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சொன்ற ொர் தபருமக்கள்
மிழக வரலொற்ட ப் பல
பிொிவுகளொகப் பொகுபடுத் ியும் வடகப்படுத் ியும் டவத்துள்ளைர்.
அவர்கள் மு லொவது சங்ககொலம் (கி.மு.500 - கி.பி.200) என்றும்
இரண்ைொவது சங்கம் மருவிய கொலம் (கி.பி.200 – கி.பி. 500)
என்றும் மூன் ொவது பல்லவர் கொலம் (கி.பி.600 – கி.பி.900)
என்றும் நொன்கொவது றசொழர் கொலம் (கி.பி.900 – கி.பி.1200)
என்றும் ஐந் ொவது நொயக்கர் கொலம் (கி.பி.1200 – கி.பி.1600)
என்றும் ஆ ொவது ஐறரொப்பியர் கொலம் (கி.பி.1600 – கி.பி.1946)
என்றும் பிொித்து டவத்துள்ளைர். இப்பிொிவுகளின் மூலமொகத்
மிழக
வரலொற்ட க்
கொலங்களின்
அடிப்படையிலும்
இலக்கியங்களின் அடிப்படையிலும் நன்கு உணரமுடியும்.

தபொய்டக ஆழ்வொர் (கி.பி.6-ஆம் நூற் ொண்டு)
சங்ககொலத் ிறலறய
டவணவத் த்துவங்கள்
இலக்கியங்களில் நிடலறபறு தகொண்டுள்ளை. பொிபொைலில் வரும்
ிருமொல் கு ித்
பொைல்கள் சங்கப்புலவர்களின் பக் ிக்குத்
க்கசொன் ொக
அடமகி து.
எைினும்
டவணவ
பக் ி
இயக்கத் ிற்குக் கொல்றகொள் கி.பி.6-ஆம் நூற் ொண்டு ஆகும்.
டவணவம்
சி ப்பு த்
த ொைங்கியகொலமும்
பல்லவர்
கொலத்த ொைக்கமும் (கி.பி.590–618: சிம்மவிட்டுணு) சமகொல
நிகழ்வுகளொகும். த ொண்டைநொடு சொன்ற ொருடைத்து என்
வொக்கிற்றகற்பப் பல சொன்ற ொர் இங்குத் ற ொன் ியுள்ளைர்.
உயிர்களின் அவலம் அழியும் தபொருட்டு இட வைின் துடணவி
பூணும்
ஆயு ங்கள்
பூமியில்
ஆழ்வொர்களொகவும்
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ஆச்சொொியர்களொகவும் அவ ொரம் எடுத் ொகக்கரு ப்படுகி து.
சங்கின் கூ ொகத் ற ொன் ியவர் தபொய்டகயொழ்வொர். இவர்
கி.பி.6-ஆம்
நூற் ொண்டின்
பிற்பகு ியில்
கொஞ்சிபுரத் ில்
சித் ொர்த் ி ஆண்டு ஐப்பசி மொ ம் வளர்பிட எட்ைொம் நொள்
தசவ்வொய்க்கிழடம ிருறவொண விண்மீைில் தசொன்ை வண்ணம்
தசய்
தபருமொள் றகொயிடல அடுத்துள்ள தபொய்டகபூத்
ொமடரப்பூவில்
ற ொன் ிைொர்.
தபொய்டகவிைமொகத்
ற ொன் ிய ொல் இவர் தபொய்டகயொர் என்றும் தபொய்டக ஆழ்வொர்
என்றும் கரு ப்தபற் ொர்.
இவர் பொடிய மு ல்
ிருவந் ொ ி நூறு பொைல்கள்
உடைய ொகும். றபரொசிொியர், நச்சிைொர்க்கிைியர் ‘விருந்து’ என்
த ொல்கொப்பிய
நூற்பொவிற்கு
உடர
கூறும்றபொது
‘முத்த ொள்ளொயிரமும் தபொய்டகயொர் மு லொறைொர் தசய்
அந் ொ ிச்தசய்யுள்’ என்று நுன்முட
உ ொரணம் கொட்டுவர்
(த ொல்.தசய்.231 – றபரொ.நச்சி.உடர). தவண்பொவில் அடமந்
அந் ொ ித்த ொடை என் தசய்யுள் மரடப றநொக்கும்றபொது இவர்
கொலத் ொல் முற்பட்ைவர் என்பது தபொருந்துவ ொக உள்ளது.
தபொய்டகஆழ்வொர் உலக இயற்டகயின்கண் இட வடைக்
கண்ைவர்; பு க்கொட்சி அடமப்பொகறவ இட வடை வழிபட்ைொர்.
இவர்
வைறவங்கைத் ொைிைம்
ஆரொக்கொ ல்
தகொண்டு
ிடளத் வர்; பக் ிக்கு தந ிடயச்தசொன்ைவர் (மு. ி.5); அந்
உணர்வு தவளிப்பைவும் பொடியவர். சிவன் ிருமொடலப் பொடி
அவர்கடள ஓர் உருவொகக் கொணும் சமயம் தபொட யுடையொர்
(மு. ி.4, 5, 32, 44, 47, 74, 97, 98) பக் ிப்பொைல் நீது நூல்
கருத் ிட்டு தந ியும் படுத் ிைொர் (மு. ி.79);
ம்தநஞ்சுக்குத்
ொம்கூறுவதுறபொல் கூ ி உலகதநஞ்டசத் த ொட்ைொர் (மு. ி.99);
ொடய நொடும் கன் ொய் இட வடை அடைந் வர் (மு. ி.30);
உள்ளமும் பு மும் அவடைப் பொடு ற்றக (மு. ி.63) என் மை
உறு ிபடைத் வர்;
கண்ணும்
தசவியும்
இட வைின்
தபருடமடயக் கொணவும் றகட்கவும் உள்ளை தவனும்
ீவிரப்பற் ொளர்; பிணி, மூப்பு, சொக்கொடு (மு. ி.71) என்
தமய்தந ிடய உணர்த் ியவர்.
இட வடை ஐம்பூ மொகக்கண்டு (மு. ி.73) இவர்
அட றய வழிபொட்டுப் தபொருளொகவும் படைத் ொர் (மு. ி.1).
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ஒவ்றவொர் ஊொிலும் உள்ள றகொயிலில் இட வைின் ற ொற் ம்
எந் வண்ணம் உள்ளது எைப் பொடியவர் (மு. ி.77). தபொதுவொை
அடியவர் றபொன்று இட வனுக்கு மலர்சூட்டி வழிபடும்முட யில்
நிட வு தப ொமல் ஐம்பூ த்ட றய வழிபொட்டுப்தபொருளொக்கிச்
தசொன்மொடல சூட்டியவர்; பு க்கொட்சி வழிறய அகத்துள்
இட வடைப் தபய்கின் ொர். தபொய்டகயொழ்வொருைன் ஒருங்கு
எண்ணத் குந் வர்கள் பூ த் ொழ்வொர், றபயொழ்வொர் என்னும்
இருவறர
ஆவர்.
இம்மூவரும்
சமகொலத் வர்;
த ொண்டைநொட்ைவர்;
றவ ியர்குலத்ட ச்
சொர்ந் வர்கள்.
இருப்பினும், இவர்கள் ம் இயற்தபயர் மட ந் ிை மக்கள் இட்ை
கொரணப்தபயறர நிடலத்து நின்று விட்ைது. ஆழ்வொர்களுள் பக் ி
இயக்கம் ற ொன்றுவ ற்கு முக்கியக் கொரணமொக விளங்கியவர்கள்
இம்மூவரும்
ஆவர்.
தபொய்டகயொழ்வொர்
நொன்முகடைப்
படைத் ல்
(மு. ி.28),
யொடைடயக்கொத் ல்
(மு. ி.29),
குன் தமடுத் ல்
(மு. ி.54),
ஆன்றமய்த் ல்
(மு. ி.547),
இரணியடை அழித் ல் (மு. ி.36), இரொவணடை அழித் ல்
(மு. ி.35), அரவம் விட்டிறுத் ல் றபொன்
இட வைின்
தசயல்கடளப் பொடியவர்
ம்டம ஆண்ைவனுக்றக ஆள்
தசன்றுஅ ிவித் வர் (மு. ி.80). இவர் ஊர் ற ொறும் இட வன்
தபருடமடயப் பரவி வருங்கொலத்து, ஒரு சமயம் த ன்தபண்டண
ஆற் ங்கடரயில் உள்ள
ிருக்றகொவலூர் வந் ொர். அவடரப்
றபொன் த ொரு த ொண்டு தசய்து தகொண்டு வரும் மற் இரு
ஆழ்வொர்களொை பூ த் ொழ்வொரும் றபயொழ்வொரும் ங்களுக்றக
அவ்வூர் வருவது அ ியொ வர்களொய் வந்து அவ்வூர் வழிபட்டு
தவவ்றவறு இைங்களில் எழுந் ருளியிருந் ொர்கள். அன் ிரவு
தநருங்கியதும்
தபொய்டகயொழ்வொர்
ஒரு
அடியவர்
ிருமொளிடகக்குச் தசன்று அ ன் இடைக்கழியில் படுத்துக்
தகொண்டிருந் ொர். பி கு பூ த் ொழ்வொர் அடிறயனுக்குப் படுக்க
இைமுண்றைொ என்று விைவ, ஒருவர் படுக்கவும் இருவர்
உட்கொரவும் ஏற்புடைத்து என்று தசொல்ல, இருவரும் றசர்ந்து
உட்கொர்ந்து தகொண்ைைர். அவ்வளவு தநருக்கமொை இைம் அது.
சற்று றநரம் கழித்துப் றபயொழ்வொரும் அவ்வொற இைம்ற டி
வந்து, அவ்விருவரும் இருக்குமிைம் வந் டைந் ொர். அவர்க்கும்
ஒருவர் படுக்கவும் இருவர் உட்கொரவும் மூவரொைொல் நிற்கவுமுறம
வச ியுள்ளது
என்று
விடைகூ ,
அம்மூவரும்
றசர்ந்து
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அவ்வண்ணறம நின்று தகொண்டிருந் ைர். இட
அ ிந்
இட வன் அவர்கள் மூவரும் நிற்ப ற்குக் கூை முடியொ
அளவுக்கு மிகுந் தநருக்கமுண்ைொக்கிைொர். அம்மூவரும் இை
தநருக்கடிடயத் ொங்க முடியொ வர்களொய் இது என்ை கொரணம்
என்று ஞொைத் ொல் றநொக்குங்கொல் ிருமொல் இலக்குமிறயொடு
ிருக்கொட்சி வழங்கிைொர். அம்மூவரும்
ங்கள்
ிருவடிடய
ம வொ ிருக்கவும் சீரடியொர்களுைன் கூடியிருக்கவும் கருடண
அருளறவண்டி மகிழ்ச்சிக் கண்ணீர்மடலந் ைர். இட வனும்
உலக உயிர்கட்கு ஞொைறமற் ி எம்மிைம் வொருங்கள் என்று
அருடளப்தபொழிந் ொர்.
தபொய்டகயொழ்வொர்
உைறை
‘டவயந் களி’
என்று
மு ல்
ிருவந் ொ ிடயப்
பொைத்
த ொைங்கிைொர்.
அவ்வண்ணறம
பூ த் ொழ்வொரும்
இைிய
தசந் மிழில், ‘அன்றப களி’ என்று இரண்ைொம் ிருவந் ொ ிடயப்
பொைத்த ொைங்கிைொர்.
றபயொழ்வொரும்
கொண
அொி ொை
இட வடைக் கண்டுவிட்ை மகிழ்ச்சியொல் றவ ங்கடள தவல்லும்
இைிய தசந் மிழில்
‘ ிருக்கண்றைன்’
என்று மூன் ொம்
ிருவந் ொ ிடயப் பொடிைொர். அன்று மு ல் டவணவ பக் ி
இலக்கியமும்
பக் ி
இயக்கமும்
த ொண்டைநொட்டிலும்
மிழகத் ின் பி பகு ிகளிலும் வைநொட்டிலும் முழுடமயொகப்
பரவத்த ொைங்கிை (பொிமணம், 2009:8687).

பூ த் ொழ்வொர் (கி.பி.6-ஆம் நூற் ொண்டு)
மு ல் மூன்று ஆழ்வொர்களுள் இரண்ைொவ ொக உள்ள
இவர்
ிருமொலுடைய
க ொயு த் ின்
கூ ொகப்பி ந் வர்.
தபொய்டகயொர் பி ந் நொளுக்கு மறுநொள் 9-ஆம் நொள் கூடிய
அவிட்ை வின்மீைிப் பு ன்கிழடம
ிருக்கைல் மல்டலயில்
(மொமல்லபுரம்)
குருக்கத் ிமலொில்
ற ொன் ியவர்.
றவ ியர்குலத்ட ச் சொர்ந் வர். இவர் பொடியது இரண்ைொம்
ிருவந் ொ ியொகும். அந்நூல் நூறு பொக்கள் உடைய ொகும்.
அப்பொக்கள் தவண்பொவிலொை அந் ொ ித்த ொடைமரபு என்ப ொல்
கொலத் ொல் முந் ிய ொகக்
கரு ப்படும்.
‘விருந்து’ என்
த ொல்கொப்பிய நூற்பொவிற்கு உடரகொணுங்கொல் றபரொசிொியர்,
நச்சிைொர்க்கிைியர்
ஆகிறயொர்கூ ிய
‘முத்த ொள்ளொயிரமும்
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தபொய்டகயொர் மு லொயிறைொர் தசய்
அந் ொ ிச்தசய்யுளும்’
என்
உடரக்
கூற் ிலிருந்து,
‘மு லொயிறைொர்’
என்
தசொற்த ொைர்ச் சி ப்பொல் தபொய்டகயொருைன் பூ த் ொழ்வொரும்
றபயொழ்வொரும் ஒருங்கு எண்ணத் குந் வர்கள் என்பது இங்குத்
த ளிவுபடுகி து. இட வடைப் பு த்ற கண்ை தபொய்டகயொர்
றபொலன் ி, இவர் அகத்ற
கொட்சிகொணும் தந ியொளர்;
நொயகைொை இட வடை நொயகி அடமப்பில் இடணந் வர்.
கைொக்கண்டும் கலுழ்கின் வர் (இ. ி:67). தபொய்டகயொழ்வொடரப்
றபொலறவ
ிருறவங்கைத் ொைிைம்
ீரொக்கொ ல் தகொண்டு
ிகழ்கின் வர் (இ. ி:72). இவர் சிவன்கழறல
ிருமொல்கழல்
என்ப ிலிருந்து
சிவடையும்
ிருமொடலயும்
ஓர்
உருவொய்க்கொணும் தசந்தந ியொளர் என்பது இங்குத் த ொிகி து
(இ. ி:6). தபொருள் அற் து றபொகவொழ்வு எனும் நீர்டமயொளரொகிய
(இ. ி:40) இவர் பக் ியொல் மட்டுமன் ி ஒழுக்க தந ியினும்
சி ப்புறுவற
உலகவொழ்விற் சி ப்பு என் வர். பக் ி ஒரு
தந ியின் ிப் பயனு ொது (இ. ி.41) என்ப ொல் நீ ி நூல்
கருத் ிடையும் கற்பித் வர். பி ர் தநஞ்டசத் ம் தநஞ்சமொகக்
கொணும்
பொங்கொளர்
(இ. ி:49).
இவர்
அகவழிபொட்டில்
ஆர்வமுடையவர்; அன்றப இட வன்; அ ிதவொளியும் அதுறவ;
அகறம ஆண்ைவன் ஆலயம் என்று கூ ியவர் (இ. ி:54).
இவர் ிருமொடல ம ந் ொடர மொைிைரொக நிடைக்கொ வர்
(இ. ி.44); கொ டலப் றபொன் ற
கைவுள் பக் ி என்
தகொள்டகயொளர்.
மிழ்ப்பக் ிறய டவணவ பக் ி என்பட
‘இருந் மிழ் நன்மொடல’ (இ. ி:74), ‘ஞொைத் மிழ்’ (இ. ி.1) என்று
வலியுறுத்தும் தசொல்லொட்சியொல் உணர்த்துபவர். இது இவர் ம்
ஆழ்ந் தமொழிப்பற்ட உணர்த் ி நிற்கும். பொைலில் வரும் ‘பூ ம்’
என் தசொற்சி ப்பு இவர் ம் தபயர்க்கு உறுதுடணயொயிற்று
என்று சொன்ற ொர் கூறுவர். இவர் மல்டல, ிருக்றகொயிலூர்,
கொஞ்சி, கும்பறகொணம், ஞ்டச, டலயரங்கம், ிருக்றகொட்டி,
ிருமொலிருஞ்றசொடல,
வைறவங்கைம்
என்
ிருத் ல
இட வடை தநஞ்சுருகப்பொடியவர். ிருமொல் பி ப்பறுப்பவன்;
அவர் அொி உருவிைன்; அடியொடரக் கொக்கறவ வந் வன் என்பது
இவர் ம்
அடசக்க
முடியொ
நம்பிக்டகயொகும்
(பொிமணம்,2009:831-832).
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றபயொழ்வொர் (கி.பி.6-ஆம் நூற் ொண்டு)
இவர் மு ல் மூன்று ஆழ்வொர்களுள் மூன் ொம் ஆழ்வொர்
ஆவர். ிருமொலுடைய நந் கத் ின் (வொளின்) கூ ொகப் பி ந் வர்.
இவர்
ிருமயிடலயில் பூ த் ொழ்வொர் ற ொன் ிய நொளுக்கு
மறுநொள் பத் ொம் நொள் கூடிய சரயநொண்மீைில் வியொழக்கிழடம
மொ வப்தபருமொள் றகொவிடல அடுத்
ிருக்கிணற் ில் மலர்ந்
தசவ்வல்லிப்
பூவிைிைமொகத்
ற ொன் ியவர்.
இவர்
உலகக்கட்டுகளில்
ம்டம
ஈடுபடுத் ிக்
தகொள்ளொமல்
எந் றநரமும்
இட வடைறய
எண்ணிச்
சுற் ிச்சுற் ித்
ிருந் டமயொல், றபயொர் என்றும் றபய் ஆழ்வொர் என்றும் தபயர்
தபற்றுள்ளொர். இவர் பொடிய மூன் ொம்
ிருவந் ொ ி நூறு
பொக்கடள உடைய ொகும். தவண்பொவில் அடமந்
த ொடை
என்
தசய்யுள் அடமப்டப றநொக்கி அது கொலமூப்டப
உணர்த்துவட
இங்கு அ ியலொம். அந் ொ ியில் பொைல்
அடமத்துப் பொடுவது பொைல் சி ொடமக்கும் மைப்பொைத்
ி டமக்கும் பொதுகொப்பொக அடமயும்
எனும் றநொக்கில்
பொைப்படுவ ொகும். ிருமொடலப் பு த் ொனும் அகத் ொனும் கண்ை
தபொய்டகயொழ்வொர் பூ த் ொழ்வொர் றபொலன் ி இவர் றநறர
கண்டுபொடிய பொைலடமப்பில் பொடியவர். இவர் மு லிரு
ஆழ்வொர்கடளப் றபொலறவ றவங்கைத் ொடை உள்ளம் தநகிழ்ந்து
உருகிப்பொடியவர் (மூ. ி.39, 45); ிருதவஃகொடவ உயிர் எைச்
சி ப்பித் வர். இவரும் சிவடையும் ிருமொடலயும் ஓர் உருவொய்க்
கொண்கி ொர்; மற் ிருவடரப் றபொலறவ சமயப்தபொட யுடையொர்.
இவர் டவணவத்
லச்சி ப்டபப் பொடும்றபொது
ிருமொலின்
இருந் ,
நின் ,
கிைந்
வடிவத்ற ொற்
நிடலகடளச்
சி ப்பித் வர்; அகத்தும் பு த்துமொய இட வடை றநறர கண்ை
பக் ி வள்ளல். இவர்
ிருக்கண்றைன் என்று
ிருமொலின்
தபொன்ைி ம், ஆழி, சங்கம் ஆகியவற்ட ச் சி ப்பித்துப் றபொற் ிப்
பொைல் புடைந் வர். அப்பொைல் அடமப்புப் பிற்ட
நொளில்
ிருப்பல்லொண்டு பொைல் அடமப்புக்கு வழிறகொலியது. இவர்
ிருக்றகொயிலூர் இட வடை மற்
இரு ஆழ்வொர்களுைன்
கூடிக்கண்ை தபருடம ம் பி ப்புப்றபறு என்று கரு ியவர்.
தசங்கண்மொடலப் றபொற் ொ நொதளல்லொம் தசல்லொ நொள் என்று
உடரக்கும் (மூ. ி.17) இவர்
ிருமொல் றபொற் ி முடியொப்
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புகழ்வடிவம் உடைவன் (மூ. ி.22) என்று கூறுபவர். இவர்
ிருவல்லிக்றகணி,
ிருக்றகொயிலூர்,
றவங்கைம்,
கச்சி,
ிருதவஃகொ, றவளுக்டக, குைந்ட ,
ிருவரங்கம் ஆகிய
லங்களில் எழுந் ருளியிருக்கும் இட வடைப் பொடியவர்.
அடியொர்க்கு டவகுந் வொழ்வு தகொடுப்பவன் ிருமொல் மட்டுறம
என்
நம்பிக்டகயொளர் என்
தபருடம இவருக்கு உண்டு
(பொிமணம்,2009:978-979).

சொக்கிய நொயைொர் (கி.பி.6-ஆம் நூற் ொண்டு)
சங்கமங்டகயில்
ற ொன் ிய
சொக்கிய
நொயைொர்,
சிவதபருமொைின் மீது தசங்கல் துண்டு எ ிந்து அவருடைய
ிருவடிடயப் தபற் வர். இவரது தசயலொல், பூந் ொது நிரம்பி
வழியும் மலர்களொல் த ொடுக்கப்பட்ை மொடலயும் அன்பின் ிச்
சூட்டிைொல் கல்றபொன் ொகி விடும் என்பதும் அன்பிைொல்
கல்டலறய எ ிந் ொலும் மலர் தூவியது றபொலொகும் என்பது
த ொியலொகி து. அத் டகய சொக்கிய நொயைொர் தசங்கல்டல
எ ிந்து
சிவதபருமொைின்
ிருவடி
அடைந் தும்
த ொண்டைமண்ைலத் ில் ொன் என்பட ப் பின்வரும் பொைல்
சொன்று கொட்டுகி து:
தகொங்கலர் மொடலயும் கல்லொய்
விடுமன்பு தகொண்ை ிந் ொல்
இங்குஅலர் ஆய்விடும் கல்லொ
ைதும்என்பது இன்றுஅ ிந்ற ொஞ்
தசங்கலின் ஆல்எ ிந்ற சிவ
ைொர் ப ஞ் றசர்வர் சங்க
மங்டகயின் றமவிய சொக்கிய
ைொர்த ொண்டை மண்ைலறம (த ொ.ம.ச.11).
சொக்கிய நொயைொர் ிருச்சங்கமங்டக என்னும் லத் ில்
றவளொளர் குலத் ில் ற ொன் ியவர். இவர் தபளத் சமயம் சொர்ந்து
அச்சமயத் டலவரொய் நின் வர். இவர் கொஞ்சிபுரத் ிற்குச்
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தசன்று,
தசய்விடையும்,
தசய்வொனும்
அ ன்பயனும்
தகொடுப்பொனும் ஆகிய நொன்கு டசவ தந ிக்றக உொியது
என்பட யும் பி விப்பிணியிடைப் றபொக்க ஈ ில் சிவறமதபொருள்
என்பட யும் அ ிந்து த ளிந்து, எந்நிடலயில் நின் ொலும்
எக்றகொலம் தகொண்ைொலும் மன்ைிய சீர்ச் சங்கரந் ொள் ம வொடம
தபொருள் எைக் தகொண்டு விளங்கிைொர். இவர் அந்நிடலயில்
தபளத் சமயத்து வியின் றவைத்ட க் கடளயொமல் உள்ளத் ில்
சிவதபருமொைின்
மீது
தகொண்ை
றபரன்பொல்
நீள்சடைநொ ைின்றமல் நொள்ற ொறும் கல்டலறய மலரொக
எண்ணி எ ிந்து வந் ொர். சிவதபருமொனும் அக்கல்லடிடய மலர்
அர்ச்சடையொகறவ மகிழ்ச்சியுைன் ஏற்றுக்தகொண்ைொர். இங்ஙைம்
இவர் நொள்ற ொறும் சிவதபருமொைின்மீது வ ொது கல்தல ிந்து
வழிபட்டுவரும்றபொது
ஒருநொள்
ம ந்து
உணவு
உண்ணத்த ொைங்க, கல்தல ியவில்டலறய என்
எண்ணம்
மை ில் வர, ஓடிச்தசன்று கல்தலொன்று எடுத்து எ ியும்றபொது,
சிவதபருமொன் வொைத் ில் பொர்வ ி ற விறயொறரொடு ற ொன் ிக்
கொட்சி ந்து அருள்தசய் ொர். த ொண்டைமண்ைலம் இத் டகய
சி ப்புடைய டசவ நொயன்மொர்கடளக் தகொண்டு புகழ்தபற்று
விளங்குகி து (இரொமமூர்த் ி,2013:19-20).

மூர்க்கநொயைொர் (கி.பி.7-ஆம் நூற் ொண்டு)
இவர், சிவதபருமொைின் அடியொர்களுக்குச்
த ொண்டிடைப் பின்வரும் பொைல்களொல் அ ியலொம்:
ஏ ில்உந் த ொண்ைர்கு இடசயொ
ன்அக்குற் ம் இன்பஞ் தசய் ொற்று
ஈ ிலு நன்டம தப லொம்
எைடவயந்து ஏ த் த வ்டவச்
சூ ிலும் தவன்று புலடைந்தும்
தவன்றுஎம தூ டரயும்
வொ ிலும் தவன்று வருமூர்க்கர்

தசய்யும்
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உந்த ொண்டை மண்ைலறம (த ொ.ம.ச.77).
இருளொரும் மணிகண்ைம் அடியொர்க்கின் ைமு ளிக்கப்
தபொருளொயம் எய்து ற்குப் புகழ்க்குைந்ட அம்பலத்ற
உருளொயச் சூ ொடி உறுதபொருள்தவன் ைநம்பர்
அருளொக றவதகொண்ைங் கமுது தசய்வித் ின்புறுவர்
(தபொியபுரொணம், மூர்க்கநொயைொர் சொி ம்.8).
முற்சூது ொம்ற ொற்று மு ற்பணயம் அவர்தகொள்ளப்
பிற்சூது பலமுட யும் தவன்றுதபரும் தபொருளொக்கிச்
தசொற்சூ ொன் மறுத் ொடரச் சுொிடகயுரு விக்குத் ி
நற்சூ ர் மூர்க்கர்எனும் தபயர்தபற் ொர் நொைிலத் ில்
(தபொியபுரொணம், மூர்க்கநொயைொர் சொி ம்.9).
மூர்க்கநொயைொர் வரலொறு தபொியபுரொணத் ில் வம்ப ொ
வொிவண்டுச்
சருக்கத் ில்
இைம்தபறுகி து.
இவர்
த ொண்டைநொட்டில்
பொலொற் ின்
வைகடரயில்
உள்ள
ிருறவர்க்கொட்டில் ற ொன் ியவர்; சிவத்த ொண்டு தசய்துவரும்
றவளொளர் குலத் ில் பி ந்து சி ந் அ ிவு தபற் நொள் மு லொகத்
ிருநீற் ின்
தபருடம
உணர்ந் வர்;
சிவைடியொர்களுக்கு
விருப்பமுைன்
அமுதுதசய்வித்துப்
பின்உண்ணும்
நிய ிபூண்ைவர்; அடியொர்களுக்கு உணவுமட்டும்அன் ி அவர்
றவண்டும் தபொருளும் நல்கும் கைப்பொடு உடையவர். இவ்வொறு
இவர் பணிதசய்து இன்புறும் நொட்களில் முன்ைமிருந்
தபொருட்தசல்வம் முழுதும் தசலவொயிற்று; ம்முடைய நிலங்கடள
விற்றும் அமுதுதசய்விப்ப ில் ஆரொமைமுடையவரொக இருந் ொர்.
பின்ைொளில் இவர் வறுடமயுற் ொர்; எைினும் மைம் ளரொது
ொம்முன்றப கற்றுத்ற ர்ந் ிருந் சூ ொட்ைத் ில் ஈடுபட்டு தவன்று
அப்தபொருடளக்
தகொண்டு
அடியொர்களுக்கு
அமுதூட்ைவிரும்பிைொர்; ம்மூொில் ம்முன் சூதுக்கு வருறவொர்
இன்டமயொல் பி
ஊர்களுக்கும் தசன் ொர்; இறு ியொகப்
புகழ்மிக்ககுைந்ட நகொில் சூ ொடி தவற் ிகண்டு அப்தபொருடள
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எல்லொம் நம்பர் அருள் எை எண்ணித் த ொண்ைர்களுக்கு
உ விைொர். சூ ொடுவ ில் வல்லவரொை இவர் மு ல்ஆட்ைத் ில்
ொம்ற ொற்றுத்
ம்தபொருடளப் பி ர்தகொள்ளுமொறு தசய்வொர்;
பின் த ொைரும் ஆட்ைங்களில் எல்லொம் ொறமதவன்று தபொருள்
முழுதும்தகொள்வொர்;
அ ற்கு
உைன்பைொது
மறுத் ொடரத்
ொம்தகொண்ை சி ியஉடைவொளொல் குத் ி விடுவொர். இச்தசயல்
கொரணமொக இவருக்கு மூர்க்கர் என் தபயருண்ைொயிற்று. இவர்
சூ ில் தபற் தபொருடளத் ொம் ீண்ைொது, அடியொர்க்கு அமுது
தசய்விக்க உ வித்
ொம்
கடைசிப்பந் ியில்
உண்ணும்
வழக்கத்ட
றமற்தகொண்ைொர். இவ்வொறு இவர் அடியொர்க்கு
நல்லடிசில் நொதைொறும் தசய்வித்துச் சிவறலொகமடைந் ொர்.
இவர் ம் ி டம கொட்டிப் பி டர தவன் ொலும் தவன்றுதபற்
தபொருடளச் சிவத்த ொண்டில் தசலவிட்ை ொலும் நல்லொர் என்றும்
புகழ்த்த ொண்ைர் என்றும் றபொற் ப்படுகின் ொர். கொர்த் ிடகத்
ிங்கள் மூலநொள் இவரது ிருநொளொகும் (பொிமணம்,2008:38).

ிருமழிடச ஆழ்வொர் (கி.பி.8-ஆம் நூற் ொண்டு)
ிருமழிடசயில்
பொர்க்கவ
முைிவருக்கும்
அவரது
மடைவிக்கும் சித் ொர்த் ி ஆண்டு ட மொ ம் மக நட்சத் ிரத் ில்
சு ர்சை ( ிருமொலின் சக்கர) அம்சமொக ிருமழிடச ஆழ்வொர்
பி ந் ொர். பி ந்து தவறும் பிண்ைமொக இருந் ொல், தபற்ற ொர்
அட
ஒரு
பிரம்புப்
பு ருக்குள்
டவத்துவிட்டுப்
றபொய்விட்ைொர்கள். பிண்ைமொக இருந்
குழந்ட
நல்ல
வளர்ச்சிதபற்று,
அழத்த ொைங்கியது.
அப்றபொது
பிரம்பு
அறுப்ப ற்கொக அங்றக வந்
ிருவொளன் என்பவன் அழும்
குழந்ட டய
எடுத்துக்
தகொண்டுறபொய்
மடைவியிைம்
தகொடுத் ொன். அவர்கள் குழந்ட டய வளர்த்து வந் ொர்கள்.
ஆைொல், குழந்ட றயொ பொல் குடிக்கொமறலறய முழுடமயொக
வளர்ச்சி தபற்று வந் து. இந் அ ிசயத்ட க் றகள்விப்பட்ை
ஒருசூத் ிரன் பொடலக் கொய்ச்சிக் தகொண்டு வந்து படைக்க,
குழந்ட அப்பொடல அருந் ியது. மிச்சமிருந் பொடல அந் ச்
சூத் ிரனும் அவன் மடைவியும் குடித் ொர்கள். அவர்களுக்குக்
கணிகண்ணன் என்த ொரு மகன் பி ந் ொன். இவன் பிற்கொலத் ில்
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ிருமழிடச ஆழ்வொொின் சீைைொைொன் (புருற ொத் மன்,2009:46 47). இவர் ஆறு ொிசைம், புத் ம், சமணம், டசவம் மு லிய
சமயக்தகொள்டககடளக்
கற்றுத்த ளிந்து
டவணவத் ின்
சி ப்டப நிடலநொட்டிைொர். இவர் றயொகம், பக் ி ஆகிய இரு
தந ிகடளயும்
பின்பற் ிைொர்.
இவர்
கொலத் வரொகக்
கரு ப்தபறும் தபொய்டக ஆழ்வொர் இவர்க்கு றயொகதந ிடயப்
புகட்டிய ொகவும் அ ைொல் இவர் பன்னூறு ஆண்டுகள்
றயொகத் ில் இருந் ொகவும் ிவ்விய சூொி சொி ம் கூறும். இவடரத்
ிருமூலறரொடு ஒப்பிடுவர். இவர்பொல்
ிருமொலுக்கு இருந்
ஈடுபொடும் அரசடைத் துச்சதமைக் கருதும் இவர் ம் டவரொக்கிய
உள்ளமும் புலப்படுத் வல்ல நிகழ்ச்சி ஒன்று இவர் வொழ்வில்
நிகழ்ந் ொக இவர் பற் ிய வரலொறு கூறுகி து. ஆழ்வொர் அருளிச்
தசயல்கள்: இவர் பொடியை இரு பிரபந் ங்கள். அடவகள்
நொலொயிரத் ிவ்வியப் பிரபந் த் ில் அடமந்துள்ள
ிருச்சந்
விருத் ம், நொன்முகன் ிருவந் ொ ி என்படவகளொகும். தபளத் ,
சமண, டசவ சமயங்கடள மறுத்து இவர் உடரப்ப ிலிருந்தும்
மு ல் மூன்று ஆழ்வொர்களொகிய் தபொய்டகயொர், பூ த் ொர்,
றபயொழ்வொர்
வொழ்ந்
கொலத் வர்
இவர்
என்று
கரு ப்தபறு லொலும்
இவர்
சீைரொகிய
கணிகண்ணைொல்
டவணவைொக மொ ியவன் இரண்ைொம் நந் ிவர்மன் பல்லவைொக
(கி.பி. 731 – 794) இருக்கக்கூடும் எை ஊகிப்ப ொலும் இவரது
கொலம்
கி.பி.
எட்ைொம்
நூற் ொண்டு
எைக்
கூ லொம்
(பொலுசொமி,2005:506 – 507).
அைர்த் ியொக நீண்டு விளங்கும் துளசி மொடலகளின்
மணம் கமழ்கின்
நீலமணி றபொன்
நி ம் தகொண்ை
வர ரொசப்தபருமொளும் கருறமகம் றபொன் நி முடைய றபதரொளி
வீசிய விளக்தகொளிப் தபொருமொளும் எழுந் ருளியுள்ள ிருத் லம்
கொஞ்சிமொநகரமொகும். குவடள மலர்கள் ஒருநொளில் மும்முட
ற ொன் ி மலர் லொல் என்றும் வொைொமல் உள்ள அற்பு க்
கற்சுடையிடை
உடையது
ிருத் ணிடக.
இத் டகய
லங்கடளக்
தகொண்டு
விளங்குவதும்
த ொண்டை
மண்ைலமொகும்.
ிருமழிடச ஆழ்வொரும் கணிகண்ணனும்
ற ொன் ியதும் இத்த ொண்டைமண்ைலறம ஆகும் என்பட ,
நீைொர் துளப மணநொறு
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கச்சியின் ஈலம்ஒன்றும்
றகொைொ விளக்தகொடு றசர்நீலம்
ஒன்றும் குலவுபுகழ்
ஏைொர் சுடையின் மலர்நீலம்
ஒன்றுமற்று எப்தபொழுதும்
வொைொமற் கொட்ைவும் வல்ல ன்று
ஓத ொண்டை மண்ைலறம (த ொ.ம.ச. 6)
என் பொைல் கொட்டுகி து.
மிழின் சி ப்புகடளத் த ளிவொக
அ ிந்
ிருமொல், ஒருபுலவொின் றகொொிக்டகக்கொக மைம் இரங்கி
அப்புலவொின் பின்றை தசன் ொர் என்பட ,
பின்புஓர் டமக்கண்டு பொவித் து
ஓவன் ிப் பின்புவந்ற ொர்
ன்றபொன் அைக்கப் பணிப்பித் து
ஓ மிழ்க்கு ஏய்இரங்கி
முன்றபொம் புலவற்குப் பின்றபொயின்
ஆனும் உகுந் ைிது
வன்றபொம் அைத் ிைில் அன்றபொதசொல்
வீர்த ொண் டைமண்ைலறம (த ொ.ம.ச.29)
என்
பொட்டுப் புலப்படுத்துகி து. விளக்தகொளிப் தபருமொள்
வரலொறு: ஆ ியில் பிரமன் ற வர் மைமொசு அடைந் ொல்
படைப்புத்
த ொழிடல
ம ந்துவிட்ைொர்.
அ ன்
பயைொகப்படைப்புத் த ொழில் நின்றுவிட்ைது. அவர் கங்டகக்
கடரயில் ம் படழய நிடைவுதப த் வம் புொிந் ொர். அப்றபொது
ஓர் அசொீொி எழுந்து அவடர ஆயிரம் றவள்விகள் புொியும்படி
கூ ிற்று. சத் ிய விர த் லமொகிய கொஞ்சியில் ஒரு யொகம்
தசய் ொல் ஆயிரம் யொகம் தசய் பலன் கிடைக்கும் என்று றமலும்
கூ ியது.
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வர ரொஜர் றகொவில் இப்றபொது அடமந்துள்ள இைம்
யொகத் ிற்கு உத் ர றவ ியொக அடமந் து. பிரம்ம ற வர்
யொகத்ட த்
ன் பத் ிைியின் ித் த ொைங்கிைொர். அ ைொல்
கடலமகள் றகொபமுற்று றவகமுடைய ஆ ொகப்பொய்ந்து வந்து
யொகத்ட
அழிக்க முயன் ொள். பிரம்மற வர்
ிருமொடலப்
பணிந்து றவண்ைறவ, அவர் றவகவ ி ஆறு பொய்ந்துவரும்
வழியில் படுத்துக் தகொண்டு தவள்ளத் ிற்கு அடணறபொல்
கிைந் ொர். றவகவ ிக்கு அடணயிட்ை இைம் தவஃகடண என்று
தபயர்தபற் து. அங்றகறய தபருமொள் பள்ளி தகொண்ை
றகொலத் ில் எழுந் ருளியிருந் ொர். அத் லத்துப் தபருமொள் இன்று
யற ொத் கொொி
என்று
வழங்கப்படுகி ொர்.
அந்
நகடர
(கொஞ்சிமொநகடர)
நீர்
வளத் ொல்
அைர்ந்
கொைொக்கி
இருட்ைொக்கிைொள் கடலமகள். அந் இருடள எல்லொம் அகற் ி
அங்றக ஒரு தபருஞ்றசொ ி பிரம்ம ற வருக்குக் கொட்சி அளித் து.
அச்றசொ ி வடிறவ விளக்தகொளி தபருமொள் என்பவர். இந்
விளக்தகொளியின்
பயைொகப்
பிரம்ம
றவள்வி
நன்கு
நிட றவ ியது. முடிவில்
ிருமொல் றபரருளொளர் வடிவில்
ற ொன் ி அவடர அருள்புொிந் ொர். கடலமகளின் சீற் த் ொல்
அ ியொடம இருள் நிரம்பியிருந் இைத் ில், றபதரொளி விசி
அ ியொடம இருடளப்றபொக்கி அருள் சுரந் ொர் தபருமொள். அந் ப்
தபருமொறள இன்று விளக்தகொளி என்
ிருப்தபயரொல்
ிருத் ண்கொ
என்
ிருத் லத் ில்
வணங்கப்படுகி ொர்.
ீபப்பிரகொசர் அ ொவது விளக்தகொளிப் தபருமொள் என்பது
இப்தபருமொளின் ிருப்தபயரொகும்.
விளக்தகொளிடய மரக த்ட த்
ிருத் ண்கொவில்
தவஃகொவில் ிமொடலப்
பொைக் றகட்டு
என்பது
ிருமங்டகயொழ்வொர் விளக்தகொளி தபருமொடளயும்
யற ொத் கொொி
தபருமொடளயும்
றபொற் ிய
பொசுரமொகும்.
யற ொத் கொொிப்தபருமொள் என்கி
தசொன்ைவண்ணம் தசய்
தபருமொள்: பிரமைது யொகத்ட அழிக்க சரசுவ ி றவகவ ியொகப்
தபருக்தகடுத்து வந் றபொது குறுக்றக தசன்று
ிருமொல்
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பள்ளிதகொள்ள, சரசுவ ி மிகுந் நொணம் தகொண்டு தூரத்ற
விலகி, பிரமன் யொகம் தசய்யும் இைத் ிற்குக் கிழக்றக கைடல
றநொக்கிச் தசன் ைள். தவள்ளதமை வரும் ந ிக்குக் குறுக்றக
தசன்று
பள்ளிதகொண்ை
இைறம
யொற ொத் கொொி
ிருக்றகொவிலொகும்.
ிருமழிடச
ஆழ்வொொின்
சீைைொகவும்
நண்பணகவும் விளங்கியவன் கணிகண்ணன். ஒரு வறயொ ிக ொசி
ஆழ்வொொிைம் பக் ி பூண்டு, அவர் இருந் இைத் ிடைத் தூய்டம
தசய்து
வந் ொள்.
ஆழ்வொொின்
அருளொல்
அவள்
இளநங்டகயொைொள். கொஞ்சிடயத்
டலநகரொகக் தகொண்டு
ஆண்டு வந் பல்லவமன்ைன் அவள் அழகில் மயங்கித் ிருமணம்
தசய்துதகொண்டு ன் அரசியொக்கிக்தகொண்ைொன். அவள்மூலம்
ஆழ்வொடரயும் அவர் சீைடரயும் றகள்வியுற்
அவ்வரசன்
ஒருநொள் கணிகண்ணடை அடழத்து புலவறர ஆழ்வொடர
அரசடவக்கு அடழத்து வந்து என்டை வொழ்த் ிப்பொடி
அருளறவண்டும் எை றவண்டிைொன். கணிகண்ணன் ஆழ்வொர்
மைி ர்கடள
ம ித்துப்பொை
மொட்ைொர்.
அவர்
மிழ்
டவகுந் நொ னுக்கு மட்டுறம உொியது எைப் பகர்ந் ொர். அரசன்
நீங்களொவது என்மீது பொடிைறவண்டும் எை வற்புறுத் ிைொன்.
அ ற்குக் கணிகண்ணன் நொக்தகொண்டு மொைிைம் பொறைன் என்
குருவின் தகொள்டகறய ைக்கும் என்று கூ க்றகட்ை அரசன்
சிைமுற்று, அவடர ஊடரவிட்டு அகல ஆடணயிட்ைொன்.
அரசடவயில் நைந் வற்ட த் ன் ஆசொர்யைிைம் த ொிவித்து
விடையளிக்க றவண்ை, அன்புச்சீைன் நீ இங்கு இல்டல எைில்
நொனும் இல்டல என்று பகர்ந்து ிருதவஃகொ தசன்று றகொவிலில்
துயில் தகொண்டுள்ள எம்தபருமொடை றநொக்கி,
கணிகண்ணன் றபொகின் ொன் கொமரு பூங்கச்சி
மணிவண்ணொ நீகிைக்க றவண்ைொ – துணிவுடைய
தசந்நொப் புலவனும் தசல்கின்ற ன் நீயும் உன் ன்
டபந்நொகப் பொய்சுருட்டிக் தகொள்
என்று ிருமழிடச ஆழ்வொர் பொசுரமிட்டுப் புலவடைப் பின்
த ொைர்ந் ொர். பக் ைின் றவண்டுறகொளுக்கிணங்கி கைவுளும் ன்
மடைவியுைன் ஆழ்வொடரப் பின் த ொைர்ந் ொர். முன்றை சீைன்,
நடுவில் குருவொன் ஆழ்வொர், கடைசியில் எம்தபருமொன். இ டை
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ய ிந்
நகரமக்களும் பின் த ொைர்ந் ைர். இரொமபிரொடைப்
பிொிந் அறயொத் ிடயப் றபொல் ஆகியது கொஞ்சிநகரம். இ டைக்
கண்டு ன் ம ியீைத்ட தநொந்து கணிகண்ணடைத் ற டிச்
தசன்று கொஞ்சி நகருக்குத்
ிரும்புமொறு றவண்டி நின் ொன்
பல்லவமன்ைன். கணிகண்ணனும் ஆழ்வொொின் இடசடவ நொை,
ஆழ்வொரும் தபருமொடை றநொக்கி,
கணிகண்ணன் றபொக்தகொழிந் ொன் கொமரு பூங்கச்சி
மணிவண்ணொ நீகிைக்க றவண்டும் – துணிவுடைய
தசந்நொப் புலவனும் தசலதவொழிந் ொன் நீயும் உந் ன்
டபந்நொகப் பொய் படுத்துக் தகொள்
என்று முன்பு பொடிய பொட்டிடை மொற் ிப்பொை, எம்தபருமொனும்
ஆழ்வொொின் றகொொிக்டகயிடை ஏற்றுக்றகொவில்
ிரும்பிைொர்.
தபொலிவிழந் நகரம் மீண்டும் தபொலிவுதபற் து. ிருமழிடச
ஆழ்வொர், இட வன் ொன் தசொன்ைவற்ட ஏற்றுச்தசயல்பட்ை
எம்தபருமொனுக்குச் தசொன்ை வண்ணம் தசய் தபருமொள் என்று
தபயர்
சூட்டிைொர்.
இத் ிருக்றகொவில்
நம்மொழ்வொொின்
ிருவொக்கொல் கொல்நிலம் ற ொய்ந்து விண்றணொர் த ொழும்
கண்ணன்
தவஃகொ
எைப்
றபொற் ப்படுகி து
(இரமமூர்த் ி,2013:40 – 42).

பூசலொர்நொயைொர் (கி.பி.8-ஆம் நூற் ொண்டு)
பூசலொர் நொயைொர்
அறுபத்துமூன்று நொயன்மொர்களுள்
ஐம்பத் ொ ொம் நொயன்மொரொக டவத்துப் றபொற் ப்தபற் வர்.
இவடரச் சுந் ரமூர்த் ி நொயைொர் ொம் பொடிய ிருத்த ொண்ைத்
த ொடகயில், ‘மன்ைிய சீர்மட நொவன் நின் வூர்ப் பூசல்’ என்று
புகழ்ந்து பொடுவ ன் மூலம் இவர் த ொண்டைமண்ைலப் பகு ியில்
ஒன் ொை
ிருவள்ளூர் மொவட்ைத் ிலுள்ள
ிருநின் வூொில்
பி ந் வர் என்றும் றவ ம்ஓதும் நொடவயுடைய மட யவர்
மரடபச் சொர்ந் வர் என்றும் பூசலொர் எனும் இயற்தபயர் வொய்க்கப்
தபற் வர்
என்றும்
அ ியப்படுகி ொர்இவருடைய
.
வரலொற் ிடை றசக்கிழொர் ப ிதைட்டுப் பொைல்களில் விளக்கிப்
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தபொியபுரொணத் ில்
கூறுகி ொர்.
இவர்
சிவதபருமொனுக்கு
ஒருசி ந் ஆலயம் கட்டி வழிபொடுதசய்ய நிடைத் ொர். ஆைொல்
அ ற்கு றவண்டியதசல்வம் இவருக்குக் கிடைக்கவில்டல.
ஆகறவ, மைத் ிைொறலறய ஒருறகொயில் கட்டுவ ற்கு றவண்டிய
எல்லொப்தபொருள்கடளயும் றசகொித் ொர். ஒருவர் உண்டமயொகறவ
ஒருறகொயில் கட்டுவ ற்கு எவ்வளவு கொலம் ஆகுறமொ அவ்வளவு
கொலமொக மிகவும் அருடமயொை றவடலப்பொடுகளுைன் அவர்
அக்றகொயிடலக் கட்டிைொர். இவர் கண்டண மூடிக்தகொண்றை
றகொயில்கட்டும்
றவடலடய
நிடைவிைொறலறய
பல
ஆண்டுகளொகக் தசய் ொர். அவருடைய நிடைவொறலறய ஆகம
முட
வழுவொமல் அக்றகொயில் மிகச்சி ப்பொை முட யில்
கட்டிமுடிக்கப்தபற் து.
அவர் றகொயிலுக்கு றவண்டிய
உறுப்புகளொகிய றகொபுரம், கிணறு, குளம், ிரும ில், தகொடிமரம்
மு லிய எல்லொற்ட யும் அடவ இருக்க றவண்டிய பகு ியில்
தசம்டமயு ச் தசய் டமத் ொர். அற றநரத் ில் கொஞ்சிபுரத்ட
ஆண்ை பல்லவமன்ைன் அங்கு
சிவதபருமொனுக்கு ஒரு
றகொயிடலக் கட்டிமுடித் ொன். அவன் குைமுழுக்குக்கு ஏற்பொடு
தசய்
அற
நொளில் பூசலொரும் குைமுழுக்குக்கு நொள்
கு ித் ிருந் ொர். பூசலொொின் தபருடமடய உலகுக்கு அ ிவிக்கப்
தபருமொன்
ிருவுளம் தகொண்ைொர். அ ைொல் சிவதபருமொன்
அரசன் கைவில் ற ொன் ி ‘நின் வூர்ப் பூசலன்பன் தநடிதுநொள்
நிடைந்துதசய் நன்று நீைொலயத்து நொடள நொம் புகுறவொம்; நீ
இங்கு ஒன் ிய தசயடல நொடள ஒழிந்து பின் தகொள்வொய்’ என்று
ிருவொய் மலர்ந் ருளிைொர். எங்கும் நிட ந் தபருமொன் ஓர்
இைத் ில் இருப்ப ொகவும் மற்ற ொொிைத் ில் இருக்கமொட்றைன்
என்று கூ ியதும் வியப்றபயொகும். அவ்வொறு சிவதபருமொன்
கூ வில்டல என் ொல் பூசலொொின் தபருடம உலகுக்குத் த ொியொது
றபொய்விடும் என்று எண்ணி அரசன் முகமொக இவ்வுண்டமடய
அ ிமுகப்படுத் றவ இவ்வொறு கூ ிைொர். அரசன் விழித்த ழுந்து
இட வன் விரும்பும் றகொவிடலக்கட்டிய அப்தபொியவடரப்
பொர்க்கறவண்டும்
என்று
மறுநொறள
அவடரக்
கொணத்
ிருநின் வூருக்குப் பு ப்பட்ைொன். அவன் அங்கு பூசலொடரயும்
அவரொல் கட்ைப்தபற் றகொவிடலயும் பற் ி அ ியவிசொொித் ொன்.
எல்றலொரும் அவர் அவ்வொறு றகொவில் ஒன்றும் கட்ைவில்டல
எைக் கூ ிைர். இட வன் வொக்குப் தபொய்யொகொற
என்று
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அவடரறய விசொொித் ிய றவண்டும் எை எண்ணி
ொறை
அவொிைம்
தசன்று
வணங்கித்
ொன்கண்ை
கைவிடை
எடுத்துக்கூ ி அக்றகொயில் எங்குள்ளது என்று விைவிைொன்.
அப்தபொழு ொன் இட வன்
ிருவிடளயொைல் பூசலொருக்குப்
புலைொயிற்று. இட வன் தபருங்கருடணடய வியந்து
ொன்
மைத் ொறலறய றகொவில்கட்டிய வி த்ட அரசனுக்கு விளக்கிக்
கூ ிைொர். அரசன் அச்தசய் ிடயக் றகட்டு மிக வியந் ொன்.
அவருடைய
பக் ிப்தபருடமடய
நிடைத்துப்
றபொற் ி
வணங்கியபின் ன்னூர் தசன் ொன். பூசலொர் கு ித் றநரத் ில்
சிவதபருமொடைத்
ிருக்றகொவிலில் நிறுவிக் குைமுழுக்குத்
ிருச்சைங்கிடைச் தசய் ொர்பின் ; நொள்ற ொறும் தந ி வ ொது
வழிபட்டுவந் ொர். இவர் இவ்வொறு வழிபட்டு இறு ியொக ஐப்பசி
மொ ம் அனுை நன்ைொளில் இட வன் ிருவடி அடைந் ொர்.
பூசலொர் மைத் ொல் கட்டியறகொவிடலப் றபொன் த ொரு றகொவில்
பிற்கொல அரசரொல் அவ்வூொில் கட்ைப்தபற் துஅத் ிருக்றகொவில் .
இப்தபொழுதும்
கொட்சி
அளித்துக்தகொண்டிருக்கி து.
பூசலொர்நொயைொர் சுந் ரரொல் பொைப்தபற் வரொ லின் கி.பி.9-ஆம்
நூற் ொண்டுக்கு
முற்பட்ைவர்
என்பது
உறு ியொகி து.
கொைவர்றகொன் என்னும் பல்லவஅரசன் பூசலொர்கொலத்து வொழ்ந்து
வந் ொன் என்ப ொல் ஆரொய்ச்சியொளர் அவ்வரசன்
கொைவர்
றகொைொக இருக்கலொறமொ எைக் கருதுகின் ைர். அவ்வொ ொயின்
சுந் ரர் கொலத்துக்கு முன்ைர்ப் பூசலொர்நொயைொர் வொழ்ந்துவந் ொர்
எைக் கரு லொம். எைறவ, சம்பந் ர்
ிருநொவுக்கரசருக்குப்
பின்னும் சுந் ரருக்கு முன்னும் ஆகிய கொலம் பூசலொர்கொலம் எை
ஆரொய்ச்சியொளர் கருதுகின் ைர். பூசலொர் வரலொறு ஒருடமயுைன்
இட வடை நிடைத்து வழிபடுவ ொல் ஏற்படும் தபருடமடய
உலகுக்குப் பட சொற்றுகி து எைக் கூ லொம். பல்லவமன்ைன்
இரண்ைொம் நரசிம்மவர்மன் என்னும் இரொசசிம்மன் கொஞ்சி
டகலொசநொ ர் றகொவிடலக் கட்டிைொன். இவனுடைய கொலம்
(கி.பி.690 – 728) 8-ஆம் நூற் ொண்ைொகும். பூசலொர்நொயைொரும்
ிருநின் வூொில்
சிவதபருமொனுக்கு
மைத் ொறலறய
ஒரு
றகொவிடலக் கட்டிைொர். பல்லவமன்ைனும் பூசலொர்நொயைொரும்
ொங்கள் கட்டியறகொயிலுக்குக் குைமுழுக்குத்
ிருவிழொவிடை
ஒறர நன்நொள் நைத் விரும்பிைொர். ஆைொல் சிவதபருமொன்
இரொசசிம்மன்
கட்டியறகொயிலுக்கு
மு லில்
தசல்லொமல்
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மைத் ொறலறய றகொயில்கட்டிய பூசலொர்நொயைொர் கட்டிய
றகொயிலுக்கு மு லில் தசன்று அருள்தபொழிந்
பின்ைர்
இரண்ைொம் நொள் இரொசசிம்மன் கட்டிய றகொவிலுக்குச் தசன்று
அவனுக்கும் அவனுடைய மக்களுக்கு அருடளப் தபொழிந்து ஆசி
வழங்கிைொர் என்பது சொன்ற ொர் கருத் ொகும். பூசலொர்நொயைொர்
பல்லவமன்ைன் இரொசசிம்மன் கொலத் வரொ லின் கி.பி.8-ஆம்
நூற் ொண்டைச் சொர்ந் வர் எைக் கரு லொம் (பொிமணம்,2009:827
- 828).

கலியநொயைொர்
த ொண்டைநொட்டில் உள்ள ிருதவொற் ியூொில் எண்தணய்
வொணிபம் தசய்யும் மரபில் உ ித் வர் கலியொர். இவர் ன்
தசல்வத் ொல்
ஒற் ியூர்க்றகொவிலில்
உள்ளும்
பு மும்
ிருவிளக்றகற் ி அணிதசய் வர்; இட வைின் ிருவுளத் ின்படி
அத் ிருத்த ொண்ைொல் வறுடம உற் வர்.
ிருத்த ொண்டை
இடைவிைொது தசய்ய, தபொருள் றவண்டித் ன் இல்லொடள விற்க
முற்பட்ைொர்; வொங்குவொர் இல்லொடமயொல் றகொவிலில் உள்ள
அகலில்
ிொியிட்டு எண்தணயொகத்
ன் உ ிரத்ட
இை
எண்ணிக்கருவியொல் மிைறு அொியத் துணிந் ொர். அச்சமயம்
சிவதபருமொன் அக்டகடயத்
டுத் ருள முத் ி தபற் ொர்
என்பட ப் பின்வரும் பொைல்கள் சொன்றுகள் கொட்டும்:
தமய்ப்பொர் மடைவிடயக் தகொள்வொரு
மற்று விளக்குமுட்ைக்
டகப்பொணி தகொண்டு கழுத் ீர் ந்
து ிரங் கலத்துளட்டி
தபொய்ப்பொர் புகழ வகல்விளக்கு
ஓடு புகழ்விளக்கு
டவப்பொர் கலியர் ிருதவொற் ி
யூர்த ொண்டை மண்ைலறம (த ொ.ம.ச.78).
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ிருவிளக்கு ிொியிட்ைங்கு அகல்பரப்பிச் தசயைிரம்பவு
ஒருவியதவண் தணய்க்குஈைொவு உைலு ிரங்
தகொடுநிட க்கக்
கருவியிைொன் மிைறுஅொிய வக்டகடயக் கண்ணு லொர்
தபருகு ிருக் கருடணயுைன் ஏர்வந்து பிடித் ருளி
(தபொியபுரொணம், கலியநொயைொர் சொி ம்)
(இரொமமூர்த் ி,2013:95).

தமய்ப்தபொருள்நொயைொர்
இவர்
த ன்தபண்டண
ஆற் ங்கடரயிலுள்ள
ிருக்றகொவலூடரத்
டலநகரொகக் தகொண்டு ஆண்டுவந்
ஒருசிற் ரசர்
ஆவொர்.
சிவைடியொொின்
ிருறவைத்ட றய
தமய்ப்தபொருளொய்க் தகொள்ளும் இவருடைய சிந்ட ய ிந்
முத் நொ ன் என்னும் படகயரசன் சிவறவைம் தகொண்டு இவடரக்
தகொன்று வீழ்த் ிைொன். இவர் அப்படகவனுக்கும் அருளுள்ளம்
தகொண்டு அவடையும் கொப்பொற் ிய அருட்தசல்வர் ஆவொர்.
மடலயமொன்நொடு என்பது மலொடு எைப்படும். இ ற்குச் றச ிநொடு
எை
மற்த ொரு
தபயரும்
உண்டு.
இ ன் டலநகர்
ிருக்றகொவலூர் ஆகும். இவ்வூொில் மலொைர் மரபிறல வந்
தமய்ப்தபொருளொர் என்னும் அரசர், அரசியல் தந ி வ ொது
குடிகடளக் கொப்பொற் ிவந் ொர். அரசியல் நீ ியும் ஆன்மிகவும்
ஒருங்றக வளரப்தபற்
இவருடைய ஆட்சிடயக் கண்ை
படகமன்ைன் முத் நொ ன் என்பொன் நொல்வடகப் படையுைன்
வந்து எ ிர்த்துப் றபொொிட்டுப் பலமுட ற ொல்வியடைந் ொன்.
வஞ்சகம் நிட ந் அவன் தநஞ்சம் தமய்ப்தபொருளொடர தவல்ல
றவறுவழி கண்ைது. அவன் உைல்முழுதும் ிருநீறுபூசி சடைமுடி
ொித்து டகயிறல சுொிடக மட ந்
புத் கக் கட்டுைனும்
தபொய்த் வ
றவைத்துைனும்
ிருக்றகொவலூடரயடைந் ொன்.
முத் நொ ைின் முழுநீறுபூசிய றவைம் கண்ை அரண்மடைக்
கொவலர் அவடை முட்டின் ி உள்றள விட்ைைர். அரசர்
துயில்தகொள்ளும் பள்ளியட க்கு தவளிறய நின்
த் ன்
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என்னும் தமய்க்கொப்பொளன் மட்டும் அரசர் துயில்கி ொர் எைத்
டுத் ைன். அ ற்கு முத் நொ ன் யொம் அரசருக்கு நன்டம
தசய்யறவ தசல்கிற ொம் எைக் கூ ி விடரந்து உள்றள
தசன் ொன். த் னும் ஐயமுற்றுப் பின்பற் ிச் தசன்று மட ந்து
நின் ொன். அரசர் அருகிலிருந்
அரசியொர் விடரந்த ழுந்து
அரசடர எழுப்பிைொர். டசவ வடிவம் கண்ை அரசர் இருடககூப்பி
அடியொடர வணங்கிைொர். அப்தபொழுது தபொய்றவைத் ொன் ொம்
படிக்கக் தகொண்டுவந் உலகிலில்லொ ஆகம ஏடு ஒன் ிடை
அரசருக்கு அளிப்ப ொகக் கூ ி அவடரத்
ைிடமயிலிருக்கச்
தசய் ொன். அரசொின் கு ிப்புணர்ந் அரசியொரும் அவ்விைமிருந்து
அகன் ொர். அரசரும் அவடை வணங்கி இைி அருள்தசய்க எை
றவண்டிைொர். படகவன் ன் புத் கக் கட்டை அவிழ்ப்பவன்
றபொலச் சுொிடகடய )வொள்( எடுத் ொன். அவன் வணங்கிய
அரசடரத் ொன் நிடைத் வொறு தவட்டிவீழ்த் ிைொன். அரசறரொ
தபொய்த் வ றவைறம தமய்ப்தபொருள் எைத் த ொழு ொர்.
மட ந் ிருந்
த் ன் முத் நொ டைக் தகொல்ல வொளிடைத்
தூக்கிைொன்.
அப்தபொழுது
குரு ி
தபொங்க
விழுந்
தமய்ப்தபொருளொர், ‘ த் ொ இவர் நம்டமச் றசர்ந் வர். அவடர
ஒன்றும் தசய்யொற ’ என்று தசொல்லி அவன் தசயடல
நிறுத் ிைொர். பின்பு, ‘இந் அடியவர் தசல்லத் டை ஏதுமின் ி ,
நம் நகடரக்கைந்து விட்டு வருக; எவரும் இவருக்கு இடையூறு
தசய் ல் கூைொது’ எைப் பணித் ொர். அரசொின் தசய்டகயொல்
வொட்ைமுற்
த் ன் வணங்கிய வண்ணம் முத் நொ டை
தவளிறய அடழத்து வந் ொன். தவளியிலிருந் பலரும் அரசடரக்
தகொன் வடை
அழித்ற
ீருறவொம்
என்று
தபொங்கி
எழுந் றபொது, அரசொின் ஆடணடய அ ிவித் ொன்
த் ன்
அடைவரும் அகன் ைர். அவ்வஞ்சகடை எல்டலக்கப்பொல்
விட்டுவந் ொன்
த் ன். தமய்ப்தபொருளொொின் தசொற்கைவொது
நின்
த் ைின் வருடகக்கொக உயிடரக் கொத் ிருந் அரசர்,
முத் நொ டை அடழத்துச் தசன்றுவிட்டு வந்
தசய் ிடயக்
கூ க்றகட்டு அகங்குளிர்ந் ொர். அவர் ‘இன்று எைக்கு நீ தசய்
உ வி யொர் தசய்ய வல்லொர்’ என்று தசொல்லி மகிழ்ந் ொர். பி கு
அவர் ம்டமச் சூழ்ந்து நின் அரசியல் மு ன்டமயொளடரயும்
மடைவியொடரயும் உ விைடரயும் றநொக்கி, ‘என் ஆடணயொகக்
தகொண்டு ிருதவண்ணீற் ன்டபப் பொதுகொப்பீர்களொக’ என்று
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கூ ி இட வைடி றசர்ந் ொர். இன்ைொ தசய் ொர்க்கும் இைியறவ
தசய்யும் இவர் பண்பு தகொண்டு
ம் இறு ிக்கொலம் வடர
படகவன் என்றும் பொரொது சிவவடிவறம தமய்ப்தபொருள்
எைக்தகொண்ை இவர் ம் அருட்தசயல் தசயற்கொிய தசயலொகும்.
தமய்ப்தபொருளொர், முந் நொ ைொல் வஞ்சகமொகக் தகொடல
தசய்யப்பட்ைொர் எைினும் அவர் ம் தகொள்டகடய நிடலநொட்டித்
ம்டமக் குத் ியவடையும் நமர் என்று கூ ிய தநஞ்சுரம்தபற்
இவடர தவற் ிதபற் வர் என்ற கூ ல் றவண்டும். அரசியல்
ி ம் நிரம்பப்தபற்
இவர் அருளொளரொகவும்
ிகழ்ந் து
அடைவரும்
அ ியத் க்க ொகும்.
இவர்
ிருநொள்
கொர்த் ிடகமொ ம் உத் ிரத் ிருநொளொகும் (பொிமணம்,2008:89 90).

வொயிலொர்நொயைொர்
உைற்பிணிக்கு மருந் ிடைப் றபொன் வரொகிய வொயிலொர்
நொயைொர்,
டலக்றகொலம்
உடைய
சிவதபருமொைின்
ிருப்பணிக்கு எந் வி
இடையூறூம் வரொ வண்ணம் உைற்
கண்ணுள்ள மைத் ிறலறய அழகிய றகொவிலும் றகொபுரமும் கட்டி,
தபொற்கலசங்கடளச் சூட்டியதுைன் சுற்று வீ ிகடளயும் தபொிய
நைை
சடபடயயும்
உடைய ொக்கியதும்
த ொண்டைநொட்டிறலறயயொகும் என்பட ,
பிணிக்குஓர் மருந் டை யொர்வொயில்
ஆரன்று பிஞ்ஞகைொர்
பணிக்குஓர் குட வின் ி யந் ொி
யொகத் ிற் பண்ணுவித்
வணிக்றகொ யிலும்தபொற் சிகரமும்
வீ ியு மொைரங்கு
மணீக்றகொ புரமும் உடையதுஎன்
பொர்த ொண்டை மண்ைலறம (த ொ.ம.ச.44)
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என்
பொைல் வழி கொட்டுகி து. வொயிலொர் நொயைொர் 63
நொயன்மொர்களுள்
ஒருவர்.
த ொண்டைநன்ைொட்டில்
ிருமயிலொபுொியில் ற ொன் ியவர். இவர் த ொல்குலமொகிய
றவளொளர்குலத் ில்
ற ொன் ி
றபொ ைரொக
வொழ்ந்து
ிருத்த ொண்டின் தந ி நின் ொர்; இட வடை ம வொது
மைக்றகொயில் அடமத் ொர்; இட வறை ஆண்ைொன்;
ொம்
அடிடம என்னும் உணர்வுதபற் ொர். அதுறவ, அவர்
ம்
அகக்றகொயிலின் ஞொைவிளக்கொக அடமந் து என்றும் அழியொ
ஆைந் த் ிைொல்
இட வனுக்குத்
ிருமஞ்சைமொட்டிைொர்;
அன்பிடைறய
ிருஅமு ொகப்
படைத்து
அகப்பூடச
தசய்துவந் ொர். இத் டகய அன்பு வழிபொட்டிடை தநடுநொட்கள்
தசய்து இட வன் ிருவடிநிழடலச் தசன் டைந் ொர்; இவடரப்
‘புண்ணிய
தமய்த்த ொண்ைைொர்’
எைப்
தபொியபுரொணம்
றபொற்றுகி து. இவரது ிருஉருவச்சிடல மயிடல கபொலீச்சுரர்
ிருக்றகொயிலில் உள்ளது (பொிமணம்,2008:425).

ிருக்கு ிப்புத் த ொண்டை நொயைொர்
சிவதபருமொன் மைத்துக்கண் உள்ள மொசிடைத்
ன்
ிருக்கண்ணொல் அகற் ி இழிந் வைொை அவடரயும்
ன்
கருடணத்
ி த் ொல் கூலிக்கு அடிடமயொகக் தகொண்டு
எண்ணற் ச் சி ப்புகடளயுடைய கொஞ்சிமொநகொில் டுத் ொண்டு
தகொண்ைருளி,
ிருக்கு ிப்புத்
த ொண்ைர்
என்னும்
த ய்வத்த ொண்ைரொகவும் ஆக்கி, வண்ணொர் என்னும் வடிவிடை
நீக்கிச் தசன் துவும் த ொண்டைமண்ைலத் ிறல ொன் என்பட ,
கண்ணொல்என் தைஞ்சத்து அழுக்கறுத்து
ஏகடை றயன்றுஅடையும்
ண்ணொரும் கூலிக்கு அடிடமதகொண்டு
ஏ டுத்து ஆண்டுஅருளி
எண்ணொரும் கொஞ்சித் ிருக்கு ிப்
புத்த ொண்ைர் என்னும் த ய்வ
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வண்ணொர் வடிவு தகொடுறபொந்து
அதுந்த ொண்டை மண்ைலறம (த ொ.ம.ச.43)
என் பொட்டுக் கூறுகி து. த ொண்டைநொட்டின் டலநகரொை
கொஞ்சிபுரத் ில் ஏகொலியர் (வண்ணொர்) குலத் ில் பி ந்து,
பக் ியில் மிகுந்து சிவதபருமொைின் றசவடியில் மிக்க அன்பு
தகொண்ைவரொய்த்
த ொண்ைர்
ம்
கு ிப்ப ிந்து
தசயலொற்றுவதுைன் கண்ணொல்
ன் உள்ளத் ில் உள்ள
அழுக்கிடைப் றபொக்கி ஆண்ைருள இட வடை றவண்டிைொர் ஓர்
அடியவர். அவர் தபருடமடய உலகிற்குக்கொட்ை, சிவதபருமொன்
ஒரு
சிவைடியொர்
றவைம்தகொண்டு
அவொிைம்
தூசுடை
ஆடைடயத் ந்து ற சுடைய ொக ஆக்கித் ர றவண்டிைொர். அவர்
உைன் தபய்
தபருடமயொல் தசொல்லிய தசொற்படி உொிய
றவடளயில் அவ்வொடைடயத் ிருப்பித் ர இயலொமல் றபொக,
கற்பொட யில்
ன்
டலடய றமொ ி இ க்கத் துணிந் ொர்.
சிவதபருமொன் ன்னுடைய ிருக்கரத் ொல் அடியவர் டலடயத்
ொங்கிைொர். முக்கண்ணைொகிய சிவதபருமொன், அன்பறர உைது
பக் ித் ி த்ட மூவுலகுக்கும் அ ிவித்ற ொம். இைி எம்மிைம்
வருக எைத்
ிருவொய் மலரத்
ிருக்கயிடலடய அடைந்
தபருடமயுடையவர்
ிருக்கு ிப்புத்
த ொண்ை
நொயைொர்
(இரொமமூர்த் ி,2013 :19 – 20).

