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ேசக்கிழார் என்

ம் தி ப்ெபய டன் ெவளிவ ம் இவ்வாராய்ச்சி

M.O.L. பட்டத்திற்காகத் தயாாித்த ஆங்கில ஆராய்ச்சி
'ேசக்கிழார்,(ெஜர்மன் வரலாற்
ஆராய்ச்சி

ன் ஒ

ல், யான் என

பகுதியாகும்.

ஆசிாியரான வான் ராங்ேகா (Van Rankey)ெசன்ற

ைறப்ப ) (1) நாயன்மார் வாழ்ந்தி ந்த தலங்கைள எல்லாம்

பார்ைவயிட் த் தமிழகம்

வ ம் கற்றினவர் (2) நாயன்மார் வரலாற் க்

குறிப் கைள வல்லார் வாயிலாக ம், பைழய
வழியாக ம் தயாாித்தவர்; (3) பைழய

ல்கள்

லமாக ம், கல்ெவட் கள்

ல்கைளப் ப தறப் பாிேசாதித் ப் (Internal

and External Criticism) ெபா த்தமான குறிப் கைள மட் ம் ஏற் க் ெகாண்டவர்; (4)
தம் காலத்தி ந்த ஒவியங்கள் சிற்பங்கள் - ப மங்கள் - ேகாவில்கள் த யவற்ைற
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நன்றாக பார்ைவயிட் த் தமக்குத் ேதைவயான குறிப் கைள ேமற்ெகாண்டவர்'
என் ம் ெசய்திகள் ஆராய்ச்சி வல்லார்க்கு நன்கு லனாகும். க ங்கக் கூறின் இன்
ேமனாட்டார் கூ ம் சாத்திாீய ஆராய்ச்சி (Scientific Research)

ைறயின் பல

அம்சங்கைள, கி.பி. பன்னிெரண்டாம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த ேசக்கிழார் ெப மானிடம்
கண் களிக்கலாம் என் கூறல் தவறாகா . இந்
ன் இக்குறிப் கள்
அைனத்ைத ம் சு க்கமாகக் காணலாம்.
யான் 1941-ஆம் ஆண்

தல் ெசய்

வந்த "ெபாிய ராண ஆராய்ச்சி" சம்மந்தமான

குறிப் கள் பல இந்
ற் குறிக்கப்பட் ள்ளன. இவ்வாராய்ச்சிக்குறிப் கள் 1942
தல் யான் ெசய் வந்த ெபாிய ராண ஆராய்ச்சிச் ெசாற்ெபாழி களில் குறிக்கப்
ெபற் த் தமிழ்ப் ெப ம் லவர் பலாிடம் பாராட் ப் ெபற்றனவாகும். யான்,
சிவக்கவிமணி ேகா.க.சுப்பிரமணி
தி .வி.கல்யாணசுந்தர

த யார் B.A. (1942) தமிழ்ப் ெபாியார்

த யார் (1942)தமிழ் ஆராய்ச்சி விாி ைரயாளர்-

ரா.பி.ேச பிள்ைள,B.A.,B.L.,(1943), தமிழ்ப் ெபாியார் சச்சிதானந்தம் பிள்ைள B.A.,L.T.
(1942) வித்வான் S. ஆ

க

த யார் M.A.,B.O.L.L.T. (1944) தமிழ்ப் ெபாியார்

T.M.நாராயணசாமிப்பிள்ைள, M.A.,B.L.,
(1944)

ெப ம் லவராய மைறமைலய கள்

த ய தமிழ்ப் ெப ம் லவர் தைலைமயின் கீழ்

ெசன்ைன, ேவ

ர்,பழனி, ேசலம்

ைறேய இராசமன்னார்கு ,

த ய இடங்களில் ேபசிய ெசாற்ெபாழி களின்

சு க்கேம இந் ற் ெபா ளாகும். யான் M.O.L.பட்டத்திற்குத் தயாாித்த இந்த
ஆராய்ச்சிக் குறிப் கைள நன்கு ேசாதித்
ைறப்ப த்தி ஒ ங்கு ெபறச் ெசய்த
ெபாியார் ெசன்ைன பல்கைலக்கழகத் தமிழ் ஆராய்ச்சித் ைறத் தைலவராக உள்ள
இராவ்சாகிப் S.ைவயா ாிப் பிள்ைள, B.A.B.L. அவர்கள் ஆவர். என்ைன
இவ்வாராய்ச்சித் ைறயில் ஊக்கிவந்த இப்ெபாியார் அைனவர்க்கும் என
உளமார்ந்த நன்றி ம் வணக்க ம் உாியவாகுக.
இச்சி
ல் கல் ாி மாணவர்க்கும் தமிழ்ப் ெபா மக்கட்கும் பயன்பட ேவண் ம்
என் ம் க த்தினால் மிக எளிய நைடயில் எ தப்பட் ள்ள . ஆராய்ச்சித் ைறயில்
ஆர்வ ள்ள ெப மக்கள் என
யற்சியிைன ஆசிர்வதிக்குமா ேவண் கிேறன்.
ேசக்கிழார் அகம்., ெசன்ைன. மா.இராசமாணிக்கம்.
-----------------
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1. ெதாண்ைடநா
2. ேசக்கிழார் -

- குன்றத்

ர்

தல் அைமச்சர்

3. ைசவசமய வரலா

– சங்ககாலம்
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9. ேசக்கிழார் ெப ம் லைம
------ேசக்கிழார்
1. ெதாண்ைட நா
தமிழகம் என்ப

ேவங்கடம்

ேசாழ, பாண் ய நா கைள ம் ந
ெகாண்ட .
ேசர நா

என்ப

- குன்றத்

ர்

தல் குமாிவைர ள்ள நிலப்பகுதியாகும். அ

ேசர,

நாட்ைட ம் ெதாண்ைட நாட்ைட ம் தன் அகத்ேத

தி வாங்கூர், ெகாச்சி, சமஸ்தானங்க

ம் மைலயாள மாவட்ட ம்

ேசர்ந்த நிலப்பரப்பாகும். இதன் தைலநகரம் வஞ்சி மாநகரம் என்ப .

சிறி, ெதாண்

என்பன சிறந்த ைற கப் பட் னங்கள். இந்நாட்ைட 'வானவர்' எனப்பட்ட ேசரர் பல
ற்றாண் களாக ஆண் வந்தனர்.
ேசாழ நா என்ப தஞ்சா ர், தி ச்சிராப்பள்ளி மாவட்டங்க ம் கீழ்க்கடற்கைர
ெவளி ம் ேசர்ந் ள்ள பரப்பாகும். இந்நாட்ைடச் ேசாழர் என்பவர்கள் ெந ங் காலமாக
ஆண் வந்தனர். இவர் தைலநகரங்கள் உைற ர், காவிாிப் ம்பட் னம் என்பன.
காவிாிப் ம்பட் னம் சிறந்த ைற கப் பட் னமாக இ ந்த .
பாண் ய நா என்ப ம ைர. இராமநாத ரம், தி ெநல்ேவ மாவட்டங்க ம்
கீழ்க்ேகா க்கைர ேசர்ந்த நிலப்பரப்பாகும். இதன் தைலநகரம் ஆலவாய் எனப்பட்ட
ம ைர. காயல், ெகாற்ைக, ெதாண் என்பன இதன் ைற கப் பட் னங்கள்.
ெகாற்ைக த் க்குப் ெபயர் ெபற்ற பண்ைடத் ைற க நகரம். இந்நாட்ைட நீண்ட
காலமாக ஆண் வந்தவர் பாண் யர் என்பவர்.
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ந

நா . ேசாழ நாட் ற்கு வடக்ேக உள்ள ெதன் ஆர்க்கா

பகுதி 'ந

மாவட்டத்தின் ெப ம்

நா ' எனப் ெபயர் ெபற்றி ந்த . அந்நாட் ல் பல சிற்றரசர் இ ந் ,

தி க்ேகாவ

ர், தி நாவ

வந்தனர். அந்நா கள் தி
ெபற்றி ந்தன.

ர்

த ய ஊர்கைளச் சூழ ள்ள நிலப்பகுதிகைள ஆண்

ைனப்பா

நா , மைலயமானா

எனப் ெபயர்கள்

ெதாண்ைட நா . இ ெசங்கற்பட் , வடஆர்க்கா , சித் ர் த ய
மாவட்டங்கைள ம் ெதன் ஆர்க்கா மாவட்டத்தின் ஒ பகுதிைய ம் தன் அகத்ேத
ெகாண்ட . இதில் சிறப் ற் விளங்கிய தைலநகரம் காஞ்சி ரம் என்ப . இதன்
சிறந்த ைற கப் பட் னம் மல்ைல (மகாப
ரம்) என்ப . இந்நாட் ற் சிறப் ைடய
ெபாிய ஆ

பாலா

என்ப . இந்நாட் ல் மைலகள் மிகுதியாக உண் . ேவங்கடம்,

காளத்தி, நகாி, நாகலா ரம், இராமகிாி, ேவ

ர், ெசங்கற்பட் , ேசாழ சிங்க ரம்

த ய பல இடங்களி ம் மைலத் ெதாடர்கள், தனி மைலகள் குன் கள் இவற்ைறக்
காணலாம். இந்நாட் ன் பல பகுதிகளில் ெப ங் கா க ம் சிறிய கா க ம்
இ க்கின்றன. ஆங்காங்கு ஒன் ம் விைளயாத பாைல நிலங்கள் காண்கின்றன.
இவற் க்கு இைடேய கண் க்கு வி ந்தளிக்கும் பசிய வயல்கள் காட்சி
அளிக்கின்றன. சு ங்க கூறின் ெதாண்ைட நாட் ல் நானிலத் ஐந்திைண
வளங்கைள ம் கண் களிக்கலாம்.
ெபயர்க் காரணங்கள்:
1."ெதாண்ைட நா
த ல் 'கு ம்பர் நிலம் எனப் ெபயர் ெபற்றி ந்த . கு ம்பர்
தம் ஆ மா கைள ேமய்த் க் ெகாண் அங்கு ெபா
ேபாக்கினர். அவர்கேள
தங்கள் நாட்ைட இ பத் நான்கு ேகாட்டங்களாக வகுத் க் ெகாண்டார்கள்.
அக்கு ம்பர் காவிாிப் ம்பட் னத் வணிக டன் கடல் வாணிபம் நடத்தினர்.
பிற்காலத்தில் ஆெதாண்ட சக்கரவர்த்தி என்பவன் கு ம்பைர ெவன் நாட்ைடக்
கவர்ந்தான். அன்

தல் அந்நா

வழங்கலாயிற் "1 என்ப

அவன் ெபயரால் 'ெதாண்ட நா ' என

ெசவிவழிச் ெசய்தியாகும்.

-----------1. R. Gopalan's Pallavas of Kanchi, pp. 26 - 27
2. "காிகாற்ேசாழன் ெதாண்ைட நாட்ைடக் ைகப் பற்றிக் கா ெக த்
நாடாக்கினான். பிறகு ெதாண்ைடக் ெகா யால் சுற்றப்பட் க் கடல் வழிவந்த (நாகர்
மக

க்கும் ேசாழ மன்ன

க்கும் பிறந்த) இளந்திைரயன் என்பவன் ஆண்டதால்,

கு ம்பர் நா 'ெதாண்ைட நா ' எனப் ெபயர் ெபற்ற " என்
கூ கின்றன.

தமிழ்

ல்கள்
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காிகாலன் – இளந்திைரயன்: 'ெதாண்ைட நா ' என்ற ெபயர் எக்காரணம் ற்றி
வந்த என்ப இப்ெபா
திட்டமாகக் கூ தற்கில்ைல. ஆனால் சங்க காலத்தில்
அந்நா ேசாழர் ஆட்சியில் இ ந்த என்பைத மட் ம் திட்டமாகக் கூறலாம். கி.பி.
தல் ற்றாண் னன் என் க தத்தகும் "காிகாலன் இமயம் ெசல் ம்ெபா
ேவடன் ஒ வன் எதிர்ப்பட் க் காஞ்சி நகரத்தின் சிறப்ைபக் கூற, அச்ேசாழர்
ெப மான் காஞ்சி நகைரத் தனதாக்கிக் குன் ேபான்ற மதிைல
எ ப்பினான். .ெதாண்ைட நாட் ல் பலைரக் கு ேயற்றினான்" என்ப ெபாிய
ராணக் கூற்றாகும். "இளந்திைரயன் என்பவன் காஞ்சிையத் தைலநகராகக் ெகாண்
ெதாண்ைட நாட்ைட ஆண் வந்தான். அவன் பாண்டவைரப் ேபாலப் பைகவைர
ெவன்றவன் ெதாண்ைடயர் கு யிற் பிறந்தவன். பைகவர் அரண்கைள அழித்தவன்.
நான்கு குதிைரகள் ட் ய ேதைர உைடயவன். சிறந்த ெகாைடயாளி" என்
ெப ம்பாண் ஆற் ப்பைட குறிக்கிற .
இளங்கிள்ளி: 'மணிேமகைல' என்ற காவிய காலத்தில் (ஏறத்தாழ கி.பி. இரண்டாம்
ற்றாண் ல்) ெதாண்ைட நாட்ைட இளங்கிள்ளி என்பவன் ஆண் வந்தான். அவன்
தைமயனான ெந
க்கிள்ளி ேசாணாட்ைட ஆண் வந்தான். இளங்கிள்ளி
ெதாண்ைட நாட்ைட எதிர்க்கவந்த ேசர, பாண் யைரக் காாிக்கைர (இராமகிாி) என்ற
இடத்தில் றிய த்தான். இளங்கிள்ளி காலத்திற்றான் மணிேமகைல என்ற மாதவி
மகள் ெபளத்த பிக்குணியாகிக் காஞ்சிைய அைடந்தாள். இளங்கிள்ளியின் உதவி
ெகாண்
த்த பீ ைகைய ம் மணிேமகலா ெதய்வத்ைத ம் வழிபடக் ேகாட்டங்கள்
அைமத்தாள் பின்னர், அந்நகரத்திேலேய தங்கி அறவண அ களிடம் உபேதசம்
ெபற் த் தவம் கிடந்தாள். எனேவ ெதாண்ைட நா சங்க காலத்தில் ேசாழராட்சியில்
இ ந்த என்பதற்குப் பண்ைட ல்கேள சான்றாகும்.
காஞ்சி மாநகரம்: இ

வடெமாழிப் ராணங்களில் ெபயர் ெபற்றதாகும்

த்தி த ம்

நகரங்கள் ஏழ ள் ஒன் . இ ன்-சங் கூற் ப்ப , த்தர் கி. . ஐந்தாம் றறாண் ல்
காஞ்சி ரத்தில் வந் சமய ேபாதைன ெசய்தார். கி. . ன்றாம் ற்றாண் ல்
அேசாகன் அங்குப் பல ◌ாபிகைள நாட் ப் ெபளத்த சமயப் பிரசாரம் ெசய்வித்தான்.
அேசாகன் நாட் ய

பிகளில் ஒன்

இ ன்-சங் காலம்வைர (கி.பி. 640-41) அங்கு

இ ந்ததாகத் ெதாிகிற . கி. . 150இல் வாழ்ந்த பதஞ்ச
னிவர் தம
வி த்தி ைரயில் காஞ்சி நகைரக் குறிப்பிட் ள்ளார் எனின். காஞ்சி
அப்பழங்காலத்திேலேய சிறந்த கைலப் பீடமாக விளங்கினைத அறியலாம். காஞ்சி
ரம் சங்ககாலத்திற் 'கச்சி' எனப்பட்ட . "அப்ெப நகரம் ேதேரா ம் ெத க்கைளக்
ெகாண்
ந்த . பழங்கு கைள ம் மதிைல ம் ெபற்றி ந்த " என் ெப ம் பாண்
ஆற் ப்பைட கூ கின்ற .
பல்லவர் காலம்: பல்லவர் ெதாண்ைட நாட்ைடக் ைகப்பற்றி ஏறத்தாழ 600
ஆண் கள் (கி.பி. 300-900) ஆண்டனர். அவர்கள் காலத்தில் ெதாண்ைட நா பல
ைறகளி ம் சிறப் ற்ற . காஞ்சி பல்கைலத் ைறகளிற் ெபயர் ெபற் விளங்கிய .
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பிறநாட் மாணவ ம் வி ம்பி வந் கற்குமா காஞ்சி வடெமாழிக் கல் ாி
கல்வியிற் சிறப் ற் விளங்கிய . "கல்வியிற் கைரயிலாத காஞ்சிமா நகர்" என்
தி நா க்கரச ம் தம ேதவாரத்திற் பாராட் வாராயினர். பல்லவர் நாட்ைட
வளப்ப த்தப் பல ஏாிகைள எ ப்பித்தனர். பாலாற்றி ந் பல கால்கைளப்
ெப க்கினர். அவர்கள் ஆட்சியில், ெதாண்ைட நாட் ல் ைசவ ம் ைவணவ ம்
ெசழித் வளர்ந்தன.
பிற்காலச் ேசாழர் காலம்: பல்லவப் ெப

நாட் ற்கு ந

நாயகமாக இ ந்த

ெதாண்ைட நா , கி.பி. 9ஆம் ற்றாண் ன் இ தியில் ஆதித்த ேசாழனாற்
ைகப்பற்றப்பட் ச் ேசாழப் ெப நாட் டன் இைணக்கப் பட் விட்ட . அ
தல்
ெதாண்ைட நா ஏறத்தாழ நான்கு ற்றாண் கள் ேசாழர் ஆட்சியில் இ ந்த .
ேசாழர் ஆட்சி வடக்ேக ேகாதாவாி வைர பரவி இ ந்தைமயால் ஆந்திரப் பகுதிையக்
கவனிக்கக் காஞ்சி ஒ தைலநகரமாக இ க்கேவண் ய அவசியம் ஏற்பட்ட .
காஞ்சியில் அழகுக்கு இ ப்பிடமான அரண்மைன ஒன் 'ெபான் மாளிைக' என்ற
ெபய டன் இ ந்த . ேசாழர் ஆட்சியி ம் காஞ்சிமா நகரம் வடெமாழிக் கல்விக்கு
நிைலக்களமாக விளங்கிய .
ெதாண்ைட நாட் ச் சிவத்தலங்கள்: காஞ்சி, தி

ல்ைலவாயில், தி மயிைல,

தி வான்மி ர், தி ெவாற்றி ர், தி இைடச்சுரம், தி மாற்ேப , தி

ஒத்

ர், தி

ஆலங்கா , தி
றல் ேபான்ற சிவத் தலங்கள் அப்பர் காலமாகிய கி.பி. 7 ஆம்
ற்றாண் ற்கு ன்பி ந்ேத உயர்நிைலயில் இ ந்தன. அைவ நாயன்மார் காலமான
பல்லவர் காலத்தில் பின் ம் சிறப் ற்றன. ஆதித்த ேசாழன் மரபினர் காலத்தில்
கற்றளிகளாக மாறிவிட்டன. ைச, விழாக்கள் த ய சிறப் களில் ெசம்ைம ற்றன.
பாடல் ெபற்ற ேகாவில்கைளப் ேபாலேவ ெதாண்ைட நாட் ப் பிற (பல்லவர் - ேசாழர்
கால)க் ேகாவில்க ம் வர வரச் சிறப் ப் ெபற் ப் ெபா மக்கட்குச் சமய
உணர்ச்சிைய ஊட் வந்தன.
ெதாண்ைட நாட் க் ேகாட்டங்கள்: ெதாண்ைட நா எப்ெபா
-யாரால் 24
ேகாட்டங்களாகப் பிாிக்கப் பட்ட என்ப திட்டமாக கூற
யா . இ பத் நான்கு
ேகாட்டங்களின் ெபயர்க ம் பல்லவர் காலத்தில் வழங்கியவாேற பிற்காலச் ேசாழர்
காலத்தி ம் வழங்கி வந்தன. அவ்வி பத் நான்கு பிாி களாவன:1. ழல் ேகாட்டம் 2. ஈக்காட் க் ேகாட்டம் 3. மணவிற் ேகாட்டம் 4. ெசங்காட் க்
ேகாட்டம் 5. ைப ர்க் ேகாட்டம் 6. எயில் ேகாட்டம் 7. தாமல் ேகாட்டம் 8.
ஊற் க்காட் க் ேகாட்டம் 9. களத்

ர்க் ேகாட்டம் 10. ெசம் ர்க் ேகாட்டம் 11

ஆம் ர்க் ேகாட்டம் 12. ெவண்குன்றக் ேகாட்டம் 13. பல்குன்றக்ேகாட்டம் 14.
இலங்காட் க் ேகாட்டம் 15. க
ப

ர்க் ேகாட்டம் 16. ெசங்கைரக் ேகாட்டம் 17.

ர்க் ேகாட்டம் 18. க கூர்க் ேகாட்டம் 19. ெசந்தி க்ைகக் ேகாட்டம் 20. குன்ற
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வட்டானக் ேகாட்டம் 21. ேவங்கடக் ேகாட்டம் 22. ேவ
ேகாட்டம் 24.

ர்க் ேகாட்டம் 23. ேசத்

ர்க்

ர்க் ேகாட்டம் என்பன.

ர்க் ேகாட்டம்: இப்பகுதிக்குத் தைலநகரம்
ர் என்ப . அ
ெசன்ைனக்க த்த ேகாடம்பாக்கம் ைகவண் நிைலயத்தி
ந் அைரக்கல்
ெதாைலவில் உள்ள சிற்

ர். அதைனச் சுற்றி ள்ள ேகா ர்,

குன்றத் ர் த ய ஊர்கைளக் ெகாண்ட நிலப் பகுதி '
எனப்பட்ட .

வி ந்த வல் ,
ர்க் ேகாட்டம்'

குன்றத் ர்: இ ெசன்ைனக்க த்த பல்லாவரம் (பல்லவ ரம்) ைகவண்
நிைலயத்தி
ந் நான்கு கல் ெதாைலவில் உள்ள சிற் ர் ஆகும். இதற்குச்
ெசன்ைனயி
ந் ேநேர ேப ந் ேபாகின்ற . இவ் ர், ேசாழர் காலத்தில் சிறப்பாகச் ேசக்கிழார் காலத்தில் சிறந்த நிைலயில் இ ந்தி த்தல் ேவண் ம் என்பைத
அதன் ப
பட்ட ேதாற்றம் ெகாண் கூறக்கூ ம். இன்ைறய குன்றத் ர்'தி நாேகச்சரம், நத்தம்' என் ம் இரண் சிற் ர்களாக இ க்கின்ற . இரண்ைட ம்
ஏறத்தாழ அைரக்கல் நீள ள்ள ப
பட்ட பாைத ஒன் ப த் கிற . அப்பாைதயின்
இரண் பக்கங்களி ம் அங்கங்ேக இரண்ெடா ெத க்க ம்
க ம் பசிய
வயல்க ம் காண்கின்றன. நத்தம் எனப்ப ம் சிற் ாிற்றான் ேசக்கிழார் ேகாவில்
இ க்கின்ற . அக்ேகாவில் உள்ள இடத்திற்றான் ேசக்கிழார் வாழ்ந்த இல்லம்
இ ந்த என் அங்குள்ள அவர் மரபினர் கூறி வ கின்றனர். நத்தம் பழைமயான
இடம் என்பதில் ஐயமில்ைல. சில இடங்களில் நீண்ட மதிற்சுவாின் ப
பட்ட
பகுதிகள் காண்கின்றன. அங்குள்ள ைசவ-ைவணவக் ேகாவில்கள் ப
பட் விட்டன.
சில பகுதிகள் அழிந் கிடக்கின்றன. கல்ெவட் கள் சிைதந் காண்கின்றன.
நத்தத்தில் உள்ள ெப மாள் ேகாவி ல் எ ந்த ளி ள்ள தி மா ன் ெபயர் தி
ரகப்
ெப மாள் என்ப , அதற்கு அண்ைமயில் உள்ள சிவன் ேகாவில் மிக ம். ப
பட் க்
கிடக்கிற . அ ேசக்கிழார் ேகாவி க்கு ேநர் எதிாில் இ க்கின்ற . இவ்விரண்
ேகாவில்களி ம் ன்றாம் இராச ராசன் கல்ெவட் க ம் பிற்கால நாயக்க மன்னர்
கல்ெவட் க ம் காண்கின்றன.*
-------* Inscriptions 177 to 179; 183 and 184 of 1929 - 30
நத்தத்தின் உள்ள ெத க்க ம் இல்லங்க ம் பள்ளங்க ம் ேம க ம் தம்
பைழைமையப் ன்
வேலா உணர்த்திநிற்றைல ஆராய்ச்சியாளர்தாம் அறிதல்
கூ ம். ேசக்கிழார் ேகாவி க்கு அண்ைமயில் ஒ குளம் இ க்கின்ற . வயல்கள்
ெசம்பரம்பாக்கத் ஏாிப் பாய்ச்சைலப் ெபற் ச் ெசழித் ள்ளன. நத்தம் மைல மீ ள்ள
கர் ேகாவில் ெசாக்கநாத நாயக்கர் காலத்த . கி.பி. 18 ஆம்

ற்றாண் ன்

ற்பகுதியிற் கட்டப்பட்ட . எனேவ, ேசக்கிழார் காலத்த அன் .
ஊாின் பண்ைட நிைலைம: நத்தம் கல்ெவட் கைளக் ெகாண் ம் ேசக்கிழார்
கட் யதாகக் கூறப்ப ம் தி நாேகச்சரம் ேகாவிற் கல்ெவட் கைளக் ெகாண் ம்
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காண்ைகயில் அப்பதி, ேசாழர் காலத்தில் ெபாிய நகரமாக இ ந்த ; ைசவ ைவணவக்
ேகாவில்கள் நன்னிைலயில் இ ந்தன; ேகாவில் காாியங்கைளக் கவனிக்கச் சைபயார்
இ ந்தனர்; ஊர் ஆட்சிைய நடத்த 'ஊரவர்' எனப்பட்ட 'ஊர் அைவயார்' இ ந்தனர்
என்பன ேபான்ற ெசய்திகைள நன்கறியலாம்.
----------2. ேசக்கிழார் -

தல் அைமச்சர்

ேசக்கிழார் கு : ெதாண்ைட நாட்ைட வளப்ப த்தி நாற்பத்ெதண்ணாயிரம் கு கைள
அந்நாட் ற் கு கச் ெசய்த யற்சி ேசாழன் காிகால க்கு உாிய என் ேசக்கிழார்
ராண ஆசிாியர் கூறி ள்ளார். அக்கு க

ள் கூடல் கிழான், ரைசகிழான்,

ெவண்குளப்பாக்க கிழான், ேசக்கிழான் என்பவர் கு கள் சிறந்தைவ. இவற் ள்
ன் ம் கூட

ர், ாிைச, குளப் பாக்கம் என்

ெகாண்டைவ. ேசக்கிழான்' என்ப

ம் ஊர்ப் ெபயர்கைள

தல்

தலாகக்

அப்ப யன் . ேச-காைள; ேசக்கிழான்-

காைளக்குாியவன் எனக் ெகாள்ளின், எ

கைளக் ெகாண்

வயல் ேவைல ெசய் ம்

ேவளாளைனக் குறிக்கும்; காைளைய வாகனமாகக் ெகாண்ட உாிைமயாளன் எனப்
ெபா ள் ெகாள்ளின், சிவெப மாைனக் குறிக்கும். இரண்டாம் ெபா ேள
சிறப் ைடயதாகும். "ேசக்கிழான் என்ற ெபயர்ெகாண் ெதாண்ைட நாட் ல்

தல்

தற் கு ேயறிய ேவளாளன் மரபில் வந்தவர் 'ேசக்கிழான் கு யினர்' எனப்பட்டனர்.
அக்கு யில் வந்த ஒவ்ெவா வ ம் 'ேசக்கிழான்' என்ற கு ப் ெபயைர
இயற்ெபயைரப் பின்

ன்

ம், தம்

ம் ெபற் ச் 'ேசக்கிழான்-இராமேதவன்.' 'ேசக்கிழான்-

பாலறாவாயன்' என்றாற்ேபாலப் ெபயர்ெபற் விளங்கினர்" என்ப ேசாழர் காலக்
கல்ெவட் களால் ெதாிகின்ற . இச் ேசக்கிழார் கு யினர் ெதாண்ைட நாட் இ பத்
நான்கு ேகாட்டங்க ட் பலவற்றிற் கு ேயறி வாழ்ந்தனர் என்ப .
1. மணவிற் ேகாட்டத்

ேமலப்ப

ர்ச் ேசாழ

த்தைரயன் எனப்பட்ட ேசக்கிழான்

அைரயன் சங்கர நாராயணன்…..#
2. ேம

ர்க் ேகாட்டத் க் காவ

ர்ச் ேசாழ

த்தைரயன் எனப்பட்ட ேசக்கிழான்

சத்திமைலயன்….@
3.

ர்க் ேகாட்டத் க் குன்றத்

ர் நாட் க் குன்றத்

ர்ச் ேசக்கிழான்

ஆடவல்லான்….& என வ ம் கல்ெவட் ச் ெசய்திகளால் நன்கறியலாம். ேம

ம்

இச்ெசய்திகளால், ேசக்கிழார் கு யினர் ேசாழ மன்னரால் 'ேசாழ த்தைரயன்' த ய
பட்டங்கள் தரப் ெபற் உயர் நிைலயில் வாழ்ந்தவர் என்ப ம் லனாதல் காண்க.
----------------------# : 585 of 1920

@: 183 of 1931

&: 208 of 1930
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குன்றத்

ர்ச் ேசக்கிழார் கு யினர்: இ கா ம் கிைடத் ள்ள கல்ெவட் கைளக்

காண்ைகயில், குன்றத் ர்ச் ேசக்கிழார் மரபினர் இரண்டாம் குேலாத் ங்கன்
(ெபாிய ராண ஆசிாியர்) கால தேல விளக்கம் ெபறலாயினர் என்ப ெதளிவாகத்
ெதாிகிற . ேசக்கிழார் ராண ஆசிாிய ம் இதைனேய குறித் , 'அநபாயன் கால தல்
ேசக்கிழார் கு யினர் அரசிய ல் உயர்ந்த பதவிகள் வகித்

வந்தனர்; இன் ம் வகித்

வ கின்றனர்' என் தம் காலம் வைர ேசக்கிழார் மரபினர் சிறப்ைபக் குறித் ள்ளார்.
அவர இக்கூற் உண்ைம என்பைதக் கீழ்வ ம் கல்ெவட் ச்ெசய்திகளால்
அறியலாம்:

அரசன் ெபயர்

கல்ெவட் க் காலம்

1. இராசராசன் II

கி. பி..1162

(கி.பி. 1116-1173)

2.

"

3. குேலாத் ங்கன் III

கி.பி. 1164
கி.பி. 1179

(கி.பி 1178-1218)
4.

"

கி.பி. 1181

5.

"

"

6. இராசராசன் III

கி.பி. 1225

( கி.பி. 1216-1246)
7. இராசராசன் III

"

9. மாறவர்கள்
குலேசகர
பாண் யன் (கி.பி.

குன்றத் ர்ச் ேசக்கிழான் அம்ைமயப்பன்
பராந்தகேதவன் என்ற காிகால ேசாழப்
பல்லவராயன்.
குன்றத் ர்ச் ேசக்கிழான் வனப்
ெப மாள் என்ற ண்டக நா
உைடயன்.
குன்றத் ர்ச் ேசக்கிழான் பட் யேதவன்
ஆட்ெகாண்டான்.

கி.பி. 1226

குன்றத் ர்ச் ேசக்கிழான் அைரயன்
ஆட்ெகாண்ட ேதவன் என்ற
ைனயதைரயன்.

கி.பி. 1240

குன்றத் ர்ச் ேசக்கிழான், வரந்த
ெப மான் என்ற தி
ரகப் ெப மாள்.
குன்றத் ர்ச் ேசக்கிழான் ஆடவல்லான்.

(கி.பி.1216-1246).
8.

ேசக்கிழார் கு யினர்
சயங்ெகாண்ட ேசாழ மண்டலத் க்
குேலாத் ங்க ேசாழ வளநாடான
ர்க் ேகாட்டத் க் குன்றத் ர்
நாட் க் குன்றத் ர்ச் ேசக்கிழான்
மாேதவ கள் ராமேதவன் என்ற
உத்தமேசாழப் பல்லவராயன்.
குன்றத் ர் ேசக்கிழான் பாலறாவாயன்
களப்பாளராயன்.
குன்றத் ர்ச் ேசக்கிழான் பாலறா
வாயன் களப்பாள ராயன்.

கி.பி. 1300
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குன்றத்

ர் ேசக்கிழார் மரபினர், ேசக்கிழார் ராண ஆசிாியர் அறிவித்தப , நீண்ட

காலம் அரசியல் ெசல்வாக்குப் ெபற்றி ந்தனர் என்ப , அவர்கள் ெபற்றி ந்த 'உத்தம
ேசாழப் பல்லவராயர், ண்டக நா உைடயான், அைரயன், ைனயதைரயன்'
என் ம் பட்டங்களால் விளக்கமாகிற . இம்மரபினர் தமிழ்நாட் ச் சிவன் ேகாவில்கள்
பலவற் க்குத் தி ப்பணிகள் ெசய் ள்ளனர் என்ப ேமற்குறித்த கல்ெவட் கள்
குறிக்கும் ெசய்தியாகும்.
ெபாிய ராண ஆசிாியர் யாவர்? ேமற்கண்ட ேசக்கிழார் ஒன்பதின்ம ள் தல்வேரேசக்கிழான் மாேதவ கள் ராமேதவன் என்ற உத்தமேசாழப் பல்லவராயன் என்பவேரெபாிய ராணம் பா ய நம் ேசக்கிழாராக இ க்கலாம் என்ப அறிஞர் [4]
க
கின்றனர். ேசக்கிழார் காலம் இரண்டாம் குேலாத் ங்கன் காலமாகும் என்ப
கல்ெவட்

அறிஞர்-வரலாற்

அறிஞர் இவர்தம்

பாகும். அவன் காலம் கி.பி. 1133-

1150. அவன்மகன் இரண்டாம் இராசராசன் (கி.பி. 1146-1173) என்பவன். ேசக்கிழார்
ராணப்ப , இந்த இராசராசன், ேசக்கிழார்

தல் அைமச்சராக இ ந்தெபா

இளவரசனாக இ ந்தவன். இவன 17 ஆம் ஆட்சியாண் க் கல்ெவட் ற்றான்
ேசக்கிழார் ெபயர் குறிக்கபட் ள்ள . இராசராசன் காலத்தில் அவர் ஒய் ெபற் ச்
சிவன யாராக இ ந்தார் என்ப அக் கல்ெவட்டால் ெதாிகிற . ேசக்கிழார் ராண
ஆசிாியர் குறிந்த 'உத்தம ேசாழப் பல்லவராயர்' என்ற பட்ட ம் அவர்
ஒ வ க்குத்தான் காணப்ப கிற . இைவ அைனத்ைத ம் ஒ ேசர ேநாக்க, தற்
கல்ெவட் ற் கண்ட இராமேதவன் என்பவேர ெபாிய ராணம் பா ய ேசக்கிழார்
என்பைத நம்பலாம்.
---------------------[4]

. இராகைவயங்கார் 'சாஸனத் தமிழ்க்கவி சாிதம்'

இராமேதவன். 'இவ்ைவணவப் ெபயர் ைசவமரபில் வந்தவர்க்குப் ெபயராக
இ ந்தி க்குமா?' என்

சிலர் ஐ றலாம். அ பத்

ன்

நாயன்மா ள் ஒ வராகிய

ைனயைரயர்க்கு 'நரசிங்கர்' என்ற ைவணவப் ெபயர் இ ந்தைம ம்,
ஒன்பதாந்தி
ைறப் பாக்கைளப் பா ய சிவன யா ள் ஒ வர்க்குப்

ேஷாத்தம

நம்பி என்ற ெபயர் இ ந்தைம ம் ேநாக்கினால், இவ்ைவயம் எழ இடம் இரா .
ேசக்கிழார் மரபினர் ைவணவப் ெபயர் தாங்கல் பண்ைட வழக்கம் என்பைத எட்டாம்
கல்ெவட்ைடக் ெகாண் ம் உணரலாம்.
மாேதவ கள்: ேசக்கிழார
அ ள்

பக்திச் சிறப்ைப ேநாக்கி ம் ெபாிய ராணம் ஆகிய

ைலப் பா ய தகுதி ேநாக்கி ம் அவைரக் 'குன்ைற

னி ேசக்கிழார்',
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'அ ந்தவந்தனில் இ ந்தவர்' என்ெறல்லாம் ேசக்கிழார் ராண ஆசிாியர்
ெசப்பி ள்ளார். இஃ ண்ைம என்பைத 'மாேதவ கள்' என்ற அைடயால் கல்ெவட்
வற்

த் கிற . 'மகா ேதவ

க்கு அ ைம

ண்டவர்' என்ப

இதன் ெபா ள்.

இச்சிறப் ைடய அைட, ேசக்கிழார் ெபாிய ராணம் பா ய பிறகு வழக்கிற்கு
வந்தி க்கலாம்.
அ ள்ெமாழித் ேதவர்: இ

ேசக்கிழார

இயற்ெபயர் என்

ராண ஆசிாியர்

கூ கிறார். இப் ெபய ம் 'மாேதவ கள்' என்றாற் ேபான்ற சிறப் ப் ெபயர்ெபாிய ராணச் சிறப் ேநாக்கி அறிஞர் இட்ட தகுதிப் ெபயர் எனக் ேகாடேல
ெபா த்தமாகும்.
உத்தம ேசாழப் பல்லவராயர்: இதைன 'அநபாயன் எனப்பட்ட இரண்டாம்
குேலாத் ங்க ேசாழன் ேசக்கிழார்க்கு வழங்கினான்' என் ேசக்கிழார் ராண
ஆசிாியர் கூறி ள்ளார். இப்பட்டம் தற் கல்ெவட்
ம் காணப்ப தல் இக்கூற்ைற
உ திப்ப த் வதாகும்.
பாலறாவாயர்: 'ேசக்கிழார் இளவல் பாலறாவாயர் என்பவர்; அவர், ேசக்கிழார்
அைமச்சர் பதவியி
ந் ஒய் ெபற்ற பிறகு ேசாழ அரசிய ல் உயர்ந்த
அதிகாாியாக்கபட்டார்' என்ப ேசக்கிழார் ராணச் ெசய்தி ஆகும். இதைன
உ திப்ப த் வ ேபால இராசராசன் காலத் க் கல்ெவட் ம் ன்றாம்
குேலாத் ங்கன் காலத் க் கல்ெவட் ம் காண்கின்றன. அவ்விரண்

ம் 'ேசக்கிழான்

பாலறாவாயன் களப்பாளராயன்' என்ப காணப்ப கிற . இப்ெபயர் ெகாண்டவர்
தி அரத் ைற (ெதன் ஆர்க்கா மாவட்டம்) ேகாட் ர்க் (தஞ்சா ர் மாவட்டம்)
ேகாவில்கட்குச் *நிலதானங்கள் ெசய்த சிவ பக்தர் என்ப அக் கல்ெவட் களால்
ெதாிகிற . இவர், தி அரத் ைறயி
ந் மாசி, ைவகாசி விழாக் காலங்களில்
ஆ ைடய பிள்ைளயார் தி ேமனிையத் தி மாறன்பா க்கு எ த் ச் ெசல்ைகயில்
நைடெப ம் ைச த யவற் க்காக வாியி யாக நிலதானம் ெசய்தார்; ேகாட் ர்க்
ேகாவி ல் விளக்ெகாிக்கப் பணம் உதவி ெசய்தார்.
அநபாயன்: இவன் சிறந்த சிவபக்தன் என் கல்ெவட் க ம், ஒட்டக்கூத்தர்
இவன்மீ பா ய உலா ம் உைரக்கின்றன. இவன் காலத்தில் சிதம்பரம் ஒப் யர்வற்ற
சிறப்ைபப் ெபற்ற . 'இவன், வன
தில்ைலக்குச் ெசன்

ைடயாள் என்

தன் அரசமாேதவி டன்

கூத்தப் ெப மாைனப் பணிந்தான்; ேகா ரங்கள், சிற்றம்பலம்,

பல பல மண்டபம், தி ச்சுற்

மாளிைக, அம்மன் ேகாவில் இவற்ைறப் ெபான்

மயமாக்கினான்; ேபரம்பலத்ைதப் ெபான்ேவய்ந்தான்; நான்கு தி
அமராவதியில் உள்ள ெப

திக

ம் நா

மா

திகைள ம்

சிறப்பித்தான்; மைறயவர்க்குத்
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தானம் ெசய்தான்; பட்டம் ெபற்ற டன், சிைறப்பட்
ெசய்தான்' என்

ந்த பைக மன்னைர வி தைல

குேலாத் ங்கன் உலா, இராசராசன் உலா, தக்கயாகப் பரணி

என்பன எ த்தியம் கின்றன. இவன், தந்ைதயான விக்கிரம ேசாழனால்
ெதாடங்கப்ெபற் அைரகுைறயாக விடப்பட்ட தில்ைலத் தி ப்பணிகள்
அைனத்ைத ம் நிைற ெபறச் ெசய்தான் என்னலாம்.
அைமதியான அரசியல்: இவன ஆட்சிக்காலத்தில் ேபார்கள் இல்ைல. ேசாழப்
ெப நாட் ல் அைமதிேய நிலவி இ ந்த . இவன் காலத்தில் ேசாழப் ெப நா
வடக்ேக கி ஷ்ைணயா
தல் ெதற்ேக பாண் ய நா வைர பரவி இ ந்த . நா
வ ம் அைமதி ம் சமயத் தி ப்பணிக ம் கு ெகாண்
ந்தன. கங்ைகெகாண்ட
ேசாழ ரேம தைலநகரமாக இ ந்த . பைழயாைறயில் இ ந்த அரண்மைனயி ம்
அரசன் ெசன் தங்குவ வழக்கம். தில்ைலயி ம் ஒர் அரண்மைன ெபா
ற்
விளங்கின ,
கு ம்பம்: அரசன ேகாப்ெப ந்ேதவி தியாகவல் என்ற வனம்
மற்ெறா மைனவி ேகாவ ர் மைலயமான் மரபினள். அவள் ெபயர்
என்ப . மகன் இரண்டாம் இராசராசன்.

ைடயாள்;
க்ேகாக்கிழாள்

'அநபாயன்' - சிறப் ப் ெபயர்: குேலாத் ங்கன் ெபற்றி ந்த பட்டப் ெபயர்க

ட்

சிறந்த , 'அநபாயன்' என்பேத ஆகும். இதைனேய குேலாத் ங்கன் உலா ம்
கல்ெவட் க ம் குறிக்கின்றன. ேசக்கிழார் இஃெதான்ைறேய அவைனக் குறிக்கும்
பத் இடங்களி ம் ைவத் ப் பா
ள்ளார். இப்ெபயைரேய இவன் காலத்திற்
ெசய்யப்பட்ட தண் யலங்கார உதாரணப் பாக்களி ம் காணலாம். இவன அரசியல்
ெசயலாளன் 'அநபாய

ேவந்த ேவளான்' எனப்பட்டான். இவன் காலத் ச்

சிற்றரச ள் ஒ வன் 'அநபாய காடவராயன்' எனப் ெபயர் ெபற்றான். இவன் காலத்தில்
ேகாவில்கட்கு விடப்பட்ட நிலங்கள் 'அநபாய நல்

ர்', "அநபாய மங்கலம்" எனப்

ெபயர் ெபற்றன. இைவ அைனத்ைத ம் ேநாக்க, இரண்டாம் குேலாத் ங்க க்கு
அநபாயன் என்பேத சிறப் ப் ெபயராக விளக்க ற்றி ந்த என்ப நன்கு லனாகும்.
இவன் காலத் ச் சிற்றரசர்:
1. பல்லவப் ேபரரசர் மரபில் வந்தவர் ேசாழப் ேபரரசில் உத்ேயாக ைடயவராக
இ ந் வந்தனர். அவ ள் ேமாகன் ஆட்ெகால் என்பவன் குறிப்பிடத் தக்கவன்.
அவ க்குக் "குேலாத் ங்க ேசாழக் காடவராயன்' என்ற ெபய ம் உண் . அவன்,
ெதன் ஆர்க்கா மாவட்டத்தில் தி மாணிக்குழி என்ற பாடல்ெபற்ற தலத்ைதச்
சுற்றி ள்ள பகுதிக்குத் தைலவனாக இ ந்தான். பின்னர்ப் ப ப்ப யாகப் பல உயர்ந்த
பதவிகைள வகிக்கலானான். தி நாவ ர், தி வதிைக, வி த்தாசலம் ேபான்ற ெபாிய
ேகாவில்கட்கு அவன் ெசய் ள்ள அறங்கள் பலவாகும். சிறப்பாகத் தி வதிைகக்
ேகாவி க்கு அவன் ெசய்த அறங்கள் மிகப் பலவாகும்.
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2. தி க்ேகாவ ர் உள்ளிட்ட மைலநாட்ைட ஆண்ட மைலயமான்கள் 'ேசதிராயர்'
என்ற பட்டத் டன் ேசாழராட்சியில் கு நில மன்னராக இ ந்தனர். அவ ள்
ேசக்கிழார் காலத்தவர் இ வராவர். அவர் - விக்கிரமேசாழச் ேசதிராயன்,
குேலாத் ங்கேசாழச் ேசதிராயன் என்பவர்.
3. கர்

ல், சித் ர், ெநல்

ர்

த ய பகுதிகைள ஆண்ட ெத

ங்குச் ேசாழர்

(ேசாடர்), ேரநாண் ச் ேசாழர் மரபினர் ஆவர். "இவர்கள் காிகாலன் மரபினர்" என்
பட்டயங்கள் பகர்கின்றன. அவர்கள் தி க்காளத்திக் ேகாவி க்குச் ெசய் ள்ள
தி ப்பணிகள் எண்ணிறந்தன. அவ ள், ேசக்கிழார் காலத்தில் குேலாத் ங்க ேசாழ
ெகாங்கன் என்பவன் சிற்றரசனாக இ ந்தான்.
4. கடப்ைப ஜில்லாவில் ெபாத்தப்பி நாட்ைட ஆண்டவ ம் ேசாழ மரபினேர ஆவர்.
ெபாத்தப்பி நா கண்ணப்பர் பிறந்த நாடாகும். ேசக்கிழார் காலத்தில் ெபாத்தப்பி
நாட்ைட யாண்ட சிற்றரசன் ம ராந்தகப் ெபாத்தப்பிச் ேசாழ சித்தரசன் என்பவன்.
குறிப்பிடத்தக்க இச்சிற்றரசர்கைளத் தவிர ேவ பல ம் ேசாழப் ெப நாட் ன் பல
பகுதிகைள ஆண் வந்தனர். இவர் அைனவைர ம் உள்ளடக்கிய ேசாழப்
ெப நாட் ன்

தல் அைமச்சராகத்தான் ேசக்கிழார் இ ந்

வந்தார்.[5]

--------------[5] ேசக்கிழார் ராணம். ெச - 18
அநபாயன் காலத் ச் ைசவத் தி ப்பணிகள்: இரண்டாம் குேலாத் ங்கன

ஆட்சி

கி.பி. 1133 தல் 1150 வைர இ ந்த . இப் பதிேன ஆண் களில் எந்த ஆண் ல்
ேசக்கிழார் ேசாழ தல் அைமச்சர் ஆனார் - எந்த ஆண் ல் ெபாிய ராணம் பா னார்
என்பன ணிந் ைரக்கக் கூடவில்ைல. அதனால், ெபாிய ராணம் பாடப்ெபற்ற
பிறகுதான் பல ேகாவில்க ம் அநபாயன் ஆட்சியில் சிறப் ப் ெபற்றன என்
கூ தற்கில்ைல. அவன

கு கிய ஆட்சியில் தி மழபா , தி ஆமாத் ர்,

தி மைறக்கா , காஞ்சி ரம், தி ப்ப
சீகாழி, தி க்ேகாவ

ர், தி ெநல்ெவண்ெணய். ெபண்ணாகடம்,

ர், தி மாணிக்குழி, தி ைவயா , தி ெவாற்றி ர்,

அச்சி பாக்கம், தி ைவகா ர், தி க்காளத்தி, தி க்க க்குன்றம், தி ஒத்
தி நாவ

ர், தி ப் றம்பயம், தி வா ர், தி வதிைக, தி ெவண்ெணய்நல்

ர்,
ர்,

தி ப் க ர், தி விைடம
ர், தி வல்லம், தி ஆவ
ைற, தி
குன்றம் என்ற
பாடல்ெபற்ற ேகாவில்கள் சிறப் ற்றன என்பைதக் கல்ெவட் களால் அறிகிேறாம்.
தி வா ர்க் கல்ெவட் கள்:
1. "அநபாயன், தில்ைலப் ெபான்னம்பலத் ள் ஆடல் ெகாண் ள்ள ெப மான
பாத ெசந்தாமைரயில் உள்ள ேதைனப் ப கும் வண்

ேபான்றவன். அவன் அப்பர்,

சம்பந்தர், சுந்தரர் என்பவர் தி ேமனிகட்குப் பல ஆைட அணிக ம் ைசக்குாிய
ெபா ள் வசதி ம் அளித்தான்" என் தி வா ர்க் கல்ெவட் ஒன் குறிக்கிற .
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இதனால் அவன பக்திப் ெப மதிப் ம் ேதவார ஆசிாியாிடம் அவன் ைவத்தி ந்த
ெப மதிப் ம் நன்கு விளங்கலாம்.
2. "சுந்தரர் தாயாரான இைசஞானியார், தி வா ர் ஞான சிவாசாாியார் மகளார்
ஆவர். அநபாயன்- சைடயனார், இைசஞானியார், சுந்தரர் இவர்தம் தி
வச்
சிைலகைளப் ங்ேகாவி ல் எ ந்த ளச் ெசய்தான்" என் மற்ெறா கல்ெவட்
கூ கிற .
இங்ஙனம் பரம சிவபக்தனாக விளங்கியவன் அநபாய ேசாழன். அவன்
வழிவழியாகேவ ைசவராக இ ந் வந்த ேசாழர் மரபில் பிறந்த வ விலா மன்னவன்.
அவன நற்காலேமா அன்றித் தமிழ்நா ெசய்த நற்றவேமா, அறிேயாம் வழிவழிச்
ைசவராக வந்த ேசக்கிழார் மரபில் வந்த ெபாிய ராண ஆசிாியர் அநபாயனிடம் தல்
அைமச்சராக அமர்ந்தார். அரச ம் அைமச்ச ம் ப த்த ைசவப் ெப மக்களாக
விளங்கியதால், ேசாழப் ெப நாேட ைசவ சமய
என்னல் மிைகயாகா .

ணர்ச்சியில்

ெபற்றி ந்த

ேசாழநாட் த் தி நாேகச்சரம்: ேசக்கிழார் அநபாயனிடம் தல் அைமச்சராக
இ ந்த ெபா
ேசாழநாட் த் தி நாேகச்சரம் என்ற ேகாவிற் ெப மானிடம்
கைரகடந்த பக்தி ெகாண்
ந்தார். அத்தைகய ேகாவில் ஒன்ைறத் தம குன்றத் ாில்
எ ப்பித்தல் ேவண் ம் என் எண்ணங்ெகாண்டார்: அவ்வாேற திய ேகாவிைல
எ ப்பித்தார். அதற்குத் தி நாேகச்சரம் எனப் ெபயாிட்டார் என்ப ேசக்கிழார் ராண
ஆசிாியர் கூற் .
ேசாழநாட் ச் தி நாேகச்சரம் என்ற ேகாவிற் ெபயர் அஃ ள்ள இடத்திற்ேக
ெபயராகிவிட்டாற் ேபாலேவ, குன்றத் ர்த் தி நாேகச்சரம் என்ற ேகாவிற் ெபய ம்
அஃ ள்ள இடத்ைதேய குறிக்கத் ெதாடங்கி இன்றள ம் வழக்கா ெபற் விட்ட .
ேசாழநாட் த் தி நாேகச்சரத்தில் ேசக்கிழார், அவர் தாயார், தம்பி பாலறாவாயர்
இவர்தம் உ வச்சிைலகள் இன்றள ம் இ ந் வ கின்றன. ேசக்கிழார் கு ம்பத்தினர்
அக்ேகாவிற் ெப மானிடம் அன் ெச த்தினவராவர் என்பதற்கு
அவ்

வச்சிைலகேள சான்றாகுமன்ேற?

குன்றத்

ர்த் தி நாேகச்சரம். இ

ன்னைதப் ேபாலப் ெபாிய அளவில்

அைமந்ததில்ைல. ஆயி ம், அழகும் அைமதி ம் ெக மிய இடத்தில் அைமந் ள்ள .
இ ேசாழர் காலத்திய ேகாவில் என்பைதப் பல சான் கள் ெகாண் உணரலாம்.
ெவளிச் சுற்றில் ேசக்கிழா க்குச் சிறிய ேகாவில் இ க்கின்ற . ஆண் ேதா ம் ஜூன்
மாதத் ெதாடக்கத்தில் ேசக்கிழார் தி விழா பத் நாட்கள் சிறப்பாக
நைடெப கின்ற . பத்தாம் நாள் ேசக்கிழார் தி
வம் மிக்க சிறப்பாக அணி
ெசய்யப்பட் ஊர்வலம் வ தல் காணத்தக்க ஒ காட்சியாகும்.
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கல்ெவட் கள்: அக்ேகாவிற் கல்ெவட் கள் 44 ஆகும்.4 அைவ யா ம் இரண்டாம்
இராசராசன் ன்றாம் குேலாத் ங்கன் என்ற திாி வன ரேதவன் காலத் க்
கல்ெவட் க ம் விசயநகர ஆட்சிக் காலத் கல்ெவட் க மாக இ க்கின்றன.
அக்ேகாவி ல் தி
ண்ணாழிைகச் சைபயார் இ ந்தனர். ேகாவிற் ைசகள்
நாள்ேதா ம் குைறவின்றி நடந் வந்தன. ேகாவிைல அ த்த மடம் ஒன் இ ந்த .
அதனில் ஆலாலசுந்தரர் என்ற பக்தர் ஒ வர் இ ந்தார். நாற்பத்ெதண்ணாயிர
மாணிக்கம், சித்திரேமழி ஈங்ைக, ேதவப்பிள்ைள என்ற தி
ண்ணாழிைக நங்ைக,
உய்யவந்தாள் என்ற தி
ண்ணாழிைக நங்ைக த ய ேதவர யார் பலர் இ ந்தனர்.
ேகாவி க்குச் ேசக்கிழார் மரபின ம் பிற ம் தி ப்பணிகள் பல ெசய் ள்ளனர்.
--------------[4] Ins 187, 231 of 1929 – 30
ெபாிய ராணத்திற்கு அ ப்பைட: இங்ஙனம் ேசக்கிழார் அநபாயனிடம்
அைமச்சர் ேவைல பார்த் க்ெகாண்ேட சிவபக்தியிற் சிறந்த ெசம்மலாய்

தல்

விளங்கிவந்தார். அவர் தல் அைமச்சராத ன், ேசாழப் ெப நா
வ ம் சுற்றிப்
பார்க்க ேவண் ய கடைம உைடயவர். சிறந்த லவ ம் சிவபக்த ம் அரசியல்
அறிஞ ம் ஆகிய அவர் தம தமிழ்நாட் ச் சுற் ப் பிரயாணத்ைத மிக்க
பய

ைடயதாகச் ெசய்தி ப்பார் அல்லேரா? அவர் காலத்தில் ைசவ சமயம் நன்றாக

வளர்ச்சி ற்

இ ந்த . அ

(1) சங்க காலத்தில் எப்ப

காலமான பல்லவ மன்னர் காலத்தில் எவ்வா

இ ந்த , (2) நாயன்மார்

இ ந்த , (3) பிறகு ேசாழ ேவந்தர்

காலத்தில் எவ்விதம் வளர்ச்சி ற்றி ந்த , - இவ்வளர்ச்சி அவர் ெபாிய ராணம் பாட
எந்த அள
ைண ாிந்த என் ம் ெசய்திகைள இனி அ த் வ ம் பகுதிகளிற்
காண்ேபாம்.
--------3. ைசவ சமய வரலா

(சங்க காலம்)

ன் ைர. உலகச் சமயங்க ட் பைழைமயானைவ சில. அச் சிலவற் ள் ஒன்
ைசவ சமயம் என்ப சர். ஜான் மார்ஷல் ேபான்ற ைதெபா ள் ஆராய்ச்சியாளர்
க த் . ாிக்ேவத காலத் க்கும்

ற்பட்ட

ைசவ சமயம் என்ப

ெமாெஹஞ்ெசா-தேரா,

ெமேசாெபாேடமியா, கிாீட், எகிப் , மால்ட்டா த ய இடங்களிற் கிைடத்த
சிவ ங்கங்களால் ெவளியாகிற என்ப ம் அன்ேனார் க த்தாகும். இச்ைசவ சமயம்
ேவத காலத்தில் விளக்க ற்றி ந்த என்ப ேவதங்களால் விளங்குகிற . பின்னர்
மகாபாரதம் - இராமாயணம் ேபான்ற இதிகாச காலத்தில் ேம ம் வளர்ச்சி ற்றி ந்த
என்பதற்குாிய சான் கள் இதிகாசங்களிற் காணலாகும். இவ்வளர்ச்சி, ப ப்ப யாக
திர்ந்தைமக்கு உாிய சான் கள் வடெமாழிப் ராணங்களிற் லனாகின்றன. அப்
பண்ைடக் காலத்திேலேய நம் நாட் ல் சிவ வணக்கத் க்குாிய ேகாவில்கள் பல
இ ந்தன; தீர்த்தங்கள் இ ந்தன. மக்கள் இவ்விரண் ற்கும் யாத்திைர ெசய்தனர்.
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சிவபிரான் ஏைனய ேதவர்க்கும் ேமலானவன் என்ற ெபா ளில் 'மகா ேதவன்' என்
வழிபடப்பட்டான். காசியி
ந் இராேமச்வரம் வைர ேகாவில்கள் இ ந்தன. இஃ
உண்ைமயாயின், இத்தமிழகத்தி

ம் இராேமச்வரம் உட்படச் சில ேகாவில்கேள

ம்

அப் பண்ைடக்காலத்தில் இ ந்தி த்தல் ேவண் ம் அல்லவா? காஞ்சி - ஏகாம்பரநாதர்
ேகாவில், ம ைர - மீனாட்சியம்மன் ேகாவில்
என்ப இன் கூறக் கூடவில்ைல.

த யன எக்காலத்தில் உண்டாயின

சங்க காலக் ேகாவில்கள். சங்கத்தின் இ திக் காலம் ஏறத்தாழ கி.பி. 400
என்னலாம். அதன் ெதாடக்கம் கூறக்கூடவில்ைல. இச்சங்க காலத் மிகப் பைழய

ல்

ெதால்காப்பியம் என்பர். அதைனக் ெகாண் , ரர் வணக்கத் க்கு உாிய
ேகாவில்க ம்
கன்-தி மால் ர்க்ைக த ய ெதய்வங்கட்க்குக் ேகாவில்க ம்
இ ந்தி த்தல் ேவண் ம் என்பைத ஊகிக்கலாம். றநா
த ய ெதாைக
ல்களில் சிவெப மான் கன் - ர்க்ைக - தி மால் - பலராமன் த ய கட ளர்
சிறப் ைடக் கட ளராகக் கூறப்பட் ள்ளனர். அதனால் அவர்கட்குக் ேகாயில்
உண்ைமைய அறியலாம். ஆலமர் ெசல்வனான சிவபிரா க்கு நீலநாகம் நல்கிய
க ங்கத்ைத ஆய்ேவள் அளித்தனன் என்பதனால், ேகாவி
குறிக்கும்

லத்தான அைடயாளம்) இ ந்தன என்ப

சிலப்பதிகாரம். சிலப்பதிகார காலத்தில்
இவர்க்குக் ேகாவில்கள் இ ந்தன. சிவன் -

ம் இ ங்க ம் (சிவைனக்

ெதளி

அன்ேறா?

ரர், அ ந்தவர், அரசர், பத்தினிமார்,
கன் - தி மால் - பலராமன் இவர்கட்கும்

ேகாவில்கள் இ ந்தன என்ப ,
'பிறவா யாக்ைகப் ெபாிேயான் ேகாவி ம்
அ
கச் ெசவ்ேவள் அணிதிகழ் ேகாவி ம்
வால்வைள ேமனி வாவிேயான் ேகாவி ம்
நீலேமனி ெந ேயான் ேகாவி ம்......"
எனவ ம் சிலப்பதிகார அ களால் அறியப்ப ம்.
ேகாவில்கள். இக் ேகாவில்கள் சில இடங்களில் 'மாளிைக' என ம் ெபயர் ெப ம்.
ெதய்வக் ேகாவி
ம் அரசன் ேகாவி
ம் மண்டபங்கள் உண் . இைவ யா ம் சிற்ப
வல்

நரால் நாள் குறித் , நாழிைக பார்த் , ேநரறி கயிறிட் த் திைசகைள ம்

அத்திைசகளில் நிற்கும் ெதய்வங்கைள ம் ேநாக்கி வகுக்கப்பட்டன என்ப ,
"ஒ திறம் சாரா வைரநாள் அைமயத்
லறி லவர் ண்ணிதிற் கயிறிட் த்
ேதஎங் ெகாண் ெதய்வம் ேநாக்கிப்
ெப ம்ெபயர் மன்னர்க் ெகாப்ப மைனவகுத் "
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-- ெந நல்வாைட
என வ ம் அ களா

ம்,

"அறக்களத் தந்தணர் ஆசான் ெப ங்கணி
சிறப் ைடக் கம்மியர் தம்ெமா ம் ெசன்
ேமேலார் விைழ ம் ல்ெநறி மாக்கள்
பால்ெபற வகுத்த பத்தினிக் ேகாட்டம்"
- சிலப்பதிகாரம்
என வ ம் அ களா

ம்,

"ைபஞ்ேச ெம காப்பசும் ெபான்மண்டபம்"
என வ ம் மணிேமகைல அ யா ம் நன்குணரலாம். கைடசியிற் கூறிய மண்டபம்
பல நாட் க் கட்டடத்திறனாள டன் தண்டமிழ் விைனஞர் ேசர்ந் சைமத்த அற் த
மண்டபம் என் மணிேமகைல குறிக்கின்ற . அவ்வற் த மண்டபத் ண்கள்மீ
பன்மணிப் ேபாதிைககள் இ ந்தன. அவற்றின்ேமற் ெபான் விதானங்கள் இ ந்தன.
தைர சாந்தினால் ெம கப்பட் இ ந்த .
இக்ேகாவில்கள் சுற் மதிைல உைடயன; உயர்ந்த வாயில்கைள உைடயன. அவ்
வாயில்கள் மீ உயர்ந்த மண்ணீ கள் (ேகா ரங்கள்) இ ந்தன. அவற்றில் வண்ணம்
தீட்டப்ெபற்ற வ வங்கள் அைமந்தி ந்தன என்பன ம் மணிேமகைல த ய
ல்களி
ந் ெதளியலாம்.
இக்ேகாவில்கள் அைனத் ம் சு மண்ணால் (ெசங்கற்களால்) ஆகியைவ. ேமற் றம்
உேலாகத் தக க ம் மரப் பலைக ம் சாந் ம் ேவயப்பட்
ந்தன. இவ்வாேற
உயர்ந்த மாடமாளிைகக ம் இ ந்தன. இக் கட்டடங்கைளச் சுற்றி இ ந்த சுவர்கட்கு
உயர்ந்த ேகா ரங்கைள ைடய வாயில்க ம், அவ்வாயில்கட்குத்
ப்பி யாதி க்கச்
ெசந்நிறம் சப்பட்ட இ ம் க் கதவங்க ம் ெபா த்தப் பட்
ந்தன.
சிதம்பரம். சிதம்பரத்தின் பைழைம கூ தற்கில்ைல. பதஞ்ச
னிவர்
கூத்தப்ெப மான் நடனத்ைதக் கண் களித்தார் என்ப
ராணச் ெசய்தி. பதஞ்ச
காலம் கி. . 150 என ஆராய்ச்சியாளர் அைறகின்றனர். எனேவ, ேகாவில் எனச்
சிறப் ப் ெபயர்ெபற்ற சிதம்பரத்தில் உள்ள கூத்தப்பிரான் தி க்ேகாவில் ஏறத்தாழ,
கி. . 2ஆம் ற்றாண் ற்கு ற்பட்ட என்ப விளங்கும். அ ப ப்ப யாகச்
சிறப்பிைனப் ெபற் அப்பர் காலத்தில் ெப ஞ் சிறப் ற் விளங்கிய . அவர்
காலத்திேலேய சிற்றம்பலம் சிறந்தி ந்த . சிற்றம்பலம் என்ற ைணயாேன
'ேபரம்பலம்' உண்ைம ம் ெபறப்பட்ட . அப்பர் காலத்திேலேய "ெபான்னம்பலம்'
ெபா
ற்ற என்பதற்கு அவர் பதிகேம சான்றாகும். அப்பர்க்கு ற்பட்ட
'சிம்மவர்மன் என்ற பல்லவன். தன்ைனப் பீ த்த உடல் ேநாையப் ேபாக்கிக்ெகாள்ளத்
தில்ைலைய அைடந்தான், வாவியில்

ழ்கினான்; ெபான் நிறம் ெபற்றான். அதனால்

ஹிரண்ய வர்மன் (ெபான்னிறம் ெபற்றவன்) எனப்பட்டான்' என்

ேகாயிற் ராணம்
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குறிக்கிற . அவேன சிற்றம்பலத்ைதப் ெபான் ேவய்ந்தான் என்
க
கின்றனர்.
பாடல் ெபற்ற ேகாவில்கள்: ஏறத்தாழ கி.பி. 5ஆம்

அறிஞர்

ற்றாண் ல் வாழ்ந்த

ேகாச்ெசங்கட்ேசாழன் [1] என்ற ேபரரசன் 70 சிவன் ேகாவில்கள் கட் யதாகத்
தி மங்ைக ஆழ்வார் அ ளி ள்ளார். தம
இ ந்தன என்

காலத்திற்கு ெப ங் ேகாவில்கள் 78

அப்பர் அ ளிப் ேபாந்தார். கி.பி. 7 ஆம்

ற்றாண் ன் இைடயில்

சம்பந்தர் மட் ம் ஏறக்குைறய 220 ேகாவில்கைளத் தாிசித் ப் பதிகம் பா னார் எனின்,
அவற் ள் ஒன்ேற ம் அவர் காலத்தில் உண்டான என்ற குறிப் க்
காணப்படவில்ைல எனின், அப்பர்-சம்பந்தர் காலத்திற்கு
இ

ன்ேப இத்தமிழகத்தில்

ற் க்கு ேமற்பட்ட சிவன் ேகாவில்கள் இ ந்தைம உண்ைம அன்ேறா? அக்

ேகாவில்களில் ஆடல்-பாடல், நா

ம் பல ைற வழிபா , மக்கள் தவறா

ேகாவில்

வழிபா ெசய்தல் த யன சிறப் ற இ ந்தன; அைவ அப்பர் சம்பந்தர் காலத்திற்
தியைவயாக உண்டாக வில்ைல என்பைத ேநாக்க. பல ற்றாண் களாகேவ
இக்ேகாவில்கள் தத்தம் இடம் - ெபா ள்கட்கு ஏற்ப ஏற்றமைடந் விளங்கின என்ப
ேதற்றமன்ேறா?
---[1] திாிக கம் – பல்கைலக் கழகப் பதிப் – பக். 10-11. 75.
ேகாவில் வைககள்: தமிழ் நாட் க் ேகாவில்கள் (1) ெப ங் ேகாவில், (2)
இளங்ேகாவில், (3) மணிக் ேகாவில், (4) கரக் ேகாவில், (5)

ங்காைன மாடம், (6)

மாடக் ேகாவில் எனப் பலவைகப்ப ம். இவற் ள் ெப ங்ேகாவில் என்ப தில்ைல,
ம ைர. தி வா ர் ேபான்ற சிறந்த இடங்களிற் கட்டப்பட்ட ெபாிய ேகா ரங்ெகாண்ட
ேகாவில்கள் ஆகும். இளங்ேகாவில் என்ப ெபாிய ேகாவிைலப் ப
பார்க்குங்கால்
ர்த்தங்கைள எ ந்த ளச் ெசய் வழிபா நைடெபற் வந்த சி ேகாவில் ஆகும்.
அ ெப ங்ேகாவில் பிராகாரத்திற்கு உள்ேளேய இ க்கும். ஒேர ஊாில் இரண்
ேகாவில்கள் இ ந்தால், அள ேநாக்கி, ஒன் ெப ங்ேகாவில் என் ம் மற்ற
இளங்ேகாவில் என் ம் கூறப்பட ம் உண் . மாடக் ேகாவில் என்ப கட்
மைலைய ம் யாைன ெசல்லக்கூடாத தி
ன்ைப ம் உைடய . நன்னிலம்,
சாய்க்கா
த ய இடங்களில் உள்ள ேகாவில்கள் மாடக் ேகாவில்கள் ஆகும்.
லத்தானத்திற்கு ேமேல உள்ள விமானம் (ப த் ) ங்குகின்ற யாைன வ வில்
அைமயப்ெபற்ற ேகாவில் ங்காைன மாடம் எனப்பட்ட . ெபண்ணாகடம்,
தி த்தணிைக த ய இடங்களில் இத்தைகய ேகாவில்கைளக் காணலாம்.
தி வதிைகக் ேகாவில், தி க்கடம் ர்க் ேகாவில்களின் உள்ளைறகள் ேதர் ேபான்ற
அைமப் ைடயைவ; உ ைளகைள ம் குதிைரகைள ம் ெகாண்டைவ. இங்ஙனம்
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பலவா அைமந்த இக்ேகாவில்கள் இன் -ேநற்
அப்பர் காலத்திற்கும் ற்பட்டைவ.

உண்டானைவ அல்ல. அைவ

பலவைக அ யார்: சிவத் தலங்களில் பலவைக அ யார்கள் இ ந்தனர்.
தி வா ாில் விாிசைட அந்தணர், மாவிரதியர், காபா கர், பாசுபதர் த ேயார்
வாழ்ந்தனர் என் அப்பர் கூறி ள்ளார். அவர்கள் திடீெரன் அப்பர் காலத்தில்
கட ளாற் பைடக்கப்பட்டவர். அல்லர் அல்லவா? என்ேவ ேமற் ெசான்ன பலவைகச்
சிவன யார்கள் அப்பர்க்கு ன்னேம இந்நாட் ல் வாைழய வாைழயாக
வாழ்ந்தனராதல் ேவண் ம். என் ைசவம் உண்டாயிற்ேறா, என் சிவன் ேகாவில்
உண்டானேதா - அன் ெதாட்ேட இந்நாட் ல் சிவன யார்கள் இ ந் வந்தனர்
என்ப அங்ைகக் கனியாகும்.
ைர: இ கா ம் கூறிவந்த ெசய்திகளால், சங்க காலத் தமிழகத்தி ம்
அப்பர்க்கு ற்பட்ட தமிழகத்தி ம் பல சிவன் ேகாவில்கள் சீாிய நிைலயில் இ ந்தன:
பலவைகச் சிவன யார் இ ந்தனர். ேகாவில்களில் ஆடல், பாடல், விழா, வழிபா
த யன சிறப் ற நைடெபற்றன. ேகாவில் கட் ம் கைலயில் நம்மவர்
பண்பட்
ந்தனர். ைசவசமயம் அரசராற் ேபணி வளர்க்கப்பட்ட என்பன ேபான்ற
ெசய்திகைள அறியலாம்.
-----------4. பல்லவர் காலச் ைசவ சமயம்

(கி.பி. 400 - 900) [1]

பல்லவர் காலம்: சங்ககாலத்தின் இ தி எல்ைல ஏறத்தாழ.கி.பி. 400 எனச் ெசன்ற
பகுதியிற் கூறப் பட்டதன்ேறா? அந்தக் கால தல் பல்லவப் ேபரரசு

ழ்ச்சி ற்ற காலம்

(ஏறத்தாழ கி.பி.900) வைர 'பல்லவர் காலம்' என்னலாம்.
---------[1] பல்லவர் காஞ்சிையக் ைகப்பற்றிய
ைசவத்ெதாண்

ெசய்த

கி.பி.400-க்கு

ன்ேப எனி

ம்,

தல் பல்லவன் கந்த சிஷ்யேன (கி.பி. 400-436) ஆத ன்,

ைசவ சமய வளர்ச்சிக்காக, இவன் காலேம பல்லவர் கால
இக்கால அரசியல் நிைல. இப்பல்லவர
பிாி களாகப் பிாிக்கலாம்.

பரந்

தற்பகுதி கி.பி. 400

தலாகக் ெகாள்ளப்பட்ட .

பட்ட காலத்ைத இரண்
தல் 600. இரண்டாம் பகுதி 600

தல் 900 வைர என்னலாம். தற் பகுதியில் தமிழகம் களப்பிரர், பல்லவர் என்ற திய
அரச மரபினர் ஆட்சிக்கு உட்பட் அல்லற்பட்ட . காஞ்சி நகரம் பல்லவர்
ைகப்பட்ட . ேசாழ நா ம் பாண் ய நா ம் களப்பிரர் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட .
இந்நா கைள ெவன்ற தல் களப்பிரன் அச்சுத விக்கந்தன் என்பவன். அவன் காலம்
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கி.பி. 550 என்

கூறப்ப கிற .[2] பாண் யநா

ஆட்சியி

வி பட் ப் பாண் யர் ஆட்சிக்கு வந் விட்ட . ஆயின், ேசாழ நா

ந்

களப்பிரர் ைகயி

ந்

ஏறத்தாழ, கி.பி. 500இல் களிப்பிரர்

பல்லவர் ைகக்கு மாறிவிட்ட . அஃ

ஏறத்தாழ, கி.பி. 600

தல் 900 வைர பல்லவர் வசேம இ ந்த .
-----[2] History of Pali Literature, Vol. п, pp. 384, 385 & 389.
ேசாழர் கும்ப ேகாணத்ைத அ த்த பைழயாைற, தி வா ர் த ய நகரங்கைளத்
தன்னகத்ேத ெபற்ற மிகச் சிறிய நிலப்பகுதிையச் சிற்றரசராக இ ந் ஆண் வந்தனர்.
அவர்கள் வடக்ேக பல்லவப் ேபரரசுக்கும் ெதற்ேக பாண் யப் ேபரரசுக்கும் இைடயில்
இ ந்

வாழ ேவண் யவர் ஆயினர். ஆயி

ஆதலா

ம் தமிழகத் க்ேக தியவர் ஆதலா

பாண் ய டன் உற ெகாண்

வாழ்ந்

ம், பல்லவர் தம் நாட்ைடக் கவர்ந்தனர்
ம் ேசாழர், அவர்கள் வ ைய ஒ க்கப்

வந்தனர். எனி

வி ம்பாமல், அவர்கள் அரசிய ல் உயர்ந்த அ

வலாளராக ம் இ ந்

வந்தனர் ேபார்க் காலங்களில், சமயத் க்கு ஏற்றப
பிறிெதா கால் பாண் ய ட

ம் ேசர்ந்

பல்லவர் காஞ்சியில் நிைலயாக இ ந்
600

ம், பல்லவர் பைகைமைய
பணியாற்றி

ஒ கால் பல்லவ ட

ம்

ேபாாிட்டனர். கி.பி. 600-க்கு

ன்வைர

ஆட்சி ெசய்யக்கூடவில்ைல ஆயி

தல் 900 வைர அவர்கள் ேபரரசு தமிழகத்தில் வன்ைம ற்

ம், கி.பி.

விளங்கிய .

பல்லவர் அரசு ெதாடர்ச்சியாக இ ந் வந்த . அங்ஙனேம கி.பி. 600
அரசும் ெதாடர்பாக விளக்க ற்றி ந்த .

தல் பாண் ய

நாயன்மார் காலம். சங்க (கி.பி.400-க்கு ற்பட்ட) ல்களில் நாயன்மார்
ஒ வேர ம் குறிக்கப்பட் லர்: நாயன்மார் ெபயர்கைளக் குறிப்பிட் த் ெதாைக பா ய
சுந்தரர் காலம் ஏறத்தாழ கி.பி. 840-865 என்னலாம். அப்பர் - சம்பந்தர் காலம் ஏறத்தாழ
கி.பி.580-661, இவ்வி வ ம் தமக்கு ற்பட்டவராக நாயன்மார் பலைரத் தம்
பதிகங்களிற் குறிப்பிட் ள்ளனர். இவ்வி வராற் குறிக்கப்படாமல் சுந்தரரால் மட் ம்
அவர

தி

சம்பந்தர்க்கு

ைறயில் சிறப்பாகக் குறிக்கப்பட்ட அ யார் பலர். எனேவ, (1) அப்பர் ற்பட்டவர் (கி.பி. 400-600) (2) அப்பர் - சம்பந்தர் காலத்தவர் (கி.பி.600-

661), (3) அப்பர் - சம்பந்தர்க்கும் சுந்தரர்க்கும் இைடப்பட்ட (கி.பி. 661-840) காலத்தவர்,
(4) சுந்தரர் காலத்தவர் (கி.பி.840-865) என நாயன்மார் நான்கு கால எல்ைலக்கு
உட்பட்டவர் ஆவர். எங்ஙனம் பார்ப்பி ம், நாயன்மார் அ பத்
வ ம் பல்லவர்
ஆட்சிக்காலத்தில் ேதான்றிச் ைசவத்ைத வளர்த் மைறந்த ெப மக்கேள ஆவர்
என்னலாம்.
அப்பர் - சம்பந்தர்க்கு

ற்பட்ட காலம் (கி.பி. 400 - 600)
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அப்பர், சம்பந்தர் பாக்கைளக்ெகாண் அவர்க்கு ற்பட்டவராகக் கூறத்தக்கவர்
பதின்மர் ஆவர். வரலாற் க் கண்ெகாண்
ற்பட்டவராகக் கூறத்தக்கவர் எ வர்
ஆவர். எனேவ, இக்காலத்தில் 17 நாயன்மார் வாழ்ந்தனர் எனக் கூறலாம். அவர் (1)
கண்ணப்பர், (2) கணம் ல்லர், (3) அாிவாள் தாயர், (4) நமிநந்தி அ கள், (5)
தண் ய கள், (6) ேகாச்ெசங்கணான், (7) கூற் வ நாயனார், (8) கழ்ச்ேசாழர், (9)
எறிபத்தர்.(10) கழ்த் ைண நாயனார். (11) காைரக்கால் அம்ைமயார் (12)
நாயனார், (13) ஐய கள் காடவர்ேகான், (14) சண்ேடச்வரர் (15) தி

ர்த்தி

லர், (16)

சாக்கிய நாயனார். (17) அமர்நீதி நாயனார் என்பவராவர்.
இவ ள், காைரக்கால் அம்ைமயா ம் காடவர்ேகா

ம் பா

ள்ள பாக்கைள

ஆராய்ந்தால், அக்காலத் தமிழகத்திற் பல ஊர்களில் சிவன் ேகாயில்கள் இ ந்தன
என்ப
க

ெதளிவாகத் ெதாிகிற . அவற் ள் குறிப்பிடத் தக்கைவ உைற ர், ேசய்ஞ
ர், காஞ்சி, தண்டைல, ஆப்பா , ஆலங்கா , ஆவ

(ம ைர), தில்ைல, ஆ ர், பைழயாைற என்

ர்,

ைற, காளத்தி, ஆலவாய்

ம் ஊர்களில் உள்ளைவ ஆகும். அைவ

அல்லாமல் ேகாச் ெசங்கட்ேசாழன் சாய்க்கா , நன்னிலம் த ய எ ப
தியனவாக எ ப்பித்த ேகாவில்க ம் குறிக்கத்தக்கைவ. இைவயா ம்

இடங்களில்

ேகாச்ெசங்கணான் ேபான்ற ெபாிய அரசர்களால் ேபாற்றிப் பாராட்டப்பட்டைமயின்,
சிறந்த நிைலயில் இ ந்தன என்னலாம்.
'ஐய கள் காடவர்ேகான் என்ற பல்லவ மன்னர் பா ய 'ேக்ஷத்திர ெவண்பா'
என்ப அழிந்த நிைலயில் கிைடத் ள்ள . அதில் 23 சிவத் தலங்கள்
குறிக்கப்பட் ள்ளன. ல்
வ ம் கிைடத்தி க்குமாயின். ேம ம் பல தலங்களின்
ெபயர்கைள அறியக்கூ ம். ஐய கள் [3] சிவத்தலயாத்திைர ெசய்தவர். சிவன்ேகாவில்
கட்குப் பல தி ப்பணிகள் ெசய்தவர். ஆதலால், அவர் காலத்தில் (கி.பி. 6-ஆம்
ற்றாண் ல்) சிவத்தலங்கள் சிறப் ற் இ ந்தன. என்பைத நன்கு அறியலாம்.
------[3] ஐய கள் - பஞ்சபாத சிம்ஹன் அஃதாவ ,
விஷ் வின் தந்ைத) என்பர் ஆராய்ச்சியாளர்.

ன்றாம் சிம்மவர்மன் (சிம்ம

அப்பர்-சம்பந்தர் காலம் (கி.பி 600-661)
மேகந்திர வர்மன். இவன் அப்பர் காலத்தவன் சமண சமயத்தி
ந் ைசவராக
மாறின அப்பைரச் சமண னிவர் ேயாசைனப்ப நீற்றைறயில் இட்டவன்.
விடங்கலந்த உணைவ உண்ணச் ெசய்தவன். யாைனையக் ெகாண் அப்பைரக்
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ெகால்ல யன்றவன். இ தியில் அவைரக் கல் ற்கட் க் கட ற் பாய்ச்சினவன்.
இத் ன்பங்களி
ந் அப்பர் தப்பிய ம் தா ம் சமணப்பற்ைற விட் ச் ைசவத்ைதத்
த வினவன். இவன் இங்ஙனம் ைசவனாக மாறிய டன் தி ச்சிராப்பள்ளி மைலமீ
ஒ ேகாவிைலக் குைடவித் சிவ ங்கத்ைத எ த ளச் ெசய்தான். ேவற் த் ைறயில்
இ ந்த என அறிைவ நன்னிைலக்குத் தி ப்பிய இந்த ங்கத்தின் கழ் உலெகலாம்
பரவட் ம் என்ற தன் க த்ைதக் கல்ெவட்
லம் ெவளிப்ப த்தி ள்ளான்.
இவ ைடய வி
ப் ெபயர்கள் பலவற் ள் குணபரன் என்ப ஒன் . இவன்
பாட

ரத்தி

ந்த சமணப் பள்ளிகைள ம் பாழிகைள ம் இ த் ,

அச்சிைத கைளக் ெகாண்

'குணபர ஈச்சரம்' என்ற சிவன் ேகாவிைலத்

தி வதிைகயிற் கட் னான். இவன் சிவெப மா

க்காகச் சீயமங்கலம், பல்லாவரம்,

வல்லம், தளவா ர், தி க்க க்குன்றம், தி ச்சிராப்பள்ளி த ய இடங்களில்
ேகாவில்கைளக் குைடந்தைமத்தான். காஞ்சி ஏகாம்பரநாதர் ேகாவி ல் மண்டபம்
ஒன்ைறக் கட் வித்தான். இவேன தமிழகத்தில் தன் தல் கற்ேகாவில் கண்ட
காவலன் ஆவன். இவன் காலத்தில் இ ந்த தமிழகத் க் ேகாவில்கள் அைனத் ம்
ெசங்கல், மண் மரம், உேலாகம் சுண்ணாம்
த யன ெகாண் கட்டப்பட்டைவ.
அதனாற்றான் அப்பழங்காலத் க் ேகாவில்கள் நாளைடவில் அழிந் பட்டன.
மேகந்திர வர்மன் இைசயி ம் நடனத்தி ம் நாடகத்தி ம் சிறந்த லவனாக
இ ந்தான். இவன் காலத்தில் தமிழ்நாட் ச் ைசவ சமயம் சிறந்த நிைலயில் இ ந்த
என்ப

அப்பர், சம்பந்தர் பாடல்களால் அறியலாம்.

அப்பர் - சம்பந்தர் தி

ைறகள் அறிவிப்பன. மேகந்திரவர்மன் காலத் ம் அவன்

மகனான நரசிம்மவர்மன். காலத் ம் வாழ்ந்த அப்பர், சம்பந்தர் பா ய தி

ைறகள்

ஆராயத்தக்கன. அவற் ள் அப்பர் பா ய தலங்கள் 126 சம்பந்தர் பா யன ஏறத்தாழ
220. ைவப் த் தலங்கள் உட்படப் பாடல் ெபற்ற தலங்கள் 300 என்னலாம்.
இக்ேகாவில்கள் எல்லாம் அழிந் விடத் தக்க மண், மரம், ெசங்கல், உேலாகம்,
சுண்ணாம் இவற்றால் கட்டப்பட்டைவேய ஆகும். இைவ இமயம் தல்
கன்னியாகுமாி ைனவைர பரந்தி ந்தன. இக் ேகாவில்கள் பலவற்றில் இைச, நடனம்
வளர்க்கப்பட்டன. பல ேகாவில்கள் ெபாியன. ேகா ரங்ெகாண்டன. பலவற்றில்
விழாக்கள் சிறப் ற நடந்தன. பல தலங்களில் அப்பர் - சம்பந்தர்க்கு ற்பட்ட
நாயன்மார் வரலா கள் வழக்கில் இ ந்தன. பலலவ அரசர்கள் தியனவாகக் கட் ய
ேகாவில்க ம் பாடப்ெபற்றன. அைவ பல்லவன் ஈச்வரம், மேகந்திரப்பள்ளி என்பன.
பலவைகயான ைசவ அ யார்கள் தலங்கள் ேதா ம் இ ந்தனர். யாத்திைர ெசய்தனர்.
தில்ைல, தி வா ர், காளத்தி, ஆலவாய் த யன சிறந்த சிவத்தலங்களாக
விளங்கின. பைழய நாயன்மார்கள் வாழ்ந் மைறந்த இடங்களில் உள்ள
ேகாவில்களில் அவர்க ைடய நிைன க்கு அறிகுறியாகக் கற்சிைலகள்
எ ப்பபட்
ந்தன ேபா ம்! அவற் க்குப் ைச த யன நைடெபற்
வந்தி க்கலாம். என்ைன? அவ்வத்தலத் ப் பதிகத்தில் அப்ப ம் சம்பந்த ம் அவ்வந்
நாயன்மார் பக்திையப் பாராட் ப் பா யி த்தலால் என்க.
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அப்பர தி த்ெதாண் ன் உைறப்பால் பல்லவநா ைசவ சமயத்திற்கு
ஆட்பட்டாற்ேபாலச் சம்பந்தர் தி த்ெதாண்டால் பாண் ய நா சமணத்தி
ைசவசமயத்ைத ஏற் க் ெகாண்ட . சம்பந்தர் பாண் ய நாட் ல் இ ந்த

ந்

சமண னிவைர அனல்வாதம், னல்வாதம் த யவற்றில் ெவன்றார். பாண் யன
ெவப் ேநாைய அகற்றினார். சம்பந்தர்க்கு உதவியாகப் பாண் யன் மைனவியாராகிய
மங்ைகயர்க்கரசியா ம் - அைமச்சராகிய குலச்சிைர நாயனா ம் இ ந் ெதாண்
ெசய்தனர். சமணனாக இ ந்த பாண் யன் ெந மாறன் ைசவன் ஆனான்.
சம்பந்த டன் பாண் நாட் ச் சிவத்தல யாத்திைர ெசய்தான். சமணர ஆதிக்கத்ைதத்
தன் நாட்
ந் ஒழித்தான். சம்பந்தர இச்ெசயற்காிய தி த்ெதாண்டால் பாண்
நாட் ச் சிவத்தலங்கள் சிறப் ற்றன. மக்கள் பைழயப ைசவத்ைதத் த வி
வளர்க்கலாயினர்.
அப்பர். சம்பந்தர் பா ய பதிகங்கள் அவ்வத்தலத் அ யாரால் எ தப்பட்
மனப்பாடம் ெசய்யப்பட்
க்கலாம். அைவ அவ்வக் ேகாவில்களி ம்
ஒதப்ெபற்றனவாகலாம். அப்பர். சம்பந்த டன் தல யாத்திைர ெசன்ற அ யார்கள்.
தலந்ேதா ம் அவர்கள் பா ய பதிகங்கைள எ தி வந்தனர் என்னலாம். அப்பர்.
சம்பந்த டன் அ யார் பலர் கூ த் தலயாத்திைர ெசய் நாெடங்கும்.பக்திையப்
பரப்பி வந்தனர்.
பல்லவர் ஆட்சியில் ேகாவில்கள் சிறப் ற் விளங்கினைமயின், அப்பர்க்கும்
சம்பந்தர்க்கும் ேகாவில்களில் வரேவற் ம் பிறசிறப் க ம் நைடெபற்றன.
ேகாவில்கைள அ த்தி ந்த மடங்களில் சமய ேபாதைன, அ யார்க்கு உண வசதி,
தங்கல் வசதி த யன சிறப்பாக அளிக்கப்பட்டன. ேகாவில்கைள அ த் மடங்கள்
இ த்தல், சமணப் பள்ளிகைள அ த் ப் 'பாழிகள்' இ ந்தைம ேபாலாகும். நாயன்மார்
ஆங்காங்குத் தண்ணீர்ப்பந்தர். உண ச்சாைல த யன ைவத் ப் ெபா மக்கட்குத்
ெதாண் ெசய் அவர்கைளச் ைசவத்தில் பற் ள்ளம் ெகாள்ளச் ெசய்தனர். அக்காலச்
ைசவ அ யார்க

க்குள் ேமல் வகுப் - கீழ் வகுப் ,

தலாளி - ெதாழிலாளி, அரசன் –

ஆண் , கற்றவன் - கல்லாதவன் என்ற ேவ பா கள் காட்டப்பட் ல. பக்தி
ஒன்ைறேய சமய அ ப்பைடயாகக் ெகாண் எல்லாத் தமிழ் மக்க ம் ஒன் பட்ட
உள்ளத்தவராய்ச் ைசவப் பயிர் தைழக்க உைழத்தனர். இளஞ் சி வராகிய சம்பந்தர்
என்ற மைறயவர்.

ைம ம் பக்தியின் ேமன்ைம ம் ெகாண்ட ேவளாளராகிய,

தி நா க்கரசைர, அப்பேர! (தந்ைதேய) என அைழத்தைம ம், அப் தி அ கள் என்ற
மைறயவர் தி நா க்கரசைரப் பணிந் பாத ைச ெசய் உடனி ந் உண்டைம ம்,
தி நீல நக்கர் என்ற மைறயவர் தம இல்லத்தில் ேவள்விக் குழியண்ைடப் பாணர்
வகுப்பினரான தி நீலகண்டைர ம் அவர் மைனவியாைர ம் தங்கியி க்க
விட்டைம ம் ேமற்கூறியதற்குத் தக்க சான் கள் ஆகும். இங்ஙனம் அப்பர்-சம்பந்தர்
காலத்தில் பல்லவ நாட்
ம் பாண் நாட்
ம் ைசவ சமயம் வளர்க்கப்பட்டதற்கு
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அ யார்களின் ஒத்தக த் ம் அரசர் காட் ய ஆதர ேம சிறப் ைடக் காரணங்கள்
ஆகும்.
இக்கால நாயன்மார். (1) தி நா க்கரசர், (2) தி ஞான சம்பந்தர், (3)
சி த்ெதாண்டர், (4) தி நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர், (5)
குங்கி

க நாயனார், (6)

யக்கலயர், (7) நீலநக்கர், (8) ெந மாறர், (9) மங்ைகயர்க் கரசியார், (10)

குலச்சிைறயார், (11) அப் தி அ கள் என்ற பதிெனா
நாயன்மார் ஆவர்.

வ ம் இக்காலத்தில் வாழ்ந்த

அப்பர் - சம்பந்தர்க்கும் சுந்தரர்க்கும் இைடப்பட்ட காலம் (கி.பி. 661 - 840)
பரேமச்வர வர்மன் (கி.பி. 670-685). இக்காலப் பல்லவ அரச ள் தல்வன்
பரேமச்வர வர்மன். இவன் சிறந்த சிவபக்தன் உ த்திராக்கம் ெகாண் சிவ ங்க
வ வமாகச் ெசய்யப்பட்ட
ைய அணிந்த ெப ம் பக்தன். கற்கைள உைடத்
ஒன்றன்ேமல் ஒன்றாக அ க்கிக் கற்ேகாவில் கட் ய தற் பல்லவன் இவன். இவன்
இங்ஙனம் சிவன் ேகாயில் ஒன்ைறக் கூரத்திற் கட் ப் பட்டயம் வி த்தவன்.
மகாப
ரத் ஒற்ைறக் கல் ேகாவில்களில் உள்ள ேமல் அ க்கு இவன் காலத்திற்
குைடயப்பட்ட . இவன் சிறந்த வடெமாழிப் லவன்.
இராச சிம்மன் (கி.பி.685-720). இவன் பரேமச்வரன் மகன்; தந்ைதையவிடச் சிறந்த
சிவபக்தன்; உலகப் கழ்ெபற்ற காஞ்சி-கயிலாசநாதர் ேகாவிைலக் கட் ப்
கழ்ெபற்றவன்; தி நின்ற ாில் மனக்ேகாவில் கட் ய

சலார் காலத்தவன். 'சிவ

சூடாமணி, சங்கரபக்தன். ாிஷபலாஞ்சனன்' என்ற ெதாடர்களால் இவன
ைசவப்பற்ைற விளக்கமாக அறியலாம். இவன் 'ஆகமப் பிாியன்' என்
கல்ெவட் களிற் கூறப்படலால், ைசவ ஆகமங்களில் பற் ைடயவன் என்ப
அறியப்ப ம். இப்பல்லவ ேவந்தன் சிறந்த இைசப் லவன். இைசக் க விகைள
மீட் வதில் இைணயற்றவன். நடனக்கைலயில் சீாிய லைம உைடயவன்.
இக்க
கத்தில் வான் ஒ (அசாீாி) ேகட்டவன். இவன் காஞ்சியில் ஐராவேதசர்
ேகாவில், மதங்கிசர் ேகாவில், கயிலாசநாதர் ேகாவில் என்பன ம், மகாப

ரத்தில்

கடற்கைர ஓரமாக ள்ள ேகாவில், பன்மைலக் ேகாவில் என்பவற்ைற ம் கட் யவன்.
இவன் கட் ய கயிலாசநாதர் ேகாவி ல் இவன் காலத் ச் சிறந்த நடன வைககள்
சிற்பவ விற் காட்டப்பட் ள்ளன. சிவபிரான் ஆ ய உயர்தர நடன வைககள் வியக்கத்
தக்கவா விளக்கப்பட் ள்ளன. சிவெப மா ைடய தி க்கூத்தின் சிறப்ைபத்
தி நா க்கரசர் ேதவாரத்திற் ப த் இன் றலாம். ஆனால், அவ்விவரங்கைளக்
கயிலாசநாதர் ேகாவிற் சிற்பங்களில் கண்களாரக் கண் களிக்கலாம்.
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பல்லவ மல்லன் (கி.பி. 725-790). இவன் சிறந்த ைவணவன். தி மங்ைக ஆழ்வார்
காலத்தவன். இவன் ைவணவன் ஆயி ம், இவன் காலத்திற் சிவன் ேகாவில்கள்
சிறப் ற் விளங்கின. காஞ்சியில் உள்ள த்தீசர் ேகாவில் தி க்குறிப் த்ெதாண்டர்
சித்தாகும். அஃ

இவன் காலத்தில் 'தர்ம மகா ேத ச்வரம்' என்ற ெபய டன்

விளங்கிய . அதனில் 44 ேதவர யார் இ ந் இைச, நடனக் கைலகைள வளர்த்தனர்.
சிற்றரசர் பல ம் கு மக்கள் பல ம் நாெடங்கும் இ ந்த ேகாவில்கட்குப் பல
தானங்கள் ெசய் ள்ளனர். இப்பல்லவ ேவந்தன் ேவதங்களில் வல்ல மைறயவர்க்குப்
பிரமேதயமாகப் பல ஊர்கைள விட்டவன். சு ங்கக்கூறின், இவன் காலத்தில் ைசவ ம்
ைவணவ ம் ஒ ங்ேக வளர்க்கப்பட்டன என்னல் தவறாகா .
நந்திவர்மன் (790-840). இவன் பல்லவ மல்லன் மகன். பரம பாகவதன். எனி ம்,
இவன் காலத்தில் சிவன்ேகாவிற் பணிகள் நடந்தவண்ணம் இ ந்தன. இவன் காலத் ப்
பணிக ட் சிறப்பாகக் குறிக்கத் தக்க கச்சித் தி ேமற்றளிக் ேகாவி க்கும் அதைனச்
சார்ந்த மடத்திற்கும் த்தைரயன் ஒ வன் ெபா ள் உதவி ெசய்ததாகும். இதனால்,
தமிழ் நாட் ல் ேதவார காலத்திற்றாேன ேகாவில்கைள அ த் மடங்கள் இ ந்தன
என்ப உண்ைமயாதல் காணலாம்.
இக்கால நாயன்மார். அப்பர்-சம்பந்தர்க்கு

ற்பட்ட நாயன்மார் 17ேபர். அப்பர்-

சம்பந்தர் காலத்தவர் 11 ேபர். சுந்தரர் காலத்தவர் 13 ேபர். எனேவ, அப்பர்-சம்பந்தர்
காலத்திற்கும் சுந்தரர் காலத்திற்கும் இைடப்பட்ட நாயன்மார் 22 ேபர் ஆவர்.
அவராவார் - (1)

சலார் நாயனார், (2) காாி நாயனார், (3) அதிபத்த நாயனார், (4)

க க்கம்ப நாயனார், (5) க ய நாயனார், (6) சத்தி நாயனார், (7) வாயிலார் நாயனார்,
(8)

ைனய வார் நாயனார் (9) இடங்கழி நாயனார், (10) இயற்பைக நாயனார், (11)

ேநச நாயனார், (12) இைளயான்கு

மாற நாயனார், (13) ெமய்ப்ெபா ள் நாயனார்,

(14) தி நாைளப்ேபாவார் நாயனார், (15) ஏனாதிநாத நாயனார், (16) ஆனாய
நாயனார், (17) உ த்திரபசுபதி நாயனார், (18) தி க்குறிப் த்ெதாண்ட நாயனார், (19)
ர்க்க நாயனார், (20) சிறப்
நாயனார் என்பவர்.

நாயனார், (21) கணநாத நாயனார், (22) தி நீலகண்ட

சுந்தரர் காலம்
ன்றாம் நந்திவர்மன் (கி.பி. 840-865). இவன்,
"கடல்சூழ்ந்த உலெகல்லாம் காக்கின் ெப மான்
காடவர்ேகான் கழற்சிங்கன்"
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என்
க

சுந்தரரால் ஏத்ெத க்கப்ெபற்ற ெப ைம ைடய சிவபக்தன் என்
கின்றனர் [4]. இவன் 'சிவைன

அறிஞர்

ம் மறவாத சிந்ைதயன்'. இவன்

தி ெவாற்றி ர், தி வதிைக, தி விைடம
ர், தி ெநய்த்தானம் த ய
இடங்களில் உள்ள ேகாவில்களில் தி த்ெதாண் ெசய்தவன். இவன் வி
ப்
ெபயர்க

ட் 'குமார மார்த்தாண்டன்' என்ப

ஒன் . இவன், அப்ெபயரால்

விளக்ெகான் ெசய் தி விைடம
ர்க் ேகாவி க்கு அளித்தான். இவன் காலத்தில்,
தி ஆதிைரநாள் பல இடங்களிற் ெகாண்டாடப்பட்ட . இவன் மைனவியான மாறன்
பாைவயார் என்பவள் சிறந்த சிவபக்தி உைடயவள். அவள் பல ேகாவில்கட்குத்
தி ப்பணிகள் ெசய்தவள். இப்பல்லவ ேவந்தன் காலத் க் கல்ெவட் ல்தான்
தி க்ேகாவில்களில் தி ப்பதிகம் ஒதப்ெபற்ற ெசய்தி அறியக் கிடக்கிற .
-----4இவன் கழர்சிங்கன் என்பதற்குாிய சான் கைள என
என்

ம் விாிவான

ற் கண்

"ெபாிய ராண ஆராய்ச்சி"

ெகாள்க. Vide also Dr.C. Minakkshi's 'Administration

& Social life under the Pallavas', pp.299-304
சுந்தரர் இவனிடத்திற் கைரகடந்த அன் ெகாண்டவர் என்பதற்கு, இவைன ஒ
நாயனாராகக் ெகாண் ேமற்காட் ய அ களிற் பாராட் னைமேய சிறந்த
சான்றாகும்.
சுந்தரர் ேதவாரம். சுந்தரர் தி ப்பதிகங்களால் அறியத் தக்க ெசய்திகள்:
1. பாடல்ெபற்ற பல ேகாவில்களில் இைச வளர்க்கப்பட்ட .
2. பல ேகாவில்களில் நடனக்கைல கவனிக்கப்பட்ட .
3. ேகாவில்களில் விழாக்கள் நைடெபற்றன.
4. ைசவ சமய
இ ந்தன.

ல்கள் பல இ ந்தன. ேவ

பல கைலகைளப்பற்றிய

ல்க

ம்

5. ேகாவில்களில், பண்டாரம் (ெபாக்கிஷ சாைல) இ ந்த .
6. பல தலங்களில் சுந்தரர் தமக்கு ற்பட்ட நாயன்மார்கைளப் பா
ள்ளனர்.
அதனால் அவ்வத்தலத் க் ேகாவி ல் அவ்வந் நாயன்மார் உ வச் சிைலகள்
இ ந்தி த்தல் கூ யேத.
7. ேகாவில்களில் பா
இ ந்தனர்.

ம் ஆ

ம் பக்திெச

த்திய அ யார் பலர் தலந்ேதா ம்

இக்கால நாயன்மார். (1) சுந்தரர், (2) சைடயனார், (3) இைசஞானியார், (4) நரசிங்க
ைனயைரயர், (5) ஏயர்ேகான் க க்காம நாயனார், (6) மானக்கஞ்சாறர், (7)
ெப மிழைலக் கு ம்பர், (8) ேகாட்

நாயனார், (9) கழற்சிங்கர், (10) ெச த் ைண
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நாயனார், (11) ேசரமான் ெப மாள், (12) விறல்மிண்டர், (13) ேசாமாசிமாற நாயனார்
என்ேபார் சுந்தரர் காலத்தில் வாழ்ந்த நாயன்மார் ஆவர்.
தி
ைற ஓதல்: சுந்தரர் காலத்திேலேய வட ஆர்க்கா மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த
தி வல்லம் சிவன் ேகாவி ல் தி ப்பதிகம் ஒதப்பட்ட என்ப கல்ெவட்டால்
ெதாிகிற . சுந்தரர் காலத்தவரான மானக்கஞ்சாற நாயனார் தி
ட்டம் (
ஷ்ணம்)
சிவன் ேகாவி ல் தி ப்பதிகம் விண்ணப்பம் ெசய்தார் என் அக்ேகாவில் கல்ெவட்
கூ கிற . தி
ைறகள் நம்பியாண்டார் நம்பியால் ெதாகுக்கப்பட்டதற்கு ன்ேப
எ ம்பி ர், பழ ர், ஆவ
ைற, தவத் ைற (லால்கு ) த ய இடத் ச்
ேகாவில்களில் தி ப்பதிகங்கள் ஒதப்பட்டன என்ப கல்ெவட் களால்
அறியக்கிடக்கிற . இவற்ைற ேநாக்க, நாயன்மார் காலமாகிய பல்லவர் காலத்திேலேய
பல ேகாவில்களில் தி ப்பதிகங்கள் ஒதப்ெபற் வந்தன என்பைத எளிதில் உணரலாம்.
நாயன்மார் உ வச்சிைலகள். அப்பர்-சம்பந்தர் காலத்திேலேய, அவர்க்கு ற்பட்ட
நாயன்மார் உ வச் சிைலகள் அவர்கள் வாழ்ந்த பதிகளில் இ ந்த ேகாவில்களில்
எ ப்பித் ப் ைச த யன வழக்கில் இ ந்தி த்தல் ேவண் ம் என்
ன்
ெசால்லப்பட்ட தன்ேறா? அதைன உ திப்ப த் வனேபாலச் சுந்தரர் காலத்தில்
தி நாேகச்வரத்தில மிலா ைடயார்க்குக் (ெமய்ப்ெபா ள் நாயனார்) ேகாவில்
இ ந்தைம ம், காஞ்சியில் தி க்குறிப் த் ெதாண்டர்

சித்த

த்தீசர் ேகாவில்

உண்ைம ம் கல்ெவட் களால் அறிகிேறாம். இவற்றால், பல்லவர் காலத்தில் 63
நாயன்மார்க ட் ெப ம்பாலார்க்குப் பல ேகாவில்களில் உ வச்சிைலகள்
இ ந்தி த்தல் ேவண் ம் என் ேகாடல் தவறாகா . இந்தக் க த்ைதச் சுந்தரர்
தி த்ெதாண்டத்ெதாைக உ திப் ப த்தல் காணத்தக்க :
'சுந்தரர் தி வா ாில் உள்ள ேதவாசிாிய மண்டபத்தின் ன் தி த்ெதாண்டத்ெதாைகையப் பா னார். அம்மண்டபத்திற் கூ யி ந்த நாயன்மாைரத் தனித்தனிேய
வணங்கிச் சுந்தரர் பா னார்' என்ப
காலத்தில் உயிேரா

ேசக்கிழார் கூற் . 63 நாயன்மா ள் சுந்தரர்

இ ந்தவர் 13 ேபர். ஏைனய 50 ேப ம் அவ க்குக்காலத்தால்

ற்பட்டவர் ஆவர். காலத்தால் ற்பட்ட அவ ள் பலர் இரண் , ன்
ற்றாண் கட்கு ற்பட்டவர் அவர்கைளச் சுந்தரர் ேதவாசிாிய மண்டபத்திற் கண்
தனித்தனி வணங்கினார் எனின், அந்நாயன்மார்க
வணங்கினார் என்ப தாேன

ைடய உ வச்சிைலகைளக் கண்

ட்பமாகக் ெகாள்ளத்தக்க ெபா ளாகும்? ஆகேவ,

ஆ ர்க் ேகாவி ல், சுந்தரர் காலத்தில், ஏறத்தாழ நாயன்மார் ஐம்பதின்மர்
உ வச்சிைலகேள ம் எ ந்த ளப் ெபற்றி ந்தன என் நிைனத்தல் ெபா த்தமாகும்
அல்லவா?
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பிற்பட்ட பல்லவர். கழற்சிங்கன் மகனான நி ப ங்க வர்மன் காலத்தில் ைசவ
சமயம் ேம ம் வளர்ச்சி ெபற்ற . பாடல் ெபற்ற ேகாவில்க க்குப் பலர் நிபந்தங்கள்
விட்டனர். நி ப ங்கன் மைனவியான ரமகாேதவி தி க்ேகா காவில்
ஹிரண்யகர்ப்ப ம், லாபார ம் குந்தனள். நி ப ங்கன் மகனான அபராசித
வர்மன் சிறந்த சிவபக்தன். அவன் காலத்தில் தி த்தணிைக ரட்டாேனசர் ேகாவில்
கட்டப்பட்ட . அவன் காலத்தில் மாங்கா , தி ெவாற்றி ர், சத்தியேவ
த ய
இடத் க் ேகாவில்கள் சிறப் ற்றன. அவன் மைனவியான மாேதவி அ கள் சிறந்த
ைசவப்பற் உைடயவள். பின்வந்த கம்பவர்மன் காலத் க் கல்ெவட்டால்
தி ெவாற்றி ர்க் ேகாவிைல அ த் மடம் இ ந்த ெதாிகிற .
தளிப் பாிவாரம். பல்லவர் காலத் க் ேகாவில்கள் ஒ ங்கான

ைறயில் நைடெபற்

வந்தன. ெபாிய ேகாவில் நைட ைறகைளக் கவனித் ஆட்சி ாிய அமிர்த கணத்தார்,
தளி ஆள்வார் என்ேபார் இ ந்தனர். மடங்கைளக் கவனிக்க மடத் ப் ெப மக்கள்
என்பவர் இ ந்தனர்.

ைச ெசய்பவ ம், வாத்தியங்கள் வாசிப்பவ ம், ஆ மகளி ம்,

பா மகளி ம், ஓ வார்க
(சைமயல் ெசய்பவர்) ேவ

ம், ேகாவில்கைளத் ய்ைம ெசய்பவ ம், தவசிக ம்
பல பணி ெசய்பவ ம் எனப் பலவைகயினர் இ ந்தனர்.

ேதவர யார் 'அ கள்மார்' என் ம், நடனமாதர் 'மாணிக்கத்தார்' என் ம் ெபயர்
ெபற்றி ந்தனர். பல ேகாவில்கள் ஊர் அைவயார் ஆட்சியில் இ ந்தன.
மக்க

க்கு வழங்கிய நாயன்மார் ெபயர்கள். நாயன்மார் ெபயர்கள் அக்கால

இயற்ெபயர்களாக ம், காரணப் ெபயர்களாக ம் காண்கின்றன. அப்ெபயர்கள்,
அக்கால மக்கள் வழக்கில் இ ந்தனவாதல் ேவண் ம் அல்லவா? அம்மக்கள்
நாயன்மார் நிைன க்கு அறிகுறியாக அப்ெபயர்கைள ைவத் க்ெகாண்டனரா,
அல்ல அக்கால வழக்கப்ப அப்ெபயர்கள் இடப்பட்டனவா என்ப திட்டமாகத்
ெதாியவில்ைல. பல்லவர் காலத் க் கல்ெவட் கள் நிரம்பக் கிைடக்கவில்ைல.
கிைடத் ள்ளைவ மிகச் சிலேவ. அவற்றிற் காணப்ப ம் சில ெபயர்கள் நாயன்மார்
ெபயர்க டன் ஒரள ஒப் ைம உைடயனவாகக் காண்கின்றன. அவற்ைறக் கால
ைறப்ப காண்க. (அட்டவைண காண்க.)
ைர. இ கா ம் கூறிப்ேபாந்த விவரங்களால் பல்லவர் காலத்தில் 1. பாடல்ெபற்ற ேகாவில்கள் ப ப்ப யாக வளர்ச்சியைடந்

வந்தன.

2. ேகாவில்கைள அ த் ப் பல பகுதிகளில் மடங்கள் ேதான்றிச் சமயக் கல்விையப்
கட் வந்தன.
3. ேகாவில்களில் தி ப்பதிகங்கள் ஓரள

ஓதப்ெபற்

வந்தன.

4. நாயன்மார் வாழ்ந்த பதிகளில் இ ந்த ேகாவில்களில் அவர்தம் உ வச்சிைல
எ த ளப்ெபற் வழிபா நைடெபற் வந்த . ஆ ர்க் ேகாவில் ேபான்ற ெபாிய
ேகாவில்களில் நாயன்மார் பல ைடய உ வச் சிைலகள் எ ப்பிக்கப்ெபற்றன.
5. பல ேகாவில்களில் விழாக்கள் சிறப் ற நடந்தன.
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6. நாயன்மார் ெபயர்கள் பல்லவர் கால மக்கள் ெகாண்

ந்த ெபயர்கேளா

ஏறத்தாழ ஒன் பட்டனேவயாகும். நாயன்மார்க்குக் காலத்தார் பிற்பட்ட மக்கள், அப்
ெப மக்கள் ெபயர்கைளத் தாங்கி இ ந்தைமக்கு அந்நாயன்மாாிடம் அவர்கள்
ெகாண்
ந்த ைசவப்பற்ேற சிறந்த காரணம் என்னலாம்.
மக்கள் ெபயர்
1. மானி

நாயன்மார் ெபயர்
இ மங்கயர்க்கரசியார

2. தண்

தண் ய கள்

3. க ப்பைக

திலகவதியார் கணவன் ெபயர்.

4. கழ்த் ைண வாிைசயரசன்

கழ்த் ைண நாயனார்.

5. நம்பி

நம்பி ஆ ரர்.

6. கம்பன்

க க் கம்ப(ன்) நாயனார்.

7. க
ர்க்க இளவைரயன்
நாயனார்

ர்க்க

இயற் ெபயர்

க க் கம்ப நாயனார்.

8. சைடயன் பள்ளி

சைடயனார் (சுந்தரர் தந்ைதயர்)

9. சி நங்ைக, ெப நங்ைக,
ேபாற்றிநங்ைக

நங்ைக பரைவயார். ெவண்காட்

10.

11. நந்தி நிைறமதி

அப் தி அ கள்,
நமி நந்தி அ கள்

12. பாதிாிகிழார் சிங்கன்

கழற்சிங்கன்

13. கு ம்ப ேகாளாி

பரசமய ேகாளாி (சம்பந்தர் ெபயர்)

14. கஞ்சாறன் அமர்நீதி

மானக் கஞ்சாற நாயனார், அமர்நீதி
நாயனார்
சக்தி நாயனார்.

தி கண்டன்

15. சக்திப் பல்லவன்
இங்ஙனம் நாயன்மார் காலத்தில் வளர்ந்

நங்ைக

(சி த் ெதாண்டர் மைனவி)

வந்த ைசவ சமயம், பல்லவர்க்குப்

பிற்பட்ட ேசாழர் காலத்தில் (ேசக்கிழார் காலம்வைர) எங்ஙனம் தளர்ச்சியைடந்த ,
நாயன்மார் வரலா கள் - வழிபாட்
ைறகள் - விழாக்கள் த யன எங்ஙனம் பலர்
அறியச் சிறப் ப் ெபற்றன. இைவ அைனத் ம் எங்ஙனம் ெபாிய ராணம் பாடச்
ேசக்கிழார்க்குப் ெப ந் ைண ாிந்தன என்பைத அ த்த பகுதியிற் காண்ேபாம்.
--------
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5. ேசாழர் காலத் ச் ைசவ சமய நிைல (கி.பி. 900-1133)
ன் ைர: பல்லவப் ேபரரைச ஒழித் ச் ேசாழப் ேபரரைச ஏற்ப த்தின ஆதித்த
ேசாழன் காலம் தல் ேசக்கிழார் காலத் அரசனான இரண்டாம் குேலாத் ங்க
ேசாழன் காலம் வைர - ைசவ சமய நிைலைய ஆராய்வேத இப்பகுதியின் ேநாக்கம்.
பல்லவர் காலத்தில் வாழ்ந்த நாயன்மார் வரலா கள், அவர்கள் பா ய தி ப்பதிகங்கள்
த யன நன்றாகப் பரவி வளர்ந்த காலம் இச்ேசாழர் காலேம ஆகும். பல்லவ
அரச ள் ைசவர் பலர், ைவணவர் பலர், ெபளத்தர் சிலர், சமணர் மிகச் சிலர். பாண் ய
மன்ன ட் ைசவர் பலர், ைவணவர் சிலர், சமணர் மிகச் சிலர். ஆயின் ேசாழர்
அைனவ ம் ைசவேர. மத மாற்றம் என்ப ேசாழ வரலாற்றிற் காண்டல் அாி .
பல்லவர்க்கு அடங்கிய் சிற்றரசராக இ ந்தெபா
ம் ேசாழர் தம்மால் இயன்ற சிவத்
ெதாண்ைடச் ெசய் தாம் வந்தனர். அவர்கள் பல்லவப் ேபரரைச ஒழித் ச் ேசாழப்
ேபரரைச ஏற்ப த்தின டன், நாெடங்கும் ைசவ சமய வளர்ச்சிக்கு

க் கவனத் டன்

பா பட்டனர். அவர்கள் காலத்தில் உண்டான திய ேகாவில்கள் பல; பாடல் ெபற்ற
பைழய ேகாவில்கள் கற்றளிகளாக மாற்றப்பட்டன; ேகாவில்கட்கு ஏராளமான
நிபந்தங்கள் விடப்பட்டன. விழாக்கள் சிறப் ற நடத்த ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்டன.
திய கற்றளிகள்: ேசாழப் ேபரரைச உண்டாக்கின ஆதித்த ேசாழன்,
பராந்தகன் த ய ேசாழ ேவந்தர் தத்தம் ெபயர்கைளக்ெகாண்ட திய
கற்ேகாவில்கைளக் கட் னர் பைழய ேகாவில்கைளப் திக்கினர்.
இராசராச ேசாழன் பல ஆண் கள் உைழத்

தற்

எ த்த தஞ்ைசப் ெபாிய் ேகாவிைல

அறியாதார் உளேரா? அவன் அக்ேகாவி க்கு வி த்த மானியம் அளவிடற் காிய .
தமிழ்நா
வதி ம் இ ந்த ேகாவில்களி
ந் ஆடல் பாடல் வல்ல மகளிர்
நா ற் வைரத் தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவி ல் அமர்ந்தினான். ஒவ்ெவா மக க்கும்
ஒ
ம் ஒ ேவ நில ம் மானியமாக விட்டான். 48 ேபைர அமர்த்தித் தி ப்பதிகம்
ஓதச் ெசய்தான். இங்ஙனம் ேசாழர் ேகாநகரான தஞ்சா ாியில் இராசராசன் எ ப்பித்த
ெபாிய ேகாவில் ந நாயகமாக விளக்க ற்

இ ந்த . இவ்வரசன் இலங்ைக,

பைழயாைற, தி வலஞ்சுழி த ய இடங்களில் திய ேகாவில்கைளக் கட் னான்.
இவன் மைனவிய ம் மக்க ம் தமக்ைக ம் நாெடங்கும் ெசய் ள்ள சிவப் பணிகள்
மிகப் பல ஆகும்.
இராேசந்திர ேசாழன் கங்ைகெகாண்ட ேசாழ ரம் என்ற திய தைலநகரத்ைத
உண்டாக்கினான். அதில் கங்ைகெகாண்ட ேசாழீச்வரம் என்ற சிவன் ேகாவிைலக்
கட் னான். அக்ேகாவில் வியக்கதகும் ேவைலப்பா ெகாண்ட மிகப்ெபாிய ேகாவில்.
இராேசந்திரன் மகனான இராசாதிராசன் பல ேகாவில்கைளக் கட் னான். தல்
குேலாத் ங்க ேசாழன் ேவம்பற் ◌ார், ேகாட்டா , சூாியனார் ேகாவில் த ய
இடங்களிற் ேகாவில்கைள எ ப்பித்தான். இவன் மகனான விக்கிரம ேசாழன்
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தி மங்கலம், குற்றாலம், உத்தமேசாழ ரம் த ய பகுதிகளிற் சிவன் ேகாவில்கைள
எ ப்பித்தான். ேசாழ மன்னைரப் பின்பற்றி அவர்தம் ேபரரசில் இ ந்த சிற்றரச ம்
பிர க்க ம் எ ப்பித்த திய ேகாவில்கள் பலவாகும். இைவ அல்லாமல், பாடல்
ெபறாதன ம் ேசாழர் காலத்தில் தியனவாகக் கட்டப் ெபறாதன மாக இ ந்
ேசாழர் ஆட்சியில்
ப்பிக்கப்ெபற்ற ேகாவில்கள் பலவாகும்.
பாடல் ெபற்ற ேகாவில்கள்: பாடல் ெபற்ற ேகாவில்கள் பல
வ ம்
கற்கட்டடங்களாக மாற்றப் பட்டன. ேவ சில ேகாவில்களில் விமானம் மட் ம்
கற்கட்டடங்களாக மாற்றப்பட்ட . சிலவற்றில் ேகா ரம், தி ச்சுற் (பிராகாரம்)
என்பைவ
ப்பிக்கப் பட்டன. இராசராசன் பாட் யாரான ெசம்பியன் மாேதவியார்
சிறந்த ைசவப் ெபண்மணி ஆவர். அவர ெபா ள் உதவியால் தி த்
த்தி (தஞ்ைச
ஜில்லா குற்றாலம்). தி க்ேகா கா, தி வா ர் அரெநறி, தி வக்கைர, தி
த ய ேகாவில்கள் கற்றளிகள் ஆயின. தி ைவயா , தி ெவண்கா

குன்றம்
த ய

ப்ப க்கு.ேமற்பட்ட தலங்களில் உள்ள ேகாவில்கள் ெபான்தானம், நிலதானம்,
ெபான், ெவள்ளிப் பாத்திரங்கள்

த யவற்ைறப் ெபற்றனவாகும். பாடல்ெபற்ற

ேகாவில்கள் பலவற்றில் சித்திைர, ைவகாசி, ஆணி, ரட்டாசி, கார்த்திைக, மார்கழி,
ைத, மாசி, பங்குனி மாதங்களில் விழாக்கள் சிறப்பாக நைடெபற்றன என்ப பல
ேகாவில் கல்ெவட் களாற் லனாகிற . இவ்விழாக்கள் தியனவாகச் ேசாழர்
காலத்தில் உண்டாக்கப்பட்டைவ என்ப அக்கல்ெவட் களிற் காணப்படாைமயால்,
இைவ அைனத் ம் நீண்ட காலமாகேவ வழக்கில் இ ந்தைவ என் ெகாள்ளத் தைட
இல்ைல.
மடங்கள். ேசாழர் காலத்திற் திய மடங்கள் பல ேதாற் விக்கப்பட்டன. ஆயின்
ேசாழர் கல்ெவட் களிற் தியன என் கூறப்படாமல் சிறந்த நிைலயில் இ ந்த
பைழய மடங்க ம் பலவாகும். அவற் ட் சிறப்பாகக் குறிக்கத் தக்கைவ இைவயாகும்.
(1) தி ப் க

ர் - நம்பி தி

தி நீலவிடங்கன் மடம்

கன் தி மடம்; (2) தி

ஆவ

ைற - தி

தி மடம்,

த யன. (3) தி க்க க்குன்றம் - நமிநந்தி அ கள் மடம்,; (4)

தி வதிைக-வாகீசன் மடம், தி நா க்கரசன் தி மடம்; (5) தி

குன்றத்

மடம், (6)

தி மங்கலம் - பரஞ்ேசாதி மடம்; (7) தி மணஞ்ேசாி - பரசமய ேகாளாி மடம், (8)
தி ைவயாற் மடம்.
இம்மடங்கள் பலவற்றில் சிவேயாகியர், மாவிரதியர், மாேகச்வரர், அ யார், ேவதியர்,
ஆண்டார் த யவைர உண்பிக்க ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்
ந்தன. இைவ பல
கைலகளில் வல்ல சமயத் தைலவர்கள் ஆட்சியில் இ ந்தன. இம்மடங்கள்
தலயாத்திைர ெசய் ம் அ யவர் தங்கும் இடங்களாக ம், உள்ளைத இைறவன்பால்
நி த்தி
ேபற்ைற வி ம் ம் னிவர் தங்கும் அைமதி நிலவிய இடங்களாக ம்,
மக்கட்குச் சமயக் கல்வி கட் ம் சமயப் பள்ளிகளாக ம் இ ந் ைசவ சமயத்
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ெதாண்டாற்றி வந்தன. இைவ ேகாவில்கைள அ த்

இத்தைகய நற்பணிகளில்

ஈ பட் இ ந்தைமயால் ைசவ சமயப் பிரசாரம், சமண - ெபளத்த சமயப் பிரசாரத்ைத
விஞ்சி விட்ட . ைசவ சமயம் மக்கள் உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண்ட .
பலவைக அ யார்கள்.
1. மடங்களில் உண ெகாண்ட அ யவ ட் சிவேயாகியர் ஒ சாரார். அவர்கள்
சிவெப மாைனச் சிந்தித்தப ேய இ ப்பவர். இறக்குந் த வாயில் உடம்
வ ம்
நீற்ைறப் சிச் சிவமந்திரங்கைளச் ெசால் க்ெகாண்ேட தங்கள் மார்பில் உள்ள
ங்கத்ைதப் சிப்பவர். இவர்கைள உண்பித்த ேகாவில்கள் பலவாகும்.
2. காலா கச் ைசவ ள் க ைமயான ேநான்பினர் "மா ரதியர்' எனப்பட்டனர்.
இவர்கள் மண்ைட ஒட் ல் உண்பவர் பிணச் சாம்பைல உட ல் சிக் ெகாள்பவர்.
அப்பிணச் சாம்பைல உண்பர் தண் ஏந்தி இ ப்பர். ம ப்பாத்திரம் ைகயில்
ைவத்தி ப்பர். அம்ம வில் கட ள் இ ப்பதாக எண்ணி வழிப வர், நரப
இம்மாவிரதியர் ஆட்சியில் சில ேகாவில்க ம் மடங்க ம் இ ந்தன.
3. மாேகச்வரர்
உைடயவர்;

இ வர்.

ங்கதாரணம் உைடயவர்; சிறந்த பக்திமான்கள்; ஒ க்கம்

றவிகள். பல ேகாவில்கள் இவர்கள் ேமற்பார்ைவயில் இ ந்தன.

4. அ யார் என்பவர் சிவ

க்குத் ெதாண்

ண்ட பக்திமான்கள்.

5. ேவதியர் என்பவர் ேவதங்களில் வல்ல பிராமணர்.
6. ஆண்டார் என்பவர் தி

ைற ஒ பவர்; தி நந்தவனம் அைமப்பவர்; மலர்

பறிப்பவர்; அ யார்க்கு அ யவர்; ேகாவி
ம் தி
தியி ம் பணி ெசய்பவர்;
மடங்களில் குற்றமற்ற ைறயில் வாழ்பவர். இவர்கள் அைனவைர ம் உண்பித்த
மடங்க ம் தி க் ேகாவில்க ம் பலவாகும்.
நாயன்மார் உ வச்சிைலகள். நாயன்மார் உ வச் சிைலகைளக் ேகாவில்களில்
ைவத்

வழிபடல் அப்பர், சம்பந்தர்க்கு

ன்பி ந்ேத வந்த வழக்கமாதல் ேவண் ம்

என்ப ெசன்ற பகுதியிற் கூறப்பட்டதன்ேறா? இவ்வா ேகாவில்களில் நாயன்மார்
உ வச் சிைலகைள எ ப்பித்தல் ேசாழர் காலத்தில் மிகுதிப் பட்ட .
1. தி வதிைகக் ேகாவி ல் தி நா க்கரசர்க்குத் தனிக் ேகாவில் ஒன்
என்ற ெபய டன் இ ந்த .

'வாகீச்வரம்'

2. குகூர்க் ேகாவி ல் சுந்தரர்க்குக் ேகாவில் இ ந்த . அங்குச் சித்திைரத் தி விழா
நடந்த .
3. ெசங்காட்டங் கு யில் சி த்ெதாண்ட நம்பி விழா நைடெபற்ற .
4. தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவி ல் சண்டீசர்க்குத் தனிக் ேகாவில் ஏற்பட்ட ;
சிறப்பாக நைடெபற்ற .

ைச
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5. சண்டீசர் சிவ ங்க

ைச ெசய்தல் - அவர் தந்ைதயின் கால் ெவட் ண்

கீேழ

வி தல் - அம்ைமயப்பர் ேதான்றிச் சண்டீகர்க்குச் 'சண்டீசப் பதம்' த தல் - இவற்ைற
விளக்கும் ெசப் உ வச் சிைலகள் தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவிவில் எ ப்பிக்கப் ெபற்றன.
6. அேத ேகாவி ல் சுந்தரர், நங்ைக பரைவயார், தி நா க்கரசர், தி ஞானசம்பந்தர்
இவ ைடய ெசப் உ வச்சிைலகள் எ ப்பிக்கப்ெபற்றன. அவற் க்குப் பல ஆைட
அணிகள் வழங்கப் ெபற்றன.
7. [14] 'தத்தா! நமேர காண்' என்ற மிலா ைடயார் ப மம் ஒன்
எ ந்த ளப் ெபற்ற .

அேத ேகாவி

ல்

----[14] 'தத்தா! நமேர காண்' என்ற ெதாடர் ெமய்ப்ெபா ள் நாயனார்
வரலாற்றில் உயிர் நா யாகும். இதன் விளக்கம் ெபாிய ராணத்திற் காண்க
8. அப்ெபாிய ேகாவி ல் ைபரவர், சி த்ெதாண்ட நம்பி, ெவண்காட் நங்ைக,
சீராள ேதவ ைடய ெசப் உ வச்சிைலகள் எ க்கப் ெபற்றன. பல ஆைட அணிகள்
வழங்கப்பட்டன.
9. தி மழபா க் ேகாவி ல் அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் தி ேமனிகள் ைவத் ப்
சிக்கப்ெபற்றன.
10. தி ெவாற்றி ர்க் ேகாவி ல் 63 நாயன்மார் உ வச்சிைலகள் எ ந்த ளப்
ெபற்றன. நாள்ேதா ம்

ைச ெசய்வதற்காக 75 கலம் ெநல் தரப்பட்ட .

11. தி வா ர்ப் ங்ேகாவி ல் ஆ ைடய நம்பி, பரைவ நாச்சியார் இவர்தம்
உ வச்சிைலகள் இ ந்தன. அவற்றின் ைசக்காகச் சிற் ◌ார் ஒன் தானமாக
விடப்பட்ட .
12. தி வா ர்க் ேகாவி ல் அப்பர் உ வச் சிைல ம் சீகாழிக் ேகாவி ல் சம்பந்தர்
உ வச்சிைல ம் ைவத் ம் சிக்கப்ெபற்றன.
இங்ஙனம் பல ேகாவில்களில் நாயன்மார் உ வச் சிைலகள் விளக்க ற்றன.
இவற் க்கு நா ம் ைச நடந்த ; உாிய காலங்களில் விழாக்கள் நைடெபற்றன.
இைவ கல்ெவட் களால் அறியப்ப ம் ெசய்திகள். இப் ைசயா ம் விழாக்களா ம்
நாயன்மார் வரலா கள் தலங்கள்ேதா ம் ெபா மக்கள் பால் பரவி வந்தன என்ப
ெதளிவாகின்றதன்ேறா?
தி ப்பதிகம் ஓ தல். ேகாவில்களில் தி ப்பதிகம் ஓ தல் நாயன்மார் காலத்திேலேய
இ ந் வந்த என்பைதச் ெசன்ற பகுதியிற் குறிப்பிட்ேடாம் அல்லவா? அப்பழக்கம்
ேசாழர் காலத்தில் மிகுதிப் பட்ட என்பைதப் பல கல்ெவட் கள் அறிவிக்கின்றன. தி
எ ம்பி ர், தி ப்ப
தி

ர், தி

ஆவ

ைற, தி த்தவத் ைற, தி

குன்றம்,

ழிமிழைல, தி நல்லம் தி ச்ேசாற் த் ைற, தி மைறக்கா , தி ஆமாத் ◌ார்,

தில்ைல, தி வா ர்

த ய பாடல்ெபற்ற ேகாவில்களி

ம், பாடப் ெபறாத பல
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ேகாவில்களி ம் தி ப்பதிகம் ஓதப்ெபற்ற . பிராமணர் த ய பல வகுப்பா ம்
தி ப்பதிகம் ஓத ல் ஈ ப்பட்
ந்தனர் என் கல்ெவட் கள் குறிக்கின்றன.
தி ஆமாத் ர்க் ேகாவி ல் கு டர் பதினா ேபர் நா ம் ம் ைற தி ப்பதிகம்
ஓதிவந்தனர். தி ெவாற்றி ர்க் ேகாவி ல் தி ப்பதிகம் ஓதப் பதினா ேதவர யார்
இ ந்தனர். தில்ைலயில் மாசி மாதத் தி விழாவில் தி த்ெதாண்டத் ெதாைக பாடப்
ெபற்ற . இராேசந்திரன் ஆட்சிக் காலத்தில் 'ேதவார நாயகம்' என்ேறார் அரசியல்
உத்திேயாகஸ்தன் இ ந்தான். அவன் ேசாழ நாட் த் ேதவாரப் பள்ளிகைளேயா
அல்ல ேகாவில்களில் ேதவாரம் ஓ வார்கைளேயா கவனிக்கும் ேவைலயில்
ஈ பட்
ந்தான் ேபா ம்!
ஆடல் - பாடல். தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவி ல் இைசக் கைலைய ம் நடனக்
கைலைய ம் வளர்க்க 400 பதியிலார் இ ந்தனர். அவர் அைனவ ம் தமிழ்நாட் ப் பல
ேகாவில்களி
ந் வரவைழக்கப்பட்டனர் என் இராசராசன் கல்ெவட் கூ கிற .
இதனால் தமிழ் நாட் க் ேகாவில்கள் ெப ம்பாலானவற் ள் இைச-நடனக் கைலகள்
நன் ைறயில் வளர்ச்சி ெபற் வந்தன என்ப ெவள்ளிைட மைலேபால
விளக்கமாகிறதன்ேறா?
ேகாவில்களில் ப க்கப்ெபற்ற ல்கள். பல்லவர் காலத்தில் பாரதம் சில
ேகாவில்களிற் ப த் மக்கட்கு விளக்கப்பட்டதாகக் கல்ெவட் கள் கூ கின்றன.
அங்ஙனேம ேசாழர் காலத்தில் பாரதம், இராமாயணம், பிரபாகரம், சிவ த மம்,
இராசராச விசயம் என்பன ேகாவில்களில் ப த் விளக்கப் ெபற்றன. நீ ர்க்
ேகாவி ல் ' ராண ல் விாிக்கும் ரைச மாளிைக' என் ஒ மாளிைக இ ந்தைத
ேநாக்கக் ேகாவில்களில் ராண ல்க ம் ப த் விளக்கப்பட்டன என்பைத
அறியலாம்.
நரேலாக ரன் ெசய்த தி ப்பணிகள். நரேலாக ரன் என்பவன் தல்
குேலாத் ங்கன் தாைனத் தைலவ ள் ஒ வன் ெதாண்ைடநாட் மணவிற் ேகாட்டத்
அ ம்பாக்கம் என்ற ஊாினன். இவன் சிறந்த சிவபக்தன். இவன் பல ேகாவில்க க்குப்
பலவைக அறங்கள் ெசய் ள்ளான். அவற் ள் சிதம்பரம் ேகாவி க்கும் தி வதிைகக்
ேகாவி க்கும் இவன் ெசய்த தி ப்பணிகள் குறிக்கத்தக்கைவ. இவன் சிதம்பரத்திற்
ெசய்த பல தி ப்பணிகளில் சிறந்தைவ- (1) தில்ைலவாழ் அந்தணர்க்கு ஏராளமாகப்
ெபா ள் உதவிெசய்தைம, (2) சம்பந்தர் ேதவாரத்ைத ஓ வதற்ெகன்
மண்டபம் ஒன்ைற அைமத்தைம, (3)

அழகிய

வர் ேதவாரத்ைத ம் ெசப்ேப களில் எ

வித்தைம என்பன. இப்ெப மகன் (1) தி வதிைக

ரட்டானத்தில்

தி நா க்கரசர்க்குத் தனிக்ேகாவில் கட் னான். (2) தி நா க்கரசர் தி மடத்திற்கு 48
ஆயிரம் குழி நிலத்ைதத் தானம் ெசய்தான்.
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தி க்ைகக்ேகாட் . இ

ேகாவி ல் உள்ள ஒ

மண்டபம். இதனில் ேதவார ஏ கள்

ப க்கப்ப ம்; எ தப்ப ம்;
ப்பிக்கப்ப ம்; தி
ைறகள் சிக்கப் ெப ம். இப்
பணிகைளச் ெசய் வந்தவர் தமிழ் விரகர் என்பவர். இவர்க்கு மானியம் உண் .
இத்தைகய மண்டபங்கள் தில்ைல, சீகாழி
என்

த ய இடத் க் ேகாவில்களில் இ ந்தன

கல்ெவட் கள் குறிக்கின்றன. இக்கல்ெவட் ச் ெசய்திகைளக் காண்ைகயில்,

ேசக்கிழார்க்கு ன்ேப ேதவாரப் பதிகங்கள் ெசப்ேப களில் எ தப்பட் விட்டன;
தி க்ேகாவில்களில் ேதவார ஏ கள் ைவத் ப் சித் ப் பா காக்கப் ெபற்றன என்பன
ெவளியாகின்றன அல்லவா?
சிவன யார் சிற்பங்கள். ேசாழர்கள் கற்றளிகளாக மாற்றிய பாடல்ெபற்ற
ேகாவில்கள் சிலவற்றி ம் நாயன்மார் வரலாற் ச் சிற்பங்கள் காண்கின்றன.
அவற் ள் குறிக்கத் தக்கைவ: (1) சிதம்பரத்திற்கு அ த்த ேமலக் கடம் ர்க் ேகாவிற்
சிற்பங்கள்; (2) கீழ்க் கடம் ர்ச் சிற்பங்கள். (3) கங்ைகெகாண்ட ேசாழீச் சரத் ச்
சிற்பங்கள் ஆகும்.
1. ேமலக் கடம் ர்க் ேகாவில் பல்லவர் காலத்த . அதன் க வைறயின் றச்சுவர்கள்
ன்றில் இரண் வாிைசகளில் நாயன்மார் அ பத்
வர் வரலாற் நிகழ்ச்சிகள்
குறிக்கப்பட் ள்ளன. அவற் ள், காைரக்கால் அம்ைமயார் தைலகீேழ நடந்
ெசல்வ ேபான்ற காட்சி ஒன் . நாயன்மார் சிறப் நிகழ்ச்சிகைளக் குறிக்கும்
இச்சிற்பங்கள் பல்லவர் காலத்தனவாகலாம். அல்ல இராசராசன் காலத்தன
(தி த்ெதாண்டர் தி வந்ததாதி உண்டான காலத்தன) வாகேவா, சிறி
பிற்பட்டனவாகேவா இ க்கலாம். உண்ைம எ வாயி
ற்பட்டைவ என்பதில் ஐயமில்ைல.

ம், இைவ ேசக்கிழார்க்கு

2. கீழ்க் கடம் ர்க் ேகாவில் இன் இ ந் சிைதந் கிடக்கிற . அதன் க வைறப்
றச்சுவர்கள் ன் மட் ம் நின்றவண்ணம் இ க்கின்றன. அவற்றில் ெபாியன ம்
சிறியன மான ைரகள் காண்கின்றன. ெபாிய ைரகளில் சிவ ைடய பலவைக
உ வச் சிைலக ம் சிறிய ைரகளில் நாயன்மார் உ வச் சிைலக ம்
ைவக்கப்பட்
ந்தன. ைரகட்கு அ யில் அம் ர்த்தங்களின் ெபயர்கள்
ெச க்கப்பட் ள்ளன. அவற் ள் இன் ெதளிவாகக் காணத்தக்க நிைலயில் இ க்கும்
நாயன்மார் ெபயர்கள்-உலகாண்ட

ர்த்தி [2] (

ர்த்தி நாயனார்),

காண்டார் (

நாயனார்). தி க்குறிப் த் ெதாண்டர், தண் ப்ெப மாள் என்பன. இக்கல்ெவட்
எ த் கள் தல் இராசராசன் காலத்தனவாகக் காண்கின்றைமயால், இந்நாயன்மார்
உ வச் சிைலக ம் ஏறத்தாழ இராசராசன் காலத்தன என் ெகாள்ளலாம்.
------[2] ' ம்ைமயால் உலகாண்ட

ர்த்தி' என்ப

தி த்ெதாண்டத்ெதாைக.

க
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3. கங்ைகெகாண்ட ேசாழ ரம். அதன்கண் உள்ள வியத்தகு ெபாிய ேகாவி ம்
இராேசந்திரன் காலத்தன என்ப
ன்ேப குறிக்கப்பட்ட ெசய்தியாகும். அப்ெபாிய
ேகாவி ல் ந மண்டபத்திற்குச் ெசல் ம் வடக்கு வாயிற்ப ஓரம் காணப்ப ம்
சண்டீசர் உ வம் கண்ைண ம் க த்ைத ம் ஈர்க்கத் தக்க . சிவெப மான்
உைமயம்ைம டன் இ ந் சண்டீசர்
யில் தம் ெகான்ைற மாைல சூட் ,
அவ க்குச் சண்டீசப்பதம் த கின்ற காட்சிைய விளக்கும் அச்சிற்பம் கண்
களிக்கத்தக்க . அதைனப் படத்திற் கண் மகிழ்க. இஃதன்றி, ந மண்டபச்சுவாில்
நான்கு வாிைசகளிற் சண்டீசர் வரலா ெதளிவாக விளக்கப்பட் ள்ள .
இச்சிற்பங்க ம் அக்ேகாவி ல் உள்ள ஏைனய சிற்பங்க ம் ஒேர காலத்தனவாகக்
காண்கின்றன. எல்லாச் சிற்பங்க ம் ேகாவில் கட்டப்ெபற்ற காலத்திேலேய
ெசய்யப்பட்டனவாகேவ காண்கின்றன. ஆகேவ, இச்சிற்பங்கள் ேசக்கிழார்க்கு
ஏறத்தாழ எண்ப ஆண் கள் . ற்பட்டைவ என்னலாம்.
சிவன யார் சித்திரங்கள். இராசராசன் கட் ய தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவில்
க வைறயின் றச்சுவர் ஒன்றில் காணப்ப ம் ஓவியங்கள் கவனிக்கத் தக்கைவ. அைவ
சுந்தரர் வரலாற்ைற விளக்குவன.
1. ஒ சித்திரம் சிவெப மான் கயிைலயில் இ ப்பைதக் குறிக்கிற . அவர்
மான்ேதால் மீ ேயாக நிைலயில் இ க்கிறார். அவைரச் சூழ அ யவ ம் கணங்க
காண்கின்றனர்.

ம்

2. சிவபிரான் சுந்தரைரத் த த் ஆட்ெகாண்ட வரலாற்ைற விளக்கும் சித்திரம்
அழகான . மணத்திற்கு வந்த மைறயவர் ஒ மண்டபத்தில் கூ
ள்ளனர். அவர்கட்கு
இைடயில் இ வர் எதிர் எதிராக நிற்கின்றனர். ஒ வர் கிழவர் மற்ெறா வர் குமரர்.
கிழவ ைடய ஒ ைகயில் தாளங்குைட இ க்கிற ; மற்ெறா ைகயில் பைனேயாைல
காணப்ப கிற . இைளஞர் அடக்கமாக நிற்கின்றார். கூட்டத்தினர் கத்தில்
திைகப் ம் வியப் ம் மாறி மாறிக் காண்கின்றன. அவர்கட்கு வலப் றம் ஒ ேகாவில்
காண்கிற . கூட்டத்தினர் அதற்குள் விைரவாக ைழகின்றனர்.
3. அ த்த ஒவியம் சுந்தர ம் ேசரமா ம் கயிைல ெசல்வைதக் காட் வதாகும்.
ெவள்ைளயாைன நான்கு ேகா க டன் ெதாிகிற . அதன் ேகா களிர் ண்கள்
இடப்பட் ள்ளன. அந்த யாைனமீ இைளஞர் ஒ வர் இவர்ந் ெசல்கிறார். அந்த
இைளஞர் தா
ைடயவராகக் காண்கிறார். அவர் ைககளில் தாளம் இ க்கிற . அ
விைரந் ெசல்வதாகத் ெதாிகிற . அதன்மீ கட்டைமந்த உடல்வளம் ெகாண்ட
ஒ வர் அமர்ந் அதைனச் ெச த் கிறார். யாைன ம் குதிைர ம் ஒேர திைச
ேநாக்கிச் ெசல்கின்றன. யாைனமீ ெசல்பவர் சுந்தரர். குதிைர மீ ெசல்பவர்
ேசரமான் ெப மாள் நாயனார்.
4. இவ்விரண் பக்த சிேராமணிகட்கு ேமற் றமாகக் கந்தர்வர் பலர் காண்கின்றனர்.
அவர்க ள் சிலர் சுந்தரர் மீ ம் ேசரமான்மீ ம் மலர்மாாி ெபய்கின்றனர். ேவ சிலர்
பலவைக இைசக் க விகைள இைசக்கின்றனர்.
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தஞ்சா ர், இராசராசன் காலம்வைர ேசாழப்ேபரரசின் தைலநகரமாக இ ந்த .
அவ க்குப் பின் கங்ைகெகாண்ட ேசாழ ரேம தைலநகராக இ திவைர விளங்கின .
அதனால், இராசராச

க்குப் பிறகு தஞ்சா ர் சிறப்பிழந்

விட்டெதன்னல் தவறாகா .

இராசராசன் ெபாிய ேகாவிைலக் கட் னவன். அக்ேகாவி ல் அப்பர், சம்பந்தர்,
சுந்தரர் உ வச்சிைலகள் அவன் காலத்திற்றான் எ ப்பிக்கப் ெபற் ச் சிறப்பைடந்தன.
அப்ேபரரசன் காலத்திற்றான் தி

ைறகள் வகுக்கப்பட்டன;

வர் சிறப் மிகுதியாகத்

தமிழ்நா அறிய வாய்ப் உண்டான . இைவ அைனத்ைத ம் ேநாக்க, ேமற்ெசான்ன
ஒவியங்க ம் இராசராசன் காலத்தனவாக இ த்தல் ேவண் ம் என் ெகாள்ளேல
ெபா த்த ைடய . இம்
ஏறத்தாழ
ஆண் கள்

ெபா த்தமாயின், இச்சித்திரங்கள் ேசக்கிழார்க்கு
ற்பட்டன என் கூறலாம்.

மக்கள் வழங்கிய நாயன்மார் ெபயர்கள். பல்லவர் காலத்திேலேய மக்கள் நாயன்மார்
ெபயர்கைள இட் வழங்கினர் என்ப ெசன்ற பகுதியிற் கூறப்பட்ட தன்ேறா?
அப்ெபயர்கைளச் ேசாழர் கால மக்கள் மிகுதியாக இட் வழங்கினர் என்ப
எண்ணிறந்த கல்ெவட் களால் அறியக் கிடக்கிற . அைவ அைனத்ைத ம் கூற
இடமில்ைல. ஆத ன், இன்றியைமயாத சில ெபயர்கைள மட் ம் இங்குக் கூ ேவாம்:
(அட்டவைணயில் காண்க).

மக்கள் ெபயர்
1.

நாயன்மார் ெபயர்
ர்க்க நாயனார்

ர்க்கன் ஐயாறன்

2. நங்ைக வரகுணப் ெப மானார், நக்கன்
பரைவயார்

நங்ைக பரைவயார்

3. தி ெவண்காட்

ெவண்காட்

4. நீல கங்கன்,
5.

நங்ைக
ர் நக்கன்

நங்ைக

நீல நக்கன்
அப் திய கள்

தி மாேதவ கள்

6. கழ்த் ைண அ கள்

கழ்த் ைண நாயனார்

7. ஏனாதி கிழான்

ஏனாதிநாத நாயனார்

8. காாி ேவளார்

காாி நாயனார்
நரசிங்க

ைனயைரயர்

10. அமர யங்கனான ேகாட்

ேகாட்

நாயனார்

11. ஐ(யாற் ) அ கள்

ஐய கள் காடவர்ேகான்

12. க ச் சிங்கன்

கழற் சிங்கன்

13. காமன் தாயன்

அாிவாள் தாயன்

14. நாவ

இைவ அைனத் ம் சுந்தரர் ெபயர்கள்

9. இராச நாராயண

ைனயதைரயன்

ர் உைடயான் ஆ ரன். நம்பி
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ஆ ரன், உைடய நம்பி. தம்பிரான்
ேதாழன் ஆலால சுந்தரன்
15. குமர நந்தி

நமி நந்தி அ கள்

16. அதிகாாி தி நீலகண்டன்

தி நீலகண்ட நாயனார்

17. இைளயான்கு

இைளயான்கு

கிழவன்

மாறன்

18. க யான் மன்றா

க ய நாயனார்

19. தி ஞான சம்பந்தர்

தி ஞான சம்பந்தர்

20. கலயன் மாணிக்கம்

குங்கி

யக் கலயன்

இங்ஙனம் நாயன்மார் வரலா கள் - சிற்பம், ஓவியம், மக்கட் ெபயர்கள், விழாக்கள்,
தி
ைற ஒதல் இவற்றின் வாயிலாகச் ேசாழர் காலத் தமிழகம்
வ ம்
ேசக்கிழார்க்கு ன்னேர ேபரள பரவியி ந்தன என்பைதச் ேசாழர் காலக்
கல்ெவட் கள் வாயிலாக நன்கறியலாம். இனி, நாயன்மார் வரலாற் க் குறிப் கைள
நல்கிய ேசாழர் கால இலக்கிய ல்கைளக் காண்ேபாம்.
------------ேசாழர் கால இலக்கியம்
ெசன்ற பகுதியிற் பல்லவர் கால இலக்கியமாகிய ேதவாரத் தி
ைறகைளப்பற்றி
ஆராயப்பட்ட . அைவ நாயன்மார் வரலா கள் அறியப் ேப தவியாக இ ப்பைவ
என்ப விளக்கப்பட்ட . அைவ ேபாலேவ ேசாழர் காலத் தி
ைறகளாக
விளங்குபைவ - நம்பியாண்டார் நம்பியால் ெதாகுக்கப்பட்டனவாகக் க தப்ப ம்
8,9,10, 11-ஆம் தி
எட்டாந் தி

ைறகள் -

தல் இடம் ெபறத்தக்கைவ.

ைறயாகிய தி வாசகம் கண்ணப்பர், சண்டீசர் இவ்வி வர

சிறப்ைபேய விதந்

ேபசுகிற . ஒன்பதாந் தி

பக்திச்

ைறயில் சண்டீசர், கண்ணப்பர்,

கணம் ல்லர், அப்பர், சம்பந்தர். தில்ைலவாழ் அந்தணர் இவர்தம் சிறப் கள்
குறிக்கப்பட் ள. பத்தாந்தி
ைறயில் நாயன்மார் பற்றிய குறிப் கள் இல்ைல.
ஆயி

ம், ேகாவில் அைமப்

த ய பக்தி மார்க்கத்தின் இயல்கள் அைனத் ம்

வாயிரம் பாக்களில் விளக்கப்பட் ள்ளன. பதிேனாராந் தி
ைறயில் (1)
காைரக்கால் அம்ைமயார் பா ய பாக்களில் அவைரப்பற்றிய குறிப் கள் சில
கிைடக்கின்றன. (2) இன்

24 ெவண்பாக்க

டன் சிைதந்த

லாக ள்ள ஐய கள்

காடவர்ேகான் பா ய ேக்ஷத்திர ெவண்பா, ேசக்கிழார் காலத்தில்
இ ந்தி க்கலாம். அதி

ந்

லாக

அந்நாயனார் வரலா , ேகாவில்களின் சிறப்பியல் கள்

த யன ேசக்கிழார் அறிய வசதி இ ந்த

என்னலாம். (3) ேசரமான் பா ய
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ெபான்வண்ணத்

அந்தாதியின் ஈற்

ெவண்பாவில் (i) சுந்தரர் ெவள்ளாைன மீ

கயிைல ெசன்றைம, (ii) ேசரமான் குதிைரமீ

கயிைல ெசன்றைம, (iii) ேசரமான்

கயிைலயில் ஆதி லாைவ அரங்ேகற்றினைம, தில்ைலயில் ெபான் வண்ணத்
அந்தாதிையப் பா னைம என்ற குறிப் கள் காண்கின்றன. (4) நக்கீரர் பா ய
பாக்களில் சண்டீசர், சாக்கியர், ேகாச்ெசங்கணான், கண்ணப்பர் வரலா
கூறப்பட் ள்ள . (5) கல்லாடர் பாட் ல் கண்ணப்பர் வரலா
விளக்கப்பட்

விளக்கமாகக்

ெதளிவாக

க்கிற . (6) பட் னத்த கள் பாக்களில் சண்டீசர், சி த்ெதாண்டர்,

சம்பந்தர், சாக்கியர், சுந்தரர் இவர்தம் பக்திச் சிறப் பாராட்டப்பட் ள்ள . (7) இைவ
யாவற்றி ம் ேமலாகத் தி
ைறகள் ெதாகுத்த நம்பியாண்டார் நம்பி பா ய ல்கேள
ேசக்கிழார்க்குப் ெப ந் ைண ாிந்தன என்
ணிந் கூறலாம். நம்பி,
சம்பந்தைரப்பற்றி ஆ
ல்கள் பா
ள்ளார். அவற்றிற் சம்பந்தர் வரலாற் க்
குறிப் கள் அைனத் ம் ெதளிவாகக் குறித்தி க்கிறார். அப்பைரப் பற்றி ஒ
ல்
பா

ள்ளார். அதனில், அப்பைரப் பற்றிப் பல ெசய்திகைள விளக்கி ள்ளார். இவர்

நாயன்மார் அ பத்
வர் மீ ம் பா ய 'தி த்ெதாண்டர் தி வந்தாதி'ேய மிக ம்
இன்றியைமயாத . அ சுந்தரர் பா ய தி த்ெதாண்டத் ெதாைகைய
தலாகக்ெகாண்

ஒரள

விளக்கமாகப் பாடப்பட்ட . அதனில் சுந்தரர் வரலா
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பாக்களிற் குறிக்கப்பட் ள்ள . ஆத ன், இ ெபாிய ராணத்திற்குப் ேப தவி ாிந்த
ல ல்களில் தல் இடம் ெபற்ற என்னலாம்.
கல்ெவட் களிற் கண்ட

ல்கள்

ேசக்கிழார்க்குக் காலத்தால் ற்பட்ட ேசாழர் காலத்
ல்கள் சில, சமயத்
ெதாண் ற்காகச் ெசய்யப்பட்டன என் கல்ெவட் கள் குறிக்கின்றன. அவற் ட்
சிறந்தைவ - (1) இராசராச விசயம், (2) இராச இராேசச்வர நாடகம், (3) கன்னிவன
ரணம்,

ம்

ர் நாடகம் என்பன.

1. இராசராச விசயம்: இந்

ல் தி ப் ந்

த்திக் ேகாவி ற் ப த் க் கு மக்க

விளக்கப்பட்ட . இதனில், இராசராசன் ெபற்ற ெவற்றிகள் சமயத் தி ப்பணிகள்
என்பன குறிக்கப்பட்
க்கலாம். சமயப் பணிகளில், அவன் நம்பிையக் ெகாண்
தி
ைறகள் வகுத்தைம ம் அவன் ெபாிய ேகாவி ல் எ ப்பித்த நாயன்மார்
உ வச்சிைலகள் பற்றிய குறிப் க ம் தக்க அள இடம் ெபற்றி க்கலாம்.
2. இராசராேசச்வர நாடகம்: இந்

ல் தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவில் கட்டப்பட்ட

விவரம், அதனில் நாயன்மார் உ வச் சிைலகள். எ க்கப்பட்ட விவரம்
இடம்ெபற்றி க்கும் என்ப

அறிஞர் க த் . அஃ

த யன

உண்ைமயாயின், அந்

ற்

க்கு
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கண்ட நாயன்மார்கைளப் பற்றிய குறிப் கள் ேசக்கிழார்க்கு ஓரள
என்னலாம்.

பயன்பட்டன.

3. கன்னிவனம் என்ப தி ப்பாதிாிப்
ர் ஆகும். அ பற்றிய ராணம், நாடகம்
என்ற இரண் ம் அவ் ாினரான லவர் ஒ வராற் ெசய்யப்பட்டைவ. இைவ தற்
குேலாத் ங்கன் காலத்தில் இயன்றைவ. தி ப்பாதிாிப்
ைரப் பற்றிய வரலா
யாதாக இ த்தல் கூ ம்? நாம் அறிந்த அளவில், அவ் ாில் கழ்ெபற்ற சமணப்
பள்ளி ம் பாழிக ம் இ ந்தன: ெபயர்ெபற்ற சமண னிவர் பலர் அங்கு இ ந்

சமய

ல்கள் பலவற்ைறச் ெசய்தனர், ெமாழிெபயர்த்தனர். சமண மடத்திற்குப் பல்லவ
ேவந்தர் ஆதர காட் னர். அங்குத்தான் அப்பர் சமணராகித் த மேசனர் என்ற
பட்டத் டன் பல ஆண் கள் சமணத் ெதாண் ெசய் வந்தார். பிறகு அவர்க்குச்
சூைலேநாய் காணச் சமணேரா மா பட் த் தி வதிைக ெசன் ைசவரானார் சமண
அரசனான பல்லவனால் பல இடர்பா கைள அைடந்தார்;
வில், கல்ைலேய
ெதப்பமாகக் ெகாண் கடைலக் கடந் தி ப்பாதிாிப்
ர்க் கைர ஓரம்
கைரேயறினார்; கைரேயறி, அவ் ர்ச் சிவன் ேகாவிைல அைடந்
அரசன் அப்பர
பாதிாிப்

தி த்ெதாண் ன் உைறப்ைப உள்ளப

அறிந்

பதிகம் பா னார்.
ைசவன் ஆனான்.

ாில் இ ந்த சமணக் கட்டடங்கைள இ த்தான்; அச்சிைத கைளக்

ெகாண் தி வதிைகயில் தன் ெபயரால் 'குணபர ஈச்வரம்' என்ற ேகாவிைலக்
கட் னான்.
இவ்வரலாற் க் குறிப் கள் அைனத் ம் தி ப்பாதிாிப்

ைர ந நாயகமாகக்

ெகாண் நிகழ்ந்தைவ. ஆத ன், இைவ கன்னிவன ராணத் ள் பல படலங்களாகப்
பிாிக்கப்பட் விாிவாகக் கூறப்பட்
க்கலாம். . இங்ஙனேம ம்
ர்
நாடகத் ள் ம் இைவ பல காட்சிகளாக விளக்கம் ெபற்றி க்கலாம் என் நிைனத்தல்
தவறாகா .
4. ராண

ல்கள்: ேகாவில்களில் ராணங்கள் ப த் க் கு கட்கு விளக்கிக் கூ ம்

வழக்கம் ேசாழர் காலத்தில் இ ந்த . ' ராண
நீ ர்க் ேகாவி ல் இ ந்த

என்பைத ேநாக்க, இவ் ண்ைம நன்கு லனாகும்.

இதனால், இந்நாட் ல் ேசக்கிழார்க்கு
சிலேவ

ல் விாிக்கும் ாிைச மாளிைக' ஒன்

ன்ேப, ைசவ சமய சம்பந்தமான ராணங்கள்

ம் இ ந்தி த்தல் ேவண் ம்; அைவ சிவன் ேகாவில்களிற் ப த்

விளக்கப்பட்டனவாதல் ேவண் ம் என்ற ெசய்தி ெதளி றத் ெதாிகிறதன்ேறா?
தில்ைல உலா. இ

ேசக்கிழார்க்கு

கிைடக்கவில்ைல. கிைடத்த அள

ற்பட்டதாகக் க தத் தக்க . இ

வ ம்

"தமிழ்ப் ெபாழில்' மாத ெவளி ட் ல் வந்த .

இதைன ெவளியிட ெபாியார் பண் தர் – உலகநாத பிள்ைள ஆவர். இதனில்
'தி நீற் ச் ேசாழன்' எனப்பட்ட

தற். குேலாத் ங்கன் ப மம் நடராசப் ெப மான
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உலாவிற் கலந்

ெகாண்ட

என்பதால், அவ

க்குப் பின் ெசய்யப்பட்ட

ல் என்

திட்டமாகக் கூறலாம். ஆயின், தில்ைலயில் விக்கிரம ேசாழேனா, இரண்டாம்
குேலாத் ங்கேனா ெசய்த தி ப்பணிகள் சிறப்பிடம் ெபறாைமயா ம், ைசவ உலகம்
ேபாற் ம் ெபாிய ராணம் தில்ைலயிற் ெசய்யப்பட்டைதக் கூறாைமயா ம் - இந் ல்
ேசக்கிழார்க்கு ற்பட்ட ெதனத் திண்ணமாகக் கூறலாம்.
இதனிற் கூறப்ெபற்ற ெசய்திகள். கூத்தப் ெப மான் உலாப்ேபாைகயில் அப்பர்,
சம்பந்தர், சுந்தரர், ேசரமான் ெப மாள், மாணிக்கவாசகர், வரகுண பாண் யன்,
சண்டீசர் இவர்தம் உ வச்சிைலகைளக் ெகாண்ட ேதர்கள் உடன் ெசன்றன.
இவர்கட்கு ன், தி

ைற ஏ கள் ெகாண்

ெசல்லப்பட்டன. இந்

சுந்தரர்க்கும் பரைவயார்க்கும் இைடேய
பிள்ைளைய வாளால்

ெசன்றைம, (2) ேகாட்

ல் (1) சிவன்,
நாயனார்

ணித்தைம, (3) சி த்ெதாண்டர் பிள்ைளையக் ெகான்

வி ந்திட்ட
விவரம், (4) சம்பந்தர் ைசவத்ைதப் பரப்பப் பாண் ய நா ெசன்றைம
என்பன குறிப்பிடப்பட் ள்ளன. இவற் ள் தல் ன் விவரங்க ம் இன்
கிைடத் ள்ள ேவ

ல்களிற் கூறப்படாதைவ. எனேவ, இைவ ெபாிய ராணத்தி

ம்

காணப்ப கின்றன எனின், ேசக்கிழார் இவ் லா ைல ம் இ ேபான்ற தம் காலத்
ேவ
ல்கைள ம் பார்த்தி த்தல் ேவண் ம் என் ெகாள் தல் ெபா த்தேம
அன்ேறா?
ேசாழர் காலத்திற் சமண சமய நிைல. சமண சமயக் ெகாள்ைககைள நன்கு விளக்கிக்
கூ ம் ல்களான நீலேகசி, சிந்தாமணி என்ற இரண் ல் ன்ன ேசாழர்க்கு
ற்பட்ட . பின்ன ேசாழர் காலத்த . சம்பந்தர் ம ைரயில் இ ந்த சமண டன்
வாதிட்ட விவரத்ைதச் ேசக்கிழார் தம
ல் விாிவாகக் கூறியி த்தைல ம், பிற
ராணங்களில் ஆங்காங்குச் சமணர் பழக்க வழக்கங்கைளச் சுட் யி த்தைல ம்
ேநாக்க, அவர் தம் காலம் வைர நாட் ல் இ ந்த சமண
ப த்தவர் என்பைத எளிதில் உணரலாம். இத

ல்கைளச் ெசவ்ைவயாகப்

டன், அவர் தம் காலச் சமணப் ெப

மக்க டன் அளவளாவி, அவர்க ைடய ெகாள்ைககைள ம் பிறவற்ைற ம் நன்கு
விசாாித்தறிந்தவராக ம் இ த்தல் கூ ம் என் நம்ப இட ண் . ேசக்கிழார்
காலத் ச் ேசாழப் ெப நாட் ல் சமணர் இ ந்தனரா? எனின், ஆம் இ ந்தனர்.
சமணப் பள்ளிக ம் பாழிக ம் இ ந்தன. சமண சமய ல்கள் இ ந்தன. அைவ
சமணர் ேகாவில்களில் ப த்

விளக்கப்பட்டன. ெவடால் [3], சிற்றா

மங்கலம் [5], விளாப்பாக்கம் [6], தி ப்ப த்திக்குன்றம் [7]

ர்[4], ஆனந்த

த ய இடங்களில் சமணர்

ேகாவில்க ம் மடங்க ம் இ ந்தன. அவற்றில் 'குரத்திமார்' என் ம், அ கள் என் ம்
கூறப்ெபற்ற சமணப் ெபண் றவிகள் பலராக இ ந் சமயத் ெதாண் ெசய்
வந்தனர். சமணத்

றவிகள் 'ாிஷி ச தாயம்' என்ற ெபயரால் விளங்கினர். எனேவ,
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ேசக்கிழார சமண சமயப் லைம, சமண ல்களா ம் சமணப் ெப மக்களா
உண்டாகி இ த்தல் ேவண் ம் எனக் கூறல் தவறாகா .

ம்

------[3] வடஆர்க்கா

மாவட்டத்தில் உள்ள

[4] ெதன் ஆர்க்கா

மாவட்டத்தில் உள்ள .

[5] ெசங்கற்பட்

மாவட்டத்தில் உள்ள .

[6] ெசங்கற்பட்

மாவட்டத்தில் உள்ள .

[7] ெசங்கற்பட்

மாவட்டத்தில் உன்ள .

ெபளத்த சமய நிைல. மணிேமகைல, வைளயாபதி என்ற இ
ல்க ம்
ேசக்கிழார்க்கு ற்பட்ட ெபளத்த ல்கள். அவற்றில் ெபளத்த சமயக் குறிப் கள்
அைனத் ம் ெதளிவாக விளக்கப்பட் ள. ேசக்கிழார் காலத்தில் நாகப்பட் னம் சிறந்த
ைற கப் பட் னமாக ம் ெபளத்த சமயத்தவரான சீன வணிகர் கு ேயறியி க்கத்
தக்கதாக ம் விளங்கிய . ேசக்கிழார் ேசாழப் ேபரரசின் தல் அைமச்சர் என்ற
ைறயில் கடல் வாணிகத்திற் கவின்ெபற் விளங்கிய நாகப்பட் னம் ெசன்றி த்தல்
இயல்ேப அங்கி ந்த ெபளத்த வாணிக டன் அளவளாவி அவர்தம் சமய ட்பங்கைள
ேநாிற் ேகட்டறிந்தி ந்த ம் இயல்ேப.
ைர. இ வைர கூறப்ெபற்ற பலவைக விவரங்களால், ேசக்கிழார்:ெபாிய
ராணம் பா வதற்கு ன்ேப இந்நாட் ல நாயன்மாைரப்பற்றிய வரலா கள்
சு க்கமாக ம் ெப க்கமாக ம் ஒரள பரவி இ ந்தன என்ப ம் அங்ஙனம் அைவ
பரவக் காரணமாக இ ந்தைவ ேகாவில்கள், சிற்பங்கள், ஒவியங்கள், விழாக்கள்,
மடங்கள், ராணங்கள் தலான சமய ல்கள், ைசவத் தி
ைறகள், பிறசமய
ல்கள் என்ப ம் இைவ அைனத்ைத ம் பயன்ப த்திேய ேசக்கிழார் ஒப் யர்வற்ற
ெபாிய ராணத்ைதப் பா யி த்தல் ேவண் ம் என்ப ம் அறியக்கிடத்தல் காணலாம்.
இனி அ த்த பிாிவில், நாயன்மார் வரலாற் க் குறிப் கைளத் ெதாகுக்கச் ேசக்கிழார்
ேமற்ெகாண்ட ெப
யற்சிையக் கண்டறிேவாம்.
------------6. ெபாிய ராணம் பா ன வரலா
ராண வரலா . 'ேசக்கிழார் ராணம்' என்ற 'தி த்ெதாண்டர் ராண வரலா '
என்ற
ற் ேசக்கிழார் ெபாிய ராணம் பாட ேநர்ந்த சந்தர்ப்பத்ைதப்பற்றிக்
கூறப்ப ம் ெசய்தி இ வாகும்:ேசக்கிழார் இரண்டாம் குேலாத் ங்கனிடம் தல் அைமச்சராக இ ந்தெபா
,
அரசன் சீவக சிந்தாமணி என்ற சமண காவியம் ப க்கக் ேகட் மகிழ்ந் வந்தான்.
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அரசன் இங்ஙனம் சமண காவியத்தில் ஈ பா

காட்

மகிழ்வைதச் ேசக்கிழார் கண்

மனம் வ ந்தினார். அவர் ஒ நாள் இளவரசைனத் தனிேய கண் , "ஒ க்க மற்ற
அமணர காவியம், நம் அரசைர ஒத்த சீவகன் என்பவன வரலா கூ வதாகும்.
அதைனப் ப ப்பதனாேலா ேகட்பதனாேலா அரசர் ெபறத்தக்க நன்ைம ஒன் ம்
இல்ைல. அதைன வி த் இம்ைமக்கும் ஏேழழ் பிறவிக்கும் பற்றாகும் நாயன்மார்
வரலா கள் ெகாண்ட சிவகைத ப க்கக் ேகட்ப மிக ம் நல்ல " என்
ெமாழிந்தனர்.
இம்ெமாழிைய இளவரசன் வாயிலாக உணர்ந்த ேசாழர் ெப மான் ேசக்கிழாைர
வரவைழத் , "நீர் ெமாழிந்த சிவகைத நவகைதேயா? ராணேமா?

ன்

◌ால்

உண்ேடா? நானிலத்திற் ெசான்னவர் யார்? ேகட்டவர் யார்? சிவன யா ள் இன் ம்
உயி டன் இ ப்பவர் உளேரா?"…. எனப் பலவா , நாயன்மார்கைளச்
சிறிதளேவ ம் அறியாத - ேசாழர் மர க்ேக ற் ம் திய ஒர் அரசன் ேகட்ப ேபாலக்
ேகள்விகள் ேகட்டான்.
ேசக்கிழார், "அ பத்
ன் நாயன்மார் வரலா கைள உள்ளடக்கிச் சுந்தரர்
தி த்ெதாண்டத் ெதாைக பா ய ளினார்: இராசராசன் காலத் - நம்பியாண்டார்
நம்பி அதைன ஒரள

வைகப்ப த்தி, நாயனார் வரலா

தம் 'தி த்ெதாண்டர் தி

அந்தாதி என்

ஒ

ல் பா

ஒன் க்குச் ெசய் ள் ஒன்
ள்ளார். அந்நாயன்மார்

வரலா கள் இம்ைமக்கும் ம ைமக்கும் பற்றாவன. அவற்ைறக் ேகட்ப ம்,
அந்நாயன்மார் வரலா களிற் ெபாதிந் ள்ள உயாிய க த் கைள உணர்ந்
நடப்ப ம் நன்ைம பயக்கும்," என்றார்.
அரசன். 'அஃதாயின், அந்நாயன்மார் வரலா கைள நீேர கூறி அ
ேவண் னான். ேசக்கிழார், ெதாைக-வைக-தி
ெகாண் , நாயன்மார் வரலா கைள விாித்

ைறகள் இவற்ைறத்

க," என்
ைணயாகக்

உைரத்தார். ேசாழர் ெப மான் ேகட்

வியந்தான், "அைமச்சர் ஏேற, இவ்வியத்தகு அ யார்கள் வரலா கைளப் ெபாியேதார்
ராணமாகப் பா

க்க நீேர வல்லவர். ஆத ன், அதைனப் பா ய ள்க," என்

கூறி, அவைரத் தில்ைலக்கு அ
ஆள்வசதிகைள அளித்தான்.

ப்பினான். அவ க்கு ேவண் ம் ெபா ள் வசதி,

ேசக்கிழார் சிதம்பரம் ெசன் கூத்தப் ெப மாைனப் பணிந் , "ஐயேன, ெப ைம
மிக்க நின் அ யார் வரலா கைள மிகச் சிறிேயனாகிய யான் எங்ஙனம் கூறவல்ேலன்.
நான் பாட இ க்கும் ெப
க்கு தல் தந் ஆசிர்வதித் அ
க" என்
சிற்றம்பலத்தின் ன் திாிகரண சுத்தியாக நின் ேவண் னார். அப்ெபா
"உலெகலாம்" என்ற ெதாடர் ேசக்கிழார் காதிற்பட்ட . அவர் அதைனக்
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கூத்தப்பிரான அ ள் ெமாழியாகக்ெகாண் , ராணம் பாடத் ெதாடங்கி, ஒராண் ல்
பா
த்தார்.
இவ்வரலா

பற்றிய ஆராய்ச்சி

சிந்தாமணி. அநபாய ேசாழன் சீவக சிந்தாமணி என்ற சமண காவியத்ைதப் ப க்கக்
ேகட் ப் பரவச மைடந்தான் என்ப இப் ராணம் மட் ேம கூ ம் ெசய்தி. இதைன
உ திப்ப த்த ேவ சான் இல்ைல. அரசன் ெமய்யாகேவ அந் ைலப் ப க்கக்
ேகட்டான் எனி

ம், அதனால் இ க்ெகான் ம் இல்ைல. சிந்தாமணி ப ப்பதாேலா -

பிறர் ப க்கத் தான் ேகட்பதாேலா அரசன் ெகட் விடேவா, சமயம் மாறேவா
வழியில்ைல. மிகச் சிறந்த தைலயாய லவர் ெப மான் என் மதிக்கத்தக்க
ேசக்கிழாேர சிந்தாமணிையச் ெசவ்ைவயாகப் ப த்தவர் என்ப அவர ெபாிய
ராணத்தால் ெதளிவாகத் ெதாிகிற . உயர்தரப் லவர் ெப மக்கள், லைமெபற
எல்லாச் சமயத்தவர் ல்கைள ம் ப த்ேத தீ வர். அவர்கட்குப் லைம ெபாிேத
தவிரக் ேகவலம் சமய ேவ பா ெபாிதன் . அந்த ைறயில் ேசக்கிழார்
சித்தாமணிைய நன்றாகப் ப த்தவராவர். சிந்தாமணி ேசாழர் காலத்
தற் காவிய
ல் ஆகும். ெபாிய ராணம் இரண்டாம் காவிய லாகும். கம்பராமாயணம் அ த் ச்
ெசய்யப்பட்ட லாகும். ேசக்கிழார் சிந்தாமணிைய நன்றாய்ப் ப த்தார்ேபாலேவ,
பின்வந்த கம்பர் ெப மான் சிந்தாமணிைய ம் ெபாிய ராணத்ைத ம் அ த்தமாகப்
ப த்தவர் என்ப அவர இராமாயணம் ெகாண் கூறலாம்.
இங்ஙனம் சிந்தாமணிையச் ெசவ்ைவயாகப் ப த்த ப தற்ற,
அரசைனமட் ம் ப க்கலாகா
என்ப
அவர

என்ேறா, ப க்கக் ேகட்கலாகா

லவராகிய ேசக்கிழார்,
என்ேறா த த்தார்

நம்பத்தக்கதன் . 'அவர் த த்தார். அந் ைல இழித் ைரத்தார்' என்ப
ெப ம் லைமக்கும் தைலைம அைமச்சர் பதவிக்கும் ஏற்றதாகா . சிறந்த

ெபளத்த - ைசவ, சமண - ைசவ வாதங்கைளப் ப தற்ற சாத்திாீய

ைறயில்

விளக்கமாகப் பா
ள்ள ேசக்கிழார், ெபளத்த, சமணச் சார்பான சமய ல்கைள நன்கு
கற்ற நைவய
லவராவர். அப்ெபாியார் மீ இத்தைகய சமய ெவ ப் க் குற்றத்ைத
ஏற்றிக் கூறல் ெப ந்தவ . அக்குற்றம் ேசக்கிழார் ராணம் பா ய ஆசிாியைரேய
சா ம்.
அநபாயன் ேகள்விகள். 'சிவகைத ேகட்டல் நல்ல ' என்

ேசக்கிழார் கூறக்ேகட்ட

ேசாழ மன்னன், நாயன்மார் ெபயர்கைளக்கூட அறியாத பாமரனாக இ ந் ,
'நவகைதேயா? ராணேமா?

ன்

ரல் உண்ேடா? நானிலத்திற் ெசான்னவர் யார்?

ேகட்டவர் யார்?' எனப் பலவா ெவளிநாட்டான் ஒ வன் ேகட்டாற்ேபாலக்
கூறப்ப ம் வினாக்கள் ேசாழர் வரலாற்ைற அறிந்த அறிஞர் நைகக்கத் தக்கனவாகும்.
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ஆராயத் தக்க .

த்தல் இய

மா?' என்ப

இங்கு

ேசாழர் ைசவ சமயத் ெதாண் . ேசாழர் ைசவ சமயத்ைதத் தம் உயிர்ேபாலக் க திப்
பா காத் வளர்த் வந்தவர் என்ப வரலா கூ ம் உண்ைம. ேசாழப் ேபரரைச
ஏற்ப த்திய ஆதித்த ேசாழன் காவிாியின் பிறப்பிடத்தி
ந் கடல் கும் வைர அதன்
இ கைரகளி ம் சிவன்ேகாவில்கைளப் தியனவாகக் கட்
ம், பைழயவற்ைறப்
க்கி ம் அழியாப் கழ் ெபற்றான். அவன் மகனான பராந்தகச் ேசாழன் அளப்பாிய
சிவப்பணிகள் ெசய்தான்; கூத்தப் ெப மான் அம்பலத்ைதப் ெபான்மயமாக்கினான்.
உலகப் கழ்ெபற்ற இராசராசன் ெசய்த ைசவப் பணிகள் அளவிடற் காியன.
நம்பிையக் ெகாண் ைசவத் தி
ைறகைள வகுத் ஒ ங்குப த்தியவன்
அப்ெப மகன் அல்லேனா? சிறப் ைடய நாயன்மார் உ வச்சிைலகைள எ ப்பி
அவற் க்குப்

ைச, விழாக்கள் குைறவற நடக்க ஏற்பா

அல்லேனா? அவன் மகனான ெப

ெசய்தவன் அப்ெப ந்தைக

ரன் இராேசந்திரன் கட் ய கங்ைகெகாண்ட

ேசாழீச்சரம் வியத்தகு ெப ங்ேகாவில் அல்லவா? ேதவார நாயகம் என்ற ேதவாரத்
தி
ைறகைள வளம்ெபற வளர்த்த ேபரரசன் இராேசந்திரன் எனின், அவன
சமயப் பற்ைற என்ெனனக் கூறி வியப்ப !

ைசவச்

ேசாழ - சா க்கிய மரபில் வந்த தல் குேலாத் ங்கன் ெபாிய சிவபக்தன். இவன்
சிற்றம்பலத்ைதப் ெபான் ேவய்ந் சிறப் ப் ெபற்றவன். தில்ைலக் கூத்தப்பிராைனத்
தன் குலநாயகமாகக் ெகாண்டவன். அவன் மகனான விக்கிரம ேசாழன் அவனி ம்
சிறந்த சிவபக்தன். அவன் கூத்தப்பிரான் ேகாவில்
வைத ம் ெபான்மயமாக்க
யன்றவன் சிதம்பரம் ேகாவி க்குத் தி ப்பணிகள் பல ெசய்தவன்.
அவன

அைமச்ச

தி வதிைகயி
தக்கன.

ம் தாைனத்தைலவ

மான நரேலாக

ரன் சிதம்பரத்தி

ம்

ம் ெசய்த தி ப்பணிகள் எண்ணிறந்தன; பாராட்டத்தக்கன; வியக்கத்

ேசாழ மாேதவியர் ெசய்த ைசவத் தி ப்பணிகள் தாம் எண்ணத் ெதாைல ேமா?
கண்டராதித்தர மைனவியா ம் இராசராசன் பாட் யா மாகிய ெசம்பியன்
மாேதவியார் கட் ய திய சிவன்ேகாவில்கள் பல;

ப்பித்த பாடல்ெபற்ற

ேகாவில்கள் பல; ெபான் ெவள்ளிப் பாத்திரங்கள் அளிக்கப்ெபற்ற ேகாவில்கள் பல.
இராசராசன் தமக்ைகயாரான குந்தைவயார் ெசய்த அறப்பணிகள் பலவாகும்.
இராசராசன் மைனவியாரான உலகமகாேதவியார் தி ைவயாற்றில் ேகாவில்
கட் ப் கழ் ெபற்றவர். இராசராசன் மகளிர் ெசய்த தி ப்பணிகள் பல. இங்ஙனேம
ஒவ்ெவா ேசாழ அரசன் மைனவிய ம் மகளி ம் ெசய் ள்ள ைசவத் தி ப்பணிகள்
பலவாகும்.
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ம் சிவன் ெதாண்ைட மறவாத ேசாழ்ர் மரபில்

வந்தவன் அநபாயன். கூத்தப்பிராைன நம் குலநாயகம் என் அைழத் , அளப்பாிய
தி ப்பணிகைள அப்ெப மான் ேகாவி க்குச் ெசய்ய ைனந்த விக்கிரம ேசாழன்
தி மகன் அநபாயன். அவன், தன் தந்ைத அைரகுைறயாக விட் ச் ெசன்ற
தி ப்பணிகைள ற்றச் ெசய் அழியாப் கழ்ெபற்றவன். அவன ைசவப் பற்ைறக்
குேலாத் ங்கன் உலா. இராசராசன் உலா, குேலாத் ங்கன் ேகாைவ இவற்றா ம் எண்ணிறந்த கல்ெவட் களா ம் அறியலாம். இராசராசன் கால தல் நாயன்மார்
உ வச் சிைலகள் ஆங்காங்குப் ேபரளவில் எ ப்பித் ப் ைசக ம் விழாக்க ம்
நைடெபற் வந் ள்ளன. அநபாயன்
ப்பித்த சிதம்பரம் ேகாவி ேலேய நரேலாகன்
வி ப்பப்ப தி
ைறகைள ஒத மண்டபம் சைமக்கப்பட்ட . அங்குத் தி
ைறகள்
ஒதப்பட் வந்தன. அநபாயன் இ ந்த ேசாழர் தைலநகரான கங்ைகெகாண்ட
ேசாழ ரத் ப் ெப ங் ேகாவி ேலேய சண்டீசர் வரலா உணர்த் ம் சிற்பங்கள்
இ ந்தன. தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவி ல் நாயன்மார் உ வச் சிைலக ம் ன் ெசான்ன
ஒவியங்க

ம் அழெகா கக் காட்சி அளித்தன. சு ங்கக் கூறின், அநபாயன் காலத்தில்

நாெடங்கும் ைசவமணம் நன்றாக

சிக்ெகாண்

ந்த ; நாயன்மார் வரலா கள்,

தி
ைறகள், ைசகள், விழாக்கள், சிற்பங்கள், ஒவியங்கள் இவற்றின் வாயிலாக
நன்கு பரவியி ந்தன. இத்தைகய ெபாற்காலத்தில் - ைசவ நன்மரபில் பிறந் வளர்ந்த
அநபாயன், நாயன்மார் வரலா கைள அறியாத
டனாக இ ந்தான் என்
ேசக்கிழார் ராண ஆசிாியர் கூறியி த்தல் உண்ைமக்கு மாறாகும். இஃ
அவ்வாசிாியர அறியாைமைய அறிவிப்பேத அன்றி ேவறன் . ேசக்கிழார் ெபாிய
ராணம் பா யதற்குக் காரணம் கூறேவண் ம் என்பதற்காக ஆசிாியேர கட் ச்
ெசான்ன காரணமாக இ காணப்ப கிறேத தவிர, இக்கூற்றிற் க கள ம் உண்ைம
இ ப்பதாக அறி ம் ஆராய்ச்சி ம் உைடய ெப மக்கள் ெகாள்ளார்.
ேசக்கிழார் ராண ஆசிாியர் யாவர்? 'இங்ஙனம் ெபா ப்பற்ற
பா ய இந்
தி

லாசிாியர் யாவர்?' என்ப

ைறயில் ராணம்

நாம் அறியேவண் ம் ஒன்றாகும். (1)

ைறகண்ட ராணம், (2) ேசக்கிழார் ராணம், (3) தி த்ெதாண்டர் ராணசாரம்,

(4) தி ப்பதிகக் ேகாைவ, (5) தி ப்பதிக் ேகாைவ என்ற ஐந்
ல்கைள ம் பா யவர்
உமாபதி சிவாசாாியார் என்பவர் என்ப நாட்பட்ட ெகாள்ைகயாகும். இக்கூற் சில
ஏ களில் உள்ள ; சில ஏ களில் இல்ைல. உமாபதி சிவாசாாியார் என்பவர்
சிதம்பரத்ைதச் ேசர்ந்த "ெகாற்றவன் கு ' என் ம் நகரப் பிாிவில் வாழ்ந்தவர். சிறந்த
சிவபக்தர். இத்தைகய ெப ம் கழ்ெபற்ற ைசவப் லவர் ஒ வர் இந்த ஐந்
ல்கட்கும் ஆசிாியர் என்ப கூறப்ப கிற . இதன் உண்ைமைய இங்கு
ஆராய்ேவாம்.
உமாபதிசிவம் ேசக்கிழார் ராண ஆசிாியரா? ேசக்கிழார் ராணத்தில் நாயன்மார்
அ பத்

வைரப் பற்றிய குறிப் கள் காண்கின்றன. 'தி த்ெதாண்டர் ராணசாரம்'
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என்ற

ம் அந் நாயன்மார் வரலா கள் சு க்கமாகத் தரப்ெபற் ள்ளன. (1)

தல்

ல் பல்லவப் ேபரரசரான கழற்சிங்கர், ஐய கள் காடவர்ேகான் இவர்கள் சிற்றரசர்
என் கூறப்பட் ள்ளனர். ஆயின் பின்
ல் இவ்வி வ ம் பல்லவப் ேபரரசர்
என்ப

ெதளிவாகக் காண்கிற . (2) ேபரரசர் அ வர் என்

கூறிச் சிற்றரசரான

இடங்கழி நாயனா ம் அந்த அ வாில் ஒ வராகக் குறிக்கப்பட்டனர். (3) இைசயில்
வல்லவராக நந்தனார் த ேயாைரக் கூறிய ஆசிாியர் சுந்தரைரக் கூறா விட்டார்.
இங்ஙனம் சிறந்த பிைழகள் பல ேசக்கிழார் ராணத் ட் காண்கின்றன. ேமற்ெசான்ன
இரண்

ல்கைள ம் ெசய்தவர் ஒ வராயின், இத்தைகய தவ கள் ஒன் க்ெகான்

ரணாக உள்ள கூற் கள்
ல் இடம் ெபற
மா?
யா . ஆத ன்,
ன் ைலப் பா யவர் ேவ : பின் ைலப் பா யவர் ேவ எனக் ெகாள்ளேல
ெபா த்தமாகும்.
தி

ைற கண்ட ராணம். நம்பி, இராசராசைனக் ெகாண்

வரலாற்ைறக் கூ வ
என்
தி

இப் ராணம். நம்பி,

கூறி, அவர் ேம

தல் ஏ

தி

தி

ைறகள் ெதாகுத்த

ைறகைளத் ெதாகுத்தார்

ந் தி வாசகத்ைத ம் தி க்ேகாைவயாைர ம் எட்டாந்

ைறயாக ம், நம்பிக்ேக காலத்தாற் பிற்பட்டவராகக் க தத்தக்க அ யார் பலர்

பாடல்கைள ஒன்பதாந் தி
ற்பட்டவரான தி

ைறயாக ம், அப்பர்-சம்பந்தர்க்ேக காலத்தால்

லர் பா ய தி மந்திரத்ைதப் பத்தாந் தி

ைறயாக ம்,

நாயன்மார் காலத்தவ ம் நம்பி காலத்தவ மான கபிலேதவர், பட் னத்தார் ேபான்ற
அ யார் பாக்கைளப் பதிேனாராந் தி
ைறயாக ம் நம்பி ெதாகுத்தார் என்
தி
ைற கண்ட ராணம் கூ கிற . நம்பிக்குப் பிற்பட்டவர் பாக்கைள நம்பிேய
ெதாகுக்க
இய

மா? காலத்தால்

ற்பட்ட அ யார்கள் பாக்கைளப் பின்ைவக்க

மா? அங்ஙனம் ைவப்பதில் ஒ வைகப் ெபா த்தேம

அல்லவா? இவ் விவரங்கைள வரலாற்
கவனிப்பின், 'நம்பி
தி

தல் ஏ

தி

ைறயி

ம் இ க்கேவண் ம்

ம் ஆராய்ச்சி

ம் இ ந்

ைறகைளேய ெதாகுத்தனர். பிற்பட்ட

ைறகைள அைவ கிைடக்கக் கிைடக்கப் பின் வந்த அறிஞர்

என்

ைறயி

ைறப்ப த்தினர்'

ெகாள்வேத மிக ம் ெபா த்தமாகத் ெதாிகிற . [1]

---------[1] இதைனப்பற்றிய விாிவான ஆராய்ச்சிைய என
ெப
ற் கண் ெகாள்க.

' ராண ஆராய்ச்சி' என்ற

ேசக்கிழார் ராண ஆசிாியர் ேவ ; உமாபதி சிவம் ேவ . இைவ அைனத்ைத ம்
ந

நிைலயி
ராண ம் தி

ந் ஆராயின், தவறான க த் கள் பலவற்ைறக் கூ ம் ேசக்கிழார்
ைறகண்ட ராண ம் பா யவர் - ெபா ப் ள்ள ைசவப் ெப ம்

லவராகிய உமாபதிசிவம் ஆகார்; ஏைனய

ன்ைற ம் பா யவர் உமாபதி சிவம்
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எனக்ெகாள்ளலாம் என்ற
ேப ஏற் ைடயதாகும். எனேவ, ன் ரல்கள்
இரண்ைட ம் பா யவர் ெபயர் ெதாியாத லவர் ஒ வராவர். அவர் ல்கைள
உமாபதிசிவம் பா னார் எனக் கூ வதால், கழ்ெபற்ற அச்ைசவ சமயப் லவர்க்குச்
சி ைம உண்டாகுேம தவிரப் ெப ைம ஒ ேபா ம் உண்டாகா .
இத்தைகய ெபயர் ெதாியாத லவர் ஒ வர் கூறிய ேசக்கிழார் ராண வரலாற்றில்
காணப்ப ம் சிந்தாமணி பற்றிய ெசய்தி ம் அநபாயன் ேகள்விக ம் உண்ைமக்கு
ற் ம் மாறானைவ என்பதறிக.
உண்ைமயாதாக இ க்கலாம்? ைசவ நன்மரபில் வந்த அநபாயன், நாயன்மார்
வரலாற் ச் ெசய்திகள் சிலவற்ைற அறிந்தி க்கலாம். அவ ைடய தல்
அைமச்சரான ேசக்கிழார் ைசவக்கு யிற் பிறந்தவர்; இலக்கண இலக்கியங்கைளப்
ப தறப்ப த்தவர்; ைசவத் தி

ைறகைள ம் தம்காலத் ச் ைசவ சித்தாந்த

ல்கைள ம் நன்கு கற்ற விற்பன்னராவர். அவர் ேசாழர்

தல் அைமச்சரான ம்,

தம பதவியின் காரணமாகப் ெப நா சுற்றியெபா
, பல ேகாவில்கைளத்
தாிசிக்கும் வாய்ப் அவர்க்கு இயல்பாகேவ ஏற்பட்ட . அப்ெபா
அவர் நாயன்மார்
வரலா பற்றிய பல குறிப் கைளத் ெதாகுத்தி த்தல் கூ ம்.
இங்ஙனம் நாளைடவில் அவர் ேநாிற் கண் ம், வல்லார்வாய்க் ேகட் ம், தம்காலத்
இ ந் இன் இறந் பட்ட பல ல்கைளப் ப த் ம் நாயன்மார் வரலாற்
உண்ைமகைள ஒ வா ெசப்பஞ் ெசய் ைவத்தி த்தல் கூ ம். அக்குறிப் கைள
வாைழய

வாைழயாகச் ைசவ நன்மரபில்வந்த அநபாய ேசாழன், இளவரசனான

இராசராசன் வாயிலாக அறிந் , ேசக்கிழாைரக்ெகாண்ேட நாயன்மார் வரலா கைளக்
ேகட் அறிந்தி க்கலாம். அங்ஙனம் ேகட் அறிந் மகிழ்ந்த அப்பரம பக்தன்,
அ யார் வரலாற் க் குறிப் கைள அ ம்பா பட் த் ெதாகுத் வந்த ேசக்கிழாேர
அவற்ைற விாிவான ைறயில் ஒ
அங்ஙனேம ராணம் பா த் த மா
ேசக்கிழார் அவ்ேவண் ேகா

ராணமாகப் பாடத்தக்கவர் என் எண்ணி,
அவைர ேவண் யி த்தல் இயல்ேப.

க்கு இணங்கிக் கூத்தப்பிரான் எ ந்த ளி ள்ள

சிதம்பரத்ைத அைடந் , அப்ெப மாைன ேவண்

'உலெகலாம்' என்

விண்வழி

எ ந்த ெதாடைரேய தம
க்கு தலாகக்ெகாண் , ல் பாடத்
ெதாடங்கியி க்கலாம். இைடயிைடேய உண்டான ஐயங்கைள அவ்வத்தலம்
சம்பந்தமான உத்ேயாகஸ்தர் வாயிலாக ம் சிற்றரசர் வாயிலகா ம் ஆங்காங்கு இ ந்த
ெப ம் ைசவப் லவர் வாயிலாக ம் ேபாக்கிக்ெகாண் , தம

ைலப் பா

த்தி க்கலாம். இவ்வாறின்றி, அரசன் ேவண் ேகாள்மீேத ேசக்கிழார் பல
இடங்கைள ம் சுற்றிப்பார்த்

ஆராய்ந் , தம் ஆராய்ச்சியிற் ேபாந்த

கைள ம்
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ல்களிற் கண்ட ெசய்திகைள ம் ேசர்த் ப் ராணம் பா
எனக்ெகாள்வ ம் தவறாகா .
அவர

ெபாிய ராணத்ைதக் கூர்ந்

த்தார்

கவனிப்பின், அவர் (1) தமிழ்நா

வ ம்

சுற்றி நாயன்மார் பற்றிய குறிப் கைளத் தயாாித்தவர் என்ப ம், (2) ஆங்காங்கு இ ந்த
சிற்றரசர், அறிஞர் த ேயாைரக் ேகட் ம் கல்ெவட் கைளப் ப த் ம் குறிப் கைளத்
தயாாித்தவர் என்ப ம் மிக ம் ெதளிவாகத் ெதாிகின்ற உண்ைமகள் ஆகும். இைவ
இரண்ைட ம் பற்றிய குறிப் கைளச் சு க்கமாக அ த்த இ பிாி களிற் காண்ேபாம்.
-----------7. ேசக்கிழார் தல யாத்திைர
ன்

ைர. ேசக்கிழார் பா ய ெபாிய ராணத்தில் அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் ெசய்த

தல யாத்திைர விவரங்க

ம் நாயன்மார் பிறந்த பதிகைளப் பற்றிய விவரங்க

ம்,

ஒவ்ெவா பதியின் அைமப் , இயற்ைக வளம் த யன ம் நன்கு
விளக்கப்பட் ள்ளன. அைவ அைனத் ம் இன்றள ம் உண்ைமயாக இ த்தைலக்
காண, ேசக்கிழார் நாயன்மார் சம்பந்தப்பட்ட பதிகைள ம் சிவத்தலங்கைள ம் பிற
இடங்கைள ம் ேநாிற் ெசன் கண்டவராவர் என்ப ெதள்ளிதிற் லனாகும். அவர்
அைமச்சரான பிறேக இத்தைகய யாத்திைர எளிதாக இ ந்தி த்தல் கூ ம். அைமச்சர்
தம ஆைணக்கு உட்பட்ட நா
வ ம் சுற்றிப் பார்க்கக் கடைமப்பட்டவராவர்.
அங்ஙனம் சுற் ைகயில், இயல்பாகேவ ைசவப் பிறப் ம் ைசவ சமயப் பற் ம்
ேபரள ெகாண் , தி

ைறகைள நன்கு பயின்ற சிறந்த இலக்கண - இலக்கியப்

லவரான ேசக்கிழார், நாயன்மா டன் ெதாடர் ெகாண்ட பதிகைள ம்
இடங்கைள ம் அவர்க ைடய யாத்திைர வழிகைள ம் பிற ெசய்திகைள ம் மிக ம்
ட்பமாகக் கண் ம் ஆங்காங்கு இ ந்த வல்லார்வாய்க்ேகட் ம் குறிப் கள்
ெதாகுத்தி த்தல் ேவண் ம் என் நிைனத்தல் ெபா த்தேம ஆகும். இங்ஙனம்
ேசக்கிழார் தல யாத்திைர ெசய் , ேபாதிய ெசய்திகள் அைனத் ம் ெதாகுத்த பின்னேர
ெபாிய ராணம் பா யி த்தல் ேவண் ம். இவ்வா ேசக்கிழார் தல யாத்திைர
ெசய்தனர் என்பைதப் பல சான் கள் ெகாண் காட்டலாமாயி ம் இடமஞ்சிச் சில
காட் ேவாம்.
உ ப் ாி

ந்

ஆசிாியர்கள் கூறா

காளத்திவைர. கண்ணப்பர

வரலாற்ைறக் கூறிய

ன்

ல்

விட்ட உ ப் ர் வ ணைன, ேவடச்ேசாி வ ணைன,

உ ப் ர்க்கும் காளத்திக்கும் இைடப்பட்ட நில அைமப் , மைலத்ெதாடர் வ ணைன
த ய விவரங்கள் இன்றள ம் ஒத்தி த்தல் வியப்பிைன ஊட் வதாகும்.
அவ்விடங்கைள ேநாிற்ெசன்

கண் , ைசவத் தி வாளர் இராவ்பக

ர் சி.எம்.

இராமச்சந்திர ெசட் யார் அவர்கள் எ தி ள்ள கட் ைர ம் கடப்ைப, சித்

ர்
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மாவட்டங்களின் விளக்க ல்களிற் (District Manuals & Gazetteers) காணப்ப ம்
விவரங்க ம் ேசக்கிழார் கூற்ேறா ஒத்தி த்தல் ப த் இன் றத்தக்க .
அப்பர ெதாண்ைடநாட் யாத்திைர. 'அப்பர் ெதாண்ைட நாட் யாத்திைர
ெசய் ம்ெபா
தி வாலங்கா பணிந்தார். பிறகு பல பதிகைள ம்
ெந ங்கிாிகைள ம் படர்வனங்கைள ம் கடந் , காாிக்கைர அைடந்தார். அங்கி ந்
காளத்தி ெசன்றார்' என்ப ேசக்கிழார் கூற் . காாிக்கைர என்ப இக்காலத்தில்
இராமகிாி என வழங்குகிற . அங்கு இராமகிாி என்ற மைல ம் அதன் அ வாரத்தில்
சிறிய சிவன் ேகாவி ம் உண் . அக்ேகாவி ல் உள்ள கல்ெவட் களால்
அவ்விடத்திற்குக் காாிக்கைர என்ப பைழய ெபயர் என்ப ெதாிகிற .
தி வாலங்காட் ற்கும் காாிக்கைரக்கும் இைடயில் மைலக ம், கா க ம், இவற்ைற
அ த் ப் பல ஊர்க ம் இ த்தைல இன் ம் காணலாம். ெசன்ைனயி
ந் நகாிநாகலா ரம் ெசல் ம் ேப ந்தில் பிரயாணம் ெசய்பவர் காாிக் கைரயில் இறங்கலாம்:
வழிெந க ள்ள குறிஞ்சி நிலக் காட்சிகைளக் கண் ெசல்லலாம். அங்ஙனேம
காளத்திவைர ேப ந்தில் யாத்திைர ெசய்யின் அவ்வழி அைமப் ம் வழி ெந க ள்ள
காட்சிக ம் ேசக்கிழார் கூற்ேறா ெப ம்பா ம் ஒத்தி த்தைலக் காணலாம்.
"ேசக்கிழார் கூறி ள்ள யாத்திைர வழி அவர் காலத்தி ந்த வழியாகும். ஆனால்,
அவ்வழிேய ஏறத்தாழ, கி.பி.7ஆம்

ற்றாண் ல் அப்பர் காலத்தி

ம் இ ந்தெதனக்

ேகாட ல் தவறில்ைல. 'வ க வழி ேமற்கு, வ க வழி கிழக்கு' என்ற ெபாிய பாைதகள்
தமிழ் நாட் ற்கும் ஆந்திர நாட் ற்கும் ெதாடர்ைப உண்டாக்கி இ ந்தன. அப்பர்
ேபான்ற யாத்திாிகர்க்குாிய ெப ஞ்சாைலகள் நாெடங்கும் இ ந்தி த்தல் ேவண் ம்
என்ப

7, 8ஆம்

ற்றாண் களிற் ெசய்யப்பட்ட

ல்கைளக் ெகாண் ம் ஊகிக்கலாம்

[1]."
----[1. "Dr. S.K. Aiyangar – 'Manimekalai in its Historical Setting', p.46
3. தி க்குறிப் த் ெதாண்டர் ராணத்திற் கூறப் பட் ள்ள குறிஞ்சி, பாைல,

ல்ைல,

ம தம், ெநய்தல் திைணகைளப்ெபற்ற ெதாண்ைட நாட்

வ ணைன கூர்ந்

கவனிக்கத் தக்க . குறஞ்சி ம்

ல்ைல ம் மயங்குதல்,

ல்ைல ம், ம த ம்

மயங்குதல், குறிஞ்சி ம் ெநய்த

ம் மயங்குதல் ேபான்ற திைணமயக்க வைககள்,

ஒவ்ெவா

நிலத்தி

ம் அைமந் ள்ள சிறப் ைடய ேகாவில்கள், ஊர்கள்,

அவ் ர்கைளப்பற்றிய வரலாற் ச் ெசய்திகள்
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ெசய் ட்களில் விளக்கப்பட் ள்ளன. காட் ப்பா , மகாப

ரம், தி

ல்ைலவாயில்

ேபான்ற இடங்கைள ேநாிற் கண்டவர் இவ்வ ணைனையப் ப ப்பாராயின்,
ேசக்கிழார் ெதாண்ைட நா
வ ம் நன்கு சுற்றி ைல
க்குகைள ம் கவனித்த
நில அைமப் நி ணர் என்பைத எளிதில் அறிதல் கூ ம்.
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சம்பந்தர் யாத்திைர. அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தர ைடய தல யாத்திைரகைளக் குறிக்கும்
இடங்களில், 'இவர் இன்ன ாில் உள்ள ேகாவிைலப் பணிந்த பிறகு இன்ன வழிேய
ெசன் இன்ன ர்க் ேகாவிைல அைடந் பதிகம் பா னார்: பிறகு இன்ன இன்ன
ேகாவில்கைளத் தாிசித் இன்ன பதிைய அைடந்தார்' என் ேசக்கிழார் கூறி ள்ளார்.
அந்தந்த யாத்திைரயில் கூறப்ப ம் தல ைறைவப் ஊன்றி ேநாக்கத்தக்க . அஃ
இன்றள ம் ஒத்தி த்தைலக் காணக் காண, அவ்விடங்கைள எல்லாம் காணச்
ேசக்கிழார் ேமற்ெகாண்ட உைழப்ைப எண்ணி எண்ணி நாம் மகிழ
ேவண் பவராகிேறாம். சான்றாகச் சில குறிப் கைளக் காண்க.
1. தைலயாலங்கா

என்ப

தி வா ர்க்கு வடக்ேக எட் க்கல் ெதாைலவில்

இ க்கும் சிவத்தலமாகும். அங்கி ந்

தி வா ர்க்கு வ ம் ெப வழியில் ெப ேவ

ர்,

சாத்தங்கு , கர ரம், விளமர் என்ற தலங்கள் இ க்கின்றன. சம்பந்தர் தம
யாத்திைரயில் இத்தலங்கைள ைறேய ெசன் தாிசித் த் தி வா ைர அைடந்தார்
என் ேசக்கிழார் ெசப்பியி த்தல் உண்ைமக்கு எத் ைணப் ெபா த்தமாக உள்ள
என்ப கவனிக்கத் தக்க .
2. சம்பந்தர் தி மைறக் காட்

ந்

ம ைர ெசன்ற வழிையக் கூ தல் கவனிக்கத்

தக்க . அவர், தி மைறக்காட்
ந் ெதற்கு ேநாக்கிச்ெசன் அகத்தியன் பள்ளி,
ேகா க்கைர இவற்ைறத் தாிசித் ேமற்கு ேநாக்கிச் ெசன் இ ம்பாவனம் த ய
தலங்கைளப் பணிந்
ல்ைல ம் ெநய்த ம் கூ ய வழிேய ெசன் பிரான்மைல
த யவற்ைறப் பா , ம ைர அைடந்தார் என்ப - தஞ்ைச, இராமநாத ரம், ம ைர
மாவட்டப் படங்கைளக் ெகாண் கவனித் இன் றத் தக்க .
3. 'சம்பந்தர் பாண் ய நாட்

ந்

மீண்

தி க்களர், பாதாளிச்வரம் இவற்ைறப் பணிந்
ெகாள்ளம்

ேசாழநாட்

வழிேய வ ைகயில்

ள்ளியாற்ைறக் கடந்தார்;

ைர அைடந்தார்; பின்னர்ப் பல தலங்கைளப் பணிந்

ெசன்றார்; பிறகு ெதளிச்ேசாி பணிந்தார்; அங்கி ந்

தி நள்ளா

தி க்கட ர் பிரயாணமானார்;

வழியில் ேபாதிமங்ைக என்ற பதியில் த்தர்க டன் சமயவாதம் ெசய் ெவன்றார்'
என்ப ேசக்கிழார் கூற் . இத்தலங்கள் ைறேய ெதற்கி
ந வடக்கு ேநாக்கி
இ த்த ம், ேபாதி மங்ைக இ க்கும் இட அைமப் ம்,
இன்றள ம் உண்ைமயாகக் காண்கின்றன.
தங்கும் தைலைம இடங்கள். அப்பர் தம

ள்ளியாற்

யாத்திைரயில் சில

நிைல ம் பிற ம்

க்கியமான

தலங்களில் தங்கி, அங்கி ந் நாற் றங்களி ம் அண்ைமயில் உள்ள ேகாவில்கைளத்
தாிசித் க்ெகாண் மீட் ம் தாம் தங்கிய தைலைமத் தலத்திற்ேக வந் ேசர்ந்தனர்.
இங்ஙனேம சம்பந்த ம் சுந்தர ம் தம தல யாத்திைரயின்ேபா பல பதிகைளத்
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தங்கும் தைலைம இடங்களாகக் ெகாண்டனர்' என்ப ேசக்கிழார் கூ ம் விவரம்
ஆகும். இங்ஙனம் ேசக்கிழார் ெசப்பி ள்ள ஒவ்ெவா தைலைம இட ம் அதைனச்
சுற்றி ள்ள பதிக ம் இன்றள ம் எவ்வித மா த ம் இல்லாமல் இ த்தல் கவனித்
மகிழத் தக்க .
யாத்திைர வழிகள். அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் யாத்திைரெசய்த வழிகைளச்
ேசக்கிழார் குறித் ள்ளார். 'அப்பர் தி ப்பழனத்தி
ந் காவிாித் ெதன்கைரேய
ெசன் தி நல் ைர அைடந்தார். சம்பந்தர் தில்ைலயி
ந் தி
குன்றம்
ேபாகும்ெபா
பணிந்

நிவாநதிக்கைரமீ

ேமற்கு ேநாக்கிச் ெசன்றார்; வடகைர மாந் ைற

பிற தலங்கைள ம் தாிசித்தார்; பின்னர் மழநாட் ப் ெபான்னி வடகைரமீ

ேபாய்த் தி ப்பாச்சில் ஆச்சிரமம் அைடந்தார்; தி ஈங்ேகாய் மைலையப் பணிந்த பிறகு
ெகாங்குநாட் ேமற்குப் பகுதி ேநாக்கிச் ெசன்றார். சுந்தரர், ேசரமான் ெப மாள்
நாயனா டன் ேசரநா ெசல்லப் றப்பட் ஆ ாி
ந் ேமற்குப் பக்கம் ெசன்றார்
காவிாித் ெதன்கைர வழி ேபாய்ச் சிவபிரான் ேகாவில்கைளப் பணிந்
தி க்கண்

ைர அைடந்தார்; வட கைரயில் தி ைவயா

எதிர்ப்பட்ட .

இங்ஙனம் நாயன்மார் யாத்திைர ெசய்த ஆற்றின் ெபயர்கைள ம், கைரகைள ம்,
அக்கைரகளில் அவர்கள் தாிசித்த ேகாவில்கைள ம், அக்கைரகளின் வழிேய அவர்கள்
ெசன்ற நா கைள ம் ேசக்கிழார் மிக ம் ெதளிவாகக் கூறியி த்தைலக் காண,
அப் லவர் ெப மான தமிழகத் நில அைமப் அறி எந்த அள ெதளிவாக
இ ந்த என்ப ம், அத்தைகய ெதளிந்த அறிவிற்கு அவர
காரணம் என்ப ம் நன்கறியலாம்.

தல யாத்திைரேய சிறந்த

நாயன்மார் பதிகள்
ஆத ர்: நந்தனார் ஆத ைரச் ேசர்ந்தவர். அவர ஆத ர் இன்ன என்
ேசக்கிழார் குறிக்க ேவண் ம். ஆயின் தமிழ் நாட் ல் ஆத ர்கள் பல ேசக்கிழார்
காலத்திேலேய இ ந்தன என்ப

கல்ெவட் களாற் லனாகின்ற . தி ெநல்ேவ ,

தி ச்சிராப்பள்ளி, ெதன் ஆர்க்கா , தஞ்சா ர் த ய மாவட்டங்களில் ஆத ர்கள்
இ க்கின்றன. நந்தனார் தி ப்பணி ெசய்த தி ப் ன்கூ க்குப் பக்கத்திேலேய ஆத ர்
ஒன் உண் . தம
ைலப் ப ப்பவர் இடமறியா மயங்குவர் என்ற
ேநாக்கத் டன் ேசக்கிழார்,
"ெகாள்ளிடத்தின் அைலகள் ேமா ம் இடத்தில் உள்ள ஆத
ெகாள்ளிடத்தின் வடகைரயில் இ க்கின்ற் . அ ேமல்-கானா
பிாிைவச் ேசர்ந்த பகுதியாகும்."

ர். அ
என்ற ெப ம்
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என்

மிக ம் ெதளிவாக விளக்கி ள்ளார். அவர் ேநேர ெசன்

இவ்வள

ெதளிவாக இடங் குறித்தல் இய

கண் ராவி ல்,

மா?

மிழைல: ெப மிழைலக் கு ம்பர் என்ற நாயனார் 'ெப மிழைல' என்ற ஊாினர்.
தமிழ் நாட் ல் இப்ெபயர் ெகாண்ட பதிகள் சில உண் . சிறப்பாகச் சுந்தரர் தம
ேதவாரத் ள் 'மிழைல நாட் மிழைல என் ம்', 'ெவண்ணி நாட்
இ ேவ நா களில் இ ேவ மிழைலகள் இ த்தைலச் சுட்
அைனத்ைத ம் கவனித்த ேசக்கிழார், கு ம்பர

மிழைல' என் ம்
ள்ளார். இைவ

பதி 'மிழைல நாட் ல் உள்ள

ெப மிழைல' என் ெதளிவாகக் குறித் ச் ெசன்றனர். மிழைல நா என்ப
கும்பேகாணத்ைத அ த்த நிலப்பகுதி. அங்கு மிழைல என்ற ெபய டன் அழிந்த
நிைலயில் ஒர் ஊர் இ க்கின்ற . அங்கு அழிந்த சிவன் ேகாவில் ஒன் உள்ள .
அதன் ஒர் அைறயில் ைவக்கப்பட் ள்ள உ வச் சிைலகளில் கு ம்ப நாயனார
சிைல ம் காணப்ப கிற . இங்ஙனம் குழப்பத்திற்கு இடமாக ள்ள பதிகைளச்
ேசக்கிழார் மிக ம் ெதளிவாகக் கூறியி த்தைலக் காண, அவர் தம

யாத்திைரயிற்

ெகாண்ட ேப ைழப்ைப நாம் நன்கறியக்கூ மன்ேறா?
ெச த் ைண நாயனார் என்பவர் பிறந்த பதி தஞ்சா ர் என்ப . அ
நாட்ைடச் ேசர்ந்த

என்

நம்பியாண்டார் நம்பி குறித்தார். 'ம கல் நா

ெப நாட்ைடச் ேசர்ந்த ?' என்ற ஐயம்
கூ

கத்தான், ம கல் நா

எந்தப்

ைலப் ப ப்பவர்க்கு உண்டாகுமன்ேறா?

ேசக்கிழார் அக்குைறையப் ேபாக்க, "ெபான்னி நீர் நாட்
என்

ம கல்

ம கல் நாட் த் தஞ்சா ர்"

ேசாழ நாட்ைடச் ேசர்ந்த

என்பைதத்

ெதளியைவத்தார். இம் ம கல் நாட் ன் தைலநகரான ம கல், பாடல் ெபற்ற
'தி ம கல்' என் ம் பழம் பதியாகும். அ நன்னிலம் தா காவில் உள்ள ஊராகும்.
அதற்கு ஐந் கல் ெதாைலவில் தஞ்சா ர் இ க்கின்ற . இஃ இராசராசன் காலத் த்
தைலநகரான தஞ்சா ாி ம் ேவ பட்டதாகும்.
தி ப்ெப மங்கலம்: இ க க்காம நாயனார் பிறந்த ஊராகும். இதைனச் சுந்தரர்
தம தி த்ெதாண்டத் ெதாைகயிற் குறிக்கவில்ைல. நம்பியாண்டார் நம்பி ம் தம
தி த்ெதாண்டர் தி வந்தாதியிற் குறிக்கவில்ைல. ஆயின், ேசக்கிழார் ஒ வேர
இவ் ாின் ெபயைர ம் இதன் வளத்ைத ம் விளக்கமாகத் தம
ற் கூறி ள்ளார்.
"ேசாழ நாட் ல் ெபான் ெகாழிக்கும் காவிாியின் வடகைரக்குக் கிழக்குப் பக்கம்
உள்ள தி ப்ெப
மங்கலம். அஃ ஆ ம் ெகா கைளக் ெகாண்ட உயர்ந்த
மாடங்கைள ைடய ெபாிய நகரம். அ ேவ ெசாழர் ேசைனத் தைலவராய க க்காம
நாயனார் வாழ்ந்த தி ப்பதி." என்ப ேசக்கிழார் வாக்கு. இப்பழம்பதி காவிாி
வடகைரக்குக் கிழக்ேக தி ப் ன்கூ க்கு பக்கத்தில் சிற் ராக இ க்கின்ற .
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ர்: இவ் ைரப்பற்றிச் சுந்தர ம் நம்பி ம் ஒன் ேம குறிக்கவில்ைல. ஆயின்,

ேசக்கிழார் இவ் ாின் ெபயர், வளம் இைவபற்றி ஆ பாக்கைளப் பா
ள்ளார்.
"வயற் க ம்பின் கமழ் சா ர் கஞ்சா ர்" என்ப ேசக்கிழார் வாக்கு இப்பதி சீகாழிைய
அ த் ள்ள ஆனந்ததாண்டவ ரம் என்ப . மானக்கஞ்சாறர் வரலாற்றில் கூறப்பட்ட
பஞ்சவ ஈசர், மாவிரதியார், மானக்கஞ்சாறர், அவர் தி மகளார், இவர்க ைடய
உ வச்சிைலகள் அங்குள்ள ேகாவி ல் ைவக்கப்பட் ள்ளன. இவ் ாின் ேமற்கில்
க ம் ப் பயிர் ெசழித் வளர்கிற . இக்க ம் வளத்தாற்றான் ேசக்கிழார்,
ேமற்ெசான்ன ெதாடைரக் குறித்தார் ேபா ம்!
ெசங்குன்
கூற்

ர் : விறல்மிண்ட நாயனார் வாழ்ந்த பதி 'ெசங்குன்றம்' என்ப

அவ்வளேவ. அ

நம்பி

ேசரநாட் ச் ெசங்குன் ◌ாரா? ெகாங்கு நாட் ச்

ெசங்குன் ◌ாரா (தி ச்ெசங்ேகாடா)? என்

அந்தாதி ப ப்ேபார்க்கு ஐய ண்டாதல்

கூ ம். ேசக்கிழார், இவ்ைவயத்ைத அறேவ அகற்ற வி ம்பி ேசரநாட் ல் உள்ள
பதிகளில் ன் ைவத் எண்ணத்தக்க , விறல்மிண்டர் பிறந்த ெசங்குன்
ெதளிவாக விளக்கிக் கூறி ள்ளார்.

ர் என்

இவ்வா மயங்கத்தக்க இடங்கைள எல்லாம் ெதளிவாகக் கூறிச்ெசன்ற ேசக்கிழார்,
சிவத்தல அறி ம் தமிழ்நாட் அறி ம் நிரம்பப் ெபற்றவர். அங்ஙனம் நிரம்பிய
அறிைவப் ெபற்றைமக்கு அவர் ெசய்த தல யாத்திைரேய காரணம் என்பன இ கா ம்
கூறிய பல சான் கைளக் ெகாண் நன்கு உணரலாம்.
நாயன்மார் மர கள்: நம்பியாண்டார் நம்பி தம

தி த்ெதாண்டர் தி வந்தாதியில்

ஏறத்தாழ 35 நாயன்மார்க்கு மர குறித்திலர். ஆயின், ேசக்கிழார் அவ ள் ஏறக்குைறய
27 நாயன்மார்க்கு மர குறித் ச் ெசன்றனர். இஃ அவரால் எங்ஙனம் இயன்ற ?
அவர் தம தலயாத்திைரயில் அந்தந்தத் தலத்தில் வாழ்ந்த வல்லார்வாய்க்
ேகட் ணர்ந்த குறிப் கள் ெகாண்ேட இ கூற
ந்த எனக் ேகாடல் ெபா த்தேம
ஆகும்.
திய ெசய்திகள். பதிெனா

தி

ைறகளி

ம் பிற

ல்களி

ம் கூறப்ெபறாத பல

ெசய்திகள் ெபாிய ராணத் ட் காண்கின்றன. அவற் ட் சிறப்பாகத் (1)
தி நீலகண்டர் இளைம

றந்த வரலா , (2) நந்தனார் ெசய்த தி ப்பணிகள், (3)

சாக்கியர் காஞ்சியில் சிவைனப் சித்
த்தி ெபற்றைம; (4) சுந்தரர் - சங்கி யார்
தி மணம் என்பன குறிக்கத் தக்கைவ. இத்தைகய ெசய்திகள் பலவற்ைற ேநாக்கச்
ேசக்கிழார் தம தல யாத்திைரயின்ேபா இவற்ைறத் தக்கார் வாயிலாகக்
ேகட்டறிந்தனராதல் ேவண் ம் என் நிைனக்க இட ண்டாகிற .
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சண்டீசப் பதம். இதைனக் குறிக்கும் கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ ரத் ச்
சிற்பத்ைதப்பற்றிச் ெசன்ற பகுதியிற் கூறப்பட்டதன்ேறா? இைறவன், உைமயம்ைம
யா டன் அமர்ந் , தம

ம த்

ஊன்றிய வலக்கா ன் அ யில் சண்டீசைர

அமரைவத் , தாம் சூ யி ந்த ெகான்ைற மாைலைய எ த்

அவர

மீ

சூட் ச்

'சண்டீசப் பதம்' அ
ம் நிைலைய உணர்த் ம் இச்சிற்பம் க த் ன்றிக் கவனிக்கத்
தக்க . இதற்கு வலப்பக்கம் கணநாதர் ஆ ப்பா க் களிக்கின்றனர். இடப்பக்கம்
பசுக்கள் (ேவதங்களின் அறிகுறி) நிற்கின்றன. இச்சிற்பம் ேசக்கிழார்க்கு
ற்பட்டெதன்ப ெசன்ற பிாிவில் விளக்கப்பட்ட . இம் ன் நிைலகைள ம்
ஒ ங்ேக ெபற்ற சண்டீசப்பதச் சிற்பம் ஒ பக்க ம், சண்டீசப் பதத்ைத விளக்கும்
ேசக்கிழார் பாக்கைள ஒ பக்க ம் ைவத் ப் பார்ப்ப நல்ல .
"அண்டர் பிரா ம் ெதாண்டரதமக் கதிப னாக்கி, 'அைனத்
உண்ட கல ம் உ ப்பன ம் சூ வன ம் உனக்காகச்

நாம்

சண்டீச மாம் பதந்தந்ேதாம்' என்றங் கவர்ெபாற் றட
க்குத்
ண்ட மதிேசர் சைடக்ெகான்ைற மாைல வாங்கிச் சூட் னார்."
"எல்லா லகும் ஆர்ெப ப்ப எங்கும் மலர்மா ாிகள் ெபாழியப்
பல்லா விரவர் கணநாதர் பா ஆ க் களிபயிலச்
ெசால்லார் மைறகள் திெசய்யச் சூழ்பல் யங்கள் எழச்ைசவ
நல்லா( ) ஓங்க நாயகமாம் நங்கள் ெப மான் ெதா தைணந்தார்."
தற் ெசய் ள், இைறவன் சண்டீசர்
யில் ெகான்ைற மாைல சூட் வைதக்
குறிப்ப . இரண்டாம் ெசய் ள் சண்டீசப்பதம் கண்ட உலகத் உயிர்கள் நிைலைய
விளக்குவ : (1) எல்லா உலகத்தா ம் ஆரவாாித் , மலர்மாாி ெபாழிந்தனர்; (2)
கணநாதர் பா ஆ க்களித்தனர்; (3) மைறகள் தி ெசய்தன (4) பல் யங்கள்
ஒ த்தன. இவற் ள் கணநாதர் கூத் ம் மைறக ம் (பசுக்கள் வ வில்) சிற்பங்களாகக்
காட்டப்பட் ள்ளன.
இராேசந்திரன் கால தல் ேசாழப் ேபரரசு

ழ்ச்சியைட ம் வைர, ேசாழர்

தைலநகரமாக இ ந்த சிறப் கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ ரத்திற்ேக உண் . ஆத ன்,
ேசக்கிழார் காலத்தி ம் அ ேவ தைலநகரமாக இ ந்த என்ப ெதளி . ேசாழர்
தல் அைமச்சராக இ ந்த ேசக்கிழார், நா ம் இக்கங்ைக ெகாண்ட ேசாழீச்சரத்ைதத்
தாிசித்தி ந்தைம இயல்ேப. அங்குள்ள சண்டீசப்பதச் சிற்பம் அவ ைடய கண்ைண ம்
க த்ைத ம் ஈர்த்த என்பதில் வியப்பில்ைல. எனேவ, இவர் இச்சிற்பச் சிறப்ைப
ேமற்ெசான்ன இரண் பாக்களில் சித்தாித் விட்டார் ேபா ம்!
பைழயாைறயில் உ வச்சிைலகள். 'இைறவன

ேகாவணத் ண்ைட ஒ

தட் ல்

ைவத் , அதற்கு ஈடாக அமர்நீதியார் தம் ெசல்வங்கைள எல்லாம் மற்ெறா

தட் ல்
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ைவத் ம் இரண் ம் சமமாக நிற்கவில்ைல. ஆத ன் அவ ம் மைனவிய ம்
இைறவைனத் ெதா
என்ப

மற்ெறா

தட் ல் ஏறினர். இ

தட் க

ம் ேநர்நின்றன'

நம்பியாண்டார் நம்பி கூற் . ஆயின் ேசக்கிழார், 'நாயனா ம் மைனவியா ம்

இவர் தம் ஒேர தல்வ டன் தட் ல் ஏறினர்' என்

குறித்தார். ேசக்கிழார் கூற்றில்

திதாகப் ' த்திரர்' ேசர்க்கப்பட்டேதன்? அங்ஙனம் ேசர்க்கக் காரணம் என்ன?
அமர்நீதி நாயனார

தி ப்பதியாகிய பைழயாைறயில் உள்ள வடதளியில் -

அமர்நீதி நாயனார், அவர் மைனவியார் இவர் தம் உ வச்சிைலகள் உள்ளன.
அம்ைமயார் ைககளில் குழந்ைத காண்கிற . இைவ கல் உ வங்கள். இவற்ைறத்
தவிரச் ேசக்கிழார் கூற் க்கு ேவ சான் இ ந்தெதன் கூறக்கூடவில்ைல.
நாயன்மார் வாழ்ந்த இடத் க் ேகாவில்களில் அவர் தம் உ வச் சிைலகைள எ ப்பி
வழிபடல் பண்ைட மர என்ப

ன்ேப குறிக்கப்பட்டதன்ேறா? அம்மர ப்ப

பைழயாைறயில் எ ந்த ளப் ெபற்றி ந்த, உ வச்சிைலகைளப் பார்த்ேத ேசக்கிழார்
இப் திய ெசய்திையச் ேசர்த்தனர் என்

ெகாள்ள ேவண் ம். அங்ஙனம் ெகாண்டால்,

ேசக்கிழார் ேகவலம் தலங்கைளக் கண்டேதா தி ப்தி ெகாள்ளாமல், ஒவ்ெவா
ேகாவி
ம் உள்ள நாயன்மார் உ வச்சிைலகைள ம் நன்றாகக் கவனித் க்
குறிப் கள் தயாாித்தவர் என்ப நன்கு ெவளியாகும்.
தி மடங்கள். இன்னின்ன ஊர்களில் மடங்கள் இ ந்தன என்ப தி
ைறகளில்
குறிக்கப்படவில்ைல. நாயன்மார் காலத்தில் எங்ெகங்கு மடங்கள் இ ந்தன என்
கூறத்தக்க ேவ
ம் இல்ைல. ஆனால் ேசக்கிழார் காலத்தில் தமிழ் நாட் ல்
பைழயன ம் தியன மாகப் பல மடங்கள் இ ந்தன. தி ஆவ
ைற, தி வதிைக
ேபான்ற சிறந்த பதிகளில் பலமடங்கள் இ ந் ைசவப்பணி ஆற்றிக் ெகாண்
இ ந்தன. சாதாரணப் லவன் இங்ஙனம் விரவி இ ந்த பைழய- திய மடங்கள்
எல்லாம் நாயன்மார் காலத்தில் இ ந்தனவாகக் ெகாண்
ல்பா வி வான்.
அங்ஙனம் ேசக்கிழார் மயங்கிக் கூறியி ப்பி
பிறர் அறித

ம், அவர் தவ

ெசய்தார் என்பைதப்

ம் அ ைக. அங்ஙனம் இ ந் ம், ெபா ப் வாய்ந்த அப்ெப ம் லவர்

எல்லாப் பைழய மடங்கைளப் பற்றி ம் கூறவில்ைல; திய மடங்கைளப் பற்றி ம்
கூறவில்ைல. அவர் தி வதிைக, சித்தவடம், தி நல்
தி க்கட ர், தி மைறக்கா , தி ப் ந்

த்தி, திங்க

ர், சீகாழி, தி ப் க

ர்,

ர், தி ம கல், தி வா ர்,

தி
ழிமிழைல, ம ைர, காஞ்சி, காளத்தி, ஒற்றி ர் த ய சில இடங்களிற்றாம்
நாயன்மார் காலத்தில் மடங்கள் இ ந்தன என்பைதத் ெதளிவாகக் கூறி ள்ளார்.
இவற் ள், (1) தி வதிைகயில் இ ந்

ேசக்கிழாராற் குறிக்கப்பட்ட திலகவதியார்

தி மடம் இன் அழிந்த நிைலயிற் கிடக்கின்ற . (2) தி ப் ந்
அைமக்கப்பட்ட தி மடம் என் ேசக்கிழார் குறித்த மடம் ஒன்

த்தியில் அப்பரால்
இன் இ ந்

காணப்ப கிற . (3) இவ்வாேற அமர்நீதி நாயனார் தி மடம் என் ேசக்கிழார் குறித்த
மடம் ஒன் தி நல் ாில் பாழ்பட் க் கிடத்தைலக் காணலாம். காஞ்சியில்
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தி ேமற்றளிைய அ த்

மடம் இ ந்த

என்

பல்லவர் காலத் க் கல்ெவட்ேட

குறித்தைல ன் கண்ேடாம் அல்லவா? அங்ஙனேம தி ெவாற்றி ாி ம் தி மடம்
இ ந்தைதப் பல்லவர் கல்ெவட்ேட உ திப்ப த் கிற . இவற்ைற ேநாக்கக்
கல்ெவட் ற் குறிக்கப்ப ம் சந்தர்ப்பம் ெபறாத ேமற்ெசான்ன மடங்கள் இ ந்தில
என்

கூறக் கூ மா? ேசக்கிழார் ெப மான் தம

தல யாத்திைரயின்ேபா ,

'இன்னின்ன தி மடம் நாயன்மார் காலத்த ' என்பைத நன்கு விசாாித்
அறிந்தைமயாற்றான் பலவற்ைற ம் குழப்பிக் கூறா , ெதளிவாக ேமற்ெசான்ன
தி மடங்கைள மட் ம் குறித் ப் ேபாந்தார் என் ெகாள்வேத அறி க்கும்
ஆராய்ச்சிக்கும் ெபா த்தமான .
ேகாவில்கள். நாயன்மார் காலத்தில் பாடல் ெபற்ற ேகாவில்களாக இ ந்தவற்றின்
உண்ைமயான ெதாைக நமக்குத் ெதாியவில்ைல. ேதவார ஏ கள் நம்பிக்கு ன் ம்
நம்பிக்குப் பின்

ம் பல அழிந்

பதிகங்கள் ஒழிந்தன என்ப
இன் ள்ள தி

விட்டன. அவ்வளேவா? ேசக்கிழார்க்குப் பிறகும் பல

ேசக்கிழார் கூற்றாேலேய அறியலாம். ேபானைவ ேபாக,

ைறகைளக் ெகாண்

காண்ைகயில், பாடல் ெபற்ற ேகாவில்கள்

ஏறத்தாழ 300 இ ந்தன என்ப ெதாிகிற . அவற் ட் பல ேசாழர் காலத்திற் ெப ஞ்
சிறப் அைடந்தன. பல ேகாவில்கள் திய ேகா ரங்கைளக் ெகாண் விளங்கின.
அங்ஙனம் இ ந் ம் ேசக்கிழார், 'ம ைரக் ேகாவில், தி

குன்றக் ேகாவில், காஞ்சி-

ஏகாம்பரநாதர் ேகாவில், தில்ைலக்கூத்தப்பிரான் ேகாவில் ேபான்ற சிலேவ நாயன்மார்
காலத்திற் ேகா ரத் டன் விளங்கினைவ மற்றைவ ேகா ரம் அற்றைவ' என்
ெதளிவாகக் கூறி ள்ள
உண் ' என்

ேநாக்கத் தக்க . அவர், 'எல்லாக் ேகாவில்கட்கும் ேகா ரம்

பா யி ப்பின், 'அ

தவ ' என்

கூறத்தக்கவர் ஒ வ ம் இல்ைல

அல்லவா? அங்ஙனம் இ ந் ம், 300 ேகாவில்களில் ஏற்ககுைறய 30 ேகாவில்கேள
ேகா ரம் ெகாண்டனவாக இ ந்தன என் அவர் கூ தல் - அவர தலயாத்திைர
ட்பத்ைத நமக்கு நன்கு அறிவிக்கும் சான்றாகும்.
ைர. தாம் வைரயப் கும்
ற் குறிக்கத் தக்க இடங்கைளப்பற்றிய ெசய்திகள்
அைனத்ைத ம் ேநாிற் ெசன் கண் உள்ளவா உணர்ந் வைரதேல சாத்திாீய
வரலாற் ஆசிாியர சிறப்பியல் என் இன் ேமனாட் நி ணர் குறிக்கும்
இலக்கணம், நம் தமிழ்ப் ெப ம் லவராகிய ேசக்கிழாாிடம் இன்ைறக்கு 800
ஆண் கட்கு ன்னேர கு ெகாண்
ந்த என்பைதக் காட்ட, இ கா ம் கூறிய
ஒவ்ெவா ெசய்தி ம் தக்க சான்றாதல் காணலாம்.
----------
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8. ேசக்கிழா ம் வரலாற் ச் சிறப் ைடய நாயன்மார் வரலா க
ன்

ைர. ெபா ப் ள்ள பதவியில் இ க்கும் எந்த

லாசிாிய

ம்

ம் தன

ைல

இயன்றவைர உண்ைமக்கு மாறாக வைரயத் தைலப்படான்; ெபா ப்பற்றவன்
ேவண் ம் விகற்பங்கைளக் கூறி ைலப் ெபாிதாக்கிப் பலவைக அ த
கற்பைனகைளப் குத்தி வி வான். ேசக்கிழார் ெபா ப் ள்ள தைலைம அைமச்சர்
பதவியில் இ ந்தைமயின், ெபா ப் ணர்ச்சிேயா நாயன்மார் வரலா கைள எ த
வி ம்பினார். அதற்றான் தமிழகம்
வ ம் சுற்றிக் குறிப் கள் திரட் னார். அவர்
அைமச்சராக இ ந்தைமயின், அரசியல் அறி ைடயவராக இ ந்தவர் என்
ைறேய ஆகும். அவர் அவ்வரசியற் கண்ெகாண்

ேகாடல்

63 நாயன்மாைரக் கவனித்ததில்,

கிழ்வ ம் விவரங்கைளக் கண்டனர். 63 நாயன்மா ள்.
1. ேசரர் ஒ வர் - ேசரமான் ெப மாள் நாயனார்;
2. ேசாழர் இ வர் - (1) ேகாச்ெசங்கட் ேசாழர், (2) கழ்ச்ேசாழர்;
3. பாண் யர் ஒ வர் - நின்றசீர் ெந மாற நாயனார்;
4. மங்ைகயர்க்கரசியார் - ேசாழன் மக

ம் பாண் யன் மைனவி மாவார்;

5. பல்லவர் இ வர் - (1) ஐய கள் காடவர்ேகான் (2) கழற்சிங்கர்;
6. களப்பிரர் ஒ வர் - கூற் வ நாயனார்;
7. சிற்றரசர் நால்வர் - (1) தி க்ேகாவ

ைரத் தைலநகராகப் ெபற்ற மைலநாட்ைட

யாண்ட ெமய்ப்ெபா ள் நாயனார், (2) தி நாவ

ைரத் தைலநகராகக் ெகாண்ட

தி
ைனப்பா நாட்ைடயாண்ட நரசிங்க ைனயைரயர், (3) ெகா ம்பா ைரத்
தைலநகராகக் ெகாண்ட ேகானாட்ைட (
க்ேகாட்ைட சீைமைய) ஆண்ட இடங்கழி
நாயனார், (4) ேசாழநாட் ன் உட்பகுதிக

ள் ஒன்றான மிழைல நாட்ைட ஆண்ட

கு ம்பநாயனார்;
8. பல்லவர் பைடத்தைலவர் - பரஞ்ேசாதியார் என்ற சி த்ெதாண்டர்.
9. ேசாழர் பைடத்தைலவர்

வர் - (1) ேகாட்

நாயனார், (2) மானக்கஞ்சாற

நாயனார், (3) க க்காம நாயனார்;
10. பாண் ய அைமச்சர் – குலச்சிைறயார்;
11. களப்பிரர் குழப்ப காலத்தில் பாண் ய நாட்ைட ஆண்ட
என்பவராவர்.

ர்த்தி நாயனார்

இவ்வா 63 நாயன்மா ள் அரசியல் ெதாடர் ெகாண்ேடார் 18 ேபர் ஆவர்.
இவர்கள் வரலா கைள இயன்றவைர அவ்வம் மரபினைரக் ேகட் க் குறிப் கள்
ெதாகுத்தல் நல்லதன்ேறா? ேசக்கிழார் இவ்வரசியல் கண்ெகாண்

ஏைனய நாயன்மார்
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வரலா கைள ஆராய்ந்தெபா
ேம ம் பல திய அரசர்கைளப்பற்றி
அறியேவண் யவர் ஆனார். அவர்கள் 1. அப்பர
2.

வரலாற்றிற் குறிக்கப்பட்ட மேகந்திரவர்மன் என்ற பல்லவன்;

சலார் ராணத்திற் கூறப்பட்ட இராசசிங்கன் என்ற பல்லவன்;

3. தண் ய கள் வரலாற்றிற் ெசால்லப்பட்ட ேசாழ அரசன்;
4. அப்பைரக் கண்

ங்கத்ைத மைறத்த சமணைரத் தண் த்

ங்கத்ைத

ெவளிப்ப த்திய ேசாழ அரசன்;
5. தி ப்பனந்தாளில் யாைனகைளக் ெகாண்
குங்கி

யக் கலயைரப் பணிந்

ங்கத்ைத நிமிர்த்த

யன்ற-

பாராட் ய ேசாழ அரசன்;

6. சுந்தரர் காலத்தில் பாண் ய
என்பவர் ஆவர்.

டன் இ ந்த அவன் ம மகனான ேசாழ அரசன்

இங்ஙனம் அரசியல் ெதாடர் ைடயார் பல ைடய உண்ைம வரலா கைள
அறியேவண் ய ெபா ப் ேசக்கிழாைரச் ேசர்ந்த . இவர்கைளப் பற்றித் தம் மனம்
ேபானவா

அவர்

ல் பா யி ப்பின், இவர்கைளச் ேசர்ந்த - ேசக்கிழார் காலத்தில்

இ ந்த அரச மரபினர், அவர்

ைல மதிக்க வழியில்ைல அல்லவா? ஆத ன், அந்தந்த

அரச மரபின ம் ஏற் க் ெகாள்ளத்தக்க நிைலயில் தம

ெப

ல், உண்ைமச்

ெசய்திகள் ெபா ந்தியதாக இ த்தல் ேவண் ம் என்ற கவைல, ெபா ப் ள்ள
ேசக்கிழார்க்கு உண்டாகி இ த்தல் ேவண் ம் என் நாம் நிைனப்பதில் தவறில்ைல.
இனி, இவ்வரலாற் ச் சிறப் ைடய நாயன்மார்கைளப் பற்றி ம், அரசர்கைளப்
பற்றி ம் ேசக்கிழார் கூ ம் குறிப் கள் இன்றள ம் நமக்குக் கிைடத் ள்ள கல்ெவட் ச்
ெசய்தி கட்குப் ெபா ந்தியனவாக உள்ளனவா என்பைத ம், இப்ெப ம் லவர் எந்தச்
சான் கள் ெகாண் இவர்கள் வரலா கைளப் பா யி த்தல் கூ ம் என்பைத ம்
ஒ வா ஆராய்ேவாம்.
ர்த்தி நாயனார். 'இவர் காலத்திற்றான் வ கக் க நாடர்ேவந்தன் ஒ வன்
கடல்ேபான்ற ேசைனேயா வந் பாண் யைன விரட் நாட்ைடக்
ைகக்ெகாண்டான். அவன் ைசவன் அல்லன். ஆத ன், சிவன் ேகாவில்கட்குத் தீங்கு
ெசய்தான்; நா

ம் ெசாக்கநாதர் ேகாவி

நாயனா க்குச் சந்தனம் கிைடக்காதவா

க்குச் சந்தனம் அைரத்
ெசய்தான்' என்ப

உதவி வந்த

ர்த்தி

ேசக்கிழார் குறிப்பாகும்.

இங்ஙனம் பாண் ய நாட்ைட ம் ேசாழநாட்ைட ம் ைகப்பற்றி ஆண்டவன்
களப்பிரகுல காவலனான 'அச்சுத விக்கந்தன்' என்ப

தமிழ் நாவலர் சாிைத, த்ததத்தர்

கூற் , ேவள்விக்கு ப் பட்டயம் இவற்றால் அறியப்ப ம் உண்ைமயாகும்.
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இக்களப்பிரர் காலத்தில், பல ற்றாண் கட்கு ன்னி ந்த பாண் யனால்
விடப்பட்ட பிரம்மேதய உாிைம அழிக்கப்பட் விட்ட என்பைத ேவள்விக்கு ப்
பட்டயத்தால் அறியலாம். ேம

ம், இக்களப்பிரர் ஆட்சியிற்றான் சமண சங்கம்

பாண் ய நாட் ல் தைலநிமிர்ந் வாழ்ந்த . எனேவ, பாண் நாடாண்ட களப்பிரர்
ைசவ விேராதிகள் - ைவதிக விேராதிகள் என்ப ெவள்ளிைட மைலேபால்
விளக்கமாகும். விளக்கமாகேவ, ர்த்தியார் சிவப்பணி ெசய்யாவா களப்பிர அரசன்
இைட
விைளத்தான் என் ேசக்கிழார் கூ தல் வரலாற் ச் ெசய்திக்குப்
ெபா த்தமான தாகேவ காணப்படல் காண்க. ர்த்தியார் காலம் அச்சுத விக்கந்தன்
காலமான (ஏறத்தாழ) கி.பி. 450 என்னலாம்.
ேகாச்ெசங்கட் ேசாழன். இவன் ெபாய்ைகயார் என்ற லவராற் பாராட்டப்
ெபற்றவன். அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரரால் ஏத்ெத க்கப் ெபற்றவன். பிறகு
தி மங்ைகயாழ்வாராற் பலபடப் பாராட்டப்ெபற்றவன். இவன் ேசாழராட்சிக்கு
உட்பட்ட ெதாண்ைட நாட்ைட ம் களப்பிரர் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட ேசாணாட்ைட ம்
ெவன்ற ெப

ரன் என்

ெசால்லாம். இவன் குடெகாங்கர், ேசரர்

ெவன்றவன். இப்ேபரரசன், பல்லவரா

ம் களப்பிரரா

த ேயாைர ம்

ம் ைசவ சமய ஆதர

குைறந் வ தைலக் கண் , எ ப க்கு ேமற்பட்ட சிவன் ேகாவில்கைளத் தமிழ்
நாட் ற் கட் வித்த ெப ம் பக்தன். தில்ைலையச் சிறப் ைடய சிவத்தலமாக அைமத்த
சிறப் ைடயான். தில்ைலவாழ் அந்தணர்க்கு மாடங்கள் பல சைமத்தவன். இவன்,
வரலாற்றில் இடம் ெபற்ற ேசாழ ேவந்தன். இவைனப்பற்றித் தி வாலங்காட் ச்
ெசப்ேப கள் ெப ைமயாகப் ேபசுகின்றன. ேசாழர் காலத்
ல்கள் யா ம்
சிறப்பிக்கின்றன. இத்தைகய ேபரரசைனப் பற்றிச் ேசக்கிழார் கூ ம் வரலாற் க்
குறிப் களில் மாறானைவ என் ஒ க்கத் தக்கைவ இல்ைல என்னலாம்.
பிற ேசாழ மன்னர்கள். கழ்ச்ேசாழர்

த

ய ேசாழ மன்னர்கைளப்பற்றி

அறியத்தக்க இலக்கியேமா, பிற சான் கேளா இன் கிைடக்குமாறில்ைல. ஆயின்,
இவர்கைளப்பற்றிச் ேசக்கிழார் கூ ம் விவரங்கேளா பலவாகும். ேசாழர் அைமச்சரான
அவர், ேசாழ அரசர் ெசய்திகைள அச் ேசாழர் மரபினைரக் ேகட்ேட எ தியி ப்பார்
எனக் ெகாள்ளேல ேநர்ைமயான
பாகும்.
ஐய கள் காடவர்ேகான். 'இவர் வடெமாழி-ெதன்ெமாழிகளில் சிறந்த லவர்;
வட லம் ைகக் ெகாண்டவர். தம் மகனிடம் அரைச ஒப் வித் ச் சிவத்தல யாத்திைர
ெசய்தவர்; ஒவ்ெவா தலம் பற்றி ம் ஒ
கூ ம் ெசய்தியாகும்.

ெவண்பாப் பா னார்' என்ப

ேசக்கிழார்

இக்குறிப் கல்ெவட்ைடக் ெகாண் ெமய்ப்பிக்கக் கூடவில்ைல. ேசக்கிழார்
காலத்தில் இக் காடவர்ேகான் மரபில் வந்த பல்லவன்-ேமாகன் ஆட்ெகால்
என்பவன். அவன் ேசாழப் ேபரரசில் உயர் அ வலாளனாக இ ந்தான். அவ ைடய
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ன்ேனா ம் ேசாழப் ேபரரசில் பங்குெகாண் இ ந்தனர். ஆத ன், அவன
மரபின ள் ன்ேனாரான ஐய கள் வரலாற் க் குறிப் கள் அவன் வழியாகச்
ேசக்கிழார் அறிந்தி த்தல் கூ ம், ஐய கள் பா ய ேக்ஷத்திர ெவண்பா, ேசக்கிழார்
காலத்தில்
வ ம் இ ந்தி க்கலாம். இதன் பாயிரத்தில் ஐய கள் வரலா சுட்டப்
ெபற்றி க்கலாம். இவ்விரண் ல் ஒன்றன் லமாகேவ ேசக்கிழார் ஐய கைளப்பற்றிய
குறிப் கைளத் ெதாகுத்தார் எனக் ேகாடேல ெபா த்தமான .
மேகந்திரவர்மன். 'இவன் அப்பர் காலத் ப் பல்லவப் ேபரரசன். இவன் த ற்
சமணனாக இ ந்தான் பிறகு ைசவனாக மாறினான். தி ப்பாதிாிப்
ாில் இ ந்த
வரலாற் ப் கழ்ெபற்ற சமணர் ேகாவிைல ம் மடத்ைத ம் அழித்தான். அந்தச்
சிைத கைளக் ெகாண்
ேசக்கிழார் கூற் .
'குணபரன்' என்ப

தி வதிைகயில் குணபர ஈச்வரம் கட் னான்' என்ப

பல்லவ மேகந்திரவர்ம

ைடய வி

ப் ெபயர்க

ள் ஒன் .

அவன், சமணனாக இ ந் ைசவனானைத அவன் ெவட் வித்த திாிசிர ரம்
மைலக்ேகாவில் கல்ெவட்ேட உணர்த் கிற . தி ப்பாதிாிப்
க்கு அண்ைமயில்
தி வந்திப் ரம் ெசல் ம் ெபாிய சாைல ஒரம் இ ந் கிடக்கும் கட்டடச் சிைத க ம்
அங்குள்ள சமண விக்கிரக ம் கழ்ெபற்ற பாட
ரத் ச் சமண மடத்ைத
நிைனப் ட் வனவாகும். தி வதிைகயில் - பண்
ட் யி
ந் பாதிாிப்
ர்
ெசல் ம் ெபாிய சாைலயில் தி வதிைகக் காவல் நிைலயத்திற்கு எதிாில் ப
பட் க்
கிடக்கும் சிவன் ேகாவிேல குணபர ஈச்வரம் என்ப . மண்ேம ட் ப் ைத ண்
கிடந்த அக்ேகாவில் 30 ஆண் கட்கு
நிைலயிற் காட்சி அளிக்கின்ற .

ன் தான் கண்டறியப்பட் , இன்ைறய

சி த்ெதாண்டர். (1) 'இவர் மகாமாத்திரர் மரபில் வந்தவர்; ைவத்தியக்கைல,
வட

ற்கைல, பைடக்கலப் பயிற்சி

த யவற்றிற் சிறந்த லைம உைடயவர். (2) தம்

மன்னற்காகப் பல ேபார்களில் ஈ பட்டவர். (3) தம் அரசன் ெபா ட்

வாதாபிையத்

தாக்கி அழித்தவர். (4) தி ச்ெசங்காட்டங்கு யில் கணபதீச் சரத் க் கட
ெதாண்

ெசய் வந்தவர்' என்ப

க்குத்

ேசக்கிழார் கூ ம் குறிப்பாகும்.

1. 'மகாமாத்திரர் என்பவர் அரசியல் மந்திராேலாசைனச் சைபயினர். அரசர்
இவர்கைளக் கலந்ேத த்த யாத்திைர ெசய்வ ம் ேவ ெசயல்களிற் குவ ம்
வழக்கம்' என்ப சாணக்கியர் ெபா ள் ல் க ம் விளக்கமாகும். 'இம்மகாமாத்திரர்
பல கைலகளில் வல்லவராக ம் சிறந்த ேபார் ரராக ம் நற்கு ப்
பிறப் ைடயவராக ம் இ த்தல் ேவண் ம்' என்ப

ம தர்ம சாத்திரக் கூற்றாகும்.

ேசக்கிழார் கூ ம் சி த்ெதாண்டர் இலக்கணம், சாணக்கியர் ெபா ள்
ம வின் விதிக்கும் ஒத்தி த்தல் கண் மகிழத்தக்க .

க்கும்
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2. வாதாபிையத்

ளாக்கிச் சா

க்கியைர ஒ க்கிப் பதின்

ஆட்சியில் வாதாபிைய ைவத் க்ெகாண்ட க ைடயவன்,

ன்

ஆண் கள் தன்

ன் ெசான்ன மேகந்திரன்

மகனான நரசிம்மவர்மன் ஆவன். எனேவ, அவனிடேம சி த்ெதாண்டர் ேசைனத்
தைலவராக இ த்தனராதல் ேவண் ம். நரசிம்ம பல்லவன் வாதாபிையப் பி த்த காலம்
ஏறத்தாழ கி.பி. 642. அவன

ஆட்சியில் அத்ெதான்னகரம் இ ந்த காலம் கி.பி. 642-

655 ஆகும் என்ப

ஆசிாியர் க த்தாகும். இங்ஙனம் பல்லவரால் தம

வரலாற்

பண்ைட நகரம் பாழானதால், தங்கள் ெப ஞ் சிறப் க்கு இ க்கு ஏற்பட்ட என்
சா க்கியேர லம்பினர் என்பதற்கு அவர்தம் பட்டயங்கேள ேபாதிய சான்றாகும்.
இங்ஙனம் கல்ெவட் கைள ம் ெசப்ேப கைள ம் ெகாண்ேட அறியத் தக்க வாதாபிப்
பைடெய ப்ைபச் ேசக்கிழார் ெப மான் சி த்ெதாண்டர் வரலாற்றிற் ெச கி ள்ளனர்
எனின் அவர வரலாற் ப் லைமைய ம் ண்ணிய அறிைவ ம் என்ெனனக் கூறி
வியப்ப !
3. கணபதீச்சரம் என்ப தி ச்ெசங்காட்டங்கு யில் உத்தராபதீசர் ேகாவி க்குள்
சிறிய ேகாவிலாக இ க்கின்ற . இதன் சுவர்களிற்றாம் ேசாழர் காலத் க்
கல்ெவட் கள் காணக் கிைடக்கின்றன. இக்ேகாவிைலத் தன் அகத்ேத ெபற்ற
உத்தராபதீசர் ேகாவிற் சுவர்களில் ேசாழர் கல்ெவட் கள் இல்ைல. எனேவ,
சி த்ெதாண்டர் காலத்தில் இன்ைறய ெபாிய ேகாவில் இல்ைல என்னலாம். தல்
இராசராசன் காலம் தல் கணபதீச்சரம் சிறப் றத் ெதாடங்கிய . அங்குச் சித்திைர
விழா ஆண் ேதா ம் ெகாண்டாடப் பட்ட . அப்ேபா அ யாைர உண்பிக்கச்
'சி த்ெதாண்ட நம்பி மடம்' கட்டப்பட்ட . "சி த்ெதாண்டர், 'சிராளேதவர்' என்ற
ெபயர்ெகாண்ட சிவபிரா க்கும் ரபத்திரர்க்கும் ெதாண் ெசய் வந்தவர்," என்
கல்ெவட் கள் குறிக்கின்றன. உத்தராபதியார் சி த்ெதாண்டர் மாளிைகயில்
உபசாிக்கபட்டார்; படேவ, அம்மாளிைக இ ந்த இடேம நாளைடவில் உத்தராபதீசர்
ேகாவிலாக மாறி இ க்கலாம். 'சி த்ெதாண்டர் வரலாற்றில் உள்ள ெதய் *கச் ெசயல்
ஒழிந்த ஏைனய அைனத் ம் இங்ஙனம் கல்ெவட் ச் சான் ெகாண்டனவாகக்
காண்கின்றன. [1]
--[1] . A.R.E. 1913. II.P.P. 87-88.
ெநல்ேவ

ெவன்ற ெந மாறன்: 'சம்பந்தரால் ைசவ மதம் குந்த ெந மாறன்

நாட்ைட நன்ெனறியில் ஆண் வ ங்கால், வட லத் ப் ெப மன்னன் ஒ வன் கடல்
ேபான்ற தாைன டன் வந் பாண் நாட்ைட எதிர்த்தான். இ திறத்தார் பைடக ம்
திறம்படப் ேபாாிட்டன. யாைனகள் யாைனக டன் ேபாாிட்டன. குதிைரகள்
குதிைரக டன் ேபாாிட்டன. ரர் ர டன் ேபாாிட்டனர். வட லத்
தல் மன்னன்
பைட ெநல்ேவ யில் சாிந்த . பாண் யன் ெவற்றிெபற்றான். இச்ெசய்தி ெந மாறன்
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ராணத்திற் ேசக்கிழார் குறித் ள்ளார். இ
யாெதன இங்குக் காண்ேபாம்.

சம்பந்தமான வரலாற்

உண்ைம

பல்லவர்-சா க்கியர் ேபார் I:
சி த்ெதாண்டர் வாதாபிைய ெவன்றெபா
சா க்கியப் ேபரரசனாக இ ந்
அப்ேபாாில் ேதாற்றவன் இரண்டாம்
ேகசி என்பவன். அவன் மகன் தலாம்
விக்ரமாதித்தன் என்பவன். அவன் பல்லவைனப் பழிக்குப் பழி வாங்கச் சமயம்
பார்த்தி ந்தன். அவன் காலம் கி.பி. 654 - 680. அப்ெபா

பல்லவப் ேபரரசனாக

இ ந்தவன் பரேமச்வரவர்மன் (கி.பி. 668-685). அேத காலத்திற் பாண் ய நாட்ைட
ஆண்டவன் ெந மாறன் (கி.பி. 640-680). தல் விக்கிரமாதித்ன் பல்லவ நாட் ன்மீ
பைடெய த் க் காஞ்சிையக் ைகப்பற்றிக் ெகாண்டான். பரேமச்வரவர்மன்
ஆந்திரநாட்ைட ேநாக்கி ஓ விட்டான். தன்ைன எதிர்ப்பவர் இல்லாததால்,
சா க்கியன் பல்லவப் ெப நாட் ன் ெதன் எல்ைலயான உைற ர் வைர ெசன்
அங்குத் தங்கி இ ந்தான். அவன் அங்கி ந்த ஆண்

கி.பி. 674 ஆகும்.

சா க்கியர் - பாண் யர் ேபார்:
பல்லவ நாட்ைடக்ைகப்பற்றி அதன் ெதன் எல்ைலயில் - பாண் ய நாட் ன் வட
எல்ைலயில் தங்கிய சா க்கியன், ெதற்ேக இ ந்த பாண் ய நாட்ைட ம் ைகப்பற்ற
எண்ணினான் ேபா ம்! அவன கடல் ேபான்ற பைட பாண் ய நாட்ைடத் தாக்கிய .
சிறந்த சிவபக்த ம் ெப
ர மான ெந மாறன் தன் பைடக டன் சா க்கியைன
எதிர்த்தான். இ திறத்தார்க்கும் ெகா ய ேபார் நடந்த . ேபார் நடந்த இடம் [2]
ெநல்ேவ என்ப . பல நாட்களாகப் பல இடங்களில் பல்லவப் பைடக டன் ேபார்
நடத்திய சா க்கியர் பைட, பாண் யர் பைடக்கு ஆற்றா
பாண் யன் ெவற்றி ெபற்றான்.

றிந்த . இ தியில்

-----[2] ேசாழ மண்டலத் த் ெதன்கைரப்பைன ர் நாட்

ெநல்ேவ

*நாட்

ெநல்ேவ

- 276 of 1916
பல்லவர் - சா க்கியர் ேபார் II:
பாண் யர் - சா க்கியர் ேபார் நடந்

ெகாண்

ந்த ெபா ேதா அல்ல

பாண் யர் ெவற்றிக்குப் பிறேகா அறிேயாம்; வடக்கு ேநாக்கி ஓ ய பல்லவன் ெப ஞ்
ேசைனையத் திரட் க் ெகாண் வந் சா க்கியைனத் திடீெரனத் தாக்கினான். ேபார்
க ைமயாக நடந்த . ெவற்றி மகள் எவர் பக்கம் ேச வாேளா என் ஐ றத்தக்கவா
ஒ கால் பல்லவர்க்கு ெவற்றி, மற்ெறா கால் சா க்கியர்க்கு ெவற்றி கிைடத்
வந்த . இ தியில் ெப வள நல் ர் என்ற இடத்தில் பல்லவன் ெவற்றி ெபற்றான்.
சா க்கியன் ற்றி ம் றிய க்கப்பட் க் கந்ைதயாைட டன் தப்பி ஒ னான் என்
பரேமச்வரவர்மன கூரம் பட்டயம் அறிவிக்கின்ற .
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ெநல்ேவ ப் ேபாாில் ெந மாற
பங்ெக த் க் ெகாண்
'ரண தீரன்' என்

க்குத்

ைணயாக அவன் மகன் ேகாச்சைடயன்

'ரண ரசிகன்' என்ற விக்கிரமாதித்தைன ெவன்றதால், தன்ைன

அைழத் க்ெகாண்டான். இங்ஙனேம பரேமச்வர

ெசன்ற அவன் மகனான இராச சிங்கன், தன்ைன 'ரண ஜயன்' என்
ெகாண்டான்.
ெநல்ேவ ப் ேபாாின்
ேதாற்க த்

அவன

க்கியத் வம். விக்கிரமாதித்தன்

க்குத்

ைண

அைழத் க்

த ல் பரேமச்வரைனத்

ெப நாட்ைடக் ைகப்பற்றிக் ெகாண்டான்; ெதற்ேக இ ந்த

பாண் ய நா ம் அவன் பைடக்கு இைரயாகி இ க்குமாயின், விந்தமைல தல்
கன்னி ைன வைர சா க்கியர் ேபரரசு நிைலெபற் வி ம். சா க்கியன்
ெந மாறைனப்ேபால அ த்தமான ைசவன் என் கூற
யா . ஆத ன்
சா க்கியன் ெவற்றி ைசவத்தின் ெவற்றியாகா . சமணத்தி
ந் பாண் ய நாட்ைட
மீட்கச் சம்பந்தர் அ ம்பா பட ேவண் யவரானார். அங்ஙனம் அ ம்பா பட் நா ம்
அரச

ம் ைசவமயமான பிறகு, இப்ெப ம் ேபார் நிகழ்ந்த . ைசவத்தில் அ த்தமான

ெந மாறன் ெவற்றிேய தமிழ்நாட் ல் ைசவம் வளரத் ைண ெசய் ம். ேம
ெந மாறன் தமிழன். ெநல்ேவ ப்ேபாாில் பாண் யன் சா க்கியைன
எதிர்த்திராவி ல், பின்னர் நடந்த ெப வள நல்

ர்ப் ேபாாில் சா

ம்,

க்கியைனப்

பல்லவன் ெவன்றி த்தல் இயலா . எங்ஙனம் பார்ப்பி ம், ெநல்ேவ ெவற்றி
தமிழ்நாட் உாிைமக்கும் ைசவசமய வளர்ச்சிக்கும் உயிர் நா ேபான்றதாயிற் . இந்த
க்கியத் வத்ைத நாட் மக்கள் நன்குணர்ந் 'ெநல்ேவ ெவன்ற ெந மாறன்'
என் பாண் யைன வழிவழியாகப் பாராட் வந்தனர் ேபா ம். அப்பாராட் ன்
ெபா ட்சிறப்ைப ெநல்ேவ ப் ேபா க்கு ஏறத்தாழ 170 ஆண் கட்குப் பின் வந்த
சுந்தரர் நன்குணர்ந் , தம

தி த்ெதாண்டத் ெதாைகயில் அவன

பக்திச் சிறப்ைபப்

பாராட்டாமல்,
"நிைறக்ெகாண்ட சிந்ைதயால் ெநல்ேவ

ெவன்ற

நிறன்சிர் ெந மாறன் அ யார்க்கும் அ ேயன்,"
என் பாண் யன ேபார்ச்சிறப் ஒன்ைறேய பாராட்
என்ப இங்கு ட்பமாக உணரத்தக்த .
ேசக்கிழார் வரலாற்

ஏத்ெத ப்பாராயினர்

உணர்ச்சி. இக்காலத்தில் கல்ெவட் , பட்டயம் இவற்ைறக்

ெகாண்ேட அறியத்தக்க (ேமற்ெசான்ன) பல்லவர் - சா

க்கியர் ேபார்கள், பாண் யர் -

சா க்கியர் ேபார் ஆகியவற்றின் விவரங்கைளச் ேசக்கிழார் எங்ஙனம் ேசகாித்தார்?
அவர் பாண் யர் - சா க்கியர் ேபார் விவரங்கைள ஆ பாக்களில் அழகாக
விளக்கி ள்ளார். தல் விக்கிரமாதித்தைனப் பாண் ய ம் எதிர்த்தான் என்பதைனச்
சா க்கியர் பட்டயேம ஒப் க்ெகாள் கிற . இங்ஙனம் பட்டயச் ெசய்திக்கும்
இலக்கியச் ெசய்திக்கும் மிக ம் ெபா த்தமாக ெநல்ேவ ப் ேபாைர விளக்கமாகப்
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படம் பி த் த் தந்த ேசக்கிழார வரலாற் உணர்ச்சிைய நாம் என்ெனன்
பாராட் வ ! நம்பியாண்டார் நம்பி ேபாாின் க்கியத் வத்ைத உணர்ந்தவராகத்
ெதாியவில்ைல. ேசக்கிழார் அதன் சிறப்ைப நன்கு உணர்ந் , ெந மாறர் ராணத் ள்
அப்ேபார் ஒன்ைறேய பற்றிப் பா யி த்தல், அவர அரசியல் அறி
ட்பத்ைத ம்
தல் ல் ஆசிாியர் க த்ைத அறி ம் ஆற்றைல ம் அங்ைகக் கனிேபால் அழகுறக்
காட் வதாகும்.
சலார் வரலா . ' சலார் என்பவர் தி நின்ற ாினர்; பிராமணர். இவர்
சிவன்ேகாவில் கட்டப் ெபா ள் ேதட யன்றார். ெபா ள் கிைடக்கவில்ைல. உடேன
மனத்தாற் ேகாவில் கட்ட யன் சில நாட்களிற் கட்
த்தார்.
கும்பாபிேஷகத்திற்கு நாள் குறிப்பிட் விட்டார். அேத நாளில் தான் கட் ய
கயிலாசநாதர் ேகாவி க்குக் கும்பாபிேஷகம் நடத் வதாகப் பல்லவ ேவந்தனான
இராச சிங்கன் தீர்மானித்தான். இைறவன் அரசன் கனவிற்ெசன்
சலார்
வி ப்பத்ைதத் ெதாிவித் ேவெறா நாைளக் குறிக்குமா ஆைண இட்டான். அரசன்
வியந் தி நின்ற
க்கு விைரந் ெசன்
சலாைரச் சந்தித் அவர
அகக்ேகாவிற் சிறப்ைப அறிந் மீண்டான். அப்பல்லவன் தான் கட் ய ேகாவி க்குப்
ெப ஞ் ெசல்வத்ைத ைவத்தான்.' அ

ேசக்கிழார் கூ ம் ராண விவரமாகும்.

அசாீாி ேகட்டைம. இராச சிங்கன் கட் ய கயிலாசநாதர் ேகாவில் வடெமாழிக்
கல்ெவட் ஒன்றில், "ெசன்ற கத்தில் ஷ்யந்தன் அசாீாி ேகட்டதாகப்
ப த்தி க்கிேறாம். ஆனால் இந்தக் ெகா ய க
கத்தில் இராச சிங்கன் அசாீாி
ேகட்ட வியப்ேப' என்ற குறிப் காணப்ப கின்ற . இக் கல்ெவட் ச் ெசய்திையக்
ெகாண்ேட பல்லவன் கன கண்டதாகச் ேசக்கிழார் கூறி ள்ளார் என்ப
ஆராய்ச்சியாளர் க த்தாகும்.
சலார் ேகாவில்.

சலார் மனத்தில் எ த்த ேகாவி ன் அைடயாளமாகச் சிவன்

ேகாவில் ஒன் நின்ற ாில் இ க்கின்ற . அஃ ஆராய்ச்சிக்கு உாிய [3].
அக்ேகாவிைலச் சுற்றி ம் இராச சிங்கன் காலத் க் கற் ◌ாண்கள் சிைதந்
காணப்ப கின்றன. ேகாவில் பல்லவர் காலத் க் ேகாவில். அதன் ெவளிமண்டபத்தில்
இராசசிங்கன் உ வச்சிைல இ க்கின்ற . லத்தானத்தில் ங்கத்திற்கு எதிாில்
சலார் உ வச் சிைல இ க்கின்ற . ேகாவி ல் உள்ள
ெகாண்டார்' என்

ங்கத்திற்கு 'மனக்ேகாவில்

ம் ெபயர் வழங்குகிற .

-------[3] நான் அதைன ேநாிற் ெசன்

கவனித்ேதன்.

கச்சிக் கற்றளி. காஞ்சி ரத்தில் தற் கற்ேகாவிலாகக் காட்சியளித்த இராச சிங்கன்
கட் ய கயிலாசநாதர் ேகாவிேல ஆகும். அஃ அழி ற்ற இந்நிைலயி ம் பார்ப்பவர்
வியக்கத்தக்கவா

காட்சி அளிக்கின்ற

எனின், இராச சிங்கன் காலத்தில் எவ்வள
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சீ ம் சிறப் ம் ெபற்றதாக இ ந்தி த்தல் ேவண் ம்! அ*க்ேகாவி க்கு இராச சிங்கன்
ெப ஞ் ெசல்வம் ைவத்தி ந்தான் என் ேசக்கிழார் கூறி ள்ளார். அவர் கூற்
உண்ைம என்பைதச் சா க்கியர் கல்ெவட் கள் குறிக்கின்றன.
1. "இரண்டாம் விக்கிரமாதித்தன் காஞ்சிையக் ைகப்பற்றிய பிறகு, இராச
சிம்ேமச்வரத்தின் (கயிலாச நாதர் ேகாவி ன்) ெப ஞ் ெசல்வத்ைதப் பார்ைவயிட்
மகிழ்ந்தான். அதைன அக் கட
க்ேக விட் மகிழ்ந்தான்" என் இரண்டாம்
விக்கிரமாதித்தன (கயிலாசநாதர் ேகாவி ல் உள்ள) கன்னடக் கல்ெவட்
அறிவிக்கிற .
2. "காஞ்சிையக் ைகப்பற்றிய இரண்டாம் விக்கிர மாதித்தன் இராச சிம்ேமச்வரத் ப்
ெப ஞ் ெசல்வத்ைதக் கண்
மகிழ்ந்தான்" என் அவன

வியந்தான்; அதைன அக்ேகாவி க்ேக விட்
ேதர்ந் ர்ப் பட்டயம் குறிக்கின்ற . : -

3. "காஞ்சிையக் ைகப்பற்றிய இரண்டாம் விக்கிரமாதித்தன் இராச சிம்ேமச்வரத்தின்
ெப ஞ் ெசல்வத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளா , அங்குள்ள விக்கிரகங்கைளப்
ெபான்மயமாக்கி மீண்டான்" என் வக்கேலாிப் பட்டயம் கூ கிற .
வியப்பி

ம் வியப் . இத்தைகய ெப ஞ்ெசல்வம் ெகாண்

வியத்தகு

ைறயில்

சிறப் ற் விளங்கிய கற்றளி, தற் குேலாத் ங்கன் காலத்தில் தன் சிறப்ைப
இழந்த . அக்ேகாவில் டப்பட்ட . அதற்குாிய நிலங்கள் விற்கபட்டன. ேகாவில்
தி ச்சுற் கள், தி மைடவிளாகம் த யன பக்கத்தில் உள்ள அைனய
பதங்கா ைடயார் ேகாவி க்குத் தரப்பட்டன. இவ்வா சி ைம ற்

டப்பட்ட

ேகாவில் ஏறக்குைறய 200 ஆண் கள் கழிந்த பிறேக விசயநகர ஆட்சியின் ேபா
திறக்கப்பட்டதாக அக்ேகாவில் கல்ெவட்ேட கூ கின்ற . எனேவ, ேசக்கிழார்
காலத்தில் அக்ேகாவில்

டப்பட் க் கிடந்த . தி ச்சுற் , தி மைட விளாகம்

த யன இன்றி இழிநிைலயில் இ ந்த
உணர்ச்சி ம் வரலாற்

என்ப

ெதளி .அங்ங்னம் இ ந் ம், கால

ட்ப ம் உணர்ந்த ேசக்கிழார், அ

இ ந்த சிறப்ைபக் கல்ெவட் கைளக் ெகாண்

கட்டப்பட்டேபா

ஆராய்ந் ம், காஞ்சியில் இ ந்த

சான்ேறார் வாயிலாகக் ேகட் ம் உண்ைமைய உணர்ந்த பிறேக,
"காடவர் ேகாமான் கச்சிக் கற்றளி எ த்

ற்ற

மாெடலாம் சிவ க் காகப் ெப ஞ்ெசல்வம் வகுத்தல் – ெசய்தான்"
என் ெதளிவாக அதன் சிறப்பிைனத் தாம் ேநாிற் கண்டார்ேபால அ குபடக்
கூறி ள்ளார். இங்ங்ணம் அவர் வரலாற் உண்ைம உணர்ந் பா யி த்தல்
வியப்பி

ம் வியப்ேப அன்ேறா?

கழற் சிங்கன். 'இவன்

ன்றாம் நந்திவர்மன்' என்

கூறியி த்தல் ெபா த்தமான

அறிஞர் ஆராய்ந்

[4] இவைனப்பற்றிச் ேசக்கிழார் கூ ம் ெசய்திகள்
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கல்ெவட் கைள ம் பட்டயங்கைள ம் நந்திக் கலம்பகத்ைத ம் ெகாண்ேட கூறத்
தக்கைவயாக இ க்கின்றன. அவற்ைற ஒவ்ெவான்றாக இங்குக் காண்ேபாம்.
-------[4] இ பற்றிய விளக்கம் என
காண்க.

"ெபாிய ராண ஆராய்ச்சி" என்

1. இவன், "சிவைன வழிபட்ட சிறந்த பக்தன்" என்ப
இவன் 'சிவைன

ம் மறவாத சிந்ைதயன்' என்

ம் ெபாிய

ற்

ெபாிய ராணக் கூற் .

நந்திக்கலம்பகம் நவில்கின்ற .

இவன். "ெநற்றியில் நீ தாித்தவன், பல சிவன் ேகாவில்கட்குப் 'பல தி ப்பணிகள்
ெசய்தவன்" என் கல்ெவட் கள் குறிக்கின்றன.
2. "இவன் வட லத்ைதச் சிவபிரான் அ ளால் ெவன்றான்" என்ப ெபாிய ராணச்
ெசய்தி. இதைன நந்திக்கலம்பக ம் ஒப் கிற . இவன ேவ ர்ப் பாைளயப்
பட்டய ம் இதைனக் குறிப்பாக உணர்த் கின்ற .
3. இவன், "நா அறெநறியில் ைவக நன்ெனறி வளர்த்தான்" என்ப ேசக்கிழார்
வாக்கு. "நந்திவர்மன் (கழற் சிங்கன்) ஆட்சிக் காலத்தில் - வசந்தகாலம் மிகுதியாக
விளக்க

ற்ற

ேபால ம், உயர்கு

மக்கள் நற்பண் க

டன் விளங்கினாற்

ேபால ம், ெபண் மணிகள் கற்பரசிகளாகத் திகழ்ந்தாற் ேபால ம், ெசல்வர் ஈைகக்
குணத் டன் வாழ்ந்தார் ேபால ம், அறிஞர் அடக்கத் டன் விளங்கினார் ேபால ம்,
தி க்குளங்கள் தாமைர டன் திகழ்ந்தார் ேபால ம் - நந்திவர்மன் தன் கு மக்க டன்
விளக்க ற்றி ந்தான்" என்ப ேவ ர்ப் பாைளயப் பட்டயக் கூற்றாகும்.
4. இவன், "பல ேகாவில்கட்குத் தி ப்பணிகள் ெசய்தவன்" என்ப
கூற் . இதைனேய தி ெவாற்றி ர், தி வதிைக, தி விைடம
ேவ ர்ப்பாைளயப் பட்டய ம் உ திப் ப த் கின்றன.

ேசக்கிழார்

ர்க் கல்ெவட் க

ம்

5. இவ க்கு உாிைம ெமல் யலார் (சிலர் அல்ல பலர்) இ ந்தனர் என்ப
ேசக்கிழார் வாக்கு.
இவ க்கு இரட்ட அரசனான அேமாகவர்ஷ நி ப ங்கன் மகளான சங்கா
என்பவள் பட்டத்தரசியாவள்: சிவபக்தி ேமற்ெகாண் சிவப்பணிகள் ெசய் வந்த
மாறன் பாைவ என்பவள் ஒ மைனவி என் பாகூர்ப்பட்டய ம் கல்ெவட் க ம்
கூ கின்றன.
6. பட்டத்தரசி 'உைர சிறந்

உயர்ந்தவள்’ என்ப

ெபாிய ராணம். இதைன

விளக்க வந்த ேபால் உள்ள பாகூர்ப்பட் ய அ கைளக் காண்க. 'தி மா க்கு
மைனவியாக அைமந்த இலக்குமி ேபால் இராஷ்டரகூடம் - கு ம்பத்திற் பிறந்த கங்கா
என்ற ெமல் யலாள் நந்திவர்ன்ம க்கு மைனவியாக வாய்த்தாள். அவள்
ெபா ைமயில் நில மகைள ஒத்தவள். கு மக்களால் தாயாகப் பாராட்டப்பட்டவள்.
அரசன
ண்ணியேம உ ெவ த்தாற்ேபால விளங்கினவள் அவள் ேபரழகி. அறி
ட்பம் வாயந்தவள். பல கைலகளி ம் வல்லவள்."
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இந்த விளக்கத்ைதப் ப த்த பிறகுதான் உைர சிறந் " என் ேசக்கிழார்
ெதாடர்க்குப் ெபா ட் சிறப் உண்டாகிற . ேசக்கிழார். இத்தைகய ெதாடைர ேவ
ெபண்மணிகைளப் பற்றிக் கூ மிடங்களிற குறிக்கவில்ைல. இங்குமட் ம் அவர்
குறித்தி த்த ம், அதற்ேகற்பப் பாகூர்ப்பட்டய விளக்கம் இ த்த ம்,
ேமற்ெசான்னைவ அைனத் ம் கல்ெவட் கைளக் ெகாண்ேட நி பிக்க ேவண்
இ த்த ம் ேநாக்க. ேசக்கிழார் பாகூர்ப் பட்டயத்ைத ம் பார்த்தி ப்பார் ேபா ம்
என்ப எண்ணி ேவண் வதாகிற .
நரசிங்க ைனயைரயர், ைனயைனயர் அல்ல ' ைனயதைரயர்' என்பவர்
தி
னிப்பா நாடாண்டவர் இவர்கள் த ற் பல்லவ க்கு அடங்கி ம் பிறகு
ேசாழர்க்கு அடங்கி ம் இ க்கலானார் ஆவர். இம்மரபினைரப் பற்றிய
கல்ெவட் கேள ஆகும். இ வைர கிைடத்த கல்ெவட் களிற் பழைமயான சுந்தரர்
காலத் க்குப் (கி.பி 840-865) பதிைனந்

ஆண் கட்குப் (கி.பி.880) பிற்பட்டதாகும்

அதன் ' ைனப்ேபாைரயர் மகன் ைனயர்ேகான் இளவைரயன் என்ப
காணப்ப கிற . சுந்தாைர வளர்த்த நாசிங்க ைனயைரயர் இக்கல்ெவட் ற்
குறிக்கப்பட்ட ைனப்ேபைரயர் ஆகலாம் என் ேகாடல் ெபா த்தமான .
ைனயதைரயர். 1. "பல்லவப் ேபரரசின் அழி க் காலத்தில்
அபராசிதன் குலமாணிக்கப் ெப மானார்' என்
தி வா ர்க் கல்ெவட் குறிக்கிற . 2. ர ராேசந்திரன் ஆட்சியில்
இ ந்தான்.

ர ராேசந்திர

ைனயதைரயன்

ஒ வன் இ ந்தான்' என்
ைனயதைரயன்' என்பவன்

3. விக்கிரமேசாழன் ஆட்சியில், ' ைனயதைரயன் ஒ வன் அைமச்சனாக ம்
ேசைனத்தைலவனாக ம் இ ந்தான் என் விக்கிரம ேசாழன் உலா உைரக்கின்ற
இங்ஙனம் ம் ைனயதைரயர் மரபினர் பல ற்றாண் களாக வாழ்ந்
வந்தி க்கின்றனர். இவ ள் ஒ வேர சுந்தரைர வளர்த்தவ ம் 63 நாயன்மா ள்
ஒ வ மாகிய நரசிங்க ைனயைரயர் என்பவர். அவைரப் பற்றிய பல குறிப் கைளச்
ேசக்கிழார் ேமற்ெசான்ன இ தி ைனயைரயன் பால் ேகட்டறிந்தி க்கலாம்.
ெபா ப் ள்ள அம்மரபினைரக் ேகட் அந்நாயனார் ராணம் பா தேல
சிறப் ைடத்தன்ேறா?
தி வா ர்க் கல்ெவட் . (1) "சுந்தரர் தாயாரான இைசஞானியார் தி வா ாிற்
பிறந்தவர் இைசஞானியார், தி வா ர் – ஞான சிவாசாாியார் மகளார் ஆவர்.
அநபாயன் இைசஞானியார், சைடயனார், சுந்தரர் என்ற வர் ப மங்கைள ம்
ஆ ர்க் ேகாவி ல் எ ந்த ளச் ெசய்தான்." என்ப ேசக்கிழார் காலத் த் தி வா ர்க்
கல்ெவட் ச் ெசய்தியாகும். இக்குறிப்ைப ேநாக்க, சுந்தரர் பிறந்த சிவாசாாியர் மரபினர்
ேசக்கிழார் - காலத்தில் தி வா ாில் இ ந்தனர் என்பைத நம்பலாம். ேசக்கிழார்
அம்மரபினர் வாயிலாக, (1): சுந்தரர்

ைனயைரயரால் வளர்க்கப்பட்டைம, (2) சுந்தரர்
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- பரைவயார் தி மணம், (3) சுந்தரர் தி த்ெதாண்டத் ெதாைக பா ய சந்தர்ப்பம், (4)
பரைவயார் ஊடைலத் தீர்க்க இைறவன்
ெசன்றைம ேபான்ற ெசய்திகைள ல்கைளக் ெகாண் அறியப்படாத இத்தைகய ெசய்திகைளக் ேகட்டறிந்தி க்கலாம்
என் ெகாள் தல் ெபாி ம் ெபா த்தேம ஆகும்.
சிற்றரசரான நரசிங்க ைனயைரயர் ஆதிைசவராகிய சுந்தரைர மகனாக ஏற்
வளர்த் வந்தார் என்பைத நமக்கு தன் தல் அறிவிப்பவர் ேசக்கிழாேர ஆவர். அவர்
அத

டன் விட்

விடவில்ைல. சுந்தரர் தி மணத்திற்கு ஒைல ேபாக்கிய ெபா

,

"ெகாற்றவர் தி விற் ேகற்பக் குறித் நாள் இைல விட்டார்"
என் கூறினர் பரைவயாைர மணந் சுந்தரர். தி க்ேகாவிற்குச் ெசன்ற ெபா
அரசகுமாரைனப் ேபால ஊர்வலச் சிறப் டன் ெசன்றார் என் ம் கூறினர். ேம
இடங்களில் சுந்தரைர 'நாவ
இங்ஙனம் பல இடங்களி
ேசக்கிழார் வற்

ர் மன்னன்', 'நாவ

ர்க் ேகான்' என் ம் சுட்

ம், பல
ள்ளார்.

ம், சுந்தரர் அரசர் ெசல்வாக்குப் ெபற்றவர் என்பைதச்

த்திச் ெசன்றைமக்குத் தக்க ஆதாரம் இ க்க ேவண் ம் அல்லவா?

ேசக்கிழார், நாம் ேமேல குறிப்பிட்ட ைனயைரயர் மரபினாிட ம் தி வா ர்ச்
சிவாசாாியர் மரபினிாிட ம் ேகட்டறிந்த ெசய்திகளின் வன்ைமயாற்றான் இங்ங்னம்
வற்
த்திச் ெசன்றார் என் ெகாள்வேத தக்க . ம ச் ேசாழன் வரலா . ெபாிய ராணம் - நகரச் சிறப்பில் தி வா ைரத்
தைலநகராகக் ெகாண் ேசாழ நாட்ைட ஆண்ட ம ச்ேசாழன் வரலா
கூறப்பட் ள்ள . 'ம ச்ேசாழன். தன் மகன

ேதர்க்கா ல் அகப்பட்

இறந்த

பசுக்கன் க்காக, அத்தனி மகைனேய ேதர்க்கா ல் இட் க்ெகான்றான் என்ப
கைதச் சு க்கம். இந்தச் சு க்கேம. அப்பர் - சம்பந்தர்க்கு ற்பட்ட சிலப்பதிகாரத் ள்
தன் தலாகக் கூறப்பட் ள்ள . இவ்வரலா பிற்பட்ட ற்றாண் களில் எ ந்த
தி
ைறகளிற் குறிக்கப்பட வில்ைல. ேவ
ல்களி ம் சிறப்பாகக்
காணப்படவில்ைல. இவ்வரலாற்றின்
நிகழ்ச்சிகைள அறிய இலக்கியச்
சான்றில்ைல. இங்ஙனம் இ ப்பச் ேசக்கிழார் இவ்வரலா சம்பந்தமான பல
விவரங்கைளத் ெதளி ற

தன் ைறயாகத் தந் ள்ளார். அைவ (1) அரசன் இறந்த

கன் க்காகத் தன் மகைனத் ேதர்க்கா
(2) அவன் அதைன ெசய்ய இைசயா

ட் க் ெகால்

ம்ப

அைமச்சைன ஏ தல்,

தற்ெகாைல ெசய் ெகாள்ளல். (3) அரசேன தன்

மகைனக் ெகான்ற ெபா
சிவனார் அ ளால் இறந்த கன் , அரசகுமரன்,
அைமச்சன் ஆகிய வ ம் உயர் ெபற்ெற தல் என்பன இக்குறிப் கள் ேசக்கிழார்க்கு
எங்ஙனம் கிைடத்தன?
தி வா ர்க் கல்ெவட் . தி வா ர் திவிடங்கல் ெப மான் தி க்ேகாவில்
இரண்டாம் தி ச்சுற்றின் சுவாில் கல்ெவட் காணப்ப கிற . அநபாயன் தந்ைதயான
விக்கிரமேசாழன

இந்த ஆட்சியாண் ல் (கி.பி.1123)ல் ெவட்டப்பட்ட . அ
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தி வா ர் தி விடங்கப் ெப மாேன ம ச்ேசாழன் வரலாற்ைறக் கூ வ
ெவட்டப்பட் ள்ள .

ேபால்

"ம ச்ேசாழன்மகன் ெபயர் 'ப்ாியவ்ரதன் அைமச்சன் 'இங்கணாட் ப் பாைல ர்
உைடயான் உபயகுலாமலன் என்பவன். அவன் அரசன கட்டைளைய நிைறேவற்ற
மனம் வரா தற்ெகாைல ெசய் ெகாண்டான். இ தியில் அவ்வைமச்சன், பசுக்கன் ,
அரசிளங்குமரன் ஆகிய வ ம் சிவபிரான் அ ளால் உயிர் ெபற் எ ந்தனர். ம
தன் மகைன அரசனாக்கி, அைமச்சன் மகனான சூாியன் என்பவைன அம்மக
அைமச்சனாக்கித் தா ம் உயிர் ெபற்ெற ந்த அைமச்ச ம் தவநிைல

க்கு

ேமற்ெகாண்டனர். ம , தன் அைமச்ச க்குப் பாிசாகத் தந்த தி வா ாில் இ ந்த
மாளிைக ஒன் . அவன் மரபில் வந்தவ ம் விக்கிரமேசாழன அைமச்ச மான
பாைல ர் உைடயான் சந்திரேசகரன் ஆதிவிடங்கனான குேலாத் ங்கேசாழ மகாப
பாணராய க்கு உாிய . அ ப
பட் க் கிடந்ததால், அதைனப் பைழயப
மாளிைகயாக்கிக் கு ைவக்க ஏற்பா ெசய்யப்பட்ட ." இந்த விவரங்கள் எல்லாம்
சிவெப மான் தி வா ர் மாேகச்வராக்கும் ேகாவில் ஆதிைசவர்க்கும் அ ளியப
கல் ல் ெவட்டப்பட்டனவாம். ேசக்கிழார்க்கு ஏறத்தாழ 12 ஆண் கட்கு

ற்பட்ட இக்கல்ெவட்

மிக ம்

க்கியமான . இதனால், விக்கிரம ேசாழன் காலத்தில், ம ச்ேசாழன் வரலா
தி வா ர் மக்கள் அளவிேல ம் ெதாிந்தி ந்த என்னலாம். கல்ெவட் ச் ெசய்திகள்
பைழய காலத்தன. ஆயி ம், அதிற் கூறப்பட் ள்ள 'ப்ாியவ்ரதன் ேபான்ற ெபயர்கள்
பிற்காலத்தனவாகும். இந்த உண்ைமைய உணர்ந்தவர் ேசக்கிழார். அதனாற்றான்.
இக்கல்ெவட்
ந் தமக்கு ேவண் ய க்கியமான நிகழ்ச்சிகைள மட் ம்.எ த் க்
ெகாண்டாேர யன்றிப் ெபயர்கைள எ த் க் ெகாள்ளவில்ைல. ேசக்கிழார்
இக்கல்ெவட்ைடப் ப த்திராவி ல், ம ச்ேசாழன் வரலாற்ைற இவ்வள
பா யி ந்தல் இயலாெதன்னலாம்.

விளக்கமாகப்

ைர: இங்ஙனம் வரலாற் ச் சிறப் ைடய நாயன்மார் வரலா கள்
அைனத்ைத ம் இலக்கிய ம் கல்ெவட் ம், நம்பத்தக்க ெசவிவழிச் ெசய்தி ம்
ெகாண் ேசக்கிழார் பா
ள்ளார் என்பதைன ஒவ்ெவா நாயனார் வரலாறாக
எ த் க் ெகாண் சான் கள் காட் க் ெகாண்ேட ேபாகலாம். அவ்விாிவிற்கு இஃ
இடமன் . ேசக்கிழார் கூ ம் ேபரரசர், சிற்றரசர் பற்றிய குறிப் கள், நாயன்மார்
காலத்தில் நடந்த பல்லவர் - பாண் யர் ேபார், பாண் யர்-சா

க்கியர் ேபார், பல்லவர்

-இரட்டர் ேபார், பல்லவர்- ேசாழ பாண் யர் ேபார் என்பன ம், அப்பர் - சம்பந்தர்
காலத் மிழைலப் பஞ்சம், சலார் காலத் ப்பல்லவ நாட் ப்பஞ்சம், ேகாட்
யார்
(சுந்தரர்) காலத் த் தமிழ் நாட் ப் பஞ்சம் என்பன ம் வரலாற் ப் கழ் ெபற்றைவ.
அைவ பற்றிச் ேசக்கிழார் கூறி ள்ள அைனத் ம் உண்ைம என்பைதப் பல்லவர்
காலத் க் கல்ெவட் கள் ெகாண் ெமய்ப்பிக்கலாம்.
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இங்ஙனேம நாயன்மார் காலத் க் கடல் வாணிகம். மைறயவர் சிற்

ர்கள்

(பிரம்மேதயங்கள்), கிராம நீதி மன்றங்கள், கணவன், அரசன் ஆகிய இவ டன்
ைறேய மைனவி, ெமய்காப்பாளர் இறத்தல், நாயன்மார் காலத்தில் வாழ்ந்த
பலவைகச் சிவன யார், அவர்தம் இலக்கணங்கள் என்பன ம் வரலாற் ச்
சிறப் ைடய பிற ம் இலக்கிய ம் கல்ெவட் க

ம் ெகாண்

ெமய்ப்பிக்கலாம் [5]."

---[5]. இைவ பற்றிய விாிைவ என் "ெபாிய ராண ஆராய்ச்சி" என்
ற் காண்க.

ம் ெபாிய -

அதிகம் அைறவேதன்? ேசக்கிழார், சி த் ெதாண்டர் வரலாற்றில் வாதாபிப்ேபாைரக்
குறித்திராவி ல், நாம், சம்பந்தர் காலம் அறிந்தி ந்தால் இயலா . அங்ஙனேம,
பல்லவன் குணபர ஈச்வரம் எ த்தான் என்பைதச் ேசக்கிழார் குறியாதி ப்பின், அப்பர்
காலத் ப் பல்லவன் மேகந்திரவர்மேன என்பைத உ தி ெசய்தி க்க
யா .
ேசக்கிழார் சிறந்த வரலாற் உணர்ச்சி ெகாண்ட ெப ம் லவர் என்பைத வரலாற்
உலகிற்கு எ த் க்காட்ட இந்த இரண்ேட ேபா ம். கி.பி. 12-ஆம் ற்றாண் ல்
இத்தைகய வரலாற் உணர்ச்சி ைடய ெப ம் லவைரப் ெபற்றி ந்த தமிழகத்திற்கு
நம வணக்கம் உாியதாகுக.
------------9. ேசக்கிழார் ெப ம் லைம
ெபாிய ராணம் - சுந்தரர் ராணம். நாயன்மார் அ பத்

வர் வரலா கள்

ெப ம்பா ம் தனித்தனியானைவ ஒன்ேறெடான் ெதாடர் ைடயன அல்ல. ஆயின்,
அப்பர் சம்பந்தர் சமகாலத்தவர் பதிெனா வர் சந்தரர் சமகாலத்தவர் பதின் வர்.
ஏைனேயார் அைனவ ம் தனித்தனிக் காலத்தவர் என் ெகாள்ளலாம். தம்ைம ஒழிந்த
62 நாயன்மார் ெபயர்கைள ம் சில ைடய சிறப்பியல் கைள ம் ெதாகுத் ப் பா த்
தி த்ெதாண்டர் ெபயர்ப் பட் யைலத் தயாாித் த் தந்தவர் சுந்தரர். சுந்தரர் வரலாேற
க்கியமான .
(1) அவர வரலாற் நிகழ்ச்சிகளில், ஒன் அவர் பரைவயாைர மணந்தைம. அவர்
அவ்வம்ைமயாைர மணந்த பிறகு அக்ேகாலத் டன் தி வா ர் திவிடங்கப்
ெப மான் ேகாவி க்கு அரச மாியாைத டன் ஊர்வலமாகச் ெசன்றார். ேதவாசிாிய
மண்டபத்திற் கு மி இ ந்த நாயன்மார்கைளக் கண்டார். அவர்கைளப் பாட
விைழந்தார். இைறவன் ஆைண ம் பிறந்த . சுந்தரர், "தில்ைலவாழ் அந்தணர் தம்
அ யார்க்கும் அ ேயன்." என்

ெதாடங்கித் தனிய யார் அ பத் ,

வைர ம்
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ெதாைக அ யார் ஒன்பதின்மைர ம் பாராட் த் தி ெதாண்டத் ெதாைக பா னார்.
இ சுந்தரர் வாழ்க்ைகயிற் சிறப் ைடய நிகழ்ச்சியாகும்.
(2) பிறகு சுந்தரர் பல தலங்கைளத் தாிசித் க் ெகாண் தி ெவாற்றி ைர
அைடந்தார் சங்கி யாைர மணந்தார். கண் இழந் தல யாத்திைர ெசய் கண்
ெபற்றார் தி வா ைர அைடந் பரைவயாைரச் சமாதானப்ப த்தி வாழ்ந்தார்
ஏயர்ேகான் க க்காமனார் தம்மிடம் ெகாண்
ந்த ெவ ப்ைட வி ப்பாக மாற்றினார்.
(3) ேசரமான் ெப மாள் நாயனார். சுந்தரர் நட்ைபப் ெபறத் தி வா ைர
அைடந்தார். அவ டன் பல தலங்கைளத் தாிசித்தார். சுந்தரர் அவ டன் கூ ச்
ேசரநாட்ைட அைடந்தார்; அங்குள்ள சிவத் தலங்கைளத் தாிசித் . மீண்டார்.
(4) இ தியிற் சுந்தரர் ேசரநா அைடந் தி வஞ்ைசக் களத்தி
ந்
ெவள்ளாைன மீ
றப்பட் க் கயிைல ெசன்றார் ேசரமான் குதிைர மீ அவைரப் பின்
ெதாடர்ந்தார். சுந்தரர் வாழ்க்ைகப் பிாி களாகிய இந்த நான்காம்
த த்தாட் ெகாண்ட ராணம் என்ற பகுதியி

ம்,

க க்காம் நாயனார் ராணம் என்ற தைலப்பி

ன்

த

ல் (1)

ன் இைடயில் (2) ஏயர்ேகான்

ம், (3) ேசரமான் ெப மாள் ராணம்

என்ற வரலாற்றி ம்,
ன் இ தியில் (4) ெவள்ளாைனச் ச க்கம் என்ற
தைலப்பி ம் ைறேய கூறப்பட் ள்ளன. ேசக்கிழார். சுந்தரர் ராணத்ைத இங்ஙனம்
ன் தல், இைட, கைட என் ம் ன் பகுதிகளி ம், அவராற் பாராட்டப் ெபற்ற
நாயன்மார் வரலா கைள இந்நான்கு பகுதிகட்கும் இைடயிைடேய ைவத் ம்
பா யி த்தல். சுந்தரர் ராணேம - தி த்ெதாண்டர் ராணம் என்ற ெகாள்ைகைய
வற்
த் வதாகும்.
ெபாிய ராணத்திற்குத் 'தி த்ெதாண்டர்

ராணம்' என்ப

ேசக்கிழார் இட்ட ெபயர்

ஆகும். தி த்ெதாண்டர் ராணம், சுந்தரர் ராணம் ஆயின், 'தி த்ெதாண்டர்' என்ற
ெபயர் சுந்தரர்க்கு உாியதாதல் ேவண் ம். இங்ஙனம் ேசக்கிழார் உாிைமயாக்கினரா?
ஆம். அவர், த த்தாட்ெகாண்ட ராணத்தில் சுந்தரைர. "ைசவ தல் தி த்ெதாண்டர்
தம்பிரான் ேதாழனார் நம்பி'என் ெதளிவாகத் ெதாிவித் ள்ளார். எனேவ,
தி த்ெதாண்டர் ராணம் சுந்தரர் - ராணேம என்ப இதனா ம் அறியப்ப ம்.
ெபாிய ராணம் ெப ங்காவியமா? ெப ங்காவியத்திற்குச் சிறப் இலக்கணங்கள்
சில உண் .
1. ல்
ேவண் ம்.

வ ம் சிறப் ைடத் தைலவன் ஒ வைனப் பற்றிேய ேபசப்படல்

2. ெப ங்காவியம் ச க்கம், படலம், இலம்பகம் என்ற பிாி களில் ஒன்ைறப்
ெபற்றதாக விளக்குதல் ேவண் ம்.
3. அஃ அறம், ெபா ள். இன்பம்,
இ த்தல் ேவண் ம்.

என்ற நான்கு ேப கைள உணர்த் வதாக
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4. மைல, கடல், நா , நகர், ப வகாலங்கள் (ெப ம் ெபா
ஆகியைவ ேபசப் ெபற்றனவாக இ த்தல் ேவண் ம்.
5. பலவைக விைளயாட் கள் பிள்ைள வளர்ச்சி
ேவண் ம்.

த

கள்) சி

ெபா

யன கூறப்பட்

கள்

த்தல்

இைவ அைனத் ம் ெபாிய ராணத் ள் இடம் ெபற் ள்ளனவா?
1. ெபாிய ராணம்

வ ம் சுந்தரர் வரலாேற ேபசப்பட் ள்ள

என்ப

ேமேல

ெதளிவாகத் ெதாிவிக்கப்பட்டதன்ேறா?
2. சுந்தரர் பா ய தி த்ெதாண்டத் ெதாைக பதிெனா ெசய் ட்கைளக் ெகாண்ட .
ேசக்கிழார் அந்தப் பதிெனா ெசய் ட்கைள ம் பதிெனா ச க்கங்களாக அைமத் க்
ெகாண்டார். ஒவ்ெவா ெசய் ளின் ெதாடக்கத் ெதாடைரேய ச க்கத்தின் ெபயராக
அைமத் க் ெகாண்டார். அச்ச க்கங்களாவன:

ெசய் ள்

தல் வாி

ச க்கத்தின் ெபயர்
தில்ைல வாழ் அந்தணர் ச க்கம்

1. தில்ைலவாழ் அந்தணர் தம்
அ யார்க்கும் அ ேயன்
2. இைலம
க ேயன்

ந்த ேவல் நம்பி எறிபத்தர்க்-

3. ம்ைமயால் உலகாண்ட
அ ேயன்

ர்த்திக்கும்

இைலம ந்த ச க்கம்
ம்ைமயால் உலகாண்ட ச க்கம்

4. தி நின்ற ெசம்ைமேய ெசம்ைமயாக்
ெகாண்ட

தி நின்ற ச க்கம்

5. வம் றா வாிவண்

வம் றா வாிவண் ச் ச க்கம்

மணம் நாற மல ம்

6. வார்ெகாண்டவன

வார்ெகாண்ட வன ச க்கம்

7. ெபாய்ய ைம யில்லாத லவர்க்கும்
அ ேயன்

ெபாய்ய ைம இல்லாத லவர் ச க்கம்

8. கைறக்கண்டன் கழல ேய

கைறக்கண்டன் ச க்கம்

9. கடல் சூழ்ந்த உலெகல்லாம்

கடல் சூழ்ந்த ச க்கம்

10. பத்தராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும்
அ ேயன்

பத்தராய்ப் பணிவார் ச க்கம்

11. மன்னியசிர் மைறநாவன் நின்ற ர்ப்
சல்

மன்னியசிர்ச் ச க்கம்

இந்த ஒவ்ெவா ச க்க
வி ம் ராணத் தைலவராகிய சுந்தரர் வரலா
மறவாதி த்தற்காக அவைரப் பற்றிய ெசய் ள் ஒன்ைறச் ேசக்கிழார் பா யி த்தல்
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கூர்ந் கவனிக்கத் தக்க . இங்ஙனம் எல்லாச் ச க்கங்க ம் சுந்தரர் வரலாற்றால்
இைணப் ண் ஒ தைலவைனப் பற்றிேய ேபசும் ெப ங்காவியமாகப் ெபாிய
ராணம் திகழ்கின்ற . ேசக்கிழார், இக்க த் க் ெகாண்ேட சங்கி ேகாத்தாற் ேபாலச்
சுந்தரர் வரலாற்ைற ஒவ்ெவா ச க்கத் ட ம் இைணத்தி த்தல் கண்
வியக்கத்தக்க ஒன்றாகும்.
3. நாற்ெபா ள். சுந்தரர் வரலாற்றி

ம் அவராற் சுட்டப் ெபற்ற நாயன்மார்

வரலா களி ம் சத் ப் ெபா ள்களாக விளங்குபைவ அறம், ெபா ள், இன்பம்,
ேடயாகும்.
4. மைல, கடல் த யன. மைலநாட் வளம் கண்ணப்பர் ராணத் ள் பண்படப்
ேபசப்பட் ள்ள . கடல் வளம் அதிபத்தர் ராணத் ள் கூறப்பட் ள்ள .
தி க்குறிப் த் ெதாண்டர் ராணம், ேசரமான் ெப மாள் ராணம்
ராணங்களில் ேசர, ேசாழ, பாண் ய, ெகாங்கு நாட்
சிறப்பிக்கப்பட் ள்ளன. நகரச்சிறப்பில் தி வா

வளங்கள்

ம், தி க்குறிப் த் ெதாண்டர்

ராணத் ள் காஞ்சி ம், பிற இடங்களிற் பிற நகரங்க
பழம்பதிகள்) பாராட்டப்பட் ள்ளன. ெப ம் ெபா

த ய பல

ம் (ம ைர

த ய

களான கார்காலம். குளிர் காலம்,

ன்பனிக் காலம், பின்பனிக்காலம், இளேவனிற் காலம்,

ேவனிற்காலம் என்பன.

அப்பர். சம்பந்தர், சுந்தரர் வரலா களிற் குறிக்கப்பட் ள்ளன. இங்ஙனேம காைல,
நண்பகல், மாைல
கின்றன.

த ய சி

ெபா

கள் ஆ ம் ஆங்காங்குப் ேபசப்பட்

க்-

5. பலவைக விைளயாட் கள். ெபண் மக்கள் விைளயா ம் பந்தாட்டம், அம்மாைன,
கழங்கு, ஊசல், சிற்றில் அைமத் விைளயாடல் ேபான்ற பலவைக விைளயாட் கள்,
மானக்கஞ்சாறர் ராணத் ம் சம்பந்தர் ராணத் ம் காணலாம். ஆண் மக்கள்
விைளயாட் கள் கண்ணப்பர், தி நாைளப் ேபாவார், சம்பந்தர் ராணங்களிற் கண்
களிக்கலாம்.
பிள்ைள வளர்ச்சி. (1) ஆண்பால் வளர்ச்சிையச் சம்பந்தர். கண்ணப்பர்
ராணங்களிற் காணலாம். (2) ெபண் பால் வளர்ச்சிையச் சம்பந்தர், காைரக்கால்
அம்ைமயார், மானக்கஞ்சாறர் ராணங்களிற் கண்
ைறகைள 'பிள்ைளத் தமிழ்'
ப த் இன் றத்தக்க .

இன் றலாம். இவ்வளர்ச்சி

ல்களிற் கூறப்ப ம் இலக்கண

ைறக்கு ஒத்தி ந்தல்

இங்ஙனம் ஒ ெப ங்காவியத்திற்கு உாிய இலக்கணங்கைள எல்லாம் தன் மாட் ச்
சிறக்கப்ெபற் விளங்குவ ேசக்கிழார் பா ய ளிய ெபாிய ராணம் ஆத ன்.
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அப்ெப

ல் ெப ங்காவியம் என்

க த் மாகும் என்பதற்கு அவர

தாராளமாகச் ெசால்லலாம். இ ேவ ேசக்கிழார்

பாயிரம் சான்றாதல் காணலாம். ேசக்கிழார்,

'எ க்கும் மாக்கைத' என்ற ெபாிய ராணத்ைதக் குறிக்கின்றார். இதனால் அஃ
உதயணன் வரலா
ேபான்றெதா

உைரக்கும் 'ெப ங்கைத' என்ற 'ெகாங்கு ேவள் மாக்கைத'

காவியம் என்ப

ெபா ளாகுமன்ேறா?

ேசக்கிழார் பல்கைலப் லவர். இங்ஙனம் ெபாியெதா
ெப ம் லவர் என்பைத அவர

காவியம் பா ய ேசக்கிழார்

ெப ங்காவியம் நன்கு விளக்கி நிற்கின்ற . அவர் (1)

தமிழ் ல்களில் நிரம்பிய லைம உைடயவராக விளங்கினார். (2) ைசவசமய
ல்களில் சிறந்த லைம ெபற்றவராகத் திகழ்ந்தார் நாகாிகக் கைலகள் எனப்ப ம்
வானக்கைல, ஓவியக்கைல, சிற்பக்கைல, நடனக்கைல, இைசக்கைல, உடல்

ற்கைல,

உள ற்கைல, ம த் வக்கைல த யவற்றிற் சிறந் விளங்கினார். இப்பலவைகக்
கைலப் லைமைய ம் விளக்க வைகக்ெகா சான் இங்குக் காட் ேவாம்.
(1) தமிழ்
ெப ங்காவிய நிைலக்கு ஒத்

விளங்கும் ெபாிய ராணத்ைதப் பா ய ஆசிாியர்

ேசக்கிழார் ெப மான் தமக்குக் காலத்தால்
நற்றிைன, ஐங்கு

ற் லைம

ற்பட்ட றநா

, அகநா

.

, க த்ெதாைக, பத் ப்பாட் , தி க்குறள், சிலப்பதிகாரம்,

மணிேமகைல, சிந்தாமணி என்ற பைழய இலக்கியங்கைள அ த்தமாகப் ப த்தவர்
என்ப அவர காவியத்தால் நன்கு லனாகிற . அப்ெபாியார் ேமற்ெசான்ன ற்
க த் க்கைள எங்ஙனம் தம
ள் எ த் ஆண் ள்ளனர் என்பைதக் கீேழ
காண்க.
றநா
கண்

. ேசக்கிழார் தி நகரச் சிறப்பில் 'அரசன் தன் நாட்

உயிர்கட்குக்

ம் ஆவி ம் ேபான்றவன் (ெச. 14) என் ம் கழ்ச்ேசாழர் ராணத்தில்

'மன்னவன் தன் நாட்

உயிர்கட்கு உயிர் (ெச. 33) என் ம் கூறியி த்தல்.

"ெநல் ம் உயிரன்ேற நீ ம் உயிரன்ேற
மன்னன் உயிர்த்ேத மலர்தைல உலகம்"
என்ற றநா
அகநா

ற் ச் ெசய் ள் (ெச.186) அ கேளா

. கண்ணப்பர் ராணத்தில் இ ம்

"
ப்பல் ேகாத்த லம் மணித் தா " (ெச. 7) என்
ஒன் படல் உணரலாம்.

ஒத் வரல் காணலாம்.

எயிற் த் தா
ம் அகநா

(ெச.9) என்றைம,
ற்

அ

டன்
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நற்றிைண. கண்ணப்ப டன் ேவட்ைடயாடச் ெசன்ற நாய்கள் தம் நாக்கைள
நீட்
ம் சு க்கி ம் ெதாங்கவிட் க் ெகாண் ஓ ன. அக்காட்சி, ேவடர வில்மீ
ெபா ந் ம் ெவற்றி மகள சிவந்த பாதம் ன்ேபாய் நீள்வ ேபாலக் காணப்பட்ட
என்ற (ெச. 69) க த் .
" யல்ேவட் ெட ந்த
குவிைசக் கதநாய்
நன்னாப் ைர ம் சீற "
என்ற நற்றிைணச் ெசய் ள் (252) அ களிற் பார்க்கலாம்.
ஐங்கு

. தி நீலகண்ட நாயனார் பரத்ைத

அவர் மைனவியார், அவேரா
தீண்டலாகா

என்

உட

ட்

ந்

மீண்டைத உணர்ந்த

ைறதைல வி ம்பாராய்த் தம்ைமத்

ஆைணயிட்டனர். இக்க த் ,

"என்னலம் ெதாைலவதாயி

ம்

ன்ேனம் ெப ம, பிறர்த்ேதாய்ந்த மார்ேப."
என்ற ஐங்கு
ற் ப் பாவ களின் ெபா ேளா

ஒத் வ தல் காணத்தக்க .

க த்ெதாைக. மானக்கஞ்சாற் நாயனார் ராணத்தில் (ெச.11) கூறப்பட் ள்ள,
"மைழக்குத ம் ெப ங்கற்பயின் மைனக்கிழத்தி",
என்ற ெதாடாின் க த் ம்
"வான்த

கற்பினாள்."

"அ மைழ தரல்ேவண் ல் த கிற்கும் ெப ைமயேள"
என்

வ ம் க த்ெதாைகச் ெசய் ட்களில் (16,39) வந் ள்ள க த் ம் ஒன் படல்

ஓர்க,
தி க்குறள். ேசக்கிழார் உலகப் கழ்ெபற்ற தி க்குறட் பாக்கைள அ த்தந்தி த்தமாகப் ப த் உணர்ந்தவர் என்பதற்கு ஐம்ப க்கு ேமற்பட்ட சான் கள்
காட்டலாம். அப்பைர ேநாிற் கண் பழகாதி ந் ம் அப் திய கள் அவாிடம்
ெப மதிப் க் ெகாண் அவைரேய நிைனத்தி ந்தார். அவர தி ப்ெபயைரேய தம்
ட் ல் இ ந்த உயர்திைண - அஃறிைணப் ெபா ள்க க்குப் ெபயராக இட்
வழங்கினார். அவர தி நாமத்ைதேய ஜபித் க் ெகாண்
ந்தார். ேசக்கிழார் இதைன
விளக்கமாகக் கூறி. இ தியில்,
"காண்ட கைம இன்றி (ம்),
என்

ன் கலந்தெப ங் ேகண்ைமயினார்".

(ெச. 213) குறித்தார். இக் க த்ைத,

" ணர்ச்சி பழகுதல் ேவண்டா, உணர்ச்சிதான்
நட்பாங் கிழைம த ம்."
என்

தி க்குறள் தன்னகத்ேத ெபற்றதன்ேறா?
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பட் னப்பாைல (பத் ப்பாட் ). சண்டீசர் வரலாற்றில் காவிாியின் சிறப்ைப,
' ந்தண் ெபான்னி எந்நா ம் ெபாய்யா தளிக்கும் னல் நா '
என் ேசக்கிழார் ெசப்பிய .
"வான் ெபாய்ப்பி

ம் தான் ெபாய்யா மைலத்தைலய கடற்காவிாி"

எனவ ம் பட் னப்பாைல அ கைள உளங்ெகாண்

அன்ேறா? .

சிலப்பதிகாரம். ெபாிய ராணத் ள் இைசபற்றி வ ம் இடங்கள் பலவாகும்.
*அவற் ள் சிறந்த பகுதி ஆனாய நாயனார் ராணத்தில் உள்ள . இைசபற்றி வ ம்
இவ்விடங்களிற் கூறப்ப ம் ெசய்திகள் அைனத் ம் சிலப்பதிகாரம் அரங்ேகற் காைத
அ களி ம் அைவபற்றிய அ யார்க்கு நல்லார் உைரயி ம் விளக்கமாகக் காணலாம்.
இஃதன்றிக் காிகாலன் இமயம் ெசன் அதன் மீ
ப்ெபாறி ெபாறித் மீண்ட
ெசய்திையச் ேசக்கிழார் தி க்குறிப் த் ெதாண்டர் ராணத்தி ம், கழ்ச்ேசாழர்
ராணத்தி ம் கூறினைம. சிலப்பதிகார (இந்திரவிழ ர் எ த்த காைதயில் வ ம்)
அ கட்கும் அவற்றின் உைரக்கும் ெபா த்தமாதல் காணத்தக்க .
மணிேமகைல. ெபாிய ராணத்திற் ெபளத்த சமயத்ைதப்பற்றி வ ம் சம்பந்தர்
ராணம் த ய இடங்களிற் காணப்ப ம் ெபளத்த சமயக் குறிப் கள் பல.
மணிேமகைல என் ம் ெபளத்த காவியத்திற் காணக்கிடக்கின்றன. ஆத ன்
காலத்தால் ற்பட்ட இதைனச் ேசக்கிழார் கவனித்தவர் என்பதில் ஐயமில்ைல.
ேசக்கிழார் நாட் ச் சிறப்பில் (ெச.2). அகத்திய னிவன் கமண்டலத்தி
ந்
கவிழ்ந்த நீேர காவிாியாறாகப் ெப க்ெக த்த என் குறிப்பி ம் ெசய்திைய
"அமர னிவன் அகத்தியன் தனா
கரகம் கவிழ்த்த காவிாிப் பாைவ."
எனவ ம் மணிேமகைல அ களிற் காணலாம்.
சிந்தாமணி. ேசக்கிழார் சிந்தாமணிையச் சிறக்கப் ப த்த சீாிய லவர் என்பதைன
ன்னேர குறிப்பிட்ேடாம் அல்லவா? அதற்குச் சான் கள் பல காட்டலாம். இடமஞ்சி
இரண் காட்
ம்.
1. பசிய வயல்க க்கு இைடயில் உள்ள தாமைர மலர்கள்மீ சங்குகள் இ த்தல் ஊர்ேகாளால் (பாிேவடம்) சூழப்பட்ட சந்திரனின் ேதாற்றத்ைத ஒத்தி ந்த தி க்குறிப் த் ெதாண்டர் ராணம், ெச.26 இந்த உவைம,
"கட்டழற் கதிைர ஊர்ேகாள் வைளத்தவா வைளத் க் ெகாண்டார்"
என்

சிந்தாமணியில் (ெச.1186) ஆளப்பட்

2. கண்ணப்பர் சிவைனவிட்

நீங்காைமையக் கண்ட நாணன்,

"வங்கிைனப் பற்றிப் ேபாதா வல்
என்

த்தல் காண்க

ெபன்ன நீங்கான்"

(ெச.116) கூறிய உ ம்ைபப்பற்றிய உவைமேய சிந்தாமணியில்,
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"தணக்கிறப் பறித்த ேபா ம் தானைள *வி த்தில் ெசல்லா
நிணப் ைட உ ம்பன்னாைர...."
என்

(ெச.2887) கூறப்பட்

ெதால்காப்பியம்:

த்தல் காணத்தக்க .

ல்ைல நிலத்திற்குக் கட ள் தி மால். இதைனத் ெதால்காப்பியர்,

"மாேயான் ேமய கா ைற உலகம்"
என் கூறிப் ேபாந்தார். இதைனேய ேசக்கிழார் தி க்குறிப் த் ெதாண்டர்
ராணத்தில்,
" ல்ைலயின் ெதய்வெமன் ற ந்தமிழ் உைரக்கும் ெசங்கண்மால் "
என்

விளங்க ைரத்தி த்தல் காண்க, ஐந்திைணச் சிறப் , திைண மயக்கம்,

ெப ம்ெபா
சி ெபா
கள், காதலர் கள நிைல த ய பற்றிவ ம்
ெபாிய ராணச் ெசய்திகட்கு இலக்கணம் ெதால்காப்பியேம என்னலாம்
இைறயனார் களவியல் உைர: ேசக்கிழார் இைறயனார் களவியைல ம் அதன்
உைரைய ம் அ த்தகமாகப் ப த்தவர் என்பதற்குப் பல சான் கள் காட்டலாம்.
சடங்கவி சிவாசாாியார் என்பவர் சுந்தரர் குலம் த யவற்ைற ஆராய்ந் "ஒத்த
பண்பினால் அன் ேநர்ந்தார்" என் ேசக்கிழார் குறித் ளர். இஃ , "இவ ம்
பதினாறாட்ைடப் பிராயத்தனாய் இவ ம் பன்னீராட்ைடப் பிராயத்தளாய் ஒத்த
பண் ம் ஒத்த நல ம் ஒத்த அன் ம் ஒத்த ெசல்வ ம் ஒத்த கல்வி ம் உைடயராய்..."
எனவ ம் களவியல் உைர டன் ைவத் ஒப் ேநாக்கத் தக்க .
சமய

ற் லைம

ேசக்கிழார்

தல் ஏ

தி

ைறகைள ம ப த

அ பவித்தாற்ேபால ேவ

எவ ேம ப த்திரார் என்ப , ெபாிய ராணத்ைதப் ப தறப் ப த்த அறிஞர் அறிவர்.
அவர், தி ப்பதிகங்கைளத் தம் ெபாிய ராணத் ட் ைகயாண்
த்தேல இதற்குத் தக்க
சான்றாகும். அவர் தி ப்பதிகங்கைளக் ைகயாண்ட சில ைறகைள இங்குக்
காண்ேபாம்.
1.ேசக்கிழார் பல இடங்களில் பதிக தற் குறிப்ைபக் கூறி... என்
தி ப்பதிகம் பா னார் என் ெசால் ச் ெசல்வார்.
"பித்தாபிைற சூ எனப் ெபாிதாந் தி ப்பதிகம்
இத்தாரணி தலாம்உல ெகல்லாம்உய எ த்தார்.
2. சில இடங்களில் பதிகத்தின்
"ஈன்றா

த

மாய் எனக் ெகந்ைத

ம் ஈ ம் குறிக்கப்ப ம்.
மாகி" எனெவ த் த்

"ேதான்றாத் ைணயாய் இ ந்தனன் தன்ன ேயாங்கட்ெக'ன்
வான்தாழ் னற்கங்ைக வாழ்சைட யாைனமற் ெறவ் யிர்க்கும்

ெதாடங்கும்
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சான்றாம் ஒ வைனத் தண்டமிழ் மாைலகள் சாத்தினேர. "
3. நாயன்மார் தி ப்பதிகச் ெசய் ேள ராணச் ெசய் ளில் அைமக்கப்பட்

க்கும்.

"ெசய்யமா மணிஒளிசூழ் தி
ன்றின் ன்ேதவா சிாிய்சார்ந் ,
ெகாய் லா மலர்ேசாைலக் குயில்கூவ மயிலா ம் ஆ ராைரக்
ைகயினால் ெதாழாெதாழிந்

கனியி க்கக் காய் கவர்ந்த கள்வேனன்' என்( )

எய்தாிய ைகயறவால் தி ப்பதிகம் அ ள் ெசய்தங்கி த்தார் அன்ேற.'
4. தி ப்பதிகத்தின் க த்
சம்பந்தர் 'ேதா ைடய' என்

ராணத்தில் - பல பாக்களில் விளக்கப்பட்

க்கும்.

ெதாடங்கிப் பா ய பதிகத்தின் க த்ைதச் ேசக்கிழார் பல

ெசய் ட்களில் (ெச. 75-79) விளக்கிக் கூறி ள்ளார். தாம் இ ந்த மடத்திற்குச் சமணர்
ைவத்த தீையச் சம்பந்தர், 'ைபயேவ ெசன்
'ைபயேவ' என்
நய ைடய :

பாண் யற்காக' என்

ஏவினர். அவர்

ெசான்னதற்குாிய காரணங்கைளச் ேசக்கிழார் விளக்குதல்

"பாண் மா ேதவியார் தம

ெபாற்பில் பயி

ெந

காத் ம்",[1] ஆண்டைகயார் குலச்சிைறயார் அன்பினா
அபராதம் உ தலா

மங்கலநாண் பா
ம் [2], அரயன் பால்

ம், [3] மீண் சிவ ெநறியைட ம் விதியி னா

ெவப்பகலப் க ேவந்தர் தீண் யிடப் ேப ைடயான் ஆதலா

ம் [4], ெவண்ணீ
ம்[5] தீப்பணிையப்

'ைபயேவ ெசல்க' என்றார்".
5. ேசக்கிழார் நாயன்மார் பதிக வைககைள அப்ப ேய தம் பாக்களில் ைவத் ப்
பா

ள்ளார் சான்றாக, 'அப்பர் தி ப் ந்தி த்தி மடத்தில் தங்கி இ ந்த ெபா

பல்வைகத் தாண்டகம், (2) பர ம் தனித் தாண்டகம், (3) அைட
தி அங்கமாைல த யவற்ைறப் பா னார்' என்
அடக்கிப் பா யி த்தல் கவனிக்கத்தக்க .

(1)

தி த்தாண்டகம், (4)

ஒேர பாட் ல் இவ்வைககைள

"பல்வைகத் தாண்டகத் ேதா ம் பர த் தனித்தாண் டக ம்
அல்லள் அ ப்பவர தானக் தைட தி த்தாண் டக ம்
ெசல்னதி காட் ப் ேபாற் ம் தி அங்கமாைல ம் உள்ளிட்( )
எல்ைலயில் பன்ைமத் ெதாைக ம் இயம்பினர் ஏத்தி இ ந்தார்."
6. நாயன்மார் பா ய பதிகச் சந்தத்திேலேய அப்பதிகங்கைளக் குறிக்கும் இடங்களில்
ேசக்கிழார் பாக்க ம் அைமந்தி த்தல் கண் இன் றத்தக்க . "பித்தா, பிைறசூ "
என்ற தி ப்பதிகத்ைதச் சுந்தரர் பா னார் என் கூ ம் ேசக்கிழார் பாக்க ம் இந்தளப்
பண்ணில் அைமந்தி த்தல் ப த் ப் பாராட்டத்தக்க .
"ெகாத்தார்மலர்க் குழலாெளா

கூறாய் அ

யவர்பால்,
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ெமாத்தாய

ம் இனியாைன அவ் வியன்நாவலர் ெப மான்

'பித்தா, பிைறசூ , எனப் ெபாிதாம்தி ப் பதிகம்
இத்தாரணி தலாம்உல ெகல்லாம்உய எ த்தார்."
7. நாயன்மார் பாடைல கவி கூற்றாக அங்கங்ேக அைமக்கும் திறைம ம் ேசக்கிழார்
ெப மா
தம

க்கு உண் . சான்றாக ஒன்

கூ

ம்; அப்பர், நமிநந்தி அ கள் சிறப்ைபத்

தி வா ர்ப் பதிகத்தில்,

"ஆராய்ந்த த த்ெதாண்டர் ஆணிப்ெபான் ஆ ர் அகத்தடக்கி….."
என் ெதாடங்கிப் பா ப் பாராட்
ள்ளனர். ேசக்கிழார் இதைன
நிைனவிற்ெகாண்

அந் நமிநந்தி அ கள் ராணத்தில்,

"நீ
ைனவார் அ யார்க்கு ெந நாள் நியதியாகேவ
ேவ ேவ ேவண் வன எல்லாம் ெசய் ேம தலால்
ஏ சிறப்பின் மணிப் ற்றில் இ ந்தார் ெதாண்டர்க் காணி ெய
ேப தி நா க்கரசர் விளம்பப் ெபற்ற ெப ைமயினார்."
என் பா
ள்ளார்.

ம்

8. ேசக்கிழார் பல இடங்களில் தி ப்பதிகங்களின் உட்குறிப்ைப எ த் க் காட் வர்.
9. ெபாிய ராணம் ேதவாரத்திற்கு உைர காணப் ெப ந் ைணயாக இ ப்ப
என்னலாம். ேசக்கிழார், ைவைய யாற்றில் எதிர்ெசன்ற ஏட் ல் அடங்கிய
தி நள்ளாற் ப் பதிகத்தின் ெபா ைள மிக ம் விாிவாகக் கூறியி த்தல்
கவனிக்கத்தக்க .
தி வாசகம். ேசக்கிழார் தி வாசகத்தி

ம் சிறந்த லைம ைடயவர் என்ப

ெதாிகிற . மணிவாசகர், சண்டீசர் வரலாற்ைறக் கூறி,
"சித்தம் சிவமாக்கிச் ெசய்தனேவ தவமாக்கும் அத்தன்....."
என்

கூறி ள்ளார். ேசக்கிழார் இதைன அேத சண்டீசர் ராணத்தில்,

"...ஈறி. லாதார் தமக்கன் தந்த
அ யார் ெசய்தனேவ தவமாம் அன்ேறா சாற் ங்கால்"
என்ற அ களில் ஆண்
த்தல் காண்க.
தி மந்திரம், ேசக்கிழார் பா
ள்ள தி
லர் ராணத்ைதக் காணின், அவர்,
தி மந்திரத்ைதத் திறம்பட ப த் ணர்ந்தவர் என்ப ெதள்ளிதிற் லனாகும்.
ேசக்கிழார் தில்ைலவாழ் அந்தணர் ராணத்தில் இைறவன
"ஆதியாய் ந

மாகி அளவிலா அள

இலக்கணத்ைத,

மாகிச்

ேசாதியாய் உணர் மாகித் ேதான்றிய (ெபா
என் கூறி ள்ளார். இக்க த் .

மாகி……
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"யாரறி வாெரங்கள் அண்ணல் ெப ைமைய
யாரறி வாரந்த அகல ம், நீள ம்
ேபரறி யாத ெப ஞ்சுடர் ஒன்றதின்
ேவரறி யாைம விளம் கின் ேறேன."
எனவ ம் தி மந்திரச்ெசய் ளில் ெபாதிந்தி த்தல் காணலாம்.
ைசவ சித்தாந்தம். ைசவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் பதினான்க

ள் சிறந்தனவாகக்

கூறப்ப ம் சிவஞான ேபாதம், சிவஞான சித்தியார் என்பவற்றிற் குறிக்கப்ப ம்
வி மிய சித்தாந்தக் க த் கள், இந் ல்கள் ெவளிவரா காலத்திேலேய ேசக்கிழாராற்
ெபாிய ராணத் ள் கூறப்பட் ள்ளன.
1. ேசக்கிழார், மானக்கஞ்சாற நாயனார

அ யார் பக்திையப் பாராட் மிடத் .

'அவர் சிவன யாைர சிவெப மானாகேவ க தி வழிபட்டவர் என்
இக்க த்

சிவஞான ேபாதம் 12-ஆம் சூத்திரத் ம் அதன் உைரயி

குறித் ள்ளார்.
ம் காணலாம்.

2. ேசக்கிழார் அேத ராணத்தில், 'சிவன யார் ஆதேல ெப ம்ேப ' என்
குறிப்பிட்டனர். இேத க த்

அவர்க்குப் பின்வந்த சிவஞான சித்தியாாில்,

"வாழ்ெவ ம் ைமயல் விட் வ ைமயாம் சி ைம தப்பித்
தாழ்ெவ ம் தன்ைம ேயா ம் ைசவமாம் சமயம் சா ம் ஊழ்ெபறல் அாி ."
என் விளக்கப்பட்
த்தல் காணத்தக்க .
'ைசவ சித்தாந்த் சாத்திரங்கள் பதினான்கிற்கு

ன் வாழ்ந்த ேசக்கிழார் எந்தச்

சித்தாந்த ல்கைளப் பயின்றவர்?' என்ற ேகள்வி எ ம் அன்ேறா! இக்ேகள்விக்கு
விைட. பதிெனா தி
ைறக ம் இராச சிங்கன் கல்ெவட் ற் காணப்பட்ட ைசவ
சித்தாந்த

ல்க

ேம யாம். 'ைசவ சித்தாந்தத்தில் வல்லவன் என்

இராசசிங்கன்

கூறப்பட்டான் எனின், அவன் காலத்தில், (கி.பி. 690-720) ைசவ சித்தாந்த

ல்கள் இத்

தமிழ் நாட் ல் இ ந்தன என்ப ெவள்ளிைட மைலயன்ேறா? அந் ல்களி ம் ைசவத்
தி
ைறகளி ம் ெபாதிந் ள்ள ைசவசித்தாந்தக் க த் கைளேய ேசக்கிழார் தம
ெபாிய ராணத் ட் பல இடங்களிற் குறித் ள்ளனர்.
இைசக்கைல. சங்க காலத்தி
ந்ேத இைச, நடனம் ேபான்ற நாகாிகக் கைலகள்
தமிழர் வாழ்வில்
ெகாண்
ந்தன. அைவ இைடக்காலத்தில் சமய வளர்ச்சிக்காகப்
ெப ந்ெதாண்டாற் ம் க விகளாகக் ெகாள்ளப்பட்டன. தி
ைறகள் சமயாசிரயர்
கால தல் பண்ேணா பயிலப்பட்டன. அதனால், தமிழிைச பற்றிய
இ ந்தி த்தல் ேவண் ம் என்ப ெதளி . அவ்வா இைசப்பற்றிய

ல்கள் பல
ல்கள்

மிக்கி ந்தைமயாற்றான், அ யார்க்கு நல்லார், அரங்ேகற் காைதக்குச் சிறந்த
உைரகாண
ந்த . அவ்விைச ல்கைளச் ேசக்கிழார் அ த்தமாகப் ப த்தவர்
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என்ப , இைசபற்றிய அவ ைடய பாடல்களி
இடங்கைள காண்க:
1. "இைறவனால் த த்

ந்

நன்குணரலாம். சான்றாகச் சில

ஆட்ெகாள்ளப்பட்ட சுந்தரர் தி ெவண்ெணய் நல்

ேகாவி ல் பா ய 'பித்தா, பிைற சூ ' என்

ெதாடங்கும்

என்ற பண்ணிற் பாடப்பட்ட . அதைனச் சுந்தரர் இன்ன
ேசக்கிழார் விளக்கிக் கூறைலக் காண, அவர
விளங்கும்.

ர்க்

தற் பதிகம் 'இந்தளம்'
ைறயிற் பா னார்' என்

இைசப் லைம இற்ெறன இனி

" ைறயால்வ ம ரத் டன் ெமாழிஇந்தள த ல்
குைறயாநிைல ம்ைமப்ப கூ ங்கிழ ைமயினால்
நிைறபாணியின் இைசேகாள் ணர் நீ ம் கழ் வைகயால்
இைறயான்மகிழ் இைசபா னன் எல்லாம்நிகர் இல்லான்.
- த த்தாட்ெகாண்ட ராணம், 75.
2. ஆனாயர் ராணத்தில், (1) ல்லாங்குழ

க்குாிய

ங்கிைலத் ேதர்ந்ெத த் ச்

ெசய் ம் ைற, (2) அக்குழைல ைவத் ஆனாயர் பா ய ைற, (3) அக்குழல்
இைசயால் உயிர்கள் உற்ற இன்பம் த யவற்ைற மிக ம் ெதளிவாகக் கூறி ள்ள
ைறைய ேநாக்க, ேசக்கிழார் இைசத்
என்பைதத் ெதளிவாக உணரலாம்.

ைறயிற் பண்பட்ட லைம உைடயவர்

நடனக்கைல. அப்பர் தி ப் க ாில் தம் இ தி நாட்கைளக் கழித் க்ெகாண்
இ ந்தெபா
அவர உள்ளத்ைதப் பாிேசாதிக்கச் சிவெப மான் ஏவற்ப
ேதவேலாக நடனமங்ைகயர் வந் அப்பர் ன் ேதான்றினர். ஆடல்பாடல்கைள
நிகழ்த்தினர் என்ற இடத்தில், ேசக்கிழார், ஆடல் பாடல் பற்றிய
ெதளிவாக விளக்கி ள்ளார்.

ட்பங்கைளத்

1. "வானகமின் க்ெகா கள் வந்திழிந்தால் எனவந்
தானநிைற சு திகளில் த மலங்கா ரத்தன்ைம
கான்அ தம்பரக்கும் கனிவாயில் ஒளிபரப்பப்
பானல்ெந ங் கண்கள்ெவளி பரப்பி இைசபா வார்."
2. "கற்பகப் ந்த தளிர ேபாய்க் காம சா ாிைகெசய்ய
உற்பலெமன் கிழ்விரல்வட்ட ைணேயா ங் ைகெபயரப்
ெபாற்
மக் ைகயின்வழிப் ெபா கயற்கண் ைடெபயர
அற் தப்ெபாற் ெகா
டங்கி ஆ வேபால் ஆ வார்."
--- அப்பர் ராணம், ெச. 419-420
வான ற் லைம. ெபாிய ராணத் ட் கூறப்ப ம் கார்காலம், பனிக்காலம்,
இளேவனில் த யவற்ைறப் பற்றிச் ேசக்கிழார் கூ ம் இடங்களில் எல்லாம் அவர
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வான

ற் லைமைய ம் அவ்வப் ப வகால மாற்றங்கைள அளந் கூ ம் அறி

ட்பத்ைத ம் நன்குணரலாம். 'குாியன்

ைணப் ணர் ஓைரையச் ேசர்ந்தான்,

அதனால் ெவங்கதிர் பரப்பினான், பரப்பேவ இளேவனில்
ேசக்கிழார் கூறல்

ேவனிலாயிற் ' என்

ட்பம் வாய்ந்ததாகும். ' ைணப் ணர்ஓைர' என்ப

மி னம் இரட்ைட ஆத ன்,
லைம ட்பம்!

மி னமாகும்.

ைணப் ணர் ஓைர' என்றார். இ வன்ேறா வான

ற்

'மகிழ்ந்த தன்தைல வா மந் நாளிைட வானில்
திகழ்ந்த ஞாயி
ைணப் ணர் ஓைர ட் ேசர்ந்
நிகழ்ந்த தன்ைமயில் நில ேமழ் கடல்நீர்ைம குன்ற
ெவகுண் ெவங்கதிர் பரப்ப ன் திர்ந்த ேவனில்."
-சம்பந்தர் ராணம், ெச.384
உடல்

ற் லைம: "

ர்த்தி நாயனார்க்குச் சந்தனக் கட்ைட கிைடக்காமற்ேபாகேவ,

அவர் சந்தனக்கல் மீ தம் ழங்ைகையத் ேதய்த்தார். அதனால் றந்ேதால், நரம்
எ ம் கைரந் ேதய்ந்தன என் ேசக்கிழார் கூறல் கூர்ந் ேநாக்கத் தக்க . "உள்ேள
நின்ற எ

ம் , நரம் , தைச, இரத்தம்

த

யவற்ைற ஒன்றாகப் ெபாதிந்

ேமேல

கட் ய றந்ேதால் த ல் ேதய்ந்த , அதைன அ த் நரம் ேதய்ந்த , பின்
எ ம் ம் ேதய்ந்த என்ப இதன் ெபா ள். இம் ைற ைவப் உடல்
க்கு
இையந்தேத யாகும்.'[2]
----------[2] C.K.S. Mudaliyar - Periyapuranam, Vol II pp. 1276-77
1. நட்டம் ாி வாரணி நற்றி ெமய்ப் ச் சின்
ட் ம்பாி சாயி த் ேதய்க்குங்ைக ட்டா ெதன்
வட்டத்திகம் பாைறயின் ைவத்
ழங்ைக ேதய்த்தார்
கட் ம் றத் ேதால்தரம் ெபன் கைரந் ேதய."
2. கல் ன் றத் ேதய்த்த ழங்ைக க ழ்ந் ேசாாி
ெசல் ம்பரப் ெபங்ங ம் என் திறந்
ைள
ல் ம்ப கண் ெபா த்திலர் தம்ப ரானார்
அல் ன்கண் எ ந்த வந்த ள் ெசய்த வாக்கு"
--

ர்த்தியார் ராணம். ெச. 20-21.

ம த் வக்கைல. ேசக்கிழார் ேமற்கூறிய கைலகளிற் லைம ெபற்றாற் ேபாலேவ
ம த் வக் கைலயி ம் திப்பியப் லைம சான்றவராக இ ந்தனர் என்ப ெதாிகிற .
ேசக்கிழார், இக்காலத் ச் சிறந்த, ம த் வ நி ணர் ஆராய்ந் வியந் பாராட்டத்தக்க
ைறயில் ம த் வக் கைல ட்பங்கைள ஆங்காங்கு விளக்கி ள்ளார்.
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(1) சூைல ேநாய், (2) கண்ேணாய், (3) பாம் க்க , (4)

யலகன் என்ற ேநாய், (5)

பனி ேநாய், (6) ெவப் ேநாய் த யவற்ைறப் பற்றி அவர் கூறி ள்ள விவரங்கள்
ப த் ஆராயத் தக்கைவ. இங்குச் சான்றாக இரண் காண்ேபாம்.
1. ெவப் ேநாய். இ

சம்பந்தரால் ஏவப்பட் ப் பாண் யன் ெந மாறைனப்பற்றிய

ெகா ய வர ேநாய் ஆகும். இ வடெமாழியில் 'ஆகந் க வரம்' எனப்ப ம்:
ஆகந் கம் என்ப அ
த யன தாக்குவதா ம் சாபம் த யவற்றா ம்
ர்வ பம் இல்லாமல் திடீெரன்
அைவ (1) அபிகாத

உண்டாகும்

வரம், (2) அபிஷங்க

வரம், இ

நான்கு வைகப்ப ம்.

வரம், (3) சாப

வரம், (4) அபிசார

வரம்

என்பன. இவற் ள் சாப வரம் ாிஷிகள், ஆசாாியர், ேதவைதகள் த யவர்கள்
இ ம் சாபத்தினால் திடீெரன உண்டாவ . இ ெபா க்க
யாத ெகா ய வரம்.
இ

வாய் பிதற்ற

ம் ந க்க ம் உண்டாக்கும் [3].

'ெந மாற க்கு உண்டான ெவப் ேநாய் சாப வரம் ஆகும். அஃ அரச க்கு
உடல் ந க்கத்ைத ம் ெகா ய உஷ்ணத்ைத ம் உண் பண்ணிய . அ ம த் வப்
லவரால் ஒழிக்கப்படவில்ைல. அரசன் வாய் பிதற்றலானான்' என்ற விவரங்கள்
ேசக்கிழார் கூறக் காணலாம். இக் கூற் ேமற்ெசான்ன ம த் வர் கூற் டன்
ஒன் படல் காண்க.
---------[3] இதன் விவரங்கள் 'சார்ங்கதர சம்ஹிைத, அஷ்டாங்க ஹி தயம், மாதவ நிதானம்'
என்ற ம த் வ ல்களிற் காணலாம்.
2. சூைல ேநாய். 'இஃ ஒ வைகக் ெகா ய வயிற் வ . வாதம்-பித்தம்-கபம்
என் ம் ன்றன் நிைல மா தல்களால் நிகழ்வ . இ பல ன்பங்கைளத் த வ .
சிகிச்ைசக்கு வசப்படாத . வயிற் க் குைடச்சல், வயிற்
ர்ச்ைச, ெபா மல், வயி
கபம் அதிகாித்தல், ெப

இைறச்சல், நாவறட்சி,

மந்தமாக இ த்தல், வாய் சுைவ உணர்
ச்சு விடல், விக்குள் உண்டாதல்

இந்ேநாயினால் ேதான் ம்' என்

ம த் வ

த ய

அற்

இ த்தல்,

ன்ப நிைலகள்

ல்கள் கூ கின்றன.[4]

-----------[4] இதன் விவரம் மாதவ நிதானம், ைவத்ய சார சங்கிரகம் ேபான்ற ம த் வ
ல்களிற் காணலாம்.
சூைல ேநாயினால் வ ந்திய அப்பர்க்கு இத் ன்பங்கள் உண்டாயின என்ப
அவ ைடய வாக்கா ம் ேசக்கிழார் வாக்கா ம் அறியலாம். .
அப்பர் வாக்கு:
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(1) "ேதாற்றாெதன் வயிற்றி னகம்ப ேய
குடேரா
டக்கி டக்கியிட ஆற்ேறன்...."
(2) வ க்கின்ற சூைல தவிர்த்த ளீர்
பயந்ேதெயன் வயற்றி னகம்ப ேய
பறித் ப் ரட் ய த் திடநான் அயர்த்ேதன்..... "
(3) "க த்ேதெயன் வயிற்றி னகம்ப ேய
கலக்கிமலக் கிட் க் கவர்ந் தின்ன அ த்ேதன்...." .
(4) "ேவர்த் ம் ரண் ம் வி ந் ம் எ ந்தால்
என்ேவதைன யான விலக்கியிடாய்..... "
ேசக்கிழார் வாக்கு:
(1) "...க ங்கனல்ேபால் அ ங்ெகா ய
மண் ெப ஞ் சூைல அவர் வயிற்றினிைடப் க்கதால்.
(2) 'அைடவிலமண் ாித ம ேசனர்வயிற் றைட ம் அ
வடஅன ம் ெகா விட ம் வச்சிர ம் பிற மாம்
ெகா யஎலாம் ஒன்றாகும் எனக்குடாின் அகங்குைடயப்
பட ழந் ந ங்கிஅமண் பாழியைறயிைடவி ந்தார்.
(3) "உச்ச ற ேவதைனேநாய் ஓங்கிெயழ….
(4) "ெகால்லா சூைலேநாய் குடர் டக்கித் தீராைம
எல்லா ம் ைகவிட்டார்......"
- அப்பர் ராணம் ெச. 49-51, 57
நீதி ற் லைம. நீதி ற் லைமயி ம் ேசக்கிழார் சிறந்தி ந்தார் என்பைதத்
த த்தாட்ெகாண்ட ராணத்தா ம் கண்ணப்பர் ராணத்தா ம் சண்டீசர்
ராணத்தா ம் நன்கறியலாம். சான்றாக ஒன் காண்ேபாம்.
சிவெப மான், சுந்தரர் தி மணத்ைதத் த க்க மைறயவராக வந்தார். சுந்தரர்க்குப்
பாட்டனார் தமக்கு வழிவழி அ ைம ெசய்வதாகப் பத்திரம் ஒன் எ தித் தந்தார்
என் ம், அதன்ப

சுந்தரர் தமக்கு அ ைம என் ம் வாதித்தார். அவர் ைகயில் ஒ

பத்திரம் இ ந்த . அதன்
சைபயாாிடம் அரண் த

ல ஓைல (Original) தி ெவண்ெணய் நல்

ர்ச்

காப்பில் (Safe custody) இ ந்த . ஒைலையக் கிராம

நீதிபதிகளாகிய ஊரைவயார் ன் வாசிக்கக் கரணத்தான் (Clerk of the village court)
இ ந்தான். வழக்கு விசாரைணயில் ஆட்சி (Oral Evidence), ஆவணம் (Documentary
Evidence) அயலார் காட்சி (Circumstantial Evidence) என்பன கவனிக்கப்பட்டன.
ேசக்கிழார் இைவ அைனத்ைத ம் மிக ம் விளக்கமாகக் கூறி ள்ளளைம [5] ேநாக்க,
அவர நீதி ற் லைம எண்ணி எண்ணிக் களிக்கத் தக்கதாகும்.
------------
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[5] த த்தாட்ெகாண்ட ராணம், ெச. 41-62
ேசக்கிழார் ெசய் ட் சிறப்
1. ேசக்கிழார் ெசய் ட்கள் பிற லவர் பாக்கைளப் ேபாலக் கர
ரடானைவ
அல்ல. அைவ எளிய நைடயில் அைமந்தைவ. ெசம்பகாமானைவ. சான்றாகக் கட ள்
வாழ்த்ைதேய காண்க.
"'உலெக லா ணர்ந் ேதாதற் காியவன்
நில லாவிய நீர்ம ேவணியன்
அலகில் ேசாதியன் அம்பலத் தா வான்
மலர்சி லம்ப வாழ்த்தி வணங்குவாம்."
2. ேசக்கிழா ைடய ெப ம்பாலான பாடல் வாிகள் நி த்தக்குறிகள் ெபய்யப்ப ன்,
எளிய, தனித்தனி வாக்கியங்களாக அைமதைலக் காணலாம்.
"சன்னியால் வணங்கிநின்ற ெதாண்டைரச் ெசயிர்த்

ேநாக்கி,

தன் இ ெமாழிந்த வாநீ? யான்ைவத்த மண்ேணா டன்றிப்
ெபான்னினால் அைமத் த் தந்தாய் ஆயி ம் ெகாள்ேளன் ேபாற்ற
என்ைன நான் ைவத்த ஓேட ெகாண் வா' என்றான்

ன்ேனான்."

- தி நீலகண்டர் ராணம். 24.
3. ' பாக்களில் ெசாற்சிைத ேநர்தல் ெப ம்பா ம் த க்கப்படல் ேவண் ம்'
என்ப இன்ைறய தமிழ்ப் லவர் ெகாள்ைக. இதைனச் ேசக்கிழார் அக்காலத்திற்
தாேன ெகாண்
ந்தவர் என்பைத அவர் பாக்கள் சிலவற்றால் அறியலாம்.
"அப்ெபா ேத அம்பலத் ள் ஆ கின்ற கழல்வணங்கி அ ள் ன் ெபற் ப்
ெபாய்ப்பிறவிப் பிணி ஒட் ம் தி
தி ரண் வலம் ெகாண் ேபாந்ேத
எப் வனங் க ம்நிைறந்த தி ப்பதியின் எல்ைலயிைன இைறஞ்சி ஏத்திச்
ெசப்பாிய ெப ைமயினார் தி நாைர ர் பணிந் பா ச் ெசல்வார்."
-- அப்பர் ராணம் - 179
4. அவ்வத் தலத்ைதப் பற்றிக் கூ ைகயில் அத்தலத் ெதாடர்பான பண்ைட
நிகழ்ச்சிகைள மறவா கூ ம் இயல் ேசக்கிழாாிடம் உண் . இதைனத்
தி க்குறிப் த் ெதாண்டர் ராணத் ள் பரக்கக் காணலாம்.
5. ேசக்கிழார். தன்ைம நவிற்சி ஒன்ைறேய ெப ம்பா
லவைரப் ேபான்றவர் ஆவர். ஆத

ம் ைகயாண்ட சங்ககாலப்

ர்ச்ேசாி வ ணைன, நாைக- ைளப்பா
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வ ணைன, உ ப் ர்-ேவடர்ேசாி வ ணைன என்பவற்ைறப் ப ப்பார்க்கு
இவ் ண்ைம விளங்கும்.
6. இடத்திற்கு ஏற்பச் சந்தங்கள் அைமத்

பா தல் என்ப

ெப ம் லவர் வழக்கம்.

அதைன ேசக்கிழாாிடம் சிறப் றக் காணலாம். கண்ணப்பர் ேவட்ைடக்குப் றப்படல்,
ேவட்ைடயாடல், கழ் ேசாழர் பைடகள் ேபாாிடல் ேபான்ற இடங்களில் எல்லாம்
அதனத க்குாிய சந்தம் அைமத்தி த்தைல காண்க .
7. ேசக்கிழார் க ஞ்ெசாற்கைளக் கூற அஞ்சியவர் என்ப
ஊன்றிப் ப த்

ெபாிய ராணத்ைத

உணர்ந்த ஒன்றாகும். பைகவன் சிவன யாைரக் குத்த தி ம்பி,

அ யார் ேவடத்தில் வந் , அமயம் பார்த் க் குத்தியைதக் - கூறவந்த ேசக்கிழார்,
"பைகவன், நிைனந்த அப் பாிேச ெசய்தான்."
என்

நயம்படக் கூறல் காணலாம். இங்ஙனேம பிறிேதார் இடத்தி

ம்,

"பைகவன், தன்க த்ேத ற் வித்தான்
என் தீயைத மைறத் க் கூறியி த்தல் காண்க.
ேசக்கிழார் ெசய் ட்களின் சிறப்பியல் கள் ேம ம் பலவாகும். நீவிர் அவற்ைற ல
ல் ெகாண் ப த் ச் சுைவத்தல் ேவண் ம். ேசக்கிழார் ெப மான் ஒப்பற்ற உயாிய
லவர். எல்லாக் கைலகளி ம் வல்லவர். பிற லவர் ல்களிற் ேபரளவிற்
காணப்ெபறாத திைண மயக்கம் த யன விளங்கக்கூறி நம்ைம வியப்
மா
ெசய்விக்கும் ேபராற்றல் மிக்க ெப ம் லவர். தி க்குறிப் த் ெதாண்டர் ராணத்தில்
ெதாண்ைடநாட்

வ ணைனயில் வ ம் குறிஞ்சி, பாைல,

என்ற ஐந்திைணகளின் ெபா
ஒவ்ெவா

ல்ைல, ம த்தம், ெநய்தல்

இலக்கண ம், பின் சிறப்பிலக்கண ம், பிறகு

நிலத் க் க ப்ெபா ள் உாிப்ெபா ள்க

ம் பிற ம், அவற்றின் பின்

திைணமயக்க ம் (ெநய்த ம் குறிஞ்சி ம் மயங்குதல், ம த ம் குறிஞ்சி ம் மயங்குதல்,
ல்ைல ம் குறிஞ்சி ம் மயங்குதல் ேபான்றைவ) ப த் ப் ப த் இன் றத்தக்கைவ.
ெதால்காப்பியத் ள் குறிப்பாகக் கூறப்பட்ட இத் திைண மயக்க இலக்கணத்திற்கு ஏற்ற
எ த் க்காட் களாகச் ேசக்கிழார் பாக்கள் இலங்கக் காணலாம். இத்தைகய வியத்தகு
லைம ணர்ைவ நன்குணர்ந்ேத காஞ்சிப் ராணத் ள் ெதாண்ைட நாட்
வ ணைனையக் கூறப் குந்த மாதவச் சிவஞானேயாகிகள்,
"தி த்ெதாண்ைட நன்னாட் நானிலத்ைதத் திைனவள ம் ெதாித் க் காட்ட
ம த்ெதாண்ைட ஆய்ச்சியர்சூழ் குன்ைறநகர்க் குல கவிேய வல்லான் அல்லால்
க த்ெதாண்டர் எம்ேபால்வார் எவ்வா ெதாிந் ைரப்பார்!....."
என்

ேசக்கிழார் ெப மாைனப் பாராட்

லைமத்திறைனப் பாராட்டாதார் யாவர்?

ள்ளார். எனின், அப்ெப ம் லவர்
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இத்தைகய ெப ம் லவர் காவியங்கைளத் தமிழ் மக்கள் ப த் இன் ற்
அப் லவர் நாட்கைள நாட்டவர் அறியச் சிறப் றக் ெகாண்டா மகி ம் நாேள தமிழ்
வளர்ச்சிக்குாிய நன்னாள் ஆகும்.
------------------------------------

