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நாவலர் ேசாமசுந்தர பாரதியார் –
ஆராய்ச்சி

ல்கள் - பாகம் 2

3. ேசரர் தாய
பகுதி 1.

ன்

ைற
ைர

கழிந்த ஐந்
ற்றாண் க க்கு ேமலாகக் ேகரளத்திற் பல வகுப்பார்
ெபண்வழியில் ம மக்கட்டாய ைற ேப வைதக் கா கின்ேறாம். நாம் அறிய
இவ்வழக்கம் நாயர் ெப மக்களிடம் மட் மில்ைல; ெதன்தி வாங்கூாில் நாஞ்சில்
நாட்

ேவளாளர் தல் வடமைலயாளத்தில் மகம்மதிய மாப்பிள்ைளமா ம்,

ெபாய்யா

ர்க்கூற்றத் ப் பார்ப்பன நம் ாிக

ம், ெதன்கன்னடத் ெதான் மக்கள்

பல ம்,
வர் ெகாங்கணர் சில ம் இத்தாய் வழித்தாய ைறையேய ெந நாளாகக்
ைகயாண் வ கின்றனர். இவ் வழக்க ைடயாெரல்லா ம் குடமைலக்கு ேமற்ேக
பண்ைடச் ேசரநாட் ன் பகுதிகளான ேமைலக்கடற்கைர நா களிேல இ ப்பதாக ம்
அறிகின்ேறாம். பார்ேபாசா. ேசானரத்
த ய ஐேராப்பிய யாத்திாிகர்
ேமலமைலத்ெதாட க்கு ேமற்குநிலமக்கள் பலர் தம் ள் பிறிதிடத்திற் காணாிய
இப்ெபண்வழித் தாயம் ெபாி ம் வழங்கப்ெப வைதக் கவனித் த் தம் யாத்திைரக்
குறிப்ப க்களில் இவ்வதிசயச் ெசய்திைய எ தியி க்கின்றனர்.
இக்ேகரள வழக்கத்ைத நாம் அறிேவாம். எனி ம், இ
திதாகக் குட லத்தில்
எப்ப ேயா வந்ேதறி நடக்கும் ஒ இைடக்கால வழக்கெமனக்ெகாண் வாளா
அைமகின்ேறாம். ேசரநா தமிழகத்தின் பகுதிெயன் ம், ேசரர்பரம்பைரயி ம்
மற்ைறத் தமிழ்ேவந்தர் கு மரபாம் மக்கட்டாயேம பண்ைடநாளில் அ ப்பட்ட பழ
வழக்காய் ஆட்சிெபற்றி ந்தெதன் ம் நாம் நம் கின்ேறாம். எப்ப யானா ம்
சங்ககாலத் க்கு ெந யபல ற்றாண் க க்குப் பின்னேர ேசரநாட் ல்
ம மக்கட்டாய ைற
வழக்காய்ப் குந்தி க்கேவண் ெமனக் ெகாள்கின்ேறாம்.
அப்ப நாம் ெகாளவதால் அதன் உண்ைமயிைன எைனத்தள ம் ஆராய்தற்கு
அவசியம் நாம் காணகில்ேலாம். நம்மிடத் இம்மனநிைலக்குத் ைணயாகுங்
காரணங்கள் பல ள. எதைன ேம ஆராயாமல் கண்டப ெகாண்டைம ம் இயல்
நம ெபாியமாட்சி. ஊெழான்றிற் கிைறைமெகா த் , ஊக்கத்ைத அறத்
ெதாைலத் ப் பாெழான்றப் ெபா ைம டன் பல ைறகளி ம் நாம் பயின்
வ கின்ேறாம். இப்பழக்கத்தால் நாம் ெபற்ற பயன் பலவற் ள், உண்ைமகைளத்
ேத வதிற் ெப ெவ ப் ம், ைகயறவிற் கழிவி ப் ம் என இரண் மாம்.
இவ்விரண் ம் நம் மனத்தில் நாளைடவில் மிகத்த த் ேவ ன்றி வளர்கின்றன.
ேமனாட்டார் கண்டளந் ெசால்
ன்ேன நம பழஞ்சாிரங்கைள நாம் உணேராம்.
நம்மிைடேய கிைடயாத நம அாிய பைழய தமிழ் ல்கெளல்லாம் இன்றளவில்
இலண்டனி ம் பாாிசி ம் இ க்கப் பார்ப்ேபாம். நம தற்கால நிைலக்கு இவ்வா
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உண்ைமநலம் ேபணாத நம்மவாின் ெப ெநா மல் மனப்பாங்ைகச் சிறிதல்ல,
ெசம்பாதி காரணமாக் கூறல் கூ ம்.
'பார்ப்பன க்கும், பண ைடய ேமல்வகுப்பார் பல க்கும், ெபண் ெரல்லாம்
மணமற்ற இன்பத்திற்குத் ைணயாகி வாழேவண் ம்' என்ற இழிவழக்ைகக்
ேகரளத்தில் வடவாாிய னிப்ெபா நர் பரசுராமர் அந்நாட்டார் நலம்ேபணிப்
குத்தியதாய் நம் ாிமார் சிலர் நவில்வதைனப் பழமைறேபாற் ெகாள் கின்ேறாம்.
சங்க ல்களில் யாெதான் ம் நம் மக்கட்டாய மரபிற்கு மாறாய தாய ைற ேசர க்குச்
சுட் லெதன் ஒ தைலயாத் ணிகின்ேறாம். இைவெகாண் ம மக்கட்டாய ைற
சங்ககாலத் தமிழ்ச்ேசரர்க்கில்லாத-பின்ெப ந்தவழக்கெமன் அதனிற்
சங்ைகயற் த் ெதளிந் நிற்ேபாம்.
நாம் அறிய ெந ங்கால ஆட்சி ைடய வழக்ெகான்ைறப் தியெதனத் ெதளிவிக்கும்
தக்கசான் கா மட் ம், வழங்குமிடத் அ நிைலத்த பழவழக்காய்க் ெகாள்
ஆராய்ச்சித் ைறயில் அறி ைடய ெநறியாகும். ெதால்ைலச்ேசரர் ைகயாண்ட

வேத

தாய ைறக்குத் தமிழகத்திற் பழம்ப வல் ஏேத ம் காிபகரக் கா வேமல், அதன்
உண்ைம ஆராயத்தக்கதாகும். ேசரர்கு ப் கழ்விாிக்கும் ெதான் ல்கள் சிலவற் ள்
இ பற்றிய சான்

சிறி ள்ளெதன ஊகித்தற்கு இட ண் . ஊன்றிேநாக்கில்,

இந் ல்கள் சிலவற் ள், பழஞ்ேசரர் பரம்பைரயில் மக்கள்வழி ேபணப்படாமல்
தற்காலக் ேகரளத்தார் ைகயா ம் ம மக்கட்டாய ைறேய வழங்கியதாய்க் காிகூ ம்
சான் ண்ைம கா கின்ேறாம். உண்ைமயிைன உணர்தற்குக் காய்தல் உவத்தல்
இல்லாத ந நிைலயில் நின் நாம் ஆய்தல் ேவண் ம்.
---------------பகுதி-2: தாய ைற நியமங்கள்
ஆ
ன்னர் நாம் அவசியம் அறிந் ைவக்க ேவண் யவாய் இவ்வாராய்ச்சிக்கு
உத வனவாய தாய ைற வழக்கங்கள் சிலவற்ைற வைரய த் த் ெதளியேவண் ம்.
ேகரளத்தில் வழங்கிவ ம் ம மக்கட்டாய ைறக்கு அ ப்பைடயா ள்ள சில
வ மா :(1) ஆண்வழியிலன்றிப் ெபண்வழியிேலேய உற

ைற ம் கிைளமர ம்

ஆட்சிெப ம்; தாய்மாேர கு ேப ம் அ மரமாய்க் க தப்ப வர். கிைளவள ம் கு
நிதி ம் ெபண்வழிேய தைழ ம் வைக ைறவகுத் க் கு யறங்கள் நிற்பனவாகும்.
(2) மக்கெளல்லாம் தாய்க்கு யின் கிைளஞராவர்; அக்கு யில் ஆடவர்கள் தன்
மாமன்மார்க்குாிய வழித் ேதான்றல்களாய் வரன் ைறேய உாிைமெப வர்.
ம கெரல்லா ம் வய வாிைசயிேல வரன் ைறயாய்த் தனித் தனிேய கு யா ம்
தைலைம ெகாள்வர்.
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(3) தற்கால நாகாிகப்

மாற்றம் சில குந்

பழவழக்கத்ைதப் பிறழ்வித் த்

த மாறச் ெசய்
ன்ேன, ேகரளத்திற் குலநிதிையப் பிாித்தா ம் பிறப் ாிைம
ஆண்மக்கட்கு ஒன் ம் இல்ைல. தாய்வழிகள் பிாிந் சில
க்கு கள் தைழயலாகும்.
கு ேதா ம் ெபா நிதியம் பிாியாமல் வளர்வதாகும். ெபண்க க்கு நிதியாட்சி ாிைம
இல்ைல. கு நிதியின் பய கர்ந் ெபா வா ம் உாிைம அக்கு யிற் பிறந்தவர்கள்ஒ தாயின் வழியினர்கள்-இ பாலார்-எல்லார்க்கும் ெபா
ைடைமயாக நிற்கும்.
ெபா க்கு ையத் த வா என் அந்நாட்டார் தற்கால ெமாழிவழக்கிற்
ெசால் கின்றார்.
(4) த வாட் ன் (கு யின்) தைலைம, அதன் நிதியாட்சி ேமற்ெகாள் ம்
உாிைமெயல்லாம் ம க ள்ேள ப ப்ப யாய் வய
ைறவாிைசயினில் வழி ைறேய
வந்திறங்கும். ஒ தைல ைறயாாின் தநயெரல்லாம் இம் ைறயில்
ஒப் ாிைம ைடயவராய், அவர் ெபற்ற தல்வெரல்லாம் ேசாதரராய் வய
ைற
வாிைசயினில் ஒவ்ெவா வராக இைத ஏற்கலாவர். அவர்கட்குப்பின் அவர் தாய்மாாின்
ெபண்மக்களீன் ைடய ஆண்மக்கட்கு அவ் ாிைம அம் ைறேய வந்திறங்கும். கு த்
தைலைமெபற் அதைன ஆள்ேவாைரக் காரணவர் என் ம், அவ க்குப்பின்
அக்கு யில் அவ் ாிைமயைடதற் குாியவைர அநந்தரவர் என் ம் இன் ேகரளத்தில்
இத்தாய ைற வழங்குங் கு களிேல கூறிவ வர். ம கெரல்லாம் வய
ைற
வாிைசயினில் வழி ைறேய இவ் ாிைம வரப்ெபற் த் தத்தம் ைறயில் ஒவ்ெவா
வ ம் அத்தைலைம ேமற்ெகாண் காரணவராகித் தம் கடனாற்றிக் கிைளதாங்கிக்
கு ேயாம்பி (த வாட்ைடப் ேபணி) ஆள்வர்.
(5) ேகரளத்திற் ேகாக்கு கள் தம் ள்

ம் நாடா

ங் ேகா

ாிைம,

கு யாவார்தங்கள் சி கு த்தைலைம ாிைமையப் ேபாலேவ, ம கர்வழிேய
வாிைச ைறயில் வ வதாகும். ேகாக்கு யிற் ெபண்கள் சிலர் தக ைடய கு மன்னர்
கு யினைர மணந் வாழ்வார். எனின், மைனவியர்க்குக் கணவர்கு களில்
உற க்கடன் உாிைமபதவிகள் ஒன் ம் இல்ைல. ெபண்கெலல்லாம் பிறந்தகு யின்
மட் ேம கிைள உாிைமகடைமக ம் உாிய நிைல ேமதக ம் உைடயராவர்.
(6) ஆண்மக்கள் தம் தந்ைதயர்க்குப் தல்வெரனி ம், அன்னார் கு சிறக்க
வழிநிற்கும் உாிைமெப ம் பிறங்கைடயர்(வாாிசு) ஆகமாட்டார். அத்தந்ைதயர்க்கு
வழித்ேதான்றலாவார் அவ டன் பிறந்த ெபண்வயிற் ம கேரயாவர். ஆகேவ,
ஆண்மக்கள் தத்தம் மாமன் மார்க்கு மட் ேம வழித்ேதான்றல்களாகி நிற்பர்.
இைவபல ம் ம மக்கட்டாய ைறக்கு நிைலக்களமாய், அதேனா ஆட்சிெப ம்
அறவழக்காம். இைத மறவாமல் மனத்தி த்தித் ெதான் ல்களின் உதவி
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ெகாண் , பழஞ்ேசரர் பரம்பைரயில் வழங்கிய இத்தைகய ம மக்கட்டாயமா நாம்
ஆ ம் மக்கட்டாயமா என்றெதா சிற்றாராய்ச்சியில் இறங்குேவாமாக.
பகுதி 3. சங்க

ற் சான் கள்

இவ்வாராய்ச்சிக்குத் ைணயாகும் சான் கள் பல. அவற் ள், சங்க
சிறந்தன. அவற் ள் ம் பதிற் ப்பத்ேத தைலசிறந்த . ேசரைரச்

ல்கள்

ேசாழபாண் ய டன் ேசர்த் ப்பா ம் பிற ல்கள் ேபாலா , இ
ம் தனிேய
ேசரைரேய பாராட் வதாகும். பத் ப் பழம்ெப ம் லவர் ஒவ்ெவா ேசரைன ம்
பப்பத் ப் பாட் ற் பாராட் ப்பா ய பாக்கைளத் ெதாகுத் ப் பதிற் ப்பத் எ ம்
ெபயரால் நின் நிலவ ைவக்கப் ெபற்றெதா ெதாைக ல் இ . இதில் தற்பத் ம்
இ திப்பத் ம் கிைடயாமல் இைடெயட் ப் பத் ப் பாட் க்கள் மட் ேம
ெவளிவந் ள்ளன. இவற்றின் ஒவ்ெவா பத் ப்பாட் ன் ெதாைகயி தியில்
அப்பாட் ைடக் ேகாச்ேசரனின் கு வழி ம் அவன் ெவற்றி த ய சில
பிறசிறப் க்க ம் அடங்கிய பதிகெமான் ேசர்க்கப்பட்
க்கிற . ஆகேவ ேசரர்
குல ைற ெதளிவதற்கு இப்பதிகங்கள் மிக ம் உபகாரப்ப ம். இப்பதிகப்
பாட் க்களில் ேசரர்கு வழிகூ ம் அ கைள ம் ெதாடர்கைள ம்
ஆதரவாகக்ெகாண்ேட பண் தர் பல ம் இ கா ம் இச்ேசரர் குல ைற
கிளத்தி ள்ளனர்.
அதனால் ஈண்
அவற்றின் ெபா
1.

தற்பத் :-

அவ்வ கைள ம் ெதாடர்கைள ேம த ல் நாம் ஊன்றி ேநாக்கி
ம் குறிப் ம் ஆழச் சூழ்ந் ெதளியக்கடேவாம். அைவ வ மா :ற் ேம அகப்பட் ல .

2. இரண்டாம்பத் :- இைமயவரம்பன் ெந ஞ் ேசரலாதைனக் குமட் ர்க்
கண்ணனார் பா ய .
"மன்னிய ெப ம் கழ் ம வில் வாய்ெமாழி
இன்னிைச ரசின் உதியஞ் ேசரற்கு,
ெவளியன் ேவண்மாள் நல் னி யீன்றமகன்"
3. ன்றாம்பத் :- பல்யாைனச் ெசல்கு குட் வைனப் பாைலக்ெகௗதமனார்
பா ய .
"இைமய வரம்பன் தம்பி............
.................................
பல்யாைனச் ெசல்கு குட் வைன"
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4. நான்காம்பத் :- களங்காய்க்கண்ணி நார்
காப்பியனார் பா ய .

ச்ேசரைலக் காப்பியாற் க்

"ஆராத் தி விற் ேசர லாதற்கு,
ேவள் ஆவிக் ேகாமான்
ப மன் ேறவி யீன்ற மகன்"
5. ஐந்தாம்பத் :- கடல்பிறக்ேகாட் ய ெசங்குட் வைனக் கரணமைமந்த
காச ெசய் ட் பரணர்பா ய .
"வடவ

ட்கும் வான்ேறாய் ெவல்ெகா க்

குடவர் ேகாமான் ெந ஞ்ேசர லாதற்கு,
ேசாழன் மணக்கிள்ளி யீன்றமகன்"
6.ஆறாம்பத் :- ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதைனக் காக்ைகப் பா னியார்
நச்ெசள்ைளயார் பா ய .
"குடக்ேகா ெந ஞ்ேசர லாதற்கு, ேவஎள்
ஆவிக் ேகாமான் ேறவி யீன்றமகன்"
7. ஏழாம்பத் :- ெசல்வக்க ங்ேகாவாழியாதைனக் கபிலர் பா ய .
"ம யா

ள்ளெமா

மாற்றார்ப் பிணித்த

ெந
ண் ேகள்வி யந் வற்கு, ஒ தந்ைத
யீன்றமகள்-ெபாைறயன் ெப ந்ேதவியீன்றமகன்"
8. எட்டாம்பத் :- ெப ஞ்ேசர

ம் ெபாைறைய அாிசில் கிழார் பா ய .

"ெபாய்யில் ெசல்வக் க ங்ேகா க்கு,
ேவளாவிக்ேகாமான் ப மன்ேறவி யீன்றமகன்"
9. ஒன்பதாம்பத் :- இளஞ்ேசர
பா ய .

ம்ெபாைறையப் ெப ங் குன்

ர்கிழார்
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"குட் வ னி ம்ெபாைறக்கு, ைம ர் கிழாஅன்
ேவண்மாள்-அந் வஞ்ெசள்ைள யீன்றமகன்"
10. இ திப்பத் ம் இறந்தேத ேபா

ம்.

இைவயிற்ைற உற் ேநாக்குங்கால், பதிகம் எட்ட ள் இரண் நான்கு ஆ
தல்
ஒன்பதான ஆ பதிகத் ெதாடர்களால் அவ்வப் பதிகப்பாட் ைடத்தைலவனான
ேகாச்ேசரன் ஒவ்ெவா வ ம், ஓேரார் ேகாமாள் (ேகாக்கு ப்ெபண்) தன் கணவ க்கு
மக ம் மற்ெறா ேகாச்ேசர க்கு வழித்ேதான்ற மாய்ப் ெபற்ெற த் தவிய
ெப மகனாகேவ ேதான் கிறான். ன்றாம் பதிகமான மற்ெறான் ம் அதைனேய
வ

த் ம். ஏெனனில், அதிற்பாடப்ெபற்றவன் இரண்டாவதன் தைலவனான

இைமயவரம்ப க்குத் தம்பிெயனப்ப வதால், இப்பதிக ம் இரண்டாம்பதிகச்ெசய் ள்
கூ ம் குல ைறையேய கூ வதாகும். எஞ்சிய ஐந்தாம்பதிக அ கள் சிறி சங்ைகக்
கிடனாக நிற்கின்றன. இதில் ஏேதா ஒ ெசாற்குைற காணப்ப கின்ற .*
அக்குைறவால் இப்பதிகத்ெதாடர் இ வைர சிறி பிறழ்ச்சி ணர்ச்சிக்கு ஒ வா
இடந்தந்

வ கிற . இப்பதிகத் ெதாடர்கெளல்லாம், ெபா ள்ேநர்ைமயால்

ஒ திறப்ப மாயி

ம், ெசான்னீர்ைமயாற் பல ைறப்பட்

ஒ வைக; 2,9 ஒ வைக; 3-ஆவ

தனிவைக; 7-ஆவ

நிற்கிறன. 4,6,8 பதிகங்கள்

ஒ வைக; 5-ஆவ

ஒ வைக;

ஆக இைவகள் இப்ப ப் பலபட அைமந் கிடப்பதால், இப்பதிகத் ெதாகுதிைய
இம் ைறயிேலேய பகுத் த் தனித்தனிேய அவ்வத் ெதாடர்வைககளின்
ெசால்லாற்றைல ம் ெபா ளாக்கத்ைத ம் ஈண் ச் சிறி ஆழத்
வி ஆராயப்
குேவாம்.
-------------------------*இம்

ன்றாம் பகுதியின் vஆவ

(i) பதிற் ப்பத்

உட்பிாிைவப் பார்க்க.

4,6,8-ஆம் பதிகத்ெதாடர்களின் ெபா ட்குறிப்

(1) த ேல, நான்கு ஆ எட் ப் பதிகப்பாக்களில் அப்பாட் ைடத் தைலவாின்
தாய் அங்குப் ெபயர் குறித்த ேசரரல்லாத ெப ந்தைகயார் பிறர் ஒ வாின் ேதவிெயனச்
சுட்டப்பட்
ப்ப சிந்திக்கத்தக்க . இ வைர இப்பதிகங்கைளக் ெகாண்
ேசரர்குல ைற கண்ட பண் தர்கள், ஈண் த் 'ேதவி' என்ற ெசால்
விசாாியாமல் அ

'தநைய' என்

ம் ெபா

ைடய

னாற்றைல

ேபாலேவ க திச்

ெசன்றி ப்பதாகத் ெதாிகிற . இச்ெசால், ெதய்வங்களில் பார்வதி காளி
என்பாைர ம், மக்கள்வ க்கத் ள்

ைறப்ெபா ளில் மைனவிைய

ர்க்ைக

மட் ேம

குறிப்பதாகும். 'ேதவி' என்ற ெசால் க்கு, மைனவிப்ெபா ளல்ல , மகள் அல்ல
தநைய என்ற ெபா ள் இல்ைல. இலக்கியம் திவாகராதி நிகண் கள் த ய
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ல்களில் மகட்ெபா ளில் இச்ெசால்

க்கு ஆட்சி இல்ைல. எனேவ, இச்ெசால்

இயல் வழக்கில் மைனவிையேய சுட்டேவண் ம். ஆகேவ 4,6,8 பதிகங்களிற்
சுட்டப்ப ம் ேகாச்ேசரர்தாய், ேவள்-ஆவிக் ேகாமானின் மைனவியாகேவண் ம்.
அதனாேல இவள் ேவ ேசர க்கு மைனவியாயி ந்தி க்க
யாதாகும்.
(2) நார்
ச்ேசரல், ஆ ேகாட்பாட் ச்ேசரலாதன், ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைற என்ற
ன் ேகாச்ேசரர்கைள யீன்ற தாைய ேவள்ஆவிக்ேகாமான் ப மனின் ேதவி என்ேற
இம் ன் பதிகங்க ம் விசதமாக விளக்குகின்றன. எனேவ, ப மன்மைனவியான
இக்ேகாப்ெப ம் ெபண் இப்பதிகங்களிற் பாட் ைடத் தைலவ க்கு ன்
ேதான்றல்களாகக் குறிக்கப்ப ம் ேசரலாதன், ெசல்வக் க ங்ேகா என்ற
இ ெப ஞ்ேசர மன்ன க்கும் அறக்கிழத்தியா மாறில்ைல.
அன்றி ம், ேதவிச்ெசால்

க்கு இல்லாத தநையப் ெபா ள் ெகா த் ைவத் , ேவள்-

ஆவிக்ேகாமான் ப ம க்கு இவைள அவன் ெபற்ற மகெளனேவ ெகாண்டா
இவள் இப்பதிகங்கள் சுட் ம் இ ேவ ேசர க்கு இற்கிழத்தியாகு ைற
ெகாள்ளற்கில்ைல.

ம்,

(3) இம் ன் பதிகத் ம் குறிக்கப்ெபற்ற ேவள்ப மன் ஒ வேனயாகேவண் ம்.
ெவவ்ேவ ேவண்மாைனச் சுட் வதான குறிப் ஒன் ம் இவற் ள் இல்லாத
நிைலைமயில் இைவ ஒ வைனேய சுட் ம் எனக் ெகாள் வேத ைறயாகும்.
அன்றி ம், பண் தர் தி . . இராகைவயங்காரவர்க ம் பிற ம் இம் ன்
பதிக ேம ஆவிக்ேகாமான் ப மென ம் ஒ ேவளிர்தைலவைனேய குறிக்குெமன
விளக்கி ள்ளார்கள். இயற்ெபா ளில் இப் பதிகத்ெதாடர்கள் சுட் கிறப இப்
பதிகச்ேசராின்தாய் 'ப மன்ேதவி' ஆவேளல், ேசரலாதன், க ங்ேகா என்ற இ வர்
தமக்கும் இவள் மக்களீன்றாள் என் உைரப்பதற்கு, தன் பதியாகும் ப மெனா
மற்றி வர் ேசர்க்ைக ம் இவட்கு ஏற்றேவண் ம். ப ம க்கு இவைளத் தநைய
எனக்ெகாள்ளி ேம இ ெப ங்ேகாச்ேசர க்கு அறத் ைறயில் இவள் மக்கள்
ெப மாறில்ைல. ஒ ேவைள ெபற்றா ம், அப்ெபற்றி உலகறிய வைசநிற்கப்
பாடாண்பாட் ல் அைதப் லவர் பாடமாட்டார்.
(4) இவைள ேவள்ப ம

க்கு மகளாக்கிச் ேசரர் பலர் ேசர்க்ைக இவட்கு எய்தாமல்

அகற்ற வி ம் ேவார்கள், ப மைன ஈங்கு இ மகளிர்ப்ெப வித் , ஒ த்திையச்
ேசரலாதற்கும் மற்றவைளக் க ங்ேகா க்குமாகப் பிாித் மணம் ாிவித்
விழ ெகாள்வர். லத்தில் இ மகளிர் எ ம் குறிப்ேப எங்கும் இல்ைல. ேவ
பதிகத்திற் குறித்த ேவள்-ஆவிக்ேகாமாைன,
குன்றவந்தி ந் ம், ஒ வேன எனத்

ன்றில் ஒன்றிற் ப மன் என்ற ெபயர்

ணி ம் பண் தர்கள்,

ன்றிடத் ம் ஒ ப ேய
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'ஆவிக்ேகாமான் ேதவி' எனக் குறித்த ேகாமாட் யார் ஒ த்தியல்லள்,
இ வேரயாவெரனக் ெகாள்
அவ

வரல்லர்,

வாேனன்? ஆவிக்ேகாமான் மைனவிைய இங்கு

க்கு மகளாக்கி, ப மைன

ன் மணந்தவைள ம ப

ம் கன்னியாக்கிப்

மன்றல் ாிவிக்க ய ம்ேபா , அதன்கு க்ேக வந்
கும் ஆபாசத்
ெதால்ைலகைள விலக்குதற்கு ஒ த்திவிழாப் ேபாதாமல் அவள் தந்ைதக்கு இ
மகளி ண்டாக்கி, இ வைர ம் இ ேசரர்க்கு உாியராக்கி, அவர் தம்மால் ம்மக்கட்
ெப வித் ஒ வைகயாய் ைறப்ப த்த அவசியங்கள் எ கின்றன. இவள்
ப ம க்கு மைனயாளாய் அவ க்ேக தநயர்கைளப் ெபற்ெற த் த் தன்கிைளயிற்
ேசர க்குப் *பிறங்கைடய (as heirs) ம கர்களாய் உத வதிற் ேகாமகட்குக்
குைறயில்ைல; கு ப்பழி ம் கூறற்கில்ைல.
-------------------*பிறங்கைட-வழித்ேதான்றல்-வாாிசு; பிறங்கைடயான-வாாிசான.
ேம ம்,ஏழாம்பத் ப் பதிகத்தில் இத் ேதவிச் ெசால் ெதளிவாக மைனவிப்ெபா ட்
குறிப்பிேலேய வந்தி ப்ப ம் இங்குச் சிந்திக்க ேவண் ம். ஆண் எைனத்தா ம்
இச்ெசால் க்கு மைனவியல்லாத எப்ெபா
ம் ெபா ந்தா . "அந் வற்கு ஒ தந்ைத
யீன்ற மகள்- ெபாைறயன் ெப ந்ேதவி" என் க ங்ேகாைவ ஈன்ற தாைய அப்பதிக
ஆசிாியர் விசதமாக விளக்கி ள்ளார். அந் வன் தந்ைதக்கு மக ம் ெபாைறய க்குத்
ேதவி ம் ஆவெளன, அவைள ஈன்ற தந்ைதேயா ம் ெகாண்ட கணவேனா ம்
தனித்தனிேய அக்ேகாமாட் க்கு உள்ள ெதாடர்ைப விளக்கும் ைறப் ெபயர்கைளப்
லவர் விதந் பிாித் க் கூறியி ப்பதால், ேதவிச்ெசால் ஆண் எவ்வைகயி ம்
மகைளக் குறிக்கேவ
யா . மைனவிையேய குறித் த் தீரேவண் ம்.
பதிகங்கெளல்லாம் ஒ
லவராற் ெசய்யப்ெபற்றன என்ேற ெகாள்ளப்ப கின்றன.
எப்ப
ம் எல்லாப் பதிகங்களி ம் ஒேர ெபா ைளக் குறிப்பதாய் ஒ ப யான
சந்தர்ப்பத்திேல வ ம் இத் ேதவிச் ெசால் க்கு யாண் ம் ெபா ந் வதான மைனவிப்
ெபா ள் ஒன்ைறேய இவ்ெவல்லாப் பதிகங்களி ம் ெகாள்ள ேவண் ெமன்ப
நியதமாகிற .
(5) இன்

ம், இம்

ன்

பதிகத் க் ேகாச்ேசரர் தாயாைரப் ப ம

க்கு மகளா ம்,

ேசர க்குத் தநயர்த ம் மைனவியா ம் குறிப்ப ேவ ஆசிாியர் க த்தாேமல், ேசரெரா
இவைள மைனயறக்கிழைம த ம் ெசாற் ெகாண் ேசர்த்தி ப்பர். ப ம க்குத் தநைய
எனத் ெதளிவிக்கும் ெசாற்ெபய்யத் தவறி, மிகத் த மாறி மைனவியதன் ம ெபயரால்
அவெனா ேசர்த் ஈங்கு இவைளச் சுட்டமாட்டார். இப்பதிகப் பாவலர் வ ள்
ஒ வர் குைறயா நிைற ம் கணவன்பால் ய காத ம் உைடயராய்க் கற்பரசியாய்ப்
கழ் சிறந்த நச்ெசள்ைளயார் என்ப. அத்தைகய ெப ந்தைகயார், நிைறயிறந் ,
மணந்தவைனத் தணந் , தன் ெபண்ணியைல மறந் , பிற மன்னர் பலைரக் கூ
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மக்கைளப்ெப பவைள வாயார வ த் வேரா? அல்ல

அவள் இழிதகைவச் சுட் த்

தான் பா வாேரா?
(6) பாட் க்களிற் ப ம க்குத் ேதவி எனப் பகர்ந்த பின்னர், "அவன் ேதவி
ேசர டன் ேசர்க்ைகயினால் அவர் தமக்கு ைமந்தர்கைளப் ெபற்றாள்" என் உைரத்
அவைளப் பழிப்ப டன், அவள் ஈன்ற ேகாச் ேசரர்

வர் க ம் மாசுபட

ன்

லவ ம் பாடமாட்டார். பா னேரல், ஒ ப்பைதவிட் அவர் பழிக்குப் பாிசில் தர
அக்ேகாச்ேசரர் வ ம் கழிபித்தர்களாய் இ க்க ெவால்லார். பா னவர் பலேவ
லவெரன் ம், பா ப்ெபற்ற பாிசில் அளவிறந்தெதன் ம் இப்பதிகங்கேள
விளக்குவைதக் க

ங்கால், பாடப்பட்ட ேகாச் ேசராின் குற்றமற்ற

கு ப்பிறப்பிைன ம், அவர் தம் கற் நிைற தாய் வயிற்றில் - தந்ைத ேவண்மான் ஆவிக்ேகா மாற்கு - ைமந்தராய்ப் பிறந் , தாய்வழியில் தைலசிறந்த ேசர க்கு
ம கெரன வழித்ேதான்றி நின் யர்ந்த குறிப்பிைன ம், இப்பதிகத் ெதாடர்நிைலகள்
சுட் வைதத் ெதளியலாகும்.
இைனய பல நிைன ங்கால் நான்கு ஆ
ேகாச்ேசரர்

வ ம், ஆவிக்ேகாமான் ப ம

எட் ப் பதிகங்களிற் கழப்ெபற்ற
க்ேக ைமந்த ம், ேசரலாதன் ெசல்வக்

க ங்ேகா இ வ க்கும் வழித்ேதான்றல்களாய்ச் சிறந்த ெப ம க ம்,
தம்ேகாத்தாயின் வயிற் தித் வளர்ந்த ேகாப்ெப மக்க ம் ஆவர் எனத்
க மெமனத் ேதான்றக் காண்பாம்.

ணிவேத

---------------------------(ii) 2,9-ஆம் பதிகத்ெதாடர்ப் ெபா ட்குறிப் .
(1) இனி இரண்டாவதாக 2,9-ம் பதிகத்ெதாடர்கைள ம் அைவ சுட் ம் ெபா ட்
குறிப்ைப ம் நிதானித்தறிய யல்ேவாம். இைவ ைறேய இைமயவரம்பன்
ெந ஞ்ேசரலாதைன "உதியஞ்ேசரலாதற்கு ெவளியன் ேவண்மாள்-நல் னியீன்ற
மகன்" என் ம், இளஞ்ேசர

ம்ெபாைறையக் "குட் வன் இ ம்ெபாைறக்குைம ர்

கிழான் ேவண்மாள் அந் வஞ்ெசள்ைளயீன்ற மகன்" என் ம் கூ கின்றன. 2,9
பதிகங்கள் அப்பாட் ைடத் தைலவாின் தாய்மாைர 'ேவண்மாள்-நல் னி' 'ேவண்மாள்அந் வஞ்ெசள்ைள' என்

சுட் கின்றன. இவ்விடங்களில் ேவண்மாள் என்

ெசால் அத்தாய்மாாின் இயற்ெபயாில்ைலெயன்ப

ஞ்

ெவளிப்பைட. 'நல் னி'

'அந் வஞ்ெசள்ைள' என்பன அவர்தம் இயற்ெபய ம், 'ேவண்மாள்' என்ப
அவ்வி வ க்கும் ெபா வாயெதா சிறப் ப் ெபய மாயி க்க ேவண் ம்.
"சிறப்பினாகிய ெபயர்நிைலக் கிளவிக்கும்-இயற்ெபயக்கிளவி ற்படக் கிளவார்"
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என்

ம் ெதால்காப்பியச் சூத்திர விதிப்ப , இவ்வி வர் இயற்ெபயர்க

ன்னிற்கும் 'ேவண்மாள்' எ ம் ெபா ச்ெசால், 'ேகாமைனவி' என்
ெபா
ைடயெதா சிறப் ப் ெபயேரயாதல் ேவண் ம்.

க்குள்

ம்

ம்

(2) இன் ம், "ேவண்மாள்" என் ம் ெசால், ேகாேவந்தர் ேகாப்ெப ந்ேதவியைர ம்,
ேகாவியலார்
ைனயாக் கு மன்னர் ேதவியைர ம் குறிக்கும் ஒ
ெபா ப்ெபயராய்ப் பழந்தமிழிலக்கியங்களிற் பலவிடத் ம் வழங்கக் காண்பாம்.
சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்ேகாவ கள் தம்ேகாத்தைமயன் ெசங்குட் வன்
ேகாமைனவிைய "ேவண்மாள்" என் சுட்
ள்ளார். ஆண் அச் ெசால் அத்ேதவிக்கு
இயற்ெபயர் என் நிைனப்பவ ம் சில ளர். உண்ைமயிேல இ அவ க்கு
இயற்ெபயரன்ெறன் எளிதில் ெதளியலாகும்.
"வானவர் ேதான்றல் வாய்வாட் ேகாைத
விளங்கில வந்தி ெவள்ளி மாடத்
*இளங்ேகா ேவண்மா

டனி ந் த ளி"

என்பன சிலப்பதிகாரக் காட்சிக்காைதய களாகும். ேசரர் ெப மான் இயந்திரவாவி
எழின்மாடத்தில் தம்பி இளங்ேகாேவா ம் தன ேதவிேயா ம் ஒலக்கத்
எ ந்த ளியி ந்தவன், மைலவளம் கா
பாிவாரங்கேளா ம் றப்பட்டான் என்

வெமன அவாி வ ட ம்
சுட் ம் குறிப்பின இவ்வ கள்.

------------------*தம்பிையச்சுட் ம் "இளங்ேகா"த் ெதாடைர ம் ேவண்மாேளா
ெசங்குட் வன்ேதவிக்கு "இளங்ேகாேவண்மாள்" எ ம் ெதாடர்

ேசர்த் ச்
ம் ெபயராய்

நிற்பெதனக் ெகாண் , அதனால் அவள் ேகாத்ேதவி (பட்டமகிசி) யல்லள் என் ம்,
மன்னன் பின்னர்மணந்த காதற்கிழத்தியா யி க்கேவண் ெமன் ம் நிைனப்பா ம்
உளர். அவர் க த் க்குப் ேபாதிய ஆதர இல்லாதேதா , அ ெபா ந்தா என ம்
சிலப்பதிகார அ கைள ஊன்றி ேநாக்குேவார்க்கு ெவளியாகும். இளங்ேகாவ கள்
மாடத்தில் மன்ன டனி ந் மைலகாணச்ெசன் மீண்டதாய் அ களின் ம ளற்ற
ெசந்ெதாடர்கள் ெதளிவிப்பதா ம், இளங்ேகாவ கைளச் சுட்டாமற் ேகாத்ேதவிையத்
தனிேய குறிக்கும் பிற இடங்களிெலல்லாம் இவ்விளங்ேகாத்ெதாடர் ெகா க்காமல்
வாளா "மாெப ந்ேதவி" [காட்சிக்காைத-வாி 110] என ம், "வ ைவ ேவண்மாள்
மங்கல மடந்ைத மதிேயார் வண்ணங் காணிய வ வழி" [ந கற்காைத-வாி-51-52]
என்ற அ களில் "ேவண்மாள்" என ேம அ கள் கூறிப்ேபாவதா

ம்,

காட்சிக்காைதயின் த ல் வ ம் ேமற்குறித்த ெதாடாி ம் 'இளங்ேகா' என்ப
ேவண்மா க்கு அைடயாகாமல் இளங்ேகாவ கைளேய குறிக்கும் என்ப
மைலயிலக்காம். ேம
என்

ம் இைளய மைனவி என்ற ெபா ளில் 'இளங்ேகா ேவண்மாள்'

குறிப்பேத அ கள் க த்தாேமல், அேத காைதயில் பின் இவள்
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ெப ங்ேகாப்ெபண்ெடன்பைத விசதமாக்கி 'மாெப ந்ேதவி' எனச் சுட் யி ப்ப
ெபா ந்தாதாகும். ஆதலா ம் இத்ெதாடர் இளங்ேகாவ கைள ம் ேகாத்ேதவியான
ேவண்மாைள ேம குறிக்கிறெதன்ப ெதள்ளிதிற் ெகாள்ளக் கிடக்கிற .
இன்

ம் ெசங்குட் வன் மைனவி இக்காட்சிக்காைதயிற் பின்ேனாாிடத்தில்

'மாெப ந்ேதவி' என ம், ந கற் காைதயில் மீண் ம் வாளா 'ேவண்மாள்' என ேம
குறிக்கப்படக் காண்கின்ேறாம். இத்னால் 'ேவண்மா ம்', 'மாெப ந்ேதவி ம்'ேகாமைனவி என்ற ஒ ெபா ள் குறிக்கும் இ விேசடணங்கெளன ெவளியாகிற .
இைவ இரண் ம் ெசங்குட் வனின் ஒேர ேகாமைனவிையக் குறிக்கும் இ சிறப் ப்
ெபயர்கேளயாகும்.
(3) ேம ம், இளங்ேகா க்குச் ெசங்குட் வன் தைமயன்; அதனால்
குட் வன்ேகாத்ேதவி அவ க்கு அண்ணியார்(மதிநியார்) ஆகேவண் ம். தமிழகத்தில்
தைமயன்மார் மைனவியர்ெபயைரத் தம்பியர் கூ வ மரபில்ைல: வழக்குமில்ைல,
ேகாேவந்தன் ெப ந்ேதவிக்குாிய மதிப் ம் தமிழ்மர ம் ஒ ங்ேக நின் இளங்ேகா
வ கைள அவளியற்ெபயைரச் சுட்டெவாட்டாமல் த ப்ப
ைறைம. தைமயன்ெபயர்
தன்ெபயர்கைளச் ெசால் வதில் அத்தைகய தைடகிைடயா . அப்ப யி ந் ம்
இவ்விடத்தில் இவர்களியற்ெபயைரகூடக் கூறாமல், மன்னைன வாளா 'வானவர்
ேதான்றல்,' 'ேகாைத' என ம், தன்ைன 'இளங்ேகா' என ம் கூறிப்ேபாகும் அ கள்
மன்னவன் ேகாமைனவிையமட் ம் அவள் இயற்ெபயர் ெகாண் சுட் வர் எனக்
ெகாள்வதிற் ெபா த்த ம் ெபா
ம் இல்ைல.
(4) இ
வ

மன்றி, இச்ெசால் மன்னவர்மைனவியாின் ெபா ப் ெபயராகுெமன்பைத

த் ம் சான் சில இன்

ம் உள. ெதான்

'உதியன்ேவண்மாள்' என்ற பிரேயாகங்கைளக் கா

ல்களில் 'நன்னன் ேவண்மாள்
கின்ேறாம். ஈண்

'நன்னன்','உதியன்' என்ற ெசாற்கள் ஆண்பாற்ெபயர்கள் என்ப

ஒ தைல.

அவற்ேறா 'ேவண்மாள்' எ ம் ெபண்பாற்ெபயர் ெதாட ங்கால் நன்னன்ேதவி,
உதியன்ேதாவி என்ேற ெபா ள்ப ம். அல்லாக்கால் இப்ெபயர்த்ெதாடர்கள்
ெபா ளற்ற ெசால் ன் ெவ ங்கூட்டமாகும். இத்ெதளி கண்ேட மகா
மேகாபாத்தியாய சாமிநாைதயரவர்க

ம் தம் அ ம்பத அகராதியில் 'ேவண்மான்'

என்பதற்கு சிற்றரசன் என ம், 'ேவண்மாள்' என்பதற்கு சிற்றரசன் மைனவி-

ைட

யரசன் மைனவி என ேம ெபா ள்குறித் ள்ளார்கள். இவ்வா

ம்

'ேவண்மாள்' எ

ெசால் ேகாேவந்தர் கு மன்னர்மைனவியர்க்குப் ெபா ப்ெபயராகவழங்குவதால், அ
ஒ வ க்கும் இயற்ெபயராகாமல் சிறப்
ைற குறிக்கவ ம் ெபா ப்ெபயேரயாதல்
ேவண் ம் என்ப ஐயமற்ற ணிபாய்க் ெகாள்ளக்கிடக்கின்ற .
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(5) ேவண்மாள் என்ப இயற்ெபயராேமல் பிறி ெசாற்சார் ேவண்டாமல்
தன்னிைலயில்நின் அந்தப் ெபய ைடய ெபண்மகைளச் சுட்டல்கூ ம். இவ்வா
தன்வழக்கு இக்கிளவிக்கு எங்குமில்ைல. வ மிடங்கள் ேதா ம் இ ஆண்பாற்
ெசாற்கள் பிறவற்ைறத் த விேய வரக் கா கின்ேறாம். ஆண்பாற் ெபயெரா வாளா
ெதாட ங்கால் அவ்வாண்மக க்குத் ெதாடர் ைடய ெபண்ெணா த்திையச் சுட் ம்
ஒ

சிறப்

ெகள்

வ

ைறப் ெபயராவதன்றி, ெதாடர் சுட்டேவண்டாத இயற்ெபயராய்க்
ெபா ந்தா , ெபா ள்தரா .

(6) ஆண்ெபயெரா ெபண்ெணா த்தியினியற் ெபயைரப் ணர்க்குங்கால்,
அவ்வி வ க்கும் உள்ளெதா
ைறகுறிக்கும் ெசாற்ெபய் விளக்குவேத மரபாகும்.
இராமன்ேதவி சீைத, இராமன்தாய் ேகாசைல, இராமன் ைமத் னி ஊர்மிைள என்
ஒ
ைறப் ெபயர்த்ெதாடர் ெகாண்ேட இ பாலார் இயற்ெபயர்த் ெதாடர்கள்
வழங்கப்ெப ம். ைறசுட்டாமல் வாளா இராமன் ஊர்மிைள என் இரண்
இயற்ெபயர்கைளத் ெதா த்தால் ஒ ெபா
மறியாமல் ம
தற்ேக ஏ வாகும்.
அத்தைகய பிரேயாகம் வழக்காறில்ைல; மரபிறந்த தவ மாகும்.
(7) ஈண்

இரண்

ஒன்ப

பதிகப்பாட் க்களில் 'ெவளியன்-ேவண்மாள்' 'கிழாஅன்-

ேவண்மாள்' என் ஆண்ெபயர்கேளா ெதாடர்ந் பிறெசாற்சார்பின்றி நிற்றலால்,
ெவளியன் கிழாஅன் இவ்வி வ க்கும் தனித் தனிேய ஒ ெதாடர் ைடய
ெபண்க க்கு "ேவண்மாட்" ெசால் ைறப்ெபயராயைமவ அங்ைகயில் ெநல்
ேபால் ெதளியப்ப ம். மற்ைறய 4,6,8 பதிகங்களில் 'ப மன் ேதவி'
'ஆவிக்ேகாமான்ேதவி' என்றி ப்பேத ேபால், ஈண் ம் 'ெவளியன்-ேவண்மாள்'
'கிழாஅன்-ேவண்மாள்' எனேவ வ வதால், ேதவிப்ெபா ளிேலேய ேவண்மாட்
ெசால் ம் நிற்கிறெதன் ஒ தைலயாகத் ணியப்ப ம்.
(8) இனி,

ைறப்ெபயராய்க் ெகாண்டா

ம் இதற்கு மைனவிப்ெபா ைளக்

ெகா ப்பாேனன், மகட் ெபா ளிேலேய இைதக்ெகாள்

ேவாெமன்பார்க்குச்

ெசால் ேவம், மகள் என் ம் ெபா ளில் இச்ெசால்ைலக் ெகாள்ளற்கில்ைல. தம்
தைமயன் ெசங்குட் வன் ேதவிைய இளங்ேகாவ கள் ேவண்மாள் என்
உைரப்பதா ம், மகட்ெபா ளில் யாண் ம் இதற்கு ஆட்சியில்லாததா
மைனவிையேய ேவண்மாட்ெசால் குறிப்பதாகும்.

ம்

(9) பதிற் ப்பத்தின் பதிகங்கைளச் ெசய்தவர் ஒ வேர என்ப அப்பதிக இயல்பாற்
லப்ப வதாகும். தி . . இராகைவயங்காரவர்கள் ேபான்ற பண் த ம் அப்ப ேய
ெகாள்

கின்றார்கள். இஃ

எப்ப யி ப்பி

ம், இந்

பிறபதிகங்களிெலல்லாம் ஆசிாியர் ஆண்பாற்ெசாற்கேளா

ல் ஐந்ெதாழியப்
'ேதவி','ேவண்மாள்' என்ற

14
ெசாற்கைள நி த்தி, அைவெகாண்ேட அங்குக் குறித்த ெபண்க

க்கும் ஆண்க

க்கும்

உள்ள ைறைய விளக்கிப் ேபாவதனால், இச்ெசாற்களிரண் ேம 'மைனவி' என் ம்
ஒ ெபா ளில் ைறப்ெபயராய் வ மா ெதளியக்கிடக்கின்ற . இவ்வைமப்பால்
'ேதவி' 'ேவண்மாள்' என்ற இ ெசால் ம், ஒ நிைலயில் ஒன்ைற ெயான் விளக்கி,
இரண் ற்கும் மைனவி என் ம் ஒேர ைறப்ெபா
ண்ைமைய வ
த் ம்.
சு ங்கச் ெசால் ன், ேவண்மாள் என்ப ேவண்மாளின் ெபண்பாலாம். ேவண்மான்
என் ஞ்ெசால் சிற்றரசரான ேவளிர் அல்ல கு மன்ன க்குப் ெபா ப்ெபயர் என்
அறிேவாம். ஆகேவ ேவண்மாள் என்ப கு மன்னர் ேதவியர்க்குப் ெபா ப்ெபயராய்,
ேகாேவந்தர் மைனவியர்க்கும் சில இடத்ேத ைறப்ெபயராய் வழங்குெமன
அறியலாகும்.
(10) 4,6,8 பதிகங்களிற் ேதவி என்

ம்

ைறப் ெபா ப் ெபயர்மட் ம்நின் ,

அம் ைற ைடயாளான ப மன்ேதவியின் இயற்ெபயர் சுட்டப்ெபறாம
பதிகங்களிேலா ேவண்மாள் என்ற
எ

ம் இயற்\ ெபயர்கள் ெதாடர்ந்

ைறப் ெபயேரா

'நல்

க்கிற . 2,9

னி' 'அந் வஞ்ெசள்ைள'

'ெவளியன்மைனவி நல் னி', 'ைம ர்கிழான்

மைனவி அந் வஞ்ெசள்ைள' எனத் ெதளிக்கப்ப கின்ற . இங்கு இவர்கள்
இயற்ெபயைரத் தனித்தனிேய விளக்குவதால்,இ வ க்கும் ெபா வான
ேவண்மாட்ெசால் ைறப்ெபயேரயாவதைன ன்னேர விளக்கி ள்ேளம்.
(11) இன்

ம், 'ேவண்மான்' என்பதற்குச் 'சிற்றரசன்' என் ம், 'ேவண்மாள்'

என்பதற்குச் 'சிற்றரசன் மைனவிைடயரசன்மைனவி என் ேம பதிற் ப் பத்
அ ம்பத அகராதியில் மகா மேகாபாத்தியாய சாமிநாைதயரவர்கள்
ெபா ள்குறித் ள்ளார்கள். அதனா ம் இச்ெசால் இப்பதிகங்களில் சிற்றரசான
ெவளியன்ைம ர்கிழான் என்ற ேவளிர்களின் மைனவிமாைரேய சுட் கின்ற ெதன்
ணியலாகும்.
(12) இைவ பலவற்றா

ம், இப்பதிகங்களில்வ ம் ேவண்மாட்ெசால்

மைனவிப்ெபா ைளேய குறிக்குெமன்ப

விசதாமாகும்.ஆகேவ,இரண்டாம்பதிகத்தால்

ேவள் ெவளிய க்கு 'நல் னி' மைனவிெயன விளங்குகிற . இனி இப்பதிகத்திேலேய
இைமயவரம்பன்-ெந ஞ்ேசரலாதன் ேவள்-ெவளிய க்கும் அவன் ேவண்மாள்நல் னிக்கும் மகெனன்

ெசால்லலப்ப வதலால், அவன் உதியஞ்ேசரலாதற்கு

மகனாமாறில்ைல,ம கேனயாவெனனத் ெதளிகின்ேறாம். அ ேவேபால்,9-ஆம்
பதிகத்தா ம் இளஞ்ேசர
ம்ெபாைறேவள்-ைம ர்கிழா க்கும் அவன்ேதவி
அந் வஞ்ெசள்ைளக்கும் ைமந்தனாய், குட் வன் இ ம்ெபாைறக்கு ம கேனயாவெனன அறிகிேறாம். "குட் வன் இ ம்ெபாைற-குடக்ேகா இளஞ்
ேசர
ம்ெபாைறயின் மாமன்" என் மகாமேகாபாத்தியாய பி ம்ம
உ.ேவ.
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சாமிநாைதயரவர்கள் பதிற் ப்பத்தின் அ ம்பத
காட் யி ப்ப ம் இதைன வ
த் ம்.

த யவற்றின் அகராதியிற்

(iii) 3-ஆம் பதிகத்ெதாடர் ெபா ட்குறிப் .
இனி

ன்றாம்பதிகத்ைதப்பற்றிய ெதால்ைலயில்ைல அப்பதிகத்தைலவனான

பல்யாைனச்ெச குட் வைனப் பதிக ஆசிாியர் வாளா 'இைமயவரம்பன்தம்பி' என்ேற,
சுட் யைமவதனால்,அவன்,தன் தைமயன் 2-ஆம் பதிகத்தைலவனான
ெந ஞ்ேசரலாதைனப் ேபாலேவ, ேவள்ெவளிய க்குத் தநய ம் உதியஞ்
ேசரலாதற்கு ம க ம் ஆவெனன்ப எளிதறியக் கிைடப்பதாகும்.
(iv) 7-ஆம் பதிகத்ெதாடர்ப் ெபா ட்குறிப் .
ஏழாம்பதிகத்ெதாடேரா, ெந ங்கால இ ளகற்றிச் ேசரர் கு த்தாயவழி
ண்ைம ைறையத் லக்கும் ஒளிவிளக்காயி க்கிற . இவ் ண்ைமயறிதற்கு இ
மிக ம் ைணயாவதாய்த் ேதான் வதால், இதைனச் சிறி ஊன்றி
ஆராயேவண் வ மிக ம் அவசியம். இக்கிைள ைற கிளத் ம் ெதாடராவ :"அந் வற்கு ஒ தந்ைத யீன்றமகள்-ெபாைறயன் ெப ந்ேதவி-யீன்ற மகன்" என்பேத.
இதிற் பாட் ைடத்தைலவனான ெசல் வக்க ங்ேகாைவ ஈன்ற தாையப்
'ெபாைறயன்ெப ந் ேதவி'ெயன ம், 'அந் வற்கு ஒ தந்ைதயீன்றமகள்' என ம்
இப்பதிக ஆசிாியர் ெதளிவித் ள்ளார். இவர் கபிலர் எனேவ ெகாண்டால், கபிலர்
ெபாய்யாநாவிற் லவராதலால் அவர்கூ வ ெமய்ெயன்ப ஒ தைல. யாவர்
கூற்றாயி ம் இத்ெதாடர் கூ ம்ெபா ைளத் ெதளிய யல்ேவாம்.
த ல், இத்ெதாடாில் அந் வ ம் க ங்ேகாவின் அன்ைன ம் ஒ
தந்ைதயீன்றமக்கெளன்ப
ளக்கமற விளக்கப்ப கிற . அதனால் அந் வஞ்ேசரற்கு
அவன் ேசாதாியாவெளன் அறிகின்ேறாம். அ
மன்றி, அவள் அ த் உடேன
ெபாைறயன்ேதவி என ம் விதந் விேச க்கப்ப கிறாள். அதனா ம் ற்கூறிய
அந் வற்கு அவள் மைனவியாமாறில்ைல. இத்ெதாடாி தியில் இவளீன்ற க ங்ேகா
அந் வற்கு மகெனன ம் சுட்டப்ப கிறான். இந்நிைலயில் இவள் அந் வற்கு
ைமந்தனீன்

த வ

எப்ப ? ெபாைறய

க்கு மைனவியாதலா

ம், அந் வனின்

தந்ைதக்கு மகளாகேவ- அந் வ க்கு இவள் ேசாதாியாவதா ம், இவள் அவைன
மணந் மகப்ெபற
யா . மணவாக்காதலனாக அவைனக்கூ க் க ங்ேகாைவயீன்றாெளன்றால், அ அவைள ம் அவள் கு ைய ம் சு ம் பழியாவதல்லால்,
ேசரர்குலம் தைழய அவள் மகனீன் தந்தாெளன நன்மக்களாற் கழத் தகுதியன்றாம்.
அவள் ெபர்ற க ங்ேகாைவ அந் வதற்குத் தநயனாக்குவதால் அவ க்குச்
சேகாதர டன் விபசார ேதாசம் சம்பவிக்கும். இத் ைண விபாீதம் விைளக்கும்
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இக்க த்ைதவிட் , ேவ
கடைமயாகும்.

ெசம்ெபா ள் உண்டாயின் அைதக் ெகாள்

வேத நம

இவ்வாக்கியத்தில் வந் ள்ள விேசடணச் ெசாற்களிந் நிைல ம் அைமப் ம்
விபாீதப்ெபா
க்குச் சிறி ம் இடமின்றி உண்*ைமைய எளிதில் ெதளிவிக்கின்றன.
த ற் க ங்ேகாவின் தாைய அந் வனின் தந்ைத மகெனன் கூறிய
ேதாடைமயாமல், மீண் ம் அவைளப் ெபாைறயன்ேதவி என இைடத்ெதாடர்
ெகா த் ம் விேச த்தி ப்பதாற் லவர்க த் ச் சந்ேதக விபாீதங்க க்குச் சிறி ம்
இடந்தராமல் விளங்குகிற . அந் வனின் ேசாதாி ம் ெபாைறயனின் மைனவி மான
ெகாமாட்

க ங்ேகாைவப் ெப கின்றாள். அவள் ெபற்ற க ங்ேகாேவ,

ெபாைறய க்குத் தநய ம், அந் வற்குப் பிறங்கைடயாம் ம மா மாகின்றான்.
ெதளிவான இத்ெதாடர்ெமாழிப்ெபா ைள மாற்றிக் க ங்ேகாைவ அந் வ க்கு
மகெனனேவ ெகாள்ளப் கின், "ஒ வேன மற்ெறா வ க்கு ஒ ங்ேக மக
ம க ம் ஆவன்" என ஒ அ க அசாம்பாவித விபாீதத்ைதக் கூ வதாக
எப்ப

ம் இத்ெதாடாில் 'ேதவி' என்பதற்கு மகெளனப்ெபா ள்ெகாண்

ெபாைறய

க்கு மகளாக்க இடமில்ைல. தமிழ்வழக்கில் 'ேதவி'ச்ெசால்

" தல்வி"ப்ெபா ளில் ஆட்சிெபறா

ம்

ம்.

இவைளப்

ைறப்ெபயராக,

என்பைத ேமேல (7,8-ஆம் பக்கம் 3-ஆம்பகுதி, 1-

ஆவ உட்பிாிவில்) காட்
ள்ேளன். "இவள் தந்ைத ெபாைறயனல்லன்; ெபாைறயன்
ேதவியான இவ க்குப் ெபாைறயனல்லாத ேவ ஒ தந்ைத உண் " என்ேற
பதிற் ப் பத் ப் பைழயஉைரகார ம் பதிப்பாசிாியர் மகா மேகாபாத்தியாய
சாமிநாைதயரவர்க

ம் க

கிறார்கள். இதைன, 'ஒ தந்ைத-ெபாைறயன்

ேதவியின்பிதா' என்ற அவர்கள் உைரக்குறிப் விளக்குகின்ற .
'ெபாைறயன் ெப ந்ேதவி' எ

ம் ெதாடர்ெகாண்

ெபாைறயைன இவ

க்குத்

தந்ைத எனக் ெகாள்ளக்கூ மாயின், 'ஒ தந்ைத' என்றதற்குப் "ெபாைறயனாகிய ஒ
தந்ைத" என் இவர்கள் ெபா ள்கூறியி க்கேவண் ம். அைதவிட் ப்
'ெபாைறயன்ேதவியின்பிதா' என்
ெபா ள்ெகாண்
இவர்க

ெபா

ைரக்கமாட்டார்கள். அவ்வா

ப்பதால், 'ேதவி' என்ற ெசால்

க்கு மகள் என்

க்கு ஒவ்வாைம ம், மைனவி என்ற ெபா ேள இவர்க

இவர்கள்

ம் ெபா ள்
க்கு உடன்பா ம்

ஆவதைன அறிகின்ேறாம். ஆகேவ, க ங்ேகாவிந் தாய், ேவண்மான் ெபாைறய
மைனவி ம், அந் வன் தந்ைதக்கு மக
ெதளிகிேறாம்.

க்கு

ேம ஆவெளன இப்பதிகத்ெதாடரால்

அன்றி ம் இத்தைகய ஐயம் எ
ேம நிகழாவண்ணம் நி த்த ெசாற்ெபய்
லவர்
இதன்ெமய்ப்ெபா ைள விளக்கிைவத்தி க்கிறார். அந் வன் தந்ைதக்குக் க ங்
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ேகாவின் தாய் மகள் என

த ற்கூறினார், 'மகள்' எ

ம் ெசால்

க்கு மைனவி, ெபண்,

தநைய எனப் பலெபா ள் உண்ைமயால், பிற ெபா ந்தாப்ெபா ள்கைள விலக்கி
இவள் அவனக்குத் தநைய என்பைதத் ெதளிவிப்பதற்கு மக

க்கு ன் 'ஒ தந்ைதயீன்ற'

என்ற அைடெகா த்தார். எனேவ இவள் அந் வன் தந்ைதக்கு மைனவியல்லள்,
அவன்ெபற்ற தநையேயயாவன் என்ப மைலயிலக்காகிற .
இனி, மகட்ெசாற்ேபாலேவ, தமிழில் மகன் எ

ெமாழி ம் ஆண்மகன், கணவன்,

வழித்ேதான்றலாம் ம மான், தல்வன் எனப் பலெபா ள்களில் வ ம். ஆதலால்
இத்ெதாடாி தியில் 'ெபாைறயன் ெப ந்ேதவி யீன்ற மகன்' என்றவிடத்தில் 'மகன்'
என்ற ெசால் க்குப் ெபா ெளன்ைன? இவ்விடத் திச்ெசால் ன் ெபா த்தெமன்ன?என்பன சிந்திக்கத்தக்கனவாம். அந் வன் ெபற்ற தல்வியாய்ப் ெபாைறயைன மணந்த
ேதவி யீன்ற க ங்ேகா, தன் தாைய மணந்த ெபாைறய
மா லனான அந் வ க்கு வழித்ேதான்றலான ம மா

க்குப் தல்வ ம்,தன்
மாவன். இவ் ாிையைப ம்

விளக்க மகன் என் ெமா ெசால்ேல அைம ைடயதாத ன், இப்பதிகப் லவர்
ஈண் அச்ெசால்ைலப் ெபய் ைவத்தார். இதைன இக்கட் ைரயின் இ திப்பகுதியில்
விசதமாக ஆராய்வதால் ஈண் விாியா திம்மட் ல் நி த் கின்ேறன்.
அப்ப ேய இவள்ெபற்ற மகன் அந் வற்குத் தநயனல்லன், ம கேனயாவ ெனன்
ெதளிவிப்பதற்காகப் லவர் மீண் ம் இவைளப் 'ெபாைறயன்ேதவி' என்

விேச த் ,

'ஒ தந்ைத யீன்ற மகள்" என்பதற்கும்- (இவள்)'ஈன்றமகன்' என்பதற்கும் இைடேய
விேசடணம்(அைட) ெகா த் ப் பிாித்
ெபாைறயன், க ங்ேகா ஆகிய

நி த் கின்றார். இவ்வா

வ க்கும் இவ

க்கும் உள்ள

ெதளிக்கப்ப கின்ற . இவள் தல்வ க்குச் ேசாதாி, ந வ
கைடய க்குத் தாய் என்ப ெவள்ளிைட மைலயாம். எப்ப
அந் வ

அந் வன்,

ைற நிரல்நிைறேய

க்கு மைனவி,
ம் இத்ெதாடரால்

க்குக் க ங்ேகாவின் தாய் மைனவியாதல் இயலாெதன்ப

ஒ தைல;

எனேவ, அவ க்கு இவன் தநயனாகான், வழித்ேதான்றலான ம மாேனயாக
ேவண் ெமன்ப ெதளியக் கிடக்கின்ற . ம மக்கட்டாயத்ைதச் சுட் ஞ் சான்
இைதவிட ேவ எப்ப க் காண
ம். இத்ெதாடர் மக்கட்டாயத்ேதாடைம ெபற
ம க்கின்ற . க ங்க்ேகாைவ அந் வ க்கு மகன் என் ெகாள்ள இத் ெதாடர்
மக்கட்டாயத்ேதாடைம ெபற ம க்கின்ற . க ங்ேகாைவ அந் வ க்கு மகன்
என் ெகாள்ள இத் ெதாடர் எவ்வாற்றா ம் இடந்தரவில்ைல: ம கென ம்
ஒ ெபா ேள இத்ெதாட க்கு ஒ தைலயாய் அைமந்த ெபா ெளன்பைத
இத்ெதாடர்ெமாழிகள் நின் பைறய க்கின்றன. இப்ெபா ளிற் பிறபதிகத்
ெதாடர்கெளல்லாம் இதேனா ெபா ந்தக் காண்பாம். பிறி ெபா ட்கு இப்பதிகம்
இடந்தரா . இந்நிைலயில் இைவெயல்லாம் ஒ ங்கு நின் ெதளிவிப்ப
ம மக்கட்டாயமன்றி மக்கட்டாயமன்ெறன் விளக்கமாகும்.
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(V) 5-ஆம் பதிகத்ெதாடர்ப் ெபா ட்குறிப் ,
(1) இனி, எஞ்சிநிற்கும் 5-ஆம் பதிகெமான் ஆராயக்கிடக்கின்ற . அதன்
ெபா ைள ம் ஒ வா அளந்தறிய ய ேவாம். இதில் கிைளகிளத் ம் ெதாடர்
"ெந ஞ்ேசரலாதற்கு, ேசாழன்மணக்கிள்ளியீன்ற மகன்" என் நிற்கிற . இதில் நிரப்ப
ேவண் ய ெசாற்குைற ண்ைம லப்ப கிற . நிற்கிறப இச்ெசாற்ெறாடாில்
ெபா த்த ம் ெபா
ம் இல்ைல.
(2) இ வைரயில், இப்பதிகத்தைலவனான ெசங்குட் வைன ெந ஞ்ேசரலாதற்கும்
ேசாழன்மகள் மணக்கிள்ளிக்கும் பிறந்த மகெனன் இத்ெதாடர் குறிப்பதாகப் பல ம்
ெகாண்டைமந்தனர். அதாவ :- ெசங்குட் வ க்குச் ேசரல் ஆதைனத்தந்ைத ம்
ேசாழன் மணக்கிள்ளிையத் தா மாகக் க திவந்தனர். இம் ைறக்கு ேவ
ஆதாரமி ந்தால் அைதக்கண்டேபா விசாாிப்ேபாம். இ வைர ம் பல ம்
இத்ெதாடெரான்ைறேய இதற்கு ஆதரவாக எ த்தாளப் பார்க்கின்ேறாம். இத்ெதாடர்
இப்ெபா ள் த மாறில்ைல ெயன்ப மட் ம் இைதச் சிந்திக்கப் குந்த டன்
ெதளிவாகிற .
(3) இப்ேபா

நிற்குநிைலயில் இத்ெதாடாில் ெசங்குட் வன் தாய் (ெபயர்)

குறிக்கப்படவில்ைல. 'ேசாழன் மணக்கிள்ளி' ஆண்பாற் ெபயர்; அதனால்
ெசங்குட் வனின் தாய் ெபயராகமாட்டா . மணக்கிள்ளி என்ப அவன் தாயின்
இயற்ெபயராக ம், அவைள ஒ ேசாழன் மகளாக ம் சிலர் க
வர். மணக்கிள்ளி
என் ம் ெசால் ஒ ெபண்பாற் ெபயராய் யாண் ம் வழங்கக் காணற்கில்ைல. அதற்கு
மாறாகப் பலவிடத் ம் கிள்ளி என்ப ஆண்பாற் ெபயராய்ச் ேசாழ மன்னர்
பல க்குாிய சிறப் ப் ெபயராய் வழங்கிவ வ
'ெந ங்கிள்ளி', 'கழற்கிள்ளி', 'ெந

பிரசித்தம். 'ெவன்ேவற்கிள்ளி',

க்கிள்ளி' 'வ ேவற்கிள்ளி', 'இளங்கிள்ளி',

'மாவண்கிள்ளி' எனப் பல ெபய ைடய ேசாழ ேவந்தைரச்சுட் ம் பாட் க்கள் சங்க
ல்களிற் பல காணலாம். இப்ப ச் சில மன்னாின் சிறப் ைடப் ெபயராவ மன்றி,
ேசாழர் கு யரசுக்ேக இ நிைலத்த ஒ ெபா ப்ெபயராக ம் லங்குகிற .
திவாகரத்தில், ேகாச்ேசாழன் ெபயர் - "ெசன்னி, வளவன், கிள்ளி, ெசம்பியன்" என்
ேசந்தனார் கூறிப்ேபாவதனால், இச்ெசால் ேசாழமன்னர் ெபா ப்ெபயராதல்
ெதளியப்ப ம். ஆகேவ இப்பதிகத்ெதாடாில் "மணக்கிள்ளி" ெயன்ப , யாெதா
ெபண்ைண ம் குறியாமல் ேசாழன் ெபயராகேவ நிற்பெதனக் ெகாள் தேல
ைறைமயாகும்.
(4) பின்

ம் மற்ைறப் பதிகங்களிெலல்லாம் பாட் ைடத் தைலவாின் தாய்மார்

ெபயர் சுட்
ம் சுட்டா வி
ம், அவ்வவாின் தந்ைதயர் ெபயர் தவறாமற் சுட்டப்
ப வ கவனிக்கத்தக்க . அதன் சிறப் க்காரணத்ைதப் பின்னர் விசாாிப்ேபாம்*.
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இவ்விடத்தில் மற்றப் பதிகப் ேபாக்குக்கு மாறாக 5-ஆம் பதிகத்தில் மட் ம் தந்ைத
ெபயைரச் சுட்டாமல்விட ம், தாைய மட் ம் மணக் கிள்ளிெயன விதந் கூற ம்
தனிக்காரணம் ஒன் மில்ைல. பதிகங்கெளல்லாம் ஒேர ஆசிாியர் ெசய்தனெவன்ேற
ஆராய்ச்சியாளரைனவ ம் ஊகிக்கின்றனர். இப்பதிகப் லவர் பிற
இடங்களிெலல்லாம் தாம்ெகாண்ட ைறைய இங்கு மட் ம் ைகவிடக்
க
வாேனன்? அவர் நன்ெறன யாண் ம் ைகயாண்ட ஒ
ைறைய ெநகிழாமல்
இப்பதிகத்தி ம் பின்பற்றியதாகக் ெகாள்வேத ைறயாகும்.
மற்ெறல்லாப் பதிகங்களி ம் பாட் ைடத்தைலவாின் தந்ைதயர்க்குாிய
இயற்ெபய ம் சிறப் ப்ெபய ம் ஒ ங்ேக கூறப்ப கின்றன. அ ேபால் இதி ம் கூறப்
பட்
க்க ேவண் ெமனக் ெகாள் வ நியாயமாகும். அம் ைறயிற் ேசாழன் என்ற
சிறப் ப் ெபயாின் பின் மணக்கிள்ளி என் அவன் இயற்ெபயர் ெசால்லப்ப வ
அவசிய ம் ெபா த்த மாகும்.
-----------*4-ஆம் பகுதி 4-ஆவ

உட்பிாிவில் காண்க.

(5) இன் ம் அ யார்க்குநல்லா ம் பிற ம் ெசங்குட் வன் தாய்ெபயர் நற்ேசாைண
என விதந் கூ கின்றனர். யாண் ம் அவர் மணக்கிள்ளி என்ப அவள்ெபயெரனச்
சுட்டவில்ைல. இைவ பலவற்றா ம் ஈண் மணக்கிள்ளி ெயன்ப ெசங்குட் வன்
தந்ைத ெபயராக ேவண் ெமன்பேத நிைலெப கிற .
(6) ஆனால் ேசாழன்மணக்கிள்ளி ேசரலாதற்குத் தாேன மகப்ெபறமாட்டான்.
ஐயனாைரப்ெப விக்கும் அாிகரக் கூட்டம் மக்கட்கில்ைல. ெபண்ணின்றி இ

டர்

தம்மளவில் த்திரப்ேபெறய்தற்கில்ைல. அதனால், ெசங்குட் வைன ஈன்ற தாையச்
சுட் ஞ் ெசால்ெலான் இத்ெதாடாில் இ க்க ேவண் வ அவசியம்.
(7) இனி, மணக்கிள்ளிையப் ெபண் ெபயராகேவ ெகாள்வதானா

ங்கூட

அப்ெபய ைடப் ெபண் க்கும் ேசாழ க்கும் உள்ள ைற குறிக்குஞ் ெசால்ெல
ம்,
இல்லாததால் இத்ெதாட க்குப் ெபா ளில்லாதாகிவி ம் இ ேவ பாலாாி வ
ாியற்ெபயர்களின் ெவ ம்ெதாைடயால் அவர்களின் ைறயிைய ெதளி மாறில்ைல.
ஆைகயால் எப்ேபா ம் அப்ெபயர்த்ெதாடர்கள் தம்மிைட இைய ையய
ைறப்ெபயைரப் ெபறினல்லாற் ெபா ள் தராவாம். அதனா ம் இங்கு ஒ
ெசாற்குைற ெதளியப்ப ம்.*
(8) ேம

ம் 4,6,7,8 பதிகங்களில் 'ேதவி' என் ம் 2,9 பதிகங்களில் ேமண்மாள்

என் ம் ைறப்ெபயர்கள் நின்ேற அத்ெதாடர்கள் ெபா ள்பயத்தலால், அங்ஙனேம
இவ்விடத் ம் அைவ ேபான்றெதா
ைறப்ெபயர்ச்ெசால் இன்றியைமயாததாகும்.
அ
ம் மற்ைறப் பதிகங்களில் வந்தைமந்த ைறப்ெபயர்ச்ெசாற் ெபா
ைடயதாக
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இ த்தேல ெபா த்தமாகும். எனேவ, அ

ேவண்மாள், ேதவி என்பவற் ள்

ஒன்றாகக்ெகாள் வ தவறாகா . 'ேதவி' என்ற ெசால் மணக்கிள்ளிக்கு ன் அல்ல
பின் நிற்கேவண் ம். ன்ைவப்பின் மணக்கிள்ளிச்ெசால் ெபா ளின்றி நின் வற் ம்.
அ ெபண்ெபயராகாைமைய ம் ேசாழன் ெபயராக ேவண் ெமன்பைத ம் ேமேல
ெதளிந்ேதாம். ஆதலால், ேதவிேபால்வெதா
பின்

ம், "ஈன்றமகன்" என்பதற்கு

ன்

ைறப் ெபயர் "மணக்கிள்ளி" என்பதன்

ம் நிற்ப ேவ அைம ைடத்தாம்.

-----------------------------------------------* "ேசரலாதற்குச் ேசாழன் மணக்கிள்ளி யீன்றமகன்என்ற இச்ெசாற்ெறாடர்
நின்றப ேய நல்லெபா ளைம ைடத் . ெபா ட்குைற நிைறப்பதற்காக யாெதா
ெசால் ம் இங்குப் ெபய் கூட்டற்கவசிய ல்ைல" என் , இவ்வாராய்ச்சிக்
கட் ைரக்குப்பண் தர் தி . . இராகைவயங்கார் அவர்கள் எ தி ெவளியிட்ட
கண்டனத்ைத ம த்

(ெசந்தமிழ்த் ெதாகுதி 28 பக்.277-321ல்) ம ைர உயர்நீதி மன்ற

வழக்குவல்லார் தி . கி ட் ணசாமி பாரதியார் தாம் ெவளியிட்ட ம ப் ைரயில்,
விளக்கிப்ேபாந்தனர். ஒ வா இதிற் சிறி ண்ைம ண் தான். "ெந ஞ்ேசரலாதற்குச்
ேசாழன் மணக்கிள்ளி யீன்றமகன்' எ ந்ெதாடர் நின்றப ேய நல்லெபா ள்
தரக்கூ யேதயாம். ெசங்குட் வைனப் ெபற்ற தாையக் குறிக்குஞ் ெசாற்ெபயாின்றியைமயாததன் " என் ம், "அவ்வரசன் தந்ைத ேசாழன்மணக்கிள்ளி தனக்கு
மகனாக ம்- ேசரலாதற்கு வாாிசான ம மானாக ம்-ெசங்குட் வைன ஈன் தவினன்'
என் றித்ெதாடேர விசதமாக்குவதா ம் ெசங்குட் வைனயீன்ற ேசாழன்மணக்கிள்ளி
எவ்வாற்றா ம் ேசரலாதற்கு மைனவியாதல் கூடாெதன்ப ெவளிப்பைடயாதலா ம்
மக்கட்டாயத்ைத ம த் ம மக்கட்டாயத்ைத வ
த்த இப்பதிகத் ெதாடேர
ஏைனய பதிகத் ெதாடர்கைளவிட மிக

பகாரப்ப கிறநிைலயில், இத்ெதாடாில்

'ேதவி' 'ேவண்மாள்' என்ற மைனவிப்ெபா ள் குறிக்கும் ெசால்ெலான்ைறச் ேசாழன்
மணக்கிள்ளி என்பைதய த் ப் ெபய்தைமக்க ேவண்டாவாம் என் ம்,
அம்ம ப் ைரகாரர் க
வதில் ெபா த்த ம் ெபா
மி க்கிறெதன்பதில்
ஐயமில்ைல. எனி

ம், பிற பதிகங்களிெலல்லாம் ேகாச்ேசரர் கு ப்பிறந் , பிற

கு மன்னைர மணந் , ேசரமன்ன க்கு அவர் பழங்கு

தைழய வழித்ேதான்றலாம்

ம மான்மாைர யீன் த ம் தாய்மாைர ஒ ப ேய சுட் , தந்ைதெயா தாய்மாைர ம்
லவர் விதந் பா யி க்கும் மரைப இப்பதிகத்தில் மட் ம் ெநகிழவிட் ச்
ெசங்குட் வ க்குத் தாையச்சுட்டா தந்ைத ேசாழன் மணங்கிள்ளிைய மட் ம்
குறித்தார் என்

ெகாள்ளப் ேபாதிய ஆதாரமில்ைல. ேம

ம், நற்ேசாைண என்பாள்

ெசங்குட் வன் தாெயன அ யார்க்கு நல்லா ம், அவைள 'ஞாயிற் ச் ேசாழன்மகள்'
என இளங்ேகா ம் கூ வதா

ம் ஆண்

'மகள்' என்ப

மைனவிப்

ெபா ட்ெடன்பைத இக்கட் ைரயில் கீேழ 3-ஆம் பகுதி 6-ஆவ

உட்பகுதியில்

விசதமாக்கியி ப்பதா ம், பதிற் ப்பத்தின் மற்ெறல்லாப் பதிகத்
ெதாடர்க டனைட பட இவ்விடத் மைமவதாகக் ேகாடேல சால் ைடத்ெதனக்
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க தி நான் இத்ெதாடாி ம் மைனவி ைற குறிக்கும் ேதவிச்ெசால் ேபான்றேதார்
ெசாற்குைற ண்ெடனேவ ெகாண் அைதப் ெபய்தைமப்பேத ைறெயனக்
க
கிேறன்.
---அத்தைகய குைறநிரப் ஞ் ெசாற்ெபய் பாடங்ெகாள்ளின் இப்பதிகத் ெதாடர்
ெதளி ெபற் ச் சிறப்பதாகும். ஆைகயினாேல இவ்விடத்தில் "ேசரலாதற்கு ேசாழன்
மணக்கிள்ளிேதவி ஈன்ற மகன்" என்ப ேபான்றெதா பாடம்ெகாள்வ அவசிய ம்
அழகுமாகும். இைனயெதா ெசால் நிரப்பப்ெபறாதவைர இத்ெதாட க்கு
எப்ெபா
ம் ெதளிதற்கில்ைல. ெபய்தைமத்தால் அ ெபா ந் ம் ெபா ள்தந்
சிறந் நிற்கும். எனேவ இப்பதிகத் ெதாடரால், ெசங்குட் வன் ேசாழ
ேசரலாதற்கு ம க ம் ஆவெனனத் ெதளியலாகும்.

க்குத் தநய

ம்

(vi) மகட்ெசால் ன் ெபா ள்விளக்கம்
(a) இந்தப் பகுதிைய
க்கு ன்ேன இங்கு நாம் க த ேவண் ய பிறிெதா
ெசய்தி ண் . ெசங்குட் வ க்குச் ேசரத் தந்ைத ம் ேசாழத்தா ம் த பவர் தம
ெகாள்ைகக்கு ஆதாரமாக எ த் க்காட் ம் ேமற்ேகாள் வாக்கியம் ஒன் ண் .
சிலப்பதிகாரப் பாயிர ைரயில், "ேசரலாதற்கு......ேசாழன்றன் மகள் நற்ேசாைண
யீன்ற மக்களி வ ள் ன்ேனான்" எனச் ெசங்குட் வைன அ யார்க்குநல்லார்
குறிக்கின்றார். இதிற் குறிக்கும் ெசய்திக்கு அவ் ைரயாசிாியர் கண்ட ஆதரைவ அவர்
விளக்கினாாில்ைல; என்றா

ம் அவ ைரயின் இத்ெதாடைர ஆதாரமாக்கி,

ேசரலாதற்குச் ெசங்குட் வன் தநயெனன ம், அவன்தாய் ேசாழன் மகெளன ம் சிலர்
க
கின்றனர். இவர்ெகாள்ைகக்கு ஆதாரமாய்க் காட்டக்கூ ய இதனி ம் சிறந்த ஒ
ெசாற்ெறாட ம் நான் கா கின்ேறன். இளங்ேகாவ கேள தம் நாடகக்காப்பியத்தில்
"திகெழாளிஞாயிற் ச் ேசாழன் மகளீன்றைமந்தன்.........ெசங்குட் வன்"* என்
கூ கின்றார். அ கைளவிட அவர்குல ைறையத் ெதளிவிக்கப் பிறர்யா ம்
அ காில்ைல. அவர்வாக்கியத்ைத எ த்ெதறிய அதிகாரம் எவர்க்குமில்ைல. ஆகேவ
இவ்வாக்கியத்தால் அவ க்கும் அவர்தைமயன் ெசங்குட் வ க்கும் தாயாவாள்
ேசாழன்தநைய என்ேற ஏற்ப மானால், இைத ஒப் க்ெகாண்

பதிற் ப்பத் ப்

பதிகப்பாக்களின் ஆதரைவக்கூடப் றக்கணிக்க ேவண் வ ம். ஏெனனில்,
அப்பதிகப்பாவலர் ேசரர்குலத் க்கு அந்நியர். அ கேளா, அக்கு யிற் பிறந்

சிறந்த

ெப ந்தைக யாராவேதா , ெசங்குட் வ க்கு உடன்பிறந்த தம்பி மாவர். அதனால்
இ சம்பந்தமாக அவர்கூற்ேற ஏற்ற ெபற்றியதாகும். இவ ைடய இவ்வாக்கியேம
அ யார்க்கு நல்லா ைரத்ெதாட க்கும் ஆதரவாயி க்கலாெமன ம் ேதான் கிற .
ஆதலால் இத்ெதாடர்களின் ெபா ைள ஊன்றி ஆராயேவண் வ மிக ம்
அவசியேமயாம்.
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(b) அ களின்
வ கின்ற 'மகள்' எ

லவாக்கியத்தி

ம் அ யார்க்கு நல்லாாின் உைரத்ெதாடாி

ம்

ம் ெசால் தநையய்(ப்)@ ெபா ளிேலேய நிற்குமாயின், இ வைர

நாம்ெசய்த ஆராய்ச்சிெயல்லாம் விழல்நீராகும். அதற்கஞ்சி, அச்ெசால் க்கு
அப்ெபா ேள அைம மாயின் அைதக்ெகாள்ளப் பின்னிைட ம் ெபற்றியில்ைல.
பதிற் ப் பத் ப் பதிகத்ெதாடர்கள் ஈண் மகட்ெசால்ைலத் தநைய எனக் ெகாள்ளற்கு
இடந்த மாயின், சங்ைகயின்றிச் ேசர க்கு மக்கட்டாயேம ள்ளெதனக்
ெகாள்ளல்கூ ம். பதிகங்கேளா ம மக்கட்டாயத்ைதேய சுட் கின்றன. 7-ஆம்
பதிகத்ெதாடர் அறேவ மக்கட்டாயத்ைத ம த் மற்றதைனேய வ
த் கின்ற .
இவற்ைற ெயல்லாம் ேமேல விசாாித்ேதாம். பதிகம்பா ய பழம் லவர்
பிைழத்தனெரன் அவர்பாக்கைள எளிதிற் கழித்தற்கில்ைல.
------------------*வாழ்த் க்காைத.உைரப்பாட் மைட.வாி-2,3.
@'ய'கர ெமய்க்குப் பதில் 'ப'கர ெமய்வ ம் என எண்
என்றா

கிேறன்.

ம் இளங்ேகாவ களின் ெசாற்ெறாடர், மக்கட்டாயத்ைத மட் ேம

சுட் மாயின், அவைரேய த விப் பதிகப்பாவலைர ந வவிடேவண் வ ம். ஆனால்,
அப்ப ந வவி
ன், அவர் பதிகத்ெதாட ம் இளங்ேகாவ கள் ெசாற்ெறாட ம்
தம் ள் மா படாமல் நின்றைம ம் ெபா ளைமதி ெபறக்கூ மா என் விசாாிப்ப
நம
தற்கடைம. "ெப ம் லவர் ெசால்லாற்றல் ெமய்ம்ைமபிறழாமற்காக்கும்"
என் ம் மர ண்ைமைய மறவாமல், த ல் இவற்ைற அைமத் க் ெகாள் ம்
யற்சிைய நாம் ேமற்ெகாள்வேத ைறயாகும். எவ்வாற்றா ம் அைமதிெபற
வழிகாணாதவைர, இவற் ட் சிறந்த ெகாண்

பிறவற்ைறக் கழிப்ப

இ க்காகா .

இம் ைறைய இங்கு நாம்ேமற்ெகாண் அ க ைடய ம், அவைரப்பற்றிெய ம்
அ யார்க்கு நல்லா ைடய மான ெசாற்ெறாடர்கைளச் சிறி ஊன்றி
ஆராயப் குேவாம்.
(c) இந்ெந க்க யில், இவ்வாராய்ச்சிக்கு உதவியாக, எதிர்பாராத இடத்தி
நம ஐய இ ளகற்ற வ ம் விளக்கத்ைதப் ெப கின்ேறாம். சங்கப் லவரான
சாத்தனார், ெசங்குட் வன்-இளங்ேகாவ கள் இ வ க்கும் சமகாலத்தவர்;
அ மட் மில்ைல. அவ்வி வர்பழக்க ம் நட் ம் ெபற்றவராவர். மாபத்தினியின்
மறக்கற்பால் ம ைர அழ ண்டழிந்தபிறகு இவர் ேசரநா ெசன் வஞ்சியிற்
ேகாச்ேசரன்வண்ைமைய ம் இளங்ேகாவின் மதிப் ம் ெபற் வாழ்ந் வந்தார்.
அக்காலத்தில் இவர் மணிேமகைல

ைல இளங்ேகா க்குப் பா க்காட்

ம்,

அ களின் சிலப்பதிகாரத்ைத அவர் பாடக்ேகட் ம், ஒ வர் ைலெயா வர்
பாராட் யதாகத் ெதாிகின்ேறாம். அ களின் அங்கீகாரச் சிறப் ைடய
மணிேமகைல ள் "மகள்" எ ம்ெசால் "மைனவி" எ ம்ெபா ளில் வழங்கப்
பார்க்கின்ேறாம்.

ந்
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"நினக்கிவன் மகனாத் ேதான்றிய உம்
மனக்கினி யாற்குநீ மகளாய உம்
பண் ம் பண் ம் பலபிறப் ளவால்"
(மணிேமகைல, காைத-22, வாி 29-31).
எ

ம் அ களிற் சாத்தனார் மணிேமகைல ம் உதயகுமர

ம் பல

ற்பிறப் க்களிற்

சதிபதிகளாக வாழ்ந்த விவரத்ைத விளக்குகின்றார். இவ்வ களில் 'மகள்' என்ப
மைனவிையேய சுட் நிற்ப ெவளிப்பைட. மகாமேகாபாத்தியாய
சாமிநாைதயரவர்க

ம் இவ்வ க

க்குத் தாெம திய குறிப் ைரயில் 'மகள்'

என்பதற்கு 'மைனவி' ெயன்ேற ெபா ள்வைரந் ள்ளார்கள். இதனால் மகட்
ெசால் க்கு மைனவிப் ெபா ள் வழக்குண்ெடன்ப ெதளியப்ப கிற . இன்
"கணவன்"-"மைனவி"ெய ம் ெபா ளில் "மகன்"-"மகள்" என்ற ெசாற்கள்
வ ெமன்பைத 'ேநாதக
ெசய் ளி

ம் வழக்கி

ஆட்சி ெப தலா

ண்ேடா

ம்

ம்ம னார்க்கினி'* என இளங்ேகா ம் கூ தலா

ம்,

ம் 'மணமகன்'- 'மணமகள்' என்ற பிரேயாகங்கள் அ ப்பட்ட

ம், நன்கறியலாம். ஆகேவ, 'மகள்' எ

ஞ்ெசால் 'மைனவி'ெய

ம்

ெபா ளில் வ வ அ ைமயில்ைல, ஆன்றசான்ேறாராட்சி ம் தமிழ் நன்மக்களிைட
ெந வழக்கு ைடயெதன்ேற ெதாிகின்ற .
----------*சிலப்பதிகாரம்-ெகாைலக்களக்காைத-வாி-17.
(d) இப்ெபா ளில் அ கள் வாக்கும் அ யார்க்கு நல்லார் உைரத்ெதாட ம்
பதிற் ப்பத் ப் பாக்கேளா எவ்விதப் பிணக்குமின்றிப் ெபா ந்தியைமகின்றன.
"ேசாழன்மகள்" என்பதற்குச் "ேசாழன்மைனவி"ெயன் ெபா ள்ெகாண்டால்,
ேசாழ க்கு அவன் ேதவியீன்ற மக்கள் ேசர க்குத் தநயராகார். ம கேரயாவெரன்ப
விசிதமாகும். எனேவ "ேசரலாதற்குச் ேசாழன்மகள் ஈன்ற மகன் ெசங்குட் வன்" என்ற
பிரேயாகத்ைத மட் ம் ைவத் ச் ேசரலாதற்குச் ெசங்குட் வைன ேநேர தநயனாக ம்,
ேசாழ

க்கு அவைன மகள்' பிள்ைள ேபரனாக ம் ெகாண்

தீரேவண் ய

அவசியேமற்படவில்ைல. எனேவ, சிலப்பதிகாரத்தில்வ ம் இம்மகட் ெசாற்பிரேயாகம்
பதிற் ப்பத் ப் பதிகக் குறிப் கேளா
ர வதாகக் ெகாள்ளேவண்டா.
இப்பதிகத்ெதாடர்கள் ேசரர் கு யில் ஒ தைலயாக ம கர் அல்ல
வழித்ேதான்றல்கைளேய சுட் வனவாக ம், அப்பதிகத் தைலவர் ேசர மன்ன க்குத்
தநயனாகார் ம கேரயாவெரன விளக்குவனவாக ம் தாேம ெதளியத் ெதாிக்கின்றன.
சிலப்பதிகாரப் பிரேயா கங்க ம் இத்தைகய ைறையத் த வ அைமவனவாகக்
காண்கின்ேறாம்.
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(7) மற் ேமாைரயமகற்றல்.
இனி, ' ந்ைத தாணிழ

ந்ேதாய் நின்ைன' என்

வரந்த

காைதயில்

இளங்ேகா ம், 'நிமித்திகன்........ ேசர்தி நீெயனச் ேசரலற் குைரத்தவன்
ைமந்தைரேநாக்கி நந்தாச்ெசங்ேகா லந்தமி ன்பத் தரசா ாிைம யிைளேயாற்
குண்ெடன' என்

பதிக ைரயில் அ யார்க்கு நல்லா ம், இைமயவரம்பைன ம்

ெசங்குட் வன் இளங்ேகா என்பாைர ம்
கூறியைதக்ெகாண் , இவர்கள் அவ

ைறேய ' ந்ைத', 'ைமந்தர்' எனச்சுட் க்

க்குப் தல்வேரயாக ேவண் ம் எனச் சிலர்

வாதிக்க வரலாம். ஆனால், இவ்வாராய்ச்சியில் எவ்வித
ைப ம் இச்ெசாற்கைளக்
ெகாண்
ணிதற்கில்ைல. தந்ைத ந்ைத எந்ைத என்பன ன்ேனான் உன் தைலவன்
என்னிைறவன் என்ற ெபா ப்ெபா ளில் ேமம்பாட் ச் ெசாற்களா ம், 'ைமந்தர்'
என்ப

ஆண்மக்கள் ஆண்சிறார் என்

குறிக்கும் ஒ

பாராட் ப் ெபா ச்ெசால்லா ம்,

சான்ேறார் பாட் க்களிற் ெப வழக்காய் வ கின்றன. இைவ 'பிதா' ' தல்வர்' என்ற
ைறையமட் ம் யாண் ம் சுட் நிற்கும் நியதி ைடயனவல்ல. 'எந்ைத வாழி
ஆத

ங்க' என்

ேவங்கடத்

ேவள் ஒ வைனப் லவர் ஆத்திைரயனா ம், 'அஃைத

தந்ைத அண்ணல்யாைன அ ேபார்ச்ேசாழர்' எனப் பிற ம் பா ய ம், இைனய பல
பிற ம் ெகாண் ,

ந்ைதச்ெசால்,-உன் இைறவன்-உன்

ன்னவன் -என்ற ெபா ளில்

அைம ெமனத் ெதளிகின்ேறாம். 'மாந்தர் ைமந்தர் மக்களாண் ெபா ப்ெபயர்' எ
திவாகரச் சூத்திரத்தால், ைமந்தர்-ஆண்மக்களின் ெபா ப்ெபயெரன்

ம்

அறிகின்ேறாம்.

ஆகேவ, ' ந்ைத' 'ைமந்தர்' என்ற ெசாற்கைள ைவத் ச் ெசங்குட் வ ம் அவன் தம்பி
இளங்ேகா ம் ெந ஞ்ேசரலாதற்கு ேநேர ெபற்ற தல்வராவெரன வைரய த்
ைறெகாள்ள இயலா . ம மான்மாராய ைமந்த க்கு அவர்தம் குல தல்வனான
அம்மான்ேகாைவ ' ந்ைத' என் சுட் வ தவறாகா , தக ைடயேதயாகும். பிதாதல்வர் என் ெதளிவாக விதந் சுட் ம் ேவ பிரேயாகம் ஒன் ம் ேசரைரப் பற்றிய
பழம்பாட் க்களில் யாண் ம் இன்ைமயால், ஈண் ம் அம் ைறைய இச்ெசாற்களால்
மட் ம் அைமத் க்ேகாடற்கு அவசியமில்ைல. ஆகேவ, இ வைர ெசய்த
இவ்வாராய்ச்சியாற் மக்கட்டாய ைடயராகத் ெதளிவிக்கும் சான் கெள
கிைடயாைமேயா , அவர் மரபினர் ம மக்கட்டாயத்தினேரயாவெரன்
ணியப் ேபாதிய ஆதார ம் கண்ேடாமாேவாம்.

ங்
ஒ வா

பகுதி 4. பிற சான் கள்.
இ வைரயில் பதிகத்ெதாடர்களின் ெசால்லைமப்ைப ம் ஆற்றைல ம் ெகாண்
அவற்ைறத் தனித்தனிேய ஆய்ந் வந்ேதாம். இனி இவ்வாராய்ச்சிக்குப் ெபா
நின் த ம் சில ெசய்திகைள ம் ைணக் ெகாள்ைககள் சிலவற்ைற ம்
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இங்கு விசாாிப்ேபாம்.
ைணச்சான்றாய்ச் ேசரர் தாய்வழித்தாய ைற

லக்குஞ் ெசய்திகளாவன:-

(1) பதிகங்குறிக்கும் ேசரர் தாய்மார் பாட் க்களில் சுட்டப்ெபறாைம.
(1) பதிற் ப்பத் ப் பாட் க்களில், ேசரலாதன் களங்காய்க்கண்ணி நார்
ெசங்குட் வன் ெசல்வக் க ங்ேகாவாழியாதன் இ ம்ெபாைற
இளஞ்ேசர
ம்ெபாைற என்ற பாட் ைடச் ேசரேவந்தர்பலர் ெபயர்கள்
குறிக்கப்ப கின்றன. 'நன்

ச்ேசரல்

தல் கணவ', 'நல்ேலாள் கணவ', ' ைரேயாள்கணவ',

'ஒண்ெடா கணவ', 'நின் ேபாியலாிைவ', 'நின் கற்பின் மாணிைழயாிைவ',
வா
கற்

தலாிைவ ெயா காண்வர' என் அவர் பலைர அவரவர் மைனவிமார்
காதற்சிறப்பாற் சுட்
ம் அவைரப் பா ய லவர் பாராட் ச்ெசல்கின்றனர்.

எனி

ம் பதிகத்திற் குறிக்கப் ெபற்ற ெவளியன்ேவணமாள் - நல் னி, ப மன்ேதவி,

ேசாழன்மகள் நற்ேசாைண, ேவண்மாள்- அந் வஞ்ெசள்ைள த ய ெபண் ர்யா ம்
யாண் ம் எச்ேசர க்கும் மைனவியராகச் சுட்டப்ெபறாைம ஈண் ச் சிந்திக்கத்தக்க .
இப்ெபண்மணிகள் ேகாச்ேசர க்குாிய ெப ந்ேதவிமாராயின், அச்ேசரைரப்பா ம்
லவர் அவர் ெபண் ைரச் சுட் ப் பாராட் ம் பல இடங்களில் யாண்ேட ம்
இப்ெப மாட் க

ள் யார்ேபைரயாவ

ஒ

லவேர

ம் சுட்டாமல்,

எல்ேலாைர ேம எல்லாப் லவ ேம மறந் விட் , பிற்குறிப்பாகப்
பதிகப்பாட் க்களில் மட் ம் இவைர விதந் கூ வாேனன்? உண்ைமயில்
இப்ெபண்ைமப் ெப ந்தைகயார் ேகாமன்னர்மைனவிமாராயின்,
பாட் ைடத்தைலவாின் ெபண் ைரச் சுட் 'இன்னவள் கணவ' என்
விதந் பாராட் மிடங்களிேல ம் பா ம் லவர் இவர்கைள விசதமாகச் சுட்டாமல்
விட் ராரன்ேறா? இப்ெபண் ர்யா ம் லப்பாட் களில் யாண் ம்
ேகாச்ேசரர்யா க்கும் மைனவியராகக் குறிக்கப் படாைமயாேலேய இவைரச்
ேசரமன்னவ க்கு மைனவியராய்க் க
வ தவ என் ெதளியலாகும். இக்
ேகாப்ெபண் ர் ேசர க்குத் தாய ம் ேசாதாிமா ம் ஆவதன்றி மைனவிமாராகார்
என்பைத ன்பதிகப்பாக்களின் ஆராய்ச்சியால் ஒ வா
ணிந் ெகாண்ேடாம். அத்
ணிைவ, லப்பாட் க்களில் இவர்ெபயர் லங்காமல் பாட் ைடச்ேசராின் கற் ைட
மைனவிமார் பிறைர அப் லவர் பாராட் ப்ேபாவ இன் ம் அதிகம்
வ
த் வதாகும்.
(2) ம மக்கட்டாய ைடய ேசரர்கு யில் மைனவி மார்க்குப் ெப ம்பதவி
ெயான் மில்ைல. அம்மைனவியாின் வயிற் மக்க ம் ேசரர்கு தாங்கும்ெபற்றி
ெபறார். ேவந்தர்க்குத் ேதவியராவதல்லால் மைனவியர்க்குக் ேகாக்கு யில் ேவ வித
உாிைம இல்ைல. அரசியராம் பதவிெயா கு தைழய மகப்ெபற் த ம் ெப ைம

26
ேகாச்ேசரர் ேசாதாிமார், அவர்வயிற்

ம கியர்கள் இவர்கட்ேக உாியதாகும்.

அதனாற்றான் ேசரைரப்பா ம் லவர், தம் லப்பாட் க்களில் அவர் மைனவியர்
ெபயர் விளக்க றத் லக்காமற் பா ப்ேபாவார். ேகாேவந்தர் தாய்மாைரச்
சுட் ங்கால், அத்தாயர் ேகாக்கு யிற் ெபண்வழியில் அரசியராய்
பதவி ள்ளாராதலாேல பதிகப் பாட் க்களில் அவர்ெபயர்கள் உற
ெப ைம ெயல்லாம் விளக்க றப் ேபசப்ெப கின்றன.

ைற பதவிெயா

(3) ம மக்கட்டாய ைடய ெப ங்கு ப் ெபண் ர் ஒத்த தக ைடய பிறி கு ப்
ெபாியாைர வாழ்வர். மணந் அப்ெபண் ர் ெப ம் மக்கள் தாய்க்கு யில்
மாமன்மார்க்குப் *பிறங்கைடகளாகிநிற்பர். தம் தந்ைதயர்கு யில் அவர்க்குத்
ெதாடர் ாிைம யா ம் இல்ைல. ேகாச்ேசரர்கு ப்ெபண் ர், ெப ம்பா ம்
அக்ேகாக்கு யில் மகள்ெகாள்ளற்குாிய தக ைடய கு மன்னரான ேவண்மாைர
மணப்பர்; சி பான்ைம பிறகுலத்

மன்னர் தைம ம் அவர் ேவட்டல்கூ ம். இவர்

யாைரமணந்தா ம், இப்ெபண்கள் ெப ம் ஆண்மக்கள் எல்லா ம் ேசர க்கு
ம கராய்ச் ேசரநாட் ல் வழி ைறேய அரசுாிைமக்கு அ கராவர்.
---------------------*பிறங்கைடகள்-வாாிசுகள்.
(4) மா லச்ேசரெரா

ம கச்ேசரைரமட் ம் சுட் , அவர் தந்ைதயைரத்

லக்காவிட்டால், அவர் தாயைர மணந்தகணவாில்லாத மகளிராகக் க த
ேந மாைகயால் அவ்விழிதகைவ அற விலக்கி, "மக்கட்டாய ைடய தமிழகம் மதிக்க
மணந் சிறந்த கற் ைடத் தாய்க்கு ப்ெப ைம ைடயர் பாட் ைடத்தைலவ"ெரன
விளக்கும் ெபற்றி ேவண்டப்ப கிற . அதனாேல அக்ேகாச்ேசரர்குலம் விளக்கும்
பதிகங்கள், ஒவ்ெவான் ம் ஒவ்ெவா

ேகாச்ேசரன் தாைய ம் அவன் தந்ைதெயா

விளக்கி, அவ்வி வர் ெபற்ற மகன் இைனயன் எனத்

லக்கி, இன்ன

ெப ங்ேகாச்ேசரற்கு இவன் ம மான் எனக்குறித் , விவரெமல்லாம் விளக்க ற
விாிக்கின்ற . ஒவ்ெவா பதிக ம் பாட் ைடத்தைலவனின் இ
குரவைர ம்
விதந் கூறி, அதன்பின் அவைன அவாீன்றமகெனன ஒ ப ேய ெதாிநிைல ைறயிற்
குறித் ப் ேபாகின்ற . அன்றி ம், அவன் ன் ேதான்றலான ேகாச்ேசரைன
த ற்கூறி, பின் ெபற்ேறார்ெபயர் கூறி, அச்ேசர

க்கு அப்ெபற்ேறார்

ஈன் தவியமகன் எனப் பதிகந் ேதா ம் தவறாமற் கூறிப்ேபாவதால், அப்பாட் ைடத்
தைலவன் ேகாச்ேசர க்கு வழித்ேதான்றலான ம கன் என்ப ம் குறிப் வைகயால்
லக்கப்ப கிற .
(2) பதிற் ப்பத் ச்ேசராின் ஆட்சி ைற
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இனி இப்பதிகங்கள் கூ மரசர் வாிைசையச் சிறிதாராய்ேவாம். ேசரசிம்மாதனத்தில்
உதியஞ்ேசர

க்குப்பின் இைமயவரம்ப

ம், அவ

க்குப்பிறகு அவன் தம்பி

பல்யாைனச்ெசல்ெக குட் வ ம் ைறேய ஏறினெரன ம், இவ ள்
இைளேயானாகிய குட் வ ம் ஆண்
ந்தபின்னேர இவாி வ க்கும்
ெதாடர் ைடய ப மன் ேதவிமக்களி வரான நார்

ச்ேசர

ம், ஆ ேகாட் பாட் ச்

ேசரலாத ம், அவர்க க்கிைடேய ேசாழன் மணக்கிள்ளிேதவி மகன் ெசங்குட் வ ம்
ைறேய அரசு கட் ேலறி நாடாண்டனெரன ம் ெதாிகிற . மற்ெறா கிைளச்ேசரர்
வழி ைறயில் அந் வன்ேசரல் தல் இளஞ்ேசர
ம்ெபாைற யீறாக நான்கரசர்
வரன் ைறயாய் ஆட்சி ாிந்தனெரன ம் விளங்குகிற . இவற்ைறக் ெகாண்
இைமயவரம்ப க்குப் ப மன்மக ம் ேசாழன் மக ம் மைனவியராய் மக்கள்
வைரப் ெபற் க் ெகா த்தனெரன ம், அம்மக்கள் தம்தந்ைத சிறிய தந்ைத இ வ ம்
ஆண்டபிறகு ைறேய நாம்
ைனந் தனித்தனிேய எல்லா ம் ேசரநாட்ைட
ஆண்டனெரன ம், அ ேவேபால அந் வஞ்ேசர க்குக் க ங்ேகா ம், அவ க்குப்
ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைற ம் அவ க்கு இளஞ்ேசர
ம் ெபாைற ம் வழி ைறேய
மகன் மகனாய்க் கிைளச்ேசரர் சி நாட்ைட ஆண் வந்தனெரன ம் ஒ சிலர்
க
கின்றனர்.
ஆனால், ஆழ்ந் சீழ்ந் ேநாக்குங்கால் உண்ைம ேவறாகத் ேதான் கிற . இைமய
வரம்ப ம் அவன் தம்பி ம் ேவள்ெவளிய க்கு மக்கள். இவர் தம் மாமன்
உதியஞ்ேசர க்கு ம கராய், அவ க்குப்பின் ேசரநாட் ாிைம ெபற் , ஒ வர்பின்
ஒ வராய் ஆண்டனர். அவ க்குச் ேசாதாி ைறயினரான அவர்ேகாக்கு ப் பிறந்த
ெபண்
ள் ஒ த்தி ேவள்ப மைன ம் மற்ெறா த்தி ேசாழைன மாக மணந்
மக்கைளப்ெபற்றனர். அம்மக்கள் தம் தாயர்கு ச் ேசரமன்ன க்கு வழி ைறயில்
ம கராைகயால், மாமன்மாாி வ ம் தத்தம் ைறயில் ஆண்
ந்தபின்னர்
ம க ாிைமயில் வாிைச ைறயாய்த் தா ம் ேசரசிங்காதனம் ஏ கின்றனர்.
ப மன்ேதவி ஒ த்திேய-ேசரர்ெப ங்கு யில் இைமய வரம்ப க்குச் சேகாதாியா ம்கிைளச்ேசரர்கு யிற் க ங்ேகா க்குச் ேசாதாி ைற ைடயளா ம் நின் , தான்ெபற்ற
மக்க ள் ஒ வைனத் தன்கு யில் ம கனில்லாத க ங்ேகா க்கு ம கனாய் அவன்
கிைளக்கு தைழயக் ெகா த் தவியி க்கலாம். அல்ல ேவள்ப ம க்குக் ேகாக்கு
ெந ஞ்ேசரலாதன் ேசாதாி ஒ மைனவி ம் கிைளச்ேசரர்கு க் க ங்ேகாவின்ேசாதாி
ஒ மைனவி மாயி ந் அவரவர் தாய்க்கு ையத் தாங்க இவ்வி மைனவிமா ம்
ப ம க்கு மக்கைளப் ெபற் மி க்கலாம். எப்ப யாயி ம், இம்மக்கள்
ஒவ்ெவா வைர ம் ப மன்ேதவி மக்கள் எனச் சுட் வ தவறாகா .
இவ்வி கு யி ம் இவ்வா மாமன்மார்க்கு ம கர்-வழித்ேதான்றல்களாய் நின் ,
வரன் ைறேய நாடாண்டனர். இ ேவ இப்பதிகத் ெதாடர்கள் ெதாிவிக்கும்
ெசய்திெயனத் ணியக் கிடக்கிற . இப்பதிற் ப்பத் ச் ேசராின் ஆட்சி ைறயால்
இத் ணிைவ வ
த்தி, இதற்கு மாறான மக்கட்டாயக்ெகாள்ைகைய ந விக்கும்
நியாயங்கள் சிலவற்ைற இங்கு நிதானிப்ேபாம். அைவ வ மா :-
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(1) மக்கட்டாய ைடய ேகாக்கு யில், மயின்

ைறயாய்

தல் மகனின்

தல்மகேன வழி ைறேய அரசுெபறற்குாிைம ண்பான், ேகாேலாச்சுங்
ேகாேவந்தற்கு ஆண்மக்கள் பிறந்தி க்க, அவைர விலக்கி ேவந்த
நாடா

டன் பிறந்தவர்கள்

ாிைம ெகாள்ளார், ம மக்கட்டாயக் கு யாேமல் உடன் பிறந்தாரைன

வ ேம வாிைச ைறயில் ஆண்
ந்தபிறகுதான், அ த்த கீழ்ப்ப யிற் ேசாதாிமார்
மக்கள்-அநந்தரவராகிய ம கர்கள்-ஆட்சிெப வர்.
இம் ைறயிற் பதிற் ப்பத்திற் பாடப்ெபற் ள்ள ேசர பரம்பைரையப் பாிேசாதித் ப்
பார்ப்ேபாம். ேசரைர மக்கட்டாய

ைடயராய்க் க

பவர் எண்

ஆம்பதிகத்தைலவனான இைமயவரம்பன் ெந ஞ் ேசரலாத
மணக்கிள்ளிமகள் எ

கிறப

2-

க்கு, ப மன்மகன்,

ம் இ மைனவியரால், -களங்காய்க்கண்ணிநார்

ச்ேசரல்,

ெசங்குட் வன், ஆ ேகாட்பாட் ச்ேசரலாதன் என வர் மக்கள் உளர். இ ந் ம்,
இவர்கைள விலக்கி இவர்தம் சிறிய தந்ைதயான பல்யாைனச்ெசல்ெக குட் வன்
சூ 25 ஆண் அரசு ற்றி க்கின்றான். அவ க்குப் பிறகுதான் அவன்
தைமயன்மக்களான இம் வ ம் நாடாட்சி ெப கின்றனர். இ மக்கட்டாய
அற ைறயில் நிகெழாணாத .
ஆனால், ேசரர் ம மக்கட்டாய ைடயராகில், பதிற் ப்பத்தில் நாம் கா ம்
ைறதான் அற ைறயாகும். இைமயவரம்ப க்குப்பின் அவன் தம்பிேய தாய்வழித்
தாயக்கிரம உாிைமயில் அரசனாகேவண் ம். அவ்வி வர்க க்கும் பிறேக,
அவர்களின் ம கர்கள் தங்கள் வய க் கிரமவாிைசப்ப ஒவ்ெவா வராய்
ைனந்

நாடாள்வர். ேமேலநாம்கண்டப , களங்காய்க்கண்ணி நார்

ச்ேசரல்

ஆ ேகாட்பாட் ச்ேசரலாதன் இவர்களின் தாய் ேசரர்ேகாக்கு ப் பிறப் ைடயவள்,
ப ம க்கு மைனவி. ஆவிக்ேகாமான் ப மன் எ ம்ேவ க்கு வாழ்க்ைகப்பட் ,
அவனால் இவர் ேசரர்ேகாக்கு க்கு இ மக்கைள ஈன் தவினள். அ ேவேபால்
நற்ேசாைண என்பா ம் ேசரர்கு ப்பிறந் ேசாழைன மணந் வாழ்ந்தவளாகும்.
அவளீன்ற மக்கள் ெசங்குட் வ ம் இளங்ேகா ம் ஆவர். இளங்ேகா ற
ண்
அ களாகேவ, அத்தாய்வழியிற் ேகா ாிைமக்குைடயவன் குட் வன்மட் ேம
யாகிநிற்பன். இவர்கள் தாய் நற்ேசாைண ம் ேவள்ப மனின்மைனவி ம்
ேசரர்கு யில் மணந்
குந்த பிறகு ப் ெபண் ாில்ைல, அக்கு யிற் பிறந் சிறந்த
ேபரரசிமாராவர். அவர்கள் வயிற் தித்த மக்களான வ ம் இைமயவரம்ப க்கும்
அவன் தம்பி குட் வ க்கும் பிறங்கைடயரான ம கராவர். ஆகேவ தங்கள்
மாமன்மாரான அவ்வி வ ம் ஆண்
ந்தபிறகு இம்ம கர் வ ம் வழி ைறயில்
தம் மர நியதிப்ப ஆட்சிெப கின்றனர். இ அற ம் அ ப்பட்ட கு வழக்குமாய்ப்
ெபா த்த ம் சிறப் ம் ெபற் அைமகின்ற . இவர்க க்கு ன்
இைமயவரம்ப க்குப்பின் இவர்தம் இைளய மாமனான ெசல்ெக குட் வன்
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நாடா வதில் வாிைச ைறப்பிறழ்ச்சியில்ைல. இவர்தம் ஆட்சி ைறயில் தாய்க்கு த்
தாய ைறயறேம ேபணி ஓம்பப்ப கின்ற .
(2) ேம

ம், இம்

வ க்கும் தாம்ெபற்ற தநயர் இல்ைலெயன்

லக்கப்படவில்ைல. இவ ட் ெசங்குட் வ
ஆம் பதிகம் விதந் ம் கூ கிற . அவ்வா

யாண் ம்

க்கு அவன் ெபற்ற மகன் இ ந்ததாக 5தநயர் உளராயின், மக்கட்டாய ைறப்ப

தந்ைதக்குப் பிறகு உடேன உாியதநயேர
சூடேவண் வதன்றி, இவ்வா
ேசாதரர் வ ம் தம் ள் வாிைச ைறயில் ஒவ் ெவா வராய் ஆட்சி ெப வ
அவசிய ம் அற ம் இல்ைல. தம் தநயைரவிலக்கி இம் வ ம் ைறேய ஆண்ட ம்,
இவர்கைள விலக்கி இவர்க க்கு ன் பல்யாைனச் ெசல்ெக குட் வன் ஆண்ட ம்
இவர் கு யில் ம மக் கட்டாயம் உண்ைமைய ம், அம் ைறயில் இவர்க
தாய்வழித்தாய உாிைமைய ம் நன்கு வ
த் ம்.

க்கு உள்ள

(3) இன் ம், மக்கட்டாய ைறயிற் கைடசியில் ஆண்ட அரசனின் அ த்த
பிறங்கைட(வாாிசு)க்குத்தான் அ ்த்த பட்டம். ஒ தாய்வயிற் மக்கள் மாற்றாந்தாய்
வயிற்

மக்கைளவிட ெந ங்கிய ெதாடர் ைடயர்; அதனால் சிறந்த உாிைம ம்

அைடகின்றனர். அற

ல்விதி ம் ஆட்சி ம் நம

நாட் ல் ஒ தந்ைதமக்கள் பல ள்,

ஒ வ க்கு சகஉதரரல்லாதாைர விலக்கி, அவ டன் ஒ

வயிற் தித்தாைரேய

அவ க்குச் சிறந்த பிறங்கைடகளாக்கி நிற்கும். எனேவ, களங்காய்க்கண்ணி
நார்

ச்ேசர

க்கு ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதன் சேகாதரன்; ெசங்குட் வன்

மாற்றாந்தாய் மகன். இவர்கெளல்லார்க்கும் தந்ைத இைமயவரம்பனாயின்,
அவ க்குப்பின் அவன் மக்கள் வ ள் த்தவேன சிறந்தபிறப் ாிைம டன்
பட்டெமய் வன். அவ க்குப் பின் அம் த்தமக ைடய வாாிசுக்குப் பட்டமிறங்குவ
தல்ல , அவ்வாாிசுகைள விலக்கி,

ந்தியதந்ைதயின் வாாிசுக

க்குப் ேபாவ

ைறயில்ைல. ெசங்குட் வன் த்தவனாயி ந்தால், த ல் அவேன
ைனந்
தி ப்பான். அவ க்குப்பின் அவன் தநய ம் அவ க்கு ஒ வயிற் த் தம்பிய ேம
ஆட்சிெப வர். இவர்க்கு ன்ேன அவன் மாற்றாந்தாய்மக்க க்கு உாிைமயில்ைல.
ஆனால், ெசங்குட் வ க்கு ன் நார்
ச்ேசரல் ஆண்
ப்பதாய் அறிகின்ேறாம்.
அதனால் அவேன வயதில் த்தவனாகப் பட்டெமய்தினான் என் ெதாிகிற .
அவ க்குப் பின் அவன் தநய ம், தநயாில்ைலயானால் அவ க்கு ஒ
வயிற் த்தம்பியான ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாத ேம அவன் அரசு ெப தற்குச்
சிறப் ாிைம ைடயவராவர். இவர்கைளவிட் இைடேய ெசங்குட் வன் ஆட்சி
ெப தற்கு அவசிய ம் நியாய ம் இல்ைல.
ஆனால் ம மக்கட்டாயக்கு யில் இவர்கள் ேகாச்ேசர க்கு ம கராவர். ஆகேவ
வய க்கிரமப்ப இம் வ ம் ஆட்சிெபற் த் தீரேவண் ம். ம க ள்
ஒ வயிற் தித்ததால் மட் ம் யா க்கும் எவ்விதச் சிறப் ாிைம ம் ஏற்படா . வய
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ைறவாிைசயில் மட் ேம அவரவர் ஆட்சி ாிைம வைரய க்கப்ப ம். ஆ

ம்

அரச க்கு மக்கள் இ ந்தா ம் அம்மக்க க்கு உாிைமயில்ைலயாகேவ,
ஒ வர்பின்ெனா வராய்ச் ேசாதர ம் ேசாதர க்குப்பின் அவர்தம் ம க ேம
ஆட்சிெப வர். பதிற் ப்பத் ப் பதிகங்களால் இவர் வ ம் ைறேய ேசரநாட்ைட
ஆண்டதா ம், இவ ள் ஒ வயிற் டன் பிறந்தார் இ வர்க்கிைடேய
ஒ வயிற் தியாத ெசங்குட் வன் ஆட்சிெபற்றதா ம் அறிகின்ேறாம்.
இைவெயல்லாம் ம மக்கட்டாயத்ெதா ெபா ந் வனவன்றி, மக்கட்டாய ைறக்கு
ஒவ்வா. இவற்றா ம் ேசரர்கு யில் மக்கட்டாயம் வழங்க வில்ைல என்ப
உ திெப கிற .
(3) ேசரமன்னைர யாண் ம் தந்ைதக்குத் தநயெரன்னா
ன்னவற்கு ம கெரனேவ கூ மரபின் குறிக்ேகாள்.
இைத வ
த் ம் ெசய்தி இன் ெமான் உள . பதிற் ப்பத்தி ம் மற் ம்
பண்ைடச் சங்க ல்கள் பலவற்றி ம் ேசரைரக் குறிக்கும் பாட் க்கள் பல. அவற் ள்
ஒன்றிேல ம் ஒ ேசரைனயாவ அவன் தந்ைதக்கு மகன் என் சுட் ங்குறிப்ேப
கிைடயா . அதற்குமாறாக ன்னரசாின் ெதாடர் குறிக்கு மிடத்திெலல்லாம்
பாட் ைடச்ேசரைன அம் ன்ேனாாின் "ம கன்" எனேவ எல்லாப் பழம் லவ ம்
யாண் ம் ஒ ப ேய சுட் ப் ேபாகப் பார்க்கின்ேறாம். இ மிக ம் சிந்திக்கத்தக்க .
"ம கன்" என்ப வழித்ேதான்றல் என்ற ெபா
ைடய ெசால்லாைகயா
அ த்த தந்ைதையச் சுட்டாமற் கழ்சிறந்த தாைதயைரேய சுட் த்

ம்,

ெதாடர் காட் வ
லவர் ைறயாைகயா ம், அம் ைறயிற் பாட் ைடத் தைலவைர
அம் ன்ேனா க்கு ம கெரனேவ சுட் ப் பா கின்றனெரனச் சிலர் சமாதானம்
காட்டவரலாம். எனில், ேசரகுலத்தில் கழ் பைடத்த ஒ

ேசரலற்குப் கழ்பைடத்த

ெப மக்கள் ஒ வ ேம எஞ்ஞான் ம் பிறக்கவில்ைல ெயன்றாவ , அ த் ப்
ெப ம் கழ்ெகாண்ட இ தைல ைறச் ேசர ேவந்தைரப் பாடப் லவாில்ைல
ெயன்றாவ ெகாள் வ அசம்பாவிதம். பதிற் பத் ப் பதிகப்பாட் க்கைள
மககட்டாய ைறயிற் ெபா ள்ெகாள் ேவாேர இைமயவரம்ப க்குப்பின் அவைன
ெயாத் ப் பாடல்ெப ம் கழ்பைடத்த வர்மக்கள் இ ந்தனெரன் ம்,
அந் வன்ேசரல் தல் இளஞ்ேசர
ம்ெபாைறவைர நா தைல ைறயாக
ஒவ்ெவா ேசர க்குக்ம் பாடப்ெப ஞ் சிறப் ைடய ெப மகேன பிறந்
கழ்சிறந் ளெனன் ம் கூ கின்றனேர. இப்ெப மக்கள் பல ள் யாேர ம்
ஒ வைனப்பா ய லவர்கூட அவைன அவன்ெப ந் தந்ைதக்கு மகெனனச் சுட் ப்
பாடாததற்குக் காரணம் என்ன? ஒவ்ெவா பதிகத்தைலவ ைடய மைனவியின்
தந்ைதையக்கூடப் லவர் தவறாமற் சுட் ச் சிறப்பிப்பதாக இப் பதிகத்ெதாடர்க க்குப்
ெபா ள்ெகாள் கிறவர்கள், அச்ேசர க்கு ன் ெப ம் கழ்பைடத் ப் பல லவராற்
பாடப்ெபற்ற அவர் தம் தந்ைதயாின் ெதாடர்ைப மட் ம் எல்லாப் லவ ம் ஒ ப யாக
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மைறத் ெதா க்குவாேனன்? மக்கைளப்பா ம் லவெரல்லா ம், அம்மக்களி
கழ்சிறந்த அவர்தம் தந்ைதயைர அறமறந்

ம்

ஒ க்கிவிட் , ெபயர்சுட் ம்

ெபற்றிெபறாப் ெபண் ைர ம், அப்ெபண் ர் பிதாக்கைள ம் தம்பாட் க்களில்
மறவாமற் பாராட் வாேனன்? ேபாகட் ம். ஒ

தைலயாகப் பா ம் ேசராின்

ன்ேனாைர மதியாமல் விட்ெடாழித் , அச்ேசரர்காதற்ெபண் ேரா அப்ெபண் ர்
தந்ைதயைர மட் ேம பழம் லவெரல்லா ம் பாராட் னர் என்றாவ
ெகாள்ளக்கிடந்தா ம் ஒ வா அைமதிெபறலாம். உண்ைமயிற் லவர் பல ம் தம்
பாட் ைடத் தைலவாின் ன்ேனாைர விட்டபா ல்ைல. அன்ன ெப
ன்ேனாைரச்
சுட் , அவர்ம கெரனப்பாட் ைடத் தைலவர்தைம விதந் பாராட் ப்ேபாக நாம்
பார்க்கின்ேறாம். பதிற் ப்பத்திேல அத்தைகய குறிப் க்கள் பல வ கின்றன. இதைன
ஊன்றிச் சிந்திக்கும்ேபா மக்கட்டாய ைற இக்ேகாச்ேசரர்கு யில் இல்லாைமேய
இவ்வா ேசரெரல்லாம் ம கெரனேவ பாடப்ெப தற்குக் காரணெமன் ெதாிகிற .
இளஞ்ேசர
ம்ெபாைறையப் ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைறயின் மகெனன்னா
'விறல்மாந்தரன் விறன்ம கன்' என் ெப ங்குன்
இம்ம மக் கட்டாயமன்றிப் பிறி காணல் அாி .

ர் கிழார் பாடத் தக்ககாரணம்

பகுதி 5. ம கன் என்ற ெசால் ன் ெபா ளாட்சிகள்.
ஊன்றிச்சிந்தித்தால், 'ம கன்' என் ம் ெசால் க்கு "வழித்ேதான்றல்" என் ம்
ெபா ேள இம்ம மக் கட்டாய வழக்கால் வந்தி க்க ேவண் ெமனத் ேதான் கிற .
ம கன் எ ம் ெசால், ேநேர ேசாதாிமகைன ம், மகள் மணவாளைன ேம குறிப்ப
மர . அந்ேநர்ெபா ளில் வழங்குவேதாடைமயாமல் அச்ெசால் சில லவர்
ெசய் ள்களில் மக்கட்டாயக்கு களில் வழித்ேதான்றலாவாைரச் சுட்ட ம் வ கின்ற .
மக்கட்டாயநா களில் ம கர் மாமன்மார்க்கு என் ம் வழித்ேதான்றலாகமாட்டார்.
ம மான்மார்க்குாிய ெபயர்ச்ெசால் அவ் ற
ைறக் குாிைமயின்றித் தம் தந்ைதக்குத்
தநயராய் வழித் ேதான்றலாவாைரக் குறிக்கப்ெப வாேனன்? மக்கட்டாய ைறயில்
அச்ெசால் அப்ெபா ளி லாட்சிெப ம் ஆற்ற ம் ஆ ம் இல்ைல.
ம மக்கட்டாயவழக்கம் தமிழகத்தில் உளதாயின் அம் ைறயில் வழித்ேதான்றலாவார்
ம கேர யாைகயால், நாளைடவில் "ம கன்" எ

ம்ெசால், ம மான்-எ

ம்

ைறசுட் ம் தன்ேநர்ெபா ைள மட் மன்றி, வழித்ேதான்றல் எ ம்
சார் ப்ெபா ைள ம் வழக்காற்றாற்ெப வ இயல்பாகும். பிறகு இ தாயக்
கு களி ம் தாய ைறையக் குறியாமேல பிறங்கைட (வாாிசு) ஆவார் எவைர ம்
வழித்ேதான்றல் எனச்சுட் ம் ெபா ச்ெசால்லாகி வழங்கப்ெப ம். இ ேவ இச்
ெசால் க்கு இப்ெபா ள் கிைடத்த வரலாறாக ேவண் ம். என் ம் யாண் ம்
ம மக்கட்டாய மறியாத மக்கட்டாயம் மட் ேம வழங்கும் ஒ நாட் ல் ம கர் என் ேம
வழித்ேதான்றலாகாராைகயால், அவர் ெபயர் அப்ெபா ெளய்த நியதியில்ைல;
வழி மில்ைல. ஆகேவ, தமிழில் இப்ெபா ளில் இச்ெசால் வழங்கி வ வதா ம்,
தமிழகத்திற் ேசரநாடல்லாத பிறி
லெமல்லாம் மக்கட்டாயேம ெதான் ெதாட்
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நிைனெவட் ம் ல்குறிக்கும் கால ெமல்லாம் ைகயாளப்ெப வதா ம்,
இச்ெசால் க்கு இப்ெபா ளாட்சி குட லச்ேசரர் கு த்தாய ைற ெகாண்ேட
கிைடத்தி க்க ேவண் ெமன்ப ெதளி ெப கிற . எனேவ, பழம்பாட் க்களிற்
ேசரைரெயல்லாம் ம கர் எனேவ குறித் ப்ேபாகும் வழக்காற்றால் அச்ெசால் ன்
பிந்திய ெபா ள்ெகாண் அவைர மக்கட்டாய ைறயில் வழித்ேதான்றல்கள் எனக்
ெகாள் வைதவிட, அவர்களின் ம மக்கட்டாய ைறையேய அ சுட் ெமன ம்,
அவர்தம் தாய ைற வழக்குப்பற்றிேய நாளைடவில் அச்ெசால் வழித்ேதான்றல் எ ம்
ெபா ப்ெபா ள்ெபற் மக்கட்டாய ைறயில் வழித் ேதான்றலாவாைர ம்
குறிக்கலாயிற்ெறன ம் ெகாள் வேத ெபா த்தமாகும்.
----------------------------------------------------------பகுதி - 6

பதிற் ப்பத் ப் பாட் க்களிெலல்லாம் ம கெரன்ேற சுட்ட ம்

பதிகங்களில் மட் ம் 'மகன்' என்

வந்த பிரேயாகத்தின் ெபா ட் ெபா த்தம்.

இனி, இங்கு நாம் ெபா வாக விசாாித்தறியேவண் ய ெசய்தி பிறிெதான் உண் .
பதிற் ப்பத் ப் பதிக ஆசிாியர் பாட் ைடத் தைலவைனப் பதிகத்திற்குறித்த ேவ
ேசரேவந்த

க்கு ேமேலகூறியப

'ம கன்' என்னாமல் வாளா மகெனன்ேற

கூறிைவத்தி க்கின்றார். ஆகேவ இங்கு 'மகன்' எ ம் ெசாற்ெபா ைள நாம் சிறி
விசாாிப்ப ெபா த்தமாகும். பதிற் ப்பத்
ம் மற்றச் சங்கச்ெசய் ட்களி ம்
நிரந்தரமாகப் லவெரல்லாம் தாம் பா ம் ேசரைர அவர்தம் ன்ேனா க்கு ம கர்
என்ேற குறித் ப்ேபாவதற்கு மாறாக, இப்பதிகப் பாட் க்களிெலல்லாம் ஒ ப யாக
ஒவ்ெவா பாட் ைடச் ேசரைன ம் மற்ெறா ெபயர்குறித்த ேசரமன்ன க்கு
'ம கன்' என்னா

வாளா 'மகன்' எனேவ கூறி ைவத்தி ப்ப

சிந்திக்கத்தக்க .

ஒ ேசர க்கு மற்ெறா வன் மகன் என் மட் ம் கூறப்பட்டா ங் கூட,
அ ெகாண் பின்னவன் ன்னவ க்கு அவன் ெபற்ற தல்வன் என்
ஒ தைலயாகத் ணிய இயலா . அப்ப யி க்க, இங்குப் பதிகங்கெளல்லாம் வாளா
இ ேசரைரமட் ம் சுட் அவ ள் ஒ வைன மற்றவ க்கு மகன் எனப் ேபச ம்
இல்ைல. ஒவ்ெவா

பதிகத்தி

ம் 'மகன்' எ

ம் ெசால், தனிேய இ ேசரர்

ெபயர்க்கிைடயில் ைறப்ெபயராய் நில்லாமல், இைடேய பிற ெசாற்ெறாடராக்கம்
ெபற்ேற வ கின்ற . ஆகேவ இங்கு இதன்ெபா ைளச் சிறி ஊன்றி விசாாிப்ப
அவசியமாகிற .
மகன் என்ற ெசால் தமிழில் (1) ஆடவன், (2) மணவாளன், (3) ெபற்ற தல்வன், (4)
ெபறாத வழித்ேதான்றல் அல்ல வாாிசு எனப் பலெபா ளி ம் வ வதாகும். ஆகேவ
இச்ெசால் க்கு ஆங்காங்ேக இடம் ேநாக்கிப் ெபா ள் இன்னெதன்
வகுத் க்ெகாள்ள ேவண் வ இன்றியைமயாத கடைமயாகும். பதிகங்களிெலல்லாம்
இச்ெசால் எங்கும் நிரக்க 'ஈன்ற' என்

ம் அைடய த்ேத நிற்பதால் இதற்குக் ேகவலம்
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'ஆடவன்' அல்ல

'மணமகன்' என்ற ெபா ள்கள் விலக்கப்ப ம். ெபற்ேறார் ெபயர்

குறித் , இன்னார் "மைனவியீன்றமகன்" என் விதந் கூறப்ப வதால்,
அப்ெபற்ேறா க்குப் பாட் ைடத்தைலவன் அவர் "ெபற்ற தல்வேன" என்
ெதளியப்ப ம்.
அதனாேலேய பதிக த ற் ெபயர்குறிக்கப்ெபற்ற "ேசர
ஆகான்" என்ப ம் ெதளியப்ப ம். எனி ம், அச்ேசர
தைலவ க்கும் உள்ள ெதாடர்ைபக் குறிக்கும் ேவ

க்கு அவன் தல்வன்

க்கும் பாட் ைடத்
ைறச் ெசாற்கள் எ

ம் அங்கு

இல்லாததால், அத்ெதாடர்ைப ம் இம் மகற்ெசால்ேல குறிப்பதாகக் ெகாள்ளேவண் ம்.
ெகாண்டால், அக் குறிப்பில் இச்ெசால்

க்குப் ெபற்ற தல்வனல்லாத வழித்ேதான்றல்

என்ற ெபா ேள அைமவதாகும். ஏெனனில், இங்கு ஒவ்ெவா பதிகத்தைலவைன ம்
லவர் பதிகப் பாட் ல் அவைனப் ெபற்ேறாாி வெரா ம் விதந்

சுட் , அவன்

அவ ள் இன்ேனான்ேதவி யீன்ற மகன் என விளக்குவேதா , பதிக த ற் ெபயர்
குறித்த மற்ெறா ேசர க்கும் அவன் "வழி ைறமகனாவான்" என் ம்
ெதளிவிக்கின்றார் - என்ப விசதமாகிற . ஆகேவ, இங்குப் பதிகங்களில்வ ம் 'மகன்'
எ ம்ெசால் "பதிகத்தைலவைனப்" ெபற்ேறாாின் ெதாடர் குறிக்கும் ேபா அவ க்கு
அவன் தல்வன் ைறப்ெபா ளி ம், மற்ெறா ேசரமன்னனின் ெதாடர்
குறிக்கும்ேபா வழித் ேதான்றல் என்ற தக ப்ெபா ளி ம் - ஆட்சிெப கின்ற
ெதன் ெதளிவாகின்ற .
இைதத் ெதளிவிப்பதற்காகேவ ஆசிாியர் பாட் ச் ேசரைனப்ெபற்ற
இ

குரவைரக் குறிக்குஞ் ெசாற்ெறாடைர அவைனச்சுட் ம் 'மகன்' என்ற

ெசால் க்கு அண்ைமயில் ைவத்தேதாடைமயாமல், அ த் அச் ெசால் டன் 'ஈன்ற'
என்ற அைடெதா த் நி த்தி ம்- அவைனத் தனக்குப் தல்வனாகாமல்
வழித்ேதான்றலாக மட் ம் ெப ம் மற்ெறா ேசரமன்னன்ெபயைரக் குவ்
ெகா த் ப் பிாித் ச் ேசய்ைமயில் நி த்தி ம்- ைவத்தி க்கும் அழகு கவனித் ப்
பாராட்டத்தக்க . இங்கு நான்க
'ெகாைட' 'ெபா ட் ' ' ைற'ப் ெபா ள்களில்
வந் ள்ள . பதிக த ற்குறித்த ஒ ேசர க்கு அவன் மர தைழ ம்ெபா ட்
அவன்கு சிறக்க மகப்ெபற் ஈ ம் உாிைம ைடய ேகாமாள் ஒ த்தி விதந்
கூறப்பட்ட ேவெறா தக்க கணவைன மணந் அவன் மைனவியாவாள். தனக்கு
மகனாய்த் தான்பிறந்த ேசரர்கு தைழய அச்ேசர க்கு ைறக்கு மகனாய் (வாாிசாய்)
ஈன் ெகா த்தவேன பாட் ைடச்ேசரன் என்ப பதிகத்ெதாடரைமப்பால் இனி
ேபாத கின்ற . பதிக த ற் குறிக்கும் ேசரன்ெபயர்க்கு நான்காம் ேவற் ைம
ணர்த்திப் பிாித் அைதச் ேசய்ைமயில் நி த்தியதனால், அப்ெபய ைடயா க்குப்
பின் "ஈன்றமகன்" என் வ ம் ெதாடர் குறிக்கும் பாட் ைடத் தைலவன் ேநேர ெபற்ற
மகனாகாவிட்டா ம் அச்ேசரன் கு சிறக்கும் ெபா ட் அவ க்கு மகன் (வாாிசு)
ைறயாக அவன் கு ப்பிறந்தாெளா ேகாமாட் ெபற் க்ெகா த்த (மகன்) வழித்
ேதான்றலாவான் என்

இப்பதிகத்ெதாடர் ெபா ள்பயத்தலால், இங்குப் 'ெபா ட் '
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' ைற'ப் ெபா ள்கைள ம் 'ெகாைட'ப் ெபா ைள ம் ைறேய "கு"வ்
ெகா ப்பதாகும். ெபற்ேறார் ெபயர்கைள அண்ைமயிற் குறிப்பதால் அவர்க க்குப்
பாட் ைடத்தைலவன் ேநேர யீன்றமகனாவைதப் ெபா ந்தக்கூறேவண் வதன்
ெபா ட் ம், ேசய்ைமயிற் சுட் ய ேசர

க்கு அவன் வழித்ேதான்றலாவைதக் குறிக்கும்

ெபா ட் ம், இரண் க்கும் உதவெவாண்ணாத 'ம கன்' என்பைதவிலக்கி ஒ ங்ேக
இ ெபா ளி ம் ெசவ்வேன நின்றைமவதான 'மகன்' என்ற ெசால்ைலேய இங்கு
இப்பதிகங்களிற் லவர் ஓர்ந் உபேயாகித் ள்ளார் என்ப பதிகத்ெதாடரைமப்பால்
இனி ெதளியக்கிடக்கின்ற .
பகுதி 7.

ைர

தமிழ்நாட் ல் குடகுமைலத்ெதாட க்கு ேமற்ேக குட லத்தில் மட் ேம
இம்ம மக்கட்டாயம் ெந வழக்காய் நின் வ கின்றெதன் இவ்வாராய்ச்சியால்
ெதளியக் கிைடக்கிற . எனி ம், அம்மைலத்ெதாட க்குக் கிழக்ேக தமிழகம்
வ ம் சங்ககாலந்ெதாட் மக்கட்டாயேம நிைலத் நிற்கின்ற . இக் கீழ் லத்தில்
என் ம் யாண் ம் யாரா ம் ம மக்கட்டாயம் ஆட்சிெபற்றதான குறிப்ேப ல்களிற்
கிைடயா . இந்நிைலயில் இ மக் கட்டாயம் ெதால்ைலத் தமிழ்மரபா? பழமரபாேமல்,
தமிழகத்திற் ேகரளெமாழிந்த பிற பகுதிகளிெலல்லாம் இ வழக்கிழந்த மட் மின்றி,
பழஞ்ேசர க்கு மக்கட்டாயேம மரபாெமனத் தமிழர் மயங்கும்ப இ மறக்கப்பட ம்
காரணெமன்ன? தமிழமரபன்ேறல், ேசரர் எக்காலத்தில் யாண்

ந்

எப்ப

இதைன

ேமற்ெகாள்ளலாயினர்? ேசரேர தமிழர்தானா? அன்றி 'வடவாாியைர வணக்கிய '
ேபாலேவ, 'தமிழப்பைடையெயல்லாம் இைடயறப் ப த்தி'த், த க்கினர் என்

இவர்

கீர்த்தி ெகாள்வதால், இச்ேசரர் தமிழரல்லாத அந்நியரா?
இவ்விடத்தில் நாம் க தேவண் யன இன் ம் சில ள. தமிழகத்தில்
ேமல் லத் மட் ேம இத் தாய் வழித்தாய ைற நடக்கின்ற . அங்ேக நாயர்

த ய

திராவிட ச தாயத்தார் மட் மில்ைல; தம்ைம நல்ல அசல் ஆாியப் பிராமணராகப்
பாராட் த் த க்கும் நம் ாிமா ம், றமதத்தராய்ப் பிறநாட்
ந் வந்
மாப்பிள்ைளமா ேம ம மக்கட்டாயிகளாயி க்கின்றனர். சமீபகாலத்தில்

கு ேயறிய

கீழத்தமிழ்நா களி
ந் வந்ேதறிய சிலெராழிய, ெந ங்காலமாகக் குடமைலக்கு
ேமற்கி ள்ள ேசரநாட்டார் எல்லா ம் ெதான் ெதாட் ம மக்கட்டாயத்ைதேய
ைகயாண் வ கின்றனர்.

இவ்வா ேமல் லத்தில் மட் ம் தாய்வழி ம் பிறிெதங்கும்
தந்ைதவழி மாயி ப்பதன் சாித லச் ெசய்திகைளத் ேதர்ந் ெதளிதல்
தமிழர்கடனாகுமன்ேறா? மிகப் பழங்காலத்தில் தமிழக

வ ம் தாய்வழிமரேப
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பரவியி ந் , பிறகு மக்கட்டாய ஆாியர் வந்ேதறியபின் கீழத் தமிழ்நா களில் தாய்வழி
ெநகிழ்ந்ெதாழிந் தந்ைத வழித்தாயம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்
க்கலாம். எனி ம்,
இத்தாய மாற்றம் குடமைலத் ெதாடர்கடந் ேமைலப் லச் ேசரைரயிணக்கமாட்டாமல்
ேகரளத்தில் மட் ம் பைழய தாய்வழி தங்கியெதனலாம்.
ேகரளத்தில் மாப்பிள்ைளமார் என்பார் ஆதியில் அராபிநாட் னெரன்ப
எல்லா க்கும் ஒப்ப
வ ெதான்ேற. சமயத்தா மிவர் மகம்மதியர். மகம்மதியர்
ச தாய வழக்கவ ட்டானங்கைள எளிதில் மாற்ற இணங்காத பி வாதிகெளன்ப ம்,
தங்கள் அ ட்டானங்க க்காகத் தம யிைரப் ெபா ட்ப த்தா ெகா த்ேத ம்
தம்ெமா க்க வழக்கங்கைளப் ேப

பவெரன்ப ம் உலகறிந்த ெசய்தி. இப்ப யி க்க,

இவ்வரபிய மாப்பிள்ைளமார் குடநா
குந்தபின், அங்ேக பரசு ராமர் சாபத் க்குப்
பயந் தம் பைழய குலெவா க்கங் குன்றப்பல திய அனாாிய ஆசார
அ ட்டானங்கேளா ம மக்கட்டாயத்ைத ம் ேமற்ெகாண் ள்ள இந் க்களின்
ண் தலால், தாங்க ம் ம மக்கட்டாயிகளாகி விட்டார்களா? அல்ல இவர்கள்
ர் க அராபியாவில் ைகயாளப்பட்ட பண்ைட ம மக்கட்டாயத்ைதப் திய
மகம்மதியர் அந்நாட் ல் மாற்றினேபா அதைனத் தாம் ைகவிடச்சம்மதியாமல்
அரபியாைவவிட் க் குடநா

குந் , தம் பழந் தாய ைறைய விடா

ேபணிவ கின்றனரா? அராபி ேதசத்தில் ஆதிகாலத்தில் ம மக்கட்டாயேம
இ ந்தெதன்ப நல்ல ஆராய்ச்சியாளர் ஆய்ந்
ணிந்த ெசய்தி. *அராபி நாட் க்கும்
குட லத் க்கும் ெதான் ெதாட் ெந ங்கிய ெதாடர் ண்ைம ம் சாிதமறிந்த
ெசய்திேயயாகும்.
-------------------------* W. ராபர்ட்சன் ஸ்மித் என்பவர் எ திய "பைழய அராபியாவில் உற
மணவிய

ைற ம்

ம்" என்ற த்தகம் பார்க்க.(Kingship & marrage in Early Arabia by W.

Robertson Smith.)
இந்நிைலயில், அராபியர் மகம்மதியராகிப் பல திய ஆசாரத் தி த்தங்கைள
ஏற்ப த்தியைமவதற்கு ெவகு காலத் க்கு ன்னேர, சில ம மக்கட்டாய அராபியர்
குட லத்திற் கு ேயறினவர் நாளைடவில் இந் க்களாயினர்:- அவேரா பின்னர்
மகம்மதிய ம மக்கட்டாயிகளான அரபி மாப்பிள்ைளமா ம் சமயமாறி ம் தங்கள்
பழவழக்கங்கைளக் ைகவிட மனமில்லாதவராய், அப்பழ வழக்குக்கட் கிடமற்ற தம
நாட்ைடவிட் ச் ேசர நாட் ல் வந்ேதறி, தங்குலத்தவர் பல ற்றாண் க க்கு
ன்னேர ஆண் ப்ேபாந் தம நாட் த் தாய்வழித் தாய ைறைய விடா
ேபணிவ ம் குட லக் கு கேளா

ஒ ங்கு வாழலாயினெரன்

ெகாள்ளலாமா?

இத்தாய்வழித் தாயத்தார் ஆதிக்கம் வளர்ந்தவிடத்தில், ெதற்ேக நாஞ்சில்நாட் த்
தமிழைரப்ேபாலப் பிற மக்கட்டாயிகள் சில ம் நாளைடவில் கால இட மா தலால்
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தாய்வழி ைறையத் தா ம் ைகயாளத் ெதாடங்கியி க்கலாம். அதற்குச் சமாதானங்
கூ
கத்தால், வட நாட் ல் தாம்தாையக் ெகான்ற உள் ைளக்கு ணர்
ண்டப்
பரசுராமர் ெதன்ேமற்ேக ேகரளத்தில் தாய் வழிவகுத் த் தாய்மார்க்குச் சிறப் நிைல
மிகுத் த ம்
ைறகள் பைடத் த் தம் பைழய பழி ைடத்த ேபாேலார் அற் தக்
கைதயிைனக் கற்பித் மி க்கலாம்.
இன் ம், வடகங்ைக வளநாட் ல் ன் ழிகட்கு ன்னி ந்த அசல்
ஆாியப்பார்ப்பனப் பரசுராமைரப் பல கா ம் ெந மைல ம் கடத்தியி த் க்
குடநாட் ற் குத்தியேதா , அவைர ஆாிய ஆசாரங்கைள அறெவாழிக்குங்
குலக்ேகாடாியாக ம் பழிசுமத் ம் ெபா ந்தாப் ெபாய்க்கைதகைளப் றக்கணித் ,
அராபி நாட் த் ெதாடர் குறிக்கும் பல சாித சூசைனகைள ஆராய்வ

பலன் தராதா?

ெவள்ைளயாைன மீ ைகலாயஞ் ெசன்றதாக நம்மவர் பாராட் ப் க ம் ேசரமான்,
ெவண் ைரெய வி யைலமைலத
ம் தண்கடல் மார் தவ ங் கப்பேலறி
அராபிநா
குந்தவராக அந்நாட் ல் வழங்கும் வரலாற்றின் உண்ைமைய விசாாிப்ப
ெமய்ச்சாிதப் பழஞ்ெசய்தி யறிய வி ம் ேவார்க்குக் கடைமயன்ேறா? இைனய பல
ேகள்விக ம் எ பெவல்லாம் ந நிைலயி ண்ைம கா ம் ேநாக்கெமா ஆராயத்
தக்கனேவயாம்.
ஆனால் இைவெயல்லாம் எ த் க்ெகாண்ட இந்த ஆராய்ச்சிக்கு
அவசியமில்லாதனவாைகயால், அவற்ைறப் பிந்தித் தக்க சமயம் கிைடத் ழிச்
சாவகாசமாக விசாாிக்க விைடேயற்ேபம்.
தற்ேபா

தமிழகத்ேத ேமல் லத்தில் வழங்கிவ ம் ம மக்கட்டாய ைற

திெதான்றில்ைலெயன்ப ம், ெதால்ைலச் சங்ககாலப் பழஞ் ேசரர் கு களி ம்
அ ப்பட்ட ெதான்மரபாய் ஆட்சிெபற் த் ெதான் ெதாட்ேட வழங்கிவ வதாய்த்
ெதாிகிற என்ப ேம, இவ்வாராய்ச்சியால் நாம் காணக்கிைடக்கும் ெபா ளாகும்.
---------------
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4. ேசரர் ேப ர்
தற்பகுதி....... ன்

ைர

குடதிைசச்ேசரர் ேகாநகர்வஞ்சி யாண்ைடய ? என்ப
ெகாள்ைகேயார் ேவ விைடத வராயினார்

வினா. இதற்கு

த்திறக்

சிலப்பதிகாரத்திற்குைரவகுத்த ஆசிாியர் அ யார்க்கு நல்லா ம், ெபாிய ராண
ைடயா ம் மகாமேகாபாத்தியாயர்
சாமிநாைதயரவர்க ம், அ ப்பட்ட
தமிழ் வழக்குைடயா ம் மைலநாட் த் தைலநகராம் வஞ்சிையக் கடேலாரம்
ேபராற்றின்ேமலெதனக் ெகாள்ப(1)
---------------------------(1) சிலம் பக்கம் 18,66. ெபாிய ராணம் ேசரமான் ெசய் ள் 1,2,4,45-47.
ெவள்ளாைன ெசய் ள் 3,22; மணிேமகைல பக்கம் 190,191
காலஞ்ெசன்ற

கனகசைபப்பிள்ைளயவர்கள், பின் வழக்கில் வஞ்சிக் க

ெரன

ெமா ெபய ண்ைம ெகாண் ம், குடமைலத் ெதாடாின வாரத்திற்
ேபாியாற்றங்கைரயில் ஒ பா
க்குத் தி க்க ர் என்
அப்பா ைரேய ேசரர் ேப ராகக் க தினர்.
சமீபத்தில் ெவளிவந்த "ேசரன் ெசங்குட் வன்" என்

ம் ெபய ண்ைம ெகாண் ம்,

ஞ் சாித

லாேரா,

இைவயி கூற் ம் "ெகாள்வதற்குப் ெபா த்த ம் பிரமாண ம் இல்ைல" என ம்,
வஞ்சி ெயன்ப தி ச்சிராப்பள்ளிக்கு ேமற்ேக ஆம்பிராவதிக்கைரேமலதாய
'க

ரானிைல'யாெமன ம், வற்

த் வர்.(2)

-----------------------------------------(2) ேசரன் ெசங்குட் வன் வஞ்சிமாநகரப்பகுதி
இம்

த்திறக்ெகாள்ைக ள்

ெமான்ேற ந்

ன்

க் ெகாத்ததாகும்

என்பெதா தைல. எனேவ அஃதாமாெறன்ைன? வஞ்சிநகெரான்ேறா? பலேவா?
ஒன்ெறனின், அ மைலநாட்டேதா? அன்றிப் னனாட் ேரேயா? என்றவாராய்ச்சி
நிகழ்வதியல்பாம்.
தற்கண், இவ் ர்சுட் ய சில ெப ம்பழ
ேநாக்கேலற் ைடத் .
(1) "தண்ெபா ைநப் னற்பா ம்

ல ந் ெதாடர்கைள

ய்த்
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விண்ெபா

கழ்விறல்வஞ்சி" ( றம் 11.)

(2) "ெந ேத வஞ்சிப் றமதிலைலக்கும்
கல்ெலன்ெபா ைநமண

ம்" ( றம் 387.)

(3) "தண்ெபா ைந சூழ்த ம்வஞ்சியார்ேகாமான்" (சிலம் காைத29)
(4) "க ெக

வஞ்சி

ெமா

னற் கா ம்" (சிலப் காைத 8.)

(5) "குட் வன், வ

னல் வாயில் வஞ்சி ம்" (பத் )

(6) " ாிந்த யானிப்

ங்ெகா ப் ெபயர்ப்ப உந்

தி ந்திய நன்னகர் ேசர்ந்த

ேகளாய்" (மணிேமகைல காைத 28 வாி 101,102.)

(7) "ெசங்குட் வென ஞ் ெசங்ேகால் ேவந்தன்
த்த வஞ்சி வா வஞ்சியில்
ேபார்த்ெதாழிற் றாைன குஞ்சியிற் ைனய"
(ேமற்ப

காைத 26 வாி 77, 78,79.)

(8) "ேசரன்
விற்றிறல் ெவய்ேயான் றன் கழ் விளங்கப்
ெபாற்ெகா ப் ெபயர்ப்ப உம் ெபான்னகர் ெபா ந்தனள்"
(ேமற்ப
இன்

காைத 26 வாி 29.)

ம்

"வானவன்வஞ்சி" "ெபாற்ெகா வஞ்சியில்"
" வாவஞ்சி" "வஞ்சியி

ந் வஞ்சிசூ "

"வாடாவஞ்சி" " ங்ெகா வஞ்சிமாநகர்"
என ம்வ வன பண்ைட

ல்களிற் பலவிடத் ம் பரக்கக்காணலாம். பின்

"வஞ்சியகநகர்வாய்"
"மதிதங்கியமஞ்சணியிஞ்சிவஞ்சி"

ம்
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எனப் ெபாிய ராணத் ம் வந் ள.
இைவயன்ன அச்சிட்

ெவளியான பழ

ல்கள் பலவற் ள்

ம், ேசரர் ேப

க்கு

வஞ்சிெயன்பதன்றி, க
ர் என் ம் ெபயர் வரயாண் ங்கண் லம்.
இராகைவயங்காரவர்கள் தங்களாராய்ச்சியிெல த் தாண் ள
"ேகாைத
தி மா வியனகர்க் க
ர் ன் ைறத்
ெதண்ணீ யர்கைர குைவயிய
தண்ணான் ெபா ைந மண

ம் பலேவ" (அகம் 93)

என் ஞ் ெசய் ைளயறிேவம். அ பற்றிக் கீேழ விாித் ைரப்ேபம். தற்ேபா ,
ெவளிப்பட்ட பழ ெலான்ேற ம் வஞ்சி ங் க
ெமான்ெறன விதந் கூறக்
காண்கின்றிலம். இ வைர, அ ப்பட்ட பைழய
கிைடக்கப் ெப வன:-

ல்களிற்கண்ட ேமற்ேகாள்களாற்

(i) ேசரர்ேகாநகர்வஞ்சி
(ii) அ ெபா ைநக்கைர ேமல .
என் மிரண்ேட. இைவ நிற்க.
இனி: "வஞ்சுளாரணியம், வஞ்சி க
ெபா ைனெயன ம் க

"ெரன ம் "ெபாற் ம

யாம்பிரவதியான்

வரால்," என ம், "ெசய்தவன் ெபயர் த

ய

வரலா'ெறான் ேம யறியப்படாத தற்காலக் க
ர்த் தல ராண பிரமாணத்ைத ம்,
ேசாணாட் க்க
ர்ப் ெப மாள் ேகாயிற் கற்சாசனத்ெதான்றில் "வஞ்சி ...........
ைவ ணவேராம்." என் ந்ெதாடர்கண்டைத ங் ெகாண் க் க
ேர
வஞ்சிெயன ம், அதன ேகா

மாம்பிராவதிேய ெபா ைநெயன ம்

இராக ைவயங்காரவர்கள், பின் தங்க த்ைத வ
விைடக
ெகாள்

த்தச் சில பல தைட

ெம த்தாண் ளார்கள். அைவயிற்றின் வ

தைலயாத்

ம், தக ைடைம ெமா -

ணியக் கிடப்பின், அவர்கள் ெகாள்ைகையேய

வதிற் சிறி

மாட்ேசபமில்ைல. எனில்,

ணிந்த

ந்த

ணிபாகக்

ைறேய அவற்ைற ற்

ேநாக்க,

அ ப்பட்ட பழவழக்ேக வ ெபற் , ஐயங்காரவர்கள்க த் ந வதாக்
காணப்ப கின்ற . அாிய ஆராய்ச்சித்திறம் பலவிடத் ம் காட் ச்ெசல் ம் "ேசரன்
ெசங்குட் வன்" என்

மினிய த்தகத்தில்,"வஞ்சிமாநகரம்" என்

ந் தைலப் ெபயர்
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ெகாண்டபகுதியில், க
ரானிைலேய வஞ்சிெயனத்
காரணங்கைள ைறேய சிறிதாராய்வாம்.

ணிவதற்குக் காட் ய

--------------------2-ஆம்பகுதி. வஞ்சி வஞ்சுளாரணியமா?
த ல், "வஞ்சுளாரணியம் வஞ்சி க
ெசய்

ம், க

ர்" என்

மிக்காலக் க

ரானிைலய ேக 'வஞ்சியம்மன்', 'வஞ்சுேளச்சுர ங்கம் என்

ெதய்வப்ெபயர்கள் வழங்குவ ங்காட் , இதனால்' "இக்க
ெயனத்தமிழி

ம், 'வஞ்சுளாரணிய'ெமன வடெமாழியி

என்றார்கள். ேசரர் ேப ராம் வஞ்சிக்குக் 'க
வழக்கி

ர்ப் ராணச்

ண்ேடாெவன்

ர்' எ

ேர 'வஞ்சி'

ம் வழங்கப்ப வதாம்,"(1)

ம ெபயர் பண்ைட

மாராய்ச்சி நிற்க, எைனத் வைகயா

ம் வடெமாழி

'வஞ்சுளாரணியம்', தமிழ்வஞ்சியாகாெதன்ப

ெவளிப் பைட. 'வஞ்சுளம்' என்

வடெசால்

ெபா ள். ெசங்குட் வன் சாித

க்கு, 'அேசாகமரம்' (Uvaria) என்

"வஞ்சுளாரணியம்", "வஞ்சுளாடவி" என்

ங்க

ந்

ம்
லார்,

ரானிைல" "வஞ்சி (அேசாக) மரம்

நிைறந்த காடாத ன், இப்ெபயர்ெபற்றெதன்பர்." (2) வஞ்சி என் ந் தமிழ் ெமாழிேயா
ெகா ப்ெபயேரயன்றி யாண் ம் மரப்ெபயராகாைம உய்த் ணரத்தக்க .
--------------------------------(1) பக்கம் 121
(2) பக்கம் 121 அ க்குறிப்
அன்றி ம் ேசரர்ேகாநகைர, " ங்ெகா ப் ெபயர்ப் ப உந்தி ந்தியநன்னகர்" என் ம்,
"ெபாற்ெகா வஞ்சி" என் ம், " ங்ெகா

வஞ்சிமாநகர்" "ெபாற்ெகா ப்

ெபயர்ப்ப உம் ெபான்னகர்" என் ம், "ெபாற்ெகா

ர்" என் ம்,

(3)கைடச்சங்கப் லவ ம், ெசங்குட் வன் காலத்தவ மான சாத்தனார் தம்
மணிேமகைலயில் விதந் கூறி ள்ளார். இவ்வா , குட் வர்ேகாநகர் வஞ்சிெய
வல் யின் தனித்தமிழ்ப்ெபயர் ெகாண்டெதனப் பண்ைட ல் கூ வ ணர்ந் -

ம்

ைவத் ம், அதற்ெகட் ைண ம் ெபா த்தமின்றி தமிழறிந்த ஐயங்காரவர்கள்
ேநற்ெற ந்தேவார நாமேதயியின் பாட்ைட யாதாரமாக் ெகாண் , வஞ்சுளாரணியேம
தமிழில் வஞ்சிெயனம விற் ெறனக்கூறிய மிக வியப்ைபத் த மன்ேறா?
ஆாியர்வந்
ெகாள்

க

ரானிைலைய வஞ்சுளாரணியச் ேசத்திரமாகப் பிரதிட் த் க்

ன்னர்ச் ேசர க்குத் தைலநகாில்ைலேபா

தமிழ்ப்ேபர்தான் யாேதா? மிகப்பழந்தமிழ்

ம். உண்ேடல், அக்காலத்

ெலல்லாம் மைலநாட் க்ேகாநகைர
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வஞ்சிெயன்ேற கூறக் காண்கின்ேறாம். ஆனால், பாண்டவ க்குப் பல்லாயிரமாண் க

க்கு

ன்னேர வான்மீகரறிந்த கபாட ரத்தி ந்

பாணினிக்கு ன் ெதால்காப்பியமியற்
ெபய
பின்

ெசங்ேகாேலாச்சி,

வித் ப் 'பைழயன்' என்

ங் காரணவியற்

ைடய பாண் யன் ேகா
கு ையேய, ஓைச ஒற் ைம ஒன் கண் ,
ழியி தியிற் ெபா த பாண்டவாிெலா வன் மண
ர்க்கிைளப் பாண் யன்

மகைள மணந்த கைதெகாண் , பாண்டவர் வமிசத் ப் பிறந்ததாேல பாண் யர்
குலமாயிற்ெறன வாய்கூசா

கூறியவர்க

க்கு, ெகா ப் ெபயைர மரப் ெபயராக்கி

வட ெமாழிக்கு வாைகசூ வத ைமயாமா?
----------------------------------------------(3) மணிேமகைலப்பதிகம் வாி 86 காைத 21 வாி 91, 26-92, 28-101,102,170.
பாண்டவ ெரன்பேத தத்திதாந்த நாமம். பாண்
த்திரர் என்ப ெபா ள். இனி
யிதினின் பிறிெதா தத்திதாந்த நாமம் பிறக்குெமன்ப வடெமாழி வழக்காேமா
வில்ைலேயா ெதாிகிேலம். ம வழிப் பிறந்தாெரல்லாம் மானவராவதன்றி,
ஒ மானவன் பின்ேனா க்கு அப் ைன ப் ெபயைரத் திாித் அதன யாக ெவா
ப் ெபயர் த ம் வழக்கறிேயம். மானவெரல்லாம், ம

வமிசத்தாராவ ேபால,

"பாண் ய"ெரன்ப வட ெமாழித்தத்திதாந்தப் ெபயராமாகில், பாண் யெரல்லாம்
பாண்
த்திரேரயாகேவண் ம். பாண்டவன் என் பற்குன க்கு
இயற்ெபய மில்ைல. அன்றி ம், பாண்டவாி

ந்

பாண் யர் என்ப

பிறக்கும்

வடெமாழி விதிதாெனன்ைனேயா? இஃதிைடப்பிறவரல்: எனி ம், ஐயங்காரவர்கள்
ஆராய்ச்சி ைற யிவ்வாேறாைச யாைசயானிைடயிைடேய யி க்கப்பட் டர்ப்ப வைத யினி ணர்த் தல்பற்றி ஈண் க் குறிக்கப்பட்டதன்றி ேவறில்ைல.
இவ்வாேற வஞ்சுேளச்சுர ங்கம் என் க
ர ேக விளங்கும் ெதய்வப்ெபய ம்,
அேசாக
ைளத்த இ ங்கெமனக் காரணப் ெபயராய் வடெமாழிய யாகப்
பிறந்ததாதலா லதற்கும் வஞ்சிக்குெமைனத்ேத ந் ெதாடர்பில்ைலெயன்ப ம்
ெதளிவாகும். இப்ெபயர் ஆண் வழங்குதல்பற்றி வஞ்சி
ாிக்க
ரானிைலெயன்

ெகாள்

வ

ஆராய்ச்சி

ைறயாகா . இனி, இக் க

நதிக்கைரத் ர்க்காேதவி வஞ்சியம்மன் என்றைழக்கப்ப வதால், க
வஞ்சியாகுெமன்பர். வஞ்சிெயன்
ேசர

ந் தமிழ்ச்ெசால், ஒ

க்கும் ெபயராவதன்றி, தமிழகத்ேத ெபண்

க்குத் ெதற்ேக
ர்

ங் ெகா க்கு மதன்சார்பாகச்

க்கும், த மேதவைதக்கும்

ெபயராய் வழங்குவ
ண் . எனேவ, க
ர்க் க குளார் தம் ர்த் ர்க்ைகைய
அறத்ெதய்வமாக வழிபட விேசடக் குறிப்ெபான் ம் ேவண்டார். அன்றி ஒ கால்
இப்ெபயர் ெசங்குட் வனால் த ல் வஞ்சியிற் ேகாவிலைமத் விழெவ க்கப்பட்ட
பத்தினிக் கட
க்ேக ாியெதனி ம் இதனாற் க
ரானிைல வஞ்சி நகராகக்
க தப்படேவண் ய அவசியம் லப்படவில்ைல. இவ்வஞ்சித் ெதய்வத்திற்கு இலங்ைக
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த

ய பிறநாட்டரச ம், ேசாழபாண் ய ம் தத்தம் நாட் ற்ேகாவினாட்

விழெவ த் வழி பட்டாெரனச் சிலப்பதிகார வாயிலாகத் ெதாிவேதா , தற்காலத் ம்
கண்ணகி வழிபா பலவிடத்தி ப்பைத ங் காண்கின்ேறாம். ஆைகயால்
மைலநாட் த் தைலநக க்கணித்தில்லாக் க
ர கூரா ம் வரைதயான வஞ்சித்
ெதய்வத்ைத வணங்குவதியல்பாகலாேம? இ ெகாண்ெடா , ெப ஞ்சாிதவாராய்ச்சி
நிகழ்த்தி, ேகாவலன் மைனவிேகாவி

ள்ளாங்ெகல்லாம்

ர்

மணேமாந்திடலாேமா?
------3-ஆம் பகுதி, "ேகாைததி மாவியனகர்க்க

ர்" ேபாியாற்றின் ேமல்

"வஞ்சியநகர்" ஆவதன்றி, ஆனிைலக்க
இன்

ரன்றாம்.

மி ேவேபால்,"தண்ெபா ைநப் னற் பா ம் விண்ெபா

கழ் விறல்வஞ்சி"

என்ற ேபய்மகள் இளெவயினிபாட்ெடா ம்,"தண்ெபா ைந சூழ்த ம் வஞ்சியர்
ேகாமான்" என் ம கள் ெதாடெரா ம், "ெபாற் ம யாம் பிரபாவதியான்
ெபா ைனெயன ம் க வரால்" என் ங் க
ர்ப் ராணச் ெசய் ள்
வாிையயிைணத் . ஆம்பிராவதிேய தண்ெபா ைநெயன ம், க
ேரவஞ்சி ெயன ம்
சாதிக்கலாயினர். த ல்
ர்வஞ்சிக்குக் க
ர் என ேமாாியற்ெபயற் பண்ைட
வழக்கி ண்ெடன்பெதா தைலயாத் ணியப்படாததாகும். ஐயங்காரவர்கள் காட் ய
ெவளிப்படா அகப்பாட்ெடான்ெறாழிய வி கா மச்ேசறிெவளிப்ேபாந்த ன் ல்
லங்களில், ேசரர் ேப ைர வஞ்சிெயனக் காண்பதல்லால் யாண் ங்
க

ெரன்றைழக்கக் காேணம். றநா

, பத் ப்பாட் , மணிேமகைல,

சிலப்பதிகாரம், பதிற் ப்பத் , ஐங்கு
த ய பழ ல்களில் இவ்வஞ்சி குறித்த
பலவிடங்கைள ேமேல காட்
ள்ேளம். அகப்பாட் அ கைள ஞ் சிறிதாழ
ேநாக்கில், 'க
'ெரன்பதியற்ெபயராகாமல், லவன் ைனந் ைரயாகலா-ெமன ந்
ேதாற் கிற . அற்ேறல் அ ெபாிய ர் (க ைம-ெப ைம) எனப் ெபா ள்பட நிற்கும்.
அன்றி மிக்கவியில், "க
ர் ன் ைற மணேல" விேச க்கப் ப வதால்,
வஞ்சியநகெராழித்தாற் வாய்த் ைறையேய த ற்ெறனல் ெபா த்தமாகும்.
கடற்கைரப் ேப ெரல்லாம், அைலவாய்ப்பாக்கம், அக ர்ப் பாக்கெமனப்
பிாிப வதியல் . சிலப்பதிகாரத் ம் காைர ம
ர்ப்பாக்க ம்,
பட் னப்பாக்க ெமனப் பிாித் க் கூறப்பட்
த்தல் ேநாக்கற்பாற் .
(i), இ ேவேபால், வஞ்சி ம் ேபரா
அவ்வாற்றின் வாய்த் ைற ேவ
வஞ்சியகநகர், க

கடெலா

கலக்குமிடத்ததாகேவ,

உண்ணகர் ேவறாகேவண் ம். ஆகேவ,

ம், ன் ைறப்பட் னம்

சுறி அல்ல

மேகாைத மாம்
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ேபா ம். இ ெகாண்ேட மணிேமகைல சிலப்பதிகார
ைடயா ம்,
இவ்"வானவன்வஞ்சிைய "குணவாயிற் " றக்கு
ம்" அரசன் ாிைசயைமந்த
அக ர்ப்பாக்கமாம் "வஞ்சி ற்ற"ெமன் ம் "இைடநிைல வைரப் ம்.
"இப்"ேபாிைசவஞ்சிப் றத் "க் "ெகா மதின்
ர்க்குடக்கண்"
கடற்கைரத் ைற கமாம் " ழங்குநீர்ேவ
" ம். என்றித் திறத்தவாய்ப் பிாித்ேத
வ ணித் ள்ளார். ;(ii) இன்

ம் ெபாிய ராண ைடயா மிவ் ைர

'வஞ்சியகநகர்'ேவ , ேவைல மிைச "மேகாைத"த் ைற ேவறாகப் பிாித் க்
காட்

ள்ளார். (iii)ேபாியாற்றின்

கம் மிக விாிந் , அைலெயா

தணிந் , ஆற் வாெயனத் ேதாற்றா

கலந்

ெமன்ேற ெபய ண் . இைத அக்காலத்

சமனிைலயாகத்

கடேலயாதல் ெகாண்டதற்க

க-

யவனவணிகர் குறித்திதற்கு (Psudostomos)

(iv) ெபாய் க ெமன்ேற தங்கள் கிேரக்க ெமாழியி ம் ெபயர் ைவத்தி த்தல்
கவனிக்கத்தக்க . இத்தைகய வாணிபத் ைற கேம ன் ைறயாகும்.
அத் ைறமணைலக் குறிக்கும் லவன், 'ேமடான அகநகர்க்கு
அ

ன் ைறயில்

கமாகப் ெப கும் ெபா ைநக்கைரமணெல'னத் ேதாற் வாய் ெசய் ,

"ேகாைதத்தி மாவியனகர்க் க

ர்

ன் ைறத் ெதண்ணீ யர் கைரக்குைவயிய

தண்ணாந் ெபா ைநமணல்" ஒன் பா னர் ேபா ம். ஈண் , 'க
ேமட் ர் அல்ல ந
ர் என் ெபா ள்ப வதாகும். ஆகேவ
அைலவாய்ப்பாக்கத்தி

ம், ேமடான ந

ர்' என்ப

ராம் அரசன் "ெகா மதின்

"ராகிய

இவ்வஞ்சி ற்றம் அல்ல வஞ்ைசக்களத்திற்ேக 'க
ெர'ன ெமா காரணப்ெபயரைமந்தி க்க ேவண் ெமன்ப மிகப்ெபா த்த- ைடயதாகும்.
---------(i) இந்தியரவிழ ர்க்காைத 7-58
(ii) சிலப் காைத 25 வாி 9, காைத 28 வாி 196, 206, காைத 28 வாி 424-164.
(iii)ேசரமான் ராணம் ெசய் ள் 1, 4 46.
மணிேமகைலயி ப் "ெபாற்ெகா

ர்ப் ாிைச"ைய(1) "இைடநிைல வைர"

(1)ப்ெபனச் சுட் யி ப்ப ம் இக்க த்ைதேய வ
இவ்வகப்பாட் க் "க
'வஞ்ைசக்கள'த்தின்

ர்

த் கின்ற (2).

ன் ைறமணல்," வஞ்சியக ராம் 'க

ர்' என்

ம்

ன் ைரமேகாைதப்பட் னக் "குண் நீரைடகைரேவைல

வா கேம"(3) ெயன்பைதச் சுட் ம் சில மணிேமகைல சிலப்பதிகாரச் சான் க
மீண் க் கவனிக்கத்தக்கன.
ேசாணாட் க் கீழ்கட ல், காவிாிப்பட் னத்திற்குத் ெதற்குள்ள
மணிபல்லவத்தி

ந் , வடேமற்ேக வஞ்சிக்குச்ெசன்ற மணிேமகைல, கண்ணகி

ேகாயில் ெகாண்

ந்த ெசங்குன்

மைலைய வழியிற்கண் , அக்ேகாயிற்
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பத்தினிக்கட ைள வந்திப்பான் சிந்தித்திறங்கி, அன்ைனைய வலம்வந்
அவள்பால்வரம்ெபற் , மீண்டம்மைலயினின்

வழிபட்

ேமற்ேக வஞ்சிக்குவழிக்ெகாண்டவள்,

த ல் வஞ்சிப்ேப ாின் குணவாயிற் றத் ள்ள சி " றஞ்ேசாி"பிற் குந் ,
ஆங்கறெவா க்கத் தைமந் நின்ற பல சமயவாதிகளின் ேவ பட்ட ெகாள்ைககைள
மவர்கள் கூறக்ேகட் , பின் தன் "தாயெரா

அறவணவ கைளக்காண வி ம்பி

அப் றஞ்சிைறையக் கடந் ," "இைடநிைலவைரப்பாம்" க
'வஞ்சி ற்றத்' ள்

ெரன்

ங் 'ெகா மதின்'

ைழந் தவ்வரசர் கு ப்பாக்கத்தழகு பல ங்கண்

கைடசியாகப் 'ெபௗத்தத மங்கைளச் ெசால்
அவ்வஞ்சியின் குடவாயில்

மகிழ்ந் ,

னிவர்களின் தவச்சாைல கணிைறந்த'

ன் ைறப் பட் னத்திற்ெசன் , அங்ேக

'தவஞ்ெசய்தி ந்த மாசாத் வாைனப் பணிய அவன் "மாதவி அறவணவ கள்
தலாயிேனார் காஞ்சிநகரத்தி ப்பதாக ம்,
-------------------------------------------------------(1)&(2) மணிேமகைலக்காைத 28 வாி24,170
(3) சிலப் காைத 27 வாி 242.
அவ் ர் ெசன்றறஞ் ெசய்ெயன ம்" ெசால்ல, "மணிேமகைல யவைனவணங்கி,"
தானின்ற அவ் "வஞ்சிநகரத்தின் ேமற்றிைசயினின் ேமேலெய ந் வடதிைசக்கட்
ெசன் , காஞ்சிநகாின ேவ யிறங்கி"னள் என்ப

மணிேமகைலயிற் கூறிய(1)

சாித்திரம். மணிபல்லவத் தி ந் கண்ணகி ேகாயில்காணப் ேபாவதாகப் றப்பட் ,
மணிபல்லவத்திற்கு வடேமற்ேக அவள் ேகாயில் ெகாண் ள்ள ெசங்குன்றத்திற்குச்
ெசன் , மீண் ங் கிழக்ேக வஞ்சிேநாக்கி வந்ததாகக்கூறாமல், றப்ப ம் ெபா ேத,
"வஞ்சி ட்ெசல்குவெனன்றந்தரத்ெத ந்த" (2) மணிேமகைல வஞ்சிக்குப்ேபாகும்
வழியிற் ெசங்குன் றி றங்கித் தாய்ேகாயி ற்பணிந் பிறகு வஞ்சிப் றஞ்ேசாி
குந்ததாகத்ெதாிவதா
க

ராமக

வாிைசப்ப

ம், இவ்வா

ெசங்குன்றத்திற்கு ேமற்ேக இவ்வஞ்சிப் ற

ம்,

ம், மேகாைதப்பட் ன ம், ஒன்றற்குேமற்ெகான்றாய த் நின்ற
மணிேமகைல யவ் ேவா ர்

கண்டதாக கூறப்ப தலா

ன் பாக்கங்க(3)ைள

ைறேய ெசன்

ம், ேசரர்வஞ்சி யிக்கடல ேக மேகாைத வஞ்ைசக்களேம

யன்றிப் னனாட் ற் ெசங்குன்றமைலக்கு 300 ைம க்குக் கிழக்கி ள்ள
ேசாழர்ெதால்கு க்க
ரானிைலயாகா ெதன்ப வ ெப கின்ற . இதனா
லரசர் ாிைச யைமந்த ந
ர்ப்பாக்கமாம் வஞ்சி ற்றத்திற்குக் கிழக்ேக
றஞ்ேசாிேநாக்கி ெயா வாயிலைமந்தி ந்தா

ம

றக்கைடவாயிேல ெயன்ப ம்,

------------(1) மணிகாைதகள் 26,27,28; (2) காைத 25 வாி 38,39.
(3) பாக்கம் = ஓர் ேப ாின் சி

பகுதி; கூைழ = கைடயணி (Rearguard.)
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அம்

ாின்

க்கியவாயில்

ன் ைற ேநாக்கிய குடவாயிேல ெயன்ப ம்

ேபாத கின்ற ; ேபாதரேவ, சுபதினத்தில் வடதிைசேநாக்கிப் றப்பட்ட
ெசங்குட் வன் தாைன வஞ்சி ற்றத்தின் ன் ைறக்கடல் ேநாக்கிய பிரதான
ேமற்குவாயில் வழிேய தான் ெசன்றி க்க ேவண் ெமன்ப ந் ெதளிவாகின்ற .
இதனாற்றான் அ கள், தம் தைமயன் வடயாத்திைரயி லவ
தைலத்தார் ேசரநாட் ன் கீெழல்ைலயானமைல

டனடந்தேசைனயின்

கு ெநளியேவற, கூைழப்பைட

வஞ்சி ற்றத்தின் ன் ைறக் கட னைல விளிம் சூழ்ேபாத, ந வணிகள் இக்
கடல்மைலக க்கிைட நிலமதர்பட நடந்தனெவன் ெறழில்பட வ ணித் ள்ளார்.
இப்ெப ம் லவர் த ஞ்சான்றி ரண்டா

ம், மைலநாட் த் தைலநகரான வஞ்சி

ர்,

குணவாயிற் றஞ்சிைற, 'இைடநிைலவைர'ப்ெபன்ற 'க
ர்' அல்ல 'வஞ்சி ற்றம்'.
குடவாயில் ன் ைற ெவண்மணலைட கைரப்பட் னமாம் மேகாைத எ மிம்
க்கு ப்பாக்கங்களாற் கூ ய ேப ேரயாெமன்பைதயமற வ
த்தப்ப கின்ற .
இஃெதவ்வாறாயி ம், இவ்வகப்பாட் ச்ெசய் ெளான்ேறெகாண் வஞ்சிேய
க
ரானிைலெயனச் சாதித்தல் கூடாதாம். "பிற்பட்டேசரராசதானியாகத் ெதாிகின்ற
இவ் ைர (ெகா ங்ேகா ைர)ப் பைழய வஞ்சி யல்ல க
ெரன் ெகாள்வதற்குச்
சங்க ற் பிரமாணெமான் ேம கிைடயா ........ ெகா ங்ேகா ர் என்ற ெபயேர
பைழய ல்க க்குச் சிறி ந் ெதாியாத ெதான்றாகும் ........ேசர ராசதானியாகிய
வஞ்சிெயன்ப ஆம்பிராவதிக்கைரயி ள்ள க
ேரயன்றித் ெகா ங் ேகா ேர ம்
தி வஞ்ைசக்களேம மாகாெவன்ப ம் ......ேபாியாற்றங்கைரத் தி க்க
ைரப்
பைழய வஞ்சியாகக் ..... ெகாள்வதற்குப் ெபா த்த ம் பிரமாண மில்ைல ெயன்ப ம்
நன்கு விளங்கத்தக்கன", என்
க

வைரய த் வாதிக்கும் ஐயங்காரவர்கள்,

ரானிைலேய வஞ்சிெயன ம், ஆம்பிராவதிேய ெபா ைநப் ேபராெறன ங்

ெகாண்டதற்குக்கண்ட சங்க ற் பிரமாணங்கள்தாம் யாேவா? ெகா ங்ேகா ேரவஞ்சிெயன வற்
த்திய பல ற்றாண் க க்கு ன் ள்ள ேசக்கிழார் வாக்ைக ம்
அ யார்க்கு நல்லா ைரைய ம ப்பட்ட வதிகாரமாகாெவன நிராகாித்தவர்கள்,
ேநற்ெற ந்தேவார நாமேதயியின் க
ர்க்கைதப்பாட்ைட ேமற்ேகாளாகக்
ெகாள்வெதன்ன வியப்ேபா? இப் ராணம் எச்சங்க
பைழய

ேலா? இப்பாட்

எவ்வள

ற் பிரமாணமாகுேமா? இனி, "தி வஞ்ைசக்களேம" 'வஞ்சி'ெயன்பாாி வ ம்

தமிழகம்ேபாற் ம் நல்லாசிாிய ம் ெப ம் லவ மாக ம், ஐயங்காரவர்கள் இவைர
ஒ ஒற் ைமெயான்ேறெகாண் வ்வா த மாறினரன்றி ேவ
பிரமாணங்காட்டாைமயா
றி வைகயா

வ ைர ம க்கற்பாற்ெறன்பர்கேளல், இவர்கள்கூற்

மிடர்ப்பட்டழி ம், "இக்க

ாின் தானத்தில் மைலநாட் க்

ெகா ங்ேகா ர் ேசரராச தானியாகப் பின் ல்கள் கூறப்ப தல் காணலா" ெமன ம்,
க
ர் ேசாணாட் ன் க்கிய நகரங்க ள் ஒன்றானெசய்தி சாசனங்களா ம்
ல்களா ந் ெதாிகின்றெதன மிவர்கேள தம் த்தகத்திெலாத் க்
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ெகாள்கின்றார்கள்(1). எனேவ, ஆசிாியர் அ யார்க்குநல்லார் மகாமேகா
பாத்தியாயாிவர்கள் ெகாள்ைகக்குப் பிரமாண ண்ைம கண்டவராகின்றார்கள்; தம்
ணி க்ேகா க

ர்ப் ராணப் பாட்ெடான்றன்றி, "தி வானிைலக்ேகாயிைலப் பற்றிய

ேதவாரப் பதிகங்களிேல

ம், அக்ேகாயி ற் கண்ட சாசனங்களிேல

பழஞ்ெசய்தி சிறி ம் குறிக்கப்பட்
க்கவில்ைல" என்
யாண் ம் யா ம் பிரமாணங்கண் லர்கள்.

ம் வஞ்சியின்

பாிபவப்ப த் வதல்லால்,

------(1) பக்கம் 181.

க

கனக சைபப்பிள்ைள அவர்களின் "ெகாள்ைகக்கு ஆதாரமா-யி ப்பெதல்லாம்,
ெரன்ற ெபயெராற் ைமெயான்ைறத் தவிர ேவ சாதனமில்ைல. இங்ஙனம்

ெபயெராப்ெபான்ைறேய ெகாண்

நாம் ஒ

ப த்தல் எங்ஙனங் கூ ம்?"

என்றதைன ய க்கிெயா க்கு ைமயங்காரவர்கள் தம்

ணி க்குக் கண்டெதல்லாம்,

ெபா ைநசூழ் 'வஞ்சி'-ஆம்பிராவதிேமல் "வஞ்சுளாடவி," "அகப்பாட் க் க

ர்"-

"ேதவாரக்க
ரானிைல," றப்பாட் ஆந் ெபா ைந"-க
ர்ப் ராண
"ஆன்ெபா ந்தம்" என் ம் ெபயர்க க்குள்ள ேவகேதசேவாைசெயாப்ேபயாகக்
காண்கின்ேறாம். ஏகேதசேவாைசெயாற் ைம ெயன்ேறம்; கனகசைபப்பிள்ைளயவர்கள் கண்ட "க
ர்" "ேபரா " என்
ப்ெபயெராற் ைம ம்
ஐயங்காரவர்க

க்குக் கிைடத்திலாைமயா

ம், இவர்கள் ெகாண்ட வஞ்சுளாரணியம்,

க
ரானிைல, ஆம்பிராவதி என்பன ைறேய பைழய வஞ்சி, க
ர், ஆந்ெபா ந்தம்
என்பவற்றிற்குச் சிறி பிறிதிைசக்கும் ேவற் ைம ைடைமயா ம்.
ஐயங்காரவர்கள் த்தகத்தில், தம்
க்காதவராக வஞ்சியிற் ெசங்குட் வன்
வழிபட்ட சிவெப மானாலயம் க
ாில் "இப்ேபா ள்ள பசுபதீசுவரர்
ேகாயிேலயாதல் ேவண் ம்" எ

ந் தம்ம

மானத்ைத ம், "காமேத

வாகிய

பசுவினாற் ெசய்யப்பட்ட ஆலயமாத ன் இதற்கு 'ஆனிைல' என ெபயர்
வழங்கியெதன்பர். இ
என்
க

பற்றிேய, இக்ேகாயிற் சிவபிரான் பசுபதீசுவரர் எனப் பட்டார்"

ம் பிற்காலப் ராணக்கைதைய ங் காட் , அைமயா

பின்

ர்த் தி வானிைல' எனத் ேதவாரப்பாடல் ெபற்றி த்தேலா

பல ெகாண்டதாக

ள" ெதன் ம் இங்ஙனம் க

ம் "இவ்வாலயம்
ேசாழர் சாசனங்கள்

ர்க்கு 'ஆனிைல'ெயனப்

ெபயாி த்தல் ேபாலேவ, "அவ் ைரய த் ச்ெசல் மாம்பிராவதிக்கு ஆன்ெபா ந்தம்
எனப்ெபயர் வழங்குதல் ஈண் ச் சிந்திக்கத் தக்கெதன ம்" வற்
த் வாரானார்கள்.
"வஞ்சியிற் ேசரன் வழிபட்ட சிவாலயம் க
ரானிைல" ெயன்பைத
ஐயங்காரவர்கள மானேம ெயன்ேறம். ேவந்தர்
ர்களி
ள்ள
பலேகாட்டங்கைள மைவயிற்றின் வரலா கைள ம் விாித் ைரக்கு

47
மிளங்ேகாவ கள் காமேத
'ஆனிைல', 'க

க்கைத கூறினாாில்ைல. சிலப்பதிகார

ர்', 'ஆம்பிராவதி'ப்ெபயர்கேள

வதி

ம்

ம் வரக்காேணம். கைதபல விளக்கிக்

காைதகள் ெப க்கி, சிவபிராைன "ஆேன யர்த்ேதான்", "ெதண்ணீர்க்கரந்த
ெசஞ்சைடக்கட ள்", "நில க்கதிர்
ெபாதி

த்த நீளி ஞ் ெசன்னி லகு

வத் யர்ந்ேதான்", "பிறவா யாக்ைகப் ெபாிேயான்ேகாயி

" தல்விழிநாட்டத் திைறேயான்ேகாயி

ம்" எனப் பலபடப் ைனந்

"பசுபதீசுரப்" பான்ைமைய யறேவ மறந்தனர் ேபா
பாசுரங்க

ம், ேசாழர் சாசனங்க

ம்

ம்",
பா ய அ கள்,

ம். "ஆனிைல" சுட் ய ேதவாரப்

ர்வஞ்சிைய

வ

மறந்தன. இதற்கு

மாறாகச்ேசக்கிழாேரா, "ேச ற்றி ந்தார்"(i) தி வஞ்ைசக்களேம 'ேசரர்
குலக்ேகா

"ெரன்பர்.(11) சுந்தர மிவ்வஞ்ைசக் களத்ைத

மேகாைத ேம பா

மதன்

ைறயான

ள்ளார். (iii)இவ்வாறிளங்ேகா ம், பிள்ைளயா ம், சுந்தர ம்,

அ யார்க்கு நல்லா ம், ேசக்கிழா ம், சாசனச்ேசாழ மறந்த விவ் வ ங்கைதெயலா
ெமா ங்குவந் ெசங்குட் வன் சாித லாைர நிைனப் ட் யவர் வா
ெவ க்க
ேநர்ந்தவிந்ைத தாெனன்ேன?
--------------------------------------------------------(i)ேச ற்றி ந்தார்-வி டபா டரான சிவெப மான்
(ii)ேசரமான் ராணம் கவி 1
(iii) ேதவாரம், தி வஞ்ைசக்களம் பதிகம்
ஐயங்காரவர்கள் ெகாண்டப

ஆனிைலேய "குட் வர் குல தற்ேகாயி"லாமாயின்,

அக்ேகாயிற் சாசனெமலாஞ் ேசாழேரதர ெமன்ேற ஞ் ேசரைரச் ேசராதெதன்ேனா?
இைவ பல விாிப்பிற் ெப குெமன வி ப்ேபம். பண்ைட லறியாப்பட் ெயலாந்தலமாகி, தத்தமக்குப் ராணங்களைமத் க்ெகாண்ட இைடக்கால

தல்,

பாவலர் பலர் ஆாியப் பழங்கைதகைள வாாியிைறத் , விாித் ம் திாித் ம், குைறத் ம்
கூட்

ம், தத்தமாற்ற

க் ேகற்றப

கற்பைனக் காவியம வித்த தன்ைம

ெதாிவாெரவேர யித்தலப் ராணக்கைதெகாண்ெடா

பழஞ்சாித

ெசய்வார்?

4ம் பகுதி - ஆனிைலய காம்பிராவதி வஞ்சிசூழ்ெபா ைநதானா?
இவ் வஞ்சிசூழ்ெபா ைந, 'சிலப்பதிகார ம்' 'பதிற் ப் பத் ம்' க ம் ேபராேறா?
அன்றி ஐயங்காரவர்கள் கூறியாங் காம்பிராவதிேயயாேமா? ஆலத்
றப்பாட் ம்(1), நக்கீரர் அகப்பாட் (2)மன்றி, சங்க
மிவ்வா

ர் கிழார்

ல்களிற் பலவிடங்களி

-

'தண்ெபா ைந'(3) -'தண்ணம்ெபா ைந'(3)-'தண்ெணன் ெபா ைந'(3) -

'தண்ணார் ெபா ைந'(3)-ெயனேவ வ வதன்றி, ஆன்ெபா ைந'ெயன வரக்காணாைம
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யீண் ச் சிறி கவனிக்கற்பால . ஐயங்காரவர்கள் கூறியாங்கு,
இவ்வாம்பிராவதிக்குத் ெதய்வப்பசுச்சம்பந்தமாக "ஆன் ெபா ைந" ெயன்ேற
காரணப்ெபயேரற்பட ம், இதைனயக்காலப் லவர் பல ம் இவ்விேசடணக்
குறிப்ெபாழித் ப் பாண் யனாேறா ெவன்ைற ற வாளா "ெபா ைந" ெயன்ேறகூறக்
காரண ண்ேடா? ஆன்ெபா ைந எனவந்த ேமற்குறித்த விரண் டங்களி

ங்கூட,

"தண்ணாந்ெபா ைந"(4)ெயன்றி க்கக் காண்கின்றாம்.
----------(1) றம்-36 (2)அகம்-93 (3) றம்-11,387 சிலம் காைத 29. வாி-448. காைத-27,வாி
23*,காைத-28 வாி126. (4) றம் 36
இைவ "தண்ணார்ெபா ைந,"..."தண்ெணன் ெபா ைந"- "தண்ணம் ெபா ைந"
என்பவற்ெறான்றின் பாடேபதமாகலாேமா ெவ ைமயம் நிற்க. "ஆந்ெபா ைந"
என்றபாடேம ெகாள்ளி
ேமற்குறித்த காமேத

ம், அஃதாம்பிராவதி நதியாகா ெதன்பெதந் ணி .

க்கைத குறித் , பதிக

ரானிைலயானேதேபால், நதி ம்-ஆன்

ெபா ந்தமாயிற்ெறன ஐயங்காரவர்கேள விளக்கியைத ேமற்காட்

ள்ேளம். ஆகேவ,

ஆம்பிராவதியின் ம ெபயரான ஆன்ெபா ந்தெமன்ப , காமேத காரணமான
ராணப் ைனெபயேர யாகுெமன்பெதா தைல. இனி ன் ல்கூ ஞ் ேசரர்
ேபராேறா 'ஆந்ெபா ைந' எனத் தந்நகரெமய்ெகாண்ட ெபயேரயாகும். இதன்
காரண ம் ெவளிப்பைட. ெசழியைன ைவையத் ைறவெனன் ம், ெசன்னிையப்
ெபான்னித் ைறவெனன் மைழப்பேதேபாற் ேசரைனப் ெபா ைநத்ைறவெனன்ப

பண்ைட வழக்காம். எனேவ, ெபா ைந, ெபாைறய க்ேகற் ைடப்

ேபராறாகும். ஆகேவ, ெகாற்ைகயிற் சங்கமிக்கும் பாண் யன் 'ெபா ைந'யினின்
மிம்மைல நாட் ப் 'ெபா ைந'ையப் பிாித் க்காட்ட லவசியேம யன்ேறா? இச்
ேசரர்ெபா ைந, மைலநாட்டாறாைகயால், மைலநாட் ல் "இடவப்பாதி"(a)ச் சாரல்
மைழெகாண்
காட்

ஆநிமாதத்திற் ெப க்ெக க்குங் காரணம்பற்றி, ஐயங்காரவர்கேள

ள்ளப , 'ஆநி' என்

ெமா

ம

ெபய ங்ெகாண் ள . (i) ஆகேவ,

ஆன்றசான்ேறாாிதைன, 'ஆநி'யாகிய 'ெபா ைந' என்ப
"ஆந்ெபா ைந" என்றார் ேபா

குறித் ,

ம்.

----------(a)"இடவப்பாதி" என்ப
என் ெபா ள்.
எைனத்ேதயாயி

மைலயாள ேதசத்

வழக்கு; ைவகாசி மாதத்தின் பிற்பகுதி

ம், 'பசு'சம்பந்தமாகப் பிற்காலத் ெத ந்த

'ஆன்ெபா ந்த'ப்ெபய ம், தந்நகர ெமய்ெகாண்ட "ஆந்ெபா ைந" என்

ம் பைழய

ற்
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ெபய ம் ஒன்ெறனலாேமா? சமீபத்தில், தமிழ் வளர்க்க
சர்வகலாசாைலச் சி கழகத்ெதா வர், ஒ
ேண வழங்கும் 'ற-ர' 'ழ-ள' 'ந-ன' எ

ைளத்த ெசன்ைனச்

க்க விலக்கணங்கேளாராேத, தமிழில்

ேமாெரா

யிரட்ைட ெய த் கள், தம்ேபாற்

றமிழபிமானப் லவைர யிடர்ப்ப த் வதா ம், அவற்றிெனாவ்ெவான்ேற ெகாண்
மற்ைறயைத, அடர்தளிராிந் ெச வளர்ப்பார்ேபால், காதலாற் கைளந்ெதறிவேத
ெசௗகாிய ம் ெமாற் ைமநய
த ெமன ம் கூறிய அ ைம பேதசத்ைத
ேமற்ெகாண் ய்ய ன்வ மபிமானிகைளத் தவிரப் பிறிெதவேர, ெபா ளா
வா ம் வரலாற்றா மா பட்ட விவ்வி ேவ ெபயர்ெகாண்ட நதிகளிரண்
ெமன்ேறெயன்பார்?
-------(i) Note. "ஆநி"-இ ேகட்ைட லம் என் ம் நட்ச்த்திரங்க க்கும், அைவ
காரணமாக ஒ மாதத்திற்கும் ெபயராயிற் . ஒவ்ெவா மாதப்
ெபௗர்ணமிேயா கூ வ வதற்குாிய ன் நட்சத்திரங்க ள் தல்நட்சத்திரப்
ெபயேர அவ்வம்மாதப்ெபயராகி, பன்னிரண் மாதங்க
பிரசித்தம். ஆநித்திங்களில், ெபௗர்ணமித் திதிேயா
ேமற்குறித்த ேகட்ைட

க்கும் ெபயரைமந்தி ப்ப

ேசர்ந் வ ம் நட்சத்திரம்

லம், என்பனவற்ெறான்றாகும். இதனால், இைவயிற்றின்

ெபயரான 'ஆநி' என்ப அம்மாதப் ெபயராய் நிற்ற ம் ெவளிப்பைட. இப்ெபயர்
"வடெமாழித்ெதாடர் ைடயதாகும்: ஆகேவ" தந்நகரேம ைடயதாகும்.
ெமாழி
க்க ைற
ணர்ந்த ரமா னிவ ம் தம்மகராதியில் இவ்
'ஆநி'க்கிளவிக்குத் தந்நகரேம ணர்த்தியைமத்தி ப்ப தீண் ச்சிந்திக்கத்தக்க . இனி,
இம்மாதப்ெபயர், 'ஆநியமைழ' (South west monsoon)யால் அம்மாதத்தில்
ெப க்ெக க்கும் நதிக்கான , இ ம யாகுெபயர்.
இன் மிவ்வாம்பிராவதி, "வஞ்சிப் ற மதிலைலக்கும் ெபா ைந"
யாகாெதன்றறிவிக்குஞ் சான் பல பிற ங் காண்பாம். னல்ப
ைறகளின்
வளங்கமழ் கவித ஞ் சம்பந்தர், க

ரானிைலப் பதிக

தி

நதிேமற்பதியாகச் சுட் னாாில்ைல; ஆறிலா ேர ேபாற் பா
ஆம்பிராவதி ங் க

ேம, இவ் ைர
ள்ளார். காவிாி ம்

ைர ெயாட்டாெதட் ெயா மியல் பின்னாளதன் , ஆ

பிள்ைளயார் தந்நாள் ெதாட்ேட ள்ளெதன்ப

ைடப்

மிதனாற் ேபாத ம். றப்பாட் ல்,

" றமதிலைலக்குந் தண்ெபா ைநப் னற்பா ம் வஞ்சி"(1)ெயன இளெவயினி,
குண் கட் பா யாதன், எ மி ெப ம் லவர் தக ைர காண்ேப மாதலால்,
ெபா ைநயா (க
ர்க்காம்பிராவதிேபாற் ேசய்ைமத்தன்றி) வஞ்சி ர்த வி ட் ம்
ேவ

நதிேயயாகேவண் ம். அன்றி ம் ஐயங்காரவர்கள், "வராகமைலயி

மாமரச்ேசாைல வழிேய ெசல்

தலால்," ஆம்பிராவதிக்குச் "சூதநதி" எ

ற்பத்தியாகி
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ம ெபய ண்ெடன ம், இைவயி

ெபய ங் காரணக்குறிெயன ங் காட் னார்கள்.(2)

இந்நதிேய ெபா ைநயாமாகில், இயற்ைகநல நயந்

பன்மரச் ேசாைல

வளமினி விாிக்கு மிளங்ேகாவ களிவ் விேசடணங்குறியாைம வியப்பாமன்ேறா?
னனாட்டாம்பிராவதியா
குறிப்பின்

"வஞ்சி சூழ்ெபா ைந" யன்ெறனக் காட் ங்

ெமான் ள . 'ஆநி' 'ஆந்ெபா ந்தம்,' 'தண்ெபா ைந,' எனப்

பலவாறைழக்கப் ப ம் "வஞ்சிப் றமதிலைலக்கும் கல்ெலன் ெபா ைந"(3)க்ேக-'வானி'
என ெமா

ெபய ண்ெடன, ஐயங்காரவர்கேள எ தியி க்கின்றார்கள்.

---------(1) றம் 11,387. (2)பக்கம் 120,121. (3) றம் 337
(4) இந்நதிையேய, இளஞ்ேசர
சாந் வ

ம்ெபாைறையப் பா ய ெப ங்குன்

ர் கிழார், "

வானிநீர்" (5)- என ம், "ெதண்கடன் ன்னியெவண்டைலச்ெசம் ன

ெலாய் நீர்" (6)- என ம், "மாற்ற ந் ெதய்வத் க் கூட்ட ன்னிய னன்ம
ேபாியா "(7)- என ஞ் சிறப்பித் ப் பா
ள்ளார். இவ்விளஞ்ேசர
ம்ெபாைறைய,
ேமற்குக் கடற்கைரத் ெதாண் ப்பட் னத்தி
ந் மைலநாட்ைட யாண்ட
ேசரெனன ம், ஆனிைலக் க

ைடயானன்ெறன ம், ஐயங்காரவர்கள் விதந்

கூறி ள்ளார்கள்(8). இவ்வாறிம் மைலநாட்
க ங்கால், அவனாட்டாறாகப் கழ்ந்
பாடவியலான்ேறா? இவ ாிச் ேசர

ேமற்கடற்பட் னத்தாண்ட ேசரைனப்

பா ம் லவர் னனாட்டாைறப்

ம்ெபாைறையப் க ங்கவி

ன்றி

மிவ்வா

சுட் யபகுதிகைள ேமேலகாட் ேனம். இைவகளால், இப் லவர்
இவ்விளஞ்ேசர

ம்ெபாைறயின் மைலநாட்டா ெறான்ைறேய, 'ேபரா ' என ம்,

'வானிநீர்' என ம், 'ெவண்டைலச் ெசம் னெலாய் நீர்' என ம், பலபடப்
கழ்ந்தனெரன்ப ெதளியப்ப கின்ற . இப்ேபரா ஆம்பிராவதியல்லாத
ெவா மைலநாட்டாெறன்பேதா குட் வன் சாித
மங்கீகாிக்கப்பட்டெதான்றாம்.
(1) இவ்வா , அயிைரமைலத் ெதாடாினின்ெற ந் , ேமற்கு கமாேயா ,
ெகா ங்ேகா
ெயன்

ர்த்

ெசங்குன்

ைறயில் ேமைலக்கடெலா
ர்கிழார்பா யி ப்பதா

சங்கமிக்கு மிப்ேபராேற 'வானி'

ம், இப்ேப ராேற இளங்ேகாவ களால்

தந்தைமயன் ெசங்குட் வனாறாகப் கழப்பட்

ப்பதா

ம்,

-------------------------------------------------(4) பக்கம் 117; (5) பதிற்

86: (6) ேமற்ப

(8) பக்கம் 20; (1) பக்கம் 125

87. (7) ேமற்ப

88;
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இப்ேபராறாம் வானிேய 'வஞ்சிசூழ்' ெபா ைநயாக
ெமாப்பக்ெகாள்வதா

ம், இப் ெபா ைந 'ஆனிைல'க் க ேகா வ ம்,

"ெதண்கடன் ன்னா " காவிாிெயா

கலக்குஞ்சி

'ஆம்பிராவதி' நதியாகாெதன்பைத யிதனி
பிறசான்ெற

ஐயங்காரவர்க
ைணயாறாவ மான

ம் விசதமாக்க வல்லெதா

மினிேவண்டாப்படாதாகுமன்ேறா? ஆகேவ, 'வானி' என ம்,

ேபராெறன மைழக்கப்ப ம் ெபா ைநநீர் " றமதிலைலக்கும்" வஞ்சி

ம்,

இவ்வானியாம் ேபராற்றின் ேமலதாகிய தி வஞ்ைசக்கனமாவதல்லால், ஆம்பிராவதிக்க ேக, யாெற ேம தீண்டாத
கா - என்பைத மிஃெதான்ேற ஐயமற வ
ேம

ம், ஆம்பிராவதி, காவிாியின்

'ெபா ைநத் ைறவெர

னனாட் ல்,

ண்ணாட் ராகிய "ஆனிைலக்க
த் வதாகும்.

ரா"

ைணநதியாய், னனாட்டதாகின்ற ,

ம் ைன ப் ெபயர்ப் ெப மிதங்ெகாள்

ைடச்ேசர க்குத் தம் மைலநாட் ற்ெபாி ம், கடல்வாய்யவனர் கப்பேல ம்
ெப ைமத் ம், ேபராெறன ேவாாியற்ெபயேர
"தன்மைலப்பிறந்
(ii)பல
சி

தன்கடன்மண்

ம

ண்ட மான ஆநிப்ெபா ைந ம்-

னல் நிகழ்த ந்தீநீர்" (i)நதம்

ளவாக ம், அைவயிழித் , மாற்றரச க்குாிய காவிாியிெனா

ைணயா

பா வ

த ேமா? "பத்தினிக் கட ைளப் பரசல்

ேவண் ெமன .............. மன்னவன் வி ம்பி லறி லவைரேநாக்க, ஆங்கவர்
ஒற்காமரபிற் ெபாதியிலன்றி ம் விற்றைலக் ெகாண்ட வியன்ேபாிமயத் க் கற்கால்
ெகாள்ளி

ங் கட ளாகும், கங்ைகப் ேபர்யாற்றி

ங் காவிாிப் ன

ந்தங்கிய

நீர்ப்பைடத் தக ைடத்ெதன்"றாைர, "ெபாதியிற் குன்றத் க்கற் கால்ெகாண்
நீர்க்காவிாி
சிறப்ெபா

ன் ைறப்ப த்தல், மறத்தைக ெந வாெளங்கு ப் பிறந்ேதார்க்குச்

வ உஞ்ெசய்ைகேயா?

-------------------(i) பதிற் ப்பத் ச்ெசய் ள் 48 வாி 13,14
(ii) நதம் - ேமற்ேகா ம் ஆ
அன் " (iii)- என்

ெவகுண்ட ெசங்குட் வன் குலச்ெச க்கின் ெப மிதத்ைத

ய களினி விளக்கியி க்கக் கண் ைவத் ம், தன்கு ப் பிறந்தார்க்கு
ெமாவ்வாெதனெவ க்குங் காவிாியின் ைணச் சிற்றாற்றின் ைறவெனன்-றைழப்ப
தவன்த க்கும் க ம் ெப க்கும் ெபற்றித்ெதனல் தக ைடத்ேதா? க

ரானிைலேய

வஞ்சியாகில் அ த்ததன ேகா ங் காவிாியி லைனத் ப்பகுதி ம் ேசரர்க்குாியேதா?
உாிய ேசாழைர ெவன்றதகவன்றி, இய

ாிைம தனக்குண்ேடற் ெசங்குட் வன் ேமல்

அ கள் குறித்தப , காவிாிைய ெவ ப்பதியல்பாமா? உாிைமயின்ேறல், காவிாிக்கு
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இரண்டைரைமல்

ரத்ேத கடல்மைல ேபராெறன்

மிைவெயான்ேற

ஞ் சாராப்

னனாட்ெடா ைரத் தந்தைலநகராச் ேசரர் ெகாண்டைமத யல்ேபா?
ேபரரச ெரல்லாம், கடன்ேமலாதல், மைலமிைசயாதல், அைலதவழ்விாி னலாற்றின்
வாயாதலைமயக் காண்பாம். இம் த்திற வியற்ைகயரண மிைவத ஞ் ெசவ்வி ம்
வள ம் ெபறாெவா ேகாநகர் காண்பத ைம.
------------------(iii) சிலப் காைத 25, வாிகள் 114-125
5-ம் பகுதி: ெகாங்குநா
ஐயங்காரவர்களிக் க
கூறியதறிேவாம்: (i) ஆயி

மைலநாடாமா

ைரக் ெகாங்குநாட் த் தலங்கெளான்ெறனக்
ம் க

ைரக் ெகாங்குநாட் ராகக் ெகாண்டதிற்கிவர்கள்

கண்டபிரமாண மிைனத்ெதனக் காட் லர்கள். யாமறிந்தவைர, ேதவாரப்பாசுரங்கைள,
பண் ைறப்பாகு பாட்

ஞ் சிறி

பய

றப் பண்ணநிைனத் , தல ைறயாத்

ெதாகுத் ப்பதித் ேதாரதற்ெகன வகுத் க்ெகாண்ட

ன்னட்டவைணயில்,

"ெகாங்குநாட் த்தலங்கள்" எ ம் தைலப்பின் கீழ் இக்க
ரானிைலப் பதிகத்ைதப்
ெபய் ைவத்தெதான்ேறயிக் ெகாள்ைகக் க த்தனமாய் நிற்ப . அட்டவைண
ெதாகுத்த அநாமேதயியினதிகாரெமான்ேற ைவத் , க

ைரப் னனாட்டதாக ஆன்ற

லவ ம ப் பட்ட பழவழக்குங்ெகாண்ட ெகாள்ைகைய மாற்றலாேமா? ேசக்கிழார்
ெபாிய ராணத்ேத ஆனிைலக் க
ைர அநபாயேசாழன் "சீர்மரபின் மாநகரமாகுந்
ெதான்ென ங் க
தற்றனிநகராங்க

ெர ம்.....
ர்"(ii) என ம், ேசாழர் "தங்கள் குல மரபின்
ாின்........ம ங் கைணவார்.........மகிழ் தி வானிைலக்

ேகாயில்"(iii) என ம், விதந் கூறி ள்ளார். இவ்வா ெபாிய ராணம் தந் ணிெபா
ர வ கண்ட ஐயங்காரவர்கள் சாித ற்சார் ைடய விம்ேமற்ேகாள்கைளப்
ெபாய்ெயன ெவா க்கேவலாைம கண் , இக்க

ாிைடக்காலத்ேத

ேசாழராதிக்கத்திற்கு வந் , ேசரர் பழஞ்சார் ைடைம
மறக்கப்பட்
க்கலாெமனெவா அற் தக் கற்பைன ெசய்தைமந்தார்கள்.
இக்க
ரானிைல ன் ேசரனிட மி ந்ததற்கும், பிறகு அதைனச் ேசாழர்ெவன்
தந்தைல நகராக்கிக் ெகாண்டதற்கும் ஐயங்காரவர்க க்குக் கிைடத்த ஆதாரமறிேயம்.
சங்க ல்கேளா? சாசனங்கேளா? ெதாிகிேலம். அ ம்பழ ல் பல இைடயி ட்காலத்
திழந் ழ ம் நம்மி மிக்க
ர்ச் சாித்திர ண்ைமைய யிற்ைறக்குச் சற்ேறறக்குைறய
எட்

ற்றாண் க

க்கு

ன்காலத்தவர் நன்கறியலா ெமன்பதி க்காதன்ேறா?

-----------------------------------------------(i) பக்கம் 120, 132.
(ii) ெபாிய ராணம் எாிபத்தர் ெசய் ள் 2
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(iii ேமற்ப

கழ்ச்ேசாழர் ெசய் ள் 11,12

அக்காலத்ெத ந்த ெபாிய ராண ைடயாாிக் க

ைரச் ேசாழ ெரன்றேதா

மைமயாமல், ேமற் காட் யப யி ேவ ேசாழர்வரலாற்றிடங்களிலவர் மரபின்
வந்தார்க்க ப்பட்ட ெதான்ென ந் தைலநகராகுெமன் றிதிற்ேசாழராதிக்கப் பழைமைய
வ

த்தி
ற்றாண் க

யிக்க

ள்ளார். ைறேய, இச் ேசாழர் ேசக்கிழா க்குச் சில பல
க்கு ன் இக் க
ாிலாண்டவராவர். இப் கழ்ச் ேசாழ க்ேக

ர். "தங்கள் ெதான்ென ங் குலமரபின் வந்த

தற்றனிநகரா"ேமல், இதிற்

ேசாழராதிக்கந் ெதாடங்கியகாலம் ெசங்குட் வன்காலத்ெதா மிக ெந ங்கின ம்,
சம்பந்தர்காலத்திற்கு ன்ன மாயி த்தல் ேவண் ம். இச்ேசாழராதிக்கப்
பழைமெயான்ேற, ேசக்கிழாாிதைனத் தன்பாட் ைடத் தைலவ க்கவர் குலமரபின்
வந்த ெதான்ென ந்தனி ர் என்ற டேனற் ைடத்தாகும். இவ்வாறன்றி, இக்க
ேசரர் ேப ராயி ந்ததைனச் ேசாழாிைடக்காலத்

ெவன்

ெகாண்

ர்

ப்பேரல், அவ்

ெவற்றிேதான்றப் பா
ைறவி த் , அைத மைறத் , ெதான் ெதாட் தைன
வளவர்குல பரம்பைரயில் நின்ற ெரன்றவர் கழ்குைறத் ண்ைம ந்
திறம்பியிடர்ப்பட் ச் ேசக்கிழா ாி க்கி வ க்குவேரா? றப்பாட் ற் கிள்ளிவளவன்,
க
க

ர் ற்றியி ந்தாைன ஆலத் ர்கிழார் பா ய பாட்டறிேவம். (i)அ ெகாண் க்
ரானிைலையச் ேசாழர் ற்றிெய த் ெவற்றி ெகாண்டகைத நி வலாகாதாம்.

என்ைன?

த ல் "க

ர்" என்

ம்ெபய ாிவ்வாலத் ர்கிழார்பாட்

ல்ைல.

ெதாகுத்த பிற்காலத்தவர் ெபய் ைவத்த குறிப்ேபயாகும். இரண்டாவ , ெபா ைந
மிைசக்க
ர் (வஞ்சி) இக் க
ரானிைலதாெனன்ப பிறசான்றா
திெப

னிதைனத்தீர்ந்த

பாக்ெகாள்ளல், ஐயம க்கும் விைடயிறந்

வினாவிரக்கும் ெவற் ைரேயயா மன்ேறா?
-----(i) றம் 36
இவ்வாறிக்க

ைரப் னனாட் ச்ேசாழர்

ராக் கண்ட ேசக்கிழாேர,

"ெதான்மைலநாட் " (iv) "மஞ்சணியிஞ்சிவஞ்சி" (v)ப்பழம்பதியில், "ேச ற்றி ந்தார்"(ii)
தி வஞ்ைசக்கள

நிலவிச்(iii) ேசரர்குலக் ேகாவான ேசரமான்ெப மாள்

" ற்றி ந்
ைற ாி ங் குலக்ேகா
ர் ெகா ங்ேகா ேர" (iv) யாெமன ம்
விளக்கி ள்ளார். இத் தி வஞ்ைசக்களத்ைத மதன் அைலவாய்த்ைறயானமேகாைத ேம சமய குரவாிெலா வரான சுந்தர ர்த்திக ம்
பா யி ப்பைத ேமேல காட் ேனம். இவ் ர் பைழயவஞ்சியன்றாமாகில்
தமிழகவைரப்பிற் சிவத்தலங்கேடா ந்ேத ச்ெசன் வழிபட் மனங்கசிந்
பா வைதேய ேமற்ெகாண்ெடா கிய சுந்தரர், ெசங்குட் வன்வழிபட்ட "பிறவா
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யாக்ைகப் ெபாிேயான்" ேகாயிைலமறந் , ேசரர்வளநாட் ற் பிற்காலத்
ெவான்றைனேய பா யைமவேரா? என்ப ஞ் சிறி

ாிவ்

சிந்திக்கத் தக்கேத.

சுந்தரர்பா யவிம் மைலநாட் க் "கடலங்கைர ேமன்மேகாைத"(i)ையச் சுட் ங்கால்,
ேசக்கிழார் "மைலநாட் ப்பழம்பதி"யாந் தி வஞ்ைசக்களத் ைறேய "ேகாைதயரசர்
மேகாைதெயனக் குல ெபய
ைடத் லகில்" என விசதப்ப த்தி மி க்கிறார்.
---------------------------------------------------(ii) ேச ற்றி ந்தார்-வி டபா டரான சிவெப மான்.
(iii)நிலவி-பரவி; வழிபட்
(iv) ெபாிய ராணம்-ேசரமான்-ெசய் ள் 1
(v) ெவள்ளாைன ெசய் ள் 22
(i) ேசரமான் ராணம் ெசய் ள் 4- ேதவாரம்-தி வஞ்ைசக் களம்பதிகம்.
அன்றி ம், ெபாிய ராணத்தில், க
ர்ச்ேசாழர் னனாட் க்கும், வஞ்சிச்ேசரர்
வளநாட் க்குமிைடேய பிறமன்னர் ைறெசய் ங் ெகாங்குநாெடான் ளதாகப்
பன் ைற வற்
த்தப்பட் ள்ள . இவ்விைடக்ெகாங்கு நா ண்ைம
ம பிறநாடாவ ம் மைலநாட் ளவரசர் பா ய சிலப்பதிகாரத்தா ஞ் ேசரர்வரலாேற
கூ ம் பதிற் ப்பத்தா

மினி

விளங்கும்;(ii) இக் ெகாங்காிைடயிைடேய ேசர ரர்

சிலர்க்கிைடந்தாைர யவர்ெவன் திைறெகாண்
ப்பி ம், இக்ெகாங்கு நா
மைலநாட்ேடாெடான்றித் தன்னிைலயிழந்திறவாத் தனிநாடாய் என் ம்
நின்றெதன்பதற்கு, தமிழக ம் வடநா ெமா ங்கு ெவன்ற தனி ரன் குடக்ேகாச்
ெசங்குட் வன் ேகால்வளர்ந்தநா
நா ம

ம், ேவற்ெசழியன் கண்ணகிக்கு விழெவ த்

ய ேநா ந் ன்ப ம் நீங்கிய ேபா , "அ ேகட் க் ெகாங்கிளங்ேகசர்

தங்கணாட்டகத்

நங்ைகக்குவிழெவா

மாறாதாயிற் " என்

சாந்திெசய்ய, மைழத்ெதாழிெலன்

மிளங்ேகாவ கள் வாக்கும் (iii)- "மாெக ெகாங்கர்

நாடகப்ப த்தேவல்ெக தாைன" (iv)ப்பல்யாைனச் ெசல்ெக குட் வைனப் பாைலக்
ெகௗதமனார் பா யபாட் ம், -ேசாணா விட் , "ெகாங்கு றம்" படமைல
நாட் ற்ெசன் , "குட லத் "ள்ள ேசரர் க

ெரறிந் , ெவற்றிெபற்ற

"ெகாற்றேவந்தா"ன கிள்ளிவளவைனக் ேகா ர்கிழார் பா ய றப்பாட் ேம(i) ேபாதிய
சான்றாமன்ேறா?
----------------------------------------------------(ii) சிலப் உைரெப

கட் ைர வாி 6; 25-153; 30-159; 29-2 ,3; பதிற் ப்பத் ச்

ெசய் ள் 22,77,88,90, (iii) சிலப் , உைரெப கட் ைர வாி 6, (iv) பதிற்
(i) றம் 373

22,
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இவ்வாேற ேசக்கிழா ம், வஞ்சிக்குச்ெசன்ற சுந்தரர்வழி ம், வஞ்சிவிட் ச்
ேசாணாட் ற்கு வந்த ேசரமான்வழி ம், குறிக்குங்கால், இைடேய இக்
ெகாங்கர் பிறநா ண்ைமைய மிக விசதப்ப த்தி ள்ளார்.(ii)
இன்

ம்

ன்

ல்களில் யாேதாராதார மின்றி, இக் "க

பாண் நா களிெனல்ைலயி லைமந்த"ெதன்

ர் ேசாணா

கூறிப்ேபாந்த ஐயங்காரவர்கேள,

தன்
ற் கீழ்க்குறிப்பாக "க
ர்க்குக்கீழ்பால், 8-ைம ல் காவிாிக் கைரயி ள்ள
ம க்கைரையச் ேசர ேசாழ பாண் ய நா களின் எல்ைலயாக இக்காலத்தா ங்
கூ வர்" என ேவார்ெபா ப்பில்லார் பிரத்தாப ைர குறித்தைமந்ததன்றி, தன் மதமாக
ட
வ் ைரச் ேசரநாட்டகத்ேத ம ேக
ளதாக யாங்க ம் கூறத்
ணியாைம ம் ெபா
ேமற்ெகல்ைல க
ேமற்ேகா

ந் தந்

ேசாணாட்

ைடத்தன்ேறா? இ ேவ மன்றி இவர்கேள, ேசாணாட் ன்

ெரன்பர், யாப்ப ங்கலக் காாிைக உைரகாரர்" எனெவா
ைவத் ள்ளார்கள். இவ்வாறிக் க

ரானிைல, ேசாழர் பழ

ம்

ேமற்ெகல்ைல மாக, அதன் ேமற்ேக ெகாங்கர் நா ளதாக, மைலயரசர்

தைலநகைரத் தன்னா

ம்விட் , ெந ம்பிற நாடகன் வந்

ேசாணாட்ேடசைமத்தத யல்பாேமா? சால் ைடத்ேதா? ேம ம் பாண் யைனக்
*கூடற்ேகாமான்-ெதன்னவெனன ம் **ேசாழைனக் ேகாழி-ேவந்தன்னனாடெனன ம், ைனந் ைரப்பேதேபால், ேசரைன 'வஞ்சி ேவந்தன்'
'குடக்ேகா'ெவன்ேற கூ வ
மன்னர் பலாி ப்பி

வழக்காறாகும். (iii) எனேவ ெகாங்கரன்ன கு நில

ம்,

------------(ii) ேசரமான் 45,47,50,140,141,164,172 ெவள்ளாைன 4,14,22,27,28,32
*கூடல்-ம ைர **ேகாழி-உைற ர்
(iii) சிலம் பக்கம் 463,475,484 மணிேமகைல பக்கம் 275 வாி 55
ெபா வாக "குமாிேவங்கடங்குணகுடகடலா மண் ணிம ங்கிற்றண்டமிழ்வைரப்"(i)ெபலாம், குடமைலநா , குண னனா , ெதன்றமிழ் நாெடன
குைடக்கீழடங்கும் இவ் ண்ைம, ேவனிற் ெறய்வமாகிய வசந்த
வடேவங்கடந் ெதன்குமாிக்கிைடேய கிடக்கும், தமிழ்நா

ம்

யரசர்

லவியின்பஞ்ெசய் ம்,

வைத ம் வரம்ப க்க

வந்த இளங்ேகாவ கள், "ெந ேயான்குன்ற ம் ெதா ேயாள் ெபௗவ ம் தமிழ்
வரம்ப த்த தண் னனாட் , மாட ம ைர ம் பீடா றந்ைத ம்
க ெக வஞ்சி "(ii)ெமன
ேவந்தர் வ ைர மட் ஞ்ெசால் , அதனால் தமிழக
வைரப்
ற் மைமத் க்ெகாண்டதனா ம் விசதமாகும். இத்தைகப் ெப ைம
த்தமிழ்நாட்

ேவந்த ள், "குடதிைசயா

ங் ெகாற்றங்குன்றா ஆரமார்பிற் ேசரர்
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குலத் தித்ேதார்." (iii) னனாட்ெடா

சிற்

ர் ேபணி, 'மயங்கி வி தலறியா

வி ப்பினராகி வ நீங்கு சிறப்பிற்றம்'(iv)வைரப்ெபலா மறப்பேரா? இக்'குடக்ேகா'ப்
ெபயரால், ேசரன், 'ேமற்றிைசக்காவல் ற்றி ப்பவ'ெனன் றறிவேதேபால்,
பின்

மிவ

க்குள்ள 'ெபாைரயன்', 'மைலயமான்', 'ெபா ப்பன்', 'ெவற்பன்', 'குடகன்',

(v)'குறிஞ்சிக் ேகாமான்' எ

ம் பலபிற பிரபல காரண வியற்ெபயர்களா

மிவன்

ேமற்கடல த்த வளமைல நா ைடயா ெனன்ப , ெவள்ளிைடமைலயாமன்ேறா? ேசரர்
இத்தண் கடற்படப்ைப நாெடலாந்

றந் , ெசம்பியன்காவிாிச்

சி
ைணயாற்றின கு ஆனிைல ாி ந்
சிந்திக்கத்தக்கேதயாம்.

வந்தி வேரா? என்ப ஞ்

-----(i) சிலப்பதிகாரம் இ திக் கட் ைர வாி 1-2
(ii) சிலப்பதிகாரம் ேவனிற்காைத வாி 1-4
(iii)சிலப்பதிகாரம் வஞ்சிக்காண்டக்கட் ைர வாி 2-3
(iv)சிலப் - அரங்ேகற் காைத 173 வாி 175
(v) குடகு- ேமற்ெறாடெரா
இைவ பலவா

ம், க

மைல.

ரானிைல னனாட் ெரன்ப ம், வஞ்சி மைலநாட் ப்

பட் ன*ெமன்ப ம், இைவயி நா க

க்கு மிைடேய ெகாங்கர்பிறநா

கிடக்கின்றெதன்ப ம்ெதளிவாம். இ பற்றியன்ேறா, இக்* "குடதிைசயா ஞ் ேசரேர
குலத் தித்ேதார்க்"குாிய வஞ்சி
ாில் அரசன் ாிைசயைமந்த அக ர்ப்பாக்கமாங்
'க

ைர ற்றிெய த்த' ேசாழன் கிள்ளி வளவன் ெவற்றிபா ய ேகா ர்கிழார்

றப்பாட்

ம், இக்க

ர் " குட லத்

வஞ்சி ற்றம்" (v) என்ேற சுட்டப்பட் ள .

-------------------------------*பட் னம்-கடற்கைர ர்.
(v) றம் 373.
------------6-ம் பகுதி. " விாி னெலா
தி
க்கூடலன்
இனி, ெசங்குட் வன்சாித
நிைறக்காவிாியன்றி ம்,
என்

ன் டன் கூ ய கூடல்"- க
ர்ப் ராணத்
க்கடன்மணந்த குமாிக்கூடேலயாம்.

ல், "ெசங்குணக் ெகா குங்க

விாி ன ெலா

ன் டன் கூ ய கூடலைனைய"(i)

ம் பரணர்பாட்ைடக்ெகாண் , வஞ்சி ர்

ேவண் ெமன ம்,- க

ழிம ர்

ன் யா கள் கூ மிடத்தி க்க

ரானிைலக்கு வடகிழக்ேக

க்கூட

ளதாக்கூ ம்
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"வஞ்சுளாடவிக் குத்தரகுணக்காக வாம்பிராவதிநதி மதிேபால்-விஞ்சு மாமணி த்
தா காேவாி ேம ழி ேம ேம தலா ெலஞ்ச றி
க் கூடெலன்றிைசப்ப" (ii)
என் ங் க
ர்ப் ராணச் ெசய் ைளக்காட் க் காவிாி டன் தனித் தனிகலக்கும்
ஆம்பிராவதி, மணி த்தா
யி ப்ப ெகாண்

என்

ன்

வஞ்சி யிக்க

நதிக

க்க ேக க

ேரயாகுெமன ம்

ணியப்ப கின்ற . (iii)

ெவளிவந்த பதிற் ப்பத் ைடயார், இப்பரணர் பாட் ன்கீழ் "
கூடெலன்ற , அக்காவிாி தா

ன் டன்கூ ய

ம், ஆன்ெபா ைந ம், குடவனா ெமன இம்

ேசரக்கூ யகூட்டம்" என் ைர கண்டார். க
சற்ேறறக்குைறய 2 1/2 ைமல்

ரானிைல-

ன் ம்

ரானிைலக்கு வடகிழக்ேக,

ரத்தில், ஆம்பிராவதி காவிாிேயா

கலக்கின் ற .

குடவனாேறா க
க்கு 12-ைம க்குத் ெதன் கிழக்ேக ஆம்பிராவதியிேலேய
சங்கமமாகிவி கிற . இவ்விடர்ப்பா கண்ட ஐயங்காரவர்களிவ் ைர பரணர்
பாட்ைட வஞ்சிக்குப் ெபா த்த ைடயதாகக் காட்டா ெதனவி த் ப் ெபா ந் மா
தாேமார் த் ைர ெகாண்டார்கள். குடவனாற்றிடத்தில் மணி த்தாநதிைய நி த்திப்
பைழய ைரையச் சிறி தி த்தி, "ஆம்பிராவதி, மணி த்தாநதி, காேவாி
ன் ங்கூ ந் தி
வஞ்சி யிக்க

க் கூடைல"(iv)ேய பரணர் பாட் க் குறித்ததாக ைவத் , அதனால்

ரானிைலயாகுெமன்றார்கள். எனில், "மணி த்தாநதி

காவிாிேயா கலக்குமிடம் ேமற்ேக ெவகு
க

ரத் ள்ளதா"க(iv) ஆம்பிராவதி ெயான்ேற

ரானிைலக்க ேக (சுமார் 2 1/2 ைமல்

எனேவ, ஈண் ம் " க்கூட"ெலன்ப

ரத்தில்) காவிாி டன் கலப்பதாகும்.

கற்பைனேயயாயிற் .

-----------------------------------------------------(i) பதிற்

50.

(ii) ஆம்பிராவதிச்ச க்கம் 45
(iii)ேசரன்ெசங்குட் வன்கைத பக்கம் 117,122,129.
(iv) ேசரன்-ெசங்குட் வன் பக்கம் 122, 123 அ க்குறிப்
இவ்வா

தம் ைர மியற்ைகெயா

ர

வைதக்கண்ட ஐயங்காரவர்கள்,

ெகாண்டைத விடாமல், " ற்காலத்தில் இந்நதி (மணி த்தாநதி) ஆன்ெபா ைன டன்
ேசர்ந்

காவிாி யிற்சங்கமித்த

ேபா

ம்,"(iii)என்

ஏற் ழிக்ேகாடேலார்

ணி தந் ைரத் தைமதிகண்டார்கள். " ற்கால" ெமன்ப
ெவகுெதால்ைல ேவண்டாம். ஐயங்காரவர்கேள கூ கிறப
ன்னியற்றப்பட்ட க

ர்ப் ராணச்" (i)ெசய்

ளிம்

எைனத்தளேவா?
"290-வ டங்கட்கு

ன்றா க

ெமா ங்ேக

கலப்பைத ள்ளவா கூறிற்ெறனில், அப்ப க்கலந்தகாலம்சற்ேறறக்குைறய 200ஆண் க க்கு ேமற்படா . இத் ைணச்சி காலத்தளவில் மணி த்தா
மற்றி நதிகைள ெந ந்

ரங்கடந்ேதறிவந்

கலந்தவழியிழந் , தன்னள

கு கி,
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க்கூடெலட்டா . கிட் யாங்ெகாட் , ேமற்ேக
அவ்வா , இவ்வா , தன்னா
ெற

மாற்றியதாகக் ெகாள்ளச் சாிதசாசன வியற்ைகச்சான்

ண்ேடா? கிைடத்தசான் ெகாண்

யாராய்ச்சி ைறயாகும்: அஃதன்றி,
சாித ன்மரபாகா .
இனி, இப்பரணர்பாட்
என்

ந்ெதாடர், க

ந்தநாள் வி ந்தெதன்ேறா?

ணிந்த

அைவகாட்

ணிவேத

க்ேகற்ற சான்

னிைய தாெனன்ைன? " னெலா

ர்ப் ராணத் "தி
ேசர

ன் டன் கூ யகடல்"

க்கூடைல"ேய குறித்தெதன்

தின்றியைமயாததன்ேற. காவிாி ேசாழனதாக
காரணம்யாேதா? காவிாியா

ேத வ

ெகாள்வ

ம், அைதச் ெசங்குட் வ

ைடைமயாக் கூ ம் பழ

ேல

க்கு வமித்த

ம்

ெசய் ேள மி கா ங் கிைடத்தில . எனி ம், ஈண் ப் பரணர் ெசங்குட் வன்பால்
ேசாணாட் க் காவிாிைய எ த்தாளப் ேபாதிய காரண ம் தக
ண் . ெசங்குட் வன்
ேசாழைரெவன்ற சாித ண்ைமக்ேகற்கத் ேதாற்ற வர்க்ேகற்றதிையச் ெசால் ப்பரணர்,
-------------(i)ேசரன்-ெசங்குட் வன் பக்கம் 120 அ க்குறிப் .
"ெவந்திறலாராச் ெச விற்ேசாழர்கு க்குாிேயார் ஒன்பதின்மர்
றத்தி த்த" (ii)குடக்ேகாச்ேசரன் ேசவகம் கழ்வதானார். இஃ
மர . இ ெகாண்ேட. என் ம், யாண் ம் எைனத்ேத
காவிாியா ைடைமேய

ழ வாயிற்
அக்காலப் லவர்

ம் ேசர க்குக்

ம், காவிாி ேமனா நக ண்ைமேய

ம்

ணிவதி க்காம்.

ெதவ்வ ெவற்றியன்றி, மற்ெறவ்வைகயா
ாிைமயில்லாப் பிற நாட் நதி
நகர்கைளக்ெகாண் அைவ ைடயாைரப் ேபார் ெவன்ேறாைரப் கழ்தல்
பழமரெபன்ப ,-என் ம் ேசரர் ஆண்டறியாப் கார் குறித் "இ ெப
ேவந்தைர
டனிைலெவன்ற.........அ ந்திற ெலாள்ளிைசப்
ெப ஞ்ேசர

ம்ெபாைறைய, ம வில்வாய் ெமாழியாிசில்கிழார்"(i)பா க்,

"காவிாிமண் ய ேசர்விாி வனப்பிற் காஅர்ச்ெசல்வ"(ii)என்றைழத்தலா

ம்,-

ேசரபாண் யர்க க்ேக ாிய வஞ்சி ம ைரகைளக் குறித் , அவ்வி
ேவந்தைரச்
ேசாழன்நலங்கிள்ளி ேபார்ெவன்ற ெப ைமேதான்ற அவன் தன்னரசுக்குாிைமயில்லாப்
" வாவஞ்சி ந்த குவனன்ேறா? ........... மாடம ைர ந்த குவெனல்லாம்," (iii)
என்றவைனக் ேகா ர்கிழார் பா ய றப்பாட்டா ம்,- "ெப ஞ்ேசாழைன ம்
ெவன் வஞ்சி
ர்தந் பிறர்க்குதவிய............... மன் யிர்காத்த ம வில்ெசங்ேகா
ன்னிைச

ரசினிளஞ் ேசர

ம்ெபாைற"ையப் ெப ங்குன்

ர் கிழார்,

(iv)"ெச ம்பல வி ந்த ெகா ம்பஃறண்பைணக் காவிாிப் படப்ைப நன்னா டன்ன,
வளங்ெக குைடச்சூ லடங்கிய
------------------------------------------------------
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(ii) பதிற் ப்பத்

5-ஆம் பத் ப்பதிகம்.

(i) பதிற் ப்பத்

8-ஆம்பதிகம்.

(ii) பதிற்

73.

(iii) றம் 32.
(iv) பதிற் ப்பத்

9-ஆம்பதிகம்.

--------------------ெகாள்ைக, யாறிய கற்பிற் ேறறிய நல் ைச வண்டார் கூந்த ெலாண்ெடா
கணவ"(v)ெனன்
ைனந்
பல ஆன்ற சான்றா மினி

பா ய வ ைமப்பாட்டா ம்,- இன்னமிைவயன்ன பிற
விளங்கும். இன் ம் பதிற் ப்பத்தில் ேசாழைரப்

ேபார்ெவன்ற ேசரர்மாட்ேட யிவ்வா

காவிாி ைனந் ைரக்கப்ப வ ம்,

அவ்ெவற்றியில்லார்க்கிப் ெபற்றி ெசால்லாைம ம், உற் ேநாக்கி ப் பழவழக்கு
மிக
தி ெப வதாகும். இதனால், ேமற்குறித்த பரணர் பாட
ெபா ள்ேகாடேல ஏற் ைடத்தாம்.

க்கு மிம்மர ேதான்றப்

"காவிாியன்றி ம் விர் னெலா
ன் டன் கூ ய கூடலைனைய," என்ப
லம். இ ேசரன் ெசங்குட் வன் ேமல . ெசங்குட் வேனா ேசாழர்
ஒன்பதின்மைரப் றங் கண்டவன் என் பதிற் ப்பத்தின் பரணர் ஐந்தாம்
பத் ப்பதிகத்தாலறிவாம். இவ்ெவன்றி ேதான்றச் ெசய் ளிற் காவிாிைய
அவ

க்குவமித்த பரணர், அ ேவ மன்றித் தம் பாட் ைடத்தைலவன் பைழயன்

காக்குங் க ஞ்சிைன ேவம்பின்
நிைனந் , அ

ரைர

த

மியப்பண்ணிய" (i)ெவற்றிைய ம்

ைனந் ைரக்கக்க திச் ேசாழர்ேமல் ெவற்றி ேதான்றக் "காவிாி"

என்ெற த்த லவர், "அன்றி ம்........ னெலா

ன் டன் கூ ய கூடலைனைய,"

என்
த்தார்ேபா ம். குடகடல் ன் னேர தன்னதாக, ைறேய
ேசாழபாண் ய க்குாிய குணெதன்கடல்கைள ம் தன் ெவற்றியா ற்றதாக்கிக்
ெகாண்ட ெசங்குட் வன் திறம் பா ம் லவர், ெதற்ேக அம் க்கூடல்
கலக்கும்ெபற்றிைய ம், ஆங்கம் ந்நீர்க்
கூட்டத்தால் வ மிகுந்தைலக்குங் குமாிப்ெபௗவத்திேனற்றத்ைத ஞ் சுட் ப்
" னெலா
ன் டன்கூ ய கூட்ட மைனைய" என் கூட்
த்தார் என்ப மிகப்
ெபா த்தமன்ேறா.
-----------(v)பதிற் ப்பத்

90, பைழயன்=பாண் யன்

(i)5-ஆம் பத் ப் பதிகம்.
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இவ்வழக்கு ேநாக்கிேய, - பதிற் ப் பத் ைரகார ம், 3-ஆம்பத் ப்பதிகத்தின்கீழ்,
"இ கடனீ ம் ஒ பக லா " என்றதற்கு, "இ கட ம் என்ற தன்னதாய ேமல்கட ம்,
பிறநாட்டதாய்ப் பின் தான் ெபா
ெகாண் தன்னாடாக்கிய (ேசாழ) நாட் ற் கீழ்
கட

ம் என்றவா ," -என்ெற தி ள்ளார். இ ேவ ேபால், 51-ஆம் ெசய் ளில்

ேசரலாதைனப்பா ம் நச்ெசள்ைளயா ம், "ெப ந்ெதய்வத்

வைளஞரா

ம்

பனிப்ெபௗவத் க், குணகுட கடேலாடாயிைடமணந்த" என்
க்கட ங் காட் க்
கூறிைவத்தார். இைதவி த் க் காவிாி டன் ெவவ்ேவறிடத் க் கலக்குந்
தனிப்ெப ைமேயலாச் சி நதி யிரண் ன்கூட்டத்ைதக் குறிப்பதாகக்ெகாண்
இயல்ெபா
ரணிக் கவிச்சுைவ ங் குைறப்பதல்லால் ெப நயம்
பிறிெதான் ண்ேடா?
இனி, இக்கவியின் ' க்கூடல்' காவிாிேமலதாய "தி
குறிக்குெமனக்ெகாள்ளி

ம், அஃெதான்

க்கூடைல"ேய

பற்றி வஞ்சி, யதன குளதாகக்

க தற்கவசிய ண்ேடா? ேமற்கண்டாங்குக் காவிாிப் ம் பட் னத்ைத ம்,
ம ைரைய ம் ேசரர் ரம்பா வார் உபசாரம் ஒன்ேறபற்றி
யவர்ேமல்ைவத் ப்பா வ மரபாமாகில், தன்னா
காம ம்,
நகர காம ேமா ஞ் ேசாணாட்டா கைளச் ேசாழெரான்பதின்மைர ெவன்ற
ரேரறாகிய ெசங்குட் வ
பாட் வைமெயான்

க் குவமிப்பதி க்காேமா? இ க்காேதல், இப்பரணர்

ெகாண் , ேசரர்தைலநக ரந்நதிக

க்கணித்ெதனச் சாதித்த

ெலப்ப க்கூ ம்? வஞ்சிெயா கடல்ேசர்த் ப்பரண ம் இளங்ேகா ம்
விதந் பாடாைமயால் வஞ்சி ண்ணாட்டெதன் வாதிக்கும் ெசங்குட் வன்
சாித லார் இம் ன்றா களினணித் வஞ்சிெயனவிதந்ேதா ேமற்
ேகாெளான் மின்றி யிவ் வைமெகாண் தம்
நாட் வ சிறி வியப்ைபத்
த வதன்ேறா? இவர் தம்
க்கு ேவ தக்கேமற்ேகா ஞ் சான் க
திவ் வைமைய ஒ
ைடத் ைணயாகக் காட் யதன்றி யிதைனப்

ளவிடத்

பிரமாணமாகக்ெகாள்ளவில்ைலெயனலாெமனின், தம் த்தகத்தில், ெகா ங்ேகா

ர்

வஞ்சிெயன்பார் கூற்ைறப் பலவா ம ப்பதல்லால், தாம் க
ரானிைலேய
வஞ்சிெயன் ெகாண்ட
க்கு ஏகேதசப் ெபயெராற் ைம கைளத்த தவிர
ேவ யாெதா ேநர்சான் ம் காட் னதா மில்ைல.
------7-ஆம் பகுதி. வஞ்சி

ர்பட் னமா? உண்ணாட் ரா?

இனி, "வஞ்சிமாநகரம் கடற்கைரக் கண்ணதாயின் சிலப்பதிகாரம் மணிேமகைல
த ய ன் ல்கள் அதன் கடல்வளச் சிறப்பால் வ ணித் க் கூறாமற் ேபாகுமா?
ஒ கா மில்ைல. அங்ஙனம் கடற்கைரச் சம்பந்தம் வஞ்சிக்குக் ெகாஞ்ச ம்
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காணப்படாைமேய, அஃ ண்ணாட் நகரெமன்பைத விசதமாக்கவல்ல ," என ம்
விதந்ேதாதிக்குட் வன் சாித லார் தந் ணி வ
த் கின்றார்கள். த ல் ஒ
ெலான் ெசால்லப் படாைமெகாண் அதைனயில்ைலெயனத் ணியத் த க்க
மிடந்தரா . இரண்டாவ திப்பழ

ல்கள்

ைறேய கண்ணகி, மணிேமகைல

யிவர்களின் வரலா கூறவந்தனவன்றி, வஞ்சி வ ணைன க திய மன்றாம். எனேவ
இைவகளிற் பாட் ைடத் தைலவாின் சாிதநிகழ்ச்சி கூறிச் ெசல் மிடத் தவர்
வரலாற்

ைறக் ேகற் ைடய வ ணைனகைளப் ெபய்தைமப்பதன்றி,

எல்லாவிடங்களி

ெமல்லாவற்ைற

அவசிய மாகாதன்ேறா!?

லப் ற வ ணிப்பதழகுமில்ைல,

ன்றாவ , சிலப்பதிகாரத்திற்ேபால், மணிேமகைல

ற்

காவிாிப்பட் னத்ைத ம், ெகாற்ைகைய ேம கடல்வளச்சிறப்பால் வ ணித் க்
கூறப்பட்டதாயில்ைல. (i) இதனா ைவயிரண்
ண்ணாட் ெரன்பார்கேளா?
சிலப்பதிகாரத்தில் விசதமாகக் ெகாற்ைகக்குக் கடனலங்கூறப்பட மில்ைல.
அ ெகாண் ப் பழம்பதி பட் னமன்றாமா?
இனிக்கைடசியாகத் ெதான்

ல்களிற் சிறிதாழத்

வார்க்குக் 'கடற்கைரச்

சம்பந்தம் வஞ்சிக்குக் ெகாஞ்சங்காண'ேவப கின்ற .
சி பாணாற் ப்பைடயில், ேசாழபாண் யாின் உண்ணாட் ர்களான உைற ர்,
ம ைரகைளச் "ெசம்பியேனாடாப்

ட்ைக

றந்ைத ம்" என ம், "ெசழியன் தமிழ்

நிைலெபற்ற தாங்க மரபின், மகிழ்நைன ம கின் ம ைர ம்" என ம், பா ய
நல்

ர்நத்தத்தனார், -ெகாற்ைக, வஞ்சி நகரங்கைளக் குறிக்குங்கால், அைவ

கடற்கைரக் கழி கத்
கி

ர்க(ii)ெளனச்சுட்

, "உமட் யாீ(iii)ன்ற கிளர் ட் தல்வெரா

கி யா ந் தத் நீர் வைரப்பிற் ெகாற்ைக" என் ம், அஃேதேபால்

மைலநாட் ற்குட கடலைடகைரவயல் வளநயந் ,
"ெகா மீன் குைறய ெவா ங்கி வள்ளிதழ்க்
க நீர் ேமய்ந்த கயவா ெய ைம,
-----------(i) மணிேமகைல கார்பற்றிய
ெகாற்ைக பற்றிய

9-53,11-65,25-16 78 to 135.

13-84. பட் னம்=கடற்கைர ர்(Seaport)

(ii) கழி கம்=நதி கடெலா

கலக்குமிடம் (Ports at the river mouths)

ைபங்கறி நிவந்த பலவி னீழன் மஞ்சண் ெமல் ைல மயிர்ப் றந் ைதவர, விைளயா
விளங்கணாற ெமல்கு ெபயரா, குளவிப் பள்ளிப் பாயல் ெகாள்

ங் குட லங் காவலர்
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ம மா ெனான்னார் வட ல விமயத்

வாங்குவிற் ெபாறித்த எ

றழ் திணிேதா

ளியற்ேறர்க் குட் வன் வ
னல் வாயில் வஞ்சி ம்,"(iv) என் ம் விதந்
இஃேதேபால் நாடகக் காப்பியத் ள் இளங்ேகாவ க ம் ேவந்தர்

கூறி ள்ளார்.
ர் கைள ந்

ெதாகுத் ைரப்பார், 'மாடம ைர ம் பீடா றந்ைத ம், க ெக

ெமா

கா "(i)ெமன்
ஈண்

அவற்றினியல் ம் வள

ஞ் சு ங்கச்ெசால்

வஞ்சி

னற்

விளங்க ைவத்தார்.

உண்ணாட் ர்களாகிய 'ம ைர','உைற ர்'கைள ெயா ங்குைவத் , அவற்ைற

'மாடம , 'ம ைர'ெயன ம், 'பீ ெப

றந்ைத'ெயன

ெமா

ைடெயாப்ப

வ ணித்த மன்றி, அவற்றினின் ம் காைர ம் வஞ்சிைய ம் பிாித் , அைவ தமக்கு
ைறேய

டெனாத்த அைடேவ

ணர்த்திய குறிப்பின் ெசவ்வி மறக்கற்பாற்ேறா?

காவிாிப்பட் னக் கடல்வளம் விாித்ேதார், வஞ்சித் ைற நலம் வஞ்சிப் பாேனன்?
என்பார், அ கள். 'நாடகக்காப்பியத்தின் ேபாக்கு மதேனாக்கும், அவர் கைத
நடத்
ைற ஞ் சிறி கவனிப்பாராக. கண்ணகி பிறந்தவள் ெபண்ணல
-------------------(iii)உமட் யர் = உப்பைமப்ேபார் ெபண் ர் (Women-folk of the professional salt
manufacturers)
(iv) சி பாண்வாி 41-50, த த்சன ேமலக்கடற்கைர வள ம், அக்கைரப் ேபராற்றின்
கழி கத் ைறயாம் வஞ்சிநல ம் மைனயிலக்கா விளக்கி நிற்பன.
திர்ந் , மணவிைன
த்தவண் மைனயற நடத்திய ேகாவலன் ெப ங்கு க்
ேகாநகர்வளெனலா மிவர்தம் வரலா பலபட விாித் ழி விாிவதியல்பாம். மற்றிவர்
ேசரர் ேப ர்ச்ெசன் ம் குந்திலர். வஞ்சியி வர் சாிதநிகழ்ச்சி ெயான் ேம
கிைடயாதன்ேறா? ேம ம், அ கள் தம் ர் தாம் வியக்கும் வி ப்பினராகாெரன்ப ,
கார் ம ைர நகர நலங்கைள வஞ்சியினின் ம் பலபடவிாித் திவர்ெபட் றப் ேபணிப்
பா ய திறத்தா மினி விளங்கும். இவ்வா வஞ்சிவளம் விாியாத
சிலப்பதிகாரத்தி மிதன் கடற்கைரயணிைம 'ெயஞ்சிய ெசால்
பட் ள்ளதற் ைகயமில்ைல.

ெனய்தக்கூறப்

பத்தினிக் கட ட்ப வெம தேவா ாிைமயக்கால் ெகாளவைமயா ெத ந்
வஞ்சிசூ வட ல ேமகுஞ் ெசங்குட் வன் வழிச்ெசலைவ அ கள்
......................"வஞ்சி நீங்கித்
தண்டத் தைலவ ந் தைலத்தார்ச் ேசைன ம்
ெவண்டைலப் ணாியின் விளிம் சூழ் ேபாத,
மைல
கு ெநளிய, நிைலநா டதர்பட,
உலக மன்னவன் ஒ ங்குடன் ெசன்றாங்
கா ம் ரவி யணித்ேதர்த் தாைனெயா
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நீல கிாியி ென ம் றத் தி த்தாங்கு"
என்ெறழில்பட வ ணித் ள்ளார். எனேவ,

சிப்பைட (van-guard) குடமைல

மிதிக்க ம், பின்னணி கடற்கைர நடக்க ம், இைட ெந நிலெமலாம்
பைடெசறிந்ெதா க நீண் வஞ்சிநின்ெற ந்த வானவன் தாைனப்ெப க்கம்
இமயம்ேநாக்கி வடக்ேக ெசன் , நீ ய நீலகிாிய வாரத்ேத பா யைமத்
த ற்றங்கியெதன்ப ெதளிவாகின்ற . இதனால் ேமைலகட ற்சங்கமிக்கும்
ேபராற்றி ன
கப்ெப ந் ைறேய வஞ்சி
ராக ேவண் ெமன்ப
மைலயிலக்காமன்ேறா?
-------------(i) சிலப் காைத வாி 3, 4, சிலப் காைத 28 வாி 79-85,
வஞ்சிநகர், நீலகிாிக்குத் ெதன் ேமற்ேக, கடற்கைரப் ேப ராயி ந்தாலன்றி,
அதி

ந்

வடக்ேக றப்ப ஞ்ேசைன, கடல்ெதாட் , இைட நாடதர்

படநடந் ,மைல
கு ெநளிய ஏறிக்கடப்ப ெதங் ஙனமாகும்? அன்றி ம்
ஆனிைலக்க
ர் கடந் வழி நடந் வடக்ேககுஞ்ேசைன நீலகிாிய ேக
தங்கக்காரண

மில்ைலயன்ேறா? ஐயங்காரவர்கள், அ களினிவ் வ ைம

ைரையத்

தம் த்தகத்தின் கீழ்க்குறிப்ெபான்றி ெல த் க்காட் , "இ ,காவிாிய காங்
க
ரானிைலயி
ந் வடக்ேக ெசன்ற ெசங்குட் வன் வடயாத்திைரயி டன்
ெசன்ற அவன் ேசைனயின் பரப் மிகுதிைய வ ணித்தப ேயயன்றிப் பிறிதன் ,
வஞ்சி கடற்கைரக் கண்ணதாயின், தாைனகளின் ெப க்ைகக் கூறவந்த அவ்விடத்ேத,
அைவ கடற்கைர விளிம் வைர ெசன்றனெவன்

அ கள் கூ வதில் ெப ைம ம்,

வியப் மில்ைலெயன்க",என்றிதைனத் தந் ணி க்கிையவதாகப் ெபா த்திக் காட்ட
யன் ள்ளார்கள். பிற்காலப் லவர்ேபால, அ கள் அ த கற்பனாலங்காரப்
பிாியரன்ெறன்ப ம், சங்கக் காப்பியைமந்
நவிற்சி நலேம நயக் குமியற் லவர் ெப

ஞ் சிறந்த சிலப்பதிகாரம் இயற்ைக
ெலன்ப ம், சங்க

லறிவார்

சங்ைகயற்றறிவாரன்ேறா? அ கள் தாைனப் ெப க்ைகத் தானப்ெப க்கத்தளவாற்
ெப க்கித்த க்கு மிைடக்காலப் ராணப் லைமயறியாதேதா , இயற்ைகேயா
ர
மியல் மறியார்: மறந் ந் திறம்பா ண்ைம ைரச்
ெசவ்வி ைடயார்,இமயமைல ேநாக்கிச் ெசல் ஞ் ெசங்குட் வன் ேசைன, வடக்ேக
ெசல்லேவண் ம். க
ரானிைல ேமற்குமைலத்ெதாட க்கும் கீழ்கட க்குமிைட
நிலப்பரப்பின வெணா ராய்க், காவிாிக்க ேக நிற்கும்
இக்க

ாினின் வடக்ேக றப்பட்டதாைனயின் நிைலத் தார் (

பின்னணி ெதற்குமாகக் ைகயிரண்ேட (i) கிழேமலாகச் ெசல்
------------------

சிப்பைட) வடக்கும்,

வதியல்பாம்
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ேசரன் ெசங்குட் வன்,
அப்ேபாழ் , அச்ேசைனயின் தைலகைடயணிகள் மைலகடல
க

கா. இவ்வா ,

ரானிைலக் கைடவாயிேல கூைழப்பைடக்கும் (rear guards). பிற வடதிைசேய
சிப் பைடக்குமிடமாக ம், அ கள் கூறியப

தண்டத் தைலவராதல் தைலத்தார்ச்

ேசைனயாதல் ணாியின் விளிம் சூழ்ேபாதேல

ம், மைல

கு ெநளியச்

ெசல்வேத ெமப்ப யைம ம்? அ கள் பக்கப்பைடகைள (Wings)ேயகுறித் ப்
பைடயின் ைடயகலத்ைத விாித் அ மைல கடலளவாய் படர்ந் நின்றெதனச்
ேசைனப் ெப க்ைக விளக்கினெரன்னில், ஈண் க் குறித்த கடெல ?
மைலெய வாகும்? க
க்கு ேமல் றேம மைலயாகலாற் கீழ்கடைலேய
குறித்தெதனல் ேவண் ம். ேசாணாட் ன் ேமற்ெகல்ைலயான க
ாினின் ம்
வடக்ெக ந்த ேசைன, இவ்வா
காரண ண்ேடா இனி? இ

றச்ேசாழர் னனாட் ன் கிழக்ெகல்ைலக் கடல்சாரக்

இயல் ைரயாகாமல், பைடப்பரப்ைபக் காட்டவந்த

கவிக்கற்பைனேயயாகில், ேசரன

குடகடைல ேமற்ெகல்ைலயாக்காமல், அ

மைலத் ெதாடேராடைமந்தெதன்னாம்? மானத

கிய

ைசயிற் ெகாழியலாிசிேயேனா?

இம் ைறயில், குணகுட கடலாெவல்ைலகட் ச் ேசைனப் ெப க்ைகக் காட்
தனி ங் க ப்ெப ைம யினிதாகுமன்ேறா? இனி, ஈண்ட கள் ேமைலக்கட
ேமற்கு மைலத் ெதாட க்குமிைடேய பைட நின்றதைனேய குறிப்பதாகக்

க்கும்

ெகாண்டாேலாெவனில், க

ம்

ரானிைலய காைம ெவளிப்பைடயாகும். இன்

வடவைர ேநாக்கிச் ெசல்வார், க

ாி

ந்

வடக்ேக ேபாவதன்றி, ேநர்ேமற்கா

வழிக்ெகாள்வாேனன்?
---------------------------------------------------------------------(i)ைகயிரண் -பக்கப்பைட (Wings) 131-ஆம்பக்கம் கீழ்க்குறிப்
வஞ்சிநீங்கி வழிக்ெகாண்ட ேசைன இைளப்பாற
கூ ம் நீலகிாி, இக்க

க்கு ேநர்ேமற்காகும். க

த ல் நின்றவிடமாக அ கள்
ாி

ந்

வட திைசேயகுஞ்

ெசங்குட் வன், மயங்கி, வழியிழந் , ேமற்ேககி, நீலகிாிய வாரத்ேதவந்
தங்கினனாக ேவண் ம். அல்லாக்கால் அ களினிவ்வ ைமய கள் ெபா ளிழந்த
ைர ைரேயயாகேவண் ம். இவ்வா
மயங்கி வழியிழந்

அரச

தயங்கினதாகக்ெகாண் ,

ம், தண்டத் தைலவ ம், ேசைன ம்
ைறயிறந்திடர்ப்பட்ேட

ம் குட கடல்

வஞ்சிைய யிடம்ெபயர்ந்ெத த் தகநகராக்கு மாற்றைல வியத்த
ம், உண்ைமக்கும்
லவர் பிறர் ெகாள்ைகக்கு ரணாத அ கள் வாக்கின் ெசம் ெபா ேளெகாண்
அ சுட் ம் ேநர்வழி ம் அவ்வழி காட்

ம் கைடப்பி ப்பதழகாமன்ேறா?
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ஈண்ட கள் கூறியாங்ேக, ெபாிய ராணத்தி

ம், ஆ ாிற் சுந்தரராம், "தன்

ேனாில்லா வன்ெறாடர்தைம ங் காண்ேப ெனனவி ம்பி, நன்னீர்நாட் ச்ெசலநயந்த
ேசரர்ேகாமானார், நன்னாட்ெகாண் , ெப ம்பயணெம க ெவன்

நலஞ்சாற்ற,"

அம்'மைலநாட் ள்ளார், அயில் ேவற்குல மறவர், அைடய (1)
வஞ்சியநகர்வாயைணந்

கடற்றரங்கம த் ' நின் , 'ேமன்ேமல் விரவிப்பரந்'திைட

நிலமதிரச் ெசன் , 'ெந ஞ்ேசைன, ேநமி (குடமைல) நாட்ெடல்ைல கடந் ,'
"மறவர்பயில் ெகாங்கநா கடந் ெபான்னிநீர் (ேசாழ) நாட் ைடப்ேபாவார்" என் ,ேசக்கிழா மிவ்வழிைய யிம் ைறேய கூறி ள்ள ஞ் சிறி சிந்திக்கத் தக்கதாம்.
இதனால் மைலநாட் த் தைல நகராம் வஞ்சிநின்ெற ந் வழிக்ெகாண்ேடார்.
இவ்வா

கடல்விட் , இைடநிலங் கடந் , மைலேயறிச்ெசன் ,

---------------------------------------------------------(1)அைடய=திரண்
குடமைலத் ெதாடாின் குண ரத்த வாரத்திறங்கிய பின்னேர சமநிலப்பரப்பிெனா
ெந வழி கூ வ
ேப ாி

ந்

வஞ்சிநின்

ைறெயன்ப

ெதளிவாகின்ற . இன்

வடதிைசேயகும் ெப ம்பாைத,

மிவ்வாேற, ேசரர்

ன்னாளில் அ கள் கூறியப ேய,

த ற் ெசங் குணக்காகச் ெசன் , அந்நாட் க் கீெழல்ைல மைலகடந்த

பிறகு வடக்ேக தி ம்பி நீலகிாிேயாரமாகப்ேபாயிற்ெறன்ப ,- கிட்கிந்ைதவிட் ச்
சீைதையத்ேத த் ெதற்ேக ெசன்ற வானரெவாற்றர் வழிகூ மிராமாயணக்
குறிப்பா ம் வ
கின்றதாகும். இைவ பலவா ேமற் குறித்த சிலப்பதிகார
வாிகளால் அ கள், வஞ்சி ேமைலக் கடேலாரம் ேபராற்றின்ேம
ப த்திய ெசவ்வி ெதளிவாகின்ற .
இ மட்ேடேயா? வஞ்சி கடல த்த
இன்

ெரன்பதற்குத் ெதான்

ள. வடவாாியைர யடக்கிக் கண்ணகிக்குப் ப மக் கல்

ெசங்குட் வன் தி ம்பித் தன்

ராெமன்பைத விசதப்

ற் குறிப் கள்
ங்ெகாண் ,

ர் குந்தபின், ேவள்விச்சாந்தியின் விழாக்ெகாளேவவி,

"அ ளான் ஒ நாள் ஆாிய அரசைர அ ஞ்சிைற நீக்கி" அவ்வரசைரப் பிறமன்னர்
தங்குவதற்ெகன்ேற ஊர்ப் றத் தைமக்கப்ெபற்ற மாளிைகயி
க்கச் ெசய்
அவைர பசாிக்கத் தன் பைடத் தைலவனான வில்லவன் ேகாைதைய ம்,-தான் மகி
மவ்ேவள்விப் ெப விழாக் காலத்திற் றன்க ைணக்குறியாகத் தன் ர்ச் சிைற திறந்
குைறயாளைர வி த் த் தனக்குாிய கு களின் கடைம (அரசிைற)கைள
நீக்கு(வஜாெசய் )மா அைமச்சன் அ ம்பில் ேவெளா கணக்கைர ம்,ஏவினாெனன் கூ மிடத்தி ம் அ கள் த ங்குறிப் கள்மறக்கற் பாலனவல்ல.
அைவவ மா :-
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"ேவள்விச் சாந்தியின் விழாக்ெகாள ேவவி
யாாிய வரசைர ய ஞ்சிைற நீக்கிப்
ேபாிைச வஞ்சி
ர்ப் றத் த்
தாழ்நீர் ேவ த் தண்மலர்ப் ம்ெபாழில்
ேவளா விக்ேகா மாளிைக காட் ,
... ... ... ...
... ... ... அம்
மன்னவர்க் ேகற்பன ெசய்க நீ',ெயன
வில்லவன் ேகாைதைய வி ப் ட ேனவிச்
'சிைறேயார் ேகாட்டஞ் சீமின் யாங்க

ங்

கைறெக நல் ர்க் கைற
ெசய்ம்'ெமன
வ ம்பில் ேவேளா டாயக் கணக்கைர
ழங்குநீர் ேவ
ேரவினன்
... ... ... ...
வடதிைச வணக்கிய மன்னவ ேரெறன." (i)
ஈண் , நகர்ப் றத் ப் பிறமன்னர் தங்கவைமந்த மாளி
ைகையத்- "தாழ்நீர் ேவ த் தண்மலர்ப் ம்ெபாழில்
ேவளாவிக்ேகாமாளிைக;" ெயன்றைத,
"இன்னிைசப் ணாி யிரங்கும் ெபௗவத்
நன்கல ெவ க்ைக ஞ்சும் பந்தர்க்
கம ந் தாைழ கானலம் ெப ந் ைறத்
தண்கடற் படப்ைப நன்னாட் ப் ெபா ந" (ii)
என்

ம் காக்ைகபா னியார் நச்ெசள்ைளயார் வாக்ெகா

ெமாத்

ேநாக்க, வஞ்சி

கடற்கைர ர் என்பதினி விளங்குவதாகும். வஞ்சி
ர், அகநக ம் றத் ைறப்
பட் ன மாகப் பிாிந் நின்றைத ன்னேம குறித் ேளம். இவ்ேவளாவிக்
ேகாமாளிைக வஞ்சி
ர்ப் றத்தைமந்தெதனேவ, இதைனப் பட் னப்பாக்கத்திற்
கடற்கைறேயார மைமந் ளதாக் ெகாள்வதியல்பாகும். ேசரநாட் ேமைலக்கடற்
கைரேயா, பிறநிலம்ேபாலன்றி, இன் வைர ெதங்ெகா
------------(i) சிலப் 28 வாிகள் 194 to 198, 234 வாி வைர,
(ii) பதிற் ப்பத்

ெசய் ள் 55.
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பல ம் தீங்கனிபல ம் தங்கிய வய

ம் நின் ெசழிக்கும் படப்ைப......(ii)

வளநிலமாவதறிேவாம். ஆகேவ வஞ் சிப் றத் ைறயில் ' ஆழ்ந்தகடனீேற
ேவ யாக்ெகாண் , வளம ேசாைல ந ேவநிற்கும் ேவளாவிக்ேகா மாளிைக' என்
ற கள் குறித்ததன்றி, இவ்விடத் ஐயங்காரவர்கள் ெசால் மா , (a) 'தாழ்நீைர'ப்,
ெபாய்ைக என் வ ந் ெபா ள் ெகாண் ெடப்ப
மிவ் ர்க்கடற்கைரச்
சம்பந்தத்ைத மைறப்ேபா ெமன்
ய தல் ஈண் எவ்வள ெபா ந் ெமன்
ந
நிைல வாதிகேள தீர்மானிப்பார்களாக. அன்றி ம் மாந்தரால் இயற்றப்ெபறாப்
ெப நீர்நிைலேய ெபாய்ைகெயனப்ப ம். கடல கா ண்ணாட் க்
க

ரானிைலேய வஞ்சியாமாகில், கடைல மைறக்க ஐயங்காரவர்கள் ெகாண்ட

ேவளாவிக்ேகாமாளிைக சூழ்ந் நின்ற ெபாய்ைகதான் யாண் ள ? இனி யிவ்விடர்
கடக்க, இைடக்காலத் திப்ெபாய்ைக மழிந் நிலமாயிற்ெறன
ன்றியைமயாததாகும். ஆனால் சாித பரம்பைரயி வ்*வா க
ெப நீர்நிைலெயான்
அ கள் யாண் ம் தந்

ர ேக

நின் மைறந்ததான கைத ேம காேணம். இ
மன்றி,
ல் ஏாி அல்ல ஆ கூ மிடத்ததைன யாழ்ந்த

நீெரன்றைழக்கக் காணாைமேயா , கடல் குறிக்குந்ேதா ம், ஆழ்ந்த நீெர
த மைடேய ெபய்தைமக்கும் வழக்குைடயராக ம் ெதாிகின்ற . இதைன
ேவறிடங்களில் அ கள் கடல் கூ ம் வாக்கின் ேபாக்கா தகாிப்ேபம்.

ம் ெபா ள்

--------------------------(iii)படப்ைப=ெகா விய ேதாட்டக்கால்நிலம்.
(iii)படப்ைப= ெகா விய ேதாட்டக்கால்நிலம்
(a) பக்கம் 81.........119, சிலம் கால்ேகாட்காைத 26; வாி 168-169
(i) "சந்தின் குப்ைப ந் தாழ்நீர் த் ந்
ெதன்ன ாிட்ட திைறெயா ெகாணர்ந் "
(ii)"ெவண் ைர ெபா த ேவைலவா கத் க்
குண் நீ ரைடகைரக் க்குைவயி ம் ன்ைன
வலம் ாி யின்ற நலம் ாி த்தம்"
(iii)"ேபாிைச வஞ்சி
ர்ப் றத் த்
தாழ்நீர் ேவ த் தண்மலர்ப் ம்ெபாழில்
ேவளா விக்ேகா மாளிைக... .... .... ... "
இைவ தாம்மில்,

த ரண்

காைதகளி

ம்

ைறேய 'தாழ்நீர்', குண் நீர்'

என்பைவ கடைலேய விேச த்தி க்க,-- இந்ந கற்காைதயில் மட் ம் 'தாழ்நீர்ேவ '
என்ப

கடல்குறியாெதனல் உைரமரபாமா?
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இஃெதவ்வாறாயி

ம், இவ்விடத்திற் சிறி கீேழ, 'கைறெக

ெசய்ம்ெமன, அ ம் பில்ேவேளா டாயக் கணக்கைர

நல்

ர்க்கைற

ழங்குநீர் ேவ

(b)

ேரவி' எனக்

குறித்த
ர் யாதாம்? அரசன் அத்தாணி மண்டபத்ேத ெகா வி ப்பான் தன்
கு களின் வாிச் சுைமைய நீக்குமின் என் தன்னைமச்சைன ங் கணக் கைர ம்
பணித்

அ

ப்பானவைர யங்கி ந்

ஊ க்குள்ள

ப்பினானாதலான், அவ் ர்

வஞ்சி
ேரயாகல் ேவண் ெமன்பெதா தைலயான்ேறா? ஈண் , இம்
ழங்குநீர்ேவ
ைடத்ெதன வ கள் கூற மிதைன ண்ணாட் ெரனக்

ர்,

ெகாண் மைமயாேத, சிலப்பதிகாரத்தி வ் ாின் கடற்கைரச் சம்பந்தேம
கூறப்படவில்ைல'ெயன ந்
இஃ ணர்ந்

ணிந்

கூறவ வார்கள் மனவ

ைவத் ம், ெசங்குட் வன் சாித

சிறிதன்றாகும்.

லார். இம்' ழங்குநீர்ேவ

ர்'

என்பதற்கு, 'நீர் வளமிக்க நகரங்களில்' என்றமட்ேட ெபா ள் கூறிச் ெசல்வார். அ கள்
ஈண் க்'கடல் குறியா

நீர்வளெமான்ேற க தினராயின்,

--------------------------------------------------------------நீர்பைடக்கைத 27வாி 242-245.
ந நற்காைத 28 வாி 196-198.
அக்குறிப்ைபச் ெசவ்ைவயாய்ப் லப் ப த்தமறந்த மன்றி, அதற்குமாறாக,
' ழங்குநீர்ேவ ' என்
நதிைய ம

கா

பயனில் பலெசாற் ெபய் ைவப்பாேனன்? ஆம்பிராவதி

நிற்குங் க

ஆகாெதன்றறிந் , இவ்வா

ரானிைல,
நீர்வளமிக்க

ழங்கு நீர்ேவ

ராேமா?

ர்ப்ெபா வாகப் ெபா ள்காணல் ஈண்

அ கள் வாக்கின்ேபாக்ேகாடைமவதாமா? அரசன் கு களின் வாிகைள
நீக்கப்பணித்தகாைல, நீர்வளமிக்க நகரங்கைள மட் ஞ்சுட் ப் பிற ர்கைள
மறப்பேதேனா? இதற்காகேவ, குட் வன் சாித
மற்ைற ர்களி

ம்', என்

கூட்

வைமச்சைன ங் கணக்கைர

ைரத்

"கைறெக

நல்

ைவத்தார்ேபா

ம். ஊ ராக

வஞ்சிமட் லாமாகில், வாிவஜா த்தரைவ

ெசால்ல அைமச்சைன ய

ப் வ தின்றியைமயாதெதப்ப ேயா?

ர்க் கைறவி ெசய்ம்ெமன......

லம். இதற்குச் சுங்க

ம்

ேமவினதாக்ெகாள்ளப் பாட் டந்தரவில்ைலேய?

வடயாத்திைரக்குப் பைறசாற் வித்த
ராச் ெசன்

லார் 'நீர்வளமிக்க நக ரங்களி

ழங்கு நீர்ேவ

ேரவி" என்பேத

த ய வாி மிகுந்த ாில், வாி நீக்கப் பணித்த தன்னாைணைய

ேமற்ெகாண் , அைத நிைறேவற் மா அவசி யமான கணக்ெக த் ம்,
கீழ்த்ெதாழிலாளைர ேவண் யாங்க ப்பி ம் ேவண் ேமற்பா ெசய் மா
தன்னைமச்சைன மாயக்கணக்கைர ந் தன் ெகா மண்டபமி ந்

அரசன்

க்குள்ேளவினான், என்றமட்ேட ேநர் ெபா ளாகுமன்ேறா? அன்றி ம கள்,
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தந்

ல், மணி ேமகைலயிற் ேபாலேவ கார், ம ைர, வஞ்சிெய

ேவந்தர்

வர் ேப ர்கைளேய
ெரன்றைழப்பதன்றி, ஒ நாட் ல் வாிவஜாப்பண்ண
நிைனக்கும் பட்
தற் பட் னமீறாப் பலதர ர்கைள ம் ெபா ப்பட
ெரன்றைழக்கும் வழக்கறிேயம்.
ஒர் ஊாின் நீர்வளத்ைத மட் ங் குறிக்குங்கால், "
சிலப்பதிகாரத்ேத

ம ப்பட்ட பழ

ல்களி ேல

' ழங்குநீர்' என் மைட கடைலேய குறிப்ப
ெகாள்ைகக்கு ர மிடத்ேதல்லாம் வ ந்
பி வாதிகளின் வழக்கெமனி
ஐயங்காரவர்களிவ்வா

ம் ேவ

ர்" என்

பிரேயாக ண்ேடா?

ெவள்ளிைடமைலயன்ேறா? தங்
த் ைர ெகாள்ள யல்வ

ம், ஆன்ற தமிழ்ப் லைம வாய்ந்த

கூறலாமா?

இவ்வஞ்சி கடற்கைரயிற் ெபா ைநக் கழி கத்
அ களிதனி

ங்க்குநீர்ேவ

ெரன்பைதப் பிறிேதாாிடத்தில்

ந் ெதளிவாக விளக்கி ள்ளார். வடதிைசச் ெசன் ,

"தண்டமிழிகழ்ந்தவாாிய வரச ரமர்க்களத் தழிய" ெவன் , பத்தினிப் ப மத் திய்கிமயக்
கற்ெகாண் , கங்ைகயில் நீர்ப் பைடெசய் , ெவற்றி

ரசுடன் மீளத்தன் வஞ்சி நக க்

குவந்த ெசங்குட் வன் நல்வரைவ ம், அப்ேபாதவன் ேகாநகர்க்கு கள் பல
வாழ்த்திெயதிர்ெகாண்ட சிறப்ைப ம், பின்வ மா

வ ணிக்கின்றார்.

"குடதிைச யா ங் ெகாற்ற ேவந்தன்.
வடதிைசத் ம்ைப வாைகெயா
த் த்
ெதன்றிைசப் ெபயர்ந்த ெவன்றித் தாைனெயா
நிதி ஞ்சு வியனகர் நீ நிைல நிவந்
............................................................................
பாட்ெடா

ெதா த் ப் பல்யாண்

வாழ்த்த,

...........................................................................
தண்ணம் ெபா ைத யா ந ாிட்ட.
வண்ண ஞ் சுண்ண மல ம் பரந்
விண் ைற விற்ேபால் விளங்கிய ெப ந் ைற
----------கு கலர் தாைழக் ேகாட் மிைச யி ந் ,
வில்லவன் வந்தான் வியன்ேப ாிமயத் ப்*
பல்லா னிைரெயா படர்குவிர் நீர்எனக்
காவல னானிைர நீர்த் ைற படீஇக்
ேகாவல
ங் குழ ன் பாணி ம்,ெவண் ைர ெபா த ேவைலவா கத் க்

மவைன
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குண் நீ ரைடகைரக் குைவயி ம் ன்ைன(யில்),
வலம் ாி யீன்ற நலம் ாி த்தம்
கழங்கா மகளி ேராைத யாயத்
வழங்குெதா
ன்ைக மலர ேவந்தி
'வானவன் வந்தான்-வளாிள ைல
ேதாணல ணீஇய ம்ைப ேபாந்ைதெயா
வஞ்சி பா
மட ர் யாம்'எ
மஞ்ெசாற் கிளவிய ரந்தீம் பாணி ம்ஓர்த் ட னி ந்த ேகாப்ெப ந் ேதவி
வால்வைள ெசறிய,வலம் ாி வலெனழ,
மாைல ெவண் குைடக்கீழ் வாைக ெசவ்வியன்
ேவக யாைனயின் மீமிைசப் ெபா ந்
குஞ்சர ெவா ைகயிற் ேகாநக ெரதிர்ெகாள
வஞ்சி ட் குந்தனன் ெசங்குட் வெனன
ஈண் த் *த த்த ெவ த் வாிகைளச் சிறி தாழச்சிந்திப்பார் வஞ்சி,
பட் னெமன்பதற்குப் பிறசான்ெற
ந் ேதாடார். ேகாநகரானிைரையப்
ெபா ைநநீர்த்

ைறப்ப த்தி நிற்குங்ேகாவலர், தங் காவலன் வர ேகட்

மகிழ்வார், அவன் வடநாட்

விஜயத்திற் கவர்ந் டன் ெகா வ ம் பசுத்திரள்

தங்கள் ெசல்வத்ைதப்ெப க்குெமனத் த க்கி மிகக்களித் ப், ெபா ைநயாற்றின்
**கழி கத்ேத கடற்கைரத் தாைழக்ேகாட் மிைசேயறியி ந்
ந
ர்க் ெகா மதிலைலக்கும் ஆற் மணைல

ங் குழைச ங்

--------------* சிலம் காைத 27, வாி 197,198,199,200,213,231, 232, 233, 237, to 255.
** கழி கம்= ஆ

கடெலா

கலக்குமிடம்,

ெவ த் தைலவாய்க்கைரக் கடல்மண ற், ன்ைனய நிழ ல் அக்கடல்ெகாழித்த
த்ேத கழங்காக ைவத் விைளயா ம் ெபண் ர்கூட்டத்ேத வானவன் வ ஞ்ெசய்தி
ேகட்ேடார் அவைன வாழ்த்திப்பா மிைச ம் ஓர்த் டனி ந்த ேகாப்ெப ந்ேதவி
வால்வைளெசறிய, வலம் ாிச் சங்கார்ப்ப யாைனமிைசப் ெபா ந் , ெசங்குட் வன்
வஞ்சி ட் குந்தனன்; என்பேத ேமற்குறித்த சிலப்பதிகாரச் சீாிய அ களின் ேநாிய
ெபா ளாகும்.
இதில், ேகாநகர்க்ேகாவலர் தாைழக்ேகாட் மிைசயி ந் தினெரன ம்,
ேவைலவா கத் க் குண் நீரைட கைரக்குைவயி ம் ன்ைனய யில் வலம் ாியீன்ற
நலம் ாி

த்ைதக்கழங்கா

மகளிெரன ம், அ கள் ெநய்தற்க ப் ெபா ள்கள் சுட் ,

அதனாற் கடற்கைரயணிைம விளங்க ைவத்த

மன்றி,- நீரா ேவாாி

சுண்ண
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மல ம் பரந் விளங்கிய ெபா ைநநதி சங்கமிக்கும் ெப ந் ைற ெயன் ம், "*ேவைல
வா க**த் க் குண் நீரைடகைரக் குைவயி ம் ன்ைன(ய யிற்) கழங்கா
மகளிேராைதயா யத்தந்தீம்பாணி" அந்தப் றத்தி ந்த ேகாப்ெப ந் ேதவிையக்
களிமகிழ் ட் யெதன்

கூறி, அதனா வ்வா

ெசங்குட் வைன வரேவற்ற வஞ்சி-

இப்ெபா ைந யாற்றின் கழி கத்ேத, "கடலங்கைரேமற்" ேகாநகேர யாெமன்பைத
ைமயமற விசதப்ப த்தி யி க்கின்றனர். பின் ந கற்காைதயி வ் ைரத்
'தாழ்நீர்ேவ ' '
'ெரனச் சுட் வேதேபா லீண் மிைதக் $"குண் நீரைடகைர"
என்றிதன் கடற் சம்பந்தத்ைத விதந் கூறி ள்ளார். இனி ெய த்த
ெகாள்ைகக்ேகற்றப பைழய பாட் க்க க்குப் ெபா ள்காணவல்லார் சிலாிவ்
வாிக

க்கு, இவ்வா

ெசம்பாகமாகப் ெபா ள்ெகாள்ளா

-------------------------------------------------------* ேவைல=கடல், ** வா

கம்=ெவண்மணல்.

$ குண் நீர்=ஆழமான நீர் அதாவ

கடலம்.

கடற்கைர மண ற் ன்ைனமரத்த யில் வலம் ாியீன்ற

த்ைத, உண்ணாட் ரான

க
ரானிைலமகளிர் ெகாண் கழங்கா வார், ெசங்குட் வைன வாழ்த்திேயத்தினர்
என் கூறக்கூ ம்: அ ெபா ளன்ைமெதளிதெலளி . எதிேரற் ப்பா ம் வஞ்சிமார்
வஞ்சி
ைடயார் என்ப ம், அவர் பா ய ம், பா
ன் கழங்கா ய மவ் ர்ப்
பாக்கத்ெதன்ப மிவ்வாிகளில் ம க்ெகாணா ெவளிப்பைட. தி வானிைல
ய காம்பிராவதிேய ெபா ைநயாமாகில், அவ் ர் மடவார் அவ்வாற்றிற் பிறக்கு
மணி த்ைதக் கழங்கா னெரனப் பாடாமல், கடன்மண ற் பிறந்த த்ெதனக் கூறக்
காரணம் ேவண் ம். ேசர க்குத் தங்ேகாநகர கா த் ப் பிறக்குங் கட ாிைம
யீண் விதந்திப் ெபண் ர் வாயிலாக் கூறிைவக்க அ கள் கண்ட
சிறப் ைடைமயாேதா? அன்றி ம்,

த்தீ

ஞ்சங்கு, ன்ைனமரத்த ேத

ஈ வதற்கவசிய மதிற் ெப ஞ்சிறப் ெமன்ேனா? இ வமன்றி, இக்கவியில்,
ெபண் ர் தத்தமைனகளிற் றனிேய கழங்கா நின்றார்.- ெசங்குட் வைனப்
பா னதாகக் காண மில்ைல. கழங் கா மகளிேராைதயாயத் ப்பா ம்
பாணிெயன்றதனால் அவர் பல ம் காவலன் நல்வர ேகட் ப் பா
ன் அவர் கூ
விைளயா நின்றேதாாிட ண்ைம குறிக்கப் ப கின்ற . அவ்வாறம்மகளிராயத்தார்
கு மி விைளயா ய விடத்ைத யீண்ட கள் வ ணித்தாெரன்பதல்லால், ெகடவர ல்*
மடவரலார்+ கழங்காகக்ெகாண் விைளயா ய த்ைத, அ பிறந்தவிடத்தழைக
விாிப்பதனால் வ ணித்தாெரன்ப த களின் ெசவ்விய கவிப்ேபாக்குக் ெகட் ைண ம்
ெபா ந்தாெவான்றாம்.
--------------------------------------------------*ெகடவரல்= ெபண் ர்விைளயாட் . மடவரலார்= ெபண்கள்
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ேம

ம்,

த் ப் பிறக்குமிடம் பலவற் ட்கடெலான்ேறயாக ம், னனாட் க்

காவிாிப்படப்ைபக் க
யாெதா

ர் மகளிர் விைளயாட்ைடப் கழவ வார், திடீெரன

சம்பந்தமின்றி வறிேதகிடந்த கடைல வ யவி த்

ன்பின்

வ ணிப்பாேரா?

ஆகேவ, ேகாைதைய++ வரேவற்ற மாதரார், ேகாநகர்ப் றத்ேத, ெப ங்கடலைடகைர
ெயா ங்கி ந்தா ய ெபற்றிேய யிவ்வ கள் சுட் யதாக ேவண் ெமன்ப
ெதளியக்கிடப்பதன்ேறா? ெதளியேவ, அக்ேகாநகர்ப் ெபண் ர்
கூ விைளயா தற்கான ெவண்மணலைட கைரத் ைறேய வஞ்சி

ன் ைறப்

பட் னெமன்ப ம் ெவள்ளிைடமைலேயயன்ேறா? ஈண் வ் வஞ்சிப்பட் னம்
ெபா ைநக் கழி கப்ெப ந் ைறெயன் ற க ளினி விளக்கியதால், ேசரர்ேகாநகர்ப்
" றமதில்ைலக்குமாந் ெபா ைந" யீண்ட கள் சுட் ய அ
கப் ேபராேறயன்றிக்
கடல்ெதாடாக்காவிாிச் சி
ைணயாம் பிராவதியாகாெதன்ப மைலயிலக்காம்.
இவ்வா , கடற்கைர வஞ்சி காவிாிய கானிைல யாகாெதன விளக்குமிவ்வ கள்
வாக்ெகான்ேற, ேபரா நிலமிழி மிடத்ேத நிற்கும் ைலத வாமைல
ம ேமற்றி க்க ேர வஞ்சிெயன் ம்
கனகசைபப் பிள்ைளயவர்கள் க த்ைத
ம த் நிற்கும்.
--------------------------------------------------------++ேகாைத= ேசரன்; ஈண் ச் ெசங்குட் வன்.
இன்

ம், ேசரர் சிறப்ேப கூ ம் பதிற் ப்பத்தில் ெந மைலநாட் ன் குடகடனல ம்,

அக்கட ன் அைடகைரப்படப்ைபச் ெச நிலச்ெசவ்வி ம், அந்நிலத்தில்
வஞ்சிப்பட் ன வள ம், விாிக்கும் பாக்க
மீண் க் காட் வாம்:-

ம் பலவாம். அைவயிற்றிற் சிலவற்ைறமட்

(i) இணர்தைத ஞாழற்கைரெக ெப ந் ைற
மணிக்கலத் தன்னமாயிதழ்ெநய்தற்
பாசைடப் பனிக்கழி ைழஇப் ன்ைன
வா ணர்ப் ப சிைனக் கு கிைற ெகாள்
மல்கு கான ேலாங்குமண லைடகைர
தாழ ம் மைலந்த ணரவைன ஞால
விலங்குநீர் த்தெமா வார் கி ெர க்குந்
தண்கடற் படப்ைப ெமன்பா லன ம், "
(ii) "உ கா ெல த்த ேவாங்குவரற் ணாி
ண்மண லைடகைர ைடத ந்
தண்கடற் படப்ைப நா கிழ ேவாேய."
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(iii) "கடெலா

ெகாண்

ெச நகர் ந வ"

(iv) "கடல ங் கல்ல ம் யாற்ற ம் பிற ம்
வளம்பல நிகழ்த நனந்தைல நன்னாட்
விழவ பறியா ழவிமிழ்
ர்"
(v) " ளங்குநீர் வியலகங் கலங்கக் கால்ெபார
விளங்கி ம் ணாி
ெமன ழங்குங்
கடல்ேசர் கானற் குட ல ன்னிக்
கூவற் ழந்த தடந்தா ணாைர
குவியிணர்ஞாழன் மாச்சிைனச் ேசக்கும்
வண் ைற ெகாண்ட தண்கடற் பரப்பி
ன ம்பம லைடகைரயலவ னா ய
வ வ
ண்ணயி ைத ஞற் ந்
வி ம் ேபாந்ைதப் ெபாழிலணிப் ெபா தந் "
(vi) "இன்னிைசப் ணாி யிரங்கும் ெபௗவத்
நன்கல ெவ க்ைக ஞ்சும் பந்தர்க்
கம ந் தாைழக் கானலம் ெப ந் ைறத்
தண் கடற் படப்ைப நன்னாட் ப் ெபா ந."
-------------------------------------------------------(i) பதிற் ப்பத்

ெசய் ள் 30 வாிகள் 1-8

(ii) பதிற் ப்பத்

ெசய் ள் 38 வாிகள் 40-42

(iii)பதிற் ப்பத்

ெசய் ள் 21 வாி 12

(iv) பதிற் ப்பத்

ெசய் ள் 15 வாி 16-18

(v) பதிற் ப்பத்

ெசய் ள் 51 வாிகள் 1-9

(vi) பதிற் ப்பத்

ெசய் ள் 55 வாிகள் 3-6

ஈண்
தியிற்காட் ய நச்ெசள்ைளயார் அ கைள ம், பின் வ ம களின்
சிலப்பதிகாரவ கைள ெமாத் ேநாக்க:"கடல்ேசர் கானற் குட லத்ேத" வஞ்சியாம்
" ழங்குநீர் ேவ

ாில்," 'இரங்கும்

ெபௗவத் நன்கல ெவ க்ைக ஞ்சு', மழகின்
ெசவ்வியினி விளங்கும்.
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"குடதிைச யா

ங்ெகாற்றேவந்தன்

நிதி ஞ்சுவியனகர்",
"அளந் கைட யறியா வ ங்கலஞ் சுமந்
வளந்தைல மயங்கிய வஞ்சி

ற்றத் ",

என்பன விவ்வஞ்சிப்பட் ன வளங்குறிக்கு மிளங்ேகாவ கள் வாக்காம்.
இனி, வஞ்சிமாநகரம் கடற்கைரக்கண்ணதாயின்... "மணிேமகைல
ன்

ல்கள், உடெனாத்த கார் ெகாற்ைக

த ய

த ய பட் னங்கைளப்ேபாலேவ

வஞ்சிைய மதன் கடல் வளச்சிறப்பால் வ ணித் க் கூறாமற் ேபாகுமா?
ஒ கா

மில்ைல" என்ற ெசங்குட் வ

மணிேமகைல 28வ

ைடயா க்கு, வஞ்சிவ ணைனயடங்கிய

காைத வாிகைளச் சிறி

நிைன

த்த விைடேயற்பாம்.

உண்ணாட் ராய 'ம ைர, நலங்கூ
ர்காண்காைத ேபாலல்லா
ெநய்தனலம்ேபணி அந்நிலக்க ப் ெபா ள் பல ஞ்சுட் க் காவிாிப் ம்பட் ன
வளம்பல விாித்த நாடகக்காப்பியத்தின் இந்திரவிழ ெர த்த காைதவாிகைள ம்,
வஞ்சிவளங்கூ ஞ் சாத்தனார் விற் கச்சிமாநகர் க்ககாைத வாிகைள
டெனாத்
ேநாக்குவார்க்கு- வஞ்சி ம் காேரேபாற் பட் னமாம் என்ப
ெவள்ளிைடமைலேயயாம்.
---------------சிலப் காைத 27 வாி 197-200; காட்சிக்காைத வாி 33-34
ேசரன்-ெசங்குட் வன் பக்கம் 126
மணிேமகைல

ைல ெவளிப்ப த்தி பகாித்த மகாமேகாபாத்தியாயரவர்கள்,

இப் த்தக தற்பதிப்பில் 272-ஆம்பக்கத்தில் இக்காைதயின் 29-ம் பக்கத்தில்

தல் 68

வைர ள்ள வாிக க்கும், சிலப்பதிகார இந்திர விழ ர்க்காைத 7- தல் 58-வைர ள்ள
வாிக க்கு ள்ள ஒற் ைம நலத்ைத விதந்ெத த் ச் சீர் க்கிப் பாராட்
ள்ளார்கள்.
* "பன்மீன் விைலஞர் ெவள் ப் ப் பக நர்
கண்ெணாைட யாட் யர் காழியர் கூவியர்
ைபந்நிண விைலஞர் பாசவர் வாசவர்
ெசம் ெசய் குந ங் கஞ்ச கார ம்
ைபம்ெபான் ெசயஞ்ஞ ம் ெபான்ெசய் ெகால்ல ம்
மாங்ெகா றச்ச ம்
ேதா ன் ன்ன ந் ன்ன விைனஞ ம்
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பால்ேவ றாக ெவண்வைகப் பட்ட
கூலங் குைவஇய கூல ம கும்
இலங்கு மணிவிைனஞர் இாீஇய ம கும்
விலங்கரம் ெபா உம் ெவள்வைள ேபாழ்நர்."
**"மீன்விைலப் பரதவர் ெவள் ப் ப் பக நர்
காழியர் கூவியர் கண்ெணாைட யாட் யர்
பாசவர் வாசவர் பன்னிண விைலஞர்
கஞ்ச கார ஞ் ெசம் ெசய் குந ம்
ெபான்ெசய் ெகால்ல நன்கலந் த ந ம்
மரங்ெகா றச்ச ம்
ன்ன கார ந் ேதா ன் ன்ன ம்
----------மணிேமகைல காைத 28 வாிகள் 29-68, சிலப் காைத வாி 7-58
*மணிேமகைல வஞ்சிவ ணைன 28- கச்சிமாநகர் க்ககாைத
**சிலப்பதிகாரம் கார்வ ணைன இந்திரவிழ ெர த்தகாைத
பால்வைக ெதாிந்த பகுதிப் பண்டெமா
கூலங் குவித்த கூல தி ம்
தி மணி குயிற் நர் சிறந்தெகாள்ைகேயா
அணிவைள ேபா ந ரகன்ெப
தி ம்."
ெநய்தற்க ப்ெபா ள் சு ட்

ய நாற்கவிராஜநம்பி அகப்ெபா ள் விளக்கம்24ஆம்

ெசய் ைள ம்,ெதால்காப்பியம்ெபா ளதிகாரம், அகத்திைணயியல்,18ஆம்
சூத்திரத்தின்கீழ் நச்சினார்க்கினியார் குறிப் ம் ஒப் ேநாக்கின், ேமற்கண்ட வஞ்சி
வ ணைன அவ் ைரப் பட் னமாக்கி நிற்ப தினி விளங்கும்.
அைல தாலாட்ட மைலம வள ம் வானவர் நாட் ல், கட

ங்கான ம் பலபய

தவ" (i) மைலய ங் கடல ம் பண்ணியம்(ii) ம ந்தைவ வஞ்சியினிைறந்த வளஞ்
ெசா ம் லவர் - மணிபல்லவத்தி ந் விசும்பாறாக வந் திறங்கிய
மணிேமகைல," ......வானவன் வஞ்சியின் ...... பன்மீன்விைலஞர், ெவள்
பக நர், ...... விலங்கரம் ெபா உம் ெவள்வைளேபாழ்நேரா
இயம கும். '
கவின்ெப

ப் ப்

லங்குமணிவிைனஞாிாீ

க்ேகாள்யாைன ம், ெபாற்றார் ரவி ம் கதிக்குறவ ப்ேபார்
தி ம், ேசேணாங்க வி தாழ்ந்த ெசய்குன்ற ம், ேவணவாமிகுக்கும்

விைரமரக்கா ம், விண்ணவர் தங்கள் விசும்பிடமறந் நண் தற் ெகாத்த
நன்னீாிடங்க ம்......கண் மகிழ் ற்ற" தாகக் கூறி ள்ளார். இவ்வ ணைன வஞ்சி
கடற்கைர

ெரன்பைதத் ெதளிவாக்கவில்ைலெயனில்,இவ்வாிகள் பயனில் கூற்றாக
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ேவண் ம். சிலப்பதிகாரத்தில், ம ைர வளம் விாித் ள பகுதியி வ்வா

எைனத் ம்

கூறப்படாதேதா , பட் னமாய ம் கார்ப்பகுதியி ஃேதேபாற்
க ப்ெபா ணலெம த்தாளப்பட்
ளெதன் ேமேல கூறினாம்.
----------------(i)பதிற் ப்பத்

ெசய் ள் 22 வாி 6,59,15

(i)பண்ணியம்= பலபண்டம்
அ கேளா மற்றி
ேவந்தர்
ர்கைளப் ேபால வஞ்சி ர்நலம் வ ணித்திலர்:
வ ணிக்கக் காரண மில்ைல ெயன்ப ேமேல காட்
ள்ேளம். ஆகேவ அ கள்
கூறிய கார்ச்சிறப் ம், சாத்தனார் வஞ்சிவ ணைன ேம ஒத் ேநாக்கக்
கிைடப்பனவாயிற் . இைவ யிரண் டத் ம், இ நக ம் பட் னங்கேளெயன்ப திவ்
வி ெப ம் லவரா ந் ெதளிவாக்கப்பட் ள . இைவ தம்மிெலான்
பட் னமன்ேறல், மற்ற

ண்ணாட் ேர யாகல் ேவண் ம்.

க்ேகாள்யாைன

கதிக்குறவ த்தல்(1) இன் வைர மைலயாள நாட் ல் நைடெப ந் ெதாழிலாமன்ேறா?
உமணரைமக்கும் கட

ப் ம், ஆண்ட க்குஞ் சங்குவைள ம், "இலங்குநீர்

த்தெமா வார் கிர்(ii) எ க்குந்தண்கடற்படப்ைப ெமன்பாலன ம்"(iii) தி
பி த்

நைடபயிற்

மாைனநிைரக

ம், ேவழத் ெவண்ேகா

திதாப்

ெகாண் ,

பிழிெநாைட ெகா க்கும்"(iv) ெபற்றி ம், "குன் தைல மணந்ததண் கடற்படப்ைப"
வளங்குறிப்பதல்லாற் பிறி ண்ேடா?
--------------(i)நைடபயிற்றல்
(ii)பவளம்
(iii)பதிற் , ெசய் ள் 80
(iv)பதிற் , ெசய் ள் 80 வாி 11-12.
"ேவணவாமிகுக்கும் விைரமரக்கா ம், விண்ணவர் தங்கள் விசும்பிடமறந்
நண்

தற்ெகாத்த நன்னீாிடங்க

ம்," ெதன்னாட் ல் "ெதங்ெகா

பல ந் தங்கிய

படப்ைப மாறாவிைள ட் ேபரா ட் ங்" குடகடலைட கைரையேய சுட் மன்ேறா?
இன் ம் ஐயங்காரவர்கேள வஞ்சிச்ேசரனாகத் தஞ் சாித
ற் குறித்தி க்கும்
ெசங்குட் வன் றந்ைத ெந ஞ்ேசரலாதைன
"கடல ங் கல்ல ம் யாற்ற ம் பிற ம்
வளம்பல நிகழ்த நனந்தைல நன்னாட்
விழவ பறியா ழவிமிழ்
ர்க்
ெகா நிழற் பட்ட ெபான் ைட நியமத் ச்
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சீர்ெப

க மகி ழியம்

ரசின்

வயவர் ேவந்ேத.........." v,
என்

குமட் ர்க்கண்ணனார் பா

ள்ளார். ஈண்டவன்

ர் வஞ்சிக்கைடயான

தன் ன் வாிக ம் மைல, கடல், மைலநாட்டா கள் த ம் வளம் பல
மவ் ரகத்ேத நிைறவதாக் குறித்தி ப்ப மிக்க த் க் ெகாண்ட ெபா த்தமான
ண்ைமநவிற்சி யன்ேறா?அன்றி ம்,பதிற் ப் பத் ைரகாரர் "அறாஅ விைள ள்,
அறாஅ யாணர்"vi என்றவ யின்கீழ், "அறாஅயாணெரன்பதற்கு, இைடயறாத கடல்
வ வாய் த ய ெசல்வங்கள்" என்ெற தி யி ப்ப ம் கவனிக்கத்தக்கதாம். இன்
மிைவவிாிப்பிற் ெப குெமன்றஞ்சி நி த் வாம். இைவ பல ம் சிந்திப்பார் யாேர "கடற்கைரச் சம்பந்தம் வஞ்சிக்குக் ெகாஞ்ச ம் காணப்படாைமேய, அஃ ண்ணாட்
நகராெமன்பைத விசதமாக்கவல்ல ," என்

ம் ஐயங்காரவர்கள் கட் ைரைய

ஆேமாதிப்பார்?
--------------------v.பதிற் ப்பத்

ெசய் ள் 15, வாிகள் 16-21,

vi.பதிற் ப்பத்

ெசய் ள் 60, வாி-8,

-----------------*8-ஆம்பகுதி ேசாைரப் க ம் பழங்கவிகளில்
மைலநாட்டா மைலகள் பாடப் ெபற் ளவா?
இன்

மிவர்கள், தம்

ன் 129-ஆம்பக்கத்தில் வஞ்சி "தி வஞ்ைசக்களமாயின்,

அம்மைல நாட் நதிெயான்ைற ம் பரணர் ெசங்குட் வ க்குவமிக்காமல்,
ேமற்காட் ய (காவிாி-காஞ்சி) ஆ கைளேய கூறிச்ெசல்வதற்குத் தக்ககாரணம்
ேவண் மன்ேறா?- என்ெற ப்பிய வினாைவ ஞ் சிறி விசாாிப்பாம்.
ேசரர்ெப ந்தைகக்குப் பரண வமித்தி ப்பதாக இவர்கள் கண்ட ன
நாட்டாறிரண் :- காவிாிக்கூட ம், காஞ்சி நதி ேம. " க்கூடலைனைய" என்பைத
மதன்குறிப்ைப ேமேல விவாித் ள்ேளம். ஆங்குக்காட் யப
க்கூடெலன்ப காவிாியாம் பிராவதிக் கூட்டமாகாெதன்ப ம், காவிாிையச் ெசான்ன அஃ ைடய
ேசாழைரச் ெசங்குட் வன் ெவன்ற ெப ைமேதான்றப்பா ம் பண்ைட ைறெயன்ப
மறிந்ேதாம். இனிக் "காஞ்சியம்ெப ந் ைற மண
ம் பலேவ" என் ம ெகாண் ,
அ க
ர்ப்பிர ேதசத் ள்ள ெநாய்யல் அல்ல காஞ்சிமாநதிையக் குறித்த
தாகக்ெகாள்வ
ணிந்த
ெபன் ம் ேதாற்றவில்ைல. க
ேர வஞ்சிெயன ம்
ெசங்குட் வ க்கு ேமல்கடல் ெதாட் க் க
ர்வைர கிடந்த நிலேம
நாடாயிற்ெறன ங் கட் ைரத்த ஐயங்காரவர்க ம், காவிாி சங்கமிக்குங் கீழ் கட ம்,
காவிாி ம் வளவ க்ேக ாிய ெவன்பார்கள். "ேசாணாட் ன் ேமற்ெகல்ைல க
ர்"
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என்

ம் யாப்ப ங்கலக்காாிைக உைரகாரர் ேமற்ேகா

அக்க

ங்காட் , அதன் வாயிலாக

க்கு ேமற்குச் ேசர நாேடெயனத் தங்ேகாணாட் னார்கள். எனேவ, கீழ்கடல்

ேசரன் கடலாகாெதன்ப ம், குடகடெலான்ேற யவ க்குாிய ெதன்ப ெமா தைல.
ேம ம் ெநாய்யலா ஆம்பிராவதிேபால் காவிாியிற்கலக்குெமா
ைணச்
சிற்றாறாவதன்றிக், கட ற் சங்கமிக்குந் தனியாறன்ெறன் ம்,- "இந்நதி (ெநாய்யல்)
ஈேரா க
ர்தா காக்கள் கூ மிடத் ெநய்க்குப்பத்த கில் காவிாி டன்
சங்கமமாகிற " என் ம் தம் த்தகத்தில்வைரந்
ள்ளார்கள். ஈண் க்காஞ்சிசுட் ம்
பரணர் அ கைளக் கவனிப்பாம்.
---------------------------------------------------ெசங்குட் வன் பக்கம் 13.
"நின்மைலப் பிறந் நின்கடன் மண்
ம
ன னிகழ்த ந் தீநீர் விழவிற்
.................................
தீம் ன லாய மா ங்
காஞ்சியம் ெப ந் ைற மண

ம் பலேவ;

இவ்வ களாற் பரணர்பா ய காஞ்சி, ேசரன் மைலயிெல ந்

ேசரன்

கட ற்சங்கமிக்கு ெமா நதம் ii என்ப ெதளிவாகின்ற . ஐயங்காரவர்களின்
காஞ்சிெயன்ற ெநாய்யலாேறா கிழக்ேகா ம் நதியாதலான் ேமைலக்கட
ெலட்

ம் பாராேத? உபசாரார்த்தமாகச் ேசாழைன ெவன்ற ெசங்குட் வற்குக்

கீழக்கட
ாித்ெதனக் ெகாள்ளி ங்கூட, ெநாய்யலாறக்கடைல ம காேத,
க
க்கு ெந ந் ரம் ேமற்ேகேய காவிாியிற் கலந் தன்னிைல யிழப்பதாகும்.
ஆகேவ பரணர் அைத "நின் (ெசங்குட் வனின்) மைலப்பிறந் , நின்கடன் மண்
ம

னற் காஞ்சி"- என்பேரா? இதனாற் பரணர் பாட் ைடக் காஞ்சி, மைல

நாட்டாேறயாக ேவண் ெமன்ப

விசத மன்ேறா?

இ ேவ மன்றிச் ேசர ரர் சிலர்க் கவர்ெவன்றி ேதான்றத் ேதாற்றமாற்றலர்
நதிமைலகைளச் சிற்சில விடங்களி
பத் , சிலப்பதிகார

த ய

ன்

வமித்தி ப்பதல்லாற், ெப ம்பா

ம் பதிற் ப்

ல்களிெலல்லாம், ேசர க்குாிய கடைல ம்,

மைலைய ம், மைல நாட்டா கைள ேம பலபடவிேசடணமாக்கிப் பழம் லவர்
பா
ள்ளார்.
----------ைணச்சிற்றா =small tributary ெசங்குட் வன் பக்கம்-122.
(i) பதிற் ப்பத்

ெசய் ள் 48, வாி 13-18 (ii) நதம்=ேமற்கு கமாய் ஓ மா .
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பதிற் ப்பத்தில், ேசரைர யவர் ணாி ணர்த்திப் கழ்ந் ள பாக்கைள ேமேல
காட் ேனம். அவர் மைல நாட்டா களில், காஞ்சிபற்றி பரணர் பாட்ைட ம் பார்த்தாம்.
இனி, ேமற்குமைலத் ெதாடாினின்றிழிந் , மைலநா சுரக்க ட் வஞ்சியிற்
சங்கமிக்கும் ேபரா பற்றிய சில வ ம்பழந் ெதாடர்கைள மட் ங்காட்
ேமற்ெசல்ேவம். இப்ேபரா , "ேமற்குமைலத் ெதாடாின வாரத் ள்ள
தி க்க

ர ேக" மைலவிட்

நிலந்ெதாட் , ேமற்ேகா , கடல்ேச மைல நாட்

நதெமன்பைத ஐயங்காரவர்கள் தன் சாித
ல் ஒப் க்ெகாண் ள்ளார்களாதலான்,(i)
இவ்வா கூ ம்பாக்களிேல ம் மைலநாட்டா வைம ண்ைம குட் வன்சாித
லா ம் ம க்கற்பாற்றன் றாவெதான்றாம்.
------------------------------------------------------i) 127-ம் பக்கம். பதிற்
Do, பாட்

பாட்

28, வாிகள் 5-15; Do, பாட்

88, வாிகள் 24-25.

1. "இைனயினி தந் விைள
ட் றாவ
லம்பா ைற ணி ெதாழிலாற்ற ன்
வி நிலக் கரம்ைப விடரைள நிைரயக்
ேகாைட நீடக் குன்றம் ல்ெலன
வ வி யற்ற ெப வறற் காைல
நிவந் கைர யிழித நனந்தைலப் ேபாியாற் ச்
சீ ைட வியன் லம்வாய் பரந் மிகீஇய
வைல குடீ
த் வ ம ர் நிைறச்
ெசந்நீர்ப் க லல்ல
ெவம்ைம யாி நின் னகண்றைல நாேட,"
2. "இ ம்பைண திரங்கப் ெப ம் ெபயெயாளிப்பக்
குன் வறங் கூரச் சுடர்சினந் திகழ
வ வி யற்ற ெப வறற் காைல
ம ஞ்ெசலற் ேபராற் றி ங்கைர ைடத் க்
க ேயர்

ட் நர் க க்ைக மைலய,"

3. "மாற்ற ந் ெதய்வத் க் கூட்ட ன்னிய
னன்ம ேபாி யாறிழி தந்தாங்கு
நர் வைரயாச் ெச ம்பஃ றாரங்
ெகாளக்ெகளக் குைறயா தைலத்தைலச் சிறப்ப.....
4. "விைளயாட்

வி ம்பிய விறல்ேவல் வானவன்

43, வாிகள் 12-16.
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ெந ேயான் மார்பி லாரம் ேபான்ற
ெப மைல விலங்கிய ேபாியாற் றைடகைர
வி மண ெலக்காி ையந்ெதா ங் கி ப்ப,"
இனி, ேசர க்ேக ாிய, 'அயிைர', 'ேநாி,' 'ெகால் ,'

த ய பலமைலகைள ம்

"வானி" "அயிைர" யா கைள மவ க்குவமித் ள்ள பாகக் ம் பலவாம்.(i) இம்மைல
நாட் அயிைரயா ம் மைல ம் ேசர க்கு வமிக்கப்பட்
த்தல் கண்ட
ஐயங்காரவர்கள் வழக்கம் ேபாற்றம் த்தகம் 139 ஆம் பக்கத்த க்குறிப்ெபான்றில்
இைவ ேசாணாட் ள்ளன ேபாற்கூறி, மைலநாட்டா வமிக்கப்படவில்ைல ெயன்
தங்கூற் ெநகிழா காக்கு யற்சியின் பயைனச் சிறிதாதராய்வாம்.

ந்

குழித்தைலய ேக ள்ள இரத்தினகிாிையப யப்பக்கத்தவர் சிலர் தற்காலத்
ஐயர்மைல ெயன்றைழப்பதான லாதார ெமான் மில்லாதெவா ந னப் பிரஸ்தாப
ெமான்ேறெகாண்
ேவசங்க ல்களிற் கூறப்ப ம் ேசாாின் அயிைரமைலெயன்
சாதிக்கத் ணிகின்றார்கள்.
---------------------------------------------------(i)பதிற் ச்ெசய் ள், அயிைரமைல 21-30,70-79 ெநாி 40,67 ெகால்
அயிைரயா

29,88,90 சிலம் காைத 28 வாி 145 வாணியா

பதிற்

73,80,81
ெசய் ள் *86

அ ேவேபால், தந் ணிைப யிடர்ப்ப த்தாவா , மைல நாட்டாெறனப் பழ ல்கள்
விதந் கூ மயிைரயாற்ைற ம் காவிாி டன் சங்கமிக்கும் ஐயாறாகத்
ணிகின்றார்கள். இதற்காதாரமாவெதல்லாம் "அயிைரயா ....... காவிாி டன்
ேமலைணயிற் சங்கமிக்கும் ஐயா என்ற நதியாகக் க தப்ப கிற "-என் ெமா
அ யற்ற அ மானெமான்ெறாழியப் பிறிெதான் ங் கூறிற்றிலர். யாரால், எ பற்றி,
என் ெதாட் , இவ்வா

க தப்ப கிற ? என்ற இடர்ப்ப த் ம் வினாக்கைள

யறேவ றக் கணித்ெதா க்கி மகிழ்வார்கள். க ர், ேபரா
மி

என்

ப்ெபயெறாற் ைம ெகாண் , வஞ்சி ேமற்கு மைலத்ெதாடர வாரத்
கனகசைபப் பிள்ைளயவர்கைள, ஓைசெயாற் ைமெயான்ேறெகாண்

ெரன்ற

வாத

ைற

பிறழ்ந்தவராகப் பாிகசிக்கும் ஐயங்காரவர்கள், தங்ெகாள்ைகக் ேகற்றப
ெபயெராற் ைம மில்லா விடங்களி ம் ஐயர்மைல ெயன்றைழக்கப்ப ம்
இரத்தினகிாிைய அயிைரமைலெயன ம், ஐயா
ேபசுமியல் ம்
மைலநாட்

என்பேத அயிைரயா ெறன ம்

ணி ம் வியப்பதன்றி ம த்தல்ேவண்டா? ஐயங்காரவர்க

ம்

நதெமனப்ேபசும் ேபரா , "அயிைரமைல ையத் தைலயாக்ெகாண்

ஒ கப்பட்ட யாெறன் "(i) பதிற் ப்பத்தின் பண்ைட ைரகாரர் வற்

த்தி ள்ளைதக்

குட் வன் சாித லார் பண் தராக ன் மறந்தனெரன் நிைனக்க ந் ணிேயம்;
மைறத்ததாக் கூ ங்குைறைய ம் ெவ ப்ேபம். ஒ கால் இத்ெதால்லா சிாியைர ம்
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தம்ெகாள்ைகேயா
ரணிய அ யார்க்கு நல்லாைர ெயா க்கிய ேபாற்
சாித ைறயறியாதா ெரன் கண் அவர் க த்ைதக் ெகாண் லர்ேபா ம்.
ேமற்ேகாள் பிறி கா
ேபாற்றற்பாற்றாம்.

ணிந்த

ம்வைர, எம்மேனார்க்கு இப்பைழய ைரயாசிாியர் கூற்

--------------------------------------------------(i)பதிற் ப்பத் :ெசய் ள் 88-உைர
அயிைரமைல யிவ்வா

ேபரா ற்பத்தியாகு மைலயாயின் அ

மைலநாட்

மைலேயயாமன்றி, குழித்தைலக்க காங் குன்றமாகாதன்ேறா? ெதால்ைல
நல்லாசிாியெரல்லா ம் ேசர க்குவைமகூற எ த்தா மா களைனத் ம் ேசாழன்
காவிாியின் ைணச்சிற்றா களாகேவகாட் ம் ஐயங்காரவர்கள் திறமிகப்
ெபாிேதயாம். இவர்கள் தம்
ெல த் க் காட் ய ேமற்ேகாள்கெளான்ேற ம்
மைலயிற் பிறந் கட ற் சங்கமிக்குந் தனிப் ேபராெறான்ைற ங் குறித்ததாயில்ைல.
பழம் லவர் ேசர க்குப் பா ய ெபா ைன, அயிைர, காஞ்சிெயன்றைனத் ங்
காவிாியிற் கலப்பதாகேவ காட்
ள்ளார்கள். ேசரர் ெப நாட் ல் ேமேலகாட் யப
ெசங்குட் வன் மிகெவ க்குங் காவிாியிற் கலவாமல், கட ற் கும் யாெறான் ேம
யில்ைலத்தாேனா? அன்ேறல் அக்காலப் லவரைனவ ம், ேசரரவமதிக்குங் காவிாிச்
சி
ைணயா கைள யவ க்குவமிப்பேத யம்மைலயரசர் ெப ைமக்ேகற் ைடய ம்
அவைர மகிழ்விப்ப ெமன்
ேம

கண் ைவத்த மாறாக் ெகாள்ைகதாேனா?

ம் குட் வ க்குப் னனாட்ேடார் பகுதி நாடாக ம், அந்நாட் க் க

தைலைம நகராக ம் விளங்கியதாகக் கூ ம் ஐயங்காரவர்தேள, தம்
அதிகாரத்தில், "மாந்ைதெயன்ப

நார்

ச்ேசர

க்கும், ெதாண்

ேர

ல் 2-ம்

இ ம்ெபாைற

மரபினர்க்கும் இராஜதானிகளாக இ ந்தன" ெவன் ம், "இவ்விரண்
தைலநகரங்க ம் கடற்கைரயிலைமந்தைவ"ெயன் ங் கூறி ள்ளார்கள். * எனேவ
க
ர்ச்ேசர க்குப் னனாட் க் காவிாித் ைணயா கைளேய
பா வெதா வாறைமவதாக் ெகாள்ளி

ங்கூட,

----------------------------------------*பக்கம் 20
இத்ெதாண் மாந்ைத ர்களிலாண்ட ேசர க்குாிய பாக்களிேல
நாட்டா கைள ம் மைலகைள ேம சிறப்பித் க்கூற எதிர்பார்ப்ப

ம் அவர்

ைறயாகுமன்ேறா? ஐயங்காரவர்க ம், அரசைர அவரவர் "ேதசத்தி ம்
நகரத்தி ேமா ம் நதிகேளா ம் உவமித் "ச் சிறப்பித்தல் " ற்காலவழக்கு"
என்ெற தி ள்ளார்கள். (I) இம் ைறைவத் ேநாக்க, அயிைரயா , அயிைர
ேநாிமைலகள், வஞ்சி

ர் இைவகளைனத் ம் இத் ெதாண் மாந்ைதப்பட் னச்
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ேசரைரேய பா ய கபிலர், அாிசில்கிழார், ெப ங்குன்

ர்கிழார் பாக்களில்(ii)

சிறப்பிக்கப் பட்
க்கக் காண்கின்ேறாம். இஃெதான்ேற இைவ, "தண்கடற்படப்ைப
நா கிழேவா"ரான ேசரர் மைல நாட்ேட ள்ளைவெயன்பைத விசதமாக்க
வல்லதன்ேறா? இவ்வாறன்றி, இைவ ேமற்குமைலத் ெதாட க்குக் கிழக்ேக
னனாட் ளவாயின், இந்நாட் க்குாியரல்லாத கடற்கைரத் ைற கச்ேசரைர இைவ
ெகாண்

பா வ ம், ேவறிவர் ெசாந்த மைலநாட்டா

மைல ெயான்ைற

வமியாைம ம் விளங்காப் திர்களாமன்ேறா! க
ர்ச்ேசரர், ெதாண் ச்ேசரர் எனச்
"ேசரநாட் ல் ேவ ேவ தைலநகரங்களில்" இ குல மன்னர் ஒ காலத்ேத
மைலநாட்ைடப் பங்கிட் "ஆட்சி ாிந்த" ேபாலக்குறிப்பி ம் ஐயங்காரவர்கள்
கூற்ைற யாரா மிடமிஃதன்ெறன வி ப்ேபம். அஃெதவ்வாறாயி மி வைர
கூறியவாற்றால், ேசர க்குாிய மைல நாட்டா கள் நதிகள் நகரங்கைளேய
ெப ம்பா ம் பழம் லவர் அவ க்கு வமித் ள்ளார்கெளன்ப ம், உவமியாததாகக்
ெகாண் அதனாலவர் மைலநாட் ாிைம ம த் ப் னனாட்ேடார்
பகுதி ைடயராக ம் அவர் தைலநகராம் வஞ்சி மைலநாட் வஞ்ைசக்களமாகாமற்
னனாட் க் க
ரானிைலேயயாக ங் க
வதாராய்ச்சி ைறக்கு
மா பட்டெதன்ப ம், ெதளிவாகின்றன.
--------------(i) பக்கம் 122; (ii) பதிற் ப்பத்

7-ம் பத்

8-ம்பத்

9-ம் பத் ப்பாட் க்கள்

-----------9-ம் பகுதி "ஒ

ற் நாற்ப

ேயாசைன விாிந்த"ெத ?

இனி, ெசங்குட் வன் "மைலவளங்காண்டல்ேவண் , ேபாியாற்றங்கைர
ெசன்றாெனன் சிலப்பதிகாரம் குறிப்ப " காட் "ேமற்குமைலத்
ெதாடாின வாரத் ப் ேபாியாற்றங்கைரயி ள்ள தி க்க ேர வஞ்சியாதல் ேவண் ம்"
என்ற
கனகசைபப் பிள்ைளயவர்கள் ெகாள்ைகைய ஐயங்காரவர்கள் ம ப்ப
மிகப்ெபா த்த ம், யாவ க்கு

டன்பா மாம். பிள்ைளயவர்கள் க தியப

மைலச்சாரற்றி க்க ேர வஞ்சியாமாயின், மைலச்ேசாைல விைளயாட் வி ம்பிய
ெசங்குட் வன் வஞ்சி நீங்கி வழி நடந் வந் மைல கண் ேபராற்றங்கைரயிற்
றங்கினெனன்

இளங்ேகாவ கள் கூ வேரா?

"மஞ்சுசூழ் ேசாைலமைல காண்குவெமனப்
..... ....... .....
வஞ்சி ற்ற நீங்கிச் ெசல்ேவான்
...... ....... ......
விைளயாட் வி ம்பிய விறல்ேவல் வானவன்
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....... ........ ........
ஒ
ற் நாற்பதி ேயாசைன விாிந்த
ெப மால் களிற் ப் ெபயர்ேவான் ேபான்
ேகாங்கம் ேவங்ைக ங்கிணர்க் ெகான்ைற
நாகந் திலக ந ங்கா ழார
திர் ம் பரப்பி ெனா கு னெலாழித்
ம கர ஞிமிெறா வண் னம் பாட
ெந ேயான் மாரபி லாரம் ேபான் ,
ெப மைல விலங்கிய ேபாியாற் றங்கைர
யி மண ெலக்காி ையத்ெதா ங் கி ப்ப" (i)
என்ப
லம், இதனாற் கிைடப்பன, வஞ்சி, மைலய கில்லா ெரன்ப ம்,
மைலவளமலர்ப்ெபாழில்விைளயாட் வி ம்பிய ெசங்குட் வன் அ ேத மைலவாரப்
ேபராற்றங்கைர வந் ற்றனெனன்ப ேம. இ ேவ உண்ைமக்கும், ேபராற்றின் கழி க
வஞ்சியைமப் க்கும், மைல நிலக்கிடப் க்கும்(Topography) ெபா த்த ைடயதாகும்.
"இதனால்" ஐயங்காரவர்கள், "வஞ்சிெயன்ப ஆம்பிராவதி யல்ல
ஆன்ெபா ைநப்பக்கத்த ம் மைலவளமில்லாத மான க
ேரயாதல் திண்ண"
ெமன்ெறவ்வா ெபற்றனர்கேளா வறிேயம். க
ரானிைல மைலவளமில்லாத :
ெசங்குட் வன் வஞ்சி மைலச்சார ல்லாத தாயி ம், அ கள் குறித்தப ேய ேபரா
மைலயினின் விலங்குமிடத்திற்கு மிகத் ரமில்லாத கடற்ப ம
கத் ேரயா
ெமன்பர் அ யார்க்கு நல்லார். க
னனாட்

ரானிைலேயா, அவ்விடத்திற்கு ெவகு

ப்பதாகும். இம் ரண்பா கண்ட ெசங்குட் வன் சாித

ரத்திற்

லார், சிறி ந்

தளர்கிலர்; க
க்கும் ேபாியாற்றங் கைரக்கும் ெப ந் ர ண்ெடன்பைத
இளங்ேகாவ கள் குறிப்பிப்ப" தாகக் கூறியைமவார். த ல் இக்குறிப்பி மதனாற்
க
ரானிைல வஞ்சிெயனப் ெப மாறில்ைல.
----------(i)சிலம் -காட்சிக்காைத 25, அ கள் 7-9-11, 15

தல் 23

மைலவாரத்தில்லாத வஞ்சிப்பட் னம், ேபராற்றி

ற்பத்திமைலக்குச்

ேசய்ைமத்தாகலாம். இனி இச்ேசய்ைமக்குறிப் த்தாெனன்ேன? ேமற்காட் ய
சிலப்பதிகாரக் காட்சிக்காைதய களிள், "ஒ

ற்

நாற்ப

ேயாசைன விாிந்த

ெப மால் களிற் ப் ெபயர்ேவான் ேபான் " என்

ந்ெதாடர்ெகாண் ,

'இந்திர

ம், அத்ெதாைகயினள

க்ேகயத் ெதாடர் விேச க்கப்பட்டதாயி

ரத்ைத

அ கள் ேசரன் பிரயாணத் க் குவமித்தி ப்ப , அவன் ெசன் வந்த
ேபாியாற்றங்கைர வஞ்சிமாநகர்க்குச் சமீபித்ததன் என்பைத ெவளியாக்குெமன்பதில்
ஐயமில்ைல" என்

ெதளிந் , இத்ெதாடர் "இந்திரன

யாைனப்பரப்பின்

ரத்ைதக்
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குறிப்பெதன்பதி ம், ெசங்குட் வன பிரயாண ரத்ைதக் குறிப்பெதன்பேத
ெபா த்தமாகும்" என் தீர்மானிக் கின்றார்கள். "இந்திர க்ேக யத்ெதாடர்
விேச க்கப்பட்ட"ெதன்

இவர்கேள கண்டபிறகு, இதினின் ெறவ் விதவிவகார

ெமழாெதனக் காணாைம ேயேனா? இ

நிற்க, இந்திர

க்கித்ெதாடர்

விேசடணமாகாெதன்பேத ெயங்க த் . ேமற்காட் ய அ கைள
ற் நாற்ப

ேயாசைனவிாிந்த' என்

ெதாடைகேய

ந் ெதாடர், "ேபாியா

ம், ேபாியாற்றிெனா க்ைகேய

ற் ேநாக்கின், 'ஒ

விலங்கிய ெப மைல"த்

ேம விேச ப்ப

ெதன்ெறளிதிற்ேறான் ம். "ெபயர்ேவான்ேபான் , ஆரம் ேபான் , ஒ
நாற்பதிேயாசைனவிாிந்த-ெப மைல விலங்கிய ேபாியா " என்ேற
ெபயர்ேவான்ேபான்

ஆரம்ேபான் , ெப மைலவிலங்கிய ஒ

ேயாசைன விாிந்தேபாியா " என்ேற
"ேகாங்கம் ேவங்ைக
க்குேமற்ப
குறிப்பதாகா .
ெசங்குட் வ

ங்கூட்

ற்
ம்,

ற் நாற்பதி

க்கப் ெபா ள் சிறப்பேதா ,

ங்கிணர்க்ெகான்ைற" யாதி இைடநிற்குந் ெதாடர்களின்
ம். எவ்வாறாயி

ம், ெசங்குட் வன் பிரயாண

க்கித்ெதாடைர விேசடணமாக்குவதானா

ரத்ைதக்

ங்கூட,

"பரந்ெதா ங்கீண் (யஅவன்) ைபந்ெதா யாய"த்தின் பரப்ேப குறிப்பதல்லால்,
அவ்வாய மவ ஞ் ெசன்ற பிரயாண ெமாத்த ரத்ைதக் குறிப்பதாகக் ெகாள்வ
ெதப்ப க்கூ ம்? இத்ெதாடாின் ெதாைகயள

ெமாத்தப் பிரயாண

ரத்ைதேய

குறிக்குெமனக்ெகாள்ளின், ேபான வழியளெவான்ைற மட் ேமா, அன்றிப்
ேபாய்மீண்ட வழியினிரட் ப் த்
ெசங்குட் வன்ேமலதாங்கால், அவ

ரத்தளைவேயா குறிப்பதாகும்? இத்ெதாடர்
டன் ெசன்ற ஆயத்தின்ெப க்குநின்ற பரப்ைபச்

சிறப்பித்த ைனந் ைரெயனலாமல்லால்,ெதாைக திட்டமான ஒ பிரயாண ர
அளைவேய குறிப்பெதன ெலைனத்தா ம் ெபா த்தமின்றாம். விைளயாட் வி ம்பிச்
ெசன்ற ேசரன் தாைனெயா ெபயர்ந்ததாகக் கவி கூறிற்றில்ைல:
ைபந்ெதா யாயெமா ெசன்றதாகேவ கூறக் காண்கின்ேறாம். இளங்ேகாவ களிவ்
வாயப்பரப்பிற் கித்தைனய த கற்பைன ெசல் மியல் ைடயவ மில்ைல. இைத
நிைனத் ப்ேபா

ம் ஐயங்காரவர்கள், "இளங்ேகாவ கள் தம் தைமயன

வடயாத்திைரைய வ ணிக்குமிடத் "(i) இத்ெதாடர் கூறினதாக அைமத் க்
ெகாண் ள்ளார்கள்.வடயாத்திைரயிற் ெசங்குட் வன் ெப ந்தாைனெயா
ெபயர்ந்தானாகேவ, தாைனப்ெப க்ைகத் தானப்ெப க்காற் ைனந் ைரத்ததாக
ேவ ங்ெகாள்ளக் க தினர்கள்ேபா ம். எனில் இத்ெதாடர் வட யாத்திைரக்குச்
சிறி ம் சம்பந்தமில்லாத காட்சிக் காைதயிற் ெபண் ெரா ெபாழில் விைளயாட்
ேவட் ச்ெசன்ற ேசரன்ேபாய்ப் ேபராற்றங்கைரயிற் றங்கியைதக்
குறிக்குமிடத் ள்ளேதயாம்,
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-----------------------------------------------------ஆயம் = ெபண் ர் கூட்டம்.; (i) பக்கம் 128.
இன் மிவர்கள் தங்க த் ப்ப இத்ெதாடாி ள்ள ெதாைக ேசரன் பிரயாண
ரத்ைதேய குறிப்பதாக்ெகாள்வதற்குப் பின் ேமாாிைட
ண்ைம ங்
காண்கின்றார்கள். க

ரானிைலக்கும் மைலவாரப் ேபராற்றங்கைரக்கும் 'உத்ேதசம்

300- ைமலாக"க்கண் ைவத் ம், கிைடத்த ெவா வாிைய

பேயாகியாமல் விட

மனந்தாழா , அ களின் "ஒ
ற் நாற்பதி ேயாசைன"க்கும், இம் ன்
ைமற் ரத்திற்கு ெமாற் ைம சி ட் க்கப் பகீரத யற்சி ேமற்ெகாள்வாரானார்கள்.
சான்

சுட் யவழி

ண்ைம காணா , ெகாண்டேதார் ெகாள்ைகக்குச் சான்

தாளாண்ைம யிடேர வளர்ப்பதன்ேறா? ேயாசைனயள
வாறிடர்ப்ப த்தக் கண் ைவத் ஞ் சிறி

ேத ந்

ன்ேயாசியா-

மனஞ்ச யாமல், "இளங்ேகாவ கள்

காலத் ஒ ேயாசைனயள 2 1/2-ைம க்குட்பட்டதாகவி ந்த ேபா ம்"(i)
என்ேறார் சமேயாசித கனெமான் ெகாண்டைமதி கண்டவர்களின் தளராமனவ
ெயம்மால் வியக்குந்தரமன் .

த ல், க

ரானிைலேய வஞ்சிெயனச் சாதிப்பதற்குச்

சிலப்பதிகார வாிைய

பேயாகிக்க

இத்ெதாடரள

க்குப் ெபா ந் மா , க

க

யன்றார்கள். பிறகு இத்ெதாடாிடர் தரக்கண் ,
ர்த்

ரத்ைதைவத் ,

ேயாசைனயளவ த் , இதற்குைர காண ன்வந்தார்கள். இவ்வ மான
ேயாசைனயள க் காதாரம் இவர்கள் சாதிக்க ய ங் ெகாள்ைக ப மிடரன்றிப்
பிறி காேணம். திெதா
ணி நாட்டப் பல
த் ணி காட் ங் கற்பிதத்திற
மதனாலாயவிடர்ப் பா ம் பிறிெதவைர ஞ் ச ப்பிக்குெமன்பதிைலயமில்ைல.
ஐயங்காரவர்கேளா, இைவயைனத் ங் கண் ைவத் ம்,
-----------------------------------------------------(i)பக்கம் 129; ஊகனம்= அ
க
அல்ல

ைரய த்

மித்தல்

ஆம்பிராவதி ங் காவிாி ங்கலக்கும் கூடைல ம், ெநாய்யல்

காஞ்சிமா நதிைய ம் பரணர் ெசங்குட் வ

க்குவைமயாகக் கூறியி த்த

ஆந்ெபா ைநக் கைரயில் வஞ்சி ள்ளதாகச் ெசால்லப்ப த

ம், க

ம்,

க்கும்

ேபாியாற் க்கும் ெப ந் ர ண்ெடன்பைத யிளங்ேகாவ கள் குறிப்பிப்ப ம்,
ேசரர பைழய தைலநகரம் அந்நதிகள் பா மிடங்க க்குப் பக்கத்த என்பதற்குத்
தக்க சான்றாதல் காணலாம்" என் ெதளிகின்றார்கள்.(ii) " க்கூடல்" "காஞ்சி"
"ஆந்ெபா ைந" இைவகைளப் பற்றி மிைவ க
ரானிைல வஞ்சிெயன்
நாட்டற்பாலனவன்ெறன்ப ம் ேமேல காட்
ள்ேளம். "க
ர்க்கும்" ேபாியாற்றங்
கைரக்கும் ெப ந் ர ண்ெடன்பைத இளங்ேகாவ கள் சிறப்பிப்பதாக"ச்ெசான்னைத
யாராய்ந்தளந் , அ
கண்ேடாம்.

ம் இவர்கள்

க்ெகாள்ைகக் குதவாைம ஈண் க்
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ேம

ம், தி வானிைலேய வஞ்சிநக ம், அக்க

ர்ப் பிரேதச

மதன் ேமற்கும்

ேசரர் ேதச ேமயாமாகில்,- "மஞ்சுசூழ்ேசாைலமைல காண்குவெமன
வஞ்சி ற்றநீங்கி"ச் ெசல்

ஞ் ெசங்குட் வன், ெபண்ைண, பாலா , காவிாி

(ஐயங்காரவர்கள் ெகாள்ைகப்ப

யவ

க்ேக ாிய) ஆம் பிராவதி, மணி த்தா ,

குடவனா , ெநாய்யலா
த ய பல அற் தநதிக ற்பத்தியாவ ம், வள
கவி ம் வளர்ந் திகழ்வ மான ேமற்குமைலத் ெதாடாின் கிழக்க வார
ெந ம்பரப்பின் சாரலைனத்ைத

ங்

மகற்றி, மைலேயறி, ேமற்கிறங்கிப்

ேபாியாற்றங்கைரவந் தங்கக் காரணந்தா ெனன்ைனேயா? விைளயாட்
வி ம்பி டன் ேபாந்த ைபந்ெதா யாயத்தார் சமநிலப் பரப்பினிைடந்த
மாமரச்ேசாைலயிைடேய ெயா கு மாம்பிராவதியினழகு நிழ ம ம் பழ ங்கண்
மகிழாெரன நிைனத்ேதா, அவைரப் ெப மைலத் ெதாடேரறிக்கடந்
மைலநாட் றங்கிக் ேகாங்கும் ேவங்ைக ஞ் ெசறிந்தேபராற்றின் மணற்கைரயி
றங்கச்ெசய்த ?
----------------------------------------------------(ii) பக்கம் 129
ஆற்றல்ேபாலறி ைடய தமிழ்க்ேகாமான், இவ்வா , தன்
விைளயாட்ெடான்றிற்காக 300 ைமல்
கைளத் மீளக் க

ரம் ெபண் ெரா

ர்விட் , ெவ ம்

வழிநடந் , மைலகடந் ,

வதியல்பா? -அன்றி, ேபராற்றின் கழி கத்

வளம் ேவட்டேபா , ெந ந்
மைலச்சார க்குச் ெசன்
சிந்திப் பார்க்கு வஞ்சி க

ரம் ெசல்லேவண்டாத அவ்வாற்றி

ைடயான், மைல
ற்பத்தி

களித் மீண்டனன் எனக்ெகாள்வ
ைறயா?- என்
ரானிைலயாகாெதன்ப ெதற்ெறன விளங்கும்.

--------------10 ம்பகுதி - "ஆடகமாடம்-அரசவனமா" ?
இனி, "ஆடகமாடத் தறி யிலமர்ந்ேதான், ேசடங்ெகாண்
என்

சிலர்நின்ேறத்த"(i)-

ங் கால்ேகாட்காைத வாிகைள ம், அவற்றிற்கு அ ம்பத ைரயில் "ஆடகமாடம்

தி வனந்த ரம்"(ii) என் ள்ள குறிப்ைப ங்காட் , அக்ேகாயில் வஞ்சியாகிய
க

க்குப் பக்கத்தி ந்ததாகுேமயல்லா

தி வநந்த ரமாகாெதன்ப
----------------------(i)சிலப் காைத 26,62,63.

திண்ணம்";

300-ைம

க்கப்பா

ள்ள

87
(ii)சிலப் அ ம்பத ைர பக்கம் 68
ஆதலால், க
ர்க்குக் கிழக்ேக அரசவனம் என் ம் பிரேதசத்தில் தி மால்
ஆலயெமான் ண் என் க
ர்ப் ராணங் கூ கின்ற "அரங்கநாதப் ெப மாள்
சந்நிதிேய பைழய ஆடகமாடமாகக் ெகாள் தல் ெபா ந் ெமனலாம்"(i)- என் கூறித்
தங்ெகாள்ைகக் கி
ெமா பற் க்ேகாடாகக் ெகாள்கின்றார்கள். இதில்எத்தைன
த க்கப்ேபய்த்ேதர்களைமந் கிடக்கின்றனெவன் நிதானிப்பார்களில்ைல.
க
ரானிைலதான் வஞ்சிெயன்ப இனி அவர்கள் தக்க சான் ெகாண்
நி வக்கிடக்கு ெமா

க்ெகாள்ைகெயன்பைத மறந் , அ யாவ ம்

சித்தாந்தம் ேபாலக்ெகாண்டைமந்தார்கள். அதன்ேமல், தன்

த ல்,

ணிந்த

க்ெகாள்ைக ெயன்பதற்

காதரவாகக்ெகாண்ட இச் சிலப்பதிகாரக்குறிப் த் தனக்குதவாைம கண் , ஆடகமாட
ெமா நாள் வழிப்பயணத்திற்குட்பட்டதாக ேவண் மாைகயா ம்,
க
ரானிைலய ேகார் ெப மாள் ேகாவி
ப்பதா ம் இக்க
ேர
சிலப்பதிகாரத்திற் கண்ட வஞ்சியாகேவண் ெமன்
ணிவாரானார்கள்.
ெசங்குட் வன் வடக்ேக றப்ப வதற்கு ஒேரநாைளக்கு ன் தான் பயணம்
பிரத்தாபிக்கப்பட்டெதன்ற ஆதாரம் யாண் க் கண்டார்கேளா? இவன்
மைலக்குறவாிடம் கண்ணகி விண்ணா ெசன்ற விபரங்ேகட்ட ம், வஞ்சிக்குத்
தி ம்
ன்னேர வடதிைசக்குப் ப மக்கல் ெகாணர்வான் றப்ப
தி
ெசய் விட்டதாகவன்ேறா சிலப்பதிகாரக் காட்சிக்காைத கூ கின்ற : அத்
தகவெலட் யனந்த ரக்ேகாவி லர்ச்சகர் தம்மரச க்கு விஜயங்கூறிப்பிரசாதங்
ெகாணர்ந்தி க்கலாகாதா? பதிற் ப்பத்தி

ம் க ம் மைலநாட்டநந்த ரேம(ii)

யாடகமாட மாகாமல், ஆனிைலக்க ேகார் சி ேகாயிேல யாமாெறன்ேனா?
ெப மா

க்குக் ேகாயில் க

ரானிைலக்க குமட் ந்தா

ளேதா?

------------------------------------------------------(i) பக்கங்கள் 122,123
(ii) பதிற் ப் பத்

ெசய் ள்-31

அ ம்பத ைரகாரேர ஆடகமாடத்ைத மைல நாட் ராய இரவி ரெமன்பா
ளெரன் காட் ய குறிப்ைபயிவர்கள் கவனியாதேதேனா? கடற்கைர வஞ்சிக்க ேக
அரவைணகிடந்தா க்குக் ேகாவிேல கிைடயா ெதன்ப இவர்களாற் சித்தாந்தஞ்
ெசய்யப்படவில்ைல; ஆராயப்பட்டதா மில்ைல. இதனாற் க
ராநிைலேய
வஞ்சிெயன்றாய வைக இனியிவர்கள் காட்ட ெவதிர்பார்த் அ வைர
ெபா ைமெகாள்ேவாம்.
---------------------------
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11-ம் பகுதி. ேசரர்நா

மைலநாேட

இ தியாக,"ெகா ங்ேகா ர் என்றெபயேரபைழய ல்க க்குச் சிறி ந்
ெதாியாதெதான்றாகும். இதைன யா த் ள்ள தி வஞ்ைசக் களத் க்கும் வஞ்சிக்கும்
எவ்விதப் ெபா த்த ம் இல்லாைமயால் சாித்திரவறிஞர் அவ்விரண்டைன ம்
ெபா த்திெய
வனெவல்லாம் ன்ைனவழக்ேகா
ர வேதெயன்க"(1)என்
கட் ைரத்தார்கள். வஞ்சிக்கும் வஞ்ைசக்களத்திற்கும் எவ்விதப்
ெபா த்த மில்லாைமக்கிவர்கள் கண்ட" ன்ைனயவழக்கு"த்தான் யாேதா?
கூறினார்களில்ைல, கூ ங்காலதைன யாராய்வாம். இைவதமக்குள்ள ெபா த்தத்ைதப்
பற்றிக் கீேழ விசாாிப்ேபம்.ஈண் பைழய ல்களில் ெகா ங்ேகா ர் என்ற ெபயர்
காணாைமயா லவர்கள் ெகாள்
மிதிைல, பாட
பைழய

ம

மானப்பலைனமட்

மாராய்ேவாம். அத்தின ரம்,

ரமிவற்றின் பிற்காலப் ெபயர்கள் வியாசர் வான்மீகாிதிகாச

த ய

ல்களிற் காணப்ப கின்றனவா?

---------------------------------------------------------------(1)பக்கம் 133
ெகா ங்ேகா

ைரச் ெசால்

ெப ங் 'ெகா ங்க

ம் ெபாிய ராணத்தி

ர்' என்ற ெபயேர

மிவ் ர்க் கிக்காலத் வழங்கப்

ம், ஆங்கிலப் பயிற்சி ைடயார் பரவச்ெசய் ம்

'கிராங்க ர்' (Cranganore) என்ற ெபயேர ம் கூறப்பட் ள்ளதா? ஒ
ென ம்ெபயைர யந் லாசிாியர் ன் ணர்ந் கூ ந்தீர்க்கதாிசனம்
ெபறாைமெகாண் , அவ் ர் அந்
ைறயாமா? ெகா ங்ேகா

ற்காலத்தில்ைலெயன வாதிப்ப

ர் என்ற ெபயர் எக்காலத்ெதப்பப

க்குப்பின்

த க்க

ெய ந்தெதன்ற

வாராய்ச்சி ஈண் நிகழா ; நிகழ்வதின்றி-யைமயாத மன்றாம். ஆனால் ேசக்கிழார்,
அ யார்க்கு நல்லார் த ய ெதால்லாசிாிய ாிவ் ேர சங்க காலத் வஞ்சி ர் என்
விதந்

கூறினேத ேபாதிய சான் ம் " ன்ைனய வழக்கு" மாமன்ேறா?

ஐயங்காரவர்கள் கூடத் தந்

ல், "இக்க

ாின்தானத்தில் மைலநாட் க்

ெகா ங்ேகா ர் ேசரராசதானியாகப் பின் ல்களில் கூறப்ப தல் காணலாம்"(i)
என்றிதற்காதார ண்ைமைய அங்கீகாிக்கிறார்கள். ஆனா
தன்னபிமானக்
ெகாள்ைகேயா

ர

ேசரர், வஞ்சிையவிட்

வ கண் , "சங்ககாலத் க்குப் பின்னர்ச் ேசாழராற்றற் கஞ்சிய
நீங்கித் தங்கட்குாிய மைலநாட் ற் கடற்கைரயி

ெகா ங்ேகா ைரத் தைலைம நகரமாக் ெகாள்ளலாயினர்"(ii) என்
நல்லாசிாியர் ேமற் ேகாள்களினின் ந்தப்ப வழிேத கின்றார்கள்
------------------------------------------------------(i) பக்கம் 132; (ii) பக்கம் 131
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.இ

சாித

ற் ைண ெபற் ளேத

வர்கள் ேயாசைன ப ப்ப ெதா ேவைள

சாத்தியமாகும். ேசாழராதிக்கம் ெப கிய ெதல்லாம் கி.பி.9 அல்ல 10-ம்
ற்றாண் ற்குப் பின்னேர ெயன்ப தி வைர சாித ல்கண்ட ணி . ஆனால்
ேசர ரர் சிலர் இைடயிைடேய ேசாழர் த யகீணாட் மன்னர் ேமற்ெபற்ற
ெவற்றிப்ெபற்றியல்லால், சாசுவதமாகக் ெகாங்கு நாட் ற்குக் கிழக்ேக யாெதா
பாகத்ைத மவர்களாண்டதாக யாெதா
ம் சாசனங்களி ங் கூறக்காேணாம்.
க

ரானிைலச் சாசனங்கெளல்லாம் ேசாழேர தந் ளவாக ம், ேசரராதிக்கக்

குறிப்ெபான்

மைவ கூறிலவாக ம் ஐயங்காரவர்கேள எ தியி ப்பைத(i)

ேமேலகாட்

ள்ேளம், இனிச் ேசாழர், ேசரைரத் தந்நா ம் நகர ம் விட்ேடாடச்ெசய் ,

அவர் பழவிறன்
சாசனங்க

ங்ெகாண்ட மறக்ெகாணாப் ெப

ெவற்றிைய

ல் யா ம்,

ம் சாித பகரணமைனத் ம் மறந்த நிந்ைதக்கு, அைத இவர்கள்

மீளக்கண் லகுக்குதவிய விந்ைதயன்றி ேவ வைம ண்ேடா? "ேசாழராதிக்கம்
ெப கியேபா க
ர் ேசாணாட் ன் க்கிய நகரங்க ள் ஒன்றான ெசய்தி
சாசனங்களா

ம்

ெதாடக்கத்தில் க

ல்களா

ந் ெதாிகின்ற " என் ம் "10-ம்

ற்றாண் ன்

ர் ேசாணாட்ைடச் சார்ந்தெதன்பர் சாசனப்பாிேசாதகர்" (ii)

என் ம் எ திய குட் வன் சாித

லார், இக்க

ரானிைல என்ைறக்காவ

ேசர ராயி ந்ததற்கு யாேதாராதார ங் கூறாதகன்ற , அவர்கட் கி
சான் ேவண்டாச் சாித ண்ைமயாகத் ேதாற்றிய ணிேப ேபா ம், இவர்களத் ைண
கிய சாிதமதியில்லார்க்கிதைனச் சிறி விளக்கியி ப்பின்
மிக
பகாரமாகியி க்கும். "இவ் ர்த் தி வானிைல ேகாயிைலப்பற்றிய
ேதவாரப்பதிகங்களிேல ம் வஞ்சியின் பழஞ்ெசய்தி சிறி ங்
குறிக்கப்பட்
க்கவில்ைல"(iii) ெயன்றிவர்கேள பாிதபிப்பைத ேம ங்காட்
ள்ேளம்
ேசாழ க்கிக் க
ரானிைல ெசாந்தெமன்ற வைரேய பழ லாதர கிைடக்கின்ற
ெதன்ப திவர்கட்கும் எமக்கு டன்பாடாம்:
-------------------------------------------------------(i) பக்கம் 124,181 ; (ii) பக்கம் 131 ; (iii) பக்கம் 130,131
ஆனால் ன்ெனா காலத்தி வ் ர் ேசர க்குாியதா யி ந்தி க்க
ேவண் ெமன்றிவர்கள மிக்கு மிடத்ேததான் ேவ ப வாம். கிைடத்த பழ

ன்

ேமற்ேகாள்கெளல்லா ேமா ைர ெயா குலத் தரச க்குாியதாக்க ம், அதற்குமாறான
பழங்ெகாள்ைக யாண் மிலதாக ங்கா மிடத்ேத, அவ் ர் அவ்வரச க்கிைடயிட் க்
கிைடத்ததான ேமற்ேகாள் கண்டாலன்றியாவ க் கஃதாதி ெதாட்
ந்தெதனக்
ெகாள் வேத சாித லாரா
ைற. ஆனிைலக்க
க்குச் ேசாழர் சம்பந்தம்
சாசனக்காரர்கண்ட 10-ம்

ற்றாண் ற்கும் ெவகுகாலத்திற்கு

ன்னெதன்பைத ேமேல

ெபாிய ராணப்பாக்களாற் ெறளிவாக்கியி க்கின்ேறம்'*. சாசனங்க
ஆனிைலக்க
ைரச் ேசாழராதிக்கம் ெப கிய ேபாதவர் க்கிய

ம்,

ல்க

ம்
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நகரங்க ெளான்றாகக் கூ வதற்கும், அதற்கு ன் அவ் ைர யத் ைண
பாராட்டாைமக்கும் தக்ககாரண ண் . ேசாழைரப்பா ம் லவர் ேசாணாட் ெர
ங்
ெகாண் பா வாெரன் நிைனப்ப
ைறயாகா . ேசாழைரப் கழ்ந்த லவராற்
பாடப்ெபறாைமெகாண் ேடா ர் ேசாணாட்டதன்ெறன ம ப்ப ம் மரபன்றாகும்.
பா வார் பா மரசர் பீ ெப
ர்கைளமட் ஞ் சுட் ப்பா தேல ெப வழக்காம்.
ேசாழ க்காதியிற் கா
றந்ைத ேம தைலநகரங்களா யி ந்தேபா தைவகேள
பாடப்ெபற் ள. பிற்காலத்ேதயவர் தமக்கைமத் க்ெகாண்ட இராசதானிகளாகிய
காஞ்சி, க

ர்கைள யக்கால

ல்கள் பாராட் கின்றன.

---------------------------------------------------* இப் த்தகம் பக்கம் 18,19 பார்க்க.
கார் தைல நகராயி ந்தேபாெத ந்த சங்க

ல்களிற் க

ரானிைல பாடப்

ெபறாைம ெயன்ன விந்ைத? பாடப்ெபற்றி ப்பினன்ேறா வியப்ைபத்த ம். பைழய
ல்கெளல்லாம், பாண் ய க்கு ம ைர ெகாற்ைககைள ம், ேசாழ க் குறந்ைத
கார்கைள ம்,ேசர க்கு வஞ்சி ெதாண் மாந்ைதகைள ேம சுட் ப்பாராட் கின்றன.
இதனா ம் ேவந்தர்நா களி மிைவதவிர்த் ர்கேளயில்ைலெயனச் சாதிக்கத்
ணிவா ண்ேடா? லவர்பா ங்கால், பாட் ைடத் தைலவர்பரம் பைர
ராதல்,
அன்னவர் ஒன்னலர்வாய்க்கவர்ந்த ெவற்றிப்ெபற்றிய நல் ராதல்பற்றிப் பா வேத
அ ப் பட்டெதால்ைல ைற. இக் க

ரானிைல, "வடதிைச ெயல்ைலயிமயமாகத்

ெதன்னங் குமாிெயாடாயிைடயரசர் ெசால்படநாட்ைடத் ெதால்கவினழித்த,
ேபார தாைனப் ெபாலந்தார்க்குட் வ"(i)ர்க்குாிய தைலநகராயி ந் , அவைரப்
ேபார்ெவன்ற ேசாழராற் ேகாட்பட்டபிறேக யவர்க்குாியதா யி ப்பின், இப்ெப
ெவற்றி பாராட் ப் பா வைதவிட் ேமற்காட்
ள்ளப அச்ேசாழ குல பரம்பைரயில்
என் ம்நின்ற ராகேவ ேசக்கிழார்பா ச் சாித ண்ைம ஞ் ேசாழர் வன்ைம
ெமா ங்கழிக்க ெவா ட்படாரன்ேறா?
இைவ பல ம் றக்கணித்த குட் வன் சாித

லார், அரசராவார் தத்தம் நாட்டகத்ேத

தைலநகரைமப்பதல்லால், மைலயரசர் னல்நாட் ற்றைல நகரைமத்

வாழ்வெதனல்

நம்பிக்ைகையச் சிறி தம்பிக்கச் ெசய் ெமன் ணர்ந் , "இக்க
ைரச் சூழ்ந்த
ெவங்காலநா ....... ... ேசாழராதிக்கத் க்கு ன் .............ெகாங்குேதச
ராசாக்களாட்சிக் குட்பட்
ேசரர
ெகாண்

ந்தெதன் ம், அவர்க்கு

சிறந்த ேதசமாகி, வஞ்சிெயனப்பட்ட இக் க
விளங்கியெதன்

ற்பட்ட சங்ககாலத்ேத ........
ைரத் தைலைம நகரமாக்கிக்

மறியத்தக்கன,"(ii)என்ேறார் சமாதான மைமத் ைவத்தார்.

--------------------------------------------------(i)பதிற் ப்-ெசய் ள் 42.; (ii)பக்கம் 132.
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இதில், "வஞ்சிெயனப்பட்ட இக்க

ைரத் தைலைம நகரமாக்கி" என்றிவர்கெளா

தைலயாத் ணிந் ெகாண்ட குறிப்ேப, இவ்வா பலவிடத் ம் பாந்திப்பாந்தி
இன்னபல அ ப் பைடயற்றிடர்ப் பட்டலம வதாம்
த் ணி கைளயிவர்கள் வாாி
விைரத்தி ப்பைத நன்கு விளக்குகின்ற . க
ேர வஞ்சிெயன்ற
காட்ட ங்ெகாள்ைகைய நி பிக்க ேநர்சான்றின்ைமயால், அங்கு மிங்கு மதற்கு
ேமற்ேகாள் ேத க் கண்டதாக்காட் ம் நிகழாச்சாித நிகழ்ச்சிகளால் நி பிக்கு ன்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட தங்ெகாள்ைகையச் சித்தாந்த
பாக்ெகாள்வார்கள். க
ைர
வஞ்சிெயனக் ெகாள்வதற்கு, அைதச் சூழ்ந்தநா
தவசியெமன்

ேசரர் நாடாகக் காட்டேவண் ய

நிைனத்தார்கள். நிைனக்கேவ, க

ேர வஞ்சிெயன நி பிக்குங்

க வியாக, அைதச்சூழ்ந்த ெவங்கால நாட்ைடச் ேசர க்குாியதாக் காட்டவந்தார்கள்:
வந்தவர்கள், இ
அதனிைடக் க
கந்நா

ேசரநாெடன்பதற்கு நிராே
ப ேமற்ேகாளின்ைம கண் ,
ேர வஞ்சிெயன் காட் னால் வஞ்சி ேவந்த க்

ாித்தாகுெமன்ற நியாயந் ேதாற்றியைதயாண்

நாட்டாராய்ச்சிக்குத் தக்க
க

கப்பற்றி,

ைணயாக்கி, அதனிைடப் குத் ைவத்தாரகள். ஈண் க்

ைர வஞ்சிெயனைவப்பதால், க

ர்ப் பிர ேதசம் ேசரநாடாயிற்றா? அன்றி

யந்நாட்ைடச் ேசரர் நாடாக ைவத் க்ெகாண்டதாற் க

ர் வஞ்சியாயிற்றா? இைவ

யிரண் ேம ம், அன்ேற ரண் ெலான்ேற ம், தக்க பிற சான்
ெகாண்
தியைடய ேவண் ம். உ திெபற்றெவான்றாற் பிறிெதான்ைறப் ேபணல்
கூ ம். அல்லாமல், இைவ தம்மிெலான்ைற ெயான்றாற் சாதிக்க
பரஸ்பரெம வித் திரண் ந வதன்றி வ

யல்வதானால்

ம்வைக ேவ ண்ேடா? இவ்வா ,

நின்ெறான் ம் நி பியாமல், ெசௗகாியப்ப ஒன்ைறவிட்ெடான்றிற் கழன் சுழன்
வட்டத்தில் வாதிப்பதாற் கிட் வ வாதநட்டேமயாம். இதைன ேமனாட் த் த க்க
ேலார் திட்டமில்லா வட்டவாதிப்ெபன்றன்ேறா ெவ ப்பர்.
இனி, இக்க
ர்ப் பிரேதசம் சங்ககாலத்ேத ேசர நாடாயி ந்ததற்காவ ,
இைடக்காலத்ேத ெகாங்கரரசாட்சிக் குட்பட்
ந்ததற்காவ இவர்கள் கண்ட
ேமற்ேகாெளான்ைற ம் விளக்கிக் கூறினார்களில்ைல. இக் க
ர்ப் பிரேதசம்
சிலகாலம் ெகாங்கரரசாட்சிக்குட்பட்
குறிெபான்றில், 'க

ர், ெகாங்கு நாட் த்தலங்க

கூறப்ப தல்காண்க(1) என்
எப்பழ

ந்ததாகக் ெகாண்டதற்காதரவாக, தந்

ன க்

ள் ஒன்றாகக்

ெபா ப்படக் கூறிைவத்தார்கள். யாரால்?

ல்? யாண் க் கூறப்பட்ட ? என விாித்திலர்கள். ேநற்

ெவளிவந்த

ேதவாரத் தல ைறப் பதிப்பில், தல அட்டவைண ெதாகுத்த ெபா ப்பில்லாெரா வர்.
அவ்வட்டைணயில், ெகாங்குநாட் ர்கெளன்ற தைலப்பின்கீழ்த் தவறி இக்க
ரானிைலையப் ெபய் ைவத்த ேபராதாரெமான்றன்றிப் பிறி காணாக் குட் வன்
சாித லாாிைத ேமற் ேகாளாகவிதந் கூறத் ணியாமற்ேபா ம், இவ்வா
ஊர் ஒன் மின்றிெயா ேமற்ேகாணிைலயாக் காட் த் தங்ேகாணி வ

ெபயர்
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யல்கின்றார்கள். ம ப
குடகக்ெகாங்க (1) ெமன்

ம், "சங்க நாளிேல ெகாங்குேதசம் குடகு நாடாயி ந்தைம,
ம் அ கள் வாக்கா லறியலாம்" (2) என்கின்றார்கள்.

குடகன் என்ப ேசரன் ம ெபயராகேவ. "குடகக்ெகாங்கர்' அக் காலச்
ேசர க்குட்பட்ட ெகாங்கு நாட் க் கு நில மன்னர் பலராகலாம்.
-----------(1) பக்கம் 132; (1) சிலம் 30-159 : (2) பக்கம் 132 note
ெகாங்கு ேவ , குடகு ேவறாதலால், இளங்ேகாவ கள் தம் தைமயன்ெசய்த
பத்தினிக் கட ளாராதைனக்குக் குடக ம், ெகாங்க ம், மா
வந்தனெரனக் குறித் மி க்கலாம். உைரெப

வ ேவந்த ம்

கட் ைரயில், குடகைடயில்லாமேல

'ெகாங்கிளங்ேகாச'(iii)ெரனேவ கூறப்ப த ம் கவனிக்கற்பாற் . இ ெகாண்
ெகாங்கு ேதசம் சங்க நாளிற் குடகு நாடாயி ந்தெதனத் ணியக்கூடாைம
ெவளிப்பைட. வஞ்சிச் ேசரனான குட் வன் பிறநாடாரான ெகாங்கைரச் ெசல் ெக
ேபார் ெவன்றதாகக் கூ ம் பாைலக்ெகௗதமனார் பாட் ம், ெசங்குட் வன்
"ெகாங்கர்ெசங்களம்ேவட்ட" தாய்க்கூ ம் அ கள் வாக்கும் நன்கு விளக்குகின்றன. (iv)
எைனத்தாயி

ம், இதனாற் க

ர்ப் பிரேதசம் ெகாங்கு நாடாதல்

ெபறப்படாைமெயா தைல. இைத ம், க
நாடாதைல ம், நாம் ேமல் ஓாிடத்

ர்ப்பிரேதசம் ெகாங்கு நாடாகாமல் னல்

விசதப்ப த்தி யி ப்பைதக்ெகாண்

ஈண் , இக்ெகாங்கு நாட் ற்கு ேமற்குள்ள மைலநாட்டரசர், இக் க

ெதளிக.
ைரச் சூழ்ந்த

ெவங்காலநாட்ைட நாடாக ம், அதனகத் க் க
ரானிைலையத் தமக்குாிய தைல
நகராக ங் ெகாண்
ந்தனரா ெவன்பைதச் சிறி விசாாிப்பாம்.
ேமேல நாம் பல ைற வற்
ெவற்றி ெகாண்

த்தியப

இைடயிைடேய, சிலேசரர்ேமற் ேசாழர்

ப்ப ேபால், ேசாழர் சிலைரச் ேசர

ெசய்தி கிைடப்பதல்லால், னல்நாட்ெடந்தப் பகுதிைய
ேசரராண்
ப்பதாக யாண் ங் கண் ேலம்.

ர ம் ேபார் ெவன்றதான
ந்தமதாக்கிச்

---------(iii) சிலப்

த

ைரெப

கட் ைர.

(iv) பதிற் ப்-ெசய் ள் 22, சிலப் -வாழ்த் க்காைத
இதற்கு
ேகாயி

லாதாரங்காணாத குட் வன் சாித
ள்ள சாஸனங்களால், இக்க

லாகும். "க

ர்ப்பசுபதீஸ்வரர்

ைரச் சூழ்ந்த ெவங்கால நாட் ற்கு

'ேகரளாந்தகவளநா ' என் ம், 'ேசாழேகரளமண்டல'ெமன் ம் ெபயர்கள் வழங்கி
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வந்தனெவன்ப

ெவளியாகின்ற"(ii)ெதன்

ேசாழராதிக்கத்திற்கு ன் , க
க தப்பட்

காட் , இப்ெபயர்களால்,

ர்ப் பிரேதசம் ேசர க்குச் சிறந்த

மியாகக்

ந் தைம ெபறப்ப ம்"(i) என்பார்கள். இச்சாஸனப் ெபயர்களின்

வரலாெறான் ம் அச்சாஸனங்களில் விளக்கப் பட்டதாயில்ைல. 10-ம்
ற்றாண் ற்குப் பிறகு, தமிழரசர் ஆாியவாதிக்கத்திலீ பட் த் தம்வயமிழந் , தமிழ்
மண மறந் , யாண் ந்தமிழ்ப் ெபயரறேவ கைளந் களித்த காலத் ெத ந்த
விச்சாஸனங்களில் யாெதா ெதாடர் ம் வரலா ங்குறியாெத தப் பட் ள ெபயர்
கைளக்ெகாண் சங்ககாலச் சாித நிகழ்ச்சிகைள கித்தறிய ெவாண்ணாெதன்ப
யாவ மறிவெதான்றாம். இனி, 'ேகரளாந்தகவளநா ' எ

ம் ெபயராற் ெபறக்கூ ய

தாெனன்ைன? ேகரளனாகிய ேசர க்கு அந்தகனாய ேசாழன வள நாெடன்பேத
இப்ெபய க்குச் ெசம்பாகமான ெபா ள். இச்சாஸனப் ெபயர்ெகாண்ட ேசாழன் தன்
காலச்ேசரைன ெவன்ற ரந்ேதான்ற இப்ெபயர் ண்
க்கலாெமன்ப ம்,
அவ்வளவன் னல்நாட் ன் ஒ பகுதியாய இக்க
ர்ப்பிரேதசத்ைத அவன் வள
நாெடனக்குறிக்கப்பட்ட ெதன்ப ேம இதனாற்கிைடப்பதாகும். இ ேவேபால், ேசாழ
ேகரள மண்டலெமன்

மிம்மணிப்பிரவாளப் ெபயர், அக்காலச் ேசாழன்

ேசரெனா வைன ெவன்ற கழ்ேபண நிைனந்ேதா, அல்லா ெதா
குலத் ாிைம ந் தனக்ெகய்தியதாக் ெகாண்ட ெதா

ேவைள யவ்வி

ெப ைம க திப் ைனந்ேதா,

------------------------------------------------------(i)பக்கம் 132.
இவ்வாறிச் சாஸனத் ெத
வித்தி க்கலாெமன் நிைனக்கவிடந் த கின்றதன்றி,
இதனாற் சங்க காலச் ேசர க்கிப் பிரேதசம் ெசாந்தமாயிற்ெறனக் ெகாள்
ைற
லப்படவில்ைல, இைவ தமக்கு எப்ெபா ள் ெகாள்ளி

ம், இப்ெபயர்க்கி

காரணெமனச் சாஸனக்குறிப்பில்லாதவைர, எல்லாம் சமேயாசிதவ மான
மாவதல்லால் இ ேவயிதன் ெபா ளாெமன வைரய த் த் ணிவதற் கிட
இதினின் ெப வதாஞ்சாிதேமா மல பிள்ைள.
இக்க

மில்ைல:

ர் ேசாணாட் ன் ேமற்ெகல்ைலெயன் ைறயங்காரவர்கள் ேமற்ேகா

டன்

கூறியி ப்பைத ம், அதன் ேமற்ேக ெகாங்குநா ண்ைமைய ம், அக்ெகாங்குநா
ெசங்குட் வனாட்சிக்குட் படாப்பிற நாடாயி ந்தைமைய ம் ேமேல
விாித் க்காட் ேனம். இக்ெகாங்கு நாட் ற்கும் ேமற்ேக, ேமற்குமைலத்ெதாட க்கும்
ேமலக்கட க்குமிையேய நின்ற மைலநாேட ேசர க்குாிய நாெடன்பைத,
ேசரைரப்பற்றிய "ஆராய்ச்சிக்குச் சிறந்த சாதனமாவ"தாக ஐயங்காரவர்களாற்
பாராட்டப்ப ம் (i) "சிலப்பதிகாரம் மணிேமகைல பதிற் ப்பத் " த ய பைழய
ல்கேள விசதப்ப த் கின்றன. இத்ெதான் ல்களில் யாண் ம் காவிாி
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நாட்ெடப்பகுதி ஞ் ேசரராட்சிக்குட் பட்டதாகக் கூறப்படாத ம், ஈண் ச் சிந்திக்கத்
தக்க . ேசரர் கேழ கூ ம் பதிற் ப்பத்திற் பலவிடத் ம், ேசர க்கு மைலநாட்ைட
யவர்க்குாிய மைனவியாக
ேவ

நா

வகப் ப த்திச் சிறப்பித் ப் பாடப்பட்

கூறப்பட்டதா மில்ைல. (ii) இ

லவெரா வர், இளஞ்ேசர

மன்றி, னல்நா

ப்ப மன்றி,

ேபாற் ம்

ம்ெபாைறையப் பா ய பாட்ெடான்றில்,

-----------------------(i) பக்கம் 4; (ii) பதிற் ப்-ெசய் ள் 90
தான் காத க்கும் "காவிாிப்படப்ைப நன்னாடன்ன, வளங்ெக குைடச்
சூலடங்கியெகாள்ைக, யாறியகற்பிற்ேறறிய நல் ைச, வண்டார் கூந்தெலாண்ெடா
கணவ," என் அச்ேசரன் மைல நாட்ைடப் கழ்ந் கூறி
ள்ளார்.(ii) காவிாி நா
ேசர க்குாிய நாடாமாகி லைதேய பாடாமலைத ெயாத்த நாட் ற்குாிய தைலவேன!
என்

கழ்ந்தி க்கக் காரண ண்ேடா? 'குடக்ேகா' ெவன் ம், 'குடவர் ேகாமான்'

என் ம், "ேசரன் - ெபாைறயன் - மைலயன்" (iii)'ெவற்பன், பறம்பன்' என் ேம, பைழய
ல்களி ச் ேசரர் பலவிடத் மைழக்கப்ப கின்றனரன்றிப் னல் நா ைடயராகப்
ேபசப்படேவயில்ைல. பதிற் ப் பத்திற் பலபாக்களில், ேசரர் மைல ங்கட
தி

ைடயெரன்

விதந்ேதாதப் ப கின்றனர். இந்

ல் ேமலக் கட

ந்த ந்

க்கும்,

மைலத்ெதாட க்கு மிைடக்கிடக்கும் வளமைல நாட்ைட ம், அதன் தண் கடற்படப்ைப
நிலத்ைத ேம யிவர்க்குாியவாச்சுட் ய ம். பிறிெதந்த நாட் ற்கும்
ெபா ந்தாதன மான பல ெசய் ட் பகுதிகைள ன்ேன காட்
மி கின்ேறம்.
பதிற் ப்பத் ப்பாக்களி ம் சிலப்பதிகார வஞ்சிக் காண்டத்தி ம், ேசரைரமைல
நாட்டரசராக ம். "குட திைசயா ங் ெகாற்றங்குன்றா ஆரமார்பிற்
ேசரர்குலத்தவ"ராக ேம (i) ேபசக்காண்பதன்றி, யாண் ம்காவிாி ட்

நாட்டவராகக்

குறிக்கக்காேணாம். இதற்குமாறாக, தனக்குாிய மைலநாெடாழிய, குமாி த
மயம்வைர ேவற்றசர் நா கேள யி ந்தனெவன்ப ம், ெவற்றிெவறியாற்றிக்கு
விசயஞ்ெசய்
க ற்ற ெசங்குட் வன் அப் பிறநாட்டரசர் ேமற்பைடெய த் ப்
ெபா
ெவன்ற ம், அவைனப் பா ய பரணர் சாத்தனாராகிய வி ெப ஞ்
சங்கப் லவர் வாக்குகளால் ெவளிப்ப கின்றன.
---------(iii)மணிேமகைல காைத. 28. வாி 103. சிலப் காைத 16.
(i)சிலப் வஞ்சிக்காண்டம் கட் ைரவாி 2,3.
(1) வடதிைச ெயல்ைல யிமய மாகத்
ெதன்னங் குமாிெயா டாயிைட யரசர்
ரசுைடப் ெப ஞ்சமந் தைதய வார்ப்ெபழச்
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ெசால்பல நாட்ைடத் ெதால்கவி னழித்த
ேபாரா

தாைனப் ெபாலந்தர்க் குட் வ (ii)

(2) ெசங்குட் வென ஞ் ெசங்ேகால் ேவந்தன்
த்த வஞ்சி வா வஞ்சியிற்
ேபார்த்ெதாழிற் றாைன குஞ்சியிற் ைனய
நிலநா ெடல்ைல தன்மைல நாெடன்ன
... ... ... ...
ேத மா ஞ் ெசறிகழன் மறவ ம்
... ... ... கைடஇக்
... ... ... ...
பலேவந்த
ரைனவைர ெவன்றவரம் ெபான்

மிைச

... ... ... ...
ெசம்ெபான் வாைக ஞ் ேசர்த்திய ேசரம்(iii)
ஐயங்காரவர்கள் தந் ணி க்கிையயச் "ேசரேதசெமன்ப - க
ேகாயம் த்

ர், ேசலம், நீலகிாி ஜில்லாக்க

ர்ப்பிரேதச ட்பட,

ம், ைமசூர்நாட் ன் ெதன் பகுதி ம்,

ேமற்குத்ெதாடர்ச்சிமைல ெந க ள்ள கடற்கைரப் பக்கங்க

மாம்,"-(iv)

என்ெற தியி க்கின்றார் கள் இத்தைன விாிந்த நிலப்பரப்ைப, பல ைற
பிறமன்னைரெவன்ற ெசங்குட் வன் தானவாிடமி ந் ெவன் ெகாண்ட
ெப நாடாகக்கூடப்ேபசுகின்றார்களில்ைல.
---------------------------------------------------(ii)பதிற் ப்-43; (iii)மணிேமகைல-26-77-90; (iv)பக்கம் 114.
இ

ைம ேம அ ப்பட்ட சங்ககாலச் ேசரநாட்டளவாகக் கூ கின்றார்கள். இ
ம் ெசங்குட் வன் ெசாந்த நாடாமாகில், தனிமைலநா

திெல

சி பகுதிேயயாக

ேவண் ம்: ெப ம் பகுதி காவிாி நாடாகேவ, இவன் ெவற்றி க ம் சாத்தனார்
"நிலநாெடல்ைல தன்மைல நாடாக" ெவன்
நா

பா வாரா? இத்ெதாடரா

வ

க்குாிய

மைலநாேடெயன்ப ம், அஃெதாழித் ப் பிறிதிடெமல்லாம் இவன் ெவற்றிப் கழ்

மண் க் கிடந்த பிற அரசர் நாடாெமன்ப ம், ெதளிவாமன்ேறா? இவ் ண்ைம மறக்க
மாட்டாத குட் வன் சாித

ைடயார்க

ம், தங்கள்

நீங்கி, தங்கட்குாிய மைலநாட் ற் கடற்கைரயி

ல், "ேசரர் வஞ்சிையவிட்

ள்ள ெகா ங் ேகா

ைரத் தைலைம

நகரமாக்ெகாள்ளலாயினர்(i) என்பார்கள். இதனால், மைலநாேட யிவர்க்குாிய ெதன்ப
ெதா தைல. அஃதிவர்க க்கு டன்பாெடனத் ெதாிகின்ேறாம். இஃெதாழியப்
பிறேதச மில**ர்க்குச் ெசாந்தெமன்ப நி பிக்கப்ப வைர: க
ர்ப் பிரேதசத்ைதச்
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ேசர நாடாகக் ெகாள்வதாவ . அதன கத்தானிைலைய வஞ்சிெயனக் ெகாள்வதாவ
ெபா த்தமாகா . இைவ பலவற்றா ம், இக்க
ர்ப்பிரேதசம் ேசரநாெடனக்
கிைடயாைம மட் மில்ைல அ
னல் நாடாவ ம் ெபற்றாம். இ
மன்றிப் பைழய
வஞ்சி, மைலநாட் ப் ேபராறாம் ெபா ைநக்கழி கத்

ர் என்ப

பதிற் ப்பத் , சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல ேமற்ேகாள்களா
விளங்குகின்ற .

ேமேல குறித்த
மினி

------------------------------------------------(i)பக்கம் 132
இ ேவேபால், தந்தைமயன் ெசங்குட் வன் அரசி ந்த
க ர்ப்பாக்கமாம் 'க

ர் வஞ்சியின

ர்' ேமலமைலத் ேதாடாின் ேமற்ேக மைலநாட் ராவதன்றி,

ேசாணாட்ேடார் பகுதியா மிவ்ெவங்கால நாட் க்'க
இளங்ேகாவ கேள தம்மாிய
ைலய மறக்காட்

ரானிைல'யன் என்பைத
ள்ளார். ெசழித்த காவிாி

நாட் ப் பார்ப்பான் பராசரெனன்ேபான் ேசரர்ெகாைடத்திறங்ேகட் ,
ெசங்குட் வைனக் காணவி ம்பி, இைட

ங் கா நா ங் கடந் வந் , நீண்டேமற்கு

மைலத் ெதாட ந்தன் பிறக்ெகாழிய ேமற்ேக நடந் ேமற்ெசன் , வஞ்சிெயய்திச்
ெசங்குட் வன்பாற் பாிசுெபற் மீண்டைத அ கள் பின்வ மா கூ கிறார்.
ம் னற்பழனப் கார் நகர்ேவந்தன்
தாங்காவிைள ணன்னாடத ள்
வலைவப்பார்ப்பான் பராசுரெனன்ேபான்
குல ேவற்ேசரன் ெகாைடத்திறங்ேகட்
... .... ... ... .. ..
கா நா

ம்ேபாகி,

நீ நிைல மலயம் பிப்படச் ெசன்றாங்கு,
... ... ... ... ... ...
பார்ப்பன வாைகசூ ேயற் ற
நன்கலங் ெகாண் தன் பதிப்ெபயர்ேவான் (i)
இதில், "நீ நிைலமலயம்பிற்படச் ெசன் " என்

ந் ெதாடர், 'ேசாணாட் ப்

பார்ப்பான் ேமற்க்குமைலத் ெதாடர் கடந் , ேமற்ேக வந் , மைலநாட் க்
க

ராம்வஞ்சி

ற்றங்கண்டான்; என்பைதத் ெதளிவாக்கவில்ைலயா?

------------------------------------------------------(1) சிலப் க்காைத- 23, வாி-59,73.
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ஆனிைலக் க

ேர வஞ்சி ம், அைதச்சூழ்ந்த னல்நாேட ெசங்குட் வனி ந்த

நா மாயின், அவ்வள நாட் ப் பராசரன், அந்நாட்டவ் ர் அகலவிட்
ெந மைலத் ெதாட ம் பிற்படச் ெசன்

கா

குறித்தப ேய, வஞ்சி ேமற்ேக மைலநாட்

மாெறங்ஙன்? ஈண்

ேமற்ேக நின்ற
அ கள்

ள்ள ெதன்பைத - ேசரர்க

ெரதிந்த

கிள்ளிவளவைனப் பா ய ேகா ர்கிழா ம்,
வஞ்சி ற்றம் வயக்களனாக
... ... ... ... ..
ெகாண் டவைனெப ம், குட லத்ததாி" ii
என வ

த்தி

ள்ளார். இவ்வளவன் ெவன்ெற த்த ேசரர

'வஞ்சி ற்றம்' ந நாட் க் க

ரானிைலேய யாமாகில், அதைனெயறிந்த (iii)

கழ்பா ம் லவர், 'குடபலத்ததாி' - என்
இவ்வா

ேசரர் குட லத்தரசு

ேப ராம்

குறிக்கக் காரண ண்ேடா?

ற்றி ப்பவேரயன்றி, கிழக்ேக

காவிாிபா ம்ெவங்கால நாட் ன்றங்காதவ ெரன்பைத, "குடதிைசயா
ெகாற்றேவந்தர்" (iv) என்

ங்

ம் அ கள் வாக்கும் விசதப்ப த் கின்ற .

--------------------------------------------(ii) றம்- 873; (iii) எறிதல்- ஒர் ஊைர

ற்றி எ த்பீல் - (Taking a fort by storm)

(iv) சிலப் காைத - 27, வாி - 197.
-------------12-ம் பகுதி, வஞ்சி மேகாைத வஞ்ைசக்களேம.
"ேம

ம் க

ர் என்ற ெபயர் ெகா ங்ேகா

ர் அல்ல

தி வஞ்ைசக் களத் க்கு

உள்ளதாகப் பிரமாணெமான் ங் காணப்படாைமயறிக" (i) என்

கட் கின்றார்கள்.

இல்லாைமயாற்ெப வெதன்ைன? இதனா க்கடற் கைர ர் பைழய வஞ்சியாகா
ெதன்ப

எப்ப க் கிைடக்கின்ற ? 'க

தலதிகார

ன்

ர்' என்

ம் ெபயேர, இவர்கள் தம் த்தக

ைரயில், "ேசரவசர் ெப ைமகள்" பற்றிய தமதாராய்ச்சிக்குச் சிறந்த

சாதனங்களாகக் ெகாண் ள "சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல, பதிற் ப் பத் " ஆகிய
ன்
ல்க மறியாத தாகின்ற . தி வானிைலயில் வஞ்சி பற்றிய
குறிப்ெபான் மில்ைல ெயன்றிவர்கேள கூறி மி க்கின்றார்கள். க
ரானிைலக்கு
வஞ்சிெயன்ற ெபயேர தற்காலம் வழங்கவில்ைலயன்ேறா? பல பிற சான் களா
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ம்மேகாைத வஞ்ைசக்களேம வஞ் சியிட ெமன்ப

ெப ேவேமல், க

ெபயர் வழங்காைம ெகாண் தைன ம க்கலாேமா? க
வழங்காதி க்க ம், வஞ்சிய நகாின் பிறெபயராய 'க

ர் என்

ம்

ரானிைலக்கு வஞ்சிப்ெபயர்
ர்' என்ப ம் ஆனிைலக்

க
ம் ஓேராைச ெபற்றி ப்ப ெகாண்டைத வஞ்சிெயன வாதிக்க ன்வந்தவர்கள்,
வஞ்ைசக் களத்ைத "வஞ்சிேயா ம் சம்பந்த ைடயதாகக் க தற்குச் சிறி
மாதாரமின்ைக காண்க" (ii) என்றைற கூவெலன்ேனா? தி வஞ்ைசக் களத்தின்
அைலவாய்த் ைறயான மேகாைதேய ெகா ங்ேகா ெரன்பைத யிவர்கள் அங்கீகாிக்
கின்றார்கள். (iii) ஆனால் மேகாைதேயா வஞ்சித் ைற கத்ைத ம்,
தி வஞ்ைசகளத்ேதா வஞ்சி ற்றத்ைத ெமான்றாக்கிப்பா ய ேசக்கிழார் குறிப்ைப
ெவ க்கின்றார்கள்.
--------------(i) பக்கம் 126; (ii)பக்கம் 126; (iii)பக்கம் 125.
"கடலங்கைர ேமல் மேகாைதயணியார் ெபாழில் அஞ்ைசக்களத்தப்பேன" என்ற
சுந்தரர் ேதவாரவ ெகாண் , இவ் ர் அஞ்ைசக்களெமன் ம், வஞ்சிப்ெபய க்கி
சம்பந்த ைடயதாகாெதன் ம் ணிகின்றார்கள்.எல்ைலயற்ற ெதால்ைலப்
றநா ற் ப் பாக்களி ம் சிலப்பதிகாரத்தி ம் பைழய வஞ்சியிற்
ேசரவரசர்கு யி ந்த பகுதிைய வஞ்சி ற்றெமன்ேற குறிக்கப்பட்
ப்ப
கவனிக்கத்தக்க . இந்நகரத்ைதப் ெபா வாகப் ேபசுமிடத்ெதல்லாம்
வஞ்சி
ெரன் ம், அர ைடய அரசரக நகைர வஞ்சி ற்றெமன் ம் விதந் கூறிய
குறிப் மிகப்ெபா
ைடத் தாம். ேபராற்றின் கழி கம் கடற்பரப்ேபாெடாக்க
மிகத்தாழ்ந்

அ

கமாயதால், அைதய த்த ேமட்

கு ப்பாக்கேமற்பட் ம், அ ேவ பிந்திக் க
ேமேல காட் ேன மன்ேறா? இப்பகுதி பைழய

நிலத்ேத யரணிட்ட அரசன்

ெரன வழங்கப்பட் ம் வந்தி ப்பைத
ல்களில் வஞ்சி ற்றெமன்ேற

சுட்டப்பட் ள்ள . "மைலகாண்குவெமன, வஞ்சி ற்ற நீங்கிச் ெசல்ேவான்" (i)என்ற
இளங்ேகாவ கள் வாக்கும், வஞ்சியிலரசனரண்மைனயி ந்த க

ர்ப்பாக்கத்ைத

ற்றியவளவைன "வஞ்சி ற்றம் வயக்களனாக, அஞ்சாமறவராட்ேபார் பழித் க்,
ெகாண்டைனெப ம் குட லத்ததாி"(ii) என் பா ய ேகா ர் கிழார்வாக்குேம யிதற்குச்
சிறந்த சான்றாம். பட் னப்பாக்க ம் அரசன் கு ப்பாக்க ங் கூ ய வஞ்சி
ர்.
பிற்காலத்ேத பட் னப்பாக்கம் மேகாைதெயன் ம், அகநகராய க
ர்ப்பாக்கம் வஞ்சி
ற்றெமன் ம் அைழக்கப்ெபற்றன. இவ்வஞ்சி ற்றம் நாளைடவில்
வஞ்ைசக்களமாயிற் .
---------------------------------------------------(i)சிலப் காட்சிக்காைத வாி 7.
(ii) றம் 373.
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வைர, மாந்ைத, தஞ்ைச, கைவ, ெநல்ைல ைறைச, உறந்ைத, சுரந்ைத
என் ர்ப் ெபயர்கள் தமிழகத்ேத கு கி ஐகாரேமற் நைடெப மியல்
பறியாதாாில்ைல. வஞ்சி
வஞ்ைசக் களமான

மிம் ைறயில் வஞ்ைசயாகேவ, அதற்ேகற்ப வஞ்சி

ெவகு சுலபமன்ேறா? பிற்காலத்தி

தலங்க

ற்றம்

ள்

ைவத்ெதண்ணப்ப ங்கால் 'தி ' அைடெபற் , தி வஞ்ைசக்களமாயி க்க ேவண் ம்.
இதற்குப் பிற் காலத்தார், 'தி ' என்ப
உடன்ப

பசாரவைடயாகேவ, அதற் க த்த வகரம்

ெமய்ெயனக்க தி, அைடயகற்றி, அஞ்ைசக்களமாக்கினர் ேபா

சரகத்ைதச் சாகெமனக்ெகாண்
தி வஞ்ைசக்களம் தி

மயங்கினவர்க

ம்,

ம் ெப ம் லவர்கேள யாதலால்,

அஞ்ைசக்கள மானதில் வியப் த்தாெனன்ன? அன்றி ம்;

தி வஞ் ைசக்களப்பதிகத்தில், சுந்தர

ர்த்தி சுவாமிகள் தாம்ப ம் மேகாைதத்தள

ர்த்தியின் ெபயேர சுட் ப்பா யி ப்ப தல்லால், அவ் ர்ப் ெபயைரச் சுட்டவில்ைல
என்ப ம் ெவளிப்பைட. யாண் மிவ் ர்க்கு அஞ்ைசக் களெமன் ம் ெபயர்
எ த்தாளப் பட்டதா மில்ைல. இஃெதவ் வாறாயி
பலவற்றா

மாறாக, ேமற் கூறிவந்த

ம் வஞ்சி மைலநாட் த் தைலநகராய், ஆந்ெபா ைநயாகிய ேபராற்றின்

கழி கத்தைமந்த ேப ர் என்ப ஒ தைலயாகப் ெபறப்பட்டதாகலா ம்,
அப்ேபராற்றினைல வாய்ப்பட் னமாகிய மேகாைதெயன்ற ெகா ங்ேகா
மைதய த்த ஐயங்காரவர்கள் 'அஞ்ைசக்கள' ெமன்ற "தி வஞ்ைசக் கள ம்"
யவனர்கல நில நிைறக்க வளமிக ம ந்த கடற்கைர வஞ்சி நின்ற விடத்ேத
நிற்பவாகலா

ம்,இைவெயான்ெறன யல் ேபயாகும். ஆகேவ, ேசரர் சங்க காலப்

ேப ர் ேபராற்றின் மைலவாரத்ேத கட

னின் ம் சுமார் 30-ைம

க்கப்பா

தி க்க
மன் ; காவிாியாம் பிராவதிக் கூட்டத்திற்கு ேமற்ேக னல் நாட்
ேசாழர் பழ ரான தி வானிைல மாகா : பண்ைடத் தமிழ் வாணர் பல ம்
பாராட் ய மைலநாட் ப் ேபராற்றின் கழி கப்பட் னேமயாம்; என்ப

ள்ள
ள்ள

விசதமாகும்.

இ தியில், ஆ த்திர நாட்
ந் வஞ்சிக்கு வந்த மணிேமகைல ெசங்குன்றில்
கண்ணகி ேகாயி
றங்கித் தாிசித் ப் பிறகு வஞ்சி ட் க்கனள் என் ங் கைத
காட் , அதனால் வஞ்சி அம்மைலயி
ேவண் யப ய

ந்

ெந ந்

மித் க் ெகாண் , அதனால் க

வாதிக்கின்றார்கள். ேமேல 'க

ரமி க்க ேவண் ெமனத்தனக்கு
ரானிைலேய வஞ்சியாகுெமன்

ர்' 'மேகாைத' என்றி

வஞ்சி ெயன் ம், அைத ஐயங்காரவர்கள் எ த்தா

பாக்கங்கள் ேசர்ந்த ேப ேர

ம் நக்கீரர்பாட்ேட வ

த்

ெமன் ங்கூறி, அதன் சார்பாக அவ்வகப் பாட் ன் "க
ர் ன் ைறமணல்" என் ந்
ெதாடைர விளக்குங்கா ச் ெசங்குன் சம்பந்தமாகப் பைழய ல்களிற் காணப்ப ங்
குறிப் க்கேள வஞ்சி க
ரானிைலயாகாெதனச் சுட் வைதக் காட்
ள்ேளம்.
சாத்தனார், மணிேமகைல மணி பல்லவத்தி

ந்

றப்ப ம் ேபாேத

"வஞ்சி ட்ெசல்வெனன்றந்தரத் ெத ந்தனள் அணியிைழதா"(i) ெனன விதந்
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கூ கின்றார், ஆகேவ, றப்ப ங்கால் மணிேமகைலக்குக் கண்ணகி ேகாயிைலக்
கா ங்க த்
ன்னின்றதாயில்ைல. வஞ்சிேநாக்கி வழிக்ெகா"ண்டணியிைழயந்தர மாறாெவ ந்தவள்," (ii) இைடேய வழியில் "ெகா ங்ேகா

க்கயலதாய

ெசங்குன்றின்" (iii) ேமல்நின்ற தாய்கண்ணகி தாைதேகாவல னிவர்கள் "ைகவிைன
ற்றியெதய்வப் ப மம்" (iv) அைமந்த "ேகாட்டம் குந்
நிைனத் வந்தப

வணங்கி ேயத்தி," பிறகுதான்

வஞ்சிக்குப்ேபாக விைடேயற்குங்கால், ஆங்குப்பத்தினிக்கட ள்

"இைளயள் வைளேயாெளன் னக்கியாவ ம், விைளெபா

ைரயார்

ேவற்
க்ெகாள்ெகன" ப்பணித்திட, அதன்ப "மாதவன் வ வாய்" ப்
"ெபாற்ெகா ப்ெபயர்ப உம் ெபான்னகர் ெபா ந்தனள்" என்பேத சாத்தனார்
கூறி ள்ள வஞ்சிக்கு மணிேமகைலவந்த வரலாறாம்.
------------------------------------------------------(i) மணி காைத 25, வாி 238,339
(ii) மணி காைத 26, வாி 1,5,6,68,69,71-92
(iii) சிலம் அ யார் உைரபக்கம் 18.
"கண்ணகிவிண்ணா

ெசன்ற ம்," "பத்தினித்ேதவிக்குக் ேகாயிெல த் ச்

சிறப்பித்த" இட மான இச் 'ெசங்குன் ,' மைல காண்குவெமனச் "ெசங்குட் வன்
ெசன்றி ந்த ேபாியாற்றங் கைரக்குச் சமீபத்த " (v) என் ைறயங்காரவர்க மிம்
மைலச்சம்பந்தமாக அ யார்க்குநல்லார்க த்ைத ம க் கா த
கின்றார்கள்.
இவ்வா இம்மைல ேசரர் ேபராற்றங் கைரய ேக ேமற்குமைலத்ெதாடைரெயாட் க்
ெகா ங்ேகா

க்-கயலதாகலா

ம், மணிபல்லவம் காவிாிக் கழி கத் ப்

கார்பட் னத்திற்குத் ெதற்ேகயைமந்தி ந்த-தாகலா
பல்லவத்தி ந்

ம், (vi) அக்கீழ்க்கடன்மணி

வஞ்சிக்குவ ம் மணிேமகைல, வஞ்சிக

ரானிைல யாமாகில் ேநேர

க
க்குச் ெசல்வதல்லால், வழி பிறழ்ந் க
க்கு 300-ைம க்கு ேமற்குள்ள
ெசங் குன்றமைல வந்திறங்கக்காரணமில்ைல. மணிேமகைல மணி பல்லவத்தி
ந்
த ல் ேமற்குவந் திம்மைலகண் மீட் ம் கிழக்ேக வஞ்சிக்குவழி ெகாண்டதான
கைத

மில்ைல.

த ேலேய கண்ணகிையக்கண் , பிறகு வஞ்சிக்குப் ேபாவதான

நிைனப்பவ க்கில்ைல-ெயன்ப ம், விசும்பாறாக வஞ்சி ேநாக்கிச் ெசல்பவள்
கண்ணகி ேகாட்டைமந்த இச்ெசங்குன்றமைல இைடவழிப்படலா லங்குத்தங்கி
வழிபட் ப் பின்றன் வழிப்பட் வஞ்சி ர் வந்
குந்தனள் என்ப ம்
ேமேலகாட் யப சாத்தனார் பைழய லாற் ெபறப்ப கின்றன. இதனால்
ெசங்குன்றமைல மணிபல்லவத்திற்கும் வஞ்சிக்குமிைடேய யி க்கேவண் ெமன்ப
ெதளிவாகின்ற . அச்ெசங்குன்ற மைலக்கு அயலதாகச் சிறி ேமற்ேக நிற்கும்
ெகா ங்ேகா

ேர யிவ்வஞ்சியாமாகில், மணிேமகைலக்குச் சாத்தனார் தந்

வழி ைற ெதளிவாவேதா , இக்ெகா ங்ேகா

ேர பைழய வஞ்சிெயன்

ைவத்த
ம்

அ ப்பட்ட பழவழக்கும் வ ெப கின்ற . இைவ பல ம், இன்ன ம் பிற ம், ேசரர்

101
ேப ரான வஞ்சி
ர் மைலநாட் ல், ேமலக் கடற்கைரயில், ேபராற்றின்
கழி கத்திலைமந்த பழம்பட் னேமயன்றிப் பிறி ண்ணாட் ெர
மாகாெதன்பைதப் பசுமரத்தாணிேபால் வ ெபற நாட் நிற்கும்.
-----------------------------------------------------(iv)சிலப் ந கற்காைத வாி 228, ேகாட்டம்=ேகாயில்
(v) பக்கம் 134
(vi)மணிேமகைல 6,211, 213
ற் ம்.

