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தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 

தமிழ்மமாழி 

 ம ால்லில் உயர்வு தமிழ்ச்ம ால்லல என்றும் யாமறிந்த மமாழிகளிலல 

தமிழ்மமாழில ால் இனிதாவது எங்கும் கால ாம் என்றும்  ாரதியார் 

தமிழின் இனிமமமயயும் உயர்விமனயும்  ாராட்டியுள்ளார். மாக்ஸ்முல்லர் 

என்னும் மமாழிநூலறிஞர் தமிலழ மிகவும்  ண் ட்ட மமாழி என்றும் 

தனக்லகயுாிய வளம் வாய்ந்த இலக்கிய ம ல்வங்கமளப் ம ற்றிருக்கும் 

மமாழி என்றும்  ாராட்டியுள்ளார். 

 திரமிளம் என்ற ம ால்லிலிருந்து தமிழ்  ிறந்தது என் ர். 

இக்கருத்திமனக் கால்டுமவல் உ ர்த்துகிறார். ஆனால், மமாழிநூலறிஞர் 

 லர் தமிழ் என்னும்  ழஞ்ம ால்லிலிருந்லத திரமிளம், திராவிடம் ல ான்ற 

ம ாற்கள் லதான்றியிருக்க லவண்டுமமன்று கருதுகின்றனர்.  

 மதன்னிந்தியாவில் தமிழ், மதலுங்கு, கன்னடம், மமலயாளம் ஆகிய 

நான்கு மமாழிகமளக் குறிக்கும் திராவிடம் என்ற ம ால்  ிற்காலத்தில் 

ஏற் ட்டது. அது தமிழ் என்ற ம ால்லின் திாில . தமிழ், தமிள, த்ரமிள, 

த்ரமிட, திரவிட என்ற திாிந்தமமந்த ம ால் அது.  

 ிறநாட்டுத் மதாடர்பு 

 தமிழ்மக்கள் மிகப்  ழங்காலத்திலலலய கடல் வா ிகத்திலும் 

உள்நாட்டு வா ிகத்திலும்  ிறப் மடந்திருந்தார்கள் என் தற்குத் தமிழ் 

இலக்கியச்  ான்றுகலளாடு மவளிநாட்டாாின்  ழங்காலக் குறிப்புகளின் 

 ான்றுகளும் உள்ளன. கி.மு.  த்தாம் நூற்றாண்டின் அர னாகிய 

 ாலமனுக்கு தமிழ்நாட்டுக் கப் ல்கள் மயில்லதாமகயும் யாமன தந்தமும் 

வா மனப் ம ாருள்களும் மகாண்டு ம ன்றன.  மழய ஈப்ரு மமாழியில் 
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உள்ள துகி (மயிலிறகு) என்னும் லதாமக என்னும் தமிழ்ச்ம ால்லின் திாில . 

இன்று ஆங்கிலத்தில் உள்ள  ாண்டல் (Sandalwood) மரஸ் (Rice) என்னும் 

ம ாற்கள் கிலரக்க மமாழியின் வாயிலாகப் ம றப் ட்ட  மழய தமிழ்ச் 

ம ாற்களாகிய  ந்தனம் ( ாந்து), அாி ி என் வற்றின் திாிபுகலள. கி.மு. 

ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்ல  அாி ியும் மயிலும்  ந்தனமும் தமிழ்நாட்டில் 

இருந்து  ா ிலலானியாவுக்கு கடல் வழியாகச் ம ன்றன. அக்காலத்தில் 

 ிப் ிலியுலம  ிக்கிம ரஸ், ம ப் ாி ஆங்கிலத்தில் (ginger, pepper) என்ற 

கிலரக்கச் ம ாற்களின் லதாற்றத்திற்கு கார மாயின.  ீனாவிலிருந்து 

 ர்க்கமரயும்  ட்டும் மகாண்டுவந்தார்கள். அதனால்  ர்க்கமர,  ீனி என்று 

தமிழில் ம ால்லப் டுகிறது.  ீனப் ட்டு என் து இலக்கியத்தில் குறிப் ிடப் 

 டுகிறது.  

 தமிழர்களின்  மழய  ின்னக்க க்கு மிக்க நுட் முள்ளது என் து 

அவர்களின் மிகப் மழய வா ிக அனு வத்மதக் காட்டுவதாக உள்ளது. 

1/320 X 1/7 என்னும்  ின்னத்மத இம்மிமயன்றும் அதில் 7ல் ஒரு  ங்மக 

அணு என்றும் அதில் 11ல் ஒரு  ங்மக மும்மிமயன்றும் அதில் 9ல் ஒரு 

 ங்மக கு ம் என்றும் குறித்து க க்கிட்டு வந்தனர்.  

இலக்க ப்  ழமம 

 மதால்காப் ியம் என்னும்  மழய தமிழ் இலக்க  நூல் கி.மு. மூன்றாம் 

நூற்றாண்டில் இயற்றப் ட்டது. முன்லனார் ம ால்வனவாகவும்  மழய 

நூல்களில் குறிப் ிடுவனவாகவும் அவர் அடிக்கடி குறிப் ிடும் குறிப்புகள் 

250க்கும் லமல் உள்ளன. அவற்றால் அதற்கு முன்ல  இலக்க  நூல்களும் 

இலக்கியங்களும் இருந்தன என் து அறியமுடிகிறது.  

 ம ந்தமிழ், மகாடுந்தமிழ் என்ற ஒருவமக  ாகு ாடும்  ிறகு 

கா ப் டுகிறது. ம ந்தமிழ் என் து புலவர்களால் இலக்கியத்திற்கு 
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உாியதாகப் ல ாற்றப் ட்ட தமிழ். மகாடுந்தமிழ் என் து மக்களின் ல ச்சு 

வழக்கில் கா ப் ட்ட தமிழ். அதனால்  ழங்காலத்திலலலய இலக்கியத் 

தமிழுக்கும் ல ச்சுத் தமிழுக்கும் இமடலய லவறு ாடு வளர்ந்துவிட்டது 

என் து மதாிகிறது.  

தமிழ் எழுத்துக்கள் 

  மழய தமிழ்நாட்டு கல்மவட்டுகள்  ிராமி எழுத்திலும் வட்டு 

எழுத்திலும் கிரந்த எழுத்திலும் உள்ளன. கி. ி. 7ஆம் நூற்றாண்டுக்குப்  ிறகு 

ஏற் ட்ட கல்மவட்டுகளில் இன்மறய தமிழ் எழுத்துகள் உள்ளன. 

வட்மடழுத்து என் து  மழய தமிழ் எழுத்து ஆகும். அதிலிருந்து  ில திாிபுகள் 

ஏற் ட்டு மதன்  ிராமி எழுத்து அமமந்தது. இன்று வழக்கில் உள்ள தமிழ் 

எழுத்து வடிவமும் வட்மடழுத்திலிருந்து வளர்ந்து அமமந்தலதயாகும். அ, இ, 

உ, எ, ஒ என்னும் ஐந்து குறில் உயிர்களும் ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ என்னும் 

அவற்றின் மநடில்களும் ஐ, ஔ ஆகிய இரண்டு  ந்தியக்கரங்களும் ஆக 12 

உயிமரழுத்துகள் தமிழில் உண்டு. க, ,ட,த, ,ற என்னும் வல்மலழுத்து ஆறும் 

அவற்றின் மூக்கினமாகிய ங,ஞ, ந,ம,ன என்னும் ஆறு மமய்களும் 

ய,ர,ல,வ,ழ,ள என்னும் ஆறு இமடயின மமய்களும் ஆக 18 மமய்களும் 

உண்டு. உயிர்களின் எ, ஒ என்னும் குறில் இரண்டும் லதவநாகாியில் 

இல்லாதமவ. ஆனால் தமிழுக்கும் மற்ற திராவிட மமாழிகளுக்கும் அமவ 

மிகத் லதமவயானமவ. ழ தமிழிலும் மமலயாளத்திலும் மட்டும்  யன் டும் 

எழுத்து.  மழய கன்னட எழுத்திலும் அது இருந்தது.  ிறகு மமறந்தது. 

லதவநாகாியில் உள்ள ரு, லு தமிழில் இல்மல. குறுகிய உகரம், குறுகிய 

இகரம் ஆகியமவ தமிழ் ஒலிகளில் உண்டு. ஆனால் அவற்றிற்கு இப்ல ாது 

வடிவம் தரும் எழுத்து முமற இல்மல.  
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தமிழ் இலக்கியப்  ாகு ாடு 

 ழங்காலம் 

 ங்க இலக்கியம்: கி.மு. 500 முதல் கி. ி. 200 வமரயில் அகம், புறம்  ற்றிய 

 ாட்டுகள். 

நீதி இலக்கியம்: கி. ி. 100 முதல் கி. ி. 500 வமரயில் திருக்குறள் முதலிய 

நீதி நூல்கள், கார் நாற் து முதலிய மவண் ா முத்மதாள்ளாயிரம் நூல்கள் 

இரட்மடக் காப் ியங்கள்: கி. ி. 100 முதல் கி. ி. 500 வமர  ிலப் திகாரம், 

ம ிலமகமல முதலியன. 

இமடக்காலம்:  

 க்தி இலக்கியம்: கி. ி. 600 முதல் கி. ி. 900 வமர நாயன்மார், ஆழ்வார் 

 ாடல்கள். 

 லவமக நூல்கள்: கி. ி. 700 முதல் கி. ி. 1300 வமர 

காப் ியங்கள்: கி. ி. 500 முதல் கி. ி. 1200 வமர ம ருங்கமத,  ீவக 

 ிந்தாம ி முதலிய  ம , ம ௌத்த நூல்கள் 

 ல க்கிழார், கம் ர், ஒட்டக்கூத்தர் முதலியவர்கள் 

 உலா,  ர ி,  ிள்மளத்தமிழ், இமறயனார் களவியல் முதலிய 

இலக்க  நூல்கள் 

உமர நூல்கள்: கி. ி. 1200 முதல் கி. ி. 1500 வமரயில் இளம்பூர ர் முதல் 

ல ரா ிாியர் முதலியவர்கள் 

மவ வ விளக்க நூல்கள், ம வ  ித்தாந்த  ாத்திர நூல்கள்,  ிறு நூல்கள், 

தனிப் ாடல்கள் 

புரா  இலக்கியம்: கி. ி. 1500 முதல் கி. ி. 1800 வமரயில் புரா ங்கள், 

தல புரா ங்கள், இஸ்லாமிய இலக்கியம், கிறித்தவர் மதாண்டு, 

வீரமாமுனிவர் முதலானவர்கள் உமரநமட வளர்ச் ி 
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19ஆம் நூற்றாண்டு கிறித்தவ இலக்கியம், இராமலிங்கர், லவதநாயகர் 

முதலியவர்கள் நாவல் வளர்ச் ி, கட்டுமர வளர்ச் ி 

இக்காலம்: 20 ஆம் நூற்றாண்டு 

 ாரதி, கல்கி, புதுமமப் ித்தன்,  ிறுகமத, நாவல், நாடகம், வாழ்க்மக 

வரலாறு, கட்டுமர, ஆராய்ச் ி முதலியன. 

 ங்க காலம் 

 ங்கம் என்ற ம யர் 

  ங்க இலக்கியம் என்ற ம யர் அறிஞர், அறலவார்  லர் கூடி 

அமமக்கும் அமமப்பு  ிற்காலத்தில் (கி. ி. 4, 5ஆம் நூற்றாண்டு)  ம  

 மயத்மதச்  ார்ந்த துறவிகள் தமிழ்நாட்டில்  ங்கம் ஏற் டுத்தி 

கல்வித்மதாண்டும்  மயத்மதாண்டும் புாிந்தார்கள். அவர்களின் காலத்து 

 ங்கங்கள் ல ாலலவ அதற்கு முந்மதய காலத்திலும் புலவர்களின்  ங்கங்கள் 

இருந்திருக்க லவண்டும் என்றும்  மழய  ாட்டுகள் அந்த  ங்கங்கமளச் 

 ார்ந்த புலவர்களால் இயற்றப் ட்டிருக்க லவண்டும் என்றும் அறிஞர்கள் 

கருதினர்.  

 ங்கம் இருந்தமமக்கான இலக்கியச்  ான்றுகள் 

 ஓங்கிய  ிறப் ின் உயர்ந்த லகள்வி 

 மாங்குடி மருதன் தமலவன் ஆக   

மதால்லாம   நல்லா ிாியர் 

பு ர் கூட்டுண்ட புகழ் ால்  ிறப் ின்  

நிலந்தரு திருவின் மநடிலயான்  - மதுமரக்காஞ் ி 

மதன்தமிழ் நன்னாட்டு தீதுதீர் மதுமர -  ிலம்பு 

 ங்கத்தமிழ்  - திருப் ாமவ 
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மூன்று  ங்கங்கள் நமடம ற்ற இடங்கள், ஆதாித்த அர ர்கள், 

 ங்கும ற்ற புலவர்கள் முதலான குறிப்புகள் கீழுள்ள அட்டவம யில் 

மகாடுக்கப் ட்டுள்ளன. 

 ங்கம் இடம் ஆதாித்த 

அர ர்கள் 

காலம்  ாடிய 

புலவர்

கள் 

 ங்க 

உறுப் ி

னர்கள் 

இயற்றிய நூல்கள்  ில புலவர்கள் 

முதல் கடல் 

மகாண்ட 

மதன் 

மதுமர 

89 காய் ின 

வழுதி முதல் 

கடுங்லகான் 

வமர 

4,449 4,449 549 ம ரும்  ாி ாடல், 

முதுநாமர, முது 

குருகு, 

களாியாவிமர, 

அகத்தியம் 

அகத்தியர், 

 ிவம ருமான், 

முருகலவள், 

முரஞ் ியூர் 

முடிநாகராயர், 

நிதியின் கிழவர் 

இமட க ாடபுரம்  59 

மவண்லடர்ச் 

ம ழியன் 

முதல் 

முடத்திரு 

மாறன் வமர 

3,700 3,700 59 ம ருங்கலி, குருகு, 

மவண்டாளி, 

வியாழமாமல, 

அகத்தியம், 

மதால்காப் ியம், 

மாபுரா ம், 

பூதபுரா ம், இம  

நுணுக்கம் 

    அகத்தியர்,     

     மதால்காப் ியர், 

      லமா ி, மவள்ளூர்க் 

    காப் ியனார்,  

     ிறு ாண்டரங்கன்,  

    திமரயன்மாறன், 

    கீரந்மத 

கமட இன்மறய 

மதுமர 

49 முடத்திரு 

மாறன் முதல் 

உக்கிரப் 

ம ருவழுதி 

வமர 

1,850 449 49 மநடுந்மதாமக, 

குறுந்மதாமக, 

நற்றிம , 

புறநானூறு, 

ஐங்குறுநூறு, 

 திற்றுப் த்து, கலி, 

 ாி ாடல், கூத்து, 

வாி, குற்றிம , 

ல ாிம , 

அகத்தியம், 

மதால்காப் ியம் 

 ிறுலமதாவியார், 

ல ந்தம் பூதனார், 

ம ருங்குன்றூர் 

கிழார், 

இளந்திருமாறன், 

நல்லந்துவனார், 

மருதநிளநாகனார், 

நக்கீரனார் 
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எட்டுத்மதாமக நூல்கள் 

 நற்றிம  நல்ல குறுந்மதாமக ஐங்குறுநூறு 

 ஒத்த  திற்றுப் த்து ஓங்கு  ாி ாடல் 

 கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலிமயாடு அகம்புறம் என்று 

 இத்திறத்த எட்டுத் மதாமக 

எட்டுத்மதாமக நூல்களும் அதமனத் மதாகுத்தவர், மதாகுப் ித்தவர், 

அடிவமரயமற முதலான குறிப்புகமள அட்டவம யில் கண்டுமகாள்க. 

நற்றிம  

 திம  என்ற ம ால் அகப்ம ாருள் கூறும் நூல்களுக்கு அமமந்த 

ம யராகும். திம  என்ற ம யலராடு இந்நூலுக்கு நல் என்னும் அமடயும் 

ல ர்ந்து வழங்குகிறது.  

லதாழி! நான்  ாவுக்கு அஞ் வில்மல. ஆனால் லவமறான்றுக்காக 

அஞ்சுகிலறன். நான் இறந்துவிட்டால்  ிறகு லவறு  ிறப்பு  ிறக்கும்ல ாது 

அந்த மறு ிறப் ில் என் காதலமன மறந்துவிடுலவலனா என்றுதான் 

அஞ்சுகிலறன் என்கிறாள். 

  ாதல் அஞ்ல ன் அஞ்சுவல்  ாலவன் 

  ிறப்பு  ிறிது ஆகுவதாயின் ம 

 மறக்குலவன் மகால் என்காதலன் எனலவ 

தமலவன்  ிறிந்த நாமள தமலவி சுவாிலல லகாடிட்டு எண்ணுவதும்  ல்லி 

காதலர் வரமவக் கூறுவதாக நம்புவதும், காற் ந்து விமளயாடுவதும் மகளிர் 

வாழ்விலல காண்கிலறாம். இரும்பு காய்ச் ிய உமலயிலல மகால்லன்  மன 

மடலில் உள்ள நீர் மதளித்து மநருப்ம  அம ப் து முதலான ம ய்திகமள 

அறியமுடிகிறது. 

குறுந்மதாமக 

 இது நல்ல குறுந்மதாமக எனப்  ாராட்டப் டுகிறது.  

 யாயும் ஞாயும் யாராகியலரா 

 எந்மதயும் நுந்மதயும் எம்முமறக் லகளிர் 

 யானும் நீயும் எவ்வழி அறிதும் 
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 ம ம்புலப் ம யல்நீர் ல ால 

 அன்புமட மநஞ் ம் தான் கலந்தனலவ 

என்ற  ாடலடிகள் காதமலப் ற்றிச்  ிறப் ிக்கின்றது.  

 விமனலய ஆடவர்க் குயிலர வாணுதல் 

 மமனயுமர மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர்     என்ற  ாடலடிகள் 

ஆண், ம ண் வாழ்க்மக முமறயிமன உ ர்த்துகின்றது.  

ஐங்குறுநூறு 

 மருதம் ஓரம்ல ாகி மநய்தல் அம்மூவன் 

 கருதும் குறிஞ் ி க ிலன் – கருதிய 

  ாமல ஓதலாந்மத  னிமுல்மல ல யலன 

 நூமல ஓது ஐங்குறுநூறு  

என்ற தனிப் ாடல் ஐந்து புலவர்களால் தனித்தனிலய ஐந்து திம களும் 

 ாடப் ட்டுள்ளது. நூறு  ாடல்களின்  குதிகளாகக் கா ப் டும் ஒவ்மவாரு 

 த்தும் ம ாருளமமப்ல ாடு அப் ாக்களில்  யின்றுவரும் ம ால்லாட் ி 

யினாலலா தனித்தனி ம யர்கள் ம றுகின்றன. லவட்மகப் த்து, லவழப் 

 த்து, மதய்லயாப் த்து, களவன் த்து ல ான்றமவ ம ால்லாட் ியினால் 

ம யர் ம ற்றமவ.  ருவம் கண்டு கிழத்தி உமரத்த  த்து, லதாழி வற்புறுத்த 

 த்து, ம விலிக்கூற்று  த்து முதலியன ம ாருளமமப் ால் ம யர் ம ற்றன. 

மதாண்டிப் த்து அந்தாதி முமறயில் அமமந்துள்ளது. இந்த நூல் 

மருதத்திம மய முதற்கண் மவத்து கூறுகின்ற நூலாகும். 

 நமனய காஞ் ி  ிமனய  ிறுமீன் 

 யா ர் ஊரன் 

இப் ாடலில் தமலவியானவள்  ரத்மத நாடி தமலவன் ம ன்றமமமயக் 

கண்டிக்கின்றாள்.  
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நூலின் ம யர் மதாகுப் ித்தவர் கடவுள் வாழ்த்து உமர ம ய்தவர்  திப் ித்தவர் 

நற்றிம   ன்னாடு தந்த 

 ாண்டியன் 

மாறன் வழுதி 

திருமால் 1 

 ாரதம்  ாடிய 

ம ருந்லதவனார் 

 ின்னத்தூர் 

நாராய  ாமி ஐயர், 

ஒமள துமர ாமி 

 ிள்மள 

 ின்னத்தூர் 

நாராய  ாமி 

ஐயர் 

குறுந்மதாமக மதாியவில்மல முருகன் 1 

 ாரதம்  ாடிய 

ம ருந்லதவனார் 

ல ரா ிாியர் 1-380 

நச் ினார்க்கினியர் 

381-400 

டாக்டர்  

உ.லவ. 

 ாமிநாதய்யர் 

ஐங்குறுநூறு யாமனக்கட் 

ல ய் 

மாந்தரஞ்ல ரல் 

இரும்ம ாமற 

 ிவன் 1  ாரதம் 

 ாடிய 

ம ருந்லதவனார் 

 

மதாியவில்மல 

 

- 

கலித்மதாமக - 

 ிவன் 1  ாரதம் 

 ாடிய 

ம ருந்லதவனார் 

நச் ினார்க்கினியர் - 

அகநானூறு  ாண்டியன் 

உக்கிரப் 

ம ருவழுதி 

 ிவன் 1  ாரதம் 

 ாடிய 

ம ருந்லதவனார் 

1-9  மழய உமர 

லவங்கட ாமி 

நாட்டார் 

கம் ர் விலா ம் 

லவ. இரா  

லகா ால 

அய்யங்கார் 

 திற்றுப் த்து -  ிவன் 1 

( ிற்ல ர்க்மக) 

மதாியவில்மல டாக்டர்   

உ.லவ.  ா 

புறநானூறு -  ிவன் 1  1-266  மழய உமர 

உள்ளது 

டாக்டர்   

உ.லவ.  ா 

 ாி ாடல் -   ாிலமலழகர் டாக்டர்   

உ.லவ.  ா 
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ஐந்திம கட்குமுாிய முதல், கரு, உாிப்ம ாருள் விளக்க அட்டவம  

திம  குறிஞ் ி முல்மல மருதம் மநய்தல்   ாமல 

முதல் 

ம ாருள் 

நிலம் 

மமலயும் மமல 

 ார்ந்த இடமும் 

காடும் காடு 

 ார்ந்த 

இடமும் 

வயலும் வயல் 

 ார்ந்த இடமும் 

கடலும் கடல் 

 ார்ந்த 

இடமும் 

ம லும் 

ம ல் 

 ார்ந்த 

இடமும் 

ம ரும் 

ம ாழுது 

குளிர்காலம் 

முன் னிக்காலம் 

கார்காலம் ஆறு ம ரும் 

ம ாழுதுகளும் 

ஆறு ம ரும் 

ம ாழுதுகளும் 

இளலவனில், 

முது 

லவனில், 

 ின் னி 

 ிறு ம ாழுது யாமம் (இரவு 10 

ம ி முதல் 2 

ம ி வமர) 

மாமல 

(முன்னிரவு 6 

ம ி முதல் 10 

ம ி வமர) 

மவகமற 

( ின்னிரவு 2 

ம ி முதல் 6 

ம ி வமர) 

எற் ாடு 

( ிற் கல் 2 

ம ி முதல் 6 

ம ி வமர) 

நண் கல் 

( கல் 10 

ம ி முதல் 2 

ம ி வமர) 

உாிப்ம ாருள் 

 ிாிதல் 

பு ர்தலும் 

பு ர்தல் 

நிமித்தமும் 

இருத்தலும் 

இருத்தல் 

நிமித்தமும் 

ஊடலும் 

ஊடல் 

நிமித்தமும் 

இரங்கலும் 

இரங்கல் 

நிமித்தமும் 

 ிாிதலும் 

 ிாிதல் 

நிமித்தமும் 

கருப்ம ாருள் 

மதய்வம் 

முருகன் திருமால்  இந்திரன் 

(லவந்தன்) 

வரு ன் மகாற்றமவ 

(காளி) 

மக்கள் மவற் ன், 

குறவன், 

குறத்தி, 

இமடயர் 

ஊரன், ஆயர், 

ஆய்ச் ியர், 

கமட ியர்,  

உழவர், 

உழத்தியர், 

ல ர்ப் ன் 

 ரதர், 

 ரத்தியர் 

எயினர், 

எயிற்றியர் 

உ வு மூங்கிலாி ி, 

திம , 

மமலமநல் 

வரகு,  ாமம, 

முதிமர 

ம ந்மநல், 

மவண்ம ய் 

மீன், உப்பு 

விற்று 

ம ற்றமவ 

வழிப் றி 

ம ய்தல், 

சூமறயாடல் 

விலங்கு புலி, கரடி, 

யாமன,  ிங்கம் 

 சு, புல்வாய், 

முயல், மான் 

எருமம, 

நீர்நாய் 

உப்பு சுமக்கும் 

எருது, சுறா 

வலிவற்ற 

யாமன, புலி, 

ம ந்நாய் 

மரம் அகில், ஆரம், 

லதக்கு, 

லவங்மக 

மகான்மற, 

குருந்தம், 

காயா 

வஞ் ி, காஞ் ி, 

மருதம் 

புன்மன, 

ஞாழல், 

கண்டல் 

இருப்ம , 

ஓமம, 

 ாமல, 
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உழிமஞ    

புள் கிளி, மயில் காட்டுக்லகாழி, 

ல வல் 

காரா, 

நீர்க்லகாழி, 

நாமர, குருகு 

அன்னம், 

அன்றில், 

கடற்காகம் 

கழுகு, 

 ருந்து, புறா 

 மற முருகியம், 

மதாண்டகம் 

ஏறுலகாட் 

 மற 

ம முழவு, 

மநல்லாிகிம  

மீன்லகாட் 

 மற 

குமறலகாட் 

 மற, 

நிமரலகாட் 

 மற, துடி 

மதாழில் லதன்  ிழிதல், 

கிழங்கு 

அகழ்தல் திம  

விமதத் தல், 

கிளி கடிதல், 

மவறியாடல் 

நிமர 

லமய்த்தல், 

வரகு 

முதலியன, 

கமள கட்டல், 

கடா விடுதல், 

ஏறு தழுவுதல் 

நடுதல், கமள 

 றித்தல், 

மநல்லாிதல், 

காவிடுதல், புது 

நீராடல் 

மீன்  ிடித்தல், 

உப்பு 

விமளத்தல், 

மீன் உப்பு 

விற்றல் 

வழிப் றி 

சூமறயாடல், 

நிமர 

கவர்தல் 

யாழ் குறிஞ் ி யாழ் முல்மல யாழ் மருத யாழ் மநய்தல் யாழ்  ாமல யாழ் 

பூ குறிஞ் ி, 

காந்தள் 

லவங்மக, 

குவமள 

முல்மல, 

 ிடவு, தளவு, 

லதான்றி 

கழுநீர், கு 

வமள, தாமமர 

மநய்தல், 

தாமழ, 

மகமத, 

முண்டகப்பூ 

மரா, குரா, 

 ாதிாி 

நீர் அருவி, சுமன காட்டாறு ஆறு, 

மமனக்கி று, 

ம ாய்மக 

ம ல் 

கி று, 

உவர்க்குழி 

நீர் 

கூவல், 

வற்றிய 

சும , 

கி று 

ஊர்  ிறுகுடி, குறிச் ி  ாடி, ல ாி ஊர்கள்  ட்டினம், 

 ாக்கம் 

 றந்தமல, 

குறும்பு 

 திற்றுப் த்து 

 ல ரநாட்டு வீரர்களின் வீர லமம் ாடும் மவற்றிச்  ிறப்பும்  

 மண்புமன இஞ் ி மதில்கடந் தல்லது 

 உண்குவ மல்லலம் புகாமவன கூறி 

 கண் ிக் கண் ிய வயவர் ம ருமகன் 
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என்ற  குதியால் அறியமுடிகிறது. 

 த்து ல ரமன்னர்கள்  ாடியவர் மற்றும்  ாடப் ட்லடார்  ாி ில் 

ம ற்றமம ஆகியமவ அட்டவம யில் மகாடுக்கப் ட்டுள்ளன. 

 திற்றுப் த்து 

எண்  ாடியவர்  ாடப் ட்லடார் ம ற்ற  ாி ில் 

1ஆம் 

 த்து 

கிமடக்கவில்மல   

2ஆம் 

 த்து 

குமட்டூர்க் 

கண் னார் 

இமயவரம் ன் 

மநடுஞ்ல ரலாதன் (58 

ஆண்டுகள்) 

உம் ற்காட்டில் 500 

ஊர்கள், மதன்னாட்டு 

வருவாயுள்  ாதி ( ில 

ஆண்டுகள் வமர) 

3ஆம் 

 த்து 

 ாமலக் 

மகௌதமனார் 

 ல்யாமனச் 

ம ல்மகழுகுட்டுவன் (25 

ஆண்டுகள்) 

அவர் விரும் ியவண் ம் 

 த்துப் ம ருலவள்விகள் 

ம ய்து அவர்தம் 

மமனவியுடன் 

விண்ணுலகம் புகச் 

ம ய்தான் 

4ஆம் 

 த்து 

காப் ியாற்றுக் 

காப் ியனார் 

களங்காய்க் கண் ி 

நார்முடிச்ல ரல் (25 

ஆண்டுகள்) 

நாற் து நூறாயிரம் 

ம ான் + ஆளுவதில்  ாதி 

5ஆம் 

 த்து 

 ர ர் கடல்  ிறக்லகாட்டிய 

ம ங்குட்டுவன் (55 

ஆண்டுகள்) 

உம் ற்காட்டு வருவாய் + 

தன் மகன் குட்டுவன் 

ல ரல் 

6ஆம் 

 த்து 

காக்மகப் 

 ாடினியார், 

நச்ம ள்மளயார் 

ஆடுலகாட் ாட்டுச் 

ல ரலாதன் (88 

ஆண்டுகள்) 

ஒன் து துலாம் ம ான் + 

நூறாயிரம் ம ாற்காசுகள் 

7ஆம் 

 த்து 

க ிலர் ம ல்வக் கடுங்லகா 

வாழியாதன் (22 

ஆண்டுகள்) 

நூறாயிரம் ம ாற்காசுகள் 

+ நன்றா என்னும் 

குன்றில் நின்று 

கண்ணுக்மகட்டிய தூரம் 

வமர எடுத்துக்மகாள்ளச் 
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ம ான்னான். 

8ஆம் 

 த்து 

அாி ில்கிழார் தகடூமரறிந்த 

ம ருஞ்ல ரலிரும்ம ாமற 

(17 ஆண்டுகள்) 

ஒன் து நூறாயிரம் 

ம ான்னும் அரசுக் 

கட்டிலும் 

9ஆம் 

 த்து 

ம ருங்குன்றூர் 

கிழார் 

இளஞ்ல ரல் 

இரும்ம ாமற (16 

ஆண்டுகள்) 

32,000 ம ாற்காசுகள், 

ஊரும் மமனயும் ஏரும் 

 ிறவும் அருங்கலன்கள் 

 ன்னூறாயிரம் 

10ஆம் 

 த்து 

கிமடக்கவில்மல   

 ாி ாடல்    

 ஒருவமகப்  ாவினால் இயற்றப் ட்டதால் இந்நூல் இப்ம யர் 

ம ற்றது. இதில் திருமால், ம வ்லவல் ஆகிய மதய்வ வழி ாட்டுப் 

 ாடல்களும், மவமய, மதுமர ஆகிய இயற்மகக் காட் ிப்  ாடல்களும் 

அமமந்துள்ளன. 

 யாம் இரப் மத 

 ம ாருளும் ம ான்னும் ல ாகமும் அல்ல நின் ால் 

 அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும் 

 உருளினர் கடம் ி மனாலிதாராலயா 

என்று முருகமனப்  ரவுவது முதலான அடிகள் அாிய கருத்துகளுடன் 

விளங்குகின்றன.  

கலித்மதாமக 

 திம   ாடியவர்  ாடல் 

எண் ிக்மக 

குறிஞ் ி க ிலர் 23 

முல்மல நல்லுருத்திரன் 17 

மருதம் மருதனிள 

நாகனார்  

35 
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மநய்தல் நல்லந்துவனார் 33 

 ாமல ம ருங்கடுங்லகா 35 

 ிறப்புகள் 

 கலிப் ா வமகயில்  ிறந்த ஒத்தாழிம யால் துள்ளலலாம  மிகுந்த 

வரும் நூல்.  ிற அகத்திம  நூல்கள் எடுத்துமரக்காத மகக்கிமள, 

ம ருந்திம , மடலலறுதல் ல ான்றமவ இதில் மட்டுலம இடம்ம ற்று 

உள்ளன.  ாரதக் கமத நிகழ்ச் ிகளான அரக்குமாளிமகயில் தீப் ற்றி எழ 

பீமன் அத்தீயிலிருந்து  ாண்டவமரக் காத்த ம ய்தி, துச் ாதனன் 

திமரௌ தியின் கூந்தமல மதாட்டு இழுத்தது, மகாதித்மதழுந்த பீமன் 

துச் ாதனன் மநஞ்ம ப்  ிளந்து வஞ் ினம் முடித்தது, துாியன் மதாமடமய 

வீமன் முறித்தது ஆகியமவ இதில் இடம்ம ற்றுள்ளன.  

 ஆற்றுதல் என் து ஒன்றளந்தவர்க்கு உதவுதல் 

 ல ாற்றுதல் என் து பு ர்ந்தாமர  ிாியாமம 

  ண்ம னப்  டுவது  ாடறிந்து ஒழுகுதல் 

 அன்ம னப்  டுவது ல மதயார் ம ால்லநான்றல் 

 ம றிமவனப் டுவது மமற  ிறர் அறியாமம 

 முமறமயனப்  டுவது கண்ல ாடாது உயிர் மவௌவல் 

 ம ாமறமயனப்  டுவது ல ாற்றாமரப் ம ாறுத்தல் 

உதவுதல், ல ாற்றுதல்,  ண்பு, அன்பு, ம றிவு, முமற, ம ாமற குறித்த 

கலித்மதாமக குறிப் ிடும் கருத்து  ிறப்புக்குாியதாகும். 

அகநானூறு 

 1,3,5,7,9 முதலான ஒற்மற எண் ம ற்ற  ாடல்கள்  ாமலத்திம  

 2,8,12,18 முதலான எண் ம ற்றமவ குறிஞ் ித்திம யாகும். 

 4,14 என நான்மக ஒட்டிய எண் ம ற்ற  ாடல்கள் முல்மலத்திம  

 6,16 முதலான ஆறு எண் ம ற்றமவ மருதத்திம  
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 10,20 முதலான  த்துகளால் எண் ம ற்றமவ மநய்தல் திம  என 

லகாக்கப் ட்டுள்ளன. 

தித்தன், நன்னன்,  ாாி, காாி, கட்டி, புல்லி முதலியவர்கமளப்  ற்றிய 

வரலாற்றுக் குறிப்புகமள இந்நூலில் கா முடிகிறது. குடலவாமல மூலம் 

நாட்டுக்கு லவண்டிய நல்லவர்கமளத் லதர்ந்மதடுக்கும் முமறமய ஒரு  ாடல் 

விளக்குகிறது. தமிழாின் திரும  நிகழ்ச் ியிமன 86, 136 ஆகிய இரு 

 ாடல்களும் விளக்குகின்றன. இம்ம  விழாவில் ம ப் ந்தலில் 

மவண்ம ல்  ரப் ி விளக்லகற்றி, ம மகளுக்கு நீராட்டி தூய ஆமட 

அ ிகள் அ ிவித்து, இமற வழி ாடு நடத்தி திங்கள் லராகி ிமயக் கூடிய 

நல்ல லவமளயில் வாமக இமலலயாடு அருகின் கிழங்கும் ல ர்த்துக் 

கட்டப்ம ற்ற மவண்ணூமலத் தமலவிக்குக் காப் ாகச் சூட்டுவர் என்று 

விளக்கப் டுகிறது.  

 யவனர் தந்த விமனமாண் நன்கலம் 

 ம ான்மனாடு வந்து காிமயாடு ம யரும் 

என்னும் வாிகள் யவனர்கள் மிளமகப் ம ற்று அதற்கு ஈடாகப் ம ான்மன 

 ாிமாற்றமாகப் ம ற்றார்கள் என்ற ம ய்தி அறியப் டுகிறது. 

புறநானூறு 

  ாரதப்ல ாாில் ம ருஞ்ல ாற்று உதியன் ல ரலாதன் ல ாாிட்ட இரு 

கட் ிக்கும் ல ாறிட்டதாக முரஞ் ியூர் முடிநாகராயர் புறம் இரண்டாம் 

 ாடலில்  ாடுகிறார். அவ்மவயார்  ாடல்களில் அதியமானின்  ிறப்பும் 

க ிலர்  ாடல்களில்  ாாியின்  ிறப்பும் மவளிப் டுகின்றன.  

 மநல்லும் உயிரன்லற நீரும் உயிரன்லற 

 மன்னன் உயிர்த்லத மலர்தமல உலகம் 

இப் ாடல் மன்னனும் மக்களும் வாழ்ந்த வாழ்விமனக் குறிப் ிடுகின்றது.  
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 த்துப் ாட்டு   

 முருகு ம ாருநாறு  ா ிரண்டு முல்மல 

 ம ருகு வளமதுமர காஞ் ி – மருவினிய 

 லகால மநடுநல் வாமட லகால்குறிஞ் ி  ட்டினப் 

  ாமல கடாத்மதாடும்  த்து 

என்ற  ழஞ்ம ய்யுள்  த்துப் ாட்டு நூல்கமளக் குறிப் ிடுகின்றது.  

 த்துப் ாட்டு நூல்கமளப்  ாடிய புலவர்கள்,  ாட்டுமடத் தமலவன், 

அடிவமரயமற முதலான ம ய்திகள் கீழ்வரும் அட்டவம யில் 

மகாடுக்கப் ட்டுள்ளன 

ம ாருள்  ாட்டு  ாடிய புலவர்  ாட்டுமடத் 

தமலவன் 

அடி 

வமரய

மற 

ஆற்றுப் 

 மட 

திருமுருகாற்றுப் மட நக்கீரர் முருகக் கடவுள் 317 

ம ாருநராற்றுப் மட முடத்தாமக் 

கண் ியார் 

காிகாலன் 248 

 ிறு ா ாற்றுப் மட  நத்தத்தனார் நல்லியக்லகாடன் 269 

ம ரும் ா ாற்றுப் 

 மட 

உருத்திரங் 

கண் னார் 

இளந்திமரயன் 500 

மமல டுகடாம் 

(கூத்தராற்றுப் மட) 

ம ருங்மகௌ ி 

கனார் 

நன்னன்ல ய் 

நன்னன் 

583 

அகம் குறிஞ் ிப் ாட்டு க ிலர் ஆாிய அர ன் 

 ிரகதத்தன் 

261 

முல்மலப் ாட்டு நப்பூதனார் மநடுஞ்ம ழியன்  103 

 ட்டினப் ாமல உருத்திரங் 

கண் னார் 

காிகாலன் 301 

புறம் மநடுநல்வாமட நக்கீரர்  ாண்டியன் 

மநடுஞ்ம ழியன் 

188 
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மதுமரக்காஞ் ி மாங்குடி 

மருதனார் 

 ாண்டியன் 

மநடுஞ்ம ழியன் 

782 

திருமுருகாற்றுப் மட 

 முருகாற்றுப் மட என்னும் மதாடருக்கு வீடும றுவதற்கு 

 மமந்தாலனார் இரவலமன, வீடும ற்றான் ஒருவன் முருகனிடத்லத 

ஆற்றுப் டுத்துவது என்று ம ாருள் கூறியிருக்கிறார் நச் ினார்க்கினியர். 

முருகப்ம ருமான் லகாயில் மகாண்டிருக்கும் ஆறு மட வீடுகமள 

விளக்கியுமரக்கிறது. திருப் ரங்குன்றத்தில் முருகனின் லதாற்றப்ம ாலிவும் 

திரு ீரமலவாய் என்னும் திருச்ம ந்தூாில் ஆறுமுகமும்  ன்னிரு மகயும் 

அடியவர்க்கு அருள் வழங்குமாறு யாமனமீது எழுந்தருளியிருக்கிறார் 

முருகன். திருவாவினன்குடியில் லதவர்களும் முனிவர்களும் முருகமன 

லவண்டுகிறார்கள். திருலவரகம் என்னும் சுவாமி மமலயில் அந்த ர்  ற்றிய 

ம ய்திகள் மற்றும் வழி ாட்டு முமறகள்  ற்றியும் கூறப் ட்டுள்ளன. 

குன்றுலதாறாடலில் குன்றிலல வாழும் குறவர்களின் வாழ்வு உ ர்த்தப் 

 டுகிறது. ஆறாவது  மடவீடாகிய  ழமுதிர்ச்ல ாமலயில் அடியவர்கள் 

லமற்மகாள்ளலவண்டிய தவ மநறியிமனயும் அவருக்கு ஆறுமுகன் அருள் 

சுரக்கும் தன்மமமயயும் நக்கீரர் விளக்கியுள்ளார்.  

ம ாருநராற்றுப் மட 

 ஏர்க்களம்  ாடுலவார், ல ார்க்களம்  ாடுலவார்,  ர ி  ாடுலவார் என 

ம ாருநர்  லவமகப் டுவர். இந்நூலில் ல ார்க்களம்  ாடுலவான் விளக்கப் 

 ட்டுள்ளது. விறலியர் ம ான்னாி மாமலமயப் ம றுதல் கூறப் டுகிறது. 

வற்றாத வளம் சுரந்து  ாயும் ம ான்னி நதியின் புதுப்புனல் மவள்ளமும் 

சுமவ யக்க வர் ிக்கப் ட்டுள்ளது. 
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 ிறு ா ாற்றுப் மட 

  ா ர்களின் யாழ்ப் ா ர், இம ப் ா ர், மண்மடப்  ா ர் என 

 ல  ிாிவுகள் உண்டு. யாழ்மகாண்டு  ாடும் யாழ்ப் ா ர்கமளப்  ற்றி 

இந்நூல் குறிப் ிடுகிறது. அதில்  ிறு ா மர ஆற்றுப் டுத்தியமமயால் 

 ிறு ா ாற்றுப் மட என்று ம யர் ம றுகிறது.  

 வளமாக ஓடிப்  ின் வற்றிய ஒரு காட்டாறு காட்டப் ட்டுள்ளது. 

ஊற்றற்ற கானாற்மறயடுத்து மவயிலின் மகாடுமம வரு ிக்கப் டுகிறது.  

ம ரும் ா ாற்றுப் மட 

  ாி ில் ம ற்ற ம ரும் ா ன் ஒருவன் தன் வழியில் எதிர்ப் ட்ட 

மற்மறாரு இரவலனான  ா மனக் காஞ் ி மாநகாில் லகாநகராகக் 

மகாண்டு ம ங்லகாலலாச் ிய இளந்திமரயனிடம் ஆற்றுப் டுத்தியதாக 

அமமந்துள்ளது. விலங்குகுள் முனிவர் மமாழிவழி ஏவல் லகட்டல், உப்பு 

வா ிகர்களின் மகளிர் உப்பு ஏற்றிய  ார வண்டியிமன ஓட்டிச்ம ல்லுதல், 

வ ிகர்கள் மிளகுப் ம ாதியிமன கழுமதயின்லமல் ஏற்றிச்ம ல்லுதல், 

களங்கமர விளக்கத்தின்  ிறப்பு முதலிய ம ய்திகமள இந்நூலில் கா லாம்.  

முல்மலப் ாட்டு 

  ாட்டின் மதாடக்கத்தில் கார்கால வரு மனயும் இறுதியில் முல்மல 

நிலத்தின் இயல்பும் இமடயில் அர னின்  ா மற அமமப்பும் நுவலப் 

 டுகின்றன. முல்மலப் ாட்டின் தமலவி மநஞ்ம  ஆற்றியிருப் தால் 

மநஞ் ாற்றுப் மட என்று  ிறிமதாரு ம யருண்டு. 

மதுமரக்காஞ் ி 

 வான நூல் குறிப்புகள் இடம்ம றுகின்றன. நாட்டு வளம், ல ார்முமற, 

லவளாண்மம, வா ிக வளம் முதலியவற்றிமனச்  ிறப் ாகக் கூறுகிறார் 

ஆ ிாியர்.  
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மநடுநல்வாமட 

 வடக்லகயிருந்து வீசும் வாமடக்காற்று தமலவமனப்  ிாிந்து தனிமம 

துன் த்தால் வருத்தமுறும் தமலவிக்கு மநடு வாமடயாகவும்  மடமயடுத்து 

 ா மறயில் தங்கி ல ாகத்தில் மனம் ம ல்லாமல் தான் லமற்மகாண்ட விமன 

முடிக்க வாய்ப் ாய் இருப் தனால் நல்வாமடயாகவும் ஆயிற்று. வாமடக் 

காற்று ஆயர்கள் ஆநிமரகள்  றமவ, விலங்குகள் முதலியவர் களுக்கு 

வாமடக்காற்று நடுக்கமுறச் ம ய்கிறது. அரண்மமன, அந்தப்புறம், கட்டில் 

முதலியன வரு ிக்கப் டுகின்றன. 

குறிஞ் ிப் ாட்டு 

 தமலவி ஆயத்துடன் புனலாடியதும் பூக்மகாய்ததும் மநஞ்ம யள்ளும் 

ஓவியமாகத் தீட்டப் ட்டுள்ளன. ம ங்காந்தள் பூ முதல் மமலயறுக்கும் பூ 

ஈறாகத் 99 பூக்களும் வண் மும் வனப்பும் புலப் ட வரு ிக்கப் ட்டு 

உள்ளன. 

 ட்டினப் ாமல 

 மநய்தல் நில மக்களாகிய  ரதவர்களின்  ிறப்புற  ித்தாிக்கப் 

 ட்டுள்ளது. அவர்கள் சுறா மகாம்ம  ம லில் நட்டு வழி டும் மதய்வ 

வழி ாடும் கூறப் ட்டுள்ளது. துமறமுகத்தில் இறக்குமதியாகும் ம ாருள் 

களுக்கு சுங்கம் வசூலிக்கப் ட்டது.  

 மகாள்வதூஉ மிமகமகாளாது மகாடுப் தூஉம் குமறமகாடாது 

வா ிகம் ம ய்கின்றனர். 

மமல டுகடாம் 

 நன்னன் முன்லனார் ம ருமம,  ிவனருள் நன்னனின் நவிரமமல, 

ல யாறு முதலியமவ கூறப் ட்டுள்ளன.  
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 ங்கம் மருவிய காலம் 

 திமனண் கீழ்க்க க்கு நூல்கள் 

 அடிநிமிர் ில்லாச் ம ய்யுட் மதாகுதி 

 அறம் ம ாருள் இன் ம் அடுக்கி யவ்வமக 

 திறம் ட உமரப் து கீழ்க்க க்காகும்  -  ன்னிரு  ாட்டியல் 

இதற்லகற்  குமறந்த அடிகமளயுமடய மவண் ா யாப் ில் அறம், ம ாருள், 

இன் ம் என்ற மூன்று உறுதிப்ம ாருள்கமளயும் கூறுவதமன கீழ்க்க க்கு 

நூல்கள் எனலாம். 

 நாலடி நான்ம ி நானாற் து ஐந்திம முப் 

  ால்கடுங் லகாமவ  ழமமாழி மாமூலம் 

 இன்னிமல காஞ் ியுட லனலாதி என் லவ 

 மகந்நிமலயவாம் கீழ்க் க க்கு - இவ்மவண் ா 18 கீழ்க்க க்கு 

நூல்கமளக் குறிக்கிறது.  

இந்நூல்களில்  குப்பு, ஆ ிாியர்,  ாடல் எண் ிக்மக முதலியமவ 

கீலழ அட்டவம யில் மகாடுக்கப் ட்டுள்ளன. 

வ. 

எண் 

நூல்ம யர்  ாடல் 

எண் ிக்மக 

ம ாருள் ஆ ிாியர் 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

நாலடியார் 

நான்ம ிக்கடிமக 

இன்னா நாற் து 

இனியமவ நாற் து 

திாிகடுகம் 

ஏலாதி 

முதுமமாழிக்காஞ் ி 

திருக்குறள் 

ஆ ாரக்லகாமவ 

 ழமமாழி 

400 

101 

40+1 

40+1 

100 

80 

10X10 

1330 

100+1 

400 

அறம்/நீதி 

அறம்/நீதி 

அறம்/நீதி 

அறம்/நீதி 

அறம்/நீதி 

அறம்/நீதி 

அறம்/நீதி 

அறம்/நீதி 

அறம்/நீதி 

அறம்/நீதி 

 ம  முனிவர்கள் 

விளம் ி நாகனார் 

க ிலர் 

பூதஞ்ல ந்தனார் 

நல்லாதனார் 

க ிலமதாவியார் 

கூடலூர்க் கிழார் 

திருவள்ளுவர் 

ம ருவாயின் முள்ளியார் 

முன்றுமறயமரயனார் 
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11 

12 

13 

14 

 

  15 

 

16 

17 

18 

 ிறு ஞ் மூலம் 

ஐந்திம  ஐம் து 

ஐந்திம  எழு து 

திம மமாழி 

ஐம் து 

திம மாமல 

நூற்மறம் து  

மகந்நிமல 

கார் நாற் து 

களவழி நாற் து 

104 

50 

70 

 

50 

 

150 

60 

40 

40+1 

அறம்/நீதி 

அகம் 

அகம் 

 

அகம்  

 

அகம் 

அகம் 

அகம் 

புறம் 

காாியா ான் 

மாறன் ம ாமறயனார் 

மூவாதியார் 

 

கண் ஞ் ல ந்தனார் 

 

க ிலமதாவியார் 

புல்லங்காடனார் 

கண் ங்கூத்தனார் 

ம ாய்மகயார் 

நீதி நூல்கள்  -  திருக்குறள் 

 நீதி நூல்களுள் தமலயானது திருக்குறள். முப் ால், ம ாய்யாமமாழி, 

வாயுமற வாழ்த்து முதலான ம யர்கள் உள்ளன. மநறிலயாடு இந்த 

உலகத்தில் வாழ்ந்தால் தானாகலவ அமமவது முக்தி அமமயும். 

அறத்துப் ாலில் புத்தர் ல ான்ற ஒரு  ான்லறாாின் மமாழிகமளக் 

லகட்கலாம். ம ாருட் ாலில் அர ியல் அறிஞாின் உமரகமளக் கற்கலாம். 

இன் த்துப் ாலில் வள்ளுவர் கற் மன ம ல்வம் மிகுந்த ஒரு கவிஞராக 

விளக்கி காதலமனயும் காதலிமயயும் ல  ச் ம ய்கிறார்.  

ம ாதுமம 

 தவம் என் து என்ன? வந்த துன் த்மதப் ம ாறுத்துக்மகாள்ளுதல். 

மற்ற உயிர்களுக்குத் துன் ம் ம ய்யாமல் இருப் துலம ஆகும் என்றார். 

மனத்தில் மாசு இல்லாமல் தூய்மம ம றுதலல அறம். மற்றமவ 

ஆரவாரமான  குதிகலள எனத் மதளிவாக்கினார்.  
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உலகியல் மதளிவு 

 அந்தக் காலத்தில் அவர் அர ர்க்கு ம ான்னமவகளாக அமமந்த 

அறிவுமரகள் இன்று குடியாட் ி முமறயில் உள்ள தமலவர்களுக்கும் 

ம ாருந்தும் மமாழிகளாக உள்ளன.  

மநறியும்  ண் ாடும் 

 புகலழாடு நன்மமயும் விமளக்காத ம யமல எப்ல ாதும் 

ஒதுக்கிடலவண்டும்.  ிறமர அழமவத்துவிட்டு கவர்ந்துமகாண்ட ம ாருள் 

முதலிய எல்லாம் மகாண்டவமர அழமவத்து விட்டுப் ல ாய்விடும். 

வஞ் மன வழியால் ம ாருள் ல ர்த்துக் காப் ாற்றுதல்  ச்ம  

மண் ாலாகிய கலத்தில் நீர் நிரப் ி மவத்தல் ல ான்றது.  

நாலடியார் 

 நிமலயாமம முதலியவற்மற வற்புறுத்தும்  ாட்டுகளும் ம ால் 

ஓவியங்களாய் இலக்கியச் சுமவலயாடு அமமந்துள்ள தன்மம இந்நூலின் 

 ிறப் ியல் ாகும்.    

கரும்ம  ஆமலயிலல மவத்து ஆட்டி  ாகிலிருந்து மவல்லக்கட்டிகமள 

எடுத்துக்மகாண்டவர்கள் அந்தக் கரும் ின்  க்மககள் அடுப் ில் இடப் ட்டு 

லவகும்ல ாது துயரப் டுவதில்மல. நிமலயில்லாத இந்த உடம்ம யும் 

நன்மமக்காக உமழக்கச் ம ய்து இதன்  யமனக் மகாண்டவர்கள் எமன் 

வரும்ல ாது துயரப் டுவதில்மல ல ான்ற ம ய்திகமள இந்நூலில் 

கா லாம். 

நான்ம ிக்கடிமக 

 நான்கு ம ில ான்ற உண்மமகமளக் கூறும்  ாட்டுகமள 

உமடயதால் நான்ம ிக்கடிமக எனப் ம யர் வந்தது.  ிறந்த உவமமகளும் 

அறிவுமரகளும் புலமம நயங்களும் ம ற்று மிளிரும் வண் ம் விளம் ி 
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நாகனார் இயற்றி இருப் து இவாின் நுண்மான் நுமழபுலத்திமனக் 

காட்டுகிறது.  

 எக்குடியிலும் நல்ல மக்கள் உதித்தல் கூடுமமன்றும், மக்கள் 

இம்மமயில் புகழ் வாழ்வு வாழ்ந்து மறுமமயில் வீட்டுப்ல ற்றிமன 

எய்துவமதலய தம் உயர்ந்த குறிக்லகாளாகக் மகாள்ளலவண்டும், 

மகால்லாமமயும், புலால் உண் ாமமயும்  ிறந்த அறங்கள் என்று 

வலியுறுத்துகின்றார்.  

 இந்நூலின் 7வது  ாடமலயும் 100வது  ாடமலயும் டாக்டர் ல ாப் 

அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் மமாழிம யர்த்துள்ளார். 

இனியமவ நாற் து 

 ஒவ்மவாரு  ாடலிலும் இன்னது இன்னது இனியமவ என்று 

இந்நூலா ிாியர் கூறுகிறார். ஒப்  முடிந்தால் மமனவாழ்க்மக முன்னினிது, 

மானம் அழிந்த ின் வாழாமம முன்னினிது, குழவி தளர்நமட காண்டல் 

இனிது, அறம் புாிந்து அல்லமவ நீக்கல் இனிலத, வருவாய் அறிந்து வழங்கல் 

இனிலத என்ற  ிறந்த அறிவுமரகமள ஆ ிாியர் எடுத்து இயம்புகிறார். 

இன்னா நாற் து 

இதன் ஒவ்மவாரு  ாடலும் இன்னது இன்னது துன் ம் தரும் என்று 

அறிவுறுத்துகிறது.  

 ந்தம் இல்லாத மமனவின் வனப்பு இன்னா 

  உண் ாது மவக்கும் ம ரும் ம ாருள் மவப்பு இன்னா 

 ஆற்றல் இல்லாதான்  ிடித்த  மட இன்னா 

  தீமமயுமடயார் அயலிருத்தல் இன்னா 

என் ன ல ான்ற  ிறந்த கருத்துக்கள் அறிவுமரகளாக அமமந்துள்ளன. 
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திாிகடுகம் 

 சுக்கு, மிளகு, திப் ிலி ஆகிய மூன்று ம ாருள்களும் உடல்லநாமயப் 

ல ாக்கும் தன்மமமயப் ம ற்றிருப் து ல ால இந்நூலின் ஒவ்மவாரு 

ம ய்யுளிலும் கூறப் டும் மூன்று அாிய கருத்துகளும் உளலநாமயப் ல ாக்கி 

உரமூட்டும் தன்மமயது என் ர். 

 அருந்ததிக் கற் ினார் லதாளுந் திருந்திய  

 மதால்குடியின் மாண்டார் மதாடர்ச் ியும் – ம ால்லின்  

அாிதகற்றுங் லகள்வியார் நட்புமிம் மூன்றுந் 

திாிகடுகம் ல ாலு மருந்து  என்ற  ாடலும் 

லதாள்வற்றிச்  ாயினும்  ான்றாண்மம குன்றாமம, வருவாயுட் கால் 

வழங்கி வாழ்தல், மநஞ் ம் அடங்குதல் வீடாகும் என்னும் மதாடர்கள் இதன் 

 ிறப்ம  உ ர்த்தும். 

ஆ ாரக்லகாமவ 

 ஒருவர் லமற்மகாள்ள லவண்டிய ஒழுக்க முமறகமளத் மதாகுத்துக் 

கூறுவதால் இப்ம யர் ம ற்றது. ஆ ாரம் என்ற வடம ால் ஒழுக்கம் என்று 

ம ாருள். 

 கடவுள் வ க்கம், உண் ல், உறங்கல், உ  ாரம், ஒழுகும் முமற, 

நன்றியறிதல் முதலிய ம ய்திகமள இந்நூல் கூறுகிறது. 

 ழமமாழி 

 இதன் ஒவ்மவாரு  ாடலின் இறுதியிலும் ஒரு  ழமமாழிமய மவத்துப் 

 ாடப் ட்டிருப் தால் இது  ழமமாழி என்றாயிற்று. ம ாற்சுருக்கமும் 

ம ாருள் ஆழம் உமடத்தாதல் ஆகிய  ிறப்புகள் இதில் கா ப் டுகின்றன. 

 உமரமுடிவு கா ான், இளமமலயான் என்ற 

  நமர முது மக்கள் உவப் , நமர முடித்து 

 ம ால்லால் முமற ம ய்தான், ல ாழன் குலவிச்ம  
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  கல்லாமல்  ாகம்  டும் 

 ிறு ஞ் மூலம் 

  ிறந்த கவிஞனுக்குாிய இலக்க ம் இந்நூலில் கூறப் ட்டுள்ளது. 

லதாற்கன்மறக் காட்டிப்  சுக்கமளக் கறக்கும் மகாடிய  ழக்கத்மத 

இவ்வா ிாியர் கடிந்து மகாள்கிறார். 

 தானத்தால் ல ாகம் தவத்தால் சுகம்சுகமா 

 ஞானத்தால் வீடாகும் நாட்டு 

முதுமமாழிக்காஞ் ி 

 கல்வியிலும் ஒழுக்கலம லமற் ட்டது என்கிறார் இதன் ஆ ிாியர். 

இளமம  ருவத்தில் கல்லாமம குற்றம், வளம் இல்லாதம ாழுது வள்ளன்மம 

ம ய்வது குற்றம், சுற்றத்தார் இல்மலமயன்றால்  ினம் மகாள்வது குற்றம் 

என்கிறார் ஆ ிாியர். 

ஏலாதி 

 முற் ிறவியில் மா வர்கட்கு உ வு, உமட, எழுத்தா ி, புத்தகம் 

முதலியவற்மற உதவியவர்கள் இப் ிறவியில் ம ரும்புலவர்கள் விரும் ி 

எழுதுமாறு ம றுவாழ்வு ம ற்று வாழ்வர் என்ற இவாின் கூற்று  ிறப் ாக 

உள்ளது. 

 அகப்ம ாருள் நூல்கள் - கார் நாற் து 

 கார்காலத்தின் அழகிய இயற்மக வரு மனகள் மகாண்ட 

அகப்ம ாருள் நூல். விமனலமற் ம ன்ற தமலவன் கார்காலத்தில் திரும் ி 

வருவதாகத் தமலவியிடம் கூறிச் ம ன்றான். கார்காலம் வந்ததும் தமலவன் 

திரும் ி வராதமதக் கண்டு தமலவி வருந்துகிறாள். லதாழி லதற்றுகிறாள். 

தமலவனும் தமலவிமய நிமனத்து லதர்ப் ாகலனாடு ல  ி விமரந்து 

மீள்வதமன எடுத்துக்கூறுகிறது. 
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திம மமாழி ஐம் து 

 இதில் குறிஞ் ி,  ாமல, முல்மல, மருதம், மநய்தல் என்ற வாிம யில் 

திம கள் அமமந்துள்ளன. இந்நூலில் குறிஞ் ி நிலத்தில்  ாயும் அருவியின் 

அழமக ஆ ிாியர் அழகுற எடுத்தியம்புகிறார் 

 யாழும் குழலும் முழவும் இமயந்மதன 

 வீழும் அருவி விறன்மமல நன்னாட 

தமலவன் திரும் ி வரும் ம ய்தியிமனத் தன் உடற் பூாிப் ாலல அறிந்லதன் 

என்று லதாழிக்குத் தமலவி கூறும் ம ய்தி நயமானது. 

 தவழ் ிமறச் ல ர்ப் ன் வருவான்மகால் லதாழி!  

 திகழும் திருவமர் மார்பு 

திம மாமல நூற்மறம் து 

கீழ்க்க க்கிலுள்ள அகப்ம ாருள் நூல்களில் இதுலவ மிகவும் 

ம ாியதாகும். ம ாருட்ம றிவும்  ா நாயமும் இந்நூலில்  ிறப்புற 

அமமந்துள்ளன. இம்மமயிற் ம ய்தவிமன இம்மமயிலலலய  லன் 

அளிக்கும் என்ற அாிய ம ய்தியிமனத் மதாிவிக்கிறது.   

ஐந்திம  ஐம் து 

 சுமனவாய்  ிறுநீமர எய்தாமதன்று எண் ி 

  ிம மான் இனிதுண்  லவண்டி கமலமாத்தான் 

 கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம் என்  காதலர் 

 உள்ளம்  டர்ந்த மநறி 

என்னும்  ாடல் தமலவன் ம ல்லும் மநறி இத்தமகய அன்புக் காட் ிகள் 

நிமறந்தது என் மதப் புலப் டுத்தும். காதல் உ ர்மவ நுட் மாக 

மவளிப் டுத்தும் இப் ாடல் அறிஞர்களால் அடிக்கடி எடுத்தாளப் 

 டுவதாகும். 
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ஐந்திம  எழு து 

 ஒவ்மவாரு திம க்கும் 14  ாடல்கள் வீதம் ஐந்து திம க்குமாக 70 

என் ார்கள். இதன் திம கள் குறிஞ் ி, முல்மல,  ாமல, மருதம், மநய்தல் 

என்ற முமறயில் மவக்கப் ட்டுள்ளன.  

மகந்நிமல 

 12 மவண் ாக்கள் இடம்ம ற்றுள்ளன. இது வடம ாற்கள்  ல கலந்து 

வந்துள்ளன.  திமனண் கீழ்க்க க்கு நூல்களில் இடம்ம றுவது 

இந்நிமலயா? மகந்நிமலயா? என் து  ற்றி கருத்து லவறு ாடு இருந்து 

வருகிறது. 

இன்னிமல 

 அறம், ம ாருள், இன் ம், வீடு என்னும் நான்கு உறுதிப்ம ாருள் 

கமளயும் உ ர்த்துவது 45 மவண் ாக்களால் ஆன நூல் இது.  

புறநூல் – களவழி நாற் து 

 ஏலரார் அன்றி களவழி 

 லதலரார் லதாற்றிய மவன்றியும்   என்னும் மதால்காப் ிய 

நூற் ா ஏர்க்களம்  ற்றியும் ல ார்க்களம்  ற்றியும்  ாடப்ம றுவது களவழி 

என்று மதாிவிக்கிறது.  நால்வமகப்  மடகளின் ல ார்த்திறமும் ல ார்க் 

மகாடுமமயும் திறம் ட வர் ிக்கப் ட்டுள்ளன. கார்த்திமக விழாமவ 

இவ்வா ிாியர்  ிறப் ித்துப்  ாடுகிறார்.  

இரட்மடக் காப் ியங்கள் 

 ிலப் திகாரம் 

 தமிழில் வழங்கும் காப் ியங்களில் தமலயாயது  ிலப் திகாரலம. 

இந்நூல் இயல், இம , நாடகம் என்னும் முத்தமிழும் விரவப் ம ற்றதால் 

முத்தமிழ்க் காப் ியம் என்றும் உமரயிமடயிட்ட  ாட்டுமடச் ம ய்யுள் 

என்றும் லவறும யர்களாலும் வழங்கப் டும்.  
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அர ியல்  ிமழத்லதார்க்கு அறம் கூற்றாவதும்  

உமர ால்  த்தினிக்கு உயர்ந்லதார் ஏத்தலும் 

ஊழ்விமன உருத்துவந்து ஊட்டும் என் தும் 

சூழ்விமன  ிலம்பு கார மாக  

 ிலப் திகாரம் என்னும் ம யரால் 

நாட்டுதும் யாம்ஓர்  ாட்டுமடச் ம ய்யுள் 

என்று  திகம் கூறுகிறது.  

நூலின்  ிறப்பு 

 உலகக் காப் ியங்கள் எல்லாம் உயர்ந்த மக்கள், லதவர்கள், அர ர்கள் 

இவர்கமளப்  ற்றிலய எழுந்திருக்க தமிழின் முதற்காப் ியமாம் 

 ிலப் திகாரத்மத லகாவலன், கண் கி ல ான்ற எளிய மக்கமளலய தம் 

காப் ியத் தமலவர்களாகக்மகாண்டு குடிமக்கள் காப் ியமாகப் 

 மடத்துள்ளார்.  ங்க காலத்தில் தன்னு ர்ச் ிப்  ாடல்கலள அகம் புறமாக 

வளர்ந்திருக்க முதன்முதலில்  முதாயப்  ாடல்கமள இந்நூலில் 

காண்கிலறாம்.  

காப் ியம்  ிறந்த கமத 

 ல ரன் ம ங்குட்டுவன் தன் நாட்டின் மமலவளம் காண் தற்காக 

ல ாியாறு என்னும் ஆற்றங்கமரயில் ம ங்குன்று என்னும் மமலப் குதிக்குச் 

ம ன்றான். அப்ல ாது ல ரனுமடய தம் ி இளங்லகாவும் அவருமடய 

நண் ரான புலவர்  ாத்தனாரும் உடன் ம ன்றனர். அப்ல ாது அம்மமல 

மக்கள் ஒரு ம ய்திமயத் மதாிவித்தார்கள். உடலன  ாத்தனார் அந்த 

நங்மகக்கு லநர்ந்தது எனக்குத் மதாியும். அவள் மதுமரயில் தன் க வமன 

இழந்தாள். அரண்மமன ம ாற் ிலம்ம த் திருடினான் எனக் குற்றம் ாட்டி 

லகாவலன் மகால்லப் ட்டான். ம ய்தியறிந்த அவன் மமனவி கண் கி 

என் வள் உடலன  ாண்டிய அர னிடம் ம ன்று தன் க வன் குற்றவாளி 
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அல்ல என்று காட்டி அந்தக் மகாடுமமமய எடுத்துமரத்தாள்.  ாண்டியன் 

தான் தவறு ர்ந்து உடலன மயங்கி மாண்டான். அவனுமடய லதவியும் 

உடன் இறந்தாள். கண் கி, நான்  த்தினி என் து உண்மமயானால் இந்த 

அரம யும் மதுமர நகரத்மதயும் அழிப்ல ன் என்று வஞ் னம் கூறினாள். 

தன் ஒரு முமலமயத் (மார்பு) திருகி எறிந்தாள். நகரம்  ற்றி எாிந்தது. 

கண் கியின்  ினம் த ிந்தது. அவள் தன் நாடாகிய ல ாழநாட்டுக்குத் 

திரும் ிச் ம ல்லாமல் இந்த ல ரநாட்டு மமலக்கு வந்தாள். அமதக்லகட்ட 

ல ரமன்னன் தன் நண் ர்  ாத்தனாமர லநாக்கி அந்தப்  த்தினிமயப்  ற்றி 

ஒரு காப் ியம் எழுதலவண்டும் என்று மதாிவித்தார். இவ்வாறு எழுந்தலத 

 ிலப் திகாரம் என்னும் காப் ியம். 

ம ிலமகமல 

 காப் ியத்தின் தமலவி ம ிலமகமல.  ிலப் திகாரத்தின் லகாவலன் 

மற்றும் மாதவியின் என் வர்களின் மகளாவாள்.  லகாவலன் துயர 

மர த்திற்குப்  ிறகு மாதவி தன் மகமள ஒரு புத்தத் துறவியாக வளர்த்தாள். 

ஒரு  மயத்தில் ம ிலமகமலயும் அவளுமடய லதாழியும் பூப் றிக்கச் 

ம ன்றல ாது உதயகுமரன் என்ற ல ாழமன்னன் ம ிலமகமலயின் மீது 

காதல் மயக்கம் மகாண்டான். கடலின் கடவுளான ம ிலமகலா, 

ம ிலமகமலயின் உலக இன் ங்கள் துறந்த வாழ்க்மகமயப்  ாதுகாக்க 

அவமளத் தான் அறியாமலல ம ி ல்லவ என்ற தீவில் மகாண்டுவிட்டாள். 

அத்தீவில் ம ிலமகமல ஒரு புத்தபீடிமக மூலம் தன் முன் ிறப்ம ப்  ற்றி 

அறிந்தாள். அதன் ிறகு, கடலின் கடவுள் ம ிலமகலா ஏன் ம ி ல்லவத் 

தீவிற்கு அமழத்துவரப் ட்டாள் என் மதக் கூறி மூன்று அதி ய 

மந்திரங்கமளயும் கற்றுக்மகாடுத்தாள். அத்தீவில் ம ிலமகமல அமுதசுர ி 

என்ற உ வுக்கிண் த்மதக் கண்மடடுத்து, அதிலிருந்து அளவற்ற 

உ மவ புகாாில் உள்ள ஏமழ எளியவர்க்கு வழங்கினாள். இமதமயல்லாம் 

கண்ட உதயகுமரன் ம ிலமகமல தன்மன ம க்க லவண்டுமமன்று 

அவமள வற்புறுத்தினான். ஆனால் ம ிலமகமல, தான் கற்ற வித்மதமயப் 
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 யன் டுத்தி காய ண்டிமகயாக உருமாற்றிக் மகாண்டாள். உண்மமயான 

காய ண்டிமகயின் க வன்  ந்தர்ப்  சூழ்நிமலகளால் உதயகுமரமனக் 

மகாமல ம ய்துவிட்டான். இதற்காகக் காய ண்டிமகயின் உருவத்தில் 

இருக்கும் ம ிலமகமல மகதும ய்யப் டுகிறாள். ஆனால் தனது தாயாாின் 

உதவிலயாடு விடுவிக்கப் டுகிறாள்.  ிறகு, அவள் வஞ் ி நகரத்திற்குச் 

ம ன்று தங்கி ஞான ஆ ிாியரான கண் கியிடம் உமரயாடி அறிவுமர 

ம ற்றாள். அத்துடன் அமனத்து மதங்களின் நிமறகுமறகமள வல்லுநர் 

களிடமிருந்து அறிந்தாள். அதன் ிறகு, காஞ் ி நகரத்திற்கு ம ன்று தனது 

ஆ ானான அறவ  அடிகளிடம்  டிப் ிமன ம ற்று ஒரு முழுமமயான 

புத்தத் துறவியாகி தவத்தில் ஆழ்ந்தாள்.  

 க்தி இலக்கியம் 

 க்தி இயக்கம் 

 இமறவன் ஏழிம யாய் இம ப் யனாய் உள்ளவன் என்றார் சுந்தரர். 

நாளும் இன்னிம யால் தமிழ்  ரப்பும் ஞான ம் ந்தன் என்று  ம் ந்தர் 

ல ாற்றப் ட்டார். தமிலழாடு இம ப் ாடல் மறந்தறிலயன் என்று 

திருநாவுக்கர ர் கூறியுள்ளார். ம னரும் ம ௌத்தரும் புலனடக்கத்மதயும் 

உண் ா லநான்பு, இன்  மவறுப்பு முதலியவற்மறயும் மக்களிமடலய 

வற்புறுத்திக் மகாண்டிருந்தார்கள். துறவறத்மதலய ம ருமமப் டுத்திக் 

மகாண்டிருந்தார்கள். ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும்  க்திமயலய ல ாற்றி 

அதற்கு இம வான ஆடல்,  ாடல் முதலான கமலகமளப்  ாராட்டினார்கள். 

இல்வாழ்க்மகயில் இன் மாக வாழ்ந்தாலும் எந்தத் மதாழிமலச் ம ய்தாலும் 

உள்ளத்மத இமறவனுக்கு உாியதாக மவத்து வாழ்க்மக நடத்தினால் 

ல ாதும் என்றார்கள்.  லவமகக் கமலகமளயும் வளர்க்கும் இடமாக 

லகாயில்கள் ஓங்குவதற்கு அவர்களுமடய  க்தி இயக்கம் தும  ம ய்தது. 

மக்களிமடலய அவர்களின் இயக்கம்  ரவுவதற்குத் தமிழ்ப்  ாடல்கள் 

இம லயாடு அமமந்து உதவி புாிந்தன.  

கீழ்க்கண்ட அட்டவம யில்  ன்னிரு திருமுமறகள் அதன் ஆ ிாியர், 

 திகம்,  ாடலடிகள் முதலான தரவுகள் மகாடுக்கப் ட்டுள்ளன.  
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 ன்னிரு திருமுமறகள் 

திருமுமறகள் ஆ ிாியர் நூற்ம யர்  திகம்  ாடல்

கள் 

அடி

கள் 

முதல் திருமுமற 

இரண்டாம் திருமுமற 

மூன்றாம் திருமுமற 

திருஞான  ம் ந்தர் 

(63 நாயன்மார்களுள் 

ஒருவர்) 

லதவாரம் 384 4,184 - 

நான்காம் திருமுமற 

ஐந்தாம் திருமுமற 

ஆறாம் திருமுமற 

திருநாவுக்கர ர் 

(63 நாயன்மார்களுள் 

ஒருவர்) 

லதவாரம் 313 3,066 - 

ஏழாம் திருமுமற சுந்தரர் 

(63 நாயன்மார்களுள் 

ஒருவர்) 

லதவாரம் 100 1,026 - 

எட்டாம் திருமுமற மா ிக்கவா கர் திருவா கம் 

திருக்லகாமவயார் 

15 656 

400 

- 

ஒன் தாம் திருமுமற 1. திருமாளிமகத்லதவர் 

2. கருவூர்த் லதவர் 

3. கண்டராதித்தர் 

4. ல திராயர் 

5. புருலடாத்தம நம் ி 

6. திருவாலி அமுதனார் 

7. லவ ாட்டடிகள் 

8. பூந்துருத்தி காடவ 

    நம் ி 

9. ல ந்தனார் 

திருவிம ப் ா 

 

 

 

 

 

 

 

திருப் ல்லாண்டு 

4 

10 

1 

1 

2 

4 

1 

 

2 

4 

45 

103 

10 

10 

22 

42 

10 

 

12 

47 

- 

 த்தாம் திருமுமற திருமூலர் திருமந்திரம் -  3,000 - 

 திலனாராம் 

திருமுமற 

1. திருவாலவாய் 

உமடயார் 

திருவாலவாயுமடயார் 

திருமுகப்  ாசுரம் 

- - 12 

2. காமரக்கால் 

அம்மமயார்  

1,2 திருவாலங்காட்டுப்  மூத்த 

திருப் திகம் – 2 

3. திருவிரட்மட ம ி மாமல 

4. அற்புதத் திருவந்தாதி 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

20 

101 

 

 

 

- 

- 

3. கல்லாட லதவ 

நாயனார் 

திருக்கண் ப் ர் திருமறம் -  38 - 

4. நக்கீர 1 திருமுருகாற்றுப் மட - - 37 
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லதவநாயனார் 2 மகமல ாதி 

   காளத்தி  ாதி 

3 ஈங்லகாய் மமல எழு து 

4 திருவலஞ்சுழி 

5 திருமவழுகூற்றிருக்மக 

6 லகா ப்  ிர ாதம் 

7. ல ாற்றிக் கலிமவண் ா 

8. காமரட்டு லமகம் 

9. திருக்கண் ப்  லதவர் 

திருமறம் 

10. ம ருந்லதவ ா ி 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

100 

70 

300 

- 

- 

- 

8 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

55 

99 

99 

- 

 

- 

- 

5. க ிலலதவ 

நாயனார் 

மூத்த நாயனார் இரட்மட 

ம ிமாமல 

2.  ிவம ருமான் இரட்மட 

ம ிமாமல 

3.  ிவம ருமான் திருவந்தாதி 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

200 

 

 

37 

- 

6. ர லதவ நாயனார்  ிவம ருமான் திருவந்தாதி -  - 101 

7. அதிரா அடிகள் மூத்த  ிள்மளயார் 

திருமும்ம ிக்லகாமவ 

-  - 30 

8. ஐயடிகள் காடவர் 

லகான் 

லேத்திரத் திருமவண் ா -  - 24 

9. இளம் ம ருமான் 

அடிகள் 

 ிவம ருமான் திருமும்ம ிக் 

லகாமவ 

-  - 30 

10 ல ரமான் ம ருமாள் 

நாயனார் 

1 திருக்கயிலாய ஞானவுலா 

2 ம ான்வண் த்தந்தாதி 

3 திருவாரூர் மும்ம ிக் 

லகாமவ 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

394 

101 

 

30 

11  ட்டினத்தார் 1 லகாயில் நான்ம ிமாமல 

2. திருக்கழுமல மும்ம ிக் 

லகாமவ 

3. திருவிமட மருதூர் 

மும்ம ிக் லகாமவ 

4.திருலவகம் முமடயார் 

திருவந்தாதி 

5. திருமவாற்றியூர் ஒரு ா 

ஒரு து 

-    
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12. நம் ியாண்டார் 

நம் ி 

1. லகாயிற் திருப் ண் ியர் 

விருத்தம் (அந்தாதி) 

2. திருத்மதாண்டர் 

திருவந்தாதி 

3. ஏகாத மாமல 

4. ஆளுமடய ிள்மளயார் 

திருவந்தாதி 

5. திருச் ண்ம  விருத்தம் 

6. திருமும்ம ிக்லகாமவ 

7. திருவுலாமாமல 

8. திருக்கலம் கம் 

9. திருத்மதாமக 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

70 

 

 

 

 

11 

விருத்தங்

கள் 

 

 

 

 

90 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 ன்னிரண்டாம் 

திருமுமற 

ல க்கிழார் திருத்மதாண்டர் புரா ம்    

நாயன்மார்கள் 

திருஞான  ம் ந்தர் 

 இளமமயிலலலய இமறவன் அருள் ம ற்று நாளும் இன்னிம யால் 

தமிழ்  ரப்பும் ஞான ம் ந்தன். தமிழ்நாட்டின்  ல தலங்களுக்குச் ம ன்று 

 திகங்கமளப்  ாடியவர். இவர் நின்ற ீர் மநடுமாறன் என்ற  ாண்டியமன 

 ம   மயத்திலிருந்து ம வ  மயத்திற்குக் மகா ர்ந்தார். ஆதி ங்கரர் 

இவமர திராவிட  ிசு என் ார். இவரது ஒவ்மவாரு  திகத்திலும் எட்டாம் 

 ாடலில் இராவ ன் மகமல மமலமயத் தூக்கி எடுக்க முயன்று 

துன் ப் ட்டமதப்  ற்றியும்  ிவ க்தன் ஆனமதப்  ற்றியும்  ாடுவார். 

ஒன் தாம்  ாடலில்  ிரமனும் திருமாலும் லதடிக் கா முடியாத 

ம ருமமயுமடயவன்  ிவம ருமான் என் ார்.  த்தாம்  ாடலில் ம ன, 

ம ாளத்த துறவிகளின் ல ாலி வாழ்க்மகமய எள்ளியும் கடிந்தும் கூறுவார்.  

திருநாவுக்கர ர் 

 வடமமாழியும் தமிழும் நன்கு கற்றுத் லதர்ந்தவர். ம னத் துறவி 

களிமடலய தமலமமயும் ம ற்று விளங்கியவர். தமக்மகயின் அன் ினால் 

இழுக்கப் ட்டு ம வ  மயத்தில் மநடுங்காலம் வாழ்ந்து தலங்கள் 

 லவற்றிற்கும் ம ன்று  க்தி  ாடல்கள்  ாடினார். அவர்  ாடியவற்றுள் ஒரு 
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 குதி இம லயாடு தாளத்துடன் அமமந்த  ாடல்கள் அமவ திருத்தாண்டகம் 

என்றும் அதில்  ிறந்து விளங்கியமமயால் தாண்டக லவந்தர் எனவும் 

ல ாற்றப் ட்டார். எல்லாம் கடவுள் ம யலல என் மத, 

 ஆட்டுவித்தால் ஆமராருவர் ஆடாதாலர 

 அடக்குவித்தால் ஆமராருவர் அடங்காதாலர 

 ….. …….   

இவ்வாறு விளக்குகிறார். தம் ஞானத்மதப்  ற்றிப் ம ருமம மகாள்ளாமல் 

லகாயில் மதாண்டு ம ய்து அதனால் மகயில் உழவாரம் என்னும் 

கமலக்மகாட்டு கருவிமய ஏந்தி லகாயில்களுக்குச் ம ன்று ஆங்காங்லக 

தமரயில் கிடந்த புல்மலயும் முள்மளயும் மகாத்தி கல் முதலியவற்மற 

அப்புறப் டுத்தி தூய்மம ம ய்வமதலய ம ரும்ல று எனக்மகாண்டார்.  

சுந்தரர் 

 தம்மமலய புகழ்ந்து இச்ம யான முமறயில் ல  ினாலும்  ார்ந்து 

நின்றாலும் ம ாருள்தர மனம் வராத ம ாய்மமயான வாழ்வுமடய 

ம ல்வமரப்  ாடாமல்  ிவனுமடய லகாயிமலப்  ாடுங்கள். இந்தப் 

 ிறப்புக்குாிய உ வும் உமடயும் ம றலாம். இடர்நீங்கி வாழலாம். 

மறுமமயில்  ிவகதியும் கிமடக்கும். ஐயலம இல்மல என்று கூறியவர்.  

மா ிக்கவா கர் 

திருவா கத்திற்கு உருகாதார் ஒரு வா கத்திற்கும் உருகார் என்ற 

வா கத்தின் மூலம் அவரது  ாடலின்  ிறப்ம  அறியமுடிகிறது. ஆமகயால் 

ஜி.யு. ல ாப் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் மமாழிம யர்த்தார். இவர்  ாடிய 

திருமவம் ாமவ இன்றும் மார்கழித் திங்களில் மவகமறயில்  க்திலயாடும் 

சுமவலயாடும்  ாடப் டுகிறது.  

உயர் மதிற் கூடலின் ஆழ்ந்த  

ஒண் தீந்தமிழின் துமறவாய் நுமழந்தமனலயா   

என்று இமறவமனப்  ாடியுள்ளார். 
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ஆழ்வார்கள் 

வ. 

எண் 

ம யர்  ிறந்த ஊர்  ிறந்த மாதம் 

நட் த்திரம் 

அவதாரம் நூல்கள்   ாடல் 

1 ம ாய்மகயாழ்வார் காஞ் ிபுரம் ஐப்  ி மாதம் 

திருலவா  

நட் த்திரம் 

 ாஞ்  

 ன்னியம் 

முதல் 

திருவந்தாதி 

100 

2 பூதத்தாழ்வார் மல்மல ஐப்  ி மாதம், 

அவிட்ட 

நட் த்திரம் 

கதாயுதம் இரண்டாம் 

திருவந்தாதி 

100 

3 ல யாழ்வார் மயிமல ஐப்  ி மாதம், 

 தய 

நட் த்திரம் 

நந்தகம் 

என்னும் 

வாள் 

மூன்றாம் 

திருவந்தாதி 

100 

4 திருமழிம யார் திருமழிம  மத மாதம், 

மக 

நட் த்திரம் 

 க்கரம் நான்முகம் 

திருவந்தாதி 

திருச் ந்த 

விருத்தம் 

100 

5 ம ாியாழ்வார் 

(அந்த ர்) 

ஸ்ரீவில்லி 

புத்தூர் 

ஆனி மாதம் , 

சுவாதி 

நட் த்திரம் 

கருடன் திருப் ல்லாண்டு 

ம ாியாழ்வார் 

திருமமாழி 

137 

460 

6  ஆண்டாள் ஸ்ரீவில்லி 

புத்தூர் 

ஆடி மாதம், 

பூர 

நட் த்திரம் 

- நாச் ியார் 

திருமமாழி, 

திருப் ாமவ 

143 

 

30 

7 திருமங்மகயாழ்வார் 

(கள்ளர் குடி, 

 ிற்றர ர்) 

திருக்குமற

யலூர் 

கார்த்திமக 

மாதம், 

கார்த்திமக 

நட் த்திரம் 

வில் ம ாிய திருமமாழி, 

திருக்குறுந்தாண்டகம், 

திருமநடுந்தாண்டகம், 

திருமவழுகூற்றிருக்மக

,  ிறிய திருமடல், 

ம ாிய திருமடல் 

1,084 

20 

30 

1 

1 

1 

8 மதாண்டரடிப்ம ாடி 

யாழ்வார் (ல ாழிய 

 ிராம ர்) 

திரு 

மண்டங்குடி 

மார்கழி மாதம் 

லகட்மட 

நட் த்திரம் 

-  திருமாமல, 

திருப் ள்ளி 

எழுச் ி 

145 

10 

9 திருப் ா ாழ்வார் 

( ா ர் குடி) 

உமறயூர் கார்த்திமக 

மாதம், 

லராகி ி 

ஸ்ரீவத் ம் 

எனும் 

மறு 

திருப் திகம் 10 
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நட் த்திரம் 

10 குலல கர ஆழ்வார் 

(ல ர மன்னர்) 

திருவஞ்ம 

க் களம்  

மா ிமாதம், 

புனர்பூ  

நட் த்திரம் 

கவுத்துவ 

ம ி 

ம ருமாள் 

திருமமாழி 

105 

 

11 நம்மாழ்வார் 

(லவளாளர்) 

ஆழ்வார் 

திருநகாி 

மவகா ி 

மாதம் 

- திருவிருத்தம், 

திருவா ிாியம், 

ம ாிய திருவந்தாதி, 

திருவாய்மமாழி 

100 

7 

87 

1,102 

12 மதுரகவியாழ்வார் 

(அந்த ர்) 

திருக் 

லகாளூர் 

 ித்திமர 

மாதம், 

 ித்திமர 

நட் த்திரம் 

- திருப் திகம் 11 

ம ாியாழ்வார் 

 கண் மனக் குழந்மதயாகக் கற் மன ம ய்து  க்திப்  ாடல்கள்  ல 

 ாடியுள்ளார்.  ிற்காலத்தில் வளர்ந்த தாலாட்டுப்  ாடல்கள் இவ்வாறு 

வளர்ந்தனலவ ஆகும். ம ாியாழ்வாாின் மா ிக்கம் கட்டி என்ற  த்துப் 

 ாட்டும் குலல கர ஆழ்வாாின் மன்னுபுகழ் என்ற  த்துப் ாட்டும் ஆகும். 

இமவ  ன்னிரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முற் ட்ட  மழய தாலாட்டுப் 

 ாடல்கள் என் து கருத்தில் மகாள்ளத்தக்கது.  

 கண் ன் கன்றுகமள லமய்த்துத் திரும் ி வரும்ல ாது யல ாமத 

கண்டு மகிழும் மனநிமலமய மற்மறாரு  திகத்தில்  ாடியுள்ளார். அக்கம் 

 க்கத்து ம ண்கலள! வந்து  ாருங்கள் என் மகன் வரும் அழமக! இந்த 

உலகத்தில் இப் டி மகமனப் ம ற்றவள் நான் ஒருத்திலய! லவறு ஒருவரும் 

இல்மல என்கிறாள். கண் மன அன்ல ாடு வரலவற்று உன்மன இன்று 

கன்று லமய்க்க காட்டுக்கு அனுப்  எனக்கு மனம் வந்தலத, என்மனவிட கல் 

மனம் உமடய ஒரு ம ண் இருக்கமாட்டாள். கண் ா! முத்தம் தா, 

என்கிறாள்.  
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ஆண்டாள் 

 ம ாியாழ்வாரால் வளர்க்கப் ட்ட மகள். அவர்  ாடிய திருப் ாமவ 

புகழ்ம ற்றதாகும். நீண்ட வடிவம் மகாண்டு உலகத்மதயளந்த உத்தம 

னுமடய ம யமரப் ாடி நாம் நம்  ாமவமயப் ல ாற்றி நீராடினால் தீங்கு 

இல்லாமல் நாடு முழுவதும் மாதம் மூன்று மமழ ம ய்யும். வயலில் ம ழித்து 

வளரும் மநற் யிருக்கு இமடலய கயல்மீன்கள் துள்ளியாடும். குவமள 

மலாில் லதன் உண்டு வண்டுகள் மயங்கி உறங்கும். மதாழுவத்துள் புகுந்து 

காம்ம ப்  ற்றி கறக்கக் குடம்குடமாக  ால் நிரப்பும் வள்ளல் தன்மம 

உமடய ம ாிய  சுக்கள். இவ்வாறு நீங்காத ம ருகச் ம ய்யும் நம் வழி ாடு. 

 ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் ல ர் ாடி  

 நாங்கள் நம்  ாமவக்கும்  ாற்றி நீர் ஆடினால் 

 தீங்குஇன்றி நாமடல்லாம் திங்கள் மும்மாாி ம ய்து  

 ………… 

திருப் ாமவ 30  ாடல்களும் மார்கழித் திங்களில்  ாமவ லநான்பு லநாற்கும் 

ம ண்கள்  ாடிப்  ரவ ப்  டுவதற்கும் தூய மனத்துடன் மாயவமனப் 

 ரவுவதற்கும்  ாடப் டுகின்றன.  

திருமங்மகயாழ்வார் 

  ங்க இலக்கியத்தில் கா ப் டும் காதல் மரபுகமள அமமத்தும்  க்திப் 

 ாடல்கமளப்  ாடியுள்ளார். வண்டு, நாமர முதலியவற்மறத் தூது அனுப் ி 

திருமாலின் அன்ம  லவண்டச் ம ய்யும்  ாடல்கள் சுமவயானமவ. 

ஆண்கள் மடலலறுதல் என்ற  ங்ககால வழக்கமுமறமய மாற்றி ம ண் 

மடலலறுதல் என்ற புதிய முமறமய  ிறிய திருமடல், ம ாிய திருமடல் ஆகிய 

நூல்களில் மவளிக்மகா ர்ந்துள்ளார்.  

குலல கரர் 

 ல ரமன்னர் குடும் த்மதச் ல ர்ந்தவராக இருந்தும் அந்த அரசு 

ம ல்வத்மதயும் மானிட  ிறப்ம யும் ம ாருட் டுத்தவில்மல. அவற்மறவிட 
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திருமாலின் திருலவங்கடமமலயில் வாழும்  றமவயாகப்  றக்க விரும்பு 

கிறார்.  

 ஆனாக ம ல்வத்து அரம்ம யர்கள் தற்சூழ 

 வானாளும் ம ல்வமும் மண் ரகம் யான்லவண்லடன் 

 லதனார் பூஞ்ல ாமல திருலவங்கட சுமனயில் 

 மீனாய்  ிறக்கும் விதியுமடலயன் ஆலவலன 

இது அவருமடய  க்திச்  ிறப்ம ப் புலப் டுத்துகிற  ாசுரம் ஆகும்.  

கதிரவனுமடய மவயில் மகாதித்து தன்மன வாட்டினாலும் அந்தக் 

கதிரவமன லநாக்கிலய மலரும் தாமமர ல ான்றவன் நான். மமழ 

ம ய்யாமல் புறக்க ித்தாலும்  யிர்கள் வானத்து லமகங்கமளலய 

 ார்த்திருப் து ல ால் நான் உன் அருமளலய  ார்த்திருக்கிலறன். இவ்வாறு 

அழகிய உவமமகளால் தம்  க்தியின்  ிறப்ம  விளங்கச் ம ய்திருக்கிறார்.  

நம்மாழ்வார் 

 நம்மாழ்வார் தன்மன நாயகியாக கற் மன ம ய்து உ ர்ந்து நாமர 

முதலிய  றமவகமளத் திருமாலிடம் தூது அனுப்புவதாகப்  ாடும்  ாடல்கள் 

 க்தி சுமவயும் இலக்கிய நயமும் நிரம் ியமவ.  

 ம ான்னால் விலராதம் இது ஆகிலும் ம ால்லுலவன் லகண்மிலனா? 

 என் நாவில் இன்கவி யாமனாரு வருக்கும் மகாடுக்கிலலன் 

 மதன்னா என்று வண்டுமுரல் திருலவங்கடத்து  

 என்னாமன என்னப் ன் எம்ம ருமான் உளனாகலவ 

இப் ாடலில் என் அப் ன் எம்ம ருமான் இருக்கும்ல ாது அவர் புகமழப் 

 ாடாமல் லவறு ஒருவர்க்கு என் கவிமதத் திறமமமயப்  யன் டுத்த 

மாட்லடன் என்கிறார்.  
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ல ாழர்காலம் 

ஐம்ம ருங்காப் ியங்கள் 

 ிலப் திகாரமும் ம ிலமகமலயும்  ங்கம் மருவிய காலத்து நூல்கள். 

 ீவக  ிந்தாம ி 

 ீவகன் என்ற அர னுமடய வரலாற்மற ஒரு காப் ியமாகப் 

 ாடியல ாது விருத்தம் என்ற புது ம ய்யுள் வமகமயத் திருத்தக்கத் லதவர் 

 யன் டுத்தினார். காப் ியத் தமலவனான  ீவகன் எட்டு ம ண்கமள 

ம ந்து மகாள்வதாலும் அவர்கள் ஒவ்மவாருவமரப்  ற்றியும் 

 ாடப் டுவதாலும் இந்நூலுக்கு ம நூல் என்னும் ம யர் வந்தது.  

கமதச்சுருக்கம் 

 ஏமாங்கத நாட்டில் இரா மாபுரத்மதத் தமலநகராகக்மகாண்டு 

 ச் ந்தன் என்கிற மன்னன் ஆட் ிம ய்து வந்தான். இவன் தன் மமனவி 

விம மயமீது ம ருங்காதல் மகாண்டு தன்னுமடய அர ாட் ிமய 

அமமச் ன் கட்டியங்காரனிடம் ஒப் மடத்து தன் ம ாறுப்ம த் துறக்கிறான். 

தக்க  மயத்மதப்  ார்த்திருந்த கட்டியங்காரன் அர மனப் ல ாாிட்டு 

மகால்ல முயற் ி ம ய்யும்ல ாது இச்சூழ்ச் ிமய உ ர்ந்த  ச் ந்தன் 

கருவுற்றிருந்த தன் மமனவி விம மய மயிற்ம ாறி ஒன்றில் ஏற்றி 

அனுப் ிவிட்டு கட்டியங்காரலனாடு ல ாாிட்டு வீழ்ந்தான். மயிற்ம ாறிமீது 

ம ன்ற விம மய சுடுகாட்டில் இறங்கி  ீவகமனப் ம ற்றுவிட்டு தவமிருக்க 

ம ன்றுவிடுகிறாள். அச் மயத்தில் கந்துக்கடன் என்னும் வ ிகன் தன் 

இறந்த மகமனப் புமதக்க வந்த அவன் அந்தக் குழந்மதமய எடுத்து 

வளர்க்கிறான்.  ிறகு, அக்குழந்மதக்கு அச்  ந்தி என்ற ஆ ானிடம் கல்வி 

மற்றும்  ிற கமலகமளக் கற்றுக்மகாடுக்கிறான். இவ்வாறு  ல ஆற்றல் 

கமளப் ம ற்ற  ீவகன் தம் திறத்தால் காந்தருவதத்மத, கு மாமல,  துமம, 

லகம ாி, கனகமாமல, விமமல, சுரமஞ் ாி, இலக்கம  ஆகிய எண்மமர 
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ம ந்துமகாண்டு கட்டியங்காரமனயும் மவன்று தனது நாட்மட மீண்டும் 

ம ற்று ஆட் ிபுாிகிறான்.  ிலகாலங்களில் வாழ்க்மக நிமலயாமமமய 

அறிந்து ஞானம் ம ற்று துறவறம் லமற்மகாண்டு முக்தி அமடகிறான்.  

குண்டலலக ி 

 குண்டலலக ியின் வரலாற்மற நீலலக ியின் உமர விளக்குகின்றது. 

 த்திமர என்ற வ ிகர் மகள் காலன் என்ற கள்வமன லந ிக்கிறாள். 

அர னால் காவலில் மவக்கப் ட்டிருந்த அக்கள்வமன தன் தந்மதயின் 

உதவியால் மீட்டு அவமன ம ந்துமகாள்கிறாள். ஒரு மயம்  த்திமர 

லகா த்தால் தன் க வமனக் கள்வன் என்று கூற, அதனால் லகா ம் 

மகாண்ட க வன் அவமளக் மகால்வதற்குத் திட்டமிட்டு சூழ்ச் ியுடன் 

மமல உச் ிக்கு அமழத்துச் ம ல்கிறான். இதமன உ ர்ந்த  த்திமர 

தற்மகால்லிமய முற்மகாள்வன் என்று நிமனத்து  ாகுமுன் க வமன 

மூன்றுமுமற வலம்வர விருப் ம் கூறி இறுதியில் க வமனப் 

 ின்புறமிருந்து மமல உச் ியிலிருந்து தள்ளி மகான்றுவிடுகிறாள்.  ிறகு 

வாழ்மவ மவறுத்து முக்தியமடகிறாள். 

  ாமளயாம் தன்மம ம த்தும்  

 ாலனாம் தன்மம ம த்தும் 

காமளயாம் தன்மம ம த்தும் 

காமுறும் இளமம ம த்தும் 

மீளும் இவ்வியல்பும் இன்லன 

லமல்வரும் மூப்புமாகி 

நாளுநாள்  ாகின்லறாமால்  

நமக்கு நாம் அழாதது என்லனா? 

என்று நிமலயாமம வலியுறுத்துகிறது. 
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வமளயா தி 

 வமளயா தி என்ற  ம க் காப் ியம் இப்ல ாது கிமடக்கவில்மல. 

உமரயா ிாியர்  லர் இதன்  ாடல்கமள லமற்லகாளாகக் காட்டுவதால் 

இந்நூல் புகழுடன் விளங்கியது என்று உ ரலாம். தற்ல ாது 70 ம ய்யுள்கள் 

மட்டும் கிமடத்துள்ளன.  

ஐஞ் ிறுங்காப் ியங்கள் 

உதய குமார காவியம் 

 இந்நூல் உதய ன் கமத என்றும் வழங்கப் டுகிறது. இது வத்  

லத த்து அர ன் உதய ன் கமதயிமன விருத்தப் ாவால் கூறுகிறது. ஆறு 

காண்டங்களும் 367 ம ய்யுள்களும் உள்ளன.  

 

நாககுமார காவியம் 

 இது ஒரு  ம க் காப் ியம் என் து தவிர ஆ ிாியர் உட் ட எந்த ஒரு 

குறிப்பும் இதில் கிமடக்கவில்மல.  

யல ாதர காவியம் 

எளிய நமடயில் விருத்தப் ாக்களால் அமமந்துள்ளன. ஐந்து 

 ருக்கங்களும் 330  ாக்களும் மகாண்ட இந்நூலில் கா ப் டும் ல ாழன் 

மாாித்தாள் வரலாறு லவறு எந்த தமிழ் நூலிலும் கா ப் டவில்மல. 

சூளாம ி 

 இதன் மூலக்கமத ஆறுகத மகாபுரா த்மதத் தழுவியது. திவிட்டன், 

வி யன் என்ற இரு வடநாட்டு லவந்தர்களின் வரலாற்றிமனயும் 12 

 ருக்கங்களில் 2331 ம ய்யுள்களில் கூறுகிறது.  

நீலலக ி 

 குண்டலலக ி என்னும் ம ௌத்த காப் ியத்திற்கு எதிராக  ம  நூல் 

இது. நீலலக ி மதருட்டு என்றும் வழங்கப்ம றும். ஆ ிாியர் ம யர் 
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மதாியவில்மல. இந்நூலுக்கு  மயத் திவாகர வாமன முனிவர்  மய திவாகர 

விருத்தி என்னும் உமர எழுதியுள்ளார்.  

 ிற காப் ியங்கள் 

கம் ராமாய ம் 

 தமிழ்மமாழியின் வளத்மத முழுமமயாகப்  யன் டுத்தியவர் கம் ர் 

என்று கூறலாம். தமிழ்ச்ம ாற்களின் ஓம வளத்மதயும் ம ாருள்வளத்மதயும் 

நன்றாகப்  யன் டுத்தி மவற்றி கண்டவர். வீரம், மவகுளி, அழுமக முதலான 

 ல சுமவகளுக்கும் ஏற்றவாறு தமிழ்ச்ம ாற்களின் ஓம யும் ம ாருளும் 

இம ந்து ஏவல் ம ய்வமத அவருமடய  ாடல்கள் கண்டு இன்புறலாம். 

இராவ ன் ல ார்க்களத்தில் விழுந்து மாண்டு கிடக்கும் காட் ிமயக் கூறும் 

இடத்திலும் அடங்க என்று ஒரு ம ால்மலத் திரும்  திரும் க் கூறி அதன் 

ஒலியால் இராவ னது வீரம் முதலிய எல்லாம் அடங்கிய காட் ிமய 

மநஞ் ில்  திய மவக்கிறார்.  

 தமிழ்க் காவிய உலகிலல தனக்மகன தனித்தமதாரு  ிறப் ிமனப் 

ம ற்ற நூலாய் இது திகழ்கிறது. வால்மீகி இராமாய ம் இந்திய மமாழிகள் 

 லவற்றிலும் இராமகாமதயாய் மலர்ந்துள்ளது. அம்முமறயில் கம் ரால் 

தமிழில் ம ய்யப் ட்ட நூல் கம் ராமாய மாகும். இராமவதாரம் என்லற 

கம் ர் தம் நூலுக்குப் ம யர் மவத்தார்.  ிற்காலத்தில் கம் ருக்குப் 

ம ருமமயிமன ஏற்றி கம் ராமாய ம் என்று வழங்கப் ட்டது. இது 6 

காண்டங்களிலும் 113  டலங்களாகவும் 10,500  ாடல்களாகவும் 

 குக்கப் ட்டுள்ளன.  

ம ாியபுரா ம் 

 லதவாரம்  ாடிய மூவர் உள்ளிட்ட 63 அடியார்களுமடய 

வரலாற்றிமன இந்நூல் கூறுகிறது. ல க்கிழார் இந்நூலுக்கு இட்டம யர் 

திருத்மதாண்டர் புரா ம். 
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இதில் கூறப் டுகின்ற அடியார்கள்  ல்லவறு நாடும் ஊரும்  ாதியும் 

மதாழிலும் மகாண்டவர்கள். இவர்களுமடய வாழ்க்மகமய விவாிக்கும் 

முமறயில் அக்காலச்  முதாய வரலாறு கூறப் டுகிறது.  

ல க்கிழார் இரண்டாம் குலலாத்துங்கனுக்கு அமமச் ராய் விளங்கிய 

தால் அடியார்கள் வரலாற்றிமனயும் வாழ்க்மக நிகழ்ச் ிகமளயும் கண்டறிய 

அவர்கள் வாழ்ந்த இடங்களுக்கும் ம ன்ற ஊர்களுக்கும்  ாடல்கள்  ாடிய 

லகாயில்களுக்கும் ம ன்று லவண்டிய குறிப்புகமளத் திரட்டினார்.  

முக்கியச் ம ய்திகள் 

  க்திமய உயிராகவும் மற்றவற்மற உடலாகவும் மகாண்ட இந்தக் 

காவியம் இமடக்காலத் தமிழ் மக்களின் வாழ்க்மக முமற,  ழக்க 

வழக்கங்கள், மதாழில், ம ாழுதுல ாக்கு ல ான்ற  ல ம ய்திகமளயுமடய 

கருவூலமாகத் திகழ்கிறது. இமறவனிடம்  க்திமயச் ம லுத்த ஆண், ம ண் 

 ாகு ாலடா  ாதி,  மய லவறு ாலடா அர ன் எளியவர் என்ற உயர்வு, 

தாழ்லவா கிமடயாது. அமனவரும் இமறவன் மீது  க்தி ம லுத்தி  யமனப் 

ம றமுடியும் என்ற ல ருண்மமமயத் மதளிவாக உமரக்கின்றது.  

கந்த புரா ம் 

 இதன் ஆ ிாியர் கச் ியப்  முனிவர். முருகக் கடவுளின்  ிறப்பு, அவர் 

கார்த்திமக ம ண்களால் வளர்க்கப் டும் விதம், அச் மயம் நிகழ்த்திய 

திருவிமளயாடல்கள், லதவர்கமளச்  ிமறவீடு ம ய்து, சூர த்மமன அழித்து, 

அமரர்கள் துயர் கமளந்த அருட்திறம், வள்ளி, மதய்வாமன இருவமரயும் 

ம ந்த ம ய்தி முதலிய ம ய்திகமள ஆறு காண்டங்களில் கூறுகிறது.  

இலக்க  நூல்கள்  

நம் ியகப்ம ாருள் 

 இந்நூல் நாற்கவிரா  நம் ி என்னும்  ம ரால் இயற்றப் ட்டது. 

நூலின்  ிறப்புப்  ாயிரத்தினால் இவர் புளியங்குடி என்னும் ஊாினர் 
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என் தும் நம் ிநாயனார் என் து இவர் இயற்ம யர் என் தும் மதாிய 

வருகின்றன. மதால்காப் ியத்தில் கா ப் டும் அகப்ம ாருட் கருத்துகமளக் 

காலத்திற்குப் ம ாருந்திய வமகயில் எளிய முமறயில் இந்நூல் விளக்கு 

கிறது. இந்நூலுக்கு உதார ச் ம ய்யுள்களாகப் ம ாய்யா மமாழிப்புலவர் 

இயற்றிய தஞ்ம வா ன் லகாமவயில் அமமந்திருக்கும் நானூறு 

 ாடல்களும் காட்டப் டுகின்றன. இது  ன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டின் 

இறுதியில் எழுந்த நூல் என் ர். 

யாப் ருங்கலக்காாிமக 

 தீ ங்குடியில் வாழ்ந்த அமித ாகரர் என்ற  ம ப் ம ாியார் இந்நூமல 

இயற்றினார் கு  ாகரர் இந்நூலின் உமரயா ிாியர். ஐந்திலக்க ங்களில் 

ஒன்றாகிய யாப்புப்  ற்றி எழுந்த நூல் இது. இவர் (நூலா ிாியர்)  த்தாம் 

நூற்றாண்டிலலா,  திலனாராம் நூற்றாண்டின் மதாடக்கத்திலலா 

இருந்திருத்தல் லவண்டும். 

யாப் ருங்கல விருத்தி 

 மதால்காப் ியப் ம ாருளதிகாரத்தின் ம ய்யுளியல்  ாக்கமளப் 

 ற்றியும்  ாக்களின் அமமப்புப்  ற்றியும் விாிவாகக் கூறினாலும் 

 ிற்காலத்தில் லதான்றிய  ில புதிய  ாவினங்களுக்கும், காலத்தால் 

வழக்மகாழிந்து ல ானவற்றிற்கும் கார மாகப் புதியலதார் இலக்க ம் எழ 

லவண்டிய லநாிட்டது. யாப் ருங்கலமும் யாப் ருங்கலக்காாிமகயும் 

 ிற்காலத்தில் யாப்பு இலக்க ப்  யிற் ிக்காகப்  யிலப் ட்டன. இந்நூல் 

காக்மகப்  ாடினியத்மதப்  ின் ற்றியது என் ர். காாிமகமயப்  ற்றிக் 

 காாிமக கற்றுக் கவி ா டுவதினும் 

 ல ாிமக மகாட்டிப்  ிமழப் து நன்று 

என்றும் நூற் ா வழங்குகிறது. 
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லநமிநாதம் 

  ம   மயத்தினரான கு வீர  ண்டிதர் இதன் ஆ ிாியர். இவர் 

 ான்லறாருமடத் மதாண்மட நாட்டிலல களத்தூாில்  ிறந்தார். இந்நூல் 

எழுத்து, ம ால் என்னும் இரண்டு இலக்க ங்கமளயும் 96 நூற் ாக்களில் 

சுருங்கக் கூறுகிறது. எனலவ இந்நூலுக்குச்  ின்னூல் என்னும் ம யர் வந்தது. 

வச்  ந்திமாமல 

 இந்நூலும் கு வீர  ண்டிதராலல இயற்றப் ட்டது. வச்  ந்தி 

என் து கு வீர  ண்டிதாின் ஆ ிாியர் ம யர். மவண் ாப்  ாட்டியல் 

என்னும் ம யரும் இந்நூலுக்கு வழங்குகிறது.  ாட்டியல் மரம  – 

இலக்க த்மத மவண் ாக்களில் அமமத்துக் கூறுவதனால் இந்நூலுக்கு 

இப்ம யர் ஏற் ட்டது. மூன்றாம் குலலாத்துங்க மன்னன் காலத்தில் 

எழுந்ததாகக் கூறப் டும் இந்நூல், இந்திர காளியத்மதப்  ின் ற்றியது 

என் ர். 

வீரல ாழியம் 

 ம ௌத்தச்  மயச்  ார் ினரான புத்தமித்திரர் இந்நூலின் ஆ ிாியர். 

புத்த ிரானிடம்  க்தி மகாண்ட இவர் ம ான் ற்றி என்னும் ஊாினர் 

என் மத நூற் ாயிரத்தால் அறிகிலறாம். இந்நூல் எழுத்து, ம ால், ம ாருள், 

யாப்பு, அ ி என்னும் தமிழின் ஐந்திலக்க த்மதயும் சுருக்கமாக 

உ ர்த்தும் இலக்க  நூலாகும். முன்லனார் நூல்களிற் கண்ட 

ம ய்திகமளச் சுருக்கி, வடநூன் மரம ச்  ிறிது ஒட்டி இந்நூல் 

ம ய்யப் ட்டிருக்கிறது. இந்நூலா ிாியர் நம்மம ஆதாித்த வீரல ாழ மன்னன் 

ம யமரலய நூலுக்கு இட்டுள்ளது இவருமடய நன்றியு ர்ச் ிமயப் 

புலப் டுத்தும். இம்மன்னன் ஆட் ிக்காலம் 1078 முதல் 1088 வமர என்று 

வரலாற்றால் அறிகிலறாம். 
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நன்னூல் 

  மழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும் 

 வழுவல கால வமகயி னாலன 

என்ற முமறயில் இந்நூல் இமடக்காலத்தில் எழுந்தது.  ழங்காலத்தில் 

இலக்க த் துமறயில் மதால்காப் ியம் ம ற்ற இடத்திமன 

இமடக்காலத்தில் இந்நூல் ம ற்றது எனலாம். மதால்காப் ியனார் 

காலத்திற்குப்  ின்னர், வழக்காறு அற்றுப்ல ான இலக்க ங்கமள விடுத்து, 

இமடக்காலத் தமிழின் இமயந்த ம ற்றிற்கு இம ந்த முமறயிலலலய 

இந்நூமல இயற்றினார்  வ ந்தி முனிவர். 

 முன்னூ மலாழியப்  ின்னூல்  லவினுள் 

 நன்னூ லாருக் மகந்நூ லாரும் 

 இம லயா மவன்னுந் து ில  மன்னுக 

என்று இந்நூல் புகழப் டுகிறது. தன்மமயாற் ம யர் ம ற்ற நூலுக்கு 

இந்நூலல உதார மாகக் காட்டப் ட்டுள்ளது. அந்நூலா ிாியர் 

 னகாபுரத்தில்  ன்மதி முனிவாின் மமந்தராய்ப்  ிறந்தார். துறவற மநறியில் 

நின்ற தூயவராய்த் துலங்கினார். 

 திருந்திய ம ங்லகாற்  ீய கங்கன் 

 அருங்கமல விலனாதன் அமரா  ர ன் 

என்னும்  ிறப்புப்  ாயிரத் மதாடர்மகாண்டு, மூன்றாம் குலலாத்துங்கன் 

காலத்தவனாய் மமசூாில் லகாலார்  குதிமய ஆண்ட  ீயகங்கன் என்னும் 

மன்னலன இந்நூல் லதான்றக் கார மாயிருந்தான் என் து மதாியவருகிறது. 

எனலவ, இந்நூலின் காலம்  தின்மூன்றாம் நூற்றாண்டின் முற் குதியாகும். 

தண்டியலங்காரம் 

 இது வடமமாழியா ிாியர் தண்டி என் ார் இயற்றிய காவியாதர்ஸம் 

(ஆதர்ஸம் - கண் ாடி) என்னும் வடநூலின் மமாழிம யர்ப் ாகும். 
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அலங்காரம் என வடநூலார் வழங்கும் அ ிகமளப்  ற்றி இந்நூல் 

கூறுகிறது. நூற்றிரு த்மதந்து சூத்திரங்கமளக் மகாண்ட இந்நூல் 

ம ாதுவியல், ம ாருள ியியல், ம ால்ல ியியல் என்று மூன்று 

இயல்களாகப்  ிாிக்கப் ட்டுள்ளது. இந்நூலா ிாியர் காஞ் ிபுரத்தில் 

வாழ்ந்தவர் என்றும், இந்நூலின் உதார ச் ம ய்யுள்கமளயும் இவலர 

இயற்றினார் என்றும் கூறுவர். ம ாற் ிறப்பும் ம ாருட்ம றிவும் ம ாருந்திய 

மவண் ாக்கள் இந்நூலில் ம ாதிந்துள்ளன. 

 ஓங்க லிமடவந் துயர்ந்லதார் மதாழவிளங்கி 

 ஏங்மகாலி நீர் ஞாலத் திருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் 

 மின்லனர் தனியாழி மவங்கதிமரான் லறமனயது 

 தன்லன ாிலாத தமிழ் 

என்னும் உதார  மவண் ா தமிழின் தனிப்ம ருமமயிமன உ ர்த்தி 

நிற்கிறது. 

 காவிாி நாட்டு அண் ல் அந ாயமனச்  ிறப் ித்துப்  ாடல்களிலல 

 ில மதாடர்கள் வருவதனால், குலலாத்துங்க ல ாழன் காலமான  ன்னி 

ரண்டாம் நூற்றாண்டின் முற் குதியில் இவர் வாழ்ந்தவராயிருத்தல் கூடும். 

நிகண்டுகள் 

திவாகரம் 

 காலத்தால் முற் ட்ட நிகண்டான இதில்  ங்கச்  ான்லறாாின் 

வழக்குகள் மிகுதியாகக் மகயாளப் ட்டு உள்ளன.  ிற்கால வழக்குகள் 

அவ்வளவாக இந்நூலில் இல்மல. இதன் முதல் நூல் ஆதி திவாகரம் என்றும் 

 ிலர் கூறுவர்.  ிலர் ல ந்தன் என்னும் மன்னன் லவண்டுலகாளுக்கி ங்கத் 

திவாகர முனிவரால் இந்நூல் இயற்றப் ட்டமதன் ர். ல ந்தன் திவாகரம் 

என்ற ம யரும் இதற்குண்டு. 
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 ிங்கல நிகண்டு 

 இதமன இயற்றிய ஆ ிாியாின் ம யலராடு  ார்த்தி இந்நூல்  ிங்கல 

நிகண்டு என வழங்கப் டுகிறது. திவாகர முனிவாின் குமாரர் இதன் ஆ ிாியர் 

என் ர்.  ல்லவர்கள் இந்நூலில் தாழ்த்திப் ல  ப் ட்டிருப் மத லநாக்க, 

இந்நூல் காலத்தால்  ிற் ட்டது என் து  ிலர் கருத்து. இந்நூலின் காலம் 

கி. ி.  த்தாம் நூற்றாண்டு என் ர். 

சூடாம ி நிகண்டு 

 மாபுரா ம் ம ய்த கு  த்திர முனிவாின் மா வராகிய மண்டல 

புருடர் இந்நூலின் ஆ ிாியர். வீரமண்டல புருடர் என்னும் ம யரும் 

இவருக்குண்டு. இந்நூலா ிாியர் கிருட்டி  லதவராயர் காலத்தவர் என் ர். 

மாறாக, சூடாம ி  த்தாம் நூற்றாண்டின் மதாடக்கத்தில் இயற்றப் ட்டு 

இருத்தல் லவண்டும் என் ர் திரு. லக. எஸ்.  ீநிவா ப்  ிள்மள 

உாிச்ம ால் நிகண்டு 

 மவண் ாவால் அமமந்துள்ள இந்நூமல இயற்றிவர் காங்லகயர் 

என் வர்.  லாம் என்று இந்நிகண்டில் இடம்ம ற்றுள்ள ம ாற்மகாண்டு, 

இந்நூல் அரு கிாிநாதர் காலத்திற்குப்  ிற் ட்டது எனலாம். 

கயாதர நிகண்டு 

 கயாதர முனிவரால் இயற்றப் ட்ட இந்நூல் இனிய கட்டமளக் 

கலித்துமறயான் இயன்றது. இந்நூல் இதற்கு முன் எழுந்த நிகண்டுகளின் 

ம ய்திகமளலய மகாண்டு விளங்குகிறது.  

ஔமவயார் 

 கி. ி. 1594 இல்  ிதம் ரம் இலரவ   ித்தர் இந்நூமல இயற்றியதாகக் 

கூறுவர். இந்நூலா ிாியர்  ல ம வப் புரா ங்கமளயும் இயற்றியுள்ளார். 
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ஆ ிாிய நிகண்டு 

 காலத்தால்  ிற் ட்ட இந்நிகண்டிமன இயற்றியவர் ம ஞ் ிமய அடுத்த 

ஊற்றங்காலிற்  ிறந்த  ாவாமட வலதத்தியார் குமாரர் ஆண்டிப்புலவர் 

என் ர். நன்னூலுக்கு இவர் உமர இயற்றியதாகத் மதாிகிறது. ஆனால், 

அவ்வுமர கிமடக்கவில்மல.  

 லவமக நூல்கள் 

நந்திக்கலம் கம் 

 புதிய இலக்கிய வமககள்  ில இமடக்காலத்தில் லதான்றின. 

அவற்றுள் கலம் கம் ஒன்று.  

கலம் +  கம் எனப்  ிாித்து கலம் என்றால் 12 என்றும்,  கம் என்றால் 

அதில்  ாதி 6 என்றும் மகாண்டு 18 உறுப்புகமள உமடயது என்று கூறுவர். 

கடவுளர்க்கு 100, முனிவர்க்கு 95, அர னுக்கு 90, அமமச் னுக்கு 70, 

வ ிகர்க்கு 50, லவளாளர்க்கு 30 எனும் அளவில் அமமயலவண்டும் என் து 

விதி.  

வரலாற்று உண்மம இந்தக் கமதயில் இல்மலயானாலும் உயர்வு 

நவிற் ி கா ப் ட்டாலும் அந்த உயர்வு நவிற் ி ஒரு குமறயாகத் 

லதான்றாதவாறு இதன் ம ய்யுளின் நமடயும் நயமும் விளங்குகின்றன.  

வானுறு மதிமய அமடந்ததுன் வதனம் 

மறிகடல் புகுந்ததுன் கீர்த்தி 

கானுறு புலிமய அமடந்ததுன் வீரம் 

கற் கம் அமடந்ததுன் கரங்கள் 

லதனுறு மலராள் அாியிமன அமடந்தாள் 

ம ந்தழல் அமடந்ததுன் லதகம் 

யானும் கலியும் எங்ஙனம் புகுலவாம் 

நந்திலய நம் தயா ரலன! 
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தமிழுக்காக தன்னுயிர் ஈந்த நந்தியின்  ிாிவிமனத் தாளாது மகயறுநிமல 

யாகப்  ாடப் ட்ட  ாடல் புலவாின் புலமமக்கு  ான்றாகத் திகழ்வலதாடு 

நந்தியின்  ிறப்ம யும் விளக்குகின்றது. 

லகாமவ 

 லகாமவ என் து  ல ம ய்யுள்கமளத் மதாடர்புமடயனவாகக் 

லகாத்தல் என் து ம ாருள். காதலர் இருவாின் காதல் உ ர்ச் ிகமளயும் 

நிகழ்ச் ிகமளயும் ஒரு வரலாறுல ால்  டிப் டியாகக் காட்டி ஒலர வமகயான 

ம ய்யுள்களால் மதாடர்ந்து  ாடியமமக்கும் நூல் இது.  

லகாமவ நூல்களுள் திருக்லகாமவயார்க்கு அடுத்த நிமலயில் இலக்கிய 

உலகில் வாழ்வு ம ற்றது தஞ்ம வா ன் லகாமவ.  

 ாண்டிக்லகாமவயில்  ாண்டியன் மநடுமாறனின் வீரம், மகாமட, 

ல ார்க்களங்கள், மவற்றிகள் முதலியமவ புகழப் டுகின்றன. மா ிக்க 

வா காின் திருக்லகாமவயாாில்  ிவம ருமான் ல ாற்றிப்  ாடப் டுகிறார். 

 ிற்காலத்தில் மவவ்லவறு அர ர்கமளயும் வள்ளல்கமளயும் புகழ்ந்து 

லகாமவகள்  ாடப் ட்டன.  

 ர ி 

ல ார்க்களத்தில் வீரர்கள் வழி டும் மதய்வம் காளி. காளிமயச் 

சுற்றியுள்ள கூட்டம் ல ய்களின் கூட்டம். காளிக்குாிய நட் த்திரம்  ர ி. 

அதனால் நூலுக்குப்  ர ி என்று ம யர் அமமந்தது.  

கி. ி. 11ஆம் நூற்றாண்டில் ல ாழ அர ன் குலலாத்துங்கன் அனந்த 

வர்மன் ல ாடகங்கன் ஆண்டுவந்த கலிங்கநாட்டின் லமல் ல ார்ம ய்து 

மவற்றிம ற்றான். அவ்மவற்றி ம ற்று தந்தவன் கரு ாகரத் 

மதாண்மடமான் என்னும்  மடத்தமலவன். ல ாழ அர மனயும் அந்தப் 

 மடத்தமலவமனயும் புகழ்ந்து  ாராட்டி இயற்றப் ட்ட நூல் கலிங்கத்துப் 

 ர ி.  



53 
 

இரண்டடிகளால் ஆன தாழிம  என்னும் ம ய்யுள் வமகயால் நூல் 

இயற்றப் ட்டது. ம ய்யுள்கள் வீரச்சுமவக்லகற்ற மிடுக்கான ஓம  ம ல்வம் 

உமடயமவ.  

எடும்எடும் என எடுத்தலதார் 

இகல்ஒலி கடல்ஒலி இகக்கலவ 

விடுவிடு விடு ாி காிக்குழாம் 

விடும்விடும் என ஒலி மிமகக்கலவ 

உலா 

 தற்ல ாது கிமடக்கும் உலா நூல்களுள் மிகப் ழமமயானது கி. ி. 

9ஆம் நூற்றாண்டில் ல ரமான் ம ருமாள் நாயனாரால்  ாடப் ட்ட 

திருமகயிலாய ஞானவுலா. இதனால் அதற்கு ஆதியுலா என்ற ம யரும் 

வழங்குகிறது.  

 திருஞான  ம் ந்தர் லமல் நம் ியாண்டார் நம் ி  ாடிய ஆளுமடய 

 ிள்மளயார் திருவுலா மாமல கி. ி. 12ஆம் நூற்றாண்டில் ஒட்டக்கூத்தர் 

இயற்றிய மூன்று உலா நூல்களும் ஆகும். மதய்வத்துக்குாிய  ிறப்ம  

அர ர்களுக்கும் கூறும் வழக்கம் நிலவிய கார த்தால் அர ர்கமளத் 

திருமாலின்  ிரதிநிதிகளாக கருதும் மர ால் அர ர்களுக்கு உலா நூல் 

 ாடுவது வழக்கமாயிற்று. ஒட்டக்கூத்தர்  ாடிய மூன்று உலாக்களும் 

அவ்வாறு ஏற் ட்டமவகலள.  

தூது 

 ல ார் முதலிய கார ங்களுக்காக அர ன் ஒருவன் மற்லறார் 

அர னுக்கு ஒருவர் வாயிலாக தூது ம ால்லி அனுப்புவது  ழங்காலம் முதல் 

இருந்து வந்த  ழக்கமாகும். அதியமான் என்ற அர ன் மதாண்மடமான் 

என் வனுக்கு ஔமவயார் என்ற புலவமரத் தூது அனுப் ிய ம ய்தி 

புறநானூற்று  ாடலால் மதாியவருகிறது. இப் ழக்கம் இலக்கியத்தில் 



54 
 

கற் மனயாக அமமயும்ல ாது  ிலவமக வடிவம் ம ற்றது.  ல ட்டமட 

ம ாக்கநாத புலவர் இயற்றிய அழகர் கிள்மளவிடு தூது கிளிமயக் 

கடவுளிடம் தூது அனுப்பும் காதலி அந்தக் கிளிக்கு உள்ள தகுதிகமள 

எடுத்துச்ம ால்லும் முமறயும் மற்ற வரு மனகளும் மிக நயமாக 

அமமந்துள்ளன. தமிழ்மமாழிமயத் தூது அனுப்புவதாக புலவர் ஒருவர் 

 ாடிய நூல் தமிழ்விடு தூது என் து. 

 இருந்தமிலழ உன்னால் இருந்லதன் இமமலயார்  

 இருந்து அமிழ்தம் என்றாலும் லவண்லடன் 

என்னும் அடிகள் புலவாின் தமிழ்ப் ற்மறக் காட்டுகின்றன.  

குறவஞ் ி 

 குறம் + வஞ் ி – குறவஞ் ி ஆயிற்று . குறவர் குலத்துப் ம ண் என் து 

இதன்ம ாருள்.  

இறப்பு நிகழ்வு எதிர்வு என்னும் முக்காலமும் 

திறம் ட உமரப் து குறத்திப்  ாட்டு  -  ன்னிரு  ாட்டியல் 

ஆ ிாியப் ா, மவண் ா, தரவு, மகாச் கம் முதலியவற்றுடன்  ிந்து, 

கண் ி ஆகிய  ாவினங்களும் கலந்து வருமாறு  ாடப்ம றும். 

அர மனலயா மதய்வத்மதலயா தமலவனாகக்மகாண்டு  ாடப்ம றும். 

தமலவன் உலா வருதல் உலா வரும் தமலவமன தமலவி காதல் 

மகாள்ளுதல், காதலால் வருந்தும் தமலவி, திங்கள், மதன்றல் 

முதலியவற்மறப்  ழித்தல், குறத்தி வருதல், மமலவளம் கூறுதல், 

தமலவியின் மகமயப்  ார்த்து விரும் ிய க வமன அமடவாய் என்று குறி 

ம ால்லுதல், இதனால் மகிழ்ந்த தமலவி குறத்திக்குப்  ாி ளித்தல், குறவன், 

குறத்திமயத் லதடிவருதல், குறத்தியின் அ ிகலன்கமளக் கண்டு ஐயுறல், 

குறத்தி ஐயம் மதளிவித்தல் ஆகிய  குதிகமள உள்ளடக்கியதாகக் குறவஞ் ி 

நூல் அமமயும். திருக்குற்றாலக்குறவஞ் ி,  ரல ந்திர பூ ாலக் குறவஞ் ி 

முதலியமவ குறிப் ிடத்தக்கன. 
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 ள்ளு 

 ல ாி மமாழியார் ம வ்விதிர் கிளந்து  

லதர்தல் லவண்டாது குறித்தது லதான்றிற் 

புலமனன மமாழி  புலனு ர்ந் லதாலர 

இத்மதால்காப் ிய சூத்திரத்தின் மூலம்  ள்ளு இலக்கியம் அவர் 

காலத்திலலலய அதற்கான வித்மதக் மகாண்டுள்ளமத அறியலாம்.  ள்ளன் 

ஒருவன் இரு மமனவியமர ம ந்துமகாள்ள அவர்களிமடலய ஏற் டும் 

பூ ல் ஒருவமரமயாருவர் ஏ ிக்மகாள்ளுதல், இதனால்  ள்ளனுக்கு ஏற் டும் 

துன் ம்,  ள்ளனின் துன் ம் கண்டு வருந்தி  ள்ளிகள்  ண்ம யாாிடம் 

கூறி அவமனத் மதாழுவிலிருந்து விடுவித்து பூ ல் ஒழித்து இம ந்திருத்தல் 

ஆகிய கமதப் குதிமய உள்ளடக்கியது. முக்கூடற் ள்ளு என்னும் நூல் 

 ிறந்து விளங்குகிறது. 

நளமவண் ா 

 முந்மதய இதிகா ப் புரா ங்களில் கிமளக்கமதகள்  ல காலப் 

ல ாக்கில் தனிக்காப் ியங்களாக வளர்ச் ி ம ற்றன. இவ்வமகயில் 

 ாரதத்திலிருந்து கிமளக்கமதயான நலளா ாக்கியானம் என்ற நளன்  ாிதம் 

புகலழந்தியாரால் நளமவண் ா என்று ஆயிற்று. இந்நூல் சுயம்வர காண்டம், 

கலித்மதாடர்க் காண்டம், கலிநீங்கு காண்டம் என்னும் மூன்று 

காண்டங்கமளயும் 424 லநாிம  மவண் ாக்கமளயும் மகாண்டு 

விளங்குகின்றது.  

 மயநூல்கள் (கி. ி. 1100 -1700) 

ம வ  ாத்திரங்கள் 

 நாயன்மார்களின்  ாடல்களாக உள்ள  க்தி நூல்கள் ம வ  ித்தாந்த 

 மயத்தின் லதாத்திர நூல்கள் எனப் ல ாற்றப்ம றும். கி. ி 12,13,14ஆம் 

நூற்றாண்டுகளில் உய்யவந்த லதவநாயனார் முதலானவர்களால் இயற்றப் 

ம ற்ற 14 நூல்கள் ம வ  ித்தாந்த  மயத்தின்  ாத்திர நூல்கள் எனப் டும். 

 தி,  சு,  ா ம் என்னும் முப்ம ாருள் உண்மமமய விளக்கி ம வ 

 ித்தாந்தத்தின் அடிப் மட நூலாக விளங்குவது  ிவஞானல ாதம். இதமன 
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மமய்கண்டார் இயற்றினார். உமா தி  ிவாச் ாாியார்  ிவப் ிரகா ம் 

என்னும்  ிறப் ான நூலின் ஆ ிாியர். அவர் 7  ாத்திர நூல்களும் 2 

புரா ங்களும் லவறு ில நூல்களும் இயற்றியுள்ளார்.  

 ித்தர்  ாடல்கள் 

  ித்தர்கள் என்ற ம யரால் ஞானிகள்  ிலர் லதான்றி தம் அனு வ 

உ ர்வுகமள எளிய தமிழால்  ாடினார்கள்.  ித்தர்  ாடல்கமள இன்றும் 

மதருவில்  ாடிச்ம ல்லவார் உண்டு.  ாம் ாட்டிச்  ித்தர், அகப்ல ய்  ித்தர், 

அழுக ிச்  ித்தர், குதம்ம ச்  ித்தர், கடுமவளி  ித்தர் முதலானவர்களின் 

 ாடல்கமள ஆர்வத்துடன்  டிப் வர்கள் இன்றும் உள்ளனர்.  

 ஊத்மதக் குழிதனிலல மண்ம  எடுத்லத 

 உதிரப் புனலிலல உண்மட ல ர்த்லத 

 வாய்த்த குயவனார்  ண்ணு  ாண்டம் 

 வமரஓட்டுக்கும் ஆகாமதன்று ஆடு ாம்ல  

என் து  ாம் ாட்டிச்  ித்தர்  ாடல். மனித உடம் ின் லதாற்றத்மதயும் 

 யனற்ற தன்மமமயயும் கூறுவன இந்த அடிகள்.  

உமரயா ிாியர்கள் 

உமரகளும் விளக்கங்களும் எழுதியவர்கள் இலக்கிய வளர்ச் ிக்கும் 

 ாதுகாப் ிற்கும் நல்ல மதாண்டுபுாிந்தார்கள்.  ிலப் திகாரத்திற்கு 

அடியார்க்கு நல்லார் எழுதிய உமரயால்  ழங்காலத்து இம நூல்கள் நாடக 

நூல்கள்  லவற்றின் ம யர்கமள அறிகிலறாம்.  

திருக்குறளுக்கு உமர எழுதியவர்களும் ம க்குடவர் முதலிய 

அறிஞர்கள். அவர்களுள் புழ்ம ற்றவர்  ாிலமலழகர்.  

இலக்க , இலக்கிய உமரயா ிாியர்கள் 

இளம்பூர ர் 

 ஒல்காப் ம ருமம மதால்காப் ியத்திற்கு முதல் முதல் உமரகண்ட 

 ிறப் ினால் இவர் உமரயா ிாியர் என்லற வழங்கப் டுகின்றார். மதால் 

காப் ியம் முழுமமக்கும் இவர் உமர உள்ளது.  
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ல ரா ிாியர் 

 உமரயா ிாியர்களுள் ல ரா ிாியர் என்ற  ிறப்புப் ம யர் 

அமமந்திருப் து இவருமடய உமரயின் ம ருமமயிமனப் புலப் டுத்தும். 

ம ாருளதிகாரத்தில் மமய்ப் ாட்டியல், உவமமயியல், ம ய்யுளியல், மர ியல் 

ஆகிய நான்கு இயல்களுக்கு மட்டுலம இவாின் உமர கிமடக்கிறது. 

ல னாவமரயர் 

 இவர் மதால்காப் ியச் ம ால்லதிகாரத்திற்கு திட் மான ஒரு 

உமரமயச் ம ய்துள்ளார். இவருமடய உமரலய ஏமனலயார் உமரகளிலும் 

 ிறந்து  லராலும்  யிலப் ட்டு வருகிறது.  

நச் ினார்க்கினியர் 

 உச் ிலமற் புலவர்மகாள் நச் ினார்க்கினியர் என்ற புகழுமரலய 

இவருமடய உமரயின்  ிறப்ம  விளக்க ல ாதிய  ான்றாகும். 

மதால்காப் ியம்,  த்துப் ாட்டு, கலித்மதாமக,  ீவக ிந்தாம ி என்னும் 

நூல்களுக்கு இவர் அாியலதார் உமர ம ய்துள்ளார்.  

அடியார்க்கு நல்லார் 

 நிரம்ம யர் காவலர் என்னும் ம யரும் இவருக்குண்டு. இவர்தம் 

உமரயில் காலத்மதக் க ித்தறிய  ில ல ாதிடக் குறிப்புகமளயும் தருகிறார். 

இவர் உமரயால்  ழந்தமிழ்நாட்டுக் கமலகமளப்  ற்றி  ல அறியமுடிகிறது. 

அதற்கு முன்ல ,  ிலப் திகாரத்திற்கு அமமந்த  மழய உமரயும் உண்டு.  

புரா ங்கள் 

 வடமமாழியில் உள்ள புரா ங்கமளத் தமிழில் எழுதும் முயற் ி 

வளர்ந்தது. ம வ்மவ சூடுவார் என்னும் புலவர் வடமமாழி  ாகவதத்மதத் 

தழுவி 5000 ம ய்யுள்கள் மகாண்ட நூல் இயற்றினார். அர லக ாி என் வர் 

காளிதா ாின் ரகுவம் த்மத மமாழிம யர்த்து 2480 ம ய்யுள்கமளப் 

 ாடினார். அதிவீரராமர் கூர்ம புரா த்மதயும் லிங்க புரா த்மதயும் 

தமிழில் ஆக்கினார். வீரகவிராயர் அாிச் ந்திர புரா ம்  ாடினார்.  
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தல புரா ங்கள் 

 உமா தி  ிவம் என் வர் 14ஆம் நூற்றாண்டில் லகாயில் புரா ம் 

என்னும் தலபுரா ம்  ாடினார். அதன் ிறகு, எழுந்த நூல்கள்  ல. 

 ரஞ்ல ாதி இயற்றிய திருவிமளயாடலல இன்று ம ாிதும் ல ாற்றப் ட்டு 

வருகிறது. தருமபுர மடத்மதச்  ார்ந்த புலவர்கள் திருமழ ாடி, 

திருமவாற்றியூர் முதலான தலங்களுக்குப் புரா ங்கள்  ாடினார்கள். நிரம்  

அழகிற லத ிகர் திருப் ரங்கிாி புரா ம், ல துபுரா ம் என்னும் தல 

புரா ங்கமள இயற்றினார்.  

 ட்டினத்தார்  ாடல் 

 லகாயில் நான்ம ிமாமல, திருக்கழுமல மும்ம ிக்லகாமவ, 

திருவிமடமருதூர் மும்ம ிக்லகாமவ, திருலவகம் முமடயார் திருவந்தாதி, 

திருமவாற்றியூர் ஒரு ா ஒரு ஃது என் மவ அவருமடய நூல்கள்.  ாடல்கள் 

லநரான ஓட்டம் உமடயனவாய் கற் வர் உள்ளத்மத வயப் டுத்துவனவாய் 

உள்ளன. இவருமடய  ாடல்கள் ல ச்சு வழக்குச் ம ாற்கள்  ல 

மகாண்டமவ. உ ர்ச் ி மிகுந்தமவ.  

 ாரதம் 

 வில்லிபுத்தூரார்  ாரதத்மதத் தமிழில் 4300 விருத்தப் ாவால் 

இயற்றினார்.  ாண்டவர் ஐவருமடயவும் துாிலயாதனாதியர் நூற்றுவ 

ருமடயவுமான வரலாற்மற இந்நூல் கூறுகிறது. இவருமடய 

 ாரதத்திலலலய முதன் முதல் வடம ாற்கள் மிகுதியாய் கலந்தன. 

வில்லிபுத்தூரார் குமாரர் வரந்தருவார் 23  ாடல்களால் ஒரு  ிறப்புப்  ாயிரம் 

 ாடியுள்ளார். அவற்றுள், 

 ம ாருப் ிலல  ிறந்து மதன்னன் புகழிலல கிடந்து  ங்கத் 

 திருப் ிலல இருந்து மவமக ஏட்டிலல தவழ்ந்த ல மத 

 மநருப் ிலல நின்று கற்லறார் நிமனவிலல நடந்லதார் என 

 மருப் ிலல  யின்ற  ாமவ மருங்கிலல வளருகின்றாள் 

என்ற  ாடல் அாிய நயமுமடயது.  
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அரு கிாியார் 

  ந்தப்  ாடல்கமளப்  ாடுவதில் இம யற்று விளங்கியவர். இவர் 

 ாடியுள்ள 3000  ாடல்களும் திருப்புகழ் என்ற நூலாக உள்ளன. இமவ 

அமனத்தும் முருகக் கடவுள் லமல்  ாடப் ட்ட  க்திப்  ாடல்களாகும். இவர் 

இயற்றிய கந்தர் அலங்காரம், கந்தர் அனுபூதி என் மவ  க்திச்சுமவ 

நிரம் ியமவ. 

காளலமகம் 

 எண் ிய உடலன அலத லநரத்தில் கவி  ாடுகிறவர்கமள ஆசுகவி 

எனச் ம ால்வதுண்டு. தமிழிலக்கியத்தில் ஆசுகவிகள் மிகுதியாகப்  ாடி 

புகழ்ம ற்றவர் காளலமகப்புலவர்.  

 லமார் விற் வள் ஒருமுமற அவருக்கு லமார் விற்றல ாது அந்த லமாாில் 

நீர் மிகுதியாகக் கலந்திருப் மதக் கண்டார். உடலன, நமகச்சுமவலயாடு ஒரு 

 ாடல்  ாடினார். 

 நீ வானத்தில் இருக்கும்ல ாது லமகம் என்று ம யர் ம றுகிறாய், 

நிலத்திற்கு வந்த  ிறகு நீர் என்று ம யர் ம றுகிறாய், இந்த மங்மகயின் 

மகமய அமடயும்ல ாது லமார் என்ற ம யர் உனக்கு அமமகிறது. எத்தமன 

ம யர்கமள நீ ம றுகிறாய் என்றார். 

இரட்மடப்புலவர் 

 புலவர் இருவர் தம் உடற்குமற கார மாக ஒன்று ட்டு இலக்கிய 

வாழ்க்மக நடத்திய விந்மதயான வரலாறு தமிழிலக்கியத்தில் உள்ளது. 

ஒருவர் குருடர். மற்றவர் முடவர். இளஞ்சூாியர், முதுசூாியர் என்ற ம யரால் 

அவர்கள் தனித்தனிலய அமழக்கப் ட்டனர். நான்கடிகள் மகாண்ட 

மவண் ாவில் ஒருவர் முன் இரண்டடிப்  ாட மற்றவர் அலத உ ர்ச் ியுடன் 

 ின் இரண்டடிப்  ாடி முடித்து வந்தனர். நல்ல  ண்புமடய ம ல்வர்கமளப் 

புகழ்ந்து  ாடிய  ாடல்கமள அவர்களின் நல்ல மனத்தின் நன்றி 

உ ர்ச் ிமயப் புலப் டுத்துகின்றன. கலம் கம் என்னும் நூல்வமக 
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 ாடுவதில் வல்லவர்கள். திருவாமாத்தூர்க் கலம் கம்,  ிள்மளக் கலம் கம் 

இவர்கள் இயற்றியமவ. உலா வமகயில் ஏகாம் ரநாதர் உலா புகழ்ம ற்றது.  

மடங்கள் 

 ம வ  மயத்மதக் காப் தற்காக ஏற் ட்ட ம வ மடங்கள் 

 மயத்துமறயில்   ி  ல புாிந்தலதாடு தமிழ் இலக்கியத்மத வளர்த்துப் 

ல ாற்றுவதிலும் ஆர்வம் ம லுத்தி வந்தன. 14ஆம் நூற்றாண்டில் 

நிறுவப் ட்ட திருவாவடுதுமற மடத்திலும் தருமபுர மடத்திலும் வாழ்ந்த 

புலவர்கள் இயற்றிய நூல்கள்  ில இலக்கிய வாழ்வுமடயமவ. 

திருவண் ாமமல மடமும் துமறமங்கல மடமும் வீரம வ  மயத்மதச் 

 ார்ந்தமவ. 

குமரகுரு ரர் 

 தருமபுர மடத்மதச்  ார்ந்த புலவர்களும் ம ரும்புகழ்ப் ம ற்று 

இலக்கிய உலகில் விளங்கு வர் குமரகுரு ரர். இளமமயிலலலய 

கவி ாடுவதில்  ிறந்தவர். மதுமர மீனாட் ியம்மமயின் லமல்  ிள்மளத்தமிழ் 

 ாடினார். திருவாரூர்  ற்றி நான்ம ிமாமல என்ற இலக்கியமும், 

 ிதம் ரத்மதப்  ற்றி மும்ம ிக்லகாமவ, ம ய்யுட்லகாமவ,  ிவகாமியம்மம 

இரட்மட ம ிமாமல என்ற நூல்களும் இயற்றினார். கமலமகளின் 

அருமளலவண்டி  கலகலாவல்லி மாமல  ாடினார்.  

 ிவப் ிரகா ர் 

 வீரம வம் என்னும்  மயத்மதச்  ார்ந்தவர். வாயின் இதழ் குவியாமல் 

(ம, ,வ) ஆகிய எழுத்துக்கள் இல்லாமல்  ாடுவதற்குாிய நிலராட்டகம் 

என்னும் வமகயில் யமகம் என்னும் ம ால்லிமன அமமத்து நிலராட்டக யமக 

அந்தாதி என்னும் நூமல இளமமயில்  ாடி புகழ்ம ற்றார்.  ிரபுலிங்க லீமல 

என் து வீரம வ  மயத்மதச்  ிறப் ித்து எழுதப் ட்ட காப் ியம். 

ஞான ம் ந்தர், நாவுக்கர ர், சுந்தரர், மா ிக்கவா கர் ஆகிய நால்வமரப் 

 ற்றி  ாடிய நூல் நால்வர் நான்ம ிமாமல என்றமழக்கப் டுகிறது. 

 ிவஞானமுனிவர் 
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 திருவாவடுதுமற மடத்மதச்  ார்ந்தவர். ஈ ான லத ிகர் என்னும் 

சுவாமிநாத லத ிகர் வடமமாழி, தமிழ் இரண்டிலும் லதர்ந்த அவர் 

மதால்காப் ியத்தின் முதல் சூத்திரத்திற்கு விாிவான ஆராய்ச் ி நூல் 

எழுதினார். இவருமடய காஞ் ிபுரா ம் தல புரா ங்களுள் தனிச் ிறப் 

ல ாடு இலக்கிய நயம் மிகுந்து விளங்குகிறது. கந்தப்ம யர் ல ரூப்புரா ம், 

விநாயகப் புரா ம், திருத்த ிமக ஆற்றுப் மட முதலான  லவமக 

நூல்கமள இயற்றினார்.  

தத்துவராயர் 

 இலக்கிய வடிவங்கமளயும் நாட்டுப் ாடல் வடிவங்கமளயும் 

 யன் டுத்தி தத்துவக் கருத்துகமளப்  ல  ாடியவர் தத்துவராயர். 

திருவா கத்தில் உள்ளதுல ால் இவரும் குயிலல! இமறவமன நீ வரக் 

கூவாய்! என்று குயிமல விளித்துப்  ாடியுள்ளார். அம்மாமன, 

திருமவம் ாமவ, ஊ ல் முதலிய  ாடல்களும் திருவா கத்மதப்  ின் ற்றி 

இயற்றப் ட்டுள்ளன.  

தாயுமானவர் 

 திருச் ியில் அக்காலத்தில் ஆட் ி நடத்திவந்த வி யரங்க 

ம ாக்கநாதாிடம் அமமச் ராக இருந்தவர்.  தவிமயத் துறந்து  ல  ாடல்கள் 

 ாடியும்  மாதி நிமலயில் இருந்தும் காலம் கழித்தார். ம வ  ித்தாந்தம், 

அத்மவதம் ஆகிய இருநிமலகளுக்கும் ஒருவமக  மர ம் கண்டவர்.  

 தகம் முதலியன (கி. ி. 1700 -1900) 

  த்துப் த்தாக 100  ாடல்கள் அமமந்த நூல்கள்  ல தமிழில் உண்டு. 

அவ்வாறு அல்லாமல் மமாத்தமாக 100  ாடல்  ாடி அமமப் தும் உண்டு. 

அது  தகம் என்னும் வடம ால்லால் குறிக்கப்ம றும். திருவா கத்தில் 

மா ிக்கவா கர்  ிவம ருமாமனப்  ாடிய  ாடல்கள் ஒரு  குதி திருச் தகம் 

என்று ம யர் ம றும்.  
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 அடியார்களின் வரலாறுகமளத் மதாகுத்துக் கூறுவதில் ஆர்வம் 

மகாண்ட ஒருவர் திருத்மதாண்டர்  தகம் இயற்றினார். தண்டமலயார்  தகம், 

லகாவிந்த  தகம் என் மவ  ழமமாழிகமள அமமத்து மதய்வ வழி ாட்டுடன் 

ல ர்த்து இயற்றப் ட்டமவ. 100  ழமமாழிகமள 100 ம ய்யுளில் அமமத்து 

இயற்றிய நூல் தண்டமலயார்  தகம். ம ன்ற தமலமுமற வமரயில் அது 

மக்களிமடய நன்கு  ரவி விளங்கியது.  

 டிக்காசுப் புலவர் 

 மதாண்மட மண்டல  தகத்மதப்  ாடிய  டிக்காசுப் புலவர்,  ந்தப் 

 ாட்டு இயற்றுவதிலும் வல்லவர்.  டிக்காசுப் புலவர் புள்ளிருக்கு லவளூர்க் 

கலம் கம்,  ிவந்மதழுந்த  ல்லவன் உலா, வருக்கக்லகாமவ முதலியமவயும் 

 ாடியுள்ளார்.  

நல்லாப் ிள்மள 

 நல்லாப் ிள்மளயும், முருகப்  உ ாத்தியாயரும் வில்லிபுத்தூரார் 

இயற்றிய  ாரதத்மத விாிவாக்கி கற் தும் ம ாற்ம ாழிவு ம ய்வதும் 

ஆகியவற்மற மக்களிமடலய மகாண்டு ம ன்றனர். வில்லிபுத்தூரார் 

 ாரதத்திற்கு லமலும் 10,000  ாடல்கமள எழுதிச் ல ர்த்தார். இதுலவ 

நல்லப் ிள்மள  ாரதம் என்று அமழக்கப் டுகிறது. 

19ஆம் நூற்றாண்டு 

அச்சு இயந்திரங்களும் உமரநமடயும் 

 16ஆம் நூற்றாண்டிலலலய தமிழ்நாட்டுக்கு அச்சு இயந்திரங்கள் 

வந்தன. இந்திய மமாழிகளில் முதன்முதலில் தமிழ் எழுத்துகளிலல அச் ிடும் 

முயற் ி கி. ி. 1577ல் நடந்தது. இது ம ாதுமக்களின் மகக்கு வரவில்மல.  

 ம ன்மன கல்விச்  ங்கம் என்ற அமமப்பு (1812 – 1854) 

ஆங்கிலலயரால் ஏற் டுத்தப் ட்டது.  ல நூல்கமள அச் ிட்டு மவளியிட்டது 

அச் ங்கம். இதில் தமிழா ிாியர்களாக இருந்தவர்களுள் முத்து ாமிப்  ிள்மள, 
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தாண்டவராய முதலியார், மகாட்மடயூர்  ிவக்மகாழுந்து லத ிகர் ஆகிலயார் 

குறிப் ிடத்தக்கவர்கள். 

மீனாட் ி சுந்தரம் ிள்மள 

 திருவாவடுதுமறயில் உள்ள ம வ மடத்துடன் மநருங்கிய 

மதாடர்புமகாண்டு  லருக்குத் தமிழ் நூல்கள் கற் ித்து, அவர்கமளப் 

புலவர்களாக்கினார்.  ல நூல்கமள இயற்றினார். சூத  ங்கீமத, அகிலாண்ட 

நாயகி அம்மாமன, அம் லவா  லத ிகர் கலம் கம் முதலிய 

தலபுரா ங்கள்  ல இயற்றினார்.  

இராமலிங்கர் 

 இளமமயிலலலய கவிமத  ாடும் கமலச்ம ல்வம் வாய்க்கப்ம ற்றவர். 

எனக்கு முக்தி ம றலவண்டும் என்ற இச்ம யும் இல்மல. உலகத்து 

உயிர்மகலாம் இன் ம் ம ய்வது என் இச்ம யாம். எந்மதலய என்று 

இமறவனிடம் விண் ப் ம் ம ய்கிறார். வடலூர் என்ற கிராமத்தில்  த்ய 

ஞான ம ,  த்திய தரும ாமல ஏற் டுத்தி ஏமழ, எளியவர்க்குப் 

 ங்காற்றினார். மனுமுமற கண்ட வா கம், ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் ல ான்ற 

உமரநமட நூல்கமள எழுதினார்.  ாடும்  ாட்மடல்லாம் கடவுளின் 

அருமளப் புகழ்ந்து  ாடும்  ாட்டாக இருக்கலவண்டும். மற்ற ம ாருள் 

 ற்றிமயல்லாம்  ாடுவதில்  லனில்மல என் து அவரது மகாள்மக. 

 அம் லப் ாட்டு அருட் ாட்டு 

 அல்லாதார்  ாட்மடல்லாம் மருட் ாட்டு 

 நடரா ர்  ாட்டு நறும் ாட்டு 

 ஞாலத்தார்  ாட்மடல்லாம் மவறும் ாட்டு 

லகா ாலகிருஷ்   ாரதி 

 ம ாியபுரா த்து அடியார்  ிலர் தம் வாழ்க்மகமயப் ல ாற்றி 

கீர்த்தமனகள் ஆகிய இம ப் ாடல்கள்  ாடினார் லகா ாலகிருஷ்   ாரதி. 

திருநீலகண்ட நாயனார் கீர்த்தமன, இயற் மக நாயனார்  ாித்திர 

கீர்த்தமன, நந்தனார்  ாித்திர கீர்த்தமன என் மவ அவர்  ாடியமவ.  
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இஸ்லாம்  மய நூல்கள் 

 ீறாப்புரா ம் 

  ீதக்காதி என்ற முஸ்லிம் தமிழர் ஒருவர் 17ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து 

வந்தார். தமிமழத் தாய்மமாழியாக முஸ்லிம் மக்கள் இஸ்லாமியக் 

கருத்துகமளப்  டித்து அறிவதற்கு தமிழ் நூல் இல்மலமயன்ற குமறமயப் 

ல ாக்க இசுலாமிய  மயக் கருத்துகமளயும் ந ிகள் வரலாற்மறயும் அறிந்து 

மகாள்ள தமிழகத்தின் முஸ்லிம் மக்களுக்காக  ீறாப்புரா ம் என்ற நூமல 

உமறுப்புலவர் வழியாக இயற்றினார். இந்நூல் 5027 ம ய்யுள்களில் 

முற்றுப்ம ற்றது. ஆனாலும் வரலாற்மற முழுவதும் அமமக்கவில்மல. அவர் 

 ாடாமல் விட்ட  குதிமய  ிற்காலத்தில்  னி அகமது மமரக்காயர் என்னும் 

புலவர்  ின்னச் ீறா என்ற ம யரால்  ாடி முடித்தார். ந ியின் நாடாகிய அரபு 

நாட்மட வரு ிக்கும் புலவர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மரம், ம டி, மகாடிகளும், 

 றமவ, விலங்குகளும் விளங்க வரு மன அமமத்துள்ளார். நகரப் 

 டலத்தில் மமக்கா நகரம் வரு ிக்கப் ட்டுள்ளது. அது மதுமர ல ாலலவ 

விளங்குகிறது.  

மஸ்தான்  ாடல்கள்  

 கு ங்குடி மஸ்தான் எனப்புகழ் ம ற்றவாின் இயற்ம யர் சுல்தான் 

அப்துல் காதிறு. அவரது  ாடல்கள் இசுலாமியக் கருத்துகமளக் 

மகாண்டதாயினும்,  மர  லநாக்கமுமடயமவ. ஐயா ாமி முதலியார்- 

கு ங்குடி நாதர்  திற்றுப் த்தந்தாதி,  ரவ  ம ருமாள் ஐயர் என் வர் 

நான்ம ிமாமலயாக 40  ாடலும்  ாடினார்கள். 

கிறித்துவம் தந்த இலக்கியம் 

தத்துவ ல ாதகர் 

 மதுமரயில் தங்கி தமிழ்ப்  ிராம ாின் லகாலம் பூண்டு தமிழராகலவ 

வாழ்ந்த ஐலராப் ியப்  ாதிாியார் மநா ிலி ஆவார். ஆத்ம நிர் யம், 

ஞாலனா லத  காண்டம் முதலான உமரநமட நூல்கமள எழுதினார். 

இன்மறய உமரநமட வளர்ச் ிக்கு முன்லனாடியாக இருந்தவர்.  
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வீரமாமுனிவர் 

 ஐலராப் ாவில் அகரவாிம யில் ம ாற்கமள அமமத்து ம ாருள் தரும் 

முமறயாகிய அகராதி முதன்முதல் தமிழில் நூமலத் தந்தவர் வீரமாமுனிவர். 

அது  துரகராதி என் தாகும்.அவர் தமிழுக்குச் ம ய்த எழுத்துச்  ீர்திருத்தம் 

இன்றுவமர  ின் ற்றப் டுகிறது. லதம் ாவ ி, திருக்காவலூர்க் கலம் கம், 

கித்லதாியம்மம அம்மாமன என்ற ம ய்யுள் நூல்கமள இயற்றினார். 

மதான்னூல் விளக்கம் என்ற இலக்க  நூல் குட்டித் மதால்காப் ியம் என 

அமழக்கப் டுகிறது. இலக்கியத் தமிழுக்கும் ல ச்சுத் தமிழுக்கும் உள்ள 

லவறு ாட்மட ஆராய்ந்து தனித்தனிலய ம ந்தமிழ் இலக்க மும் 

மகாடுந்தமிழ் இலக்க மும் எழுதினார்.  

கால்டுமவல் 

 திராவிட மமாழிகளின் ஒப் ிலக்க ம் என்ற ஆங்கிலத்தில் அவர் 

எழுதிய நூல் திராவிட மமாழிகளுக்குச்  ிறப்ம த் லதடி தந்தது. அந்த 

மமாழிகளின் அடிச்ம ாற்கள்  ல ஒத்திருப் மத அவர் எடுத்துக்காட்டினார். 

தமிழ் உமரநமடயில் அவர் இயற்றிய நூல்கள் ஞானக்லகாயில், நற்கு  

தியானமாமல முதலியன. 

ல ாப் 

 திருவா கம், திருக்குறள், நாலடியார் ஆகிய மூன்று தமிழ் நூல்கமளயும் 

ஆங்கிலத்தில் மமாழிம யர்த்தார். புறப்ம ாருள் மவண் ாமாமலயிலும் 

புறநானூற்றிலும் உள்ள  ாடல்கள்  லவற்மற ஆங்கிலப்  டுத்தினார். தம் 

கல்லமறயில் ஒரு தமிழ் மா வன் என்று ம ாறிக்கலவண்டுமமன்று 

விரும் ியவர் அவர்.  

லவதநாயகம் ிள்மள 

 திருவருள் அந்தாதி, லதவமாதா அந்தாதி என்ற இரு நூல்கள் 

அந்தாதியாகப்  ாடினார். ம ண்மதிமாமல, மகளிர்க்குப்  யன்தரும் 
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 மடப் ாகும்.  ர்வ மய  மர க் கீர்த்தமன,  த்தியலவதக் கீர்த்தமன என்ற 

இம ப் ாடல்கள் அடங்கிய நூல்களும் இயற்றினார். இமவ அமனத்திலும் 

அவருக்கு அழியாப் புகழ் தந்தமவ  ிரதா  முதலியார்  ாித்திரம், சுகு  

சுந்தாி  ாித்திரம் என்னும் இரண்டு உமரநமட நூல்கள். தமிழில் முதன்முதல் 

நாவல் எழுதி தமிழிலக்கியத்தில் புதிய துமறக்குத் மதாடக்கம் ம ய்தவர் 

அவர்.  

மவளிநாடுகள் தந்த இலக்கியம் 

இலங்மகத் தமிழ் நூல்கள் 

 வடமமாழி காளிதா ாின் காப் ியத்தின் மமாழிம யர்ப் ாகத் தமிழில் 

இயற்றப் ட்டுள்ள இரகுவம் ம் என்ற காப் ியம் இலங்மகயிலிருந்த புலவர் 

ஆகிய அர லக ாி என் வரால் (16ஆம் நூற்றாண்டில்) இயற்றப் ட்டது.  

ஆறுமுக நாவலர் 

 தமிழ் நூல்கமள ஆங்கிலத்தில் மமாழிம யர்ப் தில் வல்லவராக 

விளங்கினார். ம வ  மயத்மத விளக்கிக்கூறும் நூல்கமள இயற்றினார். 

நன்னூலுக்கு உமர எழுதினார். தமிழ் உமரநமடயின் தந்மத என்று 

அமழக்கப் டுகிறார்.  

தாலமாதரம் ிள்மள 

  மனலயாமலயில் இருந்த  மழய தமிழ் ஏடுகள்  ிலவற்மறப் ம ரும் 

முயற் ியுடன்  டித்து முதன்முதலாக அச் ிட்டு மவளியிட்ட ம ருமம 

அவமரச்  ாரும். ம ன்மனப்  ல்கமலக்கழகத்தின் முதன்முதல்  ி.ஏ.  ட்டம் 

ம ற்றார். மதால்காப் ியம், வீரல ாழியம், இமறயனார் அகப்ம ாருள் உமர,  

இலக்க  விளக்கவுமர முதலிய இலக்க  நூல்கமளயும், கலித்மதாமக, 

த ிமகப்புரா ம், சூளாம ி முதலிய இலக்கிய நூல்கமளயும் 

 திப் ித்தார்.  

விபுலானந்தர் 

  மழய தமிழ்நாட்டு இம க்கருவியாகிய யாழ்  ற்றி  ல ஆண்டுகள் 

ஆராய்ந்து யாழ்நூல் என்ற விாிவான நூல் இயற்றியுள்ளார். நாடகத்தின் 
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இலக்க மும் நாட்டியத்தின் இலக்க முமாக உள்ள மரபுகமளத் திரட்டி 

மதங்க சூளாம ி என்ற ம யரால் ஒரு நூல் தந்துள்ளார்.  

மலல ியா,  ிங்கப்பூர் 

 மலல ிய எழுத்தாளர்களின்  ிறுகமத மற்றும் கவிமதகள் 

மவளிவந்துள்ளன. குப்ம த்மதாட்டி என்ற தமலப்புள்ள கவிமதயில் 

விதமவ ஒருத்தியின் ம யர் உ ர்ச் ியுடன் கூறப் டுகிறது. 

 முமறலயாடு ம ற்றிருந்தால் மதாட்டி, கட்டில் 

 முமறதவறி ம ற்றதனால் குப்ம த்மதாட்டி 

என்ற அடிகள்  முதாயத்திற்குக் மகாடுக்கப் டும்  வுக்கடியாக உள்ளன. 

 ம ம்மண்ணும் நீலமலர்களும், நான் ஒரு இந்துப்ம ண், மநஞ்ல  நீ 

வாழ்க என்ற குறுநாவல்கள் புதுமமயாகப்  மடக்கப் ட்டுள்ளன. 

நாடக இலக்கியம் 

  ிலப் திகாரத்தின் உமரயா ிாியர் அடியார்க்கு நல்லார்  ில நாடக 

நூல்கமளப்  ற்றிக் குறிப் ிட்டுள்ளார்.  யண்டியம், ம யிற்றியம், முறுவல், 

மதிவா ர் நாடகத்தமிழ், கு நூல், கூத்தநூல் என்னும் நூல்களின் 

ம யர்கள் நமக்குக் கிமடக்கின்றன.  

மநாண்டி நாடகம் 

 ஒருவர் தீயவழிகளில் நடந்து ஒழுக்கம் மகட்டு  ரத்மதயாிடம் 

உறவுமகாண்டு இறுதியில் அல்லல் ட்டு கால் இழந்து துன்புறுவதாகக் 

கற் மன ம ய்து  ாடும் வழக்கம் லதான்றியது. அது  ீதக்காதி மநாண்டி 

நாடகம் எனப் ட்டது. 18 ஆம் நூற்றாண்டில் மாாிமுத்துப்புலவர் என் வர் 

திருக்கச்சூர் மநாண்டி நாடகம் இயற்றிப் புகழ்ம ற்றார்.  

மலனான்ம ீயம் 

 இலக்கியமாய்ப்  டிப் தற்கு இன்றுவமரயில்  யன் ட்டு வரும் 

ம ய்யுள் நாடகம் மலனான்ம ீயம். இதமன இயற்றிய சுந்தரம் ிள்மள 

தத்துவப் ல ரா ிாியராகப்   ியாற்றியவர். ஆங்கிலத்தில் லார்டு லிட்டன் 

எழுதிய மமறவழி என்னும் கமதமயத் தழுவி இயற்றப் ட்டது இக்கமத 
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ஆகும்.  ாண்டிய அர ன்  ீவகன் என் வனுக்கு மலனான்ம ி மகள். தீய 

எண் லம மிகுந்த குடிலன் அமமச் ன். நல்மலண் ம் மிகுந்த சுந்தர 

முனிவர் குடும் த்தின் குரு,  க்கத்து நாடாகிய ல ரநாட்டு அர ன் 

புருலடாத்தமனுக்கு மலனான்ம ிமய ம ந்துமகாள்ள விருப் முண்டு. 

சுந்தர முனிவர்க்கும் அந்தத் திரும த்மத முடித்துமவக்க லநாக்கமுண்டு. 

ஆனால் நாட்டின் எல்மலப் குதி கார மாக  ாண்டியனுக்கும் ல ரனுக்கும் 

 மக ஏற் டுகிறது. அமமச் ன் குடிலனுமடய சூழ்ச் ியால் ல ார் மூளுகிறது. 

மலனான்ம ிமயத் தன் மகனுக்கு ம ம் முடித்து  ாண்டிய அரம க் 

மகப் ற்றிக்மகாள்ளலவண்டும் என் து குடிலனுமடய ஆம . தன் 

லநாக்கத்மத மமறத்து அர மனத் தன் சூழ்ச் ி வமலயில்  ிக்கமவத்து 

விடுகிறான். ல ாாிலல மவற்றி கிமடப் து அாிது என்ற நிமல 

ஏற் டும்ம ாழுது,  ாண்டியன் தன் மகமள அமமச் னுமடய மகனுக்குத் 

திரும ம் ம ய்துமவக்க உடன் டுகிறான். மலனான்ம ியும் தந்மதயின் 

கவமல உ ர்ந்து இம கிறாள். நள்ளிரவில் திரும  ஏற் ாடு நிகழ்கிறது. 

அமமச் னுமடய மகன் மாமலயுடன் வந்து நிற்கிறான். ல ர அர ன் 

அந்நிமலயில் குடிலனுக்கு விலங்கிட்டு அங்லக வருகிறான். மலனான்ம ி 

உடலன தன் காதலனாகிய ல ரனுக்கு மாமலயிட்டு மகிழ்கிறாள். 

மலனான்ம ியின் லதாழியாகிய வா ி என் வளும் அவளுமடய காதலன் 

ஆகிய நடரா ன் என் வனும் உயர்ந்த நாடகப்  ாத்திரங்கள். 

 ங்கரதாஸ் சுவாமிகள் 

 நாடு முழுவதும் ம ன்று  லமர நடிப்புத் துமறயில்  ழக்கி,  ல 

நாடகங்கமள தாலம எழுதி நடிக்கச் ம ய்தார்.  ிரகலாதன்,  ிறுத்மதாண்டர் 

முதலான  க்தி நாடகங்கமளயும்  வளக்மகாடி, லவகு ா முதலான இதிகா  

கமத அமமந்த நாடகங்கமளயும் இயற்றி நாட்டு மக்களின் மனத்மதப் 

 ண் டுத்தும் ஆர்வம் மகாண்டவர். ஒலர இரவில் கண் விழித்து உட்கார்ந்து 

அ ிமன்யு என்னும் நாடகத்மத 100க்கு லமற் ட்ட  ாடல்களுடன் எழுதி 

முடித்தார்.  
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 ம்மல்  ம் ந்த முதலியார் 

 1891ஆம் ஆண்டில் ம ன்மனயில் சுகு  விலா    ா என்ற நாடக 

 ங்கத்மத ஏற் டுத்தி தாலம நாடகங்கள் எழுதி  ல அறிஞர்கள் நடிக்குமாறு 

ம ய்தார். நீதி தி முதலான  தவிகளில் இருந்தல ாதும் அவருமடய நாடகத் 

மதாண்டு ஓயவில்மல. முதல்முதல் அவர் எழுதி நடித்தது புஷ் வல்லி என்ற 

 மூக நாடகம். ரத்னாவளி, மலனாகரா, கள்வர் தமலவன், லவதாள உலகம் 

என் மவ அவருமடய  மடப்புத் திறமன எடுத்துக்காட்டும்  ிறந்த 

நாடகங்கள். நாடகத்தமிழ், நாடகலமமட நிமனவுகள், நாடகக் கமலயில் 

லதர்ச் ி ம றுவது எப் டி? என்ற நூல்கள் நாடகத்மதப்  ற்றிய  ிறந்த 

நூலாக விளங்குகின்றன.  

சூாிய நாராய   ாஸ்திாி 

 கல்லூாி தமிழ்ப் ல ரா ிாியராக விளங்கினார். நாடகத்தின் இலக்க ம் 

 ற்றி நாடக இயல் என்ற நூல் இயற்றினார். கலாவதி, ரூ ாவதி, மான 

விஜயம் முதலான நாடக நூல்கமளயும் இயற்றினார்.  

கமத இலக்கியம் 

முதல் நாவல்கள் 

ஆங்கிலத்தில் நாவல் இலக்கியம் வளர்ந்திருப் மதயும் அமதப் 

ம ாழுதுல ாக்காகப்  லர்  டித்து  யன்ம ற லவண்டும் என்று லவதநாயகம் 

 ிள்மள கருதினார்.   ிரதா  முதலியார்  ாித்திரம், சுகு  சுந்தாி என்னும் 

நாவல்கமள இயற்றினார்.  ின்னர், வாழ்க்மகமய உள்ளவாறு காட்டும் 

நடப் ியல் எனப் டுவமத முதல்முதலில் தமிழில் ராஜம் ஐயர் எழுதிய 

கமலாம் ாள்  ாித்திரம் என்னும் நாவலில் அறியமுடிகிறது. 

 மாதமவயா  ஞ் ாமிர்தம் என்னும் இதமழ நடத்தி, அதில் கவிமத, 

 ிறுகமத, இலக்கியத் திறனாய்வு முதலியன மவளிவரச் ம ய்தார்.  
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கல்கி 

 தமிழ் இலக்கியத்தில் வரலாற்று நாவல்களுக்கு ஒரு  ிறப்ம த் லதடித் 

தந்தவர் கல்கி. தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில்  ல்லவ அர ர்களின் 

வரலாற்மறயும்,  ிற்கால ல ாழர் வரலாற்மறயும் நன்கு ஆராய்ந்து அக்கால 

நாகாிகம்,  ழக்கவழக்கங்கள் முதலானவற்மறத் மதளிவாக மனதில் 

இருத்திக்மகாண்டு நாவல்கமள எழுதினார். இவ்வாறு  மடக்கப் ட்ட 

நாவல்  ிவகாமியின்   தம்,  ார்த்தி ன் கனவு, ம ான்னியின் ம ல்வன் 

ல ான்ற நாவல்கள்.  

 முதாய நாவல்கள் 

டாக்டர் மு.வ. 

 கயமம ஒரு புரட் ிப்  மடப்பு, அகல்விளக்கு  ாகித்திய அகாடமி 

விருது ம ற்றநூல். இவர் எழுதிய  ல நாவல்கள்  முதாய நலம்  ற்றியது. 

லமலும் அதமனப்  டிப் வர்கள் அவ்வழியில் நடப் தற்கான உந்துதல்கள் 

இவர் நாவல்களில் அமமயப்ம றும்.  

 ிறநாவல்கள் 

 விடுதமல இயக்கத்மதப்  ின்ன ியாக மவத்து எழுதிய ஆ ிாியர் 

அகிலன். லநதாஜியின் விடுதமலப்  மடமய அமமத்து எழுதப் ட்ட 

அவருமடய நாவல் மநஞ் ின் அமலகள்.  ித்திரப் ாமவ என்னும் நாவலில் 

நாகாிகத்தின் குழப் த்மதயும்   த்தின் ஆதிக்கத்மதயும் அமவ 

கமலஞமனத் தாக்கும் தன்மமமயயும் விளக்குகிறார். லவங்மகயின் 

மமந்தன் என் து அவருமடய வரலாற்று நாவல். வா.ரா. புதுமமயிலும் 

 ீர்திருத்தத்திலும் ஆர்வம் நிரம் ியவர்.  மழய கண்மூடித் தன்மமகமள 

எள்ளி நமகயாடு வர். அவருமடய லகாமவத்தீவு என்னும் நாவல் 

குறிப் ிடத்தக்கது. யவன ரா ி, கடல்புறா, மன்னன் மகள், மமலவா ல், 

ஜீவபூமி முதலிய  ல வரலாற்று நாவல்களின் ஆ ிாியர்  ாண்டில்யன். 
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ரகுநாதன் விறுவிப் ான நமடயில் ம ாதுவுமடமமக் கருத்துகமள அமமத்து 

எழுதிய  ஞ்சும்   ியும் என்ற நாவல் ஒரு புதுமமயான  மடப்பு.  

 ிறுகமதயின் லதாற்றம் 

 வீரமாமுனிவர் தமிழ் கற்றுத்லதர்ந்து எழுதிய காலத்தில் லமற்கு நாட்டு 

உமரநமடக் கமதகள் ல ால் தமிழிலும் இயற்றலவண்டும் என்று முயன்றார். 

 ரமார்த்த குருகமத என்ற மதாகுப்பு அத்தமகய  ிறுகமதகள் மகாண்டது.  

வ.லவ.சு ஐயர் 

 வங்காளக் கவிஞர் இரவீந்திரநாத் தாகூாின்  ிறுகமதகள் 11ஐத் 

தமிழில் மமாழிம யர்த்துத் தந்தலதாடு தாலம  ில  ிறுகமதகமளப் 

 மடத்தார். நவதந்திரக் கமதகள், கமதக்மகாத்து என் மவ அவருமடய 

கமதகளின் மதாகுப்பு. முதன்முதலாக  ிறுகமதக்குாிய கமத வடிவத்மதப் 

ல ாற்றி  ிறந்த கமலப்  மடப்புகமளத் தமிழுக்குத் தந்தவர் 

மங்மகயர்க்கர ியின் காதல் முதலிய கமதகள் என்ற தமலப் ில் அவர் 

 மடத்த  ிறுகமதகள் மதாகுத்தளிக்கப் ட்டன. 

புதுமமப் ித்தன் 

 வழக்கிழந்த  ல  மழய தமிழ்ச்ம ாற்கமள விளக்கி வழக்கில் உள்ள 

ம ாற்கமளக் மகயாண்டு தமிழ்நமடக்குப் புதிய விறுவிறுப்ம த் தந்தவர். 

ஆண்மம, கல்யா ி, கடவுளும் கந்த ாமிப்  ிள்மளயும் ல ான்ற 

 ிறுகமதகள் குறிப் ிடத்தக்கன. 

மற்ற  ிறுகமதகள் 

 கு. .ராஜலகா ாலன்  ிறுகமத உலகில் நிமலயான இடம்ம ற்றவர். 

 ிறுகமத வளர்ச் ியில் மதாண்டாற்றி புகழ்ம ற்ற  த்திாிமகயாகிய 

ம ிக்மகாடியின் ஆ ிாியராகப்   ிபுாிந்த 300க்கும் லமற் ட்ட 

 ிறுகமதகமள இயற்றினார். அவருமடய நட் த்திரக் குழந்மதகள் 

புகழ்ம ற்ற  ிறுகமத.  
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 அறிஞர் அண் ா  மடத்தளித்துள்ள  ிறுகமதகள் அவருமடய 

நாடகங்கள் ல ாலலவ, ஆற்றல்மிக்க நமடயில் அமமந்தமவ. ராஜாதி ராஜா, 

ல ய் ஓடிப்ல ாச்சு, ம வ்வாமழ, ம ார்க்கத்தில் நரகம்,  ிடி ாம் ல் முதலான 

 ிறுகமதகள் புதிய கற் மனச் ம ல்வங்கள். மஜயகாந்தன்  ிறுகமதகளும் 

புகழ்ம ற்று விளங்குவன. விரக்தி, தாலாட்டு, திாி ங்கு ம ார்க்கம், 

உண் ாவிரதம், லதவன் வருவாரா? ல ான்ற  ிறுகமதகள் 

குறிப் ிடத்தக்கன.  வளமல்லிமக, மிட்டாய்க்காரன் முதலான  ிறுகமதகள் 

 மடத்துத் தந்தவர் கி.வா. ஜகநாதன்.  

ம ண்  மடப் ாளர்கள் 

 லகாமதநாயகி அம்மமயார்  த்திாிமக நடத்திப்  ல நாவல்கள் 

எழுதியவர். காஞ் மனயின் கனவு, மிதிலா விலாஸ் முதலியவற்றின் 

ஆ ிாியர் திாிபுர சுந்தாி. இவர் கட்டுக்லகாப் ான நாவல் எழுதுவதில் 

வல்லவர். ம ண்குரல், மலர்கள், அமுதமாகி வருக, குறிஞ் ித்லதன், 

வமளக்கரன் முதலியன இராஜம் கிருஷ் னின் அழகிய  மடப்புகள். 

குடும் ப் ம ண்கமளப்  மடத்துக் காட்டும் கமதகள் எழுதுவதில் வல்லவர் 

 லராஜா இராமமூர்த்தி.  

கட்டுமர முதலியன 

வ.உ. ி.  ிவா 

 லத  விடுதமலப் ல ாராட்டத்தில் நின்று மதாண்டு ம ய்தலதாடு தமிழ் 

வளர்ச் ிக்கும்   ிபுாிந்திருக்கிறார். லஜம்ஸ் ஆலன் என்ற ஆங்கில 

அறிஞாின் கருத்துகமளத் தமிழ்ப் டுத்தி மனம்ல ால வாழ்வு, அகலம புறம், 

வலிமமக்கு மார்க்கம் என்ற நூல்கள் மவளியிட்டார்.  

உ.லவ. ாமிநாத ஐயர் 

  மனலயாமலயில் உள்ள தமிழ் ஏடுகள் லதடுவதிலும் அவற்மறக் 

கற்று ஆராய்ந்து  டிமயடுத்து  ிமழயறப்  திப் திலும் அயராமல் உமழத்து 
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வாழ்நாள் முழுவதும் ம லவிட்டார். புறநானூறு,  த்துப் ாட்டு, 

 திற்றுப் த்து முதலியவற்றின்  திப் ில் அவர் எழுதியுள்ள குறிப்புகள் 

ஆராய்ச் ிக் கருவூலங்களாகத் திகழ்கின்றன. நான் கண்டதும் லகட்டதும், 

 மழயதும் புதியதும், நல்லுமரக்லகாமவ  அவருமடய வாழ்க்மக வரலாற்று 

நூல்கள். 

மமறமமலயடிகள் 

  மழய இலக்கியங்கமளப்  ின் ற்றி முருகர் மும்ம ிக்லகாமவ, 

ல ாமசுந்தர காஞ் ியாக்கம் என்ற ம ய்யுள் நூல்கமள இயற்றினார். 

முல்மலப் ாட்டு ஆராய்ச் ி,  ட்டினப் ாமல ஆராய்ச் ி என் மவ 

புகழ்ம ற்றமவ. தனித்தமிழில் எழுதும் ஆர்வம் மகாண்டவர். அது ஒரு 

இயக்கமாக வளர்வதற்குக் கார மாக இருந்தவர்.  

 ிற ஆ ிாியர்கள் 

ம ல்வக்லக வராய முதலியார் 

  ழமமாழிகள் கலந்த கட்டுமரகள் எழுதி தமிழ் உமரநமடக்கு ஆழமும் 

மமருகும் தந்தவர். திருவள்ளுவர், கம் நாடர், தமிழ் வியா ங்கள், கண் கி 

கமத முதலியமவ அவர் உமரநமட நூல்கள்.  

திரு.வி.கலியா  சுந்தரனார் 

 லத  க்தன் என்ற நாளிதழின் ஆ ிாியராகவும் நவ க்தி என்ற வார 

இதழ் ஆ ிாியராகவும் அவர் ம ற்ற அனு வம் அவருமடய எழுத்துப்  ிக்கு  

உதவியாய் அமமந்தது. மனித வாழ்க்மகயும் காந்தியடிகளும், முருகன் 

அல்லது அழகு, ம ண் ின் ம ருமம ல ான்ற  மடப்புகள்  ிறப்பு 

மிகுந்தமவ.  
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இக்காலப்  ாட்டிலக்கியம் 

 ாரதியார் 

  ிறவியிலலலய சுதந்திரமான மனப் ான்மம உமடய கவிஞர். 

சுதந்திரத்மதத் மதய்வமாக வழி ட்டு  ாடிய கவிஞர். விடுதமலப் 

ல ாராட்டத்திற்காக நாட்டு மக்கமளத் தட்டி எழுப்புவதற்காகப்  ாடப் ட்ட 

 ாடல்களில்  ல இன்றும் உ ர்ச் ியூட்டு மவகளாக உள்ளன.  

  ாரத லத மமன்று ம யர் ம ால்லுவார் – மிடிப் 

  யம்மகால்லுவார் துயர்ப்  மக மவல்லுவார் 

ம ந்தமிழ் நாட்மடயும் அவர் புகழ்ந்து  ாடியுள்ளார். 

 ம ந்தமிழ் நாமடன்னும் ல ாதினிலல இன் த் 

 லதன்வந்து  ாயுது காதினிலல  எங்கள் 

 தந்மதயர் நாமடன்ற ல ச் ினிலல ஒரு 

  க்தி  ிறக்குது மூச் ினிலல 

வறுமமயும் ஆடம் ரமும் மாறிமாறிக் காணும் காட் ி மாறிப் ம ாருளாதார 

 மத்துவம் நிமலத்த நல்ல நிமல வரலவண்டும் என்று ஆம ப் ட்டார்.  

 மனிதர் உ மவ மனிதர்  றிக்கும்  

 வழக்கம் இனி உண்லடா? 

 மனிதர் லநாக மனிதர்  ார்க்கும் 

 வாழ்க்மக இனி உண்லடா புவியில்? 

 ாரதியாாின் புரட் ி மனப் ான்மம  ீர்திருத்த மனப் ான்மம அவருமடய 

வாழ்வில் விளங்கியது ல ாலலவ  ாடல்களிலும் மதளிவாகிறது. 

  ாதிகள் இல்மலயாடி  ாப் ா குலத் 

 தாழ்ச் ி உயர்ச் ி ம ால்லல்  ாவம் 

 ாரதிதா ன் 
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 இரு தாம் நூற்றாண்டில் தமிழில்  ாரதியாருக்கு அடுத்த டி 

புகழ்ம ற்று விளங்கும் புரட் ிக்கவிஞர் எனப் டும்  ாரதிதா ன். அவருமடய 

ம யர் கனகசுப்புரத்தினம். இவருமடய  ாடல்களில் மமாழி உ ர்ச் ி 

மயயும் தமிழ்நாட்டு உ ர்ச் ிமயயும் ம ாதுவுமடமமக் மகாள்மகமயயும் 

வற்புறுத்தியுள்ளார். புதிய உலமக அமமப்ல ாம்,  மழய  ீர்மகட்ட 

அமமப்ம  அழிப்ல ாம் என்ற எழுச் ியுடன்  ாடுகிறார். 

புதியலதார் உலகம் ம ய்லவாம் மகட்ட  

 ல ாாிடும் உலகத்மத லவலராடு  ாய்ப்ல ாம் 

குடும்  விளக்கு, இருண்ட வீடு இரண்டும் லதர்ந்த  மடப்புகள். கவிஞர் 

நல்ல குடும் த்தின் அமமதியான இன்  வாழ்மவப்  ார்த்து மகிழும் 

காட் ிமய முன்னதில் கா லாம்.  ின்னதில் அன் ான குடும் த்திற்கு 

ஆகாதவற்மறக் கற் மன ம ய்து காட்டுகிறார். அழகின்  ிாிப்பு என்ற 

மதாகுப்பு தமிழ் இலக்கியத்திற்கு  அழகு ம ய்யும்  ாடல்கள் மகாண்டது. 

மூட  ழக்கவழக்கங்கமள தம்முமடய  ாடல்களில்  திவு ம ய்துள்ளார்.  

 மூடத்தனத்தின் முமடநாற்றம் வீசுகின்ற  

 காடு ம க்க வரும் கற்பூரப் ம ட்டகலம 

 லவண்டாத  ாதி இருட்டு மவளுப் தற்கு 

 தூண்டா விளக்காய் துலங்கும் ம ருமாட்டி 

லத ிக விநாயகம்  ிள்மள 

 கவிம ி லத ிக விநாயகம்  ிள்மள  மழய மர ின் டியும் புதிய 

முமறகளின் டியும் கவிமதகள் இயற்றியவர். மவண் ா இயற்றுவதில் 

வல்லவர். அதற்கு உதார ம், 

 லகாயில் முழுவதும் கண்லடன் உயர் 

 லகாபுரம் ஏறிக் கண்லடன்  

 லதவாதி லதவமன யான் லதாழி  

 லதடியும் கண்டிலலன 
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  ிற் ச்  ிமல கண்லடன் 

 நல்ல  ித்திர லவமல கண்லடன் 

 அற்புதத் திருமூர்த்தியிமன லதாழி 

 அங்கு எங்கும் கண்டிலலன 

எட்வின் அர்னால்டு எழுதிய ஆ ிய லஜாதி என் மதத் லத ிக விநாயகம் 

 ிள்மள தனக்கு மகவந்த இனியநமடயில் எழுதியுள்ளார். தம் மாவட்டத்து 

மக்களின் வழக்கத்மத எடுத்துமரக்கும் நூல் நாஞ் ில் நாட்டு மருமக்கள் வழி 

மான்மியம். 

நாமக்கல் கவிஞர் 

அவனும் அவளும் என் து நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம் 

 ிள்மளயின் காப் ியம். இமவ எளிய நமடயில் அமமந்தமவ.  ங்மகாலி, 

தமிழ்த்லதர் என்னும் மதாகுப்புகமள மவளியிட்டுள்ளார். காந்தியஞ் ல் 

என் தில் உள்ள  ாடல்கள் காந்தியடிகளின் உப்பு  த்தியாக்கிரகத்தின் 

ல ாது  

கத்தியின்றி இரத்தமின்றி  

யுத்தமமான்று வருகுது 

 த்தியத்தின் நித்தியத்மத 

நம்பும் யாரும் ல ருவீர் 

என்ற  ாடமலப் ாடி தமிழ் மக்களின் உள்ளத்தில் இடம்ம ற்றார்.  

 புரட் ிக்கவிஞர்  ாரதிதா மனப்  ின் ற்றி புதிய  முதாய 

அமமப்புக்குத் லதமவயான கருத்துக்கள் மகாண்ட  ாடல்கமளப்  ாடியவர் 

கவிஞர் சுரதா. உவமமக் கவிஞர் என்று  ாராட்டப் டுகிறார்.  

 ாண்டியனின் மீம மயப்  

 டுத்திருந்த வினாக்குறில ால்  

மீம மவத்த  ாண்டியர்கள் 

என்று புதிய உவமமயில்  டம் ிடித்துக்காட்டுகிறார்.  


