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sசங்க இலக்கியம் – மலலயாள மமாழிமெயர்ப்புகள் 
ந. மன ாகரன் 

 
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை & ஆய்வு றமயம், அரசுக் கல்லூரி,  

சித்தூர், ோலக்காடு, பகரளா, இந்தியா. 
  

முன்னுலர 
  திர விட மம ழிகளில் தமிழழ டு தன் மெருங்கிய உறவவப் ழேணி வரும் மம ழி 

மவலய ளம். கி.ேி.10 ஆம் நூற்ற ண்டிற்குப் ேின்பு மவலய ளம் தனிமம ழிய க வளரத் ததாடங்கியது. 
அக்க லகட்டத்திழலழய தமிழ் மவலய ள மம ழிமேயர்ப்புப் ேணிகளும் ெவடமேற்றுள்ளன. தமிழின் 
மத ன்வம இலக்கணம கிய மத ல்க ப்ேியம், சங்க இலக்கியங்கள், கீழ்க்கணக்கு நூற்கள், 
க ப்ேியங்கள், கம்ேர ம யணம், மேரியபுர ணம், திருமந்திரம், ழதவ ரப் ே டல்கள், திருப்ே வவ, 
ேன்னிரு திருமுவறகள், இக்க ல ெவனீ இலக்கியத்தின் மேரும்ேகுதி எனத் மத டர்ந்து 
தமிழிலக்கியங்கள் மவலய ள மம ழிக்கு மம ழிமேயர்ப்புச் மசய்யப்ேட்டுள்ளன. மவலய ள மம ழி, 
தமிழ்ச் மசவ்விலக்கியத்தின் மசம்ே கத்வத மம ழிம ற்றம் மசய்து தனது இலக்கிய வளத்வதயும், 
கருத்த ற்றவலயும் மேருக்கிக் மக ண்டுள்ளது.  

 
எட்டுத்தத கக நூற்கள் 
  சங்கத் தமிழ்ச் மசவ்விலக்கியம ன எட்டுத்மத வக நூற்களில் ேரிே டல் தவிர்த்து 
ஏவனய நூற்கள் அவனத்தும் மவலய ள மம ழியில் மம ழிய க்கம் மேற்றுள்ளன. அவற்றுள் 
ஐங்குறுநூறு, ெற்றிவண மட்டும் சிலேகுதிகள் மட்டும க மம ழிய க்கம் மேற்றுள்ளன. 
 
அகந னூறு 

  அகெ னூறு மவலய ளத்தில் ஒழர ஒருமுவற 
முழுவமய கவும் மூன்று முவற சிறு ேகுதிகள கவும் 
மம ழிய க்கம் மேற்றுள்ளது. மவட்டம் ம ணி 
என்.வி.கிருஷ்ணவ ரியர், மெம்ம வற, விசுவெ தன்ெ யர், 
மவலயத்து அப்புண்ணி எனும் ெ ல்வர் இப்ேணிவயச் 
மசய்துள்ளனர். இம்மம ழிமேயர்ப்புகளில் இரண்டு மூலம் உவர 
மம ழிமேயர்ப்ே கவும், ஏவனய இரண்டும் மம ழிமேயர்ப்புகள கவும் 
அவமந்துள்ளன. 

 
   மவட்டம் ம ணி என்ேவவரப் 
மே துப்ேதிப்ே சிரியர கக் மக ண்டு ேதிப்புச் மசய்யப்ேட்டுள்ள 
“மரண்ட யிர வர்சத்மத திரஞ்மெடுத்த மவலய ள ேத்யங்ங்கள்” 
எனும் நூலில் அகெ னூற்றுக் கவிவதகள் [ே.669 – 779] 
இடம்மேற்றுள்ளன. அகெ னூற்றில் ே டியுள்ள 22 புலவர்களின் 30 
ே டல்கள் இதிலுள்ளன. என்.வி. கிருஷ்ணவ ரியர் அகம் கவிதகள் 
என்னும் நூலில் ேல எட்டுத்மத வகப் ே டல்கழள டு 
அகெ னூற்றுச் மசய்யுட்கள் சிலவற்வற மம ழிமேயர்த்துள்ள ர்.  
 
அகந னூறு [1981-1984] 
   மவலய ள மம ழியில் அகெ னூறு மம ழிய க்கம் முழுவமய க ஒழரமய ரு 
முவறயும் ேகுதிகள கப் ேல நூல் மவளியடீுகளிலும் இடம்மேற்றுள்ளன. அகெ னூற்றின் 
முழுவமய ன மம ழிமேயர்ப்பு மூன்று மத குதிகள க அவமந்து மூன்று க ல இவடமவளிகளில் 
மவளிய கியுள்ளது. மெம்ம வற ேி. விசுவெ தன் ெ யர் என்ேவர ல் மம ழிய க்கம் மசய்யப்ேட்ட இந்த 
மம ழிய க்கம் திருச்சூர். ழகரள ச கித்ய அக மதமி ெிறுவனத்த ல் மவளியிடப்ேட்டுள்ளது. 1981, 1983, 
1984 எனும் ஆண்டுக்க லங்களில் முவறழய மூன்று மத குதிகளும் மவளிய கியுள்ளன. 
 
அகந னூறு (2007) 
    “சங்கக ல தமிழ் கவிதகள்” என்னும் நூலில் முப்ேது அகெ னூற்றுக் கவிவதகள் 
மம ழிமேயர்ப்புச் மசய்யப்ேட்டுள்ளன. மலயத்து அப்புண்ணி மசய்துள்ள இம்மம ழிமேயர்ப்ேில் 
உவரவிளக்கம் இல்வல. அகெ னூற்றுப் ே டலின் மம ழிய க்க வடிவமும் அப்ேகுதியின் முடிவில் 
அகெ னூற்றுச் மசய்யுட்களின் தமிழ்மூலம் மவலய ள வரிவடிவிலும் இடம்மேறுகின்றன. 
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ஐங்குறுநூறு 

   ஐங்குறுநூற்றுச் மசய்யுட்கள் மவலய ளத்தில் 
மூன்றுமுவற மம ழிய க்கம் மசய்யப்ேட்டுள்ளன. மவட்டம் ம ணி 
என்ேவவரப் மே துப்ேதிப்ே சிரியர கக் மக ண்டு ேதிப்புச் 
மசய்யப்ேட்டுள்ள “மரண்ட யிர வர்சத்மத திரிஞ்மெடுத்த மவலய ள 
ேத்யங்ஙள்” (1977) எனும் நூலில் ஐங்குறுநூற்றில் ே டியுள்ள 
ஓரம்ழே கிய ர், ழேயன ர், கேிலர் எனும் மூவரின் ேத்துப் ே டல்கள் 
வதீம் 30 ே டல்கள் இதிலுள்ளன. 
 
   என்.வி. கிருஷ்ணவ ரியர் மத குத்து 
மம ழிமேயர்ப்புச் மசய்துள்ள ‘அகம் கவிவதகள்’ (1981) எனும் 
மத குப்ேில் ஐங்குறுநூற்றுக் கவிவதகள் 30 இடம்மேற்றுள்ளன. 
திவண அடிப்ேவடயில் ேகுக்கப்மேற்றுள்ள நூல தல ல் நூலின் 
ேல்ழவறிடங்களில கப் ே டல்கள் இடம்மேற்றுள்ளன. 
 
    ‘சங்க க ல தமிழ் கவிதகள்’ (2007) என்னும் நூலில் 
முப்ேது ஐங்குறுநூற்றுக் கவிவதகள் மம ழிமேயர்ப்புச் 
மசய்யப்ேட்டுள்ளன. மலயத்து அப்புண்ணி மசய்துள்ள 
இம்மம ழிமேயர்ப்ேில் உவரவிளக்கம் இல்வல. அகெ னூற்றுப் 

ே டலின் மம ழிய க்க வடிவமும் அப்ேகுதியின் முடிவில் மூலம் மவலய ள வரிவடிவிலும் 
இடம்மேறுகின்றது. ேத்துப் ே டல்களில் ஒவ்மவ ன்றுக்கும் சூழல் விளக்கம் எழுதப்ேட்டுள்ளது. 
இம்மம ழிமேயர்ப்பு மவட்டம் ம ணியின் ழதர்வவமய ட்டியத கழவ அவமந்துள்ளது. 
  
கலித்தத கக 

  கலித்மத வகச் மசய்யுட்கள் மவலய ளத்தில் ெ ன்கு முவற மம ழிய க்கம் 
மசய்யப்ேட்டுள்ளன. “மரண்ட யிரம் வர்சத்மத திரிஞ்மெடுத்த மவலய ள ேத்யங்ஙள்”, ‘கலித்மத வக’, 
‘அகம் கவிதகள்’, ‘தமிழ் சங்க கவிதகள்’ என்னும் மத குப்புகளில் அவவ இடம்மேற்றுள்ளன. இவற்றில் 
முதலில் சுட்டப்மேற்ற இரண்டு நூல்களும் மூலம் உவர மம ழிய க்கம கவும், ஏறைய இரண்டும் 
மம ழிமேயர்ப்புக்கள கவும் அவமந்துள்ளன. 

 
   மவட்டம் ம ணி என்ேவவரப் மே துப்ேதிப்ே சிரியர கக் மக ண்டு ேதிப்புச் 
மசய்யப்ேட்டுள்ள “மரண்ட யிர வர்சத்மத திரிஞ்மெடுத்த மவலய ள ேத்யங்ஙள்”(1977) எனும் நூலில் 
கலித்மத வகச் மசய்யுட்கள் இடம்மேற்றுள்ளன. கலித்மத வகயில் ே வல ே டிய மேருங்கடுங்ழக  
ே டியுள்ள ேத்துப்ே டல்கள் இதிலுள்ளன. ே டல்களின் மூலநூற் தகவல்கள் இல்வல. 
  
   என்.வி. கிருஷ்ணவ ரியர் மத குத்து மம ழிமேயர்ப்பு மசய்துள்ள அகம் கவிவதகள் 
(1981)எனும் மத குப்ேில் 12 கலித்மத றகச் தசய்யுட்கள் மம ழிமேயர்ப்பு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. கேிலர் 
ே டிய குறிஞ்சிக்கலிப் ே டல்கள் இரண்டு (1,15) மம ழிய க்கம் மேற்றுள்ளன. ே வலத்திவணப் ேற்றிய 
மேருங்கடுங்ழக னின் இருே டல்களும் (1,35), ெல்லந்துவன ரின் 
மெய்தற் ே டல்கள் இரண்டும் (13,27) மம ழிய க்கம் மேற்றுள்ளன. 
ெல்லுருத்திரன ரின் முல்வலப் ே டல் ஒன்று (1) மட்டுழம 
இடம்மேற்றுள்ளது. மருதனிளெ கன ரின் மருதம் ேற்றிய 
ே டல்களில் ஐந்து ே டல்கள் (1,2,15,24,34) மம ழிமேயர்ப்புச் 
மசய்யப்ேட்டு நூலில் இடம்மேற்றுள்ளன. 
 
   1983 இல் மசய்யப்ேட்டுள்ள கலித்மத வக 
மம ழிமேயர்ப்பு கலித்மத வக முழுவமய ன மம ழிமேயர்ப்ே க 
உள்ளது. அவனத்துச் மசய்யுட்களும் உள்ளடக்கச் சூழலுக்ழகற்றத் 
தவலப்ேிடப் மேற்றுள்ளன. மவளியடீ்ட ர் குறிப்பு, உள்ளடக்கம், 
முன்னுவர [பூமிக] வ ழ்த்துப்ே டல் உட்ேட 150 கலித்மத வகப் 
ே டல்கள் என நூல க்கம் மேற்றுள்ளது.  ‘சங்கக ல தமிழ் 
கவிதகள்’ (2007) என்னும் மம ழிய க்கத் மத வக நூலில் இருேத்தி 
இரண்டு கலித்மத வக மசய்யுட்கள் மம ழிமேயர்ப்புச் 
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மசய்யப்ேட்டுள்ளன. மலயத்து அப்புண்ணி மசய்துள்ள இம்மம ழிமேயர்ப்ேில் உவர விளக்கம் இல்வல. 
கலித்மத வகப் ே டலின் மம ழிய க்க வடிவமும் அப்ேகுதியின் முடிவில் தமிழ் மூலம் மவலய ள 
வரிவடிவிலும் இடம்மேறுகின்றது. ே டல்கள் திவண அடிப்ேவடயில் அவமய மல் கலந்துவரும் 
ெிவலயில் அவமக்கப்ேட்டுள்ளது. 
 
குறுந்தத கக 
  குறுந்மத வகச் மசய்யுட்கள் மவலய ளத்தில் ெ ன்கு முவற மம ழிய க்கம் 
மசய்யப்ேட்டுள்ளன. ‘மரண்ட யிரம் வர்சத்மத திரிஞ்மெடுத்த மவலய ள ேத்யங்ஙள்’, ‘குறுந்மத வக’, 
‘அகம் கவிதகள்’, ‘தமிழ் சங்க கவிதகள்’ என்னும் மத குப்புகளில் அவவ இடம்மேற்றுள்ளன. இவற்றில் 
முதலில் சுட்டப்மேற்ற நூல்களும் மூலம் உவர மம ழிய க்கம கவும் ேிற மூன்று நூல்களும் 
மம ழிமேயர்ப்புடன் உவர விளக்கங்கள கவும் அவமந்துள்ளன. 
 
   மவட்டம் ம ணி என்ேவவரப் மே துேதிப்ே சிரியர கக் மக ண்டு ேதிப்புச் 
மசய்யப்ேட்டுள்ள “மரண்ட யிர வர்சத்மத திரிஞ்மெடுத்த மவலய ள ேத்யங்ஙள்” (1977) எனும் நூலில் 
முப்ேது குறுந்மத வகச் மசய்யுட்கள் [ேக்.157 -202] இடம்மேற்றுள்ளன. அதில் ேதின ன்கு குறுந்மத வகப் 
புலவர்களின் மசய்யுட்கள் இடம்மேறுகின்றன. ே டல்களின் மூலச் மசய்யுள் ேற்றிய தகவல் 
எண்ணிக்வகயிட்டுக் க ட்டப்மேற்றுள்ளது. 
 
  என்.வி. கிருஷ்ணவ ரியர் மத குத்து மம ழிமேயர்ப்புச் மசய்துள்ள ‘அகம் கவிதகள்’ 
(1981)எனும் மத குப்ேில் 24 குறுந்மத வகச் மசய்யுட்கள் மம ழிமேயர்ப்புச் மசய்யப்ேட்டுள்ளன. 
இப்ே டல்களின் மே ருண்வம அல்லது துவறவிளக்கத்வத ஒட்டிய தவலப்புகள் இடம் மேற்றுள்ளன. 
 
  ழேர சிரியர் மக.என் எழுத்தச்சன் (1999) மசய்துள்ள குறுந்மத வகப் ே டல்களின் 
முழுவமய ன மம ழிய க்கம க இந்நூல் அவமந்துள்ளது. திருச்சூர், ழகரள ச கித்ய அக மதமி 
ெிறுவனம் இந்நூவல மவளியிட்டுள்ளது. மம ழிமேயர்ப்புச் மசய்த மக.என் எழுத்தச்சனின் மவறவிற்குப் 
(1991) ேிறகு இந்த நூல் மவளிய கியுள்ளது. முன்னுவரவய ழமங்ஙலத்து ெ ர யணன் குட்டி என்ேவர் 
எழுதியுள்ள ர். நூலில் 399 ே டல்கள் மம ழிய க்கம் மேற்றுள்ளன. அவனத்துப் ே டல்களும் 
தவலப்ேிடப் மேற்றுள்ளன. 
 
   ‘சங்கக ல தமிழ் கவிதகள்’ (2007) என்னும் மம ழிய க்கத் மத குப்ேில் முப்ேது 
குறுந்மத வகப் ே டல்கள் மம ழிமேயர்ப்புச் மசய்யப்ேட்டுள்ளன. மலயத்து அப்புண்ணி மசய்துள்ள 
இம்மம ழிமேயர்ப்ேில் உவரவிளக்கம் இல்வல. குறுந்மத வகச் மசய்யுட்களில் 13 புலவர்களின் 
மசய்யுட்கள் ழதர்வு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. குறுந்மத வக ே டலின் மம ழிய க்க வடிவமும் அப்ேகுதியின் 
முடிவில் மூலம் மவலய ள வரிவடிவிலும் இடம்மேறுகின்றது. திவண, கூற்று இவவ சூழல் 
விளக்கம க அவமந்துள்ளது. 
 
நற்றிகை 

  ெற்றிவணச் மசய்யுள் மத குதி இதுவவர மவலய ளத்தில் முழுவமய க 
மம ழிமேயர்க்கப்ேடவில்வல. ஆன ல் ெற்றிவணச் மசய்யுட்கள் ேல மூன்று மத வக நூல்களில் 
மம ழிய க்கம் மசய்யப்ேட்டுள்ளன. ‘மரண்ட யிரம் வர்சத்மத திரிஞ்மெடுத்த மவலய ள ேத்யங்ஙள்’, 
‘அகம் கவிதகள்’, ‘தமிழ் சங்க கவிதகள்’ என்னும் மத குப்புகளில் அவவ இடம்மேற்றுள்ளன. இவற்றில் 
முதலில் சுட்டப்மேற்ற நூல் மூலம் உவர மம ழிய க்கம கவும் ேிற இரண்டு நூல்களும் 
மம ழிமேயர்ப்புகள் உவர விளக்கங்கள கவும் அவமந்துள்ளன. 

 
   மவட்டம் ம ணி என்ேவவரப் மே துப்ேதிப்ே சிரியர கக் மக ண்டு ேதிப்புச் 
மசய்யப்ேட்டுள்ள “மரண்ட யிர வர்சத்மத திரிஞ்மெடுத்த மவலய ள ேத்யங்ஙள்” (1977)  எனும் நூலில் 
முப்ேது ெற்றிவணச் மசய்யுட்கள் இடம் மேற்றுள்ளன. ெற்றிவணயில் ே டியுள்ள ேத்துப் புலவர்களின் 
மசய்யுட்களில் இடம்மேறுகின்றன. 
  
   என்.வி. கிருஷ்ணவ ரியர் மத குத்து மம ழிமேயர்ப்புச் மசய்துள்ள அகம் கவிதகள்  
(1981)எனும் மத குப்ேில் 22 புலவர்கள் ே டியுள்ள 23 ெற்றிவணச் மசய்யுட்கள் மம ழிமேயர்ப்புச் 
மசய்யப்ேட்டுள்ளன. குறிஞ்சித்திவணப் ே டல்கள் எட்டு, முல்வலப்ே டல்கள் மூன்று, ே வலத்திவண 
ேற்றிய ஆறு ே டல்கள் மெய்தற் ே டல்கள் மூன்று மருதம் ேற்றிய ே டல்கள் மூன்று மம ழிமேயர்ப்புச் 
மசய்யப்ேட்டு நூலில் இடம்மேற்றுள்ளன. 
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    ‘சங்கக ல தமிழ் கவிதகள்’ (2007) என்னும் நூலில் ேத்துப் புலவர்கள் ே டியுள்ள 
முப்ேது ெற்றிவணக் கவிவதகள் மம ழிமேயர்ப்புச் மசய்யப்ேட்டுள்ளன. ே வலே டிய மேருங்கடுங்ழக , 
கேிலர், அம்மூவன ர், ெம்ேிக்குட்டுவன ர் ஆகிழய ர் ே டியுள்ள ஒன்றுக்கு ழமற்ேட்ட ே டல்கள் 
இத்மத குப்ேில் மம ழிய க்கம் மேற்றுள்ளன. இம்மம ழிமேயர்ப்வே மலயத்து அப்புண்ணி அவர்கள் 
மசய்துள்ள ர். இதில் உவர விளக்கம் இல்வல. ெற்றிவணப் ே டல்களின் மம ழிய க்க வடிவமும் 
அப்ேகுதியின் முடிவில் மூலம் மவலய ள வரிவடிவிலும் இடம்மேறுகின்றது. 
 
பதிற்றுப்பத்து 
   ேதிற்றுப்ேத்து மவலய ளத்தில் மூன்றுமுவற மம ழிமேயர்ப்பு மசய்யப்ேட்டுள்ளது. 
அவற்றில் ஒன்று உவரெவட மம ழிமேயர்ப்ே கும். ேிற இரண்டும் மூலம் உவர விளக்கப் ேதிப்புகள க 
உள்ளன. ‘ழசரேிரசஸ்தி ம ல’ (1958) நூல் வரிவசயில் முதல வத க மவளிய ன நூலின் 
முதற்ேகுதிய க ேதிற்றுப்ேத்து இடம்மேறுகின்றது. இவத மம ழிய க்கம் மசய்தவர் 
ஆர்.ெ ர யணப்ேணிக்கர்’, ‘ழகரளத்தின் ேண்வடய வரல ற்வற அறிவதற்க ன ச ன்ற வணங்கள் சங்க 
இலக்கியங்களிழலழய க ணப்ேடுகின்றன. அவவ ழகரள மக்களுக்கு அறிமுகமற்றவவ எனினும் கூட 
அவவ அவர்களுக்கும் உரிவமய னது என்ேவத மறுக்க முடிய து என முன்னுவரயில் எழுதுகின்ற ர். 
இரண்ட ம் ேத்தியிலிருந்து ஒன்ேத ம் ேத்து முடிய அவனத்துப் ே டல்களும் தவலப்பு ே டல் ெிகழ்வு 
விளக்கம க அவமய மவலய ள உவரெவடயில் மம ழிய க்கம் மேற்றுள்ளன. இவடயிவடழய 
அடிக்குறிப்புகள் வழங்கப்ேட்டுள்ளன. 
 
   தமிழ் மவலய ள இருமம ழிப் ேண்டிதரும் ழேர சிரியரும ன ஜி.வவத்தியெ வதயர் 
மம ழிமேயர்த்துள்ள ேதிற்றுப்ேத்து, மவலய ளத்தில் மூலம் உவரவிளக்க மம ழிமேயர்ப்ே கச் 
மசய்யப்ேட்டுள்ள முயற்சிய கும். தமிழ் மூலம் மவலய ள வரிவடிவில் அளிக்கப்ேட்டு அதன் விளக்க 
உவர மவலய ளத்தில் அளிக்கப்ேட்டுள்ளது. மவட்டம் ம ணி என்ேவவரப் மே துப் 
ேதிப்ே சிரியர கக் மக ண்டு ேதிப்புச் மசய்யப்ேட்டுள்ள “மரண்ட யிர வர்சத்மத திரிஞ்மெடுத்த 
மவலய ள ேத்யங்ஙள்” (1971) எனும் நூலில் இரண்ட ம் ேத்து முதல் ஒன்ேத ம் ேத்து வவரய ன 
ேதிற்றுப்ேத்துச் மசய்யுட்கள் இடம்மேற்றுள்ளன. விளக்கம ன மம ழிமேயர்ப்ே கழவ அவமந்துள்ளது.. 
ஒவ்மவ ரு தவலப்புகளும் மவலய ள மம ழிய க்கம் மேற்றுள்ளன. 
 
புறந னூறு 
   புறெ னூற்றுச் மசய்யுட்கள் மவலய ள மம ழியில் ஒருமுவற முழுவமய கவும் 
மூன்றுமுவற ழதர்வு மசய்யப்ேட்ட சிற்சில ேகுதிகள கவும் மவலய ளத்தில் 
மம ழிமேயர்க்கப்ேட்டுள்ளன. இம்மம ழிமேயர்ப்புகள் மூலம் விளக்கம், மம ழிமேயர்ப்பு, உவரய க்கம் 
என்னும் ெிவலகளில் க ணப்ேடுகின்றன. 
 
  ழசர ேிரசஸ்தி ம ல (1958) என்னும் நூல் வரிவசயில் முதல வத க மவளிவந்துள்ள 
நூலில் ேதிற்றுப்ேத்து, முத்மத ள்ள யிரம், இப்ே டல்கழள டு ழசரர் ேற்றிய 62 புறெ னூற்றுச் 
மசய்யுட்களின் கருத்து மவலய ளத்தில் உவரெவடய க்கம் மசய்யப்ேட்டுள்ளது. இம்மம ழிமேயர்ப்வே 
ஆர். ெ ர யணப் ேணிக்கர் மசய்துள்ள ர். ழசரமன்னர்களில் 22 அரசர்கள் ேற்றிய ே டல்கள் இதில் 
மம ழிமேயர்க்கப்ேட்டுள்ளன. 
 

  1969 இல் மவளிய கியுள்ள புறெ னூற்றுச் 
மசய்யுளுக்க ன முழுவமய ன மவலய ள மம ழிமேயர்ப்புப் 
ேதிப்புக்கு வி.ஆர்.விசுவெ தன் ேிள்வள அவர்கள ல் 
மவலய ள உவர விளக்கம் மசய்யப்ேட்டுள்ளது. ே டிழய ர், 
ே டப்ேட்ழட ர் ேற்றிய குறிப்பு ே டலின் தவலப்புப் ழே ல 
அவமந்துள்ளது. மசய்யுளின் தமிழ் மூலம் மவலய ள 
வரிவடிவில் அளிக்கப்ேட்டுள்ளது. திவண, துவற விளக்கங்கள் 
இடம்மேற்றுள்ளன. இப்ே டலில் 400 ே டல்களுக்கும் 
உவரவிளக்கம் மசய்யப்ேட்டுள்ளன. 

 
  மவட்டம் ம ணி என்ேவவரப் 
மே துப்ேதிப்ே சிரியர கக் மக ண்டு ேதிப்புச் மசய்யப்ேட்டுள்ள 
“மரண்ட யிர வர்சத்மத திரிஞ்மெடுத்த மவலய ள ேத்யங்ஙள்” 
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(1977) எனும் நூலில் முப்ேத்மத ரு புறெ னூற்றுச் மசய்யுட்கள் இடம்மேற்றள்ளன. 21 புலவர்களின் 
ே டல்கள் ழதர்வு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. ே டல்கள் ஒவ்மவ ன்றுக்கும் புலவர், திவண, துவறகள் சூழல் 
விளக்கம கவும் அவமந்துள்ளன. ே டல்களில் மூலச்மசய்யுள் ேற்றிய தகவல் எண்ணிக்வகயிட்டுக் 
க ட்டப் மேற்றுள்ளது. 
 
   ‘தமிழ் சங்கக ல கவிதகள்’ (2007) என்னும் நூலில் புறெ னூற்றில் ே டியுள்ள 
இருேத்மத ரு புலவர்களின் முப்ேத்திமய ரு மசய்யுட்கள் மம ழிமேயர்ப்புச் மசய்யப்ேட்டுள்ளன. 
மலயத்து அப்புண்ணி மசய்துள்ள இம்மம ழிமேயர்ப்ேில் உவர விளக்கம் இல்வல. புறெ னூற்றுப் 
ே டலின் மம ழிய க்க வடிவமும் அப்ேகுதியின் முடிவில் மூலம் மவலய ள வரிவடிவிலும் 
இடம்மேறுகின்றது. மம ழிய க்கம் ேகுதியில் ஒவ்மவ ரு ே டலின் திவண, துவறகள் ே டப்ேட்ழட ர் 
ேற்றிய குறிப்புடன் சிறுவிளக்கத்ழத டு அவமந்துள்ளது. 
 
பத்துப்ப ட்டு 

  ேத்துப்ே ட்டு நூற்கள் அவனத்தும் மவலய ளத்தில் ஒழரமய ருமுவற உவரய க்கம் 
மசய்யப்ேட்டுள்ளன. இம்தமாழிதேயர்ப்றேச் தசய்தவர் பமங்ஙலத்து நாராயணன் குட்டி. 
இவ்வுவரய க்கம், மூலம் – மவலய ளவுவர என அவமந்துள்ளது. 

  
  ேத்துப்ே ட்டு நூற்களில் குறிஞ்சிப்ே ட்டு மட்டும் மூன்று முவற மவலய ள 

மம ழிய க்கம் மேற்றுள்ளது. குறிஞ்சிப்ே ட்டின் மவலய ள மம ழிய க்கம் மூலம் மவலய ள உவர 
என்ற தன்வமயில் இரண்டு முவறயும் மசய்யுள் ெவடயில் ஒழரமய ரு முவற 
மம ழிமேயர்க்கப்ேட்டுள்ளது. 

 
   மவட்டம் ம ணி என்ேவவரப் மே துப்ேதிப்ே சிரியர கக் மக ண்டு ேதிப்பு 
மசய்யப்ேட்டுள்ள “மரண்ட யிர வர்சத்மத திரிஞ்மெடுத்த மவலய ள ேத்யங்ஙள்”(1977) எனும் நூலின் 
முதற்ேகுதிய கக் குறிஞ்சிப்ே ட்டு இடம்மேற்றுள்ளது. குறிஞ்சிப்ே ட்டின் தமிழ்மூலம் மவலய ள 
வரிவடிவில் கவத ெிகழ்வுப்ேடுத்தற்கு ஏற்ேப் ேகுத்தவமக்கப்ேட்டுள்ளது. இதில் குறிஞ்சிப்ே ட்டு 
முப்ேத்திரண்டு ேகுதிகள கப் ேிரித்து உவர விளக்கப்ேட்டுள்ளது. 
 
   ேத்துப்ே ட்டு(2000) என்னும் மவலய ள மம ழிமேயர்ப்புத் மத வக நூலில் எட்ட வது 
ேகுதிய க குறிஞ்சிப்ே ட்டு அவமக்கப்ேட்டுள்ளது. குறிஞ்சிப் ே ட்டுக்க ன முன்னுவரப் ேகுதியில் 
கேிலர் மற்றும் நூல் ேற்றிய விளக்கம் உள்ளது. தமிழ் மூலத்தின் ேின் அதன் மே ழிப்புவர 
வழங்கப்ேட்டுள்ளது. ே டலின் கவத ெிகழ்விற்கு ஏற்ேப் ேகுத்தவமக்கப்ேட்டுள்ளன. 
 
   ‘சங்கக ல தமிழ் கவிதகள்’ (2007) என்னும் நூலில் குறிஞ்சிப்ே ட்டு முழுவமயும் 
மசய்யப்ேட்டுள்ளது. மலயத்து அப்புண்ணி மசய்துள்ள இம்மம ழிமேயர்ப்ேில் உவர விளக்கம் இல்வல. 
குறிஞ்சிப்ே ட்டின் மம ழிய க்க வடிவமும் அப்ேகுதியின் முடிவில் மூலம் மவலய ள வரிவடிவிலும் 
இடம் மேறுகின்றது இவடயிவடழய கவதச் சூழவல விளக்கும் வரிகள் எழுதப்மேற்றுள்ளன. 

 

TRANSLATION OF  CLASSICAL TAMIL ANTHOLOGIES  INTO MALAYALAM 

N. Manoharan 

  Tamil literature is the wealthiest of all the other literatures.Through the translation of 
Tamil works into other languages,  people understand the culture and values of ancient Tamil people 
and their language and literature. The ancient works of Tamil literature like Tholkappiyam, 
Thiruvenbavai, Kambaramayanam, Periyapuranam, Thirumandhiram, etc., are translated into many 
languages. Through that translation, they have enriched their language both verbally and 
grammatically. Tamil Language is like a mother even to the people who do not belong to it. 
Malayalam is one among those languages which follows and maintains it's good relationship with 
Tamil Language till date. Malayalam has been a dialect of Tamil until 10th century and later it stood 
by its own. Many classical Tamil literature works have been translated into  Malayalam.  All the 
Ettuthogai Anthologies have been translated in to Malayalam except Paripadal . Only a few parts of 
Ainkurunuru and Natrinai are translated. The translation of many tamil works into Malayalam 
continues even now. 
 


