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தமிழில் புராண இலக்கியத்தின் ததாற்றமும் வளர்ச்சியும்
சி.ஜெயமுருகன்
முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர்,, தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் சுவடியியல் புலம்,
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், தரமணி, ஜசன்னை - 600 113

முன்னுனர — புராணச் ஜசய்திகள் உவனமயாகவும் குறிப்பாகவும் சங்க இலக்கியங்களில் பயின்றுள்ளை. ஆைால்
இனடக்கால இலக்கியங்களில் புராணக் கனதக்கூறுகள் மிகுதியாக உள்ளை. இக்கால மக்கள் சமயத்துனறயில்
ஜபாழுதும் ஈடுபாடுனடயவர்களாகக் காணப்பட்டைர். அதன் வினளவின் ஒரு பகுதிதான் புராண இலக்கியம்.
சமயத்னத வலியுறுத்திப் பாடுததல இவர்கள் புராணம் எழுதிய தநாக்கம் ஆகும். சங்க இலக்கியங்களில்
முதன்முதலில் ததான்றிய எட்டுத்ஜதானக நூல்களின் பாடல்கள் தைித் தைிப்பாடல்களாக விளங்கிை. பின்பு
ததான்றிய பத்துப்பாட்டு ஜதாடர்நினலச் ஜசய்யுள்களாகத் ஜதாகுக்கப்பட்டது. இவ்வாறு படிப்படியாக வளர்ச்சி
ஜபற்றதற்குப் பின்ைர் உனரப்தபாம் உள்ளக்கருத்து அளவுக்குச் ஜசய்யுள் நீட்சி ஜபற்றிருப்பது அறியமுடிகிறது.

முக்கியவார்னதகள் — புராணம்; தபரரசர்கள்; புலவர்; சிற்றரசர்; பதிஜைண் கீழ்க்கணக்கு
தபரரசர்கள்

1. புராண எழுச்சிக்காை சூழல்

நூல்களாக

சமுதாயச்

அனமயக்

காணலாம்.

சூழல்களுக்கு

ஜபாதுநீதிகனள

உணர்த்த

ஏற்ப

அக்காலச்

மக்களுக்குப்

தவண்டிய

சமுதாயத்

ததனவயினை இவ்விலக்கியங்கள் நினறவு ஜசய்தை.
சங்க

காலத்தில்

புகுந்துவிட்ட

ஆகிய

மரபுகளும்,

புராணக் கனதகளும் அவ்விலக்கியங்கள் ஜவளியிட்ட
நீதிக்கருத்துகளும் ஒருங்கினணந்து இலக்கிய வடிவம்
ஜபறத்

ஜதாடங்கிை. அவ்வடிவம்

ஜபயாினைப்

ஜபற்றது.

புராணம்

புலவர்கள்

ஆண்ட

நினல

மாறிச்

சிற்றரசர்களின் னகயில் நாடு சிக்கியது. புலவர்கனளப்

‘பதிஜைண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஜபரும்பகுதி
நீதி

தமிழ்நிலத்னத

என்ற

வாழ்வியனலப்

தபாற்றும் மதுனகயுனடதயார் குனறந்தைர். காப்பியக்
கூறுகள்

அனமயக்

புராணங்களாகப்

கடவுளர்

பனடப்பதன்

ஜசயல்கனளப்

மூலம்

புலவர்கள்

வாழ்வில் அனமதினயத் ததட முனைந்தைர். காப்பியக்
கூறுகள் அனமயப்

புராணங்கனளப் பனடப்பனதப்

புராணக் ஜகாள்னககளில் அறியமுடிகிறது.

2. தமிழில் புராணப் பாகுபாடு
தமிழில்

புராணங்கள்

ஜபருநூல்களும்

என்ற

சிறுநூல்களும்

நினலயில்

பல

காணப்படுகின்றை.

பாடதவண்டும் என்ற சங்ககால மைநினல இங்கு

இப்புராண நூல்கள் கூறும் ஜபாருனளயும் இவற்றின்

இல்னல. நீதினயப் புகட்ட தவண்டும் என்ற சூழலும்

அனமப்னபயும்

மாறியது.

ஜபருங்காவிய

ஜசய்யப்படுகின்றை.

இச்சூழலில்

புலவர்கள்

தநாக்கம்

இனறவனைப்

அடியவனரப்
ஏற்பட்டதபாது
இவற்றின்

தமாகம்

தாங்கள்

நிலவியது.

பிறப்ஜபடுத்ததன்

பாடுதலும்,

அவன்

என்கிற

நினல

தபாற்றுதலும்
புராணங்கள்
அடிப்பனடயில்

இலக்கியக்ஜகாள்னக அனமந்தது.”

பிறப்ஜபடுத்தை.
புராணத்தின்

ஜகாண்டு

இனவ

ஜபாதுவாக

பாகுபாடு
இவற்னறப்

பின்வரும் ஆறுநினலகளில் பகுக்கலாம். அனவ,
 மகாபுராணங்கள்
 இதிகாச அனமப்பில் உள்ள புராணங்கள்
 சிவபுண்ணியம் சிவ தருமம் கூறுவை
 ஆண்டவன் அடியார் வரலாறும் பிற வரலாறுகளும்
கூறுவை
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 சாதிப் ஜபருனம விளக்குவை

6. ஆண்டவன் அடியார் வரலாறும் பிறர்

 ஊர்ச்சிறப்னப எடுத்துனரப்பனவ

வரலாறுகளும்

தபான்றனவயாகும். தமிழிலுள்ள அனைத்துப் புராண
னசவ

நூல்கனளயும் இப்பாகுபாட்டில் அனமக்கலாம்.

விாித்துக்கூறும்

3. மகாபுராணங்கள்
மகாபுராணங்களாை

பதிஜைண் புராணங்கனள அப்படிதய முழுனமயாகத்
ஜமாழிஜபயர்த்ததா

எழுதப்பட்டனவ

மகாபுராணங்கள் என்பர். கூர்ம புராணம், இலிங்க
புராணம், மச்ச புராணம், பாகவதம் தபான்றனவ தமிழ்
மகாபுராணங்கள் என்னும் நினலயிலுள்ளனவ. னசவ
மகாபுராணம் னவணவ மகாபுராணம் எை இரண்டும்
ஜசன்ற

நூற்றாண்டில்

உனரநனடயாக

ஜமாழிஜபயர்க்கப் ஜபற்றனவயாகும்.

காப்பிய அனமப்தபாடு ஒரு குறிப்பிட்ட கடவுளின்
வரலாற்னறக்

கூறுவை

மகாபுராணத்தின்
புராணங்கள்

ஒரு

இப்புராணங்களாகும்.

பகுதியாகவும்

அனமயும்.

இவ்வனகப்

கந்தபுராணம்,

வரலாற்னற

தமிழில்

இவ்வனகயில்
இனறயடியார்கனள

இனறவைாகதவ கருதி வழிபடுவது ஒரு மரபாகும்.
னசவத்திலும்

னவணவத்திலும்

தத்துவமாகதவ

இது

ஒரு

சமயத்

பின்பற்றப்படுகின்றது.

இனறயடியார்கள்

வரலாற்னறப்

புராணமாகப்

பாடுவது சிறந்த இலக்கிய மரபாகவும் அனமகின்றது.
ஜபாிய புராணம், தசக்கிழார் புராணம், திருவாதவூர்
அடிகள்

புராணம்

தபான்ற

னசவ

சமய

இவ்வனகனயச்

தசர்ந்தனவகளாகும்.

னவணவத்திலும்

அாிசமய

பிரபாவம்,

4. இதிகாச அனமப்பில் உள்ள புராணங்கள்

அடியார்கள்

புராணங்கள்

அனமந்தனவயாகும்.

வடஜமாழியிலுள்ள
தழுவிதயா

னவணவ

திவ்விய

இனறயடியார்கள்

தீபம்,

சூாிசாிதம்

பற்றிக்

நூல்கள்

இவ்வாதற
குருபரம்பராப்

தபான்ற

கூறும்

நூல்கள்

வரலாறுகளாக

அனமந்துள்ளை.
இவ்வனகப் புராணங்கள் யாவும் தமிழில் புதிதாகப்
பனடக்கப்பட்ட

முதல்

ஜமாழிஜபயர்ப்பு

நூல்கள்

ஆகும்.

நூல்களாக

இனவ

அனமயாததும்

விநாயக

குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பன்ைிரண்டாம் நூற்றாண்டில்

புராணம், பாகவதம் தபான்றனவ இதிகாச அனமப்பில்

தசக்கிழார் அருளிய ஜபாியபுராணத்னதத் ஜதாடர்ந்து

உள்ள புராணங்களாகும்.

எழுந்த

இவ்வனகயாை

நூல்கள்

தபாலதவ

5. சிவபுண்ணியம் சிவதருமம் கூறுவை

அனமந்துள்ளை.

பிரதமாத்தர

காண்டம்,

உபததசகாண்டம்,

வாயு

சங்கினத,

பல

வரலாறு

நூல்கள்

கூறும்

பின்ைர்த்

ததான்றியுள்ளை.

மகா புராணங்களின் ஒரு பகுதியாக இவ்வனக
நூல்கள்

அடியார்

காசிக்

7. சாதிப்ஜபருனம விளக்குவை
தமிழகத்திலுள்ள

பல்தவறு

சாதிகனள

காண்டம், சிவ தருதமாத்தரம் என்பை இவ்வனகயில்

உயர்த்திப்பாடும் நூல்கள் பதிதைழாம் நூற்றாண்டு

தசர்ந்தனவகளாகும்.

முதலாகதவ தமிழில் ததான்றியுள்ளை. னவசியப்பள்ளு,

இனவ

யாவும்

வடஜமாழி

மகாபுராணங்களின் ஒரு பகுதி என்பனதக் காட்டதவ

ஜசங்குந்தர்

சங்கினத

சிற்றிலக்கியங்கள்

ஜசாற்கள்

காண்டம்,

காண்டம்

என்ற

இடம்ஜபற்றிருக்கும்.

ஜமாழிஜபயர்ப்பு நூல்கதளயாகும்.

வடஜமாழிச்

இனவ

யாவும்

பிள்னளத்

தமிழ்

இவ்வாறு

எைப்

பல

ததான்றியனவ.

இவ்வனகயில் சாதிப் ஜபருனமகனள விளக்கும் பல
புராண நூல்களும் தமிழில் எழுந்துள்ளை. ஜசங்குந்தர்
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புராணம், விசுவகர்மர் புராணம், சீர்கருணர் புராணம்,

அடியவர்கனளப் புராணமாகச் தசக்கிழார் பாடிைார்.

குலாளர் புராணம் என்பைவாகும்.

அதுதவ ஜபயாிலும் ஜபாருளிலும் ஜபாிய புராணமாகத்
திகழ்கின்றது.

8. ஊர்ச்சிறப்னப எடுத்துனரப்பனவ

அனமந்த

தல

புராணம்

இவ்வனகப்

தலத்தின்

ஆகும்.

புராண

ஊர்ப்ஜபயாில்

நூல்கள்

ஜபருனமனயயும்,

அவ்வத்

மூர்த்தியின்

ஜபருனமனயயும் தீர்த்தத்தின் ஜபருனமனயயும் கூறி
இத்தல

இனறவனைப்

பூசித்து

நற்தபறு

ஜபற்றவர்களின் வரலாற்னற எடுத்துனரப்பை. மக்கள்
ஒழுகத்தக்க

சீாிய

விலக்கத்தக்க

ஒழுக்கங்கனள

எடுத்துக்கூறி

ஜசயல்கனள

விளக்குவதும்

நயம்பட

உனரப்பதும்

தீய

இவற்னறக்

காப்பிய

இந்நூல்களின் சிறப்பாகும். ஒவ்ஜவாரு ஊர் மக்களும்
தங்கள்

ஊர்

ஜகாண்டு

பற்றியும்

சிறந்த

ஜகாண்டு

நாடு

பற்றியும்

சமயப்பற்றும்

ஜசய்வைதவ இத்தல
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ஜபருனம

நாட்டுப்பற்றும்

தன்ைம்பிக்னகதயாடு

வாழ

வழி

என்பனத இங்கு

ஜதளிந்து ஜகாள்ளுதல் தவண்டும்.

புராணசாகரம் பஃஜறானட ஜவண்பாவிைால் ஆைது.
சாந்தி

நாதன்

என்ற

பதிைாறாவது னசை தீர்த்தங்கரர் வரலாற்னறக் கூறும்
புராணமாகும்.

கி.பி.

நூற்றாண்டுகனளச்

சமயச்

தலத்திற்குத்

திருவினளயாடல்

நூற்றாண்டில்

திருவால
என்ற

ஜபரும்பற்றப்புலியூர்

வாயுனடயர்
புராணத்னதப்

நம்பி

பாடிைார்.

இதுதவ

கினடத்திருக்கின்ற தலபுராணங்களில் முதலாவதாகக்
கருதப்ஜபறுகின்றது.

பதிைான்காம்

குருபரம்பனரப்பிரபாவம்

என்ற

னவணவ

பின்பழகிய ஜபருமாள் ெீயரால்
நம்பியாண்டார்

நம்பி

உமாபதிசிவம்

புராணம்

புராணமாக

திருத்ஜதாண்டர்

நூல்

இயற்றப்ஜபற்றது.

திருமுனறகனளத்

வரலாற்றினை
என்ற

நூற்றாண்டில்

ஜதாகுத்த

திருமுனறகண்ட
வடித்தார்.

புராணம்

தமலும்

பாடப்ஜபற்ற

வரலாற்றினைச் தசக்கிழார் புராணம் என்ற ஜபயாிில்
பாடிைார்.

இந்நூற்றாண்டிதலதய

புராணம்

என்ற

புராணத்னத

தமரு
வாமை

மந்திர
முைிவர்

இயற்றிைார். இது ‘தமரு, மந்திரர்” என்ற இரு னசைப்
வரலாற்னறக்
எழுந்து

கூறும்

புராணமாகும்.

இன்றளவும்

மக்கள்

ஜநஞ்சில் நீங்கா இடம்ஜபற்றுத் திகழ்வது கந்தபுராணம்

கினடப்பை புராணசாகரமும், சாந்திபுராணமும் ஆகும்.
என்பது

மதுனரத்

பதின்மூன்றாம்

இந்நூற்றாண்டில்

‘முதன்முதலில் தமிழில் புராணம் என்று அறியக்

புராணம்

உலாவுகின்றைர்.

ஜபாியார்

9. புராண இலக்கிய வளர்ச்சி

சாந்தி

தமிழகச்

சான்தறார்கள் சாகாவரம் ஜபற்றுத் தமிழ் மண்ணில்

‘ஒரு தலத்திலுள்ள இனறவன் புகனழ விாித்துச்
ஜசால்வது

இப்புராணத்திைால்

எட்டு,

ஒன்பதாம்

சார்ந்தைவாகக்

கருதப்படும்

என்னும் புராணமாகும். இப்புராணம் ஆறு ஜபரும்
பிாிவுகளாை காண்டங்கனளக் ஜகாண்டது. ஜமாத்தம்
திருவிருத்தங்கனளக்

10,345
இப்புராணம்

முருகைின்

ஜபருங்காப்பியமாகும்.

ஜகாண்டுள்ளது.

வரலாற்னறப்

இந்நூலினை

தபசும்

இயற்றியவர்

கச்சியப்ப சிவாச்சாாியார் என்பவராவார்.
பதினைந்தாம்

நூற்றாண்டில்

வடஜமாழியில்

எழுதப்ஜபற்ற

புராணங்கதள

இவ்விரு புராண நூல்களும் இன்று வழக்கில் இல்னல.

இருந்து

பன்ைிரண்டாம் நூற்றாண்டில் எழுந்த ஜபாியபுராணம்

அதிகமாகத்

அடியவர்களின்

பாடும்

இலிங்க

சமயப்

வடஜமாழியிைின்றும் தமிழில் பாடிைார். தமலும் இவர்

பாடும்

மரபு

பிரதமாத்திர காண்டத்தினையும் ஜமாழிஜபயர்த்தார்.

அம்மரபில்

னசவ

அதிவீரராம பாண்டியர் காசிக்காண்டம், கூர்மபுராணம்

வரலாற்னறப்

ஜபருங்காப்பியமாக
ஜபாிதயார்கனளப்
னசவர்களின்

மரபு

அனமந்துள்ளது.
புராணமாகப்
ஆகும்.

தழுவி

ததான்றிை.

புராணம்,

வாயு

வரகுணராமபாண்டியர்,
சங்கினத

ஆகியவற்னற
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ஆகிய புராணங்கனள வடஜமாழியிைின்றும் தழுவிப்

புராண எழுச்சிக்காை சூழல் நினலகள் எடுத்துக்

பாடிைார். பதிதைழாம் நூற்றாண்டில் அாிசமயதீபம்

கூறப்பட்டுள்ளது.

என்ற புராணநூல் எழுதப்ஜபற்றது. இந்நூற்றாண்டில்

முனறயினையும் எடுத்து விளக்கியுள்ளைர். புராண

ஜசங்குந்தர்

இலக்கிய

புராணம்,

விசுவகர்மா

புராணம்,

தமிழில்

வளர்ச்சியில்

புராணப்

ஒவ்ஜவாரு

பாகுபாடு
நூற்றாண்டு

வீரநாராயணசாமி விெயம் என்ற புராண நூல்களும்

அடிப்பனடயில் வந்துள்ள புராண நூல்கனள ஜதாகுத்து

எழுந்தை.

நூற்றாண்டில்

கூறப்பட்டுள்ளது. தமிழ் புராண இலக்கியத்தில் உள்ள

பாடிைார்.

ஜசய்திகள், எடுத்துகாட்டாக இக்கட்டுனர அனமகிறது.

பதிஜைட்டாம்

குருபரம்பனரனய

நம்பிதாசர்

பத்ஜதான்பதாம் நூற்றாண்டில் முருகதாசாின் புலவர்
புராணம்

குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

தமலும்

தமற்தகாள் நூல்கள்

சாதிப்

ஜபருனமயினைப் பாடும் புராணங்களும் ததான்றிை.
இருபதாம் நூற்றாண்டில் அசலாம்பினக அம்னமயார்
எழுதிய காந்திபுராணம், திலகர் புராணம் தபான்ற
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நூல்கள் குறிக்கத் தக்கைவாகும்.”2 இப்புராணங்கனளப்
தபான்று தமலும் பல புராணங்கள் ததாற்றம் ஜபற்று
பராண இலக்கியத்திற்கு ஜபரும்பங்காற்றிை.

10. முடிவுனர
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