த ொண்டைமண்ைலப் புலவர்கள்

முடைவர் சு. அ. அன்டையப்பன் 70

Poets of Nayak Period (A.D. 1200-A.D. 1600)

நொயக்கர் கொலப்புலவர்கள் (கி.பி.1200 –
கி.பி.1600)
Annaiyappan S. A.
DOI: https://doi.org/10.34256/iorip1925

பவணந் ி முைிவர் (கி.பி.13-ஆம் நூற்றொண்டு)
இன்டறய
வவலூர்
மொவட்ைத் ில்
அரக்வகொணம்
வட்ைத்ட ச் சொர்ந்
ன்னுடைய ஊரொை சைகொபுரம் என்னும்
ஊொில் பிறந்
சன்ம ி என்னும் தபருடமமிக்க முைிவொின்
பு ல்வரும் நன்னூல் என்னும் இலக்கண நூடல இயற்றியவரும்
ஆை
பவணந் ி
முைிவொின்
ஊரும்
(சைகொபுரமும்)
த ொல்கொப்பியத் ின் வழிநூலொை சிறிய வநமிநொ ம் என்னும்
இலக்கண நூடல இயற்றிய குணவீர பண்டி ர் வொழ்ந்
களந்ட ப்ப ியும் த ொண்டைமண்ைலத் ில் உள்ள ஊர்கவள
ஆகும் என்பட ப் பின்வரும் பொைல் கொட்டும்:
ன்னூர்ச் சைடகயிற் சன்ம ி
மொமுைி ந் டமந்
நன்னூல் உடரத் பவணந் ி
மொமுைி நற்ப ியும்
சின்னூல் உடரத் குணவீர
பண்டி ன் வசர்ப ியும்
அன்னூ புரத் ிரு வன்ைமின்னு
ஏத ொண்டை மண்ைலவம (த ொ.ம.ச.65).
பவணந் ி முைிவர் நன்னூல் எனும் இலக்கண நூடல
இயற்றியவர் ஆவொர். ‘பன்ைருஞ் சிறப்பிற் பவணந் ி’ என்று
நன்னூற் சிறப்புப் பொயிரமும், ‘எந்நூலொரும் நன்னூலொருக்கு
இடணவயொ’ என்று இலக்கணக்தகொத்தும், பவணந் ியொர்
சிறப்டபக்கூறுகின்றை. பவணந் ியொர் சமணசமயம் சொர்ந் வர்
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என்பது
எழுத் ிகொரத்த ொைக்கத் ில்
‘பூமலி
அவசொகின்
புடைநிழல்
அமர்ந்
நொன்முகற்தறொழுது’
என்ப ொலும்
தசொல்ல ிகொரத்த ொைக்கத் ில்
‘முச்சக
நிழற்றும்
முழும ி
முக்குடை அச்சு ன் அடித ொழுது’ என்ப ொலும் பிறவற்றொலும்
விளங்கும்.
பவணந் ியொொின்
ஊர்
சிறப்புப்பொயிரத் ிற்
‘தபொன்ம ிற்சைடக’
என்று
கூறப்படுகிறது.
நன்னூலின்
உடரயொசிொியரொகிய
மயிடலநொ ர்
சைடக
என்பட ச்
‘சைநொ புரம்’ என்றொர். சைநொகபுரம் ‘சைகொபுரம்’ என்பை
பொைவவறுபொடுகளொகப்
அப்தபயர்கள்
கொணப்படுகின்றை.
இவ்வூடரத் த ொண்டைமண்ைலச கம், தகொங்குமண்ைலச கம்
ஆகிய நூல்கள் த் ம் மண்ைலம் சொர்ந் து எைக் கூறுகின்றை.
த ொண்டைமண்ைலத் ிலும் சைகொபுரம் என்ற ஓர்ஊர் உள்ளது.
பவணந் ியொர்க்குப் புரவலைொக விளங்கிய சீயகங்கன் என்பவன்
ஆட்சிக்கு உட்பட்ை கங்கநொட்டில் ‘சைநொ புரம்’ என்வறொர் ஊர்
உள்ள ொலும்
அவ்வூர்க்
கல்தவட்டுகளில்
‘கங்கநொட்டுச்
சைநொ புரம் என்னும் தசய் ி அறியப்படு லொலும் அவ்வூவர
பவணந் ி முைிவொின் ஊர் எைக் தகொள்ளலொம். பவணந் ி
முைிவொின் ந்ட யொர் சன்ம ி முைிவர் என்பவரொவர்இவர் .
இ டைப் பொயிரத் ில், ‘சன்ம ி முைியருள் … பவணந் ி’ என்று
குறிப்பிட்டிருக்கிறொர். பவணந் ியொொின் அமரொபரண சீயகங்கன்
வவண்டிக் தகொண்ைபடி நன்னூல் இயற்றியவர் ஆ லொல்
அச்சீயகங்கன் கொலவம இவருடைய கொலமும் ஆகும் என்பது
விளங்கும். சீயகங்கன் மூன்றொம் குவலொத்துங்கன் கீழ்க்
கங்கநொட்டை ஆண்டுவந் ஒரு குறுநிலமன்ைன் ஆ லொலும்
அவன் கல்தவட்டுகள் கி.பி.1212 மு ல் கிடைப்ப ொலும்
பவணந் ியொர்
கி.பி.13-ஆம்
நூற்றொண்டின்
மு ற்
பகு ிடயச்சொர்ந் வர் என்பது உறு ியொகும். இவடரப் பற்றிப்
‘பல்கடலக் குொிசில் பவணந் ி என்னும் புலவர் தபருமொன்’ எை
நன்னூல் உடரயொசிொியருள் ஒருவரொகிய சங்கரநமச்சிவொயர்
கூறியிருக்கிறொர். த ொண்டை மண்ைலம் சங்ககொலம் மு ல்
ற்கொலம் வடரயிலும் சிறப்புப்தபற்ற ஒரு மண்ைலமொகத்
ிகழ்கிறது. இத்த ொண்டை மண்ைலத் ில் ‘பக் ி இயக்கமும்’
பக் ி இலக்கியமும்’ வ ொன்றியது என்பது யொவரும் அறிந்
உண்டமயொகும்.
த ொண்டைமண்ைலத் ில்
களப்பிரர்
கொலத் ிலும்
பல்லவர்
கொலத் ிலும்
சமணப்புலவர்களும்
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சமணத்துறவிகளும் சமண மைங்களும் சமணக்வகொவில்களும்
சிறப்புற்றிருந் ை.
இங்கு
சமணச்சமயத் ின்
ஆ ிக்கமும்
சமணர்களின் ொக்கமும் சமணப்புலவர்களின் எண்ணிக்டகயும்
அ ிகமொகயிருந்
கொரணத் ிைொல்
இப்புலவர்
த ொண்டைமண்ைலத்ட ச் சொர்ந்
புலவரொகவவ கரு ப்பை
வவண்டும் (பொிமணம்,2009:187 – 188).

பொிவமலழகர் (கி.பி.13-ஆம் நூற்றொண்டு)
ிருக்குறளுக்கு
உடர
வடரந்
படழய
உடரயொசிொியர்கள் ப ின்மருள் )10( இவர் சிறந் வரொவர். சங்க
இலக்கியப்பனுவல்களுள் ஒன்றொகிய பொிபொைலுக்கும் இவர்
உடர
எழு ியவர்.
இவர்
த ொண்டைமண்ைலத் ிலுள்ள
கொஞ்சிபுரத் ின் உலகளந் தபருமொள் வகொவில் அருச்சகரொக
இருந் டவணவர். ‘ ிருவுடை மன்ைடரக் கொைின் ிருமொடலக்
கண்வைவை என்னும் என்று தபொியொரும் பணித் ொர்’ என்று
நம்மொழ்வொர் பொசுரத்ட
ஈடுபொட்டுைன் கொட்டியிருப்பதும்
இவர் ம் டவணவ சமயச்சொர்டபக் கொட்டும். ‘எண்குணத் ொன்’
எைக் கைவுள் வொழ்த் ில் வரும் த ொைடர விளக்கி, இது
டசவொகமத்துக் கூறப்பட்ைது எை தமொழிந் ிருப்பது இவரது
சமயக்கொழ்ப்பின்டமடய
உணர்த்தும்.
கொமத்துப்பொல்
உடரயின்த ொைக்கத் ில் வபொசரொசடைச் சுட்டியிருத் லொலும்
உமொப ிசிவொச்சொொியொர்
ைிப்பொட்தைொன்றில் பொிவமலழகர்
பொரொட்ைப்பட்டிருப்ப ொலும் கச்சிநகர் அருளொளப்தபருமொள்
ிருக்வகொயிற்சொசைம்
ஒன்றில்
கி.பி.1272-இல்
ஆண்ை
விசயகண்ைவகொபொலன் கொலத்துப் பொிவமலழகியதபருமொள் ொ ர்
என்ற
தபயர்
கொணப்படு லும்
இவர்
கி.பி.1272-இல்
வொழ்ந் வரொக இருக்கலொம் என்று மு. இரொகடவயங்கொர் கூறுவர்.
த ொல்கொப்பியம்,
ிருக்குறள்,
ிருவொசகம்,
த ொண்ைர்புரொணம், சித் ியொர் என்னும் ஐந்து மூலநூல்கவளொடு
பொிவமலழகர் உடரடயயும் வசர்த்து இவ்வொறும் ‘ ண்ைமிழின்
வமலொந் ரம் வொய்ந் டவ என்று ஒரு ைிப்பொைல் புகழ்கின்றது.
‘பொதலல்லொம் நல்லொவின் பொலொவமொ பொொிலுள்ள நூதலல்லொம்
வள்ளுவர்தசய் நூலொவமொ நூலிற், பொொித்
உடரதயல்லொம்
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பொிவமலழகர் த ொிந் உடரயொவமொ த ளி’ என்று ஒரு தவண்பொ
இவள்
உடரயின்
ஏற்றம்
இயம்பும்.
பிறதமொழிகளில்
குறடளதமொழிதபயர்த் வர்களும் தபரும்பொலும் பொிவமலழகர்
உடரடயஒட்டிவய தமொழிதபயர்த்துள்ளைர். பொிவமலழகர் உடர
குறள்வபொலவவ ிட்பநுட்பமும் தசறுவும் நயமும் வொய்ந் து.
குறளின் படழய உடரயொசிொியர்களுக்கு இவர் பிந் ியவரொ லின்
அவர்களின்
உடரநலங்கண்டு
ஏற்பவற்டறத்
ழுவி,
ஏலொ வற்டறத்
ள்ளித்
ம் ம ிநுட்பத் ொல் நவில்த ொறும்
நூல்நயம் மிகுமொறு உடரவடரந்துள்ளொர். பத்துப்பொட்டு,
எட்டுத்த ொடக, ப ிதைண் கீழ்க்கணக்கு, கொப்பியங்கள் மு லிய
பல்வவறு
நூல்களிலிருந்து
வமற்வகொள்கொட்டிக்
கருத்து
விளக்கஞ்தசய் ிருப்பது இவர் ம் அஞ்சி யகன்ற புலடமக்குச்
சொன்றொகும்.
குறளுக்குப்
பிறர்கூறும்
உடரகடளயும்
எடுத்துக்கொட்டுவது
இவர் ம்
இயல்பொகும்.
‘எந்நன்றி
தகொன்றொர்க்கும் உய்வுண்ைொம்’ (110) எனும் குறளுக்கு
விளக்கமளிக்கும்வபொது,
புறநொனூறு
34-ஆம்
பொைடலக்
கருத் ிற்தகொண்டு, ‘தபொிய அறங்கடளச் சிட த் லொவது
ஆன்முடலயறுத் லும்
மகளிர்
கருவிடைச்
சிட த் லும்
பொர்ப்பொர்த் பு லும் மு லிய பொ கங்கடளச் தசய் ல்’ எை
அப்பொைடல இவர் உடரநடைப்படுத்துவட க் கொணலொம். இவர்
‘உடையொர் முன் இல்லொர் வபொல் ஏக்கற்றும் கற்றொர்’ (395)
என்னும் குறளுக்குப் ‘பிற்டற நிடல முைியொது கற்றல்
நன்றொ லொன்’
என்று
புறம்
183-ஆம்
பொைடலத்
த ொைர்புபடுத்துவர். “த ொல் வரவும் வ ொலும் தகடுக்கும்’ (1043)
என்னும் குறளுக்கும் ‘குடிப் பிறப்பழிக்கும் விழுப்பம் தகொல்லும்’
என்றொர் பிறரும். வ ொலொது ‘இழுதமன் தமொழியொல் விழுமியது
நுவறல், என்றொர் த ொல்கொப்பியைொரும் என்று மணிவமகடல,
த ொல்கொப்பிய
நூல்களின்
அடிகடளவய
இவர்
உடரநடைப்படுத்துவட க் கொணலொம் (பொிமணம்,2009:150151).
த ொண்டைமண்ைல
ச கம்
பொிவமலழகர்
த ொண்டைமண்ைலத் ில் பிறந் வர் என்பட ப் பின்வரும்
தசய்யுள் புலப்படுத் ி நிற்கிறது:
வள்ளல் சிடலப்தபரு மொணச்சர்
சொத் ர் வழு ிமு ற்
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றள்ளுவ ைொர்க்குத் டலயொை
வபடரயுந் ன்னுடரடய
விள்ளுவ ைொர்க்குத் ிருக்கொஞ்சி
வொழ்பொி வமலழகன்
வள்ளுவ ைொர்க்கு வழிகொட்டின்
ஆன்தறொண்டை மண்ைலவம (த ொ.ம.ச.41).

புகவழந் ிப் புலவர் (கி.பி.13-ஆம் நூற்றொண்டு)
பிற்கொலச்வசொழர் கொலத் ில் கொப்பியங்கள் பொடியபுலவர்
பலர்
உளர்.
அவர்களுள்
கம்பரும்
ஒட்ைக்கூத் ரும்
புகவழந் ிப்புலவரும் ஒத் கொலத் ிைர் என்ப ொகப் பல கட கள்
வழங்கிவருகின்றை.ஒட்ைக்கூத் ருக்கும் புகவழந் ிப்புலவருக்கும்
புலடமயடிப்படையில் தபொறொடமயும் வபொட்டியும் இருந் ை
எைத்
மிழ்நொவலர்சொிட
கூறுகிறது.
ஒட்ைக்கூத் ருக்கு
நூறுஆண்டுகள்
பிற்பட்ைவர்
புகவழந் ிப்புலவர்
என்று
தச.டவயொபுொிப்பிள்டள கூறுவொர். கம்பரும் புகவழந் ிப் புலவரும்
ஒட்ைக்கூத் ர் கொலத் ிைர் என்ப ற்குத் க்க சொன்றுகள் இல்டல
என்பது உ.வவ.சொமிநொட யர் கருத் ொகும். இவர் த ொண்டை
மண்ைலத் ில் தசங்கற்பட்டுக்கு அண்டமயில் உள்ள களந்ட
என்கிற தபொன்விடளந் களத்தூொில் துளுவவவளொளர்குலத் ில்
பிறந் ொர்.
‘மொலொர்
களந்ட ப்
புகவழந் ி’
என்று
த ொண்டைமண்ைல ச கம் கூறுவ ொல் இவர் டவணவர்
ஆகலொம். இவர் பொண்டிய மகடள மணந் வபொது சீ ைமொகச்
தசய்து வசொழன் அரசடவயில் இருந் ொர் எைவும் கட
வழங்குகிறது. இவர் உடறயூர்ப் புறத்து மள்ளுவ நொட்டு முரடை
நகடர ஆண்ைசிற்றரசன் சந் ிரன்சுவர்க்கியொல் புரக்கப்பட்ைொர்.
கம்பர் சடையப்ப வள்ளடலத் ம் நொலுள் பொரொட்டியதுவபொல,
இவர் நளதவண்பொவில் சிற்றரசன் சந் ிரன்சுவர்க்கிடயப்
புகழ்ந்துபொடியுள்ளொர்.
இவர்
ஈழநொடுதசன்று
பொண்டியர்
டலவடைப் பொடிப் பொிசில்தபற்றொர் என்று மிழ்நொவலர்சொிட
கூறும். இவர் கொலம் மொறவர்மன் குலவசகரப்பொண்டியன்
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(கி.பி.1268 – 1311) கீழிருந் படைத் டலவன் சிங்டக ஆகிய
வசகரன் ஆவொன். தசஞ்சியர்வகொைொகிய கொைவர் டலவன்
தகொற்றந்ட டயப்
புகழ்ந்து
ஒருகலம்பகத்ட ப்
புகவழந் ிப்புலவர் பொடியுள்ளொர். எளிடமயொகக் கட கூறும்
கொப்பியத் ிறைிலும் தவண்பொ என்னும் பொவடகடய மிக
அழகுறக் டகயொளும் சிறப்பிலும் நளதவண்பொ தபயர்தபற்றது.
அ ைொல் ‘பொட்ைொலுயர் புகவழந் ி’ என்றும் ‘தவண்பொவிற்
புகவழந் ி’ என்றும் இவர் புகழ்ப்தபறுகின்றொர். முன்பு சில
தபயர்நின்று பின்பு ொதுதபற்ற பிரத் ியங்களொல் முடிவ ற்குப்
புகவழந் ி என்பட எடுத்துக்கொட்ைொகக் கூறுகிறது வீரவசொழிய
உடர. அ ைொல் இவரது இயற்தபயர் வவறொக இருந் ிருத் ல்
கூடும் எை உணரலொம். புலடமச் சிறப்பொல் தபயர் தபற்ற இவரது
தபயொிவலவய கி.பி.12 – 18-ஆம் நூற்றொண்டுகளில் வ ொன்றிய
அல்லிஅரசொைிமொடல,
புலந் ிரன்களவுமொடல,
பவளக்தகொடிமொடல,
ஏணிஏற்றம்,
வ சிங்குரொசன்கட ,
உபமொை சங்கிரகம், தசஞ்சிக் கலம்பகம் மு லொை நூல்கள்
வழங்குகின்றை.
இடவ
பிற்கொலத் ில்
இப்தபயடரவய
தகொண்டிருந்
ஒருவரொவலொ
வவறு
சிலரொவலொ
இயற்றப்பட்டிருக்க
வவண்டும்
எைக்
கரு
வவண்டும்
(பொிமணம்,2009:682 - 683).

தபொய்யொதமொழிப்புலவர்
நூற்றொண்டு)

(கி.பி.13-ஆம்

தபொய்யொதமொழிப்புலவர்
த ொண்டைமண்ைலத்ட ச்
சொர்ந் வர் என்பட ப் பின்வரும் பொைல் சொன்று கொட்டுகிறது:
டகயொல் இரண்டுடைக் கொடள ன்
வொயிற் கவிட தகொண்ை
தபொய்யொ தமொழிக்கும் புகலிைம்
ஆைது தபொய்டக தயல்லொம்
தசய்யொர் கமல மலரவண்டு
ஆைங்கள் தசன்று ிகழ்
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டமயொர் குவடள வியல்புடை
சூழ்த ொண்டை மண்ைலவம (த ொ.ம.ச.18).
கொஞ்சிபுரத்ட
அடுத்
தசங்கொட்டுக் வகொட்ைத்ட ச்வசர்ந்
அ ிகத்தூொில் அமண்பொர்க்கக் கிழொர் மரபில் பிறந் வர்
தபொய்யொதமொழிப்
புலவர்.
த ொண்டைநொட்டைச்
வசர்ந்
வயிரபுரம்
என்னும்
ஊொில்
கல்விபயின்று
கவிபொடும்
வன்டமதபற்று ஆசிொியொிைம் விடைதபற்றவபொது ஆசிொியரொல்,
‘தபொ ியில்
அகத் ியைொய்ப்
தபொய்யொதமொழியொய்,
அ ிகவமண்பொக் கிழொைொய்ச் சங்கொத் ங் தகொண்டிருப்பொய்’
என்ற வொழ்த் ிடைப்தபற்றொர். இவர் வொக்கு வன்டமயும்
கவியொற்றலும் நற்பண்பும் தபற்றபுலவர். மன்ைர்களொலும்
வள்ளல்களொலும் பொரொட்ைப்தபற்றவர். தபொய்யொதமொழி மங்கலம்
என்னும் ஊர் இப்புலவதரொடு த ொைர்புடைய ொகும். அவ்வூொில்
முத் மிழ் ஆசிொியர் என்ற சிறப்வபொடு வொழ்ந் இவர் சொத் ைொர்
என்று
குறிப்பிைப்தபறுவ ொல்
அதுவவ
இவர் ம்
இயற்தபயரொகும்
எைலொம்.
இவர்
வொக்குப்பலிக்கும்
தபருடமடயப்தபற்ற ொல்
தபொய்யொதமொழியொர்
என்று
அடழக்கப்பட்ைொர். பின்ைர் இதுவவ இவரது
இயற்தபயர்
ஆைது. வயிரபுரத் ில் ஆசிொியர் வயலில் வமய்ந் கு ிடரடய,
‘க ிடர மொளத் ின்ற… கு ிடரமொளக் தகொண்டு வபொ’ என்று பொடி
இறக்கச்தசய் ொர்.
இச்தசய் ிடயக்
கொளவமகப்
புலவர்
மு லிவயொர்மீது ஏற்றிக்கூறும் வழக்கொறும் உண்டு.
இவர்
‘என்மீது ஒரு பொைல் பொடு’ என்று வகட்ை முருகப்தபருமொனுக்கு,
‘நொன்வகொழிடயயும் பொடிக்குஞ்டசயும் பொடுவவவைொ’ என்று
கூறிப்
பொைமறுத்துவிட்ைொர்.
மீண்டும்
சிவதபருமொன்
வவட்டுவச்சிறுவடைப் வபொலத் வ ொன்றிக் கொட்டுவழியில்
அச்சுறுத் ித் ம் தபயர் ‘முட்டை’ என்று தசொல்லிப் பொைடவத் ொர்
என்பர். இவர் மதுடரயில் வணங்கொமுடி என்ற சிறப்புப்
தபயர்தபற்ற பொண்டிய மன்ைடைச் தசொக்கநொ ர் ஆலயத் ில்
கண்டு, ‘இடறவன் முடிமீது விளங்கும் தபருடமவொய்ந்
ம ிக்குலத் ில் வ ொன்றிய நீ அவ்விடறவன் ிருவடியில் விழுவது
அழவகொ’ என்று பொடித் ம்டம அறிமுகப்படுத் ிக்தகொண்ைொர்.
இவர்
அம்மன்ைைின்
வவண்டுவகொளுக்கிணங்க
சங்கப்புலவர்கடளப் புகழ்ந்தும் சங்கப்பலடக மி க்கவும் பொடி
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மன்ைடை வியக்கச்தசய் ொர். இவடர மன்ைன் பொரொட்டிய
வபொது, இவர் ‘நொனும் புலவன் எைில் இவ்வுலகம் தபொறுக்குவமொ’
என்று
ம் அைக்கம் வ ொன்றப்பொடிைொர்.
மிழ்ச்சங்கத்ட ப்
புதுப்பிக்கக் கரு ிய தபொய்யொதமொழியொடரச் வசொ ிக்கவவ
மன்ைன்
சங்கத் ொர்
ிருவுருவம்
டலயடசக்குமொறும்
சங்கப்பலடக மி க்குமொறும் பொைச்தசய் ொன் என்பதும் ஒரு
வழக்கொகும்.
முந் ிய ஆர்க்கொட்டுக்வகொட்ைம் அரசூொில் வொழ்ந்
தசல்வந் ைரொை சீநக்கன் ன்தபொருட்டுக் தகொண்டு வந் ிருந்
புளிச்வசொற்டறப்
புலவருக்கு
அளித் ொர்.
மகிழ்ந் புலவர்,
‘அளிதகொளுந் த ொடையொன்’ என்னும் பொைடலப்பொடி நட்புக்
தகொண்ைொர். சீநக்கன் வசொழன்ைடைக் கொணச் தசன்றவபொது,
‘ ிடறயின்
முடற
தகொணர்ந்து’
என்னும்
பொைடல
எழு ிக்தகொடுத் னுப்ப,
அ ன்
தபொருளுணர்ந்
இரொவசந் ிரவசொழன்
மகிழ்ந்துபொடியவருக்குச்
சிற்றரசூர்,
த ன்மொடவ, பூந்துருத் ி, சுத் மல்லி, கண்டி, குருகொவூர் மு லிய
ஏழு ஊர்
ந்து, ‘மும்முடிச் வசொழக்கண்டியூர் நொைொள்வொன்’
என்னும்
சிறப்புப்
தபயடரயும்
அளித் ொன்.
பின்ைர்ப்
தபொய்யொதமொழியொொிைம்
ொன்தகொண்ை தபருநட்பு விளங்கப்
‘தபொய்யொதமொழி மும்முடிச்வசொழக் கண்டியூர்நொைொள்வொன்’ எைத்
ன்
சிறப்புப்தபயவரொடு
புலவர்
தபயடரயும்
வசர்த்துக்தகொண்ைொன். சீநக்கனும் தபொய்யொதமொழியொருக்குக்
‘குவலொத்துங்க சொவகன்’ என்ற தபயர் சூட்டிச் சிறப்பித் ொன். இது
‘குவலொத்துங்கச்சொத் ன்’ என்றிருத் ல் வவண்டும் என்பர்.
சீநக்கைின் தபருமடையிவலவய
ங்கியிருந்
புலவடரப்
பலவொறு தூற்றத்த ொைங்கிைர் ஊரொர். அச்தசயலறிந் புலவர்
‘வ டரயர் த ங்கிளநீர் உண்ணொர் பழிசுமப்பர்’ என்னும்
பொைடலப்பொடிக்
‘கண்டியூடர
வொய்மூை
உடரயறிந்வ ொமில்டலவய’ என்று வருந் ிைொர். பொண்டியநொடு
தசன்ற தபொய்யொதமொழியொர் பொண்டிமண்ைல மொடற நொட்டுத்
ஞ்சொக்கூடர அடைந்து அங்கு மொறவர்மன் குலவசகர
பொண்டியைிைம்
அடமச்சரொகவும்
படைத் டலவரொகவும்
விளங்கிய மொவலிவொணர் மரடபச்வசர்ந்
‘சந் ிரவொணன்’
என்னும் வவளொளச்தசல்வந் ொின் நட்டபப்தபற்றொர்; பிறகு
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அவடரப் பொட்டுடைத் டலவரொகக் தகொண்டு அக்கொலத்து
நொற்கவிரொசநம்பி இயற்றிய அகப்தபொருள் இலக்கணத் ிற்கு
இலக்கியமொக 425 கட்ைடளக்கலித்துடறகளொல் ஞ்டசவொணன்
வகொடவ
என்னும்
நூடல
இயற்றி
அரங்வகற்றிைொர்.
ஞ்டசவொணன்
ஒவ்தவொரு
பொைலுக்கும்
ஒருதபொன்
வ ங்கொய்உருட்டிப் புலவடரச்சிறப்பித் ொன். ‘ ிருக்கொைப்வபர்’
என்னும் கொடளயொர்வகொயிலுக்குச் தசன்று அங்குப் பொர்டவ
இழந் ிருந்
கூத் ொள் என்பவளின் இல்லத் ொர் நொல்வரும்
கண்தபறுமொறு பொடியருளிைொர்; அவ்வூொிலிருந் வ வரடியொர்
எழுப ின்மர் வபொிலும் ஒருதவண்பொ பொடிைொர்; கண்டியூொில் ஒரு
வண்ணொத் ிடயச்
சிறப்பித்துப்பொடியுள்ளொர்.
‘ ண்ணீரும்
கொவிொிவய’, ‘பத் ம்பிற் பொ ியுடையொன்’ என்று த ொைங்கும்
இரண்டு தவண்பொக்களும் தபொய்யொதமொழியொர் பொ ிபொை
ஔடவயொர் மீ ிடயப்பொடிைொர் என்பர். இவர் சீநக்கன்
இறந் வபொது
அவைது
பிொிவொற்றொது
‘அன்றுநீ
தசல்லக்கிைதவன்றொய்’ என்னும் பொைடலப்பொடி அவைது
சிட யில் இைம்தபற்று உைன்உயிர்நீத் ொர். இவர் கி.பி.13-ஆம்
நூற்றொண்டின் பிற்பகு ியில் வொழ்ந் வரொவர் (பொிமணம்,2009:90
- 91).

மயிடலநொ ர் (கி.பி.13-ஆம் நூற்றொண்டு)
பவணந் ிமுைிவர் இயற்றியருளிய நன்னூல் என்னும்
இலக்கண நூலுக்கு உடர கண்ை உடரயொசிொியருள் ஒருவர்
மயிடலநொ ர். த ொல்கொப்பிய உடரயொசிொியருள் ஒருவரொகிய
இளம்பூரணடரப் வபொல நன்னூல் உடரயொசிொியருள் இவர்
கொலத் ொல்
முற்பட்ைவர்.
இவவர
நன்னூலின்
மு ல்
உடரயொசிொியர் என்பது சிலர் கருத் ொகும். இவர் உடரயுள் சில
நூற்பொக்கடள விளக்குமிைத்து இ ற்கு இவ்வொறு கூறுவொருமுளர்,
உடரப்பொருமுளர் என்று கொணப்படும் த ொைர்களொல், இவருக்கு
முன்வப நன்னூலுக்குச் சிலர் உடரகண்டு கூறியுள்ளைர் என்பது
புலைொகிறது.
எைினும்
நூல்
முழுடமக்குமொகக்
கொண்டிடகயடமப்பிற் சீரொகக்கிடைக்கும் உடரகளுள் இவர்
உடரவய முந் ிய ொகக் கொணப்படுகிறது. மயிடலநொ ர் என்னும்
தபயர்
தசன்டைமயிலொப்பூொில்
முன்பு
அடமந் ிருந்
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சிைொலயத் ில் வழிபடு கைவுளொக எழுந் ருளியிருந் டசைசமய
ீர்த் ங்கரருள்
ஒருவரொை
வநமிநொ ருக்கு
வழங்கிய
ிருப்தபயரொகும்.
இவருக்கு
அப்தபயர்
அடமந்து
வழங்கியுள்ளடம, இவர் மிழ்நொட்ைவர் என்றும் மிழர் என்றும்
கருதுவ ற்கு இைமளிக்கின்றது. நன்னூல் சிறப்புப்பொயிரத் ிற்கு
இவர் எழு ியுள்ள உடரயும் சூத் ிர விளக்கங்களுள் பல
இைத் ிற்கொணப்படும் சமணசமயக் கருத்துகளும் சமண சமய
நூல்களிலிருந்து
கொட்ைப்படும்
வமற்வகொள்களும்
எடுத்துக்கொட்டுகளும்
இவர்
சமணசமயத்ட
வமற்தகொண்தைொழுகியவர் என்பட ப் புலப்படுத்துகின்றை.
இவர் ஆங்கொங்வக அருகவ வடைப் புகழ்ந்துவபசுவதும் அ டை
உறு ி தசய்கின்றது. நன்னூடலப் பவணந் ிமுைிவடரக்
தகொண்டு ஆக்குவித்
அமரொபரணன் சீயகங்கன் என்னும்
குறுநிலமன்ைடை
இவர்
சிறப்புப்பொயிர
உடரயுள்
மிகவும்பொரொட்டிக்
கூறியுள்ளடமயொலும்
267-ஆம்
நூற்பொவுடரயுள் ‘கங்கன் அகன் மொர்பன் கற்வறொர்க்கிைி ளிக்கும்
தசங்கைக தவள்டளச் தசழுமணிகள் எங்கும் த றித் ைவவ
வபொல் விளங்கும் மீன்சூழ்ந்
ிங்கள் எறிக்குநிலொ வன்வறொ இைி’
என்னும் தசய்யுடள எடுத் ொண்டுப் புகழ்வ ொலும் இவர்
சீயங்கடைப்
தபொிதும்
ம ித்துப்வபொற்றியுள்ளடம
நன்கு
விளங்குகிறது. அ ைொல் இவர் சீயகங்கன் வொழ்ந் கொலத்ட
ஒட்டி
வொழ்ந் ிருக்கலொம்
என்றும்
அவன்
மரபிைரொல்
ஆ ொிக்கப்தபற்றிருக்கலொம்
என்றும்
ஆய்வொளர்கள்
கருதுகின்றைர். அங்ஙைமொயின் இவருடைய கொலம் கி.பி.13
அல்லது
14-ஆம்
நூற்றொண்ைொக
இருக்கலொம்.
சமணப்தபொிவயொர்களொல்
இயற்றப்பட்ை
யொப்பருங்கலம்,
யொப்பருங்கலக்கொொிடக
மு லிய
நூல்களுக்கு
உடர
எழுந் கொலத் ில் இவர் வொழ்ந் ிருக்கலொம் என்பதும் அச்சூழலில்
நன்னூலுக்கு இவர் உடர வடரந் ிருக்கலொம் என்பதும் சிலர்
கருத்து. ‘நுந்ட உகரம் குறுகி தமொழி மு ற்கண், வந் த ைின்
உயிர்தமய் யொமடைத்தும் சந் ிக் குயிர்மு லொ வந் டணயும்
தமய்ப்புணர்ச்சியின்றி, மயலடணயும் என்ற டை மொற்று’
இவற்டற விொித்துடரத்து வீ ியும் விலக்கும் அறிந்துதகொள்க
(நூ.105)
எை
வரும்
இவர் ம்
உடரக்
குறிப்புகள்
யொப்பருங்கலவிருத் ி
உடரப்வபொக்கிடை
ஒத்துள்ளடம
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அக்கருத்துக்குத்
துடணபுொிவ ொகும்.
இவருடைய
உடர
எளிடமயும் த ளிவும் உடைய ொய்ச் சுருக்கமொக அடமந்துள்ளது.
எைினும் ஒருசில இைங்களில் சிறிது விளக்கமொக விருத் ியுடர
வபொல
அடமந்துள்ளடமடயயும்
கொணலொம்.
நன்னூல்
பழந் மிழ்இலக்கண
தநறியிைின்று
ஓரளவுக்கு
மொறிச்தசறிவொகவும்
சுருக்கமொகவும்
அடமந் ிருப்பதுைன்
ொைொட்டிக் ைொது நிறுப்பொக வைதமொழி வமற்வகொளொகப் பு ிய
வகொணத் ில் ப விலக்கணக் வகொட்பொட்டிடைவகுத்து இந்நூல்
கூறியுள்ளது. நன்னூலுக்கு அவ்வொசிொியர் கருத்ட யுணர்ந்து
மிழ்மரடபயும் வபணி உடர கொண்பது என்பது எளிடமயொை
தசயலன்று. பழந் மிழ் இலக்கண அறிவும் பு ிய கருத்துகடளச்
சிந் ித்துணரும்
ிறனும்
வைதமொழிப்பயிற்சியும்
ஓரளவு
வொய்த் ிருத் ல் வவண்டும்.
இவர் த ொல்கொப்பிய மரபிடை ஓரளவு நன்கு அறிந் வர்
என்பட ‘அவன் அவள் அவர் என்றற்தறொைக்கத் ை ஈறுபகுக்க
வவறுபொல் கொட்ைலின் பகுப மொம் எைின் பிர அடவ ஒன்றொய்
நின்ரு ஒரு தபொருளொவ ல்லது ஈறுபிொித் ொல் பகு ி வவறு
தபொருள்
பைொடமயின்
அவற்றிற்குப்
பகு ி
விகு ித்
ன்டமயின்டமயின் ஆகொ என்க’ எைக் கூறியுள்ள உடரப்பகு ி
நன்கு
புலப்படுத்துகின்றது.
இவரது
உடரயடமப்புப்
தபரும்பொன்டமயும் இளம்பூரணரது வபொக்கிடை ஒத்துள்ளது.
இவர் ம் உடரயுள் படழய தசய்யுள் இலக்கியங்களிலிருந்து
பொைற் பகு ிகடள உடரநடையொக்கி வமற்வகொள் த ொைர்கடள
அடமத்துச்
தசல்லு டலயும்
கொணலொம்.
உைலுயிர்த்
த ொழிற்குணம் (நூ.452), உயிொில் தபொருட்குணம் (நூ.453)
வபொன்ற நூற்பொத் த ொைர்களுக்கு எழு ியுள்ள விளக்க உடரகள்
இவரது பரந் அறிவிடைக் கொட்டுவைவொக உள்ளை. இவரது
உடரயிைொல்
நன்னூலிற்
கொணப்படும்
பொயிரம்பற்றிய
நூற்பொக்கள்
பவணந் ியொர்
தசய் டவ
அல்ல
என்பது
வலியுறுகின்றது. நன்னூல் எழுத்து, தசொல், தபொருள், யொப்பு,
அணி என்னும் ஐந் ிலக்கணங்கடளயும் தகொண்டிருப்ப ொகக்
கரு வவண்டியுள்ளது.
வமலும்
மடறந்துவபொை
சில
இலக்கணநூல்கடளப் பற்றிய பல குறிப்புகள் இவரது உடரயில்
கிடைக்கப்தபற்றுள்ளை. இவருடைய கொலத்துச் சமு ொயவழக்குச்
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சிலவற்டற அறிந்துதகொள்ள இவர் உடர தபொிதும்துடணயொக
விளங்குகிறது. மயிலொப்பூர் என்பது த ொண்டைமண்ைலத்ட ச்
சொர்ந் பகு ியொகும்.
மயிடலநொ ர்
என்ற
தபயர்
தவளிப்படையொகத் த ொிவ ொலும் அப்பகு ியில் மயிலொப்பூர்
என்ற ஓர்ஊர் இருப்ப ொலும் அங்கு வழிபடு இடறவைொக
எழுந் ருளியிருந் வநமிநொ ருக்கு மயிடலநொ ர் என்னும் தபயர்
இருப்ப ொலும்
இவர்
த ொண்டைமண்ைலத்ட ச்
சொர்ந்
உடரயொசிொியப்புலவரொகக்
கரு லொம் (பொிமணம்,2009:469 470).

வொமைமுைிவர் (கி.பி.14-ஆம் நூற்றொண்டு)
இவர்
சமணர்களுக்குொிய
சிறந் நூலொகிய
வமருமந் ிரபுரொணத்ட இயற்றியவர்; ஐஞ்சிறுகொப்பியங்களுள்
ஒன்றொகிய நீலவகசி நூலுக்கு சமய ிவொகர விருத் ி என்னும் ஓர்
அொியவுடர எழு ியுள்ளொர். வைதமொழியிலுள்ள சமணநூல்களொை
பஞ்சொத் ிகொயம், பிரவசைசொரம், சமயொசொரம் என்னும் த்துவ
நூல்களுக்கும் சியொத்வொ மஞ்சொி என்னும் நூலுக்கும் இவர் உடர
எழு ியிருக்கிறொர். இ ிலிருந்து இவர் மிழிலும் வைதமொழியிலும்
வல்லவர் என்பது த ொியவருகிறது.
இவர் பிரொகிரு
தமொழியிலும் சிறந் வரொக இருந் ிருக்கிறொர். இவர் கொஞ்சிக்கு
அடுத்
ிருப்பருத் ிக்குன்றம் என்னும் ஊொில் வொழ்ந் வர். அங்கு
புட்பவசைர்,
மல்லிவசைர்
என்னும்
சீைர்களிருவர்
இவருக்கிருந் ைர்
எைத்
ிருப்பருத் ிக்குன்றக்
கல்தவட்டிலிருந்து
த ொிகிறது.
அக்கல்தவட்டு
விசயநகர
அரசரொை புக்கரொயர் கொலத் ில்
ிருப்பருத் ிக் குன்றத்துக்கு
நிவந் ம் தகொடுக்க இருகப்பன் என்ற படைத் டலவன்
ஏற்பொடுதசய் விவரத்ட க் கூறுகிறது. புட்பவசைமுைி சீைன்
இருகப்பன் என்று அக்கல்தவட்டு குறிப்ப ொலும் புட்பவசைமுைி
வொமை முைிவொின் சீைரொ லொலும் இம்முைிவர் கொலம் கி.பி.14ஆம் நூற்றொண்டு (1375–1400) எைத் த ொியவருகிறது. வொமை
முைிவடர வொமைொச்சொொியொர், உபயபொசொச் சக்கரவர்த் ி,
மல்லிவசை
வொமைமுைிவர்,
குறுமுைிவர்
என்தறல்லொம்
நூல்களும்
கல்தவட்டுகளும்
பலபைப்
பொரொட்டுகின்றை.
குறுமுைிவர் என்ப ொல் உருவத் ொல் குறுகியவவரொ அறிவொல்
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அகத் ியடரப் வபொன்றவவரொ எை ஊகிக்க இைமுண்டு. இவரது
உடரநடை
மணிப்பிரவொள
நடையொக
வைதமொழியும்
மிழும்கலந்து கொணப்படுகிறது. வமருமந் ிர புரொணம் 13
சருக்கங்களில் 1405 பொைல்கள் தகொண்ை ஒரு டலயொய சமண
நூலொகும். இவ்வொமை முைிவடரத் விர்த்து இப்தபயர் ொங்கிய
வவறு மூவரும் தவவ்வவறு கொலங்களில் வொழ்ந் ிருந் ைர் எை
வமருமந் ிரபுரொணம் நூன் முகத் ின் மூலம் அறியலொம்
(பொிமணம்,2008:423).

அருணகிொிநொ ர் (கி.பி.15-ஆம் நூற்றொண்டு)
அருணகிொிநொ ர் முருகன் அருள்தபற்று அவன்மீது
ிருப்புகழ்ப் பொடிய அருட்புலவரொவொர். இவர் முருகன்
எழுந் ருளியுள்ள பல ிருத் ங்கடளயும் ஆறுபடை வீடுகடளயும்
தசன்று கண்டு மகிழ்ந்துபொடியவர். இவர் பொடிய பொைல்கள்
நூலொகத் த ொகுக்கப்பட்டு அத்த ொகுப்புநூல் ‘ ிருப்புகழ்’ எைத்
ற்தபொழுது வழங்கப்படுகிறது. இவர் முருகன் பொைல்கடளப்
‘படிக்கும் ிருப்புகழ்’ எைக் கூறுவ ொல் முருகன்வமல் இவர் பொடிய
பொைல்களுக்கும்
அப்தபயர்
தபொருந் ிய ொகலொம்.
ிருவண்ணொமடல எனும் ஊொில் நல்தலொழுக்கமும் பண்பும்
நிடறந் குடியில்
வ ொன்றிய
அருணகிொிநொ ர்
மடைவி
மக்கவளொடு இல்லறம் நைத் ியவர். ஆயினும் விடலமொ ர்
த ொைர்பு இவருக்கு இருந் து. அ ன்கொரணமொக நொளடைவில்
தசல்வம் குடறந்து வறுடம நிடலடய அடைந் ொர். ீரொ வநொயும்
இவடரத் த ொைர்ந் து. இவர்
ம்
வறுகடள உணர்ந்து
மைம்வருந் ித்
ற்தகொடலக்கு
முயன்றவபொது
முருகன்
ிருவருளொல் இவர் டுத்து ஆட்தகொள்ளப்பட்ைொர்இவர் அன்று .
மு ல் பக் ியும் ஞொைமும்மு ிர்ந்து முருகடைப்பொடுவட வய ம்
குறிக்வகொளொகக் தகொண்ைொர். ‘மடையவள் நடகக்க ஊொின்
அடைவரும் நடகக்க’ என்று த ொைங்கும்
ிருப்புகழ்ப்பகு ி
வமற்கூறிய இவர் வொழ்க்டகநிகழ்ச்சிகடள உறு ிப்படுத்துவ ொக
அடமந்துள்ளது. அருணகிொியொர் கொலத் ில் அப்பகு ிடய
அரசொண்டு வந் வன் பிரபுைவ வரொசன் என்பவரொவொர். இவர்
அருணகிொியொர் தபருடமடயறிந்து இவர்பொல் தபரும ிப்புக்
தகொண்டிருந் ொர். சம்பந் ொண்ைொன் என்பவர் இந் அரசைிைம்
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அடவக்களப் புலவைொக விளங்கியவர். இவர் பரொசக் ிடய
வழிபடுகின்றவர்.
எல்வலொர்
முன்ைிடலயிலும்
சக் ிடய
வரவடழத்துக் கொட்டுவவன் எைச் சூளுடரதசய்து வ ொற்றவர்.
அந்நிடலயில்
பிரபுைவ வன்
வவண்டிக்தகொண்ைபடி
அருணகிொியொர் முருகடை மயில்வமல் வரவடழத்துக் கொட்டிைொர்.
இவர் ம் இடணயற்ற பக் ிடய மக்கள் அறிந்துதகொள்ள இது ஒரு
க்கசொன்றொக அடமந் து. அருணகிொியொரும் இந் அற்பு ம்
முருகைின் தபருங்கருடணவய எை நிடைத்து, ‘சயிலம் எறிந்
டக
வவற்தகொடு
மயிலிைில்
வந்த டை
ஆட்தகொளல்
சகமறியும்படு கொட்டிய குருநொ ர்’ எைத் ிருச்சிரொப்பள்ளியிலும்
‘உலகிைில்
அடைவர்கள்
புகழ்பொடி
அருடணயில்
ஒருதநொடி ைில் வருமயில் வீரர்’ எைத் ிருமுது குன்றிலும்
வியந்துபொடியருளிைொர்.
வில்லிபுத்தூர்
ஆழ்வொருக்கும்
அருணகிொியொருக்கும்
புலடமப்வபொட்டி
ஒன்று
நைந் ொகக்
கூறப்படுகிறது.
மிழ்ப்பொைல்
இயற்றுவ ில்
வறுதசய்யும்
புலவர்கடள
வில்லிப்புத்தூரொர் கொ றுத்துத் ண்டிப்பது வழக்கம் என்று கூறி,
அவர்
தசருக்டக
அைக்கவவண்டும்
என்று
பலர்
அருணகிொியொொிைம் வவண்டிக்தகொண்ைைர். அப்வபொட்டியில்
அருணகிொியொர் முருகன்வமல் அந் ொ ியொகப் பொைத்த ொைங்க
வில்லிப்புத்தூரொர்
ஒவ்தவொரு
பொைலுக்கும்
தபொருள்
தசொல்லிவந் ொர்; ‘ ி த் ித் ’ என்னும் 54-ஆவது பொைலுக்கு
வில்லிப்புத்தூரொர்
தபொருள் தசொல்லமுடியொது
ிடகத் ொர்.
அருணகிொியொர் ொவம அப்பொைலுக்குப் தபொருள்தசொல்லி வமலும்
பல பொைல்கள் பொடிப் வபொட்டியில் தவன்றொர். அப்வபொது பொடிய
வபொட்டிப்பொைல்கவள ‘கந் ர் அந் ொ ி’ என்று இப்வபொது
வழங்கப்படுகிறது.
இருப்பினும்
வில்லிப்புத்தூரொருக்கும்
அருணகிொியொருக்கும் நைந் இந் ப்வபொட்டி நிகழ்ச்சிக்குத் குந்
சொன்றுகள் இல்டல.
‘வொக்கிற்கு அருணகிொி’ என்ற
ைிப்பொைல்
கவிவன்டமடயச் சிறப்பித்துப் பொரொட்டுகிறது.
‘கந் ரனுபூ ி தபற்றுக் கந் ரனுபூ ி தசொன்ை
எந்ட யருள் நொடி இருக்கும்நொள் எந்நொவளொ?

இவர்

த ொண்டைமண்ைலப் புலவர்கள்

முடைவர் சு. அ. அன்டையப்பன் 84

என்னும் ொயுமொைவர் வொக்கும்,
‘அருணகிொி நொ ர் அனுபவம் நொவயற்குக்
கருடணதபொழி வபொரூரொ கொட்டு’
என்னும் ிருப்வபொரூர்ச் சி ம்பர சுவொமிகள் வவண்டுவகொளும்
அருணகிொியொொின் பக் ி மு ிர்டவ நமக்குத் த ளிவொகக்கொட்டி
நிற்கின்றை. இவர் வொழ்ந் கொலம் கி.பி.15-ஆம் நூற்றொண்ைொகும்.
ஆழ்வொர்கள்
நொயன்மொர்களுக்குப்
பின்ைர்த்
மிழில்
பக் ிஇலக்கிய
வொிடசயில்
சிறப்பிைம்
தபற்றுத் ிகழ்வை
அருணகிொிநொ ர் படைப்புகளொகும். இவர்
ம் பொைல்களின்
பக் ிச்சிறப்பும் சந் நலமும் சொன்றொக அடமயும். எைவவ,
‘வொக்கிற்கு அருணகிொி’ என்று இவர் பொரொட்ைப்தபற்றொர்.
வைதமொழிச் தசொற்கடள நிரம்பக்கலந் மணிப்பிரவொளநடை,
இவர் ம் சந் ப்பொைல்களுக்கு அழகூட்டுவ ொக அடமந்துள்ளது.
இவர்
இயற்றிய
நூல்கள்
ிருப்புகழ்,
கந் ரலங்கொரம்,
கந் ரனுபூ ி,
கந் ரந் ொ ி,
ிருவகுப்பு,
விருத் ங்கள்,
ிருதவழுகூற்றிருக்டக மு லியைவொகும் (பொலுசொமி,2009:771 –
772).

வீரரொகவ மு லியொர் (கி.பி.15-ஆம் நூற்றொண்டு)
வீரரொகவர்
கி.பி.15-ஆம்
நூற்றொண்டில்
வொழ்ந்
மிழ்ப்புலவர் ஆவொர். இவர் த ொண்டைமண்ைலத்ட ச் வசர்ந்
தசங்கற்பட்டுக்கு அருகிலுள்ள தபொன்விடளந்
களத்தூர்
என்னும்
சிற்றூொில்
பிறந் வர்;
டவணவசமயத்ட ப்
பின்பற்றியவர்.
இவர்
தசய்யூர்ப்பிள்டளத் மிழ்,
ிருக்கண்ணமங்டகமொடல, ிருவவங்கைக்கலம்பகம், பொலூர்க்
கலம்பகம், வர ரொசர் பஞ்சரத் ிைம் மு லிய நூல்கடள
இயற்றியுள்ளொர் ; ைிப்பொைல்கள் பலவும் பொடியுள்ளொர். இவர்
அந் கக்கவி வீரரொகவமு லியொொின் தபண் வயிற்றுப்வபரர்
என்றும்
நம்மொழ்வொர்
அருள்தபற்றவர்
என்றும்
தசவிவழிச்தசய் ிகள் கூறுகின்றை (பொிமணம்,2008:569 - 670).
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அப்டபய ீட்சி ர் (கி.பி.16-ஆம் நூற்றொண்டு)
அப்டபய ீட்சி ர்
மிழகத் ில்
கி.பி.16-ஆம்
நூற்றொண்டில் முந்ட ய வைஆர்க்கொடு மொவட்ைத் ிலுள்ள
,) ற்தபொழுது வவலூர்மொவட்ைம்( அடையபொடளயம் என்னும்
சிற்றூொில்
பிறந் வர்.
ந்ட யொர்
இ.தரங்கரொச ீட்சி ர்.
அம்டபய ீட்சி ரருக்கு இளடமயில் தபற்வறொர் இட்ைதபயர்
விநொயகசுப்பிரமணியன் எனும் தபயரொகும். இவர் வைதமொழி
வவ ங்களிலும்
வவ ொந் த் ிலும்
புலடமநிடறந் வரொக
விளங்கிய ொல் வவலூொிலிருந்து அரசொட்சிதசய் தபொம்மன் என்ற
சிற்றரசன், இவர் ம் சிறப்புணர்ந்து இவருக்குக் கைகொபிவைகம்
தசய்து தபருடமப்படுத் ிைொன். இவர்
ிருமணம் புொிந்து
தகொண்டு இல்லறம் நைத் ியவபொது ஒரு சித் ர்வபொலவும்
வயொகிவபொலவும்
ிகழ்ந்துள்ளொர். இவர் சிவதபருமொன்பொல்
ஈடுபொடு
மிக்கவரொக
விளங்கிைொர்.
இவர்
ஒருசிறந்
வவ ொந் ியுமொவொர். ம்டம மறந் நிடலயிலிருக்கும்வபொது ொம்
என்ை வபசுகிவறொம் என்று இவர் அறியவிரும்பிைொர். இவர்
மயக்கந் ரும் மருந் ிடை உண்டு மயங்கி அந்நிடலயில்
ொம்வபசுவ டை எழு ிடவக்குமொறு ம்மொணவொிைம் கூறிைொர்.
அவ்வொறு இவர் வபசஎழு ப் தபற்றநூல் ‘ஆத்துமொர்ப்பண்சுரு ி’
என்னும் நூலொகும். இவர் வைதமொழியில் 104 நூல்கள்
எழு ியுள்ளொர். அடவ டசவம், வவ ொந் ம், பக் ி, இலக்கணம்
பற்றிய நூல்களொகும்.
கொஞ்சியில்
இருந்
ொத் ொச்சொொியொர்
என்பவர்
ீட்சி ொிைம் உட்படகதகொண்டு
ீட்சி டரக் தகொல்வ ற்குச்
சூழ்ச்சிதசய் ொர். இவர்
ீட்சி டரப்பொர்த்துச் சிவதபருமொன்
நஞ்சுண்ைட ப்வபொல் நீரும் உண்ணும் பொர்ப்வபொம்’ என்று கூறி
நஞ்டசக்
தகொடுத் ொர்.
ீட்சி ர்
அ டைச்
சிவதபருமொனுக்குொிடமயொக்கி உண்ைொர்; இருப்பினும் அ ைொல்
எத் டகய ீங்கும்ஏற்பைொமல் இருந் ொர். இ டை உணர்ந்
ொத் ொச்சொொியொர் ீட்சி டரச் தசொற்வபொருக்கு அடழத் ொர். அவர்
ீட்சி வரொடு
ஏழு
நொள்கள்
தசொற்வபொொிட்டுத்வ ொற்றொர்.
தசொற்வபொடரத் வகட்டுக்தகொண்டு நடுநிடலயொளர்களொக இருந்
இருவரும் டசவர்களொயிைர். பிறகு ீட்சி ர் இன்னும் எவவரனும்
தசொற்வபொொிடுவொர் உளரொ எை விைவ, வரநந்து என்னும் புத் ன்
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தசொற்வபொொிட்டுத்
வ ொற்றொன்.
வ ொற்ற ைொல்
மிகுந்
நொணமடைந்
ொத் ொச்சொொியொர்
ீட்சி டரக் தகொல்ல வழி
வ டிைொர்.
ீட்சி ர்
ஒருநொள்
நீரொடு ற்
தபொருட்டு
ஆற்றிற்குச்தசன்றொர்.
ொத் ொச்சொொியொர்
இ டையறிந்து
சிலடரயனுப்பிக் தகொடல தசய்யத்தூண்டிைொர். தசன்வறொர்
ீட்சி டரச்
சூழ்ந்து
சூலவமந் ிய
டகயிைரொய்ப்
பலர்
நிற்கக்கண்டு அஞ்சித் ொங்கள் வந் கொொியத்ட த் ீட்சி ொிைம்
கூறிைர். ீட்சி ர் சிவைடியொர்கட்குத் ீடமதசய்ய எண்ணும்
தபொல்லொ வர்கடளக்
குறித்துச்
சிவதபருமொைிைம்
முடறயிட்ைொர்.
பின்ைர்
ொத் ொச்சொொியுடைய
டலயில்
இடிவிழுந்து அவர் மொண்ைொர் என்பது வரலொற்று நிகழ்வொகும்.
இவர் ‘சித் ிர மீமொம்டச’ என்னும் தபயொில் தபொருளணிகள்
பற்றிக்கூறும் நூதலொன்று எழு ியுள்ளொர். அ ன்கண் உவடம
அணியின் வழியொகப் பல தபொருளணிகள் வ ொன்றும் எனும்
கருத்து ஓர் அழகிய உருகத் ொய் இ ில் கூறப்பட்டுள்ளது. இவர்
ம்
இறு ிக்கொலத்ட ச்
சி ம்பரத் ிற்கு
வந்து
நைரொசப்தபருமொடை வழிபடுவ ில் கழித் ொர். இவர் ம் 73-ஆம்
வய ில் கொலமொைொர் )36 – 2009:367,பொலுசொமி(.

மண்ைலபுருைர் (கி.பி.16-ஆம் நூற்றொண்டு)
மண்ைலபுருைர்
த ொண்டைமண்ைலத் ில்
உள்ள
குன்டறயூொில் பிறந் ொர்குணபத் ிரொின் ;சமண சமயத் வர் ;
பிங்கலந்ட
மு லிய நிகண்டு ,இவர்
ிவொகரம் .மொணவர்
ஆசிொியொின் நூல்கடளச் சுருக்கமொக விருத் ப்பொக்களொல் ன்
.ஆடணப்படி சூளொமணி நிகண்ைொகச் தசய் வர்நிகண்டு
நூல்களிவலவய மிக்க சிறப்புடையது சூளொமணி நிகண்வை
ஆகும்மண்ைல புருைர் தபருமண்ர்ர் என்னும் வீடர என்னும் .
த ொண்டை நொட்டைச் வசர்ந் ஊொில் வொழ்ந் வர் என்றும் சிலர்
ை சூைொமணி உள்ள முடையொன் என்னும் வசொ ி .கூறுவர்
16.பி.இவர் கி .நூடலயும் இவவர தசய் ொர்நூற்றொண்டைச்
வசர்ந் விஜயநகர மன்ைரொை கிருஷ்ணவ வரொயர் கொலத் ிைர் .
:இ டைப் பின்வரும் பொைல் சுட்டிக்கொட்டுகிறது
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பண்டை நிகண்டு ிவொகரம்
பிங்கலம் பன்னுொிச் தசொல்
ஏண்டிடச யின்தசொல் வைதமொழி
தசய்யுள்எல் லொம்உணர்ந்வ
ண்ைமிழ் தகொண்டு நிகண்டுசூ
ளொமணி ொன்உடரத்
மண்ைல வன்குடி தகொண்ைது
நீதைொண்டை மண்ைலவம (த ொ.ம.ச.62).

மொசிலொமணிச் சம்பந் ர்(கி.பி.16-ஆம் நூற்றொண்டு)
இைிய மொமரங்கள் நிடறந் வசொடலகடள உடைய,
ிருஞொை சம்பந் ர் வ ொன்றிய சீர்கொழித் லத்ட ப் வபொல,
ொமொகவவ
வம் தசய்
பல
லங்கடளக் தகொண்ை
த ொண்டைநொட்டில் ஒன்றொகச் தசந் மிழ்தமொழியில் இைிய
பொமொடலகடளப் பொடிய மொசிலொமணிச் சம்பந் ர் வொழ்ந்
மொதுரவொயில்
என்னும்
ப ியிடை
உடையதும்
த ொண்டைமண்ைலவம
என்பட ப்
பின்வரும்
பொட்ைொல்
அறியலொம்:
வ மொம் தபொழிறிகழ் சம்பந் ர்
வொழுஞ் சிரபும் வபொற்று
ஆமொ வஞ்தசய் து எத் டை
வயொத ன் றமிழியல்வசர்
பொமொடல சூை மதுரநல்
வொயிற் ப ியுைவை
மொமொ சிலொமணிச் சம்பந் ன்
வொழ்த ொண்டை மண்ைலவம (த ொ.ம.ச.20).

