்காலத்தில் தொண்ணாற்றுறுவகைப
பிரபர்கங்களில்
குறவஞ்சு,
பள்ளு, இர்து என்பவைகளிலும இசைபபகுதஇிகள் பல ௮மைக்கப்பட்

டுள்ளன.
மென்று

பழைய
தமிழ்ப்

பாகவதம்,

சரிததிரங்களை

இசைவமழியால்

புலவர்களிற்பலர் காந்தம,

இருவிளையாடல்,

பெரியபுசாணம்

தெரிவித்தல்

இராமாயணம்,
முதலியவற்றைக்

ஈல

பசரதம்,
சீர்த்த

னம் முதலியவற்றின் வடிவமாகசசெய்து வெளிப்படுத்இ இசைவளத்
தைப் பெருக்கெதன்றி ௮தன்முசமாகப பக்தியையும் சமாதானத்தை
யம்

ஒற்றுமையையும்

உண்டாககி

மகிழ்வித்துப்

புகழ்பெற்றார்கள்;

௮ங்கனம் செய்யப்பெற்ற நூல்கள் பல. தங்கள்தங்களுடைய உபா
ஸனா தெய்வங்களைத் அ தித்தல் முகமாகத், தனிக்£ீர்த்தன்கள் முதலிய
வற்றைச் செய்தோர் மிகப்பலா. சாஸ்திரக்கருத்.துக்கனை பமைத்துக்
ர்த்தனங்கள் செய்தோர் பலர். ௮வர்களிற் பெண்பரலாருமுண்டு,

அவை

கேட்பவருடைய உள்ளத்தை ஈல்வழியிற் புகுத்.திவிடு மென்ப

11. முத்தமிழ்.
திற் சிறிதும ஐயமின்று. ௮ங்கனம
சசசப்பக்கவிசாயர், குமபகோணம

யன்
றம

ஆதிப்பையர்,
சுப்பசாமஜயச்,

சீகாழி
கனம்

த்ரீ

செய்தவர்களில் மேலகரம் Siar.
பசபசசச முதலியார், பச்சைமிரி

அருணாசலக்கவிசாயர்,

கருஷ/ணையர்,

பெரியதிருக்குன்

உததமதானபும

லிக்சப்பை

யர், இதன வனேசுவரஜயர், கோழி முத்துத்தரண்டவசாயர்,கொட்டை
யூச சிவக்கொழுந்து தேசிகர், இலலைவிடங்கன் மாரிமுத்துப்பின்
ளை,
பெருங்கசைச் சவிகுஞ்சசபாசதி, வேஞாச் சுப்பாசமையர், திருஈயம்
அப்பாவையர், வேட்டகுடி பரசதிகள்,

இருகக டவூா

வையை

மகசவைத்தியசரதையர்,

இசசமசரமி

கொண்டான்
பிள்ளை,

ஐயர்,

வையை

கேரபாலகிருஷ்ண

பழனி மாம்பழக்கவிச்

பா.ரதிகள்,
சிங்ககாவலர்,

அபிசாமிபட்டர்,
முடி

பாயூரம

வேதசாயகம்

௮ரியலூா௪

சண்பகமன்

னார், கதொட்டிககலை சுபபிசமணிய முணிவர், சென்னிகுள ம அண்ணா
மலை செட்டியார் முகலியோ (ips Bus oT er aT sar.
. இனி வாததியஙசளைபபறறிச

சல சொலலுவேன.

வாத்தியங்கள்,
வேய்ன்குழல் முதலிய வாததியங்கள பல இருர்தன. அவற்றுள்
வேய்ங்குழலையே மூதன்மையுள்ளசாகபகிகது வஈதாரசல். காற்றானது
காட்டில் வளாஈஇருஃகும மூங்கிலொன நின் துளைகளூவ ஒன் றிற்புகுசது
மற்மொன்றிற புறபபபடம பொழுது
இயலபாச உண்டாகிய இசையின்
இயற்சகையைசகணடு வேய்ங்குமழுலை tp 5 gue அகன்வழியே பின்னா
Dp ans Rumson
Hors seas gy மிதரிகிறட..
அன்றியும
வீககுங்கருவி முதலியவறறால ஈரபபுஃள
அழி ௩௩டி வேறுபட்டு யாழ்
முதலியவை செபபஞ்செய்யபபடு௨ போலாது இயநகைஈலம arin gi
சுரவேறுபாடு
யாதுமின்றி இசையைச*
தெதரிவீசுகும (மேமபாட்டை
யுடையது
என்பதும
வெய்ங்குழல
முதலிநற
கூறபபடடி.௬தத.ற்குக
காரணமாயிருகதல் கூட.
இதுபற்றியே,
குழல்வழி நின்றது யாழே யாழ்வழிசச்

தண்ணுமை நின்றது தகவே சண்ணுமைப்
பின்வீழி கின்றது முழவே முழவொடு
கூடிரின் றிசைத்த சாமர் திரிகை ''
எனச

சலபபதிகாசததும,

குழல்வழி

யாழெழீ இத் சண் ஹமைப்

பின்னர்

முழவியம்ப லசமச் இரிகை '!
வனக்
அம்,

& 6S
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வேய்கங்குழலை

முதலில

வைகதுக்

கூறினர் போ

. சங்கத்தமிமும் பித்சரலத்தமிமும்.

ல

:
மூல்கிலொம் செய்யப்பட்டது
தான் வேய்ங்குழலெனப்படும். புறக்
் சாமூடையது மூங்கலொதல் பத்தி அவே புல்லாக்குழலெனவுக் கூறப்
படும்; “ புறக்கா ழெல்லாம் புல்லெனப் படுமே ”' என்பது தெசல்காப்
Gab லர் இதைப் புள்ளாங்குழலென்பா; ௮து பொருக்தாது.
ஆமபற் பூவைப்போலப்
சோக்கப

பொன்னால்

பெத்திருத்தலின் ஆமபற்

தைத்துருவி

௮ணைசுபண்ணி

குழலெனவும,

ஊதுதற்கமைர்ததாகச

விளிம்பிற்

கொன்மைப்பழத்

சமைத்து ஊதப்படுதலின் கொன்

றஹைககுழலெனவும இது வேது பெயசாலும வழங்கும. இதற்குரியமசங்
கள் முதலியவைகளும் இலகசகணங்களும குணமும குற்றமும் இன்னவை
யென்று
சிலப்பதிகாரம்
(முதலியவற்றின் உரைகளாலும
அவற்றில்
எடுத்துக காட்டப்பட்டுள்ள மேற்கோள களாலும விளங்கும்.
இத மூங்லொல் முதலிற் செய்யபபெற்றிருஈ தலஉமின வங்கிய
மென்றும
வழங்கபபடும.
(வங்கியா-வமசம, மூங்கில்; வடமொழிப்
பெயா.) இவ்விதிகளைப பின்பற்றியே ஆனாயகாயனூ புசாணதகிற் சேக்
கிழார் வேய்ங்குழலின் இயல்பை

ஈன்கு புலபபடுததிமிருககின்றனர்.

யாமும்வீணையும ஒன்றென்பர்,
படக் கூறப்பட்டிருக்கன்றன.

இவை பழைய ழமால்களில வேறு

பிரமவீணை

என்பகொன்று

பரிபாடவீற்

காணப்படுஇற.து.

யாழ் நான்கு வகைபபடும.

அவற்றுள் பேரியாழ் 21-௪ரமபையும,

மகரயாழ் 19-ஈரமபையும, சகோடயாழ்14-நரமபையும,
யாழ் 7-ஈரமபையும
உடையன.
அதியாழ்
என்ற
யாழோொன்று

பழைய நாலகளிற் காணபபடுனெறது.

செங்கோட்டி
பெயருடைய
௮ஃது

ஆயிரம

ஈரம்பினையுடைய தென்பா;௮தற்கு அழுங்கலமென்றும மற்றொரு பெய
ருண்டு. யாழின்வகை

இன்னுமபல);

இதற்குரிய மாத தினிலக்கணம,

ஈரம்

பினிலக்கணம, குணங்கள், குற்றங்கள் முகலியவற்றை மிகவிரிவாக
முன்னோர் எடுத்துககாட்டி மிருகசன்றனா. ௮வை சிலப்பதிகாசத்தி
அம், பெருக்கதையிலும், சச்சாமணியிலும் காணபபடும்.

கரமபு எனறது தஈதியை. ஒறறை ஈரமபையுடைய யாழும ௮க்
காலத்திலிருந்து வஈதது.
நின்ற ஈரம்பிற்கு எட்டாவது ஈரமபு இணை
யென்றும், ஆராவது

பகையென றும்,

ஐர் தாவது

இளையென்றும், ஈன்

சாவது ஈட்பென்றும கூறப்படும். யாழில் வல்லோர் இவற்றுல் தங்கள்
கருத்தை இசையறிர் தவர்களுக்குப் புலப்படுத தியும் வச் தார்கள். இன்ன
இன்னகாலத்தில் இன்ன இன்னயாழை வாசிககவேண்டுடடென்2 முறைய
DBsgr at sg.
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it. முத்தமிழ்.

த்நீ

। யாமரல்யாழ் சாப்பண் ''

(மதுசைச்சாஞ்9,)
விரல் சுவர்ர் துழன்ற சவர்வின் சல்யாழ், யாமமுய்யாமை '”

(௪த்.திணை),
யாமயாழ் மழலை யாள”

(சம்பசசமாயணம)
என்பவற்றால்
'யாழிலிருஈது

யாமயாமழென்று

பாலைபபண்கள

படுமலைப்பாலை,

செவ்வழிபபாலை,

பாலை, மேற்செமபாலை

ஓன்றிருஈகமை

பிறசுகும

என்பா.

அறியலாகும்.

அவை

செம்பாலை)

௮ருமபாலை, கொடிபபாலை,

விளரிப

யென்பன,

பின்னும இரதயாழ் குறிஞ்சியாழ், பாலையாழ், முல்லையாழ், மருத
யாம், செய்தலயாழ் என ஐந்து வசையாகவுப வழஙகபபட்டு
வந்தது.
இவற்தறிற் பாலையாழின
இரையைக
மெட்குராமிபாழமுது,
வழிபபதி
பதிததற்குப பாலை கிலததில உலாவிததிரிகின்ற ஆறலை களவர் சையி
அள்ள ஆயுததகதை எறிஈ விட்டு?
இன்புறுவாகள.. இஃ,

காமசெய்யும

தீபசெயலையு

மறநது

( றலை கள்வர் படைவிட அருளின், மாறுதலை பெயர்க்கும் மருவின் பாஸ !!
சான்பதனால

விளங்குப.

மதங்கொண்டு உசசமினி
படி. செய்து

யராககும

என்னும

௮டங்காமல

மகா ந5ரததைக்

ஊசையழிகதுத

கலங்கும

திரிகத wor Bi

யென்னும பட்டத் துயானையை உதயணன் பாழ்வாசிதது ௮டகஇத தன்
னேவல செய்யும்படி செய்து யாவருககும விமமிதத்தை உண்டாகஇனா
னென்று மிகவும் ௮ழகாகப பெருங்கதையில் ஒரு வரலாறு காணப்படு

முழவு ஒருவாததியம. ௮ஃது ௮கமுழவு முதல் சான்கு வகைப
படும. அவற்றுள் ௮அகழமுழவு மததளம முதலாக ஏழென்றும, அவை
உததமமான கருவிகளென்றும, அ௮கபபுறமுழவு தண்ணுமை முதலிய
மூன்றென்றும, அவை மத்தியமமான கருவிகளென்றும், புறமுழவு
சணப்பறையென்றும, ௮ஃது அதமமான சகருவியென்றும், புறபபுற
முழவு கெய்தத்பறை யென்றும கூறபபடும. செய்தற்பதை இரங்கற்
பறை.

பின்னும் மூரசு,

கிசாளம், துருமை,

திமிலை என்பவை

சான்கும்

வீரமுழ வென்பர்.
காழிகை முழவென்றும், சாலை முழவென்றும
இசண்டு முழவுகள் காணப்படுகின்றன.
இவை காலத்தைக் தெரிவிப்ப
ன்வகள். யாமங்கள் தோறும் கொட்டப்படும் பறைகளுமுண்டு.

| சங்கத்தமிழும் பிற்காலத்தமிழும்.
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வாச தியங்களுள் மத்தளமென்பது'மத்தென்லும் ஜசையையுடைய
தென்றும், சல்லிசை யென்பது

சல்லென்னும்

தசையையுடைய

தென்,

௮ம், ஆவஞ்சியென்பது Batorsi வஞ்சிததோலாற் போர்க்கப்பெற்ற
தென்றும், இடக்கை என்பது இடச்கைமினாலடி.ககபபடுவதென்றும்,

சரடிகையென்பது

கரடி சததினாற்போலும் தசையையுடைய தென்றும்

பெயர்க்காசணங்களை அடியார்க்கு சல்லரர் தெரிவிக்கின்றார்.
பின்னும் மத்தளம
முதற் கருவியாகவும், சல்லிகை
கருவியாகவும், உடுக்கை கடைக்கருவியாகவும கூற்பபடும்.
(pre என்னும் ஒருவாததஇியம மிககபெருமை வாய்ஈதது.

அ௮ரண்மனையில ௮ரசராற்

பூசிக்கபபெற்றும

வந்தது.

இடைக்
இஃது

௮ரசர பசைவ

சோடு
பேசாசெய்ய...
போவதற்குமுன் ஈல்லவேளைபராதது
இதனை
யனுப்புவது வழக்கம,
அ௮சசெயலுககு
முரசு நாட்கோளென்பது
பெயர். இது புசாசனூது முகலியவறரால் வீளங்கும்.
௮ன்றியும மண
(pre, கொடையமூசு, வீரமுரசு என மூன்றுவகையு முண்டு. இவற்
ops கொட்டுதறகுரிய சாதியார் வேறு வேருக இருநது வஈதனா,;
இன்னும
இறுபறை,
கஞ்சகாளம,
கொம்பு, நெடுவங் இயம்,
குறுஈ தாமபு, தட்டை, சலலி, ஒருரண்மாக கணை
முதலாகப
பற்பல
வாத்தியங்கள் இருஈதனவென்று பதீ.துப்பாடல்
இன்று. பலவாத்தியங்களையும்

பற்றியே சங்கபபுலவருள

முதலியவறரமால்

விளங்கக தம௫பாட்டில

ஒருவா கெடும்பல்லியத்தனார்

தெரி

தெரிவிததது

என்று

பெயா

பெற்றனா.
இன்னும் இவைபோன்ற
திய பிறவிஷயங்களும உண்டு.

வாததியவகைகளும

௮வைகளைப்பற

புலவர்களில இயல இசைகாடகம மூன்றிலும வலலுகர் எனப்
பலரிரு ததல் கூடும. இரண்டொன்றில வலலுகராமிருகததுபற்றிச் றப
பெய்தியவர்கள் சிலருளர்.
இசைத்தமிழிற்

புகழ்பெற்றோ

கண்ணகனா,

கண்ணனாகளுர்,

கேசவனா, ஈஈகாகனா, ஈலலசசுதனா, ஈன்னாகனூா, சாகனூா, பிததாமத்
தர், பெட்டனாகனூா, மருததுவனல்லசசுகனூா (ps OC war, இயலிலும்

இசையிலும புகழ்பெற்றோ கேசவனா, ஈல்லச்சுதனார் முதலியோர்.
சாடகத்திற் பெயர்பெற்றோர் மதுசைததமிழ்க் கூத்தனார் முதலியோர்.
வாய்ப்பாட்டிலும், யாஜ்முதலிய வாத் தியங்களிலும், கூத்து முதலி
யவற்திலும் பமின்று

பரமபரையாகவே

வர்.களிடம் சென்று

பரிசுபெற்௮வரும்

உரிமையுற்று

அரசர் முதலிய

சாதியார் முன்பு இர்ராட்டில்

11. முத்தமிழ்.
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இருரஈ்துவர்தனர். அவர்களுள் இசை
முதலியவற்றில் வல்லுகராக
அஇருச்தசாதியார் பாணர். அவர்கள் பெரும்பாணர், றுபாணா என்னும்
பிரிவினரா மிருந்ததன்றி

இசைபபாணர்,

யாழ்பபாணா,

மண்டைப்பா

ணர் என்ற பிரிவினசாகவும் இருகது வாழ்ர் துவக்தனர். ௮வாகளுடைய
பெண்பாலார் அடல் பாடல்களில் வல்லுஈசாயிருந்கதன்றி ௮வவக்காலத்

இதற்கேற்ப ஒன்பதுசுவைகளையும புலபபடுத்தி ஆடுமபெருமைவாய்க்தும்
விளங்கெர்தார்கள். ௮வர்களுககு விறலியா என்று பெயா. விறல்-சத்.து
வம. பாடுவோர்ககுப் பாடினியசென்றும
பாணிசசியரென்றும் பெய
ரூண்டு.
பொருகசா

என்று

ஒருசாதியா

பொரு நுதல - ஒருவர்போல
லன்றிப

பாடுதலிலும

ஏாக்களமபாடும
பொருகா,

திறமையை

பொருகா,

கணைபபொருகர்

உள.

௮வா

உததாவகசைமினர்.

வேடங்கொள்ளுதல்.
யுடையவாகளாக

போசககளமபாடும
சன

௮வாகள்
Qs

கூத்தி

gas Bret Ker;

பொருகா,

அ௮வருட்பலவகையினா

பசணிபாடும
உண்டு,

நாடகம்.
இலகிய

நூலுள்

இலககண

தமிழ்காட்டில

வகசைகளில

மிகுதியார£

இயற்றமிழின்

நாணபபடுதல்

சராபாகபப் பல

போல

காடகத

தமிழின் சராபாக முற்கூறிய இரண்டுவகைகளிலும ஒரு _நூலாவறு
முழுவடிவமாக இககாலததில் இஈகாட்டிறழ் காணபபட்டிலது.
இசைத

தமிமுககுசக இடைதத சுருவிநூல்கள் கூட இதற்குக் கிடைக்கவில்லை.
சிலப்பதிகாசவுரையில,
“ஈசாடகததமிழ் நூலாகிய பசதம் அசத்திய
முதலிய

தொன்னூல்களும

குண.நால்

இறகதன.

பின்னும

செயிற் நிய மென்பனவறறுள்ளும

முூதுவல்

ஒரு

௪யச்தம்

சாரார் சூத்திரங்க

ண்டக்கன்ற அத்துணையல்லது முதல ஈடு இறுதி காணாமையின் ௮வை
யும இறரஈ்தனபோலும ”” என இறந்த நாடகததமிம் நாலகளின் பெயர்

களை

எழுதிக்கொண்டு

சென்ற

காலதது வழங்யெனவாகத்

சரனியம்,

பஞ்சமசபு,

தாலென்பவைகளுகங்கூட

அடியார்க்னுரல்லா

தெரிவிசதுள்ள

ப சதசேனாபதியம்,

இசை

தம்முடைய

அணுக்சம், இச்...

மதிவாணர்

இககாலததுக்கடைததில.

தூல்சளிலும் உரைகளிலும அங்கங்கே காணபபடும
கருவியாகக்கொண்டு சலவற்றைச௪ சொல்லுவேன்.

சாடகத் தமிழ்

ஆதலால்

பழைய

குறிப்புக்களைச்

சங்ககாலத்தில் சாடக இலக்கெயெ்களும் இலக்கணங்களும் மிகுதி

யாச இருந்தனவென்றும, அவற்றுள் இலக்கெங்கள்சில காடகச் காப்
பியக்சளென்ற பெயர்கொண்டு வழக்வெர்தன வென்றும், காடகக்
காட்சி எல்லாராலும் கண்டு
இன்புறப்பெற்றுவர்ததென்றும், காண்
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சங்கத்திலும் பிற்காலத்தமிமும்.
குழுக்கள் மிகுதியாக வர்தனவென்றும், அர்காடகம் இசைப்பாட்

டோடும் யாழ்க்கருகியோடும்கூடி கிளங்கவெர்ததென்றும், அரசக்களின்:
மாளிகைக்கு ஈடிக்கும் கூத்தக்குழாங்கள் சென்று ஈடித்து அவர்களால்
ஆதரிக்கபபெற்றுவர்தரர்களென்றும், சாடக நூல்களின் ஆழ்ந்த
இன்புற்று
கருத்துக்களைச் கூர்ர்துணர்ர்து அச்காலத்தவர்
சென்றும் பின்வரும் வாக்யெங்கள் தெரிவிக்கின்றன:
“une லோர்த்தும் நாடகம் நயந்தும் ''

வர்சன

(பட்டினப்பாலை,)

(! கூத்தாட் டலைக்குழாத் தற்றே பெரறுஞ்செலவம்
போக்கு மதவிளிர் தற்று '' (திநக்தறள்.)
பண்கணியப்பரு பப்பயனாடகம
கணசனியக் சவர்ர் தணடு '",

! நாட்க மால்களுற்றது ”,
! சாடக

மியற்றுகின்றார் '',

இளைஈரம் பிசையும் கூத்துக் கேழ்ச்செழுர்த ''

(சீவகசிந்தாமணி.)

1: ஆடற் கூச் தினோ டவினயர் செரிவோர்
சாடசக் சாப்பிய ஈன்னூ

னுனிப்போர்

பாடல்சால இறப்பிற் பரதச் சோக்யெ
சாடகம் விரும்ப” (மணிமேகலை)
॥ இசையொடு சிவணிய௰ யாழிலூலு
நாடசப பொ௫ளும'",
1 கோயினாடகக் குழுக்களும் வருகென",
!சயத்திறம் பொருஈச நாடகக் கண்டும் '',
சண்புணத் தெளித்த சாடகம் போல, " (பேநங்கதை.)
முதலிற் கூறிய பட்டினப்பாலை கரிகாற் பெருவளவன் மீது இயற்
றப்பட்டது; ௮திற் கூறப்படுவதால் நாடகததின் பழமை விளககும;,

ஒருவனிடம் இடீரென்று பெருஞ் செல்வம உண்டாவதற்கு நா
டக ௮ரங்கன்கண் காண்போ கூடுதலையம, அவனைவிட்டு ௮ச்செல்லம்
விலகுதலை அக்கூத்தாட்டு முடிர்தவுடன் ௮க்குமாம போதலையும் மேலே
காட்டிய: “கூத்தாட்டவை " என்னுல் ஞ.றனில் இருவள்ளுவர் உலை

யாகச் கூதியிருசகலின்
அம் அைச்சாணப்

சாடகநகிகழ்௪ச

௮வர் காலத்தில்

பலர் வருவசென்பதும்

புண்டெனப

egy Der per.

18 தூல சருமெம் பிராகொன்னை

ஒன்றும்,

டன

-

FOows ere aur”

௬

திருப்பெருகதுறைமிற் குருமூர்த்தியாக எழுந்தருளிக் காட்சி
கொடுத்த உபதேசித்து அடியார் கூட்டங்களேோமம மதைர் தருளிய
|
திவபெருமானைக் காணப்பெருத இருவ தலூர்,

i.

மூத்தமிழ்.

?

-
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'சாடசச்சா லுன்னடியார் போனடித்து '!

என்றும் வருர்திப்

பாடியவற்றில்

மிருப்பதும் இங்கே

௮றிதற்பாலது.

அக்காட்சியை

சாடசமெனக்

கூதி

நன்பணைத் சண்ணத வுண்ணளி போன்றொனளிர் சாடசமே ''

என்ற கேரலையாரின் விசேட வுரையில், *சண்டாக்கு இன்பஞ் செய்த
லில் சாடகமென்ஞா ' என்பா பேசசசிசியர்.
இசை நாடகங்கள் இன்ப 25
எனபா

சச்னார்க்கிணியர்.

சக்காட்சு இன்பத்தை விளைவிககு
நாடகம்

விளைவிக்கும் ?

வே றுலர் கற்முர்க்குங் கல்லாக்கும

காட்

மென்பா.

மதசமபக்தமாகவும

பெரியோகளுடைய

சரித்திர

சம்பக்தமாகவும்
இயற்றப்பெற்றிருபபின், காண்பேராகளுக்குப் பல
வகையான ஈற்குண நற்செய்கைகளும
தெய்வபகதியும் உண்டாகும்
என்பது பண்டையேசா கருத்து.
காடகம இன்பசசுவையோடு கூடிப்

பழையகதைகளைச் தமுவி

யமையவேண்டுவதாகலால்,

காண்போர்க்கு

உலகவியல்பை௪ செவ்வனேதெரிவிதது உவபபச செய்வதாகும. கேள்
வியால் இன்பத்தைததகரும் இசையிலும காட்சியால் இன்பத்தைத்தரும்
இதுவே சிறஈததென்பா சிலா. இசையில ௮ நிவிலலாதவாககு ௮ிவ்விசை
மிக்ச
இன்பததைச௪ செய்யாது.
நாடகமோ யாவருக்கும் மிக்ச இன்
பத்தை

௮ளித்துச

துன்பததைப

!2பாககும்.

இகனபெருமையை

இக்

சாலத்தில் யானெமுதுவதுமிகை.

சாடகததிற்குப
பரமாசாரியா
மூல்களால் தெரியவருகன் று.

௮ம்

சிவபெருமானென்று

பழைய

நாடகங்கள் பெருமபாலும் வீழாக்காலங்களில் உடைபெறுமென்
௮வை
செய்யுளும வரனும்
விரவப பெற்நிருககுமென்றும்

சொல்லார்.
நாடகம் கூத்தென்னம

பெயராலும

வழங்கப

பெற்று

வர்தது.

அச்காடகங்களில் முன்புகூறிய யாழேயன்றி முழவு, ஆகுளி, பாண்டில்,
கோடு, கெடுவங்கியம், கு.றுர் தாமப, தட்டைப்பறை, சல்லி, பதலை முத

லிய பல வாச்யெங்களும நடிககுங்காலததுத் துணைக்கருவிகளாக இருக்
தனவென்றும, ஏதேனும் ஒரிடத்திற்கு- செல்லுங்கால் கூத்தராவது
அலருடைய

ஏவலாளசாவது

அ௮வ்வாச்சியங்களைப்

துச்சளைப்போலத் தொகுத்துக்
சென்றாசென்றும்,

பலாக்காய்க்கொத்

சாவடியில் வைத்துத்தோளிற் காவிச்

48

சங்கத்தமிஞும் பிற்காலத்தமிழும்.
இண்வார் விரிச்ச முழவொ டாகுளி
௮ண்ணுருச் சுற்ற விளச்சடர்ப் பாண்டின்

மின்னிரும் பி.லி யணிசழைச் சோட்டொடு
சண்ணிடை விடுத்த களிற்றுயிர்த் சூம்பி
ஸிளிப்டயி ரிமிருங் குறும்பர் தாம்பொடு

விலிப்பது கவருர் திங்குழ று)சஇ

*

ஈடுவுகின் றிசைச்கு மரிக்கார் றட்டை
சடி.கவர் பொலிக்கும் வல்வா யெல்லரி
கொடிதரு பாணிய பதலையும் பிறவும்
சார்கோட் பலவின் காய்த் துணர் கடுப்ப
நேர்சீர் சருக்இச் சாய கலப் பையிர் '' (மலைபடுகடாம், 38-18)

என்பதனால் தெரியவருகின்றது.

நாடகம் ஈடிப்போர் கூத்தரென்றும், பொருகரென்றும், கோடிய
சென்றும் வழங்கப்பெறுவர். ௮க்கூ.ததர்களுக்குப் பாணர்கள் பாடினி
கள் விறலிகளென்பாரா உடனிருந்து உதவிசெய்து வர்தாகளென்பதும்,
அவர்கள் உபகாரிகளிடம சென்று சென்று தங்கள் புலமையைப் புலப்
படுத்திப் பரிசுபெற்று மனமகிழ்ர்து
வர்தாகளென்பதும,
அவ்வுப
காரிகளின் வண்மையைத தமககு 6/ இரப்பட்ட கூத்சாகளுககுக தெரி
வித்து ௮வாகளையம அவ்வுபகாரிகளிடம் அனுப்பிப் பயனடையமபடி
செய்துவர்தார்களென்பதூம
பத்துப்பாட்டிலுள்ள
பொருசசாத்துப்

படை, மலைபடுகடாம் (உததராற்றுபபடை) என்பவற்றாலும, பூதகா
அூதற்றிலுள்ள ல செய்யுட்களாலும, புறப்பொருள் வெண்பாமாலையா
௮ம் விளங்கும்.

முதலில் சாடகமுண்டான தற்குக காரணங்கள் சில உண்டென்று
ஆராய்சசியால் தெரியவருகின்றது.
மிகுஈத

உழைப்பால

அவற்றுள் ஒன்று:--

துன்பமுற்றவர்களின்

அயர்ச்சியைப்

போக்குவதற்குச௪ சிறர்த கருவியாக நாடகம் இயற்றி ஈடிக்கபபட்ட
தென்றும், திரிபு த்தைப பரம௫வன் எரித்தபின்பு ௮ங்கே சூழ்ர்
Bois தேவர்களுடைய வெப்பத்தையும் அயர்ச்சியையும் போக்கு
தற்கு, * இரிபுசவிசயம்' என்ற ஈரடகம இயற்றி அவர்களுக்கு முன்
ஆடப்பட்டதென்றும, ௮மிர்தம எடுத்தற்காகக் கடலைக்கடைச்த
தேவாசுரர்களின் அயர்ச்சக துன்பத்தைப் போக்குவதற்கு (அமிர்து
மதனம்' என்ற கரடகம இயற்றி அவர்களுக்கு முன் 'ஆடப்பட்ட
தென்றும், அ௮க்காட்கெளால் அவ்விருதிறத்தாரும் இளைப்பு நீக்க இன்
புற்றார்களென்றும் வடமொழிவசணர் கூறுவர்,

11. முத்தமிழ்.

டூ,

செங்குட்டுவனென்லும் சேரவரசன் பத்தினிக்கடவுளாகய
'சண்ணடயின் இருவுருவக்சை௮மைத்தற்கு இடைமிலுள்ள காடுகளின்
அரசர்களை வென்று இமயஞ்சென்று கற்கொண்டு ஈகாத்தையடை:ந்ச
பின்பு சாடக அரங்கைச்சார்ந்து உராசனத்தில் தன்தேவியோடு ஓலக்க
மாக வீற்றிருந்தபொழு.து, ௮ர்காட்டின்கண்ணதாயெ பறையூரிலிருர்த
வனும்

காடகத்தில்

பெருமானுடைய
மிகவும் ஈன்றாக
அவன்
காசம்

வல்லவனுமான

ஆடல்களுள்
ஆடினானென்றும

தேவியும அயர்சச
தெரிவிக்கன்றது.

கூத்தச்சாக்கையனென்பவன்

ஒன்ருய

செவ

சகொடுகசொட்டியென்பதை

அ௮ககாட்சியால்

செங்குட்டுவனும்

நில்டி மகழ்வுற்றார்களென்றும் சிலப்பதி
கொடுகொட்டியென்பது
திரிபுரத்தை

யெரித்தபின்பு
சயான்ச்தததால் உமாதேவியாரை
ஒரு பாகததிற்
கொண்டு பரமூவன் அடிய அடல. சிவபெருமான் ஈடித்ததுபோற் சாக்
கையன் ஈடித்ததை இளக்கேசவடிகள் கூறியிருககும பகுதி யாவரும்
அறிர்து

இன்புறுதற்குரியது,
* அஙசவ

டன்னுட

௮தனை

னணிமணி

இங்கே

தெரிவிகனெறேன்:

யரல்கம்

Sager ஞால மாள்வோ னேறித்
இருறிலை- சேவடிச சிலமபுவாய் புலம்யவும
பரிதரு செகசையி௰௦ Gum. WIT ULE
செகச ளாயிரக திருக்குறிப் பருளவுஞ்
செஞ்சடை சென்,று நஇசைமுக மலம்பவும்
பாட்கம பதையாது GSB gror sist gy
, மேகலை

யொலியாத,,

_.விசையாது

வார்குழை யாடாது மணிககுழ லவிழா
துமையல ளசொழுகற னாக வோககய
விமையவ னாடிய கொட்டிச சேதம
பாததரு சால்வகை மையோ பழறையூக்
கூத்தச சாச்கைய னாடலிள மூழசத."”
(சிலப்பதிகாரம், ஈடுசற்காைச; 05-77,)

மேலே கூதியவற்றால உழைபபினாலுண்டாகும ௮யாசசியைநீக்க

கரடகம ஈடிக்சப்பட்டதென்பது அறியப்படும்.
இங்கே கூதிய கூத்தச்சாககையன்மாபினஈ ரநாடகத்தசொழில்
புரிவோராய் அவ்வூரில் இன்னும இருககன்றனசென்று கேள்வியுற்
05 &@C per.

தனக்குப
னுடைய

பேருதவி

செய்தவனாகிய

சரித்திரத்தை காடகமாகச்

செய்து

சுதஞ்சணன்

என்பவ

ஈடிபபிதது௪

சீவகன்

இன்புற்று வாழ்ர்தானென்று ”௫௧9ச். தசமணியால் தெரிதலால் ஒருவர்
செய்த ஈன்றியைப் பாராட்டுதற் பொருட்டும் சாடகம் ஈடி.க்கப்பெற்ற
தென்.று கொள்ளவேண்டும்.
7

50...

சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்.

4

சாடகத்திற்குரிய அசங்கம் தூய்மையான

இடத்தில்

அமைச்

'கப்படவேண்டும்.
அ௮வ்வரங்கத்தின் உயரம், அதற்குரிய வாமில்கள்,
அதில் எழுதப்படும் தெய்வு உருவங்கள், விளக்கு வைத்தால் நிழல்
புறத்சே செல்லம்படி நிறுவிய தாண்கள், ௮ங்கே கட்டப்படும் ஒருமுக
வெழினி

பொருமுகவெழினி

கரர்துவாலெழினியென்னுர் திரைகள்,

அவற்றின் இயல்பு, மேலே கட்டப்படும ஒவியவிதானம், அவைகள்
அமைச்சப்படவேண்டி௰முறை முதலிய விஷயங்கள், சிலப்பதிகாரம்
அரங்செற்று காதையில் உசையாகிரியரால் மிக ஈன்றாகககூறபபட்டி.ருச்
தலால் பண்டைக்காலத்தில் ராடக அரங்கு மிகச செவ்வனே அமைக்
கப் பெற்திருர் தமை விளங்கும்.
்
பின்னும்,

காடகத்திற்கு

இன்றியமையாதவர்களாய

யசசிரியன், ககிஞன், தண் ணுமையோன்,

வேய்ங்குழலோன்,

இசை

யா ழாசிரிய

ளென்பவர்களின் இலக்கணங்களும் ௮ஈ நாலில் ஈன்கு கூறப்பெற்றிருக்
இன்றன.

இவ்வைவரும்

வடமொழிமில்

பஞ்சாசாரியசெனப்படுவர்,

இவர்களுட் கவிஞன் கூறப்பட்டிருத்தலால, இயற்றமிழில வல்லவனாகிய
கவியொருவன் அர்த்தபுஷ்டியும பாவபுஷ்டியும ஒன்பது சுவையுமமைச்
தள்ளனவாகய இசைப்பாட்டுக்களை இடத்திற்கு ஏற்றவாறு இயற்றி
யளித்துப் பாடச்செய்து உடனிருர்து வர்கானென்பது புலனாகின்றது.
இன்னும், செய்யுள், இசை, யாழ், சண்ணுமை, வேய்ங்குழல் முதலிய

வற்றினிலக்கணங்களும் தகக ஆதாரங்களுடன் சிலப்பதிகாரத்
தில் தெரி
விக்கப்பட்டி
பப துடன் ஈகாடகம் பலவகையாக
தென்றும் ௮ர் நூலால் தெரியவருகன்ற
௮.
அல்து,

அகக்கூதது,

புறகச்கூதது;

வழங்கப்பட்டுவர்த

வேத்தியல்,

பொதுளியல்;

வசைக்கூத்து, புகழ்க்கூத்து; வரிககூத்து, வரிசசாஈ திககூத்து; சார்திக
கூத்து, விரோதக்கூத்து; ஆரியக்கூத்அு, சமிழ்ககூதது; இயல்புககூத்
த,
தே?ிக்கூத்தெனப் பல பகுதிப்பட உரிய இலககணங்களுடன் அர்
மூலின் உரையாசிரியாகளால் விளக்க எழுதபபட்டுள்ளது.
சுவைகளுக்குரிய ௮விரயம் வீரசசுவை ௮விசயமுதலாக உருத்
திரச்சுவை ௮விரயமிறுதியாக ஒன்பதுவகைப்படுமென்றும், மற்றொரு
வகையில் வெருண்டோனவிஈய முதல் ஈஞ்சுண்டோனவிஈய மிறுதியாக
இருபத் துசான்கு வகைப்படுமென்_றும கூறி அவற்றின் இயல்புகளைப்
பழைய சூத்திரங்களின் முகமாச அடியசச்ச்குசல்லாச் ஈன்கு விளக்கி
யிருக்கிறார்.

இவ்விரண்டுவகையான

அ௮விஈயங்களையும்

புலவர்கள்

தம்

முடைய சாவியங்களில் ஆங்காங்கே அமைத்துப் பாடிய இடங்கள்பல.
அவற்றுள் உதாரணமாக விரயச் சூத்திமொன்றையும் ys pos
இயமாகவுள்ள இரண்டு செய்யுட்களையும் கெரிவிக்்றேன்!

11. மூத்தமிழ்.

ரர்

வேதண்டோனவிநயம்.
“ கெருண்டே.ர னவிஈயம் விளம்புககாலை
மடித்த வாயு மலாகச மார்புக்

கடிச்ச புருவமும் ஈட்டிய விரலுல்
சனமின வளளமொடு கைபுடைத் இமிதலு

மன்ன கோகசமோ டசயகதனா கொளலே
(சிலப்பதிகாரம், மேற்கோள்,)
: இறைச்சடை
பிறைச்கடை
மறைக்கடை
நிறைச்சஉன்

துடிச்சவுரு வத தளெயி றென்லும்
பிதங்கடெ மடி ததபில வாயன்
யரக்வட வைக்கன விரண்டாய்
முளைச்சென நெருப்பெழ விழிச்சாள், ''
(கம்பராமாயணம், தாடகை வதைப்படலம்,)

! கூற்றுறழ் ஈயனக்கள் சவப்பக் கலு சல

ஏத்றிவா ளெயிறுக ஈத, யின்றளிர்
மாற்றரும் தல மறிச்கு மாதொரு
சீற்றமா மமிரயர் தெரிக்செ்ருறினே."
(ஆ, உண்டாட்டூப் படலம்.)

காடகத்திற்குரிப்

வாததியங்கள்பலவும

கூறபபட்டுள்ளன.

௮வறறைஃக கீதாககம,
நிருகசாங்கம, உபயாங்கமென மூன்றுவகை
யாகபபிரிதது ஒவ்வொன்றன் இலக்கணங்களையும் செவ்வையாக விரித்

தெழுதிச செல்கின்றனா. கீதாங்கம இசைபபாட்டி.ற்குரியவை; நிருத்
தாங்கம ARGS SEO குரியலை; உபயாங்கம இரண்டிற்கும் உரியவை.
இசைப்பாடடின

பொருளைக

காண்போர்க்குப புலபபடுததுவன

வாகிய ௮வீசயச கைவகைகளில தற்றைககை யெனபது பதாகைமுதல
வலமபுரிககை

இறுதியாக

முபபததுமூன்று

வகைப

படுமெனறும,

இசட்டைககை யெனபது
அ௮ஞ்சலிமுதல் வருகதமானசகையீருகப
பதினைச்து வகைபபடுமெனறும பழைய அதாரங்களுடன்்௮வா அிளக்கி
மிருகளொர். ஒற்றைககை பிண்டிக்கை இணையாவிணைககை யென்றும,
இரட்டைஃகை
இன்றும

இணைக்கை
ஆண்கை,

பிணையற்கையென்றும
அ௮லிக்கை,

பொதுக்கையென

நரல்வகைபபடுமென்றும, எ Poms, தொழிற்கை,

பொருட்கையென

மூன்றுவகைபபடுமென்றும

முள.

பெண்கை,

வழங்கபபடும,

அவிரயசகைகளை

வகுததுக

கூறுவாரு

5

ஆடல்பளுள் செய்வகீருததியென
அல்லியம், கொடுகொட்டி, குடை, குடம்,

தருவகையுண்டு; அஃது,
பாண்டரங்கம, மல், அடி,
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கடையம், பேடு, மாக்கால், பாவையெனப்
் இவை சிவபெருமான், திருமால், முருகவேள்,

மகள் முதலிய தெய்வங்களின்
முதலிய ஆறும்

பதினொருவகைப்படும்.
மன்மதன், காளி, திரு,

ஆடல்களென்பர்.

நின்றுடலெனவும,

அடி. முதலிய

இவற்றுள் அல்லிய
ஐர்தும

வீழ்ர்தாட

லெனவும் சொல்லப்படும்.
காடகத்திற் பாடப்படும் இசைபபாட்டுக்கள் உருவென்று வழங்

சப்படும்; இசுகாலத்தார் ௮தனை

உருப்படியென்பர்.

௮கமாடகத்திற்

பாடப்படும உருக்கள் கந்தவுருமுதற் பிரபந்தவுரு ஈறாக இருபத்
தெட்டுவகைப படுமென்றும், புறசாடகத்திற்குரிய உருக்கள் தேவ

பாணி

முதல் rman

வர் ௮ நிவிபபா,

தாற் பாடபபடும்

செய்யுளி.றுதியாகவுள்ளவை

யென்றும்

கஈதவுரு, அடிவரையறை யுடைத்தாய்

ஒருதாளத்

பாஷைபபாட்டு)

பிரபஈதவுருவாவது

அடிவரை

யறையின்றிப் பலதாளங்கள் புணாத்துப் பாடப்படும பாலைப்பாட்டு,

இப்படியே சிலப்பதிகார? மூலத்தாலும் ௮தன் உரைகளாலும
தெரிர் அகொள்ளபபடும காடகப் பகுதிகள் பல.
மேலேகூறிப்போரத இலக்கணததின்படி ௮மைர்த பழைய
தமிழ் சாடக நூல இக்காலத்தில யாண்டுக டைத்திலது. இசாஜ.ராஜ
சாடச

மென்பதொன்று

இராஜராஜ

சோழன்மேற்

செய்யபபட்ட

தென்று தஞ்சைச் லாசாசனததால தெரியவர்தாலும ௮ச்நூல் இப
பொழுது கடைககவில்லை. அமிச்தமதனகாடகமென்பதொன்று தமி

மிற் செய்யப்பட்டுத திருகெல்வேலியைசசாாச்த சகாங்குனேரிப பக்
கத்தில் வழங்குகின்றது. ௮து பழைய காலதததன்று; மிக்க பிற்காலத்
த்து. முழ்கூறிய வடமொழி

௮மாதமதன

நாடகததைப

பிற்காலத்தில்

ஒருவர் பெயர்ததியற்றி பிருககலாமெனறு தோற்றுறெது.

HII. சங்க நூல்களிற் கூறப்படும் தெயவங்கள்,
சங்கச செய்யுட்களில் சொல்லபபட்டிருககிற தெய்வங்களைப்
பற்றிச செசல்லுகிறேன். முதலூலாகச சொலலபபடுர் அகதகியம்
இப்பொழுது ௮கபபடாமையால் அதன்வழி நூலாகிய தொலகாபபியத்
திலும் இப்போது கிடைக்கும சங்கச செய்யுட்களிலும் உள்ள ஆதா
ரங்களைக்சொண்டு ௮வற்றைப்பற்றிப
பேசத தொடங்குகன் றேன்.
பூமியை ஐது பாகமாகப் பிரித்து
அதனதன் தெய்வசதையும தொலகாபபியம
முறை
மருதம்,

பிற்காலதது

நூல்களாலும

செய்தல, பாலை

எனபன

௮கனதன் இயலபையும்
தெரிவிககின்றது. இரத

தெரிகின்றது.
நிலத்தின்

முல்லை,

பாகுபாடுகள்.

குறிஞ்சி,
அவற்றுள்

காடும் கர்ட்டைச சாத இடமும முலலை; அதற்குத தெய்வம திரு
மால்; மலையும மலையைசசராஈத இடமும குறிஞசி; அதற்குததெய்வம்
முருகக்கடவுள்) வயலும வயலைசசசாகத இடமும மருதம; அதற்குச்
தெய்வம் இர திரன்) கடலும

கடலைசசராந்த

இடமும

நெய்தல்)

அதற்

குத்தெய்வம வருணன்; நீரும கிழலுமற்ற இடம் பாலை; அது வேனிற்
காலத்தில் குறிஞ்சி முல்லை என்பவற்றின் ஒவ்வொரு பாகததிலிருக்து
உண்டாவது;

டல
ரி

முல்லையுக குறிஞ்சியு முறைமையிற் திரிர்த
நல்லியல் பழிர்து ஈக்கு தய ருறுத்துப்
பாலை யென்பதோர் படிவச் கொளளும் ''

என்பது

சிலப்பதிகாரம்.

௮தற்குத

தெய்வங்கள்

காளி,

சூரியன்,

“ மரயோன் மேயகாடுதையுலசமும், சேயோன் மேய வரை
யுலகமும்'” என்பது தொல்காப்பியம். இதிலுள்ள “மேய'' என்றசொல்
கவனிக்கததக்கது.
'மேய' என்பதற்கு விருமபிய தங்கிய என்பன
பொருள்; (மாயோன் மேயகாடுறை உலகமும' என்றதனால், முலலைத்
இணையில் திருமாலுக்குப் பிரீதி உண்டென்றும அதனால் அங்கே

அவர் விரும்பித தங்யெள்ளார் என்றும ௮நியவேண்டும.

பிறவறறிற்

கும் இப்படியே கொள்க.
மாயோன் என்ற சொல்லுக்கு ஆச்சரியசக்தி உடையார் என்று
இக்காலத்தரார பொருள்கூறுவர். பரிமேலழகர் பரிபாடலில் அதற்கு,

“சரிய, நிறமுடையவர்' என்று பொருள் செய்திறாக்கழுர்.

மா வெனப
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. தற்குப்

பொருள்

கூறுங்கால்,

*செல்வம,

கருகிறம, கமலை”

் நிசண்டில் செலவத்திற்கும கமலைக்கு மிடையில்
நிறம் சொல்லபபட்டிருபபது

அ/மகுடையது.

என்று

திருமாலுககுரிய ௪௫
்

ன

தகு

முல்லை நிலத்தில் மழைபெய்யாதிருர் தாலும் வியாதிகளால் தன்
பம் உண்டானாலஓும

திருமாலைக்குதித்து

மகளிர் குசவைக்கூத தாடுவர்;

எழுவர் ௮லலஅ எண்மா ௮ல்லஅ ஒன்பதின்மர் கைகோசதுக்கொண்டு
ஆடுவது வழக்கம. கண்ணன், பலராமன், ஈபபின்னை என்பவர்கள் குச
வைக்கூத்தாடியதாக மணிமேகலை முதலியவறருல தெரிகிறது. குச
வைக்கூத்தாடினால மழைபெய்யும;) ஒஷதிகள வளரும; பசு கறககும்;
நோய்நீங்கும். சிலப்பதிகாரத்தில் “௮ய்சசியர் குரவை'' என்னும் பகுதி
யில் இடைப்பெண்கள் குசவைக கூததாடினதாக இளங்கோவடிகள்
சொல்லியிருக்கிறா.
மாதரி என்ற இடைமாதிடததில் கெளந்தியடி
கள் என்ற சைனத்தவமுதியார் கண்ணகியை ௮டைககலமாக ஓபபிதது
விட்டுப்போனபின்,
கோவலன்
ஈகாகாண
மதுசைககுப
போனான்:
௮ங்கே ௮வன் கள்வன் என்று கொலலபபடவே,
இடைசசேரியில்
துர் நிமிததங்கள் நிகழ்ந்தன. ௮பபொழுது அவற்றிற்குச௪ சாகதியாக
ஆய்ச்சியர் குரவை ஆடினா. ஏழுபோகளை ஏழு வரங்களாக வரிசைப

படுத்தி நிறுத்தி குரவை ஈடததியதாகச சிலபபதிகாரததுள்ள
சியர்குரவையால தெரியவருகிறது. அ௮ககூத இன்முடி.வில்,
1

(கன்று குணிலாக கனியுதர்தீசத மாயவ
னின்று ஈம் மானுள வருமே லவன்காயிற்
கொன்றையர் தீங்குழல கேளாமோ தோழீ ''

2

பாம்பு கயிறாகீ சடல்சடைர் ௪ மாயவ
னீஙகுஈம் மானுள் வருமே லவன்வாயி
லாம்பலர் இ௫குழல் கேளாமோ சோழீ 5

3.

(4 கொல்லையஞ் சாரற் குருர்சகொடச் ச மாயவ
Gore teva மானுள் வருமே லவன் வாயின்
முல்லைய தீஙகுழல சேளாமோ தோழீ ''

என்று பாடியும,
க,

*பெகியவனை மாயவனைப் பேருலக மெல்லாம்
விரிகமல வும் இியுடை விணணவனைக் சண்ணுக்
இருவடியுங் கையுங் சனிவாயுஞ் செய்ய
கரியவனைச் காணாத கண்ணென்ன கண்ணே
சணணிமைத்தக் காண்பார்தச் கண்ணென்ன கண்ணே '

ம்

*(மடர்தாழு நெஞ்சத்துக் கஞ்சனார் வஞ்சம்
சடந் தானை

நூற்றுவாடா னாற்றிசையும் போத்றச்

Que

111. சங்க. தர்ல்களிற் கூறப்படும் தெய்வங்கள்.
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தொடர்ச் தா ரணமுழச்சப் பஞ்சவர்க்குச் அது
சடர் சானை யேச்சாத சாவென்ன சாவே
சா.ரசாயணாவென்னா சாவென்ன சாவே ''
என்று பாடியும் கண்ணனை ஏத்தினா.
இவை

பழைய

பொருள் தெரிர்து

செய்யுட்களாச

கொள்ளும்படி.

இருஈதும்

அமைச்திருப்பது

யாரும

எளிதில்

மிசவும

பாசாட்

டத் தக்கது.

பரிபாடல்

என்ற

சங்க நாலில் திருமாலுகரு ஏழுபாடல்கள் உள்

ளன; உபநிடதங்களில சொலலப்பட்டிருககிற அவருடைய குணவிசெ
டங்கள் மிகவும ௮ழகாக முறையே ௮ஈதபபாடலகளில சொலலபபட்
டிருக்கின்றன.
சிலபபஇகாரகதிலுள்ள

ஆய்சசியா

குரவையில், மதுரையின் கண்

உள்ள
இருச்சவளமுடையாச் கோயில் கூறபபட்டுளள..
பரிபாட
லிற் கூறப்படும இருரகையூரென்பது இதுதானென்று தெரிகின்றது.
பெரும்பாணா த்றுப்படையிலும
Ahura
பாராட்டப்பட்டிருக
கிரா.

காஞ்சீபுத்தை௪ சராஈத இருவெஃகா என்ற திருபபதியில்
மாலின் சயனததிருக்கோலம
“Saget

உள்ள திரு

௮ நூலிற கூறப்பட்டிருசுகிறது.

cape Cass

மென்னு

மோககுயர் மலையத் தச மீமிசைப்
பொலம்பூ வாடையிற் பொலிர்து தோன்றிய
செங்கண் செடியோ னின்ற வண்ணமும் ''

என்று சிலப்பதிசா சத்தில் திருவேங்கடததில் இிருமால நின்று கொண்டு
காட்டு யளிபபதாகச சொலலபபட்டிருககிறது. ௮ழகா மலைமிலும
௮வா இருபபதாகப பரிபாடனும் சிலப்பதிகாசமும் கூறும.
௮ ழகர்மலையை௪ சோலைமலை என்று திறுமுருசாதஅப்படை
யில் சொல்லிமிருபபதுடன், ௮து முருகககடவுளுடைய திருப்ப தியென்
றம் ஈகசர் பாடி மிருக்கரா. அபபடியே திருவேகசுடமும முருகக்
கடவுளின் ஸ். தலமென்று சில பழைய நூல்களால் தெரிகிறது, சோலை
மலைமில் இன்றும சசவணப பொய்கையென்று பெயருள்ள ஒரு இரத்
சம் காணப்படுகின்றது.
திருவேங்கடததிலுள்ள கோனேரி என்பது

. குகனேரியே. ௮தனை ஸகச்த புஷ்கரிணி யென்பர். இவற்றால் ௮ச்காளில்
அம்மலைகளில் எங்கேயாவது முருகக்கடவுளின் ஆலயமிருக்திருககலா
Auer gia was ஆலயங்கள் பரிபாலிக்கப்படாமையால ௮ ழிஈ.து போயி
ருத்தல் கூடுமென்றும தெரிகிறது. வேங்கடம் போனால் இமமை மறு
மைப்பயன்களைத் திருமால் ௮ளிப்பாரென்ற கருத்துள்ள ஒருவெண்பா

புதப்பெரருள் வெண்பாமாலையில் உள்ளது. இருமுருசா 5௮ப்படையில்)
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சங்கத்தமிழும் பிற்காலத்தமிழும்.
* பாம்புபடப் புடைக்கும் பல்வரிச் சொடுஞ்சிறைப்
புள்ளணி ரீள்கொடிச் செல்வன் ''

என்று திருமாலைக் கருடச்கொடி உடையாசென்று சொல்லிமிரு க்கரர்.
மால்

அசசாலூத றிஅம், Yos
gor bPtgs, பஇத்துப்பத்.இி.தும் இரு

கூறப்பட்டிருக்கிரா,

அவரை,

அமர கடவுள் என்பது பரமசவளை
கள கூறுவா£கள். அலிலையின்மேல்

* ஆலமர் கடவுள்” என்பர்.

ஆல்

உணர்த்துவதாகவும் உரையாிரியர்
சயனம செய்யும சடவுள் என்று

கொண்டு திருமாலிற்கும்,ஆலின் £ழிருர்து உபதேசித்த கடவுள் என்று
கொண்டு

பசமூவனுக்கும

கசொள்ளவேண்டுமென்பது

அவர்கள் கருத்து.

மூல்லை நிலததராகள் கலியாண காலத்தில் பெண் எருமையின்
கொமபை ஈட்டு வழிபடுவது வழககமென்று கலித்தொசையால் தெரி
கிறது;
தருமணற் ரூழப்பெய் தில்பூவ லூட்டி.
எருமைப் பெடையோ
பெருமணம்

என்பதும

டெமரீங் கயரும்

(கலித்தோகை, 144)

”

௮தனுரையும் இங்கே

அறிதற்பாலன,

& குறிஞ்சிக்கடவுள்.
குறிஞ்சிக்குக்

கடவுள்

முருகன்

என்பது,

*சேயோன்

மேய

மைவசை யுலகம'' என்பதனால் விளங்கும். தமக்கு ௮ப்பொழுதப்பொ
மூது சரேரும துன்பங்களை ரீககெகொள்ள அககடவுளுடைய அருள்
பெறவேண்டித தம்முடைய பரிவாரஙகளுடன் மலைகாட்டுமக்கள் குன்
றக்குரவை அடுவா. அவரைப் பூசிபபவன் வேலன் என்று சொல்லப்பட்
டி. ரூககிறான். ௮வனைப் போன் றவனை இககாலத்தார் பூசாரி யென்பார்.

௮வன் அவேசங்கொண்டு

குறிசொலலுவான். வேடர்கள் முருசக்கடவு

ளுக்குப

வழககம,

பலிகொடுபபது

இருமுருகாற்அப்படையில் முரு

கக்கடவுள் எழுச்தருளியிருக்கும ஸ்தலங்கள ஆறு சொலலபபட்டிருப
பதுடன் அவருடைய
ஸ்தலங்களாவன

பெருமைகள் பல கூறபபட்டிருக்ெறன.

இருபபசங்குன் றம,

கம, குன்றுதோருடல்,
திருச்செர் தாரென்பது

திருச்செச் தா,

பழகி,

HES

இிருவேச

பழமுதாசோலை யென்பனவாம.
அவற்றுள்
திருச்சேலைவாயென்றுங் கூறபபடும்.
ஒரு

பாண்டியனைப் பலகாலம வாழ்ர்திருக்கவேண்டுமென்று வாழ்த்த எண்
"ணிய மருதனிளசாகனாசென்னும் புலவர் திருசசெச்.தூரில கடலின்
அலைகளால் மோதபபடுவதும் முருகக்கடவுள் எழுந்தருளியிருப்பது

மாயெ திருக்கோயிலின் முன்னுள்ள அறையில் கடுங்காற்ளுல் இரட்டித்

தொகுக்கப்பெற்ற மணலைவிடப் பலகாலம் நீ வாழ்வாயாக என வாழ்ச்
தியிருக்ளெறனர்;

.

Ill. சங்கநூல்களிற் கூறப்படும் தெய்வங்கள்.
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₹* நீரிடு ஊழிய ரெடுச் ௪௯௪ தாழ்கீர்
வெண்டலைட் புணரி யலைக்குஞ் செக்தி
செடுவே ணிலைஇய சாமர் வியன் நுழைக
கடுவளி தொகுபப கீண்டி௰
அவா

(புறநானூறு, 58.)

ழெச்கர் மணலிலும் பலவே,

இதனால் திருச்செச் தூரின் பழமை முதலியன புலப்படுசன்றன.
திருவோகம என்பது கும்பகோணததிற்கு மேற்கலுள்ள ஸ்வசமிமலை
என்று சொல்லுகிறார்கள். ஈச்சினார்ககினியர் திருமுருகாற்றுப்படையின்

உசையில் ' மலைரசாட்டிலுள்ள ஒரு திருப்பதி' என்று தெரிவித்திருக்க
ரர். பழமுதிர்சோலையில் இபபொமுது முருகககடவுளுக்குக் கோமி
லில்லை.
அனால் சாவணபபொய்கையென்ற
ஒரு தீர்த்த மிருத்தலால்
was
முன்னமே முருகககடவுளின் தலம் இருந்திருக்க வேண்டு
மென்று
தெரிகிற.
இந்த ஆறு தலங்களும் படைவீடு
என்து
வழங்கப்படும். படைவீடு என்பது
இன்னதென்று பத்துப்பாட்டில்
german
மலைபடகெடாததில
விளக்கபபட்டிருக்கறது.
சேயாத்றங்

சசையில் ஈவீரமென்னு மலையில் காரியுண்டிக் கடவுளின் கோயில் சேனை
களாற் சூழபபட்டிருர்கசென்று சொலலியிருதக்தல் இக்கருக்தைப்
புலப்படுத்தும. காரியுண்டிக்கடவுள் என்றால் விஷத்தை உணவாக
உடையசடவுள்
(நீலகண்டர்)
என்பது பொருள், ௮ ஈஞ்சுண்ட
தேவஸ்தலங்களுள் ஒன்று. ஈன்னன் என்பான் ௮2 ஸ்சலத்தைப் பான
சாத்தற்குப் படைகளை

அங்கே

வைத்திருர்தான்.சத் துருககளாலும் அச்

நிய மதத்தினராலும நேரசுகூடிய இடையூறுகளைத தலிர்த்தற்குச சேனை
களை ௮ங்கு வைத்திருகதான் போலும.பிற்காலத்
தில் ஒவ்வொரு தலமும்
படைவீடாகிவிட வேண்டிய அவசியம் கோக்ததுண்டு. கு௮ச்தொசை
முத.ற்பாட்டும் பரிபாடலில் எட்டுப்பாடல்களும முருகக்கடவுள் துதிக

ளாக

உள்ளன.

விரித்துக்

அவற்றில்

முருகக்கடவுளின்

கூறப்பெற்றுள்ளஅ.

ம௫மை

பலவகையாக

மதுமைச்சாஞ்சியிலும் பரிபர்டலிலும்

தருப்பாக்குன்றத் இருகிழா பலபடப் பாராட்டப்பட்டுள்ள
த.
ல்) களவு கற்பு என்னும இரண்டு பகுதிகள் உண்டு,
அவற்றில் காச்தர்வ விவாகமே

௮ம் ஈடர்ததன்று;

களவெனப்படும்,

எபபெசமுதும

னாக, கல்ல குலத்துதித்த தலைவனும்

௮ஃது

எல்லாகிலத்தி

ஈடச்ததுமன்று.

ஊழ்கினைப்பய

குறிஞ்சி நிலத்துக்

கன்னியும்

ஒரு

தனி இடத்தில் தற்செயலாக ஒருவரை ஒருவச் சந்திப்பர், பின்பு தம்
மூட் காமுற்றுச் கார்தர்வ விவாகம் செய்துகொண்டு பிரிவர். அதனைத்
தலைவியின் உயிர்ச்தோழி மட்டும் அதிர்து சொள்வாள். அப்படியே தலை
வனியல்பை அவனுடைய உயிர்ப்பாங்கன் மட்டும் தெரிர்துகொள்வான்.-

மதுபடியும் ஒவ்வொரு காலத்தில் தலைளியும் தீலைல.லும் ண்டு தம்முள்
8

. சங்கத்தமிதும். பிற்காலத்தமிழும்.

....
ம௫ழ்வர்.

தலைவன்

பிரிவாற்றாமையால் தலைவி சவலைப்படுவள்;

அவன்

மறுபடி தன்னை ௮டைவானோ வென்றும், தன்னைத் தன்பெற்றோர் வேறு

யாருக்கேனும் மணம் செய்விப்பார்களோ வென்றும்,தன.து கற்புத் தவறி
வீடுமோ வென்றும் சவலைப்படுவாள். அதனால் ௮வள் யாருடனும் பேசா
மலும் உண்ணாமலும் உறங்காமலும் மயங்கி இருப்பாள். காரணத்தை
அ.தியாத பெற்றோர் மேற்கூறிய வேலனை அழைத்துக் கேட்பர். ௮வன்
அவளைப் பெய் பிடித்திருக்கற தென்று ஆவேசத்துடன் சொல்வான்:
சோழி ௮தைத்தடுப்பாள்; 'ஏன்தடுத்தாய்' என்று தாய் கேட்கும்போது
தோழி, “நானும் தலைவியும் பூக்கொய்வதற்குக காட்டுக்குச் சென்ற
போது

ஒருசாள் மழை

பெய்தது;

வெள்ளம

வர

எங்களை இழுத்துச்

சென்றது; அப்பொழுது மிக்க வீரமும் அழரூமுள்ள ஒருவன்வரற்து
அவ்வெள்ளத்திலிருர்து கரையிலெடுததுவிட்டு
எங்களைக்காத்தான்A YSN ௮வன் நினைப்பாக இருக்கிறாள்” என்பாள்; அல்லது, “யானை
எங்களைச் அரதீதிற்று௮ப்பொழுது சிறர்ததலைவன் ஒருவன் வந்து எங்
களைப்பாதுகாத்தான்; ௮துதொடங்கி

௮வன் நினைப்பாக

இருக்கிறாள்

என்பாள்; அல்ல, “*ஒருகாள் பூக்கள் பறிக்கப போனபோது பூ எட்ட
வில்லை; ஒருவன் வரது தன் தோளின்மேல தலைவியை ஏற்றிக்கொண்டு
பூவை எட்டிப்பறிக்கும்படி செய்துவிட்செ சென்றான். ௮து தொடங்கி
அவன் நினைப்பாக இருக்கிறாள்” என்பாள். இங்கனம் தலைவியின் நிலைமை

யை

எடுத்துச்

சொல்வதற்கு

௮றத்தொடு

மேற் கூறியபடி. முருகக்கடவுள் ஆவேசம

நிற்றல்' என்று பெயர்,

வந்ததாக

௮,நமித்துக் குறி

சொல்தலும் வேலனைகோக்கத் தோழி கூறியதாக கம். நிணையில்,
“era ort gy wre
மடவை மன்த வாழிய மூருகே ''

என்று ஒருபாடலுண்டு. ௮தாவது, “தலைவி காதலால்தான் வருர்.து இருள்.
நீ தெய்வமாக இருந்தாலும் இரு. Dis விஷயத்தை நீ தெரிசதுகொள்ள

வில்லை; அதனால் ௮தியாமையை யுடையை '' என்பது இதன் பொருள்.
“ தெய்வமல்ல'” என்று சொன்னதால் தெய்வ ௮பசாரமேற்படுமோ
என்று ௮ஞ்ச, (வாழிய முருகே ' என்று சொல்லி யிருக்கிறாள். முரு
சக்கடவுளைப் பற்றியுள்ள துதிகள் பழைய _நால்களில் மிச அழகாக
உள்ளன; அவற்றுட் சில வருமாறு :-தல்கெழு சடடட் புதல்வ மால்வரை
மலைமகண் மகனே மாற்றோர் கூற்றே

வெற்றி வெல்போர்க் சொற்றவை Rea
இழையணி ஏழப்பிற் பழையோள் குழவி
வானோர் வணம்சுவிற் முனைத் தலைவ

மாலை மார்ப தாலி புலவ

ர

111. சங்க நூல்களிற் கூறப்படும் தெய்வங்கள்.
செறாவி லொருவ பொருவிறன் மள்ள
வச்.சணர் வெறுக்கை யறிர்தோர் சொன்மலை
மகையர் கணவ மைந்த CoCp
வேல்கெழு சடக்கைச சால்பெருஞ் செல்வ
குன்றர் கொன்ற

குன்றாக் கொற்றத்து

விண்டொரு நெவெரைக் தறிஜ்சிக் கிழவ
பலர்புகழ் ஈன்மொழிப் புலவ ரேறே
யரும்பெதன் மரபிற் பெரும்பெயர் முருக
சசையுகர்க் srt se மிசைபே ராள
வலந்சோர்க் களிக்கும் பொலம்பூட் சேஎய்
மண்டமர் சடர்தரின் வென்றா டசலத்துப்
பறிஏலர்ச் தாக்கு முருகெழு ரநெடுவேஎள்
பெரியோ ரேத்தும் பெரும்பெய ரியவுள்
சூர்மருக கறுத்,ச மொயம்பின் மதவவி
போர்மிகு பொருஈ குரிசில் ''
(திருழநகாாற்றுப்படை.)
(! தாமரை புரையுக காமர் சேவடிப்
பவழத் தன்ன மேனிச் இிகழொளிச்
குன்றி யேய்க்கு முடுக்கைக் குன்றி
னெஞ்சுபக வெறிச்ச வஞ்சுடர் நெடுவேற்
சேவலக கொடியோன் காப்ப
வேம வைகலெய் இன்றா லுலகே,
(தறுந்தோகை,)

(த?

மருதக்கடவுள்.

மருத நிலத்தின் தெய்வம இஈதிரன். சமககுத துன்பம சகோகத
போத அதற்குப பரிகாரமாக இஈதிரனை வழிபட்டுச திருவிழா ஈடதது
வர் மருதநில மககள். ௮து கொடியேற்றததுடன் இருபததெட்டுசாள்
ஈடைபெறும.

தாடகை

இஈதிரததுவசம

யிருககிஞா.

விழுந்ததை

சாய்கதாற்போல

வான்மீடு முனிவா

வருணிக்கையில்

அவள்

எனறு

காவிரிபபூம்படடினததில

விழுக்தாள

இஈதிரனுக்கு

சொல்லி

வருஷுதோறும

28-ஈசள் விமாச செய்யப்பட்டதாகச சிலப்பதிகார
சமும். மணிமேசலையும்
கூறும். இஈதிரவிழா ௮ககாலதது ஈடைபெற்றமை வேறு நாலாலும
தெரிகின்றது. இச் தஇரனாகப பாவித்து ௮வனுடைய வசசிராயுதத்தையே
வைதது வழிபடுவர். இப்படியே முருகனுககு வேலையும, திருமாலுக்குச

சக்கரததையும் வைதது HHS HS
தெய்வமாகப்

பாவித்து வழிபடுவது

ByssosCu அவற்றையடைய
வழக்கமாக

இருந்தது.

இன்றும்

சிவசலயங்களில் விழாவின் மூடிவில் தீர்த் தல் கொடுக்கையில் சூலததைப்
ப.ரமசிவனாகப

பாவித்து எழுக்தருளுவித்தலைப்

பார்ச்கலாம.

சூலத்தை

அஸ்திரதேவர் என்று சொலவது வழககம். இச்திர விழாச செய்ய ஆரம்
பம் செய்கையில் பழமணல மாற்றுதல் புதுமணல் பசபபல் முதலிய

சங்சத்தமிழூம். பிற்காலத்தமிமும்.
் லங்காரங்களைச் செய்யும்பகி ஈசசத்தார்க்கு. முசசறைவித்துத் செரி
)வித்தசாகச் சிலப்பதிசாசச்சா
லும் மணிமேசலையசலும் Asia pg.
இர்திர விழாவின் பொருட்டு ஈகரத்தை அலங்கரிக்கும்படி. கூறுகையில்,
: பட்டிமண் டபசதப்

பாங்கறிர் தேழமின் '?

என்று மணிமேகலையில் சொல்லி யிருப்பதால் பிரசங்கம் செய்யக்கூடிய
வித்தியா மண்டபம் ஒன்றிருர்ததாகதச் தெரிகிறது. வித்தியா மண்டபங்
களில் புத்சகங்கள் இருச் சன.
புறசானூதற்.றிங்

ஆய்

என்பவன்

இறர்து

போனதைப்

பற்றிப்

புலவர் ஒருவர் பிரிவாற்றாமல் வருஈ திப பாடிய பாட்டொன்றில், ஆயை
எதிர்கொள்ள வானத்தில் இர்இரன் சயபேரி ௮மு.ததான்என்று சொல்லி
மிருக்கிருா.
இர்இரனைப் பற்றிய செய்தியைச்
வாகக்காணலாம.

(@

சங்க நூல்களில் இன்னும்

விரி

தெய்தற்கடவுள்.

கெய்தற்கடவுள் வருணன். சுருமீன்கொம்பை ஈட்டு ௮கநிலத்தவச்
வருணனை வழிபடுவர். இது பட்டினப்பாலை முதலியவற்முல் விளக்கும்;

ப எனேச்சறவின் கோரெட்டு
மனைசசேர் த்திய வல்லணநுஇனால் ''
“5 pe

(பட்டினப்பாலை),

முண்மருப் பணச்சமய/ வனகழிச் சூழல் '' (பேரிய புராணம்),

சுறவுச்கோட்டுட் கடலசசன் ரோன்றி வரந்களினி தருளும் ''
(திநவா$னை க்காப்புராணம்.)

பாலை நிலக்கடவுள்.
பாலைக்குத் தெய்வங்கள் சூரியன், காளி,
பிவம், ௮௫த் இணையியல்,

5- Bio சூத்திரவுரை) ;

அசனி

(செசல்காப்

* பரிதியஞ் செல்வனும்

இகிரியஞ் செல்வியும் பாலைச்குத் தெய்வம் ' என்பர் அடியார்க்கு sd
லர், சலில்கத.அப்பாணி போன்ற பசணிகளிற் பாலைநிலத் 46a Det
வம் சாஸி என்பதும் ௮ச்தெய்வததின் விசேடங்களும் மிக விரிவாகச்
சொல்லப்பட்டிருக்கன்றன.
(வி

பழைய

சாரயக ர்.

தமிழ்ச்சுவடிகளில்

தாலின்

தொடக்கத்தில்

உ”

ஏன்லும் வடிவமுள்ள பிள்ளையார்சு மியென்ற ஒசெழுத்து பண்டைக்
காலச் தொட்டே எழுதப்பெற்று வருதல் வழக்கமாக இருத்தலின்,

லிகாயகக்

கடவுளை

வழிபடுமூறை

முற்காலக்சொட்டே

தமிழ்காட்டி

111. சங்க தூவ்களிந் கூறப்படும் தெய்வங்கள்.
denis

வக்த, சாக ஈன்கு தெரிர்தாலும் இப்பொழுது

, ுரல்களில இவரைப்

பற்றிய

செய்தியொன்றும்

84

கடைக்கும் சுங்க

எனக்குக்

டைக்க

வில்லை.
1 சன்றரோ ணன் ஜென்றுகைம் Jaw
களிறுவளர் பெரு மகா டாயினும்

ஒளிபெரிது செதர்,சன் றளியவென் னெஞ்சே ''
என்னும் அசிரியயபாவொன்று
கசணப்படுகன்றது.

ஆ.
HUGH Sy,

மிகபபழைய

சுவடிகளின்

முதலிற்

பரம சிவன்.

Bb SQ grees,

yser ony,

YPtrgre

Baw

நூல்களின் முதலில பசமசவனுடைய துதிகள் காணபபடுகின்றன.
௮. இிகமான் என்னும வள்ளல தனக்கு கெலலிசகனி ஈஈததைபபாராட்டி
ஒளவையாா

சொன்னபாடலில,
(நீல மணிமிடற் ரொருவன் டோல
மன்னுக

பெரும

நீயே”!

(புறநானூறு, 91.)

என்று சொல்லியிருக்கிரா.
மலைபடுகடாத்தில் காரியுண்டிக்கடவுள்

என்னும சிவபெருமான்

கோயில் ஈவிரமென்னுமலைமில் இருஈததாகசச சொல்லபபட்டிருக்கிற
௮.
பதப்பொருள் வெண்பாமாலையில் பாஞா என்ற வெக்ஷே்ரதிரம சொல்
லபபட்டிருகசறது. மணிமேகலையில் இர் தரவிழாவெடுததபோது,
( ந தலவிழி சாட்டச் இல யோன்

முதலாப்

பதிவாழ் சதுச்சத்.த.ச் தெய்வ மீழு "'
என்று ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் சிறப்புச செய்யுமபடி சொல்லி மிருப
பதில், பரமசிவன் கோயிலையே முதலில்வைதது௪ சொலலி யிருக்கொர்.
பெளத்த

நூலாகிய

மணிமேகலையில்

இக்கனமே

கூதிமிருபபது sucha

கத்சக்கது. சவசச் சாமணியில் சாமகளிலமபகத்தில்,
போசம் மீன்த புண்ணிய னெய்த கணையே போல்
மாகம்மீன்த மாமதியன்னுன் வளர்கின்றுன்.

என்ற செய்யுளில், மறைர்து வளர்ச்சசிவகலுககு மறைந்து வளர்ச்த
சண்ணனை உவமானம கூறவச்த திருத் சக்சதேவா பசமசிவலுக்குத் இரு
மால் திரிபுர; சக்காசகாலத்தில் ௮மபாக இருர்ததைக் குதிபபித திருக்
இழுர். செலப்பதிகார
த தில்,
" பிதலா யாச்சைப் டெமியோன் கோயில்

சங்கத்தமிமூம் பிற்காலத்தமிமும்.
ன்று

பரமசிவன்

கோமில்

மற்றக்

கோயிலகளுக்கு

கூறப்பட்டிருக்கற.து. இன்னும், இவர் முதுமுதல்வன்,

இஹறைவனென்றும்

கூறப்படுவர்.

இவர்

முன்னே

ஆலமர்கடவுள்,

திரிபுசத்தையும்

காலனையும்

வென்றமை; கொடுகொட்டி
பாண்டாங்கம
காபால
மென்னு
மிவ
ருடைய ஆடல்கள், பிறையையும் சங்சையையு மணிர்தசடை, திருநீறு,
நீர்க்காகம்,

மழுப்படை,

சூலப்படை,

நீலகண்டம்,

உமையொருபாகம்,

கெற்றிகசண், புலித்தோல், கொன்றைமாலை, ஏற்ழராதி, ஏற்றுககொடி,
திருக்கோயில், ௮தனை

சல்,

௮7சா

பூசை, விழாமுதலிய

ஈளில் ௮ங்கங்கே

9வண்பாவை

முதலியோர் வணககத்துடன்

இவர்க்குரியனவெல்லாம்

கூறப்பெற்றுள்ளன.

வலம

வரு

சங்கசசெய்யுட்

அனாலும் பின்னுள்ள

பழைய

மட்டும தெரிவியாமலிருகக முடி.யவிலலை;
சண்ணவனை யல்லது சாண செவியவன
தெண்ணருஞ்ச ரல்ல திசைகேளா-௮ண்ணல்
கழலடி. யல்லது கைதொழா வஃதால்
அ௮ழலச்கைக் சொண்டானமாட் டன்பு, ''

இச்செய்யுள், சேோ£மான்பெருமாணாயனூாருளிச௪ செய்த ஆதியுலாவில்
எடுத்தோதிப்பாராட்டபபட்ட பெருமையும தொன்மையும வாய்ஈதது.
உமை, திருமகள்,

சங்கநூல்களிற்

சில

கலைமகள்

இடததுக

என்பவர்களைப்பற்
நிய

காணப்படுகின்றன.

செய்திகள்

மணிமேசலையிற்

கூறபபட்டுள்ள * சிர்சதாதேவி கோயில் ' என்பது கலைமகள் கோயிலே.
திருமகளியல்பு, புதசா.ூ ற்.நில், * விட்டோரசை விடாஅ டிருவே, விடா
தோரிவள்
டோரைத்

விடபபட்'டோரே ” என்று கூறபபெற்றுள்ளது, பற்றுவிட்
திருமகள் நீங்காள; பற்றுவிடாதவரை அவள்
பிரிகதுவீடு

வாள் என்பது

இதன் பொருள்.
ஸ்

பிரமன்.

2

ஒருவீட்டில் துக்கமும ஒருவீட்டில் சந்தோஷமும் Aa ps Son BU
பற்தித் தெரிவிக்கும் புதசாலூற்துச் செய்யுளொன்றில்,

“பிரமமா

ஏன்

இப்படிச செய்கிருர? ' என்று கூறியிருபபதால், பிரம்மாவும் சங்கச்செய்
யுட்களில் சொல்லப்பட்டிருப்பது விளங்கும். ௮சசெய்யுள்,
! ஒரி னெய்தல் கறக்க வோரில்
ஈர்ர்தண் முழவின் பாணி ததும்பப்
புணர்ச்தோர் பூவணி யணியப் பிரிந்தோர்
பைத லுண்சண் பனிவார் புறைப்பப்
படைத்தோன் மன்றவட் பண்பி லாஎன்

இன்னா தம்மவிவ் வுலசம்

இணிய காண்டு னியல்புணார் தோரே!

(194)

111. சங்க தால்களிற் கூறப்படும் தெய்வங்கள்,

68

சோழுசாட்டில், கும்பகோணத்திலும், சாலூரென்ற ஊரின் பக்கத்திதும்
, பிசமதேவனுக்குக கோமிலுண்டு.

ம.

சதுக்கப்பூதம்.

ச.துக்சப்பூதமென்பதொன்று காவிரிப்பூம

பட்டினத்தில் Dans

ததாகச சிலப்பதிசாசத்தா
லும் மணிமேகலையா
லும்

தெரிகிறது.

முசு

குச்தன் தேவர்களுக்கு உகவி செய்தபோது இகதிரன் இர்தப்பூதத்தை
(PH
GF FN CT ௮னுபபினான். முசுகுந்தன் ௮தைக் காவிரிபபூம்பட்டி

னத்தில் பிரதிஷ்டை செய்விததான்.
** தஓமறைக சொழுகுஈ தன்மையி லாளர்
அிவமறைக தொழுகும் அலவைப பெண்டிா
அறைபோ சமைசசா பிதாமனை ஈயபபோ
பொய்ச்சரி யாளா புறல்கூற ரூளரென
சைககொள பாசதஅக சைபபடு வோரெனச
காத நான்குங சடுஙகுர லெடுபபிப

பதம புடைததணும பூத சதுககமும
என்று சிலப்பதிகரரத்திலுள்ள இர்திரவிழவசெடுத்தகாதையில் சதுக்
சப் பூதத்தின் இயல்பைக் தெரிவிததிருககிமுா. சதுககபபூகமாவ.து
நான்கு தெருக்கள் கூடுமிடததிலுள்ள ஒருதெய்வம,
இது போன்ற

ஒரு தெய்வம் வஞ்சிமாஈகரிலும்

இருஈ்தசென்று,

் சதக்கப் பூதரை வஞ்சியுட் டந்து
ம.தக்கொள கேள்வி வேட்டோ னாயினும் ?'

என்னும்

சிலப்பதிகசரப்பகுதியாலும்

கருவூர்சசதுக்கப் பூசனாசென்ற

ஒரு புலவர் பெயராலும் தெரிகிறது.

தவவேடர் தாங்கித் தீயவழியில் நடபபேசா,கெ றிதவநிஈடககும்
பெண்டிர், ௮ரசனுக்குத துசோசம் செய்யும

௮மைச்சர்,

பிறர்

மனைவி

யை விரும்புவேரா, பொய்சசாட்டு
சொல்லுவோச,
ஆயெ இவர்களைச சதுக்கபபூதம அறைகதுண்ணும.

புறங்கூறுவோர்
பிறாமனை நயப்

போர் என்பதனால்

புடைததுண்ணு

திய எண்ணம்

கொண்டாலே

மென்ப்து விளங்கும். இது சம்பர்தமாக

பூதம்

மணிமேசல்கி,ச் சொல்லியுள்ள

ஒரு சதை இங்கே சவனிக்கத் தக்கது. மிகுந்த கற்புடையவளரகய ஒரு
பதிவிரதை, காவிரியில் நீராடிவிட்டுத தன் மனைக்குப் போய்க்கொண்
டிருக்கையில் ௮ரசன் மகன் அவளைக்கண்டு, “நீ இங்கே வா"! என்றுன்,
பத்தினியாகிய்

தான்

பிறன் நினைப்பில்

புகுர்சைப் பொருமல் அவள்

இந்தச் ச.துக்கத் தெய்வத்தின் முன்னேபோய்,

'* இதுவசையில்

ஒரு குற்றமும் செய்தறியேன்; அனா௮ம் பிறனுடைய

யான்

செஞ்சில் கான்

(64

சங்கத்தமிமூம் பிற்காலத்தமிமும்.

(புருச்தமையால் அபுத்தி பூர்வமாக யான் எதேனும் ஒரு கூத்றம் செய்
'திருக்கலாமென்று தோத்றுறெ௮: ஆதலால், என்னைச் கொள்றுலிட”,
என்று முறையிட்டாள். “ தெய்வர் தொழாஅள் கொழுகற் மொழுதெழு
வாள், பெய்யெனப் பெய்ய
மைழ”
என்று பெரியோர்
சொல்லி
மிருபபை அத்தெய்வம் அவளுக்கு நினைப்பூட்டிக் கொழுஈளையே தெய்

வமாகக் கொண்டொழுகும் பெண்டிர் பிதர் நினைப்பில் புகாசென்றும்,
அந்தப்பெண் கணவன் அ௮னுமதிமின்றிக் கோயில்கள் முதலிய இடக்
களுக்குப்
தடுக்கும்

போய்வர்தவளாகையால்
வல்லமை

பிறனுடைய

அ வளுக்கில்லையென்றும்,

தினைப்பிற்

ஆயினும்

புகாது

௮ரசன்மகன்

தவறிழைத்தவனாதலால் விரைவில் ௮வன் தண்டிக்கப்படுவானெனறும்
சொல்லியனுப்பியது. அப்படியே பிறகு ss se.

“3.

பரசுராமர்.

பரசுராமர், * மழுவாள் கெடியோன் ' என்று சங்கச்
வழங்கபபடுஇரார். காசியபருக்கு ௮வா பூமியைககொடுத்த

செய்யுளில்
இடம் மலை

சாட்டில் ௫ இருஞாலக்கொடை ' என்று பெயர்பெற்திருக்கன்றது.
கும் வேறு

௮ங்

பல இடங்களிலும் பரசுராமருக்குக் கோமிலகள் உள்ளன.

Ay

பலராமனும்

கண்ணனும்.

சோனும் சோழனும் ஒருசமயஞ் சேர்ச்திருந்ததானது பலசா
மனும் கண்ணனும சேர்ஈதிருக்தாற்போல் இருக்ததென்று பூறசாலூறி
தில் கூறபபட்டிருக்கிறது. பரிபாடலில், சோலைமலையில் கண்ணனும
பலராமனும் கோயில் கொண்டெமுர்தருளிமிருர்தகாகச சொல்லபபட்
டிருக்கிறது.
ஆனால் இப்பொழுது
௮ஈதசசகநிதி காணபபடவில்லை.
பசமசிவன், பலராமன்,
நால்வரும் ஒருங்கு

கண்ணன்;

முருகக்கடவுளென்னும்

கூறபபெற்றுள்ளா,

* ஏமறுல லுயரிய வெரிசரு எவிர।
மாற்றருவ கணிச்சி மணிமிடம் ரோலுக
கடல்களா புரிஸீா புரையு மேனி
யடல்வெ காஞ்சிம் பளைச்கொடு யேரலும்
மண்ணுறு திருமணி புரையு மேனி

விண்ணுயர் புட்கொடி விறல்வெய் யோ௮ம்
மணிமயி துயரிய மாரு வெள்றிப்
பிணிமுக ஒர்ி யொண்செய் யோனமெள
Grow காக்குல் சால முன்பிம்
ரோலா ஈல்லிசை மால்க ருள்ளும் ”

என்பது

புதசசலா௮,

இக்

111.
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6 முக்கட் பசுவ னடிசொழா தார்க்ெனா
பொத்பனை வெள்ளையை யுள்ளா சொழு்னா
சக்ச.ரத் தானை மறப்பின்னா சாக்ெனா
ச,த்தியான் ருடொழா தார்க்கு "
என்பது

இன்னா 86 pug.

“பூய

இராமர்.

இராமருடைய பெருமை சங்கச செய்யுட்களில் பல இடத்தும்
காணப்படுகின்றது. சங்கத்தில் இராமாயணம் இயற்றபபெற்று வழக்க
வந்ததாகத் தெரிதலின், அவரைப்பற்றி சான் ௮திகஞ்சொல்ல வேண்
டுவதில்லை.
பூதகானலூற்தில் ஜா ௮ரசனை ஒரு புலவா, *' இராவணன் வ௪
மிருந்த சாட்டை விபீஷணனுககு இராமர் கொடுது விட்டதுபோல் நீ
சத்துருக்கள் வசமாமிருக்கிற நாகெளைத்துணிஈது இரவலாக்குக Oar
டுத் துவிடுவாய்'' என்று பாசாட்டியிருக்கறார்.
ஹி

காலன்.

என்று
சொல்லப்பட்
இவன் * காலன் என்வும் கண்ணிலி
டிருக்கறான்; கூற்றம் என்றும் வழங்கப்படுவான்;
சிறந்த
உபகாரி
களிறர்தபொழுது,
பிரிவாற்றாமல் வருந்திய சில பெரியோ பாடல்
களால் இவனுண்மை
வெளியாகின்றஅ.
இக்கருததைச்தொடாரக்து,
கரிவேண்டுமானால் கற்பசததை வெட்டலாமா? நல்ல உபகாரிகளைக்
காலன் கொண்டுபோய் விடுகிரனே '' என்று பிற்காலத்தவரும் கூறி
மிருக்கிறார்.

ஞ்ச காமன்.

முன்னாளில் மன்மதன்கொயில பற்பல இடங்களில்
காமன்கோட்டம் என்று ௮க்கோயில் சொல்லப்படும்.

இருமாலைப்
மன்மதனைத் துதித்த

பெறவேண்டுமெனறு
ஒரு

பதிகம்

சூடிக்கொடுதத

இருஈத.த.

காசசியார்

நாசசியார் திருமொழியில் காணப்

ப
கன்னிப்பெண்கள் ஈல்ல சணவனைப்பெறக் காமனை வழிபட்டுத்
அதிப்பார். காமன் கோட்டத்தில் விவாகம் செய்வதும் வழக்கம.
சுரமஞ்சரி

என்னும்

பைச்சொல்லி,

கன்னிப்பெண்

''வேசளனைத்

காமன்கோமிலில்

தருவாயாக '' என்று

தனது

பிரசாத்தனை

நினைப்

செய்

தாள். காமனது விக்ரெசுத்துக்குப் பின் மறைச்இருர்ச வகனுடைய
தோழன் அக்கடவுள் சொன்னதுபோல், “ தர்தேன் '' என்றான்.
௮௬

இல்' மறைந்திருந்த வேகன் வெளிப்பட்டு
தாகச் சச். தாமணியிச் காணலாம். ,,
9

அவளை

மணர்்.து

சொண்டு,

சர்சத்தமிலும் பிர்சாகக்கமிழும்,
(தாமரைச் செற்சட் செல்வாய் சமனி௰ச் குழையி னுயோர்
erie குடையேன் சாளை 2வ௪ னசலஞ் சேர்ச்தின்

மாமணி மச மம்பு ஒண் டிஎச் கரும்பு மான்றேர்...'

பூமலி மார்ப ஜீவ ஜாடராடும் பொலிய வெள்முள் !!

(Fas சிந்தாமணி:)
பெறும்ச றையில் உக்சமஸ்இரீயாய பச்மாவதியின் கதையாலும்
சாமன் கோட்டமுண்மையும்

மையும் விளங்கும்.

eS

௮வளை

௮வள்

வழிபட்டுப் பேறுபெற்ற

4 குரியன்.

சூரியன் சங்கச் செய்யுட்களில் பலபடப்

பாராட்டப் பெற்றுள்

ளான். காவிரிட்பூம பட்டினத்தில் சூரியன்காயிலீ இருந்ததாக, ' உச்டிக்

இழான் கோட்டம்” என்ற லைப்பதிக சப்பகுதி விளக்குகின்றது. கும்ப
கோணத்தில் ஸ்ரீ ராகேசுவரசுவாமி கோவிலிலும், பேளத்திற்கர௫
அள்ள திருமீய௪சூரில் இருக்கும சிவாலயத் திலும், சூரியனார் கோமி
லென்னுமூரிலும் சூரியனுடைய ஆலயங்கள் இருக்கின்றன.
Si

சத திரன்.

சர்திரக்கும் பண்டைக்காலத்தில் ஆலயமிருந்ததாகத் தெரி
றது,
“நிலாக்கோட்டம்”” என்று சலப்பதிகா சதீ.துள்ள தொடர்
மொழியாலும் இது விளங்கும். பிழையைத் தொழுவது சில தேசக்
களில் இன்றும் ஈடைபெறுறது.
பயிரகளுக்கு
௮வன் அ திபனாகை
யால் எருவை முன்னே இறைத்து ௮வளை ச் தொழுவது au pes
Ol err yi

அகபபொருள்

இலக்சணக்தால்

தெரிகிறது.

கன்னிப்பெண்கள்

பண்

மதுசையில் சன்னி, கரியமால், கானி, ஆலவாய் (பரமசிவன்)

முத

டைக்காலத்திற் சர் தானைச் தொழுதுவரதனர்,

லாஜோர் கோவில்கள் இருந்தனவென்று சுலித்தொகை, கல்லாடம்,
வேம்பச்
தூ சச், இருவினையரடல் முதலியவற்றால் விளங்கும். சிலப்பதி
eer so,
( அமரர் சருக்கோட்டம் வெள்ளானைக் கோட்டம்

புசர்வெள்ளை சாகர்,சள் கோட்டம் பசல்வாயி
துச்சிச் ழான் சோட்ட மூர்ச்சோட்டம் வேத்சோட்டம்

வச்ரெச்சோட்டம் புதம்பிணபான் நாழ்சோட்டம்
நிச்கர் சச் சோட்டம் நிலாச்சோட்டம் புச்செச்குச்
சேவிர்கா ளெம்முறுசோரய் திர்மென்றுமேலி ”

என்று க.திமிருச் தலால், சற்பககரு, வெள்ளையாளை, புலராமர், சுசியன்,
கைலாயம், வேலாயுகம், வச்சிராயுகம், ஐயுஞர், கிக்கர்சன் (அருச

தேவன்), os So er இவர்சீளாக்கு Baubles genre rey
oh

bass,

117. சங்க த்ல்களிற் கூறப்படும் தெய்வங்கள்.
“ay

.

7

oye

xu pans தெய்வம்.

மதுராபுரி என்பது மதுசை ஈகாசத்தெய்வததின்பெயா.
கோவ
லன் வெட்டுண்டதால் கோபமடைந்த கண்ணூழமூன் கேரில்வச அது

பயர்து பின்புறமாகவர்து கோவல்ன் கண்ணகி
பிறப்பை உணர்த்தி

றது.

அவளுடைய

ஆய

கோபததைத்

காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் ௮க்௩கரச்

இருவரின்

பழம்

தணித்ததாகத்

தெரி

தெய்வமாக,

“சம்பாபதி

என்று ஒன்று இருர்ததாக மணிமேகலை தெரிவிக்கெறத; இப்படியே
பெரிய ஈகரம் ஒவ்வொன்றற்கும ஒவ்வொரு தெய்வமிருந்து அதனைப்
பாதுகாத்து வர்தசாகப் பழைய நூல்கள் கூ றுன்றன.

- பத்தின்க கடவுள்
பதிவிரதையைப் பத்தினிக்கடவுள் என்பர். * மர்ஸதிகற்கள் ் பதி
விரைகளை உத்தேசித்து ௮மைக்சப்பட்டவை!
மாஸ்திகல் லென்று
இக்காலததுச௪
சதைஈது வழங்குகின்றது.
மைசம்-ர் சமஸ்தர்னத்
தில் மிகுதியாகக் சாணலாம். மக்களா என்று சொல்லபபடும மங்களச்
புசத்திற்கு அப்பெயர் சண்ண௫ூயொல் வந்ததே; கண்ணக௫ுககு மங்கலா
தேவிஎன்றுஒரு பெயருண்டு. கண்ணலூரில் சண்ண்கோயில உள்ள து.
மலை காட்டிலும் யாழ்பபரணம முதலியவற்றிலும் கண்ணகிக்குப பல

கோயில்கள் உள்ளன.
லென்றே

சாசபட்டினததிற்கு

௮ருலெ

பத்தினி

கோமி

ஒரிடமிருக்கின்றது.
வீரன்.

பூத்சத்தில் பகைவர் கவர்ந்த பசுக்களை மீட்டு யுத்தஞ செய்து
இறக்த வீராகள் தெய்வமாகக கொண்டாடப்படுவசாகள், அவாகள்
இறந்த இடத்தில ௮வாகள் பெயசெழுதிய கலலை ஈட்டு மாலைசூட்டி
வழிபடுவது வழக்கம, அது
Gerrans
தெய்வமாசவும

வீரக்சல்லென்று கூறபபடுவசன்றி வீச
வழிபட்டு
வரபபெறுகன்றது.
அவர்சு

சநேடைய உருவம் போன்ற ஒரு சிலை செய்வித்து
முண்டு; அதற்கு உருக்கல்லென்று பெயர்.

அதனை

வழிபடுதது

கடவுளின் இருப்பிடங்கள் திருமுருகா, ௮அப்படையிற் சிலசொல்
லப்பட்டிருக்கெனெ
றன.
உ

4 சதுச்சமுஞ் சச்தியும் புதப்பூர் கடம்பும்
மன்றமும் பொதியிலுள் கர் தடை

என்னும் திருமுறாகாத்துப்படையையும்,

நிலையிலும் '!

6
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a

சங்கத்தமிழும் பிற்காலத்தமிழும்.
’

' கலமுக் சடம்புசல் யாற்று சடுவும்
sriepe spidtws Ger pap Spas”

என்னும் பரிபாடலைழும் அவற்றின் குறிப்பையும் பார்க்க,

|

Cary Oswianise.
இல்௮ை செய்வம்,

வருணப்பூதங்கள், நீரரமகளிர், வரையா

மகளிர், காட்டரமகளிர், கொல்லித்தெய்வ முதலாகப்
சங்க நூல்களிற் கூறப்படுசெறன.

பலதெய்வங்கள்

கச்.துகள (தம்பங்கள் அல்லது கந்தங்கள்) லல விடங்களிலுள்ள £
சாரல் தத்தமக்குரிய தெய்வங்களாக வழிபடப்பெற்று வர்தன. அவற்
திற்காச அமைக்கப் பெற்றவிடம் ௮ம்பலமென்று வழங்கப்படும். தம்
மால் வெல்லப்பட்ட பகசையாசர்களுடைய உரிமைமகளிளைக் கொ
ணர்ர்து வரது ௮ங்கே மிருக்கும்படி செய்து ௮ ச்தெய்வக்களுக்குவழி
பாடு செய்து வரும்படி அரசர்கள் செய்வித்தார்களென்பதும் Yi gr ov
sorte) Osh Germ ge

4. சங்க காலத்துப் புலவர்கள்
௮்ண்பரலார,

் புலவர்' என்ற சொலஜுககுப்பொருள் அதிவடையோசென்
பது; புலம்-௮நிவு, இவர்கள் பெயர் பழைய நூல்களிலும் உரசைகளி
௮ம் ஈல்லிசைப் புலவரென்றும சான்றோரென்றும காணப்படும்; *இவர்

செய்த செய்யுளை சல்லிசைப் புலவர் செய்த ஏனைச

செய்யுட்களுடன்

சங்கத்தார் கோவாமல் மீககுவா) ௮ங்கனம் நீக்காமல் கோத்தற்குக்
காரணம் ஆனந்தக் குற்றமென்பதொரு குற்றம் இச்செய்யுட்கு உறு
மையானென்றுஉணரக................ .அிகததியனாரும தொல்காப்பி

யனரும் இக்குற்றம் கூறாமையிற் சான்றோர் செய்யுட்ரு இக்குற்ற முண்
டாயிலும்

கொள்ளாரென

மறுக்க'

(மலைபடுகடரம்,

அடி

14ம.ஈ9

னார்க்ியர் உர) என்பதனாலுணாக,
சான்றோர்-பல குணங்களாலும் நிறைர்தோர்;
* அன்பு கானொபபு[

சண்ணோேட்டம வாய்மையோ

டைக்தசால் பூள்திய தூண்

சொல்லா ஈலத்தத சோள்மை பிறர். இமை
சொல்லா

௩லச்சத சால்பு”

' நவிரொ.று தளயம் போதம் பயிரொறும
பண்புடை யானா தொடர்பு?

என்பவை

இங்கே

அறியற்பாலன;

இவர்கள்பால்

இச்சிறர்த , குணங்

களைக் கண்டதிர்தே திருவள்ளுவர் மேற்கூறிய பாடல்களை இயற்தினா
போதும். இவர்கள்பாலமைர்திருந்த உத்தம குணங்கள் யாவராலும்
அள விடப் படுவனவல்ல;
1 உவப்பத் தலைச்கூடி புள்எப் பிரி

லளைத்தே புலவர் சொழில் ”?

என்பதும்
இவர்களுடைய . இயல்பே. எத்தனையோ
நூற்றாண்டு
களுக்கு
முன்னர்
இவர்களியற்றிய
நூல்களிலுள்ள பாடல்கள்
முதி௮ும் அகப்படாவிடிலும் சடைத்சவைகள்
பிற்காலத்துக் கலி

சங்கத்தமிழம் பிற்காலத் தமிழும்.
களுடைய பாடல்களைக் காட்டிலும் மிக உயர்வுற்றுப் புகழ்பெற்று
விளங்குதலையும் பெள திசப் பொருள்கள் அதிர்ச
Cuong tous “ee
ீச்சக்கு மிடத்து;

'க

a)

‘

ட்டு பி

** சலைமகள் லாழ்ச்சை முசத்ததெனிறும்
மலரவன் கண்டமிழோர்க் கொவ்வான்-மலரவள் செய்

லெற்றும்பு மாய்வனபோன் மாயா புகழ்சொண்டு

மழற்றிகர் செய்கி முடம்பு !

என்று மிச் ௮ழகாச ஸ்ரீகுமாகுருபசமுனிவர் பாடிய அருமைச் செய்யுள்
ஞாபகத்திற்கு வருகின்றது; 'தன் முகத்தில் இடைவிடாமல்

கலைமகள்

வாழப்பெற்றாமீ பிரமன் புலவசையொலவ்வான்) ஏனெனின்

பிரமனாற்

படைக்கப்படும் வெற்றுடம்புகள் அழித்தேலிடும்; புகழைப் பெறு
வன்வுமல்ல்; புல்லர்சசரியற்றும் சகிசளர்சிய பெருள்பொதிர்,௪ உடம்

புகள் சாலவ்டைவில் புகழைப்பெற்று அ ழியர்மல் கிளக்கும்' என்பது
இச்செய்யுளின் பொருள்.
* நூற்றுப்பத் தாயிரம் பொன்பெறிலு gr ped
காற்றிக்ச ளாஞுக்கு ணைச்துவிடும்-மா றறலரைப
பொன்றப் பொருத்டக்குப் போர்ட் லஃள்ங்லா்

என்றுக் இதியாதென் பாட்டு
! சாலல ரிசை கருதுல்காழ் கரவ்லர்க்குப்
பாவலா ஈல்கும் பரிசொவ்வா-பூவினிலை
ஆகாப் பொருளை யபயளளித தான்புகழர்ம்
ஏசாப் பொருள்ளிதீதேள் ure”

என்னும் பெரியோர்களுடைய பாடல்கள் இதனைப் புலப்படுத்தும்.
பல மூற்றாண்டுகளுக்கு முன் ‘Does இக்ர்கள் பாடல்கள் வச
வரக்குறைந் தும் சிதைர்தும சுடச்சுடப் பொன் ஒளி வி௫ெதுபோல மிக

அழகுற்று விளங்குகின்றன.
இவர்களுடைய பெருமையையாவது
செய்யுட்களின் சுவையையாவது பிறஈலங்களையாவது எடுத்துக் கூதுவ
தற்கு ஒரு சிறிதும் வல்லேனல்லேன்.
ஆனாதும் சொல்லவேண்டிய
சமயம் தக்சுவர்சகளாற் கெடத்சதமையின்
சொல்லி என் ஈரவைத்
தூய்மை செய்து கொள்வேன்.
சங்ககாலத்துப் புலவர்கள் ஒரு கர்ல்த்தினால்லர்; ஒரு தேயத்தா

சல்லச்) ஒரு சாதியாரல்லர்; ஒரு குலத்தினால்லர்;

ஒரு

சொழிலினசல்*

ஜர்) ஒரு மதத்தின்ரல்லர்) தமிஜ்சாட்டில் முதலில் சாமிருந்தவிடத்தி
லேயே யிருக்து அக்குள்ள் பெரிவோரிடம் மூைறயே அர்களக்கத்து
அப்பால் perks ate
:
a

11. சங்க தாலத்துப் புலவர்கள்.
'* பொள்னுச் தூர

th

மூச்ச மன்னிய

மர்மலை wes சாமருமணிவும்
இடைபடச் சேயவாயிது தொடைபுணர்க்து
அருவிலை சன்சல மளஹ்ச்குல் சாலை
ஒருவழித்தோள்தியால் Ose ne
சான்றோர் சான்றோ பாலராபூ

என்பதற்கேற்ப அங்கேயுள்ள புலவர்களோடு ஈட்புற்று அளவளாவி
MAK ஆராய்ந்து சாரமும் ஈல்லிசைப் புலவர்களாக் தத்தமிடஞ்
சென்றார்களென்று தெரிகின்றது,

புழையபாடல்களிலும் உசைசளிலும் சக்சமிஞர்து தமிழாசாய்ச்
தீரர் என்௮ இவர்கள் கூறப்பசெல் இகனைப் புலப்படுத்தும். இவர்கள்
வைத்தியம், சுணிசம், சிற்பம், இசை முதலிய பல கலைகளுள் தசமக
இயென்றவற்தில் ஈல்ல பமிற்சியுள்ளவர்களென்றும் செல்வம பெறுதலைக்
கருதியே கற்றவர்களல்லசென்றும் பிழைப்பிற்குரிய வழி ஒவ்வொரு
வர்க்கும் வேறு வேதிறாக்ததென்றும் அச்செய்யுட்சளாலும் ௮வற்றை௪
சார்ச் துள்ள வாக்கெங்களாலும் தெரிய வருகின்றன.

Apu முதலியவழ்.ள் இன்னகலைமில்

இன்னார்

பமித்சியுள்ளவ

சென்பதை இவர்களியற்
நிய செய்யுட்களே தெரிவிக்கும். துவ்வொரு

பொருளின் இயற்கையை ஈன்றாக அறிர்.து அசர்ச்சே பின்பு செய்யுள்
செய்வர். ஒன்பது

சுவைகளுள்

இவர்கள்

நுகருஞ் சுவையே

செய்யுளாக

வெளிப்பட்டதென்று சொல்லலாம. செய்யுளியற் நுவதில் யாதோரிடர்ப்
பாடும் இவர்களுக்கு இருச்சுசாச,ச் தெரியவில்லை. அவற்றில், சொற்கள்
ToS Seas aOR பொருள் விரிர் திருத்தலைப் பாக்கச் சசணலாம்.
சங்கம் ஈன்கு சடைபெழறும்படி பாதுகாத்த பாண்டிய அரசர்களும் ௪ங்
சப் புலவச்சளூடன் ஒப்ப இருஈ.ல தமிழாராய்ச்தாரென்றும் கவிபாடினா
சென்றும் சோ சோழர்களிலும் ௮ங்கனமே சல்லி கேள்விகளிழ் சிறக்த
வச்சளரய் வர்.திறுர்,௪ தமிழாராய்ர்தோர பலசென்றும் ௮அவரவாபாடல்
sor (ps bua Os fed
Bor par.
இவர்கள் பாடல்களில் அனி, க.லவம், கேசவலர்,

மேதை,

web,

இசை, பலம், மணி, வாதி, முதலிய சிலவட சொற்களே காணப்படுத
லால், இவர்கள் காலத்தில் வடசொற்கள் பெறாம்பாலும் சமிழ்மொழி
யிற் சலக்.கசவில்லை யென்று சொல்லலாம். நாள்டைவீல் இங்கே வுச்
' கனவா௫ிய வட நூல்களின் கலப்பதும் தெய்வ வழிபாட்டி த்குரிய வசை
யாலும் சில சங்கப்புலவர்கள£ற் சில வட. மூல்கள் பெயர்த்தியற்றப்

பெத்தமையாஅம். வே.௮ சலாசம்பச்சச்சா௮ம், வட

சொற்களும்

சருத்துக்களும் இடைகிகடைரே -ஜிரஜிப் பி.ர்சாஐச்.சுப் பெருருவனவர

சங்கத்தமிஷீதம் “பிற்கர்லத்தமிழும்.
Mor.

அங்கனம்

கலப்பதும்

பெருகுவதும்

'இயல்பென்பது பலரும் ௮திச்ததே.
காலத்திற் செய்யுள் வடிவமாக

ஒவ்வொரு

பாஷைக்கும்

இராமாயணமும் பாரதமும் சங்கி

மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வழங்கெவெர்
சன

வென்பைப் பழைய வுரைகளில் மேற்கோள்களாகக் சாணப்படும் அர்
லூற் செய்யுட்கள் தெரிவிக்கெறன,
தனிச் சனியே இவர்களால் இயற்றப்பெற்ற செய்யுட்கள், பத்துப்
பாட்டு, எட்டுத் சொசை முதலியனவாகச் சான்றோரால் தொகுக்கப்
பெற்றன.

பதினெண்$ழ்க்கணக்கும்

இத்தொகை

நூல்களைச்

சேர்ச்

சனவே; தொகுப்பித்தோர் பாண்டியர் முதலியோர்),குண ஈாற்பது,மூவடி
மூச். நாறு, சிற்றட்டகம், முத்தொள்ளாயிரம், அசிரியமாலை, தகடூர் யாத்
இசை முதலிய

பழைய

நூல்களிலிருரஈ்து

உரைகளில் மேற்கோள்களாகக்

சல சல பாடல்களே

மேற்கூறியபடி. தனிப்பாடல் ஒவ்வொரு

பெற்றதற்குக்

காரணம்

தொகுச்சப்பெற்றவை

பாட்டு

நாலாகத்

முதலியவை

சலித்தொகை,

தொகுக்கப்

யென்பர்;

பரிபாடலென்பன;

பாட்டால்
பொருளால்

தொகுக்சப்பெதற்றவை அகராலூறு, புறகானூறு; இடத்தால்
த்து களவழி

ஈசற்பது; காலத்தால் தொகுத்தது

லால் தொகுத்தது
சப்பட்டவை

பழையு

காணபபடுகன்
றன.

கார்ராற்பது;

ஜர் திணையைம்பது முதலியன;

தொகுத்
தொழி

அளவால் தொகுக்

குறுர்தொகை, ஐங்குறு மூ.று.

இந்த ஈல்லிசைப் புலவர்களுள்ளே ௮ரசர்பால்
பெற்று விளங்யெவர்களுமுண்டு, மர்திரிகளுக்குக்

மர்திரக்கிழமை

கலைக்கண்ணுளசென

ஒரு பெயருண்டன்றோ? இப்புலவர்களுள்ளே சிலர் சிலருடைய இயற்
பெயர் விளங்கவில்லை. ஊர் முதலியவற்றாலும் பிறகாரணங்கள லும்
சிலர் இலர் பெயர்பெற்றுள்ளார்.
இவர்களுள் ஆலங்குடி. வங்கனார்,; இலத்தூர் இழார், அவூர் கிழார்,
சாரி இழார், தாமப்பல் கண்ணனா, இடைக்காடனார், கல்லாடனாச் முத

லியோர் ஊராற் பெயர்பெற்றோர்.
உறுப்பாற் பெயர்பெற்றோர் நெடுங்கழுத்துப்பாணர், நெட்
டிமையார், ஈரிவெரூஉ௨த்தலையார், பரூடமோவாய்ப் பதுமனார், காரிக்
கண்ணனார், குண்டுகட் பாலியாதன் முதலியோர். இப்பெயர்களூள் பர
ணர், பதுமனாசென்பன அப்புலவர்களின் இயற்பெயர்கள்.
ம் உறுப்பாலும் பெயர் பெற்றோர் உறையூர் எனிச்செரி

முபமேசியு்ர், ஐயூர் முடலனுர் முதலியோர்."
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ae
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:
ல் முடக்கொல்லனார் முதலியோர்.
ோர். * :]
முதலிய
சாண்மீனாற் பெயர்பெற்றோச் மூலல்கிழார்

தசம்இயற்திய செய்யுட்களில் அமைத்துள்ள இனிய ஒருமொழி
சல்

*:

பதடிவைகலார்,
சொடர்மொழிகளின் ஈயத்தாற் பெயர்பெற்றோர்
dows ds det
தினார்
ித்
பழங்கய
ப்
தேய்புரி
போருசிறுநுசையார்,
முன்திலார்,
டு
அணிலா
தொடித்தலை விமுத்தண் டினார், ஒசேருழவர்,
வெள்ளத்தார்,

கங்குல்

ஓரம்போூயொர்,

கவைமகன்,

ஒரிற் பிச்சை

ஈச்செள்ளையார், சாலெழி
யுர்ச், குகைக்கோழியார், சாச்கைபாடினியார்
நீரார்,

றயார், செம்புலப்பெய்ர்
சடிகையார்,குப்பைச்கோ ழியார், கு.றிமின
கினார், பக்குடுக்கை ஈ௫
ெண்ணில
நரெடுவ
ர்,
சொனெனா
தனிமகன், தும்பி
|
குதிமையார் முதலியோர்

சணியார், மீனெறி தாண்டிலார், விட்ட
 கணக்காயுச்
தந்தை பெயசோடு சார்த்திய பெயரினர் மதுரைக் |
ோர்.
மகனார் ஈச்ரேனார், சேந்தம் பூதனார் முதலிய
இறப்புப் பொருளைத்தரும்

பெயரினர்

ஈக்ரேனார்,

பட்டத்மைச்சார்ர்த

என்னும்

‘me?

ஈப்பாலத்தனார்,

ஈத்தத்தனார்,

ஈக்கண்ணனாச்
é

முதலியோர்.
ட.

*ஈன்மை'

என்னும்

பெயரினர்

“௮டைமொழியுள்ள

wd cyt, BOG geet முதலியோர்.

‘Qgrerenw’,' வன்மை' என்னும்

.

அ௮டைமொஜழிகளுள்ள

ஈல்லச்

ft

பெய

.
ரினர் தொல்சுபிலர், வன்பாணர் மு.சலியோர்
இறப்பால் வர்த பெயரினர்
ஊன் சாத்தனார் முதலியோர்.

ஆூரியனல்லர் துவனார், முனசண்
.

ணிச்சேரி முடமோயார்,
்தளூள்'உறைகூர் ஏ பெருங்
..' 2ழேற்கூதிய புலவர
குன் நார்ப் பெருள்
wari,

மகனார்
இவர்

மதுமாத்சணக்கசயுர்,
ர்,
dsct Geant, . தடிய லூர் உருத் இரங்கண்ணனா

கேசதமனார்,

தண்,
சலம்பதி,தார்க் குமானார். முதலியோர் அர்.

பெரும்கடுக்கோ- (சேன்) Card Que
; போலையாடிய
தலையாலங்காரனத் geச்
தள், பதல்வியூர்தச் 5 பூதிபாண்டியன்,!

vow

+
ae

ச்ச்ன்த்

செடுன்செழியன்,!!

vip artis

i Ot an RMD s

[சி] சஜித்

கபிலர்?

.
Cee

செரு

சங்கத்கமிழும் பித்தாவத்தமிமும்.
காகிரிப்பூம்பட்டினத்தச் கர்ரிக்கண்ணனர்) டி.துசை ௮றுவை
.சணிசன் இளவேட்டனார், ஒதுபைக் கூலவாணிசன் சீத்தலைர்சாத்|
bey, பண்டவாணிகன் இளர்தேவனார் முதலியோர் வணிகர்.
அம்பர்சிழான் சாகன், வல்லல்ொன்

மாறன்,

இழார், ஈல்லாவூர்கழொர், நொச்சிநியமங்கிழார்
லேளாளரில்

உமூவித்துன்போர்,

AOD wri, Basi

முதலியோர் வேளாளா.

உழுதுண்போரென

இருபிரி

வுண்டு,

பித்தரமத்தர்,
இசைசமில்

ஈல்லச்சுதனார்,

கண்ணனாகனூ

முதலியோர்

வல்லோர்.

கே சவனார் முதலியோர்

இயலிலும் இல சமிலும் வல்லோர்.

மருத்துவன் தாமோதானார்,

போர் ஆயுள் மூலிழ் பமிற்சியுத்றோ:
கணியன் பூங்குன்றன்,

மருத்துவன் ஈல்லசசுதனார்

கணிமேதாகியார்

முதலியோர்

முதலி
கணித

மாலில் வல்லோர்.
ஐச் தினை களுள், குதிஞ்சியைப் பாடுதலிற் கபிலர் மூதலியோரும்,
மூல்லையைப பாடுதலிற் பேயனார், சோழன் நல்லுருத்திரன் முதலியோ
ரூம், பாலையைப்பர்டுகலிற் சேரன்கடுங்கோ முதலியோரும,
மருதத்
அதப்பாடுதலில் மருதனிளகாகனார் மூதலியோரும,
நெய்தலைபபாடுத
லில் ௮ம்மூவனூ,

ஈல்லச் துவனார் மூதலியோரும

பு2சரனாத்
நில் 2-ம்
சாகராயரென்னும
எண்ணுகன்றனர்;

புலவரை
௮க்தச்

பாட்டின்

புகழ்பெற்றவர்கள்.

ஆடிரியராயெ

முரஞ்சியூர்

தலின், அ௮பபெயருள்ளவேறொருவர் முதற்சஙகததில்
கூடுமென்று ஒரு சாசார் நினைகன்றனா,
சைனரும் பெளத்தரும

முடி

முதற்சங்கப்புலவருள் ஒருவசென்று சிலர்
செய்யுளிற் பாரதபபோ கூறபபட்டிருத்

இருஈ திருததல்

இச்சங்கத்திற் சோச்திருததாகத்

தெரி

பதினெண்டழ்க்கணக்குக்களில் ஈசலடியார், ஏலாதி, பழமொழி
abeuee சைனசால் இயற்றப்பட்டவை. மணிமேகலை பெளத்தசமய
“pies சங்கப்புலவர்களில் ஒருவராக இருஈ ச உலோசசனாசென்பவரைச்,
சைனசாக

எண்ணுசன்றனர்;

உலோச்சென்பது

சைனர்களில்

ஒரு

வகைக்குரியைக்குப் பெயர்.
போஇியாரென்பவரைப்
பெளத்தராக
எண்ணுனெறனர்; போதி-அரசமசம். இ.பி. சான்காம் அாற்முண்டிலோ
Sr ers

தமுண்டிலோ

டுழான்

ஸ்சாபித்தகாகக் கேட்டிருக்கேன்,

ஒரு

சைஞ்சசரியர்

மதுரையில்

சைனரங்க,

|

IV) சங்க காலத்அப் புலயர்கிள்.

a

பக்குடுக்கை ஈன்கணியாசென்ற ஒரு புலவர் பெயர் முன்னமே
* சொல்லப்பட்டது; அவர் சோதிடத்திற் பமிற்சியுள்ளவர். அதற்குரிய

பலகறைகளையும் நிரப்பிய பைகளை உடைகில்
கழற்சிமணிகளையும
பக்கு-பை)
அவர் செருகவைத் அக்கொண்டிருக்கனா
போதும.
சழழற்சிக்காயை வைதஅககொண்டு
போலவே

இவர்கள்
றைச௪

எண்ணும் வழச்கம், இக்சாலத்தித்

மலைகாட்டிற் சங்ககாலததிலுமிருக்ததாகப பதித துப்பத் தால்

வாகில்

சொல்லுவேன்.

வந்துள்ள

அரசனுக்கு

அழகிய
உயிரையும்,

உவமைகளிற்

சிலவற்

பெரும்பாலும் வண்

மையே இல்லாத இடத்திலிருக்து தனியேவிளங்கும உபகாரியாகிய ஒரு
வனுக்கு அருஞசசத்திலுள்ள நிழன் மாச்தையும், உசாகினது ௮சலத்
இற்கு ஆகாயத்தையும, எருமைக்குக் குண்டுக்கல்லையும், சுக்தைத்
௭.ணிக்குப பாசிவேரையும பருஈதின் சிறசையும், கள்மயச்கத்திற்குத்
தேட்கடுபபையும, மெலலிய வெள்ளாடைக்குப்பாலாகியையும் பாம்பின்
சட்டையையும, செர்ரெதுக்கு வேக்கைமசப்பூவையும், சேவத்கோழி

மின் கெற்றிசசூட்டி.ற்கு வேகசைமாததன் பூவையும் முள்ளு முருல்கை
யின் பூவையும, தடாரிப்பறைககுத் இங்களையும் யாளைக்காற்சுவட்டை
யுமரிமாகச சோற்றின் ௮விழுககுக் கொக்க் ஈகத்தையும், சமிழ்சாட்
டாசா மூவாக்கும் முததியையும இறைவனுடைய மூன் நுசண்சளையம்,
திலைவனுக்குச சூரியனையும, ஈண்பர்க்குக் சண்களையும, பலவசைப் பூச்ச
ளாலாகய மாலைக்கு இரதிரவில்லையும, பன் நித்தலைச்கு உரலையம், பனை
மரததினடிக்கு
முழாவையும்,
மகளிர்சடைக்கு
மமில்கடையையும்,
முத்தாரத்திற்குப் பிழையையும்,
மூயல்கிழிக்கு நீர்க்குமிழியையும்,
ஐ றுமைக்கு அ௮ராவையும் ஈரகவேதனையையும், வேள்வித தீக்குச் செந்
தீர்மரைப்பூவையும்

உவ்மை

கூதியிருக்கின்றனர்,

இனலும்,

கிளியின்

மூக்கிலுள்ள வேப்பம்பழத்திழ்குக் கொல்லன் ஈக நுதியிற்கொண்ட ஒரு
வகைப்
வகைக்

பொற்காசினையும், வதியவனுடைய
வாடிய உடம்பிற்கு ஒரு
கொள்கையுமில்லாகானுைய
உடம்பையும்,
dre gents

ஆஇட்சிமிலில்லாத
வானத்திலுள்ள

குடி.களுக்குத்

சாயில்லாத

இளங்குழந்தைகளையும்,

௮ங்காரகளனுக்குக் கடலில் உலாவும் திமிலிலுள்ள கிளக்

கையும், யானைமின் மேலே சைக்கபபட்ட அம்புகளுக்குக் குன்றத்தில்
மொய்த்துள்ள குருவிகளையும், தலைவனையே ரசோகூக்கொண்டிருக்கும்
மகளிர் பார்வைக்குச் சூரியனையே கோக்க்கொண்டிருக்கும் நெருஞ்
சிப் பூக்களையும், திண்ணிய வீரஜனொருவ்னுக்கு ஒருகாளில் எட்டுத்தேர்
களைச் செய்யும் தச்சன் இருமாதம் மூயன்று செய்த உருளையையும்,
detest Gy ey agaibo தரு கீரலுக்கு முள்ள்ம்பன்றி

qmail,

dusk ogmiage

தயச்சால்சளோலேட்
a
al
a யும் Sy pA sermon
கூறியிருத்சல் இவர்களுடைய
இருக்கும் தேருருள் களையும் foe
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புலவர்களுக்குள் ஒருவ்ச்பிரல் : மற்றொருவர்க்குள்ள் அன்பு மிச
ட ்
இதிகம்; “மோசி பாடியஅசய் "எனப் பெருஞ்சத்திரனாசென்னும் புல
Vries, ஏணிச்சேரிமுடமோ௫ியார் பாசாட்டப்

்

்

பெற்திருத்தலையும்,

் ௮ரசவை பணிய வழம்புரிர்.த வயச்ெ
மறம்புரிகொள்சை வயக்குசெர் சாவின்
உவலை கூராச் சகவீலயி னெஞ்சின்
ஈனவிற் பாடிய ஈல்லிசைச் கபிலன் '' ,

எனப் பெருக்குன்ழார்

ழொரென்னும் புலவசாலும், “வெறுத்த கேள்வி

விளங்குபுகழ்ச்சபிலன்'' எனப்
சாலும், “*புலனழுக் கற்ற வரத

பொருச்திலிளங்சேனாசென்னும் புலவ
ணாளன், .இரர்துசென் மாக்கட் இணி

மிடனின்றிப், பரந்திசை நிற்கப் பாடினன்”, “பொய்யா ஈாவிற் சபிலன்
சன மாறோக்கத்து ஈப்பசலையாசென்னும் புலவரசாலும் சமிலர் பாராட்
டப் பெற்திருத்சலையும், அன்றும் பாசெர்க் கரியை யின்றும், பசணன்

பாடினன்'” என ஒளவையாசாற் பரணர் பாராட்டப் பெற்திருத் தலையும்,
* கபில பரணர்", கல்லாட மாஜஹூலர்' என்னும் வழக்கத்தையும் உற்று
கோக்கும்பொழுது இவாகளுள் ஒருவர் பால் மற்றொருவர்க்குள்ள ௮ன்
புடைமை விளங்கும். தமிழ்ப்பெருக்கத்திற்கு இதுவும் ஒரு காரணமே,
இவர் ௮சர்களுக்குப் புத்திபுகட்டலும் உண்டு :-தருமத்தை௪

செய்வதற்கு

களைச் செய்யாதிசென்பதைச்

சொல்ல

வலிமிலலீராமிஐும்

தயேசெயல்

எண்ணி, “ஈல்லஅ செய்த லாற்றீ

சசயினும், அல்லு செய்த லோம்புமின் '” எனவும், பொய்யைச் செசல்
ல.ற்கவென்பார்,
“நிலம் பெயரினு BarGerp Quure”,
“ot Spi
பெயரும் சாலை யாயினுக; இளர்ச சொன்னீ பொய்ப்பறி யலையே” என
'வும், பகைவர்பால் இரக்கத்தையுண்டாக்க வெண்ணியவச், பசைவசைக்

வழியே வருவல்,” எனவும்,
'நின்னொன் னு மொழிவல்,

ரீ தயவசோடு, இணங்கீலாசா தென்பார்,
அருளு மன்பு நீக் base,

க

Asner pd sg அவர். பெண்டிர் தம் இளம்புதல்வரைப் பாதுசாத்தற்
பொருட்டுத் தாம் இறர்தஅபடாது அடகு இன்று உமிர் வாழ்சன்று
சென்பதைப் புலப்படுத்த நினைக்து, “அறுமருப் பெழிற்கலை புலிப்பாத்
பட்டெனச், சிறுமதி தழிஇய தெதிஈடை மடப்பிணை, பூளை நீடிய வெ
aig பறந்தலை. வேளை வெண்டூக் குதிக்கும், ஆளி லத்த மாயெ சாட்டு
Brum Qarer

புவரோ பொன்று ௪. சாவல், குழலி சொள்பவரி ஜேழ்புமிதி", “சல்கச...

IV, சங்க காலத்துப் புல்வர்கள்.
எலனுர் தியதன் நீமையும்,
ஒம் . துணிர்துகூறுதல்

6

இனனா இலியர்'' என

ஒருவசையாக அரசர்களைப் புகழ்ர்து அவர்களுக்கு

மை் அறிவித்தலும் இவர்கள்

்

இல்லை யென்போர்க்

யாவரும் கைக்கொள்ள ற்பாலது.

நீ பெரும்போரில்

ட

செல்ல"

கொள்கை.

முன்னே

|

நின்று

வாளின்

தமும்புபட்ட

தேகத்தை உடையையாய்ப் புகழோடு விளங்குதலின், சண்ணுக்கு இன்
ஞய், செவிக்கு இனியை; கின்பகைவர், நினக்குப் புறங்கொடுத்து ஒடிப்

பேசதலிழ் சிறிதும் உடம்பிற் புண்ணில்லாமலிருஈ்து பழிக்கப்படுதலால்
சண்ணுக்கினியர், செவிக்கின்னார்; நீயும ஒன்றிலினியை; ௮வரும் ஒன் திலி
னியசென்பார்,
,
: நீயே, ௮மர்சாணி னமர்கடர்சவர்
படைவிலக்க யெதிர்கிற்றலின்
வாஅள்வாய்த்த வடுவாழ் யாக்கையொடு
கேள்விச்சனியை கட்டின் னாயே,
அவசே, நிற்காணிற் புந;ஙசொடுததலின்
oa pur மெய்யாக்கையொடு
கண்ணுக்கினியர் செவிச்சனெனாசே
நீயுமொன்றினியை யவரு மொன் தினிய௰ர் ''

என்று கூறியது தலைவன் வீரத்தையும புலவரின் இயல்பையும் எங்கனம்
|

கொடுத்துச செல்வப் பெருக்கத்தை நீ ௮டையவேண்டு மென்
பவர், “நின் பகைவர், வருளிலர் கொடாமை வல்ல ராகுக”' ௪ன்பார்.
இன்னும், இவர் அரசர்களுடைய பள்ளியெழுச்சியில் அவர்கள்
முன்னோர்களின் ஈற்குண ஈற்செய்கைகளையும அவர்களுடைய ஈல்ல வர
லச நுகளையும் இனிய பாடலில் ௮மைத்துப்பாடி அவர்களுக்கு ஈல்ல ௮.றி
வப் புகட்டுவர்.
இரண்டு அரசர்கள் பெரும்போர் செய்கையில் இப்புலவர்கள்
அவர்களுக்கு இடையே அுணிர்துசென்று நின்று இனிய மொழிகளால்
சமாதானஞ் செய்வித்துக் சலர்து வாழச்செய்வர்,
இவர்கள்
பத்தை

பயிர்களின்

இயற்கை

ஈலத்தைக்

அளிக்கும்;
பச்சனை யவ

பவழள் சோப்பவும்

கருினைச் சாயா சணமயி லலிழவும்
கொழுர்கொரடி முசண்டை சொட்டம் கொள்ளவும்
செழுள்குலைச் சார்சள் சைலிரள் பூப்பரும்

கூறல்

மிச்ச இன்

TS

நொல்லை ரெடிவழிச் சோப மூரும்

ட்ரீ

pie சான்ற மும்ம புறவு"
ன்ப தனால் அ வளைப்பூ, காயாம்பூ,முசட்டைப்பூ,கார்தட்பூ என்பவை

கூறப்பெற்றிருத்தல் காண்க. இப்படியே மலைபடுகடாம், 110 - அம்
௮ முதிகியவற்திலும முசட்டைச்சொடி முதலியவை கூறப்பெற்றி
ரூத்தல் அறிந்து இன்புறற்பாலது.
மலைவளங்கூறுதலஓும
பயப்பதாகும்; அவற்றுள் இன்று வருமாறு:
( பாரியது யறம்பு, உழவருழா சன ரான்கு ப யலுடை2.2)

ஒன்றே, ரிதியிலைவெதிறி செல்விளையும்மே

மிக்சசுவை
|

ப

இசண்டே,, தீஞ்சளைப் பலவின் பழ மூழ்க்கும்மே
மூன்றே, கொழுங் கொடிவள்ளி ஓழஙகு வீழ்சகும்மே
சான்சே, ௮அணிரிழவோரி பாய்தவின் மீதழீர த
திணி நெடுங்குன்றர் சேன்சொரி யும்மே
என்பது.

இப்படியே

இவர்களுடைய செய்யுட்களிலுள்ள பலவகைச

சுவைகளையும ௮ வற்முல் அறியக்கூடிய பண்டைக்கால வழக்கங்களையம

பிறவற்றையுஞ் சொல்லுதற்கு நேரம சிறிதும் பற்றாது; அதலால் இத
னோடு இர்ச விஷயத்தை ஒரு வகையாகப் பூர்த்திசெய்ேன்.

Se

4,

சங்க

காலத்துப்

புலமைவாய்ந்த

பெண்பாலார்,
கவலையை நிக

தமிழாராய்ஈது
டைக்தாலத்திற் பலா

தங்கள்

குகைகள்.

புகழைப்பாப்பிய

என்று சொன்னாலும் ௮வாகளுடைய பெருமை
சொல் அவர்களுக்கே

பெண்மணிகள்

பண்

இருஈதனா. பெண்பாலார் சுதர்தரமில்லாதவர்கள்

பெரிது,

தாப்

என்ற

அமைர்துள்ள து. தாய் என்ற பதவியைக் காட்

டி.லும் பெரியதொன்றில்லை. “அன்னையே யப்பா வொப்பிலா மணியே"
என்று பெரியோர் இறைவனைத தாயாகக் கூறிமிருப்பது இதனைப் புலப்
படுத்துகின்றது. உலகப்பற்று நீங்கிய துறல்களைக தந்ைத முதலிய
எல்லோரும் பணியவேண்டுமாயினும், தாயைக்கண்டால் அ௮த்துறவிகள்
பணியவேண்டும என்பது விதி,
பட்டினத்துப பிள்ளையார் உலகைத்
துறக் தவராமிருஈ தும;

Bw

தாயின்

சமக்கடனைக

கழித்துவிட்டு

௮ ப.

பால் வேறிடஞ் செல்லவேண்டுமென்பதைக் கருதி, குடி.மிருஈத வீட்டிற்
கொள்ளிவைகக

வார்கள்.

வேண்டுமென்று

காததுககொண்டிருக்கதாக௫

பிரபோதசஈதிரோதயமென்ற

“சத்நியா இகளும

வஈதத

தாயரை

எ.து. பெண்பாலார ௮வ்வளவு

வணங்கு

பெருமை

ரநாலில
வாமே”

ஒரு

சொல்

விவாதத்தில்,

என்று கூறபபட்டுள்

வாய்ஈதவாகள்.

மேன்மை,

௮மைஈதவாகள். இயற்கை
௮ திவு முதலிய குணங்கள் இயறகையில
பெரு
௮வாகளுடைய
சோரதுவிடின்,
அறிவும்
செயற்கை
அறிவுடன்
மை அ௮ளவிடற்கரிதாகும. சங்ககாலததில தமிழாராய்ாஈது விளங்கெ

பெண்பாலார் ஐமபஇன்மருக்கு மேலிருர் திருஈகலாமென்று தெரிகிறது.
௮வர்களுட். சிலமைப்பற்றிச சொல்லுவேன்.

காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளையார்.
சாககைபாடினியா ஈசசெள்ளையா என்ற பெயருடைய ஒரு
வர் இருந்தார். செள்ளையார் என்ற சொல் தாயார் என்ற பொரு
ரூடையதென்.றும், தள்ளை யென்பதன் மரூ௨வாகிய சள்ளையென்பது
இவர் மலை
பின்பு செள்ளை யென்று மாறிலீட்டதுபோலுமென்பர்.
சாட்டரசன்பால் புரிசு பெற்றவ ராகையால், 4௩”, என்ற சிறப்பெழுச்
அ.டன் தசசெள்ளையார் என்று இவர் வழங்கபபட்டாசென்று தெரி

92௯. கணக அடைய

பிரிவினால் வருந்திமிருர்தபொழு.அ ௮.சற்குப்

'
ம்
்
றப்
பித்காலத்தமிமும்.
ப . அத்கத்தமிதும்..
ச்

t

்

1

பரிகாசமாக விருர்துவரக் சுற்க்கை,
பாடல்

பேசலும்:

கரைந்ததைப் பாரசாட்டி. இவர் 5௫
என் அ பெயர் பெற்ளுர்

கச்க்சைபாடினியார்

பாடினமையால்,

ச்செப்புள் ‘warp

i:

“\ திண்டேர் ஈள்ளி கான் தண்டர் :

|

பல்லா பயர்த செய்யிற் ஜெண்டி

்

சோ
முழுதுடன் விளைர்௪ வெண்ணெல் வெஞ்

றெழுசலச் சேச்திலுஞ் சிதிதென் ரோழி

பெருர்சோ ணெ௫ழ்த்,ச செல்லற்கு
"
விருச்.துவரச் கைச்ச சாச்சையது பலியே
(தழந்தோகை, 330.)

“தலைவனது

பிரிவாற்றாமையால்

அவ்வருத்

வருதும் எனக்கு

நள்ளியின்

த காக்கைக்குப் பலியாக
தம் நீங்கும்படி விருந் துவரக் கரைந்

கலந்த தொண்டியில் விளைந்த
காட்டிலுள்ள பசுக்களின் செய்யோடு
் ஏர்தினாலும் ௮2 சிறிதா
த்தில
த்திர
ஏழுபா
செல்லின் சுடுசோற்றை

கும்; காக்கைசெய்த
பொருள்:

பெரியது”

அவ்வளவு

உதவி

என்பது

இதன்

யவற்றால் மகளிர்
தலைவன் பிரிந்த காலத்தில் விருக் திடல் முதலி

.
த்ம் துன்பத்தைப் போக்கிக்கொள்வர்

பாட்
தில் அறுவது பத்தை இவா பாடி. ஆடுகோட்
பதித்றுப்பத்
ிசம்
ஹமூரும
ும்
பொன்ன
ம்
ுதுலா
ஒன்பத
டுச் சோலாதனிடமிருந்து
்குப்

பரிசு பெற்றுர்.
பொற்காசும்
பொன் கொடுத்தமையானலும்
@ pg.

௮ணிகலனுசகரச ௮ வன் இவருக
தெளிவா
இவர் பெண்பாலாசென்பது

பொன்முடியார்.

பொன்முடியார் என்ற

பெண்பாலார் ஒருவர் இருக்தார்.

இவரு

சல்விப் பெருமையையும்
டைய இயற்பெயர் தெரியவில்லை. இவருடைய
ிரு
சவிப்பெருமையையும்

ந்த ௮ரசர் ஒரு பொன்முடி.
on fi

அவற்றின்

கோக

அறிகுறியாக

அ௮ளித்தமையால்

பெற்திருக்கலாமென்று

தோற்றுகிறது.

அக்காலத்த

இவர் இக்காரணப் பெய
மூசஞ்டுயூர்

படுதலின்,
ரரயசென்னும் பெயரில், 'முடி” என்பது காணப்

மூடிரசாக

அப்பெயர்க்

மூடி.பெத்திருத்தல் கமென்௮ சிலர்
தூசிய புலவரும் சிறப்பினால் ஒரு
தர்பசவுவாசெனப் பெயர் சுமத்தி ஞான
நிளைக்ெறனர். “தெர்ண்டர்

டை
முடிசூட்டி", என்பதனால் சேக்கிழாரும், “ஐர்.து பாவு

தவிக்க

பதியர்ய், 'வத்து வட்டமா

ஈரல்வசைக்

மணியினன் ம்ணிரும்டி “புளைர்து"”

ஒல்வொரு வலை "நம்.
என்பதனால் வில்லிபுதி தாசரழ்வாரும் இக்கனமே

யரத்திக்ர்
ஆட்யப்பெற்திஞ்ர்தன்மையும் இங்கே கருசத்பாலதா் சகச
ee

௩)

5]. சங்கசச்வதிதும் பலல்மவாப்நித' இிற்ண்பாலார்
ள் சல உண்டென்று
யென்னும் தாலில் இவசாந் செய்யய்லட்பு பாடல்க
இவ் பாடிய
தில்
புறத்
.
உரையால் தெரிசன்றது

“தெசல்சாப்பிய
பாடல்

ட

-

வருமாறு:

1 என்றுபுறச் தரு,ச லென்றலைச் சடனே
சான்னோ. னாக்கு,ச தர்தைக்குச் கடனே
வேல்வடித்துக் சொத தல் கொல்லற்குக் கடனே
ஈன்னடை ஈல்சல் வேச்தற்குக் கடனே
யொளிறுவா எருஞ்சம மூருக்கிச்
சளிதெதிக்து பெயர் சல் சாளைக்குக் சடனே, ''

அனுப்பி இவா களித்திருக்தா
இதனால், தம்முடைய மகளைப் போருக்கு
ம் தெளிவாடன் றன;
ன்பது
்டிசெ
ப்பெண
்குடி
வி7்க
சென்பதும், இவர்
பூதயா ண்டியன் தேவியார்.
அவன் தேவியாராகய
பூதபாண்டியனென்பவன் இறர்ததும்
சிலமகளிர் வர.௮
ுடைய
மூப்ப
.
பினார்
இவர் அவனுடன் திக்குளிக்க விரும்

ள் வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்
தடுத்தனர். அப்பொழுது இவர் அவர்க
|
பாட்டுள்ளது, அது)
OO
PX
p
gorr
ளாமற் பசடியதாகப் Ly oe
மபல்சான் நீரே பல்சான் நீசே
ம்
செல்செனச் சொல்லா சொழிகென விலக்கு
பொல்லாச் சூழ்ச9ப் பல்சான் நீசே
திட்ட
யணில்வரிக் கொடுச்சாய் வாள்போழ்ச்
சாழ்போ னல்விளர் சறுசெய் தண்டா

நிடையிடைக் படெர்ச ஸகபிழி பிண்டம்
வெள்ளெட் சாச்தொ புளிப்பெய் “சட்ட
வேளா வெர்சை

வல்? யாகப்

பரழ்பெய் பள்ளிப் பாயின்று வதிய
முயவழ் பெண்டிசே மல்லே மாதோ

பெருக்காட்டுப் பண்ணிய கருல்கோட் டீமும்

நுமச்சகி தாகுச தில்ல வெமச்செம்
ற
பெருச்தோட் சணவன் மாய்ர்தென வரும்ப
வள்ளித் ழவிழ்ச்,௪ தாமரை

ஈள்ளிரும் பொய்கையுர் தியுமோ சற்ழே”

என்பது.., கணவன்.

இதச். தபிறகு

உடம்பை

வைத்துக்கொண்ட

| eee

்பியதை இப்பாட்டில் இவர்
வாழ்வதை இசழ்ர்.௪.இப்பாயத் தாம் விரும
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Dar shar த்டுபிநுவள வுடைய

புத் திரியார்; ஆ.திமருதியார்.

என்பது இவரது பெயராக இருர் திருக்கலாமென்றும், பிறகு எழுது
வோர்கைப்பினழையால் அப்பெயர் ஆதிமர்.தியார் என்று
மாறியிருக்கு
மென்றும்

சான்

நினைக்கறேன்.

ஆட்டனத்தியென்பானை

மணர்தார்;

காவிரியின் (முன் றுறையில்

இவர். ் சோசாட்டாசன்

மகனாகிய

ஒருகால், கழாரென்னுமூரிலுள்ள

ஒரு விழாவில்

யாடி.க் கொண்டிருக்கையில் அவப் ஆறு
விட்டது. அ௮வனைக காணாது வருந்தி,

அவனுடன்

இவா

நீர் வீளை

அடிததுககொண்டு

போய்

wa மள்ளர். குழீஇய விழவி னானும்
மகளிர் தழீஇய துணக்சை யானும்
யாண்டுச் சாணேன் மாண்டச் சோணை
யானுமோ ராடுகள மசளே யென்கைக்
சோடீ ரிலங்குவளை செூழ் தச
பீடுகெழு குருசிலுமோ ராடுகள மகனே '!

(தறுந்தோகை)
என்று

பாடி

அ௮ரற்றித் தேடித்திரிர்துசென்று கடலைகோக்க,

, பத்தினியாயின்

அவனைச்

தசவேண்டும்' என்.று இவர்

சடல் ௮வனைக் கொணார்து காட்டியது,
இளங்கோவடிகள்,

இதனைச்

*ஈான்

பிரார்த்திக்கக்

சிலப்பதிகாரத்தில்

! மன்னன் சரிசால் வளவன்மகள் வஞ்சிச்சோன்
றன்னைப் புளலகொள்ளச் சான்புனலின் பின்சென்று
சன்னவி றோளாயோ வென்னச் கடல்வச்த
முன்னிறுத்திக் சாட்ட வவனைச் சழீதிச்கொணடு
பொன்னம் கொடிபோலப் போசச்சாள்
(2-ஆம் காதை, 115)
என்று,

கோவலன்

*கொலைசெய்யப்பட்டபிறகு

கண்ணகி

பாண்டிய

ஊக்கண்டு வழக்குசைத் தவிட்டு வஞ்சினங் கூறும்போது தான் பிறந்த
காவிரிப்பூம்பட்டி னத்திலுள்ள கற்புடைமகளிர் பெருமையைச்சொல்
அதல் முகமாக ஆதிமந்தியாருடைய கற்பைச் சிறப்பித்துக் கூதினார்.
இ-பி.55-முதல் 95-வசையிற்* கரிகாற் பெருவளவனென்௮ ஒருவனிருச்
தானென்று சிலாசாசன மாய்ச்சியாளர் கூறுதலால், ௮வன் மகளா

இவெ 'இவர்சசலமும் அறிய்த்தக்கதே.
பார்க்கையில் வெள்ளிவீதியசர்,
ohare
பசணர்க்கும்: “இலர்:
டட 3
ட்
wpm
ப்ப்ருள்ள

சங்கச்செய்வுட்சணே ஆசாய்ர்௮

ஒளவையாரென்ற பெண்பாலசர்க்கும்
Gauci anes -கினைக்க “ இடமூண்:
Saks
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“mr
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1, சங்ககால்தீதுப்புலமைவாய்திதஇப்ண்பாலார்.
வெண்ணிக்குயத்.தயார்.
3

-வெண்ணிக்குயத்தியார்
என்ற
ரர். வெண்ணி என்பது

என்.று வழங்கப்படுகிறது.
சில் உள்ள)

பலி

mk
%

புலமைவாய்ச்த. பெண்பாவார்
இக்காலத்தில் கோவிலுண்ணி

நீடாமங்கலம் ரமில்வேல்டேஷலுக்கு மேத்

இவர் குயச்சாதியார்; கரிகாற்சோழனைச் சேசனும் பாண்

டியனும் மேற்கூறிய வெண்ணியூரிலுள்ள

போர்க்களத்தில்

எதிர்ததுப்

போர்செய்து தோற்றனர். தன் மார்பில் தைத்து முதல் உருவிச்
சென்ற ௮ம்பாலுண்டாகய புண்ணிற்கு ஈரணிச் சேரன்போய் வடக்சே
இருக்தான்; ஒடுங்காலத்துத தன் மூதுஇல் அம்பின் காயம் பட்டதாகப்
பிறர்கருதக் கரமோவென்று

எண்ணி

௮வன் காணினன்.

வடக்கிருத்தல்
என்பது தோல்வியுற்றவர் உலகவாழ்க்சையை
வெறுத்த
இனி
உயிரைத
துறச்சவேண்டுமென்று
கிச்சமித்துக்
கொண்டு வடக்சே சென்றிருஈது ஊண் உறக்கமின்றி உடம்பைவாட்டி

உயிர் விவெதாகும.
இஃது உத்தாகசமனம் என்றும் வழங்கபபடும்.
சேரன் வடகூருஈததைப் பாராட்டிக் கரிகால்வளவனை கோக் ௪, “வென்
ரோய்

நின்னிலு ஈல்ல னன்றே, கலிகொள்

யாணர் வெண்ணிப

பறர் தலை,

மிகப்புக மூலக மெய்திப், புறப்புண் ணாணி வடக்கிருக் தோனே”! என்றது
பாடியிருக்கரொா; “நின்றோகை கற்பினிலைமையெண் ணாதெதிர் நின்அ
வெர்நிட், டன்றோ வடக்கருஈ தாண்மடப் பாவை யருஈ சதியே” எனத்
தஞ்சைவாணன் கோவையிலும், “பெரும்பதிச குவமையும பெருமல்,
மறக்கடுக் களிற்றுக் குபேரன்வா ழளகை வடகஇருந்தது'' என வில்லி
புத்தாசாழ்வார் பாசதத்தும காணபபடும் வாககயங்கள் வடக்கருத்த

லின் கருத்தைப் புலபபடுத்சல் காண்க.
புறப்புண்ணைப பெற்றவர்கள்
ராணுவதல்லாமல அவர்களோடு ௪ண்டை செய்தவர்களும் சாணுவார்க
ளென்பது

பின்னுள்ள

இசாவணன்

இறக்த

வரலாற்றால் விளங்கும்.
பிறகு ௮வனைப்பார்ப்பதற்கு

விபீஷண னுடன்

சென்ற இராமர் அவன் முதுடில் புண்கள் இருத்தலைச் கண்டு தம்மை
இசுழ்ர்துகொள்ளவே விபிஷணன், 'இவன் மார்பில் இருக்க 'இிக்குயா
ளைக் கொம்புகள் அனுமானுடைய குத்தினால் புறத்தே கழன்றுபேசன
மையால் உண்டசகிய புண்கள் இவை' என்று சொல்லி ஆற்றுவிசத்தனன.
இதனைக் கம்பராமாயணம் இராவணன் வதைப்படலத்துள்ள; *தளிரியல்
பொருட்டின் வர் ஆஷசீற்றமும்'' என்னும் செய்யுள் முதலியவற்றிற்காண
@rin.

பாரிமகளிர்.
முன்னாளில், பசரி. என்று ஒரு

அள்ளல்சளில் ஒருவன்.

சிற்றாசன்

அவனுக்கு இரண்டு

இருர்தான்,

புசல்வியருண்டு.

அவ்ன்

அல்

“அதவரும் சமிற்ப்புலரடிஅடிய்த்தவர்களென்பபு புறசாதுரித்தில்
இல
சன் மகளி
ட்

டைய பெய7சஅள்ள பாட்டி லீருர்,௫ சிளங்குற.து.

கதே வர்தர்கள் மணம் செய்துகொள்ள விரும்பியபோது ப்ரீ” மறத்,
மயல் அவர்கள் soles போர்செய்யச்கரு தினர், குதிஞ்சீபா!
இனித் Outturn Qa
க்ம்லச் அப்பொழுது அவனுடன் இருந்தா

வியர்

முூவேர்சரையும்' சேர்க், * நீங்கள் ஆர்

செ்சல்வும் வேடல்கொண்டு

குச் சொடுத்அ வியென்"" என்று
விளங்ச ஒருபாடல்

போலவும் பாட்,

வருவிராயின், பாரி சன் மலையை

பாரிமின் வள்ளன்மையும்

செய்திருக்கறர்.

உங்கள

/

வீர்௫ூ௩ட

“ கொடுக்கலாதானைப் பரரிமே

மென்ற கூறிஐும் சொடுப்பாரில்"" என்று சச்.சசமூர் ச்.இசாங்னார் ‘pa
தேவாரத்திற் சொல்லியிருப்பதிகீருந்து பாரிமின் புகழ் விளங்குகிறது
மூவேக்சரும் மலையைவளைச் ௮ பெரும்போர் செய்தபோது பாரி இறச்த
கோளான. dong Bini அவன் மகளிர் உருப் பாடியபாட்டு ஒரு
மாது:
6 அற்றைச் இி.ங்ச ளல்வெண் ணிலவி
னெர்்ஆழையு முடையே மெக்குன்றும் பிறரர்கொளசா

கிற்றைச்,இல்ச னிய்வெண் ணிவலின்:

வென்தெதி முரசின் வேர்தரெக்
குன்.ழங்கொண்டார்யர மெக்தையு மிலமே''

.
(புறநநனூறு, 224)

இம்மசளிரிருவர்ச்கும்
ரன் பெருமை

பிறகு சபிலர் விவாகம் செய்வீதீதார்.

ுமூொசதி'

என்னம்

இம்மகளி

நாலிலும் பாராட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒள வைவயார்.
ஒளவை என்று செொற்குக் சாய் என்பது பொருள். இவச் அதிகமா
அனன்னலும் வள்ளலைப் பாடி. செல்லிக்சளி பெற்று: அசன் விசேடத்சால்
வெகுகாலம்
வாழ்க்திருச்தார். அதிகன்காலத்தில் ஒரு நெல்லிமசம்
இருர்த.து. Ag
பலவருஷங்களுககொருமுறை ஒரு பழம் தர௬வ௮.

௮ப்பழ.த்சை

உண்பவர் வெகுகாலம

வித்திருப்பரா.

அதிகன் தன்

ஒட்டிக்கு உட்பட்ட இடத்தில் தோன் நியிருர்த அந்த கெல்லிமசத்துச்
கக். காவல்லவத்் அது பமுத்ததும் ௮தைபபெத்அப்புசிக்க கிளைக்து

கன் அருசே

சென்ன

இருக்த சமயத்தில் ஒளவையார்

இிடீசென்று

ஜவன்முன் சென்றன ட உடனே
அதிகன் ன் Bea அவர், neds
கொடுத்துவிட்டான். . தனக்குப் பிறகு காட்டைப் புரக்க மகன் இருப்
பஸ்ல் சான் நீண்ட காலமிருப்ப திலும் ஒளவையார் கெடுங்காலம் வாழ்ச்

aOR sre உலகஞுய்யும்படி. அயர்: செயிலிய்பார் என்று அவன் கிளைத்து 6

ஸர ச்சப்படிக்கை அவர்ஷகமித் சொடுத்சனள். பகுதில், அருமை
(ப் முசலில் அதிப ஒளலவதார் அதுக வள்கெட்டச்றிதகு
அளி

ம்ஆ்ச்கை
ஒப்பிட்டு,

அதிக்து
டல

அதிகளைப் cit ob ce tp.

மரம

மணிமிடற் ஜொருவன்" பேசல,

அவக

மின்னு

பெரும

toa

எண்று பாடியுள்ளார். ஒளவையார் பெயர் பற்பல' சால்ங்களிலிருக்க ag*
aur Ge alley சரித்தரக்களித்
சம்பர்தப்படவதால்* பல ஒளவையாச்
இருர் தருக்கவேண்டுமென்று சிலா கருதுரொர்கள். அதிகன் கொடுத்த
செல்லிக்கனியைத் 'இன்றதால ஒளவையார் சிரஞ்சீவியாக இருந்திருக்கக்
கூடுமென்பது சில பெரியோர் கருத்து. சமபர், ஒட்டக்கூத்தர் காலத்தி
௮ம் ஒளவையார் இருச்ததாக ஒரு கதை வழங்குகின்றது. ௮ சம்பத்
தக்க தன்.று. இவருடைய அருள் மனோதைரியம சவித்துவம் முதலி
யன அளவிடற்கரியன.
இவரைக் கலைமகள் என்றே பாராட்டுவர்.
இவரது முதுமையில் திருவாலங்காடு, என்னும் சவக்ேத்திரத்.திற்கு
அருகிலுள்ள பழையலுூரில Rota காரி என்பசன் இவச் ஊன்திக்

கெசள்வதற்காக ஒரு மூங்கிற்கோல் கொடுத்து உதவிஞன். குறிப்பதிச்
௮ அவன்செய்த உதவியால் மடழ்கத ஒளவையார் அவனுக்கு கிருப்ப,
முள்ள கழவையாடொன்று வாங்கெகொடுக்க நிரந்து சென்து இர்;
ஆடுவேண்டுமென்து சேனைககேட்டார்.
பொன்னால்
ஆடொன்று !
செய்வித்து ௮தை
௮வன் அ௮வர்கருக் கொடுத்தான்.
அ.தளாற்களிப் :

UP mw Buns
ளைச்),

ஒளவையார், *சரெபயான் மணிமெளலிச்

சாரபபாடு கேட்கவே

பெறினும்

கொள்வர்

பொன்னாடொன்

கொடுபபவா,

நீக்தா,

தாமறிவர்

சேசமான் தன்!
னிரப்பவ சென்

தங்கொடையின்

சர!

என்ற பாடலைச்சொல்லி, சேரா உன்னாடு பொன்னாடு” என்று வாழ்த்
இனர், உன் ஆடு பொன் ஆடு என்றும், உன்ஈரடு பொன்காடு எனதும்

பொருள் படும்படி. விளங்குன்று இச்தொடர்மொழி.
றும்

சேரகாட்டில்

என்பர்.

மழை

தவராமற் பெய்கிறது;

இதனால் “இன்

தர்மம்

ஒங்குற.து'

போரில் அதிகமான்
' இறர்தபோது

ம ி.தியகட் பெறினே யெமக$யு மன்னே
பெரியகட் பெறினே
யாம்பாடச் நிர்ன்1 கழ் :தண்ணு

'

மன்னே

சறுசோற் ரானு ஈனிபல சல)ததன் மன்னே
பெருஞ்சோழ் னு

, ஏன்பொடு டிப

சனிபல சலத்,சன் மன்னே

அழ்யெல்லா மெகக்கேயு மன்னே!

அம்டெசுடு வேனுழை வழியெல்காச்தானித்கு மன்னே
ச.சந்த சாறு தன்கையால்
புலவுசா௮ மென்றலை wo garg மன்னே

en

அருச் தலை யிரும்பாணர் அகன்மண்டைச் தளையுரஇ
இஃட்பபகட்னுனுக்கோடுப்.

“ப்ப திக் 2 படக

புசப்போர் புத்சஷ்பா
கரு சொர ரா௩ ரட்ட

டக

௫ம்

a

MgO Fe quate பத்க் புலவர் சாகித்
ees ped pi

ad

அருகித,ச் இயல்பெ' ‘Pade
"தசா கெர்சையாண்டென் கொல்லோ
இனிப்ரபாசொரு மில்லைப் பாசெர்க்சொன் தீகுசரு மில்லை *!

(புறநானூறு, 285) ப
ஈன் ௮சொல்லி அவனது கொடையைப் பாராட்டிமிருக்கறுர்.
. சிலர் கூடி, கோடி என்று மதித்தற்குரிய
லும்படி. கேட்டபோது, ஒளவையார்,

விஷயங்களைச்

சொல்

“ மதியாதார் முற்ற மதித்தொருகாற் சென்று
மிதியாமை சோடி யுறம்
உண்ணீருண் ணீரென்றே பூட்டாசார் சம்மனையில்
உண்ணாமை கோடியுறும்
கோடி கொடுத்தும் ருடிப்பிறர சார் சம்மோடு
கூடுகசே சோடி யுறும்
கோடானு சோடி சொடுப்பினுர் சன்னுடைசாக்
கோடாமை கோடி யுறும் ''

சான்று

பாடி. மகிழ்வித்தனர்.

இவை

யாவரும் எப்போதும் சந்திக்கத்

தக்கவை.

போது

சல்வியறிவில்லாத சிலர் ஒருசமயம் தங்களைப் பாடும்படி கேட்ட
இவர,
1 மூவர் கோவையு மூவிளக் கோவையும்
பாடிய வென்றன் பனுவல் வாயால்
எம்மையும் பாடுக வென்றனிர் அம்மையில
கெற்கனம் பாடுகேன் யானே வெகச்சட்
சளிதப0 செக்களம் சண்ணிழ் காணீர்
வெளிறுட0் ஈல்யாழ்

விரும்பிக் கேளீர்

புலவர் வாய்ச்சொற் புலம்பலுக் செல்£ர்
அவிழ்ச்சுவை யல்லது சமிழ்ச்சுகை சேர் "'

என்.அு கூறிச் தமது ஆற்றலைப் புலப்படுத் இனர்.
அறம் பொருள் இனபம் வீடென்பவற்றை யாவரும் எளிதில்
அதிர்அ கொள்ளும்படி சருக்கிச்கறவேண்டும் என்௮ தமிழ்சாட்டாசர்
சேட்டபோு,
இவர்,

c

“ ppwps Sted. amour Qagagarpe

ors விருவர் சருத்தொருமித் பதாக...

4. சங்ககாலத் துப்புறமைவாயப்த்த 'பெண்பாலார்.
பட்ட யின்பம் பரனைகினைர்: இம்மூன்றும்.
விட்டதே பேரின்ப 470

8

என்று கூறியதாக ஒருவெண்பா
a

இக்கே

இவர்,

ஈதல் அறம்

ட்

*.

வழங்குகிறது.
aor os PCs pu
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பெருமையை

சாதி யிரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுக்கால்
8ீ.தி வமுவா செறிமுறையின்--மேதினியி
விட்டார் பெரியோ ரிடாதா ரிஷிகுலச்சோர்
பட்டாங் லுள்ள படி” (நல்வழி)
என்று பாடிமிருத்தல் ௮றியத்தககது.
இசாமாயணத்தில் சுக்கொசசாரியசை கோக்க?

மகாபலி கூறியதாக

வள்ள,
ம்மா ய்ச் சவர் மாயச் சவ சல்லர்கள் மாயா
சேச்திய கைசொ டிரச்சவ செ சாய்
வீர்சவ ரென்பவர் வீர்சவ சேனும்
rise soe Geiger wis”

என்னும்

செய்யுளாற்

கம்பரும்

கொடையின்

பெருமையை

விளக்இ

யிருத்தல் காண்க,
இருக்கோவலூரில்

௮ங்கவை,

சங்கவை

என்னும் இரண்டு பெண்க

ளூக்கு ஒளவையார் விவாகம் செய்வித்ததாகவும், அதற்காகப் பெண்ணை
யாறு கெய்யாகவும் பாலாகவும் ஓடும்படி. இவர் செய்ததாகவும் ஒரு
கதை உண்டு. ௮௮ வில்லிபுத்தூரார் பாடிய பாரதக.துள்ள பாமிசச்
செய்யுட்களால் தெரிகிறது.
பெரிய வீரனாயெ அதிகமான்
தொண்டைமானிடம் தாதனுப்பினான்.

ஒருகாலத்தில் தஒளவையாசைத்
சொண்டைமான் தனது செல்

வப்பெருமையும் படைப்பெருமையும்
புலப்படும்படி தனது ஆயுத
சாலையை அவருக்குக் காட்டினான். ஆயு.சங்சள் பளபளவென்று மின்
AO srry Giga.

அப்பொழுது

ஒளவையார்,

( இங்கே, பிவி யணிச்து மாலை சூட்டிக்
சண்டிச ணோன்சாழ் திருசதிசெய் யணிச் த
கடியுடை வியனக ரல்வே யங்வே
umsetd ருத்திச்கோதெடதி எைர.து
கொத்துமைச் குத்தில் மறி
வென்று

தண்டாமித் பதங்கொம த்

இல்லாகி தூடலுண்ணு

™

ச்ன்க்த்கரிஇம்டபிற்சாவத்தமிமூம் உப் 7
மில்லோ Cana Pearl எட்ட ப பிட்
னண்ணலெல் கேர்மீன் ott
RO Gata” : . .

, (புறநாஜாத, 95.)
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'
என்று பாடி,

“பகைவரை

WAsursyeorw
CP 18 PSH

எதிர்த்துக்

குத்.தூதலால்,

usrser நுனிமழுங்கிக்

இடக்கன்றன.

Curf pA pay

கொல்லனுலையில்

உன்னுடைய

படைகள்

திருத்த

பளபளவென்து

இருக்ன்றன ' என்னு தொண்டைமான் போர்செய்யச் செல்லாதிருச
தலைப் புலப்படுத்தி ௮வளை சாணுமபடி, டுசய்தனர். இங்கனம் சமத்கர॥
மாகக் கூறுவது

இவ௫£க்கு இயல்பு.

கும்பகோணத்தில்
இருவர்

இருந்தனர்.

மருத்தன்

மருத்தன்

களுக்கு வேண்டிய உணவளித்துப்
Cord; ஒளவையார்

என்றும்

பெருத்த

திருத்தக்க

என்றும்

கொடையாளி;

வர்தவர்

பாராட்பெவன்;
இவருக்கு

சென்றபோது

ப் பாராட்டினான்; அடுத்த வீட்டுக்காரனாகிய
டையும் கொல்லையையும் பார்ததுவிட்டுப்
அபபடியே
ரைக் கேட்டுக்சொண்டான்.

மருத்தனுடைய கொடைப்பெருமையும

திருத்தங்கி

பரம

மருத்தன்

உணவனளிகச்

இருத்தங்கி

தன் வீட்

போசுவேண்டுமென்று இவ
இவர் போய்ப்பராத்துகிட்டு

உலோபத்தன்

இருத்தந்கியின்

மையும் புலப்படும்படி,

( இருச்சங்க சன்வாழை சேம்பமுச.தி நிற்கும்
மருத், சன் றிருச்குடக்ை வாழை-குருக்தும்
இலை.புமிலை பூவயிலை காயுமிலை யென்றும்

ட

ஜன்

“.
வேது

உலகல் வருவிருர்சோ றாண்டு ம்

இன்னும்

இவர்களைப்போல்

பெண்பாலாருடைய

ட்ப

ன்

டு சய்யுளைப் பாடினர்.

தமிழாசாய்ந்து

புலமை

arises

குணவிசேடங்களையும் அவர்களுடைய

வச

ஜ்துகளையும்; அவரவர்கள் கூதிய.௮ருமைச : செய்யுட்சளையும், அவை

கூறப்பப்ட சந்தர்ப்பங்களையும், அவத்ரால் உலகம் ௮டைர்தபுயுளையும்
வற இப்போலு சேசமில்லாமையால் இம்மட்டேோடே A ggg AC per.

ஜ்ச்டெப்பம்டொ்ள. தொகை நூல்களின், முகவுசைகள்,முதலியுவ்றுல்
இலெவாலாறுகள் ஈன்கு விளக்கும்,

டட

ட்ட

41. புலவர்களை

அதரித்த பிரபுக்கள்.

mel

நு

பிரபு என்ற சொல்லானது

ததன்றென்று

சொல்லலாம்.

௮.௮ குறிப்பிருவது.

சங்க காலத்தில் வழக்கத்தில் இருக்

அயினும பல அருமையான

குணங்களை

சங்ககாலத்துப புலவர்களுக்குச் சமமான Cure

Quen 5 படைத்திருகத துதைமங்கலம சிவப்பிரகாசஸ்வாமிகள் தாம்
இயற்திய “பிரபுலிங்கலீலை” என்ற நூலில் அ௮ல்லமாதேவசை “அல்ல

மாப் பிரபுவெனுங் குரு ராயன்''
யால்

போற்றத் தகுஈ5த

என்று சொல்லவே நாம
சோழபாண்டியாகள,
சேனாதிப திகள்,

வர்களே

சொல்லியிருககிறார்.

விருமபுகி௰றன்.

வீரர்கள்,

வேளாளாகள,

அதரிதத

ஆகை

பிரபுக்கள்

முடிமனனர்களான

மண்டலததலைவாகள்,

சங்கபபுலவாகளை

கேட்டுத் தெளிஈது

என்றே

குணஙகள் நிறைக திருக தவர்களைப்

சேர

சிறறரசாகள், மந்திரிகள்,
மற்றசசாதியார்கள் முதலிய

பிரபுககள்.

அ௮ரசாகள்

செங்கோன்மையுடையசாயிருர்தது

கற்றுக்

பற்றியே

ofa

ர்கள் சார்பிலிருஈத ஏளையோரும் ௮ங்கனம ஒரு குழுவினராயினர்.
பிரபுக்கள் சரிததிரமும் புலவாகள் சரித திரமும ஒனரோடொன்று கலப்
புற்திருத்தலால்
இவாகள்
சரிததிரததில் |லவாகள்
சரித்திரமும்
வாககும வீரவி வரும;
ஓவ்வொரு பிரபு௮/௨ ஒரு புலவரையேனும சிலாபலசையேனும்
ஆதரிதது வக்தரா. சிலா சங்கததிலிருசரூ தமிழாசாபாக கன்றிப் பாடல
ரின் இயல்புகளை ws AGB

அவற்றை

முறையே

நூலகளாகக

தொகுப்

பிக்கவும் செய்தனா. பலா தாமே பாடலகளை இயறறினர். செல்வம்
இங்கனம் கல்வீ விஷயததில ஒழுஙகாக உபயோ௫கெகபபெற்று வந்தது;
புலவர்களின் வறுமையை ஒழிததற்கு இவாகள் இன்ன (முறையைக்
கைக்கொண்டனசென்பதும

ஏனையோர்ககு

ளுடைய

புலவாகளுக்கு

மிக

அரியாகளாகவும இருர் சனா

சரிததிரததிலிருஈ.து

விளககுகின்றன.

எளியர்களாசவும்

என்பதும்

இபபிரபுச்சு

செளலபயமென்பது

தெய்வத்தின் குணம்'
ஒரு யானை ௮அழைத்ததும அதன்
௮௬ல்
தோன்றி ௮தைக காப்பாற்றியது ஒரு தெய்வம். ஒரு ஈசயனார் தம் தலை

யைப்பாறையில் மோதிக்கொள்ளப போகையில் அங்கே தோனறிஒரு
கையால் அ௮த்தலையைத் தசங்கி ௮வரைக காபபாற்தியது ஒரு செய்வம்.
புலவர்கள் பிசபுச்சுளுடைய இஷ்டப்படியே பேசாமல் தங்களுடைய
கருத்தைச் தைரியமாக அவர்களிடத்தில் தெரிவிப்பது வழக்கமாக
Boise.
முதலில் மேற்கூதியவற்றைச் சொல்லி விட்டுப் பின்பு
aig divine a ஈள்ளி, குமணன், shes pC en pen ஆயெலர்களின் சரித்
இரத்தைச் சொல் வேன்.
12

"ன5த்தமஜம பறகாலத்தமமும:
பிரபுக்களும் புலவர்களும்:
பாரி ஒரு வள்ளல். கபிலர் அவனுடைய புலவர். மூவேக்தரால்'
ச்.திர்க்கப்பட்ட பொழுது கபிலர்மிக்க ௮னுகூலஞ்செய்.த வர்சுதன்றிப்
ப்ரரி

இறச்துபோனபிறகும்

இவர்

பாரியின்

மகளிர்க்கு மணம்

செய்

வித்தார். கோப்பெருஞ்சோழன் என்பவனுடைய புலவர்கள் பிசிரசர்
தையார், பொத்தியார் என்ற இருவரும். சேரமான் மார்தரஞ் சேசலிரும்
பெசறையின் புலவர்கள் பொருச்இிலிளங்கேனாரும் கபிலரும். ௮இகமா
னெடுமானஞ்சியால் ஆதரிச்சகப்பெற்றவர்கள் பரணரும் ஒளவையாரும்,
ஆய் என்ற வள்ளல் ஏணிச்சேரி முடமோ௫ியாச் என்ற புலவசை ஆதரித்
தவன். “மோ பாடிய ஆய்” என்று அயின் பெருமை பாசாட்டப்

பெத்திருச்சற௮சேசன் கணைக்சாலிரும்பொழையென்பவன் பொய்கையாரை
தரித்தவன். தலையாலங்கானத்து௪ செருவென்ற பாண்டிய னெடுஞ்
செழியன் மாங்குடி “மருதனாரை ஆதரித்தவன்.
மாங்குடிமருதனார்
இயற்திய மதுரைக் காஞ்சியில், “தொன்முது கடவுட் பின்னர் மேய,
வசைத்தா ழருவிப் பொருப்பிற் பொரு” என்று ered anu Be

அகத்திய முனிவருடனிருர்து
டப்பட்டிருக்கிறான்.

veins
௮ங்கங்சே

தமிழாராய்ஈத ஒரு பாண்டியன் பாசாட்

தொகுப்பித்த அரசர்.

வழங்வெர்த

பாடல்களைத்

தொகுப்பித்த

அரசர்

களைச் சொல்லுவேன்.
பன்னாதொத பாண்டியன் மாறன்வழுதி என்
பவன் ஈற்றநிணையைகத் தொகுப்பித்தவன். பூரிககோவென்பவன் குறுர்
தொகையைத் தொசகுப்பித்தான். யானைக்கட் சேய்மார் தரஞ் Cer AG
பொறை யென்பவன் ஐங்குறுதாற்றைத் தொகுப்பித்தவன், பாண்
டியன் உக்சொப்பெருவமுதி யென்பவன் ௮கராலூற்றைத் தொகுப்பித்
தவன்,
பாடிய

௮ரசா.

இளம்பெருவமுதியாசென்பவர்

பரிபாடலில் 15-ஆம்

பாடலை

இயற்றியவர். அப்பாடலில்,
(| தல்லறை கடலும் கானலும் போலவும்

புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும்
எல்லாம், வேறவே றுருவி னொருதொழி

லிருவர்த்

தாங்கு ரீணிலை யோங்கருங் குன்றம் "'

என்னும் பகுதியால் சோலைமலைமிலுள்ள பலதேவசையும் சண்ணபிசம்.
சையும் சேர்த்துப் பாசாட்டிமிருப்பதும் கூதிய உவமையும் இன்புதஹ்.
ப்ச்லன,

|

Vi. புலவர்களை ஆதரித்த பிரபுக்கள். ,

SE

.
,கல்வமுதியார் என்பவர் வையையாத்தின் இயல்பையும் eb
வின் சிறப்பையும் புலப்படுத்திப் பாடிய, “வளிபொரு மின்னொடு" என்:
௮ம் பரிபசடல் அறிஞர் உள்ளத்தினின்றும் நீக்குவதன்.து.

பாலை பாடிய பெருங்கடுக்கோ என்னுமரசன் பாலைத் திணைமின்
இயல்பைப் பாடுதலில் மிக்க ஆற்றல் படைத்திருர்தஅபற்தி, * பசலை
பாடிய” என்ற அடைமொழி அவருடைய பெயர்ச்குமுன் சறப்பாச
வழங்கி வர்திருக்கறெது. அவர் கலித்தொகையில் பாலைத் திணைக்குரிய
9௦-பசடல்களையும் இயற்றியவர். பாலையானது நீரும் கிழம் இல்லாத
இடம்.

பாலைநிலமாக்கட்கு

வழிப்பறியே விய்வசாயம்.

ரிடத் தில் பொருளில்லையாயினும்

௮வசை

பட்சிகள்கூடப் பாலை வழி போகா.
அசத இடத்தில் முள்ளை போன்ற
யாதவனுடைய

கொடுங்கோல்

போலக் குத்து

மென்பர்.

,

1! வலிமுன்பின் வல்லென் ற யாக்கைப் புலிமோக்சற்
ச.ற்றமை வில்லர் சுரிவளர் பிச்தையர்

௮ற்றம்பார்.த் தலகும் கடுஙகண் மறவர்தால்
கொளளும் பொருளில ராயினும் வம்பலர்
துள்ளுகர்ச் காண்மார் தொடர்ச் தயிர் வெளவலிற்
புள்ளும் வழஙகாப் புலம்புகொ ளாறிடை
! ஆள்பவர் கலக்குற வலைபெற்ற சாடுபோற்
பாழ்பட்ட ””

எனவும்,

*' சடுவிசச் சொரீஇ சயணில்லான் விளைவாங்கக்
கொடிதோர்,ச்ச மன்னவன் சோல்போல
சூரயிறு செ.றுதலான் "
எனவும்,

பய் வறியவ ஹீளைமைபோல் வாடிய சினையவாய்ச்
சிதியவன் செல்வம்போற் சேர்ச்சார்க்கு நிழலின்றி
யார்சண்ணு மிகர்தசெய் திசைகசெட்டா ofp Sure
வேரசொ0 மரம்வெம்ப ”
எனவும்,

1 ஈதலிழ் குழறைகாட்டா தறனறிர் தொழுகயெ

இதிலான் செல்வம்போற் தீங்களை மீரசச்,ச
என வடி,

* மடிவிலான் செல்வம்டோன் மர.ரார்ச வச்செல்வம்
படியுண்டார். அசர்ச்ிபோத் பல்னை மினிருர்ப்ப "
சூ

மஒழ்வர்,

மாமேயில்லாத மிக்க உஷ்ணமான
பருசகைக் கற்கள் ஈன்மை செய்

வர்ணிப்பது? அதில் வாழும் சனங்கள் எயினர்.

னச

வழிப்போக்க

வெட்டி வீழ்த்தி

௮சை

எப்படி.

னவும் அவர் கூதிமிருக்கும். பாலைமின் இயல்பையும் அங்கங்கே

காட்டி

gt

வட

க்கும் பொருள்களின் இயற்கை அழகையும் படிப்போர் வியவா திரார்.
bes

சோழன் ஈல்லுருத்திரன் என்னுமா சன் கலித்தொகையில்
இணைக்குரிய 17-பாக்களையும் பாடியவன்;

மூல்

( மச்சம் பிணித்த சயிறபோ னின்னலஞ்

ச்ற்றிச் சுழதுமென் னெஞ்சு ”
என்று

சலித்தொகையிலும்,

எனக்கு வேண்டுவதில்லை

புலி போன்றவர்களுடைய

வேண்டுவது” என்று புறகாலூற்றிலும
மகள் ௮றியற்பாலன.
எலியானது
தானுண்ணாது

தானியக

வளையிற்

|

* எலிபோன்றவர்களுடைய

ஈட்பே

எனக்கு

அவன் சொல்லிமிருக்கும் உவ

கதிர்களைத

சேமிதது

கேண்மை

இருடிககொண்டு

வைததிருககும்.

புலி

போய்த

தானறைந்த

பன்றி இடபபச்கம் வீழின் ௮ன்று உண்ணாமலிருஈதுவிட்டு மறுகாள்
யானையைத தாக ௮து வலபபககம லிழுமபடி. செய்து அதன் மத்தகத்
தைத்

தின்னும்.

அபபடிபபட்ட

தனக்கு வேண்டுமென்று சோழன்

ஊககமுடையவருடைய

ஈலலுருததிரன் பாடினான்.

நட்பே

Hb SU

பாடல் வருமாறு:-dM SMeruge FH Csré@ ators Si
வலத கொண்டசை மல்க வைக்கு
மெலிமுயன் றனைய சாடி யுள்ள சம்
வளன்வலியுறுக்கு முளமி லாளரொ
டியைக்த கேண்மை யில்லா இயரோ

கடு௩சட் கேழ வீடம்பட வீழ்ரெ சன
வன்றவ ஹுண்ணா தாச வழிராட்
பெருமலை விடரசம் புலம்ப வேட்டெழுர்
இருச்களிற் ரொரு,த்ச னல்வலம் படுக்கும்
புலிபசித் தன்ன மெலிவி லுளளத
திர்னுடை யாளர் கேண்மையொ
டியைர்ச வைக லுளவா யெரோ.

என்று

குறுவழுதி என்பவன்; “கல்வி யென்னும் வல்லாண் சிரா௮ன் ''
கல்வியை ஆண்மசவாகப் பாராட்டியிருக்கறான்.
நெடுஞ்செழியன் என்று ஒரு பாண்டியன்

இருக்தான்.

தலையா

லங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன், எ௬்து
அவளுக்குப் பெயர் வழங்வெர்திருக்கிறது. அவன் இறு பிசாயத்தி
லேயே பட்டம் பெற்றான். :சோசோழர்கள் சிற்றாகர்கள் ஐவரைத்

4/1. வர்களை. ஆசரித்தி.பிசபுக்கள்.
துளைச்கொண்டு
அவனை
எதிர்த்தபோது,
“ரான் இளையன் தனிய
னென்று அவமதித்து சால்வசைச் சேனையோடும் என்னை எ திஸ்க்த

இப்பகைவர்களைத் தாக் ஒருங்கே வென்று
தையும்

கைபப ற்ஜேனாமின்,

எம்மாசன்

இவர்களுடைய

கொடியன்

என்று

முசசத்
குடிகள்

சற்றும் கொடுங்கோலை உடையேனாகுக; மாங்குடி. மருதனானசைசத்
தலைவராகப்பெற்ற புலவர் என்னுடைய நிலத்தைப் பாடாதொழிக)
இரவலர்க்குக் கொடுத்தற்யெலாத மிகச வறுமையை யான் அடைக"
சன்று ௮வன் பாடிய பாடல் ஒன்று உள்ளது.

அது

வருமாறு :--

ஈகு.சச் சனே நாடுமீச் கூறு
நிளைய ணிவனென வுளையக் கூறிப்
படுமணியிர்ட்டும் பாவடிப் பணை சதா
ணெட௫ுல் யானையும் தேரு மாவும்

படையமை மறவரு மூடையம் யாமென்
றுறு தப் பஞ்சா துடலரனஞ் செருக்செ
சிறுசொழ் சொல்லிய சனங்கெழு வேர் தரை
ய்ருஞ்சமஞ் இதைய, தாக்கி மு.ரசமொ
டொருங்சசப்

படே௭

னாயிற் பொருசர்திய

வென்னிழல வாழ்சா சென்னிழர் காணாது
கொடியனெம் மிறையெனச் சண்ணீர்
குடிபழி

அற்றுக் கோலே

வோங்கயெ

பரப்பிக்

COGS

றப்பி Qwik gs கேள்வி

மாங்குடி மருதன் றலைவ ஞா
வுகைமொடு நிலைஇய பலர்புகழ் சிறப்பிற்
புலவர் பாடாது வரைகவென் ணிலவரை
புசப்போர் புன்சண் கர
விரப்போர்ச் யோ வின்மையா னுறவே,"

இப்பாடலிலிறார்.ஐ பாண்டியனுடைய வீசம், ஈடுவு நிலைமை, தமிழ்ப்புல
வர் பாலுள்ள அன்பு, ஈகை என்பவை வெளியாகின்றன. இக்தப் பாண்
டியன் பேரில் வென்ற

தலையாலங்கானம்

என்பது Da sos gis gle

யாலங்காடென்று வழங்குற௮. ஈன்னிலந்தா லூகாவில் பெரும்பன்தி
யூருக்கு அறாகிலுள்ள
அ; ஒரு சிவ Cap & Br to.
மூதபாண்டியன்

என்று

ஐர்.

அரசன்

இருச்தான்.

giolie gyi

தச்.சபூசபசண்டி௰ன் என்று அவனுடைய பெயர் வழக்கி வர்இருச்
இதத.செய்யுள் இயத் நுவதிற் சிறர்தவன். “என்னை எதிர்த்த அரசர்
ster வேன்று புறங்காணேளுகின் என்னுடைய உயிர்த் துணைவியை யான்
விட்டுப் .பிரிக;ரிதிமன்றத்திற் சிறிதும் அறிவில்லாத ஒருகை வன த்துச்
செக்கோலை மெலிகித்தேனாகுக; சிற.ர்.௪ ஈணன்பர்களாகயெ மாவன்: மூதி!

பர்சளைப். பிரிர்௮ விடுவேனாரூக; இனி இர்தப்பாண்டியர் குடிமிற் பிற
ஏமல். பாலை நிலத் த%வனாகப் பிறர்து ஆறலைப்பேனாகுக'' என்று,
வன் பாடி.ய பாடலொன்றுள்ளது. அது வருமாறு:-் 1 மடங்கலிற் னை இ மடங்கா வுள்ளத்

தீடங்காத் சானை வேச்2 ர௬டங் யர்
சென்னெடு பொருத மென்ப வவசை
யாரம ரலறச் சாச்சிச் தேரோ
உவர்ப்புறல் காணே ஞாயிற் சறர்ச
பேரம ரண்க ணிவளினும் பிரிக
வறணி$லை திரியா வன்பி னவையத் தச்
இிறனி லொருவனை ஈர்ஃடி. முறைதிரிர்த
மெலிகோல் செய்தே னாகுச மலிபுகழ்
வையை சூழ்ர்ச வளங்கெழு வைப்பிற்

. பொய்யா யாணர் மையற் கோமான்
மாவலு மன்னெயி லார்சையு முரைசா
லர். தவஞ் சாத்தனு மாச னழிசயும்
வெஞ்சின வியச்சனு முளப்படப் பிறரு௩
கண்போ னண்பிழ் கேளிரொடு சலர்்2
வின்சளி ம௫ழ்ரகை யிழுக்யொ னொன்றோ
மன்பதை காக்கு நீள்குடிச் இறர்,ச
சென்புலச் காவலி னொரீ இப்பிதர்
வன்புலக காவலின் மாறியான் பிறக்கே,"'

அவனுடைய

வீரம், ஏசபத்தினி வீர தம், நியாய பரிபாலனம், ஈட்பு மு.த

லிய குணங்கள் இச்செய்யுளால் விளங்குகின்றன.
தென்னாட்டில் இன்றும் ஒர் ஊர் உளது.

“பூதபாண்டி' என்று

சேரன் கணைக்காலிரும்பொறை என்ற ௮ரசன் ஒருவன் இருச்
தீரன், மலைகாடாயெ சேரராட்டைப் பகைவர் பிடிப்பது ௮ரிதாகை
“யால் அவன் இறுமாந்து வரது சோழன் செங்கணானை எதிர்த்துப்
போர்செய்து

தோற்றுப்போனான்.

கும்பகோணத்திற்குத்

தெற்கு

ள்ள" குடவாமிற்றயில் சோழன் ௮வனை இட்டான்.
தாகம் மே
*
லிட்டுச் கிறைக்காவலாளசைத் தண்ணீர் வேண்டுமென்று ௮வன் கேட்க,
அவர்கள் கொடுத்தனர்.
பகைவனுடைய ஏவலாளரிடம் ஒன்றைப்
பெ௮வதா என்ற மானத்தால் Hibs உண்ணாமற், சொல்லிய, பாட்டு
ears pet on ற்தில் உள.
அதன் பின்னேயுள்ள வாச்கயெத்இற்

. சாணப்படும்,.,துஞ்சிய

என்ற

சொல் இறர்த, என்ற

பொருளையே

1. மிகுதியும் தருவ காமினும் இக்கு மூர்சசித்த. என்று பொருள்
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11. புலவர்களை தரித்த பிரபுக்கள்.
* குழவி யிறப்பினு மூன்றடி, பிறப்பினு
மாளன் றென்று வாளிம் றப்பாச்
சொடர்ப்படு ஞமலியழி னிடர்ப்படுச் இரீஇ, .
கேளல் கேளிர் வேளாண் ஜெபசம்

மதக யின்றி வயித்றுத9ி.ச் சணியத்

தாயிரர் தண்ணு மளவை
ஈன்மசோவிவ் வுலகச் தானே."

குழந்தை இறர்து பிறக்தாலும் ஊன் பிண்டம் பிறந்தாலும் அவற்றை
ஆளல்லவென்று கினையாமல் வாளால் வெட்டி அடக்கஞ் செய்யும் ௮ரசு
பரம்பரையினர்
சறைக்கோட்டககாவலாளர்களிடத்துத்
தண்ணீரை
இரர்துண்பவாகளைப் பெறுவார்களா என்பது இசசெய்யுளின் பொருள்.
கோயாலிறச்த

௮சசருடமபைச்

தருப்பையித்

டெத்தி,

Onis HIFIM wid evwms Dar xo sac gy se
தித்து வாளால் அவ்வுடமபை வெட்டி அடககஞ் செய்வது
ory
இது, புறரானூறு 98-ஆம் பாட்டாலும மணிமேகலை
காதையின் 11-௮ம் அடி முதலியவற்றாலும் தெரிகிற து.

‘Gurl

ப்பிரார்ச்
௮7சகுல
29-ஆம்;
‘

AenpsCariisaGges
௮ஈதச் சேரனை
மீட்டவர் ௮
னுடைய புலவரான பொய்கையார்.
௮வர் சோழன் செங்கணாரிடம்:
போய் யுத்தகளத்தை வர்ணித்துப பாடியதைக் கேட்ட அவன் ௨௬௨௮
என்னவேண்டுமெனவே, ௮வா, ' என் தலைவனாகிய சேரனை விடுவிக்கவே
ண்டும்' என்று கேட்டு அபபடியே பெற்று. மேற்கூறிய ys sso gongs
அவர் பாடிய மூல, பதினெண்டழ்க்கணககு நாலகளுள் ஒன்றான கள
வழிகாத்பது

எனபபடும.

இச்சமிதம்

கலிங்கத்துப்பரணி, மூவருலா

(pa due
pry gin hora gw; “sore மிசுகவி)ை பொய்கையுசை செய்ய
வுதியன் கால் வழித்தளையை வெட்டி யாட்ட பரிசும்” என்று கலிங்
கத்.துப்பாணியிலும், “இன்னருளின், மேதக்க பொய்கை கவிகொண்டு
வில்லவனைப், பாதத் தளைவிட்ட பார்த்திபலும்'” என்று விச்சொமசேோசமனு 1
லாவிலும், 'பொறையனைப பொய்கைக் சவிக்குக் செ ரடுத்துக் சளாவமழிப்
பாச்

கொண்டோனும''

என்று

குலோசத்.துக்க

For panned gui |

“பொய்கைக் சளவழி சாற்பதுக்கு வில்லவன் சாற் றனையை விட்டகோன்''
என்று இசாசசாச சோ ழனுலாவிலும் பொய்கையார் களவழி ஈாற்பது
பாடிச் சேசனைமீட்டது குறிப்பிடபபட்டிருச்கிறது.
சோழன் ஈலக்கள்ளி யென்பவன் சிறந்த புலவன்." ser முன்
னோர் இறர்தபின் உரிமையாற் இடைத்த அரசாட்டிப்பாரம் ஊக்கமும்
வீசமுமில்லாதவ.லுக்கு மலையைப்போல

ரள வனுக்கு வாடிய

மென்ன

மிசக்கனமாசவும்,

அவ்விரண்டு

நெட்டியைப்போல மிக, சொய்தாகஅமிருச்கு

அவன் பின்வரும் செய்யுளால் தெரிகிச்திருக்கிறான் --

;

-

1 மூ.ச்தோர் மூ.ச்தோரிர் கயந்த முய்த்சென்ப்
பரறச வச். பழவிறத். மயம்: ,
எய்தின மாயி ளெய்திலஞ் ற்ப்பென்ச்
குடிபு.ர வி.ரக்குள் கூரி மாண்ணமச்

சிறியோன் பெறின் றர்தன்ற மன்னே
மண்டமர் பரிக்கு மசனுடை சோன்றுள்

விமுமியோன் பெறுகுவ ரூபி னாழ்ரீர்
அறுகய மருக்கழ் ॥றுசோல் வெண் டடை

என்மூழ் வாடுவறல் போல ஈன்று
சொய்சா லம்ம சானே மையற்று
விசும்புற வோச்சிய வெண்குடை
மூர்சுகெழு Cats ரரசகெழு திருவே.” - ஈ
சோழன்

குள்முற்றத்.து.ச்

துஞ்சிய

சள்னிவளவன்

வன். சிறுகுடிஇழான் பண்ணன் என்னும் வேளாள

இறந்த

புல

உபகாரிமீது அவன்

LJ Oy. Wd பாடலிலிருக் து அவனுடைய கவித்திறமை விளங்கும. சிறுகுடி
என்பது தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் நரரசிங்கம பேட்டைக்கு வடக்கில் மண்
ணியாற்றங்கரையில் உள்ளது.
சிறுகுடிகமான பண்ணன் I 560
spr p
தின்ம் சொல்லபபட்டி ௬ககன்றான். ௮வனிடம பரிசில்பெற்ற ஒரு புல

வளைப் பார்த் அப பரிரில்பெறச் சென்றானொருவன் பாடியதாகக கிள்ளி
வளவன் பாடி.மிருக்குஞ்செய்யுள் வருமா.து :-॥ யான்வாழு ராளும் பண்ணன் வாழிய
பாணர் காண்டுவன்

யாணர்ப்
ஊணொவி
பொய்யா
மூட்டை
Ap pem
Ger per

கடும்பின

இடும்பை

பமுமரம் புள்ளிமிழ்ர் தன்ன
யரவர் சானு சேட்கும்
வெழிலி பெய்விட கோக்க
கொண்டு வற்புலஞ் சேரும்
ணெறும்பின் சில்லொழுகச் கேய்ப்ப௪
கையர் வீறுவீறியஙகும்

இருங்கிளை௪ சறு௮ர்ச் காண்டுல கண்டும்
மற்று மற்றும் வினவுதர் செற்றெனப்
‘Rent மருத்தவ னில்லம்
அணித்சோ சேய்த்தோ கூறுமி னெமக்கே '"
ப

இதன்

கருத்து :--ஆலமசம

பழுத்சால்

பலவகைப் பற௯ுவகளும்

கூடப் பழக்தளைத்தின்று பெருமுழககம் செய்யும் ; அப்படியே
ணன் வீட்டில் உண்ணும் பலருடைய
லிட்ட்ல் ware கோற்றுத் திளையைப

பண்

பெருமுழக்கமிருர் 5௮
அவன்
பெற்று வரிசை வரிசையசசப்..

போரும் இதுசைசளுடைய! தோத்தம் மூட்டை கொண்டு பேசும் எ ம்.
பினம் போலிஞுச்ததேன்ப த.
ந்

இவ்வுவமைகளிலிர்ரீது

சேச்ழனிலட்ய”
ல

91. புலவர்களை அதரித்த பிரபுக்கள்.
கல்வியறிவு

புலப்படுகின்றது.

யசளன்'' என்று

முன்.

!:சனக்டசன

வாழாப்

அகசானலூற்
நில் இபபண்ணன்

மிகசரசிறர் சனவாயிருப்பதால்

பிறர்க்குரி

பாராட்டப்பட்டிருக்க

தனக்கென வாழாப பிறாககுரியாளன் என்ற

பொருளும்

9

சொற்றொடரும்

மணிமேசலைரில்

அந்தச்

தொடர் சீத்தலைசசாதசனாசால் எடுததுககொள்ளபபட்டிருக்கிற
து.
அறிவுடை

ஈமபி என்று ஒரு

பேற்றை அவன் மிகவும் ௮ழசாக

பாண்டியன்

இருஈதான்.

மக்கட்

Os ge OrradIG say or.

: * படைப்புப்பல படைசதப் பலரோ டண்ணும் |
உடைப்பெருஞ் செலவ ராயினு மிடைப்படக்
குறுகுறு சடச் தி சிறுகை நீட்டி
இட்டு தொட்டுக் சவ்வியுக் தழச் தம்

செய்யுடை யடிஏன் மெய்பட விதிர்ததும்
மயச்குறு மக்களை யில்லோரக்குப்

பயக்குறை யிலலைசதாம் வாழு சாளே ''

என்ற பாடலால குழரதைரஈளால
களை ௮டையாதவாசகுக

கம

உணடாகும

இன்பகதைக் கூறி

மக்

வாழ்சாளில அடையும் பயன் யாதுமில்லை

என்று அவன் விள௱ாகியிருஈகிருன்.
பாண்டியன் அஆரியபபடை கடா
யன் ஒருவன் இருர்தான்.
THK DS
லால்

தெரிகஏன்ற.து.

நெடு செழியன் என்றபாண்டி.
வேணடியமுறதை
௮வன் பாட

தன்னாசிரிய mah

Plow pg

வந்தவிடத்து

உதலீயும மிக பொருளைஃகொடுதறூடி வழிபாட்டு நிலமையை வெ
௫.து கற்றல் ஒருவனுகுகு YypAuo. ஏனெனில ஒரு வயிற்றிற் பிறர்
கோருள்ளும கலவி வீரேஷ கால தாயின் மனப
வேறுபடும,
ஒரு
குடியிற பிறர்த பலருளளும மூககோன் வரு நவெனறு சொல்லாமல்
அவருள் அறிவுடையோன்
சென்ற நெறியே அரசனும
செல்வான்.
ஈரற்குலத்துள்ளும கீழ் குலக தரன் ம ற்பானாமின பெற்குலத் தானொரு
வழிபவென் என்று
வன் ௮வமதியாது கல்வியின் பொருட்டு அவனை
பண்டைகாளில் சாற்
அசசெய்யுளில் ௮வன் சொல்லியிருகக மன்.
குலங்கள்
அது

இருககனவென்பது

௮ சசெய்யுளிலிருஈது

வருமாறு:
வு

உத்றுழி யுதவியு முறபொருள் கொய்த தம்
பிற்றை நிலை முனியாது கர்ற னன்றே

பிறபபோ ரன்ன வுடன்அயிற் றுள்ளும்
சிறப்பின் பாலாந் ருயு மனச்திரியும்
ஒருகுடிப் பிறர்த பல்லோ முள்ளும்
மூ.ச்சோன் வருக

13

வென்னா

அவருள்

விளங்குகிறது.

98

சம்கத்தமிமும் பிற்காலத் தமிமும்.
அறிவுடை யோனா றாசஞ் செல்றும்
வேற்றுமை தெரிச்த சாற்பா லுள்ளும்

£ீழ்ப்பா லொருவன் கற்பின்
மேற்பா லொருவனு மவன்சட் படுமே. ''
ஆசிரியனது

வீட்டுக்குப்போய் வழிபாடு செய்து கல்வி கற்கவேண்டும்.

ஸ்ரீராமன் முதலானோரும்
புலம்பிவைகக்
பால்

வழிபாட்டோடு

சொல்லியிருப்பது

அரிய

அப்படியே

கற்ரானென்பதால்,
அவன்

இங்கே

குணங்கள்

செய்தனா.

செல்வச

சிவசன்

செருக்கன்றி

கல்விகற்றான்

என்று

நிறைந்த

பிரபுககளுடைய

மதத்தினராலும

புகழப்படும்

பொருள்படும். காஞசியில் காமாட்சி ௮மமை
களையும்

இயற்றி

யருளுகையில்,

செல்வம்

நின் செல்வம்”

பதித்றுப்பச்
துப் பாடல்களில் பாராட்டபபடடுளது.
பல

ச்தரமணியில்

கவனிசகததகக
௮,

புகழ் செல்வம'' என்றும, “கேட்டற் இனிது
வம் என்பது

பூமகள்
ஆசிரியன்

௮ நுவகசை

“பலர்
என்றும்

பலர் புகழ் செல்
செல்வம்

என்றும்

முப்பத்திரண்டு

தருமங்

மதததினர்க்கும்

உண்டி

அிளித்தனள்
என் நு
சொல்லபபடடிருககிறது.
தஇருவேட்டீசுவசர்
ஆலயத்துக்கு ஒரு மகமதிய ௮ரசா கொடுதத இடங்கள் இன்னும் உள.
பாரியின்மலையை

களைப் பழக்க ௮வை
படி.

செய்தார்.

பாரி

கோவாழியாதனை

ள்ளன
தாகப

மூவேர்தா சூழ்்ஈது கொண்டபின்,

வெளியிலிருஈது தானிய
இறஈத

பிறகு ௮வா

௮டைைஈது,

கபிலர் இளி

கதாகளைக் கொணரும
சேன

* பாரிபாலிருகத

செல்வக்கடுவ

குணக்கள்

உன்பச

வென்றுகேட்டு உன்னுடன் பழகவநதேன் '' என்று பாடின
பதிற்றுப்பத்தில்
! நிரயத் சன்ன

ஒரு செய்யுள் கரணபபடுகிறது.
வென்வறன்

களைா்த ''

என்றும்,
! சொலபசி யுழர் சவென் பழக்சண் வீழ ''
என்றும்,

பரிப்பிணி மரு
ச். துவன்
என்றும் புலவர்கள் கூறியவற்றால் ௮வாகள்
போக்கனமை அதியக்ெக்கின்றது.

வறுமையைப்

பிரபுக்கள்

செய்ச்சன்றி யநிதலென்னும பெரியகுணம அவர்களிட மிருந்த
தாசப் பல பாடல்களால் தெரிய வருகின்றது. இவவரியகுணம பழைய
வடமொழி மாூல்களிலும் விளக்கப்பட்டிருக்கறது. அவற்றுட் சல
வற்றை இங்கே சொல் துவேன்: துசேோணர், பீஷ்மர், அ௮சுவத்தாமா,

91. புலவர்களை ஆதரித்த பிரபுக்கள்.
கும்பகர்ணன்,

கர்ணன் இவர்களுடைய
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செய்ச்சன்றியறிவுகளும்

இத்

,தன்மையனவே.
கும்பகாணன் இராவணஜஊுக்கு ஈல்லபுத்தி சொன்னதாக இசாமன்
கேள்வியுற்று ௮வன் கருத்தையதிஈ அவருமபடி. விபீஷணனை யனுப்பிய
பின், இராமனைச்
சாணமடையுமபுடி
விபி௲ணன்
அழைத்தபோது
கும்பகர்ணன் சொன்னதாக அவன் ஈன்றியறிவைக் கம்பா மிகவும அழ

காகக் கூறியிருக்கிறா, ௮சசவது “யான தாககததிலிருக்து எமூக திருக்
கச்கூடிய சோதகை
கொண்டு ௮ண்ணன்
துறந்தேனும
சொன்னா

எதிபாராதது அறுசுவை
உண்டியை வைத்துக்,
சாததிருபபன; ௮வனுககாகப பேோசெய்து உயிர்

செஞ்சோற்றுக

னென்பது.

கடன்

பரர தபபோரில

கழிக்க

வேண்டும”என்று

பதினேழாவது

சன்று

அவன்
காணன்

கெளசவாசேனைத கலைவகை நியமிசசபபட்டபோது செஞ்சோற்றுக்
கடன்கழிகக வேண்டியதை ௮வன சொன்னதும சுவனிககததக்க து:-ஒரூரு மொருகுலமு

மில்லா

வெனனை

யுஙகளகுலச் தள்ளோரி லொருவனாகூச்
தேரூரு மவர்மனைக்சே வளர்ஈத வெனனைச்
செம்பொன்மணி

முடிசூட்டி

யம்பு ராசி

நீரூரும ஈரபாலர் பலர காண
கின்னினுஞார் பெறவைத்தாய் ரினககே யன்தி
யேரூரும மணிமுடியா யி சப் போரில்
யார்க்சினியென் னயிர்
த றப்ப இியமபு வாயே."
! செஞ்சோற்றுக் உடனினழறே கழியே ஞாயிற்
றிணடோள்கள் வளர் சசசனார் செயல்வே

இவை

துரியோதனனை

கோககிக

விதவான்களுஃகுப
யப்வர்

சரணன

றுண்டோ.

"

கூறியவை.

பிரபுககள் எளியவா;

சததுருக்களுககு அரி

! எக்கோணிருச்த கம்பலை மூதூர்
உடையோர்

போல

விடையின்ற குறசெ

செம்மனாளவை யண்ணார்த புகுதல்
எம்மன வாழ்க்கை யி.ரவலர்ச் சகெளிசே
ஃஃவம்ன்னர்

நினைச்குல

சாலைப்

புலிதஞ்சு வியனபுல,௪ ,சற்$ற
வவிதுஞ்சு சடச்கை யவனுடை சாடே”'

என்று புறகாலூற்றில் வச் திருததல் காண்க,
( ஞாயி நனையைளின் பகைவர்க்கு,ச

*.

இதல்களனையை யெம்மனோர்ச்கே''

என்று பாண்டியன் சத்திமாடததுத
சாத்தனார் பாடியிருக்இரார்.

துஞ்சிய ஈன்மாறனைச் Os sing

சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்.
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₹ ஊர்க்குறு மாக்கள் வெண்கோடு கழா௮லி
னீர்ச்துறை படியும் பெருச்சளிறு போல
வினியை பெரும வெமச்சே மற்றதன்
றுன்னறும் கடா௮ம் போல
வின்னாய் பெருமரி னொன்னா தோர்க்கே ”'

என்து தியமானெடமானஞ்சியை ஒளவையார் பாடிமிறாக் கருர்.
பிரபுக்கள் ஒவ்வொரு

வர்சளாலேயே

விஷயம்தையும்

சூழப்பட்டிருக்தாகள்

ஈன்கதிர்த

என்பதைச

தகுதியுள்ள

சிறுபாணாற்றுப்

படை
! செய்ர்சன்றி யறிதலுஞ சிற்றின மின்மையும்
இன்முக முடைமையு மினிய னாசலும்
செழிர் தவிளஙகு சறப்பி னறிர்தோ rss
௮ஞ்சினர்ச் களிச் சலும் வெஞ்சின மின்மையும்
ஆணணி புகுதலு மழிபடை தாஙகலும்
வாண்மீச கூற்றத்து வயவ சேதத........
அறிவுமடம் பசசலு மதிவுஈன் குடைமையும்
வரிசை யறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும்
பறிசில வாழ்ச்கைப் பரி

சேத்தப்

பன்மீ னாப்பட் பான்மதி போல
இன்னகை

என்றதால்

யாயமோ

வரிசையறிர்து

டிருந்தோன் ''

கொடுததனர்

டுத்தனர் என்பதும, ௪ஈஇரன்

விளங்குவதுபோல உடனிருகதோரும
தனர் என்பதும ௮ நியற்பாலன.
பிரபுக்களைச் கண்டால் புலவாகள்
உபதேசம

செசய்து

என்பதும், வசையாது

பிரகாசிககுமபோது

தங்களுக்கு

கொ

நட்சத்திசங்களும்

விளங்கும.படி.

௮வாகள்

தைரியமுற்று

௮வாகளுககுஈல

வேண்டியவற்றையம

கேட்டுப

! அருச் துய ருழக்குமென் பெருக்தன் புறுவிரின்

ருள்படு செல்வய சாண்டொறு மருளப்
பனைமருட் டடக்கையொடு முததுபபட் முற்றிய
உயர்மருப் பேர்திய வரைமரு ணோன்பக
டொளிதிச ழோடை பொலிய மருங்கறெ
படுமணி யிரட்ட வேதிச செம்மாநது
செலனசை யுற்றனன்......
ஈன்னளர் தறிர் தனை சோக்காது A pis
கின்னளச் தறிமதி பெரும
அஃ ுதிதிகம் பலவே '?

இருஈ

6
்

என்றதனால் கின்பெருமைக்குத் தகுக்தவ்சறு கொடு எனருர்.

41. புலவர்களை ஆதரித்த பிரபுக்கள்.
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! இரவலர் புரவலை நீயு மல்லை
புவலா இரவலர்க இல்லையு மலலர்
இரவல ௬ணமையுக காணினி ரின்னூாச
கடிமரம் வருந்தச தர்தியாம் பிணிசச
செடுஈல் யானையெம் பரிசில்
கடமான் தோனறல் செல்வன் யானே”!
என்றும் வரதுள்ள

செய்யுடகள்

இங்கே

வேஈதாககுப புலவா தாமங்களை
வழியினின்றும

நீருகாதபடி

அ௮றியததக்கன.

உபதெசிதது

அவர்களை

ஈஸ்

காகதனா,

(! நிலம் பெயரினு சினசொற் பெயால்,......
நினனரை வேட்கையி னிரவலர் வருவாது

மூனன முசததினுணார்.தவா
இன்மை தீர்சுசல் வன்மை யானே ''
என்று
கோகக

பாண்டியன
கருககையொள்வாட்டெருமபெயா
இருமபிடாததலையாரும,
அருளு

வழுதியை

மன்பு நீக்கி நீககா

சி. ரய கொள்பவரோ டொன்ருது கரவல்
குழவி கொளபவரி னோம்புமதி ''
என்று
கோக

சேரமான் கருவா வாட
ஈரிவெரூ௨ கதலயாரும,

சொபபெருஞசே சலிருமபொறையை

(கொடியோர் தெற சலுஞ ரெவ்வியோக்

களிததலும்

ஓடியா முறையின் மடிவிலை யாகி

நல்லச னலனுக் தீயதன நீமையும
இல்லை யெனபோர்க் இனெனா கிலியா "'
என்று

சோழன

சா.ததனாரும,

ஈலஙகிள்ளியை

கோககுி

உறையூா

முதுகண்ணன்

॥ சாய்கெல் லற ததக கவளக கொளினே
மாரிறை விலலதம் பனனாட் காகும்
தூறுசெறு வாயினும் சமி.த.தப்புக் குணினே

வாய்புகு வசனினும் சால்பெரிது செகெசு
மறிவுடை வேர்ச னெறியறிர்து கொளினே
கோடி யாத்த ராடுபெரிது ஈச்தும்
மெல்வியன் ெெவனாகி வைகலும்
வரிசை யதியாக சல்லென் சுற்றமொடு
பரிவுதப வெடுக்கும் பிண்ட ஈச்சின்
யானைபுச்சு புலம் போலச்
“சாலு முண்ணா லுலசமுங் செடுமே *'

என்று அறிவுடை

மபியை

நோக்கப்

பிசொர்தையாரும்

மேற்கூறதியவற்திற்கு உதாரணங்களாகும்.

பாடியவை

192

சங்கத்தமிமும் பிற்கா லத்தமிழும்.
பிரபுக்கள் பசோபசாரத்தையே

என்பதைப்

பல

இயல்பாகக்

கொண்டிருந்தனர்

புலவர்கள்,

*( பிறர்க்கென வாழ்தி"
சன்றும,
! பிறர்ச்கென முயல்வோ ''
என்றும,
! தனக்சென வாழாப் பிதா்க்குரி யாளன் ''
என்றும் விளக்கியிருக்கரொகள்.
அவர்களுடைய

அரண்மனை

வாயில

சிலாக்கு

அடைக்கப்பட

மலேயிருககும்.
பொருகாச சாயினும் புலவாக் சாலினும்
அருமறை சாவி னந்தணர்க் காயினும்

அடையா வாயி லவனருஙகடை ”
என்றும,
ரசையுசாத் தடையா
என்றும

ஈன்பெரு வாயில ”'

சொலலபபட்டிருககின்றன.

இத தன்மையுடையனாதலபற்

நியே சடையபபவள்ளலைக கமபா, “அடையாத
பொற்கதவு
லென்ற சொலனு முடையான் சடையபபன்'' என்முா.

பிரபுக்கஞுடைய
சேரவரசாகள்

கொடை

மஞ்ச

பதிற்றுபபததுபபாடினோககுச்

கொடுதசதிலிருஈதே

விளஙகும.

பதிற் ுபபசதென்பது பதஅப் பததுப பாட்டுக்களை உடையது.
முூதற்பததும பகதாமபததும
இரண்டாமபதது,

டூக்கண்ணனார்பாடி.

கடைசகவில்லை.

இம௰யவரமபன்

உமபற

காட்டு

நெடுஞ்சேசலாதனைக

ஐஜுநூறா£

பிரசமதாயம

குமட்

பெற்று

முப்பத்தெட்டியாண்டு தென்னாட்டுள் வருவதனிற் பாகமும் பெற்மூா.
மூன்றாமபத்து, பல்யானைச௪
செல்கெழு குட்டுவனைப் பாலைக்
கெளதமனா பாடிச௪ சுவர்ககம புகுதற்கு ஒன்பது பெரு வேள்வி செய்
விக்கப் பெற்ளஞா.
நரலாமபதது,
யாற்றுக்காப்பியனா

களங்காய்ககணணி
பாடி

நாற்பது

நஈராமுடிச

gH apis Lb

சோலைக்

பொனனும்

காப்பி

அள்வதிற்

பாசமும் பெற்ருர்.
ஐர்தாம்பதது, சேரன் செங்குட்டுவனைப் பசணர்
காட்வொரியையும்

இர்தச்

௮வன் மகனையும பரிசில் பெற்றார்.

செங்குட்டுவன்தான்

கேசவடிகளின் தமையன்.

பாடி உம்பற்
்

சலெப்பதிகாரம் இயற்திய

இளங்
்

VI.

புலவர்களை ஆதரித்த பிரபுக்கள்.
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காக்கை பாடினி
நூழுமிரம்

காண

மும் பெற்று,
ஏழாம்பதது,

செல்வக்கடுங்கோவாழியாகனைக்

தூமுமிரம காணமும

ஈன்றாவென்னுங்

ணிற்பட்ட சாட்டையும

கொடுப்ப
பூண்டார்.

அவா

பெருஞசேரலிருமபொறையை

ஒன்பது

காணம்

கபிலர்பாடி

௮வன்

கண்

பெறமுா.

எட்டாம்பதது,
பாடிக்

குன்றேறிநின்று

பான்

நாருயிரககோடு
இரபபப

ஆளசவென்று

இதனை

அமிசில் கிழார்

அ௮ரசுகட்டிலும்

௮வன்

அமைச்சுப்

ர

ஒன்பதாமபதது,

மரச்சிழரா பாடினா.

இளஞ்ே

ரலிருமபொறையைப

முப்பசுநிராமிரம

காணாம

மிராடுத்து

பெருங்குன்

Hat

அறி

யாது ஊரும மனையும வளமிசப பேதி ஏரும இனபமும இயல் வசப
பரப்பி எண்ணற்கு அகா அருங்கல வெற சையொடு
பனனூழருமிரம்
பாற்பட வகுதலுக் காபபுமறம தானவிடடான்

௮ுகோ.குசேலா

பிரானிடமிருநது

பை

இரு

பிவதருபோது

மநு

முதலியன

சுண்ண
இறப்

புற்று
நிற்சககண்டு திரைஈகுமபடி
அவை
அறியாமல்
கண்ணன்
கொடுததது இங்கு ௮றியசக
௧௪.
(இங்கனம ிர/க சள கொ
ரொரல்லபபட்டதுடன்
டையை
விளக்கும பாடலசள்
மிகுகியாசச
அவ்வபபொழுது
கூறிய பாடல ககுப பெபொருளும
விளகசமாரக்
கூறபபட்டது.)
பல அ௮ரசரகள,

ஷ்

சிற்றரராசள

முகவியவாகளைபபற
நிய விஷயங்

சுள் பண்டைககால௪ செயயுடகளில சிதி கிடரகின்றன. ஒவ்வொரு
வரையும பற்றிச தெரிஈதிருஈகிற விஷயங்களை?
ரொலல௮1ஈ மேரமில்லை,

சிலரைபபற்றிமட்டும சில விஷயங்களை?

சொலலு/£வன்,

புலவருக்கு விரிறின அரசன்.
சமயம்

சேசமான் தகூரெறிர்த பெருஞ்சோலான்

என்ற வரசனை

மோ௫ிசேனா

வழி சீடர் துபோன

என்ற

புலவா

காரணபபோனூ.,

ஒரு॥

சிரமத்தால் ௮வனது ௮அரண்மளைமிவறுளள மரசுகட்டிலில் ௮வா படுத்
அககொண்டு தூங்கெபெபோய்விட்டா£; மர ௮ரசாகளால வழிபடுவதற்
கும பூசித்தற்கும உரியது. அரசாள யுததததுசகுப் புறப்படுவதற்கு
முன்பு, அதனை ஈலலவேளையில
எடுதது
வழக்கம்.
இதற்கு
முரசுகசாடகொள்
பெருஞ்சேரலாதன்

தன் முரசை

யெடுதது

மூன்னசரக
அனுப்புவது
என்று
பெயர்.
அங்கனம்
அனுப்பிமிருக தையாலே

தான் மேசசிசோனார் கட்டிலிற் படுதது அயர்ந்து

நிததிரை

செய்துகிட்
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டார்.

. சங்கத்தமிமூம் பிற்காலத்தமிமும்.
அரசன் வர்சபோத

அவர் அயர்ர்து

அவருடைய சிரமத்தையும்
விரிறிக்கொண்டு கின்ருன்.

உணர்ஈது

நித்திரை

செய்வதையும்

விசிறி கொண்டுவந்து

தானே,

அவர் விழிததுச்கொண்டு அரசன் வீசி .றுவகைக் கண்டு இடுக்
கிட்டு அவனுடைய பெருந்தகைமையை வியஈது ஒரு செய்யுளியற்தி
OT,

அது

வருமாது:-1 மாசற

வி௫த்த வார்புறு

வள்பின்

மைபடு மருஙகுல் பொலிய மஞ்ஞை
யொலநகெடும்

பீலி

யொண்டொறி

மணிசதகா

பொலக்குழை யுழிஞையொடு பொலியச சூட்டிக
குருதி வேட்கை யுருகெழு மூரச
‘
மண்ணி வாரா வளவை

யெண்ணெய்

அரைமுகர் சன்ன மென்பூஞ் சேக்கை
யறியா தேறிய வெனனை ச தெறுவர
விருபாற் படுக்குரின் வாளவா யொழித்சதை

யதுஉஞ் சாலுஈற் றமிழ்முழு ததித
ல சனொடு மமையா
மதனுடை
வீசி யோயே

கணுக

வர் ரின்

முழவுத்தோ ளோரிர்

தண்ணென

வியலிடக் கமழ

விவணிசை யுடையோரச் கல்ல வண
தியர்கிலை யுலகத் றஐறையு ளின்மை
விசாக்சச் சேட்ட

மாறுகொல்

வலம்படு குரூசினீ பீஈது செயலே ''

(புறநானூறு, 50.)

கரிகாற் சோழன்.
சரிகாற

சோழனுடைய

புகழைப

பலபுலவாகள் பாடிமிருகஇ

ரூர்சகள்.
௮ வன் இளமையிலேயே அரசுரிமை பெற்றான். ஒரு சமயத்
தில் தீப்பற்றிய ஒரு வீட்டிலிருஈது ஓுபோது
அவன் கால் வெந்து
போய்விட்டது.
அதனாலேதான் கரிகாலன என்ற பெயா அவனுக்கு
வர்த.து. இமயததில் ௮வன் புலிககொடியை காட்டினதாகச சொல்லப

பட்டிருக்கறான். கால வெக திராவிடின், திருமாலைபபோல் மூவுலகை
யம அவன் அ௮ளந்திருப்பான் என்று your gar
௮வனுடைய
4 முச்சக் கரமு மளப்பதற்கு நீட்டியகால் '!
என்ற செய்யுளால்

பாரசாட்டிமிருகஇமா.

கரிகாலனுடைய பேச திவை

ஒரு சரித்திரம் உணர்த்துகிறது. ஒரு சமயம ௮வன் நியாயசபையில்
இருக்கைமில் வழக்குரைத்துக்கொள்ள இருவா வந்தனர்.
என்ன
வழக்கென்று ௮ரசன் கேட்டபோது,

௮வன் இளையவனாச விருர் தைக்

91. புலவர்களை ஆதரித்த பிர்புக்கள்.
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சண்டு அவனிடம் வழக்கைச செல்ல அவர்களுக்குக் துணிவு உண்டாக
வில்லை. ௮தனை ௮றிஈத கரிகாலன் நீதிபதி €க்கரம் வது விடுவார் என்று
சொல்லிவிட்டு ௮ப்புறம போய் ஒரு முதியவன்போல் வேஷம போட்டுக்
கொண்டு நீதிமன்றத துககு வகது சோர்தான். ௮பபோது வழக்கானி
சள் தம் வழக்கை கெரிவிததுககொண்டனா.
௮வன நியாயவிசாரணை
செய்து திர்பபளித்தான்.
கேடடு அவாகள் மூழ்ஈது
சென்றனா,
இச்சரிதம்,
(( இளமை
உரை

சாணி ao gen

Quis

முடிவு காட்டிய வரவோன் ''

என்னும் மணிமேகலைப பகுதியாலும,
உரை முடிவு காணான ”'

என்னும பழமொழிசசெய்யுளாலும

வெளியாகன் றது.

தன்னியலபைப பாராடடிக கடியலூருருகதிரங்கண்ணனூா பாடிய
பட்டினப்பாலை யென்னும நாலைஃகேடடு ௮பபுலவாககு௩ கரிசசலவள
வன

பதினாறு

தமிழ்ப

லக்ஷம்

பொன

பரிசிலவாணாபொன,

பட்டினப் பாலைகொண்டதும

பரிசளிதமான்;

பகதொ

டாறுழா

இது,

“கழுவு

முமிரமபெறப

” எனனுங்கலிங்கத ரூபபரணியால்

செ

பண்டு
விளங்

கும்.

தள்ளி.
நள்ளி என்று ஜா ௮ரசன்
இருஈநான்,
அவன்
கடையெழு
வள்ளல்களில QA.
௮வன,நு பலைக.
வபோடடியென_று பெயா.
ஒரு புலவா அவனுடைய
ருடன்

போனா.

தன்னைத

மலைகாடடின

வழியே

சேடி கொண்டு

தம.

புலவாகள

றறதசசா

நில

வரின், இடி.வ௫.து

அதைத்
தனககு
அ௮றிகிககுமபடி
அவன
தன பரிவாரஙுகளு£ககுக்
சட்டளையிட்டிருகதான.
புலவா
௮௪17 ஒரு மாகதடியில வரதிருப்
பதை அதிருது ௮வன எதிசே செனறு தான் இன்னான் என்பதை அறி
வியாமலே ௮வருககு உரிய உணவுகளைக கொடுது
அவருககும வ
ருடன் போனவர்களுககும
பசிசகளையாறுமபடி.
செய்தான்.
௮வா
உண்ட பிற்கு தான் ௮ணிர்திருகச ஈவரத்னமாலையையும ஈுடக ததையும
அவருக்குக் கொடுத்துவிட்டுப போய்வீடடான். ௮பபொழு.தும தான்
இன்னான் என்பதை ௮வன் சொலலவிலலை. பிறகு aes
sar ater
பின் தொடர்ர்து சென்று விசாரிக்க அவன்தான் ஈள்ளி என்று புலவச்

செரிக் கொண்டு வியப்புற்றார். ௮தனைப பின்வரும ௮ழயயெ செய்யுள்
உணர்த்து:
(£ கதிர்ப் பருர்.தி னிருஞ்சிற சன்ன

யாதிய 9 சாசேன் பலவுமு சற் பொருர்இ
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சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்:
தன்னு முள்ளேன் பிறிதுபுலம் படார் சவென்
உயங்குபடர் வருச்சரு முலவு ரோக்க
மான்சணச் தொலைச்சிய குருதியங் கழற்சால்
வான்கதிர்த் திருமணி விளங்குஞ் சென்னிச

செல்வச் தோன்றலோர் வல்வில் வேட்டுவன்
சொழு சன னெழுவேற் சைசவித் திரீஇ
யிமுதி னன்ன வானிணச் கொழுங்குழை
கானசர் மயக்யெ விளையர் வல்லே
தாம்வர் தெய்தா வளவை யொய்யெனத்
தான்ஜெலி தீயின் விரைவனன் சட்டுரின்
இரும்பே சொச்சலொடு தின்மெனத் தருதலின்
அமிழ்தின் மிசைர்து காய்பசி நீக்கி ,
நன்ம.ர னளிய நறு

சண் சாரற்

கன்பிசை யருவி தண்ணெனட் பருக
விடுத்த ரொடக்கனே னாக வல்லே
பெறுதற் கரிய வீறுசா னன்சலம்
பிறிதொன் நில்லைக காட்டுமாட் டோமென
மார்பிற் பூண்ட வயக்கு சாழார
மடைசெறி முன்கைச் சடகமொ டீத்தன
ளனெர்சா டோவென நாடுஞ் சொல்லான்
யாரீ ரோவெனப் பேருஞ் சொல்லான்
பிதர்பிறர் கூற வழிக்கேட் டிரனே

யிரும்புபுனைந் இயற்றாப் பெரும்பெயர்த் சோட்டி
யம்மலை காக்கு மணிரெடுக குன் திர்
பளிக்கு வகுத் தன்ன ரர்
ஈளிமலை சாட னள்ளியவ னெனவே, ''
(புறநாஜாறு, 150.)
வறியவர்களைக்

கண்டவிடத.து

வேண்டியவற்றைப்

அளித்துத் தான் இன்னானென்றும்
அருமையிலும் ௮ருமையாகும்.

அறிவியாமல்

பிறர் அறியாமல்

உபகாமம் செய்வது

குமணன்
வள்ளல்கள்

காலத்திற்குப

பிறகு

குமணன்

என்ற

றாசன் இருந்தான். இரவலர்க்கு ௮வன் வசையாது கொடுத்து

ஒரு சத்
வர்தவன்

அவன் தம்பி பெரிய உலோபி,. ௮வன் சிலருடன் ௮லேோசசனை செய்து
அரசைச் கைப்பற்றிக்கொண்டு குமணனைக கொல்ல முயன்றான். அத
னால், தன் தம்பியறியாதபடி குமணன் சாட்டிற்குப்போய் அங்கு ஒளித்
இருர் சனன். அவனிருர்ச இடச்சை அறியாததம்பி தன் தமையன் தலை
யைக்கொண்டு வருகறவர்களுக்குப் பாதிராட்டைக் கொடுப்பதாகப்
பறை
அறைகித்தான்.
இர்நிலைமையில் ஒருபுலவர் குமணனிருர்த

91. புலவர்களை ஆதரித்த பிரபுக்கள்.
சாட்டுக்குப்போய் அவனைக்
படுத்தி

ஒரு

கண்டு தம்முடைய

செய்யுள்பாடி

வீட்டு அடுப்பில்

காளான்

அவனைக்

107'

வறுமையைப்

கேட்பித்தார்.

முளைததுவிட்டதாகவும,

புலப்

தம்முடைய

தன் மனைவி

உண

வின்மையால் குழர்தைககுப
பாலகொடுக்க வழியின் நியிருகசையில்
குழந்தை
௮வள்
முகத்தைப் பராத்ததாகவும்,
௮வள்
தம்மைப்

பாச்த்ததாகவும, ௮தன் பொருட்டுத தாம் குமணனைப் பார்க்க வந்த
தாகவும் புலவர் ௮சசெய்யுளில சொல்லியிருககிரா. அது வருமாது:-: அடுஈணி மறர்த கோடுய ரடுப்பி

ஞம்பி பூப்பத் தேம்புபசி யுழவாப்
பா௮ லின்மையித் ரோலொடு Powe
Weed தூர்ச்த பொலலா

வறுமுவை

சுவைத்தொ றமூ௨ச தன் மகசதுமுக நோக்கி

நீசொடு நிறைர்ச வீரிதழ் மழைககணென்
மனையோ

ளெவவ

நித்படார் தனே

நோக்ட ரனைஇ
சற்போர்ச் குமண

வென்னிலை யதிர் சனை யாயி ஸிர்நிலைத்
தொடுத்துச் கொளளா
பணணமை

சமையலெ னடுக்யெ

நரம்பின் பாரை ஈலயாழ்

மண்ணார் முழவின் வயிரிய

நின்மை திர்க்குங குடிப்பிறர் தோயே, "
இதைக்கேட்ட
தனது

தலையை

குமணன் தன் கைமிற்

வெட்டிசுகொண்டு போய்2

(புறநானூறு, 140.)
பொருளில்லையென்றும,

சன் தமபிமிடம

கொடுத்து

உமது தரித்திததைக களை*து கொளளலாமென்றுகு சொல்லித் தன்
வாளைச் கொதெதுவிட்டான். உடனே புலவர், ௮வன் கையில் இருர்தால்
ஏதேனும் விபரீதம் நேரிடும எனமெண்ணித தாமே அவ்வாளை வாங்க
வைத்லுக்கொண்டு, “பாடிய புலவன் வாடி.னன் பெயாதலென், காடிழந்த
தனினு ஈனியின்னாது”
என கிளைக்த ௮வன் செயலை வியர் தகொண்டு வேறி
டஞ் சென்றனர். ௮வா சிற்பததொழிலிலும் வல்லவர். வாழைக்கிழக்
கால் குமணன் தலையென்று கினைககுமபடி
ஒரு தலைசெய்து அதற்கு
வர்ணங்கொடுத்து ஒரு துணியால் மூடிக்கொண்டுபோய்க் குமணனது

தம்பிமிடமகாட்ட

அவன் கண்டு இடுககிட்டு

பின்பு எல்லோரும

அ௮வனுககுச

மூர்சசிதது விமுஈதனன்.

சைததியோபசாரம்

செய்தனர்.

௮த

னால் அவன் நினைவுபெற்றுத தன் செய்கைக்கு வருக தத தன் தமையனை
உமிர்பபித்துசண

கொணாஈதால

சொல்லிக்கொண்டே

சாடு

யெழுர்தான்.

தமக்கு உண்டென்றும தமையனை

முழுவசையும
புலவா,

அழைத

கொடுபபதாகச

பிழைபபிக்கும

ஆற்றல்

வருவதாகவும் சொல்லிப

i

சங்கத்தமிழும் பிற்காவத்தமிமும்.

போய். ஈடர்ச

செய்திகளைக்

சந்திக்கும்படி,

செய்தார்.

குமணனிடம

அவர்கள்

அறிவித்து

அவ்விருவரும்

சாட்டைப் பெற்றுக்சொள்ளும்

படி. புலவசைக கேட்கத தமக்கு அது பெரும்பாரமென்று
அவர்
சொல்லித் தமது தரித்தித்தை ஒழிப்பகற்குமாததிரம் வேண்டிய
.

வற்றை வாங்கக்கொண்டுபோனாரென்பா,
இங்கனமே
செய்கைகள்

பல

மூல்களில்

அந நூல்கள் பிரசுரமாக
'லாம் விளங்கும்,

உபகாரிகளுடைய
மிக ஈன்ராகப

இருக்னெறன,

கொடை

முதலிய

அரிய:

பர்ராட்டப்பட்டிருக்கின்றன,

அவற்றைப்படிச்தால்

எல்

VIl.
« aw & or.

கலை என்ற
களுமே கலையாகும.

சொல்லுக்குப் பல பொருளுண்டு, எல்லா வித்தை
வேதங்கள், அவற்றின் அங்கங்கள், சாஸ்திரங்கள்

முதலியனவும்
கலைகளே.
இங்கே சொல்லப்படும.

அ௮வையல்லாத

கவித்தைகளாகிய

கலைகளே

மச் திரிகளுக்குக் தலைக்கண்ணாளர் என்று ஒரு பெயருண்டு. கலை
களைக் கண்களாசுக கொண்டமையின், ௮வாகள அபபெயா பெற்றனா*
பல அூல்களையும் ஈன்ராக அறி திருந்தால்தான் அவர்கள் இசாசகாரியல்
களைச் செய்ய முடியும.

களே.

ஆகையால்

௮சசனை

உல௫யலை

ளாகவும் இழெவர்களாகவும

இடித்துளைச்க வேண்டியவர்கள் அவச்'

அதிர்தவாகளாகவும

அவாகள்

படிப்புள்ளவர்க.

இருக்கவேண்டும்.

கலைகள் ௮றுபதது சான்சென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிள்
றன:
குலமகளி
அதிஈதிருக்கவேண்டி௰
கலைகள் பல.
பொதுமகளீர்'
அறி திருக்கவேண்டிய௰ கலைகள் பல.
அன: மணிமேக&ட aps ety |
தல்களிற்

கூறபபட்டுள்ளன.,
வண்டுமொய்ச் தசற்றும் பிண்டி வாமனார் வடித்த நுண்னூல்
உண்டுவைச் தனையரீயும்

என்னும
சீவசசிரதாமணிச
களைக் குதிபபிடுகின்றது.

செய்யுள்

குலமகனிர்க்குசிய கலை.

' வேத்தியல பொதுவிய லென்திரு இத,த்துச்.
கூத்தும் பாட்டுச் தாக்குர் துணிவும்
பண்ணியாழ்ச் சரணமும் பாடைப் பாடறும்
சண்ணூமைச கருவியுச் சாழ்திக் குழலும்
கர்துகச் கர,ச்து மடை ழாற செய்தியும்
SR STE சுண்ணமும் அடீ ராடறும்
பர்யத் பள்ளியும் பருவச் சொழுக்கமும்
காயச் சண்முக சண்ணிய துணர் சதம்
சட்லொ வகையும் சரச்து ற கணக்கும்
வட்டிசைச் செய்இயு மசாய்ச்த சொடுத்ததும்
சோலல்.கோடலுல் சோகையின்

சோப்பும்

சாகை கணிதமுன் சலேைசனின் துணிவும்:
சாடச மகளிர்க்கு சன்சனம். Bem

சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்.
ஓவியச் செச்நா லுரைநாழ் டெச்சையும்
கற்றுத்துறை போய பொற்றொடி ஈங்கை '' (மணிமேகலை)
என்பது

பொ து மகளிர்க்குலிய கலைகளை விளககுகின்றது.

அகத்தியர்.
தமிழ்ப்பாலை மூலமாக அதியப்படும கலைகளைச்
போது அகத்தியரை முதலிற் சொல்லவேண்டியிருக்கறது.
முக்குப்போல்
மாணாக்கர்களின்

ஏனைத்தமிமுக்கும
கொசை

ஆரியர்

பன்னிரண்டு

இவசே.

என்று

சொல்லும்
இயற்றமி
இவருடைய

பரமபரசையாகச௪

சொல

லப்பட்வெர் திருக்கிறது. ௮மமாணாககாகளிற் சிகண்டி என்பா£ ஒருவா.
Hat ௮சகத்தியரிடத்திற் சங்ததேததைப பபமின்றவா. இலெப்பதிகாரத
இற்கு அடியராக்குகல்லார்
இயற்றிய
உரையால்
சிகண்டி
ஆரியா
இசை

நுணுககமென்லும்

நூல் இயற்றியிருஈ சகாகக

தெரிகிறது. ௮கத

இியருக்குச் சமமான சங்கேேவிதவான் இல்லை.
தொல்காப்பிய உரை
ஆசிரியரான: இளமபூரணா
இராவணனை அகத்தியர் கந்தருவததால்
பிணித்ததாகச் சொலலியிருக்கிறா. இராவணன் முதலில் தென்னாட்டை
ஆண்டானென்றும், பிறகே இலங்கைககுச
சென்றானென்றும் தெரி
சன்று.

இராவணன்

தென்னாட்டை ௮ண்டபொழுது

பலருக்கும்

துன்

பஞ்செய்துவக்தான். ௮கததியா தென்னாடு வர்ததும அவனை ௮ங்இருக
அ அப்புறப்படுத்த நினைத்து ௮வன் இசையிற்சிறஈதவனாகலால் ௮வ
னைச் சங்தேப்போருக்கு ௮ழைததா£.
பாட்டால் உருகுகின்றசோ ௮வருககு

சச்செய்யாசவர் தோற்றவா;

பொதியிலமலைககல யாருடைய
௮மமலைககலலை ௮ங்கனம் உரு

நீ தோறருல்

விட வேண்டுமென்று பேடுக்கொண்டனா.

தென்டைடைக
௮கததியசை

கொடுதது

முதலிற்

பாடும

படி. இராவணன் சொன்னான். ௮வர் பாடவே மலைக்கல் உருகிறறு. பிறகு
இசரசவணன் பாடினபோது

உருகியிருக்த குழமபும

இறுகிற்.று,

முன்னா

ளில் துஷ்டர்களும் சததியத்தால் கட்டுபபட்டிருஈ, தனரரகையால் பேசிய
படியே இராவணன் தென்னாடு துறஈது இலங்கைக்குச் சென்று கிட்
டசன்.

மதுரைக்காஞ்சியில்,

“தென்னவற் பெயரிய

றொன்முது கடவுள்” என்ற
வணனை

உணர்த்துவதாக

நச௫ூனார்ககினியர்

காப்பியப்பாயிரவுரையில

துன்னருச் துப்பிற்,

இடத்தில் தென்னவன் என்தசொல்
இச்சரிதம்

எழுதியிருபபதும,

கூறபபெறறிருப்பதும்

இசா
தெசல்

Dae

அதியத்தக்கன. தென்னவன் என்றசொல இசாவணனைக் குதியாதென்
லும், பாண்டியனையே குறிபபிடு மென்றும சிலர் சொலலுவச, ஈசசினார்க்

னியருசையைத
எடுத்ததைச்

தேவாரம

சொல்லுங்கால,

ஆதரிககிறது.
“தென்னவன்

சொல்லப்பட்டிருக்கற
து. கல் உருக

இராவணன்'
மலை யெடுகக''

அகத்தியர் பட யதைத

கைலைமலை
என்று

தஞ்சை

111 கலைகள்...
..,
வாணன் கோவை

மரம்

இயற்றிய பொய்யாமொழிப்புலவரும் துறைமங்கலம்

, சிவப்பிரகாசஸ்வாமிகளு ம,

பிறரும

பாராட்டிமிருக்கிராகள்.

இயர் யாருககுப் பிரதியாகத் தென்றிசை வாதாரோ
அள்ள

மிக்க பிரீதியால் தம்

இரண்டு

கந்தருவசை

வரும் எப்போதும்

இரண்டு

வைத்துக
௮வவிருவா

அசத்

சக்தெத்தி

காதுகளிலும் இரண்டுசோடாச

கொண்டிருக்கிறாரென்றும்

கானஞசெய்து

புசாணங்கள் கூறும்.

அவர்

அவ்விரு

கொண்டிருக்கிறார்களென்றும்

கமபளர், ௮சுவதர

இவ

சென்பார்;

* தோடுவார் காசனழே தோன்ரத் தணையையர்
பாடுவா ரோரிருவர்ச் கிட்டபடை வீடே."
(தீநப்பாதிரிப்புலியூர்க் கலம்பகம்,)
இசைக்

தமிழ்

“தாதி லிர்ணடுபேர் கணடோ ரி.ரண்டுபேச்"' (தில்லைக் கலம்பகம்,)
நூல்களின் பெயாசளையும காடகததமிழ் மூல்களின்

பெயாகளையும சலபபதிகார உரை முதலியவற்றிற காணலாம். இனி மற்றக்
கலைகளைப பறறிச சொலலுவேன.
அளவை நால:- அளவை மால என்று ஒன்று தமிழிலிருச்த
தாகப் பழைய உரைகளால
தெரியவருகின்றது; அதிலுள்ள பாடல்
சுள் கட்டளைக்கலித்துறைகளாக
சமபவமிறுதியாகவுள்ள

பதது

வளளன)

௮5 நூலில காண்டல் முதல்

அளவைகளின்

இலக்கணம்

கூறப்பட்

டிருகதல் வேண்டுமெனறு கடைதத பாடலகள் தெரிவிஈகின்றன.
ஆயுர்வேதமாகய
உண்டு.

வைத்திய நூல்கள

தமிழில

அகததியரும ஈதசாகள் பதினெண்மரும

மூல்களை இயற்றி ௮ருளிஞாகள.
உள்ளன.

ஸபஸ்கருத

இருக்கின்றன;

அரண்மனையிலுள்ள

களிலும் பல

ஆயாவேத

ஆயாவேத.நால்

ஸரஸ்வ

இயுர்வேத

அவற்றிற் அபரும்பாலன

பாஷையிலும்

தமிழ்

அளவிறர்கன

பிறரும்

அதிமதிறாலில்

சாணபபடுகின்றன;

இப்போது

நூல்கள் மிகுதியாக

பலவற்றை

இன்றும்

காணலாம.வேறு

கிடைததிருககும

தஞ்சை

ema

தமிழ்

நூல்கள் பலவற்றின்செய்யுள்கடை திருத் தமாகவில்லை என்று
தற்டெமுணடு;

உட்கொண்டால

ஆயினும

விஷயங்கள்

வியாதிோதல

௮ருமையானவை;

உள்ளங்கை

இடங்

வைத்திய

நினைத்

மருச்அகளை

கெலலிக்கனி.

அவற்தின்

பொருளை அ9ரியாமுகமாக ௮ நிர்தோர் இடைபபது மட்டும் இக்சாலத்
து மிச அருமையாக இருக்கிறது. “நீர சரக) மோர்பெருக்க செய்
ருக்கி

யுண்பவர்தம,

பேருரைகஃகிற

போமே

பிணி''

என்று

தேரையச்

சொல்லியிருப்பது ௮றியற்பால.து. மலைமிலிருகற கல்லை யெடுத்துவர்து
தலைமில் போட்டால, தலைவலி போமென்று ஒருபாடலில் சொல்லப்
பட்டிறாக்கறத.

இஃது ஏ சர் தர்ப்பமாகத்தோன் தும்.

யை கிவர்த்இச்சக்கூடிய ஒரு செடிக்குச்

சல்லை யென்பது

ஆனால்

தலைவலி

பெயரென்று

சங்கத்தமிரும் 'பீற்காலத்தமிமும்.
ண்தியவேண்டும்.

இங்கேயுள்ள

தமிழ்வைத்திய
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பொருளையே பெரிதும் கவனிப்பவர்களென்று சொல்லக் கேட்டிருக்க
றன். இர் நால்களின் பெருமையைச் சொல்ல நேரமில்லை. சென்னை

யில் வேளாள வருணத்தில் சுப்பிரமணியபண்டிதர் என்ற றக்த வைத்தி
யர் தேசையரியற்திய நூல்களில் மிக்க பமிற்சியுள்ளவராகச் சென்ற
மூற்றுண்டில் இருர்தார்.

மூரிகைகளின்

வேர்,

தண்டு, இலை, பூ, காய்,

விதை முதலியவைகளின் குணங்களைப்பற்றிய அறிவு ௮வருககு மிகவு
'மிருக்த.து. மிகவும் ஆச்சரியகரமான வைத்தியர் ௮வா. வைத்திய
(சம்பரச்தமான சல நால்களை ௮வர் வெளிமிட்டுமிருக் கருர்.
வாகடம
என்பது ஒரு நால். அது வாகடாசாரியா
என்பவசால் இயற்றப்பட்

டது. அச்மூல் மிகச் இறந்ததாக இருந்தமையால்,
எல்லா வைத்திய சாஸ்திரங்களையும வாகட மென்றே
வ;.ங்சலா.மினர்.
ஆரூடம் என்பது ஒரு கலை.

இது சமபஈதமாக

Qurgers
பிற்காலத்தில்
அரேகம் புத்த

கங்கள் உள்ளன. அச் மூல்களிற் சிலவற்றைச சைனரும் இயற்றியிருக்
'இரார்கள்.
ஒருவன் வர்து இன்னமுகமாக உட்கார்ஈ தால் இன்னபலன்

அடைவான் என்பது முதலியவை அ௮வற்றிழ் சொல்லப்பட்டிருக்ன்
றன.
இ.ச்.ன பரிட்சை மு.தலியவற்றைககூறும் பல நூல்கள் இருச்
தனவென்பது

சிலப்பதிகார

உசை, வேம்பத் தூசார்

திருவிளையாடல்,

கல்லாடவுசை முதலியவற்றிலிருச்து தெரிகிறது. இரத தினபரீட்சைக்கு
ஈவமணி

இலக்கணம் என்றும் பெயருண்டு,

.ஏண்ணால்:-இப்பெயருள்ள

நூல் ஒன்று இருஈததசகத்

றது. எண்சுவடி, குழிமாற்று முதலியன

ஜின.ஸ்தோத்திமே
திருக்க வேண்டும்.

முதலில் இருந்தது;

இன்றும் உள.

ஜைனர்

ஈன்னூல் மமயிலைசஈதருரையில

துள்ள, “தாதிலர் தாமரைத தடமல சொலுங்க),
யறைகுவ னெண்ணே'' என்பதனால் இப்பெயருள்ள

sia

எண்சுவடியில்

அவைகளையியற்தி
மேற்கோளாக

வா

ஆதியை வணங்கி
நாலொன்று முற்

காலத்தி விருந்ததாகச் தெரிகிற.
edu
சித்திரம்;

ூல்:--சித்திமெழுதுதலைக்

*' ஓவியச்

செர்தூ

லுசைழாற்

தெரிவிக்கும் மால்) ஒவியம்இடெக்கையும்”' ௪ன்பது மணி

மேகலை. ஒருவன் அரசனுடைய ௮ வைக்குச் சென்றான். அக்கே அவன்
அரசன் தன்' மந்திரி முதலானோசோடு அவையில் உட்கார்ச்திருக்கக்
சண்டான், ஆனால் அவர்கள் பேசவில்லை, ௮சையுகில்லை. அருகில்

971. கலைகள்.
சென்று தரன் சகொண்வெர்த

பழம முதலிய
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கட்டினான். ௮ரசன் பெற்றுக்கெரள்ளவில்லை.

அதன்மேல்

நெருங்கிச்

சென்று பார்க்சு ௮ரசனது வடிவமும் ம திரிகளின் வடவமும சிததி
சங்களாகச்
சுவரில் இருக்கக கண்டானென்றும் மிகவும் வியப்புற்றா
Jaana
சாமாத்தியத்
ளென்றும்
சொல்லககேட்டிருக்கறேன்.
துடன் சித்திரம் எழுதப் பழகயவா தமிழ்நாட்டில் இருக்கதனா; 86 கை
படச் சுவராய்த தோன்றச சத.திரங கவின௪ செய்வா'' என்று ஒரு குவி
இதனை விளக்கியிருககரா. அரண்மனை ஈளிலிருகத ஸ்திரீகள் வெளியே
பேசகாதவர்களாகையால் ௮வசகளுகுக கடல காடு மலை அருவி முத
வியவற்றைக்காட்ட

தொட்டங்களில

அ௮ரண்பனைத

அகடடுமலைகள்

முதலியன செய்துவைககப பட்டிருஈ ஈுகன்றிச சிசுகரஙகளும உரிய
இடங்களிற்
பண்டைக
காலததில
வசையபபெற்றிருகதன.
இக்
நிகழ்சசிகள் பலவறறைப பெருங்கதை சீவகசிஈதாமணி முதலியவற்
திற்

பரககக

காணலாம.

சென்றபோது ௮வவனம
மயிற் கூறப்பட்டிருக்கும,

மணிமேகலையென்பாள்

ப பபடி

விளககிற்று

௨ பவனக் இற்குட்

என்பனத

வாணிசகை

் குசவமு மரவழமுசி குருச்துவ கொன்றையும்
இிலசகரும் வகுளமும ரெஙகால் வெட்டியும்
௪.சஈ்சமு ஈரகமும் பரர்சலா புனனையம
பிடவமுர் சளவமு மூடமுட் டாழையும

குடசமும் வெதிரமுச் கொழுஙகசா லசோகழமூம
செருச்தியும் வேஙகையும பெருஞுண
எரிமல ரிலவமும் விரிமலர் பசபபி

பகமும்

வித்தக ரியர்றிய விளககய கைவினைச
சிச்சிரச செயகைப் படாம்போர்ச் ஈதுவே
ஒப்பச் சோன்றிய
என்பதில்

படத்தில்

வச துள்ள,

எழுதபபடடவை

இருர்சதென்பதைக

வுவவனம் ”'

'சிகதஇரப

படாம

போல

' என்பது

குறிபபிக இன்று.

சாட்டச்கூடிய சததாமெழுதுவேசா
இதனால் ௮ தியவேண்டும.
தரிசனத்தசககு வருவோச் ல

பலவகை

௮ வவனம

இயறகையை

முறகரலத்தில
ஈன்முறைகளை

மலாகளும்

அ௮ழகுடையதாய்
௮ பபடி.யே

இருஈதனசென்று
எளிதில் ௮றிஈது

சொள்ளும்படி. செய்வித்தற்குச் திருப்பரங்குன்றத்தில்

முருசக்கீடவு

ளின் இருக்கோமிற்சுவர்களில் சிததிரங்கள் வரையப்பெற்றிறாச்
சன
வெள்து பரிபாடலால் தெரின்ற௫.
ஸ்தலங்களின் சரித்திரங்களையும்
அடியசர்களின் சரிச்இரங்கள் முதலியவற்றையும் கோமில்களுக்கு வரு
வோர் அதிர்து உய்யும்படி. சோழ அரசர்கள் முதலியோர் அலயச்சுவச்
15
at
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களில்

சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்.
௮வற்றை

ஒவியவடிவமாகப்

பண்டைக்காலத்தில்

எழுதுவித்

இருந்ததை இன்றுங் காணலாம்.
பல முற்றாண்டுகளுக்கு முன்னே
எழுதப்பெற்றிருதும் இப்பொழுது மழையால் ஈனைர்துகொண்டிருக்
அம் அவை

இிறிதும விளக்கம்

குன்றாதிருகதல் முன்பு

இருக

கலைஞர்

களுடைய தொழிழ்திறத்தைப் புலபபடுததுகின்றது.
கரவடுநூல்: காவடம்-திருட்டு. இருடுதற்குரிய உபாயங்களைச்
சொல்லும் நால்கள் இருந்தன.
திருட்டை எதற்காகக் கற்கவேண்டு
மெனின் திருடசைக்கண்டு
தினராம்.
௮வா
பெயர்

பிடிகசவே.
௮ஈத நூலை ஒரு முனிவர் இயற்
கருணீசுகரென்பது.
மதுசைக்காஞ்சியில்

6984-ஆம் ௮டி. முதலியவற்றையம அவற்றின் உரையையும் பார்த்தால்
இதன் விவரம் விளங்கும்.
சிலப்பதிகாரச்திற் கொலைக்களக்காதையில
1066-ஆம் ௮டி முதலியவற்றையும் அவற்றின் உரையையும பார்க்க. நிர
ur Burau
கோவலன் ௮ரசனமனைவிமின் சிலமபைத இருடினவன்
என்று தட்டான்
படி சோவலனைக்
றததைக் கண்டு
பொழு.து ஒருவன்
நூலிற்

௮ரசனிடததிற் குற்றஞ்சாட்ட ௮ரசனது உத தரவின்
கொலை செய்யசசென்ற கொலைஞா ௮வனது தோற்
அவன் திருடி.யிருகதல கூடிமோ என்று சசதேகதெச
இருடரியல்புகளை விரிவாகச சொன்னானென்று ௮

கூறபபட்டுள்ளது.

கனா நால் என்று
ஒன்றுண்டு.
மதுரைத
தமிழ்சசங்கததார
அதனைப்பிரசுாரம
செய்திருககிராகள். இன்ன இன்ன யாமததில் இன்ன
இனன பொருளைக கனாவிறகாணின இனன இன்ன பலன் விளையுமென்று
௮ச் நூல் சொலலும. ௮/5 நால கட்டளைககலிததுறையாலாகியது. அடி
யார்க்குஈல்லாருசையில்

மேறபடி

மூற்செய்யுடகள்

மேதகோள்களாக

வர் துள்ளன.

பரி நூல்: ௮ஃதாவது அசுவ சாஸ்திரம; கலலாடம், வேமபத் தாரார்
இருவிளையாடல, பரஞ்சோதஇமுனிவா தஇிருவிளையாடல முதலிய நால்
களிலும்

அசுவபபரீட்சை

முதலியன

சொலலப்பட்டிருக்கன் றன.

சிசசசாரூடமென்ற நால ஒன் நுண்டு, பாமபுகளின் வேறுபாடுகள்,
சாதிகள், குணங்கள், அவற்றின் விஷம்களுககுப பரிகாரம் முதலியன
அந நூலிற் சொல்லப பட்டிருக்கும்.
௮ர்த நூல் ஈசசினார்க்கினியருசை
யில் மேற்கோளாக எடுத்துக சாட்டபபட்டுள்ளது.
சிஈதுவடிவமாக

உள்ளன ௮அர்நூற் செய்யுட்கள்.
இற்பநூல்: சித்பசாஸ்இசம் பண்டைக்காலத்தில்

மகோன்னத,

நிலைமையை அடைந்திருஈதது. கான் படிததுக்கொண்டிருர்தபொழு.து,,
இருவாவடுதுறைமிலும்,
ஸ்வாமிமலையிலும,
திருவிடைமரு.தாரிலும்,(

977. கலைகள்.
இருவிழிமிழலையிலும்,

பிற

ஊாகளிலும்

ரத
சிறந்த

சிற்பிகள்

அல்லது

"ஸ்தபதிகள் இருர்தனா; பார்ததுப பழகி மிருககிறேன். அவர்களுடைய
பயிற்சி மிக அச்சரியப்படத் தககதரக இருக.
இப்போதும் அங்
கங்கே சிலர்

இருஈகிருகள்.

கான

கையெழுததுப

பிரதிகள் தேடிச

கொண்டுபோன காலத்தில ௮கேக இடங்களில் கமிழிலுமஸம்ஸ்ருதத்
திஓம சிற்பழூல்கள் பல இருகதன. இபபொமுது ஈட்டிடங்களின் பல
உறுப்புக்களை ஆங்லெச௪ சொற்களால குறிபபிடுகஞொகள. கான கண்ட

சுவடிகளில எல்லா உறுபபுககளினபெயாகளும ஈமிழ்ச சொறகளாகவே
Sasser.
சிறந்த சற்பிகளைக கண்டு கேட்டால புருஷ வடிவமாகிய
பட்டணத்துககும, ஊாகளுககும, வீடுகளுககும, முகம, கண், தலை முத
லிய உறுபபுககள் எனவயோ
௮வை இன்ன இன்ன Ps Rw இருக்க
வேண்டு மெனபது விளங்கும. இடீரெனத கோனறிக கெடும் ஈகாகள்,
ஊர்கள், வீகெள் ஆசய
இவறறின் இலகஉணக் குறைவுகள
இன்ன
வென்றும சிறப நூலகள

ஈன்கு தெரிவிககும,

சோதிடம்: சனேச்இிரமாலை என்று ஒரு சோதிட மூல் இருக
நசசினாகூனியா முகலியோருடைய உரைகளில மேற்கோ
இறத.
இதபோனற பல நூல்கள்
ளார்க
௮ நாறசெய்யுட Hou MG ger on oy»
தமிழில் உள்ளன.
நிமித்த

நரல்

என்று

ஒனறுண்டு.

துமமல

முதலியவற்றின்

பலனை உசைக்கும சகுனசாஸ்ச மெனறும ஒன்றுணடு,
அடி. நால்' இக நால செய்யுள் வடிவமாக
படுகின்ற த.
sod

மானது

இரேகாசாஸ்இசம்'
ures Basa par.

இபபெயருள்ள

இககசாலததும வழங்கப

நாலொன்றைச

சில இடங்

பாசண்டம் என்று ஒரு நூல இருகத.து, வெதததிறகு விரோத
பாஷண்டம எனபபடும.
இைெப்பதிகாசததில, “பாசண்டச௪

சாததற்குப

பாடு இடாதாள் '” எனபதன் உரையில பாசண்டம் என்பழு

தொண்ணூாற்றறுவசைச் சமயச௪ சாததிரத் தருக்கசக கோவை
அடியார்க்கு ஈலலா£ எழுதிமிருகஞொ.
இவாகரததிலும இது

என்று
சொல்

லப்பட்டிருக்க றது.

CuG

ரொண்ணாற்

“ பாசண்டத

ற நுவகைப

தெய்வமிலலை என்று
கும் வாதங்களைப

னவே;

அவை

துறையு மிவறறுட்

படுமே” என்பது

தாகூத்தல்

புலபபடுததும

பலவாம்,

p

திவாகரம;

முதலிய இககாலதது வழங்

நால்களும பண்டைக் காலத திலிருர் த

உலகசயதம் முதலியன.

Yo sue gH: பூமிமில் இன்ன இன்ன இடத.தில இன்ன இன்ன
பொருள்கள் புதைச்து டெகன்றனவென்பது இதனால் அ தியப்படும்,

116

சங்கத்தமிமும்

உதயணனுக்குப் புதையல் நூலிற்

பிற்காலத்தமிமும்,
பயிற்சியுண்டென்று பெருங்கதையால்

தெரிகிறது.
தஞ்சாவூருக்குச தெற்கிலுள்ள உசத்தசாட்டில் (முத்
தம்பா புரத்தில்) முப்பத்திரண்டு தருமங்களும் புதையல் எடுத்த பொரு
ளைக் கொண்டுதான் தஞ்சை ௮,ரசா ஒருவரால் முற்காலததில் வளர்க்கப்
பட்டனவென்று

கேள்வி யுற்றிருக்சறேன்.

மடை நால்:
அஃதாவது
பாகசாஸ்திரம் தமிழில் இருந்தது.
சிறுபாணாற்றுப்படையில் அருச்சுனன் ௮ண்ணனாகிய பீமன் செய்த
சாஸ் இரமென்று மடை நூலொன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விராட
புரத்தில் இருஈத
முன்

காலத்தில் பீமன்

போலும்)

சனபாகம்

டென்று பெரியோர
யோசு
கோளாக

சொலலுவா;

சூத்திரம்:

யோகசூத்திரங்கள்

பாகசாஸ்திரததில் தேர்ச்சி

பிமபாகமென
* மடை நாற

ெலபபதஇுகார

மடை

செய்தி ” (மணி, 2-22.)

உரையில்

மிகவும்

௮ழகான

லெ முதலூற்கருததைச௪ சிதிதும விடாமல்

வர்துள்ளன.

பெற்

நாூல்களிரண்டுண்

மேற்

௮ஈ நால் இடைககவிலலை.

wider தூல் என்று
ஒன்றுண்டு.
யானைப்பாகர்
பலரிடத்து
அதனைப் பராததிருககிழேன்.
அதில் யானைகளின் குணமுதலியனவும்
பிறவும் அவற்றிற்கு வரக்கூடிய வியாஇகளும அவற்றின் பரிகாரங்கள்
முதலியனவும சொலலப பட்டிருபபதைக சகவனிதலுள்ளேன்.
பண்டைக
வேண்டுமென்று

காலததில
இன்ன
சமயததில
கால வரையறை
ஏறபெதிக

சாழிகைபபறை, சாமபபறை முதலியன இருஈதன.

இன்னது
செய்ய
கொண்டிருநர்தனா,

ஒவ்வொரு நேரத

தையும் ௮றிவிபபன ௮வை. பணிமுடிகக மணி அடிப்பது வழக்கம்,
மணி ஓசை கேட்டதும ௮வரவா
தததம்
வேலையை நிறுத் விட்டுப்
போய் விவொ; இத முல்லைபபாட்டால தெரிசஏன்றது.
சசழிசைவட்டி.
லிருந்சதெனறு ௮கராலூறு, பெருங்கதை, கம்பராமாயணம் என்பவை
சண்டமகாசேனனென்பவன்,
டிருர்தான்

என்று

பெருங்கதை

பதிலிருந்தே கடிகாரம் என்ற சொல

கடிகையாரம்
சொல்லுகிறது,

கழுத்திற்

பூண்

கடிகையாச மென்

வஈதது போலும. யவனர்கள் தம்

மூடைய நாட்டிலிருஈத சிறகத சிறப விததைகளை
இத்த காட்டிற்குக்
கொண்டு
வசதனரெவ்று
௮கழாலால ஈனகு தெரிஏெறது.
இகதா
மணியில இராசமாபுசததன கோடடையை
வாணிககையில
பகைவா
அணுகாதபடி
அ௮சகோடடையின்மேற்
செய்துவைககபபட்டுள்ள
மூற்றுவரைச கொலலி' என்னும் பொதி முதலிய பலவற்றைச் சொல்

லிவிட்டு, “இவை யவனர் தாட்படுத்த பொறி'' என்று சொல்லி யிருக்க
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ரூர். பல பொறிகள் ௮இிற் கூறப்பட்டுள்ளன.
இளங்கோவடிகள மது
டரையிலிருர். 2, கோட்டையைப் பற்றிச் சொல்லுகையில், 'பரிவுறு வெர்
செயும் பாகடு குழிசியும்,காய்பொன் இலையுங் கல்லிடு கூடையுர், தாண் ட.

௮ச் தொடக்கு மாண்டலை யடுபபுங், சவையுங் கழுவும் புதையும் புழை
யும், ஐயவித் துலாமுங் கைபெய ரூ௫யுஞ், சென்றெறி சிரலும் பனதியும்
பணையும், எழுவுஞ் சேபபு முழுவிறற் கணையமுக, கோலுங் குர்தமும்
வேலும் பிறவும், ஞாமிலுஞ் றஈது சாட்கொடி அடக்கும், வாயில்"!
என ௮ம்மதிலில் ௮மைககபபட்டிருக தனவாகக கூறும் பொறிகளையும்
அவற்றின்

இயல்புகளையும

அடைந்திருந்த

யாருடைய

கோக்குமபொழமுது

ஏற்றததை

நினைகது

இத்தமிழ்சாடு

வியபபையும்

முன்பு

வருத்தத்தையும்

உள்ளமும்'அடையாதிராது.

* வான மூன்றிய மதலை போல
ஏணி சாத்திய ஏற்றருஞ் சென்னி
விண்டபொச ரிவர்.௪ வேயா மாடத்

இரவின் மாட்டிய விலஈருசடர் ஜஞெ௫ிழி
உரவு ரமுவத் சோடுகலங கரையும்”

என்று பெருமபாணாற்௮ப் படையமிற் சொல்லபபட்டிருத்
தலால் மகாபலி
புரத்திற்

கடலிற்

செல்லும

இடததை

இரவிற்

காட்டககூடிய

கபபல்களுககுத்

துறைமுகமிருக்கும்

கலங்கரைகவிளக்கம்

இருர்ததாகத்

தெரிகிறது.
இகதாளில் ௮ஃதுள்ள இடததை * லைட் ஹெளஸ் ' என்
சறோம்.
ஒடுகலங்கசையுமெனபதற்குக கடலிற போகும்
கப்பல்களை
அழைககுமெனபது

பொருள.

காவிரிபபூமபட்டினத துள்ள

கள், ““இலங்குநீர வரைபயிற் கலங்கரை

விளசகமும்''

விளக்கு

எனச் சிலப்பதி

காசத்திற் கூழப பெற்றுள்ளன.
1! ஐயவி யப்பிய ரெய்யணி நெடுநிலை
மண்ணுற

வாழ்ர்,ச மணிடீரச் டெற்கன்

விண்ணுற வோச்யெ பலபடைப புரிசை
தொலவலி கிலேஇய வணக்குடை. ரெடுரிலை
செய்படச் கறிச்,ச திண்போர்க் கதவின்
மழையாடு மலைபி னிவச்த மாடமொடு
வையை யன்ன வழக்குடை வாயில்
வசைபெற வெழுர்து வான மூழ்செ
சலக் நிசைககும் பலபுழை சலவில
யாறுடெச் தனன வகனெடுர் தெருவிற்
பலவேறு குழா௮,ச் இசையெழுச் சொலிப்ப”'
என்று

மதுசைக்காஞ்சியில்

விசேடங்களை அ௮தியலாம்,

சொலலபபட்டிருபபதிலிரு£து

பல

இட

சங்கத்தமிமும் .பிற்காலத்தமிழும்.
மேற்காட்டின

பாட்டிற்

போசக்கதவென் திருப்பதற்கு இரட்

டைக் கதவென்பது பொருள்.
சாலபேதததால
இந்காளில் வையை
வற்றிக் இடப்பதுபோலல்லாமல் ௮க்காலகதில எப்பொழுதும தண்ணீ

நிரம்பி

இருந்ததாகத் தெரிற்து.

பட்டணங்களின

அமுககுநீரைக

சண்ணிற்படாமற் செலுததுதற்கு 'கரச துபடை' என்பதொன்று

இருக

தது. ௮௮

கருங்

தெருநடுவிற் கட்டபபட்டு

யானை விழுது

விடாதபடி

சல்லால் மூடப்பட்டிருக்கும.
௮ரநீர சென்று wa Ga apmgi
விடும். அ௮ங்ஙனம டர் விழுவதற்குக கட்டிய ஒருறுபபிறகு யானைத
அ திக்கையை உவமம்கூறியிருககிருா.
திருபபரங்குன்றத்துள்ள
Are

சாலையொன்று

இருர்தது.

குமா வேள் கோயிலின் பககத்திற் தெ
கோயிலகளுக்குப

போவேசாகளுககு

நல்ல புததியைப புகட்டககூடிய ததிரஙகள் ௮தில எழுதப் பெறதிருக்
தன.

இந்திரன் அகலிகையை

விருமபிப பூனையானது, சாபமடைகஈதது,

௮ கலிசை சல்லானது முகலியவறறைச சிததிரககள் மூலம் ஞாபகப
படுத்தியதாகப பரிபாடல் தெரிவிக்கின்றது. காவீரிபபூமபட்டினத
இல

ஒரு பூரகோட்டததிற் பளிக்கறை மண்டபம ஒனறு இருஈதசாக

மணி

மேசலையிற் சொலலபபட் டி.ருககறது.
கண்ணாடி மண்டபமே
அது.
தன்னுட் புகுருதோரின் உருவசதைமடடும
௮து
வெளிககாட்டும;
ஆனால் ௮வாகளுடைய
Ga

pg

பண்டைக்

சொற்களை

இதனாற்

கண்ணாடி

காலத்தாரும

சிரமசசாலைகள்

வெளிவிடாது
வழியாக

௮ திசதிருஈதமை

இருஈசன.

யுத்தம், முஷ்டி யுததம முதலியன

அ௮வை
அங்கே

திருவிளையாடற்புரணதகல

அ௮வைகளைக

சொல்லி

கூறபபடும

விட்டா.

௮திற்

ஒலி

என்று

கூறபபட்டி

செலலாதெனபதைப

விளங்குகிறது,

கருடிச கூடங்களே.
கறபிககபபடடன.

கருடிக

மல
பழைய

கூடமென்றே

யுததபரிபாலைகள்

இககா

லத்திற் கேட்கப் படவில்லை.
வெளவானத்தி என்று ஒருவகை மண்டபம ௮.ககாலததிற் சட்
டப்படுவதுண்டு.
மேலே இருட்டாக இருககுமாகையால்
வெளவால

அவைகளை ஈததிச செல்லும.
ஆகையால வெளவானததி என்று
அதற்குப் பெயருண்டாமிற்று,
திருவீழிமிழலைமில வேலைபபாட்டில்
மிகச சிறந்த வெளவானததி தன்நிருககறது, ௮அதைபபோன்ற மண்ட
பத்தை வேறு எங்கும் காண்பது அரிது. திருமீயசசூரிலும் 'திருசசததி
முற்றத்திலும் அதுபோன்ற மண்டபங்களிருந்தன.
QuCurg sma
இடிர்து வீமுந்து டெக்கென்றன.
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யா திரவாவிகளிருஈ
தன ; வேண்டியபொமுது நீரைப் பெருக்கு
குதைததத்கும எந .திரங்கள் அவற்றில் ௮மைககப் பட்டிருக்

தற்கும்
கும்.

HY DOD. DH * (FLD

சோலைககு

கடததறகுப
பரிமுக

இலவ திகையென்து.

பலவகையான

வமபியங் கரிமுக வமபியும், ௮ரிமுக

பதிகாரம;

பெயர்.

இதடங்களிருஈதன)

வமபியும்”” என்பது லெப்

௮மபி-ஓடம.

பலவகையான வண்டிகள் இருஈதன; அவற்றின் பெயாகள் சய
பதிகார முதலியவறரு லறியலாகும. hg Youu Te ors Ang
தாலேயே

இயங்கும

யவற றின

மண்டலததையம
மலரபோனற

தெரிது

கோள்கள்

முதலி

கொள் ளு தறகுரிய

பொறி,

பிறவிசேடங் சளையமுடைய

விளைவிககும

யர?

aM

BUT oH

வண்டிகளும,

areas ros

BH

ர மாடகு உ ளும,

py

தரமசை

மாடசசிவிகைகளும,
Ba abs Zor ws

ஆராய

வழியே

மிகக

tg. (0 (A wy பல

கருவிகளும, பிறவும் இருக னவென gy

யில் மலை மூகலிய பல
உரியவாகளை*கொண்டு
யணன்

சாண்மீனகள் ஒனபது

வண்டி BGR Ly LIN

விம்மிச தை

வகை

வணடியுஈ,

உதயாஸகமனங்களை*

பெருங்கதை

செனறு

பொதி

இடங்களைய
பராகக
விருமபிய
பொழுது,
டமுரய்விரசபபெறற
பவம்கிரவிமானததில் உத

(ip சலியவாசளுடன்

ஏறி

சம்பு

நிவிலுள்ள பல

இடங்களையும ,

அ திலிருஈதே
பார துவ ரனளென py
பெருகககை
கூறுதலால
மனிதா ஏறிசரெலலு சறகுரியஅசகாய வீமானமும அசரலததிலிருஈத
த
சென்று

தெரிகினறு,
வாழைககுரு2 இனால

துண்டெனறும,
தால ஒருவா
டென்றும

களை

மலாகளை?

௧௬௧)
௮

நூல

விசிமதிரபான
கொண்டு

விஷயஙகள்

வேலைகளைச

வடிவமாக

செய்வ

அலங்கரிப்ப

தருவருக௫ுத தெரியபபடுகதிச
கொள்வதுண்
இனனும பல அருமையான
விததை

கூறும்;

யவனரிடமிருஈது தமிழா

வேண்டிய

Apis

எ,ழ து

இவையபோல

அறிச இருக தனா;
பல உளளன.

இன்னும

சொல்ல

VI.

பண்டை

உரையாரியர்கள்.

தொல்காப்பியம், எட்டுத்தொகை,

சழ்க்கணக்கு,

ஐம்பெருங்காப்பியம்

பத்துப்பாட்டு,

பதினெண்

முூதலியவைகளின் உரையாசிரியா

களைப்பற்றிச் சொல்லுவேன்.
தொல்காப்பியத்துக்கு
சிரியர், சேனாவசையர்,

உரசைசெய்தவர்கள் இளம்பூரணர், பேரா
ஈச்சினாக் இனியர், கல்லாடர், தெய்வச்சிலையார்.

கு௮ுதொகைக்குப்
செய்தனர்.

Cur AA wap

ஐங்குறு நூற்றுக்கு உளை

பரிபாட ஓரையாசிரியர்
பாடல்களுக்கும்

பரிமேலழகர்.

புறகாலூற்றுக்கும்

ஈசசிஞாக்வனெியரும்

செய்தவர்

பழைய

அ௮கரானூத்தின்
உசை

உசை

பெயர் தெரியவில்லை,
உண்டு.

முதல் 90உரையா

ரியச்கள் பெயர் தெரியவில்லை.
ஈசலடியாரில் ௮இிகாரங்களை வகுத்தவர் பதுமனார்; அதற்கு அப்
பதுமனாரும் வேறு சிலரும் செய்த உசைகளுண்டு, குதளுக்குப் பதுமர்

முதல் பதின்மர் உரை செய்திருக்கெ றனர் ; அவருள்
உசை சிறப்புடையது.

பரிமேலழகர்

சிவகசிர் தாமணிக்கு உசை செய்தவா ஈச்னாக்னியர், அவ
ருக்கு முன்பு ஒருவர் உசைசெய்திருகததாகத தெரிகிறது,
சிலப்பதி
காரத்துக்கு அரும்பத உரையாசிரியரும் அடியார்க்கு நல்லாரும் உசை
இயத்தினர். யாப்பருங்கலக்கரரிகைககு உரையியற்றியவா குணசசகரர்,
ஈன்னூலுக்கு
மயிலைசாதர்,
சங்கரஈமச்வொயர்
முதலியோர்
உரை

மியற்தினர். நேமிரசாகத் திற்கு உரையொன்றுண்டு, வீரசோழியத்துக்கு
உரை இயற்தியவர் பெருர்தேகர், வச்சணச்இமாலைக்கு உரையொன்
அண்டு; உரையாசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை, நிலகேசிக்கு விருத்தி
யபுசை இயற்றியவர் சமயதிவாகரவசமனமுனிவர். சைவ வைஷ்ணவ ஹூல்
களுக்கு உரையியற்றியவச்கள் Cras.

தொலாசிரியர்களைச் காட்டிலும் உரசையாிரியர்கள் பசலையில்
மிச்ச பயிற்சி புள்ளவர்களென்பதம் மிச்ச உபகாரிசளென்பதம் ஒரு
சாரார் சொள்சை,
தாம் அறிர்சவற்றை
யாதொரு தடையுமின் றிச்
செசல்லழகு பொருளழகுகளை அங்கங்சேயமைத்து ஒன்பது சுவைக்
ளூள் ஏற்றவற்ை அங்கங்கே புலப்படுத்கிச்கொண்டு செய்யுள் செய்.
சொண்டு செல்லுவார் நாலாரியர்.

717. பண்டை உரையாடிரியர்கள்.
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உரையாசிரியர் நூலின்பொருளை தாலாூரியர்பால் சேசே அதிச்
Barr dau Ger ௮ர்தூழ் கருத்தை விளங்கச் தெரிவித்தலில் அவர்களுக்
கூ. ௮தஇக

வருத்தமிராது.

௮ங்கனம் தெரிர்துகொள்ளாதவராக

இருக்

தீரல் கருத்தைம் தெரிர்துகொள்ளுதலிலும் இன்னதற்குப்பொருள்
இன்னதென்றும் இதற்கு ஆதாரமின்னதென்றும் ஆராய்சசி செய்தலி
௮ம் அதற்காகப் பல நால்களைப் படித்தலிலும் காலபபோக்கும் ௮தஇிக
வருத்தமும் ௮வாகளுககுண்டாகும். ஈடுவுநிலை்மையை யுடையசாயிருத்
தல் உசையாசிரியருக்கு இன்தியமையாகதென்று பெரியோர் கூறுவர்,
௮/வாகள் பல சமய நால்களையும் பலகலைகளையம் முறையே கற்று உலக
வழககத்தையும் ஈன்சுறிர் திருத்தல் வேண்டும். கல்வியுடன் கேள்வியி
ம

சிறாதிருததல்

வேண்டும்.

ஒரு மதத்திற்குரிய நூலுக்குப் பரம்பரையாக

தழூவிய

புலவாசள்

உரைசெய்வாராமின்

வேறு மதததைத்

தமமுடைய

கொள்கையை

Ay Cure
vuoi gO
நாலாசிரியர் கொள்கையையே
மனதஇல
வைத்துகசொண்டு பொருளெழுதவேண்டும்.
அக்நாற்கருததுத தம
(டைய மக5கொள்கைககு முணாகஇருகதசலும் சலிபபின்்நி௮தையே
கனகு

விள க்கவேண்மெ.
அபாய்க Sl பராககுமிடத்தில்

ளின்

இயல்பென்று

இவையே

தெரிகின்றது.

பண்டையுசையாடரியா்க

மூலாசிரியாபால

உண்மைப்

பொருளை ௮றிஈழு கொள்ளாதவர்களுக்கு உண்டாகும் துன்பத் திற்கும
ஒரு செய்யுளுக்கு உரிய பொருளை

யொழித்துவிட்டுக் தமது கருக.இன்

படியே பொருள் செயதவருடைய

பெரு முயற்சி பயன்படாமற்பேன

தற்கும உதாரணங்கள்

அகேகங்களுள்ளன.

அ௮வறறுள், யான் கண்கூடாக

அறிந்த இரண்டை.

இங்கே சொல்

வேன்.

“ஊறுதெரி
தவிர் சாரோண

மலுர்தவிர்ச்தோ

வள்ளலா

ர௬ுடம்புதளி

செதிர்நின்று, வேறுமல

யுட்புகுந்து,

மாறு

ரிலைபுனைஈ்து வேண்டு

பலன் களுமுதவிப், பேறுதவு செவமேயாய்ப் பிறங்கவிடை மேற்கொ
ளூமே. ”” இச்செய்யுள் மகாவித்துவான் ஸ்ரீ மீனாட்சர்தரம் பிள்ளை
யவாகளியற்திய திருசாகைக்காரோணப்புசாணத்துள்ள செய்யுட்களுள்
ஒன்று.

இது துவசஸதம்ப

வர்ணனை.

௮௩ தப புரரணததைப பிள்ளையவர்களுடைய மாணுக்கரிற் சறக்த
ஒரு

பண்டிதர் ஒரு

கனவானுக்குப்

பாடஞ்சொல்லி

வத்தனா.

வரு

கையில மேற்படி செய்யுளுக்கு அந்தப் பண்டிதர் கூறிய உரை ௮
தீச் சனவாளுக்குச் சரியென்று தோற்றவில்லை. அதனாற் பிள்ளையுவர்க
16
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சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்,

ளைச் சர்இித்தபொமுது அந்தப் பிரபு, 4 இச்செய்யுளுக்குப்பொரு
ளென்ன?”' என்று கேட்ட காலத்தில் அவர்கள், பாடஞ் சொல்லுற!
வர் இதற்கு என்ன பொருள் கூதினார்?'' என்று கேட்டார்கள். “அவர்
சொல்லியது சிறிதும் பொருத்தமாகத் தோற்றாமையால் சான் மனத்
திற்கொள்ளவிலலை”” என்று அக்கனவான் சொன்னதுடன் விரைவில்
சரியான பொருளைககதெரிஈ்து கொள்ளவேண்டுமென்று வினயக்துடன்
விண்ணபபஞ் செய்து கொண்டனர்.
பிள்ளையவர்கள் அச்செய்யுளின்
பொருளை வீளங்கச் சொல்லிவிட்டுப் பேசிக்கொண்டிருக்கையில இயல்
பாகவே மானபு பாடஞசொல்லிய
பண்டிதர் அங்கேவக்து பிள்ளையவர்
களை கண்டு அசசக்குறிப்புப புலப்படும்படியாக ௮ஞசலி செய்துவிட்டு
அவர்களுடைய குறிபபின்படி அ௮யலிலிருரஈது செள சுகியத்தை வீசாரித்
துகசசொண்டிருஃகைமில், பிள்ளையவாகள், “ இச்செய்யுளுக்கு ரீ கூறிய
பொருள் யாது?” என்று கேட்டபொழுது BO YOU அறியாமையை
இவாகள் தெரிச்து கொண்டராகளென காணமூற்று,
பொருள் விளங்
காதபடி.
அக்கு

நீங்கள் இபபடிப

இப்படிப

பாடுவது

பாடலாமா £? யாருஃகு
என்ன

பயனை

அ௮ளிக்கக

விளங்கும *? உலக
கூடியது?

௮வ௫யம

பாட வேண்டி. நேரிட்டால்
௮சசெய்யுளின் பொருளை யெழுகிக கீழ
குறிகதிய த்தல வேண்டுமன்றோ?”” என்று கடுஷ்செசற்கள் சொல்லக
கொடக்கிலவிட்டனா,
இவாரசள் என்ன சமாதானம் சொலலியும் ௮வா
CEL saan.
பதென்று:

“ திருமாலுக்கடிமை செய்”

என்னும

நீதிவாகஇ

யததிற்குப பசமசிவனுகஃடிமைசெய் என்று வலிகறு பொருள்

செய்து

கொண்டு ௮நை வற்புறுசகற்காக வினுவிடையாகத தொடுதது இரு
தாறு பக்கததிற்குக குறையாதபடி. வசன
ஈ௩டையாக நாலொன்
தெழுஇி அதனை அச்சிற் பதிப்பிகக நினைந்து ஒரு பண்டிதா சிறப்புப்
பாயிரம் பெறுவதற்கு ஒருவரிடம வர்தனா. வசன
௩டை மிகததிருத்
தமாகவே இருஈதது. கேட்கெகொண்டிருந்த இங்கிளீஷ் காகக வித.து
வரன் ஒருவா, “இருமாலென்பதற்குப் பரமசிவன் என்ற அ௮ரத்தம தமி

ழில

எக்கேறும

பிரயோகம

வேண்டும்.

இல்லாவிட்டால்

லவே,

I GDF

அவர்

ASICS

கண்டதுண்டா?
இவ்வளவும
சொல்வதற்கு

இருஈதாற்

பயனில்லை''
தகெடுநேரம்

என்று

சொல்ல
சொல்

யேசூத்றுப்

பார்ததும் ஒன்று) தோன்ராமையால் ௮ப்புத்தகச்தை வாங்கககொண்டு
சென்றனர்.
போது

பபால்

௮தை வெளிப்படுத் சுவில்லை.

தொல்காப்பியத்துக்கு
உள்ளன.

மேற்சொல்லியபடி

அறுவருரை

இப்

“ஓல்காப் பெருந்தவத் தொல்காப் பியமுனி, தன்பெய ராலுல
இன்புறத் தரு.நால், உளங்க. ர௬ையா ழிஎம்பூ ரணமும், அனா வியுல்பிற்

7111. பண்டை

உரையாசிரியர்கள்.

சேனாவசையமும், உசசிமேற் புலவர்கொள்
மற் திடபபொருள்

முற்று (parts gi”
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ஈச்சினார்ச் இனியமும், மற்று

என்னும் இலக்கணக் கொத்துப்

பாயிரத் தால் இளமபூசணம், சேனாவசையம், ஈ௪சினாக்கினியம என்னும்
இம்மூன்றுரைகளே தொல்காப்பிய மூலததோடு
சில இடங்களில் சில
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் வழங்கி வர்தன வென்று தெரிகின்றது.
இம
மூன்றுரையன்றிப் பேசாடூரியர், கல்லாடர்,
தெய்வச் சலையாரென்பவர்
SEHD
HS
நாலுக்கு
உசைசெய்திருககன்றார்களென்று சில ஆதா
சங்களால் தெரியவருஇன்றது.
இவற்றிற் சல பாகங்கள் இப்போது
இடைக்கன்றன. இசத௮று உரைகளில் இளம்பூரணரும பேராசிரியரும்
ஈச்சினார்க்கினியரும
மூள்ளன.

செய்த
;

சேனாவசையா,

உரசைகளே

கல்லாடர்,

தொல்காபபிய

தெய்வசசிலையார்

சொல்லதிகாரத்திற்கு௪ செய்துள்ள உரைகள்
லாடர் இயற்றிய உரைமுற்றும கிடைக்கவில்லை.

முழுமைககு

என்னும மூவரும

இபபோதுள்ளன.

கல்

இளம்பூரணர்: இவர் தொல்காபபியத்துக்கு மூ.சலில் உரைசெய்
தவசாக நினைக£ப படுகிஞா. அதனால், இவா உசையசசிரியசரென்ற பெய
சாலும வழககபபடுவர்.
மூவாயிர வருடங்களுக்கு முன்னாத
தோன்
நிய தொல்காபபியததிற்கு இவர்காலம் வரையில உசை இராமலிசாதென்
னறுமசுருககமாக ஏதேனும் ஒருரை இவா காலழதிற்கு மூனபு இரு திரு
கச

வேண்டுமென்றும

இலர்

கருதுவதுண்டு,

இளமபூரணவடிகளென்

றும் அடிகளென்றும புலவுததுறஈக பெரியோரெனறும பேராசியா அடி.
யார்ககுஈலலரா

மூதலியோசால் இவா

மமயிலைசாகருரை

இவருரசையைத

விளங்குகின்றது.

மயிலைகரதர்,

வரையிற் பததெச்சங்களையுங்
தொல்காப் பியததுள் உளங்கூர்

மாதவசோதிய வுரையென்
பெருமை ஈன்குவிளங்கும:

பாசாட்டப

தழுவியே

பெறுவா.

wer aye

இயற்றபபெற்றதென்று

* பெயாவினையுமமை”

என்னும்

Ga Ar

கூறிவிட்டு, * இஃது
ஒல்காபபுலமைச்
கேள்வி மிளமபூ ரணரெனு மேதமின்

றுணரக”'
அனாலும

என்ர எழுதியிருதகலால இவர்
உசையாசிரியரென்று இறபபுப்

பெயர் வாய்ஈதவா இவாக்குமுன்பு வேரொருவர் இருஈதிருக்கக கூடுமோ
என்று சிலபெரியோகள

எண்னுவதுண்டு,

௮வ்வையமமிக

அராய்நது

நிக்கற்பசல.து.
திருககோவையாருக்குப் பேராசிரியர் இயற்றிய உரையும கல்
லாடத்திற்குத இருகெலவேலி மயிலேறும் பெருமாள்பிளளை செய்த
உரையும் ஈ எசினார்க்சினியருரை யென்று கருதப்பட்டு வர்தமையும் பதி
ளெண் ழ்க்கணக்குக்களுள் சிலவம்றின் உரைகள் ஈ௪௫னார்க்கினியர்

உனை யென்றே

பதிபபிக்கப்பட்டு

வர் சுமையும் பலர் ௮திர்சனவே,
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சங்கத்தமிமும் பீற்சால்தீதமிமும்.

இளம்பூர்ணருடைய உரையாற் பழைய நமூற்பெயர்களிற் சில தெரிய
வர்ததன்றிச் சில பழைய செய்யுட்களின் சுத்தமான முழுவடிவமும்;,
சில பாடல்களின் சிதைர்த பகுதிகளும்

விளங்க

வெளிப்பட்ட துண்டு,

பேசாசிசியச்: இவர் ஈச்சினார்க்கினியருக்கு முர் தியவர், ஈச்சினார்க்
இனியர் இவரை மிகப்பாசாட்டிக் கூறுவர், தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்
டி.யலுக்கும் உவமவியலுக்கும் இவர் எழுதிய உரையும்

காட்டிய

மேற்

கோள்களும் ௮வற்றை விளக்யெ பகுதிகளும் ௮றிர்து மிச இன்புறற்
பாலன. குறுர்தொகையில் முதல் 880- பாடலுக்கும் இவர் உரை
எழுதியிருஈ தார்;

இப்போ

கோவையாருக்கும் இவர்
போது உளது.
டறீ பாலன,

இவர்

சேனாவரையர்!

௮து கிடைக்கவில்லை.

திருச்சிற றம்பலக்

உசை எழுதியிருக்கனெ றனர்;

காட்டியிருக்கும்
இவா

அஃது

உரை ' ஈயங்கள்

வடமொழிமிலக்கணம

இப்

மிகபபாராட்

ஈன்கு

கற்றவர்,

ஸ்ரீ சிவஞான யோூகள் முதலியோர்களால் மிகவும பாசாட்டப பெற்ற
வர்.

ஆக்ஷேப

சமாதானங்களோடு

கூடி மிக

௮ழகாச

இருக்கும இவ

(hens.
சச்சினார்்ச

யர் ;

பாட்டு முசவுசைகளில

இவர்

சரிததிரம சீவகடர்தாமணி,

மிகவிரிவாக எழுதப பெற்றுள்ளது.

பததுப
இவருரை

மில் 82-பமையழால்கள் மேற்கோள்களாக எடுத்துக் காடடபபெற்றுள

ளன. குறுகதொசையிற்

பேராசிரியா

டலகளுக்கு இவர் உரையியறதினா

தாமணி முதலிய
சல்லாடர்:

லாடம் என்னும
இறையனார்
ரால்

உசைகயங்கள்

80-பா
சீவக

மூலகளின் உரையிற் பல காணபபடும்.
இவா

வேறு; சங்கபபுலவராகிய கல்லாடா வேறு; கல

மூலை இயற்றிய புலவர் வேறு.
அசப்பொருளுக்று

இயற்றபபட்டதன்௮.

கோள்சளாக

உரையெழுதா தொழிஈத

இவருடைய

வந்துள்ளன.

இபபொழுதுள்ள

சிலபபதிகாரப்
ஆகையால்

பாடல்கள்

ஈக£ரர் ௮தை

உரை

ஈக்ரே

அதில்

மேற்

இயற்றிமிருக்க

மாட்டாரென்று நினைகிறேன். அவர் மாணாக்கர் பரம்பரைமில் உரை
மட்டும் வர்ததென்று தோற்றுகன்றது; மேற்கோள்கள் பிற்காலத்து
ஒருவரால் சேர்ச்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
பதினெண்டீழ்ச்கணக்குக்களில்
சாலடியார்க்கு உசரமியற்றிய
ப.ஜமனார் சாலடி.யாரில் திருக்குறளிற்போல அதிகாரம் வகுத்தவர்,
குடத். அக்குள் பாணையைப் புகுத

போல்

பல

பாடல்சள்ச்

இல

, அிதிசாரங்களில் அலர் புருச்.திமிருக்கிறார். பதினெண் £ழ்ச்சணச்கும்
* சளில் மற்றகற்றிற்கும். இருச்சமான பழய nore.
Pgs

VTL

பண்டை sen gui? Aut eer.
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கணக்கிற் குறளைச் சேர்க்கச் கூடாதென்று சிலர் சொல்வர்.
தன்மை
,யால் குறள் உயார்ததானாலம அ௮டி.யளவாற குறைந்தது. அதனாலேயே
அது ழ்க்சணக்குக்களுடன் சேர்க்சப்பட்ளெளது. குறளுக்கும் FFA

ஞார்சக்னெியருசை

இருஈததாகச

ஞள் பரிமேலழசா

உரையே

சொலவார்கள்.

இருக்கும

உசைக

சிறகததாகக

கொள்ளபபட்டிருக்கறெது.

ஏலாதி என்பு சைனர் இயற்றிய
கப்பட்டபொழுது
௮தன் காபபிலள்ள,

நால். ௮து பாடமாசவைக்
“அறுகால்வா”' என்பதற்கு

அவரவர் மனம் போன்படி
சரங்களையடைய

முன்பு உரையெழுதி

காயத்திரியைஜபிபபவா

வாதசாகள்.

என்பதும,

காமக

24ஈ௮ட்
குரோத்

களை நீக்கியவா என்பதும, பதது அழ்வாரகளென்பதும,பற்றறற சைவ
சமயாசாரியா
இவற்றால

ஈரலவசென்பதும,

பிறவும

ஐயழுற்றுப பொருளுண்மை

அவாகள்
காணாமல

எழுதிய

உசைகள்.

வருந்திய ஒருவருக்

குக குமபகோணத்தில் ஒரு சைனா வீட்டிலிருஈத திருக்கலம்பகக காப
பின் ௨உரையிலிருஈ துதான் “௮ அ௱ராலவா”” என்பது 84-ாததஙகசசாகளைக்
குறிபபியவெபூ என்று விளஙஇற று.
பரிமேலழகர்
குறளுககும பரிபாடலுககும உசை
இயற்தினா
செனறு முன்பு சொனனேன்.
ஈரசினார் நகினியருககு ௮வா முர்இன
வா.
“வண்டும் நிறைஈது வசஈது வரஙகு
நிமிர்தோள்” (திருமுரு
காற்றுப

படை,

பொருள்

கூறி,

100)

ar ன்புழி,

'வரது'

படை7கலங்களால

என்பதறகுபபிளநது

வடுபபட்டெனறு

என்று

பொருளுசைத

தல் இறழைவனாதலிற பொருஈதாதெனறு வீசேட வுசையமெழுதிய ஆக
ரியா ஈசசினாகனியா மறுபபு,
“வாண்மிகுவயமொய்மபின்'' (பரிபா
டல்) 9: 54) என்பதறகு வாட்டமும்பு
நெருங்கிய
வெற்றி மொய்ம

பென்று பரிமேலழகா

பொருளெழுதியதைச

இர் நாலுக்கு உரையியற்றிய
திய

கரல,

காலத இறகு முற்பட்டதென்று

சுட்டியதாமின்,

கொள்ளலாம்.

சிலப்பதிகாரத்இிற்கு உள்ள அ௮ரும்பதவுசை மிகச் றர்த
யாகும்.

அடியார்க்கு ஈலலா£

இவர்

அவா பத்துபபாட்டிறகு உரையியற்

அரும்பத

உசை

யாசிர்யர௬ுரையை

உரை
மேற்

கோளாகக் காட்டியிருசசலால் ௮ரும்பதவுசையே
முற்பட்டதாகும்.
அடியாககு ஈலலா£ உரை ௮திசயமான உரை. காடகழால், இசை மூல்
முதலியவைகளிலிருந து

மேற்கோள்கள்

கள் அவர்காலத்தில் இருந்தன

காட்டியிருப்பதால்

என்று தெரிகிறது.

மற்ற

He gre

உசையாிரி

யர்கள் போலன்றிப் பெரும்பாலும் மேற்கோள் காட்டும் இடங்களி
லெல்லாம் இஃது

வரக்ரு

இன்ன

என்றாவது

ரநூலென்ருவ௮,

அடியார்கீ௫ுல்லார்

இஃது

இன்ன

புலப்படுத்திச்

நூலாிரியச்

செல்லுவார்,

120

சங்கத்தமிழும் பிற்காலத்தமிழும்.

இவருடைய உரையிலிருரந்தே பெருங்கதை என்னும் ஒரு காவியமுண்
டென்று சான் அறிர்தேன்.
புவீபுகம்

அவிசயமாலுரையாிரியர்: மயிலைசாசர், *இர்தப் பத்தெச்சமும்,
புலமை யவிஈய நாலுட் டண்டலங் இழவன் தகைவருகேமி

யெண்டிசைகிறைபெய

ரிராசபவித்திரப்

பல்லவ

தரையன் பகர்ச்9ி"

(சன்னூல், சூ. ௩ட௫௯- உரை) என்று எழுதி மிருப்பதிலிருர்து
தூலின் உரை ஆரியர் பெயர் வெளியாகின்றது.

தண்டியலங்கார

உரை

௮விரய

அ௮ஈபாய சோழன் காலத்தில் இயற்றப்

பட்டதென்று அர நூலினுசையிலுள்ள மேற்சோள்களால்
இன்றது. ௮ நூலுசையாடிரியா பெயர் விளங்க வில்லை,

தெரியவரு

வீரசோழிய உரையாிிரியா பெருர்தேவர்; பழைய இலக்கணச்
சூத்திரங்களும பழைய இலககியச் செய்யுட்களும் அவ்வுரையில் Hoo ps
துள்ளன. அ௮வ்வுரையிற் சாணபபடும மேற்கோள் பல இக்காலத்திற்
இடைக்கவில்லை.

தக்கயரசப்பாணி

உரையசூரியர்:

இவர்

பெயர்

தெரிய

வில்லை; எலலா இயல்புஈளிலும அ௮டியா£ககு ஈல்லாசைப போன்றவா,
இவருடைய உரைமினால இவர் இருமொழிகளினும் 8றஈத புலமை
வாய்ந்தவரென்று தெரிகின்றது.
சீலகேச

விருத்தி சமயதிவாகரம:

இது

நிலகேரியென்லும்

சைனநாலினுரை; இவ்வுரையாகரியர் சமயதிவாகரவாமன முனிவரென்
பார்; இவருடைய பிமபம் சைனகாஞ்சியில் உள்ளது. அருமையான
பதப்

பிரயோகங்களை

அவ்வுரை

தன்பாற்

கொண்டது;

அ௮ரியவிலஓ

யங்கள் பலவும இக்காலத்திற் இடைததற்கரிய சில நூல்களின் பெயர்
களும் அதனால் தெரியவருகின்றன.
சைவ சாஸ்திரங்களின் உரையாசிரியர் மறைஞான சம்பந்தர்
முதலியோர்.
அவர்களில் மிகச்சிறந்த உரையாசிரியர் திருவாவடு
Bea purser ss ஸ்ரீ சிவஞான Cursor cru gs யாவருமதிர்ததே, ,
திவ்யப் பிரபந்த உரை ஆரியர்கள் ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை,
ஈஞ்சியர் முதலியவர்கள். அவர்சளுடைய உரையில் ஒர பாடலுக்கு
உரை சேட்டுவிட்டால் மனம் வேறொன் நிற் செல்லாது.

1%. சங்ககாலத்திற்குப்
தமிழை

அதரித்த

இன்று

சொல்ல

பிறகு

பிரபுக்களும் புலவர்களும்.

எடுத்துக்கொண்ட

விஷயம

சங்க காலத்திற்குப்

பிறகு தமிழை ஆதரிதத பிரபுக்களும் புலவாகளும் என்பது, இன்று
வசையில தமிழை ஆதரிதது வரதிருகசற பரமபரையில தோன்றிய ஸ்ரீ
சேதுமன்னா அவர்கள்)இங்சே வசதிருபபது பொருகதமுடையதே.
சங்க காலததிற்குப

பிறகும்

முடிமன்னாகள்

இருஈதனா,

அவர்களும்?

சிற்றாசாகளும், மர திரிகளும, சேனைக
தலைவாகளும, இராசப பிரதி
நிதிகளும், பிசாமணாகளும, வைசியர்களும, வேளாளாகளும், மடாதிபதி
களும், வித துவான்களும பிறரும குமிழை ஆதரிதது வக திருககிருாகள்.
உணவிலுள்ள

HY NG

வையினும

தமிழிலுளள

(5 OUT OY LO

FH Dh HoT

என்ற

வாகள் பலா. அறுசுவை அற்றசவை என்றும, கமிழ்ச சுவை கேட்கச்|
கேட்கப புதிது புதிதாச இருததலால் ஈவரஸமெனபது பொருததமுடை :
யது என்றும

சொலவரா

இலா, (ஈவம்-புதுமை.) “சொற்பாவும

டெரிர்து தாய்மை நோககித் தூங்காதாா

என்று சழ்வேளூர்த தேவார

மனததிருளை

பொரு

வாங்கா தானை”

தில இருகாவுககரசுகாயனா

கட்டளையிட்

டிருக்கின்றனா. சொலலிற் பரவிமிருக்கும பொருளையறிஈது அதன் தூய்
மையை

கோகி

இன்பததை

வாங்குகிறவன்என்பது இதன்

௮னுபவிககிறவாகளின

தருச் தமிழ்” என்_ு ஸ்ரீ கசசியபப
Amma
என்று

முனிவரும

“வி

நுள்ளுதோ

றுணுவமு

துறைககும், திருமுத்தமிழ்'” என்

கல்லாடம்.

பூலவாகளை ஆதரித்த பிரபுககள், ௮வாகளிடம
பினும்

மினபச

சொலலியிருக்கிரா;

நூனயம போலும் பமிறொறும,
பண்புடையாளர் தொடாபு”
திருக்குறளிற் சொல்லியிருப்பதும இங்கே கவனிசகத தககது'

“உள்ளுதோ
பது

அ௮ஞ்ஞானததை

பொருள்; ''ஆயுதொறுதொறு

௮வற்றைக்

கவனிககமாட்டாராகள்.

ஆயினும்

குற்றங்களிருப்
சில

சமயங்களில்

வித்துவான்கள் பிரபுக்களை மதியாது பேசுவதுமுண்டு, கமபர் ஒருசமயத
தில் சோழசாசனைப்பார்தத,
மாகச் சொன்னதுண்டு,

“மன்னவனு

நீயோ”

வெளிபபடையாகச்

என்று

அலட்சிய

சொல்லாமல்

தால்களிற்

குறிப்பாகவும் காட்டுவர்; ஒரு புலவர் ௮ரசஸனுக்குச் செலு ததவேண்டிய
இழையைச்

செலுத்தாமையால்

னத்துச் சிறைக்குச்சொண்டு

௮வரைப்

போனார்கள்,

பிடிததுச்

வழியில்,

காகிரிப்பூம்பட்டி

திருப்புகலூரில்

|
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சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்.

அளர் பூசைசெய்ய அனுமதி பெற்றனா.
அவர் தங்யெ இடம் திருக்
கோமிழ் பக்கத்ுள்ள இரசசமச ததன் கீழிருத ஸ்ரீ விசாயகர் சந்நிதி,
அப்பொழு
அன்பத்தைக

அவ்விராயசரி மீது அவர்

இயற்றிய

ஒரு

பீடலில்

தம்

குறிப்பிட்டார், கோவில திருபபணி செய்துகொண்டிருந்த

ஒர் உருத்திரசணிகை அமை அறிக்து புலவர் செலுத்தவேண்டிய இறை.
யைச செலுத்தி அவரை மீட்டு ௮வா பாடிய பாடலைக் காப்பாக வைத
அக்கொண்டு ஓர் ௮க்தாதி பாமிமபடி. செய்தாள். ௮ஈ நாலே திருப்புக லூ
ரக்தாதியென்பு, ஒரு புலவா ஒரு நாலை இயற்றி ௮தை அரங்கேற்றப
பலரிடம
போய்பபோய்
அ௮லுத துபபோனா.
உள்ளொன்று
புறம்
எப்பொழுது
பேசுஹெவாபள்பாற பலகாலுஞசென்ற பாவம
பொன்று
தொலையுமென்று அவா, “திறமபாவ மென்று கு.றிபபார oF) gr wey
சென்றுழன்ற, மறம்பாவ பென் நு மறிகரும”” என்று தொடங்கும் ஒரு

பாட்டை

இயறறிச் தமந

வருகசுசசை

பிற்தாலச சிலு ங-ஃூடப
களை

ஆதரித து வசகசகால

தெரிவிச்திருககின்றனா.

பிரபுக்கள ஒவவொருவரும

கமிழ்தமலவீ

வளாசகி

தமிழ்பபுலவா

AYO

TSB.

Bid

னம சில சமயஙகளில புலவாஈவின் பெருவ)ஈயை அறியா
ர புககளு
மிருசததுண்மி. கலிங்கதறுபபாணி பாடிய சயஙகொண்டாரிடம சோ
ழன் ஒருசபயககில் மதிபபுவையரமலிரு5 கான. மிப புகழ்பெறறவர
களு

கூட

மிடியால்

மையை நன்கு றிஈதவா

வரு

உன

வன்பது

துண்டு.

BULL

கஙையைக

Si a Ba gy Beer

கடச

பர்ணசாலை கட்டியதைபபற
றி? சொல்மிமிருபபதாகப
லிருந்து விளங்குகிறது.

ஒட்டககூததா

என்ற

புலலா

விசகிமம

பாடிமிருபபதி

சோழன்,

குலோத்

துங்கசோழன், இராரசராசரோமன
அகிய மூவாசாலததிஓ,ம
தவா. அம்மூவரையும ௮வ
பாடியிருக்கிமா. சிவபசதிமான்;
பணிகள்
பல
இருந்தா.

செய்கிததரா;

சேக்கிழார் ௮ஈபாய
சத்தை

இயற்துமபடி

குிலாகதுங்கனுடைய

சோழன்

கொடு

ஸ்ரீராமன் தன் தமபி

இருக
இருப

ஆசிரியசாகவும

சாலததிலிருந்தவா,

பெரியபுசா

௮வரை அவ்வரசன் கேட்கெகொண்டான்.

புசா

ணத்தில ௮வா ௮வனைப பாராட்டியிருககரா. அவருடைய முயற்சிமி
னால் பல தாமக்களை ௮ரசன் செய்விததான். இருசாகேச்சாததில சேக்
இழொச் பிம்பமும் ௮வர் பெயருடைய

மண்டபம் ஒன்றும் இருக்கன்றன,

சேகூழார் அவதரித்த குன்றச் தாரில திருகாகேசசுரமென்னு மாலய
மெசன்று ௮வசாற் கட்டுவிக்கபபட்டது. தொண்டை சாட்டில் சேக்

இழாருச்கு

கிசேட அன்புண்டு,

பெரியபுராணத்தில்

திருக்குதிப்புச்

1. தமிழை ஆதரித்த பிரபுக்களும் புலவர்களும்.
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தொண்ட சாயனார் புரணத்தில் தொண்டை சாட்டின் சிறப்பை மிக விரி
வாக வர்ணித்திருக்இருர்.
திருவாவடுதுறை
ஸ்ரீ வஞானயோகள் |
அதை

மிகவும் பாராட்டியுள்ளாா.
கம்பர், சடையப்பர்

என்ற

பிரபுவால்

ஆதரிக்சப்பட்டார்

என்

பதும் அவர் வெண்ணெய் ஈல்லூரிலிருக்தார் என்பதும் எல்லோருக்கும்
தெரிசதவை.
௮ர்௪ வெண்ணெய்ல்லூரைப்பற்றிப் பலர் பலவாறு
சொல்லுகிருர்கள்.

குற்றாலம்

ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு

வாயுமூலையிலுள்ள

வெண்ணெய் ஈல்லூசே சடையப்பவள்ளல் இருக்த ஊர். கரயனார் என்ற
பட்டம் ஒருவகை வேளாளர்ககுச் சோழசாட்டி.ல் வழங்கி வருகின்
றது. ௮து பிறகு ஈமினார் என்று மருவிவிட்டது.
சோழசாட்டு வேளா

ளாகளுக்குரிய

04-கேரீததிரங்களில்

சடையப்ப

ஈமினார்

Carg Bat

என்.நு ஒரு கோததிரததிற்குப பெயா இருக்கற.
இவ்வுபகாரியை% கமபா இராமாயணத்திற் பல இடங்களிற் பாசாட்
டியிரு நஇருா.

வெண்ணெய்ச

சடையன்

தென்றும், ஈளன் எஈத மலையையும

புகழ்போல்

அலட்சியமாகத

நகிலாப்பரவிய

தாங்கியது சடையன்

கஞ்சமென்றவரைத தாங்குவது போலிருக்ததென்றும, வெண்ணெய்
நல்லூரை அ௮டைசஈதவாகளின் பசி நீங்குவதுபோல் சாகபாசம் 8ங்கெ
தென்றும,

இன்னும வேறு

பலவானாகவும் சடையபபரசை

அவர்

புகழ்ச்

திருககிமுா;.
கம்பா

போயிருஈ தபே ரது
பாண்டியன்
பாண்டிகாட்டிற்குப்
பெருஈதேவியா
என்றும பிறகு அவனுடைய
கெளசவப்படுததினான் என்றும்
வேண்டுகோளால ௮வசைக

மதிசுகவிலலை

அவரை
ருடைய

தெரிகிறது. ௮ஈத அசி கல்லிகேள்விகளில் விசேஃ£ஞானம் பெந்றிருக்க
வேண்டும்.

கொங்குநாட்டில் தலைக்காடு

ஒருவகையரசாகள்
தார்கள்.
படுகிறது.

தளக்காடு
ஈன்னூல்

இருந்தார்கள்.
என்பது

என்ற இடத்தில்

அவர்கள் புலவர்களை

பிற்காலத்தில்

இயற்றிய

தலைக்காடு

பவணர்தியாரை

கங்கர்கள் என்ற
அதரித்து வர்
என்று

ஆசரித்த

வழங்கப்
சியகங்கள்

அந்தக் கங்காகளில் ஒருவனே. அவர்கள் சைனர்கள். ஈன்னலூல், அதற்
குரிய மயிலைகாதா உரை, கேமிகாதம், யாப்பருங்கலம, யாப்பருங்கலக்
சாரிசை, ஈம்பியகப்பொருள், இவற்றின் உரைகள், பெருங்கதை, வச்ச
இயற்றுவித்த நூல்களாகும். Pushes
ணர்திமாலை முதலியன அவாகள்
தாமணியும், சூளாமணியும் ல உ௨உபகாரிகள் வேண்டுகோளால் சைன்

பண்டி தர்கள்,இயற்றிய சாப்பியங்களே.
களர்தைப் புகழேர்தியைச் சர்திரன்சுவர்க்சு என்ற அரசன்
ஆதரித்தான். ஈளவெண்பாவில் சில இடங்களில் இவர் அவனைப் புகழ்ச்
17

லை

சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்,

இருக்கறொர். இவருடைய

ஊர் பொன்விளைர்தகளத்.தார்

களத்தூர் என்றும், சேசழசாட்ளெள
சொல்லுருச்கள்.
முதுகளத்தாசாக

அணிபு.

களர்தையென்பது
தஞ்சைவாணன்

களப்பாழ்
இருக்கலா

என்றும், முது

என்றும் பலவாறு
மென்பதே
இலர்

மரூ௨ மொழி.

கோவை

பாடிய

பொய்யாமெசழியாசை

ரித்த பிரபுவாகிய தஞ்சைவாணனென்பவர்
,திரியாகவும் சேனைத தலைவசாகவுமிருர்தவர்.

ஆத

பாண்டியனிடததில் மக
இங்கே தஞ்சை என்பது

'சோழ நாட்டுத் தஞ்சாலூா அன்று. பாண்டிராட்டில் தஞ்சாககூர் என்று
இர் ஊர் இருக்கிறது.
அதுவே
அ௮ச்தத் தஞ்சை.
பொய்யாமொழிப
புலவர்
மதுசைக்குப
போனபோது
பொழ்றுமரையிற்
பண்டைக
காலத்திற்

போடப்பட்ட

சங்கபபலகை

மிதந்து

மேல் வருமபடி

பாட

வேண்டுமென்று அங்கேமிருந்த
பாண்டிய
அரசன் கேட்டதாகவும்,
“பூவேர்தர் முன்போல்'' என்ற பாட்டை அவர் பாடியதாகவும சங்கப்
பலகை
வெளிபபட்டதாசவும் சொல்வா.
பொய்யாமொழியசாமேல
முருகக்கடவுளே பாடியிருப்பதாகவும சொலவா.
௮வரை
ஆதரித்த
அசசூர்ச சீனக்கன் என்னும்பிரபு இறந்தவுடன் ௮தைப்பொழுமல Ha
ரும் உயி துறகதசா. சோபபெருஞ்சோழன் இறசததும பீசிராகதையசா
அப்படியே உமி தூறகதாரென்பது இங்கே அறியற்பாலமு,
௮மபாச
சேஈதன என்ற பிரபு ஒருவா இருகதசா.
இலவாகர
முனிவசைக்கெரணடு திவாகரம் இயற நுவிததவா ௮வரே. இகனா2லயே
இர தால சேரதன் திவாகரம என்று வழங்கலாயிறறு.
ஒளவை பாடிய
அ௮ம்பாசசேரதன

என்றும்

இவர் பசசாட்டப்பெற்றுள்ளா£.

பச், பூரதே ரட்டம்

சமில்வே

ஸ்டேஷனு க்கு அருகிலுள்ளது.

இரத

௮ம்

கோசசெர்

சட்சோழனால் திருபபணி
செய்யபபட்டதும
தேவாரம் பெறறதும
ஆசய சிவாலயமொன்று அங்கேயுண்டு, திவாகாமே முசல நிகண்டா
கும். பிங்கலம்

அதற்குப்பென் இயற்றபபட்டது.

ஊற்றுமலை மருதப்பத்தேவர் என்ற பிரபு ஒருவா இருந்தா.
'கல்லிச்சுவையை யுணாந்தவர்.
சங்கரஈமச்சிவாயப் புலவரைககொண்டு
நன்னூலுக்கு ஒர் உர

செய்வித்த.

தஇிருசெல்வேலிமில்

மமிலேறும்பெருமாள்

பிள்ளை

என்று ஒரு

வேளாளப்பிசபு கல்விகேள்விகளில் மிகச்சிறர் தவராக இருந்தார், கல்லா
டம் என்னும்
இயற்திய உசை

அவரிடத்திலே

நாலுக்கு அவர் உசை இயற்தினார், ஈச்சினார்க் இனியர்
என் நு ஒருகாலத்தில் தன்னை ௮.து நினைக்கச் செய்தது,

தான்

இலக்சணக்கெொத்துச்

சுவாமிகாததேசிகர கல்வி

கற்றார். தேசெர் அவரைப் பெரிதும் பாராட்டியிருக் கிறார்.

1%. தமிழை ஆதரித்த பிரபுக்களும் புலவர்களும்.
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திருவண்ணாமலையில் பிரபுட தேவர் என்று தர் ௮ரசர் இருக்தார்.
விவா

ணும்

திருப்புசழ் பாடிய ௮ருணடரிகாதமைஅதரித்தவர்.
வக்கபாகை யென்னும் ஊரிலிருஈ௪ வரபதியாட்கொண்டான் என்
உபகாரி பாரதம் பாடிய வில்லிபுத் தாராழ்வாரை மிக்க அன்புடன்

ஆதரிககவ சென்பது யாவரும் அறிர்ததே.
தாகர தாதத செழியன் என்று ஒரு பிரபு சன்னச்சேலத்திலிருர்
தார். அர் தகம்கவிவீரசாகவ முதலியார் முதலியோசை ௮வா ஆதரித்தரா:

பிரபு

அரியிலூரில கிருஷ்ணைய ஐப்பிலலாத மழவராயர் என்று தரு
இருகதசா.
அவர் பல புலவர்களை அதரித்தவா; சங்தேததிலும்

பிரிய மூடையவா,
வரதுஙகராம

பாணடியா,

வரும பெரிய தமிழபிமானிகள்.

அ௮துன்ரசாமபாணடியா

எனற

புலவர்களை ஆதரித்தார்கள்.

இரு

அவாகள்

பெரிய பண்டி. சாகள. அவர்களே ஆ£ல்களும் இயற்றினார்கள், வரத கக
ராமபாண்டியா மனைவியாரும தமிழில பாண்டித்தியம பெற்றவா. ௮௨
ரூம ல பாடல்ஈள் இயற்றியுள்ளார்.
இராமராதபுச
வரதிருஈகிராகள்.

௮ரசாகள்

௮வசகள்

ஓஒவவொருகாலததிற

கொடுதத

பரசமபசையாகத்

தமிழ்ப்

தமிழை

புலவாகளுககுச்

கிராமங்கள்

இன்னும

ஆதரித்து

சமமரனமரக

வழிவழியாகப்

புலவாமளால
அனுபவிக்கபபட்டு
வருகின்றன.
ரகுகாத
சேதுபதி
of HUAI BNE AO HKG கவிராயா, அமுத சவிசாயா என்று இரண்டு
புலவாகள இருகதனர்.
௮மூத கவிராயரியற்றிய ஒருதுறைககோவை
௮ரசா மூன் ௮ரஙகேற்றபபட்டபோது ஒவ்வொரு பாட்டுககும ஓவ்

வொரு

பொன

செங்காய் கொடுக்கப்பட்ட தென்பா;

ஹறைப் பாட்கெகளைவிடச்

சுவையுள்ளதாக இருந்ததாம்.

காகக் கொடுகசப்பட்ட பொற்றேக்காயும்
உள்ளே

௮திக

ஒரு பாட்டு மற்
௮கதபபாட்டுக்

விசேடமுடையதாக

மாணிசகத்தைப் பெற்றிரு£ஈ ததென்பர்.

மதுரைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி Hass கவிராயர் பாடினது.
மாலூர் என்னும ஊா அதற்குப பரிசாக ஒரு சேதுப
திய சராற்கொடுக
சபபட்டது.

இவா

மானுக்குக

கலை வேண்டாமா

வென்றபோது

கலைய

சென்ற ஒருரும ௮வ்வரசரால் இவருக்குச் கொடுககப்பட்டதாம்.
சவ்வா துப்புலவர், சர்க்கரைப் புலவர் முதலிய வேறு சில புலவர்
களும் ஸ்ரீ சேது ஸமஸ்தானத்தில் இருர்தனர். சேது புராணம் பாடி.யவச்
நிரம்ப அழயெ தேசிகர். ௮வர் துழாவூர் மடச்;து
த் சலைவர்.

சங்கத்தமீமும் மிற்காலத்தமிமும்.
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மிதிலைப்

பட்டியைச௪

சேர்க்த

28/-சொமங்கள்

அழூய

ற்

கவிராயரென்பவருக்கு மேற்கூறிய சேதுபதிகளாலும் வெக,
கள்ப்ப சாயசசென்பவசாலும ஈன்கொடையாகக் கொடுக்கப்பட்டன.
திம்பலக்

சுவிகுஞ்சசம்

என்றபெயருடைய

பிராமண

பண்டிதர் இருவர்

இருக் தனர்) ஒறாவர் பாட்டனார்; மற்றவர் அவருடைய பேசர், பேோசாயெ
சலிகுஞ்சரபாச்இ கர்தபுராணக் £ர்த்தனையை இயற்தினா.
தார்.

செக்தெற்குடி சுப்பரராயசென்ற ஒரு மாச்துவப்பண்டிதர் இருர்
அவர் AOR apts Tom Gon oF செய்யுள் வடிவமாக இயற்றிஞா.

வெண்பாப்புலி என்ற பட்டம் பெற்ற கவி ஒருவா இருந்தார். இவர்களும்
வேது பல புலவர்களும் சேதுபதி மன்னர்களாலும் அவர்களுடைய
காட்டிலுள்ள பிரபுக்களாலும் ஆதரிக்கப் பெற்றவர்கள். இபபொழுது
பல

புலவர்

சளை ஆதரித்து வருவதலலாமல் தமிழ்ச் செய்யுட்களை விரைவிற்

பாட

இவர்கள் பல வருடங்களாகத தமிழ்
வும் ஆற்றலுடையவர்கள்.
விர்த்இக்குச் செய்துவரும் உதவி மிகப் பார ree pure gi.”

௮பி

இங்கே

வந்து

வீற்றிருக்கும்

சேதுபதி

௮ரசரவர்களும

சொக்கமபட்டி
ஜமீன்தராகளும, மேலகர.டி, செங்கோட்டை,
இருஷ்ணாபுரம் முதலிய இடங்களிலிருஈத வித்துவான்௧ளை ஆதரித்து வர்
இருக்கிறார்கள்.

|

எட்டயபுர

! தானத்திலிருர்த

அரசர்களும மிக்க தமிழபிமானிகள். அந்தச் சமஸ்
சடிகைழுச்துபபுலவா

லிருர்சபோது
வருர்திய தமது மக்களை
இரத
ஓாப்பன்
போனால்
எட்டப்பன்

பசல் கசர் தால் மரணம்

நெருங்கி

இறு

போகு

& gard

Cara, “mn
gr Brean;
இருககிருன்''
என்றாராம்.

விட்டதென்று நினைப்பது வழக்கம்;

அப்புலவருக்குப்

பாலைக்கொடுத்து ௮வருண்ணாமையைக கண்டு பால்
சசர்து விட்டதோவென்று கொடுத்தவா கேட்டபோது, “பாலும்கசக்க

வில்லை.

அதை

வடிக்கட்டின

னாசாம்.

மாண

காலததிலும

துணியும க௪சககவில்லை''
அ௮வருககிருக்த

என்று

அதிவாற்றல

செரன்
இதனால்

விளங்குகிறது.

பாண்டி காட்டுள்ள வேம்பத்தூர் என்பதற்குக் குலசேகர சர்
வேதி மங்கலம் என்று ஒரு பெயருண்டு. குலசேகர பாண்டிய ராஜாவால்
பிராமண, தமிழ்ப பண்டிசர்களுக்கு இது சசோசத்திரியமாசக கொடுச்
* தமிழ்ச்சுவையை ஈன்கறிர்தனுபவித்தும், விச்வான்௧ளை யா,தரிச்து ஊச்ச
மளித்தும் வச். ஸ்ரீ பா. இராஜ ராஜேசுவா சேதுபதி மசாராஜா ௮வர்களாகிய
இவர்கள் சக வியோசமடைச்சமை சமிழ் படி.த்சவர்சளுச்கு மிச்ச agssios

Sted sg ag Ger pg.

135. தமிழை ஆதரித்த பிரபுக்களும் புலவர்களும்.
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கப்பட்டது.
இதில் 2,008-பிராமணர்களுடைய
வீகெள் இருந்தன,
சல்லோரும் தமிழப் பண்டிதர்களே.
இவாகள் பிற புலவர்களை ஆதரித

சஅமுண்டு, தமிழ்க்கவிகளாகிய சிற்றரசர்களிற் சிலா இவ்வூசார் சிலரிடச்
அப் பாடம் கேட்டவாசளென்றும தெரிகசன்றது.
பாசுவதமியற்றிய
செல்வைச் சூவொரும் பழைய திருவிளை யாடலியற்றிய பெரும்பற்றப்

புலியூர் ஈம்பியும வேம்பத தாராகளே.
லின் முகவுசையைப
ஈன்கு விளங்கும்.

வேமபததாூரா£ திருவிளையாட

படித்துப்பார்த்தால்

பிற்காலததில்

மடங்கள்

ரித்து வர்திருக்கன்றன.

இவவூசாருடைய

தமிழ்ப்புலவாகளைப்

பிரபாவம்

பெரிதும்

அத

அவற்றுள், திருவாவடுதுறை மடம, தருமபுரம்

மடம், திருப்பனர் தாள்%டம், காஞ்சி ஞானப்பிரகாசர் மடம், மதுசைத்
இருஞ்சனசம்பக்தமடம், திருசரெல்வேலியைசசார்க்ச செங்கோல்மடம்
(ழதலியவைகளும, கும்பகோணம், சிதமபரம, இருவண்ணாமலை, துறை
யூர், மயிலம் முதலிய இடங்களிலிருர்த வீமசைவ மடங்கள் முதலியவை
களமே முக்கியமானவை. தஇருவாவடுதுறையில் ஆதினகர்த்தராக ௪முக்
தருளியிருந்த மேலகரம் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகரவாகள் மகா விதது

வான் ஸ்ரீ மீனாட்செஈ தரம்பிளளையவாகளை அதரிதப் பாடஞ் சொல்லு
லித்தும், தாமே
கள். ஈசசன

பாடஞ் சொலலியும்

தேூகர்,

சிவஞான

பலரை

முன்னுககு வசச்செய்தார்

யோடூகள்,

சசசியபப முனிவா,

கொட்

டிகுகலைச் சுப்பிரமணியமுனிவா முதலியவர்கள் இவவா
இன ததவர்களுள்
மிக்க தமிழ்ப்ப ளமை
படைததவாகள்.
சவஞானயோூிகளுடைய
பெருமை

யாவரும

௮.றிஈகதே,

தருமபுசம் மடத்தில் மிகச் றாத

கல்விமான்களாக

விளங்கிய புல

வாபலர். கந்தபுராணச் சுருககம் இயற்திய சம்ப ச சாணாலய முனிவரும்,

அழறைமங்கலம் சிவபபிரகாச

சுவாமிகள்

காப்பியம்

வெள்ளியம்பலவாண

பாடம்

சொன்ன

முதலியவாகளுக்குத்

தொல்

முனிவரும், சீகா ழி

சிதமபரகாத முனிவா முூதலியவாகளும் இவ்வாதீனத்தைச சராந்தவர்
களே.
திருபபனஈாதாள் மடததைஸதாபித்தவர்
uw Fur emus
சுவாமிகளென்பது

யாவருக்கும

தெரிஈததே.

வெங்கலூர் ௮ண்ணாமலை

செட்டியா£

என்பவர்

துறைமங்கலம்

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் முதலியவர்களை ஆதரிததவா.

தீசாத வினை தீர்த்த திருமேனி கவிராயர் என்பவர், ஆழ்வார் இரு
*கரியில்

ஸ்ரீசடகோபாழ்வார்

சர்நிதியிலேயேமிருஈ௮

அரர்தத்துடன்

பல் மால்களியற்றி வாழ்ர்தார். இவரைப்போலவே இவர்பரம்பரையினர்
பலரும், இவவூரிலும் இதனைச்சார்ச்த ஸ்ரீ வைகுண்டம் வெள்ளூர் முதலிய
ஊர்கரிலிருர்த பல கவிராயர்களும், அவர்கள் பரம்பரையினரும் தமிழ்
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சங்க்த்தமிமும் பிற்காலத்தமீமும்

மடர்ழைக்கு ௮ணிகலமாகப் பல நூல்களை இயற்றிஞாகள். ஆழ்வார்
இறாஈகரிமில் சுப்பிரமணிய இட்சிதரென்ற ஒரு பெரிய பண்டி தரிருர்,

தார். அவர் 'பிரயோகவிவேகம'

என்ற இலககண

நூலையும் அதற்கு

உரையையும் இயற்றினார்; ௮வா வடமொழி சென்மொழி மால்களில்
மிக்க பமிற்சியுடையவரென்பது ௮கழாலாலும
உரையாலும் ஈன்கு
விளங்கும்.
திருநெல்வேலிச் மையை யாண்ட வடமல்ப் பிள்ளையன் சன்

பவா மச்ச புராணமும் திரு சீரோப புராணமும இயற்றினா.
இிருகெல்வேலியில்

ஒரு பெரிய ௮தஇிகாரியாக முன்பு விளக்கே

திருவேங்கட ரசாதையசென்பவா, திருவாரூர்

ரைக் கொண்டு

இலககண

விளககமென்ற

ஸ்ரீ வைகதியகாத

பெரியதோரிலக்கண

தேசிக

ரால்

இயற்றுவித்ததன்றித தாமே தமிழிற பி/போரசாஈதிசோதயமென்ற
காபபியமுதலியவற்றையு மியற்றி யிருநகின்றனா,
காஞசபுமம் மணியபப முதலியரா, பள_நராச சிகாபா மு.கலி
யார,

கொட்டி. ககலை£

வர்கள்

கேசவ

திருவாவசிதுறை௪

வசையும், சபபிரமணிய

முனிவர்

தமிழ்க சாப்பியங்களையும
றார்கள்,
இதுகாறும

முதலியா,

அல்ல.

லி முதஸியா

முலியலாகளையம

கூறிவத

புகவாகளுடைய

சென்ப

சச௫ியப/ப

முனி

அலரி துப பெரிய

பிரப 5 களையும் செயலீததுப

கூற நோக தமையின் கரலவரையறைப்படி

டன

வெகார

சிெவஞாவயோகிகளைய)

புகழ்பெற

வரலாறுகள்

அம்மு

விரைவிற்

சொல்லபபட்

X. ஆராயச்சி.
ஆராய்ச்சி

௮அனுபவததைப்

பொறுத்தது.

*

செய்வித.து ஒப்பு கோக்கி ஒழுங்கு செய்தல்

சுவடிகளைப்

முதலியனவும்

பிரதி

ஆசாய்ச்ச

யில்
அ௮டங்கும.
ரான்
படிததபோது
இருவாவடுதுறை
ஆதீன
சாக்தாகளாக இருஈத மேலகரம ஸ்ரீசுப்பிரமணிய தேசிகா அவாகள்,
ஷை ஆனே விகவான் ஸ்ரீமான் மீனாட்சிசுர் சசமபிள்ளை அவாகள், கும்ப
கோணம

காலே குமிழ்ப பண்டிதராக இருஈத
ஸ்ரீமான் தியாகராச
செட்டியரா ௮அவரராள் முதலியவாகள் எனககுச சொன்ன விஷயங்களை
யம் பிறரு கான அறிகத விஷய களையம சொலலுவேன்.
ஒரு

நாலை அபபடியே

தனர்.

சுவடியை

நரன்

குமபசோணம

கண்டால

கூடியவர்கள்

இரகரலகதில

பிரதி

செயயவும

ஒட்டம
எடுகடஇுஞாகள்.
சுவடிகளைப படிககவும்

போரு

சரியாக

பழகி

மரணவாகள்

இருககிறகா

எனறு

வநதரா

சாத்தியம்.

செய்வது

22% அது வேலையைச
கள். அன்புடையவாகளு
ஓபபுகோககு

இந்சாளி

ஊரிலுமிருக்

ஒவவோச

காலேஜிலிருர்குபோது

அவற்றைப

கடி.தத தில

பிரதி செய்யக

அவவியல்பையுடையேரா

முன்னாளில்

லில்லை.

கேட்டால்

அன்பில்

லாதவாகள் சரியென்று சொல்லி வீவொரசள. ககாமணியைப பரிசோ
இககையில சான் படிக்க ஒவ்வொரு வரியும பாடடும சரியாக உள்ளன
Har
கொண்டிருந்தரா.
வென்றெ ஒய்வில்லாபல ஒருவா சொலலிக்
பால்

றை௪

யை

ற

DUS

ரர சாமணியிலிராக

சொலலிச சரியாக

யென்று மிக்க துணிவாக௪
விலக்கி விட்டென்.
சுவடி களில
லிருக்கும்.

மூலம

ஒற்றைபபுள்ளி

வேறு

நூலிலுள்ள

பாட்டொன்

அவர சரி
என்று கேட்டேன்.
அதன் பின் ௮வரை மெல்ல
சொன்னா.

இருக்கிறதா

இன்னு

உரைஇன்னது

இசடடைபபுள்ளி

முதலிய

என்றுதெரியாம
அடையாளக்

களே இரா. ஈசசினாக்கினியா, “சரன்னோ னாக்குதல தந்தைக்குக் கடனே
என்றா பிறரும ்? எனறு எழுதி விவெரா. அது மேற்கோளென்பதும்
விளங்கா. “கொற்
groingi எடுக்கப்பட்ட தென்பதும்
இன்ன
உரையில் காணப்பட்டால்
pion ps குறநிலபோல' என்று மாத்திரம
௯. திவிட்டு ஆரி
என்ன செய்வது? சில உரையாரியர்கள் மேற்கோளைக்

பர் பெயரை௪
பத்துப்

சொல்லாமல் நூற் பெயசை

பாட்டுரையிலிருர் துதான்

கொண்டேன்,

மாத்திரம்

பரிபாடல்

என்ற

சொல்வதுண்டு,
சூலை

அறிந்து
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சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிழும்,
கனகமாலையாரிலம்பக

உரையில்,

'கொற்றுறைக் குற்.நில்போல'

என்பது காணப்பட்டது.
அதிலிருர்துதசன் புறகாலூற் திற்கு உசை,
இருப்பதை அ௮திர்தேன். உரையைக் கொண்டு மூலத்தையும் மூலத்
தைக் கொண்டு உசையையும் பல சமயங்களில் அமிர். துகசொண்ட துண்டு,
ஸ்ரீமான் சி, தியாகராச செட்டியார் கண்டவாதி,

ஒருவர்

ஈன்

ஆலையும் உரையையும் தமது மனம் 2பானவாறே குறைத்து 200-சூத்
இசங்களை நீக்க ௮ச்சிட்பெ பாடமாக வைக்கும்படி அவருக்கு அனுப்பி
மிருந்தார்.
டித்தியம்

நன்னூற் பாடஞ் சொலலுதலில
இருர்கது.

பசச்த்துவிட்டுகு

குறிபபிட்ட

கழிததெறிய

அவருக்கு விசேஷ பாண்

பதிபபுக

கிடைத்ததும்

வேண்மென்று

பதிப்பித்தவர் தரங்கமபாடியிலிருஈத

௮/வர்

ஒருகனவசன்.

௮தைப்

சொன்னாச்.

அங்கிருஈது

அவர்

ஒருகாள் கும்பகோணத்துக்கு வது தியாகராச செட்டியாரைக கண்
இர்
டார் “உதாரணச் செய்யுட்களின் சில அடிகளை நீககி ஏன் பதிப்பித்
கள்?” என்று

தியாகராச

செட்டியசா கேட்டார்.

[ஆ]

அவை

HBF

இருக கமையால் ௮வற்றைத தாம் கீஃகிப படிபபவர்களுககு எளிதில்
விளங்கும்படி சருக்கிபபதிபபிதது உபகரிதததாகச சொன்னா. அத

னைக்கேட்ட செட்டியா£,
வுசையில் உதாரண
இரண்டாவதடியாகிய
இரு

தசலன்னோ

முயிற்று

“4 'வலிககல மெலிததல'

பன்னுஞ

செய்யுளான
*தண்டையினினக்கிளி'
'பண்டைய௱லலள்
மானோகனெளே'
துகைநகரகந

என்றறியலாம.

தடடையெயென்பது

முத வடி யு

ரூத்இர
என்பதில்
வன்பது

தண்டையென்

மட்டும பதிப்பிரதலாற்

பய

னென்ன ? இன்னோன்ன முறைகளை ௮றிசதுகொள்ளாத நீங்கள் நன்
னூலைப பதிப்பித திருககவே கூடாது” எனறு ௮/நிவுறுத்தி அவர் தம்

பிழையை ஒபபுககொண்டு இரங்குமாழு செய்கனா.
குறளைப் பதிப்பித்த ஒருவா,

“இனிய

வுளவாக வின்னா2 கூறல்,

கனிமிருப்பக் காய்கவாக தற்று"
என்பதன் உரையிலுள்ள, ஒளவை
yor செல்லிக்கனி' என்பதற்குப் பொருததமில்லாத குறிப்பொன்றை
யெழுதி அதை அடிக்குறிபபாகப
போட்டுவிட்டரா.
சலா இயற்றிய
வர் பெயர் காணப்படாத

பமைய உரசைகளைத சம்பெயசால் பதிப்பித்து

har,
Gap Gat, “Faust கருணானர்த
eer” cory WRU sg boar,

ஸ்வாமிகள்

இயற்றிய

சிலப்பதிகசரத்தின் மூலச்தைமட்டும் பதிப்பித்த ஒருவர் ௮து சே
மான் பெருமாள் சாயனாராலியற்றப்பெற்ததசாகப் பதிப்பித் துவிட்டார்.
வீரவனப்புசணமென்ற
பவர்களால்

இயற்றப்பட்டது.

ஒரு.நால் ஸ்ரீ மீனாட்சர்சாம் பிள்ளை
அ௮ச்சிடப்படாமலிருர்த

காலத்தில்

%. ஆராய்ச் 9.
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ஒருவர் ௮சைத் சாம பாடியதாக வெளிமிடலாமென்று
சயித்து ௮தற்காகபபணம்

' நிறைவேறவில்லை,

பே௫க்சொண்டார்,

ஆனால்

பிறகு ஒருவர் உள்ளவாறே

தம்முள்

நிச்

௮வ்வெண்ணம்

அசைப்பிசசுாரம செய்து

கிட்டார்.

ஒரு நூலுக்குப் பல உரைகள் இருக்கின்றன. உரையாசிரியர்கள்
இன்னாரென்று விளங்குவதில்லை; ஆகையாற்
பஇப்பித்தவர்கள் ye
வுசைகளைச் தம பெயசாற் பஇபபிததுவிரவது வழககமாக
இருந்தது.
postr பிரதி செய்வோர் தங்கள் சொள் சைகளுககேற்ப மூலத்தை
யோ உரையையோ திரு£திவிடக கூடாது.
சிலா அப்படிச் செய்த
தண்டு. பெரியபுமாணம, கமபராமாயணம் (முதலிய நூல்களில வெள்ளி
யம்பலவாணர் என்றவீ இல பாடல்களை நூதனமாக இயற்றி இடை
மிடையே செருவிட்டா£. காலுசரமததஇில அ௮சசெயல் கண்டுபிடிக்கப
பட்ட.
சென்னையில்
முன்பிருர்சு
காஞ்சிபுரம
மகாவித்துவான்
ஸ்ரீ சபாபதி

வெள்ளி

முதலியார் அவர்கள்

பாடல்கள்” என்று

சிலவற்றை

௮வற்றை

௮சசிட்டபோது,

நீக்

விட்டு

“இவை

௮ச்சிட்டாகள்.

சிர்தாமணி உரையில் ஓரிடத்திற் பஞ்சாட்ச£ம் உப
பட்டதாக எழுதியிருஈதத. செொதாமணியோ சைனர்களுடைய நூல.
இறக்கும
நிலையிலிருந்த ஒரு சாயின காதில் மகதிரம் உபதேசிககப்
பட்டதென்பது
சஈதாபபம, உரையைப பிரதிசெய்தவா உரையாசிரி
யா எழுதியிருந்த “பஞ்ச
௩மஸ்காசம'”
என்பதை, *பஞ்சாடசசம”
ரதி
சைவ
சான்று பண்ணிவிடடாரென்று தோறறியது.
அந்தப
செசருவருடைய பிரதி. பஞ்ச மஸ்காரம ௮ன்பது சைனாகளுடைய
சதிரம.
தமிழ் படிசச or அன்னிய தெசததாா, குறளில், “தக்காச்
தசவில

அள்ள

Craw

sara,

‘ores gre’

ரெசசத்தாற்

என்பதை

சதுகை சரியாகவிருககும்படி
தியாகராச

காணப

*மககளால்'

தாம

படும'”

என்று

என்ற

பாடலி

இருக திவிட்டாா,

திருததிவிடடதாக

௮வா

ஸ்ரீமான்

செடடி.யாரிடத்திற் சொல்லி ௮வமதிப்புற்று௪ சென்றார்.
ஆபயன் குன்று மறுசொழிலோர் தூன்மறப்பா
காவலன் காவா னெனின் '

என்ற குற்ளிலுள்ள

“அறுதொழிலோ'

என்பதனை,

அறிதொழிலோர்

என்று தமதிஷ்டப்படி ஒருவா மாற்றி விட்டார்.
மிலைகசரென்பகற்கு

அரியரென்று

பொருள்கொண்டு

இலர்

பெரிய விஷயங்களை எழுதத் தொடங்கினா. “மிலைச்சசே யராரியர்க்கா
மிலேசசரும் விதித்த
18

பேமே”” என்பது

சூடாமணி

நிகண்டு.
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சங்கத்தமிமும் 'பிற்காலத் தமிழும்,
வடமொழிச்சொற்களிற் சல வேறுபட்டுத்

டுத் தமிழில்

வழங்குகின்சன.

அவற்றைப்

கொள்ளவேண்டும;

திருத்தலாகாது.

னன், கோகனகம்,

மானிடன் முதலியன.

தொன்று

பிழையென்று

௮வை

ஐராபதம்,

அவை

தொட்
நீக்சாது ,

ஆதவன், திவ

தமிழில 800-வருஷுக்க

ளுக்கு முன்னிருந்தே யமகம், திரிபு, சலேடைகளில உபயோகெகப்பட்
டிருககின்மன.
அ௮சபாய சோழன் காலததில் இயற்றபபெற்ற தண்டி
யலங்காரத்தில், 'கசோகனகம்' என்ற சொல்லை எமுதது வருககனமென்
ஞ் சொலலணிககு உதாரணமாகக் காடடிமிரு£க.ரா. மானுஷன் என்
பது தமிழில் மானிடன் என்று உபயோடுககபபடடு வரதிருககிறது.

திருவாசகக தில் ரீதகல் விண்ணபபத்தில,
“peeps

என்ற

அடியில்

டிருக்கிறது.

என்றே

பலழாற் ரண்டுகடகு

மானிடன் என்ற

எப்படி

சண்டன் குணமிலி மானிடன் (றய்மதியன்

மானிடன்
வாரததையை

தஇிருததமுடியும?

சிலைடையில்

அமைக்கப்பட்

முன்னா யமகததில் சில புலவாகள
உபயோதெெதிரு)கிருாகள.

தமிழிலும்

வடிவமாதிச

அதனை

சொற்கள்

வக்

இருககின்றன.
சிலபபதிகாரததில் திருமகள் கூசதுஈகுப THAIS
கூத்து என்னும பெயர் காணப்படுகின்றது. பின்னா.பாவை எனபதைப
பரவை என்று கிச்சயிதது அதனை எதுகையிலமைததுப
பிறகாலத்
தார் பாடிவிட்டராசள்.

அ௮பபடிபபாடியவாநள்

அதைகாம் திருகக மற்படாமல் ௮பபடியே
யதுதசன்முறை.
கொடை. குடை எனறுப,
செய்யுட்களிற
OU

அவற்றை
ளசன்
கவிகள்

17 OM

சலைடையில

அமையா

மொழிபெயாபபும்

விலககலாகாது.

சில

Daryn
afte mt & oof

இக்ஷுவாகு

என்றும, சூரப்பகை
பண்டைக்காலத்தில்

பெரியோராகையால

தபபுககொள்ள
எடை இடை
®

வேண்டி.
என்றும

UD (5 5 கின்றன.
கரணபபடுகினறன.

வன்றபெயசைக

என்றதை முறபபல்லி
மொழி
பெயாததுப

கருபபுத்தோ
என்றும
சில
பாடிவிீட்டா£

கள். இனனம்பர் என்ற தலப்பெயர் இன்னம்பா என்று வழங்கி வஈ
திருக்தெ.து.
தேவாசததிலும இன்னம்பா
என்றே சாணப்படுகின்
2௫;

அதைக்

திருச்தலாமா?

காசாகரு

அல்லத

காரகில்

என்ற

தரு சலத்தின் பெயர் சாறாுயலென்று மருவி வழங்குகிறது; அத்தலத்
இன்
விருட்சம்
௮ல்.
சொற்பொருளை
உள்ளவாறு
அறிய
வேண்டும்.

போது

துச்சாசனன்

செண்டாற்

திசெளபதியை

கொண்டுபோனான்

இழுச்.துக்கொண்டு போன

என்று

wh

bodys gr

சாழ்வார்
பாடிமிருக்கிறார்.
இங்குச
செண்டென்பது
பூசசெண்
டன் ற;
ஒருவகை அயுதம என்று கொள்ளவேண்டும; இதனை யதியா

மல் ௮ச்சொல்றலுக்குப்

பொருள்

பூச்செண்டென்றே

மூன்பு

எழுதி

%. ஆராய்ச்சி.
வர்தார்கள்.

கொற்றம

பொருளன்று;

என்ற

அ௮சசுரிமை
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சொலலுச்கு

என்றும

வெற்றி

என்பதுமட்டும

பொருள் உண்டு.

திருவள்ளுவ

மரலையில், “அமிரதது முக நூற்று முபப தருங்குறளும” என்னும் செய்
யுளில்

உள்ள,

'வீற்றிருககலாம்'

விலே உயாவாகிய

விட்டா.

ஆதனததில்

என்ற

சொலலிற்கு,

ஏறியிருககலாம்'

“ஒருசபை

நடு

என்று ஒருவா எழுதி

கவலையற நிருககலாம என்பதே ௮தன் பொருள்; சஈதாமணி

உசையிலும, தஇருமுருகாற் றுப்படைமிலும வீறறிருத்தல என்பதற்குக
சுவலையறறிருக
தல என்று ஈசசிஞாககினியா பொருள் கூதியிருக்இரூர்.
மததவாரணம
என்ற
சொல்
இரட்டையருலாவில
வர்திருககிறலு,
அதற்குப பொருள யானையென்முா ஒருவா. பல வருஷங்களுககு முன்
கும்பகோணம ஈவானமெணடு கலாசாலையில ஆூரியராகவிருஈத மகா
மகோபாததியாய
பெருசவாழ்க்தான் ஸ்ரீமக ரங்காசாரியா£ அவர்கள்

சொலலதகான் ௮தன உணமை
ச

கட்டிடக தின

ஒரு

LUT

வாசகயப

கொளள

. fo

Bb BOG

பொருள் எனககுத தெரிஈதது; மேற்
ப்ம்த்வாரணா

பெெருளையம

19 Day

வேண்டும, “சிறியிலை வெ௫ரி

so Muy Lo

போன்ற

தலையையுடைய

1

பெயசாம.

சரியாகத

னெலசவிளை யுமமே”

மூங்கிலபோல கெல விளையமென்று பொருள
சரியன்று; மூஙகில கெலலையே
குறிக்கிறது.
தற்கு உல

௫

என்பது

தெரிஈது

என்பதற்கு

கூறபபட்டு வகதது; அது
உரற்றலைபபன்றி எனப

பன்றி எனறு பொருள் கொள்ளல்

மரபு; இபபொருளிலேயே இலககியங்களில இததொடா
காணபபடு
ன்றது, பன்றியின் தலைபோலவே உள்ள ஒருவகை உரலுண்டு,
இங்
௩கனங்கொளளாநு
இதற்கு
பொருள் கொண்டாருமுள a.
பாடுதுறை
பிராமணா

கொணடு

இயறறிய

எனறு

ஒருவா

இககனம

உரலின்

தலையிலுள்ள

தததுவராயா

முன்பு

என்பவா

எழுதிவிடடசா,

அபபெயா

என்றும
Gu par

கொண்டான்.

ஒரு

மாத்துவப

'ராயா' என்பதை

எழமுதினாபோலும.

சயககொணடார, செநதமிழ் காடு பாண்டிய
சோழகாடே

பன்றியென்று

வாதமசெய்து
©] 68)gp SHOUT

மண்டபம

வெறறி
கறபனை

எனபதற்குப

ராடனறென்றும,

கொண்டமையால
செயதுவீட்டார்.

பர மசிவன்கடடிய

௮ வா
௧௫கை

மண்டப

மென்று பொருள கூறுவாருமுளா,
௧௧௧௧
கொண்டானஎன்ற பல்ல
வன் கட்டுவிததமையின், அபபெயரைப
பெற்றது. பாமேசசுச விண்
ணகரம வனபது
மேச்சானெனற

பொருள்.

பரமூவன் வழிபட்ட
விஷ்ணுகோயிலென்பா; பர
பலலவன் வழிபட்ட விண்ணகரம என்பதே
அதன்

இரிசூலம

திருசசசமென்ப.

என்று
மழபாடி.

வழங்கும
என்பது

தலத்தின்
மழவர்பாடி,

சரியான
செனகரம

பெயர்
என்

ர்ச்

சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிமும்.

பது ஜினக்கிருகம். விண்ணகசம் என்பதற்கு விஷ்னுக்கிருகம் என்பது
பொருள். ௮ரமனை என்பது அரண்மனை. குற்றாலம் என்பது குறுமை;

யான ஆலமரம் அன்று; குத்தாலம்என்பது ஒரு விருட்சம். மெலட்
டூச் என்று சோழகாட்டில் ஒர் ஊர் இருக்கறது.
அ௮தன்பழைய பெயர்
மேட்டர்; ஸ்ம்ஸ்கருககதில்
உன்னதபுரிஎன்று
அவ்வூரின் பெயர்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறத; மேட்டர் என்பது மோட்சோயிற்று; மோட்
டூர் எழு துவோருடைய
தவறால் மொட்ரோகி
௮து மொட்டூசெனப்
படிக்கப்பெற்றுப்
பிறகு மெலட்சோகிவிட்டஅ. ௮த்தாளம் என்பது
அற்றாலம; இரசத்திரி உணவென்பது இதன் பொருள். முற்றாலமென்
பது பகலுணவு; முத்தாளமென்பது சரியன்று.
பாண்டவக்குழியென்
பது
பாண்டக்குமி)
இறர்துபோனவாகளைப் : பாண்டங்களிலடசூப்
புதைத்த

இடத்தைக

குறிபபது,

பாண்டவர்களுக்கும்

அதற்கும்

சம்

பர தமில்லை.
தல லாப

பொதுப

பெயர்களாகிய

ளைச் சக்தர்ப்பத்திற்கேற்ப அறியவேண்டும்.
தசசலம், சேக்கிழார் ஊராகிய குன்றச தாச,

மரூ௨ மொழிகளின் பொரு
குன்றை என்பது விருத்
காவிரிமின் வடக்கேயுள்ள

குன்ற மென்னுமூர் முதலியவற்றைக குறிக்கும். களச்தை என்பது
களக்காடு, பொன் விளைக்க களததார், களப்பாழ், வைகளத்தூர், முது
sears grt

Baw

ஊாகளைக்

குறிககும.

நூலில் வக் துள்ள சில செசற்களால
என்பதை

ஆரியா

இன்ன

காட்டினர்

உணரக்கூடும்.

தோரணம் என்ற
சொல்லிறகுப பாண்டிகாட்டில் விசேலப்
பொருள் உண்டு. ஒர் ஊசை ஒருவா வசபபடுத்திக் கொண்டு அங்கே முத
லிற் செய்யும் சடங்குகளுக்குத் தோரணம்
வழக்கமாச இருக்கறது.

வைத்தலென்று

சொல்வது

ஸ்ரீ குமாகுருபர ஸ்வாமிகள் காசிக்கலம்பகத்

தில், “ஆர்க்கும் படைவே எரகிருபபென் றஞ்சா தடி.க ளருட்சகா௫) யூர்க்
கும்

பு.௮,த்தோ

ரணம்வைகச்தால்''

மென்னு.ம செொலலை

இபபொருளில்

எனவரும

செய்யுளில

உபயோகதெதிருக்கறார்.

தோரண

காஞ்சிப்

புராணத்தில் ஸ்ரீ சிவஞான ஸ்வாமிகளும இஈதசசொலலை
இதே பொரு
ளில உபயோடத் திருககரா.
அவர்கள் இருவரும பாண்டிகாட்டினா.
இளந்தலைஎன்பது இளபபம்

௮லலது தாழ்வு என்ற பொருளிழற் பாண்டி

காட்டில் வழங்குகிறது. ஒரு புலவர் ஒரு பிரபு விடததிற் போய் ௮லை௱ஈது
பலசாள் காத்திருந்து பயனொன்றும் பெருமையின், *இத்தலை வருது
சடைத்தலை சாப்ப கஇிளர்தலையே'' என்று இர்தப்பொருளில் இளக்தலை
என்ற சொல்லை உபயோ௫த் திருகொர்.

%. ஆராய்ச்சி.
மூலாூரியர்களுள் இருவர் பெயர்

பூனிறியவேண்டும்.

சிவப்பிரகாசர்,

14]

ஒன்றாக

இருக்கும்.

அதனை

என்பன

இதற்கு

பரஞ்சோதியார்

உதாரணங்கள்.
சால ஆராய்ச்சி செய்வோர் தகுந்த ௮தாரங்களைக கொண்டு
காலத்தை நிர்ணயிக்கவேண்டும்.
நீதிவெண்பா மிக்க அழகான மால்.

தனை ௮சூட்ட ஒருவர் பிற்காலத்தில் ௮தற்கு தரு கெளசவத்தைக்
கொடுக்க நினைந்து ௮தை ஒளவையசா இயற்றினா என்று பதிப்பித்து
விட்டார். ௮தை ௮தாரமாசக்கொண்டு ஒருவா ௮திலுள்ள பாடல்கள் சில
சுலோகங்களின் மொழிபெயாப்பென்று காட்டி ஓளவையாா சில ழராற்
ருண்கெளுக்கு முன்புதானிருஈதரா என்று சிததாநதம் செய்துவிட்டார்.
ஆசிரியர்களுள்
௮ தியவேண்டும.

தனிசசெய்யுள்

( சோனையுங
Gruss

அல்லது

நூலுக்கு உரியவசை

காத்தல் ஜானையுச் காத்துத் தசோபசைசன்

சாத்தடைர்

சானையுற

சாச்துத் தடச்தகலி

. மானையும் சாச்சனு மானையுக் சாத்து மடுவிலவிமும்
ஆனையுக காத்தவ னேயெனைக் காப்ப தரி தல்லவே”'
இபபாடலின் இறுதியடியைக்

தைய

மூப்பனாசென்பவா

சொன்னபோது

சவித்தலம

பாடியது இச்செய்யுள்.
சென்றுபெயா.
வழங்குகிறது.

இது

மற்ற

முன்பிருந்த முத்

அடிகளை

வேலையசென்னும்

கமழுகின்ற”' என்ற தொடககததுப

பாட்டில

௮மைததிருப்பா.

பாடல் காள

ஆண்டான்கவிசாயர்.

சொல்லின் சரியான வடி.வம தெரியாமலே சில
சொற்களைப

வித்துவான்

முதலியார் பெயரால் இககாலத்தில

மேகத்தின் பெயரால் வழங்குகிறது; இயற்றியவர்

பட்ட

முடிக்கும்படி

வீரசைவ

௮௩த ஊர்ப பெருமாளுக்குக கசேஈதிர வரத

கவி வீரராகவ

“பாளைமணங்

கவித்தலததில்

கொடுதது

கவிகள் பிழை

உதாரணம்:

குசங்கைத் தலைமேற் சுமந்து தரிர்கனளே ” என்பதில்

“செத்த

செத்த

குரக்

கென்பது சாமநதிப்பூவை உணாததுகறது. அப்பூவின் சரியானபெயர்
சில மரூ௨வின் உண்மை வடிவததை
சாமி கோவில்களெல்லாம
ணவரும்

கெடுதது

அக்கொண்டார்.
மாம.

அ௮தியவேண்டும.

மன்னார்

புததாகோயில்கள் என்றும சைவரும

விட்டனர் என்றும்

ஒர்

மன்னார்சாமி என்ற சொல்

புத்தனுக்குச் தருமராசன் என்று ஒரு

னர்சாமி கோயில் புத்தன்காயில்

வைஷ்

அராயசசியாளா

கேரபித்

தருமசாசனைக்

குதிக்கு

பெயருண்மையால்

மன்

என்று ௮ந்த ஆராய்ச்சியாளர் வாதித்
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கார்.

சங்கத்தமிமும் பிற்காலத்தமிழும்.
மன்-ராஜா; அர்-கருமமென்பது

அவசெண்ணம்.

அறத்திற்கும்

ஆர்க்கும் வேறுபாடுண்டென்று அவர் தெரிக்துகொள்ள வில்லை, தம்பாச்..
சியா பிள்ளை என்ற பெயர் தீருமசசஜ பிள்ளை என்பழன்
யாப்பருங்கலச்காரிகை

யுரையைப

னசே பதிப்பித்த ஒருவா, “பொருளோ

பல

மரூ௨,

வருடங்களுக்கு

முன்

டடிமுத னிற்பது கூன்” என்ற

கலித் துறையின் உசையில் செர்தமிழ் சாடு இன்னதென்று கூறுமிடத்.து,

“மன்ற வாணன்

மலர்திரு வருளால” என்னும ௮க்வலொன்றைப் பாடு

வித்து ௮தனிடையிலே
புகுத்திப பதிபபிகதுக
கையில் எடுத்துச்
கொண்டு துறைசை, மேலகசம் ருப்பிரமணிய தேூிசரவர்களிடம் வந்து

புத்தகத்தைக்காட்டி, “இபபாடல
அதை கான்சேர்த்துப்
னத் சிவபெருமானையும

ஓஒ நபழைய ஏட்டுப் பிர தியிலிருக்
௪.௮;

பதிபபிதகிருககயேன். மன்றவாணனென்பத
சைவ மாகவருமிமன்றகனாற் சைவ மடங்களை

யம இச்செய்யுள் தெரிவீககின்று”' எனறு சொலலிப பொருள்பெற
மூயன்முர். Hi gro உசையாசிரியா ஒவைசனசாதலால் மன் றவாணனையம
சைவ மாதவரையும் எடுசதுப பாராட்ட இடமில்லை யென்பசை வ

சறிந்திலா போலும். சபபிரமணிய
His

நாலைப

பலமுறை

பாடஞ

சொல்லை ஈம்பாமல் ஏதோ

சிறிது

தேசிகா அ௮லாகள் ஏட்டுபபிர இயில்
சொன்னவாகளானமையால்
உதவி

உடனிரறுஈ்தவர்களிடததில இககரலகதசா

எதையுஞு

சென்று சொல்லி வருததமடைஈஜார்கள்.
பிடி.தத

பிழைகள்
ஆசாய்சசி

அவா

மிசய்சனுபபிவீடடுப

பின்னர்

செய்யத

இங்கனம

துணிவா

அவாகள்

சுண்டு

பலவறறுள்

இது

என்பதன

மரூஉ

பல உணடு.
செய்பவாகள

கவனிச்சளேண்டிய

வும இன் றியமையா g
கசாகாததரா

என்ற

பெயா

காரை£காட்டரா

என்பர். சாரைக்காடு என்பது காஞ புரத திற்கருகிலுள்ள.து; திருசெதிக
காரைக்காடு என்று இக்காலதது வழங்கபபடுகின்றது; ௮து மிகப்பழ
மையசீனதொரு சிவஸ்தலம. திருவிளையாட லில, தளைப்பட.... மேசுததைப
பிணைகொடுத்து

வீடுவிததுக

காததமையால

அவர்களுககுக

தாரென்ற பெயாவர்தசென்று சொலலபபட்டிருககிறது.

கார் காத

அகசருதது

முதனூலிலில்லை.
விரோத
ரஸ
மசரியில் பொருதகமிரசாத
கதை
கள் பல சொலலப்பட்டிருக் ன்றன. கமஃபரும ஒளவையும் வேவ்வேறு
காலத்திலிருர் தவர்கள்.-அவர்கள்

ஓசே காலத்தவாகளென்மு

சிலர் சொல்

வது பொருந்தாது. சங்கத்தமிழ் ஈன்றாமிருக்ச தென்றும் பிற்காலத
தில் வடமொழிச் சம்பர் தத்தால் தமிழ் கெட்டுபபோய்விட்டதென்றும்

%.
சிலர் சொல்வர்.

மிழ் ௮௪

ஆராய்ச் ௪.
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பிற்காலததில் வேறு பாஷைகளின்

இனிமை பெற்றிருகசறதென்பது

சம்பந்தம்பெற்றுத்

பெரியேசா கொள்கை.

பின்னுரை:
(முதலில், ௮ரியிலூா£ ஸ்ரீ உடகோப ஐயங்காரவாகள் முதலியோ
ரிடத்தும ன்பு திரிரரபுரம் மகாவித்வான் ஸ்ரீ மீனாட்டு சுந்தரம்பிள்ளை
பவாகளிடத
தும சான் படிததேன். Huse, திருவாவடுதுறை ஸ்ரீ சுப்
பிரமணிய தெடிகரவாகள் பாடம் சொன்னாகள். ௮ரகமாள் முதல் கான்
சருகரித்துக கொண்டிருஈதேன்; குளிர்காய நேரமிலலை.
சரன் அறிந்து
கொண்ட

விஷயஙகளை

இங்கு

எடுதது௪

சொலலுமபடி

அவகாசம்

கொடுதத ஸாவகலா ரச்தததாருசகும தமிழாசாய்சச விஷயத் தில வெகு
காலமாகச சகாயம செய்துவரும சேது மன்னாகளாகய
மாட்சிமை
பொருநதிய மஹாசாஜ

சாஜ ஸ்ரீ. பா. இரசஜ ராஜேசுவர சேதுபதி மஹா

சாஜா ௮ வர்களுக்கும, வேண்டியபொழுது எனககு ஏட்டுச சுவடிகளைக
கொடுததுப

பேருதவி புமிரது

வர்திருச்கும திருவாவடுதுறை

ஆதீனம்

முசலிய அதனேங்களின் கலைவாகளுககும பின்னுமஉள்ள பறபல உபகாரி
களுக்கும் என மனபபூவமான ஈன்றியைச செலுததுஇன்றேன்

இபடோது

குமபகோணததில

அசாரிய

மூாததிகளாக

எழுநத

ருளியிருககும ஸ்ரீமத ரங்கராசாரிய சுவாமிகளவாகள் தேவாசதிருவாச
கங்களில ஈடுபட்டிருபபதன்றி மற்றவாகளைப போலவே
தமிழ்பபுலவர்
ds Carr yin

HG tl bb Ball MRM hb) யாலராலும

1850-௦
ஸீபாக

இரு

சேலம

லிய

வருஷததிற

BON CH UL

ஸ்ரீமான,

ws Bol ul Up b bh B oN TD

சிற & ai

நாலகளைபபடி
சது

காட்டிலும

தக்கது.
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கொடுத்து
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௮ சன்சசா தமு.தலியா சவர்களையும் என்னுடைய உள்ளம் ஒருபொழுதும்
மறவாதென்பதை இங்கே தெரிவியாமலிருக்சு முடியவில்லை.
அங்கலெம தெரியாத பண்டி தாகளுககு முன்னாளில் இக்தச் சர்வ
சலாசாலையில் யாதொரு விதமான சமபர்தமும் இலலை. ௮அககுறையை
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சங்கத்தமிமும்''பிற்கா லத்தமிமும்.
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