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The History of Tamilnadu is two thousand years old. The Sangam literature helps to
understand the history of ancient Tamil Nadu. As we know, Historical records, stories,
and evidences abound in Puram poems of Sangam literature. Although it is about the
Akam poems, there are several historical references to know about ancient
Tamizhagam. The poets manipulate parables, to make imperceptible to perceptible and
making in a way to give pleasure for the adorned. It is the opinion of the authors that,
the parables, have been used more in the Akam material than in the Puram material.
The parables used in a perceivable way in the Akam literature to convey and express
the sentiments and feelings of the chiefs, and for commenting and entertaining of the
historical messages. The poets have sung about the three kings (Moovendhars),
chieftains (Kurunila mannargal), philanthropists, valor, war, town, country and
donations through the expressions and emotions of Thalaivan (Hero), Thalaivi
(Heroine) and by the parables. Through the poems, come to know that, the soldiers who
died heroically in battle are honored by planting hero stones. The purpose of this article
is to illustrate the historical references, sung in the five anthologies of Ettuthogai.
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நாகலலட்சுமி

ஆகிய

உதவிப்பபராசிரியராக
கறலக்கல்லூரியில்
பட்டமும்

நான்

மன்னன்பந்தல்

பணியாற்ைி
தமிழில்

லபற்றுள்பைன்.

வருகிபைன்.

முதுகறல

திருவாரூர்

அ.வ.அ.

தருமபுரம்

ஆதீனம்

இலக்கிய

இறையர்

பட்டமும்,

திரு.வி.க.

கல்லூரியில்

அரசு

கறலக்கல்லூரியில்

நான்கு ஆண்டுகள் பணி அனுபவமும், கூடலூர் பாரதிதாசன் பல்கறலக்கழக
கறல
பதசிய

மற்றும்

அைிவியல்

மற்றும்

கல்லூரியில்

பன்னாட்டு

ஒரு

அைவிலான

வருட

பணி

அனுபவமும்

கருத்தரங்கத்திற்கு

லபற்றுள்பைன்.

பத்துக்கும்

பமற்பட்ட
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கட்டுறரகறை வழங்கியுள்பைன். ஆய்விதழ், மின்னிதழ்கைில் நான்கு ஆய்வு கட்டுறரகள்
வழங்கியுள்பைன். மூன்று பணிப்பட்டறைகைில் பங்கு லபற்றுள்பைன்.

முன்னுகர
தமிழிலக்கிய

மரபில்

தனிச்சிைப்புடன்

திகழும்

சங்க

இலக்கியங்கைாகிய

எட்டுத்லதாறக அகம், புைம் என்ை இரு லபாருள் பாகுபாட்டில் அறமந்துள்ைது (Rajesh, 2006-

2007; Subbiah, 1983). அகம் என்பதில் தறலவன், தறலவி குைித்த தனிலயாழுக்கம் குைித்து
பாடியிருப்பதால்

அகநூல்கைில்

பாடவில்றல.

மாைாக,

லபற்ைிருப்பறத

பநரான

முறையில்

அகமாந்தர்கள்

அைியமுடிகிைது.

வரலாற்றுச்

வாயிலாக

தமிழகத்றத

லசய்திகறை

புலவர்கள்

வரலாற்றுக்குைிப்புகள்

ஆட்சி

லசய்த

இடம்

மூபவந்தர்கள்,

குறுநிலமன்னர்கள், கறடபயழு வள்ைல்கள் குைித்த லசய்திகறை எட்டுத்லதாறக அகநூல்கள்
வாயிலாக ஆராயும் வறகயில் இக்கட்டுறர அறமந்துள்ைது.

ைடற்ைடம்ப தவற்றி
சங்க காலத்தில் பசர நாட்றட ஆண்ட மன்னர்கைில் புகழ் மிக்கவன் இமயவரம்பன்
லநடுஞ்பசரலாதன். இவன் அரபிக்கடலில் கடற்லகாள்றைக்காரர்கைாய்
லவன்று

அவர்கைின்

காவல்

மரமான

கடம்ப

மரத்றத

லவட்டி

திரிந்த கடம்பர்கறை

வழ்த்தி
ீ

லவற்ைிக்லகாடி

நாட்டினான் (Gurunathan, 1998). இமயவரம்பன் லநடுஞ்பசரலாதன் கப்பல் பறடயுடன் லசன்று
அவர்களுறடய காவல் மரமாகிய கடம்ப மரத்றத லவட்டி அதில் வரமுரசிறன
ீ
லசய்தான்
என்பறதயும், பண்ணறமந்த அம்முரசின்கண் அடிக்கப்படும்பபாது மிகப் பபலராலி எழும்பி
அதிரும் என்பறதயும்,
“சால் லபருந் தாறனச் பசரலாதன்
மால்கடல் ஓட்டிகடம்பு அறுத்து இயற்ைிய
பண்அறம முரசின் கண் அதிர்ந்தன்ன” (அகம், 347:3-5)
என்று அம்மூவனார் அழகுை பாடியுள்ைார்.
இந்லநடுஞ்பசரலாதன் கடற்கடம்பறர லவன்று அவரது காவல் மரமான கடம்பிறன
அறுத்த

பபாதும்,

பபார்கைின்

வடவறர

முடிவில்

லவன்று

இவனால்

வட

இமயத்பத

லவல்லப்பட்ட

விற்லபாதித்த

பவந்தர்கள்

இவனுக்கு

பபாதும்

அந்தந்த

பணிந்து

வந்து

இவனுறடய நகரான மாந்றதயின் முற்ைத்தில் லபருறம சான்ை நல்ல அணிகலன்கறையும்,
லபாற்பாறவகறையும், றவரங்கறையும் லபருமைவு திறைப்லபாருள்கைாக குவித்தனர் என்ை
லசய்திறய,
“வலம்படு முரசின் பசர லாதன்
முந்நீர் ஓட்டிக் கடம்பறுத்து இறமயத்து
முன்பனார் மருை வணங்குவில் லபாைித்து
நன்னகர் மாந்றத முற்ைத்து ஒன்னார்
பணிதிறை தந்த பாடுசால் நன்கலம்
லபான்லசய் பாறவ வயிரலமாடு ஆம்பல்
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ஒன்றுவாய் நிறையக் குறவஇ அன்ைவன்
நிலந்தினத் துைந்த நிதியத் தன்ன” (அகம். 127)
எனவரும் மாமூலனாரின் அகப்பாடலடிகைால் அைியலாம்.

பபொர்த் ிறம்
தறலவன்
ஆரவாரத்றதக்

தறலவியின்
காட்டுவதற்கு

அகலவாழுக்கங்கைில்
அவ்வக்காலங்கைில்

எழுகின்ை

அரசர்கைிறடபய

அலர்லமாழியின்
நிகழ்ந்த

பபார்

ஆரவாரங்கறை எடுத்து லமாழிகின்ை முறையில் பற்பல நிகழ்ச்சிகள் விைக்கம் லபறுகின்ைன.
பாண்டியன்

லநடுஞ்லசழியன்,

ஆலங்கானத்தில்

இருலபரு

பவந்தறரயும்

எழுலபரு

பவைிறரயும் லவற்ைி லகாண்ட சிைப்பின் காரணமாகத் தறலயாலங்கானத்து லசருலவன்ை
பாண்டிய

லநடுஞ்லசழியன்

என

அறழக்கப்பட்டான்

(Aranga Ramalingam, 1987; Mayilai. Seeni.

Venkatasamy, 2001) இப்பபார் குைித்த லசய்தியிறன,
“அலபர, லகாய்சுவற் புரவிக் லகாடித்பதர்ச் லசழியன்
ஆலங் கானத்து அகன்ைறல சிவப்பச்
பசரல் லசம்பியன் சினங்லகழு திதியன்
பபார்வல் யாறனப் லபாலம்பூண் எழினி
நாரகி நைவின் எருறம யூரன்
பதங்கமழ் அகலத்துப் புலர்ந்த சாந்தின்
இருங்பகா பவண்மான் இயல்பதர்ப் லபாருந்லனன்று
எழுவர் நல்வல மடங்க ஒருபகல்
முரலசாடு லவண்குறட அகப்படுத்து உறரலசலக்
லகான்றுகைம் பவட்ட ஞான்றை
லவன்ைிலகாள் வரர்
ீ
ஆர்ப்பினும் லபரிபத” (அகம், 36:12-35)
எனவரும்

அகப்பாடலடிகள்

புைப்பாடல்கறையும்

விஞ்சுகின்ை

நிறலயில்

ஆலங்கானத்துப் பபார் பற்ைிய விைக்கத்றத அைிக்கின்ைது.
கிள்ைி, லசன்னி என்பன பசாழர்குடித் பதான்ைல்களுக்குரிய சிைப்பு லபயர்கள் ஆகும்.
பசாழன்

கடுமான்

கிள்ைியின்

பபார்ச்சிைப்பிறனயும்,

பசாழ

நாட்டின்

ஆமூறரயும்,

ஓரம்பபாகியார்,
“பகல்லகாள் விைக்லகாடு இராநாள் அைியா
லவல்பபார்ச் பசாழர் ஆமூர் அன்ன” (ஐங்.56: 1-2)
என்று சிைப்பித்து பாடியுள்ைார். இரறவ பகலிலிருந்து பவறுபடுத்தி காட்ட முடியாத
அைவுக்கு ஆமூர் விைக்குகைின்

ஒைியால் அழகு லபற்றுள்ைது என்றும் “ லவல் பபார்ச்

பசாழர் ” என்பதற்கு பசாழர் தாம் லசய்யும் பபார்கள் அறனத்திலும் லவற்ைிறய குவிக்கும்
வரமுறடயவன்
ீ
என்றும் உணர்த்தும் வறகயில் பாடல்வரிகள் அறமந்துள்ைன. பமலும்,
“கதிர் இறல லநடு பவற்கடுமான் கிள்ைி
மதில் லகால் யாறனயின் கதழ்பு லநைிவந்த” (ஐங்.78:1-2)
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என்ை

பாடல்வரிகைினால்

ஒைிறய

உறடய

இறலறய

லகாண்ட

பவறலயும்,

விறரந்து லசல்லும் குதிறரயிறனயும் உறடயவன் கிள்ைி என்னும் பசாழமன்னன் என்றும்,
இவனுறடய யாறனப்பறட பபார்முறை வழுவாதது என்ை லசய்தியிறனயும் பாடியுள்ைார்.

தைொகடச்சிறப்பு
ஒருவன்

பகட்பதற்கு

முன்பப

அவனது

குைிப்றப

முகத்தான்

உணர்ந்து

இதறனக்

லகாள்வாயாக என்று கூைி லகாடுத்தல் உயர்வு என்லைண்ணி லபாருள் லகாடுத்து உதவிய
லபருங்லகாறட

வள்ைல்கைில்

ஒருவன்

ஆய்

அண்டிரன்.

தன்றன

நாடி

வரும்

புலவர்களுக்கும், இரவலர்களுக்கும் பதரிறனயும், யாறனயிறனயும் பரிசிலாக லகாடுத்தவன்
என்பதறன,
“விருந்தின் லவண்குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய
வண்மகிழ் நாைறவ பரிசில் லபற்ை
பண்ணறம லநடுந்பதர்” (நற்.167:2-4)
என்ை நற்ைிறண பாடல் வரிகைினாலும்,
“இரவலர் வரூஉம் அைறவ அண்டிரன்
புரவு எதிர்ந்து லகாடுத்த யாறன பபால” (நற்.237.7-8)
எனவரும் வரிகைாலும் லதரிந்து லகாள்ை முடிகிைது.
அதியர் குடியில் பிைந்து தகடூறர ஆண்டவன் அதியமான் லநடுமான் அஞ்சி ஆவான்.
மறழ

பபால

வாரி

வழங்குகின்ை

வள்ைல்தன்றம

லகாண்டவனாகவும்,

வரத்திபல
ீ

சிைந்தவனாகவும் பாடப்பட்டுள்ைவன். இரவூர் என்னும் ஊறர அதியமான் லநடுமான் அஞ்சி
தன் யாறனப்பறடயுடன் லசன்று தாக்கினான். அதுமுதல் இரவூர் மக்கள் பலநாள் உைக்கம்
லகாள்ைாது இருந்த லசய்தியிறன ஔறவயார்,
“ஓவாது ஈயும் மாரி வண்றகக்
கடும்பகட்டு யாறன லநடுந்பதர் அஞ்சி
லகால்முறன இரவூர் பபால” (அகம் 91, 5-7)
எனவரும் பாடல்வரிகைில் பாடியுள்ைார்.

அரச மொண்பு
மக்கள் குறைபபாக்கி, நீதிலநைி வழுவாமல் தன்கீ ழ் வாழும் குடிகறை பாதுகாக்கும்
காவலனாக இருப்பவபன சிைந்த அரசனாக
பதான்ைி

இவ்வுலகின்

இருறைப்

கருதப்படுவான். அரசன் என்பவன், கடலிபல

பபாக்கும்

சூரியன்

பபாலவும்,

பறகவர்

தம்லநஞ்சம்

அஞ்சும்படி லகாடுந்லதாழில் லசய்யக்கூடியவனாகவும், லநடியதாய்த் பதான்றும் மன்னனின்
உயர்குறடறயத்
தண்ணருள்

தம்நிழல்

லசய்யும்

என்று

அருைிறன

கருதி

வந்தவர்களுக்கு

உறடயவனாகவும்,

காணத்தரும்

ஒழுக்கத்தால்,

நிலவு

பரந்த

பபான்று

உலகத்றதக்

குற்ைமின்ைி பாதுகாத்து உலகத்தில் அறனவரும் வணங்கி பபாற்றும் வண்ணம் ஒலிக்கின்ை
முரசிறன உறடயவனாகவும் இருக்கின்ை மன்னவனின் மாண்புகறை,
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“ஈண்டு நீர்மிறசத் பதான்ைி இருள்சீக்கும் சுடபரபபால்
பவண்டாதார் லநஞ்சுட்க, லவருவந்த லகாடுறமயும்
நீண்டு பதான்றுயர் குறடநிழல் எனச் பசர்ந்தார்க்கு
காண்தகு மதிஎன்னக் கதிர்விடு தன்றமயும்
மாண்டநின் ஒழுக்கத்தால், மறுஇன்ைி வியன் ஞாலத்து
யான்படாரும் லதாழுபதத்தும் இரங்கிறச முரசினாய்” (கலி, 1௦௦:1-6)
எனவரும் பாடல் வரிகள் மூலம் அைிந்துலகாள்ை முடிகிைது.

குற்றம் ைடி ல்
அைக்கருத்துக்கறையும்,

அரச

மரபுகறையும்

பாடியுள்ை

புலவர்கள்,

லநைி

தவைிய

மன்னனின் குற்ைத்றதயும் தன் கவிப்புலறமயால் சுட்டிகாட்டியுள்ைனர்.
நன்னன்
லவள்ைத்தில்

என்ை

குறுநில

அடித்துக்லகாண்டு

மன்னனுறடய
பபானது.

பதாப்பிலிருந்து

நீராடுவதற்காக

விழுந்த

லசன்ை

மாங்காய்

ஒைிவசுகின்ை
ீ

லநற்ைியிறன உறடய பகாசர்குடிறய பசர்ந்த லபண் அந்நீரால்லகாண்டு வரப்பட்ட காறய
உண்டாள்.

அச்லசயறல

குற்ைமாகக்

கருதிய

நன்னன்

அந்தப்

லபண்ணுக்கு

லகாறலத்தண்டறன விதித்தான். பகாசர்குடியினர் நன்னனிடம் மன்ைாடினர். அத்தவறுக்காக
அவைது

எறடக்கு

எறட

லபான்னும்,

எண்பத்திலயாரு

ஆண்

யாறனகறை

லகாடுத்து

அவறை விட்டுவிடும்படி பகாசர்கள் முறையிட்டனர். ஆனால் நன்னன் அவர்கள் லசால்லுக்கு
லசவி சாய்க்காது அவறைக் லகான்ைான். இத்தகு லகாடுஞ்லசயறல லசய்த நன்னறன,
“மண்ணிய லசன்ை ஒண்ணுதல் அரிறவ
புனல்தரு பசுங்காய் தின்ைதன் தப்பற்கு
ஒன்பதிற்று ஒன்பது கைிற்லைாடு அவள் நிறை
லபான்லசய் பாறவ லகாடுப்பவும் லகாள்ைான்
லபண்லகாறல புரிந்த நன்னன் பபால
வறரயா நிறரயத்துச் லசலீஇயபரா” (குறுந்: 292)
என்று பரணர் கடிந்து உறரக்கின்ைார்.

நடுைல்
வரத்றதப்
ீ
லவற்ைி

லபற்ை

பபாற்ைிய
வரறனப்
ீ

சங்கத்தமிழர்

பபார்கைத்தில்

பபாற்ைினார்கள்.

வரன்
ீ

புைங்லகாடாமல்

பபார்க்கைத்தில்

பபார்

லசய்து

உயிர்நீத்தால்,

அவன்

வரத்றதப்
ீ
பபாற்றுவதற்காகவும், அவறன நிறனவு கூர்வதற்காகவும் நடுகல் நடும் வழக்கம்
இருந்துள்ைது 3. நடுகல் அறமயும் முறைறய,
“காட்சி கால்பகாள் நீர்ப்பறட நடுகல்
சீர்த்தகு சிைப்பில் லபரும்பறட வாழ்த்தலவன்று
இருமூன்று மரபில் கல்லலாடு புணர ” (லதால்.லபாருள் 63:19-21)
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எனவரும்
வரக்கல்
ீ

நட்டு

லதால்காப்பிய
பபாரில்

நூற்பாவினால்

உயிர்விட்ட

(Ilampooranaar, 1956).

அைியமுடிகிைது

வரறன
ீ

நிறனவு

கூறும்

வழக்கம்

லதால்காப்பியர்

துடிறய

ஒலித்து,

பபார்வரர்களுக்கு
ீ

மதுபானத்றதப்

காலந்லதாட்டு இருந்தது புலனாகிைது.
நடுகல்லுக்கு

மயிற்பீலி

சூட்டி,

பறடத்து, ஆட்டுக்குட்டிறய பலி லகாடுத்து இைந்த வரறன
ீ
பபாற்ைினார்கள் என்பதறன,
“நுறழநுதி லநடுபவல் குறும்பறட மழவர்
முறனயாத் துந்து முரம்பின் வழ்த்த
ீ
வில்பலர் வாழ்க்றக விழுத்லதாறட மைவர்
வல்லாண் பதுக்றக கடவுட் பபண்மார்
நடுகற் பீலிசூட்டித் துடிப்படுத்துத்
பதாப்பிக் கள்லைாடு துரூஉப்பலி லகாடுக்கும்
பபார்க்கருங் கவறலய புலவுநா ைருஞ்சுரம்” (அகம் 35: 4-1௦)
என்ை அகநானூற்று பாடல் வரிகைில் அம்மூவனார் பாடியுள்ைார்.

முடிவுகர
அக இலக்கியங்கைில் வரலாற்றுப் பதிவுகள் என்னும் இந்த ஆய்வின் வழி முடியுறட
மூபவந்தர்கள், குறுநில மன்னர்கள், வள்ைல்கள் அவர்தம் பபார்ச்சிைப்பு, லகாறடசிைப்பு, வரம்,
ீ
புகழ்

குைித்த

லவன்ை

லசய்திகள்

லசய்தி

முடிகிைது.

வரலாற்ைில்

புலனாகிைது.

லகாறடப்பண்பால்

அைியாது

இவனுக்கு

தறலயாலங்கானத்து

லபற்ைிருப்பது
அைித்து

அைியப்பட்டுள்ைன.

லசய்த

பபார்,

தம்றம
சிைந்து

தவறுக்காக

இமயவரம்பன்

லபரிதும்
பாண்டிய

நாடி

வந்த

விைங்கிய

லபண்லகாறல

புகழ்

லநடுஞ்பசரலாதன்

பசர்த்துள்ைது

பவந்தர்கைின்

வள்ைல்கைின்
புரிந்த

அைிய

சிைப்பிடம்

பவண்டுவனவற்றை

திைத்றத

நன்னனின்

என்பறத

வரலாற்ைில்

வைியவர்களுக்கு

கடம்பறர

அைியமுடிகிைது.

லசயறல

சுட்டிக்காட்டி

இதுபபான்ைலதாரு குற்ைத்றத இனிவரும் சமுதாயத்தில் எவரும் லசய்யக்கூடாது என்பறத
வலியுறுத்த

நன்னனின்

வரர்களுக்கு
ீ

கல்

நட்டு

வரலாறு
வழிபடும்

தக்க

சான்ைாக

மரபிறன

அறமந்துள்ைது.

அகப்பாடல்கைிலும்

காண

பபாரில்

மாண்ட

முடிகிைது.

அக

இலக்கியங்கைிலும் வரலாற்றுச்லசய்திகறை அகமாந்தர் கூற்று வாயிலாகவும், உவறமகள்
வாயிலாகவும்

பாடியிருக்கின்ை

புலவர்கைின்

கூர்த்த

புலறமயிறன

அைிந்து

லகாள்ை

முடிகிைது.
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