Font Samples - © Kamban Software 2010, Australia

தமிழ் அச்சுக்களின் மாதிr - (உ) கம்பன் ெமன்னியம், 2010, ஆஸ்திேரலியா

Font Barathi. Font Size Various

கம்பர் குறித்த தமிழ்ப்ெபருைம (Font Size: 18)

இ

க்காலத்துத் தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சிலர் தமிைழ வடெமாழியினின்று திரிந்த மரூஉ ெமாழி, எனவும் சிலர்
அவ்வாறு திரியாத தனி ெமாழிெயனவும், கூறுவர்; ேவறு சிலர் தமிழ் என்னும் ெபயேர “திரமிளம்" என்பதன்
திரிபு என உைரப்பர்; பின்னர் சிலர் அப்ெபயர் "தமி" என்பதன் அடியாய்ப் பிறந்தது என்பர்; சிலர் தமிழ் என்பது
"இனிைம" ெயன்னும் ெபாருள் என்பதால் அப்ெபயர் ெபற்றது என்பர்; சிலர் தமிழ்ெமாழி சிவபிரான்பாற் ேதான்றியது என
உைரப்பர்; சிலர் தமிழ்ெமாழி என்றும் உள்ளது என்று உைரத்து அதன் இலக்கணேம சிவபிரான் அருளினார் என்பர்; சிலர்
அகத்தியர் அவேலாகி தன்பாற் தமிழ் ேகட்டார் என்பர்; சிலர் சிவபிரான்பால் ேகட்டனர் என்பர். சிலர் அகத்தியர்
தமிழிலக்கணேம ெசய்திலர் என்பர். சிலர் தமிழ் வட எல்ைலயாகிய ேவங்கடத்ைதக் குமரக்கடவுள் வைரப்பு என்பர்; சிலர்
அதைன நிலங்கடந்த ெநடுமுடியண்ணல்லுைடயது என்பர்; சிலர் பாண்டிய நாட்ைடச் ெசந்தமிழ்நாெடன்பர்; சிலர் ேசாணாட்ைட
அங்ஙனம் கூறுவர்; சிலர் ெசந்தமிழ்ப் புலவர் பலர் ஒருங்கு குழுமி ஆராய்ந்த சங்கம் தான் (தமிழுக்கு) முன்னில்ைல என்பர்;
இவ்வாறு தமிழின் ெபருைம வரலாறு முதலியன பற்றிக் ேகட்கப்படுவன ேவறு ேவறு மிகப் பலவாம். இப்படி பல
கருத்துக்கள் உள்ள தமிழ் கருத்ைதப் பற்றி இன்ைறக்கு பல நூறு வருடங்கள் (கம்பர் வாழ்ந்த காலம் 12-ம் நூற்றாண்டு)
முன் வாழ்ந்த, சிறந்து விளங்கிய அரிய கல்வியில் ெபரிய கம்பர் கருத்ெதன்ன ெவன்று ஆராய்ேவாம். (Font Size: 12)

கம்பர் ஸ்ரீராமாயண ெமன்னும் ேதவபாைஷக் கைதயிைனேய பாடினார் என்றாலும், தாம்
அத்திருக்கைதயிைனத் தம் அருைமத் தாய்ெமாழியாகிய ெபருைமக்குறிய தமிழ் யாதலால்
தாம் கண்டு, ேகட்டு உணர்ந்து, தமிழ் நாட்டு இயல்புகைளயும், தமிழ் வழக்குகைளயும், தமிழ்
நூல் ெபாருள்கைளயுேம ெகாண்டு ேகாசைல நாட்டியல் புகைளயும் அேயாத்தியர் வழக்கு
ஆசாரங்கைளயும் வருணித்தார் என்று கருதுதல் ெபாருத்தமாகும்; (இதில் முக்கியம்)
என்னெவன்றால், மிகப் பைழய காலத்ேத நிகழ்ந்த்து என்றாலும், ெமாழியாலும், வழக்காலும்,
இயல்பாலும், பல ேவற்றுமப்பட்டாலும், ேவற்றுநாட்டுச் சரிைதகைள மிகப்பிற்பட்ட காலத்ேத
அவ்ேவற்று நாட்டுப் பரிச்சயமில்லாத ஒருவர் தன் தாய் ெமாழியில் புைனந்து உைரக்கும்
ேபாது, அவர்க்குத் தான் கண்டு ேகட்டுணர்ந்த தந்நாட்டு வழக்கு இயல்புகேளயன்றி ேவறு
ேதான்றாது என்பைத உணர்க (ேவற்று நாட்டு வழக்கங்கைள குறிப்பது என்பது, அந்நாட்ைடப்

பற்றி அறியாதவர் வர்னிப்பது மிக எளிெதன்று! தாம் வாழும் வழக்கங்கைளேய ைகயாள்வது
எளிது). (Font Size: 16)
வான்மீகி முனிவர் ஒரு சுேலாகம் ஒன்ைற மிகச் சுருங்க ஊைரத்த ேகாசலநாட்டிைனக், கம்பர் வர்ணிக்க முதலில் மைழைய முன் ஓதி, ஆற்ைறச் சிறப்பித்து, நானிலம் பகுத்துக் ெகான்டு
விவரித்துப் பலபல பாடல்களாற் புைனவெதல்லாம் தமிழ்நாட்டு இயல்பும் வழக்கும் பற்றிேயயாகும்! நாட்டு வருணைனயில் மருதத்ைதேய மிகுத்துக் கூறுவதும் தாங்கண்ட காவிரி
நாட்டியல்பு ெகாண்ேடதயாகும். கம்பர் “காவிரி நாடன்ன கழனிநாடு” எனவும் “ெதய்வப்ெபான்னிேய ெபாருவுங்கங்ைக” எனவும் “ெபான்னிநாட்டு வடிவைமப்ைப” எனவும்
ஆங்காங்குப்பாடுதலாலும் இக்கருத்து வலியுறுத்துகிறது என்பைதயறிக. (Font Size:: 8)

(அேதப்ேபால்) அம்முனிவர் நூற்றுக்கணக்கான சுேலாகங்களால் மிக விரித்துப் புைனந்த தசரதருைடய அசுவேமதத்ைத “முகமலெராளிர்தர”
(திருவவதாரம்-86.) என்னுஞ் ெசய்யுள் ஓன்ைறேய கம்பர் மிகச் சுருங்கவுைரத்து விடுதல் தமிழர் சுைவக்ேகற்பது கருதிேயயாகும். (Font Size: 10)
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Barathi Font Size 18:
தமிழ் வடேசர்க்ைக: ஷ க்ஷ ஸ ஹ ஜ ஶ
தமிழ் ஒம்: ௐ
தமிழ் எண்கள்: ௧ ௨௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ (1 to 9)
பத்து: ௰; நூறு: ௱; ஆயிரம்: ௲;
நாள்: ௳, மாதம்: ௴, வருடம்: ௵;
வரவு: ௷; ெசலவு: ௶
ேமற்கூறியபடி: ௸
ரூ: ௹; இந்திய ருபாய்: ₨; எண்: ௺
Various Symbols: ¢ £ ¥ $ © ® ± ¼ ½ ¾™ €
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Font Jyothi. Font Size Various
கம்பர் வான்மீகி முனிவர் ேபால அேயாத்திைய அஷ்டா பதாகாரமான கட்டடங்கைள ெகாண்டது எனவும், இராமைனக்
காகபஷம் எனப் ெபயர் ெகாண்ட மயிர்முடி உைடயவன் எனவும் கூறினாரில்ைல. இவ்வாறு தமிழ் நாட்டில் இல்ைல
ேபாலும். கம்பர் “நம்பன் மாதுலன் ெவம்ைமைய நண்ணினான்” (ஆற்றுப்படலம் 3) என மகள் ெகாடுத்தாைன (ஜனகன்)
மாதுலன் என்னும் ெபயரால் வழங்கினார். மாதுலன் என்பது வடெமாழியில் தாயுடன் பிறந்தாைன குறிக்கும் (மாமன்).
தாயுடன் பிறந்தாேன மகள் ெகாடுப்பது தமிழ்நாட்டுத் ெதான்று ெதாட்ட வழக்கம்; “கண்ேபான்ற மாமன் மகள் கண்மணிப்
பாைவயன்னட் ெபண்” [சிந்தாமணிப்பதிகம் 22] என வருவதால் இைத உணர்க. இவ்வழக்குப் பற்றிேய மாமன் என்பது
தமிழில் தாயுடன் பிறந்தானுக்கும் மகள் ெகாடுத்தானுக்கும் ெபாதுவாக வழங்கப்படும். (Font Size: 12)

“மாமனாெனன்னு மதத்தா லுைனயிகழ்ந்து, ேதாமுற்றார் தக்தனார் ேசாேமசா” என
மாமெனன்பது மகள் ெகாடுத்தாக்கானுயிற்று. இத்தமிழர் வழக்குப் பற்றிேய
மாதுலன் என்பைத மகள் ெகாடுத்தானுக்கு வழங்கினார் அவர். (Font Size: 16)
இங்ஙனேம கம்பர் முதல் நூறு கைதகைளயும் தமிழர் சுைவக்கும் இயல்புக்கு ஏற்றாற் ேபால் உைரத்தும், ேசர்த்தும், விவரித்தும், விடுத்தும் கூறியன பல உள. இராமனும்
சீைதயும் மிதிைலயில் வில் முறித்தற்கு முன்ேன ஒருவைரெயாருவைரக் கண்டு விைழவு மிகுத்துக் காமத்தால் வருந்தினர் என ைவத்து வருணித்தல் முனிவர்
(வான்மீகி) உடன்படாதது! “ஒத்த கிழவனும் கிழத்தியுங் காண்ப” (ெதால்காப்பியம்: கள-2) என்பதனால் பிறப்பு முதலியவற்று ஒப்பு உவைமயுைடய “தைலவனுந்

தைலவியும் ஒருவர் முயற்சியால் அன்றித் தனிெயதிர்ப்பட்டு ேநாக்ெகதிர் ேநாக்கி ஒருவர் உள்ளத்ெதாருவர் புகுந்து ஈருடற் ஓர் உயிர்ேபால் இையயும் உழுவலன்
பிைனேய தைலயாய காமம்” என்பது தமிழ் வழக்கம் என்பதால் அைதப் பற்றிக் கம்பர் அங்ஙனங் கூறினராவர். “அண்ணலு ேநாக்கினாவளு ேநாக்கினாள் இருவரு
மாறிப்புக்கிதய ெமய்தினார்” (மிதிைலக்காட்சி ெச:35) "ஒருங்கியவிரண்டுடற் குயிெரான்றாயினர்" (ெச: 38) என இவர் ஓதியன பற்றியுணர்ந்து ெகாள்க. (Font Size: 8)

முனிவர் (வான்மீகி) சூர்ப்பனைகக்கு மூக்கரிதேல கூறினரார் என்றாலும் கம்பர் அம் மூக்குடன் முைலயும் காதும்
அரிதல் கூறுவர். “மூக்குங் காதும்ெமம் முரண்முைலக் கண்களுமுைறயாற், ேபாக்கி” (சூர்ப்ப-64) “நங்ைகநிருஞ்
ெசவி முைலயுமூக் குமரிந்தநாள்” (அங்கதப்படலம்) என வருதலாலும் உணர்க. "முைலயிரண்டு மில்லாதாள்
ெபண்காமுற் றற்று" என்பதும் "காதிரண்டுமில்லாதாள் ஏக்கழுத்தஞ் ெசய்தலும்" என்பதும் தமிழ் நூல்
வழக்கமாததால் முைலயரித்து அவள் ெபண்ைமையக் குைலத்தும் காதரிந்து அவள் தைலெயடுப்பிைனத்
ெதாைலத்தும் மூக்கரிந்து அவள் பிறர்முன் முகங்காட்டைல ெயாழித்தும் ேபாக்கினர் என்றல் ஆண்ைடக் (அவர்
காலத்திற்கு) ேகற்பேதயாம். (Font Size: 12)
இராவணன் சீைதையத் ெதாடாமேல பர்னசாைலேயாடு ெபயர்த்துக் ெகாண்டு ஏகினான் எனக் கம்பர் கூறுவது முனிவர் கூற்றுக்கு
மாற்றது. அரக்கன் உலகுத்துத் தாையத் ெதாட்டு இழுத்துச் ெசன்றான் என்பது ெபருந் தமிழரான பத்தியான் (கம்பன்) தன் நாட்டார்
ேபரன்பிற்குப் ெபாருந்தாது என்பதால் அவ்வாறு கூறினார். (Font Size: 10)

சீைத இலங்ைகயிற் சிைறயிலிருந்த காலத்து ஊண் துறந்து இருந்தனள் என்பார் கம்பர். இந்திரன் நாளுந்
(தினமும்) தரும் பாயசத்தின் பகுதிைய உண்டு உயிர் தரித்து இருந்தனள் என்றார் முனிவர். இதுவும் பத்தியான்
(கம்பன்) மிகுத்துக் கூறியதாகும். இங்ஙனம் ெசால், ெபாருள், வழக்கு, கைத முதலியவற்ைறயும் தமிழுக்கு ஒத்து
ெகாண்டு இவர் கூறியன எல்லாம் ஒவ்ெவான்றாக எடுத்துக் காட்டினால் மிகவும் விரிவாக உணர முடியும். சுருங்க
ைவத்து விளங்க விைரக்கின் இவர் தமிழ் மாசற்ற அளவிலா அன்பினால் தாெமடுத்துக் ெகாண்ட ெதய்வக்
கைதையத் தனி நாயகனான ஸ்ரீராம மூர்த்திையயும் தமிழ் முழுதும் உணர்ந்த தமிழறிவனாகக் கூறுவர். இதைன
“ெதன்ெசாற் கடந்தான் வடெசாற்கைலக்ெகல்ைல ேதர்ந்தான்” (அேயாத்தி-நகர் நீங்கு-140) என இவர்
வழங்குதலால் உணர்க. (இதற்கு பின்னனி) நச்சினார்க்கினியர் சிந்தாமணியுைரயில் (குணமாைல-42) சாதாரண
அரசராகிய விக்கிரமாதித்தனும், சீவகனும் முைறேய எறும்பின் பாைஷையயும், கரும்பின் பாைஷையயும்,
உணர்ந்திருந்தனர் எனக் ெகாள்ளுதலால் கல்வியிற் ெபரியர் ெதய்வ ேவந்தானகிய ஸ்ரீராமமூர்த்திையத் தமிழ்
வல்லவனாகவுங் கூறல் இழுக்காகாது என ெகாள்க. எடுத்துக்ெகாண்ட கதாநாயகைனத் தமிழ்ச்சுைவ அறியாத
வனாகக் ெகாண்டு அவைனச் ெசவ்விய மதுரஞ் ேசர்ந்த நற்தமிழால் துதிப்பேத இழுக்காகும் எனக் ெகாள்க.
இவ்வாறு தமிழர் பண்பும் தமிழறிவும் ஓர் உருக்ெகாண்டாற் ேபான்ற இக்கல்வியிற் ெபரியாருக்குத் தமிைழப்
பற்றித் தனிேய உைரத்தற்கு (ெபாருந்தாது) அர்த்தமற்றாலும் அதன் ெபருைமையயும் அதன் ெதான்ைம வரலாறு
முதலியவற்ைறயும் பற்றிச் சிறிதும் விளக்காமற் ேபாயினாரில்ைல. (Font Size: 10)

பக்கம் 3 ெமாத்தம்: 20

Font Samples - © Kamban Software 2010, Australia

தமிழ் அச்சுக்களின் மாதிr - (உ) கம்பன் ெமன்னியம், 2010, ஆஸ்திேரலியா

Jyothi Font Size 18:
தமிழ் வடேசர்க்ைக: ஷ க்ஷ ஸ ஹ ஜ ஶ
தமிழ் ஒம்: ௐ
தமிழ் எண்கள்: ௧ ௨௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ (1 to 9)
பத்து: ௰; நூறு: ௱; ஆயிரம்: ௲;
நாள்: ௳, மாதம்: ௴, வருடம்: ௵;
வரவு: ௷; ெசலவு: ௶
ேமற்கூறியபடி: ௸
ரூ: ௹; இந்திய ருபாய்: ₨; எண்: ௺
Various Symbols: ¢ £ ¥ $ © ® ± ¼ ½ ¾™ €

பக்கம் 4 ெமாத்தம்: 20

Font Samples - © Kamban Software 2010, Australia

தமிழ் அச்சுக்களின் மாதிr - (உ) கம்பன் ெமன்னியம், 2010, ஆஸ்திேரலியா

Font Kadambri. Font Size Various
இவர் பைழய தமிழ்ப் புலவர்கைளயும் அவர்களுைடய இனிய கவிகைளயும் அக்கவியின் ெசால் நைட ெபாருள்
அைமப்புகைளயும், அவற்றால் எய்த (உண்டான) இன்பத்திைனயுேம பலவிடத்தும் வாயாரப் புகழ்ந்து உயர்ந்த
உவைமயாகக் கூறுவர். “முத்தமிழ்த் துைறயின் முைறேபாகிய உத்தமக் கவிகள்”; (பாயிரம்) “துைறபடுத்த விருத்தத்
ெதாைகக் கவிக்குைறயடுத்த ெசவிகள்”; “ெசவ்வியமதுரஞ் ேசர்ந்தநற் ெபாருளிற் சீரிய கூரிய தீஞ்ெசால் வவ்விய கவிஞர்”
(பால நகர்.1) “ெதன்னுண்ேடனிற் றீஞ்சுைவ ெசஞ்ெசாற் கவியின்பம்” (மிதிைல-23) “சான்ேறார் கவிெயனக் கிடந்த
ேகாதாவரி” (சூர்ப்பன) “பாவருங் கிழைமத் ெதான்ைமப் பருணிதர் ெகாடுத்த பத்தி, நாவருங் கிளவிச் ெசவ்விநைட
வருநைடயள்” (நாடவிட்ட 64) என வருவதால் உய்த்து உணரலாம். (Font Size: 12)

இவர் தாடைக படலத்துத் “தமிெழனும் அளப்பருஞ் சலதி தந்தலன்” எனவும்
அகத்தியப் படலத்து “நீண்ட தமிழ் வாரி நிலேமனி மிரவிட்டான்” எனவும்
ஆறுெசல் படலத்து "எத்திறத்தினு ேமழுலகும் புகழ் முத்துத்தமிழும்" எனவும்
பம்ைபப்படலத்துத் “தன்பாற்றழுவுங்குழல்வண்டு தமிழ்ப்பாட்டிைசக்குந்
தாமைரேய” எனவும் கூறினார் ஆதலால் இவர் தமிைழ அளப்பதற்கரிய
ெபருங்கடலாகக் ெகாண்டு அது பல்வைகயாலும் பல் உலகும் புகழத்தக்கது
எனைவத்து அஃது இனிைமெயன்பைதேய ெபாருளாக உைடத்து என்று காட்டி,
அது வடெமாழி ேபால் காடிந்நியம் (கடினம்) உைடயது அன்றிக் குைழேவ
இயல்பாக உைடத்தது என எடுத்துைரத்துத் தமிழின் ெபருைமைய நன்கு
விளக்கினார். (Font Size: 18)
இக்காலத்துப் புலவர் பல பிறப்புத் ேதாறும் இைடவிடாமல் பயின்றாலும் எய்தற்காகாெவன ஒரு தைலயாகத் துணியப்படும் ெபருங்கவியும் நுண்ணறிவும் அருங்கவித் திறனும் இயல்பில்
ெபற்றுப் பாற்கடல் ேபாலப் பல்லாயிரஞ் ெசய்யுட்கைள இந்நிலவுலகில் நிமிர்ந்ேதற விட்ட ெதய்வப்புலவேர தமிைழ “அளப்பருஞ் சலதி” எனவும் “நீண்ட வாரி” எனவும் உைரத்து
அருளுவரானால், அதன் அகலமும் ஆழமும் ெபரும் ெபாருள் அைமப்புேம அளப்பதற்கரியது. தமிழ்ப் பாைஷ இரண்டு மூன்று வருஷத்துப் படிப்பின் முற்று ெமன்று வாய் பிதற்றுவார்
இவ்வரிய ெபரியார் வாய் ெமாழிவழி நின்று சிறிது சிந்திப்பாராகுக.
(Font Size: 8)

அசரீரி, நாமகள், முருகக்கடவுள், சிவபிரான் முதலாகிய ெதய்வங்களும் புகழ்ந்து ஓதிய பாடல்கள்
நிைறந்து இருத்தலால், தமிழ் பல்லுலகும் புகழ்வது எனக் கூறியது மிைகயன்று. ஸ்ரீசடேகாபர் ஆம்
ெதய்வக் கவிவாணர் "பாேலய் தமிழர்" எனப் பாடுதலால் தமிழின் இனிைமயும், குைழவும், தூய்ைமயும்,
எளிதில் அறிய தக்கதாம்! இவ்வாேற சான்ேறார் பலருந் தமிைழ கூறுமிடம் எல்லாம் தனிேய கூறாமல்
- தட்பம், ஒட்பம், வண்ைம, நறுைம, அருைம, ெபருைம, இனிைம, ெசம்ைம, பசுைம, நன்ைம,
விழுப்பம் முதலிய குணங்களால் சிறப்பித்ேத கூறுதலாலும் இதன் இயல்பு உணரப்படும். (Font Size:
14)

இத்தைணக் குணங்களால் சிறப்பிக்கப்படும் தீந்தமிைழ ஒருசாரார் ஒன்றின் மரூஉெமாழி
என்பார் எனின் அது கல்வியிற் ெபரியாருக்குக் கருத்து அன்று எனவுணர்க. அவர்
அகத்தியப்படலத்து “என்றுமுள ெதன்றமிழ் இயம்பியிைச ெகாண்டான்” என்பதனால்
தமிைழ என்றும் உள்ளெதன விளங்கைவத்தைலக் காண்க. ஒன்றினின்று மருவிய
மரூஉவானால் இதற்குத் தனிேய என்று முளதாகத் தன்ைம எய்தாெதன்பது (ெபாருந்தாது)
ஒருதைலயாம் (ஒரு தைலக் கருத்து). (Font Size: 16)

பக்கம் 5 ெமாத்தம்: 20

Font Samples - © Kamban Software 2010, Australia

தமிழ் அச்சுக்களின் மாதிr - (உ) கம்பன் ெமன்னியம், 2010, ஆஸ்திேரலியா

Kadambri Font Size 20:
தமிழ் வடேசர்க்ைக: ஷ க்ஷ ஸ ஹ ஜ ஶ
தமிழ் ஒம்: ௐ
தமிழ் எண்கள்: ௧ ௨௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ (1 to 9)
பத்து: ௰; நூறு: ௱; ஆயிரம்: ௲;
நாள்: ௳, மாதம்: ௴, வருடம்: ௵;
வரவு: ௷; ெசலவு: ௶
ேமற்கூறியபடி: ௸
ரூ: ௹; இந்திய ருபாய்: ₨; எண்: ௺
Various Symbols: ¢ £ ¥ $ © ® ± ¼ ½ ¾™ €

பக்கம் 6 ெமாத்தம்: 20

Font Samples - © Kamban Software 2010, Australia

தமிழ் அச்சுக்களின் மாதிr - (உ) கம்பன் ெமன்னியம், 2010, ஆஸ்திேரலியா

Font Kalyani. Font Size Various
மற்றும், இத்தமிைழ இயம்பி இைசக்ேகாடலாவது (கூறுவதாவது) ‘எஞ்ஞான்றும் உளதாய்’
தமிழ் ெமாழிக்கு இலக்கணம் வகுத்துப் புகழ் ெபறுதலாம் என்பது - புகழாவது (புகழுக்குறிய)
குறு முனியாகிய அகத்தியர் தமிழ் முனி ெயனச் சிறந்து ஓதுவது யாெதனில் “என்றுமுள
ெதன்றமிழ்” எனவுைரத்து ைவத்து ேமலும், (Font Size: 12)
உழக்குமைற நாலினு முயர்ந்துலக ேமாதும்
வழக்கினு மதிக்கவி னினுமரபினாடி
நிழற்ெபாலி கணிச்சி மணிெநற்றியுமிழ் ெசங்கண்
தழற்புைர சுடர்க்கடவுள் தந்ததமிழ் தந்தான் (Font Size: 8)

என்பதனால் சிவபிரான் தந்தமிழ் என்பர் ஆயின் ஆண்டுச் (அன்று) சிவபிரான் தந்தது எனக் கூறியதும்,
தமிழிலக்கணத்ைதேய தான் என்று ெகாள்க. சிவபிரான் தந்த தமிழிலக்கணத்ைதேய அகத்தியர்
உலகிற்குத் தந்தார் என்பேத இதன் கருத்தாம். சிவபிரான் பாணினிக்கு உணர்த்தியதும் வடெமாழி
இலக்கணத்ைதேய யாகும். அதுேபால இதைனயும் ெகாள்க. நான்மைறயினும் உலக வழக்கினும் கவி
ெபற நூலினும் முைறப்பட ஆராய்ந்து கடவுள் தந்த தமிழ் என்றதனாலும் அஃதின் இலக்கணேமயாவதறிக.
நான்மைறயினான் ஆராய்ந்தது என ெமாழிக்கு முதற்காரணம் எழுத்ெதன்றலும், அச்சும் அல்லுமாம்
(முக்கியமாகும்). அவற்றின் ேவற்றுைமயும் கலப்பும் இயக்கமும் கருதி அவற்றிற்கு உயிைரயும் உடைலயும்
உவைமயாகக் கண்டு அங்ஙனேம குறியிடுதலும், அவற்றிற்குப் பிறப்பு வருணம் முதலிய உணர்த்தலும்,
அவற்றிற்கு மாத்திைர காண்டலும், அவற்றிற் சிலவற்றிற்குப் புலுதங்ேகாடலும், அறம்ெபாருள் இனப்பகுதி
ேகாடலும், நிலங்கட்குத் ெதய்வங்கள் கூறலும், யாேழார் (சாண்ேறார்) கூட்டமுடன் உடன் படலும்,
அந்தணர் அரசர் வணிகர் ேவளாண்பர் (ஆகியவர்கள்) இயல்பு காட்டலும், அங்கணம் பிசி மந்திரம்
வாய்ெமாழி முதலியன வகுத்தலும், பிறவும் ஆம். (Font Size: 14)

உலக வழக்கிைன ஆராய்ந்தது:- இயற்ெசால், திரிெசால், ெசந்தமிழ்ச்
ெசால், ெகாடுந்தமிழ்ச்ெசால், மரீஇயினெசால், மருவாமுதற்ெசால்,
மங்கலச்ெசால், இடக்கரடக்குக் குழூஉக்குறிச்ெசால், முதலியனவும்,
மரபியலிற் முறித்தனவும், பிறவுமாம். மதிக்க ேவண்டியது எனெவனின் தமிழ்நாட்டுத் ெதான்று ெதாட்டுக் ேகள்வியால் வந்த அம்மாைனவரி,
ஊசல்வரி, குன்றங்குரைவ, ஆய்ச்சியர் குரைவ, வள்ைளப் பாட்டு,
உழத்தில் பாட்டு, குறத்திப் பாட்டு, ெவறிப் பாட்டு என்பன ேபான்ற
பாடல்கள் பற்றி ஆராய்ந்தனவாம். ‘மதி-நூல்’ அகத்தியனாரால் ெசய்யப்
பட்டது மூன்று தமிழிலக்கணம் என அறியப்படுதலால் இம்மூன்றாகிய
இயல், இைச, கூத்து எனப்பாகுபாடு ெசய்வதற்கு ஏற்றவாறு, தமிழ்
என்னும் ெபயரிய ெமாழி அவர் இலக்கணம் ெசய்வதற்கு முன்ேப
இருந்தது என்பது நன்கு அறியலாகும். இதனால் சிவபிரான் திருவாய்
மலர்ந்த தமிழிலக்கணத்ைதேய அகத்தியர் முத்தமிழிலக்கணம் எனச்
ெசய்து ெதால்காப்பியர் முதலிய பன்னிரு புலவர்க்கும் அளித்தவாறு
கூறிற்றாம் (எனக் ெகாள்ளலாம்). (Font Size: 18)
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தமிழ் அச்சுக்களின் மாதிr - (உ) கம்பன் ெமன்னியம், 2010, ஆஸ்திேரலியா

Kalyani Font Size 20:
தமிழ் வடேசர்க்ைக: ஷ க்ஷ ஸ ஹ ஜ ஶ
தமிழ் ஒம்: ௐ
தமிழ் எண்கள்: ௧ ௨௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ (1 to 9)
பத்து: ௰; நூறு: ௱; ஆயிரம்: ௲;
நாள்: ௳, மாதம்: ௴, வருடம்: ௵;
வரவு: ௷; ெசலவு: ௶
ேமற்கூறியபடி: ௸
ரூ: ௹; இந்திய ருபாய்: ₨; எண்: ௺
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தமிழ் அச்சுக்களின் மாதிr - (உ) கம்பன் ெமன்னியம், 2010, ஆஸ்திேரலியா

Font Maduram. Font Size Various

ெதால்காப்பியனாரும் அம்முந்து நூல் கண்டு முைறப்படெவண்ணிப்
புலர்ந்ெதாகுத்து ஓது வாராததால், தாம் அகத்தியர், வாயிலானுணர்ந்த
அச்சிவபிரான் பரக்கவருளிய இலக்கணங்களின் ஓரு பகுதிையேய சில
சிற்றறிவினர்க்கு ஏற்றவாறு ெதாகுத்து, சுருங்க உைரத்தார் எனக் ெகாள்ளப்படும்.
இதுேவ நல்லறிவுைடய ெதால்ேபராசிரியர்க்கும் கருத்ெதன்று உணர்க; அவர்:
(Font Size: 14)
தாயிற் சிறந்ததன்று நாண்ைடயலாருக்கந் நாண்டைகசால்
ேவயிற் சிறந்தெமன் ேறாளிதிண் கற்பின் விழுமிதன்றீங்
ேகாயிற் சிறந்துசிற்றம்பலத் தாடுெமங் கூத்தப்பிரான்
வாயிற் சிறந்த மதியிற் சிறந்த மதிநுதேல.

என்னுந் திருச்சிற்றம்பலக் ேகாைவயுைரயில் (“உயிரினுஞ் சிறந்தன்று” - ெதால்காப்பியம் களவியல்) என்றார் ஆதலின் வாயிற் சிறந்த மதியிற் சிறந்த என்பதற்கு தாய்ேபால நாண்
சிறத்தலும் நாணிலும் கற்புச் சிறத்தலும் ஆகிய இரண்டும் கூத்தப்பிரான் வாயிற்சிறந்த
நூல்களிடத்துச் சிறப்புைடயப் ெபாருள் என்று உைரப்பினலும் அைமயும்) என ‘உயிரினுஞ்
சிறந்தன்று நாேண’ என்னுந் ெதால்காப்பியத்திைன எடுத்ேதாதி அதைனக் கூத்தப்பிரான்
வாயிற் சிறந்த நூலாகக் ெகாண்டு நாண் சிறத்தலும் கற்புச் சிறத்தலும் இரண்டும் அந்நூற்
ெபாருெளனக் கூறுவது உடன் பட்டது என ெதரிந்து ெகாள்க. இதனாலும் கூத்தப்பிரான்
அருளியதில் இக்கணெமன்பது (இப்படித்தான்) உணரப்படும். இனிக் கம்பர் நாடுவிட்ட
படலத்தின்காண்: (Font Size: 12)
வடெசாற்குந் ெதன்ெசாற்கும் வரம்பிற்றாய் நான்மைறயு மற்ைறநாலு
மிைடெசாற்ற ெபாருட்ெகல்லா ெமல்ைலயதாய் நல்லறத்துக் கீறாய்ேவறு
புைடசுற்றுந் துைணயின்றிப் புகழ்ெபாதிந்த ெமய்ேயேபாற் பூத்துநின்ற
வுைடசுற்றுந் தண்சார ேலாங்கியேவங் கடத்திற்ெசன் றுறுதிர்மாேதா

“ேகாடுறுமால் வைரயதைனக் குறுகுதிேர லுங்ெகாடிய ெகாடுைமநீங்கி வீடுறுதிர்”
“பிறக்க முற்ற மைலநாடு காடி நகன்றமிழ்நாட்டிற் ெபயர்தி மாேதா”
“ெதன்றமிழ்நாட் டகன் ெபாதியிற் றருமுனிவன் தமிழ்ச் சங்கஞ் ேசர்கிற்றீேரல்” (Font Size: 8)

என ஓதிய பின்னரும் ஆறுெசல் படலத்துள் (Font Size: 18)
“இருந்ததிற் றீர்ந்து ெசன்றார் ேவங்கடத் திறுத்த காைல”
வலங்ெகா ேணமி மைழநிற வானவ
னலங்கு தாளிைண தாங்கிய வம்மைல
விலக்கும் வீடுறு கின்றன ெமய்ந்ெநறிப்
புலங்ெகாள் வார்கட்கைனயது ெபாய்க்குேமா?
அைனய ெபான்னி யகன்புன னாெடாரீஇ
.......... ......... .......... ........... ...........
இைனய ெதன்றமிழ் நாடுெசன் ெறய்தினார்.

அத்தி ருத்தகு நாட்டிைன யண்டர்நா
ெடாத்தி ருக்குெமன் றாலுைர ெயாக்குேமா
ெவத்திறத்தனு ேமழுலகும்புகழ்
முத்துமுத்தமிழுந் தந்துமுற்றுேமா. (Font Size: 8)

எனவும் கூறுதலால் வடெசால், ெதன்ெசால் இரண்டிற்கும் தனிப் ேபர் எல்ைலயாய்
விளங்கியது, திருேவங்கடமைலெயன்றும், அம்மைல தன்ைன அைடந்தார்க்கு எல்லாம்
வீடளிக்கவல்லது என்றும் அது வசக்கரத்துச் (தன்வசம்) சக்கராயுதத்ைதத் தரித்த மைழ நிற
வானவன் நின்று அருள் அளித்தாைண தாங்கிய ெதன்றும், ேசர ேசாழ பாண்டிய நாடுகள்
மூன்றினுள்ளும் சிறப்பித்துத் தமிழ் நாெடன்பது பாண்டிய நாடுெமன்றும் அந்நாட்டுப்
ெபாதிய முனிவன் தமிழ்ச்சங்கம் ஒன்று முன்ேன உண்டு என்றும் அந்நாேட பல்லுலகும்
புகழ்கின்ற முத்ைதயும் முத்தமிைழயும் தந்தெதன்றும் விளங்க ைவத்தவராவர். (Font Size: 12)
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Maduram Font Size 20:
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ேமற்கூறியபடி: ௸
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Font Mullai. Font Size Various
திருேவங்கடம் வடெசாற்களுக்குத் ெதற்ெகல்ைலயாகவும் ெதன்ெசாற்களுக்கு
வடெவல்ைலயாகவும் இருப்பெதன்று கருத்தாம். ெதால்காப்பியப் பாயிரவுைரயில்
நச்சினார்க்கினியர் வடேவங்கடத்ைத “நிலங்கடந்த ெநடுமுடியண்ணைல ேநாக்கியுலகந்
தவஞ்ெசய்து வீடு ெபற்ற மைல” என வுைரத்துள்ளார். அதுவும் “மால்வைரயதைனக் குறு
குதிேரல் வீடுறுதீர்” எனவும் “மைழநிற வானவன் அலங்குதாளிைண தாங்கியவம்மைல
விலங்கும் வீடுறுகின்றது” எனவும் ஓதிய ெபாருைளேய தழுவி நிற்றல் ேநாக்கிக் ெகாள்க.
(Size:14)
ஸ்ரீசடேகாபரும் “திருேவங்கடநங்கட்குச் சமன்ெகாள் வீடு தருந்தடங் குன்றேம” எனப்
பணிந்தருளினார். “ேவங்கட ெமன்னு ேமாங்குயர் மைலயத்துச்சிமீமிைச... நன்னிறேமக
நின்றதுேபாலச்....ெசங்கெணடிேயா னின்ற வண்ணமும்” எனச் சிலப்பதிகாரத்துக் கூறியது
ெகாண்டு “மைழநிற வானவன் தாளிைண தாங்கிய அம்மைல” என்றார் எனினும் அைமயும்
(ெகாள்ளலாம்). ஆசிரியமாைல யுைடயாரும் “புைடயிது ெநடுமால்வைரக் கப்புறம் புகினும்”
எனவுைரத்தார். ஐயனாரிதனாரும் (இதைன இங்கணம்), (Size: 12)
ெவறிெகா ளைற யருவி ேவங்கடத்துச் ெசல்வி
ெனறிெகாள் படிவத்ேதாய் நீயும்--ெபாறிகட்கிருளீயு ஞாலத் திடெரல்லா நீங்க
வருளீயு மாழியவன். (பாடாண்-(42)) (Size: 8)

என ஓதினார். பாரதம் பாடிய ெபருந்ேதவனாரும்,
ேதேனாங்கு நீழற் றிருேவங்கட ெமன்றும்
வாேனாங்கு ேசாைல மைலெயன்றுந்--தாேனாங்கு
ெதன்னரங்க ெமன்றுந் திருவத்தி யூெரன்றுஞ்
ெசான்னவர்க்கு முண்ேடா துயர்

எனப் பாடியருளினார். கம்பர் திருவாக்கு இப்பல் (இப்படி பல)
சான்ேறார் கருத்ைதயுந் தழுவி விளங்குதல் கண்டுெகாள்க. இனிக்
‘காவிரி நாடன்ன கழனி நாடு’ எனச் ேசாணாட்ைட ேமம்படுத்தி
உைரக்கின்ற கம்பர் அதைன ஈண்டுத் தமிழ்பற்றிச் சிறப்பியாமற்
(சிறப்ைப இயம்பாமல்) பாண்டி நாட்ைடேய ெசந்தமிழ் நாெடனக்
கூறி அதைன தமிழ்ச் சங்கத்தானும் முத்தமிழானும் புகழ்தலால்
அதுேவ ெசந்தமிழ் நாெடனக் கருதினராவெரன உய்த்துணரப்படும்.
இவர் ஈண்டுக் குறித்த சங்கம் முதற் சங்கமாெமன்பது "ெபாதியத்
திரு முனிவன் தமிழ்ச் சங்கம்" என்றதனால் அறியப்படும். ஈண்டுக்
(இப்படி) குறித்த சில ெகாண்டு இக்காலத்தார் கருத்துக்கும்
அக்காலத்துக் கல்வியிற்ெபரியார் கருத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுைம
ேவற்றுைமகைள நன்கு உணர்ந்து ெகாள்க. (Size 16)

பக்கம் 11 ெமாத்தம்: 20

Font Samples - © Kamban Software 2010, Australia

தமிழ் அச்சுக்களின் மாதிr - (உ) கம்பன் ெமன்னியம், 2010, ஆஸ்திேரலியா

Mullai Font Size 20:
தமிழ் வடேசர்க்ைக: ஷ க்ஷ ஸ ஹ ஜ ஶ
தமிழ் ஒம்: ௐ
தமிழ் எண்கள்: ௧ ௨௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ (1 to 9)
பத்து: ௰; நூறு: ௱; ஆயிரம்: ௲;
நாள்: ௳, மாதம்: ௴, வருடம்: ௵;
வரவு: ௷; ெசலவு: ௶
ேமற்கூறியபடி: ௸
ரூ: ௹; இந்திய ருபாய்: ₨; எண்: ௺
Various Symbols: ¢ £ ¥ $ © ® ± ¼ ½ ¾™ €

பக்கம் 12 ெமாத்தம்: 20

Font Samples - © Kamban Software 2010, Australia

தமிழ் அச்சுக்களின் மாதிr - (உ) கம்பன் ெமன்னியம், 2010, ஆஸ்திேரலியா

Font Nellai. Font Size Various

இனிக் கம்பர் சடேகாபரந்தாதிக் கண்ேண (சடேகாபர் அந்தாதியின்கண்:)
சுவடிறக் கத்ெதாட ராைசக் களிற்ைறத் ெதாடர்ந்திரண்டு
கவடிறக் கட்டிய பாசத் தைளக்கண் பரிந்துசங்கக்
குவடிறக் குத்திய மாறப் ெபயர்க்ெகாைல யாைனநங்காய்
இவடிறத் ெதான்றும் படரந்தி வான மிருள்கின்றேத. (Size:8)

என்னும் பாட்டிற் சடேகாபைரச் சங்கமாகிய மைலக்குவடு இடியக்குத்திய மாறன்
என்னும் ெபயருைடய ெகாைலயாைன (ெவண்றவைன) எனக் கூறியுள்ளார். இதனால்
சடேகாபர் காலத்ேத சங்கம் ஒன்றிருந்தெதனவும் அதைன அவர் ெவன்றனெரனவும்
கம்பர் குறித்தனராவர். (Size: 14)
சடேகாபர் சங்கம் ஒன்ைற ெவன்ற கைத ைவணவருக்குள்ளும் விளங்குகின்றது. அச்சங்கம் கூடலில்
முந்நூறு புலவைரயுைடத்தாயிருந்த ெதனவும் அப்புலவெரல்லாம் வீற்றிருந்த தனிமரப்பலைக
ஆழ்வார ருளிய ஒரு ெசய்யுள் வைரந்த ஓைலெயான்றிற்கு இடந்தந்து ேவறியார்க்கும் இடந்தராமற்
றன்னுட் (தன்னுள்) சுருங்கியெதனவும் அதுகண்டு புலவெரல்லாம் ஆழ்வாைரப் புகழ்ந்து
பாடினெரனவும் கூறுவர். (Size: 12)

இதனுண்ைம எவ்வாேறா எனக் கருதப்படுமாயினும், இவ்வரிய
ெசய்தியின் குறிப்பு கல்வியிற் ெபரியார் திருவாக்கினும் காண்டலால் இது
முழுதும் ெபாய்ேய யாெமன நிைனத்தற்கு இடமின்றாகிறது. இெதற்ேகற்ப
ஆழ்வார் திருநகரியினின்று கிைடத்த சில பைழய தமிழ் ஏடுகளில்
"சங்கத்தார்க்கு ஆழ்வார் அருளிச்ெசய்த அகவல்" என்ற தைலப்பின் கீழ்
(Size: 16)
அண்ட ேகாளத் தாரணு வாகிப்
பிண்டம் பூத்த பெரழி ெலாருைம
யீருயிர் மருங்கி னாருயிர் ெதாகுத்து
நித்திலத் தன்ன ெவண்மணல் பரப்பில்
ேவரும் வித்து மின்றித் தாேன
தன்வலி யறியாத் ெதான்மிகு ெபருமர
மூவழி முப்பழ முைறமுைற தருதலி
ெனான்றுண் ெடாண்சுைவ தருவது மற்றது
கல்லி ெலழுந்து கடலிலழுந்தி
யறுகாற் குறவ னீரற விைளக்கு
நிைறெபாழிற் குப்ைப தறுகட் ெபான்றுவித்
தறுேகாட் டாமா விைளக்கு நாட
னவேன தைலயிலி யவன்மகண் முைலயிலி
தானு மீனா ளீனவும் படாஅ
ெளழுவர் மூவர் சிறுவைரப் பயந்தன
ளவளிவ னவெளன் றறித
றுகளறு காட்சிப் புலவரது கடேன

என ஓரரும் ெபருஞ் ெசய்யுள் காணப்படுகிறது. இதன் ெபாருள் பின்னர் கருத்தின்படி
என்னால் விளக்கப்பட்டது. (அண்டேகாள ெமய்ப்ெபாருள் திருவல்லிக்ேகணி ேவத
ேவதாந்த வர்த்தினி மகாசைபப் பிரசுரம் 1934) இனி இச்சங்கப் புலவர்கள்
முந்நூற்றுவர் எனக் ேகட்கப்படுதலால் இச்சங்கம் முதல் மூன்று சங்கமும்
இல்ைலெயன்பது எளிதிலறியத்தகும். (size: 14)
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முன்ைனமூன்று சங்கத்துக்கும் பின்ேன ேவறு சங்கம்
உண்ேடா என ஆராயுமிடத்துத் திகம்பர தரிசனம் என்னும் ஓர்
சமய நூலின்கண் விக்கிரமசகம் 546-இல் (கி.பி. 470)
பூச்சியபாதர் என்பாருைடய மாணாக்கருள் ஒருவராய்
வச்சிரநந்தி என்பவரால் ெதன்மதுைரயில் ஒரு திராவிட
சங்கம் கட்டப்பட்டெதன்று கூறப்பட்டிருத்தல்
ேகட்கப்படுகின்றது. மதுைரயில் இச்ைசநர் ெதாகுத்த
தமிழ்ச்சங்கம் கி.பி.470-முதல் எத்துைணக்காலம்
நைடெபற்றெதன அறியப்படாவிடினும், அது திருஞான
சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் காலத்துக்குப் பின்னும் ஆண்டிருந்த
ெதனக் கருதற்கு இடனில்ைலயாகும். (Size: 16)
அந்நாயனாரால் மதுைரயிற் ைசநர் ெகாைலயுண்டது பல நூற்களால்
ெதரிந்தது. அந்நாயனார் காலத்துப் பாண்டியன் ெநல்ேவலிெவன்ற
ெநடுமாறன். அப்பாண்டியனுடன் ெநல்ேவலியிற் ெபாருதவன்
நந்திேபாதவன் மனுைடய ேசனாதிபதியான உதயசந்திரன் என்பதும்,
நந்திேபாதவன்மன் காலம் கி.பி.710 முதல் கி.பி.760 வைரயாம் என்பதும்
உதேயந்திர சாஸனத்தாலும் பிறசாஸனங்களாலும்
உய்த்தறியப்படுகின்றன. இதனால் ெநடுமாறனும் நந்திேபாதவன்மனும்
ஒருகாலத்தவராகத் துணியப்படுதலுடன் ஸ்ரீஞானசம்பந்தர் காலமும்
அஃதாெமனக் கருதவுமாகும். (Size: 14)
அங்ஙனமாயின் ேமற்குறித்த ைசநர் தமிழ்ச்சங்கமும் கி.பி.470 முதல் கி.பி.760வைரக்குேம இருந்ததாக ைவத்துக் ெகாள்ளலாம். இக்காலந்தான் ைசவர்
சமணருடனும் சாக்கியருடனும் வாது ெசய்த காலமாகும். சடேகாபர்
"இலிங்கத்திட்ட புராணத்தீருஞ் சமணருஞ் சாக்கியரும், மலிந்து வாது
ெசய்வீர்களு" ெமனப்பணித்தைலயும் ஈண்ைடக்கு ேநாக்குக. இச்சங்கந்தான்
கிளிவிருத்தம், எலிவிருத்த முதலிய நூல்கைளத் ேதாற்றுவித்ததாகும். (Size: 12)
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ஞானசம்பந்தர் காலத்துப் பின்னர்க் கூடலில் ேவறுசங்க முண்ெடன்பது
எல்லாற்றானும் அறியப்படாைமயாற் கல்வியிற் ெபரியார் குறித்த ஆழ்வார்
காலத்துச் சங்கம் இச் ைசந சங்கேமயா ெமனத் துணியப்படும். கம்பர்
சடேகாபைரத் "ெதருளிற் கரும்ெபாக்கு மாயிரம்பாப்புண்டு ெசய்தவேர"
எனப்பாடுதலால் ஆழ்வார் கம்பருக்கு மிக முந்திய காலத்தவராகக்
கருதப்படுதலுங் காண்க. (Size: 14)

இனி இக்கல்வியிற் ெபரியாரால் மிகவுயர்த்திப் புகழப்பட்ட தமிழ்
நூல்கள் இரண்டு எனத் ெதரிகின்றது. அைவ திருக்குறளுந்
திருவாய் ெமாழியும். இவர் திருக்குறைள ேவதெமனவும்
திருவாய்ெமாழியிைன உபநிடதம் எனவும் புகழ்வர். (Size: 16)
உழுதுண்டு வாழ்வாேர வாழ்வாற்மற் ெறல்லாருந்
ெதாழுதுண்டு பின்ெசல்வ ெரன்ேறயித் ெதால்லுலகி
ெலழுதுண்டமைற ெசான்னால் (ஏெரழுபது)
ெதன்றைலத் ேதான்று முபநிடத்ைத ெயன்றீவிைனைய
நின்றைலத் ெதான்று நியாய ெநறிைய நிைறகுருகூர்
மன்றைலத் ேதான்று மதுரகவிைய (சடேகாபரந்தாதி)
எனவருதலால் அறியலாம். (Size: 8)

இராமாவதாரம்
இது நம்நாட்டுள் மிகுதியாகப் பயின்று வரும் சிறந்த தமிழ்க் காவியங்களுள் ஒன்று.
இத்தமிழ் நூைல அறியாதார் ஒருவரும் ஈராராயினும், ஈண்டுக் காட்டிய ெபயர் மாத்திரம்
ெபரும் பாலார்க்குப் புதுைமயாகத் ேதான்று ெமன்று நிைனக்கின்ேறன். அதன் காரணம்
இக்காலத்து அந்நூல் ேவறு ெபயரால் வழங்கப்பட்டு வருதேலயாகும். இக்காலப்ெபயர்
“கம்பராமாயணம்” என்பேத. (Size: 12)

கவிச் சக்கரவர்த்தியாகிய கம்பநாடார், தாம் சீராம கைத
யிைன ெசந்தமிழ்த் ெதாடர்நிைலச் ெசய்யுளாக அைமத்த
காலத்து ‘இந்நூல் இவ்வாறு வழங்குக’ என இட்டெபயர்
இராமாயணம் என்னும் முதனூற் ெபயர் அன்று; ேமற்குறித்த
இராமாவதாரம் என்பேதயாகும். என்ைன:
நைடயி னின்றுயர் நாயகன் ேதாற்றத்தின்
இைட நிகழ்ந்த இராமாவ தாரப்ேபர்த்
ெதாைடநி ரம்பிய ேதாமறு மாக்கைத
சைடயன் ெவண்ெணய்நல் லூர்வயிற் றந்தேத.

என அவர்தாேம அந்நூற்கு அவ்வாறு ெபயர் வழங்குதலால்
என்க (Size: 18)
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நம் மதுைரத் தமிழ்ச் சங்கத்துக்குக் கிைடத்த பைழய பாடல் காண்டப் பிரதி ஒன்றில் இத்த லத்தினு மிராமாவ தாரேம
பக்தி ெசய்து பரிவுடன் ேகட்பவர்
புத்தி மிக்கரும் புண்ணிய முந்தரு
ெமத்த லத்து மவனடி ெயய்துவார்.

என்னுஞ் ெசய்யுெளான்று உள்ளது. அதனாலும் கம்பர் இயற்றிய ெதாடர்நிைலச்
ெசய்யுட்கு வழங்கிவந்த ெபயர் இராமாவதாரேம என்பது நன்கு ெதளியப்படும். (Size:
12)

தாமிட்ட அவ்விராமாவதாரப் ெபயர், இராமபிரானது பிறப் ெபான்ேற
விவரிக்கும் நூல் என்னும் ெபாருள்படவும் நிற்றலான் இங்ஙனம் ெகாண்டு
உலகம் மயங்காைமப் ெபாருட்டுத் திருமாலினது தசாவதாரங்களுள்
ஒன்றாகிய இராமாவதாரத்து நிகழ்ந்த சரித முழுவதும் உணர்த்தும் நூல்
என்பேத ெபாருெளன்பார், “....நாயகன், ேதாற்றத் தினிைட நிகழ்ந்த
விராமாவதாரப் ேபர்த்....மாக்கைத” என்றார்.

இவ்வாறு ஒரு ெபயர் வழக்குண்ைம அறியாது சிலர்
இராமாவதாரப் ேபர் மாக்கைத என்பதற்கு ‘இராமா

வதாரத்ைதக் குறித்த பிரசித்தமான கவித்ெதாைடகள்
நிைறந்த குற்றமற்ற ெபருைம ெபாருந்திய சரிதம்’ எனப்
ெபாருள் கூறினர். (Size: 18)
இது தவிர, அப்ெபயர் கம்பநாடர் காலத்தன்றி, அவர் காலத்துக்குப்
பின்னரும் வழங்கப்பட்டு வந்தெதன்பதற்குேமல் உண்ேடா ெவனின்,
உண்டு. தான் எடுத்துக்காட்டும் தைலப்பில் அவ்வந்நூற்ெபயைர எழுதி
விளக்குவதும், பல அதிகார அைடவுகைளயுைடயதுமாகிய ‘புறத்திரட்டு’
என்னுந் ெதாைக நூலுட் கம்பர் இயற்றிய ெதாடர்நிைலச் ெசய்யுளினின்
றும் பல பாடல்கள் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. (Size: 14)

அங்ஙனம் அைவயுள்ள இடங்களிெலல்லாம் இராமாயணம் என
ேவறு ெபயராற் குறிக்கப்படாது, இராமாவதாரம் என்ேற எழுதப்
பட்டுள்ளது. அதனாற் புறத்திரட்டுத் ெதாகுத்தார் காலத்து
அப்ெபயேர வழங்கி வந்தைம நன்கு விளங்கும். இதுநிற்க. இனி,
அப்புறத்திரட்டு நூலுட் காணப்படும் இராமாவதாரச்
ெசய்யுட்களுள்:எய்தவின்னல் வந்தேபாழ்தி யாவேரனும் யாைவயுஞ்
ெசய்யவல்ல ெரன்றுெகாள்க ெசந்ெநறிக்க ேணகிட
ைமயகண்ணி ெசய்யபாதம் வல்லவாய மற்றிவன்
ைககளின்று பன்னசாைல கட்டவல்ல வாயேவ

என்பதும் ஒன்று. இஃது அச்சுப்பிரதிகள் எவற்றினும் இல்லாதது.
இப்புறத்திரட்டுச் ெசய்யுளுள் 'இவன்' என்றும் 'இன்று' என்றும்
சுட்டப்பட்டிருத்தலால் இலக்குமணர் பன்னசாைல கட்டிய
வரலாற்றிைனக் குறித்த ேவறுசில ெசய்யுள்கள் இருந்தனவாதல்
ெபறப்படும் (Size: 16)
Excerpts from R. Raghava Iyengar on Kavi Chakravarthy Kambar.
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