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மதுரைமாஈகரில் 1926ஷு பிப்ரவரிமீ”, மதுரைத் 

தமிழ்ச் சங்கத்தாரும் * ஓப்-யெம்.-ஷி.*ஏ.' சங்கத்தாரும் 

சோர் து ஈடத்திவர்ச உபர்றியாசத் தொடர்களில--மது 

ரைப் பிரபலவக்கல் ஸ்ரீமாந்: எஸ். சேஷ ஐயங்கார் அவர் 

aor, M. L. A., தலைமையின்கீழ் அழ்வா/கள் நாலநிலை 

என்ற விஷபம் என்னால் உபந்நிய?ம்சப்பெற்றது. Me 

போது யான் கூறியவை யாவும் அச்சில் வெளிவருவதை 

அன்ப பலரும் விரும்பினமையின், மயில ப்பூரத் தமிழர் 

சல்விச்சங் த்தில் ஈடைபெறம் தமிழர்நேசன் பத்திரிகை 

யில் cLpan Gu அவற்றை எழுதிவெளியிட்டு வரலானேன். 

௮வ்வுபந்நியா சப்பிரதி பெறவிரும்மிப் பலரும் அடுத்தடுத்து 

எனக்கு எழுதி வருகின்றமையால் புதிய திருத்தங்களும் 

£ம்ச்குறிப்புக்களுமிட்டுஃ குல?சகாப்பெருமாள்சரிதம் 

முடியவுள்ள பாசத்தை ஆழவார்கள் காலநிலையின் முதற் 

பகுதியாக இப்போது வெளியிடுகின்றேன். இக். நாலைத் 

தமிழர் கஈல்விச்சங்கப்'' பிரசார ங்கஞள் ஒன்றாசக்மொண்டு 

௮ச்சும்குரியவற்றை பெல்லாம் அன்புடன்செய்து உதவிய 

vi—one அக்கல்விச் சங்நத்தின் கரியதரிசியும் சென்னை 

அட்வொகெட்டுகளுள் ஒருவருமான நண்பர் : ஸ்ரீமாந் 

பி, என, அபபுஸாமி ஐயரவர்கள் பி, எ., பி, எல், 

இவர்கள் 3பருதவி என்னால் என்றும் மறக்கற்பாலதன்று. 

இர் நூலின் இரண்டாம் பருதியையம் ஞானபரிபூர்ணா 

களான அழ்வார்கள் திருவருளை ஸமன்னிட்டு விரைந்து 

முடிக்கம் சருதியுள்ளேன். 

திருவல்லிக்கேணி, இங்கனம், 

13--2--1929, (2. இராகவையங்கார். 
c 
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ஸ்ரீ 

ஆழ்வார்கள் காலநிலை, 

இற உபநியசிக்கும்படி இச்சங்கத்தாரால் எனக்கு 

கியமித்கப்பெற்ற விஷயம் ₹ இழ்வார்கள் காலநிலை” என்பது. 

அவதார புருஷர்களும் ஞானபரிபூணர்களுமான பழைய 

திருமாலடியார்களைப்பற்றிப் பபசும்படி நான் மியமிக்கப் 

பெற்றது எனது பெரும் பறேயாகும். அப்3பற்றை நான் 

பெறினும் அப்பெரியார்களுடைய மாட்சிகளை அறிஞர்க 

ளான நீங்கள் மதிக்கு படி. உபடியசிக்கக்கூடிப திறமை என் 

னிடஞ் சிறிதுமில்லை. ஆயினும், உங்கள் நியமனப்படி கான் 
கூறப்புரும் சிறுவார்த்தைக, ரம் அ௮ப்பெரியாரைப் பற்றிய 

amr au யாதலால், எவவகையும் நிங்கள் அவற்றை விருப்பாய் 

ஏற்றுக் கொள்வீர்களென்ற உறுதியுடன் தெரிந்த சில 

வற்றை கூறத்தொடங்குகின்றேன். 

இன்று உபநியகக்கப் புகும் ' ஆழ்வார்கள் காலநிலை ? 

என்ற விஷயத்தில், அவர்கள் வாழ்ந்த காலங்கள் இன்ன 

வென்பதையும் அக்காலத்து வைணவசமயமிருக்த நிலைமை 

இன்னதென்பகையும் விளக்க விரும்பு3றன். இவற்றைக் 

கூறப் புகுமூன்; அவ்வாழ்வார்கள் காலநிலைக்குக் காரணமா 

யமைந்த முன்செய்திகளையும்; அப் பெரியார் புரிக த திருத் 

ெதொாண்டுகளின் காரியமான நிகழ்ச்சிகளையும் காம் தெரிந்து 

கொள்வது இன்றியமையாத தாகும். ஆதலால் ரான் 

இன்று எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தை (1) அமழ்வார்கள் 

காலத்துக்கு முன்னிருந்த தென்னட்டு வைஷ்ணவதிலை, (3) 

அவர்கள் காலத்துவிளவ்ிய நிலை, (8) அவர்கட்குப் பின் 

இருர்த நிலை என்ற மூன்று ப-குதிசளாக வகுத்துக்கொண்டு 

கூறுவேன்,



bo
 ஆழ்வார்கள் காலநிலை. 

ஆழ்வார்கள் காலத்துக்கு முன்னிருந்த 

வைஷ்ணவசமயரநிலை. 

பனுழமை பெருமைகள் வாயர்த இப் பரதகண்டத் 

ல் அகராதியாக நிலைபெற்றுள்ள மதங்களிலே, தீருமால் 

சமயமும் ஒன்றென்பதற்கு; வேதவேதாங்கங்களும் இதிகாச 

புராணாதிகளு3ம தக்க சான்றாக உள்ளன. இதனை விரித்து 

விளக்கற்குரிய வடமொ.ழிகென்மொ.நி.நால்கள் மிகுதியாக 

உள்ளமையால், அதுபற்றி நாம் ஆராய வேண்டியதில்லை. 

௮ தனால்,வடவேங்கடம் தென்,கமரில் கடைபட்ட தமிழ் 

நாட்டில் வைவ்ணவசமயத்தின் பூர்வநிலைமை எத்தகைய 

தென்பதே இங்கு கோக்கற்கு. குரியது. தென்னாட்டின் சமய 

சரித்திரங்களை நீள ஆராய்ந்து செல்லுமிடத்து  இருமாலைப் 

பரதெய்வமாகக் கொண்டு வழிபட்டுவருங் கொள்கை, அச் 

நாட்டு மக்கள் தோன்றிய காலத்திலேயே உடன்தோன்றி 

யது என்ற முடிபுபெறப்படக் தடையில்லை. முல்லை குறிஞ்ட 

மருதம் நெய்தல் என்று மான்காகப் பகுத்துக் கொண்டு 

இஞ் காலத் அக்குத் தமிழர் நானிலம் என்ற பெயசை இட்டு 

வழங்கயெ?பாதே, இருமால் வணக்கமும் இங்கு உண்டாகி 

விட்டது. தமிழ்ப் பெருமுனிவசான ௮கத்தியனாது தலை 

மை மாணுக்கராகச் சொல்லப்படும் ஆ௫ிரியர் தொல்காப்பிய 

னார், ௮ற்மான்கு நிலங்களையும் அவற்றுக்குரிய தெய்வங் 

கஞடன் பாகுபடுத்துமிட த்3த-- 

் மாயோன் மேய சாடிறை யுலகமும் 

சேயோன் மேய மைவரை யுலசமும் 

வேந்தன் மேய தீம்புன லுலகமும் 

வருணன் மேய பெருமண லுலகமும் 

முல்லை குறிஞ்சி மருத செய்தலெனச் 

சொல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே.!? 

(பொருளதி. ௮சத்திணை, 5) 

என்று கூறுளெருர். இதனால், மாயோனாகய திருமால்-- 

முல்லை என்ற காடும் காட்டுச்சார்பூமான நிலத்திற்கும், 

சேயோனாகய முருகன்--குறிஞ்சி என்ற மலையும் மலைச்



ஆழ்வார்கள் காலநிலை. 8 
சார்புமான நிலத்திற்கும், வேக்தனாயெ இர்திரன்--பருதம் 
என்ற ஊரும் ஊர்ச்சார்புமான நிலத் துக்கும், வருணன் -- 
நெய்தலாயெ கடலும் மடற்சார்புமான நிலத்துக்கும் 
உரிமைபூண்ட தெய்வங்களென்பதும், ௮. த்தெய்வ வழி 
பாடுகள் தொல்காப்பியர்க்கு மிகவும் முற்பட்ட காலத்தி 
லேயே தமிழ்மக்களாற் சைக்கொள்ளப்பட்டவை என்பதும் 
ஈன்கு விளங்கும். இக்சகான்கு நிலங்களோடு (முல்லையும் 
குறிஞ்சே முறைமையிற் நிரிந்த - நல்லியல் UL 
பாலையை ஐந்தா நிலமாகக் கொண்டி;அ தற்குக் கொற்றவை । 
தேவதை யாகப் பிற்பட்ட ஆரிய உறினர், இத்தெய்வங் 
கஞவ்ளே, இர்திரவருணர்களுக் ஐ, அவவவர் நிலவுரிமை 
பற்றியமைரஈ் த தனிக் கோயில்களேனும்? அவரைவழிபட்டு 
வந்த கொள்கைகளேனும் இருந்தனவென்று தெரிய வர 

வில்லை, ஆனல் திருமால்; முருகக்கடவுள; கொற்றலை 
என்பவர்க்கு அவ்வா ௮ அரைக்க கோயில்களும் கொள்கை 

களம் பழங்காலமுறல் இன்றுவரை உள்ளன. எனவே 
வைணவம், கெளமாரம், சாத்மம் போன்ற கொள்கைகள், 
தநிழகத்தில் விளங்யெ ஆதரமயங்கள் என்று கொள்ளத் 
தடையில்லை, இத்தெய்வங்களின் 2காயில்கள் தொல்காப் 
பியாகாலத்துக்கு முன் ப பெருசவிளங்கன வென்பதும், 
இவற்றின் அறப்புறங்களை அரசர் கேரிறந்சென்று பாது 
காத் துவர் தனரென்பதும், 

: மேவிய சழறப்பி னேனோர் படிமைய 
மூல்லை முதலாச் சொல்லிய முறையாற் 
பிழைத்தது பிழையா தாகம் வேண்டியும் 
இழைச்த வொண்பொருள் முடியவும் பிரிமீவ?? 

(தொல். HES. 30) 

1. தொல். அகத்திணை, :0--இளம்பூரணருஸர. 
2. 'வருணராஜா, இர்தி ராஜுவின் கோயில்கள் த்ஞ்சை 

யிலிருந்தன வென்று சாஸலனமும் (உட ட ip» $14.) Qt Arig 
முள்ள 'வச்சிரச் கோட்டம்? என்ற கோயில் காவிரிப்பூம்பட்டின த் 
திலிருச்5தாகச் லப்பதிகாரமும் (9, 12) கூற்; ஆயிலும், அவை 
இக்குப்பாலக வணக்கமபற்றியும், அவ்வவ்விடத்துச்சமைந்த சிறப் 
பியஃ்பு பற்றியும் நிருமிக்கப்பட்டனவேயன் றி, நிலவுரிமைப ந்றி 
பவை யல்ல என்க,
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என்ற சூத்திரத்துள்3 அவவாூரியர் கூறுதலால் ௮ றியலாம். 

இங்கனகங் கோயில்கொண்ட கடவுளரில் திருமால் முல்லை 

நிலத் தெய்வமாதலின்; அப்பெருமான் மேவிய கோயில் 

கள், காடும் சாட்டுச்சார்புமான இடங்களிற்றுன் ஆதியில் 

மைக்திருர் தனலா? 3வண்டும். இப்பொழுதுள்ள பழைய 

திருமால்திருப்பதிகள் பெரும்பாலும் ௮வ்வரறமைந்திருக் 

தலை என் 3ற கருதலாம். முல்லைக்குரிய தமிழ்மக்கள் இயர் 

என்று தொல்காப்பியர் கூறுவர்: அதனல், அவளாய்க்குலக் 

அதள் ஒளித்துவளர்க்க கண்ணபிரானே, முல்லை நிலத்து 

மக்கள தம் தொழு கலமாக வணங்கவெ த திருமாலவதார 

மூர்த்திபாயினர். இப்பெருமானது பால sis Sones 

ளாகத் தமிழாயர்கள் வழங்கிவக்தவை பலவாம் , அவற் 

௮ள், அப்பெருமான் ஈப்பின்னை என்ற ஆயர்குலவணங்கை 

வ வாய்க்குல வழக்கப்படி மன்யாசுல்கமாக விடுக்கப் 

ட்ட எழுவிடைகளையுர் தழுவியடர்த்து6 -.. மணம் 

புரிந்த சரிதம்) தமிழ்காட்டிற் பிரபலம் பெற்றதோடு 

சாடகமாக நடிக்கப் பெற்றும் வந்ததா, 
  

8... இச் சூத்திரத்திற்கு, உரையாசிரியரான இளம்பூரண 

வடிகள் கூறிய பொருளே: ஈண்டுக் கொள்ளப்பட்டது. அவர், 

* மேவிய இறெப்பி னேனோர் படிமைய " என்பசற்கு--! நால்வகை 

நிலதீஇினும் மேவிய சறப்பையுடைய மக்களையல்லாத தேவரது 
படிமையவாகிய பொருள்கள் ? என்று பொருளும், *! சிறப்பி னே 

னோர்? என்றதனால், ஜெப்புடையார் மக்களுக் தேவருமாசலின் 

மகச்சளல்லாதாோ தேவசென்று பொருளாயிற்று; படிமை என்பது 

ப்ரதீமா என்னும் வடமொழித் திரிபு; ௮து தேவர்ச்கொப்புமையாக 

நிலத்தின்கட் செய்தமைத்த தேவாமேல் வரத. ௮வருடைய 

பொருளர்வன பூசையும் விழாவும் முதலாயின ? என்று லிசேட 

மூம் எழுஇயிருத்சல் பெரிதும் பொருத்தமுடையதாதல் காண்க. 

சச்ரினார்க்கினியா், இச் சூத்தாத் துக்கு வேறு பொருள் கூறுவர். 

4. தொல். அகத்திணை, 95, இளம். 

5. (தமிழ் சாட்டில் வழங்க சண்ணபிரான் சரிதங்கள்! 
என்ற சனிவியாசத்துள், இதனை விரித்து விளச்இியுள்ளேன். 

(செச்தமிழ், தொகுதி 8, பகுதி. 4,) 

6 தமிழ் நூல்களில், 'ஏறுசோடல்! எனப்படும்.
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அயர்பாடியி லெருமன் த்து 

மாயவனுடன் றம்முனாடிய 

வாலசறிழை காடகங்களில் 

வேனெடுங்கட் பிஞ்ஞையொடாடிய 

குரகையாடுதும் யாமென்றாள் 
கறவைகன்றுதுயர் நீங்குகவென 2வ.?? 

(சிலப். ஆய்ச். சூரவை,) 

“மாமணி வண்ணஜனுர் தம்முனும் பிஞ்ஞஜையும் 

ஆடிய குரவையிஃ தாமென நோக்இயும்"" 

(மணிமே. 19, 65-6). 

என்று இளங்கோவடிகளும் சாத்தனரும் கூறுவனவற்றா 

௮ம் இச்செய்தி விளங்கும். வடகாட்டார். இராதா 
ெவிபைம் கண்ணன்ச।தலியருட் சறர்குவளாகக் கொண் 

டாமிதல்போலத் தென்னாட்்டவராற் பண்டைமகால 

முதலே பாராட்டப்ப?ர் தேவி இக்ஈப்பின்னப்பிராட்டியே 
என்பதும் அறியத்தக்கது. 

பத 

முல்லை நிலத்தவர் வணங்கிவசத இக்கண்ணபரொன் 

வ[ரிபாடி, தொல்காப்பியர்காலக்தே 6 ணை திலக்தூக்கடவுளர் 

வழிபாடுகளினும் சிறப்புடையதாயிரு* ததென் ற சொல்ல 

லாம், அமத்திணைபொழுக்கர் தொட ங்குகற்கிடமான 

குிஷ்சிபை எனப்! |/லவர் போலக் தாமும் முதலில் வைக் 

துக் கூருது இருகால் பாழும் பில்லைபை முதலாகக் 

கொண்டு தொல்காப்பிப/ எண்ணுதல்? ஒரு விடம் 
பத்மியதென்2 ,கருதத்ககுர். இவ்வா 3ற; DOT OTH FF 

இருமாலை உவமைகூறும் பூவைநிலையென்னும் புறத்துறை 

யைம் கூறுமிடத்து. 

7... அகத்திணை முறையில் அமைக்கப்பட்ட சந்ச நூல்களிலே 
தொல்காப்பியமும் ஐர்தணையைம்பதும் ஒழிய ஒழிந்உனயாவும், 

மூல்லையல்லாத இணைகளுள் ஒன்றை முஃலாசச் கொண்டனலாம். 
தொல்சாப்பியரைப்போலலே, மாமம்பொறையனாரும் “மல்லர்ச் 

சடச்தா னிறம்போன் நிருண்டெழுந்து ?? எனச் திருமாலைக் கூரி 
முல்லைத் இணை தொடங்கு தலை அவரியம்றிய ஐந்தணையைம்பதா 

a Bs. 
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(மாயோன் மேஎய மன்பெருஞ் சிறப்பிற் 
ரூவா விழுப்புகழ்ப் பூவை நிலையும்.?? (தொல். அகத், 60.) 

' என்று புரு? டாத்தமனது இறைமைக்குணம் புலப்படுமாறு 

பலபட விசேடித்து ௮வ்வா௫ரிபர் கூறுதலும் காணலாம் 

' இப்பெருந்தலைமைபற்றியே மால்* என்ற சொல்; பிநர்க்கு 
ரித்தாகாக ௩1ராயண காமம்போலத் தனித்த தமிழ்த் திருப் 

பெயராக மாயோனுக்குத் தொன்றுதொட்டு வழங்கி வருத 

)ம் காண்க. 

இவவாறு shpat சதோன்றியகாலக்கே உடன் 

தோன்றித் தலைமைபெற்றின்ற Bar Vor கோயில் 

கஞ் கொள்கையும் அக்கடவுளது போடியார்களாற் 

பெருகியிருக்கவேண்_௰ம் என்பு சொல்லவேண்டியதில்லை. 

Boers தலங்களிலே, திருவரங்கம், திருவேக்கடம், தீருமா 

ருஞ்சோலை, திருவெஃசா போன்றவை மிகப் பனுழைமை 

பெற்றனவாகும். இருமாலை முற்பட வைத்துத் கூறும் 

பரிபாடலிலும்; லெப்! (திகாரமுதலியவம்றி ஓம் இத்தல 

களிற் கோயில் கொண்டருஞம் அர்ச்சாவதார மூர்த்தி 

களின் திருக்கோலங்கள் மிகலழகாகச் இறப்பிக்கப்பட்டுள் 

ளன. 

நீல மேச நெடும்பொற் குன்றத்துப் 

பால்விரிர் தசலாது படிர்தது போல 

ஆயிரம் விரித்தெழு தலையுடை யருந்திறற் 

பாயற் பள்ளிப் பலர்தொழு தேத்த 

விரிதிரைச் சாவிரி வியன்பெருக் துருத்கித 

இருவமர் மார்பன் கிடர்.த வண்ணமும்?" 

என்று திருவாக்கக்துக் கிருமியும், 

8. *மாயோனைப் Qungi Bu Foduap பெருகு இ Apu 

பினையடைய கெடாத விழுமிய புகழைப் பொருச் நிய பூவைநிலை 

என்பது இளம்பூணருமை. இத்தொடர்ச்கு வேறுபெருளொன்றை 

நச்சனார்ச் இனியர் நலிர்துகொள்வர். 

© இருமாலின் சகச நாமங்களுள், ட்ருஹத், மஹான் 

என்ற இருப்பெயர்கள் இச்சொல்லுடன் ஒப்பிடத்தக்கன.
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லீங்குநீ ரருவி வேங்கட மென்னும் 

ஒங்குயர் மலயத் துச்சி மிமிசை 

விரிகதிர் ஞாயிறுக் இங்களும் விளங்கி 
இருமருங் சோடிய விடைநிலைத் தானத்து 

மின்னுக் கொடியுடுத்து விளங்குவித் பூண்டு 

ன்னிஐ மேக நின்றது போலப் 

பகையணய் காழியும் பால்வெண் சங்கமும் 

திகைபெறு தாமரைக் கையி னேந்தி 

நலங்களெ ராச மார்பிழ் பூண்டு 

பொலம்பூ வாடையிற் பொலிந்து தோன்றிய 

செக ணெடியோ னின்ற வண்ணமும்? 

என்று திருவேங்கடத்துத் திருமாலையும் இளங்கோவடி 

களும் (லப்; ||, 8௦-51) 

புவ்வச் தாமரை பிரையுங் கண்ணன் 
வெளவம் காரிருண் மயங்குமணி மேணியன் 

எவ்வயி னுலகத்துர் தோன்றி யல்வயின் 

மன்பது மறுக்கத் துன்பங் களைவோன்... 

நலம்புரீஇ யஞ்ச£ீர் சாம வாய்மொழி 

இதுவென வுரைத்தனெ மூள்ளமாக் திசைத்திறை 

இருங்குன்றத் தடியுறை யியைகெனப் 

பெரும்பெய ரிருவரைப் பாவுதுந் சொழுதே?? 

என இளம்பெழுவமுதியாரும் (பரிபாடல்) 15). 

“நீடுகுலைச், காந்சளஞ் இலம்பிற் களிறுபடிர் தாங்குப் 

பாம்பணைப் பள்ளி யமர்ந்தோ ஞளாங்கண்”? 

எனக் கடியலூ! உருத்திரங்கண்ண ரும் ( பெரும்பாண், 

8711-74) கூறுதல் eras. 

ஆதியில் முல்லைநிலத்துக்கு உரியவாயிருக்கத இருமால் 

கோயில்கள், (ிற்காலத்ேேர குறிஞ்சி மருதி ழேதலிய நிலங் 

களினும் பரவுவனவாயின. இவற்றிலும், கண்ணபிரான் வழி 

பாடே மிகுதியும் வழக்குப்பெத்றிரு? த. தென்னலாம். 
கண்ணபிரானை அப்பிரானது காதற் 2றவியான நப்பின்னைப் 

பிராட்டியுடனும் கமையனசான பலதேவருடனும் சேர 

வணக்ூச் சிறப் )ித்துவர்சத செய்தி சங்க நால்களால் நன் 
SHUI இஃதன்றிப் பல?வர்க்கும் தனிக்கோயில் 

களும் அக்கால த்திறாக்கன.
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வால்வளை மேனி வாலியோன் கோயிலும் 
நீல மேனி நெடியோன் கோயிலும்?? (லப். 5, 171.2) 

“உவணச் சேவ ஐுயர்த்தோ னியமமும் 
மேழிவல ஹுயர்த்த வெள்ளை ஈகரமும்?? (ஆஷி 14, 8-9) 

எனப் புகாரிலும் மதுரையிலும் இருக்க அத்தகைய 
கொயில்ரளை இளங்கோவடிகள் குறிப்பிடுவதுங் காண்க, 
இப்பல3தவர் சோயில், (வெள்ளை காகர் கோட்டம்” 
ச்வெள்ளை நகரம்”9 என்ற பெயர் பெற்றிருந்தது. இவ் 
வாறு தனிக் 2காயிலில் பல?தவரை வணங்கிவந்த வழக்கு, 
கடைச்சஙகத க்குப் பிற்பட்டகாலத்தில் இக் ததில்லை 

யென்றே சொல்லலாம். கண்ணலும் பல?தவரும் 
சேோர்துள்ள நிலையை, அக்காலத்துப் புலவர் வணக்க 
முகத்தானும்? உவமைமூகத்தானும் பலபடப் பாராட்டு 
வர். அழகர் கோயிலென்ற திருமாலிருஞ்சோலையில் அவ் 
Agar திரவுருவங்களுஞ் Seo As sor வென்று ஃபரி 
சாடல் (19) கூறும். இத்தகைய கோயில்களும் பிற்காலத்2த 
அருகிவிட்டன!!, இப்பலராமஇருஷ்ணாகளை சல்கர்ஷண 
வாசுதேவர் என்ற திருராமத்தால் 2000-ஆண்கெட்கு முற் 

பட்ட வடகாட்டாரும்வணங்கி வர் தனரென்பது பழைய 
வட. நால்களாலும் சாஸனங்களாலும்!? அறியப் படுகின் ற. 
  

9, இலப்.5, 17]--2; 9, 10. 

10. 4பொற்பனை வெள்ளையை புள்ளா தொழமுடின்னா, சக்கரத் 

தானை மறப்பின்னா' (இனா. 1) : மாயவனுர் சம்முனும் போலே 

மறிசடலுக்--கானலுஞ்சேர் வெண்மணலுங் சாணாயோ?? (திணை 
மாலை, 58) என்பன முதலியன காண்க, 

11. கண்ணன், தம்முனாகய பலதேவருடனும் ஈப்பின்னைப் 
பிராட்டியுடனும் எழுச்சருளியள்ளரிலை பழைய திருப்பதிசளி 
லொன்றான திருவல்லிக்கேணியில் இன்றும் காணப்படுதல் 

அறியத்தக்கது. 
12. இராஜபுதனத்து உதயபா ஸம்ஸ்தானகத்துள்ள சஸ-பண்டி 

(Ghasundi) என்ற இரொமத்திலுள்ள சாஸன மொன்ற; பகவத் 
சங்கர்ஷண வாஸ்சேவர்களுக்கு அங்குள்ள விஷ்்ணுவினாலயத்தே 
பாகவசரொருவர் செய்துள்ள சற்றிருப்பணிமையும், தக்ஷிண 

தேசத்து (Deccan) நானாகட்டத்துக் (Nanaghat) குகையிற் கண்ட 

சாஸனம், அ௮வ்விருதெய்வங்களும் பிரதிஷ்டை பெற்ற செய்தி 
யையும் கூறுவன என்றும், இவ்விரண்டும் 2100.ஊருஷ.ங்கட்கு 
முற்பட்ட சாஸனங்களென்றும் தெரிய வருகின்றன. (0(81(6114 

J ournal of the Mythic Society, Banglore, Vol. XI, p. 87.)
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இங்கனம் தமிழ் காட்டிற் சிறப்புற்றிருந்த திருமால் 

கோயில்களும் வழிபாடுகளும் ஆரிய ஈன்மக்களது வைதிக 
மூறைக் கேற்பவும் வைணவாகமமுறைக் கேற்பவும் ௮மைர் 
இருந்தன, வைணவாகமங்களாவன .....- பாஞ்சராத்திரமும் 

வைகானசமுமாம். 

மலைமிசைநின்றோன்...புள்ளணி நீள்கொடிப் 

புணர்நிலை தோன்றும் (சிலப், 11, 136) 

செல்கட் காரி கருங்கண் வெள்ளை 
பொன்கட் பச்சை செங்கண் மால் (பரிபா.3, 81.82.) 

  

சான; கோயில்களிற் கருடத்துவச அமைப்பும்) சங்கருடண 

வாசுசேசப் பிரத்தியும்க அூருத்தர்களென்னும் வியூகாவ 

தாரங்களும், பிறவும் சங்கச் செய்யுள்களிற் பயில தலினின் 

அம் அ௮வ்வாகமவழி3ய. சோயில்களும்* கொள்கைகளும் 
புண்டைக் காலத்தில் அமைந்து வழங்கிவந்தன என்பது 

பெறப்படும். 

திருமால் வழிபாட்டிற் சிறர்த பெரியாரைப் (பாக 

வதர்? என்ற பெயராம் பழையோர் வழங்கலாயினர். 8 பாக 

வதர் நாராயண சமயத்தோர் '? என்பது Barer. (பகம் 

எனப் பெயரிய ஷட்குணம பரிபூர்ணனை திருமாலின் 

சம்பந்த முடையார்” என்பது இதன் பொருள். திருமா 
லடிமையிற் சிறந்த இல்ல௰க்தாரை அடியார் என்றும்; 

உலகப்பற்றற்ற அத்தகைய துறவிகளை! பகவர் என்றும் 

முன்னோர் வழங்கிவந்தனர். இச்செய்தி... 

, -௮ச்சுதன் றன்னை ஞானவிதி பிழையாமே 

மேவித்2சாமும் அடியாநம் பகவரம் மிச்சதுலசே!! 

“நீறு செவ் 2வ யிடக்காணில் நேடுமூலடியாரென் றோடும்!* 
**விரும்பிப் பகவரைக் காணின் வியலிடமுண்டானே 

(திருவாய்மொழி) [Quer gw” 

* * செங்கணான் கோச்சோழன் சேர்ந்த கோயில் ? என்று இரு 

மங்கைமன்னனாற் பாடப்பெற்ற திநநறையூர் என்ற சாய்ச்சியார் 
கோயிலில், இவ்வியூகாவசார மூர்த்திகளனைவரும் ஒருங்கெழுச் 

தீருளியிருத்தல் ௮றியத்தக்க து. 
13. ஷூட்குணக்களாவன-- அறிவு, இரு, ஆட்சி, ஆற்றல், 

அவாவின்மை, புகழ் என்பவை (விஷ்ணு புராணம்), 

2 
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'பத்தர்களும் பகவர்களும்...தொழுஇிறைஞ்ச ?? (பெரியாழ். 

எனவரும் பெரியார் திருவாக்குக்களால் அறியப்படும். இப் 

பகவர் என்ற பெயர் சிவன் முதலிய கடவுளர்க்குப் பொது 

வாக வழங்குவதேனும், விஷ்ணுபத்தியில் மேம்பட்ட 
Spas a0 வேறுசமயத்தடியார்க்குப் பழைய தமிழ் 

மூல்களிற் பயிலாமை அ௮றியத்தக்கத, குடமூக்கிற்பகவர் 

நிலாத்துக்குறிப்பகவர் எனப் பிற்காலத்து விஷ்ணுபத்தர் 

களான முனிவர்களும் இப்பெயர் பெற்றிருத்தல் காணலாம். 

திரிதண்டதாரிகளான இவ்வைஷ்ணவசர்நியாசிகளையே ₹முக் 

கோற்பகவர் ? என்று பழைய தமிழ்மச்கள் வழங்கலாயினர். 

“ess கஇிர்சாங்கி யேர்திய குடைநீழல் 

உறித்தாழ்ந்த கரகமூ முரைசான்ற முச்கோலும் 

கெறிப்படச் சுவலசைஇ வேறோரா கெஞ்சத்துச் 
குறிப்பேவல் செயன்மாலைக் கொளைஈடை யச்தணீர்.?? (9) 

செச்சர்கொள் பொழுதினான்..... 

முூச்கோ லர்தணர் முதுமொழி கினைவார்போல்.?* (129) 

என்னுங் கலித்தொகையடிகள் இப்பகவரைச் கிறப்பித் தல் 

காண்க, இவற்றுள் ௮ர்கணர் என்பதற்குக் “சாஷாயம்போர் 

த்த குழாங்கள்? என்று நச்இனார்க்சனி௰ர் பொருள் கூறுவர். 

நாலே கரக முக்கோல் மணையே 

ஆயுங் காலை யந்தணர்க் குரிய ?? (தொல். மாயி. 70.) 

என்று ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் கூறுவதும் பகவரான 

இத்திரிதண்ட சந்நியாசிகளையேயாம். இம்முக்கோல் முனி 

வர், தலயாத்திரையாகத் தமிழகமெங்குஞ் சஞ்சரித்து 

வருபவரென்பது, அகத்திணைக் களவியலில் *முக்கோற் 

பகவரை ah on 5 a0” என்று உடன் போக்குப் பகுதியுள் வருர் 

gion nur gi தெரியலாம்.!4, 
  

    

14, *உடன்போய தலைவியின் பின்சென்ற செவிலி இடைச் 

சுரத்து ழக்கோற் பகவரைக்கண்டூ,।இவ்வகைப்பட்டாரை ஆண்டுக் 

காணீரோ! என வினவியாட்கு'அவரைச்சண்டு ௮ஃது ௮றமெனவே 

கருதிப்போந்தேம்; நீரும் ௮வர் திறத்து எவ்வம்பட வேண்டா! என 

எடுத் துச்சாட்டி ௮வர் (பகவர்) தெருட்டியது !' (கலித். 9, ௮வ,) 

என்று இத்துறைச்செய்தியை ஈச்௫னார்ச்கினியர் விளக்குதல்சாண்ச
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இருமாலை வணங்குங் கொள்கை முற்காலத்தே பிர 

பலம் பெற்றிருர் ததென்பது, மணிமேகலைச் சமயக்கணக்கர் 

கர்திறங்கேட்ட காதையுள் வைணவவாதம் கூறப்படுத 
லால் அறியப்படும். இக்காலத்தேயிருக் த ஈல்லிசைப் புலவர் 

பலர் பரமபாகவதர்களாக விளங்கெர். பரிபாடலில் திரு 

மாலைப்பற்றிச் சிறப்பித்த கவெனிளவெயினஞார்; கீரர்தை 

யார், ஈல்லெழுனியார் முதலியோர் பாடல்கள்; ௮க்கடவு 

ளிடம் ௮ன்னோர் கொண்டிருந்த பரமபத்திக்குச் சிறர் 2 

சானமு யுள்ளன. வைஷ்ணவசமய மூலதத்் துவங்கள் பலவும் 

ஆழ்வார்கள் வாக்கிற்போல இவர்கள் பாடல்களினும் காணட் 

படுதல் ஆய்ந்தறிதற்குரியது. இவரன்றி, விளக்கத் தனூ்1$ 

கவிசாகரப்பெருர்தேவனா்16 முதலாகவுள்ள வேறு புலவர் 

களும் வைணவசமயிகளாகவே தெரியவருன்றனர். திரு 

வள்ளுவரைப் பற்றி வழங்கும் ககதைகளிலுண்மை எத் 

தகையதாயினும்; அவர்தம் வாக்களவிற்சொண்டு நோக்கு 

மிடத்துத் திருமால்ஈமயத்துக்கு அவர்காலத்திருந்த இறப் 

பியல்பு பெறப்படத தடையில்லை. 

சமயக் சணக்கர் மதிவழி கூறாது [(கல்லாடம்.) 
உலூயெல் கூறிப் பொருளிது வென்ற வள்ளுவன்”? 

என்று சிறப்பிக்கப்படும் ௮த்தெய்வப்புலவர், பிறகடவுளா 

எவரையுங் குறிப்பிடாத நிலையில் 

மடியிலா மன்னவ னெய்தும் அுடியளந்தான் 
சா௮ய தெல்லா மொருங்கு ?? (610).17 
  
  

15, யான் சேந்தமிழ்ப் பத்திரிகையிற் பதிப்பித்துவரும் 

(பெருந்தொகை? 15-ம் பாடலையும், அதன் ழ்க்குறிப்பையும் 
நோக்குக. 

16. “பூவிற்குக் தாமரையே பொன்னிற்குச் சாம்புநதம்-- 
ஆவிற் கருமுனியா யானைச் கமாரும்பல்--தேவிற் றிநமால் எனச் 

சிறந்த தென்பவே--பாவிர்கு வள்ளுவர்வெண் பா?? என்ற இரு 

வள்ளுவமாலை வெண்பா (30) இப்புலவர்வாக்காதல் காண்ச. 

17. *தன்னடியளவானே எல்லாவுலகையும் ௮ளச்த இறை 

வன் கடந்த பரப்புமுழுதையும், மடியிலா ௮ரசன், முறையானன்றி 

ஒருங்கே எய்தும்”? என்பீது பரிமேலழகநரை.
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(! தாம்வீழ்வார் மென்றோட் டுயிலி னினிதுகொல் 

தாமரைச் கண்ணா னுலகு ?! (1103)18 

என்று கூறுதல் ௮வருள்ளக்கடையைத் தெள்ளிதிற் புலப் 

படுத்தக் கூடியகன்ரா ? இவற்றுள் முன்பாட்டில் வரும் 

டியளந் தான் தாயதெல்லாம்' என்ற தொடர், அ௮சுரர்க்கு 

ரிமையானதைத் தன்னுரிமையாக்க வேண்டி, திருமால் 

தன்னடியால் ௮ளந்துபெற்ற எல்லாவுலகும்--.என்ற கருத் 

துடனித்றலும், இரண்டாங்குறள்-...இயற்கைப் புணர்ச்சி 

நிகழ்ந்தபின் தலைவனது தளர்ச்தநிலையை கோக்க நிரதிசய 

வின்பத்திற்குரிப 8 இச்சிற்றின்பத்திற்கு இன்னயாதல் 

தகாது என்ற பாங்கற்கு ௮த் தலைவன் கூறிய கூற்ருக 

நிற்றலும் அறியத் ,க்கன. இக்குறள்களினின்றும், இலிலா 

விபூதி நித்தியவிபூதி என்ற இருவகைப் பெருஞ்செல்வம் 

BGS தனியிறைமை திருமாற்சேயுரியதென்ற வைஷ் 

ணவசமயக் கொள்கை, வள்ளுவனார் திருவுள்ளத்துக்கும் 

pee தென்பது ஈன்கு பெறப்படும். தாமரைக் கண்ணா 

ணுலகலும் மேம்பட்ட நிரதிசயவின்பப் பேறு வேறுண்டு 

என்பது அ௮த்தெய்வப்புலவர் கருச்தன்று; கருத்தாயின்; 

"உயர்ந்த தன்மேற்றே யுள்ளுங் காலை' என்றபடி, ௮வர் எடுத் 

துக் கொண்ட உவமையின் சிறப்பு இழுக்குறுமென்க, 

/ இனி; பசமபாகவதரான இப்புலவர்களன்றிப் பண் 

டைத்தமிழாசர்பலரும் திருமால்பத்தியிற் சிறர்திருக்தனர். 

செல்வக்கடுக்கோ வாழியாதன் என்ற சேரர் பெருந்தகை 

மாய வண்ணனை மனனுறப் பெற்றவன் '? என்று பதிற்றுப் 

பத்திற் புகழப்படுகின்றான்!9, கோச்செங்கணான் என்ற 

சோழவரசன் திருறையூர்த் திருமாலிடம் பரமபத்தி 

பூண்டிருக்கவனென்று தருமங்கைமன்னன் கூறுவர். இளம் 

பெருவழுதியார். என்ற பாண்டியர், தலத்3தோன்றல் திருமா 
al 

    

Ce TR nT 

18. gp oxy oveir Par Hstarié es தாம்விரும்பும்மகளிர் 
மெல்லிய தோளின்கட்டுயிலும் துயில்போல வருர்தாமலெய்த 

லாமோ, அவற்றைச் துறச்த தவயோடிகெளெய்தும் செங்கண்மா 

தூலகம்'? என்பது பரிமேலழகநரை. 13. 7-ம் பத்துப்பதிகம்,
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லிருஞ்சோலைப் பெருமானிடம் போன்புபூண்ட பரமபாக 
வதரென்பது பரிபாடலின் 19-ம் செய்யுளால் நன்கு 

விளங்கும். 

சங்கசாளில் வைணவம் சைவம் போன்ற வைதிக 

மதங்களை ௮சசர்களும் அடியார்களும் பெரிதும் ஆதரித் 

தும் போற்றியும் வந்தமையால், நாடுமுழுதும்: ௮ன்னோர் 

வழியையே பின்பற்றியொழுகிய தென்பது ஈன்கறியப் 

படுகின்ற, இக்காலத்?த சைனபெளத்தமதங்களும் ௮ச் 

சமயத்தவர்முயற்சியால் தென்ஞுட்டிற் சிறுகப் பரவியிருந்த 
மதனும், வைதிகமதங்களின் செல்வாக்றை அவை Dy COL. 

தனவல்ல. ஆனால் சங்ககாலத்துக்குப் Vor ot — அஃதாவது 

இ.பி. 6-ஆம் நூற்றுண்டு முதலாக....வடராடெல்லாம் உரக்க 

விீசிப்போர்த சைன பெளத்தங்களாகிய சண்டமாருதம் 

தென்னுட்டிலும் சழன்றடிக்கத் தொடங்கயெ௮ு. தமிழா 

சரின் தலைமைககர்ப் புறஞ்சசரிகளினும்! வை திகஸ் தலங்க 

ளினும் இச்சமயத்தவர் தங்கத் தங்கொள்கைகளைப் பரப்பி 

வந்ததோடு, சைனபெளத்தப் பள்ளிகளையும் உபதேச 

  

கூடங்களையும் தாபித்துவச்ரனர். தங்கள் சமயங்களைப் 

பிரபலப்படுத்துவதில் இன்5னார் கொண்டிருந்த ஆற்ற 

இம் ஊக்கமும் உரதிசயமானவை. வடகலைகளிற் பெரும் 

பயிற்சியும் வாக்குவல்லமையும் பெற்றுகின்ற இவர்கள், 

சென்ற நாடுகளிலெல்லாம் தத்தம் சங்கங்களைச் தாபித்தும் 

தேசபாஷைகளை நன்கு கற்று ௮வற்றின்னாலம் தஞ்சமயத் 

கொள்கைகளை த் தக்கவாறு பாப்பியும் வந்தனர். இவர்களுள் 

சைனர்தள், தமிழ்மொழியிற் செய்த இலக்கியவிலக்கண 

நூல்களும் சமயநூல்களும் பிறவும் பல வென்பதும்) ௮வந் 

நிற் சில, பரசமயத்தாரும் பாராட்டும்படி இன்றுவரை 

RR MO wpa tery er ater Ae த்தால் அவடர னன். 

    

 செலைஞயவுக்வகன் விக்கி அைவைவவவசை யர. fe ct neces nt மாறனை: 4 8 ere retin aking, 5 

1. மதுரை வஞ்ச முதலிய தலசசரங்களில் சைன பெளத்தப் 

பள்ளிகளும் உழைவிடங்களும் ஈகரின் _ எயிற்புறவிருச்கையில் 
அமைச் திருந்த செய்தி, * சிவப்பதிகாரம் புறஞ்சேரியிறுத்த காதை 

யாலும், மணிமேகலை-*-வஞ்மொகர்புக்க சாதையாலும் அறியலாம்,
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நின்று நிலவு தலும் யாவரும் தெரிர் தனவாம்.2 , சைனரும் 
பெளத்தரும் தருக்கசாத்தொத்தில் மிக்க பயிற்சியுடையரா 
யிருந்தமையின், ஏனைச்சமயிகளை வாதப்போருக் கழுத்துத் 
தங்கள் ஆற்றலைக் காட்டி வந்தனர். 

“Cur Bunt பிண்டியா ரென்றவப் பொய்யர்கள் 

  

வாதனா லுரையவை?! (சேலா. பச், 376, 10. 
*த௫க்கமருஞ் சமணரொடு தருக்கசாத் இரத்சவர்சொல் 
இடுக்கண் வருமொழி”! (ழூ, 922, 10.) 
“DEF FGM HG சாக்கியப்பேய்களும்?) 

(இல். இாமாதுஜதூத்றக். 99) 
(தருக்கனொர் சமண்செய்.து! (பெரியதிரு, 2,1,7). 

என்று வைதிகசமய முன் னோர் இவர.று தரக் சவாற்றஷ்சிறப் 

பாகக் FInd gH காணலாம். சைனமுனிவர் கையாண்ட 
அ௮னசனமுதலிய கமிநோன்புக ரம் மக்திரதந்திரங்களில் 
வன்மையும் தமிழர்க் க அன் 3னாரிடமிருக் த 1 இப்பை மிகு 
திப்படுத்தியன. இவர்களை அரசரும் பிறருங் கெளரவித்து 
வர் ததுமட்டிமன்றி; அவருட் இலர் அம்மதங்களைத் தழுவி 
இவர் கோக்கம் முடிவுபெறுதற்குப் பெருர்துணையுமாயினர். 

இவவாறு இவாக்கு ௮னுகூலரரய்பின்ற தென்னாட்டசசருள் 
ளே, பல்லவர்களைச் சிறர்தவராகச் சொல்லலாம். சைனமதச் 
தின் செல்வாக்கு, எனையவற்றினும் 0, 7-ஆம் ஆர ற்ருண்டு 
களிற் செழித்திருர்கதற்கு இவ்வசசர்களே காரணபூதரா 
யினர். இங்கனம் பேரரசர்களது தாவும், அம்மதப்பிர 
சாரகரது பேநழைப்பும் சைனச௪மயத்தை © FF INE RS 
கொண்டுவந்தனவென்றும், வேள்வி தலிய சடங்குகளில் 
விசேடப்புற்றுக்கொண்டொ முகய வைதிகமதங்கள் இதன் 
முன்னே மேலோங்க இடமின்றித் தளாவடையத் தொ 
டங்க எனறும் சொல்லத் தடையில்லை, 

  

  

2. முன்னோ ரொழியப் பின்னோர் பலரினள், எம்.நாலாரும் 
சன்னூலாருச், கணையோ வென்னுந் துணிலே மன்னுக ?? எனச் 

சுவாமிகாத தேூகரும் (இலக். சொச் 8, உரை) “பல்கலைக்குருசல் 
பவணர் தியென்னும், புலவர்பெருமான் புகழ்போல விளங்ககிற்ற 
லான்?” எனச் சங்கரஈமச்சிவாயப்புலவரும் (ஈன். 137 உம்.) 
கூறுதல் காண்க, ர
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இவ்வாறு, புறச்சமய வெழுச்சியால் நாட்டார்க்கு 

வைதிகமதங்களிற் பற்றுக் குறையவும்; அவற்றின் பழைய 

தர்மங்கள் தளர்வடையவும் நேர்ந்த, அம்மதங்களிற் 

பெரியோர்களுடைய அவகதாசங்கள் நிகழ்வகற்குக் காரண 
மாயிற்று. இக்காலத்தே சைவவைஷ்ணவ அடியார்களிற் 

தறந்தோர்பலர் தோன் றி, சகாதன கர்மங்களை மலைமேலிட்ட 

விளக்காக்கு வைத்தனர். இன்று கான் எடுத்துக்கொண்ட 
விஷயத்துக்கேற்பத் திருமாலடியாரான அத்தகைய பெரி 

யோர்களைப்பற்றிக் தெரிச்சவற்றைக் கூறுகின்றேன், 

முதலில் இப்பெரியோர்களின் சரித்திரச் சுருக்கங்களையும், 

௮வர்கள் அவதரித்த காலவி?சடங்களையும், அவர்கள் 
இருவாக்காற் றெரியவருஞ் செய்திகளையும் கூறிவிட்டுப் 

பின் அக்கால த்திருந்த வைஷ்ணவசமய நிலையை விவரிப் 

பேன், 

il. ஆழ்வார்கள்காலத்து வைஷ்ணவ சமயநிலை. 

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்(ரிர தாயத்தின்படி அம்மதப்பிர 

வர்த்தகர்களான பெரியோர்கள் இருவகைப்பிரிவினர் ஆவர். 

அவர்களை ஆழவார்கள்; ஆசாரியர்கள் என்பர், இவர்களுள் 

ஆழ்வார்களென்போர், அவதார புரஷர்களாகவும் ஞான 

பரிபூரணர்களாகவும், வைஷ்ண சமயத்தின் மூலபுறுஷர்க 

ளாகவும விளங்கெவர்கள். ஆழ்வார் என்பதற்கு (பகவத் 

குணங்களில் அம்ந்து ஈடுபடுவோர்? என்று விற்ப திப்பொ 

ருள் கூறுவதுண்டு, இப்பெயர்வழக்கற்குத் திவ்யப் பிர 

பர்தங்களிற் ப. ரமாணம் காணப்பட்டிலதேலும், பண்டைச் 

சாஸனங்களினும் நால்களினும் இச்சொல் பெரிதும் 

பயின் றுள்ள து.3 
  

3. சோழசாளைம்களில்---“அழ்வார் இருவரங்க சேவர்க்கு ((5 

1441) ற, 150) *திருவத்தியராழ்வாரைப் பாடியருளின ஸ்ரீபூதத்தாழ் 
வாரும்? (ழி, பக், 164) என்று திநமாலழர்த்தங்கட்கும், 'இிக்சாலி 
வல்லத்துத் இருத்தீச்காலி யாழ்வாரை ? (மதுரார்தகன் கண்ட 
ரா .இத்தனார் ஆழ்வாரை ஸஹஸ்ரகலச மாட்டுவிச்க? (ஷூ பச், 109) 

என்று சிவழர்த்தற்கட்கும், ஆழ்வார் பராச்தகன் குர்தவைப்
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இனி, ஆசாரியர் என்போர், அல்வாழ்வார்கட்குப் 

பிற்காலத்தே அவர்கள் அருளிச்செயலின்வழியைப் பின் 

பற்றி ஸ்ரீவைஷ்ணவ தரிசனத்தைப் பிரவசனஞ் செய்து 

நாட்டை உய்யக்கொண்ட பெரி2யாராவர். இவர்கட் 

கெல்லாகந் தலைவரானவர்; ஸ்ரீமந் - நர தமுனிகள், என்பது 

பலருமறிவர். அழ்வார்கள் ஆசாரியர்களென்ற இவ்விரு 

வகைப் பெரியார்களின் வாலாறுகளைக் கூறும் சரித்திச 

நால்கள் பலவாம். HUMP MW, TIO HR காலத்து 
  
    

பிராட்டியார்' (டி. ப. பக், 09), (ஈமபெருமாள் (அபயன்) திருத் 

தங்கையார் மதுசார்தகியாழ்வார்' (டை. (5, பக். 18) “குலோத்துங்க 

சோழன் மகளார் அ௮ம்மங்கையாழ்வார்!? (sno. us. 35) என்று ௮ 

சர்தல மகளிர்க்தம், 'வாணகோலரையர் தங்களாச்ச...விச்சா திரி 

யாழ்வார்'(3ஷ பக். 153) (கருணாசானாரன தொண்டைமாளார் தேவி 

யார் அழசெய மணவாளனணி மண்டையாழ்லார் (ஷே ௩௦, 862) என 

அ௮ரசரைச் சார்ந்த தலைவர்மகளிர்க்தம் வழங்குதலேயன்றி, நால் 

களில் --- * இனிப் பிறக்சச்கடல மைத்திரியாழ்வாரான புத்த 
தேவர்க்கு?( கக்கயாகப்பரணியுரை),'புத்தனுடைய என்பாஇிய தாது 

ஆழ்வார்? (நீலகேசி, மொக்கல. 82, உரை), (ஈழ மடிப்படுத்த 
தாடையாழ்வயரி? (புத்த சரித்திரம். பக். 25) என்று புத்ததேவர்க்கும் 

அவர் சம்பர்தமுடையார்க்கும் (அவிரோதியாழ்வார்' ( திரு நூற்றர் 

தாதி) எனச் சைனமுனிவர்க்கும் கூறப்படுதல் காண்க. இதனால் 

கடவுளர்க்கும், அடியார்கட்கும், மக்களித் திறந்த இருபாலார்க்கும் 
இச்சிறப்புப் பெயர் முற்காலத்தே பெருவழக்கிலிருக்த செய்தி 

தெரியலாம். இருச்சிற்றம்பலத்சாள்வார், கோவிந்தபாடி யாள்வார், 

ஆள்வார் அரிகுலகேசரி தேவர் (௨. 1.  ([. 880, 349, 248,) என 

இஃது, ஆள்வார் என்றும் சாளனங்களிம் பயிலும். இங்கனம் 

பெருகிய வழக்குக்களிலிருந்து, இச்சொச்கு ஸ்வாமி, பேரியோர் 

என்பதே பண்டைப் பொருளாக வேண்டுமென்று தோற்றுஇன் 

று. (பிறரை அடிமைகொண்டு ஆள்பவர்? என்ற பொருளில் 
ஆள்வார் என்று வழங்வெர்த.ஐ, பின்பு எகர ழகா வேற்றுமையின்றி 

ஆழ்வார் எனத் இரிந்ததோ வென்றம், பெண்பாலரான இருமா 

லடியார் ஒருவர் ஆண்டாள் என்றம் ஆசாரியத் தலைவரிற் இலர் 

ஆளவந்தார் ஆண்டான் என்றும் வழங்கப்பெறுவதை சோக்கு 

மிடத்து, (ஆன்? என்பதே இசன் பகுதியோ என்றும் சங்இச்க 
இடமுண்டு,
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௮வர் திருவடி சம்பந்தம் பெற்ற கருடவாகன பண்டி தரால் 

வடமொழியில் செய்யுளுருவமாகச் செய்யப்பெற்ற Baw 

ஸுூரிசரிதையும், ஸ்ரீரம்பிள்ளையின் தருவடிசம்பர்தம்பெற்த 

பின்பழகயெபெருமாள் ஜீயசால் மணிப்பிரவாளருபமாகச் 

செய்யப்பெற்ற ஆருயிரப்படி குருபரம்பரையும் பழமை 
பெத்றனவாகும். இவையன்றி, பிரபச்காமிருதம், பிரமதர் தச 

ஸ்வதந்தி ஜீயர் இயற்றிய குருபரம்பரை முதலாகப் 

பிற்காலத்து _நால்களும் உள்ளன. நாதமுனிகள் முதலாக 
அள்ள ஆசாரியர் வரலாறுகளை இச்சரித்தா wis season 

னின்றும் நாம் ஒழுங்காகவே தெரிச் துகொள்ளக்கூடும், 

இவற்றிற் கூறப்்பசிபவை, சரித்திர வாராய்ச்சி முறையோடும் 

பெரிதும் ஒச்தே வருகன்றமையால், இவற்றுட். பெரும் 
பகுதியும் ௮வ்வாசாய்ச்சி வல்லாராற் சங்கிக்கப்படவில்லை. 

ஆனல், ௮ச் நால்களி2ல பிற்பட்டவற்றிற் கண்ட ஆழ்வார். 

கள் காலங்களிலும் மீவறுகலைவற்றிலுமே தடைகள் பல 

நிகழ்சன்றன. முற்கூறிய பழையகு பரம்பரை இரண்டி. 

னுள்ளும்) நம்மாழ்வாரொருவர்க்கன்றி, _ வேறெவர்க்கும். 
௮வதாரகாலங்கள் குறிக்கப்படவில்லை யாதலால், (பிற்பட்ட 

நூல்களிற்கண்_ காலக்குறிப்புக்கள் இடைச்செருக0ின்' 
பது ௮ன்3னார்கரத்து. ஆழ்வார்களுட் சிறந்த ஈம்மாழ் 

வார்க்கும், ஆர ரியத்தலைவரான ஈர தமுனிகட்கும் Omer Tes 

தொடர்பிருக் ததென்று, இவ்யசூரிசரிதமும் பின்பழகிய 

சீயா குருபரம்பரையும் கூறுவதாக அவர்கள் கருது 

aa prt,  இக்கருத்திற்கு, அர் நூல்களில் யாதோர் 

தெளிவான ஆகாரமும் இல்லை. இதனை, ஈம்மாழ்வாரைப் 

பற்றிச் கூறுமிடத்து ஈன்குவிளக்குவேன். சுருக்கமாக ஒன்று 

மட்டும் இங்கே ுறிதற்குரியது) அஃதாவது இவர்கள் 

க்ருதுவதுபோல் அவ்விருவர்க்கும் ரான சம்பந்த 

முண்டாயின், ஆம்வார் அசாரியர் என்ற விபாகத்துக்கே 

சிறிதும் இடமில்லாதொழியும். ஆம்வார்களே ஆசாரியர்க 

ளாய், நாதமுனிகட்கு Dy BF Wd TO. 1ற்பட்டுமிராது, 

௮ தனால், ஆழ்வார்ீ.்கும் ஆசாரியர்கட்கும் இடையே 

9 
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தொடச்சியற்றிருந்தது என்பதில் ஐயமில்லை. ஆனால் அத் 

தொடர்பின்மை எவவளவுகாலம் இருந்த தென்ப 

இங்கு விடைதர வண்டிய கேள்வியாகும். 

ஆழ்வார்கட்குத் துவாபரயுகவிறுதியும் கலியுகாரம்ப 

மும் ௮வதாரகாலங்களாகக் கொண்டு, அவரவர் அவ 

தரித்த கல்யாப்தம், வருஷமாச௫இ௫வாராக்ஷத்இரங்கள் 

இவையென்று பிற்பட்ட குருபரம்பரைகள் கூறுகின்றன, 

சரித்திரவறிஞர் இக்ராலக்குறிப்புகளில் ஈம்பிக்கை கொள் 

ளாமைக்கு, வை முற்பட்ட Baw a $ரிசரிதை முதலிய 

a Db) க ண்ப்படாணைமட்டுல் காரணமன்றடி ஆழ்வார் 

களது அருளிச்செயல்களிற் கண்ட தமிழ்ஈடையின் போக் 

காலும், இலக்கணவமைதஇகளாலும்; சொற்பொருள் வழக் 

குக்களாலும்; அப்பெரிய ரெல்லார் கடைச்சங்கத் துக்குப் 

9ற்பட்ட காலவி?சடங்களில் விளங்கியவர்கள் என்பதே 

g ன் னார் முடிபு. 

“சங்கமுகத் தமிழ்மாலை பத்தும் வட்லார்?? 

சங்கத்தமிழ்மாலை முப்பதும்” 

என்று; அச்சங்கத்தை அவர்கள் குறிப்ரிடுவதோடு ச் 

, சங்க நாற்றொடர்களையும்! பொருள்களையும் அவர்கள் வழங் 
| 

| 

( குதலாலும், சங்ககாலச்துத் தமிழரச னை கோச் செங்கணு 

னுடையதும் 5-ம் நாற்றுண்டி. னஞசத் 0 தெரிச்ச பல்லவ 

1. வித துமிடல்வேண்டுங் கொம்லோ விடையடர்த்த பத்தி 

புழவன் பழம புனத்து?” (இிருமழிசையார்.)--...... வித்து மிடல் 

வேண்டுங் கொல்லோ விருந்தோம்பி, மிச்சின் மிசைவான் புலம்?! 

(திருவள்ளுவர்) என்பனவும், ஊரவர் கவ்வ யெருவிட் டன்னை 

சொன்னீர் மடுத்--தீர நெல் வித்தி முளைத்த கெஞ்சப் பெருஞ் 

செய்யுள்? (ஈம்மாழ்வார்)---- ஊரவர் கவ்வை யெருவாச வன்னை 

சொல்--நீராக நீளுமிந் சோய்?” (இரு௨ள்ளுவர்) என்பனவும், 

அன்ன ஈடையா ரலரேச வாடவர்மேல், மன்னு மடலூரா ரென்ப 

தோர் வாசகமும்--சதென்னுரையிழ் கேட்டறிவ துண்டு (இருமல்கை 
யார்)--4கடலன்ன காமத்த ராயினும் பெண்டிர், மடலேரார் cow 

தீர்மே லென்ப”? (முத்தொள்ளாயிரம்) என்பனவும் சொற்பொருள் 

ழக்குச்சளால் ஒப்புமை கொண்டிருத்தல் காண்க,
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மல்லனலுடையதுமான வரலா னுகளைச் சாளனைக்களும் _நால் 
களும் கூறுமுறையே திருமங்கையாழ்வார் பாடுதலாலும் 

கலியுகக் தொடக்கத்தில், ௮வ்வடியார்களை நிறுத்துவது 
பொருந்தாது. திருமங்கைமன்னன், திருஞான சம்பந்த 

சோடு சமயவாதஞ் செய்தவரென்று குருபாம்பரைகள் 

கூறுன்ெறன.  சம்பந்தர்காலம் 7-ம் நாற்றாுண்டென்பறு 
ஈந்தேகமறக் கொள்ளப்பட்டுச் சைவர்பலருடைய சம்மத 

மும் பெற்றுள்ளது. ஆயின், இருமங்கையார் காலமும் 
அதனிலும் சிலவாயிரவாண்டு மூறத்பட்டதென்பது yew 

கதமாம்--என்றிவைபோன்றன பலவும் சரித்திரவறிஞர்க 
டைய வாதங்களாகும். 

. இப்படி வாதிப்பவர்களிற் இலர் ஆழ்வார்கள் காலம் 

பற்றிக் கூறும் கொள்கைகளோ மிகவினேதமானவை. i 

வல்லபன், குல?சகான் என்ற பெயர்களை இராமா நுஜர் 

காலத்துக்குப் பிற்பட்ட பாண்டிய?கோளவரசர் இலர் | 

கொண்டுள்ளதைக் sem. gi, Oudurpurt குலசேக 

சாழ்வாரிருவரும் அ௮வ்வாசாரியத்தலைவர்க்குப் பிற்பட்டவர் 

கள் என்று எழு விட்டனர் இலர். மாறங்காரி, மதுரகவி 

ன்ற பெயர்கள் பாண்டியன் ஈம திரியொழுவனுக்கு வழங்கி 

யிருத்தலைச் சாஸனத்திற் பார்த்ததும் காரிமாறன் என்ற 

நம்மாழ்வார், அம்மாறங்காரியின் மகனென்றே க திவிட்ட 

னர் இலர், ஒரு சில?ரா;, காயன்மாரது தேவாரத்தைப் 

படித்த ஆழ்வார்கள் பதிகம்பாடத் தெரிந்து கொண்டனர் 

என்றெழுதினர். வேறுகிலர், இதற்கு ஆதாரங்காட்டுவார் 

போல, *அடியாரும் பகவரு மிக்கதுலகே? என்ற தருவாய் 

மொழித் தொடருள் 4 அடியார் ?” என்று சிவனடியாரசான 

சாயன்மாரையே நம்மாழ்வார். குறித்தனர் என்று கூசாது 

கூறினர். மற்றுஞ்சில2ரா.... "உன் திருவடிச் On தகைமை 

யினா். எப்படி யூராமிலைக்கக் குருட்டா மிலைக்கு மென் ஐ, 

— அப்படி யானுஞ் சொன்னன் ?” எனறு கம்மாழ்வாராற் 
  

1. 4 அச்சுதன்றன்னை...மேவித்தொழுமடியாரும் ? என்றும் 
உன்திருவடிச்சூடும் தகைமையினார்? என்றும் முன்னரும் தொடர்ப் 
பொருள் இன்னோர்க்ஞீப் புலப்பட்ட தில்லை.
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கூறப்பட்டவர் (ஊரா மிலைக்கக் குருட்டா மிலைத்து?” என்று 
பாடிய மாணிக்கவாசகசே என்று வரைந்து வெளிப்படுத் 

தினர். இக்கனமே பொருளுணர்ச்சியும் வழக்குணர்ர்சியு 

மின்றிப்பலரும் பலபட எழு திவருவாராயினர். 

இங்கனம் குறைகூறுவதால் ஒருசார்பின்றி ஒழுங் 
கான முறையில் அழ்வார் காலவாராய்ச்சி செய்தவ?ர 

இல்லை யென்று கான் கருதுவதாகவேனும், இத்தகைய 

ஆராய்ச்சி செய்தற்குரியகன்று என்பது என்கருத்தென் 

றேனும் ஒருவரும் நினைக்கக் கூடாது, சானைங்களும் மற் 

றக்கருவிகளும் பல்ப் பெருவருதலால்,உலகசரித்திரங்கள் 

௮வாவுடன் ஆராயப்பெற்றுவரும் இக்காலத்தே, தெய்வத் 

தன்மைவாய்ந்த அடியார்களின் தாலநிலைகளைக் தெரிந்து 

கொள்ள நம்மவர் ௮வாவுவதும் இயல்பேயாம். அத்தகைய 

அ௮வாவால் விளையும் அராய்ச்சிகளைத் தடுக்க முயல்வதும், 

௮தன் பயனான முடிவுகளைத் தக்க காரணமின்றி ஒதுக்கு 

வதும் நவீனவுலகத்தின்முன் ஈடவாத செயல்கள் என்பதுந் 

தெரித்த2த. அவ்வாராய்ச்சகளொல் உண்மை முடிபுகள் 

பல ஏற்படக்கூடுமா தல௬ல், அவற்றை யாவரும் ஏற்றற்குரிய 

காலம் அதிகதூரமின்றி நெருங்கியுள்ள தென்பதிலும் ஐய 

மில்லை. கர்ணபரம்பரைச் செய்திகளை ஒருமுகப்படுத்தி 

முன்னோர் எழுதிவைத்த சரித்தாச் செய்திகளுடன் பிற 

சாதனச் செய்திகள் மாறுபடக் கூடுமாயின்; அவற்றை 

ஆராய்ச்சி செய்வ?த குற்றமென்ற கொள்கை, சில வருஷங் 

கட்குமுன் ஈம்மவரால் ஆதரிக்கப்பட்டவளவு, இப்போ 

தில்லை யென்மே சொல்லலாம், ௮த்தகைய கொள்கையை 

ஆதிமுதலை அகாதரிக் துவருபவருள் யானும் ஒருவனென் 

பது பலரும் அறிவர். இப்போதும் ௮ம்.முறையில் நின்றே 

ஆழ்வார்களைப்பற்றி ரீண்டகாலமாக ஆராய்ர்துவர்த என் 

முடிவுகளை ஒருதொகுதியாக இன்றுகான் வெளியிடப் புகு 

கின்றேன். இவ்வுபர்நியாசம்; இதுசாறுக் இடைக்துள்ள 

சாதனங்களை யெல்லாக் தரட்டிக் கொண்டு ஒரு சார்பு 

மின்றிச் சரித்தாகாரனொருவன் செய்யும் ஆராய்ச்சிபோன்
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றதேயன்றி, சம்பிரதாயமுறையுள் கின்று கூறுவனவல்ல. 

ஆழ்வார் இருவாக்குக்களால் ௮வர் காலநிலைகளாகக் தெரிய 

வருபவை யாவை? பேறு _நால்களும் சாஸனங்களும் அவற் 

DES எவ்வளவில் துணையாகின்றன? என்பனவே இன்று 

நான் விவரிக்க விரும்பும் விஷயங்களாம், * 

முதலாவதாக நான் கூறுதற்குரியது - கலியுகத் 

தொடக்கத்தின் முன்னும் பின்னும் ஆழ்வார்கள் ௮வதரித் 

தவர்கள் என்பதற்குப் பழைய நாற்பிரமாணம் இல்லை 

யென்பதேயாம். மல கூறியபடி; இில்யசூரி சரிதம், பி 

பழய ஜீயர் குருபரம்பரை என்ற பழைய நால்களிரண்டி 
னும் ஆழ்வார்கட்கு மாதங்களும் ககூத்திரங்களுமன் றி 

வேறு கூறப்படவில்லை. அவற்றில் ஈம்மாழ்வார்க்கு மட்டுவ் 

வண்டிய ரரந்களுள்னன இவற்றை; அ௮வ்வாழ் 

வாரைப் பற்றிக் கூறுமிடத்து விரிவாகச் சொல்வேன். 

சரித்திரவறிஞமெல்லால் கருதுமாறு, ஆழ்வார்கள் கடைச் 

சங்ககாலத் அத்குப்பின வாழ்ந்தவர்களை என்பது, சங்க 

நால்களிலும் சாஸனங்களிலும் நன்குபயின்றவர்கள் எளி 

இல் அ றியக்கூடிய சென்பதில் ஐயமில்லை. இவ்வாறு, 

ஆழ்வார்கள் சங்கத்துக்குப் (பிற்பட்ட காலத்தவர்கள் என் 

பது ஆராய்ச்சியில் தெளிவாகப் பெறப்படுமாயின் ௮தனை 

மழைப்பது எதன் பொருட்டு ? அதனால் அவர்கள் பெரு 

மைக்கு வந்த குறை வென்ன ? ஆசரியர்களெல்லாம் பிற் 

பட _௮வதரித்திருப்பதால் Cars s இழமுக்குண்்டா P ஆத 

லால், பிழ்பட்ட குருபரம்பரைகளினும் திவ்யஸூரி சரிதம் 
ஆருயிரப்படிபோன்ற பழையநால்கள் நாம் ஆதாரங்க 

ளாகக் கொள்ளத்தக்கன என்பதும்) அவையும், ஆழ்வார்க 

ளால் சேரே கூறப்பரிந் தருவாக்குக்கட்கு இயையாதன 

வாயின்) அத்திருவாக்குக்ககள பெரிதும் பிரமாணங்களா 

தற்குரியன என்பதும் மறுக்கமுடியா கனவாகும். 

ஆழ்வார்களெல்லாம், ஆசாரியருட்டலைவரான ஸ்ரீமச் 

சாதமுனிகட்கு முற்பட்ட காலத்தவர் என்பது மேலே
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கூறப்பட்டது. அந்நாதமுனிகள் ௫. பி. 8285-ல் அ௮வதரித் 
தவர் என்று பிரபந்காமிரு தம், கோயிலொழுகு முதலிய 
So ச ச சவத வவ வவ மா பாட்டு 
மால்கள் ச. றுகின்றன. இக்காலம், மற்ற ஆசாரிய பரம் 

பரைகட்கு மிகவும் இயைந்து வருகன்றது, 825-0 sa 

தரித்தீ நாதமுனிகள் _318-ல் பரமபதித்தார் என்று அம் 

தால்களின்று காம் அறியலாகும், இதனால் அ௮ப்பெரியார் 

99--இருககூத்திரங்கள். எழுந் தருளியிருந் தவர் என்பது 

பெறப்படும். பரமயோூயாகக் கூப்படும் அவர்க்கு இவ் 

      

வயது பெரியதுமில்லை. இவ்விஷயமாகவும் ஈம்மாழ் 

வாரைப்பற்றிக் கூறுமிடத்து விரிவாக, ॥ரஸ்தாபிப்3பன். 

ஆக; இங்கே சுருக்கமாகவும் ஐயமில்லாமலும் தெரிந்து 

கொள்ளற்குரியது யாதெனின்; ௫. பி. 825-க்கு முற்பட்ட 

தான காலம; எல்லா அழ்வார்களும் எழுச்தருளியிருர் த.து 

என்பதேயாம். நாதமுனிகட்குப் பின்பும் அழ்வார்கள் 

௮வதரித்தவர்கள் என்று இலர் கூறுவது; பிரபிசாமகன் 

கல்யாணகாலத்தில் ௮வன் பேரன் தாம்பூலம் வழங்கினா 

னென்ற கதை போன்றதேயன்றிப் பிறிதில்லை. 

இனிச் சங்ககாலத்துக்குப் பின்னும் நாதமுனிகள து 

அவதாரகாலமாகிய 829-க்கு முன்னும், ஆழ்வார்கள் எ௮ 

வெந்த ாற்றாண்டுகளில் விளங்கினசென்பது அசாயத்தக் 

SH. அழ்வார்கள சரித்திரங்களாக வழங்குவன யாவரும் 

அறிந்தவையாதலால், அவற்றை விரிக்க வேண்டியதில்லை ; 

ஆதலின் ஆராய்ச்சிக்குரிய வளவில், சுுங்கவே கூறிச்செல் 

வேன். 

தட்



முதலாழ்வார்கள். 

பொய்கையார். பூதத்தார், பேயார் என்றமூவரும் 

முதலாழ்வார்கள் என்றழைக்கப்படிவர். இவர்கள் ௮யோ 

நிஜர்களாய் ஒரேமாதத்தில் அடுத்தடுத்த ஈகஷத்திரங்க 

ளில் அவதரித்தவர் என்பதும், தனித்தனி2ப சஞ்சரித் 

துவந்த இவர்கள் திருக்கோவலூரிலே நெருக்கமான இடை 

கழி ஒன்றில் மழைபெய்த ஒருராளிரவு ஒதுக்குவதற்காக 

சந்திக்க கோர்தபோது, திருமால் இவர்கட்:க அருள்புரிய 

விரும்? இவர்கட்கிடையில் சான்காமவராக இருந்து இரு 

ளில் நெருக்க அ தனையறிய வேறுவிளக்கின் மையால் தங்கள் 

ஞானமாகிய விளக்2கற்றிப்பாட, அப்பெருமான் அங்கு 

அவர்கட்குக் காட்டு கொடுத்தனர் என்பதும் [பலமான 

சரிதங்களாகும், இவர்களுள் பொய்கையார் காஞ்சியிலும்; 

பூதத்த ரர் திருக்கட ன்மல்லையிலும், பேயார் மயிலாப்பூரிலும் 

அவதரித்தவர்களென்றும், இவர்கள் மூவரும் திருவல்லிக் 

கேணியில் யோகத்தில் எழுந்தருளியிருர் த திருமழிசை 

யாழ்வாரைச் சர்இத்து Har var raion) ron gyi குருபரம் 

பரைகள் கூபம், 

  

25 வருஷுங்கட்கு முன்பு போயகையார் என் தலப் 

பெயரிட்டுச் சேந்தமிழில் ஒரு நீண்ட வியாசம் எழுதியிருக் 

கிறேன், * அதனில், யான் கூறிய விஷயம் அடியில் வரு 

மாறு :--யாப்பருங்கலவிருத்தி என்ற பழைய உரை ாலில் 
பொய்கையார் பாட்டு? என்ற :தறிப்புடன் சல வெண்: 

பாக்கள் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளன. இப்பொய்கை 
யாரை ஈசாவவுங்கெடவும் பாடவல்லவரும், முக்காலமு 

முணர்ந்தவருமாயெ இருடி”? என்று அவவிருத்தி எழுது 
  

* இவ்வியாசம் இச் நாலின் மூதலாம் ௮னுபர் தமாக இறுதியிற் 

சேர்க்சப்பட்டுள்ளது. 6
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இன்றது. ஆரிஷச் செய்யுள்கட்கு ௮வவிருத்தி காட்டிய 
உதாரணங்களுள்; பொய்கைவாக்கு என்று குறிப்பிடப் 

பெற்ற இரண்டு வெண்பாக்கள், (பொய்கையாழ்வார் ஈர் ௮௬ 

ளிய முத.்றிருவர்.சா இயில் உள்ளன. இதனால் ௬ுஷியாயெ 
பொய்கையாரும்; ஆஜ்வாராகிய பொய்கையாரும்; வெவ் 

வேருனவர் என்பது; 10-ம் தாற்றாண்டுத் தமிழ்ப்புலவர் 

களது க:  கன்றென்பது வெளியாகின்றது. என்பதே, 

இவ்வாறு பல வருஷக்கட்கு முன்பு பொய்சையாம் 

வாரைப்பற்றி முதப்பட்ட என்முடிவைச் சரித்திரவறிஞர் 
சிலர் முழுதுச் தழுவிக்கொண்டனர்.! அனால் வேறுசிலர் 2 

இதனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இவர்கள் ஆட்சேபமெல் 

லாம், சங்ககாலத்தவரான பொய்கையார் உலகப்பிரவிருத்தி 

யுடைபராகவும் ௮ரசர்க்கு ஈண்பராய் அவர்களைப் பாடிய 

வராகவும் தெரிதலின், நாக்கொண்டுமானிடம் பாடாத 

வரும் யோகுியுமான பொய்கைய(ழ்வாராக அவர் ஒரு 

(SLIT BLD ஆகார். என்பதேயாம். 

இவவாக்ஷேூபம் என்கூற்றைப்பற்றிய தன்றிப் பழைய 

தோர் உரைகாரர் கொள்கையைப் பற்றியதென்பது இங்கு 

அறியத்தக்கது, யாப்பருங்கலவிருத்தியுடையார் எழுதி 

யவை உண்மையல்லாது2பானால், அதுபற்றி எனக்கு 

_௮இகக் கவலையில்லை, ஆறலைபழைய பெரிய உரைகார சொருவ 

TB PD அக்காலத்துப் பிரபல வழக்கொன்றைப் பற்றியே 

மைக்திருக்கவேண்டுமென்றும், அதன அவ்வளவு எளிய 
தாக ஒஜதுக்கவிடுவது எற்கத்தகாதசென்றும் கான் வத் 

புறத் தவன், முன்னோரான அ வர்கூற்றுத் தக்க தாரண 

மின்றி?ய BT HED தரியதாயின், 5 2 வறு எதுதான்கொள்ளு 
  

1. தென்னிந்திய வைஷ்ணவசரிதம் (Early History of 

Vaishnavism in South India) verp gw gral (பக். 67-78) 

டாக்டர் எஸ், இருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்காரவர்கள் முசவியோர் 

இக்கொள்கை கொண்டெ முதியிருத்தல் காண்ச. 

9. தஞ்சை ராவ்பகதூர் 14, 5, ஸ்ரீநிவாச பிள்ளை யவர்கள் 

முதலியோர் (தமிழ்வரலாறு, பச், 176-7)
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11-ம் நாற்றுண்டின் “புதியத் இலர் yo 
வீசசோழியவுரைகாரர் கண்டியலங்காரமுடையார் இவர் 

கள் போல, வீர ராசேந்திரன் முதற்குலோத்துக்கன் முதலிய 

பிரபல சோழர்களைப் பற்றிய பாடலொன்றையும் அவர் 

தீம்முரையுள் அளாமையே இதற்கு உற்ற சான்றாம்.! 

ஆகவே அவெழுத்துக்கள் யாவும்; _குருபரம்பரைகள் 

எமுதப்பட்டதர்கு முன்பேவழங்கிய தமிழ்சாட்டுப். LG 

செங்திகளாதலால் சரித்திரவாராய்ச்சிக்கு ௮வை அடிப்ப 

டையான சாதனங்களென்றுகொள்ளத் தடையில்லை என்க. 

இனி, அவ்விருத்திகாரர் ஆரிடமான கவிகட்கு உதா 

ரணங் காட்டிவ நமிட:த்தே-..1 அவை உலூயற் செய்யுட் 
கோதிய உறுப்புக்களில் மிக்கு குறைந் தும்வரும்”” என்றும் 

அவவாரிடம் பாடுகுற்குரியார்-.* அக்குதற்கும் கெடுத் 

தற்கும் ஆற்றலுடையோராய் முக்காலமுமுணர்ச் த இருடி 
கள்? என்றும், ௮வராவார்- பொய்கையார்; குடமூக்கிற 

பகவர்; பூதத்தார், காரைக்காற்பேயார், மூலர் முதலியோர் 
என்றும் எழுதி, அவவாற மிக்குங்குறைநக் துமுள்ள அவர் 

பாடல்களை மேற்கோள்காட்டிச் செல்கன்றனர்.? ஈண்டுக் 
குறிக்கப்பட்ட ஆரிடக்கவிகளெல்லாம், யோகிகளான முத 

லாழ்வார்களுளளும் நா யனமார்களுள்ளும் சேர்ந்த அடி 

யார்களாக விளங்குதல் அறியத்தக்கசாம். இவற்றுட் 

பொய்கையரச்பமடிய அரிடச் செய்யுள் :-- 

“வஞ்ச வெளிய குருகெல்லாம் பஞ்சவன் 
கான்மாடச் கூடவிற் கல்வலிது 
சோழ னுறந்தைச் கரும்பினிது கொண்டைமான் 
சக்சியுட் காக்கை கரிது,!? 

என்பது முதலியன. மூலர்பாடிய ஆரிடச் செய்யுள்-- 

£இலைஈல வாயினு மெட்டி பழுத்தாற் 
லைஈல வாங்கனி சொண்டுண லாகா 

  

    

1. செந்தமிழ், 24-ம் தொகுதியுள் *அமிதசாகரர்! என்ற 
தலைப்பெயரின்௪ழ் யான் எழுதிய ஆராய்ச்சியுள், இவ்விருத்தி 
காரரைப் பற்றியுங் குதிப்பிட்ளெளேன், 

2. _யாப்பருங்கல்விருத்தி, 98 (பக. 350-52), 

4.
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(அயான், மூலைஈலங் கொண்டு முறுவலிக் ன்ற 

வினையுடை நெஞ்சனை வெய்துசொ ளீரே?! 

என்பது, சூதத்தாறாம் காரைக்காற் பேயாருஞ் செர்ச்து 

:தறைப்பற் பெருமோட்டுக் சாடு இிழவோட் 

கரைத்திருந்த சாந்தைததொட் டப்பேய் 

மறைக்க வறியாது மற்றுக்தன் கையைக் 

குறைக்குமாங் கூன்கத்தி கொண்டு.” 

என்பது. இவற்றுட் பொய்கையார் பாடிப ஆரிடச் செய்யுள் 

தமிழரசர் நால்வரையும் பற்றிக் கூறுதல் தெரியலாம். 

மேலர்வாக்காகத் குறித்த ஆரிடப்பாட்டு இருமந்திரத்தில் 
04-ம் செய்யுளாக உள்ளது. அனால், அவ்விருக்தியில் 
மிக்குவந்ககாகக் குறிக்கப்பட்ட கூன்சீர், இப்போதுள்ள 

திருமந்திரப் ப.இப்புக்களிற் காணப்படாத3தா?, அப்பாடல் 

பாட?பேதமுங் நொண்ரிள்ளது. இதனினின்று மூலவரும் 

திருஷலரும் ஒருவ? என்பது அவ்விருத்திகாரர் கருத் 

தென்பது தெரியலாம், இனி oo. விருத்தியில், காரைக் 

காற்பேயார் எனறும் காரைக்காற் பேயம்மையார் என்ற் 

Dr BG தமுள்ளன (ஐங்குறு. _ முன்னுரை, பக் 14. 

இதஞல்,; ௮ப்பெயர்கள் அறுபத்துமூன்று காயன்மாருள் 

ஒருவரான காரைக்காலம்மையாரை3ய குறிப்பன என்பதும் 

கெளிவாகின்ற து. 

இனிப் பேராதிரியர் நச்சனார்க்கனிய/ முதலிய உரை 

காரர்களும், விருந்து என்ற நூற்பகுப்புக்கு--ு பொய்கை 

யார் முதலாயினார் செப்த அந்தாதிச்செப்யுள்?? களை உதா 

சணங்களாகக் காட்டுகின்றனர்.! பொய்கையார் முதலா 

யினார் ௮ந்தாதிகள் என்பதனால், பூதத்தார்பேயார் ௮ம் 

தாதிகளும் தழுவப்பட்ட செய்தி விளங்கும். ஆதலால் 

(மூதலாழ்வார்களது அருளிச் செயல்களையே அவ்வுரை 

காரர்கள் குறிப்பிடுதல் தெளிவாம். ஈச்சினார்க்னெயர் 

'யோகிகளாய் உபாயங்களால் ழுக்காலமும் உணர்ந்த 
  

1. தொல்காப்பியம், செய். 289, பேரா, உரை,
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மாமூலர் முதலியோர் ௮றிவன்றேஎத்து ௮னைநிலைவகை 
யோ ராவர், அவர்க்கு மாணாக்கராகித் சகவஞ்செய்வோர் 

தாபதபக்கத்த ராவர் 1 என்று, பழைய செய்தியொன்று 

வழகஙகுதலை அறிச்து எழுதுவர். இவைகளால்; பொய்கை 

யார் முதலிய திருமாலடியார்களும் திருமூலர் சாரைக்காற் 

2பயார் முதலிய சிவனடி. பார்களும் சமயவழியாகப் பிரப 

லம் பெற்றத் க முன்பே, பரம்பரையாகவந்த தமிழ்ராட்டு 

வழக்குமுரையால், ஆக்கவும் கெடுக்கவும் ஆற்றலுடைய 
குமிழ்ப் பெருமுனிவர்கள கக் கடு தப்பட்டும், வரது திரு 

வாக்குக்கள் பழைய நாலுரைகளில் எடுத்தாளப்பட்டும் 

பெுவழக்இலி ந தன என்பது தெரியலாம். 

பொய்கையார் aut bE & யாப். பருங்கலவிருத்திகாரர் 

காட்டிய வெண்பாக்களுள்; தமிழாச[மூவரும் தொண்டை 

மானும்... கூறப்பமிகின்றன!. இதை தகமிழிருடியாகய 

பொய்கையார். அக்காலத்து IFT Soho பழகயவரென் 

பது பெறப்பிு. இவவாறு, முனிவ/களான இன் 9னார் 

உலகப்பிரவிருத்தியுடையராய் மானிடம் பாடினரெனல் 

பொருந்துமா என்று சிலர் சங்கிப்பர். பரிசுபெற்று உயி 

SIT DY DEBI STA மானிடம்பாடிய || Mauer Dhar rs 

இவரைக் கர௬ு௮வது oT GHP உலகஈன்மை புரிய விரும் 

ரியும், அரச/க்கு இடித்துறுதிகூறுதல் பற்றியும், அவரது 

பெருக்கன்மைக க் க. ரஇயும் Q) art Bort மானிடம் பாட 

Path FSI ௮ இவர்கிரக் குறைவாகுமோ ₹ பொய் 

கையார்போன்ு) முனிவர்களாலுர் பாடப்பெற்றவராயின் 

அவவாசர்கள் பெருமையால் நிறைக் தவர்களாக3வ கருதத் 

கடையென்னை ? அதனால், 

ட தோவா௫ி மாநிலங் காத்துகம் சண்முகப்பே 

மாவேறிச் செல்கின்ற மன்னவரும்--பூமேவும் 

செங்கமல காவியான் சேவடிககே யேழ்பிறப்புச் 

தண்கமல மேய்ந்தார் தமர் ?? (இரண். இருவர், 69) 
  

    

1. தொல்காட்ழியம், புறத். 70, ஈச்,உரை,
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என்று பூதத்தாழ்வார் அருளியபடி, அவர்காலத் தாசர்கள் 

இருமாலடிமையிற் இறந்த பெரியோராகவே கொள்ளத் 

குரியரென்க. ௮ன்தியும்..- 

 பழுதே பலபகலும் போயினவென் றஞ்சி 

[wets en rater 0p scin@—GC) arapC gem” (16) 

என்று பொய்கையாசே கூறியவாறு, இளமையில் அரசர் 

போன்றவரைச் சார்ந்திருக் து அவர்கள் தாலம் பாத்திய 

குறிப்புப் புலப்படுதலும் காணலாம். 

இவ்வாறு, அரசர்க்கு நண்பராய் ௭ 9தா சந்தர்ப்பத் 

துக்கேற்ப அவர்களைப் பாடியிருத்தலால், போரிற் பிடிக் 

கப்பட்ட சேோரனைச் சிறைநீக்கி உய்விப்பதற்காகச் சோழன் 

கோச் செங்கணானைக் களஎழிகாற்பது என்ற நாலாற் 

புகழ்ந்த பொய்கையார், மேற்கூறிய தமிழ் முனிவசான 

பொய்கையாழ்வாராக3வ இருத்தல் கூடும் என்பது 

என்கருத்து. இங்கனம் பாடியது; தம் 3பாருளால்! ஒரு 

வனது துன்பநிக்கும் ௮றச்செயல்பற்றிய 2 தபன் றிப் பரிசில் 

கோக்கெயெதன்றென்பதும், பாடப்பட்ட yr For திருமங்கை 

மன்னன் புகழுமாறு பாகவதசிரோமணியென்பதும் சரம் 

தெரிந் துகொள்ளத்தக்கன. ஒருகால், களவநிப் பொய்கை 

யாரைப்பற்றிய முடிபு எத்தகையதாயினும், யாப்பருங்கல 

விருத்தியுடையார் கூறிய பொய்கையார் ஆழ்வாரின் 

வேறல்லர் என்பத முன்னோர் கருத்து என்பது ஒரு தலை 

யென்க. 

இப்பொய்கையார் வாக்காக மமலேகுறித்த நூல்களும் 

பாடல்களுமன்றிப் புறகானூற்றுள் கோக் கோதைமார்பன் 

என்ற சே ரனைப்பற்றியுள்ள 48, 49-ம் பாடல்களும், Core 

செங்கணான் என்ற சோழனைப்பற்றியுள்ள 74-ம புறப்பாட் 
  

1. **இன்னநளின், மேதக்க டோய்கை சகவிகசொண்டு வில் 

லவனைப், பாகத் தளைவிட்ட பார்த் இவனும்?” (விக்ரம சோழ 

னுலா) என்று, கவிச்சக்கரவர்த்தயாகெய கூத்தநம்--சேரமானைச் 
சிறைநீக்யெ பொய்சையா£து பெருங்கருணைத்திறச்தையே SCs 

டி.த்.துப் பாடுதல் ௮றியற்பாலது.
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டும்; ஈற்றிணை 18-ம் செய்யுளும், பன்னிருபாட்டியலிற் சில 

சூத்திரங்களும் இப்பெரியார் இயற்றியனவாகக் காணப்ப? 
கின்றன. 

“ அழி யிழைப்பப் பகல்போ மிரவரிற் 

ரோழி துணையாத் துயர்திரும்--வாழி 

நறுமாலை தாராய் திரையவோஒ வென்னுஞ் 
செறுமாலை சென்றடையும் போழ்து?? 

என்று யா ப்பருவ் 2லவிரு தீஇயில் (பச். 9158) பெ.ய்கைவாக் 

காகக் கண்ட வெண்பாவால், இவர் தரைய னொருவனைப் 

புகழ்ந்துள்ளை தெரியலாம். திரையரென்பார், பல்லவ 

ரைப் போலவே அவர்க்குமுன் தொண்டைராடாண்ட சமி 
மாச வகுப்பினராவர். : இத்திரையருட் பல்லவரும் ௮ட ம) 

தியவசாகக் கருத ஆதாரங்கள் உள்ளன 1. 

இனி, இன்னிலை என்ற பெயர்புனைந்த நூலொன்று 

42-வெண்பாக்களில் நாற்பாலுடையதாகப் பொய்கையச 

ரால் பாடப்பட்டதென்று.ம், ௮து மதுரையாஇரியர் என்ப 

வரால் தொகுக்கப்! 'ட்டதென்றும், பதினெண் கீழ்க்கணக்கு 

ல்களில் ௮ஃதொன்று எனவும்; அதனையியற்றியவர் 

ஆழ்வாசாகிய பொய்கையா2ர அக 3வண்டுமெனவும் எழு 

தச் வெவாண்டுகட்குமுன்பு உரையுடன் வெளியிடப்பெற் 

றுள்ளது. தொல்க-ப்பியம், யாப்பருங்கலம் என்பவற்றின் 

பழைப உரைகளி?ல, வெவ் 2வ.று இலக்கணவமைதிகட்கு 

எடுத்துக்க ட்டப்பட்டனவும் புல வரபலசால் பாடப் 

பெற்றனவுமாகிய வெண்பாக்கள்சில இந்நூலின் இடை 

யிடையயே கூட்டியுங் குறைத்தும் மாற்றியும் ௮மைக்கப்பட் 
  

  

  

1. இிரையமன்னருள், பல்லவத்தியைய்ர் என்ற பிரிவின 

ரம் ஒருவர் என்று தொண்டைமண்டலப் பட்டயங் கூறஇன்றது 

(The Tamils 1800 years ago, p. 48). ser Duo, s-_Sohlor pun 
வந்தேறிய அத் திரையர்வழியினர் என்பதற்கேற்ப, பல்லவர்சராணயங் 

சிம் சகப்பலுருவம்*அமைந்திருத்தலும், ௮த்திரையரைப்போலவே 

சாககன்னியிடத்தினின்று உழ்பத்தியானவராகப் பல்லவர் கூறப் 

படுதலும் ஒப்பிடத்தக்கன. (Dr. Dubreuil’s “The Antiquities 
of Pallavas.’’)
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டுள்ளன. ௮வையொழிந்த ஏனைப்பாடல்கள்யாவும்; பழைய 

சான்றோருடைய வெண்பாக்கட்கு இயல்பாயமைக்த செப்ப 
லோசைத்திறமும், குறித்தபொருளைப் புலப்படுத்தற்குரிய 
சொன்னயந்தொடைஈயக்களும் பொருட்பொலிவும் இறக் 
கப்பெருமலும், ஆயினும் பழைமை தோன்றுமாறு முன்னே 
சாண்ட சொல்வழக்கலும் செய்யுள்வகையினும் ஒருசில 
பெய்யப்பெற்றும் உள்ளன. இக்நூல் முழுவதும் பொய்கை 
யார ஒருவ2ர செய்தநாயின், அதனைத் தொகுத்தவர் மறு 
ரையாசிரியர் என்பது பொருந்தவில்லை. புலவர் பலராற் 

பாடப்பெற்ற செய்யுட்களே பின்னேசால் தொகுக்கப்படு 
தற்கு உரியவன் றி, தனிநாலாக ஒருவரால் இயற்றப்பட்ட 
தொன்றைத் தொகை நாலாக முன்னோர் யாண்டும் வழக் 
காமை காணலாம். (நாலடி நான்மணி...கைந்நிலைய வாங் 
£ழ்க் கணக்கு” என்ற பாடற்படி, கைந்நிலை என்று பெயர் 
பெற்றுள்ள மூலைக் சம்க்சணக்குகளுள் ஒன்றாகல் கொள்வ 
தில் எத்தடைபும் இதுகாறும் நிகழ்ந்திலது. அகப்பொருள் 
பற்றியைந்்ச அ௮ப்பழைய நாலின் இதைந்தபிரதிகள் தமிழ்ப் 
பெரியார் இலரிடத்தும்; மதுரைக்தமிழ்ச்சங்கத்தும் உள் 
ளன. அத்தகைய நூலொன்று உண்டென்பதை அறியா 
மையாலோ; வேறெக்காரணத்தாலோ....(இனியநகிலையுடைய 
காஞ்சி? என்ற பொருளில்வந்த இன்னிலை காஞ்சு? 
என்ற பாடத்தை மாற்றி இன்னிலை என்பது ஒரு 

நூலென்று கொண்டு, ௮வ்வாறு கொண்டதற் ?2ற்றதொரு 
நூலையும்பாடிப் பெரய்கையாரை அசிரியராக்கெனேரோ என்ற 
cme Oud gin நிகழ்கின்றது. இதனை இயற்றியவர் 

பாய்கையாழ்வார் ஆதல் 2வண்டும் என்று சிலர் கருதியது. 

  

பெருந் தவ றயாம். சொற்பொருட்சுவைகள் பெருகநிற்கும் 
அவர்திருவந்தாதியின வாக்குக்கும், அயையின்றிக் ௧௬௫ 

ற்கும் இசன்3பாம் கக்கும் சிறுதொடர்பும் காண்டலரிது. 
இக் நாலின் சொற்பொருளமைதிகளினும் ௮ இங்கை நிகழ 

இடமுண்$டலும் அவற்றை விரிப்பதற்கு இஃது இட 
மன்று. சுருங்கக்கூறுமிடத். த, இ.து பழைய பொய்தையார 
தன்றி வேறு பொய்கையார் ஒருவராற் புனை அவிடப் 
பட்டநுூலென்றே கூறத் தடையில்லை எனக, 

சகர



பூதத்தாழ்வார், 

cama 

இனிப் HFSS PAT HAS TM seid மாமல்லபுரம் 

என்று வழங்கும் திருக்கடன்மல்லை என்ற தலம் என்று 

குருபரம்பரைகள் கூறுன்றன. இக்கடன்மல்லையைத் தம் 
தருவர் காதியில் (70) இவவாழ்வாரும் பாடுஇன்றார், இம்மா 

மல்லபுரம், மகாமல்லன் என்ற மறுபெயர் கொண்ட 

முதல் நரசிம்மபல்லவன் என்பவனால் உண்டாக்கப்பட்ட 

ஊரென்றும், அதனால் அ௮வ்வாரன் காலமாயெ 060-க்குப் 

பின்பே, பூதத்தாழ்வார் வாழ்ந்தவராதல் வேண்டுமென்றும் 

கருதினர், காலஞ்சென்ற ஸ்ரீ. கோபிநாதராயர் Sy aut Ban 

ஆனால் இக்கொள்கை உறுதியுடையகென்று நாம் ஈம்புவ 

தற்கில்லை. பழைய சிறந்த கடற்றுறைமுகங்களுள் ஒன் 

மகவும்; ௮ல் கடல்வளம் மிகப்பெற்ற காகவும் இவ்வூர் 

பண்டைக்காலத்தே விள ங்யதென்ப.து-- 

 புலங்கொணிதிக் குவையோடு புழைக்கைம்மாக் களிற்றினமும் 

நலங்கொணவ மணிக்குவையுஞ் சுமர்தெங்கு கான்றொ?ந்து 

சலங்களியங கும்மல்லைக் ஈடன்மல்லைத் தலசயனம் 

வலங்கொண்மனத் தாரவரை வலங்கொள்ளென் மடகசஞ்சே!? 
(பெரிய இருமொழி, 9,6,6,) 

என்ற திருமங்சைமன்னனது பாசுரத்தாற் நெரியலாம். 

கடன்மல்லை என்பது, மரக்கலங்க ளியங்கெ கொழிக்கும் 

கடல்வளம்பற்றி வர்த பெயரே என். பொருள்கூறுவார் 

போல-ம கலங்க ளியங்கும் மல்லைக் சடன்மல்லை”” என 

௮வவாழ்வார் பாதெல் அறியத்தக்கது. மல்லை என்பது| இவ 

வளமென்ற_பொருஸில், ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் அடிக் பா 

கடி பயிலுதலுங் ௧॥ண்க.2 இவ்வாறு கடல்வளம் பெற்றி 
    

1, The History of Sri Vaisnavas, p. 16, 

2. ‘wert wonapstr? (பெரியதிருமொழி. 4,3,6; 8,6,4) 
ஓ 

எனக்சாண்ச,
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ருர்த பண்டைச் துறைமுகப்பட்டினம், முதல் ஈரசம்மபல் 

லவஞகல் பின்பு பு.துப்பிக்கப்பட்டு மாமல்லன் என்ற ௮வன் 

சிறப்புப்பெயரைப் பெற்றிருத்தலும், ௮கனால், கடன் 

மல்லை என்ற தன் பழம்பெய?ரயன்றி, மாமல்லபுசம் என்ற 

புதுப்பெயரும் ௮தற்குப் பெருவழக்காயமைந்திருத்தலும் 
கூடியனவே. நரசிம்மபல்லவனால் முன்னில்லாதிருந்த ஊ 

சொன்று புதியதாக நிருமிக்கப்பட்டு ௮வன்பெயர் கொடுக் 
கப்பெற்றது என்பதற்குச் சானனமுதலிய அதரவு ஒன் 
gio Get. அன்றியும், முதல்கரசிம்மவர்மன் தந்ைத 

மகேந்திரவர்மன் ] என்பவனுக்குச் சத்துருமல்லன் என்ற 

பெயர்வழக்குச் சாஸனங்களிலே வழக்குவதாம். திருக் 
கடன்மல்லை என்ற மாமல்லபுரத்திலுள்ள ஆதிவராகர் £6 

நிதியுள; இப்பல்லவனுக்கும் இவன் தந்ைத சிம்மவிஷ்ணுவும் 

கும் சிலையுருவங்கள் அமைக்கப்பெற்று அவற்றின் மேலே 

அவர்கள் பெயர்களும் வரையப்பட்டுள்ளன என்று தெரிய 

வருகின்றது! மாமல்லனான ஈ.ரசிம்மவர்மனால் தனி?ய புதிய 

தாக உண்டாக்கப்பட்ட?த அ௮க்நகாமாயின், தன்பிம்பகத்தை 

யன்றித் தந்தைபாட்டர்களின் உருவச்சிலைகளையும் அவன் 

HAG அமைக்கவேண்டிய நியாயமில்லை. அதனால், மகா 

மல்லனாகிய கரசிம்மவன்மனுடைய பாட்டன்காலத்துக்கு 

முன்பே அ௮ப்பட்டினம் விளங்கயிருந்ததென்பதும், அவ் 

வூர்க்கோயில்கள் சல ௮ம்மகாமல்லன் முன்னோராற் கட்டப் 

பெற்று ௮வர்கள் உருவச்சிலைகளையும் உடையவாயிருக் தன 

என்பதும் கன்குபெறப்படும். மல்லை என்றும் அவ்வூர் 
ஆழ்வார் திருவாக்குக்களில் வழங்குகின்றது. 6 மாமல்லை 

கோவல் மதித்குடந்தை” என்று பூதத்தாழ்வார் அருளிய 

தொடருள் 'மல்லை' என்பதற்குக் கொடுக்கப்பட்ட விசே 

டணம்--- 

“ நீளோதம், வந்தலைக்கு மாமயிலை மாவல்லிக் சேணியான்”? 

என்ற திருமழிசைப்பிரான் வாக்கற்போல வந்த அடை 
  

1. இவ்விஷயத்தை அன்புடன் எனக்கு அறியித்தவர் 
சென்னை ஹைசோர்ட்டுவக்லும், சரித்திவாராய்ச்சியில் வல்லு 

குமான ஸ்ரீமான் டி, ஜி. ஆராவழத ஐயங்காரவர்கல், ],&., BL,
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சொல்லாகக் கொள்ளற்குரியதன்றி, மாமல்லபுசம் என்ப 

தன் திரிபாகவே கொள்ளவேண்டுமென்னும் நியதியில்லை, 

ஆகவே, ௮க்கடன்மல்லைத் திருமாலைப்பாடிய பூதத்தாழ்வா 
ரையும்; அ௮வர்காலத்தவர்களான பொய்கை பேயாழ்வார் 

களையும் 7-ம் நாற்றாண்டுக்கும் பிற்பட்டவர்களாகக் 

கொண்ட இராயாவர்கள் கருத்து வலியுடையதன்றென் 
பது விளங்கும். 

இனி, பூதத்தாரும் காரைக்காற் பேயம்மையாருஞ் 

சேர்ந்து பாடிய ௮ரிடவெண்பாவாக யாப்பருங்கலவிருத்தி 
யுடையார் காட்டிய பாட்டு பேலே குறிக்கப்பட்டது. அத 

னால்; ௮ப்பெரியரிருவரும் ஒரு காலத்தவரென்ப?த ௮வ் 

வுசையாளர் கருத்தென்பது பெறப்படும். “அ வையடக் 

இயலே'? என்ற தொல்காப்.யச் சூத்திரவுரையுள் (118)-- 

: இரைத்த விரிக்கிழ் விரைப்பினா வாய்போல் 

உரைத்த வுரைபோகச் கேட்டு--முரைத்த 

பயன். றவா செய்வார் சலரேதச் கெஞ்சத் 
தியன்றவா செய்வார் பலர் ?? 

என்ற வெண்பாவைக் காட்டி 'இது பூதத்தார் ௮வையட 
க்கு” என்றெழுதினர், பேராசிரியரும் ஈச்சினார்க்கனியரும், 

இவ்வெண்பா அழ்வாரான பூதத்தாருடைய3?தா, பிற 

ருடையதோ தெரிக்திலது. இனிப் பேயனார் என்ற சங்க. 

காலத்துப் புலவசொருவர் உளர். ௮வசையும் பேயாழ்வாரை 

யும் ஒருவரென்னு கருதற்டமில்ல், இப்பேயாம்வாரைப் 
பற்றித் தமிழ். நால்வழியாக வேறுசெய்தியும் இடைத்தில து. 
 



இருமழிசையாழ்வார். 

Dau, OsromeernGerar திருமழிசை என்ற 

கோ்ஷத் இரத்தில், பகவானை ௮ராதித்துவந்த பார்க்கவ முனி 

வாக்கு ௮ வர்பத்தினியிடம் பிண்டரூபமாக அவதரித்து 

௮ வர்களால் வழிபிடையே ௮ராதரவாகக் கைவிடப்பெற்ற 
வர். இப்பிண்டம் சிலகாள்களில் உருப்பெற்ற குழந்தை 

வடிவாகி அழுது சோரந்துகடப்பதைக் கண்ட திருவாளர் 

என்ற சதுர்த்தரொருவர் அதனை எடுத்து வளர்த்துவர; 

இவரும் வளாந்து இளமையி?ல?ய பரஞான முதிர்ச்சி 

பெற்ற யோகய5 விளங்கினர். இப்பெரியாரது குழந்தைப் 
பருவத்தில் இவரது மடமையறிந்து பால்தொடுத்து வந்த 

பாகவதரசொருவர்க்கு இவரருளாற் பிறந்த தணிகண்ணர் 

என்பவர், இவருக்கு இணைபிரீயத் தொண்டராயினார், திரு 

மழிசையார் உண்மைத் தத்துவம் இன்ன தென்பதை 

அறிய முயன்று சைன பெளத்த சைவமுதலிய எல்லாச் சம 

யங்களையும் ஆராய்ச்சிசெய்து முடிவில் நிருமாலை பாதெய் 

வமென்று தெளிகஆ்து, அப்பெருமானை இடைவிடாது தியா 

னித்துக்கொண்டு திருவல்லிக்கேஜியில் நெடுங்காலம் யோ 

கத்தில் எழுந்தருளியிருக்தார். அப்போது; பரம யோட 
களம் முதி3யோர்களுமான முதலாழ்வார் மூவரும், திரு 

வல்லிக்?கணிக்கெழுந்தருளித் தஇருமழிசையாரது பிரபாவ 
மறிந்து ௮வரைச் சந்தித்து ௮ளவளாவிப் பிரிந்தனர். 

பின்பு; இப்பெரியார் அம்முதலாழ்வார்கள் அவதரித்த தலங் 

களைத் தரிசித்துவிட்டுத் திருக்குடந்தைக்குச் செல்லக் 
தொடக்கி, இடையில் கச்சித் தருவெல்காவில் எழு 

தருளியிருந்கபோது, அங்குத் தமக்கு உரிய கைக்கரியஞ் 

செய்துவந்த கிழவியொருத்தியைக் குமரியாக்கி யருளினார். 

இவ்வற்புதச் செய்தியை அறிந்த ௮ர்ஈகாத்தாசன் தன் 
இழெத்தன த்தையும் நீக்கிவைக்க அழ்வாரைத் தம்மிடம்
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அழைத்துவரும்படி கணிகண்ணாமூலம் தெரிவிக்க, ஆழ்வார் 

௮ தற்ணெக்காராகச் சினங்கொண்டவேந்தன் ௮வ்விருவ 

ரும் தன்னகரைவிட்டு வெளியேறும்படி கட்டளையிட்ட 

னன். உடனே, திரும(நிசையார் திருவெஃகாவில் ௮றிதுயி 

லமர்ந்த திருமாலையும் தம்முடன் வெளியேறும்படி வேண்டி. 

அ௮ப்பெருமானைப் பரிவாரங்களுட்பட உடனழைத்துக் 

கொண்டு கணிகண்ண 2சாடும் ௮ச்ஈஃரத்தைலிட்டு நீங்கர். 

இச்செய்தியறிக்ச அரசன் அம்வாரது பிரபாவமறிக்து, 

அவரைப் பெருமாூடன் திரும் பமாறு பிரார்த்தித்தழைத் 

அ அவர்க்குச் தொண்டுபூண்டனன். பின்பு, திருமழிசை 
யாழ்வார் திருக்குடந்தை என்ற குர்பகோணஞ் சென்று; 

அங்கே யோகத்தில் நெடுங்கால எழுந்தருளி யிருந்து; 

இருச்சர் த விருத்தம், கானமுகன் iui gt Hato அரு 

ளிச்செய்து பின் பரமபதம் அடைக்தார்.. என்பது இவ 

வாழ்வாரது சரித்திரச் சுருக்கமாகும். 

இவ்வரல ற்றிளின் wir, முதலாழ்வார்மூவரும் Bap | 

மழிசைப்பிசானுக்கு ஆண்டிலும் அறிவிலும் முஇர்ந்தவர்க 
ளென்பதும்; ௮ர்நரல்வரும் ஒருகாலத்தவர் என்பதும் 

தெரியலாம், காஞ்சியில் ஆட்டிபுரிர்த அரசன் இன்னை 
னென்று திவ்யசூரிசரிதம் கூறவில்லையேலும், அவன் பல் 
லவ வமிசத்தவனென்று பின்பழகியயேர் குருபரம்பரை 
முதலியன கூறுன்றன. இது பழையதொரு வரலாற்றை: 

பற்றி வழங்கியிருக் கவண்டும் என்பதில் ஐயமில்லை, 9-ம் 

அரற்றுண்டுக்கு முன்பு, காஞ்சிபுரத்தைத் தலைககராசத் 

கொண்டு பல்லவர் தென்னாடாண்டவர் என்பதற்கு எவ் 
வகையாதாரமும் இல்லையென்று சரித்திரவறிஞர் கூறுவர். 

இக்கருத்து உண்மையுடையதாயின்; திருமழிரையாழ்வார் 
அக் நூற்ருண்டுக் தப் பின்பே விளங்கியவர் என்பது பெறப் 

படும். இவ்வாழ்பார்சாளிலிருந்த பல்லவன் இன்னான் என்று 

கூறவிடமில்லையேனும், சோழன். கோச்செங்கணான், தரை 

யன் போன்ற பழையஅ௮ரசரைப் பாடிய பொய்கையார்க் 

குச் சமகாலத்தவககக் கூறப்படுவதால், திருமழிசைப்
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பிசான் முற்பட்ட பல்லவனொரூவனது ஆட்டிக்காலத்தில் 

விளங்கயிருந்தவர் என்றே கருதலாம். அன்றியும், இவ் 

வாழ்வார் திருவாக்இனின்2ற ௮.றியப்படும் மற்றொரு குறிப் 
புமுண்டு. 

காப்பு மறந்தறியேன் கண்ணனே யென்கிருப்பன் 

ஆப்பம் கொழியவும் பல்லுயிர்க்கும்--ஆச்கை 

கொடுத்தளித்த கோ2ன தணப॥ேே* யுன்னை 

விடத்துணியார் மெய்தெளிந்தார் தாம்.!? 

(சான். தருவர். 98.) 

என்று தம் Hus st as பாசுரத்தில், திருமாலை இவலாழ் 

வார் குணபரனே என்று விளித்தல் காணலாம். குணபரன் 

என்றபெயர் முதல் மகேர்திசவர்மனுக்கு உரியதென்பது 

சாஸனங்களால் தெளியப்படும். இப்பல்லவன் பெயரால் 

இருமாலை ஆழ்வார் கூறுதல், அவ்விருவரும் ஒருகாலத் 

தவரென்பதைக் குழிப்பிக்கும் என்பது சிலர் கருத்து. இவ் 

ஆகம் முதலில் எனக்கு விதை மாக3$வ தோற்றியது. 

ஆயிலும், திருமாலின் இருநாமங்கள் எண்ணிறர் தன இருப் 

பவும், ஆழ் வ. ர்களெவரும் எடுித்தாளாத இந்நாமத்தால் 

௮வர் பெருமானை விளிப்பது ஒருகடுத்ை உட்கொண்டு 

போதும் என்று, அவர் காலகிலை2யாகி பொருந்தநோக்கும் 

போது புலனாகின்றது. 

பல்லவ :2வந்தர்கள் தெய்வாமிச முடையவர்களாகக் 

கருதப்பட்டு, அவர்களை ஸத்தியபராக்கிரமன்,) ஸகலகல்யா 

ணன், புரு?ஷாத்தமன்;, பராபரன், நிரைலோக்யவர்த்த 

னன்; ஸ்ரீநிதி, ௮.நாபமன் என்றித்தகைய கடவுட்பெயர்க 

ளால் அக்காலத்து மக்கள் சிறப்பித்துக் கூறிவந்த செய் 

Bout சாணனைங்களினின்றும்? அ௮றிபலாம். ஸர்வேசுவ 

சனுக்குரிய இத்தகைய பொருள்சேர் புசம்ச்சிப்பெயர்களைச் 
  

* “குணப்பானே' என்று ஒற்றிரட்டித் துப் பாடம்வழங்குவர். 

1. காலஞ்சென்ற ஸ்ரீ. எம், ஸ்ரீநீவஸ ஐயங்கார், ஏம். ஏ., 

அவர்சள் இவ்வாறு sGROQugpSort (The Tamil Studies. 

pp.305, 6.)- 
4. S. I, I. vol. i. pp. 1—4
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சில்வாழ்காட் பல்பிணிச் இற்றறிலினரான மக்கட்குத் தங் 
காலத்தார் சண்டவாறு வழங்கியிருப்பது ஆழ்வார்க்கு மிக்க 

வெறுப்பை உண்டாக்கியிருக்கவேண்டும் என்பது நிச்சயம். 
( நாக்கொண்டு மானிடம் பாடேன்? எ 

அதனால், தங்காலத்தாசன் கனக்குத்தகாக குணபரன் 

என்ற பெயரைக் தரித்திருப்பதினும் வெறுப்புற்று; (௮ து 

அனந்த கல்யாண குணபரிபூர்ணஞணாய் அதனால் குணப்ருத் 

என்ற திருசாமம் பெற்ற எம்பெருமானுக்கை உரியதாம்? 

என்ற திருவுள்ளத்துடன் குணபானே என்று பெருமானை 
இவர் அழைத்திருத்கல் கூடியதேயன்ரோ? தீர்த்தகசர் 

என்று சைஈசமயப் பெரியேர்களுக்கு வழங்கும் பெயர் 

அவர்க்குச் சிறிதும்.எற்காதது என்ற கருத்தால்-- 

ஈ பண்டிப் பெரும்பதியை யாக்கிப் பழிபாவங் 

கொண்டிங்கு வாழ்வாரைக் கூறுதே-- எண்டிசையும் 

போ்த்தகா நான்குடையான் பேசோதிப் பேதைகாள் 

தீர்த்தகர ராமின் இரிர்து.?? 

என்று, பூதத்தாழ்வார் உண்மையான தீர் த்தகரராகும்வழி 

இஃதென்று அருளிச்செய்தலும், 

 மலைரா டுடைய மன்னே போற்றி 

கலையா ரரிகேசரியாங் போத்றி!? 

என்று, “அரிகேசரி எனப் பாண்டிய/கொண்டுவள இறப்புப் 

பெயர் சிவபிரானுக்?2க T pg என்ற குறிப்புத் தோன்றத் 

திருவாதலூரடிகள் பாடுதலும் இங்கு ஒப்பிட்டறியத்தகும்.* 

இவ்வாேற ஆழ்வாரும் குணபரப்பெயரை வழங்கினர் என் 

ன்பர்; இப்பெரியார்.      

பது ஏற்றுக்கொள்ளப்படின், ௮ப்பெயர்கொண்ட மகேர் 

திரவர்மனது ஆட்சிக்காலத்தைத் (018-040) திருமழிசை 
யாரது வாழ்காளின் பிற்பகுதியாகக் கொள்ளலாம். இவ. 

  

ae   
  

* இவ்வாறன்றி * வேச்சராய் விண்ணவராய்...மற்றெல்லா 

மாய்!? என்று இவ்வாழ்வாரும், (கான், 83), “பெருந்துறை மேய 

தென்னவன் சேரலன் சோழன்”? (திருவாசகம்,குயிற்பத் த,7) எனத் 
தஇருவாதவூடிசளும் பாடியவாறு, '(திருவடைமன்னர் உருவமாக 

நின்று அருள்புரிபவலும் சடவுளே! என்ற கருத்துடன் அவ்வாறு 

கூறினர் எனிலும் பொருச் தும்.
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வாறு கொள்வதற்கு அ௮டியில்வருமாறு அவர் காலிலையும் 

இயைந்துள்ளலை ௮றியத்தக்ந.து, 

முதலாழ்வார்கள் வாழ்க் தருளுறெ காலத்?த ௮வர்கள 

அவதரித்து மமைபெற்ற காஞ்சிமண்டலத்திலும் பிற 

இடக்சளிலும் சைனபெளத்தமதங்கள் பெரிதும் செழித்து 

அவர்கள் தவன த்தைக் கவர்ந்தன வாயிருந்தன என்று சொல் 

வதற்இல்லை. 'அானஇகம் உலகளச்த அரியதிகம்' என்து” 

௮ இகவேற்றுமை பாராட்டிய பிற்தாலநிலை 2பா லின்றி sy av 

விருகடவுளரும் ஒருபரம்பொருளின் உருவவேழபாடூகளே 
என்ற கொள்கை ஆ்முதலாழ்வார் மூவர் _இருவுள்ளங்க. 

ளிலும் குடிசொண்டிருக்ததனால்,_சைவப சவைஷம்யமான 

கருத்துக்கள் ௮வர்கள் திருபக்காதிகளிம் 1 ண்பதரிதாகும். 

 முதலாவார் மூவரே யம்மூவ ருள்ளும் 
மூதலாவான் மூரிநீ* வண்ணன் ?? (14) 

“ அரனா ரணனாம மான்விடைபுள் ஸூர்தி 
உரைநூல் மரையுறையுக் கோயில்--வராநீர் 

கரும மழிப்பளிப்புக் சையதுவேல் கேமி 

உருவமெரி கார்மேனி யொன்று ?? (8) 

ஏந்றான்புள் ஞர்ந்தா னெயிலெரித்தான் மார்விடநர்தான் 

நீற்ரான் நிழன்மணி வண்ணத்தான்--கூற்றொருபால் 

கூ
 

~
 

மங்கையான் பூமகளான் வார்சடையா ஸீண்முடியான் 

சங்கையா ஸனீள்கழலான் காப்பு ” (74) 

 பொன்றிகழு மேனிப் புரிசடையம் புண்ணியனும் 

நின்றுலகச் தாய நெடுமாலும்....என்றும் 

இருவசங்கத் தாற்றிரிவ ரேனு மொருவன் 

ஒருவனங்கத் கென்று மூளன்? (98) 

எனப் பொய்கையாழ்வார் தம் முதல் திருவந்தா தியிலும், 

் தாழ்சடைய நீண்முடியு மொண்மழுவுஞ் சக்கரமும் 

சூழரவும் பொன்னாணுச் தோன்றுமால்--சூழுச் 

இரண்டருவி பாயு இருமலை?ம லெர்தைக் 

இரண்டுருவு மொன்றா யிசைந்து!? 

எனப் பேய ழ்வார் தம் மூனரார் திருவந்தாதியினும் பாடிய 

பாசுரங்களும் பிறவும் மேற்கூறிய கருத்தை விளக்கவல்லன.
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இனித் இருமழிசைப்பிசான் வாக்கை கோக்குமிடத்.த, 

வர் நாளில் சமயவாதங்கள் காட்டிற் பெருகியிருக் தன 

என்பது கனகு (பலனாகும். 

6 அறியார் சமண ரயர்த்தார் பவுத்தர் 

தறியார் சவப்பட்டார் செப்பின்--வெறியாய 
மாயவனை மாலவனை மாதவனை யெத்தாதார் 

ஈனவே யாதலா லின்று, (நான்முகன் 6) 

கூ
 

சூ
 நாசா யணனென்னை யாளி ஈரகத்துச் 

சேராமற் காச் ஈந் திருமால்தன்--பேரான 

பேசப் பெரா? பிணச்சமயர் பேசக்கேட் 
டாசைப்பட் டாழ்வார் பலர்?? (ஷி. 14) 

1 சாக்கியம் கற்றோஞ் சமண்கற்றோஞ் சங்கரனார் 
ஆக்கிய வாசம.நூ லாராய்ந்தோம்-- பாக்கியத்தாற் 
செங்கட் கரியானைச் சேர்ச்தியார தீதிலோம் 

எங்கட் சரி.பதொன் தில்? (பின்பழகய, குருபரம், பச். 10. ) 

சான்ற ஆழ்வார் பாசரங்களால் மேற்கூறிய செய்தி வெளி 

யாகும். அன்றியும்; சைவ வைணவர்க்குள்__ மா.ற்கமிய். 

களும் இவாதாலத் இருக் துவர் தன. 

 மற்றுத் தொழுவா மபொருவரையும் யானின்மை 
கற்றைச் சடையான் கரிகண்டாய்”! (நான்முகன். 20). 

 பிதிரு மனமிலேன் பிஞ்ஞகன் தன்னோ 

டெதிர்வ னவனெனக்கு கேரான்?? (ஷி. 84). 

1 காணினு முருப்பொலார் செவிக்இனாத சர்த்தியார் 
பேணிலும் வரந்தர மிடுக்கிலாத தேவரை 

ஆணமென்் றடைந்துவாழு மாதர்சாள்?? (திருச்ச, 69.) 

என்பனபோன்ற இவர் பாடற்றொடர்கள்,) முதலாழ்வார் 

போக்கிற்கு முற்றும் வேறுபட்டனவென் மற சொ ல்லத்தக் 

கன. இவ்வா ச௪மயவிரோதங்கள் செறிந்து நிதழ்ந்தது 

குணபானாகிய மகர் தாவாமனது ஆட்டுஃ்நாகமேயாம். 

இப்பல்லவமன முதலில் சைனசமயத்தவளனாயிருக்து, திரு 

நாவுக்கரசுரகாயனாரால் சைவமதத்திற்குத் திரும்பப் பெற் 

றவன். இவன் மகன் காலத்தேதான், சிறுத்தொண்டர் 

திருஞானசம்பர் தர் ற இ௨னடியார்கள் விளங்கினர். Qa 

[AVS Oe 
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குணபான் சைவப்பற்றுடையவஞனாயிலும், ஏனைய வைதிக 

மதங்களில் வெறுப்புக்காட்டி வந்தவனல்லன். மகேந்திர 

வாடியில்! திருமால்கோயிலொன்று இப்பல்லவனாற் கட்டப் 

பட்டிருப்பதும், மாமல்லபுரத்து அதிவராகர் சந்நிதியில் 

இவனது உருவச்சிலை ௮மைக் திருப்பதும் வைஷ்ணவசமயத் 
தும் இவன்வைத்திருக்சத ௮பிமானத்அக்கு உற்றசான்று2 

ளாம். குணபரனது சமயச்சார்பு இத்தகையதாயிலும், 

இவன் தந்தை சிம்மவிஷ்ணுவும், இவன்மசன் கரசிம்மவர்ம 

னும் பாம வைஷ்ணவர்கள். இவர்கள் போன்ற ௮ரச௪ரது 

ஆதரவுகளாலும் பெரியோர் ௮வதாரங்களாலும் சைவம் 

போலவே திருமால் சமயமுரந் தழைத்திருர்ததென்றே 

சொல்லத்தகும். முதலாழ்வார்காலத்தில் ஆட்சிபுரிந்து 

வந்த பல்லவவேந்தர் திருமாலடிமைத்திறத்திற் இறக்தவ 

சென்று பூதத்தாழ்வார் தம் திருவந்தாதியுட் குறிப்பிட் 

டுள்ள செய்தி மேலே கூறினேன். இவ்வேந்தர் சிம்மவிஷ்ணு 

வும் ௮வன் முன்னோருமாகவே கொள்ளத் தடையில்லை?. 

இவ்வாறு சைவழும் வைணவமும் அரசராதரவு பெற்றுப் 

புறமதத்தவரைத் தாக்குவதில் ஒன்றிய கருத்துடைய 
வாக இருர் தனவேலும்; ௮வளமுசமயத்கார்க்கும் Gay gp 

வகையில் உள்ளார்ச்த மாற்சரியங்கள் நிரழாமற் போக 

வில்லை. இதற்கு மேற்காட்டிய திருமழிசையார் வாக்குமட் 

டுமே யன் றி-- 
  

1. இவ்வூர், சோழ$ூம்மபுரத்தை ௮டுத்துளது. இதன் குடை 

வரைச் கோயிலிற்கண்ட சாஸனத்தால்,மசேச்திர விஷ்ணுக்கிருகம்? 
என்பது அவ்வூர்ச் திருமால் கோயிலின் பழையபெயர் என்று 
தெரியவருகின்றது. (1$ற. Rep. 13 of 1896). 

2. மகேந்திரவாமனைச் சைவனாசக் கூறத்தகுமாயினும் ௮௮ன் 
தந்ைத சம்மவிஷ்ணுவையும், ௮வன் முன்னோரான பல்லவரிற் 
பலரையும் பாமப।கவதர்கள் என்று விசேடித்துச் சாஸனங்கள் 
a Gor wer. (Ind. Ant. Vol, V. pp. 50, 154; Vol. XV. p, 274) 
“ei semapsuGu. ura dé செல்கின்ற மன்னவரும், செங்கமல 
சாபியான் சேவடிக்கே யேழ்பிறப்பும்,,.தமா?? என்று தம் காலத் 
தரசர் பரம்பரையே வைஷ்ணவர்சள் என்று பூதத்தார் இரண்டாச் 
திருவந்தாதியில் (69) பாடுவதற்கு இயையவே, சாளனைக்களும் ௮௧ 
சாலத்துப் பல்லவசைக் க..று.தல் அறியத்தட்கதாம்.
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“ தூறு கோடி பிரமர்சள் தர்தினார் 

ஆறு கோடி சராயண ரங்கனே 

ஏறு கங்சை மணலெண்ணி லிச்இரர் 
ஈறி லாதவ னீச னொருவனே. 

*: தாயினு ஈல்ல சங்கர லுக்கன்ப 

சாய வுள்ளத் தமுதருச் தப்பெறார் 
பேயர் பேய்முலை யுண்டுயிர் போக்கிய 

மாயன் மாயத்துப் பட்ட மனத்தரே?? 

என்பனவும்; இலிங் புராணம் திருக்குறந்தொகசைபோன்த 

பதிகங்களில் ௮மைந்த அப்பர்பாடல்களும், தம் தேவாரட் 
பதிகங்களின் ஒன்பதாங்கவ்தோறும் திருமாலைத் தாழ்த்த 

யுரைப்பதையே சங்கற்பமாகக்கொண்ட சம்பச்தர்பாடல் 

களும் வைஷ்ண. மயக்கொள்கை ஒருபுறம் வளர்ச்சிபெற்ற. 

வந்ததையும், ௮ தனினும் சைவத்தில் ௮ திகப்பற்றுத் தமிழ் 

மக்கட்கு உண்டாகும் கோக்கத்துடன் ௮வ்வாறு பாடட் 
பெற்றன என்பதையுங் குறிப்பிக்கக் கூடியனவாம். ஆனால். 

பொதுப்பகசைவரான புறச்சமயிகளுடன் பெரும்போர் 

புரிந்து சராதன தர்மங்களைப் போற்றவேண்டியிருக் த நிலை 

யில், வைதிகர்களான தங்கட்குட் பெரியவ்ரோதங்களை 

வளர்த்துக்கொள்ள  அவவ்ருசாசராமும் விரும்பியிரார் 

என்றே கருதலாம். சைவவைணவவாதம் நிஃழ்ந்ததாக 

அவ்விருவர் மூல்களலும் ஒத்தவரலாறு காணப்படாமை 

யும் கோக்கத்தக்கது. 

இவற்றால்; சமயவாதஞ் செறிந்து apes wae Bsr 
வர்மனது ஆட்சித்கால3?ம திரும சைப்பிரானுக் கும் உரிய 

தென்று கொள்வது பெரிதும் பொருக்தும் எனலாம். 

இதற்கேற்ப குணபரன என்ற பல்லவன் பெயசையே) 

பொருட்பேறு சிறத்தஃபற்ற ௮வவாழ்வார் திருமாலுக்கு 

வழங்கலாயின/--என்று மேற்கூறய மருத்து. ஏர 

புடையதாயின) ௮ப்பல்லவன் ஆட்சிபுரிச் த 7-ஆம் தூர 

Cp er gtr தொடக்கமே) இரும/ சையாரது வாழ்நாளின் 

பிற்பகுதியென்று ஆணியத் தடை உலை, பரமயோகியாம் 
. 6
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நெடுங்காலம் வாழ்ந்தவர் என்ற! இவவாழ்வாரைக் குரு 

பரம்பரைகள் ஒருங்கு கூறுகின்றன. அதனால், இப்பெரி 

யார் 0, 7-ஆம் நூற்றாண்டுகளின் பின்முன் பகு திகளிலும்) 

இவாக்கு மூத்தவாமசளும் முத்தாலமும் உணாக்த இருடி”! 

ச்ளுமான தல்வார் மூவரும் 9) 0-ஆம் . தூற்றாண்டு 

களின் பின்முன் பகு இிரளினும். எழுர்தருளியிரும் தவர்கள் 

என்பதில் எவ்வமைத் தடையும் நிநழ இடமில்லை. 

சோழன் செங்மணானைக் மளவழியாற் படிய பொய்கையார் 

முதலாழ்வார்மளுள் முன்னவ2ர என்ற! மருதுவதற்குத் 

தக்க மாரணங்மளிமுத்தல் மல Boss. gl. Oe 
செங்கணான் சடைச்சங்கத்தாசருள்ளே பிற்பட்டவன் என் 

IG FHS EIN Bar Bru. SB ஈன்கு பெறப்படும். 
  

1. கவிச்சச்சமவர்த்தியாசிய கூத்தர் தம் இராசராசனுலாவில் 

_- “சோன்மாலை நல்லவன் போயகை களவழி நாற்பதுக்கு, 

வில்லவன் காற்றளையை விட்டசோன்'' என் ற: சிறப்பிச்ளெருர் 

சுடராழி யானடிக்கே சூட்டினன் சோன்மால?? என்று தம் திரு 

வர்தாதியைப் பொடகையாழ்வார் தொடங்குசலின், ௮தனை உட் 

கொண்டே கூத்தர் ௮ப்பெரியாரை ௮அவவாற விமேடித்தனர் என்று 

கொள்ளத்தகும். சொன்மாலை ஈல்லவன்--பாமாலையாகிய Boas 
தாதியைப் பாடிய நல்லடியார் என்றவாறு, விச்ரம சோழனுலா 

வில், இன்னரளின் மமேதக்க போய்கை என்ற அப்புலவசே 
பாடியதொடர்- திருமாலின் பேரருள்பெற்றுச் இறந்தவர் அப்பெரி 

யார்-.-என்ற கருத்துடன் அ௮மைச்சப்பட்டதாகக் கருதவும் இட 

மூண்டு. 

2 சோழன் செங்கணான், சோமான்-கணைக்கா லிரும்பொறை 
யைப் போரில் வென்று அசப்படுத்தியபோது, சேரனைச் ஈழை 

மீட்கவேண்டி. ௮ச்சோழன்மேற் களவழிபாடிய பொய்கையாசே, 

கோக் கோதைமார்பன் என்ற சேனையும் 48-ம் புறப்பாட்டாழ் 
பாடியுள்ளார். இவ்வாறு, இப்புலவர் சாலச்தவர்களாகச் மிதரியும் 

கணைச்காலிரும்பொறை, செங்கணான், சோக் கோசைமார்பன் 

என்ற அரசர் மூவரும் முற்பட்ட சங்கப்புலலெவராலும் பாடப் 

பெற்றவர்களாகத் தெரியவாராமையின், அன்னோர், சக்கசாலத்துச் 
குச் சிறிது பிந்திய சாலத்தில் வாழ்ர்சவர்சளென்று கருதத் தகும். 

நத்றிணையுள் (18)--*மூவன்...எயிறழுத்திய சதவிற் ரொண்டி”?? 
என்று பொய்கையார் வாக்கற்சண்ட செய்தி, சிலர் கருதுவது
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பழைய சோழசாஸனங்கள் சிலவும்1_ இவனை அவ்வாறே 

குறிப்பிசிகின்றன. இவற்றால், இச்சோழன் எறக்குறைய 

ஐர்.தாம் நாற்றாண்டில் வாழ்ர் தசவனென்ற! கருதல் குறைவா 

காது. ஆகவே செங்கணான் வாழ்ச்த அம்நாற்றாண்டே 
பொய்கையார் முதலியவர்க்கும் ஏற்றதா தல் கண்மிகொள்க. 

இனி, ஆக்கவு்கெடுக்கவும் பாடவல்ல ௮ற்றலுடையராய் 

முக்காலமுழுணர்ச்த முனிவர்களாகப் பொய்கையார் பூதத் 

தார், குடமூக்கிற் பரவர், சாரைக்காற் பேயம்மையார் திரு 

மூலர்--என் றிவர்களை யாப்பருங்கலவிருத்தியுடையார் கூறி 

யதும், இவர் யாவரும் பழைய திருமால்சிவனடியார்க 

ளாக ௮மைதலும் மேலே விளக்கப்பட்டன. இவர்களுள் 

குடமூக்கிழ் பகவர் என்ற பெரியார் இயற்றிய நூல் வாசு 
தேவனார்சிந்தம் என்ற பெயர்பெற்றதென்றும், அந்தா 

லுள் மிக்குங்குறைச் தும் வரும் செய்யுள்களும் ஆரிடமாம் 

என்றும் அவவிருத்திகாசர் குறிப்பிரிவர். குடமூக்கற் பக 
  

போல், அ௮ப்புலவர் காலத்து நிகழ்ச்சியாசகக் சொள்ள வேண்டுவ 

தன்று, புறகானூற்றள் (48)--தொண்டி, அ௮ஃதெம் மூரே யவ 

னெம் மிறைவன்”? என்று இப்புலவர் பாடியது, தாம் எடுத்துக் 

கொண்ட புலவராற்றுப்படைச் துறைக்கேற்ப ஆற்றுப்படுக்கும் புல 

வன்கூற்றாகக் கூறியதேயன்றிப் பிறிதன்றென்பதும் அறியத்தக் 

சகது. இணிப் பொய்கையாராற் பாடப்பட்டவனாக மேலே கூறிய 

இரையன் என்பவன், சிலர் கருதுவதுபோல், பெரும்பாணாற்றுப் 

படை கொண்ட இளந்திரையன் என்று கொள்வதற்கு ஆதாச 

'மின்று; ௮வ்விளர்திரையன்வழியில் வந்த சிற்றாசைக் கொள் 

ள் குரியனென்ச. 

1 சோழவமிசாவளியை விரிவாகக் கூறும் அன்பில், இருவாலங்   

செங்கணானை்--சரிகாலன் வழித்தோன்றலாகவும், 9-ஆம் நூற் 
ரூண்டினனான விஈயாலயனுக்கு முன்னோனாகவும் இடைப்பட 
வைத்துச் கூறுகின்றன, இதனால், விசயாலயனுக்குமுன் பிரபலம் 

பெத்றிருந்த சோமன் , செங்கணான் ஒருவனே என்பதுபெறப்படும். 

இருஞானசம்பச்சமூர்த்தசளால் இச்சோழம் பாடப்பெற்றிருத்த 
லின், 7-ஆம் நூத்றாண்டுத்கு மும்பட்டதே ௮வ்வாசன் காலமாகும்; 

அஸ்து ஐந்தாம் நாம்ராண்டெனல் பொருந்துமென்க,
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வர் என்பது குடமூக்கில் என்ற தலத்து வாழ்ந்த முனிவ 
ராகிய திருமாலடியார் என்ற பொருள்பெறும். குடமூக்கில் 

கும்பகோணம்; பாம்பணைமேற் சேர்ந்தாய் குடமூக்கில் 

கோயிலாக் கொண்டு?” என்பது இரண்,டாந்திருவந்தாதி 

(97). பொய்கையார்பூதத்தார்ரளோடும் ஒருசோவைத்து 

அவ்விருத்திகாரர் குடமூக்கிற்பரசவரைச் இறப்பித்தலால்; 

அவர்களோடொத்தபெருமையினர் அப்பெரியா ரென் 

பது தெளிவாகத் தடையில்லை. இனி, அ௮ப்பகவர் யாவர் 

என்று அ௮ராயுமிடத்து, அவர் திருமழிசைப்பிரான் போ 

௮ம் என்று கருதும்படியிருத்தல் ஈவனிக்ஈத்தக்கது. இவ் 

வாழ்வாரைப்பற்றிக் குருபாம்பரைகள் கூ௮ம் வரலாஅகளி 

லிருந்து, இவர், தம் வாழ்நாளின் பிற்பகுதியில் திருக் 

குடந்தை சென்ற தங்க, அங்கே நெடுங்காலம் யோகத்தி 

லெழுச் தருளியிருர்து பின் வீபெற்றவசென்பதும், அச் 

ஈகரில் இவர் இருந்தருளிய சாளில் இயற்றிய திவயப்பிர 

பர் தங்களே திருச்சக்தவிருத்கமும் சான்முகன் திருவந்தாதி 

யுமென்பறும் நன்கறியலாகும். அகவே; யோகியான திரு 

மழிசையாழ்வாரும் பண்டைக் திருமாலடியாரான முனிவ 

ரென்று கூறப்பட்ட குட.மூக்கிற்பரவரும் ஒருவராதற் 

குரிய பொருத்தமிருத்தல் தெரியலாம். இனி இப்பகவர் 

செய்த ரால் வாசுதேவனார்சிந்தம் என்னும் பெயர்பெற்ற 

தென்று அவ்விருத்தி கூறுகின்றது. இப்பெயர்க்கு (வாசு 

தேவனாகிய திருமாலைப்பற்றிப் பாடப்பட்ட இந்த நூல்? 

என்பது பொருளாகும். இர் நாற்பெயரை நோக்குமிடத்து, 

Qe திருமழிசையார் அருளிய திருச்சர் தவிருத்தத்தி 
னும் வேரறாசாதென்றே கொள்ளும்படியுள்ளது. (வாசு 

தேவனார்) சந்தம்” என்பதே (சிந் தம்? என்று பிற்காலத்து த் 

திரிர்திருத்தல் வேண்டும். வளாகம், கலாய்த்தல் என்பன 
விளாகம்! கலாய்த்தல்? என மொழிழுதல் ௮கரம் இகர 
மாகத் திரிதல் பண்டைக்காலமுதலேயுள்ள வழக்கா தலுங் 
  

1. * பைம்பொழில் விளாகத்து?? (தேவா. பக், TH பாட். 
6, சாமிசா. பதிப்பு.) 

2. 1 நெண்டிச் கொண்டேயும் இலொய்ப்பன்?? (ஷி, 749, 8).
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காண்க. அறிவுடையகம்பி என்பவரால் வஞ்சியடிகளிற் 

செய்யப்பெற்ற இந்தநாலொன்றும் யாப்பருங்கல விருத்தி 

காரரால் அவ்விடத்தே மேற்ரோள் காட்டப்பட்டுள அு.! 

வாசுதேவனார்சந்தமும் ௮த்ததையதுபோலும் என்ற கருத் 

தால், பின்னோர் அதனையும் சந்தம் என்று திரித்து வழங்கி 

மிருத்தல் வேண்டும். வாகதேவனுர் சிந்தமும் அ நிவடையு 
நம்பியதுபோலவே வஞ்டயடியில் i i i 

அந்ஈம்பிசெய்த நாலை மேற்கோள்காட்டிய யாப்-விருத்தி 
யுடையார், அவ்வி. த்தே குடமூக்கிழ் பதவர் செய்த நூலை 
யும் குறிப்பிட்டெழு.தியிருப்பரென்பது_ ஒருதலை. அங் 
கனம் அவர் எழுதாமையால், அப்பசவர் செய்த வாச 

தேவனார் சிர்தமென்பது, திருமழிசைப்பிரான் அருனிய 

திருச்சர் தவிரு த்தமாகவே கருதற்குப் பொருத்தம்: உண் 

ெென்க. குடமூக்கிற்பகவாது இச்சர்தத்துள், ஏழுத்துக் 

கள் மிக்கும் குறைச்தும் வந்த பாடல்கள் உள்ளன வென் 

  

  

௮ம், அவை ஆரிட.மாமென்றம், யாப்- விருத்தி யுடை 

யார் எழுதியவாறே, திருச்சந்த கிருத்தத்துள்-- — 
1 தியான வான வாண ரண்ட சால நீயுரைத் [தி]? 

(பாட்டு-8, அடி-8) 

: நாச மாச நாளு லப்ப ஈன்மைசேர் பனங்கணிச் [கு]?! (80, 2) 

₹ மாறு செய்த வாள ஈக்சன் நாளு வப்ப வன்றிலவ் [கை]? 
(15, 0) 

என்ற பாசுரவடிகளினீற்றில் எழுத்தொன்று மிகுந்தும், 

6பெறற்க ரிய நின்ன பாத பத்தி யான பாசனம்”? (100, 3 ) 

என்ற அடியின்முதலில் எழுத்தோசை குறைந்தும் வர்துள 

ளமை காணலாம். யாப் - விருத்திகாரர் ஆரிடச்செய்யுட் 

டொடராகக் குறிப்பிட்ட பொய்கையார் வாக்குள்ளும்-- 

1 சோலைசூழ் குன்றெடுத்தாய் சொல் {ov}? 
“ . மெ 94 

இருர்சாள் திருக மென் ர ணன 69, 51.) 
. . rm! 

என, ஈற்றெழுத்தொன்றே மிக்கு வந்திருத்தலும் ஈண்டு 

ஒப்மிட.ற்பாலது. இனி), திருர்சந்தவ்ருத்தத்தை ஆழ்வார் 
1. ஈயாப். வி. 93, பச். 892.
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திருக்குடந்தையில் எழுக் தருளியிருந் தபோது இயற்றியவர் 

என்பதற்கேற்ப, அந்நகரிற் கோயில்கொண்ட திருமாலை 

இப்பெரியார் we grow பலபாடல்களாலுஞ் இறப்பித் 

அப் பாடுதல் காண்க. (56-01). 

இவ்வாழ்வார் அருளிய திருவந்தாதியின் 08-ஆம் 

பாசுரம் சிறிது ஆராய்ச்சிக்கு இடர் தருவதாயுள்ளது. ௮& 
தாவது-- 

 தரித்திருந்தே னாகவே தாரா கணப்போர் 

விரித்துரைத்த வேந்நாகத் துன்னைத--தெரித்தெழுதி 

வாசித்தும் கேட்டும் வண வழிபட்டும் 
பூசித்தும் போக்கினேன் போது, ?? 

என்பது. இதன் முதலிரண்டடிகட்கு--(! ஈகூத்ர கதியா 

யிருக்கெற ஜ்யோதிஸ்-சாஸ்திரத்தைச் சொன்ன Beers 

தாழ்வாளுக்கு ஆத்மாவாயிருக்கிற உன்னை? என்பது பூர்வ 

வியாக்யானம். இதன்படி (தாராசணப்போர் விரித்துரைத்த? 
என்ற வீசேடணம் ஆதிசேடலுக்கு உரியதாகும். ஆனால் 

௮வனை இல்வாறு விசேடிப்பதற்குரிய நேரான பொருத்த 

மொன்றுங் காணப்படவில்லை. அ.திசேடன் செய்த சோதிட 

pre இன்னதென்பதுந் தெரிக்திலது. ௮ தனால், (வெந் 

நாகத் துன்னை? என்றுள்ள பாடம் (விரித்துரைத்த வென் 
னாகத் துன்னை' என்றிருந்த பழம்பாடத்தினின்றும் மாறி 

யதோ என்று கரத இடந்தருகின்றது. ((சோதிட மூலை) 
விரித்துரைத்த, (என் அகத்து- ) எனது நெஞ்சிடமாக 
வுள்ள, உன்னை'?--என்பது இப்பாடப்படி பொருளாகும். 
ஆகம் என்பது ஈண்டு மனம் ; (அகத் தெழுகனல் கண் 

வழியுக' என்முர் கம்பநாடரும் (கரன்வதை, 97). இங்ங 

னம் (தாராசணப்போர் விரித்துரைத்த' என்பது, அழ்வார்க் 
குரிய விசேடணமாயின்; தம்மாற் செய்யப்பெற்ற சோதிட 
தநூலொன்றைப்பற்றி அவர் குறிப்பிட்டனராவர். அத் 

தகைய ஹழால் யாது என்பது ஆராய்ச்து அறிதற்குரியது!: 

இனிப் பழைய நாலுரைசளில் எடுத்தாளப்பட்ட 

1. பார்ச்கவம் (வொ. )) பிருகுகுத்தூா முதலிய கணித 
சோதிட பந்தங்கள் உள்ளன. இவைபோன்ற தொன்றே, பிருகு 
தமிசத்தவரான ஆழ்வார் ௮ருளிச்செய்ததாச வேண்டும். 
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: ஆடவர் ளெவ்வா றசல்வரணி லெஃசாவும் 

பாட்கமு மூரகமும் பஞ்சரமா---நீடியமால் 

நின்றா ணிருர் சான் இடர்தா னிதுவன்றொ 
மன்ரூர் பொழித்சச்சி மாண்பு. ?? 

என்ற பாடல்! திருமழிசைப்பிரான் ௮டித்தொண்டசான 

கணிஈண்ணர் என்பார் வாக்தாகக் குருபரம்பரைகள் கூறு 

கின்றன. 4அவ்வாழ்வார் தன்னைப் பாடாராயின் தன் ஈகரை 

விட்ரி ௮சலக்உடவர்' என்ற கூறிய பல்லவனுக்கு விடை 

யாக ௮க்கணிகண்ணார் இப்பாசரம் பாடியவராதல் வண்டு 

மென்பது (அடவர்க ளெவ்வா றநல்வா? என்று தொடங் 

கும் தொடரினின்று ௮றியத்தகும். இனி “ug Hous HCH 

பிறந்து சோபகுலத்திலே வளாந் தருளிய கண்ணனைப் போல) 

இவவாழ்வாரும் இருஷிகுலத்திலே பிறரது தாழ்ந்த குலத் 

திலே வளர்ந்தருளினாராயிற்று??2? என்று திருமழிசை 
யாரது பிறப்புவளர்ப்புக்கள் கூறப்பசிவதற்கேற்ப, இவ் 

வாழ்வார்-- 

. குலங்களாய வீரிரண்டி லொன்றிலும் பிறர்திலேன் 

நலங்களாய நற்கலைகள் காவிலு ஈவின்.றிலேன் 

புலங்களைச்தும் வென்றிலேன் பொறியிலேன் புனிதநின் 

இலங்குபாத மன்றிமத்றொர் பற்றிலேனெம் மீசனே ?? 
(திருச்சச். 90). 

எனத் தம்வரலாறு கூறுதல் அறியத்தக்கது. இவர் வளர்ந்த 

குலத்தின் தாழ்வுபற்றியே, பெரும்புலியூரில் ஈட ந்த யாக 

மொன்றில் ௮றியாது தம்மை யிகழ்க் த அத்வர்யு தொடக்க 

மான சடங்கவிகள் முன்பு-- 

. அக்சரங்ச எச்கரங்க ளென்று மாவ தென்சொலோ 

இக்குறும்பை நீக்தயென்னை மீசனாக்ச வல்லையேல் 

சக்கரங்கொள் கையனே சடங்கர்வா யடங்கட 

உட்டெச்த வண்ணமே புறம்பொ௫ர்து சாட்டிடே.?? 
  

1. யாப்பருங்கலவிருத்தி, 94; குருபரம்பரைகளில் இவ் 

வெண்பா, சில பாடபேதங் கொண்டுள்ளது. 

9, இருச்சர்தவிருத்தம், பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்க 

யான அ௮வதாரிகை,. ”
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என்று பாடி, திருமால் தம் திருமேனியிடைத் தோன்றிக் 

காட்சிதரும்படி செய்வித்துத் தம் பிரபாவத்தை வெளிப் 

படுத்தினர் என்பது இவ்வாழ்வாரது சரித்திரமாம். இப் 

பெரியார் அருளிய திருச்சந்த விருத்தத்திற்குப் பழைய 

தமிழுரையொன்று உண்டென்பது ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் 
பிள்ளை வியாக்கொன த்தால் தெரியவருகின்றது.! 

இதுவரை கூறிவந்தவற்றால் முதலாழ்வார் மூவரும் 

திருமழிசையாழ்வாரும் 9-ஆம் நூற்றாண்டின்பிற்பகுதி 

முதல் 7-ஆம் நாற்றாண்டுத்தொடக்ரம்வரை வாழ்ந்த போ 

டியார்கள் என்பதும்; இவர்கள் வரலாறுகளிற்சிலவும் 

இவர்களருளிய நூல்களும் பண்டையுரையாசிரியர்களால் 
எடுத்தாளப்பெற்றவை என்பதும் ஒருபடியாகச் தெரியலாம். 

இர்கால்வரையும் துவாபாயுகத்தவர்களாகவும் ஏனைய ஆம் 

வார்கள் கலிபிறந்தபின் ௮வதரித்தவர்களாகவும் குருபரம் 

பரைகள் கூறுவதனாலும், இவர்சள் ஏனையோர்க்கு மாற் 

பட்ட காலத்தின ரென்பது பெறப்படும். இதற்கேற்ப, 

இன்னோர் அருளிய ௮ர்தாதிவெண்பாக்கள் செப்பலோ 

சைத்திறத்தினும், தொடை. ஈடைப்போக்கிலும் இறந்து 

இகழ்தல் காணலாம். 

யானே, இருகச்தமிழ்சன் மாலை யிணையடிச்கே சொன்னேன் 

பெருச்தமிழன் ஈல்லேன் பெரிது, ?? 

என்று, பூதத்தாழ்வார் தம்மைச் கூறியுள் வ படியும், ௮ட் 

டபுயகரத்துத் திருமாலைப் பாம் போது, திருமங்கை 

மன்னன்--- 

£ செந்தமிழ் பாவொர்? தாம்வணங்குக் 

தேவ ரிவர்கொல் தெரியமாட்டேன் ?? (பெரிய திரு, 2,6, 2). 

1. இருச்சந்தவிருத்தம், 181-ம் பாசுரத் இல் பஉடைர்தவாலி 

தந்தனச் குதவவர் இராமனாய்?? என்ற அடியுள் 4 (வாலிதச் 
தனக்கு) மவ்வுக்கு ந ஆதேசமாய் “தம்பி! என்றத்தை த! என்று 

சடைக்குறைத்தலாய்ச் டெக்றது என்று ஒரு தமிழன்? எனவரும் 

வியாக்யொன பர்தி காண்க, 

2. செர்தமிழ் பாவொர் ? என்பது முதலாழ்வார்சளைச் 

கருதியே என்பது பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்யொனம். 
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என்று. அருளியபடியும், முதலாழ்வார் ட ் 

தமிழர் ? என்றும், அவர்கள் அ௮ருளிச்செயல்களைச் : செந் 

தமிழ் ? என்றுங் கூறுதல் தகும். நாலாயிர திவ்யப்பிரபந் 

தங்களுள் இசைத்தமிழ்ப்பகுதியிற் சேராத இயற்பா 

என்ற தொகுதியுள்) இவவாம்வார்கள் சால்வரும் ௮ருளிய 

௮ர்தாதிகள் முற்பட அமைக்கட்பட்ளெளன. இவர்கள் 

௮ருளிச் செயல்களெல்லாம், தம் பெயருடன் பயன்கூறும் 

முத்திரைக்கவிகளைக்! கொண்டு முடிவனவல்ல என்பதும்) 

திருப்பாணாழ்வாரது (அமலனாதிபிரான்? ஓழிய ஒழிந்த 
ஆழ்வார்கள்பிரபர் தங்களெல்லாம் ௮வைகொண்டு முடிவன 

என்பதும் ௮றியத்தக்கன. இதுநிறக, 

மேயே. பூததீதாழ்வாரைட்பற்றிப் பேசியவிட த்தில் 

முதல் ஈரசிம்மபல்லவனான மகாமல்லனால்) ௮வன் பெயரிட்டு 

நிருமிக்கப்பட்டதே அ௮வவாழ்வார் பாடிய மாமலை என்ற 

ஊர் என்பது பொர௫ுந்தாதென்றும், பஇழமையாகவே 

கடல்வளமுடைய துறைமுகமாயிருக்ததுபற்றிக் கடன் 

மல்லை; மல்லை? சான்ற பெயர்வழக்கை ௮து பெற்றதாக 

வேண்டுமென்றும், ௮தனாஃ், 7-ம் நூற்றாண்டின்பிற்பகு 

தியை முதலாழ்வார்மட்குரியதாக்குவது ஏற்புடையதன்று 
என்றும் நன்குவிளக்கியிருக்கின்றேன். இனி அ௮வவாழ் 

வார்கட்கு உரியகாலமாக மற்றொருவர் எழுதிய கருத் 
தொன்றையும் இப்போது எூித்துக்கொண்டு தராய்வது 

அவசியமாயுள்ளது. முதற்றிருவந்தாதியுள் (77) 

£ வேங்கடமும் விண்ணகரம் வெஃகாவு மஃ்காத 

பூல்டெங்கு னீள்கோவற் பொன்னகரும்--நான்டெடத்தும் 

நின்றான இருச்தான் இடச்.தான் ஈடச்சானே 
என்றாற் கெமோ மிடர். ?? 
  

1. இதனைத் : திருக்சடைக்காப்பு ? என்பது சைவவழக்கு;. 

2. (பல்லவன் மலலையர்கோன்! (பெரியதிருமொழி, 2,9,1) 

(மலலையுங் கச்சியும் பாடீபே? (கலில். பரணி. 521) என்பவற்றில் 

(மல்லை? என்றும் வழங்குதல் சாண்க. 

2. Tamil Studits, pp. 301 —2.
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சான்பது பொய்கையார்பாசரம்: இதனலுட் கூறப்பட்ட 

வேங்கடம், விண்ணகர், வெல்கா, கோவல் என்ற நான்கு 

தலங்களும், பல்லவாது தொண்டைமண்டலத்தைச் சார்ச் 

தனவே என்றும், திருமாலின் இருந்த திருக்கோலமுடைய 

தாக நிரவறையாஃ இப்பாட்டிற் கூரப்படும் விண்ணகர், 

தொண்டைகாட்டில் இஃலாததும், நின்ற திருக்கோல 

மூடையதுமான திருவிண்ணகர் (உப்பிலியப்பன்கோயில்) 

ஆகாமையாஃ, காஞ்சீபுரத்துள் அத்திருக்கோல த்தோடுள்ள 

பரமேச்சுரவிண்ணகரமே ஆதம் என்றும், இவவிண்ணகாம் 

7-ஆம் மூற்றாண்டிறுதியில் ௮ண்ட பாரமேச்சுரபல்லவ 

னல் தன்பெயரிட்மி நிருமிக்சப்பெற்றதாதலின், அதனைப் 

பாடிய பொய்கையார் முதலியோர் அக்காலத்துக்குப் பின் 

வாழ்ந்தவராதல் வேண்டும் என்றும் காலஞ்சென்ற என் 

ஈண்பர் : ஸ்ரீ. ம. ஸ்ரீநிவாஸ் ஐயங்கார் அவர்கள் கருதினர். 
விண்ணகரம் என்பது 4வஷ்ணுக்குகம்?”? என்ற வடமொழித் 

தொடரின் திரிபெவ்பதில் ஐயமில்லை. தொண்டைகாட்டில் 

பரமேச்சர விண்ணகரம் ஒன்றே அத்தொடர்சொண்டுள்ள 

தாயினும், சோ மகாட்டில் ௮ப்பெயரிணைந்த திருமால் 

திருப்பதிகள் அடியில்வருமாறு ஐந்து வவ --- 

1. நந்திபுர விண்ணசரம் (நாதன் கோயில்) 
2. வைகுந்த விண்ணகரம் jesse தீநக்கோலம் 
3. அரிமேய விண்ணகரம் 

4. காழிச்சோம விண்ணகரம் (சகோ ; . 
5, விண்ண ணாக ர (நின்ற திருக்கோலம் 

இவ்வைக்தலுள் முத மூன்றும் இருந்த திருக்கோல 

முடையனவாதலின்) இவற்றுள் ஒன்றையே ஆழ்வார் 

குறித்தனராகலாம். ஐயங் நாரவர்கள் கருதியவாறு, தொண் 

டைநாட்டுத்தலங்களையே மேற்காட்டிய வெண்பா குறிப் 

பிருவதாகச் சொஃவதற்கில்லை. ௮த்தலங்களுள் ஓன்றான 

திருக்கோவலூர், தொண்டைகாட்டதன்றி, மலாடு என்ற 

ஈரொட்டுக்கு உரியதாகும். 6தெற்குப்பினாக?? என்று கூறப் 

பட்ட எல்லைப்படி, பெண்ணையாற்றின் வடபகுதியே 

'தாண்டைநாடா தலும் காண்க. இதனால், ௮ர்நாட்டைச்
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சார்ந்த தலங்களையே பொய்சையார்பாசரம் குறிப்பிடுவது 

என்பது பொருச்தாதாம். இவ்வாறே; பூதத்தாழ்வார் 

தம் திருவர்தாதி 70-ம் பாசாரத்திலும், பேயாழ்வார் தம் 

தருவர்தாதி 02-ம் பாசாத்திலும் தொண்டை நாட்டுத் 

தலங்களுடன்,;, சோழபாண்டிய காட்டுச் திருப்பதிகளையும் 

சே. ரவைத்துப் பாடுதல் காணலாம். அகவே, மேமேகுறித்த 

பொய்கையார் பாசாரத்திர் கண்ட விண்ணகர், இருர்த திருக் 

கோலமுள்ளனவாகத் தெரியும் சோணாட்டு-விண்ணகரம் 

மூன்றனுள் பழையதொன்றைப்! பற்றியதாகவே கொள்ள த் 

தகும். இவற்றால், முதலாம்வார் திருமழிசையாழ்வார் 

கட்குப் பிறர் கூறிய 8-ஆம் on ரீ ருண்டு சிறிதும் எற்காத 

தென்பதம், முதல்நந் திவர்மன் (கி. பி. 584), சம்மவிஷ்ணு 

(கி, பி, Suter P பாமபாசவதரான அரசர்களதாட்சி 

யில் பூசத்காழ்வார் போன்றவர்களும்; மகேந்திரவர்மனை 

குணபானதாட்சியில் திருமழிசையாரும் விளங்கியவர்கள் 

என்ற என்கருத்து எவ்வகையினும் பொருக்துவதா தலும் 

அறிந்து கொள்ளத்தக் நன. 

இனி; மேற்கூறிய முதற்றொகுதியினரான அழ்வார் 

கள் நால்வரையும் அடுத்து அவதரித்தவராக ஈம்மாழ் 

வாரசைக் குருபரம்பரை நால்கள் கூறுகின்றன. அந்நால்வர் 
    

1. சர்திபு விண்ணசாத்தை “ஈந்திபணி செய்த ஈர்? என்று 

திருமங்கைமன்னன் பாடுவர் (பெரியதிரு. 5,10,7). ஈந்தியென் 

ug. ௮ரசனொருவன் பெயரென்று பூர்வ வியாக்யான.: பொருள் 
கூறும். ஆகவே, இச்நந்தி பல்லவருள் ஒருவனாதல்வேண்டும். இரண் 

டாம் நச்.திவர்மனான பல்லலமல்லனை அ௮ரசனாக்கவேண்டி ௮வன் 

சேனாபதி இச்கச்இிபுரத்திர் போர்சடத்தியசெய்தி உதயேர்திர சாஸ 

னத்தால் ௮றியச்கிடக்கன்றது, அதனால், ௮ப்பல்லவன் உண்டாக் 

இய ஊராச இத்தலத்தைச் சொல்வதற்கில்லை, முதல் ஈந்திவர்மன் 

பரமபாகவதன் என்று சாஸனங்களிற் கூறப்படுகின்றான். இவனால் 
தன்பெயரிட்டு நந்திபுற விண்ணகரம் நிருமிக்கப்பட்டிருத்தலும், 

திம்நாட்டுத் திருமாலடியனான ௮ரசன்கட்டிய ௮க்கோயிலை அழ்வார் 

பாடியிருத்தலும் கூடியனவேயாம். விண்ணகாம் என்று பொய்சை 

யார் கூறிய தலத்துச்குப் பாமபதம் என்று பழையவியாக்யானம், 

பொருள் கூறுகின்றது.
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வைபவங்களையுங்கூறிப் பின் குலசேகரப்பெருமாள் வர 

orp கூறத்தொடங்யெபோது, பின்பழயெசயர் தம் 

குருபாம்பரையில் எழு அவதாவது:--:இங்கே அவதாரக் 

இரமம் பார்க்கில் நம்மாழ்வார் திருவவதார வைபவஞ் 

சொல்லலாயிருக்க, ஸ்ரீ குலசேகரவாழ்வார் திருவவதாரஞ் 
சொல்லுகிறது; ௮வயவட௫ரூபணம் பண்ணியே ௮வயவியை 

நிரூபிக்க வேண்டுகையாலே”' ஈன்ப.து. இவ்வா2ற, ஸ்ரீ வரவா 

முனிகளும்-- 

) பொய்கையார் பூசத்தார் பேயார் புகழ்மழிசை 

அய்ய னருண்மாறன் சேரலர்கோன்-- துய்யபட்ட 

காதனன்பர் தாட்டூளி ஈற்பாண னர்கலியன் 

ஈதிவர்தோற் ௦த்தடைவா மில்கு. ?? 

என்று ஆழ்வார்கள் ௮வதாரக்கிரமங் கூறுவ. குருபரம் 

பரையாசிரியர்கள் பெரும்பாலாரும் இம்முறைவைப்பையே 

கொண்டனசாயினும்; ஈம்மாழ்வார் மதுரசவிகள் இருவர் 

வைபவங்களையும் எல்லாவாழ்வார்கட்கும்பின் இறுதியில் 

வைத்து ௮வர்கள் எழுதுகின்றனர். இவர்க்கெல்லாம் முற் 

பட்டவரும், ஸ்ரீராமாதுஜர்காலத்தவருமான திருவரங்கத் 

தமுதனார்; தம் இராமாதுச நாற்றக்தாதியில் மேற்கண்ட 

குருபாம்பரையாசிரியர் கூற்றுக்குக் சிறிதுமாறாக ௮ம் 

வார்கள் ௮வதாரமுறையை! ௮மைத்துளாராயிலும் நம். 

மாழ்வாரை இறுதியில்வைத்துப் பாவெதில் தவறவில்லை. 
ரரலாயிரப் பிரபந்தத்தும் ஈம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய் 

மொழி இறுதிப் பிரபந்தமாகவே தொகுக்கப் பெற்றுள்ளது. 

இவற்றினின் ற அழ்வார்கள் அ௮வதாரக்கிரமம்பற்றிப் 

பூர்வாசாரியர்கள் ஒருபடியான கருத்துடையவால்லரென் 

றும், நம்மாழ்வார் அழ்வார்களுள்ளே பிற்பட ௮வதரித் 
  வையக கைலி. 

1. இராமாதுச நூற்றந்தாதி, 8-முதல் 19-வரையுள்ள பாசுரங் 

களில் மு.தலாழ்லார் மூவர், திருப்பாணாழ்வார், இருமழிசையார், 
தொண்டாடிப்பொடிகள், குலசேகரப்பெருமாள், பெரியாழ்வார், 
ஆண்டாள், இருமங்கைமன்னன், ஈம்மாழ்வார், மதுசகவிகள் என்ற 
முறையைப்புக் கூறப்படுதல் சாண்க.
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தவராகவேண்டுமென்றும் சிலர் கருதுவர். இவர் கருத்தி 

னுண்மை எத்தகையதாயினும், அதுபற்றி நாம் இப்போது 

ஆராயவேண்வெதன்று. முற்கூறிய குருபரம்பரைகளின் 
மூறைவைப்பே கேரானதென்றுகொள்வதால் எக்குற்றமும் 

றிகமழ இடமில்லை என்பதைப் பின்பு விளக்குவேன். ௮௩ 

மூல்கள் கூறுமுறையே ஈம்மாழ்வார் விஷயத்தை கானும் 

இறுதியில் வைத்தும், திவ்யப் பிரபந்தங்கள் அருளிய 

ஆழ்வார்களில் முதலிரண்டு பிரபர் தங்களியற்றிய பெரியாழ் 

வார் ௮ண்டாளிருவருடைய வரலாறுகளையும் செளகரியத் 

தின்பொருட்டு முதலிற்கொண்டும் கூற௮வேன். 

பெரியாழ்வார். 

  

இவ்வாழ்வார் தென்டாண்டிராட்டிலுள்ள ஸ்ரீ வில்லி 
புத்்.தாரிலே ௮ர்தணவருணத்தில் வேயர்குலத்து 1 அவ 

தரித்து விஷ்ணுசித்தர் என்ற திருகாமம் பெற்றுவிளங்க 

யவர், தருஈந்தவனமுண்டாக்கித் திருமாலைகட்டுதல் முத 

லிய கைங்கரியங்களைச் செய்துகொண்டு தம்மூர்த் திருமாலை 
  

1. *வேயர்தங்கள் குலத்துஇத்த விட்டத்தன்? (5, 4, 11) 
“வேயர்புசழ் விட்டுசித்தன்? (1, 8, 11) என்ற இவவாழ்வார் Ba 

வாக்குக்களால் இவர் ட (வேயர் குலம்! என்பது விளங்கும், 

வேயர்-மூங்கலையுடையவர். இருவாங்கத் யை 

'மூங்கிற்குடி? என்று, அவரது இராமாநுசதநூற்றச்தாதித் தனியன் 

கூறுவதும், இவ்வேயர் குலத்தோடு ஓத ததாகவேண்டும். :பிரமசரிய : 
நிலையை நீங்கி இல்லறநிலையடையும் பிராமணன் மூங்கிற்கோலை 

ஏற்றுக்கொள்க? என்று தர்மசூத்திரம் கூறுவதால், அத்தகைய 
தண்டைத் தாங்வெந்த ௮ந்தணரில் ஒருசாசார்க்கு (வேயர் குலம், 

மூங்இற்குடி என்,ம பெயர்கள் வழங்கயெனவாக வேண்டுமென்பர். 

(The Holy Lives of the Alvars by A. Govindacharya Swami. 
0. 20), “பிடித்துத் இரியும் வேய்த்தொழிலாளர் மிழலையுள்ளீர்!? 
என்ற சுச்தாமூர்த்திசள் தேவாரத்தொடரும் இங்கு ஒப்பிடத்தச் 

௧.ஐ. (தேவா, சுலாமிகா£ பதிப்பு, பச். 586, பாட்டு, 4),
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இடையருது வழிபட்டுவந்தவர். ஒருகால், மதுரையில் 

ஸ்ரீவல்லபன் என்ற பாண்டியன் சமயவிசாரஞ் செய்வதிற் 

பெருவிருப்புடையவஞய்ப் பரமார்த்த தத்துவம் இன்ன 

தென்பதை நிரூபிக்கும் பெரியோர்க்கு உரியது? என்று தன் 

அரண்மனையிற் கட்டிய பொற்டுழியைத் திருமால் போரு 

ளால் இவ்வாழ்வார் சமயவா தியர் பலரோடு வாதஞ்செய்து 

பரத்துவரிரூபணம் பண்ணி வெற்றியடைந்து பெற்றன 

சென்றும், ௮துமுதல் பட்டர்பிரான் என்ற சிறப்புப்பெயர் 

இவர்க்கு வழங்கலாயிற்றென்றும், அப்பாண்டியலும் 

இவர்க்கு ௮டியனாயினன் என்றும், தாம் வாதவெற்றியிற் 

பெற்ற கிமீப்பொருளைச் தம்மூர்த் திருமால் கைங்கரியங் 

“களில் விநியோகித்து ௮ப்பெருமானை முன்போல் இடை 

பழுது வழிபட் ரிக்கொண்டிருர் தனொன்றும், இவர் ௮வ 

தாரகாலம் கலிபிறந்த 57-ஆம் ஆண்டென்றும் குருபரம் 

பரைகள் கூறு ன்றன. 

ு பாண்டியம் கொண்டாடப் பட்டர்பிரான் வர் தானென் 

நீண்டிய சங்க மெடுத்தாத-- வேண்டிய 

வேதங்க ளோதி விரைந்து கிழியறுத்தான் 

பாதங்கள் யாமுடைய பற்று ?? 

என்பது இவாது தனியன், மேற்கண்ட இவ்வாழ்வார் 

வரலாற்றோடு, இவர் திருவாக்குக்கள் பெரிதும் ஒத்துள்ளன. 

தம்மூர்த் திருமால்கோயிலுக்கு எல்லாவகைக் கைங்கரியங் 

களையும் புரி; துகொண்டும், அக்கோயிலில் எல்லாமரியாதை 
களையும் பெற்றும் பரமபாகவதராகவும் மகாஞானியாகவும் 

இவ்வாழ்வார் வாழ்க் தவரென்பது.-.... 

 செய்யிடை ஈல்லதோர் சோறும் நியதமும் 

அத்தாணிச் சேவகமும் 

கையடைசக் சாயுங் கழுத துக்குப் பூணோடு 
காதுக்குக் குண்டலமும் 

மெய்யிட ஈல்லதோர் சாந்தமுச் தந்தென்னை 

வெள்ளுயி ராக்கவல்ல 

பையுடை சாகப் பகசைச்கொடி யானுக்குப் 
பல்லாண்டு கூறுவனே ( திருப்பல். 8).
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: உடுத்துச் களைச்தநின் மீக வாடை 

யுடுத்துச் கலத்ததுண்டு 
தொடுத்த துழாய்மலர் சூடிச் சளைர்தன 

சூடிமித் தொண்டர்களோம் ?” (டை. 9), 

தோட்ட மில்லவள் ஆச்தொழு ஒடை 

துடவையுங் இணெறம் இவையெல்லாம் 

வாட்ட மின்றியுன் பொன்னடிச் £ீழே 

வளைப்பகம் வகுத்துக்சொண் டிருர்தேன் ?! 

வன்மை யாவதுன் கோயிலில் வாழும் 

வயிட்ட ண வனெலனும் வன்மைசண் டாயே ?" 

(பெரியாழ். திருமொழி, 5, 1, 3). 

என்பன முதலிய இவ்வாழ்வார் பாசரத்தொடர்களால் 

அநியப்பமம். இப்பெரியார் காலத்தே இராசபுரோதித 

ராகவும் பரமபாகவதராகவும் விளங்கியவர், திருக்சோட்டி 

யூர்த் தலைவரான சேல்வாம்பி என்ற எீரியோர் என்றும்) 
இவ்வாழ்வார்கசாலத்து விளங்கெ திருமாலடியனை அரசன் 

இன்னான் என்றும் அழ்வாே விளங்கக்கூற கல் அடியில் 

வருமாறு :-- 

! அல்வழச் கொன்றுமில்லா ௮ணிகோட்டியர்2கான் 

அபிமான துங்கன் 

செலஃவனைப் போலத் திருமாலே நானும் 
உனக்குப் பழவடியேன் ?? (இருப்பல். 11). 

 நளிர்ந்த லேன் ஈயாசலன் ௮பிமான 

துங்கனை சாடொறும் 

தெளிர்த (சேல்வனைச் சேவகம் கொண்ட 

சேங்கண்மால் திருக்கோட்டியூர் ?? 
(பெரியாழ். திருமொழி. 4, 4, 8). 

தென் கூடற்கோன், தென்னன் கொண்டாடுக் 

தென்றிரு மாலிருஞ்சோலையே '? (ருப்பல் 4,2, 7). 

“ பருப்பதத்துக் கயல்பொறித்த பாண்டியர் குலபதிபோல் 

இருப்பொலிர்த சேவடியென் சென்னியின் மேற்பொ 
தி.த்தாய்?? ( திருப்பல். 5, 4, 7), 

இனி; இவ்வாழ்வார் வாழ்ச்த காலநிலையை கோக்கு 

வோம். மேலே ஏழரீம் நூற்றாண்டு, வைதிக சுயத்தவரான
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அடியார்களுக்கும், ௮வைதிகர்களான சைக பெளத்தர் 
சளுக்கும் கருமையான வாதப்போர் நிகழ; ௮ தனில் முன்ன 

வர் வெற்றிபெற்றுச் சநாதன தர்மங்களை நிலைகாட்டிய கால 

விசேடம் என்பது விளக்கப்பட்டது. இதற்கடித்த எட் 

டாம் நூற்றாண்டிலோ, ௮த்தகைய போர்கள் அதிகமாக 
கழ இடமில்லையென்றே சொல்லலாம். இக் நூற்றாண்டில் 

ஆதிக்கம் பெற்றிருந்த தமிழாசர்கள்--பல்லவரும் பாண்டி. 

பருமே ஆவர். இவர்கள் புறச்சமயங்களைத் தழுவாது, 

வைதிகக்கொள்கைளில் ஆழ்ந்தபற்றுடையரா யிருந்தனர் 

என்பது, அ௮ம்காலத்துச் சாஸனங்களால் ஈன்கறியப்படு 

ன்றது. இவருவ்ளே; பல்லவர் வைஷ்ணவமதத்தையும்) 

பாண்டியர் சைவமதத்தையும் மிகுதியுந் தழுவியவர், 

மன்ன னெப்படி மன்னுயி ரப்படி!”? என்றவாறு, ௮ரசர்க௮ 

எந்த மதத்தை மேற்கொண்மி அதிகப் பற்றுடையராஇன் 

றனரோ, ௮ம்:௦தமே நாட்டில் ஆதிக்கப்பெற்றோங்குவதும் 

அ௮வரபிமானம் பெருதவை, அ௮த்துணையாகச் செழீயாமல் 

தாழ்வதும் முற்காலத் தியஃ்புகளாகும். ஆகவே, ௮ரசரது 

ஆதரவு பெருதநிலையல்; சைஈ பெளத்தங்கள், முந்திய 

மூற்றாண்களில் அ௮டைர்திருர்த தலைமையை இந்த 

எட்டாமூற்றாண்டில் இழந்துவிட்டன என்பதிற் சிறதும் 

ஐயமில்லை. அனால், வைதிகப்பற்றுடையரான அரசர்கள், 

அப்புறமதங்களை வோறுக்கும் கமஞ்செற்றங் கொண்டிருக் 

தவரல்லர். அதனால், ௮ம்மதத்தவர்கள் தத்தங் கொள்கை 

களைட் பரப்பும் முயற்சிக்கு யாதொரு தடையும் இருந்த 

இலலை. 

இர்கிலை்மையோடு கூடிய 8-ம் தூற்றாண்டே, பெரி 

யாற்வார் வாழ்ந்த காலவிசேடமுமாகும். இவ்வாழ்வார் 

நடத்தியதாரக் கூறும் சமயவாதம், பெரும்பாலும் வைதிக 

சமயத்தவர்க்குள நிகழ்ந்ததாகக் கொள்ளற்குரியதேயன் றிப் 

புறச்சமயிகளுடன் ௮ன்று. தமிழகத்தில் தலைமைபெற் 

ஹோங்கிய பல்லவர்கள் திருமால்பத்திமையிற் சிறந்து நின் 

றது இந்தநூற்றாண்டின்கண்ணே பயாதலாலும்) இவவாழ்
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வாரே கூறியவாறு (பத்தர்களும் பகவர்களும்?? பலர் இக் 
காலத்துவிளங்கனமையாலும், ஏற்கவே சைனரைவென்று 

நாட்டில் அதிக்கம் பெற்றிருந்த சைவர்க்கு; வைணவசமயி 
களிடம் மன வெறுப்பு உண்டாயிருத்தலும், அதுபற்றிப் 

பரத்துவம்பற்றிய வாதம் அவ்௨ருவாக்குள் நிகழ்ந்திருத்த 

௮ம் கூடியனவே. இக்காலத்தில், தம்ழ்காட்டில் வடபகுதி 

யை ஆண்ட பல்லவர் திருமாலடிமையிழ் திறக் திருச் தவராயி 

னும், தென்பகுதியை ஆட்டிபுரிக்த பாண்டியர் பரம்பரையே 
சிவபத்தியில் தலைசிறக் தவர்கள். ௮தனாஃ, ௮வ்வாதம் தென் 

னாட்டில் ஏரபடலாயிற்றென்றும், அதனில் பெரியாழ்வார் 

தீம் நிரதிசயமான ஸஞானவிசேடத்தாலும் ஈாவன்மை 

யாலும் வெற்ற பெற்றுப் பாண்டியனது பொற்கிழியைப் 

பெற்றதோடு, ௮வனையுக் தம் ௮டியவனாக்கினர் என்றும் 

கருதப் பெரிதும் பொருத்தமுண்ம. 

இனி; இவ்வாழ்வார்ச் த அ௮டியவனான .பாண்டியன் 

பெயர் ஸ்ரீ வல்லபதேவன் என்று குருபரம்பரைமள் கூறு 

கின்றன. ஆனால் ஆழ்டார் தம் திருமொழி 4.ம் பத்து 2-ம் 

பதிகத்துள், பாண்டியன் ஒருவனை அடியில் வரும் பாசுரத் 

தாற் இறப்பித்தல் ௮றியத்தக்கது:-- 

மன்னர் மறுக மைத்துனன் மார்க்கொரு தேரின்மேல் 
மூன்னங்குச் சென்று மோழை யெழுவித் தவன்மலை 

கொன்னவில் கூர்வேற் கோநேடுமாறன் தென்கூடறழகோன் 
தென்னன்கசொண் டாடுக் தென்றிரு மாலிருஞ் சோலையே. ?? 

என்ற 7-ம் பாசாரத்தில் ௮ப்பாண்டியனைக் கோ நேட 

மாறன என்று கூறுதல் காணலாம்; ' கூடற்சோன், 

தென்னன் ? என்பவற்றால், தாம் கூறப்புகும் ௮ரசன் பாண் 

டியனே என்பதை ஆழ்வார் வீளக்கிவிட்டமையால், பின் 

னும் நெமொறன் என்றது; ௮வளுக்குத் தங்காலத்துவழங் 
திய ,மிரபலமான .பெயரையே என்றுகருதத் தடையில்லை. 

ஆயின்), இர்நெடுமாறன் ora பெயா்பெற்ற பாண்டியன் 

யாவன் என்பது ஆரசய்ச்டுக்குரியதாகும். 

6
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வேள்விகுடி சின்னமலூர்ச் சாஸனங்களால் 7-ம் நூற் 

ரண்டு முதல் 10-ம் நூற்றாண்டுவரை ஆட்சிபுரிந்த பாண்டி 

யர்களின் பெயர்கள் ஈமக்குத் தொடர்ச்சியாகத் தெரிய 

வருகின்றன. அதனுட் சண்ட அரசர் வரிசை அடியில் 

வருமாறு:-- 

1. கடுங்கோன் 

| 
2. மாறவர்மன் அவனி சூளாமணி 

| 
3. செழியன் சேந்தன் 

4. அறிசேசரி மாறவாமன் (நெல்வேலி வென்ற நின்றசீர் 
செடுமாறன், திருஞான சம்பச்சர் காலத்தவன்; 

ச. பி. 607-ச்கு முன் ஆண்டவன்.) 

| 
5. கோச்சடையன் 

| 
6. மாறவர்மன், இராஜசிம்மன் (பல்லலமல்லன் காலத்தவன்; 

ச. பி. 750-ல் இருந்தவன்) 

| 
1. பராச்தகன், நெடுஞ்சடையன், ஜடிலவர்மன்; பரமவைஷ் 

ணவன். (9. பி. 767784) 

8,  இசாஜூமமன் 

| 
9. வரகுண மகாராஜன் 

| 
10. ஸ்ரீமாறன் ஸ்ரீ ௨ல்லபன் 

சர அவத வயம் ப வயு 
  

11. வரகுணன் (9. பி, 8062-ல் பராந்தக வீரசாராயணன் 
பட்ட மெய்தியவன் ) | 

இராஜூம்மன் 

(சோழன் பசாச்.தகன் | 
சாலத்தவன் இ. பி. 042), 

இவருள் ஆ 6) 7) 114௮ம் எண்ணுடையகாரக்கு த் 
தரப்பட்ட காலக்குறிப்புகள், அவர்கள் காளில் வாழ்ந்த 

வேற்றரசர்ஈன்மக்கள் வழியாகவும் * சாஸனவாயிலாகவுர்
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தெரியவரந்தவை. இனி; இவ்வசசர்களுள் மாறவர்மன் 
என்ற பெயருடையார்களை 4, 4, 0.எண்களிற் காணலாம். 

இப்பெயசே இலக்கியம் சாஸனங்களில் மாறன்! நெடுமாறன் 

என்றம் வழங்குவதாம். இம்மாறவர்மர் மூவருள்ளே 

2-ஆம் எண்ணுக்குரியவன்; எழாழாற்றாண்டின் தொடக் 

கத்தில் இருந்தவன். எனைய பாண்டியரையெல்லாம் பலபடி 

யாகவும் இிறப்பித்துக்கூறிவரும் வேள்விகுடிச்சாஸனம் 
இம்மாறவர்மன் செய்தியாக ஒன்றையுங் குறிப்பிடாமற் 

பொதுப்படக் கூறிச் செல்கின்றது. இதல், வெற்றிவேர்த 

னான. தன்தர்தை கடிங்கோனுக்குப்பின் தான் பெற்றகாட் 

டைச் சில்லாண்டுகள் ஆட்டிபுரிர்து சென்றவகைவே 

இவனைக் கருதத்தகும். அன்றியும், இவன் காலம், முதற் 

மொகுதியடியார்களுள் ஒருவசான திருமழிசைப்பிரானுக்கு 

உரியதென்ப.௫ மேலே விளக்கப்பட்டது. இவற்றால், பெரி 

யாழ்வாரால் ௮டிமைகொள்ளப் பெற்ற நெடுமாறன் 

இவனே என்று கருதற்;க௪ சிறப்பாக ௮மைந்த காரணம் 

ஒன்௮மேயில்லை என்பது தெரியலாம். 

இனி, 4-ம் எண்ணுக்குரிய மாறவர்மன் திருஞான 

சம்பந்தர் காலத்தவவைன். இவனே அ௮ரந்நாயனாரால் சைன 
மதத்திளின்றும் திருப்பப்பெற்றுப் பாமசைவனைவன். 
  

1. மாறன் என்பது பாண்டியாகொண்ட பொ துப்பெயரே 

யாயினும், 7, 8-ஆம் நூற்றாண்டிலிருர்த அவ்வாசர்சிலர், இதனைத் 

தம் இயற்பெயசாசச்கொண்டிருர் சவர் என்பது சாஸனங்களால் 

தெளிவாடன்றது. இது, சாஸன சாஸன _வடமொழிப்பகுஇயில் மாற 

வர்மன் என்றும், நூல்களில் _ நெடுமாறன் என்றும் வழங்கும், 

இப்பெயர்போலவே, சடையன் என்பதும் அக்காலத்து 'அ.திகவழக் 

குடையதாம். தந்ைத மாறனும் மகன் சடையனுமாயின், மகனை 

மாறஞ்சடையன் என்றும், தந்ைத சடையனும் மகன் மானு 

மாயின் பின்னவனைச் சடையமாறன் என்றும், தந்ைதைபெயரை 

இணைத்துக் கூறும் பண்டைவழக்குப்படி , அவ்விருபெயர்களும் 

பலத$லைமுறை மாறிமாறி வழங்கப்பட்டுள்ளன. இசாசகேசரி, 

பரகேசரி என்ற பெயர்கள் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் மாறிமாறிப் 

பலதலைமுறை வழங்கப்படுவதைச் சோழவாசருள்ளும் காண்க,
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6 நெல்வேலி வென்ற நின்றசீர் நெடுமாறன் ?”? என்று 

சிவனடியார்களுள் ஒருவனாசத் திருத்தொண்டத் தொகை 

யிற் சுந்தரமூர் த்தசொாயனாரால் கூறப்பட்டவன் இவனே. 

இர்செமொறன் நெல்வேலி வென்ற செய்தியையும், சவ 

பத்தன் என்பதையும் தேவாரமும் சாஸனமுங் கூறிய 

வாறே; இறையனார்களவியலுரையுட் கண்ட 1மேற்கோட் 

செய்யுட்களும் ஆதரிக்கின்றன. பெரியாழ்வார், சிவனடி 

யார்களுள் ஒருவனை இகச்நெடுமாநனையே திருத்திப் 

பணிகொண்டவர் என்ற கொள்வதில் தடைகள்பல நிகழக் 

கூடியதாதலின், அவவாழ்வார்காலத்தவன் இவனுமாகான் 

என்பது திண்ணம். 

இனி, இர்நெடுமாறன் போன், மேற்காட்டிய வமிசா 

வளியில் 0-ஆம் எண்ணுக்குரிய மாறவர்மனாவன். இவன் 
காலம் உத்தேசம் 8. பி. 980-867 ஆகும். .இப்பாண்டியன், 

பல்லவ மல்லனோடும் (717-779), மற்றம் பலருடனும் 

போர்புரிஈ்து வெற்றிபெற்ற பெருவிரன் என்றும், கங்க 
ராசன் மகள் பூசுந்தரியை மணர் தவனென்றும், பாண்டிக் 

கொடுமுடி சென்றெய்திப் பசுபதியது பதுமபாதம் பணிக் 

தேத்தி? யவன் என்றும் வேள்விகுடிச்சாஸனம் புகழும். 

1 மான வெண்குடை மான்றேர் மாறன் ?? 
(வள்வி குடிச்சாஸனம்) 

 மற்றவற்ருப் பெளத்்ர னாயிள மன்னர்பிரான் 
டூ சிங்கனும் ? (சன்னமலூர்ச்சாஸனம்) 
    

1. அவ்வுரையுள், 106, 1456-ம் கட்டளைச்சவித்துறைகள் 
நெடுமாறனது கெல்வேலிப்போரையும், 256, 2719-ம் கவித் துறைகள் 
அவனது வெபத்தியையும் விளக்குதல் சாண்ச. இச்சளவியலுசையி 
லுள்ள மற்றக் கட்டளைக்கலித்துழைகள் யாவும், இர்நெடுமாற 
னைப் பற்றியனவேயாம். சென்னை, மியூஷியம் கையெழுத்துப் 
புத சசசாலையிலுள்ள 'இறையனாரகப்பொருள் மேற்சோள்விளச்சம்" 
என்ற தூலுட் காட்டப்பட்ட, இக்கலித்துறைகளின் தலைப்பில், 
பாண்டிக்கோவை என்ற குறிப்புக்காணப்படுதலால், ௮லவையாவும் 
அ௮க்கசோவையைச் சார்ச்தன என்று தெரிஎன்ற.து. இலக்கணவிளக் 
கப்பாட்டியல் 116.ம் குத்திவுரையுள்---(செய்வித் சோன்பெயான் 
வக்தன, பாண்டிக்கோவை முதலியன * என்று எழுதப்பட் 
டிருத்சலாலும் இத்தகைய நூலொன்று முன்பு வழக்கலிருச் சமை 

தெளிவாகும்.
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என்ற சாஸன த்தொடர்களால் இப்பாண்டியலுக்கு மாறன்! 

இராசசிங்கன் என்ற பெயர்கள் வழங்க என்பது தெரிய 

லாம். மாறன் என்ற பெயரையே, மாறவர்மன் என்றும் 

நெடுமாறன் என்றுங் கூறுவதுண்டு என்பது, இவன் 

பாட்டனும் சம்பந்தா காலத்தவலுமாகிய மேற்கூறிய 

பாண்டியனை அம்மூவகையாகவும் சாஸனமும் மூல்களும் 

கூறுவதினின்றும் பெறப்படும். 

இம்மாறவர்மனைஏய இராஜூம்மன் தன் முன்னோரைப் 

போலவே சைவசமயத்தவனயினும், பெரியாழ்வாரால் 

திருத்திப் பணிகொள்ளப்பெற்றவன் இவனே என்று! 

கருதர்குப் பொருத்தம் பெரிதும் உள்ளது. இப்பாண்டி | 

யன் மதன் பராந்தநன்கெடுஞ்சடையன் என்பவன்-- 
உத்தேசம் ச. பி. 1707-ல் பட்டமெய்தினன். இவ்வாசனது '5) 

ஆட்சித் தொடச்சத்தே, இவனிடம் உத்தரமர்திரியாக 

இருக்தவன் மாறங்காரி என்பானென்பதும்) இந்நெடுஞ் 

சடையனது மூன்றாம் ஆட்சி வருஷத்தில் (கி, பி, 110) 

௮ம்மந்திரி இறந்துவிட்டனன் என்பதும் சாஸனங்களி 
னின்று ஈன்5றியக்கெடக்கின்றன. இதனால், நெடுஞ்சடைய 

னது ஆட்சியில் மிநச் சில வருஷங்நளே ௮௨ன் உயர்பத, 

வியைவகித் தவன் என்பது தெரியலாம். ௮ம்மகா சாமந்தன் 

தன்னரசனுக்குக் நங்க சன்மகள் பூசும் தரியைப் பெரும்| 

போர்புரிக்து மணஞ்செய்து வைத்தவனென்ற 2வள்வி| 

குடிச்சாஸனம் கூறுகின்றது. இம்£ங்க சம்பக தஞ்செய்.து 

கொண்டவன் நெடுஞ்சடையன் தந்தையான மாறவாமனே 

என்பது-- 

கொங்காவ நறுங்கண்ணிச் சங்கராசனொடு சம்பந்தஞ்செய்தும்?! 
  

1. இவனை :மான்றேர் மாறன் என்று சாஸனங்கூறுவதில் 

தேர் என்பது விசேடணமாகக் கொள்ளற்குரியதேயன்றி, பலரும் 

கருதுவதுபோலத் தேர்மாறன்என்பது பெயாகச் கொள்ளவேண்டு 

வதன்று. பாண்டிச்கோலைப்)பாடல்களில், மாறன் என்று இவன் 

பாட்டன் வழங்கப்பெறவதுபோலவே, இவனும் வழங்கப்பட்டன 

னென்றே கொள்க, 6 

  

oi 

on, 

ப்ஞ்
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எனவரும் ௮ச்சாஸ்னத்தொடரால் தெளிவாம். இங்கனம் 

மணஞ்செய்துசொண்ட. தேவிவயிற்றிற் பிறந்த மகனாகவே 

கெஞ்சடையனைம் கருதவும் பொருத்தமுண்டு, அகவே, 

மகனது அட்சித்தொடக்கத்தில் உத்தாமர் திரியாயிருந்த 

மாறங்காரி, தந்தையிடமும் பல வருஷங்கள் அப்பதவியை 

வகித்தவன் என்று கொள்ளத் தடையில்லை. இம்மாறங் 

காரி (ஸ்வர்க்காரோகணம் செய்தபின்னை அவனுக்கு 
அநுஜஞய் உத்தாமந்திரபதம் எய்தின'?? வன் மாறன். 

எயினன் என்ற பெயர்பெற்றவன். பாண்டியாது தலைமை 

யமைச்சராக விளங்கிய இச்சகோதார் இருவரும் பரம 

வைஷ்ணவர்கள் என்பது, மதுரையை யடுத்த யானைமலை 

அடிவாரத்தில் இவர்சளால் ௮ழதாக நிருமித்துப் பிரதிஷ் 

டிக்கப்பெர்ற ஈரசிம்மப் பெருமாள்கோயிற சாஸனங்க 

ளால் தெளிவாகின் றது. இங்ஙனம் பரம வைஷ்ணவனொரு 

வனைத் தன் உத்தரமதர்திரியாம உடையனாயிருந் திருப்ப 

தால்) பாண்டியன்-மாறவர்மன் தன் சமயக்கோட்பாட் 

டில் திருத்தம்பெறுவதற்கு இடமேற்பட்டிருக்கவுங் கூடு 
மென்றே கரத; த.தம். அப்பாண்டியனது சமயவிசாரத் 

துக்கு இவ்வைஷ்ணவமர்திரியே சாரணமாத அமைச்திருத் 

தல் வேண்டும். இம்மக்இிரியிஸ் ஊராஇய சளன்குமி. பெரி 
யாழ்வார் அவதரித்த .ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்க்கு well sore 
உள்ளது. அதனால், அப்பெரியாது திருவடிசம்பர்தம் 

இம்மக்திரிக்கு இருந்ததுபோலும் என்று சங்கிக்கவும் 

இடமுண்டு, 

மற்றும், தந்ைத மாறவர்மனது ஆட்சி முடிந்ததும் 

௮வன் மகன் நெடுஞ்சடையன் தம்கபருவத்திற் பட்டம் 

பெற்றவன் என்பது, ௮வனது முதன்மூன்றுவருஷத்து 

ஆட்சிச் செயல்களாக வேளவ்குடிச்சாஸனங் கூறும் வர 

லாறுகளினின்றும் பெறப்படுகின்றது. இப்பாண்டியனது 

17-வ.து ஆட்சியாண்டில் ௮மைந்த Forint se) சாஸன 

த்தில் இவள் 
1... இதுவரை கருதப்பட்டபடி, இவ்வூர் களச்சாடு அன்று 

என்பதை ஈம்மாழ்வார் விஷயமாசக் கூறுமிட்தது விளக்குவேன்,
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பரார்தகன் பாமவைஷ்ணவன் தானாகி 

நின்.றிலங்கு மணிநீண்முடி கிலமன்னவன் செடுஞ்சடையன்?”? 

என்ற! புகழப்பட்டுள்ளான். 0. சாஸனத்தை எழுது 
வித்த ஆஞ்ஞாபதி, முற்கூறிய உத்தரமச்திரி மாறங்காரி 

யின் வழியினனாகிய தீரதரன்மூர்த்தி எயினன்? என்பவன். 

தன் முன்னோரைப்போலவே இம் மந்திரியும் வைஷ்ணவன் 

என்பது) இவனெழுதிய ௮ச்சாஸனப் போக்கால் தெளி 

வாம். இங்கனம் பாண்டியனொருவனும் அவன் மகா 

சாமந்தரும் தருமாலடிமைத்திறத்திற் சறர்தவராக விளங் 

கியது பாண்டிய௰மிசத்தில் மிகவும் அருமை3யயாகும். 
இதுபற்றியே 6பரம வைஷ்ணவன் தானாகி சின் நிலங்கும்?? 

என்று, அச்சாஸனம்பாடிய மவியும் வியப்பதுபோலவே 

தோற்றுகின்றது. பரம்பரைச் சைவராவ பாண்டியகுலத் 

தில், இத்தகைய நிலமையொவ்௮ இடை 14,5 BO) Soot oy 

அதற்கு ஏதோ ஒரு விசே! ரம்பம் மாரணமாக வேண் 

மிமன்றோ? அந்தச் சம்பவம் பெரியாழ்வாரால் உண்டாக்கப் 

பெற்றதாகவே கருதத்தகும். அ௮வலாழ்வாரால் தம்காலத் 

துத் திருமாலடியவனா£ம் அற்க்மப்பட்டவன்) கெமிமா நன் 

என்ற பெயரினன் என்பது (மல வ்ளக்கப்பட்டது. 

LIT LD GIG’ o: 5. 001 Gi (GO) B சீவாமங்கலசாஸனங் கூறும் பாண் 

டியனுக்கு நெரிஞ்சடையன் அல்லது சடையன் என்பவை 

பெயசேயன்றி நெமிமாரன் என்பதன்று. இவனை மாற் 

சடையன் என்றும் சாஸனங்கள் வழ.க்.கவதுண்ம, தந்ைத 

பெயரை இயற்பெயருடன் இணைத்துக்கூறும் பண்டை 
வழக் குப்படி, மாறனுக்கு மநன் சடையன் என்பது இதன் 

பொருளாம். ஆகலே, அழ்வாரால் திருமாலடியவனாகக் 

கூறப்பட்ட. பாண்டியன் தந்ைதையாகிய மாறன் அல்லது! 
earner neath a aa ere ae eee ee வவெ 

1. Indian Antiquary, XX1]—“Madras Museum Plates.” 
2. மாறங்காரியின் ஊராகிய சளச்குடி என்ற களர்தையும், 

அவனுக்குரிய வைத்திய குலமும், மகாசாமர்த பதவியும் இவ 

னுக்கும் உரியனவாச ஷே சானைங் கூறுதல் காண்க. இவளுக்கு 

வழங்கும் பெயரால், அம்மாறங்காரியின் சகோதரனான மாமனெயி 

னனுடைய மகனாக இவனைச்சொள்ள இடமுண்டு.
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நெடுமாறனேயன்றி ௮வன் மகனாகிய நெடுஞ்சடையன் 

ஆகான் என்பது நஈன்குபெறப்படும். படவே, ஆழ்வார் 

ஈடத்திய சமயவாதம் தர்தை-கெடுமாறன் காலத்து 

பிகழ்ச்சியாசவேண்டும் என்றும், ௮வனே அப்பெரியார்க்கு 

முதலில் ௮டியவனாயினன் என்றும், சைவனாயிருந்து பின் 

வைணவனாயின அ௮ப்பாண்டியனைப் போலாது ௮வன் மகன் 

ஆழ்வாரது சார்பால் முழுவைஷ்ணவகமைவே விளங்கின 

மையால் :: பரம வைஷ்ணவன் தானாக நின்றிலங்கு/ 

பககக கெஃஞ்சடையன்?”? என்று இிறப்பிக்கப்பெற்றனன் 

என்றும் நாம் கருதக்கூடியனவாயுளளன. தந்த. 

கெடிமாறனது ஆட்டியில்--௮ஃதாவது ௮வன் மகன் 

பட்டம்பெற்ற கி. பி. 707-க்கு முன்பு--பெரியாழ்வார் 

அவன்முன் பாத்துவரிரூபணஞ்செய்து ௮வனை அடிமை 

யாக்கியவராயின், ௮ப்போது தக்க பருவத்தினனாயிருந்த 

௮ வன்மசன் நெடுஞ்சடையனும் ௮ப்பெரியார் மசமையை 

மநரில் ௮றிச்து ௮வர் திருவடிசம்பந்தம் பெற்றுப் பாம 

பாகவதனாகியிருத்தல் கூடியதேயாம். சீவரமங்கலசாஸன த் 

துக் கண்ட இச்சடையன் பெருமைகளுள்ளே; இவன் 

 மனுதர்சித மார்க்சத்தினால் குருசரிதங் கோண்டாடி ”' 
வருபவன் என்ற செய்தியும் ஒன்றாக உளவது. இங்கனம் 

௮வனாற் கொண்டாடப்பெற்ற கு௬-- பாண்டியன் கொண் 

டாடப் பட்டர்பிரான் வந்தானென்று ?? என்றவாறு) 

ழம் உஸ்டெல்தே கொளளுதத் குப் பொருத்தம் பெரி 

ம் உண்டென்றே சொல்லலாம். 

இங்கனம் பரமவைஷ்ணவனான நெரிஞ்சடையனது 

செய்திகளிலே, ௮வன் கொக்கபூமியைத் தன் ஆட்சிக்கு 

உட்படுத்தியபின்-. 

ழி பூர்சோலை யணிபுறவிழ் சாஞ்கொய்ப் பேரூர்புச்குத் 

திருமாறுக் கமர்ச் துழையக் குன் மன்னே தார் கோயிலாக்கினான்?? 

என்று Candas குடிச் சாஸனம் கூறுகின்றது. காஞ்சி 

வாய்ப் பேரூர் என்பது, கொங்குகாட்டில் நொய்யலாறு என்



ஆழ்வார்கள் காலநிலை. 65 

வழங்குங் காஞ்சிமாஈ திக்கரையின் பக்கத்துள்ள பேரூர்! 
என்ற பிரபல சிவதலமாகும். இதனை (மேலைச் சிதம்பாம்? 

என்றுங் கூறுவர். இவ்வாறு பிரசித்தமான சிவதலத்தில் 
திருமாஓக்குப் பெரியதோர் கோயிலமைத்தவன் இப்பாண் 

டியன் என்பதனால்) ௮க்கடவுளிடம் இவன் வைத்திருந்த 

பத்தியின்பெருமை இத்தகையதென்பது விளங்கும். இப் 
பாண்டியன் கொங்குநாட்டிற் புரிந்த இவ்வரிய திருப்பணி-- 

கோங்தங் குடர்தையும் கோட்டியூரும் பேரும் 

எங்குந் இரிச் து விளையாடு மென்மகன்?? 

(பெரியாழ். திருமொழி, 9,6,2). 

என்ற பெரியாம்வார்..திருவாக்கை ஞாபகப்படுத்துஇன்றது. 

ஆம்வார்களளஅ௫ பாடல்பெற்ற திஃவியதேர மொன்றையும் 

உடைத்தாகாத கொங்குகாடு கண்ணன் திருவிளையாடல் 

புரியும் இடங்களிலொன்றாகப் பெரியாழ்வாரால் எண்ணப் 

பூவதற்குக் காரணம் யாது? இதற்கு எற விடையாவது 

— Gib சிஷ்யனும் பசமபாசவதனுமான நெடுஞ்சடையனால் 

அச்ராட்டுப் பேரூரில் கிருமித்துப் பிரதிவ்டிக்கப் பெற்ற 
பெருமானைத் தருவுள்ளத்துக்கொண்டே அப்பெரியார் 

அவ்வாறு பாடியிருத்தல்ேண்டும் என்பதேயாம். கொக்கு 

நாட்டிற் பாடஃபெற்ற திவ்யதேசங்நகளே இல்லாமையால் 

__கொக்குக் குடந்தையும்' என்ற தொடர்க்கு--(வாசனை 

மயமான குடச்தையும்?' என்று பதப்பொருளும் “or Fr BIG i 

கு ந்தையும்' என்றிருக்க வேண்டியது (கொகங்குக்குடந்தை 

யும்? என்று மெலிந்தது?? என்று விசேடமும் பண்டை 

வியாக்யொனங்களில் எழுதப்பட்டிள்ளன. ஆயினும், பெரி 

யாழ்வார் காலத்து நிகழ்ச்சிரளே நோக்குமிடத்து, ௮த் 
தொடர்க்கு மேற்கூறிய கருத்துக்கொள்ளுதலே பொருத் 

தமாமென்க. 
  

1. £தண்பணிமலர்ப் படப்பை, குலவுமக் கொங் சாஞ்ச 

வாய்ப் பேரூர் கு.றுஇனார்?? என்ற சேக்கிழார் வாக்குங் சாண்ச 

(பெரியபுராணம், ஏயர்கோன். 88).
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இனி, மேற்காட்டிய பாண்டியவமிசாவளியில், 10-ஆம் 

எண்ணுக்குரிய ஸ்ரீமாறன் ஸ்ரீவல்லபன் என்பவனே பெரி 
யாழ்வார் சாலத்தவன் என்றும், ஸ்ரீ வல்லபன் அவனிப 

சேகரன் என்ற பெயருடையவனாகப் (பு௮க்கோட்டைச் 
சீமைச்) சித்தணவாசற் குடைவரைச் சாஸனங் கூறும் 

பாண்டியன் இம்மாறனே என்றும், ஸ்ரீகோபிரா தராயரவர் 

கள் எழுதியுள்ளார்.! இங்கனம் அவர்கருதியதற்கு ஸ்ரீவல்ல 

பன் என்ற் பெயரொற்றுமை ஒன்றைத்தவிர வேறுகாரணம் 

இல்லை. இராயரவர்கள்கூ௮ும் பாண்டியன் பெரியவீரனே 

யாயினும் பாமவைஷ்ணவனாயிருர் தவன் என்று சொஃலத் 

தக்கவனல்லன். அன்றியும் இவன் 9, பி. 962-க்கு முன் 
வாழ்ந்தவன் என்பன. இவன்மகன் வரகுணன் சாஸனத்தி 

னின்றும் அறியக்டெக்ன்றது. ஸ்ரீவைஷ்ணலாசாரியத் 

தலைவரான ‘uf ios நாதமுனிகள் பிரசித்தராக விளங்யெது 

இவனது ஆட்சிக்காலமுதலே ஆகும். பெரியாழ்வாரும் ௮வர் 
திருமகளாரும்--இராயரவர்கள் கரு த்தின்படி--இக்நாலத் 

தவரேயானால்) இப்போடியார்களை அலவாசாரியத்தலைவர் 

நேரில் அறிந்திருக்கவும், அறிந்து அளவளாவியனவும் 

கேள்வியுற்றனவுமாகிய வரலாறுகள் அம்முனிகஞுடைய 

திஷ்யபரம்பரைமூலமாய்ச் சரித்திர நால்களிற் பயின்றிருக் 

கவும் கூடும். ஆனல், இதற்கு மாரு, ஆழ்வார்சள் ௮வ 

தரித்து நெடுங்காலத்தும் நப் பின் அக்நா தழுனிகள் திரு 

வாய்மொழிமுதலாய திவயப்பிரபர் தங்களைப் பெற்றதாகக் 

குருபரம்பரைகள் கூறுகின்றன. இதனால் அம்முனி 

களுக்கும் ஆழ்வார்மட்கும் இடையிட்ட காலம் பெரி 

தென்பது பெறப்படுதலால், அவ்வாசாரிய இரேஷ்டர் 

விளங்கிய 9-ஆம் சமூற்றாண்டின் பிற்பாதியில் இருந்த 

பாண்டியனொருவனைப் பெரியாழ்வார் காலத்தவனாகக் 

கூறுவது ௮.சங்கதமாமென்க, 

இனி, சித்தண வாசற் குடைவரைச் சாஸளனங்கூறும் 

ஸ்ரீ. வல்லபன் ௮வனிபசேகரன் என்ற பாண்டியன்; தாம் 
  

1. The History of the Sri Vaisnavas, p. 23.
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குறித்த ஸ்ரீமாறன் ஸ்ரீவல்லபன் என்றெழுதிய ராயரவர்கள் 
கருத்தும் உறுதி பெறுவதன்ற. அச்சாஸனத்துச் சண்ட 
சீரிவல்.லுவன் 1 என்பது ஸ்ரீவல்லபன் என்ற வடபெயரின் 
திரிபேயாம். சோணாட்டுத் இிருவிசலூரிற் கண்ட சல்வெட் 
டொன்றினும் இத்திரிபுப் பெய்கொண்ட பாண்டிய 
னொருவன் முதலாம் இராஜேந்திர சோழன் (1011-42) 
காலத்தவனாஈம் காணப்படு இன்றான்.” இச்சோ ழன் மகனான 
வீர ராஜேந்திரன் ஸ்ரீவல்லபன் மநனை வென்றவன் என்று 
அவன் மெய்க்கீர்த்தி” x mag stars. இவ்வாறு 
தரிஈ்து வழங்கும் பாண்டியன் பெயரொதற்றுமையை நேக்கு 
மிடத்து சிற்றன்னவாசற் சாஸனத்தும் குறிக்கப்பட்டவன் 
அச்சோழன் சாலத்துச் இரிவல்லுவனின் வேறல்லன் என்றே 
தோற்றுகன்றது. ்் 

இனி, பரமவைஷ்ணவனான கெடுஞ்சடையனுக்கு ஸ்ரீ 
வல்லபன் என்ற பெயர் வழக்குண்டு என்ற ராயரவர்களே 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.” இசற்கு வேற பிரமாணமும் உள்ள து. 
ஹரிவம்சம் என்ற ஜைனஇூரந்தம் இயற்றிய ஜினஸேனர் என் 
பார்; இந்திராயுதன் என்ற இரட்டவேர்தன் வடகாட்டை 
யும், ஸ்ரீவல்லபன் என்பான் தென்னாட்டையும் ஆண்டு வந்த 
காலத்தே சகாப்தம் 705 (2, பி, 783)--ல் தம் நா& 
எழுதி முடித்ததாகம் கூறுகின்றார்.” வல்லபர் என்பது 
இரட்டரும் சளும்கரும் சகொண்டதாயினும் ௮ஃது அவர் 
களெல்லார்க்கும் வழங்கும் பொ துப்பெயராதலின் 

வல்லபன் என்று ஜினஸேனர் குறிப்பிட்டுக் கூறியது, 
அதனைத் தன் சறப்பியற்பெயராக3 கொண்ட தெனனாட் 
Lorre sGa கொள்ளற்கு உரியது.” அங்ஙனம் பிரபலனாய் 
அவர்கூறுங்காலத்தில் விளங்யெ தென்னாட்டுவேந்தன் 
நெடுஞ்சடையனே யாதலின், ஸ்ரீவல்லபப் பெயர் அவனுக் 
இருந்ததென்ற ராயாவர்கள் கருத்துப் பெரிதும் ஏற்புடைத் 
தாம் என்க, இவற்றால், எல்லாவகையானும் பெரியாழ் 
  

1, Ep. Rep. 368 of 1904. 
2. Ibid. 46 uf 1907. 
3 (தென்னனைச் சிரீவல்லவன்மகன் சிறுவன், மின்ன 

வில் மணிம£டி வீரகேசரியை, மசவரை யொன்றா லுசைப்பித்து'” 
எனக்சாண்க. 

4. T. A. S. Vol. I, p. 189. 
5. Dr, Shama Sastri’s—The Epoch of Kina Pandya 

—Renort of the Third Oriental Conference, pp. 223—7,



68 | ஆழ்வார்கள் காலநிலை 

வார்க்கு அடிமை பூண்டவன் நெடுஞ்சடையன் என்பதே 
தெளிவாதல் கண்டுகொள்க. இனி, சோ கெடுமாதனைப்பற்றி 
ஆழ்வார் பாடிய பாசுரம் மற்ஜனொரு குறிப்பும் உடையது 
போலவே தோற்றகின்றது. 

** மன்னர் மறுச மைத்துனன் மார்ச்சொரு தேரின்மேல் 

முன்னங்குச் சென்று மோழையெழுவிச் தவன் மலை 
கொன்னவில் கூர்வேற் சோநேடூமாறன் சென்கூடற்கோன் 
சென்னன் கொண்டாடுர் தென்றிரு மாலிருஞ் சோலையே ” 

என்ற அப்பாட்டில், 'தன் மைத்துனர்க்காகத் தேரேறிச் 

சென்று பகையரசரை வருத்திய ௮ழகரது இருமலையைல் 

கொண்டாடுபவன், நெடுமாறன்' என்று அழ்வார் கூறுதல் 

அறியலாம். இங்கனம் முன்னிரண்டடிகளிற் சண்ட இரு 

மால் சரிதம், ௮ப்பாண்டியன் வணங்குதற்கேற்றதாக 

அமைந்த ௮வனது வரலாறொன்றையும் கருத்துட் கொண் 

டதுபோலவே தோற்றஇன்றது. இவ்வாறு ' ஸாபிப்ரசாய 

விசேஷண விசேஷ்யங்கள்' உடையனவாகவே அழ்வார்கள் 

பாடுவதை---௮வர்கள் ௮ருளிச்செயல்களா லும் அவற்றின் 

வியாக்யானங்நளாலும் நாம் நெடுக ௮றிந்துகொள்ளலாம். 
ஈண்டுக் கூறப்பட்ட திருமால் சரிதமும் அத்தகையதாயின், 

தன் மைத்துனர்க்காகத் தே2ரறிச் சென்ற பகைவரைக் 

கலக்கிய திருமால் நோயில்கொண்ட மலை, அதுபோன்ற 

செயலை முன்புரிந்த நெடுமாறனால் சொண்டாடற் குரியு 

தாயிற்று” என்ற தொனிப்பொருள் இப்பாசுரத்தாற் பெறப் 

படத் தடையில்லை, “மைத்துனர்க்ராகப் போர்புரிர்த பெரு 

மானை மைத்துனர்க்காகப் போர்புரிந்த ௮ரசன் வழிபடல் 

த்கும்' என்பது கருத்து. இங்கனம் நெடுமாறன் எந்த 

மைத்துனர்பொருட்டு எம்காலத்துப் போர்செய்தவன் என் 

பதைப்பற்றிச் சாஸனம் நேராக ஓன்று கூறவில்லை, 

ஆயினும், இரண்டுவகையால் அத்தகைய செயலை அவன் 

நிசழ்த்தியிருக்க இடமுண்டென்றே தோற்றகின்ற த. 

முதலாவது- பல்லவ மல்லனுடன் இக்கநெடுமா றன் 

ஈடத்தியபோர், ௮ப்பல்லவ குலத்தவனான சித்திரமாயன் 
என்பவனைப் பட்டத்தில் நிற த்துவதற்கே என்று சரித்திர 

காரர் கருதுவர்: இச்சித்திரமாயன், நெடுமாறனுக்கு ௮ம்
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மான் மூறையினகை வேண்டுமென்பது, கனம். தூப்ராயில் 

துரை எழுதிய பல்லவசரித்திரத் தால் ௮நியலாகும்.! துணை 
, புரியப்பெற்ற இச்சித்தாமாயன், பல்லவமல்லன்சேைபைதி 
பாற் போரிற் கொல்லப்பட்டான். ஆயினும், நெரமாறன் 

அப்பல்லவனை விடாமல், பலவிடங்களிலும் எதிர்த்தவ 

னென்று கூற ்படுஒரான்.? இப்போர்கள், தன் மாமனை 

சித்திரமாயனுடைய மகள் பொருட்டு நிகழ்த்தப்பட்டன 

வாதல்வேண்ிம். ஆயின் அம்மக்கள், தூப்ராயில் துரை 

யின் கருத்துப்படி, கநெடுமாறலுக்கு மைத்துன முரையினர் 

ஆவர். அதன்; அப்பாண்டியன் அ௮வர்நட்குச் செய்த 

உதவியை ஆழ்வார் இருவுள த்துக்கொண்டு ௮வ்வாறு கூறி 

யிருத்தல் கூடும். 

இரண்டாவது---மாறவர்மனை இச்நெடுமாறன் கங்க 

ராசனுடைய மகளான பூசுந்தரியை ' மணம் ரியவிரும்பி 

அவளைப் பெற முயன்றபோது வடவரசர் பலர் இரண் 

டெதிர்த் தனர் என்றும், ௮வரையெல்லாம் தன் பெருஞ் 

சேனையால் அப்பாண்டியன் அ௮ழித்தோடச்செய்து அக் 

கன்னியாரத்னத்தை அடைந்து மணந்தனனென்றும் வேள் 

1. சேந்தமிழ். தொகுதி 17, பக். 28. 
2. இப்போர்களிலே பல்லவமஃலன் வெற்றிபெற்றானென்று 

இருமங்சை மன்னனது பரமேச்சுரவிண்ணகரப் பதிகழும், கெடு 

மாறன் வெற்றிபெற்றவனாக வேள்விகுடிச் சாஸனமும் கூறும், 
இதனால், அவ்விருவரும் வெற்றிதோல்விகளை மாறிமாறிப் பெற்ற 

வர்கள் என்பது பெறப்படுசின்றது. அப்பல்லவனுடன் பொருத 

மாறவஏர்மனை உலதடை மன்னவன் சென்னவ௮?' என்று இரு 

மஙற்கைமன்னன் அப்பதிகத்துப் பாடியதற்ியைய, பெரியாழ்வார் 

அவனைக் கோநேடு.பாறன் என்று விசேடித்துப் பெயர் கூறுதல் 
ஒப்பிடத்தச்கது, கோ என்பது, அரசர்க்சாசன் என்ற பொருள் 

பயக்கும்; கோப் பெருஞ்சோழன், கோ இராச?சசரி என்ற 

வழக்குப் காண்க. கோக்கண்டு மன்னர் குரைகடற் புக்கலெர்!' 
என்றார் பின்னோரும். கூடல் வஞ்சி கோழி என்ற மூன்று தல 

சசரல்சட்குமுரிபவனாக ஷை. நெடுமாறனை வேள்விகுடிச்சாஸனல் 

கூறுதலால் ௮வன் உலதடைமன்னவன், கோ என்ற விசேடணக் 
சட்கு உரியவனாசல் சாண்ச. 
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விகுடிச் FM VEDI Bl கூறுகின்றது. அவ்வாறு மணம்புரிவ 

தற்கு ௮நுகூலராகக் தங்கராசன்மக்கள் கெடுமாறன்சார் 

பாய் நின்றிருத்தலும், மைத்துனமுறையினசான அவர்க்கு 

உதவியாக வடவரசரைப் போரில் ௮வன் புறங்ஈண்டிருத்த 

லும் கூடியனவேயாம். ௮௧, இவ்விருவகை நிகழ்ச்சிகளுள் 
ஒன்றை ஆ வா!பாசுரம் குறிப்பாற் புலப்பமித்துவது 

என்றே ௮தன் போக்தநால் தோற்றுகன்றது. இந்கூற்றுச் 
சிலர்க்கு ௮ திவா தம்போலத் தோற்றுமாயினும், அ௮ம்வார் 

gw Ossi soley ஆராய்ச்சிுயுடையார்க் ரெல்லாம் என் 

கருத்து ஏற்புடையதாகும் என்பது திண்ணம். இங்கனம் 

தன் அடியவனை நெடுமாறனுக்குத் திருமால் பசையழித்து 

அருள்புரிந்து வர் ததே-- 

“ குறகாத மன்னனாகச் கூடு கலக்கிவெங் கானிடைச் 

சிறுசா னெறியே போக்குவிக்குஞ் செஃவன் பொன்மலை ?? 
(பெரியாழ். திருமொழி, 4, 2, 8) 

என்று அடுத்துவரும் பாசாத்தும் அம்வாரால் எடுத்து 

மொழியப்பட்டதாகும். மேற்பாடலின் தொடர்புகொண்டு 

இவ்வடிகளை நோக்குமிடத்து, (கருற௮ுதாத மன்னரை? என்ற 

தொடர்க்கு--60ெ LOT PMSF பகைவரான அரசரை? 

என்பதே பொருளென்றும், ௮ட்பதையசசர் திருமாலால் 

நிலைகுலைத் தப்பட்ட செய்தியோ அவ்வாழ்வாராற் கூறப்பமிவ 

தென்றும் புலப்படத் தடையில்லை. இலவாறன்றிப் பூர்வ 

வியாக்கியான த்தின்படி-- தன் மலையைக் குறுகி வணங்காத 

1. தன் அடியரான அரசர்க்கு அநுகூலனாகவுர், அஉர் பகை 

வர்ச்குப் பிரதிகூஏனாகவும்நின்று ஈசன் அருள் புரிபவனென் பதை. 

  

  

 மண்ணுலகங் காலல்பூண்ட. உரிமையாற் பலலவர்க்தத் திறை 

கோடா மன்னவரை பறுக்ஈஜ் G ris t, பெருமையார் புலியூர்ச் 

சிற் றம்பலத்தேம பேநமானை?? எச் சுந்தாழர்த்தி நாயனாரும், 

(தேவா, பக். 17, பாட்டு 4, சுவாமிசா. பதிப்பு), “கூற்றைவென் 

ரூங்கைவர் கோக்களை யும்வென் நிருர்தழகால், வீழ்றிருச்தான் 

பெருச்தேவியுர் தானுமே1* மீனவன்பால், ஏற்றுவந் தாநயி நண்ட.. 
திறலோற்றை*் சேவகனே! எனத் திநுவ।தஷாடிஈளுர் (BG 

வாசகம், இருப்பாண்டிப் பதிகம், 10) கூறுதல் ஒப்பிடற்குரியன,
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மனனர்க்குத் திருமால் பிரதிகூலனாக நின்றதையே ௮வ்வடி 
கள் கூறுவன எனின்) தன் திருமலையை வணங்கும் நெடு 

மாறனுக்கு அருள்புரிந்த திருமால் ௮தனை வணங்காத 

அடியராசாத பசைவரை வருத்துபவனாயினான் ? என்பது 

கருத்தாகக் கொள்க. 

இற்றைக்கு 28-ஆண்டெட்கு மூன் செந்தமிழ் 9-ம் 

தொகுதி 8-ம் பகுதியினும், 18-அண்டுட்கு முன் ஷே. 

பத்திரிகை 0-ம் தொகுதி 8-ம் பகுதியினும் பெரியாழ்வார் 

காலம்பற்றி யானெழுதிய கட்டுரைகளிலே, ௮வ்வாழ்வார் 

தம்நாலத்துப் பாண்டியன்; நெடுமாறன் என்ற பெயர் 

கொண்டவன் என்று குறிப்பிட்டு கூறுவதை முதன்முதல் 

வெளியிட்டி, ௮வனே ஆம்வாரால் அடிமை கொள்ளப் 
பெற்ற ஸ்ரீ வல்லபதேவனாதல் வேண்டுமென்று எழுதியுள் 

ளேன். அக்தாலத்துப் பாண்டிய வமிச த்தைப் பற்றிய 

செய்திகள் சாலனவழியால் மிகுதியாகத் தெரிய இடமில்லை. 

GHD வெளிவந்த வேளவிகுடி சின்னமனூர் முதலிய 

இடங்களில் அமைந்த சாஸனங்களால் ௮£வமிரத்தரசர் 

ONTO MBA tov வெளிவர்திருத்தலின் மூன் என்னுர்குறித் 

கப்பட்டவனன் றி, வேடு சுரு வன. ஆழ்வார். கூறும் நெடு 

மாறனென்பது இ இப்பபாது. தெரியக்கூடி பதாகின்றது. 

யான் மேலே எழுதிப்போச் தவற்றால், முன்குறித்த பாண் 

டியவமிசாவளியில் 0-ம் எண்ணுக்குரியவனாக்கண்ட மாற 

வர்மனே; பெரியாழ்வார். குறிப்பிடும் திருமாஎடியவனை 

கெடுமாறனாவன் என்ப்தும்; குருபரம்பரைகஉ ற் கண்ட 

ஸ்ரீவல்லபன் என்ற பெயர், அர்நெடுமாறன் மநனலும், ௮வ 

னைப்போல அ௮வவாழ்வார்க்கு அடிமைபூண்9ி 6 குருசரிதங் 

கொண்டாடி...... பரம வைஷ்ணவன் தானாக நின் நிலங்கிய?? 

வனுமான கெஞ்சடையன் “ தரித்ததென்பதும் நன்கு 

விளங்கக்கூடியன. இங்கனம் தர்தையும் மகனும் ஆழ 

வார்க்கு ௮டியவாரளாக இருக்தமையால) அவ்விருவர் 

பெயர்களும் ஒருவனே கொண்டதாகப் பிறகாலத்துச் 

சரித்திர நாலோர் கருதலாயினர் என்றே தாற்றுகின்றது.
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ஆகவே, தர்தை நெமொறனாயெ மாறவர்மலுக்சே ஸ்ரீவஸ்ல 

பப் பெயரும் உண்டென்பது இனி வெளிவரும் சாஸன 

ஆதரவால் தெரியவரும்வரை; மேற்கூறிய என்கருத்தே 

பொருந்துவதா தல் சண் கொள்க. 

பெரியாழ்வார் ௮ருளிச்செயல்களை நோக்குமிடத்து; 

திருமாலவதாரங்களுள்ளே முக்கியமாகக் கண்ணபிரானது 

தோற்றமுதல் நிகழ்க்த பாலசரிதைகளை, அப்பெருமானை 

எடுத்துவளர்த்த யசோதைப்பிராட்டியாருடையவும் கோபி 
யருடையவுமான பேச்சுக்களாற் கொண்ூ மொழிந்து ஈடு 

  

படும் ௮ழகு வெளியாம். கண்ணனது குழவிப்பருவத்தில்; 

கஞ்சன் முதலியோரால் நோரக்கூடியதாயிருந்த ஆபத்தும் 
களு க்குப் பெரிதுமஞ்சுப் பல்லாண்டுபாடி மங்களாசாஸனம் 

பண்ணியும்; அப்பெருமானது ஸெளசீல்ய ஸெளலப்யாதி 

குணங்களைப் பருகிக்களித்தும் இவ்வாழ்வார் ம எங்கவிந்து 

நிற்கும் அற்புதநில்மை இங்கு ஈம்மால் எழுதக்கூடிய 

அளவினதன்று. இங்கனம் 6 சோராத காதற் பெருஞ் 

௬மிப்பால் தொல்லை மாலையொன்றும், பாராதவனைப் பல் 

oe ae காப்பிடும் பான்மைய * nu இவரது 

பெருமை பற்றியே-- 

மங்களா சாசனத்தின் மற்றள்ள வாழ்வார்கள் 
தங்களார் வத்தளவு தானன்றிப்..பொங்கும் 

பரிவ:லே வில்லிபுத்தூர்ப் பட்டாபிரான் பெற்றான் 
பெரியாழ்வா ரென்னும் பெயர் ??, 

(உபதேசரத்தினமாலை, 18), 

என்றவாறு) பெரியாழ்வார் என்ற திருகாமம் இவர்க்கு 

வழங்கலாயிற்று என்பர். இங்கனம் கோபவிருத்தியை 

மேற்கொண்டு கண்ணனை ௮லுபவித்த தம் ௮னுபவங்களை 

யும் ௮ப்பெருமானிடம் தரீங்கொண்டுள்ள ஈடுபாடுகளையு 
மன்றி, திருமழிசையார் திருமங்கைமன்னன் முதலிய ஆழ் 

வார்கள்போலு தேவதாச்தரங்களைப்பற்றியேனும் தம் 

காலத்திருந்த பிற சமயறிலைகளைப்பற்றியேலும் யாதொரு 
குறிப்பும் இவர் திருவாக்குக்களினின்றும் ௮றியக்கூட



ஆழ்வார்கள் காலநிலை. 78 

வில்லை. பாண்டியன் முன் சமயவாதஞ் செய்து வெற்றீ 

பெற்றவராகக் கூறப்படும் இவ்வாழ்வார் தம் காலத்தில 

வைஷ்ணவனாக விளங்கிய பாண்டியனொருவனைச் இறப்பிட் 

us sir, வேறு உலநறிலைமையொன்றையுங் குறிப்பிடாத 

தற்கு, ௮அவவரசனை அடிமையாக்கி ௮வனாற்பெற்ற பெரும் 
பொருளைத் திருமால் , கைங்கரியங்களில் விரியோ௫இத்து. 

உலகப்பற்று ஒன்றுமின்றிப் பிரபத்திநிஷ்டையில் இப்பெர் 

யார் முனைந்துகின்றதே கமாரணமா.மவேண்டும். 

“ விழிக்கும் சண்ணிலேன் நின்கண்மற் றல்லால் 

வேரொருவரோ டென்மனம் பற்றாது 1! 

 ராட்டுமானணிடச் தோடெனசக்கரித ?! 

கான், உண்ணா காள்பசி யாவதொன் தில்லை 
யோவா தேரமோ சாசாய ணாவென் 

றெண்ணா நாளு மிருக்கெசுச் சாம 

வேத சாண்மலர் கொண்னெ பாத 

மண்ணா சாளவை தத்துறு மா௫ில் 

அ௮ன்றெனகச்சவை பட்டினி காளே ?? 

என்னையும் என்னுடைமையையுமுன் சக்கரப்பொறி 
யொற்றிக்கொண்டு 

நின் னருளே புரிர்திருர்தே ணினியென் திருக்குறிப்பே ?? 

என்பன முதலாயுள்ள இப்பெரியாரது அழகிய பாசுரத் 
தொடர்களாஃ, பிற சிந்தையின் றி எம்பெருமானையே 
உபாயோபேயமாகப் பற்றிரின்ற இவரது பரமபக் தியின் 
சிறப்பு வெளியாகும், 

பெரியாழ்வார் 88-திருஈக்ூத்திரம் வாழ்க் தருளியவர் 

என்பது குருபரம்பரைகளால் அறியப்பகின்றது. உத் 

தேசம் 090-ல் இவவாழ்வார் அவதரித்தவராயின்,715-வரை 
இவர் வாழ்ந்த காலமாகக் கூறத்தகும். 7067-ல் பட்டம் 
பெற்றவனாகத் தெரியும் ஸ்ரீவல்லபனாயெ நெரிஞ்சடையன் 
எத்தனையாண்சிசள் ஆட்டு புரிச்தவனென்ப(து தெளிய 
இடமில்லை. ஆயினும், அட்பாண்டியனது 17-ம் ஆட்சி 

வருஷத்தில் அமைத்த சிவரமங்தலசாஸனத்தால், 7842ல் 
10
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அவன் சீவர் தனாயிருந்தவன் என்பது அ௮றியப்படுகின்ற.து. 

பெரியாழ்வார் 776-வரை எழுர்தருளியிருந் தவராயின்) 
மேலே குறித்த பாண்டிய வமிசாவளியில் 59-ம் எண்ணுக் 

குரிய கோச்சடையன்(உத்தேசம் 090) காலமுதல், 7-ம் 

எண்ணுக்குரிய ௮வன்பேசன் நெடுஞ்சடையன்து ஆட்டு 

யிடையே 775-வசை; மூவர் பாண்டியர்காலங்களில் இப் 

பெரியார் விளங்கியிருந் தவரென்றே முடிவுகூறலாம். 

ஆஃ. ம 

ஸ்ரீ ஆண்டாள். 

பெரியாழ்வார் திருமகளாரைப்பற்றி இனிக் கூறு 

வேன். அவவாழ்வாரால் திருமாலைக் கைங்கரியத்துக் 

கென்று வில்லிபுத்தூரில்' ௮மைக்கப்பட்டுவர்த இருரர்த 

வனத்துள் துளஷீவனத்திடையே, இப்பெண்கொடி அப் 

பெரியாராற் கண்டெடுக்கப்பெற்று, தம் மகளாரரகவே 

கொண்டு கோதை என்ற திருநாமஞ்சூட்டிச் சரோட்டிப் 

பாராட்டி வளர்த்துவர இவர் வளர்ந்துவச்தனர். இளமை 

யிலே இவர் கலைகள் முழுதுச் தன்னடைவே நிசம்பப் 

பெற்று, ௮ம்வார் திருமகளார் என்றதற்கேற்றபடி ஞான 

பரிபூர்ணராகவும்) திருமால்பாற் பிரேமை மிகப்பெற்றவ 

ராகவும் விளங்கியதோ0), ௮ப்பெருங்கா தலடியாகப் பெரு 

மானையே தமக்குரிய காயகனாக வரித்து (அவனை விட்டகன் 

ருற்ற ெலா? நிலையுடையராயினார், இங்கனம் நிகழ, 

பெரியாழ்வார், தாம் வழிபூர் திருமாலுக்சென்று காளுந் 

தொடுத்துவைத்த திருமாலைகளை ௮வரில்லாக் காலத்தே 

அவரறியாமல் தங்குற்லிற் சூடிக்கொண்டு ( என் அழகு 

எம்பெருமான் ஏற்கக்கூடியதாகுமோ ? என்று கண்ணாடி
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யில் அழகுபார்த்து அ௮கங்களித்து, தம் திருத்தர்தையார் 

வருமுன்பே சூடியமாலைகளைக் களைந்து முன்போற் சுருட்டி 

உரியவிடத்தில் வைத்துவர; ஆம்வாரும் ௮ஃ்தறியாதே 

அ. த்திருமாலைகளைப் பெருமானுக்கு ஸமர்ப்பித் துக்கொண்டு 

வந்தனர். ஒருகாள்; ஆழ்வார் தாம் கட்டிய திருப்பள்ளித் 

தாமத்தில் நீண்ட மயிரொன்றிருத்தல் கண்டு HCA, HH 

வந்த காரணத்தை உசாவி அறிந்து தம் திருமகளாரைக் 

கடிந்தவராய், அத்திருக்தாமம் பெருமானுக்கேற்காதது 

என்று அன்று ஸமர்ப்பிக்காமற் போனார். போக, ௮ன் 

நிரவு திருமால் ௮வர் கனவில்தோன்றி, வழக்கம்போல் 

மாலைசாத்தாத காரணத்தை உசாவ, ஆம்வார் தம்மகளது 
அறியாமைச்செயலைக் கூற; “அத்தகைய சூடிக்கொடுத்த 

தூமலர்த்தாமமஸ்றிப் பிறிதெதுவும் தமக்குப் பிரியமற்ற 

தாம்? என்று பெருமான் அருளிச்செய்யவும், பெருகியப் 

பும் உவப்புமடைந்து, 6 பின்னைகொல் நிலமாமசள்கொல் 

திருமகள்கொல் பிறந்திட்டாள்? என்று தம் திருமகளார் 

பால் விசேடப் பிரதிபத்திபண்ணி; அடுத்தநாள் முதலாகத் 

தம் திருமகள் சூடிய திருமாலைகளையே நாளும் சாத்திப் 

பெருமாளை உவப்பித்து வரலாயினர். அதுமுதல் (சூடிக் 

கொடுத்தாள்? என்ற திருசகாமம் கோதையார்க்கு வழங்குவ 

தாயிற்று. பின்னர், உரிய பக்குவம் வந்ததும் தம் திரு 

மநளார்க்குத் திருமணம்புரிய விரும்பித் தக்க வரன் தேடப் 

புகவும்--6 திருவரங்கத்துப் பெருமானை அழகிய மண 

வாளனையன்றி * மான டவர்ச்கென்று பேச்சுப்படில் வாழ 

இல்லேன் ? என்று மறுத்துநின்ற இவாது வைராக்கிய 

மிகுதியைக் கண்டு பெருங்கவலையுற்ற ஆழ்வார் கனவிலே 

திருவரங்கச்செல்வர் தோன்றி--தாம் நேரே கைப்பற்றிக் 

கொள்ளுமாறு தம் கோயிற் நிருமுற்றத்திற்கு ௮வர் தம் 

இருமகளை அழைத்துவரும்படி அவர்க்கு ஆஞ்ஞாபித்து 

மறைந்தருளினர். ஆழ்வாரும் பேருவகைபூத்து; ௮.த்திரு 

வாணைப்படியே கோதையாரைப் பரிலாரங்களுடன் மணக் 

சோலமாகத் திருவாடுகப் பெருஈகர்க்கு அழைத்துக்
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கொண்டு சென்று அழகிய மணவாளன் திருமுன்பு கிறுத்த், 

௮வ்வெம்பெருமானும் வாவேற்று ஆழ்வார் திருமசளா 

ரைப் பெருவிருப்புடன் அங்கிகரித்தருளித் தன்னுள் ஐக் 

கியமாக்கக் கொண்டருளினன். இவ்வரிய நிகழ்ச்சிக்குப் 

பின்) பெரியாழ்வார் தம்மூரேற எழுந்தருளித் தம் ௮௬ 

மைப் பெண்கொடியை பிரிக்ததற்க ஆற்றாது வருர்தினசா 

யினும், பெருமான் ௮வளைப் பேணிக் கொண்டருளியதற்கு 
உவந்து, முன்போல் திருமால் தைஙிரியங்களைப் புரிந்து 

வர்தனர்- என்பதே; சூடிக்கொ?த்த சுடர்க்கொடியின் 

சரித்திரச் சுருக்2மாகும். 6 பெரியாழ்வார் பெர்றெடுத்த 

பெண்பிள்ளை ? யான இவர்க்கு ஆண்டாள், நாய்ச்சியார் 

என்ற திருசாமங்களும் பிரபலமாக வழங்கின. இப்பெரி 

யாள் இயற்றியருளிய திவயப் பிரபச் தங்கள் திருப்பாவை 

முப்பதும், காய்ச்சியார் திருமொழி நூ று சாற்பத்துமூன் று 

மாகும். இவை, பெரியாழ்வார் திருமொழியையூத்து 

நாலாயிர திஃயப்பிர। ந்தத்துவ அமைக் நப்பட்டகிள்னன. 

  

அண்டாளது இவவருளிச்செயல்நளைக் கெண்டு 

ஆராய்ச்சி செய்யுமி.. த்து" மிகவும் அழகிய செய்திகள் பல 

வெளியாகின்றன.  மூதலிலுள்ள திருப்பாவை எண்ற 

இவ்யட்பிரபர் தம், கோகுலத்து ஆயா (லி இளம்பெண்கள் 

கண்ணபிரானைத் தங்கள் சாயநனுந அடையவும் நரி 

செழிக்கவும் வேண்டிப் பாவை நோன்பு கோற்றதைக் 

கொண்மிகூறி மிகவும் அற்புதமாம இவசால் அருளிச் 

செய்யப்பட்டதாம். பாவை நோன்பு என்பது அன்னிப் 

பெண்களால் மார்கழி மாதத்திற் மெடங்கப்பெற்று ௮ம் 

மாதத்துப் பெளர்ணிமையோ? முடிக்சப்பெறும் ஒரு விரத 

மாகும். ஈல்ல காயகரை அடையவும் காமி செழிக்கவும் 

சாத்தியாயனீ தேவியை நகோரச்கிக் நன்னப் பெண்களால் 

இர்நோன்பு ௮ம்மா தத்த கடத்தப் பெறுவதென்பதும்; 

சங்கசாளிலே சாச்திரமானமுரைப்படி 6 தைம்நீராடல் *? 

சான்ற பெயர்பெற்ற வழகங்வெந்ததெல்பதும், மலையாள 

நாட்டாரால் * திருவாதிரைத் திருவிழா *? என்றும், சைவ
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் ஆருத்திரா தரிசனம்”? என்றும் கொண்டாடப்படுந் 

திருகாள் இவ்விரதமுடிவு தினமே என்பதும் பிறவும் கான் 

சேந்தமிழ்ப் பத்திரிகையில் நன்கு விளக்கியுள் ளேன்.! 

இனி; இப்பெரியாரது திருமொழியை கோக்கு 

மிடத்து, தருமாலையே தனக்குரிய மணவாளனா.£ வரித்துக் 

கொண்டு ௮ட்பெருமானிடங் காட்டும் இவா பிரேமைப் 

பெருக்கு ஒவ்வொரு பாஃரத்தும் ததும்பி நிற்பதைக் 

காணலாம். ஆண்பாலரான மற்றை அம்வார்களும்; தம்மை 

நாயகியராகவும் திருமாலை நகாயககைவுங்கொண்டு பாடி 

யுளளனராயினும், அவர்மள த நாயதநாயக பாவம் அது 

காரமேயா தலின் இயற்கையானதன்் ௮! என்றும், அதனால் 

அன்னோர். திருமாலிடம் செலுத்திய அன்பு மேட்டு 

மடை நீர்போன்றதென்றும், ஒன்றை. அ நுகரியாமல் 
பெண்பாலராய்ப் பிறர்து ௮அழய மணவாளனையே தம் 

நாயகனா வரித்தும்மொண்? அவனிடம் உளளுருகிச் 

செலுத்தும் இவாது இயற்கையான காதற்பெருவெள்ளம் 

பள்ள உடை நீ/போன்றதென்றும் பெரியோர்கள் எழுதிய 

மருத்துப் பெரிதும் பொருத்தமேயாம். இருமாலை அடைய 

வேண்டித் தைமீ” தொடஙி பங் ரனிவரை காமதேவனைக் 

குறித்துத் தாம் கோதும் கோன்பைப்பற்றி விரிக்கு 

மிடத்தே...- 

 சுவரிற் புராணகின் பேபெழுதிச 
சுற௨கற் கொடிகளுக் துரங்கங்களும் 

கவரிப் பிணாக்களுங் கருப்பு வில்லும் 

காட்டித்தந்தேேன் கண்டாய் காமதேவா 

அவரைப் பிராயந் தொடமக யென்ழம் 

ஆதரித் கெழுர்தவென் தடமுலைகள் 

துவளைப் பிரானுக்கே சங்கற்பித்து த் 

தொழுதுவைச்தே ஜொல்லை விதிக்சிர்றியே. ?? 

1 வானிடை வாழுமவ் வானவர்க்கென்று 

மறையலர் வே ள்வியில் ஒகுத்தவவி 
  

1. -இவ்வியாச:் ‘Dy "இக்தூலிறு.தியில்' 2-ஆவது அதுபர்தமாகச 

சேர்க்கப்பட்டுள்ள.து. _



78 ஆழ்வார்கள் காலநிலை. 

சானிடைத் திரிவதோர் சரிபுகுந்து 

கடப்பது மோப்பதுஞ் செய்வதொப்ப 

ஊனிடை யாழிசக் குத்தமாச்சென் 

றன்னித் தெழுந்தவென் தடமுலைகள் 

மானிடவர்ச் கென்று பேச்சுப்படில் 

வாழகில்லேன் கண்டாய் மன்மதனே 0? 

4 தொழுதுமுப் போதுமுன் ன டிவணங்குத் 
தூமலர் தய்த்தொழு தேத்துன்ெறேன் 

பழுதின்றிப் பாற்கடல் வண்ணனுக்கே 
பணிசெய்து வாழப் பெறாவிடில்நான் 

அழுதழு தலமந் சம்மா வழங்க 
ஆற்றவு மஃதுனக் குறைக்கும் சண்டாய் 

உழுவதோ ரெருத்தினை நுசங்கொடு பாய்த்து 

ஊ.ட்டமின் றித்துரர் தாலொக்குமே !? 

என்று இத்தகைய பாசுரங்களால், அக்காமனை விளித்துத் 

தம் நிலைமைகளை அவன்டால் முறையிடும் அழகு ஓவ 

வொருவரும் ௮றிக்து மகிழ்தற் கரியது. (பாண்டீ ராறதில் 

எழிற்காம னோன்பொு!:? என்ற பன்னிருபாட்டியலின் 
படி (182) முற்காலத்தே கன்னியர் தம் பன்னிரண்டாம் 

வயதில் காமனேன்பு கோரறுவந்த செய்தி புலனாம். இம் 

முறையே, ஆண்டராளும் மணஞ்செய்தற்குரிய தம் இளம் 

பருவத்தே இர்சோன்பைக் கைக்கொண்டு நடத்திவர் தன 

ரென்று கருதல் பொரு தும். இங்கனமே, சுரமஞ்சரி 

என்ற நங்கை சீவகனை விரும்பி... 

₹ தாமரைச் செங்கட் செவ்வாய்த் தமணியக் குழையினாயோர் 

காமமிக் குடையேன் சாளை €வக னகலஞ் சேர்த்தின் 

மாமணி மகர மம்பு வண்சிலைக் கரும்பு மான்2றர் 

பூமலி மார்ப வீல் ஊரொடும் பொலிய வென்றாள் ?? 

(சீவக, 2057) 

என்று மன்மதனைக் குறித்து கோற்றதும்; 

. பதுமா பதியெனும் பைர்தொடிக் கோமசள் 

சன்னி யாயர் துன்னுபு சூழ 
மதிற்புறல் கலைஇய புதுப்பூங் சாவின் 

மசர வெல்கொடி மடூழ்கணைக் சாமற்கு
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ஈசல் கொண்ட ரசாளணி விழவினுள் 

எழுசா டோறுல் கழுமிய காதலொடு 
வழிபா டாற்றிய போதரு மின்றென ?9 

(பெரும்கதை, 3,5, 27—33). 

என்றபடி, பதுமாபதி என்னும் பெண்மணி உதய்ணனை 

௮டையவிரும்பிக் காமனைகோற்றதும் முன்னூல்களால் 

௮ றியலாம். இவ்வாறே ஆண்டாளும் தாம் நோற்றகோன் 
பைக்கூறுமிடத்தும்; (மதுராபதிக் கொற்றவன்வரிற் கூடிடு 

கூடலே”? என்று கூடலழைத்துக் குறியறியுமிடத்தும், 

மாயவன்றன்னை மணஞ்செயக் சண்ட தூயகற் ரனவைத் 

தோழிக்கு உரைக்குமிடத்தும், மற்றும் ௮வன் பாலசரிதங் 

களில் ஈடிபட்டவிடத்தும் பாடிய பாசுரங்களும், எம் 
பெருமான் தமக்கு உரியகாலத்தே வச் தருளா மையால்-- 

ஒளிவண்ணம் வளைந்தை யுறக்கத்தோ டிவையெல்லாம் 

எளிமையா விட்டென்னை மீடழியப் போயினவால் 
குளிரருவி வேங்கடத்தென் கோவிச்தன் குணம்பாடி 

அ௮ளியத்த மேகங்காள் ஆவிகாத் திருப்பேனே?? [மேல் 

1*கோங்கல ரும்பொழில் மாலிருஞ் சோலையிம் கொன்றை சண் 

தூங்குபொன் மாலைக ளோடுடனாய்கின்று தூங்குகின் மேன் 
பூங்கொள் திருமுகத்தின் மடுத்தாதிய சங்கொலியும் 

சார்ங்கவில் நாணொலி யுந்தலைப் பெய்வகெஞ் ஞான் ௮கொலோ.,!! 
  

1 இப்பாசுரத்தின் ழன்ன॥ண்டடிக்தம்--4 கொன்றை மாலை 

யாகையாலே அழகர்ச்கு ௮காது; அதுதான் இருமலையில் உள்ள 

தாகையாலே சைவர்கள் புகுந்து பறித்துக் சொள்ளாரகள்; ஆக 

இரண்டிடத்துக்கும் ஆகாதே டெர்து சாலுமாபோலே, தம்மோட் 

டை ஸம்பந்தமே ஏதுவாகப் பந்துச்களுக்கும் ஆகாதே, தாமும் 

௮ங்கேரிச்கப் பெராதே, நடுவேநின்று தடுமாரு நின்றேன்?? 

(௪டு, 6, 6, 7 ஜீயரரும்பதம்) என்றும், பின்னிரண்டடிக்தம்-- 
இரண்டவதாரத்தில் இரண்டு பிராட்டிமார்ச்கு உதவினது gers 

கொருத்திக்குமே வேணடும்படி ஆய்தது இவள் (ஆண்டாள்) தசை, 

சசுபாலன் ஸ்வயம்வரார்த்தமாக (வரது தன்னைக் கைப்பற்ற) 

ஒருப்பட்ட சமயத்திலே புறச்சோலையிலே (சண்ணனது) ஸ்ரீ 

பாஞ்சஜர்நிய சோஷமானது வந்து செவிப்பட்டுத் தரிப்பித்தது 

ருக்மிணிப் பிராட்டியை.” இராவணன் மாயாசிரஸ்ஸைக் காட்டின
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என்றிவ்வாறு தாம்படுந் துன்பநிலைகளைக் கூறும் பாசுரம் 

களும்) பெருமானிடத்தில் இவர் நேரே கொண்டிருந்த 
கரைபுாரண்ட காதற்பெருக்கைக் காட்டக் கூடியன. தம் 

இருமகளாரின் இத்தகைய மனநிலை்மையையே பெரியாழ் 

வாரும்-- ப 

1 சாடுமூரும் ௮றியவேபோய் ஈல்ல துழாயலங்கல் 
சூடிகாரணன் போமிடமெல்லாஞ் சோதித் துழிதருசன்றாள் 

கேடுவேண்டுஇின் ருர்பலருளர் கேசவ னோடி.வளைப் 

பாடிகாவ லிடுமினென்று பார்தடூ மாறினதே. ?? 

44 காறைபூணுங் கண்ணாடி காணு தன்கையில் வளைகுலுக்கும் 
கூறையுடுக்கு மயர்க்குர் தன்கொவ்வைச்செவ்வாய் திருத்தும் 

தேறித்தேறிரின் ருயிசம்பேர்த் தேவன் இறம்பிதற்றும் 

மாறின் மாமணி ௨ண்ணன்மேலிவள் மாலுறகன்றாளே ?? 

 கைத்தலத்துள்ள மாடழியக் சண்ணாலங்கள் செய் திவளை 

வைத்துவைத்துச்கொண் டென்னவாணிபம் ஈம்மை வடுப் 

[ படுத்தும், ?? 

“பெருப்பெருத்த. கண்ணாலங்கள் செய்து 

பேணிசம் மில்லத்துள்ளே 
இருத்துலா னெண்ணி காமிருச்சக 

இவளுமொன் றெண்ணுடன்றாள் ?? 
(பெரியாழ், திருமொழி, 8, 7.) 

என்பன போன்ற பாசுரங்களால் உயர்வும் உருக்கமும் 

உண்டாகப் பாடுதல் காணலாம். ஆண்டாளும், அழகிய 

மணவாளனையன்றி வேறு (மானிடவர்க்கென்று பேச்சுப் 

படில் வாழகில்லா?த் தம் நிலைமையைக் கூ றிவரும்போது:-- 
  

போது (இராபபிரானது) ஸ்ரீ சார்ங்கத்தின் ஜ்யாகோஷம் 

(சாணொலி) ஆனது வந்து செவிப்பட்டுத் தரிப்பித்தது ஸ்ரீஜனக 

சாஜன் இருமகளை, இரண்டவதாரங்களில் உள்ளவையும் சேர 

மடத்தொலிக்கும்படி வேண்டும்படி ஆய்த்து இவள் விடாய் ; 

அவர்கள் அளவல்லவாயிக்று இவளது ஆற்றாமை? (பெரியவாச் 

சான்பிள்ளை வியாக்கியானம்) என்றும் எழுதிய பெரியோர்களின் 
உரைஈயங்கள் எண்டு அறிந்து மடிழத்தக்கன.
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“குமசனஞார், சொல்லும் பொய்யானால் 

மானும் பிறர்தமை பொய்யன்றே?? 

(ாய்ச்சயொர் திருமொழி; 10, 4.) 

இருவரங்கச் செல்வனார், பேசியிருப்பனகள்: 
பேர்ச்சவும் பேராவே.!! 

(emp, 11, 8.) 
“நல்லவென் தோழி! சாகணைமிசை ஈம்பரர் 
செல்வர் பெரியர் 9றுமானிடவர்யாஞ் செய்வதென் 

வில்லி புதுவைககர் விட்டுசித்தர் தங்கள்தேவரை 
வல்லபரிசு வருவிப்பரேல் ௮து காண்டுமே.1? 

(ஷ, 10, 19.) 
செம்மை யுடைய இருவாங்கர் தாம்பணித்த 

மெய்ம்மைப் பெருவார்த்சை விட்டுசித்தர் சேட்டிருப்பர் 

தம்மை யுகப்பாரைச் சாமுகப்பா ரென்னுஞ்சொல் 
தம்மிடையே பொய்யானாழ் சாதிப்பா ராரினி23ய”? 

(cmp. 11, 10.) 

என்று தம்மிடமும் தர்தையாரிடமும் திருவாங்கப்பெருஞ் 

செல்வர் தம்மைக் கைக்கொள்வதாக (மெய்ம்மைப் பெரு 

வார்த்தை” கூறியிருப்பதையும், ௮வ்வாறு கூறியதையும 

மறந்து இதுவரை தம்மைக் கொண்டருளாமையால் அப் 

பெருமான் திருவாக்கும் பொய்ப்ப?வதையும், பெபருக் 

தெய்வமாகிய அவர் சிறுமாரிடராகிய தம்மைப் பொருட் 

பூித்தாமற் போயினும், தம் மெய்யடியாரும் மெய்க்காவரு 

மாகிய தந்த விஷ்ணுசுத்தரை அவர் புறக்கணிக்க முடி 
யாதாதலின்; ௮வர்மூலம் ௮௨வழகயமணவாளனைத் தாம் 

அடைவது திண்ணமென்றும் பாடுதல் அறியத்தக்கது. 

இதனால், பெருமானைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குத் தமது பரம 

பத்தியாகய பாசத்தளைமட்டுமன்றித் தம் திருத்தர்தையா 

ரின் புருஷமாரபலமும் அஆண்டாளுக்குப் பேருதவி புரிவதா 

யிற்று என்பது ஈன்குதெரியலாம். ஆகவே, பெரியாழ்வார் 

பெற்றெடுத்த பெண்மணியான இவர், எவவகையும் பெரு 

மானால் உவர்து ௮ணிதற்குரிய பேரணிஈலமாயினர் என்க, 

திருவரங்கப்பெருமானார் தம் திருமுன்பு வாவழைத்து 

௮த்திருமகளாரை விஞம்பிக் கைக்கொண்டருளிய பின்பு) 
11
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விஷ்ணுசித்தர் தம் ஆருமைப் பெண்கொடியின் பிரிவுக் 
காற்றுமல்--- 

(ஏல்லதோர் தாமரைப்பொய்சை காண்மலர்மேற் பனிசோச 
அல்லியுர் தாது மு.இர்ந்திட் டழகழிர் சா லொத்ததாலோ! 

இல்லம் வெறியோடிற்றாலோ! என்மகளை எங்கும்சாணேன்! 
மல்லரை யட்டவன்பின்போய் மதுளைப்புறம் புக்சாள்கொல்லோ! 

*ஓருமகள் தன்னையுடையேன் உலசம்நிறைத்த புகழால் [ன்?? 
திருமகள்போல வளர்த்தேன் செக்கண்மால்தான் கொண்டுபோனா 

“வேடர் மறச்குலம்போல வேண்டி.ற்றுச் செய்சென்மகளைக் 
கூடிய கூட்டமேயாகக் கொண்டுகுடி வாழுங்கொலோ 

காடும் ஈசருமறிய ஈல்லதோர் சண்ணாலஞ்செய்து 

சாடி.றப் பாய்ர்தபெருமான் தக்கவா கைப்பற்றுங்கொலோ?? 

அண்டத் தமார்பெருமா னாழியான் இன்றென்மகளைப் 

பண்டப் பழிப்புக்கள்சொல்லிப் பரிச ஆண்டிடங்கொல்லோ?? 

(பெரியாழ், திருமொழி, 9, 8) 

என்றிவ்வாறு பலபடியாகவும் ,புலம்பிக்கூறும் பாசங்கள் 

எல்லாவுள்ளங்களையும் ஒருங்கே உருக்கக்கூடியன. ஆழ் 

வார் திருமகளார் தம்மைக் சண்ணனுதந்த கோபியருள் 

ஒருவராகவே அநுகரித்துக்கொண்டு காதல் பெருக்கிப் 

போந்தவரா தலின், ௮வசை ௮த்தகையராகவே கருதி ஆயர் 

குலத்துத் தாயர்கூற்றா2 ௮வர் திரு த்தமப்பனார் இங்கனம் 

பாடியது பெரிதும் பொருந்துமென்க. ப் சாஹ்மணோத் 

தமரான பெரியாழ்வாரும் திருமகளாரும் கோபஜன்மத்தை 

ஆஸ்தானம் பண்ணினார்கள்!” என்று பெரியோர்கள் எழுதிய 

ஸ்ரீவசனபூஷணமும் இங்கு அறியத்தக்கது. இங்கனமாக 

எம்பெருமானால் ஆண்டாள் அங்கேேரிக்கப் பெற்றபின்பு, 

வில்லிபுத்.தாரேறச் சென்று முன்போலவே இருமால் கைங் 
கரியபரசாய் நெடுங்காலம் வாழ்ந்துவந்த பெரியாழ்வார், 

தீம் நிலைமையைக் குறித்து-- 

தோட்ட மி௨லவள் ஆத்தொழு ஓடை 

தடைலையுல் ணெழம் இவையெல்லாக்
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வாட்ட மின்றியுன் பொன்னடிச் ஜே 

வளைப்பசம் ௮குத்.துச்சொண் டிருக்தேன்?? 
(பெரிடாழ், திருமொழி, 5, 1, 6.) 

என்று ௮ருளிச்செய்யும் பாசரத்திலே, தம் திருமகளாரைப் 

பற்றி Hat ஒன்றும் குறிப்பிட்டனரில்லை. இதனாலும், 

ஒரு மகள் தன்னையுடையேன்...... செங்கண்மால் தான் 

கொண்டுபோனான்”? என்பதனாலும், பெருமான் ஆண்டாளை 

அக்கேரித்துக்கொண்ட சாலத்துக்குப் பின்பே, தம் திரு 

மொழியை அப்பெரியார் பாடியவர் என்பது பெறப்படு 

கின்றது. இவற்றால், ஆண்டாள் வைபவங்களாகக் கூறப் 

படுஞ் சரித்திரங்களுடன்; அவருடையனவும் ௮வர் இருத் 

தந்தையாருடையனவுமாச ௮மைர்த பாசுசம்கள் எவவளவு 

தூரம் ஒற்றுமைப்பட்டுள்ளன என்பது ஈன்க நியலாகும். 

இனி, ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவைப் பாசுரங்கள் 

முப்பதும், கோகுலத்து ஆயர்குலமகளிர் மார்கழி நீராட் 

டத்தின்பொருட்டு வைகறைக்குமுன்பே எழுந்து, தத்தச் 

தோழியர்மனைகளின் வாயிற்கடைகளிலே நின்று துயி 

லெழும்படி அவர்களைப் பலபடியாகவும்வேண்டி ௮ழைப் 

பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன என்பது யாவரும் ௮றி 

வர். இவ்வாறு ஆய்ச்சியர் மார்கழிநோன்பு நோற்ற 

(PO POOL ௮ண்டாள் தம் காலவழக்குக்களுடன் கொண்டு 

மொழிந்து பாடியவற்றுள், அடியில்வரும் 18-ஆம் பாசு 

ரம் பெரிதும் ஆராய்ச்சிக்: உரியதாசன்ற து: 

(புள்ளின்வாய் கீண்டானைப் பொல்லா வரக்கனைக் 

இள்ளிக் களைச் தானைக் சரத்திமை பாடி ப்போய்ப் 

பிள்ளைக ளேல்லாரும் பாவைக் களம்புக்கார் 

வேள்ளி யேழுந்து வியாழ மூறங்கிறறுப் 

புள்ளுஞ் சிலம்பினகாண் போ தரிக் கண்ணினாய்! 

குள்ளக் குளிரக் குடைர்துநீ ராடா?த 

பள்ளிக் உடெத்தியோ பாவாய்டீ நன்னாளால் 

கள்ளர் தவிர்ர்.ு கலந்தேலோ செம்பாவாய்”?
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எனக் காண்க. *உடனொத்த சன்னியரெல்லாம் மார்கழி 

நீராடுதற்குரிய களத்தை ௮டைரந்து விட்டனர்; வெள்ளி 

எழுந்து வியாழனும் உறங்யெது ; புட்களும் சத்திக்கலா 

யின; இங்கனமாகவும், இன்னும் இந்த ஈன்னாளில் பள்ளி 

யிற் பெக்சலாமோ? பெண்ணே! துயிலெழுச்து எம்முடன் 

வருக?:--என்பது இப்பாசுரக் கருத்து. திருப்பாவை முதற் 

பாட்டில்-- ' 

( மார்கழித் இங்கள் மதிரிரைந்த ஈன்னாளால் 

நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ ?? 

என்று ஆண்டாள் தொடங்குதலால், மார்கழி மாதத்தே 

மதிரிறைர்த காளான பெளர்ணிமையன்ற ௮ திராலையில் 

அ த்திருகாளின் நீராட்டம் உடைபெறுவதென்பது பெறப் 

படும். சங்கட்புலவராகிய நல்லர் துவனாரும்-- 

6 ஞாயிறு காயா களிமாரிப் பிற்குளத்து) 

மாயிருக் திங்கள் மறுநிறை யா திசை 

௦ 69 6 ௦9 
௦௦ oo 90 9௦ 

அம்பா வாடலி னாய்தொடிக் சன்னியர் 

முனித்துறை முதல்வியர் முறைமை காட்டப் 

பனிப்புலர் பாடி ?? (பரிபாடல்; 11). 

என்று; இந்கோன்புநிசழும் காலத்தைக் குறிப்பிடுதல் 

தெரியலாம். இதுபற்றியமைர்த விசேடச்செய்திகளையெல் 

லாம், இர். நாலிறுதியிலே என்னால் எழுதிச் சேர்க்கப்பட் 
டுள்ள மார்கழி கோன்பாகிய தைந்நீராடல் என்ற ow 
பந்த விஷயத்துட் கண்டுகொள்-5. இம்மார்கழி நீராட்டின் 

பொருட்டுக் கோகுலத்து ஆயர்குலமகளிர் அயிலெழுந்து 

யமுளை த்துறைக்குச் சென்றதையும்; YSLTO SBS Sewn oor 

பிரான் அவர்கள் சரையில்வைத்த ஆடைகளையெல்லாம் 

கவர்ர்து குருந்தமரத்தில் ஏற, ௮ம்மகளிர் வரது தத்தர் 

துல்களைத் தருமாறு பெருமானைப் பிரார்த்தித்தகையும் 

௮ ண்டாள் கொண்கூறுமிடத்தே--
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6 கோழி யழைப்பதன் முன்னம் 
குடைந்து ராவொன் போர்க்சாம் 

ஆழிடஞ் செல்வ ளெழுர்தான்... 

PR பணித்தருளாயே ச்ச 

(காய்ச். திருமொழி 1). 

என்றும், காமனோன்புக்காகத் தாமே நீராட்டம் நிகழ்த்தி 

யதைக் கூறுமிடத்தே--. | 

6 வெள்ளைநுண் மணற்சொண்டு தெருவணிக்து . ப 
வெள்வரைப்பதன்முன்னம் துறைபடிந்து? (ம..1,8). 

என்றும் ஆண்டாளே பாடியருளுதல் அறியத்தம்கது. 
இவற்றால், சோழி கூவுதர்கும் இழக்கு வெளுப்பதற்கும் 

முன்பே நீராடித் 'தங்நள் கோன்புச்சடங்குகளை வைகறை 

யில் முடித்துவிரிவதே மகளிரது பழைய வழக்கென்பது 

நன்கு தெளியலாம். அஃ்தாவது---நாலை 4-மணிகு்குமுன் 
எழுந்து 5-மகரீக்குள் அந்நிராட்டமும் நோன்பும் முடி 

Ql ML Grows. 

6 இம்வானம் வெள்ளென் றெருமை சிறுவீடி 

மேய்வான் பார்தனகாண் ?: (8) 

Cabo sage Gari யழைத்தனகாண் மாதவிப் - 

பர் தர்மேற் பல்காற் குயில்னங்கள் கூவினகாண்:?(18) 

( புள்ளுஞ் எலம்பினகாண் புள்ளரை யன்? ரயில் 

வெள்ளை விளிசங்கின் (2 /ரரவங் கேட்டிலையோ ?? 

6 வெள்ளத் தரவிற் றயிலமர்க்த வித்தினை 
உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் 

மெள்ள வெழுச்து ௮ரீ இஎன்ற பேரரவம் 

உள்ளம் புகுச்.து குளிர்ந்தேதலோ ரெம்பாவாய் (6) 

என்பவற்றால்) £ம்வானம் வெளுப்பதும், சோழியழைப்ப 

தும், பறவைகள் சத்திப்பதும், முனி வரும் யோ௫களுக் துமி 
லெழுர்து ஹரிசப்தமியெதும் ஆ௫ய விடி தற்குறிப்பு கிகழ்
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வதைச்சுட்டி ௮வை நிகழ்வதற்குமுன்பே விர தநியமத்தை 

முடிக்சவேண்டி மகளிர் விரைதல் கூறட்படுதலின், 6-மணிக 

குப் பின்பும் மகளிர் நீராட்டமும் நோன்பும் கடந்தன 
ஆகா. அதனால், கித்தியமாகத் துயிலுணர்ந்து நீராடுதற் 

குரிய கேரத்தையே, கைமித்திகமாய்ச் சிறந்த இர்கோன்பு 

நீராட்டத்துக்குக் கொள்ளு தல் பொருத்தமற்ற தென்க. 

இங்கனம் வைகறைக்கு முன்பே துயிலெழுந்து நீராடு 

வதைக் குறிப்பிடும் மேற்குறி த்த 18-ம் திருப்பாவைப் 
பாசசத்துள-- 

6 பிள்ளைக ளெல்லாரும் பாவைக் களம்புக்கார் 
வேள்ளி யேழுந்து வியாழ முறங்கிற்றுப் 
புள்ளுஞ் சிலம்பினகாண் போதரிக் கண்ணினாய்”? 

என்று கூருறின்றார், ஆண்டாள். ௮ தஇிகாலையில்_சுக்கிரோ 

தயத்தைக் கண்டு நீராலவவதோ பிரபாணமோ நிகழ்த்து தல். 

சக்காலத்தும் ஈடைபெற்றுவர் த வழக்சேயாம். 

 வெள்ளியு மிருலிசும் பேர்தரும் புள்ளும் 

உயாசனைக் குடம்பைக் குரறோற் றினவே”? 

(புறகா. 997). 

  

  

6 வெள்ளி தோன்றப் புள்ளுக்;குர லியம்பப் 

புலரி விடியற் பகடுபல வாழ்த்தி”? (ong 380.) 

6 மதிரிலாக் கரப்ப வெள்ளி யேர்தா... 
பொறிமயிர் வாரணம் பொழு தறிக் தியம்ப:” (398). 

் விளக்குறு வெள்ளி முளைத்துமுற் Sapam p... 

தெளித்தலைத் தெண்ணீர் குளித் தன னாடி *' 
(பெருங்கதை. 1, 68) 81). 

் வெள்ளி முளைத்த ஈள்ளிருள் விடியல்:? (பொருகஈ.72). 

என்று இவ்வாறு பழங்காலத்தும் விடிவெள்ளியின் உத 

பங்சண்டு ஈன்மக்சள் வேண்டியகாரியம் ஈடத்திவர்தனர் 

என்பது தெரியலாம். ஆனல், ஆண்டாளோ, அவ்வா 

( கெள்ளியெழுர்து ? என்றதுடன் .நில்லாது; * வியாழம்
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உறல்கிற்று! என்று, வேறுரெகத்தின் ஈடை: யொன்றை 

யுஞ் சேர்த்துப்பாடுதல் காணலாம். மார்தழி மாதத்துப் 
பெளர்ணிமையில் விடிவதற்குமுன் சுக்கரோதயம் நிகழ 

வேண்டுமென்ற நியதியேயில்லை. ௮ம்மாதத்து வைகறை 
களிலே வெள்ளி எழுவது, சிலவாண்ிகள் Cera gis Ben 

யிட்டும் உண்டாகக்கூடிய நிகழ்ச்சியேயன் நி ஒருமுறைக்கு 

உரியதன்று. அவ்வாறிருக்க ௮வ்வெள்ளி ஒருபுதம் 

உசயமாக மதபுறம் வியாழம் ௮ஸ்தமித்ததென்று ஆண் 

டாள் குறிப்பிட்டுக் கூறுவரெனின், ௮௬௫ ௮வர்காலத்து 

நிசழ்க்த ஒரு விசேடசம்பவமே என்று கொள்ளத் தடை 

யுண்டோ? (மா/்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த ஈன்னாளில்! நீ 

சாட்டத்துக்சாக வைகறைக்கு முன்பே துயிலெழுந்து 

Bim sao கிரகங்களின் சஞ்சாரங்களைம்கண்டு நாழிகை 

அ௮றியப்போர் தநிலையில், வெள்ளியின் எழுச்சியும் வியாழ 

னது வீழ்ச்சியும் ஒருங்கு நிகழ்ர்திருப்பதை சேரிற் 

பார்த்து இவ்வாறு பாடலாயினர்; அ௮க்நல்ல்சைப் புலமை 

மெல்லியலடியார் என்பது ஈன்கு பெறப்ப?ம். பாண்டியன் ' 

கொண்டாடிய பட்டர்பிரான் திருமகளார் என்று தம் பதி 

கங்களிற் கூறிக்கொள்வதற்கேற்ப ஆண்டாள் இள மையிலே 

கலைகள் நிரம்பியவரென்பதும், ௮திசயோக்தியின் றி உள்ள 

தை உள்ளபடியே பாடும் "உத்தமசலயென்பதும் அவர் திரு 

வாக்குக்களால் தெளிய முறிய. பட்டவை. அதனால் இருப் 

பாவைப் பாசுரத்திற்கண்ட வெள்ளி வியாழங்களின் உத 

  
  

  

யாஸ் தமனங்கள்) வானநிலையை நகேரிற்ஈண்டு ௮ப்பெரியா 

ராற் கூறப்பட்ட விசேடநிகழ்ச்சியே என்பதிற் சிறிதும் 

ஐயமில்லை, 

இனி *வெள்ளியெழுந்து வியாழமுறங்கிற்று? என்பதில் 

எழுந்து என்பு; (தாழி கூவிப் பொழுது புலர்ந்தது” 

சன்பதிற்போல உடனிகழ்ச்சிப் பொருளில் திரிர் தவக் த 
செயவெனெச்சம் என்பது தெளிவாம். கோழி கூவுதல் 

பொழுதபுலர் தற்குக் காரணமும் அதன் காரியமும் ஆகா 

மல், கோழிகூவுதலும் பொழுதுபுலர்தலும் ஒருசே
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ரிகஜ்ச்சன் என்ற ,பொருள்பயத்தல்போஷ :இத்தொடரும், 
வெள்ளியெழு.தலும், வியாழ.னுறங்குதலும் சேரநிகழ்ச் தன 
என்ற பொருளே பயக்கும். ௮ஃதாவது--ம்த் திசையடி 

வானத்தே சுக்கரன் கண்ணுக்குப்புலப்படும்படி உதயமான 

வளவில்; மேற்றிசையடிவானத்துக் கண்ணுக்குப் புலப்பட் 

டிருந்த வியாழன் ௮ஸ்தமிக்கலாயிற்று என்பதாம். வியாழ 

னுறங்கச் லெசாழிகைகள் கழித்து வெள்ளி எழிலும், 

வியாழன் உறங்குவதற்குச் சில காழிகைகளிருக்க வெள்ளி 

எழி.னும் ௮வை உடனிகசம்ச்சி ஆரா என்க. Hays 

யாஸ் தமனங்கள் உடனிஈழ்வனவாயின்; €ழ்த்திசை மேற் 

றிசை அடிவானங்களில் இருக்கும் வெள்ளி வியாழங் 

களுக்கு இடைப்பட்ட .தூரவளவு 180-பாகை(0௨2106) 

ஆகும். சிறிது முன்லும்பின்னுமாச அவற்றின் உதயாஸ் த 

மனங்கள் நிகழ்ந்தனவாகந்கொண்டாலும் அந்தத் தூர 

வளவு 109-க்குக் கீழும் 185-மகு மேலும் ஒருபோதும் 

போகா. போகுமாயின், சுக்கரன் எழும்போது வியாழன் 

அஸ்தமித்துப் பல நாழிகைகள் சென்றதாகவேலும், சுக் 

கிரோதயத்தில் வியாழன் ௮ஸ்தமித்நப் பலகா(நிகைகள் 

செல்லக் கூடியதாகவேளும் இருந்குமேயன்றி அ௮வ்வுத 

யாஸ்தமனங்கள் ஒருசேர நிரழ்வன அகா. அதலின் 

(வெள்ளியெழுக்து வியாழ முறங்கிற்று? என்று ஆண்டாள் 

பாடுவதற்கு இடமே இல்லையாம். இவ்வாறு ஒருவருங் 

கூருதமுறையில், வெள்ளிவியாழங்களின் உதயாஸ்தமனங் 

களை ஒருசேரவைத்து ௮ப்பெரியாள் கூறுதலால், ௮வை 

அ-பெரியாழ்வார்காலமாக மேலே நான் விரிவாக விளக்கிப் 

போக்த-- எட்டாம் நூற்றாண்டில் எர்த எர்த வருஷங்களில் 

நிகழ்ந்துள்ளன என்று தெரிந்துகொள்வது இன்றியமை 

யாதாகன்றது. 

ட. செளசமானப்படி மார்கழிமாதத்தில் சூரியன் தனு 

ராசியில் தங்குவதாலும்) சூரியனுள்ள இடத்திலிருந்து 

சுஃஇரன் 48-பாகைத்.தூரத்துக்குமேற் செல்லுவ தில்லையா த 

லாலும் ௮ம் மாதத்தில் சுக்கிரன்; துலாம் விருச்சிகம் தனுசு
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என்ற ராசிகளுக்குள் இருத்தல் வேண்டும். மேலும்; சுக். 
இரனுதயமும் வியாழனஸ்தமனமும் ஒசேகாலத்தில் கேர் 

வதனால், சுக்கரன் தங்கும் இராசிக்கு எழாமிராசியாகிய 

மேஷ ரிஷபமிதுனங்௧க ளொன்றில் வியாழன் இருத்தலும் 
வேண்டும். இக்நிலைமைப்படி, மார்கழிப் பெளர்ணிமை 

யன்று காலை 5-மணிமு் கு முன்; 109 முதல் 185 பாகைக்குள் 

வெள்ளிவியாழங்க எதிர்தோன் Hilo. நேர்ந்தநிகழ்ச்சுி, 

பெரியாழ்வார் விளங்கிய 8-ம் நூற்றாண்டிலும் அதற்கு 
முன்னும் பின்னும்--௮ஃதாவது 7-முதல் 9-ம் நூற்றாண்டு 

முடிய--எந்த எந்த வருஷத்தி:: உண்டாயிற்று என்பதை 

அறியவிரும்பி வானசாஸ்திரவறிஞரான அன்பர் சிலரை 

உசாவலானேன், அன்னோர் என்பொருட்டிப் பெரிதும் 

சிரமமெடுத்துக் உரித்துக் சண்டுதெரிவித்த காலக்குறிப்பு 

அடியில் வருமாறு;;-- 

மார்கழிப் பேளர்ணிமையன்று ஏறக்குறைய 4--5-மணிக்கு 

வேள்ளியேழவும் வியாழமுறங்கிய காலம். 

வியா. வெள். மணி 
நூற்றாண்டு; இ. பி. ஷ்; மாதந்தேதி; தாரவளவு ் 

7 பிப sannuttB” tla. 1141 3.20 

x & 781 டிஸம்பாமீி 18a. 11142 3.50 

0 {ese ஈவம்பாமி' 29௨ 1805 5.8 
் 886 went 14௨ 165° 6.20 

காலஞ்சென்ற இவான் (பஹதூர். ஸ்ரீமன். L. D. 

சுவாமிக்கண்ணுபிள்ளையவர்கள் வெளியிட்ட | இன்டியன்- 
அவனகக வவ வவ வண அணா: வெல ere ern 

c1SGiofew (Indian Ephemeris) என்ற அரிய பெரிய 
கணித. நாலின் உதல்கொண்மம், வேறு தக்ககருவிகள் 

கொண்டும் கணனஞ்செய்ததில் இக்காலங்கள் தெள் 

வாகப் பெறப்பிகின்றன என்று அவவன்பர்கள் குறிப்பிட் 

டுள்ளனர். மேற்குறித்த காலக் றிப்பிலிருக் ஐ) மார்கழிட் 

பெளர்ணிமையில் வெள்ளி வியாழங்களின் உதயாஸ் ௪ 

மனங்கள் 11, 12-வருஷங்கட்கு ஒருமுறை ஒருங்குகேர் தஸ 

கூடியதாயினும், வக்ரெழுதலிய கதிவேறுபாடுகளால் பில 
12
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னும் ௮ திகவருஷங்கள் தள்ளியும் நிகழக்கூடியன என்பது 

தெரியலாம். 

இள மேற்கூறியவாறு பெரியாழ்வார் காலமாகப் 

பெறப்பட்ட 8-ஆம் மூற்றாண்டில் ₹ வெள்ளி யெழுந்து 

வியாமுமுறங்கிய ? கிகழ்ச்சி ஒரேமுறைதான் வந்துள்ளது. 

௮ஃதாவது--781-அம் ஹ் டிசம்பர்மி' 18௨ ௮.இசாலை 

9-90-மணி ஆகும். இதற்கு 180-வருஷங்கட்கு முன் 

௦000-ஆம் ஆண்டிலும், இதற்கு 194-வருஷங்கட்குப்பின் 

885, 886-91 ஆண்டுகளினும் அ௮க்சரகங்களின் உதயாஸ் 
தமனங்கள் ஒப்ப நிகழ்ந் திரு$கின் றன. 000-.ஐம் ஆண்டை 

ஆழ்வார்திருமகளார் பாசுரத்துக்குரியதாகக் கொள்வதா 

பின்; அது; முதற்றொகுதியடியாருள் ஒருவரான திருமழி 

சைப்பிசான் விளங்கியதும், பெரியாழ்வார் செய்திக்கேற்ற 

வாறு பரமபாகவதர்களான பாண்டியரின் அட்டு நிகழாதது 

மான காலவிசேடமாகும். அன்றியும் 0600-ஆம் வருஷத்து 

மார்கழிப் பெளர்ணிமையன்ற, வெள்ளியெழுந்து வியாழ 

மூறங்கிய நோம் 8-மணி 20-நிமிஷமாதலால், Sore 

_த்.தக்கு மகளிர் துயிலெழக்கூடிய சமயமா தற்கு அஃது 

ஏற்புடையதுமன்று. இனி, 889; 6880-ஆம் ஆண்டுகள் 

திருப்பாவைக்கு உரியனவாகம் கொள்வதாயின்,) ௮ on a; 

இசாரியருள் தலைவரான ஸ்ரீமக்-நாதமுனிகளும் அவர் 

சிஷ்யர்களும் பிரபலம் பெற்றிருக் த காலவிசேடங்களாகும். 

வற்று ளொன்றை அம்வார் திருமகளார்க்குக் கொள்வது 

சிநிதும் பொருத்தமுடையதன்றாம். ஆவே, அவவிருவ 

கைக் காலங்களிலும் நிகழ்ந்த அவ்வுதயாஸ்தமனங்களை 

ஐண்டாள் திருவாக்குக் குறிப்பதன்றென்பது திண்ண 

ிமன்க. 

இனி, எஞ்சிரின்ற 7981-ஆம் வருத்து மார்கழிப் 

பெைளர்ணிமையன்று, வெள்ளியெழுச்சியும் வியாழன் 
மீழ்ச்சுயும் ௮டிவானங்களிற் காணக் கூடியவாறு அதி 

எலையில் 8-50-மணிக்கு ஒப்ப நிகழ்ந்திருக்கன்றன. இச் 

ஈரம் மார்கழிரீராட்டத்.துக்காக மகளீர் அயிலெழு தற்குப்
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பெரிதும் ஏற்றதேயாகும். மலையாளராட்டில் விசேடமாக 

ஈடைபெறும் மார்குடிநோன்பாகிய திருவாதிரைத் திருவிழா 

விலும் இளம்பெண்கள் வைகறையில் துயிலெழுந்து 

நான்கு மணிக்கே நீராடி விமிம்வழக்கம் இன்றும் உள்ளமை 

காணலாம். அம்முறையில் (பஞ்ச பஞ்ச உஷக்காலம்? 

எனப்படும் ஸ்கானசமயத்துக்குச் இறிது பறன்னதாகவே 

BUG HIT GF ஆண்டாள், தம் ஈண்ணாக்ஈண்ட வான 

நிலையையே இங்கனம் பாடலாயினர் என்றல் பெரிதும் 

பொருந்துமென்க. எனவே, 7814-ஆம் வ து மார் 

கழிப் பேளர்ணிமையன்று அதிகாலையே, சூடிச் மொடுத்த 
சுடர்க்கொடியின் _இருவாக்கினின்றும் அ த்திருப்பாவை 

அவதரித்த ஈபமாலமாக வேண்டும் என்ற! நாம் கொள்ளத் 

தடையில்லை. வெள்ளி விய வியாழகங்சளின் உதயாஸ் தமனங்கள் 

அம்மாதத்தில் ஒருசர நிகழ்ந்து நெடுங்காலமான ௮ 

மையை அறிந்துபோலும், எல்லாருங் கூறுமுறையில் 

  

“வெள்ளி யெழுந்து? என்றதுடன் நில்லாது, (வியாழ முறவ் 

கிற்று? என்று 3சரவைச்து ஆண்டாள் பாவொராயினர் 

என்க, இங்கனம் முன்னும் பின்னும் ஏறக்குறைய 

ஒன்றரை நாற்றுண்கெளாம நிகழ்ந்திராத Bra நடை 

யொன்றை அண்டாள் குறிப்பிட்டுக் கூறுவதும், ௮து, 

பெரியாழ்வார் திருவாக்காலும் சாஸனமுதலிய ஈர௬விகளா 

௮ம் ௮வரது காலமாகத் தெளியப்பட்ட எட்டாநூற்றாண் 

டின் முற்பகுதியாக ௮மைர்திருத்தலுர் ஈண்டு அறிந்து 

மகிழத்தக்கன. 

ஆண்டாள Hi அவதார இினம்--௧௭ ஷூஆடி.8ீ' சுக்ல 

சதுர்த்தசியும் செவ்வாய்க்சுமையுல் கூடின LT! 6 
திரம்--என்று குருபசம்பரைகள் சில கூறுகின்றன. இக் 

காலக்குறிப்பைக் கொண்2..-.பி. 776-ஆம்ஷூ ஜூன்பி' 
2௦௨ அவ்வடியாரது ௮வதா£ நாலம்--என்று ஸ்ரீமார்.. 

சுவாமிக்கண்ணு பிள்ளையவர்கள் தம் BI ge கணித்திருக் 

இன்றனர். ஆண்டாளுக்கும் மற்ற 

வாறு குறிக்கப்பட்ட 
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சரித்தி நால்களிலன்றித் இவ்யசூரிசரிதம், பின்பழயெ 

Cur குருபாம்பரைகளிற் காணப்படவில்லை. அவற்றிற் 

குறிக்சப்பட்டவை--ஆழ்வார்கள் அவதரித்த மாதங்களும் 

ஈட்ச த்திரங்களுமே ஆம். சவெனடியார்ஈட்கும் இங்கனமே 

மாத௩ட்சத்திரங்களன்றி வேற வழங்காமை ஒப்பிடத் 

S555. அகவே, முன்னூல்களிலே ஆண்டாளுக்குகல் 

கூறப்பட்டிள்ள ஆடி பூரநாளுடன்; நள வருஷத்தை 

மட்டும் இங்கே கூட்டிநோக்குமிடத்து, 8-அம் நாற்றாண் 

டிலே--பிள்ளையவர்கள் கணித்த 170. ஆம் வருஷமேயன் றி, 
அதற்குமுன் 1710-ஆம் வருஷத்து ஆடிப்பூரமும் அப் 

பி ராட்டியின் ௮ yagirr Ban மா£ “dae: உள க் கூடியதா 
கின்றது. இங்கனம் உண... நாலக்குறிப்புக்களை முழுதும் 

  

ஈம்பி ஆழ்வார்களின் அவதாரமாலங்களை நாம் ஒருதலை 

யாகத் துணிதல் கூடாததேயாம். யினும், திருப்பாவை 

கூறும் வெள்ளிவியாழங்களின் உ தயாஸ் தமனங்கள் நிகழ்ந்த 

காலமாக மேலே பெறப்பட்ட 7:1-ஆம் அண்டைக் 

கொண்ூ கோக்கும்போது, 7106-ஆம் வருஷத்துத் இரு 

வாடிப்பூரம் ௮ண்டாள் அவதாரதிவமாவதற்கு மிகவும் 

ஏற்றதாதல் காணலாம், 1710-ல் அவதரித்த கோதைப்பி 

ராட்டியார் 781-ல் தம் திருப்பாவையை அருளிச்செய்த 

வராயின். 15-ஆம் பிராயம் ௮ப்போது அவர்க்கு Boor 

பெற்றது என்பது ஈன்கு பெறப்பமிம். அப்பிராட்டி 

தம் திருமொழியைப் பாமிம்போது sss பருவத்தினரா 

யிருந் தவர் என்ப.து-- 

அவரைப் பிராயந் தொடங்கி யென்றும் 

ஆதரித் தெழுந்தவென் தடமுலைகள் 

துவரைப் பிரானுக்கே சங்ம/ பித்து த் 

தொழுதுவைத்தே லெல்லை விதிக்கிற்றியே: 

6 ஊனுடை யாழிசங் குத்தமர்க்கென் 

nots தெழுக்தவென் தடயுலைகள் 

மானிடகர்க் கென்று பேச்சுப்படில் 

வாழடூல்லேன் கண்டாய் மன்மதனே ??
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என்று தாமே தெளிவாகக் கூறுதலால் வெளியாகத்தக்கஹு, 

இனம் அண்டாளது திருவாக்காலும் அவரது ஞான 

முதிர்வாலும், தஇருவாங்கச்செல்ரான அ௮ழயே மண 

வாளன் அப்பிராட்டியை அம்ச்கரித்தருளிய காலத்தே 

19-திருஈட்சத்தித்துக்கு அவர் மேற்படவில்லையெ omg 

ராம் ஒருவா அறியம்கூடி தா௫ன்ற.து, 

சிலர் கருதியதுபோல், வரகுண பாண்டியன் தந்ைத 

யாய் ௪, பி. 803-க்குமுன் ஆட்சி புரிந்த ஸ்ரீமாறன் ஸ்ரீ 

வல்லபன் காலத்தைப் பெரியாழ்வார்க்கு உரியதாகக் 

கொளளுமிடத்து, ௮ஃது அசாரியத் தலைவரான ஸ்ரீமந்- 

காதமுனிஈள் வாழ்காளே மி மிக நெ.ரங்கியிரு த்கலால் ௮வ் 

வாழ்வார்க்கு அக்காலம் சிறிதும் எ॥்புடையதாகாதென் 

றும், அதனால் : பச்ம வைஷ்ணவஞய்த் குரு சரிதங்நொண்் 

டாடி டாடி வந்தவன் * என்று ௯ கூறப்பிம் HTS ESE mA ACK, 

சடையன் ஆட்டிபுரிந்த 8-ஆம் ம் தாற்றாண்2) _அப்பெரியார் 
  

தாலம் ஆதல் வண்டும் என்றும் மேல நன் கு விளக்கி 

யுள்ளேன். ஸ்ரீராமா வஜயதிவார் மாலத்ேேத அவர் திருவடி. 

களை ஆசிரயித்தவரும் : மவிவைத்ய புரந்தரர் ? என்ற 

சிறப்புப்பெயர் பெற்றவருமாகிய கருடவாசன பண் 

அருளிச்செய்யப்பட்ட திவ்யஸூரிசரிதத்தில் ஸ்ரீவிஷ்ணு 

இதக் ன்டாம் இருமனக்ைபத்ச gore ha 
ஸ்ீசடசோபருடன் லெர்தனசெல்றும், அப்போது. குல 

Gear பெருமாள், தொண்டாடி। ட. பொடிசள் முதலிய 

திருமாவடியார்களும் அக்கெழுக்தருளி அளவ எவினர் 
என்றும்; திருமங்கை மன்னன் தம். இலத்தொழிலில் 

முளைந்துரின்றத _அக்ராலச் தான் என்றம் கூறப்பட் 

டுள்ளன. Bs Bowe oh ஒரிசரிதமோ, பின்பழகிய பெரு 

மாள் சியர்; Cagis g ( தேசிகர் (மாதலிய பிற்பட்ட ஆசாரியர் 

ளால் பிரமாண கிரந்தமாக எடுத்தாளப்பெற்ற பெருமை 

யுடையதாம். இந்தால் கூறும் வரலாறு£மள்சில பின்வந்த 

குருபரம்பரைச் செய்திகளோடு மாறுபவெனவாயினும்,
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வை அளவந்தார் உடையவாநாள்களிற் பிரபலமாக 

வழங்கிவர் த கர்ணபரம்பரைச் சரிதங்களாககக் கொள்ளத் 

தடையில்லை. அதனால், பெரியாழ்வாரும் ௮வர் திருமக 

ளாரும், நம்மாழ்வார் தருமங்கையார் முதலிய அடியார்கள் 

தாலத்தவர் என்பதே பண்டையாசாரியர்கள் கொண்டு 

வழங்கெ செய்தி என்பது பெறப்பூம், ஈம்மாழ்வார், இரு 

மங்கை மன்னனிருவரும் 8-ம் நூற்றாண்டில் எழுந்தருளி 

பிருக் தவர்கள் என்பது அ௮வவவர் விஷயம்பற்றி இனி 

எழுதப்படும் ஆராய்ச்சியுரைகளால் ஐயத்துக் டமின்றித் 
9தளியலாகும். இதனலும் அர்ாற்றாண்டில் 78]-ம் 

வருஷத்து மார்கழிப் பெளர்ணிமை3யே, மேற்கூறியவாறு 

சிருப்பாவை அவதரித்த காலமாதற்கு உரியதாதல் தெளி 

யத்தக்நது. 

92௨௪4 

இருமங்கை மன்னன். 

இன, ஆழ்வார்களுள் பிற்பட்டவராகச் சொல்லப் 

பூம் திருமங்கை மன்னனைப்பற்றிக் கூறுவேன், மற்ற 

அடியார்கள் கால நிலையைத் தெரிந்து கொள்வதற்கு இவ் 

வாழ்வார் வரலாறுஈள் பெருந்துணையாக உள்ளனவா தலால், 

அவற்றை முற்பட ஆராய்ச்து கொள்வது ஈலமாகும். திரு 

மங்கைடாரைப் பற்றிப் பின்பழகிய சீயர் ,கருபாம்பரை 

முதலியன கூறும் சரித்திரத்தின் சுருஃ£ம் அடியில் வரு 

மாது: 

சோழமண்டலத்தே திருவாலி சாட்டைச் சார்ந்த 

தருக்குறையலூரிலே, அல்லாலிகாட்ட்கு்_ தல்லாரன, 
கள்வா குலத்தில் இவவாழ்வார் அவதரித்தவர். லியன் 

என்ற திருநாமத்துடன் வளர்ந்து ௮றிவு திருவாற்றல்கள் 

நிரமபியவராய், தக்கபருவம் வர்ததும் தம் தர்தையுரிமை 
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களைப்பெற்றுத் தாமே ஆலி நாட்டின் தலைவராகவும், சோ. 
ணுட்டாசன் கீழ்ச் சேனைத்தலைவருள் ஒருவராகவும் விளக் 

கினர். அப்போது, திருகாங்கூரில் வைத்திய சிரேஷ்டாரா 

யிருந்த பாகவதசொருவரால் அருமையாக வளர்க்கப் 

பெற்று வந்த குழுதவல்லியார் என்ற பெண்மணியைத் 

திருமணம் hes தா தாழும் பரமபாகசவதராகி அவளுடன் 

இருமாலடியார்களை ஆரா திப்பதில் தம் செல்வங்களை மட்டு 

மன்றி ௮ரசிறையாகத் தம்மீடமிருந்த பெரும் பொருளை 

யுஞ் செலவிடலாயினர். இச்செய்தி அறிந்ததும் ௮ரசன் 

கலியனது சிற்றரசுரிமையைப் ப।ரநிக்கொண்டதோடு, ௮வ 

  

ரையும் சிறையிலி?வித்தனன். இவர் ௮வ்வாறு இறைப்பட் 

டிருந்தபோது திருமாலை கோக்கிப் பலவாறு வேண்ட, ௮ப் 

பெருமான் your கனவில் தோன்றிக் 6காஞ்சீபாத்தேற வந் 

தால் உமக்கு மேேண்டி௰ய திரவியர் தருவோம்? என்னு நிய 

மிக், அதற்குப் பெரிதும் உவந்து, தாம் இறுத்தற்குரிய 

பகுதிட்பொருளைக் கச்சியிற் செலுத்துவகாக TF MSE 

விக், அவன், மாஞ்சிக்கு ௮மைத்அச்சென்ற ௮ப்பகுதிப் 

பொருளைப் பெற்றுக்கொண்டு ௮வரைச் சிறைவீடுசெய்க: 

என்று ஆணையிட்?ித் தன் காவலருடன் ௮வரை விடுத்த 

னன். கலியரும், காவலருடன் கச்சிமாரகாடைந்து ௮ங்கே 

இருமாலருளாற் கடைத்த பெருறிதியைச் செலுத்திச் 

சிறையினின் ௮ Bb sé பெற்றனர். ° 

பின், இவர் திருமால் கைங்கரியம் yn spre’ கையில் 

வேறு பொருளில்லாமையால், ௮தன் பொருட்டுத் தமக் 

குற்ற ஈண்பர் லெருடன் தம் குலத்தொழ்லாகய களவில் 

மூண்டு. நிற்தலா; ர். ஒருகாள்; கச்சியை ய ய?த்த திருமணங் 
ener 

கொல்லையில், வழிப்பறிக்காக "இவர் பதுங்கி _ நின்றபோது, 

புதுமணவாளக் கோலத்துடன் பிராமண இளைஞசொருவர் 

      

தம் மணவாட்டியும் பரிவாரக்களும் சூழப் பெருந் தாவியங் 

களுடன் ௮வவழியே வரவும், ௮வ/களைக் கண்டு மகிழ்ந்து 

தீங் கூட்டத்தோமம் மேல் விழுந்து அவர்களிடமிருந்த 

பொருள்களை யெஃலாம் பற்றிக்கொண்டு மூட்டையாகக்
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கட்டி எடுத்துச்செல்லத் தொடங்கயெவளவில், ௮ ௮௩% ரக 

வாராமையால் ₹ நீ மந்திரவாதம் பண்ணினை போலும்? 

என்று! ௮ம்மணவாளப் பிள்ளையை நெருக்கிக் கேட்க) 

(ஆம், உமக்கும் ௮ந்த மந்தித்தை உபதேசிக்கிறேன், 

வாரும்? என்று கலியன் கழுத்தை ௮ணைத்து, *பீதக 

வாடைப் பிரானார் பிரம குருவாகி வந்து! திருமர்தாத்தை 

உபதேசித்தவளவில்; பரஞான பாபக்தி மேலீட்டால் தாம் 

செய்த தொழிலை வெறுத்து எம்பெருமானைப் பல படி 

யாகப் பாடவும், எதிர்நின்ற கூட்டம் திடீரென்று மறைக் 

தது. திருமாலும் கருடாரூடராய் விண்ணுறநின்று நல் 

யற்கு அற்புதக் காட்சி யளித்தனர். இவ்வாறு . எம்பெரு 

மான் தமக்குச் செய்த நிர்ஹேதுக பாம கிருபையை 

நினைந்து நினைந்துருகி ஆடிப்பாடி அகங்களித்துப் பெரு 

மான் திரும்கோயில் கொண்ட திருப்பதிகட்செல்லாம் நேரிற் 

சென்று மங்களாசாஸனம் பண்ணியும், புறச்சமயத்தவர் 

பள்ளிகளினின்றும் கொள்ளையிட்ட திரவியங்களைக்கொண்டு 

திருவரங்கப்பெருககரின் சுற்றுத்திருமதி வெடுத்து முற்று 

வித்தும் இவ்வாறு நெடுங்காலம் வாழ்க்து, முடிவில் இருக் 
குறங்குடியிலே தன்னடிச் சோ திக்கெழுக் தருளினர்--என் 

பதே. இவ்வரலாறுநளையே திவ்யஸூரிசரிதமும் கூறுவதா 

யினும், திருவரங்கச் செல்வர் ஸ்ரீ ஆண்டாளைத் திருமணம் 

புரிந்து மாமனார் கருகமான ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூரேற மணக் 

கோலமாகப் பரிவாரங்களுடன் வருமிடையில களவுத் 

தொழிலில் முனைந்துநின்ற திருமங்கைமன்னன் அவர்கள் 

மேல் விழுந்து வழிமறித்த) மாயோனை வாள் வலியால் 

மர் திரங்கொண்டு? பபாருள் 9 த்தன சென்ற செய்திமட்டும் 

Camas ST earl 1D lear BI. தி மங்கை : மன்னன் ளிச் 

செய்த திவ்யப் பிரப% தங்கள்:--பெரிய திருமொழி; திருக் 

குறுதாண்டகம், திருநெடுர்தாண்டகம், திருவெழு கூற் 
,நிருக்கை, சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல் என்பன. 

திருமங்கையாரது பாசுரங்களை ஆராயுமிடத்தும் ௮வர் 

வரலாறுகளில் ஒருசில தெரிய வருின்றன. சோழமண்ட
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ஒத்தே அலிராட்டுக்கும்! , திருமங்கை சூறையல் என்ற 

நகரங்கட்கும் தலைவர்? என்றும், பெருஞ்சேனையுடையவ 

'சென்றும்3 யானைப்படைக்குத் தலைமையும் போரில் ௮தனை 

ஈடத்துர் திறமையும் உடையர்4 என்றும், பெரிய குதிரை 

வீரரென்றும்: , வாட்போரில் பகைவரின் உடல்துணிக்க 

வல்லவர்? என்றும் தம் சேனைப்பெருமையையும் வீரப் 

பெருமையையும் சிறப்பித்துப் பாராட்டுனெருர். தமது 
பெரிய வள்ளன்மையையும், அதனல் புலவர்போற்றுந் தம் 

புகழையும்? ,) பொய்ம்மொழியொன்றில்லாத தம் மெய்ம் 

மைத்திறத்தைபும்$ மாரிபோன்ற தம் போருளையும்9 ,தம் 

தமிழ்ப் பெரும்புலமையையும்!5) கவிபாடும் திறத்தையும்!!! 

பதிகவிற௮ுதிகளிற் பாடுகின்றார். மனைவியும் மக்களும் பல 
  

1, இக்காட்டின் தலைமையூர், இச்காலத்துச் இருவலி என 

வழங்குஇன்ற து. 

2. கூரணிந்த வேல்வலவ னாவிகாடன் கொடி. மாட மங்கை | 

யர்கோன் குறையலாளி?! (பேரியஇிருமொழி, 4, 4, 10), 

3. வாட்டிறற் முனை மங்கையர் தலைவன்?? (10, 9, 10.) | 

4.  அமரிற் கடமா களியானைவலான்? (2, 4, 10.) மணி 

ருங் கருங்களிறு வல்லான் வெல்போர்ச் சலிசன்றி? (2, 5, 10,) 

5. *ஒன்னலார் தங்களை வெல்லும் ஆடல்மாவலவன்”(5,8, 10) | 

6. *(மருவலர்தம் மூடல்துணிய வாள்வீசும் பாகாலன்?? | 

(3, 9, 10.) 

7. கற்றார்பாவும் மரி்சையர்சோன் சாரார்புயற்கைக் சலி 

கன்றி? (5, 1, 10) 'பாரணிகர்த தொல்புஈழான்? (4, 4, 10,) 

8.  (பொய்ம்மொழியொன் நில்லாத மெய்ம்மை யாளன்” (6,| 

6, 10.) 

9, “அருண்மாரி?| (3, 4, 10) 4 5, 10; 8, 6, 10). | 

10. *இருந்தமிழ்தூற் புலவன்? (1, 7, 10.) | 

11, (பாடேன் தொண்டர்சம்மைக் சவிதைப் பனுவல் | 

கொண்டு! (7, 2, 2,) ? 
13
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ருடையராசவும்,!? வேட்டையாடுவதில் விருப்பமிக்கிருர் 

தவராகவும்13) ௮ரசர்முதலிய பிறர்க்குப் பெரிதும் உழைசத் 

துத் தம் வாழ்காளின் ஒருபகுதியைக் சழித்தவராசவும்,!4 

பரம்பரையே திருமாற்கடியரானவர் குலத்தில் உதித்தவ 

ராகவும்)!5 தாய்தந்தையர் காலஞ்சென்றபின் தாம் ௮வ 

வடிமைத்திறத்தில் முனைந்அநின்றவராகவும்,16 அதனால் 
தெள்ளியராய்த் திருமாலருளைச் சிக்கெனப் பெற்றவராக 

வும்? தங்குடும்பத்தை முற்றத் sSpis® திருப்பதி 
டோறும்' சென்றுபாடித் திருமாலடியாரென்ற தேசமறி 

யத் திரிர்தவராகவும்19 தம்வாழ்க்கைவரலாறுகளைக் குறிப் 

பிக்கின்றார். கலியன் கலிகன்றி பரகாலன் என்பன 

இவர்க்குத்திருகாமங்கள் என்பது இவர் திருவாக்னின்றே 

தெரியலாம். இவரைக் கள்வர்மரபினர் என்றும் சபார் 
  

12. (காவித்தடங்கண் மடவார்கேள்வன்? (6, 10, 10.) 

(சொங்குமலர்ச் குழலியர்வேள்? (8, 4, 10) *பிறிந்தேன் பெற்ற 

மக்கள்” (6, 2, 4) ஸீ 

18, (ஜனெத்தொழில்புரிந்து இரிக்து காயின,ச்தொடுந் ers 

இட், டோடியு முழன்று முயிர்களே கொன்றேன்? (1, 6, 6.) 

14, *பெரியேனாயினபின் பிறர்க்கேயுழைச் தேழையானேன்” 

(1, 9, 7) 

15. 4எந்தை தந்ைத தம்மானேன்றென் றெமசே ழேழளவும்- 

வந்து நின்ற தொண்டர்! (4, 9, 9) எந்தாதைசாதை யப்பா லெழு 

வர் பழவடிமை வந்தார்! (7, 2, 6) 

16. *எம்மானு மெம்மனையு மென்னைப்பெற் றொழிந்ததற்பின் 

அம்மானு மம்மனையு மடியேனுச் சாரின் ற...சுடே? (7, 2, 8) 

17. சண்டவா இரிசர்சேனேலும்...சச்சென த் இருவருள் 

பெற்றேன்? (1), 1, 8) 

18. *மிறிந்தேன் பெற்றமக்கள் பெண்டிரென்றிவர் பின்னு 

தீவா தறிர்சேன்? (6, 2, 4.) 

19. (*தேசமறிய உமச்சேயாளாய்ச் இரிகின்றோமுக்கு? (4, 9, 

4)
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லத் தவரென்.றும், நீலனென்ற இருகாமமுடையரென்றும் 
நூல்கள் கூறும்2௦, இவ்வாறு திருமங்கைமன்னன் வரலாறு 

களாக வழங்குவனவற்றுடன் ௮வர் திருவாக்குக்கள் ஒரு 

வாறு ஒற்றுமை பெறுதல் காணலாம், 

இனி, இப்பெரியார் வாழ்ச்த காலநிலையை சோக்கு 
வோம். திருமங்கையார் காலம்பற்றி மூன்று நியாசங்கள்31 

பலவாண்கெட்குழுன்பே என்னால் எழுதப்பட்டுள்ளன. 
தம் பெரியதிருமொ Coe _திருகள ர்ப் பதிகதே 

சோமன்... தரிகாலன். வழி வந் தாரச்செஙு 

போர்ச்செய்திகளையும் அவன திருமாலடிமைத் திறத்ை 5 

யும் பாடுதலா ஓம், எட்டாம். நா ற்ராண்டுத் தொடக்க த்தில் 
ஆட்சிபரிர் த _பரமேச் சரவர்மபல்லவன.அ_ பெயர்புளைந்து 

விளங்கும் பரமேச்சாரவிண்ணகரத்தைப்பற்றித் தாம் 

பாடிய பதிதத்தில், பல்லவவேர்தனொருவனது போர்ச் 
செய்திகளையும் Bm nt as ம் பதி 

  

ம் பித்தலாலும், கடைச்சங்கத்துக்குப் பின்னாத் 

தென்னாட்டிற் பல்லவராதிக்கம் தலைஏறர்துநின்ற காலத் 

தில் திருமங்கைமன்னன் எழுக்தருளியிருர் தவர் என்பது 

ஐயமறத் தெளியப்பிகின்றது. ஆகவே, ௮வவெட்டாம் 

மூற்றாண்டின் தொடக்கத்துக்குப் பின்பும், பல்லவர் 

  

  

பெருமைமுழுதும் குலைந்ததும் ஆசாரியத்தலைவரான நாத 

முனிகள் வழ்க்ததுமான.. 9-ஆம் ூற்றாண்டிறுதிக்கு 
முன்புழுள்ள. காலவிசேடமே இவ்வாழ்வாசக்கு உரிய 

தென்று கொல்லலமம். ஆயின்) ௮வ்விடைப்பட்ட காலத் 

துள் ஆழ்வார்க்குச் இறந்தது பாஅ. என்பதே இனி 

ஆராயத் தக்கதாகும். 

  

20. 4ஸமஜாயத ததா சாபாப்ரமுக: 5:௪௩ நீலகாமக:! (இவ்ய 

ஸுரிசரிதம்) 'சண்டமிழ் செய்த நீலன்றனக் இனியானை (இராமா 

௮௪ அற், 17) 

21. சேந்தமீழ், தொ-8, பச் 488; தொ-4், பச்.61; தொ-21) 

பதீஃ5௨0,
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| பாமேச்சுரவிண்ணகரப் பதிகத்தில் ஆழ்வாராற் கூறப் 

படும் பல்லவன் செய்திகளை சோக்குமிடத்து, அவை, 
இரண்டாம் நந் வர்மனுடையனவாகச் சாஸளனகங்கூறும் 

வரலாறுகளின் வேறல்லவென்றே தெரிசன்றன. உதய 

சந்திரன் என்ற சேனாபதி, தன்னாசனான நந்திவர்மனுடன் 
எதிர்த்த தலைவர்களை--மண்ணைக்குடி, நிம்பவனம்; சூத 

வனம்; சங்காக்சொமம்) நெல்வெலி, காளிதுர்க்கம் என்ற 

  

இடங்களில் ஈடர் தபோர்சளிலே வென்றதாக உதயேந்திர 

சாஸனம் கூறுகின்றது, ௮ச்சாலனத்தின் எழுத்தமைதி 

யால்) ௮து பத்தாம் நூற்றாுண்டினனான பராச்தகசோழன் 

காலத்ததாயினும், ௮தனுட் குறிக்கப்பட் பழஞ்செய்தி 

களினின்று, முற்பட்ட சாஸனமே அ௮ர்சோழனாட்டியில் 

ஈடர்த திருப்பணியிற் பெயர்த்துவரையப்பட்டதென்று 

கருதப்பமிகசின்றது.! அவ்வுதயேர்தா சாளனக்கூறும் 

போர்ச்களங்களுள்லே--மண்ணைக்குடி, கெல்வெலி, காளி 
துர்க்கம் என்பன ஆம்வாரது பரமேச்சாரவிண்ணகரப் பதி 

கத்தும்? குறிப்பிக்கப்படுிகின்றன. இவற்றுடன் ௮ச்சாஸ 

னங்கூறும் மற்றப்போர்களையும் சேர்த்துநோக்குமிடத்து, 

அவையாவும்3 பாண்டிகாட்டின் எல்லைப்புறத்தில் ஈந்திவர் 
  

1. 5, 1. 1, 11; ற, 362, 

2. நிரந்தவர் மண்ணையிற் புண்ணுகர்வேல் நெவொயிலுகச் 
செருவில் மூனகாட்-பார்தவன் பல்லவர்கோன் ?? (பெரிய திருமொழி. 
2,9,3). “விடைததிறல் வில்லவன் நேலமெலியில் வெருலச் 
செருவேல் வலங்கைப் பிடித்த--படைத்திறற் பல்லவர்கோன்”? 
(ழூ, 2,9,8). ஈதேம்பொழிற் தன்றேயில் தென்னவனைச் 

இசைப்பச் செருமேல் வியக்தன்று சென்ற - பாம்புடைப் பல்ல 
வர்கோன்?? (3, 2) 9) 5). 

3. இப்போர்க் களங்களுள்ளே--மண்ணைக்குடி என்பது 
(தஞ்சாவூர் ஜில்லா அறக்தாங்கித் தாலூகாவைச்சார்க்த மண்ணதடி 
என்ற ஊர் ஆகும். இதனை--திருவிசலூருச்கும் கும்பகோணப் 
பக்கத்துள்ள இடலவவைக்கும் சமீபமான மண்ணி என்று புசொபணர்; 
தூப்ராயில் துரை தம் பல்லவசரித்தாத்தில் எழுதியது பொருத்த 
மானதன்று (செந்தமிழ்-தொ. 17. பக். 87). மண்ணைச்குடியை ஆம் 
வார் மண்ணை என்று இரித்தது தமிழ்முறையே., சூதவனம், நிம்ப 
வனம், சல்சரக்சராமம் என்று சாஸனங்கூறும் ஊர்கள், ஷே ஜில்லா 
பட்டுக்கோட்டைத்தாலூகாவில் உள்ளன. (இவம்றுள்--சூதவனம்,
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மன் சேனாபதி பாண்டியனுடன் ஈடத்தியனவாகவே தெளி 

வாகின்றன. இங்கனம் பல்லவசேனைகளுடன் அவ்வெல் 

லைப்புறத்தில் எதிர்த்துநின்ற பாண்டியன்; பெரியாழ்வார் 

சாலத்தவசை மேலே கான் விளக்கிப்போர் தவனும், தமிம் 

நாட்டின் Cumin "sds wa Aye gees Curse gy 
மாகிய பராங்குசன்-மா றவர்ம2ன என்பது சாஸனவறிஞர் 

தெரிக்த செய்தியாம். தஇருமங்கைமன்னலும்) பல்லவ 

மல்லனுக்குப் பெரும்பகைவகை இருர்தவன் பாண்டிய 

    

  

இருவுசாத்தானம் எனத் தேவாரத்றம், கோவிலூர் என வழக்கிலும் 

cub en Bo sana நய்பலவனம் என்பது வேப்பற்தாடு என் 
௮ள்ள ஊரின் வடமொழிப் பெயர்ப்பாகும், புதுக்கோட்டைச் 
சீமைத் திருவாங்குளச் சாஸனமொன்றில் இர்நிம்பவனப் பிரஸ் 

தாபம் வருசல்கொண்டு, Hogs அப்பச்சத்தது என்பது தெரிய 

லாம். சங்கரக்கிராமம் என்பது அப்பிரதேசத்துள்ள சங்கரனார் 

குடிக்காடு என்ற ஊரதல்வேண்டும் [குடிக்காடு--ரொழும் ; (ஐவர் 
க்கு மைக்து குடிச்காடு ஈல்குதிமீயா கூறு?? (பெருக்சே, பாரதம். 

வாசுதேவன் தாது, 173) எனச்காண்க] இனி, நெல்வெலி என்பது 

இப்பச்கத்துள்ள நெல்மெலி என்ற ஊரார். இவ்வூர்ப்போர, ௪பார் 

தலைவனான உதயணனுடன் ஈடத்தியதென்று சாஸனமூம், (விடைத் 

Box Sova னெல்மெலியிம வெருவ! ஈநடத்தப்பட்டதென்று 
பரமேச்சாவிண்ணகாப் பதிசமுூங் கூறுகின்றன. இங்கு வில்லவன் 

என்று ஆழ்வாராற் குறிக்கப்பட்டவன் சேரன் அல்லன், mo us 

கத்தின் முதற்பாட்டி3--வ(ப7) லவன் (சஞுக்கண் ), வில்லவன் 

(சேன்) மூசலியோர பஃலவனுக்கு ௮டங்கியவராச அவ்வாழ்வார் 

கூறிவிட்டமையால், ௮வ்வில்லவனையே இரண்டாமுறையும் அவர் 

எடூத்துரைச்ச நியாயமில்லை, அதனாஃ், கனச்சடங்காத பாண்டிய, 

னது சேனைத் தலைவருள் அவ்விஃலவனும் ஒருவனாசல்வேண்டும், | 

ஆகவே, (வில்லானனான)2வடர் தலைவன் என்றே விஃலவன் என்று 

ஆழ்வார் கூழியஃற்கும்--சாஸ ஈச் கரு. த்தக்செங்கப்--பொருள் 

கொள்ளச் தகசது. இனி, “தேம்பொழிற் குன்றெயில் தென்ன 

வனை?” என்று ஆழ்வார் பாடுதற்கேற்ப-- usa Swi காக்கப்படும் 

காளிதுூர்ச்கத்சை அழித்துப் பாண்டியசேனையை மண்ணைக்குடி யிற் 

தோற்கச் செய்தவன்!? என்று உதயேர்தரசாஸனம் கூறும், இதனி 

னின் று இத தர்க்கம் பாண்டியலுக்குப் போரணாசவிருந்தசென்பது 
புலப்படத தடையில்லை?
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னென்றே பல பாடல்ஈளிலுங் கூறுவதோடு, அட்பாண்டி. 

யனை (உலகுடை மன்னவன் ©) தன்னவன்' என்று பாடு 

தலும் ஒப்பிட்டறியத்தக்தத. இவ வற்றால் அவவாழ்வாராற் 

ஏறப்பிக்சப்படும் பல்லவன் இரண்டாம் நந்திபோதவா மன் 

(71 (17 —779) என்றே துணியத் தடையில்லை. இனி இவ் 

வாழ்வார் ௮ட்டபுயகரப்பதிகத்தின் ஈற்றில்-- 

“மன்னவன் தொண்டையர்சோன் வணங்கும் 

நீண்முடிமாலை வயிரமேகன் 

நீன்லி தன்புகழ் சூழ்க்த கச்சி 

அட்டபுயகரத் தாதி தன்னை”! (பெ. தி. 2, 8, 10,) 

என்று பாடுகின்றார். (வயிரமேகன் என்ற பெருவேர் தனது 

Br த்திப்பிர தாபங்கள் சூழ்ந்துள்ள சச்சிமாஈநரைச்சார்ந் தது 

அட்டபுயகாம்”? என்ற கருத்து; இப்பாட்டாற் பெறப் 

படுதல் காணலாம். 4இவ்வயிரமேகன் யாவன் என்பது 

௮ நியப்படின் திருமங்கைமன்னன் காலமும் செவ்விதின் 

விலங்கக்கூடும்? என்ற ஆராய்ச்சி எனக்குள் முதன்முதல் 

நிகழலாயிற்று. ௮தன் பயனாக யான் ஈண்ட முடிபைத் 

(திருமங்கையாழ்வார் காலவாராய்ச்சி' என்ற தலைப்பெயரின் 

சம், 22-வருஷங்கட்கு முன் (செந்தமிழ்ப்? பத்திரிகை 

மூலம்! வெளியிட்டேன். பின்னார்; என் கொள்கையின் 

மேற் பிறர்கொண்ட கருத்துக்களும் வெளிவர் தன. அவற் 

றை ஒருங்கு தொகுக்குமிடத்து, வயிரமேகனைப்பற்றி 

இதுவரை அமைந்த கொள்கைகள் மூன்றென்று கூறலாம். 

௮ வற்றுள?-- 

முதற் கோள்கை--என்னுடைய௫. மேலேகுறித்த 

ஆழ்வார் பாசுரவடிகட்குத் (தொண்டையர்கோனான வயிர 

மேகன் வணங்கும் (திரு)மாலை; (அவன்) வலிபுசழ்கள் 

சூழ்ர்த கச்ச அட்டபுயகரத்து ஆதியை என்று கொண்டு 

கூட்டி ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை பொருள் அருளிச் 

செய்வர். இல்வாறு! (தொண்டையர்கோன் வணக்கும் 
  

1. *செர்தமிழ், சொகுதி-3, பக் 489--90.
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மாலை! என்றும், (வயிரமேகன் தன்வலி தன்புகழ்சூழ்ர்த 

கச்சி? என்றும் இருபிரிவாச்இப் பொருள்கொள்ளுமிடத்து 

ஆரியன் பேரூர்கிழான் வந்தான், செயிற்றியன் உண் 
டான்? என்புழிப்போலத் (தொல். சொல். 49, சேனா.) 

தொண்டையர் கோனும் வயிரமேகனும் இருவேரானவர் 

என்ற கருத்து எளிதிற் பெறக்கூடியதாகவும் ஒருவன் 

என்பது வலிதிற் கொள்ளக்கூடியதாகவும் ௮மை௫ன்றன. 
திருமங்கைமன்னனது திருவாக்ெபோக்கை கோக் கு 

வோர்க்கு ஆற்றொழுக்கான பொருளமைதிபெறப் பாடு 

வதே அப்பெரியாரியல்பு என்பது விளங்கத் தடையில்லை. 

அம்முறையிஃ (மன்னவன் தொண்டையர்கோன் வணங்கும்” 

என்ற தொடர் வயிரமேகலுக்கு வீசேடண மென்பதும், 

“கொண்டையர்கோனால் வணங்கப்படும் வயிரமேகனது 

பெருமை சூழ்ந்த கச்ரெகரைச் சார்ந்த அட்டபுயகாம்? 

என்பதே மேற்கூறிய அடிகட்கு நேராகச்செல்லும் பொ 

ருள் என்பதும், வயிரமேகன் என்...வன் வேற்றாசனென்ப 

தும்; அவன் கச்சிப் பல்லவனை ௨ணங்கச்செய்து தன்பெரு 

மையை அக்கச்சியிற் பாப்பினவவனென்பதும் பெறப்படும், 

இவ்வாறு பாசப் போக்கால், பல்லவனை வணக்கியவனாகத் 

தெரியவரும் வேற்றுவேர்தன் யாவன் என்று ஆராய்ச்சி 

செய்தவிடத்து இஷ்டி. ரகூடருள்ளே பெருவலிபடை த்த 

தந்திதுர்க்கன் என்ற. வேந்தன் (இ.பி. 7598-4) பல்லவனது 
தீலைககரமாகிய காஞ்சியின்மேற் _படையெடு FF "வளை 

அவவை ம வய ள் nt tent rpms rt ககக 

வென்றவன் எ என்றும், ௮வனுக் கு. ச. வயிரமேகன் _ என்ற 

சிறப்புப்பேயர் ர் வழங்கி ங்கி வந்ததேனறும் சாஸனங்களாலும்! 

சரித்திர. நால்களாலும் தெரியவக்தது. ௮தனால் (தொண் 

டையா்கோன் வணக்கும்...... வயிர மேகன் தன்வலி தன் 

புகழ் சூழ்ச்த கச்சி என்று ஆழ்வார் கூறிய வரலாறு அவ்வி 

சட்ட வேர் தனதேயாதல் வேண்டும் என்று கருதலானேன்.. 

இவ்வயிரமேகன்காலத் த்துப் பல்லவன் மேலேகூறிய இரண் 

டாம் ஈக்திவா்மன்(717--779) ஆவன். இங்கனம் முதன் 

  

1. Kadaba Platls—Ep, Ind, Vol. iv, p. 334,
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முதலாக யான் எழுதி வெளியிட்ட கருத்தைச் சரித்திர 

வறிஞரிற் கலர் முழுதுர் தழுவிக்கொண்டனர்! , அனால் 

மற்றொருசாரார் சிலபலஆட்சேபங்களை நிகழ்த்தி என்கொள் 

கையை ஏற்கவில்லை,? அன்னோர் வாதங்களுள் தலைமை. 
பானது பல்லவமல்லனைப் பெருவீரளென்றும் திருமாலடி 

யவனென்றும் பரமேச்சாவிண்ணார்ப்பதிகத்திற் புகழ்ந்து 

பாடிப் போந்த திருமங்கைமன்னன், அட்ட.புயகாப் 

பதிகத்தில் அவனை வேற்றுவேர் தனொருவளுக்கு ஆடங்கிப் 

பணிச் சவனாக இழிவுபடப் பாடார் என்பதேயாம். இதற்கு 

அப்போது யான் எழுதிய விடை அடியில் வருமாறு: 

3 'அட்டபுயகரத்தைத் இருமங்கையார் பாடகேர்ந்தபோது...- 

பரமேச்சாவிண்ணகாப்பதிசத்தைப்போல, பல்லவனைச் சழப்பிக்சச் 

சங்கற்பித்துக்கொண்டு ௮வர் பாடினவரல்லர், அவ்வட்டபுயகரம் 

கச்சப் பேரூரைச் சார்ர்தது என்பதைக் குறிக்கவர்தவர், அப்போ 

இருந்த கச்சியினிலேமை ஒன்றையும் ''உயிரமேகன் தன்வலி தன்புகழ் 

சூழ்க்தகச்சி என்று பதிகமுடிவில் வெளியிட்டருளினர். இருத் 

தேவனார்தொகைத்திருமாலைப் பாடநேர்ர்தபோது, இவ்வாழ்வாரே- 

“மரவருச்திண் படைமன்னை வென்றிகொள்லார் மன்னுராங்கைத் 

தேவருஞ்சென் றிறைஞ்சுபொழிற் றிருத்ேதவ னார்தொகையே"", 
(பெ. தி. 4 4, 2.) 

என்று தாம் பாடப்புக்க தலத்துச்சன்றி, அத்தலத்தைத் தன்னுட் 

சொண்ட திருராங்கூர்க்கு, தாம் கேரிற்கண்ட வீசர்செய 

லொன்றை விசேடணமாக்கிக் கூறியதும், ஈண்டு gud. dws 

தச்சது, பழைய அடியாரெல்லாம் ஒவ்வொருசாலத்து ஒவ்வொரு 

சந்தர்ப்பத்தில், தவயாத்திரைசெய்து பதிகங்கள் பாடிவந்தவொன் 

பதும், அவ்வப்போது கண்ட விசேடச்செய்திகளும் அவர்கள் வாக் 

இல் தன்னடைவே அமைவதுண்டென்பதும் காம் cer sD gene), 

1. ரால் ஸாஹிப். டாச்டர். 5, கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார் 

1. 4. அவர்கள் முதலியோர், 

2, தஞ்சை; ராவ்பஹதூர் கே, எஸ். ஸ்ரீநிவாஸ பிள்ளையவர் 
கள், திருவனர்தபுரம்: ஸ்ரீமார், சே. ஜி, சேஷ ஐயரவர்கள் (1$ச11ா- 

ed 1110 லோர் 10426) முதலியோர், 

3, செச்தமிழ், தொ- 22, பக், 5, 6. -
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அம்முறையே, சச்ப்பதி சென்று அட்டபுயச்சத் தப். பெருமா 

னைப் .பாடதேர்ர்சபோது 'மருவலர்தம் முடல் துணிய வாள்வீ௫ம்' பர 
கால. ராகிய தம்மையும் வியப்புறர்செய்த கீ சச்செய்தியொன்று நிசழ்ச் 

கீதைக். சச்சிச்கு.விசேடணமாக்்க ௮வர் கூறினர் எனின், ௮.௮ சவி 
யின் இயற்சைச்சிறப்பைக் சாட்டுமேயன்றிப் ID g குறிக்குமோ.? 
கீம் காலத்தே பெருவேந்தனாயும் வீரனாயுமிருர்,ச பல்லவனையும் 

வெற்றிகொண்ட ௮ரசனொருவனது ௮ரியபெரிய செயலை வீரசிசா 

மணியாகிய ஆழ்வார் நேரில் ௮றிந்இருந்தும், ௮,சனை மறைத்துச் 

செல்வதற்கு, வீரத்தால் அ௮ப்பல்லவனுக்கு ஆழ்வார் பட்டிருர்த 

சடமையென்னோ ? வென்ற வேர்சன் எத்சகையவஞனாயினும், வீரத் 

தால் ௮வனடைர்ச புகழை, சூரரும் பண் டி.தருமாபுள்ள இவ்வர்ழ் 

வார் புகழாமல் வேறு யார் புகழ்தற்கு உரியவர் ? இருகறையர்சி 

இருமாலைவழிபட்டுச் இருப்பணிசெய்த சோச்செங்கணனைப் பாம 

பாச.வதனாசப் புகழ்ர்.துவருந் இருமங்கைமன்னன், அவன் Parla 

னுச்கு 70-மாடச்சோயில் கட்டிப் பெருமைபெற்றதை-- 

    

  

/இருக்லெங்கு திருமொழிவா யெண்டோ எீசற் 

கேமின்மாட மேழபதுசேய் துலக மாண்ட 

இருக்குலத்து வளச்சோழன் சேர்ந்த கோயில் 

இருஈறையூர் மணிமாடஞ் சேர்மின்களே '' 

என்று சறெப்பித்துப்போர்தனர் ;) இங்கனஞ் சிறப்பித்தது, திருமா 

லடியவனாச ௮வ்வாசனைப் பெரிதும் புகழ்ர்துவருஞ் சர்தர்ப்பத்துச் 

குப் பொருந்தாததுபோற் றோன்றினும்*, அவன் நிகழ். த்திய பெருஞ் 

செயலொன்றை மறையாது எடுத்துக்கூறுவதில் அவ்வாழ்வார்ச் 

குள்ள விருப்பமிகுதியை இவ்வடிகள் குறிப்பிவென௨ன்ரோ? பல் 

லவமல்லனது வீரச்சிறப்பையும் திருமாலடிமைச்இறச்தையும் ஆழ் 

வார் புகழநேர்ந்த காலமும் சந்தர்ப்பமும் முற்றும் வேறாகவேண்டு 

மென்பதும், இரட்டவரசனான வயிரமேசனை ௮வர் தற்செயலாசப் 

புகழ்ந்தது, அவனது வீரம்பற்றியேயன்றி ௮டிமைத்திறம்பற்றியன் 

றென்பதும் நாம் ஈன்றாக அறிந்துகொள்ள சசக்கன.'' 

இவ்வாறு சான் கூறிய சமாதானம் அறிஞர்களால் ஏற் 

றுக்கொள்ளப்படின், ஆற்றொழு£கான பொருளமைதியுட 

*இங்கனஞ் றப்பித் துப்போர்ததற்கு, ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் 

பிள்ளை, வேறுகருத்து ரீயம்பெறச் கூறியருளுவர், - 
14 ப



(0. இதழ்வார்கள் காலநிலை. 

அழ்வரர்வாக்கெல்புக்கு ஏற்புடைய தாகவும் சர்ஸன ஆத 
சவுவெதுவதாகவும் ' உள்ள என்கருத்து முடிபாகத் தடை 

விக்லை. "இதற்சேற்பத் தர்.திதர்க்கனான வயிர்மேகன் நந்தி 
பல்லவமல்லளை வென்றபின் அவனுடன் சமா தானம்பெற் 

அத் தன்மகள் ரேவா என்பவளை அவளுக்கே மணம்புரிவித் 

அச் சென்றனனென்றும், ௮ப்பல்லவனுக்கு ௮ த்தேவிவயிற் 
௮ப்பிறந்த மகனே தந்திவர்மன் என்றும் சரித்திரவறிஞர் 

கரு அன்றனர். இஃகருத்து உண்மையாகுமாயின், இரட் 

டனான வயிரமேகன் மாமன்முறைபற்றியும் பல்லவமல்ல 

னால் கெளாவிக்கப்பட்டவனாவன் என்க. எனவே, தம் 

காலத்தில் இரட்டபல்லவர்க்குள் நிகழ்ச்த விசேடசம்பவங் 

களை நேரில் ௮றிர்தே திருமங்கையார் வயிரமேகனைப்பற் 

நிக் கூறலாயினர் என்பதும், அவ்வேர் தன் கச்சிமாககரிற் 

படையெகித்த ௫, பி, 79ல் ௮வ்வாழ்வார் தம் ௮ட்ட 

புயகரப்பதிகத்தை ௮ருளிச்செய்தவரா தல் வேண்டும் என் 

பதும் பெறப்படக்கூடியன. இவையே ஆதியிற் ௧ கண்ட என் 

கருத்துக்கள் 
இரண்டாங்கோள்கை--சாலஞ் சென்ற ஸ்ரீ. வேங் 

கையர் அவர்களாலும் ஸ்ரீ. கே. ஆர். கண்ணபிரான் 
அவர்களாலும்” எழுதப்பட்டதாம். பல்லவமல்லன் மக 

னும், இரட்டவேர்தனான தர்திதுர்க்கன் மகள்வயிற்றுப் 
பேனா; கருதப்பபெவ.லுமான தந்திவாமனே திருமங்கை 

யசர் கூறும் வயிரமேம்ன் என்பது இன்னோர் கருத்து: 

இக்கனம் கருதியதற்குக் கண்ணபிரானவர்கள் சிறப்பாக 
எழுதிய காரணங்கள் இரண்டாகும். முதலாவது-- 

தர்தி.தர்க்கன்போனான தந் திவர்மபல்லவனுக்கு அவன் 

பாட்டன் பெற்றிருர்த வயிரமேகப்பெயரும் வழக்கியிருத் 

தல் பொருந்தும் என்பது. இத்தந்திபல்லவனது 2, I— 
ஆம் ஆட்சி வருஷங்களில் அமைந்த உத்தரமல்லூர்ச் 
  

1. மீற, Ind. Vol. vill, p. 290. 

். 2 The Quarterly Journal of the Mythic Society, 

Vol. xiii, No. 3, pp. 699—701, , | 
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சாஸனக்கள் வமிரமேக தடாகம், டஎன்ற பெயாகொசு 

எரியொன்றைப்பற்றிம குறிப்பிடுசன்றன.! கோதில். ஏர் 

குளக்கள் முதலியவை அவற்றைச் செய்வித்த அரசர், பெய 

ரைப் பெறுவது ௮க்கால வழக்காதலின்_£ இத்தபா௫ப் 

பெயரிலிருக்து, ௮துவரையப்பட்ட சானைகாலதீதவைனை 

தீர்திவர்மனும்கு வயிரமேகன் என்ற பெயர்வழக்கு 'உண் 
டென்று அறியப்படும் என்பது ௮ன்னோர் கருத.து. 

இரண்டாவது--ஆம்வார் பாடுதற்கேற்றபடி, இத்தந்திவர் 
மன் திருமால்பத்திமையிற் சறெந்திருந்தவன் என்று சா 

னு கூறுவதாகும். 

மூன்றாங் கோள்கை--தஞ்சை ராவ்பஹதூர் ஸ்ரீ, 

எஸ். ஸ்ரீகிவாஸ பிள்ளையவர்களும்” திருவனந்தபு£ம் ஸ்ரீ. 

கே. ஜி. சேஷ ஜயரவர்களும்* எழுதியதாகும். இவர் 
களுட் பிள்ளையவர்கள் 6 தொண்டையர்கோன் வணங்கு 

நீண்முடி மாலை வயிரமேகன் ? என்பதற்குத் தொண்டை 

யர் ௮சசலும், தன்னை வணங்கும் மன்னர்முடிகளையே 

மாலையாக உடையவனுமாகிய வயிரமேன் '-.- என்பது 

பொருளும், 4 முடிமன்னர் பலர் வணங்கும்படி விளங்கிய 
  

1, Ep. Rep. No. 61 and 74 of 1898. 

2. பல்லவர், தங்காலசத்தே நாசிவளம்பெற ஏரிகளும் கால் 

களும் உண்டாக்கி அவற்றுக்குத் தம் பெயரிட்டு வழங்கிவந்தவ் 

என்பத---செங்க ற்பட்டு ஜில்லா மகேக்திரவாடியில் மகேந்திர தடா 
கம் என்று தன்பெயரால் மகேச்இரவர்மன் வெட்டிய ஏரியாலும், 

அவனே தன் இறப்புப்பெயரையிட்டுப் பெரம்பிடுத வாய்க்கால் 

என்று பாலாற்றிலிருந்து அமைத்த நீர்க்காலாலும், இவ்வாதே 

பரமேசுவரதடாகம், சத்திரமேகதடாகம், திரையனேரி என்று 

அவ்வப்பல்லவீர் தத்தம் பெயரால் அமைத்த நீர்நிலேகளாலும் ஈன்கு 

ert. (Historical Sketches of Ancient India, pp. 367 

—68) 

3. தமிழ் வாலாறு, பக், 122-129 

4. The Quarterly Journal of the Mythic Society, 
Vol, xiii. No. 2. pp, 580—88,
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வன் வயிரமேகன் ? என்பது கருத்துமாகக் கொண்௭ொர் 

கள். ஐயாவர்கள், பெரியவாச்சான்பிள்ளை வியாக்கியான 

முறையைத் தழுவிப் பல்லவனொருவனே ஒழ்வாராற் 

கூறப்பட்டவன் என்றும், இவவயிரமேகன் வைஷ்ணவனா 

கத்தெரியும் தெள்ளாறெறிக்த மூன்றாம் ஈர்திவர்மனாதல் 

வேண்டும் என்றும் வரைந்துளார்கள். 

“இவ்வாறு (1) தந்தி தூர்க்கன்; (2) தந்தி வர்மன்; 

(8) மூன்றா நந்திவர்மன் என்ற மூவருள் 4வயிரமேகன் என் 

பான் யாவன் ? என்ற விவாதத்தை இப்போது நாம் ஒரு 

படியாகச் சோதித்து ஏற்பதொன்றைக் கொள்ளுதல் ஈல 

மாகும். மூன்றாங் கொள்கையிற் கூறப்பட்டவாற) பிலவ 
மல்லன் போனும் தெள்ளாறெறிர் தவலுமான நந்.இவர்மனி 
டம் அழ்வார்பாடுதற்கேற்ற வைஷ்ணவத்துவம் விளங்கபெ 
சென்பகற்குச். அறிதும் ஆதாரமில்ல். ஆனால் அதற்கு 

இன்றன. - இப்பல்லவளைப் பற்நியமைந்த “அந்திக்கலம்ப 

கத்தில்: 

(தவனை முழுதும் மறவாத சிந்தையான் 

செயமுனி யுறவு சவிராத நந்தி” (104) 

எனவருக் தொடராலும், இக்ஈச்தியின் வெபத்திச் சிறப்புத் 

தெளியப்படும், அன்றியும். _வயிரமேகன்... என்ற பெயர் 

மூன்றாம்ச* இக்கு வழல்யெதுண்டு என்பதற்குச் சாஸனக் 

குறிப்பு ஒன்றுமே இல்லை. இவ்வாறு திருமங்கை 

மன்னன் இறப்பித்தற்கேற்ற திருமாலடிமைத்திறமேலும், 

பெயசொற்றுமையேனும் இப்பல்லவனிட௩ காணப்பெரு 

மையால், ௮ப்பெரியார் காலத்தவனாக இவனைக் கொள்ளு 

தல் ஏற்புடைத்தன்றென்ஃ. 

1, சணராளிண்ண்ன ஏன] 

காக் ரி எண | 
(Velurpalyam 7145-5, 1, 1, 1 ற. 509,) 
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இனி இரண்டாங்கொள்கையின்படி; பல்லவமல்லன் | 

மகன தர்திவர்மனே வயிரமேசன் என்பார்கூ நற; மேற் 
கூறிய கருத்தினும் ஏற்புடையதென்பதில்__ஐயமில்ல. 
(இரட்டவேர் தனான தக்திதாக்கனே ஆழ்வாராற் குறிக்கப் 

பட்டவன்? என்ற என்கொள்கையில் மிகுதியாக நிகழுர் 

தடையெல்லாம், தாம் இறப்பித்துப்பாடிய பல்லவமல்ல 
னுக்கு இழுக்குண்டாம்படி வேற்றுவேர் தனை அவன் 

வணகங்யெவனென்று ஆழ்வார் பாடார் என்பதேயாம். இவ் 

வொருகாரணம்பற்றி என்கொள்கை ஓதுக்கப்படத்தக்க 

தன்று என்பதை மேலே விரிவாக விளக்கியுள்ளேன். ஆயி 

னும்; தந் திவ்மனே வயிரமே£ன் என்பார் கொள்கையில், 

அ திகவிவாதம் நிஈம இ. மின்மையால் ௮துவும் பொருத்த 

முடையதென்தே சொல்லலாம். திருமால்பால் வைத் 

திருந்த * த்ருடபத்தி? யாலும், தன் தாய்ப்பாட்டனது 
வயிரமேகப்பெயரைப் பெறுவதற்கு உரிமையும் ௮வ்வாறு 

பெற்நிருந்ததைம் குறிப்பிக்கும் சாஸனமும்_ உள்ளமை, 
யாலும்; ஆழ்வாராற் பாடப்பெற்ற பரம வைஷ்ணவனான 

பல்லவமலலனுடைய மகனாய் அவன்பின் பட்டமெய்திய 

சிறப்பாலும் திருமங்மைன்னன் தர் திவர்மன்காலத்திலும் 

விளங்க அவனையும் பாடியிருத்தல் கூடியதே. தொண்டை 
யர்கோலும் வயிரமேகனும் இருவேறானவர் என்று சொண்டு 

நான் மேற்கூறிய பொருள் நே?ரசெல்லம்கூடியதாகவும், 

மற்றவை சிறிது வலிர்துகொள்ளஃ கூடியனவாகவும் 

உள்ளன என்பதில் தடையில்லை. ஆனால், ஸ்ரீ பெரியவாச் 

சான்பில்ளை வியாக்கியான முறையிலேலும், மேற்குறித்த 

பிள்ளையவர்கள் கருதிய உரைமுறையிலேனும் திருமங்கை 

மன்னன் திருவுளங்நொண்டு பாடியிருத்தல் ஒருகாலும் 

முடியாது என்பது என் கருத்தன்று. அ௮ம்முறைகளில் 

பாடற்றொடர் அமைவதற்கும், இலஃ்கணகிதிகளும் எடுத் 

$. சோளன் எள சார்ட்ரிற் | 
எணண! என்ட: சாரனகசிரா; ॥ 

(பாகூர்ச் சாலனமீ--5.].1, 11, 140. 98, சுலோ, 9, ற. 515) 
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துக்காட்டும் கூறக்கூடியனவே. அதனால் ௮வ்வுரைவகை 
களுள் ஒன்றைக் 6 தந்திவ/மனே வயிரமேமன் ? என்பார் 

கொள்கைக்கும் இசைத்தல் கூடியதாம். யான் முதலில் 

எழுதியபடி; இரட்டனை தர்திதுர்ச்மனே வயிரமேகனா 
யின்; தம் சாட்டாசன் என்ற அபிமானமின்றித், தங்காலத் 
தில் வீரனாக விளங்யெ அரசனையும் வணங்கச் செய்த 
வெற்றிவேர்தனொருவனது 3பசாற்றலை உள்ளவாறு வியக்து 
பாடினர் அ௮ழ்வார் என்பது பெறப்படும், பிறர் கூ.௮ுமாறு, 

௮வவயிரமே£ன் பல்லவனறான. தர்திவர்மனாயின், தம்மாற் 

சிறப்பிக்கப்பட்ட பரமவைஷ்ணவனை பல்லவன் மககை 

வும், தானும் பரமவைஷ்ணவகைவும் தங்காலத்து விளங்கெயெ 

வேர் தனை ௮ப்ெ நரியார் பாடலாயினர் என்பது பெறலாகும், 
இவற்றுள் ஒன்றே தி ுமங்மைமன்னை து Bho aren tb என் 

பதிற் சிறிதும் லயமில்லை. உண்மை எதுவாயினும் AAS. 

'பரமவைஷ்ணவா 5 GL தந்தையும் ம2னுமானவர்களுமா கிய 

நந்தி. த்தி இருவர காலங்கள் லம் - அப்பெரியார். வாழ்ந்தவ 

என்றே. நாம் உ. தி. கூறலாம், அங்கன ங் கூறு தற்கு 

வறு இல , ததிட்புக்களும்.. உள்ளன. பெரியதிருமொழி 
அட்டபுயகாப்பதிகத் இ. றத படத்தில் : வயிரமேகன் 

Ban aes தன்பு கழ் ; ழ், ந்த கச்சி? என்று ஆம்வார் பாடுகின் 

றார். இத்தொடர்க்கு £ வயிர3மமனுடைய பிர தாபமும் 

இர்த்தியும் சூழ்ந்துவ்வ காஞ்சீடரம் > என்பது. பொருளாம். 

இவ்வயிரமேகன் யாவளாயினும், அவனிருக்தமாலத்திலே 

ஆழ்வாரும் வாழ்ந்தவர் என்பது இத்தொடரினின்ற பெதப் 

படத் தடையில்லை, வயிரமேகன் இழுந்ததற்குச் சில தலை 

முறைர்குப்பின்பு ஆம்வார் விளங்கியவா। யின், ௮வவரசன் 
கார்த்தி மட்ிமன்றி ௮வன் வலிமையும் ஈச்சியைச் ரழ்ந் 

திருந்தது என்.ற, பெரிதும் பிற்பட்டவர் பாடும்படி. ஒரு 
காலும் நேர்ர்திராதென்பது திண்ணம், தங்மாலத்து வி ங்க 

யுள்ள ௮ரசனை விட்டொழித்தும், எத்தனையோ மாறுபா 
டடைதற்குரிய காலத்தை இடையிட்டும், தமக்கு முன் 

AES ௮ரசன் வலிமையான (ழ்ந்திருர் ததாகக் கச்சிப் 

பதியை ஆழ்வார் -சிறப்பித்தாரெனல் -சிறிதும் பொருந்துவ 
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தன்று. அன்றியும் (வயிரமேகன் தன்வலி தன்புகழ் சூழ்ந்த 

Se? என்௮--வேறொருவர் வலியும் புகழும் கச்சிக் 
குரியனவல்ல.-என்பதுபட வற்புறுத்திக் கூறுவதாலும், 

அவ்வயிரமேகனத கர்த்திப் பிதாபங்களை grant Call 

லறிக்கவர் என்பது உறுதிப்பமிகின்றது. இவ்வாறாக ௮ப் 

பாசாத்தொடரின் இயற்கையமைப்பைச் சிந்திப்போர். 

எவர்க்கும் வயிரமேகன் என்பான் திருமங்கை மன்னன் 

காலத்துக்குச் சிறிதேனும் முற்பட்டவன் என்று கருத 

இடமே இராதென்னலாம். எனவே அ௮வவயிரமேகன் 

இச்ட்டனை தர் BEIT bBo) u's Syd -பலலவனான தர்இவர்ம. 

ஞயினும், அவனைப்பாடிய அழ்வார் 8-தும் நூற்றாண்டின் 
பிற்பகுதியில் விளங்கியிமுந்தவர் என்ற முடிவு பெறப்படத் 
தடையில் லை, தருமங்கையாரது வாக்குமுழுமையும் கோக்கு 

வோர்க்கு ௮வர் காலத்தில் பல்லவராழிம்கம் தமிழகத்திற் 
சிற்தேலும் குறைர்திருர் ததென்ற: ஒருபோ அஞ் சொல்ல 

முடியாது. ஆனால், அதற்கு மாருக ௮வ்வாசர் பெருமை 

களே அவர் வாக்குக்களில் ம்குதியும் பயிலு தலின், ௮ன்னோ 

ராட்சி தமிழ்நாட்டில் தலைரிறச்தோங்கிய காலத்தே BL 

பெரியாரும் விள்ியைவர் என்பதற் சிறிதும் ஐயமில்லை. 

சிறப்பாகக் கூறப்புகின், தமிழத்தின் தென்பகுதியிலும் 

பல்௨வாதிக்கம் செ ப்புற்ற கால3ிம அவ்வாழ்வார்க்கு 

உரியதென்று கூறல்தரும். திருமங்கைமன்னன் தம் திரு 

வல்லிக்கேணிப் பதி£த்தின் Qo Buda — 

“ மன்னுசண் பொழிலும் வாவியு மதிலும் 

மாடமா ளிகையுமண் டபமும் 

(:தன்னன் தோண்டையர்கோன் செய்தான் மயிலைத் 

இருவல்லிச் சேணிரின் ரானை ?? 

என்று அருளிச்செய் நின்முர். இதனுள், திருவல்லிக்கேணிக் 

குப் பல இருப்பணிகளு ஞ் செய்து அத்தலத்தைச் திறப் 

பித்த பல்லவனை த் தேன்னன என்றன அ௮வர்கூற௮ுதல் காண 

லாம். இத்திருப்பணிகள செய்தவன் பல்லவமல்லனேனும் 
. Te a னு வு ~ ணை னை ் 

அவன மகன தந்திவன்மனேலும் ஆதில். மவண்டும். அவ். 
pee cin வலைய கவள ஆரான் அ. ட அகவய யம் வடை - en 

:
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ர்க்கோயிலின் கர்ப்பக் ரஃத்திற் கண்டெடுக்கப்பட்ட 
சாஸனமொன்று, தர்; தியின் பின் [2-.தம் ஆட்சி வருஷத்தில் 

அமைந்ததாக இருத்தலும் அறியத்தக்கது. இங்கனம் 
திருப்பணிசெய்த பல்லவனை த் ( தென்னன் ' என்று இரு 

ம௫்கைமன்னன் கூறுதலால், தென்னாடு பல்லவராட்சிக்கு 

உட்பட்டிருந்த காலத்தில் ௮வர் ௮ப்பதிரம் பாடியவராதல் 
வேண்டும். இத்தகைய தென்னாட்டாதிக்கம்; தந் திவாமன் 

காலத்தில் அவனது 16-ஆம் ஆட்டி வருஷத்துக்குப் பின்பு 
பல்லவர்சையைவிட்டு நழுவிப். பாண்டியர். வசமாயிற்று, 

இவ்வாறு £று கைப்பற்றிய பா பாண்டியன் மாறஞ்சடையன் என்ற. 

முதல் வாகுணன் ஆவன், இதுபற்றிச் சிற்த ஆராய்ச்சி 

யுடன் கனம் - கூப்ராயில் துரை தம் பல்லவசரித்திர£த்தில் 

நிரூபித்துள்ள rr, ஆழ்வார் புகழ்ந்துள்ளபடி, திருவல்லிக் 

கேணித் திருப்பணி செய்தவன் பல்லவமல்லனாயின் ௮வன் 

தென்னாட்டைத் தன்காலத்தில் ௮டிப்படுத்தியவனா தலின், 

அவனைத் தென்னன் என்று அ௮ப்பெரியார்கூறத் தடை 

யில்லை. ௮வன்மகன் தந்தியாயின், 16-ஆம் ஆட்சி வருஷத் 

துக்குப்பின் ௮வன் தென்றமிழ்காட்டை முழுதும் இழந்த 

வனாதலின்; ௮வ்வாட்சியாண்டுக்கு முற்பட்டகாலத்தே 

அவனை த் தென்னன் என்று ௮ப்பெரியார் சறப்பித் திருத் 

தல் வேண்டும். இம்கருத்து ௮றிஞரால் ஏற்றுக்கொள்ளப் 

படின்), தந்தியின் 16-2௩ ஆட்சி வருஷமான 799-க்குமுன் 

திருமங்கைமன்னன் தம் திருவவலிக்கேணிப் பதிகத்தைப் 

பாடியவர் என்று நாம் ஒரு தலையாகச் கூறலாம். 

  

  

ஒருசிலர், பாமேச்சுரவிண்ணகரப் பதிகத்தில் ஆழ்வார் 

தாம் சிறப்பிக்கும் பல்லவமல்லன் செய்திகளைக் கூறுமிடத்து 

பண்டு, பண்டோருகால், முனகாள், அன்று என்ற சொற் 

களைப் பெய்து பாடுதலால், அ௮வ்வசசனுக்கு நெடுங்காலத் 

துக்குப் பின்பு ஆழ்வார் வாழ்ர் தவரா தல்வேண்டும் என்.று 

கருதுவர். ௮வர் கருதுமாற, காலங்கடச்த பழஞ்செய் 

தியைத்தான் ௮ச்சொற்கள் குறிப்பிடவேண்டும் என்ற 

1. Ep. Rep. 3 234 of 1903. (I. M. P. Ms. 326) 
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நியதியில்ல. அவையாவும் ' கடந்த. காலம்? என்ற 

பொருள்கொண்டு ஒருவன்வாழ்சாளுட் சென்றதாலத்தை 
யும், தலைமுறைசென்ற காலத்தையும் . பொதுவாகவே 

காட்டக் கூடியன, 6 பண்டு மின்றும் மேலுமாய் ?? என்ற 

திருமழிசைப்பிரான் வாக்கில் (திருச்சந்த. 12), அச்சொல் 

இறந்தகாலம் என்ற பொருளில் வழங்குதல் roms. ஒரு 
வன் வாழ்காளுள்ளே சிலபல ஆண்டிகள் ம] ட்ததை மட்டு 

மன்றி, சில மாதங்கள் காள்கட்குமுன் நிமபிஸ் தவற்றைக் 
குறிப்பதற்கும் ௮ச்சொற்கள் முன்னோரால் நூல்களில் 
மிகுதியாக வழங்கப்பட்டன. அதனால், அச்சொல் 

வழக்கைக்கொண்ெ ஒரு மடிவுஉட்ிதல் பொருந் தாதென்க, 
இன்னும்) ௮வா,) வயிரமேசன் என்பது பல்லவர்க்குப் 

பொதுவாக வழங்கிய ஸகடிப்பெயர் என்று பெரியவாச்சான் 
  

  

1, பண்டு முதலியவை, சிலபல ஆண்டூகட்த மன்றிகம்ச்சி 
குறித்தலை-- ! பண்டும் பண்டும் பாநெ ருவப்ப...பெண்டிருக் தம் 

பதங் கொடுக்கும் (புறம். 151), ! பண்டும் பண்டுங் கலங்கவிழ் 
மாக்களை யுண்டேம்' (மணிமே. 8, 18), * பண்டறி கஇளையொடு பதி 
யுங் காணாள்' (ஷி. 8, 15), ;பண்டிகாம ரானவாறும்...ஓக்கவுரைத் 
இருமி ' (பெரிய திருமொழி, 1, 3,5), ' பண்டிவ னாயனங்காய் ' 

(ழி. 3, 7, 2), (வல்லேயுன் கட்டுரைகள் பண்டேயன் வாயறிதும்' 

( திருப்பாவை. 13), ' பண்டே எரிமுன் லுன்னைப் பாவீ தேவியாககச் 
கொண்டே ஸனல்லேன்' (கம்பரா, நகர்நீங், 48), (விருந்தினர்) 
( இருவகையா, பண்டறிவுண்மையிற்' குறிச்துவந்தாரும், gs Bor 
மையிற் குறியாதுவந்தாருமென (குறள், 43, பரி) என்பவற்றா லும், 
சில பல மாதங்கள் நாள்கட்கு ழன்னிகழ்ச்ச் தற்த்தலை: - பண்டறி 
யேன் கூற்றென்பத்னை ' (குறள். 1083), * நாணொடு ஈல்லாண் மை 
பண்டுடையேன் ' (ஷீ. 1133)) : பண்டும் பல பல வீங்கிருள் 
காண்டும்' (இருவிருச்தம், 19), 'பண்டிப்புனத்து...சண்டிக் 

களிற்றையறிவன் ' (யாப். வி. பச். 102) * பண்டையில் சிறப்பால்' 
(குறள். 1152, பரி,) 'முன்னுந் தொழத் தோன்றி ' (யாப். வி, பக், 
402), ! வந் தணங்கா மன்னர் தேய முன்னாள் ' ( இறை. களவியல். 
156 உதா,) * முன்னாள் முறைமையின்...௮அல்லிடைப் பெயர்ந்தனர் ' 
(சிலப், 13, 1353-6), ' முன்னொருகா லென்மகனைக் கண்டேனென் 
கண்குளிர ' (சீவக, 1807), ! பகடிந்நிவர்சார் ௮ன்றவிய..,வேல் 
கொண்ட கோன் ' (இறை. களலீயல். 158, உதா) அன்று நீ 
செல்லச் ஈடெவென்மருய் ' (பொய்யாமொழியார் பாட்டு--தமிழ்நா, 
சரிதை, 76) என்பவ நீராலும் தேரிக, 

15
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பிள்ளை வியாக்யானத்தால் ௮றியப்படுதலின், ௮ப்பெயர் 
வழக்கைக் கொண்டு ஆழ்வார் காலவரையறை செய்தல் 

கூடாததென்பர், இவ்வமிரமேகப்பெயர். பல்லர்க்குள் 
முதன்முதல் வழங்கத்தொடங்கிய ஐ; இராஷ்டிர கூடனை 

தீர் திதுர்க்கன்சம்பஈ்தம் ௮ப்பல்லவர்க்கு உண்டான பின்பே 
யன்றி) அதற்கு முன்பு அன்று. அ௮ப்பெயரைப் பல்லவவர 

Fiber பெற்றிருந்தனர். என்பதற்குச் சாஸனக்குறிப்பு 
உள்ளதாயிலும், ௮ு பல்லவாது குடிப்பொதுப்பெயசாக 

வழங்கிய தென்பதற்கு ஆதாரம் ஒன்றுமே இன்று, இலர் 

கருதுவதுபோலப் பல்லவர்குடிக்குப் பொதுப்பெயராக 

  

வயிரமேகப்பெயர் வழங்குவதென்று பெரியவாச்சான்பிள ளை 

எழுதினர் என்று ஒருதலையாகச் Glen aves Deve. ( மன் 

னன்...வயிரமேகன் ? என்ற தொடர்க்கு ௮ப்டுபரியார் எழ 

திய வியாக்கியான பந்தியாக அச்சுப்பிரதியில் உள்ளதா 

வது :--6 ராஜா--தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி; வயிரமே 

ஈன் என்ற அவற்கு[ க்குடி [ப் பெயர்:? என்பதே. இவற்றுள் 

அவற்கு க்குடி ப் பேயர் என்பதிலுள்ள குடி என்பது பிற் 

தாலத்தவரால் இடைச்செருகப்பட்ட சொல்லாகும். இச் 

செய்தி, ௮வ் வாக்கியத்தை விலக்2 வந்த முன்னோரான 

அரும்பதவுரைகாரர்--1அவற்குப் பேயர் - சக்கரவர் த்திக்குப் 
பெயர்?” என்று குடியைவிலக்கிப் பொருளெழுதிச் செல் 

வதனாலும்) 4 குண்டலிதாக்ஷரம் க்வாசித்கம், அரும்பத்த் 
துக்குப் பாடமில்லை ?? என்று பதிப்பாளரே &ழ்க்குறிப்பில் 

(குடி என்பது இடைச்செருகல் என்று தெளிவாகக்காட்டி 

யிருத்தலாலும் வளக்கமாகும். ஆசமவ, வயிரமேசன் என் 

ப.து பல்லவக்குடியின் பொதுப்பெயரென்று பெரியவாச் 

சான் பிள்ளை எழுதிவிட்டனர் என்று பிநரெல்லாம் எழுதி 

வருவது ஆதாரமற்றதே என்க. எனவே, தந்திதூர்க்கன் 

அ௮ல்லாமற்போயின் ௮வன் ம௫லவயிற்றுப் பேோனான 

தந்திவர்மனுக்கன்றி ௮வன் முன்னோர் எவர்க்கும் வயிர 

மேகப்பெயர் வழங்கியதென்பதற்கு* சாஸனக் குறிப்புக் 
    

1, வளைவுகளுச்கு உட்பட்ட எழுத்துக்கள் வழச்சகருமை 
யானவை ' என்பது இதன்பொருள்.
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காணப்படாமையால், ௮த்தர்தியே ௮ழ்வாராற் கூறப்பட்ட 

பல்லவனாதல் வேண்டும் என்று சொல்லலாம், 

மற்றுஞ்செர், வயிரமேகனென்ற பெயர் வேறுபல்லவர் 

சிலர்க்கும் வழங்கியிருத்தல் சாஸனங்களால்! அறியப் 

படுகின்றதென்றும், ௮வருள் ஒருவனையே ஆழ்வார் கூதின 

ராதல் வேண்டும் என்றும் கருதுவர். ௮ச்சாஸனங்களின் 
எழு த்தமைதியால், ௮வை தந்திவர்மன் காலத்துக்குப் பிற் 

பட்டவையே என்பது சாஸனவாராய்ச்சிவல்லார். தளிய 

அறிக்ததாம். வயிரமேகதடாகம் என்று _ தந்திவர்மன் 
காலத்துவழங்கிய எரியால், அவனுக்கே முதன்முதல் ௮ப் 
பெயர் வழங்கியிருக்கவேண்டும் என்பது மேலே காட்டப் 

பட்டது. அ௮வவாறு தந்தி பெற்றிருக்க பெயரையே 

Hauser நந்திவாமனும் (Ill) பெறுவது மாபன்று, 

௮ தனால்) பிறர்கருத்துட்படி அவனுக்கும் பிந்திய பல்லவ 

னொருவநற்கு வயிரமேநப் பெயர் வழங்கியிருத்தல் வேண் 

டும். அன்றியும் இம்மூன்றாரந்தி ௮ம்வாராற் பாடப்ப 

டுதற்கேற்ற திருமாலடிமைத்திறம் உள்ளவனல்ல னென் 

பதை மேலே விளக்கியுளேன் . இம்மூன்றாரந்தியின் மகலும் 

பேரனும், ஆசாரியத் தலைவரான ஸ்ரீமந் . காதமுனிகள் 

விளங்கிய காலத்தை அத்திருச் தவர்கள், அவ்வாசாரியர் 

காலத்துப் _பல்லவருளொருவனை த். _ திருமங்கைமன்னன் 

பாடினரென்றல் சிறிதும் பொருநச்தாதென்பதைப்பற்றி, 

இர்ூல்முடிவில் நாதமுனிகள் காலநிலையைக் ஃ..றநேரு 

மிடத்து, ஈன்கு விளக்குவேன். மற்றும் இவ்வாழ்வார் 

காலம்பற்றி நிகழ்ந்த தடைகட்கு யான் எழுதிய விடை 

களு 6 தருமங்கையாழ்வாரும் தர்திதுர்க்ஈனும்?? என்ற' 

கட்டுரையால் அறியத்தங்கன.”? ஆகவே, தந்திவர்மன் 
மூன்றாம் நந்திவர்மன் இவர்கள் பின்வர் த பல்லவருள் வயிர 

மேகப்பெயர் தரித்திருந்தவர் எவராயினும், ௮வர்காலத்தில் 

ஆழ்வார் ஒருபோதும் இருந்தவாராகார் என்பதே உறுதி 

யென்க, 

1, Ex. Rep. Nos. 150 and 152 of 1916. 
2. சேந்தமீழ், தொகுஇி-22, பகுதி-1, 
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இனி, நம்மாழ்வார், பெரியாழ்வார், திருமங்கை 

மன்னன் முதலிய அடியார்களை ஒருமசாலத்தவர்களாகத் 

திவ்பஸுரிசரிதம் கு றி, 'பிவெதும், பாண்டியன் - Lor peuir 

மனும் அவன்மான் நெடுஞ்சடையனும் ஆண்ட காலமே 

பெரியாழ்வார் ௮ண்டாள் இருவர்க்கும் ௨, உரியதென்பதம் 

மேலே விரிவாக விளகச்கப்பெற் றறன. இப்பாண்டியரிருவர் 

காலத்தே தான்) இரண்டாம் நந்திவர்மனான பல்லவ 

மல்லனும் ௮வன்மகன் தக்திவர்மனும் ௮ட்டிபுரிர் தவர்கள். 

ஆகவே, தமிழத்தின் தேன்பகுதியை மாறனுஞ் சடையனும், 
வடபகுதியை நந்திதந்திவர்மர்களும் சிறப்புடனுண்ட 8-ஆம் 

நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியே, திருமங்கைமன்னன் விளங்கிய 
காலமாகும் என்பது தண்ணமென்க. 

      

திருமங்கைமன்னன் பர் மேச்சுர விண்ணகாப்பதிகத் 

திற்கூறும் போர்களிற் Go, பல்லவமல்லன் பட்டத்துக்கு 

வந்த இளமைக்காலத்இல் அவன சேபைதியான @. Sis 

சந்திரனால் ஈடத்தப்பெற்றவை என்பது உதயேக்திரகான 

சாஸனத்தால் அ றியபடெக்னெறது. இப்போர்க்களங் 

  

களிற் பல பாண்டிராட்டின் எல்லைப்புறம் உள்ளன என்று 

மேலே குறிப்பிட்டேன். இவையெல்லாம் ஆழ்வார் ௮வ 

தரித்த ஆலிகாட்டுக்கு அதித தூரமானவை அல்ல. ஆகவே 

பல்லவமஃலனது தென்னாட்டு வெற்றிகளை நேராகவும் 

கேள்விஷாலமாகவும் ஆம்வார் ௮றிந்தவராகவே கருத இட 
பேண்டு, ௮ப்போர்கள் தங்காலத்து நிகழ்ச்சிகளேயாயிலும், 

( பண்டொருகால் வளைத்தான் : செருவில் முனநாட் பரக் 

தான்? என்ற அவர் கூறுதலின், தாம் பாமேச்சுரவிண் 

ணகரப்பதிகத்தைப் பாவெதற்குப் பல்லாண்கெட்குமுன்பு 

அப்போர்களிற்கில ஒருகால் நடந் கனவாகக் கருதலாம். 

இப்போர்களுள்ளே-- 

உலகுடை மன்னவன் தென்னவனைக் 

சன்னிமா மதில்சூழ் கருஷர் வெருவப் 

பலபடை சாயவென் ரான்பணிந்த 

பரமேச்சா விண்ணகர மதவே
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என்.றா! பல்லல மல்லனுடன் எதிர்த்த பாண்டியனை (உல 

குடை மன்னவன்: என்கின்றார், ஆம்வார். இப்பாண்டியன் 

மாறவர்மன் - பராங்குசன் என்பஅ வேள்கிகுடிச் சாஸனத் 
தால்தெளிர் ௧.௫. இவன் தன் இராசதாளியோடு சேோசோழர் 
கள் தலைஈகரங்களையும் தன்னடிப்படுத்தி அவற்றின் கோட் 

டைமதில்களைப் பு.அப்பித்துப் பலப்படுத் தியவன் என்பது... 

| * கூடல் வஞ்சி கோழி யென்னும் மாடமா ம.ல்புதுச்இயும் 
> | அறைகடல் வளாகங் குறையா சாண்ட...மாறன் 

எனவரும் ௮ர்சாஸனப்பகுதியால் தெரியலாம். இங்கனம் 
தமிழகத்தின் பெருவேந்தனும விளங்கபெமை பற்றியே 

‘Gar - நெடுமாறன் : என்று பெரியாழ்வார் இவனைச் சிறப். 

பித்த,தாஉம் _ எனக. இப்பாண்டியன் படைத்திருக் த 

இத்தனியாசரிபையை நேரில் அறிந்தே ஆழ்வார் ௮வனை 

( உலகுடை மன்னவன்! தென்னவன் ' என்று, பல்லவனும் 

பெருதிருக்த பாண்டியனத: பெருரில யை அப்பல்லவனைப் 

பற்றிய பதி£த்தே பாடுவாராயினர் என்க, இங்கனம் 

பெற்றிருந்த பாண்டியனது தென்னாட்டாதிக்மத்தைக் 

குறைக் வே; பல்லவமல்லன் அச்காட்டில் இவனுடன் பல 

போர்கள் புரிய நேர்ந்தது. இப்போரொன்றிற் பாண்டியன் 
வெற்றிபெற்றதாக வேள்விகுடிச்சாளனங்கூறினும், ஆம் 

வார். கூறியபடி பல்லவனை முடிவாக வெற்றிபெற்றுத் 

தன்னாட்சியைச் சோணாடு முழுதினும் நிலைரா.ட்டியவன் 

என்பதில் ஐயமில்லை. இக்காலத்தே சோழமன்னர் பல்ல 

வரின் தழடங்கப்2 பேருக்காகராய் ஒடு.ங்கிப்போயினர். 

இவ்வாறு பல்லவரது தென்னுட்டு வெற்றிக்கு முக்க 
காரணபூதராய் நின்று உதவியவர்; முத்தரையர் என்ர 

வகுப்பினராவர், இன்னோர் ஈள்வர்குலத்தவராகவும், பெரு 

1, LL உலகுடை மன்னவன் - stl pes த்தை ஆளும் ௮சன் 

இவ்வாஜறே இளங்கோவடிகளும் * உலகமன்னவன் ' என்,று பெரு 

வேந்தனான சேரன் - செங்குட்வெனைப் பல்விடச்துங் கூறு த் 

காணலாம் (சிலப்-26, 83 ) 28, 7) 30, 156) . 

2, TAS. Vol. iii, p. 108, 
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வீரர்களாகவும்; புலவர்புகம்ச்சிக்கு உரியவராகவும்! பழம் 

காலத்தே விளங்ளெவர். பல்லவர்க்குப் பெருந்துணையாக 

நின்ற இன்னோர், பாண்டியசோழர்களுடன் பல போர்கள் 

புரிந்து சோணாட்டை அவர் குடைகீ&ழ் நிறுவியதோடு, 

அவர்க்குப் பிரதிரிதிகளாய்த் தஞ்சையைத் தலைஈகராகக் 
கொண்டு ௮ச்நாட்டைத் தாமே ஆட்சிபுரிர்தும் வந்தனர். 

பல்லவமல்லனது இளமைக்காலத்தில் ௮வழட்சியை நிலை 

சிறுத்திய ஈள்வர் தலைவருள்ளே பேரும்பிடகு முத்தரையன் 
என்பான் இறந்தவன். இவனைக் கள்வரகள்வன் _ என்று 

சாஸனம்” விசேடித்துக் கூறஇன்றது. 8 திரு2ங்கைமன்னன் 
அலிசாட்டதிபரான -கள்வா்குலத்தவா என்று வரலாறு 

வழங்கு ௮ம், பல்லவா திகம் சோணாட்டிற் பல்நின்ற 

காலத்தே தாழும்விளங்கி அப்பல்லவர் பெருமைகளையே 

பலபடப்பாராட்டுதலும் மேலெல்லாம் ஈன்கறியப்பட்டன. 

இங்கனம் கள்வர்குலத்துதித்த சோணுட்டுத்தலைவராய்ப் 

பல்லவாபிமானம் மிக்குடைய நம்பெரியாரை மேற்கூறிய 

முத்தரையமரபினருள் ஒருவராகவே” நாமும் கருதல் 

கூடியதன்றோ ? இத்தகைய வீரகுலத்தவராய்த் தம் ௮7௪ 
னுக்குப் பேருதவிபுரிக்த சிறப்புப்பற்றியே-- 

  

1, நாலடியாரில் பேநழத்தரையர் (200, 286) என்று இறப் 

பிச்சப்பெற்றிருச்சலாலும், செந் சலைச் சாஸன சஇல்--பாச்சில்வேள் 

- நம்பன், குலாலன் காஞ்சன், கோட்டாற்று இளம்பெருமானார், 

ஆசாரியர் அறிருச்சர் என்ற புலவர்களாற் பாடப்பெற்றிருத்சலாலும் 

(செக்தமிழ், தொ-6., பச். 10-15) தமிழ்ழத்தரையர்கோவை (யாப் 

பருங்கலவிருத்தி, பச், 486) என இவர்சம்பர் சமாகவழங்கும் நூலா 

லும் இன்னோ.து புலவர்பாடும் புகழுடை? மை ஈன்குவிளங்கும். 

2. Ep. Ind. XV, ii, p. 49 ff. 

3. கள்வர் குலச்தவர்க்குச் சேம்பிய ழத்தரையர் என்ற 

பட்டப்பெயர் சோணாட்டில் இன்றும் வழங்குசல் ௮றியச்சக்க த. 
(திருவாளர், மு. வேங்கடசாமிநாட்டார் அவர்கள் எழுதிய கள்ளர் 

சரித்திரம், பக், 23, 24,)
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1 தலிகாட னருண்மாரி யாட்டமுக்கி யடையார்சயம் '' 
1* வாட்டிறற் ரூனை மங்கையர் தலைவன் ? 

 அமரிற் கடமா களியானைவலான் '' 

: ஒன்னலர்சங்களை வெல்லும் ஆடன்மாவலவன் 

' மருவலர்த முடல்துணிய வாள்வீசும் பரகாலன் 

9 

ச்சி 

என்றிவைபோலம் வீரப்பெருமையால் தம்மை ஆழ்வார் 

கிறப்பிப்பாராயினர் என்றுணர்க, பல்லவர்களுள் _ பரம 

வைஷ்ணவர்களான இரண்டாம் பரமேசுவரவர்மன் காலத் 

தும், அவன்பின் பட்டம்பெற்ற ஈந்திதந்திவாமர் _க காலங் 

களிலும் விளங்கிய முத்தரையர்கள் தம்மாசரைப்போல 
வே திருமால் சமயத்தவர்ஈகளாக இருந்திருத்தல் கூடிய 

தென்பதும் இங்கு .அறியத்தக்கது." களவுத் தொழி 
லில் இழிவான பு.றைகளையெல்லாம் திருமங்கைமன்னன் 

கையாண்டொழமுகியவர் என்ற சரித்திரம் நெடுங்காலமாகப் 

பிரபலம் பெற்றுள்ளது. அவை பெரும்பாலவும் இவரது 

குலப்பெயர் பற்றியும்”, 

£ சள்வனே னானேன் படிறுசெய் திருப்பேன் 

சண்டவா இரிதர்தே னேலுக் 

தெள்ளியே னானேன் செல்க திக் சமைந்சேன் 

எக்செனச் இருவருள் பெத்தேன்” (பெ. தி. 1, 1,5) 
! கோடிய மனத்தாற் சன த்சோழில் புரிந்து 

இரிந்துநா யின த்சொபிச் திரிஈ் இட் 

டோடிய முழன்று முயிர்களே சொன்றே 

னுணர்விலே ல ளூதலால் " (ழூ, 1, 6) 6) 
      

1, கள்ளர் மரபினருள் திருமால்சமயத்சவராசப் பலர் | 

சோணாம்டில் இன்னும் உள்ளனர். 

2, இவ்வாழ்வார் அவதரித்தது 4 சபாகுலம் ' என்று திவ்ய 
ஸுுரிசரிதம் முதலியவை கூறும். வேட்டை முதலியவற்றில் 

விருப்பமிக்கரும்கமைபற்றிச் கள்வர்குலச்தை வடமொழியாளர் 

அவ்வாறு: பெயர்த்துச்சொண்டனர் போலும், வேங்கடமலைக்கு த் 

தலைவனும், வள்ளலுமான _புலலி என்பானைச் “கள்வர்கோமான் 

என்று சங்கழால்கள் ள் (அககனூறு. 01) கூறுவ தினின்று, இக்கள்வர் 

குடியின் பழமைபெருமைகள் தெரியலாம்.
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என்பன் போன்ற இவரது திருவாக்குக்களிலிருச் தம் பிற் 

காலத்துண்டான கதைகளாகவே தோற்றுஇன்றன. Ha 

கதைகள்யாவும் உண்மையானவையாயின், சத்தியவானாக 

வும், அருள்மாரியாகவும்) தாதாவாகவும்; பண்டிதராகவும், 

பரமவைஷ்ணவராகவும் தம்மைப்பற்றி இவர் நெடுமக் கூறி 

வருவனவற்றோடும் பெரிதும் முரணத்தடையில்லை.' 6 கள் 
வனே னானேன் ? என்பதுமுதலிய இவ்வாழ்வார் பாசுரங்கள் 

தாம் பிறந்த வீரக்குடிக்கேற்றபடி) போர்களிற் பிறர்பொரு 

ளைம் கொள்ளையிட்டும் வேட்டைமுதலியவற்றிற் கொடுமை 

யிழைத்தும்போர் த_தம் முன் செயல்களை வெறுத்துரைத் 

தீனவேயன்றித் தாமேற்கொண்டிருந்த சளவுமுறைகளைக் 

குறித்தனவென்று ஒருதலையாகச் சொல்லத்தக்கனவாகா, 

அந்தணர்குலத்தவரான கொண்டாடிட்பொடிகளும் (சூத 
ஹைக் கள்வனாகித் தார்த்தரோ டி சைந்த காலம் ?? என்று 

( இச்மாபஹாரம் ? செய்துபோர்த தம்மைக் கள்வன் என்று 

கூறிக்கொள்ளுதல் காணலாம். இளமையில் தம் ௮ரசன் 

கட்டளை கடர்ததனால் ஆம்வார் bb HM IG SSG உள்ளா 

கயவர் என்ற சரித்திரமுள்ளது. ஒருகால் ௮க்நாலத்தே 

ஆறலைகள்வர் ௮ராசகர்களுடன் சேர்ந்து இவர் லெ அதிக் 
கிரமல்களைச் செய்திருத்தல் கூடியதே, ஆனால் பருவம் 

நிரம்பிய நிலையிலும் ௮வற்றை3யே செய்து தாம் கவர்ந்த 

கொள்ளைப்பொருலாம் திருமால்கதைங்கரியம் புரிந்தவர் இப் 

பெரியார் என்று aye se கதைகள் பெடும்பாலவும் 

கற்பிதங்கே என்பதில் ஐயம்ல்லை. 

'தெரியேன் பாலகனாய்ப் பலதீமைகள் செய்து மிட்டேன் 

பெரியே னாயினபின் பி.றர்க்கேயுழை,ச் தேழையானேன் £' 

என்ற, தம் வ ழ்சாளின் முன்பின்பகுதிநளில் நிகழ்ந்த 

செய்கைகளை இவ்வாழ்வாரே கூறுதல் அறியத்தக்கது. 

இதனால் தம் முன்னோ! போலவே பேரரசரின் ம் 

அரசியல்ரிர்வாகத்தில் தம் ஆயுளின் பெரறும்பகுதியைக் கழி 
த்தவர் இப்பெரியார் என்பதே மிகவும் பொருத்தமென்க, 

 இவ்வாழ்வா கருர், ஆத்மாவை வெயிலலேயும் உடம்பை
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நிழலிலேயும் வைத்துப் போந்தாராயிற்று. ஆத்மாவை 
வெயிலிலே வைக்கையாவது.-..-பகவத் விஷயத்திலே முத 
லிலே இழியாமை; உடம்பை நிழலிலே வைக்கையாவ.து-- 

௮ராதிகாலம் வகிஷயப்ரவணராய் ௮துவே யாத்ரையாகப் 

போருகை; நிழலாவ.த--தான் பகவத்விஷயமிதே?? என்று. 
ஏனையடியாரெல்லாரினும் திருமங்கைமன்னலும் கிருந்த 

உலகப்பிரவிர்த்தியின் மிகுதியை--ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் 

பிள்ளை 2) paras குறிட்பிடுதல் ஒற்யத்தக்கத.. எல்லாப் 

பற்றும் ௮ற்றுத் இருமாலடிமைத்திறத்தே இப்பெரியார் 

முனைர்துறின்ற காலத்தும் விரப்பெருமையால் தம்மையுட 

தம்போன்ற சூரர்களையும்பற்றிச் சிறப்பிப்பது இவர்க்கியச 

பாகும். 4வயிரமேகன் தன்வலி தன்புகழ் சூபூர்தகச்சி 

சன்று, தங்காலத்து வேந்தனை ௮வனது விரம்பற்றி இவா 

புகழ்ச் தவாறே, வேறு வீரர்களையும் தம் திருப்பதி£ங்களிச 

“ஒண்டிறல் தேன்னஷேட வடவர சோட்டங் கண்டி 
திண்டிற லாளர் காங்கூர்” (பெரியதிருமொழி, 4, 5, 6), 

£மாவருக் திண்படை மன்னை வென்றிகொள்வார் 
மன்னும் நாங்கை'' (ழூ, 4, 1, 2). 

(மண்ணிச் தென்சகரைமேல் இண்டிறலார் 
பயில நாங்கை'' (sme, 4, 1, 5). 

தண்ணென மாற்றார்தம்மைத் தொலைத்தவர் 

நாங்கை”' (amg, 4, 6, 2), 
ரண்ணார்முனை வென்றிசொள்வார் 

மன்னும் ராங்கூர்?' (ழூ, 4, 7) 1), 

என்று இவர்பாடுதல் ௮றியத்தக்கதாம். இவற்றுள், நாங் 

கூரில் உள்ள வீரர்கள், ஆற்ற மிக்க பாண்டியனோ? வ 

வேரக்தனொருவனைப் போரி/ புறங்காட்டியோடச் செய் 
அ௮ருஞ்செயலைத் திருமங்கைமன்னன் பலபட யந்து 

பாராட்டுதல் தெரியலாம். பாண்டியனையும் வடவரசனையும் 

அன்னோர் வென்றவர் எனவே, ௮௨வ்ர௬ுவராலும் சதிர்: 

கப்பட்ட பேரரசன்பக்கத்து நின்றவர் ௮வவீரர்கள் என்ப 

தும், 'வென்ற்கொள்வார் மன்லும் காங்கை? *திண்டி றலார் 

பயில் சாக்கை என, இறர்தகாலத்தாலல்லாது நிகழ்காலத் 
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தாற்கூறுதலின் ௮ன்னோரை ஆழ்வார் நேரில் அறிந்தவர் 

என்பதும் தெளிவாகப் பெறப்படுகின்றன. இவ்வீரர்களு 

டைய ராம்கூர் SET 98 அருமங்சைமன்னனுடைய 

இருசகரித்கு ௮௨ அணித்தாயிருத்தல், ௮ங்கனம் ௮வர் அறிந்து 
வியத்தற்கு ஏற்றதாதலுங் காண்க. எனவே, அழ்வார் 

காலத்தே தென்னாட்டில் ஆதிக்கம் பெற்ற அரசர் பல்ல 
வசேயா தலின்;, ௮ப்பல்லவரின் படையாளர்களே பாண்டிய 

வடவரசர்களைப் புறங்கண்ட சாங்கூர்வீரர்கள் என்பது 

ஈன்குபெறப்படத் தடையில்லை. இங்கனம் வெல்லப்பட்ட 
பாண்டியலும் வடவேர்தலும் யாவர் ? இவர்க்குப் பகைவ 

ஞயய் எதிர்த்த பல்லவன் யாவன் ? என்பவை இப்போது 

ஆராய்ந் தறிய வேண்டுவனவாகும்,. 

'தருமங்கைமன்னன் காலமான எட்டாழூ ற்ருண்டில் 

வடவரசாது தென்னாட்டுப் படையெடுப்பு இருமுறை 

நிகழ்ந்துள்ளன. முதலாவது--பல்லவமல்என து அமைக் 

கர்லத்தில் 741.க்கு.௮ணித்தாகச் சாளுக்கிய வேர் 

இரண்டாம் 'விக்கிரமாதித்தன் ( (731-746) படையெடுத்து 

வந்து 'இப்பல்லவனை வென்று காஞ்சியைக் கைப்பற்றியதா 

. இரண்டாவது....764-ல் இரட்டனான தந்திதுர்க்கன் 

aie ற் பிரவே௫த்து, ௮தனைத் தன்வசப்படுத்திய 

தாகும்”, - இவவ ரண்டு படையெடுப்புக்களை ஐ ழிய) பல்லவ 

பாண்டியர்களஅ ஆதிக்கம் பெருசச்சிறக்த ௮ .நாற்றாண்டி 

லே வேறுவடவேர்தர் தென்னாட்டுட் பிரவே௫ித்தனர் என் 

பதற்கு, ஆதசவே இல்லை. இவ்விரண்டு படையெடுப்புக் 

களினும் சளுக்கெலும் இரட்டனும் பல்லவமல்லளை வென் 
றவர்கள் என்பது சாஸனங்களால் செளியப்பட்டது. ஆத 

லின் ௮ன்னேசை சாங்கைவீரர் வென்றவராக அழ்வார் கூற 

இடமே இல்லையெனகாம். இன 9-ம் நாற்றாண்டுத்தொடக் 
கத்தில் கி. பி, 808-க்கு ௮ணித்தாக இராஷ்டிரகூட வேந்த. 

னான. மூன்றாங் கோவிந்தன் படையெடுத்துவஈது, பல்லவ 

1. Ep. Ind, Vol. ix, No. 29, p. 205. 
2. Kataba Plates—Ep. Ind. Vol, iv, p. 334, 
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மல்லன் மகன்' தீந்திவர்மனை வென்று கச்சியைச் மைப்பற்றி' 

ன் என்றும், ௮தனால் அத்தர்தியின் ஆட்சியே நிலை 

குலையத்.தென்னாட்டி ற் பல்லவா திக்கம் குறையலாயிற்றென் 

௮ம் சாஸ்னம்” தெரிவிக்ெறது. இதனால், வெற்றி 

யாளனைனை அ௮வவிரட்ட வேந்தனையும் (வடவாசு? என்று 
ஆழ்வார் கூற இடமில்லையாம். ஆகவே 8-ம் நூற்றாண் 
டிடையினலும், 9-ம் நாற்றுண்டுத்தொடக்கத்தும் நிகழ்க்த 

வடவர் படையெடுப்புக்களைப் பற்றியதன்ற மேற்குறித்த 

ஆழ்வார் வாக்கென்பது தெளிவாகும், 

   

  

"இனி, 7-ம் நூற்றாண்டி றுதியிலே சாளுக்கியவேந்தான' 

தல் விக்கிரமாதித்தன் (070-0802) சோழிய விஷயத்தி 
(Geneon ya Cup " படையெடுத்துவந்து காவேரித் 

தென்கரையில் உள்ள உரகபுரத்தில் தங்கியிருர் தனன் என் 

றும், இவனை எதிர்க்கவேண்டி மூவர் ௮ரசர் ஒன்று சேர்ந் 

இருக் தனர் என்றும், முடிவில் பல்லவ-பரமேச்சுரவன்மன் 
(674-100) 4௮சேகலக்ஷம் படைகளையுடைய விக்செமா 

இத்தனை முறியடித்து ஒரு கர்தைத்துணியைமட்டும் சட்டி 

மூடிக்கொண்டு பிறகிட்டோடும்படி செய்தான்”? என்றும், 

இப்போர் பேருவளகல்லூரிலே ஈடர்ததென்றும்-- கூரம் 

உதயேந்தி சாஸனங்கள் விளக்குகின்றன. இங்கனம் 

இவவடவேர்தன் தங்யெ உரகபுரம் என்பது மதுரை என் 

றும், நாகபட்டினம் என்றும், உறையூர் என்றும் கும 

பலவாறு கருதினர். ஆயினும், உறையூரே? H&S rior Bg 
Neer 

1. Ind. Ant. Vol. ix, p. 127. 

2, சோழ.ராஜதானிகளுள் உரகபுரமும் ஒன்றென்பது “Bre 
் புரியாள் தலைவா தாலேலோ'' என்ற குலோத்துங்கன்பிள்ளை த் 
தமிழ்த் தொடசொன்ரறால் தெரியவருஇன் றென்றும், இவ்வுரசபுரி 
உறையூசே என்றும், மேற்குறித்த தொடர் தஞ்சைச் சரஸ்வஇ 
மாலில் டை. பிள்ளைத்தமிழின் இதைந்த சுவடியொன்றில் சாம் 
கண்டறிர்ததென்றும் ஸேதுஸம்ஸ்தானம் மஹாவித்வான் ஸ்ரீ 
௨ப, வே. ரா, இராகவையங்கார் ஸ்வாமீ அன்புடன் தெரிவித்தார் 
கள், இது தூப்ராயில அரையவர்கள் முடிபை உறுஇப்படுத்துதல் 
சாண்ச,
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தன் தங்கியிருந்த பாடியாகவேண்டும் என்றும், அவனுடன் 
பல்லவன் போர்ஈடத்திய களமாக உதயேர்திசாஸனங் 

கூறும் ஊர்) அ௮வ்வுறையூர்க்கு வடமேற்கே 10-மைலில் 

உள்ள் பெருவளகல் லூரே என்றும் கனம் தூப்ராயில் துரை 

தம் பல்லவசரித்திரத்தில் ஆராய்ந்தெழுதியவை மிகப் 

பொருத்தமானவையாம்.! இப்போரில் ௮ரசர்மூவர் சாளுக் 

இயனுக்கு எதிர்க்கட்சியில் ஒன்ற கூடியிருந்தனர் என்ப 

அம், அவருள் பல்லவ-பரமேசுவாவன்மன் ஒருவன் தவிர 

மற்றையிருவர் சிங்நகளவேர்தனை மானவன்மலும், பாண் 

டியன்--கோச்சடையனும் அதல்வேண்டும் என்பதும் 

அவர் கருத்து, மூவாசர்கள் சோந்து தன் தந் தையாண்ட 

தேசப் பகுதியைக் கவர்ந்தனராக, அதனை முதல் விக்க 

மாதித்தன் தன் தஐட்டித்தொடக்கத்தே மீட்டுப்பெற்றுக் 

குறைவற அண்டான் என்று அவனது உரகபுர தான 

சாஸனம்? கூறுகின்றதேயன்றித் தென்னாட்டிற் படை 

யெடுத்த அ௮வ்வேக்தனை எதிர்க்கவேண்டி ௮ம்மூவருந் 

இரண்டிருக்தனர் என்று ௮௮ குறிக்கவில்லை. ஒருகால், 

முதலிற் பகைவர்ரளாயிருந்த அ௮ம்மூவருமே இப்படை 

பெடுப்பிலுங் கூடியிருந்தனர் என்று கொள்ளினும்; துரை 

யவர்கள் கருத்தின்படி. ௮ப்பசையரசருள் ஒருவளாயிருந் த 
பாண்டியன், கோச்சடையன் என்ற கொள்வதினும் ௮வன் 

தந்தை அரிசேசரி--மாறவர்மன் என்பதே பெரிதும் 

பொருச்தும். மோச்சடையன்பேரன் பராச்தகன்.-நெடுஞ் 

சடையன்; 707-ந்கு அணித்தாரப் பட்டம் பெற்றவன் 

என்பது ஆனைமலை வேள்விகுடிச் சாஸனங்களால் தெளிவா 

னது. 0765-ல் (ழுதல்விக்ரெமாதித்தனுடன் எதிர்த்தவர் 

களிலே அ.ம்கோச்சடையனும் ஒருவனாயின், ௮ங்கனம் 

எதிர்த்தபோது அ௮ச்சடையனுக்கு 29-வயது கொண்டா 

௮ம், அவனும் ௮வன்மசன் மாறவர்மனும் ஆண்ட 
காலம் உத்தேசம் 117-வருஷங்களாகின்றன. இந்நீடித்த 
  

1, The Pallavas (Eng. tr.), p. 43. 

2. Ep. Ind. Vol. X. No 22, p. 163, L. 13, 14.
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காலம் ௮௨.விருவர்க்குள் நிகம்ந்ததென்பதற்கு யாதொரு 

சாஸனக்குறிப்பும் இல்லை. அன்றியும், மோச்சடையன்-- 

(மக்கலபுரமென்னும் மராஈகருள்) மகாரதரை எறிக்தழித் 

தவன்” என்று! வேள்விகுடிச்சாஸனக் தெரிவிக்ச்றது. 

ஈண்டு மகாரதர் எனப்பட்டவர், டாக்டர்-தூப்ராயில் கருத் 

அப்படி சளுக்கிெயர5வே நொள்ளிலும், பாண்டிய சளுக் 

காக்குள் ஈடக்த ௮ம்மங்கலபாட்போர்,! விக்சரமாதித்திய 

னுக்கும் பல்லவர்க்கும் நடந்த பெருவளகல்லூர்ப் போரு 

டன் இயைபுடையதென்று கருதச் சிறிதும் இடமில்லை. 

எனவே, கோச்சடையன் தந்ை ௮ரி32சரி--மாறவர்ம 

னே முதல் விம்சமாதித்தன்காலத்துப் பாண்டியனா தல் 

வேண்டும் என்பது மிகப் பொருத்தமென்க, 

இம்மாறவர்மன் சேரனுடன் பலபெரும்போர்கள் 

புரிந்து ௮வன் நாட்டைக் கைப்பற்றிய பெருவீரன் என்ப 

தும், சோரது 8டூகொங்குகாட்டின் பெரும்பகுதி இவன் 

காலமுதலாகப் பாண்டியரதாட்சிக்கு உட்படலாயிற்று 

என்பதும் இறையனார்களவியலுரை வேளவ்குடிச்சாஸனல் 
ளால் இனிதறியப்படுசன்றன. இப்பாண்டியனே திரு 

ஞானசம்பக்தமூர்த்திரள் மாலத்தவய், ௮வவடியாரால் 

சைன த்தினின்று சைவத்துக்குத் திருத்திப்பணிகொள்ளப் 

பெற்றவன் என்ப.நு இங்கு அறியத்தக்கது. பெருவீரனான 

இப்பாண்டியனது ஆட்டிக்காலத்தில், சளுஃகிய-விம்சிரமா 

தத்தன் தன்குலப்பகைவரான பல்லவரைக் தாக்கவேணடிச் 

சோணாுட்டுட் பிரவே௫ித்து உறையூரிற் பாளயமிறக்கயிருக் 

தவனாயின், ௮ பாண்டியனைப்போரில் வென்றோ, அன்றி 

௮வனுடம்பாடுபெற்றோ இரண்டனலுளொன்றால் ஈடந்திருத் 

தல் வேண்டும் என்பது திண்ணம். போர்புரிந்தே seven 

வேர்தன் பிரவேசித்தவன் என்பதை ௮வன் சாஸனமேனும் 
பிறவேனும் இறிதுங் குறிட்பிடவில்லை். அதனால், பாண் 

டியனுதலிபெற்ற அவளனாதிக்சம் மேலோக்கியிருந்த 
  

1, இம்மங்கலபுஈம் மங்களூர் என்று சிலர் சருதுவராயிலும், 

௮து சேசர்க்குரிய சொங்குசாட்டு ஊராகவே சோற்று$ன் றது,
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கொங்குகாட்டின் வழியாக விக்ரமா தித்தன் சோணாட்டுள் 
அழைதர்திருத்தல் வேண்டும். அன்றியும், பாண்டியர் பல்ல 

வர்க்கு எதிர்க்கட்சியிற் சேரவே ௮இிக நியாயமுண்டு. 
சோழாது ஆட்சியைத்தொலைத்துச் சோணாட்டில் தங்கள் 

ஆதிக்கத்தைப் பல்லவர்கள் சிம்மவிஷ்ணுகால முதலே 

(உத்தேசம். 690) தாபித்து வந்ததோடு பாண்டிகாட்டின் 

எல்லைப்புறக்களிலும் Harts Gass gore 

டாசர்க்குப் பெரிதும் இடுக்கண்விளைத்தும் வர்தவர்கள். 

அதனால் பல்லவபாண்டியாக்குள் தீராப்பெரும்பகை பல 

தலைமுறையளவாக உண்டாயது. ஆகவே, படையெடுத்து 

வந்த வடவரசனை எதிர்க்கப் பல்லவனுடன் பாண்டியன் 

சேர்ச் துகொண்டான் என்று கொள்வதினும், பேராற்றல் 

பெற்றிருந்த பல்லவனையொடுக்க அ௮ப்பாண்டியன் பிறவேர் 

தனைத் துணைக்கொண்டான் என்பதே ஏற்புடையதாகு 

மென்க. பாண்டிகாட்டுக்கு அடுத்ததும் சோரர்க்குரியது 

மான கொங்கபூமியை அரிகேசரி - மாறவர்மன் கைப்பற்றி 

யவனென்ற! மேலே குறிப்பிட்டேன், ௮வன் காலமுதலே; 

சேரவேந்தரா் பாண்டியர்க்குப் பகைவராய்ப் பல்லவர் துணை 

யையே எதிர்பார்த்திருந்தவர். இம்மாறவர்மன் கொட் 

பேரன் பரார் தகன்-நெடுஞ்சடையன் பல்லவசேரர்களுடன் 

பலபோர்கள் புரியகோக்த.தும்' இப்பழம்பகைமை பற்றியே 

யாம். திருமங்கைமன்னனும்-- 

(வல்லவர் வில்லவ சென்றுலஒற் 
பலராய்ப் பலவேந்தர் வணங்குகழற் 

பல்லவன் மல்லையர் கோன்” (பெ. தி. 2, 9, 1), 

என்.று பல்லவரதுசார்புடையராகவே வில்லவரான (சேரர் 
  

1. **பல்லவனுங் கேரளனு, மாங்கவற்குப் பாங்காகு ௮ணுச 

வந்து விட்டிருப்ப...இருவமையு மிருபாலு மிடசெய்தப் படை 
விடுத்து'' என்று நெடுஞ்சடையனைப்பற்றிச் 2வரமங்கல சாஸனங் 
கூறுதல் காண்க, (Indian Antiquary, Vol. XXI]—“Madra 
Museum Plates.” |
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இருந் தநிலையை வெளியிடுதலுங் காண்க. இவற்றால், விக்ரெ 
மாதித்தனும்கு எதிர்க்கட்சியினரான ௮ரசர் மூவராகவே 

கொள்ளினும், ௮ம்ஞூவரும்--பல்லவர், சிங்களர், சேசர் 

என்பவராகம் கொள்வதே பொருத்தமுடைத்து, வடவ 

ர௪னது இப்படையெடுப்பில் பாண்டியன் எந்தக் ஈட்சியில் 

சேர்ந்திருந்தவன் என்பதை அ௮ங்காலத்தை அடுத்து விளங் 

இய திருமங்கைமன்னன் மிகத்தெளிவாசச் கூறுதல் இங்கு 
அறியத்தந்கதாம். அ௮வர்-- 

! ஒண்டிறல் தேன்னஷேடை வடவர சோட்டங் கண்ட 
9 இண்டிற லாளர் நாங்கூர் ' 

என்று பாடு௫ர். “ஒண் திறல் தென்னன்' என்பதனால், 

பாண்டியன் பெருவலிபடைக்திருந் தவன் என்பதும், “தென் 

னனோடூ ௮வ்வடவாக' என்பதனால், அப்பாண்டியன் 

படையெடுத்து வந்த வடவரசன் சார்பாயிருக்தவன் என் 

பதும், “அவ்வடவாசு' என்ற உல௰றிசுட்டால் அங்ஙனம் 

வந்த வேக்தன் மிரப்பிரசித்தனைவன் என்ப தம் பெறப்படு 
தல் காணலாம். “தென்னனோடு' என்று பதம்பிரியாமல் 

“தென்னன் ஒட் என்ற பிரித்துப் ெெ ருள் கொள்ளுமிடத் 

தம், துணைவர்த பாண்டியனை முகலிற் பிறடெச்செப்து, 

பின் வடவரசனையும் புறங்நகாட்டியோடக்சண்டவர் நங்கை 

வீரர் என்பதே கருத்தென்னத் தடையில்லை'. * Ader 
மாதித்தனை ஒரு கர்தைத்துணியைமட்டுங் ஈட்டி, மூடில் 

கொண்டு போரினிடையே ஐடச்செய்தான்' என்று 

பசரமேச்சுரவர்மனைப்பற்றிக் கூரம் சாஸனம்” மிரவிரிவாகப் 

புகழ்வதும் இங்கு ஒப்பிட்டறியத் தக்கது, “மாவருசக் 

திண்படை மன்னை வென்றிகொள்வார் மன்னுராங்கை'' 

்* தண்ணென மாற்றார் தம்மைத் தொலைத்தவர் aT Bene 

அவையள்.   

1. மேற்கூறிப்போந்த சரித்திரச் செய்திகள், பிற்காலச்.து 

அறிய இடமில்லாமற் போனமையால், ஆழ்வாரது இப்பாசுரத 

தொடர்க்கு வேறு பொருள் பூர்வவியாக்யானங்களிற் கூறப்பட் 

டுள்ளது, ° 

2.8. 1.1, Vol. 1, p. 153.
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என்று ஆழ்வார் பாடுவதனாலும் வந்தவேர்தன் பெருமை 

யும், ௮வன் விரைவில் தோற்றோடிய சிறுமையும் நன்கு 

புலப்படக்கூடியன. 

இவவாற, 7௮ம் நாற்றாண்டி று இயில் சோணாட்டுப் 

பெருவளகல்லூர்ப் போரிலே, படையெடுத்துவர்த வட 

வேந்தனை வெற்றிகொண்டவன் பல்லவனாகும்போது, La 

வெற்றிக்கு அந்காட்டவரான நாங்கூர்வீரர்களே இறந்த 

காரணமாகத் திருமங்கைமன்னன் குறிப்பிடும் அரியபெரிய 

செய்தியும் ஈம்மாற் சேர்த்தும்கொள்ளத்தக்க தன்றோ? அப் 

பெரும்போர் நடர்தநாலத்தை அடுத்து--௮ஃதாவது 8-ம் 

மூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், இளமைப் பருவத்தினராய் 

விளங்கெ அ௮வவாழ்வார், தம் ஊர்ப்பம்கத்தவரான Da 

வீரர்களிற் பலசை நேரில் ஈன்ஈறிந்தே, பல்லவாதிக்கத் 

தைத் தம்சாட்டினிற் பரப்பிய ௮அன்னோர்வாழும் ஊரை 

அவர் வீரப்பெருமையாந் பலபடப் பாராட்வொராயினர் 

என்ந. நாங்கூரும் தம் திருககரியும் மிசவும் அண்ணிய 

ஊர்களா தலின், அ௮கர்காஈங்மைவீரர்களை அழ்வார் அவதரித்த 

கள்வர்குலத்து முத்தரையர்களாகம் நருதவும் இடமூண்டு, 
இங்கனம் கூறிப்போந்த பிரபலசாரணங்களாலும், திரு 

மங்கைமன்னன் காலத்தையொட்டிப் பல்லவர் ௨௮டவருடன் 

சோணாட்டிற் பொருதுவென்ற பெரும்போர் வேறின்மை 
யாலும், ஆழ்வார் கூறிய வடவேந்தன், சாளுக்கியனான 
மூதலாம் விக்திரமாதித்தனன்றி £ வேறேவனுமாகான் 
என்றே சாம் துணிக் துகூறலாம். 
  

1. இவ்விக்செமாதிச்தன் சந்தை இரண்டாம் புலகேச 7-ம் 
நூற்றாண்டில் இருமுறை சென்னாட்டிற் படையெடுச்சதும் உண்டு, 

அ௮ச்சாலச்தாண்ட பல்லவனான மசேர்கரனேனும் அவன் மகன் 

நாசிம்மவர்மனேனும் அப்புலகேரயை வென்றவஞகக் கருதலுங் 
கூடியதே. இவ்வாறு, பல்லவன் படைவீரர்களான நாங்கை 
வீரர்கள் புலகேடியின் படையை எிர்த்சோட்டியவர்களாயின், 
8-ஆம் நாற்றாண்டிடையில், வயிரமேகன் காலத்து வாழ்ந்திருந்த 
வரர்ன ஆழ்வார் அவர்களை நேரில் அறிந்துபாதெற்குச் காலம் 
பெரிதும் இடையிடுசலிற் கூடாமையால் அப்புலகேசயின்படை 
யெடுப்பைப் பற்றியதன்று அவர் இருவாச்கு என்பது தெளிவு,
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திருமங்கை மன்னன் பூர்ணாயுளுடன் எழுந்தருளி 
யிருந் தவர் என்று குருபரம்பரைகளால் தெரியவருஇன்றது. 

உத்தேசம் 700-க்கு ௮ணித்தாக இப்பெரியார் ௮வதரித்த 
வசாகக்கொண்டால், ஏறக்குறைய 8-ஆம் பூற்றாண்டு 

முழுதும் இவவாழ்வாரக்குரிய காலமாகும். ஆயின், விக்செ 

மாதித்தனைப் புறங்கண்ட நாங்கூர்விரர்களிலே முதிய 

வர்களை, அவர்களது 05, 70-ஆம் வயஅரளில், இவ்வாழ் 

வார் அறிக்திருக்கத் தடையில்லை. அப்போது திருமங்கை 
மன்னன் 20, 2௦ பிராயமுடைய இளஎம்பருவத்தினரா தலும் 

வேண்டும். நாங்கைவீரர் நடத்தியபோரைத் திருமங்கை 

யார் நேரில் ௮றிரக்தவராகாமற் போயினும், அப்போரில் 

வெற்றிபெற்ற வீரருள் மூதியோர் வாயிலாக ௮தன்வர 

லாறுகளை ஈன்கறிரக்து அத்தகையோரிடம் பெருமதிப் 

புடையவராயிருக் தவர் இப்பெரியார் என்பதில் ஐயமில்லை. 

எவ்வகையினும்) பல்லவமல்லன் (717-779) ஆட்சி முழு 

தும், ௮வன்மகன் தர்திவன்மன் ஆட்டித் தொடக்கத்திற் 

சில அண்டுகளும்--ஆம்வார் இத்தமிமுலகத்தை ௮லங் 

கரித் தெழுச் தருளியிருக் தவர் என்று முன்கூறிய என்முடி.பு 

மிகவும் பொருத்தமா தல் கண்டுகொள்க. 

இனித் திருமங்கைமன்னனும் திருஞான சம்பந்த 
மூர்த்திகளும் ஒருசாலத்தவரென்றும், அவவிருவர்க்கும் 

சீகாழியில் வாதம் நிகழலாயிற்றென்றம் குருபாம்பரைகள் 

கூறுகின்றன. மேலே கூறிப்போர்தபடி 075-ல் முதலாம் 

விக்சொமா இத்தனுக்கும் பல்லவனுக்கும் ஈடந்த பெரும் 

போசைத் திருமங்கைமன்னன் தம்பாசுரங்களிற் குறிப் 

பித்தலினின்ற!௮! அவர் அதனை நேரில் ௮றிந்தவரென்று 

கொண்டு, ௮ப்போர்க்குச் இறிது முன்பு 7-ம் நாற்றாண்டி 

டையில் விளங்கெவராகத் தெளியப்பட்ட சம்பந்தமூர்த்தி 
களை இவ்வாழ்வார்சாலச்தஅுடன் இயைத்்அக்கொள்ளவும் 

இடமூண்டு. அனால்; இக்கருத்துக்குச் சில பல தடைகள் 

உள்ளன. அந்நாயனார் 6955-ம் ஆண்டையொட்டி ஐக்கிய 

மடைர்தவராதல் வேண்டுமென்பதற்குப் பல காரணங்கள் 

17
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உள்ளன. திருமங்கைமன்னன் ௮ச்சிவனடியாசைச் சந்இத் 

திவராயின், ௮அட்போது அ௮வ்வாழ்வார்க்குக் குறைந்தது 

2௦-வயதாகக் கொண்டாலும், garg ௮ வதாரகாலம் 

690-ஐ ஒட்டியதாதல் வேண்டும். 710-க்குப்பின் பட்ட 
மெய்திய பரமேசுவாபல்லவன் (ii) கட்டிப் பிரதிஷ்டித்த 

பரமேசுவர விண்ணகரத்தைத் தஇிருமங்கைமன்னன் பாடி 

யிருப்பதும், 717/-௮ம் அ௮ண்டையடுத்துப் பட்டம்பெற்ற 

ஈந்திபோக பல்லவமல்லனது போர்ச்செய்திகளை இவர் 

கூறியிருப்பதும் முன்னரே விளக்கப்பட்டன. ௮வர்களுட் 

பின்னவனான பல்லவமல்லனைப் பாடியபோது, மேற்குறித்த 

வாறு 680-ல் ௮வதரித்தவரான ஆழ்வார் 87-வயதின 

சாகக் கொள்ளுதற்கு உரியர். மேலும், என் கொள் 

நைப்படி இரட்டவேர்தனை தந்திதுர்ம்கனையே வயிரமேக 

னென்று இவ்வாழ்வார் தம் ௮ட்டபுயகரப் பதிகத்திற் 

பாடியவராகந் கொண்டால்....754-ல் ௮வ்வேந்தன் கச்சிமா 

ஈகரைக் கைப்பற்றியவனாதலின்.-௮வனைப் பாடியபோது 

திருமங்கையார்க்குக் குறைந்தது 124-ம் வயது ஈடர்திருத் 

தல் வேண்டும். பிநர்கருத்தின்படி, பல்லவமல்லன் மகன் 

தந் திவர்மனே வயிரமேகனாயின், ௮வனைப்பாடிய காலத்து 

அப்பெரியார் 150-வயதினராவர். இங்கனம் கூறும் நீண்ட 

ஆயுளளவுகள் இயற்கைக்கு மாறானதென்று இக்காலைச் 

சரித்திர நாலோர் கருதத் தடையில்லை. 

ர்  வேதீநூற் பிராயம் நூறு மனிதர்தாம் புகுவேனும் ' 

என்றி இருமங்கை மனனனுக்குச் சமகாலத்தவரான 

தொண்டாடிப்பொடிகள் கூறியபடி, அழ்வார்கள் காளிலும் 

நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ஆயுள் இயற்கைக்குமாரான தாகவே 

எண்ணப்பட்டிருர்தமை தெரியலாம். ஆயினும், மக்கட்கு 
  

1. தஞ்சை ராவ்பவாதூர் : ஸ்ரீமாந், கே, எஸ். ஸ்ரீநீவாஸ 
பிள்ளையவர்கள் பெரியபுராண வரலாறுகளைக்கொண்டும் சாஸன 
உதவிகொண்டும் சம்பந் .தமூர்ச் திகள் 6535-ல் வெஸாயுஜ்யம் பெற்றவ 
ராச வேண்டுமென்று முடிவுகாட்டியிருச்தல், அவர்களெழுதிய 

தமிழ் வரலாறு 49-54-அம் பக்கங்களிற் கண்டு கொள்க.
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வயதளவு 120-என்ற ஒரு கொள்கையும் உண்டு! ௮ம் 

முறையில் திருமங்சைமன்னனைக் கொள்ளுமிடத்து; ௮வர் 

சம்பக்தமூர்த்திகளைச் சந்தித்து வாதாடிய சரித்தாத்தை 

சாம் ஒருபடியாக இணைத்தல் கூடும். இவ்வாறு கூறுவ 

தால் எட்டாம் நூற்றாண்டிலும் ஆழ்வார் வாழ்க் தவராகவே 

முடிதலின்) மேற்கூறிய என்கருத்தக்களுடன் பெரிதும் 

மூரணுதற்கு இடமிலலை. ஆயிலும், இத்துணை நீடித்த 

ஆயுளள வைத் திருமங்கையார்க்குக் கொள்ளவேண்டும் என் 

பதற்குச் சிறப்பாயமைந்த காரணம் ஒன்றமில்லை. இல் 

லாததோடு, ௮வ்வாழ்வார் 7-ம் நாற்றாண்டிடையில் இருக் 

தவரல்லர் என்பதற்கு ஏற்றபடி வேற குறிப்புக்கள் சிலவும் 

உள்ளன. மூதலாவது--[00-க்கு மேல் 120வசை ஆம் 

வார்க்கு வயதாயின்--70, 15-ஆம் பிர1யத்தில் தம்மூப்பின் 

தன்மைகளை த் திருசாவுஃகரசுகாயனர்பாடியவாற2-.-௮ தனி 

னும் மிக முதிர்ந்த தம் வயோ தி5£நிலையை இப்பெரியாரும் 

பாடியிருப்பர். தமக்கு இனிவரப்புகும் மூப்பினைப்பற்றி 

வதரிதிருகறையூர்ப் பதிகங்களில்3 பாடிப்போக்த ஆழ்வார், 

அதுவந்து முதிர்ந்து தளர்வுண்டாக்்கறின்ற நிலையையும் 

பாடத்தவருரன்றோ ? அத்தகைய குறிப்பொன்றமே இவர் 

திருவாக்கிற் காணப்படாமை அறியத்தக்கது. இரண்டா 

வது-- 7-ம். நாற்றாண்டின் இடையில் இப்பெரியார் வாழ்ந் 

தவராயின்) அக்காலத்துப் பல்லவர் பாண்டியர் முதலிய 
  

1. ** பன்னீராட்டைப் பிராயத்தளே பிள்னைப் பதின் 
மூவாட்டைப் பிசாயதிதளாய் இவ்வகை நூற்றிநபதும் புக்கத் தலை 
மடியவேண்டும் என்பது '' என்ற இறையனார் களவியற்ருடரும் 
(சூத். 32, உரை), ஸ்ரீராமா.நஜ முணிவார் மு. சலிய பெரியோர் 120- 
ஆண்டு வாழ்ந். தவராகக் கூறப்படும் சரித்திரமும் அறியத்தச்சன. 

2. :*வெள்ளந்--இளைக்கன்ற முடியினான்றன் திருவடி 
பரவமாட்டா--திளைக்கின்றே னிநமீ யூன்றி டென்செய்வான் சோன் 
நினேனே”'' 4சளையவிழ் கோசைரல்லார் தங்களோ டின்பமெய்த-- 
இளையனு மலலேன் '' * இன்றுளே ஞளையில்லேன் '' எனவரும் 
அ௮ப்பர்தேவாரத்தொடர்கள் அறியத்சக்சன., (சேவா, பொது, 
கசூறைர்ச இருகநேரிசை, 1. 8, 9), 

3. பெரிய திருமோழி, 1, 3; 6, 4-ஆம் பஇசக்சள்,
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பிரபல ௮ரசர் செய்திகளையும் இவர் கூறத்தவரார் என்று 

இவரியல்புகொண்டே சொல்லலாம். ௮ங்கனம் கூருதது 

மட்டுமன்றி, 8-ம் தாற்றாண்டினரான அரசர் வரலாறு 
களையே மிகுதியாக இவ்வாழ்வார் பாடுதல், இவர்க்கு 7-ம் 

நூற்றாண்டுத்தொடர்பு இருச்ததில்லைப்போலும் என்று 

சங்கிக்க இடர்தருகன்றது. மூனறாவது--அம்வார்கட் 

கெல்லாம் பிற்பட்டிருர்தவர் திருமங்ரைமன்னனென்றும், 

ஸ்ரீசடகோபர் என்ற நம்மாழ்வார் தன்னடிச்சோதிக்கு 

எழுச்தருளியபின், அப்பெரியார்க்குத் திருவத்யயனோ தஸ 

வம் கண்டருளியவரென்ற.ம்? 4 மாறன் பணித்த தமிழ் 

மறைக்கு...-ஆறங்கங்??களாக ஆ௮ பிரபந்தங்கள் அருளிச் 

செய்தவென்றும் சரித்திரங்கள் வழங்குகின்றன. ஈம் 

மாழ்வார் எட்டாமூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும் எழுக் 

தீருளியிருக்தவர் என்பது அ௮ப்பெரியாரைப்பற்றிக் கூறு 

மிடத்துத் தெளிவாக அறியலாம். அகவே, திருமங்கை 

யார் ஏறக்குறைய அ௮வ்வெட்டாம் நாற்றாண்டின் பிற்பகுதி 

முழுதும் வாழ்ந்தருளியவர் என்பது பெறப்படத்தடை 

யில்லை. இவையன்றித் தம் நாளிற் பிரபலராயிருந்த தமி 

ழரசரொல்லாம் திருமால் பத்திமையிற் சிறந்திருக் தவர் என் 

பதை இட்பெரியார்-- 

'பாரனே ! பஜ்சவன் பூழியன்”? சோழன் 
பார்மன்னர் மன்னர் தாம்பணிந் தேத்தும் 

வரனே '' (பெரியதிருமொழி) 7, 7, 4), 

என்பதனால் குறிப்பிடுகின்றார். இவ்வாறு ௮வ்வேர் தர்கள் 
இருமாலடியாராக விளங்கியகாலம்; 7-ம் நூற்றாண்டா தற்கு 

ஏற்புடையதன்று. மகேந்திரவர்மன் காலமுதலாக (018) 
  

1. கோயிலொழுகு, கலியனருள்பாடு முதலிய நூல்களில் 

இச்சரிதம் பரக்கக் கூறப்பட்டுள்ளன. 

2. *பெளழியன்' என்பது இப்போசைப் பாடம். பூழிராட் 
டுக்குத் தலைவனானமைபற்றிப் பூழியன் என்று சோரர்க்கு ஒரு 
பெயர் பழைமையாகவே வழங்குசலாலும், பெளழியன் என்று 

அவர்க்கு தூல்வழக்கின் மையாலும் 'பூழியன்? என்றே ஈண்டுப் 
பாடக் கொள்்எ.ப்பட்ட த.
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இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் காலம் முடிய (700) இருந்த 

பல்லவர்மள், விஷ்ணுசமய விரோதிகள் அல்லராயிலும், 

திருமாலடி.யார் என்று சிறட்பிர்கத்தக்கவர் அகார். ௮வ் 

வேழாா ற்முண்டின் இடையிலிருக்த பாண்டியனே ௮ரிகே 

சரி-மாறவர்மன் என்பான். அவளையே 6செல்வேல் வென்ற 

கெமொறன்?? என்ற! இறையஷஞர்களவியலுசையும், திருத் 

தொண்டத்தொகையும் கூறுகின்றன. சம்பந் தர்காலத் 

தவரே இவவாழ்வாரும் இவர்க்குச் சமகாலத்தவராகத் 

திவ்யசூரிசரிதம் கூறும் பெரியாழ்வார் முதலியவருமாயின், 

அக்காலத்துப்பாண்டியனை நெடுமாறன் பரா சைவன் 

என்ற: தெரியவரு தலால், அவனை. 

பஞ்சவன்... பணிந்தேச்தம் வானே '' 

' கோகெடுமாறன் ...கொண் டாடுர் தென் றிருமாவிஞ்சோலையே'' 

என்று அல்வாழ்வார்கள் இறப்பிக்த நே/ந்திராது என்றே 

சொல்லலாம். ஆவே, பரமவைஷ்ணவர் மாகப் பல்ஷவரும் 

பாண்டியரும் விளங்கிய மாலவி2சடமே ௮ட்பெரியார்கட்கு 

உரியதென்று, மேற்காட்டிய அவர்கள் திருவாக்கைக் 

கொண்டே தெளியத்தடையில்லை. திருமங்கையார் காலத் 

துப் பாண்டியர், பெரியாழ்வா£ம்கு அடியாராக மேலே 

விள க்சிப்போரந்த பசாங்குசன் - மாறவாமனும், ௮வன் மகன் 

பராந்தகன் - நெடுஞ்சடையலும் ஆவார். அக்நாலத்துச் 

சேரவேர்தன் இன்னான் என்பது, குல2?சகரப் பெ. ருமா?ப் 

பற்றிக் கூறுமிடத்து ஈன்குவ்ளங். கம். சோழவரசர் இக் 

காலத்தே பல்லவர்8ழ்ச் சிற்றா.ராயிருந்தவ2?ர ; அதலால் 

தம் தலைமையரசர் கொண்டிருந்த சமயத்தையே அவருச் 

தழுவியவராயிருத்தல் கூடியதாம். 8-ம் சநூற்முண்டில் 
  

1. சுந்தரமூர்த்தி காயனார், அறுபச்துமூவருள் ஒருவராகத் 
இருச்தொண்டச் சொகையிற் பாடியவாறே-.-4 ஈறையாற்றகத்து 

வென்றான் முடிமேல்--8ன்றான் மணிகண்டம் போல் '' (256), 
॥ விழிஞத்துவென்ற--வல்வியல் சோண் மன்னன் சென்னி நிலா 
வினன் வார்சடையான் '' (279) என இக்நெடமாறனைச் சிவபச்த 
ளாகப் பாண்டிக்கோவைப் பாடல்களும் கூறுதல் காண்க, (இறை 
யனார் கள்வியலுரை)
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தலைமை வகித்த பல்லவரின் திருமால்பத்திச் றெப்போ, 

ஏற்தவே ஈன்கு அறியப்பட்டது. மேற்குறித்த பாசாத் 
தொடரிஃ, பார்மன்னர் மன்னர்?! என்று இருமங்கைமன் 

னன் கூறுவது இவ்?வர் தரையென்றே தோற்றுகன்ற.து. 

(. உல,௫ற் பலராய்ப் பலவேந்தர் வணங்குகழற் பல்லவன் '' 
9 4 துளங்கு நீண்முடி யரசர்தங்குரிரில் சொண்டை மன்னவன் ' 

என்று இப் பல்லவரையே போரசர்களாக அப்பெரியார் 

வேறிடங்களிற் பாடுதலுங் காண்க. இங்கனம் பெருவேந் 

தரன்றி ௮வர்ம்நடங்கியிருந்த கிற்றாசரும் ஆழ்வார் காலத் 

தில் திருமாலடிபராயிருந்தவசென்றே தெரிகின்றனர். தம் 

திருநெடுர் தாண்டகஈத்தின் 7-ஆம் பாசுரத்தில்-- 

 விர்சமேய, கற்புடைய மடக்கன்னி காவல் பூண்ட 

சடிபொழில்சூழ் நேடுமறுகிற் கமலவேலிப் 

பொற்புடைய மலையரையன் பணியநீன்ற 

பூங்கோவ லூர்தொமுதும் போது நெஞ்சே '' 

எனத் திருந்கோவலூர்த் இருமாலிடம் ௮க்நகரத்தலைவன 

இய மலையமான் சொண்டிருந்த பத்திமையை இலவாழ்வார் 

இறப்பித்துக் கூறுதல் காண்ட. இப்பாசுரத்துள் 6மலையரை 

யன்? என்பது மலையமான்களை? என்று சாதியொருமையாக 

ஸ்ரீ பெரியவாச்சான்பிள்ளை பொருளெழுதியிருத்தல் ௮றி 

யத்தக்கது. திருமுடிக்காரி முதலாய பழைய மலையமான் 

களுக்குத் திருக்கோவலூர் தலைமை ஈரமாக விளங்கிய 

செய்தி சங்க நால்களால் அறிஞர் ஈன்கறிர்ததே. 4, 6-ம் 

நூற்றாண்டுகளில் இம்மலையமான் ஈள் பல்லவர்கீழ்ச் சிற்றாச 

ராகவிருந் தனர். இவ்வாறு பல்லவர்க்குக் சீழ்ப்பட்டவர் 

களும் படா தவர்சளுமான தமிழாசரெல்லாம், விஷ்ணுபக் தி 

மித்கவராயிருர்தனர் என்று தங்காலகிலையைத் திருமங்கை 
  

1. *பார்மன்னர் மன்னர் ' என்பது இப்போசைப் பாடமாயி 

னும், ஒருமையாகச் கொள்ளுதலும் பொருந்தும், 

2. 'மலையமானவர்க்கு” என்று ௮ச்சுப்பஇிப்பில் தவறாகச் காணப் 
படுவது, 'மலையமான்களுச்கு' என்று இருச்திச்சொள்ள ம்குரியது.
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மன்னன் குறிப்பிட்டருளு தலால், ௮ த்தகைய வைஷ்ணவ 

காலமாதற்கு ஏற்புடையது எட்டா ாற்றாண்டேயன்றிப் 
பிறிசன்று. ஆதலால், சம்பர் தமூர் த்திகள் காலத்தவராகத் 
திருமங்கையாரைக் கொள்வதிலும், 95 மாற்றாண்டுத 

தொடக்கத்தே இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன்! ஆட்சியில் 

  

1. இந்த ஈரசம்மவர்மனுக்கு இராஜசிங்கன் என்ற வேறு 
பெயரும் உண்டு, இப்பல்லவ னொருவனே சமாசானச்துடன் 
ஆண் டவனாகவும், பரமூவெபத்தனாகவும் வீள௩்கியவன். காஞ்ச 

புரத்தில் ௮ரிய சிற்பச்சொழிலமைக்த கைலாசகாகர் கோயில் எனப் 
படும் இராஜூம்மேச்சுரமும் பனமலைச் சிவாலயமும் மாமல்லபுர த் 
தச் கடற்கரைச்கோயில்களும் இவ்வேக்தனால் சட்டிப் பிரஇிஷ்டிக் 
சப் பெற்றவை. சவெச்தொண்டு புரிவதினும் சிவனடியார்கட்கு 

வேண் டியனவுதவி அவர்களை ௮சாதிப்பதினும் சன்கால,ச்சைச் செல 
விட்டவன் இவன் என்பர் (காபராயில்-பல்லவசரித்தரம்). இவ 
னைச் (சவசூடாமணி' ஸ்ரீ சங்காபக்ச:' (சைவஸஷித்தாந்ச மார்க்சே 
ஆஷதள:கலமல:' (சைவ௫ச்சார் சமார்க்க சசால் எல்லாப்பாவங்களையும் 

போக்கியவன்) என்று சாஸனங்கள் (5.1.1. 1, 12-13) சிறப்பிச்தின் 

றன. இவனையே *'கடல்சூழ்ச்ச உலகேலலாங் காக்கின்றபேநமான் 
-- காடவர்கோன் கழற்சிங்கன்'' என்று சுக்சாமூர்தீதிநாயனார் தம் 

இருசிசொண்டச்தொகையிற் பாடியதோடு, 'காக்இின்ற? என்பத 

னால் இவன் தங்கால,ச்தவன் என்பதையுங குறிப்பிட்டனர். ‘wp p 
சிங்கன்? என்பதில், கழலென்!।)அ அடைசொல்லேயன்றி இயற் 
பெயருடன் இணைந்ததன்று. 'காடவர்தங் குலமுவந்ச கழலார் சிங் 
கர்' என்ற திருச்தோண்டர் புராணசா£ப் பாட்டும் இக்கழல் 
விசேடணபதமே என்பதை விளக்கிநிற்றல் காண்க, பல்லவருட் 
சிலர் சிங்கன் என்றே பெயர்பெற்றிருக தனர் என்பத, 1! நலமிகு 

கச்சியார் கோவாயினானும்--சிலைமிகுதோட் சீங்கனவ னென்பவே” 
என்ற பழம் பாடலாலும் (யாப். வி, 87.) அறியப்படும். நரசிங் 
சன் என்பது சிங்கனெனவும் வழங்குதலை, “' சிங்கப்பிரான் '' (இரு 
வாய்.) : சிங்கப்பெருமாள் ' என்பவற்றால் உணர்க, சேரமான் 
பெருமாணாமனாரும், சுக் தாமூர்திகெளெம் கைலைசென்ற காலத்தைக் 
குறிப்பதற்கு வழங்கிய ௮ப்சமே கொல்லமாண்டு என்பதும், ௮ 
னால் அச்சிவனடியாரிருவரும் இ, பி, 825-வரை வாழ்க் சவராவர் 
என்பதும் ஒருசாரார் கொள்கை, அ௮ன்னோ்கருத்துப் பொருத்த 

மானசன்று, 4கொல்லம் சோன்றி' இன்ன ஆண்டு--என்ே மலை 
காட்டுச் சாஸனங்கள் பலவற்றிற் காணப்படுவசால் (T.AS. V, 
44.) கொல்லாகாம் உண்டானதைக் குறிக்க அவ்வப்சம் வழங் 
தியதேயன்றிப் பிறிசன்ற. ௮ந்ககரம் இன்னாரால் உண்டாக்கப்பட் 
டது என்பதுபற்றிக் காலஞ்சென்ற ஸ்ரீமார், கோபிநாத ராயர் ௮வர்
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வாழ்ச்த சுர்தரமூர் த்திகளின் சமகாலத்தவசாக ஈம்பெரியா 

ரைக் கொள்ளப் பெரிதும் பொருத்தமுண்டு. அதனால், 
  

கள் ஈன்குவிளக்கியிருத்தல் ௮றியத்சச்சத. (110. 7௦1. 11, றற. 73, 
76—77). வேறுலர்--!। பல்லவர்ச்குத் தறைகொடா மன்ன 
வசை மறுக்கஞ்செய்யும் புலியூர்ச் ஈற்றம்பலத் தெம்பெருமானை 
என்று சுந்தாமார்த்திகள் பாதெலிளின்று அவர்சாலச்சே பல்லவர் 

வலிமை குன்றியிருந்த நிலமை வெளியாவதாசக் கொண்டு ௮௩ 
நிலமை இரட்டவேந்தனான மூன்றாங்கோவிந்தன.து படையெடுப் 
பால் 804-ல் தந் வர்மனது அட்டியில் உண்டானமையின், அப் 

பல்லவன் காலத்தவமே அர்காயனார்--என்று கருதுவர். பல்ல 

வர்ச்குச் இறைகொடா மன்னவசைச் சிவபிரான் சலங்கச்செய்கின் 
ரார்' என்பசனால், பல்லவரை வலிகுன் நியவராகக்கருசல் என்னோ? 
(அடங்காத பிறவேந்தரும் அடங்கிக் திறைசெலுச்தும்படி ஈசன் 
தன்னடியனான அ௮ரசற்கு அருள்செய்கின்றான் ' என்று தங் காலச் 
துப் பல்லவன் அடிமைத்திறச்சால் அடைந்து வரும் பெருமை 

யைச்  நிறப்பிக்கின்றார்-.- என்ற கருத்தக்கொள்ளற்கு இழுக் 
கென்னை ? பெரியாழ்வாரும் ''குறுகசகாக மன்னரைக் கூகெலக்கஇ 
வெங் கானிடை₹--சிறுகானெறியே போக்குஞ் செல்வன்'' என்று 

இவ்வாறே பாடுதலை மேலே விளக்கியுள் ளேன் (பச். 70). இக்கரு,ச்சே 

சுந்தரமூர்சீஇகட்கும் உரியசன்றாயின் கடல் சூழ்ந்த உலசெலாங் 
காக்தன்ற பெருமான்' என்று, (தங்காலச் சப் பல்லவன் உலக 
மெலாம் ஆளும் போரசன்' என்று, அவன் பெருமை விளங்கப் 
பாடார் என்பது இண்ணம், இந்நாயனாசை அபிமானித்து வளர்த் 
தீவர், இருமுனைப்பாடிகாட்டின் தலைவரான நரசிங்கழனையரையர் 
ஏன்று பெரியபுசாணங் கூறும், 7-8-ம் ஆம் நூற்றாண்டுகளிலிருக் ௪ 

அந்நாட்டினாசர் பல்லவர்க்குச் கீழ்ப்பட்டிருந்தவர்களே. பேசா 
சர் கொள்ளும் பெயர்களையே அவர்€ழ்ச் சிற்றரசர் தமக்குரிய 
கெளரவ நாமமாகத் தரித்துவச்தவர் என்பதற்கு எண்ணிறந்த 
சாஸலனப் பிரமாணங்கள் உள்ளன, அம்முறையில், சந்சரமூர்த்தி 
களை அ௮பிமானித்ச முனையசையரும், தம் தலைமையாசன் பெயரையே 
தீரித்தவராதல் வேண்டும் என்று, நரசிங்கர் என்ற அவர் காமத்தி 
னின்றே கருசல் பொருந்தும், 7-ம் நூற்றாண்டில் நரடிங்கவர்மன் 

என்ற பெயர்கொண்டிருந்த பல்லவரிருவருள், முதலாமவன் இரு 
ஞானசம்பக்தர் காலத்சவனாசலாலும் 8-9-ம் நூற்றாண்டுகளில் ௮ப் 
பெயர்பூண்ட பல்லவர் வேறில்லாமையாலும், நர௫ங்க முனையரை 

யர்காலத்துத் தலைமைவேர்சன் இரண்டாம் ஈரசம்மவன் மனான 

இசாஜூங்கனேயாதல் வேண்டும் என்சு, எனவே, இவனே-- 
'சாடவர்சோன் கழற் இங்சன்' என்று சுர்தரமூரத்திளாற் பாடப் 
பட்டவன் என்பதும், இப்பல்லவன தாட்சியின் பிற்பகுதியில் 
வாழ்ந்த அ௮ர்காயனாரும் இருமங்கையாழ்வாரும் ஒருகாலத்தவராக 
இணைதல் கூடுமென்பதும் மிகப்பொருத்தமாதல் காண்க,
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ஆளுடையாம்பி என்று பேர்பெற்ற ௮க்சாயனாரையே ஆளு 
டையபிள்ளையான ஞானசம்பர்தராகப் பிற்காலத்தார் கருதி 
எழுதநேர்ர்ததோ என்ற ௮திசங்கை நிகழ்கின்றஅ. இதற் 

கேற்பச் சம்பர்தர்சிஷ்யர்களே திருமக்கையாரது விருது 

கூறவொட்டாமல் தகைசர்தவர் என்று சரித்திரமுண்மை 
wre, wes இசஷ்யபரம்பரையிலே தலைமையானவசாகச் 

சுக் தரமூர்த்திகளைக் கொண்டு ௮வருடன் இவ்வாழ்வார் 
வாதாடியவராக முன்னோர் கருதியிரு த்தல் கூடியதேயாம். 

1! நாவின்மிசை யரையன்னொட தமிழ்ஞானசம் பந்தன் 

யாவர்சிவ னடியார்களுச் கடியானடித் தொண்டன்” 

(சேவா. கேதாரம், சுந்-10) 

என, அப்பா சம்பர்தர்கள்காலத்தை ௮டுத்திருக்த தம்மை, 
அவர்களுடைய அடியாராகச் சுந்தரமூர்த்திகள் கூறிக் 
கொள்ளுதலும் காண்க. இங்கனமன்்றி, சம்பந்தர் சிஷ்யர் 

வேறுசிலருடன் திருமங்கையார் வாதாடினர் எனினும் 
அமையும். எங்கனமாயினும், சரிச்திவுண்மையை ஒரு 

சார்புபற்றாது ஆராயுமிடத்துச் சம்பக்தமூர்த்திகள் காலத் 

துக்கும் திருமங்கைமன்னன் ௮வதாரகாலத்துக்கும் ௮ரை 

மூற்றுண்டளவேளலும் இடையீடு இருக்கிருக்கவேண்டும் 
என்றே தோற்றுகின்றது.! 

இனி; திருமங்கைமன்னன் தம் பெரிய திருமொழி 

யின் முதற்பத்து மூன்றாம் திருப்பதிகமுழு திலும்-- தமக்கு 
மூப்பு வருவதுணாந்து அ௮துமுதிர்க்து மகளிர் இகழும்படி 

கேர்வதற்கு முன்பே, வடகா ட்டிள்ள வதரி என்ற இருப்பதி 
  

1. *வருக்கைநறுங் கணிசிதறி'' (கடியுண்ட நெவொளை” 
என்ற இரண்டு கெய்யுட்களால் (சணிப்பாடற் றிரட்டு) திருமங்கை 
யாரும் சம்பந்தரும் ஒருவரையொருவர் முறையே பாடின ராகச் சரித் 
இரங் கூறுவது உண்டு. ஆயின் இதற்கு முன்னூற்பிரமாணம் ஒன் 
றுமே இல்லை. சோழியினும் திருவாலிஇருககரியினும் முறையே 
நடைபெற்ற சம்பந்தர்திருமங்கையார்கோயிற் றநிருவிழாக்களில் 
அம்ஞூர்த்தசளின் பவனியைக்கண்டு காதலுற்ற பெண்களுக்கிரங் 
இத் தாயர் கூறியனவாகப் பின்னோர் பாடியனவென்றே அப்பாடல் 
சளின் போக்கால் தோநீறுகன் ற.த. 

18
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யை வணங்க விரும்புவதாகத் திருவுளங்கொண்டு, தம் 
நெஞ்சை கோக்க, ஒருவசையுணர்த்துந் தன்மைப்பன் 

மையில் 4வதரிவணங்குதுமே' என்ற தொடர் பாடலிறுதி 

தோறும்வரப் பாகென்றார். அவற்றுள் எழாம் பாசுரம் 

ஈண்டு ஆராய்ச்சிக்கு உரியதாம். ௮து வருமாறு;-- 

॥ பப்ப வப்பர் மூத்த வாறு பாழ்ப்பது €ச்இரளை 

ஒப்ப ஐக்கள் போதவுந்ச வுர்தமர் காண்மின் என்று 

செப்பு நேர்மென் கொங்கை நல்லார் தாஞ்ரிரி யாமுன்னம் 

வைப்பும் நங்கள் வாழ்வு மானான் வதரி வணங்குதுமே”' 

என்பதாம். (6 பப்பவப்பர் கொண்ட சழெத்தனம் இகழத் 

தக்கது; (சீத்தாள்போலக் கோழைகள்ந்த நிற்கும் உங் 

கள் பந்துவின் நிலையைப் பாருங்கள்? என்று மகளிர் நகை 

யாடுதற்கு முன்பே காம் வதரியை வணங்குவோம் ?? என் 

பது இப்பாடற்கருத்து. இதன் முதலிரண்டடிகள் தாம் 

இனி ௮டையப்புகும் மூப்பைக்கண்டு மகளிர் இகழுக் 

கூற்று இது':--என்று அப்பெண்டிகள் வாய்மொழியாகக் 

கொண்டுமொழிந்ததே என்பது எளிதிற் புலப்படும். பப்ப 

வப்பர் என்பது ஆழ்வா ரையன் றிப் பிறரைகோக்கியதாயின், 
 அப்பிறர் மூத்தபடியைக் கண்டு மகளிர் சிரிக்குழுன்பே 

கெஞ்சே! காம் வதரி வணங்குவோம்? என்று பெறப்படுங் 

கிருத்து ௮வர்க்கு ௮த்துணை ஏற்புடைத்தாகாமை காண்க. 

இ தனால், பப்பவப்பர் என்று நாட்டார் தம்மை ௮ழைத்து 

வந் தனசென்பதும்; அதுபற்றியே அப்பெயரை மகளிர் 

கூற்றில் வைத்து ஆழ்வார் தம்மைக் குறிக்கலாயினர் 

சான்பதும் பெறப்படுகின்றன. 

இப் பப்பவப்பர் என்ற தொடர், பப்பரசாகிய அப்பர் 
சான்று விரியும், ௮ப்பர் என்பது தந்தையை மட்டுமன்றித் 

தெய்வங்களையும் பெரியயோர்களையுங் குறிக்க முற்காலத்தே 
பெருக வழங்கக் ததென்பறது நூல்களாலும் சாஸனக் 

ருணையங்க.   

1. . தம் இருவுள்ளத்தை விளித்து ஆழ்வார் கூறியதாக 

ஸ்ரீ பெரியவாச்சான்பிள்ளை கருத்தருளிச்செய்தலுங் காண்க,
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களாலும் ஈன்கறியப்படுகின்றது. அப்பர் என்பதற்கேற்ற 

படி வடமொழிச் சாஸனங்களில் வழங்குஞ் சொல்--பட் 

டாரகர், ஸ்வாமி என்பன. இதன் அப்பர், பட்டாரகர், 

ஸ்வாமி என்ற மூன்றும் “பப்ப என்பதனுடன் இணைந்து 

ஒருபொருளே பயப்பவை என்பது உணரலாம்.1॥ எனவே, 

திருமங்கைமன்னன் தமக்கு வழங்குவதாகக் குறிப்பிடும் 

 பப்பவப்பா ? என்பது, பப்ப பட்டாரகர் அல்லது பப்ப 

ஸ்வாமி? என்ற வடதொடரின் தமிழ்ப்பெயர்ப்பே என் 
பதுவிளங்கத் தடையில்லை.3 

பல்லவர்களுள்ளே பாமபாகவதாகளான அரசர் இலர் 

பப்ப பட்டாரக பாதபக்த*--என்றிவ்வாறு விசேடிக்கப்படு 
கின்றனர். (பப்பபட்டாரக்ருடைய பாதங்களில் பக்தி 

யுடைய? (இன்னார்) என்பது இத்தொடரின் பொருள். 

இதனினின்றும், அரசர்க்கு ஞானாசாரியராயப் விளங்க 

பெரியோர்சிலர்க்கு இப்பெயர் முன்பு வழங்கவெந்ததென் 
    

1. காட்சரையப்பன் (இருவாய்மொழி), இருச்சாட்கரை பட் 
டாரகர் (௫. &, 8. ம) 101) எனச் திநமாலுக்தம், அஞ்சையப்பன் 
(தேவாரம்), இருகந்இக்கரைபட்டாரகா (7. &. 5, 114, 206) எனச் 

சிவபிரானுக்தம், அப்பர் அப்பமூர்த்து, ஸ்ரீ முகுந்சோத்சம பட் 
டாரகர் (3. க, $, 111, 44) என வை செசமயப் (பரியோர்க்தம், சர்ம 
பூஷண பட்டாரகர் (5.1.1. 1) 701, 1, ற. 159) என கைனழனிவர்க் 
கும் அப்பர்,பட்டாரகர் என்ற இரண்டும் மே பொருராடையன 

வாக தால்களினும் சாஸனங்களினும் வழங்குதல் அறியத்சக்க 2; 
இவற்றுள் பட்டாரகர் என்பது படார், பழாரர் என்று இரிந்தும் 

வழங்கும் (7, &. 5, il, 139). 'சிவப்பட்டார்' (மான்மு. 0) என்ற 

இருமழிசையார்வாக்கிற் சண்ட 'பட்டார்' என்பது இப்பட்டா 
ரரின் திரிபோ என்று கருதுவாருமுண்டு (History of Sri- 
Vaisnavas, p. 16). 

2. (மஹாராஜா பப்பஸ்வாமி” என்று ஒரு சாஸனம் கூறும் 

(Ind. Ant. XV, p. 274). 

3. பப்ப என்பது அசதியாடிக்கூறிய குறிப்புமொழி 
(க்ஷ போக்இ) என்றும், அப்பர் என்பதற்குக் இழெவன் என்றும் 
முன்னோர் பொருள் கூறின மேனும், ஆழ்வார்காலத்து வழக்காக 
நமக்குத்' தெரியவரும் சாஸனப்பொருள் தள்ள்சக்கசன்றென்க, 

4, Ind, Ant. V8l. XV, p. 274,
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பது தெரியலாம். ஒருசாரார், பப்ப பட்டாரகர் என் 

பது ௮ரசரது முன்னோசைம் குறிக்கவழங்கெய பெயராகவே 

5ரதவர். ராஜருவஷிகளாகவும் அடியார்களாகவும் விளங் 

கிய ௮ரசமுன்னோர் பலர்க்கு அப்பெயர் வழங்கியிருப்பது 

உண்மையே, அதுபற்றி, அவ்வழக்கு ௮வர்கட்கே உரிய 

தென்பது பொருத்தமன்று, தெள்ளாறெறிந்த மூன்ரும் 

கந் திவ் மனால் சிறப்பிந்கப்பெற்ற வெபத்தரும், வேதசாஸ்திர 

பாரங்கதருமான யஞ்ஞபட்டர் என்ற பிராமண அசாரியர்க் 

கும் இப் (பப்ப பட்டாரகர்? என்ற கிறப்புப்பெயர் வழங்கிய 

செய்தி சாஸனத்தால் தெரியவருகசன்றது.? இதனால் ௮ர 

சர்க்கு ஞானகுருவாக விளங்கிய பெரியோர்க்குப் பொது 

வாகவே ௮ப்பெயர்வழக்கு உண்டு என்பது பெறப்படும். 

யான் கண்ட இக்கருத்து அ௮றிஞர்க்கெல்லாம் ஒப்பமுடியு 

மாயின்--திருமங்கைமன்னன் தமக்குப் (பப்பவப்பர்” என்ற 

பெயர்வழச்கு உண்டென்று குறிப்பிுவதினின் ௮-௮ சர் 

வணங்கற்குரிய ஆசாரியபதத்தை மேற்குறித்த யஞ்ஞ 

பட்டரைப்போல இப்பெரிபாரும் வகத்துவர் தவர் என்றே 

சொல்லலாம். இதற்மேற்ப, இவ்வாழ்வார் காலத்தவனும் 

திருமாலடிமையிற் சிறந் துநின்றவனுமாகிய பல்லவமல்லனை , 
[த ! பப்பபட்டாரக பாதாநு.த்யாந வர்ச்தமார wader 

  

1. *தைவதமாகாநின்ற பப்ப பட்டாரகரும்' என்று முதற் 
பாமேசுவாவர்மன்சாஸனத்து வருதலுங் காண்க, (8. 1, 1, Voli, 

157, 
் 2. மூன்றாம் ஈந்திவர்மபல்லவனது வேலூர்ப்பாளயச் சாஸ 
னங்களைப் பதிப்பித்த சாவ்ஸாஹிப் : ஸ்ரீ []. கிநஷ்ணசாஸ்தீரி 
அவர்கள், என் கருத்த ணங்க, பப்பபட்டாரச வழக்கைப் பற்றி 
எழுதியுள்ள $ழ்க்குறிப்பு அடியில் வருமாறு:-..4 [1115 உமாருக106 
(Bappa Bhattaraka) occurs in early Sanskrit charters of 
the Pallavas and has been translated “ Lord father.” 
Perhaps the term was one of high respect applied to spiri- 
tual preceptors, and it is not unlikely that Yajiiabhatta 
stood in this relation to king Nandivarman III. The spiri- 
tual preceptor of Nandivarman Pallavamalla is also called 
Pappa -Bhattaraka in the Kasakudi plates. (Ss. 1.1. Vol. it, 
P, 506 f.n.)
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என்று அவன் சாஸனமொன்று கூறுஇன்றது.! (பப்ப 

பட்டாரகரது பாதங்களை இடைவிடாது தியானித்தலால் 

வளரும் மகிமையுடையவன்' என்பது இவ்வடதொடரின் 

பொருளாம். இவ்வாறு ௮ப்பல்லவனஅ மகமை மிகுதற்கு 

௮வன் ஞானகுரு சிறந்தசாரணமாகச் சொல்லப்படுதலின், 
௮க்குரு ௮வ்வேர்தன்காலத்தவராகம் கரத இடமுண்டு, 

இங்கனம் பரமபாகவதனை பல்லவனது ஞானாசாரியசாய் 

விளங்கு தற்கு உரிமையுடைய பெரியார், திருமங்கைமன்ன 

னிலும் சிறந்திருந்தவர் அக்காலத்து வேறியாவர்? ௮ தனால், 

பப்பவப்பராகிய இல்வாழ்வார் தங்காலத்து அரசர்க்கு 

ஞானகுருவாக விளங்கியவர் போலும் என்ற ௮திசங்கை 

நிகழ்கின்றது. இதகனுண்மை எவ்வாருயினும், சாஜருஷி 

கள் பலரை 'பப்பபட்டாரக மஹாராஜா? என்று சாஸனங் 

கள் மிகுதியும் வழங்குகின்றமையின்,£ அரசராய்த் துறவு 

பூண்ட நம் பெரியாரும் அத்தகையாருள் ஒருவராகக் 

கருதப்பெற்று Hat காலத்தில் பிரபலராயிருந்தவர் 

என்பது, ௮வர் வாய்மொழிசகொண்டே அறியத் தடை 

யில்லை. ஆலிகாடரும் மங்தைவேர்தருமாகய இவவாழ்வார் 

இக்திரனுக்கு அமைந்ததுபோன்ற அரசியற் பெருஞ்செல் 

வத்தில் இறைவன் தம்மையும் வைத்துள்ள நிலைமையை-- 

வெந்திறற் களிறும் வேலைவா யமுதும் 

விண்ணொடு விண்ணவர்க் கரசும் 

இந்திரற் கருளி யேமக்தமீந் தநளூம் 
எந்தையெம் மடிகளெம் பெருமான்'' 

என்று பாராட்டிக் கூறியுள்ளார்; ௮தலின், இப்பெரியாரை 
'ராஜருஷி: என்னச் சிறிதும் தடையில்லை என்க. 

இனி, திருமங்கைமன்னன் மாமல்லபுரம், மாவலிபுசம் 

என்ற! வழங்கப்பெறும் திருக்கடன்மல்லை த் தலசயன த்தைப் 

பற்றிய த௩% இரண்டாந்திருப்ப திக த் தில். 

  

1. 81 7, Vol nu, p. 350, line, 78—Kasikudi 
Plates of Nandivarman. 

2, Ind. Ant. Vol. xv, p. 274.
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1பிணங்களிடு காடசனுள் நடமாடு Fe aCe 
டிணங்கதிரச் சக்கரத்தேம் பேரமானார்க் கிடம்விசும்பிற் 
சணங்களியங் கும்மல்லைக் கடன்மலலைத் தலசயனம் 

வணங்குமனத் சாரவரை வணங்கென்றன் மடகெஞ்சே'' 

என்ற பாசுரத்தே, கடன்மல்லையில் இருமால் சிவபிரானு 

டன் ,சேரம்கோயில்கொண்டுள்ளகைச் சிறப்பித்தல் காண 

லாம். மாமல்லபுரத்தும் கடற்கரைத் இருமால்கோயிலின் 

உள்ளிடமாக 'க்ஷத்ரியசொமணிப் பல்லவேசவாம், இராஜ 

இம்ம பல்லவேசுவாம்'” எனப் பெயரிய சிவாலயங்களிரண்டு 

அமைந்திருச்த செய்தி, அக்கோயிற்பக்கங்களைச் சோதித்த 

போதுகண்ட பழையசோழசாஸனங்களினின் ற! தெரியவரு 

வதென்னறும், “௯ூத்ரிபகொமணி, இராஜூம்மன்? என்பன 

இரண்டாம் நர௫ிம்மவர்மன் (க. (9. 690-110) கொண்டி 

ருந்த பெயர்களாதலின் அவவிருசிவாலயங்களும் .வனுல் 

நிருமித் த. பிரதிஷ்டி க்நப்பட்டி அவன்பெயர் பெற்றன 

வா தல்வேண்டும் என்றும் சாஸலனவறிஞர் கரு தலாயினர்.! 

இக்கருத்து எற்புடையதென்னக் தடையில்லை. இவ்வாறு 

7-ஆம் _நாற்றாண்டி தியிற் பல்லவன் பிரஇஷ்டித்த இவ 

மூர்த்தத்தோடு திருமால் ஆங்குக் கோயில் கொண்டுள்ள 

தனையே--'பிஞ்ஞனே டிணங்கு திருச் சக்காத்தெம் பெரு 

மானார்க் Bru’? என்றா திருமங்சைன்னன் பாடுதல் 

அறியத்தக்கது. இத்திருமால்கோயில், ஆங்குச் வொலயங் 

களெடுத்த இராஜசிம்மன் ராலத்துக்கும் முன்பே உள்ள 
தாகும், அப்பல்லவனது அஸ்தானத்து விளங்கியவரென்ற 

தெரியவரும் மகாநவியான தண்டியாசிரியர் தாம் இயற்றிய 

அவந்திசுந்தரிகதையின் கொடக்கத்தே, மாமல்லபாக்அம் 

கடற்ரரைக் கோயிலிற் பள்ளிகொண்டருளிய இருமால் 

மூர்த்தத்தின் மணிக்சட்டொன்று பின்னாற்றகைச் செப் 

பனிட்ட கிற்பியின் விருப்பப்படி) அவனுடன் ஆங்குச் 

சென்று தரிசித்தபோது, அப் பெருமானது இருவடிகளைக் 

கடலலைகள் மோதியலம்பும் டி. ஹர்த்தமிருந்த நிலை 

    தகைய அவனடி. 

1. Ep. Rep. No. 961 of 1913, pp. 88—9,
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யைச் சறப்பிப்பதோடு, ௮வ்வாறு மோதிய ௮லையொன்றால் 

அ௮ப்போதலார்த செந்தாமரை யொன்று அப்பெருமான் 

திருவடிகளில் வீழ்த்தப்பட்டதென்றும், அம்மலர் வீழ்க் 

தீதும் ௮ஃது ஒரு வித்யாதர உருவமாகமாறிப் பரமனை 

வணங்கி விண்ணுலகைநோக்கிப் படார்ததைத் தம் கண்ணா 

சக்கண்டு களித்ததாகவும் கூறுஇன்ருர்.! இவ்வாறு ௮அலைமோ 

தும்படி திருமால்சந்நிதி ௮மைந்திருந்த பண்டைநிலைமை 

அ௮த்தண்டி அவற் இசுந்தரிசதை பாடியபின்பு மாறிவிட்டது. 

௮தன மாரணம் --அப்புலவர்மால த்துப் பல்லவலும் பரம 

சைவனுமான இரண்டாம் கரசிம்மவன்மன் என்ற இராஜ 

சிம்மனால் அத்திருமால்சக்நிதிக்கு முன்புறமாகச் சிவாலய 

மொன்றுகட்டிப் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டதே அகும். அதனால் 

அக்காலமுதற் கடலலைகள் சிவாலயத்தில் மோதுவதன்றி 

அவ்வாலயத்தின் பின்புறத்துள்ள திருமால் மூர்த்தத்தைத் 

தொடுவதற்கு இடமில்லையாயிற்று. ஆகவே, வுச்சிவா 

லயங் கட்டப்பட்டதற்குமுன் பள்ள்கொண்டருளிய பெரு 

மாளின் திருவடிகள் ௮லைமோதும்படி இருந்த நிலையையே 

மகாகவியான தண்டி பாடலாயினர் என்பது தெளிவாதல் 

காணலாம், அத்திருமால்மூர்த்தத்தின் மணிக்கட்டொன்று 

பின்னமுற்றதைச் சிற்பியொருவன் ஈன்கு செப்பனிட்டான் 

என்பதனாலும், ௮ம்மூர் த்தம் பல்லவராற் பிரதிஷ்டிக்கப் 

பட்டது என்ற குறிப்புத் தண்டியின்வாக்கில் இன்மை 

யாலும் மாமல்லபுரத்துக் கடற்கரைப் பெருமாள் மிகப் 

புசாதன மூர் த்தியே என்றுகொஎள த் தடையில்லை என்க. 

மாமல்லபுரம் ஆழ்வார்கள்கா. த்துக்கு முன்பே பா 

தேச மரக்கலங்கள் இயங்கும் பட்டினமாய்ம் கடல்வளம்பெற் 

நிரு ததென்பது முன்னரே விவக்கப்பட்டது (பக்-80). 

டாக்டர். தூப்ராயில் துரையும் கோபிநா தராயரவர்களும் ௧௫ 

1. 'பாசவி தண்டிகளின் காலம்' என்ற தலைப்பின்௫ழ் ஸ்ரீ. ௪. 

ரங்கஸ்வாமீ ஸரஸ்வதி அவர்கள், 14. ௭., எமுதிய அரிய வியாசங் 

scams (Quarterly Journal of the Mythic Society, Vol. xit, 

pp. 674-79)
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தியவாறு, இது மாமல்லனான மூதல்ஈரசிம்மவன்மனால் தன் 
பெயரிட்டுப் புதிதாக உண்டாக்கப்பட்ட ஈகரம் ௮ன்றென் 

பதும், சங்ககாலத்தே இத்துறைமுகப்பட்டினம் பிரபலம் 

பெற்றிருர்ததென்பதும் சாம் ஈன்கறியத்தக்கன. தொண் 

டைமான் இளர் திரையனைக் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் 
சிறப்பித்துப் பாடிய பெரும்பாணாற்றுப் படையுள்; பெரும் 

பாணனைத் திரையனிடம் ஆற்றுப்படுப்போன்--6தொண் 

டைமானாடு வழிப்போக்கரை வருத்தும் கொடியோரை 

உடையதன்று ; அதனால் விரும்பியவாறு எங்கும் இனிது 

தங்கி நீ செல்லல்கூடும்'? என்று தொடங்க, அச்காட்டின் 
பலபகுதிகளையுஞ் கூறிவிட்டுப் பின்-- 

நீர்ப்பேயற் றேலலை போகிப் பாற்கேழ் 

வாலுளைப் புரவியொடு வடவளந் தரூஉம் 

நாவாய் சூழ்ந்த ஈளிநீர்ப் படப்பை 

மாட மோங்கிய மணன்மலி மறுஇற் 
* + % 4 

பரதர் மலிந்த பல்வேறு செருவின் 
* ச ந் ச் 

பட்டின மருங்கு னசையின் மூட்டில் 
ச ச . 4 

கொழுகிண த் தடியொடு கூர்கறாப் பெறுகுவிர் 

வான மூன்றிய மதலை போல 

ஏணி சாத்திய வேற்றருஞ் சென்னி 

விண்பொர நிவந்த வேயா மாடச் 

இரவின் மாட்டிய விலங்குசுடர் ஞெூஏழி 
உரவுநீ ரமுவத் தோடு கலங்கரையும் 
துறைபிறச் கொழியப் போக” (பெரும்பாண், 319---51) 

என்று கடற்கரைப் பட்டினமொன்றைப்பற்றி வருணித் 
துக் கூறுஞ் செய்தியைக் காணலாம். மேற்காட்டிய ௮டிக 

ளில்--4நீர்ப்பெயற்ற: என்ற ஊரினெல்லையுள் மேல்புலத்துக் 

குதிரைகள் வடபுலத்துப் பண்டங்கள் இவற்றைக் கொண 

ரூம் மரக்ரலங்கள் சூழந்த - துறைகளைக் கொண்டதும்; 

மிகவுயார்த பண்டசாலைகளுடன் செல்வர்களான பரதர் 

வாழும் மாடத்தெருக்களை உடையதுமான பட்டின
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மருங்குள்ள சிறப்பும், ௮ங்கே தேவருலகுக்கு ஒரு முட்டுக் 

கோல் போன்றதும், தன்னிடஞ் சார்த்திய ஏணியால் ஏறற் 

கரிய தலையினையுடையதுமாய வேயாமாடத்தில் துறை 

யறியாது செல்லும் மரக்கலங்களை அழைக்கும் கலங்கரை 
விளக்கம் உள்ள சிறப்பும் மிகவழகாகக் கூறப்படுதல் சாண 

லாம். ஆகவே, முறி, கொற்கை, புமார் என்ற சேோசோழ 
பாண்டிய நாடுநளின் நுறைமுகங்கள்போலத் தொண்டை 
நாட்டுக்குச் சிறந்ததாய்ச் சங்ககாளில் விளங்யெ பட்டினம் 

இக் நீர்ப்பேயற்று என்பது பெறப்படும். இத்துறைமுகம் 

யாதெனின், அது மடன்மல்லையேயன் றிப் பிறிதில்லை என்க. 

இந்நீர்ப்பெயற்றமகுப்பின் உத்தேசத்தலமான கச்டப்பதி 
யையே பெரும்ப..ணற்றுப்படை முடிவாகம் கூறுதலின், 

இர்சகரினின்ற! அ௮க்கச்சியைச் சார்தல் எளிதென்பதே 

பாடியவர் கருத்தா தலுங் மாண்ம. மச்சியைத் தலைகுகாமாகக் 

கொண்ட பல்லவ/௰மள் கப்புற்படையுடன் சென்று ஈழத் 

தையல் கைப்பற்றிய நும் பிறவும் இத்துறைமுவழிய। eal 

என்பர் சரித்தாவறிஞா.  பல்லவர்காலத்நு மட்டுமன்றிச் 

சொழராட்சியிலும் இத்துறையாமம் பெருமை பெற்றிருந்த 

தெயாகும்." பெரும்பாணாற்றுப்படை கூறுப று கலங்களை 

விளக்கத்துடன் (1104-11௦9) “எல்லாக் கப்பல்களுக்கும் 

ஒரு தரையெல்லை ஸ்தா னமாக இன்றும் இப்பட்டினம் 

உள்ளமை அறியத்தம்சதூ. இனி, 

நீர்ப்பெயற் றெல்லைபோடப்...பட்டின மருங்கு னசைபின்”' 

என்பதற்கு-- நீர்ப்பெயற்றின் எல்லைக்குட் சென்று பட் 

டின மருங்கை அடையின்" என்பது பொருளாம். நீர்ப் 

பெயற்று என்பது பட்டினத்தின் வேறுபட்ட ஊராயின் 

  

1, நீடு நெய்தலுங் குறிஞ்சியும் புணர்நிலம் பலவால், ஆடு 

ரீள்கொடி மாடமா மலலையே யனைய'' (பெரியபு. திருக்குறிப்புத், 

41) எனத் சொண்டைமாட்டுக் கடற்கரையூர்களுள்ளே மாமல்ல 

புரம் றப்புற்றிருந்த செய்தியைச் சேக்கிழார் கூறுதலுங் காண்க, 

19
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௮ப்பட்டினப் பெயர் இன்னதென்பதைப் பாடியோர் குறி 

யாமற் போகார். சிறுபாணாற்றுப்படையிலும், 

! மணிநீர் வைப்பின் மதிலோடூ பேயரிய 

பனிநீர் மடுவிற் பட்டினம் படரின் '' (152—3) 

என; எயிற்பட்டினம் என்ற கடற்கரையூரை ௮தன் பரி 

யாயத்தால் மதிலொடுபெயரிய. ..பட்டினம் என்று ஈல்லூர் 

ஈத்தத்தனார் குறிப்பிடுதலும் ஈண்டு ஒப்பிடத்தக்கதாம். 

ஆகவே, நீர்ப்பெயற்று என்பது கடற்கரையூசைக் குறிப்ப 

தென்பதும், புகாரின் ஒரு பகுதியான பட்டினப்பாக்கம் 

போல அந்நீர்ப் பெயற்றின் கடற்சரைப்பகுதி தனியே 

தஇிரைவள ம்பெற்றிமுக்க தென்பதும் பெறப்படக்கூடியன. 

'நீர்ப்பெயற்று' என்பதற்கு--'நீரின்வளம் பெய்தலையுடை 

யது' என்று பொருள்கொள்ளலாம். கடன்மல்லை என்ற 

பெயரும் இப்பொருட்டே; “கலங்க ளியங்கு மல்லைச் கடன் 

மல்லை” என்றார் திருமங்கைமன்னலும். இனி, நீர்ப்பேயர்த்து 

என்ற சிறந்தடாடமும் மகாமகோபாத்யாய ஐயரவர்களாற் 
இழ்க்குறிப்பிற் சாட்டப்பட்டுள்ள அ ) 'நீிரின்பெயரை உடை 

யது' என்பது இதன்பொருள். ஈண்டு நீர் - கடல் (பிங் 

கலக்தை); இதனை-- 

நீரின் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியும்'' (பட்டினப்பாலை, 1885) 

நீரொலித் தீன்ன நிறைவேற் ரனையொடு'' (மதுசைச்காஞ்ச, 309) 

என்பவற்றாலும் ௮றிக, “நீரின் பெயருடையது' எனவே 

கடன்மல்லை என்பது குறிப்பிக்கப்பட்டபடியாம். ஊர் 

முதலியவற்றை ௮வற்றின் பரியாயப்பெயர்களாற் குறிப் 

Gg vere Curt கொண்ட முூறையாகும், இச் 

செய்தி :-- 

1, வஞ்சிமாநகரை :--''பொற்கொடிப்பெயர்ப்ப€டம் 

பொன்னகர்' (மணிமே, 26-92; 28-101) என்றும்,
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2. காவிரிப்பூம்பட்டினத்தை:--*5வேரகன்னிப் பெய 

சொ விளங்கிய மூதூர்' (மை, 95-52) என்றும், 

3, எயிற்பட்டின த்தை :--பஇலொடு பெயரிய பட் 
டினம் ' (சிறுபாண். 152-3) என்றம், 

4. கிரவுஞ்சகிரியை ;--' குருகுபெயர்க் குன்றம் ' 

(சலப், 24. “சரவண'") என்றும், 

5. வீட்டின் உத்தரத்தை :--' நாளொடு பெயரிய 

விழுமாம்” (நெடுகல். 22) என்றுச், 

6, இராசான்னம் என்ற நேல்லை! :-- பறவைப் 
பெயர்ப்படு வத்தம்' (பெரும்பாண். 305) என்றும்-- 

இவ்வாறே முன்னோர் பலரும் வழங்குமாற்றால் அறியப் 

படும். இவற்றுள், நீர்ப்பெயர்த்தென்று கூறிய ஆரி 

யரே இராசான்னத்தின் பரியாயத்தைக் கூறியுள்ளமுறை 

ஈண்டுக் குறிப்பிடத்தங்கது. இராசான்னம் என்பதஓள், 

அன்னம் என்பதனை மட்டும் பறவை என்பதனாற் குறிப் 

பிட்டுிப்போர்த அப்புலவர் இராசபதத்துங்குப் பரியாயக் 

கூராமையால், ஒரு தொடர்ப்பெயரை ௮தன் ஏகதேசம் 

பற்றி வேறுவகையாற் குறிப்பிருவதும் அவர்க்கியல்பு எீன் 

ப.து ஈன்கு புலப்படத்தடையில்லை: அம்முறையே, கடல் 

மல்லை என்பதனுள் கடல் என்பதற்குமட்டும் பரியாயச் 

சொல்கொண்டு, “நீர்ப் பெய/த்து' என்பதனால் அக்கடற 

கரையூரை உருத்திரங்கண்ணனார் குறிப்பிட்டனர் என்று 

கொள்வதே ஏற்கும் என்க. இவ்வூரின் கடற்நரையல்லாத 

பகுதி--புகாரின் மருங்கூர்ப்பட்டினம் போல---௮ந்தணர் 

போன்ற உயர்குடிமக்கள் வாழ்க் துவந்த இடம் என்ப.து-- 

ee em   
  

1, இவ்வகை Osa Ceremd madw NS1Csemaafa 
வழங்குகின்றத. உயர்ந்த சாதிச் செர்ரெல்லாடிய இதனை !ராஜ 

ராலு' என்பர் ஆந்திரர்,
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“ இசைசேர் மணிச்சால்...... 

கேள்வி யந்தண ரருங்கட ofp ss 

வேள்விச் தாணத் சசைஇ யவனர் 

ஓம விளக்கி னுயர்மிசைசக் சொண்ட 

வைகு மீனிற் பையத் தோன்றும் 

நீர்ப் பெயர்த்து” (பெரும்பாண், 313—19) 

creo அவ்வூர் சிறப்பிக்கப்படுதலால் தெளியப்படும். 

இனி, மாமல்லபுரத்தைல் கடன்மல்லைத் தலசயனம் 

என்று திருமங்கைமன்னன் இரண்டு திருப்பதிகங்களாற் 

பாடுனெரார். ஆனால் அவ்வூர்க் மடற்கரைக் கோயிலிற் 

கண்டெடுக்கப்பட்டனவும் முதல் இராஜராஜன் காலத் 

தனவுமான சாஸனங்களில்-- 

“ser மாமல்லபுரத்து ஜலசயனதேவர் தெற்கில் இருநந்த 

ae its Base” 
“Obser ss) QFN gs me Aw சகொமணிப் பல்லலீசுவ 

ரத்துச் தேவரும், ராஜஹிம்ம பல்லலீசுவரத்தச் தேவரும் பள்ளி 

கொண்டருளிய தேவரும் உடைய பட்டாரத்து'' 

(8. 1. 1. 701.1 0, 6௪, 62) 

எனவருர் தொடர்களினின்ற , 900-வருஷங்கட்கு முன்பு 

௮க்கடற்கரைக் கோயில் 'ஜலசயனம்' என்றே வழங்கப் 

பெற்றிருந்த செய்தி தெரியலாம். மேற்ராட்டிய இரண்டாந் 

தொடருள் 'பள்ளிகொண்டருளிய தேவரும்' என்றது ஆங் 

குக் இடர்ததிருக்கோலம் உடையரான தஇிருமால்மூர்த்தத் 

தையாம். நீர்ப்பக்கமாகத் திருமால் சயனங்கொண்டமையின் 

ஜலசயனம் என்று ௮க்கடற்சரைக் கோயிற்கு முன்னோர் 

பெயர் வழங்கியிருந்தனர் என்றும், அக்கோயிலின் மூன்புற 
மாகவும் சார்பாகவும் 7“ம் நாற்றாண்டிறு / இயில் இரண்டாம்
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ஈரசிம்மவன்மனால் புதியவாய்க் கட்டப்பட்ட சவொலயங் 

களும் ஜலசயனத்கைச் சார்க்தனவாகவே பிற்பட்ட சோழர் 

காலத்தும் வழக்குப்பெற்றிருர்கன என்றும் கொள்ளத்தகும். 

இனி, கடற்கரையல்லாத ஈகாத்தே இடந்த திருக்கோலம் 
உடையரான திருமாலின்கோயில் வேஜனொன்றும் மாமல்ல 

புரத்து உள்ளது. இதுவும் அச்சடற்சரைக் கோயில்போ 

லவே பழைமையானதென்பது, மேற்குறித்த இராஜராஜன் 

மகன் இராஜேந்திரசோழன் என்று கூறப்படும் பரசேரி 

வர்மன் காலத்துச் சாளனம் ௮க்கோயிலிற் காணப்படுதலி 

னின்ற: தெளிவாகன்ற." '' தலசயனப்புறமான தையூர்'* 

என்றுள்ள சாஸனத்தொ.டரால்” ௮க்கோயிலடியாக மாமல்ல 

புரம் 'தலசயனம்' என்றே முன்பு ௮ழைச்கப்பட்டமை தெரி 

பலாம். தரையிடமாகத் திருமால் சபனம் உண்மைபற்றியும் 

சலசயனத்தின் வேறுபிரித் ம் சாட்டவேண்டியும் ௮க்கோ 
யில் தலசயனம் எனப்பட்டதாதல் வேண்டும். ஆகவே, தல 

சயனம் சலசயனம் என்ற இரண்டுகோயில்கள் திருமாற்குப் 

பழைமையாகவே மாமல்லபுரத்திற் கிறப்புற்றிருர்தன என் 

பது பெறப்படுகிறது. இவற்றினின் ற, திருமங்கைமன்னன் 

கடன்மல்லையைப்பற்றிப் பாடிய பதிகங்களிரண்டலுள் மூன் 

பதிகம்--- தலசயன த்தைப் பற்றியது என்றும், கடற்கரைக் 

கோயிலைப்பற்றிய பாசுரம் உள்ள பின்பதிகம்--சலசயனத் 

தைப் பற்றியது” என்றும், பிற்காலத்தில் இரண்டுபதிகங்க 

  

1, The Inscriptions of Madras Presidency, Cg, No. 

8], 7, 

2. 8,7,7,170]. 14, 2. 356. 

3. சோணாட்டுச் சறுபுலியூரைச் சலசயனத்தலமாச,ச் இருமல் 

கைமன்னன் பாடுதலும், பாண்டிராட்டுத் இிருப்புத்தார்க்சோயிலச் 

(சலசயனம்' என்று பழைய பாண்டியசாஸனம் (110. ௩6£. 131, 

of 1908.) கூறுதலும் ஈண்டு அ௮றியச்சச்சன, திருமாலின்சய 

னங்கள் :---சலசயனம்,சலசயனம், புஜங்சகசயனம், உச்யோசசயனம்
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ஞூமே தலசயனத்திருமாலைப்பற்றியனவாகக் கருதப்பட்டுப் 

பாடமாறலாயிற்று என்றும் காம் ஊக்க இடம் ஏற்படுகின் 

றது. இனி, ஊரினகத்துள்ள கோயிலடியாகத் தலசயனம் 
என்ற பெயர் அ௮வ்வூர்க்கே வழங்கெதுபோலக் கடற்கரைக் 

கோயிலடியாகச் சலசயனம் என்றபெயர் ௮க்கடன்மல்லைக்கு 

முன்பு வழங்கியிருத்தலுங் கூடியதேயாகும். ௮வவாருயின் 

“நீர்ப்பெயர்த்து' என்று உருத்திரங்கண்ணனார் குறித்தது 
௮ச்சலசயனம் என்ற பெயரைக்கருத்துட்கொண்டே என்ற 

சொல்லலாகும்." எங்கனமாயினும், சங்க நாலுட்கண்ட 

'நீர்ப்பெயர்த்து' என்பது, கடனமல்லையின் பழம் பெய 

சென்பதில் தடையில்லை என்ச.” இவற்ளால், கடன்மல்லை 

சங்ககாலத்து விளங்கிய பழைய பட்டினமே என்பதும், 

அ௮ப்பட்டினத்துள்ள தலசயனம் சல௪சயனம் என்ற திருமால் 

கோயில்கள் இரண்டனையும் திருமங்கைமன்னன் பாடிய 

வராவர் என்பதும், 7-ம் நாற்றாண்டி௮ுதியிற் பல்லவனாற் 

புதிதாக எடுக்கப்பட்ட சிவாலயமொன்றைத் தம்பதிகத்துட் 

  

  

வீரசயனம், போகசயனம், தர்ப்பச௫யனம், பதீரசயனம், மாணிக்க 

சயனம், உதிதானசயனம் எனப் பலவகையாகத் Osher 

றன. **மலர்ச்சயனம் சலசயனநர் தோற்சயன மாத, பழிப்பில் பதி 

ர் தாகுஞ் சயனம்'' எனத் ஜிவாகரர் (இவா, 18, 67) பதினைந்து 

சயனங் கூறுவர். 

பரு இப்பகுதியை நான் படித் துச்காட்டியபோது), ( மஹாவித் 

வான் : ஸ்ரீ ரா. இராகவையங்கார்ஸ்வாமீ ' நீர்ப்பாயற்ற$லை ' என் 

பது பழம்பாடமாயின்., ௮.து ஜலசயனம் என்பதற்கு முழுப்பரியாய 

மாக அமைந்து சிறப்புறும்'' என்று கூறிய அரியகருத்து ஈண்டுச் 

குறிப்பிடத்தக்க து. 

2, திருநீர்மல போன்ற ஊர்கள் கடற்கரைக்கு நெடுந்தூர த் 

துள்ளமையால், நீர்ப்பெயர்த்தெல்லையில் பட்டினமுள்ளதாசக் 

கூறும் புலவர் கூ ற்றுக்கு ௮கை ஏற்புடையலாகாமை சண்டு 

சொள்ச,
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குறிப்பிடுதலின், ௮ப்பெரியார் ௮க்காலத்தக்குப் பின்பு 

விளங்யெவர் என்பதும் தெளிவா தல் கண்டுகொள்க. 

திருமங்கைமன்னன்; பரமவைஷ்ணவர்களாய்த் தந்ைத 

யும் மசனுமாக நெடுங்காலம் ஆண்ட ஈர்தி தர்தி என்ற பல் 

லவரிருவர் காலங்களிலும் விளங்கெயவசா தல் வேண்டும் என் 

பதற்கு வேண்டிய காரணங்கள் மேலே கூறப்பட்டன 

(பத். 108-112). ஒருகலர் தந்திவர்மன் சைவமதச் சார் 

புடையவன் என்பதற்கு ௮வன் பெயரால் வழங்கும் சிவா 

லயம் சிவமூர்த்தங்களைச் சான்று காட்டுவர்.] பழைய 

௮ரசர் பெரும்பாலாரும் வைதிகசமயங்களுள் எதனைத் 

தழுவியவராயினலும், அதுபற்றிப் பிற்காலத்து Cavs 51 Ger 

போலப் பிற வை திகசமயக்கடவுள ரிடத்து வெறுப்புக் 

கொள்ளாது, அவர்க்குக் கோயிலெடுத்தும் வழிபட்டும் 

வர் தவர்நளே அவர். கோச்செங்கணான் மகேந்திரவன்மன் 

மூதலியோர் இத்தகையோராதல் காண்க. வைதிகரிடமட்டு 

மன்ற: ௮வைதிகரான சைன பெளத்தர்கள்பாலும் ௮ம் 

முறையையே நொண்டொழுயெவசாவர். வெபாதசேகரன் 

எனப்பட்ட முதலிராஜாரஜசோழன் பெள த்தவிஹார த்தை 

௮பிமானித்து ஆதரித்ததும், அவன் சகோதரி குந்தவை 

சைனப்பள்ளிகட்டிப்? போற்றியதும் இதற்குச் சான்று 

களாம். ஆகவே, சைவச்சார் புடையவேந்தர் திருமால்கோயில் 

மூதலியன நிருமித்துவணங்நலும், வைணவச்சார்புை_ய 

வேச்தர் சிவாலபமுதலியன ஈட்டிவமிபடலும் முற்காலத்தே 

சிறிதும் புதுமையானவை அல்ல. ஆயினும், ௮த்தகையோ 

ரூட்சிலர் இன்னகடவுளைத் தம் வழிபடுதெய்வமாகக் 
கொண்டு விசேடபத்திபுரிக்துவர் தவர் என் தனை நன்கறிய 

இடமுண்டு, ௮ஃதாவது--பல்லவருள்ளே சிம்மலிஷ்ணு, 

இரண்டாம் நந்திவன்மன், நிரு. ।துங்கன் போன்றவரைப் 
  

1. ]$ற, 8. ௦11910 ந. 81) தமிழ்வாலாறு; பக், 75. 

2. குந்தவையால் (பிரதிஷ்டிச்சப்பட்டது; வட அர்ச்சாடு 

ஜில்லாவில் இருமலை (வைகைமலை) யிலுள்ள ஜினாலயமாகும், 

(Insc, of the Madr&s Presidency, NA, 383).
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பரமபாக்வதர்களென்றும், முதலாம் மகேந்திரவன்மன்; 

இசண்டாம் ஈரசம்மவன்மன், மூன்றாம் ஈர் திவன்மன்1 போ 

ன்றவரைப் பரமசைவா ளென்றும், பாண்டியன் பராந்தகன் 

நெடுஞ்சடையனைப் (பாமவைஷ்ணவன்? என்றும்தசோழன் 

முதலாம் இராஜராஜனைப் பரமசைவனென்றம் சாஸ்னங 

கள் சிறப்பாகக்கூறுவன கொண்டு? ௮ன்னோர் தழுவியிருந் த 

சமயம் இன்னவென்று கொள்ளத் தடையில்லை என். ௮ம் 

முறையில், தர்திவன்மனைச் ஏவபத்தன் என்று கூழுமல் 

(திருமால்பால் திடபத்திகொண்டவன்? என்று ராஸனஞ் 

சிறப்பித்தலால்,* ௮ஃது ௮வனது சமயக்கோட்பாட்டை 

ஈன்குபுலப்படுத்தக் கூடியதென்றே சொல்லத்தக்க து, 

திருமங்கைமன்னன் srs oer sg பெளத்தப் 

பள்ளியொன்றில் இருந்த பொற்படிமத்தை உளவறிந்து 

களவிற்கைப்பற்றி ௮துகொண்டு திருவாங்கத் திருமதில் 

கட்டினர் என்ற குருபாம்பரைகள் கூறுகின்றன. 11-ம் 

நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் கடார (யா) வேர் சனான 

ஸ்ரீமாற விஜயோ த்துங்கவர்மனால் சாகபட்டின தீதில் (சூடா 

மணி பத்ம விஹாரம்? என்ற பெளத்தப்பள்ளி ஒன்று கட் 
  

1. பல்லவமல்லனைப்பற்றிய சண்டர்சோட்டச் சாஸன த்தை 
(S.LI. ii, No. 99) மூன்றாரர்திவன்மனது என்று மாறிக்கருதி, ௮. 
நந்தியை வைஷ்ணவனென்றும், இருமங்கையார் அவனையே பாடிய 
வர் என்றும் லர் எழுதியிருப்பது தவறென்க, 

2. (பக் தியாராதிசவிஷ்ணு:' (விஷ் ணுவைச் சன் பத்தியால் மகிழ் 
விப்பவன்) என்று ஸிம்மவிஷ்ணுவும் (8.1.1, 7௦1. 11, ற. 366, 117௬, 
12, 13)  அச்சுதனைச் சன் ஹ்ருசயஸந்ரிஹிசமாக உடையவன்”! 
(முகுந்தனை,ச் சவிர வேளொருவரையும் வணங்கெறியாத முடியுடை 
யவன் ' என்று இரண்டாம் ஈந்திவன்மனான பல்லவமலலனும் 

(8. 1, 1, 11, ற. 520) “முகுர்சன் பாதங்களை ஏப்போதும் ரசல் தரிப் 
பவன்” என்று நிரபதுங்கவர்மனும் (8, 1. 1, 11, ற. 507) சாஸனங் 
களிற் சிறப்பிச்சப்படுதல் காண்க, முதல் மகேந்திரவர்மன், இரண் 
டாம் ஈரசிம்மவர்மனாகிய இராஜூங்கன், மான்றாஈஈ்தி இவர்களைச் 
சிவபத்தர்களாகச் சாஸனங்கள் கூறுதல் மேலே பலவிடங்களினுங் 
குறிக்கப்பட்டது. 

3. 8.1.7, 70], 1, 11௦, 98, ற, 515
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டப்பட்டதென்றும், அதற்கு முதலிராஜராஜசோழனால் 
சி. பி. 1008-ம் வருஷம் அனைமங்கலம் என்ற ரொம 
மொன்று தானமளிக்கப்பட்டதென்றும் சாளனத்தால் 
அ நியப்பகிசன்றன". இச்செய்திகளைக் கொண்டு, அவ்வி 
ஹாரத்திருந்த பெள த்தவிக்செகமே திருமங்கையார் கைப் 
பற்றியதாகவேண்மும் எனவும், எனவே அவ்வடியார்காலம் 
11-ம் மூற்ருண்டுக்கும் பிற்பட்ட தாகவேண்டும் எனவும் 

கருதுவாரும் உளர். இப் பெளத்தப்பள்ளியைப் பற்றி 

ஈமக்கு முதன்முதல் தெரிவிப்பது, ௮வ்விராஜராஜசோழன் 

மகன் முதலிராஜேர்தான் காலத்தே உண்டான சாஸ 

னமே. ஆதனால்) 1018-முதல் 1045-வசை ண்ட xe 

இசாஜேந்திரன் காலத்தில், டி. விஹாரம் ஈன்னிலையில் 

இருக்ததென்பது விளங்கும். ஸ்ரீமக்-நாதமுனிகளுக்கு த் 

திருப்போனாரான ஸ்ரீஆளவர்தார் வைஷ்ணவாசாரிய த்தலை 

மை வஒூத்து விளங்கியது இக்காலமேயாம். ஆகவே, முற் 

கூறிய கொள்கைப்படி கொண்டால், திருமங்கைமன்னன் 

அவ்வாளவந்தார்க்கும் பின்பிருந்தவர் என்றே கொள்ள 

கேரும். ஆயின், இதனிலும் ௮சங்ககமான கொள்கை பிறி 

திலலை என்க. திுமங்கைமன்னன் களவுத்தொழ்லிற்போ 

போனவர் என்றும், ௮த்தொ।/ ற்மறமை காட்டிப் பெளத் 

தப்படிமத்தைக் கவாந்தவரொன்றும் கூறப்படும் கதைகளி 

னுண்மையே ஆராய்ச்சிக்கு உரியதாக உள்ளது. ஆழ்வார் 

அலை ருலகுக் கருளேபுரியும், காரார் புயற்கைக் கலி 

கன்றி?” என்றும் பிறவாறும் தம்மைபற்றிக் கூறியவற்றுடன் 

௮க்கதைகள் மாறுபடுதலை மேலே வளக்கினேன். அவற்றை 

மெய்யாகவே Cer onal gold, ௮ப்படிமம் இருந்த நாகபட்டி 

னத்துப் பெளத்தப்பள்ளி 8-ம் நூற்றாண்டுக்கும் முற்பட் 

டதொன்று என்று கருதத்தக்கதேயன்றி, 11-ம் pr paper 

டின தாகக்கொள்ளச் சிறிதும் இடமில்லை என்பது திண்ணம், 

௮க்கரைராட்டுப் பெள த்தவேர் தனொருவன் தமிழ்சாட்டில் 
  

1. The Large Leiden Grant—Tamil and Sanscrit 
Inscriptions, No, 30, pp. 204—24
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விஹாரமொன்று கட்டுதற்கு சாஃபட்டினத்தைக் குறிப்பிட் 
டதனால், ௮.து பெளத்தர்கட்குச் இறந்த தலம் என்பது 

பெறப்படும், ௮வ்வாறே காகபட்டின த்தைப் பற்றிய பழைய 

வழக்கும் உண்டு, அதனால், வேறு பெளத்தப்பள்ளிகளும் 
அவ்வூரில் முன்பே இருசக்திருத்தல் வேண்டும் என்றும், 

அவையாவும் சிதைவுற்ற பிற்காலத்தே ஈடாரவேந் தனால் 

தன்பெயரிட்டுப் புதிய விஹாரமொன்று ங்கும் கட்டி 

முடிக்சப்பட்டதென்றும் கொள்வதே ஈன்கு பொருந்துவ 

தென உணர்க, 

இவ்வாறு, எவ்வகையானும் 8-ம் நூற்றாண்டே திரு 

மஙகை மன்னனுக்கு எற்புடைம்கரலமா தல் தெளியலாம், 

இந்நா ற்ராண்டு, திருமாலடியரான பெரியோர்களும் அரசரும் 

இிறர்துவிளங்கிப காலவிசேடம் என்பது பல்லிடங்களிலும் 

என்னாற் குறிந்நப்பட்டிள்ள௮. இதற்கு முன்னதான 7-ம் 

மூற்றாண்டில் சைனபெளத்தமதங்கள் அரசராதரவால் 
அடைந்திருந்த உயா்நிலைமை இக்காலத்தில் முற்றும் ஒழிக்து 

விட்டது என்று சொல்வதற்கில்லை. தம் நிலைமையை 

உயர்த்துவதில் ஊக்கமும் உழைப்பும் அம்மதத்தவர்களிடம் 

குறையாதிருக்ததோடு, வைதிரசமயத்திடத்தும் அதன் 

தெய்வக்களிடத்தும் இயல்பாக அவர்கட்டஇருக்த வெறுப் 

புப் பின்னும் பெருகியிருர் ததென்,றம் சொல்லலாம். எட்டா 
மூற்றாண்டுத் தமிழ்வேந்தர்கள் வைதிகச்சார்புடைய?ே 

யாயிலும், அதுபற்றிப் புறச்சமயத்தாரது மதப்பிரசாரக 

முயற்சியைத் தடைப்படுத்துங் கருத்துக் கொண்டிருந்தவர் 

அல்லர். எல்லாமதத்தாரையும் ஒப்பநாடி அவர்களது உரி 

மைகளையும் அறங்களையும் காத்தளிப்பதிற் பழைய அரசர் 

பெரும்பாலாரும் பெருகோக்குடையவர்களே. அதனால் 

வைதிகசமயத்தவருடன் வாதங்கள் FL FHS SL கொள்கை 

களைச் சைனபெளத்தர்கள் பரப்பக்கொண்ட முயற்சிக்கு 

யாதொரு தடையும் நிகழ்ந்ததில்லை என்னலாம். 7-ம் 
மூ த் முண்டிலிருக் த சமணசமயத்தின் ஆதிக்கத்தை நிலை 

குலையச் செய்த அப்பர் சம்பந்தமூர் 2திகட்கு ௮ரைழாற்
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Gems பின்விளன்கயெவராக மேற்குறிப்பிட்டுப் போர்த 
சு்தரமுர் த்திராயனார்:-- 

** நமணநந்தியுங் கருமலீரனுர் தருமசேனனு மென் றிவர் 

குமணமாமலைச் குன் றுபோனின்று சங்கள்கறையொன் நின்நியே 
ஞமணஞாஞண ஞாணஷஞோணமென் ரோ தியாரையும் காணிலா 
௮. மணராற்பழிப் புடையசோஈமச் கடிகளாகிய வடிகளே '' 

(தேவா. பொது, ':நமக்கடிசளாகயெவடி.கள்'' , 9) 

* சரிய மனச்சமண் காடியாடு கழுக்களால் 

எரிய வசவுணுந் தன்மையோ... .எம்பிரானுச்சே '' 

(ழூ, 'முடிப்பதுகங்கை, 9) 

என்று தங்காலத்தே தலைமை பெற்றிருந்த சமணமுனிவர் 

சிலரையும், ௮வர்கள் வைதிகக் கடவுளரைப்பற்றி இகழ் 

வுரைகூறி வந்ததைபுங் குறிப்பிடுதல் காணலாம். இவ் 

வாறே அச்சுர்தாமூர் த்திகள் காலத்தவரான திருமங்கை 
மன்னன்... 

“Nese ஈறுபீலிச் சமண்குண்டர் முதலாயோர் 

விச்சைக் இறையென்னு மவ்விறையைப் பணியாதே ” 

(பெ, தி. 2, 6, 5) 

! தருக்னொற் சமண்செய்து சோறு சண் டயிரினாற் 

நிரளை மிடற்றிடை நெருக்குவார்'' (ens. 2, 1, 7) 

 தெருவிற்றிரி சிறுகோன்பியர் செஞ்சோற்றொடு கஞ்சி * 

மருவிப்பிரிக் சவர்வாய்மொழி மதியாதுவர் 

திடைலீர்'' (ஷூ, 7, 9, 2) 

£வெள்ளியார் பிண்டியார் போதியா ரென்றிவ ரோதுகன்ற 

சள்ளழால் தன்னையுங் கருமமன் றென்றுயச் 

கருதினாயேல்'' (ஷி, 9,7) 9) 

வந இக்கு மற்றவர்க்கு மாசுடம்பில் வல்லமணர் 

தமக்கு மல்லேன்” (Gop, 7, 4, 5) 

என்றும்; இவ்வாழ்வார் காலத்தவராகக் குருபாம்பரைகள் 
கூறு தொண்டாடி ப்பொடிகள-.- 

(புலயற மாகிரின்ற புத்தொட சமணமெல்லாங் 

சலையறக் கற்றமா%தர் காண்பரோ சேட்பரோசான் '' 
20



154 ஆழ்வார்கள் காலநிலை. 

வெுப்பொடு சமணமிண்டர் விதியில்சாக்கயர்கள் நின்பாற் 
பொழப்பரி யனகள்பேசிப் போவதே கோயதாஇல் ”' 

( இருமாலை. 8, 7) 

என்றும் எட்டாூற்றுண்டில் ௮ப்புறச் சமயிகள் கொண்டி 
ருந்த மனநிலைமையையும் மதப்பிரசாரக முயற்சிகளையுகங் 

கூறிச்செல்லு தல் மாண்க. பழங்காலத்தில் சைனர்கள் மிகு 

தியுர் தவ்வொழ்ர்த மலைகள் எட்டாகும். ௮வற்றை-- 

“usages Oop mae பப்பாரம் பள்ளி 

அருங்குன்.றம் பேராந்தை யானை--டுநங்தன்றம் 

என்றெட்டு வெற்பு மெடுச்யெம்ப வல்லாரக்குச் 

சென்றொட்டு மோபிறவித் தீங்கு 

என்னும் பழைய வெண்பாவான்! x be. *: வண்பெருஞ் 

திறப்பின் மாதவம் புரிந்தால், கெண்பெரும் குன்றத் திருக்த 

முனிவார் ? என்பர். இவற்றுள் இருங்குன்று என்பது 

இருமாலிருஞ்சோலை என்ற அ௮ழகர்மலையாகும். “* இருக் 

குன்றத் தடியுறை யியைகென '? என்பது பரிபாடல் (16, 

16). திருமல்கைமன்னன் காலத்திலும் சைனபெளத்தர்கள் 

அழகா திருமலையில் வ௫ித்துவர்தனர் என்பதும்) ௮ம் 

மலையில் ௮காதியாகவே திருக்கோயில்கொண்டருளிய திரு 

மாலைப்பற்றி அன்னோர் வாய்க்குவர்தன பேப் போந் தன 

சென்பதும்-- 

1! புந்தியில் சமணர் புத்தமோன் நிவர்கள் 

ஒத்தன பேசவு முகந்திட் 

டெர்றைபெம் மானா ரிமையவர் தலைவர் 

எண்ணிமுன் னிடங்கொண்ட கோயில் ”' 

(பெ, தி, 9, 8, 9) 

சான்று இப்பெரியார் திருமாலிருஞ்சோலைப் பதிகத்துக் 

கூறுதலால் தெரின்றத. அழகர் திருமலையில் சைனரும் 
பெளத்தரும் ஆழ்வார்கட்கு முன்பே வகித்து வந்தவர்கள் 

என்பது அ௮ம்மலைக்குகைகளில் ௮மைந்துள்ள ப்.ராஹ்மி?? 
  

lV. திருவாலவாயுடையார் புராணம், குறிப்புரை, பச், 288 

(முதற்பதிப்பு), |
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சாஸனங்களாலும், பிற சைனசாளனங்களாலும் ஈன்கு 

Har mares}. 

இனித் திருமங்கைமன்னன் தமக்குமுன்னும் தம் 

காலத்தும் விளங்கயெ ௮ரசர் கலருடைய அரிய செயல் 
களைப்பற்றிக் குறிப்பிடுதல் அறியத்தக்கது. அ௮ரசர்க்காச 

னும் பரம பாகவதனுமான தொண்டைவேந்த னொருவனு 

டன் திருமால் ஏழு நாழிகையளவும் எழுந்தருளியிருக்து, 
திருமர்திரப்பொருளை அவற்கு உபதே௫த்தருளினர் என் 

பதனை-- 

1! துளங்கு நீண்முடி யாசசர்தங் குரிரில் 

தொண்டை மன்னவன் இண்டிற லொருவற் 

குளங்கொ என்பினோ டின்னருள் சாந்தங் 

கோடு நாமிகை யேழட னிநப்ப 

வளங்கோள் மந்திர மற்றவற் கநளிச் 

செய்த வாறடி யேனறிக் துலக 

மளர்ச பொன்னடி யேயடைர் தஅுய்ரந்சேன் 

அணிபொழிற்றிரு வாங்கத்தம் மானே '' (5, 8, 9) 

என்ற பாசுரத்தால் இவவாழ்வார் கூறுகின்றார். இப் 

பாட்டுட் சண்ட தொண்டை மன்னவன், பல்லவவேந்தனும் 

பரமபாகவதனுமான சிம்மவிஷ்ணுவேனும் இரண்டாம் 

பரமேச்சுரவர்மனேனும் ஆதல் வேணடும். இவ?வேச்தனே 

யன்றி வேறு பல்லவனொருவலும் தில்லைச்” சித்திகூடத்துத் 
  

1. அழகர்மலையில் சாஸனஙகளுடன் உள்ள இக்குகைகள் 
(பஞ்சபாண்டவர் படுகை' என்று வழங்குின்றன, (ற. 56. 
70—79 of 1910, ற. 80) 

2. இத்தரகூடம் - இற்றம்பலச்தின் பச்கச்துள்ள தஇருமால் 
கோயில், ((சத்தரகூடந் தெற்றியம்பலம்'' என்பர் திவாகர நீகண் 
டூடையார். தெற்றியம்பலம் - மேடையிடமாயமைந்த கோயில் 
[தெற்றி - இண்ணை ) அம்பலம் - கோயில்], திநத்தேற்றியம்பலம் 
எனத் இருமாற்கு வேறோர் கோயிலும் சோணாட்டுள்ளமை காண்௧,. 
இல்லைக் கோயிலுள் சரையிடமாகச் சிவபிரானுக்கும் மேட்டிட 
மாசத் திருமாலுக்கும் முறையே சிற்றம்பலம் தெற்றியம்பலங்கள் 
பழைமையாகவே உள்ளன என்.தும் அவ்விரண்டும் அந்தணர் 

அரசர் முதலியோராலி ஒப்பப் போற்றப்பட்டன என்பதும்
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திருமா ற்குப் பல திருப்பணிகளுஞ் செய்து பணிந்த 

செய்தியை-- 

* பைம்பொன்னு முத்து மணியுங் கொணர்ந்து 

படைமன்ன வன்பல் லவர்சோன் பணிந்த 

செம்பொன்மணி மாடங்கள் சூழ்கின்ற இல்லைச் 

இருச்சித் தூகூடஞ் சென்றுசேர் மின்௧களே'' (3,2,8) 

என்று கூறுவர், இவவாழ்வார். (படைமன்னவன் பணிந் த” 

என்பதனால் ௮வ்வரசன் வெற்றியுடன் வந்தவன் என்பதும், 

அவன் சமர்ப்பித்த ௮ரும்பொருள்களில் முத்துக் கூறப் 

படுதலால், முத்துக்குரியனைனை பாண்டியனை ௮வன் போரில் 

தோற்பித்தவன் என்பதும் பெறப்படும். இத்தென்னாட்டு 

வெற்றி பெற்றவன் திருமாலடியனை பல்லவமல்லனாதல் 

வேண்டும்; ''பல்லவன் மல்லையாகோன் பணிந்த பரமேச்சுச 

விண்ணகரம்!” என்று இவனையே பொதுப்படப் பல்லவன் 

என்று வேறு திருப்பதிகத்தும் இவ்வாழ்வார் இறப்பித்தல் 

ஒப்பிடத்தம்கது. இத்தாகூடத்துத் திருமால் தில்லைவா 

ழந்தணர்களால் காளும் விதிப்படி ஆராதிக்கப்பெற்றுப் 

போற்றப்பட்டவர் என்பது 

4 மவா யிரநான் மறையாளர் நாளும் 

முறையால் வணங்க வணங்காய சோதி 

தேவாதி தேவன் இகழ்கின்் ற தில்லைத் 

Agee s தாகூடஞ் சென்றுசேர் மின்சளே'' (3,2,8) 

என்ற இப்பெரியார் திருவாக்கால் விளங்கும். தில்லை மூவா 
யிரவர் இவ்வாறு திருமாலடியராய் வழிபடுக் திறத்தை-- 

(( இல்லைககர்த் திருச்சித்ர கூடர் தன்னுள் 

அந்தணர்க ளோநழவா யிரவ சேத்த 

௮ணிமணியா சனச்திருக்ச வம்மான் ரூனே '' (10, 2) 
  

சேவார இவ்யப்பிரபந்தங்களால் ஈன்கறியப்படும். 4 வரங்கடக் 
தான் இல்லை யம்பல மூன்றிலம் மாயவனே ' (இருச்சோவை, 86) 
என்று வாதவூரடிகள் புனைந்து கூறியதும், பேராசிரியர் 'இன்னும் 

வரங்கிடச்இன்றானாதலின்' என்று ௮வ்வடிச் கெழுதிய குறிப்புரை 
யும் ௮அச்சித்திகூடமாகய தெற்றியம்பலத்தின் பழைமைக்கு வேறு 

சான்றாதலுங் சாண்ச,
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என்று குலசேகரப் பெருமாளுங் கூ றியருளு தல் காண்க. 

இதனால்), சிவனடி.யார்களால் முற்படச் சறப்பிக்கப்பெற்ற 

(தில்லைவாழர் தணர் ?? 1 பண்டைக்காலத்தே ‘oy Ter Ra 
உலகளந்த ௮ரியதிகம்? என்ற பிளவுபட்ட கொள்கையின 

சாகாது *திருமாலுக்கடிமைசெய்' என்ற முதுமொழியின் 

படி. ஒழுகிய பெரியோர் என்பது ஈன்கு பெறப்படும். 

திருமங்கைமன்னன் சோழன் செங்கணாணை த் தம் இரு 

ஈறையூர்த் திருப்பதிகத்தில் பலபடப் பாராட்டுவர். இச் 

சோழன் ஐந்தா நாற்ரண்டையடுத்து விளங்யெவன் என் 

பது மேலே கூறப்பட்ட. கழுமலம், திருப்போர்ப்புறம்3 

என்ற களங்களிலே சோன் கணைக்கா விரும்பொறையோடு 

இச்செங்கணான் போர்புரிந்து ௮ச்சேரனைச் சிறைபிடித்த 

வன் என்பதும், பொய்கையார் என்ற தெய்வப்புலவர் இவ 

னது போர்வெற்றியைப் புநழ்ந்து பாடி ௮ச்சேரனைச் 
சிறைமீட்டன ரென்பதும் /றகானாறு களவழி நாற்பது 

முதலிய சங்கநால்களால் ஈன்கறிந்தவை. முற்பிறவியிலே 

இவன் இலர்தியாயிருர்து திருவானைக்காச் செவபிரானை வழி 

பட்ட சிறப்பால், பேோரசனா ! பிறந்து அப்பிரானுக்குப் பல 

மாடக்கோயில்கள் எடுத்துப் பெருமைபெற்றவ னென்ப 

தும், ௮தனால் நாயன்மார் அறுபத்துமூவருள் ஒருவராக 

நன்குமதிக்கப் பட்டவன் என்பதும் தேவாரமுதல்ய சைவத் 

இருமுறைகளால் தெரியலாம். இவன் பிறர்தகாள் இரே 
  

1. இல்லைவாழந்தணர் சிவனடியார் வரிசையில் முதற்கண் 

வைத்துப் போற்றப்பதெலைச் ** கில்லைவா ழந்தணர்த மடியார்க்கு 

மடியேன் '' எனச் சுந்தாமூர்ச்தி நாயனார் சம் இருத்தொண் டத் 

தொகையில் தொடங்குதலாலும் பிற சைவச்சிருமுறைகளாலும் 

அறிக, 

2. இந்தால், பக். 42, £ழ்ச்குறிப்பு. 

3... திருப்பேர்ப்புறம்' என்பது நேர்பாடம் போலும், இருப் 

பேர் என்பது 'அப்பக்குடத்சான்' என வழங்கும் சோணாட்டுச் இரு 

மால் திருப்பஇயாம்.
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வதி . என்பர் முத்தொள்ளாயிரமுடையார்.1! சோழன் கரி 

காலனுக்குப் பின் ஆட்சுபுரிர்தவன் இச்செங்கணான் என்ப 

தும், நல்லடிக்கோன்” என்ற நன்மகன் இவனுக்குப்பிறக்து 

விளங்லனென் என்பதும் சாஸனங்களால் அறியப்படுகின் றன. 

இவன் பிறப்பு முதலிய பிறவரலாறுகளைப் பெரியபுராணம், 

திருவானைக்காப்புராணம் முதலிய பின்னூல்களிற் கண்டு 

கொள்க, இங்கனம் காணப்பட்ட வரலாறுகளினும் வேறான 

செய்திகள் சல இச்செங்களுனைப் பற்றித் திருமங்கை 

மன்னன் கூறுதல் ஈண்டு அறியக்கக்கது:-- 

 வெங்கண்மா களிறுக்தி வேண்ணி யேற்ற 

விறன்மன்னர் திறலழிய வெம்மா வுய்த்த 

செங்கணான் கோச்சோழன் சேர்ந்த கோயில் 

இருஈறையூர் மணிமாடஞ் சேர்மின்௧ளே '' 
(பெ. தி, 6, 6, 4) 

ஈ பாராள ரவரிவரன் றழந்தை யேற்ற 

படைமன்ன ரடல்துணி௰ப் பரிமா வுய்த்த 

தேராளன் கோச்சோழன் சேர்ந்த கோயில் 

இருஈறையூர் மணிமாடஞ் சேர்மின்௧ளே'' (ஷூ, 4, 6) 4) 

எனத் திருஈறையூர்ப்பதிகத்து ஆழ்வார் கூ றுவனவற்முால், 

வெண்ணி, அழுக்தை் என்ற போர்க்களங்களிலே இச் 

சோழன் அடைந்த வெற்றித்திறம் இற்றென விளங்கும். 
  

1.  g6g00 ராவொடு பொன்பெற்றார் காவலர், மரதாம் 

போன் மாண்ட களிதூர்க்தார்-.-எந்தை, இலங்கலேவேற் கிள்ளி 

யிரேவதிநா ளென்னோ, சிலம்பிசன் கூடிழந்த வாறு'' (தொல். 

பொருளி. 91, ஈச். உரை.) என்பசனால் அறிக. 

2, Ambil Plates of Sundara-Chola—Ep. Ind. Vol. 

XV, Verse, 13, p. 60. 

3... இது கோயில் வெண்ணி (கோயிலுண்ணி) என வழங்கும் 

சோணுட்டீர். 

4, அழுர்தை- இருவழுந்தூர் ; சதோமுந்தார் என்பது இப் 

போதை வழக்கு,
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விளந்தை வேள் என்ற சற்றாசனொருவன்; செங்கணாளுக் 
குப் பெரும்பகைவனா யிருந்தனன் என்றும்; அவனைப் 

போரொன்றிலே தன் வேலைச் செலுத்தி உயிர்தொலைத்துப் 

பின் முத்தமிழ்காட்டுக்குர் தனியாசன் தானேயாய் உலக 
மாண்டனன் இச்சோழன் என்றும்... 

“ மின்னாடு வேலேந்து விளந்தை வேளை! 

விண்ணேறத் தனிவேலுயத் தலக மாண்ட 

சென்னாடன் குடகொங்கன் சோழன் சேர்க்த 

திருநறையூர் மணிமாடஞ் சேர்மின்களே ' 

(பெ, தி. 6, 6, 6) 

என்ற தொடர்க. பல். ஆழ்வார் தெரிவித்தல் அறியத் 

SSS SH. விளந்தை என்பது நிருச்சிராப்பளளி ஜில்லா 

ர் 

உடையார்பாளயத்தை படுத்துக் கோட்டை முதலிய 
பழைய சின்னங்களுடன் இன்றும் உள்ளதோர் ஊராம், 

மேற்குறித்த போர்களிலே செங்கணான் வெற்றிபெறுதல் 

வேண்டித் திருகறையூர்த் திருமால் ௮வற்குத் தெய்வ 
வாளொன்று உதவினர் என்பர் முன்னோர்.” இச்சோழன் 
முன்பிறவியிற் சிலந்தியாய்ப்பிறர்.து 3திருவானைக்காவிலுள்ள 
சிவலிங்கத்துக்குத் தன் நாலாலிழைத்துவந்த மேல்விதா 
னத்திருப்பணியை அழித்துவர்த பானை துழையாவண் 

ணம் சிவபிரானுக்கு மாடக்கோயில் பல கட்டி வழிபட்ட 
வன என்பது தேவார முதலியவற்முல் அறியப்பமம், இங் 

னம் இவன் ஈட்டிய சிவாலயங்கள் எழுபது என்று திரு 
மங்கைமன்னன் தொகைப்படுத்தும் கூறுதல் ௮றியத்தக் 

சத. இதனை... 
அகவன். னள பனி வலைக்கு ட வர். 

1. *விளேந்தவேளை' என்று இப்போது வழங்கும் பாடம், 

அது 'விளர்தைவேளை' என்று இருத்திக்சொள்ள ற்குரியது, 

2) பெரிய திருமொழி, 6, 0, 3-ம் பாசுர வியாக்யானம், 

.. ( இலந்தியு மானைக்காவீற் றிருநிழற் பக்தர்செய்.த, உலர் 

ga oof] nbs போதே கோச்செங்க ணானுமாகச், கலந்தநீர்ச் காவிரி 

சூழ் சோணாட்டுச சோழர் தங்கள், குலர்தனிற் பிறப்பித் ட்டார் 

குலுச்சை லீரட்டனாரே்'' (சேவா. குறுக்கை, அப், 4),
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! இருக்கலங்கு திருமொழிவா யெண்டோ எீசற் 
கணிமாட மேழபதுசேய் துலக மாண்ட 

இருச்குல,ச்து வளச்சோழன் சேர்க்த கோயில் 

திருநறையூர் மணிமாடஞ் சேர்மின்களே ' 
(பெ. தி. 6, 6, 8) 

ச் 

என்பதனால் ௮றிக. இவ்வாறு; செங்கணான் செய்த சிவன் 

கோயில்களாகத் தேவாரத்தால் ௮றியப்பவென இருவா 

னைக்கா, ௮ம்பர், ஈன்னிலம், வைகன் மாடக்கோயில் என் 

பனவாம்.! சோழமண்டலத்தின் கூறுகளாக அமைந்த 

ஒவ்வொரு காட்டுக்கும் ஒரு வொலயம் இச்செங்கணுனாற் 

கட்டப்பட்ட தென்பர் சேக்கிழார்.” இங்கனம் இவ 

தொஜ்டினைச் சறப்பப்புரிர்த இச்சோழன் முடிவில் இர 

நறையூர்த் திருமாலும் கடியனாய்ச் சிறப்புற்றான் என்று 

திருமங்கைமன்னன் பாசுரப்போக்கும் கேற்பம் கருத்து 

உரைப்பர் முன்னோர்.” இவற்றால் இச்செங்கணான் வர 

லாறுகள் ஆழ்வார்கல் காலத்தே பிரசித்தமாக வழங்கிவர் த 

தென்பது தெரியலாகும். 

இனி, திருமங்கைமன்னன் பாடியருளிய தொடர்கள் 

சில ௮வர்காலத்தனவாகிய சாஸனவாக்கியங்களோடு பெரி 

தும் ஒற்றுமைப்பட்டிருத்தற்குச் ல உதாரணங்கள் காட்டு 
வேன், ௮வை வருமாறு :-- 
  

1, அம்பர்மாககர்ச், குரிசில் செங்கண்ணவன் கோயில் சேர் 

வரே'' (தேவா. அம்பர், சம், 1), கோச் செங்கணான் செய் 

கோயில் நாடிய நன்னிலத்துப் பெருங்கோயில் (ஷூ, ஈன்னில. 
சந், 11), ''வைகன் மேற்றிசைச் செம்பியன் சோச்செங்கணான் 

செய்கோயிலே '' (ஷே, வைகன்மாட. சம். 4)--எனக் காண்க, 

2, செங்கணான், அந்தமில்€ர்ச் சோணாட்டி லகனாடு தொறு 

மணியார், சர் தரசேகர னமரும் தானங்கள் பலசமைத்தான் '' (பெரி 
யபு. கோச்செங்கட், 14), 

3. ஸ்ரீ பெரிவாச்சான்பிள்ளே முதலியோர் வியாக்கயொனங 

காண்க,
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பல்லவமல்லன் 4 சமுத்திரகோஷம் ?? என்னலும் பெய 

ருடைய கடூமுசுவாத்யத்தைத் தனக்குச் சிறப்பாகவுடைய 

னாயிருந்தவன் என்றும், ௮தனைச் சளுக்கயனொன இரண் 
டாம் விக்கிரமாதித்தன் (798-140) அ௮ப்பல்லவனுடன் 

ஈடத்திய போரிற் கைப்பற்றினான் என்றும் கேந்தூர்ச் 

சாஸனங் கூறுஇன்றது.! இவ்வாத்தியத்தைக் குறிக்கும் 

அச்சாஸனவாக்கியமாவது-- 

* கடுழகவாதித்.ர ஸழத்திரகோஷாபிதான '' 

என்பது. இது, திருமங்கை மன்னன் அ௮ப்பல்லவனை 

விசேடிக்குமிடத்.து....- 

“ கடல்போன் ழழங்தங் குரற்கடுவாய்ப் பறையுடைப் 

பல்லவர்கோன் '' (பெ. இ. 2) 10, 9) 

என்று பாடுதலுடன் ஒப்பிடற்குரியது. கடுமுகவாதித்ரம் 

--கவொய்ப்பறை. கடுவாய்ப்பறை பிறர்க்கும்? பொதுவாகக் 
கூடுமேலும், கடன் முழக்கம்போன்ற ஒலியுடைமையால் 

(ஸமுத்திகோஷம்? எனப் பெயர்பெற்ற முரசம் பல்லவ 

மல்லனுக்கே உரியதென்பார், (கடல்போன் முழக்குக் குரற் 

கடிவாய்ப்பறையுடைப் பல்லவர்கோன்? என அதன் பெயர்ப் 

பொருள்விளங்கக் கூறலாயினர் ஈம்பெரியார் எனவுணர்க, 

இனி, பல்லவமல்லனை ௮வன் சாஸனம். 

* ப்ரணதாவநீபதீம் மதடமாலிகாவிட சரணுரவிந்த :'” 

என்று விசேடிக்கின்றது. 6 வணங்கும் மன்னாது முடி 

மாலைகளால் தழுவப்பெற்ற பாததாமரைகளை உடையவன்? 

என்பது இதன் பொருளாம். இச்சாஸன வாக்கெத்துடன். 

। மன்னன் தொண்டையர்கோன் வணங்தநீண்ழடிமாலை 
வயிரமேசன் '' (பெ. இ. 2) 8, 13) 

  

1, Ep. Ind. Vol. IX, No. 29, P. C. 205; S. 1.1. Il, 

146, 

2.  கடுவாய்ப்பறை, பல்லவமல்லன் பேரன் மூன்றாம் கந்தக் 

கும் உரியதாக ஈர்.இக்கலம்பசம் கூறும் (5, 0.). 

21



162 ஆழ்வார்கள் காலநிலை 

என்ற திருமங்கைமன்னன் வாக்கு ஒப்பிடத்தக்கது. வயிர 
மேகன் தர்திதுர்க்கனாயினும் ௮வன் பேரன் தர் திவர்மனா 

யினும், ௮க்காலத்து வழங்க சாஸனவாக்கியப் பொருளை 
உட்கொண்டே, சொற்சுருங்கப் பாடி ௮ப்பொருள் பெற 

வைத்தனர் இவ்வாழ்வார் என்பது பெறப்பட த்தடையில்லை. 

"இனி, *இருக்கெசுச் சாம வேத நாண்மலர்? என்ற 

பெரியாழ்வார் அ௮ருளிச்செயலின்படி ௮ப்பெயர்களுடன் 

விளங்யெ வேதம் மூன்றனுள் முதலிரண்டும் முறையே 

பவுழியம், தைத்திரியம் எனவும் ஆழ்வார்கள் காலத்து 
வழக்குப் பெற்றிருந்தன என்பது 

 சந்தோகன் பவுழியனைந் தழலோம்பு தைத்திரியன் 

சாமவேதி (பெ.தி, 5, 5) 9) 

! சந்தோகா பெளழியா தைத்திரியா சாமவேதியனே '' 

(ழூ, 7, 72) 

என்ற திருமங்கைமன்னன் திருவாக்குக்களால் ௮றியப்படு 

கின்றது, இவை பண்டைவழக்கே என்பது; திவாகர 
நிகண்டுடையார்-- 

(. இருக்கு முதல்வேசம் பேளடிக மெனப்படும்.'' 

இரண்டாம் வேதர் தைத்தீரிய மென்ப” 

(ஒலிபற்றிய, தொ. 75,6) 

சன்று கூறுதலால் அறியலாகும். பிங்கலறிகண்டிலும் 

இவ்வாறே ௮வற்றின் பெயர் கூறப்பட்டுள்ளன. 8, 9-ம் 

ூற்றாண்டுச் சாஸலனங்களும் பவிழிய சூத்திரம்,” பவிழிய 

சரணம், தைத்ரிய சாணம்” என ௮ வவேதங்களை வழங்கு 
தல் ௮றியத்தக்கது. திருமங்கை மன்னன் கூறியவற்றுள் சந் 

தோகன் என்பது சாந்தோக்கிய சாமமறிந்தவன் என்னும் 

பொருள௮; சாந்தோக்யெ சாமம்* தலவகாச சாமம்“என்ப, 
  

1. இவ். பெரியாழ். திருமொழி, 5, 1, 6. 

2. S. LI. vol. ii, p. 328; vol. iii, p. 370. 
3. T. A. S. vol. i. p. 9. 

-4, Ep. Rep. No, ii, 1906. 

5. Ibid, 76. of 1914.
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பவுழியம் என்பது இருக்குவேதத்தினை; பல இருக்குக்களை 
யுடைமையின் பஹ்வ்ருச்யம் என்று ௮வ்வேதம் பெயர் 

பெறும் என்பர், ௮துவே தமிழில் பவிழியம், பெளழியம், 

பெளடியம், பெளடிகம் எனவும் திரிக்து வழங்கலாயிற்று, 

தைத்திரியம் என்பது கிருஷ்ணயசுர்வேத சாகைகளுள் 

ஒன்றாம், இப்பகுதி தென்னாட்டிற் பயிற்சி மிகுதியுடை 

மையின், இதுவே எசுர்வேதமாக அக்காலத்துக் கருதப் 

பட்டதாகவேண்டும். இவ்வாறு இருக்கு எசக்களுக்கு 
ஆழ்வார் கூறும் பெயர்கள் பண்டை மூல்வழக்கோடும் 

சாஸனவழக்கோடும் பெரிதும் எற்புடையவாமாறு கண்டு 
கொள்க. 

பல்லவமல்லனது ' இறப்புப்பெயர்களுள்ளே 8 கலிபல 

மாத்தா??? என்பதும் ஒன்ரனுக உதயேர்தி சாஸனக் கூறு 

கின்றது,” அப்பல்லவன் காலமுழுதினும் விளங்கெவர் 

இிருமங்கைமன்னன் என்பதை மேலே விளக்கியுளேன், 

sausages அரசாட்சியில் நிலைபெற்றிருந்தவன் ௮வ் 

வேந்தனே என்பதைப் 'பார்மன்னு பல்லவர்கோன்” என்று 

பரமேச்சாவிண்ணகரப் பதிகத்தில் இவர் குறிப்பிடுதலுங் 
காண்க. இங்கனம் தங்காலத்து விளங்கெ போரசன் 
  

1. தொல்காப்பியப் பாயிரவுரையுள் ஈச்சினார்ச்சினி௰ர் (கான் 

மறையாவன ) *தைத்திரியமும் பெளடிகமும் தலவசாரமூம் சாம 

வேதமுூமாம்; இணி இருக்கும் யசுவும் சாமமும் ௮தர்வணமும் 

என்பாருமுளர்; ௮து பொருந்தாது ; இவர் (தொல்காப்பியர்) 

நூல்செய்தபின்னர் வேதவியாதர் சின்னாட் பல்பிணிச் சற்றறிவி 

ஜோர் உணர்தற்கு கான்குகூ௫க இவற்றைச் செய்தாராதலின்'' என் 

நறெழுதினர். கலித்தொகைச் கடவுள்வாழ்த்துப் பாட்டுரையினும் 

இவ்வாறே இவர் கூறுதல் காண்க, இங்கனம் இவர் எழுதிச் 

செல்லுதற்கு யாதொரு பிரமாணமும் இடை த்திலது என்பர் வட 

நாலார்.  தலலகாரம் என்று இவர் கூறியது, சாமவேத்சாகைசக 

ளுள் ஒன்றாம்) தலவகார சாமம், (150. 136. 110௦. 1, 1097) தலவ 

சாரசரணம் (1, &, 5. 101, 1, ற. 9) என்ற சாஸன வழக்கும் 

காண்க, 
2. S, 1, 1, volt ii, p. 367, line, 29,
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பெத்றிருச்த பெயரினையே இற்றாசரான இவவாழ்வார் 
கலிகன்றி?” எனத் தம் கெளரவகாமமாகத் தரித்தனசோ 
என்று கருதவும் இடமுண்டு. கலிகன்றி என்பது கலியின் 

வலிமையை ஒடுக்குபவர் என்ற பொருளுடையதாய்க் 'கலி 

பல மர்த்தஈ;? என்ற பெயருடன் ஓத்ததாதல் காண்க, 

இவ்வாறே வழுதிவளசாடரான சடகோபர்க்கு வழங்கிய 
மாறன் பராங்குசன் என்ற காமங்கள், ௮க்காலத்தாசன் 

பெயர்களே என்பதை அ௮வ்வாழ்வாரைப் பற்றிக் கூறுமி 

ட்த்து விளக்குவேன். 

திவ்யசூரிசரித த்தில் திருமாலடியவளான குமுதவல்லி 

என்ற கன்னியை ௮டையும்பொருட்டுப் “* பரகாலர் தாம் 

கொண்டிருந்த சைவத்தன்மையை நீக்கி ஓ.ப்பற்ற வைஷ்ண 

வத்தன்மையை அடைந்து?” பின் அக்கன்னியை மணம் 

புரிஈ.து கொண்டனர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது." இஃது 

எனைய நமால்களிற் காணப்படாத புதுச்செய்தியேயாம். 

ஆயின்; இதற்கு ஒருகுறிப்பும் ௮வர்திருவாக்கிற் காணப் 
படவில்லை. 

* எந்தைதர்தை சம்மா னென்றென் றெமசேழ் ஏழளவும், 

வந்துநின்ற சொண்டா' (பெ. இ, 4, 9), 9) 

! எந்தாசை தாசை யப்பா லெழுவர் 

பழவடிமை வந்தார்” (ஷூ, 7, 2, 6) 
£ எம்மானு மெம்மனையு மென்னைப்பெற் ரொழிர்தசற்பின் 

௮ம்மானு மம்மனையு மடியேனுக் கா௫ரின்ற...சடமே'' 

(cmp, 7, 2, 3) 

என்று பாம்பரையாகத் திருமாலுக்கடிமையுற்ற தம் குலச் 

இறப்பையும், தம் பிறவி வைஷ்ணவத் தன்மையையும் 

ஆழ்வார் தெளிவாகச் கூறுதலால்) திவ்யசூரிசரிதக்கூ ற் 

றின் உண்மை ஈம்மனோரால் ௮றிதற்கரிதே என்க. 

திருமங்கைமன்னன் புத்தரை வென்று தம் திருக 

ரிக்கு எழுந்தருஸ்வதைச் சிெவனடியாரான ஞானசம்பந்த 
  

1. இவ்யசூரிசரிதம்--தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு, பச், 61 (ஹரி 

சமயதிவாசா பத்திரிகைப் பதப்பு,)
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மூர்த்திகள் ௮றிர்து தம்மூரான கோழியில் ௮வரை எதிர் 

கொள்ள, ௮வகிருவரும் ஒருவர்க்கொருவர் மரியாதைகள் 

செய்துகொண்டனரென்றும், தம்மூர்க்குள் ஆழ்வாரை 

வருமாறு விரும்பிய சம்பர்தர்க்கு, (திருமால் திருப்பதியல் 

லாதவிடத்துத் தாம் செல்வதில்லை? என்று ஆழ்வார் கூற, 

சீகாழியில் முன்பு இராமபிரான் சந்நிதியொன்றிருக்.து 

அவைதகிகர்களாற் பின்பு பாழாக்கப்பட்டதென்றும், ௮த 

னுட் கோயில்கொண்டிருக்த திருவுருவம் அ௮டியாரொரு 

வரால் தம் மாளிகையில் ஏகாந்தமாக அசாதிக்கப்பெற்று 

வருகின்றது என்றும் சம்பர் தமூர் த் திகள் தெரிவிக்க, ஆம் 

வார் ௮வருடன் அ௮வ்வடியார்மாளிகை சென்று அப்பிரா 

னைத் தரிசித்துப் .தகமொன்று ௮ருளிச்செய்தன ரென் 
றும், ௮.த கேட்ட சம்பந்தர் மகிழ்வுற்று, அத்திருமாலை 

முன்போலவே கோயிலிற் பிர திஷ்டிக்கும்படி தம்மடியார்க்கு 

ஆணையிட அவ்வாறே காழிச் சீராமவிண்ணகாம் புதிய 

பிரதிஷ்டை Chis pms சிறப்புற்றதென்றும் திவ்யசூரி சரி 

தம் கூறாறின்றது.! சம்பர்தாக்கும் ஆழ்வார்க்கும் வாதம் 

ஈடர்ததாகப் பிற குருபாம்பரைகள் கூறும் செய்தியிலும் 

இச்சரிதக்கூறு, மிக அடுத்த ஊர்களில் வாழ்ந்து விளங் 
Bu ௮வ்வடியார்கட்கு ஏற்புடையதென்றே சொல்லலாம். 

இருமங்கைமன்னன் 8-ம் நாற்றாண்டவரே யாதலின், கம் 

பந்த மூர்த்திகளும் ௮க்காலத்தவரே என்பதற்குத் தக்க 

சான்றுகள் உண்டாயின், திவ்யசூரிசரிதங் கூறும் இவ்வர 

arn பெரிதும் பொருந்தத் தடையில்லையாம், இனி, 

இவ்வாழ்வார் தம் சிறிய திருமடலில்-- 

॥ வாரார் வனமுலை வாசவ தத்தையேன் 

றியாரானுஞ் சொல்லப் பவொ ளவளுந்சன் 

பேசாய மெல்லா மொழியப் பெருந்தெருவே 

தாரார் தடந்தோட் டளைக்காலன் பின்போனாள்'' 

என்ற கண்ணிகளால் வாசவதத்தையின் வாலாறு கூறுவர், 

இப்பெண்மணி வர்சசாட்டாசனான உதயனனாற் காதலில் 
வை 

1, ஷே சரிதம், ம்க், 140-—41,
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கப்பட்டு மணம்புரியப்பெற்ற பெருந்தேவியாவள், உதய 

னன் என்பான், அருச்சுனன் புதல்வனான அ௮பிமன்னியு 

தொடங்கி இருபத்தைந்தார் தலைமுறையிற்பிறந்த பெருர் 

தகையரசன். வாசவதத்தை, சிறைப்பட்டிருந்த ௮வ 

வுதயனனைக் காதலித்து உபாயத்தால் ௮வளைச் சிறைவி 

டுத்து உடன்சென்று ௮வனைமணந்துவாழ்ச்த சரி தவிரிவை, 

குணாட்டியாது பிருகத்கதையின் வழிவந்த வடழால்கள் 

பலவற்றுலும்; பெருங்கதை முதலிய தமிழ் நூல்களாலும் 
ஈன்கறியலாகும். 

இனி, திருமங்கைமன்னனது திருமடல்களைப்பற்றி 
ஒன்று கூறுதற்குண்டு. (மடலூர்தல்? என்பது, தான் 
காதலித்த பெண்ணை அடையப் பெழுதவிடத்து ஆடவா 

நிகழ்த்தும் பிராயோபவேசம் அல்லது தற்கொலைமுறை 

களுள் ஒன்றாம். இது, பமையகமிம்மக்கள் கையாண்ட 

வழக்கு என்பதை யான் :: தொல்காப்பியப் டொருளதி 

காரரவாராய்ச்ச:? ள் (பக். 81-88) ஈன்குவிளக்கியுள் 

ளேன். இங்கனமீமடலூர் தலென்ப௮, ஆடவர் மட்டுஞ் 

செய்தற்குரியதேடின் றிப் பெண்டிர் எந்நிலையிலுஞ் செய் 
பத்தக்கதன்று என்று தொல்காப்பியர் விதிப்பர். ஆயின், 

திருமங்கை மன்னன் தாமருளிய மடல்களிலே பெண் 
ணொருத்தி திருமாலைக் காழுற்று மடலூர்வதாகப் பாடி 
னராதலால அதற்குப் போக்சென்னை பெனின். அப் 
பெண் மடலேறியதாகக் கூறாது *ஏறுவேன்? என்ற துணை 
யேயாதலின் ௮மையும் என்பர் முன்னோர். பன்னிருபாட்டி 

யலுடையார்--மகளிர் மடலேருர் என்றும், ஆனாற் கடவு 

ளசைத் தலைவராகவைத்துப் பாடுமிடத்து ௮வர் மடலேறு 
வதாகக் கூறப்படும் என்றும் மடற்லெக்கணம் வகுப்பர் 

(341-406 சூத்திரங்கள்). இதனாற் பெண்ணொருத்தி மட 
லேறுவதாக ஆழ்வார் பாடியது, அ௮ப்பாட்டியல் முறைக்குப் 
பெரிதும் பொருக்துவதென்னலாம். மகளிர்க்கு மடலே 
௮ம் வழக்கில்லை என்பதைத் திருமங்கைமன்னனே பெரிய 
திருமடலில்--
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பககக சக கக வவட தத காமத்தின் 

மன்னும் வழிமூறையே நிற்றுநாம் மானோச்சன் 
அன்ன நடையா ரலரேச வாடவாமேல் 

மன்னு மடலூரா சென்பதோர் வாசகமும் 

தென்னுரையிற் கேட்டறிவ துண்டதனை யார்தெளியோம் 

மன்னும் வடகெறியே வேண் டினோம்'' 

எனப் பெண்ணின் கூற்றில் வைத்துப் பாடுதலும் ஈண்டு 

கோக்கத்தக்க து, இனித் திருமங்கை மன்னன் தம் திருப்ப 

இகங்களின் முடிவுகளிலே-.... 

! இருங்கட லுலக மாண்டுவெண் குடைச்£ழ் 

இமையவ சாகுவர் தாமே' 

' வங்க மாகடல் வையங்கா வலராகி 

வானுல காள்வாரே ' 

மூடிகொண்டு மூடிமனர்தம் 

மூதீல்வா்முத லாவாரே ’ 

 சேர்மன்னசா யொலிமா கடல்சூழ் 
செழுநீருல காண்டு இகழ்வர்களே.' 

என்று இவ்வாறே 30-இடங்கட்குமேல் பதிகங்கற்பார் 
பெறும் பயன்கூறிச் செல்வர், இங்கனம் பலசுருதி கூறு 

ழூறை பிற ஆழ்வார்களிடம் ௮ருகயே காணப்படும். திரு 

மங்கையார்மட்டும் அ௮ரசர்கள்செல்வத்தை அடுத்தடுத்து 

இவ்வகை எடுத்துமொழிவது-... தங்சாலத்துப் பேரரசரான 

பல்லவர் ௮டைந்திருக்த பெருநிலை ௮ன்னோர் திருமாலைப் 

பூசித்துப்பெற்ற பேறே என்பதைப் பிறர்க்கு அறிவுறுத்தி, 

( அத்தகைய பெரும்பதவி தம்பதிகம் பாடுவாரும் ௮டைக 

என்று திருவுள்ளப் கொண்டென்றே சொல்லலாம். திரு 

மாற் சகடிமைசெய்வார் ௮வனமிசமான திருவுடை மன்ன 

ராகத் தடையில்லை என்பது இவர் உள்ளக் கருத்தென்க.! 
முன்பு யான் குறித்துப் போர்தபடி, (பப்ப பட்டாரகர்? 

என்று இவ்வாழ்வாரைத் தங்காலத்து வேந்தரும், ௮வ 
  

1. *இருவுடை மன்னரைக் காணிற் றிருமாலைக் கண்டேனே 

யென்லும்' என்பது சீருவாய்மொழி,
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வேர்தரது ஸ்ரீவைஷ்ணவத்திருவை இவ்வாழ்வாரும் பாராட் 
டிச் சிறப்பிப்பது ௮வர்கள் காலநிலைமைக்குப் பெரிதும் ஏற் 

புடைத்தாதல் ௮றியத்தக்கத. 
இனித் திருமங்கைமன்னனுக்குப் பாகாலன்; கலியன்; 

கலிகன்றி, ௮ரட்டமுக் என்பன திருகாமங்கள் என்பு 
அவர் பாசுரங்களினின்று தெரியலாகும், பரகாலன் என் 

ப.தற்குப் பகையாசர்க்கு யமன் போன்றவன் என்பது 

பொருள். கலியன் என்பது தானை த்தலைவன், படைவீரன் 

என்ற பொருளுடைது. 

* மானவர் வீரர்... ஆன கலியர், தானைத் தறுகணாளர் பெயரே'' 

என்பது திவாகரம்." அ௮ருண்மாரியாகெய ஈம் கலியனைப் 

போலவே, முதற்பரார்தக சோழனது சேனாபதியொருவன் 

௮ருணீதி கலியன்? என்ற பெயர் பெற்றிருத்தல் இங்கு 

ஒப்பிடத்தக்கது. இதனாலும் திருமங்கை மன்னன் போர 

சற்கு மசாசாமக்தராக இருந்தவரென்பது தெள்ளிதாம். 

இனிக் கலிகன்றி என்பதன் பொருள் மேலே விளக்கப்பட் 

டது. 'கலித்வம்ள;? “கலிவைரி? என்பன இதன் வட 

மொழிப் பெயர்ப்பாக நூல்கள் கூறும். அரட்டமுக்கி என் 

பதற்குக் குறும்பரசர்களை ஓடுக்குபவன் என்பது பொரு 

ளாம், | ௮ரட்டெ-குறும்பு. | 

 அரட்டடக்சதென் னாராடைமினே.!3 

என திருரசாவுக்கரசரும் இதனையொத்த தொடரை வழங்கு 

தல் காண்க, (௮ரட்டமுக்தொசன்?* எனப் பின்னோர் பெயர் 

பூண்டிருத்தல், ௮க்காலத்திருக்த ஆழ்வார் பெயர்வழக்கன் 

மிகு தியைக் குறிப்பிக்கின்ற.து. 

பெரியாழ்வார் திருமகளாரான ஸ்ரீ கோதைப் பிராட் 

டியை ௮ழ௫ூய மணவாளன் திருமணம்புரிந்து தம் பெரும் 

  

1. மக்கட் பெயர்த்தொகு இி---சூத், 108, 

2, Inscriptions of the Madras Presidency, Tj. No. 
1580. 

3. தேவாரம், இருவாளூர்த் இருக்குறுந்தொகை, அப், 5, 

4, 544,770], 111) pp. 80, 84.
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iflarrase5_er Amerme Cors@eQee gud இடை 
வழியில்) மங்கைகாவலர் அவர்களை வழிமறித்து வாள்வலி 
யால் ௮ப்பெருமானிடமிருர்து திருமர்திரோபதேசம் பெற் 
தினர் என்ற வரலாறு திவ்பசூரிசரிதத்துக் கூறப்படு 
PS இதனால்; பெரியாழ்வாரும் ௮வர் இருமகளாரும் 
விளங்யெ காலமே இவ்வாழ்வார்க்கும் உரியதாமென முன் 
னோர் கருதிவர்தமை தெளிவாம், பின்பெழுர்த சரித்திர 
நூல்கள்) இப்பெரியார் எல்லா ஆழ்வார்கட்கும் பிற்பட்ட 
வா என்று கூறுகின்றன. ஏனையடியார்களாற் பாடப்பெருத 
திவ்யதேசங்கள் பல இவரால் ம௫்களாசாஸனஞ் செய்யப் 
பெற்றிருத்தலே இவர் பிற்பட்டிருந்தவர் என்பதற்குச் 
சான் றன்று கூறுவாருமுண்டு, ஆழ்வார்களிற் பலரை ஒரு 
காலத்தவராகவே திலயசூரிசரிதம் தெளிவாகச்கூறு தலின் 
அவர்கள் பாமபதம்பெற்ற பின்பும் வாழ்ச் தருளியவர் திரு 
மங்கைமன்னன் என்றே, மேற்குறித்த சரித்செவேறுபாடு 
களை நாம் இணைத்றுக்கொள௱ளத் தகும், ௮ஃதாவது-- 

முன்னர்க் கூறிப்போச்தவாற 8-ம் மூற்றுண்டுத் 

தொடக்கத்தில் ௮வதரித்து, அர்ழாற்றாண்டி று தியில் திரு 
நாடலங்கரிததவர் இவவாழ்வார் என்பதாம், 

திருமங்கையாரது திருவாக்கு முழுதும், | செவ்விய 
மதுரஞ் சேர்ந்த ஈகற்பொருவிற் சீரிய கூரிய தஞ்சொல் வவ் 
விய? ௮முத கவிசளாகவே நிகழ்தல் காணலாம், *செர் 
திறத்த தமிழோசை” பின்பமும் ஆத்றொழுக்கான போக்கு 
முடையவாய் மிளிர்வன) இவர் பாசுரங்கள், இருர் தமிழ் 

தூற்புலவன் 5 என்று தம்மைக் கூறிக்கொண்டவாறே, கல் 

லிக்கடலனையவர் இப்பெரியார் என்னத் தடையில்லை, இச் 

சிறப்புப்பற்றியே--'மலைப்பெருமால 'காவீறன்' என்ற திரு 

சாமங்களால் இவ்வாழ்வாரைச் இிறப்பிக்கலாயினர் முன் 
னோர் என்க, ஸ்ரீவைஷ்ணவ பரமாசாரியரான இசாம௫ஜ 
முனிவரரை --* குறையற் கலைப்பெருமான், ஒலிமிக்க 
      

ளை வாகை, 

a 

22
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பாடலை யுண்டு தன்னுள்ளர் தடி. த்ததனால், வலிமிக்க சீயம்? ! 

சன்று ௮வர்காலத்தான்றோர் புகழ்வரெனின், இப்பெரி 
யாரது வாக்கெபெருமை ஈம்மனோசால் மதிப்பிடவல்லதோ? 

அம்முனிவர்க்குப் பின் பரமாசாரியபதம் வ௫ூத்தவரும், 

ஆழ்வார். இருவாக்குக்களின் ௮ருமை பெருமைகளை 

யெல்லாம் உல$ற்கு வியாக்யொன ரூபமாக வெளியிட் 

டருளியவருமான ஸ்ரீ பராசாபட்டர் ஏனையாழ்வாரிலும் 

இப்பெரியாரிடமே பெரிதும் ஈடுபாரடையரெனின்,? வேறு 

யாம் கூறற்குரியது யாது? பட்டரின் திருத்தந்தை 

யாரும் ஸ்ரீராமாநுஜாது பிரதமசிஷ்யருமான கூரத்தாழ் 

வான் இவவ.ழ்வாரைப்பற்றி ௮ருளிய ௮ழூய தனியனைக் 

கூறி இப்பெரியார்வாலாற்றை இவ்வளவில் நிறுத்துசன் 
Cper :— 

* நெஞ்சுக் இருள்கடி தீப மடங்கா நெடும்பிறவி 

ஈஞ்சுக்கு ஈல்ல வழு,தர் சமிழரன் ஞூற்றுறைகள் 

அஞ்சுக் இலக்கிய மாண சாரம் பாசமயப் 

பஞ்சுக் கனவின் பொறிபா காலன் பனுவல்களே '' 

  

1. இசாமாதுச நூற்றந்தாதி, 88, 

2, பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்யானம் (பெ, இ, 6,3,4.)



ஸ்ரீ: 

தொண்டரடியா ழ்வார். 

CFM gig காவிரிம்நரையிலுள்ள மண்டங்குடி' 

என்ற ஊரிலே பாச்ரூடர1ன பிராமஷணோத்தமர் குலத்தில் 

அவதரித்து ஸ்ரீ விப்பிர ஈர /யணர் என்ற திருராமமுடை 

யராய் வாழ்ந்த இப்பெரியா! திருவரங த்தில் துளசித்திரு 

நந்தவனம் வைத்துவளர்த்து அச்நரத் தெம்பெருமானுக் 

குத் இருமாலத்தொண்டு புரிந்துவந்தலர் என்று, அம் 

காலத்தே தேவதாசியொருத்தியின் மோகத்தில் இவா மூழ் 

கும்படி நோத் இருவர நறறடையான் இவரை அற்நாதலி 

னின்று நீக்கு உப்பக்கெொண்டருளினர் என்றம் வழங்கும் 

சரித்திரம் மிதப்பிரபலமானதாரும், இவர் அருளிச்செப்த 

தவவியப்பிரபந்தங்நள் இருமா, திருப்பள்ளியெழுச்ச 

என்பன, 

இப்பெரியார்வாலா றட) இவ! அருளிச்செயல்களினும் 

குறிப்பிடப்படுகின்றது. ற்றின்பத்தே மூழ்கிக்பெக்த 

தம்மைத் திருவரங்கப்பெருமான் தம் நி9ரதுத பரமகரா பை 

யால் உய்யக்கொண்டருளிய செய்தியை 

 குசனாய்ச் கள்வ னாச் தூர்த்தரோ டிசைந்த காலம் 

மாதரார் கயற்க ணென்னும் வலையிற்பட் டமுர்து வேனைப் 

போதே யென்று சொல்லிப் புந்தியிற் புகுந்து தன்பால் 

ஆதாரம் பெருக வைத்த அழகலூர் அரங்க மன்தே'' 

( திருமாலை, 16) 

( மெய்யெலாம் போக விட்டு விடுகுழ லாரிற் பட்டுப் 

பொய்யெலாம் பொதிந்து கொண்ட போழ்க்கனேன்'' (ஷி 33) 
  

1, தஞ்சாவூர்ஜில்லாவில் உள்ளத. (I. M. P. Tj. 1405.) 

இந்தக் ரொமம் rp ary பிராமணர்களை உடையதாயிருர்தசென் று 
திவ்யகுரிசரிதம் கூறும். * (பக், 42),
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என்பவற்ருலும், தாம் துளவுத்தொண்டு புரிந் துவர் தவர் 

என்பதனை--- 

1! துளவச்தொண்டாய சொல்சர்ச் தொண் டாடிப்பொடி.' (ஷ.45) 

| தொடையொத்த துளவமுங் கூடையும் பொலிந்து 

தோன்றியசோள் தொண்டாரடிப்பொடி'” (இருப்பள்ளி, 10). 

என்பவற்றாலும் இப்பெரியாசே கூறிக்கொள்ளுதல் காண்க, 

இவர்காலத்தே ௮ணியாங்கன் திருமுற்றத்தை யோகெளான 

பரமபாகவதர்கள் பலர் அலங்கரித் து வந்தனர் என்பது-- 

 மேம்பொருள் போக விட்டு மெய்ம்மையை மிகவு ணர்ந்து 

ஆம்பரி சறிந்து கொண்டே யைம்புல னகத்த ட.க்இக் 

காம்பறத் தலைசிசைச்துன் கடைத்தலை யிருந்து வாழும் 

சோம்பரை யுகத்தி போலுஞ் சூழ்புன லரங்கத் தானே” 

என நிர்தாஸ் துதியாக இவர் பாதெலால் அறியலாம். இவர் 

காலத்தே சமணரும் சாக்கியரும், வைதிகரையும் அவர் வழி 

படும் கடவுளரையும் தாங்கமுடியாவண்ணம் இகழ்க்து தம் 

மதப்பிரசாரஞ் செய்து வரலாயினர் என்பது--- 

. 4/ புலையற மா நின்ற பு.ச்சொடு சமண மெல்லாங் 

கலையறக் கற்ற மாந்தர் காண்பரோ கேட்ப ரோதான் 

தலையறுப் புண்டுஞ் சாவேன் சத்தியங் சாண்மி னையா 

இலையினா விலங்கை செற்ற சேவனே சேவ னாவான்'' 

(! வெறுப்பொடு சமண மிண்டர் விதியில்சாச் கியர்கள் நின்பாற் 

பொறுப்பரி யனகள் பேசிப் போவதே கோய தாக் 

குறிப்பெனச் கடையு மாகற் கூடுமேற் றலையை யாங்கே 

அறுப்பதே கருமங் சண்டா யரங்கமா ஈ௧கரு ளானே”' 

என்ற் பாசுரங்களினின்று தெரியவருகின்றது. இவற்றால் 

இருமால்டால் இட்பெரியார்க்கிருக்த பத்தித்திறம் இத் 

கையதென்பது விளங்கும். மிக உயர்குலத்தோரும் மிகத் 

தாழ்குலத்தோ ருமான திருமாலடியார்பலர் திருவரங்கப் 

பெருமான் இருமுன்றிலில் சாதி வேற்றுமையற ஒருங்கு 

குழுமி, ஒருவசையொருவர் தெய்வசமானராகக் கருதி வழி 

பட்டுவர்தனர் என்பதும், அம்குழுவினருள் அத்தகைய 

வேற்றுமை பாராட்டுதல் பெரியதோர் ௮பசாசமும் இழுக் 

குமாகக் கருதப்பட்டுவர்த தென்பதம்--
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 பழுதிலா வொழுக லாற்றுப் பலச.துப் பேதிமார்கள்! 
இழிகுல)த் தவர்ச ளேனு மெம்மடி யார்க ளாகல் 

தொழுமிளீர் கொடுமின் சொண் மி னென் நின் னோடு மொக்ச 

வழிபட வருளி னாய்போன்ம் மதிட்டிரு வரங்கத் தானே” 

( இருமாலை. 42) 

 அமரவோ ரங்க மாறும் வேசமோர் நான்கு மோதித் 

தீமர்களிற் றலைவராய சாதியக் சணர்ச ளேனும் 

அமர்சளைப் பழிப்ப ராடு னொடிப்பசோ ரளவி னாங்சே 

அவர்கடாம் புலையர் போலு மரங்கமா ஈ௧௫ ளானே'' (cre. 43.) 

என்ற இவர் அருளிச்செயல்கள 1ல் ஈன்கறியப்படும், சாதிச் 

சிறப்பினும் ஞானச்சிறப்பை இத்துணையாக மதித்த உயர் 

குலத்துத் இருமாலடியா ருள் இப்பெரியாரினும் சிறந்தார் 

வேறிலர் என்னலாம். 

இனி, திருமங்லைமன்னன் திருவரங்நப் பெருககரின் 

சுற்றுத்திருமதிலையும் சிகரங்களையும் பெருஞ்செலவிட்டுக் 

கட்டுவித் துவந்த சாலத்தே--'' ஸ்ரீ தொண்டாடிப்பொடி 

யாழ்வார் பெரிய பெருமாளுக்குத் திருமாலை சேர்க்கிற 

இடம் நேர்பட அவ்விடத்தைத் தப்பியொ துங்கத் இருமதில் 

கட்டுவித்தருளக் தொண்டாடிப்பொடிகள் பார்த்தருளித் 

திருவுள்ள முரர்த, தாம் திருமாலை கொய்கிற ஆயுதத் துக்கு 

அருள்மாரி என்ற இவருடை(ப திருகாமஞ் சாத்திப் பிரீத 

ராயருளினார்''' 

படுகின்ற து. இச்செய்தியால் திருமங்கையாரும், தொண் 

டாடிப்பொடிகளும் ஒருகாலத்தவர் என்பது பெறப்ப 

டும், அஆம்வார்களெல்லாம் ஒருகாலத்தவராகத் திவ்ய 

சூரிசரிதம் குறிப்பிடும் செய்தியோடு, இஃது ஒருபுடை 

ஒத்திருத்தல் அறியத்தக்கது. அன்றியும், மேலே கூறிய 

வாற, 8-ஆம் நாற்றாண்டுத் தொடக்கத்தே திருமங்கை 

யார் சுந்தரா த்திகள் நாட்களில் சமணர் முதலிய புறச்சம 

யிகள் வைதிரசமயக் உடவுளசை இகழ்ந்அுவர்த செய்தியைத் 

தொண்டாடிப்ெ சாடிகளும் கூறுவது, ௮ன்னோரெல்லாம் 

என்ற வரலாற! குருபரம்பரைகளித் கூறப் 

      

1. ஸ்ரீ பின்பழடுமி£யர் ஆறாயிரப்படி குருபரம்பரை, பச், 55,
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ஒத்தகாலத்தவரே என்பதை உணர்த்துவதெனலாம். தொண் 

டாரடிப்பொடிகள் அருளிய திருமாலையின் 17-௮ம் பாசு 

ரத்தே-- 

/ சுரும்பமர் சோலை சூழ்ந்த வரங்கமா கோயில் கொண்ட 

கரும்பினைக் கண்டுசொண்டென் சண்ணிணை களிக்கு மாறே'' 

எனவரும் பின்னிரண்டடிகள், திருமங்கைமன்னன் ௮ 

ளிய திருக்குறுந்தாண்டகத்து 12-ஆம் பாசுரத்தின் பின் 

னடிகளாகச் சிறிதும் வேறுபாடின்றியிருத்தல் ஈண்டு ஒப்பி 

டத்தக்கது. இது முன்னோர் மொழியையும் பொருளையும் 

பொன்னேபோற் போற்றிந்கொண்ட தாகும்.



ஸ்ரீ: 

திருப்பாணாழ்வார். 

இவ்வாழ்வார் சோழராசதானியாகய உறையூரிலே 
அந்திம குலமான பாணவமிசத்தில் அவதரித் தருளியவர், 

இப்பெரியார் காவிரியின் தென்கரையோரத்தே திருவாங்த 

(pawn tan பெரியபெருமாளிடத்தே பரமபத்தியுடைய 

ராய் அப்பிரானையே தியானித்து நின் சொண்டு, அப்பெரு 

மான்மேல் செவிக்கினிய பாடல்களை நாளும் யாழிலமைத் 

துப்பாடி உருகிவர்தனரென்றம், கருணாமிருதமான இவரது 

கானங்களைச் செவிமடுத் துவந்த சேஷசாயியான ௮வவெம் 

பெருமான் அப்பெரியாரைத் தமக்கு அந்தரங்கராகச் 

செய்துகொள்ள விரும்பித் தம் திருமுற்றத்தடியார் குழுவில் 

ஒருவரான லோகசாரங்கமுனிவர்க்கு ஈம் பேரடியானான 

பாணனை நெகிழ நினையாதே ஈம்பம்நல் அ௮ழைத்துவருக' 

என்று கனவில் ஆணையிட்டருள, அவ்வாறே அம்முனிவர் 

சென்று ஈதிக்சரையில் வழக்சம்போல் நின்றருகும் பாண 

ரை வலிந்தெடுத்துத் தம் தோளிற் கொண்டுவந்து ஆரங்க 

முடையான திருமுன்பு ரிறத்தினர் என்றும், அப்போது 

அழபயெ மணவாளனான அப்பெருமானைத் திருவடிமுதல் திரு 

முடிதாறும் அனுபவித்த பாண்பெருமாள், அவவலுபவமிகு 

தயால் தமக்குண்டான பரவசரிலையை ““அமலனாதி பிரான்” 

என்று தொடங்கும் பத்துப்பாசுரங்களால் உலகத்தார்க்கு 

வெளியிட்டருளி, முடிவில் அத்திருமால் திருவடிகளில் ஐக் 

இயமாயினர் என்றும் குருபரம்பரைகளில் வைபவங் கூறப் 

பட்டுளது. 

இவ்வரலாறு தவிர இவ்வாழ்வார் காலநிலையாகத் தெரி 

யக்கூடிய செய்தி வேறில்லை: இவர் திருவரங்கச் செல்வரை 
நேரில் ௮லுபவிக்க 'கேர்ந்தபோ த--
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(6 அமல னாதிபிரா னடியார்ச்சென்னை யாட்படுத்த விமலன் 
* ச் * ் * 

கமலபாதம்வர்தென் சண்ணினுள்ளன வொக்கின் றவே'” 

4 ௮அணியாங்கன் என்னமுதினைச் சகண்டசண்கள் 

மற்றொன்றினைச் சாணாவே'' 

என்று பாடிய பாசுரங்கள் பத்தும், இவரது உருக்கமும் 

உண்மையுமான ௮டிமைத்திறத்தை விளக்கவல்லன. குளித்து 

மூன்றனலையோம்புங் குறிக்கொளர்தணமை'க்குரிய தொண் 

டாடிப்பொடிகள், மேலே காட்டியவாறு--- 

1! இழிகுல,ச் தவர்களேனு மெம்மடி யார்களாஇல்...... 

நின்னோடு மொக்ச வழிபட வருளினாய்போன்ம்'” 

(/ தூமர்களைப் பழிப்பராச, லவர்கடாம் புலையர்போலும்” 

என்று பாடுதல், முனிவாசனராய்ச் சென்ற அ௮ணியரங்க 

மூடையானை அனுபவித்த இப்பாண்பெருமாள்" போன்ற 

போடியாரைத் திருவுளத்துக்கொண்டு போலும் என்று 

கருதக்கூடியதாம். தஇவ்யசூரிசரிதமும் இவ்வடியாரை ஏனை 

யாழ்வார் காலத்தவராகவே கூறுதல் இங்கு அறியத்தகும். 

  

1, இருநீலசண்ட யாழ்ப்பாணர் என்ற வெனடியார், திருவால 

வாய் திருவாரூர்க் கோயில்களின் வாயில்களில் நின்றுபாட, yal 

ரைச் வெபிசான் தம் திருமுன்பு அழைத்துக் கொண்ட செய்தி 

பெரியபுராண த்துக் கூறப்பதெல், இப்பாண்பெருமாள் வரலாற்று 

டன் ஒப்பிட ற்பால து.



ஸ்ரீ: 

குலசேகரப்பெருமாள். 

ஏனைச் சண ககர 

இல்வாழ்வா! சேரநாட்டை ஆட்டபரிக் துவந்த வேர் 

தீர் பெருர்தகை என்றும், திருமால்பத்தி தலைறெக்கப்பெற்று 

அதனால் அப்பெருமானையும் அவனடியார்களையும் பெரிதும் 

ஆராதித்துப் போரந்தலரென்றும், திருவரங்கத்துத் திருமால் 

பாற் பெருகிய காதலுடையராய் அப்பிரானைத் தரிசித்து 

அவன் திருழுற்றத்தடியார்குழாத்து வாழ்தலையே விரும்பி 
உல£வாழ்வில் ஈசையற்றிருக்தவ ரென்றும், இவரது உலகப் 

பற்றின்மைச்குக் காரணமானவர் திருமாலடியார்சளே 

என்று அவர்கள்பால் அரசர்க்கு வெறுப்புண்டாக்க கருதி, 

அரண்மனையிற் எளவுபோன அரதனமாலை யொன்றைக் 

வர்ர்தவர் ௮வ்வடியாரே என்ற! அமைச்சர்கள் சார்த்திய 

பழியை இவவாழ்வார் பசமனடியார் ஒருபோதும் அது 

செய்யார் என்று பாம்புக்குடத்திற் கையிட்டுச் சூளுறவு 

செய்து ௮வ்வடியாா பெருமையை நிலகாட்டினர் என்றும், 

இராமபிரானது திவ்வியசரிதமே செவிம்ிய செஞ்சொல் 
லாய் மடுத்தனுபவித்துமகொண்டு அப்பிரானிடம் விசேடப் 

பிரதிபத்தி புரிர் துவர் தவர் இவர் என்றம், பின் தம்பெரு 

வாழ்வில் வெறுப்புமிகுதியுடையராப் அரசுதுறந்து ௮ணி 
யரங்கன் திருமுற்றத்தை அடைந்து, அந்சகர்ப் பெருமானை 

யும் ஆங்குள்ள அவனது தொண்டர்குழாத்தையும் கண்டு 

சளித்து அவ்வடியாருள் ஒருவராக விளக்கத் திருசாடலங் 
கரித்தவர் என்றும் இவாது வைபவ% கூறப்பட்டுள்ளது. 

( ஆரங் கெடப்பா னன்பர்சொள் ளாரென் றவர்களுக்சே 

. வாரங் கொடகுடப் பாம்பி.ற்கை யிட்டவன் மாற்றலரை 

லீரங் கெடுத்தசெங் $ீசாற்கொல்லி காவலன் வில்லவர்கோன் 

சோன் குலசே சான்முடி. வேர்சர் சசாமணியே'' 

23
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என்று, ஸ்ரீம் சாதமுனிகளின் பிரசிஷ்யரான மணக்கால் 

ஈம்பிகள் திருவாக்கும் இவ்வாழ்வார் வரலாற்றைச் சுருங்கக் 

கூறுதல் காண்க, 

இவ வேர்தர்பெருக்தகை அருளிச்செய்த திவ்யப் பிர 
பந்தம் 105-பாசுரங்கள் சொண்ட பேருமாள்திருமோழி 

என்பது. இத்திருமொழியுள்--தாம் கூஷத்திரியவருணத் 

தைச் சார்ந்தவர்! எனவும், கொங்குநாட்டின் வேந்தர்” 
எனவும், கொல்லி என்ற தலைகரையுடையர்” எனவும்--தம் 

குலம் நாடு ஈகர்களை இப்பெரியார் கூறுவர். இவர் காலத்தே 

பசமபாகவதர்களான தொண்டர்பெருங்குழாம் ௮ணியரங் 

கன் திருமுற்றத்தை அலங்கரித்து விளங்யெது” என்பதும், 

அக்குழுவினர் ௮ரங்கரகரினின்று தமிழ்நாடெங்குஞ் சஞ் 

சரித்தவராய், உத்தமமான வைஷ்ணவதர்மங்களை உலகமறிய 

உபதேக௫ித்து யாவரையும் அடியராக்க வந்தனரென்பதும்-- 

அறு போல்வருங் கண்ண நீர்கொண் 

டசங்கன் கோயிற் றிருமுற்றஞ் 

சேறுசெய்யும் தொண்டர்'' (2, 3) 

1: ஆதியந்த மனந்த மற்புத மான வானவர் சம்பிரான் 

பாதமாமலர் சூடும் பத்தி யிலாத பாவிச ளுய்ச் திடத் 

த்தில் நன்னேறி காட்டி யெங்குக் திரிர்த ரங்கனெம்மானுக்சே 
சாதல் செய்தொண்டர்ச் கெப்பி றப்பினுங் காதல் செய்புமென் 

னெஞ்சமே”' (2,6) 

சான்ற இவர் பாசுரங்களால் வெளியாகின்றன, வைஷ்ணவ 

தர்மமான பிரபத்திமார்க்கத்தைத் "தீதில் ஈன்னெநி'' என 

1. *எங்கள்குலத் தின்னமுதே யிராசவனே தாலேலோ 

(பெருமாள் திருமொழி, 8, 8) 

9, (கொங்கர்கோன் குலசேகான்' (ஷூ, 3, 9) 

3. கொல்லிசசர்க் இமை' (ஷூ, 6, 10) (கொல்லிகாவலன்” 

(ஷ, 3 10) 
4, 1! அனரியரங்கன் நிருமுற்றத் தடியார்தங்கள், இன்பமிகு 

பெருங்குழுவு சண்டியாலு மிசைந்தடனே மென் தசொலோ விருச் 

சராளே 4 (1, 10)
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இப்பெரியார் இருமுறை வழங்குதல்! இங்கறியத்தக்கது. 

இத்தகைய உத்தமதர்மத்தை நாடெங்கும் பாப்பிவந்த ௮வ 

வடியார் குழாத்துள் தாமுங்கூடி அடிப்பாடி. ௮ம£ங்களித்து 
நிற்கும் கிலையையன்றி ௮ரசவின்பத்தே தமக்குச் சிறிதும் 

பற்றின்மையைப் பல பாடல்களாலும் வெளியிடுவர் இப் 

பெரியார். அப்பாசாரமொன்றலுள்-- 

(ஆடிப் பாடி யரங்க வோவென் 

றழைக்குக் தோண்டாரடிப் போடி 

ஆட நாம்பெறிற் சங்கை நீர்குடைச் 

தாடும் வேட்கையென் னாவதே 4 (2, 2) 

என்ற அடிகளிலே, தொண்டாடிப்பொடி என்ற தொடரை 

இவர் ஆளுதல் இங்குக் குறிப்பிடத்தகும். இதனினின்று 
தொண்டாடிப்பொடியாழ்வாரைத் தம் திருவுள்ளத்துக் 

கொண்டு இத்தொடசை வழங்கெசோ இப்பெரியார் என்ற 

சங்கை தோற்றுகன்றது. இஃதன்றேல், குலசேகரப் பெரு 

மாள் வழங்கெதொடரை விப்பிர நாராயணரான அப் 

பெரியார் தம் தாஸ்யகாமமாகத் தரித்தனரெனல் வேண்டும். 

ஆனால், ௮ணியாங்கன் திருமுற்றத் தடியார்குழுவில் தொண் 

டாடிப்பொடிகளும் ஒருவராயிருத்தலையும், ௮ம் குழுவின் 

பெருமைகளையே தம் திருமொழி இரண்டாம்பதிகத் 

திலும் பிறவிடங்களினும் இவ்வாழ்வார் பலபடச் ெப்பித் 

தலையும் கோக்குமிடத்து, முற்கூறிய கருத்தே ஏற்புடைய 
தாஇன்றது. எங்கனமாயினும், திவ்யசூரிசரிதங் கூறுமாறு 

திருமங்கையார், தொண்டாடிப்பொடிகள், : குலசேகரப் 

பெருமாள் என்ற மூன்று இருகாமங்களும் சமகாலத்தவர் 

களே என்று நாம் ஒருதலையாக கருதத் தடையில்லை, 

இனி, திருமங்கை மன்னன்--- 

(! பானே பஞ்சவன் பூழியன் சோழன் 

பார்மன்னர் மன்னர் தாம்பணிந்சேத்தம், வரனே'' 

என்று, தங்காலத்திருந்த தமிழ்ப்போரசர்கள் திருமாலடிய 

ராகவிருந்த செய்தி குறித்தலை மேலே விளக்கியுள்ளேன் 
  

1, (இிஇில்ஈன்னெ றி நிற்சவல்லாத செய், நீதியார்' (3, 5)
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(பக், 132-4), இவருள்ளே, பூழியன் என்பான் சேரனாவன். 

இங்கனம். பேரடியராகத் இருமங்கையார்காளில் விளங்கெ 
சேரர்பெருக்தகை, இக்குலசேகாப்பெருமாள் என்றே மேற் 

கூறியவற் து$யைய:சாம் கொள்ளக்கூடிய தன்றோ? எனவே, 
8-ம் நாற்றாண்டே இவ்வாழ்வாரஃகும் ஏற்புடைய தென்னத் 

தடையில்லை என்க, இச்சகொள்சையை வலியுறுத்த மற்னொரு 

சிறச்தசான்றும் உண்டு, 

இருமங்கையாரும் சுர்தாமூர்த்திகளும் ஒருகாலத்தவ 
ராகவேண்டும் என்பதற்குரிய காரணங்கள் மேலே என்னாற் 

காட்டப்பட்டுள்ளன, அம்ஞார்த்திகள் சிவனடிமைத்திறத் 

துச். சிறக்துநின்றகாலத்தே, கோளவேந்தரான சேரமான் 

பெருமாணாயனார் விளங்யெவர் என்பது பெரியபுசாண வர 

arma. சேரர்குடியில் உஇத்துப் பெருமாக் கோதையார் 

என்ற பெயர்பெற்றிருந்த இவர், திருவஞ்சைக்களத்துச் 

சிவபிரான்பால் வைத்த பத்தி மிகுதியால் அங்குச் சிவ 

தொண்டு புரிந்து வர்தனர் என்றும், அக்காலத்துச் சேர 

சாட்டை ஆட்டிபுரிந்துவக்ச பொறையன் ஆகிய சோன் 

உலகப்பற்றற்றுத் தன் ௮ரசாட்சியைத் துறந்து தவம்பூண்ட 

னன் என்றும், அதனால் ஆட்9 செய்தற்குரியாரை ௮மைச் 

சர் ஆராய்ந்து, முடிவில் அஞ்சைக்களத்து வாழ்ந்துவந்த 

பெருமாக் கோதையாரை அழைத்துவந்து முடிசூட்ட, 

அவர் நீதிவழுலாது அரசியலை நிகழ்த்திவந்தனர் என்றும்,” 

இச்சோர் தம்மாட்சியிறுதியில் சுந்தரஞமார்த்திகஞடன் ௮ள 

வளாவி, அவருடன் சோந்து சயிலைசென்றனர் என்றம் சேக் 

இழார் தம் நாலுட்பாடுதல் பலரும் அறிந்தது, இவ்வர 

லாறுகளுள், சே£மான் பெருமாளுக்கு முன்பு ஆட்சி புரிந்த 

.கேரளவேந்தன் தன்னாசு துறந்து தவசயாயினன் என்ற 

செய்தியே இங்குச் சிறப்பாகக் குறிக்கொண்டு நோக்கத்தக் 

சுது. இத பற்றிய சேக்கிழார்பாடல் அடியில்வருமாறு:-- 

  ~ 

1, பெரிய புராணம்--சேரமான் பெருமாணாயனார் புராணம் 

1-மூ.தல் 16-வரையுள்ள செய்யுட்களை நோக்க்ச,
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* நீரின் 'மலிந்த கடல்கழி நெடுமால் வரையின் சொடி மதில்குழ். 

சீரின் மலிக் 2 இிருகர மதனிற் செங்கோற் பொறையனெனும் 
காரின் மலிர் த கொடைநிழன்மேற் கவிச்குங் கொற்றச் குடை 
சாரின் மலிந்த புயச்சாசன் றரணி நீத்துதி FQ [eye oe 

[சார்க்சான்'' 

எனக் காண்க, சுந்தாமுர்த்திகளும் சோமான் பெரு 

மாளும் 8-ம் நாற்றாண்டின் முற்பகுதியில் விளங்கியவர் என 

மன்னரே குறிப்பிட்டுள்ளேன் (பசக். 135-7), எனவே, ௮ச் 
சேமானுக்குமுன் ஆட்சிபுரிந்து அரசு ஐறர்த பொறைய 

னும் அக்காலத்தவனே என்பது சொல்லவேண்டுவ தன்று, 

இங்கனம் 'தாணிநீத்துச் தவஞ்சார்க்தவ' ராகம் கூறப்பட்ட 

சோவேந்தர, மேற்குறித்தபடி, அதுவே காலத்தவராசவும் 

தம்மரசு இுறந்தவராகவும் தெளியப்பட்ட இக் குலசேகசப் 

பெருமாள் என்றே காம் கொள்ளத் தடையென்னை? இப் 

பெருமாள், தம் திருமொழியின் 2, 3-ஆம் திருப்பதிகவ் 

களிலே--- | 

(! சம்பமத யானைச் கழுத்சகத்தின் மேவிருந்சே 

இன் பமருஞ் செல்வமழு மிவ்வாசும் யான்வேண்டேன்” 

 லானாளு மாமதிபோல் வென்குடைக்£ழ் மன்ன வர்தங் 

கோனாகி வீற்றிருந்து சொண் டாடுஞ் செல்வறியேன்”' 

( மெய்யில் வாழ்க்கையை மெய்யெனச் கொள்ளுமில் 

வையக் தன்னொடுங கூவெ இல்லையான்'' 

என்று இவ்வாறே தம் துறவுநிலையைப் பலவிடங்களினும் 

பபாடியருளுதல் அறியத்தக்கது. அரசுுறந்த சேரவேந் 

தைச் சவனடியாராகச் சிறப்பியாது அரசன் தாணிநீத்துத் 

தவஞ்சார்க்தான்' என்றா பொதுப்படவே Ce SB pri கூறிச் 

செல்லுதலும் ஈண்டும் குறிப்பிடற்பாலஅ. இவற்றால், சோ 

மான்பெருமாளுக்கு முன்பு BOF yA sai md we 

சேகரப்பெருமாளே என்று கருதற்குப் பெரிதும் பொருத்த 

முூண்மை சண்டுகொள்க,. இவவாழ்வார் தம் குமாரர்க்குப் 

பட்டங்கட்டிவிட்டுத் அறவு பூண்டனர் என்று திவ்ய சூரி 
சரிதமுதலியவை கூறும். பின் பட்டமெய்அதற்கு உரிமை 

யு௫டமையால் சோகீான்பெருமாளே புத்திசாக இவவாறு
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உபுசரித்துக் கூறட்பட்டனர் என்று நாம் கொள்ளற்பால.து. 

இங்கனமன்றேல், திவ்யசூரிசரி தீ வரலாற்றுக்கு இயையப் 

பெரியபுராணச்செய்தியை ௮மைத்துக்கொள்ளுதல் வேண் 

டும். எங்கனமாயினும், தாணிநீத்துத் தவஞ் சார்ந்தவராகச் 

சேக்கிழார் கூறும் பொறையன் (சோன்) செய்தி, தம் 
௮ர௪ வின்பத்தை நீத்து அணியரங்கன் திருமுற்றத்தை 

யடைந்து பிரபத்திநிஷ்டையிற்றெந்த தபோதனராய் விள. 
இய இவ் வாழ்வார் வாலாற்றின் வேறன் று என்றே தோற்று 

இன்றது, 

குலசேகரப்பெருமாள் தம்மைக் “கொங்கர்கோன்' என் 

றும் “கொல்லிகநர்க் இறை' என்றும் கூறிக்கொள்ளுதல் 

மேலே அறியப்பட்டது. இத்தொட/சளால் கொங்குநாடு 

இவாது ஆட்டிக்குள்ளட௪ங்கிய தேச மென்பதும், கொல்லி 

ஈகரென்பது அ௮ச்நாட்டுள் விளங்யெ இவ்வரசரது தலைமை 

நரம் என்பதும் ஈன்குபெறப்படும். சரராடு என்பது 

சேலம் கோயம்புத்தூர் ஜில்லாக்களும், குடகு மலையாள 

தேசங்களும் ஏறக்குறைய அடங்கியதாய்ச் சங்ககால 

முதலே சோரர்ம்கு உரிமையாக நின்ற பிரதேசமாம். இக் 
காலமுழுதும் சோரது இராசதானியாக விளங்க ஈகரம் 

கருவரேயாம். கொல்லிமலைப்பம்கத்ததம் ஆன்பொருரை 

்ன்ற ஆமிராவதிஈ தியின் சரைக்சண்ணதுமாகிய இப்பேரூ 

ரையே பண்டைதுல்கள் யாவும் வஞ்டுமாககர் என்று 

கூறுவன. சோர் தலைககர் இதுவே என்பது, யான் எழுதி 

வெளியிட்ட ''சேரன்--செங்குட்டுவன்'' சரித் செத்தாலும், 
மகாவித்வான் ஸ்ரீ. உப. வே. ரா. இராகவையங்கார் ஸ்வாமி 

யால் பேராராய்ச்கொட்டி எழுதப்பெற்ற ''வஞ்சிமாககர்'' 

என்ற தனிநாலாலும் வெள்ளிடைமலையபோல் விளக்கமாம்', 
  

1, இத்தால் வெளிவச்சபின், கருவே பழையவஞ்சி என்ற 

கொள்கைபற்றி ஐயங்காரவர்கள் சம் ு.ணுகய ஆராய்ச்சியிற் கண் 

டுள்ள பிரமாணங்கள் பலவாகும், அவற்றையெல்லாம் ஒருங்கு 

தொகுத்து வஜ்சிமாநகரின் இரண்டார்தொகுதியாக எழுத வெளி 

யிட அவர்கள் சருதியுள்ளார்கள்,
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இவற்றை ஈன்காராயாதே ஒருசிலர் மலையாளக்கடற்கரை 

யிலுள்ள கொடுங்கோஞேசையே பழையவஞ்ச என்று கருதி 
விடாப்பிடியாக எழுதிவருவன -யாவும், முன்னூல்வழக் 

கோடும் ஆராய்ச்சிமுறையோடும் முற்றும் மாறுபட்டன 
என்பதிற் சிறிதும் ஐயமில்லை. இங்கனம் கருவூரைத் தலை 

mart BSC) aT are சோமண்டலத்துன், அவ்வூரைத் தன்னுட் 

பெற்றுள்ள கொங்குகாடு ஒரு கிறந்தபகுதி என்பது சொல் 

லாதே அமையும். இதுபற்றியே 'கொங்கர் கோமான்' என் 

ட பதைச் சேரன்பெயர்களுள் ஒன்றாக கிசண்டு முதலியவை 
வழங்கலாயின. 'கொங்கரை யட்ட களத்து” “*வஞ்சிக்கோ 

வட்டகளத்து' எனம் கொங்குநாடும் வஞ்சிரகரும் Certs 

குச் சிறப்புடையனவாகப் பொய்கையார் கூறுதலும்! இக் 

கருத் துப்பற்றியே என்க. ' தென்னுடன் குடகொங்கன் 

சோழன் ' என்றூர், திருமங்கைமன்னனும். இங்கனம் தலை 

ஈகராக விளங்கிய கொங்குகாட்டும் கருவூரின் நிலைமை 
பிற்காலத்தே மாறலாயிநற்று. சங்ககாலத்துக்குப் பின்னர் 

௮ஃதாவது 7-ஆம் தாற்றாண்டுமுதலாக, ஆற்றல்மிக்கிருக்த 

பாண்டியராற் கொங்கு பலமுறை படையெடுக்கப்படவும், 

௮தன்கணுள்ள தலைஈகர் சிலசமயங்களில் ௮வ்வரசர் சை 

வசப்படவும் நேர்க்தன.” அக்காலமுதற்றான் சோவேதந்தர் 
  

* 

1, களவழி நாற்பது, 14, 39. 

2. 7-ம் மூற்றாண்டிலே சம்பந்தமூர்த்திகளால் இருத்திப் 

பணிசொள்ளப் பெற்ற நெடுமாறன், கொகங்குகாட்டிற் சேரனுடன் 

பலபோர்கள் நடத்தி அதன் பகுதியைச் கைப்பற்றியவன் என்பது 

இறையனார் சளவியலுரை, வேள்விகுடிச் சாஸனங்களால் அறியப் 

படும். இவ்வாறே, அப்பாண்டியன் மசன் கோச்சடையனைச் 

( கொங்கர் கோமான் ' என்றும், ௮வன் மகன் மாறவர்மனை வஞ்சி 

மதில் புதுக்கெயவன் ' என்றும், ௮வன் மகன் நெடுஞ்சடையனைக் 

'கொங்கபூமி யடி.ப்படுத்தவன் ' என்றும் வேள்விகுடி வோமக்கலச் 

செப்பேடுகள் கூறுதலும், சோர், பல்லவருசவியால் தம்தலைஈக ரான 

கருஷரை ஒருகால் மிட்கமுயன்ற செய்தியை--(உலகுடை மன்ன 

வன் சென்னவனைச் சன்னிமாமதில் சூழ் கருவூர் வெருவ,,..வென் 

ரன்! என்று இிருமங்கையாழ்வார் குறிப்பிடுதலும் சண்டுகொள்க,
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தம் பழைய தலைைகரையே முற்றும் ஈம்பியிராமல், மேல் 

கடற்பக்கத்துள்ள மகோதை என்ற கொடுங்கோளூரிஸலுந் 

தங்கி ஆட்டிபுரிந்தவராதல் வேண்டும். இக்கடற்கரையூர் 

மேற்றேயத்து யவனமாக்கலங்கள் மிளகுமுதலிய பண்டங் 

களை ஏற்றி வியாபாசஞ்செய்துவந்த பழச் துறைமுகமும், 

சுள்ளி என்ற ஈதிப்பக்கத்ததுமான முசிறிரின் ஸ்தானத்தில் 

தோன்றிய பட்டினமாகும். சோழர்க்குக் காவிரிப்பூம் 

பட்டினமும் பாண்டியர்க்கும் கொற்கையும்போலச் சோரர்த் 

குக் கருவரை அடுத்த டேளூர் இதுவேயெனலாம். கொடுங் 

கோளூரைக் கருவூென்றேனும், கருவூரைக் கடற்கரைப் 

பட்டினமென்றேனும் முன்னோரும் பின்னோரும் யாண்டும் 

வழங்கக் காணாமையின், கருவூராகிய வஞ்சி சேரரது உண் 

ளுட்டுத் தலைகரென்பதும், மகோதையாகய தொடுக 

கோளூர் ௮வரது துறைமுகஈநாம் என்பதுமே தெளிவா 

மென்க. பாண்டிய சோழாரது ஆதிக்கம் பெருஇநின்ற பிற் 

காலத்தே, முற்கூறியவா ௮ நொங்குரகாடுங் கருவூரும் சேர 

சால் முற்றும் மைவிடப்படவே, கடன்மலைகாடான மலை 

யாளமே கேரளபூமியாசவும், அதன் துறைமுகமான இக் 

கொடுக்கோளூரே சேராது தனித்தலைகராகவும் ஆயின, 

அன்றியும் ஆதித் தலைககர்க்கு வழங்க வஞ்சியென்ற 

இறப்புப் பெயர், இப்பட்டினத்துக்கும் பிற்பட வழங்கியது." 

இங்கனம் முற்றும் மாறிநின்ற காலத்திலன்றிம் கருலு 

ருங் கொடுக்கோஞூருமாகிய இரண்டு, தலைக£ரங்களையுங் 
கொண்டு சேரவெேத்தர் Houses சால விசேடமே ஈம் 

குலசேகரர்க்கு உரியதெனலரம். மேற்கூறியவாறு 8-அம் 

மரூற்டுண்டினரென்று தெளியப்பட்ட இவ்வாழ்வார் ஈடன் 

மலைசாடான மலையாளப்பிரதேச மொன்றனையே அ௮ண்டுவந்த 

கேசளவேசர்தராயின் தமக்கு அந்நாட்டுத் தொடர்புண்மை 
யைத் தவறுது குறிப்பித்தற்கு உரியான்றோ ? அங்கனம் 
உ   

1, சேமான்பெருமாணாயனார் புசாணசத்திற் கொடுங்கோ 

ஞூரை வஞ்சியென்று சேக்கிழார் குறித்துள்ளமையும், அதுபற்றி 
த்டியார்க்குல்லார், செலப்பதிகாரப் பதிதவுரையுள் இக்கொடுங் 

கோளஞூரையே வஞ்சியாக அறுதியிட்டதுங் சண்டுகொள்ச,
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ஒரு குறிப்பும் ௮வர்வாக்கில் இல்லாமையோடு, “ கொல்கர் 
கோன் '” “' கொல்லிஈகர்க் இறை '' என்றே அவர் தம்மைக் 

கூறிக் கொள்ளுதலின், கொங்கு சாட்டை உட்கொண்ட 
பழைய சேரமண்டல முழுமைக்கும் Het தனியசசரா 

யிருந்தவர் என்பதும், ௮ கொங்குகாட்டுக் கொல்லிமலைப் 

பக்கத்தே தம் தலைகரை உடையராயிருந்தவர் என்பதும் 

நன்குபெறப்படக்கூடியன. 

ஆழ்வார் கூறும் கொல்லிககர் என்பது பழைய தலை 

நகரான கருவூர் என்றே கொள்ளல் கூடும்; கொல்லிமலை 

யைத் தன் பக்கத்துக்கொண்ட ஈகரைக் கொல்லிஈகர் எனல் 

ஏற்புடைத்தாதல் சாண்க. கொல்லிமலைக்குங் கருவூர்க்கும் 
நெருங்கிய தொடர்புண்மையை-- 

/குடையலர் கார்சட்டன் சொல்லிச் சுனைவாய்தீ 

தொடையவிழ் தண்குவளை சூடான்'' (புறப். வெண், 10,1) 

** கொல்லிப், பெருவாய்மலரொடு பசும்பிடி. மஇழ்ஈ து... 

ஒடுங்€ சோதி யொண்ணுத லணிகொள... 

பூண்ச மாளரின் புரவி நெடுந்தேர் '' (பதிற்றுப், 81) 

என்ற முன்னோர் கூற்றுக்களால் உய்த்தறியலாகும்!, இஃ 
தன்றேல் கொல்லிமலையைச் சார்ந்து ௮ரண்வலி பெற்றி 

ரூர்த ஊரொன்றே குலசேக.ரரது தலைஃகசெனல் வேண்டும். 

கொல்லிமலையைச் சூழ்க்த மலைகளையுடைய காடு கொல்லிக் 

கூற்றம் என முன்னோரால் வழங்கப்பெற்றுளது. இக் 
கூற்றத்தில் தம் தாயாதியயான அ௮திகமான்கட்கு உரியவா 

யிருந்த “மலையரண்களைச் சோர் ஒருகாற் கைப்பற்றியவர் 
  

1. *வஞ்சமாககர்' என்ற, நூலுள், 143-5-பச்சங்களிலே இச் 

தொடர்களின் உள்ளீடான கருத்துக்களை மகாவித்வான் ஐயங்கா 

சவர்கள் ஈன்கு விளக்இயிருத்தல் காண்ச. 

2. “ghsera னணித்தாக, ஓங்கெயில்குழ் மலையாணத் 

துள்ளுறைவான் ”' (பெரியபு. புகழ்ச்சோழ. 12) என, கருவூர்க்கு 

அ௮ணித்தாசக் கடிய மலையரண் பெற்றிருர்ச கொல்லிமலையின் 

இயல்பைச் சேக்கழார்குறிப்பிடுசலுங் காண்க. 

24
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என்பது சங்கச் செய்யுட்களால்" ஈன்க றியப்படுதலின், 

ஆழ்வார்க்குரிய கொல்லிககரும் அவற்றுள் ஒன்றாகக் கொள் 

ளத் தகும். ' கொல்லிகாவலன் கூடல்காயகன் கோழிக் 
கோன் ' என்று இவ்வாழ்வாரே பாடுதலின், தம் தலைஈகர் 
“கொல்லி ” என்னும் பெயர்பெற்றிருர்தமை வெளியாம். 

குறுந்தொகையின் 34-ஆம் செய்யுள் பாடியவர் கோல்லிக் 

கண்ணன் என்ற பெயர்பெற்ற புலவராவர், இப்பெயரி 

னின்று கொல்லியென்ற ஊரொன்று பழைமையாகவே 

உண்டென்பது தெரியவருதலின், குலசேகராழ்வார் காலத் 
தில் சேரராஜதானியாக இக்கொல்லி ௮ல்லத கொல்லிரகர், 

௮ப்பெயர் பெற்ற மலையிடை அமைந்திருத்தல் கூடியதே 

யாம். கொல்லிமலையின் உள்ளிடமான ஊர்கள் பிறர் எளிதிற் 

செல்லக்கூடாத ௮ரணுடையன என்பது இக்காலத்தவரும் 

நன்கறிவர். இத்தகைய மலையாணுள்ள ஊரொன்று பிற் 
பட்ட சேரவேந்தரால் தம் தலைககராகக் கொள்ளப்பட்ட 
தற்கு, குலசேகரர்காலத்தோ அவர் முன்னோர்காலத்தோ 

பாண்டியர் போன்றவாது படையெடுப்புக்களாற் கருவூர் 

பலமுறை தாக்கப்பெற்றுக் கைவசப்படுத்தப்பட்டதே கார 
ணமாக வேண்டும்.” 

ஒருசிலர் அழ்வார் தலைைகரான இக்கொல்லிரகர் 

மேலைக்கடற்கரையிலுள்ள கொல்லம் என்று கருஅவர். Had 

கொல்லம் பழைய சேரராஜதானியாக இருந்தது என்பதற் 
  

1, இங்கனம் கைப்பற்றிய சோன், தகட£ரெறிந்த பெருஞ் 
சேரலிரும்பொறை என்பான் ; (கொல்லிக் கூற்றத்து நீர்கூர் 

மிமிசைப், பல்வேற்றானை யதிகமானோ, டிருபெரு வேந்தசையு 

மூடனிலை வென்று என இவனைப்பற்றிச் கூறப்படுசல் காண்க 

(பதிற்றுப், 8-ம் பத்துப் பதிகம்), தகர் யாத்திரை என்ற பழைய 

தாலும் இச்சோன்போரைச் ரறப்பிப்பதாகும், 

2, சங்கராளினும் பகையரசராற் கருஷர் தாச்சப்பட அதனாற் 
சேரர் தம் தலாகரைக் கடற்சரைப்பக்கத்து மாற்றியதுண்டு, ஆய் 
அண்டிரன் (கொங்கரைச் குடகடலோட்டியவன்' என்று புற 
சானூறு (130) குறிப்பிடுசல் காண்க (கொக்சர்-சேர்),
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கும், அதற்குக் கொல்லி என்ற பெயர்வழக்குண்டு என்பதற் 

கும் யாதோராதாரமும் இன்மையால் Hat கொள்கை 

போலியே என்க. “ குரக்கேணிமக் கொல்லம்' என முன்பு 

வழங்கப்பெற்ற அந்நகரம், இப்போது “ ஷிரியன்--இறிஸ் 

தவர் ' எனப்படுவோரின் ஆதி முன்னோரான வியாபாரி 

யொருவரால் 825-ம் ஆண்டில் உண்டாக்கப்பட்டு sours 

குரிமையாகம் கோளாஇபதியால் நீரோடட்டிம் கொடுக்கப் 
பெற்றதென்பதும், ௮ர்ககார் தோன்றிய காலந்தொட்டு 

வழங்குவதே கொல்லமாண்டு என்பதம்-- 

( இச்ககரங் கண்டு! நீரேற்ற மருவான் சமீர் ஈசோ'' 

ட (T. A. S. ii 80, 82,) 
1! கொல்லச் சோன்றி...... (இன்ன) யாண்டு” | 

(Ibid. 44, 73,) 

என வரும் சாஸனத் தொடர்களால் தெளிவாக அறியப் 

பட்டவை.” அதனால் பிற்பட்டுத் தோன்றிய கொல்லத்த 

மூற்பட்டவரான இவ்வாழ்வார்க்கு உரியதாக்குதல் ௮சங் 

கதமே என்க. எனவே, மேற்கூறியவாற கருவூர் அல்லது 

கொல்லி என்ற நகர்க்கு. அரசர் சன்பதே * கொல்லி ஈகர்க் 

இறை ' என்பதற்குப் பொருளாதல் கண்டுகொள்க. 

இவ்வாறு இவ்வாழ்வார் உண்ணாட்டுத் தலைநகரில் 

இருச்து ஆட்சிஈடத்தியவசே யாயினும், இவர் மரபினரான 

யுவராசர்களும் பிரதிநிதிகளும் கொடுக்கோளூரில் வாழ்க்து 

சேரநாட்டின் பகுதியை ஆண்வெந்திருத்தல் கூடியதேயாம். 

உறையூர்ச் சோழர்குலத்தோர் புகாரையும், மதுரைப் 

பாண்டியாமரபினர் கொற்கையையும் இராஜஸ்தலங்களா 

கக்கொண்டு இவ்வாறே ஆட்ிபுரிக்துவச் தமையும் ஒப்பிடத் 
தக்கது. இவற்முல், கொடுங்கோளூர்க்கு மிசவணித்தா 
    

1, இக்ககரங் கண்டு என்பதற்கு, இச்ககரச்தை உண்டாக்க 

என்பது பொருள் ; *திருககரங் சண்ட படலம்' என்ப (பாஷ், 

இருவிளையாடல்), 

2 7,& 5, Wol. ii 72-3.
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யுள்ள : திருவஞ்சைக்களத்தில் வாழ்ந்துவந்த சேரமான் 

பெருமாள், குலசேகரர் அரசுதுறர்தபின் பட்டம்பெற்றுத் 

தமக்கு விருப்பமுள்ள கொடுங்கோளூரையே தலைகசாகக் 

கொண்டு கொக்குராடு உட்பட்ட சேரமண்டலமுழுமையும் 

-ஆண்டுவர்தனர் என்று! கொள்வதே மிகவும் பொருத்தமா 

இன்றது. 10-௮ம் நாற்றாண்டினஞகைத் தெரியும் வீரகாரா 

யண வீரகேோளன் என்ற சேரன்காலத்தும் கொங்குகாட் 

டின் பகுதி சேரவேர்தர்க்கு உரியதாயிருந்த செய்தி சாஸ 

னத்தால் ௮றியப்படுதலின்! குலசேகராழ்வார் சேரமான் 

பெருமாணாயனார் காலங்களில் அவ்வுரிமையாட்சி அவர்க் 
இருக் ததென்பதில் ஐயமில்லை என்க. 

1 ஐ.தியரத வுலாவாசு பாடிய 

சேரர்கொங்கு வைசாவூர்ஈன் னாடதில் 

ஆவி ஈன்குடி வாழ்வான 

தேவர்கள் பெருமாளே” (இருப்புகழ்) 

எனச் சேரமான்பெருமாளுக்கு உரிமையுடையனவாகவே 

கொங்கன் பிரிவான வைகாவூர்நாட்டையும் அவிசன்குடி 

யைபும் ௮ருணடூரிராதர் பாடுதலும் இங்கறியத்தக்கது. 

இதனால் 15-ஆம் நூற்றாண்டுவரை சேரதேசமாகவே கொக்கு 

சாடு கருதப்பட்டுவர்தமை தெளிவாதல் காண்க. 

கொல்லிரஈகர்க்கிறையான ஈம் குலசேகரப்பெருமாள் 

கடன்மலைகாடான மலையாளதேசத்துக்கும் ௮ரசராயினும், 

அந்ராட்டுப்பரிசயம் மிகுதியும் உடையவரல்லர்போலவே 

தோற்றுகன்றார். பரிசயமுள்ளவராயின், அற்ராட்டுத் திரு 

மால் திருப்பதிகளையெல்லாம் விடாது பாடவேண்டிய 

வரன்றோ! ௮ங்கனம் பாடாததோடு, திருவரங்கம், திருக் 

சண்ணபுசம், தில்லைத்திருச்சித்திகூடம் போன்ற சோணாட் 
டுத் தலங்களையே இவர் அபிமானித்திருத்தலின், 8ீழ்சாடே 
இலாது பழக்கத்துக்குப் பெரிதும் உரியதாயிருக்ததென் 

றும் தோற்றுகன்றது. வித்துவக்கோடு என்ற பெயருடன் 
  

1. Ep. Rep. V06 of 1905. .
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மலைராட்டில் இன்றும் உள்ள திருப்பதி குலசேகராழ்வா 

சாற் பாடப்பெற்றள்ளதே எனிற் கூறுவேன். ஆழ்வார் 

பாடிய வித்துவக்கோடு மலைகசாட்டதே யாயின், தென் 

பாண்டிசாட்டவராய் அ௮ம்மலையாளத் திருப்பதிகளை Clue 

லாம் விடாதுபாடிய நம்மாழ்வார் இவ்வித் துவக்கோட்டை 

மட்டும் அடியோடு மறந்து சென்றதற்கும், வித் துவக் கோட் 

டைப் பாடிய இவ்வாழ்வார் மற்ற மலையாளத் திருப்பதி 

களை முற்றம் மறந்ததற்கும் காரண மென்னை ? மலை 

சாட்டை அடுத்திருக்தவரால் அறிந்தபிமானிக்சப்பெற்ற 

௮ தன் பழர்திருப்பதியள் ௮அக்காடாண்ட ௮டியரான ௮ர௪ 
ரால் ௮பிமானிக்கப்படாமற் போனு வியப்புக்கு உரியதே 

பன்ோ? ஆகவே, குலசேகராழ்வார்க்குப் பரிசயமுள்ளதம் 

ஈம்மாழ்வார்க்குப் பரிசயமில்லாததுமான பிரதேசத்துள் 

ளதே, பெருமாள் திருமொழியிற் பாடப்பெற்ற வித். துவக் 

கோடு--என்௮ கொண்டாலன்றி மேற்கூறிய கேள்விக்கு 

ஏற்ற சமாதானங்காண்டல் அரிதாகும். 

இனி, வித். தூவக்கோடு எனப் பெயரிய திருப்பதி, குல 

சேகரர்க்குரிய கொல்லிரகர்ப்பக்கத்தினும் ஒன்று உள்ள 

தாகத்தெரியவருமாயின், அதுவே அப்பெரியாரால் மங்களா 

சாஸனம் செய்யப்பெற்றது என்று எளிதிற் கருதக்கூடிய 

தன்றோ? மகாவித்வான் ஸ்ரீ ரா, இராகவையங்கார் ஸ்வாழி 

என்னிடம் இதுபற்றிக் கூறிய அரிய செய்தி யொன்று 

ஈண்டு யான் வெளியிடற்குரியது. அஃதாவது--''சேோரரது 

பழந்தலைகரான கருவூரிலே ஆன்பொருகை ஈதிக்கரையில் 

இருமால் திருக்கோயில்கொண்டுள்ள பகுதிக்கு வித்துவக் 
கோடு என்ற பெயர்வழக்குண்டு என்பது, அநர்கோயிலைச் 

சூழப் பிராமணர்வாழுக் தெருக்களை வித்துவக்கோட் டக் 
கிரகாரம் என்று அப்பக்கத்தார் இன்றும் வழங்கி வருவ 

தால் விளக்கமாடன்றது '' என்பதேயாம். அகவே, தம் 

பழைய தலைஈகரிற் கோயில்கொண்ட திருமாலே, குலசேக 

ரப்பெருமாளால் மிகவுருக்கமும் இனிமையும் பெருகப் 
பாடப்பெற்ற மூர்த்தி என்பது வெள்ளிடைமலையாகும் 

STS. கருவூரின் இப்பகுதி வித் துவக்கோடு எனப் பெயர்
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பெற்றதற்குப் பொருத்தமுமுண்டு, வஞ்யொயெ இப்பெரு 

ஈகரின் எயிற்புறவிருஃகையில் தேவாலயங்களும் பெளத்த 

சைனப் பள்ளிகளும் கல்வியறி வொழுக்கங்கள் நிரம்பிய 

அறிஞர்வா ழிடக்களும் முற்காலத்தே விளங்கியிருந்தன 

என்பது, மணிமேகலை--வஞ்சிமாககர்புக்க காதையால் 

தெரியலாம். பிக்குணியான மணிமேகலை, சமயக்மணக்கர் 

பலசை நேரிற்ஈண்டு அவ்வவர் கொள்கைகளை உசாவியறிந்த 

கருவூர்ப் பகுதி இதுவேயாம். இருமால்கோயிலை யுடைய 

இவ் வித் துவக்கோடும், தேவாலயங்க ஞடையதாக மணி 

மேகலை குறித்த அவ்வெயிற்புறவிருக்கைகளில் ஒன்றென் 

னத் தடையில்லை. வித்துவக்கோடு என்பதற்கு, ” வித்து 

வான்கள் வாழும் நீர்்நளரை' என்பது பொருள்) [கோடு 1... 

நீர்க்கரை ], கடற்கரையிலுள்ள முசரியை (-- கொடுங்கோ 

ளூரை) 'முயிரிக்கோடு' என்று சாஸனம் வழங்குதலுங் 

காண்க.” 

4 சேவ குலமுக் தெற்றியும் பள்ளியும் 

பூமலர்ப் பொழிலும் பொய்கையு மிடைந்து 

நற்றவ முனிவருங் கற்றடங் இனரும் 

நன்னெறி காணிய தொன்னூற் புலவரும் 

எங்கணும் விளங்யெ யெயிற்புற விருச்கை '' (72-6) 

எனச் சாத்தனார் இல எயிற்புறவிருக்கையைச் இறப்பித் 

தலினின் ற, வஞ்சியில் தேவகுலங்களுடன் அறிஞர்க்கெல் 

லாம் வாழ்விடமாக விளங்கியது இப்பகுதியே என்றும், 

அதுபற்றியே இது வித் தவக்கோடு என்னும் பெயர்பெறலா 

யிற்.ற: என்றும் கருதற்குரியன. “விண்டோய் மதில்புடை 

சூழ் வித்துவக்கோடு'' என்று குலசேகரப்பெருமாள் ௮ 

ளிய தொடராஜலும் வஞ்சியின் எயிற்புறவிருக்கையில் உள் 

ளதே ௮த்தலமென்பது புலனாம். இங்கே கோயில்கொண் 
arene   

1, ((குளவளாக், கோடின்றி நீர்சிறைச் goo” என்பது 
குறள் (553) ) (குளப்பரப்புக் கரையின்றி நீர்ரிறைந்தாற் போலும்' 
என்பது இதன் பொருள். 

2, Inscriptions of the Madras‘Presidency, p. 1691.
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உருளுர் திருமாலே 'ஆடக மாடத் தரவணைத் துயின்றோன்” 
என இளங்கோவடிகளாற் இிறப்பிக்கப்பெற்ற பழைய 

மூர்த்தியாவர். இதனைச் 'சேரன்-செங்குட்டுவன்' சரித் 

திரத்துள் 'வஞ்மொககர்' என்ற பகுதியில் ஈன்கு விளக்கியுள் 

ளேன். குலசேகராழ்வார் அருளிய வித் துவக்கோட்டுப் 

பதிகத்தை ஊன்றிகோக்குமிடத் ௫, அத்தலத் தெம்பெரு 
மானை ஒருநாளேனும் பிரிர்து தரியாதவர் இப்பெரியார் 

என்பது ஈன்கு விளங்கக்கூடியது. 

1 தநதுயரந் தடாயேலுன் சரணல்லாற் சாணில்லை 

விரைகுழுவு மவர்ப்பொழில்சூழ் வித்துவச் கோட்டம்மானே 

அரிசனச்தா லீன்றதார யகற்றிடினு மற்றவடன் 

அருணினைந்தே யழுங்குழவி யதுவேபோன் நிருர்சேனே'' 

 வித்துவக்கோட் டம்மானீ வேண்டாயே யாயிடினும் 

மற்றாரும் பற்றிலேன் '' 

என்றும், நீ கொண்டாளா யாஇனும்' 'மீளாக் அயர்தரிலும்' 

“வெந்துயர் வீட்டாவிடினும்' என்றம் இவ்வாறே இவ்வாழ் 

வார் கூறுவனவற்றால், எதோ ஓர் இடையீடு உண்டாக 
அதனால் தம் நித்தியவ(நிபாட்டுக்குரிய அ௮வ்வெம்பெரு 

மானைப் பிரியகேரவே, அதனை ஆற்றாது புலம்பியுருகுசன் 

ரூர் இவர் என்றே தோற்றுகின்றது. அல்விடையூற தம் 

பழம் பகைவரான டாண்டியரது படையெடுப்பும்களால் 

ஒருகால் கருஷூர்க்கு நேர்க் திருத்தல் கூடும். கொங்குநாடு 

பாண்டியர் சைவசப்பட்டிருந்த செய்திபற்றி முன்பு பல் 

லிடங்களினுங் குறிப்பிட்டளெளேன். ஆழ்வார து யச நிலைத் 

குக் காரணம் எதுவாயினும், வித்துவக்கோட்டுப் பாசுரங் 

களினின்றும் இவர் காளுந்தவறாது வழிபட்டு வந்த மூர்த்தி 

அத்தலத்தெம்பெருமானே என்னத் தடை யில்லையாம். 

ஆகவே, கொங்கு நாட்டில் இவர் தலைககர்ப்பக்கத்து விளங் 

QuGs அ௮த்தலம் என்பது ஐயமின்றிப் பெறப்படுதல் 
காண்க: இதுபற்றிப் போலும் “ கொங்குங் குடந்தை 

யும்..- எஸ்குந்திரிக்து விளையாடு மென்மகன் '' என்று பெரி 

யாழ்வார்--கொங்குசாடும் திருமால் திருப்பதிகளுடைய
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தேயெனக்குறிப்பிட்டருளியதூ௨ மென்ச. இவற்றால், 

'கொல்லிகாவலரான இப்பெரியார் பாடிய வித்துவக்கோடு 

அப் பெயருடன் இப்போதுள்ள மலையாளத்தூர் ௮ன் 

றென்பதே முடிவாகன்றது. அதனால் அ௮ம்மலையாளத்தூர், 

சோவேந்தர் தம் பழைய தலைகரான கருவூர்வஞ்சியைக் 

கைவிட்டுக் கொடுங்கோளூசை அவ்வஞ்சிநிலையிற் கொண்டு 
ஆட்சிபுரிய நோந்த பிற்காலத்தே, அப்பழைய தலைரகர்த் 

திருமால்யும் தாம் ஆளும்பிரதேசத்தே புதியதாகப் பிர 

திஷ்டித.து, வித்துவக்கோடு என்ற பழம்பெயசை அதற்கு 

வழங்கி ௮பிமானித்துவர்த தலமாகவே கருதத்தகும் என்க. 

இவவாழ்வார் அவதரித்தருளிய ஈகரம்) மேலைக் கடற் 

கரையிலுள்ள கோழிக்கூடு 1 என்று இவ்வியசூரி சரிதமும், 

கோல்லிநகர் என்று Qasr pw wit குருபரம்பரையும், 

2 கூறு 

இன்றன. இவ்யசூரிசரிதங் கூறும் கோழிக்கூடு என்பது 

வஞ்சிக்களம் என்று! வேறு பெரியார்பாடல்களுங் 

மட்டும் வேறுபாடுடையதாகத் தோன்றினும், கொல்லி 

ஈகரமும் வஞ்சிக்களமும் ஒன்றாகவே கூறவியலும், வஞ்சி 

யாதிய தானம் என்றும், கொல்லிமலைப் பக்கத்து ஈகர் என் 

அம் உறுப்புப் பொருள்களாய்க் கருவூர்க்குங் கொல்லிக்கும் 

அவ்விரண்டு பெயர்களும் ஏற்புடையவாதல் காண்க. வஞ் 

இக்களம் என்பதை அ௮ஞ்சைக்களம் எனத் தேவாரப்பாடல் 

பெயர்களும் பெற்ற சவதலத்துடன் சிலர் இயைபுபடுத்தல் 

பொருத்தமற்ற தென்க. இனி இவவாழ்வார் தம்மை-- 

( கொல்லி காவலன் கூடல் நாயகன் 

கோழிக்கோன் குலசேகரன் '' (3, 10) 
  

1, ,குக்குட கூடஸம்' என்பது அந்தால் கூறும் வட 

மொழிப் பெயர். 

2. 4 பொன்புரையும் வேற்குலசே கரனே மாப், புனர் 

பூசத் தெழில்வஞ்சிச் சளத்திற் றோன்றி ' என. ஸ்ரீமத்-வேதாந்த 
தேசிகனும் (தேசப் பிரபந்தம்), * எண்டிசையும், ஏத்துங் குலசே 

sign ரெனவுரைப்பர், வாய்த்ததிரு வஞ்சிக் களம்” என ஸ்ரீ வச 

வச முனிகளும் (உபதேச ர.த்தினமாலை) ௮ருளிச்செய்தல் காண்ச,
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** கொல்லி ககர்க்கிறை கூடற்கோன் 

குலசேகான் '' (6, 10) 

* கோழியர்கோன் கொடைக் குலசேகான் (0, 11) 10, 11) 

எனக் கூறிக்கொள்ளுதல் காணலாம். இதனால், கூடல் 

(மதுரை), கோழி (உறையூர்) வேந்தர்களுடன் தொடா 

புடையவர் இச்சேரர்பெருந்தகை என்பது பெறப்படும். 

சே.ரமன்னர், சோழபாண்டியர் நாடுகளையும் தம்முடையன 
வாகக் கூறிக்கொள்வதுண்டு என்பது FHS gn veer ey 

அறியப்படுதலின், இவ்வாழ்வாரும் அம்முறையில் தம்மைப் 

புனைந்து கூறிக்கொண்டவர் போலும்--என்று கருது 

வாரு முண்டு, இவ்வாறு ஆழ்வார் கூற்றுப் புனைந்துரை 

களே என்பதற்குத் தக்ககாரணம் ஒன்றும் Yat Ry 
மையால் அக்கருத்து ஏற்கத்தக்கதனறாம். அதனால்; 

ஏதோ சோழபாண்டியர்தொடர்பு தமக்கு உண்மைபற்றியே 

அழ்வார் கூடல்காயகன் கோழியார்கோன் என்று தம்மைக் 

கூறலாயினர் என்றே தோற்றுகின்றது. ஆயின் அத் 
தொடர்பு யாது--என்பது இனி ஆராய்தற்குரியதாம். 

கொங்குகாடாண்ட சேரவரசர்வரலாறுகளில் ஒரு 

தல இப்போது ஈமக்குத் தெரியவருகின்றன. கோயம்புத் 
தார் சேலம் பிரதேசங்களிலும் பிறவிடங்களிலும் 10-ம் 
மூற்றாண்டுமுதற் காணப்படும் இச் சேரர்சாஸனங்களால், 

இவருட் சிலர் 'சோழன்' என்றும், சிலர் 'பாண்டியன்' என் 

றும் சிறப்புப்பெயருடையசாயிருந்தனர் என்பது தெரிய 
லாம், வீரசோழன்” என்பான் முதற்பரார்தக சோழன் 
  

1. புகாஅர்ச் செல்வ பூழியர் மெய்ம்மறை...கொல்லிப 

பொருந '” என்பது ௮வர் காட்டிய மேற்கோள் (பதிற்றுப், 73), 

2. இவன் முன்னோருள் மணிகுட்வென் என்பவ னொரு 

வன் காமக்சல் சாஸனத்திற் காணப்படுசல், சோன்-செங்குட்டு 

ater Hari Oger og. (Ep. Rep. No. 29 of 1906; Ind, 
Ant. Vol. ix, pp. +7—-50). 

3. சேலம் ஜில்லா வெள்ளாற்றுச் சாஸனம் (ற, 121, 
657 of 1905). 

24
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காலத்தே ௮வன் £ழ்ப்பட்டிருர்த சேோரவேர்தனாவன். இவ் 

வாறே வீரபாண்டியதேவன் என்ற கோளவரசன் 'பாண்டி 
யன்” என்ற பட்டப் பெயரோடு இராசகேசரிவர்மன்" 

என்ற சோழர்க்குரிய சிறப்புப்பெயரையுக் தரித்திருந்தான். 
இவற்றினின்று, கொங்காசர், சோழ பாண்டிய மாபுக 

ளோடு தொடர்புடையாாயிருந்தவர் என்பது பெறப்படு 

கின்றது. இதற்கேற்ப, முதலாம் ஆதித்தன் காலத்தவனான 

கோக்கண்டன் இரவி, வீரரசாராயணன் என்ற சேரர் தம் 

மைச் சந்திராதித்த குலத்தவர்? என்று கூறிக்கொள்ளுதல் 

குறிப்பிடற் பாலது. இதற்குப் பாண்டியாது சர் திரவமி 

சமும் சோழரது சூரியவமிசமும் ஆயெ இருபெரு மர 

பினையுஞ் சார்ந்தவர் என்பது பொருளாகும். ஆகவே, 

கொங்ருரசாடாண்ட சேரர், பாண்டியசோழ மரபினரென் 

பதே தெளிவாதல் காண்க. இச் சந்திராதித்தகுலம் மரு 

மத்கட்டாயமுறையில் கோளப்பெண்களை மணந்து வந்த 

தீர்தையர்வழியாக இச்சேரர்ம்கு வந்ததாகவேண்டும். ௮ன் 

றேல், பாண்டியசோழ வமிசங்களினின்று சேரர் ஓரோர் 

காலத்தே தெரிந்தெடுந்கப்பட்ட செய்தி மகோளவரலாறு 

களால் ௮றியப்படுதலின், ௮ம்முறையில் இம்மரபு அமைந்த 
தாயினும் ஆம். எவ்வகையிலும், “கூடல் நாயகன், கோழிக் 

கோன்' என்று ஆழ்வார் கூறகின்றவை, பாண்டியசோழ 

ரநாடாட்சியில் தமக்கிருந்த தலைமைபற்றியன என்பதிலும் 
அவவிருவர்மாபுடலும் தம் குலத்தவாக்கிருக் த தொடர்பு 

பற்றியன என்று கொள்ளுதலே பெரிதும் பொருத்தமென 

லாம்.” சளுக்கியவமிசத்தவனப்ச் சோழகுலத்துப் பக்க 

  

1, 1. Ep, Rep. 544, 546, 
2, கோயம்புச்தார்ஜில்லாு, வெள்ளலூர்ச் சாஸனம (Ep. 

Rep. 147 of 1910; Ep. Ind. iii, pp. 79—82). 
3. 4எங்கள்குல.த் தன்னமுதே யிராகவனே'' (பெருமாள் இரு, 

8.4) என்று இவ்வாழ்வா£ அருளியசனுள், “எங்கள்குலம் ' என்பதற் 
குப் பொதுவாக க்ஷத்ரியவருணம் என்று பொருள் கூறப்படமோயி 
லும், றப்பாசச் குரியவமிசம் என்று பொருள்கோடலும் இயைபா 

தில் சாண்ச, 

  
er
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முதற் குலோத்துங்கன் ௮வ்விருமாபினர்க்கும் ஒரசேபுதல் 

வனாயிருக்தமையால் ௮வன் தந்தைவகையார் சர்திரகுலத் 
தவஞைவும், தாய்வகையர் சூரியகுலத்தவனா£வும் ௮வனைப் 
பாராட்டலாயினர் என்பது-- 

“ Basel னிளங்குழவி செம்மலிவ னென்றும் 
செய்யபரி இக்குழவி யையனில னென்றுக் 

தீங்களின் மூழ்கச் இரு குல த்தரசர் சாமுந் 

தினித்தனி யுவப்பதொர் தவப்பயனு மொச்தே '' 

எனச் செயங்கொண்டார் 1 பரணியில் ௮ழகுபெறப் பாடுத 

லால் அறியலாம். அக்கை! நிலைமையே சுலசேகரரும் 
கொண்டனராதல் வேண்டும் இனி, 9-ம் நாற்ராண்டில் 

ஆதித்த சோழனும்கு ஈட்பினனாயிருக்தவலும், கொங்கு 

சாடுட்படச் சேோரமண்டலத்தை ஆட்ூபுரிர்தவனுமான கோக் 

கண்டன் இரவி என்ற சேோவேந்தனையும் சந்திராதித்த குலத் 

தவனென்ற சாஸனங் கூறுதலின், அவனுக் ன்ற்ரை 

நூற்ராண்கெட்குமுன் சோ ழபாண்டியத் தொடர்புடையரா 

கட பொ ல்ககோனுமா விருந்த ஈம் குலசேஈரப்டெருமாளை, 

௮வன் முன்னோருள் ஒருவராகவே கொள்வது பெரிதும் ஏற் 

புடை.த்தாதல் கண்டுகொள்க. 

இனி, குலசேகராழ்வார், வடமொழியில் சுலோகரூப 
மாயமைந்த முகுந்தமாலை என்ற துதிநாலையும் இயற்றிய 

வர் என்று! கூறப்படுகிறது. அ௮ந்நால் இறதிச்சுலோகத் 

தின் முற்பகுதி, தமிழ்நாட்டார் பாடப்படி, அடியில் வரு 

மாறு எ 

1 யஸ்ய ப்ரியெள ச்ருதிசொள கவிலோக வீரேள 
மிச்ரோ ச்விஜன்மவா பத்ம ச.ராவ பூதாம் ?'' 
  

1. கலிங்கத்துப்பரணி, ௮வசாரம், 7, 

2. 1! யாவரொருவர்(குலசேகார்)க்கு வேதவித் துச்சளாயும், 

சவிகளுக்குள் தலைவசாயும், பிராமண சிரேஷ்டர்களாயும் உள்ள 

பத்மன், சரன் என்னும் இருவர் அன்பார்க்த ஈண்பினசா யிருர் 
தீனரோ'' என்பது இதன் பொருள்.
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இதனால், பத்மன், சரன் என்ற அந்தணக் கவிசேசேஷ்டர் 
இருவர் குலசேகசர்க்கு அன்புமிக்ச ஈண்பினராக இருக்தவர் 
எனபது புலப்படும், இனி, மலையாளகாட்டிலுள்ள DF 
சுப்பிர திசளில் “மித்ரே த்விஜன்மவர சிவாவபூதாம்'' என்று 
பாடங் காணப்படுகின்்றதென்றும், ஆனல் அர்நாட்டிலே 
உரையுடனுளள முகுக்தமாலைப் பிர திகளில்--- 

* யஸ்ய ப்ரியெள ச்ருதிதரெள ரவிலோக வீரேள 
மித்2ர தவிஜன்மவர பாரசவாவபூதாம் ”' 

என்ற பாடமும், (ஈம்பூரிப்) பிராமணரான ரீவி என்பாரும் 
(வாரியப்) பாரசவரான லோகவீரன் என்பாருமாகிய வித் 
வான்கள் இருவர் குலசேகார்க்குப் பெரு ஈண்பினரானவர் 
என்ற கருத்தமைந்த பொருளுங் காணப்படுஇன்றன என் 
௮ம், குலசேகரர் என்ற கேரளவேக்தரை “யுதிஷ்டிர விஜயம்' 

என்ற தம் நானமுஈப்பிற் புகழும் வாசுதேவர் என்ற கவி 
தம்மை ‘rely என்று--தாமியற்றிய 'திரிபுரதகனம்' என்ற 

வேறு நாலில்--கூறுவதனாலும், “ரவிபூ் என்பதற்கு ரவிபுத் 

தரரான வாசுதேவர் என்ற--அத்திரிபுககன உரையா 
சிரியரும் 13-ம் நாற்றுண்டினருமான--நீலசண்டர் பொருள் 
குறித்திருப்பதனாலும், 'ரவி' என்பவர்க்குப் புத்தரசே.வாசு 

தேவர் என்பது தெளிவாமென்றும், அதனால் ௮ந்த ரலியே 

குலசேகரர் காலத்தவராய் அவரால் முகுந்தமாலையிற் 
கூறப்பட்டவராதல் வேண்டும் என்றும், ஆகவே குலசேக 
ராழ்வார் காலம் ௮ப்பெயர்பெற்ற கோளவேந்தர் விளங்கெ 
9-அம் நூற்றாண்டின் முற்பாதியேயாம் என்றும் திரு 

வனந்தபுரஸம்ஸ்தானம் சலாசாஸன அத்யகூஷரான ஸ்ரீமார் 
இராமநாத ஐயரவர்கள் கூறுஇன்ரார்கள்." இவர்கள்ஆசாய்ச்சி 

பெரிதும் ௮ருமையுடையதே யாகும். ஆயினும் இதன் முடி 

பை ஒருதலையாகத் துணியச்கூடவில்லை. முகுந்தமாலைக்குத் 
தமிழ்சாட்டினும் வழக்குமிகுதியுண்டு, 'சவிலோகவீரெள' 

என்பதும், 'பத்மசராவபூதாம்' என்பதுமே இங்கெல்லாம் 
‘wnt oe cre EE ape ene at 

1. T.A,S. Vol. v, pp. 109—11., .
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வழங்கும் பாடங்கள். இதனால், மலையாளராட்டிலுச் தமிழ் 

நாட்டிலும் வழங்கும் அவவிருவகைப் பாடங்களுள் எது 
ஆழ்வார் காலத்தது என்பது தெளியப்படாத நிலையில் 
ஐயாவர்கள் கருத்து எஏற்5க்கூடியதன்று. ஒருகால் மலை 
யாளப்பாடமே உண்மையுடையதாகக் கொள்ளினும், HS 
னால் முகுக்தமாலை இயற்றியவர் குலசேகரர் என்பது 
பெறப்படுமேயன்றிக் குலசேகராழ்வாரே ௮க்குலசேகரர் 
என்பது தெளிவாக வழியில்லை. அழ்வார் அ௮ருளியதே 
முகுந்தமாலை என்ற நொள்கையில் ஸம்ப்ர£தாயஸ்தரான 

பெரியோர் பலர்க்கு ஐயப்பாடு பெரிதுமுண்டு, அன்னோர் 
ஐயு௮.தற்குரிய சாரணம் அடியில் வருமாறு ழுகுந்த 

மாலை ஆழ்வார அருளிச்செயலாயின், பெருமாள் திரு 

மொழியைப் பாடியதாகக் கூறும் பழைய நாலான திவ்யசூரி 

சரிதம் ௮ம்மாலையையுங் குறிப்பிடாமற்போகா தென்பது 

திண்ணம்.  கூலசேகார் ஈட்பினரைப்பற்றி முகுந்தமாலை 
கூறும் முத்கியமான செய்திரையும் ௮ர்.நால் கூறியதில்லை, 
இவைபோயிலும், திவயப்பிரபந்த (தலியவற்றின் வியாக்இ 

யானங்களிலே கூரத்தாழ்வான் பட்டா முதீலிய பெரியோர் 

திருவாக்கும்கள் உதநரிஃ்... ” று ௮ளப்படுஞ் சிறப்பும், 
கோயில்முதலிய சக்நிதிரளிலே விச. சமயங்களில் ஓதப் 
பெறும் பெருமையும் இம்முகுந்தமாலையும் 'ட)-ற்றிருத்தல் 

வேண்டுமன்றோ ? அவை யொன்றுமே இக் நாலுர்கு இல் 

லாமையால், சம்பிரதாய, நால்களுள்ளே அம்மாலை சேர்ந்த 
தன்று என்பதே முன்னோ! ஈருத்தாகத் தோன்றுசன்றது!' 
என்பதேயாம். ஆகவே, பண்டிதரும் திருமலடியாரும் குல 
சேகரர் என்ற பெயருடையாருமாய்ப் பிற்காலத்து விளங் 
Au கோளவேந்தரொருவரால் ௮ருளிச் செய்யப்பட்டதே 
௮ம் முகுந்தமாலை என்பது பொருத்தமென்க. ௮வ்வேக் 
  அண்ணை குச் அம கம். சய a TRCN RRM ime me 

  

1. காஞ்சிபுரத்தில் ப்ரீவைஷ்ண ஸம்ப்ரதாய இரர்தங்களில் 
வல்லவராக விளங்கும் வித்வான் ஸ்ரீ: உப. வே, அண்ணங்கரா 
சாரியஸ்வாம் எழுதி வெளியிட்டுள்ள முகுக் தமாலைத் தீமிழ் வியாச் 
யானபீடிகை பார்க்க,
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தீர்க்கு ஐயரவர்கள் குறித்த 9-௮ம் நாற்றாண்டு ஸ்ரீமர் சாத 
மூனிகள் காலத்தோடு நெருங்கியதா தலால், குலசேகராழ் 

வார்க்கும் அதனையே தொள்ளுதல் ஆழ்வார் ஆசாரியர் 

என்று வேறுபடுத்தப்பட்டு வழங்கும் பிரபல வசலாறுக. 

ளோடு பெரிதும் மாறடடுதலும் ௮றியத்தஃ.ஈஐு., இவற்றால் 

மூருந்தமாலை பாடிய குலசேகரர், குலசேகராழ்வார்க்குப் 

பின் ௮வர் வழித்தோன்றலான திருமாலடியார் எனக் 

கொள்வதே, மேலேகூறிட்போர்த அழ்வார் செய்திகளோடு 

பெரிதும் ஏற்புடையது என உணர்க்துகொள்க. 

குலசேகரப் பெருமாள் தம்த திருமொழி 82 பதி 

கத்தின் இற திப் பாசுரத்தே-- 

“ மல்லை மாசகர்ச் இறையவன் றன்னை 

வான்செ லுச்திவர் தீங்கணை மாயச் 

தெல்லையில் பிள்ளே செய்வன காணாச் 

தெய்வத் தேவஇ புலம்பிய புலம்பல் '' 

என்று அருளிச்செய்தனர். இவ்வடிகட்குக் காலஞ் 

சென்ற ஸ்ரீ கோபிநாதராயர் அவர்கள்-- குலசேகர பூபதி 

யானவர் மல்லைமாகதர்(கடண்டஎ” 5B; ராஜாவாகிற பல்ல 

வனைப் போரிற்கொஃ று விண்ணாடு புகவிட்டுப் போர்க் 

களத்துனில் பூம் போந்து இங்குள்ள மாயத்தோடு கூடிய 

பிள்ளையாகிய கண்ணனைக் ஈண்டு ' என்று பொருளும், 

இதனால் பல்லவமல்லன் மநனான தர்திவர்மனைக் குலசேகரர் 

போரிற் கொன்றவசாதல் வேண்டும் என்ற கருத்துங் 

கொண்டு தம் ஸ்ரீவைஷ்ணவசரித்திரத்துள் எழுதியுள்ளார். 

இத பொருளாஜும் சக்தர்ப்பத்தாலும் சிறிதம் பொருத்த 

மற்றதாகும். கண்ணபிரானைத் தன் திருவயிற வாய்க்கப் 

பெற்றும், கஞ்சனும்கு அஞ்சக் கோகுலத்து ஒளித்து 

வளர்ந்த அப்பிரானது பாலசரிதைகளைக் சண்டு களிக்கும். 

பாக்யம் பெருத தேவ, தன் திருக்குமரன் கம்ஸவதம் 

செய்துவிட்டுத் தன்னிடம் வாக்கண்டுரு, அ௮ப்பெருமா 
  

1. The History of Sri-Vaisnavag, p. 22,
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னது இளமைச்செய்திகளை நினைக் து ஒவ்வொன்றாக எடுத் 

அக்கூறிப் புலம்பியதை அழ்வார் சகொண்டுமொழிவனவற் 

pier இஃது இறுதிப் பாட்டாகும். இதற்கு--மல்லரையும் 

அவரையேவிய (மதுரை)மாஈகர்க் காசனான .கஞ்சனையும் 

வீரசுவாக்கம் ௮டையச்செய் தவிட்டு, தன்பால் வந்த கண் 

ணன் செயல்களைக் சண்டு தேவ புலம்பியதை '' என்பதே 

கேர்பொருளாகும். மேற்பாசுரங்களிற் கூறிப்போர்த தேவகி 
புலம்பல் இன்னது பற்றியது என்பதனை விளக்குவதற்கா 

கவே ஆழ்வார் இவ்வாறு விசேடித்துக் கூ.ற.இன்றார் என்பது 

சோக்குவார்க்கு எளிதின் விளங்கும். மல்லரையும் கஞ்சனை 
யும் ஒசே சந்தர்ப்பத்தில் நண்ணன் கொன்ற செய்தியை-- 

“ மல்லையட்டு...கஞ்சனுக்கு ஈஞ்சானானை '' (பெ. இ. 2; 10, 7) 

1* மல்லடர்த் துச் கஞ்சனைச் காய்ந்தான் '' (ஷூ, 6, 7, 5) 

* மல்லொடு கஞ்சனுச் துஞ்சவென்ற '' (ஷே, 11, 2, 3) 

என்று: திருமங்கைமன்னனும் இவ்வாறே அருளிச்செய்தல் 

காண்ச. 'பல்லவனைப் போரிற் கொன்று திரும்பிவந்து 

சண்ணனைம் ஈண்டு குலசேகரர் தேவகி புலம்பலைம் கூறினர் 

என்பது இவ்வடிகளின் கருத்சாயின், ௮ப் போர்ச்செயற் 

குப் பின் தேவடபுலம்பலை ஆழ்வார் பாடுதற்குப் பொழுத்த 

மேலும், ௮த்தேல3 புலம்பல் இள்னது"பற்றியது என், தே 

னும் பெழப்படாமையால், அவ்வுரை போலியே என்பது 

தெளிவு. மேற்பாசுரங்களிற் கூறப்பட்ட சண்ணன்செய்தி 

களின் தொடர்பாலும், இப்பாசுரத்தின்யுதலில் “மல்லை' என 

வருவதனாலும் “மாஈ£ர்' என்பது வடமதுசை GT STL) GI GOTH 

விளங்குதலின், மாஈநர்க்றையவன் என்பான் கஞ்சனே 

என்பது பெறப்படத் தடை யில்லையாம். இனி, 'வளம் 

பொருர்திய Lot mar என்று ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை 

வியாக்யொனப்படியும் பொருள்கொள்ளுதல் பொருந்தும். 

மல்லை - வளம்; 'மல்லைமா முக்நீர்' என்றார் திருமங்கைமன் 

அவனும். * 

1. 'பெரியதிருமோழி, 4, 3, 6) 8, 6, 4,
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ஸ்ரீரங்கவாலாறு கூறும் “கோயிலொழுகு '' என்ற 
சரித்திர நூலிலே இவ்வாழ்வார் வரலாமுகக் காணப்படுஞ் 

செய்தி அடியில் வருமாறு :-- ''சல்யப்தம் 50--வருஷத் 

அக்கு மேல், குலசேகரப் பெருமாள் சேர சோழ பாண் 
டிய மண்டலங்களுக்குப் பிரபுவாய், உறையூர் மதுரை 

கொல்லி ஈகர்களிலே திருமாளிகை கட்டி ராஜ்யபாரம் 
பண்ணுகிற காளையிலே, நீளாம்சையான தம்முடைய புத் 

திரி சோழவல்லியை ௮ழ௫ூய மணவாளப்பெருமாளுக்குதி 

திருமணம் புணர்ப்பித்துத் தம்முடைய ஸ்வத்தையும் ஸ்திரீ 
தனமாகப் பெருமாளுக்கு ஸமர்ப்பித்து, மூன்றாம் ஆவர 

ணத்தின் தென்மேற்கிலே சேனை வென்றான் திருமண்ட 

முல் கட்டி அந்தத் திருச்சுற்று ஜீரணோத்தாரணம் பண்ணு 
கையில், அந்தத் திருவீதிக்குக் “குலசேகரன் திருவீதி '' 

என்று பெயசாயிற்று ''--என்பதே. இதுள், தம் சன் 

னியை ௮ரங்கமுடையானுக்கு அளித்த வரலாற, திவ்ய 
சூரிசரிதத் தும் கூறப்பட்டளெளமை அறியத்தக்கது. இங் 

கனம் திருமால்பத்தியின் மேலீட்டால் தம் அரசுதுறச் து, 

எம்பெருமானிடம் உளளுருகி நாறு இன்றமிழ்ப்பாசுரல் 

களை உலகுய்யவருளிய இவ்வாழ்வார் தென்பாண்டிநாட் 

டிலே பிரமதேசம்-மன்னார் கோயிலிலே தன்னடிச் சோதிக் 

'கெழுஈதருளிஎர் என்று கூறுவர். 

  

  

1. இவ்தூர், இருநெல்வேலி ஜில்லா ௮ம்பாசமுத்திரச் தாலு 

காவில் உள்ளது. குலசேகரப்பெருமாள் கோயில் ஒன்று இங் 

குண்டு.
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பிழையும் திருத்தமும். 
(teeny 

பிழை 

வஞ்சிமாகர் 

இடைச்செருகளென் 

825 

10-ம் 

கந்சியுட் 

சுர்தரமூர்த்திகள் 

திருப்பல் 

830—867 

அஞ்ஞாப்தி 
தனக்குரிய 

கச்சியை 

அதா துக்க 

ததிருவலி 
பஹ்வருச்யம் 

என 

தீருத்தம், 
வஞ்சிமாககர் 

இடைச்செருகலென் 

824 

11-ம் 

SER ye’ 

திருராவுச்காசர் 

ஷி 
oo 

730--767 

BIGGS 
தமக்குரிய 

தம்பதியை 

அது தூக்க 
திருவாலி 

பஹ்வருசம் 

67 Gar தீ




