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வஞ்சி மாநகர்
. இராகவயங்கார் எ திய .
Source:
வஞ்சிமாநகர்
ேஸ ஸமஸ்தானவித்வான்
ரா. இராகைவயங்கார் எ திய .
ம ைர:
தமிழ்ச்சங்க த்திராசாைலயிற் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற .
1917.
------------:
ன்

ைர

அமிழ்தி மினிய தமிழ்ெமாழி ணர்ந்த த்திமான்க க்குள், சில காலமாகச்
சங்ககாலத் ச் ேசரர் தைலநகராகிய வஞ்சி மாநகர் ெகாங்கு நாட் க் க
ர்தாேனா;
அன்றி, ேமல கடற்கைரக்க ள்ள ெகா ங்ேகா ர் தாேனா; என் ஐய ண்டாகி
அதன யாகச் சில பல ஆேக்ஷபசமாதான பமான வாதங்கள் ஸ்தகவாயிலாக ம்,
பத்திாிைகவாயிலாக ம் நிகழ்தைலக்கண் ெசந்தமிழ்ச் ெசல்வேவந்த ம், ம ைரத்
தமிழ்ச்சங்கத் தைலவ ம், எம் அன்னதாதா மாகிய மகா-௱-௱மாட்சிைம தங்கிய
மான் இராஜராேஜஸ்வர ேஸ பதி மஹாராஜரவர்கள் யாம் இவ்விஷயமாக
நிச்சயித்தைத எ தி த ம்ப பல்கா ந் ண்ட அதனாேன இந் ெலம்மாெல தப்ெபற் அவர்கள் ெப நல் தவியாேன அச்சிட் நிைறேவறியதாத ன்
அம்மஹா ராஜரவர்கட்குயாம் என் ம் நன்றி பாராட் ங் கடப்பா ைடேயம்.
ெசந்தமிழ்ச்ெசல்வச் ேச ேவந்த ம், அவர்களாதாிக்கு ந தமி ம் எஞ்ஞான்
மினிேதாங்கிநிலவ இைறவன்றி வ ைளச் சிந்திக்கின்ேறம்.
---------உாிைம ைர.
என்ேபாற் லவ ாி மாந் திண்வாழத்
தன்ேபாற் ரக்குந் தமிழ்வள்ள—லன்ேபாவாத்
ேத ாிைம ெசய் ல்ைலச் சீராசராச கிற்
கியா ாிைம ெசய்வஞ்சி யீ .
ரா. இராகைவயங்கார்.
ேஸ ஸமஸ்தான வித்வான்.
-----------------------------------------------------------
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:
தற்சிறப் ப்பாயிரம்.
நாமகள் வாழ்த் ,
ெவண்டா மைரேமல் விளக்ைக ெயன ள்ளத்
தண்டா மைரேமற் றனிேயற்றிக்—ெகாண்ேடன்யான்
காணாத பல்ெபா
ங் ைகயகத் ெநல் ெயனக்
ேகாணா காண்பான் குறித் .
தல்ெபா ள்.
குடெகாங்கிற் ெகால் க்குடவைரப்பாற்ேசரர்
தடமதில்சூழ் வஞ்சித் தலந்தான்--கட வ ம்
ெபான்னிேசர்தண்ெபா ைநப் ந் ைறக்க ண்ைமயி
தன்னிேல ேதறத் தகும்.
--:
வஞ்சிமாநகர்.
வடேவங்கடந் ெதன்குமாி யாயிைடத் தமிழ்கூ நல் லகம் ேசரர் பாண் யர் ேசாழர்
என் ம் வர்க்ேக ாியெதன்ப ெதால்காப்பியனார் "வண் கழ் வர் தண்ெபாழில்
வைரப்பி, னாற் ெபய ெரல்ைல யகத்தவர் வழங்கும், யாப்பின் வழிய ெதன்மனார்
லவர்" (ெபா-ெசய்-79) எனச் சூத்திரத் ைரத்தவற்றா ம் ஆண் உைரயாசிாியர்,
ேபராசிாியர் உைரத்தவாற்றா ம் அறியப்ப ம். ஈண் "நாற்ெபயெரல்ைலயகம்"
என்ப வடேவங்கடந், ெதன்குமாி, குணகடல், குடகடல் என்னப்பட்ட
நான்ெகல்ைலயகம் எனக்ெகாள்வர் ேபராசிாியர்: நச்சினார்க்கினியர் ேவ கூ வர்.
அைதப்பற்றிப் பிற்கூ ேவன். இம் ேவந்த ம் பைடப் க் காலந்ெதாட்ேட ேமம்பட்
வ த ைடயாெரன்ப * தமிழ் ல்களிற்கண்ட ,
-----* தி க்குறள்--பாிேமலழக ைர.
"கடலகவைரப்பினிப் ெபாழின்
தாண்ட நின் ன்றிைண தல்வர்"
(பதிற் ப்பத் ) எனச்ேசரைர ம் "உலகமாண்ட யர்ந்ேதார்" (ம ைரக்காஞ்சி) எனப்
பாண் யைர ம் "ெசன்னிகுளிர் ெவண்குைட ேபான்றிவ்வங் க லகளித்தலான்"
(சிலப்பதிகாரம்) எனச் ேசாழைர ம் கூ தலான் இம் ேவந்த ைடய ஆட்சித்திற ம்,
ெப ந் தைலைம ம், நன்கறியலாகும். இம் வ ம், ேவங்கடம் குமாி இைடப்பட்ட
இத்தமி லகத்ைத ேமனா , ெதன்னா , கீழ்நா என ன் பிாிவாக ைவத்
ஆண்டாெரன்ப
'குட லங்காவலர்ம மான்' எனச்ேசரைன ம்
'ெதன் லங்காவலர்ம மான்' எனப் பாண் யைன ம்
'குண லங்காவலர்ம மான்' எனச் ேசாழைன ம்
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சி பாணாற் ப்பைடயிற் கூ தலா ணரப்ப ம். நச்சினார்க்கினிய ம் குட லம்ேமற்றிைசக்க ள்ள நிலம் என ம், ெதன் லம்-ெதற்கின்கண்ணதாகிய நிலம் என ம்,
குண லம்-கிழக்கின்கண்ணதாகிய நிலம் என ம் உைரத்தார். தமிழ்
ைடயரசர்
வேரயாதலா ம், *ேவங்கடத் க் கிற்பாற்பட்ட தமிழ்நா
ம் ேமற்குறித்த
திைச ைறயாற் **பிளப் ணடப யா ம், ேவங்கடத் க் கப்பாற்பட்ட தமிழ் வழங்கா
நிலமாதலா ம் வட லம் என ஒன் ஈண் ேவண்டப்பட்டதின்ெறன நன் ணர்க.
இவ்வ ைமயான பகுப்
ைறைய ற் ேநாக்கின் இப்பரத கண்டத்தின் ெதன்பாகம்
விாியா சு ங்கிய இயற்ைக யைமப்ைப ஆராய்ந்
ேவந்தர்க்குந் தகுதியான
கடற்கைர ம் விாிந்த அசநா ம் உளவாதல் க தி இவ்வா பிாிக்கப்பட்டெதன்
லனாகும். பாண் யர் ெதற்கண் வைளந்த ெப ங் கடற்கைரைய ம், அதைனத்
ெதாட் வடக்கண் விாிந்த அசநாட்ைட ம் உைடயராவர். ேசரர் ேசாழாி வ ம்
பாண் யர் ெதன்னாட் க்கு வடபால் ேவங்கடம் எல்ைலயாக ள்ள நிலத்ைதக்
குட லம், குண லம் என இ பாற்ப த் க் குட கடற்கைர ம், அதைனத்
ெதாட் விாிந்த அகநா ம், குணகடற்கைர ம், அதைனத் ெதாட் விாிந்த அசநா ம்
ைறேய உைடயராவர். இச்ேசரர் பாண் யர் ேசாழர் வ ம் நில ாிமா
ெகாண்டா ந் திைசபற்றி ைறேய குடக்ேகா. ெதன்னவர், குண லங்காவலர்
எனப்ெபயர் சிறப்பர்.
இனி இம் வர்க்கு ாிய இத்தமிழ்கூ நல் லகஞ் ெசந்தமிழ் நா என ங்,
ெகா ந்தமிழ்நா என ம் இரண் பிாிவாகப் பிாித் வழங்கப்ப ெமன ணர்க.
ெசந்தமிழ் நிலம் ஒன் ம், ெகா ந் தமிழ்நிலம் பன்னிரண் ஞ் ேசர இத்தமி லகம்
பதின் ன் பகுதி ைடத்தாகும். ெசந்தமிழ்நிலம் என்ப ைவையையயாற்றின்
வடக்கும், ம தயாற்றின் ெதற்கும், க
ாின் கிழக்கும், ம
ாின் ேமற்கும் என்
இளம் ரணவ கள், ேசனாவைரயர், நச்சினார்க்கினியர் வ ம் ெதால்காப்பியைரக்கண் உைரத்தார். ைவையக்கு வடக்க ள்ள பாண் நாட் ப்பகுதி ம்
இதன்கண்ணடங்குதல்காண்க. ைவையக்கு வடபால் நா களி ள்ள தி ப் த் ர்,
தி வாடாைன, தி க்ேகாட்
ர், தி ெமய்ய த ய தலங்கள் பாண்
நாட் ள்ளெவனப்ப தலா ம் ைவையக்கு வடக்கண் ெந ந் ரம் பாண்
நா ண்ைம இனி ணரப்ப ம். (பிற்காலத்தார் பாண் நாேட ெசந்தமிழ் நிலெமன்பர்).
இச்ெசந்தமிழ் நிலத்ைதச் சூழ்ந்த ெகா ந் தமிழ்நிலம் பன்னிரண்டாவன; ெபாங்கர்நா ,
ஒளிநா , ெதன்பாண் நா , குட்டநா , குடநா , பன்றிநா , கற்காநா , சீதநா ,
ழிநா , மைலநா , அ வாநா , அ வாவடதைல என இைவெயன்
இளம் ரணவ கள், ேசனாவைரயர் உைரத்தார். நச்சினார்க்கினியர் இங்ஙனேமகூறி
மைலநா என்ற விடத் மைலயமானா என் ைரத்தார். "ேசரலன் மைலயமான்
ேகாச்ேசரன் ெபயேர" என்ப திவாகரமாதலான் மைலயமான் என்ப ேசரன்
ெபயராதல் ெதள்ளி . ேமற்கூறிய பன்னி நில ம் ெசந்தமிழ் நிலத்ெதன்
ெறன்கீழ்பால் தலாக வடகீழ்பா
தியாக எண்ணிக்ெகாள்க என்
ேசனாவைரய ம், நச்சினார்க்கினிய ம் உைரத்தார். இதனாற் குடநா ம், மைலநா ம்
ேவ ேவெறன் ெதளிந் ெகாள்ளலாம். நச்சினார்க்கினியர் இக்ெகா ந் தமிழ்நிலம்
பன்னிரண்ைட ஞ் சூழ்ந்த பன்னிரண்டாவன சிங்கள ம், பழந்தீ ங், ெகால்ல ங்,
கூப ங், ெகாங்கண ந்,
ங், குடக ங், க நட ங், கூட ம், வ ங்குந்,
ெத ங்குங், க ங்க மாெமன ைரத்தார். இதனா ைவ ெகா ந் தமிழ்நாட் க்கும்
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அப்பா ள்ள பிறநா கெளன் ெதளியலாம். இந்நா பன்னிரண் ம் தமிழ்ெமாழி
வழங்கா ேவ ேவ ெமாழிவழங்கு நிலங்கெளன்ப ெகா ந் தமிழ்நாட் க்கு மப்பா
வற்ைற ைவத் ைரத்தைமயா ம், தமிழ்ெமாழியல்லாத சிங்களம் வ கு த ய
ெமாழிப்ெபயேர நிலப்ெபயராகப் ெப ம்பான்ைம கூறியதனா ம் உணரலாம்.
இந்நிலத் ெமாழிகள் தமிழிற் க்கு வழங்கியவிடத் உைரயாசிாியெரல்லாம்
திைசச்ெசால் என் கூ த ங்காண்க. சங்க ல்களிற் பல் டத் ம் வ கர்
நிலத்ைதத் "தமிழ்ெபயர்ேதயம்" என ம் ெமாழிெபயர்ேதயம்" என ம் உைரத்தலா ம்
இத ண்ைம ணரப்ப ம். இவற்றாற் ெகால்லங், கூபங், ெகாங்கணந்,
, குடக
த யன தமிெழாழிநிலங்களாக ஆதியிெலண்ணப்பட்டைம நிைனக்கத்தகும்.
இனிச் சி பாணாற் ப்பைடயில் ேமற்றிைசக்க ள்ளநிலம் என்ப பற்றிக்
"குட லம்" எனப்பட்ட ேசரநா ேமற்கூறிய ெகா ந் தமிழ்நா க ட்குட்ட
நாட்ைட ைடய-ெதன்ப ேசரைனக்குட் வன் என்பதனா ம், குடநாட்ைட ைடய
ெதன்ப குடவர்ேகாமான் என்பதனா ம், ழிநாட்ைட ைடயெதன்ப
ழியர்
ேகாமான் என்பதனா ம், மைலநாட்ைட ைடயெதன்ப மைலயன், மைலயமான்
என்பதனா ம் நன்கறியப்ப ம். மற்ைற நா கைளப்பற்றி ஈண் ஆராய்ச்சியின் ;
ேவண் ழி ேவண் ழிக் கூறிக்ெகாள்வல். இதனாற் குட்ட தலாக மைல யி தியாக
ஈண் ச்ெசால்லப்பட்ட நாெடல்லாம் ேசரநாட்டகத்தன ெவன்
ெதளியப்பட்டவாற்றான் இைவயைனத் ம் 'குட லம்' என் நல் ைசப் லவர்
குறியிட்ட ேமற்றிைசக்க ள்ள நிலமாகுெமன் எளிதி ணரப்ப ம். இதனாற்
குட லம் என்பதன்கண் குடநா ம், மைலநா ெமன இரண் ண்ெடன் ம், ஒன்ெறன்
கூறலாகாெதன் ம், ேசரைரக் குடதிைசபற்றிக் கூ மிடத்ெதல்லாம்
குடநாெடான்ைறேய குறியா அவர்க்குக் குடதிைசக்க ள்ள குட்ட தலாக
மைலநா
தியாகச் ெசால்லப்பட்ட நா கள் எல்லாவற்ைற ம் குறிக்குெமன் ம்
ஐயமறத் ணிந் ெகாள்க. இப்பகுப்
ைறெயல்லாம் ஆராயா குட லம் என்ப
குடநாெடான்ேறெயன் ம், அ ேவ மைலநாெடன் ம், அம்மைலநா கடற்கைரேயாரமாக ள்ளேதெயன் ம், தாேம நிைனத் க்ெகாண் இடர்ப்ப வா
ளர். அவர்
மைலநாட் க்கும், குடநாட் க்கும் இைடயிற் பலநா ண்ைமயிைன ம்,
இைவெயல்லாஞ் ெசந்தமிழ்நாட்ைடச் சுற்றி ள்ளனெவன் ெதால்லாசிாியர்
காட் யதைன ம் மறந்தனராவர். இப்பலநா ந்ெதாக்குள்ள ேசரர் குட லத்ைத
மைலமண்டலெமன் கூ வெதல்லாம் ேசாழநாட்ைடப் னன்மிகுதி பற்றிப்
னனாெடன்ப ேபால மைலமிகுதி பற்றிெயன் ெறளிதி ணரப் ப ம். இதனாற்
குட லெமன் ம், மைலமண்டலெமன் ம் ெபய ைடய ேசரநாட் க் ெகா ந்
தமிழ்நாடாக ெவண்ணப்பட்ட குடநா ம், மைலநா ம் ேவ ேவ உள்ளனெவன்ப
நன்குணரற்பாற் . ஒ ேசரைனக் "குடதிைசவா ங்ேகா" என ல் கூறின
குட லங்காவலர் ம மான் என் ழிப்ேபால ேமற்றிைசக்க ள்ள நிலத்தில் வா ம்
ேவந்தன் எனப் ெபா ள்ப த்தலன்றி அ கடேலாரமாக ள்ளெதன் ெகாள்ளப்
பட்ட ெகா ந்தமிழ் நாடாகிய குடநாட் ேலமட் ம் வா ங்ேகா என்
ெபா ள்ப த்தல் ெநறியன்ெறன்க. ெகா ந்தமிழ் நாடாகிய குடநா
ேமல்கடேலாரமாக ள்ளெதன்ப 'தண்கடல்ேவ நின்குடநாடற்ேற" என வ தலான்
அறியலாம். ேசரனா ம் குட ல
ைத ங்குறித் அவைனக் குடக்ேகா என்பதன்றி
அவனாட் ேனார் பகுதியாகிய குட நா மட் ங் குறித் அப்ெபயரா த-
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ல்ைல.ெயன்க. அ யார்க்குநல்லா ம் "குடக்ேகாச்ேசர ளங்ேகாவ கள்" என் ழிக்
குடக்ேகா என்பதற்குக் குடதிைசக்ேகா எனேவ ைரத்தார்.
இத் ைண ம் விாித் ைரதத நா க ள், ெதாண்ைடநா , ெகாங்கு நா
எனப்பட்ட நாட் ன் ெபயர்கள் காணப்படாைம நிைனக்கத்தகும். இவற் ள்
ெதாண்ைடநா நாகபட் னத் ச் ேசாழெனா வன் நாக கன்னிைய மணந் ெபற்ற
தல்வ ம், ெதாண்ைடக் ெகா ைய அைடயாளமாகச் சுற்றப்பட்ட காரணத்தாற்,
ெறாண்ைடமான் எனப் ெபயர் சிறந்தவ மாகிய ஒ வற்குத் தன்னாட்ைடப் பிாித் க்
ெகா க்கப் பின் அத்ெதாண்ைடமான் ெபயரான் விளங்கியெதான்றாத ன் இப்பைழய
நா களின் ேவறாெயண்ணப் படலாயிற் . ெகாங்கு இப்பைழய நா களின்
ேவறாெயண்ணப் பட்டைமயின் உட்பகுதியாகியேதார் நாெடன்
ணியப்ப ம். இ
ெதாண்ைடநா ேபாலப் ெபாியநாடாகக் க தப் ப மாெலனின் பைழய காலத்
ஒன்ற ட் பகுதியாய்ச் சி கிய பிற் காலத் த் தன்ெபயேர ெகாண்
ெப கியெதன் ெகாள்ளப்ப ெமன்க. இ
ற்காலத் க் ெகாங்கன் என் ம்
ெபயைர ைடய ேசரனாலாளப் பட்டதன்ைமயாற் ெகாங்க நாெடன் ம், அ ேவ
ெகாங்ெகன் ம் வழங்கப்பட்டெதன் ெதாிகின்ற . இதைனச் ெசந்தமிழ்க் கடனிைல
கண்ட கட் யப்ப னிவர் ேப ர்ப் ராணத்
"ேகாைதபயில்விற்ெகா குலாவிய யத்தன்
ேகாைதயர்விழிக்கண்குளிக்கும மத்தன்
ேகாைதகம ங்கவிைகக்ெகாங்கெனனவிள் ங்
ேகாைதநனியாண்டெதா ெகாங்குவளநா "
எனப் பா தலானறிக. ெகாங்கெனன விள் ங்ேகாைத--ெகாங்கன் என்
வழங்கப்ப ம் ேசரன் என்ற காண்க. இங்ஙனமின்றி ேவங் கடங்குமாி
என் மிவற் க்கிைடேய உள்ள நிலெமல்லாம் ெசந்தமிழ் ஒன் ம், ெகா ந்தமிழ்
பன்னிரண் மாகப் பிாிக்கப்பட்
க்க ம் அவற்றின் ேவறாெயா தமிழ்நா தனிேய
ஆங்குண்ெடன் நிைனப்பதற்ேக இடனின்றாதல் காண்க. இக்ெகாங்குநா
ஆதிெதாட்ேட ெப கியநிைல ைடயதாயின் ஈண் எண்ணப்பட்ட பைழய
நா க டன் எண்ெபறா ெதாழியா ெதன்ப ெதள்ளி : இதனா
நாளைடவிற்றன்
ெபயர் ெகாண் ெப கியெதன்
ணியப்பட்டெதன்க.
மண்டலம், ெதாண்ைட மண்டலம் என ைரத்தார். இந்நான்குடன் ெகாங்கு
மண்டலத்ைத ஞ் ேசர்த் தமிழ்நா ஐந் என் ெகாண்டா ம் உண் :
"நறேவந் நங்ைகநலங்கவர்ந் நல்கா
மறேவந்தன்வஞ்சியானல்லன்-- ைறயின்
விலங்காைமநின்றவியன்றமிழ்நாைடந்தின்
குலங்காவல்ெகாண்ெடா குங்ேகா."
என் ம் ெவண்பாவில் வியன்றமிழ் நாைடந் என்ற உம் இக் க த்த
பற்றிவந்த . இைவ தனிேய சிறந் ெப கிய காலத் எண்ணப்ப தலான்

ன்
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எண்ணப்ெபறாைமக்குக் காரணம் இைவ தமிழ் நாட் னின்
ெயன்
ணியலாம்.

பிாிந்

தனியாகாைமேய

இனி ஈண் க்குறித்த ெகாங்குநா
ேவந்தர்க்குாிய குட லம், ெதன் லம்,
குண லம் என்பவற் ள் எதன்பாற்பட்டெதன் ஆரா மிடத் இக் ெகாங்கு
நாட்ைடப் பலவிடத் ம் 'குடெகாங்கு' எனேவ வழங்குதலான் இ
குட லத்ததாெமன்
லனாகும். இதனா
குடதிைசயாட்சிைய ைடய
ேசர ைடயெதன்
ணியலாம். க கன்றியாழ்வா ம் ேசாழன் ெசங்கணாைன
அவன் ெவன் ெகாண்ட நா களாேன "ெதன்னாடன் குடெகாங்கன் ேசாழன்" என
வழங்கியவிடத் க் குட்ெகாங்கு எனப்பணித்தல் காண்க. ேசக்கிழா ம் ெவள்ளாைனச்
ச க்கத்திற்* "குடக்ெகாங்கிலைணந் " என்றார். ஆழ்வார் 'ெதன்னாடன் குடெகாங்கன்
ேசாழன்' என்ற குண லங்காவ ைடய ேசாழன் ெதன் லத்ைத ம், குட லத்ைத ம்
ெவன் ெகாண்டதைனக் குறிப்பதாகக் ெகாள்ளப்ப ம். சங்க ல்க ம் பல் டத் ம்
ேசரைனேய "ெகாங்கர்ேகா" (பதிற்-88-90) என வழங்கும். இதனாற் ெகாங்கு நா
குடதிைசக் கட்பட்ட தமிழ்நிலத் ள்ள ெதன் ம், அ பற்றிச் ேசரராட்சியிற்
பட்டெதன் ம் ெதளிந் ெகாள்க.
-------* மஹாமேஹாபாத்யாய
மான் உ.ேவ. சாமிநாைதயரவர்க ம் சிலப்பதிகார
அபிதான விளக்கத்தில் ெகாங்கு-ெகாங்கு மண்டலம்-குடநா என்ெற தி .
மற்
" மாெக ெகாங்கர்நாடகப்ப த்த
ேவல்ெக தாைனெவ வ ேதான்றல்" (22)
எனப் பதிற் ப்பத் ட் காணப்ப தலால் இக் ெகாங்குநா ேசரர்க்கு ெவன்றியாற்
கிைடத்ததன்றி ன்ெறாட் ச் ேசரர் தன்றாெமனிற் கூ வல். ேவங்கடங் குமாி
யிைடப்பட்ட தமி லகத் ஒ தமிழ்ப்பகுதி ேவந்த ெளா வர்க்
குாிைமயாகாதி ந்தெதன்ப " வண்டமிழ் வர்காக்குந் தண்ெபாழில் வைரப்பின்"
என்ற ெதால்காப்பியனார் கூற் க்கு மா பாடாத ன் இ
வ ெளா வர் பகுதி
யேதயாெமன்
ணியப்ப ம்: இ ேசரர் குட லத்த தன்றாயின் இைடநாடாக ள்ள
இக்ெகாங்குநாட்ைடக் குடெகாங்கு என வழங்குதல் ெபா ந்தாதேதயாகும். இ
"குடெகாங்கு" என்பதனால் என் ங் குடதிைசயா ங் ேகாவாகிய ேசரனேத
ெயன் ெகாள்க. இங்ஙனமாக ம் ேசரைனக் 'ெகாங்கர் நாடகப்ப த்த ேதான்றல்'
எனக் கூறிய தன்னாட்டகத்தவராயி ந் ைவத்ேத தன்ேகா ன் வாரா
ேவ பட் க் கு ம் ெசய்தாைரயடக்கி அக்கு ம்பர் நாட்ைடச் ேசரன்
தன்ன ப்ப த்திய ெசய்திையக் குறித்ததன்றி ேவறன்ெறன்க. இங்ஙனம்
ேவந்தர்
நா அ ப்ப த்தல் உண்ெடன்ப
"நின்ெனா வாரார்தந்நிலத்ெதாழிந்
ெகால்களிற்றியாைனெய த்தம் ல்ெலன
வில்குைலய த் க்ேகா ன்வாரா
ெவல்ேபார்ேவந்தர் ரசுகண்ேபாழ்ந் " (பதிற்-79.)
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என வ வதனா ம் இதன்கண் "நின்ெனா வாரார் தந்நிலத்ெதாழிந் என்ற
நின்ைன வழிபட் நின்ெனா ஒ காதி த்தேல யன்றித் தந்நிலத்திேல
ேவ பட் நின் எ- " என ம், வில்குைலய த் க் ேகா ன் வாரா ேவந்தர் என்ற
ன் நின் வழிெயா கா ஒழிந்தி ந்த வழிப் பின் தாம் களத் நின்
ேபார்வ கண் இனி நின்வழி ெயா கு ெமனச்ெசால் த் தாேமறிய யாைன
ெய த்தம் ல்ெலன வில் ன் நாணிைன ய த் நின்ெசங்ேகால் வழிெயா காத
ேவந்தர் எ- என ங் கூறிய ைரயா ம் நன்குணர்ந் ெகாள்க. ஈண் ேவந்தர்
என்ற
ைடப் ேபரரசற்குத் திைறயிடற்குாியராய்ப் ெப நாட் ெலாவ்ேவார்
பகுதிைய ஆள்கின்ற சிற்றரசைர எனவறிக. சிலப்பதிகாரப் பதிகத் உைரெப
கட் ைரக்கண் "ெகாங்கிளங்ேகாசர் தங்கணாட்ட கத்ேத" என வ தலான்
இக்ெகாங்குநாட் ப் பல சிற்றரச ண்ைம லனாகும். இவர் கு ம் ெசய்தவழி இவர்
நாட்ைடத் தன்ன ப் ப த்தினாெனன் ெகாள்க.
இனிக் 'குடகக்ெகாங்கர்' என் ண்மங்கலத் ப்ேபாந் வரம் ேவண் னாெரன்
ேகட்கப்ப மாெல னின் அவர் இக்ெகாங்குநாட் னரன்றி ேவறல்லாைம அவைரேய
பதிகத் க் "ெகாங்கிளங்ேகாசர்" என்றதனா ம், அதற்கு அ யார்க்கு நல்லார்
ெகாங்குமண்டலத் இளங்ேகாவாகிய ேகாசர் என் ைரத்த ைமயா
ணரப்ப ம்:
மற் க் குடகக்ெகாங்கர் என்ற ேமற்றிைசக் க ள்ள ெகாங்கா எ- . குடம், குடகம்,
குடக்கு, குடகு இைவ ேமற்றிைசக்குவழங்கும் ெபயர்கெளன் ணர்க. ெகாங்ைக
யாண் ம் குடெகாங்கு என்ப பற்றி குடக ம் ேமற்றிைசக்குப்ெபயராதல் க திக்
குடகக்ெகாங்கு என் வழங்கியதன்றி ேவறன்ெறன்க. இ ேசாணாட் ச்
சிதம்பரத்ைதக் குணசிதம்பரெமன ம், ெகாங்குநாட் ச் சிதம்பரத்ைத (ேப ர்த்தலம்)க்
குடசிதம்பரெமன ம் கூ தலா ம் உணரப்ப ம். இதைன
"விழவறா திக்குணசிதம்பரத் ேமவிேனார்க்க ம்பயனளிப்பா
'ரழகியதி ச்சிற்றம்பல ைடயாெரா வேரகுடசிதம்பரத் ப்'
பழகுநர்க்களிப்பார்" (ேப ர்ப் ராணம்)
என வ தலானறிக. ேவறாயின் அ ேதான்றப் பதிகத் ங் கூ வ ெரன்க. குடகம்
தமிழ்நிலமன்ைம ம் உணர்ந் ெகாள்க. இங்ஙனங் ெகாள்ளா
ெகாங்குநாட் த்தமிழேர ஒ காரணத்தாற் குடகநாட் ச் ெசன் வதிந்தார். இவர்
அவராவெரன் கூறின் அஃெதா வா ெபா ந் ம்; என்ைன காரணெமனின்?
ெபாதியின் மைலக்கணி ந்த ஆய் என் ம் அரசெனா வன் இக்ெகாங்கேரா
ேபார் ாிந் இவைர ேமல் கட ேல ஓட் னாெனன்
"நீயளித்த, வண்ணலயாைனெயண்ணிற்ெகாங்கர்க்
குடகடேலாட் யஞான்ைறத்
தைலப்ெபயர்த்திட்டேவ
ம்பலேவ" (130)
என் ம் றப்பாட்டானறியப்ப தலான் இவர் அக்காலத் ேமல்கடற் பக்கத்ேதா
ஆண் ள்ள மைலப்பக்கங்களில் வதிந்தாராவெரன் ஊகிக் கப்ப மாதலாெனன்க.
எங்ஙனமாயி ங் ெகாங்கர் ேசர ைடய குட லத்தவர் என் மிடத் ம், ெகாங்கு
அவ ைடய குட லத்தேத என் மிடத் ம் யாேதாைரய ம் உண்டாகாைம
யிவற்றாற்காண்க.
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இஃதன்றி இக்ெகாங்குநாட் என்
ள்ள ெகால் மைல ேசரர்க்ேக சிறந்த
தைலைமயான மைலெயன்ப "ெகால் ச் சிலம்பன்" எனச் ேசரைன
வழங்குமாற்றானறியப்ப ம்.
"வாழியர்வில்ெல தியவிமயெநற்றிெயா
ெகால் யாண்டகுடவர்ேகாேவ" (சிலப்-குன்றக்)
எனவ தலான் இக்ெகால் மைல ேசரர்க்கு எத் ைணச் சிறந்தெதன்ப
இனி ணரலாம். இஃ அத் ைணச் சிறப் ைடயதாகக் க தப்படா தாயின் இதைன
இமயத்ெதா சார்த்தி இளங்ேகாவ கள் கூறாெரன் ணர்க. அகப்பாட்
ம்
"ெபாைறயன்ெகால் " (62) என்றார். றப்பாட்
ம் ேசரைன
"ேவந் தந்தபணிதிைறயாற்
ேசர்ந்தவர்க ம்பார்த்
ேமாங்குெகால் ேயார ெபா ந" (22)
எனக்கூறினார். இதன்கண் "ெகால் ேயார ெபா ந" என்பதற்குக்
*ெகால் மைலயி ள்ளா ைடய அ ெபா ந என் உைரகாரர் ெபா ள் கூறினார்.
இதனாற் ெகால் ேசரன்மைல ம், ெகால் ேயார் ேசரன் கு க மாத ணரப்ப ம்.
ெகாங்குநாட்ைடக் குடெகாங்கு என்ற ேபால அதன்க ள்ள இக் ெகால் மைலைய
"ெவல்ேபார்வானவன் ெகால் க்குடவைர" (அகம்-130) என ம் "குடெகால் "
(இைறயனார் களவிய ைர ேமற்ேகாள்) என ம் "இமயங் குடெகால் "
(பட் னத்த கள்) என ம் வழங்குதலான் இஃ ள்ள திைசையக் குடதிைசெயன்
க தினாராதல் ெசவ்வனம் லனாகும். இதனா ம் இ குட லத்ததாய்க்
குட லங்காவ
ைடயதாதல் ெதளியலாம். பாண் யர் ெபாதியத்ைதத்
"ெதன்னம்ெபா ப் ", ( றம்-215) என் ப ேபால இதைன ங்ெகாள்க. ேசாழர்க்கு
ேநாிமைல ம், பாண் யர்க்குப் ெபாதியமைல ம், எங்ஙனஞ் சிறந்தனேவா அங்ஙனேம
ேசரர்க்கு இ சிறந்ததாகும். எத் ைணேயா மைலகைள ைடைமயாற் குட லம்
மைலமண்டலெமனப்ப ம். அம் மைலமண்டலங் காவல் ாிகின்ற ேசரர்
---* ெகால் மைலயில் இன்ைறக்கும் மைலயாளேர ள்ளனர். மைலயாளர்-மைலயர்
என வழங்கப்ப வெரன்ப "மண்ணினிற் ெபா குலமைலயர்" (தி ஞான-237) எனச்
ேசக்கிழார் பா தலான் அறியப்ப ம்.
ெபயர்சிறந்த இக் ெகால் மைலயாேன என்ப ஈண்ைடக்கு நிைனக் கத்தகும்.
இ க
ர்க்கு அணித்தாக ள்ள என்ப ம் மறக்கற் பாலதன் . இக் ெகால் ையக்
குடவைரெயனப் பலவிடத் ம் வழங் கியவாற்றாற் குடமைலநாடன் என்
ேசரைனக்கூறியவிடத் க் குடக்க
ள்ள ெகால்
தலாகிய மைலகைள ைடய
நாட்ைட ைடயவன் என் க தப்ப ெமன ணர்க. இக் ெகால் மைலையத்
தைலைமயாக ைடயன் என்பதனாற் ேசரன் ேமல்கடேலாரத் நாட்ைடமட் ம்
உைடயனாகா அம்ேமல்கடற்குக்கிழக்ேக ெந ந் ரம்விாிந்த அகநா
ைடயெனன்ப அதிகமாக வ
தல்காண்க. ேசரன் தனக்குாிய குடகடேலாரத் ப்
பல யர்ந்தமைலகைள உைடயனாயி ம் அவற்றா வன் சிறவாமல் இக்
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ெகால் மைலயாேன ெபயர்சிறத்த ன்காரணம் ஆராயப்ப ம். இ ேபாலேவ
ேமல்கடற்பக்கத் ப் ேபர்யா
த ய ெபாியயா கைள இவ ைடயனாயி ம்
இவன் அவற்றாற் ெபயர்சிற வாமற் ெபா ைநத் ைறவன் என ஆன்ெபா ைநயாேன
ெபயர்சிறத் த ன் காரண ம் ஆராயப்ப ம். இவற்றின் காரணத்ைத உள்ளவாறா
ராயின் ேசரர் அரசி க்ைகயிைன ைடய தைலநகைரத் தன்பாற்ெகாண்ட நாட்டகத்
இைவ ளவாதற்சிறப் ப்பற்றியன்றி ேவறன்ெறன ணர லாகும். இ ேமல்
யான்கூ ம்பிரமாணங்கள் பலவா ம் வ
ம்.
மற் க் ெகால் மைல ஓாியி ைடயெதன் ம், அவ்ேவாாிையக் காாிெயன் ம்
ள் ர்மன்னன் ேசர க்குத் ைணயாய்நின் ெகான் அவன் ெகால் மைலையச்
ேசர க்குக் ெகா த்தாெனன் ம் அகநா ற்றின்கண்
" ள் ர்மன்னன்கழெறா க்காாி
ெசல்லாநல் ைசநி த்தவல்வில்
ேலாாிக்ெகான் ேசரலர்க்கீத்த
ெசவ்ேவர்ப்பலவின்பயங்ெக ெகால் " (209)
என வ தலாற் ெபறப்ப மாெலனிற் கூ வல் - பாண் ய ைடய ெபாதியமைலயில்
ஆய் என் ம் ஒ வன் இ ந்தரசாண்ட
"கழெறா யா அய்மைழதவம்ெபாதியி
லா மகன்கு கினல்ல
பீ ெக மன்னர்கு கேலாவாிேத" ( றம் - 128)
என்பதனாலறியப்ப ம். இவ்வாெயன் ம்வள்ளில் பீ ெக மன்ன ம் கு காிய
நிைலயில் இப்ெபாதியமைலயில் இைடக்க ண்டாகி விளங்கினா ம்
அப்ெபாதியமைலைய எஞ்ஞான்
ைடய பாண் யர்க்கு அத ாிைமதப்
பாதவா ேபால ஓாிெயன் ம் வள்ளல் ெகால் மைலயில் வ
ைடயனா
யிைடயி ண்டாகிச் ேசரற்கடங்காைம காட் னானாயி ம் அக்ெகால் மைலைய
எஞ்ஞான்
ைடய ேசரர்க்கும் அத ாிைம தப்பாெதன் ணர்க.
இவ் ாிைமயாேனயன்ேற தனக்குத் ைணயாகிய காாிைய ஓாிேமேலவி அவைனக்
ெகால்வித் ச் ேசரன் அக்ெகால் மைலையக் ெகாண்டாெனன் ெதாிக. காாிக்கும்
ஓாிக்கு ள்ள பைகைம காரணமாகேவ இப்ேபார் நிகழ்ந்ததாயின் அப்ேபார்
ெவன்றியின் பயைன அக் காாிேயெயய் வானாவன். அங்ஙனமன்ைமயா ம்,
ெகால் மைல ாிைம ேசரற்ேக எஞ்ஞான்
ண்ைமயா ம் அதைனக் காாி
ேசரற்கீத்தா ெனனத் ணிக. ேசர ாிைமக்கு இைட
நீக்கித்தந்த அத் ைணேய
யல்ல ேவறன்ெறன் ெகாள்க. இங்ஙனங் ெகாள்ளாக்கால் பாண் யன்
ெபாதியப்ெபா ப்பனாகான் "நீர்திகழ்சிலம்பிேனாிேயாேன" (பதிற்--) எனச் ேசரைனக்
கூ தலாற் ேசாழன் ேநாியனாகான் என் ெகாள்ள ேந ெமன்க. இதனால்
இம்மைலகள் இைடயிைடேய ேபார்க்கிடனாக ம், பிறராட்சிக் கிடனாக ம்,
ேகட்கப்ப
ம் இம் ன் மைலகைள ம் என்
ாிைமயாக ைடயாராகார்
அவ்வம்மைல ைடய நா ைடய
ேவந்தரன்றிப் பிறாில்ைலெயனத்
ெதற்ெறன ணர்க.
---------
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*குடநா , குட்டநா , ழிநா , மைலநா என இைவ குட ல ஆட்சிைய ைடய
ேசரைரச்ேசர்ந்தனெவன ன்னேர உைரத்ேதன். அவற் ள் மைலநா யாதாகுெமன்
ஆராய்ேவாமாக. ெகா ந்தமிழ் நாடாகிய இம்மைலநா ெசந்தமிழ் நிலத்ைதச் சூழ
நி வப் பட்டநா களின் ைறயிற் குடநாட் க்கு அப்பால் பலநா க க்குப் பின்
ைவக்கப்பட்டவாற்றான் இம்மைலநா கடேலாரமாக இல்லாமல் ெந ந் ரந் தள்ளி
அகநாட்ேட உளதாதல் ெதளியப்பட்ட . இதைனேய நச்சினார்க்க்கினியர் மைலய
மாநா என ைரத்தார். ெதன்பாண் நா என்ப ெதன்றிைசக் க ள்ள
பாண் யனா என ேவந்த ெளா வன் ெபயேரெகாண் விளங்கிய ேபால
இம்மைலநா ம் மைலய மானாகிய ேசரனா என்பதற்கு மைலயமானா என
வழங்கப்பட்டதாகும். மைலயமான் ேசரெனன்ப நிகண் கள் பலவற்றி ங்கண்ட .
நச்சினார்க்கினியர் ெதால்காப்பிய ெவ த்ததிகாரத் க் கிளந்தவல்ல
ெசய்
ட் ாிந ம் என் ம் அதிகாரப் றனைடச் சூத்திர ைரக் கண் தாம்
ெசய் ளிய ட் கூறிய நான்குமண்டலங்கைள ேமக திச் ேசாழநா , பாண் நா ,
ெதாண்ைடநா , மைலநா என
ந்தவற்றிற்கு இலக்கணமைமக்குமிடத் ச் ேசாழன்,
பாண் யன், ெதாண்ைடமான், மைலயமான் என நான்கு மண்டலத் தைலவர்
ெபயைர ங் கூ தலாேன இத ண்ைம- ணரப்ப ம். மற் ச் ெசய் ளிய ள்
மைலமண்டலத்ைத ற்கூறினாெரனின் ஈண் அன்ெகட்
த ம், ஈற்ெற த் ச்
சிலெகட்
த ம், தெல த்ெதாழிந்த பல ங்ெகட்
த ம் பற்றி இைவ
ைறேய நி வப்பட்டனெவன்க. இப்பழைமயான நா கள் பைடப் காலந்ெதாட்
ேமம்பட் வ தைல ைடய வண் கழ் வர் ெபயராற் சிறப்பதன்றி இவராட்சிக்குாிய
நா களில் இைடயிைடேய ேதான்றிமைற ஞ் சிற்றரசர் ெபயராற் பண்ேட
சிறப்பெதன்ப சிறி ம் ெபா ந்தாெதன்க. ேசரேன மைலயமான், மைலயன்,
மைலநாடன் எனப் ெபயர் சிறந்தவெனன்ப நன் ணர்க. "ேசரன்ெபாைறயன்
மைலயன்றிறம்பா " எனச் சிலப்பதிகாரத் வ தலான் மைலயன் என்ப ம் ேசரன்
ெபயேரயாத்ெறளிந் ெகாள்க. குடநா ம், குட்டநா ம், ழிநா ம், ேசரனாகிய மைலய
மா ைடயனேவ ம், இம் மைலநா மட் ம் மைலயமானாெடன அவனாற் ெபயர்
சிறந்த . அவன் அந்நாட்ேட வதிகின்ற தன்ைமயாெனன் எளிதி ய்த் ணரலாம்.
இளம் ரணவ க ம், ேசனாவைரய ம் எண்ணிய ெகா ந் தமிழ்நா க ள் மைல
நா எனக்குறித்த நிலத்ைதயன்ேற நச்சினார்க்கினியர் மைலயமானா
என்ெற தினார்; மைலநாடன் என்ப ேசரைனேய குறிப்பெதன் பல மறிவர்.
அங்ஙனமாயின் மைலநா ேசர ைடயதன்றி ேவெறா வ ைடயதாகா .
இதனா ம் இந்நா ைடய மைலயமான் ேசரேன எனத்ெதளிக. மற் ேமலகடற்
பக்கத் ள்ள மைலகைள ைடய நிலம் என்ைன காரணத்தால் இப்ெபயைர
அக்காலத் ப் ெபற்றதில்ைல ெயனிற் கூ வல்: ேமல்கடேலாரத் ள்ள நிலங்கள்
மக்கள் கு ேயறி நாடாய் தன்ைமயான அைவ குடநா ம், குட்டநா ம் எனப்ெபயர்
சிறந்தன. அவற்ைறய த் ள்ள நிலங்கள் மைலயடர்ந்தனேவ யன்றி அைவ மக்கள்
கு ேயறிய நாடாதற்றன்ைம-யில்லாதப யால் மைலநாெடன் அக்காலத் வழக்குப்
ெபறாதாயிற் . மைலநா என்ப மைலக ைடய ம், மக்கள் கு ேயறிய
நாடாகிய மாய நிலேனெயன்ப ெதள்ளிய .
அக்காலத் அைவ வாசேயாக்கியைதையப் ெபறாைமயால் அங்ஙனம் ெபற்ற
மைலநிலேம மைலநாெடன வழக்குப் ெபற்றெதன் ெதளிந் ெகாள்க. இவற்ைறக்
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ெகா ந் தமிழ்நா கெளனக் கூ தலா ம் அத் தமிைழ வழங்கு மக்கள் நிைறந்த
நாடாதல் ணியப்ப ம். பிற்காலத் இப்பைழய ெபயர்கெளல்லாமாறி
மைலகளதிகமாக வி த்தல் காரணமாக ேமல் கடேலாரத் நாட்ைட மைலநா என்
வழங்கத்தைலப்பட்டனர் என் ெதாிந் ெகாள்க. இங்ஙனங் ெகாள்ளாற்காற்
பைழேயார் எத் ைணேயா அறிெவா பகுத் க் காட் யதற்குக் குற்றங் கூ தலாகேவ
ெமன்க.
இனி ஈண் க்கூறிய மைலநாட்ைட மைலயமான் என் ம் ெபயர் காாி
என்பவ க்கும் வழங்குதல்பற்றி அக்காாிநாெடனக் கூறலாகாேதா ெவனின்
அங்ஙனங்கூறலாகாெதன்க. என்ைனெயனிற் கூ ேவன். காாி என் ம் வள்ளல்
ள் ர்மைலயில் இைடயி ண்டாகிய ஓர் சிற்றரசன். அவன் ேசரற்கு
உ
ைணயாய்நின் ேசர க்கு அடங்காத ெகால் மைலஓாிையக்ெகான்றவன்.
இவன்காலத் க்கு எத் ைணேயா ந்திேய பகுப் ைடய தமிழ்நா களிெலான்
இவன்ெபயர்ெகாண்டெதன்ப ெபா ந் வதாகா . அன்றி ம் அம் மைலயமான்
என் ம்ெபயர் அவன் ேசர க்குத் ைணயாயகாரணத்தான் அவ க்குப்பட்டமாகச்
ேசரனாற்றரப்பட்டதாெமன் ெகாள்வதல்ல அவனியற்ெபயெரன்ற மாகா .
அன்றி ம் இவனி ஞ்சிறந் விளங்கிய பாாி த ய வள்ளல்கள்ெபயர்களான்
நா களின்ெபயர்கள் வழங்கப்படாைம ம் ஈண்ைடக்குேநாக்கிக்ெகாள்க. இச்சிற்றரசர்
இந்நா களின் ஓேரார் சி பகுதிகைள ைடயரல்ல ேவறிலெரன ங்ெகாள்க.
இவற்றால் இம் மைலநா காாியாகிய மைலயமானாடாகாைம ெதளியப்ப ம்.
இதைன, சங்கரேசாழ லாவில்,
"பாண் யராரத்தின்பல்கலேமா- ண் ப்
ெபாரவிட்டேசரர்மலா
றந்தந்
வரவிட்டவச்ரவடேமா"
என வ தலான் நன்கறிந் ெகாள்க.
இனிக்காாியாகிய மைலயமான் ள் ர்மைலைய ம், தி க்ேகாவ
உைடயவனாவன் என் பைழய ல்களானறியப்ப ம்.

ைர ம்

இவ ைடய தி க்ேகாவ ர் ேசதிநாட்டெதன்ப "ேசதி நன்னாட்
நீ தி க்ேகாவ ர்" எனச் ேசக்கிழார் கூ தலா ணரலாம். இத் தி க்ேகாவ ர்
விஷயமாக மைலயமான் சம்பந்தமான பலபல கைதகள் ேகட்கப்ப கின்றன. இவன்
அன்ைனவயிற்றி தியாமல் ேவள்வியி தித்த காரணத்தாற் ெறய் கன்
எனப்ப வான் என ம், ேசரன்மகளாகிய ப மாவதிைய மணம் ாிந்தான் என ம்,
ெகால் மைலைய ேமற்க ைடய தி
ைனப்பா நாட்ைட ேவந்தர்
பாற்ெபற்றாெனன ம், ெபாிய ராணத்திற்கண்ட நரசிங்க ைனயர்க்கும் ெமய்ப்
ெபா ணாயனார்க்கும் தந்ைதயாவான் என ம், வர்
டன் தன்
ஞ்
ேசர்த் ச்சூ ய நான்
ைடயாெனன ம், மைலயைரயன் அவதாரம் இவெனன ம்,
பாாிமகள் அங்கைவ சங்கைவைய மணந்தவன் என ம், இவரல்லாமற் சதய ாி
ராஜகுமாாிகைள ம் மணஞ்ெசய் ெகாண்டாெனன ம் அண்ணாமைலசதகம்
என் ம் ல் கூ ம். இந்த ற்கண் ெகால் ைய எல்ைலயாக ைடய
தி
ைனப்பா நாட்ைட இவன் ேவந்தர்பாற் ெபற்றான் என் கூ தலால்
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அதன்கண் ேசரன் மைலநாட் ப்பகுதி ம் அடங்குதல் ேநாக்கி இவ ம் மைலயன்
மைலய மான் எனப்பட்டாெனன் ம், பிற்காலத் ச் ேசரன்பாற்ெபற் இவ னாள்கின்ற
மைலநாட் ப் பகுதிைய மைலயமானாெடன்ேற ெகாண்டா ெரன் ம்
கூறி மி க்காகா . எங்ஙனமாயி ம் இந்நா இவ க்கு என்
ள்ளதாகா
இைடயிற்கிைடத்தெதன்பைத இந்
ம் நன் குணர்த் தல் காண்க.
இ ெகாண் ேபா ம் ேசக்கிழார் ெமய்ப்ெபா ணாயனாைரச்
"ேசதிநன்னாட் நீ தி க்ேகாவ ாின்மன்னி
மாெதா பாகரன்பின்வழிவ மலாடர்ேகாமான்" என்றார்
எனத் ெதாிந் ெகாள்ளலாம். ெதய் க க்கு மைலநாட் ப்பகுதி கிைடத்த ப யால்
அவன் தல்வெரன் அண்ணாமைலச்சதகங்கூறிய ெமய்ப்ெபா ணாயனாைர
அத்தந்ைத சிறப்ெபல்லாம் உைடயாராகக் க தி மலாடர் ேகாமான் என்ப
ெபா த்த ைடத்ேதயாகும். ெதய் க க்குாிய நாட் ன் கீழ்த்திைசப்பகுதிைய
ெமய்ப்ெபா ணாயனா ம், ேமற்றிைசப் பகுதிைய நரசிங்க ைனயைரய ம் ெபற்
ஆண்டனர் என் அண்ணாமைலச் சதகங்கூ ம். இவற்ைறெயல்லாம் அந்
ட
கண் ெகாள்க. இவன் ெதாண்ைடநாட்டவனாகவி ந் ேசரேனா சம்பந்தஞ்
ெசய்தகாரணத்தாற் ெறாண்ைட நாட்டார் ேசரற்கு ைமத் னக் ேகண்ைம பாராட்
ைறைம ைடயராயினாெனன் ஊகித்தற்கு மிட ண் .
"ேச லா சீர்ச்ேசரனார்தி மைலநாட்
….. ….. ணவயவாசணைமத் னக்ேகண்ைம
ேபணநீ ய ைறய ெப ந்ெதாண்ைடநா "
என்ப

காண்க. அண்ணாமைலச் சதகத்தில்

வந் லகு கழ்ெகாண்ட ெதய் க மன்னெனழின்
மைலயமான் றந்த ப மா
வதிமா திைனப் ணர்ந் தாிதாய்ப் பயந்தெவா
ைமந்தனர சிங்க ைனயற்
கிந்தந நாெட ந் தி
ைனப் பா நாட்
ெடல்ைலக்குண் மைலமன்னனா
யி ெவன்
சூட் ைவத்தப யாலதற்
ேகய்ந்தநர சிங்க ைனயர்
சந்ததியில் வந்தவர்கண் மைலயமா ெனன் ெபயர்
சாற்றெந ேமற்றிைச ெயலாந்
தங்கிய ெப ங்கு க ளாய்நிைறந்
பயிர்
தானி ஞ் ெசல்வர் கண்டா
யந்தநர சிங்க ைன யைரயர்ேப ரன் ெநறி
ய ள்ெப வசந்த ராய
ரண்ணாவி ற் திெசய் ண்ணா ைலக்குாிய
வண்ணாம ைலத்ேத வேன.
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என்வ தலானிவற்ற ண்ைம எளிதிலறியப்ப ம். ப மாவதி ேசரன் மகள் என்
இந்
ட் கூ தலா ம் அச்ேசர வம்மிசியேரயாதல் பற்றி அவர் ெபயைரெயல்லாம்
ைனந்தாரவர். ேசக்கிழார் மலாடர் ேகாமான் என இவர் தம்பியாைரக் கூ தலான்
மலாடர் என் ம் ெபயர் பிற்காலத் க் கு ப் ெபயராயிற்ெறன் எளிதி கிக்கத் தகும்.
இக்கைதெயல்லாம் ேசரேன மைலயமான்என நிகண் கெளல்லாங் கூறிய தைனேய
வற்
த் தல் நன் கண் ெகாள்க.
கச்சியப்ப னிவர் ேப ர்ப் ராணத்திற் ெறாண்ைட நாட்டவனான காாி ேசரன்பால்
மைலநாட் ப் பகுதிையப்ெபற அ காாிெயன் ம் மைலயமானாடாகிய காரணத்தான்
மலாடாகிய நாட்ைடத் ெதாண்ைட நாெடெனேவ க தினார்.
"மலா ம்வளர்பாண்
ம்வழங்கு னனா
…. …. ….
விலாழிமதகுஞ்சர ம்ெவய்யெபா ண்மற் ங்
குலா சிறப்ெபய்திய ெகாங்குவளநா "
என அவர் ேப ர்ப் ராணத் ப் பா தலா னறியப்ப ம். த ற்
ேசரன்பகுதியி
ந்த மைலநா நாளைடவிற் ெறாண்ைடநாடாகிய தன்ைமையேய
யி காட் ம்.
இஃ

இன்

ம் ஒ வைகயா

ம் ஆராயப்ப ம். அகப்பாட் ல்

"அ விபாய்ந்தக விரன்மந்தி
ெசவ்ேவர்ப்பலவின்பழம் ைணயாகச்
சாரற்ேப ர் ன் ைரயிழித ம்
வற றலறியாச்ேசாைல
விறன்மைலநாடன்" (382)
எனக்கூ வதன்கண் ேப ர் ன் ைறைய ைடய மைலநாெடன் ெகாள்ள
ைவத்தார். இப்ேப ர் காஞ்சிவாய்ப்ேப ர் எனப்ப வதாகும். அ காஞ்சியாற்றின்
ன் ைற ைடயதாத ங் காண்க. இ ெகாங்குநாட் ள்ள தலம். குடசிதம்பரம்
எனப்ப வ மி ேவ. இவ்
ைடய நா மைலநாெடனலால் ெகா ந்தமிழ் நாடாகிய
மைலநா இப் பக்கத்தெதன் ெதளிதற்கு இ
ேமார் ைணயாதல் காண்க.
இனி
கக்கட ள் வள்ளிெயனப்ெபயாிய குறவர் தி மகைளேவட்ட ெதாண்ைட
நாட் ேமற்பா
ர்ப் றத் ள்ள வள்ளிமைலயின்க ெணன்ப கந்த ராணத் ம்,
தணிைகப் ராணத் ங்கண்ட . இங்ஙனம் அப் ராணங்கள் கூறாநிற்க
அ ணகிாிநாதர் "ேசரமைலநாட் ல் வார டன் ேவட்ட சீ குறவாட் மணவாளா"
எனப்பா தலான் இவ்வள்ளிைய ேவட்ட ேசர மைலநாட் ன் கண்
எனக்ெகாண்டனெரன் ெதாியலாம். அ ணகிாிநாதர் வள்ளிமைலையச்
ேசரநாட்டெதன் க திேய இங்ஙனங்கூறினராவர். என்ைனெயனின் அவர் "வள்ளி
படர்கின்ற வள்ளிமைல ெசன் வள்ளிைய மணந்த ெப மாேள" எனப் பா தலான்
வள்ளிமைலயிற்றான் வள்ளியி ந்தாெளன் ம், அங்குச் ெசன்
கக் கட ள்
மணந்தாெரன் ம் ெகாண்டாெரன்ப அறியக்கிடத்தலாெலன்க. இ திறத்தார்க்கும்
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வள்ளிமைல என்ப ஒத்த ெதன் ம், அ ேசரநாட்ட ெதாண்ைட நாட்ட என்பேத
ேவற் ைமெயன் ம் அறியப்ப ம். ற்காலத்ேத ேசரநாட்டதாகவி ந்த வள்ளிமைல
பிற்காலத்ேத ெதாண்ைட நாட்டதாக யாதாெமா நிமித்தத் தாற் ேசர்த் க்
ெகாள்ளலாயிற்ெறன் நிைனக்கத்தகும். இதனாற் ெறான்ைட நாட்
ள்ள
வள்ளிமைலையத் தன்னகத் ைடயதாக இச்ேசரன் மைலநா
ந்த என்ப மட் ல்
இவ்வ ணகிாியார் பாடல் உணர்த் ெமன்க.
இனி, இளம் ரணவ க ம், ேசனாவைரய ம் மைலநாெடன வழங்கியைத
நச்சினார்க்கினியர் மைலயமானா என வழங்கிக்காட் ய குட லத் க்குடநா ,
குட்டநா இவற்றின் பக்கத் ள்ள ெபாியமைலகைள ைடயநா என்
மயங்காைமப் ெபா ட்ெடன் ம், ேசரனாகிய மைலய மா ைடயநா என்
ெதளிதற்ெபா ட்ெடன் ம் கூறி ம் அைம ம்.
இனிக் குடநாெடன்ப ேசரர் குட ல
ைத
ணர்த்தி அதன்கண் ஒ
பகுதியாகிய ெகா ந்தமிழ் நாட்ைட ம், உணர்த் தல் ேபால இம்மைலநா என்ப ம்,
ேசரர் குட லமாகிய மைலமண்டல
ைத
ணர்த்தி அதன்கண் ஒ பகுதியாகிய
ெகா ந்தமிழ் நாட்ைட
ணர்த் தல் ல்களிெலல்லாம் காணலாம்.
இனி இச்ேசரன் குட லத்ேதார் பகுதியாகிய இம்மைலநா , ேமற் கூறியவற்றால்
அகநாட் டத்த என் ெதளியப்ப மாயி ம் அதெனல்ைல
உணரப்பட் லதாெலனிற் கூ ேவன். ேசரன் ெபயர் சிறந் த "வானவன்
ெகால் க்குடவைர" எனப்பட்ட ெகால் மைலயாேன ெயன்ப
ன்ேன கூறிேனன்.
அவன் ெபயர் சிறந்த ெகால் மைல ஒ
ற ம், மைலயமானாெடன் அவன் ெபயர்
சிறந்த மைலநா ஒ
ற மாெமன் ெசால் தல் ெபா த்த ைடத்தாகா . எங்கு
அவ க்குச் சிறந்த மைல ள அங்குத்தான் அவன் ெபயர் சிறந்த மைலநா ம்
உளதாகும். பதிற் ப்பத் ைரகார ம் "ெகால் க்கூற்றத் நீர்கூர் மீமிைச" (89-பதி.)
என் ழிக்ெகால் மைலையச் சூழ்ந்த மைலகைள ைடய நா என விளங்க ைரத்தார்.
அவர் ெகால் மைலையச் சூழ்ந்தநா என்னா ெகால் மைலையச் சூழ்ந்த
மைலகைள ைடய நா எனத் ெதளி வித்தைல ங் காண்க. இதனாற்
ெகால் மைலையத் தைலைமயாகக் ெகாண் அதைனச் சூழப்
பலமைலகைள ைடயேதார் நாடாத ன் மைல நாெடனப்பட்ட ெதன் ய்த்
ணரலாம். இக்ெகால் மைல ெகாங்கு மண்டலத் ளதாத ன் இம்மைலநா ம்
அம்மண்டலத்திேனார் பகுதியா யடங்குதலறியலாம். ெகாங்குநா இைடயிற்றன்
ெபயர்ெகாண் ெப கியெதன்
ன்னேர ெசான்ேனன். இ ேசர க்குாிய நா கள்
சிலவற்ைறத் தன்னகத் க் ெகாண்டதாகும். ம ைர நாட்
ள்ள
தி வாவினன்கு ையச் ேசரர் ெகாங்குநாட்டகத் ைவத் அ ணகிாிநாதர் வழங்கிய
வாற்றான் இக் ெகாங்குமண்டலத்தின் ெப க்கம் உணரப்ப ம். அவர்
"ஆதியந்த லாவாசுபா ய
ேசர ெகாங்குைவகா ர்நன்னாடதி
லாவினன்கு வாழ்வானேதவர்கள்ெப மாேள"
என ைரத்த காண்க. அவர் இங்குக் ெகா ங்ேகா ாி
ந்தர சாண்ட ேசரமான்
ெப மாணாயனா க்குக் ெகாங்கு நா ாியெதன் பா தல் காண்க. இதனாற்
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பண்ைடச்ேசரர் ெகாங்குநாட் ன் பரப் எளிதிலறியப்ப ம். இவ்வாவினன்கு க்கும்
ெகால் மைலக்கு மிைடேய தான் காவிாி, ஆன்ெபா ைந, குடவனா எனப் ெபயாிய
ஆ கள் பல ள்ளன என் ணர்க. குடவனா என்ப ேமற்றிைச ைடயவன தா
என் ெபா ள்ப தல் காண்க. ஆன்ெபா ைந காவிாி டன் கூ ம் யாெறன்
பதிற் ப்பத் "மாமைல ழக்கின்" என் ம் பாட் ைரயா ணர்க. * இங்ஙனம் ேசரர்
குட லத் ள்ள ம், ேசரர்க்குச் சிறந்த குடவைரயாகிய ெகால் ையத்
தன்க ைடய ம், ேசரர் ெகா ந்தமிழ் மைலநாட்ைடத் தன் ட் ெகாண்ட ம்,
ேசரர்க்குாிய ஆன் ெபா ைந, குடவனா
த ய யா கைள ைடய ம்,
மைலநாட் ள்ள ெதனப்பட்ட ேப ைர ைடய ம், பாண் நா வைர பரந்த
நில ைடய மாகிய ேசரர் ெகாங்குநா ேசாணாட்ெடல்ைலயி ள்ளெதன்ப
எல்லார்க்கு ெமாப்பதாகும்.
------*ஆன்ெபா ைநையப்பற்றிப் பின்ன ம் விாித் ைரப்ேபன். ஆண் க் காண்க.
ேசக்கிழார்" ெகாங்கர் நா கடந்த ளிப் ெபான்னாட்வ மைணந்தா ம் ெபான்னிநீர்
நாட் ைடப் ேபாவார்" எனக் கூ தலா ம் இஃதறியப்ப ம். இதனாற் ெகாங்கு நா ஞ்
ேசாழர்நா ம் அ த் ள்ளவா
லப்ப ம்.
மற் ச் ேசக்கிழார் " ெகாங்கர்நா கடந் ேபாய்க் குல மைல நாட்ெடல்ைல ற"
எனக்கூறியதனாற் ேசரர் மைலநாட்ைடக் ெகாங்கு நாட் க்கு அப்பால் ைவத்தாெரனிற்
கூ ேவன்--ேசக்கிழார் ஈண் க் கூ வ ேசரமான் ெப மாணாயனார் காலத் ச்
ேசராி ந்த நாட்ைடக் குறிப்பதன்றி ேவ ெகா ந் தமிழ்நா என்ற மைலநாட்ைடக்
குறிப்பெதன் ெகாள் தல் ெபா ந்தா . அவர் மைலநாெடன் ெகாண்ட
ேசரமான் ெப மாணாயனார் அரசு ாிந்த ெகா ங்ேகா ர்ப் பக்கத் நாட்ைடேய
ெயன்ப அவர்பா ய ெபாிய ராணத்தா னறியப்ப ம். அ உைரயாசிாியர் த ய
பல்ேலார் ெகாள்ைகப்ப குட நா , குட்டநா என இரண் ெலான்றாவதன்றி
இவ்விரண் ற்கு மப்பாற் பல ெகா ந் தமிழ்நா கள் கடந் நி வப்ப ம் மைல
நாடாதல் கூடாெதன்க. மற் அவர் மைலநாெடன் கூறியெதல்லாம் ேசரர்
நா
மைலமண்டலெமன் வழங்குதல் பற்றி எனக்ெகாள்க. ேசர மான்
ெப மாணாயனார் காலத் க் ெகாங்குநா ேசர் ஆட்சிக்குாிய தாயி ம்
அவராங்கில்லாைம பற்றிக் ெகாங்குநாட்ைடச் ேசரர் மைல மண்டலத்தினின் ேவ
பிாித்தாெரனக் ெகாள்ளத்தகும். இப் பிற்கால நிைலைமையத் ைணயாகக் ெகாண்
சங்க காலத் ள்ளெதான்ைறத் *(Missing Text ?)
------* ேசரர் தங்கணாட்டகத்ேதயி ந் பிறர்க்குத் திைறயளக்கின்ற சி ைமைய
நிைனந் நாட்ைடவிட்டார் என் ெகாள்க.
இனிச் ேசரமான் ெப மாணாயனார் காலத் க்கு ன்ேன ேசரர் தம் வ குன்றிச்
ேசாழர்க்குத் திைறயளக்கின்ற சி நிைலைய ெயய்தினா ெரன்ப அச் ேசக்கிழார்
ெபாிய ராணத் ப் கழ்ச்ேசாழ நாயனார் வரலாற்றான் அறியப்ப வ . வ குன்றிய
ேசரர்பின்ேன* ெகாங்கு நாட் த் தைலநகைர விட் த் தங்கட்குாிய குடநா ,
குட்டநா களிேல ெசன் ஒ ங்கினாெரன் பிற்கால நிைலைமக்குத் தகத்
ணியப்ப ம். இதனாற் சங்க காலத் க்குப் பின்ேன ேசாழர் வ யிலராயினாெரன் ம்,
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சங்க காலத் க்குப் பின்ேன ேசாழராற் ேசரர் ெகாங்குநாட்ைட விட் த் தங்குட
நாட்ெடா ங்கினராகக் கூ தல் ெபா ந்தாெதன் ங் க திப் பிறர் கூ வன
ெபா ந்தாைம காண்க. சுந்தர ர்த்தி நாயனார் காலத்தவரான ேசரமான்
ெப மாணாயனார்க்குச் சுந்தர ர்த்தி நாயனாராற் பாடப்பட்ட கழ் ேசாழநாயனார்
ந்தியவெரன்ப ெதற்ெறன விளங்கும். அப் கழ்ச் ேசாழநாயனார் க
ர் ெசன்
ெகாங்கெரா குட ல மன்னர் திைறகண்ட வாற்றாற் ெகாங்கெரா குட ல மன்னர்
வ
ன்றித் தளர்ந்த வாறறியப்ப ம் என்க. இதனா ம் சங்க காலத் ச் ேசரர்
தைலைம ம், ேசரமான் ெப மாணாயனார் காலத் க்கு ன்ேன ேசரர் ேசாழர்க்குத்
திைறயி வாராகிய நிைலைம ம் எளிதி ய்த் ணரப்ப ெமன்க. கழ்ச் ேசாழர்க்குத்
திைற ாிைம கூறியவாற்றாற் ெகாங்கு நா ேசரர்க்ேக அக் காலத்
ாியதாத ணரலாம். பிற்காலத் ங் ெகாங்குநா குட லம் என்ப
மறக்கப்பட் லெதன்ப
"ெசன்றெசன்றகுட லத் ச்சிவனார யார்பதிகெடா
நன் மகிழ் ற்றின் ற் நலஞ்ேசர்தல ங்கானக ந்
ன் மணிநீர்க்கான்யா ந்
கற்சுர ங்கடந்த ளிக்
குன்றவளநாட்டகம் குந்தார்குல ம ேயனகம் குந்தார்"
என ெவள்ளாைனச் ச க்கத் ச் ேசக்கிழார் பா தலா ம் அறியப்ப ம். இதன்கட்
குட லத் ப் பதிகெடா மின் ற் த் தல ங் கானக ங் கான்யா ஞ் சுர ங்கடந்
அப்பாற் குன்றவள நாட்டகம் குந்தா ெரன் கூ தல் காண்க. ெகாங்குநா
ேசஅ ைடயெதன்ப இதன் பின் ம் மறக்கப்பட் லாைம ன்ேன காட்டப்பட்ட
"ேசரர்ெகாங்கு ைவகா ர்நன்னாடதில்" என்ற அ ணகிாிநாதர் தி ப் கழானறியப்
பட்டதாகும். இதனான் ற்காலத் ம் பிற்காலத் ம் ெகாங்குநாட்ைட$ச்
ேசரர்க்ெக ாிைமயாக ைவத் ப் பா னா ளெரன்பதறியப்ப ம்.
இக்ெகாங்குநாட்ைடப் பாண் யெனா வன் ெவன் ெகாண்டா ெனன்
இைறயனார் களவிய ைர ேமற்ேகாட் பாடல்கள் பலவற்றான் அறியப்ப ம்.
ேசாழெனா வன் ெகாங்கைரப் ேபாாிற் றங் கண்டான் என்
"ெகாங்கு றம் ெபற்ற ெகாற்ற ேவந்ேத." (3)
என அவைனப் பா தலானறியப்ப ம். ஈண் ப் றம் ெபற்றெகாற்ற ெமன்ப
எதிர்ந்தார் றக்ெகாைடையப் ெபற்றதனாலாகிய ெவன்றி என்றவா . இதைன
யிங்ஙன ணராைமயான் ேவ ேவ கூ வா
ளர். இப்பாண் ய ம் ேசாழ ம்
ேசரைர ெவன் ெகாண்ட காலத் அவர் நா ெவன்றவர்க் குத்திைறயளக்குக்
குஞ்சி ைமைய எய்தியெதன் க
வதல்ல பைழய பகுப்
ைறயினின் ம் மாறிப்
பாண் நா ம், ேசாணா மாக மாறிற்ெறன்
ணிதல் ெபா ந்தா . அங்ஙனந்
ணியின் 'காவிாிைவப் பிற் கார்ச்ெசல்வ" எனச் ேசரைனக் கூ தலாற் ேசாணா
ேசர நாடாயிற்ெறன் ம் ெசங்குட் வன் காலத் த் தமிழ்நா
ஞ் ேசர
நாடாயிற்ெறன் ம், அதற்கு ன் ெனல்லாம் வழங்கிய நா களின் பாகுபா அ ேயா
ஒழிந் ேபாயிற்ெறன் ம் ெகாள்ளேந ம். இ தமிழ்நாட் வழக்கன்ெறன்ப
பண்ைடச் ெசய்திகைள
கி ேநாக்குவார்க்குப் லனாகும். ற் காலத் த்
தமிழ்ேவந்தர் வ ள் ஒ வர் மற்ைற இ வைர ெவன்ற விடத் ெவன்றவர்

18
ேதாற்றவர் பாற்றிைற ெகாண்
ப்பர். அங்ஙனமன்றாயின், ெவன்றவர்
ெவன் ெகாண்ட நாட் ன் ெதான்ைம
ையத்தாம் ைனந் அந்நாட்
ன்னிகழ்ந்த ைறேய ைறயாக அரசாள்வர். இங்ஙனமல்ல பைழய
பாகுபாடைனத்ைத மாற்றிப் பாண் நாட்ைடச் ேசாணாடாக்கினாெரன் ம்,
ேசாணாட்ைடப் பாண் நாடாக்கினாெரன் ம், இவ்விரண்ைட ஞ் ேசர
நாடாக்கினாெரன் ந் ணிதல் ெபா ந்தா . ெசங்குட் வன் மற்ைற இ ேவந்தாி ம்
மிக்கு விளங்கிய காலத்
வர் ெபாறிைய ம் அவனிட்டாெனன்ப
சிலப்பதிகாரத் க் காண்டலா ம்; உைற ைரயாண்ட ேசாழன் இ வைர ம்
ெவன்றேபா
ன்
ைய ம் ைனந்
ம்
ச் ேசாழன் என
விளங்கினாெனன்ப ேதவாரத்தா ம் அறியக் கிடத்தலா ம்; ெவன்ற ேவந்தர்
ெவன் ெகாண்ட நாட் ன் பாகுபா ம், அரசிய ம், அழியாமல் அவ்வந்நாட்டவர்க்கு
அவ்வவ் ேவந்தாய் விளங்கி நாடாண்டார் என்ேற ணியலாம். இக்காலத் ம்,
ஒவ்ேவார் நாட்ைட ெவன்ற ேவந்தர் அவ்வந்நாட் ன் பாகுபாட்ைட அழித்தற்
கியலாமல் அவ்வவ்ெவல்ைலயிேல அவ்வந்நாட்ைட ைவத் அநநாட்
வழக்கங்கட்கிையய அரசா தைல ங் கண் ெகாள்க. இவ் ண்ைம ணர்ந்தன்ேற
பிற்காலக் கவிக ம் பாண் ய ம், ேசாழ ம் ெகாங்குெவன்றைதயறிந் ைவத் ம்
"ேசரர் ெகாங்கு என்ேறபா வாராயின ெரனத்ெதளிக. அவ்வக்காலத் ெவன்ற
அரசைனச் சிறப்பித்
ன் நாட்ைட
ைடயவனாக ஒ வைனப் கழ்ந்ததன்றிப்
பாண் யர் கார் நா , ேசாழர் ம ைரநா , ேசரர் ெகாற்ைக எனமாறி யாண் ம்
பலர்ேமல் ைவத் வழங்காைமயா ம் இத ண்ைம நன் ெதளியப்ப ம். மிக ம்
அழகிய இம் ைற ெகட் நிைல த மாறிய இறப்பப் பிற்காலத்தின்
கண்ேணயாெமன் ஆராய்ந் ெகாள்க. யான் இத் ைண ங் கூறிய 'ெகாங்குநா '
எஞ்ஞான் ம் ேசரர் ெகாங்கு என வழங்கப்ப ேம யன்றிப் பாண் யர் ெகாங்கு ேசாழர்
ெகாங்கு என எந்
ம் வழக்குப் படாெதன்பைத ணர்த்தேவ ெயனவறிக. ேசரர்
ெகாங்ெகன் ம் வழக்கன்றிப் பாண் யர் ெகாங்கு, ேசாழர் ெகாங்ெகன வழக்கின்ைம
பன்
ம் வல்லார்வாய்க் ேகட் ணர்க. பாண் ய ள் ம், ேசாழ ள் ம் ஒேரா
ேவந்தன் ெவன்றைதக் குறித்தற் கண் "குனிவார்சிைல ெயான்றினால் ெவன்ற
ேகான்ெகாங்க நாட்டெகால்ைல" எனப் பாண் யைன ங் "ெகாங்க" என ஒ
ேசாழைன ங் கூ வெதல்லாம் ேசரைனக் "காவிாி மண் ய ேசய் விாிவனப்பிற்
கார்ச்ெசல்வ" (பதிற்-73) என்றதேனாெடாக்கு மன்றிப் பிறிதாகாெதன் ய்த் ணர்ந்
ெகாள்க.
இத் ைண ங் கூறியவற்றாற் சங்க காலத் க் ெகாங்கு ேசர ைடயதன்றிப்
பிற ைடய தன்ைம நன் ெதாியலாம். அங்ஙனமாயின் அக்ெகாங்கு நாட் ெரல்லாம்
அந்நா ைடய ேசரரைரேய ேசர்ந்தன என்ப யான் கூறேவண் வதன் : அக்ெகாங்கு
நாட் ப் பல்
ட் க
ர் எனப்ப் ெபயாிய ேதா
ண்ைம பல ல்களான றியப்
ப ம். இக்காலத் ம் அக்க
ர் அப்பன் ல் வழக்கிற்குமிையயக் ெகாங்கு
நாட்டெதன்ேற தமி லகாற் க தப்ப ம். இவ் ர்
ற் கூறியாங்கு காவிாி டன்
கலக்கும் ஆன்ெபா ைந நதியின் ைறைய ைடயதாகும். சங்கப் லவரா ம்,
ஆ ைடய பிள்ைளயாரா ம் பாடப்பட்ட தி க்ேகாயிைல ைடயதாகும்.
க
ர்த்ேதவராற் பாடப்பட்ட தி விைசப்பாப் ெபற்றதாகும். அ ணகிாிநாதராற்
பாடப்பட்ட தி ப் க ைடயதாகும்: இவ் ைர உமாபதி சிவாசாாியர் ெகாங்குநாட் த்
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தி ப்பதிக ெளான்றாக ைரத்தார். இ
ேசரர் க
ெரன்ப ெதள்ளி .
மற்றிக் க

ேசரர் ெகாங்குநாட் ள்ள காரணத்தாற்

ைரச் ேசக்கிழார்

"தங்கள் குலமரபின்

தற்றனி நகராங் க கா ர்"

என ம்
"மன்னியவந பாயன்சீர் மரபின் மாநகரமாகுந்
ெதான்ென ங் க
ெரன் பசுடர் மணி தி

ர்"

என ம் கூ மாற்றாற் ேசாழ ெரனக் க தினாெரன் நிைனக்கப் ப மாெலனிற்
கூ ேவன் சங்க ல்களிேல ம், ேசக்கிழார் ெபாிய ராணத்ேத ம், அதற்குப்பிந்திய
ல்களிேல ம், இரண் க
ர் கூறப்படேவயில்ைல. சங்க ல் க
ைர
"க ம்பகட் யாைன ெந ந்ேதர்க்ேகாைத
தி மாவியனகர்க் க
ர்" (அகம்-93)
எனத் ெதளிவாகச் ேசர ைடயெதன் கூறிற் . யாப்ப ங்கலக் காாிைக
ைரகார ம்* க
ைரச் ேசாணாட் க்கு ேமற்ேக ளதாகக் காட் னார். ேதவாரத்
தல ைற வகுத்தெபாியா ம் க
ைரக் ெகாங்குநாட்ேட ைவத்திட்டார். ேசக்கிழா ம்
இக்ெகாங்கு நாட் க் க
ைரேய க திக் கூ கின்றாெரன்ப அவர் "ெகாங்க ெரா
குட லத் க் ேகாமன்னர் திைறகாணத்........க
ாின் வந்தைணந்தார்" என ம்
"வந் மணிமதிற் க
ர் ம ங்கைணவார்...... தி வானிைலக் ேகாயின் ந் ற
வந்தைணந்திைறஞ்சி" என ங் கூ தலான் நன்குணரப்ப ம். அவர் கழ்ச்
ேசாழநாயனார் க
ர்க்குப் ேபாந்த ெகாங்கெரா குட லத் க் ேகாமன்னர் திைற
காணேவண் ேய என் மிக நன்றாகத் ெதளிவித்தல் காண்க. அவர் ேசாணாட் ர்கள்
பலவற்ைறக் கூ மிடத்ெதல்லாம் அவ் ர்கள் ேசாணாட் ள் ளனெவனத் ெதாி மா
அந்நாட் வ ணைன கூறிச் ெசல் த ம், இக் க
ைரச் ேசாணாட்டெதன
அங்ஙனங் கூறாைம ம், நன் ேநாக்கிக் ெகாள்க. இப் கழ்ச் ேசாழநாயனார்
ராணத்ேத இப் கழ்ச்ேசாழர் உைற ாிலரசு ாிந்தி ந்தார் என் ம், அவ் ைற ர்
ேசாணாட் ள்ள ெதன் ம் விளங்கப்பா த ங் காண்க. அவர் உைற ாிலரசு ாி
நாளிற் ெகாங்கெரா குட லத் க் ேகாமன்னர் திைறகாண ெவண் க் க
ர்
வந்தைணந்தார் எனேவ கூறினார். பிறர் நிைனக்குமா ேநாக்கின் குட லம் ேமைலக்
கடேலாரத் நாடாகும்: இக்க
ர்க்கும், அக் குட லத் க்கும் ெந ந் ரமல்லாமல்
ெநறிய ைம
ள .
-----------* ஒழிபியல்- 7
அக் கடேலாரத் க் குட லமன்னர் திைறகாண இக்க
ர்க்குச் ேசறேலேனா? பிறர்
க த் ப்ப ெகாங்குநா தான் ேசரர்க் கில்லாத் தனி நாடாயிற்ேற? ஆண் ள்ல
க
ாிற் குட லக் ேகாமன்னர் திைற காண்பெதன்ேனா? க
ர்க்கும் கழ்ச் ேசாழர்
அரசு ாி ம் உைற ர்க்கும் நாற்காத ரந்தாேன. அவ் ைற ாி
ந்ேத ேசாழர்

20
இ வர் திைற ங்காண்ட
ற்ற தைட யா ? இைவெயல்லாம் ஆராயப் கின்
அப்பிறர் கூ வ ெபா ந்தாெதன் தாேன லனாகும். ேசக்கிழார் ெகாங்குநாட்ைடக்
குட லெமன் ெதான் ல் வழக்கிற்கிையயேவ க தினாெரன்ப ெவள்ளாைனச்
ச க்கத் ச் சுந்தர ர்த்தி நாயனார் தி ப் க்ெகாளி ர விநாசியினின்
றப்பட் க்
குட லத் ச் சிவன யார் பதிகெடா ம் ேபாய் அப்பால் மைல நாட்டகம்
குந்தாெரனக் கூறியவாற்றான் அறியப்ப ம். இதற்குாிய பாடைல ன்னேர
காட் ேனன். ெகாங்குநாட்ைட ஆண் க் குட லெமன் கூறியவர் ஈண் க்
குண லெமன நிைனத் அதற்ேகற்பக் க
ைரச் ேசாழர ர் என்றார் என் ெபா ள்
ெகாள் தல் அசம்பாவிதமாகும். இவ்விடர்ப்பாெடல்லாம் ேசரர் குட லம் இஃெதன்
ெதாியாைமயாேன ேநர்ந்ததாகும். இதன்கண் இவ் விேராதெமான்
ண்டாகாதப
ேநாக்கிப் ெபா ள்ெகாள்ளின் உைற ர்ப் கழ்ச் ேசாழர் ெகாங்கெரா குட லத்
ேகாமன்னர் திைறகாண அக்ெகாங்க ம் குட ல மன்ன
ள்ள குட லத் ர்க் குச்
ெசன்றைணந்தார் என ைரத்தேல ெபா ந்திற்றாதல் காண்க. குட லத்தவைரக்
ேகாமன்னர் என்றதனாற் ெகாங்கர் அவர் கீழடங்கிய சிற்றரச ம் கு
மாவர்.
கழ்ச்ேசாழர் குட லத்ைதெவன் ெகாண்டதனால் அங்ஙனம் ெவன்றநாட் த் தைல
நகர்க்கண்ேண அவர் திைறகாணச் ெசன்றார் எனவறிக. பிறர் கூ மா குட லம்
ேமைலக் கடேலாரத்தேதயாயின் ேசாழர் ந்திைறையக் க
ாிற் ெகாணர்ந்
இன்னநாளின் நம் ன் அளக்கெவன ஓைலேபாக்கி நியமிப்பெரன்க.
அங்ஙனெமான் ம் நியமியாைமயான் குட ல மன்னர் க
ரகத் ேத ம், ேதாற்ற
காரணத்தான் அவ் ைரவிட் அதன் பக்கத்ேத
ளராதல் பற்றிேய குட லக்
க
ர்க்குச் ெசன்றாெரனப்ப ெமன்க.
கழ்ச்ேசாழநாயனார் க
ர்ெசன் ெமாய்ெயாளி மாளிைகயினத் தாணிமண்டபத்
தாியாசனத்தமர்ந் அம் ற்றத் க் குட ல மன்னர் ெகாணர்ந்த திைறகண்டார்
எனக்கூறியவிடத் க் ெகாங்கைரேய கூறாைமயா ம், குட ல மன்னைரேய
கூறிவி தலா ம் ெகாங்கர் தனியரசராகாைம நன்குணரப்ப ம். குட ல மன்னவர்
ேவற் நாட் னின் க
ர்க்குத் திைறயளத்தற்காக வந்தாெரன அங்குக்
கூறாைமயா ம் குட ல மன்னர் அவ்விடத்தவராத ெறளியப் ப ம். திைறகண்ட
ேசாழர் குட லமன்னைர அவர் நாட் க்குச்ெசல்ல விைடெகா த்தாெரன் அங்குக்
கூறாைமயா ம் யான் கூ வேத க த்ெதன் ணர்க. ேசக்கிழார் விறன்மிண்ட
நாயனா ைடயஊ ம் ெகாங்குநாட் த் தி ப்பதி மாகிய தி ச்ெசங்குன் ைர
மைலநாட் ளெதனைவத் ச் "ேசரர் தி நாட் ர்களின் ன்சிறந்த
ர்
ெசங்குன் ர்" எனப்பா தலா ம் இக்ெகாங்கு நாட்ைடச் ேசரர் நாெடன்
ெகாண்டாெரன்
ணியப்ப ெமன் ணர்க. இங்ஙனங் கூ கின்ற ேசக்கிழார்
இக்ெகாங்குநாட் க் க
ைரத் "தங்கள் குலமரபின் தற்றனிநகர்" என ம் "
அநபாயன் சீர்மரபின் மாநகரம்" என ங் கூ வாராயின் அத
க்கமிஃெதன்
ஆராய்ந் தறிந்
ன்பின் ரணாைம உைரக்க ேவண் வதாகும். ேசக்கிழார்
க
ைரப் பற்றிக்கூறிய இவ் ாிடத் ம் ேநேர ேசாணாட் ெரன் ம்,
ேசாழ ெரன் ங் கூறாமல் அதன் சம்பந்தத்ைத மரபின் ேமேலற்றிேய கூ கின்றார்.
கழ்ச்ேசாழர்க்கு ெவன்ற சம்பந்தமல்ல ேவ சம்பந்த ள்ளதாயின் அைத விளங்கச்
ெசால் வாெரன்ேற ெகாள்க. ேசரர் ஊெரன் உலெகலாந்ெதாிந்த க
ைரச்
ேசாழ ெரன் கூ தல் ெபா ந்தாெதன்பைத நன்குணர்ந்ேத க
ைரப் பற்றிச்
ேசாழர் மர க்ேக ம் சம்பந்த ண்டாெவன் ஆராய்ந் கண் அதைனேய ஈண் க்

21
கூறினாராவர். க
ர் பாற்கர ரம், பாற்கரேக்ஷத்திரம் என் ம் ெபய ைடயதாத ன்
ேசாழர் தங்கள் குலமரபின் தல்வனான சூாிய ைடய நகரமாகும் என்ப
க த்தாகக்ெகாள்க. மரபின் தல்வ ைடய நகரமாதற் சிறப்பான் தன்ைமயாகிய
ஒப்பற்ற நகரமாயிற் . கழ்ச் ேசாழர்க்கு ெவன் ெகாண்ட சம்பந்தமன்றிக்
குலமரபாேனாக்கி ம் சம்பந்த ண்ெடனத் தம்மாிய ெபாிய லைம யானிையத் ச்
ேசக்கிழார் பா ய திஃெதன் ணர்க. ன்ன ம் அனபாயன் சீர்மரபின் மாநகரமாகும்
என்ற உ மிக்க த்ேத பற்றி ெயன் ெகாள்க. இவர்க்கு ன் வைக ல் ெசய்த
நம்பியாண்டார் நம்பிக ம் இப் கழ்ச்ேசாழைரக் " ேகாகனநாதன் குல தேலானல
மன்னிய கழ்ச்ேசாழன்" (தி த்ெதாண்டர் தி வந்தாதி-50) எனக் கூறியதைன ம்
ஈண்ைடக்ேகற்ப ேநாக்கிக்ெகாள்க. ஆண் த் தாமைர நாயகனான சூாியனாகிய
ேசாழர் குல தல்வ ைடய நலத்ைதத் தன்பானிைல ெப வித்தவெனன் கூ தல்
காண்க. தங்குல தல்வனான சூாியன் ேசரர் க
ைர ைடயனாயினாற் ேபாலப்
கழ்ச் ேசாழ ம் அதைன ைடயராயினாெரன்ப பற்றிேய இவ் வைம ெசய்யப்
பட்டதாகும். இவ்வைக
ல் இவ் வைம யாற்குறித்த ெபா ண்ைமையேய
ள்ளத்தைமத் ப் பிறிெதா வைகயாற் ேசக்கிழார் கூறினாெரன்ேற ெகாள்க.
ேசாழர்க்ேக என் ம் உாிைமயாக்குவ அவர்க்குக் க த்தாயின்
"மன்னிநீ யெசங்கதிரவன்வழிமரபிற்
ெறான்ைமயா தற்ேசாழர்தந்தி க்குலத் ாிைமப்
ெபான்னிநாெடன் ங்கற்பகப் ங்ெகா மலர்ேபா
னன்ைமசான்ற நாகபட் னத்தி நகரம்."
என்ப ேபால் விளங்க ைரப்பாெரன்க. க
ைரப் பாற்கர ர ெமன்ப அதன்
ராணத்திற் கண் ெகாள்க. அவ் ைர ைவதிகெரல்லாம் பாஸ்கர ேக்ஷத்ரெமன
வழங்குதைல இன் ங் ேகட்டகலாம். "க
ைர யிலங்கி
வளர்பாற்கர ரெமன்றிைசப்பர் ெதான்
யேலாேர." (தல மகிைம) என்ப க
ர்ப்
ராணம். இ பாஸ்கர ேக்ஷத்ரமாயின் ேசாழர் தங்கண் மரபின் நகரேமயன்ேறா.
இவ்வா கவித் வ வன்ைமயாற் கூறியதைன
கி ேநாக்கா அதைனேய
சாித்திரமாகக் ெகாண் இடர்ப்ப வார் பிறெரன்க. ேசாழமண்டல சதக ைடயார்
ேசாணாட் நாயன்மார் பலைர ெம த் ேதா கின்றவர் கழ்ச்ேசாழ நாயனார்
உைற ாிலரசு ாிந்தவெரன் ெகாண் ம் அவர் சாிதம் நிகழ்ந்த
க
ர்க்கெணன்ப பற்றி அவைர எ த் க் கூறாமல் வி தலா ம் க
ர் ேசாழ
மண்டலத் ரன்றாதல் ெதளியப்ப ம்.
" கடல்கிழக்குத் ெதற்குக் கைர ரள்ெவள் ளா
குடதிைசயிற் ேகாட்ைடக் கைரயாம்—வடதிைசயில்
ஏணாட் ெவள்ளா றி பத் நாற்காதஞ்
ேசாணாட் க் ெகல்ைலெயனச்ெசால்."
என வழங்கும் ெவண்பாவால் ேசாணாட்ெடல்ைல க
ைரப் றத் திட்ேட
ேகாட்ைடக் கைரயளவாய் நிற்ப காண்க. இத ண்ைம அ யிற்* குறித்தி க்குங்
குறிப்பா
ணர்க. சங்க ல்க ம் பின் ல்க ம் ஒ ப யாகச் ேசர ைடயெதன்
ெதளிவித்த ெகாங்குநாட் ச் சிறந்தேதா ாிைன ன்பின் ஆராயா ேசாழரெதன்
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கூறிப் பண்ைடத்தமிழ் வரம்பழியச் ெசய் ள் ெசய்பவர் ேசக்கிழாரல்லெரன்
ெகாள்க. இத் ைண ங் கூறியன ெகாண் ேசரர் ெகாங்குக் க
ர் ேசரர்
க
ேரெயன் ணர்க.

ெதளிந்

இனிச் ேசாழர் நீர்நா ம், ேசரர் ெகாங்குநா ம் ஒன்ைறெயான் ற த் ள்ளதன்ைம
ன்னேர விளக்கிவிட்ேடன். ேசர ம், ேசாழ ம் ஒ வேராெடா வர் இக ப்
பலகா ம் ேபார் ாிந்த ெதான் ல்களில் மிகுதியாகக் ேகட்கப் ப தலான் ேசரர்
ேசாணாட்ைட ம், ேசாழர் ெகாங்குநாட்ைட ம் பைகப் லமாகக் க தினெரன் ணரத்
தகும். ேசாழர்க்குக் ெகாங்கு பைகப் லமாதல் "ெகாங்கு றம் ெபற்ற ெகாற்றேவந்ேத"
(373) எனச் ேசாழைனப் றப்பாட் ற் கூறியதனா லறியப்பட்ட . இதனாற் ேசாழர்
பைகப் லத் ைரச் ேசாழ ெரன்
ல்கள் கூறாெவன் ெதளிந் ெகாள்க.
----*The last of these name (Kottakarai) means 'Fort bank' and tradition says that it refers to the
great embankment of which traces still stand in the Kulitalai Taluq. The Karai Pottanar river
is also supposed to have formed part of the boundary and to have obtained its name from the
fact. The Karai Pottanar is a small stream rising in the Kollarmalai.
--- Page 28 Gazetter of the Trichinopoly District
The name signifies "the river which marked the boundary", and native tradition which
appears to be founded on fact, says that the stream was once the boundary between the
Pandya, Chola and Chera Kingdoms.
-- Page 8 Gazetter of the Trichinopoly District
இக்க
ர் ேசரர் ெகாங்குநாட்டதாதலாற் ேசர ெரன் ணரப் ப மாயி ம்
இதன்கண்ேன ேசரவரசர் மாளிைக ைடயராய் வதிந்தாெரன்ப எற்றாற்ெப
ெமனிற்கூ ேவன். றநா ற்றில்
"இவன்யாெரன்குைவயாயினிவேன
நிறக்கவசம் ம்ெபாறிசிைதய
ெவய்கைணகிழித்தபகட்ெடழின்மார்பின்
மற யன்னகளிற் மிைசேயாேன
களிேற, ந்நீர்வழ்ங்குநாவாய்ேபால ம்
பனமீனாப்பட் ங்கள்ேபால ஞ்
சுறவினத்தன்னவாேளார்ெமாய்ப்ப
மாீஇேயாரறியா ைமந் பட்டன்ேற
ேநாயிலனாகிப்ெபயர்கதில்லம்ம
பழனமஞ்ைச குத்தபீ
கழனி ழவர்சூட்ெடா ெதாகுக்குங்
ெகா மீன்விளந்தகள்ளின்
வி நீர்ேவ நா கிழேவாேன
இ ேசாழன்
த்தைலக்ேகாப்ெப நற்கிள்ளி க
ாிடஞ் ெசல்வாைனக்கண்
ேசரமானந் வஞ்ேசர
ம்ெபாைறேயா ேவண்மாடத் ேம
ந் உைற ர்
ஏணிச்ேசாி டேமாசியார் பா ய ." (13)
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என இ தைலக்கற்றார் பல மறிவர்.ஈண் ப் றப்பாட் ைர காரர்
"களிற் மிைசேயானாகிய இவன்,யாெரன்குைவயாயின்,நா கிழேவான்:இவன் களி
மதம் பட்ட :இவன் ேநாயின்றிப்ெபயர்க எனக்கூட் விைன
ெசய்க."என் ம்,ெப நற்கிள்ளி களி ைக யிகந் பைகயகத் ப் குந்தைமயான்
அவற்குத்தீங்கு ெமன் றஞ்சி வாழ்த்தியைமயால் இ வாழ்த்தியலாயிற் ."என் ம்
நன்கு விளக்கினார். இவற்றாற் ேசாழன்ெப நற்கிள்ளிெயன்பான் தன்
ேசாணாட்ெடல்ைலயகத்ேத ஓர்காற் களி ர்ந் ெசல் ம்ேபா அ மதம்பட் க்
ைகயிகந் ேசாழ க்குப்பைகயகமாகிய க
ாிடஞ் ெசன்றெதன் ம்,அங்ஙனம்
பைகயகமாகிய க
ாிடம் கும் அக் களிற்ைறச் ேசாழற்குத் ைணயாய்ப்ப் ேபாந்த
வாண்மறவ ம், பழகிய பாக ம் தம்வ யாற்ற த் ேவண் வன ெசய்ய ம் மதத்தால்
அவற்ைற மதியா க
ாிடஞ் ெசல்லத் தைலப்பட்டெதன் ம், இவன்
வாண்மறவ டன் களி ர்ந் க
ர்ேமல் வ தைலச் ேசரன் அந் வஞ்
ேசர
ம்ெபாைறெயன்பான் ேசாழன் பைகயகமாகிய க
ாிடத் ேவண்மாடம்
என் ம் மாளிைகயின் உபாிைகேம
ந் தன்கண்ணாேன கண்
தனக்குப்பைகயாகிய ஒ வன் வாண் மறவர் ைடசூழக் களி ர்ந் வ வானாக
நிைனந்
கம்ேவ பட் த் தன்பக்கத் அவ்ேவண் மாடத் பாிைகயிேலயி ந்த
உைற ர் ஏணிச்ேசாி டேமாசியாெரன் ம் லவர் ெப மாைன இவன்
யாெரன் வினாவ அதற்கு அவர் தம் ண்ணறிவா ம், ேசரனி
ற்பட்
நிகழ்ந்தவற்ைறெயல்லாம் ஆராய்ந் கண்ட ணிவா ம், களி ர்ந் வ ஞ் ேசாழைன
ன்னேம தாந்ெதாிந்தி ந்த தன்ைம யா ம் இங்குக்களி ர்ந் வ ேவான் நீர்நா
கிழேவானாகிய ேசாழன் இவன் பைகயகத் ப் பைடெய த் வ வானல்லன்; இவன்
யாைன மதம்பட்ட : அ வாண்மறவைர ம் பாகைர மதியா ைகயிகந் ,
ஈங்குவாரா நின்ற . இதனால் நீ இவைனப் ேபார்க்குவ வானாகக் க திச்
சினவாத ள்க. ேசாழ ம் ேநாயிலனாய்ப் ெபயர்க என் உண்ைமையத் ெதளிவித் த்
தம் ேப ர க்கும் ெப ம் லைமக்கும் ஏற்ப ெசய்தாெரன் ம் நன்றாகத் ெதாிந்
ெகாள்ளலாம். லவர் இ ெப ேவந்தர்க்கும் ேபார் நிகழ்ந் பிரமாதம் விைளயாதப
காத்தைல ேமற்ெகாண் இ பைகப் லத் ப் பைடெய த்தலன் ; யாைன
ம விேயாரறியா மதம்பட்ட : இக் களிற் மிைசேயான் நீர்நா ைடய ேசாழெனன்
பதியானறிேவன். களி மதம்பட்டதா ம், பைகப் லம் குதலா ம் உண்டாம்
ஆபத்தினின் இவன் தப்பி நீங்குவானாகுக என் ேசரன் ெவகுளிைய
மாற்றிய ளினாெரன் ெகாள்ளத்தகும். இதனாற் க
ர்
ேசாணாட்ைடய த்தெதன் ம், அ ேசாழர்க்குப் பைகயகெமன ம் ேசாணாட் மதம்
பட்டகளி அடங்கா ெவகுண்ெட ந் ைகயிகந் தாற் பாணித்த ன்றிக் க
ர்ப்
குமளவில் அவ்வள அணித்தாக இக்க
ள்ளெதன் ம் நன்குணரலாம். உைற ர்
ஏணிச் ேசாியி ள்ளவராதலான் டேமாசியார் தம் ர்ச்ேசாழைன ன்னேர
நன்கறிந்தவராவர். உைற ரகத்தேதார் ேசாியாத ன் உைற ேரணிச்ேசாி
எனப்பட்ட . ேவண்மாடத் ேம
ந் இைவ ெயல்லாங் கண்டவாற்றான்
அம்மாடம், ஊர்சூெழயி
ம் மிக யர்ந் தி த்தல் ெபறப்ப ம். இங்ஙனமின்றி
எயிற் றத்தி ந்தேதார் மாடமிஃெதனி மைம ம். ஆடகமாடம், ெவள்ளிமாடம்
என்பன ேபால இஃ ெமான்றாகும். டேமாசியார் தம் உைற ைரநீங்கி இச்ெசய்தி
நிகழ்தற்கு ன்ேன ேசரைன அவன ஊர்க்கண்ேண ெசன் கண்
ந்தாெரன்ப ம்
இதனாேன ெகாள்ளத்தகும். இப் றப்பாட் ல் "இவன் யாெரன் குைவயாயின்"
என்றி த்தலாற் ேசர ம் லவ ம் கண்ணற் காணக்கூ ய அவ்வள அணித்தாக
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மதக்களி ேசாழைனத் தாங்கிக்ெகாண்ேட க
ர்ப் பக்கத்
வரலாயிற்ெறன் ணரத்தகும். க
ைரப் பைகயகம் என்றதனாற் ேசாழன்
களி ர்ந்த
த ற்றன்னகம் என் நன்
ணியப்ப ம். இச்ெசய்திெயல்லாம்
ேசாணாட் ன் ேமற்ெகல்ைலயி ள்ள ெதன் யாப்ப ங்கல ைரகாரர் கூறிய
க
ர்க்கன்றி ேமல்கடேலாரத் ப் ெபாியேதார் ெகாங்கு மண்டலத் க்கப்பா ள்ள
குடநாட் ற் க
ர் என்ற ெபயேர எந் லா ங் கூறப்படாத பிறர் கூ ங்
ெகா ங்ேகா ர்க்குக் கனவி ம் ெபா ந்தாெதன்ப அறிஞராராய்ந்
ெகாள்வாராகுக. இதனாற் ேசாணாட்ைடய த் ள்ள க
ர் ேசாழர்க்குப் பைகயகம்
என் ம், அ ேவ ேசரர் ெப மாளிைக கைள ைடயெதன் ம், ேசரைனப் பார்த்தற்குப்
பண்ைடத் தமிழ்ப் லவர் அக் க
ர்க்குச் ெசல்வ தான் வழக்கெமன் ம்
நன்குணர்ந் ெகாள்க. இவ்வாிய றப்பாட் , க
ர்த் திைசயறியா அைல ம்
ெநஞ்சமாகிய மரக்கலத்ைதக் ெகாண் ழ ம் நல் யிராகிய மீகா க்கு அவியாத
கலங்கைர விளக்குப்ேபால விளங்குவதாகும் என் தமிழன் ைடயெரல்லாம்
அறிந் ெகாள்க. இதிற் ேசரர் ெகாங்குநா ேசரர் மைலயாகிய ெகால் ைய ம்,
ேசரர்யாறாகிய ஆன்ெபா ைநைய ம், ேசரர் ெகா ந்தமிழ்நாடாகிய மைலநாட்ைட ம்
உைடயதாயினாற் ேபாலச் ேசரர் க
ைர ம் உைடயதாதல் ெதளியப்பட்டதாகும்.
இங்ஙனம் அன்றாயின் ஊெரா
ற ம், நாெடா
ற ம், மைலெயா
ற ம்
யாெறா
ற மாகி யிடர்ப்படேவண் வ ெமன்க.
இனிப் றப்பாட் ைரயாசிாிய ம், சிலப்பதிகார அ ம்பத ைரயாசிாிய ம் வஞ்சி க
ர் என் உைரெய தினார் என்ப அறிஞர் பல ம் அறிவர். இங்ஙனேம
நிகண்
ைடயாெரல்லாங் கூறினார். இவற்றால் ஒ ாி
ெபயர்கைள ைடயெதன்ப ெபறப்பட்டதாகும். இவ்வி ெபய ம்
இவ்வாசிாியர்களிட்ட ெபயரன் ; பண்ைடச் சங்க ல்களிற் கண்டனேவயாகும்,
"க ம்பகட் யாைன ெந ந்ேதர்க்ேகாைத, தி மாவியனர்க் க
ர்" (அகம்- 91)
என ம், "ஒளி ேவற்ேகாைத ேயாம்பிக் காக்கும்வஞ்சி" (அகம்-263) என ம்
வ தலான் அறிக. இவ்வஞ்சி பைகப் லத்ைத ய த் ள்ள காரணம்பற்றிேய ேசரன்
ஓம்பிக்காக்கும் வஞ்சிெயன்றா ெரனவறிக. இங்ஙனந் ெதான்
ட் பயின்ற இவ்வி
ெபய ள் ம், க
ர் வழக்கின்கண் ம் ெபயராதலாேன அதனிைல எளிதிலறியப்
ப ெமன் ெகாண் வஞ்சிெயன் வ மிடந்ேதா ம் க
ர்
என்ெற தினாெரன் ய்த் ணரப்ப ம். வழக்கின்கட் பிரசித்தி ெபற் க்
க
ெரன் ம் ெபய ைடய ஊர்கள் பல ளவாயின், அவற் ட்டாம் க திய
இஃெதன் எளிதி லகறிந் ெகாள் மா ஏற்ற அைடெகா த் ைரப்பர். அங்ஙனம்
அைடெகா த் க் கூறாைம யான் லாசிாிய ம், உைரயாசிாிய ம் க
ர் என்
கூறியெதல்லாம் ஓ ைரேய குறிக்குெமன் ெதளியலாம். ேசக்கிழார் மட் ம்
பிற்காலத் ச் ேசரமான் ெப மாணாயனாாி ந்த ெகா ங்ேகா ைர
மேகாைதெயன் ம் ெபய டன் வஞ்சிெயன் ம் வழங்கினார். இதனாற் பிற்காலத் ச்
ேசரமான் ெப மாணாயனாாி ந்த ெகா ங்ேகா ராகிய வஞ்சிெயன்
ணியப்ப ம். அக்ெகா ங்ேகா ைர அவர் யாண் ம் க
ெரன்
வழங்காைமயான் பண்ைட ஆசிாியர் கூறிய பைழய ேசராி ந்த
க
ர்வஞ்சிேவெறன் எளிதிற் ணியப்ப ம். வஞ்சிக்குக் க
ெரன்ற ெபயேர
வழக்கின்க ள்ளதாெமன்ப தியான் ேமற்கூறியவாற்றா
ணரலாம். அப்ெபயர்
வழக்கம் அக் ெகா ங்ேகா ர் வஞ்சி ைடயதாயின் அதைனயன்ேற ற்படக்கூ வர்.
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ெசய் ளினல்லாமல் வழக்கி ம் வழங்கும் ஆற்ற ைடைமயா னன்ேற உைரகார ம்
நிகண் கார ம் வஞ்சிையக் க
ெரன் கூறிக்காட் னார். அவெரல்லாம்
வஞ்சிையக் க
ெரன்ற ெபயராேன விளக்கிய அவ்வஞ்சிெயன் ம் ெபயர்
பிற்காலத் ச் ேசரமான் ெப மாணாயனார் அரசு ாிந்த ெகா ங்ேகா ர்க்கும்
இடப்பட் வழங்குதைல நன்கறிந் , பண்ைட லா ந் தா ந்க திய அஃதன் ;
இஃெதன் ணர்த்தேவ ெயன்ப நன்குணரத்தகும். க
ர்வஞ்சிைய யாண் ம் யா ம்
ெகா ங்ேகா ர், மேகாைத, அஞ்ைசக்களெமன் ம் ெபயர்களான் வழங்காைமயா ம்,
ெகா ங்ேகா ர் வஞ்சிையக் க
ெரன் யாண் ம் யா ம் வழங்காைமயா ம்
இைவ தம் ள் 'ேவ ேவ என்ப எளிதி ணரப்ப மன்ேறா? இவ் ண்ைமயிைன
யிங்ஙனம் ஆராயா மயங்கினார் பலர் என்க. பிற்கால ல்கைள ம், ற்கால
ல்கைள ம் ஒ ங்குகற் ச் ெசந்தமிழ்க் கடனிைல கண்ட கச்சியப்ப னிவர் தாம்
பா ய ேப ர்ப் ராணத்
"ஆன த் யர் சைனயாற்றியகில ந்
வான த்ெத ம்வஞ்சிபசுபதியாயினார்
பானநஞ்சினர்பாழி மானிைலயாயிற்ேற"
(குழகன்குளப் ச்சுவ ற்றபடலம் 120)
என ஐயந்திாிபறப்பா தலான் யான் கூ வேத ெமய்ெயன்
ணிக. இவ்வாசிாியர்
ேசக்கிழார் ெபாிய ராணத்ைத எ த்ெதண்ணியப த் தவேர யாவெரன்றியான் ஈண் க்
கூற ம் ேவண் வேதா? அந் ல் கற்றதன் ேம மிவர்க்குண்டாகிய ணி
இஃெதன் நிைனத் க் ெகாள்க. இவற்றாற் பண்ைடச் சங்க ல்களி ம்,
அவற்ற ைர களி ங்கண்ட க
ர் வஞ்சிக்கும், பிற்காலத் ச் ேசக்கிழார்
ற்
கண்ட ெகா ங்ேகா ர் வஞ்சிக்கும் யாேதாாிைய மின்ைம நன்குணர்ந் ெகாள்க.
இப்பாட்டாேன க
ெரன்ற ெபயர்க் காரண மறிக. இக்காரணம்பற்றி இதைன
சபீஜமாநகரெமனக் கூ வர். ெகாங்குநாட் ப் ேப ர் நிர்ப்பீஜமா நகரெமனப்ப ம்.
பிறவாெநறி என் தமிழிற் கூறப்ப ம்.
"ஊெரனப்ப வ ைற ர்" என்றவிடத் யாேதாரைட மின்ேற ம் உைற ர்
என் ம் ெபயர் ேசாழர தைலநகராகிச் சிராப்பள்ளிக்குன்ைறத் தன்க ைடயதாகிய
நகைரேய ணர்த் தல் வழக்கினாற்றலாேன ெயன்ப அறிஞர்க்ெகல்லாம் ஒப்ப .
அ ேபாலக் க
ர் என் ழிெயல்லாம் ேசரர் தைலநகராய்த் தண்ணான் ெபா ைநக்
கைரயி ள்ளதாய்ச் ெசந்தமிழ்நாட் ன் ேமலதா ள்ள மாநகைரேய வழக்காற்றலாற்
ெசவ்வனங் குறிக்குெமன்
ணியாராயின் ஆசிாியர்கள் அதைன அப்ெபயரான்
வழங்காெரன அறிந் ெகாள்க. கூடன் ம ைரெயன் ைரப்ப மி ேவேபா ெமன்க.
கூடெலன் ெபய ைடய பல் ர்களின் விலக்கி ணரேவ ம ைர
ெயன்ெற தப்ப வெதன்க. இக்க
ர் ற்காலத் மிகப்ெபாியேதார்
மாநகரமாயி ந்த தன்ைமயால் அதிகப் பிரசித்திெபற் வழங்கப் ப வதாகும்.
ெதால்காப்பியச் ெசால்லதிகார ேவற் ைம மயங்கிய
ள்ள
"இதனதி விற்ெறன் ங்களவி ம்" என் ஞ் சூத்திர ைரக்கண் உைரயாசிாியர்
இளம் ரணவ கள் "உைற ாிற்ெபாி க
ர் என் ழி உைற ர்க்குப்ெபாி க
ர்"
என் கூறிய வாற்றான் இக்க
ர் ேசாழர் உைற ாி ம் ெபாிெதன் ெதாிந்
ெகாள்ளலாம். இக்க கதானன்ேற பன்
ள் ம், இக்க
ர் மாநகர் என்

26
வழங்குவெதன்
ணியப்ப ெமன்க. இ ேசாழர் தைல நகாி ஞ் ேசரா தைலநகர்
ெபாிெதன்பைத ணர்ததாம ரா இஃ உைற ைர ய த்தில்ைலயாயின
உைற ைர எல்ைலகாட் உைற ாிற்ெபாி க
ர் என் கூறாெரன ணர்க. சங்கச்
ெசய் ளி ம் இக்க
ைரக் கூறியவிடத் த் "தி மாவியனகாக் க
ர்" (அகம் - 93)
என இதன் ெப ைமெயல்லாந் ேதான்றக்கூறிய ங் காண்க.
இதற்ேகற்பேவ கிறிஸ் பிறந்தபின் ற்
ப்பத்ெதான்ப தாம் ஆண்
ந்த
தாலமி என் ம் ேமற்றிைசயாளர் தாெம திய ேகாள
ல் நந்தமிழ்நாட்ைடக்
கூ மிடத் த் ேகரளபதிக ைடய ராஜஸ்தானம் இ க்கு ர் க
ர் என் கூறி
அதைனக் கடற்கைர ஊர் வாிைசயின் ைவக்கா உண்ணாட் ர்க டன
ைவத்தைன ம் ேநாக்கிக் ெகாள்க. அவ ம் ேகரளபதிக ர் க
ர் என் ேகட்
வைரந்தவாற்றான் அ ேவ எங்கும் வழங்கிய பிரசித்தி நாமம் என்ப
நண்குணரப்ப ம். இதனாேனயன்ேறா நம் உைரயாளர் பல ம் வஞ்சிெயன்ற ல்
வழக்குப்ெபயர்க்குக் க
ெரன்ற உலக வழக்குப் ெபயைர உைரயாக எ தினாராவர்.
இனி இக்க
ர் வஞ்சிெயன் ெபயர் ெப தைலப்பற்றிச் சில கூ ேவன்.
இவ்
ள்ளவிடம் வஞ்சிவனெமன ம், வஞ்சுளாராணிய ெமன ம் வழங்கப்ப ம்.
வடெமாழி ள் வஞ்சுளம் என்பதைனேய தமிழில் வஞ்சிெயன வழங்குவர். தமிழில்
வஞ்சிெயன்ப வடெமாழி யிற்ேபாலச் சில மரங்களின் ெபயராக ம், ஓர்வைகக்
ெகா யின் ெபயராக ம் வழங்கப்ப ம். இ தமிழில் மரத் க்கும் ெபயெரன்ப .
"ஞாண்ெகா ண்ேகா ன்மீன்ெகாள்பாண்மக
டான் னலைடகைரப்ப த்தவராஅ
னாராிநற ண்
ந்ததந்ைதக்கு
தண் ைற ரன்ெபண் ெரம்ைம" (அகம்-216)
என வ தலானறியப்ப ம். இதைனப் பிசின்மரெமன்பர் பிங்கலந்ைத லார்; அவர்
"வானீரம்பிசின் வஞ்சியாகும்" என மரவைகயில் வில்வ மரத் க்குஞ்
ெசங்க ங்கா க்கும் இைடேய ைவத்ேதா தலானிஃதறியப்ப ம். "வ ேயர்
தடங்கண்ணி வஞ்சிக்ெகாம்பீன்றாளிவ் வ வாள் ேபா ம்" (யாப்ப ங்கல
வி த்திேமற்ேகாள்) என் மிதன்கண் வஞ்சிக் ெகாம்ெபன்பதனா ம் இ
மரமாத ணரப்ப ம். இம்மரத்தின் ெகாம்பிைன இளமாதர்க்குவைமயாக ைரப்பர்.
அதனால் "வஞ்சிக்ெகாம் " என் உ வகப்ப த்தினார். சிந்தாமணியி ம் "வஞ்சியங்
ெகாம்பனாள்" (358) எனவ தல் காண்க. ெப ங்கைத யி ம்,
"இன்ெனா
ைணப்பண்ெணா ெவாீஇ
வஞ்சிக்ெகாம்பர்த் ஞ்சு........
ஒளிமயிற்கலாபம்பரப்பியிவ்ேவார்
களிமயில்கணங்ெகாண்டா வ காண்மின்"
எனவ தலா ம் இ மரமாதல் ணியப்ப ம். இதைன வன்னிமர ெமன்பர்
கச்சியப்ப னிவர். இ ெகா க்கும்ெபயெரன்ப " ங் ெகா வஞ்சி"
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எனவ தலானறியப்ப ம். இக்ெகா யிைன மாதர் ண்ணிைடக்கு உவமிப்பர்;
"வஞ்சியிைடயீர்" (சிலப்.) என ம் "வஞ்சி ண்ணிைட" (சிந்தா.) என ம் வ ம்.
வஞ்சுளம் என்ப வடெமாழியில் ேவதஸம், வாநீரம் என் ம் ெபயர்கைள ம்
உைடயதாகும். அம்ெமாழியி ம் அப்ெபயர்கள் மரத் க்குங்ெகா க்கும் வழங்கப்ப ம்.
இங்ஙனம் மரத் க்குங் ெகா க்கும் வழங்குதைல (பக்கம் 47-48 டாக்டர் ஆப்பர்ட்
பதிப் .) ைவஜயந்திநிகண் ற்கண் ெதளிக. மஹாகவியாகிய காளிதாஸ ம்
ரகுவம்சகாவியத்தில்
------------two lines of text in Grantha charecters
-------------------என்பதனால் ேவதஸம் ெகா ெயன்பதைன நன்குகாட் னார். நதியின்
ேவகத்தினின் ேவதஸமான எங்ஙனம்வணங்கித் தன்ைனக்காத் க்ெகாள் ேமா
அங்ஙனேம அவ்ைவதஸவி த்திைய ேமற்ெகாண்
ம்மேதசத்தா ம் வணங்காைர
ேவர க்கும் (ரகு) அவனினின் தம்ைமக் காத் க்ெகாண்டார்கள் என்ப ெபா ள்.
இதன்கட் குறிக்கப்பட்ட ைவதஸவி த்தி சாணக்கிய நீதியி ங்கண்டெதன் ஈண்
மல் நாதஸூாிெயன் ம் உைரகாரர் விளக்குகின்றார். நதிேவகத் க்கு வணங்கி,
அதன்ேவகெமாழிந்தவாேற நிமிர்ந் நிற்குமியல்பின ேவதஸம் என்ப
ெபறப்ப தலான், இ ெகா யாதல் ெதளியப்ப ம். இவ்ேவதஸம், வஞ்சியாதைல
இவ்விரகுவம்சத்ைத ெமாழிெபயர்த் த விய அரசேகசாியார்.
இன்னவாாிதிையேநாக்கிக்களிெகாண்டவிகல்ேவன்மன்னன்
றன்னதாஞ்சிந்ைதேபாய்ெநறிெதா ஞ்சாராநின்ற
மன்னர்மாமைலையவவ்விெய த்ெதறிதரங்கவாாிக்
கன்னிமாநதியினின்றவஞ்சிேயக த்தார்மன்ேனா.
எனப்பா தலானறிந் ெகாள்ளலாம்- இகல்ேவன் மன்னன் சிந்ைத ேபாய்
ெநறிெதா ஞ்சாரா நின்ற மன்னர் மைலகைளப் ெபயர்த்ெத த் ெதறி
மைலநீர்ப்ெப க்ைக ைடய அழியாத ெபாியயாற்றினின்ற வஞ்சிையேய ெயாத்தார்
என்பதாம். உத்தரராமசாித நாட்கத்தில் பவ திெயன் ம் ெப ங்கவிஞர்
"*********" Grantha Text (2-36) ( என ம் Grantha text *** (2-39) என ம்
வழங்குதலா ம் இ வடெமாழியிற் ெகா க்கு மிகுதியாக வழங்கப்ப ெமன் ணர்ந்
ெகாள்க.
த், லதா என்பன வடெமாழியிற்ெகா க்குப் ெபயர்கள். இவற்ைறெயல்லா
மாராயா வஞ்சுளம் என்ப வடெமாழியிற் ெகா க்குப் ெபயராகாெதன்
ணிந்
வைரந்தா
ளர். இவ்வஞ்சுளம் அதிகமாக அடர்ந்தவிடம் வஞ்சுளாரணியம்,
வஞ்சிவனம் என வழங்கப்ப ம். ெகா
ம், ல் ம், கல் ம்,
ம், மர ம், பிற ம்
மிகுதியாக ள்ள தன்ைமபற்றி இைவ நிைறந்த இடம் வனெமன் ெபயர்ெப ம்.
வனம் என்ப தனிேய வழங்குமிடத் மரங்களடர்ந்த விடம் என்பைதக்
குறிக்குேமயன்றி ல்லங்கா , தர்ப்பாரணியம், சரவணம், ெந ஞ்சிக்கா ,
வி ந்தாவனம், பரற்கானம், மரற் கானம், குவைளக்கா , பத்மவனம் என
வழங்கும்ேபா ஆங்காங்கு தன்ைன விேச த்தெபா ண் மிகுதியாக ள்ளவிடத்ைதக்
குறிக்கு ெமன்ப ஆராய்ந் ெகாள்க. இவற்றால் வஞ்சுளாரணியம் என்ப வஞ்சி
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மரமடர்ந்தகாெடன ம், வஞ்சிக் ெகா யடர்ந்த காெடன ம் ெபா ள்ப ெமன்ணர்ந் ெகாள்க. "மன்க
ர் நீர்வஞ்சி ம்" (வராககிாிச் ச க்கம்) என்றார்
பழனித்தல ராண ைடயா ம்.
இனி வஞ்சுளா என் ம் ஆகாராந்தபதம் வடெமாழியில் மிகுதி யாகப் பால்கறக்கும்
பசு க்குப்ெபயராத ன் அப்பசுக்கணிைறந்த கா என ம் ெபா ள்ப ம். ஓ ர் ஒ
காரணம் பற்றிேய ெபயர் ெகாள் ெமன் ம் நியதியில்ைல. காஞ்சிெயன் ம்
நகரப்ெபயர்க்குப் பலபல காரணங்கள் கூறப்ப தைலக் காஞ்சிப் ராண த ய
ல்க ட்கண் ெகாள்க. காஞ்சிெயன் ம் மரம் பற்றி ம் காஞ்சிெயன்ப;
திைச கனாலஞ்சிக்கப்ப த னா ங் காஞ்சிெயன்ப; காஞ்சன நதிையக் காஞ்சி
ெயன்ப ேபால ஏ நாழிைகயள வானம் காஞ்சனம் ெபாழிந்த ஊராதலாற்
காஞ்சிெயன ங் கூ ப. "காஞ்சனம் ெபாழிகாஞ்சியதன் கேண" என்றார்
ஜயங்ெகாண்டா ம். இங்ஙனங்ெகாள் மிடத் க் ெகா பற்றி ம், மரம் பற்றி ம்,
ஆன்பற்றி ம் வஞ்சிவனம் எனப் ப ெமன் ெகாள்க. சீத்தைலச்சாத்தனார்
"ெபாற்ெகா ப் ெபயர் ப உம் ெபான்னகர்." (மணிேம. 26) என ம், ங்ெகா ப் ெபயர்
ப உந்தி ந்திய நன்னகர். (௸ 28) என ங் கூறியவிடங்களிற் க்ெகா யாகிய
வஞ்சியின் ெபயர் ெப நகர் என் கூறினாரல்ல வஞ்சிக் ெகா ையத் தன்
கண் ைடைமயால் அ பற்றி அப்ெபயர் ெபற்ற நகர் என் கூறினாாில்ைல. ஒ வர்
"எண்ேகாைவகாஞ்சி": என்ப பற்றி எண்ேகாைவப் ெபயர்ப உமின்னகர் என்
கூறினால் அ காஞ்சி ெயன் குறித்தாெரன்பதல்ல அவ் ர் எண்ேகாைவ ைடய
ெதன் ம், அ பற்றிேய காஞ்சிெயன் வழங்கப்பட்ட ெதன் ம் காரணங்
கூறத்தைலப்ப ன் அ எட் ைண ம் ெபா ந்தாெதன்
ணிதல் ேபால
ஈண் ந் ணிக. வாவஞ்சி, வாடாவஞ்சி என்பன ம் இக்க த்ேத பற்றிவந்தன.
ஈண் க்கூறிய வாவஞ்சி ம், வாடாவஞ்சி ம் அக்க
ாி ண் ; அ பற்றிேயதான்
அப்ெபயர்கைளக் கூறினார் என் ஒ வர் வாதிப்ப எவ்வள ெபா ந்தாெதன்
ெகாள்ளப்ப ேமா அவ்வளேவ வஞ்சிக் ெகா
ைடைமயால் ெகா ப்ெபயர் ப உ
ெமன்ப ம் ஆம் எனக்ெகாள்க. ங்ெகா ப்ெபயர் ப உம் என் ந் ெதாடர்
ங்ெகா யின் ெபயைரப்ெப உம் என் ெபா ள் ப தலல்ல
ங்ெகா
ைடைமயால் அப்ெபயர் ெப உம்என் ெபா ள் படாைம ம் ேநாக்கிக்
ெகாள்க. பிற்கூறியேத க த்தாயின் அதற்ேகற்ற ெசாற்களால் விளங்கைவப்பெரன்
ெகாள்க. மஹாமேஹாபாத்தியாய ஶ◌்ாீமான் உ.ேவ. சாமிநாைதயரவர்க ம் இஃ
ஒ ெகா யின் ெபயைரப் ெபற்றெதன்பர் என்றதல்ல இஃெதா ெகா யாற் ெபயர்
ெபற்றெதன் கூறாைம ம் கண் ெகாள்க. (மணி அபி தானவிளக்கம்). இவ்ெவல்லாம்
கி ஆராயா இஃெதா ெகா யான்மட் ம் ெபயர் ெபற்றெதன்
மயங்குவா
ளர்.
இச்சங்க

ல் வழக்ெகல்லாங் கற் த்ெதளிந்த கச்சியப்ப னிவர் ேப ர்ப் ராணத்

"வன்னிநீள்வனமி த்தலானஃ வஞ்சிெயன் ெபயர்ேமவிய
தன்னமாநகர த் நம்
விைன
ைச ாிகிற்றியாம்"
எனக்ெகா ையக்காரணமாக்கா வன்னிமரேம வஞ்சி என் ெகாண்
வன்னிவனமி த்தலான் வஞ்சிெயன் ெபயெரய் திய என் ெதளிவித்தார்.
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இவாிங்ஙனங்ெகாண்டதற்ேகார்கார ணம் உய்த் ணரப்ப ம்.
கரணமைமந்தகாச காட்சிப் பாணெரன் ம் பாவலர்ெப ந்தைகயார்
இவ்வஞ்சியிலரசு ாிந்த ெசங்குட் வைனப்பா ய ஐந்தாம்பத்தில்
"காணி யேராநிற் கழ்ந்தயாக்ைக
..............................
ளக்குநீர்வியலகமாண் னி கழிந்த
மன்னர்மைறத்ததாழி,
வன்னிமன்றத் விளங்கியகாேட. (பதிற்-5- 4)
எனப்பா யதன்கண் வன்னிமரத்ைத ைடயேதாாிடம் வன்னிமன் றம் எனச்
சிறப்பித் ச்ெசால்லப்ப வ . இஃ இறந்தமன்னர் யாக்ைகையத் தாழியிற்கவிக்கு
மி காட் ப்பக்கத்தெதன் ெதளி யப்ப வ . இப்பதிற் பத் ைரகார ம்
"வன்னிமன்றெமன்ற அக்காட் ல் வன்னிமரத்ைத ைடய இடத்திைன; அ தான்
பிணத் ேதா ெசன்றாெரல்லா மி ந் மன் ேபாற ன்மன்ெறனப்பட் ட "
என ைரத்தார். இவ்வன்னிமன்றத்ைத ைடயநா வன்னி வனெமன்
வழங்கப்பட்டேதாெவன ஊகித்தற்கும் இட ண் .
> இங்ஙனம் மரத்தான் வஞ்சுளாரணியம் எனப்ப தேலயன்றி,
மிகுதியாகப்பால்கறக்கும் பசுவாகிய காமேத ேபாந்தவனமாதலான்
அப்ெபயெரய்தியெதனக் கூறி மி க்கா . இப்பிற்கூறியெபா ள்
ஆனிைலெயன்பதேனா ெபாி ம்ெபா ந் தல் கண் ெகாள்க. வஞ் சுளா என்ப
பசுவிற்குப்ெபயராம்ேபா ஆகாராந்தபதெமன் ணர்க. இதற்கிப்ெபா
ண்ைம
ைவஜயந்திநிகண் ற்காண்க. இங்ஙனம் பல காரணங்களான் வஞ்சிெயனப்பட்ட
இக்க
ெரன வறிந் ெகாள்க. இஃதிவ்விடத் என் ேப ர்ப் ராணத் க்
கச்சியப்ப னிவர் நன்குெதளிவித் ள்ளார்.
ம்
ங்ைகமதேவழேமய்ந் பயில்ேசாைலசூழ்ந்தவத ச்சியி
னாம்பரத்தின நின்ெற ந்ெதா குமாம்பராவதிவடாதினிற்
ேறம்ப த் வ காவிாிக்குடதிைசக்கணார்த் ல காஞ்சிெயன்
ேறாம் கின்றகு ைஞத்ெதனாெதா பீசமாநகர ண்டேரா.
சபீசமாநகரம்-க
ர். (ேப ர்ப்-குழகன்.107)
ஆம்பராவதியின்கைரேயநடந்தாங்கிைடத்
ேதாம்படாவைகேசாமன்பணிந்தேசாேமசைனக்
கூம் றாதவன்பாற்குைழந்ேதத்திக்கும்பிட் ப்ேபாய்
நாம்படாத ணல்கும்வஞ்சித்தலநண்ணிற்ேற.
என அவார்கூறியவாற்றா

ணர்க. (௸ ௸ 117)

காமேத வழிபட்ட இடனாத ன் இக்க
ஆனிைலெயனப்ப ெமன் கூ வெரன்ப
..................க

ெரனத்தக்க ,

ர்ச்சிவெப மான் ேகாயில்
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"வான த்ெத ம்வஞ்சிபதியாயினார்,
பானநஞ்சினர்பாழி மானிைலயாயிற்ேற"
என்பதனாற் ெபறப்பட்ட . இத்தி க்ேகாயி ெள ந்த ளியி க் குஞ்
சிவெப மான் பசுபதிெயன்றைழக்கப்ப வர். "பசுபதிகர்ப்ப
ரத்தில
கப்ெப மாேள" என்ப அ ணகிாிநாதர் தி ப் கழ். "க
ர்ப்பசுபதிேய"
என்றார் உமாபதிசிவாசாாிய ம். இபசுபதிநாமத் க்குப் ெபா ள் பல ளேவ ம்
சாதாரணமா யாவ ங்ெகாள்வ
ஷபத்ைத ைடய பதி என்பேதயாம். இப்
பசுபதியின ளாேல உலகற்ேறான்றி மாநிலம்விளக்கினவன் ெசங்குட் வன் என் ஞ்
ேசரெனன்ப
"ஆேன ர்ந்ேதான ளிற்ேறான்றி
மாநிலம்விளக்கிய மன்னவனாத ன்
ெசய்தவப்பயன்க ஞ் சிறந்ேதார்ப வ ங்
ைகயகத்தனேபாற்கணடைன"
என் இ திக்காைதயில் இளங்ேகாவ கள் கூ தலான் உணரப் ப ம்.
வஞ்சியி ள்ள இப்பசுபதிையேய இச்ெசங்குட் வைனப்பா ப் பாிசில்ெபற்ற பரணர்
பண்ணாகப்பா ப்ப ெகாண்டாய்பாேர ம்
பண்ணாகச்ெசய்தபரஞ்ேசாதி-பண்ணா
ெவ ேதறி ர்வாெயழில்வஞ்சிெயங்க
ெள ேதறி ர்வாயிடம்
எனச் சிவெப மான்றி வந்தாதியிற் பா யவாற்றான் இக்ேகாயி ன் ெறான்ைம
நன்குணரப்ப ம். ஈண் ம் வஞ்சியிற்சிவெப மாைன எ ேதறி ர்வாெயன்
ன்னிைலப்ப த்தியதைன ம், அதைன அ த் இடம் என்றதைன ம், வஞ்சி
என்றதைன ம் நன்கு ேநாக்கிக்ெகாள்க. இளங்ேகாவ கள் 'ஆேன ர்ந்ேதான்' என்ப
ம், பரணர் 'எ ேதறி ர்வாய்' என்ப ம் ஒ கட ள் வ ைவேய குறிப்பெதன்ப
ெதள்ளி . பரணர் ெசங்குட் வைனப்பா ப் பாிசில்ெபற்றவராதலான்
அச்ெசங்குட் வன் தி த்தம்பியாராகிய இளங்ேகாவ கேளா ெடா காலத்தவெரன்ப
தியான்கூறேவண் வ தன் . 'பண்ணாெவ ேதறி ர் வாெயழில்வஞ்சி' என்ற
பண்ணி னிைமையயறி ம் ஆக்கள் எ
களில் ஏறித்தவழ்கின்ற இடத் ள்ள அழகிய
வஞ்சிஎன் நகரம் என் ெபா ள்ப ம். இதனாற் ெசால் ய நிலப்பண் .
அஃதாவ அந்நிலத் ஆக்கள் ெச க் கால் எ ேதறி
ெமன் அதன் நீர்வள ம்,
ல்வள ங்குறித்த வாறாம். இதனால் வஞ்சுளாரணியம், ஆனிைல என்பவற்றிற்ேகற்ப
ம் பசுபதிெயன்பதிற்ேகற்ப ம் இவ்வஞ்சிையப் பசுச்ெசல்வத்தால் வ ணித்தாெரன்
ெகாள்ளப்ப ம். இவ் ாிடத் ள்ள நதி ம் ஆன்ெபா ந் வ என் ம் ெபா ளில்
ஆன்ெபா த்தம் எனவழங் குத ங்கண் ெகாள்க. இவ் ரம்ைமைய அ ணகிாிநாதர்
"ேகாகு லசத்தி" எனவழங்குவர்.
அவர்
ெவற்றிப்ெபா யணிேமனியர்ேகாகுல
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சத்திக்கிடம ள்தாதகிேவணியர்
ெவற் ப் ரம நீெறழல்காணிய-ர ள்பாலா
ெவற் த்தட ைலயாள்வளிநாயகி
சித்தத்தமர்குமராெவைமயாள்ெகாள
ெவற்றிப் கழ்க
ர்தனின்ேமவியெப மாேள.
எனப்பா னார். இதனா ம் இவ் ர்க்குக் ேகாகுலசம்பந்தேம மிகுத் ணரப்ப ம்.
இக்க
ைரக் ேகா ர் ஆ ர் எனவழங்கு தைல ம் தல ராணத் ட்காண்க.
இளங்ேகாவ க ம் இவ் ைரக் 'ேகாநகர்' என்றார். அ ம்பத ைரயாசிாியர் அதற்குத்
தி நகர் எனப் ெபா ள்கூறினார். ேகாவினிடத் த் தி மகள்வதிகின்றா ெளன்ப பற்றி
அங்ஙனங்கூறினார்ேபா ம். அ ணகிாிநாதர் தந் தி ப் கழில் இவ் ைர
'உயர்க ைவப்பதி' என் ம், 'குடகிற்க
ர்' என் ம் "ெவற்றிப் கழ்த க
ர்"
என் ம் 'பசுபதிகர்ப்ப ாி' என் ம், 'வஞ்சி' என் ம் விளங்கப்பா
ள்ளார். இதன்கட்
'குட கிற்க
ர்' என்ற ேமற்றிைசயி ள்ள க
ர் என்றவா . இவ் ைரக்
குட லவஞ்சிெயன ஆன்ேறார்வழங்கிய பற்றி இவ ம் இவ் வா கூறினார். குடம்,
குடகு, குடக்கு, குடகம் இைவ ேமற் றிைசக்குப் ெபயெரன்ப ணர்க. இங்ஙனமின்றிக*
குடகுநாெடன் ெகா ந்தமிழ்நாட்ைட ஞ்சுற்றிய தமிெழாழிந்தநாட்
ள்ள க
ர்
என் ெகாள்ள ஏலாைம நன்குணர்ந் ெகாள்க. குட லத் ைதப்பற்றி
தற்கண்விாித்ேதாதிேனனாதலான் இக்க
ர்வஞ்சி ள்ளநிலம்
குட லெமன்ப ெதளியப்ப ம். ேசக்கிழா ம் ெகாங்குநாட்ைடக்
குட லெமன் வழங்கி ள்ளாெரன்பைத ன் னேர காட் ேனன். இனி ஒ சாரார்
க
ர் ெகாங்குநாட் ள்ளதன்ெறன் ம் ேசாணாட்ேட ள்ளெதன் ம் மயங்குவர்.
---------*குடகுநா தமிழ்நாடன்ைம ேமேல காட் ேனன்.
அவர் ேசக்கிழார் தி ஞானசம்பந்தநாயனார் ராணத்
ெசங்கட்குறவைரத்ேதவர்ேபாற் ந்
திகழ்தி
ங்ேகாய்மைலயின்ேம ங்
கங்ைகச்சைடயார்கழல்பணிந்
கலந்தவிைசப்பதிகம் ைனந்
ெபாங்கர்ப்ெபாழில்சூழ்மைல மற் ம்
றத் ள்ளதானங்கெளல்லாம்ேபாற்றிக்
ெகாங்கிற்குட லஞ்ெசன்றைணந்தார்
ேகாதின்ெமஞ்ஞானக்ெகா ந்தைனயார்
அப்பாைலக்குட லத்திலாறணிந்தாரமர்ேகாயி
ெலப்பா ஞ்ெசன்ேறத்தித்தி நணாவிைனயிைறஞ்சிப்
ைபப்பாந்தள் ைனந்தவைரப்பரவிப்பண்டமர்கின்ற
ைவப்பானெசங்குன் ர்வந்தைணந் ைவகினார்
ப வமறாப்ெபான்னிப்பாண் க்ெகா
யார்தம்பாத
ம விவணங்கிவளத்தமிழ்மாைலமகிழ்ந் சாத்தி
விாிசுடர்மாளிைகெவஞ்சமாககூடல்விைடயவர்தம்
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ெபா விறானம்பலேபாற்றிக்குணதிைசப்ேபா கின்றார்.
ெசல்வக்க
ர்த்தி வானிைலக்ேகாயில்ெசன்றிைறஞ்சி
நல் ைசவண்டமிழ்ச்ெசாற்ெறாைடபா யந்நாடகன்
மல்கியமாணிக்கெவற்
தலாவணங்கிவந்
பல்குதிைரப்ெபான்னித்ெதன்கைரத்தானம்பலபணிவார்
எனக்கூ தைல யறியாராவர். ேசக்கிழார் 'க
ர்த்தி வானிைலக் ேகாயில்
ெசன்றிைறஞ்சிச் ெசாற்ெறாைடபா அந்நாடகன் ' என் ெதளி றப்பா தலான்
அ ேசாணாட்ெடல்ைலயிற் ெகாங்குநாட்ேட யி ப்ப நன்கு லனாகும். இங்ஙனம்
அணித்தாதலானன்ேற ேசாழன்
த்தைலக்ேகாப்ெப நற்கிள்ளி ர்ந்தகளி
மதம்பட்ட வளவில் ேசரமான் அந் வஞ்ேசா
ம்ெபாைறயி ந்த இக் க
ாிடஞ்ேசறலாயிற்ெறனவறிக. ( றம் - 13) "ெசன்றெசன்றகுட லத் " (ெவள்ளாைன)
என்ப
தலாக இங்ஙனம் பலவிடத் ஞ் ேசக்கிழார் ெகாங்குநாட்ைடேய
குட லெமன் ெதளியவழங்கியி க்க ம் அவற்ைறெயல்லாம் ஆராயா
ெகாங்குநாெடாழிந்த ேமல்கடற்பக்கத் மைலநாேட குட லெமன் ம்
அம்மைலநாட் க் ெகா ங்ேகா ேர குட லவஞ்சி ெயன் ம் தம் மனம்ேபானவா
ணிந்தார் பிறெரனவறிக. ேசக்கிழார் குட லத் ப் பதிகெடா ம் இன் ற் த்
தல ங்கானக ங்கான் யா ங் கற்சுர ங்கடந் சுந்தர மீர்த்தி நாயனார்
மைலநாட்டகம் குந்தார் என் ெவள்ளாைனச்ச க் கத் த் ெதளியக்கூறிய
ெகாண் ம் தி ஞானசம்பந்தநாயனார் ராணத் க் ெகாங்கு நாட்ைடேய
குட லெமன் பல் டத் ம் வழங்கிய ெகாண் ம் ஆராயின் ேசக்கிழார்
"ெகாங்கெரா குட லத் க்ேகாமன்னர்திைறகாண .........
க
ாின்வந்தைணந்தார்"
என்பதற்கு யான் கூறியேத க த்தாதெலளிதி

ணரலாம்.

இனிப் பழனிப் ராணத் ம்
ெசங்கதிர்மணி
ச்ேசரலன்றிகழ்
ெகாங்குநன்னாட் ைடக்ெகான்ைறவார்சைடப்
ங்கவன்குமரேவ ைற ம் ண்ணியத்
ங்கெவற் ளசிலெசால் வாமேரா (கிாிச்ச க்கம்-27)
மைழதவழ்வஞ்சியாரணியத் ம்ப ம்
விைழெபா ட வ ெவண்ெணய்மால்வைர
தைழத கைறைச ட்டயங்குசங்கெவண்
குைழயின
வ ெகா
க்கிாி (கிாிச்ச க்கம்- 28).
என்பனவற்றாற் ெகாங்குநா ேசரன்விளங்குகின்றநன்னாெடன் ம் அந்
நன்னாட் வஞ்சியாரணியம்உண் என் ம் கூ தல்காண்க. ஈண் க் கூறிய
ெவண்ெணய்மால்வைர க
ர்க்குஅ த் ள்ள ெவண்ெணய் மைல எனவறிக.
அப் ராணத் ப்பின் ம்
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ந த்தெபாற்ெபா
தலநீர்நாட் ளநக ம்
வ த்த த்தமிழ்ம ைர ங்குமாி ம்பிற ங்
ெகா த்தடஞ்சிைலக்ேகாைதநாட் னிெல பதி ங்
க த்திகழ்ந்தெமன்மலாினாற்ைககுவித்திைறஞ்சி
(ெகௗசலன்- அ ச்சைனச்ச க்கம்).
எனக்கூ தலா ம் ஏ சிவத்தலங்கைள ைடய ெகாங்குநாட்ைடேய
ெகா த்தடஞ்சிைலக் ேகாைதநா என் ெகாண்ட ெதளியப்ப ம். ேகாைதநா
ேசரனா .

-

இக்ெகாங்கு நாட் ள்ள ேப ர் என் ந்தலங் குட லத்தி த் தல்பற்றி
ேமைலச்சிதம்பரங் குடசிதம்பரெமன வழங்கப்ப தைல ம் அத்தல ராணத்தாற்ெறாிக.
இங்ஙனம் வஞ்சிெயன்ற வழக்கும், அப்ெபயர்க்காரணங்க ம் ற்காலத் ப்
பரணர்பாட் ம் பிற்காலத் அ ணகிாிநாதர், கச்சி யப்ப னிவர் த ேயார்
பாட ம் எல்லாம் க
ர்க்ேகெபா ந் தைல ம், பிறிேதா ர்க்குப்
ெபா ந்தாைமைய ம் நன் ெதளிந் ெகாள்க.
க
ெரன லகவழக்கி ம், வஞ்சிெயன ல்வழக்கி ம் உள்ள இவ் ர்,
ஆன்ெபா ைநயாற் க் கைரயி ள்ளெதன்ப ,
"க ம்பகட் யாைனெந ந்ேதர்க்ேகாைத
தி மாவியனகர்க்க
ர் ன் ைறத்
ெதண்ணீ யர்கைரக்குைவஇய
தண்ணான்ெபா ைநமண
ம்பலேவ" (அகம் - 13)
என ம்,
"வஞ்சிப் றமதிலைலக்குங்
கல்ெலன்ெபா ைநமண

ம்" ( றம் - 347)

என ம் வ தலானறியப்ப ம்.
பதிற் ப்பத் ைரகாரர்.
"......ெசங்குணக்ெகா குங்
காவிாியன்றி ம் விாி னெலா
ன் டன்கூ யகூடலைனைய" (பதிற்-50)
எனவ ம் பதிற் ப்பத்த கட்கு உைரகூ மிடத்
ன் டன் கூ ய கூடல் என்ற
அக்காவிாிதா ம் ஆன்ெபா ைந ம், குடவல் என்றார் ேபால்வேதார் யா ம் என
இம் ன் ஞ்ேசரக்கூ ய * டம் எ- . 'காவிாியைனயாவேதயன்றி ன் டன்கூ ய
கூட் டத்தைனைய ெயனக்ெகாள்க" எனவிளக்கினார். இதன்கட் காவிாி ம்,
ஆன்ெபா
ைந ம், மற்ேறார்யா ம் ேசரக்கூ யகூட்டம் என் ெதளிவித்தவாற்றான்
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ஆன்ெபா ைந ம் காவிாி ம் ஓாிடத் க்கலப்ப ெதன்ப நன்கு ெபறப்பட்ட .
இதனால் வஞ்சிெயன ம், க
ெரன ம் ேமற்கண்ட ஊர் காவிாிெயா ம்கூ ம்
ஆன்ெபா ைநயாற்றின்கைர யினெதன் ெதாிவதாகும். காவிாிெயா கூ ம்
ஆன்ெபா ைநயாற் க்கைரயின்க ள்ள க
ர்வஞ்சிெயன்ப ெதாிந்தவாற்றால்
க
ர்வஞ்சி ேமல்கடேலாரத்தில்ைலெயன் ம், குட லமாகிய ேசர நாட் ல்
அகநாட் ள்ளெதன் ம் நன்கு ணியலாகும்.
ெதால்லாெசாாியர்கள் பல் டத் ம் காவிாிைய
" விாியகன் ைறக்கைணவிைசக்க நீர்க்
காவிாிப்ேபர்யா " (அகம்-181)
என ம்
"கடற்கைரெம க்குங்காவிாிப்ேபர்யா "
(சிலப்-6 கடலா )
என ம் ைவையைய "ைவையப்ேபாியா " (சிலப்) என ம் ேபர்யாெறன
வழங்குதல்ேபால இவ் வான் ெபா ைநயிைன ஆன்ெபா ைநப்ேபர்யா ,
ெபா ைநப்ேபர்யாெறன வழங்கக் கண் ேலன். இதனால் இவ்வான் ெபா ைநயிைன
உபநதிெயன் நான் குணர்ந்ேத ேபர்யாெறன் வழங்கா ெதால்ேலார்
விட்டாெரன்
ணியத்தகும். உைரயாசிாியெரல்லாம் ெபா ைந, ஆன்ெபா ைந
எனவ மிடங்களில் ஆன்ெபா ந்தெமன உைரெய தினாெரயன்றிப்
ேபர்யாெறன்ெற தினாாில்ைல. சிலப்பதிகாரவ ம் பத ைரயாசிாியர் ெப மைல
விலங்கிய ேபர்யாற்ற் றைடகைர" என் ழிப் ேபர்யா ஓர் யாற்றின்ெபயர்
என்ெற தினார். ேபர்யாேற ெபா ைநயாயின் இவ்விடத் ப் ேபர்யாெறன்ப
ெபா ைநக்ெகா ெபயர் என் றன்ேறா எ
வர். அங்ஙனம் எ தாைமயான் அவ ம்
இவ்வான் ெபா ைநேவெறன் ம், ேபர்யா ேவெறன் ம் நன்கு ெதளிந்தாேர
யாவெரனக்ெகாள்க.
பழனிப் ராணத் நதி ற்ப த்தச க்கத் அகத்திய னிவர் ெபாதியமைலயின்
சிகரத் த்ேதான் ம் ன ன் ஒ பாதிையத் தாம் பிரபன்னிெயன வி த்தாெரன ம்
மற்ெறா பாதிைய வடக்கு க மாகச் ெசலச்ெசய்ததனால் அ பிலந்த ெநறியால்
வராககிாி ம், காமேத
ம், மாமர ம் உள்ள இடங்களிெலா கிக் க
ர்க்கட
ைளப்பா டன் ஆட் அம்பாநதி, ஆம்பிரவதி, ஆன்ெபா ைநெயனப் ெபயர்ெபற்
மணி த்தா , காவிாி இவற் டன் தா ங்கூ க் கட ற் கலக்குெமன ம்,
இைவயன்றி ஒ கைல சித்திராநதிெயன வழங்குெமன ம், மற் ெமா கைல
ைவையெயன் வழங்குெமன ம், பின் ெமா கைல ச த்திரம் வடக்ெக ந்
ெசல் தல்ேபால ஒ கிக் குடபாற்கட ற் கலப்பெதன ம் விளங்கக்கூறி ள்ள காண
லாம். ஈண் க் குடபாற்கட ற் கலப்பெதன்ற ேபர்யாெறன எளிதி லறியலாம்.
இவற்றால் தாம்பிரபன்னி க
ர் ஆன்ெபா ைந, சித் திராநதி, ைவைய, ேபர்யா
இவ்ைவந் ம் ேவ ேவ நதிகெளன் ம் இைவெயல்லாம் ெபாதியமைலத்ெதாடாில்
உற்பத்தியாவன என் ம் உணரலாம். இவ் ண்ைமயிைன அப் ராணத்
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ெதாைலவின் மாதவர்ெதா ம் ெப ங்கயிைலயிற் ய
கைலயிலாய லப்பிரகி தி கன்னிைகயாய்த்
தைலவணங்கி நீடைலெயறி கடல்வலயத்தி
னிைல ாிந்த வந்தைனக்கிட நிகழ்த் ெகன்ற ேவ
எஞ்சுபல் யி யிர்ப்பதற்ேக வாயி ந்த
வஞ்சுளாட விெய ங்கர்ப்ப ாியிைனம வி
விஞ்சுேத வி
க்ெகழீ இவிைழந்ெதைமப் சித்
ஞ்சி ம்ப
லெகலாந்த திெயன் ைரத்தான்.
கண் தற்ெப மான ள்க நகர்ேபாகி
ண்ணிகழ்ந்தவர் ாிந்தவக்ேகழேலாங்க ன்ேம
னண்ணிேநாற்றனளாெவனமாெவனந கு
ெமண்ணிேறவர்ேகான்பிைழத்தனளிைழத்தி நாளில்,
ெகாந்தார்நறவக்குளிர்ெபான்னிதழிப்
ைபந்தார் ைனபண்ணவேனவி னால்
விந்தாசலம்ெவன்றவன்ேவாிந ஞ்
சந்தார்ெபாதியந்தனிெலய்தினால்
பண்பா யி ய்ந்திட ன்பரைவ
ண்பாவல்ெலாண்சிகரத் ைற
நண்பார்ெபா நாநதியின் னைலத்
திண்பா லகஞ்ெசல் ய்த்தனனால்.
ஒ சீ ணெவற் ழிநின் யர்பார்
வ நீர்ைம மவ்வ வங்ெகாளலாற
ெப நீர்வ தாம்பிரவன்னிெயன
வ ள்ேசெரா பாதியைடந்த ேவ.
ஒ
த
வ
த

பாதி தக்கினடந் பிலந்
ேமார்ெநறிசார்ந் வராககிாி
ேத
மாைழ ம்ைவகிடமீ
ள்கூரெவ ந்ததனக்காிேன.

விண்ணந்த கார்வைரமீ விரா அய்த்
தண்ணந் ைறையந்திைண ந்த வி
வண்ணந்த பல்ெபா
ம்வரறிக்
கண்ணன் யில்ைபங்கடல்கண்ட ேவ.
திைரயிற்ெசறிசித்திரநன்னதிெயன்
ைரயிற் கழ்ெகாண்ெட ெமாள்ள வி
குைரயிற்ெபா
ந்திாிகூடசல
வைரயிற்கைலெயான் வழங்கியேத.
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கைலெயான் கணந்தவ ஞ்சிகரத்
தைலெயான்ற வித்திரடா மணி
மைலெயான்றிவ ந்திகழ்ைவையெயன
வைலெயான் வராழியினார்த்த ேவ.
நீராழிநிலம் க ங்கைலெயான்
ேறாராழி தக்ெகழல்ேபாெலா கிப்
ேபராழி ைனந் ெப ங்குடபாற்
காராழி குந் கலந்த ேவ. (இ ேபர்யா

ஆகும்)

ெபாற்பார்ெபாதியம்ெபா வில்குமர
ெவற்பானைவமின்மிளி ஞ்சிகரத்
தற்பால்வ மந்நதிதன்ெப ைம
நற்பான்ைமையயாவர்நவிற் வேர.
ஆனமாையெவற்பைடதலால ட்பிரகி தி
தானெமய்தலாலந்தவான்றடம்ெபாழிற்க
ர்க்
ேகானவற்குநல்பா ட ட்டலாற்ெகாணர்ந்
மாநிலத்திலம்பாநதிெயன்பர் ன்மரேபார்.
மாைழநீழல்ேபாந்தாம்பிரவதிெயனவழங்கி
ேயைழேத வி
ெகாண் னி
ற்றி க்குஞ்
சூழல்ேபாத ற்
ம் மான்ெபா ைநெயன்ெறா ேப
ேரழி ங்கட
த்தபாாிைசப்பேமவியேத.
மணி த்தா காவிாிவிாிவாைளபாய்ெபா ைந
யணிெமய்த்ேதாங்கு க்கூட னணிமணியீசன்
றிணிெமய்த்ேதாங்குெமண்ேடாட் ாிகுேலசன் ேரசன்
பிணிெமாய்த்ேத வந்ேத ெமம்பிரான்பிரேமசன்
தாரேகசுரன்றயங்குெகாங்கேணசன்வாகீச
னாறணிந்தகாளீச்சுரன ள்விசாேலச
ேன
ங்கரேசகேனாடகத்திய சன்
சீாிணங்கனந்ேதசன்ைவகிடங்கைரதிக ம்
எனவ வனவற்றாற் ெறளிந் ெகாள்க. இவற்றால் தாம்பிரபன்னி, சித்திராநதி,
குடகட ற்கலக்கும்யா , ைவைய, ஆன்ெபா ைந இவ்ைவந் ம் ேவ ேவ என் ம்
இைவ ெபாதியமைலத்ெதாடர்க ளிற் பிறப்பன என் ம் இவற் ள் ஆன்ெபா ைந
க
ைர ய த் ெதா குவெதன் ம் நன் ணர்ந் ெகாள்க. இைவெயல்லாம் ஒ வர்
பைடத் க்ெகாண்டனவாகா இத் தமிழ்நாட் த் ெதான் ெதாட்
நிைலத்தவழக்காதல் உய்த் ணர்ந் ெகாள்க. இைவ ெயான் ம் ஆராயா
ஆன்ெபா ைநைய ஆந்ெபா ைநெயன் தம் மனம்ேபானவா மாற்றி அ ேவ
ேமல்கட ற்கலக்கும் ேபர்யா ெறன் ம் அ ேவ
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வானிெயன் ம்ெபய ைடயெதன் ம் ணி வா
ளர். அவர் "ஆனிவானியான்
ெபா த்தமாகும்" என்றதி வாகரநிகண் ைன ம் "மாதவனார்
வடெகாங்கில்வானியாற்றின்" (பர மதபங்கம் - 53) என்ற ேதசிகர் வாக்கிைன ம்
உணராராவர். இவற் றால் ஆன்ெபா த்தம் குடகட ற்கலக்கும்
யாற்றின்ேவறாதைல ம் அ ேவ வானிெயனப்ப தைல ம் அ ெகாங்குநாட் ேல
இ த்தைல ந் ெதளிந் ெகாள்க. அவர் இடபப்பாதி மைழயாற்ெப கும் யாறா
கக்க தி மி நமாதமாகிய ஆனி தமிழ்ச்ெசால்ேலெயன்பதறியா
அதைன ஆநி எனமாற்றி அஃதிகரங்ெகட் ஆந் என நின் பின்
ெபா ைந டன் ணர்ந் 'ஆந்ெபா ைநெயனலாயிற் என்பர்.
பிரேயாகவிேவக லார், "ஆனி ஆ ையெயாழிந்த திங்க ம் நாளி பத்ேத ம்
தற்பவமாத ன்" என்றதனால் ஆனி தமிச்ெசால்லாதற் ெறளியப்ப ம். ஆந்ெபா ைந
என யாண் ம் வழங்காைமகண் ெகாள்க. பிறர் "காவிாியன்றி ம் விாி னெலா
ன் டன்கூ ய கூடலைனைய" என் ம் பதிற் ப்பத் ள் ன் டன்கூ ய கூட
ெலன்ற ெதன்கட ம் ேமல்கட ம் கீழ்கட ம் கூ யகூட்ட ெமன்
ல்வழக்கிற்கும் உைரவழக்கிற்கும் விேராதமாகத் தாெமா ெபா ள்பைடத்தார்.
" விாி னெலா
ன் " எனத் ெதளிய ைரத்ததைன ங் காணாராயினர்.
" விாி
நீர்" என யாற்ைற வழங்குதலா ம் விாி னல் எனக் கடைல
யாண் ம்வழங்காைமயா ம் அவர் கூ வ ெபா ந்தாெதன ணர்க. ெகாங்குநாட்
மணி த்தா காவிாி ஆன்ெபா ைந ன் ங்கூ ய க்கூடெலான் ம்
ஆன்ெபா ைந ம், அ
டன் இரண் நதிகள் கூ ம் திாிேவணிசங் கமெமான் ம்
உளவாதல் ேகட்கப்ப கின்ற . பதிற் ப்பத் ைர காரர் கூறியப
ன் டன்கூ ய
கூடல் என்ற காவிாி ம் ஆன் ெபா ைந ங் குடவெனன்றார்ேபால்வேதார் யா ம்
கூ ய கூட்டம் என்ேற ம், ஆன்ெபா ைந ம் அத டன் இரண் நதிகள் கலக்கும்
திாிேவணிசங்கமம் என்ேற ம் ஆகுமல்ல இம் க்கூடல் கடலாகா ெதன்ப
அங்ஙனம் ல்வழக்கும் உைரவழக்கும் இன்ைமயா ம் உணரத்தகும்.
ெகாங்குநாட் த்திாிேவணி சங்கமம் ஒன் ண்ெடன் ப
மன்றலங்ேகாைதயர்ெபா ட் வல் ழிக்
குன்றினின்னதிகேளார் ன் ங்கூ ய
மின்ற தலந்திாிேவணிசங்கம
ெமன்றன ணர்வினாின் ங்ேகட் ரால்
விளம் மாயா ாியதற்குேமற்றிைச
யளந்தி
வி குேராசமற்றபின்
களங்ெகாள்காளிந்தி ங்காமர்வாணி ங்
குளிந்தவாண்ெபா ைநநன்னதி ங்கூ ேம.
எனப் பழனிப் ராணத் ள்வ தலா

ணர்க.

இனிச் ெசங்குட் வன் மைலகாண்குவெமன் தன்ேகாப்ெப நந் ேதவி ட ம்,
இளங்ேகாவ க ட ம், தன் பைடத்தைலவனான வில் லவன் ேகாைத ட ம்,
அ ம்பில்ேவ ட ம், பைட ட ம், ேச யர்கூட்டத் ட ம்,
மற்ைறப்பாிவாரங்க ட ம், ெப ங்கூட்டமாக எல்லா உபகரணங்கைள ங்ெகாண்
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வஞ்சி ற்றத்ைத நீங்கிச்ெசன் ெபாியமைலக க்கிைடேய ஊட த் ச்ெசல் ம்
ேபர்யாற்றின்கைர யின் மணெலக்காிற்றங்கியி ந்தான் என் சிலப்பதிகாரக் காட்சிக்
காைதயாற்ேறாிவ . இச்ெசங்குட் வன் வாசத்தலமான வஞ்சிேயா
ஆன்ெபா ைநயாற் க்கைரக்கட்கட்டப்பட்ட ேகாட்ைடயிைன ைடயெதன்ப
ற்காட் ய றப்பாட்ட களாற்ெறாியலாம். இதனாற் ெசங்குட் வன்
ஆன்ெபா ைநக்கைரயி ள்ளவஞ்சிையநீங்கி எல்லா ட ஞ்ெசன்
ேபர்யாற்றங்கைரயிற்றங்கியி ந்தாெனன்ேற ெதளியப்ப வதாகும்.
ேபர்யாற்றங்கைரயிேலவஞ்சி ள்ளெதன்
ல்கள் கூறாைமயா ம்,
ஆன்ெபா ைநக்கைரயிேல க
ர்வஞ்சி என்ப ெபயாியஊர் உள்ளெதன்ேற ல்கள்
கூ தலா ம் ஆன் ெபா ைநக்கைரயி ள்ள ஓாிடத்ைதநீங்கிப் ேபர்யாற்றங்கைரயி
ேலாாிடத்ேத தங்கினாெனன்ேற ஐயமறத் ணியப்ப ெமன்க. ேபர்
யாற்றங்கைரயினின் ெசங்குட் வன் தன் வஞ்சிக்குத்தி ம்பிய ைதக்கூறியவிடத்
"வாடாவஞ்சிமாநகர் க்கபின்" என்பதற்கு அ ம்பத ைரயாசிாியர்
"ெபா
ெபற்றக
ாிேல திாியச்ெசன் அரசன் ேபராற்றங்கைரயினின் ம்ேபாந்
க்க பின்" என்ற விளங்க ைரத்ததைன ம் ேநாக்கிக்ெகாள்க. ஈண் ம்
ேபராற்றங்கைரயினின் நீங்கி ஆன்ெபா ைநக்கைரயி ள்ள தன்
ர்க்குப் க்கபின்
என் ெகாள் தற்ேக எல்லா ல்க ந் ைண யாவன என் ணர்க, எங்ேக ம்
ஓாிடத் ப் ேபர்யாற்றங்கைரயில் வஞ்சியி ப்பதாகக்கூறியி ந்தாலன்ேறா,
பிறவிடங்களிெலல்லாம் வஞ்சி ஆன்ெபா ைநக்கைரயி
ப்பதாகக்கூ தல்பற்றி
இரண் யாற் ப்ெபய ம் ஓர்யாற்றின்ெபயேராஎன்கின்ற ஐயேம ம்உண் டாகும்.
அங்ஙனம் ஐ
தற்கும் லாதரேவ ம், உைரயாதர ேவ ம் இல்லாைம
கண் ெகாள்க. பழனித்தல ராணத் ேமல்கட ற் கலக்கும்யாற்றின் ேவறாக
ஆன்ெபா ந்தம் காவிாி டன்கலப்ப தாகக்கூறியி த்த ங்காண்க.
வஞ்சிையக்கூறியபல் டத் ம் ஆன் ெபா ைந அதைனச்சூழ்வதாகேவகூறிப்
ேபர்யாற்ைறக்கூறிய பல் டத் ம் வஞ்சிைய எவ்விதத் ம்இையத் க்கூறாைமயான்
ஆன்ெபா ைநக்கும்ேபர்யாற் க்கும் யாேதாாிைய ம் இல்ைலெயன் ணர்த டன்
ேபர்யாற் க்கும் ஆன்ெபா ைனக்கைரவஞ்சிக்கும் ஓாிைய ம் இல்ைலெயன் ம்
உணர்ந் ெகாள்க. இனி, இளங்ேகா வ களாகியெப ங்கவியரசர்,
சிலப்பதிகார ன் காண்டத்தி தியி ம், கட் ைரகளாற் ேசாழர் பாண் யர் ேசரர்
வர்க்கும் அவ்வக காண்டம் ைறேய ாித*காமா காட் க்காண்டத் ள்ளனெதாகுத்
ணர்த்திச் ெசல்வார். அக்கட் ைரகளிற் ேசாழர்சிறப் ைரக்கு மிடத் " அவர்தந்
ெதய்வக்காவிாித்தீ தீர்சிறப் ம்" என ம், பாண் யர்சிறப் ைரக்குமிடத் " அவர்தம்
ைவையப்ேபர்யா வளஞ்சுரந் ட்ட ம்" என ம் அவரவர்யாற்ைறச் சிறப்பித்
ைரத்தவர் ேசரர்சிறப் ைரக்குமிடத் மட் ம் அவர்யாற்ைறக் கூறாமேல வி த்த
தம் வஞ்சிப் றம்திலைலக்கும்ெபா ைந உப நதியாயி த்தல்பற்றிேயெயன்
ய்த் ணரப்ப ம். காவிாி ம், ைவைய ம் ைறேய கார்க்காண்டத் ம்,
ம ைரக்காண்டத் ம் கூறப்பட்டாங்கு '
வாழிவ
ன்னீர்த்தண்ெபா ைநசூழ்த ம்வஞ்சி யார்ேகாமான்" என்பதனால்
வஞ்சிக்காண்டத் ங் கூறப்பட்
க் க ம் கட் ைரயிற்கூறாைம கண் ெகாள்க.
இவ்வஞ்சிக்காண்டத் ,
"ெந ேயான்மார்பிலாரம்ேபான்
ெப மைலவிலங்கியேபாியாற்றைடகைர"
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என்பதனாற் ேபர்யா கூறப்பட்
க்க ம், அதனா ம் இக்கட் ைர யிற்
ேசரைரச்சிறப்பித்தாாில்ைலயன் ணர்க. இவற்றிற்குக் கார ணம் ஆராயப் கின்
ஆன்ெபா ைந ேசாவர்காவிாிைய ம் பாண் யர் ைவைய ம்ேபாலப் ேபர்யாறாகா
உபநதியாதல் பற்றி ெயன் ம் ேசாழர்காவிாிைய ம், பாண் யர் ைவைய ம்ேபாலப்
ேபர்யா அரசர் தைலநகைரத் தன் ைறக்க ைடத்தாகாைமபற்றிெயன் ம் நன்கு
லனாகும். ஆன்ெபா ைநேயேபர்யாராயின், ைவையைய ம் காவிாிைய ம்
கூறினாற்ேபால வஞ்சிக்காண்டக்கட் ைரயிற் கூ வ ெரன் ணர்க. பன் ல்க ம்
பாண் யன் ேசாழன் இ வைர ம் ைறேய ைவையத் ைறவன்,
ெபான்னித் ைறவன் எனக் கூறிச் ேசரைனப் ெபா ைநத் ைறவன் எனேவ கூ தல்
காண்க
ேபர்யாற் த் ைறக்கண் அவன் தைலநக ைடயனாயின் அவைனப்
ேபர்யாற் த் ைறவெனனேவ கூ ெமன்க. ஆ ைடைமேயயன் றித
ைற ைடைமைய ங்க தியனீேற யாற் த் ைறவெனன் ப .
ேபர்யா ைடயேசரைனப் ெபா ைநத் ைறவன் என்ப அவன் அதன்கண்வதிந்
அதன் ைறையஅவ ைடயனாயகாரணத் தாெலன் ணர்ந் ெகாள்க. இதனா ம்
ேபர்யாற்றங்கைரயிற் க
ாில்லாைமைய ம், காவிாி டன்கலக்கும்
ஆன்ெபா ைநக்கைரயில் அவ்
ண்ைம ம் உணர்க. பிறர் இவற் ெளான் ம்
ஆராயா ேபர் யா , ெபா ைந என் ெசால்லப்பட்
ப்பன ஒேர யாெரனக் கூறிப்
ேபா்யா அயிைரமைலயிற்பிறப்பெதன் ம், அயிைரமைல ஸஹ்யபர்வதத்தின்
ஓர்பாகம் என் ம் உைரத்தார்.
இவாிங்ஙனங் கூறியைதப்பற்றிச் சிறிதாராய்ேவன். ஸஹ்ய பர்வதம்
குடகமைலெயன்ப , ஸஹ்யஜா என் மிகப்பிரசித்தி ெபற்றகாவிாியா
அதன்கட்பிறப்பெதன்
ல்கள்கூறலாலறியப் ப ம். காவிாி
குடகமைலயிற்பிறப்பெதன்ப "குடாஅ , ெபான் ப ெந வைரப் யேல சிைலயிற்,
விாி
நீர்க் காவிாி ரக்கும்" என் ம் றப்பாட்ட கட்கு, உைரயாளர்
'ேமற்றிைசக்கட ெபான் ப கின்ற ெந யகுடகமைலக்கண்ேண
னகண இ ேய
ழக் கிற ப்பரந்த
நீைர ைடய காவிாி உலகத்ைதப்பா காக்கும்" என
உைரத்ததனா ம் "மைலத்தைலபகடறகாவிாி" என் பட் னப் பாைலய க்கு
நச்சினார்க்கினியர் 'குடகமைலயிடத்ேத தைலயிைன ைடய கட டத்ேத ெசல்கின்ற
காவிாி" எனக்கூறியதனா ம் உண ரப்ப ம். ஸஹ்யஜா என்ப
காவிாிக்குப்ெபயெரன்ப வட ல் கள்பலவற்றி ங்கண்ட . சிவரகசியம் இரண்டாம்
அமிசம் 24-ஆம் அத்தியாயத் "ஸஹ்யமைல ம் அதி
ந் ண்டாய்வ ங் காவிாி
நதி ம்" எனவ தல்காண்க. வட லார் ஸஹ்யபர்வதெமன்ப தைனேய தமிழர்
குடதிைசயி த்தல்பற்றிக் குடகமைலெயன் வழங்குகின்றார் என் ெதளியலாம்.
இதனால் ஸஹ்யபர்வதம் யாெதன் ம் யாணைடயெதன் ம் உணரப்ப ம்.
இனிப் ேபர்யா பாண் நாட் ப்பகுதியி ள்ள ெபாதியச்சார் பாகிய
சிவகிாிக்கா களிற்பிறந் ேமல்கட ல் ழ்வேதார்யாெறன் ப பல மறிவர்.
இவ் ண்ைமயிைன அ யிற்குறிப்பா ணர்ந் ெகாள்க,*
பாண் நாட் ப்பகுதிக்குட்பட்ட சிவகிாிகாட் க்கும், ெகா ந்தமிழ்நாட் க்கு
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அப்பா ள்ள குடகமைலயாகியஸஹ்யபர்வதத் திற்கும்
யாேதாாிைய மில்ைலெயன்ப ம்,ெந ந் ரெமன்ப ம் பல மறிவர்.
இங்ஙனமாக ம் ேபர்யா அயிைரமைலப்பிறப்பெதன் ம், அயிைர
ஸஹ்யபர்வதத்தின் ஓர்பாகெமன் ம் பிறர் ணிந்த எ பற்றிேயா அறிகிேலன்.
பழனித்தல ராணத் ம் ேமல்கட ற் கலக்கும்யா ெபாதியத்திற்பிறப்பதாகேவ
கூறினார்.
---------------------- * The Periyaar is the finest, the largest and the most important of the
rivers of Travancore. It takes its rise in the Shivagiri forests. As it first emerges from the
dense forest the volume of water it contaains is 30 yards wide and 2 feet deep even in the
driest weather. After a course of 10 miles northward, it is joined by the Mullayar at an
elevation of 2800 feet. The Periyar then turns due west and continues so far about 10 miles
over sandy bed. About 7 miles below Mullayar Tavalam there is formed a sort of gorge by the
hills rising to a considerable height on either side of the river nad approaching each other very
closely. It is here that a dam is thrown by the Madras Government to a height of160 feet and
a width of 1200 feet to form a lake which greatly helps the irrigation of the land in the Vaigai
valley. By the construction ofthe dam the river is caused to back up for aconsiderable distance
as far as the Vazhukkapara Tavalam aand all the low lying land on the north band of the river
is submerged, the water extending up all the side valleys and reaching to within a mile of
Kamih. From here a channel is tunnelled through the hill side over a mile long, by which the
water is conveyed to one of the streams that go to feed the vaigai river......
The Periyar after receiving the Muthirapuzha river flows west-North-West for about 8
miles when it pours under a large rock which probably has fallen from the hillside on account
of land slip. In dry weather when the volume of water is small the whole of it flows under the
Rock. This has been exaggerated into a sudden disappearance of the river under ground. The
water is considered to pass into a chasm and emerge again only after avery long distance,.......
Passing Malayathur and after a winding course of 14 miles, it reaches Alwaye, where it
divides itself into two branches which again subdivide themselves into several small ones
before reaching the sea. The chief places on its banks are Peermade, Neryaamangalam,
Malayathur, Cheranallur,Vazhakulam, Alwaye, Ullinad and Veerapoly. The total length of the
river is 142 miles of which for the last 35 miles only it passes through inhabited tracts. It is
navigable for boats for 60 miles above its mouth. (Page 17-18 Vol I. The Travancore State
Manual by Mr. V. Nagan Aiya. B.A. F.R., Hist. & Dewan Parisher, Travancore.)
இனி ைவையத் ைறவன் ெபான்னித் ைறவன் எனப் பாண் ய ைன ம்
ேசாழைன ம் நதியாற்ெபயாிட்டா தல்ேபாலச் ேசரைனப் ெபா ைநத் ைறவன் என
ஆ தலா ப்ெபா ைந ம் ேம ள்ள ைவ*ைய காவிாி இவற்ைறெயாப்பேதார்
ேபர்யாேறயாெமன் ம்,உப நதியாயின் அதனாற் ேபரரசைனப் ெபயாிட்டாளார்
என் ம் க
வா ண் .இதன்ெபா ட் ஈண் ச் சில கூ வல்.ஒ நதியால் ஓ
ரரசைனப் ெபயாிட்டாள்வ அந்நதியால் அவன் நா பயன்ப தைல ம், அதனால்
அவன் ெசல்வெமய்தைல ம்,அதன்கண் அவன் ராஜகி க ைடயனாதைல ம்
க திேயயாகும்.இைவ ஈண் க் கூறிய ன்றி யாற் க்கும்
ஒக்கும்.இங்ஙனங்ெகாள்ளா யா களின் அகல நீளங்கைள ம்,அந்நாட்
மைலயிற்பிறந் அந்நாட் க் கட ல் ழ் தற்றன்ைமயிைன ம்பற்றி யாராயின்
இம் ன் ம் தம் ட் ெபாி ம் ேவற் ைமயைட ம்.பாண் யர்க்கு ைவைய
ம்
உாியதாகும். ேசாழர்க்குக் காவிாியின் தைல இைட கைடகளிற் கைடயாேற ாிய
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தாகும்.ேசரர்க்குப் ெபா ைந
ம் உாியதாகும்.இங்ஙனம் ஆராய்ந் ெகாண்
காவிாி ைடயேசாழைரக் குைறகூறின் அ ெபா ந் மா?என்றி
அறிஞேரயாராய்ந் ெகாள்வாராக.நிலெமல் லாம் விைளவித் உயிர்களைனத்ைத ம்
வாழ்வித்தற்குக்காரணமான தன் நீர்மிகுதிைய உவர்க்கட ல் வாளாஉகுக்கும்
ஒ மகாநதியி ம்,தன்நீர்த் ளிைய ம் ணாக்கா உலகுபயன்ெகாள்ள ஓர்
யாற்றிேலகலக்கும் உபநதி சிறந்தெதன் வாதித் ப் ெபா ைநேய
மற்றேவந்தர்நதிகளி ஞ்சிறந்த என் கூற மாேம.இம் ன் ேவந்தர்க்கும் யா
ேபர்யாறாக ேவண் ம் என் க
வார்க்கு ேவந்தர்க்கும் ன் மைல ம் தம் ள்
ஒத் ப் ெபாிய வாதல் ேவண்டப்ப மன்ேறா?அதற்ெகன்ெசய்வ ;பாண் யர்
ெபாதியத்திற்குச் ேசரர்ெகால் தாழ்ந்ததாகும்.அக்ெகால் மைலச் சிறப்பி
ற்றிெலா பங்கும்சிறப் ைடயாதாகச் ேசாழர் ேநாிமைல
கூறப்படவில்ைல.இச்சி மைலயாற் ேசாழைன ேநாியன் எனக் கூற லாமா என்
ஒ வர்வினாவின் அதற்குப் பிற ெரன்கூ வாேரா? அவ க்குள்ள மைலகளிெலல்லாம்
அ ேவ உயர்ந்ததாத ன் அத னால் அவைனச் சிறப்பித்தாெரனின் ஈண் ம்
ேசர க்குள்ள யா களிெலல்லாம் அதிகப்பயைன அவன்நாட் க்குவிைளப்ப ம்,
அவனி க்கும்வஞ்சிக்கு நீரரணாவ ம்,அவனாட்ேட
வ ம் உள்ள
ம்,காமேத வந் நீரா ந் தீர்த்தமா ள்ள மாகிய காரணங்களால்
அவனாட் ள்ளயா கள்பலவற்றி ம் உயர்ந்ததாகிய ஆன் ெபா ைநயாேன
அவைனக்கூறினாெரன்க. ேசரநா க்காவிாி ம் உண்ேட ம் அஃ அவனாட்
இைடயாேறயாதலான் அதனா லவ ைனப்ெபயாிட்டா த ல்ைலெயன்க.
இவனாட் க் காவிாி ண்ைம ையப் பின்னர் விாித் ைரப்ேபன்
ஆண் க்கண் ெகாள்க.இளங் ேகாவ கள் காவிாிக்கும் ைவையக்கும்
ஒப்பாகைவத் க் கட் ைர யிற்கூறினாாில்ைலேய ம்,
ள் அவ்வக்காண்டங்களில்
அவ்வந் நாட் ஆ கைளேயகூறியாங்கு வஞ்சிக்காண்டத் "வ
ன்னீர்த்
தண்ெபா ைநசூழ்த ம்வஞ்சியார்ேகாமான்"என உள்ள ெகாண் கூ தல்
கண் ெகாள்க.ஒ வன் தன்மைலயிற்பிறந் தன்கட ன் மண் ம்யா தன் நாட் க்கு
அதிகப்பயன்றராததாயின் அதைனப் பாராட்டா தா ம் தன்னா ம்
அதிகப்பயெனய்தற்குக் காரண மானெதான்ைறேய பாராட் வன் என்ப
திண்ணம்.ேபர்யா 142-ைமல் நீளம் ஓ ம்யா .ஆமிராவதியாகிய ஆன்ெபா ந்தம்
140-ைமல்நீளம் ஓ வ .இவ்விரண்டற்கும் நீளம் பற்றிய ேவற் ைம மிக ஞ்சிறியேத
என்ப அறியத்தகும்.ேபர்யா 107-ைமல் நாட் க்குப்ெப ம்பயன்விைளவியாமற்
ெபாியமைலகட் கிைடயில் ஓ வ .இ பற்றிேய "ெப மைலவிலங்கியேபர்யா "
என்றார் இளங்ேகாவ க ம்.அ 35-ைமல் ரேம கு
ள்ள
நாட் ேலா வ .இவ் ண்ைமயிைன ற்காட் ய ஆங்கிலக் குறிப்பா
ணரலாம்.ஆமிராவதி ெபாதியமைலத்த்ெதாடர்களாகிய ஆைன மைலயி ந்
தி விதாங்ேகாட் மைலகளி ம் உண்டாஞ்சிற்றா களின் றிரளாய்
ெகாங்குநாட் ப்பகுதியாகிய ேகாய த் ர்ச்சில்லாவில் ெந ந் ரம்
பாசனவளம் ாிந் தி ச்சிராப்பள்ளியி ள்ள ெகாங்கு நாட் ப்ப்பகுதியி ம்
அவ்வளேமெசய் பின் ம்ெப ம்பய
த் தக்
காவிாிையப்ெப க்குவதாகும்.இவ்வியல் கைள ணர்ந்ேத ன்
ைனத்தமிழ்ப் லவர்கள் ேபர்யாற்றாற் ேசரைனப்ெபயாிடாமற்ெபா ைந
யாற்ெபயாிட்டாெரன் ெதாியலாம்.பயன் அதிகமில்லாத ேபர் யாற்றி ம் பயன்
அதிக ைடய உபநதி சிறந்தெதன்ப
லவர் ணி . காவிாிைய
ைடயனா
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கானாயி ம், காவிாியி ம் அதிகநீளந் தன்னாட்ேடா ம்யா கள்
பிறவற்ைற ைடயனாயி ம் அக்காேவாியாேன ேசாழைனக்கூ வெதல்லாம் அதனா
லவன் அதிகப்பயைனயைடதேனாக்கி ம், அவன் அதன் ைறயில் ராஜகி க
ைடைமேநாக்கி ேமெயன் ெகாள்ளத்தகும். இதேனா யான்
ேமற்கூறியகாரணங்கைள ம் ேசர்த் க்ெகாள்க. ேகாசல நாட் ைறவைர
அந்நாட் ப்பய
த் ம் உபநதியாகிய சர என் ம் யாற்றாற் சிறப்பித்தைல ம்
ஈண்ைடக்கு ேநாக்கிக்ெகாள்க. ெப ம்பய
த் ம்ெபா ைநையப்பற்றிப்
ேபர்யாற் க்குள்ள குணங்கைள மறந்தாெரனலாகா . அதைனப் ெப மைலவிலங்கிய
ேபர்யாெறன ம், அ வற
ேகாைடயி ந் தீநீெரா குவெதன் ம், அதனா ம்
கழனிவிைள ண்ெடன் ம், அ இ கைர ம் வழிந் ெசல் ம்
ெப நீைர ைடயெதன் ம் வ ணித்ேத ெசல்வர். இதனாற் பண்ைடப் லவர்
அதனதன்குணங்கைள ள்ளவா கண் எதனால் ஓரரசைனச்சிறப்பித்தால்
எல்லாப்ப யா ம் ெபா ந்திற் ெறன் ெகாள்ளப்ப ேமா
அதனாேனசிறப்பித்தாெரன்றறிந் ெகாள்க. இதனாற் ேசர க்குள்ளயா கள்
பலவற்றி ம் சிறந்த ஆன்ெபா ைந என்பதைன ஆராய்ந் ணர்ந்ேத லவர்
அவைனப் ெபா ைநத் ைறவன் எனப்ெபயாிட்டாண்டாெரன் ணர்க.
இனிப் பதிற் ப்பத்திற் ேபர்யா

என ஒன்

அயிைரமைலயிற் பிறப்பதாக,

" ைவத்த ம்ைபநன ற் வின
மாற்ற ந்ெதய்வத் க்கூட்ட ன்னிய
னன்ம ேபாியாறிழிதந்தாங்கு" (பதிற் - 88)
என்பதனாற் கூறப்ப வ . ஈண் உைரயாளர் "ெதய்வத் க்* ன்னியயாெறன்ற
அத்ெதய்வங்கூ
ைறதைல ைடய அயிைர மைலையத்தைலயாகக்ெகாண்
ஒ கப்பட்டயாெறன்றவா ; ெதய் வங்கூ
ைறதைல ைடய அயிைர
ெதய்வத் க்கூட்டெமனப்பட் ட " என விளக்கினார். இதன்கண் உைரகாரர் ேபர்யா
என் ெபய ைடயேதார் யாறாகக்ெகாள்ளா யாெறன்ற உைரத்ததைன ம்
நிைனத் க்ெகாள்க. இவ்வயிைரமைல இவ்விடத்த என் ம், இவ்யா
இன்னெதன் ம் விளக்குவல், பதிற் ப்பத் ைரயாளர்,, ன்றாம்பத் ப்பதிகத்
"அயிைரபைரஇ" என்ற , 'தன்னாட் அயிைரஎன் ம் மைலயில்வா ங்
ெகாற்றைவக் கட ைளத் தன்குலத் தார்ெசய் வ ம் வழிபா ெகடாமல்
தா ம்வழிபட் எ- .'என
ைரத்தார்."உ ெக மரபினயிைரமண்ணி"என் ஞ்சிலப்பதிகார
ந கற்காைதய க்கண் அ ம்பத ைரயாசிாியர் "அயிைர-ஓர்யா ; அதிேல
குளித் "என ைரத்தார்.இவ்
ைரயா ம் அயிைர ேசரர்குலம்வழிப ம்
ெகாற்றைவக்கட ைள ைடயேதார்மைலெயன
ம்,அப்ெபய ைடயேதார்யாெறன ம் ெதளியலாம். இவ்வயிைர யா
அயிைரமைலயிற்பிறத்தல்காரணமாகேவ அப்ெபயெரய்தியெதன்
ெறளிதி ணரத்தகும்.இவ்வயிைரமைல யாண்ைடயெதன்றாரயப் கின்,பதிற் ப்பத்
ஒன்பதாம்பத்தில்,
"சுடர் வாைகநன்னற்ேறய்த் க்
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கு திவிதிர்த்தகுவ ச்ேசாற் க்குன்ேறா
ெக மரபினயிைரபைரஇ
ேவந்த ம்ேவளி ம்பின்வந் பணியக்
ெகாற்றெமய்தியெபாிேயார்ம க" (பதிற்-88)
என் கூறியி ப்பைதக் காணலாம். இதன்ெபா ள் - ஒளிவி கின்ற
க்கைள ைடய வாைகையக் காவன்மரமாக ைடய நன்னன் என் ம்
ேவளிர்தைலவைனத்ேதய்த் அவன் உடற்குாிதிையத்ெதறித்த
ேசாற் க்குவியற்குன்றாற் கண்டார்க்குஅச்சந்த
ைறைமயிைன ைடய
அயிைரமைலக் ெகாற்றைவக்கட ைள வழிபட் இ ெப ேவந்த ம்,
ேவளிரா ள்ளவ ம் பணி மா ெவற்றிெயய்திய ெசயற்காியவற்ைறச் ெசய்ேதார்
வழியிற்ேறான்றியவேன என்பதாம். இக்ெகாற்றைவ ேபாாில் ெவல்லப்பட்டார்
நிறம்ெபாழிகு தியானன்றிப் ப ெகாள்ளாள் என்ப ,
" மைபசான்றெமய்தயங்குயக்கத்
நிறம்ப கு தி றம்ப னல்ல
மைடெயதிர்ெகாள்ளாவஞ்சுவ மரபிற்
கட ளயிைர" (பதிற்-79)
என் எட்டம்பத்திற்கூறியவாற்றானறிந் ெகாள்க. இதனால் நன்னைனத்ேதய்த்
அங்ஙனந்ேதய்த்தலா ண்டாகிய அவ டற் கு திையேயெதறித்த ேசாற் க்குன்ெறன
யான் கூறியேத ெபா ளாத ணர்க. இதனால் நன்னைனத் ேதய்த்தவிடத் க்கு
இவ்வயிைர மைல அணித்தாகுெமன் உய்த் ணரப்ப ம். அங்ஙனம் அணிைம
யினி ந்தாலல்ல ேதய்த்தகு திையத்ெதறித் ச் ேசாற்ைறப் பைடத்த
யலாெதன் ெகாள்க. இதனால் இவ்வயிைரமைல நன்னன் நாட்ைட அ த் ள
என் ெகாள்ளலாம். நற்றிைணயில்,
"ெபான்ப ெகாண்கானநன்னனன்னாட்
ேடழிற்குன்றம்ெபறி ம்ெபா ள்வயின்
யாேராபிாிகிற்பவேர" (391)
எனவ தலான் இந்நன்னனா ெகாண்கானம் என்ப ம், இவன்மைல
ஏழின்மைலெயன்ப ம் நன் ெதாிவன. ஏழின்மைலெயன்ப ேமல் கடைலய த் ள்ள
கண்ண
க்குப் பதிெனட் ைமல் ரத் ள் ள . இதனா ந்நாட் ப்பக்கத்ேத
அயிைரமைல ள்ளெதன்
ணி யத்தகும்.
"சீ ைடத்ேதஎத்த ைனெகடவிலங்கிய
ேந யர்ெந வைரஅயிைர" (பதிற் - 21)
எனவ வதன்கண் சீ ைடய ேதயத்தின்கண்ேண பைகவர் ேபார்ெக
தற்குக்காரணமாக்கு க்கிட்ட ேநேர யர்ந்த ெந யமைலயாகிய அயிைர எனக்
ெகாள்ளக்கிடத்தலா ம், இம்மைல றத்தி ள்ளபைக வர்
ேபார்ெக தற்குக்காரணமாகக் கு க்கிட் ச் ேசரனாட் எல்ைல
யகத்தி ப்பதாகத் ணியப்ப ம். நன்னனாட்ைடக் ெகாண்கானம் என்றலா ம் அ
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ேசரனாட்ெடல்ைலயாகத் தட் ல்ைல. இவ்வயிைர மைலையக் கபிலெரன்
லவர்ெப மான்,

ம்

"மாேடா ைற
லக ங்ேகட்ப
வி ெமனவிழித ம்பைறக்குரல வி
தன்மிைசயேகா ெதா ந் வன்
மயிைரெந வைரேபாலத் ெதாைலயாதாகநீவா நாேள" (பதிற் - 70*)
என ஏழாம்பத்திற் பா தலான் இதன்ெப ைம ணரப்ப ம். இதன் கண்
இம்மைலயின் பலசிகரங்களி ம் பக்கத் ள்ள நா கெளல்லாம் ேகட்கும்ப
பைறயின்குரைல ைடய பல அ விகள் விளங்கித் ேதான் ெமன் வ ணித்தலான்
இ ெபாியயா கள் ேதான் தற்குக் காரணமாவெதன்
லப்ப ம். இவற்றான்
அயிைரமைலயினியல் ம், அஃதீண் ள்ளெதன் ம், அதற்கும்
ஆல்வாய்ப்ேபாியாற் க்கும் யாேதாாிைய மில்ைலெயன் ம், அதன்கண் உண்டாம்
யா ேவெறன் ம், அஃ அயிைரெயனப்ப ெமன் ம் கண் ெகாள்க.
இவ் ண்ைம இன்
அகநா ற்றில்,

ம் ஒ வைகயா

ம் ஆராய்த

னா

ம் லனாகும்.

"ேநராவன்ேறாள்வ கர்ெப மகன்
ேபாிைசெய ைமநன்னாட் ள்ளைத
யயிாியாறிறந்தனராயி ம்" (253)
எனவ தலான் அயிாியா வ கர்ெப மகனான எ ைம என்பா ைடய
நன்னாட் ள்ள எனத்ெதாிலாம். " ண் ெண ைமகுடநாடன்னெவன்னாய்நலம்"
(அகம்-115) என்பதனால் இவ்ெவ ைமயின்நா குடபா ள்ள
லனாம். ேமற்கூறிய
நன்னன்பாழிைய வ கர்ைகப்பற்றியேபா ெச ப்பாழிெயறிந்த இளஞ்ேசட்ெசன்னி
என்பான் நன்ன க்குத் ைணயாகச்ெசன் பாழிைய றி
வ கைரச்சவட் னாெனன் ,
"விளங்கு கழ் நி த்தவிளம்ெப ஞ்ெசன்னி
கு க்கடனாக ற்குைறவிைன
மார்
ெசம் றழ் ாிைசப்பாழி றி
வம்ப கர்ைபந்தைலசவட் " (அகம்-375)
எனவ தலான் அறியலாம். பாழி நன்ன ைடயெதன்ப
"நன்ன தியன ங்க ப்பாழி" (அகம்-258) என்பதனா னறியப்ப ம். இதனான்
வ கர்க்கும் நன்ன க்கு ள்ள பைகைம லனாகும். அதனாேன நன்னனா ம்வ கர்
நா ம் அ த் ள்ளதன்ைம ம் லனாம். வ கர்நாட் ஓ கின்ற அயிாியா
நன்னனாட் க்கும் பக்கத்ததாகும். நன்னனாட் க்குப்பக்கத்ததாகிய அயிைரமைலயில்
உண்டாகும்யா அயிாியா என ம், அ ேவ அயிைர என ம்
வழங்கப்பட்டதாகுெமன் ந் ணியலாம். இவற்றான் அயிைரமைல ம்
அதன்க ண்டாங்கும் அயிைர எனப்ெபயாிய ேபாியா ம் ெகாண்கானப்பக்கத் ம்
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எ ைமநாட் ப் பக்கத்
ெதளிந் ெகாள்க.

ளவாதலல்ல

ேவ பக்கத்தவாகா ெவன்

மற் அயிைரமைலயிற்பிறக்கும் பிறியேதார்யாற்ைறப் ேபர் யாெறன்
பதிற் ப்பத்திற் கூறியெதன்ைனயின் அஃேதார் ெபாிய யாறாக இ த்தல்பற்றி
அங்ஙனம் கூறினாெரன்க. ேசரனாட் ல் உள்ள எல்லாயாற்றி ம் ெபான்னாணி
என் ம் யா இன் ம் ெபாிதாதல் கண் ெகாள்க. அயிைர ம்
அ ேபான்றெதான்றாகும். இவ்வயிைரயா ெந ந் ரத்ததாக இல்ைலயாயின்
இதன்கட் ேசர ெனா வன்ெசன் குளித்தைல ஒ சிறப்பாகைவத் ப் ெப ங்கவி
யரசராகிய இளங்ேகாவ கள் பாடாெரனவறிக. 'அயிைரமண்ணி' என்பதற்கு
அயிைரமைலயி ள்ள ெகாற்றைவைய அபிேஷகஞ்ெசய் என்றா ம்
ெபா ந் ேம ம், அங்ஙனம் அ ம்பத ைரகாரர் உைர யாைம ம், அவர்
அயிைரயாற்றிற்குளித் எனக்ெகாண்ட ஒன்றற் கும் விேராதமின்ைம ம்
ஆராய்ந் ெகாள்க.
இனி,
"நின்மைலப்பிறந் நின்கடன்மண்
ம
னனிகழ்த ந்தீநீர்விழவிற்
ெபாழில்வதிேவனிற்ேபெரழில்வாழ்க்ைக
ேமவ சுற்றேமா ண் னி
க ந்
தீம் னலாயமா ங்
காஞ்சியம்ெப ந் ைறமண
ம்பலேவ" (பதிற் - 48)
என்பைத எ த் க்காட் "நின்மைலப்பிறந் நின்கடன்மண் ம்" என்றைதேய
ெப ந் ைணயாகப்பற்றிக் காஞ்சிேபர்யாற் க்குப்ெபய ெரன்
ணிந்தா ளர்.
இ பற்றி இவ்வ கைள ஈங்கு ஆராய் ேவன். இவ்வ கட்குப் பதிற் ப்பத் ைரயாளர்
உைரகூறியவிடத் நின்மைலப்பிறந் நின்கடன்மண் ம
னல் என் ழி
"ம
னைல ைடைமயான் யா ம
னெலனப்பட்ட " என ம், "நிகழ்த ந்
தீநீெரன்ற அவ்யா களிேல திதாகவ கின்ற இனிய
நீர் எ- " என ம்
விளக்கினார். இதனால் நின்மைலப்பிறந் நின்கடன் மண் ம் காஞ்சிெயன்றிையத்தல்
க த்தன்ெறன் ம், நின்மைலப் பிறந் நின்கடன்மண் ம் ம
னல் (யா )
என் ள்ளவாறிையப்ப ேத க த்ெதன் ம், அங்ஙனமைலப்பிறந்
கடன்மண் ம்யா கள் பலெவன் ம், ஓர்யாற்றின்மட் மன்றிப்
ப் னல்விழ ெகாண் டாடப்ப வ எல்லாயா களி
ண்ெடன் ம்,
அவ்விழாக்காலத் நிக நிகழ்ச்சிைய இவ்வ கள்கூ வனஎன் ம் நன்குணரலாம்.
ம
னல் என்ப யாறாயினப யாற் ெப ந் ைற அவ்யா க ைடயவாகும்.
அப்ெப ந் ைறகைளக் காஞ்சியம்ெப ந் ைறெயன் ற
னல தற்குாியமகளிர்
அணிந் விைளயா தற்குத் தளி ம் றி ம் தா ம்
ம் தரவல்ல காஞ்சிமரங்கைள
ஆண் ைடைமயான் எனவறிக. இவ் ண்ைமயிைன,
"மணன்ம ெப ந் ைறத்தைதந்தகாஞ்சிெயா
குத்தாழ்ெபழி யெந ப் றழைடகைர" (பதிற்-23)
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எனவ தலா ணரப்ப ம். ஈண் ைரயாளர் "தைதந்தகாஞ்சிெயன் ற
விைளயாட் மகளிர்பல ந் தளி ம் றி ந் தா ம்
ங் ேகாட லாற்
சிைத பட் க்கிடக்கின்றகாஞ்சி எ- " என ைரத்ததைன ேநாக்கிக்ெகாள்க.
ஈண்ைடக்ேகற்ப மணன்ம தல்குறியதைன ம் ெப ந் ைறகூறியதைன ம்
அப்ெப ந் ைறகளிற் காஞ்சி ஆயம் அணிதற்கும் விைளயா தற்கும்
பயன்பட் நிற்றைல ம் நன்றாராய்ந் ெகாள்க.
"காஞ்சிப்பனி றியாரங்கண்ணிக்
கணிேமவந்ததவ்வல்குலவ்வாிேய" (344)
எனப் றப்பாட் ன் வ தலான் காஞ்சியின் குளிர்ந்த றிகைள மகளி
ரணித ண்ெடன்ப உணரப்ப ம். "காஞ்சியம்ெப ந் ைற மண
ம்பலேவ"
என் ழிக் காஞ்சி மரமாகா யாறாயின் உைரயா ளர் ம
னைல ைடைமயான் யா
ம
னெலனப்பட்ட என் ைரகூறா ம
னற்காஞ்சி என இையயத் ப்
ெபா ள்கூ வர் என்ப ம் உய்த் ணர்ந் ெகாள்க. னலா ம் ஆயம் தாம் அணிந்
விைளயா தற்ேகற்ற மரங்க ள்ள ைறகைளேய வி ம்பிச்ெசல் ெமன்ப ம்
உணர்ந் ெகாள்க. இைவெயல்லாம் ஆராயா ஈண் க் காஞ்சி
யாற்றின்ெபயெரன் ம், அவ்யா ேமல்கட ல் ழ்வெதன் ம், அங்ஙனம்
ழ்வெதன் கூ தலான் அ ேவ யாேற யாகா ேபர்யாேறயாகுெமன் ம்
ணிவ எத் ைணவாதத் க்கு இடமாகும் என்ப யான்கூறியறிய ேவண் வதன் .
இ
ம் ெபா ைநெயன்ப ேபர்யாற் க்குப் ெபயெரன்
ணிந்ததேனா ெடாக்கும்.
இனி நின்மைலப்பிறந் நின்கடன்மண் ம் யா கெளன் தமிழ் நா
ைத ம்
குடக த ய பிறநா கைள ம் ெசங்குட் வன் தன் ன ப்ப த்தாள்கின்ற
சிறப் ப்பற்றித் தமிழ்நாட் ள்ள பல்யா கைள ங்குறித்தாெரனி ம் இ க்கா ,
தமிழ்
தா ம் அவ்வமய ேமம்பாட்ைட இவ்வா குறித்தாெரன்ப
ெபா ந்திற்ேறயாகும். ேசரமான்ெப ஞ்ேசாற் தியன்ேசரலாதைன
நாகராயர் அவ்
வமயத் அச்ேசரற்குள்ள ேமம்பாடறியேவ,
"நின்கடற்பிறந்தஞாயி ெபயர்த் நின்
ெவண்டைலப் ணாிக்குடகடற்குளிக்கும்
யாணர்ைவப்பின்னாட் ப்ெபா ந" ( றம் - 2)
எனக் கூறிய

காண்க.

எவ்வா ேநாக்கி ம் பிறர் நிைனக்கின்றவண்ணம் ெபா ைந என்ப ேபர்யா
ஆகுெமன் கனவி நிைனயற்க. இதனாேன ெபா ைநயின்கைரயி ள்ள
ேசரர்க
ர்வஞ்சிேபர்யாற்றங்கைரக்கு எவ்வா
யன்றா ம் எய்தாெதன்ப ம்
திடமாக ணர்ந் ெகாள்க. பிறர்
னறி ம், உைரயின்றி ம், வழக்கின்றி ம்
ெபா ைநையப் ேபர்யாெறன் ெசால்லத் ணிந்தெதல்லாம் காவிாி டன்கலக்கும்
ெபா ைநக்கைரயி ள்ளெதன் பன்
ம் உைர ம் லப்ப த்திய
க
ர்வஞ்சிையப் ேபர்யாற்றங்கைரயி ள்ளதாகக் கூறிவி தற்ேகயாெமன்ப
அறிவாளெரல்லாம் அறிவர். அங்ஙனம் அவர் கூறிவிட்டா ம் வஞ்சி
யங்ேக ளதாகுேமா என் ஈண் ச் சிறிதாராய்ேவன்.
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பிறர்கூ ம் ேசரர்தைலநகர் ெகா ங்ேகா ர்வஞ்சியன்ேறா? அ பைழய
ேசரர்க
ர்வஞ்சியாயின் க
ர்வஞ்சியாற்றங்கைரயி ளதாகப் பன் ல்க ம்
கூறியப ெகா ங்ேகா ர்வஞ்சி ம் யாற்றங்கைரயி
த்தல் ேவண் ேம. அங்ஙனம்
ெகா ங்ேகா ர் யாற்றாங்கைரயி ள்ளெதன் ம், அதைனக் கைரயின்கண் உைடய
யா ேபர்யாெறன் ம் கூறிய ெலான்ைற ங் கண் லேம. ேதவா ரத் க்
ெகா ங்ேகா ரஞ்ைசக்களம் கடற்கைரயி
ப்பதாகக் கூறியதன்றி
யாற்றங்கைரயி
ப்பதாகக் கூறியதில்ைலேய.
இனிப் ேபர்யா
சிாி என்ப ,

கடெலா கலக்குமிடத் ள்ளதாகப் பைழய சங்க

ல் கூறிய ர்

"சுள்ளியம்ேபர்யாற் ெவண் ைரகலங்க
யவனர்தந்தவிைனமாணன்கலம்
ெபான்ெனா வந் கறிெயா ெபய ம்
வளங்ெக
சிாி"
என் ம் அகப்பாட்டான் அறியலாவ . ெகா ங்ேகா ர் அஞ்ைசக் களம்
ஈண் ச்ெசால்லப்பட்ட அைடயாள ைடயதாயின் அ
சிாிேயயாமன்றிச் ேசரர்
க
ர்வஞ்சியாதல் யாங்ஙனம். சிாி ம் வஞ்சி ம் ஓ ராகச்ெசால்லெவாண்ணாேத.
பிறர் ேசக்கிழார் கூறிய ெகா ங்ேகா ர்வஞ்சிையப் பைழய
ேசரர தைலநகராக்கேவண் த லான் அக்ெகா ங்ேகா ர்வஞ்சி
கடற்கைரயிடத்தெதன் ேதவாரத் தா ம், கண்கூடா ம் கண்ட ெகாண்
எந்
ம் யா ம் கடற்கைரயிடத்தெதன் கூறாத ம், ேசாழநாட் ப்பக்கத்ேத
உள்ளெதன் ெதளிந்த ம், ெகாங்குநாட் ஆன்ெபா ைநக்கைரயி ள்ள மாகிய
பைழயேசரர் தைலநகைரக் கடற்கைரயிடத்தெதன் கற்பிக்கத்தைலப்பட்டனர்.
கடற்கைரையக்கற்பித்தவிடத் ம் அ
ம் ேபாதா
ஆன்ெபா ைநக்கைரேவண் தலான் ஆன்ெபா ைநைய ேமல்கட ல்விழவி தற்கு
இயலாைமயால் ஆன்ெபா ைநேய ேபர் யா என் ெசால் விடலாெமன்
ணிந்தனர். அப்பிறர் கூ கிற ப ேபர்யாறாகிய ஆன்ெபா ைநக்கைர ம்
கடற்கைர ம் ஒன்ெறன நிைனத் க்ெகாண்டவிடத் ம் ஆண் ள்ள
ேசரர்தைலநகராகிய க
ர் வஞ்சியாகா ; ேசரர்கடற் ைறப்பட் னமாகிய சிாிேய
யாய்
கின்ற . இதற்ெகன்ெசய்வ . இல்ல
ணி மிடத் உண்டாந்த மாற்றம்
இத் ைணேயா? இன் ம் எத் ைணேயா பலவாதல் காட் ேவன்.
இங்ஙனம் ஆன்ெபா ைநக்கைரைய ம், கடற்கைரைய ஞ் ேசர
நிைனப்பதன்க ண்டாம் விபாீதங்கைள இனி விளக்கிக்காட் ேவன்.
ேசரர்தைலநகராகிய க
ர்வஞ்சி ள்ள இடத்ைத,
"வஞ்சிப் றமதிலைலக்குங்
கல்ெலன்ெபா ைநமண
மாங்கட்
பல் ர்சுற்றியகழனி
ெயல்லாம்விைள ெநல்
ம்பலேவ" ( றம்-387)
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என் ம் அ கள் நன்குவிளக்குவனேவயாகும். இவ்வ களிற் ேசரர்தைலநகாின்
றமதிைலப் ெபா ைநெயன் ம்யா அைலக்கும் என் ம், அப்ெபா ைந
அங்ஙனமைலத்தல்காரணமாகக் கல்ெலன ஒ க்குெமன் ம்,
ஒ ெபாியேகாட்ைடயின்ேமா தலான் அதிக மாக
மணைலக்கைரயிற்குவிக்குெமன் ம், இைவெயல்லாம்நிக மவ் விடத் ப் பல ஊர்கள்
சுற்றி ள்ளனெவன் ம், அவ் ர்கெளல்லாம் மிகுதியாக ெநல்விைளகழனி ைடயன
என் ம் சில அைடயாளங்கள் கூறப்பட் ள்ளன. இவ்வைடயாளங்கைள
ஓர்கடற்கைர ர் உைடய தாகுமா அல்ல அகநாட் ர் உைடயதாகுமா என்
சிறிதாராய்ேவ னாக. ேசரர் தைலநகர் கடற்கைரயிடத்ெதன்பார்க்கு அஃதான்ெபா
ைநக்கைரயி ள்ளெதன் ெதளிந்தவாற்றான் அவ் ர் ஆன்ெபா ைந
கடெலா கலக்குமிடத்தி ப்பதாகத்தாேன ணியேவண் ம். அங்ஙனமாயின்,
ஆண் ப் ெப மண லகெமன் கூறப்பட்ட கடற் கைரமணேல
அளவின்ைமக்குவிஷயமாக ம், அதைனக்கூறா அத னி ம்
எத் ைணேயாசிறிதாகக்காணப்ப ம் ெபா ைநகுவித்த மணைல
அளவின்ைமக்குவிஷயமாக்குவ உசிதமாகுமா? இ கா ங்கண்ட ெதான் ல்களில்
எங்ேக ம் ஆ கடெலா கலக்கு மிடத் அவ்யா ெதாகுப்ப
ெப மணெலன் கூறிய ண்டா. யா கடெலா கலக்குமிடத் க்
கடற்கைரமணைல ங் கட ட் ெகாண் ெசல் தலான்
கடற்கைரைய ெம யச்ெசய்தலன்றி அக் கடற்கைரயின்கண் மணைல யா
குவிக்குமா? காவிாி கடெலா கலப்பைதப்பற்றிச்ெசால் மிடத் க்
"கடற்கைரெம க்குங்காவிாிப் ேபர்யா " என்றன்ேறா லவர் கூ கின்றனர்.
கட ள்ளவிடத் க் கடற்கைரமணைலேய கூ வெரன்ப ,
...........................தாழ்நீர்
ெவண்டைலப் ணாியைலக்குஞ்ெசந்தி
ென ேவணிைல இயகாமர்வியன் ைறக்
க வளிெதாகுப்ப ண் ய
வ வாெழக்கர்மண
ம்பலேவ"
என வ தலானறிக.கட ள்ளவிடத் ஆறைலததல*கூறா
ணாி
யைலக்குஞ்ெசந்*தில் என்றதைன ம் ேநாக்குக.இஃதன்றி ம் கல்ெலன* ெபா ைந
என் கூ தலால் யா கல*ெலன ஒ த்தைலப் லப்
ப த் கின்றார்,ஆண் ஆர*க யன்ேறா ெபாிதாகும். அதெனா ையக் கூறா
யாற்ெறா ையேய மிகுத் க் கூ தல் ெபா ந் மா, இனி அைலக்குங்
கடலங்கைரேமன்மேகாைத" என்றன்ேறா சுந்தர ர்த்தி நாயனார்
ெகா ங்ேகா ரஞ்ைசக்களத்ைதப் பா கின்றார்.அவர் பா யவா
கடலைலப்பைதக்கூறாமல் அவ் ைரேய யாறைலப்பாதாகக் கூறியெதன்ேனா.இ
நிற்க. "ஆங்கட்,பல் ர்சுற்றியகழனி ெயல் லாம்விைள ெநல்
ம்பலேவ" என்
கூறிய அைடயாளம் ஒ கடற்கைர ர்க்குப் ெபா ந் மா?கடற்கைர ைரப்பல் ர்
சுற் த ெலப்ப ? இதனா வ்வ களிற்கூறிய அைடயாளங்களிெலான்ேற ம்
கடற்கைர
க்குப் ெபா ந்தாெதன் ம், எல்லாம் அகநாட் ர்க்ேக ெபா ந் வன
என்
ண மாற்றான் ஈண் க்கூறியவஞ்சி கடற்கைரயி ள்ள மேகாைதயாகிய
ெகா ங்ேகா ராகாைம ம், ெகாங்குநாட் ஆன் ெபா ைநக்கைரயி ள்ள
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க
ேரயாத ம் ெதளிந் ெகாள்க. இவ் ண்ைமயானன்ேற
சங்கரேசாழ லா ைடயார்,
..... ..... .. .. ... ேகாமகன்
வஞ்சிக்குேமாைதமேகாைதக்குமாம ைர
யிஞ்சிக்குங்ெகாற்ைகக்குேம ெதா ம்"
என மேகாைதயாகிய ெகா ங்ேகா ாின்ேவறாக வஞ்சிையக் கூறினா
ெரன ணர்க.இைதப்பற்றி ேம ம் விளக்குவல்.
இனிப் பைழய ேசரர்தைலநகராகிய வஞ்சி ேமல்கடற்பக்கத்ததா ெமன்றற்கு
ஆதரவாக ஒ ெசய்தி கூ வார்பிறர்.அஃதாவ பராசர ெனன் ம் அந்தணன்
ேசாணாட் த்தைலச்ெசங்காட் னின் ேசரன் ெகாைடத்திறங்ேகட் ப் பாிசில்
ெபறப்ேபாம்ேபா
"கா நா
ம்ேபாகி
நீ நிைலமலயம்பிறபடச்ெசன்றாங்கு" (சிலப்-கட் ைர.)
என்பதனால் ெபாதியமைலையக்கடந் ெசன்றாெனன ம்,பாிசில் ெபற்
மீ ம்ேபா "ெசங்ேகாற்ெறன்னன்றங்கா ாிற் ேபாதி மன்றத் "
த்தங்கியி ந்தாெனன ம் சிலப்பதிகாரம் கூ தலாற்
ேசரன்ஊர் ேமல்கடற்பக்கத்தி ந்தாலல்ல ேசாணாட் ப் பார்ப் பான் ேபாம்ேபா
ெபாதியத்ைதக் கடந் ேபாத ம், மீ ம்ேபா பாண் நாட் ராகிய
தி த்தங்கா ற்றங்குத ம் நிகழாெவன்பேத யாம். சிலப்பதிகாரத் இப்பராசரன்
ெசய்தி கூறியவிடத் ,
" வலைவப்பார்ப்பான்பராசரெனன்ேபான்
குல ேவற்ேசரன்ெகாைடத்திறங்ேகட்
வண்டமிழ்மைறேயாற்குவா ைறெகா த்த
நீ ந்ைலமலயம்பிற்படச்ெசன் ............
பார்ப்பனவாைகசூ ேயற் ற"
நன்கலங்ெகாண் தன்பதிப்ெபயர்ேவான் ( சிலப்-கட் ைர)
என வ தல்காணலாம். ஈண் க்கூறப்பட்ட ேசரன் எக்காலத்தவ ெனன் ம், யாவன்
என் ம் வினாவறியேவண் வ தின்றியைமயா த . இப்பார்ப்பான்
ேசரன்பாற்பாிசில்ெபற் மீ ம்ேபா பாண் நாட் த் தி த்தங்காெலன்
ாிற்
ேபாதிமன்றத் த் தங்கியி ந் ழி அவன்
ஆண் வந் விைளயா ம்பார்ப்பனச்சிறாைரேநாக்கி என் டன்
ேவதேமாதவல்லீராயின் ஓதி என்பாிசிற்சி ெபாதிையக் ெகாள் க என்றளவில்
அவ் ர் வார்த்திகன் தல்வன் தனக் ெகாப்ப ஓதலான் அவைனவியந்
தன்ெபாதியின்க ள்ள த்தப்
லத்தகு ைனகலன் கடகந்ேதாட்ேடா பிற ம்
அச்சி வற்குக் ைக ைறயீத் ப்ேபாக நிகழ்ந்த ெதாியா ேகாத்ெதாழின் ைற யவர்
பாண் யற்குாிய ப ெபா ள்கவர்ந்த பார்ப்பானிவெனன்
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அப் தல்வன்றந்ைதயாகிய வார்த்திகைனச் சிைறயி ட அவ்வார்த்தி கன்மைனவி
அலந்த ேதங்கிப் ரண்
லந் ெபாங்கினவளாக; அ கண்
ஐையேகாயிற்கத திறவாதாக: இ ேகட் ப் பாண் யன் மயங்கி
ெகாற்றைவக்குற்ற அறிந் ைரமின்ெனன வார்த் திகைனச்
சிைறெசய்தெசய்திகூறக்ேகட் இைற ைறபிைழத்த ணர்ந்
வார்த்திகைனப்ெபா த்த
மா இரந் அத்தி த்தங் காைல ம் வய ைர ம்
அவற்கீத் அவைன நிலந்ேதாயவணங்கியவள வில்
அச்சிந்தாேதவிேகாயிற்கதவந்திறந்த ; திறந்த டன் உ ெபா ேள ம்
ப ெபா ேள ம் இனி ற்றவர்க்கு தி ெபற்றவர்க் காகுெமன் யாைனேமன்
ரசைறவித்தான். அங்ஙனம்,
" யாைனெய த்தத்தணி ரசிாீஇக்
ேகா ைறயைறந்தெகாற்றேவந்தன்
றான் ைறபிைழத்ததகுதி ங்ேகணீ" ;( சிலப்-கட் ைர)
என் கண்ணகிையேநாக்கி ம ைரமாெதய்வங்கூ தலான் இப்பரா சரனீந்த
ெபா ள்காரணமாகச் சிைறப்பட்ட வார்த்திகைனச் சிைற
ெசய் உவப்பித் க்
கைலயமர்ெசல்விகதவந்திறப்பித்தவன் ேகாவலைனக்ெகால்வித்
அரசுகட்
ற் ஞ்சிய ெந ஞ்ெசழியேன ெயன்ப நன் ெதளியப்ப ம்.
இப்பாண் யன்காலத் ச்ேசரன் ெசங்குட் வெனன்ப சிலப்பதிகாரம்
வஞ்சிக்காண்டத்தானறியப் ப ம். பராசர க்குப்பாிசினல்கியேசரன்
இச்ெசங்குட் வேன யாயின், இளங்ேகாவ கள் இவைன விளங்க ைரயாதிரார்.
மற்றிவன் காலத்ேத ேசரன் ேவ ளேனா என ஆராய்ேவாம். ெசங்குட் வன்,
ெந ஞ்ேசரலாத க்கும் ேசாழன் மணக்கிள்ளி என்பா க்கும் பிறந் தமகெனன்ப
பதிற் ப்பத் ஐந்தாம்பத்தாலறியப்ப ம். ெந ஞ் ேசரலாத க்கும் ேவளாவிக்
ேகாமான்ப பமன்ேறவிக்கும் பிறந்த மகன் ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதெனன்ப
பதிற் ப்பத் ஆறாம் பத்தாலறியப்ப ம். இதனாற் ெசரன் ெசங்குட் வ ம்,
ஆ ேகாட் பாட் ச் ேசரலாத ம் ஒ தந்ைதயின் தல்வராவர். இவ ட் ெசங்
குட் வன் வஞ்சியிலரசுெசய்தவன் என்ப சிலப்பதிகாரத்தானன்கு ெதளிவ .
ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதன் ேமல்கடற்கைரைய ய த் ள்ள நற என் ம்
ஊாின்கண் இ ந்தவன் என்ப பதிற் ப் பத் ஆறாம்பத்தால் நன்கறியப்ப வ :
இவ்வா ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதேன இளங்ேகாவ களாற்கூறப்பட்ட
ேவற்ேசரெனன்ப தற்கும் ஆதரவாகச் சில கூ வல்.
சிலப்பதிகாரத் இச்ேசரைனப்பற்றியவிடத் க் ' குல ேவற் ேசரன்' என ம், '
ெந ேவற்ேசரன்' என ம், 'வண்டமிழ்மைற ேயாற்கு வா ைறெகா த்தவன்' என ம்,
இவன் ெகாைடத்திறங் ேகட் ப் பராசரன் ெசன்றாெனன ங் கூறி ள்ளார். இதன்கட்
கூறப்பட்ட வண்டமிழ்மைறேயாற்கு வா ைற ெகா த்தவன் இமய
வரம்பன்றம்பிெயன்ப
ன்றாம்பத்தானன்கறியப்பட்ட . ெசங் குட் வற்கு ன்ேன
இறந்தேசரர்வாிைசயில்,
" நான்மைறயாளன்ெசய் ட்ெகாண்
ேமனிைல லகம்வி த்ேதானாயி ம்"
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" மீக்கூற்றாளர்யாவ மின்ைமயின்
யாக்ைகநில்லாெதன்பைத ணர்ந்ேதாய்"
என்பதனால், இமயவரம்பன்றம்பிைய ங்கூறியவாற்றான் அம் ன்
ேனான்ெசய்தியா வைனச் சிறப்பித்ததன்றி இவன் அவனாகாெனன்ப
நன்குணரப்ப வதாகும். இஃெதான்ெறாழிய ள்ள அைடயாளங்கள் ேவ
ெகாைடத்திற ேமயாகும். ஆறாம்பத்
தற்பாட் ல்
இவ்வா ேகாட்பாட் ச்ேசரலாதைன,

ம்,

" ெவன்ேவலண்ணன்ெமல் யன்ேபான்ெமன
ள் வர்ெகால்ேலாநின் ணர்ந்திேனாேர"
என்பதனால் இவ் வா ேகாட்பாட் ச்ேசரலாதைன ேவலண்ணல்எனக்
கூ தல்ெகாண் இவைனக் 'குல ேவற்ேசரன்' என ம் 'ெந ேவற் ேசரலன்' என ம்
இளங்ேகாவ கள் கூறினாெரன் ணரலாம். இவன்
ெகாைடத்திறத்ைதப்பற்றியாரா மிடத் இவைனப்பதிற் ப்பத் ள்,
" வாராராயி மிரவலர்ேவண் த்
ேதாிற்றந்தவர்க்கார்பதனல்கு
நைகசால்வாய்ெமாழியிைசசாேறான்றல்"
எனச்சிறப்பித்தல் காணப்ப ம். இத ைரகாரர் " ஈண் இரவலைர
ேவண் ெயன்ற தன்னாட் இரவலாின்ைமயின் அவைரப்ெபற வி ம்பி எ - .
ேதாிற்றந் என்ற அவ் விரவல க்கு அவ ள் வழித் ேதைரப்ேபாகவிட் அதிேல
அவர்கைளவரப்பண்ணி எ - . ேதரான் என உ
விாிக்க; ேதர் எனத் ேதர்ச்சியாக்கி
அவ் விர வலைர அவ ள்ளவிடத்திேல ேத அைழத் என் மாம்" என விளக்கினார்.
இவற்றால் இவன் தன்னாட் இரவலாில்ைலயாக வழங் கினான் என் ம், அவ்
விரவலைரேவண் ப் பிறர்நாட் த்ேத த் ேதைரப்ேபாகவிட் , அவைர
அதிேலவரப்பண்ணி அவர்க்குநிரம்பிய ப் ரவைனத் ம் வழங்கினாெனன் ம்,
இங்ஙனம் ெகா க்கும் ஆைச ேயநிரம்பிய சத்தியகீர்த்திமானிவெனன் ம்
நன்கறியலாகும். ேவறி யாாிட ங்காண்டற்காிய இவ் வாியெபாிய
வள்ளன்ைமயிைனேய இளங்ேகாவ கள் ெகாைடத்திறம் என்ற அழகியெதாடரான்
விளக் கினாெரன்
ணியலாம். இவன் பார்ப்பார்க்குக் ேகாதான ம்
தான ஞ்ெசய் குழவிெகாள்வாாிற்கு றந்தந்தவன் என் ப
ஆறாம்பத் ப்பதிகத்தாலறியலாம். இத்தைகயெப வண்ைமக திேய வண்டமிழ்
மைறேயார்க்குவா ைற ெகா த்ேதானாக இவைன அ கள்
சிறப்பித்தாெரன் ணரலாம். இன் மிவைன, "இரவலர் ன்கணஞ்சும்
ரெவதிர்ெகாள்வன்" என ம், "இரவன்மாக்கள் சி கு ெப க, லகந்தாங்கிய
ேமம்ப கற்பின், வில்ேலார்ெமய்ம்மைற" என ம் பா தலல்லாமல்,
"வள்ளிையெயன்ற ற்காண்குவந்திசிேன" எனச்சிறப்பித்தைல ம் ஆண் க்காண்க.
"வள்ளிையெயன்ற ற் காண்குவந்திசிேன" என் ம் அ குல ேவற்ேசரன்
ெகாைடத்திறங் ேகட் ப் பராசரன்பாிசிற்குச்ெசன்றான் என்றதற்கு மிக ம் ெபா ந்த
***ல் உய்த் ணர்ந் ெகாள்க. இவேன ேவலண்ணல் ஆதலா ம் ***ேன
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யாாி மிக்கெகாைடயாளனாதலா ம் பராசரன் இவன்பாற் ெசன்றாெனன்ேற
ஒ தைலயாகத் ணியப்ப ெமன்க. இவன் கடற் கைரப்பக்கத் ர்க்கணி ந்தனன்
என்ப -"ெதாைடம கைளந்தசிைல ைடமறவர்
ெபாங்குபிசிர்ப் ணாிமங்குெலா மயங்கி
வ ங்கட ைதயிற்பனிக்கும்
வ்வாநறவின்சாயினத்தாேன" (பதிற் - 60)
எனப்பதிற் ப்பத் ள் இவனி க்குமிடங்கூ தலா ணரப் ப ம். இத ைரகாரர்,
"மறவர்கட ைதயிற்பனிக்குநறெவனக்கூட் ஆண் வா மறவர்
கட ைதயான்மட் ம் ந ங்கும் நற என்க. நற - ஓ ர். வ்வாநற ெவளிப்பைட"
என விளக்கியதனா ம் இத ண்ைம உணரலாம். கட ைதயிற்பனிக்கு நற
என்றதனால் இந் நற ர் கடற்கைரக்கு ெந ந் ரமாயெதன் க தற்கியலாைம
காண்க. இவைனப்பற்றிய தற்பாட் ல்,
"விளங்கி ம் ணாி
ெமன ழங்குங்
கடல்ேசர்கானற்குட ல ன்னிக்
கூவற் ழந்ததடந்தாணாைர
குவியிணர்ஞாழன்மாச்சிைனச்ேசக்கும்" (பதிற் -51)
எனக்கூ தற்கண் "குட லெமன்ற தன்நகாிக்கு ேமல்பாலாம்" என் உைரகாரர்
கூ தலா ம்,
ட் "கடல்ேசர்கானற்குட லம்" என்றி த்தலா ம்
இவ்வரசனகாிக்குேமற்ேக கடல்ேசர்ந்தகானற் லமி ப்பெதன்
லப்ப தலான் இந்
நற ர் கடலாற்பனிக்கா கட ைதயாற்பனிக்கக்கூ ய அளவாக
ேமல்கடற்பக்கத் ள்ள ெதன் ெதளிந் ெகாள்ளலாம். ேமற்ெசாற்றபராசரன்
இவ்ேவற்ேச ரன்ெகாைடத்திறங்ேகட் இவனி க்கும் கடல்ேசர்கானற்குட ல
நற ர்க்குச் ெசன்றானாதலாற் பாண் நா கடந் மைலயம்பிற்படப்
ேபானாெனன் ம் மீ ம்ேபா பாண் நாட் த்தி த்தங்கா ற் றங்கினாெனன் ம்
உணர்ந் ெகாள்க. இதனா ப்பராசரன் ெசங்
குட் வன்வஞ்சிேநாக்கிவந்தவனில்ைலெயன்ப ம் ெதற்ெறனத் ெதளிக.
ேசரன்பாற்ெசன் ேபாந்த ேசாணாட் ப்பராசரன் பாண் நாட் ைட ம்
மைலயத்ைத ம் இைடைவத் க் கடத்தல்காரணம் இஃ ெதன் ஆராயாமேல
ெகாங்குநாட் ள்ள பைழயேசரர்தைல நகைர ேமற்குத்ெதாடர்ச்சிமைலப்பக்கத் ள்ள
கடல்நா களி ய்க்க யன்றனர் பிறர். ேசக்கிழார், ெகா ங்ேகா ைர
இராமனி க்குங் கா ம் அேயாத்திஎன்ப ேபாலப் பிற்காலத் ச் ேசரர்குலத்தவாி த்
தைலப்பற்றி வஞ்சிெயன் வழங்கியைதத் ைணயாக்ெகாண் அதைனப் பைழய
ேசரர்தைலநகெரன் கூறிவிடலாெமன்
ணிந் ேசக்கிழார் வஞ்சிெயன்ற ஊர்
ஆர்க்குங்கடலங்கைரேம
த்தைலேநாக்கிப் பைழயேசரர்வஞ்சி ங்
கட ைடயதானாலல்ல ெகா ங்ேகா
ெரன் ெசால் தல்
ெபா ந்தாெதன் கண் பைழய ேசரர்வஞ்சிக் குங்
கடைல ண் பண்ணத்தைலப்பட்டனர் பிறர். இஃெதா ஸகர ப்ரயத்நேமயாகும்;
ேமல்கடலாத ன் யாரா ம் ஸாதிக்கப்படாமற் ேபாவெதன்பதறிக.
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தமிழ் ல்களில் ஓ ர் கடல த்ததாயின் அவ் ைரச்ெசால் மிடத் அ
கட ைடைமவிளங்கேவ பாடப்ப ெமன்ப
சிாி, ெதாண் , மாந்ைத, ெகாற்ைக,
ம ங்கூர்ப்பட் னம், கார் த ய பைழய ஊர்கைளப்ப்பற்றி ஆங்காங்குவ ம்
பாடலகளாற்ெரளியப்ப ம். ேநேரகடல் கூறாெதாழியி ம்
கடனிலத் ள்ளெதன்
லப்படக் "கானலந்ெதாண் ","ெதாண் யங்காணல்"
என்றாற்ேபாலேவ ம் விளங்கப்படாைம நல் ைசப் லவர் வழக்கன் .
இத ண்ைமையத் தமிழ்கற்றாெரல்லாம் நன்கறிப.வஞ்சிையப்பற்றிய
பைழயபாடல்கள் தமிழில் ற் க்கணக்காக ள்ளன; அவற் ெளான்ேற ங் கட
டைமபற்றி வஞ்சிையச்சிறப்பித்ததாக யான் கண் ேலன்."வஞ்சி யங்கானல்" என
யாண் ம் பயிலாைம ஈண்ைடக்கு நிைனக்கத்தகும். இங்ஙனம் வழங்காைம
மாத்திரமன் "வஞ்சியம் ம் றவின்"என இைறயனார்களவிய ைரேமற்ேகாளில்
ேவறாக ம் வழங்கி ள்ள . மணிேமகைலயில் இவ் வஞ்சிையப்பற்றிய அ கள்
பலபல ள்ளன. அவற் ெளான்றா ம் இ கட ைடைமகாணப்ப த ல்ைல.இவ்
வா காணப்படாைமமட் மன் ;கட ைடைமக்குவிேராதமான ெசய்திெயான் ம்
அ
லப்ப த் கின்ற .அஃதாவ இன்ன ெதன் காட் வல்-கடற்கைரயிற்
ேசாழர்ெப நகராகிய காவிாிப் ம்பட் னம் இந்திரவிழைவமறந்ததனா ண்டாகிய
ேதவசாபத்தாற் கடல்ெகாள்ளப்பட்டெதன ம்,அக் கடல்ேகாளால் ெந
க்கிள்ளி
யாகியேசாழன் அவ் ைரவிட் த் தனிேயேபாயினன் என ம்,ஆங் கி ந்த
அறவணவ க ம் மணிேமகைலயி ைடயதாய ம் அக் கடல்ேகாளால்
வ ந்தா ேபாய் வஞ்சிமாநகரத் ப் க்கனெரன ம் மணிேமகைல ல்
கூ கின்ற .இதைன,
.... ெவா தனிேபாயின லகமன்னவ
ன ந்தவன்றன் டனாயிைழதாய ம்
வ ந்தாேதகிவஞ்சி ட் க்கனர்"
என ம்,
"மனங்கவல்ெக த் மாநகர்கடல்ெகாள
வறவணவ க ந்தாய மாங்குவிட்
றவாதிப்பதிப் குந்த ேகட்ட ம்"
என ம் வ வனவற்றா
ர்ந் ெகாள்க. ஓ ர் கடல்ெகாள் ம் ேபாதிேலா அன்றி
அக்கடல்ேகாைளத் ெதாிந்தேபாதிேலா அவ் ைர விட் ஓ வார்
கடல்ேகா க்ெகட்டாெதன் தாம் ெதாிந் ெகாண்ட அகநாட் ஊர்கட்ேக
ெசன்ெறா ங்குவெரன்ப யான்கூறியறிவிக்க ேவண் வதன் . கார்ச்ேசாழன்
உைற ர் குந்தாெனன்ப திண்ணமாகநிைனக்கப்ப ம். அறவணவ கள் தாய டன்
உைற
ட் காமல் ஒ நான்குகாவதம் அப்பாற்ேபாய்க் குட லவஞ்சி ட்
க்கனாவர். ேசாழன் இந்திரவிழாெவடாத தவற்றாலன்ேற அவ ள்ள காைரக்
கடல்ெகாள்வ . இக்ேகட் க்குக்காரணனான ேசாழ ைடயநாேட
தம்ேபான்றமாதவர்க்குத் தங்குதற்குாியதாகா ெதன் ெகாண் ேசரநாட் வஞ்சி ள்
அறவணவ கள் தாய டன் க்கி ந்தனெரன் ய்த் ணரப்ப ம். "
வ ந்தாேதகிவஞ்சி ட் க்க னர்" என ம், " இறவாதிப்பதிப் குந்த "
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என ம்கூ தைலேநாக்கிக் ெகாள்க. இனிப் பிறர்நிைனக்கின்றப இவ்வஞ்சி
ேமல்கடற்கைரக் கண்ணதாயின் பராசரன்ெசல்வழிேய இவ் வறவணவ கட்கும் வழி
யாதலான் இைடயிற் பாண் நாட் ம ைரயிற்றங்கா மற் ேமார் கடற்கைர ர்க்ேக
அறவணவ கள்ெசன்றாெரன்ேறா
ம். அங்ஙனமாயின் ம ைரயிற்றங்காைமக்கும்
கடல்ேகா க்கஞ்சிப் பின் ேமார் கடைலேயயைடதற்கும் காரணங்கூறல்ேவண் ம்.
ேமல் கடற்கைரயின்கண் வஞ்சிையநி வநிைனப்பார்; இவற் க்ெகல்லாம்
ெபா ந்த ைரக்கலாகுேமா என் ஆராய்ந் ெகாள்க. இஃதன்றி ம் அம்
மணிேமகைல ள் காஞ்சிக்கும் வஞ்சிக்கும் ேபாக்குவரத் க் கூறப்ப தல்
கற்றார்பல ம் அறிவர்.
" ெபான்ெனயிற்காஞ்சிநா கவினழிந்
மன் யிர்ம யமைழவளங்கரத்த
னந்நகர்மாதவர்க்ைகயமி ேவா
ாின்ைமயினிந்நகெரய்தினர்காணாய்"
என ம்,
" ஆங்கவன்றா மறத்திற்ேக ப்
ங்ெகா கச்சிமாநகராத ன்
மற்றம்மாநகர்மாதவன்ெபயர்நாட்
ெபாற்ெறா தாய மப்பதிப்படர்ந்தனர்"
என ம் வ வனவற்றாற் காஞ்சிநா பஞ்சம்பட்டேபா ஆங்கி ந்த மாதவர்
வஞ்சிவந்ெதய்தினெரன் ம் பின் இவ் வஞ்சியி
ந்த அற வணவ கள் தாய டன்
காஞ்சிக்குப்ேபாயினாெரன் ம் அறியப்ப ம். காஞ்சிநாட்ைட ைடய
ெதாண்ைடநாட்ைடய த் ள்ள ெகாங்குநாேடயாதலான் காஞ்சி
பஞ்சம்பட்டவளவில் அ த் ள்ள ெகாங்குநாட் வஞ்சி ள் மாதவர் எய்தினெரன்பேத
ெபா ந்திற் றாகும். ேபாக்குவரத் க்கு எளிதாயெநறி ைடய ம் ேமல்கடற்கைர ேபால
ெந ந் ரமாகாத ம் க
ர்வஞ்சிேயெயன்ப எளிதி ண ரத்தகும். அறவணவ கள்
கார் கடல்ெகாள்ள வஞ்சி ட் க்கன ெரன்றதேனா ெபா ந்தேனாக்குமிடத்
யான்கூ வேதெபா த்த ைடத்தாத ணர்க.
இனிப் பதிற் ப்பத் ள்

ன்றாம்பத் ப்பதிகத் க்,

"க ங்களிற்றியாைனப் ணர்நிைர ட்

யி கடனீ ெமா பகலா "

என்பதனால் ஒ ேசர ைடய அாியெபாியெசய்திெயான் கூறப் பட் ள்ள . இச்
ெசய்திையேய இளங்ேகாவ க ம் "இ கடனீ மா ேனானாயி ம்"
என்பதனாற்கூறினார். இச்ெசய்தி இமயவரம்பன் றம்பி ைடயதாயி மாகுக.
ேவெறா ேசர ைடயதாயி மாகுக. அஃதீண்ைடக்கு ஆராய்ச்சியின் .
ேசரவரசெனா வன் இச்ெசய்தி நிகழ்த்தினாெனன்ப மட்
ஃ ணர்த்தாதிரா .
பதிற் ப்பத் ைரகாரர், "இ கட ெமன்ற தன்னதாயேமல்கட ம்பிறநாட்ட தாய்ப்
பின் தான்ெபா
ெகாண் தன்னாடாக்கியநாட் ற் கீழ்கட ம் எ- .
க ங்களிற்றியாைனப் ணர்நிைர ட் , யி கடனீ ெமா பகலா ெயன்ற
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அவ்வி
ந்நீ ம் ஒ பக ேலவ ம்ப யாைன கைளநிைரத் அைழப்பித் ஆ எ" என ைரத்தார். இதன் கட் குறிக்கப்பட்ட விஜயாபிேஷகேமயாெமன்ப
பிறநாட்ைட ெவன் தன்னதாக்கினாெனன்பதனா ய்த் ணரப்ப ம். விஜயாபி
ேஷகத் க்குாிய விஜயாஸனம் ெப ேவந்தர்ேகாயிலகத்தெதன்ப
மாநஸார லகத் ட்கண் ெகாள்க. அந் லார் பிரதமாஸனம், மங்களாஸனம்,
ராஸனம், விஜயாஸனம் எனப் பலகூ வர். அவற்ைறெயல்லாம்
ஈண் ைரப்பிற்ெப கும். ேசரன் தன்ேகாயி ள்ளதைலநகர் கீழ்கடல்ேமல்கடல்
இரண் ற்கும் ெந ந் ரமாக இ த்தல்காரணமாகேவ அவ்வி ம் ந்நீைர ம்
ஒ பக ேல அைழப் பித்தற்குவைகேத த் தன் ெப நகர்க்கி பக்கத் ம் கடல்களி
ெனல்ைலவைர யாைனகைளநிைரத் இ
ந்நீைர ந்த வித் க்
ெகாண்டாெனன் ணரப்ப ம். ேமல்கடற்கைரயிற்ேகாயி ைடய னாயின்
ேமல்கட ேலநின்ேற கீழ்கடனீைரயா னான் என்றன்ேறா சிறப்பித் ப்பா வர்.
இ கட மா தைலயன்ேறா ஈண் ப்ெப ஞ் சிறப்பாகக்கூ கின்றார்.
இதனா
கட ம் அதிக ரமான நிைலயிற் ேசரன்ேகாயி
த்தல்
ெசவ்வனம் லப்ப ம். இச் ெசய்திைய " அயிைரபைரஇ" என் அயிைரமைலயிற்
ெகாற்றைவக்கட ைளப் பர த டன்கூறினார். அ
ம் ஒ
ர்ச்ெசயலாதலான்;
என்ைன ெயனின் பைகவர் நிறம்ப கு தியானன்றி அக் ெகாற்றைவ ப
ெகாள்ளாெளன்ப ேகட்கப்ப தலான் அங்ஙனம் அத்ெதய்வத்ைத வழிபட்டதைன ம்
ஓர் அாிய ெசயலாக்கி இப் ெப ஞ்ெசயேலா கூறினார் எனவறிக. இவ்
வி கடனீ ெமா பகலா யெசய்தி க
ர்வஞ்சிக்கு எவ்வள
அழகாகப்ெபா ந் வெதன்ப ஈண் யான் கூற ம் ேவண் வேதா.
இவற் ெளான்ைற ம் ஆராயா
நிைனத் க்ெகாண் ,

வஞ்சி கடற் ைரப்பட் ன மாகுெமன்

தாேம

" அளந் கைடயறியாவ ங்கலஞ்சுமந்
வளந்தைலமயங்கியவஞ்சி ற்றத்
திைறமகன்ெசவ்வியாங்க ம்ெபறா
திைறசுமந் நிற்குந்ெதவ்வர்ேபால"
என் ஞ் சிலப்பதிகாரத் ள்ள "கலம்" என் ம் ெசால்ைலேயகண் வஞ்சி
கட ைடயதாதற்காதாரமாக இவ்வ கைளக்காட் னா
ளர். அவர்க்கு ஈண்ைட
அ ங்கலம் அாியமரக்கலம் என்பதாம். அதனால் அவர்ெகாள் ம்ெபா ள் பலபண்டம்
நாவாய்சுமந் வந் தைலமயங் கிய வஞ்சி ற்றம் என்பதாம்.
இவாிங்ஙனங்கூ வ ெபா ந் ேமா என்றாராய்ேவன். இவ்வ கட்குைரகூ மிடத்
அ ம்பத ைரயா சிாியர் " அளந் கைடயறியாஎன்ப
தல் திைறயி வார்க்கு அைட"
என் சிறார்க்கும் உைரவிளங்க இனி ைரத்தி க்க ம் அவ் வினிய உைரக்கு
உடன்படா ேவ கூ வ வஞ்சிக்குக்கட ண் பண் தற்ேகெயன்
எளிதி ணரலாம். ஈண் வஞ்சி ற்றெமன் ற வஞ்சியி ள்ள ற்றம் என்றவாறாம்.
அம் ற்றம் ேகாயின் ற்றேமெயன்ப இைறமகன்ெசவ்வியாங்க ம்ெபறா
அம் ற்றத்ேத திைறசுமந் ெதவ்வர்நிற்குந்தன்ைமகூ தலா ணரப் ப ம்.
ெதவ்வர்திைறசுமந் நிற்கும் அக்ேகாயின் ற்றத் ப் பலபண்டம் நாவாய்சுமந் வந்
தைலமயங்குதல் ஏேனா? கடல்வழி யாக நாவாய்சுமந் வந்தபலபண்டங்கள்
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அவ்வப்பண்டசாைலகளி லன்ேறா ய்க்கப்ப ம் "
ெபௗவத் நன்கலெவ க்ைக ஞ்சும்பந்தர்" ( பதிற்-55 ) எனப் ெபௗவத்திேலவந்த
நன்கலமாகியெசல்வந் ஞ்சும் பண்டசாைலகள் கடற்கைர ாிற்கூறப்ப தல்காண்க.
ேகாயின் ற் றத் வ தற்கும், வந் தைலமயங்கிக்கிடத்தற்கும் ஏ ேவயில்லா
ைம ணர்க. இனிப் பலபண்டங்கைள அாிய மரக்கலங்கள் சுமந்தால் அதனால்
வஞ்சி ற்றம் தைலமயங்காெதன்ப நன்றறிந் ெகாள்க. சுமந்தநிைல
பண்டங்கள்மரக்கலங்களி
க்குநிைலையயன்ேறா உணர்த் ம். வங்கத்திற்
பலபண்டங்களி த்தல்காரணமாக வஞ்சி ற்றம் வளந்தைலமயங்குேமா? மயங்கா .
மற்ெறதனாலாெமனின் அவ் வ ங்கலங்கள் அப்
பண்டங்கைளச்ெசாாிந்தாெலா காலாகும். அப் பிறர்கூ வேத க த்தாயின் "
அ ங்கலஞ்ெசாாிந் வளந்தைல மயங்கிய" எனப்பா வாெரன்க.
ஈண் ச்சுமந் என் ஞ்ெசால் விேராதமாகஇ த்தைல ணர்த் ம்.
அ தைலமயங்கியஎன்பத டன் தம் க த் ப்ப இையயாைமையத்ெதாிந் ம் வந்
என்ெறா ெசால்ைல அதன்பின்ேனெபய் சுமந் வந் எனப் பிறர்ெபா ள்கூறி
னாெரன் உணர்ந் ெகாள்க.
இவ்வாெறல்லாமிடர்ப்படாமல் இவ்வ களின் உண்ைமப் ெபா ளிஃெதன்
ணி மா கூ ேவன். இச் சிலப்பதிகாரத் வஞ்சிையக்கூறியாங்கு
ம ைரக்காஞ்சியில் மாங்கு ம தனார் ம ைரையக்கூறி ள்ளார். அ ,
"நாடரவந்தவி க்கலமைனயத் ங்
கங்ைகயம்ேபாியா கடற்படரந்தா அங்
களந் கைடயறியாவளங்ெக தாரெமா
த்ேத லகங்கவினிக்காண்வர
மிக்குப் கெழய்தியெப ம்ெபயர்
ர்"
என்ப . இத ள் வி க்கலமைனத் ம் அளந் கைடயறியா வளங் ெக தாரெமா
காண்வரப் கெழய்திய
ர் என் கூறியதன் க த் ம்,
அளந் கைடயறியாவ ங்கலஞ்சுமந் வளந்தைலமயங்கிய வஞ்சி என்றதன் க த் ம்
ெப ம்பா ம் ஒத்தல்காண்க. இம் ம ைரக்காஞ்சி ைரயில் நச்சினார்க்கினியர்
"நாட்காலத் ேததிைறயாகக்ெகாண் வரவந்த சீாியகலங்க ம் அத்தன்ைமயனபிற ம்
கங்ைக யாகிய அழகிய ேபாியா ஆயிர கமாகக் கட ேலெசன்றாற்ேபால
அளந்
வறியாதம ைர" எனப்ெபா ள்கூறினார்.ஈண் "வி க்கலம்" திைறயாகக்
ெகாண் வரவந்த சீாியகலங்கள் எனப்ெபா ள்பண்ணப்பட்டதைன
நன் ேநாக்கிக்ெகாள்க.இதற்ேகற்பேவ சிலப்பதிகாரவ ம்பத ைரயாசிாியர்
"அளந் கைடயறியா என்ப
தல் திைறயி வார்க்குஅைட"என்றதைன ம்
ேநாக்குக.ம ைரக் காஞ்சியில் வி க்கலம் என் கூறிய தாேன ஈண் அ ங்கலெம
னக்கூறப்பட் ள்ள .ஆண் க் கலெமன்ப மரக்கலமாகா அணி
த யெபா ள்களேய ணர்த்தல்ேபால ஈண் ம் உணர்த் ெமன் ெகாள்க.
"அ ங்கலந்தாீஇயர்நீர்மிைசநிவக்கும்
ெப ங்க வங்கந்திாிதந்தாங்கு"
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எனவ ம் பதிற் ப்பத்தில் அ ங்கலம் என்ப மரக்கலத்ைத ணர்த்தா
அாியெபா ள்கைள ணர்த்தல் ஆராய்ந் ெகாள்க. அகப்பாட்
ம்
அ ங்கலந்ெத த்தெப ம் கல்வலத்தார்"(89) என் ழி மரக்கலங்கூறா
அாியெபா ள்கேளகூ தல்காண்க.அ ங் கலஞ்சுமப்ப
வஞ்சி ற்றெமன்க;ெப ம்ெபாைறஎன்பதறியச்
சுமந் என்றார்."நிலென க்கல்லாெவாண்பல்ெவ க்ைக"(ம ைரக் காஞ்சி)என் ழி
"நிலஞ்சுமக்கமாட்டாத ஒள்ளிய பலவாகிய ெபா ட் ரள்கைள ம் என்ற
ண்கைள ம் ெபான்ைன ம்"என நச்சினார்க் கினியர் கூ தலான் ஈண் ம்
அ ங்கலெமன்பன அைவ என அறிக. ன்ேன திைறயிட்டார் தர வந்த
அாியஅணி ம்ெபான் மாகிய ெபா ள்கைளச்சுமத்தல் காரணமாக
அளந் கைடயறியா வளந்தைல மயங்கிய வஞ்சி ற்றத் யாங்க ம்
இைறமகன்ெசவ்விெபறா திைறசுமந் நிற்குந் ெதவ்வர்ேபால என்
ெபா ள்ெகாள்க.அ ங் கலம் ன்ென அ கூலராகப்ேபாந் திைறயிட்டார்
தந்தனவாம். அவேர ன்ேன திைரயிடற்குாியராவர்.அவர்தந்ததிைற யாங்க
ம்
நிரம்பிய காரணமாக ம்,அவ்வ கூலர்க்குக்காட்சியளித்தல் காரணமாக ம் ெதவ்வர்
இட ம் ெசவ்வி ம்ெபறாதவராய்த் திைற ையச்சுமந் நிற்பாராயினாெரன ணர்க.
பின் ெதவ்வர் என்றதனால் ன்ேன திைறயிட்டார் அ கூலர் என ணர்க. அவேர
ெதவ்வாின் ற்பட ேவந்தன்காட்சிெப தற்குாியராவர். இனி அ ங்கலம் ேசரன்பைட
வஞ்சிசூ ச்ெசன் பைகப் லம் க்கு ெவன் ெகா ணர்ந்த திைறயாயி மாகும்.
இத்தைகயதிைறேய வஞ்சி ள் விளங் கிக்ெகாண்
க்குெமன்ப
"கூடார்வஞ்சிக்கூட் ண் சிறந்த வாடா வஞ்சி" என் ம் சிலப்பதிகாரவ கட்கு
அ ம்பத ைரயாசிாியர் "வஞ்சிக்கூட் - எ த் ச்ெசலவிற்ெகாண்டதிைற,
அதனாற்ெபா
ெபற்ற க
ாிேல" என் விளக்கியவாற்றா ணர்க. இங்ஙனமன்றி
வளந்தைலமயங்கியவஞ்சி ற்றத் இைறமகன்ெசவ்வியாங்க ம் ெபறா
அளந் கைடயறியாவ ங்கலஞ்சுமந் திைறசுமந் நிற்குந் ெதவ்வர் என
அ ம்பத ைரயாசிாியர்க த்ெதா ெபா ந்த இையப் பி ம் அைம ம்,
திைறத ெபா
ள் அ ங்கலங்க ம் உண் ெடன்பைத,
"ஆரமிைவயிைவெபாற்கலமாைனயிைவயிைவெயாட்டக
மாடலயமிைவமற்றைவயா
ெயா ெபட்டக
மீர ைடயனநித்திலேம நவமணிகட் ய
ேவகவடமிைவமற்றைவயா ம்விைலயில்பதக்கேம"
"இைவ மிைவ மணித்திரளிைனயவிைவகனகக்குைவ
யி
ம்ெவயி ெமறித்திடவிலகுமணிமகரக்குைழ"
என்

ம் க ங்கத் ப்பரணியா

ணர்க.

இைவெயல்லாம் ஆராயா கலம் என் ம் ஒ ெசால்ேல பற்றிப்
ெப ங்கவியரசர்ெபாதிந்தநயங்கள் பலவற்ைற ஞ்சிைதத் ப் பைழய
உைரவழக்கிற்குமாறாக ஒ ெப ங் கடைல ஈண் க்கற்பிப்ப
ெபா ந்தாெதன் ணர்க.

ல்வழக்கிற்கும்

58
வஞ்சிையக் கடற்கைரக்கண்நி வ யல்வார் தங் ெகாள்ைகக்கு ஆதரவாகக்கூ வ
இன் ம் ஒன் ண் . அஃதாவ ெசங்குட் வன்
வடநாட் க்குப்பைடெய த் ச்ெசல் ம்ேபா ,
"தானவர் தம்ேமற்றன்பதிநீங்கும்
தண்டத்தைலவ ந்தைலத்தார்ச்ேசைன ம்
ெவண்டைலப் ணாியின்விளிம் சூழ்ேபாத
மைல
குெநளியநிைலநாடதர்பட
லகமன்னவெனா ங்குடன்ெசன்றாங்
கா ம் ரவியணித்ேதர்த்தாைனெயா
நீலகிாியிென ம் றத்தி த் " (சிலப் - கால்ேகாள்)
என்பதனால் தைலவ ஞ்ேசைன ம் ணாியின் விளிம் சூழ்ேபாதச் ெசன்
நீலகிாிப் றத் த்தங்குதல் அறியப்ப தலான் இச்ெசங் குட் வ ர்
ேமல்கடற்பக்கத்தி ப்பெதன் க தப்ப ெமன்ப , அங்ஙனங்க தற்கடனின்ைம
காட் வல் - வஞ்சி கடற்கைரக்கண்ண தாயின் வஞ்சியங்கானல் ெவண்டைலப் ணாி
என விளங்க ைரப்பர். வஞ்சியின்பக்கத் க் கட ல்லாைமயாேன வஞ்சிநீங்கிப்
ணாியின் விளிம் சூழ்ேபாத என்றார் என அறிக. பிறர்கூ ம்வஞ்சி "ஆர்க்
குங்கடலங்கைரேமன்மேகாைத" யாகியெகா ங்ேகா ரன்ேற? அவ் ைரநீங்கி அதன்
கடைலயைடதைலேயா ஈண் ப்ெப ம்பைடெய த் ச்ெசல க்கு ஒ சிறப்பாகக்
கவியரசர் எ த் க்காட் னார்; அவ் ேரகடற்கைரயினி க்க அதைனநீங்கிக்
ணாியின் விளிம் சூழ்ேபாத என் கு வ ெதன்ேனா. அவர் நிைனக்கின்றப
குடகடற்கைரயி லன்ேற ேசரர்தைலநக ள்ளதாவ : வடநாட் ப்பைடெய த்தற்குத்
தைலநகாின்வடக்குவாயில்வழியாக வடக்குேநாக்கிச்ெசல்லேவண் யபைடயில்
சிப்பைட ம் ேசைனத்தைலவ ம் மட் ம் குடகடல் விளிம் சூழ்வ வேதேனா? இவ்
வினா க்ெகல்லாம்ெபா ந்த விைட பகர்தல் இயலாெதன் அறிஞேர
ஆராய்ந் ெகாள்வாரகுக.
மற் வடநா
கநிைனந்தெசங்குட் வன் வஞ்சிநீங்கி ேநேர வடக்கட் கா
தைலவ ஞ்ேசைன ம் ேமல்பாற் ணாியின்விளிம் சூழ்ேபாதத் தா ம் ஒ ங்குடன்
ெசல் தற்கு ஏ என்ைனெயனிற் கூ ேவன். ெசங்குட் வன் வடநா
குவ
தமிழரசராற்றைல யிகழ்ந் ேபசிய வடவரசர்க்குத் தமிழ்வ யிற்ெறன் ணர்த்த ம்
பத்தினித்ெதய்வத் க்கு இமயமைலயிற்கல்ெகாள்ள மாகும். இவ்வி
ெப ங்காாியங்கைள ேமற்ெகாண் ெப ம்பைட டன் எ ந்த ெசங்குட் வன், தன்
பைடயிைன இடஞ்சுற்றவிட் ச்ெசல்லா தமிழ் நாட்டரசர்வழக்கப்ப
வலஞ்சுற்றவிட் வடநா ெசல்ல நிைனந்தத னாற் ணாியின்விளிம் சூழ்ேபாத
என்றாெரனவறிக. தமிழரசர் வட நாட் ப்பைடெய ச்சிக்கண் இங்ஙனம்
வல ைறெசல் த ண் ெடன்ப ,
"குணகடலபின்னதாகக்குடகடல
ெவண்டைலப் ணாிநின்மான்குளம்பைலப்ப
வல ைறவ த
ண்ெடன்றலம்வந்
ெநஞ்சந ங்கவலம்பாயத
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ஞ்சாக்கண்ணவட லத்தரேச" ( றம் - 31)
எனச் ேசாழனலங்கிள்ளிையக் ேகா ர்கிழார்பா ய றப்பாட்டா னறியப்ப ம்.
இவ்விடத் உைரகார ம் "கீழ்கடல்பின்னதாக ேமல் கட ன
ெவளியதைலைய ைடயதிைர நின குதிைரயின குளம் ைபயைலப்ப
வலமாக ைறேயவ த ம் உண்டாெமன் சுழன் ெநஞ்சந ங்கும்
அவலம்பரப்பத் யிலாதகண்ைண ைடயவாயின் வட நாட் ள்ள அரசுகள்" எனக்
கூறினார். ெவன்றிேயேவண் வடநா
குமிடத் ச்
ேசாழன்வல ைறெசல்வானாயின், ெவன்றி டன் ெதய்வமங்களத் க்குக்
கல்ேகாடைல ங்க திய ேசரன் வல ைற ெசன்றான் என் கூ வேத
ெபா ந்தியதாகும். ேமற்கண்ட றப் பாட் ற் ேசாழனலங்கிள்ளி ேசரபாண் ய ைடய
இ குைட ம் பின்னாக ஓங்கிய ஒன்றாகிய
ெவண்ெகாற்றக்குைடைய ைடயனாயினா ெனன் ேகட்கப்ப தலா னிவன் தன்னால்
ன்னேமெவல்லப்பட்ட ேசரபாண் யைரெவல்லேவண்
வல ைறவ த ண்ெடன் க தற்காகா . இதைன அப் றப்பாட் ல்,
சிறப் ைடமரபிற்ெபா
மின்ப
மறத் வழிப்ப உந்ேதாற்றம்ேபால
வி குைடயின்பின்படேவாங்கியெவா குைட
ெக மதியினிவந் ேசண்விளங்க
நல் ைசேவட்டம்ேவண் ெவல்ேபார்ப்
பாசைறயல்ல நீெயால்லாேய ( றம் - 31)
எனவ தலானறிக. ஈண் உைரகார ம் இக்க த்ேதபட ைரத் த காண்க.
உவைமயா ம் ேசரபாண் யாி வர்குைட ம் இவன் ஒ குைடயின்பின்னானதன்ைம
நன் ணரப்ப ம். இ குைட ம் பின்படேவாங்கிய ஒ குைட இன் ம் ஓங்கச்
ேசய்ைமக் கண்ேணவிளங்கப் கழ்ேவட்ைகையவி ம்பிப் பா
ட்
த்
தைலயல்ல நின்நகாி த்தைல டன்படாெயன் அவைனக்கூறிய ங் காண்க.
ேசாழன் பாண் யைரெவன் அப்பாற் ேசரைர ெவன் பின் வடநா ெசல்வைத
ஆசிாியர்க தினராயின் அதற்ேகற்ற ெசாற்ெபய் அப்ெபா ள்விளங்க ைரப்பர்.
அவ்வாெறான் ங் கூறா குணதிைசயா ஞ்ேசாழன் குணகடல்பின்னாகக்
குடகட ன் றிைர அச்ேசாழன குதிைரயின் குளம்ைபயைலப்ப வல ைறயாக
வ த
ண்டாெமன் கூ தலா ம் அவர்க்க க த்தன் ெறன்க. இதன்கண்,
குணதிைசபின்னாக என்றதனால் வடதிைச ேநாக்கி அப்ேபா
றப்ப தைலக்குறித்தல்காண்க. சிலப்பதி காரத் ம் "வஞ்சிநீங்கி
ெவண்டைலப் ணாிவிளிம் சூழ்ேபாத" என் ழிச் சூழ்ேபாதஎன்றலாற
சுற்றிவ தைலேயகூறினாெரன் ெதளிக. றப்பாட்
ம் குடகடைல
ெவண்டைலப் ணாி என்ற* ைன ம் ஈண்ைடக்குேநாக்கிக்ெகாள்க.
அ ம்பத ைரயாசிாியர் கடற்கைரேய ெயா ைகேபாத என்றார். அதற்கும் இ ேவ
க த்தாகும். ேசைனத்தைலவ ம் சிப்பைட ம் பைழய ைறப்ப தன்னாட்ைட
வலஞ்சுற்றவி த் த் தைல வ ஞ்ேசைன ஞ் சூழ்வராநிற்ைகயிற்
றா ஞ்ெசன் கூ த் தாைன ெயா நீலகிாியிென ம் றத் த்தங்கினான்
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என் ெகாள்க. நீலகிாி யிலதிகபாகம் ேசரைரச்ேசர்ந்ததாத ன் ஆண் த்தங்கினான்.
அக் காலத் அ ேவ பைடெசல்வழி ைடய ேபா ம். இக்காலத் ம்
நீலகிாிப்பகுதியிற் ேசரன்பா , ேசரன்ேகா என்பன உள வாதல் கண் ெகாள்க.
இனிச் ேசரர்பைடப்ெப க்கத்ைதப்பற்றிப் பதிற் ப்பத் ள் "இ ம் தாற்ெபாிேத"
என் ம் பாட்டா னன்குணரலாம். அத ள் அவர் பைடத்திரைள "வரம்பில்ெவள்ளம்"
என் கூறி அப் பைட திரண்டாற் பைகவர் நாட்ெடல்ைலயின் ற்பா ெசன் வி ம்
என் ங்க த்தாண் "ெந நீர் ைறகலங்க ழ்த்தி த்தவியன்றாைனெயா " என்
சிறப்பித்தலான் ஈண் ம் அவ்வாேற ெசங்குட் வன்
பைடப்ெப க்ைக ணர்த்தேவண் ப் பைடதிரண்ட அளவிற் றைல வ ந்
சிப்பைட ங் கடெலல்ைலையச்சூழ்வரச்ெசன்றான் என்றார் எனி மைம ம்
இஃததிசேயாக்திெயனக்ெகாள்ளி மி க்கா . அதிசேயாக்தியாகக்கூ மிடத்
ேமல்கடைலநிைனத்த பைட வல ைறெசல் தலாெனனவறிந் ெகாள்க. இங்ஙனம்
அதிசேயாக்தி யாக இளங்ேகாவ கள்கூ வேராஎனிற் கூ வெரன்க. "மைல
குெநளிய" என ஈண்ேட இப்பைடச்ெசலைவப்பற்றிக்குறிய ெகாண் ணர்க.
சகடங்களின்பாரத்ைத ணர்த்தேவ மைல
கு ெநளிய என்றாராெலனின்
பைடயின்ெப க்ைக ணர்த்தேவ கடல் விளிம் சூழ்வர என்றாெரன்க.
இவ்வாெறல்லாம் ஆராய்ந் ெகாள் ளா "வஞ்சிநீங்கி" எனத் ெதளியக்கூ தைல ம்
ெபா ட்ப த்தா கடைலக் க
ர்வஞ்சிக்கணித்ததாகக் கூறப் க்கார் பிறர்.
மற் ச் சிலப்பதிகாரத் இளங்ேகாவ கள் வஞ்சிையய த் நான்குநில ம்
அணித்தாயி த்தைலவ ணித் நீர்ப்பைடக்காைத யி தியிற்கூறினாராெலனிற்
கூ ேவன். அவர் ஆண் ,
குறத்தியர்பா யகுறிஞ்சிப்பாணி ம்
... ... ...
ெதா ப்ேப ழவேராைதப்பாணி ம்
... ... ...
ேகாவல
ங்குழ ன்பாணி ம்
கூறி, அப்பால்
ெவண் ைரெபா தேவைலவா கத் க்
குண் நீரைடகைரக்குைவயி ம் ன்ைன
வலம் ாியீன்றநலம் ாி த்தம்
கழங்கா மகளிேராைதயாயத்
வழங்குெதா
ன்ைகமலரேவந்தி
வானவன்வந்தான்வளாிளவன ைல
ேதாணல ணீஇய ம்ைபேபாந்ைதெயா
மஞ்ெசாற்கிளவியரந்தீம்பாணி ம்
ஓர்த் டனி ந்தேகாப்ெப ந்ேதவி

வஞ்சிபா

மட ர்யாெம

என் ைரத் ள்ளார். இதன்கண் குறத்தியெரனக் குறிஞ்சிநிலத்தா ைர ம்,
உழவெரன ம தநிலத்தாைர ம், ேகாவலெரன ல்ைலநிலத் தாைர ம் ெபயர்குறித்
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விளங்க ைரத்த இளங்ேகாவ கள் இ தி யின்மட் ம்
ெநய்தனிலத் மாக்கள்ெபயராற்கூறா அஞ்ெசாற்கிள வியர் என நாகாிகராகேவ
உைரத்ததன்க த் ஆராயத்தகும். காவிய ரசைனக்கு எல்லாநிலங்கைள ம்
இையத் க்கூறப் க்க அ கள் மற்ைற ன் நில ம் உள்ளவா கூறி அந்நிலமாக்கள்
ெபயெர த் ைரத் அவர்பாணி ம்வ ணித் ப்ேபாந்தவர் ெநய்தலணித்
தாகாததன்ைமயான் அந்ெநய்தற்ெபா ளாகிய த்தத்ைத ன்ைக மலரேவந்திக்
கழங்கா மகளிேராைதயாயத் வஞ்சிபா
ம்யா ெம ம்
அஞ்ெசாற்கிளவியர்பாணி ம் என் உண்ைம லப்ப த்திப் ேபானாெரன்க.
இங்ஙனமன்றி ெநய்தற்கடல் அணித்தாக இ க்குமா யின்
ஆண் க்கடனிலமகளிர்பாணிையக் கடெலா யவித்தற்றன்ைம ையேய ம்
கடெலா ையேய ம் வ ணித்ெதாழிவர் என்க. பிற விடத் ம் வஞ்சியில்
ஆன்ெபா ைநெவண்மண ற் கு ந்ெதா மக ளிர்கழங்கா தைலக்கூ தல் காண்க.
அ ,
"ெசறியாிச்சிலம்பிற்கு ந்ெதா மகளிர்
ெபாலஞ்ெசய்கழங்கிற்ெறற்றியா ந்
தண்ணான்ெபா ைநெவண்மணற்சிைதய" ( றம் - 36)
எனவ தலா ணரப்ப ம். ஆண் க்கட ன்ைமயாற் ெபாலஞ்ெசய் கழங்கு என்
கூறிய காண்க. ஈண் க்கழங்கா வார் கடன் த் தத்ைதேயந்தியா வாெரன்ற
அவ்வஞ்சியார்க்குக் கடற்ெசல்வ
ண் என்பைதக்குறித்ததன்றிக் கடல்
ஊர்ப் றத்தி த்தல்க தி யன்ெறன்க. ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சியகிள்ளிவளவன்
இவ் வஞ்சிைய ற்றியி ந்தேபா நல் ைசப் லவர்பலர்பா ய பல பாடல்கள்
றப்பாட் ன்க ள்ளன. அவற் ெளான்றிேல ம் கடற்சம்பந்தேமகூறப்படாைம
ஆராய்ந் ெகாள்க. இதனால் ேமற் கண்ட சிலப்பதிகாரவ கட்கு யான்
கூ வேதக த்தாகக்ெகாள்க. ஆண் ெநய்தல் வ ணைனெயல்லாம்
ேவைலவா கத் ப் ன்ைனய யில் வலம் ாியீன்ற த்தம் என த்தத்ைதேய
விேச த்தனவாத லறிக. வஞ்சிகட ைடய , கட ைடயதில்ைலெயன்
ணிவ
இஃெதான்ேறெகாண் ல்ைலெயன்ப பல மறிவர்.மற் க்கூறிய
வற்ேறா ம்ெபா ந்தைவத்தன்ேற இஃதாராயப்ப வ . மற்றவற் ேறா ெபா ந்த
ேநாக்குமிடத் ம் யான் கூறியேத ணிபாத ணர்க. ேபரறிவாளராகிய
இளங்ேகாவ கள் ன் நிலங்களி ம் அவ்வந் நிலமாக்கள்ெபயைரக்கூறி
இந்ெநய்தனிலவ ணைனயில் அந்நிலமாக் கைளக் கூறாமல் அந்நிலப்ெபா ளாகிய
த்தத்ைதேயவிேச த்ெதா ழிந் உண்ைமையத்தப்பா
லப்ப த்திய
அவர்கவித்திறத்ைத யானளந் ைரக்கும் வ யிேலன்.அறிவாளேர
கியாரய்ந்
ெகாள்வாராகுக.கடற்ெசல்வம்பற்றிக் கடைல ஊர்க்குவிேச த்தல்
ல்வழக்ேகெயன்ப ம்,
"ஏந்
லகு
ெரழினீலநக்கற்குமின்பப்
ந்தண் க ர்
கற்குந்ேதாழைனப்ேபாகமார்ப்ைபக்
காந் ங்கன ற்குளிர்ப த் ங்கடற்கூட ன்வாய்
ேவந்தின் யர்தவிர்த்தாைனெயப்ேபா ம்வி ம் மிேன"
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என நம்பியாண்டார்நம்பிகள் பா ய பாட ற் கடற்கூடல் என
ம ைரையக்கூ தலா ணர்க.இ கூடற்குாிய கடற்ெசல்வத்
ைதக்குறிப்பதன்றிக்கூடல் கடேல ைடத்ெதன்ப க த்தாகாைம கண் ெகாள்க.
எ கடலைழத்தகைதகூறினாெரனின் அ ேதான்றக்
கூ வாெரன்க.கடற்ெசல்வ ைடைமேயக திக் கட ைடயதாகேவ வ ணித்தல்
கவிமரெபன்ப கட க்குெந ந் ரத் ள்ள தி ச்சுழியற்பதிைய
"கவ்ைவக்கடல்கதறிக்ெகாணர் த்தங்கைரக்ெகற்றக், ெகாவ்ைவத் வர்வாயார்
குைடந்தா ந்தி ச்சுழியல்" எனச் சுந்தர ர்த்திநாயனார்பா தலா ணர்க.
இங்ஙனமாக ம் நல் ைரயாளராகிய அ ம்பத ைரயாசிாியர் இச்
சிலப்பதிகாரத் ைரயில் "குறிஞ்சி தலாகநா நிலத் ப்பாணி ம்
ஓர்த் றங்காதேதவிெயன்ற நா நிலஅணிைம ங்கூறிற் " என ைரத்தார்.அவர்
சிறி
கிேநாக்கியி ப்பாராயின் யான் கூறியதைன அவேரகூறினவராவர்.
யான் இத் ைண ங் கூறியவற்றாற் பைழய ேசரர்வஞ்சி கடற்
கைரக்கண்னதாகாைம ணர்ந் ெகாள்க.
இனிச் ெசங்குட் வன் வடநா
குதற்குக் கடக்களியாைனப்
பிடர்த்தைலேயறியவளவில் ஆடகமாடத்தறி யிலமர்ந்ேதான் பிரசாதங்ெகாண்
சிலர்வந் பரவினெரன்ப ,
"குடக்ேகாக்குட் வன்ெகாற்றங்ெகாள்ெகன
வாடகமாடத்தறி யிலமர்ந்ேதான்
ேசடங்ெகாண் சிலர்நின்ேறத்த"
(சிலப்-கால்ேகாள்)
என்பதனாலறியப்ப தலால் ஈண் ஆடகமாடம் என்ற தி வ நந்த ரம் என் ம்
ஊைரெயன் ெகாண் அதனால் ேசரர் தைலநகர் தி வநந்த ரத் க்கு
அணித்தாகுெமன் கூ வா
ளர்.இத ண்ைமயிைன இங்கு ஆராய்ேவன்இவ்விடத் அ ம்பத ைரயா சிாியர் ஆடகமாடம் தி வநந்த ரம் என் கூறி
இரவி ரெமன்பா
ளர் என் ைரத்தார்.இதனா லவ் ைரயாளர்க்கு ன்னேம இம்
மாடவிஷயமாக அபிப்பிராயேபத ண்ெடன் ெதற்ெறனவிளங்கும்.
இரவி ரெமன்ப க
ர்க்கும்ெபயராகுெமன்ப யான் பாஸ்கர ரெமன
ன்னர்க்கூறியவற்றா ணரப்ப ம்.ெசங்குட் வன் தான் வடநா
குவைதத் தன்
அணிநகர்ம ங்ேக பைறயறிவித் தறிவித்தான்.அைறபைறெய ந்தபின் ஆசான்
ெப ங்கணி அைமச்சர் தாைனத்தைலவர்தம்ேமா வடவரசர் தமிழரசைரயிகழ்ந்த
ெசய்திகூறி இகழ்ந்தவடவரசர் தைலயிற் கட ட்பத்தி க்குக் கல் ேலற்றிவேரனாயிற்
கு ந க்கு உங்ேகாேலனாகுக என் வஞ்சி னங்கூற ஆங்கு ஆசான்
அவன்சினந்தணி மா சில ெசால் ய அளவிற் ெப ங்கணி எ ந்
இ நிலம ங்கின்மன்னெரல்லாம் நின் றி மலர்த்தாமைரச்ேசவ பணி ம்
த்தமீங்கி
ன்னிய திைசேம ெலெழச்சிப்பாைலேயெகன்ேறத்த அவ்வமயம்
இராத்திாியாய் விட்டப யால் இரவிடங்ெகா த்த நிைரமணிவிளக்கின் எல்லா ஞ்
சூழப் ெப ங்களிற்ெற த்தத்தில் வா ங்குைட ம் ஏற்றிவஞ்சியின்
றநிைலக்ேகாட்டப் ாிைசயிற் குத்திப் பைடத்தைலவர்க்குப்ெப ஞ் ேசா வகுத்
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அன்றிராத்திாிநீங்கிக் காைல ரசம் ஒ ெய ந்த வாேற
சிவெப மான்ேசவ ெசன்னியிற் ைனந் வடதிைசயாத் திைரக்கு
யாைனேயறியேபா "ஆடகமாடத்தறி யிலமர்ந்ேதான் ேசடங்ெகாண் சிலர்
நின்ேறத்த"என் கூறப்பட் ள்ள . இதனாற்கணி கூர்த்தமிஃ என்ற டன்
வா ங்குைட ம் பரஸ்தானப்ப த்தினாெனன் ம், ம நாட் காைல ரசம்
ஒ ெய ம்ேபா சிவபிராைன வணங்கி யாைனேயறினாெனன் ம், அப்ேபா
தி மால் பிரசாதம் சிலர் ெகாணர்ந்தனெரன் ம் உணரலாம். தனாள்
இராத்திாித்தாேன கூர்த்த நிச்சயமாகி வா ங்குைட ம் பரஸ்தானப்ப த்திக்
காைலயிற் பயணங்ெகாண்ட ேசரன் ன் வந்த இத் தி மால் பிரசாதம் ேசரனி க்குந்
தைலநகர்க்கண்ேண ள்ள தி மால் ேகாயி ைடயதாகுமா அல்ல
ரத் ள்ள
தி வநந்த ரத் தி மால் ேகாயி ைடயதாகுமா என்பேத ஈண் ஆராயேவண் வ .
பிறர் கூ கிறப இவ்வாடகமாடத்ைதத் தி வநந்த ரெமன் ஞ் ேசரனி ப்ப
ெகா ங்ேகா ெரன் ங் ெகாண் பார்ப்ேபாம். தனாளிராத்திாி வா ங்குைட ம்
பரஸ்தானப்ப த்தி ம நாட்காைலயிற் றப்ப ம் அரச ளனாக நிைனக்குங்
ெகா ங்ேகா ர்க்குத் தி வநந்த ரம் பிரசாதம் வ த ய மா? ெகா ங்ேகா ர்க்குந்
தி வநந்த ரத் க்கும் இரண்
ன் நாட்பயண ரமில்ைலயா? கூர்த்த
நிச்சயமான இராத்திாிச்ெசய்தி தி வநந்த ரத் க்குத் ெதாிதற்ேக இரண்
ன்
நாளாகுேம; அங்ஙனமாக ம் ஆடகமாடந் தி வநந்த ரமாதல் எங்ஙனங்
ெகா ங்ேகா ர் வஞ்சிக்குச் சாதகமாகுேமா யானறிகிேலன். ெசங்குட் வன்
வடநாட் ப்பயணம் இந்நாெளன் ெதாியாவி
ம் ெபா வாகப்
றப்ப வாெனன் நாெடங்கும் பைறயைறந்த காரணமாகத் ெதாிந் க்ெகாண்
தி வநந்த ரத்தார் ன்னேர றப்பட் ப்ேபாந்தார்; அவர்ேபாந்த த ணம்
ெசங்குட் வன் பயணத் க்கு ஒத்ததாயிற் எனக்கூ வாராயின் அதைனேய க
ர்
வஞ்சிேய ேசரர் தைலநகர் என்பா ம் கூறிக்ெகாள்ளலாகுேம. இதனால் ஆடகமாடம்
தி வநந்த ரெமன்ப ெகா ங்ேகா ர்க்கு ஒ அ கூலத்ைத ம் க
ர்க்கு ஒ
பிரதிகூலத்ைத ஞ் ெசய்யா ெபா வாக நிற்றல் நன்கறியலாம். இனி இவ்
வாடகமாடந் தி வநந்த ரந்தாேனா என்பைதப்பற்றி ஆராய்ேவன்.
சிலப்பதிகாரம் வரந்த காைதயில் ெதய்வ ற்றேதவந்திைக என்பாள் ெசங்குட் வன்
ன்ேன மாடலைன ேநாக்கி இக்கட ண் மங்கலங்காண வந்த மகளி ள்
அரட்டன்ெசட் யின் இரட்ைடப் ெபண்களி வ ம், ஆடகமாடத்தரவைணத்
யின்ேறான் அ ச்சகனான ேசடக்கு ம்பியின் தல்வி ம் இங்குளர்; அவைர உன்
கரகத் நீராற்ெறளிப்ைபயாயின் ற்பிறப் ணர்ந்தவராவர். இைதக்காண் பாயாக
என் ெசால்ல மாடல ம் அவ்வாேறெதளிக்க அம் வ ம் கண்ணகிபால் அன் ைடய
திேயார்ெசால்லாற் லம்ப அப் ேபா மாடலன் அரசைனேநாக்கி
இவ்வரட்டன்ெசட் யின் இரட் ைடப்ெபண்களி வ ம் கண்ணகிதா ம்
ேகாவலன்றா மாவர் என் ம், இச்ேசடக்கு ம்பியின்மகள் ம ைரயிற்
ேகாவலைன ம் கண் ணகிைய ம் அைடக்கலங்ெகாண்ட ஐைய தாய் மாதாியாவள்
என் ம் விளக்கிக்கூ மிடத் க்,
" காத தன்ேமற்காதலராத ன்
ேமனிைல லகத்தவ டன்ேபாகுந்
தாவாநல்லறஞ்ெசய்திலரதனா
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லஞ்ெசஞ்சாயல காத கும்
வஞ்சி
ர்மாநகர்ம ங்கிற்
ெபாற்ெகா தன்ேமற்ெபா ந்தியகாத
னற் ளஞ்சிறந்ததாங்கரட்டன்ெசட்
மடெமாழிநல்லாண்மனமகிழ்சிறப்பி
டன்வயிற்ேறாராெயா ங்குடன்ேறான்றின
ராயர்
மகளாயிைழதன்ேமற்
ேபாயபிறப்பிற்ெபா ந்தியகாத
னா யகுரைவயினரவைணக்கிடந்ேதான்
ேசடக்கு ம்பியின்சி மகளாயின
ணற்றிறம் ாிந்ேதார்ெபாற்ப ெபய்த
மற் ளஞ்சிறந்ேதார்பற் வழிச்ேசற ம்
*** *** *** *** ***
வதன்ேறெதான்றியல்வாழ்க்ைக"
எனக்கூறப்பட் ள்ளதைன அறிஞர் அறிவர். இதன்கண், ேகாவலன் றா ம்
கண்ணகிதா ம் ஐைய தாய் மாதாி ம் சுவர்க்கம் கா இவ்
லகிற்பிறந்ததற்குக்காரணம் கண்ணகிேமல்ைவத்தகாதேல என்ப ம்,
அற் ளஞ்சிறந்ேதார்பற் வழிச்ேசறல் ைறயாதலாேன இவர்
தம்மாற்காதல்ெசய்யப்பட்ட கண்ணகி அஞ்சாத கும் வஞ்சி
ாில் அரட்டன்ெசட்
இரட்ைடப்ெபண்களாக ம், ேசடக்கு ம்பியின் மகளாக ம்பிறந்தனெரன்
கூறியி த்தல் எல்லா ம் அறிந் ெகாள்ளலாம். அ ம்பத ைரயாசிாிய ம் "காத கண்ணகி, என் ம் காதலராைகயாேல அறஞ்ெசய்திலர்; அதனாற் காத யாகிய
அஞ்ெசஞ்சாயல் அஞ்சாத கும் வஞ்சி
ாிற்பிறந்தார்" என் ைரத்தைத ங்
கண் ெகாள்க. ன்னி வ ம் வணிககுலத்தவ ராத ற் ெசட் மகளிராயினெரன் ம்,
தி மால்பத்திைமயாலா ய குரைவயால் ஆயர்மகள் தி மால்தி வ
பி ப்பான்மகளாயின ெளன் ம் அ கள் ெதளிய ைரத்த ங்காண்க. இைடச்சிமகள்
இைடச்சியாகப்பிறவாமற்பிறந்ததற்கு "ஆ யகுரைவயின்" என் ஏ க்காட் னார்.
இம் வ ம் காதலராத ன் நல்லறஞ்ெசய்திலர். அதனால்
அஞ்ெசஞ்சாயல காத கும் வஞ்சி
ர்மாநகர்ம ங்கிற் ெபாற்ெகா
தனேமற்ெபா ந்தியகாத ன் இ வர்தாய ம் அரட் டன் ெசட் மைனவியின்
ஒ வயிற் இரட்ைடப்ெபண்களாகத்ேதான் றினர். ஆயர்மகள் ஆயிைழகாத ன்,
ஆ யகுரைவயின் அரவைணக் கிடந்ேதான்றி வ பி ப்பானான
ேசடக்கு ம்பியின்மகளாயினள் என்ேறெகாள்ளக்கிடத்தல்காண்க. ஈண்
அரவைணக்கிடந்ேதான் உள்ளஊர்ேவறாயின் ேமல் வஞ்சி
ைரக்கூறினாற்ேபால
இவள் பிறந்த ைர ங் கூ வெரன்க. அங்ஙனங்கூறாைமகாண்க. அஞ்
ெசஞ்சாயலாகிய கண்ணகி அஞ்சாத கிய வஞ்சிேயெயன ம், அவள்பாற் காதலால்
அவ ள்ளவிடத் ப்பிறந்தார்கள் என ம், அங் ஙனம் அவ் ாிற்பிறப்பாேனேனா
என் ம் ஆசங்ைக ண்டாகாதப அதைனப் பாிகாித் "அற் ளஞ்சிறந்ேதார்
பற் வழிப்படர்தல்
வதன்" ெறன ம் அ கள் விளக்குதல் காண்க.
தி வ பி ப்பான்மக ளாகிய ஆயர்மகள் வஞ்சியிற்பிறவா தி வநந்த ரத் ப்பிறந்தா
ெளனக்ெகாள்ளின் அவளாற்காத க்கப்பட்ட அஞ்ெசஞ்சாயலாகிய
கண்ணகிய கிய வஞ்சியாதலான் அவள்பற் அங்ேக அவைள ய்க்குெமன்
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நியதியின்மாறி ேவற்றிடத் அவள்பிறத்தற்கு இரண் ஏ க்கள் கூறி ள்ளன. அைவ
ஆயர்
மகளாயிைழகா த ன், ஆ யகுரைவயின் மகளாயினள் என் கூ தலா
னறியலாம். இதன்கண் ஆயிைழகாத னா ம், ஆ யகுரைவயினா ம் மகளாயினள்
என் கூறியதற்கு ஆயிைழகாதலால், அவ் வாயிைழ ய கிய வஞ்சி
ாில்
ஆ யகுரைவயால் அ ச்சகன் மகளாயின ெளன்ேறெகாள்ளக்கிடக்கின்ற . இைடச்சி
இைடக்குலத்திற் பிற வா தி மால் அ ச்சகன் மகளாயினைமக்கு ஆ யகுரைவயின்
என ஏ க்கூ கின்ற மஹாேமதாவியான ெப ங்கவியரசர் ஆயிைழகாத ன்
என்பதைன வாளாகூறினாெரன்ப சிறி ம்ெபா ந்தா . ேமல் தாயாி வ ம்
அரட்டன் ெசட் மகளிராயினர் என் கூறிய விடத் ம் "ெபாற்ெகா தன்ேமற்
ெபா ந்தியகாத ன்" என வஞ்சி
ாிற்பிறத்தற்கு ஏ க்கூ தல் காண்க.
அங்குக்கூறிய எ ைவேய இங்கும் "ஆயிைழகாத ன்" என ஆயர்மகள் வஞ்சி
ாிற்
பிறத்தற்குக் கூறினாெரன்ப ெதள்ளி . இதனாற் ேசடக்கு ம்பி என்பான்
வஞ்சி
ாி ள்ளவன் என்ப ெதளியப்ப ம். இவ் வ ச்சகன் வஞ்சி ாினெனன்
ெதளிந்தவாற்றான் இவன் அ ச்சிக் கும் அரவைணத் யின்ற தி மா ம்
அவ்வஞ்சியிேல தி க்ேகாயில் ெகாண்ட ளிய ர்த்திேயயாகுெமன்
ணியப்ப ம்;
மாதாி ஆயி ைழகாத ன் வஞ்சியிற்பிறந்தாள் ஆ யகுரைவயின் றி மால்பத்தி
ெசய்தற்ேகற்ற ைவஷ்ணவகுலத் ப்பிறந்தாள் என் கூறியதன்
க த்ைத ற் ேநாக்கின் இவள் கண்ணகிஅ கியவஞ்சி
ாிற்
றி மாைலவழிப வாளாய்ப்பிறந்தாள் என்
லனாகும். இதனால் வஞ்சி
ர்
ஒ
ற ம், இவள் வழிப ந்தி மா
ப்ப ேவெறா
ற மாகாைம
ணர்ந் ெகாள்க. இவற்றால், ேசடக் கு ம்பி அ ச்சிக்கும்
அரவைணத் யின்ேறான்எ ந்த ளிய ஆடக மாடம் வஞ்சி ள் ஆனிைலேபான்றேதார்
ஸ்தலவிேசஷேமெயன்ப ெதற்ெறன ணர்க. அ
ெபான்னாலாகியமாடக்ேகாயிலாதலான் ஆடகமாடம் எனப்பட்டதாகும்.
நைற ர்மணிமாடம், நாங்கூர்மணி மாடம், கடந்ைத ட் ங்காைனமாடம்
என்பனெவல்லாம் அவ்வவ் ாிற் ேகாயிைலேயகுறித்தல் கண் ெகாள்க.
விஷ்
க்கு நிேவ தனஞ்ெசய்தல்ல உண்ணலாகா என் ம் மி திபற்றி இக்ஷு
வாகு த ேயார் அேயாத்தியிற் றம்அரண்மைனக்கண்ேணைவத் வழிபட்ட
ேதவகி கம்ேபான்றதாய்ச் ேசரர் அரண்மைனக்கண்ேண உள்ள இஃெதான்
எனக்ெகாள்ளி மி க்கா .
இவேராெடாத்த பாண் யர் கூட

ம் ஆடகமாடெமன ஒன்

இ ந்தைம,

"ேகாெந மாறன்ெறன்கூட ன்வா
யாடகமாடங்கடந்தறியாதெவன்னாரணங்ேக"
என் மிைறயனார்களவிய ைரேமற்ேகாளா னறியப்ப ம். ஈண் க்
கூட ன்வாயாடகமாடம் என்றி த்தலான் ஆடகமாடம் ஓ ரா காைம
நன்குணரப்ப ம். இ ேபாலேவ சிலப்பதிகாரத் க்கூறப் பட்ட ஆடகமாட ம்
ஊராகாெதன் ணர்க. "வானவர்வாய்வாட் ேகாைத, விளங்கிலவந்திெவள்ளிமாடத் "
என்பதனால் வஞ்சியின் நீராவிைய ைடய ெவள்ளிமாடம் என ஒன்றி ந்த நன்கு ல
னாகும். ஆண் ெவள்ளிமாடம் ஊராகாத ேபாலேவ ஆடகமாடம்
என்பதைன ங்ெகாள்க.

66

இதனால் ஆடகமாடம் வஞ்சியின் கண்ணதாதலாேன இராத்திாி கூர்த்தநிச்சயித்
வா ம் குைட ம் பரஸ்தானப்ப த்திக் காைல யிற்பயணப்பட்ட ெசங்குட் வற்கு
அவன் பயணப்பட் யாைனேமல் ஏறியத ணத் அவ்வாடகமாடக்கட ள்பிரசாதம்
நல்கலாயிற் ெறன நன்குணர்ந் ெகாள்க.
ஈண் "அஞ்ெசஞ்சாயல காத கும் வஞ்சி
ர்" என்ப தனாற் கண்ணகி
அஞ்சா அ கும் க
ர் என்றார். மைலயில் ேவங்ைகயினீழ ற்
குறவெரல்லாங்காண வானவர்ேபாற்றத் ெதய் வக்கணவ டன்
விமானத்ேதெசன்றகண்ணகி வஞ்சி ள் அஞ் சா
குமா என்ைனெயனிற்
கூ ேவன். கண்ணகி தீக்கனாக் கண்டதன்பின்ேன ேகாவலேனா ேபாய்
ம ைரப் றத் ஒ காற் கண்ட தீக்கனா அப்ப ேய ப த் வி ேமா என் ம்
அச்சத்ேதாேட க்கனள். வஞ்சி ளங்ஙனமின்றி, ேகாவல ந்தா ம் ெதய்வமாய்ப்
குத ன் இனி ஏதம்வ ெமன் ம் அச்சமிலா அ கினள் என்
கூறினாெரனவறிக. ெசங்குட் வன் கண்ணகி டன் ேகாவ லற்கும் ேகாட்டத் ப்
ப மம் வகுத்தான் என்ப ம், அக்ேகாட்டம் வஞ்சியின் ாிைசப் றத்தேத என்ப ம்
மணிேமகைல ள் வஞ்சிமா நகர் க்ககாைதக்கண்,
"தணியாக்காதற்றாய்கண்ணகிைய ங்
.......... ங்
கட ெள தியப மங்காணிய
ேவட்ைக ரப்பக்ேகாட்டம் குந்
வணங்கிநின் குணம்பலேவத்தி"
எனவ ம் அ களா

ம், மணிேமகைலக்குக் ேகாட்டத் ள்ளகட ட் பத்தினி,

"நைறகமழ்கூந்தனங்ைக நீ
ைறைமயினிந்த
ரகத்ேத"
எனக்கூறிய அ களா ம் நன்குணர்ந் ெகாள்க. ேகாட்டத் ள்ள கட ட்பத்தினி
இந்த
ரகத் என வஞ்சிையச்சுட் க்கூ தலாற் ேகாட்டம் வஞ்சியின்கண்ணேத
என் ெதளியப்ப ம். மணிேமகைல ேகாட்டத் க் கட ட்பத்தினிையவழிபட் ,
அவளாற் பல ந்ெதாிந் ெகாண் வஞ்சி எயிற் றவி க்ைகயிற்ேபாய்ச்
சமயக்கணக்கர்தந் திறங்ேகட் அப்பாற்ெசன்
றக்கு கடந் அகழிைய ம் எயிைல
ங்கடந் நகர்க்குட் க்கனள் என் சாத்தனார் மணிேமகைல
ட் கூறலால்
இப்பத்தினிேகாயில் வஞ்சியின் எயிற் றவி க்ைகக்கும் அப்பா ள்ளெதன்ப
நன்கு லனாகும். கண்ணகிக்குக் ேகாவல டன்ப மம்வகுத்தப யா ம்,
இவள்ப மத் க்கு " ற்றிைழ நன்கல
வ ம் ட் " (சிலப்-28). என்றதனா ம்
ெசங்குட் வன்இவட்குவகுத்தப மம் சுமங்கைலவ வெமனத்ெதளிந் ெகாள்க.
இைதப்பற்றிப் பின்விாித் க்கூ ேவன்.
இனிப் பிறர் ெசங்குட் வன் மைலகாண்குவெமன் வஞ்சிநீங்கிப் ேபாய்ப்
ேபர்யாற்றங்கைரயிற்றங்கிக் கண்ணகிவரலா ேகட் அவைளத் ெதய்வமாகவழிபடப்
பலேரா மாராய்ந்
ணிந் மீண் வஞ்சி ட் க்காெனன் ஞ்ெசய்தியிற்
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ெசங்குட் வன் ேபர்யாற்றங்கைரக்கு என் ேபானாேனா
அன்ேறமீண்டாெனனக்ெகாண் அதனாற் ேபர் யாற்றங்கைரக்கு அணித்தாகப்
பைழய ேசரர்தைலநகர்இ த்தல் ேவண் ெமன் கூறி அங்ங்னமணித்தாக ள்ள
ெகா ங்ேகா ராத லான் அ ேவ பைழய ேசரர்தைலநகர்என்
ணிவாராயினர்.
இைதப் பற்றி ஈண் ஆராய்ேவன். ெசங்குட் வன் மைலகாண்குவெமன்
ேபர்யாற்றங்கைரக்குச்ெசன்றைதப்பற்றி இளங்ேகாவ கள்,
வானவர்ேதான்றல்வாய்வாட்ேகாைத
விளங்கிலவந்திெவள்ளிமாடத்
திளங்ேகாேவண்மா டனி ந்த ளித்
ஞ்சா ழவின விெயா க்கு
மஞ்சுசூழ்ேசாைலமைலகாண்குவெமனப்
ைபந்ெதா யாயெமா பரந்ெதா ங்கீண்
வஞ்சி ற்றநீங்கிச்ெசல்ேவான்
வளமலர்ப் ம்ெபாழில்வானவர்மகளிெரா
விைளயாட் வி ம்பியவிறல்ேவல்வானவன்
ெபாலம் ங்கா ம் னல்யாற் ப்பரப்
ம ங்கும்பள்ளி ெமா ங்குடன்பரப்பி
ெயா
ற் நாற்பதிேயாசைனவிாிந்த
ெப மால்களிற் ப்ெபயர்ேவான்ேபான்
......................
ெப மைலவிலங்கியேபாியாற்றைடகைர
யி மணெலக்காிையந்ெதா ங்கி ப்ப
எனக்கூறி ள்ளார். ெசங்குட் வன் ேகாப்ெப ந்ேதவி ட ம் இளங்
ேகாவ க ட ம் வில்லவன்ேகாைதயாகிய பைடத்தைலவ ம் அ ம் பில்ேவ ம்
லறி லவ ம் ைபந்ெதா யாய ம் பாிகர ம் தாைன ம் தலாயெப ந்திர டன்
உபகரணங்கெளல்லாம்அைமத் க்ெகாண் மைலகாணச்ெசன்றாெனன்ப
இக்காட்சிகாைதயிைனக்கற்றாரறிவ : இவன்
இங்ஙனஞ்ெசன்றைதவ ணிக்குமிடத் ள்ள அ கள் ேமற் குறித்தன. இவற்றான்
ஒ யவியாத ழ ேபால் எப்ேபா ம் அ வி கள்ஒ த்தற்குக்காரணமான
ேமகங்கள்சூழ்ந்த ேசாைலகைள ைடய மைலயிைனக்காண்குவெமன்
விைளயாட் வி ம்பியஇந்திரன் வானவர் மகளிெரா
ங்கா ம் யாற் ப்பரப் ம்
நீர்த்
த்தி ம் இளமரச் ேசாைல ம் அரங்கும் பள்ளி ெமன்பனவற்ைற
யாைனேமற்பரப்பி ஒ
ற் நாற்பதிேயாசைனவிாிந்த
தன்ெப மால்களிற் ப்ெபயர்ேவாைனப் ேபாலச்ெசன்
ேபர்யாற்றங்கைரயிற்ேசர்ந்தி ப்பஎன் கூறாநின்றார். அ ம்பத ைரயாசிாிய ம்,
இவ்விடத் ப் " ங்கா தலானவற்ைற யாைனேம ளவாகநி மித் " என ம்
"அரங்கு-நாடகசாைல, பள்ளி-மண்டபம். களிற்றிேல
இவற்ைறப்பரப்பிப்ெபயர்ேவாெனன்க" என ம் விளக்கினார். ெசங்குட் வன்
வானவன் ெபயர்ேவான் ேபான் என்பதனால் இந்திரன் உவைம ம்,
ெசங்குட் வ பேமய ம் ஆதல் அறியப்ப ம். இதன்கண் உவைமையப் பலப யாக
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விேச த் உவேமயத்ைத அத் ைண விேச யா வி த்தார். அ கள்
எ த் க்ெகாண்ட உவேமயமாகிய ெசங்குட் வன் மைல காணச்ெசன்ற
ெசலைவேயெயன்ப பல மறிவர். உபமானமாகிய இந்திரன் விைளயாட் வி ம்பி
வானவர் மகளி டன் ெசன்ற ெசலைவ ஈண் எ த் க்கூறப் குந்தவர் அல்லர்
என்ப ம் பல மறிவர். அங்ஙனமாக ம் இந்திரைன உவைமயாக்கிப் பலப யாக
விேச த்த , உபமான விேசடணெமல்லாம் ஏற்ற ெபற்றியான்
உவேமயத் ங்ெகாள்ளப்ப மாதலான் ெசங்குட் வன் ெசன்றெசலவின்றன்ைம
உள்ளவா ணரப்ப ெமன் க திேயயாகும். அங்ஙனமல்லாக்கால் உவைமைய
அசந்தர்ப்பமாக வாளா விேச த்தாெரனப்பட் அவ்விேசடணெமல்லாம்
நின் பயனின்ைமெயன் ங் குற்றத்தின்பாற்ப ெமன் ணர்க. இக்க த் ப்
பிறர்க்கு டன்பாடாகும். என்ைனகாரணெமனிற் ெசங்குட் வன் விைளயாட்
வி ம்பி மைல காணச்ெசன்றாெனன் அவர் கூ தலான் என்க. விைளயாட்
வி ம்பிய என்ப ெசங்குட் வைன விேச த்ததல்லாைம காணப்ப ம். அஃ
இந்திரைனேய விேச த்த என்ப "விைளயாட் வி ம்பியவிறல்ேவல்வானவன்"
என்பதனானன்கறியப்ப ம். உவைமயின்க ள்ள விைளயாட் வி ப்பத்ைதச்
ெசங்குட் வ க்கும் அைமத் க்ெகாண்ட உபமாவிேசடணெமல்லாம்
உவேமயத்ைத ம் விேச த்தனவாகக் க தப்ப ம் என்ற நியாயத்தாேலயன்றிப்
பிறிதில்ைல. அங்ஙனேம மற்ெறல்லாவற்ைற ம் ஏற்றெபற்றியான்
அைமத் க்ெகாள்ளேவ ேவண் ெமன்க. இங்ஙனங்ெகாள்வேத கவிமரெபன்க. பிறர்
தமக்குேவண் ய விைளயாட் வி ப்பெமான்ைறேய
உபமாவிேசடணத்தினின் ெகாண் மற்றவற்ைறெயல்லாம் ஒழிப்ப
உைர ைறயாகாைம எளிதிலறியப்ப ம். இந்திரன் றன்ெறய்வத்தைலைமக்ேகற்ப
விைளயாட் வி ம்பி அவற் க்குாிய உபகரணங்கைளப் ெப க யாைனேமற்பரப்பிச்
ெசன்றாற்ேபாலச் ெசங்குட் வ ம் தன் இைறைமக்ேகற்ப விைளயாட் வி ம்பி
மைலகாண்குவெமன் ெபாிய உபகரணங்கைளெயல்லாம் யாைனகளிற் பரப்பி
ெந ந் ரஞ் ெசன்றான் என்ேற ெகாள்ளப்ப ெமன்க. ெசங்குட் வ ம்
யாத்திைரகளில் உபேயாகிக்கும் நாடகசாைலகைள ம், மண்டபங்கைள ம்,
தாழியிற் த் ப்பயன்ற வனவற்ைற ம்,தான்வி ம்பிய
யாற் நீைர ம்,
த்திமணைல ம்,தாழியினின் குளிர்ச்சிெசய் ம்
இளமரங்கைள ம்,பிறவற்ைற ம் தன்யாைனகளிற்பரப்பி ெந ந் ரம்
ெசன்றான்என்ேறெகாள்ளப்ப ெமன்க.ெசங்குட் வன்ெசலேவகூற வந்தாராதலான்
இ ேவ க த்தாதெறள்ளி .இவற்ைறெயல்லாம் உடன்ெகாண் ெசன்றான் என்
ெசங்குட் வன் இைறைம ம் ெசல் வப்ெப க்கும் இன்பப்ெப க்கும்
உணரக்காட் னார்.சாதாரண ேவந்தரான் ஆகாத காாியத்ைதத்
ேதவர்தைலவன்ேபாலச்ெசய் ெகா ேபானாெனன் கூ தேல க த்ெதன்க.அ வி
ழங்கும் ேசாைல மைல காணச்ெசல்ேவான் நீ ம் நிழ ம் பிற ம்
ெகா ேபாவாேனெனன் னிற் றனக்கும் ேகாப்ெப ந்ேதவிக்கும்
அம்மைலேபாய்வ தற்கண் இைடெநறிக்கு இன்றியைமயாதன இைவயாதலான்
என்க.இக்காலத் ள்ள ேபரரச ம் தமக்கினிய நீ ம் நிழ ம் உாியவற்றிேனற்றி டன்
ெகாண் ேசறல் ேகட்கப்ப தல் காண்க.அரங்கும் ெகா ேபாகலான் நாடகமகளி ம்
பிற ம் உடன் ெசன்றாராதலறியப்ப ம்.பள்ளிஎன்றார் ேவந்த க்கும்
ேகாப்ெப ந்ேதவிக்கும் இளங்ேகாவ கட்கும் வில்ல வன்ேகாைதக்கும்
அ ம்பில்ேவட்கும் லவர்க்கும் ஆயத்திற்கும் தாைனக்கும் அவரவர்தகுதிக்ேகற்ற
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யாத்திைரமண்டபங்கைள.இங் ஙனேம இந்திரன் யாைனயின்நீளஅகலங்கைளேய
குறித்த ஒ
ற் நாற்பதிேயாசைன என்ப ம்
ெசங்குட் வன்யாைனகளின்பரப் க்கும்
ஏறா ேபாகெதன் ணர்ந் ெகாள்க.ஈண் க்கூறிய ெதாைகயளேவ
யளவாக்ெகாள்ளாவி
ம் ெசங்குட் வன்யாைனப்பரப் மிக ம்அதிக மாக
இ ந்தெதன்ப மட்
ஃ ணர்த்தாம ராெதன்க.யாைனப் பரப் இத் ைண
ேயாசைனெயன்ற இவன்ெசல்லப் க்க இடத்தின் ரத்ைத
அதிகமாகக்காட் தற்ேகஎன்ப ெதளிதி ணரப்ப ம்.பரப் இத் ைணயாயின்
அ ெசல்வ அதி மதிகமாகேவண் வேதெயன்க. வானவர்மகளி டன்
என்றதற்ேகற்பச் ெசங்குட் வற்கும் அழகு
மிக்கஇன்பமகளிர்பல டெனனக்கூறிக்ெகாள்க.இங்ஙனம் ெப ங் கவியரசராகிய
இளங்ேகாவ கள் தா ம் ெசங்குட் வ டன்ெசன்
கண்ணாரக்கண்ட பவித்தவற்ைற உலகமறிந் ெகாள்ளேவண்
உபமாவிேசடண கத்தால் உணர்த்தினாெரன்பதல்ல வாளாகூறினா
ெரனத் ணிதற்கு எம்மேனா டன்படாெரன்க.இங்ஙனம் கவியி
தயத்ைதக்காணமாட்டார் ேவ ேவ கூ வர்.அைவெயல்லாம் இவ்
வ கள்க த்தாகாைம கண் ெகாள்க.
இளங்ேகாவ க ட ம் தாைனத்தைலவ ட ம் லறி லவ ட ம்
மைலகாணச்ெசன்றாெனன் இக்காைதயாற்ெறாிதலான் இவ ெரல்லா ட ம்
ெசங்குட் வன் விைளயாட் வி ம்பினாெனன்றல் ெபா ந்தா . அதனால் இவன்
விைளயாடல்மட் ேமவி ம்பினானாகா ெனன் ம், அ க ட ம்
லறி லவ ட ம் அம்மைலயி ள்ள ேபா பல நல்ல
விஷயங்கைளக்ேகட் த்ெதளிய ம், மந்திாிய டன் இராச்சியகாாியங்கைள
ஆராய்ந் ெகாள்ள ம் அவகாச ண்டாெமன் க தி இவைரெயல்லாம்
அைழத் ப்ேபானாெனன் ம் ெதளியலாம். இவ்வளவாேலாசைன ைடயனா
யித் ைணப்ெப ந்திரேளா சாதாரண அரசர்க்காகாதப அாியெபாிய
உபகரணங்கைளெயல்லாம் அைமத் க் ெகாண் ெந ந் ரம் ெசன்ற ெசங்குட் வன்
இரண்ெடா நிமிஷங் கேள நாழிைகேயா அம்மைலயிற்கழித்
மீண்டாெனனத் ணிவ சிறி ம் ெபா ந்தா . இஃ இக்காலத் ப்ேபரரசர்கள் தம்
கு ம்ப பாிவாரங்க டன் பன்
காவதங்கடந் ேவனிற்காலத் மைலவளந்
ய்க்கச்ெசல்வேதாெடாக்குேமா அன்றி அவரவர் ஊர்ப் றத் மாைல யிற்
சிலநாழிைககேள நல்லகாற்றிைனத் ய்த்தற்ெபா ட் உலாப் ேபாந்
மீ தைலெயாக்குேமா என் அறிஞேரயாராய்ந் ெகாள்வா ராகுக. இஃதன்றி
ள்
மைலகண்ட அன்ேற ெசங்குட் வன் மீண் டான் என்
ணிதற்கு அைடயாளம்
ஒன் மில்ைல. அக்ெகாள்ைகக்கு விேராதங்கேள பல ஆண் க்காணப்ப கின்றன.
பிறர் விைளயாட் வி ம்பிச் ெசங்குட் வன் மைலகாணச்ெசன்றாெனன்பதற்
குடன்பட் டார். அவ்விைளயாடல்கள் பல திறப்ப ேம. அவற் க்ெகல்லாம் அவ
காசமதிகமாகேவண் ேம. பிறர் ெசங்குட் வன்ெசன் தங்கிய ேபர் யாற்றங்கைர
யாண்ைடயெதன்
ணிவேரா ெதாிகிேலன். அவர் கூ மாற்றான்
ஆல்வாய்ப்பக்கெமன் கிக்கப்ப கின்ற . அ
ஞ்சா ழவின விெயா க்கும்
மஞ்சுசூழ்ேசாைலமைலயிடந்தாேனா? அஃ தன்றாயின் ெந ந் ரம்
மைலேமேலறிச்ெசன்றாலன்ேறா அத்தைகய காணலாம். ெகா ங்ேகா ர்க்கும்
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ஆல்வாய்க்குேம இரண் காவதங் கட்குவிஞ்சியதாகும். அதற்குேமேல
மைலகாணச்ெசன்றானாயின் மைல கண் குளித் உண்
பலவைகவிைளயாடைல ம்விைளயா மைலயி ள்ள ேவடர்ெகாணர்ந்த
பலவைகத்திைறைய ம் ஏற் அவர்பாற் கண்ணகிெசய்திேகட் ச் சாத்தனார்வாயால்
அவள் வரலா ேதர்ந் ெந ம்ேபா அவைள வழிபடற்ெபா ட்
லறி லவர் த ய பல டன் ஆராய்ந்
ணிந் , அன்ேற
மீண்டாெனன்றன்ேறாெகாள்ள ேவண் வ ம். இத்தைனதிர டன் ஞ்சா ழவி
ன விெயா க்கு மைலப்பக்கத் க்குக் ெகா ங்ேகா ாினின் ெசல்லேவ
சிலநாேள ஞ் ெசல் ம். அங்ஙனமாக அன்ேறேபாய்
இத்தைனகாாியங்கைள ஞ்ெசய் அன்ேற மீண்டாெனன்ப இயற்ைகக்கு
ெவகுவிேராதமாக நிைனக்கப் ப ம். இவன்ெசல க்ேக ஒ நாட்ேபாதாெதன்
ணியப்படாநிற்க இவன் மைலகண் விைளயா இத்தைன ஞ்ெசய் அன்ேற
மீ த ஞ் ெசய்தான் என்ப ெபா ந்தாெதன் றியார்தாந் ணியார். இவன் ெசய்த
ஒவ்ெவா விைனக்குச் சிறி சிறி நாழிைகயாகப் பகுத்தா ம் நாள்கள்பலவாகும்
என் ணர்க. அரங்குங்ெகா ேபாயவன் விைள யாட் வைக ேளான்றாக
நாடக ங்கண்டானாவன். இஃெதல்லாம் நிமிஷங்களில் நடந்தனவாகா.
ம ைரக்கூலவாணிகன் சாத்தனார் ம ைரப்பதியினெரன்ப பல மறிவர். அவர்
ெசங்குட் வைன ன்ேனகாணாதவர். பாிசில்ேவட்ைக யால்
அவைனக்காண்டற்குவந்தவர். மைலமிைசவாழ்நர் என்ைறக்குச் ெசன்
ெசங்குட் வைனப் ேபர்யாற்றங்கைரயிற்கண்டாேரா அன் தான் இப் லவர்
ெசங்குட் வைனக்கண் அவைனக்காண்டலா ண் டாகியகண்களிமயக்கத் டன்
இவைனக்காணப்ெப தலா னினி விசார மில்ைலெயன்
ணிந் மகிழ்ந்தவராவர்.
இதைன,
"மண்களிெந ேவன்மன்னவற்கண்
கண்களிமயக்கத் க்காதேலா
ந்த
தண்டமிழாசான்சாத்தனிஃ ைரக்கும்"
>
என இக்காைதயிற் கூ மாற்றானறிக. பதிகத் ம் "அவ ைழயி ந்த
தண்டமிழ்ச்சாத்தன்" என்பதற்குப் பாிசில்காரணமாகவந் அவ ைழயி ந்த சாத்தன்
என் ெபா ள்கூ தல் காண்க. மன்னவற் கண் கண்களிமயக்கத் க்காதேலா
ந்த
என்பதனால் இப் லவர் அப் ேபா தான்வந் கண்டவர் என்ப நன்குணரப்ப ம்.
இவர் ஒ ெப ேவந்தன் ெப ந்திர டன் ேபர்யாற்றங்கைரக்குவ தைல ன் னேர
நன்குணர்ந் ம ைரையவிட் ப் ேபர்யாற்றங்கைரையயைடந்
அவைனக்கண்டாெரன்பதல்ல ேவ கூறலாகா . இவர் ேவந்தன்
ேபர்யாற்றங்கைரயிற் சிலகாலம் ெப ந்திர டன் றங்குவான் என்பைத
ணர்ந்ததனாலன்ேற அவைனக்காண ஆண் ச்ெசன்றார். ஒ நாளிற் சிலேபாேத
ேபர்யாற்றங்கைரயிற்றங்குவானாயின் அ ேவற் நாட் க்கு ன்னேர
உணரப்படாததாகும் என் ெகாள்க. அவ்ெவா நாளிற் சிலநாழிைககைள நம்பி
அப்ெப ேவந்தன் விைளயாடல்வி ம்பிச் ெசன்ற அம்மைலயில்
அவைனக்காணலாகுெமன் ஒ ேபரறிவாளன் நிைனந் தன்னாட்ைட விட்
இத் ைணத் ரம் ெசல்வானா என் அறி ஞர் ஆராய்ந் ெகாள்க. அரசன்
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மைலவளந் ய்த ெந நாட்டங்குவன் என் ணர்ந்தாலல்ல இவர்
ஆண் ப்ேபாய்க்காண்டற்கு ஒ ப்படா ெரன்க. இவர் ேசரர்பாிசில்காரணமாகப்
பிறர்கூ கின்ற ெகா ங் ேகா ர்க்குச்ெசன்றவராயின் அரசன் அன்ேற மீடல்ெதாிந்
அவ் ாிேலதங்குவதல்ல ஒ நாட் சிலேபா விைளயாட் வி ம்பிப்
ெபண்
டன்ெசன்றமைலக்கு அவ்வரசற்குப்பின்ேனேபாய்க்காண் டைல
நிைனத்த ஞ்ெசய்யாெரன்
ணிக. இதனாற் பல லவர் இவன்
மைலயிற்றங்குவ ெதாிந் பாிசிற்குவ த ண்ெடன்ப ெதாியப் ப ம்.
தியராய்ப் க்கெப ம் லவர் அ கைளக்கண் அளவளாவிப் பின்
ெசங்குட் வைனக்கண் தம் லைமத்திறங்காட்டற்கண் சிலநாள்கள்
கழி ெமன் ணர்க.
இவற்ைறெயல்லாம்
கிேநாக்கின் ெசங்குட் வன் மைலகாணச் ெசன்ற அன்ேற
மீண்டாெனனத் ணிதலாகாைம ணர்க. இவன் ேகாப்ெப ந்ேதவி ட ம்
அ க ட ம் மந்திாி ட ம் அ ம்பில் ேவளாகிய நண்பின ட ம்ஆயத் ட ம்
பைட ட ம் மைலக்குச் ெசன்ற அவரவராற் பலவைகப்பய ந் ய்க்க என்
எளிதிலறிய லாம். அங்ஙனந் ய்க்கப் ேபா மான அவகாச ைடயனாய் மைலக்க
ணி ந்தாெனன்ப உணர்ந் ெகாள்க. ஈண் ப் ேபரறிவாளராகிய
அ யார்க்குநல்லா ம் அன்ேற மீண்டாெனனத் ணிந்த இரங்கத் தக்க .
ேமற்காட் ய சிலப்பதிகாரவ கள் ஒ வன் ேசய்ைமக்கட் ேசறைல ணர்த் வதன்றி
அணிைமக்கட்ேசறைலச் சிறி ங்குறிக்கா ைமகண் ெகாள்க. இக்காட்சிக்காைதக்கண்
"இளங்ேகாேவண்மா டனி ந்த ளி" என் ழி ேவண்மா டனி ந் இளங்ேகாைவ
ய ளிப்பா ட் என் மாம் எனப் ெபா ள்ெசய்தலா ம் பதிகத்
"இளங்ேகாவ கட்குக் குன்றக்குறவெரா ங்குடன்கூ .... இ ம்
ேபா மஃதறிந்த ணீெயன"க் கூறினாெரனக்கூ தலா ம் இளங்ேகாவ க ம்
மைலக்குச்ெசன்றி ந்த
ணியப்ப ம். அ க ம்
அங்குச்ேசறைலயறிந் ெகாண்ேடதான் சாத்தனார் மைலக்குப்ேபாய்ச் ேசரைனக்
கண்டாராவர் என ணர்க.
இனி,
"ெசங்குணக்ெகா குங்க ழிம ர்நிைறக்
காவிாியன்றி ம் விாி னெலா
ன் டன்கூ யகூடலைனைய"
எனப் பதிற் ப்பத் ட் ெசங்குட் வற்குக் காவிாிைய உவைம குறினா ெரன்ப
உைரயாளர் "காவிாியைனையயாவேதயன்றி ன் டன் கூ ய கூட்டத்தைனைய
ெயனக்ெகாள்க" என் கூறியவாற்றா னன்கறி யலாம். ஈண் க் காவிாியைனைய
என்ற ேசர க்கு இல்லாதயாற்ைற உவைமகூறியெதன் பிறர்கூ வர்.
இத ண்ைமைய ஈண் ஆராய் ேவன். காவிாி
ஞ்
ேசாழர்க்ேக ாித்தாகாெதன்பதைன ன்னேர கூறிேனன். காவிாி
குடகமைலயிற்பிறந் குணகடைலெயய்தற்குள் ன் மண்டலங்களிற் குந்
ெசல்கின்ற . தற்கண் மஹிஷமண் டலத் த் ெதன்கிழக்காக ம், அப்பாற்
ெகாங்குமண்டலத் த் ெதற் காக ம், ேசாழமண்டலத் க் கிழக்காக ம் அவ் யா
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ஓ தைலப் பல ம் அறிவர். ெகாங்குமணடலத்திற்குக் காவிாிேய கிைடயாெதன்
கூ த யலா . ேசக்கிழார் ஏயர்ேகான்க க்காமநாயனார் ராணத்தில்
"ெகாங்கினிற்ெபான்னித்ெதன்கைரக்கைற ர்க்ெகா
க்ேகாயின் ன்கு கி"
எனப்பா தலான் ெகாங்குமண்டலத்திற் காவி ெயா கு தல் நன்குணரப்ப ம்.
கச்சியப்ப னிவர் ெகாங்குநாட் யா களிற் சிறந்தவற்ைறக்கூ வாராகிப்,
பாவிாி லவர்சாவாப் லவ ம்பழிச்சுந்ெதய்வக்
காவிாிபவானியாம்பராவதிகங்ைகெயன்னப்
விாிகாஞ்சிமற் ம்ெபாங்கிெவண் ைரகள் சித்
தாவிாிபழனேமாம்பத்தைலத்தைலபரந்தமாேதா (ேப ர்ப்-நா -36)
என் ம் பாடலான் அைவ இன்னெவன் ம் அைவ ெகாங்குநாட் ப் பழனங்கைளப்
பா காத்தற்கு ஆண் ப்பரந்தனெவன் ம் நன்குவிளக்கி னார். அவர் காவிாி
ெதற்கு கமாகத்தி ம்பிெயா கத்தைலப்பட்ட ெகாங்குநா காண்டற்ேக என
வ ணிப்பர். அ :"மதியந்தவ ஞ்ைசயவைரவைரப்பிற்பிறந்தகாவிாிநன்
னதியந்தனக்குேநர்கிழக்கினடத்தெலாழிந் ெதனா திைசக்
பதிெகாண்டமர்ந்தநாட் ன்வளம்பகர்தெலளிேதாபண்ணவர்க்கும்"
((ேப ர்ப்-நா -74)
என்பதனால் அறியப்ப ம். இவற்றாற் காவிாி ெகாங்குநாட் ண்ைம ம்
அக்காவிாியாற் பழனம் ஓம்பப்ப த ம் நன்குணரலாம். ெகாங்கு ேசரர்ெகாங்காக
அக்ெகாங்கிற்ெபான்னி பிற ைடயதாெமன்ப சிறி ம்ெபா ந்தா . இக்
ெகாங்கிற்ெபான்னி ெகாங்குநா ைடய ேசரரேதெயன்ப இதனாற்ெறளியப்ப ம்.
ெகாங்கு ேசர ைடய என்பைதப்பற்றி ன்னேர பரக்கப்ேபசிேனன். இதனாற்
ேசரனாட் ல்லாத காவிாிைய அவ க்குவைமகூறினாெரனத் ணிதல் கூடாைம
காண்க. இனி இவ் வைமைய ஆராய்ேவன்.
இதன்கட் ெசங்குணக்ெகா குங்காவிாி என்றலால் அ ேநர் கிழக்காக
ஒ கு ைலக்கூறினாராவர். ெசங்குணக்குஎன் ழிச் ெசம்ைம ெசங்ேகால்
என் ழிப்ேபால் வைளயாதேநர்ைமைய ணர்த் வ . இவ் வா ேநர்கிழக்காக
ஒ குதல் இஃ ஆன்ெபா ைந டன் கலந்த
தேலயாகும். இதனாற்
ெகாங்குநாடாகிய நின்னாட் னின் ேநர் கிழக்காகச்ெசன்
ேசாணா
குங்காவிாியைனைய என் ைரத்தா ெரன்பதல்ல ேவ கூறலாகா .
இங்ஙனமில்ைலயாகிற் ெசங்குணக் ெகா கும் என்ற வாளாகூறியதாகி
நின் பயனின்ைம என் ங் குற்றத்தின்பாற்ப ெமன்க. இவ் வைமயால்
என்னக தினாெரனிற் கூ ேவன். காவிாி ெகாங்குநாட் னின் ேநர்கிழக்காகச்
ேசாணாட் த் தைடயின்றிப் க்கு அந்நாெடல்லாம் வளம்ப த்தி அச்ேசாழர் தந்
ெதய்வம்ேபாற்ெகாண்டா வழிபட நிைலஇய ேபால நீ ம் ெகாங்கு நாட் னின்
தைடயின்றிச் ேசாணா
க்கு அந்நாட் அரசுநிைலயிட் த்தி த்தியவாற்றான்
நின்ைனத் ெதய்வம்ேபாற் குணநாட்டார் ெகாண்டா வழிபட நிைலயினாய் என்
கூறினாெரன ணர்க. குடக தற் குணநா
தியாகத்
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ெதாழத்ேதான் ந்தன்ைமயிைனேய யீண் க் க தினாெரனி மைம ம். குடநாட்டார்
குடநாட்டரசைனத்ெதா த யல் . அக்குடநாட்டரசைனக் குணநாட்டார்ெதா த
லாிதாத ன் அவ்வாியதன்ைம ெசங்குட் வன்பாற்காண்டலான் அைதப்பாராட் ேய
ெசங்குணக் ெகா குங் காவிாியைனைய என்றாெரன்க.*க ழி ம ர்நிைறக்
காவிாியைனய ெயன்ற அக்காவிாிையப்ேபால நா ம்
வ வா ைடைம ம்
எப்ேபா ந் தட்ப ைடைம ம் ேதாற்றப் ெபா
ைடைம ம் எதிர்ந்தார்க்கு அச்சந்
ேதாற் த ைடைம ம் த த்தற்க ைம ம் கடத்தற்க ைம ம் நீ ைடைய என்
க தினா ராவர். இங்ஙனந் தன்னாட் ம் பிறநாட் ம் இவன் பயன்படநிைலஇய
தன்ைமையக் காவிாியைனைய என்பதனால் நயம்படக்கூறினாெரன ணர்க.
தன்னாட்ேடயில்லாமற் பிறநாட்ேட பயன்ப ங்காவிாிைய உவ மித்தால் அஃ
அவ்வரசற்குப் க ம்ெப ைம மாகா என ணர்க. இங்ஙனமன்றித்
தன்னாட் ல்லாததாய்ப் பிறர்நாட் ப்ெப ம்பயன் ற வதாய்ப்
பைகயரசர்ெப ஞ்ெசல்வமா ள்ள யாற்ைறேய உவமித் தாெரன்னின் அஃ
அவ க்கில்லாைமயிைன ம் பைகயரசர்க்கு அஃ ைடைமயிைன ம்
அறி
த்
கத்தான் அவைன இகழ்வதாகு மல்ல
கழ்வதாகா .
இவ க்கில்லாதகாவிாிைய இங்கு உவைம கூறிய இவன் இப்ேபா
ேசாணாட்ைடெவன்றசிறப் ப்பற்றி என் பராெலனின் இவ்வமயந்தான்
காவிாி ரணமாகச் ேசர ைடயதாய காரணத்தா லதைனஉவைமகூறினாெரன்
அவர்க்கு அறியக்கூ க. குடக த யநா கைளெவன் தைலக்காவிாிைய ம்
ெகாங்குநாட்ைட என்
ைடைமயால் இைடக்காவிாிைய ம் உைடய ெசங்குட் வன்
ேசாணாட்ைடெவன்றகாரணத்தாற் கைடக்காவிாிைய ம் உைடயவனாயி னான்
என் ெகாண் காவிாிையப் ரணமாக ைடயதன்ைமையத் ெதாிந்
அக்காவிாிேபால எங்க்ந்ெதாழ நிைலயினாய் என் சிறப்பித்தா ெரன் கூ க. மற் ச்
ேசரைனக்காவிாித் ைறவன் என்னா ெபா ைநத் ைறவன் எனேவ ல்கள் கூ ம்.
இக்காவிாித் ைறையக் குடக நாட்டா ைடயராயி ம் அவைர ம் அங்ஙனம்
ல்கள்கூறாைம ேபாலக்ெகாள்க. அக்காவிாியாலதிகவளத்ைதெயய் ஞ் ேசாழைனக்
காவிாிநாடன் எனக் கூறியவாற்றாற் பிறைர ம் அப்ெபயராேனகூறின்
உலகமைல மாத ன் அங்ஙன மைலயாைமப்ெபா ட் ஒ வைன ஒ ெபயரான்
ஆளின் அப்ெபயராேன பிறெனா வைன ஆளாைம கவிமர ெபன்க. ல்வழக்கிற்
காவிாிநாடன் என்ப ேசாழைனயன்றி மஹிஷ மண்டலேவந்தைனக்குறியாைம
நன்குணர்ந் ெகாள்க. இ பற்றி அவ் ேவந்தற்குக் காவிாியில்ைலெயன்ப எவ்வள
அஸமஞ்சஸமாகுெமன் அறிஞர் உணர்ந் ெகாள்க. இ ேபாலச்ேசரற்குங் ெகாள்க.
இவ்ெவல்லாம் ஆராயா ேசர க்குக் காவிாியில்ைலெயன்பார் ஈண் க் காவிாி
யைனையெயன்ற ஒ வன் பைகநாட்ைட ெவன்ற த ணத் அப் பைகநாட் ஊர்
ஆ
த யவற்ைற ைடயனாக அவ்ெவன்றவைன வ ணித்த
ேபா ெமனக்ெகாண் தாங்ெகாண்டதற்கு தாரணமாகப் " கார்ச்ெசல்வ" என்
பதிற் ப்பத் ள் ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைற ெயன் ஞ்ேசரைன அாிசில்கிழார்
பா யதைனக்காட் வர். அவர் அப் ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைற
"இ ெப ேவந்தைர
டனிைலெவன்
ரசுங்கல ங் ெகாைட ங்
ெகாண் ைரசால் சிறப்பின களம்ேவட்"டான் என்ப பற்றி அங்ஙனங்
க தினாராவர். இச்ேசரன்ெவன்ற இ ெப ேவந்தைர மாக அவ ட் ேசாழர்
காைரமட் ம் ஈண் எ த் க்ெகாண் " கார்ச்ெசல்வ"என் கூ வேதேனா?'
கூடற்ெசல்வ' என் ம் கூறாதேதேனா? என் ம் வினாக்கள் நிகழ்தற்கு அவர்கூற்
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றிடந்த கின்ற . ஆண் த் தனிேய கார்ச் ெசல்வ என்னா "காவிாி மண் யேசய்
விாிவனப்பிற் கா அர்ச்ெசல்வ" என் கூறியி த்தைலக் காணலாம். ேசாழைனெவன்ற
காரணத்தாற் காவிாி கடெலா கலக்கும் வைர ம் அ கடேலா கலக்குமிடத் ள்ள
பட் ன ளப்படக் காவிாி
ாிைமயாகிய ெசல்வத்ைதேய ஆண் ம்
பாராட் னாெரன்ேற ணிந் ெகாள்க. இ க த்தில்ைலயாயின் காவிாிமண் ய
ேசய்விாி வனப்பிற் கார் என் விேச த்த பயனின்றாதல் காண்க. பாண் யர்
கூட ைடயானாகக் கூறைமயா ம் யான் கூ வேதக த்ெதன்க. மற் அவர்காட் ங்
க ங்கத் ப்பரணியிற் ெபான்னித் ைறவன்* என்
தற்கட்ேசாழைன நி வி அவன்
இதைனயிதைன ெவன் ைடயனாயி னான் என் ெபா ைநக் கணவன் என ம்
கன்னிக்ெகா நன் என ம் கங்ைகமணாளன் என ம் கூ த ம் கண் ெகாள்க.
தமிழ்நா ெவன்ற தைன ம் வடநா ெவன்றதைன மன்ேறா இப்பரணி
காட் கின்ற : அங்ஙனம் ெவன்றெதல்லாங் கூறினாற்ேபால
இப்பதிற் ப்பத் க்கூறா காவிாிமண் ய காைரேய கூறியதனாற் காவிாிையக்
குைறய ைடய ேசரன்
ைடயனாயினான் என்பேத க தினாெரனத் ணியப்
ப ெமன்க. பதிற் ப்பத்தின் ஒன்பதாம்பத் ள்,
-----------------*ெபான்னித் ைறவைனவாழ்த்தினேவ
------------------------------ேவ
கன்னிக்ெகா நைனவாழ்த்தினேவ
கங்ைகமணாளைனவாழ்த்தினேவ (க ங்கத் ப்பரணி-ெசய்-120)
"சாந் வ வானிநீாி ந்
தீந்தண்சாயலன்மன்றதாேன" (பதிற்-86)
எனச் ேசரற்கு அவன் நாட் ள்ள வானியாற் நீாிைனேய வமித் தைல ம்
ஈண்ைடக்கு ேநாக்கிக்ெகாள்க. வானி ஆன்ெபா ைநக் குப்ெபயெரன்ப
"ஆனிவானியான் ெபா ந்தமாகும்" என் ந்திவா கரத்தா ணரலாம். "வடெகாங்கின்
வானியாற்றின்" என வ ம் ேதசி கப்பிரபந்தத்தா
ெகாங்கிடத்த
லனாம்.
இப் பிறர் காவிாிையச் ேசரனாட்
ல்லாததாகக் கூ தலாற்பயன் காவிாி
ேசரற்கில்லாைமகூறின் அக்காவிாிபா ங் ெகாங்குநா ேசரற் கில்லாைம ெபறப்ப ம்.
ெகாங்குநா ேசரற்கில்லாைமெபறப்ப ன் ெகாங்குநாட் க் க
ர்
ேசரர்வஞ்சியாகாைம ணியப்ப ெமன்ப ேபா ம். இவர்க்கியான்
கூ வெதன்னெவனின் ெகாங்குநா ேசர ைடயெதன்ப பலப யா ம் யான்
ன்னர்த் ெதளிவித் விட்ேடன். அதனால் அந்நாட் ள்ள யா ம் மைல ம் ஊ ம்
பிற ெமல் லாஞ் ேசர ைடயனேவயாகும். ெகாங்குநாட் ற் காவிாிேயயில்ைல
ெயனல் ேதவர்க்குமாகா . அந்நாட்ைடச் ேசரர்க்கில்ைலெயனல் யாவர்க்குமாகா .
இதனாற் ேசரர்ெகாங்குநா காவிாியா ம்வளம் ெப த ணரப்பட்டதாகும் என்க.
இங்ஙனமாக ம் ஒ சாரார் காவிாிெயா காத நிலேம ெகாங்குநாெடன வைரந்
காட் னார். அ
"ெபான்னித்ெதன்கைரயாங்ெகாங்கினிைட" (தி ஞான-324) என ம்
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"ெகாங்கினிற்ெபான்னித்ெதன்கைரக்கைற ர்க்
ெகா
க்ேகாயின் ன்கு கி" (ஏயர்ேகான்க க்காமநாயனார்-87)
என ம் வ ஞ் ேசக்கிழார் ெபாிய ராணத்ெதா ம்,
"மதியந்தவ ஞ்ைசயவைரவைரப்பிற்பிறந்தகாவிாிநன்
னதியந்தனக்குேநர்கிழக்கினடத்தெலாழிந் ெதனா திைசக்
கதிெகாண்ெட ந்த யர்ெகாங்குகா ம்விைழவாெலனி ந்தப்
பதிெகாண்டமர்ந்தநாட் ன்வளம்பகர்தெலளிேதாபண்ணவர்க்கும்"
பரதகண்டத்திற்பசுந்தமிழ்நாட் னிற்ைசய
வைரதனக்குத்ெதன்றிைசயினில்வளம்பயில்ெகாங்ெகன்
ைரதேனா யெரா ெப நாேளத்தனில்"
"ம வனத்தின்ேமற்றிைசப்ெபாறிவண் பண்பா ம்
மலர்த்திரள்சுழித்ெத ம்ெபாங்குகாேவாி
நதிதனக்குத்ெதன்றிைசயினாம்பராவதிவடபாற்
பதி ெகாண்ெட ம்பவானியின்கீழ்த்திைச ளதால்"
எனவ ங்கச்சியப்ப னிவர் ேப ர்ப் ராணத்ெதா ம் ர மா கண் ெகாள்க.
ெகாங்குநாட்ேட காவிாி ளதாக ஞ் ேசாழைரேய அஃ ைடயராகக் கூ தல்
"ேமக்குயரக்,
ெகாள் ங்குடகக்குவ ட த்திழியத்
தள் ந்திைரப்ெபான்னிதந்ேதா ம்" (விக்கிரமேசாழ

லா)

என்பதனால் ஆதியிற்காவியாற்ைறத் தமிழ்நாட் ற் ெகாணர்ந்தவ ெரன்
பற்றியாகுெமன் ெகாள்ளத்தகும்.

ம் உாிைம

இனிக் கந்த ராணத் க் காவிாிநீங்கு படலத் க் காவிாியான
தன் தல்
அகத்தியர் கமண்டலத்தினின் கவிழ்க்கப்ப்ெடா கி ய ெகாங்குநாட் ன்
கண்ேணெயன் ெதளிவாகக் கூறப்பட்
த்தல் கற்றார்பல ம் அறிவர். இதைன,
"ெசங்ைக ங்கியதீர்த்தநீெரா ங்
ெகாங்கின்பாற்ெசலக்குறியமா னி
.... .....
வங்கண்ேமவினார ந்தவர்ேபால்"
"ஆசில்ெகாங்கி

க்கணித்திேனாாிைட வாசமீெதன்மகிழ்ந்

ற்றிாீஇ"

"அ ந்தவ னிவன்ெகாங்கினமலைனய ச்சித்தங்கணி ந்தி கின்றான்."
"அகத்தியன்ெகாங்கின்பால்வந்த ச்சைன ாிந் ேம ம்"
"அன்னவன்றன மாட்ேடாரணிகமண்டலத்தி

ேட
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ெபான்னிெயன் ைரக்குந்தீர்த்தம்ெபா ந்திேயயி ந்தெதந்தாய்
நன்னதியதைனநீேபாய்ஞாலேமற்கவிழ்த் விட்டா
ன்னேதார்வனத்தினண் ெமன்குைறதீ ெமன்றான்"
"ெகாங்கு
னிவன்பாங்கர்க்குண் ைகமீதிற்ெபான்னி
சங்கரன ளின்வந்ததன்ைம ம் ணர்ப்
ன்னி
ையங்கரன்ெகா யாய்நண்ணவகத்தியனவெனன்ேறாரா
னிங்ெகா பறைவெகால்லாெமய்தியெதன் கண்டான்"
"குண் ைகயதைனத்தள்ளிக்குளிர் னற்கன்னியன்னான்
பண்ைடயி ைச ெசய்தான்பாாினீபடர்திெயன்றான்"
"நன்னதிேபாலவிண் ஞால ந ங்கவார்த் ப்
ெபான்னியா லகந்தன்னிற்ெபாள்ெளனப்ெபயர்ந்ததன்ேற"
"மைறகின்றெவல்ைலதனிற்கு
னிவிம்மிதமாய்மன் யிர்கெளங்கு
ைறகின்றதனி தல்வன் தல்வன்றன்ேகாலத்ைத ணர்ந் ேபாற்றி
யைறகின்றகாவிாிையக்கண் ற் நைகத் ெவகுண்ட ள்ைகநா
ைறகின்றெகாங்குதைனெயா வித்ெதன்றிைசேநாக்கிெயால்ைலெசன்றான்"
என வ வனவற்றால் நன்கு ெதளிந் ெகாள்க. இக்கைத .. ....
இனிப் பிறர் தமிழ் ேவந்தர்க்கும் யா மஹாநதியாகேவ இ க்க
ேவண் ெமன்பதற்கு ஆதாரமாகத் தி வள் வமாைலயிற்கண்ட,
" ம்மைல
ந்நா
ந்நதி
ப்பதி
ம் ரசு த்தமிழ்க்ெகா
- ம்மா ந்
தா ைடயமன்னர்தட
ேமற்றாரன்ேறா
பா ைறேதர்வள் வர் ப்பால்"
என் ம் ெவண்பாைவ எ த் க்காட் வர். இப்பாடல் அவர்ெகாள் ைகைய
எதனாலாதாிக்கின்றெதன்பைத யானறிகிேலன். ம்மைலயா கிய ெபாதியம் ெகால்
ேநாி என்பைவ தம் ெளாத்தனவில்ைல. இைவ ைறேய உத்தமம் மத்திமம் அதமம்
என த்திறப்ப ெமன்ப பல மறிவர். ந்நா ம் மைலநா ம் கடனா ம்,
நீர்நா மாகக்கூறப்ப ம். இைவ தம் ள் ஒத்தனவாகா. பாண் நாட்
த் மிகுதி ம்,
ேசாழ நாட் ெநன்மிகுதி ம், ேசரநாட் ப் ெபான்மிகுதி ங்கூ ப. ந்நதி பாண் யர்
ைவைய
ைடயர். ேசரர் ெபா ைந
ைட யர். ேசாழர் காவிாியிற்
கைடயாேற ைடயர். ப்பதி – பாண் யர் கூட க்கு மற்ைற இ ேவந்தர் தைலநக ம்
ஒவ்வா-ேசாழர் உைற ாி ஞ் ேசரர்க
ர்ெபாி . ம் ரசு ர ரசு, நியாய ரசு,
தியாக ரசு. ர ரைசப் பிரதானமாக ைடயர் வில் ைடய ேசரர்; நியாய
ரைசப்பிரதானமாக ைடயர் தமி ைடப்பாண் யர்; தியாக ர ைசப்
பிரதானமாக ைடயர் ெநல் ைடயேசாழர். "அறந் ஞ்சுறந் ைதப்ெபா நைன"
எனவ தலானறிக. இங்ஙன ரசிைனப் பிாித்
வர்க்குங்ெகாள்ளாக்கால் ேமல்
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ம்மைல தலாகப் பிாித்ெத த் க் கூறிவந்த ைறெயா
ர ெமன்க. த்தமி ம்
இவ்வாேறெகாள் ளப்ப ம். பாண் யர்க்கு இைசத்தமி ம், ேசரர்க்கு நாடகத்தமி ம்,
ேசாழர்க்கு இயற்றமி ம் பிரதானமாகக் கூறப்ப ெமன்க. இவற்ற ண்ைமயிைனப்
பைழய ல்களினாய்ந் ெகாள்க. ஈண் ைரப்பிற் ெப கும். க்ெகா வில் ம்,
கய ம்,
ம். இவற்றெதாவ்வாைம எளிதிலறியப்ப ம். ம்மா, கனவட்டம்,
பாடலம், ேகாரம் என்பன. இைவ ந் தம் ெளாவ்வா என்ப பிற்காலத்தார்
"ேகாரத் க்ெகாப் ேபாகனவட்டமம்மாைன" எனப்ப தா ணரப்ப ம். இனித் தட
ேமற்றார் ன் . ேபாந்ைத, ேவம் , ஆர். இவற்ற ஒவ்வாைம
கண்கூடாகக்காணப்ப ம். இங்ஙனேம ப்பா ம் அறத் ப்பால், ெபா ட்பால்,
காமத் ப்பால். இவற் ள் ம் உத்தம மத்திம அதமம் என த்திறப்ப தல் உணர்ந்
ெகாள்க. வள் வர் ப்பால் ேவந்தர்
ேமல் ன் தாரன்ேறா ெவன்பேத
க த்தாகலான் ேசாழர் அறத் ப்பாைல ம், ேசரர் ெபா ட்பாைல ம், பாண் யர்
காமத் ப்பா ைல ம் தத்தம்
ேமற் றார்ேபாலச்சூ க்ெகாள்வர் என் க தி
ைரத்தாெரனவறிக. இங்ஙனம் பாடன்
வ உந்தாரதம்மிய மயமாக ள்ள ,
ந்நதி ம் ஒத்தனவாக ேவண் ெமன்பதற்கு எத் * தாரமாகுேமா? யான் கண் ேலன்.
இனிப் பிறர் ேசரனாட் க்காவிாியில்ைலெயன்பதற்கு மற்ெறான்
அஃதாவ -

கூ வர்.

ேசரர்ெசங்குட் வன் பத்தினிக்கட ட்குக்கற்ெகாள்ள ம்
அக் கல்ைல நீர்ப்பைடெசய்ய ந்ெதளி மிடத் ப்,
"ெபாதியிற்குன்றத் க்கற்கால்ெகாண்
நீர்க்காவிாி ன் ைறப்ப த்தன்
மறத்தைகெந வாெளங்கு ப்பிறந்ேதார்க்குச்
சிறப்ெபா வ உஞ்ெசய்ைகேயாவன் (சிலப்-காட்சி)
என அவன் கூ தலான் இக்காவிாி அவனாட்டதாகாெதன்ப . ெசங்குட் வன்
கண்ணகிையவழிபடேவண் ெமன்
லறி லவைரேநாக் கப் லவர்
அவ ள்ளக்க த்ைதக் குறிப்பா ணர்ந்
ஆங்கவ, ெராற்காமரபிற்ெபாதியிலன்றி ம்
விற்றைலக்ெகாண்டவியன்ேபாிமயத் க்
கற்கால்ெகாள்ளி ங்கட ளாகுங்
கங்ைகப்ேபர்யாற்றி ங்காவிாிப் ன
ந்
தங்கியநீர்ப்பைடதகேவா ைடத்ெதன (சிலப்-காட்சி)
எனக்கூறியதன்பின் ெசங்குட் வன் கூறியனவாகு ற்காட் யஅ கள். ஈண் ப்
பிறர்க த் , ேசாழைர ம் பாண் யைர ம் ெவன் ேசரன் தமிழ்நாட் த்
தைலைமெயய்தியி ந்தா ம், தன்னாட் ல்லாமைலயிற் கற் ெகாண்
தன்னாட் ல்லாக் காவிாியில் நீர்ப்பைடெசய்தல் தன் ரக் கு க்கு இ க்ெகன்
ெசங்குட் வன் சினந் கூறினான் என்பதாம். ெசங்குட் வன் க த்
இ ேவாேவேறா என இங்கு ஆராய்ேவன். பத்தினிக்கட ைளப் பரசல் ேவண் ெமனச்
ெசங்குட் வன் லவைர ேநாக்கியவளவிற் லவர் நன்றாய்ந் எளிதாச்ெசய்தல்,
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அாிதாச் ெசய்தல் என இ வைகயிைன
ணர்ந் நீ எளிதாச்ெசய்தைலக்
க தினாயாயின் இத்ெதன்னாட்டகத்ேத தளராததன்ைமயிைன ைடய
ெபாதியி ற்கற்ெகாண் இத்ெதன்னாட்டகத்ேத ள்ள காவிாிப் ன னீர்ப்பைட
ெசய் கட ண்மங்கலம் ாிதலாகும். அாிதாச் ெசய்தைலக் க தினாயாயின்
ேசரர்விற்ெபாறிையத் தைலயிற்ெகாண்ட சிறந்த எல்லா மைலயி ம்ெபாிய இமயத் க்
கற்ெகாண் எல்லாயாற்றி ம் ெபாிய கங்ைகயாற்றில் நீர்ப்பைடெசய்
கட ண்மங்கலம் ாிதலாகுெமன இரண் படக்கூறினார். இைதக்ேகட்ட
ெசங்குட் வன் இமயத்திற் றாழ்ந்தெபாதியக் குன்றத் க்கற்ெகாண்
கங்ைகயிற்றாழ்ந்த காவிாிப் ன ல் நீர்ப்பைடெசய் இங்ஙனம் எளிதாப் ாிதல்
எம் ரக்கு க் ேகற்றதன் எனக் கூறினான். இக்க த்ேத ெகாள் மா இளங்ேகா
வ கள் ஏற்றெசாற்ெபய் ஈண் விளக்கி ள்ளார். அவர் லறி ல வர்கூற்றாகக்
கூறியவிடத் ப் ெபாதியில் தளராதவியல் ைடய தான்
ஆயி ம் இமயம் ேசரர்விற்ெபாறிைய மற்ைற இ ேவந்தர்கயற்ெபாறி யி ம்
ப்ெபாறியி ம் ேமலாகத்தைலயிற்ெகாண்ட மைலயைரயன் ஆகச்சிறந்த ;
அங்ஙனஞ்சிறத்தற்குக் காரணமாக எல்லாமைலயி ம் ெபாிதாக ள்ள ;
ெபாதியில்ேபால எளிதாக ஈண்ேடெகாள்ளத்தக்க ெதான்றன் ; ெந ந் ரம்ேபாய்ப்
பன்னா கடந் அாிதாகக் ெகாள்வ ெதான் என் ம், அங்ஙனேம கங்ைகேய
ேபர்யாெறன் ம், அதைன ேநாக்கக் காவிாிசிற்றாெரன் ம், அக்கங்ைகப் னேல
காவிாிப் னலாத லான் அதன் ன
ம் நீர்ப்பைடெசய்தலாகும் என் ம், இவற்றின்
தாரதம்மிய ம் ெசய் ங்காாியத்தின ைம ம் எளிைம ந்ேதான்றக் கூறக்ேகட் ச்
ெசங்குட் வன் அவர்கூறியக த்ைதத்ெதாிந் ெகாண்டவனாகி மைலயைரயன்
கணல்லாமல் ெபாதியிலாகிய குன்றிேல கற்ெகாண் கங்ைகயின்
ப் னலன்றிப்
பைழய னேல ைடய காவிாி ன் ைறயிலதைனப்ப த் இங்ஙனெமளிதாகச்
ெசய்தல் ரப் ெப ைமயிைன ம் அதற்ேகற்றவாட் பைடயிைன
ைடய ேசரர்கு ப்
பிறந்ேதார்க்குச் சிறப்ேபா வ ஞ் ெசய்ைகயன் என்றான் என் கூறிய
குறிப் க்ெகாண் ஆராய்ந் ெகாள்க. வியன்ேபாிமயம் என்
லவர் கூறிய
ெதாிந் அதைன ேநாக்கப் ெபாதியில் க்ன்றளேவ என் ங்க த்தான்
ெபாதியிற்குன்றெமன்றிகழ்ந் கூறினாெனன்க. கங்ைகப் ேபர்யாெறன் ம்
காவிாிப் னல் என் ம் உயர் தாழ் ேதான்றக் கூறியதைன ணர்ந்
நீர்க்காவிாி
என்றிகழ்ந் கூறினாெனன்க. நச்சினார்க்கினியர் ெதால்காப்பியப்பாயிர ைரக்கண்
அகத்தியர் கங்ைக யா ைழச்ெசன் காவிாியாைர ம் உடன்ெகாண் ெதன்றிைசப்
ேபாந்தாெரன் கூ தலான் இக்காவிாிநீர் கங்ைகயின் பைழய நீராதல் ெதள்ளி .
இ க த்தன்றாயின் தங்க த் ேவ பா ேதான்ற அதற்ேகற்ற ெசாற்ெபய்
லப்ப த் வெரன்க. கங்ைகேய மஹா நதிெயன் ம், அதைனேநாக்கக்
காவிாி னலளேவெயன் ங் கூறினாெரன ணர்க. ெபாதியிைல ற் கூறிய ைறப்ப
காவிாிைய ற் கூறாத ெபாதியிற்கும் காவிாிக்கும் ஓாிைய மின்ைம ணர்த்தற்கு
இமயத்ைதக் கூறியதன்பின் கங்ைகப்ேபர்யாற்ைறக் கூறிய அவ் யா அவ்விமயத்
ேதபிறப்பெதன் மிைய ணர்த்தற்கு எனஅறிக. இவ்வள அழகாக உயர் தாழ்
லப்ப த்திக் கூறிய ேகட் அரச ம் அதற்ேகற்ற வா கூறினாெனனத்
ெதளிந் ெகாள்க. ஈண் யான் கூ வ க த்தன் றாகிப் பிறநாட் யா ம்
மைல ம்பற்றி இகழ்ந்தாெனனக்கூ வதாயின் இவன் உடன்பட்ட இமய ம்
கங்ைக ம் இவனாட்டனவாதல்ேவண் ம். அங்ஙனமில்ைலயாதலான் அ
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க த்தன்ெறன்க. மற் ச் ேசரர் விற்றைலக் ெகாண்ட கூறினெரனின்
ேசரர்விற்றைலக் ெகாண்ட ேபாலப் பாண் யர் கயற்ெபாறிைய ம் ேசாழர்
ப்ெபாறிைய ம் இமயம் சூ
ள்ளெதன்ப ெதான் ல்கள் பலவற்றி ங்கண்ட .
அதனால் அ ேசரர்க்ேகசிறந்தெதனலாகா . இளங்ேகாவ கேள வாழ்த் க்
காைதக்கண்,
"
மன்னர் வ ங்காத்ேதாம் ெதய்வ
வடேபாிமயமைல"
எனப்பா தலான் யான் கூறியத ண்ைம ணர்க. இமயம் விற்றைலக்
ெகாண்ட ேபாலக் கங்ைகக்கு ஒன் கூறலாகாைமயா ம் பிறர்கூ வ
க த்தன்றாத ணர்க. ன் பாண் யனதாய் இப்ேபா ெவன்றி யாற்
ேசர ைடயதாயி க்கும் ெபாதியத்திற் ேசரற்குள்ளபாத்திய ம்
இமயத்திற்கூறவியலாெதன்ப ஈண்ைடக்கு ஆராய்ந் ெகாள்க. வ ங்காத்ேதாம்
வடேபாிமயமைல என்றலா ம் அ ேசரர்க்குத் தனிேய சிறந்ததாகா . மற்
விற்றைலக்ெகாண்ட என்ற ேசரர் விற்ெபாறிையத் தைலயிற்சூ யதன்ைமயான்
ேசரைரமதித் மைல யைரயன்கற்ற வான் என்ப குறித்தவா . அங்ஙனெமன்ைன
மதித் மைலயைரயன் ஒ கற்றாராெனனின் யானி ெசய்வல் என ேமற்
ெசங்குட் வன் வஞ்சினங்கூறியவாற்றா ம் இ ேவ க த்தாத ணர்க.
"ெப மைலயரசன், கட ெள தேவார் கற்றாராெனனின்" என அவன் கூ தல்காண்க.
தாராெனனின் என்ற தான் அரசனாக வி ந் தன்ேனாெடாத்த ஓரரச க்குத்
ெதய்வகாாியத்தின்ெபா ட் ஒ கல்ைலத் தாராெனனின் எ- . எனின் என்ற
நல்குதெலா தைல எ- . தரல்விைனயான் ஒப் க்குறித்தார். இவற்றாற் ெசய் ம்
விைனயின் உயர் பற்றி ம் ெசய் ம் தன் யர் பற்றி ம் தாழ்ந்தன ம் எளியன ம்
நீக்கி உயர்ந்தன ம் அாியன ஞ் ெசய்யப் க்காெனன் ெதளிந் ெகாள்க.
காவிாி ன் ைற என்றதனா ம் தன் ர்க்குஅணித்தா தல்குறிக்கப்ப ம். காவிாி
க
ர்க்கு ஐந் ைம ல் ெந ைரய த்ேதா வ . இஃதன்றி யான்
ேமற்காட் யவாற்றா ம் இவனாட் க்காவிாி ண்ைம ெதளியப்பட்டதாகும்.
அதற்ேகற்ப ேநாக்குமிடத் தியான் கூ வேத உண்ைமக்க த்தாதனன் ணரப்ப ம்.
இளங்ேகாவ கள் யான் கூ ங்க த் ப் லப்ப த்ேத ெசாற்ெபய தினிைமயாகப் பா
யி த்தைலக் கற்றாராராய்ந் ெகாள்க. இங்ஙனங் ெகாள்ளாக்காற் லவர்
இரண் படக்கூறியதற்குப் ெபா ளின்றாதல் காண்க.
ெபாதியமைல ேசரனாட் க்கும் பாண் யனாட் க்கும் எல்ைலயாக ள்ள .
அதனால்தான் ஒ
றம் பாண் யற்கும் மற்றப் றன் ேசரற் கும் உாியதாயி ம்
அத ாிைம பாண் யற்கு வழங்கப்பட்டதனால் ேசரற்கு அ கூறப்ப த ல்ைல.
இ ேபாலக் காவிாியின் ஒ பாகம் ேசரற்கு உாியதாயி ம் அதன்
ம பாகத்ைத ைடய ேசாழற்ேக அஃ ாிைமயாக வழங்கப்பட்டவாற்றால் அ
ேசரற்குக் கூறப்ப த ல்ைலெயன் ணர்க. இங்ஙனமல்லாக்கால்
ல்வழக்குத்த மா ெமன்க. இவ் ண்ைமயிைன ஆராய்ந் ெகாள்ளா
ேசரனாட் ற்காவிாி ேயயில்ைலெயன் கூறினா
ளர்.
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கரணமைமந்தகாச காட்சிப்பரணர் ெசங்குட் வைனக் "காவிாி யைனைய"
என் கூறியவிடத் அவர் ெபய் ள்ளெசாற்கள் சிலவற்ைற ஆராயி ம் யான்
கூ வேதக த்தாதெறளியப்ப ம். அவர்,
"மாமைல ழக்கின்மான்கணம்பனிப்பக்
கான்மயங்குகத ைறயா ெயா சிதறிக்
க ம்பமல்கழனியநா வளம்ெபாழிய
வளங்ெக சிறப்பி லகம் ைரஇச்
ெசங்குணக்ெகா குங்க ழிம ர்நிைறக் காவிாி" (பதிற் - 50)
எனக்கூறி ள்ளார். இதன்கண் மாமைலயின்கண் காற்றான் மயங்கியகத
ைறயான மான்கணங்கள் குளிர்ச்சியான ங்க ஆ ேயா சிதறநா கள்
க ம்பமல்கழனியவாய் வளம்ெபாழிய உலகத்ைத வளங்ெக சிறப் பிற் ரந்
ேநர்கிழக்காக ஒ குங்க ழிம ர் நிைறக்காவிாி என் ய் அ ெசல் ழிெயல்லாம்
க ம்பமல்கழனியவாக வளம்ப த்தைல ம் இங்ஙனம் பலநா கட்கும்
வளத்ைத ண் பண் ஞ் சிறப்பான் உலகம் ரந் பின் ெசங்குணக்கு ஒ குதைல ங்
கூ தலான் அ ேசாணாட்ைட மட் ேம ரப்பதாகக் கூறாைம காண்க.
காவிாி ரக்குநா ைடயான் எனச் ேசாழைனக்கூ மிடத் க் காவிாி ரக்குங்குட க ங்
ெகாங்கும் ேசாணா ம் என் ம் ன்ற ள் இ றிய ைடைமேய க தப்ப த
ங்காண்க. இத் ைண ங் கூறியவாற்றாற் ேசரனாட் ற் காவிாியில்ைல ெயன்றல்
ெபா ந்தாைம ணர்க.
இனிச் ேசாழன் குராப்பள்ளித் ஞ்சிய கிள்ளிவளவன் க
ேகா ர்கிழார் பா ய றப்பாட் ல்

ெரறிந்தாைனக்

"ைமந்தரா யமயங்குெப ந்தாைனக்
ெகாங்கு றம்ெபற்றெகாற்றேவந்ேத
வஞ்சாமறவராட்ேபார்பழித் க்
ெகாண்டைனெப மகுட லத்ததாி"
எனக்கூறியதன்கண் ேசாணாட்
ந் வஞ்சிெயறிவதற்காக மைல நா
ெசன்றான் என்பைதக்காட்ட 'ெகாங்கு றம்ெபற்ற ெகாற்றேவந்ேத' என்
ெசால்லப்பட்
க்கிறெதன் பிறர்ெகாண்டார். இ
றம் ெபற்ற ெகாற்றெமன்ப
இன்னெதன் ம் குட லம் இன்னெதன் ம் உணராைமயாேன விைளந்தெதன்
தமிழறி ைடயார் எளிதி ணர்வர். குட லம் ெகாங்குநா
தலாகச் ேசரனா
ைத ங்குறிக்குமா யி ம் அ ெகாங்குநாட் க்ேக சிறப்பாக வழங்கப்ப தைல
ன்னேர விாித் ைறத்ேதனாதலான் ஈண் க்கூ வ மிைகயாகும். ெகாங்கு
றம்ெபற்றெகாற்றம் என்பதைன ம் ன்னேர இன்னெதன் ணர்த்தி ேனனாயி ம்
ஆண் ச்சு ங்க ைரத்ததைன ஈண் விாித் விளக்குவல். ெகாங்கு றம் ெபற்ற
ெகாற்றமாவ ெகாங்கிற்ெபா
அந்நாட்டார் றக்ெகாைடையப்
ெபற்றதனா ண்டாகிய ெவற்றி. அவ்ெவற்றிைய ைடயனாகச் ேசாழைன விளித்தார்.
இங்ஙனம் ெகாங்குநா
ம் றக்ெகாைட ெகா த் ஓ யதியாங்ஙனம் என் ம்
ஆகாங்ைஷ ண்டாக ஒ நா
ம்ெவல்வ என்ப அந்நாட் த்தைல நகைர

81
ெவன் ேகாடலாெனய்தலாவெதன் ெகாண் அக்ெகாங்கு நாட் த் தைலநகராகிய
வஞ்சி ற்றம் வயக்களனாக அஞ்சாமறவராட் ேபார்பழித் க் ெகாண்டைன
ெப மகுட லத்ததாி என் கூறினார் என ணர்க. இங்ஙனமல்லா ெகாங்கு றம்
ெபற்றெகாற்றம் ஏன்ப ெகாங்குநாட் கப்பாற் கடந் ேபான ெகாற்றம் என்றாகாைம
நன் குணர்ந் ெகாள்க. ெகாங்குநா
றங்ெகா த்தால் அந்நாட்டாைரப் பின்பற்றி
ரேவந்தன் அப்பாற் ெசல்லான் என்க. றங்ெகா த்தால் அவர்ேமற்ெசல்லா மீடேல
பண்ைட ராியல் . ரரா ள்ளார் தம்ெமா ெபா தார் றக்ெகாைடெபற்றவளவில்
இம்ெமல் யாேரா நாம்ெபா ேதாேம என் மிக நா வெரன்க.
"ெச வின்மறிந்தார்
றங்கண் நாணியேகான்" (இைறயனார்களவிய ைரேமற்ேகாள்)
எனவ தலா ணர்க. றம்ெப தல்- றக்ெகாைடெப தல் என்ப , " ப்
வர்
றம்ெபற்றிசிேன" ( றம் -11) எனவ தலா ணர்கக் ெகாங்கு றம் ெபற்றெகாற்றம்
யாண் உண்டாய என்பதைன விளக்கி 'வஞ்சி ற்றம்வயக்களனாக' என
அவ்ெவற்றிக்களங்கூ தலா மிஃ ணரப்ப ம். நாட் த் தைலநகைரப்
பைகவாினின் காத்தற்கு நாட்டா ரைனவ ம் ஒ ப்ப வராதலான்
அவ்வைனவரா ங் காக்கப்பட்ட தைல நகைர ெவற்றிக்களனாக அஞ்சாமறவர்
ஆட்ேபார் பழித் அதைனக் ைகக்ெகாண்டதன்ைமயால் அந்நா
றங்ெகா த்த
ெகாற்றெமய்தினா னாகும். பதிற் ப்பத் ள் "ெபா
ரெணய்தியக
ள் றம்ெபற் "
(88)என் ழிக், க
ள்என்பவ ைடய றக்ெகாைடையப்ெபற் என் ெபா ளாதல்
காண்க. இதனா லீண் ப் பிறர்ெகாண்டக த்
றப்பாட்
ள்ள ெசால்ெலா ம்
ெபா ெளா ம் ெபா ந்தாதாத ெலளிதி ணர்க.
இனிக்க
ள்ளநா யாதாம் என் வினா வா
ளர். ெப ம் பா ந்
தைலநக ள்ளநா அத்தைலநகர்ப் ெபயைரப் ெப தல் வழக்ெகன் ப
கார்நா ,
ம ைரநா , காஞ்சிநா எனவழங்குதலான் அறிய லாம். "சிகரந்ேதான்றாச் ேச யர்
நல் ற் காஅர்நன்னாட்ட ேவ" (181) என அகப்பாட்
ம் "ெபான்ெனயிற்காஞ்சி
நா கவினழிந் " (28) என மணிேமகைலயி ம் வ தலா ணர்க. அவ்வந்நாட் ச்
சி பகுதி கட்குத் தைலநகரானவற் க்கும் இஃெதாக்கும். ேதவாரத் க்
"ெகாண்டனாட் க் ெகாண்டல்" "மிழைலநாட் மிழைல" "கு க்ைக நாட் க்கு க்ைக"
எனவ தலா ணர்ந் ெகாள்க. இவற்றாற் க
ர் நா , வஞ்சிநா என
வழக்குப்ெப ெமன் ய்த் ணர்ந் ெகாள்க. ரேசாழிய ைரகாரர் "ஈெரட்
ைவந் " என் ம் பாட்
ைர யில் பதினாறா ட ம் பதிைனந்தா ட ந்ெதற்றக்
க நிலஞ்சுற்றின ேதசத் ச் சிலர் வழங்குவர் என ம், பதிேனழா ட ம் ன்றா ட
ந் தம் ட் ெடற்றக் காவிாி பாய்ந்த நிலத் ச் சிலர்வழங்குவர் என ம்,
ெநல் க்காநின்ற
ட் க்கா நின்றெதன் பாலா பாய்ந்த நிலத் ச் சிலர்
வழங்குவர் என ம் கூ கின்றார். இவர் ெசந்தமிழ்நா பாண் நா எனக்ெகாண்
ெசந்தமிழ் வழக்கல்லாதன சிலவற்ைற அப்பாண் மண்டலெமாழிந்த மற்ைற
ன் மண்டலங்களி ஞ் சிற்சிலர் வழங் குவெரன் கூ கின்றாெரன
எளிதிலறியலாம். காவிாி பாய்ந்தநிலம் என்பதனாற் ேசாணாட்ைட ம், பாலா பாய்ந்த
நிலம் என்பதனாற் ெறாண்ைடநாட்ைட ங் குறித்தாராதலான், ஒழிந்த
க நிலஞ்சுற்றின ேதசம் என்பதனாற் ேசரனாட்ைடேய குறித்தாெரன்ப ெதள்ளி .
ஊாிைனக்க
ர் என்ப ேபால நாட் ைனக்க நிலம் என்பதனாற் க நா என்
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க தினேராஎன ஊகிக்க இவ்வழக்கு இடந்த கின்ற . க நிலம்-கன்னடம் என ம்,
அ சுற்றியேதசம், ேசரேதசெமன ங் கூறி மைம ம்.
இனி "வஞ்சியர்ேகான்வஞ்சிமதேவழம்" என் ழி வஞ்சியர்ேகான் வஞ்சி
எனவ தலான் வஞ்சியர்ேகான் என்ப வஞ்சிநாட்டார்க்கு இைறெயன ம்,
அவ ைடயவஞ்சி க
ர் என ம் ெகாள்ளக்கிடத்த லான் இக்க
ர்நா வஞ்சிநா
எனப்பட்டெதனி ம் ெபா ந் ம். இவ்வஞ்சிநா ேசரனாகிய மைலயமானாட் ஓர்
உட்பகுதியாக்ெமன் ெகாள்க.
இத் ைண ங்கூறியவாற்றாற் ெகாங்கிற் க
ர் ேசரர்தைலநக ெரன்றற்கட்
பிறர்கூ ம் ஆேஷபைணகளி ெலான்ேற நிைலெபறாைம நன்குணரலாம்.
இனி இைறயனார் களவிய ைரக்கண் ேவந்தர் தைலநகர்களி ம் நிக ம்
விழாைவக்குறித் "ம ைர ஆவணியவிட்டேம, உைற ர்ப்பங்குனி த்தரேம, க
ர்
உள்ளிவிழாேவ என இைவேபால்வன" (16-சூத்-உைர) எனவ தைலப் பல மறிவர்.
இதன்கட்கூறப்பட்ட க
ர் ேசரர் தைலநகேரெயன்ப பாண் யர் தைலநகராகிய
ம ரா ட ம் ேசாழர் தைலநகராகிய உைற
ட ஞ் ேசர ைரத்ததனா ண
ரப்ப ம். ன் தைலநகர்களி ம் நிக ம்விழாக்கேள ஈண் க்குறிக்கப் பட்டனவாதல்
கண் ெகாள்க. அகப்பாட் ல் " ெகாங்கர், மணி யைரயாத் ம கினா ,
ள்ளிவிழவினன்ன, வலராகின்ற பலர்வாய்ப் பட்ேட" (368) என்பதனால்
இவ் ள்ளிவிழ ெகாங்கர்மணிைய அைரயிற்கட் க்ெகாண் ெத விலா
தைல ைடயெதன் கூறப்பட் ள்ள . இைறயனார் களவிய ைரயிற் கண்ட
க
ள்ளிவிழ என் பதைன ம், இவ்வகப்பாட் ற் கண்டெகாங்கர்
மணியைரயாத் ம கினா
ள்ளிவிழ என்பதைன ம் ேசரைவத் ஆரா மிடத்
இவ் ாிடத் ங்கூறப்பட்ட உள்ளிவிழ ஒன்ேறெயன் ம், ஒன் ஊர்பற்றி ம்ட
மற்ெறான் நா பற்றி ம்ேபாந்தனவல்ல ேவறில்ைலெயன் ம் லனா கும்.
இவ்விரண்டா ம் ெகாங்குநாட்டார் தந்தைலநகரான க
ாில் உள்ளிவிழா என
ஒ தி விழா நிகழ்த ண்ெடன் ம், அதன்கண் ெகாங்கர் மணிகைள அைரயிற்
கட் க்ெகாண் ெத விலா த ண் ெடன் ம் நன்கு லனாகும். இதனாற் க
ாில்
உள்ளிவிழா ெகாங்கர் நிகழ்த்
ள்ளிவிழா என் ெதளியப்பட்டதாகும். இதன்கட்
ெகாங் கர்க
ர், பாண் யர்ம ைர ட ம் ேசாழர் உைற
ட ம் ேசர ைவத்
உைரக்கப்பட்டதனால் அக்ெகாங்கர் க
ேர ேசரர் தைலநகராதலறியத் தக்கதாகும்.
அகப்பாட் ல்,
"ெவன்ெறறி ரசின்விறற்ேபார்ச்ேசாழ ாின்க ங்கள்ளி றந்ைதயாங்கண்
வ
ன்ெனாித மிகுகைரப்ேபர்யாற்
வெவண்மணன்
குநா தாழ்ெபாழிற்
பங்குனி யக்கங்கழிந்தவழிநாள்
யிைலயமன்றமாபயி
ம்பிற்
றீயில ப்பினரங்கம்ேபாலப்
ெப ம்பாம்ெகாண்டன்
தேல" (117)
என வ தலான் பங்குனிவிழா உைற ர்க்கண்ேண நிகழ்ந்த என்ப நன்
ெதளியப்ப ம். இதனாேனயன்ேற "உைற ர்ப் பங்குனி த் த ரேம" என்றாெரனவறிக.
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மற் க் "குைடெயா ,க மலந்தந்த நற்ேறர்ச்ெசம்பியன், பங்குனி
விழவின்வஞ்சிேயா, ள்ளிவிழவி றந்ைத ஞ்சிறிேத" (ெதால்-களவி யல்-'நாற்றம்'
என் ஞ் சூத்திர ைர இைறயனார்களவிய ைர 'தந்ைத' என் ஞ் சூத்திர ைர)
என் ேவ வைகயாகக் ேகட்கப்ப மாெலனின் அ ேசர ைடய க மலத்திற்
ெப ம் ட்ெசன்னிெயன் ஞ் ேசாழன் ேசரன்பைடத்தைலவனாகிய
கைணயெனன்பவைனெவன் ேசர நாட்ைடத் தன்ன ப்ப த்தியகாலத் த் தன்
உைற ர்ப்பங்குனி விழ ைவச் ேசரர்வஞ்சியி ம்,ேசரர் வஞ்சியினிகழ்ந்த
உள்ளிவிழைவத் தன் உைற ாி ம் நிகழ்த்தியதைனேய குறிக்குெமன் க
வேத
ெபா ந் தியதாகும்.ெவன்ற ேவந்தர் ெவல்லப்பட்ட நா களிற் றமக்கு வி ப்ப
மானவிழாக்கைளேய நிைலெப வித் நடாத்த ண்ெடன்ப "சதய நல்விழா தியர்
மண் லந்தன்னில் ைவத்தவன்" எனக் க ங்கத் ப் பரணியிற் ேசாழைனப்
பா தலானறியலாகும். இங்ஙனம்ெகாள்ளாமல் எப்ேபா ம் வஞ்சியிற் பங்குனி
உத்தரவிழாேவ நடந்ததாெமனக்ெகாள் ளின் அ "ெகாங்கர்மணியைரயாத்
ம கினா
ள்ளிவிழ " என்ற அகநா ற்ேறா ம் க
ள்ளி விழாேவ என்ற
நக்கீரனா ைரேயா
ர ெமன் ணர்க. உள்ளிவிழவின் சிறப் ேநாக்கி
ெவல்லப்பட்ட நாட்டாைரக் ெகாண் ேசாழன்தன் உைறந்ைதயி ம் அைத
நடாத்தினான் ேபா ம்.க மலஞ் ேசர ைடயெதன்ப ம் "திண்ேடார்க், கைணய
னகப்படக் க மலந்தந்த, பிைணயலங்கண்ணிப் ெப ம் ட்ெசன்னி" (அகம்-44)
என்பதனா ம் "நற்ேறர்க்குட் வன் க மலத்தன்ன"(யாப் ப ங்கலவி த்தி ேமற்ேகாள்
-ெதாைட 50) என்பதனா ம் உணர்க. "க மலந்தந்த நற்ேறர்ச்ெசம்பியன்
உள்ளிவிழவி றந்ைத" என்றதனால் இவன் ேசரன்க மலத்ைத ெவன்
ெகாண்டகாலத் உள்ளி விழவிைன உறந்ைதயினடத்தினாெனன்
ணியப்ப ம்.
இதனா ம் ெகாங்க ள்ளிவிழ நடக்குங் ெகாங்கிற்க
ர் ேசரர் தைலநகெரன்
இனி, ஒட்டக்கூத்தர் காலத் க்குப் பின்னிட்ட குமாரகுேலாத் ங்கேசாழன்
காலத் ம், அவன் தம்பியாகிய சங்கரேசாழன் காலத் ம் ெகாங்குநா ம் வஞ்சி ம்
ேசாழர்க்குப் பைகநா ம் பைக
மாகக் க தப்பட்டனெவன்ப குேலாத் ங்கன்
ேகாைவயில்,
"ெகாங்ேகாடக்குத் ங்களிற்றான்குேலாத் ங்கன்" (133).
"ெகாங்ேகாட் ம்ேவங்ைகக்ெகா ேயான்குேலாத் ங்கன்" (82)
எனவ வனவற்றா

ம்; சங்கரேசாழ

லாவில்,

"...................................... ேகாமகன்
வஞ்சிக்குேமாைதமேகாைதக்குமாம ைர
யிஞ்சிக்குங்ெகாற்ைகக்குேம ெதா ம் – ெவஞ்சமத்
ன்னின் ேகாட்
ைனபட் றந்திறந்
கன்னின்றவர்க்குலகுகாப்பணிந் ம்"
என வ வனவற்றா

ம் நன்

ெதளியலாம். இச்சங்கரேசாழ

"............................. திண்ககன
ெவங்ைகக்களவழிப்பாட க்குவில்லவைனக்

லாவில்,
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ெகாங்ைகத்தைளகைளந்தேகாமா

ம்"

என வ வதன்கண் வில்லவனான ேசரைனச் ேசாழன் தைளகைளந்த அவ ைடய
ெகாங்கு நாட்ைட ந் தைளகைளந்ததாயிற் என் ங்க த்தால்
'வில்லவைனக்ெகாங்ைகத் தைளகைளந்த ேகாமான்' எனக்கூறி ள்ளார். இதனா ம்
ெகாங்குநா ேசாழற்குப் பைகஞனாகிய வில்லவனா என்றதாயிற் க் காண்க.
ஈண் ச் சங்கர ேசாழ லாவினின்
தற்கட்காட் ய கண்ணிகளில்
"வஞ்சிக்குேமாைதமேகாைதக்கும் " என்பதனால் வஞ்சி ேவெறன் ம் மேகாைத
ேவெறன் ம் ஐயமறத் ெதளியலாகும். மேகாைதெயன்ப ெகா ங்ேகா ர்க்குப்
ெபயெரன்ப "ேகாைதயரசர்மேகாைதெயனக்குல ெபய
ைடத்தாமால்" எனச்
ேசக்கிழார் ேசரமான் ெப மாணாயனார் ராணத்திற் கூ தலானறியப்ப ம்.
இச்சங்கரேசாழ லா ைடயார் கல்வித்திறம் அவ லாவிைனக் கற்கும்ேப
ெபற்றாெரல்லாம் நன்கறிவர். அவர் வஞ்சிேவ , ெகா ங் ேகா ர்ேவ என்ப பட
நன்குைரத் ள்ளார். அவர் இ ேபரரச ைடய தைலநகர்கைள ம் அவ ைடய
க*டற் ைற ர்கைள ேம ஈண் க் கூறினாெரன்ப பாண் யர் ம ைரைய ம் அவர்
ெகாற்ைகைய ம் கூ தற்ேபாலேவ ேசரர்வஞ்சிைய ம் மேகாைதைய ம் அம்
ைறேய கூ தலான் எளிதிலறியலாம். ஓைத மேகாைதெயன்றார் அ
கடற் ைற ெரன்ப ணரற்கு. ேகாமகன் வஞ்சி என்றார் ேசரன் ஆண்
த்தேனாக்கி.
ம ைரதைலநகர் என்றற்கு மாம ைரயிஞ்சி என் காட் னார். மேகாைதயாகிய
ெகா ங்ேகா ர்க்கு வஞ்சி ெயன்ற ெபயர்வழக்குளதாயின் இவர் அதனின்
ேவறாகியேதா ாிைன அப்ெபயராேன வழங்கமாட்டாெரன்ேற ெதளியலாம்.
கச்சியப்ப னி வ ம் ேப ர்ப் ராணத் அஞ்ைசக்களத்ைத வஞ்சிெயனக் கூறாமல்
ெகாங்கிற்க
ைரேய வஞ்சிெயன ைரத்தார். இதைன அந்
ட் காண்க. இவற்றாற்
ேசக்கிழார் மேகாைதயாகியெகா ங்ேகா ைர வஞ்சிெயன வழங்கிய அக்காலத் ச்
ேசரர் ஆண்
த்தல்பற்றி உபசாரமாகுெமனக் க தப்ப ம். இராமனி க்குமிடம்
அேயாத்திேய என் ம் வழக்குப்ேபால இதைன ங்ெகாள்க. சங்கரேசாழ லா
ைடயார் அந்
ட்பின் ம்,
"உஞ்ைசக்குேமைன ைதைகக்கும்வஞ்சிக்கும்
ெகாற்ைகக்குங்கூடற்கும்"
எனக்கூ தலா ம் இக்க த் வ
ம். ஈண் ம் உதைக,வஞ்சி என் கூறிய
ைறேய ெகாற்ைக,கூடல் எனக் கூறிய ங்காண்க. இவற்றாற் ேசக்கிழார்
உபசாரமாகவழங்கியெதான்ெறாழிய மற்ெறல்லா
ம்வஞ்சிெயன் வழங்குவ
ெகா ங்ேகா ாின்ேவறாகியேதா ாிைனயாெமன் ம், பண் ள்ள உைரகாரர்
நிகண் காரர் இவர் கூற் ப்ப அவ்வஞ்சி க
ேர என் ம் நன்குெதளிந் ெகாள்க.
இனிச் ேசரமான்ெப மானாயனார் ெகா ங்ேகா ராகிய மேகா ைதயின்கண்
அரசு ாிகின்ற காலத் ப் பைழயேசரர்க்குாிய ெகாங்கு நா ேசரர்க்கல்லாமல்
பிறர்க்குாியதாயிற்ெறன் ேகட்கப்ப த ல்ைல. அ ணகிாிநாதர்,
"ஆதியந்த லாவாசுபா ய ேசரர் ெகாங்கு"
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எனப்பா தலான் இக்ெகாங்குநா ேசரமான் ெப மாணாயனார்க்குாிய தாதல்
லப்ப ம். ெகாங்குநா அவ ைடய ெதன் ணரப்ப மாயின் அக்ெகாங்குநாட்
வஞ்சி ம் அவ ைடயதாத ெலளிதி ணரலாம். இதனாலவர் காலத்ேதா அதற்கு
ன்ேனா தைலநகரமாற்றிக்குடகடற் பக்கத்ெதா ங்கினாெரன் கூ தலல்ல
ேவறன்ெறன் ணரலாம். சங்கரேசாழ லா ைடயார்,
"வஞ்சிக்குேமாைதமேகாைதக்குமாம ைர
யிஞ்சிக்குங்ெகாற்ைகக்குேம ெதா ம்"
எனப் பா தலான் வஞ்சி ெகா ங்ேகா ராகிய மேகாைதயின்ேவறாத
ெலளிதி ணரப்ப ம். இதன்கண், ம ைர ம் ெகாற்ைக ம் பாண் ய
ைடயனவாதல்ேபால வஞ்சி ம் மேகாைத ம் ேசர ைடயனவாதல் உணரலாம்.
இதனால் ேசரர், மேகாைதயாகிய ெகா ங்ேகா ைர ைடயகாலத் வஞ்சிைய ம்
உைடயராயினாெரன் நன்கு ெதளிய லாம். சங்க ல்களில் மேகாைத
ெகா ங்ேகா
ெரன் ஞ் ெசாற்கள் காணாைமயால் பைழயேசரர்
வஞ்சியிலரசு ாிந்தகாலத் க் ெகா ங்ேகா ர்மேகாைத ெபாிய நகரமாக
விளங்கியதாகக் க தப்பட வில்ைல. ஆதலான் இச்சங்கரேசாழ லாவாற், ேசரர்
ெகா ங்ேகா ராகிய மேகாைதைய ைடய காலத்தில் அதனின் ேவறாக
வஞ்சிைய ம் உைடயராயினார் என்ப மட் ல் நன்குணரப்ப ம். இதனால்
மேகாைதயரசர் வஞ்சிேவந்தர் என ம் அைழக்கப் ெப வெரன் ம், மேகாைதயரசைர
வஞ்சிேவந்தெரன் அைழப்ப பற்றி மேகாைதேய வஞ்சிெயன் கூறலாகாெதன் ம்
இச்சங்கரேசாழ லாவால் உணரப் ப தல் காண்க. ெகாற்ைகயரசர்
ம ைரப்பாண் யெரன்றைழக்கப் ப மிடத் க் ெகாற்ைக ம் ம ைர ம் ஒன்ெறனத்
ணியப்படா அவ்விரண் ரரச ம் ஒ வெரன்ேற ணியப்ப தல்ேபால இதைன ங்
ெகாள்க. இங்ஙனங்ெகாள்ளாக்கால் "வஞ்சிக்குேமாைத மேகாைதக்கும்" என்
சங்கரேசாழ லா ைடயார் மிக ந் ெதளியக்கூறியேதா
ர
தல் காண்க.
இக்க த்தானன்ேற ெப ம்பற்றப்
ர் நம்பியா ம் ேசரமான்
ெப மாணாயனா ைடய ஊாிைனக் ெகா ங்ேகா ர் என் கூறி அவ்ேவந்தைரப்
பின் "வஞ்சிக் ெகாற்றவன்" என்றாெரன ணர்க. அ ணகிாிநாதர் ேசரமான்
ெப மாணாயனா க்குக் ெகாங்கு நா ாிைம கூறியதனான் அவர்க்கு
அக்ெகாங்குநாட் க் க
ர் வஞ்சி ைடைம ம் நன்கு லனாகும்.
ெப ம்பற்றப்
ர் நம்பிக்குக் ெகா ங்ேகா ேர வஞ்சிெயன்ப க த்தாயின்
அதைன ெவளிப்பட ணர ஏற்றெசாற் ெபய் ைரப்பெரன்க. இவற்ேறாெடல்லாம்
ெபா ந்த ேநாக்குமிடத் ம் ேசக்கிழார், ெகா ங்ேகா ைர வஞ்சிெயன வழங்கிய
ஆண் ள்ள ேவந்தர் வஞ்சியரசராதல் ஒற் ைமபற்றி உபசாரமாவெதன்
ெதளியலாம்.
மற் ச் ேசக்கிழார் "ெகான்னாரயில்ேவன் மறவர் பயில்ெகாங்கர் நா கடந்த ளி"
எனக் கூறினாராெலனிற் கூ ேவன். இக்ெகாங்குநா குட லம் என்ப ேசக்கிழார்க்கு
உடன்பாடாதல் ன்னேர காட் ேனன். குட லம் குட லங்காவலராகிய
ேசர ைடயதாெமன்ப ெதள்ளி . ஆதலான் ஈண் மறவர் என்ற ேசரன்
மறவைரேயயன்றிப் பிறைரயில்ைல ெயன ணர்க. இந்நாட்ைட அக்காலத் ம்
பிற ைடய தாகச் ேசக்கிழார் கூறாைம ம் ேநாக்கிக்ெகாள்க.
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இனிக் க
ாின் பலெபயர்க ட் கர ரம் என்ப ம் அதற்குப் ெபயராக ண்ைம
அவ் ர்த் தல ராணத்தா ணரப்ப வ :"கஞ்செனண்ணாதி ரங்கர ரம்பாற்
கர ரம் ரேசாழ ரம்
வஞ்சுளாரணியம்வஞ்சிதா ர்சண்
மங்கலேகத்திரங்க
ர்
விஞ்சு க ப்ப ாி தனாமம்
விளங்குெதால்பதியின் ற்றி க்குஞ்
ெசஞ்சுடர்ப்ெபா ளினி பதேமைனத்
ேதவர்ெபான்
க்கணிகலேன"
என அதன்கண்வ தலாற் கர ரெமன்ப க
ர்க்குப்ெபயராத ண ரப்ப ம்.
இதன்கண் ரேசாழ ரெமன்ற பிற்காலத்
ரேசாழ ெனன்பான் இதைனெவன்
ஆண்டகாரணம் பற்றியதாகும். இவ் ர ேசாழன், ெபான் ெபற்றிகாவலன்
த்தமித்திரன் காலத்தவனாயி மாம். இ கரனி ந்ததனால்
அப்ெபயர்ெபற்றதாம்ேபா ம். ெபௗராணிகர் ேவ கூ வர்: திாிசிர ரம்
என்ப ேபால இதைன ங் ெகாள்க. கரன், திாிசிரன் இவர் ெதன்னாட் ஒ பக்கத்ேத
இ ந்தவெரன்ப ம் உணரத்தகும். க
ர்க் குஞ்சிர ரத் க்கும் 48-ைமல் ரேமயாகு
ெமன்ப பல மறிவர். இக்கர ரம் ேசரர்தைலநகர் என்பதைன விளக்கு வல்.
சூளாமணிெயன் ம் பைழய
ட் சுயம்வரச்ச க்கத் ,
ேவைலவாய்க்க ங்கட ள் ெவண்சங்குமணி த் ம்
விரவிெயங்கு
மாைலவாய்க்க ம்பறாவகன்பண்ைணதழீஇய ேக
ய வி ங்குஞ்
ேசாைலவாய்மலரணிந்தசூழ்குழலார்யாழிைசயாற்
........ ..... ......
வ
காணாய்.
கண்சுடர்கள்விடவனன் கார்ேமகெமனவதி ங்
களிநல்யாைன
விண்சுட ெந ங்குைடக்கீழ்விறல்ேவந்தன்றிறமிதைன
விளம்பக்ேகளாய்
தண்சுடேரான்வழிம கன்ெறன்மைலேமற்சந்தன ஞ்
ெசம்ெபான்னாரத்
ெதாண்சுட ம்விரவியநலவைரமார்ப லகிற்ேகார்
திலதங்கண்டாய்.
மைழக்க ம் ங்ெகா
ல்ைலம ங்ேகறவரம்பைணந்
தடாவிநீண்ட
கைழக்க ம் கண்ணீ ங்கர ரத்தார்ேகாமானிக்
கதிற்ேவற்காைள
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யிைழக்க ம் மிள ைலயாெயாிக்கதிேரான்வழிம க
னிவனீாீர்ந்தண்
டைழக்க ம்பின்
குயிக்குந்தாரகலஞ்சார்ந்தவர்க
டவஞ்ெசய்தாேர.
வண்டைற மரவிந்தவனத் லாய்மதர்த்ெத ந்த
மழைலயன்னம்
உண் ைற ன்விைளயா யிைளயவர்கண்ைடபயி
ைறந்ைதக்ேகாமான்
ெகாண்டைற மி
ரசுங்ெகா மதி ங்குளிர் ன ம்
ெபாறி ம்
ெமாண் ைற
ம் ன்
ைடயேகானிவனிவன்
ெதழி ங்க ணாய்.
எனத் தமிழ் ேவந்தைர ங்கூ தைலக் கற்றாரறிவர். இவற் ட் பாண் யைன
ம ைரசூழ்வளநாடன் என் ம், ேசரைனக் கர ரத்தார்ேகாமான் என் ம், ேசாழைன
உறந்ைதக்ேகாமான் என் ம் கூறியி த்தைலக் காணலாம். ம ைரசூழ்வளநாடனாகிய
பாண் யற்கும், உறந்ைதக் ேகாமானாகிய ேசாழற்கும் இைடேய கர ரத்தார்ேகாமான்
எனக் கூ தலா ம் இவன் ேசரனாதல் ெதள்ளி . இவன் அக்கினிவம்சத்த னாதல்
"இவன் ெசந்தழேலான்மரபாகியீேர லகும் கழ்ேசரன்" எனப் பாரதத் வ தலான்
அறிக. இக்கர ரம் என் ம் ெபயர் ெகாங்கிற் க
ர்க்குக் ேகட்கப்ப தலன்றிக்
ெகா ங்ேகா ர்க்குக் ேகட்கப் படாைம ம் ஈண்ைடக்குேநாக்கிக்ெகாள்க. இவற் ள்
ம ைரைய ம் உறந்ைதைய ங்கூறியவாிைசயிற் கர ரத்ைதக்கூ தலான் இ
அைவேபாலத்தைலநகராத ம், உண்ணாட் ராத ம், எளிதி ணரத் தகும்.
இப்பழைமயான ைசந லா ம் ேசரர்தைலநகர் கர ரமாகிய க
ெரன்
ெதளியப்ப வதாகும்.
இனிப் பாரதம் இராச சூயச்ச க்கத் த் தமிழ்நா
வில்
த் ரர்,

ன்ைற ங் கூறப் க்கு

"ெசன்னிநா குடெகாங்கநா திைறெகாண் ெதன்ன ைறெசந்தமிழ்க்
கன்னிநா ற டன் குந் மணிநித்திலக்குைவகள்ைகக்ெகாளா
மன்னிநா கடல்ெகாண்டைகம் னிவன்ைவகுமாமலயநண்ணினான்
மின்னிநா றவிளங்குெவஞ்சமர ரவாைகெப ேவ னான்"
எனப்பா தலான் ேசரநா குடெகாங்கநா என் வழங்கப்ப தலறிந்
ெகாள்ளலாம். இப்பாட ல் ெசன்னிநாட் க்கும் ெதன்னன்கன்னி நாட் க்கும்
இைடேய குடெகாங்கநா கூறியதனா ம் இ ேசரநாடாத ணரப்ப ம்.
*ேசரமன்னரகிய குலேசகரப்ெப மா ம் தம்ைமக் "ெகால் காவலன் கூடனாயகன்
ேகாழிக்ேகான் குலேசகரன்" எனப் லப்ப த் தல்காண்க.
பாண் நாட் த்த்ைலைமையக் கூடனாயகன் என்பதனா ம், ேசாணாட் த்
தைலைமையக் ேகாழிக்ேகான் என்பதனா ம், உணர்த்தினாற் ேபாலச் ேசரநாட் த்
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தைலைமையேய 'ெகால் காவலன்' என்பதனால் உணர்த்தினாெரன்ப
எளிதி ணரத்தகும்.
--------------------------*"மாற்றலைர,
ரங்ெக த்தெசங்ேகாற்ெகால் காவலன்வில்லவர்ேகான்
ேசரன்குலேசகரன்
ேவந்தர்சிகாமணிேய" என்ப.
ெகால் ேசரர் ெகாங்குநாட் ச் ேசரர்க்குச் சிறந்தமைலெயன்ப
ன்னேர
கூறிேனன். அவர் "ெகாங்கர் ேகான்குலேசகரன்" எனப் லப்ப த்தைல ங் காண்க.
அவர் "ெகால் நகர்க்கிைற" என் தம்ைமக் கூ கின்றார். ெகால் மைலைய ைடய
நகரம் ெகாங்குநாட் க் க
ராதெறள்ளி .
இனி, மாறனலங்காரத்

எச்சவியல் 314-ஆம் சூத்திர ைரக்கண்,

"மன்றல்கம மைலநாட் ம் வண்டமிழ்ேதர்
நன்றிபயிலபாண் நாட்டகத் ம்
- ெவன்றிபயில் ேசாணாட்டகத் ந் யின்மாயைனத் திப்பார்
என் ம்பாடைல எ த்ேதாதி "இத ள் மைலயமானாெடன்ப மைல நாெடன் ம்,
பாண் யனாெடன்ப பாண் நாெடன் ம், ேசாழனாெடன் ப ேசாணாெடன் ம்
ம உவாய் அ ப்படவந்த வழக்காற்றால் வந் வ வின்றாயிற் " என ைரகாரர்
கூறியவற்றான் மைலநா என்ப ம் மைலயமானாெடன்ப ம் ஒன்ேறயாத ம்,
அ ேசரமானாேடயாத ம் எளிதிலறியத்தகும். இதன்கண், தமிழ் ேவந்தர் நா ேம
கூறிய காண்க.
இனி, ைநடதத் ,
'மாைழெமன்ேனாக்கியீங்குைவகியமானேவலான்
றாைழ ப் ைடக்காய் ழ்ந் தாற்றிளங்க குெசற்
ழ்சுைளவ க்ைகேபாழ்ந் ெவம்
ய யைபங்காய்க்
ேகாழைரயாம்ைபசாய்க்குங்குடகநாடா ம்ேவந்ேத'
எனச் ேசாழபாண் ய டன் ேசரைனக்கூ தலறியலாம். இதன்கட் ேசரைனக்
குடகநாடா ம்ேவந்ெதன்ற ேமற்றிைசநாட்ைடயா ம் ேவந்தனாதலாெனனவறிக.
குடகம் - ேமற்றிைச. இக்க த்தாேன அ ணகிாிநாத ம் 'குடகிற்க
ர்' என்றெரன்க.
"வஞ்சிகுடக்கினிற் ேகாைத மாங்ேக" (அழகர்கலம்பகம்) என்ப உம்
இக்க த்ேதபற்றி வந்த . இங்ஙனமல்லாமற் 'குடகம்' எனப்ெபயாிய ேதயத்ைதேய
க தினாெரனின் அ தமிழ்ெமாழி வழங்காத ேதயங்க ெளான்றாக ைவத்
உைரயாசிாியர்கள் எண்ணியதேனா
ர ெமன் ணர்க. அன்றி ங் 'குடகேதசம்'
குறிஞ்சிேயயாக அதற்குாியவியல்பான் வ ணிக்காமல் ம தமாகேவ வ ணித்த
குடகமைல நாட்ைட விலக்கி ணர்தற்ெகனக் ெகாள்ளப்ப ம். இங்ஙனேம அாிச்சந்திர
ராண ைட யா ம்,
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"அதிபாரதனபார்வதி பமலர்மாைனயைனயாயிவ
னதிபாய யர்ேபாதிைறபாயநிைறபாயசிைறவாவியின்
மதியாமல்வைலபீறிெவ ேபானப வாைளவைன கேமற்
குதிபாயமடல்கீறிவி ேதறல்கைரசா குடநாடேன"
என ம தமாகேவ கூ தல் காண்க. ஈண் க் குடநாெடனப்பட்டேத ைநடதத் க்
குடகநா எனப்பட்டதாெமன் ணர்க. சி பாணாற் ப் பைடயி ம்,
"ெகா மீன்குைறயெவா ங்கிவள்ளிதழ்க்
க நீர்ேமய்ந்தகயவாெய ைம
ைபங்கறிநிவந்தபலவினீழன்
மஞ்சண்ெமல் ைலமயிர்ப் றந்ைதவர *பயராக
குட லங்காவலர்ம மான்.......குட் வன்
வ
னல்வாயில்வஞ்சி ம்வறிேத"
என்பதனாற் ெப ம்பான்ைம ம தமாகேவகூறினார். ைபங்கறி என் பதனாற்
குறிஞ்சிைய ங் குளவிப்பள்ளி என்பதனால் ல்ைலைய ஞ் சி பான்ைமகுறித்தார்.
ஈண் ெநய்தேலகுறித்தாாில்ைல. ெநய்தேல யில்லாத குட லம்
ெகாங்குநாேடெயன்ப கச்சியப்ப னிவர்,
".....கடல்ேபாக்கிநில ன்றிற்
குல சிறப்ெபய்திய ெகாங்குவளநா " (ேப ர்ப் ராணம்)
என் கூறியதனான் உணரப்ப ம். ெகாங்குநாட்ைடக் குட லம் என்
ேசக்கிழார் "ெகாங்கிற்குட லம்" (தி ஞான - 323)

வழங்குதல்

'ெசன்றெசன்றகுட லத் ச்சிவனார யார்பதிகெடா ம்' (ெவள்ளாைன)
"அப்பாைலக்குட லத்திலாறணிந்தாரமர்ேகாயி
ெலப்பா ஞ்ெசன்ேறத்தித்தி நணாவிைனயிைறஞ்சி"
(தி ஞான - 327)
கூறியவாற்றா ணரப்ப ம். இதன்கட் குட லங்காவலர்ம மாேன குட்டநா ம்
உைடயனாயினான் என் ங்க த்தால் குட லங் காவலர்ம மான் குட் வன்
என் கூறினார். ஈண் நச்சினார்க்கினியர் குட் வன் என்பதற்குக்
குட்டநாட்ைட ைடேயான் எனப்ெபா ள் கூறியதனா ம் உணர்க.
குட்டநா ைடைமகூறியதனாற் குட லங் காவலர்க்குக்
கட ைடைம ங்குறித்ததாராவர். வ
னல்வஞ்சி ெயன்ற ெப குகின்ற
நீைர ைடயவஞ்சி எ- . வ
னல் என்பத னால் யா என் ெகாள்க.
"வ
னல்ைவையம ேதாங்கு ன் ைற" (14-ஊர்காண்) எனச் சிலப்பதிகாரத் ம்
"வ
னற்கற்சிைற" என ம ைரக்காஞ்சியி ம் வ தலா ணர்க. இைவெயல்லாம்
ஆராயா இப் பத் ப்பாட்ட கள் ேமற்கைரவள ம் கழி கத் ைறநல ம்
விளக்கிநிற்பன என் மயங்கினா
ளர். ெநய்தேல சிறி ங்கலவா கூறப்பட்ட
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இவ்வ கள் கழி கத் ைறநலம் விளக்கிநிற்பன என் அவர்ெகாண்ட "ெகா மீன்"
என்ப பற்றி ம் "வ
னல்" என் ப பற்றி ம் ஆம் என் க
கின்ேறன். அவர்,
"ேசற் நிைல ைனஇயெசங்கட்காரா
ர்ப கங்குேனான்றைளபாிந்
கூர் ள்ேவ ேகாட் னீக்கி
நீர் திர்பழனத் மீ டனிாிய
வந் ம் வள்ைளமயக்கித்தாமைர
வண்
பனிமலரா
ர" (அகம் - 46)
எனவ ம் ம தத்திைணப் பாட்ட கைள ம், வ
னல் என்ப கடைல ணர்த்தா
யாற்ைறேய ணர்த் ெமன்பதைன ம் அறியாராவர். "ஆ ம தம்" என்பதனால்
இந்நாற்பத்தாறாம் அகப்பாட் ம தமாத ெறள்ளி . ஈண் "வ
னல்" என்பதைனக்
கடெலன் மயங்கியாங்கு
"ேபாிைசவஞ்சி
ர்ப் றத் த்
தாழ்நீர்ேவ த்தண்மலர்ப் ம்ெபாழில்"
என் ஞ் சிலப்பதிகாரத் ம் "தாழ்நீர்ேவ " என்ப கடெலன் திைசத்த ம்
அப்பிறர்க ண் , தாழ்நீர்ேவ ெயன்ப ஈண் எயில் சூழ்கிடங்கு என்பதைன
அவரறியாெரன்க. "தாழ்நீர்ேவ த்தைலச்ெசங் கானத் " (சிலப்-அைடக்கல) என் ழி
நீர்ேவ - கிடங்குமாம். என்
அ யார்க்குநல்லா ைரத்ததைன ேநாக்கிக்ெகாள்க. தாழ்நீர் தங்கிய நீராத ற்
ெபாய்ைக, குளம் என்பன மாம். பிறர் "தாழ்நீர் த் ம்" (சிலப் - கால்ேகாட்) என் ழித்
தாழ்நீர் என்பதைனக் கடெலன்பதற்குக் காட் னார். ஆண் அ ம்பத ைரயாசிாியர்
தாழ்நீர் - தங்கியநீர்ைம என் ெபா ள் ெசய்ததைன அவர் கண் லராவர். இன் ம்
அப்பிறர்,
"யாங்க ங்,
கைறெக நல் ர்க்கைற
ெசய்ம்ெமன
வ ம்பில்ேவேளாடாயக்கணக்கைர
ழங்குநீர்ேவ
ேரவி"
என் ழி
ர் வஞ்சிெயனமயங்கினார். ஆண் யாங்க ங்கைற
ெசய்ம்ெமன
ஏவிெயன் கூறிய பற்றி அ ம்பத ைரயாசிாியர் "
ர்களிேல
இப்ப ச்ெசய் ெமன் ஏவி ெயன்க" என ைரத்த தைனக் காணாராவர். மற் ம், அவர்
"ெப ந் ைற" என்ப கடற் ைறேய யாகுெமன் மிடர்ப்ப வர். அவர்
சிலப்பதிகாரத் ப் றஞ்ேசாியி த்த காைதக்காண்,
"ைவையெயன்றெபாய்யாக்குலக்ெகா
னல்யாறன்றி
ம் னல்யாெறன
வனநைடமாத ைமய ந்ெதா
பாி கவம்பி ங்காி கவம்பி
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மாி கவம்பி ம ந் ைறயியக்கும்
ெப ந் ைறம ங்கிற்ெபயராதாங்கண்"
என ைவையயாற் க்குப் ெப ந் ைற ைடைம கூறப்ப தைல ம், ெப ங்கைத ட்
னற்பாற்பட்டதன்கண்,
"மணல்ெக ெப ந் ைறமயங்கு குழீஇ
விாிநீர்ப்ெபாய்ைக ள்விைளயாட் வி ம்பி"
எனப் ெபாய்ைகக்குப் ெப ந் ைறகூறப்ப தைல ம் அறியாராவர். மற் ப்பிறர்
"தண்கடற்படப்ைபநா " என்ப
தலாகக் காட் வன ெவல்லாம் ேசரர்குடநா ,
குட்டநா கைள ணர்த் வனவல்ல வஞ்சி கடற் ைறப்பட் னெமன் அைவ
ணர்த்தாவாதல் நன்குேநாக்கிக் ெகாள்க. ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதன்
ெசங்குட் வன் காலத்ேத ேமல்கடற் பக்கத் ள்ள நற என் ம் ஊாி
ந்த பற்றி
அவ
ள்ளநிலத்ைதக் "கடல்ேசர்கானற் குட லம்" என் பதிற் ப்பத் ள்
ஆறாம்பத்திற் சான்ேறார் கூறினார் என்
ன்னேர எ த் ைரத்ேதன். பதிற் ப்பத்
60-ஆம்பாட் ல், ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதனி ந்த கடற் ைற ராகிய நற
என் ம் ஊேர அறஅயாணர் உைடத் ெதன் இைடயறாத கடல்வ வாய் தலாய
ெசல்வங்களால் விேச க்கப்பட்
க்க ம் அதைன யாராயா வஞ்சிெயன் ேவ
கூ வா
ளர்.
இனி அப்பிறர் க
ர்த்ேதவாரத் ஞானசம்பந்தசுவாமிகள் ஆன்ெபா ைநையக்
கூறாைமயால் க
ர்ப்பக்கத் ஆன்ெபா ைந அக்காலத் ஒ கியதாகாெதன்
ணிந்தார். அவர், உைற ராகிய தி
க்கீச்சரத்ைத ஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பா ய
ேதவாரத் க் காவிாி கூறப்படாைமயான் உைற ர் பக்கத் ம் காவிாி யக்காலத்
ஒ கியதாகெதன்
ணிவர்ேபா ம். ம ைரத் ேதவாரத் ைவைய
கூறப்படாைமயான் ம ைர ைவையைய ைடய தாகாெதன்
ணி
ய மாேமெயன் அவர் நிைனயார். மற் மவர், க
ர்க்குச் சுந்தர ர்த்திநாயனார்
ேதவாரம் இல்லாைமபற்றிக் க
ர் தைலைமயாகிய நகரமாகாெதன்
ணிந்தார்.
அவர், பாண் யர் தைலநகராகிய ம ைரக்கும் ேசாழர் தைலநகராகிய உைற ர்க்கும்
அந்நாயனார் ேதவாரப் பதிகமில்லாைமைய அறியார். இன் ம் அவர்,
"தி மாவியனகர்க் க
ர் ன் ைற" (அகம் - 93) என் ழி ன் ைற கடற் ைற
ெயன் ெகாண் "இத்தைகயவாணிபத் ைற கேம ன் ைறயாகும்" என்
மனந் ணிந் ைரப்பர். அவர், சிலப்பதிகாரத் "
நீர்க்காவிாி ன் ைற"
எனவ தைல ம்; அகப்பாட் ன்கண்,
" ஞ்சா ழவிற்ேகாவற்ேகாமா
ென ந்ேதர்க்காாிெகா ங்கான் ன் ைறப்
ெபண்ைணயம்ேபாியாற்
ண்ணறல்க க்கும்" (அகம் - 35)
எனவ தைல ங்காணாராவர். பின் ம் அவர் "க ெக வஞ்சி" எனச்
சிலப்பதிகாரத் வ தல்பற்றி வஞ்சி கட ைடத்ெதன மயங்குவர். அவர் சிலப்பதிகார
வரந்த காைதக்கன் ம ைரயிைனக் "க ெக கூடல்" எனக்
கூறியி த்தைலக்காணாராவர்.
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இன் ம் அப்பிறர், சிலப்பதிகார இந்திரவிழ ெர த்தகாைதக் கண்
கார்நகரமாகிய காவிாிப் ம்பட் னத்ைத வ ணித்த ம், மணிேமகைலக் கச்சிமாநகர்
க்ககாைதக்கண் வஞ்சிைய வ ணித்த ம் தம் ெளாத்தனவாகக் ெகாண் அ பற்றி
வஞ்சிையக் கடற் ைறப்பட் ன ெமன் மயங்குவர். இளங்ேகாவ கள், கார் நகரம்
கடற் ைறயிடத்த என்ப நன்கு ெதளிய அதைனக்,
"கலந்த தி* விற் லம்ெபயர்மாக்கள்
கலந்தி ந் ைற மிலங்குநீர்வைரப் ம்
பீ ெக சிறப்பிற்ெபாிேயார்மல்கிய
பாடல்சால்சிறப்பிற்பட் னப்பாக்க ம்"
உைடயதாகக்கூறியி த்தைல ம்,சீத்தைலசாத்தனார் வஞ்சிைய அங்ஙனங்
கூறாதி த்தைல ம் அவர் ேநாக்கிலராவர். மற் வஞ்சிைய வ ணித்தவிடத் ப்
காைரெயாப்பப்,
"பன்மீன்விைலஞர்ெவள் ப் ப்பக நர்
கண்ெணாைடயாட் யர்..............
விலங்காரம்ெபா உம்ெவள்வைளேபாழ்நர்"
என இவ ம் அவ்வஞ்சிக நகர்க்க ளராகக் கூறினாெரனிற் கூ வல்- ஈண் ப்
பன்மீன்விைலஞர் என்ற பல்வைகமீ ம் விற்கும் வைலஞைர என அறிக.
இவ்வைலஞர் ம தநிலத் யா களி ம் கழனியி ம் ம க்களி ம் ெபாய்ைககளி ம்
உள்ள மீன்கைள கந் ெகாண் விைல கூறி விற்பவெரனவறிக. இவ் ண்ைமயிைன
ம ைரக்காஞ்சியிற்,
"களி மாய்க்குங்கதிர்க்கழனி
ெயாளிறிலஞ்சியைடநிவந்த
ட்டாள்சுடர்த்தாமைர
கட்கம ந ெநய்தல்
வள்ளிதழவிழ்நீல
ெமல் ைலயாியாம்பேலா
வண் ைறெகாண்டகமழ் ம்ெபாய்ைகக்
கம் ட்ேசவ ன் யி ாிய
வள்ைளநீக்கியவயமீன் கந்
ெகாள்ைளசாற்றியெகா
வைலஞர்
கு குநரலமைனமரத்தான்
மீன்சீ ம்பாண்ேசாிேயா
ம தஞ்சான்றதண்பைணசுற்றிெயா சார்"
என வ வதனா ம், அதற்கு நச்சினார்க்கினியர் உைரத்ததனா ம்
ெதளிந் ெகாள்க. இளங்ேகாவ கள் கார்வ ணைனயில் " மீன்விைலப் பரதவர்"
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என் கூறிய ேபாலப் பரதவராகியபட் னவைரக்கூறா சீத்தைலச்சாத்தனார் "
பன்மீன்விைலஞர்" என்ெறாழிந்தேத ம தநிலத் மீன்வைலஞர் என
உணர்ந்ததற்ெகனத்ெதளிக. கார்ேபால வஞ்சி கடற் ைறயிடத்ததாயின் இவ ம்
அ கள்ேபாற் பரதவர் என்ேற கூ வ ெரன்க. மீைனத்தப்பாமற் பி க்கும்
பாண்சாதி ள்ள ேசாி ம் ம தத் இ ப்ப காண்க. இனி ெவள் ப் ப் பக நர்
என்ற கடனிலத் விைளந்த ெவள்ளியஉப்பிைனச்
சகடங்களிேலற்றிக்ெகாணர்ந் விற்கும் உப் வாணிகர் என் ெகாள்க. "
கழி ப்
கந் கன்னா ம க்கு, மாைரச் சாகாட்டாழ்ச்சி" ( றம்-60) என்பதனால்
கட டத் ப்ைப மைலநா களிற்ெகாண் ேபாய்விற்ற ணரப்ப ம். உப்ைப
உண் பண்ணிவிற் ேபார் 'அளவர்' எனப்ப வர். இக்க த்தானன்ேற அ யார்க்குநல்
லார் சிலப்பதசிகாரத் , ெவள் ப் ப்பக நர் என் ழி அளவ மாம்
என் ைரத்தாெரனவறிக. இவர் அவராகார். மஹாநகரங்களில் மைலய ம் நிலத்த ம்
நீர ம் பிற மாகிய பண்டங்கைளவிற்கும் வணிகர் உளராதல் " மைலய நிலத்த
நீர ம்பிற ம், பண்ணியம் பகாந ம" (ம ைரக்காஞ்சி) உளராக ம ைரையப்பற்றிக்
கூ தலா ணரப்ப ம். பண்ணியம் -பண்டம். உப் நீர் விைளவாதல் "
உப் நீர்விைள " (824) எனச் சிந்தாமணியின் வ ல் நன்கறியப்ப ம். உள்நாட்
நகரங்கேள கடல்ப ெபா ள்கள் ெப விைல ெப தற்குாிய இடங்களாத ன்
ஆங்ெகல்லாம் அப்ெபா ள்கள் விற்கும் வாணிக
ளராவர். "
கச்சிகடல்ப வெதல்லாம் ப ம்" என்ற உம் அக்க த்ேதபற்றியதாம். இனிக் "
கண்ெணாைட யாட் யர்" என்ற கள்ைளவிற் ம் வைலச்சியைர என்க. இவர்
உண்ணாட் நகரங்களி
ண்ைம " கள்ளின்களி நவிலெகா ெயா " ம ைர
விளங்குவதாக மதபைரக்காஞ்சியின் வ தலா ணரப்ப ம். இனி விலங்கரம்
ெபா உமெவள்வைள ேபா நர்" உண்ணாட் நகரங்களி
ண்ைம
"ேகா ேபாழகைடந ம்" ம ைரயி ளராக ம ைரக் காஞ்சியிற் கூறியதனான்
நன்குணரலாம். இங்ஙனம் ம ைரக்ெகாப்ப ைவத் கடற் ைரப்பட் னத் க்ேக
சிறந்த விேசடங்கைள ற் ம் விலக்கிச் சீத்தைலச் சாத்தனார் வஞ்சிைய
வ ணித்தி க்க ம் அதைன ஆராயா பிறர் தம் மனம்ேபானவா கூ வர்.
இளங்ேகாவ கள் கார்க்குக்கூறிய " கயவாய்ம ங்கும்," கலந்த தி விற் லம்ெபயர்
மாக்கள் அைலவாய்க் கைரயி ப் ம் பட் னபாக்க ம் என் ம் இவற்ைறச் சீத்தைலச்
சாத்தனார் வஞ்சிக்குக் கூறாைமைய அப்பிறர் ெதாிந்திலராவர். இனி வஞ்சிேவந்தர்
உம்பற்கா ம் உைடயராதலான் அவர்க்குப்
க்ேகாள்ஆைனகள் உண்ெடன் ம்
ேசரர்க்குாிய பழனி மைல "அ ேகாட் யாைனப்ெபாதினி"(அகம்)
எனக்கூறப்ப தலா ம் அ க
ர்வஞ்சிக்கு அதிக ரமன்றாதலா ம்
க
ரார்க்குப்
க் ேகாள்யாைன ண்டாகத் தைடயில்ைலெயன்க.
அவற்ைறப்பயிற் ேவார் அவ்ேவந்தர்நகரத் உளராவெரன் ம் ெதாிந் ெகாள்க.
அரசாி க்குந் தைலநகராத ன் அதன்கண் யாைன குதிைர இவற்ைறப்
பயிற் ேவாாி ப்ப இயல் என்க.
க்ேகாள்யாைன டன் ெபாற் றார்ப் ரவி ம்
கூறிய காண்க. ெப ங்கைதயி ம் "மதக்களியாைன வ க்கும்வட்ட ங்,
க ெசல் ரவி
கும் தி ம்" இராசக்கிாியத் க் கூறினார். யாைனக ள்ளகா கள்
ெகா ங்ேகா
க்கு அதிக ரமாக ள்ளனவாத ம் அப்பிறர்
ெதாிந் ெகாள்வாராகுக. ெகா ங்ேகா ர் மைலயில்லாத ெப மண
லகத் நகெரன்ப ம் அவர்ெதாிக.
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மற் அ யார்க்குநல்லார் "குன்றக்குறவெரா ங்குடன்கூ " எனவ ஞ்
சிலப்பதிகாரத் க்"குன்றம் ெகா ங்ேகா ர்க்கயல தாகியெசங்குன்ெறன்
என் ைரத்தாராெலனிற் கூ ேவன். கண்ணகி கணவைனயிழந்தபின்,

ம்மைல"

யீேரழ்நாளகத்ெதல்ைலநீங்கி
வாேனார்தங்கள்வ வினல்ல
தீேனார்வ விற்காண்ட ல்ெலன
ம ைரமாெதய்வமாபத்தினிக்கு
விதி ைறெசால் யழல்
ெகாண்டபின்
க த்
கணவற்கண்டபினல்ல
ெகாற்றைவவரயிற்ெபாற்ெறா தகர்த் க்
கீழ்த்திைசவாயிற்கணவெனா
குந்ேதன்
ேமற்றிைசவாயில்வறிேயன்ெபயர்ெகன
விர ம்பக மயங்கினள்கயிற்
ர நீர்ைவையெயா கைரக்ெகாண்டாங்
கவலெவன்னாளவ த்திழித ன்
மிைசயெவன்னாண்ைமைசைவத்ேதறலீற்
கடல்வயிறிகிழித் மைலெநஞ்சுபிளந்தாங்
க ணைரக்கடந்த சுடாிைலெந ேவ
ென ேவள்குன்றம ைவத்ேதறிப்
…. …. …. ……
தீத்ெதாழிலாட் ேயன்யான்"
எனக்கூ தலான் ம ைரேமற்றிைசவாயில் ெபயர்ந் ைவையைய
ஒ கைரக்ெகாண் பள்ளத்திழிந் ம் ேமட்
வர்ந் ம்ேபாய் ெந ேவள்குன்றத்ேதறி
ேவங்ைகயின் கீேழ தங்கினாெளன் அறியலாகும். இவள் தங்கிய இடம்,
"தன்னாட்டாங்கட்டனிைமயிற்ெசல்லா
ணின்னாட்டகவயினனைடந்தனணங்ைக"
என் ேமற் ெசங்குட் வற்குச் சாத்தனார்கூ தலான் ேசரனாடாத
னன்குணரப்ப ம். இதன்கண் ெந ேவள்குன்றம் என்றதல்லா ெசங்குன் என்
கூறப்படாைம கண் ெகாள்க.ைவையநதி வாிைச நாட் மைலயி ம்
பழனிமைலயாகிய வராகமைலயி ம் உற்பத்தியாகும் உபநதிகளின்
ெப க்காெலா கின்றேபராறாதல் கீழ்க்குறித்த குறிப்பா ணரலாம்.*
-----* The centre is included in the main river system-that of the Vaigai and its tributeries.
These latter all raise in the Palani hills or the varushanaad and Andipaddi range, and join the
Vaigai in the valley which lies between the two. Thereafter the river receives no tributeries of
any importance and flows South eastwards past Madura town into the Bay of Bengal not far
from Ramnad. (Madras District Gazetters,Madura volume* Page11)
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கண்ணகி ைவைய ெயா கைரக்ெகாண்
க்காள் என்றலால் அவ்
ைவையயிெனா பாகம் உற்பத்தியாகின்ற வாிைச நாட் மைலக்ேக ம்,அன்றி
அவ்ைவையயின்மற்ெறா பாகம் உற்பத்தி யாகின்ற பழனிமைலக்ேக ஞ்
ெசன்றாெளன் தான் ெகாள்ளத்தகும். வாிைசநாட் மைல ெந ேவள்
குன்றமாகாைமயா ம், பாண் நாட் மைலேயயாதலா ம் இவள் ேசரனாட்
ெந ேவள் குன்றேமறினாள் என்றதற்குமாறாக அதைனத் ணிதல் கூடாதாகும்.
இவள் ெந ேவள் குன்றம் ஏ தற்கு ன் பள்ளத்திழிந் ம் ேமட் ேலறி ஞ்ெசன்றாள்
என் கூறியதல்ல ெப மைலெயான்ைற ேமறினாள் என் கூறாைம ங்காண்க.
ெகா ங்ேகா ர்க்கு அயலதாகப் ெப மைலெயான் ம் இல்லாைம நன்குேகட்டறிந்
ெகாள்க. ெகா ங்ேகா ர்க்கு ெந ந் ரத்ேத ெசங்குன் ர்
எனப்ெபயாியேதா
ள்ள . அதன்பக்கத்த தாகியேதார்குன்
ெசங்குன்றாகுேம ம்ெந ேவள்ேகாயில்ெகாண்ட குன்றாகாைமேகட்டறிந் ெகாள்க.
அன்றி ம் அக்குன் க்குப் ேபாதற்கு ன் இைடேய ெபாதியமைலத்
ெதாடபலவற்ைற ம் ேபர் யாற்ைற ங்கடத்தல் இன்றியைமயாததாகும்.
ைவையெயா கைரக் ெகாண் என் கூறியதல்ல ேவ நதிகைளக்
கடந்தைதேய ம் பாண் யர் ெபாதியத்ைதக்கடந்தைதேய ங் கூறாைம
நன்குணர்ந் ெகாள்க. வாழ்த் க் காைதயி ம் கண்ணகி உறவினர், ம ைர ேபாழ்ந்
சல் ேகட் ைவையெயா வழிக்ெகாண் மாம யின் மீமிைசேயறினார் என்ேற
கூறியி த்தைல ங் காண்க. ம ைரையவிட் ைவையெயா வழிக்ெகாண்டால்
பழனிமைலக்ேக ம் ஒ வர் எய்தலாகும், வாிைசநாட் மைல ெந ேவள்
குன்றமாகாைமயாற் கண்ணகிேயறிய பழனிமைல ெயன்ேற எளிதிற் ணியலாகும்.
பழனிமைல வராககிாித்ெதாடர் என் ப ம், அ
கக்கட ள்வைரப் என்ப ம்
பழனித்தல ராணத்தா ணார்ந் ெகாள்க. சிலப்பதிகாரவ ம் பத ைரயாசிாியர்
கண்ணகி க்க ேசரநாட் ெந ேவள் குன்றெமன் ெகாண் தி ச்ெசங்
ேகாட் மைல என் ைரத்தார். அ
ம் ைவையெயா வழிக்ெகாண்டாெலய் ம்
மைலயாகாைம ம் ைவையக்குெந ந் ரத்தாத ங் கண் ெகாள்க. ைவையயின்
வடகைரேயேபாகிப் பழனிமலைய அைடந் அதன்மிைசேயறி விற்பட் வழியாகப்
பழனிமைலப்பகுதி யாகிய ெந ேவள்குன்றத்ைதக் கண்ணகிஎய்தினாள் என்பேத
ெலா ெபா ந்தக் கூ வதாகும். ேமற்பழனிமைலயின்கண் கீழ்ப்பழனிெசல் தற்கு
ஐந் ெநறிக ள்ளனவாதல் ெநல்ஸன் ைரயவர்கள் எ திய ம ைர மான்
ற்
காண்க. "
கனற்ேபார் ெந ேவளாவிெபாதினி" என அகநா ற்றி ம்
இம்மைலையேய கூ தல்காண்க. மற் ச் ெசங்குட் வன் மஞ்சுசூழ்மைல
காண்குவெமன் ெப ந்திர டன் ேபாந் ெபாியாற்றங் கைரெயக்காிற்றங்கியி ந்த
அமயத்தன்ேற குன்றக்குறவர் அவ்ேவந்தன்பா க் கண்ணகிவரலா ெசாற்ற .
பழனிமைலயினிகழ்ந்த கண்ணகி ெசய்தி ேபாியாற்றங் கைரமைலப்பக்கத்
ணரலாவ ெதங்ஙனெமனின், ேபாியாற்றங் கைரமைல தலாகப் பழனி
மைலயி தியாக ள்ள ஒேரமைலத் ெதாடராதலான் அம்மைலவாழ் குறவர் பல ம்
ஒ வெரா வர்க்குக் கூ தல்காரணமாக இச்ெசய்தி மைலயி ென ந் ரம்
ெசல்லத்தக்கேதயா ெமன் ணர்க. சிலப்பதிகாரத் ம் "குன்றக்குறவெரா ங்
குடன்கூ "ச் ெசாற்றார்கெளன்றி த்தலான் இக்குறவர் பலமைலக் குறவர்கள்
என்ப ம், இவர்கெளல்லாம் ஒ ேசரத் திரண் ேபாய்ச் ெசாற்றாெரன்ப ம்
உணரக்கிடத்தல் காண்க. அ யார்க்குநல்லார் கூறியவா ேநாக்கி ம்

96
ெகா ங்ேகா ர்க்கு அயலதா கிய ெசங்குன்ெறன் ம் மைலயி ள்ள குறவர் கண்ணகி
ெசய்திையத் தம் குன் க்கு அயலதாகிய ெகா ங்ேகா ாிலரச ள்ள ேபா ெசன்
கூறா அவன் ேபாியாற்றங் கைரப்பக்கத் த் ஞ்சா ழவின வி ெயா க்கு
மஞ்சுசூழ்ேசாைலமைல காணச்ெசன்ற சமயத் ஆங்குத் தா ஞ்ெசன்
கூறினாெரன்றன்ேற ெகாள்ள ேவண் யி க்கிற . ெகா ங்ேகா ர்க்கு அயலதாகிய
குன்றக்குறவர் ெந ந் ரஞ் ெசன் ேபாியாற்றங்கைர மஞ்சுசூழ்ேசாைல
மைலயிற்றங்கிய ெசங்குட் வற்குக் கண்ணகி ெசய்தி கூறினாெரன் ெகாள்ளின்
பழனிமைலக் குறவ ஞ் ெசங்குட் வற்குப் ேபாியாற்றங் கைரயிற்ெசன்
கூறினாெரன் ெகாள்ளலாகுெமன்க. ெகா ங்ேகா ர்க்கு மஞ்சுசூழ் ேசாைலமைல
ெந ந் ரத்த ேதயாெமன்ப நன்கறிந் ெகாள்க. இனி "ஏரகம் என்ப மைல
நாட்டகத்ெதா தி ப்பதி" எனத் தி
காற் ப்பைடயில் நச்சினார்க் கினியர்
கூ தலான் அ ெசங்குன்ெறன் ம் மைலயாகுெமனின், குன்றக்குரைவ ள்,
"ெசங்ேகா ம் ெவண்குன் ம் ஏரக ம்" எனச் ெசங்குன்ைற ஏரகத்தின் ேவறாக
உைரத்தாராதலான் அ ெசங்குன் றன்ைம ணர்க. நச்சினார்க்கினியர் ஏரகத்ைத
மைலயாகேவ கூறார். அவர் "ஏரகெமன்கின்றஊாிேல" என்றதனா ம்,
'மைலநாட்டகத்ெதா தி ப்பதி' என்றதனா மிதைன ணர்க. அ யார்க்கு நல்லார்
ெசங்குன்றிைன ெந ேவள் குன் என விளங்க ைரயாைம ங் காண்க. இவற்றாற்
கண்ணகி வா லெகய்திய ெந ேவள் குன்றம் பழனிமைலயாகத் ெதளிந் ெகாள்க.
இவ் ண்ைம ணராதார் ேவ ேவ கூ வர். இனி ஒ சாரார்,
'ெகாற்றேவந்தன்ெகா ங்ேகாற்றன்ைம
யிற்ெறனக்காட் யிைறக்குைரப்பனள்ேபாற்
றன்னாட்டாங்கிட்டனிைமயிற்ெசல்லா
ணின்னாட்டகவயினைடந்தனணங்ைக"
என் மிடத் ப் பாண் யன் ெகா ங்ேகாற்றன்ைமயிைனச் ெசங்
குட் வற்குைரத்தற் ெபா ட் ச் ேசரநாட்ைடந்தாெளன் க தினார். கண்ணகி
ெந ேவள் குன்றெமய்திய தன் கணவைனத் ேதவவ விற் காண்டற்ெகன்ப
கட் ைரகாைதயானன்கறிந்தெதான் . ம ைரமா ெதய்வம் ெசால் யேத
ேகட்டன்ேறா கண்ணகி கணவைனக் காணப் க்க . அதனால் ம ைரமா ெதய்வம்
கணவைனக் காண்டற்குாிய இடத்திைன ம் உைரத்தேதயாகும்; அங்ஙன மன்றாயின்
இவள் ேசரநாட் ெந ேவள் குன்றம் எய்தேவண் ய நியதியில்ைலெயன்க.
இச்ெசய்திையச் ெசங்குட் வற்குைரத்த சாத்தனார் கண்ணகி கணவைனயிழந்
தனிைமயிற்றன் ேசாணாட் க்குச் ெசல்லநாணினளாய்ப் பாண் யன் ெகா ங்ேகாற்
றன்ைமைய நிைன குைரப்பாைளப்ேபால நின்னாட்டகவ யினைடந்தனள் என்
கூறினாரல்ல ேவறன் . இதன்கண் உைரப்பனள்ேபால் என் ெதளிவாகக்
கூறியி ப்ப ம் உைரக்கேவ வந்தாள் என் அப்பிறர்ெகாண்டார். அவள் ேசர
நாெடய்திய ம ைரமாெதய்வஞ் ெசாற்ற ெகாண் தன் கணவைனக் காண்டற்
ெபா ட்ேடெயன்ப நன் ணர்ந் ெகாள்க. கண்ணகி ெதய்வமாகி வானத்தில் ஓர்
மின்வ வாய்த் ேதான்றித்,
"ெதன்னவன்றீதிலன்ேறவர்ேகான்றன்ேகாயி ன.
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என வாழ்த் க்காைத ட் கூறலா ம், அவள் பாண் யன் ெகா ங்ேகாற் றன்ைம
கூறவந்தவளல்லெளன்ப ணரப்ப ம். கட் ைர காைதயி ம் ம ைரமாெதய்வம்
பாண் யன் குற்றமிலனாகேவ கண்ணகிக்குத் ெதளிவித்த காண்க. இதனாற்
கண்ணகி ெகா ங்ேகா ைர ேநாக்கிப் பாண் யன் ெகா ங்ேகாற்றன்ைமைய
இைறக்குைரப்பான் ெசன்
க்காள் என் பிறர்கூ வ ெபா ந்தாைம ணர்க.
மற் ச் சிலப்பதிகாரத் , "அஞ்ெசஞ்சாயல காத கும், வஞ்சி
ர்
மாநகர்ம ங்கின்" என் கூறினாராெலனிற் கூ ேவன். ேமற் கட் ைரகாைதயில்,
"ெந ேவள்குன்றம ைவத்ேதறிப்
த்தேவங்ைகப்ெபாங்கர்க்கீேழார்
தீத்ெதாழிலாட் ேயன்யாெனன்ேறங்கி
ெய நாளிரட் ெயல்ைலெசன்றபின்
ெறா நாளி ெவனத்ேதான்றவாழ்த்திப்
பீ ெக நங்ைகெப ம்ெபயேரத்தி
வாடாமாமலர்மாாிெபய்தாங்
கமரர்க்கரசன்றமர்வந்ேதத்தக்
ேகாநகர்பிைழத்தேகாவலன்றன்ேனா
வான ர்திேயறினண்மாேதா
கானமர் ாிகுழற்கண்ணகிதாெனன"
எனவ தலாற் கண்ணகி ெந ேவள்குன்றத் ேவங்ைகயின்கீழ்ப் பதினான்கு நாள்
தங்கி அப்பாற் ேகாவலன்றன்ேனா வான ர்தி ேயறினள் என் ெதளியலாகும்.
இதனால் இவள் மக்கள் யாக்ைகயில் வஞ்சிமா நகர்க்கு வராைம நன்கறியப்ப ம்.
ெசங்குட் வன் குன்றக்குறவர் ெசால்லக் ேகட் ப் பின் சாத்தனார் தம்மாற் கண்ணகி
வரலா ணர்ந் கண்ணகிையப் பத்தினிக்கட ளாகப் பரசல் ேவண் ெமன்
ணிந்த ேநாக்கிக் கண்ணகி ெதய்வயாக்ைகயில் வஞ்சிமாநகர்க்கு எய்தினாள்
என்ேற ெகாள்ளத்தக்கதாகும்.
தாய் கண்ணகிைய ம் தாைத ேகாவலைன ம் கட ெள தியப ம*ங்கா ம்
ேவட்ைகயான் மணிேமகைல "வஞ்சி ட் ெசல்வெனன் " மணிபல்லவத்தினின்ெற தலா ம், பின் கண்ணகி ேகாட்டம் குந் ஏத்திய அவட்குக் கண்ணகி,
"நைறகமழ்கூந்தனங்ைக நீ
ைறைமயினிந்த
ரகத்ேத"
என வஞ்சிையச் சுட் க் கூ தலா ம் கண்ணகி ேகாயில் வஞ்சியின்
கண்ேண ளதாதல் ெதளீயப்ப ம். இைதப்பற்றி ன்னேர கூறிேனன்.
வாழ்த் க்காைதயிற் கண்ணகி தனக்குக் ேகாட்டம் அைமத் வழி பட் ச் சிறப்பயர்ந்த
ெசங்குட் வற்குத் தன் கட ணல்லணி காட் க் கூறியவிடத் ,
"ெவன்ேவலான்குன்றில்விைளயாட் யானகேல
ேனன்ேனா ந்ேதாழிமீெரல்லீ ம்வம்ெமல்லாம்"
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என் வ தலா ம் இவள்ேகாயில் ெந ேவள் குன்றின் கணில்லாைம நன்குணர்ந்
ெகாள்க. இதன்கண் ெந ேவள் குன்றில்வந் நான் விைளயா ேவன் நீங்க ம்
அங்ேக வா ங்ேகாள் என் கண்ணகிதன் ேகாயிற்குேமல் விசும்பிற்ேறான்றிக்
கூறியதனாற் குன்றிற் றனக்குக் ேகாவி ல்லாைம ணரப்ப ம். ெவன்ேவலான்
குன் கண்ணகி ேகாவல டன் வான ர்திேயறிய இடனாத ன் அதன்கண்
விைளயாடனீங் ேகன் என்றாெளன்க. அ ம்பத ைரயாசிாிய ம் ெவன்ேவலான்
குன்ைறத்தாங் க திக்ெகாண்ட தி ச்ெசங்ேகாடாகக் கூறி, நான் குன்றில் வந்
விைளயா ேவன்; நீங்க ம் அங்ேக வா ங்ேகாள் என்றாள் என் கூறிய காண்க.
மற்றிவ்வாழ்த் க் காைதக்கண், கண்ணகி ற
"ைவையெயா வழிக்ெகாண்
மாமைலமீமிைசேயறிக்
ேகாமகடன்ேகாயில் க்கு
நங்ைகக்குச்சிறப்பயர்ந்த
ெசங்குட் வற்கித்திற ைரப்பர்மன்"
எனக்கூறினாராெலனின்? ஆண் உறவினர் ைவையயின் ஒ கைரேய ேபாய்க்
கண்ணகி வான ர்திேயறிய ெந ேவண்மைலேயறி அவ்விடம் கண் ெகாண்
அதன்ேமற் ேகாமகடன் ேகாயி ள்ள விடத் ப் க்கு ஆங்கு நங்ைகக்குச் சிறப்பயர்ந்த
ெசங்குட் வற்கு இத்திற ைரப்பர் என்ேற ெபா ள்ெகாள்க. இங்ஙனங் ெகாள்ளாமல்
இவ்வாழ்த் க் காைதயின் "மாமைல மீமிைசேயறிக் ேகாமகடன் ேகாயில் க்கு" என்ற
ெதான்ேற க திக் கண்ணகிேகாயில் ெந ேவள் குன்றத்ேத ள்ளதாகும் என்
ணியின் அ மணிேமகைல ேலா ம், இல்வாழ்த் க் காைதயிற் குன்றில்
விைளயாட் யானகேலன் எல்லீ ம் அங்கு வா ங்ேகாள் என்றதேனா ம், வரந்த
காைதயில் "அஞ்ெசஞ்சாயல காத கும் வஞ்சி
ர்" என்றதேனா ம் ர தல்
காண்க. வரந்த காைதயில்,
"மாடலம்ைறேயான்றன்ேனா மகிழ்ந்
பாடல்சால்சிறப்பிற்பாண் நன்னாட் க்
க ெக கூடல்கதெழாிமண்ட
ைல கந்தி கிய வாேமனிப்
பத்தினிக்ேகாட்டப்ப ப் றம்வகுத்
நித்தல்விழாவணிநிகழ்ெகன்ேறவி
...............................
மாடலமைறேயான்றன்ேனா ங்கூ த்
தாழ்கழன்மன்னர்தன்ன ேபாற்ற
ேவள்விச்சாைலயில்ேவந்தன்ெபயர்ந்தபின்
யா ஞ்ெசன்ேறெனன்ெனதிெர ந்
வஞ்சி
ர்மணிமண்டபத்திைட"
என அ கள் கூ தலா ம் கண்ணகி ேகாட்டம் வஞ்சி
ர்ப் றத் ள தாதல்
லனாகும். இதன்கண் அரசன், ேவள்வி ெசய்தற்குாிய இடனாகத் தான் ன்காட் ய
வஞ்சி ேவளாவிக் ேகாமாளிைக ேவள்விச்சாைலக்குக் கண்ணகி ேகாட்டத்தினின்
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ெபயர்ந்தாெனன் ம், அ கள் தா ங் கண்ணகிேகாட்டம் க்காெரன் ம்
அறியக்கிடத்தலல்ல ஒ மைலயினின் மீண்டதாக ம் அம்மைலக்குப்
ேபானதாக ங் ெகாள்ளக்கிைட யாைம காண்க. இத் ைண ங் கூறியவற்றாற்
கண்ணகி "ெசங்கதிர்மணி
ச்ேசரலன்றிகழ் ெகாங்க நன்னாட் ைட" ேய
க்காெளன் ம், அந் நாட் வ
னனீர்த்தண் ெபா ைந சூழ்த ம் வஞ்சியிேல
ேகாயில் ெகாண்டாெளன் ம் கண் ெகாள்க. இைவெயல்லாம் ஆராயா
கண்ணகிேகாட்டம் ெகா ங்ேகா ர்க்கயலதாகிய ெசங்குன் மைலயி ள்ளெதன்
ணிந்தா
ண் .
இனிக்க
ர் வஞ்சிெயன் ெபயர் ெப த ல்ைலெயன்
அவர்ெபா ட் ச் சிலகாட் வல் - சிலப்பதிகாரத் க்

மயங்கு வா

ளர்.

"கூடார்வஞ்சிக்கூட் ண் சிறந்த
வாடாவஞ்சிமாநகர்"
என் ழி அ ம்பத ைரயாசிாியர் வஞ்சிமாநகர் என்பதற்கு க
கூறினார். றப்பாட் ல்,
"விண்ெபா

ாிேல எனப் ெபா ள்

கழ்விறல்வஞ்சி" (11)

என் ழிப் றப்பாட் ைரயாசிாியர், வஞ்சி - க

ர் என்றார். அதன்கட்

" வாவஞ்சி ந்த குவெனான்ேறா" (32)
என் ழி, அவர், " வாவஞ்சிெயன்ற

க

ர்க்குெவளிப்பைட ெயன்றார். அதன்கண்,

"மா வாடாவஞ்சிவாட் நின்"(36)
என் ழி அவர், "மாட்சிைமப்பட்ட ெதாழில்ெபா ந்திய ெந யேதைர
ேசரனழிய அவன அழிவில்லாத க
ைர அழிக்குநின " என்றார்.
திவாகரநிகண்
பிங்கலந்ைத

லார், "க
லார், "க

ைடய

ர்வஞ்சி" என்றார்.
ர்வஞ்சி" என்றார்.

கச்சியப்ப னிவர், "க
ெரனத்தக்க வான த்ெத ம்வஞ்சி" எனப்
ேப ர்ப் ராணத் ட் கூறினார். இக் க
ெரன் ம் ெபய ம் வஞ்சிெயன் ம்
ெபய ம் சங்க ல் வழக்ேகயாெமன்ப "ேகாைத தி மாவியனகர்க் க
ர்" என ம்,
"ஒளி ேவற்ேகாைத ேயாம்பிக்காக்கும்வஞ்சி" என ம் வ தலா ணரலாெமன்
ன்னேர காட் ேனன். இைவெயல்லாம் அப்பிறர் ெதாியார்ேபா ம். "வஞ்சி
பசுபதியாயினார், பானநஞ்சினர் பாழி மானிைலயாயிற்ேற" என் ேப ர்ப் ராணத்
வ தலான் வஞ்சிக்கண் ஆனிைலக் ேகாயி ைடைம லனாகும்.
இனி இவ்வஞ்சி ஆன்ெபா ந்தத்தின்கைரயி

ள்ளெதன்ப ,
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"தண்ெபா ைநப் னற்பா ம்
விண்ெபா
கழ்விறல்வஞ்சி" ( றம்-11)
என் ழிப் றப்பாட் ைரயாசிாியர் "ஆன்ெபா ந்தத்தினீாின்கட் பாய்ந்
விைளயா ம் வாைன ட் ய கழிைன ம் ெவன்றிைய
ைடய க
ர்"
என ைரத்ததனால் உணரலாம். ஆன்ெபா ைந, ெபா ைந என்பன
ஆன்ெபா ந்தத்தின் ெபயெரன்ப ேமற்காட் ய 11-ஆம் றப்பாட் ைரயா ம்,
"தண்ணான் ெபா ைந" ( றம்-36) என்பதற்குப் றப்பாட் ைரகாரர் குளிர்ந்த
ஆன்ெபா ந்தம் என் ைரத்ததனா ம் அறியலாம். இவ்வான் ெபா ந்தநதிக்கு ஆனி,
வானி என்பன ம் ெபயெரன்ப திவாகரத் , "ஆனி வானியான் ெபா ந்த மாகும்"
என ம், பிங்கலந்ைதயில்,
"ஆனிவானியான்ெபா ைநெபா ைந
சூதநதியான்ெபா ந்தமாகும்"
என ம் வ தலா னறிந்த . இவ்வான் ெபா ந்தமாகிய வானியா ெகாங்கு
நாட் ள்ளெதன்ப "ெகாங்கின் வானியாற்றில்" எனத் ேதசிகப் பிரபந்தத்
வ தலானறிந்த . இக்ெகாங்குநாட்
ள்ள ஆனி, ெபா ைந, ஆன்ெபா ைந, வானி,
ஆன்ெபா ந்தம் என் ம் யா காவிாி டன் கலப்பதாகுெமன்ப , பதிற் ப்பத் ள்,
"காவிாியன்றி ம் விாி னெலா , ன் டன் கூ ய க்கூடல்" என்பதற்குப்
பதிற் ப்பத் ைரகாரர், "காவிாியல்லாம ம் ஆன்ெபா ந்த ங் குடவெனன்றாற்
ேபால்வேதார் யா ம் கூ யகூட்டம்" என ைரத்ததனா ம் பழனிப் ராணத்தா ம்
அறியப்பட்ட . இவற்றாற் ெகாங்குநாட் ல் வானி ெயன் ம் ெபயைர ைடய ம்
காவிாி டன் கலப்ப மாகிய ஆன் ெபா ந்தத்தின் கைரயிேல ேசரன் அழியாத
க
ண்ைம நன்கு ல னாகும்; இ பின் ேமாராற்றா ந் ணியப்ப ம்.
இக்க
ர் "வஞ்சி ற்றம் வயக்களனாகக், ெகாண்டைன ெப மகுட லத்ததாி"
எனவ ம் றப்பாட்டாற் குட லத் ள ெதன் ெதளியலாம். இதனால் இதைனக்
குட லவஞ்சிெயன்ப. குட லம் ெகாங்கு நாடாகுெமன்ப , ேசக்கிழார் "ெசன்றெசன்ற
குட லத் " என ம், "ெகாங்கிற்குட லஞ் ெசன்றைணந்தார்" என ம்,
"அப்பாைலக்குட லத்தில்" என ம், "ெசல்வக்க
ர்த் தி வானிைலக்ேகாயில்
ெசன்றிைறஞ்சி ...........அந்நாடகன் " என ம், "குட லத் க் ேகாமன்னர் திைற
காணக் .........க
ர் ெசன்றைணந்தார்" என ம் கூறியவாற்றான் எளிதிலறியலாம்.
குட ல ம் ெகாங்கும் ஒன்றாதலானன்ேற "குட லங்காவலர் ம மான்" என் ம்,
"ெகாங்கர்ேகான்" என் ம், ேசரன் வழங்கப்பட்டாெனனவறிக. "ேசரர்ெகாங்கு" என ம்,
"ேகாைதநனி யாண்டெதா ெகாங்கு" என ம், "ெசங்கதிர் மணி
ச்ேசரலன்
றிகழ்ெகாங்கு" என ம், "ெகா த்தடஞ்சிைலக் ேகாைதநாட் னிெல பதி ம்" என ம்
வ தலா ம் இக்ெகாங்காகிய குட லம் ேசரநாடாத ெறளியப்ப ம். இவற்றாற் ேசரர்
குட லேம ெகாங்காத ணியப்ப ம்.
இதனாற் குட லவஞ்சி ெகாங்குவஞ்சியாத ெலளிதலறியலாம். ெகாங்கு வஞ்சி
"க
ெரனத்தக்க வான த்ெத ம்வஞ்சி" என்பதனாற் ெகாங் கிற்க
ராதல்
ணியப்ப தல் காண்க. இக்க
ைரேய "வஞ்சித்தலம்" என ம், "வஞ்சியாரணியம்"
என ம் வழங்குதைல ன்னேர காட் ேனன். இக்க
ர் 'குட லத்தி த்தல் பற்றிேய
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"குடகிற்க
ர்" எனக்கூறப்ப ம் என்ப ம் ன்ன ணர்த்தப்பட்ட . "குடகிற்க
என் வழங்கின அ ணகிாிநாதர், இவ் ைரேய பசுபதிகர்ப்ப ாி என் ம்
வஞ்சிெயன் ம் வழங்கினாெரன்ப கற்றாரறிவர். "வஞ்சி குடக்கினிற்
ேகாைத மாங்ேக" (அழகர் கலம்பகம்) என்ற மிக்க த்ேத பற்றியதாம்.
குடகிற்க
ம் குடக்கினில் வஞ்சி ம் ஒன்றாதல் ெதள்ளிய . ேசக்கிழார்
ெகாங்குநாட்ைடேய குட லெமன் கூறிய பற்றிக் குட லவஞ்சி
ெகாங்குவஞ்சிெயன்ப ெதளியப்பட்டதாகும். ெகா ங் ேகா ர் கடன் மைலநாட்
ராதலல்ல குட லவஞ்சி யாகாைம ணர்ந் ெகாள்க.

ர்"

இனிச்ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவன் ேசரர் க
ர்
ற்றியி ந்தேபா அவைன ஆலத் ர்கிழார், மாேறாகத் நப்பசைலயார் தலாய
நல் ைசப் லவர் பலர் பா ய பாடல்கள் ற நா ற்றி
த்தைலக் கற்றாரறிவர்.
அைவெயல்லாம் யான் ற்காட் ய "இவன்யாெரன்குைவயாயின்" (13) என் ம்
றப்பாட்ைடப் ேபாலச் ேசரர்க
ர் ேசாணாட்ைடய த் ச் ேசாழரால் எளிதில்
ற்றலாம்ப அத் ைணயணித்தாக அகநாட் ள்ளதன்ைமயிைன ணர்த் தல்
நன்கறியலாம்: அப்பலபாடல்களிெலான்ேற ம் அவ் ர்
கட ைடத்ததாகக்கூற ேசறைல ம் ேநாக்கிக்ெகாள்க. ேசாழர், ேசரர்பாற்ெசற்றங்
ெகாண்டேபாெதல்லாம் க
ைர ற் தைல ம், க
ாிற் ேசர ைடயயாைனைய
ெயறிதைல ம், க
ைர ெயறிதைல ம் ல்களாங்காங்குக் கூ தைல ற் ேநாக்கிற்
ேசரர்க
ர் ேசாணாட்ைடய த் ள்ள தன்ைமேய லனாகும். ேசாழன், ேசரன்
க
ைரெவன் ெகாண்ட காலத் ச் ேசாழைன "ேகாழிெயழில் வஞ்சி ேமாங்கு
ெசங்ேகா னான்" (தி ஞானசம்பந்த நாயனார் க்கீச்சரத் ேதவாரம்) என ம்,
"வஞ்சிமானதன்" (ஜயங்ெகாண்டார்பா ய பரணி) "மாயனிகென மால் வஞ்சியானீர்
நாட்டார்மன்" ( ரேசாழியம் ேமற்ேகாள்) என ம் ல்கள் கூ தலா ம்
இவ்வஞ்சியாகிய க
ர் ேசாணாட்ைடய த் ள்ள ணரலாகும். காவிாி பா ந்தைல
நீர்நா
தற் கைட நீர்நா
தியாகச் ேசாழன் உைடயனாய காலத் ச் ேசாழைனப்
பற்றிய பாடல்களிற் " னனாடன் ெகால் " எனக்கூ தல் ேபாலேவ, "வஞ்சியானீர்
நாட்டார்மன்" என ம், "அறத்தின், மகைன ைறெசய் தான்மாவஞ்சியாட் ,
கைன ைற ெசய்தகண்." என ங் கூறப்பட்டன என ணர்க.
பிற்காலத் ச் ேசரர் ெகால் மைல ேசாழற்ேக ாியதாகிய தன்ைம ேபாலச் ேசரர்
வஞ்சி ம் ேசாழற்குாியதாகிய தைனேய இைவ காட் தல் உணரத்தகும். ேமல்கடற்
பக்கத்தி ள்ள ெதாண் , சிாி, மாந்ைத என் ம் ஊர்கைளேய ம் அப்பக்கத் ள்ள
மைலகைள ேய ம் ேசாழற்குாிைமயாக்கிக் கூறாமல் வஞ்சி நகைர ம் ெகால்
மைலைய ேம அவற்குாிைமயாகக் கூ தலான் அைவ அவன்நாட் க்கு அணிைமயாக
இ த்தல்பற்றி அவனாலைவ ெவன் ெகாள்ளப்பட்டனேவ யாகுெமன்
ணியத்தகும். ேமல்கடற்பக்கத் இவ்வஞ்சி ள்ளதாயின் அக்கடற் பக்கத் ள்ள
பிற ர்கைள ம் ேசாழற் குாிைம கூ வெரன் ணர்க. "வஞ்சியானீர் நாட்டார்மன்"
" னனாடன் ெகால் " எனப் பிற்காலத் வழங்கியனெகாண் இவ்வஞ்சி ம்
ெகால்
ம் காவிாி பா ம் நிலத்ைத அணிைமயாக இ த்தல் குறித்தாெரனி ம்
அைம ம். ெகாங்குநாட் க் காவிாிபா ம் பகுதிைய அ த் இைவ ண்ைமயால்
பிற்காலத் ச் ேசாழர்க்குக் காவிாி பா ந்தைலநீர் நா
தலாக உாிைமயாய் விட்ட
க தி, ெகாங்கிற் காவிாி பா நில தலாக எல்லாம் நீர்நாடாகேவ ெகாண் வஞ்சி ங்
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ெகால்
ம் நீர் நாட்டனவாகக் கூறினாெரன்பேத ெபா ந் ம். தி ஞானசம்பந்த
நாயனா ம், "ேகாழிெயழில் வஞ்சி ம்" என்ற அைவ அணிைமயாதல் க திெயன்
ெகாள்ளத்தகும். தைலநீர்நா என்ப பண்ைட வழக்ேக யாதைல, "உண் ைற,
மைலயலரணி ந் தைலநீர்நாடன்" (390) எனச் ேசரர்க்கு உறவினனாகிய
அதியமாெனா மானஞ்சிைய ஔைவயார் பா ய றப்பாட்டா ணர்க. தைலநீர்
நாடாதலால் உண் ைற மைல யலரணிந்த என் கூறினாெரனவறிக.
வி காதகழகிய ெப மாள் சாஸநெமான்றில்,
வஞ்சியர்குலபதிெயழினிவகுத்தவியக்காியக்கியேரா
ெடஞ்சியவழி தி த்திெயண்குணவிைறவைனமைலைவத்தான்
அஞ்சிதன்வழிவ மவன் த கலதிகைலகன ல்
விஞ்ைசயர்தைகைமயர்காவலன்வி காதழகியெப மாேள"
என வ தலா ம் இவ்வதியமானஞ்சி வஞ்சியர் குலத்தவனாத ண*ரப்ப ம்.
இவற்றான் ற்காலத்ேத தைல நீர்நா ம் இைட நீர்நா ம் ேசரர் உறவினர்க்கும்
ேசரர்க்கும் உாிைமயாத ங் கைட நீர்நா ேசாழர்க்குாிைமயாத ம்
உய்த் ணரலாகும். பிற்காலத்
நீர்நா ம் ேசாழர்க்குாிைமயாகிய சிறப்பாற்
" னனாடன்ெகால் " என ம், "வஞ்சியானீர் நாட்டார்மன்" என ம்
கூறத்தைலப்பட்டனெரன எளிதி ணரத்தகும். ேசரர் ெகால் ைய ம் வஞ்சிைய ேம
பிற்காலத் ச் ேசாழர்க்குாிைமயாகப் பின் ல்கள் கூறாைமயான் அக்கடன்
மைலநாட் த் ெதாண் , மாந்ைத, சிாி த யன ள்ள பக்கத் இக்ெகால்
ம்
வஞ்சி மில்லாைம எளிதி ய்த் ணரலாகும். இைறயனார் களவிய ைர
ேமற்ேகாட்பாடல்களில் அாிேகசாி பாண் யன் ேசரர் நாட்ைட ெவன் ெகாண்டான்
என்பைத ணர்த்தி வஞ்சி, ெகால் , சிாி, ெதாண் , மாந்ைத, விழிஞம் தலாகப்
பலவற்ைற ம் அவற்குாிைமயாக்கிக் கூ தல்ேபால ஈண் ச் ேசாழர்க்குப் பல
வற்ைற ங் கூறாமற் ெகால் ைய ம் வஞ்சிைய ேம ாிைமயாக்கு தைல
ேநாக்கிக்ெகாள்க.
இனிப் றப்ெபா ள்ெவண்பாமாைலப் ெபா வியற்படலத் க்
"குைடயலர்காந்தட்டன்ெகால் ச்சுைனவாய்த்
ெதாைடயவிழ்தண்குவைளசூடான் - ைடதிக ந்
ேதரதிரப்ெபாங்குந்தி ந் ேவல்வானவன்
ேபாெரதிாிற்ேபாந்ைதயாம் "
என் ம் பாட ண்ைம கற்றாரறிவர். இதன்கட் ேசரன், தன்ெகால்
மைலச்சுைனயிடத் க்கு வைளப் ைவச்சூடான்; சல் ேதாற்றிற்பனந் ேதாடாம் அவன்
சூ ம் என் கூறினார். இதனாற் ேசரன்தன் ெகால் மைலச் சுைனயிடத் ப் த்த
குவைளையச் சூ தற்குாிய நிைலயில் அம்மைலக்கு அணித்தாகவதிதல்
எளிதி ணரத்தகும். ெகால் மைலச் சுைனகளில் இவன் சூடற்காகிய குவைளகள்
பல ளவாக ம் அவற்ைறச் சூடானாயினான் என்ற அச்ேசரற்கு அஃதைடயாளப்
வாகாைமயா ெனன் ணர்க. ேசரன்வதி நகர்க்கும் ெகால் மைலக்கும் இடமணித்
தாத ல்ைலயாயின் இவ்வா பாடல் பிறவாெதன் ய்த் ணர்ந் ெகாள்க.
ெகா ங்ேகா ர்க்குக் ெகால் க்கும் பன்
நாழிைக வழித் ரமாகுெமன்
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றறியப்ப தலாற் ேசரன் ஆண்
ந் சூட நிைனந்தா ம் ெகால் ச்சுைனக் குவைள
சூடலாகாைம ேநாக்கிக் ெகாள்க. ேபாெரதிாிற்கு வைளசூடான்; ேபாந்ைதசூ வன்.
என் ைரத்த வாற்றாற் ேபாெரதிராதேபா ேசரன் தன் ெகால் ச்சுைனக் குவைள
சூ வன் என்ப ெபறப்ப தல் காண்க. ேசரைரக் ெகால் நகர்க்கிைறவெரன்ப ம்
ெகால் யணித்தாகிய நகர்க்குத் தைலவராதல் க திெயன் ணர்க. ெகாங்குநாட் த்
தி ப்ேபா த்தலத் இறவாப் பைன என்பெதான் ண்ைம ேப ர்ப் ராணத்தாலறியலாம். இவ் விறவாைமச் சிறப்பானிப் பைனயின் ேதாட்ைடச் ேசரர்
அணியத்தைலப் பட்டனெரன் கிக்கப்ப ம்.
இனிச் ேசாழன்ெசங்கணா ம் ேசரமான் கைணக்கா
ம் ெபாைற ந்
தி ப்ேபர்ப் றத் ப் ெபா
ைடந் ழிச் ேசரமான் கைணக்கா
ம்ெபாைறையப்
பற்றிக்ெகாண் ேசாழன் ெசங்கணான் சிைறைவத் ழிப் ெபாய்ைகயார் களம்பா
ெகாண்ட களவழி நாற்பதின்கண்,
"ஒண்ெசங்கு தி மி ம் னனாடன்
ெகாங்கைரயட்டகளத் "
என ம்,
" ய்ந் கால்ேபாகிய லான் கந்த ெவண்குைட
பஞ்சிெபய்தாலேம ேபான்ற னனாடன்
வஞ்சிக்ேகா வட்டகளத் "
என ம் வ தைலக் கற்றாரறிவர். இதன்கட் ேசாழன் ெசங்கணான்
ெகாங்குநாட்டாைரயட்டான் என் ம், வஞ்சிநகர் கரசைனயட்டான் என் ம்
கூ தல்ெகாண் வஞ்சியி ள்ள அரசனாகிய ேசரன் தன் வஞ்சி ள்ள ெகாங்குநாட்
மறவர் ைணயாகச் ேசாழெனா ெபா தாெனன் ம், அங்ஙனம் ெபா
ழி
அக்ெகாங்குநாட்டாைர ம் அக்ெகாங்குநாட் த் தைலநகராகிய வஞ்சிக்குக்ேகாவாகிய
ேசரைன ம் ேசாழன் அட்டான் என் ம் உணரக்கிடத்தல் நன்குகாண்க. இைவ நா ம்
ஊ ம் லப்ப தல் ெதற்ெறனவிளங்கும். இவ் ண்ைமயானன்ேற சங்கர
ேசாழ லா ைடயார்,
"ெவங்ைகக் களவழிப்பாட க்கு வில்லவைனக்
ெகாங்ைகத்தைள கைளந்த ேகாமா ம்"
எனப் பா வாராயினாெரன ணர்க. ேசரன் இக்ெகாங்கு நாட்
ந் அரசு
ாிதலானன்ேற "குடெகாங்கன்" (ெபாியதி ெமாழி) எனச் ேசரைன ம், "ேகாைதநா "
(பழனித்தல ராணம்) எனக் ெகாங்கு நாட்ைட ம் வழங்கினார். ேசரநாட்ைடச்
ெசால்லேவண் யவிடத் க் "குட ெகாங்கநா " (பாரதம்) என் ெமாழிவ ம்
இக்க த்ேத பற்றிய தாகுெமன் ெகாள்க. ேசர க்கு வா லகு நல்கினான் என்
கூ மிடத் க் "ெகாங்ைகக்கமராவதி யளித்த ேகாேவராச குலதிலகா" எனப் பிற ம்
பா தல் காண்க. இக்களவழிக்கண் நா ம் ஊ ம் கூறிய ேபாலேவ,
"ெகாங்கு றம்ெபற்றெகாற்றேவந்ேத
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வஞ்சி ற்றம்வயக்களனாக
ெகாண்டைனெப மகுட லத்ததாி" ( றம்-373)
என் மிடத் ம் நா ம் ஊ ம் கூறினாெரன் ெதளியப்ப தல் காண்க. குட லம்
ெகாங்குநாட்ைடச் சிறப்பாக ணர்த் ெமன்பைத ன்னேர ெதளிவித்ேதன்.
*ேசரமான்குடக் ேகாெந ஞ்ேசரலாத ம் ேசாழன் ேவற் பஃறடக்ைகப்
ெப விறற்கிள்ளி ம் ேபார்ப் றத் ப் ெபா
ழ்ந் தாைரக் கழாத்தைலயார் பா ய
றப்பாட் க்களில்,
"அறத்தின்மண் யமறப்ேபார்ேவந்தர்
……. …… ….. ……ஈேவ
"ெபண்
ம், பாசடகுமிைசயார்பனிநீர் ழ்கார்
மார்பகம்ெபா ந்தியாங்கைமந்தனேர" (62)
என ம்,
"என்னாவ ெகாறாேனகழனி
யாம்பல்வள்ளித்ெதா க்ைகமகளிர்
பாசவன் க்கித்தண் னற்பா ம்
யாணரறா அைவப்பிற்
…… …….. …… றைலநாேட" (63)
என ம் வ தைலக் கற்றாறிவர். இவற் ட் ேசரர் ேசாழர் இ வ ம் பைட டன்
ெபா தேபா இ வர் பைட ம் பட்டபின் ம் ெபயரா ெசன் இ ேவந்த ம்
ெபா
அக்களத்ேத மாய்ந்தனெரன் ம், அவ்வரசர் ெபண்
ம் பச்ைசயிைல
தின்னாராய்க் குளிர்ந்த நீாின்கண் ழ்காராய் அவர் மார்பத்ைதக்கூ அக்களத்தின்
கண்ேண உடன் கிடந்தார் என் ம் கூறியி த்த டன் இவ்வி ேவந்தர் நாட் ைன ம்
ேவ ேவ விேச யா ஒ ப யாகேவ நீர்வளத்தான் விேச த் இனியிவர் நா
என்ன வ த்த
வேதாதான் என் இரங்குதைல ங் காணலாம். இப்ேபார்க்களத்
இ ேவந்தர் ெபண்
ம் உடன்கிடந்தார் என் கூறப்பட்டதனா வர் ெபா
ம ந்த
விடம் இவ்வி வர் ெபண்
ம் வதி ம் ராஜகி க ள்ள தைலநகர்க்கு
அணித்தாயிற்ெறன்
ணியப்ப ம். அங்ஙனமன்றாயின் இவர் ம ந்த
ேகட் ப்ேபாந் அவரவர் ெபண் ர் அவரவர் மார்ைபத் தழீ இக்கிடத்தல் கூடாெதன்க.
"குலமடமாதெரா கலமிைசச்ேசற ம்
பாசைறச்ேசற ம்ப ெதனெமாழிப" (இ-வி-அகத்-81)
என்பதனாற் பரத்ைதயேரா பாசைறச்ேசறலல்ல குலமகளி டன் பாசைறச்
ேசற ல்ைலெயன்ப ம் உணர்ந் ெகாள்க. அரசர் ம ந்த களத்ேத அவர் மார்ைபத்தழீ
இத் தாரகேபாஷக ேபாக்கியங்கைளவிட் உடன் கிடத்தல் கூறியதனால் இவர்
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குலமகளிராதல் ெபறப்ப ம். இதன்கட் "பா
ட் ன் கட்ேபார்க்களம் தமதாக்கிக்
ெகாள் தற் குாிேயாெரா வாின்றிக் கண்டார்க்கு அச்சம்வர உடேன ம ந்த " எனக்
கூறி ள்ளவாற்றாற் பா
பாழ்பட்டவா
ன்னேர ெபறப் பட்டதாகும்.
ெதால்காப்பியத் ம்,
"நீத்தகணவற்றீர்த்தேவ ற்
ேபஎத்தமைனவிகாஞ்சியா ம்"
என ம்,
" ைல க
றைலெயா

ஞ்ேசர்த்திக்ெகாண்ேடான்
ந்தநிைலெயா ெதாைகஇ"

என ம் வ வனவற்றால் இவ்ேவந்தர் கணவ ம், இப்ெபண் ர் அவர்
மைனவிய மாதெறள்ளிெதன ணர்க. றப்ெபா ள்ெவண்பாமாைல யி

ம்,

"எங்கணவெனங்கணவெனன்பாாிகல் வாடத்
தங்கணவன்றார் தம் ைல கப்ப—ெவங்கைணேசர்
ண் ைட மார்பம் ெபா களத் ப் ல் னார்
ண்ணிைடப்ேபரல்குலார்"
எனவ தலா ம், அதற்கு மாகற ர்க்கிழான் சா ண் ேதவநாயகன், " எம் ைடய
கணவன் எம் ைடய கணவெனன் ெசால் ம் பரத்ைதயர் மா பா ெகடத்
தம ெகா நன் மாைல தம் ைல கந் ெகாள்ள ெவய்ய அம் பட்ட
ண்ணிைன ைடய மார்ைபப் ேபார்க் கள்த் த் த வினார்; ண்ணிய
இைடயிைன ம் ெபாிய அல்கு ைன
ைடய குலமகளிர்" என ைரத்தலா ம்,
இவ்ேவந்தர் மார்ைபத் த விக்கிடந்த ெபண் ர் அவர்குல மகளிர் என்ப ணர்க.
" காய்கதிர்ெந ேவற் கணவைனக்காணிய
வாயிைழ ேசற மத் ைறயாகும்"
" பைகையச்சீக்கும் ஒளிெந ேவ ைன ைடய ெகா நைனக்காண ேவண்
அவன்பட்டேபார்க்களத் ள் அழகிய ஆபரணத்ைத ைடய மைனயாள் ேபாயின ம்
அத் ைறேயயாகும்" ( றப்-ெவண்) என்பதனான் மைனவியர் ேபார்க்களம் ேபாய்
இறந்த கணவைரக் காண்ட ண்ெடன் ணர்க. இவற்றாற் ேசரர் ேசாழாி வ ம் பட்ட
ேபார்க் களத் அவர் மைனவியேர ேபாய் அவர் மார்ைபத் த விக் கிடந்தார் என்
ணியப்பட்டதாகும். இச்ெசய்தி, ேசாழர் உைற ைர ம் ேசரர் அதைனய த்த
க
ைர ம் தைலநகராக ைடய ெரன்பதற்குப் ெபா ந் வதல்ல ேமல்கடற்
பக்கத் க் ெகா ங்ேகா ைரச் ேசரர் தைல நகரா ைடயர் என்பதற்குச் சிறி ம்
ெபா ந்தாைம ய்த் ணர்ந் ெகாள்க. ற்காட் ய ேமற்ேகாளிற் ேசரர் ேசாழாி வர்
நாட்ைட ம் ஒ ப யாக வ ணித்த ம் இக்கக த்ைதேய வ
த் ம். ஆண்
இ வ ம் ஒ நா ைடயார் ேபாலேவ கூறியி த்தைல நன் கண் ெகாள்க.
இ ேவந்த ம் காவிாிபா நிலவள ைடயராதலால் இங்ஙனங் கூறினாெரன ணர்க.
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இவ்வி ேவந்த ம் ெபா த ேபாஒர் என் ம் ஊர் ேசாழன் மறவனாகிய
பைழய ைடய . காவிாி நாட் ள்ள ; இதைன,
" ெவண்ேவ, விைழயணியாைனச் ேசாழன் மறவன்
கைழயளந்தறியாக் காவிாிப்படப்ைபப்
னன்மா
றவிற்ேபாஒர் கிழேவான்
பைழயேனாக்கிய ேவல்ேபால்" (அகம்326)
எனவ தாஅ

ணர்க.

"ெகாற்றச்ேசாழர்ெகாங்கர்ப்பணீ இயர்
ெவண்ேகாட் யாைனப் ேபாஒர்கிழேவான்
பைழயன்ேவல்வாய்த்தன்ன" (நற்றிைண10)
என்பதனாற் ேசாழர், பைழயன்பைட
ெபா தைம ணரப்ப ம்.

தன்ைமெபற் க், ெகாங்க ெரா

இனிப் பதிற் ப்பத் ஒன்பதாம்பத்தினால் இளஞ்ேசர
ம் ெபாைறெயன் ஞ்
ேசரனி ந்தரசாண்ட ர் வஞ்சிெயன்ப கற்றாரறிவர். ஒன்பதாம் பதின்பதிகத் ,
"ெவ வ தாைனெயா ெவய் றச்ெசய் ெசன்
றி எ ேவந்த ம்விச்சி ம் ழ
வ மிைளக்கல்லகத்ைதந்ெதயிெலறிந்
ெபாத்தியாண்டெப ஞ்ேசாழைன ம்
வித்ைதயாண்டவிளம்பைழயன்மாறைன ம்
ைவத்தவஞ்சினம்வாய்பெவன்
வஞ்சி
ர்த்தந் பிறர்க்குதவி
மந்திரமரபிற்ெறய்வம்ேபணி
... ... ... ... .... .... ....
மன் யிர்க்காத்தம வில்ெசங்ேகா
வின்னிைச ரசினிளஞ்ேசர
ம்ெபாைற"
எனவா தலா னிஃதறியப்ப ம். இவைனபா ய
"ேவ
லத்தி த்தெவல்ேபாரண்ணல் .
.. ... ... ... ... ... ... ...
காந்தளங்கண்ணிச்ெச ங்கு ச்ெசல்வர்
க மகிழ்ெமவலாிரவலர்க்கீ ஞ்
சு ம்பார்ேசாைலப்ெப ம்ெபயற்ெகால் ப்
ெப வாய்மலெரா பசும்பி மகிழ்ந்த்
மின் மிழ்ந்தன்னசுடாிைழயாயத் த்
தன்னிறங்கரந்தவண் ப
ெனா ங்கீேராதிெயாண்

ப்பி
தலணிெகாளக்

தறாட் ல்
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ெகா ங்குைழக்கமர்த்தேநாக்கினயவரப்
ெப ந்தைகக்கமர்ந்தெமன்ெசாற்றி
கத்
மாணிைழயாிைவகாணியெவா நாட்
ண்கமாளநின் ரவிெந ந்ேதர்
ைனைகவிட்
ன்னிைலச்ெசல்லா
ெவதிர்ந் ெபறாஅத்தாவின்மள்ளெரா
ெதான்ம ங்க த்தலஞ்சியரண்ெகாண்
ஞ்சாேவந்த ந் ஞ்சுக
வி ந் மாகநின்ெப ந்ேதாட்ேக"
என வ தல் காணலாம். இ ேவற் ப் லத் ச் ெசன் தங்கிய ேசரைன அவன்
மைனவி கா ம்ப ேதர் ரவி ண்பதாக ேவண் ெமன் கூறியதாகும்.
உைரகார ம், "அண்ணல் நின் அாிைவ காணிய நின்ேதர் ஒ நாட் ரவி ண்பதாக
ேவண் ம்: அ தான் நின் அாி ைவக்ேக உடலாக ேவண் வதில்ைல: அதனாேன
ஞ்சா ேவந்த ந் ஞ்சுவார்களாக ேவண் ம்; அ தான் நின் ெப ந்ேதாட்கு வி ந்
மாக ேவண் ம். இவ்வா இரண்ெடா காாியமாக இதைனச் ெசய்க என
விைன
ெசய்க" என ைரத்தார். இதனா
ேவற் ப் லத் த்தங்கிய ேசரைன
அவன் கற் ைடய மைனவி ள்ள ேகாயிற்குச் ெசல் மா ேவண் க் ெகாண்டெதன்
நன்கு ெதளியலாம்: இதன் கண் ேவ
லத்தி த்த ெவல்ேபாரண்ணால் நின்
மாணிைழயாிைவயாகிய மைனவி ெகால் மைலயி ள்ள இ வாட்சி மல டன்
பச்சிைலைய ம் வி ம்பிச் சூ அதனா ேலாதி ம் த ம் அணிெகாள அவள்
கா மா ஒ நாள் நின் ரவி ெந ந்ேதர் ண்பதாக ேவண் ம் என்
கூறப்பட் ள்ள : இதனா வன் மைனவி ள்ள அந்தப் ரத்திைன ைடய ேகாயில்
ெகால் மைலக்கு அணித்தாதல் நன்கு ணியப்ப ம். அங்ஙனமல்லாக் காற்
ெகால் மைலயி ண்டாகும் இ வாட்சிைய ம் பச்சிைலைய ம் ேசரன் மைனவி
ேகாயி
ந் சூ யணி ெகாள் தல் இயலாெதன் ெதளிந் ெகாள்க. இ
ேவற் ப் லத்தி த்த ேசரைன அவன் வஞ்சிக்குத் தி ம் மா ேவண் யதன்றி
ேவறன் . அவ்வஞ்சியி ள்ளார் ெகால் மைலப் ைவ ம் தைழைய ம் ைனந்
தணிெகாளல் கூறியவாற்றான் வஞ்சிக்குக் ெகால் மைல யணித்தாதல்
இன்றியைமயாததாகும். ெகால் மைலப் ைவ ந்தைழைய ம் ைனயக் கூ ய
நிைலயில் அம்மைலக்கு அணித்தாக ள வஞ்சி ெகாங்கிற்க
ேர யன்றி பிஅர்கூ ங்
ெகா ங் ேகா ரல்லாைம எல்லா ம் அறிவர். இப்பதிற் ப்பத் , ேமல் யான்காட் ய,
"குைடயலர்காந்தட்டன்ெகால் ச்சுைனவாய்த்
ெதாைடயவிழ்தண்குவைளசூடான்"
என்ற ெவண்பாமாைலப் பாட்ெடா க த்ெதாத் வஞ்சி ெகால் க்கு
அ த் ள்ளெதன்பதைன ஐயமறத்ெதளிவித்தல் நன் கண் ெகாள்க. இச்ேசரைனக்
ெகாங்கின்க ள்ள "வானிநீாி ந்தீந்தன் சாயலன்" என்றதைன ம்," காவிாிப்படப்ைப
நன்னாடன்ன......ஒண்ெடா கணவ' என்றதைன ம் ஈண்ைடக்ேகற்ப ேநாக்கிக்
ெகாள்க. வானி ம், அ த் ள்ள ெதன்பதைன ஐயமறத் ெதளிவித்தல் நன்
கண் ெகாள்க. இச்ேசரைனக் ெகாங்கின்க ள்ள "வானிநீாி ந் தீந்தண் சாயலன்"
என்றதைன ம், "காவிாிப்படப்ைப நன்னாடன்ன.....ஒண்ெடா கணவ"
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என்றதைன ம் ஈண்ைடக்ேகற்ப ேநாக்கிக்ெகாள்க. வானி ம், காவிாி ம் ெகாங்கு
நாட்
ண்ைம ன்னேர காட் ேனன். இவ் வஞ்சி ெகால் சூழ்
நாட்டகத் ண்ைமயாேன "வஞ்சிைபம் றவில்" என ம் "வனவஞ்சி"
என மிைறயனார் களவிய ைர ேமற்ேகாள்களில் வந்தன என அறிந் ெகாள்க.
"வஞ்சிவனம்' என்பதேனா ேநாக்கின் 'வனவஞ்சி' என்ப க
ராதல் நன்கு
ெதளியப்ப ம். இனிச் ேசரேசாழ பாண் யர் வ ம் ஒ வர்க்ெகா வார் மகட்
ெகாைட ேநர்ந் ஒ வர் தந்நாட் க் ெகாண்டா ம் விழா க்கு மற்றவர் ேபாய்
வா தல் ல்களிற் ேகட்கப்ப தலா ம் இவர் வாழ்ந்த தைலநகர் கள் ேபாக்குவரத்திற்
ெகளியவாக ம் அணிைமயாக ம் இ ந்தன ெவன்
ணியலாகும். உைற ர்க்கு
ம ைர எவ்வள
ரேமா அவ்வளேவ ம ைரக்குங் க
ர்க்குெமன்ப நன்கறிந்
ெகாள்க. பாண் யர் ேசாழர்பா ம் ேசரர்பா ம் ெபண் ெகாண்
ந்தன ெரன்ப ,
நின்றசீர் ெந மாறநாயனார் பத்தினியாைர 'வளவர்ேகான் பாைவ' என்பதனா ம்,
குலேசகர பாண் யன் வஞ்சிேவந்தன் மகைள மணந்தாெனன் ச ந்தரபாண் ய
ள் அநதாாியப்பப் லவர் கூ தலா ம் அறியப ம். ெசங்குட் வைன
"ெந ஞ்ேசரலாதற்குச் ேசாழன் மணக்கிள்ளியீன்ற மகன்' எனப் பதிற் ப்பத் ஐந்தாம்
பத் ப்பதிகம் கூ தலா ம்,
"மன்னன்காிகால்வளவன்மகள்வஞ்சிக்ேகான்
றன்ைனப் னல்ெகாள்ளத்தான் ன ன்பின்ெசன் "
எனச் சிலப்பதிகாரங் கூ தலா ம் ேசரர் ேசாழர் பாற்ெபண்ேகாட லறியப்ப ம்.
குேலாத் ங்க ேசாழ லாவால் அவன் பாண் யன் மகைள மணந்தாெனன்
உணரப்ப ம். ெகாங்குநாட்டவனான ேசரன் தன்ைனய த் ள்ள ெதய் க க்குப்
ெபண் ெகா த்த ெசய்திைய ன்னேர காட் ேனன். 'ேமற்காட் ய
சிலப்பதிகாரவ களிற்கூறிய ெசய்தி அகநா
த யவற்றிற் பல் டத் ங் கூறிய
ஆட்டனத்தி, ஆதிமந்திகைத ெயன்ப கற்றார் பல மறிவர். காிகால்வளவன் மகள்
ஆதிமந்தி என்பவள். இவள் வனிசிக்ேகானான அத்தி ெயன்பவைன மணந்தவள்.
இவ்வி வ ம் காிகால் வளவனாற் கழார் ன் ைறயிற் ெகாண்டாடப்பட்ட காவிாி
ப் னல் விழாவிற்குச் ெசன் நீரா யேபா காவிாி ஆதிமந்தி கணவைன
ெவௗவியதாக அவள் பைதபைதத் எங்குந் ேத க்காணா பின் காவிாி ஓ ழிெய
லாேமா அலந்த ேதங்காநிற்க, அவள் கற் ைடைமக்கும் அன்பிற்கும் இரங்கிக்
கடேல அவள் கணவைன அவள் ன்னி த்திக்காட்ட அவைனத் தழீஇக்ெகாண்
ெபான்னங் ெகா ேபால மீண்டாள் என்
ல்கள் கூ ம். இவ்வாிய கைதையப்பற்றி
நல் ைசப் லைம ெமல் யலார் வரலாற் ண் ன்னேர எ திேனன். காவிாிப்
ப் னல் விழாவிற்குச் ேசரநா ள்ள மகைள ம் ம மகைன ம் ேசாழர் அைழப்
பித்தல் இக்கைதயானறியப்ப ம். காிகாலன்
ப் னல் விழாெகாண்டா ய ராகிய
கழார் ேசாணாட் மா ரத் க்கு அ த் ள்ள . இவ் ாிற்
ப் னல்
வ தைலயறிந் ெகாண்டாடப்ப ம் விழ க்குச் ேசாணாட்ைடய த்த க
ர்
வஞ்சியார் வ தல் எளிெதன்ப யான் கூறேவண் வதன் . ெகாங்குநாட் , அத்தி
என் ம் ெபயர்வழக்கு இன் ங் ேகட்கப கின்ற . அந்நாட் அத்தி ர்,
அத்திபாைளயம் என் ம் ஊர்க
ண் .

109
இனித் தியாகராசலீைலெயன் ம்
ல் ம ைர ஆலவாய்க் கட ட்கு மிகுதியாக
பசுகூட்டமி ந்தெதன் ம், அப்பசுக்கூட்டத் ெதா கன் தப்பிப்ேபாய்ச் ேசரன்
பசுக்கூட்டத் க் கலந் வளர்ந்த ெதன் ம், இக்கன் கலந்தைதச் ேசரன்
ெதாியானாயினாெனன் ம், பின் ம ைரயின் ம் வஞ்சியர் ேகான் ேகாயில் க்க
ஒரந்தண க் குப் பலபசுக்க டன் இக்கன்றிைன ஞ் ேசரன் நல்கினாென ம்,
இக்கன்றிைனப்ெபற்ற அந்தணன் அதைனக் கூட ற் ெகா ேபாேயார்
பசுவணிக க்கு விற்றனெனன் ம், ஆலவாய்க் கட ட் பணி ாிவார்
இக்கன்றிைனக்கண் ெதளிந் வந்தவா வினாவியறிந் இக்கன்றி ெநா ம்
அவ்வாணிகேனா ம் அவ்வந்தணேனா ம் வஞ்சி ட் க்குச் ேசரன்பாற் ெசன்
இக்கன் ஆலவாய்க் கட ட்குாிய நீ எங்ஙனம் இவ்வந்தணற் கீந்தைனெயன்
ெசாற்றார் என் ம், ேசரன் கட
ைடய கன் எண்ெதா வத்
தல் கூ ேமா?
அைடயாள ண்ேடா? நம்பன்ெபா ள் நஞ்சி ங் ெகா யதாகும். யான் யாெதா
வஞ்ச ம் ெசய்ேதனல்ேலன் என் ெசாற்றாெனன் ம், பின் ம ைரயார் ேசர ட ம்
இக்கன் ட ம் தம் வழக்ைகத் தீர்த்தற்ெபா ட் த் தி வா ரைடந்தன ெரன் ம்
கூறியி த்தைலக் கற்றாரறிவர். இக்கைத யா ம் ெகாங்கிற் க
ேரேசரன்
வஞ்சிமாநகராதல் எளிதி ய்த் ணரலாகும். இரண் நாட் ப் பசுக்கூட்டத் க்கும்
கலப் க்கூறப் ப தற்கும், ம ைரயார் வஞ்சி க்குச் ேசர டன் தி வா ர் ெசன்றார்
என் கூறியதற்கும் ெபா ந்த ேநாக்கிக்ெகாள்க. இன் ேமாராற்றா ம் இதைன
விளக்குவல்.
இனிச் ேசரேசாழ பாண் யர் பைடப் க் காலந்ெதாட்ேட ேமம்பட்
வ த ைடயெரன்ப பாிேமலழகர் த ய நல்லாசிாியர் ெகாள்ைகயாகும்.
இப்ேபா மைலயாளெமன் வழங்குகின்ற கடன்மைல நாேடா ஆதியிற் கட ளாற்
பைடக்கப்படதாகா . பைடப் க் காலத் க்கு எத் ைணேயா பிந்தி
இவ் லக
ைத ம் காசி பர்க்குத் தானஞ்ெசய்த பரசுராமன் தானி த்தற்கு நிலன்
ேவண் த் ெதய்வ கி ைபயாற் கடைல ஒ ங்குவித் உண்டாக்கியெதன்
ராணம்
வல்லார் கூ வர். இதைனச் ேசக்கிழார் விறன்மிண்ட நாயனார் ராணத் ,
"விைரெசய்ந ம் ந்ெதாைடயிதழிேவணியார்தங்கழல்பரவிப்
பரசுெப மாதவ னிவன்பரசிராமன்ெப நா
திைரெசய்கட ன்ெப வள ந்தி ந் நிலனின்ெச வள ம்
வைரயின்வள
டன்ெப கிமல்குநா மைலநா "
எனக் கூறியவாற்றா நன் ெதளியப்ப ம். பரசிராமன் சமதக்கினி
தவனாதலான் அச் சமதக்கினி தவரான திரண மாக்கினி ெயன் ம்
இயற்ெபய ைடய ெதால்காப்பியானார்க்குடன் பிறந்தவனாவன். ெதால்காப்பியனார்
"வண் கழ் வர்காக்குந் தண்ெபாழில் வைரப் " என் சூத்திரஞ் ெசய்தலா ம்,
இம் ேவந்தர் மாைல யிைன ங் கூ தலா ம் ெதால்காப்பியனார்க்கு ன்ேன
இம் வ ம் இத்தமிழ்நாட் ஆட்சி எற் நிைலெப தல் நன்குணரலாகும். வான்மீக
ராமாயணத் ம் இம் ேவந்தர் நா கூறப்ப தலானிக் க த் வ
தல் காண்க.
ெதால்காப்பியனார்க்கு ன்ேன தமிழ் ேவந்தர் நிைலெப தல் ெதளிந்த வாற்றா
ம் ேவந்தர் பரசுராம க்கு ன்ேன அவரவர் தைலநகாில் நிைலெப தல்
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நன்குணரப்ப ம். பரசுராமற்கு ன்ேன இம் ேவந்தர் நிைலேப ணர்ந்தவாற்றான்
இவர் நிைலெபற்ற தைலநகர் பரசுராமனா- ைடயி ண்டாக்கப்பட்ட கடன்மைல
நாட் ல் இ ப்ப அசம்பாவிதமாதல் எல்லா ங் கண் ெகாள்க. ேமற்கடற்பாக்கத் த்
ெதாண் , சிாி, மாந்ைத த ய பட் னங்கள் ேசர ைடயனவாகக்
ேகட்கப்ப மாெலனின் அைவெயல்லாம் பைழய ேசரர் வஞ்சிக்குப் பின்ேன
உண்டாகிய பராசுராமேக்ஷத்திரத் ண்டாகிய நகரங்கெளன்க. இக்க த்தானன்ேற
பைழய ேசரர்க
ர் வஞ்சிையப் பல் டத் ம்
ர் என் கூ வ உம், அவ் ர்ப்
ராணம் அதைன ஆதி ரம் என் ைரப்ப உம் எனக்ெகாள்க. இ ெபளராணிக
ைறயான் ஆராயப்பட்ட . எஞ்ஞான் ம் ேசரர்க்குாிய க
ர் கரன்ைகப்பற்றிய
காலத் க் கர ரம் என ம், ரேசாழன் ைகப்பற்றிய காலத்
ரேசாழ ரம் என ம்
ெபயர் ெபற்ற ணர்க. இராவணன் இத்ெதன்னாட்ைட ஆண்டான் என்றற் கும்
திாிசிரன் உைற ர்ப் றத்ைதக் ெகாண்டான் என்றற்கும் இங் ஙனேம
ெபா ந்தக்ெகாள்க. இராவணன் காலத் ம் இத்தமிழ்ேவந்த ண்ைம
இராமாயணத்தா ணர்க. இப்பரசுராமன் ெப நாட் ச் ெசங்குன் ர் விறன்மிண்ட
நாயனார் ஊர் என் ெபாிய ராணங் கூ தலான் இ ெகாங்குநாட் ச்
சிவத்தலமாகிய ெகா மாடச் ெசங்குன் ாின் ேவெறன் ெகாள்ளி ம் அைம ம்.
இவற் ெளான்ைற ம் ஆராயா வஞ்சிேய தி வஞ்ைசக் களெமன் ம்,
அஞ்ைசக்களெமன் பிாித் வழங்கிய தவெறன் ம் வஞ்ைசக்களெமன் வழங்க
ேவண் வெதன் ம் தம்மனம் னவா கூறித் ெதய்வப் லவர்களான
ெபாிேயார்கள்பால் அபசாரப் ப வா
ளர். அஞ்ைசக்களெமன்ேற வழங்கிய
ெபாிேயார்கள் தி நா க்கரசு நாயனார், சுந்தர ர்த்தி நாயனார், ேசக்கிழார், கச்சியப்ப
னிவர் த ய பலராவர்.
இனிக் ெகாங்குநா ேசாணாட்ைடயடத் ள்ள ெதன்பதைன ன்னேர
காட் ேனன்: ேசாழர்க்குச் சிறந்தமைல ேநாிெயனப பல மறிவர். அம்மைல
ேசாணாட் ன் கண்ணேதயாகும். ெசங்குட் வன் தன் ைமத் னச் ேசாழேனா
பைகத்த ேசாழர் கு க்குாிய ஒன்பதின்மைரச் ெச ெவன்ற உைற ர்க்குத்
ெதற்கின்கண்ணதாகிய ேநாி வாயில் என் ம் ஓ ர்க்கண் என்
சிலப்பதிகாரத்தாற்ெறாிதலால் இம்மைல ம் உைற ர்க்கு அணித்தாகுெமன்
ெகாள்ளலாகும்.. இந் ேநாிமைல களங்காய்க் கண்ணிநார்
ச்ேசரற்கும்,
ெசல்வக்க ங்ேகா வாழியாதற்கும் இடனாகப் பதிற் ப்பத்
ல்கூ ம். இதைன
நான் காம்பத்தில் " நீர்திகழ் சிலம்பிேனாிேயாேன" (40) என ம், " கல் யர்
ேநாிப்ெபா நன்" (67) என ம் வ தலான் அறிந் ெகாள்க: இவற்றாற் ேசாழர்க்குாிய
ேநாிமைலயில் இரண் ேசரர்கள்வதிந்தைம உணரலாம்: ெகாங்கிற்க
ர்ச் ேசரர்கள்
ேசாழெரா ெபா
அவர்க்குாிய ேநாிமைலைய ெவன்றியாற்ெகாண் ஆண்
வதிந்தனெரன்ேற ணியலாகும். இதனாற் ெகாங்குைடய ேசரர்கள், தங்ெகாங்கு
நாட் ப்பக்கத்ததாய்ச் ேசாணாட்
ள்ள மைலையக்ைகப்பற்றி அதன்கண்
வதிந்தார்கள் என்ெறளிதிலறியலாகும். பிறர் நிைனக்கின்றவா கடன் மைலநாட் ச்
ேசரர் தமக்குாியதல்லாத ெகாங்குநாட்ைடக் கடந் ேசாணாட் ேநாிமைலயில்
வதிந்தார் என்ப ெபா ந்தாதாதல் உய்த் ணரத்தகும். இந்ேநாிமைலயிற் ேசரர்
இ ந்தனெரன்ப ேசரர்க்குச் ேசாணாட் மைலவைர அரசாட்சி
பண் நிைலயினெதன்பைத நன்கு காட் ெமன்க.
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இனிப் பைழயேசரர்வதிந்த குட லமாகிய ெகாங்குநாட்ைடப் பற்றிச் சிலகூ வல்.
சங்ககாலத் வள்ளல்க ள் ஒ வனாகிய ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம்ேபகன் ஆவியர்
ெப மகெனன்ப கற்றாரரறிவர். ஆவியர் என்பார் ேவள்ஆவியின் வழியினர்.
இவ்ேவளாவியி ந்த ஆவிநன்கு யாகும். இ ெகாங்குநாட் ள்ளெதன்ப , "ேசரர்
ெகாங்குைவ கா ர் நனனாடதிலாவிநன்கு " (அ ணகிாிநாதர்) என
வ தலானறியப்பட்ட . இவ்ேவளாவியின் வழியிேல ேசரர் ெபண் ெகாண்டாெரன்ப
"குடக்ேகா ெந ஞ்ேசரலாதற்கு ேவளாவிக்ேகா மான் ப மன்ேறவியீன்ற மகன்"
(.8.பதிகம்) எனப் ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைறைய ம் கூ மாற்றா னறியலாம்.
வஞ்சியில்
"ேவளாவிக்ேகாமாளிைக" (சிலப்-ந கல்-418) என் ம் ெபயரான் ஓர்
வாஸஸ்தானம் இ ந்த ம் ஈண்ைடக்ேகற்ப நிைனக்கத்தகும். இ ேசரர் ஸம்பந்தி
மாளிைக என்ப ெபா ந் வதாகும். க
ர்க்கும் ஆவிநன்கு க்கும் அதிக
ரமல்லாைம ம் ெநறிெயளிைம
ணர்ந் ெகாள்க.
இனிச் ேசர வம்மிசனான அதிகமாென மானஞ்சி வழியின்னாகிய
அதிகெனன்பவன் ஒ வன் கு ம்ெபாைற ர் என் ம் மைலயர ைடய
ஊாி
ந்தனன் என் ம், அவன் கழ்ச்ேசாழ நாயனார்க்குத் திைறெகாடாத
காரணத்தாலவர் பைடயால் ெவல்லப் பட்டாெனன் ம் ெபாிய ராணத்தா லறியலாம்.
"ெகா மாமதினீ கு ம்ெபாைற ர்
ேநாியனார்பைட ற்றியேத"
எனவ தலானிதைனயறிக. 159-ஆம் அகப்பாட் ல்,
"ந ம் ஞ்சாரற் கு ம்ெபாைறக்குணாஅ
வில் ெக தடக்ைக ெவல்ேபார் வானவன்
மிஞி
சுக ள சி கண்யாைனத்
ெதா
ைடத் தடம ப் ெபா ய றிக்
ெகா
-காக்குங்கு உக்கெண மதிற்
ேசண்விளங்கு சிறப்பினா ர்"
எனவ தலான் இக்கு ம்ெபாைற ேசரன்பைகஞனாகிய ெகா
ெயன்பவ ைடய ஆ ர்க்கு ேமற்க ள்ள நன்கு லனாகும். ேசரவம்மிசியனாகிய
அதிகற்கும் ேசரர்க்கும் தாயபாக விஷயமாகப் பைகைம ண்டாகிப் ெப ம்ேபார்
நிகழ்ந்த பதிற் ப்பத்தா ம் றப்பாட்டா ம் அறியப்ப ம். ஔைவயார் அதியமாென மானஞ்சிையப்பா ய றப்பாட் ல்,
"ேகா யர்பிறங்குமைலெகழீஇய
நா டன்ெகா ப்ப ங்ெகாள்ளாேதாேன" ( றம் - 232)
எனவ தலான் இவன் தாய்நா பற்றிச் ேசரெனா பைகைம ண்டாெனன்
ய்த் ணரப்ப ம். இவ க்குக் கிழக்ேக ஆ ர்க்கணி ந்த ெகா
என்பவ

ம்
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இவ டன் ேசர்ந் ேசரைனப் பைகத்தனன் ேபா ம். இவ்வா ர் ெகாங்குநாட் ன்
கண்ேண ள்ள . அதியைன "உண் ைற, மைலயலரணி ந்தைல நீர்நாடன்"
என்பதனால் அதியன்தைல நீர்நாடன் என்ப
ன்னேர கூறிேனன். கைற ாிற்
பாண் க்ெகா
என் ங் ேகாயி ள்ள ேதவாரத்தாலறியப்ப ம். அ
இக்ெகா
யரசன் சம்பந்த- ைடயதாகும். ேசரன் பைகவனாய்ப் பாண் யற்குத்
ைணவனாய காரணத்தாற் பாண் க்ெகா
எனப் ெபயர் சிறந்தான்ேபா ம்.
இனிப் பதிற் ப்பத்

நான்காம்பத்தில்,

"ெவண் ைர ந்நீர்வைளஇய லகத்
வண் கழ்நி த்தவைகசால்ெசல்வத்
வண்டனைனையமன்னீேய" (31)
என்பதனால் வண்டன் என்பாெனா வன் ேசர க்கு உவைமயாகக்
கூறப்பட் ள்ளான்: இவன் ேகாச்ேசர க்கு உவைமயாகக் கூறப் பட்டவாற்றா ம்,
"வண் கழ் நி த்தவைகசால் ெசல்வத் வண்டன்" என்றதனா ம் ேசராிற் சிறந்த
ன்ேனான் என் ஊகித்தலாகும். இவனி ந்த மைல வண்டமைல எனப்ப வ : இ
ெகாங்குநாட் க் க
ர்க்குத் ெதற்ேக ள்ள .
இனி ஆதன் என்ப , ேசரர்க்குள் அதிகமாக வழங்கும்ெபயர் என்ப , ேசரலாதன்,
ெந ஞ்ேசரலாதன், ஆதனவினி, ெசல்வக் க ங்ேகாவாழியாதன், ெப ஞ்ேசாற் தியஞ்ேசரலாதன் எனவ தலான் அறியப்ப ம். ஈண் க்காட் ய
பலெபயர்க்கும் ஆதன் கூடஸ் தன் ஆவன். இவனி ந்தஊர் ஆத ர் எனப்ப ம்.
இஃ இப்ேபா ெகால் மைலையய த் ள்ள . 168-ன் அகப்பாட் ல்,
"பல்லான்குன்றிற்ப நிழற்ேசர்ந்த
நல்லான்பரப்பிற்கு
ராங்கட்
ெகாைடக்கடேனன்றேகாடாெநஞ்சி
தியனட் ல்ேபாலெவா ெய ந்
த வியார்க்கும்ெப வைரச்சிலம்பின்"
எனவ தலான் உதியஞ்ேசரல் கு
ாி
ந் ெப ஞ்ேசா பயந்த
உணரப்ப ம். இக்கு
ர் ெகாங்குநாட் ஆன்ெபா ைநக் கைரயி ள்ள கு மம்
என் இப்ேபா வழங்குவதாகும். இக்கு
ைர, நல்லான் பரப்பிற்கு
ர்
என்றலான் இதனிடத் ப் பசுமிகுதியாக இ ந்த நன்குணரப்ப ம். இப்பசுமிகுதி
ெகாங்குநாட் க்ேக சிறந்த . "ெகாங்கரா பரந்தன்ன" (77) எனப் பதிற் ப்பத்திற்
கூ தலா ணர்ந் ெகாள்க. இக்கு மம் ெகாங்கு நாட் ப் பழனி
மைலக்க த் ள்ள ம் ஈண்ைடக் ேகற்ப ேநாக்கிக்ெகாள்க. வஞ்சியி
ந்த ேசரமான்
சிக்கற்பள்ளித் ஞ்சிய ெசல்வக்-க ங்ேகாவாழி யாதன்,
"குன்றகழ்களிெறன்ேகா
... ... ... ...
மன் நிைற நிைரெயன்ேகா
மைனக்களமெரா களெமன்ேகா
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ஆங்கைவ, கனெவனம ளவல்ேலநனவி
னல்கிேயாேனநைசசாேறான்றல்" ( றம் - 387)
என்பதனாற் பசுநிைரகைள ஊ ட
கூறப்ப தைல ம் காண்க.

ங் களிற் ட

ம் லவர்க்கு நல்கினாெனன்

இைவெயல்லாம், ேசரர் ெகாங்குநாட் வதிந்தி ந்தனெரன்பைத நன்கு
வ
த் ெமன் ணர்க. இனி, மாந்தரக் ெகாங்ேகனாதி என இலக்கணங்களில்
உதாரணமாக வழங்கும் ெபய ம் இக்ெகாங்கு, மாந்தரெனனப் ெபயாிய ேசரைனச்
ேசர்ந்த என்பதைனேய வ
த் ம்.
இனி நக்கீரனார் 93-ஆம் அகப்பாட் ற் றமிழ்

ேவந்தர் தைல நகரங்கள்

ன்ைற ம்,

"ஆரங்கண்ணிய ேபார்ச்ேசாழ
ரறங்ெக நல்லைவ றந்ைத"
என ம்,
"அரண்பலகடந்த ரண்ெகாடாைன
வாடாேவம்பின்வ திகூடல்"
என ம்,
"க ம்பகட் யாைனெந ந்ேதர்க்ேகாைத
தி மாவியனகர்க்க
ர்"
என ம் கூறியி த்தைலக் கற்றாரறிவர். இதன்கட் ேசாழர்க்குச் சிறந்த கா ம்,
பாண் யர்க்குச் சிறந்த ெகாற்ைக ம் கடற் ைறப் பட் னங்களாக இ க்க ம்,
அவற்ைறக் கூறாமல் உள்நாட் ச் சிறந்த தைல நகரங்களாகிய உைற ைர ம்
கூடைல ேம தாம் எ த் க்ெகாண்ட ைறைமக் ேகற்பேவ ேசரர்க்குஞ் சிறந்த
ெதாண் , சிாி த ய கடற் ைறப் பட் னங்கள் இ க்க ம், அவற்ைறக் கூறா
உள்நாட் ச் சிறந்த தைலநகராகிய வஞ்சிையேய கூறினாெரன் ெறளிதிலறியப்ப ம்.
சி பாணாற் ப் பைடயி ம் இம் ன் ேம தமிழ் ேவந்தர் தைலநகெரன
அறியக்கூறிய காண்க. ஆண் , ம ைர ம் வறிேத, வஞ்சி ம் வறிேத, உறந்ைத ம்
வறிேத என்றார். சூளாமணியி ம் ம ைர, கர ரம், உறந்ைத என இம் ன்ைற ேம
கூறினார். யாப்ப ங்கல வி த்தி ேமற்ேகாளி ம்,
"ஆடனைடப் ரவிச்ெசம் ட்ேசஎய்
கூடெலனக்குயின்றனேதாள்"
"மறந்த தாைனச்ெசன்ேகாற்கிள்ளி
றந்ைதயிற்சிறந்தன ைல"
"மஞ்சுவைரத்திணிேதாட் ழியர்மன்னவன்
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வஞ்சிெயனமலர்ந்தனகண்"
என இவ்வாேற இம் ன் ேம (ெசய் ளீயல்-தரேவதரவிைன) வ தலான்
இத ண்ைம ணரப்ப ம்.
இனிக் க
ர்ச் ேசரமான்சாத்தன், க
ர்ப் ெப ஞ்ச க்கத் ப் தநாதன், க
ர்க்
கண்ணம்பாளனார், க
ர் ஓதஞானி, க
ர்க் கதப்பிள்ைள, க
ர்க்கதப்
பிள்ைளசாத்தனார், க
ர் கிழார், க
ர்ப் ப த்திரன், க
ர்க் ேகாசனார்,
க
ர்ப் தன் மகனார் ெப ங்ெகாற்றனார் என நல் ைசப் லவர் பலர்
க
ாினராகக் கூறப்ப தல இத்ெதாைக ல்க ட் காணலாம். இப் லவர் ெதாைக
ம ைரப் லவர் ெதாைகக்குச் சிறிதாயி ம் உைற ர்ப் லவர் ெதாைகக்குப்
ெபாிெதன்ப ெதாைக ல்கைள நன்காராய்ந்தார் அறிவர். உைற ாின் மிக்குக்
க
ாிற் லவர்கள் இ ந்ததற்குக் காரணம் அவ் ர் உைற ாிற் ெபாிதாதலா ம்,
அ ேசரர் தைலநகராதலா ம் என் உய்த் ணரலாகும். ஈண் க்கூறிய க
ர்
ஒ ேரயாெமன்ப ேவற் ைமப் ப த்தற்குாிய அைடெயான் ங் ெகாடா வாளா
கூறியவாற்றானன்கு ணியப்ப ம். ேசாழர் வஞ்சிைய ற்றியவிடத் ம், அதைன
எறிந்த விடத் ம் பா ய றப்பாட் க்களின் கீழ்க்குறிப்பிற் "க
ர்
ற்றியி ந்தாைன" என ம், "க
ெரறிந்தாைன" என ம் வ தைல ஈண்ைடக்ேகற்ப
ேநாக்கிக்ெகாள்க. பாட ள் *வஞ்சிெயன் வ த ம், அப்பாட் ன் கீழ்க்குறிப்பிற்
க
ர் என் வ த ம்
------------------* றம் - 29. ஷ 373
ஓ ைரேயபற்றியெதன்ப தியாவ மறிவர். ஆண்ெடல்லாம் வஞ்சிைய
அறிவித்ததற்குக் க
ர் என் அைடெகாடா வாளா வழங்குதல் ேபாலேவ ஈண் ம்
வழங்கப்பட்டதாகும். "க
ர்ச்ேசரமான்" என்பதனா ம் இக்க
ர் வஞ்சியாகும்.
"க
ர்ப்ெப ஞ்ச க்கத் ப் தன்" என்பதனா ம், இக்க
ர் வஞ்சிேயயாகும்.
"ச க்கப் தைர வஞ்சி ட்டந் , ம க்ெகாள்ேவள்வி ேவட்ேடானாயி ம்" எனச்
சிலப்பதிகாரத் வ தலான் வஞ்சியாகிய க
ாிற் ச க்கப் த ண்ைம
நன்குணரலாகும். க
ர்க்கதப் பிள்ைளசாத்தனார் ேசரன் பைடத் தைலவனாகிய
பிட்டைனப் பா தலான் இக்க
ர் வஞ்சிேயயாகும். ( றம்-167) இவர் அகப்பாட் ல்,
"ேகா யர், ெப ம்பைடக்குதிைரநற்ேறர்வாக*
றி ந் கழற்ேசவ நைசஇப்படர்ந்தாங்கு" (309)
எனச் ேசரைனப்பா தலா
இவர்,

ம் இத

ண்ைம ணர்க. க

ர்க் *கண்ணம்பாளனார்:-

"ஒளி ேவற்ேகாைதேயாம்பிக்காக்கும்
வஞ்சியன்னெவன்வளநகர்" (அகம்-263)
எனப்பா தலான் இக்க
ர் வஞ்சிேயயாகும். இவற்றா ம் க
ர்
ேசரர்க
ேரயாத ம், அ ேவ வஞ்சியாத ம், அ ெகாங்கு நாட் ச்
ேசாணாட்ைடய த் ச் ேசாழர்க்குப் பைகப் லமாய்ச் ேசரமான் அந் வஞ்ேசர-
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ம்ெபாைறயி ந்த ஊராத ம் ( றம்-13) நன்குணர்ந் ெகாள்க. பிற்காலத் ம்
ெபாய்யாெமாழிெயன் ம் லவர் இக்க
ாினெரன்ப "பாற்கடல் ேபாலப்
பரந்தநன்ெனறி" என் ம் நச்சினார்க்கினிய ைரச் சிறப் ப்பாயிரத் "வண்ெப
வஞ்சிப் ெபாய்யாெமாழி" என வ தலானறியப்ப ம். இவர் க
ாின ராதலாற்றம்
ர்க்க த்த ேசாணாட் க் கண்
ாிற் சீனக்க க்கு உயிர்த் ைணயாயினெரன்
ய்த் ணரலாகும். இப் லவர்களல்லாமற் ேசரர்க்குாிய ெகால் யி ம் நல் ைசப்
லவ ண்ைம "ெகால் க் கண்ணன்" என் ம் ெபயரா ணரலாம். இவர்
"குட் வன்மாந்ைத" (கு ந்ெதாைக-34) யிைன எ த் வமிக்கின்றார். இதனா ம்
இவர் ேசரன் லவராதெறளியப்ப ம். இப் லவெரல்லாம் ெகாங்குநாட் ப்
லவேரயாவெரன்ப தியான் கூறியறிவிக்க ேவண் வதன் . ெகாங்கர் என்பார்
தமிழேரெயன்ப "தமிழ்க்ெகாங்கர்ேகான்" (தமிழ்நா)- என இரட்ைடயர் வக்க
பாைகவரபதியாட்ெகாண்டாைனப் பா தலா மறியலாகும். ஈண் ச் ேசரனாட் ப்
லவெரனத் ணியப்பட்ட பல ம் க
ாினராக வழங்கப்ப தலல்ல வஞ்சிப்
லவெரன வழங்கப் படாைமயான் வஞ்சி ெசய் ள் வழக்குப் ெபயெரன் ம்
அறியத்தகும். ஈண் க் க
ர் ேவ வஞ்சிேவெறன் ஒ விதண்ைட ைரப்பின்
ேமற்காட் ய நல் ைசப் லவெரல்லாம் க
ாினராகேவ நின் ேசரர் தைலநகராகிய
வஞ்சியின்கண் நல் ைசப் லவேரயில்லாம ெலாழிய ேந ெமன் கண் ெகாள்க.
இதனாற் பிறர் விதண்டாவாதம் ஈண் ப் ப யாதாத ெலா தைல. இப் லவர்க ட்
க
ர்ப்ெப ஞ் ச க்கத் ப் தநாதனார் என்பவர் ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன்
வடக்கி ந்தாைனப்ப ய,
"உள்ளாற் க்கவைலப் ள்ளிநீழன்
உவள் ர ணக்குமள்ள
ல திமாேதாநீேய
பலராலத்ைதநின்குறியி ந்ேதாேர" ( றம் - 219)
என் ம் பாடைலக் கற்றாரறிவர். இதன்கண் இவர் "நின்க த்திற் ேகற்ப நின்ெனா
வடக்கி ந்தார் பலராதலான், யானிதற்குதவா பிற்பட வந்ததற்கு என்ைன அவேரா
ெசால் ெவ த்தி நீ" என் கூ தைலக் காணலாம். இதனால் இப் லவர்
ேகாப்ெப ஞ்ச்ேசாழற் குயிர்த் ைணவெரன் ம், அவன் இறந்ததற்குத் தா ம்
இறக்குமியல் பினெரன் ம், இவாி ந் ரேதயத் ள்ள பிசிராந்ைதயார் ேசாழற் கும்
அவர்க்கும் உணர்ச்சிெயாத்தலா டேனேபாந் ேசாழ டன் வடக்கி ந்தாராக ம்,
இவர் ேசாழன் வடக்கி ந்த விடத் அணித்தாக இ ந் ம் ற்படவந் உதவாம
வன் வடக்கி த்தல் ேகட் ப் பிற்பட வந்ததைன ஒ ெப ந்தவறாகக் க தித்
ரேதயத் ள்ளா ம் ற்படவந் உதவாநிற்க அணிைமயி ள்ளவன் பிற்பட
வந்தான் என் அங்ஙன ற்பட உதவினா டன் ெசால் என்ைன ெவ த்தி ெயன்
தஞ்ெசயைல ெநாந் ெகாள்கின்றாெரன் ம் அறிஞர் நன்கறிவர். உள்ளவா
இப் லவர் ரத்தி
ந் ேகட் வ தல் பற்றிப் பிற்பட்டவராயின் அதற்கு லத்தல்
கூடாைம நன்கறிந் ெகாள்க. இவர் வஞ்சிப் லவெரன்ப
ன்னேர காட்டப்பட்ட .
இ
ஞ் ேசாழர்க்குச் ேசரர் வஞ்சியணித்தாதைலேய வ
த் ெமன்
கண் ெகாள்க.
இனிப் பழெமாழியின்கண்,
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"க மலத்தியாத்தகளி ங்க
ர்
வி மிேயான்ேமற்ெசன்றதனால்"
எனவ தைல ம் அதற்கு உைரகாரர் "க மலம் என் ம் ஊாின் கண்ேண
பிணீத் நின்ற களி ங் க
ாின் கண்ேணயி ந்த காிகால் வளவன்
க திைளயனாயி ம் அவன் சிறப் ைடயனாதலான் அவன்ேமற் ெசன்
தன்மிைசெய த் க்ெகாண் அரசிற்கு உாிைம ெசய்த ஆதலால்" எனக்
கூ தைல ங் கற்றாரறிவர். இ ேசாணாட் க்களி ேவற் நாட் ஊர் க்கு
ஒ வற்கரசுாிைம ெசய்த கைத கூறியதாம். காிகாலன் தாயத்தார் பைகைம
காரணாமாக இளைமயிேல தன்னா விட் உயி ய்ந் ேபாய்க் ெகாங்கிற் ேசரர்
க
ாின் வதிந்தனனாவன். இவ் ண்ைமயிைன ஈண் விாிப்பிற் ெப கும்.
ேசாணாட் க்க**** களஞ்ெசன் ஒ வைன மிைசேயற்றிவந்ெதன் நிைனத்தற்
காகாைம ம் அ க
ர் எனப்ெபயர்ெபறாைம ம் ஆராய்ந் ெகாள்க. இ
ம்
க
ர் ேசாணாட் க் கணித்தாதைலேய காட் ெமன் ணர்க. க
ர் ெகாங்கு
நாட்டெதன்ப உமாபதிசிவாசாாியார் தி ப்பதிக்ேகாைவயில், "சீலமிகுமவிநாசி
தி
கன் ண் தி நணா ெகா மாடச் ெசங்குன் ர்தாேன" ெவஞ்சமாக்கூடல்
க
ர் ெகாங்கின்ெம ேமழ்" என்றதனா நன்கறியலாம். ல்க ளிரண்
க
ர் கூறப்படாைம ம் அக்க
ர் ேசாணாட் ளதாக எந்
ங் கூறாைம ம் அ
ெகாங்குநாட்டெதன்ேற எந்
ங் கூ தைல ம் ஆராய்ந் ெகாள்க. சுந்தர ர்த்தி
நாயனார் அவிநாசிைய நீங்கி மைலநாட்டகம் குந்தார் என் மிடத் " குட லத் ப்
பதிகெடா மின் ற் க்கடந்த ளிக் குன்றவளநாட்டகம் குந்தார்" என ம்,
தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி நாயனார் ராணத் ள், "குட லத்திலாறணிந்தா ரமர்
ேகாயிெலப்பா ேமத்தித் தி நணாவிைனயிைறஞ்சிக் குணதிைசப் ேபா கின்றார்
ெசல்வக்க
ர்த் தி வானிைலக் ேகாயில் ெசன்றிைறஞ்சியந் நாடகன் ெபான்னித்
ெதன்கைரத்தானம் பலபணிவார்" என ம் ேசக்கிழார்க் கூறியவாற்றாற் குட லம்
அஞ்ைசக்கள ைடய மைல நாட் ற்கும் ேசாணாட் ற்கும் இைடேய
நிைலெப த னி ணர்ந் ெகாள்ளலாம். இவற்ேறா ெபா ந்த ேநாக்குமிடத்
"ெகாங்கெரா குட லத் க் ேகாமன்னர்" எனச் ேசக்கிழார் வாக்கின் வந்ததற்குக்
குட லத் க் ெகாங்கெரா குட லத் க் ேகாமன்னர் என்பேத ெபா ளாகத்
ெதளிந் ெகாள்க. "ெகாங்கிளங் ேகாசர் தங்கணாட்டகத்ேத" என் ஞ் சிலப்பதிகார
உைரெப கட் ைரப்பகுதிக்கும் ெகாங்குமண்டலத் இளங்ேகாவாகிய ேகாச ம்
தாங்கள் தாங்கள் பகுத் க் ெகாண்டா ம் சி நா களினிடத்ேத என்ப
ெபா ளாகக்ெகாள்க. அ யார்க்கு நல்லா ம் இளங்ேகாசர் என்பதற்கு
இளங்ேகாவாகிய ேகாச ம் என ைரத்தார். இவ்விளங்ேகாக்கள் ெகாங்கு
மண்டலத்ைத ைடய ேகாச்ேசரர்க்குத் தம்பியராய்த் தாய ாிைம ெயய்தினாராவர்.
" வர்ேகாைவ
விளங்ேகாைவ ம்" எனவ தல் காண்க. தங்கள் நாட்டகம்
என்றதனால் இவர் பலராத ம், அவர் ேகாச்ேசரர் கீழடங்கி யா ம் சி நா கள்
பலவாத ம் உணரப்ப ம். சிலப்பதிகாரம் ேவட் வாிக்கட் கண்ணகிையக்,
"ெகாங்கச்ெசல்விகுடமைலயாட்
ெதன்றமிழ்ப்பாைவெசய்தவக்ெகா ந் "
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என இளங்ேகாவ கள் கூறியதற்கும் இவற்ேறா ெபா ந்தேவ ெபா ள் கூ க.
ெகாங்கச்ெசல்வி என்
ற்படக்கூறினார்; அ கள் தம் ைடய குட லமாகிய
ெகாங்குவஞ்சியின் தன் தற் ேகாயில் ெகாள் ம் சிறப்பிைன நிைனந் :
குடமைலயாட் என்றார். கண்ணகி ெவன்ேவலான் குன்றின் விைனயாட் யானகேலன்" என் கூ வைத நிைனந் ; ெதன்றமிழ்ப் பாைவெயன்றார்: கண்ணகி
"ெதன்னவன்றீதி லன்ேறவர் ேகான்றன்வாயினல் வி ந்தாயினானானவன்றன் மகள்"
என் கூ தைல ட்ெகாண் கண்ணகி விைளயாடல் ெகாண்டமைல ேசரர் ஆட்சி
ட்பட்ட குடதிைசக் கண்ணதாக ற் குடமைல எனப்பட்டெதனவறிக.
"ெகால் க்குடவைர" என ம் "குடவனா " என ம் வழங்குதலா
ணர்க.
இங்ஙனங் ெகாள்ளா "ெகாங்கிளங்ேகாசர் தங்கணாட்டகத்ேத" என் வ தல் பற்றிக்
ெகாங்கச்ெசல்வி என்றாெரனக் ெகாள்ளின் ெகாங்கிளங் ேகாசர் தங்கணாட்டகத்ேத
ேகாயில் ெகாண்டதைனேய ற்படச் சிறப்பித்தற்கும் அவெராெடாப்ப
இலங்ைகக்கயவாகு ம் ேசாழன் ெப ங்கிள்ளி ம் ைறேய இலங்ைகயி ம்
உைற ாி ம் வகுத்த ேகாயி
வளி ந்த ளைலக் கூறாைமக்கும் ஏ இல்ைலயாகு
ெமன ணர்க. அ யார்க்குநல்லார் குடமைலயாட் என்பதன்கட் குடமைலெயன்ப
குடநா என ந ந் ெபா ள்ேகாடைலக் காண்க.
"ெதன்னாடன் குடெகாங்கன் ேசாழன்"எனச் ேசரன் கூறப்ப தைல ம்
"ெசன்னிநா குடெகாங்கனா திைறெகாண் ெதன்ன ைறெசந் தமிழ்க்கன்னிநா "
எனச் ேசரநா கூறப்ப தைல ம் ஈண்ைடக்கு ேநாக்கிக்ெகாள்க. சிலப்பதிகாரத் க்
காட்சிக்காைதக்கண்,
"வில்லவன் ேகாைத ேவந்தற்குைரக்கு
ம்ேபால் ேவந்தர் ம்ேமா க க்
ெகாங்கர் ெசங்களத் க்ெகா வாிக்கயற்ெகா
பைகப் றத் த் தந்தனராயி மாங்கைவ
திைச க ேவழத்தின் ெசவியகம் க்கன"
என்பதனாற் ேசாழர் பாண் யாி வ ம் ெகாங்கர் ெசங்களத் ச் ெசங்குட் வேனா
இக த்தமக்குாிய
க்ெகா ைய ம் கயற்ெகா ைய ம் பைகக்களத்ேத அச்
ெசங்குட் வனிடந்தந் ஓ னர் என்ப கூறப்ப கின்ற . இதன்கட் ேசாழபாண் யர்
ெசங்குட் வேனா ெபா த ெகாங்கர் ெசங்களம் என் கூ தலா ம்,
ெசங்குட் வன் ேசாழபாண் யர்ேமற் பைடெய த் ச் ெசன் ெபா தான் என்
ெகாள்ளப்படாமல் ேசாழபாண் யர் ெகாங்கர் ெசங்களத்ேத ெசங்குட் வேனா
இக னாெரன்ேற ெகாள்ளக்கிடத்தலா ம் ேசாழ பாண் யாி வ ம் ஒ ங்கிையந்
இவ ள்ள ெகாங்குநாட்ேட பைட ெய த் ப்ேபாந் இவேனா இக னாெரன் ம்
இவன் தன் ெகாங்கு நாட்டார் ைணயாக அவெரா ம் ெபா த ேபார்க்களமாதலால
ெகாங்கர் ெசங்களெமனப்பட்டெதன் ம் அப் பைகக்களத் அவ்வி ேவந்த ம்
தங்ெகா ைய ெசங்குட் வற்குத் தந்ேதா னெரன் ம் ணியப்ப தல்
காண்க. .களவழியி ம்,"ெகாங்கைரயட்டகளத் " என ம், "வஞ்சிக்ேகாவட்டகளத் "
என ம் வ த டன் ெபா ந்த ேநாக்கின் இ ேவ ெபா ளாதல் ெதள்ளி .
ெசங்குட் வைன மாடல மைறேயான்,
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"மண்ணாள்ேவந்ேதநின்வாணாட்க
…….ண்ணார்ெபா ைநமண ஞ்சிறக்க" (சிலப்-ந கல்.)
என வாழ்த்தற்கண் ம் அவன் ெகாங்குநாட் ப் ெபா ைநமண
ஞ் சிறக்க எனக்
கூ தைல ம் ஈண்ைடக்ேகற்ப ேநாக்கிக் ெகாள்க. இப்ெபா ைந காவிாியிற்
கலத்தைல ன்னேர ெதளிவித்ேதன்.
இனிச் ேசரன் ஆனிைலயிைன ைடய உலகுைடயனாதலான் ஆனிைல
லகுவா லகு என வழங்கல்பற்றி அவன் வானவன் என ம், க
ர் கர்ப்ப ாியாதல்
பற்றிக் கர்ப்பத்திற்குப் ெபாைறெயன்ப ெபயராதலான் அவன் ெபாைறயன் என ம்
வழங்கப்பட்டாேனா என் ஊகிக்க ம் இட ண் . "ேமல ஆனிைல லகத்தா ம்"
என்பதனான் ஆனிைல லகுவா லகாத ம்"; ேசரன்ெபாைறயன்
மைலயன்றிறம்பா " என்பதன்கண் மைலயன்என ேவ கூ தலான் ஈண் ப்
ெபாைறெயன்ப மைலயாகாைம ம் உணர்க." வாேனா ம் வில்ெல தி வாழ்வர்
விசும் " என்ற ம் லவர் ைனந் ைரேயயாகும்.
இங்ஙனம் சங்ககாலத்தன ம் பிற்காலத்தன மாகிய இப்பன்
ற் ணி க்கும்
இையயேவ, ெகாங்குநாட் ப் ெப மக்கெளல்லாம், தங்ெகாங்கிற்க
ைரச்
ேசரராஜஷ்தானம் என் வாயார வழங்குதைல இன் ங் ேகட்கலாம். அவர்
ம க்கைரக்காளிேகாவிைலச் ேசரர்க்குஞ் ேசாழர்க்கும் எல்ைலக் ேகாவிெலன் ம்,
க
ர்ப் பக்கத் ள்ள ேவட்ைடமங்கலம் என் ம் ஊைரச் ேசரன் ேவட்டம் ாிந்த
இடெமன் ம் கூ வர். இதைன அ யிற்குறித்த ஆங்கிலக்குறிப் பா
ணர்க*
----** Madukkarai: Hamlet of Thirukkambiliyur 12 mils west of Kulittalai. The temple of the
village goddess Sellandiyamamn is supposed to mark the spot where the Chera, Chola and
Pandya Kingdoms met .............A bank runs south from the rever† at this point and is said to
have been erected to mark the boundary of the Chola And Chera Kingdoms. (Page 281Trichnopoly Gezetteer 1907.)
Vettaimangalam: stands 12 miles north-west of Karur; populaton 3, 517. The place is said
to owe its origin to a Chera Raja, who, when out hunting one day saw the spot and struck by
the beauty of the scenery, founded the village. It was named Vettaimangalam from this
incident. There is an old Siva Temple there, page 276. Do. Do.)
----இத் ைண ங் கூறியவாற்றாற் தமிழ்கூ நல் லகத்
ேவந்த ட்
குடதிைசயா ங் ேகாமக்களாகிய பைழயேகாச்ேசரர் நா
ங் குட லமாேம ம்,
அதன்கட் குட லெமன் சிறப்பித் ப் ெபயர்ெப வ ெகாங்குநாேடெயன் ம், அ
ேசராி ந்தரசாண்ட மைலயமானாடாகிய ெகாள்ளிமைலப் பக்கத் நா
தலாகப்
பலநா கைள ைடயெதன் ம், அதன்க ள்ள ஆன்ெபா ைநக் கைரயி ள்ள
க
ேர *வ
னனீர்த்தண் ெபா ைந சூழ்த ம் வஞ்சிெயன் ம் ஐயந் திாிபறத்
ெதளிந் ெகாள்க. இன் ம் இலக்கண விளக்கமிைடயிய ல் (சூத்-6) "க
ர்க்குச்
ெசல்வெலன்றார்க்கு யா ம் அவ் ர்க்குப் ேபா வல் என
வ ந்த
வ உம்
அவ்வா கூறினார்க்கு யா ம் உைற ர்க்குப்ேபா வல் என ஒ
ைட
த
வ உெமன இ ைவைகத்தாம்" என்றார்: இதன்கண் இரண் தைலநகைரக்
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குறித்தாெரன்பதல்ல ேவ கூறலாகா . இவ் ர்கள் ெசல்வார்க்கு ெநறி
ஒ
ைடெயான்றாத தனா ரப்ப ம்.
----*(சிலப்-வாழ்த் )
"வாழியேராவாழிவ
னனீர்த்தண்ெபா ைந,
சூழ்த ம்வஞ்சியார்ேகாமான்றன்ெறால்குலேம."
இனிச்ேசரர்கள் கடன்மைலநாட் னின்

ெகாங்குநாட்

வந்தார்கள் என,

"உற்றநாட்ைடெயாழிந் யர்ெகாங்குேசர்ந்
ெதற் நீர்நதிக்காஞ்சிையெயய்தினான்" (ேப ர்ப்-குலேச.)
என் ழிப்ேபாலக் காணப்ப ன் அ ேசரமான் ெப மாணாயனார்
காலத்ைதய த்ததாகுெமன் ம், அ பைழயேசரர் காலத்ததாகா ெதன் ந் ணிந்
ெகாள்க. பைழயேசரர் ேமல்கடற்கைர நா கைள ம் அகநாட் க்
ெகாங்குமண்டலத்ைத ஞ் ேசர ஆண்டனெரன் ம், அவர்க்கு ேமல்கடற்கைரயிற்
ெறாண் , சிாி, மாந்ைத த ய ெபாிய பட் னங்க ம், அகநாட் க்
ெகாங்குமண்டலத் வஞ்சிமா நகராகிய க
ர்த்தைலநக ம் உண் என் ம்
ெதான் ல் பின் ல் தலாகப் பன் ல்ெகாண் ம் உணர்ந் ெகாள்க. இன் ம்
விாிப் பிற் ெப கும்.
ெகாங்குகுட லமாங் ேகாச்ேசரன் வஞ்சிநக
ரங்கு வியன்க
ராெமன்ன--விங்குணரா
மாந்த ளத் மயக்க த்ேதன் ேச பதி
ேவந்தன் பணிக்க விைழந் .
நிைறேவறிய .
-----------------------------------------------------------

