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அலகு – 1 

காப்பிய இலக்கியம் 

 

1. சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக் காடை 

2. மணிமமகடல – ஆதிடர பிசட்சயிை்ை காடை 

3. கம்பராமாயணம் - குகப்பைலம் 

4. பபரியபுராணம் - கண்ணப்ப நாயனார ்புராணம் 

5. மைம்பாவணி – நீரவ்ர மடைந்ை பைலம் 

6. சீறாப்புராணம் - பாை்திமா திருமணப் பைலம்  

                (195 – 200 வடர உள்ள பாைல்கள்)  

       

1. சிலப்பதிகாரம் - மதுளரக் காண்டம் - அளடக்கலக் காளை 

 

சிலப்பதிகாரை்தில் இைம்பபற்றுள்ள அடைக்கலக் காடையின் வழியாக 

அறியலாகும் மகாவலனின் சிறப்புகடளப் பற்றி இக்கை்டுடரயில் விரிவாகக் 

காண்மபாம். 

மாடல மளையயான் 

கைடலமய மவலியாகக் பகாண்ைது ைடலசப்சங்காடு என்னும் ஊர.் 

அங்மக வாழ்பவன் நான்கு மவைங்கடளயும் நன்கு கற்று, பிறரக்்கு நன்டம 

பசய்து வாழ்வமை பகாள்டகயாகக் பகாண்ை மாைலன் என்னும் மடறயவன். 

அவன் அகை்திய முனிவர ் வாழ்ந்ை பபாதிய மடலடய வணங்கி, வழிபை்டு, 

குமரிக்கைல் பசன்று நீராடிவிை்டுை் ைன்னுடைய சுற்றைை்ார ்இருக்கும் இைம் மசர 

வந்து பகாண்டிருந்ைான். அப்படி வந்ை மாைல மடறயவன், வழி நைந்ை 

கடளப்பால் ஏற்பை்ை வருை்ைம் தீர, கவுந்தி அடிகள் இருந்ை மசாடலயில் 

புகுந்ைான். அவடனக் மகாவலன் கண்டு வணங்கமவ, வணங்கிய மகாவலனிைம் 

நாவன்டம மிக்க மாைல மடறயவன் கூறினான். 

 

 



மாைவி மகள் மணியமகளல 

அரசனால் ைடலக்மகால் சிறப்பும் மபரும் புகழும் பபற்ற மாந்ைளிர ்

மபாலும் மமனி வனப்புடைய மாைவி, பசச்ிளம் குழந்டை ஒன்டறப் பபற்றாள். 

குழந்டை பிறந்ை சில நாை்கள் கழிந்ை பின்னனர,் சிை்திராபதி முைலிய வயதில் 

மூை்ை சில கணிடகயரக்ுலப் பபண்கள், மாைவி பபற்ற மகளுக்கு நாம் ஒரு நல்ல 

பபயர ்சூை்டுமவாம் என்று நிடனை்து, ‘ஓர ்அழகிய பபயடரச ்பசால்லுக’ என்று 

மகை்ைனர.் அப்மபாது நீ, “நள்ளிரவில் நடுக்கைலில் பசன்று பகாண்டிருந்ை 

என்னுடைய முன்மனாரக்ளில் ஒருவன், மரக்கலம் உடைந்து அடலகைலில் 

ைவிக்கலானான். முற்பிறவியில் பல புண்ணியங்கடளச ் பசய்ைவன் அவன் 

ஆைலின், கடரமயற வழியின்றி நடுக்கைலில் ைவிைை் அவன் முன் ஒரு பபண் 

பைய்வம் மைான்றி, நான் இங்குள்ள ஒரு தீவில் வாழும் மணிமமகடலை் பைய்வம். 

இந்திரன் ஏவலால் இங்கு வாழ்பவள். இப்மபாது உன்டனக் காப்பாற்றமவ 

வந்மைன். கவடலடயவிடு. நீ பசய்துள்ள புண்ணியை்தின் பயன் உன்டனை ்

ைவிக்க விைாது. நிசச்யம் காப்பாற்றும் என்று கூறியபடி, ஒரு மந்திரைை்ால் 

கைலில் இருந்து எடுை்துக் கடரயில் மசரை்்துக் காப்பாற்றியது. ‘என் முன்மனான் 

பை்ை துன்பம் துடைை்ை, எம் குல பைய்வப் பபயரான ‘மணிமமகடல’ 

என்படைமய என் குலமகளுக்கு இடுக’ எனச ்பசால்ல, அழகு மமகடல அணிந்ை 

ஆயிரம் பபண்கள் கூடி மணிமமகடல என்று பபயரிை்டு வாழ்ை்தினர.் அப்மபாது 

நீ மங்கலச ்பசல்வி மாைவி உைன் மசரந்்து உன் பசங்டக சிவக்கப் பபான்டன 

அள்ளிப் பூமடழ மபால் பபாழிந்ைாமய!  

வீரமும் கருளணயும் 

நல்வழியில் பசல்லும் பண்பாளன் ைானம் பபறும் மநாக்கை்துைன் 

வந்துபகாண்டிருந்ைான். அப்மபாது அங்மக பாகனுக்கு அைங்காது, பிளிறிக் 

பகாண்டு யாடன ஒன்றும் வந்ைது. ‘பாடையில் பசல்மவார ் கவனம்’ என்று 

படற ஒலி எழுப்பி எசச்ரிக்டக பசய்ைனர.் மவகமாக வரும் யாடனடயக் கண்டு 

பயந்ைவரக்ள் அைன் பாரட்வ பைாது விலகிக்பகாண்ைனர.் ஆனால், 

முதுடமயாலும் ைள்ளாடமயாலும் ைளரந்்ை நடைமயாடு, மகாலூன்றிக் கூனல் 

முதுமகாடு வரும் அந்ை முதியவனால், விலகி ஓை முடியவில்டல. மை யாடன, 

அந்ை மடறயவடனை் துதிக்டகயால் பற்றிை் தூக்குகிறது. அப்மபாது நீ ‘ஒய்’ 

என்று ஒலி எழுப்பி, யாடன முன் பாய்ந்து அைன் பிடியிலிருந்து அந்ை 

மடறயவடன விடுவிை்து அைன் துதிக்டக பற்றி, அைன் வடளந்ை ைந்ைங்கடளப் 

பிடிைத்ு மமமலறி அைன் பிைரியில் அமரந்்து, அந்ை மை யாடனயின் சினம் 

அைக்கினாய். யாடனயின் மீது ஏறி, நீ அமரந்்திருந்ைது கரிய பபரும் குன்மறறி 

விை்தியாைர வீரன் அமரந்்திருப்பது மபால் காை்சி அளிைை்து. இப்படி மடறயவன் 

உயிடரக் காை்ை நீ வீரமும் கருடணயும் உடைய மறவன் அல்லவா? 



சினம் கண்ளண மளைை்ைது 

ஓர ் அந்ைணன் ைன் வீை்டில் கீரிப்பிள்டள ஒன்று வளரை்்துவந்ைான். 

அவனுக்கு ஓர ் ஆண் பிள்டளயும் இருந்ைது. ஒரு நாள் அந்ைணன் பவளியில் 

பசன்றிருந்ைான். அவன் மடனவி டகக்குழந்டைடயை ் பைாை்டிலில் தூங்கச ்

பசய்து குழந்டைக்குக் காவலாகக் கீரிப்பிள்டளடய டவை்து விை்டு, நீராைச ்

பசன்றாள். பசன்றவள் திரும்பி வருகிறமபாது, வாயிற் படியில் கீரிப்பிள்டள 

வாய் எல்லாம் இரைை்ம் வடிய நின்று பகாண்டிருப்படைப் பாரை்்து, கீரிப்பிள்டள 

ைன் குழந்டைடயக் கடிை்துக் குைறிக் பகான்று விை்டுை்ைான் இப்படி வாயில் 

உதிரம் பகாை்ை வந்து நிற்கிறது என்று ைவறுைலாக நிடனை்து ைன் இடுப்பில் 

இருந்ை ைண்ணீரக்் குைை்திடனக் கீரிப்பிள்டளயின் மீது வீசி அைடனக் 

பகான்றாள். பின்னர,் வீை்டினுள் பசன்று பாரை்்ைமபாது குழந்டை பைாை்டிலில் 

அடமதியாகை் தூங்கிக்பகாண்டிருந்ைது. பைாை்டிலின் அருமக ஒரு நாகப் பாம்பு 

இறந்து கிைந்ைது. அைன் உைலில் இரை்ைம் கசிந்திருந்ைது. ைன் குழந்டைடயை ்

தீண்ை வந்ை நாகப் பாம்மபாடு கீரிப்பிள்டள சண்டையிைட்ு அைடனக் பகான்று 

ைன் குழந்டைடயக் காப்பாற்றியுள்ளைடன அவள் அறிந்ைாள். கீரிப்பிள்டளடய 

நிடனந்து வருந்தினாள். ைன் கணவன் வந்ைதும் அவனிைம் நைந்ைவற்டறக் 

கூறினாள். நன்டம பசய்ை கீரிப்பிள்டளடயை் ைவறுைலாக நிடனைத்ுக் 

பகாடலபசய்ை ைன் மடனவிடய அவன் பவறுை்ைான். அவடளவிை்டுப் பிரிந்து 

கங்டகயாை வை திடசமநாக்கிச ் பசன்றான். ைன்டனை ் பைாைரந்்து வந்ை 

அவளிைம்  அவன் ஓர ் ஓடல நறுக்கில் வைபமாழியில் ஒரு வாசகை்டை எழுதி, 

‘இைடனக் கற்றறிந்ை பபரிமயாரக்ளிைம் பசன்று காை்டு’ எனக் கூறிச ்

பசன்றுவிை்ைான். அவள் அவ் ஓடலயுைன் நகர வீதிகளில் அடலந்து அைன் 

பபாருளிடன அறிய முற்பை்ைாள். நீ அவடளக் கண்டு அவளின் துயரை்திடனை ்

துடைை்ைாய். அவடள அவள் கணவருைன் இடணந்து வாழ வழிவடக பசய்ைாய். 

இப்படி நல்லமை பசய்யும் வற்றாை பசல்வ வளமுடையவன் நீ.  

ைாய் படும் துயரம் ைவிரை்்ை ைளலவன் 

பை்தினிப் பபண் ஒருை்தியின் மீது வீணாகப் பபாய்ப் பழி ஒன்டற, அவள் 

கணவனிைமம பசன்று கூறினான் ஒரு மூைன். இவ்வாறு பபாய்கூறுமவாடரப் 

பிடிைத்ு உண்ணும் ஒரு பூைம் அவடன வடளை்துப் பிடிை்து உண்ணச ்பசன்றது. 

அப்மபாது அந்ை மூைடனப் பபற்றை ் ைாய் அந்ைப் பூைை்திைம் மன்றாடினாள். நீ 

அந்ைை் ைாய்க்கு இரங்கி, அந்ைப் பூைை்திைம் ைன்னுயிடர எடுை்துக்பகாள்ளுமாறு 

மவண்டினாய். ஆனால், அந்ைப் பூைம், ‘தீயவனுக்குப் பதிலாக ஒரு நல்லவடனக் 

பகால்லுைல் என் வழக்கம் அல்ல’ என்று கூறி மறுைத்ுவிை்ைது. அந்ை மூைடன 

உண்டுவிை்ைது. நீ அந்ைை் ைாய்க்கு ஒரு மகனாகமவ இருந்து பல ஆண்டுகள் 

அை்ைாடயயும் அவளின் உறவினரக்டளயும் பசிப்பிணி இன்றிக் காை்து வந்ைாய். 

இவ்வாறு இல்லாைவரக்்பகல்லாம் உைவி பசய்யும் இயல்புடைய இனியவன் நீ. 



இது நீ முன்செய்ை தீவிளனயயா? 

இப்படியாக, இந்ைப் பிறவியில் நீ பசய்ைது எல்லாம் எனக்குை் பைரிந்ைவடர 

புண்ணியச ் பசயல்கமள! அப்படி இருக்க, மாணிக்க மணி மபாலும் இடளய 

மடனவியுைன் இக்காை்டு வழி நைந்து நீ துன்பப்படுவது நீ முன் பசய்ை 

தீவிடனயின் பயமனா? என்று மகாவலனிைம் மாைல்ல மடறயவன் வினவினான். 

    சிலப்பதிகாரை்தில் இைம்பபற்றுள்ள அடைக்கலக் காடையின் வழியாக 

அறியலாகும் மாைரியின் பண்புநலன் பற்றியும் அடைக்கலம் ைருமவார ்பபறும் 

சிறப்புகள் பற்றியும் இக்கை்டுடரயில் விரிவாகக் காண்மபாம். 

மாைர் நல்லாள் மாைரி 

ைரும சிந்ைடன மிக உடைய துறவிகள் நிடறந்து வாழும் புறப்பகுதியான 

குடியிருப்பில் உள்ள பூப் மபாலும் கண்ணுடைய இயக்கி எனும் பபண் 

பைய்வைத்ுக்குப் பால் மசாறு படையல் பசய்து விை்டுை் திரும்பும் இடையர ்குல 

மூைாை்டியான மாைரி என்பவள், எதிர ் வந்ை கவுந்தி அடிகடளக் கண்டு டக 

கூப்பி வணங்கினாள். 

அளடக்கலம் கண்ணகிக்கு அருளுக 

பசுக்கடளக் காைத்ுப் பராமரிைத்ு அடவைரும் பயடனப் பிறரக்்குை் 

ைந்துைவி வாழும் இடையர ்குல மக்களின் வாழ்க்டக இனிைானது. ஓர ்தீடமயும் 

இல்லாைது. எனமவ, இம் மாைரியும் தீயவளல்ல. நல்லவமள! வயதில் மூை்ைவளான 

இவள் அன்பும் கருடணயும் உடையவளாகவும் பைரிகிறாள். எனமவ, மாைரியின் 

பாதுகாப்பில், கண்ணகிடய விை்டுடவப்பதில் ைவறு ஒன்றும் இல்டல என்று 

முடிவு பசய்ை கவுந்தி அடிகள் மாைரி நான் பசால்வடைக் கவனமாகக் மகள், 

‘இந்ைப் பபண்ணுடைய கணவரின் ைந்டை பபயர ் மகை்ைால் இந்ை மதுடர 

மாநகரில் வாழ்கின்ற அவனுடைய குலை்டைச ் மசரந்்ை பபரும் ைனவணிகர ்

எல்லாம் பபறுைற்கு அரிய பபரும் பசல்வை்டைப் பபற்றது மபால், இங்கு வந்து 

இவ்வழகிய கரும் கண்ணுடைய பபண்மணி கண்ணகிடயை் ைங்கள் வீைட்ுக்கு 

விருந்ைாக விரும்பி அடழை்துச ்பசல்வர.் அப்படிப்பை்ை உயரந்்ை குலப் பபருடம 

உடைய இவடள அவரக்ள் வந்து அடழைத்ுச ் பசல்லும்வடர உன்னுடைய 

அடைக்கலப் பபாருளாக உன் பாதுகாப்பில் விை்டு டவக்கிமறன்’ என்று 

கூறினார.்  

ைாயும் யைாழியுமாகிை் துளண இரு 

சீரும் சிறப்பும் உடைய பசல்வ மகள் கண்ணகிடயப் புனிை நீரில் நீராைச ்

பசய்து, அவளது அழகிய நீண்ை மீன்மபாலும் உள்ள கண்களுக்கு அஞ்சன டம 

தீை்டி, அழகிய கூந்ைலுக்குப் பூவும் சூை்டி, தூய நல்ல ஆடை அணியச ் பசய்து, 



அவளுக்குை் மைாழியாகவும் ைாயாகவும் இருந்து பாதுகாப்பளிை்துக் காப்பாயாக. 

இங்மக என்மனாடு வந்திருக்கிற பசச்ிளம் பகாடி மபான்ற பாடவ கண்ணகியின் 

அழகிய பாைங்கள் மண்ணில் பதியாை சிறப்புடையடவ. அைாவது இவள் 

வீைட்ைவிை்டு பவளிமய பசன்று அறியாைவள். இப்படிப்பை்ை இவள் இன்று, 

பகாடிய பவப்பம் வருை்ைை் ைன் கணவனால் பபரும் துன்பை்துக்கு ஆளாகி, நா 

வறண்டுமபாக, வழிநைந்து வந்திருக்கிறாள். ைன் துயடரப் பபரிைாக எண்ணாை 

பபருடமக்குரிய பபண் இவள். ைனக்கினிய துடணயாகிய கணவடனக் 

பகாண்டிருக்கும் பபண்ணுக்கு இன்றியடமயாை கைப்பாைாக கற்டபை் ைவிர 

மவறு எடையும் பபாற்புடைச ்பசல்வமாகக் பகாள்ளாை பபண் இவடளை் ைவிர 

மவறு பபருடமக்குரிய பபண் பைய்வம் நான் கண்ைதில்டல. இப்படிப்பை்ை 

கற்புடைய மகளிர ் வாழும் நாை்டில், மடழவளம் குடறயாது.  நிலவளம் 

குடறயாது. நாைாளும் மன்னரக்ள் ஆை்சி நல்லபடியாக நைக்கும். இவற்டற 

எல்லாம் நீ அறிவாய் அல்லவா? 

ைவை்யைார் அளடக்கலம் ைளலசிைந்ைதுயவ 

அற உணரவ்ுடைமயார ்ைருகின்ற அடைக்கலப் பபாருைக்டளக் காக்கின்ற 

பசயல் சிறிைளமவ ஆயினும் அைனால் பபறுகின்ற இன்பம் மிகப் பபரியது 

என்படை நீ அறிய மவண்டும். அல்லாமலும், பூந்மைாை்ைங்கள் நிடறந்ை காவிரிப் 

பூம்பை்டினைத்ுள், விரிந்ை பூக்கடள உடைய அமசாக மரை்தின் குளிர ் நிழலில், 

உலகம் சிறக்க என்று மநான்புை் ைவமிருக்கும் துறவிகள் ஒன்று கூடி அடமைை், 

ஒளிவீவும் சிலா வை்ைை்தின் மமல் எழுந்ைருளி அறவுடர கூறும் சாரணரக்ள் 

முன்பாக, வானவில் மபாலும் ஒளிவீசும் உைல் உடையவனும் பூமாடல 

அணிந்ைவனும் மணிமாடல சூடியவனும் பபான்னால் பசய்ை பூண்கள் 

அணிந்ைவனும் இப்பூவுலகினர ் காணமுடியாை மைவமலாகை்தினர ் கண்டு 

பைாழுகின்ற வடிவம் உடையவனும் ஒரு பக்கை்துக் டக, கரிய விரல் உடைய 

குரங்கின் டகமபால் இருக்கப் மபராற்றல் உடையவனுமாக வந்து நின்ற மைவன் 

அவடனக் கண்டு துறவிகள் சாரணரக்டளை் பைாழுது இது யார?் இங்கிவன் 

வந்ை மநாக்கம் என்ன? என்று மகை்ைனர.் அைற்கு விடையாகச ்சாரணர ்ைடலவன் 

பின்வருமாறு கூறினான். 

ைானை்ைால் சபை்ை சைய்வ வடிவம் 

அவ்வாறு அவரக்ள் மகை்ைைற்கு விடையாகச ் சாரணர ் ைடலவன் 

பின்வருமாறு கூறினான். புகாரில் வணிகருள் சிறந்மைாருக்கு மன்னன் 

அளிக்கும் ‘எைட்ி’ எனும் பை்ைம் பபற்ற வணிகன் ஒருவன் இருந்ைான். அவன் 

பபயர ் சாயலன். அவனுடைய இல்லம் உண்ணா மநான்பிருப்பவர,் மநான்பு 

முடிந்து, விருந்துண்ண வரும் துறவிகள் நிடறந்ைைாயிருக்கும். இப்படிப்பை்ை 

சாயலன் வீை்டிற்கு ஒருநாள் பபருந்ைவ முனிவர ்வந்ைார.் அவடர சாயலனின் 



மடனவி ைனக்கு உற்ற குடறநீங்க எதிரப்காண்ைடழைத்ு உணவளிைை்ாள். 

அப்மபாது அவ்வூரில் இருந்ை சிறிய குரங்கு ஒன்று, பயந்ை படிமய அவ்வீை்டினுள் 

புகுந்து, அந்ைை ்ைவ முனிவரின் அடி பணிந்து பைாழுது, அம் மாமுனிவர ்உண்டு 

மீந்ை எசச்ில் மசாற்டறயும் நீடரயும் மிகுந்ை விருப்மபாடு உண்டும் பருகியும் பசி 

ஆறியபின் அம் மாமுனிவர ்திருமுகைட்ை அன்மபாடு மநாக்க, அடைப் புரிந்து 

பகாண்ை குணக்குன்றாகிய மாமுனிவரும் அவ்வீைட்ின் ைடலவியாகிய 

சாயலனின் மடனவிடயப் பாரை்த்ு இக் குரங்டகயும் உன் பிள்டளகடளப் 

மபாலப் பாதுகாப்பாயாக என்றார.் 

அை் ைவமுனிவர ்கூறிய அருள்பமாழிடய ஏற்று, அக் குரங்கிடன வளரை்்து, 

அது இறந்ை பின்பும் ைான் ைானம் பசய்கிற மபாபைல்லாம் அக்குரங்குக்காகவும் 

அைன் தீவிடன ஒழியை் ைானம் பசய்து வந்ைனள். எனமவ, அக் குரங்கு மை்திம 

நாை்டில் உள்ள வாரணவாசி என்னும் நகரில் வாழும் உை்ைம பகௌை்ைன் 

என்பவனுக்கு மகனாய்ப் பிறந்து, அழகும் பசல்வமும் அறிவும் சிறந்திருக்க 

வளரந்்து ைான ைருமங்கள் மிகச ்பசய்து, முப்பைத்ு இரண்ைாவது வயதில் உயிர ்

நீைத்ுை் பைய்வ வடிவம் பபற்றான். எனமவ, பபற்ற பசல்வைத்ின் பபரும் பயன் 

பிறரக்்கு உைவி வாழ்வதும் ைன்டனக் காை்ைளிைத்ுை ் ைருமம் பசய்பவன் ைந்ை 

ைானை்தின் சிறப்புமம ஆகும். இடை உணரை்்ைமவ முற்பிறவியில் பகாண்டிருந்ை 

குரங்கின் டக ஒரு பக்கமாக இருக்கச ் சாயலனின் மடனவி பசய்ை ைவை்தின் 

பயனால் இை் பைய்வ வடிவம் பபற்மறன். இைடன நீங்கள் அறிய மவண்டும் 

என்படை, ைவமுனிவரக்ளுக்கு எல்லாம் எடுை்துக் காை்ைமவ இை் மைவ குமாரன் 

இங்கு இப்மபாது மைான்றினான் என்று கூறினார.் 

ைானம் ைருவது யபரின்பம் சபறுவது 

சாரணர ் கூறிய இந்ை இனிய நல்லுடரடயை் மைவவாக்காகக் பகாண்டு 

அவ்வூர ்மக்கள் ைானைருமங்கள் பசய்ைாரக்ள். ைவசீலரக்ளும் ைனக்பகன வாழ 

விரும்பாை உலக மநான்பிகளும் சாயலனும் அவன் மடனவியும் ைாங்கள் பசய்ை 

ைானை்தின் பயனால் குடறவில்லாை இன்பம் உடைய மபரின்ப வீைட்ை 

அடைந்ைனர.் 

மாைரி மகிழ்ந்ைாள் 

‘ைானம் பசய்வைன் சிறப்பு என்ன என்படை இப்மபாது மகை்டுை் பைரிந்து 

பகாண்ைாய் அல்லவா? எனமவ, விரிந்து மணம் பரப்பும் மலர ் சூடிய 

கூந்ைலுடைய கண்ணகிமயாடு இன்னும் இங்கிருந்து வீண் பபாழுது மபாக்காது, 

அவடள அடைக்கலப் பபாருளாக ஏற்று அடழை்துச ் பசல்க’ என்று கவுந்தி 

அடிகள் கூற, மாைரியும் அைடனக் மகை்டு மகிழ்சச்ியுற்றாள். அந்ை 

மாடலமவடளயில் அழகிய கண்ணகிடய அடழைத்ுக்பகாண்டு மதுடர 

மாநகரின் காவல் மதிடலக் கைந்து ைன் வீை்டிடன அடைந்ைாள் மாைரி. 



2. மணியமகளல – ஆதிளர பிெள்ெ இடட் காளை 

மணிமமகடல காப்பியை்தில் ஆதிடர பிசட்சயிை்ை காடையில் சாதுவடனப் 

பற்றிய பசய்தி இைம்பபற்றுள்ளது. சாதுவனுக்கும் நாகர ் ைடலவருக்கும் 

இடைமய நடைபபற்ற உடரயாைல் குறிை்து இக்கை்டுடரயில் விரிவாகக் 

காண்மபாம். 

துயில் நீங்கிய ொதுவன் 

ஆதிடரயின் நிடல இங்கு இப்படியிருக்க அவள் கணவன் சாதுவன், 

கைற்கடரயில் மிக உயரந்்ை மடலயடிவாரை்திலுள்ள ஒரு மர நிழடல வந்து 

அடைந்ைான். மமகங்கடளயுடைய பபரிய கைலில் சிக்கி வருந்திய துன்பம் 

மிகுந்து, இறந்ைவடனப் மபால உறக்கம் பகாண்ைான். அப்மபாது அசச்ை்திடனை ்

ைரும் அம் மடலயில் வாழும் நக்க சாரணர ் இனிடம இல்லாைவராய் அங்கு 

வந்ைனர.் சாதுவனின் அருகில் பசன்று, ‘இவன் மிகவும் வருந்தியுள்ளான். 

ைனியாக வந்துள்ளான். இரங்கை்ைக்க நிடலயில் இருக்கின்றான். புலால் 

பபாதிந்ை இவனது உைம்பு நமக்கு உணவாகும்’ என்று கருதி அவடன 

எழுப்பினர.் 

குருவிடம் செல்லுைல் 

சாதுவன் நாகரின் பமாழிடய ஐயமறக் கற்றவன். ஆைலின், அவரக்ளிைம் 

அவரக்ள் பமாழியில் மபசினான். பகாடுந்பைாழிடல உடைய நாகர ் சற்றுை ்

ைள்ளி ஒதுங்கி நின்று வணங்கி அவனுைன் மபசலாயினர.் ‘மிக்க வலிடம 

உடையவமன, மகை்பாயாக! இங்கு எங்களுடைய குரு இருக்கிறார.் அவரிைம் 

பசல்மவாம் வருவாயாக!’ என்று கூறினர.் அவனும் அவரக்ளுடைய குருடவக் 

காண அவரக்ளுைன் பசன்றான். கள்டளக் காய்சச்ும் பாடனகளும் மிகுதியான 

புலால் நாற்றமும் பவண்டமயான உயரந்்ை எலும்புை ்துண்டுகளும் கலந்துள்ள 

ஓர ் இைை்தில், ஆண் கரடி ைன் பபண் கரடியுைன் இருந்ைாற்மபால அந்ைக் 

குருமகன் ைன் மடனவியுைன் இருந்ைான். சாதுவன் ைன் மபசச்ுை ் திறைை்ால் 

அவடனக் கவரந்்ைான். அவனது அன்புக்குரியவனானான். கிடளகள் ஓங்கிய 

ஒரு மரை்தின் நிழலில் அந்ைக் குருமகன் அருகில் பசன்று அமரந்்ைான். 

குருமகன் உபெரிப்பு 

நாகர ்குருமகன் சாதுவடன மநாக்கி, “நீ இங்கு வரக் காரணம் என்ன?” என 

வினவினான். சாதுவன் அவனுக்குை் ைான் அடல கைலில் பை்ை துன்பங்கடள 

எடுை்துடரைை்ான். குருமகன் ைன் மக்கடளப் பாரை்்து, “அடலகைலில் துன்புற்ற 

இவன் உணவின்றி வருந்தியிருக்கிறான். நம்மால் இரக்கம் காை்ைை் ைக்கவன். 

ஆைலில், வாருங்கள் மக்கமள! இந்ை நம்பிக்கு இளடம பபாருந்திய ஒரு 



பபண்டணக் பகாடுை்து, விருப்பம் ைரும் கள்டளயும் புலாடலயும் மவண்டுமளவு 

பகாடுங்கள்!” என்றான். 

மறுப்பும் திளகப்பும் 

குருமகனின் உடரடயக் மகை்ை சாதுவன், அதிரச்ச்ியுற்று “பகாடுடமயான 

பசாற்கடளக் மகை்மைன். அவற்டற மவண்மைன்!” என்றான்.  “பபண்டிரும் 

உணவும் இல்டலயானால் மக்களுக்கு இவ்வுலகை்தில் அடையக்கூடிய பயன் 

மவமறமைனும் உண்மைா? உண்பைனில் நாங்களும் அறியுமாறு பசால்வாயாக!” 

என்று சினை்துைன் கூறினான். ‘கூறுக’ என மீண்டும் அைை்டினான். 

ொதுவனின் அை உளர 

சாதுவன், “அறிடவ மயக்கும் கள்ளிடனயும் நிடலயற்ற உயிரக்டளக் 

பகால்லுைடலயும் கலக்கமற்ற அறிவிடனயுடைமயார ் விலக்கினர.் பிறந்ைவர ்

இறைை்லும், இறந்ைவர ் பிறை்ைலும் உறங்குவதும் உறங்கி விழிப்பதும் 

மபான்றாகும். ‘நல்லறங்கடளச ் பசய்கின்றவரக்ள் இன்பம் எய்துைற்கு அரிய 

மமலுலகங்கடள அடைைலும் தீடமகடளச ் பசய்கின்றவரக்ள் ைாங்கற்கரிய 

துன்பை்டைை் ைரும் நரகங்கடள அடைைலும் உண்டம! ஏன உணரை்லால் மன 

வலிடம மிக்க அறிஞரக்ள் அவற்டற நீக்கினர!் இவற்டற நீ அறிக” என்றான். 

எப்படிெ ்யெரும்? 

அைடனக் மகை்ை குருமகன் பபருஞ்சிரிப்பு உடையவனாய், “ ‘உைடல 

விை்டுப் பிரிகின்ற உயிரானது மவபறாரு வடிவை்திடன மமற்பகாண்டு, பிறிமைார ்

இைம் பசன்று புகும்’ எனக்கூறினாய். அவ் உயிர ் எப்படிச ்பசன்று புகும்? அை ்

திறை்திடன விளக்கமாகக் கூறுக?” என்றான்.  

யாவரும் அறிவர ்

குருமகன் உடரமகை்ை சாதுவன், “சினம் பகாள்ளாது இைடனக் 

மகை்பாயாக! உயிரானது இருக்கும்மபாது உைல் ைன்னகை்மை இன்ப 

துன்பங்கடள உணரும். அைை்டகய உைல், உயிரானது ைன்டன விை்டுப் 

பிரிந்ைால் பவை்டிை ் தீயில் இை்ைாலும் ைான் ஒன்றும் உணராது. எனமவ, அவ் 

உைம்பிலிருந்து பசன்றது ஒன்று உண்டு என்பைடன நீ அறிவாயாக! அப்படிச ்

பசன்ற உயிருக்கு ஒரு புகும் இைம் உண்டு என்பைடன நான் மை்டுமன்றி 

யாவரும் அறிவர.் உைம்பு இவ்விைை்தில் இருக்க, உயிர ்பல காவை தூரம் கைந்து 

பசல்லுைடலக் கனவிைை்தும் காண்பாய்! அவ்வாமற பிரிந்ை உயிர ்ைன் விடனப் 

பயடன நுகரை்ற்குரிய உைலிமல புகும் என்பைடன நீ பைளிவாக அறிவாயாக!” 

என்றான். 



எமக்குரிய அைம் யாது? 

சாதுவனின் உடரயிடனக் மகை்ை குருமகன், சாதுவனின் பாைங்களில் 

வீழ்ந்து வணங்கினான். பின், “கள்டளயும் புலாடலயும் டகவிை்ைால் இந்ை 

உைம்பினுள் ைங்கியிருக்கும் உயிடரப் பாதுகாக்கும் வடக அறிமயன். 

வடரயடற பசய்யப்பை்ை வாழ்நாள் வடர, இறப்பு வரும் வடர எமக்கு ஏற்ற 

நல்ல அறங்கடள எடுைத்ுக்கூறுக” என்றான். 

ொதுவன் உளரை்ை அை வழி 

சாதுவன் மகிழ்ந்து, “நன்று உடரை்ைாய். இனி நல்ல வழியிமல பசல்வாய். 

உனக்குப் பபாருை்ைமான அறை்திடனக் கூறுமவன். உடைந்ை 

மரக்கலை்திலிருந்து மக்கள் ைப்பி இங்கு வந்ைால், அவரக்டளக் பகால்லும் 

பைாழிடலக் டகவிை்டு, அவரக்ளது அரிய உயிடரக் காப்பாற்றுக. முதுடமயுற்று 

இறக்கும் விலங்குடளை் ைவிர, பிற எவ்வுயிரிைைத்ும் பகாடலை் பைாழிடல 

விலக்குவாயாக!” என்றான். 

இவ் அைம் செய்யவாம். ஏை்க இப்பரிசு! 

அைடனச ் பசவி ஏற்ற நாகர ் ைடலவன், “இந்ை அறம் எங்களுக்குப் 

பபாருைை்மானமை! இைடன நாங்கள் பசய்மவாம். உனக்கு ஏற்ற அரிய 

பபாருள்கடளக் பகாள்வாயாக! முன்பபல்லாம் மரக்கலம் கவிழ்ந்ைால் ைப்பி 

வந்ை மக்கடள உண்மைாம். அவரக்ளுடைய மிக்க பபாருள்கமள இடவ. சந்ைன 

மரக் கை்டைகள், பமல்லிய ஆடைகள், சிறந்ை பபாருை ் குவியல்கள் ஆகிய 

இவற்டற எல்லாம் பகாள்க” என்று கூறினான்.  

ஊர ்திரும்பிை் ைானம் செய்ைான் 

சாதுவன் அந்ைப் பபாருள்கடள எல்லாம் எடுை்துக் பகாண்டு, 

சந்திரைை்ைன் என்னும் வணிகனது மரக்கலை்தில் ஏறி இப் புகார ் நகடர 

அடைந்ைான். இந்ைக் கற்புடைய பசல்வி ஆதிடரயுைன் வாழந்து ைன் 

மடனயிைை்மை நல்ல பல ைானங்கடளயும் பசய்ைான். 

----- 

3. கம்பராமாயணம் – அயயாை்தியா காண்டம் - குகப் படலம் 

கம்பராமாயணை்தில் இைம்பபற்றுள்ள குகப்பைலை்தின் வழியாக 

அறியலாகும் குகனின் பக்திச ் சிறப்டபயும் இராமனின் கருடணப் 

பண்பிடனயும்  இக்கை்டுடரயில் விரிவாகக் காண்மபாம். 

குகனின் வருளக 



 குகன் சிருங்கிமபரம் என்று பசால்லப்படுவதும் மபரடலகள் பபற்ற 

கங்டக ஆற்றின் பக்கை்திமல அடமந்துள்ளதுமான நகரை்தில் வாழும் 

வாழ்க்டகடய உடையவன். அவன், முனிவர ் இருப்பிைை்தில் ைங்கியுள்ள 

இராமடனக் காண்பைற்காக, மைடனயும் மீடனயும் ஒருங்மக காணிக்டகயாக 

எடுை்துக் பகாண்டு வந்து மசரந்்ைான். 

 பபாய் நீங்கிய மனை்டையும் இராமனிைம் அன்பு பகாள்ளும் 

குணை்டையும் உடைய அந்ைக் குகன், ைன்னுடைய சுற்றைை்ார ் தூரைம்ை நிற்க, 

பகால்லும் ைன்டம உடைய அம்மபாடு கூடிய வில்டலயும் நீக்கிவிை்டு, அடரயில் 

கை்டிய வாடளயும் நீக்கிவிை்டு இராமன் ைங்கியிருந்ை நல்ல ைவச ் சாடலயின் 

வாயிடல அடைந்ைான். 

குகளன இலக்குவன் அறிந்து இராமனுக்கு அறிவிை்ைல் 

 வாயிடல அடைந்ை குகன் ைன் வருடகடய உணரை்்ைக் கூவிக் குரல் 

பகாடுைை்ான். முைலில் ைம்பி இலக்குமணன் அவடன அணுகி, ‘நீ யார?்’ என்று 

வினவினான். குகன் அவடன அன்மபாடு வணங்கி, ஐயமன! நாய் மபான்ற 

அடியவனாகிய நான் ஓைங்கடளச ் பசலுைத்ும் மவைன் ஆமவன். ைங்கள் 

திருவடிகடளை் பைாழ வந்ைனன்’ என்று கூறினான்.  

 இலக்குமணன், ‘நீ இங்மகமய இரு’ என்று குகனிைம் கூறிவிை்டு, ைவச ்

சாடலக்குள் பசன்று ைடமயன் இராமடனை ் பைாழுது, ‘அரமச! தூய உள்ளம் 

பபற்றுள்ளவனும் ைாடயக் காை்டிலும் மிக நல்லவனும் அடலமமாதும் 

கங்டகயில் பசல்லும் ஓைங்களுக்குை் ைடலவனுமான குகன் என்னும் ஒருவன் 

உங்கடளக் காண்பைற்காகப் பபருந்திரளாகக் கூடியுள்ள சுற்றை்ைாரும் 

ைானுமாக வந்துள்ளான்’ என்று பைரிவிை்ைான். 

இராமளன குகன் வந்து வணங்கி நிை்ைல் 

 இராமனும் மனமுவந்து, ‘நீ அந்ைக் குகடன என்னிைம் அடழைத்ு வா’ 

என்று கூறினான். அைன்படி நற்குணங்கடளப் பபற்றவனான இலக்குமணன் 

பசன்று ‘உள்மள வா’ என்று குகடன அடழை்ைான். அடைக் மகை்ை மிகுந்ை அன்பு 

பகாண்ைவனான குகன் விடரவாக உள்மள பசன்று, கண்ணழகு பபற்ற 

இராமடனை் ைன் கண்ணினால் கண்டு களிப்படைந்ைான். கருடம நிறை்து மயிர ்

முடி ைடரயிமல படுமாறு அவடன வணங்கி, எழுந்து, உைல் வடளை்து, 

வாயிடனக் டகயினால் பபாை்திக் பகாண்டு நின்றான். 

ளகயுளைப் சபாருளள அறிவிை்ைல் 

 ‘இங்மக அமரக்’ என்று குகனிைம் இராமன் கூறினான். ஆனால், குகன் 

அமரவில்டல. இராமனிைம் அளவு கைந்ை அன்டப உடைய அந்ைக் குகன், 



இராமடன மநாக்கி, ‘ைங்கள் உணவாக அடமயும்படி மைடனயும் மீடனயும் 

பக்குவப் படுை்திக்பகாண்டு வந்துள்மளன். ைங்களுடைய எண்ணம் யாமைா?’ 

என்று மகை்ைான். இhமன், மூை்மைாராகிய முனிவடர மநாக்கிப் புன்னடக 

பசய்ைவாறு பின்வருமாறு பசால்லை் பைாைங்கினான். 

விடியலில் நாவாயுடன் வருக  

 ‘மனம் மகிழும்படி உள்ளை்திமல உண்ைான அன்பின் தூண்டுைலால் பக்தி 

ஏற்பை, அருடமயானடவயாய்க் பகாண்டு வரப்பை்ைடவ இை்மைனும் மீனும் 

என்றான். இடவ அமிழ்டைக் காை்டிலும் சிறந்ைடவ அல்லவா? நீ பகாண்டு 

வந்ைடவ எடவயாயினும் சரி, அடவ அன்மபாடு பபாருந்தியடவ என்றால், 

தூய்டமயானடவமய! அடவ எம்டமப் மபான்றவரக்ள் ஏற்கை் ைக்கடவமய. 

ஆைலால், நாம் அவற்டற இனிைாக உண்ைவர ்மபால் ஆமனாம்’ என்று குகனிைம் 

இராமன் கூறினான். 

 ஆண் சிங்கம் மபான்றவனான இராமன் மமலும் பசால்லலானான். ‘நாம் 

இன்று இை ் ைவசச்ாடலயில் ைங்கி, நாடள அடல மமாதும் கங்டகடயக் 

கைப்மபாம். எனமவ, நீ, அழகு மிகுந்ை நின் சுற்றை்ைாமராடு இங்கிருந்து பசன்று, 

உன்னுடைய நகரைத்ிமல உவடகமயாடு இனிைாகை ் ைங்கி, விடியற்காடல 

நாங்கள் ஏறிச ்பசல்வைற்குரிய ஓைைத்ுைன் இங்மக வருக’ என்றான் இராமன். 

‘அடிடம பசய்மவன்’ என்று குகன் மவண்டுைல்  

 மமகை்தின் நிறை்டை உடைய இராமன் இவ்வாறு கூறியதும், அவனிைம் 

மபரன்பு பகாண்ை குகன், ைன் கருை்டைை் பைரிவிப்பவனாய், ‘இவ்வுலகம் 

முழுவடையும் உனக்குரிய பசல்வமாக உடையவமன! உன்டன இந்ைை ்

ைவமவைை்தில் பாரை்ை் என் கண்கடளப் பறிை்து எறியாை கள்ளனாகிய நான், 

இந்ைை் துன்பை்மைாடு உன்டனப் பிரிந்து எனது இருப்பிைைட்ை மநாக்கிச ்பசல்ல 

மாை்மைன். ஐயமன! இங்கிருந்து, என்னாலான அடிடமை ் பைாழிடல உனக்குச ்

பசய்கிமறன்’ என்றான். 

 மாடல சூை்ைப்பை்ை வில்டல உடைய ைடலவனாகிய இராமன், அந்ை 

குகன் கூறிய கருைட்ைக் மகை்ைான். உைமன, சீடையின் முகை்டை மநாக்கி, 

இலக்குமணனின் திருமுகை்டை மநாக்கி, அவரக்ள் மனமும் குகனின் அன்டப 

ஏற்றுக்பகாள்வடை அறிந்து, ‘இவன் நம்மிைம் நீங்காை அன்புடையவன் ஆவான்’ 

என்று கூறி, கருடணயினால் மலரந்்ை கண்கள் உடையவனாகி, ‘எவற்றினும் 

இனிடமயான நண்பமன! நீ விரும்பியவாறு இன்று என்மனாடு ைங்கியிரு’ என்று 

குகனிைம் கூறினான். 

 ‘மனுகுலை்தில் வந்ை மன்னமன! நீ அழகிய அமயாை்தி நகரை்டை விை்டு 

இங்கு வந்ை காரணை்டைை் பைரிவிப்பாபயாக’ என்று குகன் மகை்ைான். 



இலக்குமணன், இராமனுக்கு மநரந்்ை துன்பை்டைச ் பசால்ல, அடைக் மகை்டு 

இரங்கியவனான குகன், மிக்க துன்பமுற்று, ‘பபரிய நிலைத்ுக்கு உரியவளான 

பூமி மைவி ைவம் பசய்ைவளாக இருந்தும், அை ் ைவை்தின் பயடன முழுவதும் 

பபறவில்டல மபாலும், ஈபைன்ன வியப்பு!’ என்று கூறி, இரண்டு கண்களும் அருவி 

மபாலக் கண்ணீர ்பசாரிய அங்மக இருந்ைான். 

நாவாய் சகாணருமாறு கூறுைல் 

 படகவருக்கு அசச்ம் ைருவதும் மைாளிைைத்ில் பபாருந்தியதுமான வில்டல 

உடைய இராமன், விடியற்காடலயில் பசய்ய மவண்டிய கைடமகடள 

விருப்பை்மைாடு பசய்து முடிை்து, முனிவரக்ள் ைன்டனப் பின் பைாைரந்்து வர 

அங்கிருந்து புறப்பை்ைான். அடிடமயாளாக முைலிமல அடமந்துவிை்ை 

அன்புடைய குகடன மநாக்கி, ‘ஐயமன! எம்டமக் பகாண்டு பசல்வைற்குரிய 

ஓைை்டை விடரவாகக் பகாண்டு வருக’ என்று கூறினான். 

கங்ளகளயக் கடை்ைல் 

 இராமனின் கருை்டை அறிந்ை குகன் விடரவாகச ் பசன்று பபரிய பைகு 

ஒன்டறக் பகாண்டு வந்ைான். ைாமடர மலர ் மபாலும் கண்கடள உடைய 

இராமன், அங்கிருந்ை முனிவரக்ளான அந்ைணரக்ள் அடனவரிைமும் விடை ைருக 

என்று கூறிக் பகாண்டு, பிடறச ் சந்திரடனப்மபான்ற பநற்றிடயப் பபற்ற 

சீடைமயாடும் இலக்குமணமனாடும் அப்பைகில் இனிைாக ஏறினான். 

 ‘ஆற்றிமல பைடக விடரவாகச ் பசலுைத்ு’ என்றான் இராமன். அந்ை 

இராமனுக்கு உண்டமயான உயிர ் மபான்றவனான குகனும் மைங்கும் 

அடலகடள உடைய கங்டக ஆற்றிமல பசலுை்திய பபரிய பைகு விடசயாகவும் 

இள அன்னம் நைப்படைப்மபால அழகாகவும் பசன்றது. கடரயில் 

நின்றவரக்ளான முனிவரக்ள், இராமடனப் பிரிந்ை துயரை்ைால் பநருப்பிமல பை்ை 

பமழுடகப் மபால மனம் உருகினாரக்ள். 

 பாடலப் மபான்ற இனிய பமாழி மபசும் சீடையும் சூரியடனப் மபான்ற 

இராமனும் மசல் மீன்கள் வாழும் கங்டகயின் புனிை நீடர அள்ளி எடுை்து, ஒருவர ்

மீது ஒருவர ்வீசி விடளயாடிக் பகாண்டிருக்க, நுனியில் மைாடல உடைய நீண்ை 

மகாலினால் நீடரை ்துழாவிச ்பசலுை்ைப்பை்ை அந்ைப் பபரிய பைகு, பல கால்கடள 

உடைய பபரிய ைண்டு மபால விடரவாகச ்பசன்றது. 

 சந்ைனை்டை அணிந்துள்ள மணற் குன்றுகளாகிய பபரிய பகாங்டககடள 

உடைய சிறந்ை கங்காமைவி, ஒளி வீசும் மாணிக்க மணிகள் மின்னுவைால், 

நறுமணம் வீசும் ைாமடர மலடரப் மபாலச ் பசந்நிறபவாளி பரவப் பபற்ற 

பைௌ;ளிய அடலகள் என்னும் நீண்ை டககளால், ைான் ஒருை்திமய அப்பைடக 

ஏந்தி அக்கடரயில் மசரந்்ைனள். 



சிை்திரக் கூடை்திை்குெ ்செல்லும் வழி யகட்டல்; 

 கங்டகயின் மறு கடரடய அடைந்ை இராமன் ைன்னிைம் அன்பு பகாண்ை 

குகடன மநாக்கி, ‘சிைதிரக் கூைைத்ுக்குச ்பசல்லும் வழிடயச ்பசால்லுக’ என்று 

மகை்ைான். இராமனிைம் பகாண்ை பக்தியினால் ைன் உயிடரயும் பகாடுக்கும் 

உள்ளன்பு உள்ளவனான குகன், இராமனின் திருவடிகடள வணங்கி, ‘உை்ைமமன! 

அடிடமப்பை்ை நாய் மபான்றவனாகிய நான் உங்களிைம் பசால்ல மவண்டியது 

ஒன்று உள்ளது’ என்றான்.  

ஐவர ்ஆயனாம் 

 அை்ைடகய அன்புபகாண்ை குகன் கூறியவற்டறக் மகை்ை 

குற்றமற்றவனான இராமன், அவனுக்கு மறுபமாழி உடரப்பனவாய், ‘நீ என் 

உயிர ் மபான்றவன். என் ைம்பி இலக்குமணன், உனக்குை் ைம்பி. ஆழகிய 

பநற்றிடயப் பபற்ற இசச்ீடை, உனக்கு உறவினள். குளிரந்்ை கைலால் சூழப்பை்ை 

இந்நாடு முழுவதும் உன்னுடையது’ என்றான். 

 ‘துன்பம் உள்ளைால் அல்லவா? சுகமும் உள்ளைாகும். அவ்வாறு 

நிடனப்பைல்லாமல், பின்மன உள்ளைாகப் மபாகின்ற, இப்மபாது 

இடணந்திருப்பைற்கும் வன வாசை்திற்குப் பின் இடணந்திருக்கப் மபாவைற்கும் 

இடைப்பை்ைைான, பிரிவு என்னும் துன்பம் உள்ளமை என்று எண்ணாமை. 

உன்டனக் கண்டு மைாழடம பகாள்வைற்கு முன்மன, உைன் பிறந்ைவரக்ளாக 

நாங்கள் நால்வர ்இருந்மைாம். இப்மபாது, முடிவு உள்ளது என்று நிடனப்பைற்கு 

முடியாை எல்டலயற்ற அன்புடைய உைன்பிறந்ைாரக்ளாகிய நாம் ஐவர ்

ஆகிவிை்மைாம்’ என்றான் இராமன். 

 ‘ஒளி வீசும் கூரிய மவடல உடையவமன! நான் காை்டில் வாழும் 

காலபமல்லாம், உன் ைம்பியாகிய இலக்குமணன் என்னுைன் இருக்கப் 

மபாகிறான். எனமவ, என்டனை் துன்புறுைத்ும் வடககள் எடவ? ஒன்றும் இல்டல. 

உன் இருப்பிைை்திற்குச ் பசன்று, நான் இருந்து மக்கடளக் காப்பது மபாலக் 

காப்பைற்கு உரியன் நீ. வனவாசம் முடிந்து அமயாை்திக்குை் திரும்ப வைக்கு 

மநாக்கி வரும் அந்ை நாளில், உன்னிைம் உறுதியாக வருமவன். நான் பசான்ன 

பசால் ைவற மாை்மைன்.’ 

 ‘உன் ைம்பியாகிய பரைன், அமயாை்தியில் உள்ள சுற்றைை்ாடரக் 

காப்பைற்கு ஏற்ற ைகுதிமயாடு இருக்கிறான். நீ என்னுைன் வந்துவிை்ைால், 

இங்குள்ள சுற்றை்ைாடரக் காப்பாற்ற யார ் இருக்கிறாரக்ள்? நீமய பசால். உன் 

சுற்றைை்ார,் என் சுற்றைை்ார ் அல்லவா? அைனால் அவரக்ள் ைம்டமக் 

காப்பாற்றுவார ்இல்லாமல் மிகுந்ை துன்பை்டை அடைைல் ைகுமா? இங்குள்ள என் 



சுற்றைை்ாடர என் கை்ைடளடய ஏற்று இனிைாகக் காப்பாயாக’ என்றான் 

இராமன். 

 ‘இராமன் இை்ை கை்ைடளடய மீறாைவனும் அவடனப் பிரிவைால் 

உண்ைான துன்பைத்ிலிருந்து நீங்காைவனும் மநாய் பகாண்ைவன் என்று பிறர ்

நிடனக்குமாறு பிரிவுை் துன்பை்டை உடையவனுமான குகன் இராமனிைம் 

விடைபபற்றுக் பகாண்ைான். பின்பு, இராமனும் இலக்குமணனும் அழகிய 

ஆபரணங்கடள அணிந்ை மயிடலப் மபான்ற சீடைமயாடு, அைரந்்ை மரங்கள் 

நிடறந்ை காை்டில் பநடுந்தூரம் பசல்வைற்குரிய வழியிமல நைந்து பசன்றாரக்ள்.  

4. சபரியபுராணம் – முைை் காண்டம் - இளல மலிந்ை ெருக்கம்  

பபரியபுராணை்தில் இைம்பபற்றுள்ள கண்ணப்ப நாயனார ் புராணம் வழியாக 

அறியலாகும் இடறவனின் திருவிடளயாைடல விரிவாக இங்குக் காண்மபாம். 

இளைவனின் விருப்பம்  

    அன்றிரவு அவரது கனவில் பசஞ்சுைர ்வண்ணர ்எழுந்ைருளினார.் இசப்சயடல 

யாமரா மவடுவன் மவண்டுபமன்மற, என்டன இழிவுபடுை்ை மவண்டும் 

என்பைற்காகச ் பசய்கிறான் என்று மை்டும் எண்ணி விைாமை. அவனது 

வடிவபமல்லாம் எப்பபாழுதும் நம் பக்கம் அன்பு பசலுை்தும் ைன்டமயானமை. 

அவனுடைய அறிவும் உணரவ்ும் நம்டம அறியும் அறிமவ! அவனுடைய பசயல் 

ஒவ்பவான்றும் நமக்கு இனிடம பயக்கக்கூடியைாகும். அவனது பசருப்புக் 

கால்கள் என் மீது மைய்ை்துச ் சுை்ைப்படுைத்ும் மபாது எனக்கு மழடலகளின் 

மசவடிகள் ைைவிச ்பசல்வது மபான்ற இன்பப் பபருக்டக ஏற்படுைத்ுகிறது.  

    கங்டக, காவிரி முைலிய தூய நதிகளின் நீடரவிைை ் தூய்டமயான அவன் 

ைனது வாயினின்றும் உமிழ்கின்ற திருமஞ்சன நீர.் அவனது முடியிலிருந்து 

உதிரந்்து விழும் நறுமலரக்ள், அவன் எம்மீது பகாண்டுள்ள உயிருக்கு உயிரான 

அன்பு மலரந்்து, நம்மீது நழுவி விழுவடைப் மபாலாகும், அம்மலரக்ளுக்குை ்

மைவமைவாதியரக்ள் இடும் பாரிஜாை மலரக்ள் கூை ஒவ்வா. அவன் ஊை்டும் 

இடறசச்ி மடற விதிப்படி அளிக்கும் அவிரப்ாகை்டைவிைச ்சிறந்ைைாகும். மவை 

முனிவரக்ள் ஓதும் மைாை்திர நாமங்கடள விை, அவன் அகம் குளிர அன்புருகிக் 

கூறும் பமாழிகமள மிகமிக நல்லடவ. எனக்கு இன்பம் ைரைை்க்கடவ. அவனது 

இை்ைடகய உயரந்ை அன்புச ் பசயடல உனக்குக் காை்டுகிமறன். இைற்காகக் 

கலங்காமை என்று திருவாய் மலரந்்ைார ் எம்பபருமான்! சிவமகாசரியார ் கனவு 

கடலந்து திடீபரன்று விழிைப்ைழுந்ைார.்  

    எம்பபருமாடனப் மபாற்றி நிலை்தில் வீழ்ந்து வணங்கினார.் அவரது கண்களில் 

ஆனந்ைக் கண்ணீர ்பபருகியது. அைன் பின்னர ்உறக்கம் எப்படி வரும்! கனவில் 

கண்ை பபருமானின் திருக்மகாலை்டை எண்ணியபடிமய விடியும் வடர 



விழிை்திருந்ைார.் அன்று ஆறாம் நாள்! வழக்கம்மபால் திண்ணனார ்

மவை்டைக்குப் புறப்பை்ைார.் அந்ைச ் சமயை்தில் அந்ைணர ் மன நிடறமவாடு 

திருக்மகாயிலுக்கு வந்ைார.் வழக்கப்படி மவைாகம வழிபாடுகடளச ் பசய்ைார.் 

அைன் பிறகு இடறவன் கனவில் எழுந்ைருளி பமாழிந்ைைற்கு ஏற்பச ்

சிவலிங்கை்தின் பின்புறமாக ஓரிைை்தில் மடறந்து பகாண்ைார.் 

இளைவனின் திருவிளளயாடல் 

    வழக்கம்மபால், பைான்டனயில் இடறசச்ியும், ைடலயில் நறுமலரும், வாயில் 

பபான்முகலி ஆற்றுை் பைளிந்ை நீரும் எடுை்துக் பகாண்டு திண்ணனார ்

திருசச்ன்னிதிக்குள் வந்ைார.் திண்ணனாரின் பக்திடய உலமகாரக்்கு 

உணரை்்ைவும், இடறவன் மீது பகாண்டுள்ள அன்டப சிவமகாசரியாருக்குை ்

பைரியப்படுை்துவைற்காகவும் மவண்டி குடுமிை் மைவர,் அந்ை ஆனந்ைமடல மீது 

ஓர ்அற்புை விடளயாைடலை் பைாைங்கினார.் எம்பபருமான், ைமது சிவலிங்கை ்

திருமமனியில் வலக்கண்ணில் இருந்து இரை்ைம் வடிவடைப் மபால் காை்டினார.் 

    சிவபபருமானுடைய திருவிழிகளிலிருந்து குருதி பகாை்டுவது கண்டு 

மதிமயங்கிய திண்ணனார ் பசயலிழந்ைார.் வாயிலிருந்ை பபான்முகலியாற்று 

நீர ் கீமழ விழுந்து சிைறியது. வில்லும் கீமழ நழுவின. குடுமியில் சுமந்து வந்ை 

நறுமலரக்ள் மசாரந்்ைன. அருள் மிகுதியால் நிடல ைளரந்்ை திண்ணனர ் படை 

படைை்துக் கீமழ விழுந்ைார.் அவரது உள்ளமும், உைலும் நடுங்கியது. 

நடுக்கை்ைால் உைல் வியரை்ை்து. அவர ் கண்ணீர ் வடிை்ைார!் கைறினார!் 

திடுக்கிைட்ு எழுந்ைார.் எம்பபருமானின் குருதி வழியும் திருக்கண்டண ைமது 

டகயால் துடைைை்ார.் குருதி மை்டும் நின்றபாடில்டல. பசய்வைறியாது, பசயல் 

மறந்து நிலை்தில் வீழ்ந்ைார.்  

   மீண்டும் எழுந்ைார.் எம்பபருமானுக்கு இைை்டகய பகாடிய துன்பை்டை 

பசய்ைது யார?் காை்டு விலங்குகளானாலும் சரி, மாறாக மவைரக்ள் ஆனாலும் 

சரி, என் ஐயனுக்கு இப்படிபயாரு துன்பை்டைக் பகாடுை்ைடை மை்டும் என்னால் 

பபாறுக்கமவ முடியாது. இப்பபாழுது பழி வாங்கி வருகிமறன் என்று கரஜ்ிை்ை 

திண்ணனார ் மகாபை்துைன் எழுந்ைார.் வில்லும் அம்பும் எடுை்ைார.் வில்லில் 

நாமணற்றி குன்றின் சாரலில் அங்குமிங்குமாக பநடுந்தூரம் மைடிை ் மைடி 

அடலந்ைார.் மைடிய இைங்களிபலல்லாம் விலங்குகடளமயா மவைரக்டளமயா 

காணாது மவைடனமயாடு திரும்பி வந்ைார.் எம்பபருமானின் இரைை்ம் சிந்தும் 

விழிகடளப்ப பாரை்்து ரை்ைக் கண்ணீர ் வடிை்ைார.் குடுமிை்மைவடர இறுகக் 

கை்டிை் ைழுவினார.்  

   அன்பும் அருளும் இடணந்ைன. பக்தியும், சக்தியும் கலந்ைன. மவைரக்ள் 

மூலிடககடளக் பகாண்டு புண்கடள ஆற்றுவது திண்ணனார ் நிடனவிற்கு 

வந்ைது. உைமன காளை்தி மடல அடிவாரை்திற்குச ்பசன்று ைமக்குை் பைரிந்ை சில 



பசச்ிடல மூலிடககடளப் பறிை்து வந்ைார.் அப்பசச்ிடலகடளக் கசக்கிப் 

பிழிந்து சாற்டற இடறவன் திருவிழிகளில் பிழிந்ைார.் அப்படியும் பபருகி வந்ை 

இரை்ைம் மை்டும் சற்று கூை நிற்கமவ இல்டல. அந்ை சமயை்தில், ‘ஊனுக்கு 

ஊனிைல் மவண்டும்’ என்ற ஆன்மறாரக்ளின் சிை்ைாந்ை பமாழி அவரது 

சிந்டைக்கு எை்டியது. எம்பபருமானுடைய விழிக்கு மநரந்்ை விபை்டைை ்

தீரப்்பைற்கு, ைம்முடைய விழிகளில் ஒன்டறை் மைாண்டி எடுப்பது இரை்ைம் 

சிந்தும் இடறவனின் திருவிழிகளில் டவப்பது என்ற கருைத்ிடனக் பகாண்ைார ்

திண்ணனார.்  

    சற்றும் ைாமதிக்காமல் கூரிய அம்பினால் ைமது வலக்கண்டனை் மைாண்டி 

எடுைை்ார.் காளை்தி அப்பனின் ரை்ைம் வழியும் வலக்கண்ணில் அப்பினார ்

திண்ணனார.் அக்கண்ணில் இருந்து ரைை்ம் வழிவது நின்றது. திண்ணனாரின் 

கண்களிலிருந்து ரைை்ம் பபருக்பகடுை்து ஓைை் பைாைங்கியது. அவர ் அடைச ்

சற்றும் பபாருை்படுை்ைவில்டல. மவைடனடயப்பற்றி சற்று கூை எண்ணிக் 

கைறவில்டல. ைாம் ைக்க சிந்ைடனமயாடு பசய்ை பசயல் பரமனின் கண்கடளக் 

குணப்படுை்திவிை்ைமை என்ற களிப்பில் மடலடய ஒைை் ைமது மைாள்கடளை ்

ைை்டிக் பகாண்டு ஆனந்ைக் கூை்ைாடினார.் திண்ணனாரின் பைளிந்ை மபரன்பின் 

பபருக்கிடன மமலும் மசாதிக்க பைாைங்கிய சிவனார.் ைமது 

இைக்கண்ணிலிருந்தும் ரை்ைம் வழியுமாறு பசய்ைார.் 

    ஆனந்ைக் கூைை்ாடிக் களிை்து நின்ற திண்ணனார ் இடறவனின் 

இைக்கண்ணிலிருந்து ரை்ைம் பபருகி வருவது கண்டு, அப்படிமய அடசவற்று 

நின்றார.் கண்ணுக்குக் டககண்ை மருந்டைக் கண்ை பின்னர ் திண்ணனார ்

எைற்காக கண்ை கண்ை மூலிடககடளயும் பசச்ிடலகடளயும் மைடி அடலயப் 

மபாகிறார!் அக் கண்ணிலிருந்து வரும் இரை்ைை்டையும் ைடுை்து நிறுை்ை 

அப்பபாழுது ைமது மறுகண்டணயும் அம்பினால் மைாண்டி எடுைத்ு அப்புவது 

என்ற முடிவிற்கு வந்ைார.் மறுகண்டணயும் எடுை்துவிை்ைால், இடறவனது கண் 

இருக்கும் இைம் பைரியாமல் மபாய்விடுமம என்று நிடனை்து ைமது காடல, 

இடறவனின் குருதி பகாை்டும் இைக் கண்ணருமக பலமாக ஊன்றிக் பகாண்ைார.் 

அம்டப எடுைை்ார.் அம்பு எடுைை் அன்பர,் காளை்தியப்படர அன்பின் பபருக்கிமல 

ஒருமுடற பாரை்ை்ார.் இந்ைக் கண்டணயும் பறிை்து இடறவனுக்கு டவைத்ு 

விை்ைால் பிறகு இடறவடனக் கண்ணால் பாரக்்கமவ முடியாமை - அன்பு 

வடிவமான இடறவனின் அருள் முகை்டைக் காணமவ முடியாமை? என்று 

எண்ணினாமரா என்னமவா, இடறவடனமய பாரை்்துக் பகாண்டிருந்ைார.்  

    பாரை்்துப் பாரை்்து மனம் உருகினார.் இனிமமல் என்றும், எப்பபாழுதும், 

ஞானக்கண்களால் இடறவடனக் கண்டுகளிக்கப் மபாகும் திண்ணனார.் ைமது 

ஊனக் கண்கடளப் பற்றி கவடலப்பைவில்டல. அம்டப எடுைை்ார.் 

இைக்கண்ணில் ஊன்றி கண்டணை் மைாண்ைப் மபானார.் இைற்கு மமல் 



காளை்தியப்பர.் ைமது அன்புை் பைாண்ைடனை் துன்புறுைை் விரும்பவில்டல. 

திண்ணனாடரை் ைடுை்ைாை் பகாள்ள நிடனை்ைார.்  

   எம்பபருமான் ைமது திருக்டகயால் திண்ணனாரின் கரை்டைப் பற்றினார.் 

நிற்க கண்ணப்ப! நிற்க கண்ணப்ப! அன்புருமவ நிற்க! என்று ைமது அமுை 

வாக்கால் திருவாய் மலரந்்து அருளினார ் எம்பபருமான். மைவரக்ள் மலர ்மாரி 

பபாழிந்ைனர.் ஆலயம் எங்கும் புைப்ைாளி பிறந்ைது. மவைம் முழங்கியது. 

திண்ணனார ் இடறவனின் அருளிமல அன்பு வடிவமாய், மபரின்பப் 

பபருக்பகடுை்து நின்று பகாண்டிருந்ைார.்  

பூளஜ மடட்ுமல்ல, உண்ளமயான அன்பு 

   இந்நிகழ்சச்ிகள் அடனை்டையும் மடறந்திருந்து பாரை்த்ுக் பகாண்டிருந்ை 

சிவமகாசரியார ் திண்ணனாரின் பக்திக்குை் ைடல வணங்கினார.் இடறவன் 

திருவருளினாமல திண்ணனார,் இழந்ை கண்டணப் பபற்றார.் கண் பபற்றமைாடு 

கண்ணப்பர ்என்ற திருநாமை்டையும் பபற்றார.் கண்ணப்பரின் உண்டமயான 

பக்திடயயும், இடறவனின் திருவருடளயும் என்ணிப் பாரை்்ைார ் அந்ைணர.் 

ஆயுள் எல்லாம் அரனாடர வழிபை்மைன். என்னால் அவரது அருடளப்பபற 

முடியவில்டல. ஆறுநாள் பூடஜயிமல ஆண்ைவனின் அருகிமலமய இருக்கும் 

இன்பப் மபற்றிடனப் பபற்றார ்திண்ணனார.்  

    அைற்குக் காரணம் பவறும் பூடஜ மை்டுமல்ல! உண்டமயான அன்பு ைான். 

அன்மப சிவமானார.் அன்பில்லாை வழிபாை்ைால் ஒரு காரியமும் நைக்காது. 

இடறவனின் அருடளப் பபறவும் முடியாது. இம்டமயில் யாம் முக்தி பபற, 

இனிமமல் காளை்தியப்பமராடு கண்ணப்படரயும் மசரை்த்ு வழிபடுவமை சிறந்ைது! 

என்று உறுதி பூண்ைார ் மவதியர.் நிலை்தில் வீழ்ந்து வணங்கினார.் 

அருந்ைவை்மைாரக்்கும் கிை்ைாை பரம்பபாருளாகிய எம்பபருமான் திருவாய் 

மலரந்்து, ஒப்புயரவ்ற்ற கண்ணப்பா! நீ எமது வலப்பக்கைத்ிமல எப்பபாழுதும் 

நிற்பாயா! என்று திருவருள் புரிந்ைார.் திண்ணனார ் கண்ணப்பர ் ஆனார.் 

கண்ணப்பர ்பரமனுக்குக் கண்பகாடுை்து பக்திக்குக் கண்ணாக விளங்கினார.் 

5. யைம்பாவணி – இரண்டாம் காண்டம் - நீரவ்ர மளடந்ை படலம் 

மைம்பாவணியின் இரண்ைாவது காண்ைை்தில் இைம்பபற்றுள்ள நீரவ்ர 

மடைந்ை பைலை்தில் சுை்ைப்பபற்றுள்ள பசய்திகடள இக்கை்டுடரயில் விரிவாகக் 

காண்மபாம். 

ைடாகை்ளை சநருங்குைல்     

     விண்மீன்கடளச ்பசாரிந்து அடமை்ை முடிடய அணிந்து ஒளிரும் ைாயாகிய 

மரியாளும், மைடனச ் பசாரிந்ை மலரக்்பகாடி ஏந்திய அழகிய வரங்களின் 



ஆற்றல் பகாண்ை சூடசயும், நான் பசய்ை பாவங்கடளை் தீரக்்க அவைரிை்து வந்ை 

குழந்டை நாைடன ஏந்திபயடுை்துக் பகாண்டு, வழியில் மணம் பபாழிந்ை ஒரு 

மலரை்் ைைாகை்டைக் கண்டு, அைன் அருமக பசன்றனர.் 

      மக்களிைம் பபாருந்திய பாவங்கடளை ்தீரக்்கும் அம்மூவரும் அைன் கடரயில் 

ைங்கினர.் அப்பபாழுது, அழபகல்லாம் ஒருங்மக பபாருந்திய திருமகடனை ்துதி 

பாடுவனவாக, பைாடகயால் மிகுந்து அைக்கங்பகாண்ை குயில்கள் 

பாடுைலினால், மைன் உள்ளைங்கக் பகாண்ை மலரக்ள் விரிந்து இன்புறுைடலை ்

ைாம் கண்ைனர.் 

ைடாகை்தின் எழில்;    

     கடரமமல் இருந்ை இம்மூவர ் நமக்குக் காை்டும் அருள் மபால, அங்கு 

வரிடசயாய் நின்ற நிழல் பகாண்ை பநடிய மரங்கபளல்லாம் மணம் பபாருந்திய 

ைம் மலரக்டள விரிை்ை மபாது, அவற்றின் மைன் துளிகள் நுண்ணிய மணல் மீது 

நுடர நுடரயாய்க் கிைந்ைன.  

     விண்மீன்கடள அணிந்ை கூந்ைடலயுடைய பமல்லிய பகாடி மபான்ற மரியாள் 

பபற்ற காடளயாகிய குழந்டைநாைன் பகாண்டிருந்ை முகை்தின் அழடகக் 

காணும் பபாருைட்ு, வாடள மீன்கடளக் பகாண்ை ஊற்று நீருள்ள ைைாகம் 

மலரந்்து, ைண்டைக் பகாண்டுள்ள கருங்குவடள மலரக்டளை் ைன் 

கண்களாகக்பகாண்டு மநாக்கும். 

     பசால் என்னும் அணிகலை்தில் அைங்காது உயரந்்ை அம் மூவரும் சுடவமயாடு 

அருந்துமாறு, பபாற்கலை்தில் அமுடைப் பபாழிந்து ைருவாரம்பால், வில்பலாளி 

பரப்பும் அணிகள் மபால் ஒளிரும் பூக்கள், விரிை்ை ைம் இைழ்களாகிய கலங்களில் 

மைடன நிடறவாக ஏந்திை் ைந்ைன. 

மரியாளின் அை்புைெ ்செயல்    

     நான் பபாருந்ைக் பகாண்ை பாவங்கடளை் தீரக்்க வந்ை அருள் பகாண்ை 

அந்நல்மலார,் மணம் பபாருந்திய கனிகடளக் கனிமவாடு உண்டு, வானை்திற் 

பபாருந்திய மீன்கள் மபான்ற மலரக்ள் பபாழிந்ை மைன் கலந்ை இனிய 

ைாைகை்துை் பைளிந்ை நீடர அருந்தினர.் 

     அணிகலன் மபான்ற ஒளி பபாருந்திய டககடளக் பகாண்ை நல்லவளாகிய 

மரியாள், மாணிக்க நிறம் பகாண்ை ைன் அழகிய மகடனப் பபாதியும் அழகிய 

நிறமுள்ள நுடரமபால் பமல்லிய பஞ்சு நூல் ஆடைடய, மகுைம் மபால் 

மலரக்டளப் புடனந்து நின்ற அை்ைைாகைத்ில் நடனை்துை் துடவை்ைாள். 

ைடாகம் சபை்ை வரம் 



     மரியாள், ைன் மகனின் ஆடைடயை் ைன்னில் மைாய்ந்ை ைன்டமயால், அந்ைை ்

ைைாகை்து நல்ல நீடர யாரும் உண்ை ைன்டமயால் பகாடிய மநாய்கள் யாவும் 

வாய்ந்ை ைன்டமபயாடு மாறவும் ஆண்ைவன் வரம் ைந்ை ைன்டம 

பகாண்டுள்ளது. அவ்வரம் இன்றும் குடறயாது நிடல பபறுகின்றது. 

     நறுமணம் பபாருந்திய இனிய நீருள்ள ஆழமான அை்ைைாகம், அது ஆண்ைவன் 

அருளால் பபருகிய வரபமன்று உணரந்்து, அைப்ைளிவினால் பபாங்கி, சுருை்டி 

எழும் திடரகள் சூழ்ந்துள்ள கடரகளில் மமாதின. அை்மைாற்றம், பபான் மபால் 

சிறந்து விளங்கும் அம்மூவர ் அடிகடள அை்திடரகள் மபாற்றுவது மபால் 

இருந்ைது. 

     அடலகபளல்லாம் ஒன்றாகச ் மசரந்்து ைமக்குள் அடசந்ைாடிய ைன்டமயால், 

இடலகளிடைமய இைபமங்கும் விரிந்து நின்ற அழகிய மலரக்ள் மசரந்்து ஆைமவ, 

ைன் ைடல மீது ைன் டககடளபயல்லாம் ஒருங்மக ஏற்றிை் பைாழுை நிடலடய 

ஒருங்மக காை்டியது அை்ைைாகை்தின் அைை்ன்டமயான மைாற்றம். 

பைளவகளின் மகிழ்ெச்ி 

     பால் மபான்ற இளங் கதிர ் மைான்றிய அழகிய நிடற மதி மபான்ற திருமகன் 

முகை்தில் வானம் ைரும் பமன்டமயான பனிடயப் மபான்ற மைடனப் பபரிய 

மரங்கள் வடிை்து நிற்க, மைன் மபான்ற இளங் குரமலாடு இள வண்டுகள் 

பாைல்கடள இடசமயாடு பாடிக் பகாண்டிருக்க, விண்மீன் மபான்ற இளஞ் சிறகு 

பகாண்ை கரு மயில்கள் மிகுதியாகக் கூடி நின்று நைனமாடின. 

     கயல் மீன் மபான்ற கண்கடளக் பகாண்ை களிப்புள்ள மகளிர,் கரிய வான் 

மமகம் மபான்ற ைைாகை்துை் திடரயுள்மள களிைத்ு விடளயாடின ஒப்புடம 

கண்டு, அவ்வியல்புக்கு ஏற்றவாறு, அைை்ைாகை்துள் திரியும் இறகு பகாண்ை 

அன்னம் மபான்ற உயிரினங்களும், அகலமான ைம் சிறகுகடள விரியவிை்டு, 

அம்மூவரக்்கும் அயமல இனிைாய் விடளயாடிக் பகாண்டிருந்ைன. 

     பல வடகப் பிற பறடவகளும், நாடரகளும், பகாக்கு இனங்களும். அழகில் 

பிறபவல்லாம் ஒவ்வாைன என்று புகழ்ந்து பசால்லப்படும் ைன்டம பகாண்ை 

அன்னங்களும், படகயினின்று விலகியதும் களிப்பு விடளவிப்பதுமான ஒரு 

மபாடர நிடனந்ை வண்ணமாகவும், ஒன்டறபயான்று பநருங்கும் 

ைன்டமயாகவும், குதிக்கும் ைன்டமயாகவும் அங்கு உள்ளன. அடவ குதிக்கும் 

குதிடர மபால் அங்கு வந்து, அம்மூவரக்்கும் எதிமர பைாைரந்்து வந்து பநருங்கி 

நிற்கும். 

     மைன் நிடறந்ை குவடளமயாடு மற்றுமுள்ள மலரக்ளில் நிடறந்துள்ள மைடன 

உண்ண வந்து அங்குச ்மசரந்்ை வண்டுகள் ைம் இனை்துக்கு ஏற்பப் பற்பல ஆரவார 

ஒலிமயாடு முழங்கவும், ஓயாது ஒலிக்கும் முரசு மபான்று எழும் ஓடசமயாடு 



ைமக்குள் பைாைரும் விடளயாை்டுப் மபார ் நீங்காை பறடவ இனங்கள் 

அவ்பவாலிப் மபாரில் நீடிை்து ஒைத்ு நிற்கும். 

     பல பறடவகள் ைனிை்துை் திரியும். மவறு பல பநருங்கி வரும். இன்னும் பல 

எதிர ் பகாண்டு நிற்கும். மற்றும் பல இறடக விரிக்கும். பின்னும் பல 

இறக்டககடள அடிை்துக் பகாள்ளும். மவறுபல மபாரில் பமலியும். இன்னும் பல 

விரும்பிய மபாடரை ்பைாைரந்்து நைைத்ும். மற்றும் பல மபாரில் மைாற்று முறியும். 

பின்னும் பல மபாரிற் பபாலிந்து விளங்கும். மவறு பல பக்கமாய்ப் பிரிந்து 

பசல்லும். இன்னும் பல ைம் முழக்கைப்ைானி வானை்டை எைட்ுமாறு குமுறும். 

     ைமக்குள் விடளயாை்டுப் படகடயக் பகாண்ை பறடவகள், படற ஒலிை்ைாற் 

மபான்ற ஒலிடயச ்பசய்ைன. வாசடன பபாழிந்ை மலரக்டளக் மகாதிச ்சிைறின. 

பூவரும்புகடளச ் சிைறின. நறுமணமுள்ள மைன் துளிகடளச ் சிந்தின. 

பூவிைழ்கடளச ் சிைறின, ைான் உண்ணும் நீராகிய மைடன உயரைத்ுக் 

பகாப்பளிைத்ுச ் சிந்தின. இவ்வாபறல்லாம் முடறபகை்ை ைன்டமயாய் 

விடளயாை்டுப் மபாரிற் பகாண்ை அவற்றின் சிந்ைடன முயற்சிகள் சிடைந்து 

முடிவு பபறமாை்ைா. 

     வந்து ஓடிய ஓர ்அரச அன்னம், மைன் பாய்ந்மைாடிய ைாமடர மலரின் அழகிய 

இைடழை் ைன் அலகால் பறிைப்ைடுைை் பபாழுது, ைனக்கு முன்மன ஓடிக் 

பகாண்டிருந்ை பபை்டை அன்னை்தின் உசச்ிமீது மணம் நிடறந்ை மைன் துளி 

பாயமவ அை் மைாற்றம், துருை்திமயாடு அடமந்ை மண நீடரக் களிப்புற்ற மகளிர ்

ஒருவர ்மமல் ஒருவர ்பாய்சச்ி விடளயாடும் ைன்டமடய ஒை்திருந்ைது. 

     அப்பபை்டை அன்னம் அைனால் நாணியது எனக் கண்டு, ைானும் நாணின 

ஆண் அன்னம், புதிய மைடனச ் சிந்தும் ைாமடர பநடுங்காை்டின் 

கடைக்மகாடிடய அடைந்து மடறந்து பகாண்ை முடறடயக் கண்டு, 

இரண்டிற்கும் இடைமய நின்ற பல பூவரும்புக் கூை்ைம் சிரிை்ைாற் மபால் மலர, 

பக்கை்மை நைனமாடிக் காண்டிருந்ை பறடவ இனபமல்லாம். கூடிச ்சிரிை்து மிக்க 

ஆரவாரம் பசய்ைன. 

     பந்து மபான்ற குளிரச்ச்ி நிடறந்ை பபரு மலரக்டளப் பறடவ இனங்கள் பறிைத்ு 

மமமல எறியமவ, அவற்றினின்று சந்ைனம் மபான்ற இனிய மைன் துளிகள் 

பாய்ந்து, மமகம் பபாழியும் நீரை் ் துளிகள் மபால் சிைறி, பின் பைளிந்ை நீர ்

பகாண்ை அை் ைைாகை்தின் ஊமை அம்மலரக்ள் விழும் ைன்டமயால், 

திங்கடளயும் விண்மீன்கடளயும் ஒைத்ுை் மைான்றின. 

     வண்டுகள் நிடறந்ை மலரக்டள அலகால் பகாய்து பாம்பின் பைம் மபால் 

ஆை்டிக் காை்டின பறடவகள் பலவும், களிப்பால் விரிை்ை ைம் சிறகுகளின் ஊமை 

அம்மலடர மடறை்து டவை்துக் பகாண்ை பறடவகள் பலவும், துளி 



நிடறயக்பகாண்ை மமகை்டைச ் பசன்று மசருமாறு மமமல விடசயாக 

அம்மலரக்டள எறிந்ை பறடவகள் பலவுமாக, குளிரச்ச்ி நிடறந்ை மலரக்டளக் 

பகாண்டு அடவ விடளயாடின நயை்திற்கு எல்டலமய இல்டல. 

     ஒரு நைனை்டை உயரந்்ை இைை்து நின்று மநாக்கியவர ் விரிை்து வளமாக 

அைடனப் புகழும் ஒலி மபால், வானுற ஓங்கி நின்று அகன்ற ைைாகக் கடரடயச ்

சூழ்ந்துள்ள நிழல் ைரும் மரங்களின்மமல் ஏறி அமரந்்ை பறடவகள், பூக்கள் மைன் 

நிடறந்து மலரும் ைைாகை்தில் இவ்வாறு நீரப்்பறடவகள் ஆடிய திறை்டைக் 

கண்ை களிப்பினால், பால் மபான்று இனிைாகை் ைாமும் இடச பாடியமபாது, 

அவற்றின் புகடழப் பாடிய ைன்டமயாகை் மைான்றும். 

     பற்றின் காரணமாகப் பாவை்டைப் பற்றிக் பகாண்ை இருண்ை உள்ளம் 

படைை்ை மக்கள், ைாம் கற்ற நூலாற் பபறும் முைன்டமப் பயன் இல்லாை 

விைமாய், இவ்வுலகில் வந்ைடைந்ை ஆண்ைவடனை ் ைாம் அறிந்து 

பகாள்ளாடமயால், அறிவில்லாை பறடவகள் அவ்வாண்ைவனுக்கு 

இடவபயல்லாம் பசய்ைன. 

     அறிவில்லாை அவ்வுயிரக்ள் ைாம் அவ்வாண்ைவடன அறிந்ை ைன்டமயாக, 

இவ்வாபறல்லாம் பசறிந்ை விழாக் மகாலம் மபாலச ் சிறப்புக் பகாண்ைாடின. 

அவற்டற பநறி பிறழாை கனிமவாடு மநாக்கிய நிகரற்ற திருக் குடும்பை்தினர,் 

அழிவில்லாை ஆசிகடளக் கூறி, அங்கிருந்து எழுந்து பசல்லை ்பைாைங்கினர.் 

     ஆராயை் ைக்க மாண்பு படைை்ை அம்மூவரும், ைாம் ஈந்ை நல்ல வரை்தினால் 

உயரவ்ு பகாண்ை அை்ைைாகை்டை விை்டுப் பிரிந்து மபாடகயில், அப் பறடவ 

இனங்கள், ைம் உள்ளை்துள் துன்பம் பாய்ந்ை ைன்டமயாக, கவிந்து நின்ற 

வானை்டை எைட்ுமாறு அழுது முழங்கின.  

6. சீைாப்புராணம் – பாை்திமா திருமணப் படலம் 

அடிக்கின்ற அடலகள் சங்கின் முைை்ங்கடள எடுை்து வீசாது இருக்கும் 

நீரை்் ைைாகங்களில் மணம் மிக்க ைாமடரப் பூக்கள் மலரும் வடகயில் சூரியன் 

உையமாகின்ற மநரம்.  

 இந்ைப் பூமிடயவிைப் பபரிய பபாறுடமடயயுடைய பாை்திமாவின் 

பைய்வீகமான அழகு பபாருந்ைப்பபற்ற புதிய மணக்மகாலமுடைய 

மாளிடகயின் வாசலின் முன்னால் ஒருவன் வந்ைான்.  

 அவன் ைடச காய்ந்து உைலின் நரம்புகள் புடைை்து பவளிைப்ைரியும் 

வடகயில் வறுடமயுற்றுப் பசியால் வாடி இருந்ைான். அவன் குளிரில் 

நடுங்கிக்பகாண்டு கூவினான். “அவன் யார?்” என்று பாை்திமா ைமது 

உைவியாளரிைம் மகை்ைார.்  



 பாை்திமாவின் உைவியாளரக்ள், வாசலில் நின்ற பக்கீராகிய அவனிைம், 

“ைங்களின் ைாமடர மலரப்்மபான்ற பாைங்கள் துன்புறை்ைக்கவாறு இந்ை 

வாசலின் முன் நின்று ைாங்கள் கூவக் காரணம் யாது?” என்று மகை்ைனர.்  

 அவன், “இது திருமணவீடு எனக் கருதி நான் இங்கு வந்மைன். என் 

பசியிடனை் ைாங்கிக்பகாள்ள இயலாைைால் இங்கு வந்மைன். எனக்கு உணவும் 

இந்ைக் குளிரிடன என் உைல் ைாங்கிக்பகாள்ள ஓர ் ஆடைடயயும் எனக்குக் 

பகாடுங்கள்” என்று மகை்ைான்.  

 பாை்திமா, அவனின் வாரை்்டைகடள ஏற்று அவன் உண்ண ஆறுவிை 

சுடவயுடைய கறிகளுன் உணவும் தூய வண்ணம் மிகுந்ை புதிய 

குப்பாயை்டையும் பகாடுை்ைார;்.  

 அந்ைப் பக்கீர ் அந்ை உணவிடன உண்டு மகிழ்ந்து, அந்ை ஆடைடய 

அணிந்து பகாண்டு பாை்திமாடவை ்துதிை்து விடைபபற்றான். 

அலகு – 2 

நாடகம் 

யெதுக்களரயியல… 

முடனவர ்இரா. மகாைண்ைபாணி 

‘மசதுக்கடரயிமல’ நாைகை்தின் நாைகமாந்ைரக்ள்;  

1. திருமடல மன்னர ்- மதுடர நாயக்க அரசர ்

2. சடைக்கை் மைவன் - மசதுபதி மன்னர ்

3. இராமப்பய்யன் - திருமடல மன்னரின் படைை்ைடலவர ்

4. வன்னியை ்மைவன் - மசதுபதி மன்னரின் படைை்ைடலவர ்

5. காை்ைடல நாசச்ியார ்- வன்னியை் மைவனின் மடனவி 

6. அழகம்டம – சடைக்கை் மைவரின் மடனவி 

7. ைம்பிை்மைவன் - மசதுபதியின் ஒன்றுவிை்ை சமகாைரன் 

8. கங்காயி – ைம்பிைம்ைவனின் மகள் 

9. மைவகன்னியார ்- மசதுநாை்டு நியாய சடபை் ைடலடம அடமசச்ர ்

10. நீலகண்ை தீை்சிைர ்- நாயக்கர ்அடவக்களப் புலவர ்



11. அரங்கண்ண நாயக்கர ்- திண்டுக்கல் பாடளயக்காரர ்

12. டவயக்பகாண்ைான் - மசதுநாை்டுை ்ைடலடம ஒற்றன் 

13. பைாை்டிநாயக்கன் - மதுடர நாை்டுை் ைடலடம ஒற்றன் 

14. டவை்தி ஐயா - இராமப்பய்யனின் அண்ணன் 

15. பீை்ைர-்டி-வாஸ் - மபாரச்ச்ுக்கீசியர ்ைளபதி 

16. கறுை்ைப்பன் - ைம்பிை்மைவனின் கூலிப்படையாள் 

17. வைநாை்டுை் துறவியரக்ள் 

18. குடியானவரக்ள் 

19. மாப்பிள்டள பகாண்ைப்பய்யன் - இராமப்பய்யனின் உறவினர ்

20. வண்டியூரப்் புலவர ்

21. மபாகலூரப்் புலவர ்

22. குமார அழகன் - மசது நாை்டுை் துடணப் படைை்ைடலவர ்

23. மதியாரழகன் - மசது நாை்டுை் துடணப் படைை்ைடலவர ்

24. வீசு பகாண்டையை் மைவன் - மசது நாை்டுை ்துடணப் படைை்ைடலவர ்

25. பபாை்டை உடையான் - மசது நாை்டுை் துடணப் படைை்ைடலவர ்

26. மைை்மைவன் - மசது நாை்டுை் துடணப் படைை்ைடலவர ்

27. கறுை்ை உடையான் - மசது நாை்டுை ்துடணப் படைை்ைடலவர ்

 

‘மசதுக்கடரயிமல’ நாைகை்தின் கடைசச்ுருக்கம் 

 மதுடரடய ஆளும் திருமடல நாயக்க அரசருக்கு அடிடமயான நாைாக, 

திடறபசலுைத்ும் நாைாக சடைக்கை் மைவர ் ஆளும் மசதுபதி நாடு உள்ளது. 

சடைக்கை் மைவர ்ைன்னுடைய படைைை்ளபதி வன்னியை்மைவனின் துடணயுைன் 

மசதுபதி நாை்டைச ்சுைந்திர நாைாக அறிவிக்கின்றார.் இைடன அறிந்ை திருமடல 

நாயக்கர ் ைன்னுடைய படைை்ைளபதி இராமப்பய்;;;;;யடன அனுப்பி, மசதுபதி 

நாை்டை மீண்டும் ைனக்கு அடிடம நாைாக மாற்றி, திடறப்பபாருளிடனப் 

பபற்றுவரப் பணிக்கிறார.்  



சடைக்கை் மைவனின் ஒன்றுவிை்ை சமகாைரரான ைம்பிை்மைவன் 

இராமப்பய்யனுைன் கூை்டுடவை்துக்பகாள்கிறார.் ஒரு கலகப்படைடய 

உருவாக்கிச ் மசதுபதி நாை்டுக்கு எதிராகச ் பசயல்படுகிறார.் 

இராமப்பய்யனுக்கும் வன்னியை்மைவனுக்கும் இடையில் நைக்கும்மபாரில் 

இராமப்பய்யனுக்குப் பின்னடைவு ஏற்படுகிறது. அைனால், இராமப்பய்யன் 

மபாரச்ச்ுக்கீசியர ் ைளபதி பீை்ைர ் - டி – வாஸ் உைன் உைன்படிக்டக 

பசய்துபகாண்டு அவருைன் இடணந்து மசதுபதி நாை்டைை் ைாக்குகிறார.் 

இறுதியில் வன்னியை்மைவன் இறக்கிறார.் சடைக்கை்மைவர ் சரணடைகின்றார.் 

மீண்டும் மசதுபதிநாடு, மதுடர திருமடல நாயக்க அரசருக்கு அடிடமயான 

நாைாகமவ மாறி திடற பசலுை்துகிறது. 

இராமப்பய்யன் மபாரச்ச்ுக்கீசியருைன் பசய்துபகாண்ை ஒப்பந்ைம் அந்நியர ்

ைமிழகப் பகுதியில் நன்கு காலுன்ற வசதியாவிை்ைது. ‘ைமிழரக்ளுக்குள் ஏற்பை்ை 

சண்டையால் ைமிழ் நிலை்தில் அந்நியர ் காலுன்றினர’் என்ற பசய்திடயப் 

படைப்பாளர ்இந் நாைகை்தின் வழியாகை் பைரிவிை்துள்ளார.் 

 

அலகு – 3 

இலக்கணம் 

1. பசய்யுள் உறுப்புகள்  

        எழுைத்ு, அடச, சீர,் ைடள, அடி, பைாடை, விளக்கம் 

2. நான்கு வடகப்பாக்களின் பபாது இலக்கணமும் வடககளும் 

        ஆசிரியப்பா, பவண்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா 

3. அணி இலக்கணம் 

         உவடம, உருவகம், மவற்றுடம, ைற்குறிப்மபற்றம், பிறிதுபமாழிைல் அணிகள் 

செய்யுள் உறுப்புகள்  

        எழுைத்ு, அடச, சீர,் ைடள, அடி, பைாடை, விளக்கம் 

அடச 

மநர ்அடச நான்கு முடறகளில் அடமயும்.  

1. அ  - குறில் ைனிை்து வந்ை மநரடச 



2. அக் - குறிலும் ஒற்றும் மசரந்்து வந்ை மநரடச 

3. ஆ  - பநடில் ைனிைத்ு வந்து மநரடச 

4. ஆள் - பநடிலும் ஒற்றும் மசரந்்து வந்ை மநரடச  

நிடர அடச நான்கு முடறகளில் அடமயும்.  

1. அணி  - இருகுறில் இடணந்து வந்ை நிடரயடச 

2. அணில் - இருகுறில் ஒற்று இடணந்து வந்ை நிடரயடச 

3. பைா  - குறிலும் பநடிலும் இடணந்து வந்ை நிடரயடச 

4. பைாம் - குறிலும் பநடிலும் ஒற்றும் இடணந்து வந்ை நிடரயடச 

ஒற்று ைனிைத்ு வந்ைால் அடசயாகாது. இரண்டு ஒற்றுக்கள் இடணந்து வந்ைால் 

ஓர ் ஒற்றாகமவ பகாள்ள மவண்டும். இரண்டு பநடில்கள் மசரந்்து ஓர ் அடச 

ஆகாது. மூன்று குறில்கமளா பநடில்கமளா மசரந்்து வந்ைாலும் ஓர ்அடச ஆகாது. 

சீர ்

ஓர ் அடச ைனிை்மைா ஒன்றிற்கு மமற்பை்ை் அடசகள் மசரந்்மைா ஒழுங்குபைச ்

பசய்யுள் அடிகளில் அடமவது சீர ்ஆகும். 

      சீர ் நான்கு வடகப்படும். அடவ 1. ஓர ் அடசசச்ீர,் 2. ஈர ் அடசசச்ீர,் 3. 

மூவடசசச்ீர,் 4. நான்கடசசச்ீர ்என்பனவாகும். 

மூவளெெ ்சீரக்ள் 

சீர ்  அடச  வாய்பாடு    பபாருள் 

  வந்ைாமன    மநரம்நரம்நர ்   மைமாங்காய்       

  வருவாமன   நிடரமநரம்நர ்   புளிமாங்காய்      இவற்டறக் காய்சச்ீர ்அல்லது 

  வருகிறாமன நிடரநிடரமநர ்  கருவிளங்காய்           பவண்சீர ்என்பர ்

  மபாகிறாமன  மநரந்ிடரமநர ்   கூவிளங்காய்          

வந்ைானடி    மநரம்நரந்ிடர    மைமாங்கனி       

  வருவானடி   நிடரமநரந்ிiர ்   புளிமாங்கனி                    இவற்டறக் கனிசச்ீர ்அல்லது 

  வருகிறானடி  நிடரநிடரநிடர   கருவிளங்கனி         வஞ்சி உரிசச்ீர ்என்பர ்

  மபாகிறானடி  மநரந்ிடரநிடர    கூவிளங்கனி          



 

அடி 

அடி என்பது, பசய்யுள் உறுப்புகள் ஆறனுள் ஒன்று. பசய்யுள் உறுப்புகளின் 

வரிடசயில் ஐந்ைாவைாக டவைத்ு எண்ணப்பபறுவது. ‘எழுை்து அடச சீர ்பந்ைம், 

அடி பைாடை| என்று அமிைசாகரரால் டவப்பு முடற பசால்லப்படுகின்றது. 

ைமிழ்ப் பாக்களின் இலக்கணை்டைக் கூறும் யாப்பியல் நூல்கள், பாக்களின் 

உறுப்புக்களாக, எழுை்து, அடச, சீர,் அடி என்பவற்டறக் குறிப்பிடுகின்றன. 

எழுைத்ுக்கள் மசரந்்து அடசயும், அடசகள் மசரந்்து சீரும், சீரக்ள் மசரந்்து அடியும் 

உருவாகின்றன. 

சீரக்ள் இரண்டினால் ஓரடி நிரம்பினால் அடைக் குறளடி என்றனர.் சீரக்ள் 

மூன்றனால் நிரம்பினால் அது சிந்ைடி. சீரக்ள் நான்கனால் நிரம்பினால் அளவடி 

அல்லது மநரடி. ஐந்ைனால் நிரம்பினால் பநடிலடி. ஆறு, ஏழு, எை்டு என ஐந்துக்கும் 

மமற்பை்ை சீரக்ளால் நிரம்பினால் கழிபநடிலடி என்றனர ்யாப்பிலக்கண நூலார.் 

இவற்டறமய பசால்லும்முடற மாற்றி இரண்டு சீரக்ளால் இயங்குவது குறளடி. 

மூன்று சீரக்ளால் இயங்குவது சிந்ைடி. நான்கு சீரக்ளால் இயங்குவது அளவடி. 

ஐந்து சீரக்ளால் இயங்கும் அடி பநடிலடி. ஐந்துக்கும் மமற்பை்ை அடிகளால் 

இயங்கும் அடி, கழிபநடிலடி என்றும் கூறுவர.் 

நான்கு வடகப்பாக்களின் பபாது இலக்கணமும் வடககளும் 

        ஆசிரியப்பா, பவண்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா 

‘ஆசிரியப்பா’  

ஆசிரியப்பா என்பது, ைமிழின் யாப்பியலில் பசால்லப்படும் பாவடககளுள் 

ஒன்று.  

ழ இது அகவமலாடசடயக் பகாண்டு அடமவது.  

ழ ஆசிரியை்ைடள எனப்படும் ைடள வடகமய இப்பாவுக்கு உரியது. எனினும் 

மவறு ைடளகளும் இடையிடைமய வருவது உண்டு.  

ழ இவ்வடகப் பாக்கள் மூன்று அடிகள் பைாைக்கம் எை்ைடன அடிகள் 

பகாண்ைைாகவும் இருக்கலாம். அடிகளின் எண்ணிக்டகக்கு மமல் எல்டல 

கிடையாது.  

ழ ஆசிரியப்பாவின் அடிகள் நான்குசீரக்டளக் பகாண்ை அளவடியாகமவா, 

மூன்று சீரக்ள் பகாண்ை சிந்ைடியாகமவா, இரண்டு சீரக்டளக் பகாண்ை 

குறளடியாகமவா அடமயலாம். ஐந்து சீரக்டளக் பகாண்ை அடிகளும் 



இைம்பபறலாம். எனினும் முைல் அடியும் இறுதி அடியும் அளவடிகளாக இருை்ைல் 

மவண்டும். 

ழ ஆசிரியப்பாவின் இறுதி அடச ஏ, ஓ, என், ஈ, ஆ, ஆய், அய் என்னும் 

அடசகளுள் ஒன்றாக இருைை்ல் மவண்டும் என்ற விதியும் உண்டு. 

‘சவண்பா’  

பவண்பா பசப்பமலாடச பபற்று வரும். 

ழ பவண்பா வடகயில் அடமந்ை ஒவ்பவாரு பாைலும் இரண்டு முைல் 

பன்னிரண்டு அடிகள் வடரக் பகாண்டிருக்கும். 

ழ பவண்பா ஈரடசச ்சீரக்ளான மாசச்ீடரயும் விளசச்ீடரயும் பபற்று வரும். 

ழ மூவடசச ்சீரக்ளில் காய்சச்ீர ்மை்டுமம பவண்பாவில் வரும்; வராது. 

ழ பவண்பாவுக்கான ைடளகளாக இயற்சீர ் பவண்ைடள மற்றும் பவண்சீர ்

பவண்ைடள ஆகிய உள்ளன. 

ழ இயற்சீர ் பவண்ைடள - நிடலபமாழி ஈற்றில் மாசச்ீர ் வர வருபமாழி 

முைலில் நிடரயடசமய வர மவண்டும்; நிடலபமாழி ஈற்றில் விளசச்ீர ் வர 

வருபமாழி முைலில் மநரடசமய வர மவண்டும். 

ழ பவண்சீர ் பவண்ைடள - நிடலபமாழி ஈற்றில் காய்சச்ீர ் வர வருபமாழி 

முைலில் மநரடசமய வர மவண்டும். 

‘கலிப்பா’  

கலிப்பா என்பது ைமிழில் உள்ள பசய்யுள்  வடககளுள் ஒன்று. இன்று 

கிடைக்கும் பழந்ைமிழ் நூல்களுள் கலிைப்ைாடக மை்டுமம கலிப்பாவினால் ஆன 

நூல் ஆகும். இடைவிைக் கலம்பகம் எனப்படும் நூல் வடகயில் முைற் 

பசய்யுளாகவும் கலிப்பாக்கள் காணப்படுகின்றன. 

ழ கலிப்பா துள்ளமலாடசடய அடிப்படையாகக் பகாண்ைது.  

ழ துள்ளமலாடச, இடைமய அடமயும் கலிைை்டளயால் விடளவைால், இை ்

ைடளமய கலிப்பாவுக்கு உரியது. எனினும் கலிப்பாவில் கலிைை்டள மை்டுமம 

வரமவண்டும் என்ற கை்டுப்பாடு கிடையாது. இதில் கலிைை்டளமய அதிகமாக 

இருப்பினும் பிற வடகை் ைடளகளும்  வரலாம். கலிப்பா  

ழ பபாதுவாக அளவடி எனப்படும் நான்கு சீரக்டளக் பகாண்ை அடிகடளக் 

பகாண்டிருக்கும். 



கலிப்பாவின் வளககள் 

கலிப்பா மூன்று முைன்டம வடககளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது. அடவ,  

1. ஒைை்ாழிடசக் கலிப்பா,  

2. பவண்கலிப்பா,  

3. பகாசச்கக் கலிப்பா என்பனவாகும்.  

இவற்றுள் பவண் கலிப்பா ைவிரந்்ை ஏடனய இரண்டு வடகக் 

கலிப்பாக்களுக்கும் துடண வடககள் உண்டு.  

ஒை்ைாழிடசக் கலிப்பாவுக்கு,  

1. மநரிடச ஒை்ைாழிடசக்கலிப்பா,  

2. அம்மபாைரங்க ஒைை்ாழிடசக்கலிப்பா,  

3. வண்ணக ஒை்ைாழிடசக்கலிப்பா என்ற மூன்று வடககள் உண்டு.  

பகாசச்கக் கலிப்பாவுக்கு,  

1. ைரவுக் பகாசச்கம்,  

2. ைரவிடணக் பகாசச்கம்,  

3. சிஃறாழிடசக் பகாசச்கம்,  

4. பஃறாழிடசக் பகாசச்கம்,  

5. மயங்கிடசக் பகாசச்கம் என்ற ஐந்து வடககள் உண்டு. 

‘வஞ்சிப்பா’  

தூங்கமலாடசமய வஞ்சிப்பாவுக்கு அடிப்படையாகும்.  

ழ வஞ்சிப்பாவின் அடிகளில் அடமயும் சீரக்ளின் ைன்டம மற்றும் அவற்றின் 

எண்ணிக்டக ஆகியவற்டறப் பபாறுை்து வஞ்சிப்பாக்கள் இரு வடகயாக 

உள்ளன. அடவ, குறளடி வஞ்சிப்பா, சிந்ைடி வஞ்சிப்பா என்பனவாகும்.  

ழ குறளடி என்பது இரண்டு சீரக்டளக்   பகாண்ை அடிடயக்   குறிக்கும். 

எனமவ குறளடி வஞ்சிப்பாக்களில் ஒவ்பவாரு அடியிலும் இரண்டு சீரக்ள் 

காணப்படும்.  



ழ சிந்ைடி என்பது மூன்று சீரக்ளால் அடமந்ை அடிடயக் குறிக்கும். எனமவ 

மூன்று சீரக்ளால் அடமந்ை அடிகடளக் பகாண்ை வஞ்சிப்பா சிந்ைடி வஞ்சிப்பா 

ஆகும்.  

ழ இச ் சீரக்ள் மூன்று அடசகள் பகாண்ைடவயாகமவா அல்லது நான்கு 

அடசகள் பகாண்ைடவயாகமவா இருக்கலாம். மூவடசச ் சீரக்ளாயின் அடவ 

வஞ்சிசச்ீர ்என அடழக்கப்படும், நிடரயடசடய இறுதியில் பகாண்ை சீரக்ளாக 

இருைை்ல் மவண்டும். நான்கு அடசகடளக் பகாண்ை சீரக்ள் ஆயின் அடவயும் 

நிடர அடசயில் முடியும் சீரக்ளாக இருைை்ல் மவண்டும். 

ழ வஞ்சிப்பா குடறந்ை அளவாக மூன்று அடிகடளக் பகாண்டிருக்கும். 

மைடவடயப் பபாறுை்து அடிகளின் எண்ணிக்டக இைற்கு மமல் எைை்டனயும் 

இருக்கலாம்.  

ழ வஞ்சிப்பாக்களின் முடிவில் ைனிசப்சால், சுரிைகம் ஆகிய உறுப்புக்களும் 

அடமந்திருக்கும். சுரிைகம் எப்பபாழுதும் ஆசிரியச ்சுரிைகமாகமவ இருக்கும். 

அணி இலக்கணம் 

         உவடம, உருவகம், மவற்றுடம, ைற்குறிப்மபற்றம், பிறிதுபமாழிைல் அணிகள் 

உவளம அணி  

 பசால்ல எடுை்துக் பகாண்ை பபாருடள மவறு ஒரு பபாருளுைமனா அல்லது 

பல பபாருளுைமனா அப்பபாருளின் பண்பு, பைாழில், பயன் என்பவற்டறக் 

காரணமாகக் பகாண்டு இடயபுபடுைத்ி இரு பபாருள்களுக்கும் இடைமய உள்ள 

ஒப்புடமப் புலப்படும்படி பாடுவது உவடம அணியாகும்.  

ஒப்புவடமப்படுைத்ுவைற்காகப் மபான்ற என்று பபாருள் ைரும் பசாற்கள் உவம 

உருபுகள் எனப்படும். சான்று: மபான்ற, மபால, நிகரை்்ை, உடைய, ஒப்ப, அன்ன, 

அடனய, அற்மற. 

ொன்று:   

“அகழ்வாடரை் ைாங்கும் நிலம்மபாலை் ைம்டம  

இகழ்வாரப்் பபாறுைை்ல் ைடல” 

இங்கு, 

உவமானம்: அகழ்வாடரை் ைாங்கும் நிலம் 

உவமமயம்: ைம்டம இகழ்வாரப்் பபாறுைை்ல் 

உவடம உருபு: மபால 



இல்சபாருள் உவளமயணி 

இல்பபாருள் உவடமயணி மடறபபாருளில் வரும். அைாவது இல்லாை 

ஒன்டற இருப்பது மபால கற்படன பசய்து அைடன உவடமயாகக் காை்டுவது. 

ொன்று: 

“அன்பகைத்ு இல்லா உயிரவ்ாழ்க்டக வன்பால்கண் 

வற்றல் மரம் ைளிரை்ை்ற்று” 

அைாவது, வலிடமயான ஒரு பாடலவனை்திமல பை்ைமரம் ைளிரை்ை்டைப் 

மபான்று அன்பில்லா உயிரவ்ாழ்க்டக ைளிரக்்காது. அைாவது வலிடமயான 

பாடலவனை்திமல பை்ைமரம் ைளிரக்்கமவ ைளிரக்்காது. அமை மபாலைை்ான் 

அன்பில்லா வாழ்க்டகயும். 

உருவக அணி  

உருவக அணி என்பது உவடமயாக உள்ள பபாருளுக்கும் உவமிக்கப்படும் 

பபாருளுக்கும் மவறுபாடு மைான்றாமல் (அதுைான் இது என உறுதிப் படுை்திக் 

கூறுவது) இரண்டும் ஒன்று என்ற உணரவ்ு மைான்ற இரண்டையும் ஒற்றுடமப் 

படுைத்ுவது ஆகும். இது உவடம அணியின் மறுைடல. 

ொன்று 

    பசட்ச மாமடல மபால் மமனி - இது உவடம அணி. 

    டமமயா மாமடலமயா மறிகைமலா - இது உருவக அணி 

இதில் கண்ணடன டம, மாமடல, மறிகைல் என உருவகிக்கப் படுகிறது. டம 

மபான்ற மமனி என்று பசால்லியிருந்ைால் இது ஒரு உவடமயணி. ஆனால் 

டமமயா என்னும் மபாது அவன் மமனிைான் டம என்று பசால்லியாயிற்று. இது 

உருவக அணி. 

பிறிது சமாழிைல் அணி  

பிறிது பமாழிைல் அணி என்பது ைான் கருதும் பபாருடள 

பவளிப்படையாகக் கூறாமல் பிறிபைான்றால் ஏற்றிக் கூறுைல். அைாவது 

கருை்திமல ஒன்டறக் பகாண்டு, அது குறிப்பால் விளங்கிை் மைான்றுமாறு மவறு 

ஒன்டறக் கூறுவது மபால பிறிபைாரு பபாருள் மமல் ஏற்றிக் கூறுவது. புலவர ்

ைான் கருதிய பபாருடள பவளிப்படையாகக் கூறாமல் அைடன 

பவளிப்படுை்துவைற்குரிய ஒைை் பிறிபைான்றிடனச ்பசால்வது. 



பிறிது பமாழிைல் அணி உவமானை்டை மை்டும் கூறி உவமமயை்டை உணரை்்தி 

நிற்கும். 

ொன்று 

    உவடம அணி – மயில் மபாலும் பபண் வருகிறாள். (அது மபால இது) 

    உருவக அணி – மயில் வருகிறாள். (இதுைான் அது) 

    பிறிது பமாழிைல் அணி – அது மபால இது என்றும் வராது. இதுைான் அது என்றும் 

வராது. 

ைற்குறிப்மபற்ற அணி  

ைற்குறிப்மபற்ற அணி என்பது இயல்பாக நைக்கும் ஒரு நிகழ்வின் மீது கவிஞர ்

ைன் குறிப்டப ஏற்றுவைாகும். 

ொன்று 

     “மபாருழந் பைடுைை் ஆபரயில் பநடுங்பகாடி 

     வாரல் என்பனமபால் மறிை்துக் டககாை்ை”  (சிலப்பதிகாரம்) 

மகாவலனும் கண்ணகியும் மதுடர மாநகரை்திற்குள் நுடழய 

முற்படும்மபாது இயல்பாகக் காற்றிலாடும் மைாரண வாயிற் பகாடிகடளக் 

கவிஞர ்ைம் கற்படனயினால் மகாவலன் மதுடரயில் பகால்லப்படுவான் என்று 

முன்னமம அறிந்து வர மவண்ைாம் என அக்பகாடிகள் எசச்ரிப்பைாகக் 

குறிப்மபற்றிக் கூறுவார.் 

ொன்று 

     “ளையல் துயரக்்குை் ைறியா ைம் சிைகால் 

     ளகயால் வயிைளலை்து காரிருள் சவய்யயாளன  

     வாவு பரிை் யையரறி வாசவன்ைளழப்பது யபால் 

     கூவினயவ யகாழிக் குலம்.” (நளசவண்பா) 

நளன், ைமயந்திடய நீங்கி, காை்டில் விை்டுச ் பசன்றான். அதிகாடலயும் 

புலர, மகாழிகளும் இயல்பாக கூவுகின்றன. இடைக் கண்ை புகமழந்தி, 

ைமயந்தியின் ைாங்பகாணாை் துயர ் கண்மை, மகாழிகள் சூரியடன விடரவாக 

வரக் கைறுவைாக கூறுகிறார.் 

 



ொன்று 

     “காரிருளில் கானகை்யை காைலிளய ளகவிடட் 

     பாைகளன பாரக்்கப் படாயைன்யைா - நாைம் 

     அழிக்கின்ை ஆழிவாய் ஆங்கலவன் ஓடி 

     ஒழிக்கின்ை சைன்யனா உளர.” (நளசவண்பா) 

நளன் கைமலாரமாகச ் பசல்கின்றான். நண்டுகள்("அலவன்") ைம் 

வடளயில் இருந்து பவளிக்கிைட்ு கைல் நாடிச ்பசல்கின்றன. இடை கண்ை புலவர,் 

மடனவிடயக் காை்டில் விை்டுச ் பசன்ற பாைகடன பாரக்்கக் கூைாது என்மற 

நண்டுகள் பவளிமயறிச ்பசல்கின்றன என்கிறார.் 

யவை்றுளம அணிய  

    இரு பபாருள்களுக்கிடைமய உள்ள ஒப்புடமடய பவளிப்படையாகமவா, 

குறிப்பாகமவா முைலில் கூறிப் பின்னர ்அவற்றுக்கிடைமய மவற்றுடம மைான்றக் 

கூறுவது ‘மவற்றுடம அணி’ ஆகும்.       

 ஒப்புடமடயக் கூறும் முடறயால் கூற்று மவற்றுடம, குறிப்பு மவற்றுடம 

என மவற்றுடமஅணி இரு வடகப்படும். இரு பபாருள்களுக்கு இடையிலான 

ஒப்புடமடய பவளிப்படையாகச ் பசால்லுவது கூற்று மவற்றுடம எனப்படும். 

அவ்பவாப்புடமடய பவளிப்படையாகச ்பசால்லாமல் குறிப்பாகச ்பசால்லுவது 

குறிப்பு மவற்றுடம எனப்படும்.   

 மவற்றுடமடய எடுைத்ுக்காை்டும் வடகயிலும் மவற்றுடம அணி 

இருவடகப்படும்.     இருபபாருள்கடள மவற்றுடமப்படுைத்ும் மபாது, இரண்டும் 

சமமான சிறப்புடையடவமய எனை் மைான்றுமாறு கூறுவது மவற்றுடமச ் சமம் 

எனப்படும். அவ்வாறு அல்லாமல், இரு பபாருள்களுள் ஒன்று, மற்பறான்டறவிை 

உயரந்்ைது எனை் மைான்றுமாறு காரணைத்ுைன் பசால்வது உயரச்ச்ி மவற்றுடம 

எனப்படும்.  

 ஒரு பபாருடள மை்டும் மவற்றுடமப்படுைத்ுவது ஒரு பபாருள் மவற்றுடம 

எனவும், இரு பபாருள்கடளயும் மவற்றுடமப்படுை்துவது இரு பபாருள் 

மவற்றுடம எனவும் குறிப்பிைப்படும். 

 

 

 



அலகு – 4 

இலக்கிய வரலாறு 

1. ஐம்பபரும் காப்பியம், ஐஞ்சிறுகாப்பியம், கம்பராமாயணம், 

பபரியபுராணம் 

2. நாைகம் மைாற்றமும் வளரச்ச்ியும் 

ைமிழ்க் காப்பியங்களின் மைாற்றமும் வளரச்ச்ி நிடலயும் குறிை்து இக் 

கை்டுடரயில் விரிவாகக் காண்மபாம். 

காப்பியம், சொல்விளக்கம்: 

‘இயம்பு’ என்பது ‘பசால்’ எனப் பபாருள்படும் ஒரு விடனசப்சால். 

இடசக் கருவிகடள ‘இயம்’ என்பது பண்டைய வழக்கு.  பல இடசக் 

கருவிகடளப் பல்லியம் என்பர.் சிறிய இடசக்கருவிகடள இயக்கிக்பகாண்டு 

குன்றுமைாறாடும் முருகன் ‘குறும்பல்லியை்ைன்’ எனப் மபாற்றப்படுகிறான். பல 

இடசக் கருவிகடள முழக்கிய சங்ககாலப் புலவர ்பநடும்பல்லியைை்னார.் இடவ 

இயம்பும். இயம்பப் பயன்படுைை்ப்படும். இடசக் கருவிகளால் இயம்புமவார ்

இயவர.்  பைால்காப்பியம் என்னும் நூலின் பபயரில் ‘காப்பியம்’ என்னும் பசால் 

உள்ளது. பைால் காப்பு இயம் எனபது பைால்காப்பியம். இது ைமிழில் இருக்கும் 

பமாழியியல் வாழ்வியல் பைான்டமடய இயம்பும் நூல். இவற்றால் ‘காப்பியம்’ 

எனபது தூய ைமிழ்பசால் என்பது பபறப்படும். 

காப்பியை்தின் வளககள்: 

காப்பியம் என்பது இலக்கிய வடிவங்களில் ஒன்று. இைடனப் 

பபருங்காப்பியம் என்றும், காப்பியம் அைாவது சிறுகாப்பியம் என்றும் பகுை்துக் 

காை்டினர.் அறம்,பபாருள், இன்பம், வீடு என்பனவற்மறாடு ஒரு ஒப்பிலாை ்

ைடலவடனயும் ைடலவிடயயும் பகாண்டு இயற்றப்படுவது 

பபருங்காப்பியமாகும். வாய்பமாழி இலக்கியம், ைன்னுணரச்ச்ிப் பாைல்கள், 

கடைபபாதி பாைல்கள் என்று இது விரிந்து வளரக்ிறது. நான்கு பபாருள்கடளயும் 

பயக்காமல் சில பபாருள்கள் மை்டும் பயக்கும் கடைநூல் சிறுகாப்பியம். 

காப்பியங்களின் யைாை்ைம்: 

     ைமிழின் படழய இலக்கியங்கள் ைனிப்பாைற்றிரை்டுக்களாகமவ உள்ளன. 

மூன்று அடி முைல் 782 அடியுள்ள நீண்ை பாை்டு வடரயில் உள்ள 

ைனிப்பாை்டுக்கமள சங்க இலக்கியமாக உள்ளன. பைாைக்கை்தில் நாை்டுப் 

பாைல்களின் ஓடசயடமப்டபயும் பபாருள் வடகடயயும் ஒை்டி வளரக்்கப்பை்ை 

ைனிப்பாைல்கமள ைமிழ் இலக்கியை்தின் மைாற்றமாகும். 



சங்கப் பாை்டுக்களில் நாை்டியக் கடலயில் நன்கு மைரந்்ை விறலியர,் கூைை்ர,் 

பபாருநர ் என்மபார ் பற்றிய குறிப்புக்கள் உள. கடை ைழுவிய நாைகங்கள் பல 

இருந்திருக்க மவண்டும். கடைகளும் பல இருந்திருக்கக் கூடும். ஆனால், அந்ைக் 

கடைகள் திரண்டு வளரந்்து காப்பியங்களாக உருவம் பகாள்ளவில்டல. 

கற்றறிந்ை புலமவார ் அந்ைக் கடைகடள எழுதிப் மபாற்ற மனம்பகாள்ளாைது 

காரணமாக இருக்கலாம். 

முைை் காப்பியம்: 

மமற்கூறிய இந்நிடலகடளபயலாம் கைந்து காப்பியம் இயற்ற 

முன்வந்ைவரை்ான் இளங்மகாவடிகள். இவர ் சிலப்பதிகாரம் எனும் முைற் 

காப்பியை்தின் இயற்றுநர.் இவமர முைன் முைலாகை் ைமிழ் மக்கள் எல்மலாடரயும் 

ஒருங்மக காணும் பநறிநின்று, ைமிழ் நாை்டின் பலபகுதிகடளயும் ஒரு நூலில் 

(சிலப்பதிகாரை்தில்) குறிை்துள்ளார.் 

பாகுபாடு: 

காப்பியை்டை ஐம்பபருங்காப்பியங்கள் என்றும் ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் 

என்றும் பிற்காலை்தில் பாகுபாடு பசய்துள்ளனர.் இந்ைப் பாகுபாடு மைான்றிய 

காலம் கருை்தில் பகாள்ளை்ைக்கது. 

‘ஐம்பபருங்காப்பியம்’ என்னும் பைாைடர 14ஆம் நூற்றாண்டு மயிடலநாைர ்

குறிப்பிடுகிறார.் ைணிடகயுலா நூல் வழங்கியுள்ளைன் அடிப்படையில் இந்ைப் 

பாகுபாடு மைான்றியது.  

சிலப்பதிகாரம்: 

ைமிழில் மைான்றிய முைல் காப்பியம் 

சிலம்பு எனும் காலில் அணியும் காலணியால் பபற்ற பபயர.் 

ைமிழ் பண்பாை்டை, கடலகடள காை்டுகின்ற காப்பியம். 

பின்னால் வந்ை சிற்றிலக்கியங்களுக்கு விை்திை்ை காப்பியம். 

ஆசிரியர ்- இளங்மகாவடிகள் 

மூன்று காண்ைங்களும் 30 காடைகளும் உடையது. 

மணியமகளல: 

மகாவலன் மாைவியின் மகளான மணிமமகடலயின் கடை. மாைவி 

துறவியான கடை. 



இடையில் அணியும் ஆபரணைை்ால் பபற்ற பபயர.் 

சிலப்பதிகாரமும் மணிமமகடலயும் இரை்டை காப்பியம் என்று 

மபாற்றபடுகின்றன. 

மாைவியின் நாை்டியக் கடல விளக்கமாக கூறப்படுகிறது. 

ஆசிரியர் - சீை்ைளல ொை்ைனார். 

உலகில் வாழ முைலில் உணவு, மானை்டைக் காக்க உடை, பாதுகாப்மபாடு 

வாழ ைங்கும் இைம் (வீடு) இடவைான் சமுைாயை்தின் அடிப்படைை் மைடவ. 

இதுைான் மனிை அறம் என்று கூறுகிறது இந்நூல். மனிை வாழ்டகக்குை் துடண 

அவரவர ்பசய்யும் நல்விடனகமள என்று கூறுகிறது. 

வாழ்க்டக ைை்துவங்கடளக் கூறுவமைாடு இயற்டகடயயும் அழகாக 

கூறியுள்ளது. 

30 காடைகள் அகவற்பாக்களால் அடமந்ைது. 

காலம் - கி.பி. 250. 

சபருங்களை: 

சிலம்பு, மணிமமகடலக்கும் பிறகு அகவற்பாவால் எழுைப்பை்ை காப்பியம். 

உையணன் கடைடயக் கூறுவது. 

ஆசிரியர ்- பகாங்கு நாை்டு குறு நில மன்னரக்ளில் ஒருவரான பகாங்கு மவளிர ்

முைலில் மைான்றிய சமன காப்பியம் 

காலம் - 7ஆம் நூற்றாண்டு 

முைல் இறுதிப் பகுதிகள் கிடைக்கவில்டல. 

சீவகசிந்ைாமணி: 

சீவகனின் வரலாற்டற கூறும் காப்பியம். ைமிழில் மைான்றிய முைல் விருைை் 

காப்பிய.  

ஆசிரியர ்- சமண முனிவர ்திருை்ைக்க மைவர ்

காலம் - 10ஆம் நூற்றாண்டின் முன் பகுதி 

 



வளளயாபதி: 

ஐம்பபருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று. 72 பாைல்கள் மை்டுமம கிடைை்துள்ளன. 

குண்டலயகசி: 

சுருண்ை கூந்ைடல உடையவர ்என்பது பபாருள். முழு நூலும் கிடைக்கவில்டல. 

19 பாைல்கள் மை்டுமம கிடைை்துள்ளன. இது பபௌைை் சமய நூல். 

ஐஞ்சிறு காப்பியம் 

சூளாமணி: 

ைடலக்கு அணியும் ஒரு ஆபரணம்  

சமண மை பகாள்டககடளப் பரப்புவது நூலின் மநாக்கம் 

ஆசிரியர ்- மைாலாபமாழிை் மைவர ்

12 சருக்கங்கடளயும் 2131 பாைல்கடளயும் பகாண்ைது. 

ைமிழ் நாடகக் களலயின் யைாை்ைமும் வளரெ்ச்ி நிளலயும் 

     நாைகம் என்பது ஒரு கடல அல்லது பலவடகக் கடலகளின் கூை்டுச ்

மசரக்்டகயாகும். நாடு ூ  அகம் ஸ்ரீ நாைகம். அைாவது, நாை்டு மக்களின் 

அகை்டை பிரதிபலிக்கும் கடல. கடை ஒன்டற அரங்கிமல நடிப்பு, ஒப்படன, 

இடச, ஓவியம், அரங்கடமப்பு, இலக்கியம், ஒலி, ஒளி முைலான கடலகளின் 

ஒன்றிடணப்பால் படைை்துக் காை்டுவடை நாைகம் எனலாம். இவற்டற 

எழுதுபவரக்ள் நாைகாசிரியர ் என அறியப்படுவார.் நாைகக் கடலயின் 

மைாற்றமும் வளரச்ச்ிநிடலயும் குறிை்து இக்கை்டுடரயின் காண்மபாம். 

நாடகம் - வளரெ்ச்ியும் வீழ்ெச்ியும் 

    ‘இயல்’ என்பது பசால் வடிவம். ‘இடச’ என்பது பசாற்கமளாடு, இடசயும் 

மசரந்்ை வடிவம். ‘நாைகம்’ என்பது, ‘இயல்’, ‘இடச’ மற்றும் உைல் 

அடசவுகடள அடிப்படையாகக் பகாண்ை வடிவம். ‘உலகமம ஒரு நாைக மமடை’ 

என்றார ் ஒரு கிமரக்க அறிஞர.் உலகில் நாைகங்கள் பலவடககளாக 

நைை்ைப்படுகின்றன. ைமிடழ ைமிழகை்திடன பபாருைை்ளவில் நாைகம் என்பது 

பைருக்கூை்து மற்றும் பாடவ நாைகங்களாக நைை்ைப்படுகின்றன. 

    ைமிழர ் நாைகக்கடலயின் மைாற்றைத்ிடன விவரிக்கும் நூற்களில் பழடம 

வாய்ந்ைைாகக் கருைப்படுவது அகை்தியம் என்னும் ைடலசச்ங்க காலை்து 

நூலாகும். நாைகம் என்பது பாை்டும், உடரயும், நடிப்பும் என்பது ைமிழ் மரபுவழி 

கூறும் இலக்கணமாக விளங்குகின்றது. சங்க காலை்தில் குணநூல், கூைை்நூல், 



சயந்ைம் நூல், மதிவாணர ் நாைகை ் ைமிழர,் முறுவல் மபான்ற நாைக நூல்கள் 

இருக்கப்பபற்றன என்பைடன சிலப்பதிகாரை்திற்கு உடர எழுதிய அடியாரக்்கு 

நல்லார ் குறிப்பிடுகின்றது குறிப்பிைை்ைக்கது. மமலும் பைால்காப்பியம், 

சிலப்பதிகாரம் மபான்ற நூற்களில் ைமிழ்நாைகக்கடல பற்றிய சான்றுகள் பல 

உள்ளது குறிப்பிைை்ைக்கது. 

    கடைசச்ங்க காலம் வடர எழிமலாடு இருந்ை நாைகக்கடல, கி. பி. மூன்றாம் 

நூற்றாண்டிலிருந்து கி. பி. ஒன்பைாம் நூற்றாண்டின் காலப்பகுதியில் எவ்விை 

பசழிப்புமற்ற நிடலயில் இருந்ைது. ைமிழகை்தின் இருண்ை காலமாகக் 

கருைப்படும் கி. பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கி. பி. ஜந்ைாம் நூற்றாண்டின் 

காஞ்சியில் புைை், சமண சமயங்கள் பரப்பப்பை்ைன. அசச்மயம் இருந்ை 

‘நாைகக்கடல சிற்றின்ப மவைட்கயிடன எழுப்புவது’ என்ற கருை்திடன 

வலியுறுை்தி நடைபபற்றன. மமலும் இக்காலை்தில் வாழ்ந்ை அறிஞரக்ள், 

வைபமாழி நூல்களிடனப் மபாற்றி பாலி, பிராகிருைம், சமஸ்கிருைம் ஆகிய 

பமாழிகளில் ைம் கருைத்ுக்களிடன பவளியிை்டு வந்ைதும் குறிப்பிைைை்க்கது. 

இக்காரணங்களினால் ைமிழ் நாைகக் கடல ைடழக்க வாய்ப்பில்லாமல் 

இருந்ைது.  

     கி. பி. ஏழாம் நூற்றாண்டுன் காலப்பகுதியில் ைமிழகை்தில் பல்லவ 

மன்னரக்ளின் ஆைச்ி நிடலபகாண்டிருந்ை சமயம் நாைகக்கடல சிறப்புப் 

பபறாமமலமய இருந்ைது. வைபமாழியில் பற்றுக்பகாண்ை பல்லவ மன்னனான 

மமகந்திர வரம்ன் ‘மை்ை விலாசப் பிரகசனம்’ என்னும் வைபமாழி நாைகை்திடன 

எழுதினான் என்பதும் குறிப்பிைை்ைக்கது. 

மறுமலரெ்ச்ிக்காலம் 

     கி. பி. 900 முைல் கி. பி. 1300 வடர மசாழ மன்னரக்ளின் ஆை்சியில் ைமிழகை்தின் 

கடலகள் வளரச்ச்ிபபற்றன. கி. பி. 846 ஆம் ஆண்டு விசயாலய மசாழனால் 

எழுசச்ிபபற்ற மசாழப்மபரரசு முைலாம் பராந்ைக மசாழன் ஆை்சியின் பின்னர ்

வலுப்பபற்றது. கி. பி. 1246 முைல் 1272 வடர ஆை்சி பசய்ை மூன்றாம் இராமசந்திர 

மசாழன் காலை்தில் ைமிழ் நாைகக்கடல வளரச்ச்ிபபற்றது. 

     கி. பி. பதிமனழாம் நூற்றாண்டுக் காலப்பகுதியில் மசாழ அரசரக்ளின் 

ஆைரவில் அரண்மடனகள், மகாயில்கள் மபான்றனவற்றில் நைைை்ப்பபற்ற 

நாைகக்கடல மக்கள் மன்றங்களில் மீண்டும் நைை்ைப்பை்ைன. சங்க காலை்தில் 

நடைபபற்ற பபாதுவியற் கூை்துக்கள் மபாலமவ பதிமனழாம் நூற்றாண்டுக் கால 

நாைக்கக்கடல மக்களின் கடலயாக வளரச்ச்ி பபற்று பின்னர ்பள்ளு, குறவஞ்சி, 

பநாண்டி மபான்ற நாைகங்கள் மைான்றின. 

ைை்காலம் 



      இன்டறய ைமிழ் நாைகக்கடலக்கு விை்திை்மைார ் கி.பி. பைப்ைான்பைாம் 

நூற்றாண்ைளவில் ‘பைருக்கூை்து’ என்ற நாைக வடிவம் மைாற்றம் பபற்றது. 

பைருக்கூை்து என அடழக்கப்பை்டிருந்ை நாைகக்கடலயின் வளரச்ச்ிக்கு 

விை்திை்ைவராக மகாவிந்ைசாமி ராவ் விளங்குகின்றார.் நாைகை்தின் மநர 

அடமப்பிடன இக்காலை்திற்மகற்ப மாற்றி அடமை்ைவரும் ஆவார ்

மகாவிந்ைசாமி ராவ். கி.பி. 1891 ஆம் ஆண்ைளவில் பயின்முடற 

நாைகக்குழுவிடனை ் மைாற்றுவிைை் ‘நாைகை் ைந்டை’ என அடழக்கப்பபற்ற 

பம்மல் சம்பந்ை முைலியாரால் ைமிழ் உடர நடை நாைகங்கள் ைமிழ் நாைக 

மமடையினுள் அறிமுகம் பசய்யப்பை்ைது குறிப்பிைை்ைக்கது. இவர ் வழியாக 

நாைக மமடைகளில் அடமக்கப்பபற்ற கை்ைைம் மபான்ற பசயற்டகயில் 

பசய்யப்பை்ை அடமப்பு மமடையில் மமலும், கீழும் ஏறுவதும் இறங்குவதுமான 

புதிய யுக்திகடள அறிமுகமும் பசய்ைார ்பம்மல் சம்பந்ை முைலியார.் கி. பி. 1891 

ஆம் ஆண்டு ைனது 24 ஆம் அகடவயில் நாைகை்துடறயில் ைன்டன 

ஈடுபடிை்திக்பகாண்டு ‘ைமிழ் நாைகை் ைந்டை’, ‘ைமிழ்நாைகை் 

ைடலடமயாசிரியர’் மபான்ற பை்ைங்களிடனப் பபற்ற சிறப்பிடன உடையவர ்

ைவை்திரு சங்கரைாச சுவாமிகள். கி. பி. 1872 ஆம் ஆண்டு பிறந்ைவரான சி. 

கன்டனயா ைமது பதிமனழாவது வயதில் ‘இந்து விமனாை சபா’ என்ற நாைகக் 

குழுபவான்றில் மசரந்்து ைன் 26ஆம் வயதில் ‘ஸ்ரீகிரு~;ணவிமனாை சபா’ என்ற 

நாைகக்குழுபவான்றிடனை் மைாற்றுவிை்ைார.் மின் விளக்கு ஒளிகளால் 

வண்ணை்திடரகளுைன் புதிய வடிவங்களிடன மமடையில் மைாற்றுவிை்ை முைல் 

நாைக அடமப்பாளர ் என்ற பபருடமயிடன உடையவர.் மமலும் இவரது 

நாைகங்களில் உயிருள்ள மான், காடள, பசு, யாடன மபான்ற விலங்கினங்கடள 

நடிக்க டவை்துப் புதுடம நிகழ்ை்தினார.் சி. கன்டனயாவிற்கு முற்பை்ை நாைக 

அரங்குகள் மமடைகளாக இருந்து வந்ைன இைடன மாற்றி முக்மகாண 

கனபரிமாண அடமப்பு மூலம் அரங்குகடள அடமைத்ு ஒரு அரங்கில் காை்சி 

நைந்து பகாண்டிருக்கும்மவடள அடுை்ை அரங்கில் அடுை்ை காை்சிக்குை ்

மைடவயான ஏற்பாடுகடளச ் பசய்யப்பை்டிருக்கும் இவரது நாைகங்களில். 

நாைகங்களின் காை்சியடமப்புக்களின் வழிகாை்டி சி. கன்டனயா என பலராலும் 

கருைப்படுகின்றவர.் ‘நவாப் ராஜமாணிக்கம்’ என அடழக்கப்பபற்ற டி. எஸ். 

இராசமாணிக்கம் என்பவரால் நாைகம் ஒரு மக்கள் இலக்கியம் என்ற பபாருளால் 

அடழக்கப்பபற்றது. மமலும் இவர ்ைமது நாைக மமடையிடன இயங்கு உலகமாக 

மாற்றியடமைை்வர ் என்ற பபருடமயிடன உடையவர.் நவாப் 

ராஜமாணிக்கை்தின் அடனை்து நாைகங்களும் ஏறை்ைாழ எைை்ாயிரம் முடறகள் 

மமடைமயறியதும் குறிப்பிைை்ைக்கது. 

    இருபைாம் நூற்றாண்டின் பைாைக்கம் முைல் ஜம்பைாண்டு காலம் ைமிழ் 

நாைகக்கடலக்குப் பபரும்பங்காற்றியவரக்ள் தி. க. சங்கரன், தி. க. முை்துசாமி, 

தி. க. சண்முகம், தி. க. பகவதி ஆகிய தி. க. சண்முகம் சமகாைரரக்ள் ஆவர.் 



இருபைாம் நூற்றாண்டின் முைல் ஜம்பது ஆண்டுகள் ைமிழ்மரபுவழி நாைகங்கள் 

சீரான வளரச்ச்ியிடன எை்டியபபாழுது தி. பக. சண்முகை்தின் 

இராஜராஜமசாழன் என்ற நாைகை்தின் மூலமும், ‘நாைகக் காவலர’் என 

அடழக்கப்பபற்ற ஆர.் எஸ். மமனாகரின் இலங்மகஸ்வரன் என்ற நாைகை்தின் 

மூலமும் ைமிழ் நாைகக்கடல மிகவும் பிரபலமடைந்ைது குறிப்பிைை்ைக்கது. 

சபரியபுராணை்தின் சிைப்புகள் 

பசயற்கு அரிய பசய்வர ் பபரியர ் என்னும் குறள் வரிக்மகற்ப அறுபை்து 

மூன்று நாயன்மாரக்ள் புரிந்ை இடறப் பக்திடயயும், பைாண்டு பநறிடயயும் 

வரலாற்று முடறயில் கூறும் நூமல பபரிய புராணம் (பபரியர ்புராணம்) ஆகும். 

இந்நூல் பல்மவறு நாடு, ஊர,் சாதி, பைாழில் பகாண்ை நாயன்மாரக்ளுடைய 

வாழ்க்டகடய விவரிக்கிறது. அக்காலச ்சமுைாய வரலாற்டறயும் எளிய, இனிய 

நடையில் எடுைத்ு பசால்கிறது. தில்டல அம்பலை்மை ஆடும் சிவபபருமான் 

உலபகலாம் என்று அடிபயடுை்துக் பகாடுக்கச ் மசக்கிழார,் பக்தி வளமும், 

இடறயருை ் திறமும் குடறவிலாது சிறக்குமாறு இலக்கியப் 

பபருங்களஞ்சியமாக, பபரிய புராணை்டை இயற்றி அருளினார.் இைன் 

சிறப்புகள் குறிைத்ு இக்கை்டுடரயில் காண்மபாம். 

நூலாசிரியர ்

    பசன்டனக்கு அருகிலுள்ள குன்றை்தூர ் என்னும் ஊரில் மவளாளர ் மரபில் 

பிறந்ைவர ் அருண்பமாழிை் மைவர.் இப்பபயமர அவருக்குப் பபற்மறார ் இைட்ு 

வழங்கியைாகும். மசக்கிழார ் என்பது இவரது குடிப்பபயராகும். இவர ் கல்வி 

மகள்விகளில் சிறந்து     விளங்கியைால், இரண்ைாம் குமலாை்துங்க மசாழன் 

அடவயில் முைலடமசச்ராகப் பணிபுரிந்ைார.் அம்மன்னனின் மவண்டுமகாடள 

ஏற்று, அடியாரக்ளின் பபருடமடய வரலாறாக எழுதினார.் இந்நூலின் 

பபருடமடய உணரந்்ை மன்னன், அவடரப் பை்ைை்து யாடனயின் மீமைற்றி 

நகரவ்லம் பசய்து உை்ைம மசாழப் பல்லவராயன்என்னும் பை்ைம் ைந்து 

சிறப்பிை்ைான். இவருடைய காலம் கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியாகும். 

காப்பிய யநாக்கம் 

    கி.பி.11, 12ஆம் நூற்றாண்டில் மசாழநாை்டை ஆை்சி பசய்ை மன்னன் இரண்ைாம் 

குமலாை்துங்க மசாழனாவான் (அநபாய மசாழன்). அம்மன்னனின் அடவயில் 

முைல் அடமசச்ராகப் பணி புரிந்ைவர ் மசக்கிழார.் மசாழ மன்னனின் 

மவண்டுமகாளுக்கு இணங்க,    சிவனடியாரக்ளின் உயரந்்ை வாழ்க்டகடயக் 

கடைப் பின்னலாகக் பகாண்டு பபரிய புராணை்டைப் பாடினார ்மசக்கிழார.் 



    சுந்ைரர ் பாடிய திருைப்ைாண்ைை ் பைாடகடய முைல் நூலாகவும், 

நம்பியாண்ைார ் நம்பி பாடிய திருைப்ைாண்ைர ் திருவந்ைாதிடயவழிநூலாகவும் 

பகாண்டு பபரிய புராணை்டைச ்சாரப்ு நூலாகப் படைை்ைார ்மசக்கிழார.் 

    சிவடன முைன்டமப்படுை்தி வழிபடும் சமயமாகிய டசவை்டையும், 

அடியாரக்ளது வரலாறு, பைாண்டு நிடறந்ை வாழ்வு, முை்தி பபற்ற நிடல 

ஆகியவற்டறயும் விரிவாகவும் பைளிவாகவும் புலப்படுை்துவமை பபரிய 

புராணை்தின் மநாக்கம் ஆகும். 

காப்பியெ ்சிைப்பு 

    அறுபை்து மூன்று நாயன்மாரக்ளின் புகழ் மிக்க வரலாற்றிடன உலகறிய, 

பக்திச ்சுடவமயாடு விரிவாக எழுதிய பபருடமக்கு உரியவர ்மசக்கிழார ்ஆவார.் 

அவர ்மசாழ நாை்டு அடமசச்ராக இருந்ைடமயால் நாை்டின் பல பகுதிகளுக்கும், 

நாயன்மாரக்ள் வாழ்ந்ை ஊரக்ளுக்கும் மநரில் பசன்று, அவ்விைை்தில் பசவிவழி 

மரபாக வழங்கும் வரலாற்றுச ் பசய்திகடளயும் பைாகுை்து இந்நூடல 

அடமை்ைார ்என்பர.் 

    பிற பமாழிக் கடைகடளை் ைழுவாமல், ைமிழ் மக்கடளயும், ைமிழகச ்

சூழடலயும் டமயமாகக் பகாண்டு இயற்றப்பை்ை சிலப்பதிகாரம், மணிமமகடல 

ஆகிய காப்பியங்கடளப் மபாலமவ பபரியபுராணம் என்னும் நூல் சிறப்புற்றுை ்

திகழ்கின்றது. ஆண் பபண் மவறுபாடின்றிப் பல இனங்கடளயும், பைாழில் 

பிரிவுகடளயும் சாரந்்ை சிவனடியாரக்டளப் பற்றிய நூலாக அடமந்துள்ளைால் 

இந்நூடலை் மைசிய இலக்கியம் என்று சான்மறாரக்ள் பாராை்டுவர.் 

கம்பராமாயணக் காப்பியை்தின் சிைப்புகள் 

ைமிழ் இலக்கியை்தில் மிகச ்சிறப்பாகப் மபாற்றப்படும் காப்பிய நூல்களுள் 

ஒன்று இராமாயணம். இந்நூலின் ஆசிரியர ்கம்பர.் சமயக் காப்பியங்களுள் இது 

டவணவ சமயை்டைச ்சாரந்்ைது. இந்ைக் காப்பியம் மைான்றிய காலம் இரண்ைாம் 

குமலாை்துங்க மசாழன் ஆண்ை, கி.பி. 12-ஆம் நூற்றாண்ைாகும். சிலர ்ஒன்பைாம் 

நூற்றாண்டு என்றும் கூறுவர.் மசாழ நாை்டில் திருவழுந்தூரில் உவசச்ர ்மரபில் 

மைான்றிய கம்படர ஆைரிை்ைவர ் திருபவண்பணய் நல்லூரில் வாழ்ந்ை 

சடையப்ப வள்ளல் ஆவார.்     வான்மீகி முனிவர ் வைபமாழியில் 

இராமாயணை்டை இயற்றினார.் அைடன, ைமிழ்ப் பண்பாை்டிற்கு ஏற்ப ஈடும் 

இடணயும் இல்லாமல் கம்பர ் ைமிழில் ைந்ை காவியமம இராமாயணமாகும். 

கம்பர,் ைம் நூலுக்கு இராமாவைாரம் என்று பபயரிை்ைார.் இக்காப்பியம் குறிைத்ு 

இக்கை்டுடரயில் காண்மபாம். 

காப்பிய அடமப்பு 



    இக்காப்பியம் பால காண்ைம், அமயாை்தியா காண்ைம், ஆரணிய காண்ைம், 

கிைக்ிந்ைா காண்ைம், சுந்ைர காண்ைம், யுை்ை காண்ைம் என்னும் ஆறு 

காண்ைங்கடளக் பகாண்ைது. இந்ை ஆறு காண்ைங்களின் சிறு பிரிவுகளாக 113 

பைலங்கள் உள்ளன. பமாை்ைப் பாைல்களின் எண்ணிக்டக 10,500 ஆகும். 

(காண்ைம் - பபரும்பிரிவு, பைலம் - சிறுபிரிவு.) 

சபயரக்் காரணம் 

    இக்காப்பியை்தின் கடை இராமனின் வரலாற்டறப் பற்றிை ்

பைரிவிப்பைால்இராமாயணம் எனப்பை்ைது. கம்பர ் எழுதியைால் கம்ப 

இராமாயணம் எனப்பை்ைது. இராம, அயணம் என்ற வைபமாழிச ் பசாற்கள் 

இடணந்து இராமாயணம் என்றாயிற்று. 

காப்பிய யநாக்கம் 

    அடிப்படையில் அறமும், சமயமும் காப்பியை்தின் பபாருளாக அடமகின்றன. 

மனிைர ்யாவருக்கும் பயன் ைரும் ஒழுக்க முடறகடளயும் பண்பாை்டிடனயும் 

குறிக்மகாளிடனயும் ஆை்சிச ் சிறப்பிடனயும் விளக்கும் அருடமயான 

இலக்கியமாகை் திகழும் சிறப்புடையது கம்பராமாயணமாகும். 

காப்பியெ ்சிைப்பு 

    இந்நூல் நடையில் நின்றுயர ்நாயகனாக விளங்கும் இராமன், பைய்வநிடலயில் 

இருந்து இறங்கி மானுை நிடலயில் மனிைனாக வாழ்ந்து காை்டிய 

ைன்டமகடளயும், சிறப்புகடளயும் விளக்கும் ஓர ்ஒப்பற்ற நூலாகும். இந்நூலில் 

கம்பர ் வலியுறுைத்ும் நீதியும் அறனும் மக்கை் சமுைாயம் அடனை்திற்கும் 

பபாதுவானடவ ஆகும். 

காப்பியை் ைளலவன் 

    இலக்கணப்படி, காப்பியம் ைன்மனரில்லாை ைடலவடனக் பகாண்டிருைை்ல் 

மவண்டும். அவ்வடகயில் கம்பராமாயணை்தில் இராமமனைன்னிகரில்லாை ்

ைடலவனாகப் மபாற்றப்படுகின்றான்.  

ளவணவக் காப்பியம் 

    திருமாலின் மானுை அவைாரமம இராமாவைாரமாகும். இந்நூலில் டவணவ 

சமயக் கருை்துகள் விரவிக் கிைக்கின்றன. மமலும் உயரந்்ை இலை்சியங்கடள 

முன்னிறுை்தி இராமடன மனிை நிடலயிலிருந்து பைய்வ நிடலக்கு உயரை்்திக் 

காை்டும் இலக்கியமம கம்பராமாயணமாகும். பல உயரந்்ை குறிக்மகாள்கடளக் 

பகாண்டு பாைப்பை்ை சமய நூலாக இந்நூல் விளங்குகிறது எனலாம். 



நீதி உணரை்்தும் காப்பியம் 

கம்பராமாயணம் ஒருவனுக்கு ஒருைத்ி என்னும் கற்பு பநறி நின்று 

வாழமவண்டும் என்ற உண்டமடய ஏகபை்தினி விரைனாம் - இராமன் மூலம் 

பைரிவிக்கின்றது. பிறன் மடனவிடய விரும்பினால் அவனும் அவடனச ்சாரந்்ை 

சுற்றமும் குலமும் அழிந்துவிடும் என்படை இந்நூல் விளக்குகின்றது. பிறனில் 

விடழமவாரக்ிடள பயாடுங்பகடுப என்னும் நீதி (கிடள - சுற்றம்) இந்நூல் மூலம் 

உணரை்்ைப்படுகிறது. 

இலக்கியெ ்சிைப்பு 

காப்பியை்தில் கடைப் பாை்திரங்களின் இயல்புக்கு ஏற்றவாறும் சூழலுக்கு 

இடசந்ைவாறும் ைமிழ்ப் பண்பாை்டிற்கு ஏற்றவாறும் உரிய சந்ைங்கமளாடு 

(சந்ைம் - ஓடச நயம்) அடமை்துக் கம்பர ்பாடியிருப்பைால் கற்மபார ்உள்ளை்தில் 

நன்கு பதிந்து விடுகின்றது. கற்பார ்இராமபிராடன அல்லால் மற்றும் கற்பமரா 

என்னும் கருை்திற்கு ஏற்ப, கம்பராமாயணம் உயர ்கருைத்ுகடளை் பைரிவிப்பைாக 

விளங்குகின்றது. மமலும்     வான்மீகி இராமாயணை்டைமய விஞ்சும் 

சுடவயுடைய காப்பியமாகக் கம்பர ் படைை்துள்ளார ் என்று வ.மவ.சு. ஐயர ்

மபாற்றியுள்ளார.் 

    கல்வியில் பபரியர ்கம்பர ்என்றும் கம்பன் வீைட்ுக் கை்டுை் ைறியும் கவிபாடும் 

என்றும் வழங்கும் பமாழிகள் அவரது கவிை்திறடனப் படற சாற்றும். பாரதியார ்

ைம் பாைலில் புகழ்க் கம்பன் பிறந்ை ைமிழ்நாடு என்று மபாற்றியுள்ளார.் 

    “யாமறிந்ை புலவரிமல கம்படனப் மபால் வள்ளுவர ் மபால் இளங்மகாடவப் 

மபால் பூமிைனில் யாங்கணுமம கண்ைதில்டல, உண்டம பவறும் 

புகழ்சச்ியில்டல’’ என்றும் பாராை்டியுள்ளார ்பாரதியார.் 


