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தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 

1. சங்க காலம் 

வதாற்றமும் சதான்தமயும்  

'திங்கசளாடும் சசழும்பரிதி தன்வைாடும் விண்வணாடும் உடுக்கவளாடும் மங்குல் கடல் இவற்வறாடும் 

பிறந்த தமிழ்' என்று புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் சமாழியின் சதான்தமதயக் குறிப்பிடுகின்றார். 

உலகத்தின் பழம்சபருதம சமாழிகளாகிய சீைம், கிவரக்கம், இலத்தீன் ஹீப்ரு, வடசமாழி 

ஆகியவற்தறக் காட்டிலும் பழதமயும் சிறப்பும் சகாண்டு விளங்குவது தமிழ்சமாழி. ஈராயிரம் 

ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட இலக்கிய வரலாற்று வளர்ச்சிதயத் தமிழ் சமாழியில் காண முடிகிறது.  

நீண்ட காலமாகவவ தமிழ் மக்கள் தம் சமாழிதயப் பற்வறாடும் உணர்வவாடும் வபாற்றி வளர்த்தைர்; 

கருத்துகதள சவளிப்படுத்தப் பயன்படும் ஒரு கருவியாக மட்டும் கருதாமல், தம் உயிவராடு கலந்த ஓர் 

உணர்வுப் சபாருளாகவவ தமிழ்சமாழிதயக் கருதிைர். பண்தடத் தமிழ் நாட்டில் பாண்டிய மன்ைர்கள் 

சங்கம் அதமத்துத் தமிழாராய்ந்து அரிய பாடல்கதளயும், சபருநூல்கதளயும் இயற்றச் சசய்தைர்.  

சமய அடிப்பதடயில், சிவசபருமாவை வடசமாழிதயப் பாணினிக்கும், தமிழ் சமாழிதய 

அகத்தியருக்கும் அறிவுறுத்திைர் என்பர்.  

சமுதாய வாழ்விதைக் கூட்டாக வமற்சகாண்ட மக்கள் தம் உள்ளுணர்வுகளின் அடிப்பதடயால் 

சமாழியிதை உருவாக்கிக் சகாண்டைர் என்றும், அம் சமாழி பல்லாயிரக் கணக்காை ஆண்டுகளாக 

வளர்ச்சி சபற்று இன்தறய நிதலயிதைப் சபற்றுள்ளது என்றும் சமாழியாராய்ச்சி வல்லுநர் 

கூறுகின்றைர்.  

மனிதைது நாகரிக வளர்ச்சிக் வகற்ப சமாழியும் வளர்ந்து வந்தது வபாலச் சசய்தல், ஒப்புதமயாக்கம், 

இயற்தகச் சூழ்நிதல, வாழ்க்தக மரபுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் படிப்படியாக வளர்ந்தது.  

முதலில் வபச்சு வடிவில் மட்டுவம இருந்த சமாழி காலப்வபாக்கில் ஓவிய எழுத்துருவம் சபற்றது. 

சதாடக்க காலத் தமிழ் எழுத்துகள் வட்சடழுத்துகள் எைப்பட்டை. பின்ைர் படிப்படியாக 

எத்துதணவயாமாறுதல்களுக்குட்பட்டு இன்தறய வடிவிதைப் சபற்றை.  

தமிழ், சதலுங்கு மதலயாளம், கன்ைடம், துளுகுடகு என்னும் ஆறும் சசப்பம் சசய்யப்பட்ட 

சமாழிகளாகும். வதாடர்சமாழி, சகாதவர்சமாழி, வகாந்த், கூ, ஒவராவன், ராஜ்மகால் என்னும் ஆறும் 

சசப்பம் சசய்யப்படாத சமாழிகளாகும். இவ்விரு பிரிவும் திராவிட இைசமாழிகள் எைப்படும். 

இப்பன்னிருசமாழிகளும் 'Proto Dravidian' எைப்படும் பழந்திராவிட சமாழி ஒன்றிலிருந்து 

வதான்றியதவ.  

வசர, வசாழ, பாண்டியர் எனும் மூவவந்தரும், குறுநில மன்ைர்களும் தம் ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழின் 

உயர்வுக்குச் சீரிய பணி ஆற்றியுள்ளைர். சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் அதைத்தும் அவர்கள் சகாண்ட 

தமிழ்ப் பற்றின் விதளவவ எைலாம். அவர்களாட்சியில் தமிழ் ஓங்கி வளர்ந்தது; பின்ைர் ஆண்ட 

பல்லவர் களப்பிரர் நாயக்கர், இஸ்லாமியர் ஆட்சிக்காலங்களில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு அது 

வளர்ச்சியதடயவில்தல. ஆைால், பிற்காலச் வசாழர் ததலசயடுத்தவபாது அவர்கள் ஆட்சியில் அருங் 

காப்பிய நூல்கள் பல வதான்றித் தமிழின் வமன்தமதய உயர்த்தியதம கருதத்தக்கது.  

ஆங்கிவலயர் ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழுக்குச் சிறிது உரிதம கிதடத்தது. அததையடுத்து விடுததல 

சபற்ற காலம் முதல் தமிழ் தன்னுரிதமவயாடும் சபருமிதத்வதாடும் வளர்ந்து வருகிறது. கவிதத, 
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சிறுகதத, நாவல், கட்டுதர நாடகம், இதழ்கள் எைப்பல துதறகளிலும் தமிழ் இன்று நன்கு வளர்ந்து 

வருகிறது.  

சங்கம்  

இதறயைார் அகப்சபாருள் உதர  

இதறயைார் அகப்சபாருள் என்னும் பதழய தமிழ் இலக்கண நூலின் உதரயில் நக்கீரர் மூன்று தமிழ்ச் 

சங்கங் கதளப் பற்றிய சசய்திகதளத் தந்துள்ளார். அவ்வுதர நக்கீரரால் எழுதப்படவில்தல என்றும், 

சசவிவழிச் சசய்தியாகக் வகட்டதத அவரது ததலமுதறயில் வந்த முசிறி நீலகண்டர் என்பவர் 

எழுதிைார் என்றும் கூறுவர். இவ்வுதரயின் காலம் கிபி. 7 அல்லது 8ஆம் நூற்றாண்டு என்பர்.  

முதற் சங்கம் 

கடல் சகாள்ளப்பட்ட சதன்மதுதரயில் முதற் சங்கமாகிய ததலச்சங்கம் இருந்தது என்பர். 

திரிபுரசமரித்த விரிசதடக் கடவுள், குன்றம் எறிந்த குமரவவள், அகத்தியர், முரஞ்சியூர் முடிநாகராயர், 

நீதியின் கிழவன் முதலாை 549 புலவர்கள் அச்சங்கத்தில் இருந்தைர் 4449 புலவர்கள் பாடிைர். 

அவர்கள் பாடிய முதுநாதர, முதுகுருகு, சபரும் பரிபாடல், களரியாவிதர முதலாை நூல்கள் மதறந்து 

வபாயிை. காய்சிை வழுதி முதலாகக் கடுங்வகான் ஈறாக 89 மன்ைர்கள் ததலச் சங்கத்ததப் புரந்தைர். 

இச்சங்கம் 4440 ஆண்டுகள் நிலவியது. இச்சங்கப் புலவர்க்கு, அகத்தியவம இலக்கண நூலாக 

விளங்கியது.  

இதடச் சங்கம்  

இதடச்சங்கம் கடல் சகாண்டகபாடபுரத்தில் 3700 ஆண்டுகள் நிலவியது. இருந்ததயூர்க் கருங்வகாழி 

சிறு பாண்டரங்கன், துவதரக் வகாமான், கீரந்தத, சவள்ளர்க் காப்பியன், திதரயன் மாறன் உள்ளிட்ட 

59 புலவர்கள் வீற்றிருந்தைர்; 3700 புலவர்கள் பாடிைர். கலி, குருகு, சவண்டாளி, வியாழமாதல 

அகவல், மாபுராணம், பூதபுராணம், சதால்காப்பியம் முதலாை பல நூல்கள் இயற்றப்பட்டை. இவற்றுள் 

சதால்காப்பியம் ஒன்வற இன்று கிதடத்துள்ளது. சவண்வடர்ச் சசழியன் முதலாக முடத்திருமாறன் 

ஈறாக 59 மன்ைர்கள் இச்சங்கத்ததப் புரந்தைர்.  

கதடச் சங்கம்  

பாண்டியர் ததலநகரமாயிருந்த மதுதர மாநகரில் கதடச் சங்கம் நிறுவப்பட்டது. கபிலர், பரணர், 

நக்கீரைார், சிறுவமதாவியார், வசந்தம்பூதைார், சபருங்குன்றூர்க் கிழார் உட்பட 49 புலவர்கள் 

வீற்றிருந்தைர்.  

449 புலவர்கள் பாடிைர். எட்டுத் சதாதகயும் பத்துப்பாட்டும் வவறு பிற நூல்களும் இப்புலவர்களால் 

இயற்றப்பட்டை. 1850 ஆண்டுகள் நிலவிய இச்சங்கத்தத முடத்திருமாறன் முதலாக 

உக்கிரப்சபருவழுதி ஈறாக 49 பாண்டிய மன்ைர்கள் வபாற்றிப் புரந்தைர்.  

நக்கீரரின் இதறயைார் அகப்சபாருளுதர தவிர வவறு எந்தச் சான்றும் முச்சங்கம் நிலவிய 

உண்தமதய அறியத் துதண சசய்யவில்தல. சிலப்பதிகார உதரயில் ஓரளவு சசய்திகள் 

கிதடக்கின்றை. கடல் வகாள்கள் காரணமாக முதலிரண்டு சங்கங்கள் அழிந்தை என்பர். சங்கம் 

என்பசதான்று தமிழகத்தில் இருந்ததாகச் சசால்வது முழுக் கற்பதை என்ற சிலரும், கதடச்சங்கம் 

ஒன்று மட்டுவம இருந்தது மற்றதவ கற்பதை என்று சிலரும், முச்சங்க வரலாறு முழுவதும் 

உண்தமவய என்று சிலருமாக இது குறித்துக் கருத்து வவறுபாடு சகாண்டுள்ளைர்.  
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’ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த வகள்வி  

மாங்குடி மருதன் ததலவைாக 

உலகசமாடு நிதலஇய பலர்புகழ் சிறப்பிற் 

புலவர் பாடாது வதரகசவன் நிலவதர’ - புறநானூறு -27  

'நன்பாட்டுப் புலவைாச் சங்கவமறி நற்கைகக்  

கிழிதருமிக் கருளிவைான் காண்' - திருநாவுக்கரசர்.  

'சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா' - ஒளதவயார்.  

'ததலச்சங்கப் புலவைார் தம்முன்' - வசக்கிழார்.  

’உயர் மதில்கூடலில் ஆய்ந்த ஒண் தீந்தமிழ்’ - மாணிக்கவாசகர்  

'சங்க முகத்தமிழ் சங்க மலி தமிழ்' - திருமங்தகயாழ்வார்.  

இதவ வபால வமலும் பல இலக்கியச் சான்றுகள் கிதடக் கின்றை. அதைால், சங்கம் என்ற ஒன்று 

உறுதியாக நிலவியிருக்க வவண்டும் எைக் கருதுவதில் தவறு ஒன்றுமில்தல.  

கல்சவட்டுச் சான்றுகள்  

சங்கம் இருந்ததமதய உறுதிப்படுத்தத் தக்க சான்றாகச் சின்ைமனூர்ச் சசப்வபடு அதமந்துள்ளது. 

அச்சசப்வபட்டின் காலம் கி.பி. 10ஆம் நூற்றாண்டு என்பர். சங்கம் உறுதியாக இருந்தது என்பதத 

உறுதிப்படுத்தும் வதகயில்,  

'மகாபாரதம் தமிழ்ப் படுத்தும்  

மதுராபுரிச் சங்கம் தவத்தும்'  

என்ற வரிகள் அதில் அதமந்துள்ளை.  

அகத்தியர்  

'தமிதழத் தந்தவர்' என்ற சபருதமவயாடு வபாற்றப் சபறுபவர் அகத்தியர். இவர் சந்தைப் சபாதிதகயில் 

சசந்தமிழ் வளர்த்தவர், கும்பமுனி என்றும், தமிழ் முனிவன் என்றும் பலவாறு பாராட்டப் சபறுபவர், 

ததலச் சங்கத்திலும், இதடச் சங்கத்திலும் வீற்றிருந்தது தமிழாராய்ந்தவர்.  

'தமிசழனும் அளப்பருஞ் சலதி தந்தவன்' என்றும், 'என்றுமுள சதன்றமிழ் இயம்பி இதசசகாண்டான் 

என்றும் கம்பர் இவதரக் குறிப்பிட்டுப் பாராட்டுகின்றார்.  

பிற்காலத் தமிழ் நூல்களுள் பல அகத்தியரின் சபருதமதய வாைளாவப் புகழ்கின்றை. விந்திய 

மதலதய அடக்கியவர் வாதாபி வில்லவன் என்னும் அரக்கதர அழித்தவர், காவிரிதயப் 

சபருக்சகடுத்து ஓடச் சசய்தவர், இராமனுக்கு வழிகாட்டிப் பதடக்கலன்கதள அருளியவர், கும்பத்தில் 

பிறந்தவர், சிவசபருமானின் ஆதணப்படி சதற்வக வந்தவர், வந்த பின்ைர் இருந்த இடத்திவலவய 

இதறவன் திருமணக் வகாலத்ததக் கண்டு களித்தவர் எைப் பலவாறு அவதரப் பற்றிப் புகழ்ந்து 

கூறுகின்றைர்.  

அகத்தியர் என்ற சபயரில் பலர் தமிழகத்தில் இருந்தைர். அதைால், அகத்தியம் தந்த அகத்தியர் யார் 

எைத் சதளிவாக அறியக் கூடவில்தல.  

ததலச் சங்கத்தில் அகத்தியர் வீற்றிருந்து தமிழ் ஆய்ந்தார். இவர் 12,000 நூற்பாக்கள் சகாண்ட 

அகத்தியம் என்னும் முத்தமிழ் இலக்கண நூதல இயற்றிைார். இந்நூவல முதல் சங்கத்தில் சிறந்த 

இலக்கண நூலாகப் வபாற்றப்பட்டது. இவருதடய மாணவராகப் பன்னிருவர் இருந்தைர். அவர்களுள் 

சதால்காப்பியர், பைம்பாரைார், காக்தக பாடினியார் ஆகிவயார் குறிப்பிடத் தக்கவர்கள் எைக் கூறுவர்.  
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அகத்தியம் எழுத்து, சசால், சபாருள், யாப்பு, சந்தம், வழக்கியல், அரசியல், அதமச்சியல், 

பார்ப்பைவியல், வசாதிடம், கந்தருவம் முதலிய பல்வவறு பகுதிகதள உதடயசதன்பர். அஃது 

இப்சபாழுது கிதடக்கவில்தல. ஆைால், உதரயாசிரியர்கள் தகயாண்ட சிற்சில நூற்பாக்கள் 

கிதடக்கின்றை. சதால்காப்பியர் எழுதிய சதால் காப்பியத்திற்கு அகத்தியவம மூல நூலாக விளங்கியது 

என்பர்.  

 

To buy this Book Online : https://imojo.in/2mmbx8t  

Content of the Book https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2020/03/CONTENT-

.pdf  

தமிழில் ஏப்ரல் மாதத்தில் சவளியிடப்படும் 

சதால்காப்பியர்  

சதால்காப்பியரின் காலம் கிமு. 300க்கு முற்பட்ட சதன்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றைர். காப்பியன் 

என்பது இவரது குடி வழியாக வந்த சபயர், 'சதால்' என்பது அதடசமாழி, இயற்சபயர் சதரியவில்தல; 

திரண தாமாக்கினியார் என்பவத இவர் இயற்சபயர் என்பர் நச்சிைார்க்கினியர், இதடச் சங்க காலத்தில் 

வாழ்ந்தவர்; நிலந்தரு திருவிற் பாண்டியன் அதவக் களத்தில் வீற்றிருந்தவர் பாண்டியர் ததலநகரமாக 

விளங்கிய கபாடபுரத்தில் அதங்வகாட்டாசான் என்னும் சபரும்புலவர் ததலதமயில் தம் நூதல 

அரங்வகற்றிைார். 'ஐந்திரம் நிதறந்த சதால்காப்பியன்' எைப் பாயிரத்தில் பைம்பாரைார் இவதரப் 

பாராட்டுகிறார். இவர் அகத்தியரின் மாணாக்கர் இவர் நூலுக்குச் சிறப்புப் பாயிரம் வழங்கிய பைம்பாரைார் 

ஒரு சாதலமாணாக்கர். சதால்காப்பியரின் சமயம் இன்ைசதைத் சதரியவில்தல.  
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சதால்காப்பியம்  

சதால்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம், சசால்லதிகாரம், சபாருளதிகாரம் என்னும் மூன்று பிரிவுகதளயுதடயது. 

ஒவ்வவாரதிகாரமும் ஒன்பது இயல்கதளக் சகாண்டுள் ளது. சமாத்தம் ஏறத்தாழ 1600 நூற்பாக்கள் 

உள்ளை. சங்கப் புலவர்களுக்கும் அதற்குப்பின் வந்தவருக்கும் இது சிறந்த இலக்கண நூலாக விளங்கி 

வந்தது இன்றும் ஈடு இதணயற்ற நூலாகத் திகழ்கிறது.  

எழுத்ததிகாரம்  

எழுத்ததிகாரத்தில் நூன்மரபு, சமாழி மரபு, பிறப்பியல், புணரியல், சதாதகமரபு, உருபியல், உயிர் 

மயங்கியல், புள்ளி மயங்கியல், குற்றியலுகரப் புணரியல் என்னும் ஒன்பது இயல்கள் உள்ளை. முதல் 

மூன்று இயல்களில் சமாழிக்கு இன்றியதமயாத எழுத்துகளின் தன்தம , வடிவம், வதக, நிற்கும் 

இடங்கள், பிறப்பு முதலியதவ சிறப்புறக் கூறப்படுகின்றை. சசாற்கள் இதணயும் திறமும் அதைால் 

விதளயும் சபாருள் வவறுபாடுகளும் ஏதைய ஆறு புணரியற் பகுதிகளில் அழகுற விளக்கப்படுகின்றை.  

சசால்லதிகாரம்  

சசால்லதிகாரத்தில் அகத்திதணயியல், புறத்திதண யியல், களவியல், சுற்பியல், சபாருளியல், 

சமய்ப்பாட்டில், உவதமயியல், சசய்யுளியல், மரபியல் என்னும் ஒன்பது இயல்கள் உள்ளை. 

அகத்திதணயியல், களவியல், கற்பியல், சபாருளியல் நான்கும் மனிதைது அகவாழ்விதையும் 

புறத்திதணயியல் புறவாழ்விதையும் விளக்குகின்றை.  

சசய்யுளுக்கு இன்றியதமயாத சமய்ப்பாடும் உவதமயும் யாப்பும் அடுத்து வரும் மூன்று இயல்களில் 

விளக்கப்படுகின்றை. சசாற்களின் மரபு முதலாயிைவற்தற மரபியல் விளக்குகிறது.  

சதால்காப்பியத்தின் சிறப்பு  

தமிழர்க்குக் கிதடத்துள்ள நூல்களுள் மிகப் பழதம யாைது சதால்காப்பியவமயாகும். இது கால 

சவள்ளத்ததக் கடந்து அழியாமல் நிதல சபற்றுள்ளது. பண்தடத் தமிழ் மக்களின் சமாழியியல்பு, 

நாகரிகம், பண்பாடு முதலியவற்தற விளக்கும் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்கது. மூன்று அதிகாரங்களால் 

சுருக்கமாகவும் சதளிவாகவும் ஐந்திலக்கணங்கதளயும் கூறுகின்றது. சங்ககாலப் புலவர்களுக்கு 

இலக்கண நூலாக அதமந்ததும் இதுவவ ஆகும்.  

எழுத்தும் சசால்லும் பற்றிய இலக்கணவம பிறசமாழிகளில் ஓதப்படுகிறது. சதால்காப்பியவமா, சபாருள் 

பற்றியும் ஓதுகிறது. இது தனிச் சிறப்பாகும்.  

சதால்காப்பியன் வகுத்த எழுத்சதாலிகதளக் சகாண்டு பிறசமாழி ஒலிகதளயும் எழுதிக்காட்ட முடியும் 

அத்தகு சிறப்புத் தமிழுக்கு உண்டு என்றார், அறிஞர் பாவவ. மாணிக்க நாயக்கர் அவர்கள். இலக்கண 

உலகின் ஏகசக்கரவர்த்தியாை பாணினிகூட சமாழி பற்றி இவ்வளவுவிரிவாக ஆராயவில்தல, என்று 

வபராசிரியர் தவயாபுரிப் பிள்தளயவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார். சதால்காப்பியம் தமிழுக்கு உயிர் நாடி 

வபான்றது என்கிறார் டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கைார்.  

இளம்பூரணர், நச்சிைார்க்கினியர், வசைாவதரயர், வபராசிரியர், சதய்வச் சிதலயார், கல்லாடர் ஆகிவயார் 

சதால்காப்பியத்திற்கு அரிய உதரகதள வழங்கியுள்ளைர்.  

சதால்காப்பியம் தந்த விரிமுதறகள், வரம்புகளாக நின்று கடந்த இருபது நூற்றாண்டுகளாகத் தமிதழக் 

காத்து வருகின்றை.  
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எட்டுத் சதாதக  

’நற்றிதண நல்ல குறுந்சதாதக ஐங்குறுநூறு  

ஒத்த பதிற்றுப்பத்து ஓங்கு பரிபாடல்  

கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலிவயாடு அகம்புறசமன்று  

இத்திறத்த எட்டுத்சதாதக'  

எைப் பதழய சவண்பா ஒன்று எட்டுத்சதாதக நூல்கதளத் சதாகுத்வதாதுகின்றது. இந்நூல்கள் 

அதைத்தும் பல புலவர்கள் பாடிய பாடல்களின் சதாகுப்பு நூல்கள் பாடல்களின் அளவு, கூறும் சபாருள், 

சிறப்பு ஆகியதவ குறித்துத் சதாகுக்கப்பட்டை. இவற்றின் பாடல்கதளப் பாடிய புலவர்கள் பல்வவறு 

இைத்திைர்; பல்வவறுகாலத்திைர் பல்வவறு சதாழிலிைர் பலபாடல்களுக்குப் பாடிய புலவர்களின் சபயர் 

சதரியவில்தல.  

எட்டுத் சதாதக நூலுள் நற்றிதண, குறுந்சதாதக, ஐங்குறுநூறு, கலித்சதாதக, அகநானூறு என்னும் 

ஐந்து நூல்களும் அகப்சபாருள் பற்றியை. புறநானூறு, பதிற்றுப் பத்து இரண்டும் புறப்சபாருள் பற்றியை 

பரிபாடல் அகம் புறம் என்ற இரண்தடயும் பற்றியது.  

நற்றிதண  

ஒன்பதடிச்சிற்சறல்தலயும் பன்னிரண்டடிப்வபசரல்தலயும் சகாண்ட அகப்சபாருள் பற்றிய நானூறு 

பாடல்கதளக் சகாண்ட சிறந்த நூல் நற்றிதண. இததைத் சதாகுப்பித்தவன் பன்ைாடு தந்த 

பாண்டியன் மாறன் வழுதி என்பவன் சதாகுத்தவர் இன்ைாசரன்று அறியுமாறில்தல.  

ஏறத்தாழ 175 புலவர்கள் பாடிய அகவற்பாக்கள் இந்நூலுள் இடம் சபற்றுள்ளை.  

சபாதுவாகச் வசர வசாழ பாண்டிய மன்ைர்கதளப் பற்றியும் அஞ்சி, ஆய்,மதலயமான் ஓரி முதலிய 

வள்ளல்கதளப் பற்றியும், பதழயன், தித்தன் முதலிய குறுநில மன்ைர்கதளப் பற்றியும் இந்நூல் 

குறிப்பிடுகிறது.  

 

சாதல் அஞ்வசன்  

ஒருததலவியின் அச்சம் மிகவும் வியப்தபத் தருகின்றது அவள் தன் ததலவன் பிரிவால் சமலிந்து 

நலிந்து வவததையுறுகின்றாள். அவள் சாவதற்காக அஞ்சவில்தல. சசத்தால் ஒரு வவதள வவறு 

பிறப்பு கிதடத்துவிடுவம அப்படிக் கிதடத்தால் ததலவதை மறக்கவும் கூடுவம என்பதற்காகவவ 

அஞ்சுகிறாள்.  

’சாதல் அஞ்வசன் அஞ்சுவல் சாவின்  

பிறப்புப் பிறிது ஆகுவது ஆயின்  

மறக்குசவன் சகால்என் காதலன்’  

எைவவ என்பது நற்றிதணக் காதலியின் புலம்பல்  

’முந்ததயிருந்து நட்வடார் சகாடுப்பின்  

நஞ்சும் உண்பர் நனிநா கரிகர்’  

என்று நம்பின் இலக்கணம் வகுக்கிறது நற்றிதண. தமிர மக்கள் அன்று எவ்வளவு நாகரிக வாழ்க்தக 

உதடயவராய் வாழ்ந்தைர் என்பதற்கு இஃது ஒரு சான்றாகும்.  

உவதம அழகு  
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ததலவன் நட்தபத் ததலவி மிக உயர்ந்த உவதம சகாண்டு விளக்குவது நம் உள்ளத்ததக் கவர்கிறது. 

நின்ற சசால்லர் நீடுவதான்று இனியராகவிளங்கும் ததலவரின் நட்பின் திறத்திற்குச் சந்தை மரத்தின் 

உயரத்தில் சதாகுத்து தவத்த தாமதர மலர்த் வததை உவதமயாகக் காட்டுகின்றாள் ததலவி ஒருத்தி.  

’நின்ற சசால்லர்; நீடு வதான்று இனியர்  

என்றும் என் வதாள் பிரிபு அறியலவர  

தாமதரத் தண்தாது ஊதி மீமிதசச்  

சாந்தின் சதாடுத்த தீந்வதன் வபாலப்  

புதரய மன்ற புதரவயார் வகண்தம'  

'முல்தல சான்ற கற்பின் சமல்லியல்' எைத் ததலவியின் இயல்தபயும், இளதமயும் சசல்வமும் 

எய்கதண நிழலின் கழியும்' எை நிதலயாதமதயயும், சநடிய சமாழிதலும் கடிய ஊர்தலும் 

சசல்வமன்று அதுதம் சசய்விதைப்பயவை, சான்வறார் சசல்வம் வசர்ந்வதார் புன்கண் அஞ்சும் பண்பின் 

சமன்கட் சசல்வம்' எை உண்தமச் சசல்வத்ததயும் நற்றிதண விளக்குகிறது.  

உள்ளத்ததக் கவரும் உவதமகளும் அணிநலன்களும் நற்றிதணப் பாடல்களில் அதமந்துள்ளை. 

வதய்புரிப் பழங் கயிற்றிைார் தனிமகைார் விழிக்கட்வபததப் சபருங்கண்ணைார் ஆகிய சபயர்கள் 

பாடல்களின் சதாடர்களால் அதமந்ததவ.  

குறுந்சதாதக  

'நல்ல குறுந்சதாதக' என்று சிறப்பிக்கப்படும் இந்நூல் நான்கடிச் சிற்சறல்தலயும், எட்டடிப் 

வபசரல்தலயும் சகாண்ட நானூறு பாடல்கதளக் சகாண்டது. இந்நூதலத் சதாகுத்தவன் பூரிக்வகா 

என்பவன்.  

இரு நூற்றுக்கு வமற்பட்ட புலவர்கள் இதில் பாடியுள்ளைர். ஒளதவயார், அள்ளூர் நன்முல்தலயார், 

ஆதிமந்தியார், ஒக்கூர் மாசாத்தியார், காக்தக பாடினியார், சவள்ளி வீதியார் முதலாை சபண்பாற் 

புலவர்களின் பாடல்களும் குறுந்சதாதகயில் இடம்சபற்று உள்ளை. இதன் கடவுள் வாழ்த்துப் 

பாடதலப் பாரதம் பாடிய சபருந்வதவைார் பாடியுள்ளார்.  

பாரி, ஓரி, மதலயமான் அஞ்சி, ஆய் நன்ைன், நள்ளி, கட்டி, அகுதத முதலாை குறுநில மன்ைதரப் 

பற்றிய சசய்திகதளக் குறுந்சதாதக தருகிறது.  

அணிலாடு முன்றிலார், குப்தபக் வகாழியார், சசம்புலப் சபயல் நீரார், விட்ட குதிதரயார், மீசைறி 

தூண்டிலார் முதலிய சபயர்கள் பாடற்சறாடர்களால் அதமந்ததவ.  

சசம்புலப் சபயல் நீரார்  

ஒரு பாடலில் சசம்புலப் சபயர்நீர் அன்புதடய சநஞ்சத்துக்கு உவதமயாக வந்துள்ளது. என் தாயும் 

தந்ததயும் நின்தாயும் தந்ததயும் முற்றிலும் வவறுபட்டவர்; வாைத்து மதழத்துளி சசம்மண்ணில் 

கலந்தாற் வபால் நம்மிருவர் சநஞ்சமும் ஒன்று கலந்தை' எைக் கூறித் ததலவன் ததலவியின் 

அச்சத்ததப் வபாக்குகிறான் பாடிய புலவர் சபயர் சதரியாதமயால் சசம்புலப் சபயல் நீரார்' என்ற 

சதாடதரப் பாடிய புலவர்க்குப் சபயராக வழங்கியது பண்தடத் தமிழுலகம்.  

'சசம்புலப் சபயல் நீர்வபால  

அன்புதட சநஞ்சம் தாங் கலந்தைவவ'  

என்பை பாடல் அடிகள்.  

குப்தபக் வகாழியார்  
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குப்தப வமடுகளில் திரியும் வகாழிகதளப் வபாரிட்டுக் சகாள்ள விடுவர் சிலர், விலக்குவார் இலர். அதவ 

இறுதி மூச்சுவதர வபாரிட்டு இறந்சதாழியும் தன் காதல் நிதலயும் அது வபான்றது என்றாள் ததலவி.  

'குப்தபக் வகாழித் தனிப்வபார் வபால  

விளிந்தாங்கு விளியின் அல்லது  

கதளவவார் இல்தல யான் உற்ற வநாய்க்வக'  

என்பது குறுந்சதாதகத் ததலவி புலம்பல்.  

’முளிதயிர் பிதசந்த காந்தள் சமல்விரல்  

கழுவுறு கலிங்கங் கழாஅதுடீஇக்  

குவதள உண்கண் குய்ப்புதக கமழத்  

தான்துழந் தட்ட தீம்புளிப் பாகர்  

இனிதுஎைக் கணவன் உண்டலின்  

நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகவை’ 

என்று ததலவியின் அன்பு சநஞ்சிதை அழகு ஓவியமாகப் பதடத்துக் காட்டுகிறார் ஒரு புலவர். தான் 

சதமத்த உணதவத் தன் கணவன் இனிசதன் உண்ணும் வபாது சபரிதும் மகிழ்கிறாள் ததலவி. 

இல்லறத்தின் இனிதம இதில் இனிதாக இனிக்கிறது.  

’விதைவய ஆடவர்க்கு உயிவர; வாணுதல்,  

மதையுதற மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர்’  

இல்லத் ததலவனுக்கு விதை உயிராம் மதை உதற மகளிர்க்குத் ததலவவை உயிராம் ! என்ை 

அழகு!  

ஐங்குறுநூறு  

மூன்றடிச் சிற்சறல்தலயும் ஆறடிப் வபசரல்தலயும் சகாண்ட ஐந்நூறு அகப்சபாருட் பாடல்களால் 

ஆைது. மருதப் பாடல்கதள ஓரம் வபாகியாரும் சநய்தற் பாடல்கதள அம்மூவைாரும், குறிஞ்சிப் 

பாடல்கதளக் கபிலரும், பாதலப் பாடல்கதள ஓதலாந்ததயாரும், முல்தலப் பாடல்கதளப் வபயைாரும் 

இயற்றியுள்ளைர். பதழய சவண்பா ஒன்று,  

'மருதவமா ரம்வபாகி சநல்தலம் மூவன்  

கருதுங் குறிஞ்சி கபிலன் – கருதிய 

பாதலவயாத லாந்தத பனிமுல்தல வபயவை  

நூதலவயா ததங்குறு நூறு’  

என்று பாடியவதர வரிதசப்படுத்திக் கூறுகிறது.  

சபருந்வதவைார் இதற்குக் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடியுள்ளார். இததைத் சதாகுப்பித்தவன் யாதைக்கட் 

வசய் மாந்தரஞ் வசரலிரும் சபாதற, சதாகுத்தவர் புலத்துதற முற்றிய கூடலூர் கிழார்.  

இதில் அதமந்திருக்கும் ஒவ்சவாரு திதணயும் பிரிவுக்குப் பத்துப் பாடல்களாகப் பத்துப் பிரிவுகதள 

உதடயது. ஒவ்சவாரு பிரிவும் வவட்தகப் பத்து, வவழப் பத்து எைத் ததலப்புகதளப் சபற்றுள்ளை. 

பிற்காலத்தில் மணிவாசகரும்பிடித்த பத்து வாழாப் பத்து எைப் பத்துப் பத்தாகப் பாடியுள்ளதம 

குறிப்பிடத்தக்கது.  

இதன் பாடல்கள் அளவால் சிறியைவாயினும் உள்ளம் உருக்கும் உணர்ச்சிச்சசறிவுமிக்கை. 

உணர்ச்சியூட்டும் வதகயில் சசாற்கதளத் திரும்பத் திரும்பக் தகயாளுதவல அச்சசறிவுக்குக் 
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காரணமாகும். இந்நூலுள்ளும் குறுந்சதாதகதயப் வபால உள்ளுதற உவதம, இதறச்சி முதலியை 

மிகுதியாகக் தகயாளப்பட்டுள்ளை.  

ததலமகள் ஒருத்தி தன் ததலவனுடன் உடன் வபாக்காகச் சசன்று விடுகிறாள். இததை அறிந்ததாய் 

அவதளத் வதடி வருமாறு பலதரயும் வபாக்கிைாள். அவர்கவளா, அவதளக் காணாது வறிவத 

திரும்பிைர்.  

தன் அருதம மகதள விட்டு ஒரு நாளும் பிரியாத தாய்க்கு மகளின் பிரிவு எல்தலயற்ற துன்பத்தத 

அளித்தது. குழந்ததப் பருவத்திலிருந்து தன் மகன் விதளயாடிய பாதவ, அவள் வளர்த்த கிளி 

பூதவப்பறதவ ஆகியவற்தற எல்லாம் வநாக்கி வநாக்கி மைம் குதழந்து ஏங்கி வருந்துகிறாள். அஃது 

உள்ளம் உருக்கும் ததகயது.  

'இது என் பாதவ பாதவ; இதுஎன்  

பூதவக்கு இனிய சசாற்பூதவ என்று 

அலமரு வநாக்கின் நலம்வரும் சுடர்நுதல் 

தபங்கிளி எடுத்த தபங்கிளி என்றுஇதவ  

காண்சதாறும் காண்சதாறும் கலங்க  

நீங்கிைவள என்பூங்க வணாவள'  

 

சபாருதள உவதமயாக்கிக் கூறும் பாங்கு  

உவதமதயப் சபாருளாக்கியும் சபாருதள உவதமயாக்கியும் கூறும் மரபுக்கு ஐங்குறுநூற்றுப் 

பாடல்கள் தக்க சான்றுகளாகும். விதை முடித்து மீளும் ததலவன் கார் காலத்துக் காட்சிகதளக் 

காண்கிறான். அதவ ததலவியின் நிதைதவ மைக்கண்முன் சகாண்டு வந்து நிறுத்துகின்றை. 

எப்பக்கம் பார்த்தாலும் அவள் உறுப்புகளாகத் வதான்றுகின்றை.  

மருண்ட மான் அவளுதடய பிரமும் கண்கதளயும், கரியவமகம் அவளது கூந்ததலயும், ஆடும் மயில் 

அவளது சாயதலயும் நிதைவூட்டுகின்றை. காட்டுள் காணும் அத்தனித்தனிக் காட்சிகதள 

ஒன்றுபடுத்திக் காண்கிறான் ததலவன் ததலவிதய உடவை காண வவண்டும் எனும் துடிப்பு 

அவனுள்ளத்தின் எழுகிறது. விதரந்து வந்து ததலவிதயக் காண்கின்றான்; தன் நிதலதயக் 

கூறுகிறான்.  

'நின்வை வபாலும் மஞ்தஞ ஆலநின்  

நன்னுதல் நாறும் முல்தல மலர  

நின்வை வபாலும் மாமருண்டு வநாக்க  

நின்வை உள்ளி வந்தைன்  

நன்னுதல் அரிதவ காரினும் விதரந்வத'  

இந்நூல் குட்டுவன், ஆதன், அவினி , கடுமான் கிள்ளி, சகாற்தறக் வகாமான், விரான், மத்தி முதலாை 

ததலவர்கதளப் பற்றிய குறிப்புகதளயும் தருகிறது. மார்கழி நீராடல் பற்றிய சசய்தியும் 84ஆம் 

பாடலில் இடம் சபற்றுள்ளது. தாமதர சவள்ளம், ஆம்பல் முதலாை வபசரண்களும் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை.  

’அன்தை வாழிவவண் டன்தைநம் படப்தப  

வதன்மயங்கு பாலினும் இனிய அவர்நாட்டு  

உவதலக் கூவற் கீழ்  

மானுண் சடஞ்சிய கலுழி நீவர’  
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என்ற 203ஆம் பாடல் ததலவி, வளம் குதறந்த ததலவவைாடு வாழும் இல்லற வாழ்வில் சபற்ற மை 

நிதறதவக் காட்டுகிறது.  

கலித்சதாதக  

இது கடவுள் வாழ்த்து உட்பட 150 அகப்சபாருட்பாடல்கள் சகாண்டது. பாதலத் திதணயில் 35 

பாடல்களும் குறிஞ்சித் திதணயில் 29 பாடல்களும், மருதத் திதணயில் 35 பாடல்களும், முல்தலத் 

திதணயில் 17 பாடல்களும், சநய்தல் திதணயில் 33 பாடல்களும் உள்ளை. இந்நூல் ஐந்திதணக்கும் 

உரிய உரிப்சபாருள்கதள,  

'வபாக்சகல்லாம் பாதல புணர்தல் நறுங்குறிஞ்சி  

ஆக்கமளி ஊடல் அணிமருதம் - வநாக்சகான்றி  

இல்லிருத்தல் முல்தல இரங்கிய வபாக் வகர்சநய்தல்  

புல்லுங் கலிமுதற வகாப்பு’  

என்ற வதகயில் சசம்தமயாை முதறயில் எடுத்துதரக்கக் காணலாம். இந்நூதலத் சதாகுத்தவர் 

நல்லந்துவைார். பாதலக் கலிதயப் பாதல பாடிய சபருங்வகாவும், குறிஞ்சிக் கலிதயக் கபிலரும், 

மருதக் கலிதய மருதனிள நாகனும், முல்தல கலிதயச் வசாழன் நல்லுருத்திரனும், சநய்தற் கலிதய 

நல்லந்துவைாரும் பாடியதாகக் கூறுவர். சி.தவ. தாவமாதரம் பிள்தள , வக.என். சிவராசப் பிள்தள, 

டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கைார் முதலாவைார் கலித் சதாதகதயப் பாடியவர் ஒருவவர என்பர்.  

பதழயசவண்பா ஒன்று,  

'சபருங்கடுங் வகான்பாதல; கபிலன் குறிஞ்சி  

மருதனிள நாகன் மருதம் - அருஞ்வசாழன்  

நல்லுருத்திரன் முல்தல; நல்லந்துவன் சநய்தல்;  

கல்விவலார் கண்ட கலி.'  

எை ஐவர் பாடியதாகக் கூறுகிறது.  

நாடகப் வபாக்கதமந்த இனிய பாடல்கதள இந் நூலிற் காணலாம். கலிவயாதச நிதறந்த இதசப் 

பாடல்கதளக் சகாண்ட இந்நூல் 'கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலி என்றும் 'கல்விவலார் கண்ட கலி' என்றும் 

வபாற்றப்படுகின்றை. பிற சங்க நூல்கதளக் காட்டிலும் இதிகாசப் புராணச் சசய்திகள் இதில் 

மிகுந்துள்ளை. பாதலக் கலியில் சுரத்தின் சகாடுதம சிறப்பாகப் புதைந்துதரக்கப்பட்டுள்ளது.  

'உண்ணீர் வறப்பப் புலர்வாடு நாவிற்குத்  

தண்ணீர் சபறாஅத் தடுமாற்று அருந்துயரம்  

கண்ணீர் நதைக்கும் கடுதமய காடு'  

எைக் கடுங்வகா பாதல நிலம் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

வவட்தக மிகுதியால் ததலவிதயக் காண அவள் இல்லத்திற்குப் வபாந்தான் ததலவன், வீட்டு 

வாயிலில் நின்று தண்ணீர் வகட்டான் சபாற்கலசமான்றில் நீர் சகாண்டு சசன்று ஊற்றுமாறு தன் 

மக்களுக்குப் பணித் தாள் தாய், அதன்படி நீர் சகாணர்ந்த வபாது ததலவியின் கரத்ததத் ததலவன் 

பற்றி இழுக்கத் சதாடங்கி விட்டான். இததை எதிர்பாராத ததலவி உடவை அம்மா! இவன் சசய்தததப் 

பாராய்' என்றாள் தாய் விதரந்தாள், நிதலதமதயப் புரிந்து சகாண்ட ததலவி, இவன் நீர் குடிக்தகயில் 

விக்கிைான்' எைக்கூறி உண்தமதய மதறத்தாள் தாவயா ததலவன் முதுகிதைத் தடவிவிடத் 

சதாடங்கிவிட்டாள்! ததலவனும் சகால்வான் வபாலத் ததலவிதயக் கதடக்கண்ணால் வநாக்கிைான். 

இது கபிலர் தீட்டும், காட்சிகளுள் ஒன்று.  
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'சுடர்த்சதாடீஇ வகளாய் சதருவில்நாம் ஆடும்  

மணற்சிற்றில் காலிற் சிததயா அதடச்சிய  

வகாதத பறிந்து வரிப்பந்து சகாண்வடாடி  

வநாதக்க சசய்யும் சிறுபட்டி வமவலார்நாள்  

அன்தையும் யானும் இருந்வதாமா இல்லீவர  

உண்ணுநீர் வவட்வடன் எைவந்தாற்கு அன்தை  

அடர்சபாற் சிகரத்தால் வாக்கிச் சுடரிழாய்  

உண்ணுநீர் ஊட்டிவா என்றாசளை யானும்  

தன்தை யறியாது சசன்வறன்மற் சறன்தை  

வதளமுன்தக பற்றி நலியத் சதருமந்திட்டு  

அன்ைாய் இவசைாருவன் சசய்ததுகாண் என்வறைா  

அன்தை அலறிப் படர்தரத் தன்தையான்  

உண்ணுநீர் விக்கிைான் என்வறைா அன்தையும்  

தன்தைப் புறம்பழித்து நீவமற் சறன்தைக்  

கதடக் கணாற சகால்வான்வபால் வநாக்கி நதகக்கூட்டம்  

சசய்தாைக் கள்வன் மகன்.      குறிஞ்சிக் கலி -5  

 

ஐந்து கலிகளுக்கிதடவய உள்ள ஒற்றுதமகள்  

1. அறசநறிகதள உவதமயாகக் கூறும் மரபு நூல் முழுவதும் காணப்படுகிறது. 2. பாரத இதிகாசக் 

கததகள் மிகுதியாக இவ்வுவதமகளில் இடம் சபறுகின்றை. 3. பாண்டிய நாட்டுச் சசய்திகளும் 

மதுதர நகரும் தவதய நதியுவம வருணதைகளிலும் உவதமகளிலும் இடம் சபறுகின்றை. அவத 

வபாலப் பாண்டிய மன்ைர்களின் புகழ் சமாழிவய இடம் சபறுகின்றை.  

4. சசய்திகதளயும் உவதமகதளயும் மூன்று முதற அடுக்கிக் கூறுதல் இதில் காணப்படும் மற்சறாரு 

சிறப்பாகும்.  

5. சமாழிநதடயிலும் ஒற்றுதம காணப்படுகிறது குறிஞ்சிக் கலியின் சில வரிகள் மருதக் கலியின் 

வரிகவளாடு ஒத்து வருகின்றை.  

'நீயும் தவறிதல நின்தைப் புறங்கதடப்  

வபாதரவிட்ட நுமரும் தவறிலர்'   - குறிஞ்சி-20  

'நீயும் தவறிதல நின்தக இதுதந்த  

பூசவழில் உண்கண் அவளும் தவறிலள்'  - மருதம் - 19  

'பதறயதறந்து அல்லது சசல்லற்க  

என்ைா இதறவய தவறுதடயான்'   - குறிஞ்சி-20  

'தான் யாவரா என்று விைவிய வநாய்ப்பாவலன்  

யாவை தவறுதடவயன்'     - மருதம்-19  

மக்கள் வமற்சகாள்ள வவண்டிய பண்புகள் பலவற்தறத் சதளிவாக விளக்குகிறது.  

’ஆற்றுதல் என்பது ஒன்றலர்ந்தவர்க் குதவுதல்;  

வபாற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாதரப் பிரியாதம;  

பண்சபைப் படுவது பாடறிந் சதாழுகல்;  

அன்சபைப் படுவது தன்கிதள சசறாஅதம;  

அறிசவைப் படுவது வபததயர் சசால் வநான்றல்;  

சசறிசவைப் படுவது கூறியது மறா அதம  
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நிதறசவைப் படுவது மதறபிறர் அறியாதம  

முதறசயைப் படுவது கண்வணாடாது உயிர்சவௌவல்.’  

என்பது சநய்தற் கலி காட்டும் பண்பாடு.  

அகநானூறு  

இது பதின்மூன்று அடிச் சிற்சறல்தலயும் முப்பத் வதாரடிப் வபசரல்தலயும் சகாண்ட அகப் சபாருள் 

நூலாகும். இது சநடுந் சதாதக என்றும் வழங்கும். மதுதர உப்பூரிகுடி கிழான் மகன் உருத்திர சன்மன் 

என்பவன் இததைத் சதாகுத்தான். சதாகுப்பித்தவன் பாண்டியன் உக்கிரப் சபருவழுதி என்பவன், 

பாரதம் பாடிய சபருந் வதவைார் இதற்குக் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடியுள்ளார்.  

அகநானூற்றின் முதல் 120 பாடல்கள் களிற்றியாதை நிதர எைவும், 121 முதல் 300 வதர உள்ள 

பாடல்கள் மணி மிதட பவளம் எைவும், இறுதி 100 பாடல்கள் நித்திலக் வகாதவ 

எைவும் வழங்குகின்றை. பாடல்களின் தவப்பு முதறயில் ஒரு புதுதம காணப்படுகிறது. 1,3,5,7,9 எை 

ஒற்தற எண்பட வரும் 200 பாடல்கள் பாதலதயப் பற்றியதவ; 2,8(12,18) எனும் எண்களால் வரும் 

80 பாடல்கள் குறிஞ்சி பற்றியதவ, 4 (14) எைவரும் 40 பாடல்கள் மருதம் பற்றியதவ, 10, 20, 30 

எனும் எண்களால் வரும் 40 பாடல்கள் சநய்தல் பற்றியதவ. இந்நூற் பாடல்கதள 158 புலவர்கள் 

பாடியுள்ளைர். முதல் 90 பாடல்களுக்குப் பதழய உதர ஒன்று உள்ளது. அகப் சபாருட் சசய்திகள் 

இதில் மிகச் சிறப்பாகக் கூறப்பட்டுள்ளை; அழகிய புதைந்துதரக் காட்சிகளும் வரலாற்றுச் 

சசய்திகளும் பண்பாட்டுக் கூறுகளும் இடம் சபற்றுள்ளை, நந்தர், வமாரியர் முதலிவயார் பற்றிய 

குறிப்பும், கதடசயழு வள்ளல்கள்.  

குறுநில மன்ைர்கள், மூவவந்தர் பற்றிய சசய்திகளும் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றை. பண்தடத் தமிழர் 

திருமணத்தத இரண்டு பாடல்கள் விளக்குகின்றை. தமிழகத்தின் மதலகளும், ஆறுகளும், 

நகரங்களும் இதில் இடம் சபற்றுள்ளை. சங்க கால ஊராட்சித் வதர்தல், நீதி வழங்கும் திறம் , வாணிகம் 

முதலியைவும் விளக்கப்படுகின்றை.  

மாண்விதைத் வதரன்:  

வசாதலயிவல மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றை. அவற்றில் சபதடயும் வண்டும் சபட்புடன் படிந்து 

வதன் உண்டு தம்தம மறந்து கிடக்கின்றை. விதை முடித்து மீளும் ததலமகன் அவ்வழிவய வதரூர்ந்து 

வருகிறான், இக்காட்சிதயக் காண்கிறான் தன் வதர்மணி நாசவாலி அவற்றின் இன்பத்திற்கு இதடயூறு 

தருவம எைக் கலங்குகிறான்; மணிகளின் நாதவ அதசயாவாறு கட்டித் வததரச் சசலுத்துகிறான்  

’பூத்த சபாங்கர்த் துதணசயாடு வதிந்த  

தாது உண் பறதவ வபதுறல் அஞ்சி  

மணிநா ஆர்த்த மாண்விதைத் வதரன்'  

அகநானூற்றின் ஐந்தாம் பாடல் குழந்தததயப் புதைந் துதரக்கும் ஓர் அழகிய பாடலாகத் 

திகழ்கிறது.  

'நாயுதட முதுநீர்க் கலித்த தாமதரத்  

தாதின் அல்லி அயலிதழ் புதரயும்  

மாசில் அங்தக மணிமருள் அவ்வாய்  

நாசவாடு நவிலா நதகபடு தீஞ்சசால்  

யாவரும் விதழயும் சபாலந்சதாடிப் புதல்வன்'  

இப்பாடல் கற்வபார் உள்ளத்ததக் கனிவிக்கிறது.  
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நீண்ட பாடல்கள்  

பாடல்கள் நீண்டிருப்பதால் ஒவ்சவாரு பாடலிலும் முதல், கரு, உரி ஆகிய முப்சபாருளும் ஓவியம் 

வபால் நன்கு விளக்கப்படுகின்றை. முன்ைங்காட்டி முகத்தின் உதரத்து ஓவச் சசய்தியின் ஒன்று 

நிதைந்த ததலவிதயயும், ததலவனின் குழந்தத சதருவில் தனித்து நிற்க, அததை எடுத்து 

மார்வபாடதணத்து நிற்கும் பரத்தததயயும் இந்நூலில் காணமுடிகின்றை.  

'சிறுகா வராடன் பயிசைாடு வசர்த்திய  

கற்வபாற் பிரியலம்'  

'இருததலப் புள்ளின் ஓருயி ரம்வம'  

என்பை வபான்ற அரிய உவதமகளும் இந்நூலில் நிதறந்துள்ளை.  

பதிற்றுப் பத்து  

இது வசர வவந்தர் பதின்மதரப் பற்றிப் பத்துப் புலவர்கள் பாடிய புறப்பாடல்களின் சதாகுப்பாகும். வசர 

மன்ைர்களின் வீரம், சவற்றிச் சிறப்புகள், சகாதட, உயர் பண்பாடு, நீதி வழங்கும் முதற, அறம் 

வளர்த்த பான்தம, அஞ்சாதம, நாகரிகம் முதலிய பல சசய்திகதள இவற்றால் அறியலாம்.  

ஒருவவந்தருக்குப் பத்தாகப் பத்து வவந்ததரப் பற்றி நூறு பாடல்கள் இதில் இடம் சபற்றுள்ளை.  

முதற் பத்தும் இறுதிப் பத்தும் கிதடக்கவில்தல . இப் பகுதிகள் முதறவய உதியன் வசரலாதன் 

யாதைக்கட் வசய் மாந்தரஞ் வசரலிரும் சபாதறதயப் பற்றியைவாக இருத்தல் வவண்டும்.  

இரண்டாம் பத்தில் இமயவரம்பன் சநடுஞ்வசரலாததைப் பற்றிக் குமட்டூர்க் கண்ணைார் பாடியுள்ளார். 

மூன்றாம் பத்தில் பல்யாதைச் சசல்சகழு குட்டுவதைப் பற்றிப் பாதலக் சகௌதமைார் பாடியுள்ளார். 

களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் வசரதலப் பற்றிக் காப்பியாற்றுக் காப்பியைார் பாடியது நான்காம் 

பத்தாகும். பரணர் என்னும் சபரும்புலவர் ஐந்தாம் பத்தால் கடல் பிறக் வகாட்டிய குட்டுவதைப் 

பாடியுள்ளார். காக்தக பாடினியார், நச்சசள்தளயார், ஆடுவகாட்பாட்டுச் வசரலாததைப் பாடியது ஆறாம் 

பத்தாகும். சசல்வக் கடுங்வகா வாழியாததைப் பற்றிக் கபிலர் பாடியது ஏழாம் பத்தாகும். தகடூசரறிந் 

சபருஞ்வசரலிரும்சபாதறதயப் பற்றி பத்தின் ததலவன் இளஞ்வசரலிரும்சபாதற பாடிய சபரும் 

புலவர் சபருங்குன்றூர் கிழார் ஆவார்.  

ஒவ்சவாரு பத்தின் இறுதியிலும் ஒரு பதிகம் காணப் படுகிறது. அஃது அப்பத்தால் பாடப்சபறும் 

மன்ைவன் சபயர், அவைது சவற்றி, சகாதடத் திறம், பாடிய புலவர் சபயர், அவர் சபற்ற பரிசில் 

முதலியவற்தறக் கூறுகிறது. நூலின் பாட்டின் இறுதியிலும் துதற வண்ணம், தூக்கு சபயர் முதலிய 

சசய்திகள் தரப்பட்டுள்ளை. பாட்டின் கண் இடம் சபற்றுள்ள ஒரு சிறந்த சதாடவரஒவ்சவாரு 

பாட்டிற்கும் ததலப்பாக அதமந்துள்ளது.  

பூத்த சநய்தல், கூந்தல் விறலியார், கயிறுகுறு முகதவ, சசங்தக மறவர், சில்வதள விறலி , ஏறா 

ஏணி வபான்றை ததலப்புகளாக விளங்குகின்றை.  

வசரமன்ைர்தம் சிறப்தபயும், சசல்வாக்தகயும் அறிவதற்குப் சபருந்துதணபுரியும் இந்நூலுக்குப் பதழய 

உதர ஒன்றுளது.  

ஒற்றுதமக் காட்சி  
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வடக்வக இமயமும் சதற்வக குமரியும் பாரத நாட்டு எல்தலகளாகும். இவற்தற ஒன்றாக இதணத்துக் 

காட்டும் மரபு பதிற்றுப்பத்தில் காணப்படுகிறது. இந்திய ஒருதமப்பாட்டுக் கருத்துச் சங்க காலத்தில் 

இருந்ததமக்கு இந் நூல் சான்றாகத் திகழ்கிறது.  

'ஆரியர் துவன்றிய வபரிதச இமயம்  

சதன்ைங் குமரிசயாடு ஆயிதட  

மன்மீக் கூறுநர்'      - பதிற்றுப்பத்து-ஐ  

'ஓவத் தன்ை விதைபுதை நல்லில்  

பாதவ அன்ை நல்வலாள்'    - பதிற்றுப்பத்து - 61  

என்னும் அடிகள் அழகிய சசாற் சித்திரமாக அதமந்துள்ளை.  

புறநானூறு  

சங்க நூல்களுள் ததலயாயதும் வரலாற்றுச் சிறப் புதடயதுமாக விளங்குவது புறநானூறு. அஃது அறம், 

சபாருள், வீடு எனும் புறப்சபாருள் பற்றிய 400 பாடல்கதளக் சகாண்டுள்ளது; ஏறத்தாழ 160 புலவர்கள் 

பாடிய பாடல்கள் அதிலுள்ளை.  

தமிழர் வாழ்விதையும், நாகரிகத்திதையும் அறிய அந் நூல் சபரிதும் துதண சசய்கிறது. அது 

கிதடக்கப் சபறா திருப்பின் பண்தடத் தமிழக வரலாற்தற அறிய முடியாத நிதல ஏற்பட்டிருக்கும். 

தமிழரின் வீரம், வவந்தர்களின் சவற்றிச் சிறப்புகள், சகாதட, பண்பாடு, நீதி, அறம், அஞ்சாதம, 

நாகரிகம் முதலிய பலவற்தற அறிய அந்நூல் துதண சசய்கிறது: எண்ணற்ற வவந்தர்கதளப் பற்றியும், 

குறுநில மன்ைர்கதளப் பற்றியும் பல சசய்திகதள வழங்குகிறது; பழந்தமிழரின் பண்பாட்டுப் 

சபட்டகமாகவும், நாகரிகத்ததப் பிரதிபலிக்கும் ஆடியாகவும் விளங்குகிறது.  

புறநானூற்றின் முதல் 226 பாடல்களுக்குப் பதழய உதரசயான்று கிதடத்துள்ளது. வபராசிரியர் 

ஒளதவ சு. துதரசாமிப் பிள்தள அவர்கள் முதல் 226 பாடல்களின் பதழய உதரக்குச் சிறந்த 

விளக்கமும், எஞ்சிய பகுதிக்குச் சிறந்த புத்துதரயும் எழுதியுள்ளார். முதன் முதலில் நூதலப் 

பதிப்பித்தவர் டாக்டர் உவவ. சாமிநாத ஐயராவார்.  

வரலாற்று நூல்  

புறநானூறு முடிதரித்த வவந்தரின் பதடவளத்ததயும், சகாதட வளத்ததயும், சிறப்பிதையும் 

விளக்குகிறது. பண்தடக் காலமாந்தரின் நாகரிகத்ததயும் நன்னீர்தமதயயும் விளக்குகிறது. சிறப்பாகச் 

வசர வசாழ பாண்டிய மன்ைர்களின் சசங்வகான்தமச் சிறப்தபயும், குறுநில மன்ைர்களின் சகாதடச் 

சிறப்தபயும் எடுத்துக் காட்டுகின்றது, ஒளதவயும், அதிகமானும் அன்பும் பண்பும் சபாருந்திய நட்புக் 

சகாண்டு பழகிய திறமும், பாரியும் கபிலரும் மாரியும் நிலமும் வபால சநருங்கிய சதாடர்பு சகாண்டு 

வாழ்ந்த திறமும் உணர்வு மிக்க சித்திரங்களாக அதில் தீட்டப்பட்டுள்ளை; நாட்டு மன்ைனிடம் வீரர்கள் 

காட்டிய அன்பும் அவனுக்காக அஞ்சாமல் உயிர் துறந்த வீர வரலாறும் சிறப்பாகப் வபசப்படுகின்றை. 

சுருங்கக் கூறின் அது பண்தடக் கால வாழ்தவ விளக்கும் ஒரு காலக் கண்ணாடியாகவும் பண்பாட்டுக் 

கருவூலமாகவும் விளங்குகிறசதைலாம்.  

'யாதும் ஊவர யாவரும் வகளிர்.'  

'உண்டி சகாடுத்வதார் உயிர் சகாடுத் வதாவர.'  

’எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர், அவ்வழி  

நல்தல வாழிய நிலவை.'  

'இன்ைா தம்ம இவ்வுலகம், இனிய காண்க  

இதன் இயல்புணர்ந்வதாவர.'  
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'சசல்வத்துப் பயவை ஈதல், துய்ப்வபாம் எனிவை  

தப்புந பலவவ.'  

'சபரிவயாதர வியத்தலும் இலவம, சிறிவயாதர  

இகழ்தல் அதனினும் இலவம.'  

'மன்ைன் உயிர்த்வத மலர்ததல உலகம்.'  

'புகசழனின் உயிரும் சகாடுக்குவர், பழிசயனின்  

உலகுடன் சபறினும் சகாள்ளலார்.'  

முதலாை சிறப்பு மிக்க புறநானூற்றுப் பகுதிகள், பண்தடத் தமிழரின் உயர்பண்பாட்தடயும் 

ஒழுக்க சநறிகதளயும் சிறந்த நாகரிகத்ததயும் விளக்குவைவாகும்.  

'நல்லது சசய்தல் ஆற்றீ ராயினும்  

அல்லது சசய்தல் ஓம்புமின்'  

என்னும் அடிகளும்,  

'ஈசயை இரத்தல் இழிந்தன்று; அதசைதிர்  

ஈவயன் என்றால் அதனினும் இழிந்தன்று  

சகாள்சைைக் சகாடுத்தல் உயர்ந்தன்று; அதசைதிர்  

சகாள்வளன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று'  

என்னும் அடிகளும்,  

'சநல்லும் உயிரன்வற நீரும் உயிரன்வற  

மன்ைன் உயிர்த்வத மலர்ததல உலகம்'  

என்னும் அடிகளும் சபான்சைழுத்துகளால் சபாறிக்கத் தக்கதவயாகும்.  

புலவர்களின் வறுதமதய விளக்கும் பாடல்கள் ஒரு புறம் இருந்தாலும், அவர்களுதடய சபருமிதம், 

அஞ்சாதம, அறிவாற்றல், சபருநட்பு, சகாதடயுள்ளம், அன்புணர்வு, கவியாற்றல் ஆகியவற்தற 

விளக்கும் பாடல்களும் புறநானூற்றில் மிகுதியாக இடம் சபற்றுள்ளை.  

ஒல்தலயூர் தந்த பூதப்பாண்டியன், கடலுள் மாய்ந்த இளம்சபருவழுதி, வகாப்சபருஞ்வசாழன், வசரமான் 

கதணக்காலிரும்சபாதற, வசரமான் மாக்வகாதத, வசாழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன், 

வசாழன் நலங்கிள்ளி, சதாண்தடமான் இளந்திதரயன், பாண்டியன் அறிவுதடநம்பி, பாண்டியன் 

சநடுஞ்சசழியன், பாதல பாடிய சபருங்கடுங்வகா முதலாை மன்ைர்கள் பாடிய பாடல்கள் 

புறநானூற்றில் உள்ளை. அவ்தவயார், அள்ளூர் நன்முல்தலயார், ஒக்கூர் மாசாத்தியார், காக்தக 

பாடினியார், நச்சசள்தளயார், காவற்சபண்டு குறமகள் இளசவயினி , பாரிமகளிர், 

சபருங்வகாப்சபண்டு, நக்கண்தணயார், சபான்முடியார், மாவறாக்கத்து நப்பசதலயார் முதலாை 

சபண்பாற் புலவர்களின் தீந்தமிழ்ப் பாடல்களும் பல்வவறு சதாழில் புரிவவாரின் பாடல்களும் இடம் 

சபற்று நூலுக்கழகு சசய்கின்றை.  

பரிபாடல்  

பரந்து சசல்லும் ஓதசயுதடய ஒரு வதக இதசப் பாவால் ஆை 70 பாடல்கதளக் சகாண்டு பரிபாடல் 

. அவற்றுள் 22 பாடல்கவள இன்று நமக்குக் கிதடத்துள்ளை. அகப்சபாருள், புறப்சபாருள் பாடல்கள் 

இதன்கண் இடம் சபற்றுள்ளை. திருமாதலப் பற்றிய ஆறுபாடல்களும் திருமுருகதைப் பற்றிய எட்டுப் 

பாடல்களும் புறப்சபாருள் பற்றியதவ. தவதய பற்றிய எட்டுப் பாடல்கள் அகப்சபாருள் பற்றியதவ. 

இதவவய அன்றிப் புறத்திரட்டிலும் இரு பாடல்கள் காணப்படுகின்றை.  
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இன்பத்ததவய சபாருளாகக் சகாண்டு கடவுள் வாழ்த்த, மதல வளம், புைல் விதளயாட்டு 

முதலியவற்தறயடக்கி 25 முதல் 400 அடிகட்கு உட்பட்ட அளவில் பாடப்படுவது பரிபாடலாகும்.  

திருக்குறளுக்கு உதர எழுதிய பரிவமலழகரின் அரிய உதர இப்பரிபாடலுக்குக் கிதடத்துள்ளது.  

திருப்பரங்குன்றம், இருங்குன்றம், மதுதர, தவதய, இருந்ததயூர் பற்றிய வரலாற்றுக் குறிப்புகதள 

இந்நூதல தருகிறது, முருகனின் சபருதமதயயும் திருமாலின் சிறப்தபயும் மிக அழகாகப் 

புதைந்துதரக்கிறது. 22 பாடல்கதளயும் பதின்மூன்று புலவர்கள் பாடியுள்ளைர். வவறு புலவர்கள் 

அவற்றிற்கு இதசயதமத்துள்ளைர்.  

சங்க நூல்களிவல காலத்தால் மிகவும் பிற்பட்டது பரிபாடல் என்பது அறிஞர் கருத்து. டாக்டர் மா. இராச 

மாணிக்கைார் பரிபாடலின் காலம் கி.பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டின் இறுதி என்பர். கலித்சதாதகயும் 

இக்காலத்ததச் வசர்ந்தவத என்பது அவர் கருத்து.  

சிவசபருமான், முருகன், கண்ணன், அகலிதக முதலாை வர்கதளப் பற்றிய புராணக் கததகள் 

பரிபாடலில் காணப்படுகின்றை.  

முருகன் வழிபாடு  

முருகனிடம் அருள் வவண்டும் ஒருவன், 'யாம் இரப்பதவ, சபாருளும் சபான்னும் வபாகமுமல்ல, 

நின்பால் அருளும் அன்பும் அறனும், உருளிணர்க்கடம்பிசைாலிதாவராவய என்று பரிபாடலின் ஐந்தாம் 

பாடல் கூறுகிறது. மார்கழி நீராட்தடயும் இந்நூல் குறிப்பிடுகிறது.  

மதுதர மாநகரின் அதமப்தப ஒரு தாமதர மலருக்கு ஒப்பிட்டுப் பாடுகிறார் ஒரு புலவர், மாவயான் 

சகாப்பூழ் மலர்ந்த தாமதரப் பூசவாடு புதரயுஞ் சீறூர் பூவின் இதழகத்து அதைய சதருவம் ; இதழகத்து 

அரும் சபாகுட்டதைத்வத அண்ணல் வகாயில்' என்பது மதுதர வருணதை.  

திருமால் வழிபாடு  

திருமாலுக்குரிய ஏழு பாடல்களில் திருமால் பலவாறு வபாற்றப்படுகிறார்.  

’தீயினுள் சதறல் நீ பூவினுள் நாற்றம் நீ;  

கல்லினுள் மணியும் நீ; சசால்லினுள் வாய்தம நீ’  

என்று திருமாலின் நிதல விளக்கப்படுகிறது. இவ்வடிகள் 'இதறவன் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் 

இருப்பார்' என்ற பிரகலாதனின் வாக்கிற்கு விளக்கமாக அதமந்துள்ளை.  

பரிபாடல் நதட  

பரிபாடலும் கலித்சதாதகயும் மிகவும் பிற்பட்ட காலத்தை. நற்றிதண, குறுந்சதாதக வபான்ற 

ஓட்டமாை சதளிந்த நதடதய இவற்றில் காண முடியாது. அக்காலத்துப் வபச்சு சமாழிகளுக்கு வடிவு 

தந்தது வபான்ற கரடு முரடாை நதடதயவய இவ்விரண்டு நூல்களிலும் காணலாம். இவ்விரண்டும் 

பாண்டிய நாட்தடச் சுற்றிவய இயங்குவதால் மிகக் குறுகிய எல்தலயில் வாழும் மக்களின் பழக்க 

வழக்கங்கதளவய எடுத்துக் கூறுகின்றை. சங்க இலக்கியப் சபாருள் மரபுக்கும் சமாழிநதடக்கும் 

முற்றிலும் இதவ மாறுபட்டுள்ளை.  

பத்துப்பாட்டு  

சான்வறார் புகழ்ந்த அறிவினில் சதரிந்து, சான்வறார் உதரத்த தண்டமிழ்த் சதரியல் ஒருபது பாட்டு' 

என்று நச்சிைார்க்கினியர் உதரப்பாயிரம் பத்துப்பாட்டின் சபருதமதயக் குறிப்பிடுகின்றது. இதிலுள்ள 
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பாடல்கள் ஒவ்சவான்றும் மிக நீண்ட அளவிதையுதடயதாகும். அகப் சபாருள் 

பாடல்களும் புறப்சபாருள் பாடல்களும் இதில் இடம் சபற்றுள்ளை.  

’முருகு சபாருநாறு பாணிரண்டு முல்தல  

சபருகு வளமதுதரக் காஞ்சி - மருவினிய  

வகாலசநடு நல்வாதட வகால்குறிஞ்சி பட்டிைப்  

பாதல கடாத்சதாடும் பத்து'  

எனும் சவண்பா பத்துப் பாடல்களின் சபயர்கதளத் சதரிவித்ததலக் காணலாம்.  

முல்தலப்பாட்டு, குறிஞ்சிப்பாட்டு, பட்டிைப்பாதல மூன்றும் அகப்சபாருள் பற்றியை மற்ற ஏழும் 

புறப்சபாருள் பற்றியை. இவற்றுள் திருமுருகாற்றுப்பதட, சபரும் பாணாற்றுப்பதட, 

சிறுபாணாற்றுப்பதட, சபாருநராற்றுப் பதட, மதலபடுகடாம் என்ற ஐந்தும் ஆற்றுப் பதட வதகயிை. 

மதுதரக்காஞ்சி நிதலயாதமதயப் சபாருளாகக் சகாண்டு விளங்குகிறது. சநடுசநல்வாதட 

முற்றிலும் அகப்சபாருள் பற்றியவத என்றாலும் வவம்பு ததலயாத்த வநான் காழ் எஃகம்' என்ற சதாடர் 

ததலவைது அதடயாள மாதலதயச் சுட்டி விட்டதால் இது புறப் சபாருளின்பாற் பட்டுவிட்டது.  

முல்தலப் பாட்டு இருத்தல் என்னும் முல்தலத் திதண ஒழுக்கத்ததயும், குறிஞ்சிப்பாட்டுப் புணர்தல் 

என்னும் குறிஞ்சித் திதண ஒழுக்கத்ததயும், பட்டிைப் பாதல பிரிதல் என்னும் பாதலத் திதண 

ஒழுக்கத்ததயும் சபாருளாகக் சகாண்டுள்ளை.  

சநடுநல்வாதடயில் வவம்பு எனும் சசால் இடம் சபறாதிருந்தால் அதுவும் அகப்பாடலாகிப் 'பாதல' 

ஒழுக்கத்தத ஓதுவதாக அதமந்திருக்கும். திருமுருகாற்றுப் பதட சதய்வத்ததப் பற்றியதாகும். பிற 

புறப்பாடல்கள் அதைத்தும் மன்ைர்களுதடய சபருதமதய விளக்கும் திறத்தை. பட்டிைப் பாதலயும் 

சபாருநாராற்றுப் பதடயும் கரிகாற் வசாழைது சபருதமதயயும் சிறப்தபயும் விளக்குகின்றை. 

சநடுநல்வாதடயும் மதுதரக் காஞ்சியும் பாண்டியன் சநடுஞ்சசழியனின் மாண்தபயும் வீரத்ததயும் 

உணர்த்துகின்றை. மற்றதவ நல்லியக்வகாடன், இளந்திதரயன், நன்ைன் வசய் நன்ைன் ஆகிவயாதரப் 

பற்றியைவாகும்.  

ஆற்றுப்பதட  

வள்ளன்தமப் பண்பு மிக்க மன்ைனிடம் பரிசில் சபற்றுத் திரும்பும் கதலஞ்சைாருவன், தைக்சகதிவர 

வரும் மற்சறாரு கதலஞதைத் தைக்குப் பரிசில் ஈந்த மன்ைனிடம் அவன் அருதம சபருதமகதளக் 

கூறி அனுப்பிதவத்தல் ஆற்றுப்பதட எைப்படும்.  

'கூத்தரும் பாணரும் சபாருநரும் விறலியும்  

ஆற்றிதடக் காட்சி யுறழத் வதான்றிப்  

சபற்ற சபருவளம் சபறாஅர்க்கு அறிவுறீஇச்  

சசன்று பயன்எதிரச் சசான்ை பக்கமும்'  

என்று சதால்காப்பியம் ஆற்றுப்பதடக்கு இலக்கணம் வகுக்கிறது.  

புறநானூற்றிலும் விறலியாற்றுப்பதட முதலாை துதறகளில் அதமந்த பாடல்கள் பல 

காணப்படுகின்றை.  

'ஆற்றுப்பதட என்பது வவறு எம் சமாழியிலும் காணமுடியாத தமிழுக்வக உரிய சிறப்பாை இலக்கிய 

வதகயாகும்.'  
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தமிழில் ஏப்ரல் மாதத்தில் சவளியிடப்படும் 

திருமுருகாற்றுப் பதட  

பத்துப்பாட்டில் கடவுள் வாழ்த்துப் வபால் முதலாவ தாக அதமந்துள்ள பாடல் திருமுருகாற்றுப்பதட. 

இததை 'முருகு' என்றும், புலவராற்றுப் பதட' என்றும் வழங்குவர். 317 அடிகதளக் சகாண்ட 

இப்பாடலின் ஆசிரியர் நக்கீரர், தசவர் தம் பதிவைாராந் திருமுதறயில் இஃது இடம் சபற்றுள்ளது. 'வீடு 

வபற்தற விரும்பும் ஓர் இரவலதை வீடு சபற்றான் ஒருவன் முருகன் பால் ஆற்றுப்படுத்துவதாக 

இப்பாடல் அதமந்துள்ளது. ஏதைய ஆற்றுப்பதடகள் எல்லாம் ஆற்றுப்படுத்துபவர் சபயரால் 

அதமந்திருக்க இஃசதான்று மட்டும் பாட்டுதடத் ததலவன் சபயரால் அதமந்திருத்தல் 

குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

திருமுருகப் சபருமானின் ஆறு பதடவீடுகதளயும் இது நன்கு விளக்கிப் பாடுகிறது. 

திருப்பரங்குன்றத்தின் இயற்தக வளத்வதாடு முருகன் சபாலிவாக வீற்றிருக்கும் திறம் , மதுதர நகரின் 

மாண்பு, திருச்சீரதலவாயில் வகாலம் சகாண்ட முருகனின் ஆறுகச் சசயல்கள், பன்னிரு கரங்களின் 

சிறப்பு, திருவாவிைன் குடியில் முருகதை அடியார் வணங்கும் திறம், திருவவரகத்தில் அந்தணர் வழி 

பாடியற்றும் திறம், குன்றுவதாறாடற் பகுதியில் முருகனின் அணிநயச் சிறப்பு, வழிபடும் மகளிர் இயல்பு 

பழமுதிர் வசாதலயின் அழகு, அடியவர்தம் வழிபாட்டு சநறி, முருகன் அருள் புரியும் பாங்கு 
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முதலியவற்தற விரிவாக இப் பாடல் விளக்குகிறது. திருச்சீரதலவாய் என்பது திருச்சசந்தூர் 

திருவவரகம் என்பது சுவாமிமதல, திருவாவிைன் குடி என்பது பழனிமதல, குன்றுவதாறாடல் என்பது 

திருத்தணிதகயும் பிற மதலகளுமாகும்.  

'உலகம் உவப்ப வலவைர்பு திரிதரு , பலர்புகழ் ஞாயிறு கடல் கண் டாஅங்கு' எைச் சசவ்வவளாகிய 

முருகன், பசுந்வதாதக விரித்த மயிலின் மீது காட்சியளிக்கும் திறம் புதைந்துதரக்கப்பட்டுள்ளது.  

'ஆடுகளம் சிலம்பப்பாடி, பலவுடன்  

வகாடுவாய் தவத்துக் சகாடுமணி இயக்கி,  

ஓடாப் பூட்தகப் பிணிமுகம் வாழ்த்தி,  

வவண்டுநர் வவண்டியாங்கு எய்திைர் வழிபட,  

ஆண்டு ஆண்டு உதறதலும் அறிந்தவாவற.'  

என்று முருகதை வழிபடுகின்றார் நக்கீரர்.  

சபாருநராற்றுப்பதட  

பரிசில் சபற்ற சபாருநன் ஒருவன் பரிசில் சபற விரும்பும் மற்சறாரு சபாருநதைக் கரிகால் 

சபருவளத்தானிடம் ஆற்றுப்படுத்துவதாக இஃது அதமகிறது. முடத்தாமக் கண்ணியார் இததைப் 

பாடியுள்ளார்.  

இது 248 அடிகதளக் சகாண்ட ஆசிரியப்பாவாகும். ஆசிரிய அடிகவளாடு சில வஞ்சியடிகளும் இதில் 

விரவி உள்ளை. விழா முடிந்த பிறகு வவற்றூர் சசல்லும் சபாருநன் ஒருவைது யாழ் வருணதைவயாடு 

இப்பாடல் சதாடங்குகிறது; பின்ைர்த் சதாடர்ந்து பாடினியின் வகசாதிபாத வருணதையும், சபருநகர் 

விழாக் சகாள்ளலும், கரிகாலதைக் காணலும், அவன் விருந்வதாம்பும் சிறப்பும், உணவின் உயர்வும், 

பரிசிலின் சபருதமயும் பிரிய மைமின்றி வழியனுப்புதலும் கூறப்படுகின்றை. இறுதிப் பகுதியில் 

கரிகாலனின் சவற்றிச் சிறப்புகள் சவண்ணிப் பறந்ததலப் வபார், வவந்தனின் சகாதடச் சிறப்புகள், 

ஆட்சித் திறம், காவிரியால் வசாணாடு சபற்ற வளம் முதலியை விளக்கப்படுகின்றை.  

’ஆறதல கள்வர் பதடவீடு அருளின்  

மாறுததல சபயர்க்கும் மருவின் பாதல’  

என்று பாதலயாழ் சிறப்பிக்கப்படுகிறது.  

கரிகாலன் சகாதட  

முரசு முழங்குதாதை மூவரும் கூடி, அரசதவ இருந்த வதாற்றம் வபால, எை மூவவந்தர் 

ஒருங்கிதணந்து விளங்கும் திறம் இதில் உவதமயாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. கரிகாலன் சபாருநனுக்கு 

அரவுரியன்ை அறுதவ நல்கிைான் அரண்மதை மகளிர் சபாலங்கலம் நிதறய மது அளித்தைர். 

பல்வதக உணவிதைப் பகலும் இரவும் தின்றதைால் சபாருநனின் பல் மழுங்கிை வவந்தன் சபரும் 

பரிசிதல வழங்கி ஏழடிப் பின் சசன்று வழியனுப்பிைான். இத்ததகய சசய்திகள் சுதவபட இப்பாடலில் 

கூறப்பட்டுள்ளை.  

இதச பற்றிய கருத்துக்கள்  

ஆற்றுப்பதட நூல்கள் எவற்றிலும் கூறாத அளவில் இதச பற்றிய குறிப்புகள் இந்நூலில் இடம் 

சபற்றுள்ளை. பத்தல், பச்தச, வபார்தவ, ஆணி முதலிய உறுப்புகவளாடு கூடி எல்லாம் நாள் நிலவு 

வபான்று வதளந்த அதமப் வபாடு திதை அரிசியின் அவியல் வபான்ற நரம்புகளால் அதமந்த யாழ், 

அணிகள் பல பூண்டு அழகின் உருவாக அதமந்த புது மண மகளின் வதாற்றம் வபாலத் திகழ்கிறது 

என்று கூறுப்படுகிறது.  
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பாடினி அறல் வபான்ற கூந்தலும் , பிதற வபான்ற சநற்றியும், மதழ வபான்ற கண்ணும், இலவின் 

இதழ் வபான்ற இதழும், முத்தன்ைபல்லும் சகாண்ட முழுதமசபற்ற அழகுத் சதய்வமாகப் சபாருநன் 

அருவக அமர்ந்து அவன் மீட்டும் யாழிதசக் வகற்பத் தன் இனிய குரலால் பாடுகிறாள் எைக் 

கூறப்படுகிறது.  

வரலாற்றுச் சசய்திகள்  

ஆற்றுப்பதட இலக்கணப்படி பாட்டுதடத் ததலவனின் பல்வவறு பண்புகதளப் பாராட்டுவவதாடு 

நில்லாமல், அவதைப் பற்றிய சில வரலாற்று உண்தமகதளயும் இந்நூல் கூறுகிறது. இஃது இந்நூலின் 

தனிச் சிறப்பாகும்.  

வசாழ மன்ைன் கரிகாலன், இளஞ்வசட் சசன்னியின் மகன் இளஞ்வசட்சசன்னி சிறந்த வதர்ப் 

பதடகதள உதடயவன் கரிகாலன் தாய் வயிற்றில் இருக்கும் வபாவத இளஞ்வசட் சசன்னி இறந்து 

வபாைான், தாய் வயிற்றி லிருந்து நிலமகளின் தகக்கு வருமுன்ைவர தன் அரசுரிதமதய அவன் 

அதடந்தான். சவண்ணிப் பறந்ததல என்ற இடத்தில் வசர பாண்டியர்கதள சவன்று தன் சவற்றிக் 

சகாடிதய எட்டுத் திக்கும் சதரிய ஏற்றிைான் முதலாை சசய்திகள் இந்நூலில் கூறப்படுகின்றை.  

'உருவப் பல்வதர் இதளவயான் சிறுவன்'  

'தாய் வயிற்றிலிருந்து தாயம் எய்தி'  

'இருசபரு வவந்தரும் ஒரு களத்து அவிய  

சவண்ணித் தாக்கிய சவருவரு வநான்தாள்  

கண்ஆர் கண்ணிக் கரிகால் வளவ'  

சிறு பாணாற்றுப் பதட  

பரிசில் சபற்ற சீறியாழ்ப் பாணன் ஒருவன் பரிசில் சபற விரும்பிய பாணசைாருவதை ஓய்மாைாட்டு 

நல்லியக் வகாடனிடத்வத ஆற்றுப்படுத்துவதாக இப் பாடல் அதமந்துள்ளது. இததை இதடக்கழிநாட்டு 

நல்லூர் நத்தத்தைார் பாடியுள்ளார். இது 269 அடிகதளக் சகாண்டது.  

விறலியின் வகசாதிபாத வருணதை, வஞ்சி, சகாற்தக, மதுதர, உறந்தத ஆகிய நகரங்களின் சிறப்பு, 

வள்ளல் எழுவரின் சசயற்கரும் சசயல்கள், நல்லியக் வகாடனின் வீரம், சநய்தல், முல்தல, மருத நில 

மக்களின் ஒழுகலாறு மன்ைனின் வண்தம, அவன் விருந்வதாம்பும் திறம், அவன் பாணதைப் வபாற்றிப் 

பரிசளிக்கும் திறம் முதலாய சசய்திகள் இப் பாடலில் இடம் சபற்றுள்ளை.  

வீழ்ந்த தமிழகம்  

சபாதுவாக மற்ற ஆற்றுப்பதடகதளப் வபாலவவ இஃது அதமந்திருந்தாலும் சில கருத்துகதளத் 

தைக்வக உரியைவாக இஃசதடுத் வதாதுகிறது. அதைால், ஆற்றுப்பதட நூல்களுள் இது சிறந்ததாகக் 

கருதப் படுகிறது. தான் எழுந்த காலத்துத் தமிழகத்தின் நிதலயிதைப் படம் பிடித்துக் காட்டும் 

வரலாற்று நூலாகவும் இது திகழ்கிறது.  

மூவவந்தர் நிதல  

தன்தைச் சூழ்ந்து வரும் வறுதம வநாயிதை நீக்கக் கருதிய பாணன் ஒருவன் வதரயாது சகாடுக்கும் 

வள்ளன்தமமிகுந்வதார் வாயில்கதள எல்லாம் வநாக்கிச் சசல்கிறான், திண்ணிய வதாளும் இயன்ற 

வதர்கதளயும் சகாண்ட குட்டுவனின் வருபுைதல வாயிலாக உதடய வஞ்சிக்கும் வபாகிறான், 

அந்நகரம் வறியதாய் வாயில் மூடிய நிதலயில் கிடக்கிறது. அததை விடுத்துச் சசழியனின் 
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அரண்மதைதய நாடுகிறான், அதுவும் வாயில் மூ டப்பட்டதாய் வறியதாய்க் கிடக்கிறது, வசாழனின் 

உறந்தததய அதடகிறான், அதன் நிதலயும் அதுவவ, தம் தகயில் இறுதிப் சபாருள் உள்ளவதர 

உள்ளக்களிப்வபாடு நல்கும் வள்ளல்கதளக் காண அவன் மைம் திரும்புகிறது.  

கதடசயழு வள்ளல்கள்  

காட்டு மயிலின் குளிதரத் தன் வபார்தவயால் வபாக்கிய மதலநாட்டுப் வபகன், நாத்தழும்பு ஏறத் 

தன்தைப் பாடாது ஆயினும் முல்தலக் சகாடிக்குக் கறங்கு மணி சநடுந்வதர் சகாடுத்த பாரி, 

இரப்பவர்க் சகல்லாம் ஈவதற்சகன்வற வாழ்ந்த காரி, வறிஞர்க்குத் தாயாய், நற்குணங்களின் 

உதறவிடமாய் வாழ்ந்த ஆய், அம்சபாடு வவல் நுதழயும் இடசமல்லாம் தான் நின்று, என்சபாடு ததச 

வரும் இடசமல்லாம் இரப்பவர்கதள நிறுத்திய அருந்திறல் அதிகன், நட்வடார் உவப்ப நதடப் பரி 

எல்லாம் முட்டாது சகாடுத்த நள்ளி, காரிவயாடு வபாரிட்டுக் கதலஞர்களுக்கு மாரிசயை வழங்கிய ஓரி 

ஆகிய ஏழு வள்ளல்கதளயும் தன் வறுதமதயத் தீர்ப்பவர்கள் எைப்பாணன் எண்ணுகிறான். ஆைால், 

அவர்கள் அதைவருவம மதறந்து விட்டைர். என் சசய்வான் பாவம்! முடிவில் நல்லியக் வகாடதை 

நாடுகிறான் வவண்டு மளவுக்குப் சபாருள் சபற்று மகிழ்கிறான்.  

'முல்தல சான்ற கற்பின் சமல்லியல் மாவைாக்கின் வாணுதல் விறலி' என்று இதில் விறலி பாராட்டப் 

சபறுகிறாள். இன்குரற் கீறியாழ் இடவயின் தழீஇ' என்பதால் பாணன் சிறுபாணன் என்பது 

அறியப்படுகிறது, வருபுைல் வாயில் வஞ்சி என்று வஞ்சியும், தமிழ் நிதலசபற்ற தாங்கரு மரபில் 

மகிழ்நதை மறுகின் மதுதர' என்று மதுதரயும், 'ஓடாப் பூட்தக யுறந்தத' என்று உதறயூரும் 

சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளை. " நல்லியக்வகாடதைக்கண்டு அவதைக் வகட்பதற்கு முன் நல்குவான் எை 

நல்லியக்வகாடனின் இயல்தப மற்சறாரு பாணனுக்கு நவின்று வழிப்படத்துகிறான் பாணன்.  

சபரும்பாணாற்றுப் பதட  

பரிசில் சபற்ற வபரியாழ்ப் பாணன் ஒருவன் பரிசில் சபற விதழயும் மற்சறாரு சபரும்பாணதைத் 

சதாண்தட மான் இளந்திதரயனிடம் ஆற்றுப்படுத்துவதாக இப் பாடல் அதமந்துள்ளது.  

இததைப் பாடியவர் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணைார். இது 500 அடிகதளக் சகாண்டது. யாழ் 

வருணதை, வழியினிதம, உப்பு வணிகர் இயல்பு, எயிைர், மறவர்,இதடயர், உவர், வதலஞர், 

அந்தணர் ஆகிவயாரின் சசயலும் ஒழுக்கமும், பட்டிைம், திருசவஃகா, காஞ்சி ஆகிய இடங்ளின் 

சிறப்பும், இளந்திதரயனின் வீரம், சகாதட முதலிய பண்புகளும் இப்பாடலில் சிறப்பாகக் 

கூறப்படுகின்றை.  

ஐந்திதண மக்கள்  

காஞ்சி நகருக்குச் சசல்லும் வழியின் இயல்தபக் கூறும் வபாக்கில் புலவர் குறிஞ்சி, முல்தல , மருதம், 

சநய்தல், பாதல எனும் ஐவதக நிலத்தில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்தகதயயும், பல்வவறு பழக்க 

வழக்கங்கதளயும் கூறுகின்றார்.  

உமணர்கள்  

சநய்தல் நிலப் பரதவர்கள் தாம் விதளவித்த உப்தப மூட்தடகளாகக் கட்டிக் காதளகள் பூட்டிய 

வண்டியில் ஏற்றிச் சசன்று மருதநில ஊர்களில் சநல்லுக் கீடாக விற்பார் அவ்வண்டிகள் ஒன்றன்பின் 

ஒன்றாகப் பல வரிதச களாகச் சசல்லும் , உமணப் சபண்டிவர அவற்தற ஓட்டிச் சசல்வர். ஆடவர்கள் 

வண்டியின் இருபுறத்தும் பாதுகாப்பாகச் சசல்வர். வண்டி இழுக்கும் காதளகளுள் ஒன்று கதளத்து 

விட்டால், மாறாக வவறு காதளதயப் பூட்டுதற் காகச் சில காதளகதளயும் உடன் ஓட்டிச் சசல்வர்.  
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வணிகர்கள்  

முத்து மாணிக்கம் முதலிய சபாருள்கதள விற்கும் வணிகர்கள் வழிப்பறி சசய்வவாரால் தம் 

சபாருளுக்கும் உயிருக்கும் ஊறு வநராமல் தடுக்க உதடவாள், அதர வாள் முதலியை உடன் 

சகாண்டு சசல்வர். அவர்கள் மிளகு மூட்தடகதளக் கழுததயின் வமல் ஏற்றி நடத்திச் சசல்வர்.  

பாதல நிலப் பழக்கங்கள்  

பாதல நில மக்கள் தம் குடிதசக்குள் எலி, அணில் முதலியை நுதழயாதபடி கூரிய ஈந்தின் ஓதலயால் 

கூதர கதள வவய்வர்; இருள் நிதறந்த நள்ளிரவில் வவட்தட யாடச் சசல்வர், வதலகதளக் கட்டி 

முயதலப் பிடிப்பர். பாதல நிலப் சபண்கள் கரம்தப நிலத்தில் எறும்புகள் வசர்த்து தவத்திருக்கும் 

புல்லரிசிதயயும் தாம் கவர்ந்து வரும் உடும்பின் இதறச்சிதயயும் உணவாகச் சதமப்பர்.  

குறிஞ்சி நில மக்கள்  

குறிஞ்சி நிலமகள் பதகவர்களின் பசுக்கதள எவரும் அறியா வதகயில் இரவில் கவர்ந்து வருவர்; 

அவற்தறக் சகாடுத்து அதற்கீடாகக் கள்தளப் சபற்றுக் குடிப்பர்; தம் வீடுகளில் சநல்லரிசியால் ஆை 

கள்தளயும் உண்டு மகிழ்வர்.  

முல்தல நில மக்கள்  

ஆயர்கள் ஆவிதை ஓம்பி வாழும் வாழ்க்தகயிைர் அதரயில் மட்டும் ஓராதடதய அணிந்து பசுவின் 

பாதலக் கறப்பர், பால்பட்ட கரங்கதளக் கழுவாது ததலயில் தடவிக் சகாள்வர்; ஆக்கதள வமய்த்து 

வருவர்.  

மருத நில மக்கள்  

உழவர்கள் எருதுகதள ஏரில் பூட்டி நிலங்கதள நன்றாக உழுவர்; உழத்தியர்கள் வசற்று நிலத்தில் 

நாற்று முடிகதள நடுவர்; கதளகதளப் பிடுங்கி எறிவர். உழவர் வீடுகளில் சநற்கூடுகள் 

நிதறந்திருக்கும். உழவச் சிறுவர்கள் சிறுவதர் உருட்டி விதளயாடுவர். தம்மிடம் விருந்தாக 

வந்தவருக்கு உழவர் குடிமக்கள் சநல் வசாற்தறக் வகாழிப் சபாறியலுடன் பதடப்பர்.  

திதரயனின் சிறப்பு  

சகௌரவர்கதளக் சகான்ற குன்றாத வலிதம பதடத்த பாண்டவர் ஐவர் வபாலத் திதரயன் தன் 

பதகவர்கதள அழித்தான்; மந்திரச் சுற்றத்வதாடு மாட்சி சபற அதவயில் அமர்ந்து, முதற 

வவண்டுபவருக்கும் குதற வவண்டுபவருக்கும் வவண்டுவை வவண்டியவாறு தருபவன்.  

விருந்வதாம்பும் திறன்  

திதரயன் பாணனின் பாசி வபான்ற உதடகதளக் கழற்றிப் பாலின் ஆவியன்ை அவிர நூற்கலிங்கங்கள் 

தருவான் பாணதையும் அவன் சுற்றத்ததயும் பல நாள்கள் தன் அரண்மதையில் தங்கச் சசய்வான்; 

சகாழுத்த சநய் ஒழுகும் ஆட்டிதறச்சிதயயும் சமல்லிய வசாற்தறயும் அவர்களுக்களிப்பான், பாணன் 

தன் ஊர் சசல்லும் வபாது வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமதர மலதரச் சூடிக் சகாள்ளவும் 

அவனுக்களிப்பான் சபான்னின் சதாதட அதம மாதலகள் பலவற்தறப் சபாலிவுதடய விறலியர்கள் 

தம் கழுத்தில் அணியக் சகாடுப்பான், பார் அதிரப் பரந்து சசல்லும் குதிதரகதளப் பூட்டிய வதர்கதளத் 

தந்து பாணன் தன் சுற்றத்வதாடு தன்னூருக்குச் சசல்ல விடுப்பான்.  
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’பழுமரம் வதரும் பறதவ வபாலக் கல்சலன் சுற்ற சமாடு திரிதரும் புல்சலன்யாக்தகப் புலவுவாய்ப் 

பாணன்' என்று பாணனியல்பு இதில் கூறப்படுகிறது. உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா காட்டுமாவும் 

உறுகண் சசய்யா' என்று இளந்திதரயனின் ஆட்சிச் சிறப்பு அறிவுறுத்தப் படுகிறது. முள்ளதரத் 

தாமதரப் புல்லிதழ் புதரயும் சநடுஞ்சசவிக் குறுமுயல்' என்று சிறு முயல் புதைந் துதரக்கப்படுகிறது.  

மதலபடுகடாம் - கூத்தராற்றுப்பதட  

பழந்தமிழ் ஆற்றுப்பதட இலக்கிய வதகயில் அடியளவால் சபரியது மதலபடுகடாம் என்னும் 

கூத்தராற்றுப் பதடவய ஆகும். பரிசில் சபற்ற கூத்தன் ஒருவன், பரிசில் சபற விரும்பும் 

கூத்தசைாருவதை ஆற்றுப்படுத்துவதாக இஃததமந்துள்ளது. இது 583 அடிகதளக் சகாண்டது, பல் 

குன்றக் வகாட்டத்துச் சசங்கண் மாத்துவவள் நன்ைன் வசய் நன்ைதைத் ததலவைாகக் சகாண்டது. 

இவ்வரிய பாடதல இரணிய முட்டத்துப் சபருங்குன்றூர்ப் சபருங் சகௌசிகைார் பாடியுள்ளார்.  

'அலதகத் தவிர்த்த எண்ணருந் திறத்த, மதலபடு கடாஅம் மாதிரத் தியம்ப' என்னும் அடிகளில் (347-

348) மதலபடுகடாம்' என்னும் சதாடர் வருகிறது. இதற்கு உதர வகுத்த நச்சிைார்க்கினியர் மதலக்கு 

யாதைதய உவமித்து அதன்கண் பிறந்த ஓதசதயக் கடாம் எைச் சிறப்பித்ததமயால், இப் பாட்டிற்கு 

மதலபடுகடாம் என்று சபயர் கூறிைார்' என்று விளக்கம் தருகின்றார். பத்துப் பாட்டில் இஃசதான்வற 

பாட்டில் வரும் சதாடரால் சபயர் சபற்றது எைலாம். பதிற்றுப்பத்தில் இம்மரபு வபாற்றப்பட்டுள்ளது.  

சசங்கண்மா என்னும் இடத்திற்குச் சசல்லும் வழியின் தன்தம, இயற்தகவளம், சகாதடப் பண்பு 

முதலியவற்தற இப்பாடல் சிறப்பாகக் கூறுகிறது. கூத்தரின் பல்வவறு இதசக் கருவிகள் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. மதலயின் கண் வதான்றும் பல்வவறு ஓதசகதள ஆசிரியர் நன்கு எடுத்துக் 

காட்டியுள்ளார்.  

'புலவவார்க்குச் சுரக்கும் அவன் ஈதக மாரியும் இகலுநர்ப் பிணிக்கும் ஆற்றலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. 

சபாருள் சகாடுத்துப் புகழ் சபறாது மடிந்த அரசர்கதளப் புலவர்,  

'தம்சபயர் தம்சமாடு சகாண்டு மாய்ந்வதார்  

வசயாற்று வடுவாழ் எக்கர் மணலிலும் பலவர'  

என்றிகழ்கிறார்.  

நன்ைன் சபருதம  

நன்ைன் மதலநாட்டுத் ததலவன், சபருதமயும் சிறப்பும் மிக்கவன். அவன் ஊராை மூதூரின் 

சதருக்கள் ஆறு வபால் அகன்றை, கடசலைக் காசரை முழங்கும் ஆரவாரம் மிகுதி; திருவிழாக் 

காலத்ததப் வபான்ற மக்கள் கூட்டம் எப்வபாதும் அந்நகரில் உண்டு. அவதைப் பாடும் விறலியர் அவன் 

முற்றத்தில் எந்நாளும் குழுமியிருப்பர். தன்தை நாடி வந்தவர்கதளப் சபருவியப்வபாடு நதசதர வந்தது 

சாலும், வருத்தமும் சபரிது' எைக் கூறி அவன் வரவவற்பான், இதழமருங்கு அறியாநுதழ நூற் கலிங்க 

மும் நிணமும் கலந்த் ஊன் வசாறும் நல்குவான்: கூத்தர் ததலவன் அணியப் சபான்ைாலாை 

தாமதரதயயும் விறலியர் அணிய விளங்கிய அணி இதழகதளயும் அளிப்பான். அவர்கள் ஏறிச் சசல்ல 

நீவராட்டம் வபான்று வரிதசயாக விதரந்து சசல்லும் குதிதர பூட்டிய வதர்கதளத் தருவான்; வமலும், 

பதகவர்களிடம் திதரயாகப் சபற்ற யாதைகதளயும், மணிகட்டிய காதளகதளயும், பசுக்கதளயும் 

அளித்து அன்வபாடு அவர்கதளத் தம் ஊர்களுக்குச் சசல்ல விடுவான்.  

ஓதசகள்  
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மதலயில் ஒலிக்கும் ஓதசகள் அதைத்தும் இப் பாட்டில் ஒலிக்கின்றை. அந்த ஒலிகள் எப்படி 

எழுகின்றை என்பததயும் ஆசிரியர் சுதவயாகக் கூறுகிறார். இவ்வாறு மதலயில் ஒலிக்கும் ஒலிகளாக 

20 ஒலிகதளக் கூறகின்றார்.  

வழியின் அருதம  

கூத்தர்கள் நன்ைனின் மதல நாட்தட அதடயக் கூறும் வழியின் அதமப்பும், அந்த வழியில் எப்படி 

எல்லாம் பாதுகாப்பாகச் சசல்லவவண்டும் என்று ஆசிரியர் கூறும் திறனும் நம்தம மதலக்க 

தவக்கின்றை.  

முல்தலப் பாட்டு  

பத்துப் பாட்டில் அளவாற் சிறியது 103 அடிகதளக் சகாண்ட முல்தலப் பாட்வட. காவிரிப்பூம் 

பட்டிைத்துப் சபான் வாணிகன் மகைார் நப்பூதைார் இததைப் பாடியுள்ளார், அகதைந்திதணகளுள் 

ஒன்றாை முல்தலத் திதணயின் இருத்தல்' என்னும் உரிப்சபாருளுக்குச் சிறந்த எடுத்துக் காட்டாக 

விளங்குவது இப்பாடல் விதைவமற் சசன்ற ததலவன் திரும்பி வருமளவும் வருந்திய ததலவிதயப் 

சபருமுதுசபண்டிர் ஆறுதல் சமாழி கூறித் வதற்றுகின் றைர். ததலவன் மீண்டும் வருததலயறிந்த 

வதாழி மகிழ்ந்து கூறுகிறாள்.  

கார்கால வருணதை, முல்தல நில இயல்பு, மன்ைபாசதற, பாதுகாக்கும் சமய்க்காப்பாளர், 

வீரமங்தகயர், நாழிதகயறியும் கணக்கர், சவருவருந் வதாற்றத்து யவைர் முதலாவைாரின் சசயல்கள் 

ததலவி ததலவதைக் காணாது துயருறுதல் ஆகியை இதன்கண் சிறப்பிடம் சபற்றுள்ளை.  

ததலவியின் துயரும் வதற்றலும்  

சபருமுது சபண்டிர் விரிச்சி வகட்டல், நற்சகுணம் பார்த்தல் முதலிய நம்பிக்தககள் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. விதை முடித்துத் ததலவர் வருதல் உறுதி; நீ நின் பிரிவுத் துயர் கதளக . 

என்று சபண்டிர்ததலவிதயத் வதற்ற, அவள் பூப்வபால் உண்கண் புலம்பு முத்து உதறப்ப நின்றைள்' 

என்கிறார் புலவர். சபரும்சபயல் சபாழிந்த சிறுபுன் மாதல' என்ற அடி, முல்தலக்குரிய காரும் 

மாதலயும் ஆகிய சபாழுதுகதளக் காட்டுகிறது. துயருழந்து, சநஞ்சாற்றுப்படுத்த நிதறதபு புலம்ப 

எனும் சதாடர் ததலவி சநஞ்சிதை ஆற்றி நிற்கும் திறத்தத விளக்குகிறது. இதைால், முல்தலப் 

பாட்டிதை ’சநஞ்சாற்றுப் பதட’ என்றும் சிலர் வழங்குவர். ’முல்தல’ எைச் சுருக்கமாகவும் இது 

வழங்குவதுண்டு.  

பாசதறயில் அரசன்  

வீட்டில் ததலவதைப் பற்றிய எண்ணங்களால் ததலவி, தன்தை மறந்து கிடத்தல் வபாலவவ 

பாசதறயில் ததலவன் வபாதரப்பற்றிய நிதைவுகளால் தன்தைவய மறந்து கிடக்கின்றான். 

படுக்தகயில் இருக்கும் அவன் கண்கதள உறக்கம் தழுவவில்தல; புரண்டு புரண்டு படுக்கிறான்; 

முன்ைாள் வபாரில் புண்பட்ட யாதைகதள நிதைக்கிறான். பதகவர் யாதைகதள சவட்டி வீழ்த்திய 

வீரர்களின் உடலிற்பட்ட புண்கதள எண்ணுகிறான்; அம்பு பாய்ந்த வலியால் உணவு சகாள்ளாமல் 

சசவிகதளக் கவித்துக் சகாண்டு கண்ணீர் சிந்தி நிற்கும் குதிதரகதள நிதைக்கிறான். அவன் 

தககளுள் ஒன்று படுக்தகயில் கிடக்கிறது. மற்சறான்று ததலயின் கீழ்த் ததலயதணயாகக் 

கிடக்கிறது. தன் பதட இந்நிதலயில் இருக்க, மறுநாள் வபார்த்சதாடுக்கும் வதகதய நிதைத்துக் 

சகாண்வட கண்துயில்கின்றான்.  

வருணதை  
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கார் காலத்தில் பூத்த மலர்கதள உருவகச் சசாற்க ளால் கூறும் திறம் நயம் மிக்கதாகும்.  

’முறி இணர்க் சகான்தற நன்சபான் காலக்  

வகாடற் குவிமுதக அங்தக அவிழத்  

வதாடார் வதான்றி குருதி பூப்ப'   (முல்தல , 94-96)  

என்று கூறுகிறார்.  

முன்வைார் பழக்கங்கள்  

காதலன் காதலியர் சநஞ்சங்களில் எழும் காதல் உணர்ச்சிதயப் பாடுவதாக அதமயும் இந்நூல் 

பண்தடத் தமிழ் மக்களின் பழக்க வழக்கங்கதளயும் கூறுகிறது.  

1. தான் நிதைக்கும் சசயசலான்று நன்தமயாக முடியுமா என்பதத அறிய மாவயான் வகாயிலுக்கு 

முல்தல மலரும், அலரி அரும்பும், சநல்லும் ஒரு நாழியில் சகாண்டு வபாய்த் தூவி நன்சமாழி 

வகட்டல். 

2. யாதைப் பாகர்கள் வடசமாழியின் மூலம் யாதைகதளப் பயிற்றுவித்தல்.  

3. காவியாதட அணிந்த துறவிகள் தமது திரி தண்டங்கதள ஊன்றி அவற்றின் வமல் 

காவியாதடகதள உலரதவத்தல்.  

4. அரசன் பாசதறயில் இரவு முழுவதும் விளக்கு எரிந்து சகாண்டிருத்தல், விளக்குகள் எண்சணய் 

இல்லாமல் அதணயும் வபாசதல்லாம் சபண்கள் அவற்றில் எண்சணய் இட்டு எற்றி தவத்தல்.  

5. யவைர்கள் அரசனின் பாசதறதயக் காவல் சசய்தல். காலக்கணியன் சபாழுதறிந்து காட்ட, யவை 

வீரன் விளக்கு சவளிச்சம் காட்ட அரசன் தன் பாசதறயின் உட்பகுதிக்கு உறங்கச் சசல்லுதல்  

6. கவதலயால் தன் தகதயத் ததலயின் கீழ் தவத்துப்படுத்தல்.  

இவ்வாறு அகப்சபாருளின் காதல் வாழ்தவயும் புறப்சபாருளின் வபார் நிகழ்ச்சிகதளயும் ஒருங்கு கூறி 

மலர்களில் முல்தலயாக மணக்கிறது முல்தலப் பாட்டு.  

மதுதரக் காஞ்சி  

பத்துப் பாட்டில் அளவாற் சபரியது மதுதரக் காஞ்சி, 782 அடிகதளக் சகாண்டது. இதன் ஆசிரியர் 

மாங்குடி மருதைார். பாண்டியன் சநடுஞ்சசழியனுக்கு உலக நிதலயாதமயிதை உணர்த்தி வீடுவபறு 

அதடவதற்கு வழி காட்டுவதாக அதமந்தது இப்பாடல். இதில் ஆசிரியப்பா அடிகவளாடு வஞ்சி 

யடிகளும் கலந்து வந்துள்ளை 'சபருகு வளமதுதரக் காஞ்சி' எைப் சபருதமயாகப் வபசுகிறது ஒரு 

தனி சவண்பா  

பாண்டியைது பதடசயடுப்பு, பதகவதர யழித்தது, ததலயாலங்காைத்தில் எழுவதர சவன்ற சிறப்பு , 

புலவர்க்கு வாரி வழங்கும் வள்ளன்தம, பிறர்க்குப் பணியாத சபருவிறல், முந்ததவயாரின் மூதறிவு, 

சபாய்யின் நீங்கி வாய்தமவயாடு அறங்காக்கும் சபாற்பு சகாடுத்துப் புகழ் சகாள்ளும் சகாள்தக 

முதலாை சநடுஞ்சசழியனின் சசயல்களும் அரும்பண்புகளும் மதுதரக் காஞ்சியில் விரித்துச் 

சசால்லப்படுகின்றை. மதுதரயின் நாளங்காடி, அல்லங்காடி வருணதை யும், மக்களுதடய பழக்க 

வழக்கங்களும், மகளிர் ஒழுக்கமும், கள்வர் சசயலும், காவலர் திறமும், அந்தணர் இயல்பும், 

இப்பாடலில் சிறப்பாகக் கூறப்படுகின்றை.  

https://t.me/tnpscfree

https://t.me/tnpscfree



 
 

27 IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUNELVELI | TENKASI  
 

சநடுஞ்சசழியனின் முன்வைாராகிய முந்நீர் அடியலம்ப நின்ற பாண்டியன் பல்யாக சாதல முதுகுடுமிப் 

சபருவழுதி, நிலந்தரு திருவிற் பாண்டியன் ஆகிவயார் இதில் குறிக்கப்படுகின்றைர். 'சதன்குமரி 

வடசபருங்கல், குணகுடகடலாை எல்தலத் சதான்று சமாழிந்து சதாழில் வகட்ட நாடாண்டவன், 

சபருநர்க்கு 'இலங்கு மருப்பின் களிறு சகாடுத்தும் சபாலந்தாமதரப் பூச்சூட்டி யும் நலம் சான்ற கலம் 

சிதறியும் சிறப்புச் சசய்தவன்' எைப் பாண்டியன் சசழியதைப் வபாற்றுகிறது.  

'மதழ சகாளக் குதறயாது புைல் புகமிகாது கதர சபாருது இரங்கும் முந்நீர் வபாலக், சகாளக் சகாளக் 

குதறயாது தரத்தர மிகாது' என்று மதுதரக் காஞ்சி மதுதரதயப் பாராட்டுகிறது.  

காஞ்சித் திதணயும் மதுதரயம்பதியும் : இப்பாடல் புறத் திதணகள் ஏழனுள் ஒன்றாை காஞ்சித் 

திதணதயக் கருப்சபாருளாகக் சகாண்டு அதமந்துள்ளது. காஞ்சித் திதண இந்த உலகில் வதான்றிய 

சபாருள் எத்ததகய சிறப்புதடயதாக இருந்தாலும் ஒருநாள் அழிந்வத தீரும் என்ற உண்தமதய 

வற்புறுத்துவதாகும். இததைத் சதால்காப்பியர்,  

‘பாங்கருங் சிறப்பிற் பல்லாற் றானும்  

நில்லா உலகம் புல்லிய சநறித்வத’  

எை விளக்குகிறார்.  

'பதணசகழு சபருந்திறல், பல்வவல் மன்ைர்  

கதரசபாருது இரங்கும், கதை இரு மூந்தீர்த்  

திதர இடு மணலினும், பலவர உதரசசல  

மலர்ததல உலகம் ஆண்டு கழிந் வதாவர'  

எைப் பாண்டியனுக்கு உலக நிதலயாதமதய விளக்குகிறார்.  

'வபாய் சசய்வததவய பணியாகக் சகாண்டிருப்பதத ஒழித்து, முன்வைார்களுள் ஒருவராை 

முதுகுடுமிப் சபருவழுதிதயப் வபாலப் பலயாகங்கதளச் சசய்து பதகமன்ைசரல்லாம் வணங்க வாழ்க' 

எைவும்,  

'இலங்கு இதழ மகளிர் சபாலங்கலத்து ஏந்திய  

மணம் கமழ் வதறல் மடுப்ப , நாளும்  

மகிழ்ந்து இனிது உதறமதி, சபரும!'  

எைவும் வாழ்த்துகிறார்.  

மதுதர நகர அதமப்பு  

பல்வளம் நிதறந்து பாவலர்களின் கண்தணயும் கருத்ததயும் ஈர்க்கும் பாடல் சான்ற பாண்டிய நாட்டின் 

நடுவில் மதுதர மாநகரம் அதமந்துள்ளது. வமகத்ததத் சதாடும்படி வளர்ந்த மரங்கதளயும், குயில் 

கூவி மயிலாடும் வசதலகதளயும், சவண்மணல் கதரயிதையும் சகாண்டது தவதய . அதன் 

துதறவதாறும் கதல வளர்க்கும் சபரும்பாணர்களின் இருக்தககள் அதமந்துள்ளை.  

அவற்தற யடுத்து உயர்ந்த மதலதயப் வபால் வமகம் தவழும் மாட சமாடு, தவதய அன்ை 

வழக்குதட வாயிதல உதடய மதிலும், அந்த மதிதல அடுத்து ஆறு கிடந்தது வபான்ற அகல் சநடுந் 

சதருக்களும் அதமந்துள்ளை. சதருக்களில் கவின் சபறு வதர்ப்பதடயும், புரவிப் பதடயும், வீரர் 

பதடயும் எப்வபாதும் இயங்கிக் சகாண்வட இருக்கும். மழுவாள் சநடிவயாைாை சிவனின் வகாயிலும், 

பூவிைர், புதகயிைர், சதாழுவைர் பழிச்சிைராய்ச் சிறந்து புறங் காக்கும் சபௌத்தப் பள்ளியும், குன்று 

குயின்றான்ை அந்தணர் பள்ளியும், சான்ற சகாள்தகயும் சாயா யாக்தகயும் ஆன்று அடங்கிய இயல்பும் 

உதடய அறிஞர்களாை சமணர்களின் சமணப் பள்ளியும்,  
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‘அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கிச்  

சசற்றமும் உவதகயும் சசய்யாது காத்து 

சநமன் வகால் அன்ை சசம்தமத்து ஆகிச்  

சிறந்த சகாள்தக அறம்கூறு அதவயமும்’  

அந்நகரில் அதமந்துள்ளை.  

மதுதரதயத் ததலநகரமாகக் சகாண்டு பல்லூழிக் காலம் பாண்டிய நாட்தட ஆண்ட பாண்டியர் 

குலத்ததப் பற்றியும், அவர்களுக்குத் ததலநகரமாக அதமந்த மதுதரதயப் பற்றியும், பாண்டியருள் 

ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாது விளங்கிய ததலயாலங் காைத்துச் சசருசவன்ற சநடுஞ்சசழியதைப் 

பற்றியும் காவிய வடிவில் நம் மைம் களிசகாள்ளுமாறு கூறுகிறது மதுதரக் காஞ்சி.  

சநடுநல்வாதட  

நக்கீரர் பாடிய சநடுநல்வாதட 188 அடிகதளக் சகாண்டது ஆசிரியப் பாவால் அதமந்தது, வபார்க் 

காரணமாகப் பிரிந்த ததலவன் சநடுஞ்சசழியதை எண்ணி வருந்துகிறாள் ததலவி. அவன் பதக 

முடித்து சவன்று விதரவில் திரும்பி வருவாைாக என்று சகாற்தற தவதயப் பரவுகின்றாள் ஒருத்தி 

சபாதுவாகப் பார்க்கும் வபாது பிரிவு குறித்த பாதலத் திதண சார்ந்த அகப் சபாருட் பாடலாக இது 

விளங்குகிறது. அகப் பாடலில் ததலவனின் சபயதரச் சுட்டுதல் கூடாது.  

ஈண்டு வவம்பு ததலயாத்த வநான்காழ எஃகம்' என்று பாண்டியைது அதடயாளப் பூவாகிய வவம்தபப் 

புலவர் சுட்டிப் பாடி விட்டார்; அதைால், இப்பாடல் அகத்திதணயாகாது என்பர் நச்சிைார்க்கினியர்.  

ததலவதைப் பிரிந்து வருந்தும் ததலவிக்கு ஒரு சபாழுது ஓர் ஊழிவபாலத் வதான்றும் சநடிதாகிய 

வாதடயாகவும், பாசதறயில் தங்கியிருக்கும் வவந்தனுக்கு நல்ல வாதடயாகவும் அதமந்ததைால் 

இப்பாடல் சநடுநல்வாதட' என்னும் சபயர் சபற்றது.  

குளிர் காலத்தில் மக்களும், விலங்குகளும் குளிரால் வருந்தும் நிதல, அரசி வாழும் அரண்மதையின் 

அதமப்பு, அந்தப்புரக் கட்டிலின் நலம், மன்ைன் பிரிவால் அவள் வருந்தும் நிதல, சசவிலியரும் 

பிறரும் கூறும் ஆறுதல் சமாழி, புண்பட்ட வீரர்கதளக் கண்டு மன்ைன் அன்வபாடு ஆற்றுவித்தல் 

முதலியை இதில் விளக்கமாகக் கூறப்படு கின்றை.  

பாண்டியன் பலசராடு முரணிய பாசதறத் சதாழில் விதரவில் முடிவதாக' எை மகளிர் சகாற்றதவதய 

வழிபட்டு வவண்டுகின்றைர். 'முடதல யாக்தக முழுவலி மாக்களாய், யவைர் மதுதரயில் திரிந்தைர் 

மகளிர் அந்தியில் சநல்லும் மலரும் தூவி இல்லுதற சதய்வத்தத வணங்கிைர்; ததலவதைப் பிரிந்த 

ததலவி 'புதையா ஓவியம்' வபால விளங்கிைாள்.  
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தமிழில் ஏப்ரல் மாதத்தில் சவளியிடப்படும் 

அந்தப்புரத்தில் அரசி  

அரண்மதை உட்புறத்தில் அந்தப்புரம் அதமந்துள் ளது. அது பல கட்டுகதளக் சகாண்டது. 

அக்கட்டுகள் மதல கண்டன்ை உயரத்ததயும் மதலதயச் வசர்ந்துவதல கிடந்தன்ை சகாடிகதளயும், 

சவள்ளி கிடந்தன்ை சவள்ளிய சுண்ணத்ததயும், மணி கண்டன்ை திரட்சிதய யுதடய தூண்கதளயும், 

அழகிய பூ வவதலப்பாடு அதமந்த நடுவிடங்கதளயும் உதடயை. அவற்றில் யவைர் இயற்றிய 

விதைமாண் பாதவ விளக்குகள் நிதறய சநய் சசாரியப் பட்டு ஒளிவிட்டு எரிந்து 

சகாண்டிருக்கின்றை.  

கட்டில் ஒன்று, அதன்வமல் மதடமாண் நுண் இதழ சபாலிய முத்துச் சாவலாகம் அதமந்த புலி 

சபாறிக்கப் பட்ட பூங்வகழ்த் தட்டு ஒன்று அதமந்துள்ளது. குற்றம் நீங்கிய நிறம் ஊட்டப்பட்ட 

பலவதகயாை மயிர்கள் விரவியுள்ளை. சமல்லிய முல்தல அரும்பிய இதழ்கள் அமய மலர்கள் 

நிதறந்துள்ளை. விரிந்த சமல்லிய படுக்தக ஒன்றுள்ளது. அந்தப் படுக்தகயின் வமல் அன்ைத் 

தூவிதயப் பரப்பி அதணயாகத்ததலயதணகதள இட்டுத் தூய துணிதய விரித்துப் பரப்பிய மற்சறாரு 

விரிப்பு உள்ளது. அதன்வமல் கிடந்து கணவதைப் பிரிந்த ஏக்கத் தால் அரசி வருந்துகின்றாள்.  

‘பூந்துகில் மரீஇய ஏந்து வகாட்டு அல்குல்  
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அம்மாசு ஊர்ந்த அவிர்நூற் கலிங்கசமாடு'  

என்று கூறுகிறது.  

கட்டிலின் வமற்கட்டியில் உவராகிணி தன் கணவன் சந்திரவைாடு பிரியாமல் கூடி இருப்பது வபான்ற 

ஓவியம் வதரயப்பட்டுள்ளது. அததைக் கண்டு, தன் கணவன் தன்தைப் பிரிந்ததமதய எண்ணி, 

சநடிது உயிர்த்துத் தன் கன்ைங்களில் வழியும் நீதரத் தன் சசவ்விரலால் சதறிக் கின்றாள் ததலவி.  

பாசதறயில் மன்ைன்  

ததலவிதயப் பிரிந்த பாண்டியவைாடு பாசதறயில் முன்ைாள் நடந்த வபாரில் புண்பட்டும் மண்வமல் 

வீழாது வீரங்காட்டி சவற்றிப் பயிர் விதளத்த வீரர்கதளக் கண்டு அவர்கள் அகம் மகிழ, முகம் மலர்ந்து 

ஆறுதல் சமாழிகதளக் கூறுகின்றான்.  

இரவில் சபய்கின்ற மதழத்துளிகதளயும் சபாருட்படுத்தாமல் காவலர் குதட பிடித்து வர, வபாரிடும் 

யாதைகதளயும், குதிதரகதளயும் பார்த்து வருகின்றான், தைக்கு வழி காட்ட உடன் வரும் வீரனின் 

வதாள்மீது அன்வபாடு தகதவத்துப் பாசதற முழுவதும் சுற்றிப் பார்க்கிறான் பின்ைர்த்தம் வீரர் உற்ற 

புண் கதளவய எண்ணி நள்சளன் யாமத்தும் பள்ளி சகாள்ளா தவைாய்ப் பல அரசர்கவளாடு முரணிய 

அவ் வவந்தன் சில வீரவராடு சசல்கிறான்.  

அகமும் புறமும் ஒருங்கதமந்த சிறந்த தமிழ் நூல் நக்கீரர் பாடிய சநடுநல்வாதட.  

குறிஞ்சிப் பாட்டு  

குறிஞ்சி சயாழுக்கத்தின் சிறப்தபக் கூறுவது குறிஞ்சிப் பாட்டு. ஆரிய அரசன் பிரகதத்தனுக்குத் 

தமிழ்ச் சுதவதய அறிவுறுத்தற் சபாருட்டுக் கபிலர் இததை இயற்றிைார் என்பர். 'சபருங்குறிஞ்சி' 

என்ற சபயரும் இதற்குண்டு.  

இது 21 அடிகதளக் சகாண்டது. ஆசிரியப்பாவால் அதமந் தது. இதில் வதாழி சசவிலிக்கு அறத்வதாடு 

நின்று ததலவியின் காததல சவளிப்படுத்துகிறாள்.  

ததலவியும் ததலவனும் முதல் முதல் சந்தித்தல், அவர்க்கு அன்பு சநருக்கம் உண்டாதல், சகடுதி 

விைாதல், களிறு தரு புணர்ச்சி, குறிஞ்சி நிலத்தின் சிறப்பு குறிஞ்சி நிலத்து மலர்களின் சபயர் 

முதலியை இதில் இயம்பப்படுகின்றை.  

ததலவனுதடய வீரமும், ததலவனின் காதல் உள்ள மும் இதில் கபிலரால் சசவ்விதின் 

காட்டப்படுகின்றை. இஃது அகப்சபாருள் களசவாழுக்கத்திற்கும் அறத்சதாடு நிற்றல் துதறக்கும் 

சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்கிறது.  

ததலவியின் கடதம  

ததலவிதயத் தாய் திதைப்புைம் காத்து வருமாறு வதாழியுடன் அனுப்புகிறாள் ததலவியின் வதாழியும் 

திதைப்புைம் சசல்கின்றைர் அருவியாடியும் மலர் சகாய்தும், ததழ சதாடுத்தும் பண்சணழப்பாடியும், 

மாதல சதாடுத்தும், இதடயிதடவய கிளிகதள ஒப்பியும் இன்பமாகப் சபாழுதுவபாக்குகின்றைர். 

இளதமயும், அழகும் சகாழிக்கும் அவ்விள நங்தகயர் இயற்தக அழகு நிதறந்த மதலச்சாரற்கண் 

அதமந்த திதைப் புைத்தில் கிதளகதள ஓப்பிக் காவல் சசய்கின்றைர்.  

ததலவன் வருதக  
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வீரமும் அழகும் நிதறந்த ஓர் இதளஞன் அவ்வழிவய வருகிறான். அவன் கண்கள் அவள் அழதகப் 

பருகுகின்றை. இருவர் விழிகளும் சந்திக்கின்றை. அவள், வாய்ச் சசாற்கள், சவளிவராமல் நின்று 

அவள் உள்ளக் கருத்தத மதறக்கின் றை. நாணம் அவள் நிதறதயக் காக்கின்றது.  

ததலவன் குறிப்புதர  

ததலவவைாடு சில நாய்கள் சதாடர்கின்றை. அவதள எப்படியும் வபசதவக்க வவண்டும் என்று 

நிதைக்கிறான் ததலவன். வவட்தடக்குத் தப்பிய யாதைதயக் கண்டீர் கவளா என்று முன்னிதலப் 

புறசமாழியாக நாய்கவளாடு வபசுகிறான், வாய் முத்து உதிராத நிதலயில் ததலவி நிற்கின்றாள். "என் 

விைாவிற்கு விதடதரக் கூடாதா?" என்று வாய்விட்டுச் சசால்லி ஒரு பூங்சகாம்தப 

எடுத்துக்குதரத்துக் சகாண்டிருந்த நாய்கதள அடக்குகின்றான் ததலவன்.  

நாணம் கதரதல்  

காட்டுயாதை ஒன்று வவட்டுவன் அம்புக்குத்தம்பி அவ்வழிவய வருகிறது. அததைக் கண்டு அம்மகளிர் 

அஞ்சி நடுங்குகின்றைர் ததலவியின் நாணம் கதரகிறது ததல வதை அதணகின்றாள்; 

அம்சபன்தற மிக எளிதாகக் சதாடுத்து மதயாதைதயத் துரத்துகின்றான் ததலவன், ததலவிதய 

அதடகிறான். இததைக் களிறு தருபுணர்ச்சி எை அகப்சபாருளிலக்கணம் கூறும்.  

களசவாழுக்கம்  

ததலவனும் ததலவியும் உள்ளம் கலந்து உதரயாடி உறவு சகாள்கின்றார். திதைப்புைக் காவல் 

அவர்கள் ஆவதல நிதறவு சசய்கிறது. காதலயில் திதைப்புைம் சசல்வதும், கிளிகதள ஒப்புவதும், 

ததலவதைக் கண்டு வபசி மகிழ்வதும், மாதலயில் வீடு திரும்புவதும் அவள் வழக்கமும் ஒழுக்கமும் 

ஆகின்றை. கதிர் முற்றுகிறது. திதைப்புைம் காக்கும் கடதம அவதள விட்டு அகல்கிறது.  

அறத்சதாடு நிற்றல்  

பகலில் சந்திப்பது நிற்கிறது. இரவில் சந்திப்புத் சதாடர்கிறது. காவல் மிகுகிறது. ததலவதைக் காணல் 

அரிதாகிறது. ததலவி உணவும் உறக்கமும் இழக்கிறாள், உடல் சமலிகிறாள்; தாவயா வநாயின் 

சமய்ம்தமதய அறியாமல் மருத்துவமும் சதய்வ வழிபாடும் வமற்சகாள்ளுகிறாள்.  

ததலவியின் கற்பு சநறிதயக் காக்கவும் தாயின் துன்பத்ததக் குதறக்கவும் வதாழி சசவிலிக்கு 

அறத்சதாடு நிற்கின்றாள். சசவிலி நற்றாய்க்குச் சசய்திதய உதரக்கிறாள். இவ்வாறு குறிஞ்சிப் 

பாட்டுச் சசல்கிறது. இது சிறந்த அகப்சபாருள் நூலாக விளங்கித் தனிப்சபருதமவயாடு திகழ்கிறது.  

அறிவுதர  

மக்களுக்குச் சிறந்த அறிவுதர ஒன்தற இது கூறுகிறது. முத்தும் மணியும் சபான்னும் மாசு 

அதடந்தால் அததக் கழுவித் தூய்தமப்படுத்தலாம். ஆைால் மாந்தரது கற்பும் இயல்பும் ஒழுக்கமும் 

குன்றிைால் அததை ஈடுசசய்ய முடியாது என்று கூறுகிறது.  

"சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின்  

மாசறக் கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்துதல்  

ஆசறு காட்சி ஐயர்க்கும் அந்நிதல  

எளிய என்ைார்"     (குறிஞ்சி , 15-18)  

 

பட்டிைப் பாதல  
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இது 301 அடிகதளக் சகாண்டது. இப்பாடதல இயற்றியவர் கடியலூர் உருத்திரங் கண்ண ைார். இதன் 

ததலவன் கரிகாற் சபருவளத்தான். இது வஞ்சியடிகதள மிகுதியாகக் சகாண்ட ஆசிரியப்பாவால் 

அதமந்தது. சபாருள் காரணமாகப் பிரிய நிதைத்த ததலவன் தன் சநஞ்சிதை வநாக்கித் ததலவிதயப் 

பிரிந்து வாவரன்' என்று கூறிச் சசலவழுங்குவதாகப் பாடப் சபற்ற அகத்திதணப் பாடல் 

பட்டிைப்பாதல பட்டிைம் என்பது காவிரிப்பூம்பட்டிைத்ததக் குறிக்கும், பாதல என்பது திதண 

சயாழுக்கத்ததக் குறிக்கும். இததை வஞ்சிசநடும் பாட்டு என்றும் வழங்குவர்.  

ததலவன் சசல்லும் காைம் சவம்தமயாைது, ததலவியின் வதாள்கவளா தண்தமயாைதவ 

புகார்ப்பட்டிைவம கிதடப்பினும் அவதளத் தான் பிரிவதற் கில்தல ' என்று ததலவன் தன் சநஞ்சிதை 

வநாக்கிக் கூறுகிறான்.  

‘முட்டாச் சிறப்பின் பட்டிைம் சபறினும்  

வாரிருங் கூந்தல் வயங்கிதழ ஒழிய  

வாவரன் வாழிய சநஞ்வச!'  

அவன் கடக்க வவண்டிய சுரத்ததத்  

'திருமாவளவன் சதவ்வர்க்கு ஒக்கிய வவலினும்  

சவய்ய காைம்'  

என்றும், அவன் தழுவும் ததலவியின் வதாள்கதளக் கரிகாலன், 'வகாலினும் தண்ணிய ' என்றும் 

குறிப்பிடுகிறான். புகார்த் துதறமுகத்ததக் கூறவந்த புலவர்,  

'நீரின் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியும்  

காலின் வந்த கடுங்கறி முதடயும்  

வடமதலப் பிறந்த மணியும் சபான்னும்  

குடமதலப் பிறந்த ஆரமும் அகிலும்  

சதன்கடல் முத்தும் குணகடல் துகிரும்  

கங்தக வாரியும் காவிரிப் பயனும்  

ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும்'  

முதலிய சபாருள்கள் அங்கு நிதறந்து கிடந்ததமதயச் சுதவபடக் கூறுகின்றார்.  

திருமாவளவன் திறன்  

பட்டிைத்தின் சிறப்தப எவ்வாறு மிகச் சிறந்த முதறயில் பாடிைாவரா, அவத நிதலயில் வளவதையும் 

புகழ்கிறார். அவன் பதகவரின் சிதறச் சாதலயில் பல காலம் அதடபட்டிருந்தததயும், வீரத்வதாடு 

வளர்ந்தததயும் மீண்டும் தண்ைாட்சிதயப் சபற்றததயும் முதறவய  

'சகாடிவரிக் குருதள கூட்டுள் வளர்ந்தாங்கு’  

என்றும்,  

'பிறர் பிணியகத்து இருந்து, பீடுகாழ் முற்றி  

அருங்கதர கவியக் குத்தி, குழிசகான்று  

சபருங்தக யாதை பிடிபுக் காங்கு,  

நுண்ணிதின் உணர நாடி நண்ணார்  

சசறிவுதடத் திண்காப்பு ஏறி, வாள்கழித்து  

உருசகழு தாயம் ஊழின் எய்தி'  

என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.  
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புதுநாடு கண்டதம  

தான் உரிதமயால் சபற்ற நாட்வடாடும் வலிதமயால் பதகவதர சவன்று சபற்ற நாட்வடாடும் 

அதமயாமல் காடழித்து நிலந்திருத்தி, வரம்பதமத்து, வாய்க்கால் பல சவட்டிப் புது நாடுகதளயும் 

உருவாக்கிய திறதைக்  

'காடு சகான்று நாடு ஆக்கிக்  

குளம் சதாட்டு வளம் சபருக்கிப்  

பிறங்குநிதல மாடத்து உறந்ததவபாக்கிக்  

வகாயிசலாடு குடிநிறீஇ  

வாயிசலாடு புதழ அதமத்து  

வாயில் சதாறும்புதத நிறீஇ  

சபாருவவாம் எைப் சபயர்சகாடுத்து,  

ஒருவவம் எைப் புறக்சகாடாது  

திருநிதல இய சபருமன் எயில்'  

எைப் பாடுகிறார். காட்சிப் சபாருளாகிய காவிரிப்பூம்பட்டிைம் மதறந்தாலும் கடியலூர் 

உருத்திரங்கண்ணைார் கண்ட கருத்துப் சபாருளாகிய காவிரிப்பூம்பட்டிை மும், கரிகாலன் வாழ்வும் 

என்றும் மதறயாது கற்றார் மைத்தில் கவிசைாடு திகழ்கின்றை.  

சங்க காலம் ஒரு சபாற்காலம்  

சதான்தமச் சிறப்பு  

நமக்குக் கிதடத்திருக்கும் தமிழ் நூல்களுள் சதால்காப் பியமும் சங்க இலக்கியங்களுவம சதான்தம 

வாய்ந்ததவ. இதவ பிற நாட்டின் தாக்குதலால் வதான்றியதவ அல்ல, மக்கள் 

வாழ்க்தகயினின்றுதாவம முகிழ்த்து எழுந்ததவ பண்தடக்காலத் தமிழ் மக்கள் இயற்தகவயாடு 

இதயந்த இன்ப வாழ்க்தக நடத்திைர். அவ்வாழ்க்தகயின் பிரதி பலிப்வப சங்க நூல்களாகும். எட்டுத் 

சதாதக, பத்துப் பாட்டு நூல்கவளயன்றி அவற்றிற்கு முற்பட்ட சதால்காப் பியம் தமிழிைத் 

சதான்தமக்குச் சான்று பகரும்.  

அகமும் புறமும்  

சங்க இலக்கியங்கள் அதைத்தும் அகம் புறம் எனும் இரு சபரும் பிரிவுகளுள் அடங்கும். 

வாழ்க்தகயின் உயிர் நாடியாகிய காதலும், வபாரும் இப்பாடல்களில் சித்திரிக் கப்படுகின்றை. எட்டுத் 

சதாதகயுள் நற்றிதண, குறுந் சதாதக, ஐங்குறுநறு, கலித்சதாதக, அகநானூறு எனும் ஐந்தும் 

அகத்திதண நூல்களாகும். பரிபாடல், புறம், பதிற்றுப்பத்து எனும் மூன்றும் புறப்சபாருள் நூல்களாகும். 

பத்துப்பாட்டுள் முல்தலப் பாட்டு, பட்டிைப் பதல குறிஞ்சிப் பாட்டு எனும் மூன்றும் அகப் 

பாடல்களாகும். ஏதைய ஏழும் புறப் பாடல்களாகும். இவற்றுள் ஆற்றுப் பதட நூல்கள் ஐந்துள்ளை. 

பரிசில் சபற்ற கதலஞன் ஒருவன் சபறாதவர்க்கு அறிவுறுத்தி ஆற்றுப்படுத்துதல் ஆற்றுப்பதடயாகும். 

அது புறத்துதறக்குள் சிறந்ததாகப் வபாற்றப்படுகிறது. அவர்கள் கதலஞர்கதளப் வபாற்றிய திறம் 

ஆற்றுப்பதடகளால் சதளிவாகப் புலப்படுகிறது.  

உரிய சபாருளின் சிறப்பு  

முதற்சபாருள் கருப்சபாருள், உரிப்சபாருள் எனும் மூன்றும் அகப்சபாருள் பாடல்களுக்கு 

இன்றியதமயாதைவாகும். நிலமும் சபாழுதும் முதற் சபாருளாகும். சதய்வம், உணவு, மரம், விலங்கு 

சதாழில், யாழ் பண் மலர், பறதவ முதலியை கருப்சபாருளாகும். உரிப் சபாருள இவ்விரண்டதையும் 
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பின்ைணியாகக் சகாண்டு விளங்குகிறது. புணர்தல், பிரிதல், இருத்தல், ஊடல், இரங்கல் என்பை 

முதறவய குறிஞ்சி, பாதல, முல்தல, மருதம், சநய்தல் எனும் ஐந்திதணகளுக்கு 

உரிப்சபாருளாகின்றை. இம்மூன்றனுள் உரிப் சபாருவள சிறந்ததாகக் கருதப்படும்.  

இயற்தகக்காக இயற்தகதயப் பாடும் மரபிதைச் சங்க இலக்கியங்களில் காண இயலாது.  

‘முதல் கரு உரிப்சபாருள் என்ற மூன்வற  

நுவலுங் காதல முதற சிறந் தைவவ  

பாடலும் பயின்றதவ நாடுங் காதல’   (சதால். அக. 8)  

 

தன்தம நவிற்சி  

இல்லது புதைதல் என்பததச் சங்க இலக்கியத்தில் காண முடியாது. உள்ளதத உள்ளவாறு கூறிச் சங்க 

காலப் புலவர்கள் மை நிதறவு சபற்றைர். உண்தம நிகழ்ச்சிகதள அழகுப்படக் கூறி அழகுணர்தவ 

சவளிப்படுத்திைர்.  

'திறவாக் கண்ண சாய்சசவிக் குருதள  

கறவாப் பால்முதல கவர்தல் வநாைாது  

புனிற்று நாய் குதரக்கும் புல்சலன் அட்டில்'  

(சிறு பாண். 130-132)  

என்பது வறுதம பற்றித் தீட்டிய சித்திரமாகும். இது தன்தம நவிற்சியாகும்.  

உவதமத் திறன்  

விதை, பயன், சமய், உரு எனும் நான்கன் அடிப்பதட யில் உவதமகதள அதமத்தைர். 'உயர்ந்த 

சபாருள் கதளவய உவதமகளாகக் கூறிைர்.''  

'தாமதரத் தண்தாது ஊதி மீமிதசச்  

சாந்தின் சதாடுத்த தீந்வதன் வபாலப்  

புதரய மன்ற புதரவயார் வகண்தம'  

ததலவனின் நட்பின் திறத்திற்கு உயர்ந்த சந்தை மரத்தில் தாமதர மலரிலிருந்து சதாகுத்த வததை 

உவதமயாகக் காட்டுகிறாள் ததலவி. உயர்ந்த சபாருதள உவதமயாகக் காட்டும் அழதக இங்குக் 

காணலாம்.  

சவளிப்பதடயாக அன்றி உள்ளுதறயாகவும் உவமம் கூறுதல் சங்கப் பாடல்களின் தனி அழகாகும்.  

'கழனி மாஅத்து விதளந்துகு தீம்பழம்  

பழை வாதள கதூஉம் ஊரன்'    (குறுந். 8)  

 

இதில் உள்ளுதறப் சபாருள் அதமந்து கிடத்ததலக் காண்க.  

 

உயர்ந்த வகாட்பாடுகள்  

''யாதும் ஊவர யாவரும் வகளிர்" என்னும் உயர்ந்த வகாட்பாட்தடச் சங்க இலக்கியம் 

சவளிப்படுத்துகிறது.  

'எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வழி  
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நல்தல வாழிய நிலவை'  

என்ற வரிகள் மக்களின் சிறப்பால் தான் நாடு உயர்வு சபறுகிறது என்பததக் காட்டுகின்றை.  

‘முந்ததயிருந்து நட்வடார் சகாடுப்பின்  

நஞ்சும் உண்பர் நனிநா கரிகர்’    (நற்றிதண )  

என்பது அக்கால மக்களின் பண்பாட்டுச் சிறப்தப விளக்குகிறது.  

'விதைவய ஆடவர்க்கு உயிவர ! வாணுதல்  

மதையுதற மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர்  

இல்லத் ததலவனுக்குத் சதாழிவல உயிராம் ; மதை உதற மகளிர்க்குத் ததலவவை உயிராம், 

விதைக்கு ஆண் காதலுக்குப் சபண் என்ற வகாட்பாடு அவர்கள் வாழ்க்தகயில் மிளிர்கின்றை.  

அரசர்களுள் புலவர்கள்  

அரசர்களும் தம் புலதமதய அரிய பாடல்களின் வாயிலாக சவளிப்படுத்தியுள்ளைர். பாண்டியன் 

அறிவுதட நம்பி குழந்ததயின் இன்பத்தத மிகச் சிறப்பாகப் பாடி யுள்ளான். குறுகுறு நடந்தும், சிறுதக 

நீட்டியும், இட்டும் சதாட்டும், கவ்வியும் துழந்தும் குழந்தத மயக்கும் காட்சிதய அறிவுதடநம்பி 

விளக்கி இருப்பது மறக்க முடியாதது, இளம்சபருவழுதி வசாழன் நல்லுருத்திரன், ஆரியப்பதட கடந்த 

சநடுஞ்சசழியன் முதலாய வவந்தர் பலர் பாடியுள்ளைர்.  

சபண்பால் புலவர்கள்  

அவ்தவயார் அதிகனின் உயிர் நண்பராகவிளங்கியவர். அவர் பாடிய பாடல்கள் புறநானூற்றில் 

மிகுதியாக இடம் சபற்றுள்ளை. காக்தக பாடினியார், நச்சசள்தள யார், சபான்முடியார், 

சபருங்வகாப்சபண்டு, ஆதிமந் தியார் முதலிய சபண்பாற் புலவர்கள் பாடிய பாடல்கள் மிகச் 

சிறப்பாைதவயாகும். யாப்பு  

அகவல், கலிப்பா, சவண்பா, வஞ்சிப்பா இந் நால் வதகப் பாக்கவள சங்க காலப் பாடல்களாகும். அகவற் 

பாவுக்வக அவர்கள் முதலிடம் தந்தைர். ஓதசக்கு அவர்கள் முதன்தம தரவில்தல. உதரநதடவய சீர் 

சபற்று அழகாக இயங்கியவபாது அதவ பாட்டாயிை.  

பிற்காலக் கவிஞர்கள் சந்தங்களுக்கு அடிதமயாகிவிட்டைர். அதைால் கருத்துக் கும், தக்க 

சசால்லாட்சிக்கும் அவர்கள் சிறப்புத்தர இயலாமல் வபாய்விட்டது. அகவலும், சசப்பலும், தூங்கலும், 

துள்ளலும் ஆகிய இவ்வவாதசகதள மட்டும் தம் பாடல்களில் தகயாண்டைர்.  

மரபுகள்  

சங்க இலக்கியம் சிறந்த இலக்கிய மரபுகதள உள்ள டக்கி இருப்பை. சமய்ப்பாடு, உவதம, 

அகப்சபாருள், புறப் சபாருள், களவு, கற்பு முதலியை மரபுகதள மீறாமல் அதமந்துள்ளை புலவர்கள் 

எண்ணிக்தகயில் மிக்கு இருந்தும் மரபுக்குக் கட்டுப்பட்டு உயர்ந்த சசய்திகதளவய இலக்கியத்தில் 

பாடிைர். அதவ சசவ்விய இலக்கியமாகப் வபாற்றப்படுகின்றை.  

சங்க காலம் இலக்கியத்தின் சபாற்காலம்  
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பிற்காலத்தில் கம்பர், வள்ளுவர், இளங்வகா வபான்ற மாசபரும் கவிஞர்கள் மிகச் சிறந்த பதடப்புகதளத் 

தந்துள்ளைர்  

என்றாலும் அதவ வதான்றுவதற்கு முன்வைாடியாகத் திகழ்ந்ததவ சங்க இலக்கியங்களாகும். கவிப் 

சபருக்கும் கதலப்சபருக்கும் மகுந்த காலம் சங்க காலம் பிற்காலத்துப் புலவர்கதள விரல்விட்டு 

எண்ணிக் கூற முடியும். சங்ககாலப் புலவர்கள் எண்ணிக்தகயில் மிக்க வர்கள். அவர்கள் பாடிய 

கவிததச் சசல்வம் தமிழரின் பண்பாட்டுக்கும், உயர்வாழ்வுக்கும் சான்று பகர்கின்றை.  

தமிழ் வளர்ச்சி என்று எடுத்துக்சகாண்டால் சங்க காலவம உச்சநிதல சபற்ற காலம் எைலாம். பிற 

சமாழிச் சசாற்களும், கததகளும், மரபுகளும் புகாமல் மண்ணின் வளத் தால் எழுந்த சசழுதமமிக்க 

கவிததகளாகும். அழகும், சிந்ததையும், உயர்ந்த குறிக்வகாளும் சீரிய கருத்துகளும், இனிய விழுமிய 

ஓதசயும் சகாண்டு விளங்குபதவ, எைவவ சங்க காலத்ததப் சபாற்காலம் என்று கூறுவதில் தமிழர்கள் 

சபருதம சகாள்கின்றைர். சங்க காலம் இலக்கிய வளர்ச்சியில் ஒரு சபாற்காலம் ஆகும்.  

2. சங்கம் மருவிய காலம் 

பதிசைண்கீழ்க் கணக்கு நூல்கள்  

எட்டுத் சதாதகயும் பத்துப்பாட்டும் வமல்கணக்கு நூல்கள் எைப்படும். சங்க காலம் கிபி. முதல் அல்லது 

இரண்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பட்டதாகக் கருதப் படுகிறது. அததை அடுத்துத் வதான்றிய இலக்கியம் 

ஒரு புதிய மரபிதைக் சகாண்டு விளங்குகிறது. இக்கால இலக்கியங்கதளச் சங்கம் மருவிய நூல்கள் 

எைக் கூறுவர். நீதி நூல்கள் சிலவும், அகப்சபாருள் புறப்சபாருள் பற்றிய திதண நூல்கள் சிலவும் 

இக்காலத்தில் வதான்றிை. இதவபதிசைன்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் எைப்பட்டை.  

கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்  

கி.பி. 3ஆம் நூற்றாண்டில் களப்பிரர் ஆட்சி கால் ஊன்றியது. பாண்டிய நாட்தடக் தகப்பற்றித் 

தமிழகத்தத ஆட்சி சசய்தைர். இக்காலத்தில் சங்க இலக்கியம் வபான்ற குறிக்வகாள் இலக்கியங்கள் 

வளரவில்தல. நீதிகளும் சதாகுப்பு நூல்களுவம எழுந்தை. சவண்பா , ஆசிரியம், வஞ்சி, கலி , மருட்பா 

என்னும் பா அதமப்பில் 50 முதல் 50வதரயுள்ள சசய்யுட்கதள வமல்கணக்கு என்பர்.  

'ஐம்பது முதலா ஐந்நூ (று) ஈறா  

ஐவதகப் பாவும் சபாருள்சநறி மரபின்  

சதாகுக்கப் படுவது வமற்கணக் காகும்.  -பன்னிரு படலம்  

கணக்சகன்பது நூல் என்னும் சபாருளிைது. ஐந்து அடிகதளக் சகாண்டு சவண்பாவால் இயங்கி அறம், 

சபாருள், இன்பம் ஆகிய இவற்தற அடுக்கிச் சசால்லுதல் கீழ்க்கணக்காகும்.  

’அடி நிமிர்பில்லாச் சசய்யுள் சதாகுதி  

அறம்சபாருள் இன்பம் அடுக்கி அவ்வதகத்  

திறம்பட வருவது கீழ்க்க ணக்காகும்.'   - பன்னிரு படலம்.  

இதவ ஐந்தடிக்கு வமல் சசல்லுவதில்தல என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.  

பதிசைண்கீழ்க் கணக்கு நூல்கள் பின்வருமாறு  

1. நாலடியார், 2. நான்மணிக்கடிதக, 3. இனியதவ நாற்பது, 4. இன்ைாநாற்பது, 5. கார்நாற்பது, 

6.களவழி நாற்பது 7. ஐந்திதண ஐம்பது, 8. ஐந்திதண எழுபது, 9. திதணசமாழி ஐம்பது, 10 

திதணமாதல நூற்தறம்பது, 17. திருக்குறள், 12. திரிகடுகம், 13. ஆசாரக்வகாதவ, 14. பழசமாழி, 15. 
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சிறுபஞ்சமூலம், 16. முதுசமாழிக் காஞ்சி, 17. ஏலாதி, 18. தகந்நிதல என்பை. இவற்தற உணர்த்தும் 

சவண்பா  

’நாலடி நான்மணி நாைாற்பது ஐந்திதணமுப்  

பால்கடுகம் வகாதவ பழசமாழி - மாமூலமும்  

இன்னிதல சசால் காஞ்சிவயா(டு) ஏலாதி என்பவவ  

தகந்நிதலய வாம்கீழ்க் கணக்கு!"  

1. நாலடியார்  

நான்கு அடிகதளக் சகாண்ட நூல் என்ற சபாருளில் நாலடியார் எை வழங்குகிறது. இது சமண 

முனிவர்கள் பலர் பாடிய பாடல்களின் சதாகுப்பாகும். இவற்தறத் சதாகுத்தவர் பதுமைார் ஆவார். 

இதவ சவண்பா யாப்பில் பாடப்பட்டதவ. அறம், சபாருள், இன்பம் என்ற மூன்று பகுப்புகள் இந்நூலில் 

உள்ளை.  

"நாலும் இரண்டும் சசால்லுக்குறுதி"  

"பழகுதமிழ்ச் சசால்லருதம நாலிரண்டில்"  

இத்சதாடர்கள் நாலடியாரின் சிறப்பிதைக் கூறம். ஜியு. வபாப் இததை ஆங்கிலத்தில் சமாழி 

சபயர்த்துள்ளார்.  

இளதம நிதலயாதமதய ”முற்றியிருந்த கனிசயாழியத் தீவளியால், நற்காய் உதிர்தலும் உண்டு” 

என்றும், சசல்வத் ததச் சகடக் கால் வபால் வரும்' என்றும் நாலடியார் அழகுற விளக்குகின்றது.  

கற்ற சான்வறார் அதமதியாயிருக்க அதவயில் கல்லாதவர் ஆரவாரம் சசய்வர் இததை "வற்றிய ஓதல 

கலகலக்கும் எஞ்ஞான்றும் பச்வசாதலக் கில்தல ஒலி என்று கூறுகிறது நாலடியார் நண்பனிடம் உள்ள 

குதறதயப் சபாறுத்தல் வவண்டும், ஏசைனில், சநல்லுக்கு உமியுண்டுநீர்க்கு நுதரயுண்டு புல்லிதழ் 

பூவிற்கும் உண்டு' என்பர்.  

முத்ததரயர் என்னும் குறுநில மன்ைதரப் பற்றிய குறிப்பு வருவதால் இந்நூல்கியி.8-ஆம் 

நூற்றாண்தடச் வசர்ந்தது என்பர்.  

2. நான்மணர்க்கடிதக  

இதன் ஆசிரியர் விளம்பிநாகைார் என்பவர் நான்மணிக்கடிதக 104 பாடல்கதளக் சகாண்ட அறநூல். 

ஒவ்சவாரு பாடலும் நன்ைான்கு மணியாை கருத்துக்கதளக் சகாண்டு விளங்குகின்றது. நல்லவர் 

பிறக்கும் குடி இதுசவன்று அறியமுடியாது என்பததை ஒரு பாடல் பின்வருமாறு அழகாகத் 

தருகின்றது.  

’கள்ளி வயிற்றில் அகில் பிறக்கும்; மான் வயிற்றில்  

ஒள்ளரி தாரம் பிறக்கும், சபருங்கடலுள்  

பல்விதலய முத்தம் பிறக்கும்; அறிவார்யார்  

நல்லாள் பிறக்கும் குடி'  

நல்லவர்கள் எந்தக் குடியிலும் பிறப்பர் என்பததை இப் பாடலால் அறியலாம்.  

3. இனியதவ நாற்பது  
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இதன் ஆசிரியர் மதுதர தமிழாசிரியர் மகைார் பூதன் வசந்தைார் கடவுள் வாழ்த்வதாடு வசர்ந்து 47 

பாடல்கதளக் சகாண்டது. ஒவ்சவாரு பாடலும் இனியது எது என்று கூறுவதால் இந்நூல் இப்சபயர் 

சபற்றது.  

இளதமதய முப்சபன்று கருதிக் கடதமதய உடன் ஆற்றல் இனிது என்றும், சுற்றத்தாரிடம் 

அச்சமில்லாது இருத்ததலக் வகட்டல் இனிது என்றும், அழகிய விதல மகளிதர நஞ்சசன்று உணர்ந்து 

விலக்குதல் இனிது என்றும் சதளிவாகக் கூறும்.  

'இளதமதய மூப்சபன்று உணர்தல் இனிவத  

கிதளஞர்மாட்டு அச்சமின்தம வகட்டல் இனிவத  

தடசமன் பதைத்வதாள் தளரிய லாதர  

விடசமன் றுணர்தல் இனிது.'  

 

4. இன்ைா நாற்பது  

கடவுள் வாழ்த்வதாடு 41 சவண்பாக்கதளக் சகாண்டது இந்நூல். பாடியவர் கபிலர். காலம் கி.பி. 50 

முதல் 125 வதர இன்ைாதம பயப்பை இதவ எைக் கூறலின் இப்சபயர் அதமந்தது.  

துன்பத்தின் காரணமாக அதமபதவ இதவசயன்று கண்டு சதாகுத்துதரப்பது இதன் தனிச்சிறப்பாகும். 

பார்ப்பார் வீட்டில் வகாழியும் நாயும் புகுவதும், மதைவி அடங்காமல் இருப்பதும், கதரயில்லாத புடதவ 

உடுத்துவதும், உலதகக் காப்பாற்றாத வவந்தனும் இன்ைாததவ என்று குறிப்படுகிறது.  

'பார்ப்பாரில் வகாழியும் நாயும் புகலின்ைா  

ஆர்த்த மதைவி யடங்காதம நன்கின்ைா  

பாத்தில் புடதவ யுதடயின்ைா ஆங்கின்ைா  

காப்பாற்றா வவந்தன் உலகு.'  

5. கார் நாற்பது  

இதன் ஆசிரியர் மதுதர கண்ண ைார் காலம் கிபி. 2000க்கு உட்பட்டது. இது முல்தலத் திதணதயச் 

சார்ந்த தாகும். கார்காலத்தில் திரும்பி வருவவன் என்று சசால்லிச் சசன்ற ததலவன் குறித்த காலத்தில் 

திரும்பி வாராதம யால் ததலவி வருந்திக் கூறுவது. ததலவதைப் பிரிந்த ததலவியிைது 

வருத்தத்தத இப்பாடல்களில் ஆசிரியர் நன்கு காட்டுகின்றார்.  

'சசன்றநங் காதலர் வசணிகந்தா சரன்சறண்ணி  

ஒன்றிய வநாவயாடிடும்தப பலகூர  

சவன்றி முரசின் இரங்கி சயழில்வாைம்  

நின்று மிரங்கு மிவட்கு'    (கார் நாற்பது - 35) 

காசரன்னும் பருவத்ததச் சிறப்பித்துக் கூறுவதால் காலத்தத ஒட்டிக் கார்நாற்பது என்ற சபயர் 

சபற்றது.  

6.களவழி நாற்பது  

கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் பதிசைட்டில் வபார் பற்றிய புற நூல் இஃது ஒன்வறயாகும். இதன் ஆசிரியர் 

சபாய்தகயார் என்னும் புலவர் ஆவார். இவதரச் சங்க காலத்தவர் என்பர். வசாழன் சசங்கணான் 

கழுமலம் என்னுமிடத்தில் வசரமான் கதணக்கால் இரும்சபாதறவயாடு மாறு பட்டுப் வபார் புரிந்து 

சவற்றியதடந்தான், வசாழனின் சவற்றிதயப் புகழ்ந்து பாடிப் புலவர் வசரதைச் சிதறயினின்றும் மீட்க 

முதைந்தார். ஆைால் சிதறயில் தண்ணீர் சபறாது தடுமாறிப்பின் சபற்று மாைம் கருதி நிலத்தில் 
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அததை உகுத்து உயிர் நீத்தான் வசர மன்ைன் வசாழைது கழுமல் சவற்றிதய இந்நூல் விரிவாகப் 

பாடுகிறது. இதில் உள்ள 40 சவண்பாக்களும் களத்து' என்ற சசால்லால் முடிகின்றை.  

'அஞ்சைக் குன்வறய்க்கும் யாதை அமருழக்கி  

இங்குலிகக் குன்வற வபால்வதான்றும் - சசங்கண்  

வரிவரால் மீன்பிறழும் காவிரிநாடன்  

சபாருநதர யட்டகளத்து.'  

என்பது இந்நூலில் உள்ள ஓர் அழகிய பாடல்.  

7. ஐந்திதண ஐம்பது  

இதன் ஆசிரியர் மாறன் சபாதறயைார். முல்தல , குறிஞ்சி , மருதம், சநய்தல், பாதல என்னும் 

ஐந்திதணக்கும் முதறவய பத்துப் பத்துப் பாடல்களாக சமாத்தம் ஐம்பது பாடல்கதளக் சகாண்டு 

விளங்கும் அகப்சபாருள் நூல் ஐந்திதண ஐம்பது. சவண்பா யாப்பில் பாடல்கள் அதமந்துள்ளை.  

''ஐந்திதண ஐம்பது ஆர்வத்தின் ஓதாதார் சசந்தமிழ் வசராதவர்" என்று இந்நூலின் சிறப்தபப் புகழ்கிறது 

இதன் பாயிரப்பாடல். காதலர் சசல்லும் சுரசநறியில் உள்ள மான்களின் அன்புக் காட்சிதய ஒரு பாடல் 

அழகாகக் காட்டுகிறது.  

’சுதைவாய்ச் சிறுநீதர எய்யாசதன்று எணிப்  

பிதணமான் இனிதுண்ண வவண்டி - கதலமாத்தன்  

கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரசமன்பர் காதலர்  

உள்ளம் படர்ந்த சநறி.''  

என்பது அப்பாடல்.  

8. ஐந்திதண எழுபது  

ஆசிரியர் சபயர் மூவாதியா. திதணக்கு 14 பாடல்கள் வீதம் ஐந்திதணக்கும் எழுபது பாடல்கதளக் 

சகாண்ட ஓர் அகப்சபாருள் இலக்கியம் இது. காலம் கி.பி. 5ஆம் நூற்றாண்டு கார் காலத்ததக் கண்டு 

ததலமகள் ததலவதை நிதைந்து சநஞ்சு உருகும் அழகு இதில் சித்திரிக்கப்படுகிறது.  

'இைத்த அருங்கதல சபாங்கப் புைத்த  

சகாடிமயங்கு முல்தல தளிர்ப்ப இடிம யங்கி  

யானு மவரும் வருந்தச் சிறுமாதல  

தானும் புயலும் வரும்.'     (ஐந்திதண எழுபது-20)  

 

9. திதணசமாழி ஐம்பது  

இதன் ஆசிரியர் கண்ணன் வசந்தைார் என்னும் சசந்தமிழ்ப் புலவர். இவர் கி.பி. 6ஆம் நூற்றாண்தடச் 

வசர்ந்தவர் என்பர் அருவியிைது அழதகப் பாராட்டும் புலவர் "யாழும் குழலும் முழவும் இதயந்சதை 

வீழும் அருவி என்று பாடுகிறார். நயமிக்க பாடல்கதளக் சகாண்ட நற்றமிழ் நூல் இது.  

ததலவனுக்குத் வதாழி வற்புறுத்தும் சசய்யுள் இது ததலவியின் உறவிைர் கடுஞ்சசால்லிைர், 

வில்லிைர், வவலிைர்; அம்பிைர்; கல்லிதட வாழுநர் என்று கூறி மதலயிதட வராவத என்று 

தடுக்கின்றாள் வதாழி.  

"விதரகமழ் சாரல் விதளபுைங் காப்பார்  
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வதரயிதட வாரன்மின் ஐய-உதரகடியார்  

வில்லிைர் வவலர் விதரந்துசசல் அம்பிைர்  

கல்லிதட வாழ்நர் எமர்"   (திதணசமாழி ஐம்பது - 5)  

10. திதணமாதல நூற்தறம்பது  

இதன் ஆசிரியர் கணிவமதாவியார். திதணக்கு முப்பது பாடல்கள் வீதம் நூற்தறம்பது பாடல்கள் 

சகாண்டுள்ளது இந்நூல். காலம் கி.பி. 5ஆம் நூற்றாண்டு. சநய்தல் நிலத்துக் கடல் காட்சியும், 

ததலவன் வருதகயும் கீழ்வரும், பாடலில் சித்திரிக்கப்படுகிறது.  

"வரங்கும் வருதி யிருங்கழித் தண்வசர்ப்ப!  

சபாங்கு திதரயுதரப்பப் வபாந்சதாழிந்த - சங்கு  

நரன்றுயிர்த்த நித்தில் நள்ளிருள்கால் சீக்கும்  

வரன்றுயிர்த்த பாக்கத்து வந்து "  

(திதணமாதல நூற்தறம்பது-49)  

11. திருக்குறள்  

இதன் ஆசிரியர் திருவள்ளுவர். அறத்துப்பால், சபாருட்பால், காமத்துப்பால் என்ற மூன்று பகுப்புகதளக் 

சகாண்டது. 1330 குறள்களும் 133 அதிகாரங்களும் சகாண் டுள்ளது.  

இதன் சிறப்புகள் : (1) குறள் சவண்பாவால் இயற்றப் சபற்ற தனி நூல். (2) சுருங்கச் சசால்லி விளங்க 

உதரத்தல் என்பது இதன் தனிப் பண்பாகும். 3. குறிக்வகாள் மிக்க வாழ்க்தகதய இது வலியுறுத்தும்.  

அறத்துப்பால்  

அறத்தத இல்லறம் என்றும், துறவறம் என்றும் பாகுபாடு சசய்து காட்டுவர். அறத்தில் அவருக்கு அதச 

யாத நம்பிக்தக உள்ளது. தாய் பசித்தாலும் சான்வறார் பழிக்கும் விதைதயச் சசய்யக்கூடாது என்பது 

அவர் வகாட்பாடு ஆகும்.  

’ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினும் சசய்யற்க  

சான்வறார் பழிக்கும் விதை’   (குறள் - 656)  

 

அன்வப அறத்தின் இயக்கம் என்பது அவருதடய சகாள்தகயாகும்.  

’அன்பின் வழியது உயிர்நிதல அஃதிலார்க்கு  

என்பு வதால் வபார்த்த உடம்பு.’  

சபாருள் ஈட்டுதலும் மற்றவர்க்கு ஈவதற்வக என்பது அவருதடய கருத்தாகும். ஈதல் இதசபட 

வாழ்தல் இதுவவ வாழ்க்தகயின் குறிக்வகாள் என்பர்.  

'தாளாற்றித் தந்த சபாருசளல்லாம் தக்கார்க்கு  

வவளாண்தம சசய்தற் சபாருட்டு'    (குறள்-202)  

சபாருட்பால்  

அரசர்க்கு என்று அறிவுறுத்தும் நீதிகள் அதைவருக் குவம சபாருந்துவைவாகும். அறிவு என்பதற்கு 

வள்ளுவர் தரும் விளக்கம் வபாற்றத்தக்கதாகும்.  

'எப்சபாருள் யார்யார்வாய்க் வகட்பினும் அப்சபாருள்  

சமய்ப்சபாருள் காண்பது அறிவு’   - (குறள்-423)  
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மருந்து என்னும் அதிகாரத்தில் மருத்துவம் பற்றிச் சிறந்த கருத்திதைத் தருகின்றது. அதுவவ அவர் 

இலக்கியக் சகாள்தகயுமாகும்.  

’வநாய்நாடி வநாய் முதல்நாடி அதுதணிக்கும்  

வாய்நாடி வாய்ப்பச் சசயல்’    (குறள் - 948)  

 

காமத்துப்பால்  

இது கற்பதை நயம் மிக்கது. சங்க இலக்கிய மரபினின்று மாறுபட்டது. ஊடல் நுணுக்கங்கள் 

அவருதடய கற்பதைத் திறதைக் காட்டுகின்றை.  

'இம்தமப் பிறப்பில் பிரியலம் என்வறைாக்  

கண்ணிதற நீர்சகாண் டைள்.'   (குறள்-1315)  

 

உதரகள்  

திருக்குறளுக்கு உதரகண்டவர் தருமர், தாமத்தர், நச்சர், மல்லர், பரிதி, பரிப்சபருமாள், காளிங்கர், 

பரிவமலழகர், மணக்குடவர் , திருமதலயர் ஆகிய பதின்மர். அவற்றுள் பரிவமலழகர் உதரவய 

ததலசிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. திருக்குறதளப் பிறசமாழிகளில் சமாழி சபயர்த்துள்ளைர் 

வீரமாமுனிவர் இலத்தினிலும், ஜீயு. வபாப் ஆங்கில சமாழியிலும் சமாழி சபயர்த்துள்ளைர். இது உலகப் 

சபாதுமதறயாகத் திகழ்கிறது.  

12. திரிகடுகம்  

இதன் ஆசிரியர் நல்லாதைார். சுக்கு மிளகு, திப்பிலி என்னும் மூன்று சபாருள்களால் ஆை மருந்து 

உடல் வநாயிதைப் வபாக்கி மக்களுக்கு நம் வசர்ப்பது வபால, இந்நூற் பாடல்கள் ஒவ்சவான்றும் 

மக்களுக்கு உறுதிப் சபாருதள உணர்த்தி, அறியாதமதய அழித்து இன்பத்தத நல்கும் என்பதால் 

ஒவ்சவாரு பாடலிலும் மும்மூன்று உறுதிப் சபாருள்கள் கூறப்பட்டுள்ளை. வாழ்வில் மனிதன் 

வமற்சகாள்ள வவண்டிய நன்சைறிகதள இந்நூல் அழகு பட எடுத்துக் கூறுகிறது.  

'தாளாளன் என்பான் கடன்படா வாழ்பவன்;  

வவளாளன் என்பான் விருந்திருக்க உண்ணாதான்;  

வகாளாளன் என்பான் மறவாதான்; இம்மூவர்  

வகாளாக வாழ்தல் இனிது'  

 

13. ஆசாரக் வகாதவ  

இதன் ஆசிரியர் சபருவாயில் முள்ளியார். காலம் கி.5ஆம் நூற்றாண்டு. இந்நூலில் உணவு சகாள்ளும் 

முதற, உறங்கும் முதற, உதடயணியும் முதற நீராடும் முதற முதலாை பல சசய்திகள் 

கூறப்பட்டுள்ளை. இத்ததகய ஆசார ஒழுக்கங்கதளத் சதாகுத்துக் கூறுவதைால் ஆசாரக் வகாதவ 

எைப் சபயர் சபற்றது.  

’தவகதற யாமம் துயிசலழுந்து தான்சசய்யும்  

நல்லறமும் ஒண்சபாருளும் சிந்தித்து வாய்வதில்  

தந்ததயும் தாயும் சதாழுசதழுக என்பவத  

முந்ததவயார் கண்ட முதற'    (ஆசாரக் வகாதவ-4)  
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14. பழசமாழி  

இதன் ஆசிரியர் மூன்றுதறயதரயைார். ஒவ்சவாரு பாட்டின் இறுதியிலும் பழசமாழிதயக் கூறுவதால் 

இந் நூல் பழசமாழி என்று கூறப்படுகிறது. இந்நூலில் 400 சவண்பாக்கள் உள்ளை.  

எடுத்துக்காட்டு  

'உதரமுடிவு காணான் இளதமவயான் என்ற  

நதரமுது மக்கள் உவப்ப-நதர முடித்துச்  

சசால்லால் முதற சசய்தான் வசாழன், குலவிச்தச  

கல்லாமல் பாகம் படும்.'   (பழசமாழி - 6)  

15. சிறுபஞ்சமூலம்  

இதன் ஆசிரியர் காரியாசான் ஆவார். கண்டங்கத்திரி, சிறுவழுதுதண, சிறுமல்லி, சபருமல்லி, 

சநருஞ்சி ஆகிய ஐந்து வவர்கள் வநாதயப் வபாக்குவது வபால் ஐந்து உண்தமகள் மக்களது 

மைவநாதயப் வபாக்குசமன்பது கருத்தாகும். ஒவ்சவாரு பாடலிலும் ஐந்து சசய்திகள் இடம் 

சபறுகின்றை.  

''மயிர்வைப்பும் கண்கவரும் மார்பின் வைப்பும்  

உகிர்வைப்பும் காதின் வைப்பும்-சசயிர்தீர்ந்த  

பல்லின் வைப்பும் வைப்பல்ல நூற்கிதயந்த  

சசால்லின் வைப்வப வைப்பு"    (சிறுபஞ்சமூலம் -37)  

 

16. முதுசமாழிக் காஞ்சி  

இந்நூலின் ஆசிரியர் கூடலூர் கிழார். ஒவ்சவாரு சசய்யுளிலும் ஒரு சிறந்த முதுசமாழி இடம் 

சபற்றுள்ளது.  

'ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்சகல்லாம்  

ஓதலிற் சிறந்தன்று ஒழுக்க முதடதம'  

என்பது முதுசமாழியாகும்.  

17. ஏலாதி  

ஆசிரியர் கணிவமதாவியார். இந்நூல் 80 சவண் பாக்கள் சகாண்டது. கடவுள் வாழ்த்துடன் வசர்த்து 8 

பாடல்கள் இதில் உள்ளை.  

ஏலம், இலவங்கப்பட்தட , சிறுநாவற் பூ மிளகு, சுக்கு, திப்பிலி ஆகிய ஆறும் வசர்ந்தது ஏலாதி 

எைப்படும். அது உடலுக்கு நன்தம தருவது வபால் ஆறு உறுதிப் சபாருள்கள் உடலுக்கு நன்தம 

சசய்கின்றை என்பவத இதன் கருத்தாகும்.  

'சகால்லான்; சகாதலபுரியான் ; சபாய்யான்; பிறர் மதைவமல்  

சசல்லான்; சிறியார் இைம் வசரான்-சசால்லும்  

மதறயிற் சசவியிலன், தீச்சசாற்கண் மூங்தக;  

இதறயிற் சபரியாற் கிதவ'    (ஏலாதி -19)  

 

18. தகந்நிதல  
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இதன் ஆசிரியர் புல்லங் காடைார் என்பவர் ஆவார். இதில் 45 பாடல்கள் உள்ளை. இதவ திதண 

அடிப்பதடயில் பகுக்கப்பட்டுள்ளை.  

காந்தள் பூவிதைப் புதக என்று கருதிக் களிறு தன் கூட்டத்தத வநாக்கி ஓடும் மதல நாடன் என்று 

கூறுகிறது.  

'காந்தள் அரும்புதக என்று கதவவழம்  

ஏந்தல் மருப்பிதடக் தகதவத்து இைன்வநாக்கிப்  

பாய்ந்சதழுந் வதாடும் பயமதல நன்ைாடன்'   (தகந்நிதல-9)  

 

சபாருள் பாகுபாடு  

இவற்றுள் அகம் பற்றிய நூல்கள் ஐந்திதண ஐம்பது, ஐந்திதண எழுபது திதணமாதல நூற்தறம்பது 

திதணசமாழி ஐம்பது, தகந்நிதல , கார்நாற்பது சஎன்பைவாம் புறம் பற்றியது களவழி நாற்பது (1) 

ஏதையதவ நீதி நூல்களாம் (11)  

பிற நூல்கள்  

சங்கம் மருவிய காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க ஏதைய நூல்கள் சில உள்ளை. அதவ முத்சதாள்ளாயிரம் 

சபருங் கதத என்பை.  

முத்சதாள்ளாயிரம்  

இருண்ட கால எல்தலயில் வதான்றிய ஒரு சிறந்த நூல் முத்சதாள்ளாயிரம். வசர வசாழ 

பாண்டியர்கதளத் ததலவர்களாகக் சகாண்டு சிறப்பித்துப் பாடிய பாடல் கதளக் சகாண்ட நூல் இது. 

ஒவ்சவாரு அரசருக்கும் 900 பாடல்கள் பாடப்பட்டை என்பர். ஆைால், நூல் முழுதமயும் இப்வபாது 

கிதடக்கவில்தல. 108 சசய்யுட்கவள புறத்திரட்டில் கிதடத்துள்ளை. யாதை மறம், குதிதர மறம், 

அரசன் சவற்றி, ஈதக முதலாை பல சசய்திகதள அழகிய சவண்பாக்களில் இந்நூல் கூறுகின்றது. 

தகக்கிதள ஒழுக்கத்ததச் சார்ந்த இனிய காதற் பாடல்கதள இதில் காணலாம். நளசவண்பாவிதைப் 

வபாலச் சிறந்த மற்சறாரு சவண்பா நூல் இது. இதன் காலம் கி. 5 அல்லது ஆம் நூற்றாண்டு என்று 

கருதுவர் அறிஞர் சதாசிவப் பண்டாரத்தார். திரு. எஸ். தவயாபுரிப் பிள்தள அவர்கள் ஒன்பதாம் 

நூற்றாண்தடச் வசர்ந்தது என்பர்.  

'கச்சி சயாருகால் மிதியா ஒருகாலால்  

தத்துநீர்த் தண்உஞ்தச தான்மிதியாப் - பிற்தறயும்  

ஈழம் ஒருகால் மிதியா வருவமநம்  

வசாழியர்வகாக் கிள்ளி களிறு'  

என்று வசாழ மன்ைனின் யாதை மறம் இயம்பப்படு கின்றது.  

சபருங்கதத  

இதற்குக் சகாங்குவவள் மாக்கதத என்ற சபயரும் உண்டு. இததை இயற்றியவர் சகாங்குவவள் 

என்னும் புலவர். தபசாச சமாழில் குணரட்டியார் எழுதிய நூல் பிருகத்கதா என்பதாகும். அவற்றுள் ஒரு 

கதததய மட்டும் எடுத்துக் சகாண்டு இவர் காவியமாக்கித் தந்துள்ளார். இது சமணர்ச்சார்புதடய 

காவியமாகும். இந்நூல் கிபி. 6 ஆம் நூற்றாண்டிைது ஆகும். இதில் உஞ்தசக் காண்டம், இலாவண 

காண்டம், மகத காண்டம், வத்தவ காண்டம், நரவாண காண்டம் எை ஐந்து காண்டங்கள் உள்ளை. இஃது 

ஆசிரியப்பாவால் இயற்றப்பட்டுள்ளது. வத்தவ நாட்டில் சகௌசாம்பிய நகரத்து அரசன் உதயணன் 
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ஆவான். இவன் யாழ் இதசயில் மயங்கிய கடவுள் தன்தம வாய்ந்த யாதை அடிபணிகிறது. இவன் 

உச்தசயினி நகரத்து அரசைால் சிதற சசய்யப்பட்டான். இவனுதடய நண்பன் யூகியின் உதவியால் 

சிதறயினின்று சவளிவயறி ைான். அந்நகரத்து மன்ைன் மகள் வாசவதத்தததய மணக்கிறான். 

இறுதியில் அவன் துறவறம் ஏற்றுத் தவம் சசய்கிறான். இந்நூலில் சமணக் வகாட்பாடுகள் மிகுதியாக 

விளக்கப்படுகின்றை.  

'அன்புதடக் கணவர் அழிதகச் சசயினும்  

சபண்பிறந் வதார்க்குப் சபாதறவய சபருதம'  

வபான்ற அரிய கருத்துக்கள் இந்நூலில் உள்ளை.  

3. பல்லவர் காலம் (கி.பி. 600-900) 

சிலப்பதிகாரம் மணிவமகதலக்குப் பின் தமிழகம் இதடக் காலத்தில் இலக்கிய வளர்ச்சி குன்றி 

இருளதடந்து கிடந்தது. பாலியும் பிராகிருதமும் சசல்வாக் குப் சபற்றை. சமணமும் சபௌத்தமும் 

ததழத்தை.  

இக்காலத்தில் களப்பிரர் தமிழகத்தத ஆண்டைர். இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு வமல் இந்நிதல நீடித்து 

இருந்தது. பாண்டியன் கடுங்வகான் உள்ளிருந்து எதிர்த்தான் பல்லவர்கள் வடக்வக யிருந்து பதட 

எடுத்தைர். களப்பிரர் ஆட்சி வீழ்ச்சி உற்றது.  

பல்லவர் ஆட்சியில் தமிழ் இதசயும் தசவ தவணவ சமயங்களும் ததழத்து ஓங்குதற்கு வழி சசய்தது. 

இன்னிதசயால் தமிழ் பாடி இதறவதை வாழ்த்தி வணங்கிைர்.  

பன்னிரு திருமுதறகள்  

தசவமும் தவணவமும் ததழத்தை அதற்குப் பணி சசய்த சதாண்டர்களுள் ததல சிறந்தவர்கள் 

நாயன்மார் எைப்பட்டைர். அவர்கள் அறுபத்தி மூவர் ஆவர் அவர்களுள் திருஞாைசம்பந்தர், 

திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர், வசந்தைார் திருமூலர், காதரக்காலம்தமயார் முதலிவயார் 

இயற்றிய பாடல்கதள 10-ஆம் நூற்றாண்டில் இராசராசனின் வவண்டுவகாட்கு இணங்க நம்பியாண்டார் 

நம்பி சதாகுத்துப் பதிசைாரு திருமுதறகளாகத் தந்தார்.  

பின்ைர் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் வசக்கிழார் இயற்றிய சபரிய புராணமும் வசர்ந்து திருமுதறகள் 

பன்னிரண்டு ஆயிை.  

முதல் மூன்று திருமுதறகள் (திருஞாை சம்பந்தர்)  

திருஞாைசம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் இவர்கள் நால்வரும் தசவ சமய குரவர் 

எைப் பட்டைர். முதல் மூவரும் பாடிய பாடல்கள் வதவாரம் எைப்பட்டை, மாணிக்க வாசகர் பாடியது 

திருவாசகம் எைப்பட்டது.  

வரலாறு  

திருஞாைசம்பந்தர் சீர்காழிப்பதியில் சிவபாத இருதயருக்கும் பகவதி அம்தமயாருக்கும் பிறந்தவர் 

குழவிப் பருவத்தில் இதறவி பாலூட்டியதால் ஞாைம் சபற்றார் என்று கூறுப்படுகிறது.  

ஞாைசம்பந்தர் தம் தந்ததயின் வதாளில் அமர்ந்து வகாயில் தலங்களுக்குச் சசன்று தகத்தாளமிட்டுப் 

பாடிைார். திருக்வகாலக்கா என்னும் திருப்பதியில் இதறவன் அவருக்குப் சபாற்றாளம் தந்தார்.  
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நாளும் இன்னிதசயால் தமிதழப் பரப்பி வந்தார். அரத்துதறயில் முத்துப் பல்லக்கிதையும், 

திருப்பட்டீச்சுரத்தில் முத்துப் பந்ததலயும், திருவாவடு துதறயில் சபாற்கிழிதயயும், 

திருவீழிமிழதலயில் படிக்காசும் சபற்றார். திருநல்லூரில் அவருக்குத் திருமணம் நடந்தது. அங்வக 

சபருமணம் என்ற வகாயிதல அதடந்து மணமகவளாடும் இதறவவைாடும் இரண்டறக் கலந்தார்.  

காலம்  

நரசிம்ம பல்லவனின் தாதைத்ததலவதர இவர் சந்தித்ததாகப் சபரிய புராணம் கூறும். 

நரசிம்மவர்மனின் காலம் 630-668. அதைால் இவரது காலம் ஏழாம் நூற்றாண்டின் இதடப் பகுதி 

என்பர். திருநாவுக்கரசதர இவர் இருமுதற சந்தித்திருக்கிறார். இருவரும் சம காலத்திைர்.  

சில பாடல்கள்  

இயற்தக வருணதை (ஓர் எடுத்துக்காட்டு)  

'வாவிசதாறும் வண்கமலம் முகங்காட்டச் சசங்கு முதம் வாய்கள் காட்டக்  

காவியிருங் கருங்குவதள கருசநய்தல் கண்காட்டும் கழுமலவம.'  

 

அகவுணர்வுப் பாடல்  

சிவசபருமாதைத் ததலவைாகவும் தான் ததலவியாகவும் தவத்துப் பாடும் பாடல் இது.  

’சிதறயாரும் மடக்கிளிவய இங்வகவா வதசைாடு பால்  

முதறயாவல உணத்தருவன் சமாய்பவளத் சதாடு தரளம்  

துதறயாரும் கடல் வதாணி புரத்தீசன் துளங்கும் இளம்  

பிதறயாளன் திருநாமம் எைக்சகாரு கால் வபசாவய.'  

 

நான்கு, ஐந்து, ஆறாம் திருமுதறகள்  

(திருநாவுக்கரசர்) வரலாறு  

இவற்தறப் பாடியவர் திருநாவுக்கரசர். வாகீசர் எைவும் அதழக்கப்படுகின்றார். இவர் இயற்சபயர் மருள் 

நீக்கியார் என்பது. இவர் தமக்தகயார் திலகவதியார் இவதரச் சமண சமயத்தினின்று தசவத்திற்குக் 

சகாண்டு வந்தார்.  

இதறவன் சூதல வநாய்தந்து ஆட்சகாண்டார். பல்லவன் மவகந்திரன் இவதர வாட்டிைான் இவர் 

அஞ்சாமல் இதறயருளால் அவற்தறத் தாங்கிக் சகாண்டார்.  

காலம்  

சம்பந்ததர விட வயதில் மூத்தவர் மவகந்திரவர்மன் காலத்தவர். இவர் காலம் கிபி.7ம் நூற்றாண்டின் 

முற்பகுதி என்பர்.  

பாடல்கள்  

பாடியதவ 4900 என்பர். கிதடத்ததவ 3066, இதவ 312 பதிகங்களுள் அடங்கும்.  

யாப்பு  
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இவர் பாடிய விருத்தப்பா தனிச்சிறப்பு வாய்ந்ததவ தாண்டகம் எைப் சபயர் சபறும். இவதரத் தாண்டக 

வவந்தர் என்பர்.  

பாடல்கள் சில  

இவர் அஞ்சா சநஞ்சு சவளிப்படுத்தும் பாடல்;  

'நாமார்க்கும் குடியல்வலாம் நமதை அஞ்வசாம்  

நகரத்தில் இடர்ப்பவடாம் நடதல இல்வலாம்  

ஏமாப் வபாம் பிணியறிவயாம் பணிவவாம் அல்வலாம்  

இன்பவம எந்நாளும் துன்பம் இல்தல.'  

 

இதற உணர்வுப் பாடல்  

’மாசில் வீதணயும் மாதல மதியம்  

வீசு சதன்றலும் வீங்கிள வவனிலும்  

மூசு வண்டதற சபாய்தகயும் வபான்றவத  

ஈசன் எந்தத இதணயடி நீழவல.'  

 

ஏழாம் திருமுதற (சுந்தரர்)  

வரலாறு  

இததப் பாடியவர் சுந்தரர் திருக்கயிதலயில் இதற வனுக்கு மலர்த்சதாண்டு சசய்து வந்தவர். 

அநிந்திதத கமலினி என்ற சதய்வ மகளிர் மீது அவர் காதல் சகாண்டார். அவர்கள் இதறவிக்குத் 

சதாண்டு சசய்தவர்கள். இம் மூவதரயும் மண்ணில் பிறந்து அவர்கள் விருப்பத்தத நிதறவவற்றிக் 

சகாள்ள இதறவன் திருவுள்ளம் சகாண்டார். அதன்படி கமலினி பரதவயாராகவும், அநிந்திதத 

சங்கிலியாராகவும் பிறந்தைர்.  

சுந்தரரின் மணநாளில் அவர் சடங்கவியின் மகதள மணம் சசய்து சகாள்ளாது தடுத்து அவதர 

ஆட்சகாண் டார். இதறவதைத் வதாழராகக் சகாண்டார். சவள்தள யாதை மீது இவர்ந்து 

திருக்கயிதலக்குச் சசன்றார் என்பர்.  

பாடல்கள்  

இவர் பாடிய பாடல்கள் 38,000 என்பர். கிதடத்ததவ 1026, பதிகங்கள் 100ல் இதவ அடங்கும்.  

பித்தன் என்று இதறவதை விளிக்கவும் அததவய அவர் பாடுவதற்கு உரிய முதல் அடியாகக் 

சகாடுத்தார் என்பர்.  

இயற்தக வருணதை (ஓர் எடுத்துக்காட்டு)  

’அரும்பருவக சுரும்பருவ அறுபதம் பண்பாட  

அணிமயில்கள் நடமாடும் அணிசபாழில் சூழ்வயலின்  

கரும்பருவக கருங்குவதள கண்வளரும் கழனிக்  

கமலங்கள் முகமலரும் கலயநல்லூர் காவண.'  

நதகச் சுதவப் பாடல்  
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'கங்தகயாவளல் வாய் திறவாள்,  

கணபதிவயல் வயிறுதாரி  

அங்தக வவவலான் குமரன் பிள்தள;  

வதவியார் சகாற்றட்டி யாளர்  

உங்களுக்கு ஆட்சசய்ய மாட்வடாம்  

ஓண்காந்தன் தளியுளீவர'  

 

எட்டாம் திருமுதற (மாணிக்க வாசகர்)  

மாணிக்க வாசகர் பாடியதவ திருவாசகமும் திருக் வகாதவயாரும் ஆகும். எட்டாம் திருமுதற 

எைப்படும்.  

வரலாறு  

இவர் திருவாதவூரில் பிறந்தவர் தந்தத சிவபாத இருதயர் தாய் சிவஞாைவதியார். அரசன் அரிமர்த்தை 

பாண்டியன் பரிவாங்கத் தந்த சபாருதளக் வகாயில் திருப்பணிக்குச் சசலவிட்டவர். 

திருப்சபருந்துதறயில் குருந்த மரத்தடியில் இதறவதைத் தரிசித்துக் குருவாகக் சகாண்டார் பிட்டுக்கு 

மண்சுமந்த கததயில் பாண்டியன் தகப்பிரம்பால் இவருக்காக இதறவன் அடிபட்டது கூறப்படுகிறது.  

காலம்  

இவர் கி.பி. 9ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் பிற்பட்டவர் என்று சசால்லப்படுகிறது.  

இவர் பாடிய பாடல்கள்  

இவர் பாடிய நூல்கள் திருவாசகமும், திருக்வகாதவயாரும் ஆகும். திருவாசகம் 656 பாடல்கள் 

சகாண்டு விளங்குகிறது. திருக்வகாதவயார் கட்டதளக் கலித்துதறயில் பாடப்சபற்ற 400 பாடல்கள் 

சகாண்டது. இதவ இரண்டதையும் வசர்த்து எட்டாம் திருமுதற என்பர்.  

திருவாசகம்  

'திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார்' என்னும் பழசமாழி இதன் சநஞ்சு 

சநகிழ்விக்கும் பாங்தகப் புலப்படுத்தும். இராமலிங்க அடிகளும் 'வான் கலந்த மாணிக்கவாசகர்' என்று 

இவதரப் பாராட்டியுள்ளார்.  

திருவாசகத்தில் பல பகுதிகள் அடங்கியுள்ளை. சிவபுராணம், கீர்த்தித் திருவகவல், வபாற்றித் 

திருவகவல், நீத்தல் விண்ணப்பம் முதலியதவ இதன் கண் உள்ள பாடல்களாகும். மற்றும் 

திருவம்மாதை, திருப்சபாற் சுண்ணம், திருத்சதள்வளணம், திருச்சாழல், திருப்பூவல்லி, 

திருப்சபான்னூசல் முதலிய பாடற் பகுதிகள் மகளிர் ஆடல்கதள அடிப்பதடயாகக் சகாண்டு 

அதமந்ததவ யாகும். மற்றும் இவர் பத்துப் பத்தாகப் பல பாடல்கள் பாடியுள்ளதம சிறப்பியல்பாகும். 

அதிசயப்பத்து, அன்தைப்பத்து, ஆதசப்பத்து, அருட்பத்து, குயிற்பத்து முதலியை இத்ததகயைவாம்.  

திருவாசகத்தில்,  

'சவள்ளம் தாழ் விரிசதடயாய் விதடயாய் விண்வணார்  

சபருமாவை எைக் வகட்டு வவட்ட சநஞ்சாய்ப்  

பள்ளம் தாழ் உறுபுைலின் கீழ்வமல் ஆகப்  

பததத்துருகும் அவர்நிற்க என்தை ஆண்டாய்க்கு  

https://t.me/tnpscfree

https://t.me/tnpscfree



 
 

48 IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUNELVELI | TENKASI  
 

உள்ளந்தாள் நின்று உச்சி அளவும் சநஞ்சாய்  

உருகாதால் உடம்சபல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா  

சவள்ளந்தான் பாயாதால் சநஞ்சம் கல்லாம்  

கண்இதணயும் மரமாம் தீ விதையி வைற்வக'  

என்னும் உணர்ச்சிமிக்க இப்பாடல் பத்திச் சுதவ நனி சசாட்டிய பாடல் என்பதில் ஐயமில்தல.  

திருக்வகாதவயார்  

இது மாணிக்கவாசகர் பாடிய நூல் என்பர். இது 400 கட்டதளக் கலித்துதறகதளக் சகாண்ட 

அகப்பாடல் துதறகதளக் சகாண்ட வகாதவ நூலாகும். இதறவதைத் ததலவைாகவும் ஆன்மாதவத் 

ததலவியாகவும் சகாண்டு இது பாடப்பட்டது என்ற உள்ளுதறக் கருத்தத இதற்கு ஏற்றிக் கூறுவர். 

இலக்கியக் கண்வணாட்டத்வதாடு பார்க்கும் சபாழுது இஃது ஒரு சிறந்த அகப் சபாருள் வகாதவ 

நூலாகும்.  

ஒன்பதாம் திருமுதற (ஒன்பதின்மர் பாடியதவ)  

ஒன்பதாந் திருமுதறயாகக் சகாள்ளப்படுவை திருவிதசப்பாவும், திருப்பல்லாண்டும் ஆகும். இவற்றுள் 

திருவிதசப்பாதவத் திருமாளிதகத் வதவர், வசந்தைார், வசதிராயர், கண்டராதித்தர், பூத்துருத்தி நம்பி 

காடவ நம்பி, கருவூர்த் வதவர் வவணாட்டடிகள், திருவாலி அமுதைார் புருவடாத்தம நம்பி ஆகிய 

ஒன்பது வபரும் பாடி அருளிைர்.  

திருப்பல்லாண்டு பாடியவர் வசந்தைார், சமாத்தம் 301 பாடல்கள் இப்பகுதியில் உள்ளை. கருவூர்த்வதவர் 

பத்துப் பதிகங்களில் அடங்கிய 105 பாடல்கதளப் பாடி யுள்ளார். மற்றவர்கள் குதறந்த அளவவ 

பாடியுள்ளைர்.  

இத்சதாகுதியில் தில்தலதயப் பற்றிய பாடல்கவள மிகுதியாகும். இத்திருமுதறதயப் பாடிய 

அடியார்கள் 10, 11ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்கள். திருமாளிதகத் வதவர் பாடிய ஒரு பாடல் பத்திச் 

சுதவ மிக்கதாக உள்ளது. அப்பாடலில் அவர் ''கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக்கனிதயக் கதரயில்லாக் 

கருதணமாக் கடதல, மற்றவர் அறியாமாணிக்கமதலதய மதிப்பவர் மைமணி விளக்தக" என்று 

இதறப்சபருதமயிதைப் பதறயதறகின்றார். இவ்சவான்பதாம் திருமுதற 29 பதிகங்கதளக் 

சகாண்டதாகும்.  

பத்தாம் திருமுதற (திருமூலர் பாடியதவ)  

சமய உலகில் பகுத்தறிவாளராகக் காட்சி அளிப்பவர் திருமூலராவார். இவர் பாடிய திருமந்திரவம 3000 

பாடல்கதளக் சகாண்டது. யாக்தக நிதலயாதம முதலாைவற்தற விளக்கிக் கூறி, வீடுவபற்று 

சநறியிதை விளக்கும் நூல் திருமந்திரம். ஒன்பது தந்திரங்களில் 232 அதிகாரங்கள் உள்ளை. இப்வபாது 

இதடச் சசருகவலாடு 3071 பாடல்கள் உள்ளை. திருமூலர் தில்தலப் சபான்ைம்பலத்ததச் சில பாடல் 

களில் குறிப்பிடுவதால், சபான் வவய்ந்த சிம்மவர்மன் ஆண்ட ஐந்தாம் நூற்றாண்டிற்குப் பிற்பட்டவர் 

என்றும், ஆறாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி என்றும் கூறுவர்.  

இவருதடய திருமந்திரம் ஒன்பது தந்திரங்களாக அதமந்துள்ளது. கடவுள் வாழ்த்து விநாயகக் 

கடவுதளப் வபாற்றுவதாக உள்ளது. இப்பாடதலப் பிற்காலப் புலவர் ஒருவர் எழுதிச் வசர்த்திருக்கலாம் 

என்று சிலர் கூறுவர், திருமூலர் பாடல்கதளப் சபரும்பாலும் உருவகங்க ளாகவவ அதமத்துள்ளார். 

தசவ சமயக் கருத்துகதள விளக்கும் முதல் நூலாக இததத்தான் கூறவவண்டும். மனிதன் 

ஐம்புலன்கதளயும் அடக்கிைால் ஆற்றல் சபறலாம் என்பதத,  

''பார்ப்பா ைகத்திவல பாற்பசு ஐந்துண்டு;  
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வமய்ப்பாரு மின்றி சவறித்துத் திரிவை;  

வமய்ப்பாரும் உண்டாய், சவறியும் அடங்கிைால்  

பார்ப்பான் பசுதவந்தும் பாலாய்ச் சசாரியுவம''  

என்று சித்தருக்வக உரிய பாணியில் கூறுகின்றார்.  

இவர் ஆற்சறாழுக்காை சதளிவாை நதடயில் நதகச் சுதவயும் தமிழ்ச் சுதவயும் ததும்பப் பாடல்கதள 

இயற்றியுள்ளார்.  

''மரத்தத மதறத்தது மாமத யாதை  

மரத்தின் மதறந்தது மாமத யாதை  

பரத்தத மதறத்தது பார்முதற் பூதம்  

பரத்தின் மதறந்தது பார்முதற் பூதவம”  

என்றும்,  

"ஒன்வற குலம் ஒருவவை வதவன்"  

என்றும் ,  

"உடம்தப வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்வத  

உடம்தப வளர்த்வதன் உயிர் வளர்த்வதன்''  

என்று பாடும் இவர் பாடல்களில் உயர்ந்த கருத்துக்கள் மிளிர்வததக் காணலாம்.  

பதிவைாராந் திருமுதற (பன்னிருவர்)  

காதரக்காலம்தமயார்  

தமிழக வரலாற்றின் இருண்ட காலத்திலும் ஒளிவிளக்காகச் சிலர் திகழ்ந்தைர். அவர்களுள் ஒருவர் 

காதரக்காலம்தமயார். சங்க காலத்தில் புலதம நூல் சபண்டிதரக் கண்டிருக்கலாம், ஆைால் 

அவர்களிடத்தில் சமயச்சாயதலக் கண்டிருக்க முடியாது. காதரக்காலம்தமயாவரா சமயப் புலவராகத் 

திகழ்கிறார். வட நாட்டுச் சமயம், சமாழி ஆகியவற்றினின்றும் தமிழ் நாட்டுச் சமயம் தமிழ்சமாழி 

ஆகியவற்தறக் காப்பதில் முதைபவராக விளங்குகின்றார். இவர் அறுபத்து மூன்று 

நாயன்மார்களில் ஒருவராவார். இவர் காலம் கி.பி. 6ஆம் நூற்றாண்டு.  

காதரக்காலம்தமயாருதடய வரலாறு சபரிய புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இவருதடய ஊர் 

காதரக்காசலன்றும் இயற்சபயர் புனிதவதியார் என்றும் வரலாறு பகர்க்கின்றார். கணவைால் 

தகவிடப்பட்ட காரிதகயார் எலும்புருக் சகாண்டு தகலாயம் சசன்றார். சிவசபருமான் அருளியபடி 

திருவாலங்காட்டில் சிவ னுதடய திருக் கூத்ததக் கண்டு மகிழ்ந்தார்.  

இவர் இயற்றிய நூல்கள் அற்புதத் திருவந்தாதி திருவிரட்தட மணிமாதல, திருவாலங்காட்டு மூத்த 

திருப்பதிகங்கள் ஆகியதவயாகும். இப் பாடல்கள் பதிவைாராம் திருமுதறயில் அடங்கும்.  

இதறவன் ஆடுகின்ற அழதக அற்புதத் திருவந்தாதியில்,  

’அழலாட அங்தக சிவந்தவதா அங்தக  

அழகால் அழல் சிவந்தவாவறா - கழலாடப்  

வபவயாடு கானிற் பிறங்க அைல் ஏந்தித்  

தீயாடுவவாய் இததைச் சசப்பு'  

பதிவைாராந் திருமுதறயின் மற்ற நூல்கள்  
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சுந்தரரின் நண்பராை வசரமான் சபருமாள் நாயைார் பாடியதவ திருக்தகலாய ஞாைஉலா, 

சபான்வண்ணத் தந்தாதி ஆகியதவ. இத்திருக்தகலாய ஞாை உலாவவ தமிழில் வதான்றிய முதல் 

உலா நூல் ஆகும். ஐயடிகள் காடவர்வகானின் வசத்திரத் திருசவண்பாவும், அதிரா அடிகள், இளம் 

சபருமாைடிகள் ஆகிவயார் இயற்றிய மும்மணிக் வகாதவயும், பட்டிைத்தார் இயற்றிய நூல்களும், 

திருமுதற வகுத்தளித்த நம்பியாண்டார் நம்பி இயற்றிய நூல்களும் இப்பதிவைாராந் திருமுதறயில் 

அடங்கும். திருத்சதாண்டர் திருவந்தாதி நம்பி பாடியவத ஆகும். மற்றும் நக்கீரர் இயற்றிய 

திருமுருகாற்றுப் பதட என்னும் 317 அடிகள் சகாண்ட பாவும், இதில் அடக்குவர். கபிலர், பரணர், 

கல்லாடர் என்ற சபயரில் வழங்கிய அடியார்களும் இத்திருமுதறக்குப் பதிகங்கள் பாடியுள்ளைர்.  

இவ்வடியார்கள் சவவ்வவறு நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்தவர்கள். இவர்கள் தம் பாக்களில் இதற மணம் 

கமழ்வததக் காணலாம். அரசராய் விளங்கிய வசரமான் சபருமாள் நாயைார் இயற்றிய திருக்தகலாய 

ஞாை உலா நல்ல பா அதமப்புதடய நூலாகும். இவர் புவிவவந்தரா யும், கவி வவந்தராயும் விளங்கிச் 

சமயத் சதாண்டாற்றிய சபருமாைாவார். நம்பியாண்டார் நம்பிகள் முதலாம் இராசராசன் கட்டதளதய 

ஏற்றுத்தில்தலக்குச் சசன்று அங்குக் கிதடத்த வதவாரப் பாடல்கதள எல்லாம் திருமுதறயாக 

வகுத்தருளிைார் என்பர்.  

 

பன்னிரண்டாந் திருமுதற :  

வசக்கிழார்  

வசக்கிழார் என்னும் தசவப் சபரியார் கி.பி. 12ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் இவர் இரண்டாம் 

குவலாத்துங்கனிடம் அதமச்சராய் இருந்தவர். வசாழ மன்ைன் தசவம் விட்டுச் சமணம் தழுவியததக் 

கண்டு வருந்தித் திருத்சதாண்டர் புராணம் என்னும் சபரிய புராணத்ததப் பாடியருளிைார். இவர் 

ஒவ்சவாரு பதிக்கும் வநரில் சசன்று உண்தமயாை வரலாற்தறக் கண்டு தமது நூதல ஆக்கிைார். 

அதைால் அவர் நூல் ஒரு வரலாற்று நாலாகவும் விளங்குகிறது. இவருதடய இந்நூலுக்குச் சுந்தரர் 

இயற்றிய திருத்சதாண்டர் சதாதகயும் நம்பியாண்டார் நம்பிகள் இயற்றிய திருத்சதாண்டர் 

திருவந்தாதியும் ஆதார நூல்களாக அதமந்தை.  

காலம்  

இவரது காலம் வசாழர் காலமாகும் கம்பருக்கு முற்பட்டவர். எைவவ இவர் காலம் 12 ஆம் நூற்றாண்டின் 

முற்பகுதி என்று கருதப்படுகிறது.  

நூல்  

வசக்கிழார் இயற்றியருளிய சபரிய புராணவம தசவத் திருமுதறகளுள் பன்னிரண்டாம் திருமுதறயாக 

விளங்குகிறது. இந்நூல் இரண்டு காண்டங்களாகவும், பதின் மூன்று சருக்கங்களாகவும் 

அதமந்துள்ளை. ஏறத்தாழ 4253 பாடல்கதளத் தன்ைகத்வத சகாண்டு 63 நாயன்மார்களின் 

வரலாற்தறயும் கூறுகின்றது. சிவைடியார்களின் வாழ்க்தக வரலாறுகதளக் கூறும் வசக்கிழார் சுந்தரர் 

வரலாற்றில் சதாடங்கி, அவர் வரலாற்றிவலவய முடிக்கும் திறன் வபாற்றத்தக்கதாகும். தசவ 

நாயன்மார்களின் சபருந் சதாண்டிதை உணர்த்தும் ஒரு சிறந்த நூல் இது. எளிய நதட, சதளிவாை 

சசாற்கள், உயர்ந்த கருத்துக்கள், பண்பாட்டு சநறிகள், பக்தி உள்ளிட்ட பல சுதவகள் நிதறந்தது.  

வசக்கிழாரின் இயற்சபயர் "அருண் சமாழித் வதவர்" என்பது. அதமச்சராய் இருந்த காலத்து அரசைாக 

இருந்தவன் இரண்டாம் குவலாத்துங்க வசாழன். சபரிய புராணம் பாடிய பின் அவருக்களித்த பட்டப் 

சபயர் சதாண்டர் சீர் பரவுவார் என்பதாகும். "பத்திச் சுதவ நனி சசாட்டச் சசாட்டப் பாடிய கவி வலவ" 
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என்று மீைாட்சி சுந்தரைாரால் புகழப்பட்ட இவர் பாடல்களில் வருணதைக்கு அளவில்தல. இவதா ஒரு 

பாடல்  

"காசடல்லாம் கதழக் கரும்பு; காசவல்லாம் குதழக்கரும்பு;  

மாசடல்லாம் கருங்குவதள, வயசலல்லாம் சநருங்குவதள; 

வகாசடல்லாம் மடவன்ைம் குளசமல்லாம் கடலன்ை  

நாசடல்லாம் நீர்நாடு ததை ஒவ்வா நலசமல்லாம்;  

இப்பாடல் வசாழ நாட்டின் வளத்ததப் படம் பிடித்துக் காட்டுவது வபால் அதமந்துள்ளது.  

சுந்தரர் பரதவயாரின் மீது சகாண்ட காததல,  

'கற்பகத்தின் பூங்சகாம்வபா காமன்தன் சபருவாழ்வவா  

சபாற்புதடய புண்ணியக்தின் புண்ணியவமா புயல்சுமந்து  

விற்குவதள பவளமலர் மதிபூத்த விதரக் சகாடிவயா  

அற்புதவமா சிவைருவளா அறிவயசைன்று அதிசயித்தார்'  

என்று பாடுகிறார்.  

பன்னிரு ஆழ்வார்கள்  

தவணவ அடியார்களாகிய ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர். அவர் தம் நூல்கள் இருபத்து நான்கு பாடிய 

சமாத்தப் பாடல்கள் ஏறத்தாழ நாலாயிரம். அதவ நான்கு பகுதிகளாக நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்தில் 

இடம் சபற்றுள்ளை. கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டு சதாடங்கி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு உட்பட்ட முந்நூறு 

ஆண்டுக் காலத்தில் இத்திருமால் அடியார்கள் அற்புதத் திருப் பாசுரங்கதளப் பாடித் தமிதழயும் 

இதறயுணர்தவயும்  

ஒருங்வக வளர்த்துள்ளைர். எளிதமயும், இனிதமயும், அழகும் சபாலிந்து விளங்குகின்ற நாலாயிரம் 

பாடல்கள் தமிழின் சபருதமதய என்றும் நிதலநாட்டுவை. இவற்தறத் சதாகுத்தவர் நாதமுனிகள் 

ஆவார்.  

1. சபாய்தகயாழ்வார்  

சபாய்தகயாழ்வார் காஞ்சியில் பிறந்தவர். இவர் சங்க காலப் சபாய்தகயார் அல்லர். சபாய்தகயாழ்வார், 

பூதத்தாழ்வார், வபயாழ்வார் ஆகிய மூவதரயும் முதலாழ் வார்கள் என்பர். மூவரும் ஒருகால் தனித்தனிவய 

திருக் வகாவலூதர அதடந்து ஒரு தவணவர் வீட்டின் இதடக் கழியில் இருந்தைர். ஒருவர் 

படுக்கவும், இருவர் இருக்கவும், மூவர் நிற்கவும் இருந்த அச்சிறிய இடத்தில் நாலாமவராக இதறவன் 

வந்து சநருக்கிப் பின் தம் அருட் காட்சியிதை அவர்களுக்கு அளித்தான் என்பர். இப் சபாய்தக 

யாழ்வாரின் நூல் முதல் திருவந்தாதி' எைப்படும்.  

’தவயந் தகளியா வார்கடவல சநய்யாக  

சவய்ய கதிவரான் விளக்காகச்-சசய்ய  

சுடராழி யாைடிக்வக சூட்டிவைன் சசால்மாதல  

இடராழி நீங்குகவவ என்று’  

 

என்று இதறவனுக்குப் பாமாதல சூட்டிய நிதலயிதை உதரக்கின்றார். இவர் பாடியது 72 பாசுரங்கள். 

அந்தாதி முதறயில் சவண்பா யாப்பில் அதமந்தது.  

2. பூதத்தாழ்வார்  
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கடன்மல்தல எைப்படும் மாமல்லபுரத்தில் வதான்றியவர் பூதத்தாழ்வார். திருமாதலப் "பூதம்" என்று 

பாடியதைால் இப்சபயர் சபற்றார் எைக் கருத இடம் உள்ளது.  

அன்வப தகளியா ஆர்வவம சநய்யாக  

இன்புருகு சிந்தத இடுதிரியா - என்புருகி  

ஞாைச் சுடர்விளக் வகற்றிவைன் நாரணற்கு  

ஞாைத் தமிழ் புரிந்த நான்'  

என்னும் பாடல் இவர் பாடிய இரண்டாம் திருவந்தாதி யின் முதல் பாடல். இவரும் சவண்பாவாக 

அந்தாதி அதமப்பில் பாடியுள்ளார். இவர் காலம் 7ஆம் நூற்றாண்டு.  

3. வபயாழ்வார்  

இவர் திருமயிதலயில் பிறந்து திருமாதலப் பாடிப் புகழ் சபற்றவர். இவர் இதறவன் மீது மிகுந்த காதல் 

சகாண்டு வபயாய் அதலந்ததைால் வபயாழ்வார் என்ற சபயர் சபற்றார் என்பர்.  

'திருக்கண்வடன் சபான்வமனி கண்வடன் திகழும்  

அருக்கன் அணிநிறமும் கண்வடன்-சசருக்கிளரும்  

சபான்ைாழி கண்வடன் புரிசங்கம் தகக்கண்வடன்  

என்ைாழி வண்ணன்பால் இன்று'  

என்னும் பாடல் சதாடங்கி நூறு சவண்பாக்கதளக் சகாண்ட அந்தாதி நூல் வபயாழ்வார் பாடிய 

மூன்றாம் திருவந்தாதி. இவரும் பூதத்தாரும் ஏழாம் நூற்றாண்டின் சதாடக்கத்தில் வாழ்ந்தவர் என்பர்.  

4. திருமழிதசயாழ்வார்  

சதாண்தட நாட்டின் ஒரு பகுதியாகிய திருமழிதச யில் பிறந்தவர் இவர். பக்திசாரர் என்ற சபயர் 

சகாண்டவர். சபற்வறாதர இழந்த இவதர ஒரு தாழ்ந்த குலத்தவன் வளர்த்து வந்தான். இதறவன் 

அருளிதை முழுதம யாகப் சபற்ற இவ் ஆழ்வாரின் கூற்றுப்படி காஞ்சிபுரத்தில் திருமால் தன் தபந் 

நாகப்பாய் சுருட்டிக் சகாண்டு சசன்றான் என்றும், பின்ைர் அவர் விரும்பியபடிவய தபந்நாகப் பாய் 

விரித்துக் சகாண்டான் என்றும் கூறுவர். இதைால் திருமாலும் அங்குச் சசான்ை வண்ணம் சசய்த 

சபருமாள்' என்று சபயர் சபற்றார்.  

இவர்பாடியதவ திருச்சந்த விருத்தம், நான்முகன் திருவந்தாதி என்பதவ. இவரது காலம் கி. 7ஆம் 

நூற்றாண்டு.  

'ஒன்றி நின்று நல்தவம் சசய்து  

ஊழி ஊழி வதாசறலாம்  

நின்று நின்று அவன்கு ணங்கள்  

உள்ளி உள்ளம் தூயராய்ச்  

சசன்று சசன்று வதவ வதவர்  

உம்பர் உம்பர் உம்பராய்  

அன்றி எங்கள் சசங்கண் மதல  

யாவர் காண வல்லவர'  

என்று திருமாதலக் காண வல்லவர் யார் என்பததப்பகர்கின்றார்.  

5. நம்மாழ்வார்  

திருக்குருகூரில் வவளாளர் குலத்தில் வதான்றியவர் மாறன்' என்ற இயற்சபயர் சபற்ற நம்மாழ்வார். 

அங்வக புளியமரத்தடியில் பதிைாறு ஆண்டுகள் வயாக நிதலயில் இருந்தார். ஆழ்வார்களுள் இவதர 
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உடலாகவும் மற்தற வயாதர உறுப்பாகவும் தவணவர் கருதுவர். இவர் தந்ததயார் 

அதமச்சராயிருந்தவர். சடவகாபன், பராங்குசன், வகுளாபரணன் முதலாைதவ இவரது வவறு  

சபயர்கள். திருவாய்சமாழி, திருவாசிரியம், திருவிருத்தம், சபரிய திருவந்தாதி ஆகிய நான்கு 

நூல்கதள நம்மாழ்வார் பாடியுள்ளார். திருவாய்சமாழி 'திராவிட வவதம்' என்று வபாற்றப்படுவது இறுதி 

ஆயிரமாகத் திகழ்வது; வவத சாரமாக விளங்குவது. இதற்குப் பல சிறந்த உதரகள் உள்ளை. அவற்றுள் 

சபரிய வாச்சான் பிள்தளயவர்கள் உதர சிறந்து விளங்குகிறது.  

'உயர்வற உயர்நல முதடயவன் யவைவன்  

மயர்வற மதிநல மருளிைன் யவைவன்  

அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதி யவைவன்  

துயரறு சுடரடி சதாழுசதழன் மைவை'  

என்பது ஆழ்வார் அருளிய தத்துவப் சபாருளதமந்த பாசுரமாகும். அகப்சபாருள் மரதப ஒட்டியும் 

ஆழ்வார் பாடியுள்ளார்.  

இவர் எல்லா நாட்டிற்கும், எல்லா இைத்திற்கும் சபாதுவாய் உரியவர். அதைால் திரு.வி.க. இவதர 

'வாயால் வாழ்த்துகின்வறன். தகயால் சதாழுகிவறன்' என்று புகழ்கின்றார். எல்வலாரும் 

நம்மாழ்வாசரன்று சபருதமயுடன் வபாற்றும் இவர்,  

'பூதவயும் காயாவும் நீலமும் பூக்கின்ற  

காவிமலசரன்றும் காண்சடாறும் - பாவிவயன்  

சமல்லாவி சமய்மிகவவ பூரிக்கும் அவ்வவ  

எல்லாம் பிரான் உருவவ'  

என்று உளங்கசிந்து உருகுகின்றார்.  

6. மதுரகவியாழ்வார்  

இவர் நம்மாழ்வாரின் சீடர் திருக்வகாளுர் இவரது பிறப்பிடம் ஆகும். அவயாத்திக்கு ஒருமுதற 

சசன்றவபாது அங்கு ஓர் ஒளியிதைக் கண்டு அததைத் சதாடர்ந்து பின்பற்றிவர நம்மாழ்வாதர 

வந்ததடந்தைர் என்பர். திருக்குருகூரில் வந்து வசர்ந்து மதுரகவியார் அவர் சீடராைார். நம்மாழ்வாரின் 

பாடல்களதைத்ததயும் தம் கரத்தால் ஓதலயில் எழுதிப் சபருதம சபற்றவர். திருமாதல விட்டு 

ஆழ்வாதரவய தம் சதய்வமாகக் கருதி வழிபட்டவர். இவர் பாடிய நூல் கண்ணிநுண் சிறுதாம்பு' என்பது, 

அளவால் மிகச் சிறியது.  

'நண்ணித் சதன்குருகூர் நம்பிசயன்றக்கால்  

அண்ணிக்கும் அமுதூறும் என் நாவுக்வக'  

குறுகூர்நம்பி பாவின்னிதச பாடித் திரிவவவை'  

என்று இவர் பாடும் அடிகள் நம்மாழ்வாரின் சிறப்தபப் பாடுவதாகவவ உள்ளது.  

7. குலவசகராழ்வார்  

திருவஞ்தசக்களத்தில் வசர அரசபரம்பதரயில் வதான்றியவர் குலவசகராழ்வார். வசர குலமும் தவணவ 

குலமும் ததழக்கப் பிறந்ததைால் இவர் குலவசகரர்' ஆைார். வீரப் வபார் புரிந்து சவற்றி பல கண்ட 

இவர் பின்ைர் திருமால் அடியராைார். பக்தி வமலீட்டால் பாசுரங்கள் பாடிைார். இராமன் மீது பித்துக் 

சகாண்டிருந் தார். வடசமாழியும் தமிழ் சமாழியும் நன்குணர்ந்தவர். வடசமாழியில் முகுந்தமாதல' 

என்னும் நூதலயும், தமிழ் சமாழியில் சபருமாள் திருசமாழி' என்னும் நூதலயும் பாடிைார். இது 05 
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இனிய பாசுரங்களின் சதாகுப்பாகும்; கவிதத நயமும் பக்திச் சிறப்பும் இவர் பாடல்களின் தனித் 

தன்தமகளாக விளங்குகின்றை.  

'அடியாரும் வாைவரும் அரம்தபயரும் கிடந்தியங்கும்  

படியாய்க் கிடந்துன் பவளவாய் காண்வபவை.'  

என்று திருவவங்கடத்துப் சபருமானின் வகாயில் படியாய்த் தாமிருக்க வவண்டும் என்று பாடிைார். 

இன்றும் அங்கு இதறவன் முன்னிதலயில் உள்ளபடி ’குலவசகரப்படி’ என்றதழக்கப்படுகிறது. 

இவருதடய காலம் 9-ஆம் நூற்றாண்டு.  

'மன்னுபுகழ்க் சகௌசதலதன் மணிவயிறு வாய்த்தவவை  

சதன்னிலங்தகக் வகான்முடிகள் சிந்துவித்தாய் சசம்சபான்வசர்  

கன்னிநன்மா மதிள்புதடசூழ் கணபுரத்சதன் கருமணிவய  

என்னுதடய இன்ைமுவத இராகவவை தாவலவலா'  

என்பது இராமனுக்கு இவர் பாடிய ஒரு தாலாட்டுப் பாடாகும். இவருதடய காலம் கி.பி. 8-ஆம் 

நூற்றாண்டு என்பர்.  

8. சபரியாழ்வார்  

திருவில்லிபுத்தூரில் வவயர் குலத்தில் பிறந்தவர்; விட்டுணுசித்தர் என்னும் இயற்சபயருதடயவர் இவர். 

பூந்வதாட்டம் அதமத்து நாள்வதாறும் சபருமாளுக்குப் பூமாதல சார்த்தும் திருத்சதாண்டு புரிந்து வந்தார். 

இவர் இதறவனுக்வக திருப்பல்லாண்டு பாடியதால் சபரியாழ்வார் என்றதழக்கப்பட்டார். இவர் பாடிய 

திருப்பல்லாண்டு நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்தின் சதாடக்கத்தில் அதமந்துள்ளது. இவர் 

கண்ணதைக் குழந்ததயாகக் சகாண்டு, தன்தைவய தாயாக பாவித்துத் தாலாட்டுப் பாடிய 

சபருமாைாவார். இம்முதறவய பின்ைர், பிள்தளத் தமிழ் என்னும் இலக்கிய வதக வதான்றக் காரணம் 

என்பர். ஆழ்வார் பாடியது மற்சறாரு நூல் சபரியாழ்வார் திருசமாழி. இப்சபருமாைவர ஆண்டாதள 

வளர்த்தவர் ஆவார்.  

"பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத் தாண்டு  

பலவகாடி நூறாயிரம்  

மல்லாண்ட திண்வதாள் மணிவண்ணா! உன்  

வசவடி சசவ்வி திருக்காப்பு"  

என்னும் பாடல் சபரியாழ்வாரின் திருப்பல்லாண்டு ஆகும்.  

''மாணிக்கம் கட்டி வயிரமிதட கட்டி  

ஆணிப்சபான் ைாற்சசய்த வண்ணச் சிறுசதாட்டில்  

வபணி உைக்குப் பிரமன் விடுதந்தான்  

மாணிக் குறளவை தாவலவலா  

தவய மளந்தவவை தாவலவலா"  

என்பது இவர் பாடிய தாலாட்டுப் பாடலாகும். இவரது காலம் 9-ஆம் நூற்றாண்டு.  

9. ஆண்டாள்  

சபரியாழ்வாரின் வளர்ப்பு மகள் வகாதத என்னும் ஆண்டாள். திருமாலுக்குப் பூமாதல சூடிக் சகாடுத்த 

காரணத்தால் சூடிக் சகாடுத்த சுடர்க்சகாடி என்னும் சபயர் சபற்றார். திருமாதலவய மணம் புரிவவன் 

எை இரவும் பகலும் நிதைத்து ஏங்கி, இறுதியில் திருவரங்கத்தில் அவவைாடு ஒன்றாைார் என்பர். 

ஆண்டாள் ஒரு கற்பதைப் பாத்திரம் என்பர் சிலர். இவர் பாடியது நாச்சியார் திருசமாழியும், 

திருப்பாதவயும் ஆகும். திருப்பாதவ இன்றும் மக்களால் சபரிதும் விரும்பிப் பயிலப்படுவதாகும்.  
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இவர் திருப்பாதவயில் "மார்கழித் திங்கள் மதி நிதறந்த நன்நாளில் வநரிதழயாசரல்லாம் எழுந்து 

வாருங்கள் நீராடச் சசல்லுவவாம் என்று அதழக்கின் றார். இவர் திருமாதலவய மணம் சசய்து சகாள்ள 

வவண்டும் என்ற உறுதியில், "மானிடர்க்கு என்று வபச்சுப்படில் வாழகில்வலன்" என்று பாடுகின்றார்.  

’மத்தளம் சகாட்ட வரிசங்கம் நின்றூத  

முத்துதடத் தாமம் நிதரதாழ்ந்த பந்தற்கீழ்  

தமத்துைன் நம்பி மதுசூதைன் வந்சதன்தைக்  

தகத்தலம் பற்றக் கைாக்கண்வடன் வதாழீநான்'  

என்னும் நாச்சியார் திருசமாழிப் பாசுரம் அவரது காதல் மணத்தத அழகுறக் காட்டுவதாகும். இவரது 

காலம் கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு என்பர்.  

10. சதாண்டடிரப் சபாடியாழ்வார்  

திருமண்டங்குடி என்னும் வசாழ நாட்டுப் பகுதியில் முன்குடுமிச் வசாழியப் பார்ப்பைர் குலத்தில் 

வதான்றியவர் சதாண்டடிரப் சபாடியாழ்வார். இவர் இயற்சபயர் விப்பிரநாராயணர், அடியாராகிய இவர் 

ஒரு சபாதுமா திதை விரும்பி, தமயலுற்று அவவளாடு சில காலம் வாழ்ந்து பின் இதறசநறியிதைத் 

சதாடர்ந்தார் என்பர். இவர் பாடிய பாடல்கள் அழகும் உருக்கமும் சகாண்டதவ. 'திருமாதல, 

திருப்பள்ளிசயழுச்சி' என்பை இவரது நூல்கள் ஆகும்.  

'பச்தசமா மதலவபால் வமனி பவளவாய் கமலச் சசங்கண்  

அச்சுதா அமரவரவற ஆயர்தம் சகாழுந்வத என்னும்  

இச்சுதவ தவிரயான் வபாய் இந்திர வலாக மாளும்  

அச்சுதவ சபறினும் வவண்வடன் அரங்கமா நகருளாவை'  

என்று இதறவனின் வதாற்றப் சபாலிவிதை அழகிய கவிததயாக வடித்துத் தருகின்றார். 

இப்சபருமாைார். இவருதடய காலம் கியி. 8 ஆம் நூற்றாண்டு என்பர்.  

11. திருப்பாணாழ்வார்  

உதறயூதரச் சார்ந்தவர் திருப்பாணாழ்வார், பாணர் குலத்தில் - தீண்டத்தகாதவராகப் - பிறந்தவர். 

அதைால் இவர் வகாயிலுக்குள் சசல்லாமல் காவிரியாற்றங் கதரயிவல நின்று அரங்கன் 

குடிசகாண்டிருக்கும் ஆலயம் வநாக்கிப் பாடி வந்தார். ஒருநாள் இவதர இதறயன்ப சரன்று பாராது 

மற்றவர்கள் கல் சகாண்டடித்தார்கள். அப்வபாது திருவரங்கநாதர் தம் சநற்றியில் குருதி சகாட்டச் 

சசய்தார். நல்லவர் ஒருவர் கைவில் வதான்றித் திருப்பாணாழ்வாதர ஆலயம் அதழத்துவரச் சசய்தார். 

இதறவதை வநரில் கண்ட ஆழ்வார், இதறவன் அழகிவல தமயல் சகாண்டு அமலைாதிபிரான்' என்ற 

பதிகத்ததப் பாடியருளிைார்.  

'சகாண்டல் வண்ணதைக் வகாவலைாய் சவண்சணய்  

உண்ட வாயன்என் உள்ளம் கவர்ந்தாதை  

அண்டர் வகான்அணி அரங்கன்என் அமுதிதைக்  

கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றிதைக் காணாவவ'  

என்று மாலிடம் சகாண்ட மயக்க நிதலயில் பாடுகின்றார். இவருதடய காலம் கியி. 8-ஆம் 

நூற்றாண்டு என்பர்.  

12. திருமங்தகயாழ்வார்  

நாலாயிரப் பிரபந்தத்தில் மிகுதியாகப் பாடியவர் இவ்வாழ்வார், திருக்குதறயலூரில் 'நீலன்' என்ற 

சபயவராடு பிறந்து பின்ைர் மன்ைனிடம் 'பரகாலன்' என்ற சபயவராடு வசதைத் ததலவராக இருந்து, 
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திருமங்தக' என்னும் பதிதயத் ததலநகராகக் சகாண்டு வாழ்ந்தவர். இவர் குமுதவல்லி என்னும் 

மாதிதை மணந்து திருமால் அடிய வர்க்குப் சபருந்சதாண்டு புரிந்தார். தம் தகப்சபாருள் முழுவததயும் 

சசலவழித்தபின், இதறத்சதாண்டிற்காக வழிப்பறியும் தயங்காமல் சசய்தார் அப்வபாது இதறவைால் 

ஆட்சகாள்ளப் சபற்றார்.  

இவர் பாடிய நூல்கள் சபரிய திருசமாழி திருக்குறுந்தாண்டகம் திருசநடுந்தாண்டகம், சிறிய 

திருசமாழி, சபரிய திருமடல் திருசவழுகூற்றிருக்தக என்பதவ. இவற்தறத் திருவாய்சமாழி 

முதலாை நம்மாழ்வாருதடய தமிழ் வவதத்தின் ஆறு அங்கங்கள் என்பது மரபு. இதறயுணர்வும், 

உருக்கமும், இலக்கிய நயமும் சகாண்டதவ இவரது சிறப்புமிக்க பாசுரங்கள். 'வாடிவைன் வாடி 

வருந்திவைன்' 'ஏதழ ஏதலன்' முந்தத வண்ணம்' முதலிய பாடல்கள் அழகாைதவ.  

"குலம்தரும் சசல்வம் தந்திடும் அடியார் படுதுயர் ஆயிைசவல்லாம்  

நிலந்தரஞ் சசய்யும் நீள்விசும்பருளும் அருசளாடு சபருநிலமளிக்கும்  

வளந்தரும் மற்றும் தந்திடும் சபற்ற தாயினும் ஆயிை சசய்யும்  

நலந்தருஞ் சசால்தல நான் கண்டு சகாண்வடன் நாராயணா  

என்னும் நாமம்"  

என்பது ஆழ்வார் நாராயணன் வமல் சகாண்ட பக்திதய நன்கு காட்டும். இவருதடய காலம் கி.பி.8-

ஆம் நூற்றாண்டு.  

பன்னிரு திருமுதறகள் (தசவ இலக்கியங்கள்)  

பாடியவர்கள் நூல்கள்  

 

1. திருஞாைசம்பந்தர்  

 

முதல் மூன்று திருமுதறகள் (திருக்கதடக் காப்பு 

) 

2. திருநாவுக்கரசர்  

 

4, 5, 6ஆந்திருமுதறகள் (வதவாரம்)  

 

3. சுந்தரர்  

 

ஏழாந் திருமுதற (திருப்பாட்டு)  

 

4. மாணிக்கவாசகர்  

 

எட்டாந் திருமுதற (திருவாசகம், 

திருக்வகாதவயார்)  

 

5. ஒன்பதின்மர்  

 

ஒன்பதாம் திருமுதற (திருவிதசப்பா)  

 

6. திருமூலர்  

 

பத்தாம் திருமுதற (திருமந்திரம்) 

7. பன்னிருவர்  

 

பதிவைாராம் திருமுதற (பக்திப் பாடல்கள்) 

8. வசக்கிழார்  

 

பன்னிரண்டாம் திருமுதற (சபரிய புராணம்) 

 

பன்னிரு ஆழ்வார்கள் (தவணவ இலக்கியங்கள்)  

பாடியவர்கள் நூல்கள் 

1.சபாய்தகயார்  

 

முதல் திருவந்தாதி 

2. பூதத்தாழ்வார் இரண்டாம் திருவந்தாதி 

3. வபயாழ்வார் மூன்றாம் திருவந்தாதி 
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4. திருமழிதச ஆழ்வார் திருச்சந்த விருத்தம்,  

நான்முகன் திருவந்தாதி 

5. நம்மாழ்வார்  

 

திருவாசிரியம், திருவாய்சமாழி, திருவிருத்தம், 

சபரிய திருவந்தாதி 

6. மதுரகவியாழ்வார் கண்ணிநுண் சிறுதாம்பு 

7. குலவசகராழ்வார்  சபருமாள் திருசமாழி 

8. சபரியாழ்வார்  

 

திருப்பல்லாண்டு,  

சபரியாழ்வார் திருசமாழி 

9. ஆண்டாள்  

 

நாச்சியார் திருசமாழி,  

திருப்பாதவ 

10. சதாண்டரடிப்சபாடி ஆழ்வார்  

 

திருமாதல, திருப்பள்ளிசயழுச்சி 

11. திருப்பாணாழ்வார்  

 

அமலைாதிபிரான் 

12. திருமங்தகயாழ்வார் சபரியதிருசமாழி, திருக்குறுந்தாண்டகம், 

திருசநடுந்தாண்டகம்,சிறிய திருமடல்,  சபரிய 

திருமடல், திருசவழுகூற்றிருக்தக  

 

 

4. வசாழர் காலம் (கி.பி. 800 - 1200)  

காப்பியங்கள் 

பல்லவர்கள் காலம் தசவ தவணவ இலக்கியங் களுக்கு வழிவகாலிை. வசாழர் காலம் சபருங் 

காப்பியங் கதளத் வதாற்றுவித்தை. திருத்தக்கவதவர், வசக்கிழார், கம்பர் முதலிய மாசபரும் கவிகள் 

அழியா இலக்கியங் கதளப் பதடத்தது இக்காலவம சிலம்பும், வமகதலயும் சதாடர் நிதலச் 

சசய்யுட்களுக்கு அடிவகாலிை.  

அவற்தறத் சதாடர்ந்து ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் பாடிய விருத்தப் பாக்கள் உடன் 

வசரக்காப்பியங்கள் வதான்றிை இவற்தற ஆதரித்தவர்கள் வசாழப் சபருமன்ைர்கள் ஆவர்.  

கி.பி. 9ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 13 ஆம் நூற்றாண்டு வதர வசாழர்கள் தமிழகத்தத ஆண்டைர். 

அவர்கள் காலத்தில் கதலயும், இலக்கியமும் புத்சதழுச்சி சபற்றை. சிற்பக்கதலக்கு 

எடுத்துக்காட்டாகத்தஞ்தசப் சபரிய வகாயிதலக் குறிப்பிடலாம். இக்காலத்தில் சபௌத்த சமண, 

தவணவ, தசவ சமயங்கள் வவறுபாடின்றிப் வபாற்றி வளர்க்கப்பட்டை.  

சமணப் பின்ைணியில் திருத் தக்க வதவர் எழுப்பிய சிந்தாமணியும், தசவ சமயத்திற்குச் வசக்கிழார் 

எழுதிய சபரிய புராணமும், தவணவச் சார்பில் கம்பர் எழுதிய இராம காவியமும், சபௌத்த 

அடிப்பதடயில் குண்டலவகசியும் நீலவகசியும் அக்காலத்தில் எழுந்த காப்பியங்களாம். ஒவ்சவாரு 

சமயமும் மாசபரும் காப்பியங்கள் எழுவதற்குத் துதண சசய்தை.  

இதவ சமயப் பின்ைனிதயக் சகாண்டிருந்த வபாதிலும் பக்திப் பாடல்களாக அதமயாமல் இலக்கியப் 

பாங்கு உதடய காவியங்களாக அதமந்து இலக்கிய வளர்ச்சிக்குத் துதண சசய்தை.  

காப்பியத்தின் கூறுகள்  

1. அறம், சபாருள், இன்பம், வீடு என்னும் நான்கு சபாருள்கதளக் கூறும். இவற்றுள் வாழ்த்து அல்லது 

வணக்கம் முதற்கண் இடம் சபறும்.  
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2. மதல, கடல், நாடு, நகர், சபாழுது, ஞாயிறு, திங்கள் இவற்றின் வருணதைகள் இடம் சபறும்.  

3. தன்னிகரில்லாத் ததலவதைப் சபற்று இயங்கும்.  

4. நீர் விதளயாட்டு, வசாதல விதளயாட்டு, மதுஉண்டு மகிழ்தல், மணவாழ்வு, மக்கள் வபறு முதலியை 

அதமயும்.  

5. அரசியல், அதமச்சியல், வபார், தூது, பயணம், சவற்றி முதலியை இடம் சபறும்.  

6. சருக்கம், படலம், இலம்பகம், பரிச்வசதம் முதலிய பிரிவுகதளப் சபறும்.  

7. புதைவியல் மிகுதியாக இடம்சபறும்.  

8. தீதம அழிய நன்தம ததலவயாங்குவதாக முடியும்.  

9. தமிழ்க் காப்பியங்கள் சபாதுவாக இன்பியலிவலவய முடிவு சபற்றை.  

ஐம்சபருங்காப்பியங்கள்  

இரட்தடக் காப்பியங்கள்  

தமிழில் வதான்றிய காப்பியங்கதள ஐம்சபருங்காப்பியங்கள் எைவும், ஐந்து சிறு காப்பியங்கள் எைவும் 

வதகப்படுத்திக் காண்பர். சிலப்பதிகாரம், மணிவமகதல, சீவகசிந்தாமணி, குண்டலவகசி, வதளயாபதி, 

இதவ ஐம்சபருங் காப்பியங்கள் ஆகும். இவற்றுள் கி.பி. இரண் டாம் நூற்றாண்டிவலவய வதான்றியதவ 

சிலப்பதிகாரமும், மணிவமகதலயும் ஆகும். இதவ ஒவர காலத்தில் வதான்றி யதமயிைாலும், ஒவர 

கததக் கருதவச் சுற்றிப் பின்ைப்பட்டிருத்தலாலும் இவற்தற இரட்தடக் காப்பியங்கள் என்பர்.  

1. சிலப்பதிகாரம்  

'சநஞ்தச அள்ளும் சிலப்பதி காரசமன்வறார் - மணி  

யாரம் பதடத்த தமிழ்நாடு'  

என்று இததைப் பாரதியார் பாராட்டிைார். ஐந்து காப்பியங்களும் மகளிர் அணியும் அணிகலன்கதள 

ஒட்டிப் சபயர் அதமந்திருப்பது வியத்தற்கு உரியது. கண்ணகியின் காற்சிலம்வபா கததக்குக் கருவாக 

அதமந்திருத்தலின் இது சிலப்பதிகாரம் என்னும் சபயர்சபற்றது.  

இதன் காலம்  

வசரன் சசங்குட்டுவன் பத்தினிக் கடவுளுக்கும் வகாயில் கட்டிச் சிதலயதமத்து வழிபாடு சசய்தான். 

அவ் வழிபாட்டிற்கு இலங்தக மன்ைன் கயவாகு வந்திருந்தான் என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது.  

இலங்தக வரலாற்று நூல்களாை மகாவசம், இராஜாவளி என்பதவ இவன் காலம் கிபி. 114- து36 எை 

அறிவிக்கிறது. ஆகவவ இவனுதடய காலவம சிலப்பதிகாரம் எழுந்த காலம் எைக் கணிக்கப்படுகிறது. 

அது கி.பி. 2ம் நூற்றாண்டு ஆகும்.  

குடிமக்கள் காப்பியம்  

காப்பியம் என்பது தன்னிகரில்லாத ததலவதை உதடத்தாய் நாடு நகர இயற்தக வருணதைகள் 

சபற்று அறம் சபாருள் இன்பம் வீடு என்னும் உயர்ந்த வநாக்கங்கதளத் தாங்கி அதமவது என்பர். 

சபாதுவாக அரசர் கதளவய ததலவர்களாக தவத்துக் காப்பியம் அதமப்பர்.  
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இங்வக மக்களுள் சிறந்தவைாகிய வகாவலதையும், கற்பின் சசல்வியாகிய கண்ணகிதயயும் காப்பியத் 

ததலவர்களாக தவத்து இக் காப்பியம் இயற்றப்சபற்றுள்ளது. இது இதன் தனிச் சிறப்பாகும். 

சபண்தமக்கு உயர்வு தரும் வநாக்கில் இது பதடக்கப்பட்டதாகும். அவ்வதகயில் இலக்கிய 

வரலாற்றில் சபண்தமக்கு உயர்வு தரும் அதி அற்புதமாை காப்பியமாக இது விளங்குகிறது. இதத 

ஒட்டி மணிவமகதலயும் சபண்தமக்கு உயர்வு தருகிறது.  

காப்பியத்தின் வநாக்கம்  

காப்பியம் மூன்று உண்தமகதள உணர்த்துகிறது.  

’அரசியல் பிதழத்வதார்க்கு அறங்கூற் றாவதூஉம்  

உதரசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்வதார் ஏத்தலும்  

ஊழ்விதை உருத்து வந்து ஊட்டும் என்பதூஉம்’  

இக்காவியம் உணர்த்தும் சசய்திகளாகும்.  

ஊழ்விதை உத்து வந்து ஊட்டும் என்பது கதத நிகழ்ச்சிக்கும் பின்ைணிக்கும் பயன்படுத்தும் 

உத்தியாகும். வகாவலன் சகாதலக்கு எந்தத் தனிப்பட்ட வரும் காரணம் அல்லர் ஊழ்விதைவய என்பது 

ஆசிரியர் வகாட்பாடு ஆகும். சமண சமயத்தின் வகாட்பாடு ஊழ்விதையின் ஆற்றதல 

வற்புறுத்துவதாகும், அததை இக் காப்பியத்தில் நன்கு காட்டியுள்ளார்.  

முதற தவறிய பாண்டியன் உயிர் விடுகிறான் அவன் ஆட்சி குதலகிறது அரசியல் பிதழ சசய்தவர் 

அழிவர் என்பது இந்நிகழ்ச்சியால் காட்டப்படுகிறது.  

கண்ணகிதயத் சதய்வமாக்கி அவள் வழிபடத் தக்கவள் என்று காட்டுவவத இக்காப்பியத்தின் ததலயாய 

வநாக்கமாகிறது. ஏதைய இரண்டு உண்தமகளும் எந்தக் காவியமும் காட்டும் சபாதுச் சசய்திகளாம். 

கற்பிற் சிறந்த காரிதக சதாழத்தக்க சதய்வம் என்று காட்டுவதில் இது தனிச் சிறப்புப் சபறுகிறது.  

இயற்தக வழிபாடு  

கடவுள் வாழ்த்வதாடுதான் ஏதைய காப்பியங்கள் சதாடங்கும் இயல்பிை. அவ்வாறு சதாடங்க வவண்டும் 

என்பது காப்பிய இலக்கணம். இது பிற்காலத்து மரபு என்று சதரிகிறது.  

'திங்கதளப் வபாற்றுதும் திங்கதளப் வபாற்றுதும்'  

'ஞாயிறு வபாற்றுதும் ஞாயிறு வபாற்றுதும்'  

’மாமதழ வபாற்றுதம் மாமதழ வபாற்றுதும்'  

(மங்கல வாழ்த்துப் பாடல் - 1, 4, 7).  

இவற்வறாடு வசாழ அரசதையும் புகார் நகரத்ததயும் சிறப்பிப்பதும் இதன் சிறப்பியல்பாகும்.  

https://t.me/tnpscfree

https://t.me/tnpscfree



 
 

60 IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUNELVELI | TENKASI  
 

 

To buy this Book Online : https://imojo.in/2mmbx8t  

Content of the Book https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2020/03/CONTENT-

.pdf  

தமிழில் ஏப்ரல் மாதத்தில் சவளியிடப்படும் 

நாட்டுக் காவியம்  

இது தனி மனிதர் வரலாற்தறக்கூற எழுந்தது அன்று. புகார், மதுதர, வஞ்சி இம்மூன்று 

ததலநகர்களுக்குத் ததலதம தருகிறது. வசாழ பாண்டிய வசரநாடுகளில் நதட சபறுகின்றை. 

மன்ைர்களும் பாத்திரங்கள் ஆகின்றைர்.  

மாடலன் குமரிமுதையிலிருந்து புறப்பட்டு வடவவங்கடம் வதர சசல்கிறான். காவிரிக் கதரயில் பள்ளி 

சகாண்ட அரங்கதையும், வவங்கடத்தில் நின்ற சநடுமாதலயும் காண்கிறான். வவட்டுவர்களின் 

பாடல்கள், குன்றக் குறவர்களின் கூத்துகள் முதலியை இடம் சபறுகின்றை. கற்புதடய மாந்தர்களின் 

சபருதம வபசப்படுகிறது.  

சிததந்து கிதடந்த மூவவந்ததர ஒருங்கிதணத்துக் காட்டும் சிறப்பு இதில் காணப்படுகிறது. வடநாட்டு 

வவந்ததர எதிர்த்துத் தமிழகத்தின் சபருதமதயச் வசரன் சசங்குட்டுவன்  

2. சிலப்பதிகாரத்ததப் வபால் இது முத்தமிழ்க்காப்பியமாகக் திகழவில்தல; இஃது இயல் தமிழ்க் 

காப்பியமாகவவ அதமந்துள்ளது.  

https://t.me/tnpscfree

https://t.me/tnpscfree

https://imojo.in/2mmbx8t
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2020/03/CONTENT-.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2020/03/CONTENT-.pdf


 
 

61 IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUNELVELI | TENKASI  
 

3. இஃது அறநூலாகவவ திகழ்கிறது. இளதம, யாக்தக, சசல்வம் இவற்றின் நிதலயாதமதய 

வற்புறுத்தி அறம் சசய்ய வவண்டியதன் இன்றியதமதயக் காட்டு கிறது.  

4. பசிப் பிணிதய ஒழிக்க வவண்டும் என்பது இக் காவியம் உணர்த்தும் சசய்தியாகும். 'மண்டிணி 

ஞாலத்து வாழ்வவார்க் சகல்லாம் உண்டி சகாடுத்வதார் உயிர்சகாடுத்வதாவர' (காதத -1)  

5. உண்தமயாை சதாண்டு சசய்வதற்குத் துறவு உள்ளம் வவண்டும் என்பதத இந்நூல் 

வற்புறுத்துகிறது. 'ஆபுத்திரன்' என்ற பாத்திரப் பதடப்பு இக் கருத்தத உணர்த்தவவ வசர்க்கப்படுகிறது.  

6. 'அட்சயபாத்திரம்' என்ற கற்பதை உலகத்தின் பசிதயப் வபாக்கக் கூடிய ஒரு சபாது சநறி 

வவண்டும் என்பதத உணர்த்த அதமந்த ஓர் அறிகுறியாகும்.  

துதணப் பாத்திரங்களும் கததகளும்  

சிலம்பில் கண்ணகிதய தமயமாக தவத்து நிகழ்ச்சிகள் பின்ைப்படுகின்றை. துதணக் கததகள் இடம் 

சபறவில்தல. மணிவமகதலயில் ஆபுத்திரன், ஆதிதர, சாதுவன், காயசண்டிதக, மருதி, விசாதக, 

உதயகுமரன் இவர்கள் வரலாறுகள் பிதணக்கப்படுகின்றை. துதணக்கததகள் காவியப் 

சபருங்கததவயாடு பிதணக்கப்படு கின்றை. மணிவமகதல உதயகுமரனிடம் காதல் சகாள் கிறாள்; 

அவன் விடாமல் பின் சதாடர்கிறான். அவன் இறப்புக்கு அவள் காரணமாகிறாள். உறதவக் கதளந்து 

துறவு சகாள்ளும் உயர்நிதல அவளிடம் காணப்படுகிறது. இதுவவ கததயின் முக்கிய நிகழ்ச்சி. 

ஏதையதவ எல்லாம் மணிவமகதலயின் துறவுக்கும், சதாண்டுக்கும், சமய அறிவுக்கும் துதண 

சசய்கின்றை. அறவண வடிகள் இதில் இடம் சபறும் ததலதமயாை பாத்திரம் மண்ணிலிருந்து 

பாண்டம் சசய்யும் குயவதைப் வபாலப் சபண்சணாருத்தியின் வாழ்க்தகதய அவர் மிளிரச் சசய்கிறார்.  

புரட்சிக் காப்பியம்  

மன்ைதரப் பாடாமல் மக்கதளப் பாடுவதில் சிலம்பு முந்திக் சகாள்கிறது. அப்பாத்திரங்களுள் 

கணிதகயர் மகதளத் வதர்ந்சதடுத்து அக்கததயின் சதாடர்ச்சியாக அதமத்த சபருதம சாத்தைாதரச் 

சாரும். அவதளக் காவியத்ததலவியாக்கிச் சமயத் ததலவியாக உயர்த்தி இருக்கிறார்.  

’அருந்தவப் படுத்தல் அல்லது யாவதும்  

திருந்தாச் சசய்தகத் தீத்சதாழிற் படஅள்'  

என்று மாதவி மணிவமகதலதயப் பற்றிக் கூறுகிறாள்.  

கணிதகயர் வாழ்க்தகதயத் தள்ளி அவதள உயர்த் தியது ஒரு சபரும் புரட்சியாகும். பாட்டி சித்திராபதி 

உடல் விற்றுப் பிதழப்பு நடத்தியவள்; மாதவி ஒருவனுக்வக வநயம் புண்டு கற்பிற் சிறந்து கதலதய 

உயர்த்துகிறாள்; மணிவமகதல உலகம் வபாற்றும் உயர் சதாண்டில் நின்று அற உபவதசம் சசய்யும் 

அறச் சசல்வியாக மாறுகிறாள்.  

சபண்தம உயர்வு சபறுகிறது. இப்பதடப்பில் குலத் சதாழிதல விட்டு அவள் மக்கள் வபாற்றும் 

மாசபரும் ததலவி ஆகிறாள். அரச மகனின் இச்தசக்கு அவள் இதசயாமல் இன்ப வாழ்தவத் 

துச்சமாக மதித்துத் தன் வாழ்தவ உயர்த்திக் சகாள்கிறாள். இது மாசபரும் புரட்சியாகும்.  

அறிவுதர நூல்  

வவள்விக்காகப் பசுதவ வததக்கக் கட்டி தவத்திருந்த அந்தணர்க்கு ஆபுத்திரன் அறிவுதர 

கூறுகிறான்.  

’அறம்தரு சநஞ்வசாடு அருள்சுரந்தூட்டும்  
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இதசைாடு வந்த சசற்றம் என்தை  

முதுமதற அந்தணீர்'  

என்று விைவுகிறான் பசுதவக் சகான்று வவள்வி சசய்யும் உயிர்க் சகாதலதய எதிர்த்து அவர்கள் 

பதகதமதய ஏற்கிறான்.  

நாகர் ததலவனுக்குச் சாதுவன் கீழ்வரும் அறிவுதர தயக் கூறுகிறான்.  

’மயக்கும் கள்ளும் மன்னுயிர் வகாறலும்  

கயக்கறு மாக்கள் கடிந்தைர் வகளாய்’  

என்று அறிவுதர கூறுகிறான்.  

மகதை இழந்த இராசமாவதவி அவத வருத்தத்தால் அல்லலுற்ற நிதலயில் மணிவமகதல 

அறிவுறுத்தும் அறிவுதர இது:  

"சநஞ்தசயள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்வறார் மணியாரம் பதடத்த தமிழ் நாடு" என்று 

பாராட்டுகிறார். ஏதைய காவியங்கதள விட இது ஒளி மிக்கது என்ற கருத்தில் இப் பாராட்டுதர 

அதமந்துள்ளது.  

3. சீவக சிந்தாமணி  

ஆசிரியர்  

இதன் ஆசிரியர் திருத்தக்க வதவர் சமண சமயத்ததச் சார்ந்தவர் ஆவார். இவர் மாசுமறுவற்ற துறவியாக 

வாழ்ந் தவர் எைத் சதரிகிறது. நிதலயாதம அறத்தத வற்புறுத் தும் வநாக்கத்வதாவட இந்நூல் 

அதமக்கப் பட்டுள்ளது. மணம் அற்ற அவர் வாழ்வில் சமணம் இடம் சபற்றது. அதுவவ அவர் 

காவியத்தில் மணக்கும் சநறியாகவும் திகழ் கிறது.  

சீவக சிந்தாமணி நாமகள் இலம்பகம் முதல் முத்தியிலம்பகம் முடிய அதமந்த பதின்மூன்று 

இலம்பகங்கதளக் சகாண்டதாகும். 3145 சசய்யுட்கதளக் சகாண்டது. இதற்கு நச்சிைார்க்கினியர் 

உதர எழுதி யுள்ளார். இதன் காலம் கி.பி. பத்தாம் நூற்றாண்டு என்பர்.  

காப்பியத் ததலவன்  

இக் காப்பியத்துத் ததலவன் சீவகன் ஆவான். ஏமாங்கத நாட்தட ஆண்டு வந்த சச்சந்தன் விசயமா 

வதவிதய மணந்து இன்பவாழ்வு நடத்தி வந்தான். நாட்டு ஆட்சிதயக் கட்டியங்காரன் என்ற 

அதமச்சனிடம் ஒப்புவித்துவிட்டுப் புதுமண வாழ்வில் இதடயறா இன்பம் விரும்பி ஒதுங்கி 

வாழ்ந்தான்.  

திரு உற்ற வபாது சதள்ளியரும் தம் மைம் மாறுபாடு தல் இயல்பு. கட்டியங்காரன் ஆட்சிதயத் தாவை 

தகப்பற்றி ஆள விரும்பிைான், சூழ்ச்சி சசய்து மன்ை வதை வீழ்த்தத் திட்டமிட்டான். அதில் 

விசயமாவதவிதய அமர்த்தி வமவல எழுமாறு சசய்து விட்டுத் தான் வபார்க் களத்தில் கட்டியங்காரதைச் 

சந்தித்தான்.  

தீதம அழிந்து நன்தம சவல்கிறது. அதவைாடு கதத அதமயவில்தல. சீவகன் துறவு சகாண்டு முத்தி 

சபற்ற தாகக் கததயின் முடிவு அதமகிறது.  

துறவு சநறியும் சமயக் கருத்தும்  
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இத்ததகய வபாராட்டக் கதததய அதமத்தவதாடு மட்டும் நில்லாமல் இதடயிதடவய சமண சமயக் 

கருத்துகதள  ஏற்ற இடத்தில் புகுத்திக் கதலதயச் சமயக் கருத்து கட்குக் கருவியும் ஆக்குகின்றார். 

நுட்பக் கருத்துகதளயும் சபண்களாக உருவகித்துக் காட்டும் சிறப்பியல்பு இவரிடம் காணப்படுகிறது. 

முத்தியும் ஒரு மகளாக அவருக்குக் காட்சி அளிக்கிறது. சீவகன் முத்தி நிதல அதடந்த சசய்திதயக் 

கூறும்சபாழுது அவன் வகவல மடந்தததயப் புல்லி இன்பக் கடலுள் முழ்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. 

காவியம் துறவு சநறிதய வற்புறுத்தி முடிகிறது.  

தனிச் சிறப்பு  

கதலநாமகளாகவும், நிலம் மண்மகளாகவும் அத்துதறவியின் கவியுள்ளத்தில் உருவமாக 

அதமக்கின்றை. சபண்தமயின் சமன்தமதயயும் அழதகயும் நன்கு கண்ட அப்பாவலர் காவிய 

உலகில் சபண்தமயின் எழிதலச் சுதவபடச் கூறி முருகியல் உணர்வுக்கு முதலிடம் தருகிறார்.  

காதல் உணர்வுகள் கவிததயில் கவின் சபற்று சவளிப்படுகின்றை; கவிச் சுதவ மிக்க 

சசால்வலாவியங்கள் விருத்தப்பாவின் பண் கனிந்த சந்த இதசகளில் பல்வவறு வடிவம் சபறுகின்றை.  

புதிய பாதத  

காவிய நியதியில் ஒரு திருப்பு நிதலதயக் காட்டித் தந்தவர் திருத்தக்க வதவர். முதன் முதலில் 

விருத்தப்பாவில் புதிய சந்தங்கள் அதமந்த சதாடர்நிதலக் காவியம் சீவக சிந்தாமணி எனில் 

மிதகயாகாது. வதவாரதிவ்வியப் பிரபந் தங்கள் அதமத்துக் சகாடுத்த விருத்தப் பாடல்கதளப் புதிய 

உருவங்களாகப் பதடத்துப் புதிய ஓதச வடிவங்கதள அதமத்துக் சகாடுத்தார். இதவ 

வசக்கிழாருக்கும் கம்பருக்கும் முன்மாதிரியாக அதமந்தை.  

4. வதளயாபதி  

நூல்  

ஐம்சபருங் காப்பியங்களில் நான்காவதாகக் சகாள்ளப்படுவது வதளயாபதியாகும். இது ஒரு சமண 

காவியம். இக்காப்பியம் முழுதமயாகக் கிதடக்கவில்தல, பல சசய்யுட்கள் உதரயாசிரியர்களால் 

ஆங்காங்வக வமற்வகாளாகக் காட்டப்பட்டுள்ளை. புறத்திரட்டு என்னும் சதாதக நூலில் இந்தக் 

காப்பியத்திலிருந்து 66 சசய்யுட்கள் சதாகுக்கப்பட்டுள்ளை. இப்வபாது நமக்குக் கிதடத்துள்ளதவ 72 

பாடல்களாகும். இந்நூலின் ஆசிரியர் சபயர் அறியப்படவில்தல . இந்நூலின் காலமும் சதளிவாக 

அறிதற்கில்தல . இக் காவியம் கவியழகு மிக்கது எைத் சதரிகிறது. சிலப்பதிகார உதரயாசிரியர்களாை 

அடியார்க்கு நல்லாரும், அரும்பத உதரக்காரரும் ஐந்து இடங்களில் இந்நூதலக் குறிப்பிடுகின்றைர். 

சதால்காப்பியப் சபாருளதிகார 470வது சூத்திர உதரயின் வமற்வகாளாக இளம்பூரணரும் இந்நூலின் 

பாடதல உதாரணத்திற்கு எடுத்துக் காட்டுகிறார்.  

தசவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார் வதளயாபதிப் பாடல்கதளயும், குண்டலவகசிப் பாடல்கதளயும் 

சதாகுத்து "வதளயாபதி குண்டலவகசி' என்ற சபயரில் உதரவயாடு சவளியிட்டு இருக்கின்றைர். 

இவ்வாறு சதாகுக்கப்பட்ட வதளயாபதிப்பாடல்கள் யாவும் யாக்தக நிதலயாதம, கற்புதட மகளிர், 

கற்பில் மகளிர், விரதத்தின் வதக, அருளுதடதம, புலால் மறுத்தல் முதலிய நீதிகதளக் 

கூறுவைவாகவவ அதமந்துள்ளை.  

சில பாடல்கள்  

வதளயாபதியில் இன்று நமக்குக் கிதடத்துள்ள பாடல்கள் அதைத்தும் நீதிதய வற்புறுத்தும் ஒழுக்க 

சநறிப் பாடல்கவள. அவற்றுள் இரண்டு காண்வபாம்.  
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பத்தினிச் சிறப்பு  

'நாடும் ஊரும் நனிபுகழ்ந் வதத்தலும்  

பீடு றும்மதழ சபய்சகைப் சபய்தலும்  

கூடு சபற்றவர் நல்லது கூறுங்கால்  

பாடு சால்மிகு பத்தினிக் காவவத'  

வசய் இலாச் சசல்வம்  

'சபாதறயிலா அறிவு, வபாகப் புணர்விலா இளதம , வமவத்  

துதறயிலா வைசவாவி, துகிலிலாக் வகாலத்தூய்தம,  

நதறயிலா மாதல, கல்வி நலமிலாப் புலதம, நன்னீர்ச்  

சிதறயிலா நகரம் வபாலும் வசயிலாச் சசல்வ மன்வறா’  

 

5. குண்டலவகசி  

நூல்  

தமிழ் அன்தையின் குண்டலமாக விளங்கும் குண்டல வகசி என்னும் இந்தக் காவியம் 

ஐம்சபருங்காப்பியங்களில் ஐந்தாவதாகக் கூறப்படுவதாகும். இது சபௌத்த சமய நூல். இந்நூல் 

முழுதமயும் கிதடக்கப் சபறவில்தல. மண்ணிலும், நீரிலும், கதரயான்களின் வயிற்றிலும் வபாய்ப் 

புததந்து வபாை எண்ணற்ற இலக்கியங்களில் இதுவும் ஒன்றாக அதமந்துவிட்டது. ஆைாலும் 

மலர்ச்சரத்திலிருந்து உருவி எடுத்த பூக்கதளப் வபால் சில பாடல்கள் உதரயாசிரியர்களால் 

காட்டப்பட்டு, இப்வபாது சதாகுக் கப்பட்டுள்ளை. இவற்றுள் பல புறத்திரட்டிலும் காணப் படுகின்றை. 

இந் நூதலப் பற்றிய விரிவாை சசய்திகள் இந்நூலுக்கு மறுப்பாக எழுதப்பட்ட நீலவகசியின் 

உதரயாசிரியர் மூலம் சதளிவாக அறியக் கிடக்கின்றை. நீலவகசிதய ஆராயும் ஒருவர், "குண்டலவகசி 

என்பது சபளத்த சமயச் சார்பு பற்றியது. அம்மதத்திற்குப் சபரும்பதகயாக இருந்த சமண சமயக் 

சகாள்தககதளக் குற்றங்கூறி அச்சமண சமயத்தின் இறுமாப்தப அடக்க எழுந்தசவாரு சசாற்வபார் 

நூல்' என்று கூறுகிறார்.  

இதன் ஆசிரியர் நாதகுத்தைார்; விருத்தப் பாவிைது.  

சிறப்பு  

இதன் பாடல்கள் இனிய ஓதசயும், சதளிவாை அதமப்பும், ஆழமாை சபாருளும், சகாண்டு 

அதமந்துள்ளை. நிதலயாதமதயப் பற்றிக் கூறும் ஒரு பாடல் மிகச் சிறப்பாக அதமந்துள்ளது.  

"பாதளயாந் தன்தம சசத்தும், பாலைாம் தன்தம சசத்தும்,  

காதளயாந் தன்தம சசத்தும், காமுறும் இளதம சசத்தும்  

மீளுமிவ் வியல்பு மின்வை வமவரூ முப்பு மாகி  

நாளும் நாள் சாகின் றாமால் நமக்கு நாம் அழாத சதன்வை "  

 

5. ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் 

அறம், சபாருள், இன்பம், வீடு இவற்றில் சில குதறந்து வருவை சிறுகாப்பியம் என்பர்.  

அறமுதல் நான்கினும் குதறபாடு உதடயது  
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காப்பியம் என்று கருதப்படும்.    (தண்டி -10)  

 

1. சூளாமணி, 2. நீலவகசி, 3. யவசாதர காவியம், 4. உதயண குமார காவியம், 5. நாக்குமார 

காவியம் என்னும் இவ்தவந்து நூலும் ஐஞ்சிறு காப்பியங்களாகும்.  

1. சூளாமணரி ஆசிரியர்  

வதாலாசமாழித் வதவர் என்பவரால் சூளாமணி இயற்றப்பட்டது. இஃது எளிய ஓதச நயத்தில் 

சிந்தாமணிதயயும் சவல்லக் கூடியது என்பர்.  

இது சமண சமய நூலாகிய பிரதமாநுவயாகமா' புராணத்தில் கூறப்பட்ட பதழய கதத ஒன்றிதைப் 

சபாருளாகக் சகாண்டு 2330 பாடல்களால் அதமந்த நூலாகும். இனிய ஓதசயுதடய விருத்தப்பாவால் 

அதமந்தது ஆகும்.  

காலம்  

இந்நூல் வதான்றிய காலத்தத வதரயதற சசய்ய இயலவில்தல என்றாலும் சங்க காலத்துக்குப் 

பின்ைரும், வதவார காலத்திற்கு முன்ைரும் உள்ள காலத்வத இந்நூல் வதான்றி இருக்க வவண்டும் 

என்பர். அக்காலவம சமணம் ததல தூக்கி நின்ற காலமாகும்.  

சபயர்  

இந்நூலுக்குச் சூளாமணி என்னும் சபயதர ஆசிரியர் தவத்ததாகத் சதரியவில்தல. சசங்கண் 

சநடியான் சரிதம்' என்று இந்நூதல அவர் பாயிரத்தில் குறித்திருக்கிறார். இந்நூலின் வருணதைப் 

பகுதியில் சூளாமணி என்னும், அணி நான்கு இடங்களில் உவதமயாகச் சிறப்பிக்கப்பட்டிருப்பதால் 

இந்நூல் சூளாமணி எைப் சபயர் சபற்றசதன்பர். பதழதமத் தமிழ்க் காப்பியங்கள் பலவும் 

அணிகலன்களால் சபயர் சபற்றததப் வபாலவவ இந்நூலும் அணிகலன்களில் சிறந்த ததலயணியாகிய 

சூளாமணியால் சபயர் சபற்றது.  

2. நீலவகசி  

இந்நூல் 'நீலவகசித் சதருட்டு' என்றும் வழங்கப் சபறும். சமணக் கருத்தத நிதலநாட்டவும், 

குண்டலவகசி என்னும் சபௌத்த காப்பியத்திற்கு எதிராகவும் வதான்றிய நூல் என்று இததைக் 

குறிப்பிடுவார். இந்நூல் 10 சருக்கங்கதளயும் 894 பாக்கதளயும் சகாண்ட நூலாகும். இந் நூலுக்கு 

வாமாை முனிவர் எழுதிய உதரசயான்றும் உண்டு நூலாசிரியர் சபயர் அறியப்படவில்தல.  

3. யவசாதர காவியம்  

ஆசிரியர் இன்ைாசரை அறிதற்கில்தல. எனினும் சமண முனிவரால் இயற்றப்பட்டசதன்பதத அறிய 

முடிகிறது. 5 சருக்கங்களாக வகுக்கப்பட்டு 320 பாடல் களால் இந்நூல் அதமந்துள்ளது. பாடல்கள் 

எளிய நதடயில் அதமந்து அவந்தி நாட்டு மன்ைன் யாவசாதரன் என்பானின் வரலாற்தறக் 

காவியமாகக் கூறுகிறது. இந் நூலில் கூறப்படும் கததகள் வடசமாழி நூல்களில் பலவாறாகக் 

கூறப்படுகின்றை. சூளாமணி, நீலவகசி வபான்று இந்நூல் அத்துதண இலக்கிய நயம் உதடய 

பாடல்களால் அதமயவில்தல என்றாலும் புதுதமயாை கததயதமப்தபக் சகாண்டது. இந்நூல் சமண 

சமயக் கருத்துகதளப் சபரிதும் சபருதமப்படுத்திக் கூறுவவதாடு இதசதய மிகவும் இழித்துக் 

கூறுகிறது.  

4. உதயண குமார காவியம்  
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உதயணன் வரலாறு கூறும் காவியமாகும். இதிலுள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்தக 367 ஆகும். இது 

ஐஞ்சிறு காப்பியங்களில் ஒன்று. நூல்கள் இயற்றுவததை இலக்கண ஆசிரியர்கள், முதல் நூல், 

வழிநூல், சார்பு நூல் எை மூன்றாகக் கூறுவர். அதற்கு இணங்கச்சுதவயும், பழதமயும் சபாருந்திய 

அரிய காப்பியமாை சபருங்கதத யின்' வழிநூல் இது. சபருங்கததச் சசய்திகதளச் சுருக்கி அதன் 

பிழிவாகச் சசய்யுட்களில் இது தருகிறது. சபருங்கதத கற்றவர்கள் அன்றி வவறு எவராலும் அறிய 

முடியாத கடிை நதடதயக் சகாண்டது. இந்நூலாசிரியர் சபயவரா, காலவமா சதரியவில்தல. இததைப் 

பாடியவர் இயற்தகயில் கவிபாடும் இனிய நலம் வாய்க்கப் சபற்றவர் அல்லர் என்பதத அவர் 

சசய்யுட்கதளப் படிக்கும் வபாது அறியலாம். மைத்தத ஈர்க்கின்ற இன்னிதசவயா, சபாருவளா, 

கற்பதைவயா இவர் பாட்டில் சிறிது அளவிற்கும் இல்தல. இது உஞ்தசக் காண்டம், இலாவணக் 

காண்டம், மகதக் காண்டம், நரவாகைக் காண்டம், துறவுக்காண்டம் எை ஐந்து காண்டங்கதள 

உதடயது.  

5. நாக குமார காவியம்  

இந்நூலின் சபயர் ஐஞ்சிறு காப்பியங்களுள் ஒன்றாக வழக்கமாகச் சசால்லப்பட்டு வருகின்றது. 

இந்நூலின் சபயதரயும், அது சமண சமயச் சார்புதடயது என்பது பற்றியும் தவிர வவறு ஏதும் 

சதரியவில்தல. யவசாதர காவியம் வபால் வடசமாழிக் கதத பற்றிய காவியமாக இஃது 

இருந்திருக்கலாம்.  

கம்பராமாயணம்  

பாரதமும் இராமாயணமும் இதிகாசங்கள் என்ப தால் அவற்தறக் காப்பியங்களுள் வசர்க்கவில்தல எைக் 

கருதலாம்.  

ஆசிரியர்  

கியி பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வால்மீகியின் வடசமாழி இராமாயணத்ததக் கம்பர் 

தமிழில் விளக்கமாகவும், கற்பதையழவகாடும் புதைந்தார்.  

வழிநூல் ஆகிய இததை சவறும் சமாழிசபயர்ப்பு நூலாக அல்லாமல் சிறந்த முதல் நூல் 

எைக்கருதுமாறு கதததய நடத்திச் சசல்கிறார் கம்பர். வசாழ நாட்டு மக்களின் வாழ்வு, ஆட்சித் திறம், 

பண்பாடு, காதல் சநறி ஆகியவற்தறக் காட்டுவதாகவவ கம்பைது பதடப்பு அதமந்துள்ளது. காடும் 

நாடும் பிற காட்சிப் புதைவுகளும் தமிழகத்ததவய நிதைவுப்படுத்துகின்றை.  

நூல்  

பாலகாண்டம், அவயாத்தியா காண்டம், ஆரணிய காண்டம், கிட்கிந்தா காண்டம், சுந்தர காண்டம், யுத்த 

காண்டம் என்னும் ஆறு பகுதிகதளக் சகாண்ட இந்நூலுக்குக் கம்பர் இட்ட சபயர் "இராமாவதாரம்” 

என்பது.  

இந்நூல் 113 படலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 10500 பாடல்கதளக் சகாண்டது. காவியக் கட்டுக் 

வகாப்பும் நாடக நயமும் சகாண்டது இவ்வரிய பதடப்பு ஆகலின் கம்ப நாடகம்' என்வற இததை 

அறிஞர் வபாற்றுவர்.  

'வசலுண்ட ஒண்கணாரின் திரிகின்ற சசங்கால் அன்ைம்  

மாலுண்ட நளிைப் பள்ளி வளர்த்திய மழதலப் பிள்தள  

காலுண்ட வசற்று வமதி கன்றுள்ளி கதைப்பச் வசார்ந்த  

பாலுண்டு துயிலப் பச்தசத் வததரதாலாட்டும் பண்தண'  
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என்பது கம்பரின் இயற்தக வருணதைக்கு ஓர் எடுத்துக் காட்டு ஆகும்.  

'பஞ்சிசயாளிர் விஞ்சுகுளிர் பல்லவம் அனுங்கச்  

சசஞ்சசவிய கஞ்சதிமிர் சீறடிய ளாகி  

அஞ்சசாலிள மஞ்தஞசயை அன்ைசமை மின்னும்  

வஞ்சிசயை நஞ்சசமை வஞ்சமகள் வந்தாள்'  

என்னும் இப்பாடலில் கம்பரின் சந்த நயத்ததக் காணலாம்.  

முன்வைார் மரபுகள்  

இராமாயணம் எழுதுவதற்குத் திருக்குறளும், சிந்தா மணியும், சபரிய புராணமும் கம்பருக்குப் சபரிதும் 

துதண சசய்துள்ளை. சங்க இலக்கிய மரபுகளும் அவருக்குப் சபரிதும் உதவியுள்ளை. வள்ளுவர் 

உணர்த்தும் அறக்சகாள்தக கம்பரின் அறக்சகாள்தகயாக விளங்கு கிறது. கம்பரின் நதடயின் 

எளிதமக்குப் சபரிய புராணம் வழி காட்டியாக அதமந்துள்ளது எைலாம். அவர் கவிததச் சுதவ 

சிந்தாமணியின் சமருகு ஏறப் சபற்று விளங்குகிறது. சங்க இலக்கிய வருணதை மரபுகளும், 

சசால்லாட்சிகளும் கம்பரின் கவிததயில் ஒளிசபற்று விளங்குகின்றை. முன்வைார் மரதபப் 

வபாற்றியும், ஒருசில இடங்களில் மாற்றியும் பாடும் கவிஞன் என்பதால்தான் அவர் கல்வியிற் சபரியவர் 

கம்பர்' என்ற பழசமாழியால் பாராட்டப்பட்டு வருகின்றார்.  

கம்பரின் கற்பதை  

இது, வடசமாழிக் கதததயத் தழுவி எழுந்த சமாழி சபயர்ப்பு நூல் எனினும் அவர் தீட்டும் வாழ்வு 

வசாழ நாட்டு மக்கள் வாழ்க்தகதயயும், தமிழ் நாட்டு அரசர் திருவிதையும், சசங்வகான்தமதயயும், 

மக்கள் பண்பாட்தடயுவம சுட்டுகிறது எைலாம். இது அவருக்கு உரிய தனிப் வபாக்காகும்.  

இராமன் சசல்லும் காடும், அவன் வாழ்ந்த நாடும், கடந்து சசல்லும் வழிகளும், வருணிக்கும் சசடியும் 

சகாடியும், புல்லும் பூவும் வசாழநாட்டுப் சபாருள்கவள, சீதத, இராமன் பால் சகாண்ட காதலும், 

காட்சியும் தமிழ்க்களவு முதறதயப் பின்பற்றி அதமந்த ஒன்றாகும். வில்தல முறித்துச் சீதததய 

மணந்தான் என்று அதமக் காமல் இராமதைத் சதருவில் நடக்க தவத்துக் கன்னி மாடத்தில் அவதள 

நிற்க தவத்து இருவர் விழிகளும் உள்ளமும் சந்திக்குமாறு சசய்து காதல் சகாள்ளுமாறு அதமத்த 

கற்பதை கம்பருக்வக உரியது. வான்மீகத்தில் இவ்வாறு முதன் முதலில் இருவரும் சந்தித்ததாகக் 

கூறப்படவில்தல . இலக்குவன் சதாடுத்த புல்லிைால் அதமத்த சாதலயில் சீதத இருந்தாள் என்பதும், 

இராவணன் அப்பன்ை சாதலதய அடிவயாடு சபயர்த்து எடுத்துச் சசன்றான் என்பதும் கம்பரின் 

பதடப்பு. சீததயின் வமனிதயத் தீண்டித் தூக்கிச் சசன்றான் என்பது முதல் நூல் தரும் சசய்தி.  

கற்புதடய நங்தகதய அப்சபாற் பிலான் தீண்டுதல் தகாது என்ற அடிப்பதடதயக் கம்பர் 

புகுத்தியிருப்பது அவர் பண்பட்ட பதடப்புத் திறதைக் காட்டுகிறது. வமலும் சீதத இராவணதை 

இப்சபாழுவத சசால்லிைால் சுடுவவன், ஆைால் நாதள இராமன் வில்லிைால் சுடுவன், அவதை விட்டு 

தவத்திருக்கிவறன் என்று கூறும் கூற்று மதுதரதய எரியிட்டுக் சகாளுத்திய சநறியுதடய 

கண்ணகிதய நிதைவுப்படுத்துகிறது. கம்பர் பதடத்த சீததக்குக் கண்ணகியின் சசால்லாற்றல் 

நிதைவுக்கு வருகிறது.  

கங்தக பாயும் கழனி நாடுகதளக் கடக்கும் இராமன் சசய்தகதயக் குறிப்பிடும் சபாழுது காவிரி பாயும் 

வசாழ நாடு அவர் கண்முன் வருகிறது. காவிரி நாடன்ை கழனி நாடு ஓரீஇ'' என்று கம்பர் 

வருணிக்கின்றார். வசக்கிழாரின் பதடப்பாகிய காளத்தி வவடைாகிய கண்ணப்பரும் கம்பர் பதடப்பாகிய 

கங்தக வவடைாகிய குகனும் பலவதகயில் ஒத்து இருக்கிறார்கள்.  
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"சவல்லுவமா தீவிதை அறத்தத சமய்ம்தமயால் "  

என்ற விைாவுக்கு விதடயாக இராமகாதத அதமந் துள்ளது. அறம் சவல்லும் பாவம் வதாற்கும்' 

என்பவத இதன் காவிய நீதியாகும்.  

கண்ணகியின் கற்பின் சபருதமதய உணர்ந்த தமிழ் நாட்டில், கற்புக்குப் சபருதம சகாடுக்கக் கூடிய 

வதகயில் சீததயின் பண்புகள் சித்திரிக்கப்படுகின்றை. கண்ணகியின் கற்பு ஒருவதக, அது 

சவளிப்பட்ட வரலாறு தனிவதக . சீததயின் சூழ் நிதல வவறு சீததயும் கணவவைாடு தனிவழி நடந்து 

இன்பத்திலும், துன்பத்திலும் பங்கு சகாண்டாள். மாற்றானின் சிதறயில் தவக்கப்பட்டுச் சசல்வமும், 

சகாடுதமயும் சூழ்ந்த சூழ்நிதலயில் சபாறுதமயின் உதறவிடமாகவும், கவதலயின் இருப்பிட 

மாகவும், துன்பத்தின் நிதறவிடமாகவும் அவள் வாழ்வு அதமகிறது. இந்த இப்பிறவியில் இருமாததரச் 

சிந்தத யாலும் சதாவடன்' என்ற சகாள்தகயுதடய கணவதை நிதைந்து அழுது ஏங்கும் நிதலதம 

காவியத்தத மிக உயர்த்தி விடுகிறது. இராமனின் பிரிவுத் துன்பமும், துன்பத்தால் ஏங்கும் அவள் 

சிந்ததயும் படிப்வபார் உள்ளத்தத உருக்கும் இயல்பிை. கல்தலயும் கனிவிக்கும் இராமனின் கதத 

என்று சசால்லத்தக்க வதகயில் மிகவும் உருக்கமாை நிகழ்ச்சிகள் சகாண்டுள்ளது.  

இதில் வரும் குணச்சித்திரங்கதளச் சித்திரித்துக் காட்டும் எழில் இவர் பதடப்பின் தனி இயல் எைலாம். 

இவர் மக்கள் மைக் குறிப்புகதள முன்னுக்குப் பின் முரணில்லாமல் காட்டும் உயர்ந்த கதலஞர் பண்பு 

நலன்கள் சிறப்பாக அதமயக் காவிய மாந்தர்கதளப் பதடக்கும் திறன் கம்பனுக்வக உரியது எைலாம்.  

’கம்பர் வீட்டுக் கட்டுத் தறியும் கவிபாடும்’ என்னும் பழசமாழி யும், 'இது என்ை கம்ப சூத்திரமா' என்ற 

விைாசமாழியும் முதறவய கவிதத உயர்வும், கல்வி நலமும், குறிப்புப் சபாருள்களும் அதமந்துள்ள 

கம்பரின் கவிததகளுக்குச் சிறந்த நற்சான்றுகளாகும். கம்பநாடனின் கவிதத கற்வறார்க்குக் கழிவபர் 

உவதக ஊட்ட வல்லது.  

தமிழர் வாழ்வும், பண்பாடும் மிக உயர்ந்திருத்த காலத்தில் கம்பர் வாழ்ந்தார். அவர் வடசமாழிக் 

கதததயப் பாடிைாலும், தமிழ் நாட்டின் கதல, பண்பாடு, பழக்க வழக்கங்கள், வளம் வாழ்வு இன்ை 

பிறவவ அவர் காவியத்தில் மிளிர்ந்து ஒளிசசய்யக் காண்கிவறாம். சசால் வளம், ஓதசநயம், 

மனிதவியல்தப அறிந்து உணர்த்தும் ஆற்றல், கற்பதை முதலிய பண்புகள் யாவும் கம்பனிடத்தில் 

ஒருங்கு அதமந்துள்ளை. உணர்ச்சி வவகத்திற்கு ஏற்றவாறு கவிததயின் நதட அதமந்துள்ளது.  

சசஞ்வசாற்றுக் கடன் மறவாக் கவிஞன்  

தமிழில் இராம காதத உருவாகியதற்குக் கம்பனின் கற்பதையும், கவிதத வளனும் காரணம் எனினும் 

கம்பதர உருவாக்கி அவதரக் கவிஞன் ஆக்கியது சதடயப்ப வள்ளலின் சகாதடத் திறவை. எந்தச் 

வசாழ மன்ைதையும் தனிப்பட்ட முதறயில் பாடவில்தல என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.  

மன்ைதை விட வவளாண் மரபில் வதான்றிய சதடயப்பவை நாட்டின் உயிர்நாடி என்பதத உணர்ந்த 

கவிஞர் சதடயப்ப வள்ளதல ஆங்காங்கு உவதம வாயிலாகப் பாராட்டிச் சசய்ந்நன்றிதயப் வபாற்றி 

அவ்வள்ளலுக்கு அழியா இடம் அளித்துள்ளார்.  

'மண்ணவர் வறுதம வநாய்க்கு  

மருந்சதை சதடயன் சவண்சணய்  

அண்ணல் தன் சசால்வல என்ை  

பதடக்கலாம் அருளிைாவை.'  

எை விசுவாமித்திரன் இராமனுக்கு அளித்த பதடக் கலத்ததச் சிறப்பிக்கின்றார்.  

காலம் சவன்ற கவிஞன்  
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சதடயப்பதர மிக உயர்ந்த இடத்தில் சிறந்த கற்பதையாற்றல் வதான்ற அதமந்துள்ளது கம்பதர 

இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கவிஞன் என்று சசால்ல தவக்கின்றது. நாட்டு முடிதய வசிட்டன் 

இராமனுக்குப் புதைந்தான் என்று சசால்லாமல் குடியரசுக் சகாள்தகதய புகுத்திச் சதடயன் மரபில் 

உள்ளவர் எடுத்துக் சகாடுக்கவசிட்டன் முடிதய அணிவித்தான் என்று சசால்லுவது 

பாராட்டத்தக்கதாகும். அவர் உழவன் தகயில்தான் ஆட்சி இருக்கிறது என்ற கருத்ததயும், குடியரசுக் 

சகாள்தகப்படி மக்கள் சகாடுப்பவத ஆட்சி என்ற கருத்ததயும் அதமத்துள்ளார். தம் கற்பதையால் 

அவர் காலத்ததயும் சவன்று முடியாட்சிக் காலத்தில் குடியாட்சி யின் கற்பதைதயப் புகுத்தியிருப்பது, 

அவதர இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கவிஞன் ஆக ஆக்குகிறது. கம்பரின் மற்சறாரு கற்பதை இருபதாம் 

நூற்றாண்தடயும் கடந்து முன் சசல்லும் ததகயதாய் உள்ளது.  

கம்பன் கவிததயில் சபாருளால் சபாதுவுதடதம அதமதவலாடு எல்லா வதகயிலும் சமஉதடதம 

வவண்டும் என்ற கற்பதை நிலவுகிறது. எல்லா வதகயிலும் சமநிைல வவண்டும் என்பதத அவர் 

வற்புறுத்துகிறார். அவர் ஓர் உயர்ந்த குறிக்வகாதளக் காட்டும் சபாழுது அவர் இக்காலப் சபாது 

உதடதமக் சகாள்தகதயயும் விஞ்சி விடுகின்றார்.  

'வண்தம இல்தல ஓர் வறுதம இன்தமயால்;  

திண்தம இல்தலவநர் சசறுநர் இன்தமயால்;  

உண்தம இல்தல சபாய் உதர இலாதமயால்;  

சவண்தம இல்தலபல் வகள்வி வமவலால்.'  

(நாட்டுப் படவம்)  

சபரிய புராணம் (திருமுதறகள் என்ற ததலப்பில் காண்க)  

கந்த புராணம்  

பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்தடச் வசர்ந்த மற்சறாரு காப்பியம் கந்த புராணம். இதன் ஆசிரியர் 

கச்சியப்பசிவாசாரியார் முருகனுக்கும் சூரனுக்கும் நடந்த வபார் இதில் விரித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

வள்ளி சதய்வாதை ஆகிய இருவதர அவன் மணந்த வரலாறு ஏதையவும் ஆறு கண்டங்களில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. இந்நூல் வடசமாழி ஸ்காந்தத்தின் ஒரு பகுதியாகிய 'சங்கர சங்கிதத’ யிற் கூறப் 

படும் முருகனின் வரலற்தறக் கூறுவதாகும்.  

இந்நூல் சபருங் காப்பியத்திற்குரிய அத்துதண இலக்கணங்கதளயும் சபற்று விளங்குகிறது, தசவ 

சித்தாந்தக் கருத்துகதள மிகுதியாகப் சபற்றுள்ளது இது. ஆறுமுக முதடயவதார் அமலன் மாக்கதத' 

எைப்படும் இந்நூல் இராமாயணத்திற்கு இதணயாகப் பலவதக ஒப்புதமகதளப் சபற்றுள்ளது. 

இததைச் வசதுப்பிள்தளயவர்களின் வவலும் வில்லும்' நன்குணர்த்தும்.  

கீழ்வருவை நாயக்கர் காலத்துக் காப்பியங்களாம்.  

திருவிதளயாடற் புராணம்  

இந்நூல் பரஞ்வசாதி முனிவரால் இயற்றப்பட்டது. மதுதரச் சசாக்கநாதரின் அறுபத்தி நான்கு 

திருவிதள யாடல்கதளக் குறிப்பிட்டுப் பாடுவதாகும். இது மதுதரக் காண்டம், கூடற்காண்டம், 

திருவாலவாய்க் காண்டம் என்னும் மூன்று பிரிவுகதளக் சகாண்டது. இக் கததகள் மதுதர நகதரயும். 

ஆலவாய் இதறவைாகிய சுந்தவரசனின் சபருதமதயயும் விளக்க எழுந்தை. இதில் பாண்டிய 

மன்ைர்களின் வரலாறுகளும் பிதணக்கப் பட்டுள்ளை. அவற்றில் கற்பதை மிகுதியாக உள்ளது. சபரிய 

புராணத்திற்கு அடுத்ததாகப் சபருதம சபற்று விளங்குவது இத்திருவிதளயாடற் புராணம் எைலாம். 
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இதன் தமிழ்நதட எளிதமயும் இனிதமயும் சபற்றுள்ளது. கதத வடிவில் இக்கவிததகள் 

உருவாகியுள்ளை.  

இக்கததகள் மக்களுக்குச் சிறந்த கற்பதைகதளத் தந்து கடவுள் வபரில் பத்தியும் ஊட்டக்கூடிய 

வதகயில் அதமந்துள்ளை. விறகு விற்ற படலத்தில் யாழிதசக்கு ஏற்றமும், உயர்வும் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. இந்நூலின் காலம் கிபி. 16ஆம் நூற்றாண்டு.  

நளசவண்பா  

நளசவண்பா, சவண்பாவிற் புகவழந்தி ' என்று புகழ் சபற்ற புகவழந்திப் புலவரால் பாடப்பட்டது. இதிகாச 

புராணங்களின் கிதளக் கததகதளக் காப்பியமாக ஆக்கும் முதற ஏற்பட்டது. நளசவண்பா அத்ததகய 

காப்பியங் களில் ததலசிறந்தது. பாடல்கள் ஓதசநயமும் சசால் வளமும் உதடயதவ. இந்நூல் கிபி. 

13ம் நூற்றாண்டில் வதான்றியது.  

இந்நூல் கற்பதை நயம் மிக்கதாக உள்ளது.  

'ததயல் துயர்க்குத் தரியாது தம்சிறகாம்  

தகயால் வயிறதலத்துக் காரிருள்வாய் - சவய்வயாதை  

வாவுபரித் வதவரறி வாசவன் றதழப்பை வபால்  

கூவிைவவ வகாழிக் குலம்.'  

என்னும் இப்பாடலில், அவரது கற்பதை ஓட்டம் எல்தல கடந்து ஓடுகிறது. நளன் தமயந்திதய 

இருளில் விட்டுச் சசன்றுவிட்டான். அதைால் தமயந்தி துயர்ப்படுகிறாள் தமயந்தி துயர்ப்படுவததைப் 

சபாறாத வதாழிகள் தங்கள் வயிற்றிலடித்துக் சகாண்டு கூவிை என்று கூறுகின்றார்.  

வில்லி பாரதம்  

இந்நூதல இயற்றியவர் வில்லிபுத்தூரார். இந்நூலின் காலம் பதிைான்காம் நூற்றாண்டின் இதடப் பகுதி. 

சந்த இன்பம் மிக்கதவ இப்பாடல்கள் இந்நூல் வடசமாழிதயப் பின்பற்றித் தமிழ்சமாழியில் எழுந்தது. 

வடசமாழி யுள் 18 பருவங்கள் உள்ளை. தமிழில் இது பத்துப் பருவங்கதளக் சகாண்டுள்ளது. பல்வதக 

அணி நலன்களும் சபாருந்திச்சிறப்புமிக்க காப்பியமாக விளங்குகிறது. இந்நூலில் வடசமாழித் 

சதாடர்கள் மிகுதியும் பயின்று வருகின்றை. இந்நூல் கால சவள்ளத்தில் அழியாத நிதலத்து நிற்கும் 

தன்தம சபற்றுள்ளது.  

இலக்கண நூல்கள் (வசாழர் காலம்)  

சதால்காப்பியத்தத அடுத்து அததை முதல் நூலாகக் சகாண்டு பல இலக்கண நூல்கள் பிற்காலத்தில் 

எழுந்தை. அதவ சபரும்பாலும் வசாழர் காலத்திவலவய இயற்றப் சபற்றை. சதால்காப்பியம் எழுத்து, 

சசால், சபாருள் என்ற மூன்று பாகுபாடுகதளச் சசய்தது. பிற்காலத்தில் அதவ எழுத்து, சசால், 

சபாருள், யாப்பு, அணி எை ஐந்தாக வகுக்கப்பட்டை.  

வீர வசாழியம் (ஐந்திலக்கணம்)  

சதால்காப்பியத்திற்கு அடுத்து அததை முதல் நூலாகக் சகாண்டு எழுதப்பட்ட சமாழி இலக்கண நூல் 

வீரவசாழியம் ஆகும். சதால்காப்பியத்தத அடிப்பதடயாகக் சகாண்டு எழுதப்பட்டது எனினும் இதில் 

வடசமாழி இலக்கணத் தாக்கம் மிகுதியாக உள்ளது.  

இஃது ஐந்திலக்கணத்ததயும் சுருக்கமாக உணர்த்து கிறது. இதன் ஆசிரியர் புத்தமித்திரர் என்பவர். இவர் 

சபௌத்த சமயத்திைர். சபான்பற்றி என்னும் ஊரில் வாழ்ந்தவர். இவர் தம்தம ஆதரித்த வீரவசாழ 
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மன்ைனின் சபயதரவய தம் நூலுக்கு தவத்துள்ளார். அம்மன்ைனின் ஆட்சிக் காலம் கி.பி. 1ஆம் 

நூற்றாண்டு. அதுவவ இந் நூலின் காலமும் ஆகும்.  

வநமி நாதம் (எழுத்து, சசால்)  

வநமிநாதம் எழுத்துக்கும் சசால்லுக்கும் அதமந்த சுருக்கமாை இலக்கணமாகும், 96 சூத்திரங்கதளக் 

சகாண்டுள்ளது. இதற்குச் 'சின்னூல்' என்ற சபயரும் வழங்குகிறது. இதன் ஆசிரியர் குணவீர பண்டிதர் 

ஆவார். இவரும் சமணர் ஊர் சதாண்தட நாட்டில் உள்ள களத்தூர் ஆகும். இது 12ஆம் நூற்றாண்தடச் 

சார்ந்தது ஆகும்.  

நன்னூல் (எழுத்தும் சசால்லும் )  

வீர வசாழியத்ததயும் சதால்காப்பியத்ததயும் முதல் நூலாகக் சகாண்டு பவணந்தியார் நன்னூதல 

எழுதியுள் ளார். தமிழ் மரபுக்குத் சதால்காப்பியத்ததயும் பதவியல் பகுதிக்கு  

வீரவசாழியத்ததயும் இவர் பின்பற்றியுள்ளார்.  

இதுவவ இப்சபாழுது தமிழ் சமாழிக்குத் தன்னிகரற்ற இலக்கண நூலாகப் பயிலப்பட்டு வருகிறது. 

சதால்காப்பியர் விரித்துக் கூறியவற்தறத் சதாகுத்துக் கூறியுள்ளார். மற்றும் கால மாறுதல்களுக்கு 

ஏற்பப் புதிய இலக்கண விதிமுதறகதளயும் வசர்த்துள்ளார்.  

இதன் ஆசிரியர் பவணந்தி முனிவர் சமணர் இந்நூல் எழுந்த காலம் சீயகங்கள் ஆண்ட காலம், 

பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டு.  

நம்பியகப் சபாருள் (அகப் சபாருள்)  

நாற்கவிராச நம்பி என்பவர் எழுதிய அகப் சபாருள் இலக்கண நூல் நம்பியகப் சபாருள் எைப்பட்டது. 

இவர் சமணர், சதால்காப்பியம் அகத்திதணயியல், களவியல், கற்பியல், சபாருளியல் என்ற இயல்களில் 

கூறியவற்தறத் சதாகுத்தும் விரித்தும் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது.  

எளிதமயாகவும், சதளிவாகவும் இஃது அகப்சபாருள் துதறகதள விளக்குகிறது. தஞ்தசவாணன் 

வகாதவப் பாடல்கள் இந்நூல் உதரயில் உதாரணச் சசய்யுள்களாகத் தரப்பட்டுள்ளை. இதன் காலம் 

12ஆம் நூற்றாண்டு என்பர்.  

புறப்சபாருள் சவண்பா மாதல (இது பல்லவர் காலத்து நூல்)  

இது புறப்சபாருள் பற்றி எழுந்த சபாருள் இலக்கண நூலாகும். சூத்திர யாப்பில் சகாளுவும் 

சவண்பாவில் உதாரணமும் தரப்பட்டுள்ளை. இந்நூல் பன்னிரு படலத் ததப் பின்பற்றி அதமந்தது 

என்பர். சதால்காப்பியத்திலிருந்து ஓரளவு மாறுபட்டுச் சசல்கிறது. இதன் ஆசிரியர் ஐயைாரிதைார். 

இதன் காலம் ஆம் நூற்றாண்டு.  

யாப்பருங்கலம் (யாப்பு நூல்)  

இஃது அமிதசாகரர் என்பவரால் கிபி. 10ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட யாப்பிலக்கண நூல், மூன்று 

இயல்களில் 96 நூற்பாக்களில் யாப்பிதை ஆராய்கிறது. இதற்குக் குண சாகரர் விருத்தியுதர 

சசய்துள்ளார்.  

இது காக்தகபாடினியத்தத முதல் நூலாகக் சகாண்டுள்ளது. இவரும் சமணவர.  
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யாப்பருங்கலக் காரிதக (யாப்பு நூல்)  

இதுவும் அமிதசாகரரால் இயற்றப் சபற்றது. இதற்கும் குண சாகரர் உதர இயற்றியுள்ளார். கலம் 

விரிவாை நூல்; இது சுருங்கக் கூறுகிறது. இதுகலித்துதற யாப்பில் பாடப் சபற்றுள்ளது. இதில் 44 

காரிதகச் சூத்திரங்கள் உள்ளை. உறுப்பியல், சசய்யுளியல், ஒழிபியல் என்ற மூன்று இயல்கதளக் 

சகாண்டு விளங்குகிறது.  

வச்சணந்தி மாதல (பாட்டியல்)  

வச்சணந்தி என்னும் முனிவர் சபயரால் அவருதடய மாணவர் குண வீர பண்டிதர் பாடியது. வச்சணந்தி 

மாதல எைப்படும் சவண்பாப் பாட்டியல் சிற்றிலக்கியங் களின் அதமப்தபப் பற்றியும் சசய்யுள் எழுதும் 

முதறகள் குறித்தும் கூறும் இந்நூல் மூன்று இயல்கதளக் சகாண்டது, 103 சவண்பாவில் அதமந்தது; 

இது கிபி. 12ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப் சபற்றது பாட்டியல் நூல்களில் இது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது 

ஆகும்.  

தண்டியலங்காரம் (அணி நூல்)  

'காவியதர்சம்' என்னும் வடசமாழி அலங்கார நூலின் சமாழி சபயர்ப்பாகும். இதன் ஆசிரியர் சபயர் 

அறியப்படவில்தல . வடசமாழி காவியதர்சம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் தண்டி என்பது. இது சபாது 

வணியியல், சபாருளணியியல், சசால் லணியியல் என்ற மூன்று இயல்கதளக் சகாண்டு உள்ளது.   

ஆசிரியர் அநபாய வசாழதைச் சிறப்பித்துப் பாடியதால் இதன் காலம் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டின் 

முற்பகுதி எைக் சகாள்ளக் கிடக்கிறது.  

காப்பியத்தின் இலக்கணத்தத இதுவவ விரித்துக் கூறுகிறது. சதால்காப்பியர் உவதமயணி ஒன்று 

மட்டும் கூற இஃது ஏதைய அணிகதளயும் கூறுகிறது. அணியிலக் கணத்திற்குத் தமிழ்ச் சசய்யுள்கள் 

இலக்கியமாகத் தரப்பட்டுள்ளதமயின் இது தமிழ் மரபுக்வக இலக்கணம் கூறுவது வபால் 

அதமந்துள்ளது.  

வசாழர் காலத்துக் காப்பியங்களில் இவ்வணிகள் மிகுதியாக இடம் சபற்றுள்ளை. காப்பிய 

இலக்கணங்களும் தண்டியாசிரியர் கூறுவதத ஒட்டி அதமந்துள்ளை. யமகம், மடக்கு சசாற்சித்திர 

யாப்புகள் முதலியை சசால்லணியியலில் இடம் சபறுகின்றை.  

மாறன் அலங்காரம்  

இது நாயக்கர் காலத்ததச் சார்ந்தது. இதன் ஆசிரியர் குருதகப் சபருமாள் கவிராயர் ஆவார். காலம் 

16ஆம் நூற்றாண்டு தண்டியலங்காரம் கூறும் அணிகதள விரித்து 64 அணிகளாக ஆக்கியுள்ளார். இவர் 

நம்மாழ்வாரிடம் ஈடுபாடு சகாண்டவர் ஆதலின் இதற்கு மாறன் அலங்காரம் என்ற சபயர்தவத்துள்ளார்.  

நிகண்டுகள்  

சதால்காப்பியமும் நன்னூலும் உரியியல்களில் உரிச் சசாற்களுக்கு மட்டும் சபாருள் தருகின்றை. 

வசாழர் காலத்தில் நிகண்டுகள் பல வதான்றிை. தற்காலத்தில் அகராதிகள் சசாற்சபாருள் 

விளக்கங்கதளத் தருகின்றை.  

பழங்காலத்தில் ஒரு சபாருளுக்கு வழங்கிய பல சசாற் களும், ஒரு சசால்லின் பல சபாருள்களும் 

உணர்த்தத் தனி நூல்கள் எழுந்தை. இதவ சசய்யுள் வடிவிலும் சூத்திர வடிவிலும் மைப்பாடம் 

சசய்யத்தக்க வதகயில் சதாகுத்துத் தரப்பட்டை. இவற்தற நிகண்டுகள் என்றைர்.  
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திவாகரம்  

இது காலத்தால் முற்பட்டது. இதன் காலம் 10ஆம் நூற்றாண்டு, இதன் ஆசிரியர் திவாகர முனிவர் 

வசந்தன் என்னும் அரசைது வவண்டுவகாளுக்கு இணங்க இந்நூல் இயற்றப் சபற்றதால் இதற்குச் 

வசந்தன் திவாகரம் என்ற சபயரும் வழங்குகிறது.  

பிங்கல நிகண்டு  

திவாகர முனிவரின் மகைார் பிங்கலர் எழுதிய நூல் இது. இதன் காலம் 10ஆம் நூற்றாண்டு. 

திவாகரத்தில் இடம் சபறாத புதிய சசாற்களுக்கு இதில் சபாருள் கூறப் பட்டுள்ளது.  

சூடாமணி நிகண்டு  

மண்டல புருடர் என்ற சமண முனிவர் இதன் ஆசிரியர் ஆவார். இவர் கிருஷ்ணவதவராயர் காலத்தில் 

வாழ்ந்தவர். இது 10ஆம் நூற்றாண்டின் சதாடக்கத்தில் எழுதப்பட்டது என்ற கருத்தும் உள்ளது.  

உரிச்சசால் நிகண்டு  

நாயக்கர் காலத்து நூல், சவண்பாவில் இயற்றப்பட்டு உள்ளது. இதன் காலம் 15 ஆம் நூற்றாண்டு என்று 

கருதப்படுகிறது.  

கயாதர நிகண்டு  

கயாதர முனிவர் இயற்றியது கட்டதளக் கலித்துதறயில் எழுதப்பட்டது, பதழய சசய்திகதளவய 

திரும்பக் கூறுகின்றது.  

அகராதி நிகண்டு  

சிதம்பரம் இவர வண சித்தர் இயற்றியது காலம் கிபி. 1594.  

ஆசிரியர் நிகண்டு  

இது மிகப் பிற்காலத்தில் எழுதப்பட்டது. ஆண்டிப் புலவர் என்பவர் இதன் ஆசிரியர். 

 

 

6. நாயக்கர் காலம் (கி.பி. 1350-1750) 

வரலாற்றுப் பின்ைணி  

பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வசாழப்வபரரசு வீழ்ச்சியுற்றது. பாண்டியர்கள் தமிழ் நாட்தட ஆண்டு 

வந்தைர். வடக்கிலிருந்து பதிைான்காம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் அலாவுதீன் கில்ஜியின் 

பதடத்ததலவன் மாலிக்காபூர் பாண்டியதர சவன்று அதமதிதயக் குதலத் தான். அதற்குப் பின் 

பாண்டிய நாடு மகமதியர் ஆட்சியில் சிக்கியது.  

ஆந்திர நாட்டில் விஜய நகர ஆட்சி நிதலசபற்றபின் மகமதியரின் வலிதம குதறந்தது. சதன்ைகம் 

முழுவதும் விஜய நகர ஆட்சி பரவியது. அவர்களின் பிரதிநிதிகளாக மதுதரயில் நாயக்கர் ஆட்சி 

சசலுத்திைர். நானூறு ஆண்டுகள் அவர் ஆட்சி நிலவியது.  
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சதன்ைாட்டுக் வகாயில்கள் பல அவர்களால் கட்டப்பட்டை. மதுதரயில் மீைாட்சி வகாயிலும் 

ஆயிரங்கால் மண்டபமும் திருமதல நாயக்கர் புதுப்பித்ததவ. சீரங்கமும் நாயக்கர்களால் சீர் 

சசய்யப்பட்டது. அவர்கள் தமிழ் இலக்கியத்ததயும் வளர்க்க உதவிைர்.  

சிற்றிலக்கியங்கள்  

வபரிலக்கியங்கள் எழுந்த வசாழர் காலத்தில் ஒரு சில சிற்றிலக்கியங்கள் வதான்றாமல் இல்தல. 

அவற்தறப் பின் பற்றி நாயக்கர் காலத்தில் இச்சிற்றிலக்கியங்கள் மிகுதியாக வளர்ந்தை. 

காப்பியங்களும் புராணங்களும் எழுந்து வளர்ந்தபின் இலக்கியப் பரப்பில் ஒரு சரிவு ஏற்பட்டது.  

நாயக்கர்களின் புகழ்ச்சியாகவும், பிரபுக்களின் புகழ்மாதல யாகவும், வகாயில் சதய்வங்களின் 

பாமாதலயாகவும் இச் சிற்றிலக்கியங்கள் அதமந்தை. காவியக் கூறுகளாக விளங்கும் உலா, தூது, 

பிள்தளப்பாடல், பரணி முதலியை தனித்தனி நூல்கள் ஆயிை. நில மக்கதளத் ததலமக்களாகக் 

சகாண்டு பள்ளும் குறவஞ்சியும் வதான்றிை. மன்ைர்கதளயும், அடியார்கதளயும், கடவுளதரயும் 

ததலவர்களாகக் சகாண்டு விளங்கிய தமிழ்க் காவியங்கள் மதறந்து மண்ணின் புதல்வர்கதளக் கதத 

மாந்தர்களாக தவத்துச் சிற்றிலக்கியங்கள் பாடிைர். சவறும் வருணதைகளாகவும் கற்பதைகளாகவும் 

அதமவவத இலக்கியம் என்ற தாழ் நிதலதய அதடந்து விட்டது. சுதவபடப் பாடுவது கவிதத என்ற 

வகாட்பாட்தடக் சகாண்டைர். சசாற்சுதவ யும் சபாருள் சுதவயும் வதான்றப் பாடிைர். இவற்றிற்குத் 

துதணயாக வடசமாழிப் பிரபரந்தங்கள் என்றைர். அவற்தற எண்ணிட்டுத் சதாண்ணூற்று ஆறு 

என்றைர். தமிழில் வதான்றிய சிற்றிலக்கியங்கள் வகாதவ, உலா, அந்தாதி, கலம்பகம், தூது, 

பிள்தளத்தமிழ், சதகங்கள், பள்ளு, குறவஞ்சி முதலியை.  

வகாதவ  

வரலாறு  

நானூறு பாடல்களின் சதாகுப்பு வகாதவ எைப்பட்டது. சங்க இலக்கிய அகப்பாடல்கள் திதண துதற 

பாகுபாட்தடப் சபற்றை. சங்க காலத்தில் எந்த ஒரு புலவரும் சதாடர் நிதலயாகத் துதறகதள 

தவத்துப் பாடிைாரில்தல, பதிசைண் கீழ்க்கணக்கில் 'திதண' என்ற சதாகுப்பில் அகப்பாடல்கள் 

பாடப்பட்டை. இதறயைார் களவியல் உதர அகப்சபாருள் துதறகதள விரிவு படுத்திக் கூறியது, 

பின்ைால் எழுந்த நம்பி அகப்சபாருள் துதற கதள விரித்துக் கூறுகின்றது.  

இவற்றிற்கு இலக்கியமாகத் சதாடர்நிதலச் சசய்யுள்களாக இக்வகாதவ நூல் எழுந்தது. இதில் 

பாட்டுதடத் ததலவனும் கிதளவித்ததலவனும் இடம் சபற்றைர் புலவர் தாம் பாராட்டும் ததலவதைப் 

பாட்டுதடத் ததலவைாகக் சகாண்டைர். அகப்சபாருள் இலக்கிய மரபுக்வகற்பக் கிளவித் ததலவதை 

தவத்து அவன் வமற்சகாள்ளும் களவு கற்பு வாழ்க்தகதயச் சித்திரித்தைர், இதறயைார் களவியல் 

உதரக்குப் பாண்டிக் வகாதவயும், நம்பி அகப் சபாருளுக்குத் தஞ்தச வாணன் வகாதவயும் உதாரணச் 

சசய்யுள்களாகக் காட்டப்பட்டுள்ளை; இதவ கட்டதளக் கலித்துதறயில் பாடப்பட்டை.  

'வகாதவ என்பது கூறுங்காதல  

வமவிய களவு கற்பு என்னும் கிளவி  

ஐந்திதண திரியா அகப்சபாருள் தழீஇ  

முந்திய கலித்துதற நானூசறன்ப'    - பன்னிரு பாட்டியல்  

பாண்டிக் வகாதவயில் பாட்டுதடத் ததலவன் சநடுமாறன் ஆவான்.  
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இததை அடுத்து ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மாணிக்கவாசகர் திருக்வகாதவயார் பாடிைர். இதில் 

பாட்டுதடத் ததலவர் தில்தல நடராசன் ஆவார். இஃது அகப்சபாருள் பாடலாயினும் இதறவதை 

அதடயும் உயிர்களின் நிதலதமதய உருவகமாகக் கூறுகிறது என்பர்.  

அம்பிகாபதிக் வகாதவதயக் கம்பர் பாடிைர் என்பர். இக்கருத்து ஏற்றுக்சகாள்வதாயின் இது வசாழர் 

காலத்ததச் சார்ந்தது ஆகும். ஒட்டக்கூத்தர் பாடியதவ குவலாத்துங்கன் வகாதவயும் நாலாயிரக் 

வகாதவயும் ஆகும்.  

இதவயும் வசாழர் காலத்திைர், திருவவங்தகக் வகாதவ சீகாழிக் வகாதவ எை வவறு வகாதவ 

நூல்களும் இக்காலத்தில் எழுந்தை.  

நாயக்கர் காலம்  

கி.பி. பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டில் சபாய்யா சமாழிப் புலவர் பாடிய நூல் தஞ்தசவாணன் வகாதவ 

யாகும். இஃது நம்பியகப் சபாருளுக்கு வமற்வகாளாகவும் காட்டப்படுகிறது. மாதற நாட்டில் தஞ்சாவூர் 

என்னும் ஊதர ஆண்ட சிற்றரசன். தஞ்தசவாணன் இதன் பாட்டுதடத் ததலவன் ஆவான். அவன் 

வீரமும் சகாதடயும் இதில் வபசப்படுகின்றை.  

உலா  

காப்பிய நூல்களில் ததலவனின் உலா வருணிக்கப் படுவது மரபு அவ்சவான்றதைவய விரிவாகப் பாடிச் 

சிறப்பித்துக் கூறும் சிற்றிலக்கிய வதக இது. இதில் பாட்டுதடத் ததலவவை கிளவித் 

ததலவைாகிறான். அவன் உலா வருதலின் சிறப்பு முதற்பகுதியில் சிறப்பிக்கப்படுகிறது. இதத 

முன்னிதல ஏழு என்பர்.  

பிற்பகுதியில் ஏழு பருவ மாதர் அவன் எழிலில் தம் சிந்தததயப் பறிசகாடுப்பதாகப் பாடுவர். வபதத, 

சபதும்தப, மங்தக, மடந்தத, அரிதவ, சதரிதவ, வபரிளம் சபண் என்னும் எழுபருவ மாதர்களின் 

உள்ள நிதலதயயும் சமய்ப்பாடுகதளயும் விவரித்துக் கூறும்.  

வரலாறு  

'ஊசராடு வதாற்றமும் உரித்சதை சமாழிய  

வழக்சகாடு சிவணிய வதகதமயாை'   - சதால் புறத் 30-31.  

என்பது உலாவுக்கு இலக்கணம் வதாற்றுவாய் சசய்கிறது. காவியங்களில் காவியத்ததலவர்களின் 

உலாவில் மகளிர் சநஞ்சு பறி சகாடுப்பது தீட்டப்படுகிறது.  

கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வசரமான் சபருமாள் நாயைார் இயற்றிய திருக்தகலாய ஞாை உலா 

முதல் உலா நூலாகும். இததை ஆதி உலா' என்பர், திருஞாைசம்பந்தரின் உலாதவ நம்பியாண்டார் 

நம்பிகள் பாடியுள்ளார். அதற்கு ஆளுதடய பிள்தளயார் திரு உலாமாதல' என்று சபயர். இது கியி. 

பதிசைான்றாம் நூற்றாண்தடச் சார்ந்தது.  

ஒட்டக் கூத்தர் மூன்று உலாக்கதளப் பாடிைார். அதற்கு மூவருலா என்று சபயர். அதவ 'விக்கிரம 

வசாழன் உலா குவலாத்துங்க வசாழன் உலா, இராசராச வசாழன் உலா' என்பைவாகும். வகாதவ உலா 

அந்தாதிக்கு ஒட்டக் கூத்தர்' என்று பாராட்டுதர வழங்குகிறது.  

நாயக்கர் காலம்  
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திரிகூடராசப்பகவிராயரின் திருக்குற்றாலநாதர் உலா', இரட்தடப் புலவர்களின் 'ஏகாம்பர நாதர் உலா', 

அந்தகக் கவிராயரின் திருவாரூர் உலா', தத்துவராயரின் சசாக்கநாதர் உலா முதலாைதவ நாயக்கர் 

காலத்துச் சிறந்த உலா நூல்களாகும்.  

அந்தாதி  

இறுதிதய முதலாகத் சதாடுப்பது யாப்பில் ஒரு சதாதடயழகாகும்; அணி வதகயில் இது சசால்லணி 

யாகும். இததவய ததலப்பாகக் சகாண்டு ஒரு சில நூல்கள் எழுந்தை. அந்தம் முதலாகத் சதாடுப்பது 

அந்தாதி என்னும் காரிதக இததை சவண்பா அல்லது கட்டதளக் கலித்துதறயில் பாடுவர்.  

வரலாறு  

அந்தாதி பாடுவது மிகப் பழங்காலத்திவல இருந்து வருவது. சங்க இலக்கியத்திலும் அது வதாற்றம் 

அளித்து உள்ளது.  

'மண்டிணிந்த நிலனும்  

நிலவைந்திய விசும்பும்  

விசும்புததவரு வளியும்  

வளித் ததலஇய தீயும்  

தீ முரணிய நீரும் என்றாங்கு'    - புறம் 2,  

அததைத் சதாடர்ந்து காதரக் காலம்தமயார் அற்புதத் திருவந்தாதி பாடிைார்.  

முதலாழ்வார்கள் ஆகிய சபாய்தகயாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், வபயாழ்வார் ஆகிவயாரும், திருமழிதச 

ஆழ்வார் முதலாவைாரும் அந்தாதிப் பாடல்கதளப் பாடியுள்ளைர்.  

கம்பர் பாடிய சரசுவதி அந்தாதியும், சடவகாபரந் தாதியும் வசாழர் காலத்தில் எழுந்ததவயாகும்.  

நாயக்கர் காலம்  

எல்லப்ப நாவலரின் திருவருதண அந்தாதி, பிள்தளப் சபருமாதளயங்காரின் திருவரங்கத்து அந்தாதி, 

அருண கிரி அந்தாதி, அபிராமி அந்தாதி முதலியை நாயக்கர் காலத்ததச் சார்ந்ததவயாகும். 

பிறசமாழிகளில் இத்ததகய அதமப்புமுதறயில் பாடல்கள் எழவில்தல என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

மற்றும் கலம்பகம், உலா, தூது முதலிய பாடல்களும் அந்தாதித் சதாதடயில் பாடப் பட்டுள்ளை.  

கலம்பகம்  

கதம்பமாதல என்பதன் மரூஉ முடிவு கலம்பகம் என்பற். 'பல்பூமிதடந்தபடதலக் கண்ணி' என்னும் 

சபரும்பாணாற்றும் பதடத் சதாடருக்குக் கதம்பமாகிய மாதல என்று உதர கூறுவர் 

நச்சிைார்க்கினியர்.  

''களிவண்டு மிழற்றிய கலம்பகம் புதைந்த  

அலங்கலந் சதாதடயல்"  

என்பர் சதாண்டரடிப் சபாடியாழ்வார்.  

இதில் பதிசைட்டு உறுப்புகள் இடம் சபறுகின்றை. அதவ புயவகுப்பு, மதங்கு, அம்மாதை, காலம், 

சம்பிரதம், கார், தவம், குறம், மறம், பாண், களி, சித்து, இரங்கல், தகக்கிதள, தூது, வண்டு, ததழ, 

ஊசல் என்பைவாம். இவற்வறாடு பிச்சியார், சகாற்றியார், இதடச்சியார், வதலச்சியார் என்ற 

உறுப்புகளும் இடம் சபறும். கலம் -12, பகம் - பாதி, 18 உறுப்புகள் சகாண்டது கலம்பகம் என்று 

விளக்கம் தருவாரும் உளர். இதில் 100 பாடல்கள் இடம் சபறுகின்றை. இதவ அந்தாதித் சதாதடயில் 
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பாடப் சபறுகின்றை; வகாயில் தலங்கள் மீதும் ஊர்கள் மீதும் இதவ பாடப்படுகின்றை. நால்வதகப் 

பாக்களும், தாழிதச, துதற, விருத்தம் என்னும் பாவிைங்களும் விரவி வரப் பாடப் சபறும்.  

வரலாறு  

பல்லவர் காலத்தில் கி.பி. 880 இல் நந்திவர்மன் மீது பாடப்பட்ட நந்திக் கலம்பகம் முதல் நூலாகும்.  

நாயக்கர் காலம்  

பிள்தளப் சபருமாதளயங்காரின் திருவரங்கக் கலம்பகம், அருதணக் கலம்பகம், கச்சிக் கலம்பகம், 

திருவரங்கக் கலம்பகம், குமர குருபரரின் மதுதரக் கலம்பகம் முதலியதவ குறிப்பிடத்தக்கதவயாகும். 

கலம்பகத்திற்கு இரட்தடயர்கள்' என்ற பாராட்டுதர வழங்குகிறது. இவர்கள் பாடியதவதில்தலக் 

கலம்பகம். திருவாமாத்தூர்க் கலம்பகம் என்பை ஆகும்.  

பரணி  

வபார்க் களத்தில் பரண் மீது இருந்து சகாண்டு வபார்க் காட்சிகதளப் பாடுவது பரணி என்பர். பரணியில் 

பிறந்து தரணியாளும் மன்ைதைப் பாடுவதால் இதற்குப் பரணி என்ற சபயர் வழங்குவதாகவும் கூறுவர்.  

’ஆதை ஆயிரம் அமரிதட சவன்ற  

மாைவனுக்கு வகுப்பது பரணி'  

என்று கூறுவர்.  

இது கடவுள் வாழ்த்து, கதட திறப்பு, காடு பாடியது வதவிதயப் பாடியது, வபய்கதளப் பாடியது, 

இந்திரசாலம் இராசபாரம்பரியம், வபய் முதறப்பாடு, அவதாரம், காளிக்குக் கூளி கூறியது, வபார் பாடியது, 

களம் பாடியது என்ற பதின்மூன்று உறுப்புகதளக் சகாண்டு விளங்குவது வதாற்றவர் சபயர் 

இதற்கு வழங்கப்படுகிறது, கலித்தாழி தசயில் பாடப்சபறும்.  

வரலாறு  

முதற்பரணி நூல் கலிங்கத்துப்பரணி; இதுவவ மிகச் சிறந்தது என்றும் பாராட்டப்படுகின்றது.  

'பரணிக்வகார் சஜயங்சகாண்டான்' என்ற சதாடருக்வகற்ப அவர் பாடிய கலிங்கத்துப்பரணி கற்பதை 

நயமும் ஓதச நலமும், கருத்துச் சசறிவும், சபாருட் சிறப்பும், கற்பதை நயமும், சுதவப் சபருக்கும் 

சகாண்டு விளங்குகிறது. ஒட்டக்கூத்தரின் தக்கயாகப் பரணியும் வசாழர் காலத்திைது ஆகும்.  

நாயக்கர் காலம்  

சூரன் வததப் பரணி, இனிய வததப் பரணி, கஞ்ச வததப் பரணி, அஞ்ஞவததப் பரணி பாசவததப் 

பரணி, திருச்சசந்தூர்ப் பரணி முதலியதவ இக்காலத்துப் பரணி நூல்களாம். வசாழர் காலத்து எழுந்த 

கலிங்கத்துப் பரணியும், தக்கயாகப் பரணியுவம மிகச் சிறத்தைவாகப் வபாற்றப்படுகின்றை.  

தூது  

அகப்சபாருள் இலக்கியங்களில் தூது சிறப்பிடம் சபறுகிறது. ததலவி காதல் வயப்பட்டுத் தன் 

சநஞ்தசப் பறிசகாடுக்கிறாள். ததலவனிடம் தூது அனுப்புவதாகக் கவிஞர்கள் பாடுவது இலக்கிய 

மரபாக விளங்கி வருகிறது. தமிழ் இலக்கியங்களில் அரசர்கதளயும் சதய்வங்கதளயும் ததலவர்களாகக் 

சகாண்டு தம் சநஞ்தசத் தூது விடுவதாகக் கூறும் மரபு உள்ளது. அவதாடு நில்லாமல் நாதர, அன்ைம், 
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கிளி முதலியவற்றிடம் தம் நிதலதயச் சசால்லித் தூது அனுப்பி மாதல வாங்கி வரும்படி கூறும் 

மரபும் உள்ளது. இதவ கலி சவண்பாவில் பாடப் சபறுகின்றை.  

''பயில் தருங் கலிசவண் பாவிைாவல  

உயர்திதணப் சபாருதளயும் அஃறிதணப் சபாருதளயும்  

சந்தியின் விடுத்தல், முந்துறு தூசதைப்  

பாட்டியல் புலவர் நாட்டிைர் சதளிந்வத"  

- இலக்கண விளக்கப் பாட்டியல்  

வரலாறு  

சதால்காப்பியர் 'தூது முனிவின்தம' என்ற துதறதய சமய்ப்பாட்டியலில் குறிப்பிடுகின்றார். அதற்குப் 

வபராசிரியர் தரும் உதர, புள்ளும் வமகமும் வபால்வை கண்டு சசல்லுமின் அவர்க்சகன்று தூது 

இரந்துபன் முதறயானும் சசால்லுதல்' என்று விளக்கம் தந்துள்ளார். எைவவ காதல் தூதுக்குத் 

சதால்காப்பியம் கால்வகாள் சசய்திருக்கிறது.  

புறநானூற்றுப் பாடல் ஒன்றில் பிசிராந்ததயார் தம் நண்பன் வசாழனுக்கு அன்ைச் வசவதலத் தூது 

விடுவதத அப்பாடல் அறிவிக்கிறது.  

சமய காலத்தில் நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் தம்தமக் காதலியர்களாக அதமத்துக் சகாண்டு 

இதறவனிடம் குயில். தும்பி, சநஞ்சம் இவற்தறத் தூதாக அனுப்பும் மரபிதை உண்டாக்கியுள்ளைர்.  

திருமங்தக ஆழ்வார் சசங்கால் மட நாதரதய அதழத்துத் தூது விடுகிறார்;  

'சசங்கால் மட நாராய்! இன்வை சசன்று  

திருக்கண்ண புரம்புக்சகன் சசங்கண் மாலுக்கு  

என்காதல் என் துதணவற்கு உதரத்தி யாகில்  

இதுசவாப்பது எைக்கு இன்பம் இல்தல'  

என்று சசால்லிப் பாடுகிறார்.  

தூதுப் சபாருள்களாக அன்ைத்ததயும் சதன்றதல யும் கிளிதயயும் தூது விட்டதாகத் தனித்தனி 

நூல்கள் எழுந்துள்ளை.  

நாயக்கர் காலம்  

உமாபதி சிவாச்சாரியார் எழுதிய சநஞ்சு விடு தூது என்னும் நூவல முதல் தூது இலக்கியமாகும். இது 

தத்துவ உட்சபாருள் சகாண்டதாக விளங்குகிறது. அததைப்பின் பற்றிச் சிவப்பிரகாசர் தத்துவராயர், 

மீைாட்சி சுந்தரம் பிள்தள ஆகியவர்களும் இவத வபாக்கில் தூது இலக்கியங்கதள வளர்த்தைர்.  

சதய்வங்கதளத் ததலவர் களாக தவத்துத் தூது என்னும் காதல் இலக்கியமும் எழுந்தது. அதில் ததல 

சிறந்தது பலபட்டதட சசாக்கநாதப் புலவர் எழுதிய அழகா கிள்தளவிடு தூது ஆகும். இதற்கு 

அடுத்ததாகக் குறிப்பிடத்தக்க தூது இலக்கியம் தமிழ்விடு தூது எைலாம். தமிழின் சபருதமதய இது 

விரித்துக் கூறுகிறது.  

'இருந்தமிவழ உன்ைால் இருந்வதன்; இதமவயார்  

விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வவண்வடன்'  

என்று தமிழ்விடு தூது கூறுகிறது.  
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மதுதரச் சசாக்கநாதர் மீது காதல் சகாண்ட ததலவி தமிதழத்தாது விடுவதாகக் கூறுவது இந்தால், 

இததை அடுத்துக் குறிப்பிடத்தக்கது. விறலி விடு தூது என்னும் நூலாகும். தாசி ஒருத்தியின் 

வதலயில் சிக்கி வாழ்தவ நாசப்படுத்திக் சகாண்ட கவிஞன் ஒருவன் தன் மதைவியின் ஊடதலத் 

தணிவிக்க விறலி ஒருத்திதயத் தூதாக அனுப்புவது வபான்ற அதமப்பிதை உதடயது விறலிவிடு 

தூதாகும். இததப் பாடியவர் சுப்ரதீபக் கவிஞர் மற்றும் பணத்ததத் தூதாக அனுப்புவததச் சசய்தியாகக் 

சகாண்டு பணவிடு தூது என்ற நூலும் எழுந்துள்ளது.  

தாசி ஒருத்திதயக் கண்டு வமாகம் சகாண்டு அவளிடம் பணத்ததவய தூதாக அனுப்பித் தன் காதல் 

வவட்தகதயத் தீர்க்குமாறு வவண்டுவது இந்நூல்.  

எகிைமயில் கிள்தள எழிலிவயாடு பூதவ  

சகி குயில் சநஞ்சம் சதன்றல் வண்டு - சதாதகபத்தத 

வவறுவவறாகப்பிரித்து மாதல சகாண்டன்பு  

ஊறிவா என்றல் தூது  

எைப் பிரபந்தத் திரட்டுப்பாடல் தூதுப் சபாருள் பத்து எை இயம்புகிறது. இதவவயயன்றித் தமிழ், பணம், 

மான், வைசம், சவ்வாது, புதகயிதல, சநல், துகில், காக்தக, கழுதத, அன்பு, பதழயது, சசருப்பு 

முதலிய சபாருள் களில் தூது நூல்கள் எழுந்துள்ளை.  

பிள்தளத் தமிழ்  

இது ஆண்பால் பிள்தளத்தமிழ், சபண்பால் பிள்தளத்தமிழ் எை இருவதகயாக வழங்குவர். தான் 

வபாற்றும் கடவுதளவயா அரசதைவயா சபரிவயாதரவயா குழந்ததயாகக் கற்பித்துப் பாடுவது பிள்தளத் 

தமிழாகும்.  

ஆண்பால் பிள்தளத் தமிழ் காப்புப் பருவம், சசங்கீதரப் பருவம், தாலப் பருவம், சப்பாணிப் பருவம், 

முத்தப் பருவம், வருதகப் பருவம், அம்புலிப் பருவம், சிற்றில் பருவம் சிறுபதறப் பருவம் சிறுவதர்ப் 

பருவம் ஆகிய பத்துப் பருவங்கதளயும் சபறும் சபண்பால் பிள்தளத் தமிழில் இறுதியில் உள்ள 

சிற்றில், பதற, சிறுவதர் இவற்றுக்கு மாறாக அம்மாதை நீராடல், ஊசல் ஆகிய பருவங்கள் இடம் 

சபறும். இவற்றுள் அம் புலிப் பருவம் கற்பதை நயம் மிக்க பகுதியாகும்.  

ஆழ்வார்களின் பாடல்களில் குழந்ததப் பாடல்கள் மிகுதியாக உள்ளை.  

நாயக்கர் காலம்  

இப்பிள்தளத் தமிழ் இலக்கியங்கள் நாயக்கர் காலத் திவலவய எழுந்தை. குமரகுருபரர் பாடியதவ 

மீைாட்சியம்தமப் பிள்தளத் தமிழும் முத்துக் குமார சுவாமிப் பிள்தளத் தமிழும் ஆகும். பகழிக்கூத்தர் 

பாடிய திருச் சசந்தூர்ப் பிள்தளத் தமிழ் சிறப்புமிக்கதாகும்.  

மீைாட்சி சுந்தரம் பிள்தள வசக்கிழார் பிள்தளத்தமிழ் என்ற நூதலப் பாடியுள்ளார். குமரகுருபரர் பாடிய 

மீைாட்சியம்தமப் பிள்தளத் தமிழில் கீழ்வரும் பாடல் அழகிய உயிர்ச் சித்திரமாக விளங்குகிறது. 

இதறவிதய உயிர் ஓவிய மாகப் பாடியிருக்கும் பாடல் கற்பதை நயம் மிக்கதாகும். அப்பாடல் 

பின்வருமாறு.  

'சதாடுக்கும் கடவுள் பழம்பாடல்  

சதாதடயின் பயவை நதறபழுத்த  

துதறத்தீந் தமிழின் ஒழுகுநறுஞ்  

சுதவவய அகந்ததக் கிழங்தகயகழ்ந்  

சதடுக்குத் சதாழும்பர் உளக்வகாயிற்(கு)  
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ஏற்றும் விளக்வக வளர்சிமய  

இமயப் சபாருப்பில் விதளயாடும்  

இளசமன் பிடிவய எறிதரங்கம்  

உடுக்கும் புவைங் கடந்து நின்ற  

ஒருவன் திருவுள்ளத்திலழ  

சகாழுக எழுதிப் பார்த்திருக்கும்  

உயிவரா வியவம மதுகரம்வாய்  

மடுக்குங் குழற்கா வடந்துமிள  

வஞ்சிக்சகாடிவய வருகவவ  

மலயத்துவசன் சபற்றசபரு  

வாழ்வவ வருக வருகவவ’  

பள்ளு  

நாயக்கர் காலம்  

பள்ளு நூல்கள் நாயக்கர் காலத்தில் எழுந்ததாகும். இது உழவர்களின் வாழ்க்தகதயச் சித்திரிப்பதாகும். 

இந்நூலின் கடவுள் வணக்கம் பள்ளன் சபருதம.  

அவன் மதைவியர் உறவுகள், நாட்டுவளம், மதழக்குறி, ஆற்று சவள்ளம் முதலிய சசய்திகள் உள்ளை. 

பண்தணயாரிடம் பள்ளன் வபசும் உதரயாடல்களும், அவன் தன் மதைவிய ரிதடவய நிகழ்த்தும் 

ஊடற் சசய்திகளும், நதகச்சுதவ களும் இதவ சித்திரிக்கின்றை. சதாடக்கத்தில் இஃது உழத்திப் 

பாட்டு எை வழங்கியது.  

பள்ளு நூல்களுள் முக்கூடற்பள்ளு ததலசிறந்த தாகும். பள்ளனின் மதைவியருள் ஒருத்தி தசவ 

சமயத் திைள். மற்சறாருத்தி தவணவி.  

அவர்கள் தத்தம் ஊர் களின் சபருதம பற்றியும், சமயங்களின் சிறப்தபப் பற்றியும் வபசுகின்ற 

ஏசல்களும் பூசல்களும் சுதவபட அதமந்துள் ளை. இதில் சநல்லின் வதககதளப் பற்றியும், 

எருதுகளின் வதககதளப் பற்றியும் விவரமாகக் கூறப்பட்டுள்ளை. மதழயின் வருணதை இதில் 

சிறப்பிடம் சபற்றுள்ளது; ஓதச நயம்பட அதமந்துள்ளது. ஆற்று சவள்ளம் நாதள வரத்  

வதாற்று வதகுறி - மதல  

யாள மின்ைல் ஈழமின்ைல்  

சூழ மின்னுவத  

வநற்றும் இன்றும் சகாம்புசுற்றிக்  

காற்றடிக்குவத - வகணி  

நீர்ப்படு சசாறித் தவதள  

கூப்பிடு குவத -  

வசற்று நண்டு வசற்றில்வதள  

ஏற்றதடக் குவத - மதழ  

வதடிசயாரு வகாடி வாைம்  

பாடி யாடுவத  

வபாற்று திரு மாலழகர்க்  

வகற்ற மாம்பண்தணச் வசரிப்  

புள்ளிப் பள்ளர் ஆடிப்பாடித்  

துள்ளிக் சகாள்வவாவம'    (முக்கூட. 35)  
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மற்றும் பள்ளு நூல்கள் பல உள்ளை. சசங்வகாட்டுப்பள்ளு. ஞாைப்பள்ளு வடகடதலப் பள்ளு 

வசற்றூர்பள்ளு திருவாரூர் பள்ளு, குருகூர்ப் பள்ளு, சசண்பகராமன் பள்ளு முதலியை வழங்குகின்றை. 

இதவ ஊர்களின் சபயர்கதளவய சபாதுவாகக் சகாண்டுள்ளை. நாட்டுப்புற இயல் இவற்றில் 

மிளிர்கின்றது. இஃது மண் மணம் வீசும் பண் கலந்த பாடல்கதளக் சகாண்டதாகும்; சிந்தும், 

விருத்தமும் மிகுதியாக இடம் சபறுகின்றை.  

குறவஞ்சி (நாயக்கர் காலம்)  

குறத்திதயக் கதத மாந்தராகக் சகாண்டு பாடப்படும் மற்சறாரு மக்கள் இலக்கியம் குறவஞ்சியாகும். 

வஞ்சிக் சகாடி வபான்றவள் குறத்தி என்ற சபாருளில் குறவஞ்சி என்ற சபயர் அதமகிறது.  

உலா வருகின்ற ததலவதைக் கண்டு காதல் சகாள்ளும் ததலவிக்குக் குறத்தி கூறிகூறல் இதில் 

இடம் சபறும் ததலதமயாை சசய்தியாகும், குறவன் குறத்தி அவர்கள் உதரயாடல்கள் நாட்டு 

வளத்ததயும் மதலவளத்ததயும் தமயமாகக் சகாண்டு அதமயும், அவர்கள் வவட்டுவ வாழ்க்தக 

இவற்றில் காட்டப்படுகிறது. குறத்தி ததலமகளிடத்துப் சபறும் பரிசிலும், அதைால் அவர்கள் அதடயும் 

உவதகயும் இதில் வபசப்படுகின்றை. சிந்து, சவண்பா முதலியயாப்பில் நாடகப் வபாக்கில் இப்பாடல்கள் 

அதமகின்றை. வகாயில் தலங்களின் சபருதமகதளக் கூறுகின்றை.  

குற்றாலக் குறவஞ்சி  

குறவஞ்சி நூல்கள் நாடகப் வபாக்குதடயை. அப் பாடல்களுக்கு இதசயதமத்து நாட்டிய நாடகமாக 

இப்சபாழுது பலர் இயக்கிச் சிறப்பிக்கின்றைர். இக் குறவஞ்சி நூல்களுள் திரிகூடராசப்ப கவிராயர் 

இயற்றிய திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி ததலசிறந்ததாகும். குற்றால நாதர் இந்நாடகத்தின் ததலவர் 

ஆவார். வசந்த வல்லி பந்து ஆடுகிறாள். அவள் உலாவரும் குற்றாலநாதரிடத்து உள்ளத்ததப் பறி 

சகாடுத்துப் பாங்கிதயத் தூது அனுப்புகிறாள், குறத்தி அவதளச் சந்தித்துக் குறிசசால்லிப் பரிசு 

சபறுகிறாள். கவர்ச்சி மிக்க உதரயாடல்கள் இவற்றில் இடம்சபறுகின்றை. இது முத்தமிழ் 

இலக்கியமாக விளங்குகிறது. அவருதடய பாடல்களில் குற்றால மதல வருணதை கற்பதை வளமும் 

ஒப்பதை நயமும் மிக்கதாகும்.  

'வாைரங்கள் கனிசகாடுத்து மந்திசயாடு சகாஞ்சும்  

மந்திசிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் சகஞ்சும்  

காைவர்கள் விழிசயறிந்து வாைவதர அதழப்பர்  

கமை சித்தர் வந்து வந்து காயசித்தி விதளப்பர்.''  

வதைருவித்திதரசயழுப்பி வானின் வழி ஒழுகும்  

சசங்கதிவரான் பரிக்காலும் வதர்க்காலும் வழுகும்  

கூைலிளம் பிதறமுடித்தவவணி யலங்காரர்  

குற்றாலத் திரிகூட மதலசயங்கள் மதலவய'  

 

சபாதுவாகக் குறவஞ்சி இலக்கியங்கள் நாடு, நகர், மதல, வகாயில், தலம் இவற்றின் 

சிறப்புகதள விளக்குவதால் அவற்தறத் தலபுராணங்களின் மாற்று வடிவம் எைக் கூறலாம்.  

பிற குறவஞ்சிகள்  

கும்வபசர் குறவஞ்சி, திருவாரூர், குறவஞ்சி, மீைாட்சியம்தம குறவஞ்சி, சரவபந்திர பூபால குறவஞ்சி, 

அர்த்தைா ரீசுவரர் குறவஞ்சி முதலியை குறிப்பிடத்தக்கைவாகும். இவற்தறக் குறத்திப் பாட்சடைவும், 

குறவஞ்சி நாடகம் எைவும் கூறும் வழக்கம் உள்ளது.  
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சதகங்கள்  

ஏவதனும் ஒரு சபாருள் பற்றி 100 பாடல்கள் பாடப்பட்டால் அததைச் சதகம் என்று கூறிைர்.  

'விதளயும் ஒரு சபாருள் வமசலாரு நூறு  

ததழய வுதரத்தல் சதகசமன்ப'  

என்று இலக்கண விளக்கப்பாட்டியல் கூறும். எண்ணிக்தக பற்றி இந்நூலுக்கு இப்சபயர் 

அதமந்துள்ளது. முதன் முதலில் திருச்சதகம் என்ற ஒரு பகுதி திருவாசகத்தில் இடம்சபற்றுள்ளது. 

இதுவவ தமிழில் முதல் சதக இலக்கியமாகும்.  

கிபி1 ஆம் நூற்றாண்டில் இஃது ஒருவதகத்தனி இலக்கியமாக வளர்ந்தது. முதன் முதலில் அவிைாசி 

ஆதரக் கிழார் என்பவவர இச்சதக இலக்கியத்ததப் புகுத்திைார். அவர் தம் நூலுக்குக் கார்மண்டல 

சதகம் என்ற சபயதர இட்டு வழங்கிைர். அததை அடிப்பதடயாகக் சகாண்டு வசாழ மண்டல சதகம், 

ஈழ மண்டல சதகம் முதலிய நூல்கள் எழுந்தை.  

நாயக்கர் காலம்  

இதவ நாட்டு வரலாற்தற விவரித்துக் கூறும் சபாருள் மரதபப் சபற்று விளங்கிை. சதாடக்கத்தில் 

மண்டலங்களின் எல்தலக்குட்பட்ட வாழ்தவ விவரிக்கத் சதாடங்கிய சதகங்கள் இதறப் சபாருளும் 

நீதிகளும் உணர்த்தத் சதாடங்கிை. அருணாசல சதகம், குமவரச சதகம், தகயிலாச நாதர் சதகம் 

முதலியை இத்ததகயை.  

திருப்பள்ளி எழுச்சி  

துயிசலதட நிதல என்பது புறத்திதணயாகும். அததை சயாட்டி நாயன்மார்கள் பாடல்களிலும், 

ஆழ்வார்கள் பாடல்களிலும் பள்ளி எழுச்சிப் பாடல்கள் இடம் சபற்றை. மாணிக்கவாசகர் பாடல்கள் 

சதாண்டரடிப் சபாடியாழ்வார் பாடல்கள் ஒரு சில இத்துதறயில் அதமந்துள்ளை.  

நாயக்கர் காலம்  

இவற்தற அடிப்பதடயாக தவத்து 17ஆம் நூற் றாண்டில் தத்துவராயர் திருப்பள்ளி எழுச்சிப் பாடதலப் 

பாடியுள்ளார். மற்றும் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள், சசாரூபாைந்த சுவாமிகள் முதலியவர்கள் பள்ளி எழுச்சிப் 

பாடல்கள் பாடியுள்ளைர். சிதம்பர சுவாமிகள் முருகதைப் பற்றித் திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடியுள்ளார்.  

இம்மரபிதை ஒட்டி இக்காலத்தில் பாரதியார் பாரத அன்தையின் திருப்பள்ளி எழுச்சிதயப் பாடியுள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

தசவசித்தாந்த நூல்கள்  

வதவாரமும் திருவாசகமும் இதறவனின் பாமாதலகள்; வகாயில் தலங்களின் சபருதமகதளக் 

கூறுவை; இதற யுணர்வு மிக்கை; இதவ உள்ளத்ததத் சதாடும் நூல்கள்.  

பதி பசு பாசம் பற்றிய விளக்கங்கள் சாத்திர நூல் களில் இடம்சபற்றுள்ளை. 17 முதல் 14ஆம் 

நூற்றாண்டில் அறிவு நூல்களாை இச் தசவ சாத்திர நூல்கள் எழுந்தை. அதவ பின்வருமாறு :  

1. திருவுந்தியார், 2. திருக்களிற்றுப் படியார், 3. சிவ ஞாை வபாதம், 4. சிவஞாை சித்தியார் 5. 

இருபா இருபஃது 6. உண்தம விளக்கம் 7. சிவப்பிரகாசம் 8 திருவருட்பயன் . விைாசவண்பா 10. 

வபாற்றிப் பஃசறாதடசவண்பா 17. சகாடிக்கவி 12. சநஞ்சுவிடு தூது 13. உண்தம சநறி விளக்கம் 

14. சங்கற்ப நிராகரணம்.  
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சித்தர் பாடல்கள்  

சித்தர்கள் பதிசைண்மர் என்பர். அகத்தியர், புலத் தியர், புஜண்டர் நந்தி, திருமூலர் காலாங்கிநாதர், 

வபாகர் சகாங்கணர் உவராமமுனி, சட்தடமுனி, மச்சமுனி, கருவூரர், தன்வந்திரி, வததரயர், 

பிண்ணாக்கீசர், வகாரக்கர், யூகி முனி, இதடக்காடர் எைப்படுவார். அகத்தியவர இவர்களுள் ததலதம 

மிக்கவர். திருமூ லதரயும் இந்தச் சித்தர்கவளாடு தவத்து எண்ணுவர். இவர்கள் வயாகம் சசய்து 

சமய்யுணர்வு சபற்றவர்கள் என்று கருதப்படு கின்ற ைர்.  

இவர்கதளத் தவிர பாம்பாட்டிச் சித்தர், அகப் வபய்ச் சித்தர், குதம்தபச் சித்தர், இதடக்காட்டுச் சித்தர் 

முதலிவயாரும் அறியப்படுகின்றைர். இவர்கள் சமுதாயச் சடங்கு முதறகதளச் சாடும் இயல்பிைர்.  

குதம்தப என்னும் காதணி அணிந்த சபண்சணாருத் திதய விளித்துப்பாடும் மரபு ஒட்டி அவர் 

குதம்தபச் சித்தர் எை அதழக்கப்படுகிறார். அவ்வாவற இதடயதர விளித்துப் பாடுபவதர 

இதடக்காட்டுச் சித்தர் என்றைர். ஞாைசநறிதயப் பற்றி இப்பாடல்கள் கூறுகின்றை.  

ஒரு சிலர் மருத்துவச் சசய்திகதளயும் தம் பாடலில் அறிவித்துள்ளைர். அவர்கள் சபயரில் சித்த 

மருத்துவம் என்ற நாட்டு மருத்துவம் வளர்ந்துள்ளது.  

சித்தர் பாடல்கள் சபரும்பாலும் சபாருள் விளங் காதைவாகவும் உருவகமாகவும் அதமயும்.  

’மாங்காய்ப்பால் உண்டு மதலவமல் இருப்வபார்க்குத்  

வதங்காய்ப் பால் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்  

வதங்காய் பால் ஏதுக்கடி'  

என்பது இத்ததகய பாடல்களுள் ஒன்றாகும்.  

உதரயாசிரியர்கள்  

சசந்தமிழ் நூல்கள் பலவற்றின் மங்காத புகழுக்கு மூ லகாரணம் அவற்றிற்குச் சசய்யப்பட்ட 

நல்லுதரகவள எனின் அது மிதகயாகாது. சதால்காப்பியம் என்னும் பண்தடத் தமிழ் இலக்கண நூல் 

சதாடங்கி அண்தமக்கால நூல் வதர வாழ்ந்த அறிஞர்கள் பலர் சீரிய உதர கதளத் தமிழ் நூல்களுக்கு 

வழங்கியுள்ளைர்.  

இளம்பூரணர்  

சதால்காப்பியம் முழுதமக்கும் உதர எழுதியுள்ளார். ஆைால் சபாருளதிகாரப்பகுதியில் ஒரு சில 

பகுதிகள் கிதடத்தில இவரது உதர சதளிவும், எளிதமயும் அழகும் வாய்ந்தது சுருக்கமாைது. இவதர 

உதரயாசிரியர்' என்வற அதழப்பர். பின் சதால்காப்பிய உதரயாசிரியர் கதளக் காட்டிலும் காலத்தால் 

முந்தியவர். நன்னூல் இவர் உதரயிதைத் தழுவியது என்பர் அறிஞர். நாற்பதுக்கு வமற்பட்ட 

நூல்களிலிருந்து தம் உதரயில் வமற்வகாள் காட்டியுள்ளார் இளம்பூரணர். இவர் வாழ்ந்த காலம் கி.பி. 

12ஆம் நூற்றாண்டு என்பர். பழந்தமிழ் நூல்களிலிருந்து வமற்வகாள் காட்டித் தம் உதரதயச் 

சசம்தமப்படுத்தியுள்ளார்.  

வசைாவதரயர்  

சதால்காப்பியத்தின் சசால்லதிகாரத்திற்கு மட்டும் இவர் உதர உள்ளது. வடசமாழி அறிவும் 

சதன்சமாழிப் புலதமயும் உதடயவர். அழகிய நதடயில் அதமந்துள்ள சிறந்த உதர 'வசைாவதரயம்.' 

'வடநூற்கடதல நிதல கண் டுணர்ந்த வசைாவதரயர்' என்ற இவதரப் வபாற்றுவர். இவருதடய காலம் 
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கிபி. 13ஆம் நூற்றாண்டு என்பர். சதளிவாை, விளக்கமாை உதர எழுதுவதில் இவரது தகவண்ணம் 

உதரயில் அதமந்துள்ளது.  

வபராசிரியர்  

சதால்காப்பியத்தில் சபாருளதிகாரத்தின் சில இயல்களுக்கு மட்டுவம இவரது உதர கிதடத்துள்ளது. 

இவர் முழு நூலுக்கு உதர எழுதிைார் என்பர். பிற பகுதிகள் கிதடக்கவில்தல . இவரது காலம் கி.பி. 

13 ஆம் நூற்றாண்டாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. திருக்வகாதவயாருக்கு உதரயியற்றிய 

வபராசிரியரும் இவரும் வவறாவர் என்பது சிலர் கருத்து, வறுதம என்பததை விளக்க வந்த 

இவ்வாசிரியர் அது வபாகம் துய்க்கப் சபறாத பற்றுள்ளம்' என்று கூறுகின்றார். நுண்மாண் நுதழபுலம் 

மிக்கவர் இவர் என்பததை இவரது உதரவய காட்டும்.  

நச்சிைார்க்கினியர்  

"உச்சிவமல் புலவர்சகாள் நச்சிைார்க்கினியர் " என்று வபாற்றப்படும் இவர் பல இலக்கண 

இலக்கியங்களுக்கு உதர வகுத்துள்ளார். இவர் கி.பி. 14ஆம் நூற்றாண்தடச் சார்ந்தவர். 

சதால்காப்பியம் முழுதமக்கும் உதர சசய்துள்ளார். பத்துப்பாட்டு, கலித்சதாதக, சீவகசிந்தாமணி 

ஆகிய இலக்கியங்களுக்கும் சிறந்த உதரயிதைப் பதடத் துள்ளார். இளம்பூரணர் உதரதயக் 

காட்டிலும் இவர் உதர விரிவாைது; விளக்கமாைது.  

அடியார்க்கு நல்லார்  

சிலப்பதிகாரத்திற்குத் வதான்றிய முதல் உதர அரும் பதவுதரயாசிரியர் சசய்தது. அவர் இயற்சபயர் 

சதளியவில்தல. அவ்வுதர சிறிய குறிப்புதரயாகவவ உள்ளது. அடுத்த உதர அடியார்க்கு நல்லாரால் 

இயற்றப்பட்டது.  

இலக்கிய இலக்கண அறிவு மிக்கவர்; இதச, நாடகம், வாை நூல் முதலாை பற்பல நூலறிவிதையும் 

சபற்றவர், வமற்வகாள் தரும் வபாது நூலின் சபயதரயும் குறிப்பிட்டு விளக்குபவர்.  

நிரம்தப என்னும் ஊதரச் வசர்ந்த சபாப் பண்ண காங்வகயைால் ஆதரிக்கப்பட்டவர். இவருதடய 

காலம் கி.பி. 12ஆம் நூற்றாண்டு ஆகும். இவரது உதர ஓர் அரிய கதலக் கருவூலம், அறிவுச் சுரங்கம் 

எைக் கூறின் மிதகயாகாது.  

பரிவமலழகர்  

'தருமர், மணக்குடவர், தாமத்தர், நச்சர், பரிதியார், காளிங்கர், பரிப்சபருமாள், திருமதலயர், மல்லர், 

பரிவமலழகர் என்னும் பதின்மர் வள்ளுவர் நூலுக்கு உதர சசய்தவர்கள். இவர்களுள் பரிவமலழகரின் 

உதரவய சிறந்தது என்பர் அறிஞர். வடசமாழியறிவும் தமிழ் சமாழிப் புலதமயும் உதடய இவரது 

உதரதயப் பாராட்டி, பாரித்த உதரசயல்லாம் பரிவமலழகர் சதரித்த உதரயாவமா சதளி' என்று புலவர் 

வபாற்றுவர்.  

காஞ்சிபுரம் சபருமாள் வகாவில் அர்ச்சகர் மரபில் வந்தவர் என்பர். இவரது காலம் கிபி. 13 ஆம் 

நூற்றாண்டாகும். மாந்தர் சின்ைாள் பல்பிணிச் சிற்றறிவிைர்' என்றும், வீடு 'சிந்ததயும் சமாழியும் 

சசல்லா நிதலதமத்து' என்றும் இவ்வாறு பல விளக்கங்கதளத் தந்துள்ளார் பரிவமலழகர், இவர் 

பரிபாடல் என்னும் சங்க நூலுக்கும் உதர சசய்துள்ளார்.  
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இவ்வுதரயாசிரியர்கவள அன்றி வவறு பலரும் தமிழிற்கு நல்லசதாண்டிதை ஆற்றியுள்ளைர். 

நன்னூலுக்கு மயிதலநாதர், சிவஞாை முனிவர், சங்கர நமச் சிவாயர் முதலாவைார் சிறந்த உதரகதள 

எழுதியுள்ளைர்.  

திருவாய் சமாழிக்கு ஆறாயிரப்படி, முப்பதாயிரப்படி என்று பல உதரகள் உள்ளை. இதவ 

மணிப்பிரவாள நதடயில் அதமந்ததவ. சபரிய வாச்சான்பிள்தள பிரபந்த உதரயாசிரியர்க்குள் 

குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆவார்.  

இவர்கவள அல்லாமல், கல்லாடர், சதய்வச் சிதலயார் ஆகிவயார் சதால்காப்பியத்திற்கும், நக்கீரர் 

இதறயைார் அகப் சபாருளுக்கும், இராமானுசக் கவிராயர் நன்னூலுக்கும், சசாக்கப்ப நாவலர் தஞ்தச 

வாணன் வகாதவக்கும் குணசாகரர் யாப்பு நூல்களுக்கும், சாமுண்டு வதவநாயகர் புறப்சபாருள் 

சபண்பாமாதலக்கும் வவறுபலர் பல்வவறு நூல்களுக்கும் உதர வழங்கிைர்.  

இவ்வுதரகள் தமிழ் நூல்களின் தரத்தத உயர்த்துகின்றை; சபருதமக்குச் சான்றாகின்றை, 

காலந்சதாறும் வளர்ந்த உதரநதடத் தமிழுக்கு விளக்கமாகத் திகழ்கின்றை.  

 

7. தனிப் புலவர்கள்  

(வசாழர் காலமும் நாயக்கர் காலமும்) பட்டிைத்தார் 

இவர் காவிரிப்பூம்பட்டிைத்தில் வாழ்ந்தவர், தசவசமயத்ததச் சார்ந்தவர் ஆவார். இவருதடய வகாயில் 

நான்மணிமாதல, திருக்கழுமதல மும்மணிக்வகாதவ, திருவிதடமருதூர் மும்மணிக்வகாதவ, 

திருவவகம்ப முதடயார் திருவந்தாதி, திருசவாற்றியூர் ஒருபா ஒருபது என்பதவ சிறந்த நூல்களாகப் 

வபாற்றப்படுகின்றை. இவருதடய பாடல்கள் பதிசைான்றாம் திருமுதறயில் வசர்க்கப்பட்டுள்ளை.  

இவருதடய பாடல்கள் இனிதமயும், எளிதமயும், வநராை ஓட்டமும் உதடயை. இவர் இல்லற 

வாழ்விவல சசம்தமயாக வாழ்ந்து சிவனிடம் அன்பு சகாண்டு முத்தி சபற்ற சபருமகைாராவார். 

இவருதடய காலம் பத்து அல்லது பதிசைான்றாம் நூற்றாண்டு  

ஓட்டக்கூத்தர்  

'கவிராட்சசன்' என்றும், 'கவிச்சக்கரவர்த்தி' என்றும் வபாற்றப்படுபவர் ஒட்டக்கூத்தர். 

தண்டியலங்காரத்தில் 'மலரிவருங் கூத்தன்' என்ற சதாடதரக் சகாண்டு இவரது ஊர் 'மலரி' என்று 

கூறுவர். இவர் தகவகாளர் மரபிதைச் வசர்ந்தவர். எைவவ, இம்மரபிதைப் பற்றி ஈட்டி சயழுபது' 

என்னும் நூல் சசய்தார். விக்கிரம வசாழன் இரண்டாம் குவலாத்துங்க வசாழன், இரண்டாம் இராசராச 

வசாழன் ஆகிவயார் மீது உலாக்கள் பாடிைார். இது மூவருலர்' என்று வழங்கப்படுகிறது. தக்கயாப் பரணி' 

இவர் சசய்தது. இது தக்கன் இதறவதை எதிர்த்து அழிந்த வரலாற்தறக் கூறுவது. இவர் பாடிய பிற 

நூல்கள் குவலாத்துங்கன் பிள்தளத் தமிழ்' காங்வகயன் நாலாயிரக் வகாதவ, அரும்தபத் சதாள்ளாயிரம் 

முதலியை. பிள்தளத்தமிழ் நூதல முதன் முதலில் சசய்தவர் ஒட்டக்கூத்தவர. இராமாயணத்தில் 

உத்தரகாண்டத்தத இவர் பாடியதாகக் கூறுவர். வகாதவயுலா அந்தாதிக் சகாட்டக் கூத்தன்' என்னும் 

சதாடர், இவர்தம் புலதம நலத்ததக் காட்டுவதாகும். இவர் காலம் கிபி. பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு.  

புகவழந்திப் புலவர்  

சவண்பா நூல்களில் சிறந்ததாகிய நளசவண்பா விதைப் பாடியவர் புகவழந்திப் புலவர் சவண்பாவிற் 

புகவழந்தி' என்னும் சதாடர் இவர்தம் பாடலியற்றும் திறத்தத சவளிப்படுத்துவதாகும். சதாண்தட 
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நாட்டில் சபான் விதளந்த களத்தூதரச் வசர்ந்த இவதர மள்ளுவ நாட்டு முரதணநகர் சந்திரன் சுவர்க்கி 

என்ற ததலவன் ஆதரித்தான்.  

நளசவண்பா 424 பாக்கதளக் சகாண்டது. சுயம்வர காண்டம், கலிசதாடர் காண்டம், கலிநீங்கு 

காண்டம் என்ற மூன்று பகுதிகதள உதடயது. மகாபாரதத்தில் வரும் நளைது கிதளக் கதததயவய 

புகவழந்தியார் நளசவண்பா எனும் தனி நூலாகச் சசய்தார். சசஞ்சிக் கலம்பகம் என்ற நூதலயும் இவர் 

இயற்றியுள்ளார். இக்காலத்வத இவரியற்றியதாக அல்லி யரசாணிமாதல' முதலாை நூல்கள் 

சவளிவந்துள்ளை. அஃது உண்தமயன்று அதவ பிற்காலத்சதாருவரால் சசய்யப்பட்டதவ. 

இவருதடய காலம் கி.பி. 13ஆம் நூற்றாண்டு என்பர்.  

பதிைான்கு, பதிதைந்தாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ்ப் புலவர்கள்  

இரட்தடயர்கள்  

முதுசூரியன், இளஞ்சூரியன் என்று சபயர் சபற்ற புலவர் இருவர். ஒருவர் கண் பார்தவ இல்லாதவர் 

மற்சறாருவர் நடக்க இயலாதவர். முதலாமவர் வதாளில் மற்றவர் ஏறிப் பல இடங்களுக்கும் சசன்று 

தமிழ்ப் பணி ஆற்றியுள்ளைர். ஒருவர் முதலிரண்டிகதளப் பாட மற்சறாருவர் பின்னிரண்ட்டிகதளப் 

பாடுவர். இவர்கள் சபயரால் பல தனிப் பாடல்கள் உள்ளை.  

101 பாடல்கதளக் சகாண்ட தில்தலக் கலம்பகம், 556 கண்ணிகதளக் சகாண்ட ஏகாம்பரநாதர் உலா, 

மூவர் அம்மாதை ஆகியவற்தற இவர்கள் எழுதியுள்ளைர். திருவாமாத்தூர்க் கலம்பகமும் சிறந்த 

நூலாகும். இவர்கள் இயற்றியதாகக் கூறப்படும் கச்சிக் கலம்பகமும் கச்சியுலாவும் கிதடக்கப் 

சபறவில்தல . இவர்களின் காலம் கி.பி. பதிதைந்தாம் நூற்றாண்டாகும். 'கலம்பகத்திற்கு 

இரட்தடயர்கள்' என்ற சதாடர் இவர்தம் சபருதமதயச் சாற்றுவதாகும்.  

வில்லியுத்தூர்  

வில்லிபுத்தூரர் திருமுதைப்பாடி நாட்டிவல சனியூரிவல வாழ்ந்த வீரராகவன் என்பவர்க்கு தமந்தராகப் 

பிறந்தவர். வக்கபாதகதய ஆண்ட வரபதி ஆட்சகாண்டான் என்னும் மன்ைனின் அதவக்களப் 

புலவராக விளங்கிைார். இவர் தவணவர்.  

வில்லிபுத்தூரர் பாடிய பாரதம் சந்தம் மிக்க பாடல்களால் வடசமாழி வியாசபாரதக்கததயிதைச் 

சுருக்கமாகக் கூறுவதாகும். இந்நூல் 4339 விருத்தப் பாக்கதளக் சகாண்டு விளங்குகின்றது. 

விருத்தப்பாவின் வடசமாழிச்சந்தங்கதளயும் வடசசாற்கதளயும் மிகுதி யாகக் கலந்திருந்தாலும் 

தமிழ்ச் சுதவ குன்றாமல் நதட யாலும் சசால்லாட்சியாலும், உருக்கமாை பாடல்களாலும் படிப்பவர் 

உள்ளத்ததக் கவர்கின்றது.  

இவரியற்றிய பாரதம் இவர் சபயராவலவய வில்லி பாரதம் என்று அதழக்கப்படுகிறது. இவர் வாழ்ந்த 

காலம் கி.பி. பதிைான்காம் நூற்றாண்டு.  

காளவமகப் புலவர்  

கும்பவகாணம் அருவக உள்ள நந்திபுரத்தில் இவர் பிறந்தார். அந்தணர் மரதபச் வசர்ந்த இவரது 

இயற்சபயர் வரதர்' என்பது. திருவரங்கன் வகாயிலில் மதடப்பள்ளியில் சதாழில் சசய்தவர். 

இதறவியின் அருள் சபற்றுக் கவி பாடத் சதாடங்கியவர், முதறப்படி கல்லாதவர். கவிதததய மதழ 

வபாலப் பாடியதால் 'காளவமகம்' என்ற சபயர் சபற்றார். ஆசுகவி பாட வல்லவர் வதசபாடுவதில் 

இதணயற்றவர். நதகச்சுதவகனிந்த பாடல்கவள இவருதடயதவ. வதகபாடக் காளவமகம்' என்னும் 

சதாடர் இவர் சிறப்பிதை உணர்த்தும், சவள்தளக் கதலயுடுத்து, 'இம்சமன்னும் முன்வை எழுநூறும்', 
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'முன்வை கடிவாளம்' முதலாை தனிப் பாடல்கள் நதகச் சுதவக்கும் கவி நயத்துக்கும் எடுத்துக்காட்டாக 

விளங்குவை. திருவாதைக்கா உலா இவர் எழுதியது.  

'கத்து கடல் சூழ்நாதகக் காத்தான்தன் சத்திரத்தில்  

அத்தமிக்கும் வபாதில் அரிசிவரும் - குத்தி  

உதலயிலிட ஊரடங்கும் ஓரகப்தப அன்ைம்  

இதலயிலிட சவள்ளி எழும்'  

இஃது இரு சபாருள்படக் காளவமகம் பாடிய ஒரு பாடல்  

நாகப்பட்டிைத்தில் காத்தான் சத்திரத்தில் இவரிருந்த  

வபாது உணவு பதடக்கக் காலம் தாழ்த்திய வநரத்தில்  

இவர் பாடியது. அரிசி அத்தமிக்கும் வபாது வரும். குற்றி  

உதலயிடுவதற்கு இரவாகும். சதமத்து இதலயில்  

இடும்வபாது சபாழுது விடிந்துவிடும்' என்பது ஒரு  

சபாருள். எங்கும் அரிசி கிதடக்காது; அத்தமிக்கும் வபாது  

சத்திரத்தில் அரிசி வரும் ; குற்றி உதலயில் சதமக்க உணவு  

கிதடத்து விட்டது என்ற மகிழ்ச்சியில் ஊர் துன்பம் நீங்கி  

அடங்கிவிடும். பின்ைர், ஓர் அகப்தபச் வசாற்றிதை  

இதலயில் இட, அது சவண்தமயாக ஒளி வீசித் திகழும்'  

என்பது அதற்கு மாறாை வவசறாரு சபாருள், இவர்  

பதிதைந்தாம் நூற்றாண்தடச் சார்ந்தவர்.  

 

பட்டிைத்துப் பிள்தளயார்  

இவருதடய பாடல்கள் "பட்டிைத்துப் பிள்தளயார் பாடல் திரட்டு" என்ற சபயரில் வழங்கி வருகிறது. 

இவருதடய பாடல்கள் எளிதமயும், வபச்சு வழக்கும் இனிதமயும் உதடயதாக உள்ளது.  

இவர் இல்லறத்ததத் துறத்தவர் என்பதும், இல்லறத் ததத் தூற்றியவர் என்பதும் இவருதடய பாடல் 

வாயிலாக அறியலாம். கடுந்துறவியாகிய இப்சபருமகைாரின் பாடல்கள் படிப்வபாரின் மைதத உருகச் 

சசய்யும் தன்தம உதடயவைவாகும். இவர் பதிைான்கு அல்லது பதிதைந் தாம் நூற்றாண்டில் 

வாழ்ந்தவர் ஆவார்.  

அதிமதுர கவிராயர்  

அதிமதுர கவிராயர் காளவமகப் புலவரின் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் ஆவார். இவருக்கும் காளவமகப் 

புலவருக்குமிதடவய வவறுபாடு இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இவர் திருமதலராயன் அரசதவயில் 

புலவராய் விளங்கியவர் ஆவார். பாடல் பல பாடியுள்ளார். இவருதடய காலம் கி.பி. 15ஆம் நூற்றாண்டு 

என்பர்.  

அருணகிரிநாதர்  

இவர் திருவண்ணாமதலயில் வதான்றியவர். இளதம யிவலவய கவிபாடும் ஆற்றல் சபற்றுச் 

சசல்வந்தர்கள் மீது பல சிற்றிலக்கியங்கதள இயற்றிைார். இவர் சிற்றின்பத் துதறயில் அதிக ஈடுபாடு 

சகாண்டு தம் வாழ்நாதள வீணாகக் கழித்துப் பின் சதளிவு சபற்றார். வீவண வாழ் நாள் கழிந்ததமக்கு 

வருந்தி முருகன் மீது மைமுருகப் பாடிைார் தலங்கசளல்லாம் சசன்று இதறவன் புகழ் பாடி 

வழிபட்டார். முற்பகுதி வவசியர் மீது சவறுப்பும், பிற்பகுதி முருகன் மீது விருப்பும் காட்டுவை அவர் 

பாடல்கள்.  
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இவர் முருகன் மீது பாடிய பாடல்களின் சதாகுப்வப 'திருப்புகழ்' ஆகும். இவற்றில் இன்று 1037 

பாடல்கவள கிதடத்துள்ளை. அப்பாடல்களில் 1008 சந்தங்கள் பயின்று வருகின்றை.  

இவருதடய திருப்புகழில் சலாம்', 'சபாசு', 'ராவுத்தன்' முதலாை இந்துஸ்தானிச் சசாற்களும் 

பயின்றுவரக் காணலாம். கந்தரலங்காரத்தில் அருணகிரியார் சமாய்தார் அணிகுழல் வள்ளிதய 

வவடவன் முத்தமிழால் தவதாதர யும் அங்கு வாழதவப்வபான்' என்று முருகதைப் புகழ்கின் றார். 

இவதர 'வாக்கிற்கு அருணகிரி' என்றும், கருதணக்கு அருணகிரி' என்றும் புலவர்கள் 

பாராட்டியுள்ளைர். இவர் இயற்றிய பிற நூல்கள் திருவகுப்பு, கந்தரந்தாதி, கந்தரலங்காரம், கந்தரனுபூதி, 

வவல் விருத்தம், மயில் விருத்தம் முதலியைவாகும்.  

தாயுமாைவர் இவதர,  

'ஐயா! அருணகிரியப்பா! உதைப்வபால  

சமய்யாக ஓர்சசால் விளம்பிைர் யார்?'  

என்று புகழ்கின்றார்.  

'குயில் சமாழிக் கயல்விழித்துகிரிதழ்ச் சிதலநுதல் சகாடியிதடப் பிடிநதடக் குறமகள் 

திருவிதைப் புணர்வவாவை' என்னும் அடிகள் இவருதடய சந்த நதடக்குச் சான்றாகத் திகழ்கின்றை. 

இவருதடய காலம் கிபி. 15ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி என்பர்.  

நல்லூர் வீர கவிராயர்  

இவர் ஆசுகவி பாடுவதில் வல்லவர். இவருதடய சசாந்த ஊர் இராமநாதபுரத்ததச் சார்ந்த நல்லூராகும். 

இவர் அரிச்சந்திர சவண்பா என்னும் தமிழ் நூதலயும், அரிச்சந்திர சரிதசமன்னும் வடநூதலயும் முதல் 

நூல்களாகக் சகாண்டு அரிச்சந்திர புராணத்ததப் பாடிைார். வீரகவிராயர் இந்நூலுக்கு அரிச்சந்திர 

சரித்திரம்' என்வற சபயரிட்டார். ஆைால், அரிச்சந்திர புராணம் என்ற சபயவர வழங்கி வருகிறது. 

உண்தமயின் வடிவமாக அரிச்சந்திரன் விளங்குவதத மிக அழகாகக் காட்டுகின்றார்.  

'பதியி ழந்தைம்; பாலதை யிழந்தைம் ; பதடத்த  

நிதியி ழந்தைம்; இனிஎமக் குளசதை நிதைக்கும்  

கதியி ழக்கினும் கட்டுதர யிழக்கிவல சமன்றார்;  

மதியிழந்துதன் வாயிழந் தருந்தவன் மதறந்தான்'  

இவ்வாறு எல்லாம் இழந்த நிதலயிலும் அரிச்சந்திரன் வாய்தம இழந்தானில்தல . நல்லூர் 

வீரகவிராயருதடய காலம் கிபி.16ஆம் நூற்றாண்டு.  

பதிைாறாம் நூற்றாண்டு புலவர்கள்  

அதிவீரராம பாண்டியர்  

புலதமசால் புலவர்களில் அதிவீரராம பாண்டியரும் ஒருவராவார். இவர் இலிங்க புராணம், 

காசிக்காண்டம், கூர்மபுராணம், தநடதம் ஆகிய சமாழிசபயர்ப்பு நூல்கதளயும், சவற்றி வவற்தக எை 

வழங்கும் நறுந்சதாதக, திருக்கருதவப் பத்தந்தாதி, திருக்கததவ சவண்பா முதலிய நூல்கதளயும் 

இயற்றியுள்ளார். இவருதடய ததமயைார் வரதுங்கராம பாண்டியரும் சிறந்த புலவராவார்.  

இவர் இயற்றியதநடதம் இன்பச் சுதவமிகுந்த காவியமாகும். 'தநடதம் புலவர்க்கு ஒளடதம்' என்னும் 

பழசமாழி வழங்குகின்றது. சிந்தாமணிக்கு அடுத்துத் தமிழில் காமச்சுதவயும் வருணதை மிகுதியும் 

சகாண்ட தமிழ் நூல் தநடதம் எைலாம். தமிழ்ப் பாடல்கதளப் படிக்க இந்நூல் தூண்டுவகாலாக 

விளங்குகிறது என்ற காரணத்தால் இந்தப் பழசமாழி எழுந்தது எைலாம்.  
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கருதவ எை வழங்கப்படும் கரிவலம் வந்த நல்லூரில் உள்ள சிவசபருமான் மீது அதிவீரராம பாண்டியர் 

பாடிய நூவல திருக்கருதவப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி என்னும் நூலாகும். கல்சநஞ்தசயும் கனிவிக்கும் 

உருக்கமாை பாடல்கதளக் சகாண்டிருத்தலால் இததைக் குட்டித் திருவாசகம்' எைப் புகழ்வர். 

இவருதடய காலம் 16ஆம் நூற்றாண்டு.  

திருக்குருதகப் சபருமாள் கவிராயர்  

இவர் ஆழ்வார் திருநகரியில் பிறந்தவராவார். இவருதடய இயற்சபயர் சதடயன் என்பதாகும். இவர் 

திருக்குருதவப் சபருமாள் திருக்வகாயிற் புலவராக விளங்கிைார் வடசமாழியிலுள்ள அணியிலக்கண 

நூதலத் தழுவி மாறன் அலங்காரம் என்னும் நூதல இயற்றிைார்.  

வமலும் குருமகான்மியம், திருப்பதிக்வகாதவ, மாறன் அகப்சபாருள், நம் சபருமாள் மும்மணிக்வகாதவ, 

மாறன் பாப்பாவிைம், மாறன் கிளவி மணிமாதல முதலிய நூல்கதள இயற்றியுள்ளார். 

இப்சபருமகைாருதடய காலம் கி.பி. 16ஆம் நூற்றாண்டு என்பர்.  

பரஞ்வசாதி முனிவரால்  

பரஞ்வசாதி முனிவர் வசாழ நாட்டுத் திருமதறக் காட்டில் பிறந்தவர். மதுதர மடத்தில் தம்பிராைாக 

விளங்கிைார். மீைாட்சியம்தம இவர் கைவில் வதான்றித் திருவிதளயாடற் புராணம்' இயற்றுமாறு 

பணித்தார் என்று கூறுவர். இவர் திருவிதளயாடற் வபாற்றிக் கலிசவண்பா, மதுதரப் பதிற்றுப் 

பத்தாந்தாதி ஆகிய நூல்கதளயும் இயற்றியுள்ளார். பரஞ்வசாதி முனிவர் பாடிய திருவிதளயாடற் 

புராணம், மதுதரச் சசாக்கநாதரின் அறுபத்தி நான்கு திருவிதளயாடல்கதளக் குறிப்பிட்டுப் 

பாடுவதாகும். இது மதுதரக் காண்டம், கூடற் காண்டம், திருவாலவாய்க் காண்டம் என்னும் மூன்று 

பிரிவுகதளக் சகாண்டது. இக்கததகள் மதுதர நகதரயும் ஆலவாய் இதறவைாகிய சுந்தவரசரின் 

சபருதமதயயும் விளக்க எழுந்தை. இதில் பல பாண்டிய மன்ைர்களின் வரலாறுகளும் 

பிதணக்கப்பட்டுள்ளை. அவற்றில் கற்பதை மிகுதியாக உள்ளது. சபரியபுராணத்திற்கு அடுத்ததாகப் 

சபருதம சபற்று விளங்குவது இத்திருவிதளயாடற் புராணம் எைலாம். தமிழ்நதட எளிதமயும் 

இனிதமயும் சபற்றுக் கததயின் வதாற்றமும் முடிவும் அழகாக அதமந்து சிறுகதத வடிவில் 

இக்கததகள் உருவாகியுள்ளை.  

இக்கததகள் மக்களுக்குச் சிறந்த கற்பதைகதளத் தந்து கடவுள் வபரில் பக்தியும் ஊட்டக்கூடிய 

வதகயில் அதமந்துள்ளை. விறகு விற்ற படலத்தில் யாழிதசக்கு ஏற்றமும் உயர்வும் 

சகாடுக்கப்படுகின்றை. சபரிய புராணத்திற் ஆைாயைார் புராணமும் குழலிதசயின் சபருதமதய 

உணர்த்துகிறது. குழலும் யாழும் தமிழிதசக் கருவிகள், வசாழர் காலத்தில் கி.பி. 13ஆம் நூற்றாண்டில் 

ஏற்கைவவ சபரும்பற்றப் புலியூர் நம்பி என்பவரால் ஒரு திருவிதளயாடற் புராணம் இயற்றப்பட்டது. 

அததையும் வடசமாழியிலுள்ள "ஹாலாஸ்ய மான்மியம்" என்னும் நூதலயும் தழுவி இந்நூல் 

அதமந்துள்ளது. வசாழர் காலத்து எழுந்த புலியூர் நம்பியின் திருவிதளயாடற் புராணம் சசல்வாக்கு 

இழந்து விட்டது. பரஞ்வசாதியார் திருவிதளயாடவலமிக்கியம் பயிலப்பட்டு வருகின்றது. இவருதடய 

காலம் கி.பி. 16ஆம் நூற்றாண்டு என்பர்.  

பதிவைழாம் நூற்றாண்டுப் புலவர்கள்  

தசவ மடங்கள் வளர்த்த தமிழ்  

தசவ சமயத்ததக் காக்கத் வதான்றிய மடங்கள் தமிழ் வளர்க்கும் இடங்கள் ஆயிை. பழந்தமிழ் 

நூல்கதளக் காத்தைர்; புதிய நூல்கதளயும் வதாற்றுவித்தைர் புலவர்கள் பலர் மடங்களில் தங்கித் தமிழ் 
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கற்றவதாடு பிறருக்கும் கற்பித்தார்கள். பல நூல்கதள இயற்றிைர். பதிைான்காம் நூற்றாண்டில் 

நிறுவப்பட்ட திருவாவடு துதற மடமும் தரும்புர மடமும் அரிய பணிகதளச் சசய்துள்ளை.  

திருவாவடுதுதற மடம்  

திருவாவடுதுதற மடத்ததச் சார்ந்த ஈசாை வதசிகர் இலக்கணக் சகாத்து என்னும் நூதலயும் கலம்பகம் 

முதலாை சிற்றிலக்கியங்கதளயும் இயற்றிைார். அவருதடய மாணவர் சங்கர நமச்சிவாயர் 

நன்னூலுக்கு விருத்தியுதர தந்தார்.  

இம்மடத்ததச் சார்ந்த சிவஞாை முனிவர் (18ஆம் நூற்றாண்டு) அவ்விருத்தியுதரதய 

விரிவுப்படுத்திைார். மற்றும் காஞ்சிப்புராணம், நீதி நூல், வசாவமசர் முதுசமாழி சவண்பா 

சிவஞாைமாபாடியம், இலக்கண விளக்கச் சூறாவளி, அமுதாம்பிதக பிள்தளத்தமிழ், சசங்கழுநீர், 

விநாயகர் பிள்தளத்தமிழ் முதலிய நூல்கதள இயற்றிைார். சிவஞாை சுவாமிகளின் மாணவர்கச்சியப்ப 

முனிவர் தணிதகப் புராணம் எழுதிைார்.  

தருமபுர மடம்  

குமரகுருபரர்  

திருதவகுண்டத்தில் தசவ வவளாளர் மரபில் பிறந் தவர் குமரகுருபரர். ஐந்தாண்டுகள் வதர 

ஊதமயாகப் வபசாதிருத்த இவர் திருச்சசந்தூர் முருகன் அருளால் வபசத் சதாடங்கிைார். பல அரிய 

நூல்கதள எழுதிைார். வடநாடு வதர சசன்று தமிதழப் பரப்பி வந்தார். தசவம் ததழக்க இனிய 

சசய்யுள் இயற்றிைார். மீைாட்சியம்தமப் பிள்தளத் தமிழ் இவர் பாடிய சிறந்த நூல். இவர் எழுதிய பிற 

நூல்கள் கயிதலக் கலம்பகம், மதுதரக் கலம்பகம், காசிக் கலம்பகம், முத்துக்குமார சுவாமி 

பிள்தளத்தமிழ், நீதிசநறி விளக்கம், சகல கலாவல்லி மாதல, நான்மணி மாதல, சிதம்பரச் 

சசய்யுட்வகாதவ முதலியை. அரு சளாழுகும் திருப்பாடல் கதளப் பாடிய இவர் பாட்டிதைக் வகட்டு 

மதுதர மீைாட்சிவய சிறுமியாக வந்து கழுத்தணிதயப் பரிசாக அளித்தாள் என்பர். வளமிக்க 

கற்பதையும், நலமிக்க ஓதச நயமும் சகாண்டதவ குமரகுருபரரின் பாடல்கள். இவர் காலம் கி.பி. 

பதிவைழாம் நூற்றாண்டு.  

இவர் இளம் பருவத்தில் இயற்றிய நூல் கந்தர் கலிசவண்பா ' ஆகும். மதுதர மீைாட்சியம்மன் மீது 

பாடிய மீைாட்சியம்தமப் பிள்தளத்தமிழ் என்ற நூதலத்திருமதல நாயக்கர் முன்னிதலயில் 

அரங்வகற்றிைார் என்பர். இவருதடய பாடல்கள் அதைத்திலும் இதற மணம் கமழக் காணலாம்.  

துதறமங்கலம் மடம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்  

சிவப்பிரகாசர் சதாண்தட நாட்டுத் துதறமங்கலம் என்னும் ஊரில் வீரதசவ சமயத்ததச் சார்ந்த 

குடும்பத்தில் வதான்றியவராவார். சவள்ளியம்பலத் தம்பிரானிடம் கல்வி கற்றார். இவதரக் கற்பதைக் 

களஞ்சியம் எைச் சான்வறார் வபாற்றுவர்.  

இவர் சவங்தகக் வகாதவ, வசாணதசலமாதல, தருக்க பரிபாதட, நால்வர் நான்மணிமாதல, சிவஞாை 

பாதலயர் சநஞ்சுவிடு தூது, திருக்கூவப்புராணம், பிரபுலிங்கலீதல, ஏசுமத நிராகரணம், நன்சைறி, 

சீகாளத்தி புராணம் முதலிய நால்கதள இயற்றியுள்ளார்.  

இவர் நால்வர் நான் மணிமாதலயில் சம்பந்ததர சவண்பாவாலும், அப்பதரக் கலித்துதறயாலும், 

சுந்தரதர விருத்தப்பாவாலும், மாணிக்கவாசகதர அகவற்பாவா லும் வபாற்றிப் பாடியுள்ளார்.  
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வீர தசவத்தின் சபருதமதய விளக்கும் பிரபுலிங்க லீதல என்னும் கன்ைட நூதலத் தமிழில் 

இயற்றிைார். இந்நூல் சிவசபருமாதைத் ததலவைாகக் சகாண்டு தத்துவக் சகாள்தககளுக்கு 

உருவகம் சகாடுத்துக் கற்பதை மிகுதியாக விளங்க அதமக்கப்பட்டதாகும். இவரும் 17ஆம் 

நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புலவராவார்.  

இவருதடய கற்பதைக்கு,  

'குழலும் யாழும் இனியசவைக் கூறாவண்ணம்  

சமன்கனிவாய்  

மழதல சமாழிந்தும், உடற்கின்பம் மருவ ஓடி  

வமல்விழுந்தும்,  

விதழயும் அமிழ்தின் மிக இனிதம விதளய நுகரும்  

சுதவயடிசில்  

சசழிய சிறுதக யாலதளந்தும் சசய்தாள் வமாகம்  

ஈன்வறாதர'  

என்னும் பாடதலக் கூறலாம்.  

கன்றின் துதணயால் தான் பசுவிடம் பாதலக்கறக்கின்வறாம்; அதுவபால் அறிமுகம் ஆைவர் மூலம் 

அறிமுகம் ஆகாதவரிடம் சசயதல வமற்சகாள்ள வவண்டும் என்ற கருத்ததமந்த பாடதலப் 

பாடியுள்ளார். மற்றும் ஓட்தடக் குடத்தில் நீர் ஒழுகுவது வியப்பல்ல, ஒழுகாமலிருப்பவத வியப்பு, 

ஒன்பது துதளயுதடய மனித உடம்பில் உயிர் நீங்குவது வியப்பல்ல நீங்காமலிருப்பவத வியப்பு என்ற 

கருத்ததமந்த பாடதலயும் பாடியுள்ளார்.  

‘சபரியவர் தம் வநாய் வபாலப் பிறர் வநாய் கண்டுள்ளம்  

எரியன் இழுதாவ சரன்க - சதரியிழாய்!  

மண்டு பிணியால் வருந்து பிறவுறுப்தபக்  

கண்டு கலுழுவம கண்'  

என்னும் அரிய கருத்ததமந்த பாடதல இவர் பாடியுள்ளார்.  

திருப்வபாரூர் மடம்  

திருப்வபாரூரில் மடம் ஒன்தற ஏற்படுத்தியவர் சாந்த லிங்க சுவாமிகள். அவர் 18ஆம் நூற்றாண்டில் 

தவராக்கிய சதகம் அவிவராக உந்தியார், சநஞ்சுவிடு தூது, சகாதல மறுத்தல் முதலிய நூல்கதள 

இயற்றிைார்.  

தனிப் புலவர்கள்  

அந்தகக் கவி வீரராகவ முதலியார்  

இவர் சதாண்தட நாட்டின் கண் பூதூரில் பிறந்தவர். இவர் ஒரு பிறவிக்குருடர். இவர் கல்வி கற்ற 

விதத்தத ஓர் ஆயிரம் வகாடி எழுதாது தன் மைத்து எழுதிப் படித்த விரகன்' என்று தம்தமப் பற்றிக் 

கூறிக்சகாள்வதால் அறியலாம். பிறர் வியக்கும் வதகயில் நதகச்சுதவத்தும் பப் பாடுவதிலும் வதச 

படுவதிலும் வல்லவர். வீரராகவர் ஈழத்திற்குச் சசன்று பரராசவசகரதைப் பாடிப் பல பரிசில்கள் சபற்றுத் 

திரும்பிைார். இவர் இரு சபாருள் தரும் சிவலதடப் பாடல்கதளயும் பாடியுள்ளார். இவர் சந்திர வாணன் 

வகாதவ, பஞ்சசரத்திைம், வசயூர் முருகன் பிள்தளத்தமிழ் வசயூர்க் கலம்பகம், திருக்கழுக்குன்ற 

புராணம், திருக்கழுக்குன்றத்து உலா, திருவாரூர் உலா முதலிய நூல்கதள இயற்றியுள்ளார். 

இவருதடய காலம் கி.பி. 17ஆம் நூற்றாண்டு ஆகும்.  
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படிக்காசு புலவர்  

சான்வறார் நிதறந்த சதாண்தட நாட்டில் சபான் விதளந்த களத்தூரில் பிறந்தவர். இவர் இராமநாதபுர 

அரசிைர் அதவப்புலவராய் விளங்கிைார். காயற்பட் டிைத்தில் சீதாக்காதியில் சீதக்காதி என்னும் 

முகமதிய வள்ளதலப் பற்றிப் பல தனிப் பாடல்கள் பாடியுள்ளார். சதாண்தட மண்டல சதகம் என்பது 

சதாண்தட மண்டலத்ததச் சிறப்பித்துப் பாடுவது. இததையும் புள்ளிருக்கு வவளூர்க் கலம்பகம், 

உதமபாகர் பதிகம், சிவந்சதழுந்த பல்லவனுலா, சிவந்சதழுந்த பல்லவன் பிள்தளத்தமிழ், 

பாம்பலங்காரர் வருக்கக் வகாதவ முதலிய நால்கதளயும் பாடியுள்ளார். இவர் பாடல்கள் மிகுந்த 

இனிதம வாய்ந்ததவ. இவருதடய காலம் கிபி. 17ஆம் நூற்றாண்டு.  

பிள்தளப் சபருமாதளயங்கார்  

(அழகிய மணவாளதாசர்)  

இவதரத் திவ்விய கவி என்றும், மணவாளதாசர் என்றும் அதழப்பர். திருமங்தக என்னும் திருப்பதியில் 

வதான்றியவர். காவிரி சூழ் திருவரங்கத்தில் காலங்கழித்தவர். தமிழ், வடசமாழி ஆகிய 

இருசமாழிகளிலும் வல்லவராய் விளக்கியவர் ஆவார்.  

''திவ்விய பிரபந்த சாரம்" என்று கூறப்சபறும் அஷ்டப்பிரபந்தத்தத இவர் இயற்றிைார். இந்நூல் யமகம், 

திரிபு, சிவலதட முதலிய சசால்லணிகள் அதமயப் சபற்றும், சசால் வநாக்கு, சபாருள் வநாக்கு, 

சதாதட வநாக்கு, நதட வநாக்கு துதறவநாக்கு ஆகிய எந்வநாக்கும் சபற்று இலக்கியமாய் 

விளங்குகிறது. அஷ்டப் பிரபந்தம் கற்றவன் அதரப் பண்டிதன்' என்னும் பழசமாழியால் இந்நூலின் 

சபருதம புலைாகும். அஷ்டப்பிரபந்தத்தில் திருவரங்கக்கலம்பகம், திருவரங்கத்தந்தாதி, சீரங்கநாயகர் 

ஊசல், திருவவங்கடமாதல, திருவவங்கடத்தந்தாதி, அழகர் அந்தாதி, நூற்சறட்டுத்திருப்பதி அந்தாதி 

என்னும் எட்டு நூல்கள் இதணந்துள்ளை. பிள்தளப் சபருமாள் ஐயங்கார் திருநாதறயூர் நம்பிவமகவிடு 

தூது என்னும் சிற்றிலக்கியத்ததயும் இயற்றியுள்ளார். இவருதடய காலம் கிபி. 17ஆம் நூற்றாண்டு 

ஆகும்.  

தவத்தியநாத வதசிகர்  

திருவாரூரில் பிறந்த தவத்தியநாத வதசிகர் தமிழி லும், வடசமாயிலும் வல்லவர் இவருதடய 

மாணவர்கள் படிக்காசுப் புலவர், அரசூர்ச் சசாக்கப் புலவர், ஒப்பிலா மணி வதசிகர் முதலிய 

சபருமக்களாவர். இவர் ஐந்திலக் கணங்கதளயும் கூறும் இலக்கண விளக்கம்' என்னும் நூதல 

இயற்றியுள்ளார். இந்நூல் குட்டித் சதால்காப்பியம் ' என்று அதழக்கப்படுகின்றது. வமலும், இவர் 

பாசவததப் பரணி, நல்லூர் புராணம், மயிலம் பிள்தளத்தமிழ் முதலிய நூல்கதளயும் இயற்றியுள்ளார் 

இவருதடய காலம் கி.பி. 17ஆம் நூற்றாண்டு ஆகும்.  

மற்றும் சிலர்  

மற்றும் இப்பதிவைழாம் நூற்றாண்டில் 'நாணிக் கண் புததத்தல் என்னும் ஒரு துதறயில் ஒரு 

துதறக்வகாதவ பாடிய அமிர்த கவிராயரும், கடிதக முத்துப் புலவரும், கருதணப் பிரகாசரும், அழகிய 

சிற்றம்பலக் கவிராயரும் வாழ்ந்துள்ளைர்.  

பதிசைட்டாம் நூற்றாண்டுப் புலவர்கள்  

தாயுமாைவ சுவாமிகள் (1705-1742)  
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திருமதறக் காட்டில் தசவ வவளாளர் குலத்தில் வதான்றிய தாயுமாைவ சுவாமிகள் தமிழ் வடசமாழி 

இரண்டிலும் வல்லவர். முதன் முதலில் சமரச சன்மார்க்க சநறிதய உணர்த்திய சபருதம தாயுமாைவ 

சுவாமி கதளவய சாரும். இவர் திரிசிரபுரத்தில் விஜயரகுநாத சசாக்கலிங்க நாயக்கரிடம் கணக்கராகப் 

பணியாற்றிைார். முதலில் இல்லறத்தில் ஈடுபட்டு சமய்ஞ்ஞாைப்பற்றால் துறவு பூண்டார். இவர் 

பக்திப்பாடல்கள் தசவ சமய உண்தமகதளயும் சிந்தாந்தக் சகாள்தககதளயும் உணர்த்துகின்றை.  

‘ஆதசக்வகார் அளவில்தல அகிலசமல் லாங்கட்டி  

யாளினுங் கடல் மீதிவல  

ஆதண சசல் வவ நிதைவர்.’  

என்று மக்களின் இயல்தபக் கூறுகின்றார் தாயுமாைவர்  

‘எல்லாரும் இன்புற் றிருக்க நிதைப்பதுவவ  

அல்லாமல் வவசறான்றறிவயன் பராபரவம’  

 

என்று தம்மியல்தபக் கூறுகின்றார். வபாலியாை பக்தி சநறிதயக் கடிந்து இதறவன் இருக்குமிடமாக 

'சநஞ்சகவம வகாயில் நிதைவவ சுகந்தமன்வப  

மஞ்சைநீர் பூதசசகாள்ள வாராய் பராபரவம’  

என்று கூறுகின்றார்.  

தாயுமாைவர் பாடிய பாடல்கள் 'தாயுமாைவர் திருப் பாடல் திரட்டு' என்னும் சபயரால் சதாகுக்கப்பட் 

டுள்ளை. இப்பாடல்கதளத் தமிழ் சமாழியின் 'உபநிடதம்' எைப் வபாற்றுவர்.  

இவருதடய பாடல்களில்,  

‘சிைம் அடங்கக் கற்றாலும் சித்திஎலாம் சபற்றாலும்  

மைம் அடங்கக் கல்லார்க்கு வாய்ஏன் பராபரவம'  

என்னும் உயரிய சமய உண்தமகள் நிதறந்திருக்கக் காணலாம். இப்சபருமகைார் ‘ஆகாரபுவைம்’, 

‘ஆைந்தக் களிப்பு’ ‘தபங்கிளிக் கண்ணி’ என்னும் பாடல்களில் காதல் துதற வாயிலாக உயர்ந்த 

உண்தமகதளப் புகட்டுகின்றார்.  

'அகவமவும் அண்ணலுக்கு என் அல்லல்எல்லாம் சசால்லச்  

சுகமாை நீவபாய்ச் சுகம் சகாடுவாதபங்கிளிவய'  

பராபரக் கண்ணி 389 கண்ணிகதள உதடயது. இவருதடய காலம் கிபி. 18ஆம் நூற்றாண்டு.  

சிவஞாை முனிவர்  

சிவஞாை முனிவர் பாண்டி நாட்டு விக்கிரமசிங்க புரத்தில் வவளாளர் குலத்தில் வதான்றியவராவார். 

இவர் திருவாவடுதுதற வவலப்ப வதசிகரிடம் சந்நியாசமும், சிவதீட்தசயும் சிவஞாைவயாகி என்னும் 

சிறப்புப் சபயரும் சபற்றார்.  

இவர் சதால்காப்பியச் சூத்திர விருத்தி, இலக்கண விளக்கச் சூறாவளி முதலிய இலக்கண 

நூல்கதளயும், சிவஞாைமாபாடியம், சிவசமய வாலவுதர மறுப்பு முதலிய தருக்க நூல்கதளயும், 

முல்தல வாயிலந்தாதி, திருக்குறட் கததகதளக் கூறும் வசாவமசர் முதுசமாழி சவண்பா, திருவவகம்பர் 

ஆைந்தக் களிப்பு, அமுதாம்பிதக பிள்தளத் தமிழ், கதலதசயந்தாதி, களிப்பு, அமுதாம்பிதக பிள்தளத் 

தமிழ், கதலதசயந்தாதி, காஞ்சிப் புராணம் முதலிய நூல்கதளயும் இயற்றியுள்ளார். இவர் நன்னூ லுக்கு 

எழுதிய உதர சிறந்த உதரயாகப் வபாற்றப்படுகிறது. இவருதடய மாணவர்கள் கச்சியப்ப முனிவர், 
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சதாட்டிக் கதல சுப்பிரமணிய முனிவர் ஆகிவயார் ஆவர். சிவஞாை முனிவரின் காலம் கிபி. 18ஆம் 

நூற்றாண்டு ஆகும்.  

பலபட்தடச் சசாக்கநாதப் புலவர்  

இவர் மதுதரயம்பதியில் வதான்றியவர் ஆவார். இவர் தம் சபற்வறாருக்குத் தவப்புதல்வைாய் 

அவதரித்தவர் ஆவார். மதுதர சசாக்கநாதர் அருளால் இவதரப் சபற்றதமயால் இவருதடய 

சபற்வறார்கள் இவருக்குச் சசாக்கநாதர் என்று சபயரிட்டைர் என்று கூறப்படுகிறது.  

இவர் மதுதர மும்மணிக் வகாதவ, மதுதர யமக அந்தாதி, வததவயுலா முதலிய நூல்கதள 

இயற்றியுள்ளார். திருமாலிருஞ்வசாதல இதறவன் உலா வரும் வபாது அவதரக் கண்டு காதல் 

சகாண்ட ததலவி கிளிதயத் தூது விடுகின்ற முதறயில் அழகர் கிள்தள விடு தூது' என்னும் நூதலப் 

பாடியுள்ளார்.  

அழகர் கிள்தளவிடு தூது என்னும் நூலுள் முதலில் கிளிதய விளித்து அதன்பின் மாலின் 

சபருதமகதள எடுத்வதாதி நீவய தூது உதரக்கும் தன்தமயுதடதய எைக் கூறி, பின் ததலவி தன் 

ஏக்கம் கூறித் தூது அனுப்பும் முதறயில் அதமந்துள்ளது. இவர் காலம் கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு.  

கச்சியப்ப முனிவர்  

கச்சியப்ப முனிவர் காஞ்சிமாநகரில் பிறந்து, திருத் தணிதகயில் வாழ்ந்தவர் ஆவார். சிவஞாை 

முனிவரிடம் தமிழ் சமாழி கற்றுத் வதர்ந்தவர் ஆவார். இவர் தல புராணம் பாடுவதில் ஒப்பற்று 

விளங்கிைார்.  

இவர் தணிதகப்புராணம், வபரூர்ப்புராணம், திருவாதைக்கா புராணம், கச்சியாைந்த ருத்திவரசர் வண்டு 

விடு தூது, சசன்தை விநாயகர் பிள்தளத் தமிழ் முதலிய சிற்றிலக்கியங்கதளப் பதடத்துள்ளார். 

இவருதடய காலம் கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு ஆகும்.  

திரிகூடராசப்பர்  

திருவாவடுதுதற ஆதிைமடத்தின் ததலவராகவிளங்கியிருந்த மதறத்திரு சுப்பிரமணிய சுவாமிகளின் 

மரபுவழியில் வதான்றியவர். பாடல் நூல் சிறப்புப் சபற்ற திருசநல்வவலி மாவட்டத்தில் சதன்காசிதய 

அடுத்துள்ள வமலகரம் என்னும் ஊரில் பிறந்தவர். மடக்கு, திரிபு, சிவலதட முதலிய சசால்லணிகளும் 

உவதம முதலிய சபாருளணிகளும் சிறக்கப்பாடுதலில் வல்லவர். குறவஞ்சி நூல்களில் சிறப்பாகக் 

கருதப்படும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சிதய இயற்றிைார். இந்நூலின் சிறப்புக்கண்டு மகிழ்ந்த மதுதர 

மன்ைர் முத்துவிசயரங்க சசாக்கநாத நாயகர் குறவஞ்சிவமடு' என்னும் சபயர் சகாடுத்து நன்சசய் 

நிலத்ததப் பரிசாக அளித்தார். திரிகூடராசப்பக் கவிராயர் குற்றாலத் தலபுராணம், குற்றால மாதல, 

குற்றாலச்சிவலதட சவண்பா திருக்குற்றால் உலா யமக அந்தாதி, திருக்குற்றாலப் பிள்தளத் தமிழ் 

முதலிய நூல்கதள இயற்றியுள்ளார்.  

திரிகூடராசப்பக் கவிராயதர ஆதரித்த வள்ளல் சசாக்கப்பட்டிக்குறுநிலமன்ைர் 

சின்ைண்ணஞ்சாத்வதவராவார். இதறவன் திருப்புகழ் பாடி வணங்கி மகிழ்வவத தம் கடைாகக் சகாண்டு 

வாழ்ந்தவர் ஆவார்.  

கூத்தும் நாடகப் பகுதியுமாக விளங்கும் குற்றாலக் குறவஞ்சியில் குறத்தி மதலவளம் பாடுதலும், 

குற்றால நாதரின் சிறப்பும், வசந்த வல்லியின் காதலும், குறத்தி குறி கூறுதலும், குறவன் குறத்தி 

உதரயாடலும் ஆகிய சசய்திகள் கூறப்படுகின்றை.  
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இந்நூல் குற்றாலத் தலத்திதைச் சிறப்பித்துப் பாட எழுந்த நூல் ஆகும். குமர குருபரர் பாடிய 

மீைாட்சியம்தம குறம் இக்குறவஞ்சிக்கு முன்மாதிரியாக அதமந்தது. திரிகூடராசப்பக் கவிராயருதடய 

காலம் கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு.  

நல்லாப்பிள்தள  

நல்லாப்பிள்தள சதாண்தட நாட்தடச் வசர்ந்தவர் ஆவார். இவர் தமிழ், சதலுங்கு வடசமாழி ஆகிய 

மும்சமாழிகதளயும் கற்றுத் வதர்ந்த வமததயாவார். இவர் வில்லி பாரதத்ததவய பல கிதளக் 

கததகதளயும் வசர்த்து விரிவாகப் பாரதத்ததப் பாடிைார். வில்லிபாரதத்ததக் காட்டிலும் பத்தாயிரம் 

பாடல்கள் அதிகமுள்ள இந் நூதல நல்லாப் பிள்தள பாரதம்' எை வழங்குவர் மற்றும் வதவயாதைப் 

புராணம் என்னும் நூதலயும் இயற்றியுள் ளார். இவருதடய காலம் கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு ஆகும்.  

அருணாசலக் கவிராயர்  

வசாழ நாட்டுத் தில்தலயாடியில் பிறந்த அருணாசலக் கவிராயர் தருதம யாதீைத்ததச் சார்ந்த 

அம்பலவாணக் கவிராயரிடம் தமிழ் பயின்றவராவார். இவர் வருவாய்க் காகக் காசுக்கதட நடத்திைார். 

தம் வாழ்நாளின் பிற்பகுதி தயச் சீர்காழியில் கழித்தார். '  

இவர் இராம நாடகம், அவசாமுகி நாடகம், சீர்காழித் தலபுராணம், சீர்காழிக் வகாதவ, அனுமார் பிள்தளத் 

தமிழ் முதலிய நூல்கதள இயற்றியுள்ளார்.  

இவர் இயற்றிய இராம நாடகம் கம்பராமாயணத் ததப் பின்பற்றியதாக உள்ளது. எளிய சசாற்களால் 

இயன்று பாமர மக்கதளயும் கவர்வதாக இந்நூல் அதமந்துள்ளது. அருணாசலக் கவிராயரின் 

பாடல்கதளக் கம்பராமாயண காலட்வசபம் நடத்துபவர்கள் இன்றும் எடுத்துச் சசால்வததக் 

வகட்கலாம். இவர் காலம் 18-ஆம் நூற்றாண்டு.  

சிவக்சகாழுந்து வதசிகர்  

இவர் கும்பவகாணத்திற்கு அருகிலுள்ள சகாட்தட யூரில் பிறந்தவர். இவதர ஆதரித்த வள்ளல் 

தஞ்தசதய ஆண்ட சரவபாஜி மன்ைவராவர். சிவக்சகாழுந்து வதசிகர் தஞ்தச மன்ைரின் விருப்பப்படி, 

சரவபந்திரர் தவத்தியம், சரவபந்திரர் தவத்திய முதறகள், சரவபந்திரர் சன்னிவராக சிகிச்தச, ஆகிய 

மருத்துவ நூல்கதள இயற்றிைார்.  

இவர் இயற்றிய நூல்கள் வகாடீச்சுரக் வகாதவ, தஞ்தசப் சபருவுதடயார் உலா, ஸ்ரீசரவபந்திர பூபாலக் 

குறவஞ்சி முதலியைவாகும். இவருதடய காலம் கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு.  

சாந்தலிங்க சுவாமிகள்  

இவர் சசன்தைதய அடுத்த திருப்வபாரூரில் வாழ்ந்தவர். திருப்வபாரூரில் மடம் ஒன்தற நிறுவச் சமயப் 

பணி ஆற்றிைார். இவர் இயற்றிய நூல்கள் தவராக்கிய சதகம், தவராக்கிய தீபம், அவிவராத உந்தியார், 

சகாதல மறுத்தல், சநஞ்சுவிடு தூது முதலியைவாகும். இவர் வீரதசவசமய சார்ந்தவர் துறவியாகவவ 

வாழ்நாள் முழுதும் வாழ்ந்து காலம் கழித்தவர் ஆவார். இவருதடய காலம் கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு  

சிதம்பர சுவாமிகள்  

இவரும் திருப்வபாரூரில் வாழ்ந்தவராகவவ கருதப்படு கிறார். இவரும் துறவியாக வாழ்ந்து சமயப் பணி 

ஆற்றியவர் ஆவார். இவர் காலத்தில் எண்ணற்ற இலக்கியம் பதடத்துப் புகழதடந்தவர் ஆவார்.  
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இவர் இயற்றிய நூல்கள் திருப்வபாரூர் முருகன் பிள்தளத் தமிழ், திருப்வபாரூர் முருகன் தாலாட்டு, 

திருப்வபாரூர் முருகன், திருப்பள்ளிசயழுச்சி, மற்றும் குயில் பாட்டு, கிளிப்பாட்டு, தூது, ஊசல் முதலிய 

நூல்கதளயும் இயற்றியுள்ளார். குயில் பத்து, அதடக்கலப் பத்து முதலியை திருவாசகத்ததப் பின்பற்றிப் 

பாடப் பட்டதவயாகும். இதவ திருவாசகம் வபால் உருக்கமாை பாடல்கதளக் சகாண்டுள்ளது. 

இவருதடய பாடல்கள் பக்திச் சுதவ மிகுந்ததவ ஆகும். இவருதடய காலம் கி.பி. 

18ஆம் நூற்றாண்டு.  

தத்துவராயர் (தத்துவப் பிரகாசர்)  

இவர் பாடல்களில் மிகுதியும் தத்துவக் கருத்துகள் நிதறந்திருக்கக் காணலாம். தத்துவக் கருத்துகள் 

நிதறந்த பாடல்கள் பாடியதமயால் தத்துவராயர் எைப் சபயர் சபற்றார் என்பர். இவருதடய நதடயில் 

நாட்டுப் பாடல் வடிவம் மிகுந்திருக்கக் காணலாம். இவர் உலா, தூது, கலம்பகம், பரணி, அந்தாதி 

முதலாை நூல்கள் பலவும் பதடத்துள்ளார்.  

அஞ்ஞவததப் பரணி, வமாகவததப் பரணி, திருவாசகத்ததப் பின்பற்றி அம்மாதை, திருசவம்பாதவ, 

ஊசல், திருப்பள்ளிசயழுச்சி வபான்ற பாடல்கதளயும், வதவாரத்ததப் பின்பற்றிக் காதல் துதறப் 

பாடல்கதளயும் பாடியுள்ளார். நாட்டுப் புறப் பாடல் அதமப்பில் பாம்பாட்டியின் பாடலும், வகாழி கிளிதய 

விளிக்கும் பாடலும் அதமந்துள்ளை ஆண்டாள் பாடதலப் பின்பற்றிச் சில பாடல்கள் பாடியுள்ளார். 

இவருதடய பாடல்கள் இனிதமயும், எளிதமயும், பக்திச் சுதவயும் உதடயைவாக அதமந்துள்ளை.  

‘ஓடும்மைம் நம்மினுடன் உறவுசசயு மாகில்  

உள்ளநிதல சமள்ள உணர்வு ஆடவரு மாகில்  

நாடும்இடம் எங்கும்அறிவு ஆகிவிடு மாகில்  

நல்லகுரல் நல்லதிதச சசால்லுசிறு பல்லி'  

என்னும் பாடலில் பல்லிச் சசால்லின் பலன் வகட்கும் நிதலதயக் காண்கிவறாம். இவருதடய காலம் 

கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு என்பர்.  

தாண்டவராயர்  

தாண்டவராயர் இயற்றிய நூல் தகவல்ய நவநீதம் என்பது ஆகும். இந்நூல் 310 விருத்தப்பாக்கதளக் 

சகாண்டது. இந்நூல் முழுதமயும் தத்துவக் கருத்துகள் நிதறந்திருக்கக் காணலாம். இந்நூல் சமய 

உண்தமகதளச் சுருக்கிக் கூறும் நூலாகவவ அதமந்துள்ளது. பாடல்கள் அதைத்தும் எளிய நதடயும், 

இனிதமயும் உதடயைவாய் அதமந்துள்ளை. இவருதடய காலம் கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு என்பர்.  

பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ்ப் புலவர்கள்  

மீைாட்சி சுந்தரம் பிள்தள (1815-1866)  

திருச்சி மாவட்டம் எண்சணய்க்கிராமத்தில் 1815ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். இவருதடய தந்ததயார் 

ஆசிரியராக விளங்கிைதமயால் அவரிடவம இலக்கண இலக்கியங் கதளத் சதளியக் கற்றார். 

சசன்தை , திரிசிரபுரம் முதலிய இடங்களுக்குச் சசன்று, அறிஞர் பலவராடு கூடித் தம் புலதமதயப் 

சபருக்கிக் சகாண்டார். இளம் வயதிவலவய பாடம் வபாதிக்கும் ஆற்றல் சபற்றவராய் விளங்கிைார்.  

நவீை கம்பர் எைப் வபாற்றப்படும் மகாவித்துவான் மீைாட்சி சுந்தரம் பிள்தளயவர்கள் நாசளான்றுக்கு 

முந்நூறு பாடல்கதள இயற்றும் ஆற்றல் உதடயவர் என்பர். இவர் திருவாவடுதுதற ஆதீைப் புலவராய் 
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விளங்கிைார். இவருதடய மாணவர்கள் டாக்டர் உ.வவ. சாமிநாத ஐயர், தியாகராஜ சசட்டியார், 

வவதநாயகம் பிள்தள முதலிவயார் ஆவர்.  

இவர் பதிைாறு தல புராணங்கதளயும், பத்து பிள்தளத் தமிழ் நூல்கதளயும், பதிைாறு அந்தாதிகதள 

யும், நான்கு மாதலகதளயும் இயற்றியுள்ளார்.  

இவரியற்றிய நூல்களில் சிறந்து விளங்குபதவ, முருகன் பிள்தளத் தமிழ், திருவிதடக்கழிக் 

குறவஞ்சி, சூத சங்கிதத, குடந்ததத் திரிபந்தாதி, அகிலாண்ட நாயகிமாதல, அம்பலவாண வதசிகர் 

கலம்பகம், வாட்வபாக்கிக் கலம்பகம், திருவிதட மருதூர் உலா, சுப்பிரமணிய வதசிகர் சநஞ்சுவிடு தூது, 

உதறயூர் புராணம், ஆற்றூர்ப் புராணம், திருக்குடந்ததப் புராணம், திருப்சபருந்துதறப் புராணம், 

விளத்சதாட்டிப் புராணம், வசக்கிழார் பிள்தளத் தமிழ் முதலியைவாகும்.  

வசக்கிழார் பிள்தளத் தமிழில் "பக்திச் சுதவ நனி சசாட்டச் சசாட்டப் பாடிய கவி வலவ" என்று 

வசக்கிழாதர இவர் பாராட்டுவதன் மூலம் புலவதரப் பாடும் புலவராகக் காட்சி தருகிறார்.  

மற்றும் எண்ணற்ற தனிப்பாடல்கதளயும், எண்ணற்ற உலா வகாதவ, தூது நூல்கதளயும் 

பதடத்துள்ளார். இவர் 1815இல் வதான்றி 1876 வதர இந்நிலவுலகில் வாழ்ந்து புகழ் சபற்ற 

வமதத ஆவார்.  

இராமலிங்க அடிகள் (1823-1874)  

இவர் சதன்ைாற்காடு மாவட்டம் மருதூர் என்ற ஊரில் பிறந்தவர் ஆவார். இவருதடய தந்தத 

இராதமயா பிள்தள யாவார்; தாய் சின்ைம்தமயார் ஆவார். இளம் வயதிவலவய இதறயன்பு மிக்கவராய் 

விளங்கிக் கவிதத புதையும் ஆற்றல் சபற்று விளங்கிைார்.  

இவர் பாடிய பக்திப் பாடல்கள் அதைத்ததயும் ஆறு திருமுதறகளாகத் சதாகுத்துத் திருவருட்பா எை 

அதழத்தைர். ஆைால் ஆறுமுக நாவலர் அவற்தற அருட்பா அல்ல மருட்பா எை மறுத்து வழக்குத் 

சதாடுத்து முடிவில் வதால்வி கண்டார் என்பர். ஆறுமுக நாவலர் இராமலிங்க அடிகதளப் பற்றிக் கூறும் 

வபாது, "நான் அவருதடய பாடல்கதள அருட்பா அல்ல என்று மறுத்வதவை ஒழிய அவதரக் குதற 

கூறவில்தல. அவர் உயர்ந்த சான்வறார், ஒழுக்கத்தின் திருவுருவம், உண்தமயின் வடிவம்" என்று 

புகழ்கின்றார்.  

அருட்சபருஞ்வசாதி தனிப் சபருங் கருதணயாகிய இதறவதை அதடய சமரச சன்மார்க்க சநறிதயப் 

வபாதித்தவர் இராமலிங்க அடிகள் ஆவார். மற்றும் இவர் மனுமுதற கண்ட வாசகம் என்னும் 

உதரநதட நூதலயும், சிவவநச சவண்பா சநஞ்சறிவுறுத்தல் , மகாவதவமாதல, இங்கிதமாதல, 

சீவகாருண்ய ஒழுக்கம் முதலிய நூல்கதளயும் இயற்றியுள்ளார். மக்களிதடவய ஒழுக்கம் வளர 

வவண்டுமாயின் பசிப் பிணிதயப் வபாக்க வவண்டுசமன்று சத்திய தருமசாதலதய ஏற்படுத்திைார்.  

‘வாடிய பயிதரக் கண்டவபாசதல்லாம்  

வாடிவைன் ! பசியிைால் உதளந்வத  

வீடுவதாறிரந்தும் பசியறாது அயர்ந்த  

சவற்றதரக் கண்டு பததத்வதன்!  

நீடிய பிணியால் வருந்துகின் வறாசரை  

வநருறக் கண்டு உளம் துடித்வதன்!  

ஈடின் மாணிகளாய் ஏதழகளாய் சநஞ்  

சிதளத்தவர் ததமக் கண்வட இதளத்வதன்’  
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என்று உயிர்களுக்காக உள்ளம் உருகிப் பாடுகிறார். இருட் டதறயில் உள்ளதடா உலகம் என்று 

ஏங்கிைார். கண்மூடி பழக்க வழக்கங்கதளச் சாடிைார். இவருதடய உள்ளம் அன்பின் வடிவம் 

என்பதற்கு  

‘அப்பாநான் வவண்டுதல்வகட்டருள் புரிதல் வவண்டும்  

ஆருயிர்கட் சகல்லாம் நான் அன்புசசயல் வவண்டும்’  

என்னும் அடிகள் சான்று பகர்வை.  

அருட்சபருஞ்வசாதி, தனிப் சபருங்கருதண என்பவத அவருதடய அருள் வாக்கு. இவர் ஒளிவடிவாக 

இதறவதைக் கண்டார். வடலூரில் பல்லாண்டு அருந் சதாண்டாற்றிய இம்மகான் 1874ஆம் ஆண்டு 

இதறவனுடன் கலந்தார். இவருதடய பாடல்கள் எளிதமயாைதவ, பக்திச் சுதவ மிகுந்ததவ 

பாரதிக்கு வழிகாட்டியாக அதமந்ததவ, உள்ளத்தத உருக்கும் ஆற்றல் சபற்றதவ. காலத்தால் 

அழியாத் தன்தம உதடயதவ. அவருதடய காலம் கி.பி.1823-1874  

பூண்டி அரங்கநாத முதலியார் (1837-1893)  

இவர் சதாண்தட நாட்டிலுள்ள பூண்டி என்னும் சிற்றூரில் பிறந்தவர் ஆவார். இவர் சதாழுவூர் வவலாயுத 

முதலியாரிடம் தமிழ் பயின்றார். சசன்தை மாநிலக் கல்லூரியில் கணிதப் வபராசிரியராகப் பணியாற்றிய 

இவர் ஆங்கிலம் தமிழ், தத்துவம், வரலாறு ஆகியவற்றிலும் வல்லவராய் விளங்கிைார். 

இவர் காஞ்சிபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஏகாம்பரநாதர் மீது கச்சிக் கலம்பகம் நூதலப் பாடியுள்ளார். 

இந்நூல் எளிய சசய்யுள் நதட யும், இனிதமயும், பக்திச் சுதவயும் மிகுந்து விளங்குகிறது.  

ஆறுமுக நாவலர்  

ஆறுமுக நாவலர் யாழ்ப்பாணத்துத் தமிழ்ப் புலவராவார். தசவத்தத நிதல நிறுத்தவும், தமிதழ 

வளர்க்கவும் இவர் அரும் பணியாற்றிைார். கிருத்துவர்களின் பிரச்சாரத்திற்கு மறுப்புதரகள் பலவற்தற 

சவளியிட்டார். இவர் சசாற்சபாழிவாற்றுவதில் வல்லவராக விளங்கிய காரணத்தால் நாவலர்' என்ற 

சிறப்புப் சபயரால், அதழக்கப்பட்டார். பள்ளிப் பிள்தளகளுக்காக இவர் பாடப் புத்தகங்கள் பலவற்தற 

இயற்றியுள்ளார். சசன்தையில் அச்சுக்கூடம் ஒன்தற நிறுவிச்தசவசமய நூல்கதளயும், இலக்கண 

நூல்கதளயும் பதிப்பித்தார். வசை நதடயில் வல்லவராக விளங்கிைார்.  

இவர் ஆத்திச்சூடி, சகான்தற வவந்தன் முதலிய சிறு நூல்களுக்கும், திருமுருகாற்றுப்பதட, 

திருசசந்தில் அந்தாதி முதலிய நூல்களுக்கும் உதர எழுதியுள்ளார். வமலும் திருவிதளயாடற் புராண 

வசைம், சபரிய புராண வசைம் இலக்கணச் சுருக்கம், இலக்கண விைாவிதட, தசவ விைாவிதட 

முதலிய நூல்கதளயும் இயற்றியுள்ளார். இவர் தமிழ் சமாழிக்கும், தசவசமயத்துக்கும் சசய்த சதாண்டு 

ஈடு இதணயற்றது என்பதத யாராலும் மறுக்க முடியாது.  

பரிதிமாற் கதலஞர் (1870-1903)  

இவருதடய இயற்சபயர் சூரிய நாராயண சஸ்திரியார் என்பது. இவர் தமிழ் மீது சகாண்ட காதலால் 

தமது சபய  

தரப் பரிதிமாற் கதலஞர் எைத் ததுழாக்கிக் சகாண்டார். இவர் தமிழ் சமாழி வரலாறு என்னும் நூதலச் 

சசம்தம யாை முதறயில் ஆக்கியுள்ளார். இவர் எழுதிய நாடக வியல் என்னும் நூல் நாடகத்தின் 

இலக்கணம் கூறுவதாக அதமந்துள்ளது. அவ்விலக்கண நூலுக்கு இலக்கியமாகக் கலாவதி 

மாைவிஜயம், ரூபாவதி என்னும் நாடகங்கதள யும் பதடத்துள்ளார். இந்நாடகங்கள் சிறப்புதடயைவாக 

இன்றும் மதிக்கப்பட்டு வருகின்றை. தமிழ்ப்புலவர் சரித்திரம் என்னும் நூலும் இவருதடய பதடப்வப 

ஆகும்.  
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இராமச்சந்திர கவிராயர்  

நதகச் சுதவவயாடு கூடிய எளிய இனிய பாடல்கதள இவர் இயற்றியுள்ளார். இவர் எல்லீசரால் சபரிதும் 

பாராட்டப்பட்டவர் ஆவார். சபாய் சசான்ை வாய்க்குப் வபாசைம் கிதடக்காது' என்னும் பழசமாழிதய 

இல்லாது சசான்வைனுக்கு இல்தல என்றான், யானும் என்றான் குற்றத்தால் ஏகின்வறவை' என்று 

கூறுவதன் மூலம் சமய்ப்பிக்கின்றார்.  

பணவிடு தூது என்னும் நூதல இயற்றிய சரவணப்சபருமாள் கவிராயரும், புலவர் புராணம் பாடிய தண்ட 

பாணி சுவாமிகளும் பஞ்சதந்திரம் என்னும் நூதல சவளி யிட்டவரும், கதாமஞ்சரி என்னும் நூதல 

இயற்றியவரு மாை தாண்டவாய முதலியாரும், யாப்பிலக்கணத்திற்கும், அணியிலக்கணத்திற்கும் 

விைாவிதட இயற்றிய விசாகப் சபருமாள் ஐயரும், ஆத்மவபாத விரகாசிதக என்னும் வட சமாழி 

நூதலத் தமிழில் சமாழி சபயர்த்த இராமானுசக் கவிராயரும் இந்நூற்றாண்டில் தமிழ்ப் பணி புரிந்த 

சபருமக்களாவர்.  

இருபதாம் நூற்றாண்டு  

டாக்டர் உ.வவ. சாமிநாததய்யர் (1855-1942)  

டாக்டர் உவவ. சாமிநாததயர் மகாவித்துவான் திரிசிரபாம் மீைாட்சி சுந்தரம் பிள்தளயின் மாணாக்கர் 

சசல்லிற்கும் மடதமக்கும் இதரயாகிச் சசத்துக் சகாண் டிருந்த பல தமிழ் நூல்கதள அச்சிட்டு 

வாழதவத்த அறிஞர். சிறந்த முன்னுதரவயாடும் அரிய குறிப்புதரகவளாடும் பயன்படும் சசாற்சபாருள் 

அகர வரிதச வயாடும் இவரது பதிப்புகள் அதமந்தை. கடும் உதழப்பால் இவர் பதிப்பித்த நூல்கள் 

பத்துப்பாட்டு, புறநானூறு, குறுந்சதாதக, பதிற்றுப்பத்து, ஐங்குறுநூறு, பரிபாடல், சிலப்பதிகாரம், சீவக 

சிந்தாமணி, மணிவமகதல, சபருங்கதத முதலியை. வவறுசில சிற்றிலக்கிய நூல்கதளயும் இவர் 

பதிப்பித் துள்ளார்.  

தம் ஆசிரியரின் வரலாற்தறப் சபரு நூலாகச் சசய் துள்ளார். என் சரித்திரம்' என்னும் இவருதடய சுய 

வரலாறும் சிறந்த முதறயில் எழுதப் சபற்றது. இதவ யிரண்டும் வாழ்க்தக வரலாற்று நூல்களில் 

குறிப்பிடத் தக்க சிறந்த நூல்களாகும். 'நிதைவு மஞ்சரி, புதியதும் பதழயதும், கண்டதும் வகட்டதும், 

சங்ககாலத் தமிழும் பிற்காலத் தமிழும் முதலிய உதரநதட நூல்கள் எளிதமயும் இனிதமயும் 

வாய்ந்ததவ. 86 ஆண்டுகள் வாழ்ந்த இவர் சதாண்டிதைப்பாராட்டிக் கவியரசர் பாரதியார் 

'சபாதியமதலப் பிறந்த சமாழி வாழ்வறியும் காலசமலாம் புலவர் வாயில், துதியறிவாய், அவர் 

சநஞ்சின் வாழ்த் தறிவாய், இறப்பின்றித் துலங்குவாவய' என்று பாடியுள்ளார்.  

மதறமதலயடிகளார் (1876-1950)  

நாகப்பட்டிைத்திற்கருவக ஒரு சிற்றூரில் பிறந்தவர். இயற்சபயர் வவதாசலம் என்பது. ஆங்கிலம், 

வடசமாழி, தமிழ் ஆகிய சமாழிகளில் புலதம வாய்ந்தவர். சங்க இலக்கியத்ததப் பற்றி விரிவாகப் 

வபசியவர்; எழுதியவர். முல்தலப் பாட்டு, பட்டிைப்பாதல ஆகியதவ பற்றி ஆராய்ச்சிக் கட்டுதரகள் 

வதரந்துள்ளார். திருசவாற்றியூர் மும்மணிக்வகாதவ, வசாமசுந்தரக் காஞ்சியாக்கம் ஆகிய சசய்யுள் 

நூல்கதளயும், குமுதவல்லி, வகாகிலாம்பாள் கடிதங்கள் ஆகிய நாவல்கதளயும் மதறமதலயடிகள் 

சசய்துள்ளார்.  

காளிதாசர் வடசமாழியில் சசய்த சாகுந்தலத்ததமிக அழகிய முதறயில் தமிழாக்கியுள்ளார் அடிகளார் 

. 'மாணிக்கவாசகர் வரலாற்றும் காலமும்' என்னும் விரிவாை ஆராய்ச்சி நூல், அவரது ஆய்வுத் 

திறனுக்வகார் எடுத்துக்காட்டு. தசவசமயதத்துவ விளக்க நூல்கள் பலவற்தறயும், சிறுவர்க்காை 

சசந்தமிழ் நூல்கதளயும் அடிகளார் இயற்றியுள்ளார். இவரது நாடகப் புலதமக்கு 'அம்பிகாபதி - 
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அமராவதி' சான்று பகரும். மக்கள் நூறாண்டு வாழ்வது எப்படி?' சதாதலவில் உணர்தல் முதலாை 

அறிவியல் நூல்கதளயும் அடிகளார் பதடத் துள்ளார். 'ஞாை சாகரம்' என்னும் ஏடு நடத்திைார். 

தனித்தமிழ் இயக்கம் சதாடங்கியவத இவர். இது தமிழிலக்கிய உலகம் சசய்த, மறுமலர்ச்சிச் சசயல் 

ஆகும். மதறமதலயடிகளார் 1950-ஆம் ஆண்டுவதர வாழ்ந்தார். சசந்தமிழ் சமாழியின் உயர் 

வாழ்வில் சபரும் பங்கு இவர்க்கும் உரித்து என்பது சவள்ளிதடமதல.  

திரு.வி. கலியாணசுந்தரைார் (1883-1953)  

இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஈடிதணயற்ற ஒரு தமிழ்ப் சபரியார் திருவாரூர் வி. கலியாணசுந்தரைார் 

ஆவார். அரசியல் விடுததல இயக்கத்திலும், சதாழிலாளர் நலப் பணியிலும் தம்தம ஈடுபடுத்திக் 

சகாண்டு புகழ் சபற்ற திரு.வி.க. எழுத்திலும் வபச்சிலும் இலக்கிய மணம் கமழச் சசய்தார். 

மாநாடுகளில் ததலதமச் சசாற்சபாழிவு கதளச் சசம்தமயாக எழுதி உணர்ச்சி மிகப் வபசிைார். இவர் 

வபச்சுகள் தமிழ்த் சதன்றல்' என்ற சதாகுப்பாக சவளிவந்தை. சபண்தமயிதை வாழ்த்திப் 'சபண்ணின் 

சபருதம' என்னும் நூதலயும், அண்ணல் காந்தி வாழ் விதைப் பற்றிக் காந்தியடிகளும் மனித 

வாழ்க்தகயும்' என்னும் நூதலயும் அவர் பதடத்தார். முருகன் அல்லது அழகு சீர்திருத்தம் அல்லது 

இளதம விருந்து, இராமலிங்க சுவாமிகள் திருவுள்ளம், தமிழ் நாடும் நம்மாழ்வாரும், 

இந்தியாவும் விடுததலயும், தமிழ்ச்வசாதல, உள்சளாளி, தசவத் திறவு முதலிய பன்ைல்கதள எழுதித் 

தமிழ் உதர நதடக்குப் புத்துயிர் ஊட்டிைார். முருகன் அருள் வவட்டல், சபாதுதம வவட்டல்  

முதலிய சசய்யுள் நூல்கதளயும் எழுதியுள்ளார். வதசபக்தன், நவசக்தி முதலிய தமிழ் ஏடுகதளயும் 

நடத்திைா.  

வசாமசுந்தர பாரதியார் (1887-1959)  

வழக்கறிஞராக இருந்து தமிழ் கற்றவர் சதால்காப்பியத்தின் சில பகுதிகளுக்கு ஆராய்ச்சி உதர 

தந்துள்ளார், மாரிவாயில் இவரது அரிய இலக்கியப் பதடப்பு ஆகும். தசரதன் குதறயும் தகவகயி 

நிதறயும், வசரர் தாயமுதற இதவ இவர் தந்த ஆய்வு நூல்களாம்.  

பண்டித மு.கதிவரசச் சசட்டியார் (1891-1953)  

இவர் அண்ணாமதலப் பல்கதலக் கழகத்தில் தமிழ்ப் வபராசிரியாகப் பணியாற்றிைார். சுக்கிர நீதி, 

மண்ணியல் சிறு வதர் இதவ வடசமாழியினின்று சமாழிசபயர்க்கப் பட்டதவ. உதர நதடக்வகாதவ, 

சுவலாசதை, உதயணன் சுதத முதலிய உதர நதட நூல்கதள இயற்றியுள்ளார். மண்ணியல் சிறு வதர் 

சிறந்த நாடக நூலாகும்.  

தவயாபுரிப்பிள்தள (1891-1956)  

இவர் சசன்தைப் பல்கதலக் கழகத்தில் வபராசிரிய ராகப் பணியாற்றிைார். தமிழ்ச் சுடர் மணிகள், 

சசாற்கதல விருந்து எழுதிைார். வபரகராதியாகிய சலக்சிகதை உருவாக்கியதில் அவருக்குப் சபரும் 

பங்குண்டு. அவர் சங்க இலக்கியம் முழுதமயும் பதிப்பித்தார். இலக்கிய விளக்கம் முதலிய ஆராய்ச்சி 

நூல்கதள அவர் எழுதி சவளியிட்டார். புதுதம இலக்கியத்தில் அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தின் 

காரணமாக இராஜி என்ற நாவதலயும், சிறுகதத மஞ்சரி என்ற சிறு கததகள் சதாகுப்புகதளயும் 

சவளியிட்டார்.  

இரா.பி. வசதுபிள்தள (1896-1961)  

அவருதடய இலக்கியச் சசாற்சபாழிவுகள் சுதவ மிக்கை திருக்குறள், சிலப்பதிகாரம், கம்பராமாயணம், 

கந்த புராணம் ஆகியவற்தறத் தம் இலக்கியச் சசாற்சபாழிவுகளில் மிகுதியாகப் வபசிைார். அவருதடய 
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இலக்கியக் கூட்டங்களின் வாயிலாகத் தமிழில் வதமதுரஓதசதயத் சதருசவல்லாம் பரப்பிய சபருதம 

அவருக்குண்டு. அவருதடய எழுத்திலும் வபச்சிலும் எதுதக வமாதை நயங்கள் கவர்ச்சி மிக்கைவாக 

விளங்கும். எதுதக வமாதை அதமந்த உதர நதடக்கு அவவர வழிவகாலியவர் என்றும் கூறலாம். 

அவருதடய 'ஊரும் வபரும்' என்ற நூல் ஆராய்ச்சி மிக்க நூலாகும்.  

டாக்டர் அ. சிதம்பரநாதன் சசட்டியார் (1907-1967)  

இவருதடய நதட தனித் தமிழ் நதடயாகும். அவர் எழுதிய கட்டுதரகள் முன்பனிக் காலம்', 

தமிவழாதச', தமிழ் காட்டும் உலகம் முதலியை. பழந்தமிழ்ச் சசாற்கதள மிகுதியாகக் கலந்து நதடதய 

அழகு படுத்துவது அவர் இயல்பாகும்.  

சத.சபா. மீைாட்சி சுந்தரைார்  

தமிழ் ஆராய்ச்சித் துதறக்கு வழிகாட்டிய வபரறிஞர் ஆவார். அவருதடய சமாழி வரலாறு' என்னும் 

நூல் அத்துதறயில் அதமந்துள்ள சிறந்த நூலாகும். அவருதடய காைல்வரி' என்ற ஆராய்ச்சி நூல் 

சிலப்பதிகாரத்தின் சீர்தமதய எடுத்துக் காட்டும். அண்ணாமதலப் பல்கதலக் கழகத்தில் சமாழியியல் 

வபராசிரியராக விளங்கித் தமிழுக்கு, வவண்டிய ஆக்கங்கதளச் சசய்து தந்தவர். அவதரப் பல்கதலச் 

சசல்வர் என்று பாராட்டுகின்றைர்.  

 

8. சபாதுக் கட்டுதரகள் 

சமணர் நூல்கள்  

கியி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வடக்வக சமௌரியப் வபரரதசச் சந்திரகுப்தன் ஆண்டவபாது பத்திரபாகு 

என்னும் முனிவர் சமண மதத்ததத் சதன்ைகத்திற்குக் சகாண்டு வந்து பரப்பிைார். பின்ைர் அகச் 

சமயங்கதள அடக்கி, இப்புதிய புறச் சமயம் அரசாங்க ஆதரதவப் சபற்று நிதலத்தது. வச்சிரநந்தி 

என்பவர் கிபி. 470இல் திரமிள சங்கம்' என்னும் ஓர் அப்பிதை நிறுவித் தமிதழ வளர்த்தார். சமணரால் 

தமிழ் குறிப்பிடத்தக்க வளம் சபற்றது. சமணச் சமயச் சான்வறார் பல்வவறு துதறகளில் நூல்கதளப் 

பதடத்துப் சபருந் சதாண்டு புரிந்தைர். பிற சமயத்திைதரவிட இவர்கவள மிகுதியாை அளவிற்குத் 

தமிழ்ப் பணி வமற்சகாண்டைர் எைலாம்.  

1. இலக்கணம்  

தமிழிலக்கியத்ததப் சபாறுத்தவதர இலக்கண நூல்களில் சபரும்பகுதி, சமணராவலவய இயற்றப்பட் 

டுள்ளை. முதல் நூலாகிய சதால்காப்பியவம சமணர் சசய்தது என்பர் சிலர். இதற்குப் வபாதிய சான்றுகள் 

இல்தல.  

யாப்பருங்கலம்  

அமித சாகரைார் என்பவரால் கி.பி. 10ஆம் நூற்றாண் டில் எழுதப் சபற்ற யாப்பிலக்கண நூல் இது. 

நூற்பா யாப்பில் அதமந்த இந்நூல் மூன்று இயல்களில் 96 நூற் பாக்களில் யாப்பிதை ஆராய்கிறது. 

இதற்குக் குணசாகரர் விருத்தியுதர சசய்துள்ளார்.  

காரிதக  
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அமித சாகரைாவர யாப்பருங்கலத்ததச் சுருக்கியும் விளக்கியும் மற்சறாரு நூல் சசய்தார். அது யாப்பருங் 

கலக்காரிதக' என்பதாகும். கட்டதளக் கலித்துதற யாப்பில் சசய்யப் சபற்ற இந்நூலில் மூன்று 

இயல்களும் 44 காரிதககளும் உள்ளை. இதற்கும் குணசாகரர் உதர உள்ளது.  

நன்னூல்  

பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்தடச் வசர்ந்த நன்னூ ல் எழுத்திலக்கணத்ததயும் சசால்லிலக்கணத்ததயும் 

நுவல்கின்றது. இதன் ஆசிரியராகிய பவணந்தியார் அக்காலம் வதர வளர்ந்து வந்த தமிழிலக்கணத்தத 

நன்கு வடித்துள்ளார். சதால்காப்பியத்துக்குப் பின் இவரது நூவல சபரிதும் வபாற்றப்படுவது. மயிதல 

நாதர், சங்கர நமச்சிவாயர், சிவஞாை முனிவர் முதலாை பலர் இதற்கு உதர விளக்கம் சசய்துள்ளைர். 

"பதழயை கழிதலும் புதியை புகுதலும், வழுவல கால வதகயிைாவை" என்னும் நூற்பா இலக்கண 

இலக்கிய ஆய்விற்கு என்றும் வழிகாட்டு வதாகும்.  

வநமிநாதம்  

குணவீர பண்டிதர், வநமிநாதர் என்னும் ஒரு சமண தீர்த்தங்கரர் சபயரால் சசய்த இலக்கண நூல் 

வநமிநாதம். எழுத்தும் சசால்லும் விளக்கும் இந்நூல் 97 நூற்பாக்கதளக் சகாண்டது. 9 பிரிவுகதள 

உதடயது. பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்தடச் வசர்ந்த இந்நூல் சின்னூல்' என்றும் அதழக்கப்படும்.  

சவண்பாப் பாட்டியல்  

வச்சணந்தி என்னும் முனிவர் சபயரால் அவருதடய மாணவர் குணவீர பண்டிதர் பாடியது. 'வச்சணந்தி 

மாதல' எைப்படும் சவண்பாப் பாட்டியல் சிற்றிலக்கியங் களின் அதமப்புப் பற்றியும், வவறு சசய்யுள் 

எழுதும் முதறகள் குறித்தும் கூறும் இந்நூல் மூன்று இயல்கதளக் சகாண்டது. 103 சவண்பாவில் 

அதமந்த இப்பாட்டியல்கியி.12ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப் சபற்றது.  

நம்பியகப் சபாருள்  

நாற்கவிராச நம்பி என்னும் சமண சான்வறாரால் இயற்றப்பட்டது இந்நூல். இததை அகப் சபாருள் 

விளக்கம்' என்றும் கூறுவர். அகத்திதணயியல், களவியல், வதரவியல், கற்பியல், ஒழிபியல் என்ற 

ஐந்து இயல்களில் அகப்சபாருதள விளக்குகிறது இந்நூல். இதற்கு இலக்கிய மாகத் திகழ்வது 

தஞ்தசவாணன் வகாதவ.  

சபருங்காப்பியங்கள்  

ஐம்சபருங் காப்பியங்களுள் சீவக சிந்தாமணி, சிலப் பதிகாரம், வதளயாபதி ஆகிய மூன்றதையும் 

சமண சமயத்ததச் சார்ந்வதார் பதடத்துள்ளைர். தமிழிலக்கிய வளர்ச்சியில் முன்தைய இரண்டும் 

முக்கிய இடத்ததப் சபற்றிருப்பை. வதளயாபதி முற்றும் கிதடக்கப் சபறாத ஒரு நூல். சபருங்கதத 

சகாங்குவவளிரால் சசய்யப் சபற்ற ஒரு சபருங்காவியம். இதவயதைத்தும் சமண சமய 

தத்துவங்கதள வலியுறுத்துவை.  

சிறுகாப்பியங்கள்  

சூளாமணி, யவசாதர காவியம், உதயண குமார காவியம், நாக குமார காவியம், நீலவகசி ஆகிய ஐந்து 

சிறு காப்பியங்களும் சமணர் தமிழுக்குத் தந்த சசல்வங்கவள ஆகும் ('காப்பியங்கள்' என்ற ததலப்பில் 

இதவ பற்றிக் காணலாம்.)  

அறநூல்கள்  
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பதிசைண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் நாலடியார், பழசமாழி, சிறுபஞ்சமூலம், ஏலாதி ஆகியதவ சமண 

மதத்திைரால் இயற்றப்சபற்றதவ. திருக்குறள் ஆசிரியர் வள்ளுவர் புலாலுண்ணாதம', 'சகால்லாதம' 

ஆகிய வற்தற வற்புறுத்துவதால் அவரும் சமணவர எைச் சாதிப்பார் சிலர் அதற்குப் வபாதிய சான்றுகள் 

இல்தல . மற்ற கீழ்க்கணக்கு நூல்களிலும் பரவலாகச் சமண சமயக் கருத்துகள் இடம் சபற்றுள்ளை.  

சிற்றிலக்கியங்கள்  

உதீசித் வதவர் எழுதிய திருக்கலம்பகம் அருகன் புகழ் கூறும் ஒரு நூல் பலவதகப் பாக்களால் ஆைது. 

திருநூற்றந் தாதி, அவிவராதி நாதர் என்பவரால் அந்தாதித் சதாதடயில் சசய்யப் சபற்ற நன்னூல். 

வவறு சில சிற்றிலக்கியங்கதளயும் சமணர் பதடத்துள்ளைர்.  

புராணங்கள்  

வாமை முனிவர் சசய்த வமருமந்தர புராணம் சமணர் புராணங்களில் ததலயாயது ஆகும். வமரு, மந்தரா 

என்னும் இருவரின் வரலாறு வாயிலாகச் சமண சமயக் கருத்துகதள விளக்குவது இது. வடசமாழிக் 

கதத மூலத்ததக் சகாண்டு சசய்யப் சபற்ற வழி நூலாகிய இப் புராணத்தில் 12 சருக்கங்கள் உள்ளை. 

1400 பாடல்கள் அடங்கிய இந்நூல் கி.பி. 14-ஆம் நூற்றாண்டில் எழுந்தது. சாந்தி புராணம் முதலாை 

வவறு சில புராண நூல்கதளயும் சமணர் எழுதியுள்ளைர்.  

உதரநதட  

மண்டல புருடரால் இயற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஸ்ரீபுராணம் வடசமாழி மூலத்ததக் சகாண்டது. 

சமண தீர்த்தங்கரர்களின் வரலாறுகதளத் சதாகுத்துக் கூறும் இந்நூல் மணிப்பிரவாளம் எைப்படும் தமிழ் 

- சமஸ்கிருத சமாழிக் கலதவயில் அதமந்தது. சமணர் தம் சமய வழிபாட்டில் தவத்துப் வபாற்றும் ஓர் 

அரிய நூல் இது.  

பிற நூல்கள்  

சங்கப் பாடல்களில் சிலவற்தறச் சசய்த உவலாச்சைார், நற்றிதணயில் ஒரு பாடதல எழுதிய 

நிகண்டைார் ஆகிவயாதரச் சமணம் சார்ந்தவர் என்பர். இஃது ஆய்வதற் குரியது. திவாகரம், பிங்கலம், 

சூடாமணி, உரிச்சசால் நிகண்டு ஆகிய நிகண்டு நூல்கதள இயற்றியவர்கள் சமணர்கவள.  

இங்ஙைம் சமணர் தமிழ் இலக்கியத் சதாண்டில் ஈடு இதணயற்ற நற்பணி ஆற்றியுள்ளைர் என்பது 

சவளிப்பதட எல்லாத் துதறகளிலும் ஈடுபட்டு அரிய சதாண்டாற்றிய சமணரின் நூல்கள் தமிழ் 

உள்ளளவும் வாழ்வைவாக அதமந்துள்ளை. இந்நூற்றாண்டிலும் மதறந்த அ.சக்கரவர்த்தி நயிைார் 

அவர்களும் ஜீவபந்து கூளு. ஸ்ரீபால் அவர்களும் இன்னும் பிறரும் அரிய பணி ஆற்றியுள்ளைர்.  

சபௌத்த சமயத்திைரின் நூல்கள்  

கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில் அவசாகரின் ஆட்சிக் காலத்தில் சபளத்த சமயம் தமிழகத்தில் பரவத் 

சதாடங் கியது. பாலி, சமஸ்கிருதம் ஆகியவற்றில் வதர்ந்த பலர் புத்த சமயம் சார்ந்தவராய்த் தமிழகத்தில் 

அன்றிருந்தைர். சபௌத்தர்களுள் பலரும் சமய உணர்வு சகாண்டவராக இருந்தைவர அன்றி, இலக்கிய 

ஈடுபாடு சகாண்டவர்களாக இல்தல. எைவவ அவர்கள் பல தமிழ் நூல்கதள இயற்றவில்தல.  

சங்க இலக்கியத்துள் ஒன்றாை நற்றிதணயில் 75ஆம் பாடதல இளம் வபாதியர் என்பவர் பாடியுள்ளார். 

இவர் சபயதரக் சகாண்டு இவர் சபௌத்தராக இருக்கலாம் என்று சிலர் கருதுகின்றைர்.  

மணிவமகதல  
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சபளத்த சமயத்தத விளக்கும் ததலசிறந்த தமிழ் நூல் மணிவமகதலவய ஆகும். சிலம்புடன் பிறந்த 

இக்காப்பியத்தத மதுதரக் கூலவாணிகன் சாத்தைார் இயற்றியுள்ளார். கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்தடச் 

வசர்ந்த இந்நூல் சபௌத்த சமய சநறிகள் பலவற்தறயும் மாண்புடன் விளக்குகின்றது.  

குண்டலவகசி  

ஐம்சபருங் காப்பியங்களுள் ஒன்றாை குண்டலவகசி சபளத்த சமயத்ததச் வசர்ந்த நாதகுப்தைார் 

என்பவரால் இயற்றப் சபற்றது. விருத்தப் பாவில் ஆை இந்நூலின் சில பகுதிகவள இன்று 

கிதடத்துள்ளை. மந்திரிகுமாரியாகிய பத்திதர என்னும் குண்டலவகசி, காளன் என்னும் கள்வதை 

விரும்பி மணம் சசய்து சகாண்டாள். ஒருநாள் ஊடலில் அவதைக்கள்வன் என்று அவள் கூற, 

அவனும் மைம் சநாந்து அவதள அழிக்க முற்படுகிறான். மதலயுச்சிக்கு அதழத்துச்சசன்று தன் 

மைக்கருத்ததக் கூறிைான் அவன்; அவளும் அவதை வணங்கி இறப்பதாகச் சசால்லிச் சுற்றி வந்து 

அவதைவய மதலயிலிருந்து கீவழ தள்ளிக் சகான்று விடுகிறாள். பின் அவள் துறவு பூண்டு, சமய 

வாதம் சசய்தாள். ''பாதளயாம் தன்தம சசத்தும் பாலைாம் தன்தம சசத்தும்  

காதளயாம் தன்தமசசத்தும் காமுறு இளதம சசத்தும்  

மீளுமிவ் வியல்புமின்வை வமல்வரு மூப்புமாகி  

நாளுநாட் சாகின் வறாமால் நமக்கு நாம் அழாத சதன்வைா!”  

என்பது குண்டலவகசியில் உள்ள சிறந்த பாட்டாகும்.  

வீரவசாழியம்  

புத்தமித்திரைால் என்பவரால் இயற்றப் சபற்ற ஓர் இலக்கண நூல் வீரவசாழியம் கி.பி. 14ஆம் 

நூற்றாண்தடச் வசர்ந்தது. வீரவசாழன் என்னும் மன்ைன் சபயரால் எழுதப்பட்டதால் இப்சபயர் சபற்றது. 

இததை வீர வசாழியக் காரிதக' என்றும் கூறுவர். இஃது தமிழில் ஐந்திலக்கணத்ததயும் கூறும் ஒரு 

சிறந்த நூலாகும்.  

சபௌத்த சமயச் சான்வறார் வவறு பல சிறு நூல்கள் சசய்தைர் என்றாலும் அதவ புகழ் மிக்கதவயாக 

நிதலத்து நிற்கவில்தல. இருப்பினும் மணிவமகதல ஒன்வற சபளத்தரின் தமிழ்த் சதாண்தட 

உறுதிப்படுத்த வபாது மாை சான்றாகும்.  

இசுலாமியமும் தமிழும்  

இசுலாமிய அரபு சமாழிப்பயிற்சிவயாடு தமிழ் சமாழிப் புலதமயும் சபற்றுப் பல நல்ல நூல்கதளப் 

பதடத்துள்ளைர். சிதக்காதி முதலாை வள்ளல் சபருமக்கள் தமிழ்ப் புலவர்கதளப் புரந்து காத்துள்ளைர். 

இலக்கியப் பதடப்பில் இசுலாமியர் பணி தனித்தன்தமயாைது. காப்பியம், புராணம், சிற்றிலக்கியம், 

நாடகம் ஆகியவற்தற இயற்றியவதாடு அதமயாது. பல புதிய இலக்கியவதக கதளயும் தமிழில் 

அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளைர். மசலா நாமா முதலியவற்தறப் புதியதாக அவர்கள் அளித்துள்ளைர் 

கும்மி, ஒப்பாரி தாலாட்டு ஏசல், சிந்து முதலிய பாமரர் இலக்கிய வதகயிலும் இசுலாமியர் நூல்கள் 

சசய்துள்ளைர்.  

1. உமறுப்புலவர்  

முகம்மது நபிகளின் வரலாற்தற நவிலும் 'சீறாப் புராணம்' என்னும் காப்பியத்தத எழுதியவர் உமறுப் 

புலவர். மூன்று கண்டங்கதளயும் ஏறத்தாழ நூறு பாடல் கதளயும் சகாண்ட இந்நூல். கம்பதரப் 

பின்பற்றி உமறு இந்நூதல எழுதியுள்ளார் என்பர். இதில் ஏறத்தாழ 5000 பாடல்கள் உள்ளை. கி.பி. 

17ஆம் நூற்றாண்தடச் வசர்ந்த உமறுப்புலவர்கடிதகமுத்துப் புலவரிடம் தமிழ் பயின்றவர். கற்பதை 

நயத்வதாடு சீறாப்புராணத்ததச் சுதவ குன்றாமல் சசய்துள்ளார்.  
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2. பீர்முகமது  

பதிசைட்டாயிரம் பாடல்களுக்கு வமல் பாடிய பீர்முகமது சாயுபு சதன்காசி தக்கதலயில் பிறந்தவர். 

திருசநறி நீதம், ஞாைக்குறம், ஞாைப்பாட்டு முதலாை பல நூல்கதள இயற்றியவர். யாதை மதலயில் 

5 ஆண்டுகள் தவமியற்றிைார். தவமிருந்த பகுதி 'பீர்வமடு' என்று அதழக்கப்படுவதாகும். தத்துவ 

நூல்கதள மிகுதியாகப் பாடிய கவிஞர் இவர்.  

3. குணங்குடி மஸ்தான்  

சுல்தான் அப்துல் காதிறு என்னும் சபயர் சபற்ற குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு ஆயிரத்திற்கும் வமற்பட்ட 

பாடல்கதளப் பாடியுள்ளார். முதகயதீன் சதகம் முதலாைதவ அவர் பாடியதவ. தாயுமாைவரின் 

பாடல்கதளப் வபாலக் கவி அழகும் சசால்லடுக்கும் சபற்றுள்ளை இவரது நூல்கள். தத்துவக் 

கருத்துகதள மிகுதியாகக் சகாண்டை இவர் பாடல்கள்.  

4. வண்ணக்களஞ்சியப் புலவர்  

மீசதல என்னும் இடத்தில் பிறந்த இப்புலவர் இராஜாயகம் என்னும் சபருநூதல இயற்றியவர். 

அலிபாதுஷா நாடகம் என்சறாரு நூதலயும் இவர் சசய்துள்ளார். இவர் புலதமதய மதித்துத் தஞ்தச 

மன்ைர் சபாற்சிவிதக அளித்தார் என்பர்.  

5. சசய்குதம்பிப்பாவலர்  

வகாட்டாற்தறச் வசர்ந்த சசய்குதம்பிப்பாவலர் சதாவதாைம் சசய்வதில் வல்லவர். பல இனிய 

இசுலாமிய சமய நூல்கதளச் சசய்துள்ளார். வகாட்டாற்றுப் பிள்தளத் தமிழ், திருநாவுர் திரிசந்தாதி நீதி 

சவண்பா காரணமாதல முதலிய பற்பல நூல்கள் இவரால் ஆக்கப்பட்டுள்ளை.  

6. அப்துல்காதிர் புலவர்  

ஞாை சவண்பாப் புலிப் பாவலர், வித்துவதீபம் என்னும் சிறப்புப் சபயர்கதளப் சபற்றவர் அருள்வாக்கி 

அப்துல் காதிர் புலவர். 1866இல் பிறந்து 1918இல் மதறந்த இவர் முப்பதுக்கும் வமற்பட்ட நூல்கதள 

யாத்துள்ளார். சந்தத் திருப்புகழ் திருமதீைத்து மாதல, நவமணிதீபம், சமய்ஞ்ஞாைக் வகாதவ கண்டிக் 

கலம்பகம் முதலாைதவ இவரால் பாடப் சபற்றதவ.  

இங்ஙைம் சசஞ்சசாற் புலவர்கள் பலர் தம் வநாக்கத்தத அடிப்பதடயாகக் சகாண்டு பற்பல அரிய 

நூல்கதள எழுதியுள்ளைர். உமறுப்புலவர், குணங்குடியார், பீர் முகம்மது முதலாை சிலர் இன்றும் 

வபாற்றத்தக்க நன்னூல்கதளப் பதடத்த சான்வறார்கள் ஆவர். இருபதாம் நூற்றாண்டில் இசுலாமியர்பணி 

சதாடர்ந்து சிறப்பாக நதடசபற்று வருகிறது.  

அயல் நாட்டுக் கிறித்தவர்கள் ஆற்றிய பணி  

பதிைாறாம் நூற்றாண்டு சதாடங்கி வமதல நாட்டி லிருந்து தமிழகம் வந்த கிறித்தவப் பாதிரிமார்கள் 

சமயத் ததப் பரப்பியவதாடு சிறந்த தமிழ்ப் பணியும் ஆற்றிைர். அச்சுக் கதலதய நல்ல முதறயில் தமிழ் 

வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுத்தியவர்கள் அவர்கவள, தமிழ் உதரநதடக்கு ஆக்கம் அளித்தைர். 

தமிழ்சமாழியின் சிறப்பிதையும் இலக்கணப் சபருதமயிதையும் உலகறியச் சசய்தைர்; 

அகராதிகதளத் சதாகுத்தைர்; பல நூல்கதள இருவழியும் சமாழிசபயர்த்தைர்; நாவல், சிறுகதத 

முதலாை புதிய இலக்கிய வதககதளத் தமிழகத்திற்கு அறிமுகப் படுத்திைர், திறைாய்வுக் கட்டுதரகள் 

வதான்றுதற்கும் வழிவகாலிைர். தமிழின் இக்கால வளர்ச்சிக்கு கடந்த முந்நூறு ஆண்டுகளில் கிறித்தவர் 

ஆற்றிய சதாண்டு ஒரு முக்கிய காரணமாகும்.  
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1. இராபர்ட் - டி - சநாபிலி  

கியி.6-இல் தமிழகம் வந்த இத்தாலிய நாட்டுப் பாதிரியாை இவர் தத்துவ வபாதக சுவாமி என்று 

அதழக்கப்பட்டார். தசவ சமயத் துறவிவபாலத் வதாற்றம் புதைந்து கிறித்தவமதத்சதாண்டு ஆற்றிைார். 

பல சமாழிகள் அறிந்தவர். ஆயுரக் கணக்கில் உயர்ந்த சாதி மக்கதள மதம் மாற்றிைார். ஞாவைாபவதச 

காண்டம், கடவுள் நிருணயம், ஏசுநாதர் சரித்திரம், மந்திரமாதல, ஞாை தீபிதக, தத்துவக்கண்ணாடி 

தமிழ் - வபார்த்துகீசிய அகராதி முதலிய பல நூல்கதள இவர் இயற்றிைார். தமிழ் உதரநதட 

முன்வைாடிகளில் இவர் குறிப்பிடத்தக்கவர்.  

2. வீரமாமுனிவர்  

கான் ஸ்டான்தடன் வஜாசப் சபஸ்கி என்னும் இயற்சபயரிதைக் சகாண்ட வீரமாமுனிவர் 18 ஆம் 

நூற்றாண்டில் இத்தாலி நாட்டிலிருந்து தமிழகம் வந்தார். பல வமைாட்டு சமாழிகளிலும் தமிழிலும் 

புலதம சபற்றவர். சுப்ரதீபக் கவிராயரிடம் தமிழ் பயின்றவர். பிற சதன்சமாழிகதளயும் கற்றுணர்ந்தவர். 

சதான்னூல் விளக்கம் என்னும் ஐந்திலக்கண நூதல இவர் சசய்தார், சதுரகராதிதய உருவாக்கிைார்; 

இது சபயர், சபாருள், சதாதக, சதாதட எனும் நான்கு பகுதிகதள சகாண்டது. பரமார்த்த குரு கதத 

என்னும் நதகச்சுதவக் கதத நூதலச் சசய்து கததயிலக்கியத்திற்கு வழிகாட்டிைார். வவதியா 

ஒழுக்கம் வவத விளக்கம் முதலிய உதரநதட நூல்கதளயும் சசய்தார்.  

வதம்பாவணி' இவர் சசய்த குறிப்பிடத்தக்க காப்பிய நூலாகும். தூயவளைாரின் வரலாற்தறக் கூறும் 

இந்நூல் இலக்கிய வளம் மிக்கது; காவிய மணம் கமழ்வது. ஏறத்தாழ 3200 பாடல்கதளக் சகாண்டது. 

திருக்காவலூர்க் கலம்பகம், கித்வதரியம்மாள் அம்மாதை, அதடக்கல மாதல, அன்தை அழுங்கல் 

அந்தாதி, அதடக்கல நாயகி சவண்கலிப்பா ஆகிய நூல்கதளயும் இவர் இயற்றிைார்; குறில் எகர ஒகர 

எழுத்துகள் முன் காலத்தில் புள்ளியிட்டு எழுதப்பட்டை; வீரமாமுனிவவர புள்ளிசபறாமல் 

இருப்பவற்தறக்குற்சறழுத்சதன்றும், ஏ,ஓஎன்று கீழ்க் வகாடும் கீழ்ச் சுழியும் அதமத்து 

சநட்சடழுத்சதன்றும் மாற்றியதமத்தார். இவ் எழுத்துச் சீர்திருத்தத்ததத் தமிழர் விரும்பி ஏற்றுக் 

சகாண்டைர். தமிழில் நிறுத்தக் குறிகதள அறிமுகப்படுத்தியவரும் இவவர. இவர் சதாண்டு தமிழுலகு 

உள்ளவதர நிதலத்து நிற்பதாகும்.  

3. சீகன் பால்கு  

1705-இல் தமிழகம் வந்த சசர்மன் நாட்டுப் சபருமகைா ராகிய சீகன் பால்கு தரங்கம்பாடியில் ஓர் 

அச்சகம் நிறுவித் தமிழ் நூல்கள் பலவற்தற சவளியிட்டார். தமிழ் - இலத்தீன் அகராதிதயயும், தமிழ் 

- இலத்தீன் ஒப்பிலக்கணத்ததயும் இவர் சசய்தார்.  

4. எல்லீஸ்  

பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டின் சதாடக்கத்தில் சசன்தை கசலக்டராக விளங்கிய எல்லீஸ்துதரமகைார் 

திருக்குறளின் முதல் பதின்மூன்று அதிகாரங்கதள ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயர்த்தார்.  

5. ஜி.யு.வபாப்  

1825- இல் பிறந்த வபாப்தம் பத்சதான்பதாம் வயதில் தமிழகம் வந்தார். நீண்டநாள் 

தமிழ்ப்பணியாற்றியவர். திருக்குறள், நாலடியார், சிவஞாைவபாதம், திருவாசகம் முதலியவற்தற 

ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயர்த்தார். தமிழ் இலக்கணத்ததச் சுருக்கமாகவும் சதளிவாகவும் 

சவளியிட்டவர் தம் கல்லதறயில் 'ஒரு தமிழ் மாணவன்' என்று சபாறிக்க வவண்டும் எை விரும்பிய 

அவரது தமிழ் உள்ளம் சநஞ்தச இளகச் சசய்வது. இவர் சமுதாயப் பணியும் ஆற்றியவர் ஆவார்.  
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6. டாக்டர் கால்டுசவல்  

1813-ஆம் ஆண்டு அயர்லாந்தில் பிறந்தவர், சமயத் சதாண்டாற்றத் தமிழகம் வந்தார். திருசநல்வவலி 

மாவட்டத்தில் தங்கி, ஏறத்தாழ ஐம்பது ஆண்டுகட்கு வமல் பணி ஆற்றிைார். பல வமைாட்டு 

சமாழிகதளயும் சதன்ைக சமாழிகதளயும் நன்கு கற்றுத் வதர்ந்து சபரும் புலதம சபற்றார். 'திராவிட 

சமாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்' என்னும் அழியாத சபருநூதல இயற்றிைார். திராவிட சமாழிகளின் 

தனித்தன்தமகதளச் சுட்டி, அவற்றின் சபருதமதய உலகறியச் சசய்தார். உலக சமாழிகள் 

பலவற்றிலும் தமிழ்ச் சசாற்கள் சசன்று கலந்ததத எடுத்துக் காட்டிைார். திருசநல்வவலி சரித்திரம்' 

என்னும் அரிய வரலாற்று நூதல எழுதிைார். இவ்விரண்டு நூல்களும் ஆங்கிலத்தில் 

சசய்யப்பட்டதவதாமதரத் தடாகம், தற்கருதணத் தியாைமாதல முதலிய பல உதரநதட நூல்கதள 

எழுதிைார். தமிழுக்காகவும் சமயத்துக்காகவும் உதழத்த இவ் அறிஞர் சபருந்ததக தாயகம் சசல்ல 

மறுத்துக் சகாதடக்காைலிவலவய உயிரிழந்ததமதய நிதைத்தால் சநஞ்சம் உருகும்.  

7. மற்றவர்கள்  

'வவத உதாரணத்திரட்டு' என்னும் நூதலச்சசய்த இவரனியஸ், புதிய ஏற்பாட்தடத் தமிழில் தந்தார். 

இலாசரஸ் என்பவர் நன்னூ தலயும் திருக்குறதளயும் ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயர்த்தார்.  

தமிழ்ப் பழசமாழிகதளத் சதாகுத்து சவளியிட்டார். சபர்சிவல் பாதிரியார் தமிழ்ப் பழசமாழிகதள 

ஆங்கிலத்தில் சமாழி சபயர்த்து சவளியிட்டார், திைவர்த்தமானி' என்னும் வார ஏட்தடயும் நடத்திைார். 

சபப்ரிஷியஸ், பன்யனின் பில்கிரிம்ஸ் ப்வராக்ரஸ்' என்னும் நூதலத் தமிழாக்கிைார். இராட்லர் தமிழ் - 

ஆங்கில அகராதிதய உருவாக்கிைார். டாக்டர் வின்ஸ்வலா திரட்டிய அகராதி மிகவும் புகழ் வாய்ந்தது. 

சசக்நாட்தடச் வசர்ந்த கமில்ஸ்சவலபில், பிரான்ஸ் நாட்டிைராை பிலிவயாஸா ருசிய நாட்டு 

ஆண்டிரவைாவ், ரூடின் (சசம்பியன்), பிரிட்டதைச் வசர்ந்த ஜான்மார் ஆஷர் முதலாவைாரின் 

அருந்தமிழ்ப்பணியும் வபாற்றற் குரியதாகும்.  

தமிழ்நாட்டுக் கிறித்தவர் ஆற்றிய பணி  

வமதல நாட்டுக் கிறித்தவப் பாதிரிமாரிகவள அன்றித் தமிழகக் கிறித்தவரும் நற்றமிழ்த் சதாண்டிதை 

ஓரளவு சசய்துள்ளைர்.  

1. வவதநாயக சாஸ்திரியார்  

திருசநல்வவலியில் 18-ஆம் நூற்றாண்டில் பிறந்தவர். சரவபாஜி மன்ைரால் வபாற்றப்பட்டவர். 

சபத்சலகம் குறவஞ்சி, சசன்தைப் பட்டிைப் பிரவவசம் ஆகிய நாடக நூல்கதளயும், ஞாை ஏற்றப் 

பாட்டு, ஞாை உலா, சஜபமாதல முதலிய பல நூல்கதளயும் சசய்தார்.  

2. வவதநாயகம்பிள்தள  

திருச்சிக்கருவக குளத்தூரில் பிறந்து, மாயூரத்தில் முனிசீப்' என்னும் முதல் தமிழ் நாவதல எழுதியவர் 

இவவர. சர்வசமய சமரசக் கீர்த்ததை இவரது பரந்த உள்ளத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு. நீதி நூல், 

சபண்மதிமாதல ஆகியதவ எளிய நதடயில் நீதி உணர்த்துபதவ. 'சுகுணசுந்தரி சரித்திரம் ' இவர் 

எழுதிய மற்சறாரு நாவலாகும். தமிழ் நாவல் உலகின் முன்வைாடி என்னும் சபயர் என்றும் 

நிதலத்திருக்கும். கீர்த்ததை வாயிலாகத் தமிழிதசக்குச் சிறந்த பணிபுரிந்துள்ளார் எைலாம்.  

3. கிருஷ்ணப்பிள்தள  
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19-ஆம் நூற்றாண்தடச் வசர்ந்தவராை ழ.ஹ. கிருஷ்ணப் பிள்தள கிறித்தவக் கம்பன்' என்று 

புகழப்படுபவர். இவர் "பில்கிரிம்ஸ் புவராக்ரஸ்" என்னும் நூதல 'இரட்சணிய யாத்திரிகம்' என்ற சபயரில் 

சமாழி சபயர்த்தார். ஏறத்தாழ நாலாயிரம் விருத்தப்பாக்கள் சகாண்ட நூல் இது. இவர் சசய்த பிற 

நூல்கள் இரட்சணிய மவைாகரம், இரட்சணியக் குறள் முதலியதவ.  

4. ஆபிரகாம் பண்டிதர்  

திருசநல்வவலிதயச் வசர்ந்த ஆபிரகாம் பண்டிதர் 'கருணாமிர்த சாகரம்' என்னும் அரிய 

இதசயிலக்கண நூதல எழுதியுள்ளார். தமிழ் இதசயின் பழம் சபருதமதய நிதலநாட்டிய இவர் 

மருத்துவத்துதறயிலும் சிறந்த பணி ஆற்றியுள்ளார்.  

தனிநாயக அடிகள், நல்லூர் ஞாைப்பிரகாசர், சதாசிவப்பிள்தள , டாக்டர் வி.மி. ஞாைப்பிரகாசம், டாக்டர் 

தமக்வகல் இதயம் ஆகிவயாரும் இவ்வரிதசயில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆவர்.  

இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கவிதத  

இருபதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்க் கவிததயும் வளர்ச்சியும்  

மகாவித்துவான் மீைாட்சி சுந்தரம் பிள்தள , இராம லிங்க அடிகளார் முதலாை தமிழ்ப் சபருங் கவிஞர் 

களுக்குப் பின்ைர், இருபதாம் நூற்றாண்டில் எழுச்சிமிக்க கவிததகளுக்கு வழிவகாலியவர்கள் பாரதியும் 

பாரதிதாசனும் ஆவர். இவர்களின் தமிழ்க் கவிததப் பதடப்பு களிைால் கவரப்பட்ட கவிஞர் பலர் புதுப் 

புதைவுகதள எழுதித் தமிதழ வளப்படுத்திைர். இயற்தக நலத்ததக் கற்பதையழவகாடு வருணிப்பதத 

மட்டும் தம் கருத்தாகக் சகாள்ளாமல், சமுதாய உணர்வவாடு சீர்திருத்தக் சகாள்தககதளக் கவிததயில் 

எடுத்துக்காட்ட வவண்டும் என்ற கவிவநாக்கு இவர்களிடம் இருந்தது.  

1. பாரதியார்  

1882இல் எட்தடயபுரத்தில் பிறந்து 1921இல் சசன்தையில் மதறந்த சபருங் கவிஞர் சுப்பிரமணிய 

பாரதியார். தந்தத சின்ைசாமி ஐயரிடம் தமிழ் பயின்றார் வடசமாழி, இந்தி, பிசரஞ்சு, ஆங்கிலம் ஆகிய 

பல சமாழிகதளப் பயின்றார். எட்தடயபுரத்தில் சமஸ்தாைப் புலவராகச் சில காலம் இருந்தார். 

சுவதசமித்திரன் ஏட்டில் துதணயாசிரியராக இருந்தவபாது எழுச்சிமிக்க கட்டுதர கதள எழுதிைார்; 

இந்தியா என்னும் ஏட்தட நடத்திைார். வதசிய விடுததலக் கைதலத் தம் கவிததயிலும் 

கட்டுதரயிலும் எழுப்பிைார். சிதறயிட விரும்பிய ஆட்சியிடம் சிக்காமல் புதுதவயில் தங்கியிருந்தார், 

பின்ைர் அவ்சவல் தலதயக் கடந்தவுடன் சிதறயினில் அதடக்கப்பட்டார்.  

'பாருக்குள்வள நல்ல நாடு', சசந்தமிழ் நாசடன்னும் வபாதினிவல', 'யாமறிந்த சமாழிகளிவல', 'வந்வத 

மாதரம் என்வபாம்' கண்ணீர் விட்வட வளர்வதாம்', 'மங்கியவதார் நிலவினிவல', 'விடுததல, விடுததல' 

முதலிய பல புகழ் வாய்ந்த கவிததகதள எழுதிைார். வதசியப் பற்றும் தமிழ்ப் பற்றும் இவரிடம் ஒருங்வக 

அதமந்திருந்தை.  

'தனிசயாருவனுக் குணவிதல சயனில் சகத்திதை அழித்திடுவவாம்' என்பது பாரதியின் புரட்சிச் 

கருத்து. பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிதம சசய்வயாம்' என்று விடுததல யுணர்தவப் பாடிைார். தமிழ் 

சமாழி வபால் இனிதாவது எங்கும் காவணாம்' என்று தமிழிதைப் வபாற்றிைார். தமிழ் நாட்தடச் 

சசந்தமிழ் நாடு ' என்ற கூறியவர் தமிழ்த் திருநாடு தன்தைப் சபற்றதாசயன்று கும்பிட்டி பாப்பா என்று 

கூறிைார். புதிய ஆத்திச்சூடி, சுயசரிதத முதலாைவற்தறயும் சதய்வம் பாடல்கதளயும் பதடத்தார்.  

கண்ணன்பாட்டு, பாஞ்சாலி சபதம், குயில் பாட்டு ஆகிய முப்சபரும் பாடல்கள் பாரதி பதடத்த 

சுதவமிக்க முக்கனிகளாகும். கண்ணதைப் பல வகாணத்தில் ஆராய்ந்து பக்திதய சவளிப்படுத்தும் ஓர் 
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இனிய நூல் கண்ணன் பாட்டு. பாரதத்தின் முக்கிய கட்டம் ஒன்றிதைப் புதிய வநாக்கில் காலச் 

சூழ்நிதலக்வகற்றவாறு பாடியது பாஞ்சாலி சபதம் என்னும் குறுங்காவியம். தத்துவக் கருத்துகள் 

நிரம்பிய கற்பதைக் கததவயாவியம் குயில் பாட்டு. இம்மூன்றும் பாரதியின் கவிமகுடத்தில் 

பதிக்கப்பட்டுள்ள தவரக் கற்களாகும். இது சபாறுப்பதில்தல தம்பி, எரிதழல் சகாண்டுவா கதிதர 

தவத்திருந்தான் அண்ணன் தகதய எரித்திடுவவாம்' என்ற வீமனுக்குக் கட்டுண்வடாம் 

சபாறுத்திருப்வபாம் காலம் மாறும் என்று வில்லிசயன் பதில் கூறும் இடம் பாஞ்சாலி என்ற சநஞ்தசத் 

சதாடுவ தாகும்.  

பாரதியார் பல ததலப்புகளில் கதலகதளப் பற்றியும், மாததரப் பற்றியும், வவறுபல சசய்திகதளப் 

பற்றியும் கட்டுதரகதளத் தீட்டியுள்ளார். சந்திரிதகயின் கதத, சின்ை சங்கரன் கதத, நவதந்திரக் 

கததகள் முதலிய கதத கதளயும், வசை கவிததகதளயும் பாரதி பதடத்துள்ளார். எளிய நதடயில் 

பாமரரும் அறியும் வதகயில் சிந்து, கண்ணி இதசப் பாடல்கள், நாட்டுப்புற சமட்டுகள் ஆகியவற்றில் 

பாரதி பாடிய மக்கள் மைத்ததக் கவர்ந்தார். பாட்டுக்சகாரு புலவன் பாரதி' என்று இவர் பாராட்டப் 

சபற்றுள்ளார்.  

2. பாரதிதாசன்  

1897-ஆம் 17891ஆம் ஆண்டு புதுச்வசரியில் பிறந்தவர் பாரதிதாசன்; இவரது இயற்சபயர் 

கைகசுப்புரத்திைம் என்பது. 'எங்சகங்கு காணினும் சக்தியடா - தம்பி, எழுகடல் அவள் வண்ண மடா' 

என்று பாரதியார் கட்டதளயிட்டவுடன் பலர் முன்னிதலயில் பாடிய பாடல், அவதரச் சிறுவயதிவலவய 

சபருங்கவிஞர் ஆக்கியது என்பததக் காட்டுகிறது. பல சசய்யுள் நூல்கதளயும், நாடகங்கதளயும் 

எழுதியுள்ளார் பாரதிதாசன். அழகின் சிரிப்பு, குடும்ப விளக்கு, தமிழியக்கம், பாண்டியன் பரிசு, எதிர்பாராத 

முத்தம், குறிஞ்சித் திட்டு, கண்ணகி புரட்சிக் காப்பியம், மணிவமகதல சவண்பா முதலிய பல கவிதத 

நூல்கதளப் பதடத்துள்ளார். இரணியன், நல்ல தீர்ப்பு, கற்கண்டு, வசரதாண்டவம், பிசிராந்ததயார், 

சசௌமியன் முதலிய நாடக நூல்கதளத் தீட்டிைார். தனிக் கவிததகதளயும் சிறிய கததப் பாடல் 

கதளயும் பாரதிதாசன் கவிததகள்' என்ற ததலப்பில் மூன்று சதாகுதிகளாக சவளியிட்டுள்ளார். 

தகம்தம மணம், சீர்திருத்தத் திருமணம், குடும்பக் கட்டுப்பாடு, சாதிக் சகாடுதம, சமயச் சழக்கு சபண் 

கல்வி, சபண்ணுரிதம எைப்பல பிரச்சதைகதளயும் தம் கவிததகளில் ஆய்ந்து விதட தந்துள்ளார். 

சுதவமிக்க எளிய கவிதத கதளப் பதடத்த பாரதிதாசன், தமிழ் மக்களால் பாவவந்தர்' என்றும், புரட்சிக் 

கவிஞர்' என்றும் வபாற்றப் படுகின்றார். குயில்' என்னும் ஏட்தடச் சிறப்பாக நடத்திைார். தமிழுக்கு 

அமுசதன்று வபர் - இன்பத் தமிசழங்கள் உயிர்க்கு வநர்'', எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத 

தமிசழன்று சங்வக முழங்கு', 'கனியிதட ஏறிய சுதவயும், மத ஓடத்தில் ஏறிய மாந்தவர' முதலிய பல 

இனிய பாடல்கள் எங்கும் ஒலிப்பை.  

"வாடாத பூப்வபான்ற மங்தக நல்லாள்  

மணவாளன் இறந்தால் மணத்தல் தீவதா  

பாடாத வதனீக்கள் உலவாத் சதன்றல்  

பசியாத நல்வயிறு பார்த்த துண்வடா?"  

 

என்று தகம்தம மறுமணம் குறித்துப் பாடுகின்றார் பாரதிதாசன். 'அழகின் சிரிப்பு மிகச் சிறந்த இயற்தக 

வருணதைப்பாடல்களின் சதாகுப்பாகும். இருபதாம் நூற்றாண்டின் இதணயற்ற கவிஞர் பாரதிதாசன் 

என்பதத இவரது நூல்கள் பதற சாற்றுகின்றை.  

 

3. கவிமணி  
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1876ஆம் ஆண்டு வதரூரில் பிறந்தவர் வதசிக விநாயகம் பிள்தளயவர்கள். 'வதவி', 'கவிமணி' என்று 

அன்பாக அதழக்கப்பட்டவர். மலரும் மாதலயும்' இவரது கவிததகளின் சதாகுப்பு ஆகும். வதவியின் 

கீர்த்ததைகள் இதசப்பாடல்களின் சதாகுதி. 'நாஞ்சில் நாட்டு மருமக்கள் வழி மான்மியம்' நதகச்சுதவ 

மிக்க கவிதத நூல். குழந்ததகளுக்காக மிகப் பல கவிததகதள எழுதியுள்ளார். தமிழில் முதல் 

குழந்ததக் கவிஞர்' இவர் என்று கூறுவது சபாருத்தமாகும். ஆைால், கவிமணி சமாழிசபயர்ப்பு நூல்கள் 

சசய்வதில் சிறந்து விளங்கிைார் என்று கூற இடம் உள்ளது.  

எட்வின் ஆர்ைால்டு எழுதிய திதலட் ஆஃப் ஏசியா' என்ற நூதல ஆசிய வஜாதி' என்ற ததலப்பிலும், 

பிட் சஜரால்டு ஆங்கிலத்தில் சசய்த உமர்கய்யாமின் பாரசீகக் கவிததகதள 'உமர் கய்யாம் பாடல்கள்' 

என்ற ததலப்பிலும் மிகச் சிறப்பாகத் தமிழாக்கியுள்ளார் கவிமணி.  

'சவய்யிற் வகற்ற நிழலுண்டு; வீசும் சதன்றற் காற்றுண்டு;  

தகயிற் கம்பன் கவியுண்டு; கலசம் நிதறய மதுவுண்டு;  

சதய்வ கீதம் பலவுண்டு, சதரிந்து பாட நீயுண்டு;   

தவயம் தருமிவ் வளமன்றி வாழும் சசார்க்கம் வவறுண்வடா ?  

என்பது சமாழிசபயர்ப்பாக அதமந்தசதன்று கூறமுடியாதவாறு, இயல்பாகவவ அதமந்துள்ள திறம் 

கண்டு மகிழலாம்.  

'மங்தகயராய்ப் பிறப்பதற்வக நல்ல மாதவம் சசய்திட வவண்டுமம்மா' என்று சபண்ணின் 

சபருதமதயக் கவிமணி பாடுகிறார்.  

'உள்ளத் துள்ளது கவிதத - இன்பம்  

உருசவடுப்பது கவி 

சதள்ளத் சதளிந்த தமிழில் - உண்தம  

சதரிந்துதரப்பது கவிதத' 

என்பது கவிதத பற்றிய கவிமணியின் சகாள்தக. இது அவர் கவிததகளுக்கு முற்றிலும் 

சபாருந்துவதாகும்.  

4. நாமக்கல் கவிஞர்  

பாரதி, வதசியக் கவிஞர், பாரதிதாசன் புரட்சிக் கவிஞர் கவிமணி குழந்ததக் கவிஞர், நாமக்கல்லர் 

காந்தீயக் கவிஞர். அவனும் அவளும்' என்னும் காவியம் புகழ் மிக்கதாகும். "மாசைை அவதளச் 

சசான்ைால் மருளுதல் அவளுக்கில்தல'' என்று சதாடங்கும் பாடல் சுதவமிக்கது. 'தமிழன் என்வறார் 

இைமுண்டு, தனிவய அவற்சகாரு குணமுண்டு' என்ற பாடலும், 'கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தசமான்று 

வருகுது' என்ற பாடலும் இவருக்குப் புகழ் வதடித் தந்த தனிப்பாடல்களாகும். 'மதலக்கள்ளன்' என்ற 

நாவதல எழுதிைார் இக்கவிஞர் தமிழன் இதயம், இலக்கிய இன்பம், வதமதுரத் தமிவழாதச முதலிய 

பல கட்டுதர நூல்கதள இவர் எழுதியுள்ளார். என் கதத' என்ற ததலப்பில் தம் வரலாற்தறச் சுதவபடக் 

கூறியுள்ளார் நாமக்கல் கவிஞர். 'தமிழசைன்று சசால்லடா! ததல நிமிர்ந்து நில்லடா!' என்று 

சபருதமயுடன் கூறி, உணர்ச்சியூட்டிய சபருங் கவிஞர் இவர்.  

5. மற்ற கவிஞர்கள்  

இந்த நான்கு சபரும் கவிஞர்கதளயடுத்துப் பலர் கவிததத் துதறயில் மிக்க ஆர்வத்துடன் 

ஈடுபட்டைர். முன்வைாடிகளின் எழுச்சிமிக்க கவிததகள் அடுத்து வந்தவர்களுக்கு ஊக்கமூட்டிை. 

'எமக்குத் சதாழில் கவிதத இதமப் சபாழுதும் வசாராதிருத்தல்', 'பாட்டுத் திறத்தாவல இவ்தவயத்ததப் 

பாலித்திடல் வவண்டும்' என்சறல்லாம் பாரதியார் கூறியது வபாலத் தம் வாழ்தவவய கவிததக்சகைப் 

பிற்காலக் கவிஞர் சிலர் ஈந்துள்ளைர்.  
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கவிவயாகி சுத்தாைந்த பாரதியார், பாரதசக்தி மகாகாவியம்' என்னும் நூதலயும், வவறு பல கவிதத 

நூல்கதளயும் எழுதிைார். ஆைால் அவர் கவிததகள் பிறர் கவிததகதளப் வபால் எந்தசவாரு 

கிளர்ச்சிதயயும் ஏற்படுத்தவில்தல.  

உவதமக் கவிஞர் சுரதா, 'வதன்மதழ', 'நீரும் சநருப்பும்', 'சுவரும் சுண்ணாம்பும்', 'துதறமுகம் முதலிய 

நூல்கதள எழுதிைார்; இவர் சுரதா', 'இலக்கியம்', 'காவியம்' என்னும் கவிதத இதழ்கவள நடத்திைார். 

இவர் கவிததகள் உவதமகளின் சிறப்பாலும், சசறிவாை கருத்துகளாலும், இனிய நதடயாலும் மக்கள் 

உள்ளத்ததப் சபரிதும் கவர்ந்தை. 'அமுதும் வதனும்', 'மணக்க மாட்வடன்', 'வன்னி வீரன் 

குறுங்காவியம்', 'தாய் நாவட, சநப்வபாலியன் கடிதம் முதலியை புகழ்வாய்ந்ததவ. பல சசால் விளக்கக் 

கவிதத கதளயும் சுரதா எழுதியுள்ளார்.  

கவிஞர் கண்ணதாசன் திதரப்படத் துதறயில் மிகுந்த சசல்வாக்குப் சபற்றவர். மாங்கனி , ஆட்டைத்தி 

- ஆதி மந்தி முதலிய சிறு காவியங்கதளப் பதடத்துள்ளார். திதரப் படப் பாடல்கள் கண்ணதாசன் 

கவிததகள்' என்ற சபயரில் ஐந்து சதாகுப்புகளாக சவளிவந்துள்ளை. எளிதமயும் இனிதமயும் 

வாய்ந்தை இவர் கவிததகள்.  

கிவா, ஜகந்நாதன், ('வஜாதி') அ. சீனிவாசன் (நாணல்'), மீப். வசாமசுந்தரம் (வசாமு'), தூரன் கம்பதாசன், 

தமிழழகன், வகாமுகி வவலன், என்.எஸ். சிதம்பரம், சகாத்தமங்கலம் சுப்பு, திரவலாக சீதாராம் ஆகிவயார் 

நல்ல கவிததகதளப் பதடத்துள்ளைர்.  

முடியரசன், வாணிதாசன், சபான்ைடியான், குருவிக் கரம்தப ஏ. சண்முகம், மின்னூர் சீனிவாசன், 

வல்லம் வவங்கடபதி, சபான்னிவளவன், கருணாைந்தம், முருகு சுந்தர, தமிழன்பன் ஆகிவயார் 

பாரதிதாசன் பரம்பதரயில் வந்த சிறந்த கவிஞர்கள் ஆவார்.  

6. புதுக் கவிததகள்  

தமிழ்க் கவிததயுலகில் அண்தமக் காலத்தில் ஒரு புதிய எழுச்சி உண்டாகியுள்ளது. கவிததக்கு யாப்புத் 

ததடயாக இருத்தல் கூடாது கருத்துகவள இன்றியதமயா ததவ' என்ற சகாள்தகயில் பலர் கவிதத 

எழுத முற்பட்டைவர். வவகமாக இந்த இயக்கம் வளரத் சதாடங்கியது. சரிவயா தவவறா இம் மரதபப் 

பின்பற்றிப் பலர் தம் கவிதத நூல்கதள சவளியிட்டுள்ளைர். ந. பிச்சமூர்த்தி (குயிலின் சுருதி) 

இவ்வியக்கத்தின் முன்வைாடி. எஸ். தவத்தீஸ்வரன் (உதய நிழல்), ஞாைக்கூத்தன் (அன்று ஞாயிற்றுக் 

கிழதம), சி.சு. சசல்லப்பா ஆகிவயார் சதாடக்க காலத்தில் புதுக் கவிததகள்' எழுதிைர். கதலஞர் 

கருணாநிதியின் ததலதமயில் 'கவியரங்க' நிகழ்ச்சிகள் நதடசபறத் சதாடங்கிய பின், பலர் 

இத்துதறயில் யாப்பிலாக் கவிததயிதைப் புதைந்து பாடத் சதாடங்கிைர். ஈவராடு தமிழன்பன் 

(தமிழன்பன் கவிததகள், வதாணி வருகிறது) அப்துல் ரகுமான் (பால் வீதி), மீரா (கைவுகள் + 

கற்பதைகள் = காகிதங்கள்), மி. வமத்தா (கண்ணீர்ப் பூக்கள்), கணியூர் மதுசநஞ்சன் முதலாவைார் புதுக் 

கவிதத நூல்கதள சவளியிட்டுள்ளைர். கவியரசு நா. காமராசன் இவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர். இவரது 

கருப்பு மலர்கள்' புகழ் சபற்ற ஒரு கவிததத் சதாகுப்பு. 'தாஜ்மகாலும் சராட்டித் துண்டும்', 'சகாராதவத் 

தாண்டாத ஒட்டகங்கள்' முதலிய பல புதுக் கவிததத் சதாகுப்புகதளப்பதடத்துள்ளார். புதிய 

சிந்ததைகளும், சம்உடதமக் சகாள்தககளும், எழுச்சிமிக்க கருத்துக்களும், நல்ல ஓட்டமும் 

உதடயதவ இவருதடய கவிததகள்.  

மரபுக் கவிததயும் புதுக் கவிததயும் இன்று தமிழுலகில் வபாட்டி வபாட்டு வளர்ந்து வருகின்றை. 

இதற்கிதடயில் கண்ணதாசன், புலவர் புலதமப்பித்தன், வாலி, பட்டுக்வகாட்தட கல்யாண சுந்தரம், 

மருதகாசி முதலா வைாரின் திதரப்படக் கவிததகளும் சிறந்த எழுச்சிதயக் கவிததயுலகில் 

விதளவித்தை; விதளவிக்கின்றை.  
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நூற்றுக்கணக்காை இளங்கவிஞர்கள் இன்று தமிழ்க் கவிததகதளப் பதடத்து வருகின்றைர். ஒளிமிக்க 

எதிர்காலம் கவிததக்கு உறுதியாக உள்ளது எைலாம்.  

நாவல் இலக்கியம்  

முதல் நாவல்கள் (1879-1913)  

தமிழ் நாவல் இலக்கியத்திற்கு நூறு ஆண்டு கால வரலாறும் வளர்ச்சியும் உண்டு. 1865இல் முதல் 

முதலாக இந்தியாவில் பங்கிம் சந்திரர் 'துர்வகச நந்தினி' என்ற நாவதல வங்க சமாழியில் எழுதிைார். 

அடுத்து 1879-இல் மாயூரம் வவதநாயகம் பிள்தள எழுதிய பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் தமிழ்சமாழியில் 

வதான்றிய முதல் நாவலாகும்.  

வவதநாயகம்பிள்தள ஆங்கில இலக்கியம் படித்தவர். நீதிபதியாக வவதல பார்த்தவர் பல்வவறுபட்ட 

நாகரிகம் பண்பாடு உதடய மக்கவளாடு பழகிைார். அவர் சபற்ற அனுபவங்கதளப் பிற மக்களுக்கும் 

உணர்த்த விரும்பி அந்த வநாக்கில் நாவல் எழுதத் சதாடங்கிைார். நீதிகதள அறிவுறுத்துவவத அவர் 

எழுத்தின் வநாக்கமாகும். தமக்கு இருந்த பண்பாட்டுப்பிடிப்பு ஒரு காரணம் உயர்ந்த பண்பாடுகள் 

இறவாத் தன்தம சகாண்டதவ, அதவ உலகிற்வக சசாந்தம்; எைவவ எல்வலாரும் அவற்தறக் 

கதடப்பிடிக்க வவண்டும் என்ற வநாக்கிவலவய எழுதிைார். சபண்கல்வி, பாலிய விவாகம், அளவாை 

உணவு வபான்ற நீதிகதள வலியுறுத்த 'சுகுண சுந்தரி' நாவல் எழுதிைார். பின்ைர்த் வதான்றிய சமுதாய 

குடும்ப நாவல்களுக்கு இந்த நாவல் வழிகாட்டியாக அதமந்தது.  

1893இல் சவளியிடப்பட்ட ராஜம் அய்யரின் கமலாம்பாள், சரித்திரம்' நாவல் இலக்கியத்தில் 

திருப்பத்தத ஏற்படுத்திய நாவலாகும். திறைாய்வு அடிப்பதடயில் முதல் இடம் சபறும் நாவலும் 

இதுவவ ஆகும். வாழ்க்தக விளக்கங்கள் தத்துவங்களாக இந்நாவலில் இடம் சபற்றுள்ளதம 

சிறப்பாகும்.  

1893-இல், திரிசிரபுரம், சி.தவ. குருசாமி சர்மா பிவரம் கலாவத்யம்' நாவதல எழுதிைார். பண்பாட்டு 

விளக்கத் ததக் கததமாந்தவராடு இதணத்து, சசயல்களால் பண்பாட்தட விளக்கும் உத்தி முதறதய 

முதன்முதலாக இவர் வற்புறுத்திக் காட்டிைார்.  

1898-இல், மாதவய்யா பத்மாவதி சரித்திரம்' நாவதல எழுதிைார். சதாடர்ந்து, 'விஜய மார்த்தாண்டம்', 

'முத்து மீைாட்சி', 'பாரிஸ்டர் பஞ்சநாதம்' ஆகிய நாவல்கதள சவளியிட்டார். முத்து மீைாட்சி ' விததவ 

மறுமணத்தத நடத்திக் காட்டுவதாக எழுதப்பட்ட நாவலாகும்.  

1900 - இல் 'தீைதாயாளு ' நாவதலப்பண்டிதந்வடச் சாஸ்திரி எழுதிைார். காதல் விவகாரங்கள் 

இல்லாத கததகதள எழுதிைார். மாற்றாந்தாய்க் சகாடுதமதய விளக்கி, மாற்றாந்தாதய நல்ல 

தாயாகப் பதடத்துக் காட்டிைார். புதுதமப் சபண்தண நாவலில் முதன் முதலாக இவவர பதடத்துக் 

காட்டிைார். திக்கற்ற இரு குழந்ததகள்', 'ததலயதண மந்திவராப் வதசம், மாமி சகாலுவிருக்தக', 

வகாமளம் குமரியாைது ' இவர் எழுதிய பிற நாவல்களாகும். 1894-இல் இவர் எழுதிய தாைவன் என்ற 

நாவவல முதல் துப்பறியும் நாவலாகும்.  

1903- இல் சதாடங்கிய தி.ம. சபான்னுசாமிபிள்தள 'காமாட்சி', ஞாைாம்பிதக', சிவஞாை' வபான்ற 

நாவல் கதள எழுதிைார்.  

சமுதாய விமரிசை நாவல்கள் (1904-1940)  
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சசந்தமிழ் நதடயில் மதிவாணன்' என்ற கதததய வி. வகா. சூரியநாராயண சாஸ்திரி 1887-இல் 

எழுதிைார். இவத காலத்தவராை மதறமதலயடிகள் 1911-இல் ஓர் ஆங்கில நாவதலத் தழுவிச் 

சசந்தமிழ் நதடயிவலவய 'குமுதவல்லி' நாவதல எழுதிைார்.  

தழுவல் நாவல்கள்  

18-ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் இங்கிலாந்தில் ஜிடபிள்யு.எம். சரயிைால்ட்ஸ் என்பவர் தமது 

லண்டன் வீக்லி மிசலினி' என்ற வாரப் பத்திரிதகயில் சதாடர்ந்து நாவல்கதள எழுதி சவளியிட்டார். 

அதவ புத்தகங்களாகப் பல நாடுகளுக்குச் சசன்றை. இந்தியரும் அவரது நாவல்கதள ஆர்வத்துடன் 

படித்தைர். பரபரப்பும், மர்மமும் நிதறந்த அவரது நாவல்கதள சமாழிசபயர்த் தும், தழுவியும் பல 

நாவல்கதள எழுதிைர். இலட்சக்கணக் காை மக்கதள அதவ கவர்ந்தை. ஆரணி குப்புசாமி முதலியார், 

வடுவூர் துதரசாமி ஐயங்கார், வகாதத நாயகியம்மாள் மூவரும் முன்வைாடிகள்.  

1911 இல் ஆரணி குப்புசாமி முதலியார் 'மதைகாந்தி', இரத்திைபுரிரகசியம் வபான்ற துப்பறியும் 

கததகதள எழுதிைார். இவதரத் சதாடர்ந்து வடுவூர் துதரசாமி ஐயங்கார் வமைகா', கும்பவகாணம் 

வக்கீல் வபான்ற நாவல்கதள எழுதிைார். அடுத்து தவ. மு. வகாதத நாயகி அம்மாள் சண்பக விஜயம்' 

என்ற சிறந்த நாவதல எழுதிைார். இவர் 100க்கு வமற்பட்ட நாவல்கதள எழுதியுள்ளார்.  

மர்ம நாவல் எழுதி மக்கதளக் கவர்ந்தவர் டி எஸ்.டி. சாமி ஆவர். கருங்குயில் குன்றத்துக் சகாதல' 

ரசிகர்களின் சபருமதிப்தபப் சபற்ற நாவலாகும்.  

சீர்திருத்த நாவல்கள்  

நாட்டு விடுததல காரணமாகச் சமுதாயச் சிந்ததைகள் நாவலில் இடம் சபற்றை. சீர்திருத்தம், விததவ 

மறுமணம், வபான்ற நாவல் கருவாயிை. பாரதியின் சின்ைச் சங்கரன் கதத', ஆறில் ஒரு பங்கு' , 

'ஸ்வர்ண குமாரி' ஆகியதவ அளவில் சிறியசதனினும் குறிப்பிடத் தக்கதவ. பாரதியின் சந்திரிதக', 

வரா.வின் சுந்தரி அல்லது அந்தரப் பிதழப்பு இரு நாவல்களும் சிந்ததை சீர்திருத்தம், சமாழிநதட 

சசால்லும் முதற ஆகியவற் றால் தனிச்சிறப்புதடயை.  

வதசியமும், காந்தியமும்  

1927-இல் வக.எஸ். வவங்கடரமணி எழுதிய 'முருகன் ஓர் உழவன்' புரட்சிப் பதடப்பாகும். 1930 இல் 

இவர் எழுதிய வதசபக்தன் கந்கன்' மகாத்மா காந்தியின் மறு உருவமாை பாத்திரப் பதடப்பு நாவலாகும். 

1934 இல் சீத்தாராமய்யா எழுதிய காட்டூர் ராமு' உழவின் சபருதம, கிராம வாழ்க்தக, தன்ைம்பிக்தக 

ஆகியவற்தற உணர்த்தும் சிறப்புகள் சகாண்ட நல்ல பதடப்பாகும்.  

1925-30 வதர திருவி.க. எழுதிய 'ஏமாங்கதத்து இளவரசன்', 'காந்திமதி அல்லது காந்தார நாட்டுக் 

கட்டழகி' என்ற இரு நாவல்களும் சசந்தமிழ் நதடயில் எழுதப்பட்டதவ  

1925-35 வதரயிலாை காலத்தில் மு.ராஜீ சசட்டியார் ஞாை காந்தி', 'காதலி', 'நாகரிகம்', 'சந்திரி 

வசகரி' ஆகியதவ புரட்சி வநாக்கங் சகாண்ட பதடப்புகளாக அதமந்தை.  

1931இல் சவகாதரி கிரிஜா எழுதிய வமாகை சுந்தரி அல்லது சமூகத் வதாற்றம்' பிராமண விததவக் 

சகாடுதம, பாலிய விவாகம், பகுத்தறிவின்தம ஆகிய சகாடுதமகதள உரத்த குரலில் வபசிய 

நாவலாகும். 1936இல் மூவலூர் ஆ. ராமாமிர்தத்தம்மாள் எழுதிய 'தாசிகள் வமாசவதல அல்லது 

மதிசபற்ற தமைர்' என்ற நாவல் பகுத்தறிவுச் சிந்ததை இயக்க நாட்டத்ததக் சகாண்டு 

எழுதப்பட்டது.  
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கல்கியின் வதாற்றம்  

கல்கியின் முதல் நாவல் விமலா ' அடுத்த இவரது 'கள்வனின் காதலி', கதத எழுதுவவாரிதடவய ஒரு 

திருப்பத்தத உண்டாக்கிய நாவலாகும். பின்ைர் 1950களில் கல்கி அதலவயாதச', 'சிவகாமியின் 

சபதம்', 'பார்த்திபன் கைவு', 'சபான்னியின் சசல்வன்' வபான்ற மக்கதளக் கவர்ந்த பதடப்புகதளப் 

பதடத்தார். 1939 இல் எழுதிய தியாக பூமி' காந்தியப் பின்ைணி சகாண்டு எழுதப்பட்டது.  

'கல்கி' பத்திரிதக நாவல் வபாட்டிகதள நடத்தி எழுத்தாளர்கதள ஊக்குவித்தது. முதல் நாவல் வபாட்டி 

யில் குகபரிதய எழுதிய சந்திரிகா', சவங்கடாசலம் எழுதிய 'மஞ்சுளா' என்ற இரு நாவல்களும் 

பரிதசப் பகிர்ந்து சகாண்டை.  

சுத்தாைந்த பாரதியார், ஏதழயபடும் பாடு', 'இளிச்சவாயன்' என்ற இரண்டு நாவல்கதளப் பிரஞ்சு 

சமாழியின் தழுவலாக எழுதிைார். நாமக்கல் சவ. இராமலிங்கம் பிள்தள ' மதலக்கள்ளன்' நாவதல 

1943-இல் எழுதி சவளியிட்டார்.  

பிறசமாழித் தாக்க நாவல்கள்  

1906-இல் மவகசகுமார சர்மா ஆைந்த மடம்' என்ற பக்கிம் சந்திர சட்வடாபாத்தியாவின் வங்க சமாழி 

நாவதல சமாழிசபயர்த்தார். 1907-இல் டி.வி. கிருஷ்ண சாமி சாஸ்திரி 'பரிமளாதவயும், 1911-இல் 

சி.டி சவங்கடாச்சாரியார் துர்க்வகச நந்தினி'தயயும் தமிழாக் கிைர். வரா. பக்கிம் சந்திரரின் வஜாடி 

வமாதிரங்கதளத் தமிழாக்கிைார். 1936-இல் தநா. குமார ஸ்வாமியால் விஷவிருக்ஷம்' 

சமாழிசபயர்க்கப்பட்டது. இவவர தாகூரின் அதைத்துப் பதடப்புகதளயும் தமிழாக்கியுள்ளார்.  

1940-இல் மராத்திய நாவல்கள் தமிழாக்கம் சபற்றை. விஸ. காண்வடகரின் 'கருகிய சமாட்டு', 

'கிசரௌஞ் சவதம்' வபான்ற நாவல்கதள க.ஸ்ரீ ஸ்ரீ. தமிழில் வழங் கிைார். தமிழ் நாவல் இலக்கியத்திற்கு 

இவரது சமாழி சபயர்ப்புப் புத்துணர்ச்சி ஊட்டியது எைலாம்.  

வரலாற்று நாவல்கள்  

கல்வி அவர்கதளத் சதாடர்ந்து சாண்டில்யன், வசாமு, வகாவி மணிவசகரன், சஜகசிற்பியன் அகிலன், 

நா. பார்த்தசாரதி, விக்கிரமன் வபான்றவர்கள் தமிழில் வரலாற்று இலக்கிய நாவல்கதளப் பதடத்தைர்.  

சாண்டியல்யனின் ஜீவபூமி', மதலவாசல்', ஜலவமாகினி', 'கன்னிமாடம், கடல் புறா' இராஜ முத்திரிதர 

யும், அகிலனின் 'வவங்தகயின் தமந்தன்' சஜகசிற்பியனின் நந்திவர்மன் காதலி', 'மகர யாழ்' 

ஆலவாய் அழகன்' நாவல்களும், நாபா வின் 'பாண்டிமாவதவி', 'மணிபல்லவம்' நாவல்களும், 

விக்கிரமனின் 'நந்தி புரத்து நாயகி', உதயசந்திரன் பாண்டியன் மகுடம்', 'பாராந்தகன் மகள் ஆகிய 

நாவல்களும், அரு. இராம நாதனின் 'வீரபாண்டியன் மதைவி', அவசாகன் காதலி' நாவல்களும் சிறந்த 

வரலாற்று நாவல்களாக அதமந்துள்ளை.  

பல ஆயிரக்கணக்காை வாசகர்கதளத் தன்பால் ஈர்த்து தவத்திருந்த சபருதம இந்த வரலாற்று நாவல் 

களுக்கு உண்டு.  

நாட்டு விடுததல  

1950-இல் ராஜவவலு எழுதிய 1942' நாவல் சவளிவந்தது. தம் சசாந்தச் சிதற வாழ்க்தகதய இதில் 

எழுதியுள்ளார். 1951இல் நாரண துதரக்கண்ணன் சீமான் சுய நலம்' என்ற நாவதல வநர்தமக்கும் 

சூழ்ச்சிக்கும் நடக்கும் வபாராட்டத்தத தவத்து எழுதிைார். 1966- இல் வல்லிக்கண்ணன் வீடும் 

சவளியும்' என்ற நாவதல எழுதிைார். 1969இல் சிதம்பர சுப்பிரமணியன் மண்ணில் சதரியுது வாைம்' 
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எழுதிைார். நா. பார்த்தசாரதியின் ஆத்மாவின் ராகங்கள்' ராச நல்லசபருமாளின் கல்லுக்குள் ஈரம்' 

இரண்டும் நல்ல பதடப்புகள்.  

சமூதாய நாவல்கள் (1940-1979)  

கிருத்திகாவின் புதக நடுவில் ' (1953), சத்யவமவ (1971), இரண்டும் அரசியல், சமூகப் வபாலிகதளச் 

சாடுவை ஆகும். சஜகசிற்பியனின் 'ஜீவகீதம்' (1967), மண்ணின் குரல்' இந்திரா பார்த்த சாரதியின் 

'தந்திர பூமி' (1969) 'சுதந்திர பூமி' (1970), இரண்டும் வவகமாக மாறிவரும் சமூதாயத்ததப் 

பிரதிபலிப்பை. நாயா வின் சத்திய சவள்ளம்' (1973) மாணவர் உலதகயும், ராஜம் கிருஷ்ணனின் 

வவருக்கு நீர்' (1973) சபாதுமக்கள் குழப்பத்ததயும், 'வராஜா இதழ்கள் ' தமிழக அரசியல் 

நிதலதமகதளயும், ரா.க. நல்லசபருமாளின் வபாராட்டங்கள்' உள்ளவனுக் கும் இல்லாதவனுக்கும் 

இதடவய நதடசபறும் வபாராட் டத்ததயும் விளக்குகின்ற நாவல்களாகும். ராஜம் கிருஷ்ணனின் 

'அமுதமாகி வருக மதலவாழ் மக்கள் வாழ்தவப் பிரதிபலிக்கும் சிறந்த பதடப்பு. உமாசந்திரனின் 

'முள்ளும் மலரும்', க. சுப்பிரமணியத்தின் வவரும் விழுதும் மக்களின் பாதிப்தபயும், சமூக 

மாற்றத்ததயும் காட்டுவை ஆகும்.  

சமூக மாற்றங்கள்  

டி சசல்வராஜின் மலரும் சருகும்' (1966) சபாருளாதாரப் பின்ைணியில் சமூகத்தின் வபாலி 

வாழ்க்தகதயப் பிரதிபலிப்பது. இந்திரா பார்த்தசாரதியின் குருதிப்புைல் கம்யூனிஸ்ட் வாழ்தவ 

வமற்சகாண்வடார்க்கு ஏற்படும் இன்ைல்கதளக் காட்டும் நாவல் ஆகும். சமூகச் சூழ்நிதலதய 

அகிலனின் புதுசவள்ளமும்', சத்தியத்திற்கும் சபாய்க்கும் நடக்கும் வபாராட்டத்தத ந பாவின் 

'சநஞ்சக்கைல் ' நாவலும் விளக்குகின்றை.  

சபண், காதல்  

அகிலனின் சபண் பாதவ விளக்கு, சித்திரப் பாதவ 'எங்வக வபாகிவறாம்?' நாவல்களும், டாக்டர் 

முவவின் சநஞ்சில் ஒரு முள்', கயதம', அல்லி' ஆகிய நாவல்களும் சபண்களின் வாழ்க்தக 

நிதலகதளக் சகாண்டு காதலின் அடிப்பதடயில் பதடக்கப்பட்ட நாவல்களாகும்.  

குடும்பம்  

புதுதமப்பித்தனின் சிற்றன்தை , 'கடிவாளம்', சி.சு. சசல்லப்பாவின் 'ஜீவைாம்சம் ஆர்வியின் 

அதணயா விளக்கு, பி எஸ். ராதமயாவின் பிவரம்ஹாரம் சஹப்சிபா வஜசுதாசனின் 'புத்தம் வீடு', நீல 

பத்மைா பனின் ததலமுதறகள்', வகாவி மணிவசகரனின் 'ஒரு தீபம் ஐந்து திரிகள்' யாவும் குடும்ப 

நிதலகதளத் தனித்தன்தமவயாடு விளக்க எழுந்த நாவல்களாகும்.  

தனிமனிதன்  

கா நா. சுப்பிரமணியனின் சபாய்த்வதவு', சி.என். அண்ணாதுதரயின் 'ரங்வகான் ராதா', சிதம்பர சுப்பிர 

மணியனின் இதயநாதம், ஆர்வியின் மனித நிழல்கள் நடப்பியல் தன்தமகவளாடு தனிமனிதனின் 

சிறப்பாை அம்சங்கதளயும் தவத்து எழுதப்பட்ட நாவல் களாகும்.  

பாலுணர்ச்சி  

உளவியல் அடிப்பதடயில் அண்தமக் காலத்தில் பாலியல் சதாடர்பாை நாவல்கள் எழுந்துள்ளை. தி. 

ஜாைகிராமனின் 'அம்மா வந்தாள்', 'அடி' முதலிய நாவல்கள் பாலுணர்வு அடிப்பதடயில் 
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எழுந்ததவயாகும். ஈழத்து எழுத்தாளர் சபான்னுத்துதரயின் தீ ' ஆண்சபண்பாலுணர்தவ மானிடவியல் 

வநாக்கில் கூறிச் சசல்கின்ற நாவலாகும்.  

வர்க்க இைப் வபாராட்டங்கள்  

சதா.மு. சிதம்பர ரகுநாதனின் 'பஞ்சும் பசியும்' சநசவுத் சதாழிலாளாரின் வாழ்க்தகப் வபாராட்டத்தத 

விளக்கும் நாவல். டி சசல்வராஜின் வதநீர் வதயிதலத் வதாட்டத் சதாழிலாளதரப் பற்றிய நாவல், ஐசக் 

அருதமராஜனின் 'கீறல்கள்', ராஜம் கிருஷ்ணனின் 'குறிஞ்சித்வதன்' சகாத்தமங்கலம் சுப்புவின் 

'தில்லாைா வமாகைாம்பாள்' வபான்றதவ தனிப்பட்ட இைத்தாதரப் பற்றிய சிறப்பாை விளக்க 

நாவல்களாகும்.  

ர.சு.நல்லசபருமாளின் எண்ணங்கள் மாறலாம், ஆ. மாதவனின் புைலும் மணலும் தனிப்பட்ட சதாழில் 

சசய்வவாரின் மைப்வபாராட்டங்கதள சவளிப்படுத்தும் நாவல்களாகும்.  

புதுதமப் சபாருள் நாவல்கள்  

சபாதுமக்களுக்குப் பழக்கப்படாத கருப் சபாருள் கதள தவத்து நாவல்கள் பதடக்கப்படுகின்றை. சிசு. 

சசல்லப்பாவின் 'வாடிவாசல்' மிருகத்ததயும் மனிததை யும் பற்றியது. சுந்தர ராமசாமியின் ஒரு 

புளியமரத்தின் கதத மரத்துக்குச் சிறப்பிடம் தருவது. சா. கந்தசாமியின் சாயா வைம்' காட்டின் 

சிறப்தபக் கூறுவது . வடவிட் சித்தய்யாவின் 'சிதறச்சாதல என்ை சசய்யும்' வன்முதறப் 

வபாராட்டத்ததப் பற்றியது. சபான்னீலனின் 'கரிசல்' சநல்தல மாவட்ட மண்ணின் மணத்வதாடு 

விவசாயத் சதாழிலாளார் முதலாளி வபாராட்டம் பற்றியது. நீல. பத்மைாபனின் பள்ளி சகாண்ட புரம்', 

கிருத்திகாவின் புதிய வகாணங்கி', ராஜம் கிருஷ்ணனின் 'முள்ளும் மலர்ந்தது', கி. ராஜநாராயணனின் 

வகாபல்ல கிராமம்' ராசியின் 'நைவவாட்டங்கள்' யாவும் தைக்சகைத் தனித் தன்தமவயாடு அதமந்த 

நாவல்களாகும்.  

ஒரு சில ஆசிரியர்கள்  

டாக்டர் மு.வ. அவர்கள் பதின்மூன்று நாவல்கதளப் பதடத்தார். அதவயதைத்தும் குடும்ப 

வாழ்தவயும், சமுதாயச் சிக்கல்கதளயும் கருவாகக் சகாண்டதவ. 'சசந்தாமதர', 'கள்வளா காவியவமா', 

அகல் விளக்கு', கரித்துண்டு', 'சபற்ற மைம்', 'மண்குடிதச' முதலியை அவர் எழுதிய நாவல்களுள் 

குறிப்பிடத்தக்கதவயாகும்.  

அகிலன் 'சபண்', சிவநகிதி', 'சநஞ்சின் அதலகள்', 'பாதவ விளக்கு', 'சித்திரப்பாதவ', பால்மரக் 

காட்டினிவல', 'எங்வக வபாகிவறாம்' முதலிய ததலசிறந்த நாவல்கதளப் பதடத்துள்ளார் தாம் எழுதிய 

சித்திரப்பாதவக்காகஞாைபீடப் பரிசிதைப் சபற்றுள்ளார்.  

சஜயகாந்தன் தமிழ் நாவல்களுள் புதுதமயும், இலக்கியத் தரமும், கருத்வதாட்டமும் மிக்க நாவல்கதள 

எழுதி வருபவர். சில வநரங்களில் சில மனிதர்கள், பாரிசுக்குப் வபா', சினிமாவுக்கு வபாை சித்தாளு ஒரு 

நடிதக நாடகம் பார்க்கிறாள், உன்தைப் வபால் ஒருவன்' அட சும்மாகிடபுள்வள ', 'ஊருக்கு நூறுவபர்', 

'சஜயசஜய சங்கரா' முதலிய நாவல்கதள இவர் எழுதியுள்ளார். வமலும் சதாடர்ந்து எழுதும் ததல 

சிறந்த எழுத்தாளர் இவர்.  

நா.பார்த்தசாரதி கல்கியின் பாணிதயப் பின்பற்றி எழுதுபவர். சத்திய சவள்ளம், ஆத்மாவின் ராகங்கள், 

சநஞ்சக்கைல், சநற்றிக்கண் முதலிய சமுதாய விமரிசை நாவல்கதள எழுதியுள்ளார். இலட்சிய 

மாந்தர்கதளக் கதாநாயகர்களாகக் சகாண்ட குறிஞ்சி மலரும்', 'சபான் விலங்கும்' இவருதடய 

அற்புதப் பதடப்புகள் ஆகும்.  
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நீல. பத்மைாபனின் 'உறவுகள்', 'ததலமுதறகள்', 'பள்ளி சகாண்டபுரம்' ஆகியதவ சிறந்த 

நாவல்களாகும். இராஜம் கிருஷ்ணனின் குறிஞ்சித் வதன்' படகர் வாழ்க்தகதயச் சித்தரிப்பதாகும். 

இலட்சுமியின் சபண் மைம்' ரகுநாதனின் 'பஞ்சும் பசியும்' ராசியின் 'நைவவாட்டங்கள் ' 

ஜாைகிராமனின் 'அம்மா வந்தாள் முதலியை குறிப்பிடத்தக்க சிறந்த நாவல்களாகும்.  

முடிவுதர  

நாவல் இலக்கியம் சபாழுது வபாக்கு அம்சமாக மட்டுமன்றி, மக்களின் இன்றியதமயாத வததவகளில் 

ஒன்றாகவவ மாறிவிட்டிருப்பதத இன்று காணலாம். இலக்கிய வமன்தமவயாடும், சிந்ததை 

சமருவகாடும் இன்று நாவல்கள் பதடக்கப்படுகின்றை.  

9. தமிழ்ச் சிறுகதத இலக்கியம் 

ஆங்கில இலக்கியத்தில் நாவல் இலக்கியம் வதான்றி நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின்ைவர சிறுகதத 

என்ற புதிய இலக்கியவதக வதான்றியது. அததப் வபாலவவதமிழிலும் நாவல் இலக்கியம் ஏறத்தாழ 

அதர நூற்றாண்டுக்குப் பின்ைவர சிறுகதத வதான்றியது.  

தமிழ்ச் சிறுகதத சதாடக்கத்தில் தமிழ்க்கருதவயும் ஆங்கில உருதவயும் சகாண்டிருப்பதாகக் 

கூறுவர். உயிராக உள்ளத்து உணர்வும், அததைத் தாங்கிவரும் உருவமாக சமாழியும் அதமந்து, 

வாழ்வு சபறுகின்ற இலக்கியவம சிறுகதத இலக்கியம்.  

சிறுகததயின் வதாற்றம்  

18-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வீரமாமுனிவரின் 'பரமார்த்த குரு கதத தமிழில் உதரநதடயில் 

பதடப்பு இலக்கியம் வதான்றக் காரணமாய் அதமந்தது. 19-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வீராசாமி 

சசட்டியாரின் 'விவநாதரச மஞ்சரியும், தாண்டவராய முதலியார் சமாழி சபயர்த்த பஞ்ச தந்திரக் கததயும் 

' சிறுகததயின் வதாற்றத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பிதை அதமத்துக் சகாடுத்தை எைலாம்.  

19-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் பத்திரிதககள் சிறுகததகதள சவளியிட ஆர்வமூட்டிை. 

சிறுகததகள் - பத்திரிதககளுக்காக எழுதப்பட்டை.  

சதாடக்க காலம்  

பத்திரிதககளில் சவளியிடத் தக்க அளவில் சிறுகதத எழுதியவர்களில் சிறப்பாவைார் சுப்பிரமணிய 

பாரதியார், அ. மாததவயா, வவவ.சு. ஐயர் ஆவர்.  

பாரதியார்  

பாரதியார் சிறுகததகதள எழுதியும் தாகூரின் சிறுகததகதள சமாழிசபயர்த்தும் சிறுகதத இலக்கியத் 

சதாண்டாற்றியுள்ளார். ’பாரதியார் கததகள்’, 'பாரதியார் சமாழி சபயர்த்த தாகூர் சிறுசததகள்' இரண்டு 

சதாகுப்பும் சிறப்புதடயை. பாரதியின் கததகள் கட்டுக்கததகவள.  

மாததவயா  

மாததவயா சிறுகததகள் குசிகர் குட்டிக் கததகள்' என்ற சபயரில் சதாகுத்து சவளியிடப்பட்டுள்ளை. 

ஆங்கிலத்தில் எழுதி 'இந்து' பத்திரிதகயில் சவளியிடப் பட்டுப் பின்ைர் அவரது 'பஞ்சாமிர்தம்' 

என்னும் பத்திரிதகயில் தமிழில் சவளியாயிை. சமூகச் சீர்த்திருத்தத் ததவய முக்கிய இலக்காகக் 

சகாண்டு எழுதியவர். சபண்ணின் இழிநிதல, வரதட்சதண பற்றிவயஅதிகமாக எழுதிைார்.  
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வ.வவ.சு. ஐயர்  

வரகவைரி வவங்கட சுப்பிரமணிய ஐயரின் கததகவள சிறுகதத உருவத்ததயும், உள்ளடக்கத்ததயும் 

சசறிவாக அதமத்துக் காட்டுவைவாய் முதன் முதலாக அதமந்தை. சிறுகதத இலக்கிய முன்வைாடி 

என்ற சபயதரப் சபறுவதற்கும் அதுவவ காரணம் எைலாம்.  

இவரது எட்டுக்கததகள் மங்தகயர்க்கரசியின் காதல்' என்ற சதாகுப்பு நூலாக சவளிவந்துள்ளது. 

ஐயரின் 'குளத்தங்கதர அரசமரம்' என்ற சிறுகதத குறிப் பிடத்தக்கது. தமிழ் நாட்டுப் பிரச்சதைதயயும், 

வாழ்வு முதறதயயும் எடுத்துக்காட்டுவதாக இக்கதத அதமந்துள்ளது.  

காந்திய சநறி, இந்தியச் சீர்திருத்தம், ஆங்கில எதிர்ப்வப அவரது கததப் சபாருளாயிை. ஐயர் 'வதச 

பக்தன்' என்னும் பத்திரிதகதய சவளியிட்டுச் சமுதாயத் சதாண்டும், இலக்கியப் பணியும் புரிந்தார்.  

காந்தியுகம்  

காந்திய எண்ணமும், எழுச்சியும் காரணமாகப் பல பத்திரிதககள் வதான்றிை. சாதி ஒழிப்பு, ஒற்றுதம, 

சதாழிற் சங்கத் வததவ, கதர் அணிதல், கட்குடி மறியல், அந்நியத் துணி எதிர்ப்பு ஆகியை 

கருப்சபாருளாய் அதமந்து பல கததகள் எழுதப்பட்டை.  

தமிழில் இப்பணிதயச் சசய்த பத்திரிதககள் பல. டாக்டர் வரதராஜுலு நாயுடுவின் தமிழ்நாடு', 

திரு.வி.க.வின் வதசபக்தன்', 'நவசக்தி', டி எஸ். சசாக்கலிங்கத்தின் காந்தி', சங்கு 

கவணசனின் சுதந்திரச் சங்கு', சீனிவாசனின் மணிக்சகாடி', எஸ்.எஸ் வாசனின் ஆைந்த விகடன்' 

ஆகியைவும், 'ஹநுமான்', 'பாரத மணி', ஆைந்த வபாதினி', சுவதசமித்திரன்', கதலமகள்' ஆகியைவும் 

சிறுகதத இலக்கியத்திற்குப் சபருந்சதாண்டாற்றிய பத்திரிதககள் ஆகும்.  

சிறுகதத பரவலாை வளர்ச்சிக்குக் கல்வி அவர்களுக் கும் ஆழமாை வளர்ச்சிக்கு மணிக்சகாடிக் குழு 

எழுத்தாளர்களும் காரணமாவர். இவர்கதள ஒட்டிவய சிறு கதத இலக்கியம் வளர்ச்சியும் வாழ்வும் 

சபற்றசதைலாம்.  

கல்வி (1899-1954)  

திரு.வி.க.வின் 'நவசக்தியிலும் ' ராஜாஜியின் 'விவமா சைத்திலும், ஆைந்தவிகடனிலும் ' பணியாற்றி 

விட்டுப் பின்ைர் 1941-இல் 'கல்கி' பத்திரிதகதயத் சதாடங்கிைார். கல்கியின் பதடப்பும், விமரிசை 

வநாக்கும் சவளியாயிை.  

'சாரததயின் தந்திரம்', வீதண பாவானி', ஒற்தற வராஜா', 'மாடத்வதவன் சுதை', 'கதணயாழியின் 

கைவு' அமர வாழ்வு' என்ற சபயரில் கல்கியின் கததகள் சதாகுப்பாக சவளிவந்துள்ளை.  

தாவை கதத கூறும் முதறயில் கததகதள எழுதியவர். மிக நீண்ட அளவிைது இவரது கததகள் 

வாசகர் கூட்டம் பற்றிய சமுதாய உணர்வவாவட இவர் கததகதள எழுதிைார் என்பர்.  

மணிக்சகாடிக் காலம்  

தமிழ்ச் சிறுகதத வளர்ச்சியிலும், வரலாற்றிலும் இக்கால எழுத்தாளர்களுக்குச் சிறப்பிடமுண்டு.  

1933-இல் மணிக்சகாடி' பத்திரிதக வதான்றியது. இதன் சபாறுப்பாசிரியர் வக. சீனிவாசன், வ.ரா 

துதணயிருந்தார். பி.எஸ். ராதமயா ந. பிச்சமூர்த்தி, சபவகா. சுந்தரராஜன், புதுதமப்பித்தன் ஆகிவயார் 

மணிக்சகாடியில் எழுதிைார்.  
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1934-இல் காந்தி' எனும் பத்திரிதகயுடன் மணிக் சகாடி இதணக்கப்பட்டது. இவ் இதணப்பால் அதன் 

இலக்கிய வாழ்வு பாதிக்கப்பட்டது. 1936-இல் நிறுத்தப்பட்டது. மீண்டும் 1937-இல் சவளிவந்தது.  

மணிக்சகாடியின் இரண்டாவது கட்ட எழுத்தாளர்கள் குப.ராஜவகாபாலன், சி.சு. சசல்லப்பா, 

இளங்வகாவன், சிதம்பர சுப்பிரமணியம், பி.எம். கண்ணன் சமௌனி முதலிவயார் ஆவர்.  

தமிழின் சிறந்த இலக்கியச் சிறுகததகள் என்று பாராட்டப்படும் பல சிறுகததகதளத் தமிழுக்குத் தந்த 

சபருதம மணிக்சகாடிக் குழு எழுத்தாளர்களுக்கு உண்டு.  

புதுதமப்பித்தன் (1906-1948)  

புதுதமப்பித்தனுக்குத் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் என்றும் நிதலயாை இடம் உண்டு. புதைகதத 

மூலம் சிறப்பாகச் சிறுகதத மூலம் இலக்கிய வளம் வசர்ந்தவர் இவர்.  

1906-இல் சசா. விருத்தாச்சலம் என்கிற புதுதமப் பித்தன் பிறந்தார். வ.வவ.சு. ஐயரால் சதாடங்கப்பட்ட 

சிறுகதத மரபு புதுதமப்பித்தனின் தமிழாகி, தமிழ் உதரநதடயின் சிகரமாகி, சிறுகதத 

இலக்கியத்ததவய சபருதமப்படுத்தியது எைலாம்.  

தமிழ் இலக்கிய மரபிதைச் சிறுகததயுடன் இதணத் தார். அன்று இரவு', 'சாப விவமாசைம்', அகல்தய 

', 'கபாடபுரம்' ஆகிய கததகதள வரலாற்று உணர்வவாடு சிறுகததயாக்கிைார்.  

விக்கிரமாதித்தன் கதத வபான்ற சபாருள் மரவபாடு 'திருக்குறள் குமவரசம் பிள்தள ', 'புதிய கந்த 

புராணம்', 'கட்டிதல விட்டிறங்காக் கதத கதளப் பதடத்தார்.  

தமிழ் இலக்கியச் சம்பவங்கதளப் புதிய கண்வணாட்டத்தில், லக்கியச் சசம்தமதயப் புதுமுதறயில், 

சசால் நதடதயப் புதிய சமருவகாடு அதமத்துப் பல வசாததை கதளச் சிறுகததகளில் சசய்து 

பார்த்தவர் புதுதமப்பித்தன்.  

நிதைவவாட்ட உத்திதயக் தகயாண்டு சிறுகதத எழுதத் சதாடங்கியவரும் இவவர. 'கயிற்றரவு', 

காஞ்சதை', சுப்தபயா பிள்தளயின் காதல்கள்' இத்தன்தமயை.  

வாழ்வின் யதார்த்த நிதலதய உணர்த்தவும், கததப் சபாருதளச் சுதவபடக் கூறவும் வபச்சுத் தமிதழத் 

தன் பதடப்பில் தகயாண்டார். மண்ணின் மணத்தத முதன் முதலில் சவளிப்படுத்திய சபருதமயும் 

இவதரச் சாரும்.  

இவரது கததகளில் நாடகப் பண்பும் உண்டு. 'கடவுளும் கந்தசாமிப்பிள்தளயும்', 'மைக்குதக 

ஓவியங்கள்', மகாமசாைம்', 'இது மிஷின் யுகம்', 'துன்பக் வகணி' ஆகிய கததகள் இத்தன்தம 

சகாண்டதவ.  

கு.ப.ராஜவகாபாலன்  

1907- இல் பிறந்தார். 43-ஆவது வயதில் காலமாைார் , புைர் ஜன்மம், கைகாம்பரம், காஞ்சைமாதல ' 

என்ற சதாகுதிகளில் இவரது கததகள் சவளியாகியுள்ளை.  

சிறுகதத எழுதுவவதாடு விமரிசைம் சசய்தல், புதுக்கவிதத எழுதுதல் ஆகிய பணிகதளயும் சசய்தவர். 

அடிமறந்தால் ஆழம்', அர்ச்சதை ரூபாய் நடுத்சதரு நாகரிகம்' வபான்ற சிறுகததகள் இவரது 

வமன்தமப் பதடப்புகளாகும்.  
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கு.பரா. சபரும்பாலும் பாலுணர்வு முதைப்பு நிதல களின் அடி ஆழத்தத தவத்வத சிறுகததகதள 

எழுதிைார் என்பர். சிறுக்ததயின் உருவ அதமப்பில் இவரது பணி குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

ராஜாஜி  

ராஜாஜி தமிழ் இலக்கியத்ததப் வபாராட்டக் காலப் பிரச்சார சாதைமாகவவ தகயாண்டவர். அவரது கதத 

களும் அத்ததகயைவவ. அரசியற் சகாள்தககதள மக்களிதடவய பரப்புவதத சவகு ஆர்வமாகக் 

சகாண்டிருந்தவர்.  

'கூனி சுந்தரி', 'முகுந்தன், அறியாக் குழந்தத ', 'வதவதை ' முதலியை நல்ல சிறுகததகளாகும். 

இறுதிக் காலத்தில் குழந்ததகதளக் கவரும் வண்ணவம எழுதிைார்.  

கா.நா. சுப்பிரமணியம்  

வரலாற்று மூலங்களிலிருந்வத தமக்கு வவண்டிய கருதவ எடுத்துக்சகாண்டு கதத எழுதியவர். இவரது 

சிறுகததகள் சபாருளால் சிறப்புப் சபற்றை என்பர்.  

எஸ்.வி.வி.  

நதகச்சுதவதய அடிப்பதடயாகக் சகாண்டு, சிறுகதத எழுதியவர் இவர். வாழ்க்தகவயா வாழ்க்தக ' 

என்பது இவரது சிறுகததத் சதாகுதி. இவதரசயாட்டி நாவடாடி, துமிலன் ஆகிவயார் எழுதிைர்.  

பி.எஸ். ராதமயா  

மத்தியதர மக்களின் வாழ்க்தகயின் அடிப்பதட உணர்வு வவட்தககதள தவத்துக் கததகதள 

விளக்கியவர். அடிச்சாதரச் சசால்லியழு' இவரது நல்ல கததகளுள் ஒன்று. குங்குமப் 

சபாட்டுக்குமாரசுவாமி' இவரது பலகததகளின் ஒவர நடமாடும் மாந்தராவார்.  

சமௌனி  

'அழியாச் சுடர்' என்ற சபயரில் இவரது கததகள் சவளியாகியுள்ளை. குறிப்பிட்டசவாரு சூழ்நிதலயில், 

மைதில் வதான்றும் நிதைவுகதளக் கூறுவைவாகவவ இவரது கததகள் அதமந்துள்ளை.  

லா.ச. ராமாமிர்தம்  

சமௌனியின் உத்தி முதறதய இவரும் தகயாண்டு சிறுகதத எழுதிைார் என்பார். 'பாற்கடல்', இவரது 

நல்ல சிறுகதத . 'ஜைனி', இதழ்கள் ' இவரது சிறுகததத் சதாகுப்புகள் இவரது நதட 

தனித்தன்தமயது.  

சுதந்திரத்திற்குப் பின்ைர்  

அரசியல், சபாருளாதாரம், சமூகம் ஆகிய வாழ்க்தகயின் கூட்டு நிறுவைங்கள் கததப் சபாருளாயிை. 

வதசிய உணர்வவாடு, பிரவதச உணர்வும், இை உணர்வும், சமாழியுணர்வும் வளரத் சதாடங்கிை.  

வடக்கும், சதற்கும் என்ற உணர்வு அவ்வக் காலக் கண்வணாட்டத்வதாடு இலக்கியத்தில் இடம் 

சபற்றை. தமிழகத்ததப் சபாருத்தவதர தமிழிைம், தமிழ்சமாழி என்ற நிதலயில் சுயமரியாதத 

இயக்கமும், தனித்தமிழ் இயக்கமும் ததல தூக்கிை.  

பண்பாட்டுத் துதறயில் இத்தாக்கம் பரவலாயிற்று. தி.மு.க. வதாற்றமும், அதைடியாய்ப் பிறந்த எழுத்துப் 

வபாக்கும் இலக்கியத்தில் பல மாற்றங்களுக்குக் காரணமாயிை.  
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அரசியலுக்காக இலக்கியமும், கதலத்துதறயும் பிரச்சாரக் கருவியாயிற்று. இந்தப் பின்ைணியில் 

எழுதப்பட்ட சிறுகததகள் வரலாற்றுக்குறிப்புகதளத்தாங்கியுள்ளதவ என்பது ஆய்வுக்குரிய ஒன்று .  

சி.என். ஏவின் சிறுகததகள்' சதாகுதியும் கதலஞரின் ஓடிப் வபாைவள்' சதாகுதியும் இதற்குச் சான்று 

பகர்கின்றை. தி.மு.க.வின் இயக்க வளர்ச்சி வாசகர் வட்டத்ததப் சபருக்கிற்று. டி.வக. சீனிவாசன் 

குறிப்பிடத்தக்க பதடப்பாளியாவார்.  

புதிய யுகம்  

1948- முதல் 1953- வதர நீடித்த தி.மு.க. பிரச்சார எழுத்து வன்தம காரணமாகப் பிற எழுத்தாளர் 

நிதலபதுங்கிப் வபாவதாக அல்லது ஒதுக்கப்பட்டதாகவவ இருந்ததம காணமுடிகிறது. இத்வதக்க 

நிதலதயத் தகர்த்த வர்களில் விந்தனும், அகிலனும் சிறப்பிடம் சபறுகின்றைர்.  

விந்தன்  

சதாழிலாளியாக வாழ்ந்து எழுத்தாளராக வளர்ந்தவர். இலக்கியப் சபாருளில் புதிய அம்சங்கதளப் 

புகுத்தியவர்.  

ஏதழகதளப் பற்றியும், சமுதாய அடித்தள மக்கதளப் பற்றியும், கிராம மக்கதளப் பற்றியும் அதிகமாக 

அக்கதறவயாடு எழுதியவர், ஏதழ படும் இன்ைலும், அதற்காை காரணமும் விந்தன் கததகளில் 

சிறப்பிடம் சபறுகின்றை.  

'முல்தலக் சகாடியாள்' என்ற சிறுகததத் சதாகுதி இவரது சிறந்த பதடப்புகதளக் சகாண்டது. 

ஆபாசமின்றி ஆண், சபண் உறதவச் சிந்திரிப்பதிலும் வல்லவர். வஞ்சகப் புகழ்ச்சி 

இவருக்குக் தகவந்த கதல.  

அகிலன்  

ஆண், சபண் உறவில் காதலுக்குரிய இடத்தத தமயமாகக் சகாண்வட அதிகமாை கதத எழுதியவர்.  

'சக்தி வவல்', நிலவினிவல', அமராவதிக்கதரயில்', ஆண் சபண்', சசங்கரும்பு, வழி பிறந்தது', 

'மின்னுவசதல் லாம்', 'குழந்தத சிரித்தது ' இவரது கவிததத் சதாகுப்புகள் ஆகும். மிகச் சிறந்த 

நாவலாசிரியராக இன்று விளங்குகிறார்.  

புதிய மாற்றம்  

1953-க்குப் பின்ைர் தமிழ் இலக்கியத்தில் இருவவறு சக்திகள் வதான்றிை. சாந்தி, சரஸ்வதி, தாமதர 

வபான்ற பத்திரிதககள் வதான்றிை. ஒரு புதிய யுகம் பிறந்தது.  

கு. அழகிரிசாமி, ந. பிச்சமூர்த்தி, தி. ஜாைகிராமன் சசயகாந்தன், சுந்தர ராமசாமி இதில் சிறப்பிடம் 

சபறுகின்றைர்.  

கு. அழகிரிசாமி  

மணிக்சகாடியின் இறுதிக்கால எழுத்தாளர் மரபு இலக்கிய வளமும், சசம்தமயும் உதடயவர். இவரது 

அழகிரிசாமிகததகள்', 'சிரிக்கவில்தல , காலகண்டி, சதய்வம் பிறந்தது, தவப்பயன்', 'கற்பக 

விருட்சம்', 'வரப் பிரசாதம்', 'இரு சவகாதரிகள்' ஆகிய சதாகுதிகள் குறிப்பிடத்தக்கை.  
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பாத்திரத்தின் விளக்கத்தத நதகச்சுதவவயாடு சித்திரிப்பதில் இவரது தனித்தன்தம துவங்குகிறது. 

இவரது கததகளால் சிறுகதத வளர்ச்சியின் தனித்தன்தம காணமுடிகிறது.  

தி. ஜாைகிராமன்  

தஞ்தச மண்ணின் மணமும், அம்மக்களின் வபச்சு ஓட்டமும் இவரது கததகளின் உயிர்நாடி எைலாம். 

நதகச்சுதவயும், வஞ்சகப் புகழ்ச்சியும் இவரது எழுத்தில் சிறப்பாக உண்டு. கழுகு, நானும் எம்டனும்', 

'சந்துவின் முடிவு' சிலிர்ப்பு', 'சிவப்பு ரிக்ஷா', 'பரவதசி வந்த பின்', நவடசண்ணா , அதிர்வு' ராவணன் 

காதல் ஆகியதவ குறிப்பிடத்தக்க கததகளாகும்.  

புதிய பரம்பதர  

இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு உருவம் சகாடுத்துச் சிறப்பித்தவர்கவள இவர்களாவர். சமூக 

முன்வைற்றத்திற்கு இலக்கியத்தின் மூலம் சபரும் பணிதயச் சசய்ய முடியும் என்று துணிவவாடு 

எழுத்தில் சசயல்பட்டவர்கதளப் புதிய பரம்பதரயிைாகக் சகாள்ளலாம். முற்வபாக்குக் சகாள்தகக்கு, 

சதாமு.சி.ரகுநாதனின் சாந்தி' வ.விஜயபாஸ்கரனின் சரஸ்வதி', சபாதுவுதடதமக் கட்சி நடத்தி வரும் 

தாமதர ஆகியதவ சிறந்த களங்களாக அதமந்தை.  

சிறுகதத வரலாற்றில் சிறப்பிடம் சபறுகின்ற பலர் இப்பரம்பதரயிைவர. சசயகாந்தன், சுந்தர ராமசாமி, 

தவயவன் ஆகிவயார் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.  

சசயகாந்தன்  

சசயகாந்தைது கததகள் வாழ்க்தகயில் ஏற்றத் தாழ்வுகதள, மனித உணர்ச்சி நிதலகதளப் 

பாலுணர்ச்சி நிதலயில் தவத்துப் பார்ப்பதாகவவ அதமந்தை சாளரம்', தாம்பத்தியம், வபார்தவ, 

'தர்க்கம்', ஆகியை தக்க சான்றுகளாகும். வாய்ச்சசாற்கள்', 'இருதளத் வதடி' ஆகிய கததகள் 

சசயகாந்தனின் பதடப்பு ஆளுதமக்குச் சான்றாவை.  

ஒரு பிடி வசாறு, இனிப்பும் கரிப்பும், வமற்கும் கிழக்கும்' இவரது சிறுகததத் சதாகுதிகள். இலக்கியத் 

தரமாை சிறுகததப் பதடப்புகள் மக்களால் விரும்பப்படும் நிதலதய உருவாக்கிய சபருதம 

சசய்காந்ததைச் சாரும். யதார்த்தத்தத இலக்கியத்தில் புகுத்தி, மக்களின் மைதத ஆட்சி சசய்த 

சிறுகதத மன்ைைாகவும் இவர் விளங்குகின்றார்.  

சுந்தர ராமசாமி  

புதுதமப்பித்தன் வழிச் சிறுகதத எழுத்தாளர் என்ற சபருதமக்குரியவர். அக்கதரச் சீதமயிவல', 

பிரசாதம்' என்பை இவரது சிறுகததத் சதாகுதிகள்.  

நா. பார்த்தசாரதி  

அகிலனின் கததகதளப் வபால அதமந்ததவ இவரது கததகள் எைலாம். வலம்புரிச் சங்கு', 'மூவதர 

சவன்றான், காலத்துக்கு வணக்கம்', வவனில் மலர்கள்' இவரது சிறந்த கததகள் ஆகும்.  

சபண் எழுத்தாளர்கள்  

ஆண், சபண் மை நிதலகதளக் குடும்பச் சூழலில் மிக ஆழமாக எழுதியவர்கள், ஆண்கதளவிடப் 

சபண் எழுத் தாளர்கவள குறிப்பிடத்தக்கவர் எைலாம். குறிப்பிடத் தக்கவர் சூடாமணி, மற்றும் 

சிவகாமசுந்தரி, சிவசங்கரி, லட்சுமி, ராஜம் கிருஷ்ணன் ஆகிவயார் சிறப்பிடம் சபறுகின்றைர்.  
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இன்தறய எழுத்தாளர்கள்  

சமுதாய உணர்வவாடு கதத எழுதுகிறவர்களில் சு.சமுத்திரம், வண்ண நிலவன், வண்ணதாசன், 

சபான்னீலன், சசயந்தன் ஆகிவயார் இன்று பாராட்டத்தக்க பதடப்பு கதளத் தந்து வருகின்றைர்.  

சில பகுப்புகள்  

ராஜாஜி கல்கி, அறிஞர் அண்ணாதுதர கதலஞர் கருணாநிதி, சுந்தாைந்த பாரதியார், ஜீவா, 

வணங்காமுடி, புதுதமப்பித்தன் ஆகிவயார் சிறந்த சமூக சீர்த்திருத்தக் கததகதளப் பதடத்தவர்கள்.  

பாலிய விவாகம், மறுமணம்  

கல்வி, அண்ணா , புதுதமப்பித்தன், எஸ். ஏ. பி. குறிப்பிடத்தக்கவர்.  

சமுதாயச் சீர்வகடு  

விந்தன், இராதாமணாளன், சசகசிற்பியன் கதலஞர் கருணாநிதி, தில்தல வில்லாளன் - 

குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.  

தத்துவங்கள்  

லா.ச. ராமாமிர்தம், அதவ. சுப்பிரமணியம், ரா.ஸ்ரீவதசிகன், சு. குஞ்சிதபாதம், வகதாரி - குறிப்பிடத் 

தக்கவர்கள்.  

காதல் கததகள்  

அரு. இராமநாதன், தில்தல வில்லாளன், டி.வக. சீனிவாசன், ப. கண்ணன், இராதாமணாளன் குறிப்பிடத் 

தக்கவர்கள்.  

ஆண் சபண் மைநிதலகள்  

கு.பரா, லட்சுமி, அண்ணா , எல்லார்வி, மாயாவி.  

குழந்தத மைங்கள்  

தூரன், பி.எஸ்.ராதமயா, டாக்டர் மு.வ, ராஜம் கிருஷ்ணன், கி.வா.ஜகந்நாதன்.  

வரலாற்றுப் பின்ைணி  

குபரா. கதலஞர் கருணாநிதி, புஷ்பாத்துதர சுப்பிரமணியன், புதுதமப்பித்தன், எம்.ஏ. வஹாப், எம்.எஸ், 

சுப்பிரமணிய அய்யர், அரு. இராமநாதன் ஏவக. வவலன், கநா. சுப்பிரமணியன், வகாவி. மணிவசகரன்.  

நதகச்சுதவ  

வரா, கல்வி, நாவடாடி, எஸ்.விவி, சுகி. சுப்பிரமணியன், புதுதமப்பித்தன், விந்தன், வதவன்.  

சிறுவர் கதத  

சதய்வசிகாமணி, தவ. வகாவிந்தன், தங்கமணி, வள்ளியப்பா, வசாைா, ஆர்.வி. முத்து, கண்ணன், 

குஞ்சிதம், வடிவவலு, சூடாமணி.  
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சபாழுதுவபாக்கு  

மாயாவி, எல்லார்வி, ஆர்வி, அகிலன், ராஜம் கிருஷ்ணன், டி எம். கண்ண ன், பூதவ ஆறுமுகம், 

ரா.கி.ரங்கராஜன், தவ ரங்கராஜன்.  

உளவியல் கததகள்  

'ஜீவா', கு. அழகிரிசாமி, அரு. இராமநாதன் வசாமு, வவம்பு, இராமாமிர்தம்.  

துப்பறியும் கததகள்  

சிரஞ்சீவி, ஆர். எஸ். மணி, வாசவன், வக எஸ். பாலசுப்பிரமணியன், வசரன், வவலன், சசகசிற்பியன்,  

சமுதாயப் பார்தவ  

சசயகாந்தன், சு. சமுத்திரம், சபான்னீலன், சசயகாந்தன், வண்ண நிலவன், வண்ணதாசன்.  

முடிவாக 

தமிழ்ச் சிறுகதத இலக்கியம் காலந்வதாறும் கருத்து சவளிப்பாட்டுக் கருவியாகப் பயன்பட்டிருப்பதத 

வரலாற்று வநாக்கில் நம்மால் காண முடிகிறது. சிறுகதத இலக்கியம் தர்க்கரீதியாை வளர்ச்சிதய, 

சமுதாய வளர்ச்சிவயாடு இதயந்வத சபற்றிருப்பததயும் காணலாம்.  

மனிதனின் சிறப்பு நிதலகதள மட்டுமல்லாது முழுதமயும் சவவ்வவறு வகாணங்களில் சிறுகதத 

நமக்குக் காட்டுவதத உணரலாம். வளர்ந்து வரும் நாகரிகப் பண்பு மனித வாழ்வுக்கும், மனித 

மைத்துக்கும் மதிப்புக் சகாடுத்து வருவதத இன்று கவனிக்க முடிகிறது.   

இந்நிதலயில் இனியும் சிறுகதத இலக்கியம் புதுப் சபாலிவவாடும், வபாராட்டக் குரவலாடும் சிறந்து 

சவளிப்படும் எைக் கருத இடமுண்டு.  

 

10. நாடக இலக்கியங்கள் 

இயல், இதச, நாடகம் எைத் தமிழ் முத்தமிழாக இயங்கியது. நாடகம் என்பது பதழய காலத்தில் இதசப் 

பாடலுக்கு இதயய ஆடிய ஆடல்கதளக் குறித்தது. இததைக்கூத்து என்றும், நாடகம் என்றும் 

குறித்தைர். இக்காலத்தில் சதாடர் நிகழ்ச்சிகதளக் சகாண்டு ஒரு முழுக் கதததயக் காட்டும் 

நாடகங்கள் இருப்பது வபாலச் சங்க காலத்தில் இருந்தை என்று கூறுவதற்கு இல்தல. சதால்காப்பியர் 

'நாடக வழக்கும் புலசைறி வழக்கும் என்று இருவதக வழக்குகதளக் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவர் 

குறிப்பிடும் நாடக வழக்கு இக்கூத்துக்கதளவய குறித்ததாகும். நாடக அரங்குகள் என்று 

குறிப்பிடப்பட்டதவயும் நாட்டிய அரங்குகவள எைலாம். கூத்துகளாக இருந்ததவ, பின் இதச 

நாடகங்களாக மாறிை. உதரநதட நாடகங்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டிவலவய முழுதம சபற்றை எைக் 

கூறலாம்.  

சிலப்பதிகாரம்  

சிலப்பதிகாரம் கூத்துகதளயும், ஆடல் வதககதள யும் குறிப்பிடுகின்றை. அடியார்க்கு நல்லார் உதர 

வாயிலாகப் பண்தடக் காலத்துக் கூத்து வதககதள நாம் அறிய முடிகிறது. குரதவக் கூத்து, 

சவறியாடல், துணங்தகக் கூத்து, வள்ளிக் கூத்து, கயிற்றாடல் , வவட்டுவவரி, சாக்தகக் கூத்து களி 
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நடைம் (கழாய்க் கூத்து), வதாற் பாதவக் கூத்து, விதூடகக் கூத்து, சவன்றிக் கூத்து, வதசக் கூத்து, 

விவநாதக் கூத்து முதலிய கூத்து வதககள் இருந்ததம அறியப்படுகின்றை.  

பண்தடத் தமிழகத்து நடைமாந்தர்கள் நாடகமகளிர் என்று குறிப்பிடப்பட்டைர். அவர்கள் பதிசைாரு 

வதக ஆடல்களில் வல்லவர்களாக விளங்கிைர். இந்த ஆடல்கள் சபரும்பாலும் புராணக் கததகதளக் 

சகாண்வட அதமக்கப்பட்டதவ. அதவ அல்லியம், சகாடுசகாட்டி, குதடயாடல், குடம், 

பாண்டரங்கம், மல்லாடல், துடிக் கூத்து, கடயம், வபடியாடல், மரக்காலாடல், பாதவ யாடல் 

ஆகியதவயாம்.  

நாட்டுபுற ஆடல்கள்  

சங்க இலக்கியங்களிலும், தமிழ்க் காப்பியங்களிலும் குறிப்பிடப்படாத பல ஆடல்கள் நாட்டுப்புற 

மக்களின் வாழ்க்தக முதறவயாடு சதாடர்பு சகாண்டு இன்னும் வாழ்ந்து வருகின்றை. அதவகளும் 

நாடகவளர்ச்சிக்குப் சபரிதும் துதண சசய்கின்றை. அவற்றுள் சிலபின்வருமாறு: கும்மியடித்து ஆடல், 

ஒயிலாட்டம், சபாம்மலாட்டம், பாகவத வமளா, உறுமிக் வகாமாளியாட்டம், கரக ஆட்டம், கழியலாட்டம் 

காவடியாட்டம் முதலியை. இதவ ஆடல் கதலகதளயும் இதசக் கதலதயயும் வளர்த்தை.  

வசாழர் காலம்  

இவ்வாறு கூத்துகளாகவும் ஆடல்களாகவும், நாட்டுப் புறக் கதலகளாகவும் விளங்கிய கூத்து வதககவள 

நாடகத் திற்கு வழிவகாலிை. வசாழர் காலத்திவலவய சதாடர் நிகழ்ச்சிகதளக் சகாண்ட முழுநாடகம் 

நடிக்கப்பட் டதமக்குச் சான்றுகள் கிதடக்கின்றை. ராஜராவஜஸ்வரி நாடகம் ஆண்டு வதாறும் தவகாசி 

மாதம் நதடசபற்றத் ததக் கி.பி. 984ஆம் ஆண்டு இராவசந்திரன் கல்சவட்டுத் சதரிவிக்கிறது. மற்றும் 

மற்சறாரு கல்சவட்டின் மூலம் திருமூல நாயைார் நாடகமும் ஆரியக் கூத்தும் நதடசபற்ற தாக 

அறியப்படுகிறது. பூம்புலியூர் நாடகத்தில் நடிப்பதற்காக மானியம் தரப்பட்டது. இதத 1119ஆம் ஆண்டுக் 

கடலூர் கல்சவட்டுக் கூறுகிறது. இததப் வபான்ற பல கல்சவட்டுச் சான்றுகள் நாடக வளர்ச்சிக்குத் 

தரப்பட்ட சகாதடச் சசய்திகதளக் கூறுகிறது.  

நாயக்கர் காலம்  

பள்ளு, குறவஞ்சி முதலிய பாடல்கள் நாடகங்களாக நடிக்கப்பட்டை. இவற்றுள் முக்கூடற்பள்ளும், 

திருக் குற்றாலக் குறவஞ்சியும், பூவபந்திரக்குறவஞ்சியும் குறிப்பிடத்தக்கதவயாகும். இவற்வறாடு 

தஞ்தச மராட்டிய மன்ைர்கள் குறவஞ்சி நாடகங்கள் ஊக்கப்படுத்திைர். சபாருள் சகாதட தந்தைர். 

சநாண்டி நாடகங்களும், குளுவ நாடகங்களும் நடத்தப்பட்டை. சநாண்டி நாடகங் களுக்குப் 

பயன்படுத்தப்பட்ட சிந்து சநாண்டிச் சிந்து என்வற சபயர் சபற்றது. தவறு சசய்தவன் தண்டிப்படு 

கிறான். தகவயா காவலா இழந்து அவதிப்படும் நிதலவய சநாண்டி நாடகம் எைப்பட்டது. குளுவன்' 

என்பவன் சதாண்டு சசய்யும் அடியவன். அவன் தன்தை சவளிப்படுத்திக் சகாள்ளும் நாடகம் 

குளுவநாடகம் என்பதாகும். இதவ நான்கும் 18ஆம் நூற்றாண்டில் மிகுதியாக நடிக்கப் பட்டை.  

இதச நாடகங்கள்  

18ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் சில இதச நாடகங் கள் வதான்றிை. அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்கதவ 

அருணா சலக்கவிராயர் எழுதிய இராம நாடகமும், வகாபால கிருஷ்ண பாரதியார் எழுதிய நந்தைார் 

சரித்திரமும் ஆகும்.  

புராண நாடகங்கள்  
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இந்த இதச நாடகங்கதள ஒட்டிப் புராண நாடகங்கள் எழுந்தை. அதவவய சதருக் கூத்துகள் 

எைப்பட்டை. 1967இல் அரங்கப் பிள்தள அரிச்சந்திர விலாசம் சவளியிட்டார். இதச நாடக வடிவில் 

மார்க்கண்வடயர் விலாசம், புரூரவ சக்கரவர்த்தி நாடகம், உத்தர ராமாயணம் வபான்றதவ எழுந்தை. 

இந்நாடகத்ததக் கட்டியங்காரன் முன்னிருந்து நடத்திைான். வசைங்கள் மிகுதியாக இல்லாததால் 

அவன் அப்பாத்திரங்கதள அறிமுகப்படுத்திைான். அவன் நாடகக் காட்சிகளுக்கு விளக்கம் தந்தான். 

சதருக்கூத்துகளில் கட்டியங்காரனின் வகாமாளித் தைமாை வபச்சும் நடிப்பும் நதகச்சுதவதயத் தந்தை.  

உதரயாடல் நாடகங்கள்  

19-ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்துதான் உதரநதட உதரயாடல்கள் சகாண்ட நாடகங்கள் 

நாடக அரங்கில் இடம் சபற்றை. இதடயிதடவய பாடல்களும் கலந்தை. அவற்றுள் 

குறிப்பிடத்தக்கதவ சாரங்கதரா நாடகம், சாவித்திரி, வகாவலன், நல்த்தங்காள், வள்ளித் திருமணம் 

முதலியை.  

வமதட நாடகங்கள்  

1870ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு தமிழ் நாடகம் சபரிதும் மாற்றம் சபற்றது. வமதல நாட்டு நாடக 

அதமப்தப ஒட்டி அங்கம், களம் முதலிய உட்பிரிவுகள் ஏற்பட்டை. 1867இல் காசி விசுவநாத 

முதலியார் டம்பாச்சாரி விலாசம் என்ற நாடகத்தத சவளியிட்டார். அவவர 1868இல் தாசில்தார் நாடகம் 

என்பதத சவளியிட்டார். இதவவய முதன் முதலில் வதான்றிய சமூக நாடகங்கள். 19-ஆம் 

நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் தமிழ் நாடகம் முழுவளர்ச்சிதய அதடந்தது என்று கூறலாம் 

பரிதிமாற் கதலஞர், வபராசிரியர் சுந்தரம்பிள்தள , சங்கரதாஸ் சுவாமிகள், பம்மல் சம்பந்த முதலியார் 

ஆகிவயார் வமதல நாட்டுப் பாணியில் தமிழ் நாடகங்கதள அதமத்துத் தந்தைர். நாடகம் எழுதவும் 

நடிக்கவும் வழிகாட்டும் வதகயில் நாடகவியல்' என்ற நாடக இலக்கண நூல் ஒன்தறயும், ரூபாவதி, 

கலாவதி, மாை விஜயம் நாடகங்கள் மூன்தறயும் பரிதிமாற்கதலஞர் சவளியிட்டார். விபுலாநந்த 

அடிகள் மதங்க சூளாமணிதய சவளியிட்டார்.  

தற்காலத் தமிழ் நாடகங்கள்  

பம்மல் சம்பந்த முதலியார் (நாடகத் தந்தத)  

இவர் தமிழ் நாடகத் தந்தத என்று பாராட்டப் படுகிறார். தமிழ் நாடகத்தத நவீை நிதலக்குக் சகாண்டு 

வந்தவர் அவவர. இவர் 1891ஆம் ஆண்டு 'சுகுணவிலாச சதப' என்ற நாடகக் குழுதவத் 

சதாடங்கிைார். இதில் கற்றவர்கள் பங்கு சகாண்டைர். சம்பந்த முதலியார் நாடகங்கதள எழுதி 

சவளியிட்டுள்ளார். அவருதடய முதல் நாடகம் 1891 ஆம் ஆண்டு சவளியாை புஷ்ப வல்லியாகும். 

அவர் எழுதிய மவைாகரன்' புகழ் வாய்ந்ததாகும். அவர் பல புராண நாடகங்கதள எழுதியவதாடு 

வஷக்ஸ்பியர் நாடகங்கதளத் தமிழ் ஆக்கம் சசய்துள்ளார். சமூக நாடகங்கள் எள்ளல் சுதவமிக்கதவ. 

அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்கது சபாபதி'  

சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் (நாடக ஆசிரியர்)  

இவர் சுமார் 40 நாடகங்கள் எழுதியுள்ளார். அவர் தைக்கு என்று ஒரு நாடகக் குழுதவ அதமத்துக் 

சகாண்டார். அவர் எழுதிய நாடகங்களுள் சில பின் வருமாறு அபிமன்யு சுந்தரி, பவளக்சகாடி, 

வகாவலன் சரித்திரம், வள்ளித் திருமணம், சத்தியவான் சாவித்திரி, சதி சுவலாசைா, மிருச்ச கடிகம். 

வராமிவயா ஜூலியட், சிம்பதலன், மணிவமகதல, பிரபுலிங்க லீதல முதலியை. இவற்றுள் 

சிலசமாழிசபயர்ப்பு நாடகங்களும் ஆகும். சிலப்பதிகாரக் கதததய மாற்றி, மாதவிதய ஒரு பரத்தத 

https://t.me/tnpscfree

https://t.me/tnpscfree



 
 

127 IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUNELVELI | TENKASI  
 

யாகக் காட்டி மக்கள் சவறுக்கத்தக்க பாத்திரமாக வவண்டுசமன்வற அதமத்துள்ளார். மக்கதளத் திருத்த 

வவண்டும் என்பதால் இம்மாற்றம் சசய்யப்பட்டது.  

 

To buy this Book Online : https://imojo.in/2mmbx8t  

Content of the Book https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2020/03/CONTENT-

.pdf  

தமிழில் ஏப்ரல் மாதத்தில் சவளியிடப்படும் 

வபராசிரியர் சுந்தரம்பிள்தள (கவிதத நாடகம்)  

தமிழ்க் கவிதத நாடகங்களுள் மிக்க சிறப்பு வாய்ந்தது வபராசிரியர் சுந்தரம்பிள்தள எழுதிய 

மவைான்மணீயம் ஆகும். இதுவவ பின்ைர் வந்த கவிதத நாடகங்களுக்கு முன்வைாடி எைலாம். 

ஆங்கிலத்தில் லிட்டன் பிரபு எழுதிய இரகசிய வழி என்ற கததப் பாடலின் தழுவலாக இது 

அதமக்கப்பட்டுள்ளது. இஃது ஓர் இலக்கிய நாடகமாக அதமந்து விட்டது. இததை ஒட்டிப் புலவர் 

குழந்தத எழுதிய காமஞ்சரி அதமந்தது. இதுவும் மாத்யூ ஆர்ைால்ட் எழுதிய வசாரபுரம் ரஸ்டமும்' என்ற 

கததப் பாடதலத் தழுவி அதமக்கப்பட்டதாகும்.  

மதறமதலயடிகளார் (இலக்கிய நாடகம்)  

காளிதாசனின் சாகுந்தலத்ததத் தமிழில் சமாழியாக்கம் சசய்துள்ளார். மற்றும் அவர் அம்பிகாபதி என்ற 

நாடக மும் எழுதியுள்ளார். இதவ உதரநதடயில் எழுதப்பட்டதவ எனினும் இதடயில் கவிததகதளத் 

தந்துள்ளார்.  
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கதிவரசன் சசட்டியார் (சமாழிசபயர்ப்பு நாடகம் )  

கதிவரசன் சசட்டியார் மிருச்சகடிகம்' என்னும் வடசமாழி நாடகத்தத மண்ணியல் சிறுவதர் என்று 

சமாழிசபயர்த்துள்ளார்.  

எஸ்.டி. சுந்தரம் (நாடகக் கதலஞர்)  

எஸ்.டி. சுந்தரம் சிறந்த நாடகக் கதலஞர். அவர் பல நாடகங்கதள எழுதி நடிக்கதவத்தார். அவற்றுள் 

கவியின் கைவு' சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். அவருதடய மற்சறாரு சிறந்த நாடகம் 'வீர சுதந்திரம்', 

மனிதனும் மிருகமும்' என்ற நாடகமும் அவர் எழுதியவத.  

அறிஞர் அண்ணா (சீர்திருத்த நாடகங்கள்)  

அண்ணாவின் நாடகங்கள் சமூக சீர்திருத்தப் வபாக்கு உதடயை. சந்திவராதயம், வவதலக்காரி, ஓர் 

இரவு, நல்ல தம்பி, காதல் வஜாதி முதலியதவ அவர் இயற்றிய நாடகங்களாகும்.  

கதலஞர் கருணாநிதி (சிந்ததை நாடகங்கள்)  

அவர் நாடக உலகில் தனித் தன்தமதயக் காட்டி மக்கதளக் கவர்ந்தவர். அவர் கததகள் பல 

திதரயுலகத்தத ஒளி சசய்தை 'பராசக்தி' என்ற படம் சபயரும் புகழும் வாய்ந்தது. அதுவவ சிவாஜி 

கவணசன் நடித்த முதல் படமும் ஆகும். அவர் எழுதிய நாடகங்கள் மந்திரி குமாரி, தூக்குவமதட, 

நச்சுக்வகாப்தப, காகிதப் பூ முதலியை.  

கிருஷ்ணசாமிப் பாவலர் (சுதந்திரப் பின்ைணி நாடகங்கள்)  

சுதந்திரப் வபாராட்டப் பின்ைணியில் எழுந்த நாடகங்களுள் சதசபா கிருஷ்ணசாமிப் பாவலரின் 

நாடகங்கள் குறிப்பிடத்தக்கைவாகும். சுவதசி இயக்கமும் கதரின் சிறப்புகளும் விளக்கிக் 

காட்டப்பட்டுள்ளை. இதவ நாட்டுப்பற்தற ஊட்டிை. 1930 இல் வதசியக்சகாடி' என்ற நாடகம் 

எழுதப்பட்டது. பதிபக்தி, பம்பாய் சமயில், கவர்ைர் கப், வள்ளித் திருமணம் முதலியதவ அவர் 

இயற்றியதவயாகும்.  

பி.எஸ். இராதமயா (வாழ்க்தக நாடகங்கள்)  

இவர் ஒரு சிறந்த சிறுகதத எழுத்தாளர். எனினும் இவர் பதடத்த வபாலீஸ்காரன் மகள், பூவிலங்கு 

வதவராட்டி மகன், சறுக்கு மரம் முதலியதவ புகழ் வாய்ந்த நாடகங்களாகும்.  

வசா (அங்கதம்)  

அங்கத நாடங்களுள் வசாவின் நாடகங்கள் புகழ் வாய்ந்தைவாகும். முகம்மது பின் துக்ளக், யாருக்கும் 

சவட்கமில்தல, சம்பவாமி யுவக யுவக, வகாவாடிஸ், மைம் ஒரு குரங்கு முதலியதவ அவர் சிறந்த 

பதடப்பு களாகும். டாக்டர் வகாரா எழுதிய சிபாரிசம், பிஞ்சுப்பழம், சபண் சாதி, தன்மாைம், யார் கண்டது 

முதலியதவயும் அங்கதப் பதடப்புகளாகும். இஃது இருபதாம் நூற்றாண்டின் புதிய வபாக்காகும்.  

நாடக நடிகர்கள்  

நாடகம் எழுத்தால் மட்டும் சிறப்புப் சபறுவது அன்று, அவற்தற நடிக்கும் நடிகர்களாவலவய அதவ 

பரவுகின்றை. நடிகர்கள் மக்கள் உள்ளத்ததக் கவர்கின்றைர். நாடகவரலாற்றில் சிறப்பிடம் சபற்றவர்கள் 

சிலர் உள்ளைர். அவர்கள் நாடக வளர்ச்சிக்கு ஆக்கம் தந்துள்ளைர்.  
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டி. வக. எஸ். சவகாதரர்கள் நாடகக் கதலக்கு மிகுதியாக உதவியுள்ளைர். 1926இலிருந்து அவர்கள் 

நாடகம் நடிக்கப்பட்டை. அடுத்ததாகக் குறிப்பிடத்தக்கவர் நதகச்சுதவ நடிகர் என்.எஸ். கிருஷ்ணன், 

1924இலிருந்து அவர் நாகர் வகாவிலில் சதாடங்கிய பாய்ஸ் கம்சபனியில் வசர்ந்து சதாடர்ந்து 

நடித்தார். இவருக்குத் துதணயாக டி.ஏ. மதுரம் நடித்தார். வக.வி. சுந்தரம்பாள் சிறந்த பாடகியார். 

எனினும் அவர் வள்ளித் திருமணம், அவ்தவயார் முதலிய நாடகங்களில் நடித்தார். சகஸ்ர நாமம் 

வசவாஸ்வடஜ்' குழு அதமத்து நாடகத்துக்குப் பணி சசய்தார். மவைாகர் வநஷைல் திவயட்டர் மூலம் 

நவீை முதறயில் சிறந்த காட்சி அதமப்புகவளாடு நாடகம் நடத்தி வருபவர். சிவாஜி கவணசன் நாடக 

உலகில் புகுந்து திதர வானில் மின்னும் நட்சத்திரமாவார். அவர் வசைம்' கவர்ச்சி மிக்கதாகும். எம்.ஜி. 

ராமச்சந்திரனும் சதாடக்கத்தில் நாடகத்திவலவய பங்கு சகாண்டார். எம் ஆர். இராதாரத்தக் கண்ணீர் 

நாடகத்தில் சபரும் புகழ்சபற்றார். வசா ஒரு சிறந்த நதகச்சுதவ நடிகரும் ஆவார். 

11. இதசத் தமிழ் 

இயல், இதச, நாடகம் எனும் முத்திறத்தும் தமிழ் சிறந்து வளர்ந்தது. தமிழர் இதசயில் சதான்றுசதாட்டு 

இதசசபற்று வாழ்ந்தைர். பண்சணாடு கலந்து பாடல் பயின்றைர் நிலத்துக்கு ஏற்ற பண்கள் 

நிதலசபற்று விளங்கிை.  

நிலத்துக் கருப்சபாருள்களில் பதறயாழின் சசய்திகதளத் சதால்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்றார். பதறயும் 

யாழும் அவர்கள் பயன்படுத்திய இதசக் கருவிகள், குழுலும் யாழும் அவர்கவளாடு சகாஞ்சிப் வபசிை. 

மகளிர் குரலுக்கும் இவற்தற உவதமப்படுத்திைர்.  

'நரம்பார்த்தன்ை இன்தீங்கிளவி'  - அகம். 109  

'குழலினும் இதைகுவள் சபரிது'  - ஐங். 306  

இயம், கிதண, குளிர், தடாரி, தண்ணுதம, துடி, முழவு, ஆகுளி, முரசு இதவ பதறகளின் வதககளாக 

விளங்கிை. வயிர் சநடுவங்கியம் இதவ ஊதுகருவிகள், இளி, சகாதல, பாதல, விளர் முதலியை 

இதச வதககள்.  

'இளிவதர் தீங்குரல் இதசக்கும் அத்தம்' - அகம். 33  

என்ற குரலுக்கு அதடசமாழி தரப்பட்டது.  

மதறந்த இதச நூல்கள்  

கடல்வகாளில் கலந்து மதறந்த கணக்கற்ற இதச நூல்களின் சபயர்கதள இதறயைார்களவியல் உதர 

இயம்புகிறது. சபருநாதர, சபருங்குருகு, பாரதீயம், பஞ்சமரபு, தாள் சமுத்திரம், இந்திர காளியம், இதச 

நுணுக்கம், இதசத் தமிழ் தாளவதகவயாத்து முதலிய இதச நூல்கள் மதறந்ததமதய இந்நூல் 

குறிப்பிடுகிறது.  

சிலம்பில் இதசப் பாடல்கள்  

அரங்வகற்று காததயும், வவனில் காததயும் பண்கள் திறத்ததப் பகுத்துக் காட்டுகின்றை. ஆராய்ச்சியர் 

குரதவயும், வவட்டுவ வரியும் நிலத்து மாந்தரின் இதசப் பாடல்கதளக் குறிப்பிடுகின்றை. காைல் 

வரிப்பாட்தடக் வகட்டு நிலத் சதய்வம் வியப்சபய்தியது நீள் நிலத்வதார் மகிழ்ச்சி அதடந்தைர்.  

சிந்தாமணியும் பிற நூல்களும்  
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காந்தருவ தந்ததயின் கடிமணவம இதசப் வபாட்டி யின் வாயிலாக நிகழ்கிறது. மதங்சகாண்ட 

யாதைதய உதயணன் யாழ் இதசயால் மயக்கி அடக்குகிறான். வதவவார இதச வகாயில் தலங்கதள 

நிரப்பிை, சதய்வ கீதங்கள் வகாயில்களில் படப்பட்டை.  

நாயக்கர் காலம்  

சந்த இதசயால் தமிதழப் பரப்பிய சபருதம அருணகிரி நாதருக்கு உண்டு, இதசச் சந்தம் 

திருப்புகதழப் பயிலச் சசய்தது. தமிழகத்தில் கிடந்த பண் வதககள் கருநாடக இதச என்ற மாற்றுப் 

சபயதரப் சபற்றது. இதில் சதலுங்குப் பாடல்களும் இயற்றப் பட்டை. தியாதகயர் கீர்த்ததைகள் 

இதசயின் உச்ச நிதலதய எட்டிப் பிடித்தை. அருணாசல கவிராயரின் இராம நாடகத்தில் இதசயும் 

நாடகமும் கலந்தை. முத்துத் தாண்டவர் பாடிய கீர்த்ததைகள் தமிழிதசதய வளரத் தை. வகாபால 

கிருஷ்ண பாரதியார் பாடிய நந்தைார் சரித்திரம் இதசப் பாடல்களாக உருசவடுத்தை. அண்ணா மதல 

சரட்டியாரின் காவடிச்சிந்து புதிய சமட்டுகதளத் தந்தை. இராமலிங்க அடிகள் அருட்பாடல்கள் 

பண்சணாடு கலந்து இதசத்தை.  

இருபதாம் நூற்றாண்டு  

கவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் பாடல்கள் இதசப் பாடல்களாக இதசக்கப்பட்டை. கவிமணி வதசிக 

விநாயகம் பிள்தளயும் பாரதிதாசனும் இதசத் தமிதழப் பாடி இதசக்கு இன்பம் ஊட்டிைர். 

சபரியசாமித் தூரன் உளுந்தூர்ப்வபட்தட சண்முகம், மின்னூர் சீனுவாசன் முதலிவயார் இதசப் 

பாடல்கதளத் தந்தைர்.  

திதரப் பாடல்கள்  

கற்றவதரயும் கல்லாதவதரயும் மயக்கும் திதரப் தமிழ்ப் பாடல்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டுப் புதிய 

இதசப்பாடல்களாகும். கண்ணதாசன் பாடல்கள் திதரவானில் மின்னி ஒலிக்கின்றை. பட்டுக்வகாட்தட 

கலியாண சுந்தரம் இதசப் பாடலில் புரட்சிக் கருத்துகதளப் புகுத்திைார். சகாத்தமங்கலம் சுப்பு, 

பாபநாசம் சிவன், குயிலன், வாலி, புலதமப்புத்தன், கங்தக அமரன், காமராசன், தவரமுத்து இவர்கள் 

பாடல்களும் சிறந்த திதரப் பாடல்களாகும்.  

அண்ணாமதல மன்றம்  

தமிழில் இதசப் பாடவவண்டும் என்ற இயக்கத்ததத் வதாற்றுவித்துத் தமிழிதசக்குப் புத்துயிர் தந்தவர் 

இராசா சர். அண்ணாமதல சசட்டியார் ஆவார். வதவாரப்பண் ஆராய்ச்சிகள் ஆண்டுவதாறும் இம் 

மன்றத்தில் நதட சபறுகின்றை.  

12. தமிழில் திறைாய்வு நூல்கள் 

தமிழில் இப்வபாது வளர்ந்து வரும் துதற திறைாய் வுத் துதற திறைாய்வு என்ற கதலப் பிரிவு தமிழ் 

சமாழிக்குப் புதிது. கிவரக்கவர திறைாய்வுத்துதறதய முதன் முதலாகத் சதாடங்கிைர்.  

அரிஸ்டாட்டில் சதாடங்கி தவத்த திறைாய்வுக் கதல ஹட்சன், வின்சசஸ்டர், ஆபர்கிராம்பி, பிராட்லி, 

சபௌரா, ஜான்சன் வபான்ற ஆங்கிலப் புலவர் சபருமக்களால் வபணி வளர்க்கப்பட்டது.  

இம்வமதலநாட்டுத் திறைாய்வாளர்களின் வதரயதறகதள ஒட்டிவய, தமிழிலும் இன்று திறைாய்வுத் 

துதற வளர்ந்து வருகின்றதம காணலாம்.  

தமிழ் சமாழிதயப் சபாருத்தவதர இக்கதலதயத் சதாடங்கி தவத்தவர் சதால்காப்பியவர. 

சதால்காப்பியப் சபாருளதிகாரம்' ததலசிறந்த தமிழ் இலக்கியத் திறைாய்வு நூல் ஆகும்.  
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வபராசிரியர் ஆ. முத்து சிவன் அவர்கவள திறைாய்வுத் துதறயில் முன்வைாடியாக வழிகாட்டியவர் 

எைலாம். 'அசலும் நகலும்' என்ற இவரின் கட்டுதரவய முதல் முயற்சி ஆகும்.  

சதாடர்ந்து, திறைாய்வு பற்றிய பல அரிய அறிமுக நூல்கள் தமிழுக்குக் கிதடத்தை. கவிதத, நாவல், 

சிறுகதத, நாடகம், புதுக்கவிதத வபான்ற அதைத்து இலக்கிய வதககளும் இன்று திறைாய்வு 

சசய்யப்படுகின்றை.  

திறைாய்வுக் கதல அறிமுக நூல்கள்  

அ.சா. ஞாைசம்பந்தனின் 'இலக்கியக் கதல', டாக்டர் முவவின் இலக்கிய ஆராய்ச்சி', இலக்கியத் 

திறன்', 'இலக்கிய மரபு ஆகிய நூல்கள் குறிப்பிடத் தக்கை. காவியம், நாடகம், சிறுகதத, நாவல் ஆகிய 

நான்கு இலக்கியத் துதறகளின் அதமப்தபயும் இந்நூல்கள் விளக்குகின்றை.  

ந. சுப்புசரட்டியாரின் கவிதத இன்பம்' நல் கவிதத தயக் கற்றலும், கற்பித்தலும் என்ற 

அணுகுமுதறவயாடு எழுதப்பட்ட சிறப்புதடயது. க.நா. சுப்பிரமணியத்தின் விமரிசைக் கதல' இலக்கிய 

விமரிசைம் பற்றிய சசய்தி கதள உணர்த்தும் சிறந்த நூல். ரகுநாதனின் இலக்கிய விமரிசைம்' 

கவிதத, நாடகம், சிறுகதத ஆகியதவ பற்றிச் சிந்ததைகதள சவளிப்படுத்தும் நூல்.  

ப. வகாதண்டராமனின் இலக்கியமும் விமரிசைமும்' என்ற நூல் வமைாட்டாரின் இலக்கியமும் 

விமரிசைமும் ' ஒட்டி எழுதப்பட்ட சிறந்த நூல்.  

டாக்டர் க. தகலாசபதியின் 'இலக்கியமும் திறைாய்வும்' என்ற நூல் மார்க்சீய அணுகு முதறயில் 

எழுதப்பட்ட நல்ல அறிமுக நூலாகும்.  

டாக்டர் சு. பாலச்சந்திரனின் இலக்கியத் திறைாய்வு' ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட திறைாய்வு அதமப்பு 

விளக்கமாக அதமகிறது எைலாம்.  

வமலும், புதுதமப்பித்தன் எழுதிய 'புதுதமப்பித்தன் கட்டுதரகள்', அகிலனின் 'கததக்கதல 

மணவாளனின் 'அரிஸ்டாடிலின் கவிததயியல்' ஆகிய நூல்கள் இலக்கியத் திறைாய்வுத் துதறக்குத் 

தமிழுக்குக் கிதடத்த நல்ல அறிமுக நூல்கள் எைலாம்.  

சங்க இலக்கியத் திறைாய்வு நூல்கள்  

டாக்டர் மு.வ.வின் சங்க இலக்கியத்தில் இயற்தக', டாக்டர் வசுப. மாணிக்கத்தின் தமிழ்க் காதல்', 

டாக்டர்ரா. சீனிவாசனின் 'சங்க இலக்கியத்தில் உவதமகள்' ஆகிய மூன்று நூல்களும் குறிப்பிடத்தக்க 

சங்க கால இலக்கியத் தின் திறைாய்வு நூல்கள் எைலாம்.  

கவிதத பற்றிய திறைாய்வு நூல்கள்  

இன்தறய தமிழ்க் கவிததகதளப் பற்றியும், கவிததக் கதல பற்றியும் கூறும் ஆ. முத்து சிவனின் 

கவிததயும் வாழ்க்தகயும்' சிறந்த நூலாகும். வீஆர்எம் சசட்டியாரின் தற்காலத் தமிழ்க் கவிதத', அ. 

சீனிவாசராகவனின் பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ்க் கவிதத' நா. பார்த்தசாரதியின் 

கவிததக்கதல ' ஆகியை குறிப்பிடத்தக்கை.  

டாக்டர் வக.மீைாட்சி சுந்தரம், மு.வகாவிந்தசாமி ஆகிவயார் 'பாரதி பாநலம்' பற்றிய நல்ல நூல்கதளயும், 

மு.வகாவிந்தசாமி, சாதல இளந்திதரயன் ஆகிவயார் பாவவந்தர் பாரதிதாசன் பாநலம்' பற்றியும் சிறந்த 

நூல்கதளயும் தந்துள்ளைர். டாக்டர் சு. பாலச்சந்திரன் வதசிக விநாயகம் பிள்தளயின் கவிததகதளத் 

திறைாய்வு சசய்துள்ளார்.  
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நாவல் பற்றிய திறைாய்வு நூல்கள்  

கிவாஜகந்நாதனின் தமிழ் நாவலின் வதாற்றமும் வளர்ச்சியும்', நாவல் வதககள் பற்றிய க. 

தகலாசபதியின் தமிழ் நாவல் இலக்கியம்' டாக்டர் தாவவ வீரசாமியின் சமுதாய நாவல்கள்', கநா. 

சுப்பிரமணியத்தின் முதல் ஐந்து தமிழ் நாவல்கள், பூதவ எஸ். ஆறுமுகத்தின் அகிலன் முதல் கல்கிவதர 

நாவலாசிரியர்கள்' மா. இராமலிங்கத்தின் (எழில் முதல்வன்) நாவல் இலக்கியம், சசல்வி கீதாவின் 

தமிழ் நாவல்கள் ஓர் அறிமுகம்', இரா. தண்டாயுதத்தின் நாவல் வளம்', சுந்தரராஜன் (சிட்டி சப. வகா. 

சிவபாத சுந்தரம் ஆகிவயார் எழுதிய தமிழ் நாவல் - நூற்றாண்டு வரலாறும் வளர்ச்சியும், தமிழ் 

எழுத்தாளர் சங்கக் கட்டுதரத் சதாகுப்பாை தமிழ் நாவல்கள்', 'மதுசநஞ்சனின் ராசியின் சமுதாய 

பார்தவ வபான்றதவ குறிப்பிடத்தக்க நாவல் திறைாய்வு நூல்களாகும்.  

சிறுகதத பற்றிய திறைாய்வு நூல்கள்  

நாவல் இலக்கியம் பற்றித் வதான்றியுள்ள நூல் கதளப் வபால் சிறுகதத இலக்கியத்திற்குத் திறைாய்வு 

நூல்கள் இல்தல எைலாம். எனினும் குறிப்பிடத்தக்க நூல்கள் ஒருசில உள்ளை.ப. வகாதண்டராமனின் 

சிறுகதத -ஒருகதல', கா. சிவத்தம்பியின் 'தமிழில் சிறுகததயின் வதாற்றமும் வளர்ச்சியும்', சாதல 

இளந்திதரயனின் சிறுகததச் சசல்வம்', 'தமிழில் சிறுகதத கைக சசந்தில்நாதனின் தமிழில் 

சிறுகததயின் வதாற்ற மும் வளர்ச்சியும் வபான்றதவ குறிப்பிடத்தக்க சிறுகததத் திறைாய்வு நூல்கள்.  

தமிழ் நாடகங்கதளப் பற்றி விவகா பரிதிமாற் கதலஞரின் 'நாடகவியல், விபுலாைந்த அடிகளாரின் 

மதங்கசூளாமணி', பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் நாடகத்தமிழ் டிவக. சண்முகத்தின் 'நாடகக் கதல 

ஆகியதவ சிறந்த முன்வைாடி நூல்கள் ஆகும்.  

நாடகத் துதறயில் தனிக்கவைம் சசலுத்தி மிகச் சிறந்த ஆய்வு நூல்கதளத் தந்துள்ளவர்கள் டாக்டர் 

ஏ. என். சபருமாளும், டாக்டர் இரா. குமரவவலன் அவர் களும் ஆவர். டாக்டர் ஏ என். சபருமாளின் 

தமிழ் நாடகத்தின் வதாற்றமும் வளர்ச்சியும்' என்னும் நூலும், தமிழ் நாடகவியல், என்னும் நூலும் நாடக 

வரலாற்தறயும் அதமப்தபயும் விளக்குகின்றை. டாக்டர் குமரவவலனின் தமிழ் நாடக ஆய்வு' கவிதத 

நாடகம் - ஒரு கண்வணாட்டம்' ஆகிய இரு நூல்களும் வரலாற்று வநாக்கிலும், வளர்ச்சி வநாக்கிலும்' 

இலக்கிய வநாக்கிலும் எழுதப்பட்ட நூல்களாகும்.  

இன்று வளர்ந்து வருகின்ற கவிததத் துதற புதுக் கவிதத அல்லது வசைகவிதத எைலாம் பரிணாமக் 

சகாள்தகக் சகாப்பக் காலமாற்றத்தின் ஒரு நிரந்தரத் வததவயாக அதமந்துவிட்ட புதுக் கவிததத் 

துதற வளர்ந்து வருகின்றைதம காணப்படுகிறது.  

வல்லிக்கண்ணன் புதுக்கவிததயின் வதாற்றமும் வளர்ச்சியும்' என்னும் நூவல, புதுக் கவிதத பற்றிக் 

கிதடத்துள்ள முதன்தமயாை முழு நூலாகும்  

நா. வாைமாமதல, க. தகலாசபதி, க . கைகசபாபதி, சி.சு. சசல்லப்பா, கா.நா. சுப்பிரமணியம், சசல்வம் 

(மணி), சசந்தில்நாதன், கா. சிவத்தம்பி, சச. கவணசலிங்கன், அ. சீனிவாசராகவன் ஆகிவயார் புதுக் 

கவிததத் துதறக்குப் சபரும்பங்காற்றிய திறைாய்வுக் கட்டுதரகதளத் தந்துள் ளைர்.  

இப் புதுக்கவிததத் துதறக்குக் கட்டுதரகள் சவளியாை அளவிற்குத் தனி நூல்கள் இன்னும் 

சவளியிடப்பட வில்தல என்று சகாள்ளலாம்.  

 

13. புதுக் கவிதத  
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புதுக் கவிததயின் வதாற்றம் 

இந்த நூற்றாண்டின் சதாடக்கத்தில் பிரான்சிலும் இங்கிலாந்திலும் கவிஞர்கள் சிலர் ஏநசள சடத சந்' 

என்ற சபயரிலும் சூநற் ஞடிநவசல' என்ற சபயரிலும் யாப்பிலக் கணத்தத மீறிய, ஆைால் 

கருத்தாழமிக்க கவிததகதள இயற்றிைர். மரபு மீறிய இக்கவிததகள் எதிர்ப்புகளுக் கிதடவய வளரவும் 

சசய்தை. எஸ்ரா பவுண்ட், வால்ட் விட்மன், டி. எஸ். எலியட், எட்வர்ட் கார்சபன்டர் முதலாை 

கவிஞர்கள் இத்துதறயில் சபருசவற்றி யதடந்தைர். தமிழில் இத்ததகய கவிததகதள எழுதச் சிலர் 

முயன்றைர். அவர்கள் சதாடக்கத்தில் வசை கவிதத' என்றும், பின்ைர் புதுக் கவிதத' என்றும் இதற்குப் 

சபயரிட்டைர் மரபுகதள மீறுவதாகவும், யாப்பிலக்கணத்திற்கு அடங்காததாகவும், எப்சபாருள் 

பற்றியதாகவும் அதமகின்ற கவிததகதளப் சபாதுவாகப் புதுக் கவிதத' எைலாம்.  

தமிழில் புதுக் கவிததயின் தந்தத  

கவிஞர் சுப்பிரமணிய பாரதியாதரவய தமிழ்ப் புதுக் கவிததயின் தந்ததயாகக் கருதுவர். வால்ட் 

விட்மனின் கவிததகளிலும், தாகூரின் கவிததகளிலும் ஈடுபாடு சகாண்ட பாரதி கவிதத 

இலக்கணத்திற்கு அடங்காத - ஆைால் வசை நதடயிலும் வமம்பட்ட எழுத்வதாவியங் கதளத் 

தீட்டிைார். அதவ காட்சிகள் ' என்ற சதாகுப்பாகவந்தை. பாரதி எழுதியதவ 'வசை கவிததகள்' 

எைப்பட்டை. அவவர தமிழ்ப் புதுக் கவிதத மரதபத் சதாடங்கி தவத்தவர். 1960க்குப் பிறகு வசை 

கவிதத' என்ற சபயர் மாறி புதுக் கவிதத' என்ற சபயர் நிதலத்த இடம் சபற்றது.  

சதாடக்க காலம்  

தமிழ்ப் புதுக் கவிதத இயக்கத்தத மூன்று காலகட்டங் களில் பிரித்தாராயலாம். முதற்பிரிவு, சதாடக்க 

காலம் இதில் நா. பிச்சமூர்த்தி, குப ராசவகாபாலன் ஆகிவயாருதடய கவிததகள் இடம் சபறும். 

இரண்டாம் பிரிவு, இக்காலப் புதுக் கவிததகள்.  

சதாடக்க கால எழுத்தாளர்களாை பிச்சமூர்த்தியும், கு.ப. ராசவகாபாலனும் 'மணிக்சகாடி' எனும் இதழில் 

தம் கவிததகதள எழுதிைர். 1934ஆம் ஆண்டு முதன் முதல் காதல்' என்ற கவிதததயப் பிச்சமூர்த்தி 

மணிக்சகாடியில் எழுதிைார். பின் ஒலியின் அதழப்பு, கிளிக்கூண்டு, காற்றாடி, அக்கா குருவி, 

சகாம்பும் கிணறும், சபாற்றாமதர, மதழக் கூத்து முதலாை பல கவிததகதள அவர் தீட்டி ைார். பிக்ஷ' 

என்ற புதைசபயரில் அவர் கவிததகள் வந்தை. குயிலின் சுருதி', வழித்துதண', 'காட்டு வாத்து' 

என்பை அவர் எழுதிய புதுக் கவிததத் சதாகுப்பு நூல்கள் ஆகும்.  

கு.ப.ரா, கருவதளயும் தகயும்', விரதம்', 'ராக்கி சநைப்பு' 'ஏவைா?', 'நண்பனுக்கு முதலாை 

கவிததகதள எழுதிைார்.  

அக்காலத்தில் மணிக்சகாடி இதவழாடு, கலா வமாகினி, சூறாவளி, சஜயபாரதி, நவசக்தி, கிராம ஊழியர் 

ஆகியதவயும் புதுக்கவிததயிதை சவளியிட்டை. பிச்சமூர்த்திதயப் பின்பற்றிக் கநா.சு., 

வல்லிக்கண்ணன், திரிவலாக சீதாராம், எம்.வி. சவங்கட்ராம், தி.க. சிவசங்கரன், சது.சு. வயாகியார் 

ஆகிவயார் புதுக் கவிததகதள எழுதிைர். இவர்களுள் மிகுதியாை அளவிற்கு எழுதியவர் பிச்சமூர்த்திவய 

ஆவார். அவர் கவிததகள் உருவகச் சிறப்வபாடு தனித் தன்தம சபற்று விளங்குவை.  

"சசம்பட்டுச் சல்லடம்  

சசாகுஸாக உடுத்தி  

சசம்மலர்க் கூதடதய  

இடுப்பில் இடுக்கி  

சதங்தககள் சிலம்ப  
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கீழ்வானில் முதைத்தாள்  

இரசவன்னும் சபட்டிதய  

உதஷ சமள்ளத் திறந்தாள்  

சூழிருள் சிதறயுற்ற  

கதிரவன் கிரணம்  

தம்தபத் சதறித்த  

மாடுவபால் பாய்ந்தது''  

இப்புதுக்கவிதத 'உதயம்' என்ற ததலப்பில் ந. பிச்சமூர்த்தியால் எழுதப் சபற்ற சதாடக்ககாலக் 

கவிதத யாகும். இவதரச் சிலர் 'புதுக் கவிததயின் பிதாமகன்' என்றும் குறிப்பிடுவார்.  

எழுத்து இதழ்  

1959ஆம் ஆண்டு சி.சு. சசல்லப்பா என்பவரால் சதாடங்கப் சபற்றது 'எழுத்து' என்னும் திங்கள் இதழ் 

தமிழில் புதுக் கவிததயின் வளர்ச்சிக்குச் சிறந்த களம் ஒன்றதை அதமத்துக் சகாடுத்தது இந்த 

இதவழ. ந. பிச்சமூர்த்தி, கந. சுப்பிரமணியம், டி. வக. துதரசுவாமி, சுந்தர ராமசாமி, கி. கஸ்தூரிரங்கன், 

தருமு சிவராமு, சி. மணி, எஸ். தவதீஸ்வரன் முதலாை பலர் இவ்விதழில் புதுக் கவிததகதள எழுதி 

வந்தைர். எழுத்து' இதழில் 24 கவிஞர்கள் எழுதிய 63 கவிததகதளத் சதாகுத்துப் 'புதுக் குரல்கள்' 

என்ற சபயரில் ஒரு நூதல சவளியிட்டார் சி.சு. சசல்லப்பா.  

இதுவதர இல்லாத ஓர் எழுச்சிதய இந்த இதழ் ஏற்படுத்தியது. சபருமளவிற்குப் புதுக் கவிததகதள 

உயர்த்திவிட வவண்டும் என்ற வநாக்கில் நூற்றுக்கணக்காை கவிததகதள எழுத்து' சவளியிட்டது. 

பின்ைர், அதில் கவிதத எழுதியவர்களில் பலர் தனித்தனிவய நூல்களாகத் தம் கவிததகதள 

சவளியிடவும் சதாடங்கிைர்.  

இந்த இததழத் சதாடர்ந்து கதணயாழி, தீபம், கசடதபற, நதட, தாமதர முதலாை இதழ்கள் புதுக் 

கவிதத வளர்ச்சியில் மிகுந்த அக்கதற காட்டிை.  

இக்காலப் புதுக் கவிததகள்  

1970ஆம் ஆண்டில் எழுத்து நின்றுவிட்டது. ஏறத்தாழ 500 கவிததகதள சவளியிட்டுப் புதுக் கவிதத 

வளர்ச்சியில் அரும்பணி ஆற்றியது 'எழுத்து', 'மணிக்சகாடிக்கும் இக்கால ஏடுகளுக்கு இதடவய 

புதுக்கவிதததய விழாமல் தாங்கி வளரச் சசய்த சபருதம 'எழுத்து' இதழுக்கு உண்டு.  

அததை அடுத்து சவளிவந்த 'கதணயாழி' முதலாை இதழ்கள் கவிததயின் தரத்ததப் பற்றிக் 

கவதலப்படாமல் புதுக் கவிததகள் மிகுதியாக சவளிவரவவண்டும் என்ற கணக்கில் கவிததகதள 

சவளியிட்டை. இதன் விதள வாகப் பல பதர்க் கவிததகள் வதான்றிப் புதுக் கவிததக்குப் புதிய 

எதிர்ப்புகதள உருவாக்கிை.  

விடுகததகள், பாலுணர்ச்சி, துணுக்குகள், சசால் ஜாலம், இந்தி - சமஸ்கிருதம் - ஆங்கிலம் ஆயிதவ 

கலந்து ஒருவதக மணிப் பிரவாளம், ஆங்கிலத் ததலப்பு என்ற வபாக்கில் புதுக் கவிததகள் பாடப் 

சபற்றை.  

இந்தச் சிக்கலாை வநரத்தில் 'மானுடம் பாடும் வாைம்பாடிகள்' என்று ஒரு கவிஞர் கூட்டம் 

வதான்றியது. இதில் புவியரசு, சிற்பி பாலசுப்பிரமணியன், அக்கினி புத்திரன், மு. வமத்தா, ஞானி, 

தமிழ்நாடன் முதலாை பலர் இடம் சபற்றறைர். இவர்கள் பணி குறிப்பிடத்தக்கதாக அதமந்தது.  

எழுபதுக்குப் பின் புதுக்கவிதத ஆர்வலர்கள் குறு நூல்கதள சவளியிடத் சதாடங்கிைர். இந்த மினி , 

கவிதத நூல்கள் புற்றீசல் வபால் வந்தை. புள்ளி, சவள்ளம், உதயம், கம்பம், ரசிகன், நி, அதலகள் என்ற 
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சபயர்களில் மிகக் குதறந்த விதலயில் புதுக் கவிததத் சதாகுப்புகள் சவளிவந்தை. இதவவய அன்றி, 

வாைம்பாடி, இன்று நாணல், ஏன், ஐமுதலாை பல இலவசமாை புதுக்கவிதத இதழ்களும் சவளியிடப் 

சபற்றை.  

எஸ். தவத்தீஸ்வரன், நா. காமராசன், அப்துல் ரகுமான், மீரா, மு. வமத்தா, ஞாைக் கூத்தன், அபி, 

இன்குலாப், சி. மணி, ஈவராடு தமிழன்பன், கங்தக சகாண்டான், தருமு சிவராம் முதலாைவர்கள் புதுக் 

கவிதத நூல்கதள சவளியிட்டைர்.  

நா. காமராசன் முதலாவைார்  

'கறுப்பு மலர்கள்' என்ற நல் வாயிலாகச் சிறந்த புதுக் கவிஞராக அறிமுகமாை நா. காமராசன் பல நல்ல 

நூல்கதள எழுதியுள்ளார். புல், விதல மகளிர், பிச்தசக் காரி, குடிகாரன் முதலாை சிறந்த 

கவிததகதளக் கறுப்பு மலர்களில் காணலாம். இததைத் சதாடர்ந்து சூரியகாந்தி, சகாராதவத் 

தாண்டாத ஒட்டகங்கள், தாஜ்மகாலும் சராட்டித் துண்டும், மகா காவியம் முதலாை பல சதாகுதி கதள 

இவர் எழுதி சவளியிட்டுள்ளார். புதுக் கவிதத கதள எண்ணிக்தகயில் அதிகமாகவும் தரத்தில் உயர்ந்த 

தாகவும் தந்தவர் காமராசவை.  

அப்துல் ரகுமான் 'பால் வீதி', 'வநயர் விருப்பம் என்ற சதாகுதிகதள எழுதியுள்ளார். தமிழன்பன் 'தீவுகள் 

கதரவயறுகின்றை', வதாணி வருகிறது' ஆகிய புதுக் கவிதத நூல்கதள சவளியிட்டுள்ளார். வரும் 

வபாகும்', ஒளிச்வசர்க்தக' ஆகியவற்தற சு.மணி எழுதியுள்ளார்.  

மு.வமத்தாவின் கண்ணீர்ப்பூக்கள்', மீராவின் ஊசிகள்' கைவுகள் + கற்பதைகள் = காகிதங்கள்', 

இன்குலாப் கவிததகள்', தவரமுத்துவின் திருத்தி எழுதிய தீர்ப்புகள்' தவதீஸ்வரனின் உதய நிழல்' 

ஞாைக்கூத்தனின் அன்று வவறு கிழதம', அபியின் சமௌைத்தின் நாவுகள்', கங்தக சகாண்டானின் 

கூட்டுப் புழுக்கள் சக்திக்கைலின் கைகாம்பரமும் டிசம்பர்ப் பூக்களும்'  

கணியூர் மது சநஞ்சனின் மகரந்தச் சிறகுகள்' ஆகியதவ இக்காலத்தில் வதான்றிய குறிப்பிடத்தக்க 

புதுக் கவிததத் சதாகுப்புகள் ஆகும்.  

புதுக் கவிததயின் உள்ளடக்கம்  

தனி மனிதனின் அக உணர்வுகளும், புற உலகச் சிக்கல் களும் புதுக் கவிததயின் உள்ளடக்கம் ஆகத் 

சதாடக்கத்தில் அதமந்தை. இதளஞர்களின் சமுதாயப் பார்தவ வகாபக் கைலாக வீசும்வபாது புதுக் 

கவிததகள் உணர்ச்சி வயாடு சவடித்துக் கிளம்புகின்றை. இத்ததகய புற உலகக்கவிததகளுக்கு 

மார்க்சியம் உரம் ஊட்டுகிறது. ஆைால், அகப் வபாராட்டங்கள், சிக்கல்கள் ஆகியவற்தற 

சவளியிடும்வபாதும் பிராய்டிஸம் என்ற மவைாதத்துவ அடிப்பதடக் சகாள்தக ஊற்றாக அதமகிறது.  

வாழ்க்தக, சாவு, பாலுணர்வு, நிராதச, தனி மனிதம், நைவாதட உத்தி, கவிஞன் சதாழில், எழுத்தாளன் 

சதாழில், உருவம் - படிபம் - வகாரமாை உவதம, கூடார்த்தம் (இருண்தம ) ஆகிய இந்தப் பத்துத் 

ததலப்புகளில் புதுக் கவிததயின் உள்ளடக்கத்தத ஆராய்கிறார் நா. வாைமாமாதல.  

புதுக் கவிததயில் நாவலும் நாடகமும்  

புதுக் கவிததயில் நீண்ட கவிததகதளப் பிச்சமூர்த்தி யும் காமராசனும் வவறு சிலரும் பதடத்துள்ளைர். 

அழுதக என்ற ததலப்பில் ஒரு நாவதலவய இத்ததகய கவிதத சகாண்டு எழுதியுள்ளார் ராசீ அவர்கள். 

இததைத் சதாடர்ந்து சுழிகள்' என்ற ததலப்பில் ஒரு நாவல் சவளிவந்துள்ளது. நாடகத் துதறயிலும் 

புதுக் கவிதத கால் ஊன்றுகிறது. நா. காமராசனின் 'சராசரிகள் இதற்கு எடுத்துக் காட்டு ஆகும்.  
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14. தமிழில் இதழ்கள் 

தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சியில் இதழ்களுக்குச் சிறந்த இடம் உண்டு. நாளிதழ்கள், கிழதம இதழ்கள், 

திங்கள் இதழ்கள், காலாண்டு இதழ்கள், ஆண்டு மலர்கள் எைப் பலவதகயில் இதவ சவளியிடப் 

சபறுகின்றை. ஏறத்தாழ நூற்தறம்பது ஆண்டுக்கால வளர்ச்சியில் தமிழ் இதழ்கள் சிறந்த முன்வைற்றம் 

அதடந்துள்ளை.  

சசய்திகதளத் தருவவதாடு மட்டுமல்லாமல் கவிதத, சிறுகதத, நாவல் துதறகதளயும் இதவ 

வளர்த்துள்ளை. கடந்த ஐம்பதாண்டுக்கால இதழ்களில் சதாடர்கததயாக சவளிவந்த நாவல்கள் 

எண்ணிலடங்கா, இவ்விதழ்கள் அவற்தற சவளியிடாதிருந்தால் பல நாவலாசிரியர்களும் சிறுகதத 

எழுத்தாளர்களும் வளர்ந்திருக்க இயலாது. சிலர் முழுவதும் கவிததயிவலவய கூடக் கிழதம இதழ்கதள 

நடத்தியுள்ளைர்.  

நாளிதழ்கள்  

தமிழ் நாளிதழ்களில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ஏடு 'சுவதசமித்திரன்' ஆகும். 1883ஆம் ஆண்டு கிழதம 

இதழாக சவளிவந்த இது 1898ஆம் ஆண்டு முதல் நாளிதழாக சவளியிடப் சபற்றது. இததைத் 

சதாடங்கியவர் தமிழ் இதழ்களின் தந்தத' என்று கருதப்படும். ஜி. சுப்பிரமணிய ஐயர். காங்கிரஸ் 

இயக்கம் சதாடங்கிய காலத்திலிருந்து அதில் பங்வகற்றுப் பணிபுரிந்த வதச பக்தர் இவர்.  

சமாழித் தூய்தமதயப் பற்றிக் கவதலப்படாமல் விடுததல இயக்கம் பற்றி மக்களிதடவய விளக்கம் 

தருவதில் இவ் விதழ் முதைந்து நின்றது. மதம், இலக்கியம் ஆகியதவ பற்றியும், சுவதச மித்திரனில் 

கட்டுதரகள் சவளிவந்தை. 1904ஆம் ஆண்டு முதல் சிறிது காலம் கவிஞர் சுப்பிரமணிய பாரதியார் 

இதன் துதண ஆசிரியராக இருந்தார். சில கட்டுதரகதளயும் இதில் எழுதிைார். ஜி.சுப்பிரமணிய ஐயதர 

அடுத்து அரங்கசாமி ஐயங்கார் என்பவர்  

ஆசிரிய ராைார். பின்ைர் வந்தவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர் சி.ஆர். சீனிவாசன், தமிழ்ப் பத்திரிதக 

உலகிலும் விடுததல இயக்கப் பணியிலும் சுவதசமித்திரன் சிறப்பிடம் சபற்றதாகும்.  

வதசபக்தன், நவசக்தி ஆகிய இரண்டு நாளிதழ்கதள அடுத்தடுத்து நடத்தியவர் தமிழ்த் சதன்றல் 

திரு.வி. கலியாண சுந்தரைார் அவர்கள். சுவதச மித்திரனிலிருந்து அவ்விதழ்கள் சமாழிநதடயில் 

வவறுபட்டிருந்தை. நல்ல இனிய தமிழில் இதவ நடத்தப் சபற்றை. முதல் இதழ் மூன்றாண்டுக் 

காலமும், இரண்டாம் இதழ் 13 ஆண்டுக் காலமும் சவளிவந்தை. தமிழில் நாளிதழ் நடத்துவதற்கு 

நவசக்தி 'வய இலக்கணமாகத் திகழ்ந்தது எைலாம்.  

அடுத்துக் குறிப்பிடத்தக்க இதழாசிரியர் டி.எஸ். சசாக்கலிங்கம். இவர் தமிழ்நாடு', 'திைமணி' ஆகிய 

இதழ்களின் ஆசிரியராக விளங்கியவர். திைமணியில் பதிதைந்தாண்டுக் காலம் இவர் ஆற்றிய 

சதாண்டு மிகவும் பாராட்டத்தக்கது. விடுததல இயக்க வீரராை ஏ.என். சிவராமன் திைமணியின் 

வளர்ச்சிக்குக் காரணமாை மற்வறார் ஆசிரியர் ஆவர். அரசியல், வரலாறு, சபாருளாதாரம், சட்டம் 

முதலாை பல துதறகதளப் பற்றிப் பாமரரும் புரிந்து சகாள்ளும் வண்ணம் எழுதும் ஆற்றல் சபற்றவர் 

ஏ.என். சிவராமன்.  

மதுதர கருமுத்து தியாகராச சசட்டியார் தமிழ்நாடு என்ற நாளிததழச் சிறப்பாக நடத்திைார்.  

நாளிதழ்களில் தனித்தன்தம வாய்ந்ததும் தன்னிகரற் றதுவும் ஆக விளங்குவது 'திைந் தந்தி'. இதன் 

ஆசிரியர் சியா ஆதித்தைார். ஏதழ மக்களும் நாட்டு நடப்புகதள அறிந்து சகாள்வதற்குக் காரணமாக 

அதமந்து திைத் தந்திவய. 1942ஆம் ஆண்டு மதுதரயில் சதாடங்கப் சபற்ற இது, தற்வபாது ஏழு 
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இடங்களிலிருந்து சவளியாகிறது. மிக அதிகமாை அளவில் விற்பதையாவதும் படிக்கப்படுவதும் இந்த 

நாளிதவழ ஆகும்.  

சபரியார் ஈசவரா, அவர்கள் குடியரசு, விடுததல' ஆகிய இரண்டு நாளிதழ்கதள நடத்திைார். 

பகுத்தறிவுப் பிரசாரம் சசய்யும் ஏடுகளாக இதவ அதமந்தை. சபரியார் அன்று ஏடு நடத்தும் வபாது 

வமற்சகாண்ட எழுத்துச் சீர்திருத்தத்தத இன்தறய அரசு ஏற்றுக் சகாண்டது இங்குக் 

குறிப்பிடத்தக்கது.  

அரசியல் உணர்வுகள் சபருகிவிட்ட காரணத்திைால் கட்சிக் சகாள்தககதளப் பரப்பும் நாளிதழ்கள் பல 

தமிழில் வதான்றிை. சபாதுவுதடதமக் சகாள்தக பரப்பிய 'ஜைசக்தி', காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் சுவதச 

மித்திரன்', 'நவ இந்தியா', 'பாரதவதவி', 'திராவிடர் கழகத்தின் 'விடுததல', தி.மு.க.வின் நம் நாடு', 

அண்ணா தி.மு.க.வின் அண்ணா ', சதன்ைகம்' ஆகியதவ இவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கதவ. 

சதாழிலாளர் ஒத்துதழப்தபயும் கூட்டுறதவயும் சகாண்ட 'நவமணி', 'மக்கள் குரல்' முதலாை ஏடுகள் 

வதான்றிை.  

இன்று பல நாளிதழ்கள் தமிழில் உள்ளை. ஞாயிறு சவள்ளி முதலாை நாட்களில் இதவ கதல, 

இலக்கியம் சதாடர்பாை பகுதிகதளத் தாங்கி வருகின்றை.  

கிழதம இதழ்கள்  

சபர்சிவல் பாரதியார் 1885ஆம் ஆண்டில் திை வர்த்தமானி' என்ற ஒரு கிழதம இததழ - வார 

இததழத் சதாடங்கிைார். இதுவவ முதல் தமிழ் வார இதழ் அறிஞர் சி.தவ. தாவமாதரம் பிள்தள 

இவ்விதழின் ஆசிரியராகச் சில காலம் இருந்தார்.  

வார இதழ்களில் குறிப்பிடத்தக்கது வலாவகாபகாரி' வி. நடராஜ ஐயர் நடத்திய இவ்விதழ் 60 ஆண்டுகள் 

நடந்தது.  

'இந்தியா' என்ற வார இததழக் கவிஞர் சுப்பிரமணிய பாரதியார் சகாஞ்சகாலம் நடத்திைார், 'விஜய' 

என்ற நாளிததழயும், 'கர்மவயாகி', சக்ரவர்த்தினி' என்ற மாத இதழ்கதளயும் இவர் நடத்தியிருக்கிறார்.  

டாக்டர் பா. வரதராசுலு நாயுடு தமிழ்நாடு' என்னும் வார இததழ நடத்தியவபாது டி. எஸ். சசாக்கலிங்கம், 

சந.து. சுந்தரவடிவவல் ஆகிவயார் துதண ஆசிரியர்களாக இருந்தைர்.  

ஒருதம்பிடி விதலயில் பாலபாரதி ' என்னும் இததழச்சதுசு. வயாகியாரும், காலணாப் பத்திரிதகதயச் 

சங்கு கவணசனும், அவத விதலயில் காந்தி' இததழ டி. எஸ். சசாக்கலிங்கமும் 

நடத்தியிருக்கின்றைர்.  

1928 முதல் வார இதழாக நதடசபற்று வரும் ஆைந்த விகடன்' 1926இல் மாத இதழாக 

எஸ்.எஸ்.வாசைால் சதாடங்கப் சபற்றது. நதகச்சுதவ, சிறுகதத, நாவல், வகலிச்சித்திரம், அரசியல் 

எைப் பல துதறகளில் தமிதழ நீண்ட காலமாக வளர்த்துவரும் இதழ் ஆைந்தவிகடன், உ.வவ.சா., 

கல்வி, துமிலன், பி.ஸ்ரீ., எஸ்.விவி மணியன் முதலாை பலர் இதில் கதத கட்டுதரகதள எழுதியுள்ள 

ைர்.  

1941 ஆகஸ்டில் கல்கி' இதழ் சவளிவந்தது. இதன் ஆசிரியர் ரா. கிருஷ்ணமூர்த்தி. கல்கி, கர்நாடகம் 

முதலிய சபயர்களில் விகடனில் எழுதி வந்த இவர், இந்த இததழத் சதாடங்கிய பிறகு பல புகழ்சபற்ற 

சரித்திர நாவல்கதள எழுதிைார்.  
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இருபதாம் நூற்றாண்டின் சதாடக்கத்தில் சவளியாை வவறு குறிப்பிடத்தக்க இதழ்கள் ஆைந்த 

வபாதினி', பிரசண்ட விகடன்' முதலாைதவ.  

தமிழ் வார இதழ்களில் மிகுதியாக விற்பதையாவது எஸ்.ஏபி. அண்ணாமதலயின் குமுதம்' இதழ், 

இந்தியாவிவலவய அதிகமாக விற்கும் வார இதழ் இது.  

திைமணி கதிர், சாவி, குங்குமம், இதயம் வபசுகிறது முதலாை வார இதழ்கள் இப்வபாது சவற்றிகரமாக 

நதடசபற்று வருகின்றை.  

திங்கள் இதழ்கள்  

தவ. வகாவிந்தன் நடத்திய 'சக்தி', சீனிவாசன் சவளியிட்ட 'மணிக்சகாடி', கி.வா.ஜகந்நாதனின் 

கதலமகள்' ஜீவாைந்தம் சதாடங்கிய 'தாமதர' ஆகிய மாத இதழ்கள் சிறந்த தமிழ்ப்பணி 

ஆற்றியுள்ளை.  

தமிழில் வதான்றிய முதல் இதழாை 'தமிழ்ப் பத்திரிதக' என்பவத மாத இதழ்தான்.  

இலக்கிய இதழ்களாை சசந்தமிழ்' மதறமதலயடிகளாரின் 'ஞாைசாகரம் (அறிவுக் கடல்)', 

சுப்பிரமணிய சிவா நடத்திய 'ஞாைபானு', தசவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் சவளியிடும் 'சசந்தமிழ்ச் 

சசல்வி', கரந்ததத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தமிழ்ப் சபாழில்' ஆகியதவ தமிழ் வளர்ச்சிக்கு 

இந்நூற்றாண்டில் சபருந்சதாண்டு புரிந்துள்ளை.  

நா. பார்த்தசாரதி 'தீபம்' என்ற இததழச் சிறப்புற நடத்தி வருகிறார்.  

1947இல் மருகு சுப்பிரமணியன் சபான்னி, என்னும் சிறந்த மாத இததழத் சதாடங்கிைார். 

கவர்ச்சிமிக்க நல்ல இதழாக அது விளங்கியது.  

ஜி. உமாபதி 'உமா' என்ற இததழயும், கண்ண தாசன் தன் சபயரிவலவய ஓர் இததழயும் 

நடத்தியுள்ளார்.  

கடலூரிலிருந்து தனித் தமிழ்த் திங்கள் இதழாக சவளிவரத் சதாடங்கியது சதன்சமாழி'. இதன் 

ஆசிரியர் சபருஞ்சித்திரன்.  

கவிதத இதழ்கள்  

புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் குயில்' என்ற கவிதத இததழச் சிறப்பாக நடத்திைார்.  

அவதரப் பின்பற்றி இத்துதறயில் பலர் ஆர்வம் காட்டியுள்ளைர். கவிஞர் சுரதா இலக்கியம் காவியம், 

சுரதா' ஆகிய கவிதத இதழ்கதள நடத்திைார். சதசிணி கவிதத' என்ற இததழயும், சபான்ைடியான் 

முல்தல சரம்' என்ற இததழயும், பரமசிவன் எழிவலாவியம்' என்ற இததழயும் சவளியிட்டு 

வருகின்றைர். பரந்த அளவில் இதவ விற்பதையாகா விட்டாலும் ஆசிரியர்களின் முயற்சி 

பாராட்டுதற்குரியதாகும்.  

அண்தமயில் எழுத்தாளர் சசங்குட்டுவன் கவிக்சகாண்டல்' என்ற இததழத் சதாடங்கியுள்ளார்.  

குழந்தத இதழ்கள்  

1940ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு குழந்ததகளுக்காகத் தனிவய பல இதழ்கள் நடத்தப் சபற்றை. அழ. 

வள்ளியப்பா அவர்கதள ஆசிரியராகக் சகாண்டு சவளிவந்ததவ பாலர் மலர், டமாரம்' 'சங்கு' 
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என்பதவ. இவற்தறத் சதாடர்ந்து அம்புலிமாமா', 'பாப்பா', 'பூஞ்வசாதல' ஆகியதவ சவளிவந்தை. 

'பூஞ்வசாதலயின் ஆசிரியர் அழ. வள்ளியப்பா கதலமகள் நிறுவைத்தார் கண்ணன்' என்ற சிறுவர் 

இததழ சவளியிட்டைர். தமிழ்வாணனின் 'கல்கண்டு' குழந்ததகள் இதழாகவவ பல ஆண்டுகள் 

நதடசபற்று வந்தது. இப்வபாது 'பாலமித்ரா', 'சம்பக்', சபாம்தம வீடு முதலாை இதழ்கள் 

குழந்ததகளுக்காக சவளியிடப் சபறுகின்றை.  

பிற இதழ்கள்  

உலகம் சுற்றிய தமிழர் ஏ.வக. சசட்டியார் குமரி மலர்' என்னும் இததழத் சதாடங்கிச் சிறப்பாக நடத்தி 

வந்துள்ளார் இன்றும் இது சவளிவருகிறது.  

ஜி ஆர் . தாவமாதரன் ஆசிரியராக இருந்து நடத்தி வரும் அறிவியல் இதழ் கதலக்கதிர் இததைப் 

பின்பற்றி அணுக்கதிர் என்ற ஏடு வந்தது. தற்வபாது விஞ்ஞாைச் சுடர்' என்னும் இதழ் 

வகாதவயிலிருந்து வருகிறது.  

'நூலகம்', மூலிதகமணி', சித்தாந்தம்', தமிழரசு', திட்டம்' எைப் பல்வவறு துதறகளின் சதாடர்பாக 

இதழ்கள் சவளியிடப் சபற்று வருகின்றை.  

திதரப்படக்கதல சதாடர்பாக வபசும் படம், சபாம்தம' முதலாை இதழ்கள் சவளியிடப் சபறுகின்றை. 

தநயாண்டி மூலம் அரசியல் உணர்வு ஏடாக 'துக்ளக்' நடத்தப் சபறுகிறது.  

தத்தம் கட்சி வளர்ச்சிக்காகவும் அரசியல் ததலவர்கள் ஏடுகதள நடத்தி வருகின்றைர். அண்ணா 

அவர்களின் 'திராவிட நாடு', காஞ்சி' இதழ்களும், கருணாநிதியின் 'முரசசாலி' 'முத்தாரம்' இதழ்களும், 

கண்ணதாசனின் சதன்றல்' இதழும், சபாதுவுதடதமக் கட்சியிைரின் 'ஜைசக்தி' இதழும், ம.சபா. 

சிவஞாைத்தின் சசங்வகால் இதழும், அண்ணா ', சதன்ைகம்', மக்கள் குரல் ஆகிய இதழ்களும் 

இவ்வதகயில் குறிப்பிடத்தக்கை.  

மகளிர்க்காக மங்தக', 'மங்தகயர் மலர்' முதலாை இதழ்கள் சவளியிடப் சபறுகின்றை.  

இவ்வாறு பல்வவறு துதறகளில் பல்வவறு வபாக்கு களில் தமிழ் இதழ்கள் நடத்தப்பட்டு வந்தை 

நடத்தப்படுகின்றை. தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சியில் இவற்றின் பங்கு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

திரு.வி.க., மதறமதலயடிகள், பாரதியார், உட்படப் பலர் இத்துதறயில் ஈடுபட்டதமவய தமிழர் 

இதழ்களில் காட்டிய ஆர்வத்துக்குப் வபாதியச் சான்றாகும்.  
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15. நாட்டுப்புற இயல் வரலாறு 

பழங்கால நாகரிக மாந்தர்களின் மரபு வழிப்பட்ட பதடப்புகதள நாட்டுப்புற இயல் (குடிடமட்டிசந) 

என்பர்.  

இந்த இயலுக்குள் நாட்டுப்புறத்து மக்களின் இலக்கியம், கதல, பண்பாடு, பழக்க வழக்கம், நம்பிக்தக 

ஆகியை அடங்கும். இவ்வியல் சதான்று சதாட்டு நாட்டில் இருந்து வந்தாலும், இததை அறிவியல் 

ரீதியாக வநாக்கும் எண்ணம் பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் வதான்றியது. வமதல நாட்டில் 

வில்லியம் ஜான் தாமசு (றுதடடதய அ துடிாவை கூாடி அயள) என்ற ஆங்கிவலயர் 1846இல் 

நாட்டுப்புற இயல் என்ற சசாற்சறாடருக்குரிய ஃவபாக்வலார் (குடிடமடிசந) என்ற சசால்தல 

உருவாக்கிைர். அன்றிலிருந்து நாட்டுப்புற இயதல அறிந்து சகாள்வதிலும், ஆராய்ந்து சகாள்வதிலும் 

அறிஞர்கள் பலர் உலசகங்கும் ஈடுபட்டைர். பின்ைவர இவ்வியல் பற்றிய ஆய்வு இந்தியாவுக்கு வந்து 

வசர்ந்தது.  

நாட்டுப்புறப் இலக்கியத்தின் வதககள்  

1. நாட்டுப்புறப் பாடல். 2. கதத 3. கததப் பாடல் 4. விடுகதத 5. பழசமாழி எை ஐந்து வதகயாக 

நாட்டுப்புற இலக்கியத்ததப் பகுக்கலாம். இவ்தவந்து வதக இலக்கியங்களும் தமிழில் வளர்ந்த 

வரலாற்றிதை ஓரளவு சகாண்டுள்ளது.  

இவ்விலக்கியங்கதளத் சதாகுத்தல், அச்சிடல், சுதவத்தல், ஆராய்தல் எை நான்கு நிதலகள் தமிழில் 

உள்ளை. சுதவத்தலில் விளக்கலும் அடங்கும்.  

பாடல்கள்  
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நாட்டுப்புறப் பாடல்கதளத் தமிழில் முதல் முதலாக 1940இல் தி. சதாசிவ ஐயர் மட்டக்களப்பிலிருந்து 

சவளியிட்டார். தமிழகத்தில் மு. அருணாசலம் 1943இல் காற்றில் மிதந்த கவிதத எனும் நூதல 

சவளியிட்டார். இதில் சதாகுப்பும் சுதவப்பும் உண்டு. இவர்களுக்கு முன் சார்லஸ் ஈ.வகாவர் 

(ஊாயசடநள நு . ழுடி எநச) கூரந குடிடம் ளுடி வபளடிகளுடிரவாநசவை ஐவைதய' என்னும் நூதல 

சவளியிட்டார். இதில் தமிழகப் பாடல்களும் உள. ஆைால் இவர் திருக்குறள், திருவாசகம், சித்தர் 

பாடல்கள் வபான்றவற்தறயும் வசர்த்துள்ளார். இது இவரது சபரும் பிதழயாகும். மாக்வீன் என்ற 

கசலக்டரும் ஏராளமாை பாடல்கதளத் சதாகுத்துள்ளார். இப்பாடல்கள் 'மதலயருவி' என்ற சபயரில் 

1958இல் கி.வாஜாவால் பதிப்பிக்கப்பட்டது. டாக்டர் தமிழண்ணல், திநா. சுப்பிரமணியம், வ.மு. 

இராமலிங்கம், சப. தூரன், ர. அய்யாசாமி, நா. வாைமா மதல, அ.முபமுதவ அரவிந்தன், சச. 

அன்ைகாமு, மா. வரதராஜன், க.கிருஷ்ணசாமி வபான்வறார் சதாகுப்பாளர் களாகவும் 

சுதவப்பாளர்களாகவும் விளங்குகின்றைர். டாக்டர் சண்முக சுந்தரத்தால் 1978இல் நாட்டுப் புறப் 

பாடல்கள் என்ற ததலப்பில் மாவட்ட வாரியாகச் சிறந்த பாடல்கள் சதாகுக்கப்பட்டை.  

கதலமகள், தாமதர, சசம்மலர், புதிய வாைம் வபான்ற பல்வவறு இதழ்களும் பாடல்கதள 

அச்சிட்டுள்ளை. நூற்றுக்கும் வமற்பட்ட கட்டுதரகள் பாடல்கதள விளக்கியுள்ளை.  

தமிழவன் மதலயாள நாட்டுப்புறப் பாடல்கதளயும், நா. வாைமாமாதல சில கன்ைடப் பாடல்கதளயும், 

மஞ்சரி இதழ் இந்தி, சதலுங்கு வபான்ற பிறசமாழிப் பாடல் கதளயும் சவளியிட்டுள்ளைர். 

கருத்தரங்குகள் பல நாட்டுப் புறப்பாடல்கதள ஆராய முற்பட்டுள்ளை. சசன்தையில் உலக ஆராய்ச்சி 

நிறுவைம் 1979 இல் நிகழ்த்திய நாட்டுப்புற இயல் கருத்தரங்கம் இவற்றுள் மிகச் சிறப்பாைது.  

கததகள்  

நாட்டுப்புறத்துக் கததகதளயும் பலர் தமிழில் சதாகுத்து உள்ளைர். 1867இல் 'மயில் ராவணன் கதத' 

வீராசாமி நாயக்கரால் பதிப்பிக்கப்பட்டது. நவடச சாஸ்திரி 1884 முதல் 1893 வதர சதன்னிந்திய 

நாட்டுப்புறக் கததகதள குடிடமட்டிசந் டிகளுடிரவா ஐவைதய' என்ற சபயரில் 4 பாகங் களாக 

சவளியிட்டுள்ளார். இவவர கததகதளத் சதாகுத்த முதல்வர் எைலாம். 1885இல் ராபின்சன் என்பவர் 

தமிழகப் பாடல்களுடன் கததகதளயும் சதாகுத்தார். பின்ைர் கா. அப்பாதுதரயின் 'நாட்டுப்புறக் 

கததகள்' சவளிவந்தது. சு அ. இராமசாமிப் புலவர் நவடச சாஸ்திரி நூதலத் சதளிவாக்கி 6 

பாகங்களாகத் 'சதன்ைாட்டுப் பழங்கதத’களாக சவளியிட்டார். கி. ராஜநாராயணன் சநல்தல 

மாவட்டக்கததகதள அருதமயாகத் சதாகுத்து சவளியிட்டுள்ளார். மரியாதத ராமன் கததகள் 

1958இல் அரு. ராமநாதைால் சவளியிடப்பட்டது.  

ஈசாப் கததகள், அராபியக் கததகள், பஞ்ச தந்திரக் கததகள், சதைாலிராமன் கததகள், 

விக்கிரமாதித்தன் கததகள், பீர்பால் கததகள், முல்லா நஸ்ரூதின் கததகள் ஆர்மீனிய நாட்டுக் 

கததகள், ரஷ்ய நாட்டுக் கததகள், உலக நாவடாடிக் கததகள் எை இவ்வாறு பிற சமாழிக் கததகளும் 

தமிழில் சமாழி சபயர்க்கப்பட்டை.  

தாமதரயில் தமிழகக் கததகள் சதாடர்ந்து அச்சாயிை. மஞ்சரியிலும், திைமணி கதிரிலும் பிறசமாழிக் 

கததகள் சவளியாயிை. நாட்டுப்புறக் கததகதள இதுவதர யாரும் ஆய்வு நிதலயில் அதிகமாக 

அணுகியதில்தல. 1938இல் அண்ணாமதலப் பல்கதலக் கழகக் கருத்தரங்கில் எமவைா என்பவர் 

கததகளில் வரும் சசாற்சறாடர்கள் சிலவற்தற ஆராய்ந்து உள்ளார்.  

கததப் பாடல்கள்  
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புராணக் கததப் பாடல்களில் பல புகவழந்தியால் பாடப்பட்டை என்று கூறப்படினும் அதவ 

நம்பப்படுவதில்தல. வரலாற்றுக்கததப் பாடல்கள் பல இராமப்பய்யன் இரவிக்குட்டி வதசிங்குராஜன், 

கட்டசபாம்மன், கான்சாகிபு, மருது ஆகிவயார் காலத்தில் எழுதப்பட்டை.  

முதலில் 1868இல் அமராவதி கததப் பாடல்' அச்சாகியது. இதுவதர நூற்றுக்கணக்காை 

கததப்பாடல்கள் அச்சாகியுள்ளை. குஜ்ஜிலி பதிப்புகள், பவாைந்தம் பிள்தள பதிப்புகள், பல்கதலப் 

பதிப்புகள் எைப் பல பதிப்புகள் சிறப்புதடயை. தனிப்பட்ட முதறயில் ஆறுமுகப் சபருமாள் நாடார், பா. 

நடராஜன் வபான்வறார் அச்சிட்டுள்ளைர். மாதர் மஞ்சரி, பூமகள் விலாசம், ஆர்.ஜி. பதி கம்சபனி, 

இரத்திை நாயகர் - சன்ஸ் ஆகிய அதமப்புகள் பல்வவறு கததப் பாடல்கதள மறுபதிப்பு சசய்துள்ளை.  

1976இல் மு. அருணாசலம் க்ஷயட்டயை ஞடி நவசல ' என்ற நூலில் கததப் பாடல்கதள ஆய்வு 

சசய்துள்ளார். 1979இல் திசி. வகாமதி நாயகம் தமிழில் கததப் பாடல்கள்' என்னும் நூலில் சிறுகததப் 

பாடல்கதள அச்சிடுவதுடன் ஆய்வும் சசய்துள்ளார். தவயாபுரிப்பிள்தள , நா. வாைமாமதல, 

சத.சபா.மீ. லூர்து, ஆறு. இராமநாதன், பிருந்தாசபக், ஹமீது ஆகிவயார் கததப் பாடல்கதள ஆராய்ந்து 

கட்டுதரகள் சில எழுதியுள்ளைர்.  

பழசமாழிகள்  

400 பழசமாழிகதளக் கி.பி. 5ஆம் நூற்றாண்டிவலவய முன்றுதர அதரயைார் சதாகுத்து அவற்தற 

நானூறுபாடல்களில் அதமத்துப் பாடியுள்ளார். இவதரப் பழசமாழிகதளத் சதாகுத்த முதல்வர் எைலாம். 

பின்ைர் 17ஆம் நூற்றாண்டில் பழசமாழி விளக்கம்' நூலுள் 144 பழசமாழிகள் சதாகுக்கப்பட்டுள்ளை.  

19ஆம் நூற்றாண்டில், பழசமாழிகதள ஆர்வத்துடன் அறிவியல் பூர்வமாகத் சதாகுக்க ஆரம்பித்தைர். 

1842இல் சரவ். சப. சபர்சிவலும், 1870இல் எச்ய. லாரியும் வமைாட்டிைராக இருப்பினும் தமிழகப் 

பழசமாழிகள் ஆர்வத்துடன் சதாகுத்தைர். 1874இல் எஸ். இராமசாமி ஐயங்காரும், 1887இல் எஸ். 

வவணுவகாபாலும், 1888இல் குப்புசாமி நாயுடுவும் சதாகுத்தளித்தைர். இதில் ஐயங்கார் 

ஆங்கிலப்பழசமாழிகதளயும் ஒப்பிட்டு சவளியிட்டைர்.  

இவர்கதளத் சதாடர்ந்து சுந்தரசாஸ்திரி, ஜான் லாசரஸ் கிருஷ்ணசாமிச்சசட்டியார், சஹர்மன்சஜன்சன் 

தி. சசல்வவகசவ முதலியார், அட்டாவதாைம் வீராசாமி முதலியார் ஆகிவயார் 19ஆம் நூற்றாண்டில் 

பழசமாழித் திரட்டு, அகராதி வபாததை, தீபிதக, அகரவரிதச, சகாத்து என்ற சபயர்களில் சதாகுத்து 

சவளியிட்டைர். சதன்னிந்திய பழசமாழிகதளத் தமிழில் சதன் சமாழிகள் புத்தகடிரஸ்டும், உலகப் 

பழசமாழி கதளத் தமிழில் ப. ராமசாமியும் சவளியிட்டைர். சிலர் அபூர்வமாை, உயிரிைம் பற்றிய, பண்பாடுகதள 

விளக்கக் கூடிய பகுத்தறிதவச் சார்ந்த, வாழ்வியதல விளக்குகின்ற, குடும்ப உறவுகதளத் சதரிவிக்கின்ற பழசமாழிகதளத் 

தனித்தனியாகத் சதாகுத்துப் புத்தகமாக்கிைர்.  

க.சவங்கவடசன், ஏ.என். சபருமாள், கிருட்டிண சஞ்சீவி வபான்வறார் பழசமாழிகதள விளக்கிக் கட்டுதரகள் எழுதியுள்ளைர். 

சாதல இளந்திதரயன் பழசமாழிகதள ஆய்வு சசய்து டாக்டர் பட்டம் சபற்றுள்ளார்.  

விவவக சிந்தாமணி, சசந்தமிழ்ச் சசல்வி, கதலமகள் கல்கி, மஞ்சரி, தாமதர வபான்ற இதழ்கள் பழசமாழி கதளத் 

சதாகுக்கவும் விளக்கவும் ஆராயவும் உதவிை.  

விடுகததகள்  

விடுகததயின் விளக்கத்ததத் சதால்காப்பியத்திலும் சான்றுகதள உதரகளிலும், தன்தமகதளப் புலவர்களின் பாடல்களிலும் 

காணமுடிகிறது. ஆைால், விடுகததகதளத் சதாகுக்கும் எண்ணம் இருபதாம் நூற்றாண்டில்தான் உருவாைது. 19ஆம் 

நூற்றாண்டில் விடுகததத் தன்தம சகாண்ட இருசசால் அலங்காரம், முச்சசால் அலங்காரம் வபான்ற நூல்கள் வந்தை. 

1897இல் விவிலியத்தினின்றும் விடுகததகள் சதாகுக்கப்பட்டை. 1881ல்ஜைவிவநாதினி எனும் இதழ் விடுகததகதள முதல் 

முதலாக அச்சிட்டது.  
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1933இல் விவவக விளக்க விவநாத விடுகவி சபாக்கிஷம் அச்சாைது. பின்ைர் சிறுவர்க்காை விடுகததப் பாட்டு களும் 

சவளிவந்தை. இவற்றுள் டாக்டர் சாவவ. சுப்பிரமணியம் தமிழில் பதிப்பித்தவிடுகததகவள சிறந்த முழுதமயாை நூலாகும். 

1962இல் அழ. வள்ளியப்பா சவளிநாட்டு விடுகததகதளத் தமிழில் தந்துள்ளார்.  

கதலமகள், கல்கி, கண்ணன், ராணி வபான்ற இதழ்கள் வபரளவில் விடுகததகதள சவளியிட்டை. தமிழவன், அரு. ராம்நாதன், 

கு. வமாகைராசு, ர. அய்யாசாமி ஆகிவயார் விடுகததகதள விளக்கி ஆராய்ந்து எழுதிைர். இவற்றுள் தமிழில் புதிர்கள் - ஓர் 

ஆய்வு' எனும் நூல் சிறந்தது.  

நாட்டுப்புறக் கதலகள்  

தமிழகக் கிராமிய நடைங்கதளப் பற்றியும், பலர் கட்டுதர எழுதி வருகின்றைர். இந்திய கிராமிய நடைங்கள், சதன்னிந்திய 

கிராமிய நடைங்கள்' என்ற இரு நூல்கள் முதறவய 1959, 1960 ஆகிய ஆண்டுகளில் சவளியாயிை. இரண்டிலும் தமிழக 

நடைங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளை. சியாமளா பாலகிருஷ்ணனும், பத்மா சுப்பிரமணியமும் இதில் அதிக ஈடுபாடு உதடயவர்கள். 

கும்மி, காவடி, சபாய்க்கால் குதிதர ஆடல் வபான்றவற்தறப் பற்றிப் பல்வவறு விளக்கக் கட்டுதரகள் சவளிவந்துள்ளை.  

பாதவக் கூத்திதைப் பற்றி டாக்டர் இராமசாமி ஆய்வு சசய்து பட்டம் சபற்றுள்ளார். சதருக் கூத்திதைப் பற்றியும் டாக்டர் 

பட்டத்துக்கு ஆய்வு நடந்து வருகின்றது. தி.சி. வகாமதிநாயகம் வில்லுப்பாட்டுக் கதலதய ஆராய்ச்சி சசய்து வருகிறார். 

நாட்டுப்புறக் கதலகதளப் பற்றியும் வசாமசல கட்டுதர எழுதியுள்ளார்.  

IYACHAMY ACADEMY, NO 172,  

TIRUGNANASAMBANDAR STREET,  

TIRUVALLISWARAR NAGAR, TIRUMANGALAM, 

 ANNA NAGAR WEST, CHENNAI, 600040 

044-48601550, 9952521550 

FOR MORE DETAILS: WWW.IYACHAMY.COM 
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