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Abstract: Epic is the Tamil form of the word epic. It is a literary form structured with various elements. Among
them the branch is the main component. It is created to support the purpose of coffee. This is the storyline that
lies within the central story. Silappathikaram also presents several branch stories with them as a consensual
literary form. The central story is the life struggle story of Kovalan - Kannaki - Madhavi, the pioneer of Tamil
coffee, Ilangovadikal and Silappathikaram. Several episodes interspersed with the Silappathikara central story
expand the scope of the epic story. In particular, 32 episodes co-exist with Kovalan Kannaki's biography, giving a
twist, emphasis, clarity and significance to the elemental. These stories complement the silappathikaram
storytelling and copy structure. Anecdotes are used in the silappathikaram to reinforce the author's ideas, to
advance the narrative and the personality of the characters, and to identify the context and silappathikaram of the
narrative and its use. The study focuses on scholasticism with a view to revealing and documenting the role of
branch stories in such copywriting. The scholastic epic of the juveniles has been used primarily for this study and
related essays, journals, and electronic commentary have also been used as research data. The study also
emphasizes that many more such studies should be carried out by researchers in view of the importance of branch
stories and their contribution to copywriting.
Keywords: Epic, Silappathikaram, Structure, Anthology, Contribution
Language: Tamil

முன்னுரை
காப்பியம்

ஆங்கிலத்தில்

‘EPIC’

எனப்படுகின்றது.

இச்ச ால்

‘EPOS’

என்ற

கிரேக்கச்

ச ால்லில் இருந்து வந்ததாகும். காவியம் என்ற வடச ால்லின் தமிழ் வடிவரம காப்பியம்.
இது

கவியினால்

சகாண்டு
கூறாகும்.

கட்டகமக்கப்பட்ட
இது

கிகைக்ககதகள்
கிகைக்

ச ய்யப்பட்டது
காப்பிய

இலக்கிய

ககயாட் ி

அத்தககய

வடிவமாகும்.

ர ாக்கத்திற்குத்

கூற்றுமுகறயில்,

ககதகைின்

என்பர்.

காப்பியம்

பல்ரவறு

அவற்றுள்

கிகைக்ககத

துகைபுரியும்

விபரிப்புப்

ரபாக்கில்

ிலப்பதிகாேக்

கூறாகப்

முக்கிய

பகடக்கப்படுகின்றது.

அகமந்திருக்கும்.

காப்பியக்

கூறுககைக்

கட்டகமப்பில்

இத்தககய
எவ்விதம்

ககயாைப்பட்டுள்ைன என்பகத ஆோய்வதாக இவ்வாய்வு அகமகின்றது.
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ஆய்வு ந ாக்கம்
காப்பியக்கட்டகமப்பில்

கிகைக்ககதகைின்

வகிபங்கு

சவைிப்படுத்தி அவற்றிகன ஆவைப்படுத்தும் ர ாக்கில்

எத்தககயது

என்பகத

ிலப்பதிகாேத்திகன கமயப்படுத்தி

இவ்வாய்வு ரமற்சகாள்ைப்பட்டுள்ைது.
ஆய்வு முமையியல்
இவ்வாய்வானது

பண்பு ார்

அணுகுமுகறககைப்

முகற

மற்றும்

பயன்படுத்தி

இைங்ரகாவடிகைின்

அது

பகுப்பாய்வு

முகற

ரமற்சகாள்ைப்பட்டுள்ைது.

ிலப்பதிகாேக்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைதுடன்

விபேைப்
காப்பியம்

ார்ந்த

கட்டுகே

ஆகிய

இவ்வாய்விற்கு
முதன்கமத்தேவாகப்

நூல்கள்,

இதழ்கள்,

மின்னூடகக்

கருத்துக்கள் ரபான்றகவயும் ஆய்வுத்தேவுகைாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன.
காப்பியப்பமடப்பில் கிமைக்கமை
காப்பியங்கள்
வடிவங்கைாகக்

பல

கிகைக்ககதககைத்

காட் ி

தருகின்றன.

வககப்படுத்தலாம்.

கமயக்ககத,

தம்முடன்

இகைத்து

இவ்வாறான

கிகைக்ககத,

ஒருமித்த

இலக்கிய

காப்பியக்ககதகய

மூன்று

துகைக்ககத என்பகவரய அகவயாகும்.

இவற்றுள் கிகைக்ககத என்பது கமயக்ககதயினூரட அகமந்திருக்கும் ககதவடிவமாகும்.
கிகைக்ககதகள்

கூற்று

முகறயில்,

விபரிப்புப்

கூறப்படும் அந்தக்காலத்திலன்றி அதற்கு முன்
ககதப்படுத்திக்

கிகைக்ககதகள்

ரபாக்கில்

அகமந்திருக்கும்.

டந்தகத அல்லது பின்பு

கூறப்படும்.

கமயக்ககதயில்

கமயக்ககத

டக்கப்ரபாவகதக்

இடம்சபறும்

பாத்திேங்கள்

வாயிலாகரவா, காப்பியப் புலவர் தாரம கூறுவதாகரவா கிகைக்ககதகள் அகமந்திருக்கும்.
கமயக்ககதப்ரபாக்கில்

இருந்து

வா கனின்

மனகத

இக்காப்பியக்

கிகைக்ககதகள்

திக திருப்புகின்றன.
இக்கிகைக்ககத
அறிஞர்களுக்கு

பற்றிய

இருந்திருக்கிறது.

தண்டியலங்காேத்திரலா,
எதுவுமில்கல.
கிகைக்ககத

ிந்தகன

ஆனால்
பற்றிய

பின்வந்த

பழங்காலத்திலிருந்ரத

காப்பிய

இலக்கைம்

பாட்டியல்

நூல்கைிரலா

ிலப்பதிகாேத்திற்கு
ிந்தகன

ஓேைவு

உகே

ஐரோப்பிய,

ரபசும்

முதல்

கிகைக்ககத

எழுதிய

இருந்துள்ைகமகய

வடசமாழி

பற்றிய

நூலான
ச ய்தி

அடியார்க்கு ல்லாரிடம்
அவேது

உகேயிலிருந்து

அறியமுடிகின்றது. ஆனால் அவர் கிகைக்ககதகள் பற்றி விரிவாகப் ரப வில்கல. கிரேக்க
அே ியல் ஞானியான ‘அரிஸ்டாட்டில்’ முதன்முதலாகக் கிகைக்ககத பற்றிய

ிந்தகனகயப்

பழம் காலத்திரலரய ரதாற்றுவித்தார். அவரே கிகைக்ககதகயப் பற்றிய இலக்கைத்கதயும்
தந்து விைக்கி உள்ைார். கிகைக்ககதகய ‘EPISODE’ என்ற கிரேக்கச் ச ால்லால் குறித்தார்.
பின்வந்த ஐரோப்பிய இலக்கிய அறிஞர்கள் அகனவரும் இச்ச ால்கலரய கிகைக்ககதகயக்
குறிக்கப் பயன்படுத்தினர்.
அரிஸ்டாட்டில்
கமயக்ககதயுடன்
ச றிவாக

கிகைக்ககத

இகைந்த

பற்றிக்

ஒன்றிய

இருக்கரவண்டுமானால்

கூறும்ரபாது

ககதயாக

‘கிகைக்ககத

வேரவண்டும்.

கிகைக்ககத

என்பது

காப்பியக்

கமயக்ககதயுடன்

காப்பிய

கட்டகமப்புச்
திறம்பட

இகைக்கப்பட்டிருக்க ரவண்டும் என்கிறார். இவருக்குப் பின் காப்பிய இலக்கைத்கதப் பற்றி
ஆோய்ந்த ப்ரைட்ரடா, ஆபர்கிோம்பி,

ி.எம்.சபௌோ, எப்.எல்.லூகாஸ், சகர் முதலிய இலக்கிய

Indian J Multiling Res Dev., 2(3) (2021), 1-10 | 2

Vol 2 Iss 4 Year 2021
அறிஞர்கள்

Murukaiya Sathees /2021

கிகைக்ககதகயக்

காப்பிய

DOI: 10.34256/ijmrd2141

உறுப்பாகச்

சுட்டிச்

ச ன்றிருக்கின்றனர்.

(முத்துச் ண்முகன்.இோ.பிரேமா, இேட்கடக்காப்பியக் கிகைக்ககதகளும் துகைக்ககதகளும்,
ப.3). அதன் பின்வந்த அகோதிகளும், ககலக்கைஞ் ியங்களும் கிகைக்ககதககை ஆோய்ந்து
அவற்றுக்கான சபாது விைக்கங்ககையும்
•

ஒரு

•

மூலக்ககதயில்

ல்கியிருக்கின்றன (Muththuchchanmukan, 1980).

ிகழ்ச் ி அல்லது ஒரு காட் ி எடுத்துகேக்கும் பாங்கில் கூறப்பட்டிருக்கும்.
இருந்து

இயல்பாகத்ரதான்றியும்,

ஆனால்

அதிலிருந்து

தனிகமப்படுத்தும் விதமாகவும் அகமந்திருக்கும்.
•

கிகைக்ககதயானது

ஒரு

மனித

வாழ்க்ககயில்

டந்த

ிகழ்ச் ியாகவும்

அகமயலாம்.
•

கிகைக்ககத மூலக்ககதப்பின்னலுடன் ஒரு

ரமலும்,

வடசமாழி

வழங்கப்படுகின்றது.

உதாேைமாக,

‘ ரைாபாக்கியானம்’

என்றும்,

குறிப்பிடப்படுகின்றது.
‘காவியகாலம்’
ாயகன்,

அறிஞர்கைிகடரய

கிகைக்ககத

பாேதத்தில்

குர லருகடய

நூலில்

ககத

‘உபாக்கியானம்’

ைனுகடய

ஆோய்ந்த

பிேதான

என

கிகைக்ககத

‘குர ரலாபாக்கியானம்’

பற்றி

‘கிகைக்ககத

என்பது

இடம்சபற்றுள்ை

தமிழ்க்காப்பியங்கள்

என்ற

ில ர ேங்கைில் ஒன்றிவருகிறது.

என்றும்

கவயாபுரிப்பிள்கை,

ககதரயாடு

இகயபு

உகடயதாய்

ாயகி முதலிய முக்கிய பாத்திேங்கைின் வேலாறுகரைாடு ஏதாவது ஒரு வககயில்

சதாடர்பு சகாண்டதாக அகமய ரவண்டும்’ என்கிறார்.
கிமைக்கமைகைின் இலக்கணம்
கிகைக்ககத,

சதாடர்ந்து

விைக்க

கடயில்

(Descriptive)

ச ால்லப்படும்

கமயக்ககதயினூரட அகமயும் ஒரு ககத ிகழ்ச் ி ஆகும். அதில் ஒரு
காட் ி

ககதப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

அது

சவைிப்பகடயாகரவ

காப்பிய

ிகழ்ச் ி அல்லது

பரிைமித்துத்

ரதான்றும்.

ககதயானது படிப்பவரின் ஊகத்திற்கு விடப்படாது. காப்பியப் புலவோரலரய விபரிக்கப்பட்ட
தன்கமயாய்

அகமந்திருக்கும்.

மிகச் ிறுபான்கமயாக
பாத்திேங்கரைா,

சபரும்பாலும்

மாறுபட்டும்

அகமயலாம்.

காவியப்பாத்திேமல்லாத

அகமவர். காப்பியக் கிகைக்ககதகள்
காப்பியம்

டந்த காலத்திற்கு முன்பு

காப்பியம்

டந்த காலத்தில்

ிகழ்ச் ியாகரவ

கூற்று

முகறயில்

அகமந்திருக்கும்.

கூற்றுக்குரியவோகக்

சதய்வகப்பாத்திேங்கரைா,
ீ

காப்பியப்

காப்பியப்
புலவரோ

டந்த ககதயாகரவ அகமந்திருக்கும். சபரும்பாலும்
டந்ததாக அகமந்திருக்கும்.

டந்திருந்தாலும்,

டக்கின்ற

அகமக்கப்பட்டிருக்கும்.

ிறுபான்கம இடங்கைில்

ிகழ்ச் ியாக அல்லாமல்

இந் ான்ககயும்

டந்த

கிகைக்ககதககைப்

பிரித்தறிவதற்குப் பயன்படும் அடிப்பகட இலக்கைங்கைாகக் சகாள்வர்.
கிமைக்கமைகைாகப் பயன்படுத்ைப்படும் கமைகள்
கிகைக்ககத

என்பது

புோைக்ககத,

புோை

வேலாற்றுக்ககத,

வேலாற்றுவழிக் ககத, கர்ைபேம்பகேக் ககத, பழம்பிறப்புக் ககத,

முன்ரனார்

ககத,

ாப வேலாற்றுக்ககத,

முனிவர், அேக்கர், ரதவர் பற்றிய ககதகள், பஞ் தந்திேக் ககதகள், புத்த ஜாதகக் ககதகள்
ரபான்ற

ககதகைில்

இடங்கைிலுரம

ஒன்றாக

அகமந்திருக்கலாம்.

கிகைக்ககதகைாகரவ

ஆனால்

எடுத்தாைப்படுகின்றன

இக்ககதகள்

என்று

எல்லா

கூறமுடியாது.

பல
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காப்பிய

உவகமகைாக

DOI: 10.34256/ijmrd2141

எடுத்தாைப்பட்டிருக்கின்றன.

ில

இடங்கைில்

வர்ைிக்கும் முகமாக எடுத்தாைப்பட்டுள்ைன.
கிமைக்கமைகைின் பயன்பாடு
கிகைக்ககத
காப்பியப்

மூலக்ககதரயாட்டத்தின்

பேப்பின்

சூழல்களுக்கும்,

பண்புகளுக்கும்

விகைவுககைச்
ிகழ்ச் ிகய

ககதயிகன

விரிவுபடுத்துகின்றது.
இடமைிக்கின்றது.

சுட்டிக்காட்டுகின்றது.

ர ாக்கி

விரியும்

ிகலப்ரபாக்கக

ககத

ரபாக்கு

காப்பியப்பேப்பின்

ககதப்பின்னலின்

ிகழ்ச் ிரயாடு

மற்றும்

மாற்றியகமக்கின்றது.

வா கர்

புத்துைர்கவ ஊட்டுவதற்குக் கிகைக்ககத உருவாக்கப்படுகின்றது.
பின்

கமயக்ககதகய

விபரிக்கும்

ரபாது

படிப்பவேது

முக்கியமான

சதாடர்புகடய

மனதில்

பல்ரவறு
பிறிசதாரு

ர ார்கவப்

ரபாக்கி

ிறிய இகடசவைிக்குப்

சுகவயுைர்வு

தூண்டப்பட்டு

காப்பியத்தால் இன்பம் அகடவர்.
சிலப்பைிகாரக் காப்பியக் கட்டமைப்பில் கிமைக்கமைகள்
தமிழிலக்கிய

உலகிற்குக்

அறிமுகப்படுத்தியவர்

காப்பியம்

இைங்ரகாவடிகள்.

என்ற

ஒரு

ிலப்பதிகாேம்

புதுகம

என்ற

வடிவத்திகன

சபருங்காப்பியத்கதப்

பகடத்துள்ை இைங்ரகாவடிகள் புதுகமகய விரும்பக் கூடியவர். முற்ரபாக்கான எண்ைம்
சகாண்டவர்.

எனரவ

தான்

அவோல்

வடிவத்தால்,

ககதத்

தகலப்பால்,

ககதயின்

உட்சபாருைால் மேகப மீ றிய ஒரு மாறுபட்ட இலக்கியத்கதப் பகடத்துத் தே முடிந்தது.
ிலப்பதிகாேம்

மூன்று

காண்டங்ககையும்

அவ்விலக்கியத்தின்

பகடப்புத்திறன்

உயிரோட்டம்

பகடப்பாக

மிக்க

முப்பது

காேைமாக

வாழ்ந்து

அது

காகதககையும்

சகாண்டது.

இன்றும்

மக்கைிடம்

சகாண்டிருக்கின்றது.

தமிழ்

இக்காப்பியம்

‘குடிமக்கள்

காப்பியம்’ என்றும் ‘புேட் ிக் காப்பியம்’ என்றும் கூறப்படும் (Subramanian, 2003).
தமிழ்க் காப்பிய முன்ரனாடியான இைங்ரகாவடிகள்
கண்ைகி

-

மாதவி

அகமத்துள்ைார்.
கண்ைகி

ஆகிரயாரின்

கண்ைகி

சதய்வமாகக்

-

வாழ்க்ககப்

ரகாவலன்

ிலப்பதிகாேத்தில் ரகாவலன்

ரபாோட்டக்ககதகய

திருமை

சகாண்டாடப்படுவதுடன்

வாழ்வில்

கமயக்

சதாடங்கும்

முடிவகடகின்றது.

-

ககதயாக

கமயக்ககத,

இம்கமயக்ககத

ரகாவலன், கண்ைகி, மாதவிகயத் தகலகம மாந்தர்கைாகவும் ரதவந்தி, கவுந்தி, மாடலன்
பாண்டியன்,

சபாற்சகால்லன,;

ச ங்குட்டுவன்

ஆகிரயாகேத்

துகை

மாந்தர்கைாகவும்,

மாங்காட்டு மகறரயான், மாதரி, ஐகயரவண்மாள், ரகாப்சபருந்ரதவி ரபான்றவர்ககைச்

ிறு

பாத்திேங்கைாகவும் சகாண்டு திகழ்கின்றது.
ஊழ்விகனப்

பயகன

கமயமாகக்

சகாண்டு

பகடக்கப்பட்ட

இக்காப்பியத்தில்

மாறுபட்ட பல ககத வழங்கப்பட்டு வருவதும் குறிப்பிடத்தக்ககவயாகும். இதகனப் பற்றிக்
குறிப்பிடும் வி. ி. கந்கதயா, கன்னட

ாட்டில் வழங்கப்சபறும்

சவட்டுண்ட

கற்பினுக்கிேங்கிய

ரகாவலன்,

கண்ைகியின்

ிலப்பதிகாேம் இறுதியில்

ிவனருைால்

உயிர்

சபற்சறழ

அப்பால் இருவரும் தம்மூர் ச ன்று சுகரம வாழ்ந்தனசேன்று திரிபு சகாண்டு வழங்குவதாகக்
குறிப்பிட்டுள்ைார். இத்தககய
கிகைக்ககதகள்

ிலப்பதிகாே கமயக்கடலில் கலக்கும்

இகடயிகடரய

ர ர்ந்து

காப்பியக்

ிற்றாறுகள் எனப் பல
ககதயின்

பேப்பிகன

விரிவுபடுத்துகின்றன. குறிப்பாக 32 கிகைக்ககதகள் ரகாவலன் கண்ைகியின் வாழ்வியல்
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இகைந்து

சதைிகவயும்,

ின்று

மூலக்ககதக்குத்

ிறப்கபயும்

ககதயகமப்பிற்கும்
ஆ ிரியரின்

தந்து

காப்பியக்

திருப்பத்திகனயும்,

ிற்கின்றன.

கட்டகமப்பிற்கும்

கருத்துக்ககை
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வலுப்படுத்தும்

துகை

அழுத்தத்திகனயும்,

இக்ககதகள்

ிலப்பதிகாேக்

ச ய்கின்றன.

இக்காப்பியத்தில்

விதத்திலும்,

ககதத்தன்கமகயயும்,

பாத்திேங்கைின் ஆளுகமகயயும் முன்சனடுத்துச் ச ல்லும் விதத்திலும், ககதச்சூழல், அதன்
பயன்பாடு

பற்றியதான

ிகலப்பாட்டிகனயும்,

குறியீட்டுத்

தன்கமகயயும்

அகடயாைப்படுத்துவதாகக் கிகைக்ககதகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன.
கமைச்சூழலும், கிமைக்கமைச் சுருக்கமும்
மதுகேக்காண்டம்
தைியாமல்

கட்டுகேக்

சுற்றித்திரிந்த

சதய்வத்தின்

கண்ைகியின்

வாயிலாகச்

கண்ைகிகயச்
கண்ைகிக்கு

ில

முன்

மதுகேகய

எரித்த

ரதான்றிய

மதுோபதி

கிகைக்ககதகள்

ாந்தப்படுத்தும்
உைர்த்தும்

காகதயில்

ிகலயிலும்,

வககயிலும்

பின்

உஷ்ைம்

என்ற

காவல்

முன்கவக்கப்படுகின்றன.

பாண்டியன்

கூறப்படுகின்றன.

குற்றமற்றவன்

முன்சபாரு

அகவ

என்பகதக்

மயம்

கைவன்

சதாழில் வயப்பிரிந்தான். அப்ரபாது ஒரு இேவில் கீ ேந்கதயின் மகனவி, வட்டில்
ீ
இருந்தாள்.
அந்ர ேம்

கே

காவல்

ரமற்சகாண்ட

பாண்டியன்

கதகவத்

தட்டினான்.

உள்ைிருந்த

கீ ேந்கதயின் மகனவி,
“அே ரவலி அல்லது யாவதும்
புகேதீர் ரவலி இல் என சமாழிந்து
மன்றத்து இருத்திச் ச ன்றீர் அவ்வழி
இன்றவ் ரவலி காவாரதா?.....” (23: 44 - 47) எனக் கூறக்ரகட்ட பாண்டிய மன்னன் அச்
ச ால்லின் வலி தாங்காது தன் கேங்ககைத் தாரன சவட்டிக் சகாண்டான் என அக்ககத
அகமகின்றது.
ரமலும்
சபருகமகயக்

கண்ைகி
கூறி

தக கயக் சகாடுத்த
பலியிட்ட மனு

ர ாழ ாட்கடச்

அவகைத்

ர ர்ந்தவள்

திருப்திப்படுத்தும்

என்பதால்

எண்ைத்தில்

அவள்,

புறாவின்

ாட்டின்

சபாருட்டு தன்

ிபிச் க்கேவர்த்திகயயும், பசுவின் சபாருட்டு தன் மகனின் உயிகேப்

ீதிச் ர ாழனின் சபருகமகயயும்

ிகனவுபடுத்துவதும் உைவியல் ரீதியாக

முதன்கமக்குரியதாகும். (23: 55 - 60). புகார் காண்டம் கடலாடுகாகதயில், ர ாகலயில் தன்
காதலியுடன் இருக்கும் விஞ்க யன் இந்திே விழாவிற்குச் ச ல்லும் சபாருட்டு அந் கர்ச்
ிறப்புக்ககை தன் காதலியிடம் அறிமுகப்படுத்துகின்றான். அப்ரபாது இந்திேனின்

கேத்கதச்

ர ாழமன்னன் முசுகுந்தன் பாதுகாத்தரபாது அவுைர்கள் இருள்ககை ஒன்கற ஏவினார்கள்.
இதனால்

மன்னனுக்குத்

துகையாக

இந்திேன்

ஓர்

பூதத்கத

அனுப்பினான்.

அன்று

அந் ககேக் காத்த பூதம் இன்றுவகே ர ாழர் குடியில் இருந்து பலிசகாள்வதாகக் கூறுவர். (6:
7 - 13).
கனாத்திறம்

உகேத்த

காகதயில்

கைவகன

இழந்த

வலுப்படுத்திக் காட்டும் ர ாக்குடன் குழந்கத, மாலதி, பா ண்டச்

கண்ைகியின்

துயேத்கத

ாத்தான், ரதவந்தி என்ற

பாத்திேங்ககைக் சகாண்ட ஓர் விரிவான ககத கூறப்படுகின்றது. இங்கு ரதவந்திகய மைம்
ச ய்த

பா ண்டச் ாத்தான்

சதய்வ ிகல

அகடதல்

காேைமாக

ரதவந்தி
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பிரிவுக்குட்படுத்தப்படுகிறாள்.

அதன்

மூலம்
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கைவகன

இழந்த

சபண்ைின்

துயேம்

வலியுறுத்தப்படுகின்றதகனக் காைலாம். (9 : 5 - 39).
ஊர்காண் ககதயில் ரகாவலன் கண்ைகிக்குத் துன்பம்
வருந்திய

ரபாது

கவுந்தியடிகள்

விகனப்பயன்

ார்ந்தகவ

வலியுறுத்தப்படுகின்றது.
சபாருந்திய

வாயிலாக

முக்கியம்சபறுகிறது.

என்பகத

இங்கு

தம்பதிகயப்
:

46

பிரிந்த

துன்பப்பட்ட

-

56).

துயர் ீங்கும்

உைர்த்தும்

ீகதகயப்

பிரிந்து

(14

அவன்

இகைத்து விட்ரடன் என்று
சபாருட்டும்

இோமனின்

ைன்

சபாருட்டும்,

இக்ககத

ககதயும்,

ககதயும்

அகடக்கலக்காகதயில்

அகவ
ற்குைம்

ிகனவூட்டப்படுவது
மாதவியின்

மகளுக்கு

“மைிரமககல” என்று சபயர்சூட்டப்படும் ரபாது முன்சனாருமுகற வைிககனக் கடலில்
இருந்து

காப்பாற்றிய

இக்ககதயின்

மைிரமகலா

மைிரமககல,

சதய்வத்தின்

மாைவியின்

ககத

கூறப்படுகின்றது.

துன்பத்கதத்

தீர்க்க

(15

வந்த

:

27

-

40)

குறியீடாகரவ

அகடயாைப்படுத்தப்பட்டுள்ைாள்.
ரமலும் ரகாவலனின் கருகைகய விைக்குவரதாடு இம்கம மறுகம பற்றிப் ரபசும்
இைங்ரகாவடிகள்,

மகறரயான்

யாகனயிடம்

இருந்து

மீ ட்கப்பட்டதும்,

கீ ரிகயக்சகான்ற

பார்ப்பினிகயக் கைவனுடன் இகைத்ததுமான ககதகள் கூறப்பட்டுள்ைன. (15 : 47 - 53).
அத்துடன்

பத்தினிமீ து

பழிசுமத்திய

மககனக்

சகால்ல

முயற் ி

ச ய்த

பூதத்திடம்

தன்

உயிகே விட்டு மககனக் காப்பாற்ற முயன்ற தாய், பற்றிய ககதயும் முக்கியமானது.
“....

ேகன் உயிர்க்கு

ல்லுயிர் சகாண்டு

பேகதியிழக்கும் பண்பீங்கு இல்கல…” (15 : 84 பூதத்தின்

ககதயும்

சபாற்சகால்லனின்
ககதயும்,

ிறப்பிற்குரியசதான்றாக

கருத்கத

ரமலும்

வலுச்ர ர்க்கும்

வலுச்ர ர்க்கும்

85) என்று அம்மககனக் சகான்ற

விைங்குகின்றது.

விதத்தில்

வககயில்

சகாகலக்காகதயில்

இைவே னின்

காவலனால்

கக

திருடப்பட்ட

கூறப்படும்

மற்சறாரு

திருட்டுக்ககதயும் கூறப்பட்டுள்ைன. (16 : 190 - 203).
மதுகேக்காண்டம்

வஞ் ினமாகலயில்

பூம்புகார்

கேத்தில்

சபண்கைின்

ிறப்கப

எடுத்தியம்பும் இைங்ரகாவடிகள், பத்தினிப்சபண்கள் பற்றிய ஏழு ககதககைக் கூறுகின்றார்.
ஒரு சபண் காவிரிக்ககேயில் தன் ரதாழியுடன் மைற்பாகவ ச ய்து விகையாடும் ரபாது,
இப்பாகவ

ின்

கைவனாவான்

எனக்

கூறியதால்,

அங்ரகரய

ின்று

அப்பாகவகயக்

கைவனாகக்கருதிக் காத்திருந்தாள் ஒரு பத்தினிப் சபண். (21 : 6 - 10). கரிகால் வைவனின்
மகள் ஆதிமந்தி ஆட்டைத்திகயக் கைவனாகக் சகாண்டாள்;. ஒரு முகற புனலாடும் ரபாது
காவிரி சவள்ைம் அவகன இழுத்துச் ச ன்றது. கடல் அவகனக் சகாண்டு வந்து அவள்
முன்
பிரிந்த

ிறுத்திக் காட்ட கவத்தாள் (21 : 11 - 15). ரமலும் ஒரு பத்தினிப் சபண் கைவன்
ிகலயில் அவன் வரும் மட்டும் கல்லாகி, மீ ண்டும் அவன் வந்தவுடன் கல்லுருவம்

ீங்கினாள்; என்ற ககதயும் உள்ைது. இதகன,
“…மைல் மலிபூங்கானல் வருகலன்கள் ர ாக்கிக்
கைவன் வேக் கல்லுருவம்
வழிப்ரபாக்கன்
வந்த

பத்தினி

உள்ைவர்கள்

ஒருவன்

அழுது
ம்ப

புலம்ப

ீத்தாள்;…” (21 : 16 -

வன்னிமேத்தடியில்
இகறவன்

மறுத்தரபாது

வன்னி

17) என்பதன் மூலம் அறியலாம்.
பாம்பு

அருைால்

கடித்து

இறக்கவும்,

உயிர்சபற்றான்.

மேத்கதயும்,

அவனுடன்

இதகன

மகடப்பள்ைிகயயும்

ஊரில்
தனக்குச்
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முக்கியமானது.

(21

:

3

-

5).

ரமலும்

மாற்றாைின் குழந்கத தாய் இல்லாத ரபாது கிைற்றில் விழுந்தது. பழிக்கு அஞ் ிய ஒரு
பத்தினிப் சபண் தன் குந்கதகயயும் கிைற்றில் தள்ைிப் பின் இேண்டு குழந்கதககையும்
எவ்வித ரகடுமின்றி மீ ட்டாள். (21 : 18 - 19). இதுதவிே தன் கைவன் ரவற்று
ச ன்ற

ரபாது

கைவன்

தன்

கற்கபக்

திரும்பி

காக்கும்

வந்தபின்

தன்

சபாருட்டு

பகழய

தன்முகத்கத

ிகலக்குத்

ஒரு

ாட்டுக்குச்

குேங்கு

திரும்பினாள்

முகமாக்கி,

என்ற

ககதயும்

காைப்படுகின்றது. (21: 20 - 23). ரமலும் இைகமப்பருவத்தில் வாக்குக் சகாடுத்ததற்காகத் தன்
மகளுக்குத் தன் ரதாழியின் மககனத் திருமைம் ச ய்து கவத்தாள். (26 : 25 - 34) என்ற
பத்தினிப் சபண் பற்றிய ககதயும் வழங்கப்பட்டுள்ைது. எனரவ காப்பியக்கட்டகமப்பிற்குச்
ிறப்புச்ர ர்க்கும் விதத்தில்; ஓர் இலக்கிய உத்தியாகக் கிகைக்ககதககை இைங்ரகாவடிகள்
ககயாண்டு

உள்ைார்.

இக்கிகைக்ககதகள்

மக்ககைச்

ச ன்றகடய

ஓர்

ஆ ிரியர்

சதாடர்கப

கூறவந்த

ஏற்படுத்திக்

கருத்திகன

எைிதாக

சகாடுக்கின்றன

என்பது

குறிப்பிடத்தக்ககவயாகும் (Soundarapandian, 1988; Subramanian, 1984).
பயன்பாட்டு ந ாக்கில் கிமைக்கமை அமைப்பு
ிலப்பதிகாேத்தில்

இடம்

சபற்றுள்ை

கிகைக்ககதகள்

பல்ரவறு

கைங்ககையும்,

பலதேப்பட்ட பயன்பாட்டு ர ாக்கங்ககையும் சகாண்டுள்ைதாயினும், அகமப்பியல் ர ாக்கில்
ஆய்வுக்குட்படுத்தும்

ரபாது

அவற்கறப்

சபாதுவாகக்

கீ ழ்வரும்

தகலப்புக்களுக்குள்

ஆோயலாம்.
1. ஊழ்விமை முன்விமைப் பயமை உணர்த்தும் கமைகள்
இத்தகலப்பின் கீ ழ்
ககத

(14

:

48),

காட்டில்

ங்கமன் சகாகலக்ககத (23 : 151),
தமயந்திகயப்

மைிரமகலா சதய்வத்தின் ககத (15 :
ககத (15
2.

பிரிந்த

ககத

ீகதகயப் பிரிந்த இோமனின்
(14

:

55),

வைிககனக்காத்த

30), எட்டியும் மகனவியும் ரதவரலாகம் ச ன்ற

: 155) முதலிய கிகைக்ககதககைக் காைலாம்.

ீ ைிமய

ிமலப்படுத்ைிய ைன்ைர்கைின் கமைகள்

இத்தகலப்பின்
ககத (20 :

கீ ழ்

புறாவிற்காகத்தன்

கதகயக்

சகாடுத்த

ிபிச் க்கேவர்த்தியின்

52), பசுவிற்காகத் தன் மகiகனக் சகான்ற மனு ீதிர ாழனின் ககத (20 : 55),

வாத்திகன் முன்பு வழ்ந்து
ீ
மன்னிப்புக் ரகட்ட பாண்டிய மன்னன் ககத (23 : 122), கீ ேந்கதயின்
வட்டில்
ீ
இேவு கதகவத் தட்டியதற்காகத் தன் கககயத் துண்டித்த பாண்டிய மன்னன் ககத
(23

:

52),

முதலிய

கிகைக்ககதகள்

ீதியின்

தன்கமகய

ிகலப்படுத்தும்

சபாருட்டுக்

காைப்படுகின்றன.
3. முன்ைிகழ்மவ அல்லது பின்ைணிமய உணர்த்தும் கமைகள்
இத்தகலப்கப உைர்த்தும் வககயில் மாதவியின் குலமேகப உைர்த்தும் ககத (6 :
20), மைிரமககலக்குப் சபயர் சூட்டுவதற்காகப் பின்னைிகய உைர்த்தும் ககத (15 : 38)
முதலியகவ காைப்படுகின்றன.
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4. ைாைத்ைின் சிைப்மப கவைிக்ககாணரும் கமைகள்
இத்தகலப்பின் கீ ழ் பாேதப் ரபாரில் உைவு வழங்கிய உதியன் ர ேலாதன் ககத (23 :
62), தானத்தால் இகறவகன அகடந்த எட்டி – மகனவி பற்றிய ககத (15 : 196) முதலிய
கிகைக்ககதககைக் காைலாம்.
5. நகாவலைின் சிைப்மப உணர்த்தும் கமைகள்
இத்தகலப்பின்

கீ ழ்

கீ ரிகயக்

சகான்ற

பார்ப்பினிக்ககத

(15

:

47),

பூதம்

சகான்ற

மகனின் தாய்க்ககத (15 : 84) முதலியவற்கறக் கூறலாம்.
6. பத்ைிைிப் கபண்கைின் கமைகள்
இந்தத் தகலப்பின் கீ ழ் மைல் பாகவகயக் கைவனாக ஏற்ற பத்தினிப் சபண் ககத
(21: 9),வன்னி மேத்கதச்

ாட் ி கூறகவத்த பத்தினிப் சபண் ககத (21 : 3), சபருசவள்ைத்தில்

தன் கைவகனக் காப்பாற்றிய ஆதிமந்தி ககத (21 : 11), கைவன் வரும் வகே கல்லுருவம்
சபற்ற பத்தினிக் ககத (21 : 16), கிைற்றில் விழுந்த குழந்கதகய மீ ட்ட பத்தினிக்ககத (21 :
18), தன் கற்கபக் காக்கும் சபாருட்டு தன் முகத்கதக் குேங்கு வடிவமாக்கிய சபண் ககத (21
: 21), சகாடுத்த வாக்கின்படி தன் மகளுக்கு ஒரு ஆண் குழந்கதகயத் திருமைம் ச ய்து
கவத்த பத்தினிப் சபண்ைின் ககத (21 : 26) முதலிய கிகைக்ககதகள் கூறப்பட்டுள்ைன.
7. காவல் கைய்வக் கமைகள்
இத்தகலப்பின் கீ ழ் வார்த்திகன்
காத்த பூதத்தின் ககத (6
8.

ிகறயிலகடப்புக் ககத (23 : 80), ர ாழ ாட்கடக்

:10) முதலிய ககதகள் காைப்படுகின்றன.

ம்பிக்மகச் சார்புமடய கமைகள்
இத்தகலப்பில், மதுகேக்குக் ரகடுறும் எனக் கூறும் ர ாதிடக்ககத (23 : 134),

மகனவியின்

ாபக்ககத

(23

:

151

–

137)

முதலியகவ

ம்பிக்கக

ங்கமன்
ார்புகடய

கிகைக்ககதகைாகும்.
9. பிைமரத் ைன்வயப்படுத்தும் உைவியல் சார்ந்ை கமைகள்
இத்தகலப்பில் இைவே னின்

கக திருடப்பட்ட ககத (16 : 182) மற்றும் காவலனின்

வாகைப் பறித்த திருடனின் ககத (16 : 90) முதலிய கிகைக்ககதகள் ககயாைப்பட்டுள்ன.
இக்ககதகைில்

ில ஒரே அகமப்புக்குள்ைாகியும், படிமமாகவும், குறியீட்டு வடிவமாகவும்

ககயாைப்பட்டுள்ை தன்கமககைக் காைலாம்.
சிலப்பைிகாரக் கிமைக்கமைகைின் சில ைைி இயல்புகள்
ிலப்பதிகாேத்தில்

அகமந்துள்ை

கிகைக்ககதகைில்

சபரும்பான்கமயாகப்

பாத்திேக்

கூற்றுக்கைாகரவ அகமந்துள்ைன. ‘சபாற்சகால்லன் கூறும் அேண்மகனத் திருட்டுப்பற்றிய
ககத’

ிலம்பில்

ஒன்றிய

கிகைக்ககதயாக

அகமந்துள்ைது.

குறிப்பாக

ககதகளும், ஊன்று கிகைக்ககதகளும் அதிகமாகரவ உள்ைன. ‘ஊர்வ ி

ஒட்டிய

கிகைக்

ாப வேலாறு’ -
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புோைக்ககதயாகவும்,

‘ ாைங்காடி

இடம்சபற்றுள்ைன.

ிலப்பதிகாேத்தில்

எடுத்தாைப்பட்டுள்ைன.

ஒரு

பூதக்ககத’-

புோை

ில

கிகைக்ககத,
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வேலாற்றுக்ககதயாகவும்

கிகைக்ககதகள்

பின்னால்

வரும்

மிகத்திறம்பட

மற்சறாரு

கிகைக்ககதக்கு

அழுத்தம் தருவதாக அகமக்கப்பட்டிருக்கும் ரபாக்கக ஏகனய காப்பியங்கைில் காண்பதரிது.
ஏகனய காப்பியங்களுடன் ஒப்பிடும் ரபாது

ிலம்பில் எந்தசவாரு கிகைக்ககதயும் தனித்துச்

மயம் ரபசுவதற்காக எடுத்தாைப்படவில்கல என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ‘இைங்ரகா அேசு
துறந்த வேலாறு’ என்பகத காப்பியக் கிகைக்ககத மூலம் கூறுவதால், காப்பியப் புலவரும்
தன்கனக்

காப்பியத்தில்

ச ய்திகய (ஊர்வ ி
தன்கமயும்

இடம்சபற

கவத்துக்

சகாண்ட

தன்கமகயக்

காைலாம்.

ஒரே

ாப வேலாறு) வர்ைகனயாகவும், கிகைக்ககதயாகவும் ககயாண்டுள்ை

ிலப்பதிகாேத்தில் காைமுடிகின்றது.

முடிவுமர
ிலப்பதிகாேம் பல கிகைக்ககதககைத் தன்னுடன் இகைத்து, ஒருமித்த இலக்கிய
வடிவமாய்த்

தான்

கூறவந்த

இலக்கியமானாலும்
சகாண்டு

ரி பிற ககலகைாயினும்

வருவசதன்பது

முேண்பட்ட

முடிவுக்குக்

அந் ிகலயில்

அகமக்கப்பட்டுள்ைன.
காப்பிய

பயன்படுகின்றன.
பங்கைிப்பு

என்பது

கிகைக்ககதகைற்ற
ஏற்படுத்தும்
எனரவ

ஓர்

ாத்தியக்

காப்பிய

ிறப்புக்ககைக்

ிலப்பதிகாேத்தில்
ிலப்பதிகாேம்
கூறுகள்

முதல்
மக்கள்

காப்பியம்

ஆர்வத்கதத்

சகாண்டு

இலக்கியமாக

தூண்டவும்

விைங்கும்

இலக்கிய

இந்த

என்பது

அகவ

கிகைக்ககதகைின்
ச ால்வதானால்

அைவிற்கான

ரகள்விக்குரியதாகரவ

ரபாக்கிற்குக்

பக்கபலமாக

சவறுகமயகடந்து

குறிப்பிட்டுச்

உலகில்

ிகலயில்

சவற்றியாகும்.

கமயக்ககதக்குப்

வா க

இருந்து

ச ய்யப்பட்ட

கைி மானதாகும்.

உண்டா?

கமயக்ககதயின்

ிகலப்பாட்டில்

ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டு

இல்கலசயனில்

சமருகூட்டவும்,

இத்தககய

அந்த
சகாகல

கிகைக்ககதகள்

ச ய்துள்ைது.

ிகழ்கவ மங்கலமாக முடிவிற்குக்

இைங்ரகாவடிகைின்

மக்கைால்

கிகைக்ககதகள்

வனப்கப

ரி ஒரு

தகலவன்

சகாண்டுவருவது

ஏதுவாகக்

ஆைித்தேமாய்ப்பதிவு

மனக்கட்டகமப்பு.

காப்பியத்

பகடக்கப்பட்டாலும்

விைங்குவதற்கு
விடும்.

இந்திய

தன்கமரயாடு

ககதயிகன

கமயக்ககதகய

பாதிப்கப

அகமகின்றது.

கிகைக்ககதகைின்

பங்கைிப்பு

இன்றியகமயாததாகும். கிகைக்ககதகைின் முக்கியத்துவம் காப்பியக்கட்டகமப்பில் சபறும்
பங்கைிப்பிகனக் கருத்திற்சகாண்டு இதுரபான்ற ரமலும் பல ஆய்வுகள் ஆய்வாைர்கைால்
ரமற்சகாள்ைப்பட ரவண்டும் என்பதகனயும் இவ்வாய்வு வலியுறுத்துகின்றது.
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