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இச்சிறுவியாலம், இராமகாதபு.॥யில் இராமலிங்கவிலாளமண் 

ட்பசிகில் மதுரைத் சமிழ்ச்சங்கக்கின் பதின்வான்ருமாண்டு திடைவு 

ளிமாக் கொண்டாடக்கூடிய 8போவையின்கண், கெளரவம்வாய்[த 

ஸ்ரீமாக - Pp. இராமகாதனவர்கள் ௮வைத்தலைமைபு 7த மபம் 

என்னால் வா௫ூிச்கப்பெற் ௦.௪, இதன்விஷயத் கன்பெருமையைக் 

ச்ருதி, சன ம்பொருக் இய அவைத்தலைவர் இவவியாஸக்தை அச்சிட்டு 

வெ பிடவேண்டுபென்னு அபிப்ரொயல்கூறினா, பின்னர். (செக் 
ச் து ச், டி “ ௪ . * ச 5 ° 

கமிழ்ப்? பத்இிர்கையில் இவ்விஷயர் தோன்றியபொ முது சவனருள 

நிறைந்த கமிழ்மொ பதா. த ருத்தகுசெல்வரான கொக்க மக்கலம் 

பநீமாச் (1. %. (', காடிகாசச்செட்டியாரவர்கள் என் உபுக்யா 
ஸகதை ௮ரிட்டுதவ விரும்! /வதாயும், அதற்கு என் சம் ௦ தம் “Pavan 

பவெதாயும் எனக்கு மிகவும் அன்பார்ந்த கடி.கமொன்று at tg Bout, 

அவ Douay Qi Par wih 5S Bt _ன்படா இருப்பதெல்கன ம்”? எவ. 

மொழியையும். சகன்மொழியாசக்கருதி அதைப்பறுப்பித்.௪.ட ததக 

பமாக aval uGe வேண்டுமென்ற வா செட்டியாரவர்க ள்கொண் 

9 BR என்றிகவும்பள்றிபாராட்டக்கடவன், 

திருவா கஷார்காலத்தைப்பற்றிச் சென்ற 15 வருடங்களாக 

என் இழ் பரவிப் RIK ரான் வருக்கு அராய்நலு, கண்டபொருளைப் 

பலகாலங்களில் ஆகிப் பதிதிரிகைகரில் வெளியிட்டி ரக றன் 

Hoot gy Das or de. inn அபிப்பிராயங்கள் இச்சிறு புத்தகத் இல் 

ல ரவாறு தொகு$துச் பருக்கிச் சொல்லப்பட்டி ருக்கின்றன. ஒதி 

லங். ப. கொள்கையை மாஃரிக்கவாசகர்காலத்சைப்பமறிய முடி 

வுலாபாகம் IA pio Bi Kou, செயர்கறாங் கொள்ள வண்டு மென்ற 

ஏண்ணா. மெனக்குச்சற் முமில்லை.  இப்பெரும்விஷயத்தைப்பற் றிய 

அ ராய்ச்ரி மேலும் நடைபெற்று மிக்கோ ரொப்பக்கூடிய முடிவுரை 

காண ம்பு கற்பொருட்டுத S/O DSB OTH GE WT 0 slp 

ஈண்பர்களுள்ளும் சற்ற னும் அவாவை இப்புத்தகம் ஊட்டுமாயின், 

அதுவே என் உழைப்புக்கு) பெரும்பேறும், இப்புத்தகம் வெளி 

யரிட்டதின் பரும்பயனுமாகும். 

இருவத ந்தபுரம் ) ௩. 0. சேஷையர் நீ. த, 1. 
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மாணிக்கவாசகாகாலவாரசாய்சீச' 
a ஆண் 

இன்ப ம்பெருக்கியிருளகற்றியெல் னான் த 

துன்பந்தொடர்வறுச க்சோகியா--பன்பமை் அ 

சீரார்பெருர் நறையானென்னுடையாக்ையே 

பூராகக்கொண்டானுவ அ. - இருவாசகம், 

செர்தமிழ்ச்செல்வம் செவ்வ'2னபெ £ர௩்இய சிரியர்காள்! ௮ இர் 

பரம் வே இயனாகிய வாசுவூரண்ணல்மலர்வாப்ப்பியக் & இருவாசக தீ 

இன் இஞ்சுவைப்பெருக்கும், அருளும், உருக்கமுமறியார்யாரே! சிவப் 

பிரகாசமுனிவர். 

இருவாசகமிங்கொருகாயோதிற் 

கருங்கண்மனமு கரைக் அகக்கண்கள் 

சொமெண ர்கேக்ஷீயிற் உர்துநீர்பாப 

மெய்பயிர்பொடிப்பவிதிர்விதிர்ப்பெய்தி 

யன்பாலுருகுனரன்றி 

மன்பதையுலகில்மந்றையரிலரே? என்றும், இருவருட்பாப்பாடிய 

" ராமலிங்கசுவாபிகள்..- : 

oy. 
் £வான்சலந்சமாணிக்கவாஈகரின்வாஈகச்சை 
லட் . . . . so . 

நான்கலக் அுபாடுங்கான ந்கருப்பஞ்சா ற்றினிலே 
aot ச e ' ச . . 5 . 4 

வ சேன்கலர் அபால்கலந்துசெ மங்கனிச்சிஞ்வைகலந்தென் 
எ ஸ£ான்சலந்துவுயிர்கலர் துவுவட்டாமலினிப்ப தவே," 

என்றும், அடங்காவியப்புடன் இருவாசகத்தைப் புகழ்ர்தேத்தின 

ராயின் என்போலியர் ௮வவருள் நூலினருமையைச் துஇத்தலும் 

அடாமையன்றோ ! மாணிக்கவாசகரின் அ௮ருள்கிமைந்த திருவாச்கு 

மன்னுயிருப்ய வித் தென்னாடதனில் தொன்றுதொட்டுக் கருங்கன் 

      

இது மதுரைத்தமிழ்ச்சங்கத்தின் பதின்முன்றாம்வருவக்கூட்டத்தில் 
வாரிக்கப்பெற்ற.து. 
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மனமுங்கரைர் இடக் சானஞ்செய்துவருமசமைபெற்றதென்பது 

பண்டிதர்களும், பாமார்களும் ஒப்பும் விஷயம், ஆனால் வாதவூடி.கள் 

ஆதிராதனைநினைந் கோ தஇியவாசகம் இற்றைக்கு இவ்வளவு காலத் 

இற்குமுன் ௮வ்வடிகளது திருவாயினின்௮ு தெள்ளமூஇன்பிரவாகம் 

போற் பெருகியதென்ற௮ு ஐயமழக்கூ௮வாரின் னுங்கண்டிலம், இச் 

சிவஞானசெல்வர்காலம் ஓர் பெரியதர்க்கவிஷயமாகவேமுடி ந்திருக் 

Sans. இன்னவர் காலத்சை வரையறுக்கசப்புகுந்த வித்வகா 

மணிகள் பலரே, அனாலொவ்வொருவாகொள்கையும் ஏனையோர் 

கருத்திற்கு மேவேதறுபட்டு அவர் தம்முள் மாறுபட்டாராயிருத்தல் 

தமிழ்நாட்டுப் புராதனசரித்திர வாராய்ச்சியின்பாலுழைப்போர் 

யாவர்க்கும் திகைப்பைவிளைவிக்கும், கருஸ் துபிறப்பதற்குமுன் முதல் 

மூற்றாண்டினிடைப்பட்டசாலமுதல் கிறிஸ் துபிறந்து 14-வது தூற் 

முண்டுவரை மாணிக்கவாசகரின்காலத்தை முன்னும் பின்னும் ௮வ 

ரவர்களின் புக்இிக்கிணங்கச் சரித் இரவாராய்ச்சி செய்யப்புகுந்தார் 

தள்ளிவருகறார்களாசையால் ௮ வர்களின் அபிப்பிராயங்களுள். 

தழுவுவனதழீ£இக் தவிர்வனதலிர்தல் (முமையாதல்பற்றி ௮வை 

யீண்டுச்சற்றாலோடக்கற்பாலன, 

இதுகாறும் மாணிக்கவாசகரின் காலகிர்ணயஞ்செய்ய வெத்த 

னித்தவர்களிற் சலர்கொள்கைகள் காலவரையழையைப்பற்றிப் பின் 

வருமாறுள்ளன:-ஸ்ரீமான் 8. &. திருமலைக்கொழுர் அபிள்ளையவர்கள் 

கி, பி. முதல் நாற்றாண்டென்றும், ஸ்ரீமான் பொன்னம்பலம்பிள்ளை 

யவர்கள் இரண்டு, அல்லது மூன்ருவஅ.நா.த்ருண்டென்றும், ஸ்வாமி 

வேதாசலம் ௫. பி, மூன்றாவது தூற்றாண்டென்றும், ]ரீர. "771180 

இ, பி. /வ௫ நூற்றாண்டென்றும், போப்பையரவர்கள 7,8 அல்லது 

09-வது நாற்றாண்டென்றும், சென்னை ஹைகோர்ட்டில் கியாயாஇப.இ 

யாய் முன்னிருந்த 1/7, 11௦8 க, பி, 9-வது ூ.ற்றாண்டென்றும், 

பாரிஸ்ஈகரவாஸீ இிராவிடவித்வான் 1310108801 Julien 710801 இ.பி. 

0-வது அல்லது 10-வது நூற்றாண்டென்றும், Rev. Mr. Goudie 

இ, பி, 8-வது நூற்றாண்டினிடைப்பட்டகாலமுதல் 10வது நூற்றாண் 

டினிடைப்பட்டகாலம்வரைஎன்றும், ப ரீமான். கோபிகா தராயரவர்கள் 

இ,பி, 10-வது மாற்றாண்டின்முடிபு அல்லது 11-வது நாற்றாண்டி.
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னாதியென்றும், சர்வவிஷயக்களஞ்சியமென்.௮சொல்லத்தக்க En- 

70100௨௦01௨ Britannica என்த பிரபலாலில் தமிழைப்பற்றி 

எழுதியிருக்கும் 191. 13080, இ. பி, 13 அல்லது 14-வது மாற்றாண் 

டென்றும் மாணிக்கவாசகலஸ்வாமிகளுக்குக்காலக் குறிப்பிட்டு எழுதி 

யிருக்கின்றார்கள், ]4, 116800 gs¢@Qucgsu Madura Manual 

என்றபுத்தகக்தில் மாணிக்கவாசகர் ௫, பி, 610-வதுவருஷத்தில் 

பெளச்தசமயக்காரோடு வாதாட இலங்கைக்குப்போனதாக மிகத் 

திட்டமாகசசொல்லுகிறார். கானும் 1*அ.ங்கவன்புகம்திசகாட்டையன் 

பெனுகறவமாந்தி, மூங்கையான் பேசலுற்றானென்ன யான்மொழிய 

லுற்மேன்”என் முன்றோர்கூறியதற் கிலக்-யமாக, இத்ககையபிரபல 

வித்வான்கள் ஆராய்ச்சிசெய்ய எடுத்த இப் பெரும்விஷயத்தில் என் 

சிற்றறிவிற்கேற்கச் சொற்பழமுழைத்து வாதவூபடிகள் &. பி, நான் 

காவது MBIT (NP TLD. ற்குப் பிழ்பட்டவரல்லசென்றும், ஒருவேளை 3- 

US) BT D U7 OOH 19. லிருர் திருக்கக்கூடுமென்றும் துணிர்துள்ளேன். 

நவீன சரிதவாராய்ச்சிமுறைமைகளைக் கைக்கொண்டு இச்சைவ 

சமயாசாரியரின்காலத்தை இன்னதென நிர்ணயிக்கப்புகுக்தவர் 

கொள்கைகள் இவவாரூக, நம்சாட்டுப்புராகனக்கொள்கை மேற் 

கூறிய கருத்துக்களெல்லாவழ்றிற்கும் (ற்றும் மாறுபட்டதாகும். 

“Dare சாலாயிரம்வருஷங்களுக்கு முன்னுள்ளதென்பது 

நன்குதுணியப்படும்'? என்,று சென்னை ஸ்ரீமான்-பி, இராமகாத 

னவர்கள் sridup Aw “Nhe 2th Century Tamil Dictionary” 

என்ற அருமையான தமிழ்ப்பெய/கராஇயில் வரைந்துள்ளார். எவ் 

விதமும் வாசவூடிகள் சங்கப்புலவர்களுக்கு மூன்கான்றியவ 

சென்றே ஈம் முன்னோர்களின் துணிபு, சங்கப்புலவாகாலம் குருஸ் 

தப்தத்தியகு முற்பட்டதெனப் பலருங்கூறியுள்ளா ராகையால், வாத 

வூசடிகள் குறைந்தபக்ஷம் இன்றைக்கு இரண்டாயிரம்வருஷங்களுக்கு 

மூன் வாழ்க்துவந்தனசென்று கொள்வது சாலவும் ௮ மையும், 

அற்றேல் கிருஸ் தபிறப்பதற்குமுன் நிகழ்ர்த முதல். நூற்றாண்டிற்குப் 
பிய்பட்டவால்லர் என்பது ௮னுமிக்கக்கிடக்கின்றது. இதுேவே 

தமிழ்க்கலைஞர்களின் பெரும்பான்மையோர்கொள்கை, இதனால் 

இன்னவர்காலம் சற்றும் திட்டமின்றிப் பெருஞ்சந்தேகவிஷய 

மாகவே யிருத்தல்காணலாம்.
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இவரது காலவரையறைகாரணமாகக் தம்முட்கருச்துவேறு 

பட்டாரனைவரும் இருசாசராகக் கூறுபவொர்கள். ஒருசாரார் தேவார 

மோதிய சைவசமயாசாரிடர் மூவர்க்கும் பின்கோன்றியவர் மாணிக்க 

வாசகர் என்றுசாஇப்பா, மற்றொருசாரர் அம்மாவர்க்கும் வெகு 

காலத்திற்கு முன்தோன்றியவர் இவர் என்று கூறுவா. மூவரில் 

முதல்வராகிய தஇருஞானசம்பர்தா க. பி, 1-வது நாற்றாண்டிலிருர 

தனரென்றும், ௮வரும் அப்பரும் ஏககாலத்நினரென்றும், சக்கர 

மூர்த்தி 2-வது மூறறுண்டி னாகியிலிருர்தகாரென்றும் சரித்திர 

வல்லுஈகர்கொள்கை. அகவே, மாணிக்கவாசகர் மூவர்பின்தோன்றிய 

arena ௮வர்காலம் (0-வது _நாம்றுண்டி ம்குழுன்னிருத்தலரி௮. 

இக்கருத்துக்கொண்டவர்களில் ஸ்ரீமான் கோபிமா தராயரவர்களே 

பிசபல ஆராய்ச்சசெய்து யுக்திபலவுபெடுக்துசைத்து அவ்வபிப்பிரா 

யத்தை வற்புுக் இயிருக்உன்றார்கள், அனால் 1:1-அல்லது 14-வது 

BT DOF em °C 
1081-ம், 8. 9-அல்லது |0-லது or 0 op om O ௮வாகாலமென்று 

ட மாணிக்கவாசகர்காலமெனறு வரைந்துள்ள 17, 

ஊக்கும் 190, [20௨ ஜயரவர்களும் மாணிக்கவாசகர் தேவாரம் 

பாடிய மூவர்க்கும் முற் Logon றும் ஞானசம்பந்தர் மாணிக்க 

வாசகர்காலத்திற்கு 150- ௮ல்ல.து 800-வருஷர்கட்குப் பின்கோன்றி 

யிருக்க2வண்டுமென்றும் ஸ்திர அபிப்பிராயம் கூறியிருக்கருர்கள். 

இவவிருவித்வான்களில் 1), 1$0/் கூறுங்காலம் முற்றுர்தவறுஎன்ப 

BOGE FD MUM UNV. அவவாருனால், வாதவூரர் ஞானசம்பச் தர் 

காலத்திற்கு முன்தான் வினவரா தல் சாங்றஙனம் பொருகர்தும் ? 

அன்றியும், 1|!5-ல் ௮சசுகட்டில்ஏறின விக்கமசோழன் மாணிக்க 

வாசகர் அருளிய இருச்சாழல்ஒக ஏற்பாடுசெய்ததாக வோர் சாஸ 

னத்தில் வரைந்துள்ளதகாய்க் காலஞ்சென்ம வெங்கய்யா ௮வர்கள் 

கூறியிருக்கின்றார். ஆதலால் 12-வது நாற்றாண்டினாதியில் மாணிக்க 

வாசகா மகத்சானசைவசமயாசாரியராய் மனுிக்கப்பட்டா ரென்பது 

திண்ணம். மேலும் ஈம்பியாண்டார் ஈம்பிதொகுத்தருளிய திருமுறை 

களில் 8-வது திருமுறையாகக் தருவாசசம்சேர்க்கப்பெற்றுள்ளது. 

ஈம்பியாண்டார்ரம்பி 968-ம்வருடம் அரசுரிமையபெற்ற இராஜஇராஜ 

கோப்பரசேசரிவர்மனால் ௮ தரிக்கடப்பெ௦்ற பார்ப்பனநம்பி, கவே 

மாணிக்கவாசகரை 10-வது நூற்றாண்டிலேயே பெரியதோர் சவ
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ஞானச்செல்வராகக் கொண்டாடினார்கள் என்பது விளங்குகன்றது. 

அ௮வ்வாருயின் அ௮வர்காலம் 10-வத, நாற்றாண்டி. னாகியெனல் ஒரு 

சிறிதம்பொருர்தாதசென்றேசொல்லலாமெனினும், ௮வாமூவர்க்கும் 

முற்பட்டவென்று துிவதற்கு டுக்காரணம்போதாது. வர் 

மூவர்க்கும்பிப்பட்டவ.ர என்று ஸ்தாபிப்பான் கூறப்படும் இல 

முக்கிய கியொாயங்கள் இவண் ஆராயக்கடவன, அவையாவன :-- 

(1) சுக்தாறூர்ச்திபாடிய இருக்தொண்ட ச்தொகையிலுள்ளே 

மாணிக்கவாசகர்பெய ரெடுத்தோாகப்படாமை,. 

(3) மூலர்சலாரத்திலும் இவ ரப பம். ஒன்னும் ஓதா 

இருத்தல். 

(3) மாணிக்சவாசகர்பாடிய கிருப்பதிகளாலியை  இருப்பெருக 

துழையையும், இருஉத்தர சகாசமங்கையையும்பற்டி மூவரில் 

(4) இரு வாலவாயின் கண் இவ. நமான்செய் தருளிய இரு 

விளையாடல்பலவு் மரணிக்கவாச கர் அுறிக்திருச்க அவைகளுள் 
ஓ ‘ — 

௬ ச சாடு ௪ -~ e * 

SPOT GO OBIS ONL ‘pp woul 1 LILI th Hh) TOP 1) 7 9௮/7, 

(5) மாஎரிக்கவாசகா ிமம்பாகிகை ப! பொன்னம்பல(மென்று 

வ மங்குதல், 

7 ory yt . ந . ௩ க 

(0) தருக்கோவையாரில் வாகுணனைப் (முறி NT CEH OU FBI 

(பசு. தல். 

இக்காரணங்களின் வன்மைமென்னாகளைச் சற்றுஉற்றுப்பார்ட 

போம். 

மாணிக்கவாசகர்பெயர் இருக்கொண்டககொகையு ளோதா 

படாமையால் அவுர் 0-வனு தோறுருணடு 0 ஊரன்றிய FE SILA f 

திக்குப் பிம்பட்டவசாகம்பால ரென்கிறார்கள். சாதாரணமான 

எத்துணையோ இவனடியார்கள் பெயரும் வாலாலு மடங்கிய இரு 

தொண்டத்தொகை பாடிய ருந்கரர் இடையறாச்சிவச் தியான முட 

இவபத்தியு மடை.யசாய் விளங்கிக் சேட்டோரைமனமுருக்க (pss 

நெறியிற் செலுத்துமியல்பினசாசிய திருவாசகமுற் திருக்கோகை
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யாரும் பாடிய சிவன்ருத்தராசிெய மாணிக்கவாசகர்பெயரு மறிந்தில 

ரென்பது பெருந்துணிபேயாகும். ௮.சனால் மாணிக்கவாசகர் சுந்தார் 

காலத்திற்குப் பின்தான் றியிருக்க வேண்டுமென்பது ஒருதலை 

யென்பர் சிலர், அனால் இரு. ச்சொண்டத்தொகையில் வாதவூாடிகளைப் 

பற்றிக் கூறாதகால் Yul KKH TL PM SBSH பின்புதானிருக்ச 

வேண்டுமென்பது என்ன ஞாயம்? தமிழ்ப்பெயரகரா தியியற்றிய 

ஸ்ரீமான் இராமநாதன் இவ்விடயத்தைப்பற்றி அ௮வ்வசசாதியில் பின் 

வருமாறுஎழுதியிருக்கின்றார். “இருத்2சாண்டத்கொகையினுள்ளே 

யெடுத் கா தப்படாமையின் மாணிக்கவாசகர் சுந்தாமூர் தீதிகாயனா 

ருக்குப் பிற்பட்டவெனச் சா இப்பாருஞ்சிலருளர். ௮ஃதறியாமை 

யின்பாலதாம். அூகஸ்இயர், பதஞ்சலி, வியாக்ரபாதாமுதலியோ 

செல்லாஞ் சவபத்தியிலுஞ் சிவயோகத்திலும இறந்த மெய்யடியார்க 

ளாகவும் ௮வரையெல்லாக் தருக்தொண்டத்தொகையினுட் கூமுமை 

யாதுகாரணமோ, அதுவே மாணிக்கவாசகரைச் சேர்க்தோதாமைக் 

குங் காரணமாம்,” இதுகிற்க; சுந்தரர் இருச்தொண்டத்தொண்டத் 

தொகையில் “பபொய்யடி.மையில்லா தபுலவரக்குமடியேன்'? என்று 

கூறியது மாணிக்கவாசகரை உத்தேடுக்2க கூறியதென்பது என் 

சிற்றறிவிற்குச்2 தோன்றுகிறது.  /நாணிக்கவாசகரைப்பொய்யடிமை 

யில்லாத புலவென்றுவ, நணிகசல்பொருக்காதென்னுகூற ஒருவருர் 

துணியார். 9-வழழாற்றுாண்டிற்கு. 9வகுகாலத்திற்குமுன்னரே 

மாணிக்கவாசகரைச் சைவசமய.க்தார் மகானெனக்கருஇக் கொண் 

டாடிவர்தனராயின் ஏனைய தொண்டர்களுக்கொப்ப அவரை அவர் 

திருகாமத்தால் வெளிப்படையிற்கூரு.து ரெெப்புவசனத்தாம் செவ் 

வனே குறித்துத் திருக்தொண்டதூதொாகையில் சுர் தரமூர் த்தி 

அவரைப்பாடுகல் பாரம்பரியவழக்கத்திற்கும் பொருத்தமேயாகு 

மன்றோ ! மணிமேகலையுட் சறைசெய்காதையில் சாத்தனார் திரு 

வள்ளுவரைப் பெயர்கூரு௮ *பொய்யில்புலவன்” என்று கூறியிருப் 

பதும், சாத்தனாரைச் சிலப்பதிகாரம் காட்சிக்காதையில் “*ஈன்னூற் 

புலவன்” என்று சிறப்பித்துக் கூறியிருப்பதும் அனைவருமறிவர். 

இவெபெருமானே ஞானாசாரியராக அ௮ருளுடன்தோன்தி உபசேசஞ் 

செய்து அட்கொண்டருளப்பட்டவரும், பாண்டியனா லொறுக்கப் 

பட்டுநின்்றபபோது துயாபொறுக்கமாட்டாதலறிக் கண்ணீர்



q 

சொறிந்து திருவாசகமோதித் தருப்பெருர் துறையுறை சிவனைப் 

போற்ற, எம்மீசன் பெருங்கருணையாளன் உள்ளங்கனிந்து இரு 

பெருந்திருவிளாயாடல்கள் செய்தருளிக் காத்கருளப்பட்ட வருமான 

வாசவூரடி களைப் பொய்யடிமையில்லாசபுலவரென் Ons gar Re 

இழுக்குத்தானென்னை? ௪௩ தச ரமவர்காலத்தவரும் மாணிக்கவாசகர் 

மீதுவைக்ச பெரும்பத்தியையு மவர் இருவாய்மலாந்தருளிய சிறந்த 

பிரபந்தங்களி னொப்பில்லாப்பெருமையையம் துலக்க இதுபோலுரித் 

தான வேறு இறப்பு வசனமுள3தா ? வேம்பத்தாரஈம்பிபாடிய 

திருவிளையாடம்புராணத்தில், மாணிக்கவாசகரை மெய்யடியானென் 

லும், பாடன்மா.ழனிவரென்றும் கூறியிுசதல் இங்குகவனிக்கத் 

தக்கது, rer sun மிவரை ப. ருள்வாகவூரரென்றும், முத்தமிழ் 

at Sapo சென்றும்மடைமொழிகட்டிக்கூறியுள்ளார். Dy I CO FH OT 

திருத்தொண்டத்சகொகையில் மாணிக்கவாசகரை அபொய்யடிமை 

யில்லாக புலவ. ரன்று 
we 
அன்? ரர்சம்பிரகாயக் கழுவி விவரண 

மொழியா லோதினரன்பது வழுவாகாதென்று. கோன்னறுறெது, 

இக்கூற்றுப் பெரி2பார கொள் சை யாடு பூரண்படுகல் Gr oT FD pip 

மறக்கவில்லை, இருத்தொண்டதக்திருவக்தா ாபில், பாய்ய 9. 6H LD 
. டி ௪ $ . . . ச . ட . ச 

யில்லாப்புலவர் ? என்பது பொய்மையில்லாத்தரிழ்ச்சங்கத்திற 

திருவாலவாயான்் சேவு க்குக் க விபலபாடும் கபிலாமுகனாற்பத் 

தொன்ப.அ புலவோர் என ஈர்பியாண்டார்கம்பி பொருள்கூறியிருக் 

இன்றார். இவவாறுபகங்களைச் 2சதஇித்து மம்றோடமையிற்கோத் அப் 

பொருள்கூற ஏற்பட்ட அவசியகமென்னை ர் கடைச்சங்கப்புலவர் 

நாற்பத்தொன்பதின்மரும் சைவசாவசோ ? அவர்களில் ஜயினரும், 

பெளத்தரு மிலரோ? yor Duy மடியார்கள் -ணிப்பெ LIT Se. LO Ou (HF 

மிடையில் சங்கப்புலவர்களை ஒருங்க கூட்டமாக ஒதகேர்ந்த 

அவசியகமென்னை ! 10-வது செய்யுளில் : பச்சசாப்ப்பணிவார்ச 

ளெல்லார்க்குமடி யேன் பரமனை யபாடுவா ரல்லார்க்குமடியேன்” 
௫ 

என்றதில் சங்கப்புலவருட். சவனடியா ராயுள்ளவர்களஞம் ௮ப் பொது 

வசனங்களிலடங்கா மென்ப எதுபற்றியோ தெரியவில்லை. செய்யுள 

மைப்புக்காக இவவாறு ல ரபொருள்। (ட இருமுறை FH BIT OC 

QI (07 V, FEAT? இராயனாருச்குக் கூரிய துகூறல் அல்லது மிகை 

படக்கூறல் என்றகுற்றமும்ஏற்படுத்தவேண்டும். ஈம்பியாண்டா।



நம்பிகூறியவியாக்யானம் முற்றிலுமாக்ஷபமின்றி ஒப்பச்கூடியதன் 

றென்பது திராவிடப்பிரகாசிகையார்வரைந்துள்ள €ழ்வரும்விசேட 

வுரையால் விளங்கும். ** சடைச்சங்கப்புலவர் தமிழ்சாட்டுமாவேந்த 

ரையும் பாடினாராக, ௮வர் தம்மை ஈம்பியாரூரனார் “பொய்யடிமை 

யில்லாதபுலவர்” என்று போற்றுகல்பொருர்சாகாலெனின்? syeneys 

வேக்தர்முதலாயினார்மையணியுங் கண்டத் இறையனார் மலரடிப்பத்தி 

வழிபாடுதலைநின்.று செங்கீகான்மையம் வரையாவிகையும் விண்ணும் 

மண்ணும்போற்ம நண்ணியபெரியராதல்பம்றிசக்சடைச்சங்கப்புலவர் 

அவரையும்பாடிஞர். ௮ப்பாட்டெல்லாம் ௮மம்பொருளின்பம் 

HO go முறுதிப்பொருணன்கின் திறனும்விளக்ித் தமிழுலகற்குறு 

தஇியேபயவாநிற்கும், அதலினவர் தம்மை ஈம்பியாசூரர் மு,சலியோர் 

போற்றியது பொருத்தமுடைச்சேயாமென்க”” என்றார் சபாபதிகாவ 

லர். gat ஈம்பியாண்டார்நம்பியின் கூற்மைக்சாபிக்க இவ்வஇசய 

யுக்திகூறினர்போலும்! ஈம்பியாண்டா£ஈம்பியுரைக்தபொருள் கவறு 

என்பது திருத்தொண்டர் இருவர்சாதியின் 87-வ.து செய்புளால் 

விளங்கும், ௮ச்செய்யுளில் கூட்டமொன்பா£ீனோடறுபத்துமூன்று 

தனிப்பெயாடங்கிய 11-பாக்களில் 72 அடியார்களைச்சுந்தார்பாடினா 

ரென்று கூறப்பட்டுள்ளது. பெயர் கூறிவிளக்கயெ தனியடியார்களின் 

தொகுதி இருக்கொண்டத்தொகையில் 03 அகும். ௮கனாலும் பொய் 

யடிமையில்லாப்புலவர் என்ப,௪ கூட்டக்தைக்குறிக்குமொ$ியன் 

றென்பது காணக்கிடக்கின்றது. ௮.க தனிப் பெயராயின் மாணிக்க 

வாசகரை யம்மொழிகுறிப்ப2கமிகவுயு நிதமாகும், கோபாலஏருஷ்ண 

பாரதிகந்கனார் சரித்திரசர் ச கனையின் பாயிரத்தில் ௮றுபச்துமூன்.று 

நாயன்மாரஅுஇிபாடுமிடக்து வாசுவாடியா?ராடுமற்றறுபத்துமூவர் 

பாதமேவணங்க'' என்றுபாடியிருப்பதுங் கவனிக்கத்தக்கது. திருத் 

தொண்டத்தொகையில் மாணிக்கவாசகரைச்சுந்தரர் எடுத்கோத 

வில்லை யென்ராயினுமாகுக. அனால் தேவாரத்திலெவ்விடத்தும் 

மாணிக்கவாசகசைச்ஈட்டி ஒஇயிருப்பதில்லை என்பது ஒருசிறிதும் 

பொருந்துமோ ? அப்பர் பாடிய தஇிருவாரூர்ப்பதிகத்தில் “ஈரியைக் 

குதிரைசெய்வானு” மென்றோதிய௫ சவெபெருமான் மாணிக்கவாசகர் 

பொருட் டருளிச்செய்கவொரு இருவிளையாடலை நினைந்தோதிய 

தென்ற ஈம் தமிழ்க்கலைஞர்களின்்கொள்கையும் தவரு? ௮ரிமாத்தன
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பாண்டியனுக்காக வாதவூரர் குநிரைவாங்கச் சென்றவிடத்.துச் சிவ 

பெருமானாலாட்கொள்ளப்பட்டுக் குதிரைவாங்குவதற்காகக்கொண்டு 

சென்ற திரவியமுழுதஅம் சிவாலயத்திருப்பணிக் காக்கயெதறிக்த 

பாண்டியனவரைச்சிறையிலிட்டுக் கடுந் துயரிலாழ்க்க 

கலந்துமின்னடியாரோடன்றுவாளாக்களித் இருந்தேன் 

புலர் துபோனகாலங்கள்புகுர் துசின்ற திடர்பின் னாள் 

உலர்சக்தபோனேனுடையானேச லவாடஇுன்பச்சடர்காண்பா 

னலந்துபோனேனருள்செய்யாயார்வ உ ரவடியேற்கே, 

என்பதுபோன்ற பலவாசகங்கள்பாடிர் சயபெருமானைவேண்ட, சிவ 

பிரான் கரிகளைப்பரிகளாக்கிக்கொண்டு பாண்டியன்பாம்கொடுத்த 

வழி, வாதவூரடிகள் காத்சரளப்பெறருரென்ம வோரைகதிகம்தமிழ 

கத்தில் தொன்றுகொட்டுவழங் வருவது யாவருமறிவர், திருவிளை 

யாடல் புராணங்களுள் முன்னதாகிய !8வம்பத்தூர் ஈம்பியியற்றிய 

இருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடம்புசாண தீதில் மாணிச்கவாசகர் 

Bunt BAC sa Has 

மன்னியவுலகுதன்னில்வித்ின்றிராறசெய்வோன் 

. நன்னெறியில்லாப்பொல்லாஈரகரைத்சேவுசெய்வோன் 

மன்னியாரிகள் சம்மைமறுகசெல்லாம்வாவியேறித் 

சென்னன்முன்குதிரையாகச்செய்புதோனருமல்விட்டான். 

என்ற பாடலுளது, வேம்பத்தூர் ஈம்பி இற்றைக்கு 0-நூற்றுண் 

டூற்கு முன்னிருக்கவரென்பது மகாமசகாபா தீதியாயர் ப) ஹஸ் 

ஸ்வாமிரா தய்யரவர்கள் ௮ர்_நாலிற்கு வரை துள்ள மிகவுமருமை 

யான முகவுரையால் விளங்கும். ௮க்காலர்தொட்டேலும் ஈரியைப் 

பரியாக்யெ திருவிளையாடல் மாணிக்கவாசகர் பாலருளிச்செய்யப் 

பட்டதென்றே கமிழரின் துணிபு, முற்கூறிய வேம்பத்தூரார் 

செய்யுளும் அப்பர் 2சவாரப்பதிகத்தை யொட்டியே எழுதப்பட்ட 

தென்பது தடக்கையினெல்லிச்சனியென விளங்கும். ஆகேவ 

 நரியைக்குதிரைசெய்வானு ' மென்று அப்பர் பாடியது மாணிக்க 

வாசகருக்காகச் சிவபிரானருளி நிகழ்கித்த திருவிளையாடலைக்குறித் 

தேயா மென்பது சொன்றுதொட்டு மிக்கோகொள்கை, புலவர் 

பெருமானாகய ப; ஹரா) ஸ்வாமிகாதய்யரவர்களும் ௮வ் வாழேற 

2
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கூறுனெறார்கள். இக்கொள்கை தவறெனச்சாதிப்பார் தைரியம் 

வியக்கத்தக்கதே ! அது தவமென்பதற்கு இரண்டு ஆதாரங்கள் 

கூறுவர், 

1. இருவாசகத்தில் இத் திருவிளையாடல் மாணிக்கவாசகர் 

பொருட்டுச் செய்யப்பட்டதென்ற௮ு சொல்லப்படவில்லையாம், இதைப் 

பற்றி இங்கு விரிவாய் விசாரிக்க ௮வூயமில்லையென்று நினைக்க 

மேன், மாணிக்கவாசகர் இத்திருவிளையாடலைப்பன்முறை யெடுத் 

தெடுத்து திருவாசகத்திலோதுதலால், ௮ச.ற்குமவர்க்கும் விசேஷ 

சம்பந்தமிருத்தல்வேண்டுமென்பது ஊூக்கக்கிடக்கின்றது. அனந்த 

மாலையில் 

“ரஈரியைக்கு திரைப்பரியாக்கஞொாலமெல்லாமிகழ்வித் துப் 

பெரியதென்னன்மதுரையெல்லாம்பிச்சதேற்றும்பெருர் துறையாய்,? 

என்றும், அ௮ன்னைப்பச்தில் 'பாய்பரிமேறர்கொண்டென்லுள்ளங்கவர் 

வரால்”? என்றும் இருப்பொன் னாசலில், சிவபெருமான் *ஞாலமிகப் 

பரிமேற்கொண்டுஈமையாண்டான்” என்றும் கீர்த்தித் திருவகவலில் 

*“நரியைக்குதிரையாக்கியன்மையும் 

“அண்டுகொண்டருள அழகுறு திருவடி 

பாண்டியன் றனக்குப்பரிமாவிற் 

நீண்கெனகம்இசையப்பெரு௮ 

தாண்டானென்சோ !? 

என்றும் மாணிக்கவாசகர்பாடி.யிருப்பது ஈண்டுக் சுவனிக்கததக்க.து. 

2, * நரியைக்குதிசைசெய்வான் ' என்றது மாணிக்கவாசகர் 

பொருட்டு நிகழ்ச்த திருவிளையாடலொன்றைச் குறிக்குமாயின்ஏனைய 

பதங்கள் எவ்வேவத்திருவிமையாடல்களைக் குறிக்கன்றனவென்று 

வினவுவர், இவ்வாக்ஷேபமும் எளிஇல் நீக்கக்கூடியதே. ௮ப்பர் பதிகம் 

யாவருமறிந்ததேயாயினும் ௮தையிங்கெடுத்தோதல் செளகரிய 

மாகும். அப்பதிகமாவது: 

ஈநரியைக்குதிரைசெய்வானுஈரகரைத்தேவுசெய்வானும் 

விரதஙகொண்டாடவல்லானும்விச்சின் நிகாறுசெய்வானு 

முரச.திர்ந்கானைமுன்னோடமுன்பணிர்சன்பர்களே த்த 

அ.ரவரைச்சாசத் இரின்ரானுமாரூரமர்ர் தவம்மானே.??
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இச்செய்யுளில் “*ஈரியைக்கு இரைசெய்வான்” என்றது நிகழ்ர்த ஒரு 

விலையைக் குறிக்குமெனக்கொண்டால் ஏனைய விவரணமொழிக 

ளொவ்வொன்றும் சிவபெருமானருளிய வெவ்வேறு இருவிளையாடல் 

களைக் குறித்தோதியதாகவேயிருக்கவேண்டும் என்னும் ஞாயர் 

துலங்கவில்லை. ௮ம்மொழிகளவ்வா௮ கொள்ளப்பெறவேண்டியத 

ஒருதலையாயின் ஒவ்வொன்றிற்கு மரித்சான இவலிலையும் எளிதிற் 

கூற ம்பாலதஅ,. ஈரகரைத்தேவுசெய்வானென்றும், விரதங்கொண்டாட 

வல்லானென்றும், விச்சின்றிமாறுசெய்வானென்றும் இப்பதிகம் 

விவரித்துக் கூறு-ன்றது, நாகரைத்தேவுசெய்வானென்ற இிலடங்கிய 

லிலை, பரஞ்சோ திமுனிவர் திருவிளையாடற்புராணத்தில் 20-வ௮ லீலை 

யாகக் கூமப்பட்டுள்ளஅ, அக்கதையை ஈண்டு விரித்தெழுக ௮வகாச 

மில்லை, அத் இருவிளையாடற்கேதுவாகிய பெருங்கொடியோனை உமை 

யவள் கண்டுழி அவன் செய்தபாவச் துக்களவில்காலம் **வெய்யகா 

லேழுகோடி கரகிடைவிழுக்கானேனுமுய்வகையிலாகபாவி” என்னும் 

““நின்மைஞ்சொன்னோர்வருக்காற ஈரடல்விழக்கரு இரீசெய்தபாவ' 

மென்றும் திருவாய் மலாக்துகூரினரென்றால் ௮வன் செய்த பாவ 

தின் கொடூரமுரைக்கற்பாலதோ? இக்கொடும்பாவியும் reer Ba 

வருளால் “பாதகங்கரிஈ் அதெய்வப்பா ர்ப்பனவடிவமாழூன்” என்று 

4 தற்பரவறிவானந்தத்தனியருவுடையசோதி 

பொற்பதமருநஇற்புக்கான்புண்ணியமறையோன ம்மா. 

என்னும் பரஞ்சோதி முனிவர் வரைக அளாராகையால் ஈரகசைத்தேக 

செய்வானென்றது இத்திருவினையாடலுக்குப்பொருக்துவது காண்க 

இனி விரதங்கொண்டாடவல்லா னென்று, பிஞ்ஞகன்கூத்தை4 

குறிப்பதுடன், 9 வ பெருமான் தேவி2 யாடு வா.துகூறி ஈடன் 

செய்த இருவிளையாடலையுக் குறிக்கும். இப்பால் விச்சின்றி sry 

செய்வானென்ற*ு, மாலயம்சரியோன்தன்மெய்த்தொண்டனகிய 

இருகாளைப்போ வான்தில்லைசென்.று தரிசிக்கபபோவாக்கொண்டு 

நிறைவேறற்பொருட்டு, அவ்வடியானாழியஞ்செய்த;வர்த ௮ர்கணன் 

நிலத்தில் வித்திடாமாலே gers BAGH செர்டரெற்குலைசெழிக்கப் 

பயிர்விளைவித்த வீலையைக்குறிக்கும். ஆகவே Dares oor. sap sy 

களும் கீக்கற்பாலனவேயாம்., இதகிற்க, ௮ப்பர் தேவாரத்தில் வேறு 

இிலவிடங்களிலும் மாணிக்கவாசகரைப்பற்தி ஓ தியிருப்பதாகத்
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அணிவாய்க்கூறலாம். சிவபெருமான் பிட்டுக்கு மண்குமர்ததம் 
மாணிக்கவாசகர்பொருட்டேயாமென்பர் தமிழகத்தோர். “மிட்டு 

கேர்படமண்சுமர் தடேருந்துறைப்பெரும்பித்தனே” என்று இருவாச 
கத்துளோதியிருப்பது இங்குகவனிக்கச்தக்க.து. இத்திருவிளையாடலை 

அப்பா “வையைக்திருக்கோட்டில் நின்றதோர் இறமுர்தோன்றும்? 

என்று சேவாரத்திற் பாடியுள்ளார். மேலும் இருவிசயமங்கைத் 

திருப்பதிகத்திலும் ௮ப்பர் *வசையின் மங்கலலாசகர் வாழத்தவே” 

எனது பாடியது மாணிச்சவாசகரைக் ருறித்தன்றோவென்று 

கல்வியின்மிக்கோர் அசாயததக்கது. அல்செவ்வாருயினுமாகுக, 

அப்பர் தனிச்திருத்காண்டகத் துள் *குடமுழகக்தீசனை வாசசனாக் 

கொண்டா” என்று பாடியிருத்தல் யா வருமிவர், ஆங்கு வாசகன்” 

என்றுகூறியது மாணிக்கவாசகராமென்று ஐயமழ௰க்கூறலாம், 

அதுவே மஹாமமஹா। தியாய. put ஸ்வா।ரிகாதப்யர வர்களின் 

. கொள்கை, மாணிக்கவாசகர் ஈந்தியினவகாரசமன்று வடமொழி 

_ வல்லுகருமூரைப்பா். ௮,சனால் மூவர் தேவாரசக்இிலுள்ளூம் மாணிக்க 

(வாசக rou ps யொன்றுமோதப்படவில்லையென்மல் ஸுற்றுந் 

தவறேயாமென்று நினைக்கிறேன். 

3. மாணிக்கவாசகர் நாயனார் மூவர்க்குப் பிற்பட்டவரென்று 

தர்பிக்கக்கூறும் வேறொரு காரணம், திருப்பெருக் துறையையும் திரு 

உத்தாகோசமங்கையை.பும்பற்றி காயன்மார் பதிகம் பாடாமல்கிட் 

டதாம், மாணிக்கவாசகர் மும்பட்டவராயிருக்தால் இவ்விரண்டுதிருப் 

பதிகளையும் தேவாரம் பாடிய மூவரும் மறக்கமுடியாதென்றும் ௮வர் 

கள் இச்செவஸ்சலங்களைப்போற்றிப் பதிகங்கள் பாடாததால் ௮வா 

காலத் இிலித்தலங்கள் சிவஸ்தலங்களாய்ப் பெயா் ெபெற்றிலவென்௮ங் 

கூறுவர். இர்நியாயத்தைக் கைக்கொண்டால் இருவாலவாயும் திரு 

இசாமேச்சுரமுஞ் சுந்தரர் காலக் இற்குப் பிறக சிவஸ்தலங்களாகப் 

பெயர் பெற்றனவென்றே கூ.௰வண்டும். ஏனெனில் அத்திருப்பதி 

கள் ஈதர் த்.இராயனாரால் பதிகம் பாடிப் போற்னும்பாக்கயம் பெற் 

ில., ௮தே கியா.பம்பற்றியே ௮வ்விரண்டு7க த இரங்களையும் பற்றிப் 

பதிகம்பாடிய ஞான சம்பந்தரும்௮ப்பரும் சுந்காருக்குப்பிற்பட்டவ ர 

யரகவேண்டும்/ இது நிம்க, பெருந்துறையும் உத்தாகோசமங்கையும் 

தேவாரத்துட் பாடப்படவில்லையென்று கூ௮வதுரேரோ? அவ்வி
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ரண்டு க்ஷேத்திரங்களும் ௮ப்பர் காலத்திலேயே புகழ்பெற்ற சைவத 

இருப்பதிகளாய்க் கருதப்பட்ட னடு பன்னு நிச்சயமாய்க் கூறலாம், 

இத்தலங்களிசண்டும் பதிகம்பெ ற்று சிஸ் சலங்களல்லவென்ப 

மெய்பே. அனால் அப்பர் அது BD A ero டக 2 Bev க்ஷத்திரக் 

கோவையிலும் Ayo gre பெருர்துழையைப் பெயாகூறிப் 

போற்மியுள்ளார். மேலும் 9ச்சிவஸ்கலக்கிறகு ஐதிசைலாசம் என்ற 

இருகாமமுண்டென்பது பண்டித ரிிரொபணியாயெே உ.வே சாமிநாத 

ஐயர் திருப்பெருக்துறைப்புசாண கதற்கு. எழுதிய அருமையான 
* * சு... ட ட ௮. * . உச . . ௪ . 

முூகவுரையால் விளக்குகனற அ. துகெய்த்கான த்திருத்காண்டகக் 

இல் 4 27 இக்கயில.ா யனீயேயென்று ப”? என்றப்பார் பாடு யது. திருவார் 

பெருந்துமைச்செல்வனைப்போ . ரியதாக அம்முகவுசையாலளியக 

இடக்கன்ம து. இருப்ப ரும்துமையை அ தஇக்கரிலாயமென்று அப்பா 

விதந்து கூறினாராயின், ௮வர் காலதீதல் அ. க்கலம் சவ தலங்களுள் 

மிகப்பெயரும் பழமையும் பெற்றோ. யசென்று ஐயமறக்கூறலாம், 

அன்றியும் ஞானசம்பந்தர் பழிரம் பாடியுள்ள சிவஸ் தலங்களில் இருப் 

ேபேணுபெனதுர்துறையொன்று, “மீபணு” என்ற அடைமொ 0 கூட்டி 

இவவூகமுக்குப் பெயர் கூணியது, இருப்பெரும ுறையினின் று அதை 

வேற௮ுபடுக்கம்கல் மர ? அவ்வாறாயின் 2 தப்பெருந்துறையக் 

காலத்தே சாரத்திபெு ்ரிவார் இருப்பதியாகக் சருசப்பட ரீவண்டும். 

பேணு பெருர்துூறை என்றம் த ரவாசகதக்மியபுள்ள. “பெண் 

ண்ளுபம்। 1 BOOM ப்ப்பணுபெருக் மையில்” என்ற மாணிக்கவாசகர் 

OUT By Bo Ha மு பண் ணா UTA ர்சுடை யண்ணல் (ணுபெருக் 

தூறையாமே'' என்ற ஞானசம்பந்கர் வாக்கு இங்கு சோக்தாலோ?ூக் 

கற்பாலது. 2௪ வாரவைப்பு த்தலங்களுள் ர் KID OD கூமப்படி னும், 

௮௮ இருப்பதிகம்பாடப்பெரா2த காயன்மார் மூவருமதைச்சென்று 

தெரி௫ிக்காக காசணம்பற்றியேயாகும், அன்ியும் நாயன்மார் பாடி. 

யது 10,300 பதிகங்களென்றும் ௮வற்றுளிப்பொழு ௯. 790-பதிகங் 

கள் மாக்தாமே எஞ்டிகிற்பனவென்றும் பெரியோர். கூறுவர். 
. ௩ . ஒர . i டி ச 

மேலும் பெருந்துறை யென்ற !8க்ஷத்இிரம் அருநடையார் கோவில் 

தானோவென்னும் சர்தேகந்தோன்றவிடமுள௫. AG Pl Hono ps 

மாயிருத்தல்வேண்டும். காவுமாவிறங்குபட்டின'' மென்றும் “Bevo 

யந்துறை'' யென்றும் **கெடும்புவிசார்தருமாழ்கடலின்கரை” 

MAHAMAHOPADHYAYA 
fe HV SWAMINATHA IYER LIBRARY
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யென்றும் அவ்வூர் வர்ணிக்கப் பெற்றுள.௮. ௮௮ குடதஇசையின் 

கண்ணுள்ளசென்றும், மிடைந்த ப.தியுங்கடமும் வெற்புங்கடந்து 

அவவூர் சோ மாணிக்கவாசகர் சென் மனரென்றும், DP) I தெங்கு 
tannin 5 

‘&) men 'சோலைகளாற். _கழப்பட்டதென்றும், பலவும் பைங்கமுகும் 

  

செழித்த வளகுமிட மென்றுங் கூறப்பட்ளெ.௮. கு (நந்தமரமும் ம மலை 

காட்டுமரமாகக் காணப்படுகிறது அதனால் பெருக். துறை । மலைநாடா 

eu மலயாளசாட்டிலிருக்கவேண்டுமென்று நினைக்கறேன். மலை 

யாளத்திலிப்பொழுதும் வழங்லவரும், அச்சனன், Th ga, நின் 

னலே, என்பன முசலிய சொம்கள் திருவாசகத்தில் பிரயோகிக்கப் 

பட்டிருப்பதும் கவனிக்கற்கக்க ௮. லையாளவிரார்சியத்தப்பிரகான 

வஸ் கலமா௫ிய வைக்கக் இலக வாசபுரீசுவரம் என்றபெயர் வழங்கு 

5) TLD. அவவூ் (ஷதிகிர த.துமுறா கத்தியின் ரு ராம பெருர் துறை 

கோவிலப்பனென்றாகும். அக்கு வெரு பக்தியுடன் ஈடத்திவரும்' 

அ௮ட்டமித்திருவிழாவும், சவபெருமானத்தினம் பக்தனொருவனுக்கு 

ஞானாசாரியனாப்த்தோன்றி யுபசேசஞ்செய்துப்வித க பெருமையை 

விளக்குமென்பர், இச்ிவஸ்கலமிரப்பது அரபிக்கடலைச்சார்க்து 

கடக்கும் வேம்பனாமி என்னு பெயர்விள கவரும் ஒருபெரிய ஏரிக் 
. . . உ & ச + க ௩ ப் 

கரையிலானதால் ௮/௪ (Dr S FD (முற்காலத்தில் பாணடிநாடடைச 

சோந்இருந்ததென்ப.து கெள்ளிடிற் பெறலாம். இ, (9, 80-வது 

வருஷ திய பெரிப்ளஸ் என்ற ,நாலால் இவ்விடம் அக்காலத்தில் 

பாண்டிய அட்டிக்குட்பட்டிமுக்தகாகவும் ௮வ்வேரிக்கரையில் பெரிய 

தோர் துறைமுகம் விளங்கிவர்கதென்றும் புலப்படுகிறது. ஆகவே 

சென்னன்பெ.ருக் துறை” என்று மாாரிக்கவாசகர் பன்முறை கூறு 

வ இத்கலத்திற்குப் பொருத்த 2மயாகும் ஸ்ரீமார்-சாமிராதய்யர 

arse memo urd மீகாவில் மிழலைக்கூற்றத்திலுள்ள தென்றும், 

மிழலைக்கூற்றம் செய்சனிலக்கைச்சாரஈ்க ௪ யென்பது புமகானூறு 

24-ம் செய்புளால் வெள்ளிடைமலைபோல் விளங்குக றதென்றும், 
. ௯ © ச * ௬ இ o 

அதனால் இவஷா கடற்கரையிலுள்ள ஊான்று என்பதுபோன்ற 

வாதம் சவறெனறும், இிருப்பெருக்துறைப் புராணத்தின் முகவுரை 

யில் எழு இியிருக்கின்ளார்: இருப்பெருந்துமைப்புராணம் பாடிய 

ஸ்ரீமீனாக்ஷிசுந்தரம்பிள்ளையவாகள், பாண்டியன் வாதவூரரைக் குதி 

ரைகள் வாங்கிவரவளுப்பின தாகக் கூறுமிடத்து
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“உவர்படுகுணகடற்பாலுற துறையனை த் தும்வர் த 

வவரவர்தேயத்துள்ளவடுபரியனை த்துமென்றார்? என்றும் 

ஈன் றல்செய்காகொடுங்கடந் அு£ழ்கடற்கரைக்கட் 

சென் றுவாம்பரிகளெல்லாங்கொள்ளு இர்ரிறப்பவென்முன்? 

என்வும்பாடியுள்ளார். வாகவூரடிகள் உபசேசம்பெற்றஸ் சலம் *திரை 

யெறிகெய்தல்? சார்ச்சவிட2மயாம். ௮௮ பாண்டி நாட்டி லிருந்திருக்க 

வேண்டும். அனால், பாண்டிகாட்டுக் ““ருணகடற்பாலுு துறைகள் 

அக்காலத்தில் *தாவுமாவிறங்குபட்டினங்க' எாஈக்காணப்படவில்லை, . 

முற்காலத்தில் ay Ti Dur (tp கலிய குடதிசை நாடுகளிலிருக் 2 & குதிரை 

கள் பாண்டிகாட்டுமேற்கடற்கரையில்வந்தியங்கினவென்று நினைத் 

தற்கு இடமுள்ளது. 

“பவனர்சந்சவினைமாணன்கலம் 

பொன்னஹொடிவர் துகரியொடுபெயரும் 

aver BOE pepe i”? 

எனவும் /மவாறும் தொன்னால்களிம் கூறப்பட்டிருத்கலால் மேல் 

கரையில் யவன வியாபாசிகளின் கப்பல்கள் மிரு இியாகவர்தனவென்று 

எளிஇும்கொள்ளலா6. ஈண்டுக்கூறும்யவனர் பெரும்பாலும் சோ 

னகர் என்னும் யவனராவர், சோனகம் இர தியாவுக்குமேல்பாலுள்ள 

நாடுகளிலொன்றாகையால், அது அரபியாவென்றுகருதப்படுகிற து, 

தமிழ்மக்கள் சசோனகஸை யவனரென்றுவழங்கிவந்தனரென்பது 

2 சானகர்யவனர்'' என்ற இவாகரத்தாலும், பத்துப்பாட்டில் பவன 

சென்றபதம் வருமிடமெல்லாம் ஈச்சினஞார்க்கினியா் சோனகர்என்று 

உரசைகூறிப்போதலாலும்விளங்கும். சிழைக்கரையில் குதிரைகள் 

பண்டைகாலத்தில் இறக்குமதியாகவில்லையென்று கான்கூறவில்லை, 

சோழன் இராச.கானியாகிய காவிரிப்பூம்பட்டின த்தில் இறக்குமதி 

யாகும் பண்டங்கள் கூறுமிடத்து 'நீரின்வர்தநிமிர்பரிப்புரவியும்' 

என்று பட்டினப்பாலையில் கூறியிருப்பதால், அதி துறைமுகத்தில் 

கரிகாலன்சாலக்தே கடல்வழியாக காவாயில் குதிரைவக்திரங்கெ 

வென்பது தெற்றெனவிளங்குகின்றது, அனால் மாணிக்கவாசகர் 

பாண்டி நாட்டுக் கடற்கரைத்துறைக்குப்போனாரேயன்றி சோழ 

நாட்டி ற்குச்சென்மகாக நினைச்கஹே தவில்லை.
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ஈகு திரையைக்கொண்டுகுடகாடதன்மிசைச் 

சதுர்படச்சாத்தாய்சகானெழுந்தருளியும்? எள்ற திருவாசகமும் ஈண் 

டாலோடிக்கத்சக்கது, 

நிற்க; உத்தரகோசமங்கை வெளிப்படையாய்த் தேவாசத்தி 

லெங்கும் கூறப்படவில்லை. அனால் **அதியரசையமங்கையமர்நதான் 

wan Gor’? பென்று ௮ப்பாகூறியது உக்தாகோசமங்கையில சிவபெரு 

ter oa af A, யரையன்மகளாய்வளர்ந்தபார்வதியை விரும்பி 

மணந்த இருவிளையாடலைச்சுட்மென்றோ |! டு அவ பண்டி த௫காமணி 

யாகிய மகாமகோபாத்தியாய ல்வாமிராகய்யரவர்களின் கருத்தாம், 

உச்தரகோசமங்கையில் இப்பொழுதும்கடைபெறும் ஒரு இருவிழா 

வும் இச் இருவிளையாடலை விளக்கும், 

4. இனி நாயன்மார்மூவரும் திருவாலவாயில்கிகழ்க்த இரு 

விளையாடல்களை ௮ியாகாராயிருக்க, மாணிக்கவாசகர் அத் இருவிளை 

யாடல்கள்பலவும௰ிரந்தனசாதல்பம்ி, அவர் இருவிளையாடற்புராணத் 

இற்கு பிற்பட்டவராதல்வேரடுமென்று சலர்கூற௮ு்ன்றனர, 

மாணிக்கவாசகரைப்பற்றிக்கூறுந் திருவிளையாடற் புராணத் இற்குப் 

Ger gat Caren Deora a என்னபு அமை ! சேவாரம்பாடிய 

நாயன்மார்கள் மதுரைத்திருவிளையாடல்களையரியாரென்ன லொரு 

சிறிதும் பொருந்துமோ ? அப்பர் தேவாரத்தள் 

(1) Gerut. Bujaaisenacon «paras hs ees pall? ener 
காண 

(2) வளைவிலியாவயெல்லோர்க்குமருள்செய்தானை 

(3) அதியரையமங்கையமர்ந்தா.ன் ஐன்னை 

(4) பாலவிருத்சருமானார் தாமே 

(5) பாலவிருச்சறுமானான்சண்டாய் 

(6) விருத்த ஒய்ப்பாலனாகி 

(7) பாலளுய்விருத் சனா 
என்பனமுதலியவாசகங்களும், ஞானசம்பந்தா சேவாசத்துள் “பட்டி 

மன்றேன்னன்” ஆலவாயரன்கையதவ்ீணையே” என்பனபோன்ற வாச 

கங்களும் திருவாலவாயான் திருவிளையாடல்களைச்குறிப்பது தெள்ளி 

இழ் காணலாம். அதனால் இக்கூற்றுந்தவழேயாம்.



17 

சாமாராய்க் அமுடி த்தவிக்காரணங்களே மாணிக்கவாசகர் ராயன் 

மார்மூவர்க்கும் பிற்பட்டவரென்றுசாதிப்பகற்கு பிறறெடுத்துக் 

கூறும்ஞாயங்கள், அப்பால் இருவாசகத்துள்ளே :சண்ணப்பா் 

சண்டீசர்களைத் துதிப்பவர் இருஞானசம்பக்கர் முதலியோரைத் 

ததிக்காமையாலும் “சிறிப்பார்களிப்பார்தேனிப்பார்' என்னும் திரு 

வாசகச்திலே தேனித்தல் என்னுஞ்சொல்வழக்கும், உவலைழமுதலிய 
அ௮ரியசொற்களும் பிற்காலக்து வழக்கன்மையாலும், இருவாசகம் 

தேவாரச்துக்குமுந்தியகென்பது ஈன்ருகச் அணியப்படும்” என்னு 

பரீமான் இராமகாதன்கூறியதுங் கவனிக்கத்தக்க. துவுமன்றி 

தேவாரப்ப இகங்கள் பெரும்பான்மையும் விருஈ்சு மறையில் எழுதப் 

பட்டனவாக, இருவாசகத்துன் செய்யுளிலக்கணம் சங்க தால்களின் 

பாவிலக்கணத்தை மிகுதியுமொத்திருக்கல்பற்றி, ஸ்வாமிவேகாசலம் 

இ (hours x ம் சேவா ரத். அக்குமந்தியதென்று வசைந்துள்ளார், 

இதுவே தமிழ்க்கலைஞரின் பெரும்பான்மையோர் கருத்து, பச்சிம 

நாட்டுத் இராவிடவிக்வான்௧௯ள்கொள்கையு மிதுவேயாகும். 

பின்னால் அராய்ச்சிசெய்வான் எஞ்சியவிவய/மிரண்டே அவற்று 

ளொன்று: மாணிக்கவாசகர் சிதம்பாத்தைப் பொன்னம்பலமென 

வழங்கலால் அவர்காலம் பரார்தகன்காலமாகிய !0-அம் pr pape 

டிற்குப் பிற்பட்ட தாகவேண்டு மமன்பது. Lo DOlapen ௮:௮வா வசகுண 

னைப்பற்றிக்கூ மியிருப்பகால், வாகுணன் காலமாகிய 9-வது நாற்ராண் 

டின்பிற்பகு இச்குப்பிம்பட்டே மாணிக்கவாசகர் தோன்றியிருக்க 

ீவண்டுமென்பது. 

சசம்பாத்தைப் பொன்னம்பல்மென்றுகூறுவோர்யாவரும் பராக் 

தகன்காலமாகிய !0-வ.தூ நாற்றாண்டினா திவருடங்கட்குப்பிற்பட்ட 

வாரசாமோ? அப்பர் பல பஇகங்களில் சதம்பரத்தைப்பொன்னம்பல 

மென்றே பாடியிருக்கின்றார், அவ்வாறுடாடியிருத்தலோடுரிட தத 

“ தாயசெம்டொன்னினாலெழுதிமேய்க்த 

சிற்றம்பலக்கூக்சனை? 

என்றும்பாடியுள்ளார், ஆயினும் அப்பர்காலம் 7-வ.து.நாற்ருண்டு, 

௮தாவது திதம்பரத்துத்திருச்கோயிலைப் பொன்னோடிட்டுமூடிய 

பராந்தசன்காலத்இற்கும் மூன்றுழா ற்றாண்டுக்குமுன்னர் என்பது 
9
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பாவருமொப்பும்கிஷயம், அ௮வ்விகமிருக்க சிதம்பரத்தைப் பொன் 

ச ம்பலமென்றுபோற்.றிய மாணிக்கவாசகர் பராந்தகன்காலத் இற்குப் 

ரன்னரே தோன்றியிருக்கவேண்டுமென்று துணிவது எஞ்ஞாயம் 

பற்றி? பொன்னம்பலம் - என்றால் பொன்னாலமைக்தகோயில்என்று 

தான் பொருட்படவேண்டுமோ ? மதுரையை ‘ அம்பொனாலவாய் ” 

என்௮தேவாசத்தும் 'தடகமதுரை" என்று திருவாசகத்தும்கூறி 

புள்ள.து ஈண்டாலோ?ச்சத்தக்கது. 

*சச்டித்திருவேகம்பன் சம்பொற்கோயிற்பாடி” என்றதிருவாச 

Bs Sev செம்பொற்கோயி லென்றதற்கு மெம்டு. ஈனிஞத்செய்பப்பட்ட 

சீகாயிலென்றோபொருள் ? சதம்பாக் இற்குப் பொன்னம்பலமென்று 

சபயர்வாய்ந்தது இருக்கோயிலின் ஒப்பற்றவுயாவும் மகிமையும் 

பற்றியன்றி பொற்றகடிடப்பெற்றகாரணம்பற்றியாமெனின், பசாக் 

தகன் காலத்திற்குமுன்னரே ஹிரணியவன்மனால் அத் திருப்பதி 

பொன்கூசையடை.க்து பொன்னம்பலமாகவேவிளக்கயதென்று இருக் 

கோயிற்புராணத்தில் உமாபதிசிவாசாரியார கூறியிருப்பதுங்கவனிக் 

கத்.தக்கது ; அன்றியும் பத்தாவ,து நாற்ராண்டினராகய ஈம்பியாண் 

டார்ஈம்பிகாலத் திலேயே மாணிக்கவாசகர்” பெரியதோர்சைவசம 

யாசாரியராகக்கருதப்பட்டாரென்று முன்னரேசு நியுள்ளேன். ஆகை 

யால் மாணிக்கவாசகர் அர் நூற்றாண்டிலேயே தோன்றினவசெனக் 

கொண்டால், ௮வர் பராந்தக.லுக்கு ௮திககாலம்பிற்பட்டவரா தலரி௮, 

அப்படியானால் சதம்பரத்இுற்குப் பொன்னம்பலம் எதார்த்தகாம 

மாகும்வண்ணம் திருச்சிற்றம்பலத்தைப் பொன்னோடுவேய்ந்து 

அழியாப்பெயரும்புசழுமடைக்க பராந்தகனை, அக்கோயிற்றிருமுற் 

த்தினின்௮ுபாடிய சோயில்மூத்த இருப்பதிசக்திலும் மாணிக்க 

வாசகர் முற்றும்மமர்தாசென்றுகூறவேண்டும். இது சம்பவிக்கச் 

தக்கதோவென்று ௮லோடக்கவேண்டும். மாணிக்கவாசகர் பராந்தக 

னுக்குப்பின்றோன்றினாரென்றுகூற ஒருஞாயமுமில்லை. பின்னர் 

வாகுணன்விஷயமெவ்வா௮ ? **வரகுணனாந்தென்னவனே.ற்௮ஞ்சற் 

தம்பலம்” என்று திருக்கோவையாரில் கூதியிருத்தல் மெய்யே, 

சுந்காபாண்டிய௰னென்றதை அழகுபொருந்திய பாண்டியனென்று 

பொருள்கொள்ளுதல்போல, ஈண்டு வரகுணன்” என்றதை சிலாக்கிய 
மானகுணம்பொருந்தியவயனென்று பொருள்கொள்ளுதல் தவருமோ?
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பேசாசிரியாஉரையில் வாகுணபாண்டி யனை இதுகுறிப்பதாக எழுதி 

யிருக்சலால், மாணிக்கவாசகர் ஒருவரகுணபாண்டி யனைப்பாடிய 

தாகவேவைத்துக்கொள்வோம். தென்னிக் திய சலாசாளனகங்களால், 

ம் மூற்றுண்டின்பிற்ப கு இயில் ஒருவரகுணளும், 9-ம் தூற்றாண் 

டின் பிர்பகுதாபில் ஒருவாகுணளனும், இங்கனம் இசண்டுவரகுண 

பாண்டியாகள் இதுகாறும் காணப்பட்டனசாக ௮.றிகிறோம். அவவா 

முூயின் சானைக்களால் வெளிப்படாத வேறு வரகுணபாண்டியாக 

ளும் மூன்னிருர்சனரென்று யூபப்பதிலிமுக்கென்னை ? மாணிக்க 

வாசகர்கூறும் வரகுணன்காலத்த, ச தம்பா ம் பல்லவசாட்சியில் 

வரவில்லையென்பது: முன்னுரைத்த திருக்கோவையார்வாசகத்தால் 

காணக்கிடக்கிறது. அப்படியானால் ௮க்கவரகுணன் 5-வது நூற்றாண் 

டிற்குழுற்பட்டவனாக வேண்டும். இப்பாண்டியனை ப்பற்றிய திருவிளை 

யாடல் யாவருமறிவர், இவனைப்பற்றிய பிரமகத்தி, இவன் திருவிடை 

மருதாசென்றுழி 

**நீ திவாயிலினின் ற.துநீன்மதிற்புறத்தாங் 

கேதமேதரவருந் இறலிரும்பிரமகத்தி? 

என்றார் வேம்பத்தூரஈம்பி, அப்பர் இச்சுவஸ்தலச்தைப்பற்றிபாடிய 

பதிகங்களில் 

“ஏ.தந்தீர்க்குமிடைமருதா? 

.. “பச் சர்க டங் கண்மேலையேதங்கடீரநின்ருர்?? 

'ஏதங்களானகடிவார்போலும்?? 

என்பனபோன்றுபாடியுள்ளார், ௮தனால் அப்பர்காலத்தே வரகுண 

பாண்டியனுக்கு (ஏதமேதரவருச் இற லிரும்பிரமகத் இ? திருவிடைமரு 

தூரில் வவெ௫ருபையால்நீங்கியது அடியார்களறிர் துள்ளாரென்பது 

யூகிக்கலாம், இருவிளையாடற்புசாணத்தில் இருவாலவாய்மேவிய 

சிவபிரானின் திருவருள்பெற்றபாண்டியரின்வரிசை கூறப்பட் 

டுள்ளது. அர தூலிலடங்யெசதைகள் சட்டுக்கதைகளெனக்கொண் 

டாலும் அதிற்கூறியிருக்கும் அரசர்கள் தம்முளாள்ளகாலமுறைமை 

யும் பரம்பரையும் தொன்றுகதொட்டுவழஙகவர்த கரணபாம்பரை 

யைச்தமுவியே வசையப்பட்டனவெனக்கொள்ளுதல் திவருமோ? 

வாகுணன் 1|9-வதாகவும் ஞானசம்பந்தர்காலத்தினராசிய கூன்
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பாண்டியன் 79-வதாகவும் திருவிளையாடலில் கூறப்பட்டுள்ளார். 

அவவாருயின் வாகுணன் 7-வது மாற்றாண்டிற்குவெகுகாலத்திற்கு 

முன்றோன் ியவனாகவேண்டும். மாணிக்கவாசகரை மர்திரியாகக் 

கொண்ட அ௮ரிமாத்தனபாண்டியன் கூன்பாண்டியனுக்கும் பன்னிரு 

பாண்டியருக்கு முன்றோன் வியவனென்று ஹாலாசியம்புகலும், ௮வ 

வாறாயின் மாணிக்கவாசகர் 4-வது மாற்றாண்டிலிருக் இருக்க 

வேண்டும். இதுவே எம் கருததாகும், ௮தை யிப்பால் ஒருவாறு | 

தாபிக்கப்புகுவன், இக்கரும் இிற்குப்பிறசான் றுமுள து. 

மாணிக்கவாசகர் அப்பர்காலத்திற்குமுற்பட்டவரென்பது முன் 

ஸனசேகண்டுளோம். ௮ன்னவரை நந்தியினவதாரமாக அப்பர் கூறி 

யேத்தினராகையாலும், அவர்பாலருஸிய இருவிலைகளைக்கூறிச் சிவ 

பெருமானைப் போற்றினராகையாலும் நீண்டகாலம் இவவைதிகங்கள் 

கர்ணபசம்பரையில்வழங்கி கின்திருந்தாலன்றி ௮ப்பர் இவ வாறு 

பேணிப்புகலாராகையாலும், மாணிக்கவாசகர் அப்பர்காலத்திற்குக் 

குறைந்தது 200 வருடங்கட்குமுன்னானவரென்றுகொள்ளு தலமை 

வுடைத்தாம். திருக்கோவையாருக்குச் சிறந்த காரரை பேசாஇரிய 

ரியற்றியுள்ளாராகலால், ௮வர்காலத்தில் அர் தால தமிழ்த் தருமை 

போலுக்கணிக்கப்பெற்றதென்ற௮ு கொள்ளலாம். ௮வ்வாருயின் பேரா 

சிரியாகாலத்திற்குச் சாலவும்முன்னர். மாணிக்கவாசகசாவதாசகால 

மிருக்கவேண்டும். பேராஇிரியர் 7-வது மூற்றாண்டி.ன் சடையிலாவதலு 

8-வது மூற்றாண்டினடியிலாவதிருக் இருக்கற்பாலரென ஸ்ரீமான் 

அனவாசதகாயகம்பிள்ளையவர்கள் நிரூபித திருக்கினறாராகையால், 

மாணிக்கவாசகர் 4 அல்லது 5-வது நூற்றாண்டிற்குப் பின்றோன் 

ரினவராகசாசெனலமையும், மாணிக்கவாசகர் இருச்சாழலையும் திருச் 

கோத்தும்பியையுந்தழுவி திருமங்கைமன்னரும்பாடியுள்ளார். அவ 

வாழ்வார் வைமேகன்காலத்தவசென்பது ௮வர்பாடி. ய பெரிய 

இருமொழி இரண்டாம்பத்.துஎட்டாக் திருமொழியா ற்புலப்படும், 

வைமேகன்காலம் 8-வது தாற்றாண்: டென்றுவரையவுக்கப்பட்ளெு. 

ஸ்ரீமான் 5, கருஷ்ணஸ்வாமி அ௮ய்யங்காரவர்களும் மிக்கவாசாய்ச்சி 

செய்து திருமங்கைமன்னன் காலம் 8-வது தூற்முண்டின் முற்பகுதி 

யெனத்தாபித்திருக்கறார்கள். ஈம் மாழ்வார்தாமும் மாணிக்க 

வாசகருக்குப்பிற்பட்டவசென்று ஸ்ரீமான் காபிநாதராயருமொத்துக்
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கொளளுகரூர். ஆகையால், திருமங்கைமன்னன் மாணிக்கவாசகருக்கு 

வெகுகாலக் இற்குப்பின்றோன்றியவராதலொருதலை, மாணிக்கவாசகர் 

தருப்பள்ளியெழுச்சிபாடியதபோல தொண்டாடி.ப்பொடி ஆழ்வா 

ரும் திருப்பள்ளியெழுச்சி பாடியுள்ளார். இவ்வாழ்வார் திருமங்கை 

மன்னற்கு ரநாறுவருடங்கட்கு முன்றோன் தியவரென்பதான் (8ரூர் 

துணிவு. அதனால் மாணிக்கவாசகர் 6-வது ஸமூற்றாண்டிற்குமுன் 

வர் சவரெனச்கொள்ளுதல் பொருத்தமுடையதொன்றாம். தொண் 

டரடிப்பொடியாழ்வார்காலத்திற்குறுற்பட்ட சூடிக்கொடுத்தநாச்சி 

யார், மாணிக்கவாசகரின் குயிற்பத்தையும் தஇருப்பாவையையுந் 

தீழுவிப்பாடிப]ிர த்தல்காமறிவோம். ஆகையால் அண்டாள் காலத் 

இற்கும் மந் இனவர் மாணிக்கவாசகமொன்பது காணக்டெக்கின்றது. 

ஈம்மாழ்வார் தாமும் மாணிசகவாசகருக்குப்பிற்பட்டவரென்பது 

தமிழ்ப்பாவலர்காலவாமாய்ச செய்வார்களின் கொள்கை. கம்மாழ் 

வார் திருவாய்மொழியின் பாவிலக்கணம தேவாரத்தின் பாவிலக் 

கணத்தைப்போன்றது. தருவாய்மொதியென்ஈ॥ நூற்பெயரே திரு 

வாசம் என்ற பெயர்பம்றிவர்கதெனக்கொள்ளலாம். மாணிக்கவாசகர் 

திருச்சதகத்தில், 

ஊராமிலைக்கக்குருட்டாமிலைச்திய்குன்றாளிணேயன்்புக் 

காராவடியேனயலேமயல்கொண்டமுகேனே? 

என்றெழுதியுள்ளகசை மேற்கோளாக ஈம்மாழ்வார் திழுவிருத்தத்தில் 

*எப்படியூ ராமிலைக்கக்குருட்...மிலைக்குமென் று 

மப்படியானுஞ்சொன்னேனடியேன்மற்றியாதென்பனே”? 

எனவெடுத்து வரைச் தீர,தல் கவனிக்கவேண்டியதொன்றாம். அது 

போல, 

“இன்றெனக்கருளிஇருள்கடிச் அள்ள ச்தெராஏின் தஞாயிறேபோன்று 

நின்றநின்றன்மைநிலைப்பறநினைக்சேன்நீயலாற்பிறி தமற்றின்மை [வனே 

சென்றுசென் றணுவாய்த்சேய்ர் துதேய்ந்தொன்றாஈ திருப்பெருந்துறையுநதை ச 

ஒன் நுநீயல்லை௮ன் கியொன் நில்லைஆருன்னையதியகிற்பாரே.” 

என்ம திருவாசகத்தின் பதமுங்கருத்தும்
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நின்றவொன்றையுணர்ச்தேனுக்சசனுள்ரேர்மைய தவிதுவென்று 

ஒன் நுமொருவர்க்குணரலாகா துணர்ர் தமேலுங்காண்பரிது 

சென்றசென்றுபரம்பரமாயாதுமின் நித்தேய்க்தற்று 

ஈன்று தென் நறிவரிதாய்நன்முய்ஞானங்கடந்ததே.? 

எனறு திருவாய்மொ மியிலமைத்து ஈம்மாழ்வார பாடியிருப்பது 

மீண்டு கோக்கர்பாலது. இவ்வாறு மாணிக்கவாசகரின் eu F ont (Lp lB} 

கருத்தும் ஈம்மாழ்வாரெமித2சாகப்பெற, மாணிக்கவாசகர் நம்மாழ் 

வாருக்கு நூறு அலலது ஐம்பது வருடககட்மு முன்னாவது பாடி 

யிருக்கவேண்டும். ஈம்மாழவார்காலம் பாது? அவாருளிய இரு 

வாய்மொழ் LO rid gb BD பாடவா. அவருக்கு பூசைவழிபாடு செய் 

யவும் இிருமங்கைமன்னன் ஏற்பா செப்தனராகையால் நம்மாழ்வார் 

இருமங்கையாழ்வாருக்கு 2வகுகாலம் ,மற்பட்டவரா தல்வேண்டும், 

அன்றியும் இருமங்கையா ழ்வாருக்கு முூன்றோன்றியவரும் ஈம்மாழ் 

வாருக்கு மிக்க பி இனவமுமாகிய பெரியாழ்வார், மநெல்வேலிவென் ற 

நின் மசீர்நெடுமாறனென்ற கூன்பாண்டியன் காலத் வசென்பது அவர் 

பாடிய பிரபர்தங்களா?) காணலாம். உன்பாண்டியன் திருமங்கை 

மன்னனா௰ சக் இக்கப்பட்டவசான இருஞானசம்பர்தாகாலத்தவன். 

அதனால் / அல்லது 8-வது நாறராண்டின் முற்பகுதியில் 'இருவரக் 

சுத்திலேயய வைணாவரால் எம்பெபருமானினம்சமெனக் கருதப் 

பெற்று ஈம்மாழ்லார பழிபடப்பெற்றாரென்றால், அப்புண்ணிய 

புருடன் 9-வது pr amo. ptr பின் 2தான்றியவரல்லசெனக் 

கொள்ளுதல் சாலவுபபொருக்கும். தமிழ்சாட்டுப் பழையகால சரித் 

இரவாசாய்ச்சியில் பிக்க வல்லுகராகய ஸ்ரீமார்-ற, கிருஷ்ணஸ்வாமி 

௮ய்ய.ப்காரவர்களும் ௮ கரு கதுச்கொண்டுள்ளாா. அ௮வ்வாருயின் 

மாணிக்கவாசகர் கரலம் 4-௮ நூ.ற்முண்டி ற்குப் பிம்பட்டதன்றென 

லமையும். இக்கருக்தையொப்பிக் காலஞ்சென்ம Pope ஐயரும் 

அவரிறப்பதற்கு சொற்பகாலத்திற்கு முன்னனுப்பியவோர் கடிதத் 

இலெழுதியுள்ளார. ஸ்ரீமார்-ீ, கருஷ்ணஸ்வாமி ஐயக்காரும் மகா 

மகோபாத்தியாய பண்டிதசிகாமணி சா.மிராதையரும் இக்கரு ததைத 

தழுவிக்கடி தங்கள் வரைர் இருக்கிறார்கள். Imperial Gazetteer 
என்2 நூலிலும் இக்கருத்து இப்பொழுது ௮ ங்கீசுரிக்கப்பெற்றுள் 

ளது. அதனால் மாணிக்கவாசகர் 4-வது நூற்றாண்டிற்குப் பிற்பட்ட
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வசாதல்கூடும், ஏனெனில் திருக்கோவையாரில் மூறுபாக்கட்கு 

அ௮கப்பொருளிலக்கண வமைஇிழுற்றும் பெறவில்லையெனக் கடைச் 

சங்கட்புலவருள் ஒருவராகக் கருச.ப்படும் கல்லா டர்வாதிக்க, ௮ 

கஊனமாயின் DA) BOVE Haver (Lp) gi உரைப்பாவினாலமைத௮க்காட் 

டுகவென்னும் வேண்டுகோளுக்செர்து சல்லாடம்பாடினாசென்று 

ஐ.தகமிருக்தலின் உரைப்பாப்பாடின கல்லாடர் காலத்திற்கு பிற்பட்ட 

வரல்லர். மாணிக்கவாசகர் என்பது தெள் ளிஇிழ்பெறலாம். தலை 

யானங்கானத்துப்போர்புரிந்த நெடுஞ்செழ்யனைப் புறகானூற்றில் 

கல்லாடர் பாடியிரு் 2 லால் அ௮ப்பாண்டியனகாலக்தவராவர் கல்லாட 

னார். நெடுஞ்செப.யன் கோவலன்பாதசெய்்2 கொடியபிசவர் கதியால் 

சிலப்பஇகாரக் கதாராயகியாகிய ஈண்ண பின் (ol ர்துயரும் கோர 

மான மரணமும் கோர்தனவென்பது யாவருமதிவர். அ௮க்கண்ண௫க் 

குக்கோயிழ்கட்டி. செங்குட்டுவன் திமுவிழாக்கொண்டாடியகாலத து 

இலங்கைமன்னன் s&s உடனிருக்தானென்பது சிலப்பதிகாரம் 

வரச்தருகாதை அடி. 100-அஆல் ௮ரியக்கடக்கின்றது. கஜபாகு தென் 

னிக்தியாவுக்டுச்சென்௮ பத்தினிசெவியின்வளையொன்று இலங்கைக் 

குக் கொண்டுவகர்சசாக இராஜாவளிரியன்2 இலங்கைச்சரித்தரம் 

கூறும். கஜபாகுவின் .ஐட்டு 8. பி, இரண்டாம் நாற்ருணடென்று 

துணியப்படுவதால் கல்லாடர்காலம் சி. 9, இசண்டாம் நா றறாண்டிற்கு 

சமீபித்கசகாலமெனல்பொருக்தும். அகவேஎவ்வகையானும் மாணிக்க 

வாசகர் கடைச்சங்கக்காலத்திறகு சமீபத்திற்றோன் சியயரென்௮ 

கொள்ளுதல் அமையும். மேலும் மாணிக்கவாசகர் சிசம்பரத்தில் சமய 

வாதுக்காக இலங்கைமன்னனோகிவக்க புக்தசமயத்தாரை வாதில் 

வென்று இலக்சையரசின் புக்கிரியை பு£சசமபத் இனின்.று விடு 

வித்து சைவசமயவ ப்படுத்தினாரென்றும் ௮வ்வாே இருச்சாழலி 

லடங்கியிருக்கிமதென் ௮ங்கலைஞர் கூற 1, இப), 91 முதல் 207 ஈக 

இலங்கை மன்னனாயிருர்த மேசுவர்பையன்காலத்திற் சோழசாட்டுச் 

சைவசமயா சாரியனொருவனுக்கும் இலங்கை புத கமதாசாரியனொருவ 

னுக்கும் வாதுகடந்ததென்றும் சைவசமயாசாரியன் வாதில்வென்று 

இலங்கைமன்னனுடைய விளையமகனைச் சைவ௪சமயகெறிப்படுத் தின 

னென்றும் மகாவம்சோவென்ற இலங்கைசரித்திரம்கூறும். இவ் 

வரலாறு மாணிக்கவர்சகரைக்குறிக்குமென க்கொள்ளு தல் மிகவும்
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பொருச்சமூடையதே,  அவ்வாழுனால் மாணிக்சவா௫சர் 8. 
அற்றாண்டி. னிடைப்பட்ட கா.)சுஇம்குப் பிற்பட்டவரல்லரென் 
அணிதல் தவறாகாது என்றுகூறலாம், தகவே மாணிக்கவாச 

இற்றைக்கு ஏறக்குழைய 10 அல்லது! 17 சமாற்றாண்டுகட்குமுன் 
₹: கொண்டலனகண்டனருட் கொண்டுதமிழ்பாடி த்தொண்பெடமலி 

பராய்,  § (தெளிபொருள்வெமேயென் றுபொருக்யெமன த்தராய்* 

சிர்தையுஞ்செய்லுமொருங்கேவென்வழிப்படுத்தி 6 பேசறியாத 

வளேகபவங்கள்பிழைத்து” 'நாமெனவந்தபிணக்கறுத். து,” சிவாரந்த 

வெள்ள த்தில் மூழ்்கக்களிக த, சிவநெறிவிள க்கத் தாம்பாடிய தமிழ் 

மழை ன்சொற்பொருளாய்கின்ற மெய்ப்பொருளாசிய ௮ம்பலத்தாடு 

ையனது ஓ “சுடர்ச்கொழுமலர்த் இருவடயிணையில் ஒன்.றியடக்கி 

ைசெனக்கோடல் சாலவும்பொருந்தும். 

சமர்.




