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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
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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).

த ொண்டைமண்ைலப் புலவர்கள்

முடைவர் சு. அ. அன்டையப்பன் 100

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.

