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தமிழ் அகராதியில் 

முல்லலப் பாட்டின் ஆய்வு

முனைவர் கா ஐரிை்

உதவிப்பபராசிரியர் தமிழ்த்துனை

பிசப் அப்பாசாமி கனலமை்றும் அறிவியல் கல்லூரி

பகாயம்புத்தூர்

முல்லலப் பாட்டின் ஆய்வு

பண்னைத் தமிழ்ச் சாை்பைாரக்ளால் இயை்ைப்பை்ை சங்க காலத்துத் தமிழ்

நூல்களாக கருதப் பபறுவை பாைட்ும் பதானகயுமாகும் பாைட்ு எை்ைால்

பத்துப் பாைன்ையும் பதானக எை்ைால் எைட்ுதப்தானக மனழக்காலத்

நூல்கனளயுபம குறிக்கும் எை்பது பவளிப்பனை பசால்லிப் இவ்விரு வனக

நூல்களும் அளவாலும் திைதாலும் காலத்தில் பபாருளாலும் காலத்தாலும்

இவ்வாறு வனகப்படுதப் பிரிவுத் படுகிை்ைை பபை்ைை எை்பர் இவ்விருவனக

நூல்களும் பண்னைத் தமிழ் மக்களிை் வாழ்க்னகனயப் பைம் பிடித்துக் காைட்ும்

காலக் கண்ணாடிகளாக விளங்குகிை்ைை தமிழ் மக்களிை் நாகரிகம்

பண்பாடு பழக்க வழக்கம் சமய சமுதாய நம்பிக்னககள் அகம் புைம்

ஆகிய வாழ்க்னக பநறிகள் எல்லாவை்னையும் பபாதிந்து னவக்கிை்ை

பபனழகளாக விளங்குகிை்ைது முல்னலப் பாை்டிை் ஆய்வு பண்னைத் தமிழ்ச்

சாை்பைாரக்ளால் இயை்ைப்பை்ை சங்க காலத்துத் தமிழ் நூல்களாக கருதப்

பபறுவை பாைட்ும் பதானகயுமாகும் பாைட்ு எை்ைால் பத்துப் பாைன்ையும்

பதானக எை்ைால் எை்டுதப்தானக மனழக்காலத் நூல்கனளயுபம குறிக்கும்

எை்பது பவளிப்பனை பசால்லிப் இவ்விரு வனக நூல்களும் அளவாலும்

திைதாலும் காலத்தில் பபாருளாலும் காலத்தாலும் இவ்வாறு வனகப்படுதப்

பிரிவுத் படுகிை்ைை பபை்ைை எை்பர் இவ்விருவனக நூல்களும் பண்னைத்

தமிழ் மக்களிை் வாழ்க்னகனயப் பைம் பிடித்துக் காைட்ும் காலக்

கண்ணாடிகளாக விளங்குகிை்ைை தமிழ் மக்களிை் நாகரிகம் பண்பாடு

பழக்க வழக்கம் சமய சமுதாய நம்பிக்னககள் அகம் புைம் ஆகிய
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வாழ்க்னக பநறிகள் எல்லாவை்னையும் பபாதிந்து னவக்கிை்ை பபனழகளாக

விளங்குகிை்ைது

அகம் புறம் பாடல்

சங்க இலக்கியங்கள் அனைத்தும் இரண்டு தினணகளால் அனமகிை்ைை

ஒை்று வீரமும் வீரம் சாரந்்த புைப் பாைல்கள் இரண்டு காதலும் காதல் சாரந்்த

களவு கை்பு வாழ்வு குறித்த அகப் பாைல்கள் ஆகும் இவை்றுள் முல்னலப்பாைட்ு

எந்த தினணயில் அனமகிை்ைது எை்று பாரக்்கும் இந்த பாைல்

அகத்தினணயிலும் அைக்கம் புைத்தினணயிலும் அைக்கம் எபைை்ைால்

தனலவி தனலவனைப் பிரிந்து தைினமயில் இருப்பனதப் பை்றி கூறுவதால்

இப்பாைல் அகத்தினணயாம் பபாரக்ளத்துப் பாசனை பை்றியும் அதில்

தலவனுனைய பங்கு பை்றியும் கூறுவதால் இப்பாைல் புைதினணயாம்

முல்னலப்பாைட்ு அகமும் புைமுமாை தினண மயக்கத்தில் இருந்தாலும்

திைணகளிை் கூைட்ு விகிதங்கள் சரியாய் அனமவதால் இத்தினண மயக்கபம

பபாழிந்த முல்னலப்பைட்ுச் சிைப்பாய் அனமவனதக் காண்கிபைாம்

தனலவியிை் தவிப்னப முதை்னமயாகக் பகாண்டு பாைல்கள் துவங்குவதால்

சாரந்்த தனலப்பாக முல்னலப்பாைட்ு அனமகிை்ைது

அகப்பபாருள் நூல் சுருக்கம்

முல்னலப்பைட்ு முல்னலத் தினணக்குரிய நூல் ஆகும் இந்நூல் அகப்பபாருள்

பை்றியது எபைை்ைால் மனழக்காலத்துக்கு முை்பு திரும்பிவருவதாகச்

பசால்லிப் பபாருக்குச் பசை்ை தனலவை் குறித்த காலத்தில் வரவில்னல

தனலவிபயா தனலவைிை் பிரிவுத் துயரம் தாளாமல் உைல் பமலிந்து

வாடுகிைாள் தனலவனை பை்றிய பசய்தியினை அறிந்து வந்து பதாழியிை்

உை்சாக அதைால் அவளிை் எக்கமும் குனைவுபைவில்னல பபாரில் பவை்றி

பபை்ைத் தனலவை் திரும்பி வரும் பசய்தினய பகை்ை பிை்பு தாை் தனலவி

ஆறுதல் இை்பமும் அனைகிைாள் இந்த பசய்தினய கருவாகக் பகாண்டு

நப்பூதைார் எை்னும் புலவர் கவிநயத்பதாடு எழுதியபத இம்முல்னல பாை்ைாகும்

அறிவியல் உவலமயுடன் முல்லலப்பாடட்ு

குளிரந்்த கைனலப் பருகி பமபலழுந்த பமகம் மனல முகடு பதாைட்ு பிை்

மனழயாகிப் பபாழிவது எை்பது மகாபலி சக்ரவரத்்தி தானர வாரத்்த நீராைது

நழுவித் தை் னகயில் விழுந்த உைபைபய வாைில் உயரந்்து நிை்ை அவதாரம்

பபாை்ை ஒரு அை்புதமாை அறிவியல் உவனமயுைை் முல்னலப்பாைன்ைத்

துவக்குகிபைை்
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நீர் பசல நிமிரந்்த மாஅல் பபாலப்

பாடு இமிழ் பைிக்கைல் பருகி வலை் ஏரப்ு

பகாடு பகாண்டு எழுந்த பகாடுஞ்பசலவு எழிலி

பபரும் பபயல் பபாழிந்த சிறுபுண் மானல”

வரிகள்

மு பா இதில் மை்பைாரு நுை்பம் எை்ைபவை்ைால் முல்னல நிலத்தினுனைய

பபரும் பபாழுது காரக்ாலம் சிறுபபாழுது மானல பாைலிை் வது

வரியிபலபய முல்னலத்தினண விளக்கமுை பபரும் பபயல் பபாழிந்த சிறுபுண்

மானல எை்ைவரியால் காலம் கார் எை்பனதயும் பபாழுது மானல

எை்பனதயும் மிகவும் அழகு விளக்கி இருகிைார் இப்பாைலிை் ஆசிரியர்

கற்பு பெறி ஒழுக்கம்

தமிழ் இலக்கிய வரலாை்றிை் பபாை்காலம் எை்று வருணிக்கப்பை்ை காலமும்

சங்ககாலம் தாை் சங்க மகளிரிை் மாண்புகளாய் அனமந்தனவ அவரக்ளிை்

பண்பை்ை அரும் பண்புகள் எை்லாம் ஆணும் பபண்ணும் இனணந்து

நை்த்துகிை்ை இல்லை வாழ்விை் முழுப்பயபை மகளிரிை் மாை்பால் சிைப்புை்ைது

எை்பர் வள்ளுவர் குைளில் மனைமாசச்ி இல்லாள்கண் இல்லாயிை் வாழ்க்னக

ஏனைமாசச்ித் தாயினும் இல் குைள் வாழ்க்னககுத்தக்க நை்பண்பு

இல்னல எை்ைால் பவறு எவ்வளவு சிைப்புனையதாக ஒருவனுனைய வாழ்க்னக

இருந்தாலும் பயை் ஏதும் இல்னல எை்று குறிகிைார் பபண்களிை் பண்புகளாகத்

பதால்காப்பியர் உயிரினும் சிைந்தை்று நாபை நாணிலும் பசயிரச்ீர் காை்சிக்

கை்புச் சிைந்தை்று மகளிரக்்கு உயினரக் காை்டிலும் நாணமும் நாணத்னதக்

காை்டிலும் கை்பும் சிைந்தது எை்று வாழ்ந்து வந்தைர் எை்பனத அறிய

முடிகிைது பத்திைிப் பபண்டி இருந்த நாடு இளங்பகாவடிகளும் கூறுவை்

கை்பிை் சிைப்னப நை்கு விளக்குத்லுக்காக அனமந்தை் எை்பனத பாைல்கள்

சிலவை்னை பகாண்டு எண்ணலாம்

பூபவாடு புனரயிங் கண்ணும் பபபயைப்பபயதிய

பதாளும் பினைபயை மதியக் குறூஉநுதலும்

முடிவுனர்

முல்னலப்பாைட்ு தமிழரிை் கை்பு பநறி பை்றிபய மிகுதியாகப் பபசுகிை்ை பை்றி

விளக்கப்பைட்ுள்ளது விரிசச்ிக்க்பகை்ைல் வழக்கம் பண்னைத் தமிழரிை்

வழக்கங்கனளயும் அறிந்து பகாள்ள முடிகிைது முல்னலத் தினைக்குரிய

இருத்தல் எை்னும் உரிப் பபாருளுக்கு மிகச் சிைப்பாக பபாருந்தி சிைந்த

பண்பாடுப் பதிவாக முல்னலபாைட்ு விளங்குகிை்ைது
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பாரல்வ நூல்கள்

சுப்பிரமணியை் ச பவ பதால்காப்பியம் முழுவதும்

சாமி சிதம்பரைார் பத்துப் பாைட்ும் தமிழரும்

மனைமனல அடிகள் கை்பு பநறி பநறிகள் வாழ்வியல் பண்னைத்

ைாக்ைர் பாலசுப்பிரமணியை்

க வித்தியாைந்தை் பாலகந்தரை் குறுந்பதானக காைட்ும் நம்பிக்னககள்

பாரதியார்

பாரதிதாசை் னவரமுத்து சத்க இலக்கியங்களில் பபண்ணியம்

ஆ அந்பதாணிசாமி தமிழ் இலக்கியங்களிை் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்
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