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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

த ொண்டைமண்ைலப் புலவர்கள்

முடைவர் சு. அ. அன்டையப்பன் 9

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.

த ொண்டைமண்ைலப் புலவர்கள்

முடைவர் சு. அ. அன்டையப்பன் 30

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).

