TNPSC

தமிழ் இலக்கியம்
சங்கம் - முச்சங்கம்
தலலச்சங்கம், இலைச்சங்கம், கலைச்சங்கம் என மூன்று சங்கங்கள் இருந்தது பற்றிய சசய்திலய
இலறயனார் அகப்சபாருள் நூலுக்கு நக்கீரனார் எழுதிய உலர குறிப்பிடுகிறது1. சிலப்பதிகாரத்துக்கு உலர
எழுதிய அடியார்க்கு நல்லாரும் இதலனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். நக்கீரனார் தரும் சசய்திகலள இங்குள்ள
பட்டியலில் காணலாம். சங்கம் என்னும் சசால் ஆய்வுக்குாியது.
சசய்தி மதிப்பீடு
புலவர் பட்டியலில் கைவுள் சபயர்களும் உள்ளன.
புலவர், அரசர், ஆண்டு எண்ணிக்லககள் கலலநநாக்குைன் தரப்பட்டுள்ளன.
புராண நூல்கள் இலக்கண நூல்களாகக் காட்ைப்பட்டுள்ளன.
கவியரங்நகறிய பாண்டியர் மூன்றுநபர் என்று இந்த உலர குறிப்பிடுகிறது. சங்க காலப் புலவர்
பட்டியலில் ஐந்து பாண்டிய மன்னர்கநளாடு கைலுள் மாய்ந்த இளம்சபருவழுதி முதலாநனாலரயும்
காணமுடிகிறது.
பட்டியலில் புலவர் எண்ணிக்லக 449 என்று உள்ளது. நம் ப்பில் 473 புலவர்கலளக் காணலாம். 473
புலவர்களில் 473 - 449 = 29 நபர்களில் இலைச்சங்கத்லதச் நசர்ந்தவர் என்று வலரயறுத்துக் காட்ைப்
நபாதிய சான்று இல்லல.
"மாங்குடி மருதன் தலலவனாகப் புலவர் பாைாது ஒழிக என் நிலவலர" என்று சநடுஞ்சசழியன்
வஞ்சினம் கூறும் பாைலில் (புறநானூறு 7) பாண்டியன் அலவயில் புலவர் ஒருவர் தலலலமயில் பல
புலவர்கள் கூடிப் பாடினர் என்னும் சசய்தி வருகிறது.
சங்கம் என்னும் சசால் சங்கப்பாைல்களில் அலவயம் என்னும் சபாருளில் யாண்டும் இல்லல.
சங்கம் என்ற சசால் இல்லல எனினும், அலவ, மன்றம், புணர்கூட்டு, தமிழ் நிலற என்றவாறு பல

சசாற்களும் சதாைர்களும் சங்கப்பாைல்களில் காணப்படுகின்றன. ஆனாலும், இவ்வலமப்பு கூைல் என்ற
சபயாிநலநய அலமயப்சபற்றதாக சில அறிஞர்கள் நம்புகின்றனர்
சங்கப்பாைல் ப்பில் இைம்சபற்றுள்ள பாிபாைல் ஒன்றில் மட்டும் சங்கம் என்னும் சசால் வருகிறது.
அங்நகயும் அது அல்சபயர் எண்லணக் குறிப்பதாக உள்ளது.

பட்டியல்
குறிப்பு தலலச்சங்கம்
இலைச்சங்கம்
கலைச்சங்கம்
சங்கம் இருந்த இைம்

கைல் சகாண்ை சதன்மதுலர

கபாைபுரம்
தற்கால மதுலர
சங்கம் நிலவிய ஆண்டுகள்

4440 (37 சபருக்கல் 10) 3700 (37 சபருக்கல் 100)

1850 (37

சபருக்கல் 50)
சங்கத்தில் இருந்த புலவர்கள்

அகத்தியனார், திாிபுரம் எாித்த விாிசலைக் கைவுள். குன்சறறிந்த

முருகநவள், முாிஞ்சியூர் முடிநாகராயர், நிதியின் கிழவன், இத் சதாைக்கத்தார்

அகத்தியனார்,

சதால்காப்பியனார், இருந்லதயூர்க் கருங்நகாழி நமாசி, சவள்ளூர்க் காப்பியன், சிறுபாண்ைரங்கன்,
திலரயன் மாறன், துவலரக் நகாமான், கீரந்லத இத் சதாைக்கத்தார்

சிறுநமதாவியார்,

நசந்தம்பூதனார், அறிவுலை அரனார், சபருங்குன்றூர் கிழார், இளந்திரு மாறன், மதுலர ஆசிாியர்
நல்லந்துவனார், மதுலர மருதன் இளநாகனார், கணக்காயர் மகனார் நக்கீரனார் இத் சதாைக்கத்தார்.
புலவர்களின் எண்ணிக்லக

4449

பாடிய புலவர்களின் எண்ணிக்லக
பாைப்பட்ை நூல்கள்

3700

449

549

59

49

பாிபாைல், முதுநாலர, முதுகுருகு, களாியாவிலர இத்சதாைக்கத்தன.

குருகு, சவண்ைாளி, வியாழமாலல அகவல் இத்சதாைக்கத்தன

கலி,

சநடுந்சதாலக நானூறு, குறுந்சதாலக

நானூறு, நற்றிலண நானூறு, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து, நூற்லறம்பது கலி, எழுபது பாிபாைல், கூத்து,
வாி, சிற்றிலச, நபாிலச இத் சதாைக்கத்தன.
சங்கம் நபணிய அரசர்கள்

காய்சின வழுதி முதல் கடுங்நகான் வலர சவண்நைர்ச் சசழியன் முதல்

முைத்திரு மாறன் வலர முைத்திருமாறன் முதல் உக்கிரப் சபருவழுதி வலர

சங்கம் நபணிய அரசர்களின் எண்ணிக்லக

89

59

கவியரங்கு ஏறிய புலவர் எண்ணிக்லக

5

3

7

49

அவர்கள் பயன்படுத்திய இலக்கண நூல் அகத்தியம்
அகத்தியம், சதால்காப்பியம், மாபுராணம், இலசநுணுக்கம், பூதபுராணம்
அகத்தியம், சதால்காப்பியம்
தமிழ் இலக்கியம் இரண்ைாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு நமலான சதாைர்ச்சி சகாண்ை உலகின் சிறந்த
இலக்கியங்களில் ஒன்று. வாழ்வின் பல்நவறு கூறுகலள தமிழ் இலக்கியங்கள் இயம்புகின்றன. தமிழ்
இலக்கியத்தில் சவண்பா, குறள், புதுக்கவிலத, கட்டுலர, பழசமாழி என பல வடிவங்கள் உள்ளன. தமிழில்
வாய்சமாழி இலக்கியங்களும் முக்கிய இைம் வகிக்கின்றன.
முதற்சங்கம், இலைச்சங்கம்
சதால்பழங்காலத்தில், அக்காலப் பாண்டிய அரசர்களின் ஆதரவில், ஒன்றுக்குப்பின் ஒன்றாக மூன்று
தமிழ்ச்சங்கங்கள் தமிழாராய்ந்ததாகவும், அக்காலத்தில் தமிழிலக்கியங்கள் பல இயற்றப்பட்ைதாகவும்
நம்பப்படுகிறது. முதற்சங்கம், இலைச்சங்கம், கலைச்சங்கம் என அலழக்கப்படும் இம் முச்சங்கங்கள் சார்ந்த
இலக்கியங்களிநல கலைச்சங்க நூல்கள் மட்டுநம தற்நபாது கிலைப்பதாகச் சசால்லுகிறார்கள்.
முன்னிரண்டு சங்கங்கலளயும் நசர்ந்த நூல்கள், அக்காலங்களில் ஏற்பட்ை கைல்நகாள்களின்நபாது,
நாட்டின் சபரும்பகுதியுைன் நசர்ந்து அழிந்து நபானதாம். எனினும், முதலிரு சங்கங்கள் இருந்தது பற்றிநயா
அல்லது அக்காலத்தில் இலக்கியங்கள் இருந்தது பற்றிநயா நபாதிய உறுதியான ஆதாரங்கள் எதுவுமில்லல.
சங்க இலக்கியம்
முதன்லமக் கட்டுலர: சங்க இலக்கியம்
சங்க இலக்கியம் எனப்படுவது தமிழில் கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ை காலப்பகுதியில் எழுதப்பட்ை சசவ்வியல்
இலக்கியங்கள் ஆகும்.சங்க இலக்கியம் 473 புலவர்களால் எழுதப்பட்ை 381 பாைல்கலளக்
சகாண்டுள்ளது.இப்புலவர்களுள் பல தரப்பட்ை சதாழில் புாிந்நதாரும், மற்றும் சபண்களும் உண்டு. சங்க
இலக்கியங்கள் அக்காலகட்ைத்தில் வாழ்ந்த தமிழர்களின் தினசாி வாழ்க்லக நிலலலமகலளப்
பைம்பிடித்துக் காட்டுவதாய் உள்ளது.பண்லைத்தமிழரது காதல்,நபார், வீரம், ஆட்சியலமப்பு, வணிகம்
நபான்ற நைப்புகலளச் சங்க இலக்கியப்பாைல்கள் எமக்கு அறியத்தருகின்றன்.
பக்தி இலக்கிய காலம்
மத்திய காலம்

தற்கால இலக்கியம்
18ஆம், 19ஆம் நூற்றாண்டுக் காலப்பகுதியில் தமிழ்நாட்டில் அரசியல், மதம், கல்வி நபான்ற தளங்களில்
பல விதமான மாற்றங்கள் இைம்சபற்றன. குன்றக்குடி, திருவாவடுதுலற, திருப்பனந்தாள் நபான்ற லசவ
மைங்களின் ஆதரவாலும், சில புலவர் பரம்பலரயினாின் முயற்சியாலும் தமிழ் இலக்கியச் சசல்வங்கள்,
விழுமியங்கள் அழிவுறுவது காலத்தால் தடுக்கப்பட்ைது.அன்னிய ஆட்சியாலும், அவர்களுக்கு முட்டுக்
சகாடுப்பவர்களாலும், நமற்கத்திய கலாச்சாரத்தின் பாதிப்பாலும், ஆங்கில சமாழியின் சசல்வாக்காலும்
நசிவலைந்து கிைந்தன தமிழ் சமாழி, தமிழ் இலக்கியம்; பின்னர் அச்சியந்திரங்களின் வருலகயும்,
நிலலயான ஆங்கிநலயர் ஆட்சியும், அதன்பின் ஏற்பட்ை சுதந்திர இந்திய ஆட்சியும் மதச்சுதந்திரமும், கல்வி
முலறயில் ஏற்பட்ை நதாற்ற வளர்ச்சி, நவீன சிந்தலனகளின் உருவாக்கமும் நபான்ற காரணிகளால் தமிழ்
சமாழியும்,இலக்கியமும் இக் காலகட்ைத்தில் சபாிதும் வளர்ச்சியுற்றன. இக்காலகட்ைத்தில் இைம்சபற்ற
முக்கிய மாற்றமாகக் குறிப்பிைத்தக்க விையங்களாவன:
சங்க இலக்கியங்கள் மீளக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைதும் அச்நசற்றியதும்.
உலரநலையில் எழுதுவது அறிமுகமானது. (19ஆம் நூற்றாண்டின் கலைப்பகுதி)
புதுக்கவிலத எனும் புதுப்பாணி நதாற்றம் சபற்றது. (20ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி)
மணிப்பிரவாள நலை ஒழிந்தது.(20ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி)
அச்சியந்திரங்களின் வருலகயால் ஏடுகளில் மட்டும் இருந்த தமிழ் இலக்கியங்கள் உ. நவ.
சாமிநாலதயர்,ஆறுமுக நாவலர், சி. லவ. தாநமாதரம்பிள்லள நபான்நறாாின் மீள்
கண்டுபிடிப்பாலும்,அயராத உலழப்பாலும் அச்சாக சவளிவந்தது
எட்டுத்சதாலக
நூலின் சபயர்

நவறு சபயர்கள் இயற்றியவர்கள் இயற்றிய காலம்

நற்றிலண நற்றிலண நானூறு 175 புலவர்கள் அகத்திலண
குறுந்சதாலக 05 புலவர்கள் அகத்திலண
ஐங்குறுநூறு 5 புலவர்கள் அகத்திலண
பதிற்றுப்பத்து 10 புலவர்கள புறத்திலண
பாிபாைல் பாிபாட்டு
கலித்சதாலக ஐவர் அகத்திலண
அகநானூறு அகம், அகப்பாட்டு,

திலண

சநடுந்சதாலக பலர்அகத்திலண
புறநானூறு புறம் பலர்

புறத்திலண

பத்துப்பாட்டு
நூலின் சபயர்

நவறு சபயர்கள் இயற்றியவர்

இயற்றிய காலம்

திலண

திருமுருகாற்றுப்பலை -புலவராற்றுப்பலை -நக்கீரர் -புறத்திலண
சபாருநராற்றுப்பலை - முைத்தாமக் கண்ணியார்

-

புறத்திலண

சிறுபாணாற்றுப்பலை -இலைக்கழிநாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார் - புறத்திலண
சபரும்பாணாற்றுப்பலை -கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் -புறத்திலண
முல்லலப்பாட்டு - நப்பூதனார் - அகத்திலண
மதுலரக் காஞ்சி -மாங்குடி மருதனார் -புறத்திலண
சநடுநல்வாலை -நக்கீரர்
அகத்திலண பற்றிக் கூறினும், பாண்டிய நவந்தன் ஆாியப்பலை கைந்த சநடுஞ்சசழியலனப்
பாட்டுலைத் தலலவனாகக் சகாண்டு இயற்றப்பட்ைதால் புறத்திலண என்நற சகாள்வது மரபு
குறிஞ்சிப் பாட்டு -கபிலர் (சங்ககாலப் புலவர்) -அகத்திலண
பட்டினப் பாலல - கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் -அகத்திலண
மலலபடுகைாம் –கூத்தராற்றுப்பலை-இரணியமுட்ைத்துப் சபருங்குன்றூர்ப் சபருங்சகௌசிகனார் புறத்திலண
பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்
நூலின் சபயர்

நவறு சபயர்கள் இயற்றியவர்

இயற்றிய காலம்

திலண

திருக்குறள்
உலகசபாதுமலற, சபாய்யாசமாழி, வாயுலறவாழ்த்து, முப்பால், உத்தரநவதம், சதய்வநூல்
திருவள்ளுவர் -அறம்/நீதி
நாலடியார்
நாலடி நானூறு, நவளாண் நவதம் -சமண முனிவர்கள்-அறம்/நீதி
நான்மணிக்கடிலக - விளம்பி நாகனார் - அறம்/நீதி
இனியலவ நாற்பது - பூதஞ் நசந்தனார் - அறம்/நீதி
இன்னா நாற்பது –கபிலர் -அறம்/நீதி

கார் நாற்பது -மதுலரக் கண்ணங்கூத்தனார் -அகத்திலண
களவழி நாற்பது- சபாய்லகயார் -புறத்திலண
திலணசமாழி ஐம்பது – கண்ணன்நசந்தனார் - அகத்திலண
திலணமாலல நூற்லறம்பது – கணிநமதாவியார் –அகத்திலண
ஐந்திலண ஐம்பது -மாறன் சபாலறயனார் -அகத்திலண
ஐந்திலண எழுபது –மூவாதியார் -அகத்திலண
திாிகடுகம் –நல்லாதனார் -அறம்/நீதி
ஆசாரக்நகாலவ - சபருவாயில் முள்ளியார் -அறம்/நீதி
பழசமாழி நானூறு -மூன்றுலற அலரயனார் - அறம்/நீதி
சிறுபஞ்சமூலம் –காாியாசான் -அறம்/நீதி
முதுசமாழிக்காஞ்சி -மதுலரக் கூைலூர் கிழார் - அறம்/நீதி
ஏலாதி – கணிநமதாவியார் - அறம்/நீதி
லகந்நிலல
ஐந்திலண அறுபது –புல்லங்காைனார் -அகத்திலண
இன்னிலல -சபாய்லகயார்
அகத்திலண
இதர சங்க நூல்கள்
தகடூர் யாத்திலர (நபார்)
முத்சதாள்ளாயிரம் (காதல், நபார்)
கூத்தநூல்
அற/நீதி நூல்கள்
பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்
நல்வழி
சகான்லறநவந்தன்
ஆத்திசூடி

நீதிசநறிவிளக்கம்
உலகநீதி
நல்வழி
வாக்குண்ைாம்
நீதிசவண்பா
நீதிசநறிவிளக்கம்
கல்வி ஒழுக்கம்
வாக்குண்ைாம்/மூதுலர
நன்சனறி (நூல்)
சிறுபஞ்சமூலம்
பழசமாழி நானூறு
ஆசாரக்நகாலவ
முதுசமாழிக்காஞ்சி
காப்பியங்கள்:
சபருங்கலத (லசனம், அரசன் உதயணன் வரலாறு)
ஐப்சபருங் காப்பியங்கள்
சிலப்பதிகாரம் (புத்தம்)
மணிநமகலல (புத்தம்)
சீவக சிந்தாமணி (லசனம்/சமணம், அரசன் சீவகன் வரலாறு, எட்டு மணம் பின் துறவறம்,
வைசமாழி தழுவல்)
வலளயாபதி (70 சசய்யுள்கள் கிலைகின்றன)
குண்ைலநகசி (புத்தம், நிலலயாலம)
ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள்
உதயணகுமார காவியம் (லசனம்/சமணம், அரசன் உதயணன் வரலாறு)

நாககுமார காவியம் (லசனம்/சமணம், தற்நபாது கிலைக்கவில்லல)
யநசாதர காவியம் (வைசமாழி தழுவல், உயிர்சகாலல கூைாது)
நீலநகசி (நீலி என்ற சபண் லசன/சமண முனிவர் லசன/சமண சிறப்லப எடுத்தியம்பும் காப்பியம்)
சூளாமணி (லசனம்/சமணம், திவிட்ைன் விசயன் கலத, துறவு-முக்தி, வைசமாழி தழுவல்)
பன்னிரண்டு திருமுலறகள்
முதல் ஏழு திருமுலறகளும் நதவாரங்கள் எனப்படும். இலவ சமாத்தம் 87 பாைல்கலள சகாண்ைலவ.
முதலாம் திருமுலற - திருஞானசம்பந்தர் (நதவாரம்)
இரண்ைாம் திருமுலற - திருஞானசம்பந்தர் (நதவாரம்)
மூன்றாம் திருமுலற - திருஞானசம்பந்தர் (நதவாரம்)
நான்காம் திருமுலற - திருநாவுக்கரசர் (நதவாரம்)
ஐந்தாம் திருமுலற - திருநாவுக்கரசர் (நதவாரம்)
ஆறாம் திருமுலற - திருநாவுக்கரசர் (நதவாரம்)
ஏழாம் திருமுலற - சுந்தரர் (நதவாரம்)
எட்ைாம் திருமுலற - மாணிக்கவாசகர்
திருவாசகம்
திருக்நகாலவயார்
ஒன்பதாம் திருமுலற:
திருவிலசப்பா:
திருமாளிலகத் நதவர்
நசந்தனார்
கருவூர்த்நதவர்
பூந்துருத்தி நம்பிகாைநம்பி
கண்ைராதித்தர்

நவணாட்ைடிகள்
திருவாலியமுதனார்
புருநைாத்தம நம்பி
நசதிராசர்
திருப்பல்லாண்டு
நசந்தனார்
பத்தாம் திருமுலற:
திருமந்திரம் - திருமூலர்
பதிநனாராம் திருமுலற (பதிநனாராம் திருமுலறயில் உள்ள சமாத்த நூல்கள் 40 ஆகும்).
திருவாலவாய் உலையார் இயற்றியலவ:
திருமுகப் பாசுரம்
காலரக்கால் அம்லமயார் இயற்றியலவ:
திருவாலங்காட்டுத் திருப்பதிகம்
திரு இரட்லை மணிமாலல
அற்புதத்திருவந்தாதி
ஐயடிகள் காைவர்நகான் நாயனார் இயற்றியலவ:
நசத்திர சவண்பா
நசரமான் சபருமான் நாயனார் இயற்றியலவ:
சபான்வண்ணத்தந்தாதி
திருவாரூர் மும்மணிக்நகாலவ
திருக்லகலாய ஞானஉலா அல்லது ஆதி உலா
நக்கீர நதவ நாயனார் இயற்றியலவ:
கயிலலபாதி காளத்திபாதி அந்தாதி
திருஈங்நகாய்மலல எழுபது

திருவலஞ்சுழி மும்மணிக்நகாலவ
சபருந்நதவபாணி
நகாபப் பிரசாதம்
கார் எட்டு
நபாற்றித்திருக்கலிசவண்பா
திருமுருகாற்றுப்பலை
திருக்கண்ணப்ப நதவர் திருமறம்
கல்லாைநதவ நாயனார் இயற்றியலவ:
திருக்கண்ணப்ப நதவர் திருமறம்
கபிலநதவ நாயனார் இயற்றியலவ:
மூத்த நாயனார் திருஇரட்லை மணிமாலல
சிவசபருமான் திருஇரட்லை மணிமாலல
சிவசபருமான் திருஅந்தாதி
பரணநதவ நாயனார் இயற்றியலவ:
சிவசபருமான் திருவந்தாதி
இளம்சபருமான் அடிகள் இயற்றியலவ:
சிவசபருமான் மும்மணிக்நகாலவ
அதிராவடிகள் இயற்றியலவ:
மூத்த பிள்லளயார் திருமும்மணிக்நகாலவ
பட்டினத்துப் பிள்லளயார் இயற்றியலவ:
நகாயில் நான்மணிமாலல
திருக்கழுமல மும்மணிக்நகாலவ
திருவிலைமருதூர் மும்மணிக்நகாலவ
திருநவகம்பமுலையார் திருவந்தாதி

திருசவாற்றியூர் ஒருபா ஒருபது
நம்பியாண்ைார் நம்பி இயற்றியலவ:
திருநாலரயூர் விநாயகர் திருஇரட்லை மணிமாலல
நகாயில் திருப்பண்ணியர் விருத்தம்
திருத்சதாண்ைர் திருவந்தாதி
ஆளுலைய பிள்லளயார் திருவந்தாதி
ஆளுலைய பிள்லளயார் திருச்சண்லப விருத்தம்
ஆளுலைய பிள்லளயார் திருமும்மணிக்நகாலவ
ஆளுலைய பிள்லளயார் திருவுலாமாலல
ஆளுலைய பிள்லளயார் திருக்கலம்பகம்
ஆளுலைய பிள்லளயார் திருத்சதாலக
திருநாவுக்கரசர் திருஏகாதசமாலல
பன்னிரண்ைாம் திருமுலற
சபாிய புராணம் - நசக்கிழார் சபருமான்
லவணவ சமயநூல்கள்
நாலாயிரத்திவ்விய பிரபந்தம்
1.

முதலாம் திருவந்தாதி - 100 பாைல்கள்

2.

இரண்ைாம் திருவந்தாதி - 100 பாைல்கள்

3.

மூன்றாம் திருவந்தாதி - 100 பாைல்கள்

4.

திருச்சந்த விருத்தம்

5.

நான்முகன் திருவந்தாதி - பாடியவர் திருமழிலசயாழ்வார்

6.

திருவாசிாியம்

7.

திருவாய்சமாழி

8.

திருவிருத்தம்

9.

சபாிய திருவந்தாதி

10.

சபருமாள் திருசமாழி

11.

திருப்பல்லாண்டு

12.

சபாியாழ்வார் திருசமாழி

13.

திருப்பாலவ

14.

நாச்சியார் திருசமாழி

15.

திருப்பள்ளிசயழுச்சி

16.

திருமாலல

17.

சபாிய திருசமாழி

18.

திருக்குறுந்தாண்ைகம்

19.

திருசவழுகூற்றுஇருக்லக

20.

சிறிய திருமைல்

21.

சபாிய திருமைல்

22.

அமலனாதி பிரான்

23.

கண்ணி நுண்சிறுத்தாம்பு

24.

இராமானுச நூற்றந்தாதி

லசவ சித்தாந்த பதினான்கு மூல நூல்கள்
லசவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் பதினான்கும் அவற்றிலன இயற்றிநயார்களும்.
திருவுந்தியார் - திருவியலூர் உய்யவந்த நதவநாயனார்
திருக்களிற்றுப்படியார் - திருக்கைவூர் உய்யவந்த நதவநாயனார்
சிவஞானநபாதம் - சமய்கண்ை நதவநாயனார்
சிவஞான சித்தியார் - திருநலறயூர் அருள்நந்தி நதவநாயனார்

இருபா இருபஃது - அருள்நந்திசிவாசாாியார்
உண்லம விளக்கம் - திருவதிலக மனவாசகங்கைந்தார்
சிவப்பிரகாசம் - உமாபதிசிவாசாாியார்
திருவருட்பயன் - உமாபதிசிவாசாாியார்
வினாசவண்பா - உமாபதிசிவாசாாியார்
நபாற்றிப்பஃசறாலை - உமாபதிசிவாசாாியார்
உண்லமசநறி விளக்கம் - உமாபதிசிவாசாாியார்
சகாடிப்பாட்டு - உமாபதிசிவாசாாியார்
சநஞ்சுவிடுதூது - உமாபதிசிவாசாாியார்
சங்கற்ப நிராகரணம் - உமாபதிசிவாசாாியார்
லசவ சித்தாந்த பண்ைார சாத்திரங்கள்
தசகாாியம் - அம்பலவாண நதசிகர்
சன்மார்க்க சித்தியார் - அம்பலவாண நதசிகர்
சிவாக்கிரமத் சதளிவு - அம்பலவாண நதசிகர்
சித்தாந்தப் பஃசறலை - அம்பலவாண நதசிகர்
சித்தாந்த சிகாமணி - அம்பலவாண நதசிகர்
உபாயநிட்லை சவண்பா - அம்பலவாண நதசிகர்
நிட்லை விளக்கம் - அம்பலவாண நதசிகர்
உபநதச சவண்பா - அம்பலவாண நதசிகர்
அதிசயமாலல - அம்பலவாண நதசிகர்
நமச்சிவாய மாலல - அம்பலவாண நதசிகர்
பாிபூரணம் - ப்பநதசிகர்

நாயனார் (கழி சநடில்) திருவித்தங்கள்
சசாக்கநாதக் கலித்துலற - குருஞான சம்பந்தர்
சசாக்கநாத சவண்பா - குருஞான சம்பந்தர்
சிவநபாகசாரம் - குருஞான சம்பந்தர்
பண்ைாரக் கலித்துலற/ஞானப் பிரகாசமாலல - குருஞான சம்பந்தர்
நவரத்தினமாலல - குருஞான சம்பந்தர்
பிராசாத நயாகம் - குருஞான சம்பந்தர்
திாிபதார்த்த ருபாதி - குருஞான சம்பந்தர்
தசகாாிய அகவல் - குருஞான சம்பந்தர்
முத்தி நிச்சயம் - குருஞான சம்பந்தர்
சமாதி லிங்கப் பிரதிட்ைா விதி - திருவம்பல நதசிகர்
சிந்தாந்த நிச்சியம் - திருநாவுக்கரசு நதசிகர்
உலாக்கள்
மூவருலா - ஒட்ைக்கூத்தர் (விக்கிரம நசாழன், மகன், நபரன்)
சிற்றிலக்கியங்கள்
குற்றாலக் குறவஞ்சி
பரணிகள்
கலிங்கத்துப்பரணி - சசயங்சகாண்ைார் (விக்கிரம நசாழனின் கலிங்க நாட்டு சவற்றி)
தக்கயாகப்பரணி - ஒட்ைககூத்தர் (தட்சனின் நவள்விலய சிவன் சவற்றி சகாள்ளல்)
கம்பர்
ஏர் எழுபது - கம்பர்
சரசுவதி அந்தாதி - கம்பர்

சைநகாபர் அந்தாதி - கம்பர்
கம்ப இராமாயணம் - கம்பர்
அவ்லவயார்
ஆத்திசூடி - அவ்லவயார்
சகான்லறநவந்தன் - அவ்லவயார்
மூதுலர - அவ்லவயார் (நீதி)
நல்வழி - அவ்லவயார் (நீதி)
ஞானக்குறள் - அவ்லவயார் (நயாகம்)
விநாயகரகவல் - அவ்லவயார் 3
புராணங்கள்:
கந்தபுராணம் - கச்சியப்பசிவாச்சாாியார் - (வைசமாழி தழுவல், முருக வரலாறு)
பாகவதம் - சசவ்லவச்சூடுவார் - (வைசமாழி தழுவல்)
இரகுவமிசம் - அரசநகசாி (வைசமாழி தழுவல்)
நளன் கலத - புகநழந்தி (பாரத உபகலத, வைசமாழி தழுவல்)
கூர்ம புராணம் - புகநழந்தி (வைசமாழி தழுவல்)
இலிங்க புராணம் - புகநழந்தி (வைசமாழி தழுவல்)
விநாயக புராணம் - கச்சியப்ப முனிவர் (வைசமாழி தழுவல்)
அாிச்சந்திர புராணம் - வீர கவிராயர் (வைசமாழி தழுவல்)
ஆதிபுராணம் - மண்ைலபுருைர் (லசனர் புராணம், வைசமாழி தழுவல்)
நமரு மந்தர புராணம் - வாமன முனிவர் (லசனர் புராணம், வைசமாழி தழுவல்)
நகாயில் புராணம் - உமாபதி சிவம் (14ம் நூற்றாண்டு)
64 சிவ திருவிலளயாைல் புராணங்கள் - பல புலவர்கள், பரஞ்நசாதி

இலக்கண நூல்கள்
அகத்தியம்
சதால்காப்பியம்
இலறயனார் களவியல்/இலறயனார் அகப்சபாருள்
புறப்சபாருள் சவண்பாமாலல
அவிநயம்
காக்லக பாடினியம்
சங்க யாப்பு
சிறுகாக்லக பாடினியம்
நற்றத்தம்
பல்காயம்
பன்னிரு பைலம்
மநயச்சுவரம்
புறப்சபாருள் சவண்பா மாலல
இந்திரகாளியம்
யாப்பருங்கலம்
யாப்பருங்கலக் காாிலக
அமுதசாகரம்
வீரநசாழியம்
இந்திரகாளியம்
தமிழ்சநறி விளக்கம்
நநமிநாதம்
சின்னூல்

சவண்பாப் பாட்டியல்
தண்டியலங்காரம்
அகப்சபாருள் விளக்கம்
நன்னூல்
நம்பி அகப்சபாருள்
களவியற் காாிலக
பன்னிரு பாட்டியல்
நவநீதப் பாட்டியல்
வலரயறுத்த பாட்டியல்
சிதம்பரப் பாட்டியல்
மாறனலங்காரம்
மாறன் அகப்சபாருள்
பாப்பாவினம்
பிரபந்த மரபியல்
சிதம்பரச் சசய்யுட்நகாலவ
பிரநயாக விநவகம்
இலக்கண விளக்கம்
இலக்கண விளக்கச் சூறாவளி
இலக்கண சகாத்து
சதான்னூல் விளக்கம்
பிரபந்த தீபிலக
பிரபந்த தீபம்
பிரபந்தத் திரட்டு
இரத்தினச் சுருக்கம்
உவமான சங்கிரகம்

முத்து வீாியம்
சாமிநாதம்
சந்திரா நலாகம்
குவலயானந்தம் (மாணிக்கவாசகர்)
குவலயானந்தம் (அப்லபய தீட்சிதர்)
அறுவலக இலக்கணம் - ஏழாம் இலக்கணம்
வண்ணத்தியல்பு
சபாருத்த விளக்கம்
யாப்சபாளி
திருவலங்கல் திரட்டு
காக்லகபாடினியம்
இலக்கண தீபம்
விருத்தப் பாவியல்
மலறந்துநபான தமிழ் இலக்கண நூல்கள்
வச்சனந்திமாலல
நிகண்டுகள்
சூைாமணி
திவாகரம்
பிங்கலந்லத
கயாதரம்
அகராதிகள்
அகராதி நிகண்டு
சதுரகராதி
சதால்காப்பியம்

என்பது இன்று கிலைக்கப்சபறும் மிகப் பலழய தமிழ் இலக்கண நூலாகும். இது இலக்கிய வடிவிலிருக்கும்
ஓர் இலக்கண நூலாகும். இலத எழுதியவர் சபயர் சதால்காப்பியர் என்று சதால்காப்பியப் பாயிரம்
குறிப்பிடுகிறது. சதால்காப்பியத்தில் இலைச்சசருகல்கள் உள்ளதாக அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர்.1
பழங்காலத்து நூலாக இருப்பினும், இன்றுவலர தமிழ் இலக்கண விதிகளுக்கு அடிப்பலையான நூல்
இதுநவ.
சதால்காப்பியத்லத முதல்நூலாகக் சகாண்டு காலந்நதாறும் பல வழிநூல்கள் நதான்றின.
சதால்காப்பியர் காலம்
சதால்காப்பியத்துக்குப் பாயிரம் தந்துள்ள புலவர் பனம்பாரனார் சதால்காப்பியர் காலத்தவர். அவர் தம்
பாயிர உலரயில் 'ஐந்திரம் நிலறந்த சதால்காப்பியன்' என்று குறிப்பிடுகிறார். ஐந்திரம் என்பது சமற்கிருத
இலக்கணநூல். இது பாணினி எழுதிய சமற்கிருத இலக்கண நூலுக்குக் காலத்தால் முற்பட்ைது.
சதால்காப்பியர் காலத்தில் பாணினியம் நதான்றவில்லல. எனநவ சதால்காப்பியர் பாணினிக்கு முந்திய
நூலான ஐந்திரம் என்னும் நூலலயும் அறிந்திருந்தார். தமிழில் இருந்த 'முந்துநூல்'(அகத்தியம்)
கண்டிருந்தார். எனநவ சதால்காப்பியர் பாணினியின் காலமாகச் சசால்லப்படும் கி.மு. நாலாம்
நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ைவர் என்பது சதளிவு.
ஐந்திரம், சதால்காப்பியம் ஆகிய நூல்கலளப் பற்றிப் பர்னல் என்பவர் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்தார். இந்திரன்
சசய்தது ஐந்திரம் என்றனர். இந்த இந்திரன் சமணமதத்லதத் நதாற்றுவித்த இந்திரன் என இவர்
சகாண்ைார். விலளவு சதால்காப்பியம் சமணர் காலத்துக்குப் பிற்பட்ைவர் சதால்காப்பியர் எனக்
காட்ைலானார். உண்லமயில் ஐந்திரம் என்னும் நூல் ஐந்திரன் என்பவரால் இயற்றப்பட்ைது என்பநத
சபாருத்தமானது. இதன் அடிப்பலையில் பார்க்கும்நபாது பர்னல் விளக்கம் சதால்காப்பியர் காலத்லதக்
கி.மு. நாலாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னதாக்கிவிடும்.
சதால்காப்பியம் - சபயர் விளக்கம்
சதால்காப்பியர் சசய்தது சதால்காப்பியம். சதால்காப்பியம் சசய்தவர் சதால்காப்பியர் என்னும் இருநவறு
கருத்துக்கள் அறிஞர்களிலைநய நிலவிவருகின்றன.
சதான்லம + காப்பியம் = சதால்காப்பியம்.
மிகவும் சதான்லம(பழலம)யான காப்பிய நூல் என்பதாலும் இது "சதால்காப்பியம்" என்று
அலழக்கப்படுகிறது.
சதால்காப்பியர் சசய்தது சதால்காப்பியம்

சதால்காப்பிய நூல் முழுலமக்கும் உலர எழுதிய இளம்பூரணர், சதால்காப்பியர் கூறும் ஆகுசபயர்களில்
ஒன்றான 'விலனமுதல் உலரக்கும் கிளவி என்பதற்குத் 'சதால்காப்பியம்' என்னும் எடுத்துக்காட்டிலனத்
தந்துள்ளார். (-3-31) இது சதால்காப்பியர் சசய்தது சதால்காப்பியம் என்னும் கருத்லத வலியுறுத்துகிறது.
அகத்தியர் சசய்தது அகத்தியம். பன்னிருவர் சசய்தது பன்னிரு பைலம். இந்திரன் சசய்தது ஐந்திரம்.
காக்லக பாடினியார் சசய்தது காக்லகபாடினியம். பல்காப்பியனார் சசய்தது பல்காப்பியம். திருமூலர்
சசய்தது திருமூலம். இப்படித் சதால்காப்பியத்துக்கு முந்திய இலக்கண நூலும், சதால்காப்பியத்லத முதல்நூலாகக் சகாண்ை தமிழின் பழலமயான இலக்கண நூல்களில் பலவும், பிறவும் ஆசிாியராநலநய சபயர்
சபற்றுள்ளன. இந்த வலகயில் சதால்காப்பியர் சசய்தது சதால்காப்பிம் எனக் சகாள்வநத முலறலம.
கபிலர், சதால்கபிலர், பரணர், வன்பரணர் என நவறுபடுத்தப்படும் புலவர்கலள நாம் அறிநவாம்.
அதுநபாலக் காப்பியனார் என்னும் சபயாில் சதால்காப்பியனார், பல்காப்பியனார், காப்பியாற்றுக்
காப்பியனார் என்னும் புலவர்கள் இருந்துவந்தலத வரலாறு காட்டுகிறது.
சதால்காப்பியப் பாயிரம் “புலம் த்நதான் … ஐந்திரம் நிலறந்த சதால்காப்பியன் எனத் தன் சபயர் நதாற்றிப்
பல்புகழ் நிறுத்த படிலமநயான்” என்று கூறுகிறது. இதில் சதால்காப்பியன் புலம்(=இலக்கணம்) த்தான்
என்பது சதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவற்லற விடுத்துத் சதால்காப்பியம் சசய்தவர் சதால்காப்பியர் எனக் கூறுநவார் வரலாற்லற
எண்ணிப்பார்க்க நவண்டும்.
சதால்காப்பியம் சசய்தவர் சதால்காப்பியர்
இயம்புவது "இயம்" ஆகும். இயத்துக்குக் காப்புத் (காவல்) தருவது "காப்பியம்". சதான்லமயான காப்பியம்
ஆதலால் இது சதால்காப்பியம் ஆனது.
சதால்காப்பியம் சசய்தவர் சதால்காப்பியர் எனப்பட்ைார். நன்னூல் சசய்த பவணந்தி முனிவலர நாம்
நன்னூலார் என வழங்குவது நபான்றநத இது.
நதாற்றம்
சதால்காப்பியப் பாயிரம் இவலர: "ஐந்திரம் நிலறந்த சதால்காப்பியன் எனத் தன் சபயர் நதாற்றிப் பல்புகழ்
நிலறந்த படிலமநயான்" என்று குறிப்பிடுகிறது. சதால்காப்பியர் 'புலம்' த்தார் என்றும் சதால்காப்பியப்
பாயிரத்தில் பனம்பாரனார் குறிப்பிடுகிறார். புலம் என்றும் புலன் என்றும் நாம் அறிவுக்கு அடிப்பலையாக
அலமந்துள்ள நிலலகளங்கலளக் குறிப்பிடுகிநறாம். அது நபால சமாழிக்கு அடிப்பலையாக அலமந்துள்ள
எழுத்து முதலான களங்கலளக் காட்டுவது புலம் ஆகும். ஆகநவ சதால்காப்பியர் புலம் த்தார் ஆனார்.
சதால்காப்பியர் பற்றி நவறு தனிப்பட்ை தகவல்கள் அதிகம் காணப்பைவில்லல. சதால்காப்பிய ஆசிாியர்

சமணர்3 என்று சிலரும் பிராமணர்4 என்று சிலரும் குறிப்பிட்ைாலும், நவறு சிலர் இது பலரால் பல்நவறு
காலங்களில் எழுதப்சபற்ற நூல் என்நற நம்புகின்றனர்.
சதால்காப்பியம் நதான்றிய காலம் பற்றி சபாதுவாக ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ை காலக்கணிப்பு ஏதும் இல்லல.
பல்நவறு காலகட்ைங்களில் பல ஆய்வாளர்கள் சவவ்நவறு விதங்களில் இதன் காலத்லதக் கணிக்க
முயன்றுள்ளார்கள்.
பண்லைக்காலத்தில் பாண்டிய நாட்டில் இருந்து தமிழ் வளர்த்ததாகக் கருதப்படும் மூன்று தமிழ்ச்
சங்கங்களில் இலைச் சங்க காலத்தின்5 இறுதியில் இந் நூல் எழுதப்பட்ைதாகச் சிலர் கருதுகிறார்கள். இதன்
அடிப்பலையிலும், இலறயனார் களவியல் உலர என்னும் நூலில் காணப்படும் நமற்படி சங்கங்கள்
சசயற்பட்ை கால அளவுகலள அடிப்பலையாகக் சகாண்டும், சதால்காப்பியம் கி.மு 5000 ஆண்ைளவில்
ஆக்கப்பட்ைது என்று இவர்கள் கணித்தார்கள். எனினும் தற்காலத்தில் சபரும்பாலான ஆய்வாளர்களால்
இது ஏற்றுக்சகாள்ளப்பைவில்லல. சத. சபா. மீனாட்சிசுந்தரம், இலக்குவனார் நபான்றவர்கள் இந்நூல்
கி.மு 700 ஆம் ஆண்ைளவில் ஆக்கப்பட்ைதாகக் கருதினார்கள். நவறு சிலர் இதன் காலத்லத கி.மு 500-க்குச்
சிறிது முன்பின்னாகக் கணிப்பிட்ைார்கள். சசன்லனப் பல்கலலக்கழகத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சித் துலறத்
தலலவராகப் பணியாற்றிய எஸ். லவயாபுாிப் பிள்லளயும் நவறு சில சவளிநாட்டு அறிஞர்களும்
சதால்காப்பியத்தின் காலத்லத நமலும் பின் தள்ளி கி.பி 3 ஆம் நூற்றாண்டு என்றனர். சதால்காப்பியம் பல
ஆசிாியர்கள் சகாண்ைது என்நபாாின் கருத்நதா, கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டில் சதாைங்கப்சபற்று கி.பி. 5-ஆம்
நூற்றாண்டு வலர இந்நூல் எழுதப்சபற்றது என்பதாகும். எனினும், இது கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ைது என்பநத
சபரும்பாலானவர்களின் கருத்தாகும். .
சதால்காப்பியம் 160 பாக்களால் ஆனது. இதன் உள்ளைக்கம், எழுத்ததிகாரம், சசால்லதிகாரம்,
சபாருளதிகாரம் என மூன்று அதிகாரங்களாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலாவது எழுத்ததிகாரம்
தனிசமாழியிலும், புணர்சமாழியிலும் உள்ள எழுத்துகலளப் பற்றிக் கூறுகிறது. இரண்ைாவது
சசால்லதிகாரம் சமாழித்சதாைர் (syntax) அலமயும் பாங்லகச் சசால்கிறது. மூன்றாவது சபாருளதிகாரம்
எழுதப்படும் நூலிலுள்ள வாழ்க்லகப் சபாருலளயும், அப்சபாருள் சசால்லப்பட்டுள்ள யாப்பு, அணி
முதலான பாங்குகலளயும், தமிழ்மரலபயும் விளக்குகிறது.
எழுத்ததிகாரம்
சதால்காப்பி எழுத்து நலை - ஒரு பகுதி.
1.

நூல் மரபு - (நூன்மரபுச் சசய்திகள்)

2.

சமாழி மரபு - (சமாழிமரபுச் சசய்திகள்)

3.

பிறப்பியல் - (பிறப்பியல் சசய்திகள்)

4.

புணாியல் - (புணாியல் சசய்திகள்)

5.

சதாலக மரபு - (சதாலகமரபுச் சசய்திகள்)

6.

உருபியல் (உருபியல் சசய்திகள்)

7.

உயிர் மயங்கியல் (உயிர் மயங்கியல் சசய்திகள்)

8.

புள்ளி மயங்கியல் (புள்ளிமயங்கியல் சசய்திகள்)

9.

குற்றியலுகரப் புணாியல் (குற்றியலுகரப் புணாியல் சசய்திகள்)

எழுத்ததிகாரத்தில் சசால்லப்படும் சசய்திகள்
எழுத்ததிகாரத்தில் 9 இயல்கள் உள்ளன.
முதலாவதாக உள்ள நூன்மரபு என்னும் இயலில் தமிழ் சமாழியிலுள்ள எழுத்துக்கலளப் பற்றிய சசய்திகள்
உள்ளன. எழுத்துக்களின் ப்புப்சபயர்கள், எந்த எழுத்நதாடு எந்த எழுத்து நசரும் என்பன நபான்ற சசய்திகள்
இதில் சசால்லப்படுகின்றன.
இரண்ைாவதாக உள்ள சமாழிமரபு என்னும் இயலில் சார்சபழுத்துக்கலளப் பற்றிய விளக்கமும், சசால்
சதாைங்கும் எழுத்துக்கள், சசால்லில் முடியும் எழுத்துக்கள் பற்றிய சசய்திகளும் உள்ளன.
மூன்றாவதாக உள்ள பிறப்பியலில் எழுத்துக்களின் ஒலி எவ்வாறு எந்சதந்த உறுப்புகளில் பிறக்கும் என்னும்
சசய்திகள் சசால்லப்படுகின்றன.
நான்காவதாக உள்ள புணாியலில் நின்ற சசால்லின் இறுதி எழுத்நதாடு வருகின்ற சமாழியின் முதசலழுத்து
எவ்வாறு புணரும் என்று விளக்கப்படுகிறது. இயல்பு, திாிபு, சாாிலய சபறுதல் முதலானலவ சசாற்கள்
புணரும்நபாது நிகழும் பாங்கு இதில் கூறப்படுகிறது.
ஐந்தாவதாக உள்ள சதாலகமரபு என்னும் இயலில் நவற்றுலமப் புணர்ச்சி, நவற்றுலம அல்லாத அல்வழிப்
புணர்ச்சி முதலானலவ விளக்கப்படுகின்றன.
ஆறாவதாக உள்ள உருபியலில் எந்சதந்த எழுத்தின் இறுதியில் எந்சதந்த சாாிலயகள் இலணந்து புணரும்
என்று விளக்கப்படுகிறது.
ஏழாவதாக உள்ள உயிர்மயங்கியலில், உயிசரழுத்தில் முடியும் நிலலசமாழி புணரும் பாங்கு
சசால்லப்படுகிறது.
எட்ைாவதாக உள்ள புள்ளிமயங்கியலில் சமய்சயழுத்தில் முடியும் நிலலசமாழி புணரும் பாங்கு
சசால்லப்படுகிறது.

ஒன்பதாவதாக உள்ள குற்றியலுகரப் புணாியலில் குற்றியலுகரத்தில் முடியும் நிலலசமாழி புணரும் பாங்கு
சசால்லப்படுகிறது.
இப்படி எழுத்து, சமாழி(wrd), புணர்சமாழி(cmbinatin f wrds) ஆகிய சமாழிக்கூறுகள் எழுத்ததிகாரத்தில்
விளக்கப்படுகின்றன.
சசால்லதிகாரம்
1.

கிளவியாக்கம்

2.

நவற்றுலம இயல்

3.

நவற்றுலம மயங்கியல்

4.

விளி மரபு

5.

சபயாியல்

6.

விலன இயல்

7.

இலையியல்

8.

உாியியல்

9.

எச்சவியல்

சசால்லதிகாரத்தில் சசால்லப்படும் சசய்திகள்
சசால்லதிகாரத்தில் 9 இயல்கள் உள்ளன.
முதலாவது கிளவியாக்கம் என்னும் இயலில் தமிழ்ச் சசாற்சறாைர் வாக்கியமாக அலமயும் பாங்கு
கூறப்படுகிறது.
இரண்ைாவது நவற்றுலமயியலில் நவற்றுலம உருபுகள் இன்னின்ன கருத்துக்கலளப்
புலப்படுத்திக்சகாண்டு சசாற்சறாைராக அலமயும் என்பது விளக்கப்படுகிறது.
மூன்றாவது நவற்றுலம மயங்கியலில் , 3, 4, 5, 6, 7 நவற்றுலம உருபுகள் உருவில் திாிந்தும், சபாருளில்
நவறுபட்டும் நிற்கும் இைங்கள் எலவ என விளக்கப்படுகிறது.
நான்காவது விளிமரபு என்னும் இயலில் 8-ஆம் நவற்றுலமயாக எந்தப் சபயர்ச்சசால் எவ்வாறு மாற்றம்
சகாள்ளும் என்பது விளக்கப்படுகிறது.

ஐந்தாவது சபயாியலில் சபயர்ச்சசாற்கள் நதான்றுமாறும், அலவ ஒருலம, பன்லம என்னும் எண்லணப்
புலப்படுத்தும்நபாதும், தன்லம, முன்னிலல, பைர்க்லக என்னும் இைத்லதப் புலப்படுத்தும்நபாதும்
எவ்வாறு அலமயும் என்பது விளக்கப்படுகிறது.
ஆறாவது விலனயியலில் விலனச்சசாற்கள் காலம் காட்டும் பாங்கும், ஐம்பால் மூவிைங்களில் ஈறுகள்
சகாள்ளும் பாங்கும், எச்சங்களாகத் திாியும் பாங்கும் விளக்கப்படுகின்றன.
ஏழாவது இலையியலில் சபயலரயும் விலனலயயும் கூட்டுவிக்க இலையில் வந்தலமயும் இலைச்சசாற்கள்
எடுத்துக்காட்ைப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
எட்ைாவது உாியியலில் சபயருக்கும், விலனக்கும் உாிலம பூண்ை உாிச்சசாறகள் எடுத்துக் காட்ைப்பட்டு
அலவ உணர்த்தும் சபாருள்கள் இலவ என்பதும் சசால்லப்படுகிறது.
ஒன்பதாவது எச்சவியலில்
இயற்சசால், திாிசசால், திலசச்சசால், வைசசால் என்னும் பாகுபாடுகளும்,
சபயசரச்சம், விலனசயச்சம், சசால்சலச்சம் பிாிநிலலசயச்சம், எதிர்மலற எச்சம், ஒழியிலச எச்சம்,
உம்லம எச்சம், என-என்னும் எச்சம் முதலானலவ பற்றிய விளக்கங்களும்,
ஈ, தா, சகாடு ஆகிய சசாற்களின் சிறப்புப்சபாருள்களும்,
இைக்கரைக்கல், குலறசசாற்கிளவி பற்றிய விளக்கங்களும்,
காலமயக்கம், ஒருலம-பன்லம மயக்கம் பற்றிய பல்வலக சமாழிக்கூறுகளும்
விளக்கப்பட்டுள்ளன.
இவற்றுக்கு இலைநய நிரல்நிலற, சுண்ணம், அடிமறி-மாற்று, சமாழிமாற்று ஆகிய சசய்யுளின்
சபாருள்நகாள் வலக புகுந்துள்ளது விந்லதநய.
சமாத்தத்தில் சசால்லதிகாரம் சமாழியின் வாக்கிய அலமப்லபக் (Syntax) கூறுகிறது எனலாம்.
சபாருளதிகாரம்
1.

அகத்திலணயியல்

2.

புறத்திலணயியல்

3.

களவியல்

4.

கற்பியல்

5.

சபாருளியல்

6.

சமய்ப்பாட்டியல்

7.

உவமவியல்

8.

சசய்யுளியல்

9.

மரபியல்

சபாருளதிகாரத்தில் சசால்லப்படும் சசய்திகள்
சபாருளதிகாரம் சதால்காப்பியம் எழுத்து, சசால், சபாருள் என்று 3 அதிகாரங்களாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது.
எழுத்ததிகாரமும், சசால்லதிகாரமும் தமிழ்சமாழியின் இயல்லபக் கூறுகின்றன. சபாருளதிகாரம்
தமிழ்மக்களின் வாழ்வியலலக் கூறுகிறது. வாழ்வியல் நூல்கள் எவ்வாறு அலமந்துள்ளன என்பலதயும்
விளக்குகிறது. சபாருளதிகாரத்தில் 9 இயல்கள் உள்ளன.
முதலாவதாக உள்ள அகத்திலணயியல், புறத்திலணயியல் ஆகியலவ முலறநய அகத்திலணகள் ஏலழயும்,
புறத்திலணகள் ஏலழயும் விளக்குகின்றன.
மூன்றாவதாக உள்ள களவியலும், நான்காவதாக உள்ள கற்பியலும் அகத்திலணயின் உட்பகுப்பு
விளக்கங்கள்.
ஐந்தாவதாக உள்ள சபாருளியல் அகப்பாைல்களுக்குப் சபாருள் காணும் முலறலமலய விளக்குகிறது.
ஆறாவதாக உள்ள சமய்ப்பாட்டியல் அகசவாழுக்கத்திலும், புறசவாழுக்கத்திலும் புலப்படும்
சமய்ப்பாடுகலளக் கூறுகிறது. சபய்ப்பாடு என்பது உள்ளத்து உணர்வுகள் உைலில்(சமய்யில்)
சவளிப்படுவது.
ஏழாவதாக உள்ள உவம இயல் வாய்சமாழியில் சபாருலள சவளிப்படுத்தும் பாங்லக விளக்குகிறது.
எட்ைாவதாக உள்ள சசய்யுளியல் அகச் சசய்திகலளயும் புறச் சசய்திகலளயும் பண்லைய பாைல்களும்,
நூல்களும் எவ்வாறு புலப்படுத்தின என்பலத விளக்குகிறது.
ஒன்பதாவதாக உள்ள மரபியலில் உயிாினங்களின் பாகுபாடும், அவற்றின் இளலம, ஆண், சபண்
பாகுபாட்டு வழக்குப் சபயர்களும் விளக்கப்படுகின்றன. அத்துைன் ஓரறிவு உயிர்கலள மரம் என்றும், புல்
என்றும் பாகுபடுத்தி அவற்றின் இலல, காய், பழம், முதலானவற்றிற்கு வழங்கப்படும் சபயர்களும்

சுட்ைப்படுகின்றன. நிலம், தீ, நீர், வளி, விசும்பு என்னும் வாிலசயில் ஐந்து பூதப்சபாருள்களும்
சுட்ைப்படுகின்றன.
உயிாினங்களின் இளலம, ஆண், சபண் ஆகியவற்லற விளக்கிய பின்னர், ஓரறிவு உயிாினங்கலள
விளக்கியிருப்பதற்கு முன்னர், இலைப்பகுதியில், மக்கலள அந்தணர், அரசர், லவசியன், நவளாண் மாந்தர்
என்னும் பாகுபாடு, நிரல் மாறி உள்ளதால் இந்தப் பாகுபாட்லைப் பிற்கால இலைச்சசருகல் என்று
அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர்.
நமலும் மரபியலுக்குப் புறனலையாக அலமந்துள்ள நூற்பாக்களுக்குப் பின்னர் ஓர் இலணப்லபப் நபால்
நூல், உலர, உத்தி பற்றிய பாகுபாடுகள் பிற்காலத்து 13ஆம் நூற்றாண்டு நன்னூலார் பாங்கில்
அலமந்துள்ளன.
சமாத்தத்தில் சபாருளதிகாரம் தமிழ்மக்களின் வாழ்வியலலயும், தமிழ்ப் பாைல்களின் அலமதிலயயும்
விளக்குகிறது எனலாம்.
இலக்கணம் - சசால்விளக்கம்
சதால்காப்பியலரப் புலம் த்நதான் என்று சதால்காப்பியத்துக்குப் பாயிரம் தந்த பனம்பாரனார்
குறிப்பிடுகிறார். புலம் என்னும் சசால் இலக்கணத்லதக் குறிக்கும். இலக்கணம் என்னும் சசால்லும் தூய
தமிழ்ச்சசால்நல. இதலன இலக்கணம் - சசால்விளக்கம் என்னும் பகுதியில் காணலாம்.
சதால்காப்பியத்திற்கு உலர எழுதியவர்கள்
சதால்காப்பிய ஆறு பண்லை உலரயாசிாியர்கள்
1.

இளம்பூரணர்

2.

நபராசிாியர்

3.

நசனாவலரயர்

4.

நச்சினார்க்கினியர்

5.

சதய்வச்சிலலயார்

6.

கல்லாைனார்

பதிசனண்நமற்கணக்கு
தமிழகத்தில் சங்ககாலம் எனப்படும் கி.மு 300 கி.பி 000 கால எல்லலயிற் பாண்டிய நாட்டின் தலலநகரான
மதுலரயில் நிலவிய கலைச்சங்க காலத்தில் இயற்றப்பட்ை பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்சதாலக நூல்கள்

பதிசனண் நமற்கணக்கு நூல்கள் என வழங்கப் படுகின்றன. இலவ ஒவ்சவான்றும் தனித்தனியான
சவவ்நவறு புலவர்களால் பாைப்பட்ைலவ. இலவ சதாலக நூல்கள் என வழங்கப்படுகின்றன.பல
நூல்களின் ப்லப சதாலக நூல்கள்.
பிற்காலத்திநல சதாலகநூல்கலள நமல்வாிலச நூல்கள் என்றும் கீழ்வாிலச நூல்கள் என்றும்
பிாித்தனர்.குலறந்த அடிகளுலைய நூல்களுக்கு பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் என்றும் நிலறந்த
அடிகலளக்சகாண்ைலவ பதிசனண் நமற்கணக்கு நூல்கள் எனவும் வலகபடுத்தப்பட்ைது. தவிர அலவ
எழுதிய காலவாிலசயிலனக் சகாண்டும் இவ்வாறு பிாிக்கப்பட்ைதாக கருத இைமுண்டு. நமற்கணக்கு
நூல்கள் மூன்றடி முதல் ஆயிரம் அடிவலர எழுதப்படும் ஆசிாியப்பா,கலிப்பா,வஞ்சிப்பா மற்றும் பாிபாைல்
ஆகிய வலககளில் எழுதப்பட்ைலவ. மாறாக கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் அலனத்தும் சிறு பாைல்களால்
ஆனலவ. கூடிய அளவாக நான்கு அடிகலள மட்டுநம சகாண்ைலவ.
பாட்டின் நீளத்லதக் சகாண்நை இவ்வாறு வலகப்படுத்தினர்; சபாருட்சுலவலய எண்ணி அல்ல என்பலத
இங்கு கருத்தில் நிறுத்த நவண்டும்.
பண்லைய தமிழக பண்பாட்லையும் வாழ்க்லகத்தரத்லதயும் சபருலமலயயும் காண இப்பாைல் திகள்
துலண புாிகின்றன. தமிழருக்கு அகம் எனும் காதல் ஒழுக்கமும் புறம் எனும் வீர சவளிப்பாடுகளுநம
இலக்கிய நநாக்காக அலமந்தலம இப்பாைல் திகளால் சதாியவரும்.
எட்டுத்சதாலக நூல்கள்
நூல்

இயற்றியவர்

பாைப்பட்ைத் தலலவன்

நற்றிலண -19 சபயர்கள் கிலைக்கப்சபற்றன குறுந்சதாலக -05 புலவர்கள் -

பலர்

ஐங்குறுநூறு –கபிலர்-பலர்
பதிற்றுப்பத்து –பலர் -நசரர்
பாிபாைல் -13 புலவர்கள்
கலித்சதாலக -நல்லாண்டுவனார்
அகநானூறு –பலர் -பலர்
புறநானூறு –பலர் -பலர்
பத்துப்பாட்டு நூல்கள்

பலர்

பத்துப்பாட்டு நூல்கள் -பாடிய புலவர் -பாட்டுலைத் தலலவன்
திருமுருகாற்றுப்பலை – நக்கீரர் -முருகன்
சபாருநராற்றுப்பலை –முைத்தாமக்கண்ணியார் -காிகால் வளவன்
சிறுபாணாற்றுப்பலை- நற்றாத்தனார் -நல்லியக்நகாைன்
சபரும்பாணாற்றுப்பலை -கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் -சதாண்லைமான் இளந்திலரயன்
சநடுநல்வாலை – நக்கீரர் - சநடுஞ்சசழியன்
குறிஞ்சிப் பாட்டு –கபிலர் -பிரகத்தனுக்கு தமிழர் கற்புசநறி பற்றி சதளிவிக்கப் பாடியது
முல்லலப்பாட்டு –நப்பூதனார் - சநடுஞ்சசழியன் என்று கருதப்படுகிறது
மதுலரக் காஞ்சி -மாங்குடி மருதனார் -சநடுஞ்சசழியன்
பட்டினப் பாலல -கடியலுர் உருத்திரங் கண்ணனார் -காிகால் வளவன்
மலலபடுகைாம் -சபருங்குன்றப் சபருங்காசிகனார் -நவிரமலல நன்னன்
நற்றிலண
நற்றிலண என்னும் இந்நூல் தனிப்பாைல்களாக பலராலும் பாைப்பட்டு பின்னர் க்கப்பட்ைது. இது
எட்டுத்சதாலக நூல்களுள் ஒன்றாகும். எட்டுத்சதாலக நூல்கள் இலவசயனப் பாடும் சவண்பாவால்
முதலிைம் சபற்றுத்திகழ்வது நற்றிலண ஆகும். நல் என்ற அலைசமாழி சபற்றது. இதலன நற்றிலண
நானூறு என்றும் கூறுவர். இந்நூல் 9 அடி முதல் 1 அடிகள் வலர அலமந்த 400 பாைல்கலளக் சகாண்ைது.
இந்நூலலத் த்தவர் யாசரனத் சதாியவில்லல. ப்பித்தவன் "பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி"
ஆவான். நற்றிலணப் பாைல்கள் அகப்சபாருள் பாைல்களாம்.
சபாருளைக்கம்
பாடிநயார்
குறுந்சதாலகப் புலவர்கள் நபாலநவ நற்றிலணப் புலவர்களும் பாைல் சதாைர்களால் சபயர்
சபற்றுள்ளனர். அவர்கள் - வண்ணப்புறக் கந்தத்தனார், மலலயனார், தனிமகனார், விழிக்கட் நபலதப்
சபருங்கண்ணனார், தும்பிநசர்க்கீரனார், நதய்புாிப் பழங்கயிற்றினார், மைல் பாடிய மாதங்கீரனார் என்ற
எழுவராவர். நமலும் 59 பாைல்கலளப் பாடிய புலவர்களின் சபயர்கள் காணப்பைவில்லல. இதில் உள்ள
நானூறு பாைல்களில் 34ஆம் பாைலும் 385ஆம் பாைலின் ஒரு பகுதியும் கிட்ைவில்லல.
நற்றிலணக் காட்டும் வாழ்க்லக
நற்றிலணப் பாைல்கள் மூலம் அக்கால மக்களிைம் பரவிக்கிைந்த பழக்க வழக்கங்கலள அறியலாம்.
தலலவன் பிாிவால் வாடும் தலலவி அவன் வரலவ சுவாில் நகாடிட்டுக் காட்டும் வழக்கமும், காதலன்
வரலவப் பல்லி கூறுவதாகக் கருதுவதும் அம்மக்களின் நம்பிக்லகலயக் காட்டுகிறது. நமலும் மகளிர்

காற்பந்து விலளயாடும் வழக்கமும் இருந்தலத அறியமுடிகிறது. பிற்காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய "தூது"
என்ற சிற்றிலக்கியத்திற்கு வழிகாட்டியாகக் குருகு, கிளி, நாலர ஆகியவற்லறத் தூதுவிடும் பாங்லகயும்
நற்றிலணயில் காணலாம். நமலும் மன்னர்களின் ஆட்சிச் சிறப்பு, சகாலைத்திறம், மன்னர்கலளப் பின்பற்றி
மக்கள் வாழ்ந்த அறவாழ்வு ஆகியவற்லற அறியவும் நற்றிலணப் பாைல்கள் துலண சசய்கின்றன.
எடுத்துக்காட்டுப் பாைல் 1
என் லகக் சகாண்டு தன் கண் ஒற்றியும்
தன் லகக் சகாண்டு என் நல் நுதல் நீவியும்
அன்லன நபால இனிய கூறியும்
கள்வர் நபாலக் சகாடியன் மாநதா
மணி என இழிதரும் அருவி சபான் என
நவங்லக தாய ஓங்கு மலல அடுக்கத்து
ஆடு கலழ நிவந்த லபங் கண் மூங்கில்
ஓடு மலழ கிழிக்கும் சசன்னி
நகாடு உயர் பிறங்கல் மலலகிழநவாநன
நற்றிலண 8 - முதுகூற்றனார்

குறுந்சதாலக
குறிஞ்சி - தலலவன் கூற்று
யாயும் ஞாயும் யாரா கியநரா
எந்லதயும் நுந்லதயும் எம்முலறக் நகளிர்
யானும் நீயும் எவ்வழி யறிதும்
சசம்புலப் சபயனீர் நபால
அன்புலை சநஞ்சம் தாங்கலந் தனநவ.

-சசம்புலப் சபயனீரார். (குறுந்சதாலக - 40)

குறுந்சதாலக எட்டுத்சதாலகயில் உள்ள நூல்களுள் ஒன்று. "நல்ல குறுந்சதாலக" எனச் சிறப்பித்து
உலரக்கப்படுவது. குலறந்த அடிகள் சகாண்ை பாைல்களின் ப்பாக இருப்பதால் இது குறுந்சதாலக எனப்
சபயர் சபற்றது. . ஏலனய பழந்தமிழ் நூல்கலளப் நபால் இதுவும் 400 பாைல்களின் ப்பாகநவ இருந்திருக்க
நவண்டுசமன்றும் ஒரு பாைல் இலைச் சசருகலாக இருக்ககூடுசமன்றும் சிலர் கருதுகிறார்கள்.
உலரயாசிாியர்கள் பலராலும் அதிகமாக நமற்நகாள் காட்ைப்பட்ை நூல் குறுந்சதாலகநய. ஆதலால்
இந்நூநல முதலில் க்கப்பட்ை சதாலக நூலாகக் கருதப்படுகிறது. இது பலவலகயிலும் நற்றிலண,
அகநானூறு ஆகிய பாைல் ப்புக்கலள ஒத்தது. இந்நூலலத் த்தவர் பூாிக்நகா ஆவார்.
பாடிநயார்
இத் ப்பில் அலமந்துள்ள 391 பாைல்கலள 05 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர்.இந்நூலில் அலமந்துள்ள பல்
பாைல்களுக்கு ஆசிாியர் சபயர் சதாியவில்லல. ஆனால் அப்பாைல்களின் சிறப்பு நநாக்கி
அத்சதாைர்கலளநய ஆசிாியர் சபயர்களாக அலமத்து வழங்கினர். 'அனிலாடு முன்றிலார்',
'சசம்புலப்சபயல் நீரார்', 'குப்லபக் நகாழியார்', 'காக்லகப்பாடினியார்' என்பன இவ்வாறு உவலமச்
சிறப்பால் சபயர் சபற்ற ஆசிாியர்கள் 18 நபர் இந்நூலில் காணப்படுகிறார்கள். கைவுள் வாழ்த்து பாடியவர்
பாரதம் பாடிய சபருந்நதவனார்.
நூலலமப்பு
நான்கு முதல் எட்டு வலரயான அடிகலளக் சகாண்ைலமந்த 401 பாைல்களின் ப்பு இது. (307,391-ஆம்
பாைல்கள் 9 அடிகளால் ஆனது) அகப்சபாருள்கலள அகவற்பாக்களால் கூறுவது குறுந்சதாலக. இந்நூலில்
முதல்,கருப்சபாருட்கலள விை உாிப்சபாருளுக்நக சிறப்பிைம் தரப்பட்டுள்ளது. வருணலனகள் குலறந்தும்
உணர்வு மிகுந்தும் காணப்படுகின்றன. சபாருளுக்நகற்ற சபாருத்தமான உவலமகள் சகாண்டு
கருப்சபாருளின் பின்னனியில் மாந்தர்களின் அகத்சதழும் உணர்ச்சிகலள சிறந்த முலறயில் சித்தாித்துக்
காட்டுபலவ குறுந்சதாலகப் பாைல்களாகும்.
குறுந்சதாலகக் காட்டும் சசய்திகள்
குறுந்தலகப் பாைல்களில் நசாழன் காிகால்வளவன், குட்டுவன், திண்நதர்ப் சபாலறயன், பசும்பூண்
பாண்டியன், நபான்ற நபரரசர்கள் மற்றும் பாாி, ஓாி, நள்ளி, ந்ன்னன் நபான்ற சிற்றாரசர்கள் பற்றிய
வரலாற்றுக் குறிப்புகள் இைம் சபறுகின்றன. 'சகாங்குநதர் வாழ்க்லக' என்ற இரண்ைாம் பாைல் சிறந்த
வரலற்றுச் சான்றாகும்.
நிலத்தினும் சபாிநத வானினும் உயர்ந்தன்று
நீாினும் ஆரளவின்நற சாரல்
கருங்நகாற் குறிஞ்சிப் பூக்சகாண்டு

சபருந்சதனிலழக்கும் நாைநனாடு நட்நப
என்ற பாைல் தலலவனின் அன்பின் ஆழத்லதயும் தலலவியின் நம்பிக்லகலயயும் எடுத்துலரக்கிறது.
"விலனநய ஆைவ்ர்க்கு உயிநர"- என்ற சதாைர் ஆண்களின் கைலமலயக் கூறுகிறது.
ஐங்குறுநூறு
ஐங்குறுநூறு எட்டுத்சதாலக என வழங்கும் ப்பு நூல்களுள் ஒன்று. இதிலுள்ள பாைல்கள் சங்க காலத்லதச்
நசர்ந்தலவ. மருதம், சநய்தல், குறிஞ்சி, பாலல, முல்லல என்னும் ஐந்து நிலம் சார்ந்த திலண
ஒவ்சவான்றிற்கும் நூறு பாைல்கள் வீதம் இந் நூலில் ஐந்நூறு அகத்திலணப் பாைல்கள் உள்ளன. இது 3அடி
சிற்சறல்லல 6 அடி நபசரல்லல ஆகும். ஆசிாியப்பாவால் ஆன இந்நூலுக்கு கைவுள் வாழ்த்து பாடியவர்
பாரதம் பாடிய சபருந்நதவனார் ஆவார்.
புலவர்கள்
ஐங்குறுநூற்றில் அைங்கியுள்ள பாைல்களில் ஒவ்சவாரு திலணலயச் நசர்ந்த பாைல்களும் ஐந்து சவவ்நவறு
புலவர்களால் இயற்றப்படுள்ளன. இவற்லறத் க்க உதவும் பாைலும், பிாிவுகளும்:
மருதநமா ரம்நபாகி சநய்தலம் மூவன்
கருதும் குறிஞ்சி கபிலர் - கருதிய
பாலலநயாத லாந்லத பனிமுல்லல நபயநன
நூலலநயா லதங்குறு நூறு.
மருதத் திலணப் பாைல்கள் (100) - ஓரம்நபாகியார்
சநய்தல் திலணப் பாைல்கள் (100) - அம்மூவனார்
குறிஞ்சித் திலணப் பாைல்கள் (100) - கபிலர்
பாலலத் திலணப் பாைல்கள் (100) - ஓதலாந்லதயார்
முல்லலத் திலணப் பாைல்கள் (100) - நபயனார்
ஆகிநயார் பாடியுள்ளனர். இதலனத் த்தவர் "புலத்துலற முற்றிய கூைலூர் கிழார்". ப்பித்தவன் "யாலனகட்
நசய் மாந்தரஞ்நசரல் இரும்சபாலற".
நூலின் அலமப்பு

எட்டுத்சதாலக நூல்களில் சதால்காப்பியம் கூறும் வாிலசப்படி குறிஞ்சித் திலணலய முதலில் லவக்காமல்
மருதத் திலணலய முதலில் லவத்துப் பாடிய பாைல் இது ஒன்நற ஆகும். நூறு நூறு பாைல்களாகப் பயின்று
வரும் பாைல்களினாநலா அல்லது அப்பாைல்களில் பயின்று வரும் சசால்லாட்சியினாநலா தனித்தனி
சபயர்கள் சபற்றன. நவட்லகப்பத்து, நவழப்பத்து, சநய்நயாப்பத்து, களவன் பத்து நபான்றலவ
சசால்லாட்சியாலும், பருவங்கண்டு கிழத்தியுலரத்த பத்து, நதாழி வற்புறுத்தப்பத்து, சசவிலி கூற்றுப்பத்து
முதலியன சபாருளலமப்பாலும் சபயர் சபற்றன. நமலும் சதாண்டிப்பத்து அந்தாதி முலறயில் அலமந்தது.
அன்னாய் பத்து சசால்லாட்சியும் சபாருளலமதியும் சபாருந்தியது. விலங்கு, பறலவகலளக்
கருப்சபாருளாகக் சகாண்டு குரக்குப்பத்து, நகழற்பத்து, மயிற்பத்து, கிள்லளப்பத்து ஆகிய சபயர்களும்
அலமந்துள்ளன.
குலறந்த அளவினதான அடிகள் சகாண்டிருந்தாலும் இப்பாைல்களில் அகப்சபாருளுக்குாிய முதல், கரு, உாி
ஆகிய மூன்றும் குலறவின்றி அலமந்துள்ளன. உள்ளுலற, உவலம, இலறச்சி முதலிய நயங்கள்
நிலறந்துள்ளன.
பதிற்றுப்பத்து
பதிற்றுப்பத்து 1 எட்டுத்சதாலக நூல்களுள் ஒன்றாகும். இது நசர மன்னர்கள் பதின்மலரப் பற்றி பத்துப்
புலவர்கள் பத்துப் பத்தாகப் பாடிய பாைல்களின் ப்பு. இந்த நூலில் முதற் பத்தும், இறுதிப் பத்தும்
கிலைக்கவில்லல. ஏலனய எட்டுப் பத்துகநள கிலைத்துள்ளன. இந்த எண்பது பாைல்கள் இரண்டு நசரர்
மரலபச் நசர்ந்த எட்டுச் நசர மன்னர்களின் வரலாற்லற எடுத்துலரக்கின்றன. உதியஞ்நசரல்
வழித்நதான்றல்களான ஐந்து நசர மன்னர்களும் அந்துவஞ்நசரல் இரும்சபாலற வழித்நதான்றல்கள்
மூவரும் அந்த 8 நபர்.
வலக
இந்நூற்பாக்கள் அகவாழ்நவாடு இலணந்த புறவாழ்க்லகநயாடு சதாைர்புலைய புறப்சபாருள் பற்றிலவ
ஆகின்றன. நசர மன்னர்களின் காதற்சிறப்பு, கல்வித் திறம், மனத் திண்லம, புகழ் நநாக்கு, ஈலகத் திறம்,
கலலஞ்ர் காக்கும் சபற்றி ஆகிய பண்புகலளயும் பலை வன்லம, நபார்த்திறம், குடிநயாம்பல் முலற,
பலகயரசர் பால் பாிவு, கவிஞலர காக்கும் பண்பு சபண்கலள மதிக்கும் மாண்பு ஆகிய ஆட்சி மற்றும்
பல்வலக திறன்கலளயும் சித்தாிக்கின்றன.
காலம்
இந்நூலின் காலம் கி.பி. இரண்ைாம் நூற்றாண்டு எனக் கருதப்படுகின்றது.அலனவராலும் இது
கலைச்சங்ககால நூல் என்பது ஏற்றுக்சகாள்ளப்படுகிறது. கபிலர், பரணர் ஆகிய கலைச்சங்க புலவர்களால்
இந்நூல் பாைப்பட்டுள்ளதால் இந்நூல் கலைச்சங்க கால நூல் என்று கூறுவதில் எந்த மாறுபாடும்
இருக்கவாய்ப்பில்லல.

பதிற்றுப்பத்து பதிகங்கள்
பதிற்றுப்பத்தின் பதிகங்கள் காலத்தால் பிற்பட்ைன. இலவ ஏறத்தாழ ஆயிரம் ஆண்டுகள் நூலின்
காலத்துக்குப் பிற்பட்ைனவாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகின்றன. இந்நூலின் 10 பதிகங்களில் எட்டு
பதிகங்கள் மட்டுநம கிலைத்துள்ளன. இப்பதிகங்களுக்கு கட்ைலமப்புச் சிறப்பு உண்டு. பதிகத்தின்
முதற்பகுதி கவிலதயாகவும் இரண்ைாம் பகுதி உலரநலையாகவும் (clphn) உள்ளன. கவிலதப் பகுதி நூலின்
பாக்கலளப் நபான்று ஆசிாிய நலையில் உள்ளது. இந்த பதிகங்களின் முதற்பகுதி சீர்லம மிக்க
கவிலதகளாக உள்ளதால் இவற்லற எழுதி நூலலப் பதிப்பித்தவர் சிறந்த கவிஞராக இருந்திருக்கிறார்
என்பது புலனாகிறது.
இப்பதிகங்கள் நசாழமன்னர்களின் கல்சவட்டுகளிலும் சசப்புப்பட்லையங்களிலும் முதலில் காணப்படும்
சமய்கீர்த்திகலள ஒத்துள்ளன.முதன் முதலாக கி.பி.989ல் கல்சவட்டு அலமத்த நசாழ மன்னன் முதலாம்
இராசராசநசாழன் என்று டி.வி சதாசிவ பண்ைாரத்தார் குறிப்பிடுகிறார். பதிற்றுப்பத்துப் பதிகங்கள் இதற்கு
முன்னநர எழுதப்பட்டிருக்க நவண்டும் என்றும் அலவகள் கல்சவட்டு சமய்கீர்த்திகளுக்கு முன்மாதிாியாக
இருந்திருக்க நவண்டும் என்பலதயும் அடிக்குறிப்பில் கண்ை கட்டுலரயில் பண்ைாரத்தார் அவர்கள்
குறிப்பிடுகிறார்.
பதிற்றுப்பத்துப் பதிகங்கலள கூர்ந்து நநாக்கினால் நசர நாட்லை கலைச்சங்க காலத்தில்
உதியஞ்நசரலாதன், அந்துவன் நசரலிரும்சபாலற ஆகிய இரு நசர மரபினர் இரு இைங்களில் இருந்து
ஆட்சி சசய்தனர் என்பது சதளிவாகிறது. இரண்ைாம் பத்தின் பாட்டுலைத்தலலவன் உதியன் நசரலின்
மகன் சநடுஞ்நசரலாதன் என்பதும், மூன்றாம் பத்தின் பாட்டுலைத்தலலவன் உதியஞ்நசரலின்
இரண்ைாவது மகன் பல்யாலனச் சசல்சகழு குட்டுவன் என்பதும், நான்கு, ஐந்து மற்றும் ஆறாவது
பத்துக்களின் பாட்டுலைத்தலலவர்களான களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச்நசரல், கைல் பிறக்நகாட்டிய
சசங்குட்டுவன், ஆடுநகாட்பாட்டுச்நசரலாதன் ஆகிய மூவரும் உதியஞ்நசரலின் சபயரர்கள் என்பதுவும்
சதளிவாகின்றன. காணாமல் நபான முதல் பத்தின் பாட்டுலைத்தலலவன் உதியஞ் நசரலாக இருக்கலாம்
என்று ஊகிககவும் முடிகிறது. ஏழாம் பத்தின் பாட்டுலைத் தலலவன் அந்துவன் நசரலிரும்சபாலறயின்
மகன் சசல்வக்கடுங்நகா வாழியாதன், எட்ைாம் பத்தின் தலவன் சசல்வக்கடுங்நகாவின் மகன் தகடூர் எறிந்த
சபருஞ்நசரலிரும்சபாலற, ஒன்பதாம் பத்தின் தலலவன் சபருஞ்நசரலிரும்சபாலறயின் மகனான
இளஞ்நசரல் இரும்சபாலற என்பன புலனாகின்றன. காணாமல் நபான பத்தாம் பத்தின் தலலவன்
யாலனகட்நசய் மாந்தரஞ் நசரலிரும்சபாலற மீது பாைப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் சதாசிவ பண்ைாரத்தார்
குறிப்பிடுகிறார்.
பதிற்றுப்பத்லதத் த்தவர் பதிகம் என்னும் சபயரால் ப்புச் சசய்திகலளத் தருகிறார். 10 பாைல்களில்
சசால்லப்பட்டுள்ளனவும், அவர் அறிந்தனவும் இதில் க்கப்பட்டுள்ளன. 10, 10 பாைல்களாகத் க்கப்பட்ை
முலறலம இந்த நூலிலும், ஐங்குறுநூறு நூலிலும் காணப்படுகிறது. கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் திருக்குறள்,
முதுசமாழிக்காஞ்சி, ஐந்திலண ஐம்பது நபான்றவற்றிலும் காணப்படுகின்றன. அலவ ப்பில் நவறுபடும்

பாங்கிலன அந்தந்த நூல்களில் காணலாம். பதிற்றுப்பத்து நூலில் ஒவ்சவாரு பாைலுக்கும் தலலப்பு,
ஐங்குறுநூறு நூலிலும், திருக்குறள் நூலிலும் 10 பாைல்களுக்கு ஒரு தலலப்பு என்று அலமக்கப்பட்டுள்ளது.
நான்காம் பத்தின் பாைல்கள் அந்தாதிப்பாைல்களாய் அலமந்துள்ளன.ஒரு பாட்டின் கலைசி வாி அடுத்த
பாட்டின் முதல் வாியாக வருவநத அந்தாதியாகும். ஏடுத்துக்காட்ைாக நான்காம் பத்தின் முதற்பாைல் கலைசி
வாி நபார்மிகு குருசில்நீ மாண்ைலன பலநவ. இப்பத்தின் அடுத்த பாைல் அதாவது 3 வது பாைல் முதல் வாி
மாண்ைலன பலநவ நபார்மிகு குருசில் நீ. நமற்கண்ைவாறு விளக்கப்பட்டுள்ள அந்தாதித்சதாலை
இப்பத்தில் மட்டுநம காணப்படுகிறது.
பாைல்களின் பட்டியல்
பகுதி

பாடியவர்

முதல் பத்து

-

பாைப்பட்ை நசர மன்னன்
உதியஞ்நசரலாதன் (?)

இரண்ைாம் பத்து - குமட்டூர்க் கண்ணனார் - இமயவரம்பன் சநடுஞ்நசரலாதன்
மூன்றாம் பத்து -பாலலக் சகௌதமனார் -இமயவரம்பன் தம்பி பல்யாலனச் சசல்சகழுகுட்டுவன்
நான்காம் பத்து -காப்பியாற்றுக் காப்பியனார் -களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்நசரல்
ஐந்தாம் பத்து –பரணர் -கைல்பிறக்கு ஓட்டிய சசங்குட்டுவன்
ஆறாம் பத்து -காக்லகபாடினியார் (நச்சசள்லளயார்) -ஆடுநகாட்பாட்டுச் நசரலாதன்
ஏழாம் பத்து –கபிலர் -சசல்வக் கடுங்நகா வாழியாதன்
எட்ைாம் பத்து -அாிசில் கிழார் -தகடூர் எறிந்த சபருஞ்நசரல் இரும்சபாலற
ஒன்பதாம் பத்து -சபருங்குன்றூர் கிழார் -குைக்நகா இளஞ்நசரலிரும்சபாலற
பத்தாம் பத்து

சபாருந்தில் இளங்கீரனார் (?) -நசரமான் யாலனக்கட்நசய் மாந்தரஞ்நசரல் இரும்சபாலற

(?)
அரசர்களும் ஆட்சிக்காலமும் (ஆண்டுகள்)
வஞ்சி நகாில் இருந்து ஆண்ைவர்கள்
இலமயவரம்பன் (58)
இவன் தம்பி பல்யாலனச் சசல்சகழு குட்டுவன் (5)
இமயவரம்பனுக்கும் நவள் ஆவிக் நகாமான் பதுமன் மகளுக்கும் பிறந்த மூத்தமகன்
களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்நசரல் (5)
இலமயவரம்பனுக்கும் நசாழன் மணக்கிள்ளி மகளுக்கும் பிறந்த மகன் கைல் பிறக்கு ஓட்டிய
சசங்குட்டுவன் (55)

இமயவரம்பனுக்கும் நவள் ஆவிக் நகாமான் பதுமன் மகளுக்கும் பிறந்த இலளயமகன்
ஆடுநகாட்பாட்டுச் நசரலாதன் (38)
கருவூர் நகாில் இருந்து ஆண்ைவர்கள்
சசல்வக் கடுங்நகா ஆழி ஆதன் (5)
தகடூர் எறிந்த சபருஞ்நசரல் இரும்சபாலற (17)
குைக்நகா இளஞ்நசரல் இரும்சபாலற (16)
பதிற்றுப்பத்து - பதிகம் தரும் சசய்திகள்
பதிற்றுப்பத்து நூலில் 10 பத்துகள் உள்ளன. ஒவ்சவாரு பத்தின் இறுதியிலும் பதிகம் என்னும் சபயாில் ஒரு
பாைல் நசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது பதிற்றுப்பத்து நூலலத் த்தவர் நசர்த்த பாைல். ஒரு அரசன் மீது
பாைப்பட்ை 10 பாைல்களில் உள்ள சசய்திகலளத் த்து அந்தப் பத்தின் இறுதியில் உள்ள இந்தப் பதிகத்தில்
கூறியுள்ளார். அத்துைன் அந்தச் சசய்திகநளாடு சதாைர்பலையனவாகத் தாம் அறிந்த சசய்திகலளயும்
அப்பதிகப் பாைலில் இலணத்துள்ளார். இந்தப் பதிகங்களில் கூறப்பட்டுள்ள சசய்திகள் இலவ.
இரண்ைாம் பத்து
இலமய வரம்பன் சநடுஞ்நசரலாதலன குமட்டூர் கண்ணனார் பாடியது
இலமயத்தில் வில் சபாறித்தான். இச்சசய்திலய பத்துப்பாட்டு நூல்களுல் மூன்றவதான
சிறுபாணாற்றுப்பலையில் அதன் ஆசிாியர் அடிக்குறிப்பில் கண்ைவாறு 3 புகழ்ந்து கூறுகிறார்.
ஆாியலர வணக்கினான்
யவனலர அரண்மலனத் சதாழிலாளியாக்கிக் கட்டுப்படுத்தினான்
பலகநாட்டுச் சசல்வங்கலளக் சகாண்டுவந்து தன் நாட்டுமக்களுக்கு வழங்கினான்
மூன்றாம் பத்து
பல்யாலனச் சசல்சகழு குட்டுவலன பாலலக்நகாதமனார் பாடியது
உம்பற் காட்லைக் லகப்பற்றினான்
அகப்பா நகாின் நகாட்லைலய அழித்தான்
முதியர் குடிமக்கலளத் தழுவித் நதாழலமயாக்கிக் சகாண்ைான்
அயிலர சதய்வத்துக்கு விழா எடுத்தான்
சநடும்பார தாயனாருைன் துறவு நமற்சகாண்ைான்

நான்காம் பத்து
களங்காய்ப் கண்ணி நார்முடிச் நசரலல காப்பியாற்றுக்காப்பியனார் பாடியது
பூழி நாட்லை சவன்றான்
நன்னலன சவன்றான்
ஐந்தாம் பத்து
கைல் பிறக்கு ஓட்டிய சசங்குட்டுவலன பரணர் பாடியது
ஆாியலர வணக்கினான்
கண்ணகி நகாட்ைம் அலமத்தான்
கவர்ந்துவந்த ஆனிலரகலளத் தன் இடும்பில் நகர மக்களுக்குப் பகிர்ந்து அளித்தான்
வியலூலர அழித்து சவற்றி கண்ைான்
சகாடுகூலர எறிந்தான்
நமாகூர் மன்னன் பலழயலன சவன்று அவனது காவல்மரம் நவம்பிலன சவட்டிச் சாய்த்தான்
கூந்தல் முரற்சியால் குஞ்சர ஒழுலக பூட்டினான்
நசாழர் ஒன்பதின்மலர சவன்றான்
பலை நைத்திக் கைல் பிறக்கு ஓட்டினான்
ஆறாம் பத்து
ஆடு நகாட்பாட்டுச் நசரலாதலன காகலக பாடினியார் நச்சசள்லளயார் பாடியது
தண்ைாரணித்தில் பிடிபட்ை வருலை ஆடுகலளக் சகாண்டுவந்து தன் சதாண்டி நகர மக்களுக்கு
வழங்கினான்.
பார்ப்பார்க்குக் குட்ை நாட்டிலிருந்த ஓர் ஊலர அதிலிருந்த கபிலலப் பசுக்கநளாடு வழங்கினான்.
வானவரம்பன் என்னும் சபயர் தனக்கு விளங்கும்படி சசய்தான்
மழவர் பலகலய எண்ணிக்லகயில் சுருங்கும்படி சசய்தான்
லகக்குழந்லதலயப் நபால் தன் நாட்லைப் நபணிவந்தான்.
ஏழாம் பத்து
கல்சவட்டு - புகழூர் தாமிழி (பிராமி)

சசல்வக் கடுங்நகா வாழியாதலன கபிலர் பாடியது
பல நபார்களில் சவன்றான்
நவள்வி சசய்தான்
மாய வண்ணன் என்பவலன நண்பனாக மனத்தால் சபற்றான்
அந்த மாயவண்ணன் கல்விச் சசலவுக்காக ஒகந்தூர் என்னும் ஊலரநய நல்கினான்
பின்னர் அந்த மாயவண்ணலன அலமச்சனாக்கிக் சகாண்ைான்
எட்ைாம் பத்து
சபருஞ்நசரல் இரும்சபாலறலய அாிசில்கிழார் பாடியது
சகால்லிக் கூற்றத்துப் நபாாில் அதிகமாலனயும், இருசபரு நவந்தலரயும் சவன்றான்
தகடூர்க் நகாட்லைலய அழித்தான்
ஒன்பதாம் பத்து
இளஞ்நசரல் இரும்சபாலறலய சபருங்குன்றூர்க்கிழார் பாடியது
கல்லகப் நபாாில் இருசபரு நவந்தலரயும் விச்சிக்நகாலவயும் வீழ்த்தினான். அவர்களின்
'ஐந்சதயில்' நகாட்லைலயத் துகளாக்கினான்.
சபாத்தியாாின் நண்பன் நகாப்சபருஞ்நசாழலன சவன்றான்.
வித்லத ஆண்ை இளம்பலழயன் மாறலன சவன்றான்
சவன்ற இைங்களிலிருந்து சகாண்டுவந்த வளத்லத வஞ்சி நகர மக்களுக்கு வழங்கினான்.
மந்திரம் சசால்லித் சதய்வம் நபணச்சசய்தான்
தன் மாமனார் லமயூர் கிழாலனப் புநராசு மயக்கினான்
சதுக்கப் பூதர் சதய்வங்கலளத் தன் ஊருக்குக் சகாண்டுவந்து நிலலசகாள்ளச் சசய்தான்
அந்தப் பூதங்களுக்குச் சாந்திவிழா நைத்தினான்
பாைல் தலலப்புகள்
இந்நூலிலுள்ள பாைல்களின் தலலப்பாக விளங்குவன அப்பாைல்களிநலநய காணப்படும் அழகான
சசாற்சறாைர்கநளயாவன. இரண்ைாம் பத்திலுள்ள முதற்பாைலின் தலலப்பு புண்ணுமிழ் குருதியாகும்.
இத்சதாைர் இப்பாட்டின் எட்ைாம் அடியில் உள்ளது. பாைல் எண் பன்னிரண்டினுலைய, அடுத்த பாைலின்,
தலலப்பு மறம் வீங்கு பல்புகழ் என்பதாகும். இத்சதாைர் இப்பாைலின் எட்ைாவது அடியில் காணப்படுகிறது.

இது நபான்று இந்நூல் முழுவதும் ஆங்காங்நக காணப்படும் அருஞ் சசாற்சறாைர்கள் பாக்களின்
தலலப்பாக விளங்குவது இதன் தனிச்சிறப்பாகும். அதற்கு அடுத்த பாைலின் தலலப்பு பூத்த சநய்தல் ஆகும்.
இத்சதாைர் பதின்மூன்றாம் பாைலின் மூன்றாம் அடியில் காணப்படுகிறது. 14ம் பாட்டின் தலலப்பு
சான்நறார் சமய்ம்மலற. இதற்கு அடுத்த பாைலின் தலலப்பு நிலரய சவள்ளம். இத்தலகய அழகான
தலலப்புகள் ஒவ்சவான்றும் கண்லணக் கவரும் வண்ணம் தீட்டிய சித்திரம் நபால் கருத்தின் முத்தாய்ப்பாக
விளங்குகின்றன.
உலரயாசிாியர்கள்
பதிற்றுப்பத்துக்கு பலழய உலர ஒன்று உண்டு. இந்த உலரயாசிாியர் யார் என்பலத அறிய
இயலவில்லல. இவ்வுலரயாசிாியர் நநமிநாதம் இயற்றிய குணவீர பாண்டியருக்கு காலத்தால் பிற்பட்ைவர்
என்பது இவ்வுலரயில் காணப்படும் குறிப்பிலிருந்து சதாிகிறது. இந்த பலழயவுலர குறிப்புலரக்கும்
சபாழிப்புலரக்கும் அளவில் இலைப்பட்ைதாக கருதப்படுகிறது. இவ்வுலர பாைல்களின் தலலப்புப்
சபாருத்தம் குறித்து நபசுகின்றது. முக்கியமான இலக்கணக் குறிப்புகளும் இதில் காணப்படுகின்றன்.4
ஔலவ துலரசாமிப்பிள்லள உலர5
யாழ்ப்பாணம் அருளம்பலவாணர் உலர 6
புலியூர் நகசிகன் உலர7
பாிமளம் உலர8
நலை
பதிற்றுப்பத்து பாைல்களில் சில சசாற்களின் பயன்பாடுகள்:
கசடு = நசறு, வஞ்சகம் 'கசடு இல் சநஞ்சம்' 9
காணியர் காணலியநரா = பார்க்கட்டும் அல்லது பார்க்காமல் நபாகட்டும் 'ஆடுநலை அண்ணல் நிற்
பாடுமகள் காணியர் காணலியநரா நிற் புகழ்ந்த யாக்லக' 10
துளங்கு = ஆடு, அலலநமாது. 'துளங்குநீர் வியலகம்' 11
நுைங்கல் = ஆைல், 'சகாடி நுைங்கல்' 1
நமவரு = விரும்பும் \ நமவு + வரு \ நமவு = விரும்பு \ வரு - துலணவிலன \ 'நவவரு சுற்றம்'
பாிபாைல்
பாிபாைல் சங்க காலத் தமிழிலக்கியத் தியான எட்டுத்சதாலக நூல்களுள் ஒன்று.

பாிபாைல் இலக்கணம்
சதால்காப்பியம் பாிபாைலுக்கு இலக்கணம் கூறுகிறது. ஆசிாியப்பா, சவண்பா, கலிப்பா,
வஞ்சிப்பா என்னும் நான்கு வலகப் பாவில் இது பாிபாைல் என்று சசால்ல முடியாத அளவுக்கு அலவ
நான்கினுக்கும் சபாதுவாய் அலமந்த யாப்பிலன உலையது பாிபாைல் என அது குறிப்பிடுகிறது.1
நான்கு பாவின் உறுப்புகளும் சகாண்ை பாைல்.
சவண்ைலளயும், ஆசிாியத்தலளயும் விராய் வந்து துள்ளநலாலசப்பைச் சசால்லப்படும்.3
சவண்பா உறுப்பாகப் பாிபாைல் வரும்.4
சகாச்சகம், அராகம், சுாிதகம், எருத்து ஆகிய நான்கு உறுப்புக்கலளயும் சகாண்டிருக்கும். காமப்
சபாருளில் வரும்.5
சசாற்சீர் அடியும், முடுகியல் அடியம் சகாள்வது உண்டு.6
5 முதல் 400 வலர அடிகள் சகாண்டிருக்கும்.7
பாி நபால் கால்களால் பாிந்து நலைநபாடும் பண்ணிலசப் பாைல்கலளக் சகாண்ை நூல் 'பாிபாைல்'
என ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.8910
பாிபாைல் நூல்
பாிபாைல் பின்வரும் பாைலின் துலணசகாண்டு க்கப்பட்டுள்ளது:
திருமாற் கிருநான்கு சசவ்நவட்கு முப்பத்
சதாருபாட்டுக் காடுகாட் சகான்று - மருவினிய
லவலயயிரு பத்தாறு மாமதுலர நான்சகன்ப
சசய்யபாி பாைற் றிறம்.
பாிபாைலில் திருமாலுக்கு 8 பாைல், சசவ்நவளுக்கு (முருகனுக்கு) 31 பாைல், காடுகாள் (காட்டில் இருக்கும்
காளிக்கு அதாவது சகாற்றலவக்கு) 1 பாைல், படிப்பதற்கு இனிலமயுள்ள லவலயக்கு 6 பாைல்,
சபருநகரமாகிய மதுலரக்கு 4 பாைல் என சமாத்தம் 70 பாைல்கள் உள்ளன. (ஆனால் இலவ முழுலமயாகக்
கிலைக்கவில்லல.)
கலித்சதாலக

கலித்சதாலக சங்க காலத் தமிழிலக்கியத் தியான எட்டுத்சதாலக நூல்களுள் ஆறாவது நூலாகும். பல
புலவர்களின் பாைல்கள் அைங்கிய ப்பு நூலான கலித்சதாலகயில் ஓலச இனிலமயும், தரவு, தாழிலச,
தனிச்சசால், சுாிதகம் என்னும் சிறப்பான அலமப்புகளால் அலமந்த கலிப்பாவினால் பாைப்பட்ை 150
பாைல்கள் உள்ளன. அகப்சபாருள் துலற பாை ஏற்ற யாப்பு வடிவங்களாக கலிப்பாலவயும் பாிபாைலலயும்
சதால்காப்பியர் கூறுகிறார். துள்ளநலாலசயால் பாைப்பட்டு பாவலகயால் சபயர்சபற்ற நூல் கலித்சதாலக
ஆகும். பிற அகத்திலண நூல்கள் எடுத்துலரக்காத லகக்கிலள, சபருந்திலண, மைநலறுதல் ஆகியலவ
கலித்சதாலகயில் மட்டுநம இைம்சபறுகின்றன,
பாைல் 1
இன்ன திலணலய இன்னார் பாடினார் என்பது:
சபருங்கடுங்நகான் பாலல, கபிலன் குறிஞ்சி,
மருதனிள நாகன் மருதம், - அருஞ்நசாழன்
நல்லுருத்தி ரன்முல்லல, நல்லந் துவன்சநய்தல்
கலவிவலார் கண்ை கலி.
கலித்சதாலக நூலில் உள்ள
பாலலத்திலணப் பாைல்கலளப் பாடியவன் (பாலல பாடிய) சபருங்கடுங்நகா
குறிஞ்சித்திலணப் பாைல்கலளப் பாடியவன் கபிலன்
மருதத்திலணப் பாைல்கலளப் பாடியவன் மருதன் இளநாகன்
முல்லலத்திலணப் பாைல்கலளப் பாடியவன் நசாழன் நல்லுருத்திரன்
சநய்தல் திலணப் பாைல்கலளப் பாடியவன் நல்லந்துவன்
இந்தத் சதாலகநூலில் திலணகள் வாிலசப்படுத்தி அடுக்கி லவக்கப்பட்டுள்ளதற்கு இந்தப் பாைநல
அடிப்பலை.
பாைல்
ஐந்திலணக்குாிய ஒழுக்கங்களுள் இன்னின்ன திலணக்கு உாிய சபாருள் இன்னின என எளிலமப்படுத்தித்
சதளிவாக்கும் பாைல் நபாக்சகல்லாம் பாலல புணர்தல் நறுங்குறிஞ்சி
ஆக்கமளி ஊைல் அணிமருதம் - நநாக்சகான்றி
இல்லிருத்தல் முல்லல இரங்கியநபாக் நகர் சநய்தல்

புல்லும் கலிமுலறக் நகாப்பு.1
இதில் சசால்லப்பட்ைலவ: தலலவன், தலலவி
பிாிதல் நபாக்கு - பாலல
புணர்தல் - இனிலம தரும் குறிஞ்சி
இன்பத்துக்கு ஆக்கம் தரும் ஊைல் - அருலமயான மருதம்
நநாக்கம் ஒன்றுபட்டு தலலவி இல்லத்தில் ஆற்றியிருத்தல் - முல்லல
இரங்கிய நபாக்கு - சநய்தல்
பாைல் சதாலககள்
கலித்சதாலகப் பாைல்களில் நல்லந்துவனார் பாடிய கைவுள் வாழ்த்துப்பாைல் தவிர்த்து 149 பாைல்களுள்,
குறிஞ்சிக்கலியில் 3 பாைல்களும், முல்லலக்கலியில் 17 பாைல்களும், மருதக்கலியில் 35 பாைல்களும்,
சநய்தற்கலியில் 33 பாைல்களும், பாலலக்கலியில் 35 பாைல்களும் பாைப்பட்டுள்ளன.
குறிஞ்சிக்கலி
புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் குறிஞ்சி ஆகும். குறிஞ்சி நிலத்தின் இயற்லக எழிலல வருணிப்பநதாடு
தலலவிலயத் திருமணம் புாிந்து சகாள்ளுமாறு தலலவலன வலியுறுத்துவலதயும் முக்கிய நநாக்கமாகக்
சகாண்ைலவ குறிஞ்சிக்கலிப் பாைல்களாகும். கபிலாின் பாைல்களில் நலகச்சுலவ உணர்வும் நாைகப்
பாங்கிலான பாக்களும் அலமந்து படிப்நபார்க்கு இன்பம் தருவதாக அலமந்துள்ளன.
"சுைர்த்சதாடீஇ நகளாய்"
என்று சதாைங்கும் குறிஞ்சிக்கலியின் 51 ஆம் பாைல் ஓரங்க நாைக அலமப்புைன் அலமந்து இன்பம்
பயப்பதாகும். இப்பாைல் பிற்காலச் சிறுகலதகளின் முன்நனாடியாகக் கூறப்படுகிறது.
முல்லலக்கலி
முல்லலக்கலிப் பாைல்கள், நநாக்கம் ஒன்றுபட்டு இல்லிருக்கும் தலலவி ஆற்றியிருத்தலலக் கூறுகின்றன.
லகக்கிலளப் பாக்கள் இதில் மிகுந்துள்ளன. ஆைவர் ஏறுதழுவுதலலச் சில பாைல்கள் சிறப்பித்துக்
கூறுகின்றன.
மருதக்கலி

பரத்லதயின் காரணமாக தலலவன் பிாிவதும், அவ்வாறு பிாிந்த தலலவன் திரும்ப வருலகயில்
தலலவனிைத்து ஊைல் சகாள்வதும், தலலவியின் ஊைலலத் தலலவன் தீர்த்தலலயும் நநாக்கமாகக்
சகாண்ைலவ மருதக்கலிப் பாைல்களாகும்.
சநய்தற்கலி
பிாிவாற்றாத தலலவி, தலலவனின் துன்பங்கலளப் புலப்படுத்தும், மைநலறுதல், மாலலப் சபாழுதில்
புலத்தல் நபான்ற துலறகலளப் பற்றிப் பாடுவது சநய்தற்கலி ஆகும்
பாலலக்கலி
பாலல நிலத்தின் சகாடுலமலயக் கூறுவநதாடு, தலலமகனின் பிாிலவத் தடுப்பலதயும், நதாழியர்,
தலலவனின் வரவு குறித்து தலலவிக்கு உணர்த்தி தலலவிலய மகிழ்விப்பலதயும் முக்கியக் கருத்தாகக்
சகாண்ைலவ பாலலக்கலிப் பாைல்கள் ஆகும்.
கலித்சதாலக உணர்த்தும் அறக் கருத்துகள்
'கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலி', 'கல்வி வலவர் கண்ை கலி' என்று சிறப்பித்துக் கூறப்படும் கலித்சதாலகயில்
பழசமாழிகள் நபான்று ஒநர வாியில் அறக்கருத்துகள் கூறப்பட்டுள்ளன.
ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலந்தார்க்கு உதவுதல்
நபாற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாலரப் பிாியாலம
பண்பு எனப்படுவது பாைறிந்து ஒழுகுதல்
அன்பு எனப்படுவது தன்கிலள சசறாலம
அறிவு எனப்படுவது நபலதயர் சசால் நநாண்றல்
சசறிவு எனப்படுவது மலற பிறர் அறியாலம
முலற எனப்படுவது கண்நணாைாது உயிர் சவௌவல்
சபாலற எனப்படுவது நபாற்றாலரப் சபாறுத்தல்
(கலி ,133)
கலித்சதாலக காட்டும் சமூகம்
களிற்லறயும் அைக்கும் ஆற்றல் இலசக்கு உண்டு என்ற உண்லமயும், நீராைல் பற்றிய சசய்தியும், மக்களின்
நல்வாழ்விற்கான சநறிகளும் இவற்றில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. மைநலறுதல், சபாருந்தாக் காதல், ஒருதலலக்
காமம் ஆகியன பற்றி சசய்திகள் அதிகம் உள்ளன. மக்கள் காமலன வழிபாடு சசய்தலம பற்றி அறிய
முடிகிறது.

வரலாற்று, புராணச் சசய்திகள்
கலித்சதாலகயில் நசர,நசாழ மன்னர்கள் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்பைவில்லல. பாண்டிய மன்னர்,
பாண்டிய நாட்டுக் கூைல்மாநகர், லவலகயாறு நபான்ற பாண்டிய நாட்டுச் சசய்திகநள அதிகம்
கூறப்பட்டுள்ளன. பாரதக் கலத நிகழ்ச்சியான அரக்கு மாளிலக தீப்பிடித்தல், பீமன் காப்பாற்றல்,
திசரௌபதியின் கூந்தலல துச்சாதனன் பற்றியிழுத்தல், பீமன் வஞ்சினம், துாியன் சதாலைலய பீமன்
முறித்தது ஆகிய புராணச் சசய்திகள் இதில் இைம்சபற்றுள்ளன. திருமால், முருகன், கண்ணன், பலராமன்
முதலிய கைவுளர்கள் பற்றியும் பிற சதாலக நூல்களில் இைம்சபறாத 'காமன் வழிபாடு' பற்றியும்
கலித்சதாலக கூறுகிறது.முருகனின் பலைவீடுகள் பற்றிய குறிப்புகளும் இைம் சபற்றுள்ளது.
அகநானூறு
அகநானூறு சங்க காலத்லதச் நசர்ந்த எட்டுத்சதாலக எனப்படும் தமிழ் நூல் ப்பில் உள்ள ஒரு நூலாகும்.
இது ஓர் அகத்திலண சார்ந்த நூல் என்பதுைன் இதில் நானூறு பாைல்கள் அைங்கியுள்ளதால் இது
அகநானூறு என வழங்கப்படுகிறது. சநடுந்சதாலக என்ற சபயரும் இதற்கு உண்டு. இதில் அைங்கியுள்ள
பாைல்கள் ஒநர புலவராநலா அல்லது ஒநர காலத்திநலநயா இயற்றப்பட்ைலவ அல்ல. இது பல்நவறு
புலவர்கள் சவவ்நவறு காலங்களில் பாடிய பாைல்களின் ப்பு ஆகும்.எட்டுத் சதாலக நூல்களுள்
குறுந்சதாலக, நற்றிலண, அகநானூறு, ஐங்குறுநூறு, கலித்சதாலக ஆகிய ஐந்தும் அகம் பற்றியன.
இவற்றுள் அகம் என்னும் சசால்லால் குறிக்கப்படுவது அகநானூறு மட்டுநம. அகத் சதாலகயுள் நீண்ை
பாைல்கலளக் சகாண்ைலமயால் இதலன, 'சநடுந்சதாலக' என்றும் கூறுவர்
நூலலமப்பு
இந்நூலில் அைங்கியுள்ள பாைல்கள் மிகக் குலறந்த அளவாகப் 13 அடிகலளயும், கூடிய அளவு 31
அடிகலளயும் சகாண்டு அலமந்துள்ளன. கைவுள் வாழ்த்துச் சசய்யுலளத் தவிர்த்து இந்நூலில் 400
பாைல்கள் உள்ளன. இலவ களிற்றியாலன நிலர(1-10), மணி மிலை பவளம் (11-300), நித்திலக் நகாலவ
(301-400) என மூன்று சபரும் பகுதிகளாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவல்லாமல் பாைல்கள் அலனத்தும்
தக்கசதாரு நியமத்லதக் சகாண்ைலமந்துள்ளன. ஒற்லறப்பை எண்ணாலான பாைல்கள் 00-ம் பாலலத்
திலணலயச் நசர்ந்தலவ. இரட்லைப்பை எண்களில் ,8 எனப்படுபலவ 80-ம் குறிஞ்சித் திலணலயச்
நசர்ந்தலவ. இரட்லைப்பை எண்களில் 4 எனப்படுபலவ 40-ம் முல்லலத் திலணலயச் நசர்ந்தலவ.
இரட்லைபை எண்களில் 6 எனப்படுபலவ 40-ம் மருதத் திலணலயச் நசர்ந்தலவ. இரட்லைப்பை எண்களில்
10 எனப்படுபலவ 40-ம் சநய்தல் திலணலயச் நசர்ந்தலவ.
பாடிநயார்

இத் சதாலகலயத் த்தவர் மதுலர உப்பூாிகுடி கிழார் மகனார் உருத்திரசன்மர். இதலனத் ப்பித்த மன்னன்
பாண்டியன் உக்கிரப் சபருவழுதியார். இத் சதாலக பாடிய புலவர்கள் நூற்று நாற்பத்லதவர்.
அகநானூற்றுப் புலவர்கள் 146 நபர். அவர்களுள் 65 நபர் அகநானூற்றில் மட்டுநம பாைல் பாடியுள்ளார்கள்.
நாைாள்நவார், அந்தணர், இலையர், எயினர், சபாற்சகால்லர், வணிகர், நவளாளர் எனப் பல தரப்பினர்
புலவர்களாக இருந்த சசய்தி அவர் தம் சபயர்களின் முன்னால் அலமயும் அலைசமாழிகளால் சதாிகிறது.
மூன்று பாைல்களின் (114, 117, 165) ஆசிாியர் சபயர் காணப் சபறவில்லல.
அகநானூற்றின் மூன்று பகுப்பு
அகநானூற்று கருத்துகலளத் த்து அகவல் பாவால் (ஆசிாியப் பாவால்) மற்றுசமாரு நூல்
யாக்கப்பட்டிருந்தது. இதலன 'சநடுந்சதாலக அகவல்' என்று நாம் குறிப்பிைலாம். இந்தக் குறியீடு
அதலனப் பற்றிக் கூறும் பழம்பாைலிலிருந்து சகாள்ளப்பட்ைது. நசாழநாட்டிலுள்ள இலையள நாட்டு
மணக்குடியான் பால்வண்ண நதவனான வில்லவதலரயன் என்பவன் இந்த நூலலப் பாடினான்.
களிற்றியாலனநிலர
1 முதல் 10 வலரயில் உள்ள 10 பாைல்கள் இத் ப்பில் உள்ளன. இதில் உள்ள பாைல்கள் யாலனக்களிறு
நபால் சபருமித நலை சகாண்ைலவ. யாலனகளின் அணிவகுப்லபப் நபான்று ஓாினப் பாைல்களின்
அணிவகுப்பாக அலவ அலமந்துள்ளன.
மணிமிலை பவளம்
11 முதல் 300 வலர உள்ள 180 பாைல்கள் இத் ப்பில் உள்ளன. இதில் உள்ள பாைல்கள் நீலநிற மணிகள்
நபாலவும், சசந்நிறப் பவளம் நபாலவும் சபருமதிப்பு உலையனவாக அலமந்து ஈாினப் பாைல்களின் ப்பாக
அலமந்துள்ளன. மணியும் பவளமும் நகாத்த ஆரம் நபான்று இத்ப்பு அலமந்துள்ளது.
நித்திலக் நகாலவ
301 முதல் 400 வலர உள்ள 100 பாைல்கள் இத் ப்பில் உள்ளன. இதில் உள்ள பாைல்கள் நித்தில முத்துக்கள்
நபாலப் சபருமதிப்பு சகாண்ைலவயாக அலமந்து ஒாினக் நகாலவ நபால அலமந்துள்ளன. இத்ப்பு
முத்தாரம் நபால் அலமந்துள்ளது.
பாைல் 1 - பஃசறாலை சவண்பா
வியசமல்லாம் சவண்நைர் இயக்கம் கயமலர்ந்த
தாமலரயா றாகத் தலகசபறீஇக் காமர்
நறுமுல்லல நான்காக நாட்டி சவறிமாண்ை

எட்டும் இரண்டும் குறிஞ்சியாக் குட்ைத்து
இவர்திலர பத்தா இயற்பை யாத்தான்
சதாலகயின் சநடியதலனத் நதாலாச் சசவியான்
வலகயின் சநடியதலன லவப்பு.
இரண்ைாம் பாைலில் கூறப்பட்டுள்ள சசய்திதான் இந்தப் பாைலிலும் கூறப்பட்டுள்ளன. எனினும், இதில்
திலணயின் விளக்கங்கள் கருப்சபாருள்கலள லமயமாகக் சகாண்டுள்ளன.
சவண்நதர் என்னும் கானல்காற்று ஓடுவது பாலல
தாமலர என்பது ஆகுசபயராய் அது பூத்திருக்கும் மருத நிலத்லதக் குறிக்கும்
காமம் உண்ைாக்கக் கூடிய முல்லலப்பூ பூத்திருக்கும் நிலம் முல்லல. இதுவும் ஆகுசபயர்.
சவறி என்பது மணத்லதயும், சவறியாட்ைத்லதயும் குறிக்கும். இந்த இரண்டும் உள்ளது குறிஞ்சி.
குட்ைத்தில்(உப்பங்கழிகளில்) அலலகள் பாயுமிைம் சநய்தல்
பாைல் - சவண்பா
ஒன்றுமூன் லறந்நதசழான் பான்பாலல ஓதாது
நின்றவற்றில் நான்கு சநறிமுல்லல - அன்றிநய
ஆறாம் மருதம் அணிசநய்தல் ஐயிரண்டு
கூறா தலவகுறிஞ்சிக் கூற்று.
பாட்டு வாிலச எண்களில் 1,3, 5, 7, 9 என்னும் எண்ணில் முடியும் பாைல்கள் (1, 11, 1 இப்படி \ 3, 13, 3,
இப்படி \ பிறவும்) - பாலலத் திலண
பாட்டு வாிலச எண்களில் 4 என்னும் எண்ணில் முடியும் பாைல்கள் (4, 14, 4 இப்படி) - முல்லலத் திலண
பாட்டு வாிலச எண்களில் 6 என்னும் எண்ணில் முடியும் பாைல்கள் (6, 16, 6 இப்படி) - மருதத் திலண
பாட்டு வாிலச எண்களில் 10 என்னும் அடுக்கு எண்ணில் முடியும் பாைல்கள் (10, 0, 30 இப்படி) - சநய்தல்
திலண
பாட்டு வாிலச எண்களில் , 8 என்னும் எண்ணில் முடியும் பாைல்கள் (, 1, இப்படி \ 8, 18, 8 இப்படி) குறிஞ்சித் திலண

அகப்சபாருள்
பண்லைத் தமிழர்கள் வாழ்க்லகலய அகம் என்றும் புறம் என்றும் பிாித்தனர். "உள்ளம் ஒன்றுபட்ை
தலலவனும் தலலவியும் ஊழினால் ஒன்று கூடி தாம் உணர்ந்த இன்பம் இதுதான் என பிறருக்குச் சசால்ல
முடியாமல் உள்ளத்நத அனுபவிக்கும் உணர்ச்சிநய அகம்" எனப்படும். அகப்பாைல்கள் குறிஞ்சி, முல்லல,
மருதம், சநய்தல், பாலல, என்ற ஐந்திலணகளுக்கும் உாிய அக ஒழுக்கங்கலள ”அன்பின் ஐந்திலண” எனக்
கூறுகின்றன. சபாருந்தாத காதலல சபருந்திலண என்றும் ஒருதலலக் காமத்லத லகக்கிலள என்றும்
கூறுகின்றன.
அகநானூற்றால் அறிய வரும் வரலாற்றுச் சசய்திகள்
அகப்சபாருள் நூலான அகநானூறில் புறப்சபாருள் சசய்திகளும் உள்ளன. தித்தன், மத்தி, நன்னன், காிகாற்
சபருவளத்தான், தலலயாலங்கானத்துச் சசருசவன்ற பாண்டியன் சநடுஞ்சசழியன், நபான்ற சபருநில
நவந்தர்கள் பற்றியும், ஆதன்எழினி, ஆட்ைனத்தி, அன்னிவிஞிலி, பாணன், பலழயன் நபான்ற குருநில
மன்னர்கள் பற்றியும் எண்ணற்ற வரலாற்றுச் சசய்திகலளத் தருகிறது. அசலக்சாண்ைாின் பலைசயடுப்பின்
நபாது கஞ்சி நந்தர்கள் தமது சசல்வங்கலளசயல்லாம் கங்லகயாற்றின் அடியில் புலதத்து லவத்த
வரலாற்றுச் சசய்தியும் இந்நூலின் 0,5 ஆம் பாைல்களில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.
அரசியலும் வாணிபமும்
நாட்லை ஆளும் தலலவர்கலளத் நதர்ந்சதடுக்க "குைநவாலல முலற" பழக்கத்தில் இருந்தசதன்ற அரசியல்
சசய்திஅகந்நானூறு வழி சதாிகிறது. யவனர்கள் வாசலனத் சபாருளான மிளலகப் சபறுவதற்காகநவ
தமிழத்துைன் வாணிபத் சதாைர்பு சகாண்டிருந்தார்கள் என்ற சசய்திலய
"யவனர் தந்தவிலனமாண் நன்கலம்
சபான்நனாடு வந்து கறிசயாடு சபயரும்"
என்னும் வாிகள் மூலம் அறியலாம். இது தமிழர்களின் வாணிப வளத்லதக் காட்டுகிறது.
வாழ்க்லக முலற மற்றும் பண்பாடுகள்
அகநானூற்றின் 86, 136 ஆம் பாைல்களில் தமிழர் தம் திருமண நிகழ்ச்சி கூறப்படுகிறது. "மணவிழாவில்
மணப்பந்தலில் சவண்மணல் பரப்பி விளக்நகற்றி, மணமகளுக்கு நீராட்டி, தூய ஆலை அணிகள்
அணிவித்து, இலறவழிபாடு நைத்தி, திங்கள் உநராகிணிலயக் கூடிய நல்ல நவலளயில் வாலக
இலலநயாடு அருகின் கிழங்லகயும் நசர்த்துக் கட்ைப்சபற்ற சவண்ணூலல தலலவிக்குக் காப்பாகச்
சூட்டுவர்"- என்று விளக்கப்படுகிறது.
புறநானூறு

புறநானூறு என்னும் சதாலகநூல் நானூறு பாைல்கலளக் சகாண்ை புறத்திலண சார்ந்த ஒரு சங்கத் தமிழ்
நூலாகும். புறம், புறப்பாட்டு என்றும் வழங்கப்படும். இது சங்க காலத் தமிழ் நூல் ப்பான எட்டுத்சதாலக
நூல்களுள் ஒன்று. இந்நூலலத் த்தவர் சபயரும், ப்பித்தவர் சபயரும் சதாியவில்லல.பாக்களின் அடி
வலரயலற 4 அடி முதல் 40 அடி வலர உள்ளன. புறநானூற்றின் பாைல்கள் சங்ககாலத்தில் ஆண்ை
அரசர்கலளப் பற்றியும் மக்களின் சமூக வாழ்க்லக பற்றியும் எடுத்துலரக்கின்றன. இதலன ஜி. யு. நபாப்
அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயர்த்துள்ளார்
பாடியவர்கள்
இந் நூலில் அைங்கியுள்ள பாைல்கள் பல்நவறு புலவர்களால் பல்நவறு காலங்களில் பாைப்பட்ைலவ.
அகவற்பா வலகலயச் நசர்ந்த இப்பாைல்கள், 150-க்கும் நமற்பட்ை புலவர்களால் எழுதப்பட்ைலவ.
இவர்களலனவரும் ஒநர சமூகத்லதநயா நாட்லைநயா சார்ந்தவர்கள் அல்ல. அரசன் முதல் எளிய
குயவன்மகள் வலர பல்நவறு நிலலகளில் இருந்த ஆைவரும் சபண்டிருமான புலவர்கள் பாடியுள்ளனர்.
புலவர் அரசர்கலளப் பாடியலத ”அவலன அவர் பாடியது” என்று சசால்வதன் மூலம் புலவர்களுக்கிருந்த
சசல்வாக்கும் மதிப்பும் புலனாகிறது.
நூல் அலமப்பு
இந்நூலில் பாைல்கள் க்கப்படும்நபாது ஒருவலக இலயபு கருதி, முதலில் முடிமன்னர் மூவர், அடுத்து
குறுநில மன்னர்,நவளிர் ஆகிநயாலரப் பற்றிய பாைல்களும் அடுத்து நபார்ப் பற்றிய பாைல்களும்,
லகயறுநிலலப்பாைல், நடுகல், மகளிர் தீப்பாய்தல் என்று த்துள்ளனர். புறப்சபாருள் கருத்துகலளத் தழுவி
பாைப்ப்பட்ை இந்நூலில் ஒவ்சவாரு பாைலின் இறுதியிலும் திலண, துலற, பாடிநனார், பாைப்பட்நைார்,
பாைப்பட்ை சூழல் நபான்ற குறிப்புகள் உள்ளன
புறப்சபாருள்
அகப்பாைல்கள் ஐந்திலண ஒழுக்கங்கலளக் குறித்தது நபால, புற ஒழுக்கங்கலளக் குறித்து அலமந்த
பழங்கால வாய்பாட்டுப் பாைல் நமக்கு விளக்குகிறது.
பாைல்:
சவட்சி நிலரக்கவர்தல் மீட்ைல் கரந்லதயாம்
வட்கார்நமல் சசல்வது வஞ்சியாம் - உட்கா
சததிரூன்றல் காஞ்சி எயில்காத்தல் சநாச்சி
அதுவலளத்த லாகு முழிலஞ - அதிரப்
சபாருவது தும்லபயாம் நபார்க்களத்து மிக்நகார்

சசருசவன் றதுவாலக யாம்.1
இப்புற ஒழுக்கங்கலள சவட்சி, கரந்லத, வஞ்சி, காஞ்சி, சநாச்சி, உழிலஞ, தும்லப, வாலக, என்ற எட்டுத்
திலணகளாகக் குறிப்பிடுகின்றன. இதில் பாைாண், சபாதுவியல், லகக்கிலள, சபருந்திலண ஆகிய
திலணகளும் அைங்கும். திலணயின் உட்பிாிவு துலற எனப்படுகிறது.
புறப்பாைல்கள் புற ஒழுக்கங்களான நபார்த்திறம், வள்ளல் தன்லம, மகளிர் மாண்பு, சான்நறார்களின்
இயல்பு நபான்றவற்லறக் குறிப்பிடுகின்றன.
புறநானூறு வழி அறியலாகும் சசய்திகள்
அக்காலத் தமிழ் மக்களின் அரசியல், சமூகம், சபாருளாதரம், கல்வி, நாகாிகம், கலல வளர்ச்சி, வீரம்,
சகாலை, ஆலை, அணிகலன் பழக்க வழக்கங்கள், வாணிபம் நபான்ற பல சசய்திகலள புறநானூறு வழி
அறியலாம்.
சமூக நிலல
சபண்கள் மங்கல அணி அணிதல், இறந்தவலரத் தாழியில் கவித்தல், நடுகல் நடுதல், நட்ை கல்லலச் சுற்றி
மயிற்பீலி அணிவித்து மது வார்த்தல், கணவலன இழந்த சபண்கள் அணிகலளக் கலளந்து, லகம்லம
நநான்பு நநாற்றல், உைன்கட்லைநயறல் நபான்ற பழக்க வழக்கங்கலளயும் 10 வலக ஆலைகலளயும், 8
வலக அணிகலன்கலளயும், 30 பலைக்கலக்கருவிகலளயும், 67வலக உணவுகலளயும் எடுத்து
இயம்புகின்றன. பால் மணம் மாறாத பச்சிளம் குழந்லதக்கு லகயில் நவல் சகாடுத்து நபாருக்கு அனுப்பும்
மகளிர், முறத்தால் புலிலய விரட்டும் மகளிர் எனப் சபண்களின் வீரத்லதயும் நபாற்றுகின்றன. அக்கால
சமூக நிலலலயக் காட்டும் கண்ணாடி என புறநானூறு விளங்குகிறது.
வரலாற்றுக் குறிப்புகள்
புறநானூற்றுப் பாைல்களில் ஏராளமான வரலாற்றுக் குறிப்புகள் உள்ளன. பாண்டியன் சநடுஞ்சசழியன்
முதலான 15 பாண்டிய மன்னர்கலளயும், காிகாற்நசாழன் நபான்ற 18 நசாழ அரசர்கலளயும், இமயவரம்பன்
சநடுஞ்நசரலாதன், நசரன் சசங்குட்டுவன் நபான்ற 18 நசர அரசர்கலளயும் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளனர்.
பண்லையப் நபார்க் களங்களான சவண்ணிப்பறந்தலல, வாலகப்பறந்தலல, கமுமலம், தகடூர்,
தலலயாலங்கனம், கானப்நபசரயில் நபான்றவற்லற சிறப்பாகக் குறிப்பிட்டுள்ளன.
எடுத்துக்காட்டுப் பாைல்
சதாடியுலைய நதாண்மணந்தனன்
கடிகாவிற் பூச்சூடினன்
தண்கமழுஞ் சாந்துநீவினன்

சசற்நறாலர வழிதபுத்தனன்
நட்நைாலர யுயர்புகூறினன்
வலியசரன வழிசமாழியலன்
சமலியசரன மீக்கூறலன்
பிறலரத்தா னிரப்பறியலன்
நவந்துலை யலவயத் நதங்குபுகழ் நதாற்றினன்
வருபலை எதிர் தாங்கினன்
சபயர்பலை புறங்கண்ைனன்
கடும்பாிய மாக்கைவினன்
சநடுந்சதருவிற் நறர்வழங்கினன்
ஓங்குகியல களிறூர்ந்தனன்
தீஞ்சசறி தசும்புசதாலலச்சினன்,
பாணுவப்பப் பசிதீர்த்தனன்
மயக்குலைய சமாழிவிடுத்தனன், ஆங்குச்
சசய்ப சவல்லாஞ் சசய்தன னாகலின்
இடுக சவான்நறா சுடுக சவான்நறா
படுவழிப் படுகவிப் புகழ்சவய்நயான் றலலநய.
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பத்துப்பாட்டு
பத்துப்பாட்டு என்பது சங்க இலக்கியங்கள் என்று குறிப்பிைப்படும் பழந்தமிழ் நூல்களின் ப்புகளுள்
ஒன்றாகும். பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்சதாலக இலவ இரண்டும் பதிசனண் நமல்கணக்கு நூல்களாகும்.
இவற்றுள் திருமுருகாற்றுப்பலை, சபாருநராற்றுப்பலை, சிறுபாணாற்றுப்பலை, சபரும்பாணாற்றுப்பலை,
முல்லலப்பாட்டு, மதுலரக் காஞ்சி, சநடுநல்வாலை, குறிஞ்சிப் பாட்டு, பட்டினப் பாலல, மலலபடுகைாம்
ஆகிய பத்து நூல்கள் அைங்கிய ப்நப பத்துப்பாட்டு என வழங்கப்படுகிறது. இலவ அலனத்தும் இன்று ஒநர
ப்பாகக் குறிப்பிைப்படுகின்ற நபாதிலும், இலவ ஒன்றுக்சகான்று சதாைர்பற்றலவ. சவவ்நவறு
ஆசிாியர்களால் பல்நவறு கால கட்ைங்களில் இயற்றப்பட்ைலவ. பத்துப்பாட்டு எனச் நசர்த்துக் குறிப்பிடும்

வழக்கமும் பிற்காலத்தில் எழுந்தசதன்பநத பலரது கருத்து. இந்த அாிய ப்புக்கு நச்சினார்க்கினியர் உலர
எழுதியுள்ளார்.
பத்துப் பாட்ைால் அறியலாகும் சசய்திகள்
இத் தியிலுள்ள நூல்கள் சங்க இலக்கியங்களுள் சிறப்பிைம் சபறுபலவ. இவற்றில் பழந்தமிழ் நாட்டின்
வாழ்க்லக முலற, பண்பாடு பற்றிய பல அாிய தகவல்கள் சபாதிந்து கிைக்கின்றன. வரலாற்றுச்
சம்பவங்கள், அரசர்களினதும் வள்ளல்களினதும் இயல்புகள், சபாது மக்களின் காதல் வாழ்க்லக, அக்காலக்
கலலகள், நகரங்கள் பற்றிய தகவல்கள், இயற்லக பற்றிய வருணலனகள் நபான்றலவ சதாைர்பான பல
தகவல்கலள இவற்றிலிருந்து சபற முடிகின்றது. பத்துப் பாட்டு நூல்களில் இயற்லகக்கு முரண்பை
கற்பலனகநளா சபாருந்தா உவலமகநளா காணப்சபறவில்லல. பண்லைத் தமிழ்ர் வாழ்லவ உள்ளது
உள்ளபடிக் கட்டும் காலக் கண்ணாடியாக இலவ விளங்குகின்றன.
வாய்பாட்டுப் பாைல்
முருகு சபாருநாறு பாணிரண்டு முல்லல
சபருகு வள மதுலரக் காஞ்சி-மருவினிய
நகால சநடுநல் வாலை நகால்குறிஞ்சிப்பட்டினப்
பாலல கைாத்சதாடும் பத்து
என வரும் பழம்பாைல், பத்துப் பாடு நூல்கள் எலவ என்பலத மிகத் சதளிவாகக் காட்டும்.
அடிவலரயலற
இத் ப்பிலுள்ள பத்து நூல்களும் நீண்ை அகவற் பாக்களால் ஆனலவ. இவற்றுள் 103 அடிகலளக்
சகாண்ைலமந்த முல்லலப் பாட்டுக்கும், 78 அடிகலளயுலைய மதுலரக் காஞ்சிக்கும் இலைப்பட்ை
நீளங்கலளக் சகாண்ைலவயாக ஏலனய நூல்கள் அலமந்துள்ளன.
"நூறடிச் சிறுலம நூற்றுப் பத்தளநவ
ஏறிய அடியின் ஈலரம் பாட்டு
சதாடுப்பது பத்து பாட்சைனப் படுநம
அதுநவ, அகவலின் வருசமன அலறகுவர் புலவ்ர்".-(பன்னிருபட்டியல் 66-67) என்பது இதன்
இலக்கணமாகும்.
திருமுருகாற்றுப்பலை

பத்துப்பாட்டு என வழங்கப்படும் நூல்களுள் முதலில் லவத்து எண்ணப்படுவது திருமுருகாற்றுப்பலை.
மதுலரலயச் நசர்ந்த நக்கீரன் என்னும் புலவரால் இது இயற்றப்பட்ைது.இதுகலைச்சங்கநூல்களில்
ஒன்றுஎன்பது மரபுவழிச்சசய்தியாகும். இதுபிற்காலத்தில் எழுந்தநூல் என்று கருதுவாருமுண்டு; எனினும்,
ஆய்வறிஞர்களில் சபரும்பாலாநனார் கருத்து, இது சங்கநூல் என்பநதயாம். முருகப் சபருமாலனப்
பாட்டுலைத்தலலவனாகக் சகாண்ை இந்நூல் 317 அடிகலளக் சகாண்ை ஆசிாியப்பாவால்
ஆக்கப்பட்டுள்ளது. "ஆற்றுப்படுத்தல்" என்னும் சசால் வழிப்படுத்தல் என்னும் சபாருள்படும்.
"முருகாற்றுப்பலை" எனும்நபாது, வீடு சபறுதற்குப் பக்குவமலைந்த ஒருவலன வீடு சபற்ற ஒருவன்
வழிப்படுத்துவது எனப் சபாருள்படும் என்பது நச்சினார்க்கினியர் கூற்று.
திருமுருகாற்றுப்பலை ஆறு பகுதிகளாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்சவாரு பகுதியும் முருகப் சபருமானின்
அறுபலைவீடுகள் ஒவ்சவான்லறயும் பாராட்டுவனவாக அலமந்துள்ளது. இவற்றுள் முதற்பகுதியில்
திருப்பரங்குன்றமும், இரண்ைாம் பகுதியில் திருச்சசந்தூர் எனப்படும் திருச்சீரலலவாயும், மூன்றாம்,
நான்காம், ஐந்தாம், ஆறாம் பகுதிகளில் முலறநய திரு ஆவினன்குடி(இந்நாளில் பழநி
என்றுவழங்கப்படுவது), திருநவரகம்(சுவாமிமலல) , குன்றுநதாறாைல், பழமுதிர் நசாலல ஆகிய
பலைவீடுகளும் நபசப்படுகின்றன.
இவற்லறயும் பார்க்கவும்
முருகாற்றுப்பலை என்னும் சபயாில் 5 நூல்கள் உள்ளன.
திருமுருகாற்றுப்பலை - சநடுநல்வாலை (ஒப்புநநாக்கம்)
திருமுருகாற்றுப்பலை
1 ஞாயிறு நதான்றுவலதக் காட்டிக்சகாண்டு சதாைங்குகிறது.
அருலளப் சபற ஆற்றுப்படுத்துகிறது. பிற ஆற்றுப்பலைகள் சபாருலளப் சபற
ஆற்றுப்படுத்துகின்றன.சபாருலளப் சபற ஆற்றுப்படுத்தும் பிற ஆற்றுப்பலைகள்; சபாருநர் ஆற்றுப்பலை,
சிறுபாண் ஆற்றுப்பலை, சபரும்பாண் ஆற்றுப்பலை, மலலபடுகைாம்
3 சதால்காப்பிய மரபு - 1037 | பாைாண் திலணயின் துலறகளில் ஒன்று ஆற்றுப்பலை. 'கூத்தரும் பாணரும்
சபாருநரும் விறலியும் ஆற்றிலைக் காட்சி உறழத் நதான்றிப் சபற்ற சபருவளம் சபறாஅர்க்கு அறிவுறீஇ
சசன்று பயன் எதிரச் சசான்ன பக்கம்' திருமுருகாற்றுப்பலை முதுவாய் இரவலலன ஆற்றுப்படுத்துகிறது.
'அளியன் தாநன முதுவாய் இரவலன்'(முருகு 384) இவனுக்கு அருள்புாிய நவண்டும் என்று கூளியர்
முருகனுக்குப் பாிந்துலரப்பர் என்று குறிப்பிைப்படுவதால் இதலனப் 'புலவர் ஆற்றுப்பலை' என்றும்
கூறுவர். இது மலலபடுகைாம் நூலலக் 'கூத்தர் ஆற்றுப்பலை' என்று கூறுவது நபான்றது.

சநடுநல்வாலை
1 குளிர் நடுக்கத்லதக் காட்டிக்சகாண்டு சதாைங்குகிறது
பாண்டியன் தலலயாலங்கானத்துச் சசருசவன்ற சநடுஞ்சசழியலனப் பாடியதாக அதன் சகாளுக்குறிப்பு
கூறுகிறது. பாைலில் அவன் சபயர் இல்லல. 'நவம்பு தலல யாத்த நநான் காழ் எஃகம்'ஒன்லற
லவத்துக்சகாண்டு அவனது சமயக்காப்பாளன் அவனுைன் வந்தான் என்று கூறப்படுவது ஒன்நற
பாண்டியன் என்று சகாள்வதறகான அடிப்பலை. அரண்மலனயில் அரசி பிாிவால் வாடுகிறாள். இது
பாலல. பாசலறயில் பாண்டியன் நபாாில் காயம் பட்ைவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறிக்சகாண்டு காயம் பட்ை
குதிலரகலளயும், யாலனகலளயும் நதற்றிக்சகாண்டிருக்கிறான்.வாலைக்காற்று இருவலரயும்
வருத்துகிறது.
3 சதால்காப்பிய மரபு | 'வாலக தாநன பாலலயது புறநன' - சதால்காப்பியம் 1019 'கூதிர் நவனில் என்று
இரு பாசலறக் காதலின் ஒன்றிக் கண்ணிய மரபு' நமல் வாலகத்திலணப் பாைல் வரும் - சதால்காப்பியம் 10
இந்த சநறியில் அலமந்துள்ளது சநடுநல் வாலை
திருமுருகாற்றுப்பலை பாடிய நக்கீரரும் சநடுநல்வாலை பாடிய நக்கீரரும் ஒருவரா சவவ்நவறு புலவர்களா
என்பதில் கருத்து நவறுபாடுகள் உள்ளன.
சபாருநராற்றுப்பலை
சபாருநராற்றுப்பலை என்னும் ஆற்றுப்பலை நூல் காிகால் வளவன் எனப்படும் நசாழ மன்னலனப்
பாட்டுலைத்தலலவனாகக் சகாண்டு இயற்றப்பட்ைது. முைத்தாமக் கண்ணியார் என்பது இதன் ஆசிாியர்
சபயர். இது 48 அடிகலளக் சகாண்ை ஆசிாியப்பாவாலானது.
சிறுபாணாற்றுப்பலை
நத்தத்தனார் என்னும் புலவரால் இயற்றப்பட்ைது சிறுபாணாற்றுப்பலை எனும் இந்நூல். இது 69
அடிகளாலலமந்தது. ஒய்மான் நாட்டு மன்னனான நல்லியக்நகாைன் என்பவலனத் தலலவனாகக் சகாண்டு
எழுதப்பட்ை இந்நூல், அம்மன்னனிைம் பாிசு சபற்ற சிறுபாணன் ஒருவன் தான் வழியிற் கண்ை இன்சனாரு
பாணலன அவனிைம் வழிப்படுத்துவதாக அலமந்துள்ளது.
சபரும்பாணாற்றுப்பலை
500 அடிகலளக் சகாண்டு அலமந்தது சபரும்பாணாற்றுப்பலை. நபாியாழ் வாசிக்கும் பாணசனாருவன்
வறுலமயால் வாடும் இன்சனாரு பாணலனத் சதாண்லைமான் இளந்திலரயன் என்னும் மன்னனிைம்
ஆற்றுப்படுத்துவதாக அலமந்தது இந்த ஆற்றுப்பலை நூல். இலத ஆக்கியவர் கடியலூர் உருத்திரங்
கண்ணனார் என்னும் புலவர்.
முல்லலப்பாட்டு

சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் பத்துப்பாட்டு என அலழக்கப்படும் தியின் ஒரு பகுதிநய முல்லலப் பாட்டு. இத்
தியுள் அைங்கியுள்ள நூல்களுள் மிகவும் சிறியது இதுநவ. 103 அடிகலளக்சகாண்ை ஆசிாியப்பா வலகயில்
இயற்றப்பட்ைது. பாண்டிய அரசனான சநடுஞ்சசழியலனப் பாட்டுலைத்தலலவனாகக் சகாண்டு எழுதப்
பட்ைதாகக் கருதப்படினும், தலலவனுலைய சபயர் பாட்டில் குறிப்பிைப்பைவில்லல.
சபாருள்
முல்லலப்பாட்டு முல்லலத் திலணக்குாிய நூல், அகப்சபாருள் பற்றியது. மலழக்காலத்துக்குமுன்
திரும்பிவருவதாகச் சசால்லிப் நபாருக்குச் சசன்ற தலலவன் குறித்த காலத்தில் வரவில்லல. தலலவிநயா
பிாிவுத் துயரம் தாழாமல் உைல் சமலிந்து வாடுகிறாள். விபரமறியச் சசன்று வந்த நதாழியாின் உற்சாக
வார்த்லதகள் அவள் ஏக்கத்லதக் குலறக்கவில்லல. நபாாில் சவற்றி சபற்றுத் தலலவன் திரும்பியதும் தான்
தலலவி ஆறுதலலைந்து இன்பமுறுகிறாள்.
இந்த நிகழ்ச்சிகலளக் கருவாகக் சகாண்டு நப்பூதனார் என்னும் புலவர் கவிநயத்நதாடு எழுதியநத
முல்லலப்பாட்டு.
மாதிாி
மலழக்காலம் வருவலத உணர்த்தும் முல்லலப்பாட்டின் முதற்பாைல்:
நனந்தலல யுலகம் வலளஇ நநமிசயாடு
வலம்புாி சபாறித்த மாதாங்கு தைக்லக
நீர்சசல நிமிர்ந்த மாஅல் நபாலப்
பாடிமிழ் பனிக்கைல் பருகி வலநனர்பு
நகாடுசகாண் சைழுந்த சகாடுஞ்சசலவு எழிலி
சநடுநல்வாலை
பாண்டிய நவந்தன் ஆாியப்பலை கைந்த சநடுஞ்சசழியலனப் பாட்டுலைத் தலலவனாகக் சகாண்டு
மதுலரலயச் நசர்ந்த நக்கீரர் என்னும் புலவரால் இயற்றப்பட்ைநத சநடுநல்வாலை என்னும் நூல். இது
சங்கத் தமிழ் இலக்கியத் ப்பான பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் ஒன்றாகும். நூலுள் எடுத்தாளப்பட்டுள்ள
நிகழ்வுகள் வாலைக்காலத்தில் நிகழ்வதாலும், தலலவலனப் பிாிந்து வாடும் தலலவிக்கு இது நீண்ை (சநடு)
வாலையாகவும், நபார் சவற்றிலயப் சபற்ற தலலவனுக்கு இது ஒரு நல்ல வாலையாகவும் அலமந்தது
குறித்நத இது நீண்ை நல்ல வாலை என்னும் சபாருளில் சநடுநல்வாலை எனப் சபயர் சபற்றதாகக் கூறுவர்.
நூற்சபாருள்

இது ஒரு புறப்சபாருள் நூலாகக் சகாள்ளப்படினும் இதில் சபருமளவு அகப்சபாருள் அம்சங்கள்
சபாதிந்துள்ளன. இந் நூல் அகப் சபாருலளநய நபசினாலும் புறப்சபாருள் நூல்கள் வாிலசயில்
லவக்கப்பட்டுள்ளது. சபாதுவாக தமிழ்ப் புலவர்(கள்) தம் அகப் பாைல்களில் தலலவன் தலலவி
ஆகிநயாாின் அலையாளத்லத சவளிப்படுத்தாத கண்ணியத்லதக் காத்து வந்தனர். புறவாழ்லவ
அலனவருக்கும் கூறலாம். அகவாழ்லவ அகிலநம அறியச்சசய்வது அறிவுலைலம அன்று என்பது அவர்தம்
அறிவுமுடிவாய் இருந்திருக்கிறது. ஆனால் சநடுநல்வாலையில் பாண்டியனின் அலையாளச் சின்னமாகிய
நவம்பு நக்கீரரால் சுட்ைப்பட்டுள்ளது. ஆகநவ தான் தலலவன் பாண்டிய மன்னனாய்க் சகாள்ளப்பட்ைான்.
இந்நூலும் புறப் சபாருள் நூலாயிற்று.
குறிஞ்சிப் பாட்டு
பத்துப்பாட்டு எனும் சங்கத் தமிழ் நூல் ப்பில் அைங்கியது குறிஞ்சிப் பாட்டு. கபிலர் என்னும் புலவர்
பாடியது இப்பாைல். 61 அடிகளாலான இப் பாைல் அகப்சபாருளில் குறிஞ்சித்திலணப் பண்பாட்லை
விளக்கும் பாைலாகும். இதன் இறுதியில் இரண்டு சவண்பாக்களும் நசர்க்கப்பட்டுள்ளன. இலவ இந்தப்
பாைலின் ப்புச் சசய்திகலளக் கூறுகின்றன. தலலவன் தலலவி தன்னிச்லசயாக உைலுறவு சகாள்ளத்
நதாழி ஒப்புதல் தந்துள்ளாள்.1
நூல் நதன்றக் காரணம்
ஆாிய அரசன் பிரகத்தன் தமிழாின் களவுசநறிலயத் தீது என்றான். இது கற்புசநறியில் முடியும்; மிகவும்
நல்லது; என்னும் உண்லமகலளத் சதளிவுபடுத்த எழுதப்பட்ைது.
பாைல் அலமதி
காதல் நநாயால் தலலவியின் உைலில் மாறுபாடு. சசயலில் தடுகாற்றம். இதலன அவளது தாயர் முருகன்
அணங்கியதாக எண்ணி முருகாற்றுப்படுத்த முலனகின்றனர். உண்லமலயச் சசால்லிவிடு என்று தலலவி
நதாழிலயத் தூண்ை, நதாழி நிகழந்தலதக் கூறுவதாகப் பாைல் அலமந்துள்ளது.
நிகழ்ந்தவற்றின் நிரல்
தாயர் திலனப்புனம் காத்துவருமாறு அனுப்பினர். தலலவி தன் நதாழிமாருைன் சசன்றாள். புனத்தில்
அலமக்கப்பட்டிருந்த இதணம் என்னும் பந்தல்நமல் ஏறி, குளிர் தட்லை முதலான இலசக் கருவிகலளப்
புலைத்துக் கிளிகலள ஓட்டினர்.
பூ விலளயாட்டு, தலழ-ஆலை

பறலவகள் வரமுடியாத அளவுக்கு வானம் சபருமலழ சபாழிந்தது. தலலவி நதாழிமாருைன் சசன்று
அருவியிலும், சுலனயிலும் நீராடினர். பின்னர் பல வலகயான பூக்கலளப் பறித்துவந்து பாலறமீது
குவித்தனர். அவற்றால் தலழயாலை புலனந்து உடுத்திக்சகாண்ைனர்.
தலலவன்
அப்நபாது அங்கு காலள ஒருவன் நதான்றினான். நீராடும்நபாது பூசிய தகரம் அவன் தலலயில் கமழ்ந்தது.
அவன் தன் முடிக்கு அகில் புலக ஊட்டியிருந்தான். மலலயிலும், நிலத்திலும், மரக்கிலளயிலும், சுலனயிலும்
பூத்த நால்வலக மலர்களால் சதாடுத்த கண்ணிலயத் தலலயில் அணிந்திருந்தான். பிண்டி என்னும்
அநசாகின் பூந்தளிலர ஒரு காதில் சசருகியிருந்தான். மார்பில் சந்தனம், இலையில் வாள், லகயில் வில்லம்பு,
காலில் ஈலகலய உணர்த்தும் கழல் ஆகியவற்றுைன் நதான்றினான்.
உறவுசமாழி
இலளஞர் சூழ வந்தான். அவனது நவட்லை நாய் குலரத்துக்சகாண்டு அவலனச் சூழ்ந்து
வந்துசகாண்டிருந்தது. இவற்லறக் கண்டு தலலவியும் நதாழிமாரும் அஞ்சி ஒதுங்கினர். அவன் பசுலவப்
பார்க்கும் காலளநபால் பண்நபாடு பார்த்தான் 3 அவர்கள் ஐந்து வலகயாக முடித்திருந்த ‘ஐம்பால்’ கூந்தல்
அழலகப் பாராட்டினான். அவர்களின் நடுக்கத்லதக் கண்டு ‘சபருந்தீங்கு சசய்துவிட்நைன் நபாலும்’ 4
என்றான். அவர்கள் ஏதும் நபசவில்லல. அவன் கலக்கத்துைன் ‘எம்முைன் சசால்லலும் பழிநயா’ என யாழில்
எழும் லசவளப் பண் நபாலத் தழுதழுத்தான் 5 அப்நபாது ஆண்யாலன ஒன்று அங்கு வந்த்து. அதலனக்
கண்டு நடுங்கிய தலலவி தன் நாணத்லத மறந்து அவலனத் தழுவிக்சகாண்ைாள். யாலனமீது தலலவன்
அம்பு எய்தான். யாலன நபாய்விட்ைது. அவள் விலகினாள். “உன் அழலக நுகர அலசயாமல் நில்”
என்றான். 6 அவளது சநற்றிலயத் தைவிக்சகாடுத்தான். தலலவி நின்றாள். தலலவன் நதாழிலயப்
பார்த்தான். நதாழி நாணி விலகினாள்.
உைலுறவு இன்பம்
பாலறயில் பட்டுத் சதறித்த மிளகு ஊறிக்சகாண்டிருக்கும் சுலனயில் மாம்பழம் விழுந்தது. 7 8 சுலனயில்
பலாச்சுலளயும் நதனும் இனித்தன 9
கைவுள்நமல் சத்தியம்
விழா எடுத்து ஊருக்கு விருந்து பலைத்து திருமணம் சசய்துசகாள்நவன் என அவன் அவளது லககலளப்
பிடித்துக்சகாண்டு கைவுள்நமல் சத்தியம் சசய்தான். 10
கலக்கம்

மாலல வந்தது. இல்லம் திரும்பினர். அன்று முதல் அவன் இரவில் அவளிைம் வந்து நபானான். இரவில்
காவலர் வருதல், நாய் குலரத்தல், முதலான இலையூறு நநரும்நபாது கலங்குவாள்.
அவன் வரும் வழியில் உழுலவ, ஆளி, உளியம் நபான்ற விலங்குகளும், பாம்பும் உண்டு. அவன் கைக்கும்
ஆற்றில் முதலல, இைங்கர், கராம் முதலான இலரநதர் விலங்குகளும் உண்டு. இவற்லறயும் எண்ணி இவள்
கலங்குகிறாள். இலவநய இவள் மாறுபாட்டுக்குக் காரணம். என்று நதாழி தாயாிைம் கூறி முடிக்கிறாள்.
இறுதி சவண்பா
இந்தப் பாைலின் முடிவில் இரண்டு சவண்பாக்கள் உள்ளன. இலவ கபிலரால் இயற்றப்பட்ைலவ அன்று.
பத்துப்பாட்டு என்னும் ப்பிலனச் சசய்தவர் எழுதிச் நசர்த்த பாட்டுகள்.
முதல் பாைல் இப்பாட்டில் வரும் தலலவன், தலலவி, நதாழி, தாயர் ஆகிய யார்மீதும் குற்றம்
இல்லல என்று கூறுகிறது.
இரண்ைாம் பாைல் வைசமாழியாளாின் காந்தருவ மணத்துக்கு நிகரானது என்று கூறுகிறது
மதுலரக் காஞ்சி
சங்கத் தமிழ் பாைல் ப்பான பத்துப்பாட்டு என்னும் ப்பில் அைங்குவது மதுலரக் காஞ்சி. இத் ப்பில் உள்ள
நூல்களுள் மிகவும் நீளமானது இதுநவ. மாங்குடி மருதனார் என்னும் புலவர் இந் நூலல இயற்றியுள்ளார்.
இப்பாைலில் 78 அடிகள் உள்ளன. பாண்டிய மன்னன் சநடுஞ்சசழியனுக்கு உலகியல் உணர்த்துவதாய்
இப்பாைல் பாைப்பட்டுள்ளது. பாண்டி நாட்டின் தலலநகரமான மதுலரயின் அழலகயும், வளத்லதயும்
கூறுகின்ற இந்நூல், அந்நாட்டின் ஐவலக நிலங்கலளப் பற்றியும் கூறுகின்றது. இப் பாட்டின்
சதாைக்கத்தில் திலரகைல் சூழ்ந்த ஞாலம் பற்றிப் பாடும் புலவர் பிறகு நதன் கூடுகள் நிலறந்திருக்கும்
மலலயுச்சிகலளப் பற்றியும் கூறுகிறார். இந்த உவலமகள் இயற்லக வளம் குறித்துப் பாடும் சபாருட்டு
அலமந்தலவ அல்ல. வாழ்க்லக அலல நபான்று நிலலயில்லாதது. எனநவ நல்லறங்கள் சசய்து மலல
நபால் என்றும் அழியாப் புகலழத் நதடிக்சகாள் என்று மன்னனுக்கு மலறமுகமாய்க் கூறுகிறார்.
நபாாின் சகாடுலமலய விளக்குதல்
சபரும்பாலான புலவர்கள் மன்னனின் நபார்த்திறத்லதயும் நபாாில் பலகவலரக் சகான்றழித்தலதயும்
சகான்றழித்த நாட்டுக் நகாட்லைலய அழித்து அங்நக எள் மற்றும் திவசங்கள் விலதத்தலதயும் பாடுவர்.
மருதனாநரா நபாாின் சகாடுலமலயயும் நபாாினால் நாடு பாழாவலதயும் பாடுகிறார்.
நாசைனும்நபர் காடுஆக
ஆநசந்தவழி மாநசப்ப
ஊர் இருந்தவழி பாழ்ஆக

நபாாினால் நாைாக இருந்த இைம் காைாகும். பசுக்கள் திாிந்த வழியில் புலிகள் உலவும். ஊர் முழுதும்
பாழாகும் என்று சசால்கிறார்.
நாளங்காடி அல்லங்காடி
சங்க காலத்திலும் மதுலர தூங்கா நகராய் விளங்கியலத மருதனார் மூலம் அறிய முடிகிறது. பகல் நநரக்
கலைகளாகிய நாளங்காடி பற்றியும் இரவு நநரத்தில் திறக்கப்படும் அல்லங்காடி (அல் - இரவு; அல்லும்
பகலும்) பற்றியும் விளக்குகிறார். கைல் நீர் ஆவியாகி நமகமாவதால் கைல் வற்றிவிடுவதில்லல. ஆறுகள்
பல கைலில் வந்து கலப்பதால் கைல் சபாங்கி வழிவதுமில்லல. அது நபால் மக்கள் திரளாக வந்து
சபாருட்கலள வாங்குவதால் சபாருட்கள் தீர்ந்து விடுவதும் இல்லல; பல இைத்திலிருந்தும் வணிகர்கள்
விற்பலனக்குப் சபாருட்கலளக் சகாண்டு வருவதால் சபாருட்கள் மிகுந்து விடுவதும் இல்லல என்கிறார்.
மலழசகாளக் குலறயாது, புனல்புக மிகாது
கலரசபாருது இரங்கும் முந்நீர் நபால,
சகாளக்சகாளக் குலறயாது. தரத்தர மிகாது.
ஓர் இரவு
ஓர் இரவு முழுதும் மதுலர நகாில் நைக்கும் சசயல்கள் யாவற்லறயும் மருதனார் கூறுகிறார். குலமகளிர்
பண்புகள், விலலமகளிர் நவலலகள், கள்வர் திறம், காவலர் மறம் ஆகியவற்லறக் கூறி நிலறவாக மன்னன்
இரவில் துயில் சகாள்ளல், காலலயில் பள்ளிசயழுச்சி, அவனது சகாலை, அறம் ஆகியவற்லற விளக்கி
அவலன வாழ்த்திப் பாைலல நிலறவு சசய்கிறார்.
பட்டினப் பாலல
பட்டினப்பாலல என்பது சங்ககாலத்துத் தமிழ் நூல் ப்பான பத்துப்பாட்டில் அைங்கிய ஒரு நூல் .
சபரும்பாணாற்றுப்பலை என்னும் நூலலப் பாடிய கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் என்னும் புலவநர
இதலனயும் இயற்றியுள்ளார். பண்லைய நசாழ நாட்டின் சிறப்பு, நசாழ நாட்டின் தலலநகரான
காவிாிப்பூம்பட்டினத்தின் சிறப்பு,அதன் சசல்வ வளம், காிகாலனுலைய வீரச்சசயல்கள், மக்கள் வாழ்க்லக
முலற ஆகியவற்லற எடுத்து இயம்பும் இப் பாைல் 301 அடிகளால் அலமந்துள்ளது. இப் பாைலில் நசாழ
மன்னன் காிகால் சபருவளத்தானின் சபருலமகலள எடுத்துக்கூறுகிறார் புலவர். காிகால் நசாழன்
திலரக்கைலில் நாவாய்கள் பல சசலுத்தி, சுங்க முலறலய ஏற்படுத்தி, சவளிநாடுகளுைன்
வாணிபத்சதாைர்பு ஏற்படுத்தி தமிழகத்திற்கு உலகப்புகலழ ஏற்படுத்தியவன். அவன் ஆண்ை நசாழப்
நபரரசின் தலலநகரமாக விளங்கியது காவிாிப்பூம்பட்டினம். காிகால் நசாழனுலைய
காவிாிப்பூம்பட்டினத்தின் சபருஞ்சிறப்லபச் சசால்வநத பட்டினப்பாலல ஆகும்.

நூலின் சிறப்பு
சங்க நூலாகிய பத்துப்பாட்டு வாிலசயில் ஒன்பதாவது பாட்டு பட்டினப்பாலலயாகும். பட்டினப்பாலலயின்
சசய்யுள்கள் இலையிலைநய வஞ்சிப்பாவின் அடிகள் விரவி இருந்தாலும் ஆசிாியப்பாவால் இயன்றலவ.
பட்டினம்
துலறமுகத்லத ஒட்டியுள்ள சபரு நகரங்கள் பட்டினம் என அலழக்கப்பட்ைன. காவிாிப்பூம்பட்டினம் நசாழ
நாட்டின் பழம்சபரும் நகரமாகும். தலலநகரமாக விளங்கிய துலறமுகப்பட்டினம். இது தமிழகத்தில்,
தஞ்சாவூர் மாவட்ைத்தில் கீழ்க்நகாடியிநல காவிாி நதி கைநலாடு கலக்கும் இைத்தில் உள்ளது. இப்நபாது
இது ஒரு சிறிய ஊராகும். ஏறக்குலறய ஆயிரத்லதந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த நகரம் கைலிநல மூழ்கி
விட்ைதாகச் சசால்லப்படுகிறது. ஐம்சபருங்காப்பியங்களிநல ஒன்றான மணிநமகலலயில்
காவிாிப்பூம்பட்டினம் கைலில் மூழ்கிய சசய்தி காணப்படுகிறது.
பாலல
பாலல என்பது பாலலத்திலண ஆகும். பிாிலவப் பற்றிக் கூறுவது பாலலத்திலணயாகும். கணவன் தன்
மலனவிலய விட்டுப் பிாிந்து நபாவது - அல்லது பிாிந்து நபாக நிலனப்பது - அல்லது பிாிந்து நபாக
நவண்டுநம என நிலனத்து வருந்துவது இலவ பாலலத்திலணயின்கண் அைங்கும். கணவன் தான் சபாருள்
நதைப் பிாிந்து சசல்வலதத் தன் மலனவிக்கு அறிவிப்பதும், அலத அவள் தடுப்பதும் பாலலத் திலணயில்
அைங்கும்.
பட்டினப்பாலல என்பது பட்டினம்- பாலல என்ற இரு சசாற்கலளக் சகாண்ை சதாைர். "பட்டினத்தின்
சிறப்லபக் கூறிப் பிாிவின் துன்பத்லத உணர்த்துவது" என்பது இதன் சபாருளாகும்.
பாட்டின் அலமப்பு
சபாருள் நதைப் பிாிந்து சசல்ல நிலனக்கின்றன் தலலவன். பிாிந்து சசன்றால் தன் காதலியின் நிலல என்ன
அகும்? அவள் தன் பிாிலவப் சபாறுப்பாளா? தான் திரும்பும் வலர அவள் உயிர்சகாண்டு உலறவாளா?
என்ற ஐயம் அவன் உள்ளத்திநல எழுந்து அவலன வாட்டுகின்றன. பிாிந்து சசன்றால் தானும் மன
அலமதிநயாடு சசன்ற இைத்தில் சசயலாற்ற முடியாது. நவதலனதான் மிஞ்சும்; நவதலனநயாடு சசய்யும்
சசயலில் சவற்றிகாண முடியாது. ஆலகயால் பிாிவு காதலிக்குத் துன்பம் தருவநதாடு தனக்கும் துன்பத்லதத்
தரும் என நிலனக்கிறான் இதனால்
" நான் பிாிந்து சசல்ல நிலனக்கும் காட்டு மார்க்கம், காிகாற்நசாழன் தன் பலகவர்களின் நமல் வீசிய
நவல்பலைலயக் காட்டினும் சகாடுலமயானது. என்காதலியின் சமல்லிய நதாள்கள் அந்தக்
காிகாற்நசாழனுலைய சசங்நகாலலக் காட்டினும் குளிர்ச்சிலயத் ( நன்லமலய, இன்பத்லத)தருவன.

ஆதலால் நீங்காத சிறப்பிலனயுலைய காவிாிப்பூம்பட்டினநம கிலைப்பதாஇருந்தாலும் கூை என் காதலிலய
விட்டுப் பிாிந்து வரமாட்நைன். என் மனநம! பிாிந்து நபாகநவண்டும் என எண்ணுவலத மறந்துவிடு".
என்ற முடிவுக்கு வருகிறான். இதுநவ பட்டினப்பாலலயின் அகப்சபாருள்கருத்தாகும். இதலன
" திருமாவளவன்
சதவ்வர்க்கு ஓங்கிய
நவலினும் சவய்ய கானம்;
அவன், நகாலினும் தண்ணிய
தைம்சமல் நதாநள.
முட்ைாச் சிறப்பின்
பட்டினம் சபறினும்
வாாிரும் கூந்தல்
வயங்கிலழ ஒழிய
வாநரன் வாழிய சசஞ்நச."
என்று வரும் பட்டினப்பலல அடிகளால் அறியலம்.
நூலின் சபாருள்
காவிாியாற்றின் சிறப்பு; நசாழநாட்டின் நிலவளம்; காவிாிப்பூம்பட்டினத்தின் சுற்றுப்புறங்களின் சசழிப்பு;
காவிாித்துலறயின் காட்சி; சசம்பைவர்களின் வாழ்க்லக; சபாழுதுநபாக்கு இலவகலள இந்நூல் விாிவாகக்
கூறுகிறது. காவிாிப்பூம்பட்டினத்திநல அக்கலத்தில் நலைசபற்ற வாணிகம்; அந்நகரத்திநல குவிந்திருந்த
சசல்வங்கள்; அங்கு நலைசபற்ற ஏற்றுமதி இறக்குமதி வாணிகம்; வாணிகர்களின் நடுவுநிலலலம;
பண்ைங்கலளப் பாதுகாக்கும் முலற இலவகலளசயல்லாம் இந்நூலிநல காணலாம்.
இந்த நகரத்தின் தலலவனான காிகாற்நசாழனின் சபருலம, வீரம், சகாலை முதலியவற்லறயும் இந்நூல்
எடுத்துலரக்கிறது. இந்நூல் பாலலத்திலண என்னும் அகப்சபாருலளப் பற்றியதாயினும் புறப்சபாருள்
சசய்திகநள இதில் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன.
காிகாற்நசாழன்
பட்டினப்பாலலயில் குறிப்பிட்டிருக்கும் காிகாற்நசாழன் இரண்ைாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்நன
வழ்ந்தவன். காவிாிப் பூம்பட்டினநம இவனுலைய தலலநகரமாக இருந்தது. இவன் இலளஞனாய்

இருந்தநபாது பலகவரால் சிலற பிடிக்கப்பட்டு சிலறயில் அலைக்கப்பட்ைான்.எப்படிநயா சிலறலிருந்து
தப்பி தனக்குாிய அரசாட்சிலயயும் லகப்பற்றினான். பிறகு தன் பலகவர்களின் நமல் பலை திரட்டிச் சசன்று
அவர்கலளசயல்லாம் வீழ்த்தி சவற்றிசபற்றான். இச்சசய்தி பட்டினப்பாலலயின் இறுதியில்
கூறப்பட்டுள்ளது. இவலனப் பற்றி நமலும் பழசமாழி, சபாருநராற்றுப்பலை, புறநானூறு, சிலப்பதிகாரம்
நபான்றவற்றில் பல சசய்திகள் காணக்கிலைக்கின்றன.
காிகால் நசாழன் சிறுவனாய் இருந்த நபாது அவலனக் சகால்ல பலகவர்கள் சூழ்ச்சி சசய்தனர். அவனிருந்த
இல்லத்திற்குத் தீ லவத்தனர். காிகாலன் அஞ்சாமல் தீயினின்றும் சவளிவந்து தப்பித்துக்சகாண்ைான்.
அவன் தீயிலிருந்து சவளிவரும் நபாது அவனுலைய கால் தீப்பட்டுக் காிந்து நபானது. இதனால்
இவனுக்குக் காிகால்நசாழன் என்று சபயர் வந்தது.
இவன் சவண்ணி என்னும் ஊாின் பக்கத்திலிருந்த நபார்க்களத்தில் நசரமான் சபருஞ்நசரலாதன்
என்பவநனாடு நபார் சசய்து சவன்றான். அப்சபாது அநத நபார்க்களத்தில் நசரலாதனுக்குத் துலணயாக
வந்த பாண்டியலனயும் எதிர்த்துப் நபார் சசய்து சவன்றான். ஆகநவ பாண்டியன், நசரன் இருவலரயும்
சவன்றவன் இவன். இவன் இமயம் வலர பலைசயடுத்துச் சசன்றான். இலையிட்ை மன்னர்கலள எல்லாம்
சவன்று இமயத்தில் புலிக்சகாடிலயயும் நாட்டினான். இவன் இலளநயானாய் இருந்த நபாது நலர முடித்து
நீதி கூறிய கலதயும் வழங்குகிறது.
காிகால் நசாழன் தமிழன்பன். தமிழ்ப்புலவர்கலள ஆதாித்தவன். இரும்பிைர்த்தலலயார் என்னும் புலவர்
இவனது தாய்மாமன். பட்டினப்பாலலலயப் பாடிய உருத்திரன்கண்ணனாருக்கு பதினாறு நூறாயிரம்
கழஞ்சு (சபான்) பாிசளித்தான் என்ற சசய்தி இவனுலைய தமிழ்ப்பற்லற விளக்குவதாகும்.
ஆசிாியர் வரலாறு
பட்டினப்பாலலலய இயற்றிய ஆசிாியர் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் ஆவார். பத்துப்பாட்டில் உள்ள
சபரும்பாணாற்றுப்பலை என்ற நூலிலனயும் இவர்தான் இயற்றியுள்ளார். சபரும்பாணாற்றுப்பலை
சதாண்லைமான் இளந்திலரயன் என்னும் அரசன் மீது பாைப்பட்ைது. பட்டினப்பாலல காிகால்நசாழன் மீது
பாைப்பட்ைது. ஆகநவ இவர் காிகாலன், இளந்திலரயன் என்ற இரண்டு மன்னர்களின் அன்புக்குாியவராக
வாழ்ந்தார் என்பலத அறியலாம். இவாின் வரலாற்றிலன அறிவதற்கான சான்று எதுவும் இல்லல. கடியலூர்
என்பலத இவர் புறந்த ஊராகக் கருதுகின்றனர். இவ்வூர் எதுசவனத் சதாியவில்லல. இவர்
சதாண்லைமாலனயும், நசாழலனயும் பாடியிருப்பதால் இந்த ஊர் நசாழ நாட்டிநலா, அல்லது சதாண்லை
நாட்டிநலாதான் இருந்திருக்க நவண்டும் என்று எண்ணுகின்றனர். இவர் கூறியிருக்கும் இயற்லக
நிகழ்ச்சிகளும் உவலமகளும் அக்கால காவிாிப்பூம்பட்டினத்லத நம் மனக்கண்ணால் பைம் பிடித்துக்
காட்டுவது நபால் அலமந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டின் சபருலம, தமிழர் நாகாிகத்தின் உயர்வு, தமிழர்களின்
வீரம், பண்பாடு இலவசயல்லாம் இந்தப் பட்டினப்பாலலயில் காணலாம்

மலலபடுகைாம்
சங்ககாலத் ப்புகளுள் ஒன்றான பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் ஒன்று மலலபடுகைாம். இத் ப்பிலுள்ள நூல்களுள்
இரண்ைாவது சபாிய நூல் இது. 583 அடிகளால் ஆன இப் பாைலல இயற்றியவர், சபருங்குன்றூர்ப் சபருங்
சகௌசிகனார் என்னும் புலவர் ஆவார். இந்த நூலலக் கூத்தராற்றுப்பலை எனவும் குறிப்பிடுவர்.1
நவிர மலலயின் தலலவனான நன்னன் என்பவலனப் பாட்டுலைத் தலலவனாகக் சகாண்டு பாைப்பட்ைது
இந்நூல். நவிர மலல மக்களின் வாழ்க்லக முலறகலளயும், அவர்கள் தலலவனின் சகாலைத் திறத்லதயும்
புகழ்ந்து பாடும் இந் நூற் பாைல்களில், அக்காலத் தமிழாின் இலசக்கருவிகள் பற்றியும் ஆங்காங்நக
குறிப்புக்கள் காணப்படுகின்றன. நன்னலனப் பாடிப் பாிசு சபறச்சசல்லும் பாணர், சநடுவங்கியம்,
மத்தளம், கிலண, சிறுபலற, கஞ்சதாளம், குழல், யாழ் நபான்ற பலவலக இலசக் கருவிகலள எடுத்துச்
சசல்வது பற்றிய சசய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளன.
பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு
தமிழகத்தில் சங்கம் மருவிய காலத்தில் இயற்றப்பட்ை 18 நூல்கள் ஒருங்நக பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு
நூல்கள் என வழங்கப் படுகின்றன. இலவ ஒவ்சவான்றும் தனித்தனியான சவவ்நவறு புலவர்களால்
பாைப்பட்ைலவ.
நூல்வலககள்
பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் குறித்த வாய்பாட்டுப் பாைல்:
"நாலடி,நான்மணி,நால்நாற்பது,ஐந்திலண,முப் பால்,கடுகம்,நகாலவ,பழசமாழி,மாமூலம், இன்னிலலய
காஞ்சிநயாடு,ஏலாதி என்பநவ, லகந்நிலலய வாம்கீழ்க்கணக்கு."
இத்தியில் அைங்கியுள்ள நூல்களுள் சபரும்பாலானலவ நீதி நூல்களாகும். பதிசனாரு நூல்கள்
இவ்வலகலயச் சார்ந்தலவ. ஆறு நூல்கள் அகத்திலண சார்பானலவ. ஒன்று புறத்திலண நூல். இந் நூல்கள்
அலனத்தும் சிறு பாைல்களால் ஆனலவ. கூடிய அளவாக நான்கு அடிகலள மட்டுநம சகாண்ைலவ.
நீதி நூல்கள்
1.

நாலடியார்

2.

நான்மணிக்கடிலக

3.

இன்னா நாற்பது

4.

இனியலவ நாற்பது

5.

திருக்குறள்

6.

திாிகடுகம்

7.

ஆசாரக்நகாலவ

8.

பழசமாழி நானூறு

9.

சிறுபஞ்சமூலம்

10.

ஏலாதி

11.

முதுசமாழிக்காஞ்சி

அகத்திலண நூல்கள்
1.

ஐந்திலண ஐம்பது

2.

திலணசமாழி ஐம்பது

3.

ஐந்திலண எழுபது

4.

திலணமாலல நூற்லறம்பது

5.

லகந்நிலல

6.

கார் நாற்பது

புறத்திலண நூல்
1.

களவழி நாற்பது

பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் அட்ைவலண
வாிலசஎண்

நூல்சபயர்

பாைல் எண்ணிக்லக

சபாருள்

1.நாலடியார் – 400 -அறம்/நீதி -சமணமுனிவர்கள்
2.நான்மணிக்கடிலக -101 - அறம்/நீதி - விளம்பி நாகனார்
3.இன்னா நாற்பது -40+1

அறம்/நீதி

கபிலர்

4.இனியலவ நாற்பது -40+1

அறம்/நீதி

பூதஞ்நசந்தனார்

5.திாிகடுகம் -100
6.ஏலாதி -80

அறம்/நீதி

அறம்/நீதி

நல்லாதனார்

கணிநமதாவியார்

ஆசிாியர்

7.முதுசமாழிக்காஞ்சி -10*10
8.திருக்குறள் -1330

அறம்/நீதி

9.ஆசாரக்நகாலவ - 100+1
10.பழசமாழி - 400

அறம்/நீதி

திருவள்ளுவர்

அறம்/நீதி

அறம்/நீதி

கூைலூர்க்கிழார்

சபருவாயின் முள்ளியார்

முன்றுலர அலரயனார்

11சிறுபஞ்சமூலம் - 104 அறம்/நீதி

காாியாசான்

12.ஐந்திலண ஐம்பது - 50

அகம்

சபாலறயனார்

13.ஐந்திலண எழுபது - 70

அகம்

மூவாதியார்

14.திலணசமாழி ஐம்பது -50

அகம்

கண்ணஞ் நசந்தனார்

15.திலணமாலல நூற்லறம்பது - 150

அகம்

கணிநமதாவியார்

16.லகந்நிலல - 60

அகம்

புல்லங்காைனார்

17.கார்நாற்பது -40

அகம்

கண்ணங்கூத்தனார்

18.களவழி நாற்பது - 40+1

புறம்

சபாய்லகயார்

நாலடியார்
நாலடியார் பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல் ப்லபச் நசர்ந்த ஒரு தமிழ் நீதி நூல். இது நான்கு அடிகலளக்
சகாண்ை சவண்பாக்களால் ஆனது. இது சமண முனிவர்களால் இயற்றப்பட்ை நானூறு தனிப்பாைல்களின்
ப்பாகக் கருதப்படுகிறது. இதனால் இது நாலடி நானூறு எனவூம் சபயர் சபறும். 'நவளாண் நவதம்' என்ற
சபயரும் உண்டு. பல சந்தர்ப்பங்களில் இது புகழ் சபற்ற தமிழ் நீதி நூலான திருக்குறளுக்கு இலணயாகப்
நபசப்படும் சிறப்லபப் சபற்றுள்ளது.
வாழ்க்லகயின் எளிலமயான விையங்கலள உவமானங்களாகக் லகயாண்டு நீதி புகட்டுவதில் நாலடியார்
தனித்துவம் சபற்று விளங்குகிறது.
கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்
அறம், சபாருள், இன்பம் என்னும் முப்சபாருள்கலளயும் குலறந்த அடிகளில் சிறப்புற (நான்குஅடிகளுக்கு
மிகாமல்) உலரப்பது பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் இயல்பாகும். சங்ககாலச் சான்நறார்களின்
அனுபவ உண்லமகலளநய பிற்காலப் புலவர்கள் நீதிக் கருத்துக்களாகப் நபாற்றினர். நீதி நூல்களில்
இலக்கியச் சுலவயும் கற்பலனயும் குன்றித் நதான்றினாலும் அலவ மக்களின் வாழ்லவச் சசம்லமப்
படுத்தும் சீாிய சதாண்டிலனச் சசய்கின்றன.
பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் திருக்குறள், நாலடியார், நான்மணிக்கடிலக, இனியலவ நாற்பது,
இன்னா நாற்பது, திாிகடுகம், ஆசாரக் நகாலவ, சிறுபஞ்சமூலம், பழசமாழி, முதுசமாழிக் காஞ்சி, ஏலாதி
என்கிற பதிசனாரு நூல்களும் நீதிநூல்களாகும்.
திருக்குறளும் நாலடியாரும்

நீதிகலளக் கூறுவதில் திருக்குறளும் நாலடியாரும் ஏறக்குலறய ஒநர முலறலயப் பின்பற்றுகின்றன.
திருக்குறலளப் நபான்நற நாலடியாரும், அறத்துப்பால், சபாருட்பால், காமத்துப்பால் எனும் முப்பிாிவுகலள
உலையதாக விளங்குகிறது.திருக்குறள் இரண்டு அடிகளில் சசால்ல, நாலடியார் நான்கு அடிகளில்
சசால்கிறது.திருக்குறள் ஒநர ஆசிாியரால் இயற்றப்பட்ைது. நாலடியாநரா சமண முனிவர் நானூறு நபர்
பாடிய சவண்பாக்களின் ப்பாகும்.நாலடியாலரத் த்தவர் பதுமனார். இயற்றப்பட்ை காலம் சங்கம் மருவிய
காலம் (கி.பி.50 ஐ ஒட்டிய காலம்).
"ஆலும் நவலும் பல்லுக்குறுதி; நாலும் இரண்டும் சசால்லுக்குறுதி', 'சசால்லாய்ந்த நாலடி நானூறும் நன்கு
இனிது', 'பழகுதமிழ் சசால்லருலம நாலிரண்டில்' என்கிற கூற்றுகள் இதன் சபருலமலய திருக்குறளுக்கு
இலணயாக எடுத்தியம்புவன.
நாலடியார் பாைல்களின் எண்ணிக்லக கைவுள் வாழ்த்து : 1 அறத்துப்பால் : 130 பாைல்கள் (13
அதிகாரங்கள்) சபாருட்பால் : 60 பாைல்கள் (6 அதிகாரஙள்) காமத்துப்பால் : 10 பாைல்கள் (1 அதிகாரம்)
சமாத்தம் : 400 பாைல்கள் (40 அதிகாரங்கள்)

நான்மணிக்கடிலக
நான்மணிக்கடிலக பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள், ஒன்று. இது ஒரு நீதி நூல். விளம்பி நாகனார்
என்னும் புலவரால் இயற்றப்பட்ை இந் நூல் நூற்றிசயாரு பாைல்கலளத் தன்னகத்நத சகாண்டுள்ளது1.
ஒவ்சவாரு பாைலும் நான்கு அடிகளால் ஆனது இந் நூற் பாைல்கள் ஒவ்சவான்றிலும், நான்கு மணியான
கருத்துக்கள் சசால்லப்படுகின்றன. இதனாநலநய இது நான்குவலக மணிகளால் ஆன ஆபரணம்
நான்மணிக்கடிலக என்று அலழக்கப்படுகிறது.
விளம்பி நாகனார்
இதன் ஆசிாியர் விளம்பி என்ற ஊாில் பிறந்த நாகனார் என்ற சபயர் உலையவராக இருக்க நவண்டும்
என்று கருதப்படுகிறது. அல்லது இவர் ஆற்றிய சதாழில் காரணமாக இவர் விளம்பி நாகனார் என்று
அலழக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று கருதுவாருமுளர். இந்நூலில் உள்ள கைவுள் வாழ்த்துப்பாைல்கள்
இரண்டும் திருமாலலப்பற்றி இருப்பதால் இவர் லவஷ்ணவ பிாிலவ நசர்ந்தவராக இருக்கலாம் என்றும்
இந்நூல் லவஷ்ணவ இலக்கியம் என்றும் கூறுவாறுமுளர். இவர் சபயலர நாயனார் நயினார் என்று கூறி,
இந்நூலில் பல இைங்களில் சமண சமயக் கருத்துக்களான சபாய்யாலம, சகால்லாலம, புலால் உண்னாலம
ஆகியலவ வலியுறுத்திக் கூறப்படுவதால் இதன் ஆசிாியர் விளம்பி நாகனார் ஒரு சமணர் என்றும்
நான்மணிக்கடிலக சமணர்களின் இலக்கியம் என்று கூறுவாரும் உளர். இக்கருத்லத ஏற்பவர்கள்
திருமாலலப்பற்றிய சசய்யுட்கள் இரண்டும் இலைச்சசறுகல் என்று வாதிடுவர். கி. ஆ.சப. விசுவநாதன்

பதிப்பித்துள்ள மும்மணிகளும் நான்மணிகளும்3 என்னும் நூலில் கைவுள் வாழ்த்து சசய்யுட்கள் இரண்டும்
நீங்கலான நூற்றுநான்கு பாைல்கநள உள்ளன4.
சங்க இலக்கியங்கள்
சங்க இலக்கியத்லத நமற்கணக்கு, கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் என்று இரு பிாிவாகப் பிாிக்கலாம். நமற்கணக்கில்
பத்துப்பாட்டு எட்டுத்சதாலக ஆகிய பதிசணட்டு நூல்கள் அைங்கும். கீழ்க்கணக்கில் நாலடியார்,
நான்மணிக்கடிலக அன்று சதாைங்கும் பட்டியலிலும் பதிசணட்டு நூல்கள் உண்டு. பத்துப்பாட்டு நூல்கள்
ஒவ்சவான்றிலும் ஒநர கவிஞரால் எழுதப்பட்ை ஒரு நீண்ை கவிலத உள்ளது.எட்டுத்சதாலக நூல்களில்
பலாின் கவிலதகள் க்கப்பட்டிருக்கின்றன. கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் பலராநலா அல்லது ஒரு சிலராநலா
எழுதப்பட்ை கவிலதகலள சகாண்டுள்ளன. நமற்கணக்கு நுல்கசளல்லாம் ஆசிாிப்பாவிநலா,
பாிபாைலிநலா அல்லது கலிப்பாவிநலா உள்ளன. ஆனால் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் அலனத்தும் இரண்டு
முதல் ஆறடி வலரயுள்ள சவண்பாக்களினால் ஆனலவயாகின்றன.
கீழ்க்கணக்குநூல்கள்
கீழ்வரும் தனிப்பாைல் கீழ்க்கணக்கு நூல்கலள பட்டியலிட்டு காட்டுகின்றது. கீழ்வரும் சவண்பா எளிதாக
அவற்லற நிலனவுகூற பயன்படுகின்றது.எழுதியவர் யாசரன்று சதாியாத பாைல்களில் இதுவும் ஒன்று.
நாலடி நான்மணி நானாற்பது ஐந்திலணமுப்
பால் கடுகங் நகாலவ பழசமாழி -- மாமூலம்
இன்னிலலய வாங் காஞ்சியுைன் ஏலாதி என்பநவ
லகநிலல யுமாம் கீழ்க்கணக்கு
எடுத்துக்காட்டு
கல்வியறிவு இல்லாதவர்களுக்கு அவர்கள் வாயிலிருந்து வரும் சசாற்கள் இயமன் ஆகின்றன. வாலழ மரம்
தான் ஈனுகின்ற காயினாநலநய அழிந்துநபாகிறது. சசய்யத்தகாதவற்லறச் சசய்பவர்களுக்கு அறநம
இயமன். ஒரு குடும்பத்துக்கு, தீய ஒழுக்கம் சகாண்ை சபண்நண இயமனாவாள் என்ற சபாருள்சகாண்ை,
நான்மணிக்கடிலகப் பாைசலான்லறக் கீநழ காண்க. இப்பாைல் டி.எஸ் பாலசுந்தரம் பிள்லள
பதிப்பித்துள்ள நான்மணிக்கடிலக நூலில் 85 வது பாைல்5
கல்லா ஒருவர்க்குத் தம்வாயிற் சசாற்கூற்றம்
சமல்லிலல வாலழக்குத் தானீன்ற காய்கூற்றம்
அல்லலவ சசய்வார்க்கு அறங்கூற்றம் கூற்றநம

இல்லத்துத் தீங்சகாழுகு வாள்
இவ்சவண்பாபில் முதல் மூன்று கருத்துக்களும் கூற்றம் (death) என்ற சசால்லில் முடியும் நபாது நான்காவது
கருத்து கூற்றம் என்ற சசால்லுைன் சதாைங்குகிறது. முதல் மூன்று கருத்துக்களும் ஒரு படிவத்லத (Pattern)
சகாண்டுள்ளநபாது நான்காவது கருத்து படிவமாற்றம் (pattern variatin) ஒன்லற பயன்பாட்டில்
சகாண்டுவருவதற்கான நநாக்கம் என்னவாக இருக்கக்கூடும்? கூர்ந்து நமற்கண்ை சசய்யுள் அலமப்லப
பார்ப்நபாமானால் ஒநர படிவத்லதநய பயன் படுத்தியிருந்தால் சசய்யுளுக்கு இப்சபாழுது கிலைக்கும்
இனிலம கிலைத்திருக்காது. மற்றும் கலைசிக் கருத்துக்கு படிவமாற்றம் இன்றி அளிக்கப்பட்டிருந்தால்
இப்சபாழுது அதற்கு கிலைத்திருக்கும் அழுத்தம் (emphasis) படிவ மாற்றம் இல்லாதநபாது
கிலைத்திருக்காது.

இன்னா நாற்பது
கபிலர் என்னும் புலவர் இயற்றியது இன்னா நாற்பது என்னும் நூல். நாற்பத்சதாரு பாைல்கலளக் சகாண்ை
இது பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் என அலழக்கப்படும் சங்கம் மருவிய காலத் தமிழ் நூற் தியுள்
அைங்குவது. உலகத்தில் கூைாதலவ என்சனன்ன என்பது பற்றிக் கூறி நீதி உலரப்பது இந்நூல்.
எடுத்துக்காட்டு
அறிவிற் சிறந்தவர்கள் வீற்றிருக்கின்ற சலபயிநல அறிவில்லாத ஒருவன் புகுவது துன்பத்லதத் தரும்.
இருட்டிய பின்னர் வழியிற் சசல்வது சபாிதும் துன்பம் விலளவிக்கும். விலளயக் கூடிய துன்பங்கலளத்
தாங்கக் கூடிய ஆறல் இல்லாதவர்களுக்குத் தவம் துன்பம் தரும். தன்லனப் சபற்ற அன்லனலயப் நபணிக்
காப்பாற்றாமல் விடுவதும் துன்பமாகும். என்று மனித வாழ்வில் துன்பத்துக்குாிய நான்கு விையங்கலளக்
கூறி நீதி புகட்டும் கீழ்க்காணும் பாைல் இந் நூலில் வருகிறது.
ஆன்றவித்த சான்நறாருட் நபலத புகலின்னா
மான்றிருண்ை நபாழ்தின் வழங்கல் சபாிதின்னா
நநான்றவிந்து வாழாதார் நநான்பின்னா வாங்கின்னா
ஈன்றாலள நயாம்பா விைல்.
இன்னா நாற்பது
நாற்பது என்னும் எண் சதாலகயால் குறிக்கப்சபறும் நான்கு கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் கார் நாற்பதும்,
களவழி நாற்பதும் முலறநய அகம், புறம் பற்றியலவ. இன்னா நாற்பதும், இனியலவ நாற்பதும் அறம்
உலரப்பன. இவ்விரண்டும் முலறநய துன்பம் தரும் நிகழ்ச்சிகளும் இன்பம் தரும் சசயல்களும் இன்னின்ன

எனத் த்து உலரக்கின்றன. நூலுக்குப் புறம்பான கைவுள் வாழ்த்திலும் கூை 'இன்னா', இனிநத என்னும்
சசாற்கள் அலமந்துள்ளன. இன்னா நாற்பதில் கைவுள் வாழ்த்து நீங்கலாக நாற்பது பாைல்கள் உள்ளன.
ஒவ்சவாரு பாைலிலும் நான்கு கருத்துக்கலளக் சகாண்டு, ஒவ்சவான்லறயும் 'இன்னா' என எடுத்துக்
கூறுதலின் 'இன்னா நாற்பது' எனப் சபயர்சபற்றது. இந்நூலல இயற்றியவர் கபில நதவர். ஆசிாியர் தமது
கைவுள் வாழ்த்தில் சிவசபருமான், பலராமன், திருமால், முருகன் ஆகிநயாலரக் குறித்துள்ளார். இதனால்
இவர் சமயப் சபாது நநாக்கு உலையவர் என எண்ண இைமுண்டு.

இனியலவ நாற்பது
பூதஞ்நசந்தனார் என்பவர் இயற்றிய நூல் இனியலவ நாற்பது. இது நாற்பது சவண்பாக்களினால் ஆனது.
பண்லைக்காலத் தமிழ்நூல் ப்புக்களில் ஒன்றான பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் இதுவும் ஒன்று.
உலகில் நல்ல அல்லது இனிலமயான விையங்கலள எடுத்துக்கூறுவதன் மூலம் மக்களுக்கு நீதி புகட்டுவநத
இந்நூலின் நநாக்கம். ஒவ்சவாரு பாைலும் மூன்று நல்ல விையங்கலள எடுத்துக் கூறுகின்றது.
எடுத்துக்காட்டு
சுற்றியிருப்பவர்களுக்குக் கல்வி கற்பித்தல் மிகவும் நல்லது; கற்றறிந்த சபாிநயார்கலளத் துலண சகாண்டு
வாழ்தலும் மிக நன்று; சிறிய அளவிலாயினும் நதலவப்படுபவர்களுக்குக் நகட்காமநலநய சகாடுப்பது
எப்சபாழுதுநம நல்லது என்னும் சபாருள்படும் இந்நூற் பாைசலான்று பின்வருமாறு:
சுற்றார்முன் கல்வி உலரத்தல் மிகஇனிநத
மிக்காலரச் நசர்தல் மிகமாண முன்இனிநத
எள்துலண யானும் இரவாது தான்ஈதல்
எத்துலணயும் ஆற்ற இனிது.
இந்நூல் பதிசனண் கீழ்க்கணக்கில் உள்ள நான்கு நாற்பது பாைல்கலளக் சகாண்ை நூல்களில்
இரண்ைாவதாகும். இதன் ஆசிாியர் மதுலரத் தமிழாசிாியர் மகனார் பூதஞ் நசந்தனார் எனப்படுவர். இவர்
தந்லதயார் மதுலரத் தமிழாசிாியர் பூதன். இவர் வாழ்ந்த நாடு பாண்டி நாடு. இவர் சிவன், திருமால், பிரமன்
முதலிய மூவலரயும் பாடியிருப்பதால் சர்வ சமய நநாக்குலையவராயிருந்திருக்க நவண்டும். இவர்
பிரமலனத் துதித்திருப்பதால் கி.பி ஏழாம் நூற்றாண்டுக்குப் பிந்தியவர் என்பநதாடு, இன்னா நாற்பதின் பல
கருத்துக்கலள அப்படிநய எடுத்தாளுவதால் இவர் அவருக்கும் பிந்தியவர் எனலாம். அதனால் இவரது
காலம் கி.பி.75-750 எனப்பட்ைது. இந்நூல் கைவுள் வாழ்த்து நீங்கலாக 40 சசய்யுட்கலளக் சகாண்ைது.

இவற்றுள், 'ஊரும் கலிமா' எனத் சதாைங்கும் பாைல் ஒன்று மட்டுநம (8) பஃசறாலை சவண்பா. ஏலனய
அலனத்தும் இன்னிலச சவண் பாவினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நூலில் நான்கு இனிய சபாருள்கலள
எடுத்துக் கூறும் பாைல்கள், நான்நக நான்கு தான் உள்ளன(1, 3, 4, 5). எஞ்சிய எல்லாம் மும்மூன்று இனிய
சபாருள்கலளநய சுட்டியுள்ளன; இவற்றில் எல்லாம் முன் இரண்டு அடிகளில் இரு சபாருள்களும், பின்
இரண்டு அடிகளில் ஒரு சபாருளுமாக அலமந்துள்ளலம கவனிக்கத் தக்கது. வாழ்க்லகயில் நன்லம தரும்
கருத்துக்கலளத் நதர்ந்சதடுத்து 'இனிது' என்ற தலலப்பிட்டு அலமத்திருப்பதால் இஃது 'இனியலவ நாற்பது'
எனப்பட்ைது. இதலன 'இனிது நாற்பது', 'இனியது நாற்பது', 'இனிய நாற்பது' என்றும் உலரப்பர்.
இனியலவ நாற்பது - மூலம்
கைவுள் வாழ்த்து
கண்மூன் றுலையான்தாள் நசர்தல் கடிதினிநத
சதால்மாண் துழாய்மாலல யாலனத் சதாழலினிநத
முந்துறப் நபணி முகநான் குலையாலனச்
சசன்றமர்ந் நதத்தல் இனிது.
(அருஞ்சசாற்சபாருள்: கண்மூன்றுலையான்- சிவசபருமான்; துழாய்மாலலயான்- திருமால்/சபருமாள்;
முகநான்குலையான்- பிரமன்; ஏத்தல்-நபாற்றித்துதித்தல்.)
நூல்
பாட்டு: 01.
பிச்லசபுக் காயினுங் கற்றல் மிகவினிநத
நற்சலவயில் லகக்சகாடுததல் சாலவும் முன்னினிநத
முத்நதர் முறுவலார் சசால்லினி தாங்கினிநத
சதற்றவும் நமலாயார்ச் நசர்வு.
(அருஞ்சசாற் சபாருள்: நற்சலவ- நற்சலப/நல்அலவ; லகக்சகாடுத்தல்- உதவுதல்; சாலவும்- மிகவும்;
சதற்றவும்- சதளிவாக; நமலாயார்- சபாிநயார்கள்/நமலானவர்; நசர்வுநசர்ந்திருத்தல்/துலணக்சகாள்ளுதல்)
களவழி நாற்பது

பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூற் ப்பில் உள்ள நூல்களுள் புறப்சபாருள் கூறுகின்ற ஒநர நூல் களவழி நாற்பது.
நசாழ மன்னனான நகாச்சசங்கணானுக்கும், நசரமான் கலணக்காலிரும்சபாலறக்கும் இலைநய
கழுமலத்தில் இைம் சபற்ற நபாாின் பின்னணியில் எழுதப்பட்ைது இந் நூல். இலத எழுதியவர்
சபாய்லகயார் என்னும் புலவர். இவர் நசர மன்னனுலைய நண்பன். நலைசபற்ற நபாாில் நசரன் நதாற்றுக்
லகதி ஆகிறான். அவலன விடுவிக்கும் நநாக்கில் பாைப்பட்ைநத இந் நூல் எனக் கருதப்படுகின்றது.
இதிலுள்ள நாற்பது பாைல்கள் அக்காலத்துப் நபார்க்களக் காட்சிகலளயும், நசாழனும் அவனது பலைகளும்
புாிந்த வீரப் நபார் பற்றியும் கவி நயத்துைன் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
இந்நூலிலுள்ள மிகப் சபரும்பாலான பாைல்களில் யானப் பலைகள் குறிப்பிைப்படுவது அக்காலத்தில்
நபார்களில் யாலனப் பலைகளின் முக்கியத்துவத்லத எடுத்துக்காட்டுகிறது எனலாம்.
களவழி
சநல் முதலான விலளச்சலல அடித்து அழி தூற்றும் களத்லதப் பாடுவது 'ஏநரார் களவழி'. பலகவலர
அழிக்கும் நபார்க்களத்லதப் பாடுவது 'நதநரார் களவழி' 1 நதநரார் களவழிலயப் பாடும் நூல் களவழி
நாற்பது. இந்தக் களவழி சபரும்பாலும் மரபுவழிச் சசய்திகலளநய தருகிறது. கழுமத்தில் நலைசபற்ற
நபாலரப் பற்றி சகாடூரமான வர்ணலனகலளயும் சசய்கிறது. நசாழ மன்னன் சசங்கணான் நசரமன்னன்
கணக்கால் இரும்சபாலறலய சவன்று சிலறயிலிட்ைான் என்றும், புலவர் சபாய்லகயார் சசங்கணான்
நபாலரச் சிறப்பித்துப் பாடி அதற்குப் பாிசாகச் நசரலன மீட்ைார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
நபார்க்களம்
நபார் 'திருப்நபார்ப்புறம்' என்னுமிைத்தில் நலைசபற்றதாகப் புறநானூற்றுப் பாைலின் அடிக்குறிப்பு
சதாிவிக்கிறது.
களவழி நாற்பதுக்கு உலர எழுதிநயார் கழுமலம் என்னும் என்னும் ஊாில் நலைசபற்றதாகக்
குறிப்பிடுகின்றனர்.
புறநானூற்றுக் கலணக்கால் இரும்சபாலற சிலறச்சாலலயில் உயிர் துறந்தான்.
களவழி நாற்பது நூலின் கலணக்கால் இரும்சபாலற சிலறயிலிருந்து மீட்கப்பட்ைான்
கார் நாற்பது
பண்லைக்காலத் தமிழாின் அக வாழ்க்லகயின் அம்சங்கலளத், தன்லனப் பிாிந்து நவற்றூர் சசன்ற
தலலவனின் வருலகக்காகப் பார்த்திருக்கும் தலலவியின் ஏக்கத்தினூைாகக் கார்காலப் பின்னணியில்
எடுத்துக்கூறுகின்ற நூல் கார் நாற்பது. அகப் சபாருள் சார்ந்தது. மதுலரலயச் நசர்ந்த கண்ணங் கூத்தனார்

என்னும் புலவரால் இயற்றப்பட்ைது. சங்கம் மருவிய காலத் தமிழ் இலக்கியத் ப்பான
பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் இதுவும் ஒன்று.
கார்காலத்தின் இயற்லக நிகழ்வுகலளயும், அக்காலத்தில் நிகழும் பண்பாட்டு நிகழ்வுகலளயும், தலலவியின்
மனநிலலநயாடு நசர்த்து இந் நூலில் எடுத்துக்கூறப்படுகின்றது.
எடுத்துக்காட்டு
கார்காலத் திருவிழாக்களில் ஒன்றான கார்த்திலக விளக்குத் திருவிழாவின்நபாது மக்கள் ஏற்றி லவத்துள்ள
விளக்குகலளப் நபால, வாிலசயாக எங்கும் பூக்கள் பூக்கும் படியாகத் தலலவனின் வருலகலய அறிவிக்கும்
தூதாக மலழ வந்துள்ளது என்னும் சபாருளில் வரும் இந் நூற் பாைல் இது:
நலமிகு கார்த்திலக நாட்ைவ ாிட்ை
தலலநாள் விளக்கிற் றலகயுலைய வாகிப்
புலசமலாம் பூத்தன நதான்றி சிலசமாழி
தூசதாடு வந்த மலழ
ஐந்திலண ஐம்பது
பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் அகப்சபாருள் கூறும் நூல்களுள் ஒன்று ஐந்திலண ஐம்பது. இலத
எழுதியவர் மாறன் சபாலறயனார் என்னும் புலவர். இது கி.பி நான்காம் நூற்றாண்லைச் நசர்ந்த நூல் எனக்
கருதப்படுகின்றது.
முல்லல, குறிஞ்சி, மருதம், பாலல, சநய்தல் என நிலங்கலள ஐந்து திலணகளாகப் பிாிப்பது பண்லைத்
தமிழர் வழக்கு. அக்காலத் தமிழ் இலக்கியங்களிலும், அவ்விலக்கியங்களில் எடுத்தாளப்படும்
விையங்களுக்குப் பின்னணியாக இத்திலணகள் எடுத்துக்சகாள்ளப்பட்ைன. சசால்ல விலழந்த
கருப்சபாருளின் தன்லமகளுக்நகற்ப உருவாக்க நவண்டிய மனநிலலகளுக்குப் சபாருத்தமான பின்னணிச்
சூழ்நிலலகலள இத் திலணகளில் ஒன்நறா பலநவா வழங்கின.
ஐந்திலண ஐம்பதில், நமற்காட்டிய ஒவ்சவாரு திலணயின் பிண்னணியிலும் பத்துப் பத்துப் பாைல்களாக
ஐம்பது பாைல்கள் உள்ளன.
எடுத்துக்காட்டு
பாலலத் திலணலயப் பின்னணியாகக் சகாண்ை ஒரு பாைல் இது. வாழ்ந்த சூழலின் வசதிகலளயும்,
பசுலமயான நிலனவுகலளயும் விடுத்துக் காதலனுைன் வரண்ை பாலலநிலப் பகுதியூைாகச் சசல்கிறாள்
தலலவி. பாலல நிலத்துக்நக இயல்பான கடுலம வாட்டும் எனினும் காதல் வயப்பட்ை உள்ளங்களுக்நக

இயல்பான விட்டுக்சகாடுப்புக்கள் அவர்கலள நமலும் சநருக்கமாக்கும். இக்கருத்லத விளக்கும் இனிய
பாைசலான்று இந் நூலில் வருகின்றது.
சுலனவாய்ச் சிறுநீலர எய்தாசதன் சறண்ணிப்
பிலணமான் இனிதுண்ண நவண்டிக் - கலலமாத்தன்
கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரசமன்பர் காதலர்
உள்ளம் பைர்ந்த சநறி.
ஆணும் சபண்ணுமான இரு மான்கள் (கலலமான், பிலணமான்) பாலல நிலத்து நீர்ச் சுலன ஒன்றின்
முன்நன நிற்கின்றன. வரண்டு நபான அச்சுலனயில் இருக்கும் நீர் இரண்டுக்கும் நபாதுமானதாக இல்லல.
தான் அருந்தாவிட்ைால் சபண்மானும் அருந்தாது என்பது ஆண்மானுக்குத் சதாியும். எனநவ சபண்மான்
அருந்தட்டும் என தான் அருந்துவது நபால் பாசாங்கு சசய்கிறதாம் ஆண்மான். இதுநவ காதல்
உள்ளங்களின் ஒழுக்கம் என்கிறார் புலவர்
திலணசமாழி ஐம்பது
கண்ணன் நசந்தனார் என்னும் புலவர் பாடிய ஐம்பது அகப்சபாருட் பாைல்கலளக் சகாண்ைது இந்நூல்.
சங்கம் மருவிய காலத்துத் தமிழ் நூல் ப்பான பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல் ப்பில் அைங்கியது இது. கி.பி
நான்காம் நூற்றாண்லைச் நசர்ந்ததாகக் கருதப்படுகின்றது.
பண்லைத் தமிழ் இலக்கியங்களில் காணும் வழக்கிற்கு அலமய அகப்சபாருள் இலக்கியமான இது ஐந்து
நிலத்திலணகலளயும் பின்னணியாக லவத்து எழுதப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள ஐம்பது பாைல்களும்
திலணக்குப் பத்துப்பாைல்களாக அலமக்கப்பட்டுள்ளன.
எடுத்துக்காட்டு
புன்லன சபாாிமலரும் பூந்தண் சபாழிசலல்லாம்
சசங்கண் குயில்அக வும்நபாழ்து கண்டும்
சபாருள்நலச உள்ளம் துரப்பத் துறந்தார்
வருநலச பார்க்கும்என் சநஞ்சு.
ஐந்திலண எழுபது
ஐந்திலண எழுபது சங்கம் மருவிய காலத் தமிழ் நூல்களுள் ஒன்று. பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் என
வழங்கப்படும் 18 நூல்கள் சகாண்ை தியுள் அைங்குவது. அகப்சபாருள் சார்ந்த இந்நூலல எழுதியவர்
மூவாதியார் என்னும் புலவர். கி.பி ஐந்தாம் நூற்றாண்லைச் நசர்ந்ததாகக் கருதப்படுகின்றது.

ஐந்திலணகள் என்பன முல்லல, குறிஞ்சி, மருதம், பாலல, சநய்தல் என்னும் ஐந்து வலகயான பண்லைத்
தமிழர் நிலப்பகுப்புகளாகும். இவ்லவந்து திலணகலளயும் பின்னணியாகக் சகாண்ை சமாத்தம் எழுபது
பாைல்கலளக் சகாண்ைதால் இந்நூல் ஐந்திலண எழுபது எனப் சபயர் சபற்றது.
அகப்சபாருள் சார்ந்த ஏலனய பல தமிழ் இலக்கிய நூல்கலளப் நபாலநவ, இதுவும் காதல் வயப்பட்ை
உள்ளங்களின் அக உணர்வுகலள அக்கால சமூக வாழ்க்லக முலறகளினதும், பண்பாட்டினதும்
பின்னணியிலும், அத்தலகய நவறுபட்ை உணர்வுகளுக்குப் சபாருத்தமான நிலத்திலணகளின்
பின்னணியிலும் எடுத்துக்கூறுகின்றது.
எடுத்துக்காட்டு
இனத்த வருங்கலல சபாங்கப் புனத்த
சகாடிமயங்கு முல்லல தளிர்ப்ப இடிமயங்கி
யானும் அவரும் வருந்தச் சிறுமாலல
தானும் புயலும் வரும்.
திலணமாலல நூற்லறம்பது
திலணமாலல நூற்லறம்பது பண்லைத் தமிழ் நூற் ப்பான பதிசனண்கீழ்க்கணக்கில் அைங்கியது. 153
பாைல்கலளக் சகாண்ை இது ஒரு அகப்சபாருள் சார்ந்த நூல். கணிநமதாவியார் என்பவர் இதலன
இயற்றினார். இன்சனாரு பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூலான ஏலாதியும் இவர் இயற்றியநத.
இந்நூல் ஐந்து நிலத்திலணகளினது பின்னணியில் இயற்றப்பட்டுள்ளது. இது பின்வரும் முலறயில்
வகுக்கப்பட்டுள்ளன.
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எடுத்துக்காட்டு
பாலலயாழ்ப் பாண்மகநன! பண்டுநின் நாயகற்கு

பாைல்கள்

மாலலயாழ் ஓதி வருைாநயா? - காலலயாழ்
சசய்யும் இைமறியாய் நசர்ந்தாநின் சபாய்ம்சமாழிக்கு
லநயும் இைமறிந்து நாடு.
திருக்குறள்
திருக்குறள் என்பது புகழ் சபற்ற இலக்கியமாகும். உலகசபாதுமலற, சபாய்யாசமாழி, வாயுலறவாழ்த்து,
முப்பால், உத்தரநவதம், சதய்வநூல் எனப் பல சபயர்களாலும் திருக்குறள் அலழக்கப்படுகிறது.1 இதலன
இயற்றியவர் கி.மு. ம் நூற்றாண்டுக்கும் கி.பி 5ம் நூற்றாண்டுக்கும் இலையில் வாழ்ந்த திருவள்ளுவர் என்று
அறியப்படுபவர் ஆவார். திருக்குறள் சங்க இலக்கிய வலகப்பாட்டில் பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும்
பதிசனட்டு நூல்களின் திரட்டில் இருக்கிறது. இது அடிப்பலையில் ஒரு வாழ்வியல் நூல். மாந்தர்கள் தம்
அகவாழ்விலும் சுமுகமாக கூடி வாழவும், புற வாழ்விலும் இன்பமுைனும், இலசவுைனும், நலமுைனும்
வாழவும் நதலவயான அடிப்பலைப் பண்புகலள விளக்குகிறது. இந்நூல் அறம், சபாருள், இன்பம் அல்லது
காமம் என்னும் முப்சபரும் பிாிவுகளாய் (முப்பால்) பிாித்தும், அழகுைன் இலணத்தும், நகார்த்தும்
விளக்குகிறது. எதுவிதத்திலும், திருக்குறலள இயற்றியவர் பற்றியும், அது என்ன நூல் என்பது பற்றியும்,
ஔலவயாரால் இயற்றப்பட்ைதாகக் கூறப்படும் நல்வழி என்பதன் இறுதிப்பாட்டுப் பின்வருமாறு
கூறுகிறது:
நதவர் குறளும் திரு நான்மலற முடிவும் மூவர் தமிழும் முனிசமாழியும் - நகாலவ திருவாசகமும் திருமூலர்
சசால்லும் ஒருவாசகம் என்றுணர்
இதில் ‘நதவர் குறள்‘ எனக் கூறப்பட்டிருப்பது பற்றியும், குறள், திரு நான்மலற, ஏலனயலவகளும் ‘ஒரு
வாசகம்‘ எனக் கூறப்பட்டிருப்பது பற்றியும், தமிழ் வித்தகர்கள் சதளிவான விளக்கத்லதக் சகாடுக்காத
நிலல சதாைர்கிறது.
திருக்குறள் இயற்றப்பட்ை காலம் இன்னும் சாியாக வலரயறுக்கப்பைவில்லல. இந்நூல் ஏறக்குலறய 000
ஆண்டு பழலமயானது என்று கணிக்கப்படுகிறது. மலறமலல அடிகள் சசய்த ஆராய்ச்சியின் பயனாய்,
தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுகலளக் குறிக்க திருவள்ளுவர் ஆண்டும் பயன்படுத்தப் படுகின்றது. திருவள்ளுவர்
ஆண்டு என்பது சபாது ஆண்நைாடு 31 ஆண்டுகள் கூட்ை நவண்டும்.3
திருக்குறள் நூலானது வைசமாழியில் எழுதப்பட்ைலவகளின் அடிப்பலையில் இயற்றப்பட்ைது என ஒரு
சாராரராலும்,அது திருவள்ளுவனின் சுய சிந்தலன அடிப்பலையில் தமிழ் சமாழியில் இயற்றப்பட்ைது என
மற்சறாரு சாராராலும் கருதப்படுகிறது. நமலும், திருக்குறளில் கூறப்பட்டிருப்பலவகள் உலகின் பல்நவறு
சமயங்கள் வலியுறுத்துபலவயுைன் ஒப்பிைப்பட்டு, அது பல்நவறு சமயங்களுைனும் சபாருந்துவதாகப்
பல்நவறு சமயத்தாராலும் கருதப்பட்டு வருகிறது.

நூற் பிாிவுகள்
திருக்குறள் அறம், சபாருள், இன்பம் ஆகிய மூன்று பால்களும் சகாண்ைலமயால் "முப்பால்" எனப் சபயர்
சபற்றது. முப்பால்களாகிய இலவ ஒவ்சவான்றும் "இயல்" என்னும் பகுதிகளாக நமலும்
பகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்சவாரு இயலும் சில குறிப்பிட்ை எண்ணிக்லகயான அதிகாரங்கலளக்
சகாண்ைதாக விளங்குகின்றது. ஒவ்சவாரு அதிகாரமும் பத்து பாைல்கலளத் தன்னுள் அைக்கியது.
இப்பாைல்கள் அலனத்துநம குறள் சவண்பா என்னும் சவண்பா வலகலயச் நசர்ந்தலவ. அக்காலத்தில்
இவ்வலக சவண்பாக்களால் ஆகிய முதல் நூலும் ஒநர நூலும் இதுதான். குறள் சவண்பாக்களால்
ஆனலமயால் "குறள்' என்றும் அதன் உயர்வு கருதி "திரு" என்ற அலைசமாழியுைன் "திருக்குறள்" என்றும்
சபயர் சபற்றது.
திக்குறளில் "பாயிரம்" என்னும் இயலில் நான்கு அதிகாரங்கள் லவக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் முதலாவது ,
"கைவுள் வாழ்த்து" என்னும் அதிகாரம். அலதத்சதாைர்ந்து, "வான் சிறப்பு", "நீத்தார் சபருலம", "அறன்
வலியுறுத்தல்" ஆகிய அதிகாரங்கள். திருக்குறளின் அறத்துப்பாலில் பாயிரவியலலத் சதாைர்ந்து
முதலாவதாக 0 அதிகாரங்களுைன் "இல்லறவியல்" அடுத்து 14 அதிகாரங்ள் சகாண்ை துறவறவியல்
இறுதியில் "ஊழ்" என்னும் ஒநர அதிகாரம் சகாண்ை "ஊழியல்" என வலகபடுத்தப் பட்டுள்ளது.
திருக்குறளில் ஒநர ஒரு அதிகாரம் உலைய இயல் "ஊழியல்" மட்டுநம. முதற்பாலாகிய அறத்துப்பாலில்
சமாத்தம் 34 அதிகாரங்கள்.
அடுத்து வரும் சபாருட்பாலில் அரசு இயல், அலமச்சு இயல், ஒழிபு இயல் ஆகிய இயல்கள் இருக்கின்றன.
அரசு இயலில் 5 அதிகாரங்கள் உள்ளன. அலமச்சு இயலில் 3 அதிகாரங்களும், ஒழிபு இயலில் 13
அதிகாரங்களுமாக சமாத்தம் 70 அதிகாரங்கள் உள்ளன.
கலைசிப்பாலாகிய "இன்பத்துப்பால்" அல்லது "காமத்துப்பாலி"ல் களவியல் மற்றும் கற்பியல் என இரண்டு
இயல்கள். களவியலில் 7 அதிகாரங்களும், கற்பியலில் 18 அதிகாரங்களுமாக சமாத்தம் 5 அதிகாரங்கள்
உள்ளன. ஆகசமாத்தம் 9 இயல்கள்; 133 அதிகாரங்கள்; 1330 பாைல்கள். திருக்குறலள சமாத்தம் 1000
சசாற்களில் திருவள்ளுவர் பாடியுள்ளார்.
திருக்குறள் நூலலமப்லபப் சபாறுத்தமட்டில், அது மூன்று சபரும் பிாிவுகலளக் சகாண்டுள்ளது.
பாயிரத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ள நான்கு அதிகாரங்களுள் கைவுள் வாழ்த்து, அறன் வலியுறுத்தல், நீத்தார்
சபருலம என்பலவ மக்களின் முழு கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ைதாகவும், வான் சிறப்பு மட்டும் மக்களின் முழு
கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்ப்பட்ைதாகவும் உள்ளது.
திருக்குறளின் மூன்று பால்களும், ஒவ்சவான்றிலும் 34 (பாயிரவியல் நீக்கி) , 70, 5 என்ற எண்ணிக்லகயான
அதிகாரங்கள் உள்ளதாக அலமக்கப்பட்டு, அந்த எண்களின் இலக்கங்கலளக் கூட்டினால் 7 என்ற

கூட்சைண் வரும் விதத்திலும் நூல் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. நமலும், ஒட்டு சமாத்த அதிகாரங்களான 133
இன் எண்கலளக் கூட்டினாலும், கூட்சைண் 7ஆக வரும் விதத்திநலநய நூல் அலமக்கப்பட்டுு்ள்ளது. ஒட்டு
சமாத்தத்தில், திருக்குறளின் நூலலமப்பானது 7 என்ற எண்ணுக்கு அதிமுக்கியத்துவம் சகாடுக்கும்
விதத்தில்தான் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. அநதநவலளயில், திருக்குறளின் நூலலமப்பானது 3, 4, 9, 10 என்ற
எண்களுக்கும் முக்கியத்துவம் சகாடுத்நத அலமக்கப்பட்டுள்ளது. இலவ தற்சசயலாக நலைசபற்றதா?
இல்லலயா? என்பது பற்றியும், இவ்சவண்கள் எங்நகனும் தமிழாின் வாழ்வியலில் சநறிமுலறகளில்
முக்கியத்துவம் சபற்றுள்ளனவா? இல்லலயா? என்பது பற்றியும், இந்த எண்கள் ஒரு குறிப்பிட்ை
நபாதலனயில் முக்கியத்துவம் சபறுவதாக இருந்தால், அலவ எலவ சதாைர்பானலவ என்பலதயும்
இன்றுவலர ஆய்வாளர்கள் ஆராய்ந்து, எதலனயும் கூறவில்லல.
மற்லறய புறத்தில், திருக்குறளின் ஆரம்பத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ள நான்கு அதிகாரங்களும் என்ன
அடிப்பலையில் லவக்கப்பட்டுள்ளன, அலவகள் ஏதாவது நபாதலன அடிப்பலையில்தான்
லவக்கப்பட்டுள்ளனவா, இல்லலயா என்பது பற்றியும் ஆய்வாளர்களால் ஆராயப்பட்டு, சாியான முடிவுக்கு
வரப்பைவில்லல.
உள்ளைக்கம்
வாழ்வியலின் எல்லா அங்கங்கலளயும் திருக்குறள் கூறுவதால், அலதச் சிறப்பித்துப் பல சபயர்களால்
அலழப்பர்: திருக்குறள், முப்பால், உத்தரநவதம், சதய்வநூல், சபாதுமலற, சபாய்யாசமாழி, வாயுலற
வாழ்த்து, தமிழ் மலற, திருவள்ளுவம் என்ற சபயர்கள் அதற்குாியலவ. கருத்துக்கலள இன, சமாழி, பாலின
நபதங்களின்றி காலம் கைந்தும் சபாருந்துவது நபால் கூறி உள்ளதால் இந்நூல் "உலகப் சபாது மலற"
என்றும் அலழக்கப்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டுக் குறள்கள்
"எப்சபாருள் யார்யார்வாய்க் நகட்பினும் அப்சபாருள்
சமய்ப்சபாருள் காண்ப தறிவு." (திருக்குறள் - 43)
"எண்சணன்ப ஏலன எழுத்சதன்ப இவ்விரண்டும்
கண்சணன்ப வாழும் உயிர்க்கு." (திருக்குறள் - 39)
"உடுக்லக இழந்தவன் லகநபால ஆங்நக
இடுக்கண் கலளவதாம் நட்பு." (திருக்குறள் - 788)
உலரகள்

பழங்காலத்தில் இதற்குப் பலர் உலர எழுதியுள்ளனர். அவற்றில் புகழ் வாய்ந்ததாக விளங்குவதும்
அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ைதும் பாிநமலழகர் உலரதான். தற்காலத்திலும் பலர் உலர எழுதியுள்ளனர்.
திருக்குறளுக்குப் பலர் விளக்க நூல்கலளயும் எழுதியுள்ளனர். இவற்றுள் சிறப்பாகக் கருதப்படுவது ைாக்ைர்
மு.வரதராசனார் அவர்களது நூலாகும். உலகிநலநய அதிக சமாழிகளில் சமாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ள
நூல்களில் மூன்றாம் இைத்லதத் திருக்குறள் வகிக்கிறது. இதுவலர 80 சமாழிகளில் சமாழி
சபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
சமாழிசபயர்ப்புகள்
திருக்குறள் தமிழ் தவிர இந்திய சமாழிகளில் குஜராத்தி, இந்தி, கன்னைம், சகாங்கணி சமாழி, மலலயாளம்,
மராத்தி, ஒாியா, பஞ்சாபி, இராஜஸ்தானி, சமற்கிருதம், சசௌராட்டிர சமாழி, சதலுங்கு நபான்ற 13
சமாழிகளிலும், ஆசிய சமாழிகளில் அரபி, பருமிய சமாழி, சீனம், பிஜியன், இந்நதாநனசிய சமாழி,
யப்பானியம், சகாாிய சமாழி, மலாய், சிங்களம், உருது நபான்ற 10 சமாழிகளிலும்
சமாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இலவ தவிர ஐநராப்பிய சமாழிகளான சசக், ைச்சு, ஆங்கிலம், பின்னிய
சமாழி, பிசரஞ்சு_சமாழி, சசருமன், அங்நகாிய சமாழி, இத்தாலிய சமாழி, இலத்தீன், நார்நவ சமாழி,
நபாலிய சமாழி, ரஷிய சமாழி, எசுப்பானியம், சுவீடிய சமாழி ஆகிய 14 சமாழிகளிலும்
சமாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.4
திருக்குறள் நூலாராய்வு
திருக்குறள் நூலாராய்வானது இரண்டு அடிப்பலைகளில் சசய்யப்பைநவண்டியுள்ளன. அலவயாவன:
1.

நூலின் அலமப்பு முலற

2.

திருக்குறளில் கூறப்பட்டிருப்பலவகள்

நூலின் அலமப்பு முலற
இந்த அதிகாரத்தில் நபாற்றப்பட்டிருப்பவன் ஆதிபகவன், வாலறிவன், மலர்மிலச ஏகினான், நவண்டுதல்
நவண்ைாலமயிலான், சபாறிவாயில் ஐந்தவித்தான், தனக்குவலம இல்லாதான், அறவாழி அந்தணன்,
எண்குணத்தான், இலறவன் என்பலவகளால் விபாிக்கப்பட்டுள்ளான்.
சவவ்நவறு சாரார் இந்த விபாிப்புக்களுள் ஒருசிலவற்லற மாத்திரம் எடுத்து, அலவ இன்ன இன்ன
கைவுள்களுைன், அல்லது நபாதலனயாளனுைன் ஒன்றுவதால், திருக்குறள் இன்ன சமயம் சார்ந்தது என்ற
கருத்திலன முன்லவத்து, திருக்குறளானது லஜனம், லசவம், லவணவம், லவதீகம், ... எனச் சகல
சமயங்களுைனும் இலணக்கப்பட்டு வருகிறது.

எதுவித்திலும், திருக்குறளானது லஜனம் சார்ந்தது என ஒரு சபரும் சாராரும், அது கைவுலளப் சபாதுவான
முலறயில்தான் நபாற்றியுள்ளது என மற்சறாரு சாராரும் கருதுகின்றனர்.
ஆனால், பிறசவாரு சாரார், ‘கைவுள் வாழ்த்து‘ அதிகாரத்தில் ஆதிபகவன், வாலறிவன், மலர்மிலச
ஏகினான், நவண்டுதல் நவண்ைாலமயிலான், சபாறிவாயில் ஐந்தவித்தான், தனக்குவலம இல்லாதான்,
அறவாழி அந்தணன், எண்குணத்தான், இலறவன் என்பலவகளுைாகச் சசய்யப்பட்டிருக்கும் விபாிப்புக்கள்
பத்தும் புத்தசபருமானுைன் மாத்திரம்தான் ஒன்றும் என்ற கருத்திலன முன்லவத்ததுைன், ஏலனய
ஆய்வாளர்கள் இந்தப் பத்தினுள் ஒருசில விபாிப்புக்கலள மாத்திரம் லவத்து முடிவுக்கு வருவது
தருக்காீதியிலானது அல்ல என்ற வாதத்திலனயும் முன்லவத்துள்ளனர்.
நமலும், ஆதிபகவன், வாலறிவன்,இலறவன் என்பலவகளின் சபாருள்கலளச் சாியாக அறிய, தமிழ் எழுத்து
சமாழியின் சதால்காப்பியன் குறிப்பிட்ை‘சமாழிப் சபாருட் காரணம்‘ அறிந்திருக்கப்பைநவண்டும் என்ற
வாதமும் அச்சாராரரால் முன்லவக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்சாரார் தமிழ் எழுத்து சமாழியில், மூலத்தனிநயாலிகள் ஒவ்சவான்றும் 'தன்லம' (nature) அடிப்பலையில்
குறிப்பிட்ை ஒரு விபாிப்பிலனச் சசய்கிறது எனவும்; குறிப்பிட்ைசவாரு ஒழுங்கில் அலமக்கப்பட்ை பல்நவறு
மூலத்தனிசயாலிகளின் இலணவால் உண்ைாகும் பூரண விபாிப்பிலனச் சசய்யும் இலணசயாலிநய ‘சசால்‘
எனவும்; குறிப்பிட்ைசவாரு பூரண விபாிப்பானது நாம் வாழும் சுற்றத்திலும், பிரபஞ்சத்திலும்
என்னசனன்ன சபாருட்களில் அலையாளங்காணப்படுகிறநதா, அலவகள் எல்லாம் அச்சசால்லின்
‘சபாருள்கள்‘ ஆகமுடியும் எனவும்; இவற்றுள் எலவசயலவகலளப் சபாருள்களாகக் சகாள்ளும் ‘மரபு‘
இருந்து வந்துள்ளநதா, அதற்நகற்ப அலவகள் சபாருள்களாகக் சகாள்ளப்படும் என்ற முடிலவயும்
சகாண்டுள்ளனர்.
நமலுமிச்சாரார், ‘எண்குணத்தான்‘ என்ற விபாிப்பானது சிவன், அருகன், புத்தசபருமான் என்பலவகளுைன்
சபாருந்தும்நபாதும், ‘அறவாழி அந்தணன்‘ என்ற விபாிப்புச் சிவனுைன் ஒன்றமாட்ைாது என்பது நபான்ற
வாதங்கலள லவத்து, சவவ்நவறு கைவுள்கள், நபாதலனயாளர்கலள நிராகாித்து, பத்து விபாிப்புக்களும்
புத்தசபருமானுைன் மாத்திரம்தான் ஒன்றும் என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ளனர்.
திருக்குறளின் ‘கைவுள் வாழ்த்து,‘ ‘அறன் வலியுறுத்தல்,‘ ‘நீத்தார் சபருலம‘ என்ற மூன்று அதிகாரங்களும்,
முலறநய புத்தன் மணி, தம்மம் மணி, சங்கம் மணி என்பலவகலளப் நபாற்றுவதால், இம்மூன்று
அதிகாரங்களும் சபௌத்த ‘மும்மணி‘லயப் நபாற்றுகின்றன என்கின்றனர் இச்சாரார்.
பூமியில் மனித இனம் நிலலக்க இனப்சபருக்கமும், நன்னீரும் அத்தியாவசியமான நிலலயிலும், இல்லறம்
இல்லலநயல் துறவறம் நிலலக்கமுடியாது என்ற நிலலயிலும், திருக்குறளின் அறத்துப்பாலில்
இல்லறத்துக்நக முதலிைம் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது இச்சாராாின் வாதமாகும்.

நன்னீருக்குச் சூாியனின் சவப்பம் முக்கியமானதாக இருக்கும் நிலலயிலும், சூாியன் அருகனுைன்
இலணக்கப்படும் நிலலயிலும், புத்தசபருமான் பூரணச் சந்திரனுைன் அலையாளப்படுத்தப்படும்
நிலலயிலும், சபௌத்தம் சார்ந்த திருக்குறளின் ஆரம்பத்தில் சூாியன் நபாற்றப்பைாது வானின் சிறப்நப
நபாற்றப்பட்டுள்ளது என்பதும் இவர்களது வாதமாகும்.
இங்கு இலக்கிய ாீதியாகப் சபௌத்தம் அலையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலலயில், திருக்குறள் ‘மஹாயாண‘
சபௌத்தம் சார்ந்தது என்ற முன்முடிவுக்கு வந்துள்ள இச்சாரார்கள், சபௌத்தம் வலியுறுத்துபலவகளும்
(நான்கு சபரும் உண்லமகள், எண் குணங்கள், மூன்று படிகள், நடுவுப்பாலத, பத்துச் சீலங்கள், 1
நிதானங்கள், .... ), இலவகலளப் பூமியின் மனித வாழ்க்லகயில் பிரநயாகித்து ஒழுக்கங்கலள வலியுறுத்தும்
வலகயிலும்தான், திருக்குறளின் அதிகாரங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன என்பது இச்சாரார்களது முடிவு ஆகும்.
இப்படியான ஒருங்கிலணக்கப்பட்ை ஆய்விலனத் திருக்குறலள ஆராய்ந்தவர்கள் இதுவலரகாலமும்
சசய்திருக்கவில்லல.
திருக்குறள் என்ன நூல் என்பலத இதுவலர காலமும் ஆராய்ந்தறியாத நிலலயில், அதலன
சவளியிட்ைவர்கள் அதன் ஆரம்பத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் ஒழுங்கிலனக் கைவுள் வாழ்தது,
வான் சிறப்பு, நீத்தார் சபருலம,அறன் வலியுறுத்தல் என்ற ஒழுங்கில் அலமத்து வந்தலம பிலழயானது
எனவும், இந்த அதிகாரங்களினது ஒழுங்கானது கைவுள் வாழ்த்து, அறன் வலியுறுத்தல், நீத்தார் சபருலம,
வான் சிறப்பு என எதிர்கால சவளியீடுகளில் திருத்தி அலமக்கப்பைநவண்டும் என்பதும் இச்சாராாின்
முடிவாகும்.
சுலவயான தகவல்கள்
திருக்குறளில் ஐம்பதுக்கும் குலறவான வைசசாற்கநள உள்ளன. திருக்குறளில் ‘தமிழ்‘ என்ற சசால்
பயன்படுத்தப்பைவில்லல.
திருக்குறள் முதன்முதலில் அச்சிைப்பட்ை ஆண்டு-181
திருக்குறளின் முதல் சபயர்- முப்பால்
திருக்குறளில் உள்ள அதிகாரங்கள்- 133
திருக்குறள் அறத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-380
திருக்குறள் சபாருட்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-700
திருக்குறள் காமத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-50
திருக்குறளில் உள்ள சமாத்த குறட்பாக்கள்-1330

திருக்குறள் அகரத்தில் சதாைங்கி னகரத்தில் முடிகிறது.
ஒவ்சவாரு குறளும் இரண்டு அடிகளால், ஏழு சீர் கலள சகாண்ைது.
திருக்குறளில் உள்ள சசாற்கள்-14,000
திருக்குறளில் உள்ள சமாத்த எழுத்துக்கள்- 4,194
திருக்குறளில் தமிழ் எழுத்துக்கள் 47-இல், 37 எழுத்துக்கள் மட்டும் இைம் சபறவில்லல
திருக்குறளில் இைம்சபறும் இருமலர்கள்-அனிச்சம், குவலள
திருக்குறளில் இைம்சபறும் ஒநர பழம்- சநருஞ்சிப்பழம்
திருக்குறளில் இைம்சபறும் ஒநர விலத- குன்றிமணி
திருக்குறளில் பயன்படுத்தப்பைாத ஒநர உயிசரழுத்து-ஒள
திருக்குறளில் இருமுலற வரும் ஒநர அதிகாரம்- குறிப்பறிதல்
திருக்குறளில் இைம்சபற்ற இரண்டு மரங்கள்- பலன, மூங்கில்
திருக்குறளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ை (1705) ஒசரஎழுத்து-னி
திருக்குறளில் ஒரு முலற மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ை இரு எழுத்துக்கள்-ளீ,ங
திருக்குறளில் இைம்சபறாத இரு சசாற்கள்- தமிழ், கைவுள்
திருக்குறள் மூலத்லத முதன் முதலில் அச்சிட்ைவர்- தஞ்லச ஞானப்பிரகாசர்
திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உலர எழுதியவர்-மணக்குைவர்
திருக்குறலள முதன் முதலில் ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயர்த்தவர்- ஜி.யு,நபாப்
திருக்குறலள உலரயாசிாியர்களுள் 10-வது உலரயாசிாியர்-பாிநமலழகர்
திருக்குறளில் இைம்சபறாத ஒநர எண்- ஒன்பது.
திருக்குறளில் நகாடி என்ற சசால் ஏழு இைங்களில் இைம்சபற்றுள்ளது.
எழுபது நகாடி என்ற சசால் ஒநர ஒரு குறளில் இைம்சபற்றுள்ளது.

ஏழு என்ற சசால் எட்டுக் குறட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.
திருக்குறள் இதுவலர 6 சமாழிகளில் சவளிவந்துள்ளது.
திருக்குறலள ஆங்கிலத்தில் 40 நபர் சமாழிசபயர்த்துள்ளனர்
திருக்குறள் நாிக்குறவர் நபசும் வக்நபாலி சமாழியிலும் சமாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
திாிகடுகம்
திாிகடுகம் என்பது பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்றாகும். இந்நூல் நல்லாதனார் என்னும்
புலவரால் இயற்றப்பட்ைதாகும். திாிகடுகம் என்பது மூன்று மருந்துப் சபாருட்கலளக் குறிக்கும். சுக்கு,
மிளகு, திப்பிலி என்னும் மூலிலககள் உைலுக்கு நன்லம சசய்வது நபால் இந்நூலில் ஒவ்சவாரு பாட்டிலும்
உள்ள மூன்று கருத்துக்கள் வாழ்விற்கு நன்லம சசய்யும் ஆதலால் இந்நூல் இவ்வாறு அலழக்கப் படுகிறது
ஆசாரக்நகாலவ
மனித வாழ்க்லகக்கு இன்றியலமயாத ஆசாரங்கலள அதாவது ஒழுக்கங்கலள எடுத்துக்கூறும் ஒரு நூல்
ஆசாரக்நகாலவ. பண்லைக்காலத் தமிழ் நூல்களின் ப்புக்களில் ஒன்றான பதிசனண்கீழ்க்கணக்கில்
ஒன்றாக லவத்து எண்ணப்படும் இது ஒரு நீதி நூல். வண்கயத்தூலரச் நசர்ந்த சபருவாயின் முள்ளியார்
என்னும் புலவர் இதலன எழுதினார்.
பல்நவறு சவண்பா வலககளால் அலமந்த 100 பாைல்களால் ஆனது இந்நூல். ஒவ்சவாரு பாைலும்
ஒவ்சவாரு விையம் சதாைர்பான ஒழுக்கத்லத எடுத்து இயம்புகின்றது.
பழசமாழி நானூறு
பழசமாழி நானூறு அதன் சிறப்புப் பாயிரத்லதயும், கைவுள் வணக்கத்லதயும் நசர்த்து நாலடியால் அலமந்த
நானூற்சறாரு (401) பாைல்கலளக் சகாண்ைது. சங்கம் மருவிய காலத் தமிழ் நூல் ப்பான பதிசனண்
கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்றான இது மூன்றுலறயர் அல்லது மூன்றுலற அலரயனார் என்னும் சமண
முனிவரால் இயற்றப்பட்ைது. இதன் ஒவ்சவாரு பாட்டிலும் ஒரு பழசமாழி சார்ந்த நீதி கூறப்படுவதால்
பழசமாழி நானூறு என்ற சபயர் சபற்றுள்ளது. இதன் காலம் கி. பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு எனக்
கருதப்படுகின்றது.சான்று நதலவ
உள்ளைக்கம்
இந்நூலில் 34 தலலப்புகளின் கீழ் பாைல்கள் அலமந்துள்ளன. அத் தலலப்புக்களும் அவற்றின் கீழ் வரும்
பாைல்களின் எண்ணிக்லககளும் கீநழ தரபட்டுள்ளன.
1.

கல்வி (10)

2.

கல்லாதார் (6)

3.

அலவயறிதல் (9)

4.

அறிவுலைலம (8)

5.

ஒழுக்கம் (9)

6.

இன்னா சசய்யாலம (8)

7.

சவகுளாலம (9)

8.

சபாியாலரப் பிலழயாலம (5)

9.

புகழ்தலின் கூறுபாடு (4)

10.

சான்நறார் இயல்பு (1)

11.

சான்நறார் சசய்லக (9)

12.

கீழ்மக்கள் இயல்பு (17)

13.

கீழ்மக்கள் சசய்லக (17)

14.

நட்பின் இயல்பு (10)

15.

நட்பில் விலக்கு (8)

16.

பிறர் இயல்லபக் குறிப்பால் உணர்தல் (7)

17.

முயற்சி (13)

18.

கருமம் முடித்தல் (15)

19.

மலற பிறர் அறியாலம (6)

20.

சதாிந்து சதளிதல் (13)

21.

சபாருள் (9)

22.

சபாருலளப் சபறுதல் (8)

23.

நன்றியில் சசல்வம் (14)

24.

ஊழ் (14)

25.

அரசியல்பு (17)

26.

அலமச்சர் (8)

27.

மன்னலரச் நசர்ந்சதாழுகல் (19)

28.

பலகத்திறம் சதாிதல் (6)

29.

பலைவீரர் (16)

30.

இல்வாழ்க்லக (1)

31.

உறவினர் (9)

32.

அறம் சசய்தல் (15)

33.

ஈலக (15)

34.

வீட்டு சநறி (13)

பழசமாழி நானூறில் காணப்படும் வரலாற்றுக்குறிப்புகள்
பின்வரும் பண்லைய வரலாற்று நிகழ்ச்சிகள் பலவற்லற பழசமாழி நானூறு சிற்சில இைங்களில்
குறிப்பிடுகிறது:
"தூங்கும் எயிலும் சதாலலத்தலால்" (பா.156) (தூங்சகயில் எறிந்த சதாடித்நதாட் சசம்பியலனக்
குறித்தது.)
"கறலவக்கன் றூர்ந்தாலனத் தந்லதயும் ஊர்ந்தான்" (பா.13) (மனு நீதி கண்ை நசாழன்)
"தவற்லற நிலனதுத்தன் லகக்குலறத்தான் சதன்னவனும்" (பா.77) (சபாற்லகப் பாண்டியன்)
"முல்லலக்குத் நதரும் மயிலுக்குப் நபார்லவயும்" (பா.75) (குறுநில வள்ளல் பாாி மற்றும் நபகன்)
"பாாி மைமகள் பாண்மகற்கு....... நல்கினாள்"(பா.38) (பாாியின் மகள்)
"நலர முடித்துச் சசால்லால் முலற சசய்தான் நசாழன்" (பா.7) (காிகால் நசாழன்)

"சுைப்பட்ை டுயிர்உய்ந்த நசாழன் மகனும்" (பா.40) (தீயினால் சகாளுத்தப்பட்டும் அதிலிருந்து
பிலழத்த இளம்நசட்சசன்னி நசாழன் மகனாகிய காிகால் நசாழன்)
"அடுத்தர என்றாற்கு வாழியநரா என்றான்" (பா.381) (தம் புகலழப் பாடிய சகௌதமனாருக்கு அவர்
குலற தீர நவள்வி சசய்த நசரன் சசங்குட்டுவன்).
பழசமாழி நானூறில் வரும் புராணக் குறிப்புகள்
"சபாலந்தார் இராமன் துலணயாகத் தான் நபாந்து" (பா.58) - இராமாயணம். "அரக்கில்லுள் சபாய்யற்ற
ஐவரும் நபாயினார்" (பா35) "பாரதத் துள்ளும் பலணயம் தம் தாயமா" (பா.357) - பாரதம். "ஆ ஆம்
எனக்சகளிசதன்று உலகம் ஆண்ைவன்(மாவலி)" பா.184 "உலகந்தாவிய அண்ணநல" (பா.178)(உலகம்
அளந்த வாமானன்)."மதுலகைபர்" (பா.30)நபான்ற புராணக் குறிப்புகள் நாலடியாாில் இைம் சபற்றுள்ளன.
சிறுபஞ்சமூலம்
பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்றான சிறுபஞ்சமூலம் நான்கு அடிகளால் அலமந்த நூறு
பாைல்கலளக் சகாண்டுள்ளது. ஒவ்சவாரு பாைலும் அது நீதி புகட்டுவதற்காக எடுத்துக்சகாண்ை
கருப்சபாருள் சதாைர்பாக ஐந்து விையங்கலள எடுத்துக்கூறுகிறது. அலனத்துப் பாைங்களிலும் அய்ந்து
விையங்கள் இருப்பதில்லல. எனினும், இது சிறுபஞ்சமூலம் எனப்சபயர் சபற்றது. இந் நூலல இயற்றியவர்
காாியாசான் என்பவர்.
தமிழர் மருத்துவத்தில் உைல் நநாய்கலளத் தீர்ப்பதற்கு கண்ைங்கத்தாி, சிறுவழுதுலண, சிறுமல்லி,
சபருமல்லி, சநருஞ்சில் ஆகிய ஐந்தின் நவர்கலளச் நசர்த்து மருந்தாக்குவது நபால, ஐந்து விையங்கள்
மூலம் நீதிலயப் நபாதித்து,
இந்நூல் ஒழுக்கக்நகட்டுக்கு மருந்தாகிறது.காாியாசான் என்ற சமணப் புலவர் இதலன இயற்றினார்.
இவலர மாக் காாியாசான் என்று பாயிரச் சசய்யுள் 'மா' என்னும் அலை சமாழி சகாடுத்துச்
சிறப்பிக்கின்றது.
இதன் அலமப்பு
தமிழிலணயப் பல்கலலக் கழகத்தின் நூலகத்தின், சுவடியகப்பிாிவில் 'சிறுபஞ்சமூலம் ' உள்ளது.இதன் முழு
மின்நூல், மதுலரத் திட்ைத்தில் கிலைக்கிறது. சமாத்த 153 ஓலலகளில், இது 0 மற்றும் 1வதாவது
ஒலலகளிலுள்ள, பிாித்சதடுக்கப் பட்ை 37வது பாைல் பகுதி பிாித்சதடுக்கப் பட்டுள்ளது. அந்த ஒலல
நறுக்குகளில், 'மயிர்வனப்பும் ...' என்ற 37வது பாைல் மட்டும் இருக்கிறது.

முதுசமாழிக்காஞ்சி, நூல்
மதுலரப் பதிலயச் நசர்ந்த கூைலூர்க் கிழார் என்பவர் இயற்றியது முதுசமாழிக்காஞ்சி. சங்கம் மருவியகால
18 நூல்களின் ப்பான பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் என அலழக்கப்படும் தமிழ் நூல் தியில் மிகச் சிறியது
இது. ஒவ்சவான்றும் பத்து அடிகலளக் சகாண்ை பத்துப் பாைல்கலள மட்டுநம சகாண்டுள்ளது. இந்
நூலிலுள்ள எல்லாப் பாைல்களுநம,
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்
என்நற சதாைங்குகிறது. பத்து அடிகலளக் சகாண்ை ஒவ்சவாரு பாைலுக்கும் தனித்தனிப் சபயர்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப் பத்துப் சபயர்களும் வருமாறு:
1.

சிறந்த பத்து

2.

அறிவுப் பத்து

3.

பழியாப் பத்து

4.

துவ்வாப் பத்து

5.

அல்ல பத்து

6.

இல்லலப் பத்து

7.

சபாய்ப் பத்து

8.

எளிய பத்து

9.

நல்கூர்ந்த பத்து

10.

தண்ைாப் பத்து

ஏலாதி
பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல் ப்பில் அைங்கிய பண்லைத் தமிழ் நீதி நூல்களில் ஒன்று ஏலாதி. சமண
சமயத்லதச் நசர்ந்தவரான கணிநமதாவியார் என்பவரால் எழுதப்பட்ைது இந்நூல். திலணமாலல
நூற்லறம்பது என்னும் அகப்சபாருள் நூலல இயற்றியவரும் இவநர. ஏலாதியில் 80 பாைல்கள் உள்ளன.
இந்நூலின் சபயர் ஏலத்லத முதலாகக் சகாண்ை ஆறு சபாருட்கலளப் பயன்படுத்திச் சசய்யப்பட்ை ஏலாதி
என்னும் மருந்து ஒன்றின் சபயலர அடிசயாற்றி ஏற்பட்ைது. இந்நூலிலுள்ள பாைல்கள் ஒவ்சவான்றும்

அதன் கருப்சபாருள் சதாைர்பில் ஆறு நீதிகலளக்கூறி மக்களின் ஒழுக்கக் குலறவுக்கு மருந்தாவதால்
இந்நூலுக்கும் ஏலாதி என்ற சபயர் ஏற்பட்ைது.
எடுத்துக்காட்டு
இலையின் அழநகா, நதாளின் அழநகா அல்லது ஈடு இல்லாத நவறு அழகுகநளா, நலை அழநகா,
நாணத்தினால் ஏற்படும் அழநகா, கழுத்தின் அழநகா உண்லமயான அழகு ஆகா. எண்ணும், எழுத்தும்
நசர்ந்த, அதாவது கல்வியினால் ஏற்படும் அழநக அழகு என்னும் சபாருள்பை வரும் ஏலாதிப் பாைல்களில்
ஒன்று இது:
இலைவனப்பும், நதாள்வனப்பும், ஈடில் வனப்பும்
நலைவனப்பும் நாணின் வனப்பும் - புலைசால்
கழுத்தின் வனப்பும் வனப்பல்ல எண்நணா(டு)
எழுத்தின் வனப்நப வனப்பு.
லகந்நிலல
லகந்நிலல பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் எனப்படும் சங்கம் மருவிய காலத் தமிழ் நூல் தியில் அைங்கிய
ஒரு நூல். இத் ப்பில் காணப்படும் ஆறு அகப்சபாருள் நூல்களுள் இதுவும் ஒன்று. இது அறுபது
பாைல்களால் ஆனது. ஐந்து தமிழர் நிலத்திலணப் பிாிவுகலளப் பின்னணியாகக் சகாண்டு பாைல்கள்
அலமந்துள்ளன. இதன் காரணமாக இதற்கு ஐந்திலண அறுபது என்ற சபயரும் உண்டு. இலத
இயற்றியவர் புல்லங்காைனார் என்னும் ஒரு புலவர்.
தகடூர் யாத்திலர (நூல்)
தகடூர் யாத்திலர என்பது, நசரமன்னன் ஒருவனுக்கும் தகடூலர ஆண்ை அதியமான் மரலபச் நசர்ந்த குறுநில
மன்னன் ஒருவனுக்கும் நிகழ்ந்த நபார் பற்றிக் கூறும் ஒரு சங்ககால நூல் ஆகும். இது புறப்சபாருள்
சார்ந்தது. இது ஒன்றுக்கு நமற்பட்ை புலவர்களின் பாைல்கலளக் சகாண்ை ப்பு நூலாக இருக்கலாம் எனக்
கருதப்படுகின்றது. அாிசில் கிழார், சபான்முடியார் ஆகிய சங்கப் புலவர்கள் நசர மன்னலனச் சார்ந்து
நின்றவர்கள். நசரன் பலைசயடுத்துச் சசன்றநபாது அவனுைன் சசன்று நநரடியாக நிகழ்வுகலளக் கண்டு
கூறுவது நபாலநவ பாைல்கள் அலமந்திருப்பதாகநவ சதாிகிறது. இந்நூல் தற்காலத்தில் முழுலமயாகக்
கிலைக்கப்சபறவில்லல. உ. நவ. சாமிநாலதயர், என் சாித்திரம் என்னும் தனது தன்வரலாற்று நூலில்
எழுதியுள்ள குறிப்புக்களில் இருந்து தகடூர் யாத்திலர நூல் அவர் காலத்துக்குச் சற்றும் முன்னர்வலர
இருந்தது சதாியவருகிறது.

பல்நவறு மூலங்களில் இருந்தும் இதுவலர 48 பாைல்கள் கிலைத்துள்ளதாகத் சதாிகிறது. பல
நூல்களிலிருந்தும் எடுத்துத் த்த பாைல்கலளக் சகாண்ை நூலாகிய "புறத்திரட்டு" என்னும் ப்பில் இருந்து
தகடூர் யாத்திலரப் பாைல்கள் சில கிலைத்தன. இது தவிர "நீதித் திரட்டு என்னும் இன்சனாரு நூலிலிருந்தும்
சில பாைல்கலளப் சபற முடிந்தது. நச்சினார்க்கினியர், நபராசிாியர், தக்கயாகப் பரணி உலரயாசிாியர்
ஆகிநயார் தமது உலரகளில் தகடூர் யாத்திலரயில் இருந்து பாைல்கலள நமற்நகாளாகக் சகாடுத்துள்ளனர்.
இவ்வுலர நூல்களில் இருந்து பாைல்கள் மட்டுமன்றி இந்நூலின் அலமப்புப் பற்றிய சில தகவல்களும்
கிலைக்கின்றன. எடுத்துக்காட்ைாகப் பாக்களுக்கு இலைநய உலரநலைச் சசாற்கள் பயின்றுவருவது குறித்த
சதால்காப்பியச் சூத்திரத்துக்கு விளக்கமளிக்கும்நபாது எடுத்துக்காட்டுக்காகத் தகடூர் யாத்திலரலயக்
குறிப்பிட்டுள்ளதால் இந்நூலில் பாைல்களுைன் உலரநலைச் சசாற்களும் விரவிக் காணப்பட்ைது என்பது
சபறப்படுகின்றது. அத்நதாடு "பழலமயான கலத சபாருளாகச் சசய்யப்படுவது" என்பதற்கு எடுத்துக்
காட்ைாகப் சபருந்நதவனாாின் பாரதமும், தகடூர் யாத்திலரயும் சதால்காப்பிய உலர நூலில்
கூறப்பட்டிருப்பது, முன்னர் நிகழ்ந்து வாய்வழியாக வந்த ஒரு நிகழ்லவப் பிற்காலத்தில் பாடியநத தகடூர்
யாத்திலர என்று சபாருள்படுவதாகவும், நசரமான், அதியமான் நபார் குறித்த வாய்வழிக் கலதகலள
அடிப்பலையாகக் சகாண்டு பிற்காலத்தில் தகடூர் யாத்திலர எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் சிலர் கூறுவர்
இதலன மறுப்நபாரும் உளர்.
முத்சதாள்ளாயிரம்
முத்சதாள்ளாயிரம் என்பது தமிழ் இலக்கியத்தில் சதாலக நூல்கள்|சதாலக நூல் வலகலயச் நசர்ந்த
நூலாகும். இந்நூலின் பாைல்கலளப் பாடிய புலவர் யாசரன்பது சதாியவில்லல.
முத்சதாள்ளாயிரம் நசர, நசாழ, பாண்டிய மன்னர்கள் மீது பாைப்பட்ை பாைல்கள் அைங்கிய நூல்.
ஒவ்சவாரு மன்னலரப் பற்றியும் சதாள்ளாயிரம் பாைல்கள் வீதம் ,700 பாைல்கள் அைங்கிய ப்பு எனக்
கருதப்படுகின்றது. இந்நூல் முழுலமயும் கிலைக்கவில்லல. ஆனாலும் முத்சதாள்ளாயிரம் ப்பில்
மூநவந்தர்கலளப் பற்றியும் ஒவ்சவாருவருக்கும் முன்னூறு பாைல்களாக சமாத்தம் சதாள்ளாயிரம்
பாைல்கநள இருந்தன என நபராசிாியர் எஸ். லவயாபுாிப்பிள்லள அவர்கள் 1943 ஆம் ஆண்டில் வசந்தம்
என்ற இதழில் எழுதியுள்ளார். சதாள்ளாயிரம் என்ற சதாலகயுலைய நூல்கள் வச்சத் சதாள்ளாயிரம்,
அரும்லபத் சதாள்ளாயிரம் என்பன நபான்று பல இருந்தன என்றும், இதனால் சதாள்ளாயிரம்
சசய்யுள்களில் நூலியற்றுவது பலழய மரபுகளுள் ஒன்று எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்1. .
பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னர் புறத்திரட்டு ஆசிாியர் நூற்சறான்பது பாக்கலள மட்டும் தம் சதாலக நூலில்
திரட்டி லவத்துள்ளார். அலவ கைவுள் வாழ்த்தாக ஒன்றும், நசரலனப் பற்றி இருபத்திரண்டும், நசாழலனப்
பற்றி இருபத்சதான்பதும், பாண்டியலனப் பற்றி ஐம்பத்தாறும் சிலதந்த நிலலயில் ஒன்றுமாகக்
காணப்படுகின்றன. இலவ அலனத்தும் சவண்பாக்களாகும்.

மூநவந்தர்களின் நாடு, அரண், பலைச் சிறப்பு, நபார்த்திறம், வீரம், ஈலக முதலான அாிய சசய்திகள்
இந்நூலில் இைம்சபறுகின்றன.
மூநவந்தலரயும் வாழ்த்தும் மரபு
மூநவந்தலரயும் வாழ்த்தும் மரபு சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்படுகிறது. இந்த நூல் இந்த மரபிலனப்
பின்பற்றியுள்ளது.
பதிப்புகள்
முத்சதாள்ளாயிரப் பாைல்கலள முதன் முதலில் இரா. இராகலவயங்கார் 1905 ஆம் ஆண்டில் சசந்தமிழ்ப்
பத்திாிலக மூலம் சவளியிட்ைார்.. பின்பு சசன்லனப் பல்கலலக்கழகத்தில் தமிழாராய்ச்சித் துலறத்
தலலவராயிருந்த எஸ். லவயாபுாிப்பிள்லள முத்சதாள்ளாயிரப் பாைல்கள் அைங்கிய புறத்திரட்லை 1938
ஆம் ஆண்டில் பல்கலலக்ககழகப் பதிப்பாக சவளியிட்ைார்1.
முத்சதாள்ளாயிரப் பாைல்கலள எளிய நலையில் உலரசயழுதியவர் தமிழறிஞர் டி. நக. சிதம்பரநாதர். இவர்
தமது பதிப்பில் ஒன்பது பாைல்கலளப் சபாருள் நன்கு புலப்பைாதலவ எனக் குறிப்பிட்டு உலர எழுதாமல்
பின்னிலணப்பாக சவளியிட்ைார்1.
நல்வழி
நல்வழி அவ்லவயார் இயற்றிய ஒரு தமிழ் நீதி நூல். மக்கள் வாழ்க்லகயில் பின் பற்றநவண்டிய
நல்வழிகலள இந்நூல் எடுத்துலரப்பதால் இப்சபயர் ஏற்பட்ைது.
இந்நூலின் கைவுள் வாழ்த்துப் பாைல்:
“

பாலும் சதளிநதனும் பாகும் பருப்பும் இலவ நாலும் கலந்து உனக்கு நான் தருநவன்- நகாலம்சசய்

துங்கக் காிமுகத்துத் தூமணிநய! நீஎனக்குச் சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா

”

இதில் குறிப்பிைப்படும் “காிமுகத்துத் தூமணி” பிள்லளயார். இதில் சமாத்தம் 41 பாக்கள் உள்ளன.
சகான்லற நவந்தன்
சகான்லற நவந்தன் அவ்லவயார் இயற்றிய ஒரு தமிழ் நீதி நூல். சகான்லற மரத்தின் மலலர விரும்பி
அணியும் கைவுள் சிவன். அவரது புதல்வர்களுள் ஒருவாகிய முருகலன நபாற்றி இந்நூல் பாைப்பட்டுள்ளது.
இந்நூலின் கைவுள் வாழ்த்துப் பாைல்:
“

சகான்லற நவந்தன் சசல்வன் அடிஇலண

என்றும் ஏத்தித் சதாழுநவாம் யாநம

”

இதில் குறிப்பிைப்படும் “சகான்லற நவந்தன் சசல்வன்” சகான்லறமாலல அணிந்த சிவன் என்னும்
கைவுளின் மகனாகிய முருகன். இப்பாவின் முதலிரு சசாற்கநள இந்நூலின் சபயராகின. இதில் சமாத்தம் 91
பாக்கள் உள்ளன.
ஆத்திசூடி
ஆத்திசூடி என்பது 1ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஔலவயார் இயற்றிய நீதி நூல் ஆகும். சிறுவர்கள் இளம்
பருவத்திநலநய பாைம் சசய்து மனதில் இருத்திக்சகாள்ளும் வலகயில் சிறுசிறு சசாற்சறாைர்களால்
எளிலமயாக அலமந்தது ஆத்திசூடி.
தமிழ்ச் சமுதாயம் நல்சலாழுக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்தலத உணர்த்தும் விதமாகவும் அன்று
வழக்கத்திலிருந்த திண்லணப் பள்ளிகள் குருகுலங்கள் முதல், இன்று பின்பற்றப் படுகிற சமக்காநல கல்வி
முலற வலர, தமிழ் கற்கும் நபாது தமிழின் உயிசரழுத்துக்கலளச் சசால்லித் தருகின்ற சபாருட்டு
ஔலவயின் ஆத்தி சூடிலயக் சகாண்டு கற்பிப்பலத ஆசிாியர்கள் கலைப்பிடித்து வருகின்றார்கள்.
நூல்
ஆசிாியர்: ஔலவயார்
பாைல்கள்: 109
இலக்கணம்: காப்புச் சசய்யுள் -1
கைவுள் வாழ்த்து
ஆத்தி சூடி அமர்ந்த நதவலன
ஏத்தி ஏத்தித் சதாழுநவாம் யாநம.
ஆத்தி-திருவாத்தி பூமாலலலய சூடி-அணிபவராகிய சிவசபருமான் அமர்ந்த-விரும்பிய

நதவலன-விநாயகக் கைவுலள ஏத்தி ஏத்தி-வாழ்த்தி வாழ்த்தி சதாழுநவாம்-வணங்குநவாம் யாநம-நாநம.
உயிர் வருக்கம்
1.அறம் சசய விரும்பு
நீ தருமத்லத(கைலமலய)ச் சசய்ய ஆவல் சகாள்.
. ஆறுவது சினம்

நகாபம் தணிக்கப்பை நவண்டியதாகும்.
3. இயல்வது கரநவல்
உன்னால் சகாடுக்கக்கூடிய சபாருலள யாசிப்பவர்க்கு ஒளிக்காது சகாடு.
4. ஈவது விலக்நகல்
ஒருவர், மற்றவர்க்கு சகாடுப்பலத, நவண்ைாசமன்று தடுக்காநத
5.உலையது விளம்நபல்
உன்னிைத்திலுள்ள சபாருலள அல்லது இரகசியங்கலள பிறர் அறியுமாறு சசால்லாநத.
6. ஊக்கமது லகவிநைல்
எப்நபாதும் முயற்சிலயக் லகவிைக்கூைாது.
7. எண் எழுத்து இகநழல்
எண்ணும் எழுத்தும் மக்களுக்கு இன்றியலமயாதன; ஆகநவ, அவற்லற வீசணன்று இகழ்ந்து
கற்காமல் விட்டு விைாநத.
8. ஏற்பது இகழ்ச்சி
இரந்து வாழ்வது இழிவானது. அதனால் யாசிக்கக் கூைாது.
9. ஐயம் இட்டு உண்
யாசிப்பவர்கட்கு சகாடுத்து பிறகு உண்ண நவண்டும்.
10. ஒப்புரவு ஒழுகு
உலக நலைலய அறிந்துசகாண்டு, அத்நதாடு சபாருந்துமாறு நைந்துசகாள்.
11. ஓதுவது ஒழிநயல்
நல்ல நூல்கலள எப்சபாழுதும் படித்துக்சகாண்டிரு.
1. ஔவியம் நபநசல்
ஒருவாிைமும் சபாறாலம சகாண்டு நபசாநத.

13.அஃகஞ் சுருக்நகல்
அதிக இலாபத்துக்காக, தானியங்கலள குலறத்து அளந்து விற்காநத
நீதி சநறி விளக்கம்
நீதி சநறி விளக்கம் ஒரு தமிழ் நீதி நூல். குமரகுருபரர் இயற்றிய இந்நூல 17ம் நூற்றாண்லைச் நசர்ந்தது.
இளலம, சசல்வம், யாக்லக ஆகியவற்றின் நிலலயலம, கல்வியின் சிறப்பு, துறவியர் பின்பற்ற
நவண்டியன, சசய்யக் கூைாதலவ ஆகியவற்லற எடுத்துலரக்கிறது. இதில் கைவுள் வாழ்த்துப் பாைல்
உட்பட் 10 சசய்யுள்கள் உள்ளன.
உலகநீதி
உலகநீதி ஒரு தமிழ் நீதி நூல்.
இதலன இயற்றியவர் உலகநாதர்.
18ம் நூற்றாண்லைச் நசர்ந்த இந்நூலில் 13 விருத்தப்பாக்கள் உள்ளன.
ஒவ்சவாரு பாைலும் முருகலன வாழ்த்தி முடிவதாக அலமந்துள்ளது.
இந்நூல் கூறும் அறிவுலரகள் எதலனச் சசய்ய நவண்ைாம் என்று எதிர்மலறயாக அலமந்துள்ளன. (எ.கா.
ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க நவண்ைாம்)
16-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த உலகநாத பண்டிதர் இந்த நூலல இயற்றினார் என்பர்.1
16-ஆம் நூற்றாண்டு உலகநாத பண்டிதர் லசவ சித்தாந்த நூல்கள் சவளிவரத் தூண்டியவர்.
சிவலன வழிபட்ைவர். வைசமாழியில் ஈடுபாடுலையவர்.
18-ஆம் நூற்றாண்டு உலகநீதி இயற்றிய உலகநாதர் முருக வழிபாடுலையவர், எல்லாருக்கும்
சபாதுவான அறசநறிலயப் பாடியவர்.
"அஞ்சு நபர் கூலிலயக் லகக்சகாள்ள நவண்ைாம்" என்பன நபான்றவற்றிலுள்ள 'உலகநீதி'
தமிழ்நலை பிற்காலத்தது
நீதிசவண்பா
நீதிசவண்பா 1 தமிழ் நீதி நூல். சவண்பாக்களால் ஆன இந்நூலின் ஆசிாியர் யாசரனத் சதாியவில்லல.
இந்நூலின் கைவுள் வாழ்த்துப் பாைல்:
“

மூதுணர்ந்நதார் ஓதுசில மூதுலரலயப் நபலதநயன்

நீதிசவண்பா வாக நிகழ்ந்துநவன் - ஆதிபரன்
வாமான் கருலண மணிஉதரம் பூத்தமுதல்
நகாமான் சபருங்கருலண சகாண்டு.

”

கைவுள் வாழ்த்துப்பாைலலத் தவிர்த்து இதில் சமாத்தம் 100 பாக்கள் உள்ளன. ஒவ்சவாரு பாைலும் ஒரு
நீதிலயச் சசால்கிறது.
இதன் காலம் 1 ஆம் தூற்றாண்டு.
நன்சனறி (நூல்)
நன்சனறி ஒரு தமிழ் நீதி நூல். மக்கலள நல்வழி படுத்தும் நன்சனறிகலள எடுத்துலரப்பதால் இப்சபயர்
ஏற்பட்ைது. இதலன இயற்றியவர் சிவப்பிரகாசர். நாற்ப்து பாைல்கள் சகாண்ை இந்த நூல் பதிநனழாம்
நூற்றாண்லைச் நசர்ந்தது. நட்பு, இன்சசால் நபசுவதன் சிறப்பு, கல்வியின் நமன்லம, அறிஞர்களின்
உயர்வு, சபாிநயார் சபருலம, உதவிசசய்து வாழ்வதன் சிறப்பு, ஆணவம் கூைாது முதலிய நன்சனறிகளச்
சசால்கிறது.
இந்நூலின் பாைல்கலள சிவப்பிரகாசர் கைற்கலர மணலில் எழுத, பின் அவரது சீைர்கள் அவற்லற
ஏடுகளில் பதிவு சசய்தனர் என்று இதன் முன்னுலர சசால்கிறது. இநூலின் பாைல்கள் அலனத்தும் மகடூஉ
முன்னிலல அலமப்பில் (சபண் ஒருத்திலய அலழத்துச் சசால்வது நபால) அலமந்துள்ளன.
சபருங்கலத
குணாட்டியர் என்பவரால் பிராகிருத சமாழியில் எழுதப்பட்ை பிரகத்கதா என்னும் இலக்கியத்லதத் தழுவி
ஆக்கப்பட்ைநத சபருங்கலத ஆகும். நசாழர் காலத்லதச் நசர்ந்தது. இலத ஆக்கியவர் சகாங்குநவளிர்
என்பவராவார். இவர் ஒரு சமணர். சகௌசாம்பி நாட்டு அரசனின் மகனான உதயணன் என்பவனின்
கலதநய இது.
கலதயலமப்பு
உதயணனின் தாய் கருவுற்று இருந்தநபாது, சரபம் என்னும் ஒரு பறலவ அரண்மலனயில் இருந்து
அவலளத் தூக்கிச் சசன்று விபுலாசலம் என்னும் இைத்தில் நபாட்டுவிட்டுச் சசல்கிறது. அங்நக உதயணன்
பிறக்கிறான். இதிலிருந்து, உதயணனின் வீரதீரச் சசயல்கள், அரசனாதல், பல சபண்கலள மணத்தல்
என்பவற்றினூைாகத் துறவு பூணும்வலரயான கலதலயக் கூறுகிறது இக்காப்பியம்.
உதயணகுமார காவியம்

இநத உதயணனின் கலதலய உதயணகுமார காவியமும் கூறுகிறசதனினும் இலக்கியச் சுலவ
குன்றியிருத்தற் சபாருட்டு அது ஐஞ்சிறுங்காப்பிய வாிலசயில் லவக்கப்பட்ைது. காண்ைங்கள்
நூற்பிாிவு
அகவற்பாவால் பாைப்பட்டுள்ள இந்நூலுள் பின்வரும் ஐந்து காண்ைங்கள் உள்ளன.
1.

உஞ்லசக் காண்ைம்

2.

இலாவாண காண்ைம்

3.

மகத காண்ைம்

4.

வத்தவ காண்ைம்

5.

நரவாண காண்ைம்

சிலப்பதிகாரம்
சிலப்பதிகாரம் சிலம்பு- அதிகாரம் என்ற இரு சசாற்களால் ஆனது. சிலம்பு காரணமாக விலளந்த கலத
ஆனதால் சிலப்பதிகாரம் ஆயிற்று. இந்நூல் தமிழில் எழுதப்பட்ை ஐம்சபருங் காப்பியங்களில்
ஒன்று.௦ இந்நூல் பாட்டிலையிட்ை சதாைர்நிலலச் சசய்யுள் எனவும் வழங்கப்படுகிறது. இக்காப்பியத்தில்
இயல், இலச, நாைகம் என்னும் மூன்றலனயும் காணலாம். கி. பி. இரண்ைாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ைது
என்பர். ஏலனய நூல்கள் அரசலனநயா சதய்வங்கலளநயா பாட்டுலைத் தலலவனாகக் சகாண்டிருக்க
சிலப்பதிகாரம் நகாவலன் என்ற குடிமகலனப் பாட்டுலைத் தலலவனாகக் சகாண்ைதால் இதலன
'குடிமக்கள் காப்பியம்' என்றும் கூறுவர். இன்பியலும் துன்பியலும் கலந்து எழுதப்பட்ை இந்நூலல
இயற்றியவர் இளங்நகா அடிகள் என்பவராவார். இவர் புகழ் சபற்ற நசரமன்னன் சசங்குட்டுவனுலைய
தம்பி எனக் கருதப்படுகின்றது.
காலம்
சிலப்பதிகாரமும் மணிநமகலலயும் இரட்லைக் காப்பியங்கள்.1
நற்றிலணப் பாைல் கண்ணகி வரலாற்லறக் குறிப்பிடுகிறது.
மலலயாள சமாழி 3 கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டில் நதான்றியது. மணிநமகலல வஞ்சி மூதூர் சசன்று
பல்நவறு சமயங்களின் கருத்துக்கலளக் நகட்ைறிந்தது மலலயாளத்தில் அன்று. தமிழில். எனநவ
மணிநமகலல காலம் ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்லதயது.

புகார் நகரத்தில் சிவன்நகாயில் இருந்ததாச் சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது. 4 76 ஊர்களிலிருந்த
சிவன்நகாயில்கலளக் குறிப்பிடும் நதவாரம் இதலனக் குறிப்பிைவில்லல. எனநவ புகார் நகலரக் கைல்
சகாண்ைது நதவாரம் நதான்றிய 7 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தியது.
புகார் நகரத்தில் பலராமனுக்கும், கண்ணனுக்கும் தனித்தனிக் நகாயில்கள் இருந்தலதச்
சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது. 5 108 திருப்பதிகலளக் காட்டும் நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம் நூலில்
இந்தக் நகாயில் பற்றிய சசய்திநய இல்லல. இதனாலும் சிலப்பதிகாரம் 7 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தியது
என்பது உறுதியாகிறது.
கண்ணகி விழாவுக்குச் சசன்றிருந்த இலங்லக மன்னன் கயவாகு தன் நாட்டு இலங்லகயில்
எழுப்பப்நபாகும் நகாயிலிலும் எழுந்தருளும்படி, கண்ணகி சதய்வத்லத நவண்டிக்சகாள்கிறான். 6
இந்தக் கயவாகு காலம் கி.பி. 171-193 7
நதவாரம், திவ்வியப் பிரபந்தம், கம்பராமாயணம், சீவகசிந்தாமணி முதலான நூல்கள் விருத்தப்பா
என்னும் பா வலகலயத் நதாற்றுவிப்பதற்கு முன்னர் வழக்கில் இருந்த ஆசிாியப்பா 8 நலையில்
அலமந்துள்ள சிலப்பதிகாரமும், மணிநமகலலயும் அந்த நூல்களுக்கு முந்தியலவ. 9
எனநவ இரட்லைக் காப்பியங்களான சிலப்பதிகாரம், மணிநமகலல ஆகிய காப்பியங்களின் காலம்
கி.பி. இரண்ைாம் நூற்றாண்டு.
இளங்நகாவடிகள்
முதன்லமக் கட்டுலர: இளங்நகாவடிகள்
இவர் இளவரசுப் பட்ைத்லத விடுத்துத் துறவு வாழ்க்லகலய நமற்சகாண்ைார். தன் அண்ணன்
சசங்குட்டுவனுைன் மலல வளம் காணச் சசன்றநபாது, கண்ணகிலயப் பற்றிய சசய்திலய சீத்தலலச்
சாத்தனார் எனும் புலவர் மூலமாக அறிந்தார் இளங்நகா. கண்ணகியின் கற்சபாழுக்கமும், பாண்டிய
மன்னன் சநடுஞ்சசழியனின் நநர்லமயும் அரசியல் நடுநிலலலமயும் அவலர மிகவும் கவர,
மூநவந்தர்களுக்கும் உாிய தமிழின் உயர் காவியமாக சிலப்பதிகாரத்லத கவிபுலனந்தார் அவர்.
சிலப்பதிகாரம் நகாவலன், கண்ணகி மற்றும் நகாவலனின் துலணவி மாதவி ஆகிநயாரது வரலாற்லற
விவாிக்கின்றது. இதன் இரட்லைக் காப்பியமாகத் திகழும் மணிநமகலல, ஆைலரசி மாதவியின் மகள்
மணிநமகலலயின் வரலாற்லற உலரக்கும் காவியமாகும். இதலன எழுதியவர் கூலவாணிகன் சீத்தலலச்
சாத்தனார் எனும் புலவர் ஆவார்.
நூலலமப்பு

காப்பியங்களுக்கான இலக்கண அலமப்பு அலனத்தும் சபாருந்தி வரும்படி இயற்றப்பட்ை காப்பியமாகும்.
காவிாி, லவலக முதலான ஆறுகளும் புகார், உறந்லத, மதுலர , வஞ்சி முதலான் நகரங்களும், குரலவக்
கூத்து முதலிய கூத்துகளும், திருமால் முதலிய சதய்வங்களும், அைர்ந்து வளர்ந்த சபருங்காடுகளும்
இந்நூலில் நன்கு வருணிக்கப்பட்டுள்ளன. அக்காலத் தமிழ் மக்களின் வாழ்க்லக பற்றிய சசய்திகள் இதில்
இைம் சபற்றுள்ளன. சிலப்பதிகாரப் பதிகம் இதலன உலரயிலையிட்ை பாட்டுலைச் சசய்யுள் எனக்
குறிக்கின்றது. இலையிலைநய உலரகளும் வாிப்பாட்டுகளும் கலந்து வந்துள்ளன. சபாருட்சசறிவு,
சதளிவான இனிய எளிய நலையுைன், அணிகள் பல சபாதிந்த தமிழின் வளமான நூலாகும். இலறயனார்
களவியல் உலரகாரர், இளம்பூரனார் நபான்ற உலரயாசிாியர்களால் நமற்நகாளாக எடுத்தாளப்பட்ை
சபருலம உலையது. தமிழறிஞர்களால் மிகுதியாக ஆய்வுக்கு உட்பட்ை நூல் இதுநவயாகும். சிலப்பதிகாரம்
, நூல் முகத்தில் உலரப் பாட்டிலனயும், கானல் வாி, நவட்டுவ வாி, ஆற்றுவாி, ஊசல்வாி, கண்புகுவாி
என்னும் இலசப்பாட்டுகளும் நிலறந்தது. புகார் காண்ைம், மதுலரக் காண்ைம் மற்றும் வஞ்சிக் காண்ைம்
எனும் உட்பகுப்புகளால் பிாிக்கப்பட்டுள்ளது.
காண்ைங்கள்
புகார் காண்ைம்
மதுலர காண்ைம்
வஞ்சிக் காண்ைம்
கலத
காவிாிப்பூம்பட்டினத்து சபரு வணிகன் மாசாத்துவானின் மகன் நகாவலன். இவன் கலலயுணர்வும்,
வறிநயார்க்கு உதவும் நற்பண்பும் மிக்கவன். காவிாிப்பூம்பட்டினத்துப் சபருவணிகன் மாநாய்கனின் மகள்
கண்ணகி. இவள் திருமகள் நபான்ற அழகும்,அழகிய சபண்கள் நபாற்றும் சபருங்குணச்சிறப்பும்,
கற்புத்திறமும் சகாண்ைவள். இவ்விருவரும் மலனயறம் பூண்டு, இன்புற்று வாழ்ந்தனர்.
நகாவலன் ஆைலரசி மாதவிலய விரும்பிக் கண்ணகிலய விட்டுப் பிாிந்தான். அவன் மாதவி
இல்லத்திநலநய தங்கித் தன் சசல்வத்லதசயல்லாம் இழந்தான். மாதவி இந்திர விழாவில் கானல் வாிப்
பாைலலப் பாடினாள். பாைலின் சபாருலளத் தவறாகப்ப் புாிந்து சகாண்ை நகாவலன், மாதவிலய விட்டுப்
பிாிந்தான், பிாிந்தவன் தன் மலனவி கண்ணகியிைம் சசன்றான். தான் இழந்த சசல்வத்லத ஈட்ை
எண்ணினான்.வணிகம் சசய்தற்சபாருட்டுக் கண்ணகியுைன் மதுலரக்குச் சசன்றான். அவர்களுக்கு
வழித்துலணயாகக் கவுந்தியடிகள் என்னும் சமணத் துறவி சசன்றார்.அவர்,மதுலர நகர்ப்புறத்தில் மாதாி
என்னும் இலைக்குல மூதாட்டியிைம் அவ்விருவலரயும் அலைக்கலப்படுத்தினார். நகாவலன் சிலம்பு விற்று
வர மதுலர நகரக் கலை வீதிக்க்குச் சசன்றான். விலல மதிப்பற்ற காற்சிலம்பு ஒன்லறக் நகாவலன்
விற்பலதப் பாண்டிய மன்னனின் சபாற்சகால்லன் அறிந்தான்.

பாண்டிமாநதவியின் காற்சிலம்லபக் களவாடிய சபாற்சகால்லன், சபாய்யான பழிலயக் நகாவலன் நமல்
சுமத்தினான். அதலன ஆரய்ந்து பாராத மன்னன் அவலனக் சகான்று, சிலம்லபக் சகாணர்க என்று
ஆலணயிட்ைான். நகாவலன் சகாலல சசயப்பட்ை சசய்திலய மாதாி மூலம் அறிந்த கண்ணகி;
சபருந்துயருற்றாள். அவள் தன் கணவன் கள்வன் அல்லன் என்பலத மன்னனுக்கும் உலநகார்க்கும்
உணர்த்த எண்ணினாள்.மன்னனின் அனுமதிநயாடு, வாயிற்காவலன், கண்ணகிலய பாண்டிய மன்னனிைம்
அலழத்துச் சசன்றான். மன்னன் கண்ணகிலய நநாக்கி " நீசராழுகும் கண்களுைன் எம்முன் வந்து நிற்கும் நீ,
யார்?" என வினவினான். கண்ணகி மன்னலன நநாக்கி, "ஆராய்ந்து நீதி வழங்காத மன்னநன! உன்னிைம்
கூறுவது ஒன்சறாண்டு என உலரக்கத் சதாைங்கினாள். "புறாவின் துன்பத்லதப் நபாக்கிய சிபி மன்னனும்
தன் அரண்மலன மணி ஒலித்தலதக் நகட்டுப் பசுவின் துயர் அறிந்து தன் ஒப்பற்ற மகலனநய
நதர்ச்சக்கரத்திலிட்டுக் சகான்ற மனுநீதிச் நசாழனும் வாழ்ந்த, சபரும்புகழுலைய புகர் நகரநம, யான் பிறந்த
ஊர். அப்புகார் நகாில் பழியில்லாத சிறப்பிலனயுலைய புகழ்மிக்க குடியில் நதான்றிய மாசத்துவான்
மகலன மணம் புாிந்நதன். வீரக்கழலணிந்த மன்னநன! ஊழ்விலனப் பயனால் வாழ்வதற்க்காக நின் மதுலர
நகரத்திற்கு வந்து, என் காற்சிலம்பிலன விற்க முயன்று, உன்னால் சகாலல சசய்யப்பட்ை நகாவலன்
மலனவி, நான். கண்ணகி என்பது என் சபயர் " என்று கூறினாள். பாண்டிய மன்னன் கண்ணகியிைம்"
கள்வலனக் சகாலல சசய்தல் சகாடுங்நகாலன்று. அதுநவ அரச நீதி என்று கூறினான். அதற்குக் கண்ணகி
"அறசநறியில் சசல்லாத அரசநன! என் காற்சிலம்பு, மாணிக்கப் பரல்கலளக் சகாண்ைது" என்றாள். அதற்கு
அரசன் "நீ கூறியது, நல்லநத! எம்முலைச் சிலம்பின் பரல்கள் முத்துகநள" என்றான். நகாவலனிைமிருந்து
லகப்பற்றிய சிலம்லபத் தருவித்து, அவள் முன் லவத்தான்.லவத்த அச்சிலம்லபலனக் கண்ணகி எடுத்து
ஓங்கி உலைத்தாள். அதிலிருந்து சவளிப்பட்ை மாணிக்கப்பரல் ஒன்று பாண்டிய மன்னனின்
உதட்டில்பட்டுத் சதறித்தது. அம்மாணிக்கப் பரல்கலளக் கண்ை பாண்டிய மன்னன் தாழ்வுற்ற குலையனாய்,
நசார்வுற்ற சசங்நகாலனாய், "சபான் சதாழில் சசய்யும் சகால்லனின் சபாய்யுலர நகட்டு, அறசநறி
தவறிய, நாநனாஅரசன்! நாநன கள்வன். அறந்தவறாது குடிமக்கலளக் காக்கும் சதான்லமயாட்சி என் முதல்
தவறியது. என் வாழ்நாள் அழியட்டும்" என்றவாநற மயங்கி வீழ்ந்தான். மன்னனின் மலனவி
உள்ளங்கலங்கி, உைல் நடுங்கி,கணவலன இழந்த மகளிர்க்கு, எவ்விதத்திலும் ஆறுதல் கூற இயலாது
என்று கூறித் தன் கணவனின் திருவடிகலள வணங்கி நிலத்தில் வீழ்ந்து இறந்தாள்.
புகார்க்காண்ைம்
இது 10 காலதகலளக் சகாண்ைது.அலவயாவன
1.

மங்கல வாழ்த்துப் பாைல்

2.

மலனயறம் படுத்த காலத.

3.

அரங்நகற்று காலத.

4.

அந்தி மாலலச் சிறப்பு சசய் காலத.

5.

இந்திர விழவு ஊர் எடுத்த காலத.

6.

கைல் ஆடு காலத.

7.

கானல் வாி

8.

நவனிற்காலத

9.

கனாத் திறம் உலரத்த காலத.

10.

நாடு காண் காலத

மதுலரக் காண்ைம்
இது 13 காலதகலளக் சகாண்ைது. அலவ,
1.

காடு காண் காலத,

2.

நவட்டுவ வாி,

3.

புறஞ்நசாி இறுத்த காலத,

4.

ஊர் காண் காலத,

5.

அலைகலக் காலத,

6.

சகாலலக்களக் காலத,

7.

ஆய்ச்சியர் குரலவ,

8.

துன்ப மாலல,

9.

ஊர் சூழ் வாி,

10.

வழக்குலர காலத,

11.

வஞ்சின மாலல,

12.

அழற்படுகாலத,

13.

கட்டுலர காலத

என்பலவ ஆகும்.
வஞ்சிக் காண்ைம்
1.

1.குன்றக் குரலவ

2.

.காட்சிக் காலத

3.

3.கால்நகாள் காலத.

4.

4.நீர்ப்பலைக் காலத

5.

5.நடுநற் காலத.

6.

6.வாழ்த்துக் காலத.

7.

7.வரம் தரு காலத.

ஆகிய ஏழு காலதகலளக் சகாண்ைது.
மணிநமகலல (காப்பியம்)
மணிநமகலல ஐம்சபரும் தமிழ் காப்பியங்களுள் ஒன்று. இக்காப்பியத்லத இயற்றியவர் சீத்தலலச்
சாத்தனார்.மணிநமகலல காப்பியத்தில் அடி இலணயும், அதன் வழிபாடும், நவறு கைவுள்களின் வழிபாடும்
இருக்கும் நிலலயில், அது ஒரு மஹாயாண காப்பியமாகநவ இருக்கமுடியும். நமலும், மஹாயாண
சபௌத்தமானது இல்லறத்லதயும், துறவறத்லதயும் வலியுறுத்தும் நிலலயிலும், சிலப்பதிகாரமானது
இல்லறத்லதயும், மணிநமகலல காப்பியம் துறவறத்லதயும் வலியுறுத்துவதாலும், இலவகள் இரட்லைக்
காப்பியங்கள் ஆகும்.1
கலத
சிலப்பதிகாரத்திற்கு அடுத்ததாக இலக்கிய அழகில் சபருலமவாய்ந்த மணிநமகலல, ஐம்சபரும் தமிழ்
காப்பியங்களுள் ஒன்றாகும். இக்காப்பியத்தின் தலலவி, மணிநமகலல, சிலப்பதிகாரத்தின் நகாவலன்
மற்றும் மாதவி என்பவர்களின் மகளாவாள். நகாவலனின் துயர மரணத்திற்குப் பிறகு மாதவி தன் மகலள
ஒரு புத்தத் துறவியாக வளர்த்தாள். ஒரு சமயத்தில் மணிநமகலலயும் அவளுலைய நதாழியும் பூப்பறிக்கச்
சசன்றிருந்தநபாது, உதயகுமரன் என்ற நசாழ மன்னன் மணிநமகலலயின் மீது காதல் மயக்கம்
சகாண்ைான். கைலின் கைவுளான மணிநமகலா, மணிநமகலலயின் உலக இன்பங்கள் துறந்த
வாழ்க்லகலயப் பாதுகாக்க, அவலள தான் அறியாமநல மணிபல்லவம் என்ற தீவில் சகாண்டு விட்ைாள்.
அத்தீவில் மணிநமகலல ஒரு புத்த பீடிலக மூலம் தனது முன்பிறப்லபப் பற்றி அறிந்தாள். அதன் பிறகு,

கைலின் கைவுள் மணிநமகலா, மணிநமகலலயிைம் அவள் ஏன் மணிபல்லவத்திற்கு அலழத்து வரப்பட்ைாள்
என்பலதக் கூறி, மூன்று அதிசய மந்திரங்கலளயும் கற்றுக்சகாடுத்தாள். அத்தீவில் மணிநமகலல 'அமுத
சுரபி' என்ற உணவுக் கிண்ணத்லதக் கண்சைடுத்து, அதிலிருந்து அளவற்ற உணலவ புகாாிலுள்ள
ஏலழஎளிநயாருக்கு வழங்கினாள். இலதசயல்லாம் கண்ை உதயகுமரன், மணிநமகலல தன்லன மணக்க
நவண்டும் என்று அவலள வற்புறுத்தினான். ஆனால் மணிநமகலல தான் கற்ற வித்லதலயப் பயன்படுத்தி
காயசண்டிலகயாக உருமாற்றிக் சகாண்ைாள். உண்லமயான காயசண்டிலகயின் கணவன் சந்தர்ப்ப
சூழ்நிலலகளால் உதயகுமரலனக் சகாலல சசய்துவிட்ைான். இதற்காகக் காயசண்டிலகயின் உருவத்தில்
இருக்கும் மணிநமகலல லகது சசய்யப்படுகிறாள். ஆனால் தனது தாயாாின் உதவிநயாடு
விடுவிக்கப்படுகிறாள். பிறகு அவள் வஞ்சி நகரத்திற்குச் சசன்று தந்து ஞான ஆசிாியரான கண்ணகியிைம்
உலரயாடி அறிவுலர சபற்றாள். அத்துைன் அலனத்து மதங்களின் நிலறகுலறகலள
வல்லுனர்களிைமிருந்து அறிந்தாள். அதன்பிறகு காஞ்சி நகரத்திற்குச் சசன்று தனது ஆசானான அறவண
அடிகளிைம் படிப்பிலன சபற்று ஒரு முழுலமயான புத்தத் துறவியாகி, தவத்தில் ஆழ்ந்தாள்.
கதாப்பாத்திரங்கள்
மணிநமகலல - நகாவலன் மாதவி தம்பதியின் மகள். இரத்தத்திநலநய ஊறிய துணிச்சல், பண்புகள் அதிகம்
சபற்றவள். துறவியாகநவண்டும் என்று கூறிய புத்த மதப் பிக்குணி, ஒரு புறமும், தன்லன நமாகத்தினால்
பின்சதாைர்ந்த நசாழ மன்னன் மறுபுறமும் இருந்தும், மணிநமகலல அலனத்துத் தலைக்கற்கலளயும்
துணிச்சலுைன் உலைத்சதறிந்தாள். பிறகு தன் விருப்பப்படிநய புத்தத் துறவியாகி மக்களின் பசிலயப்
நபாக்குவலதநய தன் கைலமயாகக் சகாண்டு வாழ்ந்த மணிநமகலல, அவள் மலறவிற்கு பின் சதய்வமாகப்
நபாற்றப்பட்ைாள். நகாவலன் இரத்தத்தில் பசுமரத்தாணி நபால் பதிந்திருந்த வீரம் மணிநமகலலயிைம்
இருந்ததால்தான் இது சாத்தியமானது. மாதவிலயப் நபால் மணிநமகலலயிைம் அளவற்ற பண்புகள்
இருந்தலமயால்தான், தனது தாயார், ஆசான் மற்றும் ஞானபிதாவின் நபச்லச மதித்து நைக்கிறாள்.
இக்காப்பியநம மணிநமகலல சபாியவர்களின் நபச்லசக் நகட்டு நைப்பலத மூலமாகக் சகாண்டு
அலமந்துள்ளது.
உதயகுமரன் - நசாழ மன்னன், மனிநமகலலயின் மீது முட்ைாள் தனமான நமாகம் சகாண்ைவன்.
நிலனத்தலத அலையநவண்டும் என்ற குணம் பலைத்தவன். ஆலச இருக்கலாம் ஆனால் சவறித்தனமான
ஆலச இருந்தால் அழிவு நிச்சயம் என்பலத உதயகுமரன் கதாப்பாத்திரம் காட்டியுள்ளது. மணிநமகலலயின்
நமல் காதல்சகாண்ை உதயகுமரன் அவளது துறவியாக நவண்டும் என்ற ஆலசலய அறிந்தும் கூை
அவலளப் பின்சதாைர்ந்தான். ஆனால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலலகளால், கஞ்சணன் என்பவன் உதயகுமாரலனக்
சகாலல சசய்துவிட்ைான்.
சுதமதி - மணிநமகலலயின் நம்பகமான நதாழி. மணிநமகலலலய மணிபல்லவத்தில் விட்டு, அவலள
ஆன்மீகப் பாலதயில் சசலுத்தியலத நமகலலயின் தாயாாிைம் கூைக் கூறாமல், சுதமதியின் கனவிநலநய

முதலில் நதான்றி நைந்தலத கூறினாள், கைலின் கைவுள் மணிநமகலா. இது சுதமதியின் நமல் மணிநமகலா
லவத்திருக்கும் நம்பிக்லகலய காட்டுகிறது. இக்காப்பியத்திநலநய மணிநமகலலயின் ஒநர நதாழி
சுதமதிதான். அக்காலக்கட்ைங்களில் நண்பர்களுக்சகல்லாம் ஒரு இலக்கணமாக அலமந்தவள் சுதமதி.
அவளிைமிருந்து நாம் கற்றுக்சகாள்ளநவண்டியலவ பல உண்டு.

மணிநமகலல காப்பியம் இயற்றப்பட்ை காலம்
மலலயாள சமாழி கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டில் நதான்றியது. மணிநமகலல வஞ்சி மூதூர் சசன்று
பல்நவறு சமயங்களின் கருத்துக்கலளக் நகட்ைறிந்தது மலலயாளத்தில் அன்று. தமிழில். எனநவ
மணிநமகலல காலம் ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்லதயது.
லசவ, லவணவ இலக்கியங்களில் காலத்தால் முந்தியலவ கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டில்
நதான்றியலவ. இவற்றில் காலத்தால் முந்திய இலக்கியங்கலளப் பாடிய அப்பநரா, முதலாழ்வார்கநளா
புகார் நகரம் பற்றிக் குறிப்பிைவில்லல. இரட்லைக் காப்பியங்கள் புகார் நகர நிகழ்ச்சிகலளக் கூறுகின்றன.
எனநவ இலவ ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தியலவ.
கண்ணகி விழாவுக்குச் சசன்றிருந்த இலங்லக மன்னன் கயவாகு தன் நாட்டு இலங்லகயில்
எழுப்பப்நபாகும் நகாயிலிலும் எழுந்தருளும்படி, கண்ணகி சதய்வத்லத நவண்டிக்சகாள்கிறான்.3 இந்தக்
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நதவாரம், திவ்வியப் பிரபந்தம், கம்பராமாயணம், சீவகசிந்தாமணி முதலான நூல்கள் விருத்தப்பா
என்னும் பா வலகலயத் நதாற்றுவிப்பதற்கு முன்னர் வழக்கில் இருந்த ஆசிாியப்பா 5 நலையில்
அலமந்துள்ள சிலப்பதிகாரமும், மணிநமகலலயும் அந்த நூல்களுக்கு முந்தியலவ. 6
எனநவ இரட்லைக் காப்பியங்களான சிலப்பதிகாரம், மணிநமகலல ஆகிய காப்பியங்களின் காலம்
கி.பி. இரண்ைாம் நூற்றாண்டு.
மணிநமகலல காப்பியத்தில் வரும் அறவண அடிகள் என்னும் புத்த துறவி புத்தர் மீண்டும் கி.பி.
1073-ல் பிறப்பார் என முன்கூட்டிநய கணிக்கிறார். இது நிகழ்ந்ததா என்பது ஒருபுறம் இருக்க இதலனக்
காப்பியத்தின் காலம் எனல் சபாருந்தாது.7
சீவக சிந்தாமணி
சீவக சிந்தாமணி என்பது சங்க காலத்துக்குப் பின்னர் நதான்றிய ஐம்சபருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று. நசாழர்
காலத்தில் எழுதப்பட்ைது. திருத்தக்கநதவர் என்னும் சமண முனிவரால் இயற்றப்பட்ை இக் காப்பியம்
சீவகன் என்பவனின் அக வாழ்க்லகலய அடிப்பலையாகக் சகாண்ைது. சமய இலக்கியங்கநள அதிகம்

பலைக்கப்பட்ை அக்காலத்தில், மக்களிைத்திலும் , மன்னனிைமும் கூை இதற்கான நதலவயும், ஆதரவும்
இருந்ததாகத் சதாிகிறது.
சிலப்பதிகாரம், மணிநமகலல என்னும் தமிழில் நதான்றிய முதல் இரு காப்பியங்களாகக் கருதப்படும்,
கலதலய அடிப்பலையாகக் சகாண்ை இலக்கியங்கலளத் சதாைர்ந்து மூன்றாவதாக உருவான கலத கூறும்
தமிழ் இலக்கியம் இது. எனினும் முன்லனயவற்லறப் நபாலன்றி, சீவக சிந்தாமணி விருத்தப்பாக்களால்
ஆனது. இதனால் விருத்தப் பாக்களால் ஆன முதல் தமிழ்க் காப்பியமாகவும் இது திகழ்கின்றது.
கலதச் சுருக்கம்
மன்னனுக்கு மகனாக, அரசியின் வயிற்றில் உருவானவன் சீவகன். எனினும் விதி வசத்தால் சுடுகாட்டில்
பிறக்கிறான். பின்னர் வணிகன் ஒருவனின் வீட்டில் வளர்கிறான். அச்சணந்தி என்னும் ஆசானிைம் கல்வி
பயின்றான். இவன் சிறந்த நதாற்றப்சபாலிவு சகாண்ைவன். மிகுந்த அறிவு நிரம்பியவன், பல்நவறு
கலலகளிலும் வல்லவன், சிறந்த வீரன். இவன் எட்டு மங்லகயலர மணந்து சகாள்கிறான். இவ்வாறு பல
மணம் புாிந்தவன் ஆனாலும், இவன் ஒரு காமுகனாக அன்றி சிறந்த மன அைக்கம் சகாண்ைவனாகநவ
சித்தாிக்கப்படுகிறான். இவ்வாறு பல சபண்கலள மணம்புாிந்ததன் மூலம், பணபலத்லதயும்,
பலைபலத்லதயும் சபருக்கிக் சகாண்டு அரசபதவிலய அலைகிறான். 30 ஆண்டுகள் நீதியுைன் ஆட்சி சசய்த
சீவகன், ஆட்சிப் சபாறுப்லப மகனிைம் அளித்துவிட்டுத் துறவறம் பூண்டு முத்தி சபறுகிறான்.
முக்கிய பாத்திரங்கள்
சீவகன்
சச்சந்தன் (தந்லத), விசயமாநதவி (தாய்)
கந்துக்கைன் (வளர்ப்புத் தந்லத), சுநந்லத (வளர்ப்புத் தாய்)
நந்தட்ைன், நபுலன், விபுலன் (வளர்ப்புத் தந்லதயின் மக்கள்)
சீதத்தன், புத்திநசனன், பதுமுகன், நதவதத்தன் (நண்பர்கள்)
காந்தருவதத்லத, குணமாலல, பதுலம, நகமசாி, கனகமாலல, விமலல, சுரமஞ்சாி, இலக்கலண
(சீவகன் மலனவியர்)
அச்சணந்தி (ஆசிாியர்)
கட்டியங்காரன் (பலகவன்)
வலளயாபதி

தமிழில் ஐம்சபருங் காப்பியங்கள் என அலழக்கப்படும் ஐந்து நூல்களுள் ஒன்றாக விளங்குவது
வலளயாபதி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்லைச் நசர்ந்ததாகக் கருதப்படும் இது சமண சமயம் சார்ந்த ஒரு நூல்.
இதலன எழுதியவர் யாசரன்பதும் அறியப்பைவில்லல. இந்நூல் தற்காலத்தில் முழுலமயாகக்
கிலைக்கவில்லல. இந்நூலுக்குாிய 7 பாைல்கள் மட்டுநம கண்சைடுக்கப்பட்டுப் பதிப்பிக்கப் பட்டுள்ளன.
இக் காப்பியத்தின் கலதப் சபாருள் பற்றி ஊகங்கள் நிலவினாலும், கிலைத்துள்ள பாைல்கலளக் சகாண்டு
இக்காப்பியத்தின் கலத இன்னதுதான் எனக் கூறமுடியாதுள்ளது.
கிலைத்துள்ள பாைல்கலளக் சகாண்டு, இக்காப்பியம் இலக்கியச் சுலவயும் சபாருட் சசறிவும் சகாண்ை
பாைல்களால் அலமந்தது என்பலதக் கூறமுடியும். திருக்குறள், குறுந்சதாலக நபான்ற சங்க
இலக்கியங்களிலிருந்து, கருத்துக்கலள மட்டுமன்றிச் சசாற்சறாைர்கலளயும் கூை வலளயாபதி ஆசிாியர்
எடுத்துப் பயன்படுத்தியுள்ளலம கிலைக்கும் பாைல்கலள அவதானிக்கும் நபாது சதாிகின்றது.
குண்ைலநகசி
தமிழின் ஐம்சபரும் காப்பியங்களுள் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்ற குண்ைலநகசி என்னும் நூல் ஒரு சபௌத்தம்
சார்ந்த நூலாகும். பல்நவறு தமிழ் நூல்களுக்கு உலர எழுதிய ஆசிாியர்கள் தங்கள் உலரகளிநல
குண்ைலநகசிப் பாைல்கலள எடுத்தாண்டுள்ளார்கள். இந்நூலிலிருந்து கிலைத்துள்ள பாைல்கள் அலனத்தும்
இவ்வாறு நவறு நூல்களிலிருந்து கிலைத்தலவநய. பத்சதான்பது முழுலமயான பாைல்கள் மட்டுநம
இவ்வாறு கிலைத்துள்ளன.
தன்லன சகால்ல முயன்ற கணவலனக் சகான்றுவிட்டுப் சபௌத்த துறவியாகி அச் சமயத்தின்
சபருலமலயப் பரப்புவதில் ஈடுபட்ை குண்ைலநகசி என்னும் வணிகர் குலப் சபண்சணாருத்தியின் கலதநய
இக் காப்பியத்தின் கருப்சபாருளாகும்.
இதன் காலம் 10-ஆம் நூற்றாண்டு.
உதயணகுமார காவியம்
உதயணகுமார காவியம் தமிழில் த்துக் காட்ைப்பட்டுள்ள ஐஞ்சிறு காப்பியங்களுள் ஒன்றாகும்.1
இது குணாட்டியர் என்பவர் வைசமாழியில் எழுதிய பிருகத் கதா என்னும் நூலலத் தழுவித் தமிழில்
சகாங்குநவளிர் என்பவர் 7ஆம் நூற்றாண்டில் சசய்த சபருங்கலத என்னும் நூலின் சுருக்கநூல்.
இதன் காலம் 15ஆம் நூற்றாண்டு.
உதயணன் என்பவனின் கலதலய இது கூறுகிறது.
கலதப்படி உதயணன் சகௌசாம்பி நாட்டு இளவரசன் ஆவான்.

உதயணகுமார காவியம் உதயணனின் கலதலய மிகச் சுருக்கமாக 367 விருத்தப்பாக்களில் தருகிறது.
இந்நூலில் ஆறு காண்ைங்கள் உள்ளன. இது சமண சமயத்லதச் சார்ந்த ஒரு நூல்.
பல்நவறு தமிழ் நூல்கலளப் பதிப்பித்தவரான உ. நவ. சாமிநாத ஐயர் இந்நூலல 1935 ஆம் ஆண்டில்
பதிப்பித்து சவளியிட்ைார்
நாக குமார காவியம்
நாககுமார காவியம் அல்லது நாகபஞ்சமி கலத எனப்படும் இந்நூல், தமிழில் நதான்றிய சிறு
காப்பியங்களில் ஒன்றாகும். இலத எழுதியவர் யார் என்ற தகவல்கள் கிலைக்கவில்லல. சிநராணிக நாட்டு
மன்னனின் நவண்டுநகாளுக்கு இணங்கிக் சகௌதமர் என்பார் அவனுக்குக் கலத கூறும் பாங்கில் இந்நூல்
அலமக்கப்பட்டு உள்ளது. 170 விருத்தப்பாக்களால் ஆக்கப்பட்ை இந்நூல் ஐந்து சருக்கங்களாகப்
பிாிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமண சமய நூலான நாககுமார காவியம் அச் சமயக் சகாள்லககலள நூலில் விளக்க முற்படுகிறது.
இளலமக் காலத்தில் இன்பம் துய்ப்பதிநலநய தனது காலத்லதக் கழித்த நாககுமாரன் தனது இறுதிக்
காலத்தில் வாழ்வின் நிலலயாலமலய உணர்ந்து துறவு நமற்சகாள்வநத இக் கலதயின் சாரம். பிறவிச்
சுழலில் இருந்து விடுபட்டு முத்தி சபறுவதற்குத் துறவின் இன்றியலமயாலம பற்றிப் நபசுவநத இக்
கலதயின் நநாக்கமாகத் சதாிகிறது.
நூல் சிறப்பு
இந்நூல் ஐந்து (5) சருக்கங்களில் நூற்றி எழுபது (170) விருத்தப்பாக்களில் நாகபஞ்சமியின் கலதலய
உலரக்கின்ற நூலாகும். இக்கலதயின் நாயகன் ஐந்நூற்றி பத்சதான்பது (519) சபண்கலள மணம்
சசய்கிறார். இந்நூல் 16ம் நூற்றாண்டிலனச் சார்ந்தது. 1
யநசாதர காவியம்
தமிழில் எழுந்த ஐஞ்சிறு காப்பியங்களுள் ஒன்றான யநசாதர காவியம், ஒரு சமண சமயம் சார்ந்த நூலாகும்.
இந்நூல் நான்கு சருக்கங்களாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்து சமயத்தில் ஒரு காலத்தில் சதய்வங்களுக்கு உயிர்ப் பலி சகாடுப்பது வழக்கமாக இருந்து வந்தது.
எனினும் பிற்காலத்தில் இதில் சில சீர்திருத்தங்கள் சகாண்டுவரப்பட்ைன. இதன்படி உயிர்களுக்குப்
பதிலாக மாவினால் சசய்த அவற்றின் உருவங்கலள லவத்துப் பலி சகாடுப்பது நபால் பாவலன சசய்யும்
வழக்கம் ஏற்பட்ைது. உயிர்ப்பலிலயத் தீவிரமாக எதிர்த்த சமண சமயம், இப் பாவலன சசய்யும் முலறயும்
சகாலலலய ஒத்தநத எனவும், இதிலும் சகாலல சசய்யும் எண்ணம் இருப்பதால் சகாலல சசய்வதால்
ஏற்படும் கர்ம விலனப் பயன்கள் பாவலனக் சகாலலயிலும் ஏற்படும் என்றும் வலியுறுத்தியது.

நமற்சசான்ன சமணக் சகாள்லகலய விளக்கி எழுந்தநத யநசாதர காவியம் ஆகும். உதய நாட்டு மன்னன்
மாாிதத்தனின் ஆலணக்கு இணங்க உயிர்ப்பலி தருவதற்காக இழுத்து வரப்பட்ை இளம் சமணத் துறவிகள்
இருவர் முன்கலத கூறும் பாங்கில் அலமந்தது இந் நூல்.
அாிசி மாவினால் சசய்த நகாழி ஒன்லறக் காளிக்குப் பலி சகாடுத்த யநசாதரன் என்னும் மன்னனும்
அவனது தாயும் அதனால் ஏற்பட்ை கர்ம விலனயினால் எடுத்த பிறவிகள் பற்றியும், அவர்கள் அலைந்த
துன்பங்கள் பற்றியும், இறுதியில் அவர்கள் அபயருசி, அபயமதி என்பவர்களாக மனிதப் பிறவி எடுத்து
மனிதப்பலிக்காகக் சகாண்டுவரப்பட்ை நிலல குறித்தும் கூறுவநத இந்நூலின் கலதயாகும்
நீலநகசி
நீலநகசி என்பது ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் எனப்படும் ஐந்து தமிழ் இலக்கிய நூல்களுள் ஒன்று. சமண சமய
நூலான நீலநகசி ஒரு கலதப் பின்னணியில் சமணக் சகாள்லககலள விளக்குகின்றது. தமிழில் எழுதப்பட்ை
முதலாவது தருக்க நூல் இதுசவனக் கூறப்படுகின்றது. சபௌத்த சமயத்தின் சபருலம கூற எழுந்த
காப்பியமான குண்ைலநகசி எனும் நூலுக்கு மறுப்பாகநவ நீலநகசி எழுதப்பட்டுள்ளது. எனினும் இதலன
எழுதியவர் யார் எனத் சதாியவில்லல.
இந்நூல் கைவுள் வாழ்த்து தவிரப் 10 பகுதிகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இப் பதிசனாரு பகுதிகளிலும்
சமாத்தமாக 894 பாைல்கள் உள்ளன. இப் பகுதிகளின் சபயர்கலளயும் அவற்றில் உள்ள பாைல்களின்
எண்ணிக்லககலளயும் கீழுள்ள பட்டியலில் காணலாம்.
1.

கைவுள் வாழ்த்தும் பதிகமும் - 9 பாைல்கள்

2.

தரும உலர - 140 பாைல்கள்

3.

குண்ைலநகசி வாதம் - 8 பாைல்கள்

4.

அர்க்க சந்திர வாதம் - 35 பாைல்கள்

5.

சமாக்கல வாதம் - 193 பாைல்கள்

6.

புத்த வாதம் - 19 பாைல்கள்

7.

ஆசீவக வாதம் - 71 பாைல்கள்

8.

சாங்கிய வாதம் - 53 பாைல்கள்

9.

லவநசடிக வாதம் - 41 பாைல்கள்

10.

நவத வாதம் - 30 பாைல்கள்

11.

பூத வாதம் - 41 பாைல்கள்

சூளாமணி
ஐஞ்சிறு காப்பியங்களுள் ஒன்றான சூளாமணி ஒரு சமண சமயம் சார்ந்த நூலாகும். சமண சமயத்லதச்
சார்ந்த நதாலாசமாழித்நதவர் இதலன இயற்றினார். பத்தாம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ை யாப்பருங்கல
விருத்தியுலரயில் சூளாமணிப் பாைல்கள் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. எனநவ, இந்நூலின் காலம் கி.பி. 10 ஆம்
நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்ைது எனலாம். ஜினநசனர் என்பவர் வைசமாழியில் எழுதிய ஸ்ரீபுராணம் எனப்படும்
ஆரூகத மகாபுராணம் என்னும் நூலலத்தழுவித் தமிழில் ஆக்கப்பட்ைநத இந்நூல். 1 சருக்கங்களாகப்
பிாிக்கப்பட்ை 131 பாைல்கள் இந்நூலில் உள்ளன. விருத்தப்பாவால் ஆனது. கலத கூறும் நபாக்கில் சீவக
சிந்தாமணிலய ஒட்டியுள்ளது.
நூலாசிாியர்
சூளாமணிலய இயற்றியவர் நதாலாசமாழித்நதவர். இவர் சமண சமயத்தவர். காலம் 10-ஆம்
நூற்றாண்டிற்கு முன். இவலர விசயன் என்ற மன்னர் ஆதாித்துவந்துள்லான். லமசூர் மாநிலத்தில் உள்ள
சிரவணசபலநகாலாக் கல்சவட்டு இவலரப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது.
கலதச் சுருக்கம்
இக்கலத சுரலம நாட்டின் இளவரசனான திவிட்ைன் என்பவன், வித்தியாதர நாட்டு இளவரசி ஒருத்திலய
மணந்து சகாண்ைதனால் ஏற்பட்ை சிக்கல்கலளயும் அதனால் திவிட்ைன் நிகழ்த்திய வீரச் சசயல்கலளயும்
கூறுகிறது. இந்தப் பின்னணியில் இதன் ஆசிாியர் சமண சமயத் தத்துவங்கலள விளக்குகிறார்.
சமயக் கருத்துகள்
சமணத் தத்துவங்கள் மற்றும் நான்கு வலகயான பிறவிகள் பற்றி விாிவாக விளக்குகிறது இந்நூல். இந்
நான்கு பிறவிகளுள் மனிதப் பிறவியில் மட்டுநம வீடுநபறு அலைவதற்கான முயற்சிகலளச் சசய்யும்
வாய்ப்பு உண்சைன்றும் அதனால் மனிதப் பிறவி எடுத்த அலனவரும் அதற்கான முயற்சிகலளச் சசய்ய
நவண்டும் என்றும் கருதும் சமணக் நகாட்பாடுகளின் வழி நின்று அதற்கான வழிமுலறகளியும் இந்நூல்
எடுத்தியம்புகிறது.

கம்ப இராமாயணம்
இந்தியாவின் சதான்லமயான இதிகாசங்களுள் ஒன்று இராமாயணம் ஆகும். இரகு வம்ச அரசனான
இராமனின் கலதலயக் கூறுவது இராமாயணம் ஆகும். (இராம+அயனம் = இராமாயணம்) இக்கலதலய

முதலில் வைசமாழியில் வால்மீகி, வசிட்ைர், நபாதாயனார் ஆகிய மூவரும் சசய்தனர். தமிழ்சமாழியில்
இராமகாலதயாக வடித்தவர் கம்பர் ஆவார். கம்பர் எழுதியதால் இக்காப்பியம் கம்பராமாயணம் என
வழங்கப்சபறலாயிற்று.
காப்பியம் பிறந்த வரலாறு
கம்பர் இக்காப்பியத்லத அதன் மூலமான வைசமாழியிலிருந்து தமிழுக்கு சமாழிசபயர்த்தார். அந்த
முயற்சிலய ஓர் அாிய உவலமயின் வாயிலாக சவளிப்படுத்துகிறார். பசியுலைய பூலன ஒன்று பாற்கைலலக்
கண்டு அலத நக்கிக் குடித்துவிை ஆலசசகாண்ைதுநபால தன் முயற்சிலய ஒப்பிடுகிறார். இது
அலவயைக்கமாகக் சகாள்ளப்படுகிறது. கம்பர் இராமகாலதலய எழுதுவதற்கு உறுதுலணயாக இருந்தவர்
சலையப்ப வள்ளல் ஆவார். இதற்கு நன்றிபாராட்டும் விதமாக தனது காப்பியத்தில் ஆயிரம் பாைல்களுக்கு
ஒருபாைல் எனும் வீதத்தில் சலையப்ப வள்ளலலப் நபாற்றிப் பாடியுள்ளார்.
கம்பராமாயணத்தின் பிாிவுகள்
கம்பராமாயணம் ஆறு காண்ைங்கலளக் சகாண்டு விளங்குகிறது. காண்ைங்கள் என்பலவ காப்பியத்தின்
சபரும்பிாிவுகலளக் குறிக்கும்.
1.

பாலகாண்ைம்

2.

அநயாத்தியா காண்ைம்

3.

ஆரண்ய காண்ைம்

4.

கிட்கிந்தா காண்ைம்

5.

சுந்தர காண்ைம்

6.

யுத்த காண்ைம்

ஒவ்சவாரு காண்ைமும் உட்பிாிவுகலளக் சகாண்டிருக்கும். அத்தகு உட்பிாிவுகளுக்குப் பைலம் என்று சபயர்
1.பாலகாண்ைம்
பால என்பது நதாற்ற வரலாற்லறக் குறிப்பதாகும். இராமனது இளவயது வாழ்லவக் குறிப்பதனால் இது
பாலகாண்ைம் என வழங்கப்பட்ைது. பாலகாண்ைம் இருபத்துநான்கு பைலங்கலளக் சகாண்டு
அலமந்துள்ளது.
2. அநயாத்தியா காண்ைம்

இராமன் அநயாத்திக்கு அரசனாக முடிசூைத் நதர்ந்சதடுக்கப்படுவதிலிருந்து அநயாத்தியா காண்ைம்
சதாைங்குகிறது. இதனால் இதற்கு அநயாத்தியா காண்ைம் என்று சபயர். அநயாத்தியா காண்ைம்
பதின்மூன்று பைலங்கலளக் சகாண்டு அலமந்துள்ளது.
3. ஆரணிய காண்ைம்
இராமனுக்கு அரசுாிலம மறுக்கப்பட்டு கானகம் சசன்று வாழும்நிலல ஏற்பட்ைது. இக்கானக வாழ்லவக்
குறித்து எழுவதனால் இது ஆரணிய காண்ைம் எனப்பட்ைது. ஆரணியம் என்றால் கானகம் (வனம், காடு)
எனப் சபாருள்படும். ஆரணிய காண்ைம் பதின்மூன்று பைலங்கலளக் சகாண்டுள்ளது.
4. கிட்கிந்தா காண்ைம்
சீலதலயப் பிாிந்த இராம இலக்குவர்கள் நதடியலலந்தனர். வழியில் கிட்கிந்லத எனும் வானரங்கள் ஆளும்
நாட்லைச் சசன்று நசர்ந்தனர். அங்நக அனுமன், சுக்கிாீவன் ஆகிநயாாின் நட்லபப் சபற்றனர். பிறகு
சுக்கிாீவனின் சநகாதரனான வாலிலயக் சகான்று கிட்கிந்லதயின் ஆட்சிப் சபாறுப்லப சுக்கிாீவனுக்கு
அளித்தனர். அதனால் இது கிட்கிந்தா காண்ைம் எனப்படுகிறது. கிட்கிந்தா காண்ைம் பதிநனழு
பைலங்கலளக் சகாண்டுள்ளது.
5. சுந்தர காண்ைம்
கம்பராமாயணத்துள் மிகவும் நபாற்றக்கூடிய பகுதியாக விளங்குவது சுந்தர காண்ைமாகும். இங்கு சுந்தரன்
என்று குறிக்கப் சபறுபவன் அனுமன் ஆவான். சசால்லின் சசல்வன் என்று கம்பர் அனுமனது சபருலமலய
விளக்குகிறார். இராமலனப் பிாிந்த சீலதக்கும், சீலதலயப் பிாிந்த இராமனுக்கும் இலையில் பிள்லளலயப்
நபாலத் தூது சசன்று அவர்தம் உள்ளக்கருத்லத உள்ளபடி உலரத்தபாங்கினாநலநய இதற்குச் சுந்தர
காண்ைம் எனப் சபயர் ஏற்பட்ைது. சுந்தரம் என்றால் அழகு என்று சபாருள். இன்றும் கணவன்-மலனவி
ஆகிய தம்பதியாிலைநய ஏற்படும் உளநவறுபாடுகலளத் தீர்ப்பதற்கு சுந்தர காண்ைம் படிப்பது வழக்கமாக
உள்ளது. சுந்தரகாண்ைம் பதினான்கு பைலங்கலளக் சகாண்டு அலமந்துள்ளது.
6. யுத்தகாண்ைம்
இராம-இராவண யுத்தத்லத விளக்குவதனால் இது யுத்த காண்ைம் என வழங்கப்பட்ைது. பண்லைக்காலப்
நபார்முலறகள் மிகுதியாக இதனுள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. தாக்கும் முலற, பலைகளின் அணிவகுப்பு,
நபாருக்குாிய அறங்கள் முதலியலவ அவற்றுள் அைங்கும். யுத்தகாண்ைம் நாற்பத்து இரண்டு பைலங்கலளக்
சகாண்டு அலமந்துள்ளது.
வில்லிபாரதம்
வில்லிபாரதம் வில்லிபுத்தூரார் தமிழில் பாடிய மகாபாரதம் ஆகும்.

வில்லிபாரதம் உருவான கலத
லவணவப் புலவரான வில்லிபுத்தூரார் சனியூர் என்ற ஊாில் பிறந்தவர். வக்கபாலக என்னுமிைத்லத
ஆண்டுவந்த மன்னனான வரபதி ஆட்சகாண்ைான் என்பவன் வில்லிபுத்தூராலர ஆதாித்து வந்தான்.
ஒருமுலற வில்லிபுத்தூரார் புலவர்களிைம் நபாட்டி லவத்து யார் நதால்வி அலைகிறார்கநளா அவர்களின்
காதுகலள, சவன்றவர் அறுக்க நவண்டும் என்று கூறினார். இப்படியாக பல நபருலைய காதுகலளப்
நபாட்டியில் சவன்று அறுத்தார் வில்லிபுத்தூரார். ஒருமுலற அவ்வூருக்கு வந்த முருக பக்தரான
அருணகிாிநாதர் இந்த சசயலல தடுக்க நவண்டும் என்று நபாட்டியில் கலந்து சகாண்ைார். அருணகிாியார்
பாடிய ஒரு பாைலுக்கு பதில் கூற முடியாமல் வில்லிபுத்தூரார் நதாற்றார். அந்த பாைலாவது ..
நைராச மூர்த்தியாகிய சிவசபருமானும், பிரம்மனும், இலைச்நசாலலயில் தயிர் உண்டு பாற்கைலலயும்
ஆதிநசசலனயும் பாயலாகக் சகாண்டு நயாக நித்திலர சசய்யும் திருமாலும் வணங்குகின்ற ஆனந்த மூலப்
சபாருநள, நதவயாலனயின் தாசநன, ஜனன மரணத்திற்கு இைமாய் சப்த தாதுக்கள் நிலறந்த சபால்லாத
இந்த உைம்லப தீயினால் தகிக்கப்படும் சபாழுது உன்லன துதித்து வந்த என் சித்தத்லத உன்னுலைய
திருவடிக்கு நீ ஆட்படுத்த நவண்டும்.
என்பநத ஆகும்.
நமலும் அருணகிாியார், இனி இது நபான்ற நபாட்டி லவக்கலாகாது எனக் கூறி, வில்லிபுத்தூராலர
மன்னித்தார். வில்லிபுத்தூரார் தன் பாவத்லதத் தீர்க்க மகாபாரதத்லதத் தமிழில் எழுதினார். அதுநவ
வில்லிபாரதம் என்று அலழக்கபடுகிறது.
சீறாப் புராணம்
தமிழில் எழுதப்பட்ை தலலச்சிறந்த இசுலாமிய இலக்கியம் சீறாப் புராணம் ஆகும். இந்நூல் இலறதூதர்
நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்க்லக வரலாற்லற லமயமாகக் சகாண்டு தமிழ் இலக்கிய மரபுகலளப் பின்பற்றி
எழுதப்பட்ை ஒரு காவியம். இதலன இயற்றியவர் 18-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த உமறுப் புலவர் ஆவார்.
அநத காலத்தில் வாழ்ந்த வள்ளல் சீதக்காதியின் ஆதரலவ உமறுப் புலவர் சபற்றார். வள்ளல் சீதக்காதியின்
சபருலமலயச் "சசத்தும் சகாடுத்தான் சீதக்காதி" என்ற சசாற்சறாைர் விளக்கும்.
சீறாப்புராண அலமப்பு
இரண்டு பாகங்களில அலமந்துள்ளது. முதற்பாகத்தில் 44பைலங்களும், இரண்ைாவது பாகத்தில்
47பைலங்களும் உலையதாக உள்ளது.
முதற்பாகம்

முதற்பாகமானது இரண்டு காண்ைங்களாக அலமந்துள்ளது. இப்பாகத்தில் சமாத்தம் 44பைலங்கள்
உள்ளன. அலவ கீழ்கண்ைவாறு பிாிந்துள்ளன.
1.விலாதத்துக் காண்ைம்
முதலாவதாக அலமந்துள்ள இதில், சமாத்தம் 23 பைலங்கள் உள்ளன.
2.நுபுவ்வத்துக் காண்ைம்
இரண்ைாவதாக அலமந்துள்ள இதில், சமாத்தம் 21 பைலங்கள் உள்ளன.
3.இசிறத்துக்(ஹிஜிறத்துக்)காண்ைம் .இக்காண்ைம், சமாத்தம் 47 பைலங்கலளப் சபற்றுள்ளது.
தீன் விளக்கம்
தீன் விளக்கம் என்பது 19ம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ை இசுலாமியத் தமிழ்க் காப்பியம் ஆகும். இலத மீசல்
வண்ணக் களஞ்சியப் புலவர் இயற்றினார். இந்த இலக்கியம் இசுலாலம தமிழகத்திற்குப் பரப்ப மதீனாவில்
இருந்து வந்த சசய்யிது இப்ராகீலமப் பற்றிக் விளக்குகிறது. இவர் பாண்டி நாடு வந்து, அலத ஆண்டு வந்த
விக்கிரம பாண்டியலன நபாாில் சவன்ற வரலாற்றுக் கலதலயயும் இது கூறுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு - வீரர்களின் எழுச்சி
வைலவநபால் சகாதிப்பன்
சண்ைமாருதம் நபால்எதிர்ப்பன்
இடிகள்நபால் எதிர்ப்பன்
நபாாில் ஏழுலகம் இவனுக்கு ஈநைா
கடிதினில் எதிர்த்து
யானும் லகயிழந்நதன் இங்நக
உைல் உயிசராடுநம நசர்ந்தது
ஊன்றிய விதி ஒன்றாநம
நதம்பாவணி
நதம்பாவணி என்னும் நூல் இநயசு கிறிஸ்துவின் வளர்ப்பு தந்லதயான புனித நயாநசப்பு மீது
இயற்றப்பட்ை முதற் சபரும் சசய்யுள் வலக நூலாகும். இந்நூல் இத்தாலிய நாட்ைவரான வீரமாமுனிவர்
(1680 - 1742) அவர்கள் தமிழில் திறம்பை ஆக்கிய நூல் எனப் புகழப்படுகிறது. கிறிஸ்தவ சமயத்தின்
சுருக்கசமன்நற இந்நூலல அறிஞர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர்.

இத்தமிழ்க் காப்பியம் பிறசமாழி நூல் ஒன்றில் வருகின்ற சசய்திகலளத் தழுவி, தமிு்ழ் சநறிக்நகற்ப
எழுதப்பட்ைதாகும். அதாவது, ஸ்பானிய நாட்டு ஆகிருத நகாில் வாழ்ந்த ஆகிர்த மாியாள் என்னும் கன்னி
மலறசபாருளான இலறநகரம் என்னும் நூலல, கன்னி மாியாவின் ஆலணப்படி எழுதியதாகக்
கூறியுள்ளார். அந்த நூலில் இநயசுவின் வளர்ப்புத் தந்லதயான நயாநசப்பு பற்றிய சசய்திகளும் உண்டு.
ஆகிர்த மாியின் அந்நூலலத் தழுவி, தமிழ் மரபுக்கும், தமிழ்ப் பண்பாட்டுக்கும் ஏற்ப நயாநசப்பின்
வரலாற்லற இயற்றியிருக்கிறார் வீரமாமுனிவர்.
நதம்பாவணியின் சபாருள்
நதம்பா + அணி எனப் பிாித்து வாைாத மாலல என்றும், நதன் + பா + அணி எனப் பிாித்துத் நதன் நபான்ற
இனிய பாைல்களின் மாலல என்றும் இதற்குப் சபாருள் உண்டு. இநயசு நாதலர வளர்த்த தந்லதயாகிய
சூலசயப்பலரத் தலலவராகக் சகாண்டு இது பாைப்பட்ைது. சூலசயப்பருக்குத் நதம்பாவணி எனப்
சபயாிட்டு இந்நூலில் பாடியுள்ளார்.
நதம்பாவணியின் அரங்நகற்றம்
'நதம்பாவணி' கி.பி. 1726 ஆம் ஆண்டில் மதுலரத் தமிழ்ச்சங்கத்தில் பலத்த எதிர்புகளுக்கிலையில்
அரங்நகற்றப்பட்ைது. பல புலவர்களின் அடுக்கடுக்கான நகள்விகளுக்குச் சலளக்காமல் பதிலளித்த
வீரமாமுனிவாிைம் தமிழ்ப் புலவர்கள், "எல்லாம் சதாியுசமனக் கூறும்; சபஸ்கி அவர்கநள! வானத்தில்
எத்தலன நட்சத்திரம் இருக்கிறது; எனக் கூற முடியுமா?" என லநயாண்டியாகக் நகட்ைார்கள். பதட்ைமின்றி
"முப்பது மூன்று நகாடி, முப்பதிமூன்று லட்ைத்து, முப்பதிமூவாயிரத்து, முன்னூற்றிமுப்பதிமூன்று
நட்சத்திரங்கள் சந்நதகமிருந்தால் எண்ணிப்பாருங்கள்" என்றதும், சலபயில் சிாிப்சபாலி எழும்பிப் பலர்
முனிவலரப் பாராட்டினார்கள்.
"நதம்பாவணி"யின் சிறப்லபப் பாராட்டி மதுலரத் தமிழ்ச்சங்கம்; சபஸ்கிப் பாதிாியாருக்கு ராஜாிஷி என்ற
பட்ைம் அளித்து சிறப்பித்தது.
நூலின் அலமப்பு
நதம்பாவணி மூன்று காண்ைங்கலளக் சகாண்ைது. ஒவ்சவான்றிலும் 12 பைலமாக 36 பைலங்கள் உள்ளன.
சமாத்தம் 3,615 விருத்தப் பாக்கள் 90 சந்த வலககளுைன் பாைப் சபற்றது நதம்பாவணி.
தமிழ் மரபு
நதம்பாவணி ஆசிாியர், சவளி நாட்ைவநர ஆயினும், காப்பியக் கலதத் தலலவர் சூலச வாழ்ந்ததும் தமிழ்
மண்ணில் இல்லல எனினும், காப்பியம் முழுக்கத் தமிழ் மணம் கமழ்வதாக, தமிழ்ப் பண்பாட்டில்
நதாய்ந்ததாகநவ பலைக்கப் சபற்றுள்ளலமக்குப் பல சான்றுகள் கூறலாம்.

பிற தமிழ்க் காப்பியங்கலளப் நபாலநவ, சீாிய உலகம் மூன்றும் என மங்கலச் சசாற்கலளப் சபய்நத,
சதாைங்குகிறார் ஆசிாியர். இலறவலன வணங்க முற்படும் நபாது, நமனாடுகளில் வழங்கும் கிறித்தவ
மரபுகலளச் சாராது, தமிழ் மரலபநய சார்ந்து, இலறவனது பாதங்கலளநய முதலில் வணங்குவலதயும்,
இலறவனது பாதங்கலள மலராகக் காண்பலதயும் இங்குக் காண்கிநறாம். இலறவனுக்கு வாகனங்கலள
உாிலம சசய்து பாடுவன தமிழகச் சமயங்கள். அத்துைன், இலறவனுக்குாிய சகாடிகளாகச் சிலவற்லறக்
குறிப்பதும் இங்குள்ள சமய மரபு. இதலனப் பின்பற்றி வீரமாமுனிவரும் திருமகன் இநயசுலவ நமக
வாகனத்தில் வருபவராகவும், அவரது முன்நனாரான தாவீது அரசலனச் சிங்கக் சகாடிநயான் என்றும்
பாடுகிறார்.
நமலும் இலறவனது திருநமனிக்கு வண்ணம் (நிறம்) குறித்துப் பாடுவது, இலறவலனத் தலரயில் தலலபை
வணங்குவது, லக கூப்பி வணங்குவது, மலர்கள் தூவி வழிபாடு சசய்வது, பல்வலக விளக்குகலள
ஆலயத்தில் ஏற்றுவது, நதர்த்திருவிழா காண்பது முதலிய பல தமிழ்ச் சமய மரபுகலளத் தம் காப்பியத்தில்
வீரமாமுனிவர் இலணத்துள்ளலதக் காண்கிநறாம். ஓாிரு இைங்களில் தாம் கூறவரும் சசய்திகளுக்கு
உவலமயாகத் தமிழ்நாட்டுப் புராணச் சசய்திகலளயும் பயன்படுத்தியுள்ளார். இவ்வாறு தமிழ் மரபுக் நகற்ப,
தம் காப்பியத்லதக் கவிஞர் அலமத்துள்ளலம புலனாகிறது.
தமிழ் இலக்கியத் தாக்கம்
வீரமாமுனிவர் சவளிநாட்ைவராக இருந்தும் தமிழ் மரலபக் கருத்தாகக் கலைப்பிடிப்பது சிறப்பு. அவர்
வருணிக்கின்ற பாலத்தீன நாடும், எருசநலம் நகரும் தமிழ் மண்ணின் மணம் கமழ்வதாகநவ உள்ளன.
முன்நனார் சமாழிலயப் சபான்நனநபால் நபாற்றிய வீரமாமுனிவர் திருவள்ளுவர், சீவக சிந்தாமணி பாடிய
திருத்தக்கநதவர், கம்பர், மாணிக்கவாசகர் நபான்நறாாின் நலை, சசால், உவலம, கருத்து நபான்றவற்லறச்
சூழலுக்குப் சபாருத்தமாக எடுத்தாள்கிறார்.
இரட்சணிய யாத்திாிகம்
இரட்சணிய யாத்திாிகம் என்றி ஆல்பிரட் கிருட்ணபிள்லள அவர்களால் எழுதப்பட்ை ஒரு காப்பிய நூல்
ஆகும். ஜாண் பான்யன் (John Bauyan) என்பவர் ஆங்கிலத்தில் இயற்றிய 'புனிதப் பயணிகள் முன்நனற்றம்'
என்ற நூலின் தமிழாக்கமான நமாட்சப்பிரயாணம் என்னும் நூலலத் தழுவி சசய்யுள் நலையில்
எழுதப்பட்ைதாகும்.(The Pilgrim's Progress) தழுவல் ஆகும். கம்ப இராமாயண இலக்கிய வழியிலும்,
தண்டியலங்கார இலக்கண வழியிலும் தமிழ் மரபுக்நகற்ப எழுதப்பட்டுள்ளது.
இந்நூல் ஆதிபருவம், குமார பருவம், நிதான பருவம், ஆரணிய பருவம், இரட்சணிய பருவம் என்னும் ஐந்து
பருவங்கலளயும் உலையது. இந்நூல் 3622 பாைல்கலள, 144 இரட்சணிய யாத்திாிகத் நதவாரங்கலளயும்
சகாண்டுள்ளது. 1894 - ஆம் ஆண்டு கிறிஸ்தவ இலக்கியச் சங்கத்தாரால் முதற்பதிப்பாக
சவளியிைப்பட்ைது

இநயசு காவியம்
இநயசு காவியம் என்பது கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதிய ஒரு தற்காலத் தமிழ்க் காப்பியமாகும். இநயசு
கிறிஸ்துவின் வரலாற்லறக் கவிலத வடிவில் கூறும் இந்த நூல் சுமார் 400 பக்கங்கலளக் சகாண்ைது.
இந்நூல் கண்ணதாசன் இறந்து அடுத்த ஆண்டு, அதாவது 1982 இல் சவளியிைப்பட்ைது.
திருச்சி "கலலக்காவிாி" என்ற அலமப்பின் நவண்டுநகாளுக்கிணங்க கவிஞர் கண்ணதாசன்
இக்காவியத்லதப் பலைத்தார். குற்றாலத்திலும், திருச்சியிலும் பல நாட்கள் அவர் தங்கியிருந்து, கிறிஸ்தவ
இலறயியலறிஞர்கள் பலர் உைனிருந்து துலண சசய்ய, இக்காவியத்லத இயற்றினார். பின்னர் அறிஞர்
குழு திருச்சியில் மும்முலற கூடி, எட்டு நாட்கள் காவியத்லத ஆராய்ந்து திருத்தங்கள் கூற, கவிஞர்
நதலவப்பட்ை திருத்தங்கலளச் சசய்து தந்தபின் இக்காவியம் பதிப்பிக்கப்சபற்றது.
திருச்சிராப்பள்ளியில் 1982 ஜனவாி 16 இல் அன்லறய தமிழக முதல்வர் எம். ஜி. இராமச்சந்திரன்
இந்நூலின் முதல் பிரதிலயப் சபற்றுக்சகாண்ைார். இந்த நூல் இதுவலர ஆறு பதிப்புக்கலளக்
கண்டுள்ளநதாடு, ஐந்து லட்சம் பிரதிகளுக்கு நமல் விற்றுள்ளது.
கண்ணதாசனின் "இறவாக் காவியம்"
இநயசு காவியத்தின் சதாைக்கத்தில் "என்னுலர" என்ற தலலப்பில் கண்ணதாசன் தாம் பாடிய காவியத்லத
எவ்வாறு பார்த்தார் என்பலதக் குறிப்பிடுகிறார்:
“

பல சமயங்களில், பலர் என்லன இறவாக் காவியம் ஒன்று எழுதுங்கள் என்று வற்புறுத்தியதுண்டு.

அந்த இறவாக் காவியம் 'இநயசு காவியம்'தான் என்று நான் உறுதியாகக் கூறமுடியும்.

”

இநயசு காவியத்தின் பாகங்கள்
இநயசு காவியம் ஐந்து பாகங்கலளக் சகாண்ைதாக உள்ளது. இநயசுவின் வாழ்வியலலப் பிறப்பு என்னும்
தலலப்பில் முதல் பாகமும், நயாவானிைம் இநயசு திருமுழுக்குப் சபற்றுத் தம்லமத் தயார்படுத்திய நிலல
இரண்ைாம் பாகமாகவும், இநயசு சபாதுவாழ்வில் ஈடுபட்ைலம மூன்றாம் பாகமாகவும், அவர் அலைந்த
மகிலம ஐந்தாம் பாகமாகவும் பாைப்பட்டுள்ளன.
இராவண காவியம்
இராவண காவியம் ஒரு தமிழ் கவிலத நூல். இருபதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்சமாழியில் நதான்றிய
காவியங்களுள் ஒன்று. இலத இயற்றியவர் புலவர் குழந்லத. திராவிை இயக்கத்தின் தாக்கத்தால்
எழுதப்பட்ை இக்காவியம் 1946 இல் சவளிவந்தது. இக்காப்பியம் தமிழ்க் காண்ைம், இலங்லகக் காண்ைம்,
விந்தக் காண்ைம். பழிபுாி காண்ைம், நபார்க் காண்ைம் என ஐந்து காண்ைங்கலளயும் 57 பைலங்கலளயும்

3100 பாைல்கலளயும் சகாண்டுள்ளது. இராமாயணக் காவிய கலதலயக் சகாண்நை இராவணலனக்
காவியத் தலலவனாக சகாண்டு இக்காவியம் பலைக்கப்பட்ைது.
இராவண காவியம் படிப்நபார் இராவணலனயும் அவலனச் சார்ந்நதாலரயும் நபாற்றும் படியும், இராம,
இலக்குவர்கலளயும் மற்றவர்கலளயும் சவறுக்கும் படியும் புலவர் குழந்லத திறம்பை பாடியுள்ளார்.
இக்காவியத்லத வால்மீகி, கம்பர், துளசிதாசர் இன்னும் பலர் எழுதிய இராமாயணங்களில் உள்ள
சசய்திகலளநய அடிப்பலையாகக் சகாண்டு, இராவணலனத் தமிழ்க் கதாநாயகனாக சித்தாிக்கிறது. இந்த
நூல் சசன்லன மாநிலத்தில் இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் ஆட்சியில் 1948 - ஆம் ஆண்டு ஜூன் 2 - ஆம் நததி
தலைசசய்யப்பட்ைது. 1971ம் ஆண்டு அரசின் தலை நீக்கப்பட்ைது.
இராவண காவியம்
இராவணனின் இல்லறம்
இரண்ைாம் கைல்நகாளுக்குப் பின்னர்த் நதான்றிய இலங்லகயில் விச்சிரவாவு என்ற மன்னர்,
தமிழகத்திலன ஆண்டுவந்தார். அவருலைய மலனவின் சபயர் நககசி. இவர்கள் இருவருக்கும் இராவணன்,
கும்பகன்னன், பீைணன் என மூன்று ஆண் குழந்லதகளும், காமவல்லி என்ற சபண் பிள்லளயும் பிறந்தனர்.
விச்சிரவாவின் மரணத்திற்கு பிறகு இராவணன் தமிழகத்திலன ஆண்ைார்.முல்லல நாட்டு மன்னன்
மாநயானின் மகள் வண்ைார் குழலிலய இராவணன் காதலித்து திருமணம் சசய்துசகாண்ைார். இருவருக்கும்
நசநயான் என்ற மகன் பிறந்தான்.
ஆாியர் வருலக
வைநாட்டில் இருந்து தமிழகத்தின் வைக்குப்பகுதியில் ஆாியர்கள் குடிநயாினார்கள். அங்கு நகாசிகன்
நபான்ற முனிவர்கள் உயிர்பலி சகாடுத்து யாகம் சசய்தார்கள். அதலன தடுப்பதற்காக இலைவள நாட்லை
ஆண்டு வந்த தமிழரசியான தாைலக என்பவர் இராவணுக்கு நகாாிக்லக லவத்தார். அதலன ஏற்று
இராவணன் சுவாகு என்னும் பலைத்தலலவனுைன் தன் நசலனலய அனுப்பினார். நகாசிக முனிவாின்
யாகம் தலைப்சபற்றது.
இராம சநகாதரர்களின் சகாலலகள்
நவள்வி தலைப்பட்ைதால் நகாசிக முனிவர் அநயாத்தி சசன்று இராம இலக்குவலன அலழத்து வந்து
மீண்டும் யாகம் சசய்தார். அதலன தடுத்த தாைலக, சுவாகு, மாாீசன் மூவரும் இராம சநகாதரர்களால்
சகால்லப்பட்ைார்கள். பலைத்தலலவன் சகாள்ளப்பட்ைதால் இராவணன் தன்னுலைய தங்லகலய
பாதுகாக்க கரன் எனும் பலைத்தலலவலன விந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி லவத்தார்.

காமவல்லிலய கண்ை இராமன் அவளிைம் காமமுற்று, அவலள வற்புருத்தினார். இராமாின் விருப்பத்திற்கு
இனங்காததால், இலக்குவன் காமவல்லியின் உறுப்புகலள அறுத்து சகான்றார். இராவணன் தங்லகயின்
பாதுகாப்பிற்காக அனுப்பிய கரனும் அழிக்கப்சபற்றார்.
சீலதலய இராவணனன் கவர்தல்
பலைத்தலலவனும்,தங்லகயும் சகால்லப்பட்ை சசய்திலய தூதர்கள் மூலம் அறிந்த இராவணன், விந்தகம்
வந்தார். அங்நக தங்லக வளர்த்த மாலன அனுப்பி இராம சநகாதர்கலள சீலதயிைமிருந்து பிாித்தார். பின்பு
சீலதலய கவர்ந்து சசன்று இலங்லகயில் தன் தங்லகயாக நபாற்றினார்.
பீைணன் சவளிநயறல்
இராவணன் அரசலவயில் இராமலன எதிு்ர்த்து நபார்புாிவது என்று தீர்மானிக்கப்பட்ைது. அதற்கு பீைணன்
எதிர்ப்பு சதாிவித்தார். சீலத இராமனிைம் அனுப்பிலவத்து பலகயின்றி வாழ்வது என்றார். பீைணனின்
கருத்திலன ஏற்காமல் இராவணன் அவலர சவளிநயற்றினார். அதானால் பீைணன் தன் பலைகளுைன்
இராமனிைம் நசர்ந்தார். இலங்லகலய எளிதில் சவல்லும் வழிகலள இராமனுக்கு கூறினார்.
கும்பகன்னன், நசநயான், இராவணன் வீர மரணம்
இராமனுக்கும் இராவணுக்கும் இலைநய நபார் மூண்ைது. கும்பகன்னன் நபாாில் வீர மரணமலைந்தார்.
அதலன நகள்வியுற்று வருத்தமலைந்திருந்த இராவணன் அவருலைய மகன் நசநயான் நதற்றினார். அதன்
பின் நசநயானும் நபாாில் ஈடுபட்டு வீரமரணம் அலைந்தார். தமயனும், மகனும் இறந்தலத அடுத்து
இராவணன் நபாாில் ஈடுபட்ைார்.
இராமனால் இராவணின் நதர்ப்பாகன் சகால்லப்பட்ைார், பீைணனால் இராவணனின் நதர்க் குதிலரகள்
சகால்லப்பட்ைன. மாதலி என்பவர் சகாடுத்த அம்பிலன இராமன் எய்தார். அதன் மூலம் இராவணனும்
வீரமரணம் அலைந்தார்.
மூவருலா
மூவருலா தமிழ் சிற்றிலக்கிய நூல்களில் ஒன்று. உலா சிற்றிலக்கிய வலகலயச் நசர்ந்தது. ஒட்ைக்கூத்தரால்
பாைப்பட்ைது. விக்கிரம நசாழன், அவனது மகன் இரண்ைாம் குநலாத்துங்க நசாழன், நபரன் இரண்ைாம்
இராஜராஜ நசாழன் ஆகிய மூவலரயும் புகழ்ந்து பாடியது. (எனநவ மூவருலா எனப்படுகிறது).
இம்மூவலரயும் பற்றி முலறநய 342, 387, 391 பாக்கள் இந்நூலில் உள்ளன. இலவ அலனத்தும் கண்ணி
வலகலயச் நசர்ந்தலவ (கலிசவண்பா வில் ஒநர எதுலக வருபலவ). நசாழர் குலச்சிறப்பு, அரசர் சபருலம,
பள்ளி எழுதல், அழகு சசய்தல், யாலனயின் மீது அமர்தல், உைன் வருநவார், அவர்கள் கூற்று, ஏழுவலகப்

பருவ மகளிாின் அழகு, உணர்ச்சிகள், விலளயாட்டுகள், காமுறுதல், நபசுதல் நபான்ற சசய்திகள் இந்நூலில்
கூறப்பட்டுள்ளன. இந்நூலின் பகுதிகளான மூன்று உலாக்களும் தனி நூல்களாகவும் கருதப்படுகின்றன.
இந்த உலாக்களின் பாட்டுலைத் தலலவர்களின் ஆட்சிக்காலம்.
விக்கிரம நசாழன் 1118-1136
குநலாத்துங்க நசாழன் 1133-1150
இராசராசன் உலா 1146-1163
குற்றாலக் குறவஞ்சி
திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று. தமிழ்நாட்டின் சதன்நகாடியில் சதன்காசிக்கு
அருகில் அலமந்திருக்கும் குற்றாலம் எனும் ஊாின் சிறப்லபப் புகழ்ந்து அங்குள்ள ஈசரான குற்றாலநாதலரப்
நபாற்றி, சதய்வக் காதல் பற்றிய கற்பலனலய அலமத்துப் பாைப்சபற்ற நூல் ஆகும்.
நூலாசிாியர்
குறவஞ்சி நாைகம் என்று நபாற்றப்படும் இந்நூல் வைகலர அரசனான சின்னணஞ்சாத் நதவாின்
அலவப்புலவராக விளங்கிய திாிகூைராசப்பக் கவிராயர் என்பவரால் இயற்றப்பட்ைது. இவர் திருசநல்நவலி
மாவட்ைம் சதன்காசிக்கு அருகில் உள்ள நமலகரம் என்னும் ஊலரச் சார்ந்தவர் (இவர் திருவாவடுதுலற
ஆதினத் தலலவராக விளங்கிய சுப்பிரமணிய நதசிகாின் சநகாதரர் ஆவார்). திருக்குற்றாலநாதாாின்
முன்னிலலயில் அரங்நகற்றப்பட்ை இந்நூல் அன்லறய மதுலர மன்னனான முத்துவிஜரங்க சசாக்கநாத
நாயக்காின் பாராட்லையும் பாிலசயும் சபற்றது.
கலத அலமப்பு
குறவஞ்சி நாைகத்திற்சகன வலரயலற சசய்யப்பட்ை கலத அலமப்நபாநை இந்நூலும் விளங்குகிறது.
குற்றாலநாதாின் திருவுலா எழுச்சிலயக் குறித்து முன்னநர கட்டியங்காரன் கூறுகிறான். திருவுலா
சதாைங்குகிறது மூவர் தமிழும் நான்மலறகள் முழங்க குற்றலாநாதர் வீதியில் உலா வருகிறார்.
குற்றாலநாதாாின் திருவுலாலவக் காண சபண்கள் எழுந்து வருகின்றனர். அப்சபாழுது பந்து
ஆடிக்சகாண்டிருந்த வசந்தவல்லி (கலதத்தலலவி) என்பவளும் திருவுலாக்காண வருகிறாள். நதாழியின்
வாயிலாக இலறவலனப் பற்றி அறிந்த வசந்தவல்லி இலறவன் மீது காதல்சகாண்டு நதாழிலயத்
தூதனுப்புகிறாள். இந்நிலலயில் குறிசசால்லும் குறத்தி சதருவழிநய வருகிறாள். நதாழி அவலளக்
குறிசசால்ல அலழத்தவுைன் குறப்சபண் தன்நாட்டு மலலவளமும் சதாழில்வளமும் சிறப்பாக
எடுத்துக்கூறுகிறாள். பின் வசந்தவல்லி லகலயப் பார்த்து அவள் குற்றாலநாதர் மீது காதல் சகாண்டுள்ள
சசய்திலயயும், (தலலவனின்) குற்றாலநாதாின் புகழ்பற்றியும் எடுத்துச்சசால்லி வசந்தவல்லியின் எண்ணம்
நிலறநவறும் என்று குறி சசால்லி பாpச சபறுகிறாள் குறத்தி சிங்கி. அவள் கணவன் சிங்கன் அவலளக்

காணத் நதடிவருகிறான். குறத்திலயக் கண்ை சிங்கனிைம் குறத்தி நைந்தலதச் சசால்ல இருவரும்
குற்றாலநாதலரப் பாடி இன்பம் அலைகின்றனர். இவ்வாறு கலத முடிகிறது.
நூலின் சிறப்புகள்
குறவஞ்சி நூல்களுள் பாராட்டுக்குாியதாக விளங்கி வருவதும், இன்றும் நாட்டிய நாைகமாக நமலைகளில்
நடிக்கப்பட்டு வருவதும், இக்குற்றாலக் குறவஞ்சி ஆகும். திாிகூைராசப்பக்கவிராயர் குற்றாலத்தின் மீது
தலபுராணம், மாலல, சிநலலை, பிள்லளத்தமிழ், யமகஅந்தாதி முதலிய நூல்கலள இயற்றியிருந்தாலும்
இன்று பலரும் விரும்பிப் படிப்பது அவருலைய குறவஞ்சி ஒன்நற. குற்றாலக்குறவஞ்சியானது
இலறவன்மீது பாைப்சபற்றதால் திருக்குற்றலாக்குறவஞ்சி எனும் சபயர் சபற்றது. நாைகச்சுலவ நிரம்பிய
இந்நூல் சந்த (ஓலச) நயத்நதாடு கூடிய பாைல்கலளயும் கற்பலன நயம் சகாண்ை பாைல்கலளயும் நிரம்பப்
சபற்றுள்ளது. சான்றாக வசந்தவல்லி பந்தாடும் பாங்லகப்பற்றி எடுத்துலரக்கும்,
குற்றாலக் குறவஞ்சியில் தமிழகத்தின் காட்டு விலங்குகலளப் பற்றியும் சசடியினங்கலளப் பற்றியும்
மிகப்பல குறிப்புகள் இைம் சபற்றுள்ளன.1
கலிங்கத்துப்பரணி
கலிங்கத்துப்பரணி, பரணி எனப்படும் தமிழ்ச் சிற்றிலக்கிய வலகலயச் நசர்ந்த ஒரு நூல். குநலாத்துங்கன்
என்னும் நசாழ மன்னலனப் பாட்டுலைத்தலலவனாகக் சகாண்ைது. அனந்தவன்மன் என்னும் வை கலிங்க
மன்னன் திலற சகாைாமலிருந்த பிலழயின் காரணமாக முதலாம் குநலாத்துங்க நசாழனின்
பலைத்தலலவனும் அலமச்சனுமாயினாயிருந்த கருணாகரத் சதாண்லைமான் கி.பி. 1112 ஆம் ஆண்டில்
நபாாில் சவன்ற சசய்திநய நூற்சபாருள். இது சசயங்சகாண்ைார் என்னும் புலவரால் இயற்றப்பட்ைது.
இவர் தீபங்குடிலயச் நசர்ந்த அருகர் ஆவார். இந்நூலின் காப்புச் சசய்யுளால் இவர் லசவ சமயத்லதச்
சார்ந்தவர் என அறியலாம்.
இதற்கு முன் ஒட்ைக்கூத்தர் பாடிய கலிங்கத்துப்பரணி
சபயர் முலற
பரணி நூல்களுக்குத் நதாற்றவர் சபயாிநலநய தலலப்புத் தரும் வழலமக்கு ஏற்ப நதால்வியலைந்த
கலிங்கத்தின் சபயலர லவத்து, இந்த நூல் "கலிங்கத்துப் பரணி" என அலழக்கப்படுவதாயிற்று.தமிழில்
முதன் முதலில் எழுந்த பரணி நூல் கலிங்கத்துப் பரணிநய ஆகும். இதுநவ பிற்காலப் பரணி நூல்களுக்கு
வழிகாட்டியாய் அலமந்த நூலாகும். இது கலித் தாழிலசயாற் பாைப்சபற்றது. 599 தாழிலசகலள உலையது.
காலம் (1078- 1118-குநலாத்துங்க நசாழன் காலம்) பதிநனாராம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி.
பரணி

பரணி என்பது நபாாில் ஆயிரம் யாலனகலள சவன்ற வீரலனப் பாடும் சிற்றிலக்கிய வலக ஆகும்.
நபாாிலிருந்து மீண்ை தலலமகன் பால் புலவியுற்ற தலலமகளது ஊைலலத் தீர்க்க புலவர்கள் வாயிலாவதும்,
புலவியாற்றிய பின்னர், தலலவன் சசன்ற காட்டின் சகாடுலமலயயும் தலலவனின் வீரத்லதயும்,
அக்காட்டிலுள்ள நபய்கள் காளிக்குச் சசால்லுவலதயும், காளி நபய்களுக்கு உலரப்பலதயும் எடுத்துச்
சசால்லும் வடிவுைன் பரணி நூலானது அலமயும். பரணி நாளில் நபய்கள் கூடி நிணச்நசாறு( இரத்தமும்
இலரச்சியும் கலந்த உணவு) அட்டு ( சலமத்து) உண்டு மகிழ்ந்து ஆடிப்பாடிக் களித்து நபாாில் சவன்ற
மன்னலரப் புகழும் புகழ்ச்சிலயக் கூறுவது. காளிக்குக் கூளிகள் கூறுவதாக அலமவது.
நூலின் அலமப்பு முலற
கலிங்கத்துப்பரணியின் நூலலமப்பில் பின் வரும் சபாருள்கள் விளக்கப்படுகின்றன.
கைவுள் வாழ்த்து
நபார்த்தலலவனாகிய குநலாத்துங்கன் சநடிது நின்று ஆட்சி சசய்ய நவண்டுசமன கைவுலளத் துதித்துப்
பாைப்படுகிறது.
கலை திறப்பு
கலிங்கத்தின் நமல் பலைசயடுத்துச் சசன்ற வீரர்கள் வருவதற்குக் கால தாமதம் ஆனதால் அதலனக் கண்டு
மகளிர் ஊைல் சகாண்டு கதலவ அலைத்ததாகவும், அப்சபண்கள் மகிழுமாறும் ஊைல் நீங்கிக் கதலவத்
திறக்குமாறும் சசய்ய, தாம் சவற்றி சபற்ற கலிங்கப்நபார் பற்றி கூறுவது நபாலவும் அலமந்தது.
காடு பாடியது
கலிங்கப் நபார்க்களத்தில் நிணக்கூழ் சலமத்த நபய்களின் தலலவியாகிய காளி உலறயும் இைமாகிய
பாலலயச் சார்ந்த காட்லைப் பற்றிக் கூறுவது. இதில் பாலல நில சவம்லமயின் சகாடுலம சுலவயுைன்
கூறப்பட்டுள்ளது.
நகாயில் பாடியது
காளி உலறயும் இைமாகிய காட்டில் நடுவண் அலமந்துள்ள காளிக் நகாயிலலப் பற்றிக் கூறுவது. இதில்
காளிக் நகாயிலின் அடிப்பலை(அடிவாரம், அஸ்திவாரம்) அலமத்தது, சுவர் அடுக்கியது, தூண் நிறுத்தியது
முதலான சசய்திகலளக் கூறுகிறது. குநலாத்துங்கன் பல நபார்க் களங்களில் சபற்ற சவற்றிச் சிறப்புகள்
காட்டில் காணப்படும் பல வலகக் காட்சிகநளாடு சதாைர்புப் படுத்திக் கூறப்படுகிறது.
நதவிலயப் பாடியது
காளிக் நகாயிலலப் பற்றிக் கூறியபின் காளிலயப் பற்றிக் கூறுவது. காளியின் உறுப்புகள் பற்றியும்,
குநலாத்துங்க நசாழனின் புகழும் இலைஇலைநய கூறப்படுகிறது.

நபய்ப்பாடியது
காளிலயச் சூழ்ந்திருக்கும் நபய்களின் இயல்புகள் கூறப்படுகிறது. நபய்களின் உறுப்பு நலங்கள் பற்றி
நலகச் சுலவநயாடு விளக்கப்படுகிறது. சில நபய்களின் உறுப்பு நலங்கள் குலறந்து காணப்படுவதாகவும் ,
குநலாத்துங்கனின் பல நபார்க்கள சவற்றிகள் குறித்தும் கூறப்படுகிறது.
இந்திரசாலம்
நபய்கள் சூழ காளி அரசு வீற்றிருந்த அமயத்நத ( அலவயில்) இமயத்திலிருந்து வந்த முது நபய் ஒன்று தான்
கற்று வந்த இந்திர சாலங்கலள(மாய வித்லதகள்)க் காட்டுவதாக நலகச்சுலவயுைன் கூறப்படுகிறது.
இராச பாரம்பாியம்
குநலாத்துங்கனின் குடியின் வரலாறு கூறப்படுகிறது. காிகால் நசாழன் சதாைங்கி நசாழ வரலாறு
கூறப்படுகிறது
நபய் முலறப்பாடு
பரணிப்நபார் நிகழ்வதற்கான முற்குறிகலளப் நபய்கள் கண்ைதகக் கூறுவது இப்பகுதி. நபய்களின்
பசிக்சகாடுலம, அப்நபய்களுக்கு ஏற்படும் சில நல்ல குறிகள், இமயத்தில் இருந்து நபய் தான் வந்த வழியில்
கலிங்கத்தில் கண்ை தீக்குறிகள், இலவகலளக் நகட்டு கணிதப்நபய் கனவும் நனவும் கண்டு,
குநலாத்துங்கனால் பரணிப்நபார் உண்டு எனக் கூறுவதும், பின்னர் நிகழப்நபாவலத முன்னறிவிப்பாகக்
கூறும் முலறயில் அலமக்கப்பட்டுள்ளது.
அவதாரம்
கலிங்கப்நபார்த் தலலவனான குநலாத்துங்கன் சிறப்லப காளி நபய்களுக்குக் கூறுவது நபால்
அலமக்கப்பட்ை இப்பகுதியில் குநலாத்துங்க நசாழனின் பிறப்பு, வளர்ப்பு, இளவரசுப்பட்ைம், முடி சூடியது
முதலிய சசய்திகள் விளக்கப்படுகிறது. சாளுக்கிய குலத்தில் பிறந்து தாய்க் குலமாம் நசாழ குலத்து
அரசுாிலமப் சபற்றது , இளவரசராய் இருந்த நபாது வை திலச நநாக்கிப் நபாருக்கு எழுந்தது, நசாழன்
இறந்த சமயத்தில் நசாழ நாட்லை நிலலசபறுத்தி முடிசூடியது , சபரு மன்னனாய் சிறப்புற ஆட்சி சசய்தது,
பாலாற்றங்கலரக்கு நால்வலகப் பலையுைனும், நதவியருைனும், சிற்றரசர்கள் சூழவும் புறப்பட்ை சிறப்பு,
தில்லலயிலும், அதிலகயிலும் தங்கிச் சசன்று காஞ்சிலய அலைந்தது ஆகிய சசய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளன.
காளிக்குக் கூளி கூறியது
காஞ்சிலய அலைந்த குநலாத்துங்கண் ஒரு சித்திரப் பந்தர் கீழ் அலமச்சர் முதலிநயாருைன் வீற்றிருந்த
சிறப்பும் சிற்றாரசர்கள் பலரும் வந்து திலற சசலுத்தியதும், திலற சசலுத்தாத கலிங்க மன்னன் நமல்
குநலாத்துங்கனின் ஆலனப்படி கருணாகரத் சதாண்ைமான் நால்வலகப் பலையுைன் நபாருக்சகழுந்த
இயல்பும் கூறப்படுகிறது. பல ஆறுகலளக் கைந்து கலிங்கம் அலைந்ததும், கலிங்கத்லத எாிசகாளுவி

அழித்ததும், அது கண்ை கலிங்கமக்கள் அரசனிைம் முலறயிட்ைதும் , அவன் சவகுண்சைழுந்ததும்,
அலமச்சர் முதலாநனார் அவனுக்கு அறவுலரப் பகர்ந்ததும், அதலன மதியாமல் கலிங்க மன்னன்
நபாருக்குச் சசன்றதுமான சசய்திகள் விளக்கப்படுகிறது.
நபார் பாடியது
கலிங்கப்நபய் காளிக்கு நபாாின் இயல்லப கூறுவதாக அலமந்தது. நால்வலகப் பலையின் சசயல்கள்,
தீவிரமான நபார்முலற , கருணாகரன் தன் களிற்லற உந்தியதும் இரு பக்கப் பலைகளும் ஒருவலர ஒருவர்
சபாருத சசய்திகளும், இரு திறத்திலும் நால்வலகப் பலைகளும் பல அழிந்ததும், நபாாின் கடுலமத்
தாங்காமல் கலிங்க மன்னன் ஓடி ஒளிந்ததும், அவலனப் பற்றிக் சகாணர தன் பலைகநளாடு
ஒற்றர்கலளயும் கருணாகரத்சதாண்லைமான் அனுப்பிய சசய்தியும், கலிங்க வீரர்கள் ஒரு மலல உச்சியில்
மலறந்து நிற்பலதப் பற்றி அறிந்ததும் அது மாலல நவலள ஆனதால் நபாாிைாமல், விடியும் வலர
காத்துநின்று விடிந்த பின் கலிங்கலர அழித்ததும், கலிங்க வீரர்கள் உருக்குலலந்து நாற்புறமும் ஓடியதும்,
அங்கு தன் கவர்ந்த சசல்வங்களுைன் குநலாத்துங்கன் பால் சசன்று பணிந்து நின்றதுமான சசய்திகள்
அழகுபைக் கூறப்பட்டுள்ளன.
களம் பாடியது
நபாலரப் பற்றிச் சசால்லி முடித்த நபய் காளிலயப் நபார்க்களம் காணுமாறு அலழக்க காளி வந்து
களத்லதக் கண்டு, அக்காட்சிகலளப் நபய்களுக்குக் காட்டுமாறு அலமந்துள்ளது. காட்சிகலளக் காட்டிய
பின், நீராடி கூழட்டு உண்ணுமாறுநபய்கலளப் பணிக்கிறாள் காளி. அங்கணநம நபய்கள் பல் துளக்கி,
நீராடி கூழ் சலமத்து உண்ணும் இயல்பு கூறப்படுகிறது. நபய்கள் பாடும் வள்லளப் பாட்டில்
குநலாத்துங்கனின் புகழ் பாைப்படுகிறது. முடிவில் நபய்கள் தங்களுக்கு பரணிக் கூழ் அளித்த
குநலாத்துங்கலன வாழ்த்துவதாக கலிங்கத்துப் பரணி முடிகிறது.
தக்கயாகப் பரணி
தக்கயாகப் பரணி ஒட்ைக்கூத்தர் என்னும் புலவரால் பாைப்பட்ைது. இந் நூல் தமிழ் நாட்டில் நசாழர் ஆட்சி
நிலவிய 12 ஆம் நூற்றாண்லைச் நசர்ந்தது. இந்த நூலின் வழியாக அக்காலச் லசவம் பற்றிய பல
தகவல்கலள அறிய முடிகிறது. சிவசபருமானுக்காகப் பாைப்பட்ை இந்நூலில், பிள்லளயார் சபயாில் காப்புச்
சசய்யுள் பாடும் மரபுக்கு மாறாக லவரவர் சபயாில் காப்புச் சசய்யுள் உள்ளது.
ஒட்ைக்கூத்தர் பாடிய தக்கயாகப்பரணியில் 814 தாழிலசகள் உள்ளன. அவற்றுள் 516 தாழிலசகளுக்கு
மட்டும் 16 ஆம் நூற்றாண்டில் நதான்றிய உலர உள்ளது. ஏலனயவற்லறக் ‘கவிச்சக்கரவர்த்தியின் வாக்கு
அல்ல’ என அந்த உலர குறிப்பிடுகிறது. இலவ பிற்காலத்தவாின் இலைச்சசருகல்கள்
தக்கயாகப்பரணி உலர இந்த நூலின் சிறப்லபக் காட்டுகிறது.

அாிச்சந்திர புராணம்
அாிச்சந்திர சாித்திரம்1 என்னும் நூல் அாிச்சந்திர புராணம் என வழங்கப்படுகிறது. இந்நூல் புராணம்
என்னும் சபயநராடு அச்சிைப்பட்டிருந்தாலும் புராணம் அன்று காப்பியம்.2
இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பாதி காலம் வலரயில் இந்நூல் பலராலும் பயிலப்பட்டுவந்தது. இது
வைசமாழி நூலலத் தழுவி எழுதப்பட்ை தமிழ்க்காப்பியம். 16-ஆம் நூற்றாண்டில் நதான்றியது.3
இதன் ஆசிாியர் சபயர் ‘வீரன்’.4 இவலரக் ‘கவிராசர்’ எனச் சிறப்புப்சபயரால் அலழப்பர். 5 ஊர்
இராமநாதபுரம் மாவட்ைத்திலுள்ள நல்லூர். இதலனக் குநலாத்துங்க நசாழநல்லூர் என்றும் கூறுவர்.
கவிராசாின் அாிச்சந்திர புராணத்துக்கு மூலநூலாக அாிச்சந்திர சவண்பா என்னும் நூலும் இருந்தது.
அாிச்சந்திர புராணம் பத்துக் காண்ைங்கலளக் சகாண்ைது. 1215 பாைல்கள் இந்நூலில் உள்ளன.
சூைாமணி நிகண்டு
சூைாமணி நிகண்டு என்னும் நூல் கி.பி. 16 ஆம் நூற்றண்டில் வாழ்ந்த மண்ைல புருைர் என்னும் சமணரால்
இயற்றப்பட்ைது. இந் நிகண்டு ஆசிாியர் மண்ைல புருைர் அவர்கள் வீரமண்ைல புருைர் என்றும்
அலழக்கப்பட்ைார். இந்நூல் 12 பிாிவுகளாக பிாிக்கப்பட்டு விருத்தப்பாவால் ஆன நூல் ஆகும். இதில் 1197
சூத்திரங்களில் 11,000 சசாற்களுக்கு விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது.
திவாகர நிகண்டு
திவாகர நிகண்டு என்னும் நிகண்டு நூல் கிபி 8 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த திவாகர முனிவர் என்பவரால்
இயற்றப்பட்ைது. இந்த நிகண்டிலன இயற்றியவர் சதாைர்பாகவும், அவாின் சமயம் சதாைர்பாகவும், அது
இயற்றப்பட்ை காலம் சதாைர்பாகவும் முரண்பட்ை கருத்துக்கநள ஆய்வாளர்கள் மத்தியில் இருந்து
வருகிறது. அக்காலத்தில் இருந்த நசந்தன் என்னும் அரசனால் நவண்ைப்பட்டு திவாகர முனிவர் இந்நுலல
இயற்றியதால் நசந்தன் திவாகரம் என்றும் இந்நூல் அலழக்கப்படுகின்றது.1 இந்நூல் ஆதி திவாகரம்
என்னும் நூலலத் தழுவி எழுதியதாகக் கருதப்படுகின்றது.
இந்நூல் 12 பிாிவுகலளக் சகாண்ைது. இதில் 2180 நூற்பாக்களால் 9500 சசாற்களுக்கு விளக்கம்
தரப்பட்டுளது. ஒவ்சவாரு தியும், ஒரு பாட்டூைாகநவ முற்றுப்சபறுகிறது. இந்நூலின் சிறப்புகளில் ஒன்று,
இதில் பலசபாருள் தரும் 384 சசாற்கள் உள்ளன. நமலும் இந்நூலில் சபரும்பாலும் சங்க கால இலக்கிய
சசாற்கள் மிகுதியாகவும், பிற்கால சசாற்கள் குலறவாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தமிழில் இன்றுள்ள
நிகண்டுகளில் இதுநவ காலத்தால் முந்தியது.2
இந்நூல் 12 திகலளக் சகாண்ைது. நக. எஸ். ஸ்ரீநிவாசபிள்லளயும், நபராசிாியர் எஸ். லவயாபுாிப்
பிள்லளயும் இப்பாட்டுக்களில் சிலவற்லறத் தமது நூல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளநபாதும், அவற்லற அறிவியல்

ாீதியாக ஆராய்ந்து எதலனயும் கூறவில்லல. இவர்களின் பின்னர் தமிழ் இலக்கியங்கலள ஆராய்ந்து
நூல்கலளயும், கட்டுலரகலளயும் எழுதியவர்கள், இன்றுவலர இந்தப்பாட்டுக்கள் அலனத்லதயும்
முழுலமயாக ஆராய்ந்து ஆய்வுக்கட்டுலரகலள எழுதவில்லல.
‘நசந்தன் திவாகரம்’ என்ற நிகண்ைானது, சசன்லனக் கல்விச் சங்கத்துத் தாண்ைவராய முதலியாரால்
பதிப்பிக்கப்பட்ை பத்துத் திகளின் மூலத்லதயும், சசன்லனக் கல்விச் சங்கத்து வித்துவான்களால்
பதிப்பிக்கப்பட்ை மிகுதி இரண்டு மூலத்லதயும் இலணத்து, 1923ஆம் ஆண்டில், முதன்முதலாக, அச்சு
வடிவில் முழுலமயான நூலாக சவளியிைப்பட்டிருந்தது. பின்னர், அது 1958ஆம் ஆண்டில் லசவ சித்தாந்த
நூற்பதிப்புக் கழகத்தினால் சவளியிைப்பட்டிருந்தது
அகராதி நிகண்டு
அகராதி நிகண்டு என்னும் சசாற்களுக்குப் சபாருள் கூறும் நிகண்டு நூல் கி.பி. 16 ஆம் நூற்றாண்டில்
வாழ்ந்த இநரவண சித்தர் என்பவரால் இயற்றப்பட்ைது. இவர் வீர லசவ சமயத்லதச் சார்ந்தவர்.
இந்நூல் 10 பிாிவுகளாக பிாிக்கப்பட்டு நூற்பாவால் இயற்றப்பட்ை 3334 சூத்திரங்களில், 12,000
சசாற்களுக்கு விளக்கம் தருகின்றது. இதில் சசாற்கள் அகரவாிலசயில் அலமந்திருப்பது சிறப்பு. இதுநவ
அகரவாிலசயில் அலமந்த முதல் அகராதி. வீரமாமுனிவர் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் அலமத்த சதுரகராதிக்கும்
200 ஆண்டுகள் முந்தியது, ஆனால் சசய்யுள் வடிவில் உள்ளது.
சதுரகராதி
சதுரகராதி என்பது வீரமாமுனிவரால் உருவாக்கப்பட்ை முதல் தமிழ்-தமிழ் அகராதி.
முன்னாலளய நிகண்டுகள்
வீரமாமுனிவாின் காலத்திற்கு முன் நிகண்டுகள் என்னும் சசய்யுள் வலக நூல்கள் தாம் சசால்லுக்கு சபாருள்
கூறும் நூல்கள். அகராதி நபால் நவண்டும் சசாற்களுக்கு உைநன சபாருள் அறியும் வசதி இல்லாதலவயாக
நிகண்டுகள் இருந்தன. வீரமாமுனிவருக்கு முன் ஐநராப்பியர் சிலர் தமிழ்-நபார்த்துக்கீசியம், தமிழ்-இலத்தீன்
நபான்ற இரு சமாழிகளில் அலமந்த அகராதிகலள உருவாக்கியிருந்தனர் (எடுத்துக்காட்ைாக, அந்தம் சத
புரசவன்சா Antam de Provença என்பவர் எழுதி, ஜூலல 30, 1679இல் அம்பலக்காடு என்னும் இைத்தில்
இநயசு சலப குருக்களால் பதிக்கப்பட்ை தமிழ்-நபார்த்துக்கீசிய அகராதிலயக் குறிப்பிைலாம். அந்நூல்
புரசவன்சா இறந்து பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பின் அச்நசறியது. அதற்கு முன்னநர என்றிக்நக என்றீக்கசு
(1520-1600) தமிழ்-நபார்த்துக்கீசிய அகராதி இயற்றியிருந்தார் எனத் சதாிகிறது. ஆனால் அது
கிலைக்கவில்லல.
வீரமாமுனிவாின் முதல் முயற்சி

வீரமாமுனிவநரா 1710இல்தான் இந்தியா (தமிழகம்) வந்தார். ஆனால் அவர் வருமுன்நன தமிழகராதிகள்
இருந்தாலும் தமிழ்-தமிழ் அகராதிகள் இருக்கவில்லல. சதுரகராதி என்ற சபயாில் வீரமாமுனிவர் முதல்
தமிழ்-தமிழ் அகராதி பலைத்தார். அகராதி நிலறவுற்ற நாள் நமக்குத் துல்லியமாகத் சதாிகிறது. 1732
நவம்பர் திங்கள் 21ஆம் நாள் சதுரகராதி நிலறவுற்றலத வீரமாமுனிவநர அந்நூலின் இறுதியில்
குறிப்பிட்டுள்ளார். பண்லைய நிகண்டு முலறலயக் கைந்து, அகராதி என்சறாரு புது வலகப் பலைப்பு
தமிழில் நதான்ற வீரமாமுனிவர் காரணரானார். எனநவ அவலரத் தமிழகராதித் தந்லத என நாம்
உாிலமநயாடு அலழக்கலாம்.
சதுரகராதி: சபாருள் என்ன?
ஒரு சமாழியில் உள்ள சசாற்கள் அலனத்லதயும் அகர முதலிய எழுத்து வாிலசயில் த்து, அவற்றிற்கான
சபாருலள அநத சமாழியிநலா, நவசறாரு சமாழியிநலா எடுத்துலரப்பது அகராதி ஆகும். சசால்லின்
சபாருநளாடு அதன் உச்சாிப்பு, நதாற்றம், இலக்கியத்தில் வந்துள்ள இைம், அது வழங்கும் நாடு
முதலியனவும் அகராதியில் குறிக்கப்படும்.
சதுகராதி சபயர் அகராதி, சபாருள் அகராதி, சதாலக அகராதி, சதாலை அகராதி என்னும் நான்கு
பிாிவுகலளக் சகாண்டுள்ளது. சபயர் அகராதியில் சசாற்சபாருளும், சபாருள் அகராதியில் ஒரு சபாருலளக்
குறிக்கும் பல சசால்லும், சதாலக அகராதியில் இலணந்துவரும் இலக்கியக் கலலச்சசாற்களும், சதாலை
அகராதியில் எதுலகயும் வருகின்றன.
திவாகரம், பிங்கலம் முதலிய நிகண்டுகளில் உள்ள சபாருளைக்கத்லத வீரமாமுனிவர் சதுரகராதியில் அகர
வாிலசப்படுத்தியுள்ளார். சதுரகராதிலய உருவாக்குவதற்குத் தாம் நிகண்டுகலளப் பயன்படுத்தியதாக
வீரமாமுனிவநர நூலின் முகவுலரயில் கூறுகிறார். நமலும், சதுரகராதிலயப் பலைக்க கடின உலழப்பு
நதலவப்பட்ைது எனவும் முனிவர் குறிப்பிடுகிறார். பலழய நூல்கலளக் கவனமாகப் பார்லவயிட்டு, படி
எடுப்நபாரால் வந்த பிலழகலள நீக்கி, வைசமாழி சசாற்கலள அம்சமாழி அறிஞர் துலணசகாண்டு திருத்தி,
சதுரகராதி என்னும் கருவூலத்லத வளம்சபறச் சசய்ததாகக் கூறுகிறார்.
சதுரகராதியின் சிறப்பு
Thesaurus என்னும் இலத்தீன் சசால்லலப் பயன்படுத்தி, சதுரகராதிலயக் கருவூலம் என்று வீரமாமுனிவர்
குறிப்பிடுவது கருதத்தக்கது. சசால்லுக்குப் சபாருள் தருவது அகராதி. ஒத்த கருத்துலைய சசாற்கலள
ஓாிைத்தில் நசர்த்துக் சகாடுப்பது கருவூலம். ஆகும். சதுரகராதியில் ஒவ்சவாரு சபாருளுக்கும் பல
நகாணங்களிலிருந்து விளக்கம் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. நமலும் சநடில், கீசழதுலக, சதாலைப்பதம்,
அனுபந்த அகராதி என்ற உட்பிாிவுகளும் இதில் இைம் சபற்றுள்ளன.

சசய்யுள் வடிவில் அலமந்த நிகண்டுகளிலிருந்து தமிழலர விடுவித்து, எதுலக நதடி சசாற்சபாருள் காணும்
சிரமம் தவிர்த்து, அகர வாிலசயில் எளிதாக சபாருள் காண முனிவர் வழிசசய்தார். சதுரகராதியில் சபயர்ச்
சசாற்களாக ஏறக்குலறய 12 ஆயிரம் சசாற்கள் உண்டு. பிற்காலத்தில் நதான்றிய எண்ணிறந்த தமிழ்
அகராதிகளுக்கு முன்நனாடியாக அலமந்தது சதுரகராதி. 1732இல் முதல்முலற சவளியானதிலிருந்து
சதுரகராதி பல முலற பதிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருக்குறள்
1. அன்புலைலம
அன்பிற்கும் உண்நைா அலைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
புன்கணீர் பூசல் தரும்.
அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குாியர் அன்புலையார்
என்பும் உாியர் பிறர்க்கு.
அன்நபாடு இலயந்த வழக்சகன்ப ஆருயிர்க்கு
என்நபாடு இலயந்த சதாைர்பு.
அன்புஈனும் ஆர்வம் உலைலம அதுஈனும்
நண்பு என்னும் நாைாச் சிறப்பு.
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்சகன்ப லவயகத்து
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.
அறத்திற்நக அன்புசார் சபன்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃநத துலண.
என்பி லதலன சவயில்நபாலக் காயுநம
அன்பி லதலன அறம்.
அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்லக வன்பாற்கண்
வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று.
புறத்துறுப் சபல்லாம் எவன்சசய்யும் யாக்லக

அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு.
அன்பின் வழியது உயிர்நிலல அஃதிலார்க்கு
என்புநதால் நபார்த்த உைம்பு.
2. பண்புலைலம
எண்பதத்தால் எய்தல் எளிசதன்ப யார்மாட்டும்
பண்புலைலம என்னும் வழக்கு.
அன்புலைலம ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புலைலம என்னும் வழக்கு.
உறுப்சபாத்தல் மக்கசளாப்பு அன்றால் சவறுத்தக்க
பண்சபாத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு.
நயசனாடு நன்றி புாிந்த பயனுலையார்
பண்புபா ராட்டும் உலகு.
நலகயுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி பலகயுள்ளும்
பண்புள பாைறிவார் மாட்டு.
பண்புலையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்நறல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்.
அரம்நபாலும் கூர்லமய நரனும் மரம்நபால்வர்
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.
நண்பாற்றார் ஆகி நயமில சசய்வார்க்கும்
பண்பாற்றார் ஆதல் கலை.
நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்ைன்று இருள்.
பண்பிலான் சபற்ற சபருஞ்சசல்வம் நன்பால்

கலந்தீலம யால்திாிந் தற்று.
3. கல்வி
கற்க கசைறக் கற்பலவ கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.
எண்சணன்ப ஏலன எழுத்சதன்ப இவ்விரண்டும்
கண்சணன்ப வாழும் உயிர்க்கு..
கண்ணுலையர் என்பவர் கற்நறார் முகத்திரண்டு
புண்ணுலையர் கல்லா தவர்.
உவப்பத் தலலக்கூடி உள்ளப் பிாிதல்
அலனத்நத புலவர் சதாழில்.
உலையார்முன் இல்லார்நபால் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
கலையநர கல்லா தவர்.
சதாட்ைலனத் தூறும் மணற்நகணி மாந்தர்க்குக்
கற்றலனத் தூறும் அறிவு.
யாதானும் நாைாமால் ஊராமால் என்சனாருவன்
சாந்துலணயுங் கல்லாத வாறு.
ஒருலமக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுலமயும் ஏமாப் புலைத்து.
தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.
நகடில் விழுச்சசல்வம் கல்வி சயாருவற்கு
மாைல்ல மற்லற யலவ.
4. நகள்வி

சசல்வத்துட் சசல்வஞ் சசவிச்சசல்வம் அச்சசல்வம்
சசல்வத்து சளல்லாந் தலல.
சசவுக்குண வில்லாத நபாழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.
சசவியுணவிற் நகள்வி யுலையார் அவியுணவின்
ஆன்றாநரா சைாப்பர் நிலத்து.
கற்றில னாயினுங் நகட்க அஃசதாருவற்கு
ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துலண.
இழுக்கல் உலையுழி ஊற்றுக்நகால் அற்நற
ஒழுக்க முலையார்வாய்ச் சசால்.
எலனத்தானும் நல்லலவ நகட்க அலனத்தானும்
ஆன்ற சபருலம தரும்.
பிலழத்துணர்ந்தும் நபலதலம சசால்லா ாிலழத்துணர்ந்
தீண்டிய நகள்வி யவர்.
நகட்பினுங் நகளாத் தலகயநவ நகள்வியால்
நதாட்கப் பைாத சசவி.
நுணங்கிய நகள்விய ரல்லார் வணங்கிய
வாயின ராதல் அாிது.
சசவியிற் சுலவயுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
அவியினும் வாழினும் என்.
5. அறிவுலைலம
அறிவற்றங் காக்குங் கருவி சசறுவார்க்கும்
உள்ளழிக்க லாகா அரண்.

சசன்ற இைத்தால் சசலவிைா தீசதாாீஇ
நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு.
எப்சபாருள் யார்யார்வாய்க் நகட்பினும் அப்சபாருள்
சமய்ப்சபாருள் காண்ப தறிவு.
எண்சபாருள வாகச் சசலச்சசால்லித் தான்பிறர்வாய்
நுண்சபாருள் காண்ப தறிவு.
உலகம் தழீஇய சதாட்பம் மலர்தலும்
கூம்பலும் இல்ல தறிவு.
எவ்வ துலறவது உலகம் உலகத்நதாடு
அவ்வ துலறவ தறிவு.
அறிவுலையார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார்
அஃதறி கல்லா தவர்.
அஞ்சுவ தஞ்சாலம நபலதலம அஞ்சுவது
அஞ்சல் அறிவார் சதாழில்.
எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லல
அதிர வருவநதார் நநாய்.
அறிவுலையார் எல்லா முலையார் அறிவிலார்
என்னுலைய நரனும் இலர்.
6. அைக்கமுலைலம
அைக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அைங்காலம
ஆாிருள் உய்த்து விடும்.
காக்க சபாருளா அைக்கத்லத ஆக்கம்
அதனினூஉங் கில்லல உயிர்க்கு.

சசறிவறிந்து சீர்லம பயக்கும் அறிவறிந்து
ஆற்றின் அைங்கப் சபறின்.
நிலலயின் திாியாது அைங்கியான் நதாற்றம்
மலலயினும் மாணப் சபாிது.
எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
சசல்வர்க்நக சசல்வம் தலகத்து.
ஒருலமயுள் ஆலமநபால் ஐந்தைக்கல் ஆற்றின்
எழுநம்யும் ஏமாப் புலைத்து.
யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
நசாகாப்பர் சசால்லிழுக்குப் பட்டு.
ஒன்றானுந் தீச்சசால் சபாருட்பயன் உண்ைாயின்
நன்றாகா தாகி விடும்.
தீயினாற் சுட்ைபுண் உள்ளாறும் ஆறாநத
நாவினாற் சுட்ை வடு.
கதங்காத்துக் கற்றைங்கல் ஆற்றுவான் சசவ்வி
அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுலழந்து.
7.ஒழுக்கமுலைலம
ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிாினும் ஓம்பப் படும்.
பாிந்நதாம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் சதாிந்நதாம்பித்
நதாினும் அஃநத துலண.
ஒழுக்கம் உலைலம குடிலம இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும்.

மறப்பினும் ஓத்துக் சகாளலாகும் பார்ப்பான்
பிறப்சபாழுக்கங் குன்றக் சகடும்.
அழுக்கா றுலையான்கண் ஆக்கம்நபான்று இல்லல
ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு.
ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரநவார் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து.
ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் நமன்லம இழுக்கத்தின்
எய்துவர் எய்தாப் பழி.
நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்சலாழுக்கம் தீசயாழுக்கம்
என்றும் இடும்லப தரும்.
ஒழுக்க முலையவர்க்கு ஒல்லாநவ தீய
வழுக்கியும் வாயாற் சசாலல்.
உலகத்நதாடு ஒட்ை ஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவிலா தார்.
8. சபாலறயுலைலம
அகழ்வாலரத் தாங்கும் நிலம்நபாலத் தம்லம
இகழ்வார்ப் சபாறுத்தல் தலல.
சபாறுத்தல் இறப்பிலன என்றும் அதலன
மறத்தல் அதனினும் நன்று.
இன்நம்யுள் இன்லம விருந்சதாரால் வன்லமயுள்
வன்லம மைவார்ப் சபாலற.
நிலறயுலைலம நீங்காலம நவண்டின் சபாற்யுலைலம
நபாற்றி சயாழுகப் படும்.

ஒறுத்தாலர ஒன்றாக லவயாநர லவப்பர்
சபாறுத்தாலரப் சபான்நபாற் சபாதிந்து.
ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாலள இன்பம் சபாறுத்தார்க்குப்
சபான்றுந் துலணயும் புகழ்.
திறனல்ல தற்பிறர் சசய்யினும் நநாசநாந்து
அறனல்ல சசய்யாலம நன்று.
மிகுதியான் மிக்கலவ சசய்தாலரத் தாந்தம்
தகுதியான் சவன்று விைல்.
துறந்தாாின் தூய்லம உலையர் இறந்தார்வாய்
இன்னாச்சசால் நநாற்கிற் பவர்.
உண்ணாது நநாற்பார் சபாியர் பிறர்சசால்லும்
இன்னாச்சசால் நநாற்பாாின் பின்.
9. நட்பு
சசயற்காிய யாவுள நட்பின் அதுநபால்
விலனக்காிய யாவுள காப்பு.
நிலறநீர நீரவர் நகண்லம பிலறமதிப்
பின்னீர நபலதயார் நட்பு.
நவில்சதாறும் நூல்நயம் நபாலும் பயில்சதாறும்
பண்புலை யாளர் சதாைர்பு.
நகுதற் சபாருட்ைன்று நட்ைல் மிகுதிக்கண்
நமற்சசனறு இடித்தற் சபாருட்டு.
புணர்ச்சி பழகுதல் நவண்ைா உணர்ச்சிதான்
நட்பாங் கிழலம தரும்.

முகநக நட்பது நட்பன்று சநஞ்சத்து
அகநக நட்பது நட்பு.
அழிவி னலவநீக்கி ஆறுய்த்து அழிவின்கண்
அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு.
உடுக்லக இழந்தவன் லகநபால ஆங்நக
இடுக்கண் கலளவதாம் நட்பு.
நட்பிற்கு வீற்றிருக்லக யாசதனின் சகாட்பின்றி
ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலல.
இலனயர் இவசரமக்கு இன்னம்யாம் என்று
புலனயினும் புல்சலன்னும் நட்பு.
10. வாய்லம
வாய்லம எனப்படுவது யாசதனின் யாசதான்றும்
தீலம இலாத சசாலல்.
சபாய்லமயும் வாய்லம யிைத்த புலரதீர்ந்த
நன்லம பயக்கும் எனின்.
தன்சநஞ் சறிவது சபாய்யற்க சபாய்த்தபின்
தன்சநஞ்நச தன்லனச் சுடும்.
உள்ளத்தாற் சபாய்யா சதாழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்து சளல்லாம் உளன்.
மனத்சதாடு வாய்லம சமாழியின் தவத்சதாடு
தானஞ்சசய் வாாின் தலல.
சபாய்யாலம அன்ன புகழில்லல எய்யாலம
எல்லா அறமுந் தரும்.

சபாய்யாலம சபாய்யாலம ஆற்றின் அறம்பிற
சசய்யாலம சசய்யாலம நன்று.
புறள்தூய்லம நீரான் அலமயும் அகந்தூய்லம
வாய்லமயால் காணப் படும்.
எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்நறார்க்குப்
சபாய்யா விளக்நக விளக்கு.
யாசமய்யாக் கண்ைவற்றுள் இல்லல எலனத்சதான்றும்
வாய்லமயின் நல்ல பிற.
10.காலமறிதல்
பகல்சவல்லும் கூலகலயக் காக்லக இகல்சவல்லும்
நவந்தர்க்கு நவண்டும் சபாழுது.
பருவத்நதாடு ஒட்ை ஒழுகல் திருவிலனத்
தீராலம ஆர்க்குங் கயிறு.
அருவிலன சயன்ப உளநவா கருவியான்
காலம் அறந்து சசயின்.
ஞாலம் கருதினுங் லககூடுங் காலம்
கருதி இைத்தாற் சசயின்.
காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
ஞாலம் கருது பவர்.
ஊக்க முலையான் ஒடுக்கம் சபாருதகர்
தாக்கற்குப் நபருந் தலகத்து.
சபாள்சளன ஆங்நக புறம்நவரார் காலம்பார்த்து
உள்நவர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்.

சசறுநலரக் காணின் சுமக்க இறுவலர
காணின் கிழக்காம் தலல.
எய்தற் காியது இலயந்தக்கால் அந்நிலலநய
சசய்தற் காிய சசயல்.
சகாக்சகாக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்சதாக்க சீர்த்த இைத்து.
12.வலியறிதல்
விலனவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துலணவலியும் தூக்கிச் சசயல்.
ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்
சசல்வார்க்குச் சசல்லாதது இல்.
உலைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இலைக்கண் முாிந்தார் பலர்.
அலமந்தாங் சகாழுகான் அளவறியான் தன்லன
வியந்தான் விலரந்து சகடும்.
பீலிசபய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்ைஞ்
சால மிகுத்துப் சபயின்.
நுனிக்சகாம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்.
ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக அதுசபாருள்
நபாற்றி வழங்கு சநறி.
ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் நகடில்லல
நபாகாறு அகலாக் கலை.

அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்லக உளநபால
இல்லாகித் நதான்றாக் சகடும்.
உளவலர தூக்காத ஒப்புர வாண்லம
வளவலர வல்லலக் சகடும்.
13.ஒப்புரவறிதல்
லகம்மாறு நவண்ைா கைப்பாடு மாாிமாட்டு
என்ஆற்றுங் சகால்நலா உலகு.
தாளாற்றித் தந்த சபாருசளல்லாம் தக்கார்க்கு
நவளாண்லம சசய்தற் சபாருட்டு.
புத்நத ளுலகத்தும் ஈண்டும் சபறலாிநத
ஒப்புரவின் நல்ல பிற.
ஒத்த தறநவான் உயிர்வாழ்வான் மற்லறயான்
சசத்தாருள் லவக்கப் படும்.
ஊருணி நீர்நிலறந் தற்நற உலகவாம்
நபரறி வாளன் திரு.
பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் சசல்வம்
நயனுலை யான்கண் படின்.
மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் சசல்வம்
சபருந்தலக யான்கண் படின்.
இைனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார்
கைனறி காட்சி யவர்.
நயனுலையான் நல்கூர்ந்தா னாதல் சசயும்நீர
சசய்யாது அலமகலா வாறு.

ஒப்புரவி னால்வரும் நகசைனின் அஃசதாருவன்
விற்றுக்நகாள் தக்க துலைத்து.
14.சசய்ந்நன்றி அறிதல்
சசய்யாமல் சசய்த உதவிக்கு லவயகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அாிது.
காலத்தி னாற்சசய்த நன்றி சிறிசதனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் சபாிது.
பயன்தூக்கார் சசய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்லம கைலின் சபாிது.
திலனத்துலண நன்றி சசயினும் பலனத்துலணயாக்
சகாள்வர் பயன்சதாி வார்.
உதவி வலரத்தன்று உதவி உதவி
சசயப்பட்ைார் சால்பின் வலரத்து.
மறவற்க மாசற்றார் நகண்லம துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.
எழுலம எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
விழுமந் துலைத்தவர் நட்பு.
நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்நற மறப்பது நன்று.
சகான்றன்ன இன்னா சசயினும் அவர்சசய்த
ஒன்றுநன்று உள்ளக் சகடும்.
எந்நன்றி சகான்றார்க்கும் உய்வுண்ைாம் உய்வில்லல
சசய்ந்நன்றி சகான்ற மகற்கு.

15.சான்றாண்லம
கைன்என்ப நல்லலவ எல்லாம் கைன்அறிந்து
சான்றாண்லம நமற்சகாள் பவர்க்கு.
குணநலம் சான்நறார் நலநன பிறநலம்
எந்நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.
அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்நணாட்ைம் வாய்லமசயாடு
ஐந்துசால் ஊன்றிய தூண்.
சகால்லா நலத்தது நநான்லம பிறர்தீலம
சசால்லா நலத்தது சால்பு.
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்நறார்
மாற்றாலர மாற்றும் பலை.
சால்பிற்குக் கட்ைலள யாசதனின் நதால்வி
துலலயல்லார் கண்ணும் சகாளல்.
இன்னாசசய் தார்க்கும் இனியநவ சசய்யாக்கால்
என்ன பயத்தநதா சால்பு.
இன்லம ஒருவற்கு இனிவன்று சால்சபன்னும்
திண்லமஉண் ைாகப் சபறின்.
ஊழி சபயாினும் தாம்சபயரார் சான்றாண்லமக்கு
ஆழி எனப்படு வார்.
சான்றவர் சான்றாண்லம குன்றின் இருநிலந்தான்
தாங்காது மன்நனா சபாலற.
16.சபாியாலரத் துலணக்நகாைல்
அறனறிந்து மூத்த அறிவுலையார் நகண்லம

திறனறிந்து நதர்ந்து சகாளல்.
உற்றநநாய் நீக்கி உறாஅலம முற்காக்கும்
சபற்றியார்ப் நபணிக் சகாளல்.
அாியவற்று சளல்லாம் அாிநத சபாியாலரப்
நபணித் தமராக் சகாளல்.
தம்மிற் சபாியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்லமயு சளல்லாந் தலல.
சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாலரக் சூழ்ந்து சகாளல்.
தக்கா ாினத்தனாய்த் தாசனாழுக வல்லாலனச்
சசற்றார் சசயக்கிைந்த தில்.
இடிக்குந் துலணயாலர யாள்வலர யாநர
சகடுக்குந் தலகலம யவர்.
இடிப்பாலர இல்லாத ஏமரா மன்னன்
சகடுப்பா ாிலானுங் சகடும்.
முதலிலார்க ஊதிய மில்லல மதலலயாஞ்
சார்பிலார்க் கில்லல நிலல.
பல்லார் பலகசகாளலிற் பத்தடுத்த தீலமத்நத
நல்லார் சதாைர்லக விைல்.
17.சபாருள்சசயல்வலக
சபாருளல் லவலரப் சபாருளாகச் சசய்யும்
சபாருளல்லது இல்லல சபாருள்.
இல்லாலர எல்லாரும் எள்ளுவர் சசல்வலர

எல்லாரும் சசய்வர் சிறப்பு.
சபாருசளன்னும் சபாய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய நதயத்துச் சசன்று.
அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
தீதின்றி வந்த சபாருள்.
அருசளாடும் அன்சபாடும் வாராப் சபாருளாக்கம்
புல்லார் புரள விைல்.
உறுசபாருளும் உல்கு சபாருளும்தன் ஒன்னார்த்
சதறுசபாருளும் நவந்தன் சபாருள்.
அருசளன்னும் அன்பீன் குழவி சபாருசளன்னும்
சசல்வச் சசவிலியால் உண்டு.
குன்நறறி யாலனப்நபார் கண்ைற்றால் தன்லகத்சதான்று
உண்ைாகச் சசய்வான் விலன.
சசய்க சபாருலளச் சசறுநர் சசருக்கறுக்கும்
எஃகதனிற் கூாிய தில்.
ஒண்சபாருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண்சபாருள்
ஏலன இரண்டும் ஒருங்கு.
18.விலனத்திட்பம்
விலனத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்
மற்லறய எல்லாம் பிற.
ஊசறாரால் உற்றபின் ஒல்காலம இவ்விரண்டின்
ஆசறன்பர் ஆய்ந்தவர் நகாள்.
கலைக்சகாட்கச் சசய்தக்க தாண்லம இலைக்சகாட்கின்

எற்றா விழுமந் தரும்.
சசால்லுதல் யார்க்கும் எளிய அாியவாம்
சசால்லிய வண்ணம் சசயல்.
வீசறய்தி மாண்ைார் விலனத்திட்பம் நவந்தன்கண்
ஊசறய்தி உள்ளப் படும்.
எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்து எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் சபறின்.
உருவுகண்டு எள்ளாலம நவண்டும் உருள்சபருந்நதர்க்கு
அச்சாணி அன்னார் உலைத்து.
கலங்காது கண்ை விலனக்கண் துளங்காது
தூக்கங் கடிந்து சசயல்.
துன்பம் உறவாினும் சசய்க துணிவாற்றி
இன்பம் பயக்கும் விலன.
எலனத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும் விலனத்திட்பம்
நவண்ைாலர நவண்ைாது உலகு.
19.இனியலவகூறல்
இன்சசாலால் ஈரம் அலளஇப் படிறுஇலவாம்
சசம்சபாருள் கண்ைார்வாய்ச் சசால்.
அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்நற முகனமர்ந்து
இன்சசாலன் ஆகப் சபறின்.
முகத்தான் அமர்ந்து இனிதுநநாக்கி அகத்தானாம்
இன்சசா லினநத அறம்.
துன்புறூஉம் துவ்வாலம இல்லாகும் யார்மாட்டும்

இன்புறூஉம் இன்சசா லவர்க்கு.
பணிவுலையன் இன்சசாலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற.
அல்லலவ நதய அறம்சபருகும் நல்லலவ
நாடி இனிய சசாலின்.
நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
பண்பின் தலலப்பிாியாச் சசால்.
சிறுலமயுவு நீங்கிய இன்சசால் மறுலமயும்
இம்லமயும் இன்பம் தரும்.
இன்சசால் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்சகாநலா
வன்சசால் வழங்கு வது.
இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.

