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முன்னுடர
பரந்து விொிந் ிருந்

தசந் மிழ்நிலத் ில் சங்ககொலத் ிற்கு

முன்பப இலக்கை இலக்கியச் சிந் டைகள் இருந்துள்ளது. பல
புலவர்கள்

தசந் மிழில்

கொப்பியங்கடளயும்

பற்பல

கவிட கடளயும்

புடைந்துள்ளைர்.

சங்கப்புலவர்களொல்

தசந் மிழ்தமொழியில் கி.மு.5000-ஆம் - 6000-ஆம் ஆண்டுகளுக்கு
முன்பப இலக்கை இலக்கியங்கள் ப ொற்ைிவிக்கப்பட்டுள்ளை
என்பது உலம் ஒப்பிய உண்டமயொகும். தசந் மிழ்தமொழியொைது
இலக்கிய

இலக்கைப்

கொலக்கட்ைத் ிபலபய
மிழகம்

பொரம்பொிய

உருப்தபற்றுவிட்ைது.

பரந்துபட்டிருந்

அடைவரொலும்

தமொழியொக

நிடலயிலும்

வளர்க்கப்பட்டுள்ளது.

அன்டையக்
பண்டையத்

தசந் மிழ்தமொழி
தசந் மிழ்நிலத் ில்

வொழ்ந் மக்கள் நொன்கு வடககளொை தசொற்கடளக் டகயொண்டும்
எழு ியும் பழகியும் வந்துள்ளைர். எைபவ ொன், அம்தமொழி
உலகியல் தமொழியொகவும் வழக்கொற்று தமொழியொகவும் இலக்கை
இலக்கிய தமொழியொகவும் இன்றும் இருக்கிைது. தசந் மிழ்பசர்ந்
பன்ைிரண்டு நிலத் ிலும் புலவர் தபருமக்கள் ப ொன்ைியுள்ளைர்.
அவர்கள் உலக இயல்பிற்கு ஏற்ைொவொறு இலக்கியங்கடளப்
படைத்துள்ைர்;

அவ்விலக்கியங்களில்

வழக்கொற்றுக்

கூறுகடளயும் பண்பொட்டுக் கூறுகடளயும் தமொழிக் கூறுகடளயும்
ிைம்பை வடித்துள்ளைர். அக்கூறுகள் பன்ைிரண்டு நிலத் ிற்கும்
பயன்பைக் கூடிய ொகவும் வழக்கொற்றுக்கு உகந் ொகவும்
முன்பைொர்கள் பின்பற்ைியட ப் பின்வருபவர்கள் பின்பற்ைக்
கூடிய ொகவும் அடமந்துள்ளை. தசந் மிழ்நிலத் ின் பன்ைிரண்டு
நொடுகளுள் அருவொநொடும் அருவொ வை டலநொடும்

மிழகத் ின்

வைபகு ியொக விளங்கியது. இப்பகு ிகள் சங்க கொலத் ிபலபய
த ொண்டைநொடு என்று அடழக்கப்பட்டுள்ளது. பிற்கொலத் ில்

அது

த ொண்டை

மண்ைலம்

என்று

வழங்கலொயிற்று.

அத்த ொண்டைநொட்டில்
த ொல்கொப்பியர்
கொலத் ிற்கு
முன்பொகவும் பின்பொகவும் பற்பல புலவர் தபருமக்கள் ப ொன்ைித்
மிழ்தமொழிக்குப் தபரும்பங்கொற்ைியுள்ளைர். த ொண்டைநொடு
சொன்பைொர்
உடைத்து
எனும்
பழதமொழிக்கு
நிகரொகத்
த ொண்டைமண்ைலமும் த ொண்டைமண்ைலப் புலவர்களும்
சொன்பைொர்களும் விளங்கிைர் என்பட ச் சங்க இலக்கியம் மு ல்
ற்கொல இலக்கியம் வடரயில் அைியலொம்.

Abstract
When ancient Tamil Nadu was bifurcated as Cheranadu,
Cholanadu, Pandiyanadu, Thondainadu and Gongunadu, there
existed legendary poets, who gave birth to classical literature
and classical grammar. It is estimated that although the
collection of the Tamil classical books from their era are very less
in number, yet the unavailable classical books are incalculable.
Similarly, the poets whose names are officially recorded in
history are very less in number, while the poets whose names
are unrecorded in history are more in number. In Classical
literature the names of four hundred and seventy three Poets are
inscribed. Among them, twenty two of them hail from
Thondainadu. They have composed many poems from
Ettuthogai books viz., Kurunthogai, Natrinai, Aganaanuru,
Puranaanuru, and few poems from Paththupaatu books. Among
the Five Attrupadai books of the Classical poets, Three
Attrupadai books belong to Thondainadu. Kachchi Pettu
Ilanthachchanar, Kachchi Pettu Perunthachchanar, Kachchi
Pettu Nannaagaiyar, Kachchi Pettu Kaanchi Kotran are called as
Sangakala Katchi Pulavargal, Kaanchi Pulavargal, Kaanchi
Maanagar Pulavargal, Thondai Nattu Pulavargal, Thondai
Mandala Pulavargal, Thondai Naattu Kadai Sanga Pulavargal
by Madurai Tamil Peragaraathi (2004:62), Abithana
Chinthamani (2004: 383) and Chennai Palkalaikalzahap
Peragaraathi(1982:220).
Tondaimandalam also known as Tondai Nadu is a
historical region located in the northernmost part of Tamil
Nadu.The region comprises the districts which formed a part of
the traditional Pallava kingdom. The boundaries of

Tondaimandalam are ambiguous – include Chennai,
Kanchipuram, Tiruvallur, Vellore, Tiruvannamalai and the
northern part of Viluppuram district in Tondaimandalam, and
group the southern part of Viluppuram District, the Union
Territory of Pondicherry and Cuddalore District under a
separate region called "Nadu Naadu"in Tondaimandalam. A
larger Tondaimandalam include all of these. Also, The
Tondaimandalam region extend to cover Chittoor and Nellore
districts which is now in Andhra Pradesh. Early days this region
was ruled by the tribal chiefs who also called as Irular or Aravar.
It then came under the rule of Cholas during first century CE.
The capital of Tondai Nadu is Kanchipuram. In the 3rd century
CE, Tondai Nadu was ruled by Ilandiraiyan, the first king with
the title "Tondaiman", whom P. T. Srinivasa Iyengar identifies
with a Pallava prince. The medieval Pallavas ruled Andhra and
Northern Tamil Nadu, from the 4th to the 9th centuries, with
their seat of capital at ancient Kanchipuram. When the ancient
king Adondai captured Tondainadu, he brought Vellalars from
Srisailam. Tondai Nadu is the region north of the Kaveri basin,
around Palar river basin. It was captured by the second Chola
monarch, Aditya (r. ca. 871-907). he defeated the armies of the
Pallavas of Kanchipuram and claimed all of Tondai Nadu as
Chola territory. Tondai Nadu included Chittoor and Nellore
district of Andhra Pradesh.
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சங்ககொலப் புலவர்கள் (கி.மு.500 - கி.பி.200)
Annaiyappan S. A.
DOI: https://doi.org/10.34256/iorip1921
சசரநொடு, சசொழநொடு, பொண்டியநொடு, த ொண்டைநொடு,
தகொங்குநொடு என்று ைித் ைியொகத் மிழ்நொடு பிொிந் ிி்ருந்
சபொது அந்நொடுகளில் பற்பல புலவர்கள் ச ொன்றி தசந் மிழ்
நிலத் ில் இலக்கண இலக்கியங்கடளப் படைத்துள்ளைர்.
அந்நிலங்களிலிருந்து
கிடைத்
அவர்களுடைய
நூல்கள்
குடறவொகவும் கிடைக்கொ நூல்கள் பல்லொயிரமொகவும் இருக்கும்
எை
இங்கு
கரு சவண்டும்.
அச சபொல் ொன்
த ொிந்
புலவர்களின் தபயர்கள் குடறவொகவும் த ொியொ புலவர்களின்
தபயர்கள் பல்லொயிரமொகவும் இருக்கும் என்பட இங்கு எண்ண
சவண்டும். சங்க இலக்கியத் ில் த ொண்டை நொட்டுப் புலவர்கள்
பற்பல பொைல்கடளப் படைத்துள்ளைர். அப்புலவர்கள் பற்பல
ஊர்கடளச் சசர்ந் வர்களொகக் கொணப்படுகின்றைர். அவர்கள்
இலக்கியதமொழிக்கும்
வழக்கொற்றுதமொழிக்கும்
முன்னுொிடம
அளித்துள்ளைர்.
அவர்கள்
குறுந்த ொடக,
நற்றிடண,
அகநொனூறு, புறநொனூறு எனும் எட்டுத்த ொடக நூல்களில் பல
பொைல்கடளயும் பத்துப்பொட்டு நூல்களில் சில பொைல்கடளயும்
படைத்துள்ளைர். சங்கப் புலவர்கள் படைத் ஐந்து ஆற்றுப்படை
நூல்களில்
மூன்று
ஆற்றுப்படை
நூல்கள்
த ொண்டைநொட்டிற்குொிய
நூல்களொகும்.
ற்சபொதுவடரயில்
கிடைத்
சொன்றுகளின் அடிப்படையில் த ொண்டைநொட்டில்
சங்ககொலத் ில் இருபத்து இரண்டு புலவர் தபருமக்கள்
இருந்துள்ளைர் எைக் கரு லொம். இன்னும் சங்ககொலத்
த ொண்டைநொட்டுப் புலவர்கள் பலர் உள்ளைர். அவர்கடளப்
பற்றியும் அவர்கள் இயற்றிய இலக்கியங்கடளப் பற்றியும்
பொைல்கடளப் பற்றியும் இன்னும் பல சகொணங்களில் ஆய்வு
தசய்யும் சபொக்கும் நிடலயும் உள்ளை. அவர்களுள் சிலர்
கொஞ்சிமொநகர்
பகு ிடயச்
சொர்ந் வர்
ஆவொர்கள்.
1.இளந் ிடரயன்
(த ொண்டைமொன்
இளந் ிடரயன்),
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2.கச்சிப்சபட்டு
இளந் ச்சைொர்,
3.கச்சிப்சபட்டுக்
கொஞ்சிக்தகொற்றைொர்,
4.கச்சிப்சபட்டுப்
தபருந் ச்சைொர்,
5.கந் ரத் ைொர்,
6.கள்ளில்
ஆத் ிடரயைொர்,
7. ொமப்பல்
கண்ணைொர்,
8.பொர ம்
பொடிய
தபருந்ச வைொர்,
9.
தபருங்தகௌசிகைொர்,
10.இடைக்கழி
நொட்டு
நல்லூர்
நத் த் ைொர்,
11.கச்சிப்சபட்டு
நன்ைொடகயொர்,
12.வீடர
தவளியைொர் (புதுச்சசொி), 13.வீடர தவளியன்
ித் ைொர்
(புதுச்சசொி), 14.கல்லொைைொர், 15.பைம்பொரைொர் 16. சகொவூர்
கிழொர், 17.கிைங்கிற் குலப ி நக்கண்ணைொர், 18.கிைங்கிற்
கொவி ிப்
தபருங்தகொற்றைொர்
19.கிைங்கில்
கொவி ிப்
கீரங்கண்ணைொர்
20.ஆமூர்
தகள மன்
சொச வைொர்
21.கொொிகிழொர் 22.த ொண்டி ஆமூர்ச்சொத் ைொர் மு லொசைொர்
த ொண்டைநொட்டுப்
புலவர்களொவர்.
இவர்களுள்
சிலர்
ஊர்ப்தபயர்களொலும்
சிறப்புப்தபயர்களொலும்
நொட்டுப்
தபயர்களொலும் இலக்கியக் குறிப்புக்களொலும் கல்தவட்டுக்
குறிப்புக்களொலும் அறியப்பட்ை சொன்றுகளின் அடிப்படையில்
த ொண்டைநொட்டுப் புலவர்கள் என்று கரு ப்தபறுகின்றைர்.
சங்க இலக்கியத் ில் உள்ள புலவர் தபருமக்கடளப் பற்றி
இன்னும்
த ளிவொக
ஆரொய்ந்து
த ொண்டைநொட்டுப்
புலவர்கடளப்
பற்றி
வொிடசப்படுத் ப்பை
சவண்டும்.
அப்சபொது ொன் த ொண்டைநொட்டுப் புலர்களின் எண்ணிக்டக
முழுடமயொகத் த ொியவரும். இதுவடரயில் கிடைக்கப்தபற்ற
சொன்றுகளின்
அடிப்படையில்
இப்புலவர்களின்
வரலொறு
சுருக்கமொக இங்குக் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கச்சிப்சபட்டு
இளந் ச்சைொர்,
கச்சிப்சபட்டு
தபருந் ச்சைொர், கச்சிப்சபட்டு நன்ைொடகயொர், கச்சிப்சபட்டு
கொஞ்சிக்
தகொற்றைொர்,
கள்ளில்
ஆத் ிடரயைொர்,
இடைக்கழிநொட்டு நல்லூர் நத் த் ைொர், வீடர தவளியைொர்
மு லொை தபயர்கள் ஊர்ப்தபயரொலும் நொட்டுப்தபயரொலும்
தபயர்தபற்ற
புலவர்களொவர்.
இடைக்கழிநொட்டு
நல்லூர்
நத் த் ைொர் த ொண்டை மண்ைலப் பகு ிடயச் சொர்ந் வரொவொர்.
கச்சிப்சபடு என்பது கொஞ்சிபுரத்ட ச் சொர்ந் ஊரொகும் என்பட
உ.சவ.சொமிநொட யர் (2000 : xxiv), நொ.சஞ்சீவி (1973:44)
சபொன்ற
மிழறிஞர்கள் குறிப்பிட்டுக்கொட்டியுள்ளைர். வீடர
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தவளியைொர்
என்பவர்
புதுச்சசொிக்கு
அருகில்
உள்ள
வீரொம்பட்டிைத்ட ச்
சொர்ந் வர்
ஆவொர்
(ஒளடவசு.
துடரசொமிப்பிள்டள, 2002:234-235). வீடர தவளியன் ித் ைொர்
என்பவரும்
புதுச்சசொிடயச்
சொர்ந் வர்
ஆவொர்.
வீடர
தவளியைொொின் மகன் வீடரதவளியன் ித் ைொர் எைக் கரு வும்
இைம் உண்டு. ஏதைைில் இவர்கள் இருவரும் ஒசர ஊடரச்
சொர்ந் வரொகவும் ஒசர தபயடர அடிதயொட்டி வந் ொலும்
இவர்கள் இருவரும்
ந்ட
- மகன் என்று எண்ணவும்
இைம் ருகின்றை.
கொஞ்சிபுரத் ில்
சபட்டு
எனும்
ஊர்ப்தபயர்ச்தசொல் ‘பட்டு’ எை வழங்கப்படுகிறது. இது பட்டு
தநய்கின்ற பகு ியொ லொல் இவ்வொறு அடழக்கப்பட்டிருக்கலொம்.
கொஞ்சிமொநகர்
பட்டுக்குப்
புகழ்தபற்ற
நகரமொகும்.
த ொண்டைமொன்
இளந் ிடரயன்
என்னும்
தபயர்
குடிப்தபயரொலும் நொட்டுப்தபயரொலும் அடமந் தபயரொகும்.
கள்ளில் எனும் ஊர்ப்தபயர்ச்தசொல்
ிருஞொைசம்பந் ர்பொடிய
ச வொரம்
பொைலில்
இைம்தபற்ற
ஊர்ப்தபயரொகும்.
த ொண்டைமொன் இளந் ிடரயனும் அவனுடைய குடிமரபிைரும்
புலவர்களுக்குப் தபொன்னும் தபொருளும் தகொடுத்துப் சபொற்றி,
அவர்களுக்குப் புரவலரொகவும் ஆ ரவொகவும் இருந்துள்ளைர்.
ஒளடவயொர் (புறம்.95), கல்லொைைொர் (குறு.260:6), கடியலூர்
உருத் ிரங்
கண்ணைொர்
(தபரும்பொண்.37,
454),
ொயங்கண்ணைொர்
(அகம்.213:1)
மு லொை
புலவர்கள்
த ொண்டைமொன்
குடிமரபிைர்களிைம்
ஆ ரவுதபற்ற
புலவர்களொவர். கச்சிப்சபட்டுப் தபருந் ச்சைொர், கச்சிப்சபட்டு
இளந் ச்சைொர், கச்சிப்சபட்டு நன்ைொடகயொர், கச்சிப்சபட்டுக்
கொஞ்சிக்தகொற்றன் ஆகிசயொடரச் சங்ககொலக் கச்சிப் புலவர்கள்;
அ ொவது கொஞ்சிப்புலவர்கள், கொஞ்சி மொநகர் புலவர்கள்
த ொண்டைநொட்டுப் புலவர்கள், த ொண்டைமண்ைலப் புலவர்கள்,
த ொண்டைநொட்டுக் கடைச்சங்கப் புலவர்கள் என்று மதுடரத்
மிழ்ப்சபரகரொ ி (2004:62), அபி ொை சிந் ொமணி (2004:383),
தசன்டைப்பல்கடலக் கழகப்சபரகரொ ி (1982:220) மு லொை
அகரொ ிகள் கூறுகின்றை.
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கச்சிப்சபட்டு இளந் ச்சைொர்
இவர்
சங்ககொலப்
புலவர்களுள்
ஒருவர்.
இவர்
த ொண்டைநொட்டில் உள்ள கொஞ்சிபுரத் ிற்குப் பக்கத் ிலுள்ள
கச்சிப்சபடு என்னும் ஊொில் வொழ்ந் வர். இவர் ச்சுத்த ொழில்
புொிந்
பலருள் வய ில் இடளயவரொய் இருந் டமயின்
இளந் ச்சைொர் எைப் தபயர்தபற்றொர். இவர் ஊர்ப்தபயதரொடு
சசர்த்துக் கச்சிப்சபட்டு இளந் ச்சைொர் எை வழங்கப்தபற்றொர்
எை எண்ணலொம். இவர் நற்றிடண முல்டலத்
ிடணயில்
(நற்.266) சிறப்பொகப் பொடியுள்ளொர். முல்டலத்
ிடணயில்
டலவி
கூற்றொக
அடமந்
அப்பொைலில்
டலமகன்
தபொருள்ச ைப் பிொியக்கரு ிய தபொழுது, அவைிைம் ‘அகன்ற
தபொிய
ஊர்
நடுசவ
அடமந்துள்ள
நம்வீட்டிசலசய
இருக்கின்சறொம். அது எம் விருப்பத் ிற்கு ஏற்ற ொக உள்ளது’
என்றும் ‘ டலவன் பிொிவொரொயின் அது இல்லத் ிற்குத்
துடணபுொியும் என்று கரு ிப் பிொிவிடைப் தபொறுத்துக்தகொள்வது
தபருங்குடி மகளிர்க்குப் தபருடம ரும் தசயலொகும்’ என்று
எடுத்துக்கூறித்
டலமகன்
தசல்வ ற்குத்
டலமகள்
உைன்பட்ை ொகப் பொடியிருப்பது, சிறந் இல்லற நொட்ைம் மிக்க
டலவியின் இயல்பிடை தவளிப்படுத்துவ ொக உள்ளது
(பொலுசொமி,2009:464-465).

கச்சிப்சபட்டுப் தபருந் ச்சைொர்
இவர் சங்ககொலப் புலவர்தபருமக்களுள் ஒருவரொவர்.
இவர் த ொண்டை நொட்டில் கொஞ்சிபுரத் ிற்குப் பக்க ிலுள்ள
கச்சிப்சபடு என்னும் ஊடரச்சசர்ந் வர். கச்சிப்சபடு என்பது
கொஞ்சிபுரத்ட ச் சொர்ந் ஊரொகும். கச்சிப்சபட்டு இளந் ச்சைொர்
என்னும் புலவர் ஒருவர் இருந் கொரணத் ிைொல் அவர் வய ில்
மு ிசயொர் என்பது ச ொன்றப் தபருந் ச்சைொர் எைப் தபயர்தபற்ற
இவர், ஊர்ப்தபயதரொடு சசர்த்து இவ்வொறு வழங்கப்தபற்றொர்
எைக் கரு லொம்.
இவர் குறிஞ்சித்
ிடணயில்பொடும்
வன்டமயுடையவர். தபருந் ச்சைொர் பொடிய ொக நற்றிடணயில்
இரண்டு பொைல்கள் (நற்.144, 213) இைம்தபற்றுள்ளை.
குறிஞ்சித் ிடணயில் டலவன் கூற்றொக அடமந் அப்பொைலில்
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(நற்.213) இயற்டகப்புணர்ச்சிக்குப் பின்ைர் ஒருநொள் டலவியும்
ச ொழியும் ிடைப்புலத் ில் இருக்கக்கண்டு ங்கள் த ொைர்பு
ச ொழிக்குத் த ொியொமல் புதுசவொன்சபொல் தசன்று, அவள் நொட்டு
வளங்கடளதயல்லொம் கூறி, நுமது சிறுகுடி யொத ை விைவு லும்
ிடைப்புைக் கொவலும் நுமது ொசைொ எை விைவு லும் சிறப்பொக
உள்ளது. அவ்வொறு வளங்கடளதயல்லொம் கூறும்தபொழுது,
கன்டறயுடைய பசு அங்குள்ள பலொப்பழத்ட த்
ின்று
அயலிலுள்ள
சிறிய
மடலயில்
நீடரப்பருகும்
என்றது,
இத் டலவிடய முன்சப இயற்டகப்புணர்ச்சியொசல தபற்றுடைய
யொன் இங்கு பகற்குறியிற் கூடி அப்பொல் இரவுக்குறியும் கூடி
நுகர்ந்து மகிழ்சவன் என்பது பை உள்ளுடற அடமந் ிருப்பது
நயமிக்க ொகும் (பொலுசொமி,2009 :465-466).

கச்சிப்சபட்டுக் கொஞ்சிக்தகொற்றைொர்
இவர்
சங்ககொலப்
புலவர்களுள்
ஒருவர்.
இவர்
கச்சிப்சபட்டுக்
கொஞ்சிக்தகொற்றன்
என்று
நூல்களில்
குறிப்பிட்டுள்ளொர். கச்சிப்சபடு என்பது கொஞ்சிபுரத் ின் ஒரு
பகு ியிடைக் குறிக்கும். கொஞ்சிநகடரச் சசர்ந் தகொற்றைொர்
என்னும் இப்புலவர், கச்சிப்சபடு என்னும் கொஞ்சியின் தபருநகரப்
பகு ியிடை அடைதமொழியொகச் சசர்த்து வழங்கப்தபற்றுள்ளொர்.
கச்சிப்சபட்டுக் கொஞ்சிக் தகொற்றைொொின் இரண்டு பொைல்கள்
குறுந்த ொடக எனும் நூலில் (குறு.213, 216) இைம்தபற்றுள்ளது.
இங்கு பொடலத் ிடணயில் அடமந்துள்ள அவ்விரு பொைல்களுள்
ஒன்று (குறு.213) ச ொழி கூற்றொகவும் மற்தறொன்று டலவி
கூற்றொகவும் (குறு.216) அடமந்துள்ளை. பொடல நிலத் ில்
ஆண்மொன்
ஒன்று
ொன்
உண்ப ற்கொகத்
ன்கொலொல்
உட த் ொல் வடளந்
மரப்பட்டைடயத்
ன் குட்டிக்கு
உண்ணக்
தகொடுத்து
எஞ்சியட த் ொன்
உண்ணுகிறது.
துள்ளித் ிொியும்
ன் குட்டியின்மீது தவயில் பைொ வொறு
ஆண்மொன் கொத்துநிற்கும் அன்புக்கொட்சியிடை இப்புலவர்
அழகுறக் கொட்டியுள்ளொர் (குறு.213). பருவம் வந்தும் டலவன்
வரொடமயொல் டலவி வருந்துவொசள எை நிடைத்து வருந்தும்
ச ொழிக்குத் டலவி கூறுவ ொக அடமந் பொைலில் ‘அன்ைள்
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அளியன் என்ைொது மொமடழ, இன்னும் தபய்ய முழங்கி, மின்னும்
ச ொழி என் இன்னுயிர் குறித்ச ’(குறு.216) என்று கூறுவது
டலவன்
பிொிவொல்
துன்புற்ற
அத் டலவியின்
உள்ளத்துணர்ச்சியிடை நன்கு கொட்டுவ ொக உள்ளது (பொலுசொமி,
2009 : 465)..

கச்சிப்சபட்டு நன்ைொடகயொர்
இவர்
சங்ககொலப்
தபண்பொற்
புலவரொவொர்.
கொஞ்சிடயயடுத்
கச்சிப்சபடு என்னும் ஊொில் வொழ்ந் வர்.
இவரது இயற்தபயர் நன்ைொடகயொர். இவர் பொடியைவொகக்
குறுந்த ொடகயில் ஆறு பொைல்கள் (குறு.30, 172, 180, 192, 197,
287) கொணப்படுகின்றை. டலவடைப் பிொிந்
டலவி கைவில்
டலவடைக் கூடிப் பின் எழுந்து படுக்டகடயத் ைவிைொள்
என்று
கூறும்பொைலில்
உண்டமசபொலத்
ச ொன்றிப்
தபொய்யொகமுடியும் கைடவ வொய்த் டகப் தபொய்க்கைொ’என்பர்
(குறு.30). யொடைக் கூட்ைத் ிற்கு வலிய யொடை ஒன்று
டலடமசயற்றுச் தசல்லும் என்பட ‘இருங்களிற்றிை நிடர
ஏந் ல்’ என்பர் இப்புலவர். கொ லர் பிொிந் கொலத் ில் மகளிர்
கூந் லில் மலர் அணியொடம, மகளிர் கருவுற்றிருத் ல், கடுஞ்சூல்
மகளிர் புளிச்சுடவ விரும்பு ல் ஆகிய தசய் ிகடள குறு.192, 287ஆம் பொைல்கள் உணர்த்தும். பிொிவில் டலவியின் தமலிவிற்கு
வண்டு படு மலரும் (குறு.30), யொடையின் அடியிலுள்ள
நகத் ிற்குப் சபயின்பல்லும் (குறு.180), நீர்தகொண்ைசமகம்
விசும்சபற
முடியொது
சுடமடயத்
ொங்கிக்
தகொண்டு
மடலசநொக்கிச் தசல்லு லுக்கு நிடறசூல் மகளிர் நைக்கவியலொது
த் ளிப்பதும்
(குறு.287)
உவடமகளொக
வந்துள்ளை.
உ.சவ.சொமிநொட யர்
கொஞ்சிக்தகொற்றன்,
நன்ைொடகயொர்,
இளந் ச்சைொர்,
தபருந் ச்சைொர்
மு லிய
புலவர்கள்
கொஞ்சிமொநகடரச் சசர்ந் வர்கள் என்று சங்ககொலப் புலவர்கள்
என்னும் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளொர் (பொலுசொமி,2009:465).
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கந் ரத் ைொர்
இவர் சங்ககொலப் புலவர்களுள் ஒருவர் ஆவொர்.
கந் ரத் ன் என்பது இவருடைய இயற்தபயரொகும். இவரது ஊர்
உசரொசைொகம் ஆகும். இப்தபயர் உசரொைகம், ஒசரொைகம்,
ஒசரொசைொகம் எைப் பலவொறொக ஏடுகளில் கொணப்படுகின்றை.
இ ைொல்
இவர்
தபயர்
உசரொைகத்துக்
கந் ரத் ைொர்,
ஒசரொைகத்துக் கந் ரத் ைொர், ஒசரொசைொகத்து கந் ரத் ைொர்
எைப்
பலவொறொகக்
கொணப்படுகின்றை.
ற்தபழுது
உசரொசைொகம் என்ற ஊர்ப்தபயர் ஓரகைகம் என்று
ிொிந்து
வழங்கப்படுகிறது. இவ்வூர் கொஞ்சிபுரம் மொவட்ைத் ில் உள்ளது.
அகநொனூற்றில் மூன்றுபொைல்களும் (அகம்.23, 95, 191),
குறுந்த ொடகயில் ஒருபொைலும் (குறு.155), நற்றிடணயில்
ஒருபொைலும் (நற்.306) இவர் இயற்றிய பொைல்களொகும்.
நற்றிடணயில் கந் ர ைொர் என்னும் தபயொில் சமலும் மூன்று
பொைல்கள்
(நற்.116,
146,
238)
உள்ளை.
இந்
எட்டுப்பொைல்கடளயும் டவயொபுொிப்பிள்டள ம் சங்கஇலக்கியப்
ப ிப்பில் கந் ரத் ைொர் என்னும் தபயொிசலசய ப ிப்பித்துள்ளொர்.
உசரொைகத்துக்
கந் ரத் ைொர்
(குறு.155)
என்று
உ.சவ.சொமிநொட ய்யர்,
இரொ.இரொகடவயங்கொர்,
சொ.கலியொணசுந் டரயர், தபொ.சவ.சசொமசுந் ரைொர் சபொன்சறொர்
குறித்துள்ளைர். உ.சவ.சொமிநொட யொின் குறுந்த ொடக 2000ஆம் ஆண்டுமொறு ப ிப்பில் உசரொைகத்துக் கந் ரத் ைொர்
(குறு.155)
எைக்
குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
மிழண்ணல்,
மு.சண்முகம்பிள்டள, குறுந்த ொடகப் ப ிப்புக் குழுவிைர்
சபொன்சறொர்
உசரொைகத்துக்
கந் ரத் ைொர்
என்று
குறித்துள்ளைர். அருணொசலச சிகர் ஒசரொைகத்துக் கந் ரத் ைொர்
(குறு.155)
என்று
குறித்துள்ளொர்.
உ.சவ.சொமிநொட யர்
உசரொைகத்துக்
கந் ரத் ைொர்
என்பது
உசரொைகத்துக்
கொரத் ைொர், ஊசரொைகத்துக் கந் ரத் ைொர், ஒசரொைகத்துக்
கந் ரத் ைொர் என்று பலவொறு பிர ிகளில் உள்ளை என்கிறொர்.
இவர் ‘உடரகைம்’ என்னும் தபயர் உள்ள மூன்று ஊர்கள்
தசங்கற்பட்டு வட்ைத் ில் இருக்கின்றை. ‘உசரொைகம்’ என்பது
அவற்றுள் ஒன்றன் ிொிபொக இருக்கலொம் என்று ச ொன்றுகிறது
என்கிறொர்.
இப்புலவர்
பொைல்கள்
அடைத்தும்
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அகப்பொைல்களொகக்
குறிஞ்சி,
முல்டல,
பொடல
ஆகிய
ிடணகளில் ச ொழி,
டலவி,
டலவன் கூற்றுக்களொக
அடமந்துள்ளை. பொடலத் ிடணயில் அடமந் அகநொனூற்றுப்
பொைல் தபொருள் ச ைச்தசன்ற
டலவன்
ொன்
ிரும்பி
வருவ ொகக் குறித் கொலம் வந்தும் வொரொடம கண்டு ஆற்றொடம
மிக்க
டலவி ச ொழியிைம் கூறுவ ொக அடமந்துள்ளது.
‘கொர்கொலத் ில் வருவ ொகக் கூறிச்தசன்றொர். அக்கொர்கொலம்
வந்தும் அக்கொலத் ில் மலரும் முல்டல மலர்ந்தும் அவர்
வரவில்டலசய’
என்னும்
ன்
ஏக்கத் ிடைத்
டலவி
தநொச்சிடயப் பற்றி மலரும் முல்டலக்தகொடிடயக் கொட்டி,
‘அவ்வளவு என்றொர் ஆண்டுச்தசய் தபொருசள’(அகம்.23) என்று
கூறுவ ொக எடுத்துடரப்பது நயமிக்க ொக அடமந்துள்ளது
(பொலுசொமி,2009:167-168).

கள்ளில் ஆத் ிடரயைொர்
இவர் கடைச்சங்கப் புலவர்களுள் ஒருவரொவொர். இவர்
பொடிய பொைல்களொகப் புறநொனூற்றில் இரண்டு பொைல்களும்
(புறம்.175, 389), குறுந்த ொடகயில் ஒருபொைலும் (குறு.293)
கிடைத்துள்ளை.
உ.சவ.சொமிநொட யர்
ம்
புறநொனூற்றுப்ப ிப்பில்,
இவர்
த ொண்டை
நொட்டிலுள்ள
ிருக்கள்ளில் என்னும் ஊொிைர் என்றும் அத் ிொிககுலத் ில்
(குடியில்) ச ொன்றிய ொல் ஆத் ிடரயைொர் என்ற தபயர் தபற்றொர்
என்றும் அந் ணர் குலத் ிைர் என்றும் குறித்துள்ளொர். கள்ளில்
என்பது
த ொண்டைநொட்டிலுள்ளதும்
ிருஞொைசம்பந் ர்
ச வொரம் பொைல் தபற்றதுமொை ஒரு சிவத் லமொகும். இப்தபொழுது
கள்ளில் என்னும் ஊர் ிருக்கள்ளம் என்று வழங்கப்தபறுகிறது.
குறுந்த ொடகப் பொைலின் மு ல்வொி, ‘கள்ளில் சகளிர் ஆத் ிடர
உள்ளூர்’ என்று இருப்பது தகொண்டு அந்
அொிய த ொைர்
அடிப்படையில் ‘கள்ளில் ஆத் ிடரயைொர் என்று தபயர்தபற்றொர்
என்று கூறுவொருமுளர். இப்புலவர் குறுந்த ொடகச் தசய்யுளில்
ஆ ி
அருமன்
என்னும்
தகொடை
வள்ளடலயும்
சிறப்பித்துப்பொடியுள்ளொர். கள்ளுண்ண விரும்பி ஆயத் த்ச ொடு
தசன்றவன்
அது
கிடைக்கொது
நுங்குக்கொடயத்
ின்று
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வந் துசபொலப்
பரத்ட டய
விரும்பிச்தசன்ற
டலவன்,
அவடளப் பிொிந்து டலவிடய சநொக்கி வந் டம குறித்துத்
ச ொழிக்கு
வொயில்
மறுத் ல்
என்னும்
துடறயில்
குறுந்த ொடகப்பொைல் அடமந்துள்ளது. ‘ஊழ்மொறு அடலப்ப
வருசமசசயிடழ’ என்று டலவன் வரடவயும் ‘அளிசயன் யொசை’
என்று ன் நிடலடயயும் டலவி கூறும் ிறம் மிகவும் இன்பம்
ரத் க்கது. இவர்
ம் புறப்பொைல்களிலிருந்து இப்புலவர்
‘ஆ னுங்கன் என்ற வள்ளலிைம் கொட்டிய நன்றி மறவொடமச்
சிறப்புத் த ற்தறைப் புலப்படுகிறது. ‘ஆ னுங்க! என் தநஞ்சம்
ிறப்சபொர் நிற்கொண்குவசர’ என்று கூறுவ ைொல், அவ்வள்ளல்
புலவர்
தநஞ்சத் ில்
முழுடமயொக
இைம்தபற்றிருந் டம
புலைொகிறது. இரண்டு பொைல்களும் பொைொண் ிடணயின்
இயன்தமொழித்துடறயில் அடமந்துள்ளை (பொலுசொமி,2009:91 912).

ொமப்பல் கண்ணைொர்
சங்கப்புலவர்களுள்
ஒருவரொகிய
இவர்
அந் ணர்
மரபிைர். கொஞ்சிக்கு சமற்கில் உள்ள ொமல் என்னும் ஊொிைர்.
இவ்வூர் கல்தவட்டுக்களில் ொமர் என்று வழங்கப்படுகின்றது
என்றும் ஆ லின் ொமர்ப்பல் கண்ணைொர் எை இவர் தபயர்
இருக்க சவண்டும் என்றும் ஏதைழு ிசயொர் வறொகத் ொமற்பல்
கண்ணைொர் எை எழு ிவிட்ைைர் என்றும் பல்கண்ணைொர்
என்பது இந் ிரடைக் குறிக்கும் தபயரொக அடமந் ிருக்கலொம்
என்றும் ஒளடவ.துடரசொமிப்பிள்டள கருதுவொர்.
ொமப்பல்
கண்ணைொர் என்பது உ.சவ.சொமிநொட யர் தகொண்ை பொைமொகும்.
இவர் பொடிய ஒசர பொைல் புறநொனூற்றில் 43-ஆம் பொைலொக
இைம்தபற்றுள்ளது. இப்பொைல் கொட்டும் ஒருசிறு நிகழ்ச்சி
மொவளத் ொன் என்னும் சசொழமன்ைன் ொமப்பல் கண்ணைொர்
என்னும் புலவர் ஆகிய இருவர் ம் சீொிய பண்புநலங்கடள அறிய
வொய்ப்பொகிறது. சசொழன் நலங்கிள்ளியின் ம்பி மொவளத் ொனும்
ொமப்பல் கண்ணைொரும் வட்ைொடும்தபொழுது ஒருவட்டு ொமப்பல்
கண்ணைொடர அறியொமல் அவர்கீழ்மடறய அ டைப் பின்ைர்
அறிந் மொவளத் ொன் சிைந்து அவடர வட்டிைொல் எறிந் ொன்.
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புலவர் தவகுண்டு ‘புறவிற்கொகத் துடலபுக்க உரசவொன் மருக,
மறவர் தபரும, டகவண் ச ொன்றல், நின் தசயலொல் நின்
குடிப்பிறப்பில் ஐயமுறுகின்சறன்; ஆத் ிமொடலயணிந்
நின்
முன்சைொர் எல்லொம் பொர்ப்பொர் சநொவை தசய்யலர். புலவர்
தவகுண்டுடரத்
வற்றிடை வளவன் உளங்தகொள்ளொது ொன்
பிடழ தசய் து சபொல்நைி நொணிைொன் என்றும் பிடழத் வடரப்
தபொறுக்கும் டலடமப் பண்பு சசொழர் குடியிைர்க்கு எளி ொம்
சபொலும் என்றும் பொரொட்டிக் கூறிப் புலவர் ம் பிடழக்கு வருந் ிப்
பின் கொவிொியொற்று மணலினும் சிறக்க நின் ஆயுள் எை
வொழ்த் ிைொர். உயர்ந் பண்பிடை உணர்த்தும் இவர் பொைல்
நீ ிப்பொைல் எைப் சபொற்றத் க்க ொகும் (பொலுசொமி,2009:157 158).

தபருங்தகளசிகைொர்
இவர் சங்கப் புலவர்களுள் ஒருவர். தபருங்தகளசிகைொர்
ொம் பிறந் குலத் ிைொல் தபயர்தபற்றவர். த ொல்கொப்பியத் ில்
மரபியல் சூத் ிரம் ஒன்றுக்குப் (த ொல்.மரபு.74) தபொருள்
எழுதுடகயில் சபரொசிொியர் ‘உடறயூர் ஏணிச்சசொி முைசமொசி,
தபருங்குன்றூர்ப்
தபருங்தகளசிகன்,
கடியலூர்
உருத் ிரங்கண்ணன்
எை
அந் ணர்க்குொியை’
என்று
கூறியிருப்ப ொல், இவர் தகளசிகக்குலத்து அந் ணர் என்பது
புலப்படுகிறது. இவர் பொடியைவொக நற்றிடண எனும் நூலில்
இரண்டு பொைல்கள் (நற்.44, 139) உள்ளை. ஆைொல்
அச கொலத் ில்
எழுந்
மடலபடுகைொம்
என்ற
நூலின்
ஆசிொியரொகக்
குறிக்கப்படும்
இரணியமுட்ைத்துப்
தபருங்குன்றூர்ப் தபருங்தகளசிகைொரும் இவரும் ஒருவசர எைச்
சிலரும்
சவறுசவறவர்
என்று
சிலரும்
கருதுகின்றைர்.
உ.சவ.சொமிநொட யரும்
டவ.மு.சகொபொல
கிருட்டிணமொச்சொியொரும் மு ற்கூறிய கருத் ிைர். இருவருசம
ொங்கள்
ப ிப்பித்
பத்துப்பொட்டின்
முன்னுடரயில்
சமற்கண்ைவொறு
குறித்துள்ளைர்.
எைினும்
ஒருவர்க்சக
ஓொிைத் ில் அடைதமொழி ந்தும் ஓொிைத் ில் அடைதமொழி ொரொதும்
வழங்கிைர்
எைல்
அத்துடணப்
தபொறுத் மொகத்
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ச ொன்றொ ொலும்
ஒசரதபயொில்
வழங்கிய
இருவடர
சவறுபடுத் சவ அவ்வொறு தசய் ைர் எைல் தபொருந்துவ ொலும்
இன்றும்கூை ஒசர மு தலழுத்துைன் இருவர் அடமயின் ஒருவடர
ஊர்ப்தபயரொல் சவறுபடுத் ிச் தசொல்லும் பழக்கம் இருப்ப ொலும்
மடலபடுகைொம் பொடியவர் சவறு ஒரு புலவர் என்சற கரு லொம்.
தபருங்தகளசிகைொர்
கொஞ்சிமொநகர்
பகு ியில்
வொழ்ந்
தபரும்புலவர் எைக் கரு லொம்.
இவர் பொடிய இரண்டு பொைல்களுள் ஒன்று டலவன்
கூற்றொக அடமந் து. டலவியின் தபற்சறொர் அவள் களவில்
டலவடைச் சந் ிப்பட அறிந்து வீட்டில் சிடற டவக்கின்றைர்.
அங்ஙைம் அவள் இற்தசறிக்கப்பட்ைட அறியொ
டலவன்
வழக்கமொகச்
சந் ிக்கும்
இைத் ில்
வந்து
பொர்த்து
அவளில்லொ ொல்
வருந் ித்
ைக்குள்
புலம்புவ ொக
அடமந்துள்ளது. விரும்பிய
டலவிடய மணந்து இல்லறம்
நைத்தும் ஒருவன் கைடமகரு ிச் சிறிதுகொலம்
டலவியுைன்
மகிழ்ந் ிருக்டகயில் மடழதபொழிகிறது. தபொதுவொகசவ பண்டை
நொள்களில்
சபொக்குவரத்து
வச ிகள்
இன்றுசபொல்
இல்லொடமயொலும் மடழயில் விடையொற்றல் அக்கொலச்சூழலில்
இயலொது என்ப ொலும் எவ்விடை கரு ிச்தசன்றொலும் கொர்கொலம்
த ொைங்குமுன் ஊர் ிரும்பசல தபருவழக்கு. எைசவ, இந் த்
டலவனும்
அப்சபொது ொன்
ிரும்பியிருக்கின்றொன்.
மடழக்கொலத் ில்
தவளியூொில்
அகப்பட்டுக்தகொள்ளொமலும்
எ ிர்பொர்த்
டலவி ஏமொறொமலும் குறித் கொலத் ில் ஊர் ிரும்பி
உைனுடறயும் மகிழ்ச்சியில் மடழடய சநொக்குகிறொன். அ டை
வொழ்த் ிப் சபசுகிறொன். ‘சபதரொலியுைன்தபய்யும் மடழசய!
மத் ள ஒலிசபொல் இத் டர அ ிர இடியுைன் தபொழியும் சவகத் ிி்ல்
மலர்கள்
உ ிர்கின்றை.
‘படுமடலப்பொடல’
என்ற
பண்டணயொழில்,
இடரத் ொர்சபொன்ற
ஒலியுைன்
மடழத் ொடரகள் வொைிலிருந்து வீழ்கின்றை. ஆங்கொங்கு நிற்கும்
மடலகளின் உச்சியில் தபொழிந்
வண்ண உலகத்ச ொின்
அச்சொணி எைப் பலரும் உண்ணப் சபொற்ற உலகில்
உலொவருவொய்’ என்கிறொன் (பொிமணம்,920 - 921).
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பொர ம்பொடிய தபருந்ச வைொர்
தபருந்ச வன் என்ற தபயசரொடு சங்ககொலத் ிலும்
இடைக்கொலத் ிலும் சசொழர் பொண்டியர் கொலத் ிலும் பலர்
இருந் ிருக்கின்றைர். பொர ம்பொடிய தபருந்ச வைொர், கவிசொகரப்
தபருந்ச வைொர், கடுகு தபருந்ச வைொர் எை அடைசயொடு பலர்
கூறப்பட்டுள்ளைர். அவர்களுள் பொர ம்பொடிய தபருந்ச வைொர்
ஐங்குறுநூறு, அகநொனூறு, புறநொனூறு, நற்றிடண, குறுந்த ொடக
என்னும் ஐந்து த ொடகநூல்களுக்குக் கைவுள் வொழ்த்துப்
பொைல்கள்
எழு ியுள்ளொர்.
கவிசொகரப்
தபருந்ச வைொர்
கடைச்சங்கப் புலவர்களுள் ஒருவர் என்பர். சங்க அகப்பொைல்கள்
பொடிய புலவர்கள் கடுகு தபருந்ச வைொர், தபருந்ச வைொர் என்ற
இருவர் மட்டுசம இப்தபயசரொடு கொணப்படுகின்றைர். கடுகு
தபருந்ச வைொர் பொடிய ொகக் குறுந்த ொடகயில் ஒருபொைல்
(குறு.255)
மட்டுசம
கொணப்படுி்கிறது.
எைசவ,
சங்கத்
த ொடகநூல்களுள் கொணப்படும் தபருந்ச வைொருள் சிறப்புடை
அடையின்றிக் கூறப்படுவ ைொல் ‘தபருந்ச வைொர்’ என்பவர்
ஏடைசயொர் பலொினும் த ொன்டம வொய்ந் வர் எைக் தகொள்ள
இைமும் உண்டு. இவர் கடைச்சங்கப் புலவர்களுள் ஒருவர்.
உடரநடை இயற்று லிலும் தசய்யுள் படைத் லிலும் மிக்க
ஆற்றலுடையவர். இவர் பிறந் இைம் த ொண்டைநொைொகும்
என்பட ,
சீர்உறும் பொைல்பன் ைீரொ
யிரமும் தசழுந் மிழுக்கு
வீரர் ம் சங்கப் பலடகயில்
ஏற்றிய வித் கைொர்
பொர ம் பொடும் தபருந்ச வர்
வொழும் பழம்ப ிகொண்
மொரு ம் பூவின் மணம்வீ
சிடுந் த ொண்டை மண்ைலசம (த ொ.ம.ச.53)
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என்ற த ொண்டைமண்ைல ச கச் தசய்யுளொல் அறியமுடிகிறது.
தபருந்ச வைொர் என்பது இவரது இயற்தபயர். இவொியற்றிய
பொர ச் தசய்யுடளத் த ொல்கொப்பியப் தபொருள ிகொரவுடரயில்
சமற்சகொளொக எடுத்துக்கொட்டும் இைங்களில் நச்சிைொக்கிைியர்,
‘இச்தசய்யுள்
தபருந்ச வைொர்
இயற்றியது’
என்று
புலப்படுத் ியிருப்ப ொல் இவருடைய வரலொறு துணியப்படும்.
பொர ம்பொடிய தபருந்ச வைொர் என்றும் இவர் வழங்கப்படுவர்.
இவருடைய
பொர ச்
தசய்யுள்கள்
த ொல்கொப்பியப்
தபொருள ிகொரம்,
நச்சிைொர்க்கிைியர்
உடரயிலின்றி
யொப்தபருங்கலவிருத் ி மு லியவற்றிலும் சமற்சகொள்களொக
அடமந்
தபருடம
வொய்ந் டவயொகும்.
ிருவள்ளுவ
மொடலயிலுள்ள ‘எப்தபொருளும் யொரும்’ என்னும் தவண்பொ இவர்
இயற்றிய ொக அறியப்படுகின்றது. இவர் இயற்றிய கைவுள்
வொழ்த்துக்களுள்
ஐங்குறுநூறு,
அகநொனூறு,
புறநொனூறு
ஆகியடவகளில்
உள்ளடவகளில்
சிவதபருமொன்
பற்றிய
பொைல்களொகவும் நற்றிடணயில் உள்ளது
ிருமொல் பற்றிய
பொைலொகவும் குறுந்த ொடகயில் உள்ளது முருகக் கைவுள் பற்றிய
பொைலொகவும் உள்ளைவொ லொல் இவருடைய கைவுள் வழிபொடும்
தகொள்டகயும் இன்ைதவைத் துணிந்து தசொல்ல முடியவில்டல.
இவருடைய கைவுள் வொழ்த்துக்கள் நற்றிடண மு லிய
த ொடகநூல்களின் முன்ைர் டவக்கப் தபற்றிருத் லும் ஐந் ொம்
மடறயொகிய பொர த்ட இவர் இயற்றியிருத் லும் இவருடைய
மு ன்டமடயயும் கல்விப்தபருடமடயயும் நன்கு விளக்கும்.
சமற்கூறிய கைவுள் வொழ்த்துச் தசய்யுட்கடளயும் பொர
தவண்பொடவயும் ிருவள்ளுவமொடலச் தசய்யுடளயுமன்றி இவர்
தசய் ைவொக அகநொனூற்றில் ஒரு தசய்யுளும் நற்றிடணயில்
ஒன்றும் உள்ளை (பொிமணம்,2009:927).

த ொண்டைமொன் இளந் ிடரயன்
இவர் கொஞ்சிமொநகரத் ில் வொழ்ந்
ஓர் அரசைொவொர்.
இவர் பொடு லில் வல்லவரொை கடியலூர் உருத் ிரங்கண்ணைொர்
பொடிய
தபரும்பொணொற்றுப்படையின்
டலவைொவொர்.
இவனுடைய
பிறப்பின்
வரலொறும்
தபயர்க்கொரணமும்
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தபரும்பொணொற்றுப்படை 37-ஆம் அடியின் விசசைவுடரயொல்
அறியலொகும். அ ில் நொககன்ைி என்றது மணிசமகடல 24 - ஆம்
அடியில் கூறப்தபற்ற பீலிவடளசய என்றும் அ ற்குத் க்க
ஆ ொரம்
சொசைத் ிலும்
நூல்களிலும்
உள்ளது
என்றும்
வரலொற்றொசிொியர்கள் தசொல்லுகின்றைர். இவன் முடிவுடை
மன்ைர் மூவசரொடும் சசர்த்து எண்ணப்படும் தபருடம
வொய்ந் வசைனும் ‘வில்லும் சவலும் என்னும் (த ொல்.மரபு.83)
சூத் ிரவுடரயில் ‘மன்தபறு மரபிசைசைொர் எைப்படுவொர்,
அரசுதபறு மரபில் குறுநில மன்ைர் எைக் தகொள்க, அடவ
தபரும்பொணொற்றுள்ளும் பிறவற்றுள்ளும் கொணப்படும் எைப்
சபரொசிொியர் எழு ியிருத் லொல், இவடைக் குறுநில மன்ைைொகப்
பண்டைசயொர் தகொண்டிருந் ைர் என்று த ொிகிறது. இப்தபயர்
இளந் ிடரயன் என்றும் ிடரயன் எைவும் நூல்களில் வழங்கும்.
இவன் இயற்றிய பொைல்களொக நற்றிடணயில் (நற்.94, 99, 106)
மூன்றும் புறநொனூற்றில் (புறம்.185) ஒன்றும் கொணப்படுவ ொல்
இவன்
நல்லிடசப்புலவர்
வொிடசயில்
சசர்ந்
தபருடமவொய்ந் வன் என்றும் த ொிகிறது. இளந் ிடரயம் எை
ஒரு நூல் இவைொல் தசய்விக்கப்தபற்றது என்று இடறயைொர்
அகப்தபொருளுடர, நன்னூல் மயிடலநொ ருடர (ப.245) ஆகிய
உடரகளில் கொணக்கிைக்கின்றை.
ிடரயனூர் என்ப ற்குத்
ிடரயைொல் உருவொக்கப்பட்ை ஊர் அல்லது ிடரயைது ஊர்
என்று தபொருள் தசய் ிருத் லின், இப்தபயருள்ள ஊதரொன்று
பண்டைக் கொலத் ில் இவைொல் உருவொக்கப் தபற்றது என்று
த ொிகிறது.
இவனுடைய
குடிமரபிைர்
வரலொறு
சங்க
இலக்கியத் ிலும் யொப்தபருங்கலவிொித் ி சமற்சகொளுடரயிலும்
பின்வருமொறு கொணப்படுகின்றை:
விடைநவில் யொடை விறற்சபொர்த் த ொண்டையர்
இைமடழ வழு சமற்றரு தநடுங்சகொட்
சைொங்குதவள் ளருவி சவங்கைத் தும்பர் (அகம்.213),
‘பொடுசகொ பொடுசகொ பொடுசகொ பொடுசகொ
பொவீற் றிருந் புலவீர்கொள் பொடுசகொ
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ஞொயிற் தறொளியொன் ம ிநிழற்சற த ொண்டையொர்
சகொவீற் றிருந் குடை’
‘வஞ்சி தவளிய குருதகல்லொம் பஞ்சவன்
நொன்மொைக் கூைலிற் கல்வலிது
சசொழ னுறந்ட க் கரும்பிைிது த ொண்டைமொன்
கச்சியிற் கொக்டக கொிது’
‘ஆழி யிடழப்பப் பகல்சபொ மிரதவல்லொம்
ச ொழி துடணயொத் துயர் ீரும்-வொழி
நறுமொடல ொரொய் ிடரயசவொஒ தவன்னும்
தசறுமொடல தசன்றடைந் சபொது’ (யொ.வி.சமற்சகொள்)
சமற்கொணும் சொன்றுகளிலிருந்து இவன் பரம்படரசயொருடைய
தபருடமகள்
புலப்படும்.
இவன்
கொலத்துப்புலவர்கள்
சமற்கூறப்பட்ை
உருத் ிரங்கண்ணைொரும்
நக்கண்டணயொருமொவர் (பொலசொரநொ ன்,1986:241 – 242).

இடைக்கழிநொட்டு நல்லூர் நத் த் ைொர்
இடைக்கழிநொட்டு நல்லூர் நத் த் ைொர் வொழ்ந் பகு ி
தசன்டைக்குத் த ன்சமற்கிலுள்ள முந்ட ய தசங்கல்பட்டு
மொவட்ைத்து
மதுரொந் கம்
வட்ைத் ில்
உப்பங்கழிக்கும்
கைற்கடரக்கும் இடைப்பட்ை நிலப்பகு ியொகும். இப்சபொது
இப்பகு ி எைக்கநொடு என்று மருவி வழங்கப்தபறுகிறது.
அந்நொட்டின் த ன்பகு ியில் நல்லூர் என்னும் சிற்றூர் உள்ளது.
நத் த் ைொர் என்னும் புலவர் அவ்வூொில் வொழ்ந் ொர் என்பது
தசவிவழிச்தசய் ி என்பொர் சபரொசிொியர் மொ.இரொசமொணிக்கைொர்
(1970 : 55). த் ன் என்பது அவர் இயற்தபயரொகும். ஆர் என்ற
சிறப்புப் தபொருடளத் ருவச ொர் இடைச் தசொல்லொகும். ந +
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த் ைொர் = நத் த் ைொர் எை அடமகிறது. நக்கண்டணயொர்,
நக்கீரர், நப்பசடலயொர், நப்பண்ணைொர், நப்பொலத் ைொர்,
நப்பூ ைொர், நச்தசள்டளயொர் சபொன்ற தபயர்களொல் இது
த ளிவொகிறது என்பொர் உ.சவ.சொமிநொட யர் (1986:44).
இப்புலவர் இச்சிறுபொணொற்றுப்படை என்ற ஒரு பொைடல
மட்டும் பொடியுள்ளொர். சிறுபொணொற்றுப்படை என்பது ஒரு
பொைடல மட்டும் குறிக்கும் தசொல் இல்டல. இது ஒரு நூடலக்
குறிக்கும் தசொல்லொகும். இவர் சசொழநொட்டின் டலநகரொகிய
உறந்ட ,
பொண்டியநொட்டின்
டலநகரொகிய
மதுடர,
சசரநொட்டின் டலநகரொகிய வஞ்சி ஆகிய மூன்று நகரங்களுக்கும்
தசன்றுவந்துள்ளொர் என்பட அவர் பொைல் வழி அறிகிசறொம்.
மூசவந் ர்கடளயும் கடைஏழு வள்ளல்களின் சிறப்புக்கடளயும்
இவர் பொடியுள்ள ொல், அவர்கள் கொலத் ிற்குப் பிற்பட்ைவர் என்று
த ொிகிறது. புறம்.218-ஆம் பொைலின்
ஆசிொியொின் தபயொில்
பொைசப மொகக்
கொணப்தபறும்
நத் த் ைொரும்
ிருவள்ளுவமொடலயில் ‘ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது’ என்னும்
தவண்பொடவப் பொடிய நத் த் ைொரும் நத் த் ம் என்னும்
இலக்கண நூடல இயற்றிய நத் த் ைொரும் இவொிைின்றும்
சவறுபட்ைவர் என்று ச ொன்றுகிறது. இடைக்கழிநொடு என்னும்
நொடு
ைி
ஒரு
நொைொக
வழங்கப்தபற்றொலும்
அது
த ொண்டைநொட்டுப் பகு ியிடைச் சொர்ந்
நிலப்பகு ியொகும்
என்பது இங்குக் குறிப்பிைத் க்கது.
இந்நூலில் பொைப்தபற்ற
டலவன் ஓய்மொைொட்டு
நல்லியக்சகொைன் ஆவொன். இவன் ஓய்மொன் நல்லிக்சகொைன்
(புறம்.176, நன்ைொகைொர்) எைவும் அடழக்கப்தபற்றொன்.
இவடைப்
பொடிய
புலவர்கள்
நல்லூர்
நத் த் ைொரும்
நன்ைொகைொரும் ஆவர். இவனுடைய பரம்படரயிைரொக ஓய்மொன்
நல்லியொ ன் (புறம்.376), ஓய்மொன் வில்லியொ ன் (புறம்.379) எை
இருவர்
குறிக்கப்தபறுகின்றைர்.
‘ஓய்மொன்நொடு
என்பது
ிண்டிவைத் ிற்கு
வைக்கிலுள்ள
மொவிலங்டகடய
வைஎல்டலயொகவும்
கைடலத்
த ன்எல்டலயொகவும்
சூணொம்சபடு என்னும் ஊடர அடுத் வில்லிபொக்கத்ட க் கிழக்கு
எல்டலயொகவும் தகொண்ைது. அந்நொடு சமற்கில் ஏறத் ொழ
விழுப்புரம் வடரயில் பரவியிருந் து என்பது இதுவடரயில்
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கிடைத்துள்ள கல்தவட்டுக்களொல் அறியப்படும் உண்டமயொகும்’
என்று சபரொசிொியர் மொ.இரொசமொணிக்கைொர்
மது நூலில்
குறிப்பிட்டுள்ளொர் (1970: முன்னுடர பக்.XII). இப்பகு ிக்குள்
எயிற்பட்டிைம், சவலூர், ஆமூர், கிைங்கில் ஆகிய ஊர்கள்
அைங்கும். கிைங்கில் எனும் ஊர் இன்றுள்ள ிண்டிவைம் என்பது
ஆய்வொளர்கள் கருத் ொகும். கடைஏழு வள்ளல்கள் மொய்ந் பின்பு
இவன் வந் ொகக் குறிப்பிைப்தபறுகிறொன். ‘ஓய்மொன்நொட்டு
ஊர்கள் என்று ைிக்கட்டுடர ஒன்டற மொ.இரொசமொணிக்கைொர்
(1970:151-175) எழு ியுள்ளொர். இவன் ‘உறுபுலித் துப்பின்
ஓவியர்
தபருமகன்’
(சிறுபொண்.122)
என்று
குறிப்பிைப்தபறுவ ொல், ஓவியர் குடிடயச் சொர்ந் வன் என்று
த ொிகிறது.
இவன்
கி.பி.மூன்றொம்
நூற்றொண்டில்
வொழ்ந் ிருக்கலொம் என்பது தபொதுக்கருத் ொக அடமகிறது.

வீடர தவளியைொர்
தவளியன் என்பது இவரது இயற்தபயரொகும். வீடர
என்பது இவரது ஊர்ப்தபயரொகும். இது தபண்டணயொற்றின்
வைகடரயில் உள்ள நொட்டைச் சசர்ந் ொகும். புதுச்சசொிக்கு
அருகில் வீரொம்பட்டிைம் எை இப்சபொது அது வழங்கப்படுகிறது.
அகநொனூற்றில் கொணப்படும் சொன்சறொர்களுள் ஒருவரொை
வீடரதவளியன்
ித் ைொர் இவருடைய மகைொர் ஆவொர்.
மடழடய சநொக்கித் ச ொழி கூறுவ ொக இத் ித் ைொர் பொடியுள்ள
பொட்டைப்படிப்பவர்
இவரது
புலடமநலம்
கண்டு
தபருவியப்படைவர். இத் டகய புலடமநலம் சொன்ற மகடைப்
தபற்ற தவளியைொடர நிடையொ ிருப்ப ற்கும் இைமிரொது.
தவளியைொரும் நல்லிடசப்புலடம நலம் சிறக்க வொழ்ந் வர்
என்பட இப்பொட்டு எடுத்துக்கொட்டுகிறது. ொடைத் டலவன்
ஒருவன் ன் சவந் ன் தபொருட்டுப் சபொர்க்குச்தசன்று தவற்றி
சமம்பொட்ைொல் வொடக சூடிச் சிறக்கின்றொன். அவடைக் கொண்பது
குறித்துப் பொணன் ஒருவன் தசல்கின்றொன். அவடைக் கொணும்
தவளியைொர், அத் டலவைது ஊர்நலத்ட
எடுத்துடரத்து
அங்குச்
தசன்று ங்கிச்
தசல்லுமொறு
இப்பொட்ைொல்
அறிவுறுத்துகின்றொர். அத் டலவன் சவந் ன்பொல் தபற்றுவரும்
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தபரும் தசல்வத்ட த் ன்பொல் வரும் பொிசிலருக்கும் வடரயொது
வழங்கும் வண்டமயுடைய தநடுந் டகயொக விளங்குகின்றொன்
என்றும் குறிக்கின்றொர். இவர் இப்பொட்டில் சவட்டுவர் மடையில்
நிகழும் நிகழ்ச்சி ஒன்டறச் தசொல்சலொவியம் தசய்து கொட்டுகிறொர்.
அது படிப்சபொர் ம் மைக்கண்ணில் கண்டு மகிழ் ற்குொிய ொகும்
(புறம்.320).

தவளியன் ித் ைொர்
இவர் சங்ககொலப் புலவர் ஆவொர். வீடர என்னும் ஊொிைர்.
தவளியன் ித் ைொர் என்னும் தபயொிைர். அடு சபொர் சவளிர்
வீடர முன்துடற (அகம்.206) என்று இவர் ஊர் பற்றிய குறிப்பு
சங்கப்பொைலில்
இைம்தபற்றுள்ளது.
அக்குறிப்பிலிருந்து
கைற்கடர ஊரொை வீடர சவளிர்க்குொிய ொய் விளங்கியது
புலைொகிறது.
த ன்தபண்டணயொற்றின்
வைகடரயில்
புதுச்சசொிக்கு அருகில் இக்கொலத்து வீரொம்பட்டிைம் என்று
வழங்குவச பண்டைய வீடர என்பர் அறிஞர். வீடர தவளியன்
ித் ைொர் என்று இங்சக புலவரொகக் குறிக்கப் தபற்றுள்ள
இவடர, முதுகூத் ைொர் என்னும் புலவர் ஒருவரொல் நற்றிடணப்
பொைல் ஒன்றில் (நற்.58) சவளிர்குடி மன்ைைொகக் குறிக்கப் தபற்ற
வீடர சவண்மொன் தவளியன் ித் சை எைக் கரு லொம். சமலும்,
வீடர சவண்மொன் தவளியன் என்னும் ித் ன் என்று எழுதும்
பின்ைத்தூர் நொரயணசொமி ஐயர் உடரப்பகு ியில், இவ்வீடர
சவண்மொன் தவளியசை உடறயூர்த் ித் ன் என்றும் உணரலொம்.
மற்றும் தவளியன் ித் ன் தபயடர தவளியன் என்னும் ித் ன்
எைப் பிொித்து விளக்குவ ொல்
ித் ன் தவளியன் எை
வந்துள்ள ற்கும் (அகம்.152, 226) வழி கொணலொம். இவனுடைய
உறந்ட நொசளொலக்கம் மிக்க ஆரவொர முடைய ொககும். ஒரு
கொலத் ில் இவசைொடு சபொர்புொிவ ற்குப் பொணன் என்பவனுைன்
கூடிவந் கட்டி என்பவன் இவைது நொசளொலக்கத் ில் எழுந்
கிடணசயொலி சகட்சை அஞ்சிப் சபொொிைொமல் ஓடிைொன் என்று
பரணொின் பொைல் ஒன்றொல் (அகம்.226) அறியலொம். சவந்து ரு
விழுக்கூழ் பொிசிலர்க்கு என்றும் அருகொ ீயும் வண்டம உடரசொல்
தநடுந் டக ஓம்பும் ஊசர என்று புறப்பொைலிலும் அருஞ்சமத்து
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எ ிர்ந் தபருஞ்தசய் ஆைவர் என்று அகப்பொைலிலும் அடமந்
குறிப்புகளில் இவ்வரசப் புலவொின் அரசியல் தவளிப்பொடுகடளக்
கொணலொம் (பொிமணம்,2008:574 – 575).

கல்லொைைொர்
கடைச்
சங்ககொலத் ின்
இறு ியில்
இருந் வர்
கல்லொைைொர் எனும் புலவர். இவர் பரணர் கபிலர்களுக்குப் பிறகு
இருந் வர்.
இவரும்
இவருடைய
குடும்பத் ிைரும்
சவங்கைமடலக்கு அப்பொல் சவங்கைநொட்டில் இருந் வர்கள்
என்பது
இவருடைய
தசய்யுளிைொல்
அறிகிசறொம்.
தபொடறயொற்றுக்கிழொன் எனும் குறுநில மன்ைடைப் பொடிய
இப்புலவர்
மது ஊொில் வற்கைகம் சநர்ந்து பசி கூர்ந்
படியிைொல் மது சுற்றத்துைன் த ற்சக வந் ொகக் கூறுகிறொர்.
இ டை,
சவங்கை வடரப்பின் வைபுலம் பசித்த ை
ஈங்குவந்து இறுத் என் இரும்சபொர் ஒக்கல்
(புறம்.391: 7 – 8)
என்ற பொைல் மூலம் கொணக்கிைக்கின்றது. இவர்
மது
தசய்யுட்களில் சவங்கைநொட்டை ஆண்ை புல்லி என்னும்
அரசடைக் கூறுகிறொர். புல்லியினுடைய சபொர் வீரர்கள் யொடைக்
கன்றுகடளப் பிடித்து வந்து
ங்கள் ஊர்க்கள்ளுக்கடையில்
தகொடுத்து அ ற்கு விடலயொகக் கள்டளக் குடித்து மகிழ்ந்
தசய் ிடய இவர் கூறுகிறொர். இ டைப் பின்வரும் பொைலொல்
அறியலொம்:
வலஞ்சுொி மரொஅத்துச் சுரஙம்கமழ் புதுவீச்
சுொிஆர் உடளத் டல தபொலியச் சூடிக்
கடறயடி மைப்பிடி கொைத்து அலறக்
களிற்றுக்கன்று ஒழித் உவடகயர் கலிசிறந்து
கருங்கொல் மரொஅத்துக் தகொழுங்தகொம்பு பிளந்து
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தபரும்தபொளி தவண்நொர் அழுந்துபைப் பூட்டி
தநடுங்தகொடி நுைங்கு நியம மூதூர்
நறவுதநொடை நல்இல் பு வுமு ற் பிணிக்கும்
கல்லொ இடளயர் தபருமகன் புல்லி
வியல் டல நல்நொட்டு சவங்கைம் (அகம்.83: 1 – 10).
இவர் தபொருள் சசர்ப்ப ற்கொக தவளிநொடு தசன்ற ஒருவன்
சவங்கைமடலடயக் கைந்து அப்பொல் உள்ள நொட்டுக்குச்
தசன்றட க் கூறுகிறொர். அவ்வொறு கூறுகிறவர் புல்லிடயயும்
கூறுகிறொர். இ டைப் பின்வரும் பொைல் புலப்படுத்தும்:
மொஅல் யொடை மறப்சபொர்ப் புல்லி
கொம்புடை தநடுவடர சவங்கைத்து உம்பர்
(அகம்.209: 8 – 10).
இப்புலவர் சசொழநொட்டுக் கொவிொிக் கடரயிலிருந் அம்பர்
என்னும் ஊொின் அரசைொை அருவந்ட யிைம் தசன்றொர்.
அவ்வள்ளல் இவடர ஆ ொித்து விருந் ளித் ொன். இப்புலவர்
அவடைப் புகழ்ந்து வொழ்த் ிைொர். இவர் சவங்கைநொட்டு அரசன்
புல்லியினுடைய
சவங்கைமடலயில்
தபொழியும்
மடழத்துளிகடளவிை அ ிக கொலம் வொழ்வொயொக என்று
வொழ்த் ித் ன்னுடைய நொட்டையும் ன்னுடைய அரசடையும்
நிடைவு கூறுகிறொர். இ ைொல் இவருடைய நொட்டுப்பற்றும் அரச
பக் ியும் விளங்குகின்றை. இவர் அம்பர்கிழொன் அருவந்ட டயப்
பின்வருமொறு பொடியுள்ளொர்:
வறன்யொன் நீங்கல் சவண்டி என்அடர
நீல்நிறச் சி ொஅர் கடளந்து
தவளியது உடீஇஎன் பசிகடளத் ச ொசை
கொவிொி அடணயும் ொழ்நீர்ப் பைப்டப
தநல்விடள கழைி அம்பர் கிழசவொன்
நல் அருவந்ட வொழியர் புல்லிய
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சவங்கை விறல்வடரப் பட்ை
ஓங்கல் வொைத்து உடறயினும் பலசவ
(புறம். 385: 5 – 12).
த ொல்கொப்பிய
இலக்கண
நூலில்
சவங்கைமடல
மிழகத் ின் வைஎல்டலயொகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆைொல்,
சொியொை
வைஎல்டல
சவங்கைத்துக்கு
அப்பொல்
உள்ள
‘வைதபண்டணயொற்றின் த ன்கடரயொகும்’. வைதபண்டண
ஆற்றிலிருந்து அக்கொலத்துத் மிழ்நொடு த ொைங்கியது. இ ற்குச்
சில சொன்றுகள் உள்ளை. கல்லொைைொர் சவங்கைமடலக்கு
வைக்கில் ஓர் ஊொில் இருந் வர் என்பச இ ற்குொிய சொன்றுகளில்
ஒன்றொகும். இதுபற்றி இங்கு விொிவொகக் கூறசவண்டிய ில்டல.
கல்லொைைொர் எனும் இப்புலவர் தபயடர சநொக்கும்சபொது
இப்தபயர் இவருடைய இயற்தபயரொகத் ச ொன்றவில்டல;
ஊர்ப்தபயரொகத் ச ொன்றுகிறது. கல்லொைம் என்பது இவர் இருந்
ஊொின் தபயரொக இருக்கலொம் என்று ச ொன்றுகிறது. இதுபற்றி
உறு ியொகக்
கூறமுடியவில்டல;
ஆரொய்ந்து
முடிவு
தசய்யசவண்டும். டலயொலங்கொைம் என்னும் இைத் ில் நிகழ்ந்
சபொொிசல சசொழடையும் சசரடையும் அவர்களுக்குத் துடணயொக
வந்
சவளிர்கடளயும் தவன்று புகழ்தபற்ற பொண்டியன்
தநடுஞ்தசழியடைக் கல்லொைைொர் சநொில் தசன்று பொடிைொர்.
இ டைப் பின்வரும் பொைலொல் அறியலொம்:
ஞொலம் தநளிய ஈண்டிய வியன்படை
ஆலம் கொைத்துஅமர்கைந்து அட்ை
கொல முன்பநின் கண்ைதைன் வருவல் (புறம்.23: 15 – 17)
இப்பொைலில் முன்ைிடலயில் நிகழ்கொலத் ில் டவத்து இவர்
கூறுவது கொண்க. இச்தசய்யுளின் கீழ்க்குறிப்புப் ‘பொண்டியன்
டலயொலங்கொைத்துச்
தசருதவன்ற
தநடுஞ்தசழியடைப்
பொடியது’ என்று கூறுகிறது. இ டைப் பின்வரும் பொைலொல்
கொணலொம்:
உைலரும் துப்பின் ஒன்றுதமொழி சவந் டர
அணங்குஅரும் பறந் டல உணங்கப் பண்ணிப்
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பிணியுறு முரசம் தகொண்ை கொடல
நிடல ிொிபு எறியத் ிண்மடை கலங்கிச்
சிட

ல் உய்ந் ன்சறொ நின்சவல் தசழிய(புறம்.25: 5 – 9)

இப்பொைலில் இப்புலவர் அப்பொண்டியடை சமலும் விளித்துக்
கூறுகிறொர். மீண்டும் புறம்.371-ஆம் தசய்யுளிலும் இவர்
அப்பொண்டியடைப்
பொடியுள்ளொர்.
டலயொலங்கொைத்துச்
தசருதவன்ற
தநடுஞ்தசழியன்,
தவற்றிசவற்தசழியனுக்குப்
பின்ைர் பொண்டி நொட்டை அரசொண்ைவன். சகொவலடைக்
தகொடல தசய்வித்துக் கண்ணகியிைம் வழக்குத் ச ொற்ற
அரசுகட்டிலில் (சிம்மொசைத் ில்) துஞ்சியவனும் ஆொியப்படை
கைந் வனுமொகிய
தநடுஞ்தசழியனுக்குப்
பிறகு
தகொற்டகயிலிருந் தவற்றிசவற் தசழியன் பொண்டியநொட்டை
அரசொண்ைொன்.
தவற்றி
சவற்தசழியனுக்குப்
பிறகு
முடிசூட்டியவன்
டலயொலங்கொைத்துச்
தசருதவன்ற
தநடுஞ்தசழியன்.
சசரன்
தசங்குட்டுவனுக்குப்
பிறகு
இப்பொண்டியன்
இருந் ொன்
என்பது
த ளிவொகிறது.
டலயொலங்கொைத்துச்
தசருதவன்ற
பொண்டியன்
தநடுஞ்தசழியடைக் கல்லொைைொர் சநொிசல முன்ைிடலப்படுத் ிப்
பொடியிருப்ப ைொசல இப்புலவர் அப்பொண்டியன் கொலத் வர்
ஆவொர். அ ொவது ஏறக்குடறய கி.பி. 200 இல் இவன்
இருந் ிருக்க சவண்டும் என்று தகொள்ளலொம். எைசவ,
அப்பொண்டியைொல் சபொற்றப்பட்ைவரும் அப்பொண்டியன்மீது
மதுடரக்கொஞ்சி
பொடியவருமொகிய
மொங்குடி
மரு ைொரும்
கல்லொைைொரும் சமகொலத் வர் ஆவர். கல்லொைைொர்
ம்
கொலத்துக்கு முன்பு நிகழ்ந் நிகழ்ச்சிகடளயும் மக்கு முன்பு
இருந் அரசர்கடளயும் மது தசய்யுட்களில் குறிப்பிடுகிறொர்.
இ ைொல்,
இவர்
அவர்கள்
கொலத் ிலிருந் வர்
என்று
கரு க்கூைொது.
களங்கொய்க்கண்ணி
நொர்முடிச்சசரல்
துளுநொட்டு
நன்ைனுைன் சபொர் தசய்து அவன் டகப்பற்றியிருந்
பூழி
நொட்டை
மீட்டுக்தகொண்ை
தசய் ிடயக்
கல்லொைைொர்
பின்வருமொறு கூறுகிறொர்:
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தபருந்ச ொள் அொிடவ ஒழிய குைொஅது
இரும்தபொன் வொடகப் தபருந்துடறச் தசருவில்
தபொலம்பூண் நன்ைன் தபொருதுகளத்து ஒழிய
வலம்படு தகொற்றம் ந் வொய்வொள்
களங்கொய்க் கண்ணி நொர்முடிச் சசரல்
இழந் நொடு ந் ன்ை
வளம்தபொிதுப் தபறினும் வொரதலன் யொசை
(அகம்.199: 18 - 24).
இந் க்
களங்கொய்க்கண்ணி
நொர்முடிச்சசரல்
இமயவரம்பன் தநடுஞ்சசரலொ ைின் மகன் ஆவொன். சசரன்
தசங்குட்டுவனுக்கும் பல்யொடைச் தசல்தகழுகுட்டுவனுக்கும்
இளங்சகொவடிகளுக்கும் மயன் ஆவொன். இவன் கல்லொைைொர்
கொலத்துக்கு ஏறத் ொழ ஒரு டலமுடறக்கு முன்பு இருந் வன்.
முள்ளூர் மன்ைைொகிய மடலயமொன் ிருமுடிக்கொொி (இவன் ஒரு
வள்ளல்) என்னும் சிற்றரசன் தகொங்கு நொட்டிலிருந்
ஓொி
என்பவனுைன் (இவனும் ஒரு வள்ளல்) சபொர்தசய்து அவனுடைய
தகொல்லிப்
பொடவயிருந்
தகொல்லி
மடலடயயும்
தகொல்லிக்கூற்றம் என்னும் நொட்டிடையும் தவன்று அந்நொட்டைச்
சசரனுக்குக் தகொடுத் தசய் ிடயக் பின்வருமொறு கல்லொைைொர்
கூறுகிறொர்:
உள்ளொர்ஆ தலொ அொிச - தசவ்சவல்
முள்ளூர் மன்ைன் கழல்த ொடிக் கொொி
தசல்லொ நல்லிடச நிறுத் வல்வில்
ஓொிக் தகொன்று சசரலர்க்கு ஈத்
தசவ்சவர்ப் பலவின் பயங்தகழு தகொல்லி
நிடலதபறு கைவுள் ஆக்கிய
பலர்புகழ் பொடவ அன்ைநின் நலசை
(அகம்.209: 11 – 17).
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இ ில் கொொி, ஓொியினுடைய தகொல்லிநொட்டை தவன்று
சசரலனுக்குக் தகொடுத் ொன் என்று இப்புலவர் கூறுகிறொர். இந் ச்
சசரலன் (களங்கொய்க் கண்ணி நொர்முடிச் சசரலினுடையவும்
சசரன் தசங்குட்டுவனுடையவும் ந்ட யொகிய) இமயவரம்பன்
தநடுஞ்சசரலொ ன் கொலத் ில் சசரநொட்டின் ஒரு பகு ிடய
அரசொண்ை தபொடறயன் என்னும் அரசன் ஆவொன். இதுவும்
கல்லொைைொர் கொலத்துக்கு முன்பு நிகழ்ந்
நிகழ்ச்சியொகும்.
எைசவ, இந்நிகழ்ச்சிகள் கல்லொைைொர் இருந் கொலத்துக்குச் சற்று
முன்பு நிகழ்ந் டவயொகும். இப்புலவர் மிழ்நொட்டின் வைக்சக
எல்டலபுற நொைொக இருந் பொணன் நன்ைொட்டைக் கூறுகிறொர்
(அகம்.113: 17). பொணன் நொடு என்பது வொணொ ியடரயர் ஆண்ை
நொைொகும். இந்நொட்டுக்கப்பொல் வடுகநொடு இருந் து. இவர்
அஃட
என்பவனுக்குொியதும்
சகொசர்
இருந் துமொை
‘தநய் லஞ்தசறு’ என்னும் ஊடரக் கூறுகிறொர் (அகம்.113:3-6).
இந்
‘தநய் லஞ்தசறு’ துளுநொட்டில் கைற்கடரசயொரமொக
இருந் ிருக்க
சவண்டும்
என்று
ச ொன்றுகிறது.
இவர்
த ொண்டைசயொர் வொழ்ந் த ொண்டை நொட்டைக் கூறுகிறொர்
(குறு.60: 5 – 6). இவர் ‘விண்டு வடைய விண்ச ொய் பிறங்கல்’
(புறம்.3: 1 – 2) என்று சவங்கைமடலடயத்
ிருமொலுக்கு
ஒப்பிடுகிறொர். எைசவ, இவர் கொலத் ிசல சவங்கைமடலயில்
விண்டு (விஷ்ணு – ிருமொல்) இருந் ொர் என்பது த ொிகிறது.
கல்லொைைொர் இயற்றிய தசய்யுட்கள் அகநொனூற்றில் (அகம்.9, 29,
83, 113, 171, 199, 333) ஏழு பொைல்களும் குறுந்த ொடகயில்
(குறு.260, 269) இரண்டு பொைல்களும் புறநொனூற்றில் (புறம்.23,
25, 39, 371, 385) ஐந்து பொைல்களும் த ொகுக்கப்பட்டுள்ளை
(சவங்கைசொமி,2001:161 – 165).

பைம்பொரைொர்
பைம்பொரைொர் த ொல்கொப்பியம் எனும் இலக்கண
நூலுக்குச்
சிறப்புப்பொயிரம்
பொடியுள்ளொர்.
இவர்
த ொண்டைமண்ைலத்ட ச் சசர்ந் வர் என்பட ப் பின்வரும்
த ொண்டைமண்ைல ச கப்பொைல் கூறுகிறது:
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பைசவங் கைற்கைல் அன்ைத ொல்
கொப்பியப் பொயிரஞ்தசொல்லு
இைசவங் கைல்இன்றிசய பைம்
பொரர்மற்று எல்டல தசொல்லக்
கைசவங் கைல்அன்ை தசந் மிழ்க்கு
ஏய்என்று கொட்டு ற்கு
வைசவங் கைந்த ன் குமொிதயன்று
ஆர் த ொண்டை மண்ைலசம (த ொ.ம.ச.23).
த ொல்கொப்பியப் பொயிரத்ட ப் பொடிய இவசர பைம்பொரம்
என்னும் இலக்கணச் சூத் ிரமும் புறப்தபொருள் பன்ைிரு பைலமும்
தசய் வர். அகத் ியொின் மொணவர்கள் பன்ைிருவருள் ஒருவர்.
இவர்
த ொல்கொப்பியடரப்
சபொலசவ
டலச்சங்கத் ின்
இறு ிக்கொலத் ில் வொழ்ந் வர் (இரொமமூர்த் ி,2013:34).

சகொவூர் கிழொர்
இவர் சங்ககொலப் புலவர்களுள் ஒருவர்; சகொவூர் என்ற
ஊொில் பிறந் புலவரொகலின் சகொவூர் கிழொர் என்னும் தபயர்
தபற்றொர். இவர் மிகு ியும் சசொழடைசய பொடியுள்ளொர். இவர்
பொடிய பொக்களொகப் புறநொனூற்றில் 15 பொைல்கள் உள்ளை.
சகொவூர்கிழொர்,
நலங்கிள்ளியின்
வீரத்ட யும்
தகொடைப்
பண்பிடையும் சபொற்றியுள்ளொர். சமலும், சகொவூர்கிழொர் ைி
மைி ப்
பண்பொடுகடளச்
சிறப்பித்துப்
பொடுவதுைன்
அடமந்துவிைொது
அவர்கள்பொல்
குடறகடளக்
கண்ைொல்
இடித்துடரத்து அறிவுடர கூறவும் வல்லவரொய் விளங்கிைொர்.
தகொடை, வீரம் சபொன்ற நிடறகுணங்கள் பொரொட்ைப்படும்சபொது
அவர்களிைம் கொணப்படும் இரக்கமின்டம, நடுநிடல இன்டம
மு லிய
இழிகுணங்கள்
இடித்துடரக்கப்படுவதும்
இயல்சபயொகும். சகொவூர் கிழொொிைம் அடமந் சிறப்புப் பண்பு
இதுவொகும்.
சசொழர்குடியில்
பிறந்
நலங்கிள்ளியும்
தநடுஞ்கிள்ளியும் சநருக்குசநர் சபொருைற்ற சவண்டிய நிடல
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ஏற்பட்ைது. அவ்வொறு சபொர்தசய்யும் மன்ைடரப் புலவர்
தபருந் டக சபொொிடும் மன்ைர் தபரும! நின்டை எ ிர்க்கும்
மன்ைன் பைம்பூ மொடல அணிந் சசர மன்ைனும் அல்லன்;
சவப்பம்பூ மொடல ொித் பொண்டியனும் அல்லன். நீ அணிந்துள்ள
முடிமொடலயும் ஆத் ிசய; நின் படகவன் அணிந்துள்ள
முடிமொடலயும் ஆத் ிசய. ஆகலின், சபொொில் நீங்கள் இருவரும்
தவல்வது என்பது அொி ொகும். யொசரனும் ஒருவர் ச ொற்று ஒருவர்
தவல்வச உலகியல் அறமொகும். ஆகலின், உங்களுள் யொர்
ச ொற்றொலும் சசொழர் குடி ச ொற்ற ொகசவ பழித்தும் இழித்தும்
கூறப்படும். இவ்வொறு ஒருகுடியில் பிறந் நீங்கள் இருவரும்
முரணிப் சபொருைற்றல் பிற மன்ைர்கள் உைல் பூொிக்கும்
உவடகயிடைச் தசய்யும். ஆகலின் படகடம ஒழித்து சபொொிடை
நிறுத்துக எை அறம் உடரத்து இருவர்க்கும் இடைசய சந்து
தசய்வித்து அடம ி நிலவச் தசய் ொர் இவ்வரும் கவிஞர்.
த ொண்டைநொட்டில் பிறந் சகொவூர்கிழொர் சசொழநொடு தசன்று
சசொழ மன்ைர்கடளப் பொடிச் சிறப்பு எய் ிய நிடல யொதும் ஊசர
யொவரும் சகளிர் என்ற கணியன் பூங்குன்றைின் வொக்கிடை
தமய்ப்பித்து நிற்கின்றது. ஆழ்ந்
புலடமயும் அரசியல்
அனுபவமும் தகொண்டு மக்கள் பணியிடைச் சீசரொடும்
சிறப்புைனும் ஆற்றிய தபருந் டக இப்புலவர் தபருமொன்
புறப்பொட்டின் இறு ிப்பொைலில் சசொழன் நலங்கிள்ளியின்
ஆற்றலின் மிகு ியொக அடம ி கொக்க அவன் இயற்றிய
சவள்விகளின்
சிறப்பிடைக்
கூறியுள்ளொர்.
தபருதவற்றி
தபற்சறொரும் இறு ியில் விடழவது அடம ிசய என்ப டை
இப்பொைலில் அழகுறக் சகொவூர் கிழொர் விளக்கியுள்ளொர்
(பொலுசொமி,2009:219).

கிைங்கிற் குலப ி நக்கண்ணைொர்
கிைங்கில் என்பது ஓர் ஊர். இவ்வூொில் புலவர் பலர்
சங்ககொலத்ச இருந் ைர். இவரது இயற்தபயர் கண்ணன். ‘ந’
என்பது சிறப்புப் பற்றி வந் து. ஆயிரம் மொணவர்கடள
ஆ ொித்துக் கல்வி புகட்டுசவொர் குலப ியொவர். இப்பட்ைத்ட
உடையவரொ ல் பற்றி இவர் சிறந் ஆசிொியர் என்று த ொிகிறது.
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சொன்சறொர் புகழு முன்ைர் நொணுப; பழியொங்கு ஒல்ப; அ ைொல்
ச ொழி மைடவ நீ தயை கைவுபு துைியல் என்று டலவி
கூறுவ ொக அடமந் இந் க் குறுந்த ொடகச் தசய்யுள் ஒன்சற
இவர் இயற்றிய ொகத் த ொிகிறது. இ டைப் பின்வரும் பொைலொல்
அறியலொம்:
தநடிய ிரண்ை ச ொள்வடள தஞகிழ்த்
தகொடிய ைொகிய குன்றுதகழு நொைன்
வருவச ொர் கொடல யின்முகந் ிொியொது
கைவுட் கற்பின் அவன்எ ிர் சபணி
மைடவ மன்ற நீதயைக் கைவுபு
துைியல் வொழி ச ொழி சொன்சறொர்
புகழு முன்ைர் நொணுப
பழியொங் தகொல்பசவொ கொணுங் கொசல (குறு.252).

கிைங்கிற் கொவி ிப் தபருங்தகொற்றைொர்
இவரது ஊர் கிைங்கில். கொவி ிப் பட்ைம் தபற்றவர்;
தகொற்றைொர் என்பது இவரது இயற்தபயர்; தகொற்றைொர் என்று
பலர் இருத் லின் அவர்களில் இருந்து சவறுபடுத் சவ ‘தபரும்’
என்னும் அடைதமொழி தகொடுக்கப்பட்ைது சபொலும். இவர்
முல்டலத்
ிடணடயச் சிறப்பித்து நற்றிடண 364 -ஆம்
பொைடலப் பொடியுள்ளொர். இ டைப் பின்வரும் பொைலொல்
கொணலொம்:
தசொல்லிய பருவம் கழிந் ன் தறல்டலயும்
மயங்கிரு ணடுநொண் மங்குசலொ தைொன்றி
யொர்கலி வொை நீர்தபொ ிந் ியங்கப்
பைியின் வொடைதயொடு முைிவுவந் ிறுப்ப
இன்ை சின்ைொள் கழியிற் பன்ைொள்
வொழசலன் வொழி ச ொழி யூழின்
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உருமிடச அறியொச் சிறுதசந் நொவின்
ஈர்மணி இன்குரல் ஊர்நைி இயம்பப்
பல்லொ ந் கல்லொக் சகொவலர்
தகொன்டறயந் ீங்குழல் மன்றுச ொ றியம்ப
உயிர்தசலத் துடை ரு மொடல
தசயிர் ீர் மொொிதயொ தைொருங்கு டல வொிசை (நற்.364).

கிைங்கில் கொவி ிப் கீரங்கண்ணைொர்
இவரது இயற்தபயர் கண்ணைொர் என்பச ; கீரன்
ந்ட யின் தபயர்சபொலும்; கொவி ிப்பட்ைம் தபற்றடமயின்
உழுவித்து உண்ணும் சவளொண் மரபிைர் ஆவொர். கிைங்கில்
என்பது நடுநொட்டு அகத்துள்ள ிண்டிவைம்; ஒது ஓய்மொ (ஏறுமொ)
நொட்டு நல்லியக்சகொைன் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந் து. ‘கிடள
மலர்ப் பைப்டபக் கிைங்கில் சகொமொன்’ (சிறுபொண்.160). மற்றும்
இவ்வூர் ‘கிைங்கிற் கிைங்கிற் கிைந் கயடல, ைங்கட் ைைங்கட்
ைளிொியலொர் தகொல்லொர் – கிைங்கில், வடளயொற் தபொலிந் டக
டவதயயிற்றுச்
தசவ்வொ,
யிடளயொைன்
கண்தணொக்கு
தமன்று’தபொய்டகயொழ்வொரொல் சிறப்பித்துப் பொைப்தபற்றது.
இக்கீரங் கண்ணைொர் தநய் ல் குறிஞ்சி மு லிய வளங்கடளச்
சிறப்பித்துப் பொடியுள்ளொர்; பிொிந் ொடர ஒறுக்கு மொடலக்கொலத்து
இயல்பும் இரவுறு துயருமும் விளங்கப் பொடியுள்ளொர் (நற்.281).
இவர் பொடியைவொக நற்றிடணயில் 281-ஆம் பொைல் ஒன்றும்
குறுந்த ொடகயில்
மற்தறொன்றுமொக
இரண்டு
பொைல்கள்
கிடைத் ிருக்கின்றை (நொரொயணசொமி ஐயர்,1967:36).

ஆமூர் தகள மன் சொச வைொர்
இவர் ஆமூர் என்ற ஊொிசல பிறந் வர் என்று த ொிகிறது.
இவர்
அந் ணர்
மரபிைர்.
இவருடைய
பொைல்கள்
அகநொனூற்றிலும்
நற்றிடணயிலும்
உள்ளை.
இவர்
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பொடலத் ிடணடயச் சிறப்பித்துப்
பின்வரும் பொைலொல் கொணலொம்:

பொடியுள்ளொர்.

இ டைப்

த ண்கழி விடளந் தவண்கல் உப்பின்
தகொள்டள சொற்றிய தகொடுநுக ஒழுடக (அகம்.159)
(பொலசொரநொ ன்,1986:161 – 162).

த ொண்டி ஆமூர்ச்சொத் ைொர்
ஆமூர் என்பது சசரநொட்டில் குறும்தபொடற மடலக்குக்
கீழ்ப்பக்கத் ில் உள்ள ஓர் ஊரொகும். த ொண்டி ஆமூர் என்பது
த ொண்டைநொட்டைச் சொர்ந் ஆமூர் என்றும் தகொள்ளப்படும்.
இவர் பொடலத் ிடணடயச் சிறப்பித்துப் பொடியுள்ளொர்.
மரந் டல கொிந்து நிலம்பயம் வொை
அலங்குக ிர் சவய்ந் அழல் ிகழ் நைந் டலப்
(அகம்.169).
த ொண்டி – ஓர் ஊரொகும். அ ற்கு அண்டமயில் உள்ள ஆமூர்
என்றும் தகொள்ளலொம். இவர் த ொண்டி மொமூர்ச் சொத் ைொர்
என்றும் வழங்கப்தபறுவர் என்று உ.சவ. சொமிநொட யர்
குறிப்பிட்டுள்ளொர்
(பொலசொரநொ ன்,1986:161-162).
இங்கு
சசரநொட்டுப்பகு ியொ? அல்லது த ொண்டைநொட்டுப்பகு ியொ?
சசரநொட்டுப்புலவரொ? அல்லது த ொண்டைநொட்டுப்புலவரொ?
என்று
விைொக்கள்
எழுகின்றை.
இவ்விைொக்களுக்கு
விடையிடைக்
கூறும்
வடகயில்,
இப்புலவர்
த ொண்டைநொட்டைச் சொர்ந் வர் என்றும் த ொண்டைநொட்டுப்
புலவர் என்றும் கரு ி, த ொண்டி ஆமூர்ச்சொத் ைொர் என்பவர்
த ொண்டைநொட்டு
ஆமூர்ச்சொத் ைொரொகசவ
இங்குக்
தகொள்ளப்படுகிறது.
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கொொிகிழொர்
இவர் சவளொளர்; இவருக்கு இப்தபயர் ஊரொல்
வந் ொகும். கொொி என்பது த ொண்டைநொட்டில் உள்ள ஓர்
ஊரொகும்; இப்சபொது இரொமகிொி என்று வழங்கப்படுகின்றது;
‘பணியிய ரத்ட
நின்குடைசய முைிவர், முக்கட் தசல்வர்
நகர்வலம் தசயற்சக’ என்று அரசடை சநொக்கிக் கூறிய ைொல்,
இவர்
பரமசிவடை
வழிபடுபவர்
என்று
த ொிகின்றது;
இவருடைய தசவியறிவுறூஉடவ உற்று சநொக்குடகயில் டவ ிக
ஒழுக்கத் ில் சிறந் வரொகக் கரு ப்படுகின்றொர்; இவருடைய
சிவசநயத்ட யும்
தபயடரயும்
பொர்க்கும்
தபொழுது
தபொியபுரொணத்துக்
கூறப்படும்
கொொிநொயைொர்,
ிருவொலவொயுடையொர் ிருவிடளயொைல் புரொணத் ில் 52-ஆம்
ிருவிடளயொைலில் வந்துள்ள கொொியொர் என்பவர்களுடைய
ஞொபகம் வருகின்றது. இவரொல் பொைப்பட்சைொன் பொண்டியன்
பல்யொகசொடல முதுகுடுமிப் தபருவழு ி ஆவொன். இ டைப்
பின்வரும் பொைலொல் கொணலொம்:
வைொஅது பைிபடு தநடுவடர வைக்கும்
த ைொஅ துருதகழு குமொியின் தறற்கும்
குணொஅது கடரதபொரு த ொடுகைற் குணக்கும்
குைொஅது த ொன்றுமு ிர் தபளவத் ின் குைக்கும்(புறம்.6)
(பொலசொரநொ ன்,1986:154 – 155).
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Poets of Sangam Period (A.D. 200 – A.D. 500)

சங்கம் மருவிய கொலப்புலவர்கள்
(கி.பி.200 – கி.பி. 500)
Annaiyappan S. A.
DOI: https://doi.org/10.34256/iorip1922
மிழ்ச்சமூகம் எட்டுத்த ொடக, பத்துப்பொட்டு எனும்
நூல்கள்
சங்க
இலக்கிய
நூல்களொகவும்
அ டை
இயற்றியபுலவர்கள் சங்க இலக்கியப்புலவர்களொகவும் எண்ணிக்
தகொண்டிருக்கிறது. இ னுடைய கொலக்கட்ைம் கி.மு.500 மு ல்
கி.பி.200 வடையில் அடமந்
கொலப்பகு ியொகும். அடுத்து
வருவது சங்கம் மருவியகொலப்பகு ியொகும். இக்கொலத் ில்
சங்கம்மருவிய இலக்கியங்கள் என்று தசொல்லப்படுகின்ற
ப ிதைண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் த ொன்றியை. இ னுடைய
கொலப்பகு ி
கி.பி.200
மு ல்
500
வடையிலொை
கொலப்பகு ியொகும். கொ ல், வீைம், தகொடை தபொன்ற சிறந்
உணர்ச்சிகளிலும்
இயற்டகயின்பத் ிலும்
ஈடுபட்டிருந்
புலவர்களின்
உள்ளம்
அடுத்
டலமுடறகளில்
நீ ிகடளப்பொடும் நிடலக்கு மொறியது. அந் க் கொலத்ட ச்
சங்கம்மருவியகொலம்
அல்லது
நீ ிநூல்கொலம்
எைப்
தபொற்றப்தபற்றது.

ிருவள்ளுவர் (கி.பி.2-ஆம் நூற்றொண்டு)
ிருவள்ளுவர்
மிழ்மடற
எைப் தபொற்றப்தபறும்
ிருக்குறள் எனும் நூலின் ஆசிொியைொவர். இவருக்கு மு ற்
பொவலர், த ய்வப்புலவர், மொ ொநுபங்கி, தசந்நொப்தபொ ொர்,
தபருநொவலர், த வர், நொயைொர் தபொன்ற தவறு பல தபயர்களும்
உண்டு. இவருடைய தபற்தறொைொல் இவருக்கு இைப்தபற்ற
இயற்தபயர் இது என்ப ற்குொிய எந் ஒரு வைலொற்று ஆ ொைமும்
எந்நூலிலும் இல்டல என்பது
மிழறிந்த ொர் தபற்றிருக்கும்
கவலொகும். இவருடை வொழ்க்டக வைலொறு த ளிவொக

த ொண்டைமண்ைலப் புலவர்கள்

முடைவர் சு. அ. அன்டையப்பன் 32

அறியப்பைவில்டல. எைினும் இவருடைய த ொற்றம் பற்றிப் பல
கட கள் வழங்கப்தபறுகின்றை. இவர் பிறந் அல்லது வொழ்ந்து
இருந் இைம் யொது என்று உறு ியொகக் கூற இயலொது. சிலர்
இவர்
மதுடையில்
இருந் ொகக்
கூறுவர்.
ஆயினும்
தபரும்பொன்டமயொைொின் கருத்து இவர் இன்று தசன்டையின்
ஒரு பகு ியொக உள்ள மயிலொப்பூொிைர் (மயிலொப்பூொில் பிறந் வர்;
மயிலொப்பூர்க்கொைர்)
என்ப ொகும்.
இது
ஏற்றுக்தகொள்ளக்
கூடிய ொகத்
த ொன்றுகிறது.
ிருவள்ளுவர்
என்னும்
உலகப்தபரும் மிழ்ப்புலவர் ிருக்குறள் என்ற உலகப் தபொது
அறதநறி நீ ிநூடலத்
மிழ்தமொழியில் இயற்றித்
மிழொல்
ிருக்குறளுக்கும் குறளொல் மிழுக்கும் தபருடமதசர்த் ொர் என்ற
ஒன்டறத்
விை தவறு எந்
வைொலொற்றுச் சொன்றுகளும்
வள்ளுவடைக் குறித்து இல்டல என்பது வருத் த் ிற்குொியது
ஆகும். இவர் சங்ககொலத் ின் மு ற்பகு ி ஆகிய மு லொம்
நூற்றொண்டு என்று கரு இைமுண்டு; ஏதைைில் சிலப்ப ிகொைம்,
மணிதமகடல,
புறநொனூறு
ஆகிய
நூல்களில்
இவைது
குறட்பொக்கள் சில தமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளை. அடவ: ஒருவன்…
தசய் ி தகொன்தறொர்க் … குய் ில்தலை அறம்பொடிற்தற
(புறம்.34:5 - 7); த ய்வந்த ொழொஅள் தகொழுநற்தறொழு வொடளத்
… த ய்வந்த ொழுந் டகடம
ிண்ணி ொம் (சிலப்ப ிகொைம்
கட்டுடை
கொட
தவண்பொ);
த ய்வந்
த ொழொஅள்
தகொழுநற்தறொழு த ழுவொள்… தபய்தயைப் தபய்யும் தபருமடழ
என்ற அப் … தபொய்யில் புலவன் தபொருளுடை த றொய் (மணி.59
– 61). இன்ைொ தசய்யொடம, தகொல்லொடம, கள்ளுண்ணொடம
மு லிய அறங்கடள வற்புறுத் ியிருத் லின் ிருவள்ளுடைச் சிலர்
சமணர் என்பர். சிலர் ‘தபயக் கண்டும்
நஞ்சுண்ைடமவர்’
என்னும் குறடள ஆ ொைமொகக் தகொண்டு, இவர் டசவர் என்பர்.
‘ ொமடைக் கண்ணன் உலகு எைக் கூறியிருத் லின் சிலர் இவர்
டவணவர் எைக் கூறுவர். இவ்வொதற த் ம் சமயக்தகொள்டக
குறளில் இருப்பட க்கண்டு த் ம் சமயச் சொர்புடையவைொகக்
குறிப்பர். நூதலொர் த ொகுத் வற்றுள் டலயொயவற்டறக் கூறும்
இயல்பிைைொய்
சமயப்
தபொதுடம
வொய்ந்
வள்ளுவப்தபைொசொடை ஒரு சமயச் சொர்புடையவைொகக் கூறு ல்
தபொருந் ொது என்பட இங்கு உணை தவண்டும்.
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‘நொைொது நட்ைலிற் தகடில்டல நட்பின் வீடில்டல
நட்பொள்பவர்க்கு’ என்னும் குறட்கருத்து, ‘நொடி நட்பின் அல்லது
நட்டு நொைொர் ம் ஒட்டிதயொர்
ிறத்த ’ எனும் நற்றிடணப்
பொைலில் அடமந் ிருத் லொனும் ‘எந்நன்றி தகொன்றொர்க்கும்
உய்வுண்ைொம் உய்வில்டல தசய்ந்நன்றி தகொன்ற மகற்கு’
என்னும் குறட் கருத்து ‘ஒருவன் தசய் ி தகொன்தறொர்க்கு உய் ி
இல்தலன்று அறம்பொடிற்தற ஆயிடழ கணவ’ என்னும்
புறநொனூற்றுப் பொைலில் இருத் லொனும் இடவ தபொன்ற பிற
ஒப்புடமயொலும்
ிருவள்ளுவர்
கொலம்
சங்ககொலத்துக்கு
முந்ட யது என்று சொன்தறொர் எண்ணுவர். ‘அறம் பொடிற்தற’
என்ப ில் உள்ள அறம் என்பது ிருக்குறடளக் குறிக்கும் என்பது
அவர்கள் கருத்து. ஆல், இல் என்னும் தவற்றுடமயுருபுகள் மொட்டு,
தவண்டி
என்னும்
தசொல்லுருபுகள்,
‘மற்டறயவர்கள்’
என்பதுதபொல் உயர் ிடணயொய் வரும் கள் விகு ி, ன்டம
ஒருடமயில் வரும் அன் விகு ி மொியொட ஒருடமயொகிய நீர்
ஆகிய
இலக்கணக்கூறுகடளக்
குறள்
வழக்கொறுகள்
தகொண்டுள்ள ொல் இது சங்ககொலத்துக்குப் பிந்ட யது என்பர்
சிலர். இவர்கள் குறள் தவண்பொ யொப்பிடையும் பிற்கொலத்துக்குக்
கொைணமொகக் கொட்டுவர். எளிடம கரு ி வழக்குச்தசொற்கடளக்
டகயொள்வ ொல் சில பிற்கொல வழக்கொறுகள் டகயொளப்படு ல்
இயல்தபயொகும். கள்ளுண்ணொடமடய வற்புறுத் ல், கொமத்துப்
பொலில் பைத்ட யடைக் குறிக்கொடம ஆகிய சமூகக்கூறுகடள
ஆ ைொமொகக் தகொண்டு குறளின் கொலம் சங்ககொலத்து இறு ி
அல்லது அ டை ஒட்டிய பிற்கொலம் என்று எண்ணுவது இங்கு
தபொருத் மொகக் கரு லொம். இவர் படைத்
ிருக்குறள்
அறத்துப்பொல், தபொருட்பொல், கொமத்துப்பொல் என்று மூன்று
பிொிவுகடள உடைடமயொல்இது , முப்பொல் என்னும் தபயர்
தபற்றுள்ளது. இம்முப்பொலில் அறம், தபொருள், இன்பம், வீடு
என்னும் உறு ிப் தபொருள் நொன்கும் உணர்த் ப்தபறுகின்றை.
இவர் அறத்ட இல்லறம், துறவறம் எைப் பகுத்துச் சிறப்பொக
விளக்கியுள்ளொர். வள்ளுவர் ‘மைத்துக்கண் மொசிலைொ ல்
அடைத் றன்’ என்றும் ‘ஆைொ இயற்டக அவொ’ என்றும்
‘அருதளன்னும் அன்பின் குழவி’ என்றும், வடையடற தசய்வது
சிறப்பொக உள்ளது. ‘பொத்தூண்’ சிறந்
அறம் என்பட ப்
பலவிைங்களில் வற்புறுத் ியுள்ளொர். ஆபத்துக்கும் பொவமில்டல
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என்பட இவர் ஏற்றுக் தகொள்ளவில்டல; உயிொினும் மொைதம
சிறந் து என்று கூறுவர். ிருவள்ளுவர் விரும்பொ டவ அல்லது
மறம் அல்லது ீது அல்லது இன்ைொ து என்று கரு ியடவ:
கயடம, கள்ளுண்ணல், களவொடு ல், கூைொதவொழுக்கத்ட
தமற்தகொள்ளு ல், உயிர்க்தகொடல, சூ ொடு ல், நல்குைவு,
பயைிலதசொல்லு ல், புறங்கூறு ல், பிறைில் விடழ ல், புலொல்
உண்ணு ல், பிறர்க்கின்ைொ தசய் ல், தபண்வழிச்தசறல் எனும்
தசயல்களொகும்.
இவர்
இச்தசயல்கள்
சமூகத் ிற்கு
உ வொ தசயல்கள் என்று எண்ணி ஒ ிக்கி டவத்துள்ளொர்.
ிருவள்ளுவர் விரும்பியடவ அல்லது அறம் என்று கரு ியடவ:
அைக்கமுடைடம, அருளுடைடம, அன்புடைடம, அறிவுடைடம,
அவொஅறுத் ல், அழுக்கற்றிருத் ல், இைியடவகூறல், ஈடக,
ஊக்கம் உடைடம, ஒப்புைவறி ல், கண்தணொட்ைம், கல்வி,
தகள்வி, தசய்ந்நன்றி அறி ல், துறவு தமற்தகொள்ளு ல்,
வஞ்தசய் ல்,
நடுவுநிடலயுடைடம,
நொணுடைடம,
பண்புடைடம, தபொடறயுடைடம, வொய்டம, விருந்த ொம்பல்
மு லியடவயொகும்.
தபொதுமடறயொை
ிருக்குறளின்
உடையொசிொியர்கள் கீழ்க்கண்ை ப ின்மர் (10) ஆவர்: 1. ருமர்,
2.மணக்குைவர், 3. ொமத் ர், 4.நச்சர், 5.பொி ி, 6. ிருமடலயர்,
7.பொிதமலழகர், 8.மல்லர், 9.கவிப்தபருமொள், 10.கொளிங்கர்.

பொகுபொடு
அறம், தபொருள், இன்பம், வீடு எனும் நொன்கு
தபொருள்களுள் மு ல் மூன்டறயும் பற்றி 1330 குறட்பொக்களொல்
விளக்குவது
ிருக்குறள். தநறிதயொடு இந்
உலகத் ில்
வொழ்ந் ொல் ொைொகதவ அடமவது முக் ி என்பதும் சிந்ட க்கு
எட்ைொ
அந்
முக் ிடயப்
பற்றிச்
தசொற்களொல்
விளக்கிக்தகொண்டிருப்பது வீண் என்பதும்
ிருவள்ளுவொின்
கருத் ொக
இருக்கக்கூடும்.
அ ைொல்
அவர்
வீடுபற்றி
விளக்கவில்டல; தமய்யுணர் ல் என்ற அ ிகொைம் அ ற்கு உொிய
வழிடயக்கூறுவ ொகும். ிருவள்ளுவர் பத்துப் பத்துக் குறளொகப்
பகுத்து
ஒவ்தவொரு
பத் ிலும்
ஒவ்தவொரு
பண்டபதயொ
தகொள்டகடயதயொ விளக்குகிறொர்; அறத்ட 380 குறளில் 38
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அ ிகொைங்களில் விளக்கியுள்ளொர்; அைசியல் பற்றியும் அடமச்சர்
மு லொைவர்கள் பற்றியும் குடி மக்களின் பண்புகள் பற்றியும்
இைண்ைொம் பகு ியில் 700 குறளில் 70 அ ிகொைங்களில்
விளக்கியுள்ளொர்; மூன்றொம் பகு ியில் உயர்ந் கொ லொின் கொ ல்
பற்றிய
கற்படை
250
குறளில்
25
அ ிகொைங்களில்
விளக்கியுள்ளொர். மு ல் பகு ிடயக் கற்பவர் அங்தக புத் ர்
தபொன்ற ஒரு சொன்தறொொின் தமொழிகடளக் தகட்கலொம்.
இைண்ைொம் பகு ியில் த ர்ந் அைசியல் அறிஞொின் உடைகடளக்
கற்கலொம். மூன்றொம் பகு ியில் ிருவள்ளுவர் கற்படைச் தசல்வம்
மிகுந் ஒரு கவிஞைொக விளக்கிக் கொ லடையும் கொ லிடயயும்
தபசச் தசய்கிறொர். ஒழுக்கமிலொன்கண் உயர்வு ‘ ம்மில் இருந்து
மது பொத்துண்ைற்றொல் அம்மொ அொிடவமுயக்கு’ என்பை தபொல
அறக்கருத்துக்கடளதய
உவடமயொக்கிக்கூறும்
அழகிடைத்
ிருவள்ளுவொிைம் கொணலொம். இவர் ம் சிறப்புக் கரு ித்
ிருவள்ளுவ மொடல என்னும் நூதல த ொன்றியுள்ளது. இவர் ம்
குறள் என்றும் புலைொது; யொணர் நொட் தசல்லுகினும் நின்றலர்ந்து
த ன் பயிற்றும் கற்பக மலர் தபொன்றது என்றும் சிறு புல்லிலுள்ள
பைி நீர் படையளடவ அைக்கிக் கொட்டுவதுதபொல் ிருக்குறள்
கொட்டுகிறது என்றும் ஓ ற்கு எளி ொய் உணர் ற்கொி ொகி
உள்ளுத ொறும் உள்ளம் உருக்குகிறது என்றும் புலவர்கள்
பொைொட்டியுள்ளைர் (பொலுசொமி,2005:539 – 540).
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Poets of Devotional Literary Period
(Pallava Period A.D. 600-A.D. 900)

பக் ி இலக்கியக் கொலப்புலவர்கள்
(பல்லவர்கொலம் கி.பி.600 – கி.பி.900)
Annaiyappan S. A.
DOI: https://doi.org/10.34256/iorip1923
சொன்ற ொர் தபருமக்கள்
மிழக வரலொற்ட ப் பல
பிொிவுகளொகப் பொகுபடுத் ியும் வடகப்படுத் ியும் டவத்துள்ளைர்.
அவர்கள் மு லொவது சங்ககொலம் (கி.மு.500 - கி.பி.200) என்றும்
இரண்ைொவது சங்கம் மருவிய கொலம் (கி.பி.200 – கி.பி. 500)
என்றும் மூன் ொவது பல்லவர் கொலம் (கி.பி.600 – கி.பி.900)
என்றும் நொன்கொவது றசொழர் கொலம் (கி.பி.900 – கி.பி.1200)
என்றும் ஐந் ொவது நொயக்கர் கொலம் (கி.பி.1200 – கி.பி.1600)
என்றும் ஆ ொவது ஐறரொப்பியர் கொலம் (கி.பி.1600 – கி.பி.1946)
என்றும் பிொித்து டவத்துள்ளைர். இப்பிொிவுகளின் மூலமொகத்
மிழக
வரலொற்ட க்
கொலங்களின்
அடிப்படையிலும்
இலக்கியங்களின் அடிப்படையிலும் நன்கு உணரமுடியும்.

தபொய்டக ஆழ்வொர் (கி.பி.6-ஆம் நூற் ொண்டு)
சங்ககொலத் ிறலறய
டவணவத் த்துவங்கள்
இலக்கியங்களில் நிடலறபறு தகொண்டுள்ளை. பொிபொைலில் வரும்
ிருமொல் கு ித்
பொைல்கள் சங்கப்புலவர்களின் பக் ிக்குத்
க்கசொன் ொக
அடமகி து.
எைினும்
டவணவ
பக் ி
இயக்கத் ிற்குக் கொல்றகொள் கி.பி.6-ஆம் நூற் ொண்டு ஆகும்.
டவணவம்
சி ப்பு த்
த ொைங்கியகொலமும்
பல்லவர்
கொலத்த ொைக்கமும் (கி.பி.590–618: சிம்மவிட்டுணு) சமகொல
நிகழ்வுகளொகும். த ொண்டைநொடு சொன்ற ொருடைத்து என்
வொக்கிற்றகற்பப் பல சொன்ற ொர் இங்குத் ற ொன் ியுள்ளைர்.
உயிர்களின் அவலம் அழியும் தபொருட்டு இட வைின் துடணவி
பூணும்
ஆயு ங்கள்
பூமியில்
ஆழ்வொர்களொகவும்
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ஆச்சொொியர்களொகவும் அவ ொரம் எடுத் ொகக்கரு ப்படுகி து.
சங்கின் கூ ொகத் ற ொன் ியவர் தபொய்டகயொழ்வொர். இவர்
கி.பி.6-ஆம்
நூற் ொண்டின்
பிற்பகு ியில்
கொஞ்சிபுரத் ில்
சித் ொர்த் ி ஆண்டு ஐப்பசி மொ ம் வளர்பிட எட்ைொம் நொள்
தசவ்வொய்க்கிழடம ிருறவொண விண்மீைில் தசொன்ை வண்ணம்
தசய்
தபருமொள் றகொயிடல அடுத்துள்ள தபொய்டகபூத்
ொமடரப்பூவில்
ற ொன் ிைொர்.
தபொய்டகவிைமொகத்
ற ொன் ிய ொல் இவர் தபொய்டகயொர் என்றும் தபொய்டக ஆழ்வொர்
என்றும் கரு ப்தபற் ொர்.
இவர் பொடிய மு ல்
ிருவந் ொ ி நூறு பொைல்கள்
உடைய ொகும். றபரொசிொியர், நச்சிைொர்க்கிைியர் ‘விருந்து’ என்
த ொல்கொப்பிய
நூற்பொவிற்கு
உடர
கூறும்றபொது
‘முத்த ொள்ளொயிரமும் தபொய்டகயொர் மு லொறைொர் தசய்
அந் ொ ிச்தசய்யுள்’ என்று நுன்முட
உ ொரணம் கொட்டுவர்
(த ொல்.தசய்.231 – றபரொ.நச்சி.உடர). தவண்பொவில் அடமந்
அந் ொ ித்த ொடை என் தசய்யுள் மரடப றநொக்கும்றபொது இவர்
கொலத் ொல் முற்பட்ைவர் என்பது தபொருந்துவ ொக உள்ளது.
தபொய்டகஆழ்வொர் உலக இயற்டகயின்கண் இட வடைக்
கண்ைவர்; பு க்கொட்சி அடமப்பொகறவ இட வடை வழிபட்ைொர்.
இவர்
வைறவங்கைத் ொைிைம்
ஆரொக்கொ ல்
தகொண்டு
ிடளத் வர்; பக் ிக்கு தந ிடயச்தசொன்ைவர் (மு. ி.5); அந்
உணர்வு தவளிப்பைவும் பொடியவர். சிவன் ிருமொடலப் பொடி
அவர்கடள ஓர் உருவொகக் கொணும் சமயம் தபொட யுடையொர்
(மு. ி.4, 5, 32, 44, 47, 74, 97, 98) பக் ிப்பொைல் நீது நூல்
கருத் ிட்டு தந ியும் படுத் ிைொர் (மு. ி.79);
ம்தநஞ்சுக்குத்
ொம்கூறுவதுறபொல் கூ ி உலகதநஞ்டசத் த ொட்ைொர் (மு. ி.99);
ொடய நொடும் கன் ொய் இட வடை அடைந் வர் (மு. ி.30);
உள்ளமும் பு மும் அவடைப் பொடு ற்றக (மு. ி.63) என் மை
உறு ிபடைத் வர்;
கண்ணும்
தசவியும்
இட வைின்
தபருடமடயக் கொணவும் றகட்கவும் உள்ளை தவனும்
ீவிரப்பற் ொளர்; பிணி, மூப்பு, சொக்கொடு (மு. ி.71) என்
தமய்தந ிடய உணர்த் ியவர்.
இட வடை ஐம்பூ மொகக்கண்டு (மு. ி.73) இவர்
அட றய வழிபொட்டுப் தபொருளொகவும் படைத் ொர் (மு. ி.1).
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ஒவ்றவொர் ஊொிலும் உள்ள றகொயிலில் இட வைின் ற ொற் ம்
எந் வண்ணம் உள்ளது எைப் பொடியவர் (மு. ி.77). தபொதுவொை
அடியவர் றபொன்று இட வனுக்கு மலர்சூட்டி வழிபடும்முட யில்
நிட வு தப ொமல் ஐம்பூ த்ட றய வழிபொட்டுப்தபொருளொக்கிச்
தசொன்மொடல சூட்டியவர்; பு க்கொட்சி வழிறய அகத்துள்
இட வடைப் தபய்கின் ொர். தபொய்டகயொழ்வொருைன் ஒருங்கு
எண்ணத் குந் வர்கள் பூ த் ொழ்வொர், றபயொழ்வொர் என்னும்
இருவறர
ஆவர்.
இம்மூவரும்
சமகொலத் வர்;
த ொண்டைநொட்ைவர்;
றவ ியர்குலத்ட ச்
சொர்ந் வர்கள்.
இருப்பினும், இவர்கள் ம் இயற்தபயர் மட ந் ிை மக்கள் இட்ை
கொரணப்தபயறர நிடலத்து நின்று விட்ைது. ஆழ்வொர்களுள் பக் ி
இயக்கம் ற ொன்றுவ ற்கு முக்கியக் கொரணமொக விளங்கியவர்கள்
இம்மூவரும்
ஆவர்.
தபொய்டகயொழ்வொர்
நொன்முகடைப்
படைத் ல்
(மு. ி.28),
யொடைடயக்கொத் ல்
(மு. ி.29),
குன் தமடுத் ல்
(மு. ி.54),
ஆன்றமய்த் ல்
(மு. ி.547),
இரணியடை அழித் ல் (மு. ி.36), இரொவணடை அழித் ல்
(மு. ி.35), அரவம் விட்டிறுத் ல் றபொன்
இட வைின்
தசயல்கடளப் பொடியவர்
ம்டம ஆண்ைவனுக்றக ஆள்
தசன்றுஅ ிவித் வர் (மு. ி.80). இவர் ஊர் ற ொறும் இட வன்
தபருடமடயப் பரவி வருங்கொலத்து, ஒரு சமயம் த ன்தபண்டண
ஆற் ங்கடரயில் உள்ள
ிருக்றகொவலூர் வந் ொர். அவடரப்
றபொன் த ொரு த ொண்டு தசய்து தகொண்டு வரும் மற் இரு
ஆழ்வொர்களொை பூ த் ொழ்வொரும் றபயொழ்வொரும் ங்களுக்றக
அவ்வூர் வருவது அ ியொ வர்களொய் வந்து அவ்வூர் வழிபட்டு
தவவ்றவறு இைங்களில் எழுந் ருளியிருந் ொர்கள். அன் ிரவு
தநருங்கியதும்
தபொய்டகயொழ்வொர்
ஒரு
அடியவர்
ிருமொளிடகக்குச் தசன்று அ ன் இடைக்கழியில் படுத்துக்
தகொண்டிருந் ொர். பி கு பூ த் ொழ்வொர் அடிறயனுக்குப் படுக்க
இைமுண்றைொ என்று விைவ, ஒருவர் படுக்கவும் இருவர்
உட்கொரவும் ஏற்புடைத்து என்று தசொல்ல, இருவரும் றசர்ந்து
உட்கொர்ந்து தகொண்ைைர். அவ்வளவு தநருக்கமொை இைம் அது.
சற்று றநரம் கழித்துப் றபயொழ்வொரும் அவ்வொற இைம்ற டி
வந்து, அவ்விருவரும் இருக்குமிைம் வந் டைந் ொர். அவர்க்கும்
ஒருவர் படுக்கவும் இருவர் உட்கொரவும் மூவரொைொல் நிற்கவுமுறம
வச ியுள்ளது
என்று
விடைகூ ,
அம்மூவரும்
றசர்ந்து
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அவ்வண்ணறம நின்று தகொண்டிருந் ைர். இட
அ ிந்
இட வன் அவர்கள் மூவரும் நிற்ப ற்குக் கூை முடியொ
அளவுக்கு மிகுந் தநருக்கமுண்ைொக்கிைொர். அம்மூவரும் இை
தநருக்கடிடயத் ொங்க முடியொ வர்களொய் இது என்ை கொரணம்
என்று ஞொைத் ொல் றநொக்குங்கொல் ிருமொல் இலக்குமிறயொடு
ிருக்கொட்சி வழங்கிைொர். அம்மூவரும்
ங்கள்
ிருவடிடய
ம வொ ிருக்கவும் சீரடியொர்களுைன் கூடியிருக்கவும் கருடண
அருளறவண்டி மகிழ்ச்சிக் கண்ணீர்மடலந் ைர். இட வனும்
உலக உயிர்கட்கு ஞொைறமற் ி எம்மிைம் வொருங்கள் என்று
அருடளப்தபொழிந் ொர்.
தபொய்டகயொழ்வொர்
உைறை
‘டவயந் களி’
என்று
மு ல்
ிருவந் ொ ிடயப்
பொைத்
த ொைங்கிைொர்.
அவ்வண்ணறம
பூ த் ொழ்வொரும்
இைிய
தசந் மிழில், ‘அன்றப களி’ என்று இரண்ைொம் ிருவந் ொ ிடயப்
பொைத்த ொைங்கிைொர்.
றபயொழ்வொரும்
கொண
அொி ொை
இட வடைக் கண்டுவிட்ை மகிழ்ச்சியொல் றவ ங்கடள தவல்லும்
இைிய தசந் மிழில்
‘ ிருக்கண்றைன்’
என்று மூன் ொம்
ிருவந் ொ ிடயப் பொடிைொர். அன்று மு ல் டவணவ பக் ி
இலக்கியமும்
பக் ி
இயக்கமும்
த ொண்டைநொட்டிலும்
மிழகத் ின் பி பகு ிகளிலும் வைநொட்டிலும் முழுடமயொகப்
பரவத்த ொைங்கிை (பொிமணம், 2009:8687).

பூ த் ொழ்வொர் (கி.பி.6-ஆம் நூற் ொண்டு)
மு ல் மூன்று ஆழ்வொர்களுள் இரண்ைொவ ொக உள்ள
இவர்
ிருமொலுடைய
க ொயு த் ின்
கூ ொகப்பி ந் வர்.
தபொய்டகயொர் பி ந் நொளுக்கு மறுநொள் 9-ஆம் நொள் கூடிய
அவிட்ை வின்மீைிப் பு ன்கிழடம
ிருக்கைல் மல்டலயில்
(மொமல்லபுரம்)
குருக்கத் ிமலொில்
ற ொன் ியவர்.
றவ ியர்குலத்ட ச் சொர்ந் வர். இவர் பொடியது இரண்ைொம்
ிருவந் ொ ியொகும். அந்நூல் நூறு பொக்கள் உடைய ொகும்.
அப்பொக்கள் தவண்பொவிலொை அந் ொ ித்த ொடைமரபு என்ப ொல்
கொலத் ொல் முந் ிய ொகக்
கரு ப்படும்.
‘விருந்து’ என்
த ொல்கொப்பிய நூற்பொவிற்கு உடரகொணுங்கொல் றபரொசிொியர்,
நச்சிைொர்க்கிைியர்
ஆகிறயொர்கூ ிய
‘முத்த ொள்ளொயிரமும்
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தபொய்டகயொர் மு லொயிறைொர் தசய்
அந் ொ ிச்தசய்யுளும்’
என்
உடரக்
கூற் ிலிருந்து,
‘மு லொயிறைொர்’
என்
தசொற்த ொைர்ச் சி ப்பொல் தபொய்டகயொருைன் பூ த் ொழ்வொரும்
றபயொழ்வொரும் ஒருங்கு எண்ணத் குந் வர்கள் என்பது இங்குத்
த ளிவுபடுகி து. இட வடைப் பு த்ற கண்ை தபொய்டகயொர்
றபொலன் ி, இவர் அகத்ற
கொட்சிகொணும் தந ியொளர்;
நொயகைொை இட வடை நொயகி அடமப்பில் இடணந் வர்.
கைொக்கண்டும் கலுழ்கின் வர் (இ. ி:67). தபொய்டகயொழ்வொடரப்
றபொலறவ
ிருறவங்கைத் ொைிைம்
ீரொக்கொ ல் தகொண்டு
ிகழ்கின் வர் (இ. ி:72). இவர் சிவன்கழறல
ிருமொல்கழல்
என்ப ிலிருந்து
சிவடையும்
ிருமொடலயும்
ஓர்
உருவொய்க்கொணும் தசந்தந ியொளர் என்பது இங்குத் த ொிகி து
(இ. ி:6). தபொருள் அற் து றபொகவொழ்வு எனும் நீர்டமயொளரொகிய
(இ. ி:40) இவர் பக் ியொல் மட்டுமன் ி ஒழுக்க தந ியினும்
சி ப்புறுவற
உலகவொழ்விற் சி ப்பு என் வர். பக் ி ஒரு
தந ியின் ிப் பயனு ொது (இ. ி.41) என்ப ொல் நீ ி நூல்
கருத் ிடையும் கற்பித் வர். பி ர் தநஞ்டசத் ம் தநஞ்சமொகக்
கொணும்
பொங்கொளர்
(இ. ி:49).
இவர்
அகவழிபொட்டில்
ஆர்வமுடையவர்; அன்றப இட வன்; அ ிதவொளியும் அதுறவ;
அகறம ஆண்ைவன் ஆலயம் என்று கூ ியவர் (இ. ி:54).
இவர் ிருமொடல ம ந் ொடர மொைிைரொக நிடைக்கொ வர்
(இ. ி.44); கொ டலப் றபொன் ற
கைவுள் பக் ி என்
தகொள்டகயொளர்.
மிழ்ப்பக் ிறய டவணவ பக் ி என்பட
‘இருந் மிழ் நன்மொடல’ (இ. ி:74), ‘ஞொைத் மிழ்’ (இ. ி.1) என்று
வலியுறுத்தும் தசொல்லொட்சியொல் உணர்த்துபவர். இது இவர் ம்
ஆழ்ந் தமொழிப்பற்ட உணர்த் ி நிற்கும். பொைலில் வரும் ‘பூ ம்’
என் தசொற்சி ப்பு இவர் ம் தபயர்க்கு உறுதுடணயொயிற்று
என்று சொன்ற ொர் கூறுவர். இவர் மல்டல, ிருக்றகொயிலூர்,
கொஞ்சி, கும்பறகொணம், ஞ்டச, டலயரங்கம், ிருக்றகொட்டி,
ிருமொலிருஞ்றசொடல,
வைறவங்கைம்
என்
ிருத் ல
இட வடை தநஞ்சுருகப்பொடியவர். ிருமொல் பி ப்பறுப்பவன்;
அவர் அொி உருவிைன்; அடியொடரக் கொக்கறவ வந் வன் என்பது
இவர் ம்
அடசக்க
முடியொ
நம்பிக்டகயொகும்
(பொிமணம்,2009:831-832).
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றபயொழ்வொர் (கி.பி.6-ஆம் நூற் ொண்டு)
இவர் மு ல் மூன்று ஆழ்வொர்களுள் மூன் ொம் ஆழ்வொர்
ஆவர். ிருமொலுடைய நந் கத் ின் (வொளின்) கூ ொகப் பி ந் வர்.
இவர்
ிருமயிடலயில் பூ த் ொழ்வொர் ற ொன் ிய நொளுக்கு
மறுநொள் பத் ொம் நொள் கூடிய சரயநொண்மீைில் வியொழக்கிழடம
மொ வப்தபருமொள் றகொவிடல அடுத்
ிருக்கிணற் ில் மலர்ந்
தசவ்வல்லிப்
பூவிைிைமொகத்
ற ொன் ியவர்.
இவர்
உலகக்கட்டுகளில்
ம்டம
ஈடுபடுத் ிக்
தகொள்ளொமல்
எந் றநரமும்
இட வடைறய
எண்ணிச்
சுற் ிச்சுற் ித்
ிருந் டமயொல், றபயொர் என்றும் றபய் ஆழ்வொர் என்றும் தபயர்
தபற்றுள்ளொர். இவர் பொடிய மூன் ொம்
ிருவந் ொ ி நூறு
பொக்கடள உடைய ொகும். தவண்பொவில் அடமந்
த ொடை
என்
தசய்யுள் அடமப்டப றநொக்கி அது கொலமூப்டப
உணர்த்துவட
இங்கு அ ியலொம். அந் ொ ியில் பொைல்
அடமத்துப் பொடுவது பொைல் சி ொடமக்கும் மைப்பொைத்
ி டமக்கும் பொதுகொப்பொக அடமயும்
எனும் றநொக்கில்
பொைப்படுவ ொகும். ிருமொடலப் பு த் ொனும் அகத் ொனும் கண்ை
தபொய்டகயொழ்வொர் பூ த் ொழ்வொர் றபொலன் ி இவர் றநறர
கண்டுபொடிய பொைலடமப்பில் பொடியவர். இவர் மு லிரு
ஆழ்வொர்கடளப் றபொலறவ றவங்கைத் ொடை உள்ளம் தநகிழ்ந்து
உருகிப்பொடியவர் (மூ. ி.39, 45); ிருதவஃகொடவ உயிர் எைச்
சி ப்பித் வர். இவரும் சிவடையும் ிருமொடலயும் ஓர் உருவொய்க்
கொண்கி ொர்; மற் ிருவடரப் றபொலறவ சமயப்தபொட யுடையொர்.
இவர் டவணவத்
லச்சி ப்டபப் பொடும்றபொது
ிருமொலின்
இருந் ,
நின் ,
கிைந்
வடிவத்ற ொற்
நிடலகடளச்
சி ப்பித் வர்; அகத்தும் பு த்துமொய இட வடை றநறர கண்ை
பக் ி வள்ளல். இவர்
ிருக்கண்றைன் என்று
ிருமொலின்
தபொன்ைி ம், ஆழி, சங்கம் ஆகியவற்ட ச் சி ப்பித்துப் றபொற் ிப்
பொைல் புடைந் வர். அப்பொைல் அடமப்புப் பிற்ட
நொளில்
ிருப்பல்லொண்டு பொைல் அடமப்புக்கு வழிறகொலியது. இவர்
ிருக்றகொயிலூர் இட வடை மற்
இரு ஆழ்வொர்களுைன்
கூடிக்கண்ை தபருடம ம் பி ப்புப்றபறு என்று கரு ியவர்.
தசங்கண்மொடலப் றபொற் ொ நொதளல்லொம் தசல்லொ நொள் என்று
உடரக்கும் (மூ. ி.17) இவர்
ிருமொல் றபொற் ி முடியொப்
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புகழ்வடிவம் உடைவன் (மூ. ி.22) என்று கூறுபவர். இவர்
ிருவல்லிக்றகணி,
ிருக்றகொயிலூர்,
றவங்கைம்,
கச்சி,
ிருதவஃகொ, றவளுக்டக, குைந்ட ,
ிருவரங்கம் ஆகிய
லங்களில் எழுந் ருளியிருக்கும் இட வடைப் பொடியவர்.
அடியொர்க்கு டவகுந் வொழ்வு தகொடுப்பவன் ிருமொல் மட்டுறம
என்
நம்பிக்டகயொளர் என்
தபருடம இவருக்கு உண்டு
(பொிமணம்,2009:978-979).

சொக்கிய நொயைொர் (கி.பி.6-ஆம் நூற் ொண்டு)
சங்கமங்டகயில்
ற ொன் ிய
சொக்கிய
நொயைொர்,
சிவதபருமொைின் மீது தசங்கல் துண்டு எ ிந்து அவருடைய
ிருவடிடயப் தபற் வர். இவரது தசயலொல், பூந் ொது நிரம்பி
வழியும் மலர்களொல் த ொடுக்கப்பட்ை மொடலயும் அன்பின் ிச்
சூட்டிைொல் கல்றபொன் ொகி விடும் என்பதும் அன்பிைொல்
கல்டலறய எ ிந் ொலும் மலர் தூவியது றபொலொகும் என்பது
த ொியலொகி து. அத் டகய சொக்கிய நொயைொர் தசங்கல்டல
எ ிந்து
சிவதபருமொைின்
ிருவடி
அடைந் தும்
த ொண்டைமண்ைலத் ில் ொன் என்பட ப் பின்வரும் பொைல்
சொன்று கொட்டுகி து:
தகொங்கலர் மொடலயும் கல்லொய்
விடுமன்பு தகொண்ை ிந் ொல்
இங்குஅலர் ஆய்விடும் கல்லொ
ைதும்என்பது இன்றுஅ ிந்ற ொஞ்
தசங்கலின் ஆல்எ ிந்ற சிவ
ைொர் ப ஞ் றசர்வர் சங்க
மங்டகயின் றமவிய சொக்கிய
ைொர்த ொண்டை மண்ைலறம (த ொ.ம.ச.11).
சொக்கிய நொயைொர் ிருச்சங்கமங்டக என்னும் லத் ில்
றவளொளர் குலத் ில் ற ொன் ியவர். இவர் தபளத் சமயம் சொர்ந்து
அச்சமயத் டலவரொய் நின் வர். இவர் கொஞ்சிபுரத் ிற்குச்
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தசன்று,
தசய்விடையும்,
தசய்வொனும்
அ ன்பயனும்
தகொடுப்பொனும் ஆகிய நொன்கு டசவ தந ிக்றக உொியது
என்பட யும் பி விப்பிணியிடைப் றபொக்க ஈ ில் சிவறமதபொருள்
என்பட யும் அ ிந்து த ளிந்து, எந்நிடலயில் நின் ொலும்
எக்றகொலம் தகொண்ைொலும் மன்ைிய சீர்ச் சங்கரந் ொள் ம வொடம
தபொருள் எைக் தகொண்டு விளங்கிைொர். இவர் அந்நிடலயில்
தபளத் சமயத்து வியின் றவைத்ட க் கடளயொமல் உள்ளத் ில்
சிவதபருமொைின்
மீது
தகொண்ை
றபரன்பொல்
நீள்சடைநொ ைின்றமல் நொள்ற ொறும் கல்டலறய மலரொக
எண்ணி எ ிந்து வந் ொர். சிவதபருமொனும் அக்கல்லடிடய மலர்
அர்ச்சடையொகறவ மகிழ்ச்சியுைன் ஏற்றுக்தகொண்ைொர். இங்ஙைம்
இவர் நொள்ற ொறும் சிவதபருமொைின்மீது வ ொது கல்தல ிந்து
வழிபட்டுவரும்றபொது
ஒருநொள்
ம ந்து
உணவு
உண்ணத்த ொைங்க, கல்தல ியவில்டலறய என்
எண்ணம்
மை ில் வர, ஓடிச்தசன்று கல்தலொன்று எடுத்து எ ியும்றபொது,
சிவதபருமொன் வொைத் ில் பொர்வ ி ற விறயொறரொடு ற ொன் ிக்
கொட்சி ந்து அருள்தசய் ொர். த ொண்டைமண்ைலம் இத் டகய
சி ப்புடைய டசவ நொயன்மொர்கடளக் தகொண்டு புகழ்தபற்று
விளங்குகி து (இரொமமூர்த் ி,2013:19-20).

மூர்க்கநொயைொர் (கி.பி.7-ஆம் நூற் ொண்டு)
இவர், சிவதபருமொைின் அடியொர்களுக்குச்
த ொண்டிடைப் பின்வரும் பொைல்களொல் அ ியலொம்:
ஏ ில்உந் த ொண்ைர்கு இடசயொ
ன்அக்குற் ம் இன்பஞ் தசய் ொற்று
ஈ ிலு நன்டம தப லொம்
எைடவயந்து ஏ த் த வ்டவச்
சூ ிலும் தவன்று புலடைந்தும்
தவன்றுஎம தூ டரயும்
வொ ிலும் தவன்று வருமூர்க்கர்

தசய்யும்
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உந்த ொண்டை மண்ைலறம (த ொ.ம.ச.77).
இருளொரும் மணிகண்ைம் அடியொர்க்கின் ைமு ளிக்கப்
தபொருளொயம் எய்து ற்குப் புகழ்க்குைந்ட அம்பலத்ற
உருளொயச் சூ ொடி உறுதபொருள்தவன் ைநம்பர்
அருளொக றவதகொண்ைங் கமுது தசய்வித் ின்புறுவர்
(தபொியபுரொணம், மூர்க்கநொயைொர் சொி ம்.8).
முற்சூது ொம்ற ொற்று மு ற்பணயம் அவர்தகொள்ளப்
பிற்சூது பலமுட யும் தவன்றுதபரும் தபொருளொக்கிச்
தசொற்சூ ொன் மறுத் ொடரச் சுொிடகயுரு விக்குத் ி
நற்சூ ர் மூர்க்கர்எனும் தபயர்தபற் ொர் நொைிலத் ில்
(தபொியபுரொணம், மூர்க்கநொயைொர் சொி ம்.9).
மூர்க்கநொயைொர் வரலொறு தபொியபுரொணத் ில் வம்ப ொ
வொிவண்டுச்
சருக்கத் ில்
இைம்தபறுகி து.
இவர்
த ொண்டைநொட்டில்
பொலொற் ின்
வைகடரயில்
உள்ள
ிருறவர்க்கொட்டில் ற ொன் ியவர்; சிவத்த ொண்டு தசய்துவரும்
றவளொளர் குலத் ில் பி ந்து சி ந் அ ிவு தபற் நொள் மு லொகத்
ிருநீற் ின்
தபருடம
உணர்ந் வர்;
சிவைடியொர்களுக்கு
விருப்பமுைன்
அமுதுதசய்வித்துப்
பின்உண்ணும்
நிய ிபூண்ைவர்; அடியொர்களுக்கு உணவுமட்டும்அன் ி அவர்
றவண்டும் தபொருளும் நல்கும் கைப்பொடு உடையவர். இவ்வொறு
இவர் பணிதசய்து இன்புறும் நொட்களில் முன்ைமிருந்
தபொருட்தசல்வம் முழுதும் தசலவொயிற்று; ம்முடைய நிலங்கடள
விற்றும் அமுதுதசய்விப்ப ில் ஆரொமைமுடையவரொக இருந் ொர்.
பின்ைொளில் இவர் வறுடமயுற் ொர்; எைினும் மைம் ளரொது
ொம்முன்றப கற்றுத்ற ர்ந் ிருந் சூ ொட்ைத் ில் ஈடுபட்டு தவன்று
அப்தபொருடளக்
தகொண்டு
அடியொர்களுக்கு
அமுதூட்ைவிரும்பிைொர்; ம்மூொில் ம்முன் சூதுக்கு வருறவொர்
இன்டமயொல் பி
ஊர்களுக்கும் தசன் ொர்; இறு ியொகப்
புகழ்மிக்ககுைந்ட நகொில் சூ ொடி தவற் ிகண்டு அப்தபொருடள
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எல்லொம் நம்பர் அருள் எை எண்ணித் த ொண்ைர்களுக்கு
உ விைொர். சூ ொடுவ ில் வல்லவரொை இவர் மு ல்ஆட்ைத் ில்
ொம்ற ொற்றுத்
ம்தபொருடளப் பி ர்தகொள்ளுமொறு தசய்வொர்;
பின் த ொைரும் ஆட்ைங்களில் எல்லொம் ொறமதவன்று தபொருள்
முழுதும்தகொள்வொர்;
அ ற்கு
உைன்பைொது
மறுத் ொடரத்
ொம்தகொண்ை சி ியஉடைவொளொல் குத் ி விடுவொர். இச்தசயல்
கொரணமொக இவருக்கு மூர்க்கர் என் தபயருண்ைொயிற்று. இவர்
சூ ில் தபற் தபொருடளத் ொம் ீண்ைொது, அடியொர்க்கு அமுது
தசய்விக்க உ வித்
ொம்
கடைசிப்பந் ியில்
உண்ணும்
வழக்கத்ட
றமற்தகொண்ைொர். இவ்வொறு இவர் அடியொர்க்கு
நல்லடிசில் நொதைொறும் தசய்வித்துச் சிவறலொகமடைந் ொர்.
இவர் ம் ி டம கொட்டிப் பி டர தவன் ொலும் தவன்றுதபற்
தபொருடளச் சிவத்த ொண்டில் தசலவிட்ை ொலும் நல்லொர் என்றும்
புகழ்த்த ொண்ைர் என்றும் றபொற் ப்படுகின் ொர். கொர்த் ிடகத்
ிங்கள் மூலநொள் இவரது ிருநொளொகும் (பொிமணம்,2008:38).

ிருமழிடச ஆழ்வொர் (கி.பி.8-ஆம் நூற் ொண்டு)
ிருமழிடசயில்
பொர்க்கவ
முைிவருக்கும்
அவரது
மடைவிக்கும் சித் ொர்த் ி ஆண்டு ட மொ ம் மக நட்சத் ிரத் ில்
சு ர்சை ( ிருமொலின் சக்கர) அம்சமொக ிருமழிடச ஆழ்வொர்
பி ந் ொர். பி ந்து தவறும் பிண்ைமொக இருந் ொல், தபற்ற ொர்
அட
ஒரு
பிரம்புப்
பு ருக்குள்
டவத்துவிட்டுப்
றபொய்விட்ைொர்கள். பிண்ைமொக இருந்
குழந்ட
நல்ல
வளர்ச்சிதபற்று,
அழத்த ொைங்கியது.
அப்றபொது
பிரம்பு
அறுப்ப ற்கொக அங்றக வந்
ிருவொளன் என்பவன் அழும்
குழந்ட டய
எடுத்துக்
தகொண்டுறபொய்
மடைவியிைம்
தகொடுத் ொன். அவர்கள் குழந்ட டய வளர்த்து வந் ொர்கள்.
ஆைொல், குழந்ட றயொ பொல் குடிக்கொமறலறய முழுடமயொக
வளர்ச்சி தபற்று வந் து. இந் அ ிசயத்ட க் றகள்விப்பட்ை
ஒருசூத் ிரன் பொடலக் கொய்ச்சிக் தகொண்டு வந்து படைக்க,
குழந்ட அப்பொடல அருந் ியது. மிச்சமிருந் பொடல அந் ச்
சூத் ிரனும் அவன் மடைவியும் குடித் ொர்கள். அவர்களுக்குக்
கணிகண்ணன் என்த ொரு மகன் பி ந் ொன். இவன் பிற்கொலத் ில்
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ிருமழிடச ஆழ்வொொின் சீைைொைொன் (புருற ொத் மன்,2009:46 47). இவர் ஆறு ொிசைம், புத் ம், சமணம், டசவம் மு லிய
சமயக்தகொள்டககடளக்
கற்றுத்த ளிந்து
டவணவத் ின்
சி ப்டப நிடலநொட்டிைொர். இவர் றயொகம், பக் ி ஆகிய இரு
தந ிகடளயும்
பின்பற் ிைொர்.
இவர்
கொலத் வரொகக்
கரு ப்தபறும் தபொய்டக ஆழ்வொர் இவர்க்கு றயொகதந ிடயப்
புகட்டிய ொகவும் அ ைொல் இவர் பன்னூறு ஆண்டுகள்
றயொகத் ில் இருந் ொகவும் ிவ்விய சூொி சொி ம் கூறும். இவடரத்
ிருமூலறரொடு ஒப்பிடுவர். இவர்பொல்
ிருமொலுக்கு இருந்
ஈடுபொடும் அரசடைத் துச்சதமைக் கருதும் இவர் ம் டவரொக்கிய
உள்ளமும் புலப்படுத் வல்ல நிகழ்ச்சி ஒன்று இவர் வொழ்வில்
நிகழ்ந் ொக இவர் பற் ிய வரலொறு கூறுகி து. ஆழ்வொர் அருளிச்
தசயல்கள்: இவர் பொடியை இரு பிரபந் ங்கள். அடவகள்
நொலொயிரத் ிவ்வியப் பிரபந் த் ில் அடமந்துள்ள
ிருச்சந்
விருத் ம், நொன்முகன் ிருவந் ொ ி என்படவகளொகும். தபளத் ,
சமண, டசவ சமயங்கடள மறுத்து இவர் உடரப்ப ிலிருந்தும்
மு ல் மூன்று ஆழ்வொர்களொகிய் தபொய்டகயொர், பூ த் ொர்,
றபயொழ்வொர்
வொழ்ந்
கொலத் வர்
இவர்
என்று
கரு ப்தபறு லொலும்
இவர்
சீைரொகிய
கணிகண்ணைொல்
டவணவைொக மொ ியவன் இரண்ைொம் நந் ிவர்மன் பல்லவைொக
(கி.பி. 731 – 794) இருக்கக்கூடும் எை ஊகிப்ப ொலும் இவரது
கொலம்
கி.பி.
எட்ைொம்
நூற் ொண்டு
எைக்
கூ லொம்
(பொலுசொமி,2005:506 – 507).
அைர்த் ியொக நீண்டு விளங்கும் துளசி மொடலகளின்
மணம் கமழ்கின்
நீலமணி றபொன்
நி ம் தகொண்ை
வர ரொசப்தபருமொளும் கருறமகம் றபொன் நி முடைய றபதரொளி
வீசிய விளக்தகொளிப் தபொருமொளும் எழுந் ருளியுள்ள ிருத் லம்
கொஞ்சிமொநகரமொகும். குவடள மலர்கள் ஒருநொளில் மும்முட
ற ொன் ி மலர் லொல் என்றும் வொைொமல் உள்ள அற்பு க்
கற்சுடையிடை
உடையது
ிருத் ணிடக.
இத் டகய
லங்கடளக்
தகொண்டு
விளங்குவதும்
த ொண்டை
மண்ைலமொகும்.
ிருமழிடச ஆழ்வொரும் கணிகண்ணனும்
ற ொன் ியதும் இத்த ொண்டைமண்ைலறம ஆகும் என்பட ,
நீைொர் துளப மணநொறு
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கச்சியின் ஈலம்ஒன்றும்
றகொைொ விளக்தகொடு றசர்நீலம்
ஒன்றும் குலவுபுகழ்
ஏைொர் சுடையின் மலர்நீலம்
ஒன்றுமற்று எப்தபொழுதும்
வொைொமற் கொட்ைவும் வல்ல ன்று
ஓத ொண்டை மண்ைலறம (த ொ.ம.ச. 6)
என் பொைல் கொட்டுகி து.
மிழின் சி ப்புகடளத் த ளிவொக
அ ிந்
ிருமொல், ஒருபுலவொின் றகொொிக்டகக்கொக மைம் இரங்கி
அப்புலவொின் பின்றை தசன் ொர் என்பட ,
பின்புஓர் டமக்கண்டு பொவித் து
ஓவன் ிப் பின்புவந்ற ொர்
ன்றபொன் அைக்கப் பணிப்பித் து
ஓ மிழ்க்கு ஏய்இரங்கி
முன்றபொம் புலவற்குப் பின்றபொயின்
ஆனும் உகுந் ைிது
வன்றபொம் அைத் ிைில் அன்றபொதசொல்
வீர்த ொண் டைமண்ைலறம (த ொ.ம.ச.29)
என்
பொட்டுப் புலப்படுத்துகி து. விளக்தகொளிப் தபருமொள்
வரலொறு: ஆ ியில் பிரமன் ற வர் மைமொசு அடைந் ொல்
படைப்புத்
த ொழிடல
ம ந்துவிட்ைொர்.
அ ன்
பயைொகப்படைப்புத் த ொழில் நின்றுவிட்ைது. அவர் கங்டகக்
கடரயில் ம் படழய நிடைவுதப த் வம் புொிந் ொர். அப்றபொது
ஓர் அசொீொி எழுந்து அவடர ஆயிரம் றவள்விகள் புொியும்படி
கூ ிற்று. சத் ிய விர த் லமொகிய கொஞ்சியில் ஒரு யொகம்
தசய் ொல் ஆயிரம் யொகம் தசய் பலன் கிடைக்கும் என்று றமலும்
கூ ியது.
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வர ரொஜர் றகொவில் இப்றபொது அடமந்துள்ள இைம்
யொகத் ிற்கு உத் ர றவ ியொக அடமந் து. பிரம்ம ற வர்
யொகத்ட த்
ன் பத் ிைியின் ித் த ொைங்கிைொர். அ ைொல்
கடலமகள் றகொபமுற்று றவகமுடைய ஆ ொகப்பொய்ந்து வந்து
யொகத்ட
அழிக்க முயன் ொள். பிரம்மற வர்
ிருமொடலப்
பணிந்து றவண்ைறவ, அவர் றவகவ ி ஆறு பொய்ந்துவரும்
வழியில் படுத்துக் தகொண்டு தவள்ளத் ிற்கு அடணறபொல்
கிைந் ொர். றவகவ ிக்கு அடணயிட்ை இைம் தவஃகடண என்று
தபயர்தபற் து. அங்றகறய தபருமொள் பள்ளி தகொண்ை
றகொலத் ில் எழுந் ருளியிருந் ொர். அத் லத்துப் தபருமொள் இன்று
யற ொத் கொொி
என்று
வழங்கப்படுகி ொர்.
அந்
நகடர
(கொஞ்சிமொநகடர)
நீர்
வளத் ொல்
அைர்ந்
கொைொக்கி
இருட்ைொக்கிைொள் கடலமகள். அந் இருடள எல்லொம் அகற் ி
அங்றக ஒரு தபருஞ்றசொ ி பிரம்ம ற வருக்குக் கொட்சி அளித் து.
அச்றசொ ி வடிறவ விளக்தகொளி தபருமொள் என்பவர். இந்
விளக்தகொளியின்
பயைொகப்
பிரம்ம
றவள்வி
நன்கு
நிட றவ ியது. முடிவில்
ிருமொல் றபரருளொளர் வடிவில்
ற ொன் ி அவடர அருள்புொிந் ொர். கடலமகளின் சீற் த் ொல்
அ ியொடம இருள் நிரம்பியிருந் இைத் ில், றபதரொளி விசி
அ ியொடம இருடளப்றபொக்கி அருள் சுரந் ொர் தபருமொள். அந் ப்
தபருமொறள இன்று விளக்தகொளி என்
ிருப்தபயரொல்
ிருத் ண்கொ
என்
ிருத் லத் ில்
வணங்கப்படுகி ொர்.
ீபப்பிரகொசர் அ ொவது விளக்தகொளிப் தபருமொள் என்பது
இப்தபருமொளின் ிருப்தபயரொகும்.
விளக்தகொளிடய மரக த்ட த்
ிருத் ண்கொவில்
தவஃகொவில் ிமொடலப்
பொைக் றகட்டு
என்பது
ிருமங்டகயொழ்வொர் விளக்தகொளி தபருமொடளயும்
யற ொத் கொொி
தபருமொடளயும்
றபொற் ிய
பொசுரமொகும்.
யற ொத் கொொிப்தபருமொள் என்கி
தசொன்ைவண்ணம் தசய்
தபருமொள்: பிரமைது யொகத்ட அழிக்க சரசுவ ி றவகவ ியொகப்
தபருக்தகடுத்து வந் றபொது குறுக்றக தசன்று
ிருமொல்
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பள்ளிதகொள்ள, சரசுவ ி மிகுந் நொணம் தகொண்டு தூரத்ற
விலகி, பிரமன் யொகம் தசய்யும் இைத் ிற்குக் கிழக்றக கைடல
றநொக்கிச் தசன் ைள். தவள்ளதமை வரும் ந ிக்குக் குறுக்றக
தசன்று
பள்ளிதகொண்ை
இைறம
யொற ொத் கொொி
ிருக்றகொவிலொகும்.
ிருமழிடச
ஆழ்வொொின்
சீைைொகவும்
நண்பணகவும் விளங்கியவன் கணிகண்ணன். ஒரு வறயொ ிக ொசி
ஆழ்வொொிைம் பக் ி பூண்டு, அவர் இருந் இைத் ிடைத் தூய்டம
தசய்து
வந் ொள்.
ஆழ்வொொின்
அருளொல்
அவள்
இளநங்டகயொைொள். கொஞ்சிடயத்
டலநகரொகக் தகொண்டு
ஆண்டு வந் பல்லவமன்ைன் அவள் அழகில் மயங்கித் ிருமணம்
தசய்துதகொண்டு ன் அரசியொக்கிக்தகொண்ைொன். அவள்மூலம்
ஆழ்வொடரயும் அவர் சீைடரயும் றகள்வியுற்
அவ்வரசன்
ஒருநொள் கணிகண்ணடை அடழத்து புலவறர ஆழ்வொடர
அரசடவக்கு அடழத்து வந்து என்டை வொழ்த் ிப்பொடி
அருளறவண்டும் எை றவண்டிைொன். கணிகண்ணன் ஆழ்வொர்
மைி ர்கடள
ம ித்துப்பொை
மொட்ைொர்.
அவர்
மிழ்
டவகுந் நொ னுக்கு மட்டுறம உொியது எைப் பகர்ந் ொர். அரசன்
நீங்களொவது என்மீது பொடிைறவண்டும் எை வற்புறுத் ிைொன்.
அ ற்குக் கணிகண்ணன் நொக்தகொண்டு மொைிைம் பொறைன் என்
குருவின் தகொள்டகறய ைக்கும் என்று கூ க்றகட்ை அரசன்
சிைமுற்று, அவடர ஊடரவிட்டு அகல ஆடணயிட்ைொன்.
அரசடவயில் நைந் வற்ட த் ன் ஆசொர்யைிைம் த ொிவித்து
விடையளிக்க றவண்ை, அன்புச்சீைன் நீ இங்கு இல்டல எைில்
நொனும் இல்டல என்று பகர்ந்து ிருதவஃகொ தசன்று றகொவிலில்
துயில் தகொண்டுள்ள எம்தபருமொடை றநொக்கி,
கணிகண்ணன் றபொகின் ொன் கொமரு பூங்கச்சி
மணிவண்ணொ நீகிைக்க றவண்ைொ – துணிவுடைய
தசந்நொப் புலவனும் தசல்கின்ற ன் நீயும் உன் ன்
டபந்நொகப் பொய்சுருட்டிக் தகொள்
என்று ிருமழிடச ஆழ்வொர் பொசுரமிட்டுப் புலவடைப் பின்
த ொைர்ந் ொர். பக் ைின் றவண்டுறகொளுக்கிணங்கி கைவுளும் ன்
மடைவியுைன் ஆழ்வொடரப் பின் த ொைர்ந் ொர். முன்றை சீைன்,
நடுவில் குருவொன் ஆழ்வொர், கடைசியில் எம்தபருமொன். இ டை
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ய ிந்
நகரமக்களும் பின் த ொைர்ந் ைர். இரொமபிரொடைப்
பிொிந் அறயொத் ிடயப் றபொல் ஆகியது கொஞ்சிநகரம். இ டைக்
கண்டு ன் ம ியீைத்ட தநொந்து கணிகண்ணடைத் ற டிச்
தசன்று கொஞ்சி நகருக்குத்
ிரும்புமொறு றவண்டி நின் ொன்
பல்லவமன்ைன். கணிகண்ணனும் ஆழ்வொொின் இடசடவ நொை,
ஆழ்வொரும் தபருமொடை றநொக்கி,
கணிகண்ணன் றபொக்தகொழிந் ொன் கொமரு பூங்கச்சி
மணிவண்ணொ நீகிைக்க றவண்டும் – துணிவுடைய
தசந்நொப் புலவனும் தசலதவொழிந் ொன் நீயும் உந் ன்
டபந்நொகப் பொய் படுத்துக் தகொள்
என்று முன்பு பொடிய பொட்டிடை மொற் ிப்பொை, எம்தபருமொனும்
ஆழ்வொொின் றகொொிக்டகயிடை ஏற்றுக்றகொவில்
ிரும்பிைொர்.
தபொலிவிழந் நகரம் மீண்டும் தபொலிவுதபற் து. ிருமழிடச
ஆழ்வொர், இட வன் ொன் தசொன்ைவற்ட ஏற்றுச்தசயல்பட்ை
எம்தபருமொனுக்குச் தசொன்ை வண்ணம் தசய் தபருமொள் என்று
தபயர்
சூட்டிைொர்.
இத் ிருக்றகொவில்
நம்மொழ்வொொின்
ிருவொக்கொல் கொல்நிலம் ற ொய்ந்து விண்றணொர் த ொழும்
கண்ணன்
தவஃகொ
எைப்
றபொற் ப்படுகி து
(இரமமூர்த் ி,2013:40 – 42).

பூசலொர்நொயைொர் (கி.பி.8-ஆம் நூற் ொண்டு)
பூசலொர் நொயைொர்
அறுபத்துமூன்று நொயன்மொர்களுள்
ஐம்பத் ொ ொம் நொயன்மொரொக டவத்துப் றபொற் ப்தபற் வர்.
இவடரச் சுந் ரமூர்த் ி நொயைொர் ொம் பொடிய ிருத்த ொண்ைத்
த ொடகயில், ‘மன்ைிய சீர்மட நொவன் நின் வூர்ப் பூசல்’ என்று
புகழ்ந்து பொடுவ ன் மூலம் இவர் த ொண்டைமண்ைலப் பகு ியில்
ஒன் ொை
ிருவள்ளூர் மொவட்ைத் ிலுள்ள
ிருநின் வூொில்
பி ந் வர் என்றும் றவ ம்ஓதும் நொடவயுடைய மட யவர்
மரடபச் சொர்ந் வர் என்றும் பூசலொர் எனும் இயற்தபயர் வொய்க்கப்
தபற் வர்
என்றும்
அ ியப்படுகி ொர்இவருடைய
.
வரலொற் ிடை றசக்கிழொர் ப ிதைட்டுப் பொைல்களில் விளக்கிப்
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தபொியபுரொணத் ில்
கூறுகி ொர்.
இவர்
சிவதபருமொனுக்கு
ஒருசி ந் ஆலயம் கட்டி வழிபொடுதசய்ய நிடைத் ொர். ஆைொல்
அ ற்கு றவண்டியதசல்வம் இவருக்குக் கிடைக்கவில்டல.
ஆகறவ, மைத் ிைொறலறய ஒருறகொயில் கட்டுவ ற்கு றவண்டிய
எல்லொப்தபொருள்கடளயும் றசகொித் ொர். ஒருவர் உண்டமயொகறவ
ஒருறகொயில் கட்டுவ ற்கு எவ்வளவு கொலம் ஆகுறமொ அவ்வளவு
கொலமொக மிகவும் அருடமயொை றவடலப்பொடுகளுைன் அவர்
அக்றகொயிடலக் கட்டிைொர். இவர் கண்டண மூடிக்தகொண்றை
றகொயில்கட்டும்
றவடலடய
நிடைவிைொறலறய
பல
ஆண்டுகளொகக் தசய் ொர். அவருடைய நிடைவொறலறய ஆகம
முட
வழுவொமல் அக்றகொயில் மிகச்சி ப்பொை முட யில்
கட்டிமுடிக்கப்தபற் து.
அவர் றகொயிலுக்கு றவண்டிய
உறுப்புகளொகிய றகொபுரம், கிணறு, குளம், ிரும ில், தகொடிமரம்
மு லிய எல்லொற்ட யும் அடவ இருக்க றவண்டிய பகு ியில்
தசம்டமயு ச் தசய் டமத் ொர். அற றநரத் ில் கொஞ்சிபுரத்ட
ஆண்ை பல்லவமன்ைன் அங்கு
சிவதபருமொனுக்கு ஒரு
றகொயிடலக் கட்டிமுடித் ொன். அவன் குைமுழுக்குக்கு ஏற்பொடு
தசய்
அற
நொளில் பூசலொரும் குைமுழுக்குக்கு நொள்
கு ித் ிருந் ொர். பூசலொொின் தபருடமடய உலகுக்கு அ ிவிக்கப்
தபருமொன்
ிருவுளம் தகொண்ைொர். அ ைொல் சிவதபருமொன்
அரசன் கைவில் ற ொன் ி ‘நின் வூர்ப் பூசலன்பன் தநடிதுநொள்
நிடைந்துதசய் நன்று நீைொலயத்து நொடள நொம் புகுறவொம்; நீ
இங்கு ஒன் ிய தசயடல நொடள ஒழிந்து பின் தகொள்வொய்’ என்று
ிருவொய் மலர்ந் ருளிைொர். எங்கும் நிட ந் தபருமொன் ஓர்
இைத் ில் இருப்ப ொகவும் மற்ற ொொிைத் ில் இருக்கமொட்றைன்
என்று கூ ியதும் வியப்றபயொகும். அவ்வொறு சிவதபருமொன்
கூ வில்டல என் ொல் பூசலொொின் தபருடம உலகுக்குத் த ொியொது
றபொய்விடும் என்று எண்ணி அரசன் முகமொக இவ்வுண்டமடய
அ ிமுகப்படுத் றவ இவ்வொறு கூ ிைொர். அரசன் விழித்த ழுந்து
இட வன் விரும்பும் றகொவிடலக்கட்டிய அப்தபொியவடரப்
பொர்க்கறவண்டும்
என்று
மறுநொறள
அவடரக்
கொணத்
ிருநின் வூருக்குப் பு ப்பட்ைொன். அவன் அங்கு பூசலொடரயும்
அவரொல் கட்ைப்தபற் றகொவிடலயும் பற் ி அ ியவிசொொித் ொன்.
எல்றலொரும் அவர் அவ்வொறு றகொவில் ஒன்றும் கட்ைவில்டல
எைக் கூ ிைர். இட வன் வொக்குப் தபொய்யொகொற
என்று
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அவடரறய விசொொித் ிய றவண்டும் எை எண்ணி
ொறை
அவொிைம்
தசன்று
வணங்கித்
ொன்கண்ை
கைவிடை
எடுத்துக்கூ ி அக்றகொயில் எங்குள்ளது என்று விைவிைொன்.
அப்தபொழு ொன் இட வன்
ிருவிடளயொைல் பூசலொருக்குப்
புலைொயிற்று. இட வன் தபருங்கருடணடய வியந்து
ொன்
மைத் ொறலறய றகொவில்கட்டிய வி த்ட அரசனுக்கு விளக்கிக்
கூ ிைொர். அரசன் அச்தசய் ிடயக் றகட்டு மிக வியந் ொன்.
அவருடைய
பக் ிப்தபருடமடய
நிடைத்துப்
றபொற் ி
வணங்கியபின் ன்னூர் தசன் ொன். பூசலொர் கு ித் றநரத் ில்
சிவதபருமொடைத்
ிருக்றகொவிலில் நிறுவிக் குைமுழுக்குத்
ிருச்சைங்கிடைச் தசய் ொர்பின் ; நொள்ற ொறும் தந ி வ ொது
வழிபட்டுவந் ொர். இவர் இவ்வொறு வழிபட்டு இறு ியொக ஐப்பசி
மொ ம் அனுை நன்ைொளில் இட வன் ிருவடி அடைந் ொர்.
பூசலொர் மைத் ொல் கட்டியறகொவிடலப் றபொன் த ொரு றகொவில்
பிற்கொல அரசரொல் அவ்வூொில் கட்ைப்தபற் துஅத் ிருக்றகொவில் .
இப்தபொழுதும்
கொட்சி
அளித்துக்தகொண்டிருக்கி து.
பூசலொர்நொயைொர் சுந் ரரொல் பொைப்தபற் வரொ லின் கி.பி.9-ஆம்
நூற் ொண்டுக்கு
முற்பட்ைவர்
என்பது
உறு ியொகி து.
கொைவர்றகொன் என்னும் பல்லவஅரசன் பூசலொர்கொலத்து வொழ்ந்து
வந் ொன் என்ப ொல் ஆரொய்ச்சியொளர் அவ்வரசன்
கொைவர்
றகொைொக இருக்கலொறமொ எைக் கருதுகின் ைர். அவ்வொ ொயின்
சுந் ரர் கொலத்துக்கு முன்ைர்ப் பூசலொர்நொயைொர் வொழ்ந்துவந் ொர்
எைக் கரு லொம். எைறவ, சம்பந் ர்
ிருநொவுக்கரசருக்குப்
பின்னும் சுந் ரருக்கு முன்னும் ஆகிய கொலம் பூசலொர்கொலம் எை
ஆரொய்ச்சியொளர் கருதுகின் ைர். பூசலொர் வரலொறு ஒருடமயுைன்
இட வடை நிடைத்து வழிபடுவ ொல் ஏற்படும் தபருடமடய
உலகுக்குப் பட சொற்றுகி து எைக் கூ லொம். பல்லவமன்ைன்
இரண்ைொம் நரசிம்மவர்மன் என்னும் இரொசசிம்மன் கொஞ்சி
டகலொசநொ ர் றகொவிடலக் கட்டிைொன். இவனுடைய கொலம்
(கி.பி.690 – 728) 8-ஆம் நூற் ொண்ைொகும். பூசலொர்நொயைொரும்
ிருநின் வூொில்
சிவதபருமொனுக்கு
மைத் ொறலறய
ஒரு
றகொவிடலக் கட்டிைொர். பல்லவமன்ைனும் பூசலொர்நொயைொரும்
ொங்கள் கட்டியறகொயிலுக்குக் குைமுழுக்குத்
ிருவிழொவிடை
ஒறர நன்நொள் நைத் விரும்பிைொர். ஆைொல் சிவதபருமொன்
இரொசசிம்மன்
கட்டியறகொயிலுக்கு
மு லில்
தசல்லொமல்
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மைத் ொறலறய றகொயில்கட்டிய பூசலொர்நொயைொர் கட்டிய
றகொயிலுக்கு மு லில் தசன்று அருள்தபொழிந்
பின்ைர்
இரண்ைொம் நொள் இரொசசிம்மன் கட்டிய றகொவிலுக்குச் தசன்று
அவனுக்கும் அவனுடைய மக்களுக்கு அருடளப் தபொழிந்து ஆசி
வழங்கிைொர் என்பது சொன்ற ொர் கருத் ொகும். பூசலொர்நொயைொர்
பல்லவமன்ைன் இரொசசிம்மன் கொலத் வரொ லின் கி.பி.8-ஆம்
நூற் ொண்டைச் சொர்ந் வர் எைக் கரு லொம் (பொிமணம்,2009:827
- 828).

கலியநொயைொர்
த ொண்டைநொட்டில் உள்ள ிருதவொற் ியூொில் எண்தணய்
வொணிபம் தசய்யும் மரபில் உ ித் வர் கலியொர். இவர் ன்
தசல்வத் ொல்
ஒற் ியூர்க்றகொவிலில்
உள்ளும்
பு மும்
ிருவிளக்றகற் ி அணிதசய் வர்; இட வைின் ிருவுளத் ின்படி
அத் ிருத்த ொண்ைொல் வறுடம உற் வர்.
ிருத்த ொண்டை
இடைவிைொது தசய்ய, தபொருள் றவண்டித் ன் இல்லொடள விற்க
முற்பட்ைொர்; வொங்குவொர் இல்லொடமயொல் றகொவிலில் உள்ள
அகலில்
ிொியிட்டு எண்தணயொகத்
ன் உ ிரத்ட
இை
எண்ணிக்கருவியொல் மிைறு அொியத் துணிந் ொர். அச்சமயம்
சிவதபருமொன் அக்டகடயத்
டுத் ருள முத் ி தபற் ொர்
என்பட ப் பின்வரும் பொைல்கள் சொன்றுகள் கொட்டும்:
தமய்ப்பொர் மடைவிடயக் தகொள்வொரு
மற்று விளக்குமுட்ைக்
டகப்பொணி தகொண்டு கழுத் ீர் ந்
து ிரங் கலத்துளட்டி
தபொய்ப்பொர் புகழ வகல்விளக்கு
ஓடு புகழ்விளக்கு
டவப்பொர் கலியர் ிருதவொற் ி
யூர்த ொண்டை மண்ைலறம (த ொ.ம.ச.78).
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ிருவிளக்கு ிொியிட்ைங்கு அகல்பரப்பிச் தசயைிரம்பவு
ஒருவியதவண் தணய்க்குஈைொவு உைலு ிரங்
தகொடுநிட க்கக்
கருவியிைொன் மிைறுஅொிய வக்டகடயக் கண்ணு லொர்
தபருகு ிருக் கருடணயுைன் ஏர்வந்து பிடித் ருளி
(தபொியபுரொணம், கலியநொயைொர் சொி ம்)
(இரொமமூர்த் ி,2013:95).

தமய்ப்தபொருள்நொயைொர்
இவர்
த ன்தபண்டண
ஆற் ங்கடரயிலுள்ள
ிருக்றகொவலூடரத்
டலநகரொகக் தகொண்டு ஆண்டுவந்
ஒருசிற் ரசர்
ஆவொர்.
சிவைடியொொின்
ிருறவைத்ட றய
தமய்ப்தபொருளொய்க் தகொள்ளும் இவருடைய சிந்ட ய ிந்
முத் நொ ன் என்னும் படகயரசன் சிவறவைம் தகொண்டு இவடரக்
தகொன்று வீழ்த் ிைொன். இவர் அப்படகவனுக்கும் அருளுள்ளம்
தகொண்டு அவடையும் கொப்பொற் ிய அருட்தசல்வர் ஆவொர்.
மடலயமொன்நொடு என்பது மலொடு எைப்படும். இ ற்குச் றச ிநொடு
எை
மற்த ொரு
தபயரும்
உண்டு.
இ ன் டலநகர்
ிருக்றகொவலூர் ஆகும். இவ்வூொில் மலொைர் மரபிறல வந்
தமய்ப்தபொருளொர் என்னும் அரசர், அரசியல் தந ி வ ொது
குடிகடளக் கொப்பொற் ிவந் ொர். அரசியல் நீ ியும் ஆன்மிகவும்
ஒருங்றக வளரப்தபற்
இவருடைய ஆட்சிடயக் கண்ை
படகமன்ைன் முத் நொ ன் என்பொன் நொல்வடகப் படையுைன்
வந்து எ ிர்த்துப் றபொொிட்டுப் பலமுட ற ொல்வியடைந் ொன்.
வஞ்சகம் நிட ந் அவன் தநஞ்சம் தமய்ப்தபொருளொடர தவல்ல
றவறுவழி கண்ைது. அவன் உைல்முழுதும் ிருநீறுபூசி சடைமுடி
ொித்து டகயிறல சுொிடக மட ந்
புத் கக் கட்டுைனும்
தபொய்த் வ
றவைத்துைனும்
ிருக்றகொவலூடரயடைந் ொன்.
முத் நொ ைின் முழுநீறுபூசிய றவைம் கண்ை அரண்மடைக்
கொவலர் அவடை முட்டின் ி உள்றள விட்ைைர். அரசர்
துயில்தகொள்ளும் பள்ளியட க்கு தவளிறய நின்
த் ன்

த ொண்டைமண்ைலப் புலவர்கள்

முடைவர் சு. அ. அன்டையப்பன் 55

என்னும் தமய்க்கொப்பொளன் மட்டும் அரசர் துயில்கி ொர் எைத்
டுத் ைன். அ ற்கு முத் நொ ன் யொம் அரசருக்கு நன்டம
தசய்யறவ தசல்கிற ொம் எைக் கூ ி விடரந்து உள்றள
தசன் ொன். த் னும் ஐயமுற்றுப் பின்பற் ிச் தசன்று மட ந்து
நின் ொன். அரசர் அருகிலிருந்
அரசியொர் விடரந்த ழுந்து
அரசடர எழுப்பிைொர். டசவ வடிவம் கண்ை அரசர் இருடககூப்பி
அடியொடர வணங்கிைொர். அப்தபொழுது தபொய்றவைத் ொன் ொம்
படிக்கக் தகொண்டுவந் உலகிலில்லொ ஆகம ஏடு ஒன் ிடை
அரசருக்கு அளிப்ப ொகக் கூ ி அவடரத்
ைிடமயிலிருக்கச்
தசய் ொன். அரசொின் கு ிப்புணர்ந் அரசியொரும் அவ்விைமிருந்து
அகன் ொர். அரசரும் அவடை வணங்கி இைி அருள்தசய்க எை
றவண்டிைொர். படகவன் ன் புத் கக் கட்டை அவிழ்ப்பவன்
றபொலச் சுொிடகடய )வொள்( எடுத் ொன். அவன் வணங்கிய
அரசடரத் ொன் நிடைத் வொறு தவட்டிவீழ்த் ிைொன். அரசறரொ
தபொய்த் வ றவைறம தமய்ப்தபொருள் எைத் த ொழு ொர்.
மட ந் ிருந்
த் ன் முத் நொ டைக் தகொல்ல வொளிடைத்
தூக்கிைொன்.
அப்தபொழுது
குரு ி
தபொங்க
விழுந்
தமய்ப்தபொருளொர், ‘ த் ொ இவர் நம்டமச் றசர்ந் வர். அவடர
ஒன்றும் தசய்யொற ’ என்று தசொல்லி அவன் தசயடல
நிறுத் ிைொர். பின்பு, ‘இந் அடியவர் தசல்லத் டை ஏதுமின் ி ,
நம் நகடரக்கைந்து விட்டு வருக; எவரும் இவருக்கு இடையூறு
தசய் ல் கூைொது’ எைப் பணித் ொர். அரசொின் தசய்டகயொல்
வொட்ைமுற்
த் ன் வணங்கிய வண்ணம் முத் நொ டை
தவளிறய அடழத்து வந் ொன். தவளியிலிருந் பலரும் அரசடரக்
தகொன் வடை
அழித்ற
ீருறவொம்
என்று
தபொங்கி
எழுந் றபொது, அரசொின் ஆடணடய அ ிவித் ொன்
த் ன்
அடைவரும் அகன் ைர். அவ்வஞ்சகடை எல்டலக்கப்பொல்
விட்டுவந் ொன்
த் ன். தமய்ப்தபொருளொொின் தசொற்கைவொது
நின்
த் ைின் வருடகக்கொக உயிடரக் கொத் ிருந் அரசர்,
முத் நொ டை அடழத்துச் தசன்றுவிட்டு வந்
தசய் ிடயக்
கூ க்றகட்டு அகங்குளிர்ந் ொர். அவர் ‘இன்று எைக்கு நீ தசய்
உ வி யொர் தசய்ய வல்லொர்’ என்று தசொல்லி மகிழ்ந் ொர். பி கு
அவர் ம்டமச் சூழ்ந்து நின் அரசியல் மு ன்டமயொளடரயும்
மடைவியொடரயும் உ விைடரயும் றநொக்கி, ‘என் ஆடணயொகக்
தகொண்டு ிருதவண்ணீற் ன்டபப் பொதுகொப்பீர்களொக’ என்று
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கூ ி இட வைடி றசர்ந் ொர். இன்ைொ தசய் ொர்க்கும் இைியறவ
தசய்யும் இவர் பண்பு தகொண்டு
ம் இறு ிக்கொலம் வடர
படகவன் என்றும் பொரொது சிவவடிவறம தமய்ப்தபொருள்
எைக்தகொண்ை இவர் ம் அருட்தசயல் தசயற்கொிய தசயலொகும்.
தமய்ப்தபொருளொர், முந் நொ ைொல் வஞ்சகமொகக் தகொடல
தசய்யப்பட்ைொர் எைினும் அவர் ம் தகொள்டகடய நிடலநொட்டித்
ம்டமக் குத் ியவடையும் நமர் என்று கூ ிய தநஞ்சுரம்தபற்
இவடர தவற் ிதபற் வர் என்ற கூ ல் றவண்டும். அரசியல்
ி ம் நிரம்பப்தபற்
இவர் அருளொளரொகவும்
ிகழ்ந் து
அடைவரும்
அ ியத் க்க ொகும்.
இவர்
ிருநொள்
கொர்த் ிடகமொ ம் உத் ிரத் ிருநொளொகும் (பொிமணம்,2008:89 90).

வொயிலொர்நொயைொர்
உைற்பிணிக்கு மருந் ிடைப் றபொன் வரொகிய வொயிலொர்
நொயைொர்,
டலக்றகொலம்
உடைய
சிவதபருமொைின்
ிருப்பணிக்கு எந் வி
இடையூறூம் வரொ வண்ணம் உைற்
கண்ணுள்ள மைத் ிறலறய அழகிய றகொவிலும் றகொபுரமும் கட்டி,
தபொற்கலசங்கடளச் சூட்டியதுைன் சுற்று வீ ிகடளயும் தபொிய
நைை
சடபடயயும்
உடைய ொக்கியதும்
த ொண்டைநொட்டிறலறயயொகும் என்பட ,
பிணிக்குஓர் மருந் டை யொர்வொயில்
ஆரன்று பிஞ்ஞகைொர்
பணிக்குஓர் குட வின் ி யந் ொி
யொகத் ிற் பண்ணுவித்
வணிக்றகொ யிலும்தபொற் சிகரமும்
வீ ியு மொைரங்கு
மணீக்றகொ புரமும் உடையதுஎன்
பொர்த ொண்டை மண்ைலறம (த ொ.ம.ச.44)
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என்
பொைல் வழி கொட்டுகி து. வொயிலொர் நொயைொர் 63
நொயன்மொர்களுள்
ஒருவர்.
த ொண்டைநன்ைொட்டில்
ிருமயிலொபுொியில் ற ொன் ியவர். இவர் த ொல்குலமொகிய
றவளொளர்குலத் ில்
ற ொன் ி
றபொ ைரொக
வொழ்ந்து
ிருத்த ொண்டின் தந ி நின் ொர்; இட வடை ம வொது
மைக்றகொயில் அடமத் ொர்; இட வறை ஆண்ைொன்;
ொம்
அடிடம என்னும் உணர்வுதபற் ொர். அதுறவ, அவர்
ம்
அகக்றகொயிலின் ஞொைவிளக்கொக அடமந் து என்றும் அழியொ
ஆைந் த் ிைொல்
இட வனுக்குத்
ிருமஞ்சைமொட்டிைொர்;
அன்பிடைறய
ிருஅமு ொகப்
படைத்து
அகப்பூடச
தசய்துவந் ொர். இத் டகய அன்பு வழிபொட்டிடை தநடுநொட்கள்
தசய்து இட வன் ிருவடிநிழடலச் தசன் டைந் ொர்; இவடரப்
‘புண்ணிய
தமய்த்த ொண்ைைொர்’
எைப்
தபொியபுரொணம்
றபொற்றுகி து. இவரது ிருஉருவச்சிடல மயிடல கபொலீச்சுரர்
ிருக்றகொயிலில் உள்ளது (பொிமணம்,2008:425).

ிருக்கு ிப்புத் த ொண்டை நொயைொர்
சிவதபருமொன் மைத்துக்கண் உள்ள மொசிடைத்
ன்
ிருக்கண்ணொல் அகற் ி இழிந் வைொை அவடரயும்
ன்
கருடணத்
ி த் ொல் கூலிக்கு அடிடமயொகக் தகொண்டு
எண்ணற் ச் சி ப்புகடளயுடைய கொஞ்சிமொநகொில் டுத் ொண்டு
தகொண்ைருளி,
ிருக்கு ிப்புத்
த ொண்ைர்
என்னும்
த ய்வத்த ொண்ைரொகவும் ஆக்கி, வண்ணொர் என்னும் வடிவிடை
நீக்கிச் தசன் துவும் த ொண்டைமண்ைலத் ிறல ொன் என்பட ,
கண்ணொல்என் தைஞ்சத்து அழுக்கறுத்து
ஏகடை றயன்றுஅடையும்
ண்ணொரும் கூலிக்கு அடிடமதகொண்டு
ஏ டுத்து ஆண்டுஅருளி
எண்ணொரும் கொஞ்சித் ிருக்கு ிப்
புத்த ொண்ைர் என்னும் த ய்வ
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வண்ணொர் வடிவு தகொடுறபொந்து
அதுந்த ொண்டை மண்ைலறம (த ொ.ம.ச.43)
என் பொட்டுக் கூறுகி து. த ொண்டைநொட்டின் டலநகரொை
கொஞ்சிபுரத் ில் ஏகொலியர் (வண்ணொர்) குலத் ில் பி ந்து,
பக் ியில் மிகுந்து சிவதபருமொைின் றசவடியில் மிக்க அன்பு
தகொண்ைவரொய்த்
த ொண்ைர்
ம்
கு ிப்ப ிந்து
தசயலொற்றுவதுைன் கண்ணொல்
ன் உள்ளத் ில் உள்ள
அழுக்கிடைப் றபொக்கி ஆண்ைருள இட வடை றவண்டிைொர் ஓர்
அடியவர். அவர் தபருடமடய உலகிற்குக்கொட்ை, சிவதபருமொன்
ஒரு
சிவைடியொர்
றவைம்தகொண்டு
அவொிைம்
தூசுடை
ஆடைடயத் ந்து ற சுடைய ொக ஆக்கித் ர றவண்டிைொர். அவர்
உைன் தபய்
தபருடமயொல் தசொல்லிய தசொற்படி உொிய
றவடளயில் அவ்வொடைடயத் ிருப்பித் ர இயலொமல் றபொக,
கற்பொட யில்
ன்
டலடய றமொ ி இ க்கத் துணிந் ொர்.
சிவதபருமொன் ன்னுடைய ிருக்கரத் ொல் அடியவர் டலடயத்
ொங்கிைொர். முக்கண்ணைொகிய சிவதபருமொன், அன்பறர உைது
பக் ித் ி த்ட மூவுலகுக்கும் அ ிவித்ற ொம். இைி எம்மிைம்
வருக எைத்
ிருவொய் மலரத்
ிருக்கயிடலடய அடைந்
தபருடமயுடையவர்
ிருக்கு ிப்புத்
த ொண்ை
நொயைொர்
(இரொமமூர்த் ி,2013 :19 – 20).
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Poets of Chola Period (A.D.900 – A.D.1200)

ச ொழர் கொலப்புலவர்கள்
(கி.பி.900 – கி.பி.1200)
Annaiyappan S. A.
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தபொிய ிருமடலநம்பி (கி.பி.11-ஆம் நூற்றொண்டு)
தபொிய ிருமடலநம்பி
த ொண்டைமண்ைலத் ிலுள்ள
ிருமடலயில்
பிறந் ொர்;
ீொீட ல
பூரணர்
எைவும்
வழங்கப்பட்ைொர். இவர் நொ முைியின் சபரரொகிய ஆளவந் ொர்
என்னும் யொமுைநின் (கி.பி.976 – 1042)
ீைரொை ொலும்
இரொமொனு ொின் (கி.பி.1017 – 1137) ஆ ொநியரொடகயொலும் இவர்
கி.பி.11-ஆம் நூற்றொண்டில் வொழ்ந் வர் என்பது த ொியவருகிறது.
டவகுண்ைத் ில் நித் ிய சூொியரொை சுமுகர் என்பவொின்
மறுபிறப்பு எை இவர் கரு ப்படுகிறொர். இவர் ஆளவந் ொரடியில்
ிருவொய்தமொழி பயின்று வந் தபொழுது ஒருநொள் ‘ஒழிவில்
கொலதமல்லொம்’
என்னும்
பொசுரத் ின்
தபொருள்
சகட்டு
உள்ளமுருகி,
உைசை
ிருமடலயடைந்து
ிருசவங்கைமுடையொன்
பணியில்
ஈடுபை
அனும ிசகட்டுப்தபற்றுத் ிருமடல த ன்றொர். அந் நிடலயில்
ிருமடலக் சகொயில் ொிவரப் பரொமொிக்கப்பைொ ிருந் து பற்றி
டவணவ ஆச் ொொியர்களொை நொ முைி, ஆளவந் ொர் சபொன்சறொர்
ஆழ்ந்
கவடலடய
டவணவ
அடியொர்
குழொங்களில்
தவளிப்படுத் ியிருந் ைர். அந்நிடலடய மொற்றித் ிருமடலயில்
ொிவரப் பூட
மு லியை ஒழுங்கொக நடைதபறச்த ய்யத்
ிருமடல நம்பி உறு ிபூண்ைொர். அ ன்படி ிருமடலயில் அவர்
ங்கி
ஒரு
பூந்ச ொட்ைம்
நிறுவி
நொள்
வறொமல்
ிருசவங்கைமுடையொைின் பூட க்குத் ச டவயொை பூக்கள்,
ிருத்துழொய் மு லியவற்டறத் ொசம பறித்து வழங்கி வந் ொர்.
நொசைொறும்
ிருசவங்கைமுடையொன்
ிருமஞ் ைத் ிற்கொகப்
(நீரொட்ைல்) புைி நீடரச்
ற்றுத் த ொடலவிலுள்ள ஆகொ
கங்டகயின்று மண்குைத் ில் நிரப்பித் டலயிசல சுமந்து வந்து
சகொயிலில் ச ர்த்து நீரொட்டும் த ொண்டில் ஈடுபட்ைொர். இவரது
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பத் ியுணர்டவக் கண்டு மகிழ்ந்
ிருசவங்கைமுடையொன் ஒரு
சவைன் உருவில் கொட்டு வழியில் தபொிய
ிருமடல நம்பி
மண்ைபத் ில் அவர் ண்ணீர் சுமந்து தகொண்டிருந் தபொழுது
மடறந்து நின்று ண்ணீர்க் குைத்ட ஓட்டையொக்கி அடைத்துத்
ண்ணீரும் ஒழுகிைச் த ய் ொர். அ டை அறிந்
ிருமடல நம்பி
தவகுண்ைசபொது சவைைொகிய ிருசவங்கைமுடையொன் அவடர
அன்புைன் ‘ ொத் ொ’ என்று அடழத்து அருகிலுள்ள பொபநொ ம்
அருவிடயக் கொண்பித்துக் தகொடுத்து மடறந் ொகச் த விவழிச்
த ய் ி ஒன்று உண்டு. அன்றுமு ல் ிருமஞ் ைத் ிற்குப் புைி நீர்
பொபநொ ம் அருவியிலிருந்து தகொண்டு வருவது வழக்கமொயிற்று.
டவணவ
மு ொயத் ின் கொவலைொக இன்றும் விளங்கும்
இரொமொனு டர ஈன்தறடுத்
ொய் கொந் ிம ிசய ஆகும். எம்பொர்
என்று பிற்கொலத் ில் புகழ்தபற்ற சகொவிந் பட்ைர் இடளயவளின்
ிருமகைொவொர். கொந் ிம ி பிள்டள தபற்தறடுத் த ய் ிசகட்டுத்
ொய்மொமன் தபொிய
ிருமடலநம்பி பிறந்
பன்ைிரண்ைொம்
நொளன்று அக்குழந்ட க்கு இடளயொழ்வொர் என்று தபயொிட்ைொர்.
பிற்கொலத் ில் இரொமொனு ர் ம் ொய்மொமடையும் ஆ ொொியைொக
வொித்து அவர் பக்கலில் ஓரொண்டு பொைம் சகட்டு இரொமொயண
ொநத்ட க்
சகட்ைறிந்து
த ளிந் ொர்
என்பது
ஈண்டு
சநொக்கத் க்கது. கொளத் ியில் ிவவழிபொட்டில் இடைவிைொது
ஈடுபட்டிருந் சகொவிந் பட்ைடர ிருத் ிப் ‘பஞ்
ம்சுகொரம்’
த ய்வித்து மீண்டும் சுத் டவணவரொக்கியது இரொமொனு ொின்
ிருமடலநம்பிசய
ஆகும்.
அக்கொலத் ில்
அப்பகு ியில்
ச ொழப்சபரர ின்
சமலொண்டமடய
ஏற்று
ஆண்டுவந்
யொ வரொயன்
என்பொன்,
கீழ்த்
ிருப்ப ியில்
சகொவிந் ரொ ப்தபருமொள் சகொயிடலச் த ப்பைிட்டுச் சுற்று
வீ ிகடளயும் அடமத் ொன். ி ம்பரத் ிலிருந்து அகற்றப்பட்ை
சகொவிந் ரொ ைின் ிருவுருவ ிடலடய அங்கு நிறுவ இவன்
தபொிதும் உ வி புொிந் ொன். இரொமொனு ொின் ிருவுள்ளமறிந்து
சகொவிந் ரொ ர் சகொவில் பணிகடளக் கவைிக்கத்
ிருமடல
நம்பிடயயும்
அைந் ொழ்வொடையும்
சகொயிலருகிசலசய
குடியிருக்கச் த ய் ொர். இரொமொனு ர்
ிருமடலக்சகொவிலில்
நிருவொகச்
ீரடமப்புச்
த ய் பின்
ிருமடலநம்பியின்
சமற்பொர்டவயில் அத் ிட்ைம் நடைதபறச்த ய் ொர் எைக்
குருபரம்படர நூல்கள் கூறுகின்றை.

த ொண்டைமண்ைலப் புலவர்கள்

முடைவர் சு. அ. அன்டையப்பன் 61

ிருமடலநம்பியின் பக்கலில் இரொமொயண ொரம் கற்றுணர
ஓரொண்டுக் கொலம் இரொமொனு ர் ிருப்ப ியில் ங்கியிருந் ொர்.
ொய்மொமைிைம் பொைம் கற்றுக்தகொள்ள அவர் நொள்ச ொறும்
ிருப்ப ியிலிருந்து ிருமடல ஏறிச்த ன்று வந் ொர். அ டைக்
கண்ணுற்ற ிருமடலநம்பி அவரது துன்பத் ிடைக் குடறக்கும்
தபொருட்டுத் ொனும் ிருமடலயிைின்று இறங்கிவந்து நடுவழியில்
ஒரு
புளியமரத் டியில்
இரொமொனு ருக்கு
இரொமொயண
கொலட்ச பம் வழங்கிைொர். அ ைொல் ிருசவங்கைமுடையொைின்
உச் ிக்கொலப் பூட களில் கலந்து தகொள்ள முடியொது சபொயிற்சற
என்று ிருமடல நம்பி உள்ளுக்குள் வருந் அ டையறிந்
ிருசவங்கைமுடையொன்
இரொமொனு ருக்குப்
பொைம்
த ொல்லிக்தகொடுக்கும் சநரத் ில் புளிய மரத் டியில் உச் ிக்கொலப்
பூட சவடளயின் தபொழுது பூட யில் பயன்படுத் ப்பட்ை பூ
மு லியைவற்றுைன்
ம்
ிருவடிகடளத் ச ொன்றச் த ய்து
ிருமடல நம்பிக்குக் களிப்பூட்டித் த ொைர்ந்து மது பணியில்
ஈடுபைச்த ய் ொர். இவ்வளவு தபருடமகளுக்குொிய தபொிய
ிருமடலநம்பி
கொலமொைபின்
இவரது
நிடைடவப்
சபொற்றும்வடகயில் இரொமொனு ர் ஓர் ஏற்பொடு த ய் ொர். அது
ிருமடலயில் மொர்கழித்
ிங்களில் டவகுண்ை ஏகொ ிப்
தபருவிழொ முடிவுற்ற பின் அடுத்
நொளன்று சகொவில்
ின்ைங்களுைன் மங்கல இட த ொைர ஆகொ கங்டகயிலிருந்து
புைி நீர்
( ீர்த் ம்)
தகொண்டு
வரப்பட்டு
அன்று
ிருசவங்கைமுடையொனுக்கு
நடைதபறும்
நீரொட்ைத் ிற்குப்
பயன்படுத் ப்படுவ ொகும்.
இடறவசை
‘ ொத் ொ’
என்றடழத் ின் கொரணமொகத் ிருமடலநம்பியின் வழிவந்ச ொர்
ிருமடல
ொத் ொச் ொொியர்கள்
என்று
மொியொட யுைன்
குறிக்கப்படுகிறொர்கள். இவருக்கு ஒரு ிறு ‘ ன்ை ி’ ிருமடலயில்
உண்டு. இவருக்குப் பிள்டளத் ிருமடலநம்பி, இரொமொனு ன்,
பிள்ளொன் என்று மூன்று பு ல்வர் இருந் ைர். அவர் பிள்ளொடை
ய ிரொ ர் என்று புகழ்தபற்ற இரொமொனு ொிைம் ‘அபிமொை
புத் ிரரொக’ அளித் ொர். கல்வி சகள்விகளில் மிகச் ிறந்து
விளங்கிய பிள்ளொன் ‘ஞொைபிரொன்’ என்சற அடழக்கப்பட்டு
இரொமொனு ொின்
ிருவுள்ளப்படி
ிருவொய்தமொழிக்கு மு ல்
வியொக்கியொைமொக விளங்குகிற ‘ஆறொயிரப்படி’ என்ற அற்பு
நூடல
அரங்சகற்றிைொர்.
பிள்டளத்
ிருமடலநம்பியும்
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எம்தபருமைொர்
ிருவடிகளிசல பொைம் சகட்டுத்த ளிந் ொர்.
இவருடைய ிருமகன் அடைவருைனும் மிக்க ச ொழடமயுைன்
பழகிய ன் கொரணமொகத் ‘ச ொழப்பர்’ என்னும் தபயடரப்தபற்றுத்
‘ச ொழப்பர் வம் ம்’ என்று எ ிர்கொலத் ில் டவணவொிடைசய
ஏற்றம் தபறக் கொரணமொைொர் என்பது குருபரம்படரச் த ய் ி
ஆகும் (பொிமணம்,2009:905 - 907).

இரொமொனு ர் (கி.பி.11-ஆம் நூற்றொண்டு)
இரொமொனு ர் த ன்டைக்குத் த ன்சமற்கில் முப்பது கல்
த ொடலவிலுள்ள
ிருதபரும்புதூொில்
கொந் ிம ி
அம்டமயொருக்கும்
சக வ
ச ொமயொ ியொர்
என்பொருக்கும்
கி.பி.1017-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மொ ம் 13-ஆம் நொள் மகவொகத்
ச ொன்றிைொர். இவர் மடைவியின் தபயர் ஞ் மொம்பொள். இவர்
ம் ந்ட யிைம் த ொைக்கக் கல்வி பயின்றொர். பின்ைர், இவர் ம்
ந்ட யின் ச ொழர்
ிருக்கச் ி நம்பியிைம் கல்வி கற்றொர்.
அ ன்பின் இவர் யொ வப்பிரகொ ர் என்ற சவ ொந் ியிைம்
பயின்றொர். ஆ ிொியர் தகொண்தைொழுகிய அத்துவி க் தகொள்டக
மொணவரொகிய இரொமொனு ொின் பக் ிக் தகொள்டகக்கு இயலொது
சபொகசவ பிணக்கும் படகயும் ஏற்பட்டுப் பிொிந் ைர். பின்ைர்
இவர் தபொிய நம்பியிைம் பொைம்பயின்றொர். ிருவரங்கத் ிலிருந்து
பக் ி இயக்கத்ட ப் பரப்பிவந் ஆளதுத் ொடரக் கொணச்த ன்று
அவர் கொலமொகிய நிடலயில் அவரது மூன்று விரல்கள்
மைங்கியிருப்பட க் கண்டு, அவர் பரப்ப நிடைத் து மூன்று
தகொள்டககள் என்று துணிந்து அவற்டறப் பரப்பும் த யலில்
முடைந் ொர். அக்தகொள்டககளொவை: வியொ முைிவர் இயற்றிய
பிரம்ம சூத் ிரங்களுக்குப் பிரபந் க் தகொள்டககடளப் பின்பற்றி
வியொக்கியொைம் த ய்வது, 2) வியொ ருக்கும் அவர்
ந்ட
பரொ ரருக்கும் நன்றிக் கைைொற்றுவது, 3) நம்மொழ்வொடரச்
ிறப்பொக ஆழ்வொர் குழொத்துப் பயிலச் த ய்வது. அவர் இவற்டறத்
த ொிந்து தகொண்டு
ிருக்சகொட்டியூர் நம்பியிைம் டவணவ
மந் ிரமொகிய மடறதபொருடள அறிந்து தகொள்ளச்த ன்றொர்.
அவர், இவடரப் ப ிதைட்டுத் ைடவ ச ொ டை த ய்து உயிர்
சபொகுமளவில் ஏற்றுக்தகொண்ைொர்.
ிருக்சகொட்டியூர் நம்பி
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‘நசமொநொரொயணொய’
என்னும்
மந் ிரத்ட ச்
த வி ொற்றியருளிைொர்.
அ டைக்
சகட்ை
இரொமொனு ர்
அம்மந் ிரப் தபொருள் ஒரு ிலருக்சக மடறதபொருளொகி அறிய
அொி ொக இருத் டல சநொக்கித் ொம் அம்மடறப் தபொருடளப்
பலரறியக் கூறிைொல் நிரயம்(நரகம்) வரும் என்ற கூற்றிற்கு
மொறொக
ொம் நிரயம்(நரகம்) புகுந் ொலும் எண்ணிறந்ச ொர்
உய்யவிருக்கும் வொய்ப்டப உன்ைிக் சகொபுரத் ில் ஏறி
எல்சலொரும் அறியக்கூறி முழக்கமிட்ைொர்.
இவருக்கும்
இவருடைய
மடைவிக்கும்
ஏற்பட்ை
ொ ிதயொழுக்கம் பற்றிய கருத்து மொறுபொட்ைொல் இல்லற
வொழ்க்டகடயத் துறந்து துறவியொைொர். இவருக்குச் ீைர்கள் பலர்
இருந் ைர்.
அவர்கள்
மு லியொண்ைொன்,
கூரத் ொழ்வொர்,
யொ வப்பிரகொ ர்
(குருசவ
ீைரொைொர்),
சகொவிந் ன்,
அருளொளப்தபருமொள்,
நல்லொண்
க்கரவர்த் ி,
அகளங்க
நொட்ைொழ்வொன், எச் ொன், த ொண்டையனூர்நம்பி, மருதூர்நம்பி,
தபொன்ைொச் ி மு லியவரொவர். இவர்
ிருக்கச் ி நம்பியிைம்
கற்றைவொய கீழ்க்கண்ை ஆறு தகொள்டககடளக் கண்ணொகக்
தகொண்டு ொம் உணர்ந் டவணவ மயத்ட ப் பரப்பிைொர்: 1)
ிருமொசல
பரம்தபொருள்,
2)
ீவொத்துமொவிற்கும்
பரமொத்துமொவிற்கும் உள்ள சவற்றுடமடய உணர்வது, 3)
ரணொக ியும் பரபத் ியுசம
ிறந்
முக் ி என்றறிவது, 4)
இறக்கும்சபொது மைத்ட க் கைவுளிைத் ில் ஒப்படைத் லும்
சவண்ைொ து என்று தகொள்வது, 5) உைல் அழியுங்கொல் பொகவ ர்
உறு ியொக முத் ி தபறுவர் என்று நம்புவது, 6) தபொியநம்பிடயக்
குருவொகக் தகொள்வது ஆகியைவொம். இவர் ிருவரங்கத் ிலிருந்து
த ய் பணிகளுள் குறிப்பிைத் க்கை: ிருவரங்கம் சகொயிலின்
ிட ந்
ம ில்கடளச்
த ப்பைிட்ைடம,
சகொயில்
வழிபொட்டுமுடறகடளச் த ம்டமப்படுத் ியடம, மைப்பள்ளியில்
கொலம்
வறொது
நிசவ ை
உணவுகடள
அடமக்கவும்
ஆரொ டைக்கு ஆக்கவும் த ய் டம சபொன்றவைவொகும். இவர்
நொலொயிரத் ிவ்வியப்பிரபந் ம்
பொைல்கடளக்
சகொயில்
வழிபொட்டுைன் இடணத்துப் பரப்பிைொர். இவர் இயற்றியைவொக
உள்ள நூல்களுள் டலயொயது ீபொடியம். அது சபொ ொயை
விருத் ிடய அடிப்படையொகக் தகொண்ைது. இரொமொனு ொின்
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தகொள்டக வி ிட்ைொத்துவி மொகும். அது பிரமம் சவறு, ஆன்மொ
சவறு; ஆன்மொ பிரம்மத் ிற்கு உைலொக இருந்து பிரம்மத் ின்
ந்நி ொை விச ைத் ொல் தமய்யறிவு டககூைப்தபற்று உலகிடை
முற்றும்
துறந்து
பிரமத் ின்
சமல்
பற்றுடைய ொய்
டவகுண்ைத்ட
அடைந்து
பிரம்ம ொரூபம்
தபற்று
இன்புற்றிருத் சல முத் ி என்று கூறுவது. உயிர்ப் தபொருடளயும்
உயிரல்லொ
தபொருடளயும் உைம்பொக உடைய தபொருளின்
அத்துவி ம் என்பது வி ிட்ைொத்துவி ம் என்ப ன் தபொருளொகும்.
ித்து என்ற உயிர்ப்தபொருடளயும் அ ித்து என்ற உயிொில்லொ
தபொருடளயும் உைம்பொக உடைய தபொருளல்லது பரம்தபொருள்
இரண்டில்டல ஒன்சறயொகும் என்பதுசவ வி ிட்ைொத்துவி ம்
என்ப ில் வரும் அத்துவி த் ிற்குொிய தபொருளொகும். அருசள
இடறவன்
வடிவம்
என்பது
வி ிட்ைொத்துவி த் ின்
உட்தபொருளொகும். இவர் இயற்றிய சவறு நூல்கள் சவ ொந் ீபம்,
சவ ொந் ொரம், சவ ொந்
ங்கிரகம், கீ ொபொடியம், ரணொக ி
த் ியம், ீடவகுந்
த் ியம் என்பைவொகும். இவடரப்பற்றி
இரொமொனு ர் நூற்றந் ொ ி என்னும் நூடலத் ிருவரங்கத் ைொர்
என்பொர் இயற்றியுள்ளொர். இவர் விக்கிரம ச ொழன் கொலத் ில்
வொழ்ந் வர். இவர் நூற்று இருபது ஆண்டுகள் வொழ்ந்து டவணவ
தநறிடய நிடல நிறுத் ியவர் ஆவர் . இவர் கி.பி.1137-இல்
மடறந் ொர் (பொலு ொமி,2009:128-129).

கச் ியப்ப
நூற்றொண்டு)

ிவொச் ொொியொர்

(கி.பி.11-ஆம்

கச் ியப்ப
ிவொச் ொொியொொின் வரலொற்டறப் பின்வரும்
பொைலொல் அறியலொம்:
அந் ப் புரமும் அறுநொன்கு
சகொட்ைகத்து ஆரும் ஒன்றொய்க்
கந் ப் புரொணம்பன் ைீரொயி
ரம்த ொன்ை கச் ியப்பர்
ந் ப்பல் லக்குச் ிவிடகயும்
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ொங்கியச் ந்நி ிக்சக
வந் ப் புரொணம் அரங்சகற்றி
ைொர்த ொண்டை மண்ைலசம (த ொ.ம. .87).
இவர் கி.பி.11-ஆம் நூற்றொண்டில் வொழ்ந் தபரும்
புலவர்களுள் ஒருவர்; கந் புரொணம் என்னும் மிகச் ிறந்
புரொணநூடல
இயற்றியவர்.
கொஞ் ிபுரத் ிலுள்ள
குமர
சகொட்ைத்து அருச் கர்களுள் ஒருவர் கொளத் ியப்ப ிவொச் ொொியொர்
ஆவர். அவருக்கு தநடுங்கொலம் மகப்சபறுல்லொமல் இருந்து ஒரு
குழந்ட பிறந் து. அவர் அக்குழந்ட க்குக் கச் ியப்பர் எைப்
தபயர்சூட்டிைொர். ஆ ிட வ மரபில் ச ொன்றிய கச் ியப்பர்
இளம்வய ிசலசய
மிழ்இலக்கிய இலக்கணங்கடள நன்கு
கற்றுத்ச ர்ந் ொர். பின்ைர் வைதமொழியும் கற்றுத்த ளிந் ொர்.
ஆ ிட வ மரபிற்சகற்பச் மய ீக்டக மு லியை த ய்விக்கப்
தபற்ற இவர் குமரசகொட்ைத்து முருகடை உண்டம அன்புைன்
வழிபட்ைொர். இவர் வைதமொழியிலுள்ள கந் புரொணச்
ங்கர
ங்கிட ச்
ிவரக ிய கொண்ைத்துள் கூறப்தபற்ற முருகன்
ிருவிடளயொைல்கடளத் மிழில் இயற்றுவது என்ற முடிவுைன்
ஆரொய்ந்து வந் ொர். இவருக்குத் ‘ ிகை
க்கரச் த ம்முகம்
ஐந்துளொன்’ என்னும் த ொைர் மைத் ில் ச ொன்றியது. அவ்வடிடய
மு லடியொகக் தகொண்டு நூடல இயற்றியுள்ளொர். இவர்
நொள்ச ொறும் நூறு பொைல்கடளப் பொடிைொர் என்று கூறுவர்.
மு லொறு
கொண்ைங்கடளப்
பத் ொயிரத்துக்கும்
சமற்பட்ை
பொைல்களொய் பொடியுள்ளொர். இவர் ஏழொம் கொண்ைமொகிய
உபச க்கொண்ைத்ட த்
ம் மொணவரொகிய குகசைொியப்ப
நொவலடரப் பொடிமுடிக்குமொறு த ய் ொர். இவர்
ம் நூடல
அரங்சகற்றத்த ொைங்குங்கொல் மு ற் பொைலிலுள்ள ‘ ிகை க்கரச்
த ம்முகம்’ என்ப ற்குப் தபொருள் விொித்துடரத் ொர்; ிகழ்
ம்
எைப் பிொித்துக்கூறி இ ற்கு இலக்கண வி ி இல்டல எை
மறுப்பும்
கூறிைொர்இவர்
.
இ ற்குொிய
வி ி
வீரச ொழியத் ிலுள்ளடமடய எடுத்துக்கொட்டி அரங்சகற்றிைொர்
என்று ஒருகட வழங்குகிறது. கந் புரொணம் எனும் இந்நூல்
நல்ல ந் ம் அடமயப்பொைப்தபற்ற நூலொகும். பத்துப்பொட்டு,
எட்டுத்த ொடக மு லிய நூல்களில் கொணப்படும் த ொல்லொட் ியும்
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உவடம மு லிய அணிகளும் இந்நூலில் அடமந்துள்ளது.
இ ைொல் கச் ியப்ப ிவொச் ொொியொொின் கல்விப்பரப்டப நன்கு
உணர இயலும். ஐயிருவட்ைம், ஆடுறுகுழி ி, ட்டை, குளிர்,
ழல் மு லிய பத்துப்பொட்டிலுள்ள த ொற்கள் இந்நூலில்
ஆளப்பட்டுள்ளது. இவர் சவ ொந் ம், ித் ொந் ம், உசலொகொய ம்,
தபௌத் ம் மு லிய மயஉண்டமகடள ஆங்கங்சக இந்நூலில்
சப ியுள்ளொர். எைசவ, பல மய உண்டமகடள இவர் நன்கு
கற்றுத்ச ர்ந்துள்ளொர் எை அறியலொம் (பொலு ொமி,2009:466).

ச க்கிழொர் (கி.பி.12-ஆம் நூற்றொண்டு)
ச க்கிழொர்
வொைளவு
புகழ்தபற்ற
குன்றத்தூொில்
ச ொன்றியவர் என்பட ப் பின்வரும் பொைல்கள்
ொன்றுகள்
கொட்டுகின்றை:
விண்ணிற் பிறக்கும் புகழ்க்குன்ற
நொைன் விளங்கு மிழ்ப்
பண்ணிற் பிறக்கும் தபொிய
புரொணம் பகர்ந் பிரொன்
எண்ணிற் பிறக்கும் ப தூளி
என்றடல தயய் வந்
மண்ணிற் பிறக்கவும் டவக்குங்தகொல்
ஓத ொண்டை மண்ைலசம (த ொ.ம. .19).
ஊரொர் மலிபுலி யூர்க்சகொட்ை
நற்குன்றத்து ஊொில்உள்ள
ீரொர் வளமலி பொக்கிழ
சவொன்புகழ்ச் ச க்கிழசவொன்
வொழ்த ொண்டை மண்ைலசம (த ொ.ம. .66).
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ச க்கிழொர் ட வத் ிருமுடற பன்ைிரண்ைனுள் இறு ித்
ிருமுடறயொக விளங்கும் ிருத்த ொண்ைர் புரொணம் என்னும்
தபொியபுரொணத்ட
இயற்றியபுலவர்
ஆவர்.
இவர்
த ொண்டைமண்ைலத்துப்
புலியூர்க்சகொட்ைத் ிலுள்ள
குன்றத்தூொில் சவளொண்மரபில் ச க்கிழொர்குடியில் பிறந் ொர்.
இவரது இயற்தபயர் அருண்தமொழித்ச வர் என்ப ொகும். இவர்
ன்னுடைய த ொண்டிைொல் ொம் ச ொன்றியகுடியின் ிறப்பிடை
விளங்கச் த ய் டமயொல் பிற்கொலத் ில் ‘ச க்கிழொர்’ எைக்
குடிப்தபயரொசலசய வழங்கப்தபற்றொர். இளடமயில்
ீொிய
கல்வியும் ஒழுக்கமும் ிறந்துவிளங்கிய இவரது ிறப்புணர்ந்
அைபொய ச ொழன் இவடர வரவடழத்துத் ம் மு லடமச் ரொகப்
பணியமர்த் ிைொன். மு லடமச் ரொய் இவர் ஆற்றியபணியின்
ிறப்பிடை அறிந் மன்ைன் ‘உத் ம ச ொழப் பல்லவன்’ என்னும்
ிறப்புப்பட்ைம்
நல்கிப்பொரொட்டிைொன்.
மன்ைன்
மணக்
கொப்பியமொை ிந் ொமணியின் சுடவயில் ஈடுபட்டிருப்ப டை
அறிந் ச க்கிழொர், அவடை மொற்றிச் ட வத் ின் பொலும் ட வ
அடியொர்கள் பொலும் ஈடுபொடு தகொள்ளச்த ய் ொர் என்று ஒரு
வரலொறு கூறுகிறது. அ ற்கு உைன்பைொ வர்களும் உளர். அர ன்
சவண்டுசகொளின்படி இவர் ட வ அடியொர்களின் வரலொற்டறப்
புரொணமொகப் பொைமுற்பட்டு ில்டலடய அடைந்து இடறயருள்
சவண்டி நிற்க உலதகலொம்’ என்சறொர் அ ொீொி சகட்டு அ டை
இடறவன் அடிதயடுத்துக் தகொடுத் ொக ஏற்று மகிழ்ந்து
அத்த ொைடரசய த ொைக்கமொகக் தகொண்டு புரொணத்ட ப்பொடி
இறு ியில் அத்த ொைடரக் தகொண்சை நிடறவு த ய்துள்ளொர்.
அது
‘ ிருத்த ொண்ைர்
புரொணம்’
என்னும்
தபயொில்
அடமந் ொகும். சுந் ரமூர்த் ி நொயைொர்
ிருத்த ொண்ைத்
த ொடகடயயும்
நம்பியொண்ைொர்நம்பிகள்
இயற்றிய ிருத்த ொண்ைர் ிருவந் ொ ிடயயும் அடிப்படையொகக்
தகொண்சை ச க்கிழொர் ம் தபொியபுரொணத்ட இயற்றியுள்ளொர்.
ச க்கிழொர்
ொம் தபற்றகல்வி, உலகியலறிவு ஆகியவற்றின்
துடணசயொடு
மிழகத் ிற்கு அப்பொலும் விளங்கிய ட வ
அடியொர்களின் வரலொறுகடள, இலக்கியங்கள், கல்தவட்டுகள்,
வரலொற்சறடுகள், ொத் ிரநூல்கள், ச ொத் ிரநூல்கள் சபொன்ற
பல்துடறச்
ொன்றுகளின் அடிப்படையில் அப்புரொணத்ட ப்
படைத்துள்ளொர். அந்நூலில்
இவர் அடியொர்களின்
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வரலொற்றிடைப் பக் ிச்சுடவ மல்கப் பொடியுள்ளடமயொல்
மகொவித்துவொன் மீைொட் ி சுந் ரம்பிள்டள ‘பக் ி சுடவ நைி
த ொட்ைச் த ொட்ைப் பொடிய கவி வலவ’ என்று இவடரச்
ிறப்பித்துப் சபொற்றியுள்ளொர். ச க்கிழொர் அைபொயன் என்னும்
ிறப்புப்தபயர் தகொண்ை இரண்ைொம்குசலொத்துங்கன் (கி.பி.1133
– 1150) கொலத் வர் என்பது ஆய்வொளர்களின் முடிவொகும்.
அ ைொல் இவர் கொலம் கி.பி.12-ஆம் நூற்றொண்டு என்பது
த ளிவொகிறது. இவர் கி.பி.12-ஆம் நூற்றொண்டிற்கு முற்பட்ைவர்
எைக்
கருதுவொரும்
உளர்.
இவர்
இயற்றிய
ிருத்
த ொண்ைர்புரொணம் ச ொத் ிரப்பொைல்களின் இைிடமடயயும்
ொத் ிரப்பனுவல்களின் ொரத்ட யும் தகொண்டும் இடறப்பற்றில்
முடைந்து வொழ்ந்து
ிறந்
அடியொர்கள் வரலொறுகூறும்
வரலொற்றுக் கொப்பியமொத்
ிகழ்கிறது. இவரது கொப்பியம்
ட வதநறி
நின்று
இடறத்த ொண்ைொற்றிய
அடியொர்
ிருக்கூட்ைத் ில்
அறுபத்துமூன்று
ைியடியொர்களுடைய
ீர்டமகடளயும்
தபொதுநிடல
அடமப்பில்
பரந்துபட்ைபொர்டவயில்
மயப்தபொதுடம கொணும்வடகயில்
அடமயும் ஒன்பது த ொடகயடியொர்களின் பண்புகடளயும்
பரக்கப்சபசுவ ொக உள்ளது (பொலு ொமி,2005:510 – 511).

வச் ணந் ி (கி.பி.12-ஆம் நூற்றொண்டு)
இவர் த ொண்டைநொட்டிலுள்ள களத்தூொில்ச ொன்றிய
மணஞொைியொவொர்.
களத்தூருக்குக்
களந்ட
என்ற
சவறுஒருதபயரும் உண்டு. ‘வளங்தகழு மொைத்துக் களந்ட
தயம்தபருமொன் வளர்ந் கீர்த் ி வச் ணந் ி ச வன்’ என்னும்
அருடம வொக்கொல் வச் ணந் ியின் பிறப்பிைம் மு லிய
உண்டமகள்
த ொிய
வருகின்றை.
இவரது
மொணவர்
குணவீரபண்டி ர் என்னும்
மணப்புலவரும் களத்தூடரச்
ொர்ந் வசர ஆவர். அப்புலவர் த ொல்கொப்பியத் ின் சுருக்கமொக
சநமிநொ ம் என்னும் இலக்கணநூடல இயற்றிைொர். சமலும்
இவர்
ம் குருவொை வச் ணந் ியின் தபயடரசய சூட்டி
வச் ணந் ிமொடல என்னும் பொட்டியல் நூடலயும் இயற்றிைொர்.
வச் ணந் ிமொடல என்பது நூல்த ய்வித்ச ொன் தபயரொல்
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ஏற்பட்ைதபயரொகும்.
அந்நூல்
இந் ிரகொளி
என்னும்
பொட்டியல்நூடல அடிதயொற்றி கி.பி.12-ஆம் நூற்றொண்டில்
இயற்றப்பட்ைது.
வச் ணந் ிமொடல
ிறப்புப்பொயிர
உடரயிலிருந்து இந்நூல் ிொிபுவை ச வன் என்னும் அர ன்
கொலத்து இயற்றப்பட்ைது என்று த ொிகிறது.
ங்கத் ொர்
சகட்ைைதரன்று
ிறப்புப் பொயிரம் கூறுகின்றதுஆ லின் .
அக்கொலத்து நிலவிய மணமுைிவர்களின் ங்கம் அந்நூடலக்
சகட்டிருக்கலொம் எைத் ச ொன்றுகிறது (பொிமணம்,2008:296).
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Poets of Nayak Period (A.D. 1200-A.D. 1600)

நொயக்கர் கொலப்புலவர்கள் (கி.பி.1200 –
கி.பி.1600)
Annaiyappan S. A.
DOI: https://doi.org/10.34256/iorip1925

பவணந் ி முைிவர் (கி.பி.13-ஆம் நூற்றொண்டு)
இன்டறய
வவலூர்
மொவட்ைத் ில்
அரக்வகொணம்
வட்ைத்ட ச் சொர்ந்
ன்னுடைய ஊரொை சைகொபுரம் என்னும்
ஊொில் பிறந்
சன்ம ி என்னும் தபருடமமிக்க முைிவொின்
பு ல்வரும் நன்னூல் என்னும் இலக்கண நூடல இயற்றியவரும்
ஆை
பவணந் ி
முைிவொின்
ஊரும்
(சைகொபுரமும்)
த ொல்கொப்பியத் ின் வழிநூலொை சிறிய வநமிநொ ம் என்னும்
இலக்கண நூடல இயற்றிய குணவீர பண்டி ர் வொழ்ந்
களந்ட ப்ப ியும் த ொண்டைமண்ைலத் ில் உள்ள ஊர்கவள
ஆகும் என்பட ப் பின்வரும் பொைல் கொட்டும்:
ன்னூர்ச் சைடகயிற் சன்ம ி
மொமுைி ந் டமந்
நன்னூல் உடரத் பவணந் ி
மொமுைி நற்ப ியும்
சின்னூல் உடரத் குணவீர
பண்டி ன் வசர்ப ியும்
அன்னூ புரத் ிரு வன்ைமின்னு
ஏத ொண்டை மண்ைலவம (த ொ.ம.ச.65).
பவணந் ி முைிவர் நன்னூல் எனும் இலக்கண நூடல
இயற்றியவர் ஆவொர். ‘பன்ைருஞ் சிறப்பிற் பவணந் ி’ என்று
நன்னூற் சிறப்புப் பொயிரமும், ‘எந்நூலொரும் நன்னூலொருக்கு
இடணவயொ’ என்று இலக்கணக்தகொத்தும், பவணந் ியொர்
சிறப்டபக்கூறுகின்றை. பவணந் ியொர் சமணசமயம் சொர்ந் வர்
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என்பது
எழுத் ிகொரத்த ொைக்கத் ில்
‘பூமலி
அவசொகின்
புடைநிழல்
அமர்ந்
நொன்முகற்தறொழுது’
என்ப ொலும்
தசொல்ல ிகொரத்த ொைக்கத் ில்
‘முச்சக
நிழற்றும்
முழும ி
முக்குடை அச்சு ன் அடித ொழுது’ என்ப ொலும் பிறவற்றொலும்
விளங்கும்.
பவணந் ியொொின்
ஊர்
சிறப்புப்பொயிரத் ிற்
‘தபொன்ம ிற்சைடக’
என்று
கூறப்படுகிறது.
நன்னூலின்
உடரயொசிொியரொகிய
மயிடலநொ ர்
சைடக
என்பட ச்
‘சைநொ புரம்’ என்றொர். சைநொகபுரம் ‘சைகொபுரம்’ என்பை
பொைவவறுபொடுகளொகப்
அப்தபயர்கள்
கொணப்படுகின்றை.
இவ்வூடரத் த ொண்டைமண்ைலச கம், தகொங்குமண்ைலச கம்
ஆகிய நூல்கள் த் ம் மண்ைலம் சொர்ந் து எைக் கூறுகின்றை.
த ொண்டைமண்ைலத் ிலும் சைகொபுரம் என்ற ஓர்ஊர் உள்ளது.
பவணந் ியொர்க்குப் புரவலைொக விளங்கிய சீயகங்கன் என்பவன்
ஆட்சிக்கு உட்பட்ை கங்கநொட்டில் ‘சைநொ புரம்’ என்வறொர் ஊர்
உள்ள ொலும்
அவ்வூர்க்
கல்தவட்டுகளில்
‘கங்கநொட்டுச்
சைநொ புரம் என்னும் தசய் ி அறியப்படு லொலும் அவ்வூவர
பவணந் ி முைிவொின் ஊர் எைக் தகொள்ளலொம். பவணந் ி
முைிவொின் ந்ட யொர் சன்ம ி முைிவர் என்பவரொவர்இவர் .
இ டைப் பொயிரத் ில், ‘சன்ம ி முைியருள் … பவணந் ி’ என்று
குறிப்பிட்டிருக்கிறொர். பவணந் ியொொின் அமரொபரண சீயகங்கன்
வவண்டிக் தகொண்ைபடி நன்னூல் இயற்றியவர் ஆ லொல்
அச்சீயகங்கன் கொலவம இவருடைய கொலமும் ஆகும் என்பது
விளங்கும். சீயகங்கன் மூன்றொம் குவலொத்துங்கன் கீழ்க்
கங்கநொட்டை ஆண்டுவந் ஒரு குறுநிலமன்ைன் ஆ லொலும்
அவன் கல்தவட்டுகள் கி.பி.1212 மு ல் கிடைப்ப ொலும்
பவணந் ியொர்
கி.பி.13-ஆம்
நூற்றொண்டின்
மு ற்
பகு ிடயச்சொர்ந் வர் என்பது உறு ியொகும். இவடரப் பற்றிப்
‘பல்கடலக் குொிசில் பவணந் ி என்னும் புலவர் தபருமொன்’ எை
நன்னூல் உடரயொசிொியருள் ஒருவரொகிய சங்கரநமச்சிவொயர்
கூறியிருக்கிறொர். த ொண்டை மண்ைலம் சங்ககொலம் மு ல்
ற்கொலம் வடரயிலும் சிறப்புப்தபற்ற ஒரு மண்ைலமொகத்
ிகழ்கிறது. இத்த ொண்டை மண்ைலத் ில் ‘பக் ி இயக்கமும்’
பக் ி இலக்கியமும்’ வ ொன்றியது என்பது யொவரும் அறிந்
உண்டமயொகும்.
த ொண்டைமண்ைலத் ில்
களப்பிரர்
கொலத் ிலும்
பல்லவர்
கொலத் ிலும்
சமணப்புலவர்களும்
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சமணத்துறவிகளும் சமண மைங்களும் சமணக்வகொவில்களும்
சிறப்புற்றிருந் ை.
இங்கு
சமணச்சமயத் ின்
ஆ ிக்கமும்
சமணர்களின் ொக்கமும் சமணப்புலவர்களின் எண்ணிக்டகயும்
அ ிகமொகயிருந்
கொரணத் ிைொல்
இப்புலவர்
த ொண்டைமண்ைலத்ட ச் சொர்ந்
புலவரொகவவ கரு ப்பை
வவண்டும் (பொிமணம்,2009:187 – 188).

பொிவமலழகர் (கி.பி.13-ஆம் நூற்றொண்டு)
ிருக்குறளுக்கு
உடர
வடரந்
படழய
உடரயொசிொியர்கள் ப ின்மருள் )10( இவர் சிறந் வரொவர். சங்க
இலக்கியப்பனுவல்களுள் ஒன்றொகிய பொிபொைலுக்கும் இவர்
உடர
எழு ியவர்.
இவர்
த ொண்டைமண்ைலத் ிலுள்ள
கொஞ்சிபுரத் ின் உலகளந் தபருமொள் வகொவில் அருச்சகரொக
இருந் டவணவர். ‘ ிருவுடை மன்ைடரக் கொைின் ிருமொடலக்
கண்வைவை என்னும் என்று தபொியொரும் பணித் ொர்’ என்று
நம்மொழ்வொர் பொசுரத்ட
ஈடுபொட்டுைன் கொட்டியிருப்பதும்
இவர் ம் டவணவ சமயச்சொர்டபக் கொட்டும். ‘எண்குணத் ொன்’
எைக் கைவுள் வொழ்த் ில் வரும் த ொைடர விளக்கி, இது
டசவொகமத்துக் கூறப்பட்ைது எை தமொழிந் ிருப்பது இவரது
சமயக்கொழ்ப்பின்டமடய
உணர்த்தும்.
கொமத்துப்பொல்
உடரயின்த ொைக்கத் ில் வபொசரொசடைச் சுட்டியிருத் லொலும்
உமொப ிசிவொச்சொொியொர்
ைிப்பொட்தைொன்றில் பொிவமலழகர்
பொரொட்ைப்பட்டிருப்ப ொலும் கச்சிநகர் அருளொளப்தபருமொள்
ிருக்வகொயிற்சொசைம்
ஒன்றில்
கி.பி.1272-இல்
ஆண்ை
விசயகண்ைவகொபொலன் கொலத்துப் பொிவமலழகியதபருமொள் ொ ர்
என்ற
தபயர்
கொணப்படு லும்
இவர்
கி.பி.1272-இல்
வொழ்ந் வரொக இருக்கலொம் என்று மு. இரொகடவயங்கொர் கூறுவர்.
த ொல்கொப்பியம்,
ிருக்குறள்,
ிருவொசகம்,
த ொண்ைர்புரொணம், சித் ியொர் என்னும் ஐந்து மூலநூல்கவளொடு
பொிவமலழகர் உடரடயயும் வசர்த்து இவ்வொறும் ‘ ண்ைமிழின்
வமலொந் ரம் வொய்ந் டவ என்று ஒரு ைிப்பொைல் புகழ்கின்றது.
‘பொதலல்லொம் நல்லொவின் பொலொவமொ பொொிலுள்ள நூதலல்லொம்
வள்ளுவர்தசய் நூலொவமொ நூலிற், பொொித்
உடரதயல்லொம்
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பொிவமலழகர் த ொிந் உடரயொவமொ த ளி’ என்று ஒரு தவண்பொ
இவள்
உடரயின்
ஏற்றம்
இயம்பும்.
பிறதமொழிகளில்
குறடளதமொழிதபயர்த் வர்களும் தபரும்பொலும் பொிவமலழகர்
உடரடயஒட்டிவய தமொழிதபயர்த்துள்ளைர். பொிவமலழகர் உடர
குறள்வபொலவவ ிட்பநுட்பமும் தசறுவும் நயமும் வொய்ந் து.
குறளின் படழய உடரயொசிொியர்களுக்கு இவர் பிந் ியவரொ லின்
அவர்களின்
உடரநலங்கண்டு
ஏற்பவற்டறத்
ழுவி,
ஏலொ வற்டறத்
ள்ளித்
ம் ம ிநுட்பத் ொல் நவில்த ொறும்
நூல்நயம் மிகுமொறு உடரவடரந்துள்ளொர். பத்துப்பொட்டு,
எட்டுத்த ொடக, ப ிதைண் கீழ்க்கணக்கு, கொப்பியங்கள் மு லிய
பல்வவறு
நூல்களிலிருந்து
வமற்வகொள்கொட்டிக்
கருத்து
விளக்கஞ்தசய் ிருப்பது இவர் ம் அஞ்சி யகன்ற புலடமக்குச்
சொன்றொகும்.
குறளுக்குப்
பிறர்கூறும்
உடரகடளயும்
எடுத்துக்கொட்டுவது
இவர் ம்
இயல்பொகும்.
‘எந்நன்றி
தகொன்றொர்க்கும் உய்வுண்ைொம்’ (110) எனும் குறளுக்கு
விளக்கமளிக்கும்வபொது,
புறநொனூறு
34-ஆம்
பொைடலக்
கருத் ிற்தகொண்டு, ‘தபொிய அறங்கடளச் சிட த் லொவது
ஆன்முடலயறுத் லும்
மகளிர்
கருவிடைச்
சிட த் லும்
பொர்ப்பொர்த் பு லும் மு லிய பொ கங்கடளச் தசய் ல்’ எை
அப்பொைடல இவர் உடரநடைப்படுத்துவட க் கொணலொம். இவர்
‘உடையொர் முன் இல்லொர் வபொல் ஏக்கற்றும் கற்றொர்’ (395)
என்னும் குறளுக்குப் ‘பிற்டற நிடல முைியொது கற்றல்
நன்றொ லொன்’
என்று
புறம்
183-ஆம்
பொைடலத்
த ொைர்புபடுத்துவர். “த ொல் வரவும் வ ொலும் தகடுக்கும்’ (1043)
என்னும் குறளுக்கும் ‘குடிப் பிறப்பழிக்கும் விழுப்பம் தகொல்லும்’
என்றொர் பிறரும். வ ொலொது ‘இழுதமன் தமொழியொல் விழுமியது
நுவறல், என்றொர் த ொல்கொப்பியைொரும் என்று மணிவமகடல,
த ொல்கொப்பிய
நூல்களின்
அடிகடளவய
இவர்
உடரநடைப்படுத்துவட க் கொணலொம் (பொிமணம்,2009:150151).
த ொண்டைமண்ைல
ச கம்
பொிவமலழகர்
த ொண்டைமண்ைலத் ில் பிறந் வர் என்பட ப் பின்வரும்
தசய்யுள் புலப்படுத் ி நிற்கிறது:
வள்ளல் சிடலப்தபரு மொணச்சர்
சொத் ர் வழு ிமு ற்
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றள்ளுவ ைொர்க்குத் டலயொை
வபடரயுந் ன்னுடரடய
விள்ளுவ ைொர்க்குத் ிருக்கொஞ்சி
வொழ்பொி வமலழகன்
வள்ளுவ ைொர்க்கு வழிகொட்டின்
ஆன்தறொண்டை மண்ைலவம (த ொ.ம.ச.41).

புகவழந் ிப் புலவர் (கி.பி.13-ஆம் நூற்றொண்டு)
பிற்கொலச்வசொழர் கொலத் ில் கொப்பியங்கள் பொடியபுலவர்
பலர்
உளர்.
அவர்களுள்
கம்பரும்
ஒட்ைக்கூத் ரும்
புகவழந் ிப்புலவரும் ஒத் கொலத் ிைர் என்ப ொகப் பல கட கள்
வழங்கிவருகின்றை.ஒட்ைக்கூத் ருக்கும் புகவழந் ிப்புலவருக்கும்
புலடமயடிப்படையில் தபொறொடமயும் வபொட்டியும் இருந் ை
எைத்
மிழ்நொவலர்சொிட
கூறுகிறது.
ஒட்ைக்கூத் ருக்கு
நூறுஆண்டுகள்
பிற்பட்ைவர்
புகவழந் ிப்புலவர்
என்று
தச.டவயொபுொிப்பிள்டள கூறுவொர். கம்பரும் புகவழந் ிப் புலவரும்
ஒட்ைக்கூத் ர் கொலத் ிைர் என்ப ற்குத் க்க சொன்றுகள் இல்டல
என்பது உ.வவ.சொமிநொட யர் கருத் ொகும். இவர் த ொண்டை
மண்ைலத் ில் தசங்கற்பட்டுக்கு அண்டமயில் உள்ள களந்ட
என்கிற தபொன்விடளந் களத்தூொில் துளுவவவளொளர்குலத் ில்
பிறந் ொர்.
‘மொலொர்
களந்ட ப்
புகவழந் ி’
என்று
த ொண்டைமண்ைல ச கம் கூறுவ ொல் இவர் டவணவர்
ஆகலொம். இவர் பொண்டிய மகடள மணந் வபொது சீ ைமொகச்
தசய்து வசொழன் அரசடவயில் இருந் ொர் எைவும் கட
வழங்குகிறது. இவர் உடறயூர்ப் புறத்து மள்ளுவ நொட்டு முரடை
நகடர ஆண்ைசிற்றரசன் சந் ிரன்சுவர்க்கியொல் புரக்கப்பட்ைொர்.
கம்பர் சடையப்ப வள்ளடலத் ம் நொலுள் பொரொட்டியதுவபொல,
இவர் நளதவண்பொவில் சிற்றரசன் சந் ிரன்சுவர்க்கிடயப்
புகழ்ந்துபொடியுள்ளொர்.
இவர்
ஈழநொடுதசன்று
பொண்டியர்
டலவடைப் பொடிப் பொிசில்தபற்றொர் என்று மிழ்நொவலர்சொிட
கூறும். இவர் கொலம் மொறவர்மன் குலவசகரப்பொண்டியன்
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(கி.பி.1268 – 1311) கீழிருந் படைத் டலவன் சிங்டக ஆகிய
வசகரன் ஆவொன். தசஞ்சியர்வகொைொகிய கொைவர் டலவன்
தகொற்றந்ட டயப்
புகழ்ந்து
ஒருகலம்பகத்ட ப்
புகவழந் ிப்புலவர் பொடியுள்ளொர். எளிடமயொகக் கட கூறும்
கொப்பியத் ிறைிலும் தவண்பொ என்னும் பொவடகடய மிக
அழகுறக் டகயொளும் சிறப்பிலும் நளதவண்பொ தபயர்தபற்றது.
அ ைொல் ‘பொட்ைொலுயர் புகவழந் ி’ என்றும் ‘தவண்பொவிற்
புகவழந் ி’ என்றும் இவர் புகழ்ப்தபறுகின்றொர். முன்பு சில
தபயர்நின்று பின்பு ொதுதபற்ற பிரத் ியங்களொல் முடிவ ற்குப்
புகவழந் ி என்பட எடுத்துக்கொட்ைொகக் கூறுகிறது வீரவசொழிய
உடர. அ ைொல் இவரது இயற்தபயர் வவறொக இருந் ிருத் ல்
கூடும் எை உணரலொம். புலடமச் சிறப்பொல் தபயர் தபற்ற இவரது
தபயொிவலவய கி.பி.12 – 18-ஆம் நூற்றொண்டுகளில் வ ொன்றிய
அல்லிஅரசொைிமொடல,
புலந் ிரன்களவுமொடல,
பவளக்தகொடிமொடல,
ஏணிஏற்றம்,
வ சிங்குரொசன்கட ,
உபமொை சங்கிரகம், தசஞ்சிக் கலம்பகம் மு லொை நூல்கள்
வழங்குகின்றை.
இடவ
பிற்கொலத் ில்
இப்தபயடரவய
தகொண்டிருந்
ஒருவரொவலொ
வவறு
சிலரொவலொ
இயற்றப்பட்டிருக்க
வவண்டும்
எைக்
கரு
வவண்டும்
(பொிமணம்,2009:682 - 683).

தபொய்யொதமொழிப்புலவர்
நூற்றொண்டு)

(கி.பி.13-ஆம்

தபொய்யொதமொழிப்புலவர்
த ொண்டைமண்ைலத்ட ச்
சொர்ந் வர் என்பட ப் பின்வரும் பொைல் சொன்று கொட்டுகிறது:
டகயொல் இரண்டுடைக் கொடள ன்
வொயிற் கவிட தகொண்ை
தபொய்யொ தமொழிக்கும் புகலிைம்
ஆைது தபொய்டக தயல்லொம்
தசய்யொர் கமல மலரவண்டு
ஆைங்கள் தசன்று ிகழ்
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டமயொர் குவடள வியல்புடை
சூழ்த ொண்டை மண்ைலவம (த ொ.ம.ச.18).
கொஞ்சிபுரத்ட
அடுத்
தசங்கொட்டுக் வகொட்ைத்ட ச்வசர்ந்
அ ிகத்தூொில் அமண்பொர்க்கக் கிழொர் மரபில் பிறந் வர்
தபொய்யொதமொழிப்
புலவர்.
த ொண்டைநொட்டைச்
வசர்ந்
வயிரபுரம்
என்னும்
ஊொில்
கல்விபயின்று
கவிபொடும்
வன்டமதபற்று ஆசிொியொிைம் விடைதபற்றவபொது ஆசிொியரொல்,
‘தபொ ியில்
அகத் ியைொய்ப்
தபொய்யொதமொழியொய்,
அ ிகவமண்பொக் கிழொைொய்ச் சங்கொத் ங் தகொண்டிருப்பொய்’
என்ற வொழ்த் ிடைப்தபற்றொர். இவர் வொக்கு வன்டமயும்
கவியொற்றலும் நற்பண்பும் தபற்றபுலவர். மன்ைர்களொலும்
வள்ளல்களொலும் பொரொட்ைப்தபற்றவர். தபொய்யொதமொழி மங்கலம்
என்னும் ஊர் இப்புலவதரொடு த ொைர்புடைய ொகும். அவ்வூொில்
முத் மிழ் ஆசிொியர் என்ற சிறப்வபொடு வொழ்ந் இவர் சொத் ைொர்
என்று
குறிப்பிைப்தபறுவ ொல்
அதுவவ
இவர் ம்
இயற்தபயரொகும்
எைலொம்.
இவர்
வொக்குப்பலிக்கும்
தபருடமடயப்தபற்ற ொல்
தபொய்யொதமொழியொர்
என்று
அடழக்கப்பட்ைொர். பின்ைர் இதுவவ இவரது
இயற்தபயர்
ஆைது. வயிரபுரத் ில் ஆசிொியர் வயலில் வமய்ந் கு ிடரடய,
‘க ிடர மொளத் ின்ற… கு ிடரமொளக் தகொண்டு வபொ’ என்று பொடி
இறக்கச்தசய் ொர்.
இச்தசய் ிடயக்
கொளவமகப்
புலவர்
மு லிவயொர்மீது ஏற்றிக்கூறும் வழக்கொறும் உண்டு.
இவர்
‘என்மீது ஒரு பொைல் பொடு’ என்று வகட்ை முருகப்தபருமொனுக்கு,
‘நொன்வகொழிடயயும் பொடிக்குஞ்டசயும் பொடுவவவைொ’ என்று
கூறிப்
பொைமறுத்துவிட்ைொர்.
மீண்டும்
சிவதபருமொன்
வவட்டுவச்சிறுவடைப் வபொலத் வ ொன்றிக் கொட்டுவழியில்
அச்சுறுத் ித் ம் தபயர் ‘முட்டை’ என்று தசொல்லிப் பொைடவத் ொர்
என்பர். இவர் மதுடரயில் வணங்கொமுடி என்ற சிறப்புப்
தபயர்தபற்ற பொண்டிய மன்ைடைச் தசொக்கநொ ர் ஆலயத் ில்
கண்டு, ‘இடறவன் முடிமீது விளங்கும் தபருடமவொய்ந்
ம ிக்குலத் ில் வ ொன்றிய நீ அவ்விடறவன் ிருவடியில் விழுவது
அழவகொ’ என்று பொடித் ம்டம அறிமுகப்படுத் ிக்தகொண்ைொர்.
இவர்
அம்மன்ைைின்
வவண்டுவகொளுக்கிணங்க
சங்கப்புலவர்கடளப் புகழ்ந்தும் சங்கப்பலடக மி க்கவும் பொடி

த ொண்டைமண்ைலப் புலவர்கள்

முடைவர் சு. அ. அன்டையப்பன் 77

மன்ைடை வியக்கச்தசய் ொர். இவடர மன்ைன் பொரொட்டிய
வபொது, இவர் ‘நொனும் புலவன் எைில் இவ்வுலகம் தபொறுக்குவமொ’
என்று
ம் அைக்கம் வ ொன்றப்பொடிைொர்.
மிழ்ச்சங்கத்ட ப்
புதுப்பிக்கக் கரு ிய தபொய்யொதமொழியொடரச் வசொ ிக்கவவ
மன்ைன்
சங்கத் ொர்
ிருவுருவம்
டலயடசக்குமொறும்
சங்கப்பலடக மி க்குமொறும் பொைச்தசய் ொன் என்பதும் ஒரு
வழக்கொகும்.
முந் ிய ஆர்க்கொட்டுக்வகொட்ைம் அரசூொில் வொழ்ந்
தசல்வந் ைரொை சீநக்கன் ன்தபொருட்டுக் தகொண்டு வந் ிருந்
புளிச்வசொற்டறப்
புலவருக்கு
அளித் ொர்.
மகிழ்ந் புலவர்,
‘அளிதகொளுந் த ொடையொன்’ என்னும் பொைடலப்பொடி நட்புக்
தகொண்ைொர். சீநக்கன் வசொழன்ைடைக் கொணச் தசன்றவபொது,
‘ ிடறயின்
முடற
தகொணர்ந்து’
என்னும்
பொைடல
எழு ிக்தகொடுத் னுப்ப,
அ ன்
தபொருளுணர்ந்
இரொவசந் ிரவசொழன்
மகிழ்ந்துபொடியவருக்குச்
சிற்றரசூர்,
த ன்மொடவ, பூந்துருத் ி, சுத் மல்லி, கண்டி, குருகொவூர் மு லிய
ஏழு ஊர்
ந்து, ‘மும்முடிச் வசொழக்கண்டியூர் நொைொள்வொன்’
என்னும்
சிறப்புப்
தபயடரயும்
அளித் ொன்.
பின்ைர்ப்
தபொய்யொதமொழியொொிைம்
ொன்தகொண்ை தபருநட்பு விளங்கப்
‘தபொய்யொதமொழி மும்முடிச்வசொழக் கண்டியூர்நொைொள்வொன்’ எைத்
ன்
சிறப்புப்தபயவரொடு
புலவர்
தபயடரயும்
வசர்த்துக்தகொண்ைொன். சீநக்கனும் தபொய்யொதமொழியொருக்குக்
‘குவலொத்துங்க சொவகன்’ என்ற தபயர் சூட்டிச் சிறப்பித் ொன். இது
‘குவலொத்துங்கச்சொத் ன்’ என்றிருத் ல் வவண்டும் என்பர்.
சீநக்கைின் தபருமடையிவலவய
ங்கியிருந்
புலவடரப்
பலவொறு தூற்றத்த ொைங்கிைர் ஊரொர். அச்தசயலறிந் புலவர்
‘வ டரயர் த ங்கிளநீர் உண்ணொர் பழிசுமப்பர்’ என்னும்
பொைடலப்பொடிக்
‘கண்டியூடர
வொய்மூை
உடரயறிந்வ ொமில்டலவய’ என்று வருந் ிைொர். பொண்டியநொடு
தசன்ற தபொய்யொதமொழியொர் பொண்டிமண்ைல மொடற நொட்டுத்
ஞ்சொக்கூடர அடைந்து அங்கு மொறவர்மன் குலவசகர
பொண்டியைிைம்
அடமச்சரொகவும்
படைத் டலவரொகவும்
விளங்கிய மொவலிவொணர் மரடபச்வசர்ந்
‘சந் ிரவொணன்’
என்னும் வவளொளச்தசல்வந் ொின் நட்டபப்தபற்றொர்; பிறகு
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அவடரப் பொட்டுடைத் டலவரொகக் தகொண்டு அக்கொலத்து
நொற்கவிரொசநம்பி இயற்றிய அகப்தபொருள் இலக்கணத் ிற்கு
இலக்கியமொக 425 கட்ைடளக்கலித்துடறகளொல் ஞ்டசவொணன்
வகொடவ
என்னும்
நூடல
இயற்றி
அரங்வகற்றிைொர்.
ஞ்டசவொணன்
ஒவ்தவொரு
பொைலுக்கும்
ஒருதபொன்
வ ங்கொய்உருட்டிப் புலவடரச்சிறப்பித் ொன். ‘ ிருக்கொைப்வபர்’
என்னும் கொடளயொர்வகொயிலுக்குச் தசன்று அங்குப் பொர்டவ
இழந் ிருந்
கூத் ொள் என்பவளின் இல்லத் ொர் நொல்வரும்
கண்தபறுமொறு பொடியருளிைொர்; அவ்வூொிலிருந் வ வரடியொர்
எழுப ின்மர் வபொிலும் ஒருதவண்பொ பொடிைொர்; கண்டியூொில் ஒரு
வண்ணொத் ிடயச்
சிறப்பித்துப்பொடியுள்ளொர்.
‘ ண்ணீரும்
கொவிொிவய’, ‘பத் ம்பிற் பொ ியுடையொன்’ என்று த ொைங்கும்
இரண்டு தவண்பொக்களும் தபொய்யொதமொழியொர் பொ ிபொை
ஔடவயொர் மீ ிடயப்பொடிைொர் என்பர். இவர் சீநக்கன்
இறந் வபொது
அவைது
பிொிவொற்றொது
‘அன்றுநீ
தசல்லக்கிைதவன்றொய்’ என்னும் பொைடலப்பொடி அவைது
சிட யில் இைம்தபற்று உைன்உயிர்நீத் ொர். இவர் கி.பி.13-ஆம்
நூற்றொண்டின் பிற்பகு ியில் வொழ்ந் வரொவர் (பொிமணம்,2009:90
- 91).

மயிடலநொ ர் (கி.பி.13-ஆம் நூற்றொண்டு)
பவணந் ிமுைிவர் இயற்றியருளிய நன்னூல் என்னும்
இலக்கண நூலுக்கு உடர கண்ை உடரயொசிொியருள் ஒருவர்
மயிடலநொ ர். த ொல்கொப்பிய உடரயொசிொியருள் ஒருவரொகிய
இளம்பூரணடரப் வபொல நன்னூல் உடரயொசிொியருள் இவர்
கொலத் ொல்
முற்பட்ைவர்.
இவவர
நன்னூலின்
மு ல்
உடரயொசிொியர் என்பது சிலர் கருத் ொகும். இவர் உடரயுள் சில
நூற்பொக்கடள விளக்குமிைத்து இ ற்கு இவ்வொறு கூறுவொருமுளர்,
உடரப்பொருமுளர் என்று கொணப்படும் த ொைர்களொல், இவருக்கு
முன்வப நன்னூலுக்குச் சிலர் உடரகண்டு கூறியுள்ளைர் என்பது
புலைொகிறது.
எைினும்
நூல்
முழுடமக்குமொகக்
கொண்டிடகயடமப்பிற் சீரொகக்கிடைக்கும் உடரகளுள் இவர்
உடரவய முந் ிய ொகக் கொணப்படுகிறது. மயிடலநொ ர் என்னும்
தபயர்
தசன்டைமயிலொப்பூொில்
முன்பு
அடமந் ிருந்
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சிைொலயத் ில் வழிபடு கைவுளொக எழுந் ருளியிருந் டசைசமய
ீர்த் ங்கரருள்
ஒருவரொை
வநமிநொ ருக்கு
வழங்கிய
ிருப்தபயரொகும்.
இவருக்கு
அப்தபயர்
அடமந்து
வழங்கியுள்ளடம, இவர் மிழ்நொட்ைவர் என்றும் மிழர் என்றும்
கருதுவ ற்கு இைமளிக்கின்றது. நன்னூல் சிறப்புப்பொயிரத் ிற்கு
இவர் எழு ியுள்ள உடரயும் சூத் ிர விளக்கங்களுள் பல
இைத் ிற்கொணப்படும் சமணசமயக் கருத்துகளும் சமண சமய
நூல்களிலிருந்து
கொட்ைப்படும்
வமற்வகொள்களும்
எடுத்துக்கொட்டுகளும்
இவர்
சமணசமயத்ட
வமற்தகொண்தைொழுகியவர் என்பட ப் புலப்படுத்துகின்றை.
இவர் ஆங்கொங்வக அருகவ வடைப் புகழ்ந்துவபசுவதும் அ டை
உறு ி தசய்கின்றது. நன்னூடலப் பவணந் ிமுைிவடரக்
தகொண்டு ஆக்குவித்
அமரொபரணன் சீயகங்கன் என்னும்
குறுநிலமன்ைடை
இவர்
சிறப்புப்பொயிர
உடரயுள்
மிகவும்பொரொட்டிக்
கூறியுள்ளடமயொலும்
267-ஆம்
நூற்பொவுடரயுள் ‘கங்கன் அகன் மொர்பன் கற்வறொர்க்கிைி ளிக்கும்
தசங்கைக தவள்டளச் தசழுமணிகள் எங்கும் த றித் ைவவ
வபொல் விளங்கும் மீன்சூழ்ந்
ிங்கள் எறிக்குநிலொ வன்வறொ இைி’
என்னும் தசய்யுடள எடுத் ொண்டுப் புகழ்வ ொலும் இவர்
சீயங்கடைப்
தபொிதும்
ம ித்துப்வபொற்றியுள்ளடம
நன்கு
விளங்குகிறது. அ ைொல் இவர் சீயகங்கன் வொழ்ந் கொலத்ட
ஒட்டி
வொழ்ந் ிருக்கலொம்
என்றும்
அவன்
மரபிைரொல்
ஆ ொிக்கப்தபற்றிருக்கலொம்
என்றும்
ஆய்வொளர்கள்
கருதுகின்றைர். அங்ஙைமொயின் இவருடைய கொலம் கி.பி.13
அல்லது
14-ஆம்
நூற்றொண்ைொக
இருக்கலொம்.
சமணப்தபொிவயொர்களொல்
இயற்றப்பட்ை
யொப்பருங்கலம்,
யொப்பருங்கலக்கொொிடக
மு லிய
நூல்களுக்கு
உடர
எழுந் கொலத் ில் இவர் வொழ்ந் ிருக்கலொம் என்பதும் அச்சூழலில்
நன்னூலுக்கு இவர் உடர வடரந் ிருக்கலொம் என்பதும் சிலர்
கருத்து. ‘நுந்ட உகரம் குறுகி தமொழி மு ற்கண், வந் த ைின்
உயிர்தமய் யொமடைத்தும் சந் ிக் குயிர்மு லொ வந் டணயும்
தமய்ப்புணர்ச்சியின்றி, மயலடணயும் என்ற டை மொற்று’
இவற்டற விொித்துடரத்து வீ ியும் விலக்கும் அறிந்துதகொள்க
(நூ.105)
எை
வரும்
இவர் ம்
உடரக்
குறிப்புகள்
யொப்பருங்கலவிருத் ி
உடரப்வபொக்கிடை
ஒத்துள்ளடம
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அக்கருத்துக்குத்
துடணபுொிவ ொகும்.
இவருடைய
உடர
எளிடமயும் த ளிவும் உடைய ொய்ச் சுருக்கமொக அடமந்துள்ளது.
எைினும் ஒருசில இைங்களில் சிறிது விளக்கமொக விருத் ியுடர
வபொல
அடமந்துள்ளடமடயயும்
கொணலொம்.
நன்னூல்
பழந் மிழ்இலக்கண
தநறியிைின்று
ஓரளவுக்கு
மொறிச்தசறிவொகவும்
சுருக்கமொகவும்
அடமந் ிருப்பதுைன்
ொைொட்டிக் ைொது நிறுப்பொக வைதமொழி வமற்வகொளொகப் பு ிய
வகொணத் ில் ப விலக்கணக் வகொட்பொட்டிடைவகுத்து இந்நூல்
கூறியுள்ளது. நன்னூலுக்கு அவ்வொசிொியர் கருத்ட யுணர்ந்து
மிழ்மரடபயும் வபணி உடர கொண்பது என்பது எளிடமயொை
தசயலன்று. பழந் மிழ் இலக்கண அறிவும் பு ிய கருத்துகடளச்
சிந் ித்துணரும்
ிறனும்
வைதமொழிப்பயிற்சியும்
ஓரளவு
வொய்த் ிருத் ல் வவண்டும்.
இவர் த ொல்கொப்பிய மரபிடை ஓரளவு நன்கு அறிந் வர்
என்பட ‘அவன் அவள் அவர் என்றற்தறொைக்கத் ை ஈறுபகுக்க
வவறுபொல் கொட்ைலின் பகுப மொம் எைின் பிர அடவ ஒன்றொய்
நின்ரு ஒரு தபொருளொவ ல்லது ஈறுபிொித் ொல் பகு ி வவறு
தபொருள்
பைொடமயின்
அவற்றிற்குப்
பகு ி
விகு ித்
ன்டமயின்டமயின் ஆகொ என்க’ எைக் கூறியுள்ள உடரப்பகு ி
நன்கு
புலப்படுத்துகின்றது.
இவரது
உடரயடமப்புப்
தபரும்பொன்டமயும் இளம்பூரணரது வபொக்கிடை ஒத்துள்ளது.
இவர் ம் உடரயுள் படழய தசய்யுள் இலக்கியங்களிலிருந்து
பொைற் பகு ிகடள உடரநடையொக்கி வமற்வகொள் த ொைர்கடள
அடமத்துச்
தசல்லு டலயும்
கொணலொம்.
உைலுயிர்த்
த ொழிற்குணம் (நூ.452), உயிொில் தபொருட்குணம் (நூ.453)
வபொன்ற நூற்பொத் த ொைர்களுக்கு எழு ியுள்ள விளக்க உடரகள்
இவரது பரந் அறிவிடைக் கொட்டுவைவொக உள்ளை. இவரது
உடரயிைொல்
நன்னூலிற்
கொணப்படும்
பொயிரம்பற்றிய
நூற்பொக்கள்
பவணந் ியொர்
தசய் டவ
அல்ல
என்பது
வலியுறுகின்றது. நன்னூல் எழுத்து, தசொல், தபொருள், யொப்பு,
அணி என்னும் ஐந் ிலக்கணங்கடளயும் தகொண்டிருப்ப ொகக்
கரு வவண்டியுள்ளது.
வமலும்
மடறந்துவபொை
சில
இலக்கணநூல்கடளப் பற்றிய பல குறிப்புகள் இவரது உடரயில்
கிடைக்கப்தபற்றுள்ளை. இவருடைய கொலத்துச் சமு ொயவழக்குச்
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சிலவற்டற அறிந்துதகொள்ள இவர் உடர தபொிதும்துடணயொக
விளங்குகிறது. மயிலொப்பூர் என்பது த ொண்டைமண்ைலத்ட ச்
சொர்ந் பகு ியொகும்.
மயிடலநொ ர்
என்ற
தபயர்
தவளிப்படையொகத் த ொிவ ொலும் அப்பகு ியில் மயிலொப்பூர்
என்ற ஓர்ஊர் இருப்ப ொலும் அங்கு வழிபடு இடறவைொக
எழுந் ருளியிருந் வநமிநொ ருக்கு மயிடலநொ ர் என்னும் தபயர்
இருப்ப ொலும்
இவர்
த ொண்டைமண்ைலத்ட ச்
சொர்ந்
உடரயொசிொியப்புலவரொகக்
கரு லொம் (பொிமணம்,2009:469 470).

வொமைமுைிவர் (கி.பி.14-ஆம் நூற்றொண்டு)
இவர்
சமணர்களுக்குொிய
சிறந் நூலொகிய
வமருமந் ிரபுரொணத்ட இயற்றியவர்; ஐஞ்சிறுகொப்பியங்களுள்
ஒன்றொகிய நீலவகசி நூலுக்கு சமய ிவொகர விருத் ி என்னும் ஓர்
அொியவுடர எழு ியுள்ளொர். வைதமொழியிலுள்ள சமணநூல்களொை
பஞ்சொத் ிகொயம், பிரவசைசொரம், சமயொசொரம் என்னும் த்துவ
நூல்களுக்கும் சியொத்வொ மஞ்சொி என்னும் நூலுக்கும் இவர் உடர
எழு ியிருக்கிறொர். இ ிலிருந்து இவர் மிழிலும் வைதமொழியிலும்
வல்லவர் என்பது த ொியவருகிறது.
இவர் பிரொகிரு
தமொழியிலும் சிறந் வரொக இருந் ிருக்கிறொர். இவர் கொஞ்சிக்கு
அடுத்
ிருப்பருத் ிக்குன்றம் என்னும் ஊொில் வொழ்ந் வர். அங்கு
புட்பவசைர்,
மல்லிவசைர்
என்னும்
சீைர்களிருவர்
இவருக்கிருந் ைர்
எைத்
ிருப்பருத் ிக்குன்றக்
கல்தவட்டிலிருந்து
த ொிகிறது.
அக்கல்தவட்டு
விசயநகர
அரசரொை புக்கரொயர் கொலத் ில்
ிருப்பருத் ிக் குன்றத்துக்கு
நிவந் ம் தகொடுக்க இருகப்பன் என்ற படைத் டலவன்
ஏற்பொடுதசய் விவரத்ட க் கூறுகிறது. புட்பவசைமுைி சீைன்
இருகப்பன் என்று அக்கல்தவட்டு குறிப்ப ொலும் புட்பவசைமுைி
வொமை முைிவொின் சீைரொ லொலும் இம்முைிவர் கொலம் கி.பி.14ஆம் நூற்றொண்டு (1375–1400) எைத் த ொியவருகிறது. வொமை
முைிவடர வொமைொச்சொொியொர், உபயபொசொச் சக்கரவர்த் ி,
மல்லிவசை
வொமைமுைிவர்,
குறுமுைிவர்
என்தறல்லொம்
நூல்களும்
கல்தவட்டுகளும்
பலபைப்
பொரொட்டுகின்றை.
குறுமுைிவர் என்ப ொல் உருவத் ொல் குறுகியவவரொ அறிவொல்
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அகத் ியடரப் வபொன்றவவரொ எை ஊகிக்க இைமுண்டு. இவரது
உடரநடை
மணிப்பிரவொள
நடையொக
வைதமொழியும்
மிழும்கலந்து கொணப்படுகிறது. வமருமந் ிர புரொணம் 13
சருக்கங்களில் 1405 பொைல்கள் தகொண்ை ஒரு டலயொய சமண
நூலொகும். இவ்வொமை முைிவடரத் விர்த்து இப்தபயர் ொங்கிய
வவறு மூவரும் தவவ்வவறு கொலங்களில் வொழ்ந் ிருந் ைர் எை
வமருமந் ிரபுரொணம் நூன் முகத் ின் மூலம் அறியலொம்
(பொிமணம்,2008:423).

அருணகிொிநொ ர் (கி.பி.15-ஆம் நூற்றொண்டு)
அருணகிொிநொ ர் முருகன் அருள்தபற்று அவன்மீது
ிருப்புகழ்ப் பொடிய அருட்புலவரொவொர். இவர் முருகன்
எழுந் ருளியுள்ள பல ிருத் ங்கடளயும் ஆறுபடை வீடுகடளயும்
தசன்று கண்டு மகிழ்ந்துபொடியவர். இவர் பொடிய பொைல்கள்
நூலொகத் த ொகுக்கப்பட்டு அத்த ொகுப்புநூல் ‘ ிருப்புகழ்’ எைத்
ற்தபொழுது வழங்கப்படுகிறது. இவர் முருகன் பொைல்கடளப்
‘படிக்கும் ிருப்புகழ்’ எைக் கூறுவ ொல் முருகன்வமல் இவர் பொடிய
பொைல்களுக்கும்
அப்தபயர்
தபொருந் ிய ொகலொம்.
ிருவண்ணொமடல எனும் ஊொில் நல்தலொழுக்கமும் பண்பும்
நிடறந் குடியில்
வ ொன்றிய
அருணகிொிநொ ர்
மடைவி
மக்கவளொடு இல்லறம் நைத் ியவர். ஆயினும் விடலமொ ர்
த ொைர்பு இவருக்கு இருந் து. அ ன்கொரணமொக நொளடைவில்
தசல்வம் குடறந்து வறுடம நிடலடய அடைந் ொர். ீரொ வநொயும்
இவடரத் த ொைர்ந் து. இவர்
ம்
வறுகடள உணர்ந்து
மைம்வருந் ித்
ற்தகொடலக்கு
முயன்றவபொது
முருகன்
ிருவருளொல் இவர் டுத்து ஆட்தகொள்ளப்பட்ைொர்இவர் அன்று .
மு ல் பக் ியும் ஞொைமும்மு ிர்ந்து முருகடைப்பொடுவட வய ம்
குறிக்வகொளொகக் தகொண்ைொர். ‘மடையவள் நடகக்க ஊொின்
அடைவரும் நடகக்க’ என்று த ொைங்கும்
ிருப்புகழ்ப்பகு ி
வமற்கூறிய இவர் வொழ்க்டகநிகழ்ச்சிகடள உறு ிப்படுத்துவ ொக
அடமந்துள்ளது. அருணகிொியொர் கொலத் ில் அப்பகு ிடய
அரசொண்டு வந் வன் பிரபுைவ வரொசன் என்பவரொவொர். இவர்
அருணகிொியொர் தபருடமடயறிந்து இவர்பொல் தபரும ிப்புக்
தகொண்டிருந் ொர். சம்பந் ொண்ைொன் என்பவர் இந் அரசைிைம்
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அடவக்களப் புலவைொக விளங்கியவர். இவர் பரொசக் ிடய
வழிபடுகின்றவர்.
எல்வலொர்
முன்ைிடலயிலும்
சக் ிடய
வரவடழத்துக் கொட்டுவவன் எைச் சூளுடரதசய்து வ ொற்றவர்.
அந்நிடலயில்
பிரபுைவ வன்
வவண்டிக்தகொண்ைபடி
அருணகிொியொர் முருகடை மயில்வமல் வரவடழத்துக் கொட்டிைொர்.
இவர் ம் இடணயற்ற பக் ிடய மக்கள் அறிந்துதகொள்ள இது ஒரு
க்கசொன்றொக அடமந் து. அருணகிொியொரும் இந் அற்பு ம்
முருகைின் தபருங்கருடணவய எை நிடைத்து, ‘சயிலம் எறிந்
டக
வவற்தகொடு
மயிலிைில்
வந்த டை
ஆட்தகொளல்
சகமறியும்படு கொட்டிய குருநொ ர்’ எைத் ிருச்சிரொப்பள்ளியிலும்
‘உலகிைில்
அடைவர்கள்
புகழ்பொடி
அருடணயில்
ஒருதநொடி ைில் வருமயில் வீரர்’ எைத் ிருமுது குன்றிலும்
வியந்துபொடியருளிைொர்.
வில்லிபுத்தூர்
ஆழ்வொருக்கும்
அருணகிொியொருக்கும்
புலடமப்வபொட்டி
ஒன்று
நைந் ொகக்
கூறப்படுகிறது.
மிழ்ப்பொைல்
இயற்றுவ ில்
வறுதசய்யும்
புலவர்கடள
வில்லிப்புத்தூரொர் கொ றுத்துத் ண்டிப்பது வழக்கம் என்று கூறி,
அவர்
தசருக்டக
அைக்கவவண்டும்
என்று
பலர்
அருணகிொியொொிைம் வவண்டிக்தகொண்ைைர். அப்வபொட்டியில்
அருணகிொியொர் முருகன்வமல் அந் ொ ியொகப் பொைத்த ொைங்க
வில்லிப்புத்தூரொர்
ஒவ்தவொரு
பொைலுக்கும்
தபொருள்
தசொல்லிவந் ொர்; ‘ ி த் ித் ’ என்னும் 54-ஆவது பொைலுக்கு
வில்லிப்புத்தூரொர்
தபொருள் தசொல்லமுடியொது
ிடகத் ொர்.
அருணகிொியொர் ொவம அப்பொைலுக்குப் தபொருள்தசொல்லி வமலும்
பல பொைல்கள் பொடிப் வபொட்டியில் தவன்றொர். அப்வபொது பொடிய
வபொட்டிப்பொைல்கவள ‘கந் ர் அந் ொ ி’ என்று இப்வபொது
வழங்கப்படுகிறது.
இருப்பினும்
வில்லிப்புத்தூரொருக்கும்
அருணகிொியொருக்கும் நைந் இந் ப்வபொட்டி நிகழ்ச்சிக்குத் குந்
சொன்றுகள் இல்டல.
‘வொக்கிற்கு அருணகிொி’ என்ற
ைிப்பொைல்
கவிவன்டமடயச் சிறப்பித்துப் பொரொட்டுகிறது.
‘கந் ரனுபூ ி தபற்றுக் கந் ரனுபூ ி தசொன்ை
எந்ட யருள் நொடி இருக்கும்நொள் எந்நொவளொ?

இவர்
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என்னும் ொயுமொைவர் வொக்கும்,
‘அருணகிொி நொ ர் அனுபவம் நொவயற்குக்
கருடணதபொழி வபொரூரொ கொட்டு’
என்னும் ிருப்வபொரூர்ச் சி ம்பர சுவொமிகள் வவண்டுவகொளும்
அருணகிொியொொின் பக் ி மு ிர்டவ நமக்குத் த ளிவொகக்கொட்டி
நிற்கின்றை. இவர் வொழ்ந் கொலம் கி.பி.15-ஆம் நூற்றொண்ைொகும்.
ஆழ்வொர்கள்
நொயன்மொர்களுக்குப்
பின்ைர்த்
மிழில்
பக் ிஇலக்கிய
வொிடசயில்
சிறப்பிைம்
தபற்றுத் ிகழ்வை
அருணகிொிநொ ர் படைப்புகளொகும். இவர்
ம் பொைல்களின்
பக் ிச்சிறப்பும் சந் நலமும் சொன்றொக அடமயும். எைவவ,
‘வொக்கிற்கு அருணகிொி’ என்று இவர் பொரொட்ைப்தபற்றொர்.
வைதமொழிச் தசொற்கடள நிரம்பக்கலந் மணிப்பிரவொளநடை,
இவர் ம் சந் ப்பொைல்களுக்கு அழகூட்டுவ ொக அடமந்துள்ளது.
இவர்
இயற்றிய
நூல்கள்
ிருப்புகழ்,
கந் ரலங்கொரம்,
கந் ரனுபூ ி,
கந் ரந் ொ ி,
ிருவகுப்பு,
விருத் ங்கள்,
ிருதவழுகூற்றிருக்டக மு லியைவொகும் (பொலுசொமி,2009:771 –
772).

வீரரொகவ மு லியொர் (கி.பி.15-ஆம் நூற்றொண்டு)
வீரரொகவர்
கி.பி.15-ஆம்
நூற்றொண்டில்
வொழ்ந்
மிழ்ப்புலவர் ஆவொர். இவர் த ொண்டைமண்ைலத்ட ச் வசர்ந்
தசங்கற்பட்டுக்கு அருகிலுள்ள தபொன்விடளந்
களத்தூர்
என்னும்
சிற்றூொில்
பிறந் வர்;
டவணவசமயத்ட ப்
பின்பற்றியவர்.
இவர்
தசய்யூர்ப்பிள்டளத் மிழ்,
ிருக்கண்ணமங்டகமொடல, ிருவவங்கைக்கலம்பகம், பொலூர்க்
கலம்பகம், வர ரொசர் பஞ்சரத் ிைம் மு லிய நூல்கடள
இயற்றியுள்ளொர் ; ைிப்பொைல்கள் பலவும் பொடியுள்ளொர். இவர்
அந் கக்கவி வீரரொகவமு லியொொின் தபண் வயிற்றுப்வபரர்
என்றும்
நம்மொழ்வொர்
அருள்தபற்றவர்
என்றும்
தசவிவழிச்தசய் ிகள் கூறுகின்றை (பொிமணம்,2008:569 - 670).
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அப்டபய ீட்சி ர் (கி.பி.16-ஆம் நூற்றொண்டு)
அப்டபய ீட்சி ர்
மிழகத் ில்
கி.பி.16-ஆம்
நூற்றொண்டில் முந்ட ய வைஆர்க்கொடு மொவட்ைத் ிலுள்ள
,) ற்தபொழுது வவலூர்மொவட்ைம்( அடையபொடளயம் என்னும்
சிற்றூொில்
பிறந் வர்.
ந்ட யொர்
இ.தரங்கரொச ீட்சி ர்.
அம்டபய ீட்சி ரருக்கு இளடமயில் தபற்வறொர் இட்ைதபயர்
விநொயகசுப்பிரமணியன் எனும் தபயரொகும். இவர் வைதமொழி
வவ ங்களிலும்
வவ ொந் த் ிலும்
புலடமநிடறந் வரொக
விளங்கிய ொல் வவலூொிலிருந்து அரசொட்சிதசய் தபொம்மன் என்ற
சிற்றரசன், இவர் ம் சிறப்புணர்ந்து இவருக்குக் கைகொபிவைகம்
தசய்து தபருடமப்படுத் ிைொன். இவர்
ிருமணம் புொிந்து
தகொண்டு இல்லறம் நைத் ியவபொது ஒரு சித் ர்வபொலவும்
வயொகிவபொலவும்
ிகழ்ந்துள்ளொர். இவர் சிவதபருமொன்பொல்
ஈடுபொடு
மிக்கவரொக
விளங்கிைொர்.
இவர்
ஒருசிறந்
வவ ொந் ியுமொவொர். ம்டம மறந் நிடலயிலிருக்கும்வபொது ொம்
என்ை வபசுகிவறொம் என்று இவர் அறியவிரும்பிைொர். இவர்
மயக்கந் ரும் மருந் ிடை உண்டு மயங்கி அந்நிடலயில்
ொம்வபசுவ டை எழு ிடவக்குமொறு ம்மொணவொிைம் கூறிைொர்.
அவ்வொறு இவர் வபசஎழு ப் தபற்றநூல் ‘ஆத்துமொர்ப்பண்சுரு ி’
என்னும் நூலொகும். இவர் வைதமொழியில் 104 நூல்கள்
எழு ியுள்ளொர். அடவ டசவம், வவ ொந் ம், பக் ி, இலக்கணம்
பற்றிய நூல்களொகும்.
கொஞ்சியில்
இருந்
ொத் ொச்சொொியொர்
என்பவர்
ீட்சி ொிைம் உட்படகதகொண்டு
ீட்சி டரக் தகொல்வ ற்குச்
சூழ்ச்சிதசய் ொர். இவர்
ீட்சி டரப்பொர்த்துச் சிவதபருமொன்
நஞ்சுண்ைட ப்வபொல் நீரும் உண்ணும் பொர்ப்வபொம்’ என்று கூறி
நஞ்டசக்
தகொடுத் ொர்.
ீட்சி ர்
அ டைச்
சிவதபருமொனுக்குொிடமயொக்கி உண்ைொர்; இருப்பினும் அ ைொல்
எத் டகய ீங்கும்ஏற்பைொமல் இருந் ொர். இ டை உணர்ந்
ொத் ொச்சொொியொர் ீட்சி டரச் தசொற்வபொருக்கு அடழத் ொர். அவர்
ீட்சி வரொடு
ஏழு
நொள்கள்
தசொற்வபொொிட்டுத்வ ொற்றொர்.
தசொற்வபொடரத் வகட்டுக்தகொண்டு நடுநிடலயொளர்களொக இருந்
இருவரும் டசவர்களொயிைர். பிறகு ீட்சி ர் இன்னும் எவவரனும்
தசொற்வபொொிடுவொர் உளரொ எை விைவ, வரநந்து என்னும் புத் ன்
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தசொற்வபொொிட்டுத்
வ ொற்றொன்.
வ ொற்ற ைொல்
மிகுந்
நொணமடைந்
ொத் ொச்சொொியொர்
ீட்சி டரக் தகொல்ல வழி
வ டிைொர்.
ீட்சி ர்
ஒருநொள்
நீரொடு ற்
தபொருட்டு
ஆற்றிற்குச்தசன்றொர்.
ொத் ொச்சொொியொர்
இ டையறிந்து
சிலடரயனுப்பிக் தகொடல தசய்யத்தூண்டிைொர். தசன்வறொர்
ீட்சி டரச்
சூழ்ந்து
சூலவமந் ிய
டகயிைரொய்ப்
பலர்
நிற்கக்கண்டு அஞ்சித் ொங்கள் வந் கொொியத்ட த் ீட்சி ொிைம்
கூறிைர். ீட்சி ர் சிவைடியொர்கட்குத் ீடமதசய்ய எண்ணும்
தபொல்லொ வர்கடளக்
குறித்துச்
சிவதபருமொைிைம்
முடறயிட்ைொர்.
பின்ைர்
ொத் ொச்சொொியுடைய
டலயில்
இடிவிழுந்து அவர் மொண்ைொர் என்பது வரலொற்று நிகழ்வொகும்.
இவர் ‘சித் ிர மீமொம்டச’ என்னும் தபயொில் தபொருளணிகள்
பற்றிக்கூறும் நூதலொன்று எழு ியுள்ளொர். அ ன்கண் உவடம
அணியின் வழியொகப் பல தபொருளணிகள் வ ொன்றும் எனும்
கருத்து ஓர் அழகிய உருகத் ொய் இ ில் கூறப்பட்டுள்ளது. இவர்
ம்
இறு ிக்கொலத்ட ச்
சி ம்பரத் ிற்கு
வந்து
நைரொசப்தபருமொடை வழிபடுவ ில் கழித் ொர். இவர் ம் 73-ஆம்
வய ில் கொலமொைொர் )36 – 2009:367,பொலுசொமி(.

மண்ைலபுருைர் (கி.பி.16-ஆம் நூற்றொண்டு)
மண்ைலபுருைர்
த ொண்டைமண்ைலத் ில்
உள்ள
குன்டறயூொில் பிறந் ொர்குணபத் ிரொின் ;சமண சமயத் வர் ;
பிங்கலந்ட
மு லிய நிகண்டு ,இவர்
ிவொகரம் .மொணவர்
ஆசிொியொின் நூல்கடளச் சுருக்கமொக விருத் ப்பொக்களொல் ன்
.ஆடணப்படி சூளொமணி நிகண்ைொகச் தசய் வர்நிகண்டு
நூல்களிவலவய மிக்க சிறப்புடையது சூளொமணி நிகண்வை
ஆகும்மண்ைல புருைர் தபருமண்ர்ர் என்னும் வீடர என்னும் .
த ொண்டை நொட்டைச் வசர்ந் ஊொில் வொழ்ந் வர் என்றும் சிலர்
ை சூைொமணி உள்ள முடையொன் என்னும் வசொ ி .கூறுவர்
16.பி.இவர் கி .நூடலயும் இவவர தசய் ொர்நூற்றொண்டைச்
வசர்ந் விஜயநகர மன்ைரொை கிருஷ்ணவ வரொயர் கொலத் ிைர் .
:இ டைப் பின்வரும் பொைல் சுட்டிக்கொட்டுகிறது
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பண்டை நிகண்டு ிவொகரம்
பிங்கலம் பன்னுொிச் தசொல்
ஏண்டிடச யின்தசொல் வைதமொழி
தசய்யுள்எல் லொம்உணர்ந்வ
ண்ைமிழ் தகொண்டு நிகண்டுசூ
ளொமணி ொன்உடரத்
மண்ைல வன்குடி தகொண்ைது
நீதைொண்டை மண்ைலவம (த ொ.ம.ச.62).

மொசிலொமணிச் சம்பந் ர்(கி.பி.16-ஆம் நூற்றொண்டு)
இைிய மொமரங்கள் நிடறந் வசொடலகடள உடைய,
ிருஞொை சம்பந் ர் வ ொன்றிய சீர்கொழித் லத்ட ப் வபொல,
ொமொகவவ
வம் தசய்
பல
லங்கடளக் தகொண்ை
த ொண்டைநொட்டில் ஒன்றொகச் தசந் மிழ்தமொழியில் இைிய
பொமொடலகடளப் பொடிய மொசிலொமணிச் சம்பந் ர் வொழ்ந்
மொதுரவொயில்
என்னும்
ப ியிடை
உடையதும்
த ொண்டைமண்ைலவம
என்பட ப்
பின்வரும்
பொட்ைொல்
அறியலொம்:
வ மொம் தபொழிறிகழ் சம்பந் ர்
வொழுஞ் சிரபும் வபொற்று
ஆமொ வஞ்தசய் து எத் டை
வயொத ன் றமிழியல்வசர்
பொமொடல சூை மதுரநல்
வொயிற் ப ியுைவை
மொமொ சிலொமணிச் சம்பந் ன்
வொழ்த ொண்டை மண்ைலவம (த ொ.ம.ச.20).
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Poets of European Period (A.D. 1600-A.D. 1946)

ஐர ொப்பியர் கொலப்புலவர்கள்
(கி.பி.1600 – கி.பி.1946)
Annaiyappan S. A.
DOI: https://doi.org/10.34256/iorip1926

படிக்கொசுப்புலவர் (கி.பி.17-ஆம் நூற்றொண்டு)
படிக்கொசுப்புலவர் த ொண்டைமண்ைலத் ில் சிறப்புற்று
விளங்கிய புலவர்களுள் ஒருவ ொவர். இவர் தபொற்களத்தூர் என்று
முன்ைர் வழங்கி இக்கொலத் ில் த ன்களத்தூர் எை வழங்கும்
ஊொில் தசங்குந் ர் ம பில்வந் டசவசமயத் வர். இவ து கொலம்
கி.பி.17-ஆம் நூற்றொண்டின் பிற்பகு ி என்பர். இவருடைய
இயற்தபயர்
இன்ைத ன்று
அறியப்பைவில்டல.
இவர்
த ன்ைொட்டில் பல ிருத் லங்கடள வழிபட்டுச் தசன்றரபொது
ில்டலயில்
நை ொசப்தபருமொடை
வழிபட்ைபின்
சிவகொமிஅம்டமயொட த்
ம்
வறுடமயின்
கொ ணமொக,
‘பொல்தகொடுத் ொய்
ம ரவளுக்கு
மூவர்
பயப்பைச்தசங்
ரகொல்தகொடுத் ன்டைரய தயைக்ரகதுங் தகொடுத் ிடலரய’ எை
வருந் ிப்
பொடியரபொது
ஐந்து
தபொற்கொசுகடளப்
பஞ்சொக்க ப்படியில் தபற்ற ைொல் படிக்கொசுப்புலவர் எைப்
தபயர்தபற்றொர்
என்பர்.
இப்புலவர்
ிருவொரூர்
டவத் ியநொ ர சிகொிைம் இலக்கண இலக்கியக்கல்வி தபற்றவர்.
இவர் இயற்றியைவொகக் கரு ப்படும் தபரும்பொலொை பொைல்கள்
தபொருள்ரவண்டிப் பொடியைவொகரவ உள்ளை. அப்பொைல்கரள
புலவொின்
வறுடமப்பிணிரபொக்கப்
தபொிதும்உ விய ொகத்
த ொிகின்றை. இவ து ‘தபற்றொள் ஒரு பிள்டள’ என்று
த ொைங்கும் பொைடலக்ரகட்ை வல்லமொநகர் வள்ளல் கடளத் ி
பூப ி, இவருக்குப் பசுவும் கன்றும் தகொடுத்துச்சிறப்பித் ொர்.
பொிசில் தபற்றபுலவர், ‘வழிரமல் விழிடவத்து’ என்ற பொைலில்
கொளத் ி பூப ிடயப் ரபொற்றிப்பொடுகிறொர். புதுக்ரகொட்டைச்
சீடமயில் உள்ள டவத்தூர் என்னும் ஊட யும் அ டைச்
சுற்றியுள்ள
பகு ிகடளயும்
ஆண்ை
சிவந்த ழுந்
பல்லவட யரும்
ிருதநல்ரவலியில்
வொழ்ந் மொட த் ிரு
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ரவங்கரைச
ஐயரும்
அொியலூர்
மழவ ங்க
பூபனும்
ரகொயம்புத்தூட
அடுத்
கவடச
என்னும்
ஊொில்
வொழ்ந் மொக்கொளி மன்றொடியும் இவர் ம் பொைல்கடளப்ரபொற்றிப்
பொிசில் வழங்கியவர்களொவர். மொவண்டூொில் தபருஞ்தசல்வந் ொக
விளங்கிய
கத்தூசி
மு லியொர்பு ல்வர்
கறும்பமு லியொர்
ரகட்ை ற்கிணங்கத்
த ொண்டைமண்ைலச கம்
பொடிய
படிக்கொசுப்புலவருக்குப்
பல்லக்கும்
விருதும்வழங்கியர ொடு
மட்டுமல்லொமல்
ம்
ம்பியருைன் புலவட
அப்பல்லக்கில்
டவத்துச் சுமந்தும் சிறப்பித் ொர். இவர் ரசது நொட்ை சன் கிழவன்
ரசதுப ி என்னும் இ குநொ ரசதுப ி மீது ‘மூரவந் ரும் மற்றும்
சங்கமும் ரபொய்’ என்ற பொைடலப் பொடிப் பொிசில் தபற்றர ொடு
சிலகொலம் அவ்வ சைின் அடவப்புலவ ொகவும் இருந் ொர்;
சிவகங்டக
அ சன்
ிருமடலத்ர வன்,
இவர்
மீது
தபொறொடமதகொண்டு புலவட க் ‘கிளிக்கூட்டுச்’ சிடறயிலடைக்க
‘நொட்டில் சிறந்
ிருமடல’ என்னும் பொைடலப்பொடி, அவடை
மகிழ்வித்துப்
பொிசிலும்தபற்றொர்;
கீழக்கட யில்
வொழ்ந்
சீ க்கொ ி என்னும் வள்ளலின் தகொடைச்சிறப்டபப் பற்றிப் பல
பொைல்கள் பொடியுள்ளொர்; இறு ியொகப் பல ஊர்கடளக் கைந்து
ருமபு ம் வந் டைந் படிக்கொசுப்புலவர் ருமபு ஆ ிைகர்த் ர்
ிருநொவுக்க சு ர சிகொிைத் ில் சந்நியொசம் தபற்றொர். இவர் அங்கு
பலகொலம்
சிவப்பணி
புொிந்து
இடறவைடி
ரசர்ந் ொர்.
சிவந்த ழுந்
பல்லவனுலொ,
சிவத்த ழுந்
பல்லவன்
பிள்டளத் மிழ்,
உடமபொகர்ப ிகம்,
பொம்பலங்கொ ர்
வருக்கக்ரகொடவ,
த ொண்டைமண்ைலச கம்,
ண்ைடலயொர்ச கம், புள்ளிருக்குரவளூர்க்கலம்பகம் என்னும்
நூல்களும் பலவடகத்
ைிப்பொைல்
ி ட்டில் கொணப்படும்
பொைல்களும் இவ ொல் பொைப்தபற்ற ொகும் (பொிமணம்,2009:966).
இன்டறய
தபொன்விடளந்
களத்தூொில்
(அன்டறய
தபொற்களந்ட யில்) வொழ்ந் பொடிக்கொசுப்புலவர் வல்டல கொளத் ி
மு லியொட அணுகித் ன் வறுடமடயப் ரபொக்கிக்தகொள்ள
ரவண்டி ஒருபொைடலப் பொடிைொர்,
தபற்றொள் ஒருபிள்டள என்மடை யொட்டி
அப்பிள்டளக்குப்பொல்

த ொண்டைமண்ைலப் புலவர்கள்

பற்றொது கஞ்சிகுடிக்கும்

முடைவர் சு. அ. அன்டையப்பன் 90

மல்ல பொல் இ க்கச்

சிற்றொளும் இல்டல இவ்தவல் லொவருத் மும் ீ தவொரு
கற்றொ

வல் டலரயொ வல்டலமொ நகர்க் கொளத் ிரய

என்ற பொைடலப் பொடி பசுவிடைப் பொிசொக ரவண்டி நிற்க,
கொளத் ியொர் ந் அப்பொிசின் கொ ணமொக,
வழிரமல் விழிடவத்து வொைொமல் என்மடை யொடள
மற்ரறொர்
பழியொமல் பிள்டளயும் பொதலன்று அழொமல்
பகீத னுஞ்தசொல்
தமொழியொமல் என்டை வ விட் ைபொவிமுசித்துச் சட
கழியொமல் ஆஅளித் ொய்வல்ல மொநகர்க்கொ ளத் ிரய
என்னும் பொைடலயும் பொடிக் கொளத் ியொர் புகடழ உலகில்
என்றும் நிலவச்தசய்துள்ளொர் (இ ொமமூர்த் ி,2013:68).

பள்ளிதகொண்ைொன்பிள்டள
நூற்றொண்டு)

(கி.பி.19-ஆம்

டவணவப்புலவர்கள்
தபரும்பொலும்
பி பந் ம்
பயில்வ ிலும்
அ ன்விொிவுட கள்
பயில்வ ிலும்
ஆர்வம்
கொட்டுவர். அவர்கள் நூல்கள் இயற்றும் புலடமதபற்றிருப்பினும்
பு ொணரமொ, கொவியரமொ, சிற்றிலக்கியரமொ இயற்றுவ ில்டல.
இந் முடறக்கு விலக்கொகச் சில புலவர்கள் டவணவநூல்கள்
பயின்றர ொடு பு ியஇலக்கியங்கடளயும் புடைந்துள்ளைர்.
அத் டகய
புலவர்களுள்
டலசிறந் வர்
பள்ளிதகொண்ைொன்பிள்டள. இப்புலவர் சமயப்ரபொ ொட்ைங்களில்
ஈடுபைொமல் அடம ியொக இருந்து இருபத்த ொரு நூல்கள்
இயற்றியுள்ளொர். இப்புலவர் கைந் நூற்றொண்டில் வொழ்ந் வர்.
இப்புலவர் கருணிகர் குலத் ிற் பிறந் வர். இவொின் ந்ட யொர்
தபயர் நொ ொயணபிள்டள. இந்
வ லொற்றுண்டமயிடைக்
‘கருணிகர் நற்குய விளக்கொய் ஒளிர் நொ ொயணக்குொிசில் கவைச்
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தசய்
துப்பயரை உ ித்து’ எை இவர் நூலில் கொணப்படும்
சிறப்புப்பொயி ம் உணர்த்துகிறது. தசன்டைப்பு டசயில் பிறந்
இப்புலவர் பு டசஅட்ைொவ ொைம் சபொப ி மு லியொர்பொல்
மிழ்இலக்கண
இலக்கியம்
பயின்றொர்.
இடறவன்
ிருவருடளயடைய ரவண்டுமொைொல் ஆச்சொொியன் ிருவருடள
முன்பு தபறு ல் ரவண்டும். அம்முடறடயப் பின்பற்றிய
பள்ளிதகொண்ைொன்பிள்டள
கொஞ்சிபு ம்
இ ொமொனுசர்
என்பவர்பொல் ீட்டச தபற்றுக்தகொண்ைொர். இவர் த ன்கடல
டவணவர்; ஆடகயொல் இவ து மொணவ ொை மொமுைியின்
ிருவடிகளில் நொன்மணிமொடல புடைந் ொர். இந்நூல் இவ து
சமயக்தகொள்டககடள நன்கு உணர்த்துகிறது.
உலகமும்
உயிர்களும் இடறவனுக்கு உைல் என்பது டவணவசமயத் ின்
சிறந் தகொள்டகயொகும்.
இக்தகொள்டகடய,
‘அலகிலொ
அண்ைமும் அவற்றுள் உடற ரும் உடலவு இலொ உயிர்களும்
உைலமொக்
தகொண்ரைொன்’
என்று
மணவொளமொமுைிகள்
நொன்மணி
மொடலயில்
விளக்குகின்றொர்.
பள்ளி
தகொண்ைொன்பிள்டள ஆழ்வொர்கள்பொலும் ஆச்சொொியர்கள்பொலும்
பி ொட்டியின்பொலும் ிருமொல்பொலும் மிக்க பக் ியுடையவர். இவர்
ஆழ்வொர்கள் ரமல் ரப ன்பு தகொண்ைவர். அத் ன்டமடய இவர்
இயற்றிய மு லொழ்வொர்கள் மும்மணிக்ரகொடவயும் நம்மொழ்வொர்
நொன்மணிமொடலயும்
ரகொட நொயகித் ொயொர்
மொடலயும்
சிறப்பொக விளக்கும். இவர் பி ொட்டியின்பொலும் தபருமொள்பொலும்
தகொண்ை
ஈடுபொட்டை
ரவ வல்லித் ொயொர்
மொடலயும்
அலர்ரமல்மங்டகத் ொயொர் மொடலயும் கைகவல்லித்
ொயொர்
மொடலயும்,
பொர்த் சொ ிப்தபருமொள்
மொடலயும்
வீ ொகவப்தபருமொள் மொடலயும் எனும் நூல்கள் விளக்குகின்றை
(பொிமணம்,2009: 215-216).

நல்லொப்பிள்டள (கி.பி.19-ஆம் நூற்றொண்டு)
நல்லொப்பிள்டள
கி.பி.19-ஆம்
நூற்றொண்டின்
முற்பகு ியில் வொழ்ந் வர். இவர் த ொண்டைநொட்டு மு லம்ரபடு
எனும்
ஊொிைர்.
தசங்கொட்டு
வீ ொகவத ட்டியொொின்
ரவண்டுரகொளுக்கு இணங்க நல்லொப்பிள்டள பொ த்ட ப்
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பொடிைொர்
என்பர்.
வில்லிப்புத்தூ ொொின்
பொைல்கடள
இடைப்தபய்து வியொசபொ த்ட முற்றிலும் அடிதயொற்றி இவர்
பொ நூடலப் பொடிமுடித்துள்ளொர். வியொசர், வில்லிப்புத்தூ ொர்
இருவர்
ம் நூல் அடமப்பிடையும் இந்நூலிற் கொணலொம்.
நல்லொப்பிள்டள பொ ம் அளவொற் தபொியது. அது ப ிதைட்டுப்
பருவங்கடளயும் 131 சருக்கங்கடளயும் 13, பொைல்கடளயும்
தகொண்ைது.
வில்லிப்புத்தூ ொர்
பொ த்ட விைப்
பத் ொயி த்துக்கும் மிகு ியொை பொைல்கடளப் அது தபற்றுள்ளது.
வில்லிப்புத்தூ ொர் பொைொது விடுத் எட்டுப்பருவங்கடளச் ரசர்த்து
அவர்
ப ிதைட்டுப்
பருவங்களொகப்
பொடியுள்ளொர்.
வில்லிப்புத்தூ ொர்
பொைொது
விடுத்
வியொச
பொ க்கிடளக்கட கடளயும்
நிகழ்ச்சிகடளயும்
அவர்
விொித்துப்பொடியுள்ளொர் (பொிமணம்,2009:369 - 370).

சிறுமணவூர் முைிசொமி மு லியொர் (கி.பி.19-ஆம்
நூற்றொண்டு)
இவர் கி.பி.19-ஆம் நூற்றொண்டின் இறு ியிலும் 20-ஆம்
நூற்றொண்டின்
த ொைக்கத் ிலும்
வொழ்ந்
மிழறிஞர்;
த ொண்டைநொட்டில்
கொஞ்சிபு ம்
மொவட்ைத்ட ச்
ரசர்ந்
சிறுமணவூர் என்னும் சிற்றூொில் பிறந் ொர். இவருடைய ஆசிொியர்
ிருமயிடல சண்முகம்பிள்டள. இவர் நூலொசிொிய ொக மட்டுமன்றி
நூல் தவளியீட்ைொள ொகவும் விளங்கியவர். இவர் எழு ி
தவளியிட்ைநூல்கள் அடைத்தும் மக்கள்நடுரவ தபொிய அளவில்
வ ரவற்டபப்
தபற்றடவகளொகும்.
இவர் ம்
நூல்களுள்
அனுரபொக டவத் ியம், சிவ மகொமந் ி ம், நொ ர்கலகம்,
டவத் ிய இ த் ிைொக ம், பி பஞ்ரசொற்பத் ி, மூலிடக மர்மம்,
நவக்கி கமந் ி ம்,
நவகண்ைஆரூைம்,
ரசொ ிைவிளக்க
சிந் ொமணி
மு லியடவகள்
குறிப்பிைத் க்கடவகளொகும்.
இடசவொணர்களொல் தபொிதும் ரபொற்றப்பட்டும் பொைப்பட்டும்
வரும் ‘மொைொை மழுவொை’ எைத் த ொைங்கும் பொைல் இைம்தபற்ற
நை ொசர் பத்து இவருடைய புலடமத் ிறத்ட ப் புலப்படுத்தும்
சிறந் ஒரு நூலொகும் (பொிமணம்,2008:32).
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மு லியொர்

(கி.பி.19-ஆம்

இவர் கி.பி.19-ஆம் நூற்றொண்டில் வொழ்ந்
மிழ்ப்புலவர்.
இவர் த ொண்டைநொட்டிலுள்ள ரமொசூர் என்னும் சிற்றூொில்
பிறந் ொர். சிறந்
மிழ்ப்புலடமயும் ஆழ்ந்
டசவப்பற்றும்
தகொண்ை இவர், த ொண்டைநொட்டுத் லங்கள் அடைத்துக்கும்
தசன்றுவணங்கி
அவற்டறப்
ரபொற்றிப்பொடியுள்ளொர்.
அப்பொைல்கடளத்
ிருப்ப ித் ர ொத் ி க்ரகொடவ என்னும்
தபயொில் த ொகுத்து இவருடைய நண்பர் தபொன்னுச்சொமி
மு லியொர் தவளியிட்டுள்ளொர். இவர் சிந்து பொடுவ ிலும் அந் ொ ி
பொடுவ ிலும் வல்லவர். இவர் ஏறத் ொழ ஐம்பது நூல்கள்
எழு ியுள்ளொர் (பொிமணம்,2008:32).

விசொகப்தபருமொடளயர்(கி.பி.19-ஆம் நூற்றொண்டு)
இவர் ிருத் ணிடக கந் ப்டபயர் என்பொொின் மகைொவர்.
இவர்
ம்பியொர் ச வணப்தபருமொன் ஐயர்.
ந்ட யொரும்
மக்களும்
தபரும்புலவர்களொகத்
ிகழ்ந் வர்கள்.
இவர்களுக்குப்பின் வந் வர்களும் புலடம நலம்தகொண்டு
விளங்கிைர். விசொகப் தபருமொடளயர் வீ டசவ ம பிைர்.
இவர்கொலம் கி.பி.19-ஆம் நூற்றொண்ைொகும். இவர் ந்ட யொொிைம்
கற்றதுைன்
இயற்றமிழொசிொியர்
முகடவ
இ ொமொனுசக்
கவி ொயொிைமும் கல்விபயின்றொர். இந்நொளில் தசன்டைப்
பல்கடலக்கழகமொக விளங்கும் கல்விநிடலயம் அந்நொளில்
சகலகலொ சொத் ி
சொடலயொக விளங்கியது. அ ில் இவர்
டலடமத் மிழ்ப்புலவ ொக விளங்கிைொர். சமயம், இலக்கியம்,
இலக்கணம் ஆகியவற்றில் தபரும்புலடமயும் பொவன்டமயும்
உட வட யும் ிறமும் கற்பிக்கும் ர ர்ச்சியும் ஒருங்கடமந்
இவர் தசய்துள்ள இலக்கணத்த ொண்டு குறிப்பிைத் க்க ொகும்.
இலக்கணச்சுருக்க விைொவிடை, பொலரபொ
இலக்கணம்,
யொப்பிலக்கண விைொவிடை, அணியிலக்கண விைொவிடை,
நன்னூல் கொண்டிடகயுட என்படவ இவர் எழு ி அச்சிட்ை
நூல்களொகும். ரமலும் கல்விப்பயன், ிருக்ரகொடவயொர் உட
என்பைவும் இவொியற்றிய நூல்களொகும். வின்சுரலொ என்பொர்
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த ொகுத்
மிழக ொ ிக்கு இவர் ரபரு வி புொிந்துள்ளொர். இவர்
இலக்கணச்
சுருக்கவிைொவிடைடய
கி.பி.1828-இல்
தவளியிட்ைொர்.
ிருக்ரகொடவயொர் உட டய கி.பி.1897-இல்
தவளியிட்ைொர் (பொிமணம்,2008:475).

ரவலொயு மு லியொர் (கி.பி.19-ஆம் நூற்றொண்டு)
ரவலொயு மு லியொர் இ ொமலிங்கஅடிகளொொின் முக்கிய
சீைர்களுள் ஒருவ ொவொர்;
மிழ்ப்புலடமயும் த ய்வஅருளும்
தபற்றமு லியொர் த ொண்டைநொட்டு ஈக்கொட்டுக் ரகொட்ைத் ில்
உள்ள த ொழுவூர் சிறுகைல் என்னும் சிற்றூொில் கி.பி.1832-ஆம்
ஆண்டு ஆகசுட்டுத்
ிங்களில் தசங்கல்வ ொயன், ஏலவொர்
குழலியம்டம ஆகிரயொருக்கு மகவொகத் ர ொன்றிைொர். இவர்
இ ொமலிங்கவள்ளலொொிைம்
ொம்
எழு ிய
பொைல்கடள
ஏட்டுச்சுவடியிலிருந்து எடுத்துவந்து சங்கப்பொைல்கள் என்று
கூறியரபொது
வள்ளலொர்
அப்பொைல்கடளப்
படித்து
அப்பொைல்களில் குடறகள் உள்ளடமடயச் சுட்டிக்கொட்டி அடவ
சங்கப்பொைல்களொக
இருக்கமுடியொது
என்றொர்.
ரவலொயு மு லியொர் ம் வடற ஒத்துக்தகொண்டு வள்ளலொட க்
குருவொக ஏற்று இலக்கணஅறிடவயும் ஆன்மிகக்கல்விடயயும்
கற்றுத்ர ர்ந் ொர்.
ிருவருட்பொ தவளியிடும் அருளொளர்களுள்
ஒருவ ொக
மு லியொர்
விளங்கிைொர்.
இவர்
இ ொமலிங்கஅடிகளொொின் பொக்கள் அருட்பொக்கரள எனும் கருத்து
மக்களிைம்
நிடலதபற
அருந்த ொண்ைொற்றிைொர்;
மது
மிழ்ப்புலடமயொல் அறுபது நூல்கள் எழு ியுள்ளொர். அவற்றுள்
இவர் மொர்க்கண்ை ர வர்பு ொணவசைம், தபொியபு ொணவசைம்,
ிருத் ணிடகக் கலம்பகம், ரபொச ொசவ லொறு மு லியடவகள்
குறிப்பிைத் க்கடவகளொகும்.
இவருக்குப்
தபரும்புலவர்,
உபயகலொநி ி ரபொன்ற பட்ைங்கள் மிழ்ச் சொன்ரறொர்களொல்
வழங்கப்பட்டுள்ளை.
தபருந் மிழ்ப்புலவ ொக
வொழ்ந்
ரவலொயு மு லியொர் ம் ஐம்பத்ர ழொம் வய ில் கி.பி.1889-ஆம்
ஆண்டு கொலமொைொர் (பொிமணம்,2008:664 - 665).
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குணவீ பண்டி ர்
இவர்
த ொண்டைநொட்டின்
சிங்களப்ரபட்டைக்குப்
பக்கத் ில் உள்ள களந்ட என்னும் ஊொிைர். இவர் சமண
சமயத்ட ச்
சொர்ந் வர்.
இவர்
வொமநொ பு ம்
என்னும்
த ன்மயிடலயில் வொழ்ந்
ன்னுடைய ஆசிொியர் ரநமிநொ
சுவொமிகள் தபயொில் ரநமிநொ ம் என்னும் நூல் தசய் ொர்.
தவண்பொப்பொட்டியல் என்னும் இவ து நூல் வச்சணந் ி மொடல
எை
இவருடைய ஆசிொியர் வச்சணந் ி முைிவர் தபய ொல்
வழங்கப்படுகிறது. இவர்
ிொிபுவைச் ரசொழன் என்னும்
குரலொத்துங்க ரசொழனுடைய கொலத் ில் வொழ்ந் வர் என்பட ப்
பின்வரும் பொைல் வொிகள் கொட்டும்:
சின்னூல் உட த் குணவீ
பண்டி ன் ரசர்ப ியும்
அன்னூ பு த் ிரு வன்ைமின்னு
ஏத ொண்டை மண்ைலரம (த ொ.ம.ச.65).

வீமநொ பண்டி ர்
இவர்
த ொண்டைமண்ைலத் ிலுள்ள
முந் ிய
புழற்ரகொட்ைத் ில் இலம்பூர் என்னும் ஊொில் கங்கொகுலத் ின்
த ன்ைவ ொயர் ம பில் ர ொன்றியவர்.
அருட்தசல்வம்,
தபொருட்தசல்வம்
இ ண்டையும்
தபற்றுப்புகரழொடு
வொழ்ந் குடும்பத் ில்
பிறந்
இவர்
உொிய
பருவத் ில்
கல்விகற்றொர்; சில ஆண்டுகளில் வைதமொழி, த ன்தமொழி
இ ண்டிலும் மிகுந் புலடமதபற்றுச் சிவ ீட்டசயும் தபற்றொர் .
இவர்
இரு
தமொழிகளிலுமுள்ள
தபொதுநூல்கடளயும்
டசவசமயநூல்கடளயும்
ஐயந் ிொிபறக்
கற்றுணர்ந்து
தமய்ப்தபொருள் சிவதபருமொரை என்று த ளிந் ொர். இவருடைய
பக் ிடயயும்
புலடமடயயும்
அறிந்
குருக்களும்
மதுட நக த் ொரும்
இவட
ரநொில்அடழத்து,
நீர்
இத் லபு ொணமொகிய வைதமொழிக் கைம்பவை மொன்மியத்ட க்
கற்ரறொர் ஏத்தும் வண்ணம்
மிழிரல பொைரவண்டு எைக்
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ரகட்டுக்தகொண்ைைர். வீமநொ பண்டி ரும் அவ்ரவண்டுரகொடள
ஏற்று மதுட யில்
ங்கியிருந்து தசொக்கநொ ப்தபருமொைின்
ிருவருடள நிடைந்து மிழொற் பொைத்த ொைங்கிக் கைம்பவை
பு ொணம் என்னும் தபயொிட்டு முடித் ொர். அந்நூல் 11
அத் ியொங்கடளக் தகொண்ைது. அந்நூலின் இலீலொ சங்கி சு
அத் ியொத் ில்
மதுட த் ல
விரசைமும்
புறத்த ொட்டி
நின்மொலியத் ீர்த் ம்
அகற்றும்
பல
வியொ ிகளும்
சிவதபருமொனுக்கு
உொியைவொகிய
ிருநீறு,
அக்குமணி,
ஐந்த ழுத்து
மு லியைவும்
சிவநொமம்,
சிவரநொன்பு,
சிவபுண்ணியம்,
சிவபு ொணம்,
சிவத்துர ொகம்,
சிவபூடச,
குருமகத்துவம் ஆகியைவும் பற்றி விொிவொகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
அ ில்
பி ர ொைம்,
பி ர ொைரநொன்பு,
பி ர ொைவி ர ொத் ியொபைம் ரபொன்றைவும் குருமகத்துவம்,
வீைொிலக்கணம், சிவைடியொொிலக்கணம், துறவியொிலக்கணம்,
அரகசுவ வடிவம் ஆகியைவும் ரபசப்படுகின்றது. அப்பு ொணம்
பொயி த்ர ொடு 1094 விருத் ங்கடளக் தகொண்டு அடமந்துள்ளது.
இலீலொ சங்கி க அத் ியொத் ின் த ொைக்கத் ில் சிவதபருமொன்
புொிந் 64 ிருவிடளயொைல்கள் 64 பொைல்களில் கூறப்பட்டுள்ளை
(பொிமணம்,2008:561 - 562).

களப்பொளன் (எ) வள்ளல் தநற்குன்ற வொணர் (இவர்
வள்ளல் மற்றும் புலவர் ஆவொர்)
யொருடைய தூண்டு ல் இல்லொமல் உள்ளத் ில் ர ொன்றிய
உணர்வொரல, பூக்களில் சிறந்
ொமட மலர்ரபொல தசொற்களில்
இைிடமயொை தசொற்கடளத் ர ர்ந்த டுத்து அடிமைங்கி வந்து
தபொருள் ரும் தசொல்லணியொகத் ிருப்புகலூர் அந் ொ ி என்ற
நூடலக் கலித்துடறயில் (யொப்பில்) களப்பொளன் என்னும்
தபயட க் தகொண்ை தநற்குன்ற வொண மு லியொர் பொடிைொர்.
அவ்வொறு வளர்க்க ரவண்டியவர்கள் புகடழ தமன்ரமலும்
வளர்ப்பதும் த ொண்டைமண்ைலரம ஆகும் என்பட ,
கிளப்பொர் கிளப்ப வடிமைக்
கொகக் தகழுமியதசொல்ல
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அளப்பொ மது த்துைன்பூக்
கமலம்என்று ஆய்ந்த டுத்
களப்பொள தைற்குன்ற
வொணைந் ொ ிக்கலித்துடறரய
வளப்பொர் புகடழவளர்ப்பிக்கு
மொற்தறொண்டை மண்ைலரம (த ொ.ம.ச.26)
என்ற பொைல்வழி கொட்டுகிறது. களப்பொளன் (எ) வள்ளல்
தநற்குன்ற வொணர் வ லொறு: இவர் த ொண்டைநொட்டில்
தநற்குன்றம் என்னும் ஊொில் ரவளொளர் ம பில் ர ொன்றியவர்.
களப்பொளன் என்ற இயற்தபயட க் தகொண்ை கல்வித் ிறம் மிக்க
வள்ளல் தநற்குன்ற வொணன். இவர்
ன்னுடைய தசல்வம்
முழுவட யும் இ ப்பவர்க்கு ஈந்து வறியவ ொய் ஆை கொலத் ிலும்
இவொிைம் பொிசு தபறவந் அம்பிகொளி என்னும் புலவருக்கொகப்
ரபொத் ன் என்பவைிைம் ொன் அடிடமத்த ொழில் தசய்து தபற்ற
தசல்வத்ட த் ந்து மகிழ்ந் ொர். இவர் ொன் அடிடமயொகிய
நிடலயிடைத் ன்னுடைய துடணவிக்கு,
கற்கும் கவிவல்டல அந் ணர்ரகொன் அம்பி ொளிக்கியொம்
விற்கும் பொிசிைம் ஆகிவிட் ரைொம்வை ரவங்கைமும்
தபொற்குன் றமும்புகழ் கங்கொ ந ியும் தபொ ிய மும்ரபொல்
தநற்குன் றமும்நம் ம பும்எந் நொளும் நிடல நிற்கரவ
என்ற கவிட யிடை எழு ி அனுப்பித் த ொிவித்துள்ளொர். இவர்
குடிமக்களிைமிருந்து ொம் தபற்ற வொிப்பணத்ட யும் இ வலர்க்கு
ஈந்து அ சனுக்கும் கைைொளியொைொர். அ ைொல் இவர் த ொண்டை
நொட்ை சைொல் நொடு கைத் ப்பட்ைொர். நொடு கைத் ப்பட்ை
மு லியொர் அப்பர், வீடுரபறடைந்
ிருப்புகலூொில் வொழ்ந்
ரகொமளம் என்னும் மொ ின் ஆ வொல் அவள் ரவண்டுரகொளுக்கு
இணங்கி,
வளப்பொடு இலொ எருக்கும் இ ழி மலரும்என்பர்
உளப்பொடு உடறபுகல் ஊ ருக்கு ஆ லின் ஓ ி மிக்ரகொர்
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ளப்பொடு இது மிழ்க்கு என்ைினும் சொற்றுவன்
சந் ி ன்தசொல்
களப்பொளன் தநற்குன்ற வொணன் அந் ொ ிக்
கலித்துடறரய
என்ற அடவயைக்கப் பொைலுைன் த ொைங்கித்
ிருப்புகலூர்
அந் ொ ி என்னும் சிற்றிலக்கிய நூடலப் பொடிைொர். ரகொமளம்
என்னும்
அப்தபண்ணிைம்
தபற்ற
தசல்வத்ட
நொடு
ிரும்பியவுைன்
த ொண்டைமொைிைம்
தகொடுத்துக்
கைன்
முழுவட யும்
ீர்க்க தநற்குன்றவொண மு லியொொின்
ிறன்
அறிந் மன்ைன் அப்தபொருடள அவொிைரம ிருப்பி அளித்து
அவட என்றும்ரபொல் இ வலருக்கு ஈந்து இன்புறச் தசய் ொன்
(இ ொமமூர்த் ி,2013:37 – 38).

புலவர் கடழக்கூத் ியொர் (தபண்பொல் புலவர்)
பொரகொடு ஒன்றுகின்ற இைிடமயொை தசொல்டல உடைய
ன்னுடைய மடைவிடயப் பொர்த் ிருந் ொல் பொண்டிய மன்ைன்
ன்
அடவயில்
ஆடிய
கடழக்கூத் ியின்
உச்சக்கட்ை
வித்ட டயப்
பொர்க்கொமல்
இருந்துவிட்ைொன்.
மன்ைன்
கடழக்கூத் ிடய மீண்டும் அவ்வொட்ைத்ட ஆடுமொறு பணிக்க,
அவ்வொட்ைத் ின் கடுடமக்கும் அ சைின் ஆடணக்கும் பயந்
அவள் ன்னுடைய உயிட மொய்த்துக் தகொள்ளத் துணிந் ொள்.
அந்நிடலயில் துன்புறுகிற தமல்லிய இடைடய உடைய
அக்கடழக்கூத் ி
மடலயின்
உச்சியில்
உயிர்விைத்
துணிந் ரபொது, மிழ்ப்பற்றுடைய புயல் ரகொட்ைத் ில் வொழ்ந்
அயன்டறச் சடையன் என்னும் வள்ளல்ரமல் மொகுன்று அடைய
என்னும் பொமொடலடயப் பொடிச் தசன்றொள். இங்ஙைம்
பொண்டியன் அடவயில் இருந்து தகொண்டு த ொண்டைநொட்டு
வள்ளலின் சிறப்பிடை நிடைத்துக் கூறிய அக்கடழக்கூத் ியின்
பொைலும் த ொண்டைமண்ைலத்ட ச் சொர்ந் ர ஆகும் என்பட ப்
பின்வரும் பொட்டுக் கொட்டுகிறது:
பொதகொன்று தசொல்லிடயப் பொர்த் டம
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யொல்அன்று பொண்டியன்முன்
ஓகின்ற சிற்றிடை ரவழம்பக்
கூத் ி தகொடிவட யிற்
சொகின்ற ரபொது மிழ்ச்ரசர்
அயன்டறச் சடையன்றன்ரமன்
மொகுன்று எைச் தசொன்ை பொமொடல
உந்த ொண்டை மண்ைலரம (த ொ.ம.ச.32).

அநொொியப்ப மு லியொர்
அநொொியப்ப மு லியொர் என்னும் ரவளொளர் த ொண்டை
நொட்டில் தசங்கற்பட்டு வட்ைத் ில் உள்ள வொயல் என்னும் ஊொில்
வொழ்ந்
கும்ப மு லியொொின்
ிருமகன் ஆவொர். இவர் ஒரு
புலவருக்குத் ன்டைவிற்றுப் புகழ் தகொண்ைொர். இவரும் ஒரு
சிறந்
மிழ்ப்புலவர். இவர் உறத்தூர் என்னும் ஊொில் வொழ்ந்
ரவ ியர் ஒருவொிைம் மிழ்கற்க தசன்று அவ ொல் சிங்க ொயனுக்கு
விற்கப்பட்ைவர்
என்றும்
தசொல்லப்படுகிறது.
இ டைப்
பின்வரும் பொைல் கூறுகிறது:
மிண்ைொட தவல்லும் வளர்சிங்க
ொயன் விடல தகொடுப்பத்
ண்ைமிழ் ரமகம் உறத்தூொில்
ரவ ியன் றொனும் விற்பக்
தகொண்ைவன் பின்தசன்று மண்ைலத்து
ஏபுகழ் தகொண்ைபி ொன்
வண்ைமிழ்க் கம்ப டை ொொி
யுந்த ொண்டை மண்ைலரம (த ொ.ம.ச.51).
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புொிடசக்கிழொர்
புொிடசக்கிழொர் த ொண்டைநொட்டில் உள்ள புொிடச
என்னும் ஊொில் வொழ்ந் வர். இவர் முதுதமொழிக்கொஞ்சி என்னும்
நூலிடை இயற்றியவர் என்பட ப் பின்வரும் பொட்டுக் கொட்டும்:
ஊ ொர் மலிபுலி யூர்க்ரகொட்ை
முதுதமொழிக் கொஞ்சிதசொற்ற
வொ ொர் புொிடசக் கிழரவொனும்
வொழ்த ொண்டை மண்ைலரம (த ொ.ம.ச.66).
மிழக வ லொற்டறச் சொன்ரறொர் தபருமக்கள் பன்ைிரு நிலங்கள்,
மண்ைலங்கள், அ சர்கள், கொலங்கள், இலக்கியங்கள் எைப் பல
கூறுகளில்
வடகப்படுத் ியும் பொகுபொடு தசய்தும் பிொித்தும்
டவத்துள்ளைர் என்பது வ லொற்று உண்டமயொகும். மு லொவது
சங்ககொலம் கி.மு.500 - கி.பி.200 என்றும் இ ண்ைொவது சங்கம்
மருவிய கொலம் கி.பி.200 – கி.பி. 500 என்றும் மூன்றொவது
பல்லவர் கொலம் கி.பி.600 – கி.பி.900 என்றும் நொன்கொவது ரசொழர்
கொலம் கி.பி.900 – கி.பி.1200 என்றும் ஐந் ொவது நொயக்கர் கொலம்
கி.பி.1200 – கி.பி.1600 என்றும் ஆறொவது ஐர ொப்பியர் கொலம்
கி.பி.1600 – கி.பி.1946 என்றும் ஏழொவது
ற்கொலத்
மிழக சுக்கொலம் கி.பி.1947 – கி.பி.2017 என்றும் சொன்ரறொர்கள்
பிொித்து
டவத்துள்ள ன்
அடிப்படையில்,
இங்கு
த ொண்டைமண்ைலத் ில் வொழ்ந் புலவர்களின் வ லொற்டறத்
த ொகுத்துக் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ரச மண்ைலப் புலவர்கள்,
ரசொழமண்ைலப் புலவர்கள், பொண்டியமண்ைலப் புலவர்கள்,
தகொங்குமண்ைலப் புலவர்கள் எை ஒவ்தவொரு மண்ைலத் ிற்கும்
உொிய புலவர் தபருமக்களின் வ லொற்டறச் சொன்ரறொர்
தபருமக்கள் த ொகுத்துக் கூறியுள்ளைர். அதுரபொலரவ இங்கு
த ொண்டைமண்ைலத் ிற்குொிய புலவர் தபருமக்களின் வ லொறு
த ொகுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது.
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துடைநூல் பட்டியல்
அண்ைொமடல, மு.,
நிடலயம்.

2003, நொலடியொர், தென்டை: விெொலொட்ெி

அறவொைன், க.ப., 2005, மிழ்மக்கள் வரலொறு பழந் மிழர்
வழிபொடுகள், தென்டை: மிழ்க்ககொட்ைம்.
ஆரூர் ொஸ்.,
2008,
ிருக்குறள்
அகரொ ி
மூலமும்
தெொல்லொக்கமும், தென்டை: மைிவொெகர் ப ிப்பகம்.
ஆறுமுக நொவலர்., 1909, சூைொமைி நிகண்டு, தென்டை: கழக
தவளியீடு.
ஆறுமுகநொவலர்.,
1992,
நன்னூல்
கொண்டிடகயுடர
தெொல்ல ிகொரம், தென்டை: முல்டல நிடலயம்.
ஆறுமுகநொவலர்., 2005, சூைொமைி நிகண்டு, தென்டை: வெந் ொ
ப ிப்பகம்.
இரொகடவயங்கொர்., 1947, குறுந்த ொடக விளக்கம், ெி ம்பரம்:
அண்ைொமடலப் பல்கடலக்கழகம்.
இரொெமொைிக்கைொர், மொ., 2008, மிழக வரலொற்று வொிடெ – 5
பல்லவ வரலொறு, தென்டை: அமிழ் ம் ப ிப்பகம்.
இரொெொரொம், துடர., 2000, நொலொயிர
ிவ்வியப்பிரபந் ம்
நொன்கொம் ஆயிரம் மூலமும் த ளிவுடரயும், தென்டை:
முல்டல நிடலயம்.
இரொமெொமி, துளெி., 2000,
மிழ்ச்ெமு ொயமும் நொட்டுப்புறப்
பண்பொடும், தென்டை: விழிகள் ப ிப்பகம்.
இரொமசுப்பிரமைியம், வ. ., 2000, புறநொனூறு
த ளிவுடரயும், தென்டை: ிருமகள் நிடலயம்.

மூலமும்

இரொமசுப்பிரமைியம், வ. ., 2002, தபொிய புரொைம் மூலமும்
த ளிவுடரயும் த ொகு ி – 1, தென்டை:
ிருமகள்
நிடலயம்.
இரொமசுப்பிரமைியம், வ. ., 2004, கந் புரொைம், தென்டை:
ிருமகள் நிடலயம்.
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இரொமசுப்பிரமைியம்,
வ. .,
2008,
த ொல்கொப்பியம்
எழுத் ிகொரம் மூலமும் விளக்கவுடரயும், தென்டை:
பூம்புகொர் ப ிப்பகம்.
இரொமசுப்பிரமைியம்,
வ. .,
2008,
த ொல்கொப்பியம்
தெொல்ல ிகொரம் மூலமும் விளக்கவுடரயும், தென்டை:
பூம்புகொர் ப ிப்பகம்.
இரொமசுப்பிரமைியம்,
வ. .,
2008,
த ொல்கொப்பியம்
தபொருள ிகொரம் மூலமும் விளக்கவுடரயும், தென்டை:
பூம்புகொர் ப ிப்பகம்.
இரொமசுப்பிரமைியம், வ. ., 2008, தபொியபுரொைம் மூலமும்
த ளிவுடரயும் த ொகு ி – 1, தென்டை:
ிருமகள்
நிடலயம்.
இரொமசுப்பிரமைியம், வ. ., 2010, மைிகமகடல
உடரயும், தென்டை: பூம்புகொர் ப ிப்பகம்.

மூலமும்

இரொமசுப்பிரமைியம்,வ. ., 2000, நொலொயிர ிவ்வியப்பிரபந் ம்
மூன்றொம் ஆயிரம் மூலமும் த ளிவுடரயும், தென்டை:
முல்டல நிடலயம்.
இடளயதபருமொள்,ககொ., 2006, புறநொனூறு
தென்டை: மைிவொெகர் ப ிப்பகம்.

தபொருளுடர,

க ிர் முருகு., 2006, நந் ிக்கலம்பகம், தென்டை: ெீட ப ிப்பகம்.
க ிடரகவற்பிள்டள, நொ., 2009, மிழ்தமொழி அகரொ ி, தென்டை:
ெொர ொ ப ிப்பகம்.
கமலொ முருகன்., 2009, மிழ் இலக்கிய வரலொறு, தென்டை:
ெொர ொ ப ிப்பகம்.
கருைொநி ி,ந., 2008, த ொல்கொப்பியம்,
ப ிப்பகம்.

தென்டை:

கலியொைசுந் ரைொர், ெொ., 1947, குறுந்த ொடக
உடரயும், தென்டை: கபீர் அச்சுக்கூைம்.
கொெிநொ ன், நைை., 2010, கொஞ்ெிபுரம் மொவட்ைத்
தென்டை: மைிவொெகர் ப ிப்பகம்.

வெந் ொ
மூலமும்
ையங்கள்,
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கிொியொவின்
ற்கொலத்
மிழ் அகரொ ி., 2008, கிொியொவின்
ற்கொலத் மிழ் அகரொ ி தென்டை: CRE – A.
குமொரசுவொமிப்புலவர், அ., 1916,
மிழ்ப்புலவர் ெொித் ிரம்,
தென்டை: தகொக்குவில் கெொ ிைபொிபொலைமைம்.
குருநொ ன்
(மற்றும்
பலர்.).,
1988,
ெங்க
இலக்கியப்
தபொருட்களஞ்ெியம் த ொகு ிமூன்று, ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப்
பல்கடலக்கழகம்.
குருநொ ன், வ., 2003, புறநொனூறு மூலமும் உடரயும்,
வடிகவல் ப ிப்பகம்.

ஞ்ெொவூர்:

தகளமொொீஸ்வொி, எஸ்., 2008, முதுதமொழிக்கொஞ்ெி
உடரயும், தென்டை ெொர ொ ப ிப்பகம்.

மூலமும்

ககொ ண்ைம், தகொ.மொ., 2010, மைிகமகடல, தென்டை: கங்டக
புத் கநிடலயம்.
ககொபொடலயர்,
ி.கவ.,
1973,
தபொருளொ ிகொரம் – அைியியல்,
மகொல் நூல்நிடலயம்.

இலக்கைவிளக்கம்
ஞ்ெொவூர்: ெரசுவ ி

ெஞ்ெீவி, ந., 1973, ெங்க இலக்கிய ஆரொய்ச்ெி அட்ைவடைகள்,
தென்டை: தென்டைப் பல்கடலக்கழகம்.
ெண்முகம் பிள்டள, மு., 1994, குறுந்த ொடக மூலமும் உடரயும்,
ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப் பல்கடலக்கழகம்.
ெண்முகம்பிள்டள,மு.,1989, தபருஞ்தெொல்லகரொ ி,
மிழ்ப்பல்கடலக்கழகம்.

ஞ்ெொவூர்:

ெ ொெிவப்பண்ைொரத் ொர்,
ி.டவ., 2008,
மிழக வரலொற்று
வொிடெ – 3 பல்லவ வரலொறு, தென்டை: அமிழ் ம்
ப ிப்பகம்.
ெ ொெிவப்பண்ைொரத் ொர்,
ி.டவ., 2008,
மிழக வரலொற்று
வொிடெ - 3 பிற்கொலச் கெொழர் வரலொறு, தென்டை:
அமிழ் ம் ப ிப்பகம்.
ெந் ியொநைரொஜன்., 2004, மதுடரத் மிழ்ப்கபரகரொ ி, தென்டை:
ெந் ியொ ப ிப்பகம்.
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ெொந் ி ெொ ைொ., 2001, வரலொற்றுமுடறத்
மிழ் இலக்கியப்
கபரகரொ ி மூன்றொம்த ொகு ி, தென்டை: ெொந் ி ெொ ைொ.
ெொந் ி ெொ ைொ., 2001, வரலொற்றுமுடறத்
மிழ் இலக்கியப்
கபரகரொ ி இரண்ைொம் த ொகு ி, தென்டை: ெொந் ி
ெொ ைொ.
ெொந் ி ெொ ைொ., 2001, டவைவ உடரநடை வரலொற்றுமுடறத்
மிழ்ப் கபரகரொ ி இரண்ைொம் த ொகு ி, தென்டை: ெொந் ி
ெொ ைொ.
ெொந் ி ெொ ைொ., 2002, மிழ்க்கல்தவட்டுச் தெொல்லகரொ ி மு ற்
த ொகு ி, தென்டை: ெொந் ி ெொ ைொ.
ெொந் ி ெொ ைொ., 2002, வரலொற்றுமுடறத்
மிழ் இலக்கியப்
கபரகரொ ி ஐந் ொம் த ொகு ி, தென்டை: ெொந் ி ெொ ைொ.
ெொந் ி

ெொ ைொ., 2003,
மிழ்க்கல்தவட்டுச் தெொல்லகரொ ி
இரண்ைொம் த ொகு ி,தென்டை: ெொந் ி ெொ ைொ.

ெொந் ி

ெொ ைொ., 2003,
மிழ்க்கல்தவட்டுச் தெொல்லகரொ ி
இரண்ைொம் த ொகு ி, தென்டை: ெொந் ி ெொ ைொ.

ெொந் ி ெொ ைொ., 2005, கொங்ககயன் தெய்
தென்டை: ெொந் ி ெொ ைொ.

உொிச்தெொல் நிகண்டு,

ெொமி ஐயர்,சு., 2003, யொப்பருங்கலக்கொொிடக, அண்ைொமடல
நகர்: அண்ைொமடல பல்கடலக்கழகம்.
ெொமிநொட யர், உ.கவ., 1950, ெீவகெிந் ொமைி, தென்டை:
ஸ்ரீ ியகரொெவிலொெ தவளியீடு.
ெொமிநொட யர், உ.கவ., 1971, புறநொனூறு மூலமும் உடரயும்,
தென்டை: உ.கவ.ெொமிநொட யர் நூல் நிடலயம்.
ெொமிநொட யர், உ.கவ., 1994, ப ிற்றுப்பத்து மூலமும் படழய
உடரயும்,
தென்டை:
உ.கவ.ெொமிநொட யர்
நூல்நிடலயம்.
ெொமிநொட யர், உ.கவ., 2000, குறுந்த ொடக மூலமும் உடரயும்,
தென்டை: உ.கவ.ெொமிநொட யர் நூல்நிடலயம்.
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ெிங்கொரகவலு, ஆ., 2004, அபி ொை ெிந் ொமைி (தெம்ப ிப்பு),
தென்டை: ெீட ப ிப்பகம்.
ெிவலிங்கைொர், ஆ., 1988, த ொல்கொப்பியம் தெொல்ல ிகொரம்
உடரவளம் எச்ெவியல், தென்டை: உலகத் மிழொரொய்ச்ெி
நிறுவைம்.
ெிவலிங்கைொர், ஆ., 1988, த ொல்கொப்பியம் தெொல்ல ிகொரம்
உடரவளம், தென்டை: உலகத் மிழொரொய்ச்ெி நிறுவைம்.
ெின்ைப்பன்,
கு.,
2006,
அரவொைிகள்
வொழ்வியலும்
கூத் ொண்ைவர் ிருவிழொவும், புதுச்கெொி: வழிகொட்டி.
ெீ ொரொம் குருமூர்த் ி., 2008, கொஞ்ெிபுரம் மொவட்ைத் த ொல்லியல்
டககயடு, தென்டை: மிழ்நொடு அரசு த ொல்லியல்துடற.
சுந் ரமூர்த் ி, கு., 1972, முத்துவீொியம், ிருதநல்கவலி, தென்டை:
ிருதநல்கவலி த ன்ைிந் ிய டெவெித் ொந் நூற்ப ிப்புக்
கழகம்.
சுப்பிரமைியபிள்டள, கொ., 2010, இலக்கிய வரலொறு, தென்டை:
ெொந் ொ ப ிப்பகம்.
சுப்பிரமைியன், ெ.கவ., 2003,
ககொவிலூர் மைொலயம்.

பத்துப்பொட்டு,

ககொவிலூர்:

சுப்பிரமைியன், ெ.கவ., 2004, ெிலப்ப ிகொரம், தென்டை: கங்டக
புத் கநிடலயம்.
சுப்பிரமைியன், ெ.கவ., 2006, ெங்க இலக்கியம் (முழுவதும்),
தென்டை: மைிவொெகர் ப ிப்பகம்.
சுப்பிரமைியன், ெ.கவ., 2007, பன்ைிரு
மைிவொெகர் ப ிப்பகம்.

ிருமுடற, தென்டை:

சுப்பிரமைியன், ெ.கவ., 2009,
தமய்யப்பன் ப ிப்பகம்.

அகநொனூறு,

ெி ம்பரம்:

சுப்பிரமைியன், ெ.கவ., 2009,
தமய்யப்பன் ப ிப்பகம்.

கலித்த ொடக,

ெி ம்பரம்:
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சுப்பிரமைியன், ெ.கவ., 2009, நற்றிடை த ளிவுடர, ெி ம்பரம்:
தமய்யப்பன் ப ிப்பகம்.
சுப்பிரமைியன், ெ.கவ., 2009,
தமய்யப்பன் ப ிப்பகம்.

ப ிற்றுப்பத்து,

ெி ம்பரம்:

சுப்பிரமைியன், ெ.கவ., 2009, புறநொனூறு த ளிவுடர, ெி ம்பரம்:
தமய்யப்பன் ப ிப்பகம்.
சுப்பிரமைியன்,
ந.,
2004,
ிருக்குறள்
கட்டுடரகள்,
உடுமடலப்கபட்டை: என்தைஸ் பப்ளிககஷன்ஸ்.
தெந்துடறமுத்து., 2009,
நிடலயம்.

ிருக்குறள், தென்டை: கங்டக புத் க

தெளந் ரபொண்டியன்,
சு.,
1997,
த ொண்டைமண்ைல
வரலொறுகள், தென்டை: அரெிைர் கீழ்த் ிடெச்சுவடிகள்
நூலகம் (அ.கீ.சு.நூ).
கெொமசுந் ரைொர், தபொ.கவ., 1965, குறுந்த ொடக, ிருதநல்கவலி:
ிருதநல்கவலித்
த ன்ைிந் ிய
டெவெித் ொந் ம்
நூற்ப ிப்புக்கழகம்.
ண்ைபொைி க ெிகர், ெ., 2003,
தென்டை: பொொிநிடலயம்.

நன்னூல்

விருத் ியுடர,

ண்ைபொைி க ெிகர், ெ., 2008,
தென்டை: ெொர ொ ப ிப்பகம்.

நன்னூல்

விருத் ியுடர,

மிழண்ைல்., 2002, குறுந்த ொடக, ககொவிலூர்: ககொவிலூர்
மைொலயம்.
ொகமொ ரன்., 1999, நன்னூல் மூலமும் விருத் ியுடரயும்,
தென்டை: உலகத் மிழொரொய்ச்ெி நிறுவைம்.
ிருதநல்கவலி த ன்ைிந் ிய டெவெித் ொந் நூற்ப ிப்புக் கழகம்.
ிருவருட் பிரகொெ வள்ளலொர் இரொமலிங்க அடிகளொர்., 1999,
வள்ளலொர் எழு ிய உடரநடை நூல்கள், தென்டை: மீைொ
ககொபொல் ப ிப்பகம்.
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துடர இரொெொரொம்., 2000, நொலொயிர
தென்டை: முல்டல நிடலயம்.

ிவ்வியப் பிரபந் ம்,

துடரெொமிப்பிள்டள, ஒளடவ சு., 2002, புறநொனூறு பகு ி – 1,
தென்டை: ிருதநல்கவலி த ன்ைிந் ிய டெவெித் ொந்
நூற்ப ிப்புக் கழகம்.
துடரெொமிப்பிள்டள, ஒளடவ சு., 2007, புறநொனூறு மூலமூம்
உடரயும் பகு ி – 2, தென்டை:
ிருதநல்கவலி
த ன்ைிந் ிய டெவெித் ொந் நூற்ப ிப்புக் கழகம்.
நக்கீரன், அ., 2000, மிழ் வரலொறு மு ற் பகு ி, தென்டை:
மிழ்மண் ப ிப்பகம்.
நக்கீரன், அ., 2008, மிழ் வரலொறு இரண்ைொம் பகு ி, தென்டை:
மிழ்மண் ப ிப்பகம்.
நொகெொமி, இரொ., 1990,
வம்தெய்
வம், தென்டை:
கொஞ்ெிப்தபொியவர் 97-ஆம் ஜயந் ி மலர்
ிைமைி
இடைப்பு.
நொரொயை கவலுப்பிள்டள, எம்., 1998, ிருமந் ிரம் (பொகம், 1, 2,
3), தென்டை: வர்த் மொைன் ப ிப்பகம்.
நொரொயை
கவலுப்பிள்டள,
எம்.,
2000,
நொலொயிர
ிவ்வியப்பிரபந் ம்
இரண்ைொம்
ஆயிரம்
மூலமும்
த ளிவுடரயும், தென்டை: முல்டல நிடலயம்.
நொரொயை
கவலுப்பிள்டள,
எம்.,
2000,
நொலொயிர
ிவ்வியப்பிரபந் ம்
மு ல்
ஆயிரம்
மூலமும்
த ளிவுடரயும், தென்டை: முல்டல நிடலயம்.
நொரொயைெொமி ஐயர், அ., 2007, நற்றிடை நொனூறு மூலமும்
உடரயும், தென்டை:
ிருதநல்கவலி த ன்ைிந் ிய
டெவெித் ொந் நூற்ப ிப்புக்கழகம்.
நொரொயைெொமிஐயர்,அ. பின்ைத்தூர்., 1967, நற்றிடை நொனூறு
உடரயும்
விளக்கமும்,
தென்டை:
ிருதநல்கவலி
த ன்ைிந் ிய டெவெித் ொந் நூற்ப ிப்புக்கழகம்.
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பொிமைம், அ.மொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி ப ின்
மூன்று, ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப்பல்கடலக்கழகம்.
பொிமைம், அ.மொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி
ப ிைொன்கு, ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப்பல்கடலக்கழகம்.
பொிமைம், அ.மொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி
ப ிதைொன்று, ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப்பல்கடலக்கழகம்.
பொிமைம், அ.மொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி
பன்ைிரண்டு, ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப்பல்கடலக்கழகம்.
பொலெொரநொ ன், சு., 1986, ெங்ககொலப் புலவர்கள், தென்டை:
மகொமககொபொத் ியொய
ைொக்ைர் உ.கவ.ெொமிநொட யர்
நூல்நிடலய தவளியீடு.
பொலசுந் ரம்பிள்டள,
தவளியீடு.

ி.சு., 1999, நொலடியொர், தென்டை: கழக

பொலசுப்பிரமைியன், கு. தவ., (மற்றும் பலர்)., 2004, புறநொனூறு
மூலமும் உடரயும் புத் கம் – 1, தென்டை: நியூ தெஞ்சுொி
புக் ஹவுஸ்.
பொலு விஜயன், ெக் ிகவல்., 2007, கூவொகம் கூத் ொண்ைவர்,
தென்டை: வரம் ப ிப்பகம்.
பொலுெொமி, நொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி ஆறு,
ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப்பல்கடலக்கழகம்.
பொலுெொமி, நொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி இரண்டு,
ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப்பல்கடலக்கழகம்.
பொலுெொமி, நொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி எட்டு,
ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப்பல்கடலக்கழகம்.
பொலுெொமி, நொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி ஏழு,
ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப்பல்கடலக்கழகம்.
பொலுெொமி, நொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி ஐந்து,
ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப்பல்கடலக்கழகம்.
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பொலுெொமி, நொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி ஒன்பது,
ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப் பல்கடலக்கழகம்.
பொலுெொமி, நொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி ஒன்று,
ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப் பல்கடலக்கழகம்.
பொலுெொமி, நொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி நொன்கு,
ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப்பல்கடலக்கழகம்.
பொலுெொமி, நொ., 2009, வொழ்வியற் களஞ்ெியம் த ொகு ி பத்து,
ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப்பல்கடலக்கழகம்.
பிரஞ்சு

இந் ியக் கடலக்கழகம்., 1968, பழந் மிழ் நூற்
தெொல்லடைவு இரண்ைொம் பகு ி, பொண்டிச்கெொி: பிரஞ்சு
இந் ியக் கடலக்கழகம்.

பிரஞ்சு

இந் ியக் கடலக்கழகம்., 1970, பழந் மிழ் நூற்
தெொல்லடைவு மூன்றொம் பகு ி, பொண்டிச்கெொி: பிரஞ்சு
இந் ியக் கடலக்கழகம்.

புருகஷொத் மன், வி.பி., 2009, நொலொயிர ிவ்வியப்பிரபந் ம்: ஒரு
கண்கைொட்ைம், தென்டை: ஸ்ரீபுவகைஸ்வொி ப ிப்பகம்.
புலியூர்க்ககெிகன்., 2001, கம்பன்
முல்டல நிடலயம்.

ைிப்பொைல்கள், தென்டை:

மகொக வன், க ிர்., 2003, நற்றிடை, ககொவிலூர்: ககொவிலூர்
மைொலயம்.
மகொக வைொர், அ., 2008, குமரகுருபரர் பொடிய நீ ிதநறி விளக்கம்
மூலமும் விருத் ி உடரயும், தென்டை: மீைொககொபொல்
ப ிப்பகம்.
மஞ்சுளொ, பி., 2011, ிதரளப ி தபண்ைிய கநொக்கில்,தென்டை:
கொவ்யொ.
மரு நொயகம், ப.(ப ி.)., 2011, எல்லீெொின் மிழ் யொப்பிலக்கைம்
(A Facsimile Edition of Ellis’ Treatise on Tamil Prosody),
தென்டை: கொவ்யொ.
மொைிக்கம், அ., 2003, நொலடியொர், தென்டை: மைிவொெகர்
ப ிப்பகம்.
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மொைிக்கம், அ., 2006, ிருக்குறள், ெி ம்பரம்: த ன்றல்நிடலயம்.
மொைிக்கவொெகன், ஞொ., 2006, த ொல்கொப்பியம், தென்டை: உமொ
ப ிப்பகம்.
மொட யன், தப., 2007, ெங்க இலக்கியச்
ஞ்ெொவூர்: மிழ்ப் பல்கடலக்கழகம்.

தெொல்லடைவு,

மொரு ி ொென் (மற்றும் பலர்.)., 2009, நர்ம ொவின் மிழ் அகரொ ி,
தென்டை: நர்ம ொ ப ிப்பகம்.
மீைவன், நொ. & அண்ைொமடல, சுப., 2004, அகநொனூறு
இரண்ைொம் பகு ி, ககொவிலூர்: ககொவிலூர் மைொலயம்.
மீைொட்ெி சுந் ரைொர்,த .தப., 2005,
ிருக்குறள்: வள்ளுவர்
கண்ை த்துவம், தென்டை: கொவ்யொ.
முத்ட யொ, இ., 1988, அல்லியரெொைி மொடல - ெமூகவியல்
கநொக்கு, தூத்துக்குடி: நொவொவின் ஆரொய்ச்ெி.
முனுெொமி, வீ., 1992, ிருக்குறள், தென்டை: ெொந் ொ பப்ளிஷர்ஸ்.
தமக்தகன்ெிகொபன் அய்யர், ஜி., 1891, வீரமொமுைிவொின்
த ொன்னூல் விளக்கம் மூலமும் உடரயும், தென்டை:
அடிென் ப ிப்பகம் & ககொ.
வர ரொென், மு., 2009, மிழ் இலக்கிய வரலொறு, புது
ெொகித் ிய அகொத மி.

ில்லி:

வொசுக வன், கொ., 2008, பன்முக கநொக்கில் மிழ் இலக்கிய
வரலொறு, ிருச்ெிரொப்பள்ளி: க வன் ப ிப்பகம்.
வில்வப ி, ககொ., 2003, நன்னூல் மூலமும் உடரயும், தென்டை:
பழைியப்பொ பிர ர்ஸ்.
கவங்கைெொமி நொட்ைொர், நொ.மு., 1999, ெிலப்ப ிகொரம், தென்டை:
கழக தவளியீடு.
கவங்கைெொமி நொட்ைொர், நொ.மு., 2009, மைிகமகடல, தென்டை:
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