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இலக்கிய தீபம்

ஆசி யர்: எஸ். ைவயாபு ப்பிள்ைள, பி.ஏ., பி.எ.ல்.,
ெசன்ைன ஸர்வகலாசாைலத் தமிழ்ெலக்ஸிகன்
பதிப்பாசி யர் 1926-'36;

ெசன்ைன

ஸர்வகலாசாைலத் தமிழ்-ஆராய்ச்சித்துைறத்
தைலவர் 1936-'46;

திருவிதாங்கூர் ஸர்வகலாசாைலத் தமிழ்ப்
ேபராசி யர் 1951-

ெவளியிடுேவார்:

பா நிைலயம்,

59. பிராட்ேவ-ெசன்ைன 1.

முதற்பதிப்பு நவம்பர்: 1952
விைல ரூ.3-0-0

சங்கர் பி ண்டர்ஸ் 114,
பிராட்ேவ ெசன்ைன-1

ெவளியிடுேவார் குறிப்பு
ேபராசி யர் எஸ். ைவயாபு ப்பிள்ைள அவர்களின் ஆராய்ச்சியுைரத்ெதாகுதி
ஒன்ைற ெவளியிடுவதில் நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அைடகிேறாம்.

ேபராசி யர் அவர்கைளத் தமிழுலகில் அறியாதார் யார்? அவர்கள்

பதிப்பாசி யராக விளங்கிப் பதிப்பித்து ெவளியிட்ட தமிழ்ப்ேபரகராதி (தமிழ்

ெலக்ஸிகன்) நம் தமிழிற்கு ஒரு ெசல்வமன்ேறா? அகராதி மட்டுமா? அகராதி

நிைலயில் பண்ைட நாளில் உதவிய எத்தைனேயா நிகண்டுகைள அவர்கள்
ப ேசாதித்து ெவளியிட்டுள்ளார்கள். அச்சில் வாராத பல தமிழ்-இலக்கிய

இலக்கண நூல்கைளப் பிைழயற அச்சு வாகனேமற்றியும், தமிழன்ைனக்குப்
ெபரும்பணி பு ந்துள்ளார்கள்.அவர்களுைடய பதிப்புக்கள் ஒவ்ெவான்றும்

தனிப்பட்ட சிறந்த அம்சங்கள் பலவற்ைறக் ெகாண்டுள்ளது. அந் நூல்களுக்கு

அவர்கள் எழுதியுள்ள முன்னுைரகள் ஆராய்ச்சி நலம் சிறந்து விளங்குகின்றன.
இலக்கிய ஆராய்ச்சி, இலக்கண ஆராய்ச்சி, ச த ஆராய்ச்சி, ெமாழி ஆராய்ச்சி,
சமய ஆராய்ச்சி, கவிைத ஆராய்ச்சி என்றிப் படியாகப் பல துைறகளிலும்

ஆராய்ந்து,ைவயாபு ப் பிள்ைளயவர்கள் சிறந்த ெபாருள்கைள ெவளிப்படுத்தி
வருகிறார்கள். அவற்றுள் இலக்கிய ஆராய்ச்சி பற்றிய பதினாறு கட்டுைரகள்
இத்ெதாகுதியில் இடம் ெபற்றுள்ளன.

இக்கட்டுைரகெளல்லாம் தமிழ் மணமும்,ஆராய்ச்சி நலமும் ெசறிந்து கற்பார்க்குப்

ெபருவிருந்தாய் அைமந்துள்ளன. ஒவ்ெவான்றிலும் இதுவைரப் பிறரால்
அறியப்படாத புதிய முடிபுகள் பல ஆராய்ந்து நிறுவப்பட்டுள்ளன. தமது

ெகாள்ைககைள நிறுவும் ெபாருட்டு ஆசி யர் தரும் காரணங்கள் ஒன்றன்ேமல்
ஒன்றாய் முைறப்பட அைமந்து கற்பார் மனத்ைதக் கவர்கின்றன.
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ஆராய்ச்சிக்கு ய ஒவ்ெவாரு விஷயத்திலும் கருத்து ேவறுபாட்டிற்கு

இடமிருத்தல் இயல்ேப. ேபராசி யர் அவர்களின் ஆராய்ச்சி முடிபுகள் பற்றியும்

அபிப்பிராய ேபதம் ெகாள்ேவார் உண்டு. ஆனால், அங்ஙனம் மாறுபட்டுைரப்ேபார்

யாரும் இதுவைர தக்க காரணஙகேளா ஆதாரங்கேளா காட்டி மறுக்கவில்ைல.

எந்த விஷயத்ைதயும் விருப்பு ெவறுப்பற்று நடுநிைலயில் நின்று ஆராய்ந்து,

உண்ைமெயனத் தாம் நன்கு ெதளிந்த பின்ேப அதைன ெவளியிட முன்வருவது

ேபராசி யரவர்களின் இயல்பு. இதன் உண்ைமைய, ெமய்ப்ெபாருள் காண

ேவண்டுெமன்ற ேநாக்ேகாடு இந்நூைலக் கற்பவர் யாரும் நன்கு உணர்வர்
என்பது திண்ணம்.

ஆராய்ச்சிகைள மிகத் ெதளிந்த நைடயில், கருத்துக்கெளல்லாேம ெசவ்விதின்
விளங்க எழுதியுள்ளைம மிகவும் ேபாற்றத் தக்கதாம்; கருத்தின் ெதளிவு

உைரநைடயில் நன்கு பிரதி பலிக்கிறது. ேபராசி யர் அவர்களின் தமிழ்-உைர
நைடயில் ெதளிவும் இனிைமயும் எங்கும் ததும்புகின்றன.

'இலக்கிய தீபம்' இதுவைரயில் ெவளிவாராத புத்தகம். இதைன முதன் முதல்

ெவளியிடும் ேபற்ைற எங்களுக்கு அளித்த ேபராசி யர் அவர்களுக்கு எமது

நிைலயத்தின் நன்றியும், வணக்கமும் உ யவாகுக. இதுேபான்ேற ேபராசி யர்
அவர்கள் எழுதியுள்ள இலக்கிய ஆராய்ச்சி, ெமாழி-ஆராய்ச்சி, ச த ஆராய்ச்சி

முதலிய பிற நூல்கைளயும் அடுத்து ஒவ்ெவான்றாக ெவளியிட எண்ணி-

யுள்ேளாம். தமிழன்பர்களின் ஆதரவு எங்களுக்கு உற்றதுைணயாய் உதவும்
என்று நம்புகிேறாம்.

'இலக்கிய தீபம்' தமிழன்ைனயின் திருக்ேகாயிலில் நந்தா விளக்காய் நின்று
என்றும் ஒளிர்வதாக.

பா

நிைலயத்தார்

-----------

முன்னுைர

இலக்கிய தீபம் என்னும் இந்நூலில் அடங்கியுள்ள கட்டுைரகள் ெவவ்ேவறு

காலத்தில் ெவவ்ேவறு பத்தி ைககளில் ெவளிவந்தைவ. இவற்ைற
ஒருேசரத்ெதாகுத்து இப்ேபாது ெவளியிட்டுள்ேளன்.

இலக்கியங்களின் இயல்ைபயும் வைகையயும் குறித்துப் ெபாதுப்பட முதலாவது

நாம் ெத ந்துெகாள்ள ேவண்டியது அவசியம். இதைனக் கருதிேய 'இருவைக

இலக்கியம்' என்ற கட்டுைர இந்நூலின் ெதாடக்கமாக ைவக்கப்பட்டுள்ளது.

நமது பண்ைட இலக்கியங்கைளப் பாட்டும் ெதாைகயும் என்றல் மரபு. பாட்டு

என்பது பத்துப்பாட்டுள் அடங்கியைவ. இைவ இன்ன என்பைத
முருகு ெபாருநாறு பாணிரண்டு முல்ைல
ெபருகு வளமதுைரக் காஞ்சி-மருவினிய

ேகாலெநடு நல்வாைட ேகால்குறி்ஞ்சி பட்டினப்
பாைல கடாத்ெதாடும் பத்து.
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என்ற பைழய ெவண்பா உணர்த்துகிறது. இங்ஙனேம, ெதாைக ெயன்பது
எட்டுத்ெதாைகெயனப் ெபயர் சிறந்த ெதாகுப்பு நூல்கைள யாம்.
இத்ெதாைக நூல்கள் இன்னெவன்பைத
நற்றிைண நல்ல குறுந்ெதாைக ஐங்குறுநூறு
ஒத்த பதிற்றுப்பத்து ஓங்கு ப பாடல்

கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலிேயஅகம் புறெமன்று

இத்திறத்த எட்டுத் ெதாைக

என்ற பைழய ெவண்பா உணர்த்துகிறது.
பத்துப்பாட்டில் அடங்கிய பாட்டுக்களின் காலமுைறைய ஆராய்வது இரண்டாவது

கட்டுைர. இத்ெதாகுதியில், முதலாவதாக அைமந்துள்ள திருமுருகாற்றுப்பைட

நக்கீ ரர் இயற்றியது என்பர். இப் ெபரும்புலவேர பத்துப்பாட்டில் எட்டாவதாக
உள்ள ெநடுநல்வாைடையயும் இயற்றினர் என்பர். இவ் விருநூல்களின்

ஆசி யர்களும் ேவறு ேவறாக இருக்கேவண்டுெமன்பது எனது துணிபு.

இவர்கைளப்பற்றியும் இவ் விருநூல்கைளப் பற்றியும் அைமந்தைவ அடுத்த

இரண்டு கட்டுைரகள்.

பத்துப்பாட்டின் ஈற்றயலில் ைவக்கப்பட்டுள்ள பட்டினப்பாைலைய அரங்ேகற்றியது
பற்றி ஒரு ச த்திரச் ெசய்தி சாசன வாயிலாகத் ெத யவருகின்றது. இதைன

விளக்குவேத ஐந்தாவது கட்டுைர.

இனி, ெதாைக நூல்கைளத் ெதாகுத்த காலமுைறையப்பற்றி்த் ெத ந்துெகாள்வது
அவசியம். இதைன ஆராய்ந்து துணிவது அடுத்து ைவக்கப்பட்டுள்ள கட்டுைர.
ெதாைக நூல்களுள் இரண்டு நூல்கள் மிகப் பற்பட்டைவ என்று கருதுவற்குச்

சான்றுகள் உள்ளன. இைவ கலித்ெதாைகயும் ப பாடலுமாம். ஏைனயவற்றில்

அகத்திைண பற்றியன நான்கு; புறத்திைண பற்றியன இரண்டு. அகத்திைண-

பற்றிய நூல்களுள் குறுந்ெதாைக மிகச் சிறந்தது. இக்குறுந்ெதாைகையப்

ெபாருளாகக் ெகாண்டு எழுந்தேத ஏழாவது கட்டுைரயாகும். இக்குறுந்ெதாைகயில்
காணும் ஒரு ச த்திரக் குறிப்ைபப் பற்றியது அடுத்து ைவக்கப்பட்டுள்ள

கட்டுைர. இந்நூலில் வரும் ஒரு ெசய்யுளின் ெபாருள்பற்றியது ஒன்பதாவது

கட்டுைர.

புறத்திைண பற்றிய நூல் இரண்டனுள், பதிற்றுப்பத்து முழுவதும் ேசரர்களுக்கு
உ யது. இந்நூலின் கடவுள் வாழ்த்துச் ெசய்யுள் இதுவைர அகப்படாத

ெதான்றாம். இதைனத் ெதால்காப்பியப் ெபாருளதிகார உைரயிலிருந்து ெத ந்து
புலப்படுத்துவது பத்தாவது கட்டுைர. பிறிெதாரு புறத்திைண நூலாகிய

புறநானூற்றில் ச த்திரச்ெசய்திகள் பல உள்ளன, ச த்திர ஆராய்ச்சியாளருக்கு

இரு கிைடத்தற்க ய கருவூலம். இந்நூலின் கண்ணிருந்து இரண்டு ச த்திரச்

ெசய்திகைளெயடுத்து 11, 12-ம் கட்டுைரகள் வியவக க்கின்றன.

சங்கநூல்களால் பண்ைடக் காலத்திற் சிறப்புற்று விளங்கிய நகரங்களின்
வரலாறுகள் நன்கு புலப்படுகின்றன. இவ்வாறு புலப்படும் இரண்டு நகர
வரலாறுகள் 13, 14-ம் கட்டுைரகளில் அைமந்துள்ளன.

5
சங்கச் ெசய்யுெளன்று இதுவைர ெபரும்பாலாரும் கருதிவந்துள்ள நூல்களுள்

'முத்ெதாள்ளாயிரம்' என்பது ஒன்று. இந்நூல் இலக்கியச் சுைவயில் சிறந்து

ேமம்பட்டு விளங்குவது. இந்நூைலக் குறித்தும் இதன் காலத்ைதக் குறித்தும்

இறுதிக் கட்டுைரகள் இரண்டும் விளக்குகின்றன.

இக்கட்டுைரகள் ெவளிவந்த பத்தி ைககளின் ஆசி யர்களுக்கு எனது நன்றி

உ த்தாகும்.

கட்டுைரகைளத் ெதாகுத்து ெவளியிடும் முயற்சியில் என்ேனாடு ஒத்துைழத்தும்,
ெசன்ைனயிலிருந்து அச்சுத்தாள்கைளத் திருத்தியும் பிறவாறும் துைணபு ந்தவர்

ெசன்ைன ஆர்ட்ஸ் காேலஜ் தமிழாசி யர் திரு.வித்துவான் M. சண்முகம்

பிள்ைளயாவர். இங்ேக திருவனந்தபுரத்தில் எனக்கு உதவிபு ந்து வந்தவர்

திருவனந்தபுரம் யூனிவர் ஸிட்டி காேலஜ் தமிழாசி யர் திரு. R. வரபத்திரன்
ீ
M.A., L.T., ஆவர். இவ்விருவருக்கும் எனது ஆசி.

இந்நூைல அழகிய முைறயில் அச்சியற்றி ெவளியிட்ட பா

எனது நன்றி.

நிைலயத்தாருக்கு

நான் எழுதிய பிற கட்டுைரகளும் ெதாகுதி ெதாகுதியாக விைரவில் ெவளிவரும்

என்று நம்புகிேறன். இம்முயற்சிகளில் என்ைன ஊக்குவித்துவரும் தமிழ்த்
ெதய்வத்ைத மனெமாழி ெமய்களால் வணங்குகிேறன்.
திருவனந்தபுரம்

ஸர்வகலாசாைல.
25.10.52

---------------
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ஆசி யர்: எஸ். ைவயாபு ப்பிள்ைள
1. இருவைக இலக்கியம்
தமிழ் மக்கள் உள்ளத்தில் அகம், புறம் என்ற ெபாருட் கூறுபாடு ேவரூன்றி
விட்டது. பண்ைடத் தமிழ்-இலக்கிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் இவ் இருவைக
இலக்கியங்கைளப் பற்றி எழுதிெயழுதி, அவ்வைககைளத் தவிர ேவறு-

பாகுபாடுகைளக் குறித்து எண்ணுவதற்குக்கூட நாக்கு மனவலிைம யில்லாதபடி

ெசய்துவிட்டார்கள். ஆகேவ, இருவைக இலக்கியம் என்றால், அகப்ெபாருள்

பற்றிய இலக்கியம், புறப்ெபாருள் பற்றிய இலக்கியம் என்றுதான் ெபாதுப்படக்
கருதுேவாம். முன்னது காதல் துைறகைளயும், பின்னது ேபார், ஈைக

முதலியவற்றிற்கு ய துைறகைளயும் ெபாருளாகக் ெகாண்டைவ.

இப் பாகுபாட்டிைனக் காட்டிலும் மிக ஆழ்ந்து ெசல்லும் ேவெறாரு

பாகுபாட்டிைனேய 'இருவைக இலக்கியம்' என்ற தைலப்புத் ெதாடர் இங்ேக

கருதுகிறது. இலக்கியம் என்பது ஒரு கைல (art). இது கைலஞன் உள்ளத்தில்

ேதான்றும் முைற தனிப்பட்டது; இலக்கியமாகப் ப ணமிக்கும் முைறயும்

தனிப்பட்டது; இதன் ேநாக்கமும் தனிப்பட்டேத. இதேனாடு முற்றும் ேவறுபட்டது ச

◌ாஸ்திரம். இது ேதான்றும் முைறயும், ெவளியாகும் முைறயும், இதன்

ேநாக்கமும் கைலக்கு யவற்றினின்றும் ெப தும் ேவறுபட்டைவயாகும்.
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'கைல' என்று கூறப்படுவதற்கு அழகு-உணர்ச்சியும் இன்புறுத்தும் ேநாக்கமும்

இன்றியைமயாதைவ. 'சாஸ்திரம்' என்று கூறப்படுவதற்கு இவ்விரண்டும்

இன்றியைமயாதனவல்ல. அறிவிற்கு ய விஷயங்கைளத் தருதேல முக்கிய

ேநாக்கமாகும். ஒரு மாளிைகக்கு இரண்டு வைகயான படங்கைள வைரதல்

கூடும். ஒன்று ஓவியப் புலவன் தீட்டும் மாளிைகச் சித்திரம்; இன்ெனான்று

மாளிைகயைமக்கும் ெகாற்றன் (Architect) வைரந்து ெகாள்ளும் அைமப்புப் படம்

(Plan). சித்திரத்திற்கும் அைமப்புப் படத்திற்கும் உள்ள ேவறுபாடு கைலக்கும்

சாஸ்திரத்திற்கும் உண்டு.

கம்ப ராமாயணத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். இது ஒரு கைலக்காவியம். இதிேல,
"அழகு-உணர்ச்சி ததும்புகிறதா? காவிய இன்பம் சிறந்ேதாங்குகிறதா?" என்ற

ேகள்விகேள எழும். இதேனாடு ெதால்காப்பியத்ைத ஒப்பிடுேவாம். இப்
ெபருநூல் பற்றி, "தமிழ் ெமாழியின் உண்ைமயியல்ைப இது ச யாகத்

தவறினறித் ெத விக்கிறதா?" என்ற ேகள்வி தான் உண்டாகும். இது ஒரு

சாஸ்திரம். உள்ளத்ைத உணர்ச்சி வழியில் இயக்குவது கைல என்றும்,

மக்களுக்கு அறிவுப் ெபாருள்கைளக் கற்பிப்பது சாஸ்திரம் என்றும் ஆசி யர்

டிக்வின்ஸி கூறியுள்ளார். இவர் கூறியுள்ளதன் திரண்ட கருத்து வருமாறு:

இலக்கியம் என்று சிறப்பித்துச் ெசால்லப்படுவது (கைல) உள்ளத்ைத இயக்கும்
ஆற்றல் பைடத்துள்ளது. பிற எல்லாம் (சாஸ்திரம்) அறிவுப் ெபாருள்கைளப்

பரப்புவது. எழுதப்படுவன எல்லாம் இலக்கியம் என்று ெபாதுவாகத் ெதாகுத்து

வழங்குகிேறாம். இவற்றிேல இரண்டு இயல்புகைளக் காணலாம். அவ்விரண்டு

இயல்புகளும் கலந்து ேதான்றுதல் காணப்படினும், தனித் தனியாகப் பி த்து
உணர்தற்கும் இைவ இடந்தருகின்றன. ஏெனன்றால், இவற்றில் ஒன்று

மற்ெறான்ேறாடு சிறிதும் இணங்காதபடி அதைனத் தூரத்ேத அகற்றி நிறுத்த

முயல்கிறது. இவற்றுள் ஒன்ைற அறிவிலக்கியம்

(Literature of Knowledge)
என்றும், மற்ெறான்ைற ஆற்றல்-இலக்கியம் (Literature of Power) என்றும்

வழங்கலாம். அறிவிலக்கியம் அறிவுப் ெபாருள்கைளத் தர முயல்கிறது:

ஆற்றல்-இலக்கியம் உள்ளத்ைத ஊக்குவிக்க முயல்கிறது. முன்னது புலனறிைவ

விருத்தி ெசய்வது; பின்னது, உணர்ச்சியின் மூலமாக, ேபாதத்ைதத் துைணயாகக்
ெகாண்டு, ஆன்மாைவேய இயக்குகிறது.

அறிவிலக்கியத்ைத மதிப்பிடுவதற்கு,"அதிற் கூறப்பட்டன ச யா? உண்ைமயா?
தருக்க ெநறிேயாடு ெபாருந்துமா?" என்று ேநாக்குதல் ேவண்டும். ஆற்றல்-

இலக்கியத்ைத மதிப்பிடுவதற்கு,"கைல ய்ணர்ச்சிையத் திருப்தி ெசய்கிறதா?

அழகுணர்ச்சி இருக்கிறதா? இன்பம் விளவிக்கிறதா?" என் ேநாக்குதல் ேவண்டும்.
ஆனால் இருவைக இலக்கிய இயல்புகளும் ஒரு ேசரக்கலந்து வரும் சிறந்த
இலக்கியங்களுமுள்ளன. திருவள்ளுவரது திருக்குறள் இவ்வைகக் கலப்பு
இலக்கியங்களுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாம்.

2. பத்துப்பாட்டும் அவற்றின் காலமுைறயும்
பத்துப்பாட்டு என்பது மிகப் பைழய பத்துச்ெசய்யுட்கள் அடங்கிய ஒரு ெதாகுதி

நூலின் ெபயர். இப்ெபயர் முதன் முதலில் மயிைலநாதருைரயில் (நன்னூல் 387)
தரப்பட்டு உளது. ெதால் காப்பியத்திற்கு உைரயிட்ட ேபராசி யர்
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இத்ெதாகுதிையப் 'பாட்டு' என்ேற வழங்கினர் (ெசய்யுளியல் 50, 80, உைர).

இதன் உள்ளுைறயான நூல்கள் இன்னெவன்பது,
முருகு ெபாருநாறு பாணிரண்டு முல்ைல
ெபருகு வளமதுைரக் காஞ்சி-மருவினிய

ேகாலெநடு நல்வாைட ேகால்குறிஞ்சி பட்டினப்
பாைல கடாத்ெதாடும் பத்து.

என்ற பழஞ்ெசய்யுளால் விளங்கும். இந்நூல்கள் சங்க காலத்துப் புலவர்களால்

இயற்றப்ெபற்றுச் சில நூற்றாண்டுகட்குப் பின்னர்த் ெதாகுக்கப் பட்டன.

பத்துப்பாட்டு என்ற ெபயரும், ெதாகுக்கப்பட்டபின்னேர வழங்கத் ெதாடங்கி-

யிருத்தல்ேவண்டும். இப்ெபயர் - வழக்கு நிைலத்துவிட்டபின்னர்ப் பன்னிரு-

பாட்டியலார்,

நூறடிச் சிறுைம நூற்றுப்பத் தளேவ [1]
ஏறிய அடியின் ஈைரம் பாட்டுத்

ெதாகுப்பது பத்துப் பாட்ெடனப் படுேம (384)
அதுேவ, அகவலின் வருெமன அைறகுவர் புலவர் (385)
என்ற இரண்டு சூத்திரங்கைள அைமத்தனர். பத்துப்பாட்டுள் மிகச் சிறியது

முல்ைலப்பாட்டு; இதன் கண் 103 அடிகள் உள்ளன. மிகப் ெப யது மதுைரக்
காஞ்சி; இதன் கண் ௭௮௨ அடிகள் உள்ளன.

---[1].

ஆசி யப்பாட்டின் அளவிற் ெகல்ைல

ஆயிரம் ஆகும் இழிபு மூன்றடிேய

என்றனர் ெதால்காப்பியரும். (ெசய்யுளியல்,௧௫0)
----

இப்பாட்டுகள் பற்றிய விவரங்களைனத்தும் அடுத்த பக்கத்தில் தந்துள்ள
பட்டிைகயிற் காணலாம். (அட்டவைண ௧)

இந்நூல்கள் ஒருகாலத்தன்றிப் பல்ேவறு காலத்திற் பல்ேவறு இடத்தினராகிய
பல புலவர்களால் இயற்றப்பட்டனவாம். இதுபற்றி ஐயுறுவா ல்ைல; இது

குறித்து ஆராய்வதும் ேவண்டற்பாலதன்று. எனேவ காலம் பற்றி எம்முைறயில்
இைவ ேதான்றின என்பைத அறுதியிடுவேத இங்கு ேமற்ெகாண்ட ேநாக்கம்.

அடுத்து வரும் ஆறாம் பக்கத்தில் தந்துள்ள பட்டிைகயினின்றும் ஒரு சில

ெசய்திகள் புலப்படுகின்றன. ெபாருநராற்றுப்பைடயும் பட்டினப்பாைலயியற்றிய

கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் ெபரும்பாணாற்றுப்பைடயின் ஆசி யருமாவர்.

எனேவ இம்மூன்று நூல்களும் சம காலத்தனவாம்.

மதுைரக்காஞ்சியும் ெநடுநல்வாைடயும் தைலயாலங் கானத்துச் ெசருெவன்ற

ெநடுஞ்ெசழியைனப் பற்றியன. ெநடுநல்வாைடைய இயற்றியவர் நக்கீ ரர்;

இப்ெபயருைடயார் முருகாற்றுப்பைடையயும் இயற்றியவராகக் கூறப்படுகிறார்.
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அட்டவைண 1

---------------------------------------------------------------------------நூற்ெபயர்

அடி

ஆசி யர்

பாடப்ெபற்ேறார்

1. முருகாற்றுப்பைட

317

நக்கீ ரர்

முருகக்கடவுள்

கண்ணியார்

ெபருவளத்தான்

கடியலூர் உருத்திரங்

ெதாண்ைடமான்

(#)

----------------------------------------------------------------------------

2. ெபாருநராற்றுப்பைட

248

3. சிறுபாணாற்றுப்பைட

269

4. ெபரும்பாணாற்றுப்பைட
5. முல்ைலப்பாட்டு
6. மதுைரக்காஞ்சி

7. ெநடுநல்வாைட

500
103

782

188

முடத்தாமக்-

நல்லூர் நத்தத்தனார்

-கண்ணனார்
நப்பூதனார்

மாங்குடிமருதனார்

நக்கீ ரர்

8. குறிஞ்சிப்பாட்டு

261

கபிலர்

9. பட்டினப்பாைல

301

கடியலூர்

10.மைலபடுகடாம்

583

உருத்திரங்கண்ணனார்
இரணியமுட்டத்துப்
ெபருங்குன்றூர்ப்

ெபருங்ெகௗசீகனார்

க காற்-

நல்லியக்ேகாடன்

இளந்திைரயன்

(1)

(2)

தைலயாலங்கானத்துச்
ெசருெவன்ற

ெநடுஞ்ெசழியன்

(3)

ேமற்படி

(4)

பிரகத்தன்

(5)

ஆ யவரசன்

க காற்ெபருவளத்தான்
நன்னன்

ேசய்நன்னன்

---------------------------------------------------------------------------(#) பிறகுறிப்புகள்
(1)

எழுவர் பூண்ட ைக ெசந்நுகம் (113) ஒப்பிடுக: புறம்.158

(2) மிேலச்சர் (60-66) ;

(3) நன்னன் குறிக்கப்பட்டுள்ளான்

(4) மிேலச்சர் (31-5); (5) கபிலைர நக்கீ ரர் குறித்துள்ளனர் (அகம் 78,141)

மைலபடுகடாத்தின் பாட்டுைடத்தைலவன் நன்னன் ேசய்நன்னன். இவன்,
ெதாைலயா நல்லிைச யுலகெமாடு நிற்ப...

புலேவார்க்குச் ெசா யுமவன் ஈைக மா யும் (70-72)
எனக் குறிக்கப்படுகின்றான். இந் நன்னேன, மதுைரக்காஞ்சியில்,
ேப ைச நன்னன் ெபரும்ெபயர் நன்னாட்
ேச

விழவின் ஆர்ப்ெபழுந் தாங்கு (618-9)

எனக் குறிப்பிடப்பட்டவனாதல் தகும் [2]. எனேவ இந் நான்குநூல்களும்

சமகாலத்தன என்று ெகாள்ளலாம். மைலபடுகடாம் இந்நானகினுள்

முற்பட்டதாகலாம்.
----

[2]. இக்கருத்ேத பச்ெசந்தமிழ் 4-ம் ெதாகுதியில் (பக்கம் 183-193) நன்னன்
ேவண்மான் என்ற கட்டுைரயில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

----
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குறிஞ்சிப்பாட்டின் ஆசி யரான கபிலைர,
உலகுடன் தி தரும் பலர்புகழ் நல்லிைச
வாய்ெமாழிக் கபிலன் சூழச் ேசய்நின்று

ெசழுஞ்ெசய்ந் ெநல்லின் விைளகதிர் ெகாண்டு

நடந்தா ளாம்பல் மலெராடு கூட்டி

யாண்டுபல கழிய ேவண்டுவயிற் பிைழயா
நாளிடுஉக் கடந்து வாளமர் உழக்கி

ஏந்துேகாட் டியாைன ேவந்தர் ஓட்டிய

கடும்ப ப் புரவிக் ைகவண் பா
தீம்ெபரும் ைபஞ்சுைனப் பூத்த

ேதங்கமழ் புதுமலர் நாறுமிவள் நுதேல' (அகம்.78)
என நக்கீ ரர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனால் மதுைரக்காஞ்சி முதலிய நான்கு
நூல்களுக்கும் குறிஞ்சிப்பாட்டு முற்பட்டதாதல் ேவண்டும்.

ேமலும், க காற்ெபருவளத்தானது தந்ைதயாகிய உருவப்பஃேறர் இளஞ்ேசட்ெசன்னிையப் பரணர் பாடியுள்ளார் (புறம்,௪). இவரது முதுைமக்காலத்து

இைளஞராயிருந்தவர். கபிலர் என்பது பதிற்றுப்பத்தில் இவர்கள் பாட்டுக்களின்

ைவப்புமுைறயால் விளங்கும். எனேவ, கபிலரது குறிஞ்சிப்பாட்டுக் க காலனது
காலத்திேல ேதான்றியெதனக் ெகாள்ளலாம். இங்ஙனம் ெகாள்ள இையபு

இருத்தலால், ெபாருநராற்றுப்பைட முதலிய மூன்றேனாடு குறிஞ்சிப்பாட்டும்

சமகாலத்ததாகும். புறம் 53-ல்

யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ ேசரலிரும் ெபாைற
'கபிலன், இன்றுளனாயின் நன்றுமன்'

எனக் கூறுகிறான். இவ் இரும்ெபாைற தைலயானங்கானத்துச் ெசருெவன்ற

ெநடுஞ்ெசழியன் காலத்தவன (புறம், 17). ெநடுஞ்ெசழியனுக்கு ய மதுைரக்காஞ்சி
கபிலரது குறிஞ்சிப் பாட்டுக்குப் பிற்பட்டது என்பது இதனாலும்

வற்புறுத்தப்படுகிறது.

முல்ைலப்பாட்டின் காலமுைறையத் ெத தற்கு ேமற்குறித்தனேபான்ற சான்றுகள்

இல்ைல. ஆனால், முல்ைலப்பாட்டு என்ற ெபயர், குறிஞ்சிப்பாட்டு என்பதைனப்

ேபான்று அைமக்கப்பட்டுள்ளது. இப்ெபயரைமப்பு முல்ைலப் பாட்டுப்

பிற்பட்டெதன்பதைன யுணர்த்துகின்றது. அன்றியும் அதன்கண் சில அ ய
ெசய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளன.

ெமய்ப்ைப புக்க ெவருவருந் ேதாற்றத்து
வலிபுணர் யாக்ைக வன்கண் யவனர்

புலித்ெதாடர் விட்ட புைனமா ணல்லிற்

றிருமணி விளக்கங் காட்டித் திண்ஞாண்

எழினி வாங்கிய ஈரைறப் பள்ளியுள்

உடம்பி னுைரக்கு முைரயா நாவிற்

படம்புகு மிேலச்ச ருைழயராக (60-66)
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என்பது முல்ைலப்பாட்டுப் பகுதி. இங்ேக யவனரது ைகத்ெதாழிற் சிறப்பு ஒன்றும்,

மிேலச்சரது ெசய்திெயான்றும் உணர்த்தப்படுகின்றன. ெநடுநல்வாைடயிலும்

யவனரது பிறிெதாருைகத்ெதாழிற் சிறப்பும் மிேலச்சரது பிறிெதாரு ெசய்தியும்
காணப்படுகின்றன.

பாடைலக் கண்ணிப் பேரெரறுழ்த் திணிேதாள்
முடைல யாக்ைக முழுவலி மாக்கள்

வண்டுமூசு ேதறல் மாந்தி மகிழ்சிறந்து

துவைலத் தண்டுளி ேபணார் பகலிறந்து

இருேகாட் டறுைவயர் ேவண்டுவயிற் றி தர (31-5)
என்பதும்,
யவனர் இயற்றிய விைனமான் பாைவ (101)
என்பதும் ெநடுநல்வாைடப் பகுதிகள். முற்பகுதியுள் மாக்கள் ஆவார் மிேலச்சர்
என்று உைர கூறப்பட்டுளது. யவனர், மிேலச்சர் முதலிேனாரது ெதாடர்பு

அருகியல்லது பண்ைடத் தமிழகச் ச த்திரத்திற் காணப்ெபறாத ெதான்றாம்.

சங்க இலக்கியங்களில் இவர்கைளப் பற்றிய குறிப்புக் கிைடப்பது மிக அருைம.

இவ்வைகக் குறிப்புக்கள் காணும் நூல்கள் கால முைறயில் அடுத்தடுத்துத்
ேதான்றின என்று ெகாள்ளுதல் ெபாருத்தேம. எனேவ. ெநடுநல்வாைடைய

அடுத்து முல்ைலப்பாட்டுத் ேதான்றி யிருத்தல் கூடும்.

இவ்வூகம் ேவறுசில காரணங்களாலும் உறுதி யைடகின்றது. இரண்டு

நூல்களிலும் ஒத்த கருத்துக்களும் ெதாடர்களும் காணப்படுகின்றன.
...

... ெநல்ெலாடு

நாழி ெகாண்ட நறுவ ீ முல்ைல
அரும்பவி ழல

தூஉய்க் ைகெதாழுது (8-10)

என்ற முல்ைலப்பாட்டு
ெநல்லு மலருந் தூஉய்க் ைகெதாழுது (43)
என்ற ெநடுநல்வாைடக் கருத்ேதாடு ஒத்தைமந்தது.
இன்ேன வருகுவர்
என்ற ெதாடர் ஈ டத்தும் (முல்ைல. 16, ெநடுநல். 155) வருகின்றது.
முல்ைலப்பாட்டு இங்ஙனமாக, சிறுபாணாற்றுப்பைட,
வானம் வாய்த்த வளமைலக் கவாஅற்

கான மஞ்ைஞக்குக் கலிங்கம் நல்கிய

அருந்திற லணங்கின் ஆவியர் ெபருமகன்

ெபருங்கல் நாடன் ேபகனும், கரும்புண
நறுவ ீ யுைறக்கு நாக ெநடுவழிச்
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சிறுவ ீ முல்ைலக்குப் ெபருந்ேதர் நல்கிய
பிறங்குெவள் ளருவி வழுஞ்
ீ
சாரற்

பறம்பிற் ேகாமான் பா யும், கறங்குமணி
வாலுைளப் புரவிெயாடு ைவயக மருள
ஈர நன்ெமாழி இரவலர்க் கீ ந்த

அழல்திகழ்ந் திைமக்கும் அஞ்சுவரு ெநடுேவற்
கழல்ெதாடித் தடக்ைகக் கா யும், நிழல்திகழ்
நீல நாகம் நல்கிய கலிங்கம்

ஆலமர் ெசல்வற் கமர்ந்தனன் ெகாடுத்த
சாவந் தாங்கிய சாந்துபுலர் திணிேதாள்

ஆரவ நன்ெமாழி ஆயும், மால்வைரக்

கமழ்பூஞ் சாரற் கவினிய ெநல்லி

அமிழ்துவிைள தீங்கனி ஔைவக் கீ ந்த

உரவுச்சினங் கனலும் ஒளிதிகழ் ெநடுேவல்

அரவக்கடற் றாைன அதிகனும், கரவாது
நட்ேடா ருவப்ப நைடப்ப

காரம்

முட்டாது ெகாடுத்த முைனவிளங்கு தடக்ைகத்

துளிமைழ ெபாழியும் வளிதுஞ்சு ெநடுங்ெகாட்டு
நளிமைல நாடன் நள்ளியும், நளிசிைன

நறும்ேபாது கஞலிய நாகுமுதிர் நாகத்துக்

குறும்ெபாைற நன்னாடு ேகாடியர்க் கீ ந்த
கா க் குதிைரக் கா ெயாடு மைலந்த
ஓ க் குதிைர ஓ யும் எனவாங்கு

எழுசமங் கடந்த எழுவுறழ் திணிேதாள்

எழுவர் பூண்ட ஈைகச் ெசந்நுகம் (84-112)
என்ற அடிகளிற் கைடெயழு வள்ளல்களின் வரலாற்ைற இறந்த காலச்ெசய்தியாக

உைரக்கின்றது. ஆகேவ, இவ்வள்ளல்களின் காலத்திற்குப் பின்னர் இந்நூல்

இயற்றப் ெபற்றதாதல் ேவண்டும். பரணர், கபிலர், முடேமாசியார், ஔைவயார்,

வன்பரணா முதலியவர்கள் வள்ளல்களின் சமகாலத்தவராய் வாழ்ந்து அவர்கைளப்

பாடியிருக்கின்றார்கள். இவர்கள் காலத்திற்குப் பின்பு ேதான்றியெதனல்

ேவண்டும். இச்சிறுபாணாற்றுப்பைடைய, இங்ஙனேம கூர்ந்து ஆராயின்,

பத்துப்பாட்டினுள் ஏைன ஒன்பது ஆசி யர்களுக்குப்பின் நத்தத்தனார் வாழ்ந்து

சிறு பாணாற்றுப்பைடைய இயற்றினார் என்பேத துணிவாகும். ேமற்குறித்த

காரணங்களாற் பத்துப்பாட்டுக்களும் கீ ழ்க் காட்டியபடி காலம்பற்றி மூன்று

ெதாகுதிகளாக அைமகின்றன.
I

1. ெபாருநராற்றுப்பைட

2. ெபரும்பாணாற்றுப்பைட

3. பட்டினப்பாைல

4. குறிஞ்சிப்பாட்டு
II.

5. மைலபடுகடாம்

6. மதுைரக்காஞ்சி

7. ெநடுநல்வாைட
7. ெநடுநல்வாைட

8. முருகாற்றுப்பைட
III.

9. முல்ைலப்பாட்டு
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10. சிறுபாணாற்றுப்பைட
இத்ெதாகுதிகளுள் இரண்டாவதைனச் சார்ந்த ெநடுநல்வாைடயின் ஆசி யர்

நக்கீ ரர். இவர் முதற்ெறாகுதியில் இரண்டாவதன் பாட்டுைடத் தைலவனான

க கால்வளவைன அகம் III.ல்,

ெசல்குடி நிறுத்த ெபரும்ெபயர்க் க கால்

ெவல்ேபார்ச் ேசாழன் இைடயாற் றனன
நல்லிைச ெவறுக்ைக

எனக் குறிப்பிடுகின்றார். ஆனால் இருவரும் சமகாலத்தினர் என்று

ெகாள்வதற்கு ய சான்று யாதும் இச்ெசய்யுட் பகுதியிற் காணப்படவில்ைல.

ஆதலால் நக்கீ ரர் க கால்வளவனுகுப் பிற்பட்டவர் என்று ெகாள்ளுதல் தகும்.

இவராற் பாடப்பட்ட தைலயாலங்கானத்துச் ெசருெவன்ற ெநடுஞ்ெசழியனும்

ேசாழன் க காற் ெபருவளத்தானுக்குப் பிற்பட்டகாலத்தவன் என்ற முடிவு

ெபறப்படுகிறது. இம்முடிபு ேவெறாரு காரணத்தாலும் உறுதியைடகிறது.

க காலைனப் பாடிய புலவர்களுள் ஒருவேரனும் ெநடுஞ்ெசழியைனப்

பாடவில்ைல.

இங்ஙனமாக, முதற்ெறாகுதிநூல்கள் இரண்டாந்ெதாகுதி நூல்களுக்குக் காலத்தால்

முற்பட்டனவாதல் ெதளிவாகின்றது. ஆனால் பின் ெதாகுதியில் திருமுருகாற்றுப்-

பைடயின் காலம் மீ ண்டும் ஆராய்தற்கு யது. இதைன இயற்றியவர் நக்கீ ரர்

என்ற ெபயருைடயவெரனினும் ெநடுநல்வாைட ஆசி ய ன் ேவறாவர் என்றும்,

பிற்பட்ட காலத்தவர் என்றும் கருதுதற்கு ய சான்றுகள் பல உள்ளன. இவற்ைற
முருகாற்றுப்பைட பற்றி யான் எழுதியுள்ள அடுத்த கட்டுைரயில் நன்கு

விளக்கியுள்ேளன். ஆதலால் திருமுருகாற்றுப்பைட பத்துப்பாட்டுள் இறுதியில்
இயற்றப்ெபற்றெதனக் ெகாள்ளல்ேவண்டும்.

எனேவ, கீ ழ்கண்டவாறு கலமுைற ெயான்று ெபறப்படுகின்றது.
1.

ெபாருநராற்றுப்பைட

6.

3.

பட்டினப்பாைல

8.

5.

மைலபடுகடாம்

2.
4.

ெபரும்பாணற்றுப்பைட
குறிஞ்சிப்பாட்டு

மதுைரக்காஞ்சி

7.

ெநடுநல்வாைட

9.

சிறுபாணாற்றுப்பைட

10.

முல்ைலப்பாட்டு

திருமுருகாற்றுப்பைட

இவற்றுள், சிறுபாணாற்றுப்பைட முதல் எட்டு நூல்களுக்கும் 2 அல்லது 3

தைலமுைறகள் பிற்பட்டுத் ேதான்றியிருக்கலாம். முருகாற்றுப்பைட

இவற்றிற்குப் பல நூற்றாண்டுகள் பிற்பட்டு இயற்றப் ெபற்றதாதல் ேவண்டும்.
சங்க இலக்கியங்களின் வரலாற்றிைன அறிந்து ெகாள்வதற்கு இம்முைற

ெப தும் பயன்படவல்லது.

--------------
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3. திருமுருகாற்றுப்பைட
ஆற்றுப்பைடெயன்ற நூல்வைகயின் இலக்கணம் ெதால்காப்பியத்தின்

கண்ேணேய காணப்படுகின்றது.

கூத்தரும் பாணரும் ெபாருநரும் விறலியும்
ஆற்றிைடக் ஆட்சி யுறழத் ேதான்றிப்

ெபற்ற ெபருவளம் ெபறாஅர்க் கறிவுறி இச்

ெசன்றுபய ெனதிரச் ெசான்ன பக்கமும்
என்பது புறத்திைணயியற் சூத்திரம் (36)

அரசர்கள் முதலிேயார் வாழ்ந்துவந்த நகர்கட்குச்ெசன்று அவர்களுைடய புகைழப்

பாடி மகிழ்வித்துப் புலவர்கள் ஆதரவு ெபற்றுவந்த பண்ைடகால்த்ேத இவ்வைகப்
பிரபந்தங்கள் ேதான்றுதல் இயல்ேப. ஏெனனின், ஆற்றுப்பைடகள் அரசர்

முதலிேயார் மாட்டுச்ெசன்று பாடிச் ெசல்வம் ெபறுதைலேய நூற்ெபாருளாகக்

ெகாண்டுள்ளன. சங்ககாலத்ேத பல ஆற்றுப்பைடகள் ேதான்றின.

கூத்தராற்றுப்பைட என்பது மைலபடுகடாத்திற்கு வழங்கிய ஒருெபயர். பாண

ராற்றுப்பைட வைகயிற் சிறுபா ணாற்றுப்பைட, ெபரும்பா ணாற்றுப்பைடெயன

இரண்டு நூல்கள் உள்ளன. ெபாருந ராற்றுப்பைட ெயன்பதும் பத்துப்பாட்டினுள்

ஒன்ெறன்பது யாவரும் அறிந்தேத. விறலி யாற்றுப்பைட ெயன்பது தனிநூலாகக்

காணப்படவில்ைல. ஆனால் இவ்வைகப்பாட்டு, புறநானூற்றிலும் பதிற்றுப்-

பத்திலும் வந்துள்ளது. 'ேசயிைழ ெபறுகுைவ' (புறம்-105), 'ெமல்லியல்விறலி'
(புறம்-133) என்ற ெசய்யுட்கைள உதாரணமாகக் காட்டல் தகும்.

கூத்தர், பாணர், ெபாருநர் இவர்கைளப்பற்றிய ஆற்றுப் பைடச்ெசய்யுட்களும்
புறநானூற்றிற் காணப்படுகின்றன. இைவெயல்லாம் உலாவாழ்வு கருதிய

(ெலௗகிகச்) ெசய்யுட்களாம். பாட்டுைடத்தைலவனிடத்துப் ெபாருள்ெபற்று

மீ ளலும், மீ ளும்வழியிற் கூத்தர் முதலிேயாைரக் காணுதலும், அவர்கைளத்

தைலவனிடம் வழிப்படுத்திப் ப சில் ெகாள்ளச்ெசய்தலும் பண்ைடக் காலத்து

உலகியற் ெசய்திகேள. இவ்வாறான ெலௗகிக ேநாக்கங்களின் ெபாருட்ேட

ஆற்றுப்பைடகள் ேதான்றியிருத்தல் ேவண்டும். ேவறு ேநாக்கங்கள் ெதாடக்கத்தில்

இல்ைல. ெதால்காப்பியர் ேவறு ேநாக்கங்கள் குறித்து இவ்வைக நூல்கள்

பிறக்கக் கூடுெமனக் கருதியவேர யல்லர். இஃது அவரது சூத்திரத்தால்

ெதளிவாகியுள்ளது. ஆற்றுப்பைடகள் ெபருவழக்கிலிருந்த காலத்தின் இறுதியில்

ேவறு ேநாக்கம்பற்றியும் அைவ ேதான்றுதல் ெபாருத்தமாகும் என்ற உணர்ச்சி

உண்டாயிருத்தல் ேவண்டும். இரவலர் வாழ்வு எவ்வைகயான் ேநாக்கினும்

இழிவானேத. அறநூற் ெபரும்புலவராகிய வள்ளுவரும்,
ஆவிற்கு நீெரன் றிரப்பினும் நாவிற்கு
இரவின் இளிவந்த தில். (குறள், 1066)

என்று கூறினர். இச்சிறு பயன் ெபறுதற்ெபாருட்டுத் தம்ைமயும் தமிைழயும்

இழிவு படுத்திக்ெகாள்ளுதல் ெபருமக்கள் ெவறுக்கத்தக்க தாகேவ இருக்கும்.

இதைன நக்கீ ரர் உணர்ந்து ஆற்றுப் பைடயின் ேநாக்கத்ைதேய முழுதும் ேவறு
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ெகாண்டு அவ்வைக நூல்களுக்குப் புதியெதாரு ெகௗரவத்ைதக்

ெகாடுத்தனெரன்றுதான் நாம் ெகாள்ளேவண்டும். இங்ஙனம் இயற்றிய புதுநூல்

முருகாற்றுப்பைடயாகும்.

இப் புது நூலிைனக் குறித்துப் பண்ைடக்காலத்துத் தமிழறிஞர்க்குள்ேள விவாதம்

நைடெபற்றது. இது நச்சினார்க்கினியாது புறத்திைணயியலுைரயால் நமக்கு
விளங்குகிறது. ஒரு சிலர் புலவராற்றுப்பைட ெயன்பேத நூற்ெபயராதல்

ேவண்டும் என்றனர். நூலினகத்ேத (அடி 284) வழிப்படுக்கப்பட்டவன்

"முதுவாயிரவலன்" ஆகிய புலவன் என்பது இவர் காட்டிய காரணமாதல்
ேவண்டும். சிறுபாணாற்றுப்பைடயிலும் (அடி 40), பதிற்றுப்பத்திலும் (66),

புறநானூற்றிலும் (48,180) 'முதுவாயிரவல' என வருதல் ேநாக்கத்தக்கது. 48-ம்
புறப்பாட்டுப் 'புலவராற்றுப்பைட' ெயனேவ துைற குறிக்கப் பட்டுள்ளது.

நச்சினார்க்கினியர் இப்ெபயர் வழங்கவில்ைல ெயன்றும், 'கூத்தர் முதலிேயார்

கூற்றாகச் ெசய்யுட் ெசய்யுங்கால் அவர்ேமல் ைவத்துைரப்பினன்றிப் புலனுைட

மாந்தர் தாேம புலெனறி வழக்கஞ் ெசய்யார்' என்றும் கூறி மறுக்கின்றார்.

முருகாற்றுப்பைட ெயன்பதற்கு "முருகன்பால் வடுெபறுதற்குச்
ீ
சைமந்தான் ஓர்
இரவலைன ஆற்றுப்படுத்தெதன்பது" ெபாருெளனவும் அவர் கூறுவர்.

அப்ெபாருைளத்தான் நாமும் ெகாள்ளுதல் ேவண்டும்.

ஆனால் பிற ஆற்றுப் பைடகெளல்லாம் ஆற்றுப்படுக்கப் பட்டாராற் ெபயர்

ெபறுதலும், அந்ெநறிக்கு மாறாக முருகாற்றுப் பைடெயான்ேற பாட்டுைடத்

தைலவனாற் ெபயர் ெபறுதலும் மனங்ெகாளத்தக்கன. புலவராற்றுப் பைடெயன்ற
ெபயரால் நூல் நுதலிய சமயப்ெபாருள் விளங்கமாட்டாது ேபாகேவ,

அப்ெபாருள் எளிதில் விளங்குமாறு பாட்டுைடத் ெதய்வத்தின் ெபயெராடு

சார்த்தி இந்நூல் வழங்கலாயிற் ெறன்பேத உண்ைமெயனத் ேதான்றுகிறது. இப்

புதுவழக்குப் பரவிவிட்ட காரணத்தினால் பைழதாகிய புலவராற்றுப் பைட
ெயன்ற ெபயர் வழக்கு வழ்ந்ததாகல்
ீ
ேவண்டும்.

ேமற் குறித்த விவாதேமயன்றி, ெதால்காப்பியர் வகுத்த ஆற்றுப்பைட-

யிலக்கணத்தில் முருகாற்றுப்பைட அடங்காெதனவும் விவாதம் நிகழ்ந்திருத்தல்

ேவண்டும். நச்சினார்க்கினியர் தமது வழக்கப்படி ெசாற்கைள அைலத்துப் ெபாருள்
ெகாண்டு இந்நூலும் அடங்குெமனச் சாதித்துள்ளார். 'கூத்தரும் பாணரும்

ெபாருநரும் விறலியும் ெபற்ற ெபருவளம் ெபறாஅர்க் கறிவுறீஇச் ெசன்று

பயெனதிரச் ெசான்ன பக்கமும்' எனவும், 'ஆற்றிைடக்காட்சி யுறழத் ேதான்றிப்,

ெபற்ற ெபருவளம்......ெசான்ன பக்கமும்' எனவும், இரண்டாகப் பி த்துக் கூட்டிப்

பின்னதற்கு "இல்லறத்ைத விட்டுத் துறவறமாகிய ெநறியிடத்து நிற்றல்

நன்ெறன்றும் கண்ட காட்சி தீெதன்றும் மாறுபடத் ேதான்றுைகயினாேல, தான்
இைறவனிடத்துப்ெபற்ற கந்தழியாகிய ெசல்வத்ைத யாண்டுந் தி ந்தும்

ெபறாதார்க்கு இன்னவிடத்ேத ெசன்றார் ெபறலாெமன்று அறிவுறுத்தி, அவரும்

ஆண்டுச்ெசன்று அக்கந்தழியிைனப் ெபறும்படி ெசான்ன பக்கமும்" என்று

ெபாருளுைரத்தார்.இது ெபாருளன்று என்பதைனச் சான்று காட்டிநிறுவ ேவண்டா.
'கூத்தர் முதலாயிேனார் ெநறியிைடேய காட்சி மாறுபாடு ேதான்றி.........ெசான்ன

பக்கமும்' எனச் ேசர்த்ேத ெகாள்ளுதல் ேவண்டும். இளம்பூரனர் இவ்வாேற

ெகாண்டார். காட்சி மாறுபடுதலாவது ெபருவளம் ெபற்றுவரும் தமது காட்சியும்
வறுைமப்பிணியால் வருந்தித் தள்ளாடிவரும் ஆற்றுப் படுக்கப் படுவார்

காட்சியும் தம்முள் மாறுபடுதல். இதுேவ ெசம்ெபாருள். எனேவ முறுகாற்றுப்
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பைடையத் ெதால்காப்பியச் சூத்திரம் கருதிற்றன்ெறனேல தகுதி. இதனால்

ெதால்காப்பியருக்கு யாேதா ழுக்குமின்று.

இந்நூல் ேதான்றியதைனக் குறித்து ஒரு வரலாறு வழங்குகினறது. திருப்பரங்-

குன்றத்திற் சரவணப் ெபாய்ைகயின் கைரயில் ஓர் அரசமரம் நின்றது. அதிலுள்ள
இைல நீ ல் வழ்ந்தால்
ீ
மீ னாகவும் நிலத்தில் வழ்ந்தால்
ீ
பறைவயாகவும்

மாறும். ஒருகால் ஓர் இைல பாதி கைரயிலும், பாதி நீ லுமாக விழுந்தது.

கைரயில் விழுந்த பகுதி பறைவயாகவும், நீ ல் விழுந்தது மீ னாகவும் அைமந்த

விசித்திரப் பிராணியாக அந்த இைல மாறிற்று. பறைவப் பகுதி ஆகாயத்திற்

பறக்கவும் மீ ன் பகுதி நீருள் மூழ்கவும் முயன்றன. அப்ேபாது அங்குக் கைரயிற்
பூைச ெசய்து ெகாண்டிருந்த நக்கீ ரர் ஏகாக்கிர சிந்தைனயில் வழுவி இந்த

அதிசயத்ைதக் கண்ணுற்று இரண்டைனயும் விடுவிக்க வந்தனர். சிவ பூைசயில்

வழுவிய காரணத்தால் ஒரு பிரமராட்சசு நக்கீ ரைரப் பிடித்துக் ெகாண்டுேபாய், ஒரு

குைகயில் அைடத்து விட்டது. அக் குைகயில் இவைரப் ேபால் வழுவிய 999

ேபர்கள் ஏற்கனேவ அைடபட்டிருந்தனர். இவைரயும் ேசர்த்து ஆயிரம் ேபராகேவ,

அவ்வளவு ேபைரயும் உண்டுவிடெவண்ணி அப் பிரம்ராட்சசு நீராடி வருவதற்குப்

ேபாயிற்று. அப்ெபாழுது நக்கீ ரர் முருகாற்றுப் பைடையப் பாட, முருகப்பிரான்

அவைரக் குைகயினின்றும் விடுவித்தனர். இந்நூைல ஓதுவாருக்கு ேவண்டும்

வரங் ெகாடுப்ேபம் என்றும் முருக்ப்பிரான் அருள் ெசய்தனர்.

இவ் வரலாறு சில ேவறுபாடுகளுடன் முதன் முதலாகத் திருவால வாயுைடயார்
திருவிைளயாடற் புராணத்தில் இந்திரன் முடிேமல் வைளெயறிந்த

திருவிைளயாடலிற் காணப்படுகிறது (44,23-28). 'குன்ற ெமறிந்தாய் குைரகடலிற்

சூர் தடிந்தாய்' என்றுவரும் ெவண்பாவும் நக்கீ ரர் இயற்றியதாகேவ இத்

திருவிைளயாடல் கூறும். ஆனால் ஒரு விஷயம் இங்ேக கவனிக்கத்தக்கது.

இவ் வரலாற்றுக்கு ய ெசய்யுட்கள் சில பிரதிகளில் இல்ைல. எனேவ இைவகள்

பிற்காலத் ெதாருவராற் ேசர்க்கப் ெபற்றனெவன்று கருதலுக்கு இடமுண்டு.

இந்திரன் முடிேமல் வைளெயறிந்த ச தத்திற்கும் நக்கீ ரர் ெசயலுக்கும் யாேதார்

இைமயுமில்லாைமயும், இச்ெசய்யுட்கைள நீக்கியவிடத்துக் கைத ெசவ்வேன
நிகழுமாறும் ஈண்டு ேநாக்கத் தக்கன. அருணகி நாதர்,
'கீ ரனுக்குகந்து.........

உலக முவப்ப ெவன்று னருளாலளிகுகந்த

ெப ேயாென'

(திருப்புகழ். சமாஜப் பதிப்பு, ெசய் 352) எனவும், 'மைலமுகஞ் சுமந்த புலவர்

ெசஞ்ெசால்ெகாண்டு வழி திறந்த ெசங்ைக வடிேவலா' (திருப்புகழ், 1201) எனவும்

கூறுதேல முருகாற்றுப்பைடயியற்றிய நக்கீ ரர் வரலாற்ைறச் சிறிது காணலாம்.

திருப்புகழாசி யர் காலம் 15-ம் நூற்றாண்டாகும். திருவாலவாயுைடயார் திரு

திருவிைளயாடற்புராணம் 13-ம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பு இயற்றிய தாகலாம்

என அந்நூைலப் பதிப்பித்த டாக்டர். உ.ேவ.சாமிநாைதயர் கருதினர். இக்கால
வைரயைற ெகாள்ளத்தக்கதன்ெறனவும் 16-ம் நூற்றாண்டுக்ேக அந்நூல்

உ யெதனவும் ஓர் ஆராய்ச்சியாளர் முடிவுெசய்துள்ளார். இவர் கூறுவனேவ

ஒப்புக்ெகாள்ளத்தக்கன. எவ்வாறு ேநாக்கினும் 13-ம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட
இலக்கியங்களில் முருகாற்றுப்பைட வரலாறு காணப்ெபறவில்ைல. எனேவ,

இவ்வரலாறு ௧௩-ம் நூற்றாண்டு முதல் கர்ணபரம்பைரயாய் வழங்கத் ெதாடங்கிய

ெதனக்ெகாள்ளலாம்,
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இதுேபான்ற வரலாறுகளால் முருகாற்றுப்பைட ஒரு சமய நூலாய் முடிந்து

ெபருைமயிற் சிறந்து விளங்கிற்று. நக்கீ ரரும் ெபாய்யடிைமயில்லாத

புலவர்களுள் ஒருவராய்ப் ேபாற்றப்பட்டனர். இவரது ெபாய்யற்ற புலைமைய

விளக்குதற்கும் ஒரு வரலாறு ெதான்றியது.

ெகாங்குேதர் வாழ்க்ைக யஞ்சிைறத் தும்பி

கானஞ் ெசப்பாது கண்டது ெமாழிேமா

பயிலியது ெகழீஇய நட்பின் மயிலியற்
ெசறிெயயிற் ற ைய கூந்தலின்

நறியவு முளேவா நீ யறியும் பூேவ (குறுந்.2)

என்ற குறுந்ெதாைக ெசய்யுள் பற்றியது இவ்வரலாறு. இச்ெசய்யுள் இைறயனார்
என்ற புலவர் இயற்றியது;

"இயற்ைகப்புணர்ச்சிக்கண் இைடயீடுபட்டுநின்ற தைலமகன், தைலமகைள

நாணின் நீக்குதற்ெபாருட்டு ெமய்ெதாட்டுப்பயிறல் முதலாயின அவள் மாட்டு

நிகழ்த்திக் கூடித் தனது அன்புேதாற்ற நலம்பாராட்டியது" என்ற அகத்துைறயிற்

பாடிய பாட்டு. இதைனத் தருமிெயன்னும் பிரமசா க்கு ஆலவாயிற் ேசாமசுந்தரக்-

கடவுள் சிந்தா சமுத்தியாகப் பாடியளித்து, அவன் ெபாற்கிழி ெபறும்படி

ெசய்தாெரன்றும், இப்பாட்டிற்குக் குற்றங் கூறத் துணிந்த நக்கீ ரைரத்

தண்டித்துப்பின் அருள் பு ந்தாெரன்றும் ஒரு புது வரலாறு புறப்பட்டுவிட்டது.
நக்கீ ரர் தாேம எழுதியெதனப்படும் இைறயனார் கனவியலுைரயில்

இச்ெசய்யுைளக் குறித்துத் 'தைலமகைளப் புகழ்ந்து நயப்புணர்த் திற்றாயிற்றுப்
ேபாந்தெபாருள்' (பவானந்தர் கழகம் 2-ம் பதிப்பு. பக். 49-50) எனக் காணப்-

படுகின்றது. இங்ஙனமிருப்பவும் இந்நக்கீ ரைர யுளப்படுத்தி ேமற்சுட்டிய வரலாறு

எழுந்தது வியப்ேபயாகும். இவ்வரலாற்றின் கண் நக்கீ ரர் சங்கறுக்கும்
குலத்தினெரன்று ெசால்லப்படுகிறது.

இவ்வரலாறு கல்லாடம் முதலிய ஒருசில நூல்களில் நக்கீ ரைர யுளப்படுத்தாது

வழங்கியுள்ளது. உதாரணமாக,

ேபாதியப் ெபாருப்பன் மதியக் கருத்திைனக்
ெகாங்குேதர் வாழ்க்ைகச் ெசந்தமிழ் கூறிப்

ெபாற்குைவ தருமிக் கற்புட னுதவி
எனக் கல்லாடத்தில் வந்துள்ளது (1,10-12).
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளும்,
நன்பாட்டுப் புலவனாய்ச் சங்கேமறி

நற்கனகக் கிழிதருமிக் கருளிேனான்காண் (6,78,3)

என்று கூறியுள்ளார். இவ்வடிகள் தருமியின் ெபாருட்டு இைறவேன புலவனாகச்
சங்கேமறிப் பாடியருளினாெனன்று ெபாருள்படுமாறு அைமந்துள்ளைம
ேநாக்கத்தக்கது. நக்கீ ரர் ெசயேல கூறப்படவில்ைல.
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ஆகேவ நக்கீ ரைர யுளப்படுத்தாத ச தெமான்று நாவுக்கரசரது காலத்திற்கு முன்பு,

கி.பி. 6-ம் நூற்றாண்டு ெதாடங்கி வழங்கி யிருக்கேவண்டும். அவைர

யுளப்படுத்திய ச தம் சுமார் ௧௩-ம் நூற்றாண்டளவில் வழங்கத் ெதாடங்கி-

யிருக்கலாம். இப் பிற்காலச் ச தத்தானும் நக்கீ ரர் புலைமத் திறைனயும்,

அஞ்சா ெநஞ்சுரைனயும் தமிழ்மக்கள் ேபாற்றினார்கள்.

நக்கீ ரர் சாபானுக்கிரக சக்தியுைடயெரனவும் நம்மவர்கள் கருதினார்கள். இக்

கருத்திற்கிையயக் கைடச்சங்கத்ைதப் பற்றிய ஒரு வரலாறும் எழுந்தது. இக்
காலத்திற் ேபாலேவ கைடச்சங்க காலத்தினும் ெதன்ெமாழி வடெமாழிப்

ேபாெரான்று நிகழ்ந்தது. இப்ேபார் முடிவு ெபறும் வைரயிற் சங்கத்தாராகிய

பட்டிமண்டபத்தார் அம்மண்டபத்தின் ெதற்குவாயிைலத் திறவாது அைடத்து-

விட்டனர். அவருள் தைலவராக நக்கீ ரனார் நின்று வாதத்ைத நிகழ்த்திவந்தனர்.
எதிர்க்கட்சியில் ஒருவன் 'ஆ யம் நன்று தமிழ் தீது' என்று கூறினான். இஃது
உலகம் ெபாறுக்கமாட்டாத ெசால்லாதலால் உடேன மரணமாய் வழ்ந்தனன்.
ீ

இறந்தவைனஅ எழுப்பினால் உமது தமிழ்க்கட்சிையஒப்புேவாம் என்று எதிர்க்-

கட்சியினர் கூற,

ஆ யம் நன்று தமிழ்தீ ெதனவுைரத்த

கா யத்தாற் காலக்ேகாட் பட்டாைனச் - சீ ய
அந்தண் ெபாதியி லகத்தியனா ராைணயாற்
ெசந்தமிேழ தீர்க்க சுவாகா

என்ற மந்திரச் ெசய்யுைளச் ெசால்லி உயிர்ப்பித்தனர். இதனிைடயில் வடெமாழிக்

கட்சியிலுள்ள ேவட்ேகாவனான் குயக்ேகாடன் தமிழ்க் கட்சியினைரக் குறித்து

ஆனந்தச் ெசய்யுள் கூறிக்ெகாண்டிருந்தான். அவைன ேநாக்கி நக்கீ ரர்,
முரணில் ெபாதியில் முதற்புத்ேதான் வாழி

பரண கபிலரும் வாழி - அரணியல்

ஆனந்த ேவட்ைகயான் ேவட்ேகாக் குயக்ேகாடன்

ஆனந்தஞ் ேசர்க சுவாகா

என்ற மந்திரச் ெசய்யுைளச் ெசால்லி இறந்துபடச் ெசய்தனர். இவ் வரலாற்ைற

'இைவ ெதற்கண்வாயில் திறவாது பட்டிமண்டபத்தார் ெபாருட்டு நக்கீ ரர் ஒருவன்

வாழவும் [ஒருவன்] சாவவும் பாடிய மந்திரம் அங்கதப் பாட்டாயின' எனப்

ேபராசி யர் ெசய்யுளியலுைரயில் (சூ. ௧௭௮) கூறுவதிலிருந்து ஊகிக்கலாம்.

இதைனச் சிறிது ேவறுபடுத்தித் தமிழ் நாவலர் ச ைத உைரக்கின்றது. அதில்
'நக்கீ ரர் நாடத்துக் குயக்ெகாண்டாைனச் சாகப்பாடிய அங்கத ெவண்பா' எனத்

தைலப்புத் தரப்பட்டுள்ளது. இது நுணுகி ேநாக்கத்தக்கது. 'நாடத்து' என்பது

ெபாருள்படுமாறில்ைல; அது 'நாடகத்து' என்று இருத்தல்ேவண்டும்ேபாலும்.

இவ்வூகம் உண்ைமெயாடு பட்டதாயின் 'நக்கீ ரர் நாடகம்' என்ற நூெலான்று

வழங்கிய ெதன்றும், அதன்கண் இந்த வரலாறு கூறப்பட்டிருந்த ெதன்றும்
நாம் ெகாள்ளலாம்.

'நக்கீ ரர் நாடகம்' ேபான்றெதாரு நூல் முற்காலத்தில் வழங்கிவந்த ெதன்பதற்கு

ேவெறாருசான்றும் உள்ளது. யாப்பருங்கல் விருத்தியுைரயில் (பக். ௧௩௩)
ஊசி யறுைக யுறுமுத்தங் ேகாப்பனேபால்
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முைலக்ேகாடு புல்லுதற்ெகான் றில்லாேதன் காண்ேபா
விறக்ேகாடு ெகாண்ெட க்கின் ேறன்

'இந் நக்கீ ரர் வாக்கினுள கைடயிரண்டடியும் மூன்றாெமழுத்ெதான்ெறதுைக

வந்தவாறு காண்க' எனக் காணப்படுகிறது. இச் ெசய்யுள் நக்கீ ரர் நாடக

பாத்திரமாகேவனும் கதாபாத்திரமாகேவனும் வந்துள்ள ஒரு நூலிற் கு யதாதல்

ேவண்டும். 'தமிழறியும் ெபருமாள் கைத' என்று இக்காலத்து வழங்கும் நூலில்

ேமைலச் ெசய்யுள் சிறிது ேவறுபாட்டுடன் நக்கீ ரர் கூறியதாக அைமந்துள்ளது.

இதுவும் எனது ஊகத்ைத வலியுறுத்துகிறது. யாப்பருங்கல விருத்தியில் இச்
ெசய்யுள் பயின்று வருதலினாேல தமிழறியும் ெபருமாள் கைதையப்

ேபான்றெதாரு கைத சுமார் கி.பி. 10-ம் நூற்றாண்டளவில் வழங்கி வந்தெதனக்

ெகாள்ளலாம்.

இவ் வரலாறுகெளல்லாம் ெவவ்ேவறு காலங்களில் ெவவ்ேவறு ேநாக்கங்களுடன்
ேதான்றி நக்கீ ரரது ெபருைமையயும் புகைழயும் வளர்ப்பனவாயின. இவற்றுள்
ஒன்ேறனும் அவரது உண்ைமச் ச தத்ேதாடு ெதாடர் புைடயெதனக்
ெகாள்ளுதற்கில்ைல.

இனி நக்கீ ரர்ெபயரால் வழங்கும் நூல்கள் முதலிய வற்ைற ேநாக்குேவாம்.
அைவ வருமாறு.

1 அகநானூறு: 17 ெசய்யுட்கள் (36, 57, 78, 93, 120, 126, 141, 205,
227, 249, 253, 290, 310, 340,346,369,389);

குறுந்ெதாைக: 8 ெசய்யுட்கள் (78, 105, 131, 143, 161, 266, 280, 368)

நற்றிைண: 7 ெசய்யுட்கள் (31, 86, 197, 258, 340, 358, 367)
புறநானூறு: 3 ெசய்யுட்கள் (56,189,395)

2 பத்துப்பாட்டு: ெநடுநல்வாைட, திருமுருகாற்றுப்பைட
3 ைகைலபாதி காளத்திபாதி அந்தாதி
4 திருவங்ேகாய்மைல
ீ
ெயழுபது

5 திருவலஞ்சுழி மும்மணிக்ேகாைவ
6 திருெவழுகூற்றிருக்ைக
7 ெபருந்ேதவபாணி
8 ேகாபப்பிரசாதம்
9 காெரட்டு

10 ேபாற்றித்திருக்கலிெவண்பா
11 கண்ணப்பேதவர் திருமறம்
12 களவியலுைர
13 அடிநூல்

14 நாலடிநானூறு
ேமற்குறித்த நூல்களுள் திருமுருகாற்றுப்பைட முதல் கண்ணப்பேதவர்

திருமறம் வைரயுள்ள பத்து நூல்களும் 11-ம் திருமுைறயில் அடங்கியுள்ளன. இந்
நூல்களுள் திருமுருகாற்றுப்பைட ெயாழிய ஏைனயெவல்லாம் சங்க-

காலத்திற்குப் பிற்பட்டன ெவன்பது ெதளிவாம். பிரபந்தவைகைய ேநாக்கினாலும்,

யாப்பு வைகைய ேநாக்கினாலும், ெசால்லின் உருவத்ைத ேநாக்கினாலும்,
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வடெசாற்களின் அளைவ ேநாக்கினாலும், ைகயாளப் பட்டுள்ள நைடைய
ேநாக்கினாலும் வரலாற்றுக் குறிப்பிைன ேநாக்கினாலும் இவ்வுண்ைம

எளிதிற் புலப்படும்.

அந்தாதி, மும்மணிக்ேகாைவ முதலியன மிகப்பிற்பட்ட பிரபந்த வைககளாம்.

அந்தாதி முதலியவற்ைறப் 'புதிதாகத்தாம் ேவண்டியவாற்றாற் பலெசய்யுளுந்
ெதாடர்ந்து வரச்ெசய்வ'தாகிய விருந்து என்பதன்பாற் படுப்பர் ேபராசி யர்

(ெதால்.ெசய்.239, உைர). கலித்துைற என்னும் பாவினம் திருவலஞ்சுழி

மும்மணிக்ேகாைவயிற் பயின்று வந்துள்ளது. இது மிகப் பிற்பட்டவழக்ெகன்பது
ெசய்யுள் வரலாறு அறிந்தாரைனவர்க்கும் உடன்பாடாம். கயிைல பாதி

காளத்திபாதி அந்தாதிைய மட்டும் எடுத்துக் ெகாண்டால், அதில், நான்(96),

நாங்கள்(44), உன்(14,59), உனகு(77), இத்தைன(17), எத்தைனயும்(86),

ஆனாலும் (30,55), காட்டுமின்கள், சூட்டுமின்கள் (36), கண்டிடுவான்,

உண்டிடுவான்(18), மன்னவேன(46), இருப்பன் (65) முதலிய பிற்கால

உருவங்களூம், அம்மான்(2), ேபசு (27,9,79), அணுக்கர் (12), கிறி (12) முதலிய

பிற்காலச் ெசாற்களும், சரணம் (4), ேதவாதிேதவன் (5), ஈசன் (9,38,62), தீர்த்தன்,

பாசுபதம், பார்த்தன்(13), பாவித்தும்(14), தயா(14), ேநசம்(17), பாதம்(18), ேசமத்தால்

(25), தீர்த்தம்(29), மூர்த்தி(29), கங்காளர்(30), பாலன் (33), நாதன்(34), நாமம்(38),
பரமன்(49,99), பசுபதி(50), காயம்(56), தியானிப்பார்(60), பத்தர்(71,83,86),

ஆத த்த(72), பாவம்(76), பாதாளம்(88), சங்கரன்(89), பாதாரவிந்தம்(99) முதலிய வ
டெசாற்களும், விண்ணப்பம் (75,77), நக்கன் (88) முதலிய பாகதச்ெசாற்களும்

வந்துள்ளன. இவ்வந்தாதியினகத்ேத ேகாச்ெசங்கட்ேசாழன் (32), மார்க்கண்டன் (33),
உபமன்யு(81), சலந்தரன்(84) முதலிேயார் வரலாறுகள் காணப்படுகின்றன.
இைவயைனத்தும் சங்கநூல்களிற் காணப்படாதன; பிற்கால நூல்களிற்
ெபருவழக்கின. ேகாபப்பிரசாதத்தில் கண்ணப்பர், சண்ேடசர், சாக்கியர்,

ேகாச்ெசங்கட்ேசாழர் வரலாறுகளும் கூறப்படுகின்றன. இைவயும் சங்ககாலத்து
நூல்களில் அறியப்படாத வரலாறுகள்.

அன்றியும், முற்கூறிய அந்தாயிற் சில ெசய்யுட்கள் பைழய கருத்துக்கைளப்

ெபான்ேனேபாற் ேபாற்றுகின்றன. உதாரணமாக,

ெசால்லும் ெபாருளுேம தூத்தி யு ெதய்யுமா

நல்லிடிஞ்சில் என்னுைடய தானாகச்-ெசால்ல ய
ெவண்பா விளக்கா வியன்கயிைல ேமலிருந்த
ெபண்பாகர்க் ேகற்றிேனன் ெபற்று (1)

என்பது,
உடம்ெபனும் மைனயகத்துள் உள்ளேம தகளியாக

மடம்படும் உணர்ெநய் யட்டி யுயிெரனுந் தி மயக்கி

இடம்படு ஞானத் தீயால் எ ெகாள விருந்து ேநாக்கில்
கடம்பமர் காைள தாைத கழலடி காண லாேம

என்ற அப்பர்வாக்ைக நிைனப்பூட்டுகிறது.
... ... ... ... நஞ்சு

உண்டைமயால் உண்டிவ் வுலகு (8)
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என்பது,
கண்ேணாட்ட ெமன்னுங் கழிெபருங் கா ைக
உண்ைமயா னுண்டிவ் வுலகு (குறள், 571)

என்ற திருக்குறைள அடிெயாற்றி வந்துள்ளது.
கூடியிருந்து பிறர்ெசய்யுங் குற்றங்கள்
நாடித்தங் குற்றங்கள் நாடாேத (91)

என்பது,
பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளுந்

திறன்ெற ந்து கூறப்படும் (குறள், 186)
ஏதிலார் குற்றம்ேபாற் றங்குற்றங் காண்கிற்பின்

தீதுண்ேடா மன்னு முயிர்க்கு (குறள், 190)

என்பவற்றின் ெபாருைள யுட்ெகாண்டு வந்துள்ளது.
ெசய்ய சைடமுடிெயன் ெசல்வைனயான் கண்ெடனது
ைகயறவும் உள்ெமலிவும் யான்காட்டப்-ைபயேவ
காேரது பூஞ்ேசாைலக் காளத்தி யாள்வார்தம்
ேபாேரேற இத்ெதருேவ ேபாது (78)
என்பது,
ேபாரகத்துப் பாயுமா பாயா துபாயமா

ஊரகத்து ெமல்ல நடவாேயா-கூர்ேவல்

மதிெவங் கனியாைன மாறன் றன்மார்பங்
கதவங் ெகாண் டியாமுந் ெதாழ

என்பது ேபான்ற முத்ெதாள்ளாயிரச் ெசய்யுட்களின் முைறையப் பினபற்றி

அைமந்தது.

ெசய்யுள் நைடேநாக்கினும் இப்பிரபந்தங்களின் நைட பிற்பட்ட காலத்த தாகும்.
கூறாய்நின் ெபான்வாயாற் ேகாலச் சிறுகிளிேய
ேவறாக வந்திருந்து ெமல்ெலனேவ-நீல்தாவு

மஞ்சைடயும் நீள்குடுமி வாளருவிக் காளத்திச்

ெசஞ்சைடெயம் ஈசன் திறம்.

என்ற ெசய்யுள் மிக அழகாயுள்ளது. இதன்கண்ணுள்ள ஒவ்ெவாரு ெசால்லும்

(காளத்தி,ஈசன் என்பன தவிர) சஙகச் ெசய்யுட்களிற் காணக் கூடியனேவ.

எனினும் இதன் நைடேவறு; சங்கச் ெசய்யுட்களின் நைடேவறு. தமிழ் நைடையக்
கூர்ந்து ஆராய்ேவார் இது பிற்பட்ட நைடெயன எளிதிற் கூறிவிடுவர். 'ேவறாக
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வந்திருந்து என்பது நைடயின் ேவற்றுைமையத் ெதற்ெறனப் புலப்டுக்கின்றது.
ேமற்காட்டிய காரணங்கள் 11-ம் திருமுைறயிலுள்ள அந்தாதி முதலிய நூல்கள்

சங்க காலத்திற்குப் பிற்பட்டன ெவன்பைதயும், இவற்ைற இயற்றிய நக்கீ ர

ேதவநாயனார் சங்கப் புலவராகிய நக்கீ ரர் அல்லெரன்பைதயும் ெதளிவிக்கப்

ேபாதியைவ. கற்றறிவாளர் எளிதில் ஒப்புக்ெகாள்ளும் இம் முடிபிைனக் குறித்து
இன்னும் பல கூறுதல் ேவண்டற்பாலதன்று. இந் நக்கீ ரேதவநாயனார் இயற்றி-

யருளிய திருெவழு கூற்றிருக்ைக யாப்பருங்கல விருத்தியில் எடுத்தாளப்படுதலின் இவரது காலம் 11-ம் நூற்றாண்டிற்குமுற்பட்டது. கண்ணப்பர்

ச த்திரத்திற்குக் ெகாடுக்கும் தைலைமயால், இவைர மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்

காலமாகிய ௯-ம் நூற்றாண்டினராகக் ெகாள்ளுதல் ெபாருந்தலாம். சுவாமிகளும்

'கண்ணப்ப ெனாப்பேதாரன்பின்ைம கண்டபின்' (திருவாசக. 218) என்று கூறினர்.
இலக்கண ஆசி யராகிய ஒரு நக்கீ ரரும் நமக்குப் புலப்படுகிறார். "அடிநூல்"

என்ற ெசய்யுளிலக்கணெமான்று யாப்பருங்கல விருத்தியிற் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இதைன இயற்றியவர் நக்கீ ரர் என்வும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது இதினின்றும்,
ஐஞ்சீ ரடுக்கலு மண்டில மாக்கலும்

ெவண்பா யாப்பிற் கு ய வல்ல (யாப். வி. பக்.348)

என்ற சூத்திரம் மட்டுேம இப்ேபாது நமக்குக் கிைடப்பது. நூற்பாவால் இஃது

இயன்றதா தல்ேவண்டும். இதைனப் பின்பற்றிக் கலிவிருத்தத்தால் இயன்ற

பிறிெதாருநூலும் முற்காலத்து வழங்கியதாதல் ேவண்டும். யாப்பருங்கல
விருத்தியில் ௪௧௪-ம் பக்கத்தில் வரும்

ேசரும் ேநரடிப் பாவிைலஞ் சீரடி

ேயரும் ெவள்ைளயல் லாவழி ெயன்பது

ேசார்வி லாதெதால் காப்பியத் துள்ளுநக்
கீ ர னாரடி நூலுள்ளுங் ேகட்பேவ.

என்று வருஞ் ெசய்யுளால் இது ெத யவருகின்றது' [1]. இவ்விருத்தியுைரயில்
'நாலடி நாற்பது' (பக். 32,121) என ெவாருநூல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

யாப்பருங்கலக்கா ைகயில் இந்நூல் அவிநயரது யாப்பதிகாரத்துக்கு அங்கமாக

அைமந்தது எனக் கூறப்படுகிறது. இது ெவண்பாவினால் இயன்ற நூெலன்பது

விருத்தியுைர ேமற்ேகாள்களால் விளங்கும். இதைன நக்கீ ரர் இயற்றியதாகக்-

ெகாண்டு நற்றிைணப் பதிப்பாசி யர் அதன் முன்னுைரயிற் குறித்தனர். டாக்டர்

சாமிநாைதயரவர்களும் தமது பத்துப்பாட்டுப்பதிப்பிற் பாடிேனார்வரலாறு

கூறுமிடத்தில் 'நக்கீ ரர் நாலடிநாற்பது' எனேவ எழுதியுள்ளார்கள். இங்ஙனம்
கூறுவதற்கு ஆதாரம் காணக்கூடவில்ைல.
----

[1] 'அடிநூல்' நத்தத்தனார் இயற்றியதாக யாப்பருங்கலக்கா ைகயுைரப் பதிப்பு

('அருகிக்கலி'-42) ெத விக்கின்றது. அடிநூைலப் பின்பற்றி ெயழுந்த கலிவிருத்த
நுலில் 'நக்-கீ ரனாரடி நூலுள்ளுங்ேகட்பேவ' எனக்காணுதலால், 'நத்தத்தனார்'

என்பது பிைழ யாதல்ேவண்டும்.

----

இைறயனார் களவியலுக்கு உைரகண்டவரும் இவர் தாேமா என ஐயுறற்கு
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இடமுண்டு. இவராகேவ யிருப்பின் இவரது காலம் பாண்டிக்ேகாைவயின்

பாட்டுைடத் தைலவராகிய ெநடுமாறர்காலமாகும்; அஃதாவது 7-ம் நூற்றாண்டின்
இைடப்பகுதியாகும். ேவெறாரு விஷயமும் இங்ேக கூறுதற்கு யது.

யாப்பருங்கலவிருத்தியில் (பக்.217) 'நக்கீ ரர் நாலடி நானூற்று வண்ணத்தால்

வருவனவுெமல்லாம் தூங்கிைசச் ெசப்பேலாைச..........முத்ெதாள்ளாயிரத்து

வண்ணத்தால்வருவனவுெமல்லாம் ஒழுகிைசச் ெசப்பேலாைச'என்று காணப்-

படுகிறது [2.]

----

[2.] திருெநல்ேவலி,

ெநல்ைலயப்பக் கவிராயரவர்களது வட்டிலிருந்து
ீ
கிைடத்த

யாப்பருங்கலபிரதியில் (பக்.113) 'நக்கீ ரர்' என்பது காணப்படவில்ைல.
----

இங்ேக நாலடி நானூறு, முத்ெதாள்ளாயிரம் என்பன நூற்ெபயர்களாம். 'நாலடியார்'
என இக்காலத்து வழங்கும் கீ ழ்க்கணக்கு நூேல நாலடிநானூெறன்பது. மயிைலநாதர்'அளவினாற்ெபயர் ெபற்றன பன்னிருபடலம், நாலடிநானூறு முதலாயின'

என்பர் (சூ.48,உைர). கா ைகயுைரகாரர் 'திருவள்ளுவப் பயன், நாலடிநானூறு

முதலாகிய கீ ழ்கணக்குள்ளும்' என்பர் (40.உைர). நாக்கீ ரர் நாலடிநானூறு என்பது
இைறயனார் களவியல் என்பது ேபால, நக்கீ ரர் இயற்றிய நாலடி நானூறு எனப்

ெபாருள் படுதல்ேவண்டும் [3]. இஃது உண்ைமயாயின், இந் நக்கீ ரர்

ெபருமுத்தைரயர் காலத்தவராவர். ஏெனனின் ெபருமுத்தைரயைர

இரண்டிடங்களில் (200,296) நாலடி குறிப்பிடுகின்றது. இப்ெபருமுத்தைரயரது

காலம் 7-ம் நூற்றாண்டின் இைடப்பகுதியாகும். இவர் ெசந்தைலச் சாசனத்தால்

அறியப்படும் ெபரும்பிடுகு முத்தைரயராவர் (புதுக்ேகாட்ைட மான்யுவல்,

வால்யூம் II, பகுதி I, பக்கம் 563-7), முற்குறித்த காலத்ேதாடு இதுவும் ஒத்து-

வருதலால், களவியலுைரகண்ட நக்கீ ரேர இந்நாலடி நானூற்ைற

இயற்றியவெரன்பது அைமதியுறுகின்றது. நாலடி சமணநூலாதலின், இவர்
சமணராதல் ேவண்டும்.
----

[3]. இதைன ஒப்புக்ெகாள்வதிற் பல தைடகள் உள்ளன. ஆனால் நக்கீ ரர் நாலடி
நாநூறு என்பதற்கு ேவறு ெபாருள் கூறுதல் ஏலாது. யாப்பருங்கல வுைரக்குத்
திருந்திய பதிப்பு ெவளிவ ன் இதைனத் ெதள்ளிதின் அறியக்கூடும்.

----

முருகாற்றுப்பைடயியற்றிய நக்கீ ரர் மிக முற்பட்டவராக இருக்கேவண்டும் என்பது
ஆற்றுப்பைடயின் நைடையேநாக்கிய அளவிேல எளிதில் ஊகிக்கத்தகும். இதன்

நைட சங்கச்ெசய்யுட்களின் நைடேயாடு ஒத்துள்ளது. எனினும், சில வழக்காறுகள்
மயக்கத்ைத உண்டுபண்ணுகின்றன.

தாவில் ெகாள்ைகத் தந்ெதாழின் முடிமார்

மனேனர் ெபழுதரு வாணிற முகேன (89-90)

என்ற இடத்தில் முடிமார் என்பதைன ஆறனுருபு ெதாக்க ெபயராகக் ெகாண்டு,

'முடிப்பவருைடய மனத்திேல' எனப் பைழய உைரயின் ஆசி யரும்,

நச்சினார்க்கினியரும் ெபாருெளழுதினர்.ேவறு ெபாருள் ெகாள்ளுதலும் அைமயாது.
எனேவ, ஆற்றுப்பைடயின் ஆசி யர்க்கும் இதுேவ கருத்தாதல் ேவண்டும்.
இப்பிரேயாகம் இலக்கணத்ேதாடு ெபாருந்துவதன்ெறன்பது.
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மாைரக் கிளவியும் பல்ேலார் படர்க்ைக

காலக் கிளவிெயாடு முடியு ெமன்ப (ெதால்-விைன.10)
என்ற ெதாலாப்பியச்சூத்திரமும் அதன் உைரகளும் ேநாக்கியறியலாம். அன்றியும்,

இலக்கணத்திற்குப் ெபாருந்தாைமேயாடு, சங்க இலக்கியவழக்கிற்கும் [4] முற்றும்
மாறாகவுள்ளது. முருகாற்றுப் பைடயிேலேய பிறிேதா டத்து (வ -173)

'ெபறுமுைறெகாண்மார்........ வந்துடன்காண' என வழக்ெகாடு ெபாருந்திய

பிரேயாகமும் காணப்படுகின்றது.
----

[4]. ெசப்பங்ெகாண்மார் (குறுந்.16). ெசய்விைனமுடிமார் (குறுந்.309). ேபண்மார்
(அகம்.35) ெகாண்மார் (அகம்.67) உயம்மார்(அகம்.207). சாஅய்மார் (கலி.80)

எள்ளுமார் (கலி.81) ெகாண்மார் (புறம்.15) அறுமார் (புறம்.93) உண்மார் (புறம்.163)
இறுமார் (புறம்.232), இடுமார் (புறம்.325) முதலிய பிரேயாகங்கள் யான்

கூறியதைனத் ெதளிவிக்கும். மயிைலநாதர் தமது நன்னூலுைரயில் (326)'

பாடனமாெரமேர (புறம் ௩௭௫), எனப்ெபயெராடு முடிதலும் ெகாள்க' என்றனர்.

இது சிந்தித்தற்கு யது.
----

இந்நூல் ேவேறா ட்த்து(வ -168) 'ஒன்பதிற்றிரட்டியுயர்நிைல ெபறீஇயர்' என

வருகின்றது. இங்ேக 'ெபறீஇயர்' என்ற ெசால் கவனித்தற்கு யது. இவ்வாய்பாட்டுச் ெசாற்கள் எச்சமாகச் சில இடங்களிலும் [5] (ெதால்.விைன.29)

வியங் ேகாளாகப் பல இடங்களிலும் [6] (நன்னூல்,337) வருகின்றன. ேவறு

ெபாருள்களில் இைவ வந்தனவாகத் ெத யவில்ைல. இவ்வழகிற்கு மாறாகப்
'ெபற்றவர்' என்னும் ெபாருளில் முறுகாற்றுப்பைடயில் வந்துள்ளது. ேவறு

ெபாருள் கூறுதல் ஏலாதாகலின், இதுவும் ஆசி யர் கருதிற்ேற யாதல்ேவண்டும்.
----

[5]. உண ீ இயர் (அகம்.106).உடீஇயா (அகம்.50)

[6]. நிலீ இயேரா (புறம்.2), ெசலீ இயா, நிைலஇயா (புறம்.24); பணியியர், ெசலியா;
இலியர்(புறம்.6), ெபறீஇயர் (குறுந்.75) ெபறீஇயேரா (குறுந்.83,227); இறீஇயர்

(அகம்.49); படீஇயர் (அகம்145); தவர்அலியேரா.அறாஅலியேரா (அகம்.338)
பண ீஇயர் (நற்.10).
----

இவ்வாேற மற்ேறா டத்துப் 'ெபறலரும் ப சில் நல்குமதி' (295) எனக்

காணப்படுகின்றது. 'மதி' என்பது முன்னிைலக்கு ய அைசச்ெசால்லாகும். இது,
யாயிக ேமாமதி இருஞ்சின் ெனன்னும்

ஆவயி னாறு முன்னிைல யைசச்ெசால் (ெசால். இைட. 26)
என்னும் ெதால்காப்பியச் சூத்திரத்தால் நன்குணரப்படும். 'விடுமதி' (புறம் ௩௮௨)

'நீத்த ேலாம்புமதி' (நற்றிைண, 10) முதலிய வழக்குக்கைளயும் காண்க. தன்ைம,

படர்க்ைககளில் இகும், சின் என்ற இரண்டு ெசாற்களும் வருேமயன்றி 'மதி'
வருதல் இல்ைல. இது,
அவற்றுள்,
இகுமுஞ் சின்னும் ஏைன யிடத்ெதாடும்
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தகுநிைல யுைடய என்மனார் புலவர் (இைட. 27)
என்னுஞ் சூத்திரத்தால் அறியலாகும். நச்சினார்க்கினிர் 'மதி' படர்க்ைகயிடத்தும்
வரும் என்பதைனத் 'தகுநிைலயுைடய (இைட.27) என்பதனானாதல், 'அவ்வச்

ெசால்லிற் கைவயைவ' (இைட.48) என்ற சூத்திரத்தானாதல் அைமத்துக்ெகாள்க

என்று கூறினர். இது தம் ெகாள்ைகக்குத்தாேம யாதாரம் ஆவதன்றிப் பிறிதில்ைல.
'நல்கு' என்பதைன முற்றாக்கிநிறுத்து 'மதிபலவுடன்' என்றிையப்பது இலக்கண
இலக்கிய வழக்குகைளப் புறக்கணித்தல் கூடாெதன்னுங் கருத்தால் வலிந்து

ெபாருள் கூறுதேலயாகும்; அது ெகாள்ளத் தக்கதன்று. ஆசி யரது ெபருந்தகுதிைய
ேநாக்கி இப்பிரேயாகங்கைள 'ஆர்ஷம்' எனக் ெகாள்ளுதேல தக்கதாகும். அவர்
கருதியதும் படர்க்ைகப் ெபாருேள யாம்.

சங்க நூல் வழக்ேகாடு இங்ஙனம் மாறுபடுதேலயன்றி, நக்கீ ரர் இயற்றிய

மற்ைறச் சங்கச் ெசய்யுள் வழக்ெகாடும் ேமற்காட்டிய பிரேயாகங்கள்

முரணுகின்றன [7]. இவற்ைற ேநாக்கும்ேபாது இவ்வாற்றுப்பைடைய இயற்றியவர்

ெதாைக நூல்களிற் காணப்படுபவரும், ெநடுநல்வாைடயின் ஆசி யருமாகிய
நக்கீ ர ன் ேவறாவெரனத் ேதான்றுகிறது.

----

[7] 'ஒழுகுமதி' எனப் புறத்திலும் (56) 'ஓம்புமதி' என நற்றிைணயிலும் (358)

வருகின்றன. 'நிைலஇயா' எனப் புறத்திலும்(56), 'ேதயர்' என நற்றிைணயிலும்(197)

காண்கின்றன.'தருமார்'(141)', 'அயர்மார்' (205), 'நிறுமார்'(889) என அகத்திலும்,

'அயர்மார்' என நற்றிைணயிலும்(258), 'ெபய்ம்மார்'(54), 'புணர்மார்'(67) 'அயர்மார்'
என ெநடுநல்வாைடயிலுமுள்ளன. ஈண்ெடல்லாம் இச்ெசாற்கள் ேமைல
முருகாற்றுப்பைட வழக்ெகாடு மாறுபடுகின்றன.
----

இதற்ேகற்ப, இருவரது உலகமும் ெவவ்ேவறாக உள்ளன. ெதாைக நூற்கவிஞருள்

ஒருவராகிய நக்கீ ரர் சங்கப்புலவர்கள் பிறேராெடாப்ப, அரசர்கள், குறு நிலமன்னர்

முதலிேயாரது ஆதரவில் வாழ்ந்துவந்தவர்.பாண்டியர்களுள் தைலயாலங்கானத்துச்

ெசருெவன்ற ெநடுஞ்ெசழியன் இவரது காலத்தரசன். இவன் ஆலங்கானத்துச்

ெசருவில்,

ேசரல் ெசம்பியன் சினங்ெகழு திதியன்

ேபார்வல் யாைனப் ேபாலம்பூண் எழினி
நாரறி நறவின் எறுைம யூரன்

ேதங்கம ழகலத்துப் புலர்ந்த சாந்தின்

இருங்ேகா ேவண்மான் இயல்ேதர்ப் ெபாருநெனன்று
எழுவர் நல்வல மடங்க ெவாருபகல்

முரெசாடு ெவண்குைட யகப்படுத் துைரேசலக்

ெகான்று களம் ேவட்டனன் (அகம். 30)

என்ற ெசய்திைய நக்கீ ரர் அறிவுறுத்துப் புகழுகிறார். ெநடுநல்வாைட என்னும்

அழகிய ெசய்யுள் இவ்வாலங்கானத்துச் ெசருைவேய குறித்தெதன நச்சினார்க்-

கினியர் கூறினர். இவன் 'முதுநீர் முன்றுைற முசிறிைய' முற்றுைகயிட்ட
ெசய்திெயான்றும் அகநானூற்றுச் ெசய்யுளால்(௫௭) விளங்குகிறது.
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இப்ேபரரசன் பசும்பூட் பாண்டியன் (அகம்.253), பசும்பூட்ெசழியன் எனவும்

வழங்கப்பட்டான். இது ஒரு புறநானூற்றுச் ெசய்யுளால் (76) புலனாகின்றது.

கடற்கைரயில் இவனுகு ய மருங்கூர்ப் பட்டினத்தின் அழைகயும், ஆவணத்தின்
சிறப்ைபயும் பாராட்டிக் கூறுகிறார் (அகம்.227, நற்றிைண,258,358); இப்பட்டினம்

தழும்பன் என்பவனது ஊணூருக்கு 'உம்பர்' உள்ளது (அகம்.227) ெகாங்கர்கள்
இவனால் துரத்தியடிக்கப் பட்டார்கள்; அவ்ெவற்றியால் பல நாடுகள் இவன்

வசமாயின(அகம்.௨௫௩). ெபருங்குளம் ஒன்ைற அைமத்துத் தனது நாட்டுக்

கழனிகள் பயிர் ெசழிக்கச் ெசய்தனன்; இக்குளம் வாணன் என்பவனது சிறுகுடி

என்னும் ஊர்க்கருகில் இருந்தது (நற்.340). ேமாகூர்மன்னனும் (மதுைரக்காஞ்சி.508)
ெநடுஞ்ெசழியனது வாய்ெமாழி ேகட்பவனுமாகிய (மதுைரக். 772)

பைழயன்மாறன் கூடற்ேபா ேல கிள்ளிவளவைன ெவன்று ேகாைதமார்பன்

என்னும் ேசரன் மகிழும்படி வளவனது நாடுகள் பலவற்ைறக் கவர்ந்து பாண்டிய

நாட்ைடப் ெபருகச் ெசய்தனன் (அகம். 346). கூடல் நக ன் நாளங்காடியிேல

பலவைக நறும் பண்டங்களும் ைவக்கப் ெபற்றிருந்ததனாேல இனிய நறுமணம்

கமழ்ந்து ெகாண்டிருந்தது (அகம்.93). இலவந்திைகப் பள்ளித்துஞ்சிய நன்மாறனும்
நக்கீ ரர் காலத்தவேன. இவன் ெநடுஞ்ெசழியனுக்கு எம்முைறயினன் என்பது

விளங்கவில்ைல; ஒருகால் மகனாயிருப்பினும் இருக்கலாம். இந் நன்மாறைன

நக்கீ ரர் (புறம். 56) பூைவ நிைலத்துைறயில்,
கூற்ெறாத் தீேய மாற்றருஞ் சீற்றம்

வலிெயாத் தீேய வாலி ேயாைனப்
புகெழாத் தீேய இகழுந ரடுநைன

முருெகாத் தீேய முன்னியது முடித்தலின்
எனத் ெதய்வங்கேளாடு ஒப்பிட்டு,

யவனர், நன்கலத் தந்த தண்கமழ் ேதறல்
ெபான்ெசய் புைனகலத் ேதந்தி நாளும்

ஒண்ெடாடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ்சிறந்து

ஆங்கிளி ெதாழுகுமதி ஓங்குவான் மாற

என வாழ்த்துகின்றார்.
ேசாணாட்டில் உறந்தப் பிரேதசம் தித்தனுக்கு உ யதா யிருந்தது (புறம்.395).
இவ்வுறந்ைத நிதியாற்ெபயர் சிறந்திருந்தது (அகம்.396). அங்ேக அறங்ெகழு
நல்லைவ ெயான்றிருந்தது (அகம்.93). இந் நக ன் கீ ழ்பாலுள்ள பிடவூ ல்

ெபருஞ்சாத்தன் என்னும் வள்ளல் வாழ்ந்து வந்தனன் (புறம்.௩௯௫). காவி ப்பூம்

பட்டினத்தில் ெபாலம்பூட்கிள்ளி அரசு பு ந்து வந்தனன். இவன் ேகாசரதுபைடைய

அழித்து அவர்கள் நாட்ைடக் ைகப்பற்றினன் (அகம்.205) பைழயன்மாறனால்

இக்கிள்ளி ேதால்வியுற்றான் (அகம்346). இைடயாறு என்னும் நகர் முற்காலத்தில்
க கால் வளவனுகு உ ைமயாயிருந்து நக்கீ ரர் காலத்தும் சிறப்புற்றிருந்தது

(அகம்.141). காவி

பாயும் கூற்றெமான்றில் எவ்வி அரசு பு ந்துவந்தான் (அகம்.

126). இவன் ெசால்ைலக் ேகளாது திதியனுக்கு ய காவன் மரமாகிய புன்ைனைய

விரும்பி அவேனாடு அன்னி ெயன்பவன் ெபாருதழிந்தான் (அகம்.126).

ேசரநாட்டிற் ேகாக்ேகாைதமார்பன் அரசு பு ந்து வந்தான் (அகம்.346). இவனுக்கு

27
வானவரம்பன் என்ெறாரு ெபயரும் வழங்கியது (அகம். 389). இவனது தைலநார்
தண்ணான் ெபாருைநயின் கைரயிலுள்ள கருவூர் (அகம்.95). ெதாண்டியிேல

குட்டுவன் அரசுபு ந்தான் (அகம்.290).

மூேவந்தரும் பா யின் பறம்ைப முற்றுைகயிடக் கபிலர் தமது மதித்திறத்தால்

தூரத்ேத நின்று ெநற்கதிர்கள் ெகாணர்வித்துப் பஞ்சத்ைத நீக்கினார் என்ற
பழஞ்ெசய்திைய நக்கீ ரர் வியந்து பாராட்டுகின்றனர்(அகம்.78).

ெதாண்ைடநாட்டிற் ெபாலம்பூட்டிைரயன் கடற்கைரப் பட்டினமாகிய பவத்தி யில்

அரசாண்டுவந்தனன்(அகம். 340). ேவம்பிெயன்னும் நக ல் முசுண்ைடெயன்னும்
குறுநிலத்தரசன் சிறந்து விளங்கினான் (அகம்.249). அயி யாற்ைறத்

தன்னகத்த ெகாண்டநாட்டிேல வடுகர் ெபருமகனாகிய எருைம ெயன்பவன்

வாழ்ந்து வந்தனன்(அகம்.253).

சிறுகுடி ெயன்னும் நக ேல அருமன் என்ற

ஒரு ேபார்வரன்
ீ
விளங்கினன் (நற்.367). ேகாைட ெயன்னும் மைலயிேல மழவர்
என்ற ஓ னத்தவர் இருந்தனர். இவர்கள் மயிற்றூவியாற்ெசய்த மாைலைய
அணிந்து வந்தனர் (அகம்.249).

யவனர்கள் மதுைவ இயற்றிப் பக்குவப் படுத்தித் தமது நாட்டிலிருந்து

ெகாண்டுவந்து தமிழ்நாட்டு அரசர் முதலிேயாைர உண்பித்துக் களிக்கும்படி

ெசய்தனர் (புறம்.56).

இந் நக்கீ ரருக்குத் தமிழ்நாடு தம்ைமப் ேபான்றார் ெபறும் ப சிலின்ெபாருட்டு

உளதாகிய உலகமாகத் ேதான்றிற்று. இரவலர்க்கு அருங்கலம் அருகாது ஈதேல

அரசன் ேமற் ெகாள்ளேவண்டும் ஒழுக்கெமன இவர் கருதினர் (புறம்.56).

ெசல்வத்துப் பயன் ஈதேல (புறம்.189) என வற்புறுத்துகின்றார். இப் ப சிலின்

ெபாருட்டுச் ேசர ேசாழ பாண்டிய நாடுகளிலும் குறுநில மன்னர் நகர்களிலும்

வள்ளல்கள் ஊர்களிலும் சுற்றித்தி ந்து பாடியிருக்கின்றார். ெதய்வங்கைளக்
கூட மக்கட் பிறப்புவைர இழித்துக் ெகாணர்ந்து, தாம் ப சிலின் ெபாருட்டுப்

பாடுகின்ற அரசர்கைள ஒப்பிடற்கு ய ெபாருள்களாகி விடுகின்றனர். மகளிர்
ெபாற்கலத்தில் ஏந்திக் ெகாடுக்கும் மதுவுண்டு களித்தைலேய சிறந்த

வாழ்ெவன அரசர்க்கு அறிவுறுத்தி ஆசி கூறுகின்றார்.

இவ்வுலகத்திற்கும் ஆற்றுப்பைட யியற்றிய நக்கீ ரர் மன வுலகத்திற்கும் ெப தும்

ேவறுபாடுண்டு. மறந்தும் ெபாருட்ப சில் அவ்வுலகில் இல்ைல. அரசர்கள்,

சிற்றரசர்கள், வள்ளல்கள் யாரும் அங்கில்ைல. முத்தியாகிய ப சிற்ேக தாம்
முயன்று பிறைரயும் அவ்வழிச் ெசலுத்துகின்றார். 'தாம் ெபற்ற ேபறு ெபறுக

இவ்ைவயகம்' என்பேத இவரது ெகாள்ைக.கீ ழ் மக்களது அநாசாரமான
வழிபாட்டினும் ெதய்வங் ெகாள்ைக கண்டு இன்புறுகிறார். யாண்டும்
இைறவனுண்ைமைய உள்ளூர உணர்கின்றார்.
காடும் காவும் கவின்ெபறு துருத்தியும்

யாறுங் குளனும் ேவறுபல் ைவப்பும்

சதுக்கமுஞ் சந்தியும் புதுப்பூங் கடம்பும்

மன்றமும் ெபாதியிலும் கந்துைட நிைலயிலும்
... .... ... ... .... .... .

ேவண்டினர் ேவண்டியாங் ெகய்தினர் வழிபட
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ஆண்டாண் டுைறதலும் அறிந்த வாேற
(முருகு.223-249)

எனப் பைற ெகாட்டுகிறார். அவனது திருவிைளயாடல்கைளப் புராண வுலகிற்

கண்டு களிக்கின்றார். இவர் முற்கூறிய நக்கீ ர ன் முற்றும் ேவறாவர் என்பது

ெசால்லவும் ேவண்டுேமா? தாம் வழிபடுந் ெதய்வத்ேதாடு மக்கட்

பிறப்பினெனாருவைன இந் நக்கீ ரர் ஒப்புக்கூறுவரா என்பைதயும், ெதய்வபத்தியிற்

சிறந்த இப்புலவர், 'மதுைவப் ெபாற்கலத்ேதந்தி மகளிர் ஊட்ட மகிழ்ச்சிேயாடு

இனிது ஒழுகுவாயாக' என ஓரரசைன வாழ்த்துவரா ெவன்பைதயும் சிந்தித்தல்
ேவண்டும்.

ெதாைகநூற் புலவராகிய நக்கீ ரர் சிறந்த கவித்வம் பைடத்தவர். அவரது

ெநடுநல்வாைட சங்கச் ெசய்யுட்களில் முன்னணியில் ைவத்தற்கு ய தகுதி

வாய்ந்தது. இவ்வ ய ெசய்யுளில்வரும் சில ெசய்திகள் இவரது காலத்ைத

ஒருவாறு அறுதியிடுவதற்கு உதவுகின்றன. மதுைர மாடேமாங்கிய மல்லல்
மூதூராக விளங்குகின்றது. அதன் ெதருக்கள் ஆறுகிடந்தனேபான் றுள்ளன.

அங்ேக மிேலச்சர்கள் மாைலப்ெபாழுதில் ேதறைலயுண்டு, மைழ தூற்றிக்-

ெகாண்டிருக்கவும் அதைனப் ெபாருட்படுத்தாது ெதருக்களில் தி கின்றார்கள்.

அரசனது அரண்மைன மிக்க அழகு வாய்ந்துள்ளது. அதைன மைனநூல்
விதிப்படி ஒரு நன்னாளில் ெதாடங்கி இயற்றினர்.
வி கதிர் பரப்பிய வியல்வாய்-மண்டிலம்

இருேகாற் குறிநிைல வழுக்காது குடக்ேகர்பு
ஒருதிறஞ் சாரா அைரநா ளைமயத்து

நூலறி புலவர் நுண்ணிதிற் கயிறிட்டுத்
ேதஎங் ெகாண்டு ெதய்வம் ேநாக்கிப்

ெபரும்ெபயர் மன்னர்க் ெகாப்ப மைனவகுத்தனர் (72-3)
வாயில் நிைலயின் உத்தரக் கற்கவி நடுேவ திருவும் அதன் இருபுறத்தும் இரண்டு

ெசங்கழுநீர்ப்பூவும் இரண்டு பிடியுமாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வுத்தரக் கற்கவி
நாெளாடு ெபய ய ேகாளைம விழுமரத்து (32)

எனப்படுகின்றது. 'உத்தரம் என்னும் நாளின் ெபயர் ெபற்ற ெசருகுதல் ெபாருந்தின

ெப யமரம்' என்பது ெபாருள். அரண்மைனயிற் கர்ப்பகிருகம் ஒன்று மிகவும் அழ

காக அைமக்கப்பட்டிருக்கிறது. இம்மைனப்பகுதி,

கருெவாடு ெபய ய காண்பி னல்லில் (114)
என்று கூறப்படுகிறது. அந்தப்புரத்தில் அரசியிருக்கும் கட்டிலின் ேமற்கட்டியில்,
புதுவ தியன்ற ெமழுகுெசய் படமிைசத்

திண்ணிைல மருப்பின் ஆடு தைலயாக

விண்ணூர்பு தி தரும் வங்குெசலன்
ீ
மண்டிலத்து
முரண்மிகு சிறப்பிற் ெசல்வெனாடு நிைலஇய
உேராகிணி

(159-163)
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எழுதப்பட்டுள்ளது.
ேமற்காட்டிய அடிகளிேல மைனயைமப்பிற்கு ய வடெமாழிப் ெபயர்க் குறிப்புக்கள்

வந்துள்ளன. ேமஷ ராசியிலிருந்து ெதாடங்கிப் பன்னிரு ராசிகளிலும் சூ யன்

ெசல்கின்றைம குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உேராகிணி நக்ஷத்திரமும் கூறப்பட்டுள்ளது.

கிேரக்கர்களிடமிருந்து ராசிையப் பற்றிய அறிவு சுமார் கி.பி.200-ல் தமிழ் நாட்டிற்

புகுந்திருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர் கருதுகின்றனர். இதற்ேகற்ப, யவனரும்

நக்கீ ரரால் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். எனேவ சுமார் கி.பி.250-ல் நக்கீ ரரால்

ெநடுநல்வாைட இயற்றப்பட்டிருக்கலாம். கபிலர், பா , க காலன் முதலிேயார்-

கெளல்லாம் இந்நக்கீ ரருக்கு ஒரு நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்டவராகலாம். மதுைரக்

கணக்காயனார் மகனார் நக்கீ ரனார் இவராகவிருக்கலாம். சங்க காலப் புலவர்

இவேரயாதல் ேவண்டும்.

முருகாற்றுப்பைட இயற்றப்ெபற்றகாலத்தில் ெபௗராணிகச் ெசய்திகள் தமிழ்

நாட்டிற் பரவிட்டன. சங்க காலத் தமிழ்வழக்காறுகளும் நன்குணரப்படவில்ைலெயன்பதும் ேமேல காட்டப்பட்டது. ஆதலால், சங்கப் புலவராகிய நக்கீ ரருக்குப்

பல நூறாண்டுகளின்பின் அவர் ெபயர் ெகாண்ட பிறெராருவரால் முருகாற்றுப்பைட இயற்றப் பட்டதாகலாம். இவ்வாற்றுப்பைட ௧௧-ம் திருமுைறயிற்

ேசர்க்கப்பட்டுள்ளதும் இப்பிற்காலத்ைதேய ஆத க்கின்றது. இதன் ஆசி யைர
நக்கீ ர ேதவநாயனார் என 11-ம் திருமுைற கூறும்.

பத்துப்பாட்டு சங்க நூலாயிற்ேற! அதன் கண் உள்ள ஒரு நூல் சங்க-

காலத்திற்குப்பின் ேதான்றியெதனக்கூறல் அைமயுேமா? என்ற ேகள்வி

இயற்ைகயாக எழலாம். ஆனால், சில குறிப்புக்கள் ஞாபகத்தில் ைவக்கத்

தகுந்தன. ெதாைக நூல்களிற் ெபரும்பாலனவற்ைறத் ெதாகுத்தாரும்,

ெதாகுப்பித்தாரும் இவெரன்று அவ்வத் ெதாகுதியின் இறுதியிற் காணப்படுகின்றது.

எஞ்சியுள்ளன முற்றும் அகப்படவில்ைலயாதலால் அைவபற்றி இவ்விவரங்கள்
அறியக்கூடவில்ைல. பத்துப்பாட்டு அங்ஙனமன்று. முற்றுங் கிைடத்துவிட்டது;

எனினும் இவ்விவரங்கள் காணப்படவில்ைல.

இதனால், ெதாைக நூல்கேளாெடாப்ப அைவ ெதாகுக்கப் ெபற்ற காலத்தில்

பத்துப்பாட்டுத் ெதாகுக்கப் ெபறவில்ைல ெயன்பது ெதளிவு.'பத்துப் பாட்டு' என்ற

ெபயரும் இத்துணிபிைனேய ஆத க்கின்றது. ெதாைக நூல்களுக்குக் கடவுள்

வாழ்த்துச் ெசய்யுட்கள் அைமந்துள்ளைதப்ேபால முருகாற்றுப்பைட முதலாவது

ைவக்கப் ெபற்றிருப்பைத ேநாக்கினால், அவற்ைறப் பின்பற்றி இந்நூல் முற்படக்

ேகாக்கப்பட்டதாதல் ேவண்டும். பத்துப்பாட்டிற் ெசய்யுள் ஒவ்ெவான்ைறயும்

அதனதன் தனிப் ெபயர் ெகாண்ேட இளம்பூரணர் முதலிேயார்

எடுத்தாண்டுள்ளார்கள். களவியலுைரயில் கைடச்சங்க வரலாறு கூறுமிடத்துப்

பத்துப் பாட்டு என்பது குறிக்கப்படவில்ைல. மைலபடு கடாத்தின் உைரயில்

(அடி-145) "சங்கத்தார் நீக்காது ேகாத்தற்குக் காரணம்" என்று ெபாதுப்பட எழுதிச்
ெசல்வது ேகாத்தார் இவெரனக் கூற வியலாைமையேய புலப்படுத்துகிறது.

எனேவ ெசௗக யங் கருதி ஒரு முைறயில் எழுதிக்ேகாத்த நீண்ட பாடல்கைளப்

பிற்காலத்தார் 'பத்துப் பாட்டு' என வழங்கலாயினர் என்றேல அைமவுைடத்ெதனத்

ேதான்றுகிறது. இவ்வழக்கு கி.பி.14-ம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னேர நிைலத்து-

விட்டெதன்பது மயிைலநாதர் 'பத்துப்பாட்டு, பதிெணண் கீ ழ்க்கணக்கு என்னும்
இவ்விலக்கியங்களுள்ளும்' (நன்.387, உைர) எனக் கூறுவதால் விளங்கும்.
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'பாட்டு' எனக்குறிப்பிடும் வழக்காறும் நாளைடவில் உளதாயிற் ெறன்பது'

பாட்டினுந் ெதாைகயினும் வருமாறு கண்டுெகாள்க.' எனப் ேபராசி யர்(ெதால்.
ெசய்.60) கூறுவதால் அறியலாகும்.

ேமெலழுதியவற்றாற் ெபற்ற முடிபுகள் கீ ேழ ெதாகுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன:
----------------------------------------------------------------------------காலம்
1.

சங்க-நக்கீ ரர் /கி.பி.250

2. இலக்கண-நக்கீ ரர் /கி.பி.650

3. நக்கீ ரேதவநாயனார் /கி.பி.350

நூல்கள்

சமயம்

ெதாைகநூற் ெசய்யுட்கள்

1

ெநடுநல்வாைட,

அடிநூல், களவியலுைர

முருகாற்றுப்பைட முதலிய

சமணம்

11-ம் திருமுைறப் பிரபந்தங்கள் ைசவம்

---------------------------------------------------------------------------முருகாற்றுப் பைடக்கு நச்சினார்க்கினியர் உைரையத்தவிரப் பல உைரகள்
எழுதப்பட்டுள்ளன. பண்ைடயுைர காரர்கள் மீ து சுமத்தப்பட்ட உைரகளும்

அச்சிலிருகின்றன. உதாரணமாக, தி.சன்முகம்பிள்ைள யவர்களால் பார்த்திப

வருஷ ேமடரவியில், ெசன்ைன ஜீவரக்ஷாமிர்த அச்சுக்கூடத்தில்

'ப ேமலழகருைர' ெயன ஓருைர பதிப்பிக்கப்பட்டது. இதைனேய மாகா

மேகாபாத்தியாய டாக்டர் உ.ேவ. சாமிநாைதயரவர்கள் பத்துப் பாட்டின் 3-ம்

பதிப்பில்' ேவறுைர' என அடிக்கிறிப்பிற் காட்டி யிருக்கின்றார்கள். ப ேமலழகர்
இவ்வுைரைய இயற்றவில்ைல ெயன்னுங் கருத்ேதாடுதான் இதைன

'ேவறுைர'ன ஐயரவர்கள் குறித்துள்ளாெரன நிைனக்கிேறன். இதைனப்

ேபான்ேற 'உைரயாசி யருைர' என ஏட்டுப் பிரதியில் எழுதப் ெபற்ற ஓருைரயுளது.

இதைன மதுைரத் தமிழ் சங்கப் பிரசுரமாக யான் ெவளியிட்டுள்ேளன்.

உைரயாசி யர் என்று சிறப்பித்டுச் ெசால்லப்படும் இளம் பூரணவடிகள்

இவ்வுைரைய இயற்றியவரல்லர் என்பது உைரயின் நைடைய ேநாக்கிய அளவிற்

புலனாம்.

ஆனால் ஏட்டுப்பரதி 994-ம் ஆண்டு கார்த்திைக மாதம் 30-ம் ேததி எழுதப்-

ெபற்றது. எனேவ இற்ைறக்கு 134 வருஷங்களுக்கு முன் பிரதி ெசய்ததாகும்.
எப்ெபாழுது இவ்வுைர வகுக்கப் ெபற்றது என்பது அறியக்கூடவில்ைல.

இவ்வுைரயும் நச்சினார்க்கினியர் உைரயும் ெப தும் ஒத்துச் ெசல்கின்றன.
'வசிந்துவாங்கு நிமிர்ேதாள்' (106-ம் அடி) என்ற தன் உைரயில் 'வைளய-

ேவண்டுமிடம் வைளந்து நிமிர ேவண்டுமிடம் நிமிரும் ேதாெளன்றும் உைரப்பர்'

என நச்சினார்க்கினியர் தமக்கு முற்பட்ட உைரகாரர் ஒருவைரக் குறிப்பிடுன்றார். '
உைரயாசி யர்' உைரயில் இப்ெபாருேள காணப்படுகிறபடியால், இவ்வுைர

நச்சினார்க்கினியர்க்கு முந்தியது எனக்ெகாள்ளுதல் அைமயும். உத்ேதசமாக
கி.பி. ௧௪-ம் நூற்றாண்டில் இவ்வுைர எழுதப்ெபற்றதாகலாம்.

இது ஒரு சிறந்த பைழயவுைரயாகும். யாவரும் அறியக்கூடியபடி மிகவும்

எளிைமயான நைடயில் எழுதப்ெபற்றிருக்கிறது. மாட்டு முதலிய இலக்கணத்தால்

அடிகைளச் சிைதத்து அைலத்துப் ெபாருள் பண்ணாதபடி ெசாற்கிடக்ைக

முைறயிேலேய ெபரும்பாலும் ெபாருள் ெகாள்ளப் பட்டிருக்கிறது. ஆற்றுப்-

பைடையக் கற்ேபார்க்கு இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இவ்வுைரயால்
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இதுகாறும் கருகலாயிருந்த ஓர் அ ய ெதாடருக்கு இப்ேபாது ெபாருள் விளங்கு-

கிறது. 216-ம் அடியிலுள்ள 'தைலத்தந்து என்பதற்கு 'முதற்ைகெகாடுத்து' என

நச்சினார்க்கினியர் எழுதினர். புறநானூறு 24-ம் ெசய்யுளில் 'தைலக்ைக தரூஉந்து'

என்பதற்கு அதன் பைழயவுைரகாரர் 'முதற்ைக ெகாடுக்கும்' என்ெறழுதினர். 73-ம்

கலியுள் 'துணங்ைகயுட் டைலக்ெகாள்ள' என்பதற்குத் துணங்ைகக் கூத்திடத்ேத ......

தைலக்ைக ெகாடுத்தற்ெறாழிைல......ெகாள்ைகயினாேல" என நச்சினார்க்கினியர் வி

ளக்கினார். ஆனால் தைலக்ைக ெகாடுத்தல் அல்லது முதற்ைக ெகாடுத்தல்

என்பதன் ெபாருள் இதுகாறும் விளங்கியபாடில்ைல. இவ்வுைரக்காரர் Õஅவர்கள்
(மகளிர்கள்) களவறிந்து அவர்கட்கு இருப்பிடங்ெகாடுத்து' என்ெறழுதுகின்றார்.

இவ்வுைர பழய வழக்காற்றிைன யுணர்ந்து எழுதியதாகத் ேதான்றுகிறது;

ெபாருளும் விளங்குகின்றது.

முருகாற்றுப்பைட எவ்வளவு பிற்பட்ட காலத்ததாயிருப்பினும், அது ைசவ

நன்மக்களுக்குப் பாராயண நூலாய் அைமந்துவிட்டது. சிறந்த ஓர்

இலக்கியமாகவும் அதுெகாள்ளற்குறியது. அதைனப் ெபாருளுணர்ந்து கற்றல்
தமிழ் மக்கள் அைனவர்க்கும் கடனாம்.
--------

4. ெநடுநல்வாைடயும் நக்கீ ரரும்@
@

ஆசி யர் சுந்தரம் பிள்ைள எழுதிய ஓர் ஆங்கிலக் கட்டுைரையத் தழுவி 1912-ல்

எழுதிப் பாைளயங் ேகாட்ைட ைசவ சைபயில் ேபசப்பட்டது. பின்னர். 1937-ல்

திரு. ச.த. சற்குணர் B.A., அவர்களின் அறுபதாவது ஆன்டு விழா மல ல்

ெவளிவந்தது.

ெசந்தமிழணங்கு தன் மக்களாகிய சங்க மருவிய சான்ேறாைரத் துைணக்ெகாண்டு

தனது ெநறிவழிேய ெசல்ல, காலெமன்னும் ஆறைல கள்வன் வழிமறித்து அவளது

அணிகலன்கைளெயல்லாங் கவர்ந்துெகாள்ள முயன்றனன். துைண வந்த

சான்ேறார்கள் அவைனத்தைகப்பவும், அவன் அதிக்கிரமித்து ஆபரணங்கள்

பலவற்ைறயும் பறித்துக் ெகாண்டனன். ஒரு சிலேவ எஞ்சின. இவற்ைற ேசக த்து

அச் சான்ேறார்கள் தம் அருைமத் தாயாராகிய தமிழ் மடவரலது ைகயிலுய்ப்ப,
அம்மடவரல் தானும் பிற்காலத்துள்ள தனது மக்கட்ெகன வழிமுைறேய உ ய

மாநிதியாக உதவியைவகளில் "பத்துப்பாட்டு" என்னும் அரும்ெபறல்

மணிக்ேகாைவயும் ஒன்றாம்.

இம்மணிக் ேகாைவயினுள்ேள ஏழாவது மணியாக நின்று மிளிர்வது நாம்

ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்ெகாண்ட 'ெநடுநல்வாைட.' இம்மணியினது உயர்ைவப்
ப ேசாதித்தற்குச் சிறந்த ரத்ன ப ேசாதகன் ஒருவன் ேவண்டுெமன்பது

மைலயிலக்கு. அங்ஙனமிருப்பவும், யான் அத்ெதாழிைல ேமற்ெகாண்டது
தமிழரசியார் மாட்டு எனக்கு உள்ள பக்தியினது ெபருவலி ஈர்த்துச்
ெசல்லுதலாெனன்க.

பாட்டுைடத் தைலவன்
நக்கீ ரனாெரன்னும் புலவர்ெபருமான் தைலயாலங் கானத்துச்ெசருெவன்ற

பாண்டியன் ெநடுஞ்ெசழியைனத் தைலவனாகக்ெகாண்டு இயற்றியது இந்நூல்.
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பாண்டியன் ெநடுஞ்ெசழியன் பைகப்புறஞ் ெசன்று மண்டமர் தைசேயாடு

கண்பைட ெபறாது பாசைறக் கண்ேணயிருப்ப அவேனாடு இன்புற்றிருக்கப்

ெபறாது அரண்மைனயிேல தனித்திருந்து தனது இன்னுயிர்த் தைலவனது

பி ைவ நிைனந்து நிைனந்து ெநஞ்சழிந்து வருந்திக் ெகாண்டிருக்குந் தைலவிைய

அவன் விைரவில் அைடயக் கடவெனன்று ெகாற்றைவையப் பரவுவாள்

கூறியதாக அைமந்துள்ளது இப்பாட்டு.

இனி, பாட்டுைடத் தைலவனாகிய பாண்டியன் ெநடுஞ்ெசழியன் யாைனக்கட்ேசய் ம

◌ாந்தரஞ◌்ேசர லிரும்ெபாைறெயாடு ெபாருது அவைனச் சிைறப்படுத்தி அவற்கு

உதவியாக வந்த திதியன் முதலிய எழுவைரயும் விண்ணுலேகற்றிய வரனாவன்.
ீ

இவன் முன்ேனாெரல்லாம் ேபா ல் தைல நின்று புகழ் நிறுவிய சிறப்பினெரன்பது,
முழங்கு முந்நீர் முழுவதும் வைளஇப்

பரந்துபட்ட வியன் ஞாலம்

தானிற்றந்து தம்புகழ் நிறீஇ

ஒருதா மாகிய வுரேவா ரும்பல்

என்னும் புறநானூற்றுச் ெசய்யுளால் (௧௮) நன்கு அறியக் கிடக்கின்றது. இவன்

தைலயாலங்கானத்தில் ெசருெவன்ற வரெனன்பது,
ீ
ஞாலம் ெநளிய வண்டிய
ீ
வியன்பைட
ஆலங் கானத்து அமர்கடந் தட்ட
கால முன்ப

என்ற அடிகள் (புறம், 23) விளக்குகின்றன. இவன் ேவள் எவ்வியின் மிழைலக்-

கூற்றத்ைதயும், பைழய ேவளிருைடய முத்தூற்றுக் கூற்றத்ைதயும் ைகக்
ெகாண்டவெனன்பது,

ஓம்பா ஈைக மாேவ ெனவ்வி,

புனலம் புதவின் மிழைலெயாடு கழனிக்,

கயலார் நாைர ேபார்விற் ேசக்கும்,

ெபான்னணி யாைனத் ெதான்முது ேவளிர்,
குப்ைப ெநல்லின் முத்தூறு தந்த

ெகாற்ற நீள்குைடக் ெகாடித்ேதர்ச் ெசழிய
என்னுஞ் ெசய்யுட்பகுதி (புறம்.24) ெத விக்கின்றது. இவன் ெசருெவன்ற ெபாழுது
பைகவரது முரசங் ைகக்ெகாண்டாெனன்பது,

உடலருத் துப்பி ெனான்றுெமாழி ெவந்தைர,
யணங்கரும் பறந்தைல யுணங்கப் பண்ணி,

பிணியுறு முரசங் ெகாண்ட காைல

என்னும் வ கள் (புறம்.25) புலப்படுத்துகின்றன.
ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த ேகள்வி,
மாங்குடி மருதன் தைலவ னாக,

உலகெமாடு நிைலஇய பலர்புகழ் சிறப்பிற்,
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புலவர் பாடாது வைரகெவன் னிலவைர,
புரப்ேபார் புண்கண் கூர,

இரப்ேபார்க் கீ யா வின்ைமயா னுறேவ
என்னும் அடிகள் (புறம்.௭௨) இவனுக்குத் தமிழ் புலவர்கள் மாட்டுள்ள
அன்பிைனயும் நன்குமதிப்பிைனயும் இவனது ஈைகக் குணத்ைதயும்

மதுைரகாஞ்சி இயற்றிய மாங்குடி மருதனார் இவனது வாயிற்புலவர் என்பைதயும்

நன்கு வலியுறுத்துகின்றன. இவன்ெசருெவன்ற காலத்தில் ஆண்டின்

இைளயவெனன்பது,

ெபாருநனு மிைளயன் ெகாண்டியும் ெப ெதன
என்னும் அடி (புறம்.௭௮) உணர்த்துகிறது. இவ்வாேற இவன் தற்ெபருைம-

யுைடயானல்ல ெனன்பது புறநானூற்று 77-ம் ெசய்யுளாலினிது ெபறப்படுகின்றது.
இவனது குணாதிசயங்கள் இவ்வாறுள்ளன. இனி இவன் வாழ்ந்து அரசு பு ந்த
காலம் இதுெவன நிச்சயிக்க முயலுேவாம்.
காலம்
பண்ைடக்கால ஆராய்ச்சியிற்றைலயிட்ட அறிஞர்களுக்குள்ேள, டாக்டர். S.

கிருஷ்ணசாமிையயங்காரவர்கள் முன்னணியில் நிற்பாராவர். இவர்கள் "கைட
வள்ளலார் காலம்" என்றேதார் வியாசம் ெவளியிட்டுள்ளார்கள். அதில்

கைடச்சங்கப் புலவர்கள் என்று கருதப்பட்டவர்களுட் பலர் கி.பி.100 முதல் 300

வைரயிலுள்ள காலத்தில் ெவவ்ேவறு பகுதிகளிலிருந்தார்கெளன்றும், அப்ேபாது
பாண்டியர்களில் ெநடுஞ்ெசழியனும், அவன் மகன் இளஞ்ெசழியனும் அவன்

மகன் தைலயாலங்காலத்துச் ெசருெவன்ற பாண்டியன் ெநடுஞ்ெசழியனும்,

ேசாழர்களில் க காற் ெபருவளத்தானும் அவன் ெபௗத்திரன் ேகாக்கிள்ளியும்,
ேசரர்களிற் ெசங்குட்டுவனும் அரசுபு ந்து வந்தனர் என்றும் நிறுவி-

யிருக்கிறார்கள் [1]. இவர்கள் காலஞ்ெசன்ற

வி. கனகசைபப்

பிள்ைளயவர்கைளப் பின்பற்றிேய இம்முடிபிற்கு வந்துள்ளார்கள்.
----

[1]. இங்குக் குறித்த முைறகெளல்லாம் ெவற்றூகங்கேளயாம். ஆதாரம் எதுவும்

இல்ைல.
----

பிள்ைளயவர்கள் க காற் ெபருவளத்தானுக்கும் ேகாக்கிள்ளிக்கும் இைடயில்

நலங்கிள்ளி ெயன்ெடாருவன் இருந்ததாகக் ெகாள்வார்கள். இலங்ைகயரசனான
முதற்கஜபாகு கண்ணகி ெயன்னும் பத்தினிக் கடவுட்குச் ெசங்குட்டுவன்

ேகாயிலைமத்தேபாது வந்திருந்தான் என்றும், அவனும் இளஞ்ெசழியனும்,

உைறயூர்க்கிள்ளியும் அக்கடவுட்குத் தனித்தனிேய ேகாயிலைமத்தார்கெளன்றும்

சிலப்பதிகாரத்தால் விசதமாகின்றது. கஜபாகுவின் காலம் கி.பி. 171-193 என்று

இலங்ைகப் புராதன ச த்திரமாகிய மகாவம்சத்திைனப் பதிப்பிட்ட ெகய்கர் (Geiger)

கூறுவர். இதனாேல இளஞ்ெசழியனுக்குப் பின் அவன் மகன் ெநடுஞ்ெசழியன்

அரசாட்சி ெசய்தது கி.பி. 225-ஐ அடுத்த காலம் என்பது ெதளிவாகின்றது.
இைறயனா ரகப்ெபாருளுைர உக்கிரப் ெபருவழுதி யார்காலத்து நக்கீ ரர்

இயற்றினாெரன்பது கன்னபரம்பைரச் ெசய்தி. இவ்வரசன்றான் முதல் ெநடுஞ்-
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ெசழியன் என்பது ஐயங்காரவர்களுக்கும் பிற அறிஞர்களுக்கும் கருத்தாகும்.
அங்ஙனேம ெகாண்டால், இவனது ெபௗத்திரனான தைலயாலங் கானத்துச்

ெசருெவன்ற பாண்டியன் ெநடுஞ் ெசழியன் காலத்தும் நக்கீ ரர் இருந்து அவனது
ெவன்றிச் சிறப்ைபப்பற்றி ெநடுநல்வாைட யியற்றினார் என்பது ேபாதரும்.

இதற்ேகப்ப இளஞ்ெசன்னிையப்பற்றி அவன் கண்ணகியார்க்குக் ேகாயில்

சைமத்தாெனன்ற ெசய்தியன்றி ேவெறான்றும் நூல்களிற் காணப்படாைமயாேல

இவன் சிறிது காலந்தான் உயிர் வாழ்ந்து அரசு பு ந்தான் என்பது ெவளியாகின்றது.

'ெபாருநனு மிைளயன்' என்று புறம் 78-ல் ெநடுஞ்ெசழியன் குறிக்கப்படுவதால்,

அவன் தைலயாலங்கானத்துப் ேபார் பு ந்தேபாது இளங்காைளயா யிருந்தாெனன்று

யான்ேமேல சுட்டியதும் ஈண்ைடக்கு அைமவுைடத்தாதல் காணப்படும்.

ஏெனனில், அவன் முதியனான பின்ைறேய ேபார் நிகழ்த்தினாெனனின், நக்கீ ரர்

அத்துைணக்காலம் உயிர் வாழ்தல் அசம்பாவிதமாகலான். இக்கூறியவற்ைறயுற்று
ேநாக்கும் ேபாது உக்கிரப் ெபருவழுதியும் ஆண்டில் இைளஞனாகேவ

யிறந்திருத்தல் ேவண்டும், அல்லாக்கால் அவன் விருத்தனா யிருக்கும்ேபாது
நக்கீ ரர் இைளஞராயிருந்தாராகல் ேவண்டும். இவர் சங்கப் புலவர்களுக்குள்-

ெளல்லாம் தைலைம ெபற்றாராகலின் இவ்வாறு ெகாள்ளுதல் அத்துைணப்
ெபாருத்த முைடயதன்று.

இக்காரணங்களால் நக்கீ ரர் ஆண்டின் முதியவராயிருந்தேபாது ெநடுநல் வாைட

யியற்றினாெரன்பதும் அப்பாட்டுைடத் தைலவனது காலம் 3-ம் நூற்றாண்டின்
முற்பகுதியாயிருக்கலா ெமன்பதும் நிச்சயித்தல் தகும்.

இந்நூலில் வரும் ேஜாதிஷக் குறிப்பும் பிற ெசய்திகளும் இத்துணிவிைனேய
வலியுறுத்துகின்றன,

தைலக்குறிப்பாராய்ச்சி
இனி, ெநடுநல்வாைட ெயன்ற ெசய்யுளின் தைலக்குறிப்ைபப்பற்றி சிறிது சிந்தைன
ெசய்ேவாம். இப்ெபயர் ெநடிதாகிய நல்லேதார் வாைடெயன வி தலில் பண்புத்-

ெதாைகயாகும். பைகவர்ேமற் ெசன்ற தைலவைனப் பி ந்து இராக்காலங்களிற்

சிறிதும் இைம ெபாருந்தப் ெபறாளாய் இருக்கும் தைலவி மிகவும் வருத்தத்ேதாடு
உயிர் தாங்குபவளாதலியற்ைக. மற்ைறய காலங்கைளக் காட்டினும் வாைடக்

காலத்தில் நுகர்ச்சி விருப்பம் மிகுதி நிகழ்வதாகும். ஆதலால் அக்காலத்ேத அது

நுகரப் ெபறாதது மட்டுமின்றி இன்னுயிர் மணாளன் தன்னருகிருக்கவும்

ெபறாதாளாகிய தைலவிக்கு ஒவ்ெவாரு ெநாடியும் ஓரூழியாகத் ேதான்றும்
என்பது ெவளிப்பைட. ஆகேவ, அவட்கு இக்காலம் ெநடியேதார் வாைடக்

காலமாயிற்று. தைலவற்ேகாெவனில், அவனது விருப்புப் ேபாகத்தின்கண் மட்டும்

நிகழ்வெதான்றன்று. பல அரசர்கட்குள் ஒருவன் எனப் ெபாதுவாக ைவத்-

ெதண்ணப்படுதைல ேவண்டாது, அவருெளல்லாம் தைலைம ெபற்றானிவன்

என்று புகழப்படு தைலேவண்டி, ேபாகத்தின்கண்மனமற்று, தன்ேனாெடாப்ப

வற்றிருந்த
ீ
அரசர்கள்ேமற் பைடெயடுத்து ேவற்றுப் புலத்துப் ேபாதைல ேமற்-

ெகாள்ளுகின்றான். பிற அவாவின் கண் எவ்வளவு தூரம் இவன்

பற்றறுகின்றாேனா அவ்வளவு தூரம் தான் ேமற்ெகாண்ட ெதாழில் ேமேலேய

கருத்துக்ெகாண்டு மனவலிைமயுைடயனாகின்றான்.

ஆகேவ, அவனது ேநாக்கத்ைத முற்றுற முடித்தற்கு மனெவழுச்சிைய
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யூக்குதலினாேல, இஃது அவற்கும் நல்லேதார் வாைடக்காலமாயிற்று.
இச்ெசய்யுள் தானும் தைலவன் பி ந்தைமகூறி, ேபார்க்களத்ேத அவைன

ெவற்றிெயய்த ைவத்தலின், இது பாைலயும் அதற்குப் புறனாய வாைகதிைணயுமாயிற்று. பாைலயினது இயல்பு பி தல்; வாைகயினது இயல்பு பைகவைர
ெவல்லுதலும் ெவல்லுதல் நிமித்தமும் ஆம்.

நூலிற் ெபாதிந்த ெபாருள்
இனி ெநடுநல்வாைட ெயன்னும் ெசய்யுளிற் ெபாதிந்த ெபாருளிைனச் சுருங்க

வுைரக்கின்ேறன். தைலவி, தைலவன் பி ந்தைமைய ஆற்றாளாய், அவன் வரும்
வழிேமல் விழி ைவத்துக் கழிக்கும் குளிர்கால இரவினுள் ஒன்ைறப் புலவர்

ெபருமானாகிய நக்கீ ரர் வருணிக்க எடுத்துக்ெகாண்டார். இரவுப் ெபாழுைத

வருணிக்க எடுத்துக்ெகாண்டதன் காரணம் என்ெனன்று சிறிது சிந்தித்தல்

ேவண்டும். பகற் ேபாதில், ஈண்ெடடுத்துக்ெகாண்ட அரசிையப் ேபாலும் ஒரு

தைலவி ேதாழியர் பலர் தம்ைமப் புைடசூழ இருப்பர்.இவர் பி வினால்

வருந்துவைத அவர்கள் கண்ணுற்றால், ேதறுதல் ெசால்லுதல் ஒருதைல.

அன்றியும், அரசியர்க்குக் கணவனது நிைனவுண்டாகா வண்ணம் பகற் காலத்துப்

பற்பல ஆடல் பாடலள் நிகழும். ேமலும் பகற் ெபாழுது ேபாகந் துய்த்தற்கு ய
காலமுமன்று:

காைல யரும்பிப் பகெலல்லாம் ேபாதாகி,

மாைல மலருமிந் ேநாய்

தத்தம் இருக்ைக ஏகுதலினாேல, தனிைமயாயிருக்க ேநர்ந்த தைலவிக்கு ஊற்றுக்

கண் ேபாலும் அவளது ெநஞ்சிேல நிைனவு ஒன்றன்பின்ெனான்றாய் உதித்துக்

காமம் ைகம்மிக அளக்ெகாணாத் துயர அளக்க ல் விழுதலின், அக்காலம்

ெநடியதாய்த் ேதான்றுெமன்க.

இவ்வண்ணமாகத் தைலவிக்குெநடியதாயும், தைலவற்கு நல்லதாயும் உள்ளது
வாைட. தைலவிைய ேநாக்கும் ேபாது அகத்திைணயாகவும் தைலவைன

ேநாக்கும்ேபாது புறத்திைணயாகவும் இச் ெசய்யுள் அைமந்தது.நூலின் கண்ணும்,
வாைடக் காலத்ைத வருணித்தபின்னர், தைலவிக்கு இரவு ெநடியதாயவாறும்,
தைலவற்கு அக்காலம் நல்லதாயிருகுமாறும், தைலக்குறிப்புச் ெசாற்கைள

நிறுத்த முைறயிேல கூறுதல் ஈண்டுேநாக்கிக் ெகாள்க. ேமற் கூறியவற்றால்,

இந்நூல், அகமும் புறமும் விரவி வந்து இனிைமெபற்றுள்ளது என்பது ெதளிவாம்.

அகம் ஈன்றதில் ஒரு சிறு ேவறுபாடு ேநாக்குதற்கு யது. சுட்டி ெயாருவர்ப் ெபயர்

ெகாள்ளாைமயின் அகமாயிற்று (ெதால். அக்த். ௫௪.) 'ேவம்புதைலெயாத்த
ேநான்காெழஃகம்' என அைடயாளப்பூக் கூறினைமயின் அகமாகாதாயிற்று.

எனேவ, புறத்ேதாடு இையவதற்கு ஓர் இைடப்பட்ட தன்ைமைய இவ்வகம்

ெகாண்டுள்ளது. ஒரு ெசய்யுளில், அகத்ைத மட்டும் அல்லது புறத்ைதமட்டுங்

கூறினால், அஃது இத்துைணச் சிறப்புப் ெபறாெதன்பது ெசால்லாேம அைமயும்.
இப்ேபாது கார் காலமாைகயால் ேமகம் பருவம் ெபாய்யாமல் புதுப் ெபயைலப்
ெபாழிந்து சிறிது இைடவிடிருக்கின்றது. ஆறு முதலியன ெபருக்ெகடுத்து

ஓடுகின்றன. இைடயர்கள் பசுநிைரகைளத் தம் ஊர்க்கு அண்ணிய இடத்திேல
ேமய்த்துத் தம்மூ ன் கண்ேணேய தங்கப்ெபறாைமயாேல வருந்துகிறார்கள்.
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அவர்கள் ெவள்ளத்ைத முனிந்து தூரவிருக்கும் ேமட்டு நிலத்தின்கண்ேண தம்

பசுநிைரகைள ேமயவிட்டுப் ேபாகட்டு, பற்பைற ெகாட்டக் குளிர் தாங்கமாட்டாது

நடுங்குகிறார்கள்; பலரும் ஒருங்குகூடி ெநருப்ெபழுப்பித் தம் ைகைய ெநருப்பிேல

காய்த்தி அதிற்ெகாண்ட ெவம்ைமையக் கன்னத்திேல உய்த்துக்குளிர் ஒருவாறு

நீங்கி யிருக்கிறார்கள். விலங்குகள் இைர ேதடற்ெறாழிைல மறந்து ஒடுங்கி

யிருக்கின்றன. குரங்குகள் குளிர் மிகுதியால் நடுக்கெமய்தி உறுப்புகைளச்

சு த்து வலித்துக் ெகாண்டிருக்கின்றன. காற்றின் ெகாடுைமயால் பறைவகள்

ெகாக்குக்கூட்டமும் நாைரகளும்பு துப்புனல்வரும்
நிலத்ேத வழ்கின்றன.எனினும்,
ீ
ேவகத்திற்கு ஆற்றாதுவிலகி, ஓடுதலில்லாத நீர் இருக்கும் இடங்களிற் பாயுங்

கயல் முதலிய மீ ன்களின் ேமற்கருத்து ைவத்தனவாய்த் தத்தித் தத்தி

இயன்றமட்டும் பறந்து வந்து இைர ெகாள்ளுகின்றன. பசுக்கள் தம் கன்றுகளின்

ேமல் இயற்ைகயிேலேய ெகாண்ட அன்ைப மறந்து, அைவகைள உதறி

உைதக்கின்றன. அேமாகமாய் வருஷித்த ேமகமும் இப்ேபாது சிறு துவைலயாகப்

பிலிற்றுதற்குக் கற்றுக் ெகாண்டிருப்பது ேபாலத் ேதான்றிற்று.

இவ்விதமான கிராமாந்தரங்களிலிருந்து நாம் நகர்ப்புறமணுகியதும், வயற்புறங்கள்
ேதாறும் நீர் வளத்தால் ெநற்பயிர்கள் ெசழித்து வளர்ந்து கதிர்கள் முற்றி

இைறஞ்சி நிற்பைதயும், அடிபருத்த கமுகினது பாைளவி ந்த தாறுகளில் பசிய

காய்கள் நீர்திரண்டு புறம் பருத்து முற்றிக் குைல குைலயாய்த் ெதாங்குவைதயும்,

பூக்கள் நிரம்பிய குளிர்ச்சியான ேசாைலகளிற் கிைளகள் ஒன்ேறாெடான்று

உராய்ந்து தழுவி நிற்ப அைவகளிலிருந்து மைழத் துளிகள் இைடயறாது வழ்ந்து
ீ

ெகாண்டிருப்பைதயுங் காணப் ெபறுகின்ேறாம். இத்தைகய இரவில் அரசியார்

கண்படுக்கும் பள்ளியைறக்கு நாம் ெசன்று அவ்விடத்து அவெரய்துறும்

பருவரலுக்குள்ளுைடந்து அநுதபித்தலியலும். அங்ேக ெசன்று எய்துதற்கு,

நகரத்திற்கு ெவகுதூரத்திலுள்ள கிராமப் பிரேதசங்களிலிருந்து புறப்பட்டு

நம்ைமயுமுடன்ெகாண்டு ேபாதுகின்றார் நக்கீ ரர்.

புலவேராடு கூட நகர்க்குள் நாம் பிரேவசித்ததும் மாைலக்காலமாகின்றது.

ெதருக்கள் ஆறு கிடந்ததுேபால அகன்று ெநடியதாயிருக்கின்றன. அங்ேக அழகிய

திண்ணிய ேதாளிைனயும் ேதகப் பயிற்சியால் சைதகள் ஏறப்ெபற்று முறுக்குண்ட

ேமனிையயுமுைடய மிேலச்சர்கள் கள்ளுண்ட மகிழ்ச்சியால் தைலதடுமாறி

மைழத் துவைலைய யும் சிறிதுங் கருதாதவராய், பகல் கழிந்து விட்டைமையயும்
ேநாக்கா தவராய், துகில்கைள முன்னும் பின்னும் நால விட்டுக் ெகாண்டு,
தமக்கு ேவண்டிய விடத்ெதல்லாம் தி வைதக் காண்கின்ேறாம். ெதருவில்

இருமருங்குமுள்ள மடவரல் மகளிர் பருவத்தின் தன்ைமயால் இரவும் பகலும்

ெத யாதவராய் மயங்கி, பின் பூந்தட்டிேல இட்டு ைவத் திருக்கும் பிச்சிப்ேபாதுகள்
ெமல்ெலன முைகயவிழ்ந்து நறுமணங் கமழுைகயினாேல அந்திகாலமாயிற்-

ெறன்பைத யுணர்ந்து, இரும்பினால் ெசய்த தகளியில் ெநய்வார்த்துத் தி யிட்டு

விளக்ேகற்றி, ெநல்லும் மலருந் தூவிக் ைக ெதாழுகின்றார்கள். அங்காடிகெளல்லாம் மாைலக்காலத்ேத மிகச்சிறப்புடேன விளங்குகின்றன.

இங்ஙனம் ெபாழுதறிந்து ேகாடற்கு வைகெத யாத மைனயுைற புறவுகள் தம்
ேபடுகளுடேன இைரேதடற்குச் ெசல்லாது, ஒேர நிைலயிலிருந்து கடுத்த

காலானது ஆறும்படியாக இடம் மாறி மாறிப் ெபயர்ந்து, கேபாதகத்தைலயில்
இருக்கின்றன. ேவனிற்காலத்ேத உபேயாகப்படும் தண்ணறுஞ் சாந்தமும்

சிலாவட்டமும் இப்ேபாது குளிர்ச்சி மிகுதியினால் மகளிர்க்கு ேவண்டப்படாது
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கழிய, அவர்தங் குற்ேறவலாளர்கள் ெகாள்ளின் நிறத்ைத ெயாத்த சாத்தம்மியிற்

கஸ்தூ

முதலிய பசுங்கூட்டு அைரக்கின்றார்கள். அம்மகளிர் மாைல யணிந்து

ேகாடைல விரும்பாதவராய்ச் சின்மலர் ெபய்து முடித்தைல ேவண்டி, தம்

கூந்தற்கு அகில் முதலியவற்றா லுண்டாகும் நறும்புைகைய ஊட்டுகின்றார்கள்.
ைகவல் கம்மியன் அழகுெபற இயற்றிய ஆலவட்டங்கள் உைறயிடப்பட்டுச்

சிலம்பியினது ெவள்ளிய நூல் அைவகளிேல பற்றிப் படர்ந்திருப்ப முைளக்ேகாலிேல ெதாங்குகின்றன. ேவனிற் காலத்துத் துயில் ெகாள்ளும்

ேமன்மாடத்தின் அைறகளில் ெதன்றற் காற்று ெமல்ெலனத்தவழும்

சாளரங்கட்கு எதிேர நின்று உலாவாது, அச்சாளரங்கைள நன்கு ெபாருந்த

அைடத்துத் தாழிட்டு, இைளேயாரும் முதிேயாரும் வாைடக் காற்றின்

ெகாடுைமக் காற்றாது ெநருப்பிைன ெயழுப்பிக் குளிர்காய்ந்து ெகாண்டிருக்-

கின்றார்கள். ேவனிற்காலத்து ஆடற்ெறாழிைல விரும்பும் மகளிர், அவ் ஆடைல
இப்ேபாது துறந்து, பாடைல விரும்பி யாழிைனெயடுத்து, அதன் நரம்புகள்

குளிர்ச்சியாேல நிைலகுைலந்திருப்பக்கண்டு தம்மார்பகத்ேத தடவி ெவம்ைம-

யூட்டி, பண்ணுமுைற நிறுத்துகின்றார்கள்.

இவ்விதமாக, காலமைழ ெசறிந்த வாைடகாலத்து நிகழ்வன முழுைமயுங்

கண்குளிரக்கண்டு சிறிது தூரம் ேசறலும், அரண்மைனயின் ேகாபுரவாயிைல

யைடகின்ேறாம். அரசனது ெபரும் ெபயர்க்கு ஒப்ப மைனவகுத்தது ேபால

அரண்மைன விளங்கியது. அதன் ேகாபுரம் ெப யெதாரு குன்றிைனக்குைடந்து

வாயிலைமத்ததுேபான்ற ேதாற்றமுைடயதாய், ெவன்ெறழு ெகாடிேயாடு

ேவழஞ்ெசன்று புகும்படியாக உயர்ந்த ெநடு நிைலயுைடயதாயும் நிற்கின்றது.

உத்திரக்கற்கவியிேல நடுேவ திருவும் இருபுறத்தும் இரண்டு ெசங்கழுநீர்ப்பூைவக்

ைகக்ெகாண்ட இரண்டு பிடியும் அைமக்கப்பட்டிருகின்றன. நிைலயிேல

அைமந்திருக்கும் கதவுகளிரண்டும் கம்மியனது ேவைலப்பாட்டின் திறத்தால்

புைகயுமுட்புக இைடெவளியின்றி நன்றாய்ப் ெபாருந்தியிருக்கின்றன. ஆனால்

புலவரது ெபருங்கருைணக்குப் பாத்திரராகிய நாம் அவருடன் உட்ெசல்லப்ெபற்று
அரண்மைன முற்றத்ைத அைடகின்ேறாம். அவ்விடத்ேத மணல் பரப்பியிருக்க,
கவ மாவும் அன்னமும் அதில் தாவித் தி கின்றன. குதிைரகள் பந்தியிேலேய
நிற்க ேநர்ந்ததைன ெவறுத்து உணைவக் குதட்டுங் குரலும், ெவள்ளிய நிலா

முற்றத்ேத மகரவாயாகப்பகுத்த வாயிலிருந்து கலங்கின மைழநீர் வந்துவிழும்

ஓைதயும், மயில்கள் ெசருக்கி ஆரவா க்கும் இைசயும் ெசறிந்து மைலயினிடத்து
ஓைசேபால ஒேர ஓைசயாய் ேகட்கப்படுகின்றேதயன்றி, மற்ைறக் காலங்களிற்

ேபால ேவறுபடுத்து அறியக்கூடிய ஆடல் பாடல் முதலிய இன்ேனாைச
ேகட்கப்ெபறுகின்றிலம்.

இனி, அரண்மைனயினுள்ேள பிரேவசித்ததும் நாம் காணுங்காட்சி நம்ைமப்

ெப தும் வசீக க்கின்றன. யவனர்கள் ெதாழில்முற்ற இயற்றிய பாைவகள் ெநய்

வார்க்கப்பட்ட தகளியில் விளக்கேமந்தி அழகிதாகக் கட்டுக்கள் ேதாறும் நிற்கின்ற
ன. கட்டுக்கைள ஒவ்ெவான்றாய்க் கடந்து அ தினியன்ற அந்தப்புரத்ைத

யைடகின்ேறாம். அது, வைரகண்டன்ன ேதாற்றத்ைத யுைடயதாய், வைரயிேல
இந்திரதனுசு கிடந்தாற்ேபால வழ்ந்து
ீ
கிடக்கும் ெகாடியினதாய், க யதிண்ணிய
தூண்கைளயும், ெசம்பிேல ெசய்யவல்ல ெதாழில்கள் பலவும் அைமந்த

சுவ ைனயுங்ெகான்டு கவினுற விளங்குகின்றது.
பீடுெகழு சிறப்பிற் ெபருந்தைக யல்லது
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ஆடவர் குறுகா அருங்கடி வைரப்பின்
கர்ப்பக்கிரகத்தினுள்ேள, புலவர் சிறிதும் அஞ்சாது நம்ைமயிட்டுக் ெகாண்டு ெசன்று
அரசரது சயனக் கிரகத்தினுள்ேள நம்ைம உய்க்கின்றார்.

இவ்வழகிய அைறயின் கண்ேண, நாற்பத்திற்றியாண்டு ெசன்றயாைனயினது

தந்தத்திைன யளவுதகச்ெசத்தி இைலத் ெதாழில் இைடயிைடேய ெபய்து அைமத்த

ெப யேதார் கட்டில் காண்கின்ேறாம். ஒழுக ெமல்லிதாய்த் திரண்ட கால்களிேல ய

ைமத்துள்ள குடங்கள், ெமல்ல அைசந்து நடக்குமியல்பினராகிய கர்ப்பிணிகளது

பால்கட்டி வங்கிய
ீ
ஸ்தன்னிய பாரங்கைள ெயாத்து விளங்குகின்றன. மூட்டுவாய்
சிறிதுந் ெத யாதபடி நன்கு ெபாருந்தின சாளரங்கைள ஆணி ெகாண்டு

ேமற்கட்டியில் ைதத்துக் கட்டிைலச் சுற்றி முத்துவடம் நாற்றியிருக்கின்றது.

கட்டிலின் நடுவிடத்திேல புலிவடிவம் ெபாறித்த அழகிய நிறம் ெபாருந்திய

தகடு ஒன்று பரப்பியிருக்கின்றது. ெமல்லிய உேராம முதலியன உள்ைவத்த

ெமத்ைத யதன்ேமல் இடப்பட் டிருக்கின்றது. அன்னத்தூவிகைளப் பரப்பி, ஒள்ளிய
துகிெலான்றும் அதில் வி த்திருக்கின்றது.

இன்னணமைமந்த படுக்ைகயின் ேமேல ஓர் ெபண்மணி படுத்திருப்பக்

காண்கின்ேறாம். கருத்ெதாருங்கிக் கணவன் ேமேல நிைனவு ைவத்தவளாய்க்

கிடத்தலின், மேனா பாவகத்தினாலன்றிச் சரீ யாய் நாம் அங்கிருந்த ேபாதிலும்
நம்ைம யறியக்கூடாத நிைலைமயிலிருந்தாள். முத்தாரங்கைளச்சுமந்து அழகு

ெபற்றுத்ேதான்றிய அவள் மார்பிடத்ேத, திருமாங்கல்ய மட்டும் தாழ்ந்து அைசந்து
கிடப்பைதயன்றி ேவேறாரணியும் காணக்கூடவில்ைல. புைனதல் ெசய்யாமல்

அவளது அளகம் நுதற்புறத்திேல யுலறிக் கிடக்கின்றது. ஒளி மிகுந்த குைழகள்

கவின் ெபறக்கிடந்த அவள் காதிேல ஒரு சிறு தாளுருவி அழுந்திக் கிடக்கின்றேத

யன்றி ேவெறான்றுமில்ைல. ெபாற்ெறாடி கிடந்து தழும்ேபறியிருந்த அவளது
முன் ைகயிற் சங்கினாற் ெசய்த வைளகள்தாம் காணப்படுகின்றன்.

அவ்வணங்கனாரது திவ்ய சரீரத்திேல ெமல்லிய பட்டாைட ெயான்றுமின்றிச்

சாதாரணமான புைடைவெயான்றுதான் இருக்கின்றது. இவ்விதமாக,

வண்ணங்கைளக் ெகாண்டு எழுதப்ெபறாது வடிவமட்டுங் காட்டப்பட்ட சித்திரம்
ேபான்று அவள் படுக்ைகயிற் கிடந்தாள். இயற்ைக வனப்பு வாய்ந்த

சிலதியர்கள் அரசியினது திருவடிைய வருடி நிற்கின்றார்கள். அவட்கு ஆற்றாைம

மிகுந்ததினாேல, நும் இன்னுயிர்த் தைலவர் விைரவில் வந்து நும்ைம அைடகுவர்

எனப் பலவாறாக அவர்கள் இன்னுைர இயம்பியும், அைவகைளக் கருத்துட்
ெகாள்ளாளாய் மிகக் கலங்கி, கட்டிலின் திைரயிேல ெமழுகுெசய் படத்தில்
சந்திரேனாடு பி வின்றி அைமத்திருக்கும் உேராகிணிையப் பார்த்து

ெநட்டுயிர்க்கின்றாள். கைடக்கண்ணில் கண்ண ீர் மல்கித் ததும்பி வழிகின்றது.
அதைனத் தன் விரலிற் ேசர்த்தித் துளி துளியாகத் ெதளித்து, தனிைமயாகப்

ேபாக்கருந் துயரப்புண யில் அழுந்திக்கிடக்கின்றாள். நன்று; இத்துைணத்-

துன்பத்திற்குக்காரணமான அரசன் யாண்டுளன்?

அரசன் இருக்குமிடத்ைத அறிவுறுத்தற்குப் புலவர் நாட்ைடக் கடந்து ெவகு

தூரத்திற்கு நம்ைம இட்டுக் ெகாண்டு ெசல்கின்றார். அங்ேக பைகப்புலத்திேல கார்

காலத்துப் பாசைறக்கண்ேண இருக்கின்றான் அரசியின் காதற்கணவன். இந்
நள்ளிரவில் இனிய கனாக்கண்டு நித்திைர ெசய்துெகாண்டிருக்கின்றானா?
இல்ைல. அவனும் தன் தைலவிைய நிைனத்துக் காமவசத்தனாய்
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உழல்கின்றானா? இல்ைல; இல்ைல. அவ்வினிய ெசயலுக்கு இப்ெபாழுது

இவன் உடன்படான் என்று அறிக. யாைனெயாடு மைலந்து ெவன்றி ெகாண்ட
வரர்களது
ீ
விழுப்புண்கைளக் கண்டு அவற்ைறப் ப க த்தற்குப் புறம்ேப

ேபாதருகின்றான். வடதிைசக் கண்ணிருந்து வருகின்ற குளிர்ந்த காற்றிற்கு
எதிர்ப்பட்ட விளக்கினது சுடர் ெதற்காகச் சாய்ந்து எ

கின்றது. தனது

ேதாளிலிருந்து நழுவி வழ்ந்த
ீ
துகிைல ஒரு பக்கத்ேத அைணத்துக்ெகாண்டு,
தனது உைற கழித்த வாளிைன ஏந்தி வருபவன் ேதாளிேல தன் ைகைய

அைமதிேயாடு ேசர்த்தி யுள்ளான். இங்ஙனம் நடக்கும்ேபாது அவன் யுத்தத்திற்குச்

சன்னத்தனாய் இருப்பைதத் ெத விப்பன ேபாலச் ேசணமிட்ட குதிைரகள்,
மைழத்துளிைய உதறிப் ேபாகட்டுக் கைனக்கின்றன. தனக்கு முன்னாேல

ெசல்கின்ற ேசனாதிபதி புண்பட்ட வரைர
ீ
முைறேய காட்ட, அவர்களுக்கு

அகமலர்ச்சி யுண்டாகும் வண்ணம் சுமுகனாய் இன்ெசாற் ெசால்லித்

தன்னுயி னுமினியராகிய சிலேராடு பாசைறப் புறத்ேத தி தருகின்றான்.
இவ்வண்ணமா யுள்ளது தைலவி தைலவனது நிைலைம. இதைனக்

கண்ணுற்றவர்களும் யாவர்தாம் ேபார்நன் முடிெவய்தப்ெபற்று அரசன் விைரந்து
திரும்புதைல விரும்பாதவர்?
ெசய்யுள் நலம்
இதுேவ ெசய்யுளிற் குறித்துள்ள ெபாருள். இனி ெசய்யுளினது நலத்ைதச் சிறிது

ேநாக்குேவாம். பாட்டிற் ெசால்லக்கருதிய தைலைமப் ெபாருைளப் பலேவறு

பி வு படுத்துச் சிைதவுறுக்காமல் ஒருைமப் படுத்தி யாவரும் எளிதின் உணரக்

கூடிய இயல்பும் இனிைமயும் ெபறும்படி அைமத்த ஆற்றலும், அவ்விஷயத்ைதத்

ேதாற்றுவாய் ெசய்து சிறிதும் இடர்ப்படாமல் ெசய்யுட் ேபாக்கிேலேய வளர்த்து

முதிர்ச்சியைடவித்த திறனும், ெசய்யுட்ெபாருள் நிகழ்தற்கு இடனாகிச் ெசய்யுட்குத்

துைணயாயைமந்த இயற்ைகய◌ினது நலன்கைள உண்ைமயின் வழாமல் மனங்
களிப்ப வருணித்த அருஞ்ெசயலும், கருதிய ெபாருள் கற்பார் மனத்திற்

பதிந்துகிடந்து இன்புறுவித்தைலேய ேவண்டி, அதற்ேகப்ப ஒவ்ெவாரு வ ையயும்
அைமத்த கூர்த்த அறிவும், சுைவயறி நுட்பமும், ெப தும் வியக்கற்

பாலனேவயாம்.

பிற்கால நூல்களிற் பயிற்சி மிக்குள்ளாெனாருவன் இச்ெசய்யுைளக் கற்பானாயின்

அவன் காணும் ேவறுபாடு மிகுதியாயிருக்குெமன்பதில் ஐயமில்ைல

.

பிற்காலச் ெசய்யுட்களிற் ெபரும்பாலன எதுைக ேமாைனயாதி கட்டுக்களினாற்

பிணிவுறுக்கப்பட்டு,ெபாருள் வளமின்றி, மிைகபடக்கூறல், கூறியது கூறல்
என்பைவகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாகக் ெகாள்ளும்படி உள்ளன. அைவ

கவிைதயினது உண்ைம இயல்பறியாது சுைவ யில்லாத ெசாற்கைள இடர்

படுத்துப் புணர்த்தி யாக்கப்பட்டைவகேள. 'ெசான்னயமும் ெபாருணயமும்
ெதானி நயமும் துறுமி விளங்கா நின்ற" என்று ஆக்கிேயாேன எழுதின

முகவுைரகளிற் காணலாமன்றி, ெசய்யுள் நூலினுள்ெள இைவகைளக் காண்பது

அ தினும து. ஓைச நயத்தில் இவ்வைகச் ெசய்யுட்களிற் காண்பைவ ெயல்லாம்

எதுைகயும் ேமாைனயும் முைறப்பட வரேலயாம். இவ்வித விதிகட்கு

உட்பட்டைமயால், இைவ ஓைச ேவறுபாடின்றி ஒேர ஓைசயிைனயுைடயவாய்
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கற்ேபார் மனத்திைனச் சலிப்பைடயச் ெசய்கின்றன. சங்கச்ெசய்யுட்கேளா ெவனில்,

ெபாருள் வளத்ைதப் ெப துங் கருதி, ெபாருட்ேகற்பச் ெசாற்கைளயைமத்து,

ெசாற்களிலும் சுைவயுைடய ெசாற்கைளேய பிரேயாகிக்கப்படுத்தி, ெபாருட்-

ெபாருத்தமுற ஓைசயிைன அடிக்கடி ேவறுபடுத்து, கற்றார் மனம் களிகூர்ந்து
தளிர்க்கும் வண்ணம் இயற்றப்பட்டனவாகும். நமது ெநடுநல்வாைடயில்

மிேலச்சர்கள் கட்குடித்து ெவறிெகாண்டு மைழயில் விைரவாக இறுமாந்த

ெநஞ்சினர்களாகத் தி கின்றதைன,

முடைல யாக்ைக முழுவலி மாக்கள்

வண்டுமூசு ேதறல் மாந்தி மகிழ்சிறந்து
துவைலத்தண்டுளி ேபணார் பகலிறந்து

இருேகாட் டறுைவயர் ேவண்டுவயிற் றி தர
என்ற அடிகள் குறிப்பிடுகின்றன. இவ்வடிகள் விைரந்து இறுமாந்து ெசல்லும்
நைடையச் ெசவ்விதில் புலப்படுத்துகின்றைம காண்க. ெநடுநல் வாைடயிற்

சுைவயுைடச் ெசாற்கைள ஆசி யர் பிரேயாகித்திருக்கின்றார் என்பைத,
அகலிரு விசும்பீற் றுவைல கற்ப

கதிர்வணங்க, பண்ணுமுைற நிறுப்ப,
சிலம்பி வானூல் வலந்தன தூங்க,

நன்னுதல் உலறிய சின்ெமல் ேலாதி,
முகன் அமர்ந்து

முதலிய உதாரணங்களால் அறிக.
வடெமாழிக்கலப்பும் பிற்ைறக்காலத்து நூல்களில் மிகுதியாகக் காணப்படும்.

சங்க நூல்களிேல, ெபாதுவாக நூற்றுக்கு ஐந்து விழுக்காட்டிற்குேமற் காணப்ெபறுவதில்ைல. ெநடுநல் வாைடயில் சற்ேறறக்குைறய ௬௧0 முழுப்பதங்கள்

இருக்கின்றன. இைவகளில் சுமார் ௫0 வடெமாழிச் ெசாற்களும் பிராகிருதச்

ெசாற்களும் காணப்படுகின்றன. ஆகேவ இங்ேக நூற்றுக்கு எட்டு வதந்தான்
ீ
பிற
ெமாழிச் ெசாற்கள் உள்ளன ெவன்பது ேபாதரும்.

பிற்ைறக்காலத்து நூல்களிேல அழகு ெசய்வனவாக கருதப்படுகின்ற அலங்கார

வைககள் மிகுதியுங் காணப்படுகின்றன. அைவகள் உண்ைமயான ெசய்யுட்கைள

சுைவத்தறிந்த ஒருவனுக்கு மிகவும் அருவருப்ைபத் தருகின்றன. உண்ைமயின்
வழுவியும் சில விடங்களில் உண்ைமக்கு முற்று மாறாகவும் ெபாருளினது

தகுதிைய ேநாக்காமலும், உலகின் கண்ணுள்ள ெபாய்கைள ெயல்லாந்திரட்டிக்

கவிஞர்கள் அலங்காரம் கற்பிக்கின்றனர்; இயற்ைக வனப்பின்கண் ஈடுபட்டு

நூலியற்றினாரல்லர்; உயர்வு நவிற்சியணிையேய சிறந்ததாகக் ெகாண்டாடுவர்.
சங்க இலக்கியங்களிேல ப்யின்று வரும் அணிகெளல்லாம் உண்ைமயின்

வழுவுதல் இன்று. உயர்வு நவிற்சிையக் காண்பது துர்லபம். ெபாருளினது தகுதிக்கு

ஏற்ப உவமானங்கள் காணப்படும். பசும்புற் றைரயிேல ெவள்ளிய மலர்கைள

ஆங்காங்குப் ெபய்தவிடத்து அது எவ்விதமாய் ஒருவைன இன்புறுத்துேமா

அவ்விதமாகேவ சங்க நூல்களிற் காணப்படும் அணிகளும் இன்புறுத்தும். சங்கப்
புலவர்கள் இயற்ைக வனப்பிைன நன்கு ஆராய்ந்தவெரன்பது ெதள்ளிதிற்

புலப்படும். அக்காலத்துக் கவிஞர்கள் கூறும் உவமானங்கைளக் ேகட்ட-
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மாத்திரத்தில் ெப யேதார் வியப்புண்டாவதன்றி மேனாபாவக வுணர்ச்சியும்

கூர்ந்து நுண்ைம யைடயும். ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக் ெகாண்டநூலிேல ௧௭

உவமானங்கள் ஆசி யர் தருகின்றார். அதில் ஒவ்ெவான்றும் மிக அழகியதாக

அைமந்துள்ளன. உதாரணமாக,

ஆறுகிடத் தன்ன அகெனடுந் ெதருவில்,
ெகாள்ளுறழ் நறுங்கற் பலகூட்டு மறுக

முதலியைவகைளக் காண்க. தைலவைனக் காணப் ெபறாது வருந்திக் கவினழிந்து

கிடக்கும் தைலவிக்கு,

புைனயா ஓவியங் கடுப்ப
என உவைம கூறினார். கம்பர் ெபருமானும் இவ்வித சந் தர்ப்பத்தில்,
ஓவியம் புைக யுண்டேத ெயாக்கின்ற வுருவான்
என்று கூறுகின்றனர். இவ்விரண்டினது தாரதம்மி யத்ைத துைலநாவன்ன

மனநிைலேயாடு சீர்தூக்கியறிக.

ெசய்யுள் நைடயினும் சங்ககாலச் ெசய்யுளும் பிற்காலச் ெசய்யுளும் தம்முள்

மிகுதியும் ேவறுபட்டுக் காணப்படும். பல்வைகயவாகிய அணிகைளயும் பூண்ட
ஒரு மங்ைக உலகிலுள்ள மக்கெளல்ேலாரும் தன்ைனேய உற்று ேநாக்கிக்-

ெகாண்டிருப்பதாக எண்ணிக் கர்வத்தினால் மீ தூரப் பட்டுக் குறுகுறு எனத் தி யும்

நைடக்கும், அழகு மிகுந்த கற்புைடய மங்ைக ெயாருத்தி கர்வமின்றிக் கண்டார்
மனம் கனிவுறும்படி, எனினும் ேவற்ெறண்ணம் ெகாள்ள முடியாத வண்ணம்
ப சுத்தமான ேதாற்றத்ைதயுங் ெகாண்டு நடக்கும் நைடக்கும் எத்துைண

ேவறுபாடு உண்ேடா, அத்துைண ேவறுபாடு இவ்விருகாலத்துச் ெசய்யுள்கட்கும்

உண்டாம். பிற்காலத்துச் ெசய்யுட்களிேல கருதிய ெபாருைளத் திறம்பட உைரப்பர்;
ஆனால் ெசால்லும் முைற மனத்திைன வசீக ப்பதில்ைல. அைவ பார்ப்பதற்குத்

தளுக்காக மிளிரும்; ஆனால் உண்ைமயினுயர்ந்த ரத்னங்களுக்கு ய நீர், ஒளி

முதலியன அவற்றிற் காணக் கிைடயா. அழகாகச் ெசய்யப்பட்டு அணிகலன்கள்
பூட்டி நிரப்பிய மரப்பாைவ ஒன்றிைன யந்திரக் கயிற்றினால் ஆட்டு விப்பது

ேபாலாம் அச்ெசய்யுளின் திறம். அைவகட்கு உயி ல்ைல ெயன்ேற ெசால்லலாம்.
ெசய்யுளின் ஓைசைய நன்கு கவனித்தால், அது ெசங்கீ தத்தில் மிகுதியும் பயிலாது

சிறிது பயின்று ெமல்லிய குரேலாடு ஒருவன் பாடுவானாயின் அஃது எத்துைண

இன்பம் பயக்குேமா அத்துைண இன்பந்தான் தருவதாயுள்ளது. சங்கச்

ெசய்யுள்கெளல்லாம் சுைவயூறிய ெசழுந்தமிழ்ச் ெசாற்களால் அைமக்கப்பட்டு

விழுமிய ஓைசயுைடயன வாயிருக்கின்றன. ெசல்லாறுேதாறும் ெபாருளாழ்ந்து,
கற்ேறார்க்கு இதயங் களிக்கும் வண்ணம் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன.ஓைசையக்
கருதினால், அது சங்கீ த ஞானமும் பயிற்சியும் நிரம்பிய ஒருவனிடத்துக் கண

கண ெவன்று சாரீரம் ேபசுவது ேபால், மிக்க இனிைமயாய், இைழந்து ெசல்வதால்,

அழகாய் இருக்கின்றது; ேகட்கக் ேகட்க ஆைச கிளருகின்றது. உதாரணமாக,
பின்னைம ெநடுவழ்
ீ தாழத் துைணதுறந்து
நன்னுதல் உலறிய சின்ெமல் ேலாதி
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ெநடுநீர் வார்குைழ கைளந்ெதன குறுங்கண்,

வாயுைற யழுத்திய வறிதுவிழ் காதிற்

ெபாலந்ெதாடி தின்ற மயிர்வார் முன்ைக
வலம்பு

வைளெயாடு கடிைகநூல் யாத்து

வாைளப் பகுவாய் கடுப்ப வணக்குறுத்துச்

ெசவ்விரற் ெகாள ீ இய ெசங்ேகழ் விளக்கத்து
... ...

.... ... புைனயா ஓவியங் கடுப்ப.
என்று வரும் அடிகைள உற்று ேநாக்குக.
பிற்ைறக் காலத்து நூல்களிற் பலவும் சமயவுணர்ச்சி மிக்க நாளிற்

ேறான்றினைமயாேல அதன் ேபராற்றலால் ெசய்யுட்கெளல்லாம் வலித்து

ஈர்க்கப்பட்டு அதன் வழிச்ெசல்கின்றன. பண்ைடக்கால நூல்களிேல இவ்வியல்பு
காணக் கிைடயாது. இதனால் தமிழ்ெமாழிக் குண்டாகிய ஏற்றமுந் தாழ்வும்

இங்ேக வி க்கிற் ெபருகும்.

பண்ைடக்கால வழக்க ெவாழுக்கமும் நாக கமும்
இனி, இந்நூலிலிருந்து உணரத்தக்க பண்ைடக் காலத்து வழக்க ெவாழுக்கமும்

நாக கமும் சிறிது ேநாக்குேவாம். அக்காலத்தில் சிற்ப சாஸ்திரம் வல்லுநர் நல்ல

மங்கள சமயம் பார்த்து அந்ேநரத்தில் திக்குத் ேதவைதகைள வணங்கி மைன-

வகுத்து வந்தனர். அரண்மைன முதலியன மிகவும் உயர்ந்தனவாய்,

சாளரங்களுள்ள ேமல்நிைலகள் பல உைடயனவாய் கட்டப்பட்டன. விசிறி

முதலியன இயற்றுதலிலும் இைடெவளி சிறிதுமின்றிப் பலைககைளப் புணர்த்து
முைறைமயிலும் ைகவல்லுநர்களாய் இருந்தார்கள். வண்ணங்ெகாண்டு படம்

முதலியன தீட்டுவதினும் சிறந்தவர்களாய் இருந்தார்கெளன்பது
புைனயா ஓவியங் கடுப்ப
என்பதனானும்,
ெமழுகுெசய் படமிைச

என்பதனானும் அறியக் கிடக்கின்றது.கிேரக்கர் முதலிய பிறேதசத்தாேராடு

அக்காலத்தவர்கள் பழகியிருந்தார்கள்; கிேரக்கர் முதலிேயார் இங்ேக வியாபாரத்திற்காக வருவது வழக்கமா யிருந்தது. இது
வடவர் தந்த வான்ேகழ் வட்டம்
யவன

யற்றிய விைனமாண் பாைவ

என்ற அடிகளால் புலப்படுகின்றது. சங்கீ தத்தினும் நாட்டியத்தினும் அவர்கள்
பயிற்சி மிக்குைடயவர்களாயிருந்தனர்.

ஆடல் மகளிர் பாடல்ெகாளப் புணர்மார்
என்ற அடியால் இது விளங்குகின்றது. அக்காலத்திலுள்ளவர் வான சாஸ்திரம்
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முதலியவற்ைற நுட்பமாய் அறிந்திருந்தனர்.
... .... .... மாதிரம்,

வி கதிர் பரப்பிய வியல்வாய் மண்டிலம்

இருேகாற் குறிநிைல வழுக்காது குடக்ேகர்பு
ஒருதிறஞ் சாரா அைரநா ளைமயத்து

என்றும்,
ெசல்வெனாடு நிைலஇய, வுேராகிணி நிைனவனள் ேநாக்கி
என்றும்,
நாெளாடும் ெபய ய ேகாளைம விழுமரத்து
என்றும் வருவனவற்றால் இது உணரப்படும். அரசன் ேபார் வரைர
ீ
வித்தியாசம்

பாராட்டாது சமமாய் நடத்தி வந்தாெனன்பதும் ேபா ேல புண்பட்ட வரர்கள்
ீ

புறக்கணிக்கப் படாராய்த் தக்கவாறு பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தார்கெளன்பதும் நூலின்

கைடயடிகளால் விளங்குகின்றன. மக்கள் தாமும் குளிர் காலத்து

ெநருப்ெபழுப்பிக் குளிர் காய்வது இருட்டியவுடன் ெபண்கள் விளக்கிைன
ெநல்லும் மலருந் தூவிக் ைகெதாழுதலும் அக்காலத்து வழக்கம். இதைன,
பருவாய்த் தடவிற் ெசந்ெநருப் பார
என்றும்,
ெநல்லு மலருந் தூஉய்க் ைக ெதாழுது
என்றும் வரும் அடிகளால் உணரலாம்.
உைரயாசி யர் நச்சினார்க்கினியர்
இனி, இந்நூற்கு உைரெசய்த நச்சினார்க்கினியைரப் பற்றிச் சிலவார்த்ைதகள்

ெசால்லி நக்கீ ரனாரது ச த்திரத்ைதக் கூறுகின்ேறன். நச்சினார்க்கினியர் 15-ம்

நூற்றாண்டினிறுதியில் அல்லது 16-ம் நூற்றாண்டில் இருந்தவெரன்பது பலருைடய
கருத்தாகும். அவர் மதுைரவாசியாகிய ஓர் அந்தணர். ெதன்ெமாழியிலும் வடெமாழியிலும் பயிற்சி மிக்குள்ளவர். அவரது உைரத்திறமும் கூர்த்த அறிவும்

ெப தும் வியக்கற்பாலவாம். அவர் பத்துப் பாட்டுத் தவிர, கலித்ெதாைக,

சிந்தாமணி, ெதால்காப்பியம் முதலிய அரும்ெபரு நூல்களுக்குச் சிறந்த உைர-

ெசய்திருக்கின்றார். இத்துைணப் ெபருைமயாளராகிய இவர் பத்துப் பாட்டின்கண்

ஒேரா விடங்களில் ெசய்யுைள அைலத்து முன்பின்னாகக் கூட்டிச் ெசான்முடிபு

காட்டிப் ெபாருள் ெகாள்ளுவர்.இதைன மாட்டு என்பதன்பா லாக்குவர். இது

ெசய்யுளியற்ைகக்கு மாறாதல் நன்குணரப்படும். இந்ெநடுநல்வாைடயிலும்
ஏறக்குைறய பத்து இடங்களில் ஏலாவுைர உைரத்துள்ளார்.
ஆசி யர் நக்கீ ரர்

44

இனி நக்கீ ரைரப் பற்றிச் சிறிது கூறி எனது ஆராய்ச்சிைய முடிக்கின்ேறன்.[2] இவர்

மதுைரக்கணக்காயனார் மகனா ெரன்ேற ெபரும்பாலும் குறிக்கப்படுவர்.

கணக்காயர் என்ேபார் நூல் கற்பிக்கும் ஆசி யர். 'கணக்காயர் ஒத்துைரப்ேபார்'
என்பது திவாகரம். எனேவ, இவர் தந்ைதயார் நூல்கற்பிக்கும் ஆசி யருள்

ஒருவராயிருந்தாெரன்பது ெதளிவாம். இவர் சங்கறுப்ேபார் குலத்திலுள்ேளாெரன்று

ெசால்லப்படுவர். அதற்கு ஆதாரம் திருவிைளயாடற் புராண முதலியன.

----

[2] முருகாற்றுப்பைட பற்றி யான் நிகழ்த்தியுள்ள ஆராய்ச்சியில் நக்கீ ரைரக்
குறித்து வி வாக எழுதியுள்ேளன்.
----

இக்குலத்தவர் முற்காலத்ேத தனிேய குடியிருந்து வந்தவெரன்பது

மணிேமகைலயில்

விலங்கரம் ெபாருஉம் ெவள் வைள ேபாழ்நேரா
டிலங்குமணி விைனஞ

ரீ இய மறுகும்

என்ற அடிகளால் விளங்குகின்றது. அகநானூற்றிேல 24-ம் பாட்டிேல பிராமண ல்

ஒருவைகயினர் இத்ெதாழிைல முற்காலத்துச் ெசய்தார்க ெளன்று ெவளிப்-

படுகின்றது. நக்கீ ரர் என்ற ெசால் 'வாக்மி' என்னும் ெபாருளில் வந்த வடெமாழித்

தி பானெபயர் என்று ெசந்தமிழ்ப் பத்திராசி யர் கருதுகின்றார். கீ ர்-ெசால். இனி

இவ யற்றிய நூல்கள் முருகாற்றுப்பைடயும் ெநடுநல்வாைடயும், பதிெனாராந்

திருமுைறயிற் சில பிரபந்தங்களுமாம். இவரது ெபருைமைய இைறவன் இயற்றிய

ெசய்யுளிற் பிைழ கண்ட வழியும் குற்றம் குற்றேமெயன்று சாதித்து, பின்

இைறவன் ெபருைமைய யுணர்ந்து அடியராயினாெரன்று வரும் கைத நன்கு

விளக்குகின்றது. இக்கைததான் அவரது அழிவில்லாப்ெபரும் புகழுக்கு அறிகுறியாக
நின்று நிலவுகின்றது. ெநடுநல்வாைடயின் ஆசி யரது புகழிைன எடுத்துப்ேபசி

முடிக்குந் திறம் அ ய ெதான்றாம். ஆதலின், இம்மட்ேடாடு நிறுத்துகின்ேறன்.
இக்கட்டுைரயின் கண்ேண, பாட்டுைடத் தைலவன் சிறப்பும், அவன் இருந்து

அரசியற்றிய காலமும், நக்கீ ரனார் இச்ெசய்யுைள இயற்றிய காலமும், ெசய்யுளின்

தைலக்குறிப்பின் ெபாருளும், அழகும், நூலிற் ெபாதிந்த ெபாருளும், ெசய்யுளின்

நலங் கூறுமுகத்தால் பண்ைடக்காலச் ெசய்யுட்கும் பிற்பட்ட காலத்துச்

ெசய்யுட்கும் உள்ள ேவறுபாடுகளும், நூலியற்றிய காலத்து வழக்க ெவாழுக்கமும்
நாக கமும் ஒருவாறு ஆராய்ச்சி ெசய்யப்பட்டன. பின், நச்சினார்க்கினியர்

உைரத்திறமும் நக்கீ ரரது ச த்திரமும் ெபருைமயும் குறிப்பிக்கப்பட்டன.

---------

5. பாைலயின் அரங்ேகற்று மண்டபம்
பட்டினப்பாைல என்பது பத்துப்பாட்டு என்னும் ெதாகுதியில் ஒன்பதாவது ெசய்யுள்.

இதன் பாட்டுைடத் தைலவன் ேசாழன் க காற் ெபருவளத்தான். இதைனப்

பாடியவர் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார். இது 301 அடிகளாலாயது. இந்நூலின்

ெபருைமையப் பாட்டுைடத் தைலவனாகிய க காலன் உணர்ந்து 16-ேகாடிப்ெபான்

கண்ணனாருக்கு அளித்தான் என்று ெசால்லப்படுகிறது.
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தத்து நீர்வரால் குருமி ெவன்றதும்

தழுவு ெசந்தமிழ்ப் ப சில் வாணர்ெபான்
பத்ெதா டாறுநூ றாயி ரம்ெபறப்

பண்டு பட்டினப் பாைல ெகாண்டதும் (இராச-21)
என்று கலிங்கத்துப் பரணி கூறும். சங்கர ேசாழன் உலாவிலும்,
பாடிய பாக்ெகாண்டு பண்டு பதினாறு

ேகாடி பசும்ெபான் ெகாடுேதானும் (10)

என இச்ெசய்தி குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பிற்காலத்ததாகிய தமிழ்விடு தூதும்,
பாடியேதார் வஞ்சிெநடும் பாட்டால் பதினாறு
ேகாடிெபான் ெகாண்டதுநின் ெகாற்றேம

என்று கூறுகிறது. இவ்ெவாரு ெசய்திேய இதுவைர அறியப்பட்டது. இப்ெபாழுது

புதுச் ெசய்தி ஒன்று ஒரு சாசனத்தால் ெவளியாகின்றது. பட்டினப்பாைலைய
அரங்ேகற்றுவதற்குப் பதினாறு தூண்கள் அைமந்த ெப ய மண்டபம் ஒன்று

அைமக்கப்பட்டிருந்தது என ஓர் சாசனச் ெசய்யுள் ெத விக்கிறது. அச்ெசய்யுள்

வருமாறு:

ெவறியார் தளவத் ெதாைடச்ெசய மாறன் ெவகுண்ட ெதான்றும்

அறியாத ெசம்பியன் காவி

நாட்டிலரமியத்துப்

பறியாத தூணில்ைல கண்ணன்ெசய் பட்டினப் பாைலக்கன்று
ெநறியால் விடுந்தூண் பதினாறு ேமயங்கு நின்றனேவ.

இச்சாசனம் திருச்சி ஜில்லாவிலுள்ள திருெவள்ளைறயில் ெசதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்றுகாறும் இது ெவளியிடப்படாதது. இதில் சுந்தர பாண்டியனுக்கும் மூன்றாம்

ராஜ ராஜனுக்கும் நிகழ்ந்த ேபார் ஒன்று கூறப்பட்டுள்ளது என்பது ச த
ஆராய்ச்சியாளர் கருத்து.

இச்ெசய்யுளில் கண்ணன் என்றது கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனாைர.

அரமியம் என்றது அரண்மைன முற்றத்ைத. இங்குக் குறித்த ேபார் நிகழ்ச்சியால் அ

ரண்மைனப் பகுதிகளில் பதினாறு கால் மண்டபம் ஒன்று தவிர ஏைனய

அைனத்தும் அழிவுற்றன. மிகப் பூர்வகாலத்ேத பட்டினப்பாைல அரங்ேகறிய

மண்டபம் ஆதலாலும், அதற்கு அழிவு ெசய்யின் தமிழிலக்கிய ஞாபகச் சின்னெமான்றிைன அழித்ததாக முடியும் ஆதலாலும், அது அழியாது பாது காக்கப்
பட்டது ேபாலும்! இதனால் தமிழிலக்கியச் சின்னங்கைள நம் மூதாைதயர்
எவ்வாறு ேபாற்றிவந்தனர் என்பது விளங்கும்.

இனி, பட்டினப்பாைலக்கும் பதினாறு என்ற ெதாைகக்கும் ஓர் இையபு இருத்தல்

ேநாக்கத்தக்கது. பதினாறு ேகாடிப் ெபான் இந்நூற்குப் ப சிலாக வழங்கப்பட்ட

ெதன்பது வரலாறு. பதினாறு தூண்களுள்ள ஒரு மண்டபத்தின்கண் இந்நூல்

அரங்ேகற்றப்பட்ட ெதன்பது இச்சாசனத்தால் புதுவதாக அறியப்படும் வரலாறு.

ஒருகால் பதினாறு ேகாணங்களிலும் தூண்கள் நிறுவி, ஒவ்ெவாரு தூணிலும்
சில ெபாற்காசுகைளத் தூக்கியிட்டு, பதினாறு ேகாடிப் ெபான் என அவற்ைற
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வழங்கினர் என்று நாம் ெகாள்ளலாம். இங்கு, பதினாறு ேகாடிப்ெபான் என

வந்துள்ளதும், பதிற்றுப்பத்தில் காப்பி யாற்றுக் காப்பியனாருக்கு ௪0-நூறாயிரம்
ெபான்னும், காக்ைகபாடினியார் நச்ெசள்ைள யாருகு ௯-துலாம் ெபான்னும்

நூறாயிரம் ெபாற்காசும், கபிலருக்கு நூறாயிரம் ெபாற்காசும், அ சில் கிழாருக்கு ஒ

ன்பது நூறாயிரம் ெபாற்காசும், ெபருங்குன் றூர்கிழாருக்கு 32-ஆயிரம் ெபாற்-

காசும் ப சிலாக அளிக்கப்பட்டன என வந்துள்ளனவும் உயர்வு நவிற்சி என்ேற

நாம் ெகாள்ளுதல் ேவண்டும். இராச ராஜன்உலாவின் கண்ணிேதாறும் ஆயிரம்
ெபான் ெசா ந்ததாகக் கூறுவதும் உயர்வு நவிற்சியாகேவ ெகாள்ளத்தக்கது.

திைனத்துைண நன்றி ெசயினும் பைனத்துைணயாக் ெகாள்வர் பயந்ெத

வார் (குறள், 104)

என்ற திருக்குறைளப் பின்பற்றி இவ்வாறு புைனந்து கூறினார்கள்ேபாலும்!

அன்றியும் ஒவ்ெவாரு சிற்றரசனும் தன் நாட்டிலுள்ள யாைன முதலியவற்ைற

முற்காலத்தில் ப சிலாக வழங்கிவந்தனன். இதற்கு மாறாக ெபான்ைன வழங்கத்
ெதாடங்கியது புலவர்களுக்கு எத்தைனேயா அருைமயாகத் ேதான்றி யிருத்தல்

ேவண்டும். இவ்வருைமப் பாட்டிைனத் ெத வித்ததற்கு இவ்வுயர்வு நவிற்சி

ஆளப்பட்டது எனக் ெகாள்ளுதலும் தகும்.

இது எவ்வாறாயினும், ேமற் குறித்த சாசனச் ெசய்யுள் ஓர் அ ய இலக்கிய
வரலாற்ைற உணர்த்துகின்றது என்பதற்கு ஐயமில்ைல.

-------------6. ெதாைக நூல்களின் காலமுைற
தமிழிலுள்ள நூல்களுள் மிகப் பைழைமயானைவ ெதாைக நூல்கள் எனப்படும்.

இவற்றுள் அடங்கியைவ எட்டு நூல்களாம். இைவ இன்னெவன்பது
நற்றிைண நல்ல குறுந்ெதாைக ஐங்குறு நூறு

ஒத்த பதிற்றுப்பத்து ஓங்கு ப பாடல்

கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலிேய அகம்புறம் என்று

இத்திறத்த எட்டுத் ெதாைக

என்ற ெவண்பாவினால் அறியலாம். ஒவ்ெவாரு ெதாைக நூலும் ஓர் அரசரது

ஆைணயின் படி ஒரு புலவரால் ெதாகுக்கப் பட்டதாகும். பதிற்றுப்பத்து, ப பாடல்,

புறநானூறு என்ற மூன்று நூல்களும் முற்றும் அகப்படாைமயினாேல, இைவ
ெதாகுக்கப்ெபற்ற விவரங்கள் அறியக்கூடவில்ைல. கலித்ெதாைக முற்றும்

அகப்பட்டுள்ள ெதனினும், அதைனத் ெதாகுத்தாரும் ெநய்தற்கலிைய

இயற்றினாரும் நல்லந்துவனார் என்னும் ஒரு ெசய்தியன்றி ேவெறான்றும்

ெத யமாட்டாது. இத்ெதாைக பற்றிப் பின்னர் ேநாக்குேவாம். அக நானூறு,

ஐங்குறுநூறு, குறுந்ெதாைக, நற்றிைண என்ற நான்கு நூல்கைளயும் குறித்துச்
சில விவரங்கள் அவற்றின் இறுதியிற் காணப்படுகின்றன.

கீ ழ்க்கண்ட நூல்களுள், ஐங்குறு நூறுதவிர ஏைனய மூன்றும் அடிகளின்

எண்முைற பற்றித் ெதாகுக்கப் பட்டுள்ளன.

--------------------
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ெதாைக நூல்களின் காலமுைற

--------------------------------------------------------------------------நூல்

அடியளவு

சிறுைம ெபருைம ெதாகுத்தார் ெதாகுப்பித்தார்

--------------------------------------------------------------------------1. ஐங்குறுநூறு

புலத்துைற முற்றிய கூட லூர் கிழார்

மாந்தரஞ் ேசரலிரும்ெபாைற

2. குறுந்ெதாைக

4 - 8 பூ க்ேகா

4 அகநானூறு

13 - 31

3. நற்றிைண

9 - 12

யாைனக்கட்ேசய்

பன்னாடுதந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி

மதுைர உப்பூ

உருத்திரசன்மர்

கிழார் மகனார்

பாண்டியன்உக்கிரப் ெபருவழுதி

--------------------------------------------------------------------------இவற்ைறத் ெதாகுத்தாருள் ஒருவர் மதுைர நக னர். ெதாகுப்பித்தாருள் இருவர்

பாண்டியர்; எனேவ இவ்விருவரும் மதுைரயிேலேய இவ் இலக்கியத் ெதாகுப்பு

முயற்சிையச் ெசய்வித்தனெரன்று ெகாள்ளலாம். இவ்வாறு ெதாகுக்கப்பட்டைவ
நற்றிைணயும் அகநானூறும் ஆம். 'குறுந்ெதாைக முடித்தான் பூ க்ேகா' என்று
காணப்படுகிறது. இப்பூ க்ேகா மதுைர உப்பூ

குடிகிழான் என்பவேராடு

குடிப்ெபய னால் ெதாடர்யுைடயார் என்று நிைனத்தல் தகும். எனேவ பூ க்ேகாவும்

மதுைர நக னெரன்று ெகாள்ளலாம். இக்காரணத்தால், குறுந்ெதாைகயும்
மதுைரயில் ெதாகுக்கப்பட்டெதனல் ெபாருந்துவேத.

குறுந்ெதாைக ௨௭0-ம் ெசய்யுைளப் 'பாண்டியன் பன்னாடு தந்தான்' என்பவன்

இயற்றினாெனனக் காணப்படுகிறது. நற்றிைணயில் இரண்டு ெசய்யுட்கைள

(98,301) இயற்றியவன் பாண்டியன் மாறன் வழுதி எனக் காணப் படுகிறது.

முற்கூ ய பன்னாடு தந்தானுக்கு மாறன் வழுதி என்ற ெபயரும் உள்ளது; பிறர்

யாருக்கும் இப் ெபயருள்ளதாகத் ெத யவில்ைல. நற்றிைணையத் ெதாகுப்பித்தான்

'பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி' என்று கூறப்படுவது இதைன நன்கு

விளக்குகிறது. எனேவ, பன்னாடு தந்தானும் மாறன் வழுதியும் ஒருவேர என்று
ெகாள்ளுவதற்குச் சான்று உளது.

ேமற் கூறியபடி 'பன்னாடு தந்தான்' குறுந்ெதாைகச் ெசய்யுெளான்ைற இயற்றிய-

வனாதலினால், இந்நூைலத் ெதாகுத்த காலத்துக்கு முன்பாகேவனும் அல்லது சம
காலத்திேலனும் இவன் வாழ்ந்தவனாதல் ேவண்டும். நற்றிைணையத்

ெதாகுத்தவனும் இவேனயாவன். ஆகேவ, இவ்விரண்டு நூல்களும் ஏறத்தாழச்
சமகாலத்தில் ெதாகுக்கப் பட்டனெவன்று ெகாள்ளலாம். இங்ஙனமாயினும்,

முதலில் ேதான்றியது குறுந்ெதாைகெயன்பது ேவெறாரு ெசய்தியால்

ெதளிவாகின்றது. இத்ெதாைக நூற் ெசய்யுட்களிேல நான்கிைன (9,356,378,396)

இயற்றியவர் கயமனார் என்ற புலவர். இப்ெபயர்
பாசைட நிவந்த கைணக்கா ெனய்தல்

இனமீ னிருங்கழி ேயாத மல்குெதாறுங்

கய மூழ்கு மகளிர் கண்ணின மானும் (9)
என்ற ெசய்யுள் காரணமாகப் பிறந்தது என்று ெகாள்ளலாம். டாக்டர் உ.ேவ.
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சாமிநாைதயரவர்களும் இக்கருத்ேத ெகாண்டுள்ளார்கள் என்பது அவர்களது

குறுந்ெதாைகப் பதிப்பின் முகவுைரயால் (பக்.3) அறியலாகும். குறுந்ெதாைகையத்
ெதாகுத்தார் யாதாெமாரு காரணத்தால் இயற் ெபயைர நீக்கி இப்ெபயைரக்

கற்பித்து வழங்கியிருக்கலாெமன்றல் ெபாருத்தமுைடயேத.

இப்ெபயர் நற்றிைணப் புலவர்கள் வ ைசயுள்ளும் காணப்படுகிறது. எனேவ,

காரணப் ெபய ன் விளக்கத்ைதக் காட்டியைமந்த குறுந்ெதாைகயும், அப்ெபயைர

எடுத்தாண்ட நற்றிைணயும், முைறேய ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் ேதான்றியிருக்க

ேவண்டும். குறுந்ெதாைக நான்கடிச் சிறுைமயும் எட்டடிப் ெபருைமயும் ெகாண்ட

ெதன்பதும் நற்றிைண நூல் ஒன்பதடிச் சிறுைமயும் பன்னிரண்டடிப் ெபருைமயும்
ெகாண்டெதன்பதும் கற்றார் அறிவர். இந்த அடியளவும் இம்முைறையேய

ஆத க்கிறது. ஒேர தைல முைறயில் இரண்டு நூல்களும் சற்று முன்பின்னாகத்
ேதான்றின என்று ெகாள்ளுதல் பலவைகயாலும் ெபாருத்த முைடயதாம்.

இனி, அகநானூற்ைற ேநாக்குேவாம். இதைனத் ெதாகுப்பித்தவன் உக்கிரப்

ெபருவழுதி. இவன் இயற்றிய ெசய்யுட்கள் அகநானூற்றிலும்(26), நற்றிைணயிலும்
(98) காணப்படுகின்றன. எனேவ, நற்றிைண ெதாகுக்கப் ெபற்ற காலத்ேதனும்

அல்லது சிறிது முன்பாக ேவனும் உக்கிரப் ெபருவழுதி வாழ்ந்தவனாதல்

ேவண்டும். இவன் அகநானூறு ெதாகுத்த காலத்தும் இருந்தவன். ஆதலால் இவன்

இருந்த காலத்ேதேய நற்றிைணயும் அகநானூறும் ெதாகுக்கப் ெபற்றன என்று

ெகாள்ளலாம். இரண்டு நூல்களும் ெபரும்பாலும் சம காலத்தன என்று

ெகாள்ளுதல் ெபாருத்த முைடத்தாம். இங்ஙனமாக, குறுந்ெதாைக, நற்றிைண,

அகநானூறு என்ற மூன்று ெதாைக நூல்களும் ஏறத்தாழச் சமகாலத்தன என்பது

விளங்கும். எனினும், குறுந்ெதாைக முற்பட்டும், நற்றிைண இதன் பின்னும்,

அகநானூறு இதற்குப் பிற்பட்டும் ெதாகுக்கப்பட்டன என்று ஒருவாறு துணியலாம்.
அகநானூற்றின் அடியளவு சிறுைம பதின்மூன்று; ெபருைம முப்பத்ெதான்று எனக்
கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த அடியளவும் இத் ெதாகுப்பு முைறையேய
வலியுறுத்துகிறது.

இனி ஐங்குறு நூற்ைற ேநாக்குேவாம். இதைனத் ெதாகுத்தவர் புலத்துைற முற்றிய
கூடலூர் கிழார்; ெதாகுப்பித்தவன் யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ் ேசரலிரும் ெபாைற.
யாைனகட்ேசய் 'ேமேலாருலகம்' எய்திய ெசய்திைய புறம் 229-ம் ெசய்யுள்

குறிக்கின்றது. இதனால், புறநானூறு ெதாகுக்கப் ெபற்றதற்கு முன்ேப ஐங்குறுநூறு

ெதாகுக்கப் ெபற்றதாதல் ஒரு தைல.

இதைனயடுத்து, புறநானூற்ைறக் கவனிப்ேபாம். இந்நூல் ஐங்குறு நூற்றின் பின்
ெதாகுக்கப்பட்டதாதல் ஐயத்திற்கிடனின்றித் ெதளிவாயுள்ளெதன ேமேல
காட்டப்பட்டது. குறுந்ெதாைக, நற்றிைண, அகநானூறு என்ற மூன்று
ெதாைககளுக்கும் இது பிற்பட்டதா என்பைத ேநாக்குதல் ேவண்டும்.

ஓேரருழவன், கயமனார், காக்ைக பாடினியார் நச்ெசள்ைளயார், தும்பிேசர் கீ ரனார்

என்ற புலவர் ெபயர்கள் குறுந்ெதாைகயில் (131,9,210,392) வந்துள்ளன. இந்நூலில்

இப்புலவர்களின் ெபயர்கள் காரணம்பற்றி அைமந்துள்ளன என்பது விளங்குகிறது. எ

னேவ, இந்நூலி ேலேய இப்புலவ்ர்களின் பாடல்கள் முதலில் ெதாகுக்கப் பட்டன வ

ெ◌ன்று ெகாள்ளுதல் ேவண்டும். இப்ெபயர்கள் புறநானூற்றுச் ெசய்யுட்களிலும்

(193,254,278,249) வருகின்றன. ஆதலால் குறுந்ெதாைகக்குப் பிற்படத் ெதாகுக்கப்-
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பட்டது புறநானூறு. நற்றிைணயிலும் (277) தும்பிேசர்கீ ரனார் என்ற ெபயர்

காரணம் பற்றி அைமந்துள்ளெதனக் ெகாள்ளலாம். குறுந்ெதாைக, நற்றிைண,

அகநானூறு என்ற மூன்றும் ஏறத்தாழச் சம காலத்தில் ஒன்றின் பின் ஒன்றாகத்

ேதான்றியிருத்தல் ேவண்டு ெமன்பது ேமேல காட்டப்பட்டது.எனேவ புறநானூறு

இம்மூன்றிற்கும் பின் ேதான்றியிருத்தல் ேவண்டும். அன்றியும் இந்நூல்

அகநானூறு என்றதேனாடு ெபயரைமப்பில் ஒத்துள்ளது. இக்காரணத்தாலும்

இந்நூல் அகநானூற்றின் பின் ெதாகுக்கப்படடெதனக் ெகாள்ளுதல் ெபாருந்தும்.
இனி பதிற்றுப்பத்திைன எடுத்துக் ெகாள்ேவாம்.
யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ் ேசரலிரும்ெபாைற

ஐங்குறுநூறு ெதாகுப்பித்த

ெசறுத்த ெசய்யுட் ெசய்ெசந் நாவின்

ெவறுத்த ேகள்வி விளங்குபுகழ்க் கபிலன்

இன்றுளனாயின் நன்றுமன்

என்று இரங்கிக் கூறியதாகக் காணப்படுகின்றது.இதற்ேகற்ப, கபிலர்

வடக்கிருந்தைதக் குறிக்குஞ் ெசய்யுெளான்றும் (236) புறநானூற்றில் காணப்-

படுகிறது. இக்கபிலர் யாைனக்கட்ேசய் ெதாகுத்த ஐங்குறுநூற்றில் குறிஞ்சி பற்றிய
ெசய்யுட்கைளயும், பதிற்றுப்பத்தில் ெசல்வக்கடுஙேகா வாழி யாதன் மீ து 7-ம்

பத்ைதயும் பாடியவர். எனேவ, யாைனக்கட் ேசய்க்கு முற்பட்டவர் கபிலர். இவர்
பாடிய ஐங்குறு நூற்றுப் பகுதியும் ேசய்க்கு முற்பட்டாதல் ேவண்டும். ெபரும்-

பாலும் ஐங் குறு நூறு ெதாகுக்கப் ெபற்றதும் பதிற்றுப் பத்துக்கு முன்ேபயாகலாம்.

பதிற்றுப்பத்தில் 6-ம் பத்ைதப் பாடயவர் காக்ைகபாடினியார் நச்ெசள்ைளயார்.

இப்புலவர் ெபயர் முதன் முதலில் குறுந்ெதாைகயில் காரணம் பற்றி வழங்கப்-

பட்டெதன்று முன்னேம கூறியுள்ேளன். எனேவ, குறுந்ெதாைகயின் பின்

பதிற்றுப் பத்துத்ெதாகுக்கப் பட்டிருக்க ேவண்டு ெமன்பதும் எளிதிற் புலப்படும்.

பதிற்றுப்பத்தின் இறுதிப்பத்து யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ் ேசர லிரும்ெபாைற மீ து
பாடப்ெபற்றது என ஊகிக்க இடமுண்டு. ெபரும் பாலும் இது ெதாகுக்கப் ெபற்ற
காலத்து இவ் இரும்ெபாைற ஜீவதைசயிலிருந்தவனாகலாம். புறநானூறு

ெதாகுக்கப் ெபற்ற காலத்து இவ் இரும்ெபாைற மரணமாகி விட்டான். எனேவ

புறநானூற்றின் முன்பாகப் பதிற்றுப்பத்துத் ேதான்றியிருக்க ேவண்டும்.

குறுந்ெதாைகக்கு ஐங்குறு நூறு முற்பட்டதா அல்லது பிற்பட்டதா என்று

துணிதற்கு யாெதாரு சான்றும் காணப்படவில்ைல. யாைனகட் ேசய் இறந்த

ெசய்திையக் குறித்த கூடலூர்கிழார் குறுந்ெதாைகயில் மூன்று ெசய்யுட்கைள

(166,167,214) இயற்றியுள்ளார். யாைனகட் ேசய் 17-ம் புறப்பட்டால் தைலயாலங்கானத்துச் ெசருெவன்ற ெநடுஞ் ெசழியனது காலத்தவெனன்பது அறியலாம்.

ெநடுஞ்ெசழியன் தானும் புறத்தில் ஒரு ெசய்யுள் (௭௨) ெசய்துள்ளான். இச்

ெசய்யுளில் குறிக்கப்படுகிற மாங்குடி மருதனார், மதுைரக் காஞ்சிப் புலவன் (119)

எனவும், மாங்குடி கிழார் எனவும் காஞ்சிப் புலவனார் (நற்.123) எனவும் வழங்கப்பட்டாெரனத் ெத கின்றது. இவர் அகநானூறு (89),குறுந்ெதாைக (164,173,302),

நற்றிைண (120,123) புறநானூறு (24,26,313,335,372,396) என்ற நான்கு நூல்களிலும்

ெசய்யுட்கள் இயற்றியுள்ளார். இச்ெசய்திகைள ஊன்றி ேநாக்கினால் இங்குக்
குறித்த நூல்களைனத்திற்கும் முற்பட்டு ஐங்குறுநூறு ெதாகுக்கப்பட்ட

தாகலாெமன்று ெகாள்ளுதல் ெபாருந்தும். ேமலும் ஐங்குறுநூறு ெதாகுத்தற்கு
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எளிதாயுள்ளது. அடியின் சிற்ெறல்ைல குறுந்ெதாைகயிற் காட்டிலும்

குைறந்துள்ளது. இக்காரணங்கைள ேநாக்கும்ேபாது ஐங்குறு நூறு முதலில்
ேதான்றியது என்று ெகாள்ளலாம். குறுந்ெதாைக,நற்றிைண என்ற இரண்டு

நூலிலுமுள்ள ெசய்யுட்களுக்குத் திைணவகுக்கப்படவில்ைல. ஏட்டுப்பிரதிகளிலும்

காணப்படவில்ைல. டாக்டர் ஐயரவர்களுைடய குறுந்ெதாைகப் பதிப்பு இதைன

நன்கு புலப்படுத்துகிறது. ஒரு சில குறுந்ெதாைகப் பதிப்புகளிலும் நற்றிைணப்

பதிப்பிலுங் காணப்படுந் திைணவகுப்பு பதிப்பாசி யர்கள் ெகாடுத்துள்ளேதயாகும்.
அகநானூறு திைண வகுப்ைப நன்கு தழுவியுள்ளது.
பாைல வியெமல்லாம் பத்தாம் பனிெநய்தல்

நாலு நளிமுல்ைல நாடுங்கால்-ேமைலேயார்

ேதறும் இரண்ெடட் டிைவ குறிஞ்சி ெசந்தமிழின்
ஆறும் மருதம் அகம்

என்ற ெசய்யுளால் இதன் உண்ைம ெதளியலாம். இங்ஙனம் அைமத்தற்கு ஐங்குறு

நூறு காரணமாயிருந்தெதனல் ெபாருந்துவேத. குறுந்ெதாைக, நற்றிைண,

அகநானூறு என்ற மூன்றும் ஏறத்தாழச் சமகாலத்துத் ெதாகுக்கப் படிருக்க

ேவண்டுெமன்று முன்னர்த் துணிந்ேதாம். இத்துணிேபாடு ெபாருந்த ஐங்குறு
நூறு எல்லாவற்றிலும் முற்படத் ெதாகுக்கப்பட்டெதன நாம் ெகாள்ளலாம்.

ஐங்குறு நூற்றுப் புலவர்கள் இன்னாெரன்பது

மருதம் ஓரம்ேபாகிெநய்தல் அம் மூவன்
கருதுங் குறிஞ்சி கபிலன்-கருதிய

பாைலஓத லரத்ைத பனிமுல்ைல ேபயேன
நூைலேயா ைதங்குறு நூறு

என்ற ெசய்யுளால் அறியலாம். இவர்கள் ெதாைக நூலிற் பாடிய ெசய்யுட்களின்

விவரம் கீ ேழ ெகாடுக்கப் பட்டுள்ளது:

----------

ஐங்குறு நூறு

----------------------------------------------------------------------------திைண

புலவர்அகம் குறுந்ெதாைக

மருதம்

ஓரம்ேபாகி

நற்றிைண

புறம்

----------------------------------------------------------------------------1.

2.

ெநய்தல்

அம்மூவன்

குறிஞ்சி

கபிலன்

286,316

10,70,122,127,384

10,35,140, 280,370,390

327,340,351, 397,4014,35,76,138, 275,307,315, 327,395,397
3.

278,292,318, 332,382

142,153,187,198,208,225,

241,246,249,259,264,288,
<291,312,355,357,361,385
200-202,236,337,347

4.
5.

பாைல

முல்ைல

20,360

284

49,125,163, 303,306,318,

2,12,18,42, 82,118,128, 158, 182,203, 218,238,248,

13,18,25,38,42,87,95,100,106,115,121,

8,14,105-111,113-124,143,

பதிற்றுப் பத்து-VII, குறிஞ்சிப் பாட்டு

ஓதலாந்ைத 12,21,329

ேபயன்

234

533,339,359, 400

----------------------------------------------------------------------------
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ேமேல ெபாருந்துவதாகலாம் என்று நாம் ெகாண்டமுடிேபாடு முரணுவதாக

இவ்விவரத்தில் யாதும் காணப் படவில்ைல. ஐஙகுறுநூற்றின் பின்னும், குறுந்ெதாைக முதலியவற்றின் பின்னும் ேதான்றியது பதிற்றுப்பத்ெதன முன்பு
கண்ேடாம். எனேவ, ெதாைக நூல்கைளக் கால முைறயில் கீ ழ்வருமாறு
அைமக்கலாம்:

1.குறுந்ெதாைக

2.நற்றிைண

3.அகநானூறு

4.ஐங்குறுநூறு

5.பதிற்றுப்பத்து

6.புறநானூறு

ெதாைக நூல்களில் எஞ்சியுள்ள கலித்ெதாைகயும் ப பாடலும் ேதான்றிய

காலமுைற எளிதில் வைரயறுக்கக் கூடியதன்று. நல்லந்துவனார் ெநய்தற்

கலிைய இயற்றினார் என்பது

'ெசால்ெலாடுங் குறிப்ெபாடு முடிவுெகா ளியற்ைக புல்லிய கிளவி

ெயச்சமாகும் என்பதனால் ெசால்ெலச்சமுங் குறிப்ெபச்சமுமாகத் தம் ேபரறிவு

ேதான்ற ஆசி யர் நல்லந்துவனார் ெசய்யுட் ெசய்தார்.

என்ற 142-ம் கலியின் உைரப்பகுதியால் அறியலாம். கலித்ெதாைகையத்

ெதாகுத்தவரும் இவேர ெயன்பர்.

'ஈணடுப் பாைலத்திைணையயும் திைணயாக ஆசி யர் நல்லந்துவ னார்

ேகாத்தார் என்று கூறுக' (கலி.1.உைர),'ஆகலின் இத்ெதாைகக் கண்ணும் இைவ

மயங்கிவரக் ேகாத்தார் என்று கூறிவிடுக்க'(கலி.1. உைர),'பாைல, குறிஞ்சி, மருதம்,
முல்ைல, ெநய்தெலனவும் ேகாத்தார்: ஐங்குறு நூற்றினும் பிற வற்றினும்

ேவறுபடக்ேகாத்தவாறு காண்க '(கலி.1.உைர), 'இது புணர்தல் நிமித்த மாதலிற்

குறிஞ்சியுட் ேகாத்தார்', (கலி. 56. உைர)' இது ஊடற் பகுதியாகலின் மருதத்துக்
ேகாத்தார்' (கலி.94.உைர)

என்று வரும் உைரப்பகுதிகள் இதற்குச் சான்றுகளாம்.
நாடும் ெபாருள் சான்ற நல்லந் துவனாசான்

சூடுபிைறச் ெசாக்கன் றுைணப்புலேவார்-ேதடுவார்

கூட்டுணேவ வாழ்த்ேதாடு ெகாங்காங் கலியிைனேய
ஊட்டினான் ஞாலத் தவர்க்கு

என்ற பிற்காலச் ெசய்யுளும் இதைன வலியுறுத்தும். ஒவ் ெவாரு திைணக்கு-

மு ய கலிச் ெசய்யுட்கைள இயற்றினார் இன்னின்னெரன ஒரு ெசய்யுள்

கூறுகின்றது. அது வருமாறு:

ெபருங்கடுங் ேகான் பாைல கபிலன் குறிஞ்சி
மருதனிள நாகன் மருதம்-அருஞ்ேசாழ

னல்லுத் திரன்முல்ைல நல்லந்துவன் ெநய்தல் கல்விவலார் கண்ட கலி.
இச்ெசய்யுள் "இன்னிைல" "ஊசிமுறி" முதலிய நூல்களின் சிருஷ்டி

கர்த்தெரன்று ெகாள்ளத்தகும் காலஞ்ெசன்ற த.மு.ெசார்ணம் பிள்ைளயவர்கள்
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முதன் முதலில் ெவளியிட்டது. ெதாைக நூல்களுள் ஒன்றாகிய

கலித்ெதாைகயில் ஒவ்ெவாரு திைணையயும் இயற்றினாராக ஆசி யர்

ஐவைரப் ெபயர்களால் விளக்குதலால், இது பழஞ் ெசய்யுெளனப் பலராலும்
மயங்கிக் ெகாள்ளப்பட்டது. இச்ெசய்யுள் என் பார்ைவக்கு வந்த இந்நூலின்

ஏட்டுப்பிரதிகளில் காணப்படவில்ைல. இந்நூைல முதன் முதலில் ெவளியிட்ட

ராவ் பகதூர் சி.ைவ. தாேமாதரம் பிள்ைளயவர்-களுக்குக் கிைடத்த பிரதிகளிலும்

இது காணப்பட்டதில்ைல. இருக்குமாயின், அவர்கள் காட்டியிருப்பார்கள்.

காட்டாததேனாடு, இச்ெசய்யுட்கு முற்றும் மாறாக நல்லந்துவனாேர நூல்
முழுதும் இயற்றியவெரனவும் கருதினார்கள். இக் ெகாள்ைக மிகவும்

வன்ைமயுைடயெதன்ேற ேதான்றுகிறது. கலித்ெதாைகைய நல்லுந்துவனார்

ேகாத்தாெரன்று கூறும் நச்சினார்க்கினியரும் இங்ஙனம் ஒரு ெசய்யுள்

உளதாகக் குறித்ததில்ைல. ஒவ்ெவாரு திைணையயும் இன்னார்

இயற்றினாெரனவும் இவ்வுைரகாரர் காட்டியதில்ைல. அன்றியும், குறிஞ்சிக்

கலிைய இயற்றியவராகக் கூறும் கபிலர் ேமற்குறித்த ஆறுெதாைக நூல்களிலும் ப

த்துப் பாட்டிலுமாக 206 ெசய்யுட்கள் இயற்றியுள்ளார். இவற்றுள் ஒன்றிேலனும்

பாண்டியைனக் குறித்தும் கூடல் நகைரக் குறித்தும் யாெதாரு ெசய்தியும் இல்ைல.

இப்புலவருக்கும் பாண்டியனுக்கும் யாேதார் இையபும் இல்ைல. ஆனால்

குறிஞ்சிக் கலிேயாெவனின் (21), பாண்டியைனப் புகழ்ந்து கூறுகிறது. இங்ஙனமாக,
பிற இலக்கியச் சான்றுகளுக்கும் முரணாகவுள்ளது இச் ெசய்யுள்.

இக்காரணங்களால் இச் ெசய்யுைள இயற்றியவர் ெசார்ணம்பிள்ைள ெயன்ேற

ேதான்றுகிறது. இதைன நம்பி எடுத்தாளுதல் கூடாது. இவ்வாறு கூறுவதனால்

கலித்ெதாைக ெதாகுக்கப்பட்ட ெதன்பதைன மறுத்ததன்று. ெதாகுக்கப்பட்டதாகவும்

இருக்கலாம். ெதாகுக்கப்பட்டதாயின், ஒவ்ெவாரு திைணக்கு மு ய ெசய்யுட்கைள
இயற்றிய புலவர் இன்னாெரனத்ெத தற்குத் தற்காலத்தில் இயலவில்ைல

ெயன்றதேனாடு நாம் அைமய ேவண்டும். ஆனால், இப் புலவர்களைனவரும்

பாண்டி நாட்ைடச் சார்ந்தவர்கெளன்ேற நாம் ெகாள்ளுதல் ேவண்டும். பாைலக்
கலியில் (௩0)

மீ னிேவற் றாைனயர் புகுதந்தார்

நீளுயர் கூடல் ெநடுங்ெகாடி ெயழேவ

எனவும், குறிஞ்சிக்கலியில் (21)
பூந்தண்டார்ப் புலர்சாந்திற் ெறன்னவ னுயர்கூடல்
எனவும், மருதக்கலியில் (33)
ெபாய்யாவாட் டாைனப் புைனகழற்காற் ெறன்னவன்
எனவும், முல்ைலக்கலியில் (4)
வாடாச் சீர்த் ெதன்னவன்
எனவும், ெநய்தற் கலியில் (26)
ெதன்னவற் ெறளித்த ேதஎம் ேபால
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எனவும் வருதலால் இது ெத யலாகும். இவர்கள் ஒேர காலத்தவர்கெளன்பதும்

இந் நூலிைனக் கற்றாரைனவரும் ஒப்புக்ெகாள்வர்.

கலித்ெதாைக ேபான்ேற, ப பாடலும் சில சிக்கலான வினாக்களுக்கு இடந்-

தருகின்றது. இவ்வினாக்கள் ப பாடற் ெசய்யுட்கைள இயற்றிய புலவர்கள்

பற்றியும், நூற்ெபாருள்கள் பற்றியும், நூலகத்துள்ள ெமாழியாட்சி பற்றியும்
எழுவனவாம்.

இைவ ேபான்ற விஷயங்கைள ெயல்லாம், கலித்ெதாைக ப பாடல் பற்றிய
அளவில், ஆராய்ந்து தனிேய ெயாருகட்டுைர ெவளியிட எண்ணுகிேறன்.

----------------

7. குறுந்ெதாைக#
#

கரந்ைதத் தமிழ்ச் சஙகத்தின் ெவள்ளிவிழா ெவளியீடாகிய 'கரந்ைதக் கட்டுைர' என

◌்ற ெதாகுதியில் 1938-ம் வருடம் ெவளிவந்தது.

1 .
.

நிகழும் ஆண்டு தமிழன்ைனயின் திருவுள்ளத்ைத மகிழ்வித்த ஓர் நல்யாண்டாகும்.

அவளுைடய ேபருைடைமகளுள் ஒன்றாகிய குறுந்ெதாைக நூற்றுக்கணக்கான

வருடஙகளாக ஏறியிருந்த துருமுதலிய மலினங்கள் ேபாகப் ப ேசாதிக்கப் ெபற்று
இரண்டு திங்கட்கு முன்னர்த்தான் அவள்பால் உய்க்கப் ெபற்றது. இப்ெபாழுது

அவள் மிக்க ஒளியுடனும் ெபருமிதத்துடனும் விளங்குகின்றாள். நவமணிகளும்

இைழக்கப்ெபற்ற அவளது திருமுடியும், பலவைக யணிகளும் மிளிரும் அவளது

ெதய்வத்திருேமனியும், நமக்குக் கண் ெகாள்ளாத காட்சியாயுள்ளன..

.

தமிழ்ெமாழிக்கு இத்துைணச் சிறப்புத் தரத்தக்க ேப லக்கியத்ைத ஆராய்ந்து அதன்
நயங்கைள உணர ேவண்டுவது அவசியமாகும். இந்த அவசியம் பற்றிேய

இந்நூைலக் குறித்து யான் ேபச முன்வந்தது..

.

இந்நூல் ெதாைக நூல்கைளச் சார்ந்ததாகும்..
.

ெதாைக ெயன்ற வழக்கு உைரகாரர்கள் பலராலும் கூறப்பட்டேத யாகும்.

'ெதாைககளினுங் கீ ழ்க்கணக்குக்களினும் இம்முைற மயங்கிவரக் ேகாத்தவாறு
காண்க' என்றார் நச்சினார்க்கினியர் (ெதால்.அகத். 6, பக்.19) அவர் தாேம

'ெதாைககளிலும் கீ ழ்க் கணக்கிலும் உள்ள கடவுள் வாழ்த்ெதல்லாம் இதன்கண்

அடக்குக' என்று பிறிேதா டத்திங் கூறினர் (ெதால். புறத்.26 பக்.321).

இவ்விரண்டாவது இடம் பிறிேதார் அ ய ெசய்திையயும் நமக்குப் புலப்-

படுத்துகின்றது. பதிற்றுப்பத்து என்ற ெதாைக நூலில் முதற் பத்தும் இறுதிப்

பத்தும் இப்ெபாழுது அகப்படவில்ைல ெயன்பது யாவரும் அறிவர். அந்நூலின்
கடவுள் வாழ்த்துச் ெசய்யுள் முழுைமயும் இங்ேக தரப்பட்டுள்ளெதனக் கருத

இடமுளது. அது 'எ ெயள்ளுவன்ன' என்ற உதாரணச் ெசய்யுளாம். ேபராசி யர்

54
'பாட்டுந் ெதாைகயும் அல்லாதன சில நாட்டிக்ெகாண்டு' என்பர் (ெதால், மரபி. 94

பக். 1355). பாட்டு என்றது பத்துப் பாட்டிைன. நன்னூற்கு உைரெயழுதிய மயிைலநாதர் என்னும் ைசனமுனிவர் இத்ெதாைக நூல்கள் எட்டாவன என்பைத

'ஐம்ெபரும்காப்பியம், எண்ெபருந்ெதாைக, பத்துப்பாட்டு, பதிெனண் கீ ழ்க்கணக்கு
என்னும் இவ்விலக்கியங்களுள்ளும் வி ந்த உ ச் ெசாற்பனுவல்களுள்ளும்

உைரத்தவாறு அறிந்து வழங்குக' (பக்.265) என்ற உைர வாக்கியத்தால் நமக்கு

அறிவுறுத்துகின்றார். இவ்எட்டு நூல்களும் இன்ன என்பைத,
நற்றிைண நல்ல குறுந்ெதாைக ஐங்குறுநூறு
ஒத்த பதிற்றுப்பத் ேதாங்கு ப பாடல்

கற்றறிந்தா ேரத்துங் கலிேய அகம்புறெமன்று
இத்திறத்த எட்டுத் ெதாைக

என்ற பைழய ெசய்யுள் நமக்கு உணர்த்துகின்றது. எனேவ ெதாைக நூல் எட்டனுள்

இரண்டாவதாகக் கூறப்படுவது இக்குறுந்ெதாைக.

ெதாைக நூல்களுள்ேள ேவெறான்றற்கு மில்லாத ெபருைம குறுந்ெதாைக

ெபற்றுள்ளது. இதன்கணுள்ள ெசய்யுெளான்று இைறவனாேல இயற்றப்பட்ட

ெதன்னும்படி அத்துைண யழகுவாய்ந்து நக்கீ ரர் ச தத்ேதாடு பிைணப்புண்டு

கிடக்கின்றது. இச்ெசய்தி தமிழ் மக்கள் யாவரும் அறிந்தேத. யான் குறிப்பிடுஞ்

ெசய்யுள்,

ெகாங்குேதர் வாழ்க்ைக யஞ்சிைறத் தும்பி

காமஞ் ெசப்பாது கண்டது ெமாழிேமா

பயிலியது ெகழீஇய நட்பின் மயிலியற்
ெசறிெயயிற் ற ைவ கூந்தலின்

நறியவு முளேவா நீ யறியும் பூேவ
என்பது. இதைன யியற்றியவர் இைறயனார் என்று ெபயர் சிறந்த ஒரு தமிழ்ப்-

புலவர். இப்ெபயருைடயாெராருவர் இைறயனார் களவியல் என்னும் அகப்ெபாருள்

நூைல யியற்றியுள்ளா ெரன்பது நாம் அறிந்து மகிழத்தக்க ஒரு ெசய்தியாம்.

இவ்வாறு ெகாள்ளுதலால், நமது ெதய்வபக்திக்கு யாேதா ழுக்குமின்று. இதைன
நாம் நன்றாக மனங்ெகாள்ளுதல் ேவண்டும்.

ேமேல சுட்டிய குறுந்ெதாைகச் ெசய்யுள்பற்றி ெயழுந்த ச தத்ைத வி வாகக்

கூறேவண்டும் ஆவசியகம் இல்ைல. ஆனால் அச்ச தத்தின் உட்கிைடையக்

குறித்துச் சில ெசால்ல ேவண்டுவது இன்றியைமயாதெதன நிைனக்கின்ேறன்.
ெசய்யுளானது இயற்ைகயிற் சிறிதும் வழுவாதிருக்க ேவண்டுெமன்பது ஒரு

ெகாள்ைக. ெசய்யுள் சாமான்யவியற்ைகயில் வழுவாதிருக்க ேவண்டு ெமன்பது
தக்கெதாரு நியமமாகாது; மேனாபாவைனயினாலும் கவித்துவ சக்தியினாலும்

ெநறிப்பட்டுச் ெசன்று கவித்துவ வுண்ைமயிைன ெவளிப்படுக்க ேவண்டுெமன்பது

பிறிெதாரு ெகாள்ைக. இவ்விரு ெகாள்ைககள் பற்றிய விவாதேம ேமற்குறித்த

ச தத்தின் உட்கிைட. உண்ைமக் கவிைத இக் ெகாள்ைககளால் பாதிக்கப்படாது

சிறந்து விளங்குெமன்பது முடிவாக நாம் உணரத்தக்கது.

இச்ச தத்ேதாடு மட்டும் இந்நூலின் ெபருைம அைமந்து விடவில்ைல.
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உைரகாரர்கள் பலரும் சங்க நூல்களிலிருந்து ேமற்ேகாள் காட்டியிருக்கின்றார்கள்.

'அங்ஙனம் காட்டும் நூல்களுள் ஏைனய ெதாைக நூல்கைளக் காட்டிலும்

குறுந்ெதாைகேய மிகுதியாக எடுத்தாளப் படுகின்றது' எனக் குறுந்ெதாைகப்

பதிப்பாசி யராகிய

சாமிநாைதயரவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள்.

இந்நூலினின்றும் சுமார் ௧000 ேமற்ேகாள்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால்

இந்நூல் முற்காலத்ேத மிகுதியாய்ப் பயிலப்பட்டு வந்தெதன்பது ெதளிவாம்.

நூலின் ெபருைம ேநாக்கியும், அது மிகுதியாய்ப் பயிலப்பட்டு வந்தைம

ேநாக்கியும், இதற்குப் ேபராசி யர் உைரெயழுதினர். உைரெயழுதினாெரன்பது

ேகவலம் கன்னபரம்பைரச் ெசய்திமட்டும் அன்று; நச்சினார்க்கினியர் உைரச்
சிறப்புப் பாயிரச் ெசய்யுெளான்றில்,

நல்லறிவுைடய ெதால் ேபராசான்

கல்வியுங் காட்சியுங் காசினி யறியப்
ெபாருெட

குறுந்ெதாைக யிருபது பாட்டிற்

கிதுெபாரு ெளன்றவ ெனழுதா ெதாழிய

இதுெபாரு ெளன்றதற் ேகற்ப உைரத்தும்
எனக் காணப்படுகின்றது. இதனால் ேபராசான் தமது கல்விப் பரப்பும் அறிவுத்
திறனும் விளங்கும்படி மிகச் ெசவ்வியவுைரெயான்று இயற்றினாெரன்பதும்,

அவர் ௨0 ெசய்யுட்களுக்கு உைர ெயழுதவில்ைலெயன்பதும் புலனாகும்.

விடப்பட்ட இருபது ெசய்யுட்களுக்கும் நச்சினார்க்கினியர் உைரயியற்றினார்

என்பது ேமைலப் பகுதியின் இறுதியடி ெத விக்கின்றது. இச்ெசய்தி,
பாரத்ெதால் காப்பியமும் பத்துப்பாட் டுங்கலியும்

ஆரக் குறுந்ெதாைகயு ைளஞ்ஞான்கும்-சாரத்
திருத்தகு மாமுனிெசய் சிந்தா மணியும்
விருத்தி நச்சினார்க்கினிய ேம

என்ற ெவண்பாவினாலும் அறியக்கிடக்கின்றது. ேமேல காட்டிய உைரச் சிறப்புப்

பாயிரத்தில் 'ேபராசான்' என்று கூறப்பட்டுள்ளேதயன்றித் ெதால்காப்பிய வுைர
முதலியன இயற்றிப் ெபயர் சிறந்து விளங்கிய ேபராசி யெரன்பது ெதளியப்-

படவில்ைல. இப்ேபராசான் என்பவர் ேபராசி யேர ெயன்பது அவரது உைரக்

கருத்ைதத் தழுவி நச்சினார்க்கினியர் எழுதிய உைரப்பகுதி ெயான்று நன்கு

ெத விக்கின்றது. அகத்திைணயியல் 46-ம் சூத்திரவுைரயில் 'ேபராசி யரும்

இப்பாட்டில் (யாேன யீண்ைடேயேன; குறுந்.54) மீ ெனறி தூண்டிெலன்பதைன

ஏைனயுவம ெமன்றார்' என வருகின்றது. எனேவ குறுந்ெதாைகக்குப் ேபருைர
கண்டவர் ேபராசி யேர ெயன்பது ஐயமின்றித் ெதளியலாம்.

இனி, 'ெதால் ேபராசான்' என்று ேமைலச் சிறப்புப் பாயிரச் ெசய்யுள் கூறுதலின்,

நச்சினார்க்கினியருக்கு மிக முற்பட்டவெரன்று ஒருவாறு ெத யலாம்.

இருவருக்கும் இைடப்பட்ட காலம் இரண்டு அல்லது மூன்று நூற்றாண்டுகளாகக்
ெகாள்ளின், அது மிகவும் ெபாருந்துவேதயாம். நச்சினார்க்கினியர் 16-வது

நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவெரன ஒருவாறு அறுதியிடப்படுகின்றது. ஆகலின்,

குறுந்ெதாைக யுைரகாரராகிய ேபராசி யர் 13 அல்லது 14-ம் நூற்றாண்டில்

வாழ்ந்தவெரனக் ெகாள்ளுதல் ேவண்டும். இக்கால வைரயைற ெதால்காப்பிய
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வுைரகாரராகிய ேபராசி யருக்கும் ெபாருந்துவதாகலின், இரண்டு நூல்களுக்கும்
உைரயாற்றியவர் ஒருவேரெயனத் துணியத்தகும்.

ேவெறாரு ெசய்தி இங்ேக மனங்ெகாள்ளுதற்கு யது. ெதால்காப்பியச்

ெசய்யுளிலுைரயிற் பலவிடங்களிற் ேபராசி யரது கருத்ைதப் பின்பற்றி

நச்சினார்க்கினியர் எழுதிச் ெசல்கின்றார். ஆகேவ, ேபராசி ய டத்துப் ெபருமதிப்பு

உைடயவர் இவெரன்பது ேபாதரும். இங்ஙனம் தம்மால் மதிக்கப்பட்டா ெராருவரது

உைரைய நச்சினார்க்கினியர் முற்றுவித்தாெரன்றல் ெப தும் ஏற்புைடத்தாதல்
காணலாம்.

ேபராசி யர் 20 ெசய்யுட்களுக்கு ஏன் ெபாருெளழுதாது விடுத்தனர் என்ற ேகள்வி ந

மக்கு எழுதல் இயல்ேப. அதற் கு ய விைடைய நாம் ஆராய்ந்து ெத வதில்
பயன் யாதுமில்ைல. குறுந்ெதாைகப் பதிப்பாசி யராகிய

ஐயரவர்கள் ஒரு

காரணத்ைதத் தம் பதிப்புைரயிற் காட்டியிருக்கின்றார்கள். அக்காரணத்ைத

ெயாப்புக் ெகாள்ளுதலில் எவ்வைகத் தைடயுந் ேதான்றவில்ைல. அைதப்ேபான்ற

ஒத்த தகுதிையயுைடய ேவெறாரு காரணமும் கூறுதல் கூடும். உைரகாரர்கள்
ெபாருள் ெவளிப் பைடெயனத் தாம் கருதுஞ் ெசய்யுட்களுக்கு உைரெயழுதாது

விடுதல் மரபு. ஐங்குறுநூற்றிற் பல ெசய்யுட்களுக்கு உைரயின்ைமயும் ஈண்டு

ேநாக்கத்தக்கது. இங்ஙனம் தாம் ெவளிப்பைடெயனக் கருதிய 20 ெசய்யுட்களுக்கு

உைரவைரயாது ேபராசி யர் விடுத்திருப்ப, அவற்றின் அருைமப் பாட்டிைன
யுணர்ந்து நச்சினார்க்கினியர் தமது புலைமெயல்லாந் ேதான்ற உைர

ெயழுதினாெரனக் ெகாள்ளுதலும் அைமயும். காரணம் எதுவாயினும் இரண்டு

ேபருைரகாரர்கள் குறுந்ெதாைகக்கு உைரயியற்றினாெரன்றல் உண்ைம. இவ்வுைர

இப்ெபாழுது அகப்படவில்ைல. இதைனக் கற்று இன்புறும் ேபறு நமக்கு இல்ைல
ெயன்று வருந்துவேதாடு நாம் அைமந்துவிட ேவண்டியேத.

இங்ஙனம் ச தத்தாலும், பயிற்சி மிகுதியாலும், உைரச் சிறப்பாலும் ெபருைமயுற்று விளங்கிய குறுந்ெதாைக இப்ெபாழுதுதான் நன்கு ப ேசாதிக்கப்ெபற்று

ெவளிவந்துள்ளது. இதற்குமுன் ஒரு சில பதிப்புக்கள் ெவளிவந்துள்ளைமைய

நான் மறந்துவிடவில்ைல. முதன்முதலாக இந்நூற் பதிப்பில் ஈடுபட்டு ெவளியிட்ட

ெபருைம ெசௗ ப்ெபருமாள் அரங்கன் என்றவருக்கு உ யது. அவர் எத்துைணேயா
முட்டுப்பாடுகளுக் கிைடயில் 1915-ம் வருடத்தில் குறுந்ெதாைகப் பதிப்ெபான்று
ெவளியிட்டனர். இந்நூைலப் பதிப்பித்தற்குப் ெபருந்தகுதி ேவண்டு ெமன்பைதத்

தாேம நன்குணர்ந்தவர். ஆனால் தமக்கு இயல்பாக வு ய தமிழார்வத்தினால்

யாதானுெமாரு பதிப்பு ெவளிவருமாயின், பின்னர் அது திருத்தமைடயக் கூடுெமன்

ெறண்ணி இப்பதிப்பிடு முயற்சியிற் புகுந்தவர். அவர் பதிப்பில் பதிப்பாளர்க்கு

ேநர்ந்த இடுக்கண்கள், கிைடத்த ஓைலச்சுவடிகள் இருந்த அலங்ேகாலங்கள்,

அச்சுவடிகேளாடு ேபாராடிய ேபாராட்டங்கள், ேந யவாயுள்ள ெசய்யுட்களிலும் தம்

இளங்கண்ணுக்குத் ேதான்றிய நூதன வடிவங்கள், உைரகாணுதற்கு முயன்ற
பயனில் முயற்சிகள் முதலிய அைனத்தும் நன்கு ெவளியாகின்றன.
ஒரு சில உதாரணங்கள் காட்டு

யா னு மினியன் ேபான பின்ேன (குறுந். 85)
என்று பதிப்பித்துள்ளார். இது
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யா னு மினியன் ேபரன் பினேன
என்று பதிப்பிக்கக் ெபறல் ேவண்டும்.
குல்ைலக் கண்ணி வடுகர் முைனயது

வல்ேவற் காட்டி னன்னாட் டும்பர் (குறுந். 11)
என்று பதிப்பித்துள்ளார். இதில் இரண்டாமடி,
வல்ேவற் கட்டி நன்னாட் டும்பர்
என்று பதிப்பிக்கப் ெபறல் ேவண்டும்.
சிறுேகாட்டுப் ெபரும் பழந்தூங்கியாங்

கிவளுயிர் தவச்சிறிது காமேமா ெப ேத (குறுந். 13)

என்று பதிப்பித்தனர். இதன்கண் முதலடி நான்கு சீர்கைள யுைடயதாதல்

உைரகாரர்கள் பலர்க்குங் கருத் தாம். எனேவ,

சிறுேகாட்டுப் ெபரும்பழந் தூங்கி யாங்கிவ
ளுயிர்தவச் சிறிது காமேமா ெப ேத

என்று அடிவைரயைற ெசய்தல் ேவண்டும்.
முனாஅது, யாைனயுண் குருகின் கானலம் ெபருந்ேதா
டட்ட மள்ள ரார்ப்பிைச ெவரூஉம் (குறுந். 34)
என்றிருக்க ேவண்டுவது,
முனாஅ தியாைனயுண் குருகின் கானலம்

ெபருந்ேதாட்ட மள்ள ரார்ப்பிைச ெவரூஉம்

எனப் பதிப்பிக்கப்ெபற்றுள்ளது.
ெவண்ேகாட் டியாைன ேசாைண படியும்
ெபான்மலி பாடலி ெபறீஇயர் (குறுந்.75)
என்றிருக்க ேவண்டும் அடிகள்,
ெவண்ேகாட் டியாைன பூஞ்சுைன படியும்
ெபான்மலி பாடிலி ெபறீஇயர்

என்று காணப்படுகின்றது.
ஏந்துேகாட் டியாைனச் ேசந்தன் றந்ைத
அழீசி யார்க்கா டன்ன விவள்

என்றிருக்கற்பாலது,
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ஏந்துேகாட் டியாைனச் ேசந்த னுறத்ைத
எனப் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
பதிப்பிலுள்ள பிைழகள் இவ்வாறுள்ளன. இவர் உைரவகுக்குந் திறத்திற்கு

ஓருதாரணம் காட்டுகின்ேறன்:

'முந்தூழ் ேவலிய மைலகிழேவாற்ேக' (குறுந். 239) என்ற அடிக்கு 'முந்தும்

முைறைமயாகிய காவைலயுைடய மைலக்கு யான் றிறத்து' என்று உைர
வகுத்தனர். முந்தூழ் என்பது மூங்கிலின் ெபயராகும்.

இங்ஙனமாக எத்தைனேயா ெபரும்பிைழகள் காணப்படினும் ெசௗ. அரங்கனாைர

நாம் ேபாற்ற ேவண்டியவர்களாக வுள்ேளாம். முதலாவது, அவர்க்குக் கிைடத்த

பிரதிகளின் நிைலைமேய பிைழகள் பலவற்றிற்குக் காரணமாயுள்ளது.

இரண்டாவது, குறுந்ெதாைகயின் நயத்ைதத் தமிழ் மக்கள் ஒருவாறு உணரும்-

படியாகச் ெசய்தனர். மூன்றாவது, தமிழறிஞர்களுைடய உள்ளத்ைதக்

குறுந்ெதாைகத் திருத்தத்தில் ஈடுபடும்படியாகச் ெசய்தனர். நான்காவது,

குறுந்ெதாைகக்கு நல்ல பதிப்பு ெவளிவர ேவண்டுெமன்ற அவா தமிழ் நாெடங்கும்

உண்டாகும்படி ெசய்தனர். ஒரு சில பதிப்புக்கள் சிற்சில இடங்களில் திருத்தம்

ெபற்று ெவளிவருவதற்கும் காரணமா யிருந்தனர். இவ்வாறு ெபருநன்ைமகள் பல
உண்டாவதற்கு அரங்கனார் காரணமாயிருந்தன ெரன்பைத ெயண்ணுந்ேதாறும்

அவர்பாற் ெகௗரவம் ெபருகித் ேதான்றுகிறது. இப்ெபாழுதுகூட, அரங்கனார் பதிப்பு

ஒருவாறு பயன்படுகிற ெதன்ேற ெசால்லேவண்டும். பதிப்பாளர் கடைமைய

நன்குணர்ந்தவரானைமயினாேல ஏட்டுப் பிரதிகளின் நிைலைமகைளெயல்லாம்

அங்கங்ேக கூறிச் ெசல்வர். இவ்வாறு எழுதுவதனாலுண்டாம் நன்ைமையப்

பதிப்பாளர் ெதாழிலில் ஈடுபட்டவர்கள் நன்குணர்வார்கள். ஓர் உதாரணத்தால்

எனது கருத்ைத விளக்குகின்ேறன். குறுந்ெதாைக 266-ம் ெசய்யுைள ெயடுத்துக்
ெகாள்க. இச்ெசய்யுைளக் குறித்து 'இப்பாட்டு ஆறடியினதாதல் உணர ஒரு
பிரதியில் ௪,௫ அடிகளுக்கு இடம் விடப்பட்டிருக்கிறது' என்று அரங்கனார்

எழுதுகின்றார். பின்னர், 1930-ல் 'கலா நிலயத்' தில் குறுந்ெதாைகையத் தாம்
நூதனமா ெயழுதிய உைரயுடன் ஓர் அறிஞர் பதிப்பித்தனர். அப்பதிப்பில்

அரங்கனாரது குறிப்ைப அறேவ மறந்து விட்டனர். ெசய்யுளிற் குைறயுள்ள

ெதன்பதைன ஓராற்றானுங் குறித்தல் ெசய்யாது உைரெயழுதிச் ெசன்றனர். சில

காலத்திற்கு முன் குறுந்ெதாைகைய யான் ஆராய்ந்த ெபாழுது, அச்ெசய்யுளில்
ஓரடி குைறந்து விட்டெதன்றும், அவ்வடி,
மறப்பரும் பைணத்ேதான் மரீஇ
என்பதாகு ெமன்றுந் ெதளிந்து ெகாண்ேடன். எனேவ,
ேமைலச்ெசய்யுள்,

நமக்ெகான் றுைரயா ராயினுந் தமக்ெகாள்
றின்னா விரவி னின்றுைண யாகிய

படப்ைப ேவங்ைககு மறந்தனர் ெகால்ேலா

மறப்பரும் பைணத்ேதாள் மரீஇத்

துறத்தல் வல்லிேயார் புள்வாய்த் தூேத
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என்றிருத்தல் ேவண்டுெமன்று அறிந்ேதன்.
இங்ஙனமாக, அரங்கனாருைரைய எப்ெபாழுதும் ேபாற்றுங் கடப்பாடுைடேயாம்.
இப்பதிப்பிற்குப் பின் எனது நண்பர் திருவாளர் கா. நமச்சிவாய முதலியா-

ரவர்களால் மூலப்பதிப்பு ஒன்று அச்சிடப்பட்டது. அப்பதிப்பு ெவளிவந்ததாகத்

ெத யவில்ைல. பின்னர் 1930-ல், புரைசபாக்கத்திலிருந்து எனது நண்பர், திரு

டி.என். ேசஷாசல ஐயரவர்களால் ெவளியிடப்பட்ட 'கலா நிலயத்'தில், திரு

இராமரத்னைமயரவர் கள் தாம் எழுதிய புத்துைரயுடன் ஒரு பதிப்பு

ெவளியிட்டனர். இது தனிப் புத்தகமாக ெவளிவரெவல்ைல. இப்பதிப்பிற்குப்

பின்னர் 1933-ல், வித்துவான் ேசா. அருணாசல ேதசிகரவர்களால் மூலம் மாத்திரம்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

இப்பதிப்புக்க ளைனத்தினும் அங்கங்ேக ஒருசில பிைழகள் திருந்தினெவன்பது

உண்ைம. ஆனால் இன்னும் பல பிைழகள் ெபாதிந்தனவாகேவ அைவ இருந்தன.

இப்பிைழமலிந்த பதிப்புக்களும் மிகுதியாக வாங்கிக் கற்கப்பட்டன. அரங்கனார்

பதிப்பு ெவளிவந்த பின்னர் 20 ஆண்டுகட்குள் 3 பதிப்புக்கள் ேதான்றின ெவனின், எ
த்துைண யளவாகத் தமிழ் மக்கள் இந்நூைல அவாவின] ெரன்பது புலனாம்.

ஆங்கில நூற் பதிப்புக்கள் ேபாலத் தமிழ் நூற் பதிப்புக்கைள ெயண்ணுதல் தவறு.

இந்நாட்டில் ெவளிவரும் பதிப்புக்கைள ெயண்ணின், ேமற்குறித்த 3 பதிப்புக்களும்
ெவகு விைரவில் ெவளிவந்தனெவன்ேற ெசால்லேவண்டும். ஓைலச்சுவடிகள்
ெபற்று ஆராய்ச்சி ெசய்து இைவ ெவளியிடப்பட்டனவல்ல. ஆகேவ,

ஐயரவர்களுைடய பதிப்பு தமிழ் மக்களுைடய ேபராவைலெயதிர் ேநாக்கிேய

ெவளிவந்த ெதன்று கூறேவண்டும். ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்தார் இப்பதிப்பிற்கு

ேவண்டும் ெபாருளுதவி ெசய்தது மிகவும் பாராட்டத் தக்கது.

நன்று: அச்சின்வாய்த் ேதான்றிய வரலாற்றிைன இதுகாறுங் கூறிேனன். இனி,

முதன்முதலாகத் ெதாகுக்கப்பட்டு, குறுந்ெதாைகெயனப் ெபயர்ெகாண்டு ெவளிவந்த
வரலாற்றிைனப்பற்றி ஒருசிறிது கூறலாெமன்ெறண்ணுகிேறன். பிரதிகளின்

இறுதியில், "இத்ெதாைக முடித்தான் பூ க்ேகா. இத்ெதாைக பாடிய கவிகள்

இருநூற்ைறவர்; இத்ெதாைக நாலடிச் சிற்ெறல்ைலயகவும் எட்டடிப்

ேபேரல்ைலயாகவும் ெதாகுக்கப்பட்டது' என்று காணப்படுகின்றது. அகநானூறு
என்ற ெதாைகநூற் பிரதிகளின் இறுதியில் 'ெதாகுத்தான், மதுைர உப்பூ

குடிகிழார்

மகனாவான் உருத்திரசன்மன்; ெதாகுப்பித்தான் பாண்டியன் உக்கிரப் ெபருவழுதி'

எனக் காணப்படுகின்றது. நற்றிைணப் பிரதிகளின் இறுதியில் 'இத்ெதாைக

ெதாகுப்பித்தான் பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி' எனக் காணப்-

படுகின்றது. குறுந்ெதாைகப் பிரதியின் இறுதியிலுள்ள 'முடித்தான்' என்பது

ெதாகுத்தான் என்று ெபாருள்படுெமனக் ேகாடேல ேந து. இஃது உண்ைமேயாடு

பட்டதாயின், பூ க்ேகாவும் உப்பூ

குடிகிழாரும் ஒருவேரயாதல் சாலும். ஆகேவ

குறுந்ெதாைகயும் அகநானூறும் முைறேய தந்ைதயும் மகனாரும்

ெதாகுத்தனராதல் ேவண்டும். இவர்கள் அந்தணரா அல்லது ேவளாளரா என்ற
வினாவிற்கு விைடயிறுத்தல் எளிதன்று. கிழார் என்பதைன ேநாக்கினால்

ேவளாளெரன்று ெகாள்ளுதல் ேவண்டும்; சன்மன் என்பதைன ேநாக்கினால்

அந்தணெரன்று ெகாள்ளுதல் ேவண்டும். ஆனால் 'சன்மன்' என்பது 'ஜந்மந்'

என்றதன் தமிழ் வடிெவன்று ெகாள்ளின், இவர்கள் ேவளாளராகேவ இருத்தல்
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கூடும்.
அகநானூற்றுக்கு ெநடுந்ெதாைகெயனப் ெபயருண்ைம கற்றாரறிவர். தந்ைத

ெதாகுத்ததைனக் குறுந்ெதாைகெயனவும் மகனார் ெதாகுத்ததைன ெநடுந்ெதாைக

ெயனவும் வழங்கிழா ெரன்றல் ஒருவைகயாற் ெபாருத்த முைடயேதயாம்.

இரண்டு ஆசி யர்கட்கும் உள்ள ெதாடர்பு அனர்கள் ெதாகுத்துள்ள நூற்-

ெபயர்களிலும் விளங்குதல் அைமதியுைடயேத. சம காலத்திேலனும் அல்லது

மிக அண்ணிய காலத்திேலனும் இரு நூல்களும் ெதாகுக்கப்பட்டைம ேமைலத்
ெதாடர்பும் விளக்குகின்றது.

இவ் இரண்டு நூல்களில் நாலடிச்சிற்ெறல்ைலயும் எட்டடிப் ேபெரல்ைலயும்

உைடயது குறுந்ெதாைக; 13 அடிச் சிற்ெறல்ைலயும் 31 அடிப் ேபெரல்ைலயும்

உைடயது ெநடுந்ெதாைக.9 அடிச் சிற்ெறல்ைலயும் 12 அடிப் ேபெரல்ைலயும்

உைடயது நற்றிைண. இந்நற்றிைண ெதாகுக்கப் ெபற்றது குறுந்ெதாைகக்கு

முன்ேனா பின்ேனா என்று ெதளிதற்கு ய பிரமாணங்கள் கிைடக்கவில்ைல.

இவ்வகப்ெபாருள் நூலும் குறுந்ெதாைகக் காலத்திைன யடுத்ேத ெதாகுக்கப்
ெபற்றிருத்தல் ேவண்டும்.

ெதாைக நூலகளுட் ெபரும்பாலன பாண்டியர்களால் ெதாகுப்பிக்கப்பட்டனெவனத்
ேதான்றுகின்றது. ஐங்குறுநூறும் பதிற்றுப்பத்தும், ேசரர்களாேல ெதாகுப்பிக்கப்பட்டன. ேசாழ அரசர்களால் ெதாகுப்பிக்கப்பட்டதாக யாெதாரு ெதாைக நூலும்

காணப்படவில்ைல. ஆனால் வைரயறுத்துச் ெசால்லுதற்கு ய ஆதாரெமான்றும்

நமக்குக் கிைடக்கவில்ைல.

2
குறுந்ெதாைகயின் காலத்ைத இனி ஆராய்ந்து கூறலாெமன்று எண்ணுகிேறன்.

குறுந்ெதாைகயின் காலெமன்பதில் இரண்டு ேவறு ேவறு கருத்துக்கள் உள்ளன.

ஒன்று இந்நூல் ெதாகுக்கப்பட்ட காலம்; பிறிெதான்று இந் நூற் ெசய்யுட்கள்

இயற்றப்பட்ட காலம். இரண்டற்கும் யாேதா ையபும் இல்ைல. எனது கருத்திைன

ஓர் உதாரணத்தால் விளக்குகிேறன். பன்னூற்றிரட்டு என்னுந் ெதாைக

நூைலப்பற்றித் தமிழ் கற்றாரைனவரும் அறிவர். இது சில வருடங்கட்கு முன்னர்
பாண்டித்துைரத் ேதவரவர்களால் ெதாகுக்கப்பட்டது. ஆனால், இதன்கண்

அடங்கிய ெசய்யுட்கேளா எனின், ெவவ்ேவறு காலத்திருந்த பல்ேவறு

ஆசி யர்களால் இயற்றப்பட்டன. இதைனெயாத்து இரண்டு ெவவ்ேவறு

ஆராய்ச்சிகள் ெதாைகநூல்களின் கால வைரயைற குறித்துச் ெசய்ய ேவண்டு-

வனவா யுள்ளன. இதைன நாம் நன்றாக மனங் ெகாள்ளுதல் ேவண்டும்.

ஒன்றைனப் பிறிெதான்றேனாடு மயங்கைவத்தல் கூடாது. ெதாகுத்தது, குறிப்பிட்ட

ஒரு காலத்தாதல் ேவண்டும்; ெசய்யுட்கள் இயற்றியேதாெவனின், பற்பல
காலங்களிலாதல் ேவண்டும்.

இக்காலத்துப் பதிப்பாளர் சிலர் ஒரு ெபாருள் பற்றிப் பல ஆசி யர்கள் பல

ேநாக்குப்பற்றி ஆராய்ந்ெதழுதிய கட்டுைரகைளத் ெதாகுத்து ெவளியிடுதைலக்
காண்கின்ேறாம். இத்ெதாைகைய 'Symposium' என ஆங்கிலத்தில் வழங்குவர்.

இதைனப்ேபான்ேற ஏக காலத்திேல இயற்றித் ெதாகுக்கபபட்டனவாக, கைடச்சங்கத்துத் ெதாைக நூல்கள் இருத்தல் கூடாேவா என்று சிலர் ஆசங்கித்தல்
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கூடும். ஆனால் உற்று ேநாக்கின், இவ் ஐயுறவிற்கு இடமில்ைல ெயன்பது
ெதளிவாம். இவ்வைக நூல்கள் ேதான்றுதற்கு ய நிைலைம யுண்டாதல்

முற்காலத்து அருைமயாம். ஏககாலத்தில் சங்கத் ெதாைக நூற் புலவர்கள்

இருந்தனெரன்று ெகாண்டாலும், அவர்கள் பல இடங்களில் வாழ்ந்து வந்தவர்கள்.

அவர்கள் முயற்சிகைள ஒருமுகப்படுத்துதற்கு ய ெசௗக யங்கள் முற்காலத்தில்

இல்ைல. உண்ைமயில் அவர்கள் ஏக காலத்து வாழ்ந்தவர்களுமல்லர். ஒரு சில
புலவர்கள் தம் காலத்திற்கு முன்பு வாழ்ந்த புலவர்கைளயும் அவர்கள்
ச த்திரஙகைளயும் குறித்துப் பாடியிருக்கின்றனர்.
ெவள்ளிவதி
ீ ேபால நன்றும்

ெசலவயர்த் திசினால் யாேன (அகம்.147)

இச்ெசய்யுைளப்பாடிய ஔைவயார் ெவள்ளிவதியாரது
ீ
ச த்திரம் பற்றிப்

பாடியைம கவனிக்கத் தக்கது. இவ் இரு புலவர்களும் இயற்றிய ெசய்யுட்கள் சில

நாம் ஆராய்ந்துவரும் குறுந்ெதாைகயிலும் காணப்படுகின்றன.
காேல ப தப் பினேவ கண்ேண

ேநாக்கி ேநாக்கி வாளிழந் தனேவ
அகலிரு விசும்பின் மீ னினும்

பலேர மன்றவிவ் வுலகத்துப் பிறேர (குறுந்.44)

இந்த அழகிய ெசய்யுைளப் பாடியவர் ெவள்ளிவதிேய,
ீ
உள்ளின் உள்ளம் ேவேம; உள்ளாது

இருப்பின்னம் மளைவத் தன்ேற; வருத்தி வான்ேறாய் வற்ேற காமம்;
சான்ேறா ரல்லர் யாம் மரீஇேயாேர (குறுந்.102)

காதெலன்னுங் கடுந்தீயின் ெபாறுக்கலாற்றாைமைய இத்துைண ேவகத்ேதாடு
கூறுகின்றவர் ஔைவயாேர. இவ் இருவரும் ேவறுேவறு காலத்தினராதல்

ெவளிப்பைட. ேவேறார் உதாரணம் புறநானூற்றினின்றும் தருகின்ேறன்.
ேமாசி பாடிய ஆயும்........எனவாங்

ெகழுவர் மாய்ந்த பின்ைற யழிவரப்
பாடி வருநரும் பிறருங் கூடி

யிரந்ேதா ரற்றந் தீர்க்ெகன (புறம், 158)
என்று குமணெனன்னும் வள்ளைலப் ெபருஞ்சித்திரனாெரன்னும் புலவர் பாடினர்.

இங்குக் குறித்த ேமாசியார் பாடிய ெசய்யுட்கள் பல புறநானூற்றின்கண்ேணேய
வருகின்றன. அவற்றுெளான்று கீ ழ் வருவது:

இம்ைமச் ெசய்தது மறுைமக் காெமனும்
அறவிைல வணிக னாஅ யல்லன்
சான்ேறார் ெசன்ற ெநறிெயன

ஆங்குப்பட் டன்றவன் ைகவண் ைமேய (புறம். 134)

இவ் இருவரும் ேவறுேவறு காலத்தினர்; எனினும் ஒரு ெதாைகநூலின் கண்ேண
இருவரது ெசய்யுட்களும் ெதாகுக்கப்பட்டுள்ளன.
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ேமற்காட்டியன ேபான்று பல வுதாரணங்கள் காட்டுதல் கூடும். எனேவ சம-

காலத்தினரது ெசய்யுட்கைளத் ெதாகுத்த ெதாைககளல்ல சங்க இலக்கியங்கள்.

உண்ைம இவ்வாறிருப்பவும். காலவைரயைற ெசய்யப் புகுந்தார் ஒரு சிலர்,

ெதாகுத்த காலமும் இயற்றிய காலமும் ஒன்ேறனக்ெகாண்டு, ெப தும்

மயக்கத்ைத விைளவித்தனர். புறநானூற்று முதற்பதிப்பின் முகவுைரயில்,

'இந்நூற் ெசய்யுட்களால் பாடப்ெபற்றவர்கள் ஒரு காலத்தாரல்லர்; ஒரு குலத்தா

ரல்லர்; ஒரு சாதியா ரல்லர்; ஓ டத்தாருமல்லர். பாடியவர்களும் இத்தன்ைமயேர'

என்ற ெபாருள் ெபாதிந்த வாக்கியம் வைரயப்பட்டுள்ளைம ேநாக்கத் தக்கது.
ெதாைக நூல்களின் காலவைரயைறபற்றிப் ெபாதுப்படப் ேபசும் இந்தச்

சந்தர்ப்பத்திேல ஆராய்ச்சியாளர் ெகாண்டிருக்கும் பிறிெதாரு ெகாள்ைகையயுஞ்
சிறிது ஆராய்தல் நலம். நற்றிைண, குறுந்ெதாைக, ஐங்குறு நூறு, அகநானூறு,

புறநானூறு என்ற ஐந்து ெதாைக நூல்களிலும் வருங் கடவுள் வாழ்த்துச்

ெசய்யுட்கள் பாரதம் பாடிய ெபருந்ேதவனார் இயற்றியன. எனேவ, இப்ெபருந்-

ேதவனாேர இவற்ைறத் ெதாகுத்தவராதல் ேவண்டும் என்பர் ஒரு சிலர்.

ெபருந்ேதவனாைர ௯-ம் நூற்றாண்டினராகக் ெகாண்டு, ெதாைகநூல்களும்

அக்காலத்தில் ெதாகுக்கப் ெபற்றனெவன்றுங் ெகாள்ளுவர். இது சிறிதும்
ெபாருந்தாைம எளிதில் உணரலாம்.

ஒருவர் இப்ெபாழுது சில ெதாைக நூல்கள் ெதாகுப்பதாக ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.

ஒவ்ெவாரு ெதாைகநூலுக்கும் கடவுள் வாழ்த்தாக அப்பர் திருப்பாட்டுகளினின்றும்

ஒவ்ெவாரு ெசய்யுைள எடுத்துச் ேசர்த்திருப்பதாகவும் கருதிக்ெகாள்க. கடவுள்

வாழ்த்துக்கள் அப்பர்சுவாமிகள் ெசய்தருளியன என்ற ஒரு காரணம்பற்றி

இத்ெதாைக நூல்கள் யாவும் அச் சுவாமிகள் ெதாகுத்தனெவன்று கூறுதல்

ெபாருந்துமா? இதுேபான்றெதாரு கூற்ேற ெபருந்ேதவனார் ெதாகுத்தாெரன்று

கூறுவதும்.ஐந்து ெதாைக நூல்களிலும் அப்ெபருந் ேதவனாரது ெசய்யுட்கள்

காணப்படுதல் பற்றி இம்முடிபுக்கு வருதல் ஒரு சிறிதும் தகாது. கபிலர் என்னும்

புலவரது ெசய்யுட்கள் ப பாடெலாழிய ஏைனத் ெதாைக நூல்களைனத்தினும்
வந்துள்ளன. இதுபற்றி கபுலர் இத்ெதாைககைளத் ெதாகுத்தாெரன்று கூறுதல்
ெபாருந்துமா? அன்றியும் முழுவதும் கிைடத்துள்ள ெதாைக நூல்களிற்

காணப்படும் இறுதிக் குறிப்பில் ெதாகுத்தாரும் ெதாகுப்பித்தாரும் ெகாடுகப்-

பட்டுள்ளைம யாவரும் அறிவர். இவ் இறுதிக் குறிப்பிைனக் கற்பிதெமன்று

தள்ளுவதற்குக் காரணம் யாதும் இல்ைல. இக்கூறிய காரணங்களால்

ெபருந்ேதவனார் ெதாைகநூல் ெதாகுத்தாெரன்னுங் ெகாள்ைக அறேவ
விலக்குண்ெடாழிகின்றது.

இனி, குறுந்ெதாைக ெதாகுக்கப் ெபற்றுள்ள காலத்ைத ேநாக்குேவாம். இந்நூலுக்கு
உைரவகுத்தார் ேபராசி யர் என்பது முன்ேன கூறப்பட்டது. ேபராசி யர்,

ஒட்டக்கூத்தர் காலத்தினராதல் 'ஒட்டக்கூத்தர் உலாப் பாடியேபாது ேபராசி யர்
ேநமிநாதர் பட்ேடாைல பிடிக்கப் பாடியது' என்று தமிழ் நாவலர் ச ைதயிற்
குறிக்கப்ெபறும் ெசய்தியால் விளங்கும். ஒட்டக்கூத்தர் 12-ம் நூற்றாண்டில்

வாழ்ந்தவெரன்பது ச த்திர ெமாப்பியேதாருண்ைம. எனேவ, ேபராசி யர் காலமும்

அதுேவயாக, குறுந்ெதாைக 12-ம் நூற்றாண்டிற்கு முன்ேப ெதாகுக்கப்

ெபற்றுள்ளைம ெதளிவாம். இனி, ெதால்காப்பியத்திற்கு முதல் உைரகாரராகிய
இளம்பூரணவடிகள் தமது ெபாருளதிகார வுைரயிேல (களவியல்,12, உைர)
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'ஓம்புமதி வாழிேயா' என்னும் குறுந்ெதாைகச் ெசய்யுைளத் தந்து (235)

'இக்குறுந்ெதாைகப் பாட்டு தைலவன் வைரவிைட ைவத்துச் ேசறுவான் கூறியது'
என்ெறழுதினர். எனேவ இளம்பூரணர் காலத்திற்கு முன்ேப குறுந்ெதாைக

ெதாகுக்கப்பட்டிருந்தைம நன்கு விளங்குகின்றது. இவ் உைரகாரர் காலம் ௧௧-வது

நூற்றாண்ெடனக் ெகாள்ளுதல் தகும். எனேவ, நாம் ஆராயும் நூல் 11-வது

நூற்றாண்டிற்கும் முன்னேர ெதாகுக்கப் ெபற்றதாம்.

இனி, வரேசாழிய
ீ
வுைரயிேல 'அளவாற் ெறாக்கது குறுந்ெதாைக' (அலங்.36,உைர)
என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்வுைரயும் வரேசாழியம்
ீ
என்னும் இலக்கணமும்
வரேசாழெனன்னும்
ீ
வரராேசந்திரன்
ீ
காலத்து எழுதப்பட்டனவாம். இவ்வரசன்

கி.பி.1062-ல் பட்டெமய்தினான். எனேவ இக்காலத்திற்கு முன்னேர குறுந்ெதாைக

ெதாகுக்கப் ெபற்றெதன்று துணிந்த ேமைலமுடிபு பிறிெதாரு வைகயாலும்

உறுதியைடகின்றது.

இனி, இைறயனாரகப் ெபாரு ளுைரயிேல கைடசங்க வரலாறு கூறுமிடத்து
'அவர்களாற் (கைடச்சங்கத்துப் புலவர்களாற்) பாடப்பட்டன ெநடுந்ெதாைக

நானூறும் குறுந்ெதாைக நானூறும், நற்றிைண நானூறும்.. என்றித் ெதாடக்கத்தன.'

என்று வருகின்றது. இவ்வுைரயிேல கி.பி.7-ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த

அ ேகச ெயன்றும், நின்றசீர் ெசடுமாறநாயனார் நன்றும் ெபயர் சிறந்த

பாண்டியப் ேபரரசர்மீ து இயற்றிய பாண்டிக்ேகாைவச் ெசய்யுள்கள் பல காணப்-

படுகின்றன. எனேவ இவ்வுைர கி.பி. 7-ம் நூற்றாண்டில் எழுதப்ெபற்றதாதல்

ேவண்டும். எழுதப்ெபற்ற காலம் எதுவாயினும், உைரேதான்றிய காலம்பத்துத்

தைலமுைறக்கு முன்ெனன்பது உைர வரலாறு கூறும் பகுதியால் உணரலாகும்.

எனேவ உைர ேதான்றிய காலம் 5-ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி [1] யாெமன்பது

அனுமானித்துெகாள்ளக் கிடக்கின்றது.
----

[1]. இதைனக் குறித்து எனது காவிய காலத்திற் காண்க.

----

எனேவ குறுந் ெதாைக ெதாகுக்கப்ெபற்ற காலம் 5-ம் நூற்றாண்டிற்கும்

முன்ெனன்பது ேபாதரும். பாண்டிக்ேகாைவயிற் குறுந்ெதாைகச் ெசய்யுட்களின்

கருத்துக்கள் பல இடங்களிற் காணப்படுதலும் இங்ேக ேநாக்கத்தக்கது.

உதாரணம்:-

ெசல்வா ரல்லெரன் றியான் இகழ்ந் தனேன;

ஒல்வா ளல்லெளன் றவர் இகழ்ந் தனேர;
ஆயிைட, இருேப ராண்ைம ெசய்த பூசல்
நல்லராக் கதுவி யாங்ெகன்

அல்லல் ெநஞ்சம் அலமலக் குறுேம (குறுந். 43)

என்ற ெசய்யுேளாடு,
ெசல்வா ரவெரன்றி யானிகழ்ந் ேதன்கரஞ் ெசல்லத்தன்கண்
ஒல்லா னவெளன் றவ கழ்ந் தார்மற் றுைரயிரண்டும்

ெகால்லா ரயிற்பைடக் ேகாெனடுமாறன் குளந்ைதெவன்ற

வில்லான் பைகேபாெசனதுள்ளந் தன்ைன ெமலிவிக்குேம
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என்ற பாண்டிக்ேகாைவச் ெசய்யுைள ஒப்பிடுக.
இனி, களவியலுைரகண்ட வரலாறு இன்னும் உறுதியாகக் குறுந்ெதாைக
ெதாகுக்கப்பட்ட காலத்ைத அறுதியிடுவதற்கு உதவுகின்றது. 'உப்பூ

குடிகிழார்

மகனாவான் உருத்திர சன்மனாவான் ெசய்தது இந்நூற்கு உைரெயன்பாரும் உளர்;

அவர் ெசய்திலர், ெமய்யுைர ேகட்டார் என்க, மதுைர ஆலவாயிற்

ெபருமானடிகளாற் ெசய்யப்பட்ட நூற்கு நக்கீ ரனாரால் உைரகண்டு, குமார-

சுவாமியாற் ேகட்கப்பட்டெதன்க' என்பது அகப்ெபாரு ளுைரப்பகுதி.

இப்பகுதியிலுள்ள பிற்பட்ட வாக்கியத்தில் நமது கவனம் இப்ெபாழுது ெசல்ல
ேவண்டுவதில்ைல. முற்பட்ட வாக்கியேம மிக முக்கியமானது. அதன்கண்

வரும் உருத்திர சன்மன் அகநானூறு ெதாகுத்தெனன்பது அந்நூலின் இறுதிக்-

குறிப்பாற் புலனாம். எனேவ அகப்ெபாருளுைர கண்ட காலமும் அகநானூறு

ெதாகுக்கப் பட்ட காலமும் 5-ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி ெயன்பது ஒருவைகயாற்

புலனாகின்றது. குறுந்ெதாைக நூலிைனத் ெதாகுத்தவன் பூ க்ேகாவாதலாலும்
இப்பூ க்ேகா என்பான் உப்பூ க்குடிகிழானாக இருத்தல் கூடுமாதலாலும்,

இத்ெதாைகநூல் உருத்திரசன்மனது தந்ைதயால் நான்காம் நூற்றாண்டின்

பிற்பகுதியில் ெதாகுக்கப் ெபற்றெதனக் ெகாள்ளூதல் தக்கதாகின்றது.

நமக்குக் கிைடத்துள்ள ஆதாரங்களைனத்தும் இம்முடிபிைனேய வலியுறுத்து
வனவாம். தமிழிலக்கியச் ச தப் ேபாக்கும் நிச்சயமாய்த்ெத கின்ற ச த்திர

விஷயங்கள் முதலியனவும் இம்முடிபிைனேய ெகாள்ளும்படி வற்புறுத்துகின்றன.

இதேனாடு ஒருபுைட ெயாத்துச்ெசன்று ேவறு வைகயான முடிபிறகு நம்ைம

யுயக்கின்ற ஒரு சில பிரமாணங்களும் இல்லாமற் ேபாகவில்ைல. ேமற்காட்டிய
களவியலுைரயின் பிற்பகுதி இத்தைகய பிரமாணங்களுள் ஒன்றாம். அதைன
ஆதாரமாகக் ெகாள்ளின், கைடச்சங்கப் புலவராகிய நக்கீ ரரும் இக்காலத்து

வாழ்ந்தவெரன்று ெகாள்ளப்படுதல் ேவண்டும். இவ்வாறு ெகாண்டு கைடச்

சங்ககாலமும் 5-ம் நூற்றாண்டின் ெதாடக்கெமன முடிபு கட்டிய அறிஞருமுளர்.
ஆனால் இதற்குக் காட்டும் பிரமாண வாக்கியம்பற்றிப் பற்பல ஆசங்ைககள்

ேதான்றுகின்றன. வாக்கியம் ேநாக்கிய வளவில் மக்கள் ெசயலில் ெதய்வங்கள்

கலந்துறவாடிய ெசய்தி கூறப்படுகின்றைம காணலாம். இதுேபான்ற ஆதாரங்கைள
உண்ைமெயனக் ெகாள்ளுவார் இக்காலத்து அ யர். ஒருவைகயான

ஆட்ேசபத்திற்கு மிடமின்றிப் ெபாருத்தமுற்று நிற்பது யான் குறித்த

முடிேவயாகும். ஆகேவ குறுந்ெதாைக ெதாகுக்கப் ெபற்றகாலம் 4-ம்

நூற்றாண்டின் பிற்பகுதிெயன்ேற ெகாள்ளற்பாலது.

இனி, நூலிலுள்ள ெசய்யுட்கள் இயற்றப்பட்ட காலத்ைத வைரயறுக்க

முயலுேவாம். பாடிேனார் பல காலத்தவரும் பலேதயத்தவருமாவர். ஆதலால்
ெசய்யுட்களியற்றியது குறித்த ஒருகாலத்தன்று என்பது ெவளிப்பைட.

குறுந்ெதாைகயிலுள்ள ெசய்யுெளாவ்ெவான்றும் ேதான்றிய காலத்ைத

வைரயறுத்தலும் இயலாதெதாரு கா யம். ெசய்யுட்களின் ஆசி யர்களுைடய

ெபயர்கேள மைறந்து விட்டன. ௧௮ ெசய்யுட்கைள இயற்றிேயார்க்கு அவரவரது

ெசய்யுட்களில் வந்துள்ள அருந்ெதாடர்கேள ெபயராக அைமந்துள்ளன. எஞ்சிய
ெசய்யுட்களினும் கால வைரயைற ெசய்ததற்குப் பயன்படும் ஆதாரங்கைளயுைடயன மிகமிகச் சிலேவயாம். அவற்றுெளான்ைற ெயடுத்துக் ெகாண்டு

ஆராய்ச்சி ெசய்து காலத்ைத அறுதியிட்டு அக் காலத்திற்கு முன்னாகப் பின்னாக
இந்நூற் ெசய்யுட்கள் இயற்றப் ெபற்றனெவன்று ேகாடேல இயலுவதாம்.
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இந்ெநறிையேய பின்பற்றி ேமல்வரும் ஆராய்ச்சிைய நிகழ்த்துகின்ேறன்.
முந்திய பிரசங்கத்தில்,
நீ கண் டைனேயா கண்டார்க் ேகட்டைனேயா

ஒன்று ெதளிய நைசயின ெமாழிேமா

ெவண் ேகாட்டி யாைன ேசாைண படியும்

ெபான் மலி பாடலி ெபறீஇயர்

யார்வாய்க் ேகட்டைன காதலர் வரேவ (குறுந் 75)
என்ற ெசய்யுைளக் குறித்து ஒருசில கூறும்படி ேநர்ந்தது. குறுந்ெதாைகைய

முதலிற் பதிப்பித்தவராகிய ெசௗ ப் ெபருமாளரங்கனார் 'ெவண்ேகாட்டியாைன
பூஞ்சுைனபடியும், ெபான்மலிபாடிலி ெபறீ இயர்' என்று பதிப்பித்தனெரன்றும்
உண்ைமயான பாடம் ேமேல தந்துள்ளேதெயன்றும் பலமுகத்தா லாராய்ந்து

தமிழிலும் (கைலமகள்) ஆங்கிலத்திலும் (டாக்டர் கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார்

நிைனவுமலர் ெவளியீடு) சில வருடங்கட்கு முன்னேர என்னால் எழுதப்பட்டது.

டாக்டர் உ.ேவ. சாமிநாைதயரவர்களும் தனிப்பட வாராய்ந்து உண்ைமப் பாடத்ைத

அவர்களது பதிப்பில் ெவளியிட்டிருக்கின்றார்கள். எனது முடியும் அவர்களது

பாடமும் ஒன்றாதல் கண்டு ெப தும் மகிழ்கின்ேறன்.

இன்று இச்ெசய்யுளின் பாடேபத விசாரைனயிற்புகும் அவசியம் இல்ைல.

இதன்கண் காணப்படும் ச த்திரச் ெசய்திேய நாம் ஆராய்தற்கு யது. ேசாைணநதிக் கைரயிேல ெபான்மிகுதியாற் சிறப்புற்று விளங்கும் பாடலிெயன்னும்

வளமிக்க நகரத்ைத நீ ெபறுவாயாக என்று தைலமகன் வரவுணர்த்திய பாணைன

ேநாக்கித் தைலமகள் கூறுகின்றாள். எனேவ, இச்ெசய்யு ளியற்றப் ெபற்ற

காலத்ேத பாடலிபுத்திரம் வளஞ் சிறந்த ெபருநகரமாய் விளங்கிய ெதன்பது

புலனாம். எக்காலத்து இவ்வாறு விளங்கியது? இதைன நிச்சயித்தற்குப் பாடலி-

புத்திர நகரத்தின் ச தத்ைத நாம் ஆராய்தல் ேவண்டும்.

பாடலிெயன்பது முதலிற் ெபயர் விளக்கமற்ற ஒரு சிற்றூராக இருந்தது. இதற்குக்
குஸுமபுரெமன்ற ெபயர் வழங்கியதாகவும் ெசால்லப்படுகிறது. லிச்சவி என்னு
மரபினர்கள் பைடெயடுத்துவரெவாட்டாது தடுப்பதன் ெபாருட்டு, அஜாதசத்ரு

என்னும் அரசனால் ேகாட்ைட ெயான்று கட்டப்ெபற்றது. இவ்வரசன் கி.மு. 500

முதல் கி.மு.௪௭௫ வைர ஆட்சிபு ந்தான். இவனது ெபயரனாகிய உதயன்

(உதயணெனன்றும் இவைன வழங்கினர்) இச்சிற்றுைர ஒரு நகரமாக்குவதற்கு

கி.மு. 450-ல் அடிேகாலின ெனன்று கூறப்படுகின்றது. பின்னர் சந்திரகுப்த

ெனன்னும் ெமௗ ய வரசன் இதன்கண் சில காலங்களில் வசித்து வந்தான். இவன்

கி.மு. 322 முதல் 298 வைர அரசாட்சி ெசய்து வந்தான். இவ்வரசாட்சிக்
காலத்திேல கி.மு. 302-ல் ெமகாஸ்தின ீஸ் என்னும் கிேரக்க ெராருவர்

ெஸல்யூக்கஸ் என்னும் அரசனால் தூதாக அனுப்பப்ெபற்று, பாடலிபுத்திரத்திேல

ெவகுகாலம் வாழ்ந்துவந்தார். இவர் இந்நகரத்ைத விஸ்தாரமாக
வருணித்திருக்கின்ற்னர்.

இதன் பின்னர் அேசாக சக்ரவர்த்தியால் அரசாங்கத் தைலநகராகக் ெகாள்ளப்பட்டது. இச்சக்ரவர்த்தி கி.மு. 273 முதல் 233 வைர அரசாண்டனர். இவர்தாம்

தமிழ்த் ேதசங்கள் முதலியவற்றிற்கு முதன்முதல் ெபௗத்த த சனத்ைதப் பரவச்-
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ெசய்யும் ெபாருட்டுத் தூதர்கைள அனுப்பி, அங்கங்ேக ெபௗத்தப் பள்ளிகைள

நிருமித்தவர். இவர் ஆட்சிபு ந்து 50 வருஷங்களுக்குப் பின்னர், கி.மு. 185-ல்
ெமௗ ய வமிசம் அழிவுற்றுச் சுங்க வமிசத்தினர் ைகயில் மகத ராஜ்யமும்

அதன் தைலநகராகிய பாடலிபுத்திரமும் ெசன்றன. இவ்வமிசத்தின் முதலரசன்

புஷ்யமித்திர ெனன்பவன்.இவன் காலத்தில் பாக்டீ யா அரசனான இயூக்ேரட்டிஸ்

என்பவனது சுற்றத்தானும் காபூல் ேதசத்து அரசனுமாகிய மிநாண்டர் என்பவன் வ

டஇந்தியாவிற் பைடெயடுத்து வந்து பாடலிபுத்திரத்ைதேய முற்றுைக ெசய்வான் ப

ே◌ால ெநருங்கினான். எனினும் கி.மு. 75-வைர அரசாண்ட சுங்க வமிசத்தினரது
தைல நகராகேவ பாடலி புத்திரம் இருந்துவந்தது. இவ்வமிசத்திற்குப்பின்
காண்வ வமிசத்தினர் கி.மு. 27-வைர மகதத்தில் அரசு பு ந்தனர். இவ்-

வமிசத்திற்குப்பின் மகத ேதசம் அதன் தைலநகராகிய பாடலியுடன் ஆந்திர-

வமிசத்தினர் ைகப்பட்டது. இவ்வமிசத்தினர் கி.பி. ௨௨௫-வைர ஆட்சிபு ந்தனர்.

இதற்கப்புறம் பாடலிபுத்திரம் லிச்சவி மரபினரால் ெகாள்ளப் பட்டதாயிருத்தல்

ேவண்டும். கி.பி. 320-ம் வருடம் முதற்ெகாண்டு ஆண்டுவந்த குப்த அரசனுக்குப்
பாடலிலிச் சவிகளிடமிருந்ேத கிைடத்தது. குப்த அரசனான சந்திரகுப்தன்

(320-360) பாடலிையத் தைலநகராகக் ெகாண்டு அரசு பு ந்து வந்தான்.

இவனுக்குப்பின் சமுத்திர குப்தனால் (௩௬0-௩௭௫) பாடலி புறக்கணிக்கப்பட்டது.
பின்னர் குப்தர்களுக்கு ய முக்கியமான நகரங்களுெளான்றாகப் பாடலி இருந்த-

ேபாதிலும் தைல நகெரன்ற பதவிைய அது இழந்துவிட்டது.

பின்னர் கி.பி.405-411 வைர இநதியாவிலிருந்த சீன யாத்தி கன் பாடலி நல்ல

நிைலைமயி லிருந்ததாகேவ கூறுகின்றான்.
கி.பி.640-ல் இந்தியாவிற்கு வந்த

அழிந்து விட்டதாகக் கூறுகின்றான்.

யூன் த்ஸாங் (Hiouen Thsang) பாடலிமுற்றும்

இச்ச தத்தால் அேசாக சக்கரவர்த்தி காலத்திற்குப் பின்பு கிறிஸ்துவப்தத்தின்

ஆரம்ப காலஙகளில் பாடலியிருந்த நிைலைமைய ேமைலச் ெசய்யுள்

குறிப்பதாகக் ெகாள்ளலாம். கி.பி. முதல் அல்லது இரண்டாம் நூற்றாண்டு

குறுந்ெதாைகச் ெசய்யுட்கள் இயற்றப்பட்ட காலெமனக் கருதுதல் தவறாகாது.

------------

8. குறுந்ெதாைகச் ெசய்யுளில் ஒரு ச த்திரக்குறிப்பு
I. பாடலிபுத்திரம் என்னும் நகரம் சந்திரகுப்தர் அேசாகர் முதலிய சக்கரவர்த்தி-

களுைடய தைலநகராய் விளங்கியது என்பதும், கி.பி.௪-ம் நூற்றாண்டிற்குப்பின்
அப்ெபரு நகரம் அழிந் ெதாழிந்தது என்பதும் இந்திய ச த்திரத்தால் நன்கு

ெதளியப்பட்டனேவ. இவ் இருபதாம் நூற்றாண்டில் அந்நகரம் இருந்த இடந்தானும்
அறிதற்க யதாயிற்று. சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ெலப்டினன்ட் கர்னல்

எல்.ஏ.வாட்டல் (Waddel) எனபவர், இப்ெபாழுது 'பாட்னா' என்று வழங்கும்

பிரேதசத்தில் ேதாண்டிப் ப ேசாதைன ெசய்து, பாடலிபுத்திரம் அைமந்திருந்த

இடத்ைதக் கண்டுபிடித்தனர். தாம் ெசய்த ஆராய்ச்சியின் வரலாற்றிைனயும்

முடிவிைனயும் ௧௮௯௨-ம் வருடத்தில் ெவளியிட்டனர்.[௧] அவருக்குப் பின்னரும்
பாடலிபுத்திரம் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் நிகழ்ந்து ெகாண்ேட வந்தன. அவற்றின்

முடிைவக் குறித்து வி.எ.ஸ்மித் தமது இந்திய புராதன ச த்திரத்தில் பின்

வருமாறு கூறுகிறார்:
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[1]. Discovery Of the exact site of Ashoka's classic capital of Pataliputram.
---'கி.மு. ௫-ம் நூற்றாண்டில் நிருமிக்கப்ெபற்றுப் ேபரரசர்களது தைலநகராய்

விளங்கிய பாடலிபுத்திரமானது ேசாைண நதியின் வடகைரயிேல, கங்ைக-

யினின்றும் சிலைமல் தூரத்திேல, அவ்விரு நதிகளும் சஙகமித்தலாலுண்டான

நீண்ட இைடப் பிரேதசத்தில் அைமந்திருந்தது. இந்தப் பிரேதசத்தில் இப்ெபாழுது

சுேதசியர் வாழ்ந்துவரும் பாட்னா என்னும் ெப ய நகரமும், பங்கிப்பூர் என்னும்

ஆங்கிலர் நகரமும், இருக்கின்றன. ஆனால் அவ் இரண்டு நதிகளின் ேபாக்கும்

பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னேர மாறிவிட்டன; பாட்னாவிலிருந்து ௧௨ ைமல்
தூரத்ேதயுள்ள டினப்பூர் என்னும் இராணுவஸ்தலத்தின் அருேக அைவ சங்க-

மிக்கின்றன. தற்காலத்துள்ள நகருக்குக் கீ ழாகப் புைதயுண்டுகிடக்கிற புராதன

நகரம், 9 ைமல் நீளமும் 1 1/2 ைமல் அகலமுமுள்ளதாய், நாற்ேகாண

வடிவினதாய் அைமந்திருந்தது. திண்ணிய மரங்ெகாண்டியற்றிய மதிலால் அரண்ெசய்யப்ெபற்று, 64 வாயில்கைள யுைடயதாய், 570 ேகாபுரங்களால் அலக்க க்கப்

ெபற்றதாய், ேசாைணநதியின் நீைரப் பாய்ச்சி நிரப்பிய ஆழ்ந்தகன்ற அகழியாற்
புறத்ேத சூழப்ெபற்றதாய் விளங்கியது.'

நமது ேதசச த்திரத்திற் ெபரும்புகழ் ெபற்றிருந்த இப்பாடலி நக ன் அைமப்பிடம்
பற்றிய ெசய்திெயான்று சங்ககாலத்துப் ேப லக்கியங்களுள் ஒன்றாகிய குறுந்

ெதாைகயின் கண்ேண புைத யுண்டு கிடக்கின்றது. இவ் அ ய இலக்கியம் முதன்
முதலாக, ேவலூர் வூர்ஹீஸ் கலாசாைலத் தமிழ்ப்பண்டிதராயிருந்த ெசௗ ப்

ெபருமாள் அரங்கனார் என்பவரால், தாெமழுதிய ஒரு புத்துைரயுடன், ௧௯௧௫-ல்

ெவளியிடப்பட்டது. இவர் மூலபாடத்ைதச் ெசப்பஞ்ெசய்தற்குப் ெபருமுயற்சிைய
ேமற்ெகாண்ட ேபாதிலும், பலெசய்யுட்கள் இன்னும் திருந்தேவண்டியனவாகேவ
உள்ளன. இவர் காலத்திற்குப்பின் மூன்று பதிப்புக்கள் ெவளிவந்திருக்கின்றன.

ஆனால் இப்பதிப்புக்களிலும் முற்கூறிய குைறபாடு நீங்கவில்ைல, இலக்கியச்-

சுைவயும் கவிச்சுைவயும் மிக்குள்ள இப்ேப லக்கியம் இதுகாறும் தக்கவண்ணம்
ப ேசாதைன ெசய்யப்ெபற்று ெவளிவராமலிருப்பது தமிழ்மக்களது துரதிர்ஷ்ட-

ேமயாகும். இப்ெபருநூல் ஆராய்ச்சிமுைறயிற் ெசப்பஞ் ெசய்யப்ெபற்றுத்

திருந்திய பதிப்பாக ெவளிவருதைலத் தமிழறிஞர்களைன வரும் ெப தும்

அவாவி ெயதிர்ேநாக்கி யிருக்கின்றனர். இவ் ேவணவா விைரவில் நிைறேவற
இைறவன் அருள்பு க. ெசன்ைனச் சர்வ கலாசங்கத்தார் இந்நூைலத் திருத்த

முறப் பதிப்பித்து ெவளியிடேவணடுெமன்று மகாமேகாபாத்தியாய டாக்டர்
உ.ேவ. சாமிநாத ஐயரவர்கைள ேவண்டிக்ெகாண்டிருப்பதாகத் ெத கிறது.

இந்நற்ெசய்தி தமிழ் மக்களுக்குப் ெபருமகிழ்ச்சிைய விைளவித்திருக்கின்றது.

II.
இப்ேப லக்கியத்தின் 75-ம் ெசய்யுள் பின்வருமாறு அரங்கனாராற் பதிப்பிக்கப்-

ெபற்றுள்ளது:

நீகண் டைனேயா கண்டார்க் ேகட்டைனேயா

ஒன்று ெதளிய நைசயினம் ெமாழிேமா

ெவண்ேகாட் டியாைன பூஞ்சுைன படியும்
ெபான்மலி பாடிலி ெபறீஇயர்
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யார்வாய்க் ேகட்டைன காதலர் வரேவ
இச்ெசய்யுள் 'தைலமகன் வரவுணர்த்திய பாணற்குத் தைல மகள் கூறியது'

ஆகுெமனத் துைறக்குறிப்பினால் அறியப்படுகின்றது. இதற்ேகற்பேவ இளம்-

பூரணரும், கற்பியல் 6-வது சூத்திரவுைரயில், இச்ெசய்யுைள ேமற்ேகாளாகக்
காட்டி, 'இது பாணன் வாயிலாக வந்துழிக் கூறியது' என உைரக்கின்றார்.

நச்சினார்க்கினியர் ஒரு சிறிது ேவறு படுத்துக்கூறுவர். இவர் ேமைலச்சூத்திரத்திற்
காணும் 'பல் ேவறுநிைல'கைள வகுக்கப்புகுந்து, 'அவன் (தைலவன்) வரவு
ேதாழி கூறிய வழி விரும்பிக் கூறுவனவும்' என்ற நிைலையத் தந்து,

இச்ெசய்யுைள யுதக த்து, 'இது தைலவன் வரைவ விரும்பிக் கூறியது' எனத்
துைறகாட்டினர்.

எனேவ, இச்ெசய்யுள் தைலவி கூறியெதனல் ெவளிப்பைட. தனது தைலவன்

வருைகைய உணர்த்திய வாயில் மிகச்சிறந்தெதாரு ெகாைட ெபறுவதாக ெவனக்

கூறுகின்றாள். இப்ெபாழுது நாம் ஆராயேவண்டுவன ஈற்றின்கணுள்ள
மூன்றடிகளாம். ஏைனய அடிகளின் ெபாருள் ெதளிவாகேவயுள்ளது.

'ெவள்ளிய ேகாட்ைடயுைடய யாைன அழகிய சுைனயிடத்துப்படியும். (ஆதலின்
பரத்ைதயர் தனித்தாராய்ச் ெசன்றாடவிடாது தானும் அவ்விடத்து உைறவன்

தைலமகன்). ெபான்னின் மிகுதிையப் ெபருைமயில்லாேதாய் ெபறுதற்ெபாருட்டு
எவர் வாயிற் ேகட்டைன? காதலர் வருைகைய (உைரத்தற்கு)' என்று ெசௗ.
அரங்கனார் உைரயிட்டிருக்கின்றார்.

இவ்வுைர 'ெவண்ேகாட்டி யாைன பூஞ்சுைன படியும்' என்பதைன உள்ளுைற-

யுவமமாகக் ெகாண்டு, அது பிறிெதாரு ெபாருைளக் குறிப்பாற் ெபறைவப்பதாக

இவ்வுைரகாரர் கருதுகின்றார். ஆகேவ, இவ்வடிக்கு இப்ெபாருள் ேநரானதன்ெறனல்
ெதளிவு. தாம்ெகாண்ட உள்ளுைற ெபாருளின்கண்ணும் இவ்வடியில்

ஆதாரமில்லாத கருத்துக்கைளக் ெகாண்டு புகுத்துகின்றார். 'பரத்ைதயர்

தனித்தாராய்ச் ெசன்றாடவிடாது என்றது அங்ஙனம் ஆதாரமின்றிப் புகுத்தியதாகும்.
'ெபான்மலி' என்பது 'ெபான்னின் மிகுதி' எனப்ெபாருள் ெகாள்ளப்படுகின்றது.

இதுவும் வலிந்து ெகாள்ளப்பட்ட ெபாருேளயாகும். 'மலி' என்பதைனப் ெபயராகக்
ெகாள்ளுதல் ெபாருத்தமின்றாம். 'ெபான்மிக்க' என்று உைரகூறுதேல ேந தாம்.

'பாடிலி' என்பது 'ெபருைமயில்லாேதாய்' எனக் ெகாள்ளப்படுகின்றது. 'பாணைனேநாக்கிக் கூறு மிடத்து ஒருகால் இப்ெபாருள் ெபாருந்துவதாகலாம். ஆனால்

நச்சினார்க்கினியர் இச்ெசய்யுள் தைலவி ேதாழிைய ேநாக்கிக் கூறியதாகத்

துைறகாட்டுகின்றனர். எனேவ, ேதாழிக்கும் பாணனுக்கும் ெபாருந்தக்கூடிய

முைறயிேலதான் பாடமும் ெபாருளும் இருத்தல் ேவண்டும். 'பாடிலி' என்பதற்குப்

'ெபருைமயில்லாேதாய்' என்பைதக் காட்டினும் ேவறு சிறந்த ெபாருள் காணுதலும்

அ து. ேதாழிையப் 'பாடிலி' ெயன இழித்துைரப்பது தமிழ் நூல் வழக்கன்று.

ஆதலால், 'ெபருைமயில்லாேதாய்' என்ற ெபாருளும், அதற்கு ய 'பாடிலி' என்ற

பாடமும் ெகாள்ளத்தக்கன அல்ல.

III.
இனி, உண்ைமயான ெபாருள் யாெதன ஆராய்ேவாம். 'ெபான்மலி' என்பதற்குப்
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'ெபான்மிக்க' எனப் ெபாருள் ெகாள்ளுதேல ேந ெதன ேமேல கூறிேனன். இது

ெபாருந்துமாயின், இத்ெதாடர் ஓர் இடப்ெபயர்க்கு விேசடணமாதல் ேவண்டும்.

'ெவண்ேகாட்டியாைன...படியும்' என்ற ெதாட ைனயும் விேசடணத் ெதாடராகேவ
ெகாள்ளுதல் ேந து. இதுவும் ஓர் இடப் ெபய ைனேய விேசடிக்கவல்லது. இவ்

இடம் தன்னகத்து மிக்கு நிரம்பிய ெபான்னாலும், தான் அைமந்திருந்த தலத்தின்

அருகிலுள்ள நீர்ப்ெபருக்கினாலும், முற்காலத்திற் ெபரும்புகழ்ெபற்று விளங்கியதாக

இருத்தல் ேவண்டும். அதன் ெபயர்தானும் ேகட்டவளவிேல உணரக்கூடிய

ெபருஞ் சிறப்புைடயதாயிருத்தலும் ேவண்டும். 'படிதல்' 'மலிதல்' என்ற

விேசடணங்கள் ெசன்றிையயும் 'பாடிலி' என்றதேனாடு ஒலியளவில் மிகவும்
ஒத்ததாயிருத்தல் ேவண்டும். இத்தன்ைமகள் வாய்ந்த இடப்ெபயெரான்று

முற்காலத்துப் பிரசித்திெபற்று விளங்கியதுண்டா?

இவ்வினாவிற்குச் ச த்திர முணர்ந்தார் மிக எளிதில் விைடயளித்து விடுவர்.
'பாடலி' ெயன்று வழங்கிய பாடலிபுத்ர நகரேம ஈண்டு ஆசி யராற் கருதப்பட்டதாதல் ேவண்டும்.

இந்நகரம் பண்ைடக்காலத்தில் தனது நிதியாற்

புகழ்ெபற்று விளங்கியைம

பல்புகழ் நிைறந்த ெவல்ேபார் நந்தர்
சீர்மிகு பாடலிக் குழீஇக் கங்ைக

நீர்முதற் கரந்த நிதியங் ெகால்ேலா (அகம்-265)

என்று வரும் அகநானூற்று அடிகளால் நன்கு உணரக்கிடக்கின்றது. பாடலியிேலயுள்ள ெபான்விைனஞர் பல இடங்களிலும் விரும்பிக் ெகாள்ளப்பட்டன ெரன்பது
பாடலிப் பிறந்த பசும்ெபான் விைனஞரும்
என்ற ெபருங்கைத யடியினால் (உஞ்ைச. 58,42) அறியலாகும். இதனால் ெபான்

அங்ேக மிகுதியாக வுள்ளைமயும் ஊகித்தல் தகும்.

ஆகேவ 'ெபான்மலி பாடலி ெபறீஇயர்' என்பேத உண்ைமயான பாடமாதல்

ேவண்டும். ெபான் முதலிய நிதியங்களால் மிக்கதும், ேபரரசர்களது தைலநகராய்
விளங்கியதுமான, இந் நகைரப் ெபறுதற்கு விைழயுெமாரு ேபறாகக் கூறுதல்

ெப தும் ஏற்புைடத்தாகும். அங்ஙனம் ெபருநகர்கைளக் கூறும் வழக்குண்ெடன்பது
முட்டாச் சிறப்பிற் பட்டினம் ெபறினும் (பட்டினப், 223)
எனவும்,
புனல்ெபாரு புதவி னுறந்ைத ெயய்தினும் (அகம். 237)
எனவும்,
ேசண்விளங்கு சிறப்பி னாமூ ெரய்தினும் (அகம். 159)
எனவும் வரும் அடிகளால் உணரலாம்.

IV.
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'பாடலி' ெயன்ற பாடேம ஆசி யர் கருதியதாகுெமன்ற முடிபு, இச்ெசய்யுளின்
மூன்றாமடியிற் காணும் பாடத்தாலும் உறுதியைடகின்றது. சில காலத்திற்கு

முன்னால் குறுந்ெதாைகையச் சில ைகெயழுத்துப் பிரதிகேளாடும் ஏட்டுப்

பிரதிேயாடும் ஒப்பிட்டுத் திருத்திக்ெகாள்வதில் ஈடுபட்டிருந்ேதன். அப்ெபாழுது

அண்ணாமைலச் சர்வகலாசாைலயில் தமிழாராய்ச்சித் துைறயிலுைழத்து வந்த

ேஸது ஸம்ஸ்தான மகா வித்வான் ரா. ராகைவயங்காரவர்கள் தங்களுைடய

பிரதிைய எனக்கு அன்புடன் உதவி யிருந்தார்கள். காலஞ்ெசன்ற தி.த. கனகசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களுக்கு ய பிரதிெயான்றும் எனக்குக் கிைடத்திருந்தது.
இவ் இரு பிரதிகளிலும் இச்ெசய்யுளின் மூன்றாவது அடி
ெவண்ேகாட் டியாைன ேசாைன படியும்

என்று காணப்பட்டது. பிறிெதாரு பிரதியிற் 'ேசாைண' படியும் என்று பாடம் சிறிது
ேவறுபட்டிருந்தது. இந்த அடியின் ெபாருள் 'ெவண்ைமயன ெகாம்புகைளயுைடய
யாைன ேசாைணத்துைறயிேல மூழ்கித்திைளக்கின்ற' என்பதாம். எனேவ,
இத்ெதாடரும் விேசடணமாய் அைமந்து, 'பாடலி' என்னும் இடப்ெபயைர

விேசடிக்கின்றது. ேசாைணநதிக் கைரயிேல பாடலி நகரம் இருந்தெதன்பது

ச த்திர-ஆராய்ச்சியால் ெதளியப்பட்ட உண்ைமேய. இது முற்காலத்திேல மிகவும்

பிரசித்தியைடந்திருந்தைம பிறிெதாரு சான்றாலும் அறியக்கிடக்கின்றது.

பாணின ீயத்தில் 'யஸ்ய சாயாம:' (2,1,16) என்ெறாரு சூத்திரம் படிக்கப்படுகின்றது.

"ஏதாவது ஒன்ைற 'இதுவைர பரவியுள்ள 'ெதனக் குறிக்கேவண்டுமிடத்து,

சுட்டினாற் ெகாள்ளலாவதைன நபும்ஸக லிங்க துவிதீய ஏக வசனமாகக் ெகாண்டு
அதற்கு முன் 'அநு' என்ற ெசால்ைலப் ெபய்து கூறுக" என்பது இதன்ெபாருள்.

இதற்கு உதாரணமாக 'அநுேசாணம் பாடலி புத்திரம்' என்பது மஹா பாஷ்யக்-

காரராகிய பதஞ்சலியாற் காட்டப்படுகின்றது. இவ்வுதாரணத்தால் பாடலி நகரம்
ேசாைண நதிைய அடுத்து விளங்கியது பிரசித்தமான ெசய்தி ெயன்பது

ெதளியலாம். எனேவ, 'ெவண்ேகாட்டியைன ேசாைணபடியும்' என்ற பாடேம

ெகாள்ளத் தக்கதாய் முடிகின்றது. ெபரும்பான்ைமப் பிரதிகளிற் 'ேசாைன' என்பேத
காணப்பட்ட ேபாதினும், 'ைன' 'ைண' என்ற எழுத்துக்கள் பிரதி ெசய்ேவார்களால்

ஒன்றற்ெகான்று மாறாக எழுதிவிடப்படுமாதலாலும், 'ேசாைண' என்பேத

வடெமாழிப் ெபயேராடு ஒத்திருப்பதாலும், தமிழ் நூல்களில் இப்ெபயர் வந்துள்ள

ஒரு சில இடங்களில் 'ேசாைண' என்ேற காணப்படுமாதலாலும், 'ேசாைண' என்ற

பாடேம ெகாள்ளுதற்கு யது.

குறுந்ெதாைகப் பிரதிகளிற் காணப்படும் பாடேம ெதால்காப்பிய உைரகளிலும்

தரப்படுகின்றது. இப்ேப லக்கணத்திற்கு உைரயிட்ட ெப யார்களுள், காலத்தால்

முற்பட்டவர் இளம்பூரணராவர். இவர் இரண்டிடங்களில் இச்ெசய்யுட் பகுதிைய
ேமற்ேகாள் காட்டி யிருக்கின்றனர். ஒன்று ேமேல சுட்டிய கற்பியல் ௬-ம்
சூத்திரவுைர. பிறிேதா டம் கிளவியாக்கத்தில் 18-ம் சூத்திரவுைரயாகும்.

இவ்விரண்டாவது இடத்தில், 'ேசாைன' என்பது 'ேசைன' ெயனப் பிரதி

ெசய்ேதாராற் பிைழயாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது; மற்ைறப்படி யாெதாரு ேவறுபாடும்

இல்ைல. நச்சினார்க்கினியரும், கற்பியல் 6-ம் சூத்திர உைரயில், இச்ெசய்யுைள

உதக த்திருக்கின்றனர். அவரது பாடமும் பிரதிகளிற் காணப்படும் பாடேம யாகும்.

V.
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இனி, 'பூஞ்சுைன படியும்' என்ற பாடம் எவ்வாறு வந்தது என்பதைனச் சிறிது

ேநாக்குதல் ேவண்டும். எனக்குக் கிைடத்த பிரதிகளில் ஒன்றிேலனும் இப்பாடம்

காணு மாறில்ைல. ெசன்ைன அரசாங்க நூல் நிைலய்த்திலுள்ள கடிதப்

பிரதியில் மட்டும், 'ெவண்ேகாட்டியாைன ெசாைனபடியும்' என்று முதலில்

எழுதிப் பிறகு அதைனத்திருத்தி 'ெவண்ேகாட்டியாைன பூஞ்சுைனபடியும்' என்று

வைரயப் பட்டுளது. இவ்வாறு திருத்துவதற்கு ய காரணமும் எளிதிற் புலப்படக்-

கூடியேத. ஏடுகளில்'ேசாைன'ெயன்பது ெசாைன' என்ேற எழுதப்ெபறும். இவ்வாறு
எழுதப் ெபற்றது 'ேசாைன' என்ற நதிையக் குறிப்பதாகுெமன்பைத யுணரும்

ஆற்றல் சாமானியமாக ஏெடழுதுேவார்பாற் காணப்படுவதில்ைல. அன்றியும்

அந்நதிைய,'ேசாைன' என்பேத தமிழிற் ெபருவழக்கு. ஆதலால்' சுைன ெயன்பதுேவ
'ெசாைன'ெயன்று தவறாக எழுதப்ெபற்று விட்டெதனக் கருதிச் 'சுைன'ெயன

முதலாவது திருத்தப் பட்டது. இவ்வாறு திருத்தியவுடன் அடிநிரப்புதற்கு ஓரைச
குைறந்திருப்பது புலப்பட்டிருத்தல் ேவண்டும். இக்குைற பாட்ைட நீக்குதற்குப்

'பூஞ்சுைன' என்று பாடங் ெகாள்ளப்பட்டது. இப்பிைழ வரலாறு ஏெடழுதுேவாரால்

எவ்வைகப் பிைழகள் ேநரக்கூடுெமன்பதைன ெயாரு சிறிது உணர்த்தக் கூடியதாம்.

தவறாகத் திருத்திய இப்பாடத்திைனேய ெசள. அரங்கனார் தமது பாடமாகக்
ெகாண்டு ெபாருள் கூறுதற்கண் ெப தும் இடர்ப்படுவாராயினார்.
ஆகேவ,

" ெவண்ேகாட்டியாைன ேசாைண படியும் ெபான்மலி பாடலி ெபறீ இயர்"
என்பேத உண்ைமயான பாடெமனத் ெதளியலாம்.
பாடலிபுத்திரம் ேசாைண நதிகைரயில் நிருமிகப்பட்டிருந்த ெதன்பது ச த்திரக்-

காரரால் ெநடுங்காலமாக அறியப்படாமலிருந்தேதார் உண்ைம. இவ்வுண்ைமையப்

பற்றிய குறிப்ெபான்று குறுந்ெதாைகயிற் காணக் கிடக்கின்றைம தமிழ் மக்களாகிய

நாம் அறிந்து ெப தும் இன்புறத்தக்கதாம்.

-----------

9. 'எருமணம்'
(குறுந்ெதாைகச் ெசய்யுெளான்றின் ெபாருள்)

குறுந்ெதாைக என்பது சங்க இலக்கியம் என வழங்கப்படும் ெதாைக நூல்களுள்

ஒன்று. இதன் ெசய்யுட் சிறப்ைப ேநாக்கி, 'நல்ல குறுந்ெதாைக' என ஒரு பழம்

பாடல் இதைனக் குறிக்கிறது. பண்ைடத் தமிழ் நூல்களூக்கு உைரெயழுதிய உைரகாரர்கள் பலரும் இந்நூலிைன மிகவும் பாராட்டி அங்கங்ேக இதனின்றும்

ேமற்ேகாள் காட்டியிருகிறார்கள்..
.

இந்நூலின் ௩௮0 ெசய்யுட்களுக்குப் ேபராசி யர் உைரெயழுதினர் என்றும், அவர்

எழுதாதுவிட்ட இருபது ெசய்யுட்களுக்கும் நச்சினார்க்கினியர் உைர வகுத்துள்ளார்
என்றும் ெத கிறது. இவ்வுைர இதுகாறும் அகப்படவில்ைல. இதைனயிழந்தது

நம்மவர்களுைடய துர்ப்பாக்கியம் என்ேற ெசால்லேவண்டும்..
.

குறுந்ெதாைகைய முதன் முதலாக ெவளியிட்ட தமிழறிஞர் ெசள ப் ெபருமா-

ளரங்கன் என்பவர். இவர் இப் பைழயவுைர யில்லாக் குைறையக் கருதி, புதிய
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உைரெயான்று இயற்றினர். இதன் பின்பு திரு. இராம ரத்ந ஐயர் கலா-

நிைலயத்தில் ஓர் உைரெயழுதி ெவளியிட்டனர். இவ் இரண்டு உைரகளும்
ெசவ்விய உைரகள் எனக் கூற இயலாது. இவ்வுைரகள் ேமற்ெகாண்டுள்ள

பாடங்களும் திருத்தமான பாடங்களல்ல..
.

பல சுவடிகைள ஒப்பு ேநாக்கித் திருத்தமான பாடங்கைளக் கண்டு, நூதனமாக

ஓர் உைரெயழுதி ௧௯௩௭-ல் மகாமேகாபாத்தியாய டாக்டர் உ.ேவ. சாமிநாைதயர்

அவர்கள் ெவளியிட்டார்கள். இப்பதிப்ேப இதுவைர ெவளிவந்துள்ள குறுந்ெதாைகப்

பதிப்புக்கள் அைனத்திலும் சிறந்ததாகும். இதுேவ இப்ேபாது பலராலும் கற்கப்பட்டு
வருவது.

ஐயரவர்கள் ெவளியிட்ட இப்பதிப்பிலும் திருந்த ேவண்டிய பகுதிகள்

சில உள்ளன. அவற்றுள் ஒன்ைறக் குறித்து இங்ேக கூறவிரும்புகிேறன்..

.

இந்நூலில் 113-ம் ெசய்யுள் 'மாதீர்த்தன் என்ற ஒருவர் இயற்றியது. இப்ெபயைர

மாதிரத்தன் முதலாகப் பல படியாக வாசிக்க இயலும். உதாரணமாக, 'மாதீரத்தார்'

என்று

இராமரத்ந ஐயர் எழுதியிருக்கிறார். டாக்டர் ஐயரவர்கள் 'மாதிரத்தன்'

எனப் ெபயைரக்ெகாண்டு, மாதீரத்தன்', 'மாதீர்த்தன்' என்ற பாடேபதங்களும்

காட்டியுள்ளார்கள். ஆனால், ெசய்யுளிேல ெபாய்ைக, யாறு என்பனவற்ைறச்
சிறப்பித்துச் ெசால்வதைன ேநாக்கினால், மாதீர்த்தன் என்பதுேவ உண்ைமப்

ெபயராதல் ேவண்டும் என்பது விளங்கும். இப் ெபயைரேய யான் பதிப்பித்த சங்க
இலக்கியத்தில் ஆண்டுள்ேளன். ெசய்யுளில் வரும் ெதாடர் முதலியவற்ைற

ைவத்து ஆசி யைரக் குறிப்பித்தல் பண்ைடக்காலத்தில் ஒரு வழக்காறாயிருந்தது.
ெதாைக நூல்களில் இவ்வழக்காற்றிற்குப் பல உதாரணங்கள் காட்டல் கூடும்.

கங்குல் ெவள்ளத்தார், கல்ெபாரு சிறுநுைரயார், பதடி ைவகலார் என்பனவற்ைறக்
காண்க..
.

இப்புலவர் ெசய்துள்ளதாகத் ெதாைக நூல்களில் காணப்படுவது குறுந்ெதாைகயில்
வந்துள்ள இந்த ஒரு ெசய்யுேளயாகும். அது வருமாறு:
ஊர்க்கும் அணித்ேத ெபாய்ைக:ெபாய்ைகக்குச்.
ேசய்த்தும் அன்ேற சிறுகான் யாேற;.

இைரேதர் ெவண்குரு கல்ல தியாவதும்.

துன்னல் ேபாகின்றாற் ெபாழிேல; யாம்எம்.

கூைழக் ெகருமணங் ெகாணர்கஞ் ேசறும்.
ஆண்டும் வருகுவள் ெபரும்ேப ைதேய..

இது பகற்குறி ேநர்ந்த தைலமகனுக்கு குறிப்பினால் குறியிடம் ெபயர்த்துச்

ெசால்லியது..

ஊர்க்கு அருகில் ெபாய்ைகயுள்ளது; இப்ெபாய்ைகக்குத் தூரத்திலன்றிச் சமீ பத்திேல

ேய சிறு காட்டாறு ஓடுகிறது; அங்ேக உள்ளது ஒரு ெபாழில். அப்ெபாழிலில்

இைர ேதர்தற்ெபாருட்டு வரும் நாைரயல்லது ேவறு ஒன்றும் வருவதில்ைல.

அங்ேக கூந்தலுக்கு எரு மணம் ெகாண்டுவருவதற்காகச் ெசல்லுேவாம். எங்கள்
தைலவியாகிய ேபைத அங்ேக வருவாள்: இதுேவ இச் ெசய்யுளின் ெபாருள்..
.

இங்ேக ெகாண்டுள்ள 'எருமணம்' என்ற பாடம் பிரதிகளில் காணப்படுவது.

ஐயரவர்களும் பிரதிேபதங்கள் ெகாடுத்துள்ள பகுதியில் 'ஏரு மணம்' என்ற
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பாடேபதத்ைதக் காட்டியுள்ளார்கள் (பக்.120).
.

நூலின்கண்ேண 'எருமண்' என அவர்கள் பாடங் ெகாண்டார்கள். இதற்கு,

'கூந்தலிலுள்ள எண்ெணய்ப் பைச, சிக்கு முதலியன ேபாகும் ெபாருட்டுக்

களிமண்ைணத் ேதய்த்துக்ெகாண்டு மகளிர் நீராடுதல் வழக்கு' என்று கூறி,

இக்களிமண்ைணேய எருமண் என்று புலவர் வழங்கியதாக விேசடவுைரயில்
எழுதியிருக்கின்றார்கள். தைலவியரும் ேதாழியரும் மயிர்ச்சிக்கு முதலியன

நீக்குதற் ெபாருட்டுக் களிமண் ெகாண்டுவரப் ேபாவார் என்று குறிப்பிடுதல்

தைலவி முதலாயினார்க்குச் சிறிதும் தகுதியற்றதாம் என்பது ெசால்லேவண்டா..
.

தங்கள் கருத்ைத ஆத ப்பனவாக இரண்டு பிரேயாகங்கள் காட்டியுள்ளார்கள்.

ஒன்று குறுந்ெதாைகயிேலேய 372-ம் ெசய்யுளில் வருவது. அங்ேக 'கூைழெபய்
எக்கர்' என்று காணப்படுகிறது. கூைழ என்பது கைடப்பகுதி என்ற ெபாருளில்

வந்துள்ளது; எக்கர் என்பது நுண் மணலாகும். இங்ேக கூந்தலும் மண்ணும் என்ற

ெபாருள்கள் ெபாருந்தாைம ெசய்யுள் ேநாக்கி அறிந்து ெகாள்ளலாம். பிறிேதா டம்

ெபருங்கைதயினின்றும் காட்டப்பட்டுள்ளது. அங்ேக 'கூந்தனறுமண்,'(ெபருங்.3,40,
28) என வந்துள்ளது. நறுமண் என்ற ெதாடர் நறுமணமுள்ளதாக இயற்றப்பட்ட

ஒருவைகக் கலைவேயயாகும். கூந்தைலத் ேதய்த்துக் கழுவுவதற்குக் ெகாள்ளும் க
ள ீமண் ஆகாது. எனேவ, ஐயரவர்கள் ெகாண்டுள்ள பாடமும் ெபாருளும்

இையயாைம காணலாம்..
.

திரு. இராமரத்ந ஐயர் 'ஏர்மணம்' என்று பாடங்ெகாண்டு மணம் என்பதைன

ஆகுெபயராக்கி, மணமுள்ள மலர்கள் என்று ெபாருள் ெகாண்டனர். கூந்தலுக்கு

மலர் முடித்தல் இயற்ைக என்பது ஒன்றைனமட்டும் கருதி இவ்வாறு ெபாருள்-

ெகாண்டனர் ேபாலும். இது வலிந்து ெகாள்ளப்பட்ட ஒருெபாருள் என்பது
எளிதிற்புலப்படும்..
.

நான் ெகாண்டுள்ள பாடம்'எருமணம்' என்பது. இதற்குச் ெசங்கழுநீர் என்ற
ெபாருள் உண்ெடன்பது பிங்கலந்ைதயால் அறியலாம்..
அரத்த முற்பலம் ெசங்குவைள ெயருமணம்.
கல்லாரமுஞ் ெசங்கழுநீரும் அதன் ெபயர்..

இது மரப்ெபயர்த் ெதாகுதியில் கண்ட சூத்திரம். அச்சுப்பதிப்பில் இச்சூத்திரம்

ேவறுபட்டுக் காணப்படினும், 'எருமணம்' என்ற ெபயர் அதன் கண்ணும்

ெகாடுக்கப் பட்டுள்ளது. ஆகேவ, கூந்தலில் ெபய்து' முடித்தற்குச் ெசங்கழுநீர்

மலர்ெகாண்டு வரத் ேதாழியருடன் தைலவி ெபாழிலுக்குச் ெசல்வதாகக் கூறிக்

குறியிடம் உணர்த்தியைம ெதளிவாம். இதுேவ, ெபாருந்திய ெபாருள் 'எருமணம்' எ
ன்பேத பாடம் என்பது ேமற் கூறியனவற்றால் விளங்கும்..

.

இச் ெசால்லின் முற்பகுதி யாகிய 'எரு' கன்னடத்திலும் ெதலுங்கிலும் உள்ள 'எர'
என்ற ெசால்ேலாடு ெதாடர்புைடயெதனத் ேதான்றுகிறது. இம்ெமாழிகளில் இது

'சிவப்பு' என்று ெபாருள்படும்..
.

இக் குறுந்ெதாைகச் ெசய்யுளின் ெபாருள்,
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நந்தீ வரெமன்னும் நாரணன் நாண்மலர்க் கண்ணிற் ெகஃகம்.

தந்தீ வரன்புலி யூரைனயாய் தடங்கண் கடந்த.

இந்தீ வரமிைவ காண்நின் இருள்ேசர் சூழற்ெகழில்ேசர்.

சந்தீ வரமுறியும் ெவறிவயும்
ீ
தருகுவேன. (163).

என்று வரும் திருக்ேகாைவயார்ச் ெசய்யுளில் ஒருவாறு அைமந்துள்ளைம
காணலாம்.
---------

10. பதிற்றுப்பத்தின் கடவுள் வாழ்த்து.
ெதால்காப்பியப் புறத்திைணயியலிேல'அமரர் கண்முடியும் அறுவைக யானும்'

என்று ெதாடங்கும் ௨௬-ம் சூத்திரத்தின் உைரயிேல நச்சினார்க்கினியர்,
எ ெயள்ளு வன்ன நிறத்தன் வி யீணர்க்.

ெகான்ைறயம் ைபந்தா ரகலத்தன் ெபான்றார்.

எயிெல

யூட்டிய வில்லன் பயிலிருட்.

காடமர்ந் தாடிய ஆடலன் நீடிப்.

புறம்புைத தாழ்ந்த சைடயன் குறங்கைறந்து.

ெவண்மணி யார்க்கும் விழவினன் நுண்ணூற்.
சிரந்ைத யிரட்டும் விரலன் இரண்டுருவாய் .
ஈரணி ெபற்ற எழிற்றைகயன் ேநரும்.

இளம்பிைற ேசர்ந்த நுதலன் களங்களி.

மாேறற்கும் பண்பின் மறுமிடற்றன் ேதறிய.

சூலம் பிடித்த சுடர்ப்பைடக்.

காலக் கடவுட் குயர்கமா வலேன.
என்ற அழகிய ெசய்யுைளத் தந்து 'இது கடவுள் வாழ்த்து' எனக் காட்டியிருகின்றார்.

எந்நூலுக்கு ய கடவுள் வாழ்த்ெதன்பது ஆராயத்தக்கது..

.

கடவுள் வாழ்த்ெதனப் ெபாதுப்படக் கூறுதலால், உைரகாரர்களால் எடுத்தாளப்படும்

ெபருந்தகுதி வாய்ந்ததும் பண்ைடகாலத்துச் சான்ேறார்கள் இயற்றியதுமான ஒரு

நூலிைனச் சார்ந்தேத இச்ெசய்யுள் என்பது ெபறப்படும். இவ்வியல்புகள் வாய்ந்த-

வற்றிற் சிறந்தன எட்டுத்ெதாைக நூல்களும் கீ ழ்க்கணக்கு நூல்களுமாெமன்பது

ெதளிவு. நச்சினார்க்கினியரும் இந்நூல்கைளேய கருத்திற் ெகாண்டுள்ளா ெரன்பது'

இது கடவுள்வாழ்த்து' என்பதைனத் ெதாடர்ந்து'ெதாைககளினுங் கீ ழ்க் கணக்கினும்

உள்ள கடவுள் வாழ்த்ெதல்லாம் இதன்கண் அடக்குக என்று எழுதிச் ெசல்லுதலான்

அறியப்படும். ெதாைக நூல்களுள் ஒரு நூலின்கணிருந்து கடவுள் வாழ்த்துச்

ெசய்யுைள எடுத்துக்காட்டி, அவற்றுள் அடங்கிய பிற நூல்கைளக் குறித்து ேமைல
வாக்கியம் எழுந்தெதனக் ெகாள்ளுதல் ெபாருத்த முைடத்தாம்..

'எ ெயள்ளு வன்ன' என்ற ெசய்யுள் கீ ழ்க்கணக்கு நூல்கைளச் சார்ந்தெதனல்
சாலாது; அைவ ெபரும்பான்ைம ெவண்பாவினாலும் சிறுபான்ைம ெவண்-

ெசந்துைறயாலும் இயன்றுள்ளன வாகலின். அன்றியும் அந்நூல்களைனத்தும்

நமக்கு அகப்பட்டுள்ளன; அவற்றில் ேமைலச் ெசய்யுள் ேபான்றன இடம்
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ெபறுதற்குச் சிறிதும் இையபில்ைல ெயன்பது அவற்ைற ேநாக்கின மாத்திைரயில்

அறியக் கிடக்கின்றது. எனேவ, இச் ெசய்யுள் ெதாைக நூல்களுள் ஒன்றைனச்

சார்ந்ததாகல் ேவண்டு ெமன்பது ெவளிப்பைட. ெதாைக நூல்களுள் எதைனச்

சார்ந்தது? ெதாைக நூல்கள் எட்டு என்பது யாவரும் அறிவர். அைவ இன்னெவன்பது,

நற்றிைண நல்ல குறுந்ெதாைக ஐங்குறுநூ
ெறாத்த பதிற்றுப்பத் ேதாங்கு ப பாடல்.

கற்றறிந்தா ேரத்துங் கலிேய அகம்புறெமன்.

றித்திறத்த எட்டுத் ெதாைக.

என்னும் ெசய்யுளால் உணரலாகும். இந்நூல்கள் அகவல், கலிப்பா, ப பாடல் என்ற

மூவைகப் பாக்களால் அைமந்தன. கலிப்பாவினாலியன்ற கலித்ெதாைகையயும்

ப பாடலாலியன்ற ப பாடைலயும் 'எ ெயள்ளு வன்ன' என்பது சார்ந்த

தன்ெறன்பது ெவளிப்பைட. அகவலால் இயன்ற ஏைன ஆறு நூல்களுள் ஒன்றைன
இது சார்ந்ததாகல் ேவண்டும்..
.

இவ் ஆறு நூல்களுள் நற்றிைண, குறுந்ெதாைக, ஐங்குறுநூறு, அகம், புறம் என்ற
ஐந்தன் கடவுள் வாழ்த்துகளும் அவ்வந்நூலின் ெதாடக்கத்தில் காணப்படுகின்றன.

பதிற்றுப்பத்து என்ற ெதாைக நூலிற்கு ய கடவுள் வாழ்த்துச்ெசய்யுேள நமக்கு
அகப்படவில்ைல. இச்ெசய்யுள் இதுவைரயில் அகப்படாத முதற்பத்துடன்
மைறந்து விட்டது ேபாலும்..
.

'எ ெயள்ளு வன்ன' என்பது பதிற்றுப்பத்தின் கடவுள் வாழ்த்தாக இருத்தல்

கூடுமா? அங்ஙனமாயின், அகவேலாைச பிைழபடாதா?

---------------11. அதியமான் அஞ்சி
அதியமான் ெநடுமானஞ்சி கைடெயழு வள்ளல்களில் ஒருவன். இவன்

ஔைவயாருக்குச் சாதல் நீங்கும்படியாக ெநல்லிக்கனி ெகாடுத்துப் புகழ்

ெபற்றவன். ேசரமானுைடய உறவினன் என்றும், மழவர் என்னும் வரர்
ீ
வைக-

யினருக்குத் தைலவன் என்றும் சங்க நூல்களில் குறிக்கப்படுகின்றான். இவைனப் '
ேபாரடு திருவிற் ெபாலந்தார் அஞ்சி' எனப் புற நானூறு (91) கூறும். ஆகேவ,
இவன் பண்ைடக்காலத்து வாழ்ந்த சிறந்த ேபார் வரர்களுள்
ீ
ஒருவன் என்பது

நன்றாகப் புலப்படும். இவனுைடய வரச்ெசயல்கள்
ீ
புறநானூற்றில் (௮௭-௯௫;
97-101; 103-104; 206, 208, 231-232, 235, 310, 315, 390) வி த்து உணர்த்தப்-

படுகின்றன. இவனுைடய முன்ேனார்களில் ஒருவன்,
அமரர்ப் ேபணியும் ஆவுதி யருத்தியும்

அரும்ெபறல் மரபிற் கரும்பிவண் தந்தும் (புறம் -99)
புகழ் ெபற்றவன். கரும்பு ெகாணர்ந்த ெசய்தி புறம்-392-லும் காணப்படுகிறது.

இவனது மூதாைதயர்களுக்கு வரங்ெகாடுக்கும் ெபாருட்டு ேதவர்கள் வந்து தங்கிய

ஒருேசாைல இவனது ஊ ல் இருந்தெதனவும் இப் புறநானூற்றுச் ெசய்யுளின்

உைரயில் காண்கின்றது.
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இவைனக் குறித்து "எழுெபாறி நாட்டத்து எழா அத்தாயம், வழுவின்று எய்தியும்

அைமயாய்" (௯௯) என்கிறது முற்காட்டிய ெசய்யுள். இதற்குப் பைழய உைரகாரர்
ஏழு இலாஞ்சைனயும் நாடுதைலயுைடய ஒருநாளும் நீங்காத அரச

உ ைமையத் தப்பின்றாகப் ெபற்றும் அைமயாயாய்

என்று ெபாருள் எழுதினார், புறநானூற்றின் பதிப்பாசி யராகிய டாக்டர்

சாமிநாைதயர் அவர்கள், "எழுெபாறி-ஏழு இலாஞ்சைன; இைவ ஏழரசர்க்கு உ யன;

இது, 'ேகழல்ேமழிகைல யாழி வைணசிைல
ீ
ெகண்ைட என்றிைனய பல்ெகாடி'

(கலிங. கடவுள்.18) என்பதனாலும் ஒருவாறு விளங்குகின்றது' என்று அடிக்குறிப்பு
எழுதியுள்ளார்கள். அன்றியும் பாடப்பட்ேடார் வரலாற்றில் 'ேசரன், ேசாழன்,

திதியன், எருைமயூரன் இருங்ேகா ேவண்மான், பாண்டியன், ெபாருநன் என்னும்

அரசர் எழுவர்க்கு ய ஏழு இலாஞ்சைனயும் நாடும் அரச உ ைமயும் உைடேயான்'

என்றும் [1] எழுதினார்கள். இங்குக் ெகாடுத்துள்ள விவரத்திற்கு ஆதாரம்

இருப்பதாகப் புலப்படவில்ைல. எழுெபாறி நாட்டத்துத் தாயம் அைடந்ததன் பின்,

'ஏழு அரசர்கேளாடு முரணிச் ெசன்று ெவற்றி ெகாண்டு தன் வலிையத் ேதாற்றுவித்தான்' என்று ெசய்யுள் கூறுகின்றது. ஆதலால், இவ்ேவழு அரசர்களுக்கும்

எழுெபாறி நாட்டத் தாயத்திற்கும் ெநருங்கிய அல்லது ேநரடியான ெதாடர்பு

இருப்பதாகக் கருதக் கூடவில்ைல.
----

[1]. இது பிற்பதிப்புக்களில் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
----

இங்ஙனமாயின், ஏழிலாஞ்சைன என்பதன் கருத்து விளக்க ெமய்தாது நிற்கின்றது
என்றுதான் நாம் ெகாள்ளுதல் ேவண்டும். உைரகாரர் "எழுெபாறிையயும்

நாட்டத்ைதயும் நீங்காத அரச உ ைமைய" என்று ஒரு பக்ஷாந்தரம் கூறி,

"ஏழரசர் நாடும் கூடி ஒரு நாடாய் அவ்ேவழரசர் ெபாறியுங் கூடிய ெபாறிேயாடு

கூடி நின்று நன்ைமயும் தீைமயும் ஆராய்தல் எனினும் அைமயும்" என்றும் எழுதி-

யுள்ளனர். இப்ெபாருளும் ஆராய்ச்சிக்கு உ யேத.

ஆனால்,வடெமாழி நூல்களிேல காணப்படும் ஒரு மரபு இங்ேக ஒரு விளக்கம்

தருகின்றது. இம் மரபு "மானஸாரம்" என்ற சிற்ப நூலில் (அத்.42) காணப்படுகின்றது. சக்கரவர்த்தி, மகாராஜா, நேரந்திரன், பார்ஷிணிகன், பட்டதரன்,

மண்டேலசன், பட்டபாஜ், பிராகாரகன் அஸ்திர கிராகன் என ஒன்பது

வைகயினராக அரசர்கள் வகுக்கப்படுகிறார்கள். இவர்களுள் சக்கரவர்த்தியாவான்
ஆற்றல் மிக்கவன்; நாற் ெபருங்கடெலல்ைல வைரயும் தனது நாடு பரந்து
கிடக்கும்படி ஆைணபு ேவான்; இதற்கு அறிகுறியாகத் தனது அரண்மைன

வாயிலில் ெவற்றிமணியுைடயவன்; நன்ைமயுந் தீைமயும் ஆராய்ந்து நடுநிைல

சிறிதும் குன்றாது முைற ெசய்பவன்; ெபரும் புகழ் வாய்ந்தவன்; ெசல்வத்தில்
சிறந்தவன்; குடிகைள அன்பு ெகாண்டு ஆள்பவன்; அரசர் அைனவர்களாலும்

நன்கு மதிக்கப்படுபவன்; ேபரரசன். மகாராஜன் அல்லது அதிராஜன் எனப்படுவான்

தனது மூவைக ஆற்றலால் ஏழரசர் நாட்டுத் தைலைம ெகாணடவன்; அறுவைகக்
குணங்களுைடயவன்; அறுவைக உறுப்புக்களுைடயவன்; நீதி நூல்களிலும்

ஒழுக்க நூல்களிலும் நல்ல பயிற்சியுைடயவன்; சூ யன் அல்லது சந்திர
வம்சத்ைதச் சார்ந்தவன்.
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நேரந்திரன் எனப்படுவான் தனது மூவைக ஆற்றலால் தன்னின் ெமலிந்த

பைகவ டமிருந்து ெவன்று ெகாண்ட மூன்று அரசர் நாடுகளுக்குத் தைலவன்;
பார்ஷிணிகர், பட்டதரர் முதலிய மனனர்களால் வணங்கப்படுபவன்; ராஜ்ய

தந்திர ேநாக்குைடயவன்; பைக மன்னைரப் பணிவிப்பவன்; நற்ெசயலாளன்;

விழா எடுத்து மகிழ்வதில் ஈடுபடுபவன்.

பார்ஷிணிகன் எனப்படுவான் ஓர் அரசுக்குத் தைலவன்; ஒரு ேகாட்ைட

யுைடயவன் [2]; ஆறு உறுப்புக்கைள யுைடயவன்; அறிவு மிக்கவன்; காலத்தின்
உசிதத்ைத அறிபவன்; மூவைகத் ெதாழிலுைடயவன்[௩]; தன்கீ ழடங்கிய
சிற்றரசர்களால் தங்கள் தைலவன் என ஏற்றுக்ெகாள்ளப் பட்டவன்.

இங்ஙனேம ஏைனய ஐவைக அரசர்களுைடய இயல்புகளும் விளங்கக்

கூறப்பட்டுள்ளன.
----

[2]. 'ஓ ெரயில் மன்னன்' என்ற சங்கநூல் வழக்கு (புறம் 338) இங்ேக
அறியத்தக்கது.
----

[3] .பைட திரட்டல், பைட வகுத்தல், பைட ேமற் ெசல்லல் என்பன.
----

அதிராஜனது பிற இயல்புகைளயும் மானஸாரத்தில் விளங்கக் காணலாம்.

இவன் முடி த த்தற்கு உ யவன்; முகடைமந்த சிம்மாசனம் இவனுக்கு உண்டு.

கற்பக விருக்ஷமுந் ேதாரணமும் இவன் உைடயவன்; கவ , ெவண்ெகாற்றக்
குைட, மாைல இம்மூன்றும் இவனது அரச சின்னங்கள்; இவனது

சிம்மாசனத்திற்கு ஆறு கால்கள் உண்டு; முத்து மாைலைய அணிபவன்;

இரண்டு தைல நகரங்கள் உைடயவன்; ஆறிெலான்று இைறெகாள்பவன்.

அதிராஜனுைடய இயல்புகளுள் ஒன்றாக ஏழரசர் நாட்டுத் தைலைம குறிக்கப்-

பட்டைம கவனிக்கற்பாலது. இதைனேய,

பூவார் காவில் புனிற்றுப்புலால் ெநடுேவல்
எழுெபாறி நாட்டத்து எழாஅத் தாயம்

என்ற அடிகள் குறிப்பனவாகக் ெகாள்ளலாம். இவனுக்கு மானஸாரத்திற் கூறிய
கற்பகக்காவு ைம உண்ெடன்பது இவ்வடிகளிேல 'பூவார் காவின்' என்பதனால்
விளங்கும். உைரகாரர் கூறிய விளக்கக் குறிப்பும் இதைனேய ஆத க்கிறது

இனி, சங்க இலக்கியமாகிய புறநானூற்றில் இங்குக் காட்டிய வடநூற் கருத்து

உளெதனக்கூறுதல் ெபாருந்துேமா எனச் சிலர் ஐயுறலாம். கி.பி, 8-ம் நூற்றாண்டில்
ேதான்றிய ேவள்விக்குடி சாஸனத்தில் சுமார் கி.பி.5-ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த
களப்பிரன் என்பாைனக் குறித்து,

அளப்ப ய அதிராஜைர அகலநீக்கி அகலிடத்ைதக்

களப்ரெனன்னுங்கலியைரசன் ைகக்ெகாண்டதைன இறக்கியபின்
என வருகின்றது, எனேவ, கி.பி. 5-ம் நூற்றாண்டிற்கு முன்ேப அதிராஜர்கள்

பலர் இருந்தைம புலப்படுகிறது. எனேவ, அதிராஜர் என்பதன்கண் அடங்கிய
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கருத்துத் தமிழ் நாட்டில் மிகப் பண்ைடக்காலந் ெதாட்ேட ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு

வந்தது என்று ஊகிக்கலாம். மானஸாரத்திற்கு[௪] முன்புள்ள பல நூல்களிலும்
அரசர் கூறுபாடுகளும் இயல்புகளும் கூறப்பட்டிருந்தன என்று கருதுதற்கும்

இடமுண்டு. ஏெனனின், அதன்கண் வரும் இவ்வரசர் இயல்புகள் 'ேவதபுராண

சாஸ்திரங்களினின்று ெதாகுக்கப்பட்டுள்ளன' என்று ஒரு வாக்கியம் காணப்-

படுகிறது (42,79-80). ஆனால், மானஸாரத்திற்கு முந்திய நூல்களுள் எதன்கண்

இப்பாகுபாடு முதலியன உள்ளன என்பது ஆராய்ந்து ெதளியப்படுதல் ேவண்டும்.

ெதளிந்தால், சங்க காலத்தில் தாேன இவ்வடெமாழிக் கருத்துக்கள் தமிழ் நாட்டில்

நிலவின என்பது உறுதிெபறும்.
----

[4]. இந்நூலின் காலம் கி பி 500-க்கும் 700-க்கும் இைடப்பட்டதாகலாம் என்பர்

(P.

K.Acharya: Dictionary of Hindu Architecture and Indian Architecture).
---தமிழ் மக்களுைடய நாக கத்திற்கும் வடெமாழியாளர்களுைடய நாக கத்திற்கும் உ

ள்ள ெநருங்கிய ெதாடர்பின் தன்ைம ெதளிவுெபற இன்னும் ஆராய்ச்சி ெசய்யப்-

படவில்ைல. ஆராய்ச்சி ெபருகப் ெபருக, இரண்டு இனத்தவர்களும் ஆதியில் ஒேர

குடும்பத்தினர் என்பதுதான் உண்ைமயாய் முடியுெமனத் ேதான்றுகிறது. சிற்சில
தன்ைம ேவறுபாடுகள் உளெவனின், அைவ ெதன்னாட்டிலும் ஆயற்

பிரேதசத்திலும் வாழ்ந்து வந்த முண்டர்கள் முதலிய பூர்வ குடிகளின் கலப்பினால்

ஏற்பட்டன ேபாலும். இவ்வைக ஆராய்ச்சியில் முதல் முதலில் நாம் ெசய்ய

ேவண்டுவது ஒற்றுைமக் கருத்துக்கைள ெயல்லாம் ஒருங்கு திர்ட்டுவதாகும்.
இம்முைறயில் அதியமாைனப் பற்றிய இக் குறிப்பும் ெகாள்ளத்தக்கது.
--------------

12. ெமௗ யர் ெதன்-இந்தியப் பைடெயடுப்பு
தமிழர்ச தத்தின் ஆராய்ச்சிவரலாற்றில் எனது நண்பர் இராவ்ஸாெஹப் மு.

இராகைவயங்காரவர்களது 'ேசரன்-ெசங்குட்டுவன்' தைலைமயான ஓர் இடம்

ெபற்றிருக்கிறது. இந்நூலால் ஆராய்ச்சியுலகில் ஒரு கிளர்ச்சி எழலாயிற்று. ேசரரது

பண்ைடத் தைலநகர் யாது? அவர்களது தாயக்கிரமம் யாது? அவர்கள் ஒேர

குடும்பத்தினரா? பல பி வினரா? அவர்களது ெவற்றி வரலாறு யாது? கைடச்சங்க

காலம் யாது? சிலப்பதிகார காலம் யாது? என்பன முதலியன அறிஞர்கள்

ெதளிதற்கு ய விஷயங்களா யைமந்தன. இந்நூல் 1915-ல் ெவளிவந்தது. எனேவ,
இப்ேபாது முப்பத்ைதந்து ஆண்டுகட்கு ேமல் ஆகிவிட்டன. பல அறிஞர்களும்

ேமற்கூறியவற்றுள் ஒவ்ெவான்றைன ெயடுத்து ஆராய்ந்துள்ளனர். ஆனால், ஒரு

சில தவிர ஏைனய இன்னும் புதிர்களாகேவ உள்ளன. இப்புதிர்களுள் ஒன்று

'ெமௗ யர் ெதன்-இந்தியப் பைடெயடுப்பு'. மீ ண்டும் இதைனக்குறித்து ஆராயேவண்டும் அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

முைறப்பட ஆராயுமுன், ஒரு கண்டனவுைரைய இங்ேக குறிப்பிடாமலிருக்க

முடியாது. காலஞ்ெசன்ற தஞ்ைச

நிவாஸபிள்ைள யவ்ர்கள் 'ேசரன்

ெசங்குட்டுவன்' ெவளிவந்த சில மாதங்களுக்குள் வி ந்த ஆராய்ச்சியுைர ெயான்று

ெசந்தமிழில் (1915) ெவளியிட்டனர். இவ்வுைர நடுநிைலகுன்றாது ச த்திர-

வுணர்ச்சிேயாடு எழுதப்பட்டுள்ளது. ெமௗ யர் பைடெயடுப்ைபக்குறித்து இதிற்

காணும் கண்டனத்திற்கு விைடகூறல் எளிதன்று. எனினும், சிற்சில ஐயப்பாடுகள்

79
ேதான்ற இடமுண்டு.
'ேசரன் - ெசங்குட்டுவன்' என்ற நூைல மிகவும் பயன்படுத்தியவர்கள் ச த்திர

அறிஞர்கேள. இவர்களுள் டாக்டர் கிருஷ்ணஸ்வாமிையயங்காரவர்கள், இந்நூலிற்

காட்டிய சான்றுகைளேய ஆதாரமாகக் ெகாண்டு, ெதற்ேக பைடெயடுத்து வந்தவன்

சந்திரகுப்த ெமௗ யன் அல்லது பிந்துஸாரனாதல் ேவண்டுெமன்றும் அப்

பைடெயடுப்பு ெபாதியமைலவைர எட்டியெதன்றும் ெதன்னிந்திய ச த்திரம்

எழுதத் துணிந்தனர்

(Beginnings of South Indian History, p. 88-103). இந்நிகழ்ச்சிகளின்

சமகாலத்தன சங்க இலக்கியங்கள் என்று ெகாள்ளுதல் ெபாருத்தமன்று என்பதும்,

காண்வ வம்சத்தினர் வழ்ச்சிக்கும்
ீ
ஆந்த்ர ப்ருத்தியர் எழுச்சிக்கும் இைடப்பட்ட

காலத்தில் (அதாவது சுமார் கி.மு.30 க்கும் கி.பி.200 க்கும் இைடயில்) அைவ
ேதான்றியனவாதல்ேவண்டும் என்பதும் டாக்டர் ஐயங்காரவர்கள் கருத்தாகும்.
சத்யநாைதயர் இப்பைடெயடுப்பு பிந்துஸாரன்காலத்ததாம் என்பர்

(A College Text Book of Indian History vol. I.p.86).
இனி, ெமௗ யைரக் குறித்துள்ள சங்கநூற் சான்றுகைளக் கவனிப்ேபாம்.

புறநானூற்றிேல ஒருெசய்யுளும் அகநானூற்றிேல மூன்றுெசய்யுட்களும்

ேமா யைரக் குறிப்பிடுகின்றன. பிற்கூறிய மூன்றனுள், மாமூலனார் இயற்றியன

இரண்டாம். இங்குக் காட்டிய நான்கு ெசய்யுட்களுள்ளும் புறநானூற்றுச் ெசய்யுள்
ஒன்றற்ேக பைழய வுைரயுள்ளது. அதைன முற்பட உணர்ந்துெகாள்வது ெபரும்
பயன் தருவதாகும். அச்ெசய்யுள் வருமாறு.

1. புறம்-175. கள்ளில் ஆத்திைரயனார். அகம் - 251. மாமூலனார் அகம் - 69.
உமட்டூர்கிழார்மகனார் அகம் - ௨௮௧. மாமூலனார் பரங்ெகாற்றனார்.
... ... ... ெவன்ேவல்

விண்ெபாரு ெநடுங்குைடக் ெகாடித்ேதர் ேமா யர்

திண்கதிர்த் திகி

தி தரக் குைறத்த

உலக விைடகழி அைறவாய் நிைலஇய மலர்வாய் மண்டிலத் தன்ன நாளும்
பலர்புர ெவதிர்ந்த அறத்துைற நின்ேன

"ெவன்றிேவைலயுைடய விசும்ைபத்ேதாயும் ெநடிய குைடயிைனயும் ெகாடி-

யணிந்த ேத ைனயுமுைடய நிலமுழுதும் ஆண்ட ேவந்தரது திண்ணிய ஆர்சூழ்ந்த

சக்கர மியங்குதற்குக் குைறக்கப்பட்ட ெவள்ளிமைலக்கு அப்பாலாகிய

உலகத்திற்குக் கழியும் இைடகழியாகிய அற்றவாயின்கண் ேதவர்களால் நிறுத்தப்பட்டு இருெபாழுதும் ஒருெபற்றிேய நிைலெபற்றுவிளங்கும் பரந்த இடத்ைத-

யுைடய ஆதித்தாண்டிலத்ைதெயாப்ப நாள்ேதாறும் இரவு பகல் என்னாமல்

பலைரயும் காத்தைல ஏற்றுக் ெகாண்டு ஒரு ெபற்றிேய விளங்கிய அறத்துைறயாகிய நின்ைன" என்பது இதன் பைழயவுைர.

இங்ேக ஆதித்தமண்டலத்திற்கு ஒப்பாக அறத்துைறயாகிய ஆதனுங்கன்

கூறப்படுகிறான். ஆதித்த மண்டலம் இருெபாழுதும் ஒருெபற்றிேய நிைலெபற்று

விளங்குகிறது. ஆதனுங்கனும் நாள்ேதாறும் இரவு பகல் என்னாமல் பலைரயும்

காத்தைல ஏற்றுக்ெகாண்டு ஒருெபற்றிேய விளங்குகிறான். புலவர் கூறக்கருதிய உ
வமம் இதுேவ. ஆதித்தமண்டலம் ெவள்ளிமைலக்கப்பாலுள்ள உலகத்திற்கு

இைடகழியாகிய் அற்றவாயின்கண் ேதவர்களால் நிறுத்தப்பட்டதாம். அற்றவாயில்-

தானும் நிலமுழுதும் ஆண்ட ேவந்தரது சக்கரம் இயங்குதற்குக் குைறக்கப்-
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பட்டதாம். நிலமுழுதும் ஆண்ட இவ்ேவந்தர் ெவன்றிேவைலயுைடயார்;

குைடயிைனயும் ேத ைனயும் உைடயார். 'இவ்ேவந்தராவார் சக்கரவாளச்
சக்கரவர்த்திகள்' என்று உைரகாரர் விளக்குகிறார்.

இவ்வுைரைய ேநாக்கிய அளவில் இது உண்ைம நிகழ்ச்சியான ச த்திர

வரலாறன்று என்பது ெதளிவாகும். இது ஒரு ெபௗராணிக வரலாறு

(Mythology).

இங்ேக குறிப்பிட்ட சக்கரம் ஆஞ்ஞா சக்கரமாதல்ேவண்டும்; ஏெனனின், ேத ன்

சக்கரெமனக் ெகாள்ளுதற்கு ய குறிப்பு யாதும் காணப்படுமா றில்ைல. ேதர்,

சக்கரம் என்ற இரு ெசாற்களும் பி ந்து கிடக்கும் முைறயும் ஆஞ்ஞாசக்கர

ெமன்பதைனேய வலியுறுத்துகிறது.

உைரயில் 'நிலமுழுதும் ஆண்ட ேவந்தர்' எனப் ெபாருள் தருந் ெதாடர்க்கு ய

மூலம் 'ேமா யர்' என்பதாகும். இப்ெபாருள் இச்ெசாற்கு எவ்வாறுவந்தது?

மூலத்தில் இல்லாததைன வருவித்துக் கூறேவண்டும் அவசியமும் யாதும் காணப்

படவில்ைல. ேமா யர் என்பது ேசரர், ேசாழர் என்றாற்ேபாலக் குடிப்ெபயராயின்

உைரகாரர் ேமா யர் என்பதற்கு இச்ெசாற்ெபாருள் அைமயுமாறும் இல்ைல. இனி,

புறநானூற்றின் முதற்பதிப்பில் 'ஓ யர்' என்று மூலத்திற் காணப்படுகின்றது.

இதற்ேகற்பேவ உைரயிலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இச்ெசால்லிற்கு நிலமுழுதும்

ஆண்டேவந்தர் எனச் ெசாற்ெபாருள்ெகாள்ள இடமுண்டா?

வடெமாழியில் 'உர்வ'ீ என்ற ெசால்லுக்கு 'அகலிடம்' 'இருேபருலகம்'

(விண்ணுலகு, மண்ணுலகு) என்ற ெபாருள்கள் உள்ளன. இதேனாடு 'ஈஸ்'

என்பதும் ேசர்ந்து 'உர்வஸ்'
ீ
என்று ெதாடர்ெமாழியாகி 'இருநிலேவந்தன்' என்று

ெபாருள்படும். 'உர்வஸ்'
ீ
என்பது ஓ ய என்று தி ந்தது என்று ெகாள்ளல் தகும். அ

ல்லது 'உர்வ'ீ எனபதன் தத்திதமாக 'ஔர்விய' 'ஓ ய' எனத் தி ந்தது என்று

துணிதலுமாம். இங்ஙனமாங்கால், 'நிலமுழுதும் ஆண்ட ேவந்தர்' என்ற ெபாருள்

எளிதிற் ெபறப்படுகின்றது. பிறவாறு ெசாற்ெபாருள் கூறுதல் ஏலாது. எனேவ,

'ஓ யர்' என முதற்பதிப்பிற்ெகாண்ட பாடேம உண்ைமயானெதனத் ேதான்றுகிறது.
'இனி, ஓ யராவார் சக்கரவாள சக்கரவர்த்திகள் விச்சாதரரும் நாகரும் என்ப'

என்பது விளக்கவுைரப்பகுதி. இப்ெபயர்கைள ேநாக்குமிடத்து இைவகள் ைஜன-

புராண வரலாறுகளுட் காணப்படல் ேவண்டுெமன எளிதில் ஊகிக்கத்தகும்.

சூளாமணி முதலிய காவியங்கைளக் கற்ேறார் இதிற் சிறிதும் ஐயுறவு ெகாள்ளார்.

ைஜனபுராணங்களுள் புறநானூற்றில் காணப்படுவது ேபான்ற வரலாறு எங்ேகனும்
உளதா?

பின்வரும்

புராணப்பகுதி இங்ேக ேநாக்கத்தக்கது.

"இப்பால் பரதராஜன் விஜயத்திேல ஒருப்பட்டு ....அஜிதஞ்ஜயம் என்னும் திவ்ய

ரதம் ஏறி, தவளச்சத்திரம் கவிப்ப... சக்ர ரத்நம் முன்ெசல்ல, தண்ட ரத்நங்

ைகக்ெகாணடு ேஸநாபதி ேமடுபள்ளம் நிரவி மஹாபத மாகஸம தலஞ்ெசய்து

முன்ெசல்ல (பக்-௧௧௪-௫) ...விஜயார்த்தத்திற்குத் ெதற்காக ஸ்தபதி ரத்நத்தால்

நிர்மிக்கப்பட்டுப் பன்னிரண்டுேயாஜைந நீளமுள்ள நக யுள் இருந்தனன். இருந்த-

வைன....க்ருதமாலன் என்னும் ேதவன் வந்து நமஸ்க த்து விஜயார்த்த

குஹாத்வாரம் திறத்தற்கும் கடத்தற்கும் உபாயத்ைத ேஸநாபதிக்குச்ெசால்லி
சக்ரலர்த்திைய விைடெகாண்டுேபாயினன். அவன் ேபாயினபின், ேஸநாபதி .
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..ண்தட ரத்நங் ைகக்ெகாண்டு ..ெவள்ளியம்ெபருமைலயது ஜகதீதலத்ைதேயறி

தமிஸ்ர குஹாமுகத்ைதயைடந்து வடதிைச ேநாக்கி நின்று தண்ட ரத்நத்தாேல

குஹாத்வார கவாடத்ைத திறந்தான். (பக் 117-8)

அதற்குபின், சக்ரவர்த்தி மஹா ேஸைநேயாடுங்கூட ......தமிஸ்ர குைஹைய

யைடந்து காகிண ீ ரத்நத்தால் ஒருேயாஜைந இைடவிட்டு இருமருங்கும் ஸூர்ய

மண்டல மும் சந்த்ர மண்டலமும் எழுதி அவற்றின் ஒளிகளால் அங்குள்ள

ேப ருளகற்றி...........குைஹயினுைடய வட திைசக் கவாடமைடந்து அதைனத்

திறந்து.........ம்ேலச்ச கண்டம் ஜயித்ததற்கு வடதிைச ேநாக்கிப் ேபாயினன்"
(பக். 119)

இப் பகுதியில் ெநடுங்குைட, ேதர், திகி

(சக்ரம்) அத் திகி

தி தரக் குைறத்த

அைறவாய், அங்ேக நிறுவிய ஆதித்தமண்டிலம் முதலியனெவல்லாம் இருத்தல்

ேநாக்கத்தக்கது. வித்யா தரசக்ரவர்த்திகள் என்பதற்குப் பதில் பரதசக்ரவர்த்தி

குறிப்பிடப்படுகிறார். எனேவ, புறநானூற்றில் வந்துள்ளது ேபான்ற ஒரு வரலாறு
ைஜன புராணங்களிற் காணப்படுதல்ேவண்டும் எனபதற்கு ஓர் அறிகுறியாக

இப்பகுதி உதவுகிறது. புறநானூற்றுக்கைதக்கு ய மூலம் இன்னெதன வடெமாழியிலும் பிராகிருதத்திலுமுள்ள ைஜனநூல்கைள ஆராய்ந்ேதாேர
துணியவியலும்.

ேமற்கூறியது ெபாருத்தமாயின், புறநானூற்றில் இச்ெசய்யுைளப்பாடிய கள்ளில்

ஆத்திைரயனார் ஒரு ைஜனப்புலவர் என்பது ெபறப்படும். ைவதிக சமயத்திற்கு ய
புராண வரலாற்ைற உட்ெகாண்டு பக்ஷாந்தரமாக உைரகாரர் ஓர் விளக்கம்

எழுதியிருத்தைலயும் அவ்விளக்கம் ெசய்யுளின் ெசாற்கிைடக்ைகேயாடு

ெபாருந்தா ெதாழிதைலயும் ேநாக்குமிடத்து, இச்ெசய்யுளின் ஆசி யர் ைஜனர்
என்பதில் ஐயுறவுெகாள்ள இடமில்ைல.

இனி, ேமா யைரக் குறிக்கும் அகச்ெசய்யுட்களில் 69-ம் அகப்பாட்ைட

எடுத்துக்ெகாள்ேவாம்.

விண்ெபாரு ெநடுங்குைட இயல்ேதர் ேமா யர்
ெபான்புைன திகி

தி தரக் குைறத்த

அைறயிறந் தகன்றன ராயினும் எைனயதூ உம் நீடலர் வாழி ேதாழி.
என்பது இச்ெசய்யுட்பகுதி.

ராஜேகாபாைலயங்கார் பதிப்பில் இச்ெசய்யுளின்

முதலடி இரண்டாஞ்சீர் 'ெநடுவைர' என்றுள்ளது பிைழ. ெநடுங்குைட என்று

ஏட்டுப் பிரதிகளிற் காணுவேத உண்ைமப்பாடம். ேமா யர் என்ற பாடந்தான்
என்னிடமுள்ள ஏட்டுப்பிரதியிலும் காணப்படுகிறது. ஆனால், இவ்வடியும்
புறநானூற்றடியும் ஒத்திருத்தைல ேநாக்குமிடத்து 'ஓ யர்' என்பதுதான்

ெபாருத்தெமனத் ேதான்றுகிறது. ேமா யர் என்பது ச த்திரப் பிரசித்திெபற்ற

ெபயராதலின் ஓ யர் என்ற பாடேபதம் எழுதுேவாரால் ேநர்ந்த பிைழெயன்று

கருதிப் பதிப்பாசி யர் அதைனக் காட்டாமல் நீக்கினர் ேபாலும். எங்ஙனமாயினும்,
இச்ெசய்யுட்பகுதிக்கும் புறநானூற்றுைரகாரர்ெகாண்ட ெபாருேள ஏற்புைடயதாகும்.
உண்ைமச்ச த்திர நிகழ்ச்சிையக் கூறுவதாகக் ெகாள்வதற்கு இச்ெசய்யுளில்

ஆதாரம் யாதும் இல்ைல.
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இனி, ேமா யைர மாமூலனார் குறித்தனெரன்று ெகாள்ளும் இரண்டுெசய்யுட்களுள்

முதற்ெசய்யுைள (அகம்- 251) எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். ஆராயேவண்டும் பகுதிையக்
கீ ேழ தருகின்ேறன்.

நந்தன் ெவறுக்ைக ெயய்தினும் மற்றவண்
தங்கலர் வாழி ேதாழி ெவல்ெகாடித்

துைனகா லன்ன புைனேதர்க் ேகாசர்

ெதான்மூ தாலத் தரும்பைணப் ெபாதியில்
இன்னிைச முரசங் கடிப்பிகுத் திரங்கத்

ெதம்முைன சிைதத்த ஞான்ைற ேமாகூர்
பணியா ைமயிற் பைகதைல வந்த

மாெகழு தாைன வம்ப ேமா யர்

புைனேதர் ேநமி யுருளிய குைறத்த

இலங்குெவள் ளருவிய அைறவா யும்பர்
... ... ...

நிரம்பா நீளிைடப் ேபாகி

அரம்ேபா ழவ்வைள நிைலெநகிழ்ந் ேதாேர.
இதைன ேநாகியவளவில் ஒரு ச த்திரச்ெசய்திைய உணர்த்துவதாகத் ேதான்று-

கிறது என்பதைன நாம் ஒப்புக்ெகாள்ளத்தான் ேவண்டியிருக்கிறது. ஆனால், சில

ஐயப்பாடுகள் ேதான்றுகின்றன.

முதலாவது: கள்ளில் ஆத்திைரயனாரும் பரங்ெகாற்றனாரும் பாடிய ெசய்யுட்களில்

ைஜன நூல்கள் சக்ர ரத்நம் என்று கூறும் ஆஞ்ஞாசக்ரம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாமூலனார் ெசய்யுளில் ேதர்ச் சக்கரம் (புைனேதர்ேநமி) குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இருவைகச் சக்கரமும் ேபரரசின் ஆைணப்ெபருைமையேய உணர்த்தினும்,
கைதெயன்ற அளவில் பிறழ்ச்சிகாணுதல் ஐயுறைவ வலியுறுத்துகின்றது.

இரண்டாவது: முற்கூறிய இடங்களில் ஓ யர் அல்லது ேமா யர் குறிக்கப்-

பட்டுள்ளனர்; இங்ேக; Õவம்ப ேமா யர்' குறிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். வம்பு என்பது

'நிைலயின்ைம' என்ேறனும் 'புதுைம' என்ேறனும் ெபாருள் ெகாள்ளத்தக்கது.

'வம்பப் பதுக்ைக' என்ற புறநானூற்றுத் ெதாடருக்கு(3) உைரகாரர்'புதிய' என்ேற

ெபாருள் எழுதினர். இப்ெபாருைள இங்குக் ெகாள்வதாயின், சந்திரகுப்த ெமள யர்
முதலாேனார் காலத்துக்குப் பிற்பட்டுப் புதிதாகத் ேதான்றி,'ெமள யர்'என்று

தம்ைமக் கூறிக்ெகாண்ட ஓர் வமிசத்தினர் என்று ெபாருளாய் விடும். இவ்வைக

வமிசத்தினர் முற்காலத்ேத ெதன்னாட்டில் இருந்தனெரனல் ச த்திரச் ெசய்தி

அல்லவா?

மூன்றாவது: நந்தனும் ெமள யரும் ஒருங்ேக கூறப்படுகின்றனர். 'ேமா யரது

ேதர்ெசல்லும்படி ெவட்டப்பட்ட கணவாய்க்கு அப்பாலுள்ள பாழான ெபருவழியிேல
ெசன்ற தைலவர்க்கு அங்ேக நந்தனது ெபருநிதி கிைடப்பதானாலும் அதன்

ெபாருட்டுத் தங்கமாட்டார்' என்பது இச்ெசய்யுட்பகுதியின் ெபாருள்.நந்தர்கைள

யழித்துப் பட்டெமய்தியவர்கள் ெமள யர்கள். அந் நந்தர்களுைடய நிதியம்

பாடலியிேல கங்ைக நீர்க்குக் கீ ழாகப் புைதத்து ைவகப்பட்டுள்ளெதன இம்

மாமூலேர அகம்௨௬௫-ல் கூறியுள்ளனர். இந்நிதியம் ெமள யர் ேதர் ெசல்லும்படி

யைமந்த மைலக்கு அப்பாபட்ட நீளிைடயிேல கிைடக்க இயலுெமன்னும்படி
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மாமூலர் பாடுவாரா? இது ஊன்றி ஆராயத்தக்கது.
நான்காவது: இவ்வடிகளுக்குப் ெபாதுவாகக் கூறப்படும் ெபாருள் மற்ைறய

இடங்களிலுள்ள வரலாறுகேளாடு முரண்படுகிறது. மதுைரக்காஞ்சியில்,
பைழயன் ேமாகூர் அைவயகம் விளங்க

நான்ெமாழிக் ேகாசர் ேதான்றி யன்ன (508-9)

எனவும்,
ெபரும்ெபயர் மாறன் தைலவ னாகக்

கடந்தடு வாய்வாள் இளம்பல் ேகாசர் (772-3)

எனவும் வந்துள்ளனவற்றால் ேகாசர்கள் பைழயன் ேமாகூருக்கு அைமச்சராயும்,
ேசனாவரர்களாயும்
ீ
அைமந்தவர் என்பது அறியப்படும். இங்ஙனமிருப்ப,

ெமள யரது முன்பைடயாய்க் ேகாசர் ெசன்று பைகமுைனையச் சிைதத்த

காைலயில் அவர்க்கு ேமாகூர் பணிந்து ஒடுங்காததன் காரணமாக ெமள யேர

ேந ல்வர ேந ட்டது

(Beginnings of South Indian History p.91) என்று மாமூலனார்

கூறினாெரன்று ெகாள்ளுதல் மதுைரகாஞ்சியின் கருத்ேதாடு முரணுவதாகும்.

ஐந்தாவது: குண்டுநீர்க் கூடலுக்கு யனான அகுைத என்பவனுக்குக் (புறம்.௩௪௭)

காப்பாளராகக் ேகாசர் இருந்தனெரன (அகம்.113) நாம் அறிகிேறாம். இது பாண்டி-

நாட்டிற்ேகாசர் சிலர் வாழ்ந்தனர் என்று உணர்த்தி,அவர் ேமாகூருக்கு நண்பராவார்
என்பைத வற்புறுத்துகிறது. இதனாலும் ேமா யருக்குத் துைணயாக இவர்
அைமந்தவெரன்றல் ெபாருத்தமின்ைம காணலாம்.
ஆறாவது:
ெதான்மூ தாலத்துப் ெபாதியிற் ேறான்றிய

நாலூர்க் ேகாசர் நன்ெமாழி ேபால
வாயா கின்ேற ேதாழி

என்ற குறுந்ெதாைகச் ெசய்யுளால் (௧௫) ேகாசர் வஞ்சினங் கூறி அம்ெமாழிைய
உண்ைமப்பட நிைறேவற்றினெரன்பது புலனாம். எனேவ, அவரது ெவற்றி

அைரகுைற ெவற்றியப்று, முழுெவற்றியாகும். இந்நிைலயில் ேமாகூர் அவரது

பைகவெனன்று ெகாள்ளினும், அவன் பணியாது நின்றான் என்றல்
குறுந்ெதாைகயின் கருத்துக்கு மாறுபட்டதாகும்.

ஏழாவது: மாமூலனாரது ெசய்யுளின் ெபாருள் ஒருதைலயாகத் துணியும்படி

விளக்கமுற அைமயவில்ைல. வம்பேமா யர்க்கும், ேகாசர், ேமாகூர்

என்பவர்களுக்கும் எவ்வைகயான ெதாடர்பு என்பது ெதளிவாக விளங்கவில்ைல.

எட்டாவது: சக்கரங்கைளக் குறித்துப் பல வரலாறுகள் பண்ைடக்காலத்து
வழங்கின. அவற்றுள் கீ ழ்வருவதும் ஒன்று:
ெபாய்யா கியேரா ெபாய்யா கியேரா

பாவடி யாைன ப சிலர்க் கருகாச்
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சீர்ெகழு ேநான்றாள் அகுைதகட் ேடான்றிய

ெபான்புைன திகி யிற் ெபாய்யாகியேரா... (புறம்.
இங்ேக 'திகி ெயன்றது திகி

233)

ைதத்தெதன்று பிறந்த வார்த்ைதைய' என்ெறழுதினர்

உைரகாரர். இது ேபான்று ேமா யர் அல்லது ஓ யர் திகி யின் வரலாெறான்றும்

முற்காலத்து வழங்கியிருக்கலாம்.

ேமற்கூ யவற்ைற ஊன்றிேநாக்குமிடத்து இச்ெசய்யுைளச் ச த்திரச் சான்றாகக்

ெகாள்ளுதல் சிறிதும் ஏற்புைடத்தன்று என்பது புலனாம்.

இனி, மாமூலனார் ேமா யைரக் குறிப்பிடும் பிறிெதாரு ெசய்யுைளக்

கவனிப்ேபாம். அதனுள் நமக்கு ேவண்டும் முக்கியமான பகுதி கீ ழ்வரும் அடிகேள:
முரண்மிகு வடுகர் முன்னுற ேமா யர்

ெதன்திைச மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு

விண்ணுற ஓங்கிய பனியிருங் குன்றத்து

ஒண்கதிர்த் திகி

யுருளிய குைறத்த

அைறயிறந் தவேரா ெசன்றனர்

பைறயைறந் தன்ன அலர்நமக் ெகாழித்ேத (அகம்-281)

டாக்டர் கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார் முதலிய ச த்திர ஆசி யர்கள் வடுகைர

ேமா யரது தூசிப்பைடயாகக் ெகாண்டு அவர்கள் முற்பைடயாகச் ெசல்ல

ேமா யர் பைடெயடுத்துவந்தனர் எனச் ச த்திரம் அைமப்பர். வடுகர் புல்லி

என்பவனது ேவங்கடமைலக்கு அப்பாலுள்ள ெமாழிெபயர்ேதஎத்து வாழ்ந்தவர்

என்பது,

புைடயலங் கழற்காற் புல்லி குன்றத்து

நைடயருங் கானம் விலங்கி ேநான்சிைலத்

ெதாைடயைம பகழித் துவன்றுநிைல வடுகர்
பிழியார் மகிழர் கலிசிறந் தார்க்கும்

ெமாழிெபயர் ேதஎம் இறந்தன ராயினும்

என மாமூலனார் பாடிய ஓர் அகப்பாட்டினால் (295) விளங்கும். எனேவ, இவர்கள்
வடகிழக்கில் உள்ளவர்கள். முன்விவக த்த ேகாசர்கள் துளுநாட்டில்

வாழ்ந்தவர்கள் (அகம். 15). எனேவ, இவர்கள் வடேமற்கில் உள்ளவர்கள்.

ேமா யர்களது பைடெயடுப்பில் அவர்களுக்கு ேவங்கடத்துக்கருகிலிருந்த

வடுகரும் துளுநாட்டிலிருந்த ேகாசரும் துைணபு ந்தனர் என்று கூறல் ேவண்டும்.

இது ேபான்றெதாரு ெசய்தி ெதன்-இந்திய ச த்திரத்தில் முற்காலத்ேத நிகழ்ந்தெத
னல் ெபாருத்தமாகுமா?

அகம் 281-ல் வரும் 'வடுகர் முன்னுற' என்பதன் ெபாருள் ஐயமின்றி வைர-

யறுக்கக் கூடியதாகுமா என்று ேநாக்குேவாம். முன்னுற என்பதற்கு (1) எதிர்ப்பட
(2) அணுக (3) ெபாருந்த (4) பின்பற்ற (5) பட்ர்ந்துெசல்ல என்பன முதலிய

பலெபாருள் ெகாள்ளுதல்கூடும். தூசிப் பைடயாக முன்ெசல்ல என்ற ெபாருள்

ெவளிப் பைடயான ெசாற்களால் கூறப்படாவிடின், அப்ெபாருள் ெகாள்ளத்

தக்கதன்று. ேமற்காட்டிய ெபாருள்களுள் எப்ெபாருள் இம் மாமூலனாரால்

கருதப்பட்டெதன ஒருவராலும் துணிய முடியாது. ேமா யர் வரைவ வடுகர்
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தடுத்து எதிர்பட்டனர் என்றும் ெபாருள் ெகாள்ளலாம். வடுகருக்கும்

ேமா யருக்கும் யாெதாரு ெதாடர்புமின்றிேய ெபாருள் ெகாள்ளுதலும் கூடும்.

வடுகைர எதிர்ப்படச் ெசன்றனன் என விைனவயிற்ெசன்ற தைலவைனக்

குறித்ததாகக்கூறல் பிற ெபாருள்கேளாடு ஒத்த தகுதிவாய்ந்தேத. எனேவ,
இதுவும் உண்ைமச் ச த்திர நிகழ்ச்சிையக் குறிக்கும் சான்றாக ஏற்றுக்

ெகாள்ளுதற்கு ய தன்று.

முடிவாக, ேமா யைரப்பற்றி வந்துள்ள ெசய்யுட்கள் நான்கனுள் ஒன்று பைழய-

வுைரயுள்ள புறப்பாட்டு; இதன்கண் பண்ைடக் காலத்ேதார் நம்பிவந்தேதார் கைத

ெதளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. பரங்ெகான்றனார் ெசய்யுளும் மாமூலனார்
ெசய்யுளுள் ஒன்றும் (அகம்-281) ச த்திர நிகழ்ச்சிையக் குறிப்பனவாகக்

ெகாள்ளத் தக்கனவல்ல; புறநானூற்றுச் ெசய்யுட்ெபாருைளேய உட்ெகாண்ட-

ெதனக் ெகாள்ளுதல்ேவண்டும். இவற்றுள் வந்துள்ள ச த்திர வகுப்பினராகிய

வடுகர் ேகாசர் என்பவர்களுக்கும் ேமா யரது வரவிற்கும் யாெதாரு ெதாடர்பும்

இல்ைல. இம்மூன்று ெசய்யுட்களிலும் குறிப்பிட்டுள்ள சக்கரத்திற்கும் ேதருக்கும்

யாேதார் இையபும் இல்ைல. அைவ ஆஞ்ஞா சக்கரெமன்ேற ெகாள்ளத்தக்கன.

இங்ஙனமன்றி, அகம் ௨௫௧-ம் ெசய்யுள ீல் ேத ன்சக்கரம் ெதளிவாகக் கூறப்-

பட்டிருத்தேலாடு ேகாசர், ேமாகூர், ேமா யர் இவர் தம்முள் ச த்திரத் ெதாடர்பும்

உளதுேபாலத் ேதான்றுகிறது. ஆனால், ெபாருள் விளக்கமில்லாதபடி பலவாறான ஐ

யுறவுக்ேகதுவாக இச்ெசய்யுள் அைமந்துள்ளது. இதைன அடிப்பைடயாகக்

ெகாண்டு உண்ைமச் ச த்திரம் அைமத்தல் ெபாருந்தாது.

ெமௗ யர் ைமசூருக்குத் ெதற்ேக பைடெயடுத்தனர் என்பது ஆராய்ச்சியாள ற்

ெபரும்பாேலார் ஒப்புக்ெகாண்ட விஷயமன்று. சந்திரகுப்த ெமௗ யன் ைஜனத்-

துறவியாகித் ெதன்னாடுவந்து ைமசூ லுள்ள சிரவண ெபள்குளத்தில் பட்டினிேநான்பினால் உயிர்துறந்தான் என்று ைஜனவரலாறு கூறும். இவ்வரைவப்
பைடெயடுப்பு எனக் கூறுதல் சிறிதும் தகாது. ைமசூர்வைர ெவற்றியால்

ெமௗ ய அரசாட்சி பரவியிருந்தது என்பதற்கு இது சான்றாகலாம். சந்திரகுப்தனின்

மகனாகிய பிந்துஸாரன் பைடெயடுத்துவந்து ெதன்னாட்ைட ெவன்று ெகாண்டான்

என்று தாராநாத் கூறுவர். இவர் சுமார் முன்நூறு ஆண்டுகளுக்குமுன் வாழ்ந்த

ஓராசி யர்; இவர் கூறுவது தக்க சான்றாகாது. காரேவலன் சிலாசாஸனத்தால்

பிந்துஸாரனது பைடெயடுப்பு அறியப்படுகிறது என்பர் ெஜயஸவால்.

இச்சாஸனத்தின் ெபாருள் நன்கு விளங்கவில்ைலெயன்பது ெபரும்பாேலார்

கருத்து. அேசாக சக்ரவர்த்தி கலிங்கநாெடான்றைனேய பைடெயடுத்துக் ைகப்-

பற்றியவர் என்பது ச த்திரப்பிரசித்தம். இவரது சிைலத் திருவாைணகளும்

ைமசூர்க்குத் ெதற்கில் காணப்ெபறாதது அந்நாட்டுவைரதான் இவரது ஆட்சி நைட

ெபற்றிருந்தது என்பதற்கு அறிகுறியாகும். அன்றியும், இவர் ேசர ேசாழ
பாண்டியர்கைளத் தம்ெமாடு நட்பு ைம பூண்ட தனிமுடியரசுகள் எனக்

குறிப்பிடுகின்றனர். இங்ஙனமிருப்ப, பாண்டியர் ேசனாபதியான ேமாகூர்

ேகாசருக்குப் பணியாைமயினாேல அவருக்குத் துைணயாக ேமா யர் வந்தனர்

என்பது சிறிதும் ஒப்புக்ெகாள்ளத் தகாததாம்.

மாமூலனார் தம்காலத்துச் ச தநிகழ்ச்சிையக் குறித்த வரும் அல்லர். டாக்டர்
கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார் முதலிேனாரும் சமகால நிகழ்ச்சியன்ெறனேவ

கூறினர் (Beginnings

of S.I.History p.100). பழங்கைதெயான்று ேமற்காட்டிய

ெசய்யுட்களின் அடிகளாற் குறிக்கப்பட்டெதனேல ெபாருத்தமாகும்.
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13. காவி ப்பூம் பட்டினம்
பூவி

ெநடுங்கழி நாப்பண் ெபரும்ெபயர்க்

காவி ப் படப்ைபப் பட்டினத் தன்ன
ெசழுநகர்

என்று நக்கீ ரர் அகநானூற்றில் (205) பாடுகிறார். சங்கப் பாட்டுக்களில் பட்டினப்

பாைலையத் தவிர, இது ஒன்ேற காவி ப்பூம் பட்டினத்ைத அப் ெபயரால்

ேநர்படக் குறிப்பது. இப்பட்டினத்திற்கு ய பிறிெதாரு ெபயர் புகார் என்பது.

இப்ெபயைர

மருதஞ் சான்ற மலர்தைல விைளவயற்
ெசய்யுள் நாைர ெயாய்யு மகளிர்

இரவும் பகலும் பாசிைழ கைளயார்

குறும்பல் யாணர்க் குரைவ யயரும்
காவி

மண்டிய ேசய்வி

புகார்ச் ெசல்வ

வனப்பிற்

எனப் பதிற்றுப் பத்தில் (73) அ சில் கிழாரும்
பூவி

யகன்றுைறக் கைணவிைசக் கடுநீர்க்

காவி ப் ேப யாற்று அயிர்ெகாண் டீண்டி......
ஞாலம் நாறு நலங்ெகழு நல்லிைச

நான்மைற முதுநூல் முக்கட் ெசல்வன்

ஆலமுற்றம் கவின்ெபறத் ைதஇய.....மகளிர்
ைகெசய் பாைவத் துைறக்கண் இறுக்கும்
மகர ெநற்றி வான்ேதாய் பு ைசச்

சிகரந் ேதான்றார் ேசணுயிர் நல்லிற்
புகாஅர்

என அகநானூற்றில் (181) பரணரும்
ெகாடுஞ்சுழிப் புகாஅர்த் ெதய்வம் ேநாக்கிக்

கடுஞ்சூன் தருகுெவன் நினக்ேக

என அகநானூற்றில்(110) ேபாந்ைதப் பசைலயாரும் குறித்துள்ளார்கள். காவி ப்

ேபராறு கடலிேல புகுகின்ற இடத்திற்குப் புகாஅர் என்று ெபயர். இவ்விரண்டு

ெபயர்கள் மட்டும்தான் சங்க இலக்கியத்திற் பயின்று வருவன. 8-ம் நூற்றாண்டின்

இறுதியிேல காகந்தி என்ற ெபயெரான்றும் இதற்கு உளதாயிற்று. இப் ெபயர்

வரலாற்ைறக் குறித்து

மன்மருங் கறுத்த மழுவாள் ெநடிேயான்

தன்முன் ேதான்றல் தகாதுஒளி நீெயனக்
கன்னி ேயவலிற் காந்த மன்னவன்

இந்நகர் காப்ேபார் யாெரன நிைனஇ......
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காைற கணிைக தனக்காம் காதலன்

இகழ்ந்ேதார் காயினும் எஞ்சுத லில்ேலான்

ககந்த னாெமனக் காதலிற் கூஉய்

அரசா ளு ைம நின்பா லின்ைமயிற்
பரசு ராமன்நின் பால்வந் தணுகான்

அமர முனிவன் அகத்தியன் தனாது

துயர் நீங்கு கிளவியின் யான்ேதான் றளவும்

ககந்தன் காத்தலின் காகந்தி ெயன்ேற
இையந்த நாமம் இப்பதிக்கு இட்டு

என மணிேமகைல (22,25-38) விளக்குகின்றது. ககந்தன் என்பவனால் காக்கப்-

பட்டைமயால் காகந்தி எனத் தத்திதப் ெபயர் வழங்கிற்றாம். இவன் தந்ைதயாகிய
காந்த மன்னவைனக் குறித்ேதனும், இக் ககந்தைனக் குறித்ேதனும், இவ்வரலாறு
குறித்ேதனும் சங்க இலக்கியங்களில் ஓ டத்தும் வாராைமயால் இது

பிற்பட்ெடழுந்த ஒரு ெபௗராணிக வரலாறு என்பது ெதளிவு. சிலப்பதிகாரம்

இயற்றிய இளங்ேகாவடிகட்குப் ேபாலும் இக்கைத ெத ந்துள்ள ெதனற்க்குச்

சான்று இல்ைல. ஆனால் கி.பி. 10-ம் நூற்றாண்டளவில் ேதான்றிய திவாகரத்தில்,
இப்ெபயர் புகுந்து விட்டது.

காகந்தி புகார் காவி ப்பூம்பட்டினம்
என்பது திவாகரம் (5,111).

இது ேபான்றெதாரு கைத காவி யாற்றுக்கும் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது. கேவரர் என்ற
ஷி பிரம ேதவைரக் குறித்து அ ய தவஞ்ெசய்து, அவரருளால் விஷ்ணு

மாையையத் தம் புத்தி யாக அைடந்து முக்தி ெபற்றனர். பின்பு அக் கன்னி

பிரமேதவர் கட்டைளயின்படி நதி வடிவு ெகாண்டு ெசன்றைமயால் அந்நதி

கேவர கன்னிெயன்றும் காேவ

ெயன்றும் ெபயர் ெபற்றதாம். இது காேவ

மாஹாத்மியத்தின் ௨௩-ம் அத்தியாயத்தால் ெத கிறெதன்பர். மணிேமகைலயும்
கேவர கன்னிப் ெபயெராடு விளங்கிய
தவாக்கனி மூதூர் (9,52-53)

எனக் காவி ப்பூம் பட்டினத்ைதக் குறித்துள்ளது. காவி ெயன்ற பழம்ெபயைர
'சாெப ஸ்' என டாலமி என்ற யவன ஆசி யர் குறித்தனர். இப்ெபயைரேய
தி த்துக் காேவ

சிலப்பதிகாரமும்

ெயன மக்கள் வழங்கினர்.

இங்ஙனம் தி ந்த ெபயைரச்

திங்கள் மாைல ெவண்குைடயான் ெசன்னி ெசங்ேகா லது ஓச்சிக்
கங்ைக தன்ைனப் புணர்ந்தாலும் புலவாய் வாழி! காேவ !

கங்ைக தன்ைனப் புணர்ந்தாலும் புலவா ெதாழிதல் கயற்கண்ணாய்

மங்ைக மாதர் ெபருங்கற்ெபன் றறிந்ேதன் வாழி! காேவ !

என இனிதாக அைமத்துப் பாடிற்று. பின்னர் இப்ெபயைரத் தத்திதமாகக்ெகாண்டு,
நதிகைள மகளிராகவும் தாயராகவும் கூறும் வழக்குப்பற்றிக் காேவ ைய ஒரு
புத்தி யாக்கி, அவளுக்குத் தந்ைதயாகக் கேவரர் என்ற மக ஷிையப்

ெபௗராணிகர்கள் சிருஷ்டித்துவிட்டனர். காவி

ெபயெரான்றும் உளது. இது

நதிக்குப் ெபான்னி என்ற
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ெபான்னித் துைறவைன வாழ்த்தினேவ
என கலிங்கத்துப் பரணியிலும் (581),
ெபான்னிப் புகார்முத்தி னம்மைனயும் ெதன்னாைக
நன்னித் திலத்தின் நைகக்கழங்கும்

என விக்கிரம ேசாழனுலாவிலும் (118),
ெபான்னி நாட்டுவைம ைவப்ைபப்

புலங்ெகாள ேநாக்கிப்ேபானார்

எனக் கம்ப-ராமாயணத்திலும் வருதல் காணலாம். இப்ெபயரும் சங்க

இலக்கியங்களிற் காணப்படாத ெதான்றாம். நாவுக்கரசர் (6,62,6)
திைரயாரும் புனற்ெபான்னித் தீர்த்தம் மல்கு

திருவாைனக் காவிலுைற ேதேவ வாேனார்

அைரயா உன் ெபாற்பாதம் அைடயப் ெபற்றால்

அல்லகண்டங் ெகாண்டடிேயன் என்ெசய் ேகேன

என அருளிச் ெசய்துள்ளார். இவர் காலமாகிய கி.பி. 7-ம் நூற்றாண்டுக்கு முன்
இப்ெபயர் வழங்கியதற்குச்சான்றில்ைல. இப் ெபயர்,
மைலத்தைலய கடற் காவி

புனல் பரந்து ெபான் ெகாழிக்கும் (பட்டினப்.6-7)
என்ற காரணத்தால் பிறநதது ேபாலும்.
இப் ெபயர் எந்தக் காலத்ததாயிருப்பினும், உண்ைமயான காரணம்பற்றி

எழுந்தெதன்பதில் ஐயமில்ைல. காவி

பரந்ேதாடிய பிரேதச முழுவதும்

ெசல்வமும் அழகும் நிரம்பி இன்பத்தின் விைளநிலனாய் அைமந்துவிட்டது. இது

முற்காட்டிய நக்கீ ரர் முதலிேனாரது ெசய்யுட்களால் விளங்கும். இன்பத்

துைறயிேல மக்கள் வழுவி விடாமற் பாதுகாத்தற்குத் ெதய்வெமான்றும் நின்று

எச்ச த்து விளங்குவதாயிற்று (அகம். ௧௧0). இப் ேபராற்றினால் விைளந்த

ெசல்வத்திற்கு ஓர் அளவு ேகாலாய்ப் பண்ைடக் காலத்தில் நிலவியது காவி ப்பூம் பட்டினம். அக் காலத்தில் பட்டினம் என்று ெசான்னாேல காவி ப்பூம்

பட்டினத்ைதத் தான் குறித்தது. இதனாேல பட்டினப்பாைல என அைடெமாழி-

யின்றிேய வழங்கினர். தற்காலத்தில் பட்டணம் என்றால், ெசன்ைனையக்

குறிக்கிறதல்லவா? இது ேபால.
இப் பட்டினம் கடேலாடு காவி

சங்கமமாகுமிடத்தில் இருந்தது. சீகாழிக்குத்

ெதன் கிழக்காகச் சுமார் பத்துைமல் தூரத்திலுள்ள ஓர் மணல் ேமடு, இப்பட்டினம்

இருந்த இடமாகலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் இப்ெபாழுது அது முற்றும்

மைறந்து விட்டது. மைறந்த காரணம் பற்றி மணிேமகைலயில் (25, 178-200) ஒரு

வரலாறு கூறப்படுகிறது. நாக நாட்டு அரசனது மகள் பீலிவைள என்பவள்
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ெநடுமுடிக் கிள்ளிையக் காந்தர்வத்திற் கலந்துகூடிப் பின்பு பி ந்து ேபாயினள்.

அவள் கருவுற்றுப் ெபற்ெறடுத்த மகேனாடு ஒரு நாள் மணிபல்லவத்தில் புத்த

பீடிைகைய வலஞ்ெசய்து ெகாண்டிருந்த ெபாழுது, ஒரு கம்பளச் ெசட்டியின்

மரக்கலம் வந்து தங்கியது. அச்ெசட்டியின் வசம் தனது மகைன ஒப்புவித்து

ெநடுமுடிக்கிள்ளியிடம் ெகாண்டு ெசல்லச்ெசய்தாள். அரசனது புதல்வைன

அைழத்துவரும் வழியில் மரக்கலம் உைடந்து ேபாய் விட்டது; புதல்வனும்

கடலில் அமிழ்ந்து விட்டான். இச் ெசய்திைய ெநடுமுடிக்கிள்ளிக்கு அறிவிக்க,

கிள்ளியும் ஆறாத்துயரம் அைடந்து கானலிலும் கடலிலும் கைரயிலும் தன்

புதல்வைனத் ேதடிக் ெகாண்டிருந்தான். இம்முயற்சியில் இந்திரவிழா நிகழ்த்த

மறந்துவிட்டனன். மணிேமகலா ெதய்வம் இதைனப் ெபாறாது, சாபமிட்டனள்.

இச்சாபத்தின்படி காவி ப்பூம்பட்டினம் கடல் ெகாள்ளப்பட்டதாம்.[1]

----

[1] இக் கடல் ேகாைளக் குறித்து மணிேமகைலெயாடு ஏறத்தாழ சம காலத்தில்

ேதான்றிய சிலப்பதிகாரம் யாதும் கூறவில்ைல. காவி ப்பூம் பட்டினம் ெசல்வச்-

சிறப்புடன் அக்காலத்தில் விளங்கிற்று என்ற உணர்ச்சிையேய இக்காவியம்

நமக்குத் தருகின்றது. ெபரும்பாலும் இக்கடல்ேகாள் ச த்திர நிகழ்ச்சியன்ெறனத்
ேதான்றுகிறது. இது ெபௗத்த ஆசி யர்களது கற்பைன ேபாலும். சம்பந்தர்

காலத்தில் இப்பட்டினம் கடல் ெகாள்ளப்படாது நன்னிைலயிலிருந்த ெதன்பது
அவர் இயற்றிய பதிகங்களால் (I.65; III. 112) விளங்குகிறது. மணல் ேமடிட்டு,

கப்பல் ேபாக்குவரத்தின்றி, வாணிக மின்றிப் ேபாய், குடிகள் நீங்கினைமயால்
பட்டினம் அழிந்தது எனக் ெகாள்ளுதல் உண்ைமயாகலாம்.

----

இந்நகர் இருந்த இடத்ைதக் கண்டுபிடிப்பதில் பல இைடயூறுகள் உள்ளன.

அவற்றுள் அதி முக்கியமானது காலாந்தரத்தில் காவி யாற்றின் கதியானது

மாறிவிட்டைம. கடேலாடு சங்கமமாகுமிடத்தில் இப்ெபாழுது இந்நதி மரக்கலம்
வந்து ெசல்லும்படியாக அகன்று காணப் படவில்ைல. அைண கட்டியதன்

விைளவாக, ெகாள்ளிடம் என்ற கிைள நதிெயான்று பி ந்து விட்டது. பி வுக்கு

முன்னிருந்த ேபராற்றின் நீர் இப்ெபாழுது வாய்க்காலளவாக மிகச் சுருங்கிக்

கடலிற் பாய்கின்றது. இதனால் பட்டினம் இருந்த இடம் ெத வது அ தாயுள்ளது.

ெதான்ைம ஆராய்ச்சியாளர் இப் பிரேதசத்தில் அகழ் ப ேசாதைனெயான்று

நிகழ்த்தினாலன்றி உண்ைமயறிய ேவறு வழியில்ைல.

நக ன் ைவப்பிடம் நம்மால் அறியமுடியவில்ைல ெயன்றாலும், அங்ேக நிகழ்ந்த
வாழ்க்ைக ெநறி முதலியைவ பற்றி நாம் ெத ந்து ெகாள்வதற்குச் சிறந்த ஒரு
சான்று அகப்பட்டுள்ளது. இவ்விஷயத்தில் நாம் அதிருஷ்டசாலிகள் என்ேற

கூறேவண்டும். பட்டினப்பாைல என்ற சங்கப்பாட்டு முன்னேர குறிப்பிடப்பட்டது.

இது பத்துப் பாட்டினுள் ஒன்பதாவதாகத் ெதாகுக்கப் ெபற்றுள்ளது. ௩0௧

அடிகைளயுைடயது. ெபாருள் ஈட்டுதற் ெபாருட்டு ேவற்று நாட்டிற்குச் ெசல்லத்

ெதாடங்கிய தைலவன் தனது ெநஞ்ைச ேநாக்கி, தைலவிையப் பி ந்து, 'முட்டாச்

சிறப்பிற் பட்டினம் ெபறினும் வாேரன்' எனச் ெசலவழுங்கிக் கூறுவதாகச் ேசாழன்

க காற் ெபருவளத்தாைனக் கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் பாடியது. பி ைவப்

பற்றிக் குறிக்கும் 5 அடிகள் ஒழிய ஏைன 296 அடிகளும் காவி யின்

ெபருைமையயும், காவி ப்பூம் பட்டினத்தின் வாழ்க்ைகச் சிறப்ைபயும்,

காவி ப்பூம் பட்டினத்தின் வாழ்க்ைகச் சிறப்ைபயும் க காலனது ெவற்றித்

திறத்ைதயும் வி த்துக் கூறுகின்றன.
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இப் பாட்டிற்குப் ப சிலாக, 16 ேகாடிப் ெபான் அளிக்கப் ெபற்றெதனக் கலிங்கத்துப்

பரணி ெத விக்கின்றது.

ததடு நீர்வரால் குருமி ெவன்றதும்

தழுவு ெசந்தமிழ்ப் ப சில் வாணர் ெபான்

பத்ெதா டாறுநூ றாயிரம்[௨] ெபறப்

பண்டு பட்டினப் பாைல ெகாண்டதும் (185)
என்பது அந் நூலில்வரும் தாழிைச. ேவேறார் அ ய ெசய்யுள் பட்டினப்

பாைலையக் குறிக்கின்றது.

ெவறியார் தளவத் ெதாைடச்ெசய மாறன் ெவகுண்டெதான்றும் அறியாத

ெசம்பியன் காவி

நாட்டில் அரமியத்துப் பறியாத தூணில்ைல கண்ணன்ெசய்

பட்டினப் பாைலக்கன்று ெநறியால் விடுந்தூண் பதினாறுேம அங்கு நின்றனேவ.

இது திருெவள்ளாைறயில் ஒரு சாசனத்தில் காணப்படுகின்றது; பட்டினப்

பாைலைய அரங்ேகற்றுதற்குப் பதினாறு கால் மண்டபெமான்று அைமக்கப்

பட்டிருந்தெதன்றும், அதன்கண் உள்ள பதினாறு தூண்கெளாழிய மற்ைற

அரண்மைனத் தூண்களைனத்ைதயும் ெசயமாறன் என்ற பாண்டியன் ஒரு பைட-

ெயடுப்பில் அழித்து விட்டனன் என்றும் இச்ெசய்யுள் புலப்படுத்துகிறது. பட்டினப்

பாைலக்கும் பதினாறு என்ற எண்ணிற்கும் ஒரு ெதாடர்பு கற்பிக்கப்

பட்டிருந்தெதன்பது ேமல் இரண்டு ெசய்யுட்களாலும் விளங்கும் [3]. இந் நூைலப்
பாடிய புலவர் உருத்திரன் என்பவரது புதல்வெரன்பதும் கண்ணன் என்ற இயற்

ெபய னெரன்பதும் தந்ைதயின் ெபயெராடு மகன் ெபயைரச் சார்த்திச் ெசால்லும்

முற்கால வழக்கினாலும் சாசனச் ெசய்யுளாலும் அறியக் கிடக்கின்றன.

குறுந்ெதாைகயில் ௨௭௪-ம் ெசய்யுைளப் பாடியவர் இந்த உருத்திரனார் என்று
கருதலாம் இப்புலவர்களது காலம் சுமார் ௨000 ஆண்டுகளுக்கு முன் என்று

ெகாள்ளலாம்.
----

[2]. பத்துப்பாட்டு 3-ம் பதிப்பின் முன்னுைரயில் பதினாறாயிரம் ெபான் எனக்
காணப்படுகிறது. முதற் பதிப்பிற் ச யாய்த் தரப்பட்டிருக்கிறது.

----

[3] இது குறித்து, 'பாைலயின் அரங்ேகற்று மண்டம்' என்ற கட்டுைர பார்க்க

(பக். 68-69)
----

உருத்திரங் கண்ணனாரது பாடலின்படி, காவி ப்பூம் பட்டினத்ைதயும் அதில் கி.பி.
முதல் நூற்றாண்டில் நிகழ்ந்த வாழ்க்ைகையயும் நாம் சித்தி க்க முயலுேவாம்.

காவி யாறு, கிரகங்கள் நிைலதி ந்து வானம் வறண்டு மைழ ெபய்யாது ெபாய்த்து
விட்டாலும், தான் ெபாய்யாது என்றும் நீேராடிக் ெகாண்டிருக்கும். இந் நதியால்

வளம் மிகுந்து ெசழிப்புற்று விளங்கும் ேசாணாட்டிேல சிறிய பல ஊர்கள் ஆற்றின்
கைரயில் எங்கும் நிரந்து காணப்படும். இவ்வூர்களில் அகன்ற கழனியிேல நீர்

வளத்தால், ெபான் ெகாழித்துக் ெகாண்டிருக்கிறது என்று ெசால்லும்படி ெநற்பயிர்

ஒருநாளும் குன்றாது விைளந்து ெகாண்டிருக்கும். இங்ேக கரும்பும் மிகுதியாகப்

பயிர் ெசய்யப்படுகிறது. கரும்பு ஆைலகளிலிருந்து எழும் தீயின் ெவப்பத்தால் நீர்
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நிைலகளிலுள்ள ஆம்பல் முதலிய பூக்கள் வாடி நிற்கும். வயலும் குளமும்

உள்ள இந்த விைள நிலத்திேல, எருைமக் கன்றுகள் ெநற்கதிைரத் தின்று வயிறு
புைடத்துத் தளர்ந்து நிழலிடங் கண்டு உறங்கிக் ெகாண்டிருக்கும். நிழலின்

ெபாருட்டு ெவகுதூரம் ெசல்ல ேவண்டுவதுமில்ைல. அடுத்துத்தாேன காய்கள்
காய்த் துக் குைலகுைலயாய்த் ெதாங்கும் ெதன்ைனயும், குைல வாைழயும்,

காய்கள் நிரம்பிய கமுகும், நறிய மணம் வசும்
ீ
மஞ்சளும், மாமரங்களும்,
பைனமரங்களும், ேசம்பு முதலிய ெசடிகளும் நிழல் தந்து நிற்கின்றன.

கழனிகளினின்று சிறிதகன்று மக்கள் வாழும் ஊர்ப்பகுதி யுள்ளது. இங்குள்ள

முற்றத்திேல உலர்வதற்கு ெநல் பரப்பி யிருக்கும். அதைனக் கவர்ந்துண்ணவரும்
ேகாழிகைள ெவருட்ட, ெபண்கள் தங்கள் மகரக் குைழப் பூணிைன எறிவார்கள்.
சிறுவர்கள் அங்ேக உருட்டிக் ெகாண்டிருக்கும் விைளயாட்டு-வண்டிகைள

இப்பூண்கள் வழிவிலக்கித் தடுக்கும்.

நாட்டின் அகத்துள்ள ஊர்கள் இங்ஙனமாக, இவற்றின் இயல்புக்கு முற்றும்

ேவறுபட்டெதாரு காட்சிையக் கடற்கைரயிலுள்ள காவி ப்பூம்பட்டினம் நமக்கு

அளிக்கின்றது. முதன் முதலில் நமது கண்ணிற் படுவது அங்குள்ள கழியில்

(தற்காலத்தார் காயல் என்பார்) வ ைசயாகப் படகுகள் கட்டிவிட்டிருப்பது.

இைவகள் தாமணியில் நிறுத்திய குதிைரப் பந்திேபால் இருக்கின்றன. உப்ைப-

ேயற்றிச் ெசன்று விற்று, ெநல்ைல வாங்கிக்ெகாண்டு இைவ வருவன. சிறிது
உள்ளாக, மனெவழுச்சி தரும்படியான புதுப் புது விைளவுகைளத் தரும்

ேதாப்புக்களும் பூஞ்ேசாைலகளும் உள்ளன. அடுத்து உள்ளாகக்காணுவன

ெபாய்ைகயும் ஏ யும். ெபாய்ைகயும் கைரயும் பார்த்தால், ேமகம் நீங்கிய ெப ய

வானில் முைறேய சந்திரனும் மகநட்சத்திரமும் ேபாலத் ேதான்றுகின்றன.
புலவர் ஆகாயக் காட்சிகைள அனுபவித்த திறம் இதில் ெத கிறது.

அன்றியும் இப் ெபாய்ைக பல நிறமுள்ள வாசைனப் பூக்களால் ஒளியுடன்

விளங்குகிறது. ஏ கேளா என்றால் இைவ இம்ைமயிலும் மறுைமயிலும்

இன்பத்ைதத் தரக்கூடியன என்று மக்கள் கருதினார்கள். இப் ெபாய்ைக

முதலியவற்ைற அடுத்துப் பின்பாக ல

மீ கரம் ெபாருந்திய மதில் ேபார்க்

கதேவாடு நிற்கின்றது. இக்கதவிேல, ேசாழர்க்கு ய புலியைடயாளம்

அைமந்துள்ளது. மதிைலக் கடந்து உட்புகுந்ததும் புகழும் அறமும் ஒருங்ேக

நிைலெபறும் அன்ன சத்திரம் எதிேர நிற்கின்றது. இங்ேக ேசாற்ைற வடித்த

வடிகஞ்சி ஆறுேபால் பரந்ெதாழுகுகிறது; காைளகள் ஒன்ேறாெடான்று முட்டிச்

சண்ைடயிடுதலால், அக் கஞ்சியாறு ேசறுபடுகிறது; இச்ேசறும், ஊர்திகள் அடிக்கடி

அங்கும் இங்கும் ஓடுதலினாேல, காய்ந்துதூளாகி, அடுத்துக்காணும் மாளிைகயின்
சித்திரம் எழுதிய சுவர்களின்மீ து படிந்து, அம்மாளிைக புழுதியாடிய யாைனைய

ஒக்கும்படி ெசய்கிறது.

அடுத்து எருத்துச் சாைலகள் உள்ளன. இச் சாைலகளின் முற்றத்தில் சிறிய

குளங்கள் காணப்படுகின்றன. அடுத்து உள்ளாக, சமணர்களும் ெபௗத்தர்களும்

தவம் ெசய்யும் தவப்பள்ளிகள் இருக்கின்றன. அன்றியும் முனிவர்கள் ேவள்வி
யியற்றும் இளஞ் ேசாைலகளும் இடம் ெபறுகின்றன. அங்குள்ள குயில்கள்

ேவள்விப் புைகைய ெவறுத்து, ெபைடேயாடு பறந்து ெசன்று, வாசலிற் பூதங்கள்
காத்து நிற்கும் காளி ேகாயிைல அணுகி அங்ேக ஆண்டில் முதிர்ந்த முது

மரங்களிேல புறாக்கேளாடு ஒட்டுக்குடி யிருக்கும். இம் முதுமரங்கள் நின்ற

இடங்கள் ேபார்பயிலும் இடமாகவும் பயன்பட்டன. அகன்ற மணல் ேமட்டிேல
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ெபருங்கிைளயினராகிய சுற்றத்தாேராடு பரதவப் பிள்ைளகள் இறாமீ னின் சுட்ட

ஊைனத் தின்றும் ேவக ைவத்த ஆைம இைறச்சிைய உண்டும் அரும்பு மலைரத்

தைலயில் ேவய்ந்து ஆம்பற் பூைவச் சூடியும் மகிழ்வர். பின்னர் இப்பிள்ைளகள்

ெபாது ெவளியிடங்களிேல, நீல ஆகாயத்தில், நட்சத்திரங்கேளாடு ெதான்றும்

கிரகங்கைளப் ேபால, பலராகக் கூடி மற்ேபாரும் பைடக்கலப் ேபாரும் பு வர்.
ஒருவருக்ெகாருவர் பின்னிைடயாது பின்னும் ேபா ல் மனம் வலியராய்,

பைனகளும் பன்றிக் குட்டிகளும் ேகாழிகளும் உைறக்கிணறுகளுமுள்ள புறச்ேச யிேல ஆட்டுக்கிடாய்ப் ேபாரும் சிவற்ேபாரும் நிகழ்த்தி விைளயாடுவர்.
இப்புறச் ேச ய்லுள்ள குடிைசகளின் தாழ்ந்த கூைரகேளாடு தூண்டிற்

ெகாம்புகைளச் சார்த்தி ைவத்திருக்கும். இது நடு கல்ைலச் சுற்றிக் கிடுகு

நிைரத்து ேவைல ஊன்றி ைவப்பது ேபான்றுள்ளது. இக் குடிைசகளின் நடுவிேல, ம

ணற் பரப்பின்மீ து, நிலவு நடுவிற்ேசர்ந்த இருள்ேபால வைலையவி த்து

உலர்த்தியிருப்பர். இம்மணல் முற்றத்திேல, தாைழயின் கீ ழுள்ள ெவண்டாளி

மல ன் மாைலைய யுைடயராய், சுறவுக் ெகாம்பு நட்டு வட்ேடாடு
ீ
ேசர்த்திய
ெதய்வத்தின் ெபாருட்டு, ெபௗர்ணமியன்று தாைழப்பூைவ அணிந்தும்,

பனங்கள்ைள யுண்டும் பரதவர்கள் கடலில் மீ ன் ேவட்டத்திற்குச் ெசல்லாது

ெபண்கேளாடு உண்டாடி மகிழ்வர்.

பரதவர்கள் இவ்வாறாக, பட்டினத்திற் ெசல்வக் குடியிலுள்ள ெபண்கள்,
மாமைல யைணந்த ெகாண்மூப் ேபாலவும்

தாய்முைல தழுவிய குழவி ேபாலவும் (95-96)
காவி யாறு கடேலாடு கலக்கும் சங்கமத் துைறயிேல தமது கணவர்கேளாடு,

தீவிைன நீங்க நீராடியும், பின் உவர்ப்பு நீங்க நன்ன ீ ல் மூழ்கியும், நண்டிைனப்
பிடித்து வருத்தியும், அைலநீைரக் காலால் உழக்கியும், ெபாம்ைமயைமத்தும்,

இந்தி ய நுகர்ச்சிக் கு யவற்றில் ஈடுபட்டு மயங்கி நின்றும் நீங்காத காதேலாடு

பகலில் விைளயாடுவர். இரவுப் ெபாழுதிேல மாடத்திேல கணவேராடு கூடி

யின்புற்ற மங்ைகயர் தாம் முன்பு உடுத்திருந்த பட்டிைன நீக்கி ெமல்லிய

துகிைல யுடுத்தும், கள்ளிைன நீக்கி இனிய மதுவிைன யுண்டும், தமது

மாைலையக் கணவரும் கணவர் கண்ணிையத் தாமும் மயங்கி யணிந்தும்,

ஆடல் பாடல்களிற் களித்தும், நிலவுப் பயைன நுகர்ந்தும் ெநடுேநரம் ேபாக்கி,

கைட யாமத்திேல கண்துயில்வர். இக்கைடயாமத்தில் மாடஙகளில் எ ந்து

ெகாண்டிருக்கும் விளக்குக்கைள இரவின் முற்ெபாழுதில் படகில் ஏறிக் கடல் மீ து

ெசன்ற பரதவர்கள் விேனாதார்த்தமாக எண்ணி ேநாக்குவர். அன்றியும் இக்

கைடயாமத்திேல காவி யின் ெவள்ளிய மணல் ேமட்டிேல துயிலால்
கண்ணயர்ந்து கிடந்து, பின் கடலருகுள்ள ெப ய பரதவர் ெதருவில்

அரசனுக்கு ய ெபாருைளக் காக்கும் பழம் புகழுைடய காவலாளர்கள், சூ யனது

குதிைரகள் ேபால ஒரு நாளும் தளர்வின்றிச் சுஙகங் ெகாள்ளுவார்கள். இவ்வாறு
சுஙகங் ெகாள்ளுவதனால், வணிகப் பண்டம் குைறபடுவதில்ைல.
வான்முகந்த நீர் மைலப் ெபாழியவும்

மைலப் ெபாழிந்த நீர்கடற் பரப்பவும்
மா

ெபய்யும் பருவம் ேபால (126-128)
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நீ னின்று வந்த ெபாருள்கைள நிலத்திற் பண்டகசாைலயில் ஏற்றவும், நிலத்தில் ப
ண்டக சாைலயிலுள்ள ெபாருள்கைள நீ ற் ேபாக்கவும், அளந்துமுடியாத

பல்ேவறு பண்டங்களும் வரம்பு ெத ய முடியாதபடி ஒன்ெறாெடான்று கலந்து

வந்து குவிந்துள்ளன. இவற்றின் ெபாதி மூைடகைள மதிப்பிட்டு, சுஙகக் காவலர்

புலிப்ெபாறி யிடுவித்து முற்றப் பரப்பிேல ேபார் ேபால அடுக்கிைவப்பர். இப் ெபாதி

மூைடகளின் மீ து நாயும் ஆட்டுக் கிடாயும் ஏறிக் குதித்து விைளயாடும்.

முற்றப்பரப்பிைன அடுத்து, படிகள் ெநருங்கி ெநடிதாய் அைமந்த ஏணிகள்

சார்த்தின சுற்றுத் திண்ைணயும் பல கட்டுககளும் திட்டிவாசலும் ெப ய வாசலும்,

ெப ய இைடகழியுமுள்ள வானளாவி உயர்ந்த மாடங்கள் ேதான்றுவன. நீர்
உட்புகாதபடி உயர்ந்த தளத்ேதாடு கட்டிய மாடங்கள் ஆதலினால், சுற்றுத்

திண்ைணயும் ஏறிச்ெசல்வதற்கு ெநடிய ஏணியும் அவசியமாயின.

இம் மாடங்களிேல அழகு மிக்க ெசல்வ மகளிர்கள் பலகணி வாயிலாகக்

ைககூப்பி நிற்கின்றனர். மாடஙகளின் மீ திருந்து கூப்பிய ைககள் உயர்ந்ேதாங்கிய

மைலமீ து காந்தள் மலர் குவிந்திருப்பது ேபான்றுள்ளன. எதைன ேநாக்கிக் ைக

கூப்புகின்றனர்? அடுத்துச் ெசல்லும் அங்காடி வதியிேல
ீ
ெவறியாடும் மகளி டத்து

ஆேவசித்து நிற்கும் முருகக் கடவுைள ேநாக்கிேய யாகும். இன்னும் அவ்

வதியிேல
ீ
குழலிைசக்கின்றது; யாழ் ஒலிக்கின்றது; முழவு அதிர்கின்றது; முரசு

முழங்குகின்றது; திருவிழா நிகழ்ந்த வண்ணமா யிருக்கின்றது. அன்றியும்

இல்லுைற ெதய்வங்களுக்கு எடுத்த ெகாடிகள் ஒருபால்; ஒருபால்,கான்யாற்றுக்
கைர மணலிேல கரும்பின் பூக்கள் ேமேலாங்கி நிற்பதுேபால, ெநற்குவித்து
ைவத்த களஞ்சியத்தின் மீ தும் தாழிட்டுக் காத்துைவக்கும் ேவறு பல

பண்டங்களின் களஞ்சியத்தின் மீ தும் அ சிப்பலி சிதறி, சாணத்தால் ெமழுக்கிட்டு,

ெகாம்புகள் நட்டுக் கவித்த கிடுகின் ேமலாகவுள்ள துகிற் ெகாடிகள்; பல ேகள்வித்

துைறகளிலும் முழுதும் வல்ல நல்லாசி யர்கள் வாது ெசய்யக்கருதி ெயடுத்த

ெகாடிகள் ஒருபால்; கட்டுத் தறிகைள இளக்க முயலும் யாைனகைளப் ேபால,

புகா ன் முன் றுைறயிேல அைசந்து நிற்கும் கப்பலின் பாய்மரத்து ேமலாக

அைமத்த ெகாடிகள் ஒரு பால்; ஒரு பால் மீ ைன அறுத்துப் பின் இைறச்சிையயும்
அறுத்து, அவ்விரண்டிைனயும் ெபா க்கும் ஓைசயிைனயுைடய முற்றமும்

மணைலக் குவித்து மலர் சிதறித் ெதய்வத்திற்குக் ெகாடுக்கும் பலியிைனயுைடய

வாசலும், அருகாக, சிறப்புைடக் கள் விற்கும் இடங்களும், இவற்றில்

அைடயாளமாகக் கட்டிய ெகாடிகள். இங்ஙனம் பலவைகக் ெகாடிகளும் விரவி,
பல நிறங்களுைடய ெபருங் ெகாடிகளின் நிழலிேல சூ யன் கதிர் நுைழயா

தவாறு பட்டினத்தின் எல்ைலயிடம் உள்ளது.
இந்த எல்ைலப்புறத்து,

ேதவர்களது பாதுகாவேலாடு விளங்கும் அகன்ற மறுகுகளிேல
நீ ன் வந்த நிமிர்ப ப் புரவியும்

காலின் வந்த கருங்கறி மூைடயும்

வடமைலப் பிறந்த மணியும் ெபான்னும்
குடமைலப் பிறந்த ஆரமும் அகிலும்

ெதன்கடல் முத்தும் குணகடல் துகிரும்
கங்ைக வா யும் காவி ப் பயனும்

ஈழத்துஉ ணவும் காழகத்து ஆக்கமும்

அ யவும் ெப யவும் ெந ய ஈண்டி (185-192)
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ெசல்வம் தைல ெத யாது கலந்து கிடக்கும்.குதிைரகள் கடல் வழியாகக் ெகாண்டு

வரப்பட்டன. மிளகு ெபாதிகள் படகுகளிேல காற்றாற் ெசலுத்தப்பட்டு வந்தன.

வடதிைசயினின்று மணியும் ெபான்னும், ேமல்திைசயினின்று சந்தனமும்

அகிலும், ெதற்கிலிருந்து முத்தும் கீ ழ்த் திைசயினின்று பவளமும் வந்து குவிந்தன.

கங்ைகயிலிருந்தும் காவி யின் முற்பகுதியிலிருந்தும் சிஙகளத்திலிருந்தும்

பலவைகப் ெபாருள்களும் வந்து ெநருங்கின. இவற்றால் கடல் வழியாகவும்

நில வழியாகவும் வாணிகம் மிகுதியாய் நைடெபற்று வந்தைம அறியலாம்.

இவ் வாணிக மக்கள் எவ்வாறு வாழ்க்ைக நடத்தினர்? கருமேம கண்ணாகக்
ெகாண்டவர்; துன்பத்ைதச் சிறிதும் ெபாருட்படுத்தியவர்களல்லர். கடல்மீ து

கப்பலிலும் நிலத்தில் ெசன்றெசன்ற இடங்களிலும் ேக்ஷம உணர்ச்சிேயாடு

இனிதாகத் துயின்று கழிப்பர். ெகாைலைய முற்றும் நீக்கியவர்கள்; ஆதலால்

மீ ன்கள் வைலஞர் முற்றத்திலும், மிருகங்கள் இைறச்சி விற்பார் மைனயிடத்தும்,

பைக யுண்ெடன்பைதேய கருதாது இனம் ெபருகி வாழ்ந்தன. இங்ஙனேம

களைவயும் முற்றும் நீக்கியவர்கள். ெதய்வ பக்தியும் ஆன்ேறார் ஆசாரமும்

மிகஉைடயவர்கள; எனேவ ேதவர்கைளப் பூசித்தும், ேவள்வியில் ஆகுதி

ெகாடுத்தும், பசுக்கைளயும் எருதுகைளயும் ேபணி வளர்த்தும், அந்தணர்க்கு

உண்டாம் புகைழ நிைல நிறுத்தியும் வந்தனர். அன்றியும் தரும சிந்ைத

நிரம்பியவர்கள்; ஆதலால் அ சியும் கறியும் யாவர்க்கும் உதவி வந்தனர்.

இவர்கள் புண்ணியம் பு வதில் எந்நாளும் தவறியதில்ைல; அருளுடேன

இல்லறத்தில் வாழ்ந்தனர். ேமலும் நீதியிலும் நடுவு நிைலயிலும் பற்றுள்ளவர்கள்.
இவர்களது நடுவு நிைலைமக்கு ஒப்பாக உழவர்களுைடய நுகத்தடியின்

பகலாணிையத்தான் ெசால்லுதல் ேவண்டும். இன்னும் உண்ைமையக் கைடப்
பிடித்தவர்கள். ஆதலால் பழிக்கு அஞ்சி உண்ைமையேய ேபசுவார்கள். தமது
வாணிகத் துைறயிலும் நன்ெனறிையேய ேமற்ெகாண்டவர்கள்; ஆதலால்

தம்முைடயவும் பிறவுமாகிய பலசரக்குகைள விைலெயாப்பத் ெத ந்து தாம்

ெகாள்ளும் சரக்ைகத் தாம் ெகாடுக்கும் ெபாருளுக்கு மிைகயாகக் ெகாள்ளாது,

ெகாடுக்கும் சரக்ைகத் தாம் வாங்கும் ெபாருளுக்குக் குைறயாகக் ெகாடாமல்,

இலாபத்ைத ெவளிப்பைடயாகச் ெசால்லி வாணிகஞ் ெசய்து ெபாருள் ஈட்டுவர்.

இத்தைகயவர்கள்[௪] குடியிருக்கும் மைனகள் ெநருங்கியைமந்த நிைலயாய்

வாழும் இவ் வணிகர்கேள யன்றி, இப்பதியில் பல்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசும்

யவனர் சீனர் முதலிய பல அன்னிய இனத்தவர்கள் பல ேவறு ேதசங்களிலிருந்து

வாணிகத்தின் ெபாருட்டுத் திரளாக வந்து இங்ேக கலந்து வாழ்ந்து வந்தனர்.
இவர்களது உைறவிடம் பல பல சாதிகளாய் உயர்ந்த அறிவு வாய்ந்த

சுற்றத்திைனயுைடய விழா எடுக்கும் மூதூரார் இங்ேக வந்து குடிேயறியது

ேபால உள்ளது.
----

[4] இவர்கைள ேவத வாணிகர்கள் என்று நச்சினார்க்கினியர் குறிப்பிடுகின்றனர்.

சிந்தாமணியில்(1449) 'ெமயந் நிக லாதவன் ேவத வணிகன்' என வருகின்றது.
ைவதிக ெவாழுக்கங்கைளப் பின்பற்றிய வணிகர்கள் இப் ெபயரால் அைழக்கப்-

பட்டனர் ேபாலும்.
----

இச்ெசல்வம் நிரம்பிய பட்டினத்ைத ஆட்சி பு ந்தவன் யாவன்? ேசாழன்
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திருமாவளவன். இவன் க காற் ெபருவளத்தாெனன்று உைரகாரர் குறிப்பிடுவர்.
இப்ேபரரசைன இளைமயில் பைகவர்கள் சிைறப்படுத்தி விட்டனர். சிைறச்-

சாைலயில் புலிக்குட்டி கூட்டில் வளர்ந்ததுேபால இவனது ெபருைம வயிரம்

பாய்ந்து முற்றியது. குழியில் அகப்பட்ட ஆண் யாைன சும்மா நிற்குமா?

கைரையக் குத்திக் குழிைய ேமடிட்டு நிரப்பி ெவளிேயறித்தனது பிடியாைனைய

அைடயுமல்லவா? அதுேபால, நுட்பமாக ஆராய்ந்து உபாயத்ைதத் ெத ந்து,

பைகவர்களுைடய திண்ணிய காவைலக் கடந்து வாட்ேபார் பு ந்து, பரம்பைரயாய்

வந்த அரசு ைமைய இவன் எய்தினன். இதேனாடு மகிழ்ந்து இவன் அைமந்துவிட

வில்ைல. யாைனயும் புரவியும் விரர்களும் மடிந்து வழவும்,
ீ
பருந்துகள்

ஆகாயத்தில் பறந்து உடன் ெசல்லவும், முரசு முழங்கவும், பூைளேயாடு
உழிைஞப் பூைவச் சூடிப் ேபார்விரும்பிச் ெசன்றனன். உழிைஞப் பூ

முதலியவற்ைற இவன் சூடியது ெநருங்கிக் கிடக்கும் குன்றின் மீ து புதர் பூத்து

நிற்பது ேபால இருந்தது என்று ஆசி யர் நைகச் சுைவபடக் கூறுகிறார். இங்ஙனம்

ெசன்று பைகப் புலன்கைள அழித்து பைகவரது தூசிப் பைடையயும் ெதாைலத்து
ேமலும் மிகச்ெசன்று மருத நிலத்துக் குடிகைள ேயாட்டினன். அன்றியும்

முதைலகள் ெசருக்குற்றுத் தி ந்த ெபாய்ைகயில் குவைளயும் ெநய்தலும்

ெநருங்கிக் கிடந்தன. அயலிடத்திேல கரும்பும் ெசந்ெநற் பயிரும் முன் ஓங்கி

வளர்ந்திருந்தன. இப்ெபாழுது ெசருந்தி முதலியன மிக வளர்ந்து நீரற்று வயலும்

வாவியும் ஒன்றுேபாலாகி, கைல மானும் பிைணமானும் குதித்து வாழ்ந்தன.

முன்பு பைக அரசர்கள் சிைறப்பிடித்து வந்த மகளிர்கள் நீராடி அந்திப் ெபாழுதில்

நந்தா விளக்ேகற்றி ெமழுகி மலர் தூவிய தறிகள் அைமந்த ஊரம்பலத்திேல
ஊர்க்குப் புதியராய் வந்தவர்கள் தங்கியிருந்தார்கள். இப்ெபாழுது தூண்கள்

சாயும்படி உராய்ந்துெகாண்டு ஆண் யாைனயும் ெபண் யாைனயும் கூடிவாழ்ந்தன.

முன்பு மக்கள் வாசைனப் பூக்கைளத் தூவி, ெதருவிேல கூத்தரது முழேவாடு

கூடிய யாழிைசேகட்டு அனுபவிக்கும் ெபரு விழா நிகழ்ந்தது. இப்ெபாழுது அங்கு
விழா நீங்கி அச்சம் ெபாருந்திய ெவற்றிடமாகி விட்டது. யாேழாைசக்கு மாறாக,

ந யின் முழக்கமும் கூைகயின் அழுகுரலும் ஆண்டைலப் புள்ளின் கூப்பிடு

குரலுேம ேகட்கலாயின. எங்கும் ெநருஞ்சியும் அறுகம்புல்லும் பரவியிருந்தன.

ஆண் ேபய்கேளாடு பிணந்தின்னும் ெபண் ேபய்கள் தைலமயிைரத் தாழ்த்திவிட்டு

ெநருங்கிருந்தன. முன்பு மாடத்தின் ெநடுங்கைட வாசலிேல ெநருங்கியிருந்து

விருந்தினர் உண்ெடாழியாத அட்டிலிடத்ேத ெவள்ளிய சுவர்கைளயுைடய வட்டுத்
ீ

திண்ைணயிலிருந்து ைபங்கிளி இனிதாகச் ெசாற் குழறிக் ெகாண்டிருக்கும்.

இப்ெபாழுது பல்வளம் மிகுந்த இச்ெசழு நக ேல வைளந்த வில்ைலயுைடய

ெசருப்புத் த த்த ேவடர்கள், உடுகின் ஓைசமிக, கூடிக் ெகாள்ைளயிட்டபின்

ெவறுங் கூடாய்க் கிடக்கும் ெநற் களஞ்சியத்தினுள் கூைக நடுப்பகலிற் கூவிக்ெகாண்டிருக்கின்றன. இவ்வைக ஊர்களின் அழகு ெதாைலயும்படி அவற்ைறப்

பாழ்படுத்தினான். இவ்வாறு ெசய்ததேனாடு அைமயாது இவன் மைலகைள

ெயல்லாம் ேவேராடு பிடுங்கி விடுவாேனா, கடல்கைளத் தூர்த்து விடுவாேனா,

வானுலைகக் கீ ேழ வழ்த்தி
ீ
விடுவாேனா, காற்ைற உலவாமற் ெசய்துவிடுவாேனா
என்று மக்கெளல்லாம் அஞ்சினர்.

இங்ஙனம் தான் நிைனத்த ேபார்த் துைறகெளல்லாம் ெசய்து முடித்தனன். இதன்
விைளவாக, ஒளி நாட்டார் ஒடுங்கிப் பணிந்தனர். அருவாள நாட்டரசர் இவன்

ஏவிய ெதாழிைலச் ெசய்தனர். வட நாட்டிலுள்ள அரசர்கள் ெமலிவுற்றனர். குட
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நாட்டிலுள்ளவர்கள் மனங்குன்றினர். பாண்டியனது வரங்
ீ
குன்றச் சிறீனான்.

இைடக் குலத்தரசர்கள் கிைள ெகடவும் ஐம்ெபரும்ேவளிர் குலம் அழியவும்,

பைகவரது மதிைலத் தாக்கும் ெபரு முயற்சியுைடய ெபருஞ் ேசைனயின்

வரத்ேதாடும்
ீ
வலிைமேயாடும் கண் சிவந்து ேகாபித்து ேநாக்கினான்.

ேமற் கூறியவாறு பைகயழிக்குந் ெதாழிேலாடு நின்றுவிடவில்ைல. தனது நாடு

பல வைகயிலும் சிறந் ேதாங்குதற்கு ேவண்டும் ெசயல்கைளயும் பு ந்தனன்.

காடுகைள அழித்து மக்கைளக் குடிேயற்றி நாடாக்கினான்.குளங்கள் ேதாண்டி

வளஞ் ெசழிக்கச் ெசய்தான். மாடங்கைள யுைடய உைறயூைர அளவில் வி வுறச்
ெசய்தான். ேகாயில்கேளாடு பைழய குடிகைளயும் நிைலநிறுத்தினான். ெபரு

வாசைலயும் திட்டி வாசைலயும் அைமத்து அவற்றின் தைலயில் எய்து மைறயும்

சூட்டுத்ேதாறும் அம்புக் கட்டுக்கைளயும் கட்டி ைவத்தான். திருவற்றிருகும்
ீ

இவனது மதிலின் மின்ெனாளியினால் பைக ேவந்தரது ஒளி மழுங்கி விட்டது.

இவர்கள் இவேனாடு ேபார் பு ேவாெமன்று வஞ்சினம் கூறி வந்து தன்னந்

தனியாய் உள்ேளாம் என்று கருதிப் புறங்ெகாடாது தம் தைலயிற் சூடிய பசிய
மணிகள் இவனது பருத்த வலிமிக்க கழற் காலிற் ெபாருந்தின.

இங்ஙனம் வரச்
ீ
ெசயலில் மட்டும் ஈடுபட்டு நின்று விட வில்ைல. இல்லற

இன்பத்திலும் இவன் திைளத்து வந்தான். இவனது இளம் புதல்வர்கள் இவனது

சந்தனம் பூசிய மார்பின் மீ திருந்து விைளயாடினர். இவனது இளம் மைனவியர்கள்
இவைனத் தம் மார்ேபாடு இறுகத் தழுவி இன்புற்றனர். சிங்கம்ேபான்ற அச்சந்

தரும் ேபராற்றலுைடயவன் இப் ேபரரசன்.

இவன் பைகவர் மீ து ஓச்சிய ேவைலக் காட்டிலும் மிகுதியான ெவம்ைமயுைடயது

நான் ெசல்லேவண்டும் காட்டு வழி; இவனது ெசங்ேகாைலக் காட்டிலும் மிகுதியா

கக் குளிர்ந்திருக்கும் எனது தைலவியின் அகன்ற ெமல்லிய ேதாள்கள். அவள்

இங்ேக பி ந்திருக்க, ெநஞ்ேச!நான் உன்னுடன் வாேரன்; நீ அங்ேக ேபாய

வாழ்வாயாக.

இது பட்டினப்பாைலயின் சுருக்கம். இதிேல காணும் காவி ப்பூம்பட்டினத்தின்
பண்ைடச் சிறப்புப் ேபாற்றுதற் கு யதல்லவா?
-----------

14. ெதாண்டி நகரம்.
தமிழ்நாட்டுப் பண்ைட நகரங்களுள் ஒன்றாகிய ெதாண்டியின் வரலாறு தமிழ்

நாக கத்தின் ெதான்ைமக்கு ஓர் அறிகுறி. இந்தப் ெபயைர அறியாதவர்கள் மிகச்

சிலேர. இராமநாதபுரம் ஜில்லாவில் இராமநாதபுரத்திற்குச் சில ைமல் தூரத்தில்

ெதாண்டி என்னும் ஒரு சிறு நகரம் இருக்கிறது. அைதத்தான் நம்மவர் சிலர்

ேகட்டிருக்கலாம். அதற்கு மிகமிக முற்பட்டு, சுமார் ௨000 வருஷங்களுக்கு முன்,

சிறந்து விளங்கிய ெதாண்டி என்ற நகரம் ஒன்று ேமல்கடற் கைரயிேல இருந்தது.

ேசரனுக்கு ய ஒரு கடற்கைர பட்டினமாக இது விளங்கியது. இந்தப் பட்டினம்

தமிழுலகில் மட்டும் ெபருைம ெபற்றிருந்தது அன்று. எகிப்திய கிேரக்கெனாருவன்

எழுதிய ெப ப்ளூஸ் என்ற பிரயாண நூலில் இந்நகரத்ைதக் குறித்திருக்கிறான்.

இந்நூல் ேதான்றிய காலம் சுமார் கி.பி.60. இதன் ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப்பு ஒன்று

டாக்டர் ஷாவ் என்பவரால் ெவளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்நூலில், ெதாண்டி
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ேகரளபுத்திர ராஜ்யத்ைதச் சார்ந்த மிகப் பிரசித்தி ெபற்ற பட்டினம் என்றும்,

முசிறிப் பட்டினத்திற்கு 500 ஸ்ேடடியா (சுமார் 57 1/2 ைமல்) தூரத்தில் கடற்கு
அருகில் தனிப்பட்ட சிறப்புடன் விளங்கி நின்றது என்றும், இரண்டு

பட்டினங்கைளயும் இைணத்து ஓர் ஆறு ஓடியெதன்றும் குறிக்கப் பட்டிருக்கிறது.
ெப ப்ளூஸுக்குப் பின், சுமார் கி.பி.150-ல் வாழ்ந்த டாலமி என்பவன், தான்

எழுதிய பூமி சாஸ்திரத்தில், இத்ெதண்டிையப் பற்றிக் கூறியுள்ளான். இவன்

கணித சாஸ்திரத்திலும் வான சாஸ்திரத்திலும் பூமி சாஸ்திரத்திலும் சஙகீ தத்திலு
ம் வல்லவனாயிருந்தவன், இவன் வாழ்ந்த இடம் அெலக்ஸாண்டி யா நகரமாகு
ம். இவன் காலத்து அரசன் ஆண்ேடாைநனஸ் பயஸ்.

ேமற்குறித்த இரண்டு கிேரக்க ஆசி யர்களும் இப்பட்டினத்தின் ெபயைர திண்டிஸ்

எனக் குறித்தனர். இக் கிேரக்கப் ெபயருக்கு மூலமான நகரப் ெபயர் 'தனுர்'

ஆகலாம் என்று டாக்டர் யூல் கூறினர். இவருக்குப் பின் டாக்டர் பர்ணல்

கடலுண்டி என்று இப்ேபாது வழங்கும் ஊர் தான் ெதாண்டி என்றும் இதைனக்

கடல்-துண்டி என்று கூறுவதும் உண்ெடன்றும் எழுதியுள்ளார். சங்க

இலக்கியங்களில் 'கானலந் ெதாண்டி' என்று பல இடங்களில் வந்துள்ளது. கடல்துண்டி என்று ெகாண்ட முடிைவ வற்புறுத்துகிறது. ஆனால் டாக்டர் ஷாவ்
'ெபான்னானி' என்பது ெதாண்டியாகலாம் என்பர்.

ெதாண்டி எனபது கடலின் கழிக்கு ஒரு ெபயராகத் தஞ்ைசப் பிரேதசத்திலும் ஈழப்

பிரேதசத்திலும் வழங்குகிறது. கடலினின்றும் உட்பாய்ந்த கழிைய அடுத்து

இப்பைழய பட்டினம் இருந்ததுபற்றி இப்ெபயர் ேதான்றியது என்று எண்ண இட

முண்டு.

இனி, சங்க இலக்கியங்களில் இத்ெதாண்டிையப்பற்றி வருவனவற்ைற

ேநாக்குேவாம். ேமல் கடற் கைரயில் ெவகுெதாைலவில் இந்நகரம் இருந்தது

என்பைத ஒரு புலவர் தற்காலத்தாருக்கு ஒவ்வாத ஒரு முைறயிேல கூறுகிறார்.

ஒரு காதலன் தன் காதலி அருைமயானவள் என்பைதயும், அைடதற்கு

முடியாதபடி அத்தைன தூரத்தில்(உயர்வில்) அவள் உள்ளவள் என்பைதயும், ஓர் உ
வமானத்தால் குறித்தார். "ெகார மாண்டல் ேகாஸ்ட்" (ேசாழ மண்டலக் கைர)

என்னும் கீ ழ் கடற்கைரயிேலயுள்ள சிறகு அற்ற நாைர 'மலபார் ேகாஸ்ட்' என்னும்
ேமல்கடற் கைரயிேலயுள்ள ெதாண்டிப் பட்டினத்தின் கடற்கழியிேல யுள்ள

அயிைர மீ ைன உண்ணுவதற்கு விரும்புவது ேபாலுள்ளது தனது ெநஞ்சு

காதலிையக் காதலித்தது என்பது உவமானம். அச்ெசய்யுள் வருமாறு:

குணகடல் திைரயது பைறநபு நாைர திண்ேதர்ப் ெபாைறயன் ெதாண்டி

முன்றுைற அயிைரஆ ைரக்கு அணவந் தாங்குச் ேசயள் அ ேயாட் படர்தி

ேநாைய ெநஞ்ேச ேநாய்ப்பாேலாேய (சங்க-1564)

ேமற் கடற்கைரயிலுள்ள இத்ெதாண்டியின் நில அைமப்பு ஒரு ெசய்யுளில்
அழகுறச் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.

குைல இைறஞ்சிய ேகாட்டாைழ அகல்-

வயல் மைலேவலி நிலவுமணல்

வியன்கானல் ெதகழிமிைசச் சுடர்ப்பூவின் தண்
ெதாண்டிேயார் அடுெபாருந (சங்க-1151)
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என்பது அச்ெசய்யுட்பகுதி. இங்ேக மிகுதியாய்க் காய்த்துக் குைலகள் தாழ்ந்து

கிடக்கிற ெதங்கின் ேதாட்டங்களும், அகன்ற வயலிடங்களும், மைலயாகிய

ேவலியும், நிலவுேபால ஒளி விடுகின்ற மணல் நிரம்பிய அகன்ற கானலும்,

தீத்ேதான்றுவதுேபாலப் பூக்கள் நிரம்பி யிருக்கின்ற கழிநீருமுைடய ெதாண்டி
என்பது இதன் ெபாருள்.

ஆகேவ குளிர்ந்த ேதாட்டங்களும், மருத நிலமும், குறிஞ்சி நிலமும் ெநய்தல்

நிலமும் கலந்து கிடக்கின்ற பிரேதசத்தின் நடுவிேல இப்பைழய நகரம் இருந்தது

என்பது விளங்குகிறது. மலர் நிரம்பிய ேசாைலகள் இந்நகரத்திற்கு அணியாய்

இருந்தன. 'ெதாண்டித் தண்கமழ் புதுமலர்' (சங்க-97) 'முண்டக நறுமலர் கமழுந்

ெதாண்டி'

(சங்க-98) என்று வரும் ெசய்யுளடிகள் இதற்குச் சான்று. இம்

மலர்ச் ெசறிவால் இங்ேக இனிய ேதனின் நறிய வாசைன எப்ெபாழுதும் கமழ்ந்து

ெகாண்டிருக்கும். 'கள் நாறும்ேம கானலந்ெதாண்டி' (சங்க-1930) என்பது ஒரு

சங்கச் ெசய்யுளடி.

கடைலயடுத்துள்ள ஒரு துைறமுகமாக இது விளங்கிற்று என்பது 'பனித்துைறத்
ெதாண்டி' (சங்க-93), 'துைறெகழு ெதாண்டி' (சங்க-101) என்ற அடிகளால்

புலனாகிறது. கடல் அைலகள் கைரயிேல ெமல்ெலனேமாதி, முழவு ஒலிப்பது
ேபால ஒலித்துக் ெகாண்டிருக்கும் என்று அைலயின் ஓைசையப் புலவர்கள்

அனுபவித்துக் கூறியிருகிறார்கள். 'வைளகடல் முழவின் ெதாண்டிேயார்

ெபாருந' (சங்க-1744) 'திைரஇமிழ் இன்னிைச அைளஇ.....இைசக்குந் ெதாண்டி'

(சங்க-92) என்பன அவர்கள் கூறிய இனிய நன்ெமாழிகள். இக் கடற்கைரயிேல
உப்பு விைளத்தலும் மீ ன் பிடித்தலும் மக்கள் ெதாழில்கள்.
ேமாட்டு மண லைடகைரக் ேகாட்டுமீ ன் ெகாண்டி
மணங்கமழ் பாக்கத்துப் பகுக்கும்
வளங்ெகழு ெதாண்டி (சங்க-16)
... ... .... ... .தந்ைதக்கு

உப்புெநாைட ெநல்லின் மூரல்ெவண்ேசாறு

ெகாழுமீ ன் தடிெயாடு குறுமகள் ெகாடுக்கும்

திண்ேதர்ப் ெபாைறயன் ெதாண்டி (சங்க-1108)

உப்ைப விற்று அதற்கு மாறாகக் ெகாண்ட ெநல்லினாலாகிய ெவண்ேசாற்றிைன

மீ ன் ேவட்ைடேமற் ெசன்ற தந்ைதக்கு அவனது ெசல்வச் சிறுமிெகாடுத்தாள்
என்று ெபாருள்.

ெப ப்ளூஸ் முதலியவற்றிலுள்ள குறிப்புக்களால் ெதாண்டியில் மரக்கலத்தின்

மூலமாக வியாபாரம் நடந்துவந்த ெசய்தி நமக்குத் ெத கிறது. இவ்வைக

வியாபாரத்ைதப் பற்றிய குறிப்பு யாெதான்றும் சங்க இலக்கியத்தில்

ெவளிப்பைடயாக காணப்படவில்ைல. துைற என்ற ெபாதுப் ெபய லிருந்து
இவற்ைறக் கருதிக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்று ேதான்றுகிறது. இதைன

அடுத்துள்ள பிறிெதாரு பைழய பட்டினமாகிய முசிறி இவ்வைகயான ஒரு வணிக

ஸ்தலமாக இருந்தது என்பதற்குத் தக்க இலக்கியச் சான்று உள்ளது:
சுள்ளியம் ேப யாற்று ெவண்ணுைர சுலங்க
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ெபான்ெனாடு வந்து கறிெயாடு ெபயரும்
வளங்ெகழு முசிறி (சங்க-1305)

இங்ேக நன்கலம் என்பது மரக்கலம். கறி என்பது மிளகு.. முற்காலத்து மிளகு

ேமைல நாட்டினரால் அ ய வியாபாரப் ெபாருளாகக் ெகாள்ளப்பட்டிருந்தது.

இங்ஙனமாகவும், ெதாண்டிையப் பற்றி இவ்வைகக் குறிப்பு இலக்கியங்களிற்

காணப் ெபறாதது சிறிது வியப்பாகேவ இருக்கிறது.

இனி, ெதாண்டியில் வயற் பரப்பு மிக்குள்ள சிறப்பும் பலப் படியாகச் சங்க

இலக்கியங்களிேல விவ த்துக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. உப்புக்கு மாறாக் ெநல்ைலப்

ெபற்று அமுதாக்கும் ெசய்தி முன்னேர குறிப்பிடப்பட்டது(சங்க-௧௧0௮. பிறிெதாரு

ெசய்யுளில் 'கானலந் ெதாண்டி ெநல்ல

ெதாழுவர்' (சங்க-2341) என அங்ேகயுள்ள

அறுவைடச் ெசய்தி கூறப்படுகிறது. இத் ெதாண்டியில் விைளந்தது ெவண்ெணல்.

ஒரு ெசய்யுள் இத் ெதாண்டி ெவண்ெணல் தமிழகம் முழுவதும் ெபரும்புகழ்
ெபற்றிருந்தது என்பைத உணர்த்துகிறது.
பல்லா பயந்த ெநய்யிற் ெறாண்டி

முழுதுடன் விைளந்த ெவண்ெணல் ெவண்ேசாறு
எழுகலத்து ஏந்தினும் சிறிது என் ேதாழி

விருந்துவரக் கைரந்த காக்ைகயது பலிேய (சங்க-1040)

என்பது அச் ெசய்யுள். சிறந்த நறு ெநய்யும், ெதாண்டியில் விைளந்த அ ய

ெவண்ெணல் ெவண்ேசாறும், ஏழு கலத்திேல கலந்து இட்டு ெகாடுத்தாலும் அது,
தைலவன் வருவைதத் ெத வித்துக் கைரந்த காக்ைக ெசய்துள்ள ேபருதவிக்குச்

சிறிதும் ஈடாகாது என்பது கருத்து. இதனால் ெதாண்டி ெவண்ெணல் கிைடத்தற்-

க ய இனிய உணவுப் ெபாருள் என்பது நன்கு புலப்படும். வயற்பரப்புக்களில்

நிகழும் ெசய்திகைள ஒரு ெசய்யுள் அழகாக உணர்த்துகிறது. அங்குள்ள சிறு

ெபண்கள் வயிரம் பாய்ந்த க ய உலக்ைகையக் குழந்ைதயாகக் ெகாண்டு,

உயர்தரமான ெநல் விைளந்திருக்கும் வயல்களின் வரம்பைணயிேல அதைனத்

துயிலச் ெசய்து, விைளயாடுகிற ெதாண்டி என்று மருத நிலச் சித்திரம் ஒன்று

வைரயப்பட்டுள்ளது:

பாசவல் இடித்த கருங்காழ் உலக்ைக

ஆய்கதிர் ெநல்லின் வரம்பைணத் துயிற்றி

ஒண்ெடாடி மகளிர் வண்டல் அயரும் ெதாண்டி (சங்க-1161)
என்பது சங்க இலக்கியம்.
இப் பைழய நகரம் பல ெதருக்கைள உைடயதாய், விழா இன்னிைச யரங்குகள்

முதலியன நிகழ்தலினாேல எப்ெபாழுதும் இன்ெனாலியுைடயதாய் விளங்கியது.

'முழவு இமிழ் இன்னிைச மறுகுேதாறிைசக்குந் ெதாண்டி' (சங்க-92) என்பது ஒரு
ெசய்யுட் பகுதி. அன்றியும் நன்றாக அரண் முதலியவற்றால் பாதுகாக்கப்பட்டது

என்பது 'கதவிற் கானலந் ெதாண்டி' (சங்க-1929) என்ற ெதாடரால் ெத ய
வருகிறது, இது ேசரனது ெபரு நகரங்களில் ஒன்று.
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ெதண்திைரப் பரப்பில் ெதாண்டி முன்றுைற (சங்க-1359)
எனவும்,
திண்ேதர்ப் ெபாைறயன் ெதாண்டி (சங்க-2293)
எனவும் வரும் அடிகளால் இதைன உணரலாம். இங்ஙனமாக ேமற்கடற்

கைரயிேல பலவைகயான நல்ல இயல்புகேளாடு ெபாருந்தி விளங்கியது இந்

நகரம். 'ெதாண்டியன்னநின் பண்புபல ெகாண்ேட' (சங்க-96) என்பது ஒரு
ெசய்யுட் பகுதி.

இந்நகேராடு சார்த்தி இரண்டு வரலாறுகள் காணப்படுகின்றன. ஆடுேகாட்பாட்டுச்

ேசர லாதன் பதிற்றுப்பத்து என்னும் நூலில் ஆறாம் பத்தில் புகழப்ெபற்றுள்ளான்.

இவன் தண்டகாரண்யத்தில் வருைட என்று ெபயர் வழங்கிய ஒருவைகயான

ஆட்ைடப் பிடித்துத்ெதாண்டி என்ற நகரத்திற்குக் ெகாணர்ந்து அதைனக்

ெகாடுப்பித்தான் என்றது ஒரு ெசய்தி. இதைனக் கூறும் அடிகைள அவற்றின்

பின்வரும் அடிகேளாடு ேசர்த்து ேநாக்கு மிடத்து யாகஞ் ெசய்தற் ெபாருட்டு ஆடு

ெகாடுக்கப்பட்டது என்று ஊகித்தல் ெபாருந்தும். இச்ெசய்தியால் ஆடு

ேகாட்பாட்டுச் ேசரலாதன் என்ற ெபயர் இச்ேசரனுக்கு வழங்கியது.

ேவெறாரு வரலாறும் சங்க நூல்களால் புலனாகின்றது. முற்காலத்திேல
ேதால்வியுற்ற பைகவனுைடய பற்கைளப் பிடுங்கி அவற்ைற ெவற்றி

ெகாண்டவனது நகர வாசலில் ெவற்றிக்கு அறிகுறியாகப் பதித்து ைவப்பது

வழக்கம். இவ்வைக வரலாறு ஒன்ைற ஓர் அகநானூற்றுச் ெசய்யுள் (சங்க-2136)

ெத விக்கிறது. இதேனாடு ஒத்து, மூவன் என்னும் ேபராற்றல் வாய்ந்த பைகவன்

ஒருவைனத் ெதாண்டி நகரத்து அரசனாகிய ெபாைறயன் ெவற்றிெகாண்டு அவன் ப
ல்லிைனத் தனது நகரத்தின் வாயிற் கதவிேல ைதத்து ைவத்தான் என்ற ெசய்தி
மூவன்...முள்ெளயிறு அழுத்திய கதவின்
கானலந் ெதாண்டி (சங்க-1929)

என்ற ெசய்யுளால் உணரலாகும்.
ெதாண்டிையப்பற்றி அகநானூற்றில் ௩-ம் ஐங்குறு நூற்றில் ௧0-ம், குறுந்-

ெதாைகயில் 3-ம், நற்றிைணயில் 3-ம், பதிற்றுப்பத்தில் 2-ம், புறநானூற்றில் 2-ம்,
ஆக 23 ெசய்யுட்கள் சங்க இலக்கியத்தில் வந்துள்ளன. இவற்றுள் இரண்டு
ெசய்யுட்களின் ஆசி யர் ெபயர்கள் ெத ந்தில. மற்ைறச் ெசய்யுட்கைள

இயற்றிவர்கள் ஒன்பது ஆசி யர். அவர்கள் அம்மூவனார், காக்ைகபாடினியார்

ந்ச்ெசள்ைளயார், குடவாயிற் கீ ரத்தனார், குறுங்ேகாழியூர் கிழார், குன்றியனார்,

நக்கீ ரர்,பரணர், ெபருங்குன்றூர் கிழார், ெபாய்ைகயார் என்பவர்கள். இப் புலவர்கள்

வாழ்ந்து இச் ெசய்யுட்கைள இயற்றிய காலம் கி.பி. 2,3-ம்

நூற்றாண்டுகளிலாகலாம்.

ெதாண்டியின் ெபருவாழ்வும் கி.பி.முதல் நூற்றாண்டிலிருந்து கி.பி. மூன்றாம்

நூற்றாண்ேடாடு முடிவைடந்து விட்டது என்று ஒருவாறாக நாம் ஊகித்தல்கூடும்.

சங்க இலக்கியங்களுக்குப் பின்னுள்ள நூல்களில் ேசரர்களுக்கு ய இம்ேமல்-
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கைரத் ெதாண்டிையக்குறித்து யாெதாரு குறிப்பும் காணப்படவில்ைல. யாது

காரணத்தாேலா இந்நகரம் தனது பண்ைட ெபருைமைய இழந்து வந்திருக்க

ேவண்டும். ஆனால் இதன் ெபயர் தமிழகத்தில் ஒரு மந்திர சக்திையப்

ெபற்றிருந்தது என்று ெசால்லலாம்.

ஏெனன்றால், ேசரர்கேளாடு பைகைம ெகாண்டிருந்த பாண்டியர்களும்

தங்களுக்கு ய துைறமுகப் பட்டினம் ஒன்ைறத் ெதாண்டி எனப் ெபய ட்டு

அைழத்தனர்.

இந்த இரண்டாவது ெதாண்டிையக் குறித்து நாம் முதன் முதலில் அ

றிவது இைறயனார் களவியலுைரயிேல வரும் பாண்டிக் ேகாைவயிேல தான்.
மீ னவன் ெதாண்டி (இைறய. ௧௧) நைறயாற்று......ேவல்ெகாண்ட ேகான்

ெதாண்டி (இைறய. 14) மன்னன் மதுராகன ெதாண்டி மரக்கடேல (களவியற்-

கா ைக, பக். 96) மாறன்...ெதாண்டிக்கானல் (இைறய. 147)

என்பன முதலாகவரும் பாண்டிக் ேகாைவச் ெசய்யுட் பகுதிகள் ேமற்கூறியதற்குச்

சான்று. இக்ேகாைவயின் தைலவன் சம்பந்தர் காலத்தவன். எனேவ ஏழாவது

நூற்றாண்டில் இம்மீ னவன் ெதாண்டி உளதா யிருந்தது. இதற்கு முன்னும் சங்க

காலத்திற்குப் பின்னும், சுமார் ஐந்தாம் நூற்றாண்டளவில், இவ்விரண்டாவது

ெதாண்டி ேதான்றியிருத்தல்கூடும். 'வரகுணன் ெதாண்டியின் வாய்' (யாப்-கா ைக

உைர) என்று வரும் பழஞ்ெசய்யுள் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில்

வாழ்ந்த வரகுணைனக் குறித்ததாகலாம். நந்திக் கலம்பகம் ெகாண்ட மூன்றாவது ந

ந்தி வர்மன் பாண்டியனது ெதாண்டி நகரத்ைதக் ைகக்ெகாண்டவன் என்று

அந்நூலின் ௩௮-ம் ெசய்யுள் உணர்த்துகின்றது. ஆகேவ ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில்
இந்நகரம் சிறப்புற்று விளங்கியது.

இதற்குப் பின்னர் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் இராஜாதி ராஜன் II காலத்து

ஆர்ப்பாக்கம் சாசனத்தில் (௨0-௧௮௯௯) ெதாண்டி கூறப்பட்டிருக்கிறது. பாண்டி

மண்டலத்ைத ஈழ மண்டலப் பைடகள் பிடித்துக் ெகாண்டு குலேசசரபாண்டியைன

மதுைரயி னின்றும் ெவருட்டி விட்டன. குலேசகரனுக்கு அபயமளித்த

இராஜாதிராஜனுைடய சாமந்தர்கைள எதிர்த்து இப்பைடகள் ெசன்று ெதாண்டிப்

பிரேதசத்தில் கடும்ேபார் பு ந்து ெவற்றி ெகாண்டன. பின்னர் ஈழத்துப் பைட
முறியுண்டதனால், பாண்டியர்கள் மீ ண்டும் வலிைமயுற்று விளங்கினார்கள்.
இக்காலத்தும் இத்ெதாண்டி சிறந்த துைறமுகப் பட்டினமாக விளங்கிற்று.

பின்னர் ஒரு காலத்துச் ேசாழ வம்சத்ைதச் சார்ந்தவன் ஒருவன் பாண்டிய

நாட்டின்ேமல் பைட ெயடுத்து வந்தான். பாண்டியன் முற்றும் ேதால்வியுறும்

நிைலயில் இருந்தான். அப்ெபாழுது அவனுக்காக ஆதிவரீ ரகுநாத ேசதுபதி ேபார்
பு ந்து ேசாழைன முறியடித்து ெவருட்டினார். இந்நன்றிையப் பாராட்டி

இத்ெதாண்டித் துைறமுகத்ைதப் பாண்டியன் ேசதுபதிக்குக் ெகாடுத்தான்

(ெநல்ஸன். 3-115). ேசதுபதிகள் ெதாண்டிையச் சில காலம் தங்கள் தைலநகராகக்

ெகாண்டிருந்ததும் உண்டு (ெநல்ஸன். 3-144). இதன் பின்னர் விஜய நகரத்து

ராயர்களும் மதுைர நாயக்க அரசர்களும் ெதன்னாட்ைட ஆண்டுவந்தனர். அவர்கள்

காலத்தும் ெதாண்டி ேசதுபதிகள் ைகவசேம இருந்தது. ஆனால் ேசதுபதிகளும்

சிவகங்ைக ஜமீ ன்தார்களும் ெசய்துெகாண்ட ஒப்பந்தத்தினால் ெதாண்டி சிவகங்ைக

ஜமீ ன் வசமாயிற்று. ஒரு காலத்து, திண்டுக்கல்ைலயும் ெதாண்டிையயும்
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இைணக்கவும், பின் திண்டுக்கல்ைலயும் ேமல்கடற் கைரையயும் இைணக்கவும், ஓ
ர் ஆேலாசைன கி.பி. 1796-ல் நிகழ்ந்ததுண்டு (ெநல்ஸன் 4-24).

ேசரர் ெதாண்டி, பாண்டியர் ெதாண்டி ேதான்றுவதற்குக் காரணமா யிருந்தது

ேபாலேவ, ேசாழ குலத்ேதார் ெதாண்டி ஒன்று கீ ழ்த்திைசயிேல கடலுக்கப்பாலுள்ள

பிரேதசத்தில் ேதான்றுவதற்கும் காரணமாயிருந்தது என்று நிைனக்க இடமுண்டு.
ஆங்க நன்றியும் ஓங்கிரும் பரப்பின்

வங்க ஈட்டத்துத் ெதாண்டிேயார் இட்ட
அகிலும் துகிலும் ஆரமும் வாசமும்

ெதாகுகருப் பூரமும் சுமத்துடன் வந்த

ெகாண்டெலாடு புகுந்து ேகாமகன் கூடல்

ெவங்கண் ெநடுேவள் வில்விழாக் காணும்

பங்குனி முயக்கத்துப் பனியரசு (சிலப். 14, 106-112)
எனச் சிலப்பதிகாரத்திேல ஊர் காண் காைதயில் இச்ெசய்தி கூறப் பட்டுள்ளது.

இங்ேக 'கீ ழ்த்திைசயிேல ெதாண்டி என்னும் பதியிலுள்ள அரசர் என்ற அடியார்க்கு

நல்லார் உைரயும் 'ெதாண்டிேயார்-ேசாழ குலத்ேதார்' என்ற அவரது குறிப்பும்

உணரத்தக்கன. இத்ெதாண்டி பாண்டிநாட்டுத் ெதாண்டியாக இருத்தல் இயலாது.

ஏெனன்றால் ெதாண்டியினின்றும் புறப்பட்ட மரக்கலத் திரள்கள் கீ ழ் காற்றினாேல
கடலில் ெசலுத்தப்பட்டு மதுைரைய வந்து அைடந்தன என்று இவ்வடிகள்

குறிப்பிடுகின்றன. இவ்வாறு வந்த மரக்கலங்கள் வாேராசு என்னும் கற்பூரவைக

முதலிய அயல்நாட்டுப் ெபாருள்கைளக் ெகாண்டுவந்தன என்றும் அறிகிேறாம்.

இத்ெதாண்டி சுமத்ரா, ஜாவா முதலிய பிரேதசங்களில் ேசாழ குலத்ேதாரால்

அைமக்கப்பட்ட ஒரு நகரமாதல் ேவண்டும். இதைனக் குறித்து இப்ெபாழுது யாதும்

அறிய இயலவில்ைல. கீ ழ் கடலுக்கு அப்பால் இவ்வாறு ெதாண்டி எனப் ெபயர்

ெபற்ற நகரம் ஒன்று இருந்தது உண்ைம யாயின், நாளிதுவைர அறியப்படாத ஓர்

அ ய ச த்திரச் ெசய்திையச் சிலப்பதிகாரமும் அதன் உைரயும் உணர்த்துகின்றன

என்று கருதேவண்டும்.
------------

15. முத்ெதாள்ளாயிரம்
நமது மூதாைதயர் நமக்குத் திரட்டி ைவத்துள்ள ெசல்வங்களுள் ெபருஞ் சிறப்பு

வாய்ந்தது முத்ெதாள்ளாயிரம். இப்ேபாது இந்நூல் முழுவதும் நமக்குக் கிைடக்கவில்ைல. ஆனால் இதற்கு ய ெசய்யுட்கள் சிலபுறத் திரட்டு என்னுந் ெதாைக

நூலுள் ெதாகுக்கப் ெபற்றுள்ளன. இச் ெசய்யுளின் அருைம ெபருைமகைள-

யுணர்ந்து முதன் முதல் ௧௯0௫-ல் ெசந்தமிழ்ப் பத்தி ைக வாயிலாக இவற்ைற

ெவளியிட்டவர்கள்

.ரா. இராகைவயங்காரவர்கள்.

இந்நூல் ெவளி வந்து 38 ஆண்டுகளாய் விட்டன[1]. இதன் ெபயைர முதலில்
ஆங்கிலத்தில் எழுதிப் பின்னர் 'முத்துள்ள யீரம்' என்று தமிழிற் ெபயர்த்
ெதழுதினாரும் உளர். சமீ ப காலத்தில்தான் இந்நூலின் அழகிைனயும்,

இனிைமயிைனயும் தமிழ் மக்களிற் ெபரும்பாலார் அறிந்து அனுபவித்து

வருகின்றனர். எனது நண்பர் திருவாளர் டி.ேக. சிதம்பரநாத முதலியார் அவர்கேள
இதற்கு முக்கிய காரணமாயுள்ளவர்கள். திரு. முதலியாரவ்ர்கைளப் ேபாலக்

104
கவிைத யின்பத்ைதப் பிறர்க்கு எடுத்துக்காட்டி அனுபவிக்குமாறு ெசய்ய-

வல்லவர்கள் தமிழ் நாட்டில் மிகச் சிலேரயுள்ளார்கள். ஒரு சிலர்க்குத் தமிழ்க்

கவிெயன்பது இலக்கண விதிகைளக் ேகாத்து ைவப்பதற்கு ய மாட்டு-

கருவியாகேவ ேதான்றிக் ெகாண்டிருக்கும். ேவறு சிலர்க்கு அது வாதப்

பிரதிவாதங்கள் நிகழ்த்துவதற்கு ய தர்க்கப் ெபாருளாகேவ ேதான்றிக்

ெகாண்டிருக்கும். இன்னும் ஒரு சாரார்க்கு அது காலவாராய்ச்சிக்கு உதவும் ச தப்

ெபாருளாகேவ ேதான்றும். கைடசியாக ஒரு சிலர்க்கு நலிந்து சிைதத்துத் தாம்

கருதிய நுணுக்கப் ெபாருள்கைள யிட்டு ைவப்பதற்கு ய ெசாற்ைபயாகேவ

ேதான்றி விடுகிறது. சிறந்த கவித்துவ நலம் பைடத்தவன் தனது இதயத்தினின்றும்
உணர்ச்சி ததும்பத் தே◌ான்றிய கவிைதயின் இன்பத்ைதப் பிறர் அனுபவிக்க

ேவண்டுெமன்ேற கருதுவான். உண்ைமக் கவிைதயின் பயன் இன்பவுணர்ச்சிேய
யன்றிப் பிறிதல்ல. இக் கவிைதத் தத்துவத்ைத நன்குணர்ந்தவர்கள் திரு.

முதலியாரவர்கள். இவர்கள் ேபான்ற ஒரு சிலராேலேய தமிழ் நாட்டில்
உண்ைமக் கவிைதயுணர்ச்சி பரவி வருகிறது.
--------------------

[1] இது 1943-ல் ெவளியான கட்டுைர

----------------------

முத்ெதாள்ளாயிரச் ெசய்யுட்கள் அடங்கிய புறத்திரட்டு என்னுந் ெதாைக நூைலப் ப
திப்பித்து ெவளியிடும் ேபறு எனக்கு 1938-ல் வாய்த்தது. பல பிரதிகள் ெபற்று
நன்கு ப ேசாதித்துச் ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்துப் பதிப்பாக இதைன

ெவளியிட்ேடன். இப்பதிப்பில் நான் எழுதிய முன்னுைரயால் முத்ெதாள்ளாயிரம்

பற்றிய சில ெசய்திகைள அறியக்கூடும். இச் ெசய்திகளில் ஒரு சில

இராகைவயங்காரவர்களது பதிப்பிலிருந்து ெகாள்ளப்பட்டன. சில மாதங்களுக்கு

முன் நான் ெசய்துவந்த ஆராய்ச்சியால் சில நூதன விஷயங்கள் எனக்குப்

புலப்பட்டன. அவற்றில் இரண்டிைன இங்ேக ெவளியிட விரும்புகிேறன்.
முத்ெதாள்ளாயிரத்தில் எத்தைன ெசய்யுட்கள் உள்ளன?

இக்ேகள்வி யாவருக்கும் வியப்பாகத் ேதான்றும். ஐந்திைண ையம்பது, நாலடி

நானூறு இவற்றில் எத்தைன ெசய்யுட்கள் உள்ளன என்ற ேகள்விையப்

ேபான்றதல்லவா இதுெவனப் பலரும் நிைனக்கக்கூடும். ேசர ேசாழ

பாண்டியர்களுள் ஒவ்ெவாருவர் மீ தும் 900 ெசய்யுட்கள் வதம்
ீ
2700 ெசய்யுட்கள்
அடங்கிய ஒரு நூெலன்று சாதாரணமாக நாம் கருதுேவாம்.

இராகைவயங்காரவர்களும் இங்ஙனேம அவர்கள் எழுதிய முகவுைரயிற்

கூறினார்கள். எனது புறத்திரட்டு முன்னுைரயில் நானும் இவ்வாேற

ெகாண்டுள்ேளன். முத்ெதாள்ளாயிரச் ெசய்யுட் பகுதிையக் கவித்வக் கண்ணால்
ேநாக்கி மூல பாடங்கைளத் திருத்தி ரசிகருக்ெகன உைர வகுத்த திரு டி.ேக.

சிதம்பரநாத முதலியார் அவர்களும் 'ேசரன் ேசாழன் பாண்டியன் இவர்கள் மீ து
பாடிய ெதாள்ளாயிரம் ெதாள்ளாயிரமான மூன்று ெதாள்ளாயிரங்களும் ேசர்ந்து
ஒரு நூலாகி, முத்ெதாள்ளாயிரம் என்ற ெபயேராடு வழங்கி வந்தது' என்று
எழுதி யிருக்கிறார்கள். இதுேவ முடிந்தமுடிபாக இன்று வைர பலராலும்

ெகாள்ளப்பட்டு வருகிறது.

ஆனால் சிற்சில ஊகங்களால் இம்முடிபில் எனக்கு ஐயப்பாடு ேதான்றியதுண்டு.
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முதலாவது முத்ெதாள்ளாயிரம் பைழயவுைரகாரர்களால் பல இடங்களிலும்

எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது; ஆனால் ஓ டத்திேலனும் (௨௭00 ெசய்யுட்களடங்கிய)

அத்தைன ெப ய நூெலன்று அது குறிப்பிடப் படவில்ைல. இங்ஙனம் குறிப்பிடப்

படவில்ைல என்பது ஒரு காரணமாக எடுத்துக் கூறுந்தகுதியுைடய தன்று.

எனினும் பிறவற்ேறாடு இதுவும் ேசர்ந்து சிறிதளவு சான்றாகப் பயன் படுகிறது.

இரண்டாவது சமீ ப காலம் வைரயில் (சுமார் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்புவைர)

முழுவதும் அகப்படுவதாயிருந்த ஒரு இனிய சிறந்த நூலில் மிக மிகச்

சிறியெதாரு பகுதிேய (27-ல் ஒரு பகுதி) இப்ேபாது அகப்படுகிறது என்பது
அத்தைன நம்பிக்ைகக்கு உ யதாகத் ேதான்றவில்ைல. நூைல இயற்றிய

புலவர் கவிைதத் துைறயில் முன்னணியிலுள்ளவர் என்பது இப்ேபாது கிைடக்குஞ்

ெசய்யுட்களால் அறியலாகும். 'இச் ெசய்யுட்கள் தாம் சிறந்தன; ஏைனயைவகெளல்லாம் தகுதியின்ைமயால் இறந்ெதாழிந்தன என்ெறண்ணுதலும்

ெபாருத்தமன்று. கவிைதச் சிறப்பிைன அளந்தறிதற்கு இப்ேபாது கிைடக்கும்

ெசய்யுட்கள் ஒரு கருவி;நூற்ெபயர் பிறிெதாரு கருவியாகும். நூைல இயற்றிய

கவிஞனது ெபயர் மைளந்து விட்டது; நூலின் அருைம ெபருைமகைளக் கருதி

ஆசி யர் ெபயர் கூறாது நூலின் ெபயைரேய தமிழ் மக்கள் வழங்கிவரலாயினர்.

இவ்வைகச் சிறப்புைடய நூலில் மிகச் சிறியெதாரு பகுதிேய இப்ேபாது

அகப்படுவெதன்றால் அதைன நம் மனம் எளிதில் ஒப்புவதன்று. ேவெறான்றும்

நாம் இங்ேக கவனித்தற்கு யது. இலக்கணம், நாட்டியக்கைல, முதலியன சிற்சில
ெதாகுதி யாேர அறிந்து அனுபவிக்கும் துைறகள். கவிைத அஙஙனமன்று; தமிழ்
மக்கள் அைனவரும் கற்று இன்புறத்தக்கது. ஆதலால் முற்கூறிய துைறகளின்
பாற்பட்ட நூல்கள் இறந்ெதாழிதல் எளிது.கவிைதத் துைற நூல்கள் இறந்து

மைறதல் அத்துைண எளிதன்று. இதைனயும் நாம் ஞாபகத்தில் ெகாண்டால்,

முத்ெதாள்ளாயிரத்தில் சுமார் 100 ெசய்யுட்கெளாழியச் சுமார் 2600 ெசய்யுட்களும்
மைறவ்ெதாழிந்தன என்றல் அசம்பாவிதமாதல் ெவளிப்பைட. மூன்றாவது

ெதாள்ளாயிரம் என்ற ெதாைகைய யுைடய நூல்கள் பல இருந்தன. 'வச்சத்

ெதாள்ளாயிரம்' 'அரும்ைபத் ெதாள்ளாயிரம்' முதலியன உதாரணங்களாம்.
இவற்ைற ேநாக்கும்ேபாது ெதாள்ளாயிரஞ் ெசய்யுட்களில் நூலியற்றுதல்

பண்ைட மரபுகளுள் ஒன்ெறன்று கருதலாமல்லவா?

ேமற் கூறியன ேபான்ற ஏதுக்களால் என் ஐயப்பாடு உறதி ெபற்றுக் ெகாண்ேட
வந்தது. சமீ பத்தில் பாட்டியல் பற்றிய நூல்கைள நான் ஆராய ேநர்ந்தது.

இலக்கண விளக்கப் பாட்டியலில் "எண் ெசய்யுள்" என்பெதான்று விளக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊைரயும் ேபைரயும் உவந்ெதண் ணாேல சீ திற் பாடெலண் ெசய்யு ளாகும்
என்பது சூத்திரம் (88)
ஏற்றிடும் பாட்டுைடத் தைலவனூர்ப் ெபய ைன யிைசத்து ெமண்ணாற்

ெபயர் ெபற ஈைரந்து கவிமுத லாயிரம் வைரச் ெசால் ெலண் ெசய்யு ளாகு

மன்ேற' (௧௪)

என்பது பிரபந்த தீபிைக.[1]

--------------------------

[1] இதுவைரயில் அச்சில் ெவளிவாராத நூல். இந்நூலின்(ஏட்டுப்பிரதி ஒன்று
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மதுைரத் தமிழ் சங்கத்திலுள்ளது.

--------------------------

இலக்கண விளக்கப் பட்டியல் உைரயில் 'பாட்டுைடத் தைலவன் ஊ ைனயும்
ெபய ைனயும் உவந்து எண்ணாேல பத்து முதல் ஆயிரமளவும் ெபாருட்

சிறப்பினாேல பாடுதல் அவ்வவ் ெவண்ணாற் ெபயர்ெபற்று நடக்கும் எண்

ெசய்யுளாம். அைவ முத்ெதாள்ளாயிரம், அரும்ைபத் ெதாள்ளாயிரம் முதலியன'

எனக் காணப்படுகிறது. இங்ேக எண் ெசய்யுெளன்று வைகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு

நூேல உணர்த்தப்படுகிறது. இதன் கண் வரும் ெசய்யுட்களின் ேபெரல்ைல

ஆயிரமாகும். அஃதாவது ஆயிரத்தின் விஞ்சுதல் கூடாது. இத்தைனெயன்பது

நூற்ெபயரால் அறியப்படும். முத்ெதாள்ளாயிரம் என்பதில் ெதாள்ளாயிரம் என்பது

அவ்ெவண்ணாதலின் அத்தைன ெசய்யுட்கள் இருத்தல் ேவண்டுேமயன்றி அதனின்

மிகுதிப்பட்ட ெசய்யுட்கள் ெகாண்டதாக இந்நூைலக் கருதுதல் கூடாது. ஆகேவ
முத்ெதாள்ளாயிரத்தில் ெதாள்ளாயிரஞ் ெசய்யுட்கேள உள்ளன என்பதும் ேசர

ேசாழ பாண்டியர்களுள் ஒவ்ெவாருவர் மீ தும் முந்நூறு ெசய்யுட்கேள இயற்றப்

பட்டன ெவன்பதும் அறியத்தக்கன. இந்நூைலச் சார்ந்தனெவன ஊகித்தற்கு ய

ெசய்யுட்கள் எைவேயனும் உளேவா?

தமிழ்ச் சங்கப் பதிப்பில் ேசர்க்கப் ெபறாத முத்ெதாள்ளாயிரச் ெசய்யுட்கள் இரண்டு

எனது புறத்திரட்டுப் பதிப்புைரயில் காட்டியுள்ேளன். அவற்றுள் ஒன்று ெபாருள்
காணவியலாதபடி பிைழபட்டுள்ளது. பிறிெதான்று முத்ெதாள்ளாயிரத்ைதச்
சார்ந்தெதன ஆசி யர் இளம்பூரணரால் எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளது. அது

வருமாறு:

ஏற்றூர்தி யானும் இகல்ெவம்ேபார் வானவனும்

ஆற்றலும் ஆள்விைனயு ெமாத்ெதான்றி ெனாவ்வாேர

கூற்றக் கணிச்சியான் கண்மூன் றிரண்ேடயாம்

ஆற்றல்சால் வானவன் கண்.

இங்ேக 'ஏற்றூர்தியான்', 'கூற்றக் கணிச்சியான்' என்பன சிவைனக் குறிக்கும்.
'வானவன்' என்றது ேசரைன.

இச் ெசய்யுைளப் பூைவ நிைலக்கு (ெதால்-புறத். 5 உைர) உதாரணமாக

இளம்பூரணர் காட்டினார். இைவ யிரண்ேடயன்றி, ேவேறார் அழகிய ெசய்யுளும்

முத்ெதாள்ளாயிரத்ைதச் சார்ந்தெதன ஊகிக்க இடமுண்டு. ேபராசி யர் (ெதால்.

ெசய்யுளில் ௧௫௮ உைர) 'பதிெனண் கீ ழ்க்கணக்கினுள்ளும் முத்ெதாள்ளா-

யிரத்துள்ளும் ஆறடியிேனறாமற் ெசய்யுள் ெசய்தார் பிற்சான்ேறாரு

ெமனக்ெகாள்க' என்ெறழுதி, இங்ஙனம் வந்தைமக்குக் கீ ழ்க்கணக்கு நூலுள்

ஒன்றாகிய களவழியிலிருந்து ஒரு ெசய்யுளும், நூற்ெபயர்குறிக்கப்படாத

ெசய்யுெளான்றும் தந்துள்ளார். இப் பிற்ெசய்யுள் முத்ெதாள்ளாயிரத்துக்

கு யதாதல் ேவண்டும் என்பது ெவளிப்பைட. ெசய்யுளின் துைறயும், அழகும்

இனிைமயும் முத்ெதாள்ளாயிரச் ெசய்யுட்களுள் ஒன்று என்னுந் துணிபிைனேய
வற்புறுத்துகின்றன.

ெதன்னவனாகிய பாண்டியன் யாைன மீ து உலா வருகின்றான். அக்காட்சிைய

இளங்கன்னியர் மூவர் கண்ணுறுகின்றனர். ஒருத்தி, 'யாைன முகத்ைத
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அலங்க த்த ெபான்முக படாம் அழகிது' என்றனள். மற்ெறாருத்தி,

'ெபான்ேனாைடையக் காட்டினும் யாைன அழகிது' என்றனள். இவ்விருவரும்

உலாக்காட்சிையக் கண்டு மகிழ்ந்து அவ்வளவில் அைமந்துவிட்டனர். ஆதலால்

இவர்கள் எவ்வைகயான கவைலயுமின்றிப் ப பூரண ெசௗக்கிய நிைலயில்

இருக்கின்றனர். மூன்றாவெதாருத்தி உலாக் காட்சியில் ஈடுபடுவேதாடைமயாமல்

யாைன மீ து உலா வரும் தைலவனது ேபரழகிேல மனத்ைதப் பறி

ெகாடுக்கின்றாள். அவன் ஆயுதந் தாங்கிவரும் வரக்ேகாலம்
ீ
அவளுக்குக் கண்

ெகாள்ளாக் காட்சியாக இருக்கின்றது. அவனுைடய அகன்ற மார்பிேல ஆடித்

துவண்டு வரும் மாைலையக் குறிப்பாகப் பார்க்கின்றாள். மாைலயின் அழகு,

அதற்குத் தைலவனது மார்பிேல கிடந்து துவளுமாறு கிைடத்துள்ள நற்ேபறு,

உலாக் காட்சியில் அதற்குக் கிைடத்துள்ள சமுதாய ேசாைப, அதைனத்

தைலவனது அருளுக்கு அறி குறியாக முன்ைனேயார் கூறிவரும் மரபு, அது
தனக்குக் கிைடக்க ேவண்டுெமன்ற ேபராைச: இைவெயல்லாம் அவள் மனக்

ேகாட்ைடையத் தகர்க்கின்றன. ேகாட்ைடயில் ஒரு சிறு பிளவு ஏற்பட்டு

விடுகிறது. அதன் வழியாகப் 'ெபான்ேனாைட, யாைன முதலிய எல்லாவற்ைறக்
காட்டிலும் ெதன்னவனுைடய திருத்தார் நன்று' என்ற ெசாற்கள் மூச்ேசாடு

மூச்சாய் இைழந்து ெவளிவந்து விடுகிறது. காதலால் மனம் ெவதும்பி

வருந்துகின்றாள். 'உய்தியில்லாத இந்ேநாய் உண்டாவதற்குத் தீேயனாகிய நான்

என்ன தீங்கு இைழத்து விட்ேடன்? எனத் தனது ெபருங்காதைல ெமல்லச் சுருங்க

ெவளியிடுகின்றாள். இம்ெமன்ைமயும் சுருக்கமும்
திருத்தார் நன் ெறன்ேறன் தீேயன்

என்ற அடியில் நன்கு புலப்படுகின்றன. இப்ேபாது ெசய்யுைளக் ேகளுங்கள்.
பன்மாடக் கூடல் மதுைர ெநடுந்ெதருவில்
என்ேனாடு நின்றா

ருவர் அவருள்ளும்

ெபான்ேனாைட நன்ெறன்றான் நல்லேள - ெபான்ேனாைடக்கு

யாைன நன் ெறன்றாளும் அந்நிைலயன் - யாைன
எருத்தத் திருந்த இலங்கிைலேவற் ெறன்னன்
திருத்தார்நன் ெறன்ேறன் திேயன்

திேயன் என்றது தீேயன் என்பதன் குறுக்கம். இது ேபான்ற அழகிய பல

ெசய்யுட்கைளயுைடய நமது இலக்கியச் ெசல்வங்கைள நாம் ேபாற்றி வருதல்

நமது முதற்ெபருங் கடைமயல்லவா?

முத்ெதாள்ளாயிரத்தின் காலம்
கவிச்சுைவ நிரம்பிய தமிழ் நூல்களுள் முத்ெதாள்ளாயிரமும் ஒன்றாகும். இது

புறத்திரட்டு ஆசி யர் உபக த்த தமிழ்ச் ெசல்வம். நூல் முழுவதும் கிைடக்க-

வில்ைல. அழகுைடய ெசய்யுட்கள் எனப் புறத்திரட்டின் ஆசி யர் கருதிய ௧0௯ -

ெசய்யுட்கேள இப்ேபாது நமக்கு அகப்படுவன. பைழய இலக்கண உைரகளில்

ஒரு சில ெசய்யுட்கள் முத்ெதாள்ளாயிரத்ைதச் சார்ந்தன என்று கருத

இடமுண்டு.

இந்த நூல் ேதான்றிய காலத்ைதக் குறித்துப் பலரும் பல ேவறு கருத்துைடயரா-

யுள்ளார்கள். இதன் அருைம ெபருைமகைள உணர்ந்து முதல் முதலில் அச்சிற்

108
பதிப்பித்து ெவளியிட்ட திரு. ரா.ராகைவயங்கார் அவர்கள் 'ஓர் அ ய ெப ய

பண்ைடத் தமிழ் நூல்' என்று மட்டும் குறிப்பிட்டார்கள். ெசன்ைனப் பல்கைலக்
கழகத்திலிருந்து ெவளியிடப்ெபற்ற புறத்திரட்டில் சங்ககாலத்திற்குப் பிற்பட்டு

வாழ்ந்த சான்ேறார் ஒருவரால் இயற்றப்ெபற்ற நூல் என்று இது குறிக்கப்பட்டது.

பின்னர்த் தமிழுணர்ச்சியும் கவிநயமும் நம் நாட்டில் மிகப் ெபருகும்படிச்

ெசாற்ெபாழிவுகள் ஆற்றி உைழத்து வருகிற என் நண்பர் திரு. டி.ேக.சிதம்பரநாத

முதலியார் அவர்கள் தாம் பதிப்பித்த முத்ெதாள்ளாயிரம் - உைர நூலிேல,

'ஏேதா இரண்டாயிர வருஷங்களுக்குமுன் ஒரு கவிஞர்' இயற்றியது இந்த நூல்
என்று எழுதினார்கள். இவர்கள் பதிப்பில் சங்ககாலத்துக் கவிஞர் இயற்றியது

என்ற ெகாள்ைக ெவளிப்படுகிறது. ஆனால் 'ஏேதா' என்று இேலசாக ெநகிழ்ந்து

கூறுவதிலிருந்து இவர்கள் இந்த நூல் பிறந்த காலத்ைதக் குறித்து உறுதியான

ெகாள்ைகயுைடயவர்கள் அல்லர் என்று ேதான்றுகிறது. இந்த நூலின் காலத்ைத
அறுதியிடுதற்கு ஒரு சில சான்றுகள் உள்ளன.

முதலாவது இந்த நூைலக் குறித்துப் பைழய உைரகாரர்கள் கூறுவனவற்ைற
ேநாக்குேவாம். ேபராசி யர் ெதால்காப்பியச் ெசய்யுளியலுைரயில்(சூ.௨௩௯)

முத்ெதாள்ளாயிரத்ைத உதாரணம் காட்டினர். இவ்வுைரகாரரது காலம் சுமார் 14-ம்

நூற்றாண்டாகும். ஆகேவ முத்ெதாள்ளாயிரம் இந்த காலத்திற்கு முற்பட்டது
என்பது புலப்படும். உைரயாசி யராகிய இளம்பூரணர் ெதால்காப்பியப்

புறத்திைணயியல் உைரயில் (சூ.௫)

ஏற்றூர்தி யானும் இகல்ெவம்ேபார் வானவனும்

ஆற்றலும் ஆள்விைனயும் ஒத்ெதான்றின் ஒவ்வாேர
கூற்றக் கணிச்சியான் கண்மூன் றிரண்ேடயாம்

ஆற்றல்சால் வானவன் கண்

என முத்ெதாள்ளாயிரத்து வந்தவாறு காண்க' என்று எழுதிச் ெசல்லுகின்றார்.

இவரது காலம் சுமார் 12-ம் நூற்றாண்டு எனக் ெகாள்ளலாம். எனேவ இந்தக்
காலத்திற்கும் முற்பட்டதாகும் முத்ெதாள்ளாயிரம். ேமற்குறித்த ேபராசி யர்
தம் உைரப்பகுதியில், 'முத்ெதாள்ளாயிரமும் ெபாய்ைகயார் முதலாயினார்

ெசய்த அந்தாதிச் ெசய்யுளும்......கலம்பகம் முதலாயினவும் புதிதாகத் தாம்

ேவண்டியவாற்றால் பல ெசய்யுளும் ெதாடர்ந்துவர இயற்றப்படும் விருந்து

என்பதற்கு உதாரணமாம்' என விளக்கினர். இதனால் அந்தாதிச் ெசய்யுட்கள்,

கலம்பகம் முதலிய பிரபந்தங்கள் ேதான்றிய 8-ம் 9-ம் நூற்றாண்டுகைள அடுத்து
முத்ெதாள்ளாயிரமும் புதுவதாக இயற்றப்பட்டதாகும் என்பது ெவளியாகின்றது.

அன்றியும், ேபராசி யர் 'பதிெனண் கீ ழ்க்கணக்கினுள்ளும் முத்ெதாள்ளாயிரத்தும் ஆ
றடியின் ஏறாமல் ெசய்யுள் ெசய்தார் பிற்சான்ேறாரும்

(ெதால்.ெசய்.158)

எனக் கூறினர். பிற்சான்ேறார் என்பதனால் சங்ககாலத்திற்குப் பிற்பட்டது இந்த

நூல் என்பது ெதளியலாகும். எனேவ கி.பி.500-க்கு ேமல் 850-க்குள்ளாக இந்த

நூல் இயற்றப்பட்டதாதல் ேவண்டும் என முன் எல்ைலையயும், பின்
எல்ைலையயும் ஒருவாறு வைரயறுக்கலாம்.

இனி நூலினகத்ேத காணப்படும் சான்றுகைள ேநாக்குேவாம். ேசாழ அரசரது

தைலநகராகத் தஞ்ைச நகர் சுமார் கி.பி. 850ல் ேதான்றியது. இவ்வரசர்கைளக்

குறித்து இப்ேபாது அகப்பட்ட முத்ெதாள்ளாயிரப் பகுதியில் பல ெசய்யுட்கள்
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உள்ளன. அவற்றில் ஒன்றிேலனும் தஞ்ைச நகர் கூறப்படேவ இல்ைல. உைறயூர்

என்பது தான் தைலநகராகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. எனேவ கி.பி.850-க்கு முன்பு

இந்த நூல் இயற்றப்பட்டிருக்க ேவண்டும் என்பது இந்தச் ச த்திரச் சான்றாலும்

உறுதியைடகின்றது. நூலில் காணப்படாத ஒன்றிைனக்ெகாண்டு இந்தத்துணிபு
ெகாள்ளப்பட்டது. இதைனக்காட்டிலும் நூலிற் காணப்படும் சான்றுகேள

வலியுைடயன.

ேசாழ பாண்டியர்களுக்கு ய குதிைரகளின் ெபயர்கள் முதல் முதல் திவாகரத்தில்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. சூத்திரங்கள் வருமாறு:
கனவட்டம் என்பது வழுதி ஊர்மா.
பாடலம் என்பது ேசரன் ஊர்மா.

ேகாரம் என்பது ேசாழன் ஊர்மா.(III,11,12,13)
இதற்கு முன்னுள்ள நூல்களில் இந்தப் ெபயர்கள் வழங்கியனவாகத்

ெத யவில்ைல. இந்தப் ெபயர்களுள் Õகனவட்டம்' என்பதும் (புறத்திரட்டு,௧௫௧௫),

'பாடலம்' என்பதும் (புறத்திரட்டு,1513) முத்ெதாள்ளாயிரத்திற் காணப்படுகின்றன. ஆ
தலால் திவாகரத்தின் காலத்ைத அடுத்து, சற்று முன் இந்த நூல்

ேதான்றியிருக்கலாம் என்று நிைனக்க இட்முண்டு. திவாகரத்தின் காலம்

சுமார் ௧0-ம் நூற்றாண்டாகும்.

பிற்காலத்து வழக்கிற் புகுந்த ெசாற்கள் இந் நூலகத்துக் காணப்படுகின்றன.

'நாேணாடு உடன்பிறந்த நான்' (புறத். 1563), 'காேணன் நான்' (புறத். 1535) என்று
ஈ டங்களில் நான் என்ற பிற்பட்ட வழக்கு வந்துள்ளது. இங்ஙனேம 'ேபாது'

என்பது 'ெபாழுது' என்ற ெபாருளில் வந்துள்ளது. 'ெநடு வதி
ீ ேநர்பட்டேபாது

(புறத்.1525) என்று முடியும் புறத்திரட்டுச் ெசய்யுைளக் காண்க. 'ேபர்' என்பது

'என்ைனயுைரயல் என் ேபர் உைரயல்' (புறத். 1540) என்ற ெசய்யுளில் காணலாம்.

இதைனயும் 'ேபாது' என்பதைனயும் ேநமிநாதம் (ெவண்பா, 35) பிற்பட்ெடழுந்த

வழுவைமதிகளாகக் கூறுகின்றது. 'வணில்'
ீ
என்பது 'கடற்றாைனக் ேகாைதையக்
காண்ெகாடாள் வணில்'
ீ
(புறத். 1541) என ஒரு ெசய்யுளில் வந்துள்ளது. இதுவும்

பிற்காலத்துச் ெசால்ெலன்பது கூற ேவண்டா.

இந்தச் ெசாற்கேள அன்றிப் பிற்காலத்து எழுந்த விகுதிகளும் இந்த நூற்-

ெசய்யுட்களகத்து மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. 'ஏல்' என்பது அவ்வாறு

வருவனவற்றுள் ஒன்று. இது எனின், எனில், ஏல் என்ற ெசாற்கள் வ ைசயில்
இறுதியில் தி ந்து வந்த வடிவம்.

தாேனல் தனிக்குைடக் காவலனால் காப்பதுவும்
வாேனற்ற ைவயகம் எல்லாமால் - யாேனா

எளிேயேனார் ெபண்பாேலன் ஈர்ந்தண்தார் மாறன்

அனியாேனல் அன்ெறன்பார் ஆர் (புறத். ௧௫௨௩)

என ஈ டங்களில் வருகின்றது. 'ஆர்' என்பதும் பிற்பட்ட வழக்காகும் (ேநமிநாதம்,
35). 'அல்லால்' (புறத். 1528), 'ஆனக்கால்'(புறத். 1526) முதலிய பிற்பட்ட

வடிவங்களும் இந்நூற் ெசய்யுட்களில் வந்துள்ளைம காணலாம். எதிர்காலத்து

வரும் தன்ைம ஒருைம விகுதி 'அல்' என்பது. இது பிற்பட்ட காலத்து 'அன்'
எனத் தி ந்து பிற்பட்ட நூல்களில் வழங்கப்பட்டது. இவ் 'அன்' ஈறு
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முத்ெதாள்ளாயிரச் ெசய்யுளில் காணப்படுகின்றது. 'புலவி புறக்ெகாடுப்பன்

புல்லிடின் நாண் நிற்பன்' (புறத். 1533) என்பது ெசய்யுள். இவ் 'அன்' ஈற்ைறக்

குறித்து இளம்பூரணர் (ெதால். விைன. 6,உைர) 'உண்பல், தின்பல் எதிர்காலம்

பற்றிவரும். இப்ெபாழுது அதைன உண்பன், தின்பன் என அன் ஈறாக வழங்குப'

என்று ெசால்லுகிறார். எனேவ இவ்வறு
ீ
மிகப் பிற்பட்ட காலத்தது என்பது

எளிதின் உணரலாம். இளம்பூரணர் காலத்திற்கு ௨,௩-நூற்றாண்டுகளுக்கு
முன்பிருந்து இவ்வழக்குப் பயின்று வந்திருக்கலாம்.

இனி முத்ெதாள்ளாயிரச் ெசய்யுட்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ள ஒரு சில

ெதாடர்கைள ேநாக்குேவாம். 'பண்டன்று பட்டினங் காப்பு' (புறத். 1562) என
முத்ெதாள்ளாயிரத்துள் வருவது ெப யாழ்வார் திருெமாழியில் ( ,2,1-10)

'ெநய்க்குடத்ைத' என்னும் பதிகத்தில் காணப்படுகின்றது. இது ேபான்ேற

'யார்க்கிடுேகா பூசல் இனி' (புறத். 1519) என்பது நாச்சியார் திருெமாழியில் (IX,2)

'ஆர்க்கிடுேகா ேதாழி அவன் தார் ெசய்த பூசைலேய' என வருகின்றது. இைவ
ெப யாழ்வார் காலத்ைத அடுத்துத் ேதான்றியது முத்ெதாள்ளாயிரம் என்பைத
உணர்த்துகின்றன.

முடிவாக, பழெமாழி நூலிலிருந்து சில பழெமாழிகள் இந் நூலினகத்ேத

எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. நீெராழுகப் பாெலாழுகா வாறு' (புறத். ௧௫௨௧: பழெமாழி

243. ெசல்வக்.) என்ற உதாரணத்ைதக் காண்க. பழெமாழியாயிருத்தலால் இந்

நூலிலிருந்துதான் ெகாள்ளேவண்டும் என்ற நியதி இல்ைலேய எனச்சிலர்
கூறலாம். மறுக்கமுடியாதபடி ஓர் உதாரணம் உள்ளது

ெசய்யா ெரனினுந் தமர்ெசய்வர் என்னுஞ் ெசால்

ெமய்யாதல் கண்ேடன் விளங்கிழாய் (புறத். ௧௩0௬)

என்று முத்ெதாள்ளாயிரம் கூறுகிறது. இது பழெமாழியில் உள்ளது. (பழெமாழி.

351 ெசல்வக்.) ஆதலால் பழெமாழி நூலின் காலத்திற்குப் பின்பு முத்ெதாள்ளாயிரம்

ேதான்றியது என்பது உறுதி. பழெமாழியின் காலம் சுமார் கி.பி.750 - ஆக
இருக்கேவண்டும் என அறுதியிட்டுள்ேளன்.

ேமற்காட்டிய காரணங்கள் அைனத்தும் முத்ெதாள்ளாயிரம் கி.பி. ௯-ம்

நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தில் ேதான்றியது என்று ெதளிவிக்கின்றன.
------------------

இந்நூலின் கட்டுைரகள் ெவளிவந்த பத்தி ைககள் முதலியன
1.

இருவைக இலக்கியம்.

3.

திருமுருகாற்றுப்பைட - மதுைரத் தமிழ்ச் சங்கப் பதிப்பு: முன்னுைர

2.

கைலமகள்

பத்துப்பாட்டும் அவற்றின் காலமுைறயும்

ெசந்தமிழ்

4.

ெநடுநல் வாைடயும் நக்கீ ரரும்

6.

ெதாைக நூல்களின் காலமுைற கும

8.

குறுந்ெதாைகச் ெசய்யுளில் ஒரு ச த்திரக் குறிப்பு

5.

7.

9.

10.

சற்குணர் மலர்

பாைலயின் அரங்ேகற்று மண்டபம்

குறுந்ெதாைக
Õஎருமணம்

கைலமகள்

கரந்ைதக் கட்டுைர

கைலமகள்

மலர்

பதிற்றுப்பத்தின் கடவுள் வாழ்த்து கைலமகள்

கைலமகள்
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11.

அதியமான் அஞ்சி

13.

காவி ப்பூம்பட்டினம்

15.

முத்ெதாள்ளாயிரம். வசந்தம்

12.

14.

16.

கைலமகள்

ெமள யர் ெதன் இந்தியப் பைடெயடுப்பு

ெதாண்டி நகரம்

சக்தி

ஹனுமான்

முத்ெதாள்ளாயிரத்தின் காலம்

ெசந்தமிழ்

கைலமகள்

இந் நூலாசி யர் பதிப்பித்தைவ
அரும் ெபாருள் விளக்க நிகண்டு

1931

இராஜராஜ ேதவர் உலா*

1934

இனியைவ நாற்பது

1949

கம்ப ராமாயணம்/ உயுத்த காண்டம்: 1-3 படலம்

1932

களவியற் கா ைக

1931

அருள் முருகாற்றுப்பைட*
இன்னா நாற்பது

கம்ப ராமாயணம் பாலகாண்டம்: 1-7, படலம்
கயாதர நிகண்டு
குருகூர்ப் பள்ளு

ைகலாச நிகண்டு*

1944
1933

1939
1932

ெகாண்டல்விடு தூது*

சங்க இலக்கியம்* பத்துப் பாட்டும்

எட்டுத் ெதாைகயும் (சமாஜ ெவளியீடு)

சாத்தூர் ெநாண்டி நாடகம்*

சீவக சிந்தாமணி (சமாஜ ெவளியீடு)

தி கடுகமும் சிறுபஞ்ச மூலமும்

1940
1941

1944

திருக்குறுங்குடி அழகிய நம்பி உலா*

1932, 1945

திருமந்திரம் (ேசர்த்துப் பதிப்பித்தது) புதிய உைரயுடன்

1933

தினகர ெவண்பா

1932

திருப்பணி மாைலகள் (ெதன் திருப்ேபைர, திருக்ேகாளூர்)
திருமுருகாற்றுப்பைட (பைழய உைர)

1943

துகில்விடு தூது*

1929

ெதால்காப்பியம்: ெபாருளதிகாரம் இளம்பூரணம்

1933-1935

நவநீதப் பாட்டியல் - உைரயுடன்

1943

ெதய்வச் சிைலயார் விறலிவிடு தூது

ெதால்காப்பியம்: ெபாருளதிகாரம் நச்சினார்க்கினியம்

1936

1934

நாம தீப நிகண்டு

1930

ெநல்விடு தூது*

1933

புறத்திரட்டு*

1938-1939

நான்மணிக்கடிைக
பணவிடு தூது* (இராமலிங்ேகசர் மீ து)

1944
1934

பூேகாள விலாசம்*

1933

மதுைரக் ேகாைவ

1934

ெபாதிைக நிகண்டு
மேனான்மண ீயம்

முப்பந் ெதாடியுலா

1934
1922

1934

