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Poets recreate their innermost feelings in the minds of the readers through their poems.
In addition, the vast majority of occasional verses sung on poets’ own emotions. They
are therefore classified as autobiographical poems. In these songs, poets not only write
about the beauty of nature but also about their experiences of life and the literary
world. Literature composed of pleasure, humour, carefree contentment, and the
emotions of fear, sadness, anxiety, pain, rivalry, jealousy, frustration, and struggle are
largely discussed in the occasional verses of medieval literature. The role of literature in
the sociological and psychological analysis of the everyday life problems of poets
becomes an integral part of their themes. How do the problems that this society affect
the soul of an individual? In it, one can learn from the literature of the time. The success
of the creators is that they create the best literature related to human life. Further, the
uniqueness and personality of a poet are known by the excellence of his or her
conceptual style. This article studies the verses that have been excluded from the
history of Tamil literature, and known as the "Occasional Verses Collection (Single
Anthology)".
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ஆெிரியர்கள் குறிப்பு
முடனவர் த. ஷீபா, எம்.ஏ, எம்.எட்.

ிஎச்.டி அவர்கள்

ணிகளில் ஈடு ட்டு வருகிைொர். இவர் தைது முதுகறல
முடித்து, தைது முறைவர்
ஆய்வு

கட்டுறைகறள

ன்ைொட்டு

ட்டத்திறை ப ரியொர்

ன்ைொட்டு

கருத்தைங்கங்களில்

இலக்கியத்தில்

மிகுந்த

ஈடு ொடுபகொண்ட

ஆய்வு
இவர்

முறைவர் ட்ட மமலொய்றவ (Post Doctoral Fellow)

டிப்ற

பென்றை

ல்கறலக்கழகத்தில்

ல்கறலக்கழகத்தில் ப ற்ைொர். இவர் எட்டு

ஆய்விதழ்களில்

தைது

த்து ஆண்டுகளுக்கும் மமலொக கல்வி

கட்டுறைறய

கட்டுறைகறள
தற்ம ொது

பவளியிட்டுள்ளொர்.

ெமர் ித்துள்ளொர்.

எஸ்.எஸ்.என்.

கல்வி

ஐந்து

இறடகொல

நிறுவைத்தில்

ின்நவைத்துவ
ீ
மகொட் ொட்டில் பெய்து வருகிைொர்.
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முடனவர். த. பிரவண்
ீ
ொம், எம்.ஏ. எம். ில்,
மமலொக ஆங்கிலத் துறை ம ைொெிரியைொக

ி.எச்டி, அவர்கள்

ட்ட

ஆய்வு

ல்கறலக்கழக

மமற்பகொண்டு

ொடத்திட்டங்களில்

திறைந்து ஆண்டுகளுக்கும்

ணியொற்ைி வருகிைொர். இவர் தற்ம ொது எஸ்.எஸ்.என்

ப ொைியியல் கல்லூரியில் உதவிப் ம ைொெிரியைொக
முறைவர்

DOI: 10.34256/irjt21311

ணிபுரிந்து வருகிைொர். இவரிடம் ஐந்து ம ர்

வருகின்ைைர்.

இடம்ப ற்றுள்ளை.

இவர்

எழுதிய

த்துக்கும்

மமற் ட்ட

இதுவறை பவளியிட்டுள்ளொர். ஏைொளமொை ஆய்வுக் கட்டுறைகறள பவளியிட்டுள்ளொர். இவர்
ெீரும் ெிைப்புமொக நடத்தி இருக்கிைொர். இவருறடய கல்வி
தமிழ் இலக்கியங்கறள ஆங்கிலத்தில் பமொழிப யர்க்கும்

ணிக்கொக

புத்தகங்கள்

ல

புத்தகங்கறள

ல கருத்தைங்கங்கறள

ல விருதுகறள ப ற்றுள்ளொர். தற்ப ொழுது

ணியிறை மமற்பகொண்டு வருகின்ைொர்.

முன்னுரை
நம்

தமிழின்

உலகிற்குத்

ப ருறமறயயும்,

பதரிவித்து

இலக்கியங்களுக்மக
முதலொவதொக

அவற்றை

உண்டு.

திகழும்

ெங்க

ெீரும்

அை

வொழ்க்றக

வைலொற்ைில்

ெிைப்புமிக்கத்

இலக்கியங்களில்

மமற்பகொண்ட

நிறலநிறுத்திய

தைித்தன்றம

தமிழர்களின்

ப ருறம

வொய்ந்த

ப ரும் ொன்றமயொைறவ

புகறழயும்

அக்கொலச்

தமிழ்

ெங்க

இலக்கியத்தில்

தைிப் ொடல்களொகமவ

திகழ்கின்ைை. தமிழ் இலக்கியங்கறள ப ொருத்தமட்டில், தைிப் ொடலொைது ப ொதுச் பெொல்லொயினும்,
ெிைப்புச் பெொல்லொகமவ
மநொக்கில்,

பதொடக்கக்

யன் டுத்தப் ட்டு வருகின்ைது. நம் தமிழ் இலக்கியங்கறள ஆழ்ந்து உற்று

கொலத்தில்,

பெய்யுள்

வடிவங்களொைது,

தைிப்

ொடல்களொகத்

மதொன்ைி,

ின்

பதொடர் ொடல்களொக வளர்ச்ெி ப ற்ைை. ெங்கப் ொடல்கள் தைிப் ொடல்களொகமவ இருந்தொலும் அறவ ெில
இலக்கண இலக்கிய வறையறைக்கு உட் ட்மட
தைிப் ொடல்களொகமவ
வறையறைகளின்
ப ற்ை ின்பு,

கீ ழ்

ெில

அறவகள்

தைிப் ொடல்கள்

றடக்கப் ட்டிருக்கின்ைை (Subramaniya Pillai, 2008).

இலக்கியங்கள்

றடக்கப்ப ற்றும்,

பதொகுக்கப்ப ற்று,

என்ை

அறவகள்

உண்றமத்தன்றம

ெங்க

ெில

இலக்கிய

இலக்கியங்கள்

மறைந்து

இலக்கண

எைப்

ஒருங்கிறணந்த

ப யர்ப்

ெங்கப்

ொடல்களொகமவ தமிழைிஞர்கள் இறடமய கொட்ெி அளித்தும், கருதப் ட்டும் வந்தை. ஆைொல், தமிழ்

இலக்கிய வைலொற்ைில் ெிைப் ிடம்
அகம், புைம், அைம்,
அவர்களின்

ிடித்த

க்தி இலக்கியக் கொலத்றதத் பதொடர்ந்து

ிற்கொலப்புலவர்கள்

க்தி ஆகியவற்ைிற்கு அப் ொற் ட்டு, அவர்களின் தைிப் ட்ட உள்ளப் ம ொக்குகறள.

ொடல்களிமல வடித்தை. அதொவது அவர்கள் எதிர்பகொண்ட அவலம், ப ருமிதம், வறெ,

புகழ்ச்ெி, இகழ்ச்ெி, ஏற்ைம் இைக்கம் பகொண்ட ஓறெ, பெொல் விறளயொட்டு ஆகியறவகள் உள்ளடக்கிய
சுறவமிக்க

ொடல்கள்

லவற்றைப்

றடத்தைர். அறவமய

பதொகுக்கப் ட்டது. இறவ 10-ம் நூற்ைொண்டு

ிற்கொலத்தில் தைிப் ொடல் திைட்டு என்று

முதல் 19-ம் நூற்ைொண்டு வறையிலொை கொல

அளறவ

உள்ளடக்கியதொக ெில வைலொற்று அைிஞர்கள் குைிப் ிட்டொலும், கி. ி 12 ஆம் நூற்ைொண்டிற்குப்
இயற்ைப் ட்ட

ிைகு

ொடல்கமள தைிப் ொடல் திைட்டு என்னும் பதொகுப் ில் உள்ளடக்கம் பகொள்கின்ைது. இறவ

தைிப் ொசுைத் பதொறக, தைிப் ொடல்கள், தைிப் ொமொறல, தைிச்பெய்யுள் ெிந்தொமணி என்ை ப யர்களில்
பதொகுக்கப்ப ற்றும்

அப்ப ொதுப்ப யறைத்

தொண்டி,

மவபைந்த

ஒரு

வழங்கப் டுகின்ைது. தமிழ் இலக்கிய வைலொற்றை உற்றுப் ொர்க்றகயில்,
இட்ட

ப யரிறைக்

ப ற்றுவிடுகிைது.
ம ெப் டுகின்ை,

கொட்டிலும்,

ஆயினும்,

மக்கள்

யன் ொட்டில்

பமத்தத்தமிழ்

எழுதப் டுகின்ை

ொடல்களொக

யின்ை

மட்டுமம

(Tamilpriyan, 2013; Tamilpriyan, 2013a). கடந்த நூற்ைொண்டில்
எழுதி

உள்ளைர்.

ஆைொல்

அவர்கள்

இயல் ொக

தமிழ்

ெிைப்புப்

ப யறையும்

ப ைொது

றடப்புகளுக்கு அப் றடப் ொளி

அறழக்கும்

அைிஞர்கள்

தைிப் ொடல்கள்,

ப யமை

மத்தியில்

இன்று

வறை

நிறலப்

மட்டுமம

திகழ்கிைது

ல ஆெிரியர்கள் தமிழ் இலக்கிய வைலொற்றை

"தைிப் ொடல்களுக்கொக

எந்தவித

முறையிலும்,

அதொவது

கொலமுறையிலும், கருத்து முறையிலும் கூட இடம் ஒதுக்கொமல் அைமவ தவிர்த்து வருவது" மிகவும்
ஆச்ெர்யப் ட மவண்டிய ஒன்ைொகும்.
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தனிப்பாைல் திரட்டு உருவான விதம்
தைிப் ொடல் திைட்டில் இடம் ப ற்றுள்ள

ொக்கறள மட்டுமம அடிப் றடயொக பகொண்டு அவற்றை

இயற்ைியப் புலவர்களின் வைலொறுகறள நொம் ெிைிதளவு அைிந்துக்பகொள்ளமுடிகிைது. தைிப் ொடல் திைட்டு

உருவொவதற்கு முன்ைமை “புைத்திைட்டு” என்ை ஒரு நூல் கி. ி. 17 ஆம் நூற்ைொண்டின் பதொடக்கத்தில்
மதொன்ைி இருக்கலொம் என் து வைலொற்று ஆெிரியர், ம ைொ. றவயொபுரிப்
இமத

ம ொன்று,

ஆண்டுகளுக்கு

“புைத்திைட்டு

சுருக்கம்”,

முன்ைதொகமவ

“தமிழ்

நொவலர்

தைிப் ொடல்களின்

ெரிறத”

பதொகுப் ொக

ிள்றள அவர்களின் கூற்ைொகும்.
ம ொன்ை

உருவொகி

நூல்கள்

முன்னூறு

இருக்கலொம்

என்றும்

அவற்ைில் கொளமமகம், ஔறவயொர், ஒட்டக்கூத்தர் முதலிய புலவர்களின் தைிப் ொடல்கள்
உள்ளதொகவும் வைலொறு கூறுகின்ைை.

மமலும்,

ொடல்கள்

ொண்டித்துறைத் மதவர் அவர்களொல் பவளியிடப் ட்ட

“ ன்னூல் திைட்டு”, தமிழ்நொடு அைசுக் றகபயழுத்துச் சுவடி நூல் நிறலயத்தில் உள்ள “ெின்னூல் திைட்டு”
“ ன்னூற் ொ”

ம ொன்ை

தற்ப ொழுது

நூல்களும்

நறடமுறையில்

மகட்டுக்பகொண்டதின்

ம ரில்,

தைிப் ொடல்களின்

உள்ள

தைிப் ொடல்

தில்றலயூர்

பவளியிடப் ட்டறவ ஆகும். இத்பதொகுப் ில்

பதொகுப் ொகமவ
திைட்டு

ெந்திைமெகைக்

எழுதப் ட்டை.
மவறு டமவ

தைி ொடல்களின்

பெய்கின்ைை.

ல்மவறு புலவர்களொல்

எண்ணிக்றக

உதைணமொக,

மூலமொைது,

கவிைொயர்

இடம்ப ற்றுள்ளை. இவ்வொறு பதொகுக்கப் ட்ட பதொகுப் ிற்கு

கருதப் டுகின்ைை.

கொ.சுப் ிைமணியப்

ப ொன்னுெொமி

அவர்களொல்

மதவர்

பதொகுக்கப் ட்டு

ொடப் ட்ட 1291 தைிப் ொடல்கள்

ிற்கொலத்தில்

பதொகுக்கப் ட்ட

ஆைொலும்,

ல ம ைொெிரியர்களொல் உறை

ம ைொெிரியர்கறளப்

ிள்றளயின்

ப ொருத்து

உறையுடன்

இைண்டு

ொகங்களொக பவளிவந்த தைிப் ொடல் திைட்டு 1, 2 ஆகியவற்ைில் உள்ள பமொத்தத் தைிப் ொடல்களின்

எண்ணிக்றக 1302 ஆகும். அமதம ொல அவற்றை இயற்ைியப் புலவர்களின் எண்ணிக்றகயும் 91 லிருந்து
97

வறை

மவறு டுகின்ைை.

ஆறகயொல்,

தமிழ்

ம ைொெிரியர்களொல்

எழுதப் டுகின்ை இலக்கிய வைலொறு ம ொன்று, தைிப் ொடல்

மற்ை

பெவ்விலக்கியங்களுக்கு

திப்புகளுக்கும் இலக்கிய வைலொறு எழுத

முடியும் என் து திண்ணம்.

தனிப்பாைல் புலவர்கள்
இறடக்கொல இலக்கியத்தில்

வியக்கத்தக்க உத்திகறளப்
மமற் ட்ட

புலவர்கள்,

க்தி இலக்கிய கொலத்றத பதொடர்ந்து புலவர்கள்

யன் டுத்தி

அவர்கள்

ல தைிப் ொடல்கறள

கொலத்தில்

ொடிய

லர்

ல்மவறு

றடத்துள்ளைர். கிட்டத்தட்ட 90-க்கும்

தைிப் ொடல்கள்

“தைிப் ொடல்

திைட்டில்”

பதொகுக்கப் ட்டுள்ளை. அப் ொடல்களில் அவர்களின் உணர்ச்ெி பவளிப் ொடுகறள இலக்கியத் தைத்மதொடும்
கவிறத

நயத்மதொடும்

பவளிப் டுத்தியுள்ளைர்.

கொ.சுப் ிைமணியப்

கூடிய புத்தகங்களொக தைிப் ொடல் திைட்டு 1, 2 எை இைண்டு
நொயக்கர் ென்ஸ்

அவர்களொல்

திப் கத்தொர் அவர்களொல் பவளியிட்ட நூல்கறள மீ ண்டும் ெொந்தொ

ல் பவளியிட்டைர். இதில் முதல்
குைிப் ிட்ட 54 புலவர்களின்
இடம்ப ற்றுள்ளை.
ொடல்களும்,

ிள்றள

ொகங்களொக1939-ல் பென்றை

குைிப் ொக

கம் ரின்

டுத்தப் ட்டுள்ளைர்

ொகத்தில் 37 புலவர்களின்

ொடல்களும்,

ஒட்டக்கூத்தரின்

ிரிவிமலமய

தைிப் ொடல்கள்

ொடல்களும், இைண்டொம்

ல வித்துவொன்கள் என்ை தறலப் ின் கீ ழ்
ொடல்கள்

அம் ிகொ தியின்

என்ை

உடன்

ிரிவிமலமய

ொடல்களும்

மிகுந்து

எை

உறையுடன்

திப் கத்தொர் 2008
ொகத்தில் ப யர்

ல

புகமழந்திப்

96

கூைப் டு வர்கள்,

ி. இைத்திை

புலவர்கள்

ொடல்களும்

கொளமமகப்

புலவரின்
ட்டியல்
புலவர்,

ஒளறவயொர், கம் ர், ஒட்டக்கூத்தர், புகமழந்திப் புலவர் ஆகியப் புலவர்கமள. இவர்களில் ஒளறவயொர்
குைித்த பதளிந்தக் கொல வைலொறு வறையறைச் பெய்யப் டொமமல
திைட்டு என்னும் நூலில் கொளமமகப் புலவரின்

யின்றுவைப் டுகின்ைது. தைிப் ொடல்

ொடல்கமள மிகுதியொக திகழ்கின்ைை (Kanniyappan, 2016).

இடைக்கால இலக்கியமும் தனிப்பாைல்களும்
இலக்கியம் என் து கொலத்றதக் கொட்டும் ஆகச்ெிைந்த அழகிய கண்ணொடி ஆகும். எந்தவிதமொை
இலக்கியமும், அவ்வக்கொல மைித ெமுதொயத்தின்
வைலொறு

ஆகியவற்றை

அைிந்துபகொள்ள

உதவும்

ண் ொடு, கலொச்ெொைம், வொழ்வியல் நம் ிக்றககள்,
ஓர்

உன்ைத

ப ொக்கிெமொக

விளங்குகிைது.
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தமிழிலக்கியம்

உலக

கற் றைத்திைனும்

ொலமொக

இலக்கியங்களுடன்

பகொண்டது.

றடக்கப் ட்டொலும்

Kanakarathinam,

வைலொற்று

இலக்கியம்

றடப் ொளியின்

2014).

இது

மைிதைின்

அறமவமதொடு

மைிதைின்

ஒப் ிடும்

மைித

மைநிறலறயச்

அது

உணர்வுக்கும்,

பமொழிமயொடும்

அளவிற்குக்

கருத்துவளமும்,

வொழ்க்றகறயறமயமொகக்

ெொர்ந்மத

ெிந்தறைக்கும்,
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அன்ைொட

அறமகிைது

கற் றைக்கும்

வொழ்க்றகமயொடும்

பகொண்மட

(Kanthasamy,

2004;

இறடமய

ஒரு

பதொடர்புறடயது.

கற் வரின் எண்ணத்தில் எழுச்ெிறயயும், இதயத்தில் மலர்ச்ெிறயயும் ஏற் டுத்துகிைது. இலக்கியத்தின்
தைமும்,

சுறவயும் கொலந்மதொறும்

கலொச்ெொைம், ெமுதொயப்

உருமொற்ைம் ப ற்றுக்பகொண்மட

ழக்கவழக்கங்கள்,

இருக்கிைது.

மக்களின்

ண் ொடு,

ல்மவறு நம் ிக்றககள் ம ொன்ைவற்றை எடுத்துறைக்கிைது.

மைிதவொழ்வில் ஏற் டும் மொறுதல்கள் எைக் கொலந்மதொறும் ஏற் டும் புதிய மொற்ைங்கறளச் ெந்திக்க
ெமுதொயத்தின்

சூழல்களுக்மகற்

மொைிக்பகொண்மட
புலவர்கள்

இருந்தை.

இலக்கியப்

இதன்

விறளவொக

றடப்புகளும்

புதுப்புது

றடப் ொக்கப்

வறகயொை

இலக்கிய

ப ொருள்களும்

றடப்புகறளயும்

றடத்துக்பகொண்மட இருந்தொர்கள். அவ்வொறு மதொன்ைிய தமிழ் இலக்கியங்கறள மூன்று

கொலக்கட்டங்களொக வறகப் டுத்தப் ட்டுள்ளை. அறவகளொவை, ெங்க கொல இலக்கியம், இறடக்கொல
இலக்கியம், நவைக்கொல
ீ
(இக்கொல) இலக்கியம் என் தொகும். கொப் ியக் கொலத்திற்குப்
றடப்புகளில்

(Arunachalam

க்திமணம்

&

Varatharaja,

முழுறமயொை

வெியது.
ீ

2012).

அத்மதொடு

தைிப் ொடல்களும்

இறடக்கொலத்தின்

வல்லறமறயப்

ம ொற்ைிப்

பதொடக்கத்தில்
ம ொற்ைி

வறுபகொண்டு
ீ

இறையருளில்

மைமுருகிப்

ின் இலக்கியப்

எழுச்ெிப்

மூழ்கிக்

ொடப் ட்டது.

ப ற்ைை

கடவுளின்
ிைகு

ெிற்ைிலக்கியங்களும் தைிப் ொடல்களும் தைித்துவமொக தறழத்மதொங்கி வளர்ந்தை. தைிப் ொடல்கறளப்
ொடியப்

புலவர்களில்

ெிலர்

கடவுளுக்கு

எதிர்நிறலயில்

இருந்து

உதொைணத்திற்கு, இைொமச்ெந்திைக் கவிைொயர் அவர்களின் கீ ழ்க்கொணும்

அறைக்கூவல்

இட்டைர்.

ொடல்வரிகறள கூைலொம் (Sheeba &

Karthikeyan, 2020).
“வணகம்வரும் ெிலமநைம் குமை கண்ட
வலிப்புவரும் ெிலமநைம் வலியச் பெய்யக்
கணக்குவரும் ெிலமநைம் மவட்றட நொய்ம ொல்......"

தனிப்பாைல் திரட்டில் பக்தி இலக்கியப் புலவர்கள்
இறடக்கொல இலக்கியத்தில்
நிற்கின்ைை.

இவ்விலக்கியங்கறள

க்தி இலக்கியங்கமள முதன்றம இலக்கியங்களொக தறழத்மதொங்கி
இயற்ைிய

புலவர்களின்

வொழ்க்றகயொைது

அவர்கள்

இயற்ைிய

ொடல்களின் வளறமக்கு மநர் எதிைொக வலியும் மவதறையும் நிறைந்த ஒன்று. அத்தறகய அவர்களின்

ம ொைொட்டமிக்க
ஆங்கொங்மக

வொழ்றகயில்

ெிதைிக்

இலக்கியத்திலும்

அவ்வப்ம ொது

கிடக்கின்ைை

நடந்த

(Veerapathiran,

நொயன்மொர்களொல்

2020).

இயற்ைப் ட்ட

நிகழ்வுகள்

அவர்கள்

இக்கொலக்கட்டத்தில்

ப ரும்புகழ்மிக்க

இயற்ைிய

ொடல்களில்

இயற்ைப் ட்ட

றெவ

இப் க்தி

இலக்கியங்களுக்கு

ெரிநிகைொக, ஆழ்வொர்களொல் றவணவம் ெொர்ந்த இலக்கியங்கள் வளர்க்கப் ட்டை. தைிப் ொடல் திைட்டு
என்னும்

நூல்

பதொகுக்கும் ப ொழுது,

க்தி

இலக்கியக்

கொலத்தில்

ொடப் ட்ட

தைிப் ொடல்கறளயும்

கருத்தில்பகொண்டு ப ொய்றகயொழ்வொர், 2. பூதத்தொழ்வொர், 3. ம யொழ்வொர், 4. திருமழிறெயொழ்வொர், 5.
திருமங்றகயொழ்வொர் எை பமொத்தம் ஐந்து ஆழ்வொர்களும், திருஞொைெம் ந்த மூர்த்தி அவர்கறளயும்
தைிப் ொடல்

திைட்டில்

இடம்

ப ற்ை

புலவர்களொக

மெர்க்கப் ட்டுள்ளைர்

என் றத

அைிகிமைொம்

(Subramaniyan, 2014).

பபாட்டியிலும் பபாற்றல்
கொலம்

கொலொமொக,

தற்பெயலொகமவொ,

அவ்வக்கொலத்தில்

சூழ்நிறலகளொல்

வொழும்

தூண்டப் ட்மடொ

புலவர்களிறடமய
அைங்மகைி

ம ொட்டி

வந்தை.

அது

ப ொைொறமகள்

ம ொலத்தொன்

திருமங்றகயொழ்வொர் மற்றும் திருஞொைெம் ந்தர் ஆகிமயொர் இறடமய ஒரு ம ொட்டி உருவொகிைது15.
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அந்த

ம ொட்டியிமல

இழித்தும்

கீ ழ்க்கண்டவொறு ம ொற்ைிப்

ழித்தும்

ம ெொமல்
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திருமங்றகயொழ்வொர்

ற்ைி

திருஞொைெம் ந்தர்

ொடுகிைொர் (Manikkam, 1977).

“கடியுண்ட பநடுவொறள கைொவில் தப் க்
கயத்துக்குள் அடங்கொமல் விசும் ில்
அடியுண்ட பதங்கின்

ொய

ழத்தொல் கொயம்

அறலயுண்டு குறலெிதறும் ஆலிநொடொ
டியுண்ட ப ருமொறைப்

ைித்துப் ொடிப்

தம்ப ற்ை ப ருமொமள கவிமயன் ப ற்ை
பகொடிபயொன்று நின் வைிக்பகதிமை பென்று
விட்டொள் உயிபைொன்று பகொண்டு வந்தொமள”
மமற்கொணும் “தைிப் ொடல் திைட்டு” நூலில் இடம் ப ற்ை

ொடல் மூலம் திருமங்றகயொழ்வொர்

எந்த அளவிற்கு தூய்றமயொை அருள்மிகு வொழ்க்றக வொழ்ந்தொர் என் றத அைிய முடிகிைது. அமதம ொல்
திருஞொைெம் ந்தர்

ற்ைி திருமங்றகயொழ்வொர் கீ ழ்க்கண்டவொறு ம ொற்ைி புகழ் ொடும் ஒரு தைிப் ொடறல

கொணலொம்.
“வறுக்றக நறுங்கண்ணி ெிதைிச் பெந்மதன் ப ொங்கி
மறுக்கறையின் குளக்கறையில் மதகிமலொடப்
ப ருக்பகடுத்து வண்மடொலம் பெய்யும் கொழிப்
ிள்றளயொர் ெம் ந்தப் ப ருமொள் மகள ீர்
அருட்குலொவு மயிறலதைில் அைலொல் பவந்த
அங்கத்றதப் பூம் ொறவ ஆக்கிமைொம் என்று
இருக்குமது தகவன்று நிலவொல் பவந்த
இவறளயும் ஓர் ப ண்ணொக்கல் இயல்வு தொமை”
ஆைொல்

இறடக்கொல

இலக்கியத்தில்

க்தி

இலக்கியக்

கொலத்றத

பதொடர்ந்து

வரும்

புலவர்களின் நிறலமயொ அதற்கு தறலகீ ழொக உள்ளது. ஔறவயொர் கம் ர், கொளமமகப்புலவர், அதிமதுை
கவிைொயர் ஆகிமயொரிறடமய ம ொற்ைறல விட தூற்ைமல ப ரிதொக அவர்கள்

ொடிய தைி ொடல்களில்

தறழத்மதொங்கி நிற்கின்ைை என் றத அைிகிமைொம்.

தனிப்பாைல் திரட்டு புலவர்களின் வாழ்வியல் பண்புகள்
தைிப் ொடல் திைட்டில் அைியப் டும் ஔறவ மூதொட்டி அவர்கள் எதிர்பகொண்ட அவமொைங்கள்
மற்றும் தன்மொை எழுச்ெிகள், கம் ர் ம ொன்ைப்புலவர்களொல் அைியப் டும் ஆணொதிக்க நிறலயிறைத்
றதரியமொக எதிர்த்து நின்ை தன்றம, நீதி, நியொயம் தவைிய மெொழ மன்ைறை எதிர்த்து மகள்விமகட்டு
உண்றமறய உணர்த்திய விதம், அன்ம ொடு கூமழ பகொடுத்தொலும் ம ொற்ைி
ல்மவறு

ம ொன்று

ொடல்

ொடியறம ம ொன்ை

ண்புகளும் ஒழுக்கபநைி ெொர்ந்த வொழ்வியல் முறைகளும் ெிைப்பு வொய்ந்தறவகளொகும். அமத

கம் ைின்

விதம், இைொமொயணம்

மவதறையொை

இளறம,

ொடச் மெொழமன்ைன்

கவித்திைறம,

ெறடயப்

வள்ளலொல்

ஆதரிக்கப் ட்ட

ணித்தது, அதற்கொக ஓட்டக்கூத்தரிடம் ம ொட்டியிட்டது,

ஒட்டக்கூத்தைொல் ம ொற்ைப் ட்டது, தூற்ைப் ட்டது, சூழ்ச்ெியொல் வழ்த்தப்
ீ
ட்டது, தைது மகன் அம் ிகொ தி
மெொழமன்ைைின் மகறள கொதலித்ததொல் பகொல்லப் ட்டது, மெொழ நொட்றட விட்மட பவளிமயைி

ெியொல்

வொடியது, அறடப்ற கொைைொக மெைைிடம் மவறலக்கு மெர்ந்தது, மெை மன்ைைொல் ஆதரிக்கப் ட்டது,
ெீைொமன்

என்னும்

ஏறழ

பதொழிலொளிறயயும்

ம ொற்ைப் ட்டது

எை,

கம் ரின்

ல்மவறு

வொழ்வியல்
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பெய்திகள்

தற்கொல

மைித

வொழ்றவயும்
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பெம்றமப் டுத்தும்

வல்லறம

வொய்ந்தறவகள்.

ஔறவயொர் மற்றும் கம் ரின் ெமகொலத்துப் புலவர்களொை ஒட்டக்கூத்தர் மற்றும் புகமழந்திப் புலவர்
ஆகிய

இருவரின்

இருவருமம

ொடல்களும்

மிகவும்

ஆற்ைல்

தைிப் ொடல்
வொய்ந்த

மெொழமன்ைர்களின் அைெறவயில் புலவைொகப்
மூவருலொ

திைட்டில்

புலவர்கள்.

மிக

குறைவொகமவ

அந்த

வறகயில்

இடம்

ப ற்றுள்ளை.

ஒட்டக்கூத்தர்

மூன்று

ணியொற்ைிய ப ருறம ப ற்ைவர். அம்மன்ைர்களின் மீ து

ொடி நன்ைிக்கடன் பெலுத்தியது, உறடவொள் ஏந்திய புலவர் என்ை ப யர்ப ற்ைது, கம் றை

சூழ்ச்ெியொல்

வழ்த்தியது,
ீ

புகமழந்திப்

புலவரிடம்

றகறம

ொைொட்டியது,

கொலப்ம ொக்கில்

ொண்டிய

மன்ைன் தன் மகறளச் மெொழமன்ைனுக்கு மணமுடித்துத் தந்தம ொது புகமழந்திப் புலவறையும் ெீ தைமொக

வழங்கிய அரிய நிகழ்வு; ஒட்டக்கூத்தர் மற்றும் புகமழந்திப் புலவரிறடமய ஏற் ட்ட மமொதல் ம ொக்கு;
இைட்றடத் தொழ்ப் ொள் ப யர்ப ற்ை விதம் ம ொன்ை
மெர்க்கின்ைை.

வைதன்

என்ை

இயற்ப யர்

ப ற்ை

ல்மவறு பெய்திகள் இலக்கிய வளறமக்கு வலு

கொளமமகப்புலவர்,

எவ்வொறு

கொளமமகம்

ஆைொர்

என் தும், அவருறடய இளறமக்கொல நிகழ்வுகள், மமொகைொங்கியிடம் பகொண்டக் கொதலுக்கொகத் தன்
ெமயத்றதமய மொற்ைிக்பகொண்டது, ஊர் ஊைொகப்

ொடச்பென்ைது, திருமறலைொயன் என்னும் மன்ைைிடம்

ொட்டு ொடி முத்துமொறல வொங்கி வைச்பெொல்லி மமொகைொங்கி

நொடிய

ப ொழுது

கவிைொயறை
பகொண்டு

அங்கு

எமகண்டம்

ெொ மிட்டது,

தண்டிறக
ொடி

தன்

புலவர்களொல்

வழ்த்தியது,
ீ

கொதல்

அைியலொம்.

தைிப் ொடல்

பகொள்ளப் ட்டவர்களில்,

திருமறலைொயன்

மறைவி

மமற்பகொண்டு வறுறமயில் வொடியது எை

தறடகள்,

மமொகைொங்கி

ரிசு

அவமொைங்கள்,

தைமொல்

இடமம

அதிமதுைக்

ஏமொற்ைியதொல்

வந்து

இல்லை

மகொ ம்

வொழ்றவ

ல பெய்திகள் அவர் இயற்ைிய தைிப் ொடல்கள் வொயிலொக

திைட்டில்

துன் த்றதயும்

ஏற் ட்ட

ணிக்கப் ட்டது, அதற்கொக அம்மன்ைறை

இடம்ப ற்ை

நறகச்சுறவயுடன்

புலவர்களில்
ொடலொக

இறுதியொக

இயற்றும்

எடுத்துக்

வல்லறமக்பகொண்ட

இைொமச்ெந்திைக் கவிைொயர் மற்றும் மதுைகவிைொயர் ஆவர். இைொமச்ெந்திைக் கவிைொயறைப் ப ொறுத்தமட்டில்
இறைவைிடமம இறைவனுக்கு எதிர்நிறலயில் நின்று

என்று ஆமவெத்துடன் மகள்வி எழுப் ியர். வயிற்றுப்
மைெொட்ெிக்கு எதிைொகப் ம ெியும்
மவதறைக்குைல்

எழுப் ியவர்.

ொட்டுப்

ஆைொல்

ொட்டுப் டியவர். என்றை ஏன்தொன்

றடத்தொய்

ிறழப் ிற்கொகப் ப ொய்றயயும், ம ொலிறயயும்

ொடியும் தொன் என் வொழ்க்றகறய வொழ மவண்டுமொ என்று

மதுைகவிைொயமைொ

வறுறமறய

அறழயொ

விருந்தொளி

எை

எள்ளிநறகயொடி கொலத்தின் ெீற்ைத்தில் எல்லொம் மொைிப்ம ொகும் என்ை உயர்ந்த நம் ிக்றக பகொண்டு,
இயற்றக மீ தொை

ல

ொடல்கறள

ொடி இன் ம் பகொண்டவர். இப் டி

ற் ல பெய்திகள் தைிப் ொடல்

திைட்றட உற்று மநொக்கும்ம ொது அைியப் டுகிமைொம் (Kanniyappan, 2016).

முடிவுடர
தைிப் ொடல் திைட்டு என்ை நூலுக்கு ெில புலவர்கள் உறை எழுதி இருந்தொலும், தமிழ் இலக்கிய
வைலொற்ைில் அதற்பகன்று தைி இடம் கிறடக்கொமல் ம ொைது வருந்தத்தக்க ஒன்மை. ஆைொலும், கம் ர்,
ஒட்டக்கூத்தர், கொளமமகப் புலவர், ஔறவயொர் ம ொன்ை ெில தைிப் ொடல் புலவர்கறள
உலகில்

உள்ளவர்களுக்கு

இக்கடுறையில்,
புலவர்கள்

மமமலொட்டமொக

தைிப் ொடல்

திைட்டு

பதரியும்

உருவொை

என்ை

விதமும்,

அளவில்

நொம்

தைிப் ொடல்

ற்ைி இலக்கிய

மகிழ்ச்ெி

திைட்டில்

பகொள்ளலொம்.

இடம்ப ற்றுள்ள

ற்ைிய அைிமுகமும், தைிப் ொடல் திைட்டில் இடம் ப ற்று உள்ள ெில இலக்கிய புலவர்கறள

ற்ைிய பெய்திகறளயும் அைியப் டுகிமைொம்.
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