INDIAN JOURNAL OF TAMIL | Volume 2 | Issue 1
இந்திய தமிழ் ஆய்விதழ்

RESEARCH ARTICLE
தமிழ் உரை அறிவாளர் பரிமமலழகர் ஓர் ஆய்வு
மு. கயல்விழி
அ

அ,*

தமிழ்த் துறை, பச்றையப்பன் மகளிர் கல்லூரி, காஞ்ைிபுரம்-631502. தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Tamil scholastic commentator Parimelazhagar – A Study
M. Kayalvizhy a, *
a

Department of Tamil, Pachayappas College for Women, Kancheepuram- 631502, Tamil Nadu, India
*Corresponding Author Email: kayalarul22@gmail.com
(Received: 28th December 2020; Accepted: 11th Febuary 2021)

DOI: http://doi.org/10.34256/ijot2112

Abstract: Tamil literature was an ancient one among the world literature. Number of scholars
dedicated their contributions to that. Among them were the commentators and they have a pioneer place
in it. Parimelazhagar was the most famous critic who enhance the literature. The world famous
Thirukkural was well understood with the help of his commentary. He used his broad mind and various
techniques in it. He is considered the one among the literation who nourished Tamil literature.
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முன்னுரை
தமிழ் இலக்கிய உலகம் மிகவும் பழறம வாய்ந்தது. அதில் பல்வறகக் கூறுகள் ைிைப்பு
வாய்ந்தறவயாகும்.

கவிறத,

கறத,

கட்டுறர

பபான்ை

இயல்கள்

தமிழ்

மமாழிறய

வளப்படுத்தினாலும் பிை எல்லா இயல்கறளயும் விடக் கவிறதபய ைிைப்பிடம் மபற்ைது. காரணம்
அது படிப்பபார் மனறத இன்புறுத்தும் இயல்புறடயது. அந்த வறகயில் தமிழில் ஏராளமான கவி
நூல்கள்

பதான்ைினாலும்

எல்லாம்

காலத்றத

மவன்று

நிறலக்கவில்றல.

பல்வறகக்

காரணங்களால் பல நூல்கள் கால மவள்ளத்தில் அழிந்தன. தமிழில் அழிந்த நூல்கள் பபாக எஞ்ைிய
நூல்களில் திருக்குைபள தறலைிைந்த நூலாகக் மகாண்டாடப்படுகின்ைது. அந்நூலில் உள்ள ைிைப்பான
கருத்துகள் படிப்பபாறர எளிதில் மைன்ைறடயச் மைய்த மபருறம அதன் உறரயாைிரியர்கறளபய
ைாறும்.
திருக்குைளுக்கு
தறலைிைந்த

பத்து

உறரயாக

உறரயாைிரியர்கள்

அைிஞர்

உறர

மபருமக்களால்

மைய்திருந்தாலும்

மகாண்டாடப்

பரிபமலழகர்

படுகின்ைது.

கவி

உறரபய
புறனயும்

கவிகளுக்குப் பன்முக அைிவும் பல மமாழிப் பயிற்ைியும் பன்நூல் பரிச்ையம் பவண்டுவதில்றல.
ஆனால் உறரயாைிரியர்களுக்கு இத்திைன்கள் யாவும் மிகவும் பவண்டுவனவாகும். அத்திைன்கபள
அவர்தம் உறரறயச் ைிைக்கச் மைய்யும். அத்தகு ைிைப்பியல்கள் யாவும் மகாண்டவராகத் திருக்குைள்
உறரயாளர்

பரிபமலழகர்

திகழ்கின்ைார்.

திருக்குைள்

பாமரல்லாம்

புகழ்மபற்றுத்

திகழ்வதற்குப்
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காரணமாகும்.

இவ்வாறு

பல்

திைன்

வாய்ந்த

பரிபமலழகறரப் பற்ைி ஆராய்வபத இக்கட்டுறரயின் பநாக்கமாகும்.

வாழ்விடம்
பரிபமலழகர்
அறழக்கப்பட்டார்.

பரிபமலழகியார்,
இவர்

பரிபமலழகியன்

காஞ்ைிபுரத்றதச்

ைார்ந்தவர்

பரிபமலழகறரயன்

என்றும்

மதுறரறயச்

என்ை

மபயர்களில்

ைார்ந்தவர்

என்றும்

இருபவறு கருத்துகள் உள.
“பாமலல்லாம் நல்லாவின் பாலாபமா பாரிலுள்ள
நூமலல்லாம் வள்ளுவர்மைய் நூலாபமா-நூலிற்
பரித்த உறரமயல்லாம் பரிபமல் லழகன்
மதரித்த வுறரயாபமா மதளி”

(மதாண்றடமண்டலச் ைதகம்-41)

என்று கூைப்படுவதால் இவர் மதாண்றடமண்டலத்றதச் ைார்ந்தவர் என்பது உறுதி (Padikkasu
Pulaver, 1887). இவர் காஞ்ைிபுரத்றதச் ைார்ந்தவர் என்பதற்குச் ைில ைான்றுகள் உள,
“திருக்காஞ்ைி வாழ்பரி பமலழகன்” (உறரப்பாயிரம்)
என்றும்,
“வள்ளுவர் நூற்கு வழிகாட்டி னான்மதாண்றட மண்டலபம”
என்று குைிப்பிடும் பாக்கள் இவர் காஞ்ைிபுரத்றதச் ைார்ந்தவர் என்பறத உறுதி மைய்யும். இவர்
காஞ்ைிபுரம் ஸ்ரீ உலகளந்த மபருமாள் பகாயில் அர்ச்ைகர் மரபில் வந்தவர் என்றுமுறைப்பர். ைில
ஆய்வாளர்கள் இதற்கு மாறுபட்டு இவர் மதுறரறயச் ைார்ந்தவர் என்பர். இதற்குச் ைான்ைாக
“பரிபம லழகியபகாப் பபாற்றுதமிழ்க் கூடல்
பரிபம லழகியமனன் பான்”

(மபருந்மதாறக:1548)

என்ை பாடறலக் மகாண்டு இவ்வாறு முடிவு மைய்வர் (Raghava Iyengar, Mu., 1935). பமலும்
“கறலத்பதர் ஓக்றகக் காவலன்”
என்ை

பாடறலக்

மகாண்டு

(மபருந்மதாறக:1547)

இவர்

மதுறரறயச்

ைார்ந்த

ஒக்கூர்

பகுதியின்

காவலர்

என்றுறரப்பர். இவர் மதுறரயம் பதியினர் என்பறத
“முன்னுறரத்த பதவர்குைள் மூதைிஞர் பபாற்றும் மபாருள்
இன்னத்து என்றுறரக்க எய்தினான்- முன்னூற்
புரிபமல் அழகியபகாப் பபாற்று தமிழ்க் கூடல்
பரிபம லழகியமனன் பான்”
என்ை பாடல்

உணர்தும். பமலும் இவர் தம்

பபச்சு வழக்கு மநல்றல மாவட்டப் பபச்சு

வழக்காய் உள்ளது,
“மைவ்வி மபை மலர்ந்து றவத்தும் நாற்ைம் இல்லாத பூச்
சூடப்படாதவாறு பபால நன்கு மதிக்கப்பட்டார்”
என்று

குைள்

எண்

650

க்கு

இவர்

விளக்கம்

அளிக்கின்ைார்.

மலர்ந்து,

கற்று

என்ை
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மைாற்களுடன் றவத்து என்ை மைால்றலச் பைர்த்து வழங்குகின்ைார். இவ்வாறு வழங்குதல் பாண்டிய
நாட்டு மக்களுக்கு மட்டுபம உள்ள வழக்கு என்பதால் இவர் பாண்டிய நாட்டவர் என்பறத அைிய
முடிகின்ைது. எனபவ இவர் காஞ்ைியில் பிைந்து பிற்காலத்தில் பாண்டிய நாடு மைன்று வாழ்ந்தார்
என்று அைிய முடிகின்ைது.

காலம்
இவர் இறடக்காலத்தவர் என்பது உறுதி. இவர் எக்காலத்தவர் என்பதற்கு இவரது நூலுள் பல
குைிப்புகள் உள. காமத்துப் பாலுக்கு இவர் எழுதிய பதாற்றுவாய் உறரயில்,
“வடநூலுள் பபாஜராஜனும் சுறவப்பல என்று கூறுவார் கூறுக. யாம்
கூைியது இன்பச் சுறவ ஒன்ைறனயுபம என இதறனபய மிகுத்துக் கூைினார்”
என்று பபாஜராஜறனப் பற்ைி கூைியுள்ளறமயால் இவர் பபாஜராஜனுறடய காலமான கி.பி.
11 ஆம் நூற்ைாண்டுக்குப் பிற்பட்டவராவார் என்று மதரிகின்ைது. பமலும் கி.பி. 1271 ஆம் ஆண்டு
மதலுங்கு பைாட மன்னன் கண்ட பகாபாலனுறடய கல்மவட்டு,
“மஜயங்மகாண்ட
அருளாளப்

பைாழ

மண்டலத்து

மபருமாளுக்குப்

பரிபமலழகனிடம்

500

குழி

புவியாளப்

நகரம்
பிைந்த

திருநந்தவனப்

காஞ்ைிபுரத்துத்
ஆமூர்

பகுதியிறன

30

திருவந்தியூர்

நீலகங்கன்
மாறடக்கு

நின்ைருளிய

என்றும்
விறலயாகப்

அறரயன்
மபற்றுத்

திருமாறலப்புரமாக மபருமாள் பகாயிலுக்கு வழங்கினான்”
என்ை கூறுகின்ைது.
வாழ்ந்தவர்

என்பறத

இவற்ைால்

அைிய

பரிபமலழகர்

முடிகின்ைது.

இது

கி.பி.

தவிர

13

ஆம் நூற்ைாண்டின்

உமாபதி

ைிவாச்ைாரியார்

பிற்பகுதியில்
தம்

“ைங்கற்ப

நிராகரணம்” என்ை நூலில் பரிபமலழகர் மைய்த உறரறயப் பாராட்டுகின்ைார். இந்நூல் கி.பி. 1313
ஆம்

ஆண்டு

இயற்ைப்பட்டது.

எனபவ

பரிபமலழகர்

இவர்

காலத்திற்கும்

முற்பட்டவர்

என்று

மதரிகின்ைது. பமலும் பரிபமலழகர் நன்னூல் பறடத்த ஒருமபாருட் பன்மமாழிறயத் தன் நூலில்
இரண்டு இடங்களில் பயன்படுத்துகின்ைார் (குைள்:571, 863). எனபவ நன்னூலார் காலத்திற்கு இவர்
பிற்பட்டவர் என்பதும் பைனாவறரயர் கருத்றதத் தழுவி உறர மைய்வதால் (குைள்:542) இவர் அவர்
காலத்துக்குப்

பிற்பட்டவர்

என்றும்

மதரிகின்ைது.

திருக்குைளுக்கு

உறர

மைய்த

பிை

உறரயாைிரியர்கள் கருத்துகறளயும் இவர் எடுத்தாண்டதால் அவர்கள் அறனவரின் காலத்திற்கும்
இவர் பிற்பட்டவர் என்று மதரிகின்ைது (Parimelalhagar, 2000).

சமயம்
பரிபமலழகர் றவணவச் ைமயத்தவராவார். இதற்கான ைான்றுகள் இவருறரயில் உள்ளன.
இவர் திருக்குைள் இறை மாட்ைி உறரயில்,
“திருவுறட மன்னறரக் கானின்
திருமாறலக் கண்படபன என்னும்”
என்ை

திருவாய்மமாழிப்

பாடறல

உதாரணம்

காட்டுகின்ைார்.

திருக்குைளின்

349

வது

370

வது

குைளுக்கு உறரவகுக்கும் பபாது
“அற்ைது பற்பைனில் உற்ைது வடு”
ீ
என்று

மீ ண்டும்

திருவாய்மமாழிறய

உதாரணம்

காட்டுகின்ைார்.

இது

தவிர

குைளுக்கு
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“நன்ைாய் ஞானங் கடந்து”
என்ை திருவாய் மமாழிப் பாடறல மீ ண்டும் உதாரணம் காட்டுகின்ைார் (Parimelalhagar, 2000).
இது தவிர 1103 குைட்பாவில் வரும்
“தாமறர கண்ணான் உலகு”
என்ை வரிகளுக்கு,
“தவபயாகிகள் எய்தும் மைங்கண்மால் உலகு என்பர். இறத இந்திரன் உலகு என்பாரும்
உளர். தாமறர கண்ணான் என்பது அவனுக்குப் மபயரன்றமயின் அஃது உறரயன்றம யரிக”
என்று

உறரத்துத்

தன்

றவணவப்

பற்றை

மவளிப்படுத்துகின்ைார்.

மடியிலா

மன்னவன்

(குைள்:610) என்ை குைளில் வரும் “அடியளந்தான்” என்பதற்கு
“தான் அடியளவாபன எல்லா உலறகயும் அளந்த இறைவன்”
என்று திருமாறலக் குைிப்பிட்டுத் தான் றவணவமரன்று காட்டுகின்ைார்.
“நீணிலங் கடந்பதான் ைாமடாழு மரபிற்
பரிபம லழக னுரிறமயி னுணர்ந்பத” (பரிபாடல்-உறரச்ைிைப்புப்பாயிரம்:20-21)
என்ை பாடல் அடிகள் இவர் றவணவர் என்பறத உணர்த்தும். “பரிபமலழகர் நாதன்” என்பது
றவணவ
ஆனால்

அடியார்கள்
இவரது

மபயர்

என்பதால்

இவர்

உறரறய பநாக்குறகயில்

றவணவப்

மபரியர்

இவர் ைமயப்மபாது

என்பதும்

உறுதியாகின்ைது.

பநாக்கினர் என்று மதரிகின்ைது

(Parimanam, A.M., & Balasubramaniyam, K.V., 2007).

உரையியல்பு
“வள்ளுவச் ைீர் அன்பர்மமாழி வாைகன்மதால் காப்பியபம
மதள்ளுபரி பமலழகர் மைய்தவுறர- ஒள்ளிய ைீர்த்
மதாண்டர் புராணந் மதாகுைித்தி பயாராறும்
தண்டமிழின் பமலாந் தரம்”
என்று

உமாபதி

திருக்குைளுக்கும்

ைிவாச்ைாரியார்

பரிபமலழகரின்

திருமுருகாற்றுப்பறடக்கும்

உறரைிைப்றப

பரிபாடலுக்கும்

புகழ்ந்துறரப்பார்.

உறரமயழுதினார்

என்பர்.

இவர்

ஆனால்

திருமுருகாற்றுப் பறடக்கு இவர் உறர எழுதியறத அைிஞர்கள் மறுக்கின்ைனர். இவரது திருக்குைள்
உறரயினின்று இந்நூலின் உறர மாறுபடுவதால் அவ்வாறு காரணம் கூைி மறுப்பர். இவர் உறர
மைய்றகயில் ைில தனி இயல்புகறளப் பின்பற்றுகின்ைார். இவர் ஏறனய உறரகறள நிறனவில்
மகாண்பட உறரமயழுதும் இயல்பினர். பிைரின் பவறுபாடுகறள நன்கு குைிக்கின்ைார், மபாருத்தமற்ை
பாடங்கறள விளக்குகின்ைார், தவைான உறரறயக் காரணம் கூைித் தனக்கு உடன்பாடு இல்லாத
கருத்துகறளச்

சுட்டி

மபாழிப்புறரபயயாகும்.

மைல்கின்ைார்,
ஆனால்

மாறுபட்ட

மகாள்றககறள

பதிபித்தவர்கள்

இறதப்

மதிக்கின்ைார்.

பதவுறரயாக்கினர்.

இவர்

எழுதியது

இவரது

அதிகார

அறடவு ஒவ்மவாரு அதிகாரத்திலும் வரும் குைட்பாக்கறளப் மபாருளறமதி பநாக்கில் தனியாகபவா
மதாகுத்பதா மபாருறளக் கூறுகின்ைது.
பதறவயான
கூறுகின்ைார்.

இடத்தில்

வடநூலார்

பதறவயானவிடத்தில்

கூறும்

பதாச்ைாரங்கறள

கருத்துகறளத்

தமிழில்

கூைிச்மைல்கின்ைார்.

விளங்குமாறு
இவரது

உறர

மைாற்சுறவயும் மபாருட்சுறவயும் ஒருங்பக மகாண்டு திகழ்கின்ைது. ைிலவிடங்களில் மைய்யுளில்
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காணப்படுவது பபான்று எதுறக, பமாறன பபான்று ஓறை நயத்துடன் அறமந்துள்ளது. இது தவிரப்
பிை

உறர

ஆைிரியர்களின்

பாடப்

பகுதிகறள

உறரநறடயாகக்

மகாண்டு

மைல்வதும்

குைட்பாக்கறளயும் குைட்பாவின் பகுதிகறளயும் உறரயினில் எடுத்தாள்வதும் அைிய உவறமகறள
உறர நடுபவ அளித்துச் மைல்வதும் இவரது உறரயின் தனிச் ைிைப்பாகும். மபாதுவாக இவரது உறர
மைாற்சுறவயும்

மபாருட்சுறவயும்

நிறைந்து

காணப்படுகின்ைது.

இவரது

உறரநறட

காளிங்கர்

உறரயின் ைிைப்பியல்பான தனித்தமிழ் நறடறயப் மபரிதும் பின்பற்ைிபய அறமந்துள்ளது.

சசால் விளக்கம்
பரிபமலழகர்

தம்

உறரயில்

மைால்

விளக்கத்றதப்

படிப்பபார்

மனதில்

ஆழப்பதியும்

வண்ணம் அளித்துள்ளார்கள். இவரது மைால்விளக்கம் அருறமயானது, ஆழமானது, திட்ப நுட்பங்கள்
நிறைந்தது. திருக்குைளில் வள்ளுவர் றகயாண்ட மைாற்களின் அருறமறய நன்கு விளங்கத் தம்
உறரயில்

கூைிச்

மைல்கின்ைார்.

ைிலவிடங்களில்

தமது

உறரயில்

றகயாளும்

மைால்லுக்கும்

அவ்வாபை ைிைப்புடன் விளக்கம் அளிக்கின்ைார். ைான்ைாகக் குறைதல் (குைள்:17), வாழ்நாள் (குைள்:38),
வயாது
ீ

(குைள்:207),

(குைள்:600),

அருங்பகடன்

குறை

(குைள்:612),

(குைள்:210),

இடன்

தள்ளுதல்

(குைள்:

910),

(குைள்:290),

றக

றகத்து

(குைள்:925),

(குைள்:593),

மறைத்தல்

மரம்

(குைள்:129)

பபான்ைவற்ைிற்கு இவர் தரும் குைிப்பு விளக்கங்கறளச் ைான்ைாகக் மகாள்ளலாம் (Parimelalhagar, 2000).
மைாற்களுக்கு விளக்கமளிப்பதில் இவர் வல்லவராகத் திகழ்ந்தார். அது அறனவரும் புரிந்து
மகாள்ளும்வண்ணம் அறமந்திருத்தல் ைிைப்பு. ைில மைாற்களுக்கு இவர் தரும் விளக்கங்கள் மிகவும்
பாராட்டுக்குரியது.
உளவியல்

கண்ணுக்குத்

அைிவும்

மமாழியில்

மதரியாத
அைிவும்

பண்பு
நன்கு

நலன்களுக்கு

வாய்த்பதாருக்பக

விளக்கம்

அளித்தமலன்பது

அறமயும்.

இவர்

அவ்விரு

இயல்புகளும் ஒருங்பக மகாண்டவராகத் திகழ்ந்தார். இறத இவர் பண்புப் மபயர்களுக்குத் தரும்
விளக்கங்களால் நன்கைியலாம். தானம், தவம் (குைள்:19), குைி எதிர்ப்பு (குைள்:221), ஒளி (698, 971),
அணங்கு

(குைள்:918)

மானம்

(97

ஆம்

அதிகாரத்

பதாற்றுவாய்)

என்பனவற்ைிற்கு

இவர்

தரும்

விளக்கங்கள் மூலம் அைியலாம். ைான்ைாக மானம் என்பதற்கு இவர் தரும் விளக்கங்களாவது:
“மானம்: அஃதாவது எஞ்ஞான்றும் தந்நிறலயில் தாழாறமயும்
மதய்வத்தால் தாழ்வு வந்துழி உயிர் வாழாறமயு மாம்”
என்று அழகுடன் உறரப்பறதக் காணலாம். பமலும் இவ்வரிகள் இறயபுத் மதாறடயுடன்
அறமந்திருப்பறத நன்கைியலாம்.

உரை மமற்மகாள்
பரிபமலழகர் மதால்காப்பியத்தில் நன்கு ஊைித் திறளத்தவர் என்று அைியலாகின்ைது. இது
தவிரத் தமிழிலக்கியம் முழுவதும் ஆழக்கற்ைவர் என்பறத இவரது உறரயின் மூலம் அைியலாம்.
திருக்குைளில் உள்ள 3, 402, 899, 960, 1043
பமற்பகாள்களிலிருந்து

இறத

அைியலாம்.

பபான்ை குைட்
தம்

பாக்களுக்கு இவர் அளிக்கும் உறர

உறரயில்

இலக்கணக்

குைிப்புகளுக்குத்

மதால்காப்பியத்றதபய கருவி நூலாகக் மகாண்டு மைல்கின்ைார். அணிகள் பற்ைி விளக்கும் பபாது
பிற்கால

இலக்கண

நூல்கறளக்

றகயாள்கின்ைார்.

இலக்கிய

பமற்பகாள்களுக்குச்

ைங்க

இலக்கியங்றளச் சுட்டிச்மைல்வார். புைப்மபாருள் பற்ைி கூறும் பபாது புைப்மபாருள் மவண்பா மாறல
நூறலக்

மகாள்வார்.

இவற்ைால்

தமிழிலக்கியம்

முழுவதும்

இவர்

நன்கு

கற்ைவர்

என்பது

மதரிகின்ைது. ைான்ைாக 392 ஆம் குைட்பாவிற்கு உறரமயழுதும் பபாது
“எண் என்பது கணிதம். அது கருவியும் மைய்றகயும் என
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இருவறகப்படும். அறவ ஏரம்பம் முதலிய நூல்களுட் காண்க”
என்று உறரப்பதால் மறைந்து பபான கணித நூலான ஏரம்பம் பபான்ை நூல்களிலும் இவர்
நன்கு பயிற்ைி உறடபயாராய்த் திகழ்ந்தார் என்பது மபைப்படுகின்ைது.

வடசமாழி அறிவு
இவர்

தமிறழப்

பபான்பை

வடமமாழியில்

ஆழ்ந்த

புலறம

மிக்கவர்.

இறத

இவரது

உறரயின் பலவிடங்களில் நன்கு அைியலாம். இறதக் கீ ழ்க்கண்ட வாைகம் உணர்த்தும்:
“வடநூற்றையும் மதன்திறைத் தமிழும்
விதிமுறை பயின்ை மநைியைி புலவன்”
இவர்

பஞ்ைக்

கிபலைம்

(குைள்:38),

தாற்பரியம்

(குைள்:139),

பரகீ யம்

(குைள்:141),

உத்தி

(குைள்:242), தத்துவ ஞானம் (36 ஆம் அதிகாரத் பதாற்றுவாய்), அங்கம் (குைள்:381), பறக வர்க்கம்
(44ஆம்

அதிகாரத்

பதாற்றுவாய்),

ஆத்தாயிகள்

(குைள்:550),

மந்திரத்திற்கு

அங்கம்

(குைள்:631),

மமௌலம் (குைள்:762) பபான்ை வடமமாழி இலக்கணக் கூறுகறளத் தம் உறரயில் ஒப்புறமக்காகக்
கூறுகின்ைார். இது தவிரத் திருக்குைளின் அைத்துப் பால் மற்றும் காமத்துப் பாலின் பதாற்றுவாய்
உறரகளிலும் 359, 361 ,467, 501, 961 ஆகிய குைட்பா உறரகளிலும் இவரது வடமமாழி அைிறவ நன்கு
மவளிப்படுகின்ைது.

சமய அறிவு
பரிபமலழகர் அறனத்துச் ைமயங்கறளயும் நன்கு அைிந்தவர். பமலும் அவர் பரந்துபட்ட ைமய
அைிவுறடபயாராய்த் திகழ்ந்தார். இவரது பல் ைமய நூலைிறவ 27, 286, 358, 359, 361 ஆகிய குைட்பா
உறரகளிலும்

34

ஆம்

அதிகாரத்தின்

பதாற்றுவாயிலும்

355

ஆம்

குைட்பாவின்

குைிப்பு

விளக்க

உறரயாலும் அைியலாம். அருகர் தரும் தியானம், சுக்கிலத் தியானம், உவர்ப்பு, தத்துவங்களின்
மதாகுதி பபான்ை புைச்ைமயக் கருத்துகறள நன்கு விளக்குகின்ைார். ைான்ைாக 361 ஆம் குைட்பா
விளக்க உறரயில்
“இஃது எல்லாச் ைமயங்கட்கும் ஒத்தலான் என்ப என்றும் கூைினார்”
என்று உறரப்பதால் இவரது பல்ைமய அைிறவ நன்கைியலாம்.

வைலாற்று சசய்திகள்
பரிபமலழகர்

தம்

காலத்திலும்

தமக்கு

முன்னும்

இருந்த

வரலாற்று

மைய்திகறள

நன்கைிந்திருந்தார். இவற்றைக் கற்பபார் மனதில் நன்கு பதியுமாறு கூைிச்மைன்றுள்ளார். இவர் கூறும்
பல்பவறு

வரலாற்று

மைய்திகள்

புைநானூறு,

ைீவக

ைிந்தாமணி,

இராமாயணம்,

பரதம்

பபான்ை

நூற்களில் உள்ளன. ைான்ைாக ஒளறவயுண்ட மநல்லிக்கனி (குைள்:100), இந்திரன் மைய்த பழிச்மையல்
(குைள்:144),

கட்டியங்காரன்

பகாப்மபருஞ்பைாழனும்
எரித்தல்

(குைள்:900),

(குைள்:514),

தன்றக

பிைிராந்றதயாரும்

பாண்டவர்

வனவாைம்

குறைத்தான்

(குைள்:785),
(குைள்:935)

(குைள்:547),

நகுஷன்
பபான்ை

பதுமுகன்

வரலாறு
வரலாற்று

(குைள்:771),

(குைள்:899),

திரிபுரம்

மைய்திகறளத்

தம்

உறரயின் இறடயிறடபய அளித்துச் மைல்கின்ைார். இறவ யாவும் அவரது வலராற்றுப் புலறமறய
நன்கு உணர்த்தும்.

உரை மறுக்கும் முரற
இவர் தம் உறரயில் பிை உறரயாைிரியர்கறள,
“எல்லாரும் உறரத்தார்” (குைள்:643)
“பிைமரல்லாம் உறரத்தார்” (குைள்:817,1069,1262)
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என்று சுட்டுகின்ைார். தம் உறரயில் பிை உறரயாைிரியர்களின் கருத்துகறள மறுத்துள்ளார்
என்ைாலும்
வலிந்து

அறத

நயமுடபன

கூைினாரில்றல.

இது

மறுத்துள்ளார்.
தவிர

தம்

பிை

கருத்பத

ைிைப்பு

உறரயாைிரியர்களின்

என்று
பாட

எவ்விடத்தும்

இவர்

பபதங்கறளயும்

பாட

பவறுபாடுகறளயும் தம் உறரயில் தவைாமல் கூைித்துச் மைன்றுள்ளார்கள். பிைர் உறரறய மறுக்கும்
இடத்திலும் நயமான அணுகுமுறைறயப் பின்பற்றுகின்ைார் (Parimelalhagar, 2000).

மாறுபாடு விலக்கல்
இவர் திருவள்ளுவறர மிகவும் உயர்வாக மதித்துப் பபாற்ைியவர் என்பது அைியலாகின்ைது,
“எல்லா நூல்களிலும் நல்லன எடுத்து எல்பலார்க்கும் மபாதுப்பட
கூடுதல் இவருக்கு இயல்பு” (குைள்:322)
என்று திருவள்ளுவறர உயர்வாகப் பாராட்டுகின்ைார். இவர் திருக்குைளில் உள்ள மவவ்பவறு
இடங்களில் காணப்படும் மாறுபாடான மைாற்களுக்கு உரிய விளக்கங்கறளக் கூைித் மதளிவுபடுத்தித்
திருக்குைளுக்குப்

மபருறம

பைர்க்கின்ைார்.

மவவ்பவறு

இடங்களில்

உள்ள

வார்த்றதகளின்

மாறுபடும் மபாருறளயும் உரிய விளக்கங்கள் கூைித் மதளிவுபடுத்துகின்ைார். ைான்ைாக,
“துங்காறம கல்வி துணிவுடறம இம்மூன்றும்
நீங்கா நிலன் ஆள் பவர்க்கு” (குைள்:383)
என்பதும்,
“தூங்குக தூங்கிச் மையற்பால” (குைள்:672)
என்பதும் பவறுபடுவதால் “பமல் தூங்காறம என்ைார், ஈண்டு அதறனப் பகுத்துக்கூைினார்”
என்று கூைி இருபாகுபாடுகறளயும் விளக்குகின்ைார்.
“மாந்தர்க்குக் கற்ைறனத் தூறும் அைிவு” (குைள்:396)
என்பதும்,
“நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றும் தன்
உண்றம அைிபவ மிகும்” (குைள்:373)
என்பது பவறுபடுவதால் “இது ஊழ் மாறுமகாள்ளா வழியாகலின் பமல் உண்றம அைிபவ
மிகும், என்ைதபனாடு மறலயாறம அைிக” என்று விளக்குகின்ைார் (Parimelalhagar, 2000).

உலகியல் அறிவு
பரிபமலழகர் மானிடற்பக ைிைப்பாக உள்ள மபாது அைிவு உறடயவராகத் திகழ்ந்தார். பமலும்
அவர்

உலகியல்

அைிவு

நிரம்பியவராகவும்

திகழ்ந்தார்.

ைான்ைாக

வைியவறரச்

சுற்ைத்தார்

நீங்கிவிடுவர் என்பதற்கு
“மகாள்வது இன்று ஆதபலயன்ைிக் மகாடுப்பது உண்டாதலும்
உறடறமயின் அது பநாக்கிச் சுற்ைத்தார் யாவரும் துைப்பர்” (குைள்:1047)
என்று விளக்குகின்ைார். தும்மும் பபாது மூச்சுடன் உயிர் பபாய் விடுபமா என்ைஞ்ைி “நூறு
ஆயுள்” என்று மகளிர் வாழ்த்துதறலயும் (குைள்:1312) அன்புறடயார் நிறனத்த வழி அந்நிறனக்கப்
பட்டவருக்குத்

தும்பல்

பதான்றுதல்

இயல்பு

(குைள்:1317)

பபான்ை

உலக

வழக்குகறளயும்

வழக்காறுகறளயும் தம் உறரயில் எடுத்தாளுகின்ைார். இது தவிர அக்காலப் பபச்சு வழக்குகளான,
“மநருப்றப மநருப்பாகபவ கருது”

(குைள்:602)
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“ஒருவர் கூறை எழுவர் உடுத்து” (குைள்:1269)
பபான்ைவற்றையும் எடுத்தாள்கின்ைார்.

பல் திறரம
இவர் பல்வறகத் திைறம உறடயவராகக் காணப்பட்டார்.
உறடயவர்.

இறை

நுணுக்கங்கள்

யாவும்

நன்கு

அைிந்தவர்

இவர் ைிைந்த இறைத் திைறம

என்பது

இவருறரயால்

அைியலாம்.

ைான்ைாகப் பண் என்பதற்கு (குைள்:573)
“பண்களாவன, பாறலயாழ் முதலிய நூற்று மூன்று, பாடல் மதாகுதிகளாவன: யாழின் கண்
வளர்த்தல் முதலிய எட்டும், பண்ணல் முதலிய எட்டும், மிடற்ைின்கண் எடுத்தல், படுத்தல், நலிதல்,
கம்பிதம், குடிலம் என்னும் ஐந்தும், மபருவண்றம, இறடவண்ணம், வனப்பு, வண்ணம் முதலிய
வண்ணங்கள் எழுபத்தாறுமாகும்”
என்று பண்ணுக்கு இலக்கணம் கூைி அறமகின்ைார். பமலும் இவர் மருத்துவ இயறலயும்
நன்கைிந்தவராகத் திகழ்ந்தார். மருத்துவ நூல்களிலும் நன்கு பயிற்ைியுறடவர் என்றும் மதரிகின்ைது.
ைான்ைாக அற்ைது அைிந்து (குைள்:944) என்ை குைளின் உறரக்கு,
“பதனும் மநய்யும் தம்முள் அளமவாத்து நஞ்ைாதல் பபால்வன”
என்று கூைித் தன் மருத்துவ அைிறவ மவளிப்படுத்துகின்ைார். இது தவிரப் பரிபமலழகர்
மிகுந்த அரைியல் ஞானம் உறடயவராகவும் திகழ்ந்தார். திருக்குைளில் வரும் அரைியல் மதாடர்பான
குைட்பாக்களுக்கு மிகவும் நுட்பமுடன் விளக்கமளிக்கின்ைார். ைான்ைாக “உறு மபாருளும்” (குைள்:756)
என்ை குைட்பாவிற்கு விளக்கமளிக்றகயில்
“உறு மபாருள் றவத்தார் இைந்து பபாக மநடுங்காலம் நிலத்தின்
கண்பண கிடந்து பின் கண்மடடுத்ததூஉம், தாயத்தார்
மபைாததூஉம் ஆம்”
என்று

விளக்குகின்ைார்.

இவ்வாறு

அவருறர

அவர்தம்

பல்வறகத்

திைன்கறள

மவளிப்படுத்துவதாக அறமந்துள்ளது.

முடிவுரை
தமிழ் இலக்கிய உலகில் உறரயாைிரியர்களின் பங்கு இன்ைியறமயாததாகும். இளம்பூரணர்
மதாடங்கி நச்ைினார்க்கினியர் பபான்பைார் தம் அரிய பங்களிப்றப அதற்கு நல்கியுள்ளனர். ஆனால்
அவர்களினின்று

பரிபமலழகர்

மாறுபட்டுத்

திகழ்கின்ைார்.

அவரது

உறர

ஈடு

இறணயற்ைதாக

இன்று வறர திகழ்ந்து வருகின்ைது. அக்காலத்தில் அவர் வட மற்றும் மதன் மமாழிக் கடலாகத்
திகழ்ந்தார்

என்பது

மகாண்டவராகவும்

அவர்தம்

உறரயின்

திகழ்ந்தார்.

மூலம்

திருக்குைள்

புலனாகின்ைது.
படிப்பபார்

பமலும்

அவற்றை

அவர்

ைமயப்

முழுறமயாக

மபாறை
அைிந்து

உணரபவண்டும் என்பபத அவரின் பநாக்கமாக இருந்தது. இதுதவிர அவரது உறர பல்வறகயான
ைிைப்புகறளக்

மகாண்டு

திகழ்ந்து

வருகின்ைது.

திருக்குைள்

இத்தறண

புகழ்

மபறுவதற்குப்

பரிபமலழகர் உறரயும் ஒரு காரணமாகும். திருக்குைள் இவ்வுலகில் உள்ள வறர பரிபமலழகர்
உறரயும் நிறலத்து வாழும் என்பதில் ஐயமில்றல.
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