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 ிழ் இரைசாடு திநந்து பர்ந் சாிாகும். ிர் 
ாழ்க்ரகாணது தாடல்கசபாடு தின்ணிப்திரந்துள்பது. ிர்கள் 
இரைபம் சதனக்கி ாழ்ந் னா      சால்காப்தி , ைினப்திகா  
     தக்ி இனக்கி                   . இற்நிழ், இரைத்ிழ், 
ாடகத்ிழ் ன்னும்  ரக                              
ிழ்சாிக்சக உரித் ணிச்ைிநப்தாகும். அந் ரகில் இரைச் 
சைழுரர இன்று ரில் த  ைாற்நிக் சகாண்டினக்கும் தல்கபில் ைங்க 
இனக்கிம் ைிநப்ன ாய்ந்ாக ிகழ்கிநது. ிிரை னம் ல்ாழ்ிசனாடு 
இரைரனேம் தாடல்கரபனேம் ம்ரிட்டுப் திரிக்க னடிா ரகில் 
இரத்துள்பண. ணின் திநந்து னல் இநக்கும் ர தாடுகிநான், 
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தாடல்கரப           கிநான். ானாட்டு, ிரபாட்டு, சம்ாங்கு, 
கும்ி, எப்தாரி ணப் தல்சறு சதர்கரப அற்குச் சூட்டி கிழ்கிநான். 
இவ்ரகில் ைங்க இனக்கி  தாடல்கபின் ஈர்ப்ன, ி  ிரைப் தாடல்கபில் 
வ்ாறு ிபிர்கிநது ன்தர ஆாய்ச இக்கட்டுரின் சாக்காகும்.  

ிரிரைப் தாடல்கபில் இனக்கிம் 
 இனக்கி த்ில் சுரிக்க தாடல்கள் தன இனந் சதாிலும் 
ாட்டுப்னநப் தாடல்கள், ிரிரைப் தாடல்கள் திதனரடந் அபவுக்கு 
இனக்கித்ில் உள்ப தாடல்கள் தடித்ர்கரபத் ி திந க்கபிடம் சைன்று 
சைில்ரன. சணணில் அன் கடிணத்ன்ரரச அற்குக் காாகும். 
இனக்கித்ில் உள்ப தாடல் ரிகரப கிஞர்கள் ன்னுரட ிரிரைப் 
தாடல்கபில் தன்தடுத்ி அரண பிராக்கி க்கபிடம் சைர்த்ணர். 
இனக்கித்ிற்கும், ிரிரைக்கும் இரடச இனக்கும் இரடசபிரக் 
குரநத்து        தாடல்கபில் இனக்கி ரிகரபப் தன்தடுத்ினேள்பார்கள். 

 தர ைிந்ரணர  னி டிில் னம்சதாக்கு ல்னா ாட்டு 
இனக்கிங்கபிலும் காக்கூடி என சதாதுப் தண்தாகும். ிரப்தடக் 
கிஞர்கள்                                          
                                                  . 
                                       
குநிப்திடத்க்கர். இனக்கிங்கரப னரநப்தடிக் கற்ந ரனத்து,  

“இன்று தடத்துக்குப் தாட்சடழு 
கம்தசண ந்ாலும் கரசறு, 

ைரீரப் தற்நிச் ைிசனரடில் சைான்ணால்ான் 
கம்தனுக்கு  ைிணிா கம்சதணி  ல் இடனண்டு” 

 
 ண இனக்கித்ின் கடிணத்ன்ரால் க்கபிடம் ாம் சைால்ன 
சண்டி கனத்து  சைன்று சைாது ன்தர இவ்ாறு உர்த்துகிநார். 
இர்கரபப் சதான்சந திநக்கிஞர்கலம் இனக்கி ரிகரப ன்னுரடப் 
தாடல்கபில் தன்தடுத்ி ிரனிரண கானடிகிநது. சலும், ிரப்தடம் 
ன்ந ஊடகத்ின்     ல்ன இனக்கிக் கனத்துகரப க்கபிடம் ைிணிாப் 
தாடல் ாினாக சைன்று சைர்க்க இல்கிநது. அந் ரகில் தல்சறு 
இனக்கிங்கள் ிரிரைப் தாடல்கபில் இடம் சதற்நினந்ாலும் 

           ிரிரைப் தாடல்கபில் ைங்க இனக்கிம் ற்தடுத்;ி 
ாக்கத்ிரண ஆாய்ந்து அநினாம். 
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ிரிரைப் தாடல்கபில் குறுந்சாரகின் 

சைல்ாக்கு 

 கால் ன்தது அநிவு ிப்தட்டால் , உர்வு ிதட்டது. ணச, 
ம்ரப் தற்நிசா து காரனப் தற்நிசா ிரணவு சகாள்கின்நசதாது 
                       ிரணக்கும். இப்தடித்ான் குறுந்சாரக  
ரனி எனத்ி ிரணக்கின்நா . அள் சாி ரனரணப் தித்துப் 
சதசுரணக் சகட்கும்    , அள் ன் ரனனுக்கும் ணக்கும் உள்ப உநவு 
ப்தடிப்தட்டசன்றும் ந் அபிற்கு ைிநந்து ன்றும் ிபக்க 
னற்தடுகின்நாள். 

“ினத்ினும் சதரிச ாணினும் உர்ந்ன்று 
ீரினும் ஆர்அபவு இன்சந ைால் 
கனங்சகால் குநிஞ்ைிப்னக்சகாண்டு 

சதனம்சன் இரக்கும் ாடசணாடு ட்சத” (குறுந்:3) 
 

 ன்தது அந்த் ரனிின் க  ப்ன. ரனனுக்கும் அலக்கும் 
இரடச உள்ப ட்ன இந் உனகத்ர ிடப் சதரிாம். இந் உனகத்ில் 
உள்ப ாணத்ரிடவும் கடரன ிடவும் சதரிாகும். இவ்ாறு அள் 
சாிிடம் சைால்னிப் சதனரக்சகாள்கின்நாள். குறுந்சாரகாைிரிர் 
கானனரட ட்ரதக் காட்ட ினத்ரனேம் ாணத்ரனேம் கடரனனேம் 
உராகக் காட்டுகின்நார். இச உரகரபக் கண்ாைன் 
ரகக்சகாள்கின்நசதாது,  
 

“ினவும் ானும் ினனம் ீனம் 
என்ரநிட்டு என்று சைல்லுசா? 

ீனேம் ானும் காணும் உநவு 
சஞ்ரை ிட்டுச் சைல்ன ண்ணுசா?” 

 
(கண்ாைன்               , தக்கம் - 45) 

 
 ணக் காட்டுகின்நார். ணச, குறுந்ரசாரகப் தாடனின் கனத்சாடு 
கண்ாைன் தாடலும் எப்னரனேரடாக இனக்கின்நது. குறுந்சாரகக் 
கானின் அபவுப் தற்நிக் குநிப்திட்டு ிற்க கண்ாைன் தாடல் கானின் 
உநவுப் தற்நிப் சதசுகின்நது.  

சலும் இந்க் குறுந்சாரகப்தாடனின் கனத்ர அடிசாற்நி கிஞர் 
கம்தாைனும் கானின் ைிநப்ரதப் னனப்தடுத்துகின்நார். கால் உர்ின் 
ஆத்ர உனகிற்கு உர்த்தும் கம்தாைணின் அற்ன ரிகள்,  
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“ிண்ின்   ரிிலுச சதரிது 
ஆனித்ிலுச ைிநிது 
ண்ீிலுச சனிது 
உர் ஜகிலுச சதரிது”  

   

 (க  ாைன்                 , தக்கம் - 169) 

 ின்ணல் சதானாகும் இந் ாழ்க்ரகச ான் ில்சதாலுச இபர 
ன்று ிரனாரர ிரணந்து கால்! கால்! கால்! கண்டுசகாண்சடன் 
ாசண கால் ன்ணசன்றுாசண ணக்கிநா . சலும், என குறுந்சாரகப் 
தாடனில் ஆண்கலக்  உிர் சனும் சாில் சைய்துசகாண்டினப்ததுான், 
ஆண்கள் சைாம்சதநித்ணத்ர சற்சகாள் ாட்டார்கள். சைாம்சதநிகள் 
இவ்வுனகிசன சுகரடாட்டார்கள். ச;தித்ான் ிரிார்கள். ஆனால் 
ங்கள் உடல் உள்பரிலும், உடனிசன உம் உள்பரிலும் 
உரத்துக்சகாண்டுான் இனப்தார்கள். இந் உரப்   ஆடர்க்கு உிாகும். 
இல்னத்ில் ாழும் சதண்கலக்குக் கரணத் ி, சறு உிர் இல்ரன. 
ஆரகால் அர்கள் ன்றும் கனுடன் திரிானினந்து ாச 
ினம்னார்கள். இ       உண்ரர து கானர்ான் க்குரத்ார். 
இ     சைால்னி அச ம்ரத் ணிாக ிட்டுப்திரிார் ன்று 
ண்ணுது று     ரனிக்கு ஆறுல் உரக்கிநாள் சாி.     , 
 

“ிரணச ஆடர்க்கு உிச! ாள்தல் 
ரணனேரந கபிர்க்கு ஆடர் உிர்: ண 

க்கு உரத்சானம் ாச 
அாஅல் சாி அழுங்குர் சைனச” (குறுந் - 135) 

 

     குறுந்சாரகப் தாடல் உர்த்து    .   சைய்ிின் ாக்கம் 
தட்டுக்சகாட்ரட கல்ா சுந்ம் தாட   , 

“கன் துரச ிரனாண சைல்ம் 
கன் உிச ரணாபின் சய்ம் 

கன் சைரரப் தநிப்திலும் ரணப் 
தனிக்சகாள்பானச ாா சி ாா” 

           (                          ,  .64) 

 

       கன், ரணி உநவு னரநிரண ‘சைௌதாக்கிி’ 
தடத்ில் தட்டுக்சகாட்ரட கல்ாசுந்ம் ழுி                 . 
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ிரிரைப் தாடனில் அகப்தட்ட அகானூற்றுப் 
தாடல்கள் 
 ந் என சதண்ணும் ஏர் ஆ  கரண சைிப்தற்கு னன் அன் 
ல்னணா? சகட்டணா? ன்தது தற்நிச் ைிநிதும் ைிந்ித்துப் தார்ப்தது 
கிரடாது, இபரின் க  ைிில் ஈர்க்கப்தடுகின்ந சதாழுது ரணனேம் 

ைிந்ித்துப் தார்க்கும் ணப்தக்கும் இல்னாது           . அடுத்ர் 
சைால்ரனேம் சகட்   ாாக     ாட்டார்கள். கானப்சதாக்கில் 

உண்ரர உர்கின்ந சதாழுது, ன் அநிாரர ண்ிக் க       
        . இற்குச் ைான்நாக,  

 
“ாங்குஆ குல்சகாள் ாசண? ீங்காது? 
னதுத்து உரநனேம் னவுாய் னதுனள் 

கதுசணக்குறும் கழுது ங்கு அரான் 
சஞ்சுசகிழ் தனல் சைய் 

அன்தினாபன் அநிவு ந்சசண” (அகம் : 260) 
 

 ன்ந அகானூற்றுப் தாடரனக் குநிப்திடனாம். சஞ்ைத்ர 
சகிழ்ிக்கின்ந துன்தத்ர க்குச் சைய் அந் அன்தில்னானுரட 
      உண்ரசண ண்ி   னும் அன்று ினம்திசணசண”     
                       கா னடிகின்நது. இக்கானப் 
சதண்கபின் ிரனனேம் இினினந்து ாறுதட்டாகத் சரிில்ரன. 
 ப்தடித்ான் என காரன ம்தி ாற்நம் அரடந் கானி, 

“உன்ரண ம்திணார் சகடுில்ரன ஆண்டசண 
உன்ரண ம்திணார் ா ில்ரன கானசண 

… … … ….. …. ….. …. 
கணிர நினேம் காரன ணநினேம் 

கணிினந்ால் அல்னசா கன்ணிர் ிரன சரினேம்” (கண்ாைன் 
ிரிரைப்தாடல்கள்,  .36) 

 
 ன்று ைிந்ிக்காது என   க் கானித்து  தி   அணது அன்தில்னா 
ன்ரர உர்ந்து னனம்னாகக் கண்ாைன்                   
இபங்கானர்க்கு ி காட்டுாக அரந்துள்பது. 
 
 சதானள் சட்ரகால் ரனிரப் திரிந்து சைல்ன ிரணக்கின்ந 
ரனன். அரணத் ரனிிடம் சைால்லும் ணனிர இல்னாணாய்த் 
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சாிிடத்துத் சரிிக்கிநான். அரணக் சகட்ட சாி அன் திரிந்து 
சைல்ால் ரனிக்கு ற்தடும் இன்ணல்கரப டுத்துக்கூறுாக, 
 

“சதல்உறு னரின் கண்தணிா 
ஈங்கு ள் உக்கும் ன்ணாது, ிரண து 

ீங்கல் எல்லுசா –  (   . 307) 
 

               
        .         , 
“                   
                    
                  –    
                 ” 

 
 

(                      ,   .107) 

                            .            
                                                  
                                                . 
                                              
             . 

 
                                       
                                         .      
                               ,                    
                      .                              
                                   .             
                                                    
                                  
                .                 , 
 

“ஐ                        
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                        ” 

(          . 15-19)                    .       

       , 

 
“                 

               
கல்னா ான் றுக்கக் 
கணிாசணன் சுரக்க” 

 
(கண்ாைன் ிரிரைப்தாடல்கள்,தக் - 57.) 
ன்றுக் குநிப்திடுார். ணச     கனித்சாரகப் தாடனிலும் கண்ாைன் 
தாடனிலும் எச சதானள் தற்நிப் சதசுகின்நண ன்தது          . 

                 ஐ                   

 ினம் னடிந்து ாய்டீு ந்ினக்கின்ந என ரனிரத் 
சாிாணள் உன் ரனன் ாட்டில் குடிப்தற்குக் கூட ீர் கிரடக்காாச? 
ீ ப்தடி அங்கு உன் ரனசணாடு ாழ்க்ரக டத்துகின்நா ? ன்று 
சகட்கின்நாள். அற்கு அந்த் ரன  .  

“அன்ணாய் ாி! சண்டு அன்ரண ம் தடப்ரதத் 
சன் ங்கு தானினும் இணி - அர் ாட்டு 

உரனக் கூற்கீ 
ான் உண்டு ஞ்ைி கனிி ீச.” (ங்குறு – 203) 

 
 ன்று சதசுகிநாள். ன் ரனன் ாட்டிசன ான்கள் குடித்துிட்டுக் 
கனக்கிச் சைன்ந ஞ்ைி அந்க் கனங்கல் ீர் ம் னநக்கரடத் சாட்டத்ில் 
உள்ப சரணனேம் தாரனனேம் கனந்து உண்டால் வ்பவு சுராக 
இனக்குசா அரிடச் சுராணது ன்று அள்ன் னகுந்டீ்டின் 
சதனரப் தற்நிப் சதசுகின்நாள்.               , 

 கிஞர் கண்ாைன் சதண்கலக்கும் சதற்சநானக்கும் உள்ப உந  
              ,  
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“திநந் டீு சதண்கள் ாழ்ில் 
ைத்ிம் ாசண – ன்றும் 

னகுந் இடம் சைாந் சன்றும் 
ைாத்ிம் ாசண” 

 
(கண்ாைன் ிரிரைப்தாடல்கள், தக் - 57.) 
 ன்று காட்டுகின்நார். னகுந்டீுான் என சதண்ிற்குப் சதனர 
ாய்ந்து. அதுான் ிழ்ப்தண்தாடு ன்று ிழ்ப்னனசார் குநிப்திடுர 
உனடிகின்நது. 

                              

“ீினுள் சநல் ீ னினுள் ாற்நம் ீ 
கல்னினுள் ினேம் ீ சைால்னினுள் ாய்ர ீ 

அநத்ினுள் அன்ன ீ நத்ினுள் ரந்து ீ 
சத்து ரந ீ னத்து னலும் ீ 

சஞ்சுடர் எபினேம் ீ ிங்கனள் அநினேம் ீ! 
அரணத்தும் ீ அரணத்ின் உட்சதானலம் ீ” (தரி 63 – 68). 

 

 ன்ந தாடல் ரிகள் இரநரண அரணத்தும் ீ ன்று உரத்ப்தின் 
அரணத்ினுள் சதானலம் ீ ன்று கூறுன்        , அணுவுக்குள் 
அணுாய் அண்டத்ர ஆள்தன் இரநன் ன்று சதானள்            
      . இரணக் கிஞர் கண்ாைன் ன் கற்தரணில், 

“கானங்கபில் அள் ைந்ம் 
கரனகபிசன அள் ஏிம் 
ாங்கபில் அள் ார்கி 
னர்கபிசன அள் ல்னிரக”  

(கண்ாைன் ிரிரைப்தாடல்கள், தக் - 48.) 
ன்ந தாட  ல் னரணந்துள்பர அநினடிகிநது. 

 

                          
னெசந்னம் னற்       னந் ம் ாட்டில் சண்ினா   கானேம், 

அன்ரந ிங்கபில் ம் ந்ரனேம் இனந்ார்  ம் ாரனனேம் ம்ிடினந் து. 
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இன்ரந  ிங்கபில் இவ்சண்ினில் சன்சநநி னைிரணனேரட 
சந்ர் ம்ரனரனேம் சகாண்டார். ம் ந்ரனேம் இந்சாம் ன்தர,  

“அற்ரநத் ிங்கள் அவ்சண்ினின் 
ந்ரனேம் உரடசம் ம் குன்றும்திநர் சகாபார் 

இற்ரநத் ிங்கள் இவ்சண்ினின் 
சன்றுநி னைின் சந்ர் ம் 

குன்றும் சகாண்டார் ாம் ந்ரனேம் இனச” (னநம்:112) 
 

இசப் தாடல் ன் கானரண திரிந் கானி தாடுாக அரத்துள்பார் 
கண்ாைன், 

“அன்சநானாள் இச ினில் 
அர் இனந்ார் ன்அனசக – ான் 

அரடக்கனம் ந்சன் ன் அழுரக - ீ 
அநிாச சண்ினச” 

 
(கண்ாைன் ிரிரைப்தாடல்கள், தக் - 48.) 
                                          . 
அணால் இன்றுசதாய் ாரப ா ன்று சைால்ாக அரந்ின     
     . சலும், ற்சநான தாடனில்,  

“அன்று ந்ந்தும் இச ினா 
இன்று ந்தும் அச ினா 
இன்தம் ந்தும் எச ினா 
ங்க ரப்ததும் எச ினா” 

 

(கண்ாைன் ிரிரைப்தாடல்கள் , தக் - 48.) 

ன்றும் கண்ாைன் தாடல்கள் அரந்துள்ப    கானடிகிநது. 
இசப்சதான்று ரனத்து அர்கலம்,  

“அற்ரநத் ிங்கள் அந்ினில் 
சகாற்நப் சதாய்ரக ஆடுரகில் 
எற்ரநப் தார்ர தார்த்னும் ீா”  

(ஆிம் தாடல்கள், ரனத்து, தக் - 568) 
 ணப் தாடல் னரணந்துள்பார். இர்கரபப் சதான்சந கிஞர் னேகதாி 
அர்கலம் “அற்ரநத்ிங்கள் ாணிடம்.                ரிடம் ன்று 



ிரிரைப் தாடல்கபில் ைங்க இனக்கித்ின் சைல்ாக்கு 

 

   
 97 

 Emperor Journal of Classical Tamil Studies 

 

தாட                    .                            
னநானூற்று தாட                                       . 

னடிவுர 

 ிழ் இனக்கிங்கபில் ைங்க இனக்கிங்கள் கானத்ால் னற்தட்டது. 
அக்கானம் ிிரைின் சதாற்கானம் ணனாம். கிஞர்கபின் இத்ர ைங்க 
இனக்கிங்கள் சகுாகக் கர்ந்துள்பண. தல்சறு கிஞர்கபின் ணில் 
அர ஏர் ிந் ாக்கத்ரனேம் ீங்கா இடத்ரனேம் திடித்துள்பது. ன்தின் 
சபிப்தாசட ிரப்தாடல்கபில்                    . ைங்க இனக்கிப் 
தாடல்கபின் கனத்தும் உர்வும் கிஞர்கபின் ரகண்த்ால்  
இணிராகினேள்பர ம்ால் உனடிகின்நது. தல்சறு ைங்க இனக்கிப் 
தாடல்கள் ிரிரைப் தாடல்கபில் ாக்கத்ர ற்தடுத்ி        . 
அற்நில் என ைினப் தாடல்க   இக்கட்டுரின் ாினாக        . 
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