
 

~ 83 ~ 

 
ISSN Print: 2394-7500 

ISSN Online: 2394-5869 

Impact Factor: 5.2 

IJAR 2019; 5(12): 83-91 

www.allresearchjournal.com 

Received: 07-10-2019 

Accepted: 09-11-2019 

 

முனைவர் 
இரா.விமலாதேவி 
உதவிப் பேராசிரியர், 
சசல்லம்மாள் மகளிர் 
கல்லூரி, சசன்னை 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondence Author: 

முனைவர் 
இரா.விமலாதேவி 
உதவிப் பேராசிரியர், 
சசல்லம்மாள் மகளிர் 
கல்லூரி, சசன்னை 

 

தமிழியல் ஆய்வு அறிஞர் டாக்டர் 
மா.இராசமாணிக்கனார் 

 
முனனவர் இரா.விமலாததவி 
 
இராசமாணிக்கைார் இலக்கியம், இலக்கணம், வரலாறு, 
சமயம், பகாயிற்கனலகள், கல்சவட்டு, புதிைம், சிறுவர் 
இலக்கியம், வாழ்க்னக வரலாறு என்று ேல்பவறு 
துனைகளில் நூல்கனளப் ேனைத்து சிைந்த 
சிந்தனையாளராகவும் ஆராய்ச்சி வல்லுநராகவும் 
திகழ்ந்தார். சநடிய ஆய்வுகளுக்குப் ேின் 1944 இல் 
இவரால் எழுதப்சேற்ை ‘ேல்லவர் வரலாறு’ தமிழ்நாட்டு 
வரலாற்றுக் களத்தின் திருப்புனையாகும். சங்க 
இலக்கியங்கள் சதாைர்ோக ஆய்வு சசய்ேவர்களுக்கு 
இராசமாணிக்கைாரின் ‘தமிழ் சமாழி இலக்கிய வரலாறு’ 
‘ேத்துப்ோட்டு ஆராய்ச்சி’ மிக முக்கிய ஆவணமாகும். 
சேரியபுராணத்னத வரலாற்று நூலாகவும் அனத யாத்த 
பசக்கிழார் சேருமானை வரலாற்று ஆராய்ச்சி 
வித்தகராகவும் நினலநிறுத்திய சேருனமக்குரிய 
ஆய்வாளர் இவர். சங்க காலம் முதல் ேதின்மூன்ைாம் 
நூற்ைாண்டுவனர தமிழ்நாட்டில் இயங்கிய பசாழ மரேின் 
பவர்கனளயும் விழுதுகனளயும் ஒரு பசரக் கண்டு 
மூன்று சதாகுதிகளில் பசாழர் வரலாைாக்கித் தந்த 
இப்சேருந்தனகயின் முயற்சினய மனைந்த 
வரலாற்ைைிஞர்கள் பேராசிரியர் நீலகண்ை 
சாஸ்திரியாரும் ஹுராஸ் ோதிரியாரும் உவந்து 
ோராட்டியுள்ளைர். 
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ஆய்வு என்ேது நுட்ேத்துைன் 
கினைக்கும் தரவுகனள ஒப்ேிட்டும், 
பவறுேடுத்தியும் ஆராய பவண்டிய 
ேணி. இவ்வனகயில் 
இராசமாணிக்கைாரின் ஆய்வு 
நுட்ேத்னத இக்கட்டுனர வழி 
ஆராயலாம். 
 
பத்துப்பாட்டு ஆராய்ச்சி 
சசன்னைப் ேல்கனலக்கழகத் தமிழ் 
ஆராய்ச்சித் துனைத் 
தனலவராயிருந்த ைாக்ைர் 
ரா.ேி.பசதுப்ேிள்னளயவர்கள் 1959 
ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 
இராசமாணிக்கைார் சதன்ைிந்திய 
வரலாற்ைிலும் கல்சவட்டுக்களிலும் 
ேயிற்சி சேற்ைிருத்தலால் சங்க 
நூனலப்ேற்ைி ஆராய்ச்சி நூல் ஒன்று 
எழுத பவண்டும் என்று 
ேணித்தார்கள். ேல்கனலக்கழக 
அனுமதியுைன் அத்திட்ைம் 
சதாைங்கப்ேட்ைது. 
இரண்ைாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 
முற்ேட்ை இத்தரவுகளின் உண்னமத் 
தன்னமனய நிறுவுவது எளிதாை 
சசயலன்று இனத நன்கு 
உணர்ந்திருந்த இராசமாணிக்காைார் 
ஆற்றுப்ேடுத்தியவர்கள் கூைிய 
வழிகளில் அனமந்திருந்த ஊர்கனள 
முதலில் அனையாளப்ேடுத்தி 
அவ்வூர்களில் உள்ள திருக் 
பகாயில்கனளக் கண்ைைிந்து 
அங்குள்ள கல்சவட்டுக்கனளக் 
ேடித்து அவற்ைின் வழி அவ்வூர்கள் 
ஆற்றுப்ேனை சுட்டும் ஊர்கபள 
என்ேனத உறுதி சசய்து சகாண்டு 
தம் ஆய்னவத் சதாைர்ந்துள்ளார். 

ஆராய்ச்சிப் பேரைிஞராை நாவலர். 
ைாக்ைர் ச.பசாமசுந்தர ோரதியார் 
அவர்கள் ‘சோருநர் 
ஆற்றுப்ேனைக்குரிய கரிகாலன் 
பவறு; ேட்டிைப்ோனலக்கு உரிய 
திருமாளவன் பவறு என்று ஓர் 
ஆராய்ச்சிக் கட்டுனரனய 
எழுதியுள்ளார். 1 

அவர்கள் கருத்னத 
இராசமாணிக்கைார் தம் ஆய்வு வழி 
மறுத்துள்ளார். தஞ்சாவூர், 
திருச்சிராப்ேள்ளி மாவட்ைங்கபள 
ேனழய பசாழநாடு. அந்நாட்னை 
ஆண்ைவர் பசாழர். அங்ஙைம் 
இருக்க மிக்க வைக்கிலுள்ள கைப்னே, 
கர்நூல் மாவட்ைங்கனள ஆண்ைவர் 
தம்னமச் பசாழர் என்றும் ‘கரிகாலன் 
மரேிைர்’ என்றும் கூைிக்சகாண்ைைர் 
என்ேது எங்ஙைம் சோருந்தும்? 
ஏைத்தாழக் கி.ேி.300-இல் சதாண்னை 
நாடு ேல்லவர் ஆட்சிக் உட்ேட்ைது. 
அதற்குப்ேின்பு பசாழர் ேல்லவனர 
சவன்று பரநாண்டில் குடிபயைிைர் 
என்று கூறுதறுக்குச் சான்ைில்னல. 
ஏைத்தாழக் கி.ேி300-க்கு முற்ேட்ை 
சங்ககாலத்தில் சதாண்னை நாடு 
முடியப் சேரு நிலப்ேரப்னே 
சவன்ைவன் கரிகாலன் ஒருவபை 
என்று ேட்டிைப்ோனல கூறுகின்ைது. 
அது கூறுவதற்கு ஏற்ேபவ பரநாண்டு 
மன்ைர் தம்னமக் கரிகாலன் மரேிைர் 
எைக் கூைிச் சசன்ைைர். அவர்கள் 
கூற்றுக்கு ஏற்ேபவ அந்நாட்னை 
ோர்னவயிட்ை சீை வழிப் போக்கனும் 
அந்நாட்னைப் சூளிபய என்று 
கூைியுள்ளான். சூளிபய என்ேது 
பசாழியர் -பசாழா என்வற்ைின் 
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திரிோகும். இனவ அனைத்னதயும் 
பநாக்க சதாண்னை மண்ைலம் 
முடியத் தன் ஆட்சினய நினல 
நிறுத்திய கரிகாலன் சதலுங்கு 
நாட்டின் ஒரு ேகுதியாை 
பரநாண்டில் பசாழ அரச மரேிைனரக் 
குடிபயற்ைி ஆளச்சசய்தான் என்ேபத 
சோருத்தமாகும். எைபவ 
ஆற்றுப்ேனைக்குரிய கரிகாலனும் 
ேல ேட்டிைப்ோனலக்கு உரிய 
திருமாவளவனும் ஒருவபர எை 
நிறுவுகிைார். 
ேல்லவர் வரலாறு  
இந்நூலில் 700 ஆண்டுகள் 
சதன்ைிந்தியாவில் ஆட்சி புரிந்த 
ேல்லவர்கள் யார்? எங்கிருந்து 
வந்தவர்கள்? போன்ை பகள்விகளுக்கு 
ேட்ையங்கள், கல்சவட்டுகள், 
பமைாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்களின் 
குைிப்பு, வரலாற்று நூலாசிரியர் 
கூறும் கருத்துக்கள் வழி ஆராய்ந்து 
ேல்லவர் ேற்ைிய சதளிவாை 
முடிவுக்கு வந்துள்ளார். 
இந்திய வரலாற்று ஆசிரியராை 
வின்சென்ட் ஸ்மித் என்ோர், தமது 
‘ேனழய இந்திய வரலாறு’ என்னும் 
நூலில் ேல்லவர் என்ேவர் சதன் 
இந்தியபர ஆவர் என்று முடிவு 
கூைியுள்ளார்.2 

இலங்னகயின் சிைந்த 
ஆராய்ச்சியாளராகிய இராசநாயகம் 
என்ேவர் ேல்லவர் 
யாழ்ப்ோணத்திலிருந்து போந்தவர் 
ஆதலின் தம்னமப் போந்தர் என்றும் 
ேல்லவர் என்றும் ேல்லவ அரசர் 
என்றும் கூைிக்சகாண்ைைர் எைக் 
கூைியுள்ளார். 

ஆராய்ச்சியாளராகிய எலியட் 
சசபவல் முதலிபயார் சதாண்னை 
மண்ைலத்துப் ேழங்குடியிைராை 
குறும்ேர் மரேிைபர ேிற்காலப் 
ேல்லவர் எை முடிவு சசய்தைர். 
என்ேனத ஆய்வுக்கு 
எடுத்துக்சகாண்டு ேல்லவர் தம்னம 
ோரத்வாச பகாத்திைர் வனக என்று 
கூறுதல் கட்டுக்கனத. இவர்கள் 
சத்திரியபர. இவர்கள் ேல்லவ 
சத்திரியர் என்று கூைியதாகத் 
தாளகுண்ைாக் கல்சவட்டு கூறுகிைது. 
எைபவ ேல்லவர் சத்திரியர் ஆவர். 
அவர்கள் வாகாைகர், சாலங்காயைார் 
முதலிய அரச மரேிைபராடு சதாைர்பு 
சகாண்ைைர். தமிழ் பவந்தர் ஆரி, 
பவம்பு, ேனை இவற்னை தம் 
மரபுக்கு அனையாளமாகக் 
சகாண்ைவாபை ஆந்திர 
நாட்டிலிருந்து வந்த ேல்லவரும் 
தமிழ் முனை ேற்ைித் தம்னம 
(ேல்லவக்சகாடி - சதாண்னைக்சகாடி) 
ேல்லவர் எை 
அனழத்துக்சகாண்ைைர். 
காைவன், காைவர்பகான், காடுசவட்டி 
என்ேை ேல்லவர்க்குப் ேிற்காலத்தில் 
வந்த சேயர்கள் கிேி 8-ஆம் 
நூற்ைாண்டுக்குப் ேிைபக ேல்லவர் 
கல்சவட்டுகளிலும் இை பவற்ைரசர் 
கல்சவட்டுக்களிலும் வருவதால் 
இப்ேட்ைங்கள் தமிழ்மக்களால் 
இைப்ேட்ைதாதல் பவண்டும். ேல்லவர் 
காடுகனள அழித்து நாைாக்கிைனம 
இதைால் புலைாகிைது. 
தமிழர் திருமணத்தில் தாலி 
1954 ஆம் ஆண்டு மதுனர 
திருவள்ளுவர் கழகத்தில் 
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‘சதன்ைிந்திய வரலாறும் 
தமிழிலக்கியமும்’ ேற்ைி 
இராசமணிக்கைார் ஆற்ைிய 
சசாற்சோழிவில் சங்ககாலம் முதல் 
கிேி 10ஆம் நூற்ைாண்டு வனரயில் 
தமிழர் திருமணத்தில் தாலி கட்டும் 
வழக்கம் இருந்தனமக்குச் 
சான்ைில்னல என்றும், ேின்ைபர 
மங்கல நாணும் தாலியும் வந்தை 
என்ேதற்கு இலக்கியச் சான்றுகள் 
உள்ளை எைக் கூைிைார் இதற்கு 
தமிழரசுக் கட்சித் தனலவராை 
ம.சோ.சிவஞாைம் அவர்கள் 
இச்சசய்தி உண்னமக்கு மாைாைது 
எை திைத்தந்தியில் கட்டுனர 
எழுதிைார். சதன்ைல் ஆசிரியர் 
கண்ணதாசன் இராசமாணிக்கைானர 
ஆதரிக்க எை ஏற்ேட்ை 
கருத்துப்போரின் வினளவாக 
சவளிப்ேட்ைபத தமிழர் 
திருமணத்தில் தாலி என்னும் நூல். 
இந்நூலில் அகநானூறு சதாைங்கி 
இலக்கியங்களில் கால நிரல் ேடி 
மணவிழா இைம் சேறும் 
சசய்திகனளச் சுட்டி மங்கல அணி, 
அருங்கல அணி, ஈனக அரிய இனழ, 
சின்மணித்தாலி, மாணிக்கத்தாலி 
எைப் ோைல்களில் ேயின்று வரும் 
தாலி எைப் சோருள் சகாள்ளப்ேட்ை 
ஒவ்சவாரு சசால்னலயும் ஆராய்ந்து 
அச்சசாற்கள் மங்கலநானணக் 
குைிக்கவில்னல எை சமய்ப்ேித்து 
கி.ேி. ேத்தாம் நூற்ைாண்டு வனர 
தமிழர் திருமணத்தின்போது 
மணமகன், மணமகள் கழுத்தில் 
மங்கல நாபணா அல்லது தாலி 
பகாத்த மங்கல நாபணா கட்டும் 

வழக்கம் இருந்ததில்னல என்ேனத 
உறுதிேைக் கூைியுள்ளார். ஞால்-
சதாங்குதல் என்று சோருள்ேடும். 
‘ஞால் என்ேதன் திரிோகிய ‘தால்’ 
என்ேதும் சதாங்குதல் என்ை 
அப்சோருனளபய உணர்த்துவதாக 
பவண்டும். தால்+இ=தாலி - 
சதாங்குதல். 
எைபவ, ‘தாலி’ என்ேது ‘சதாங்கும் 
நனக’ என்னும் ஒன்னைக் 
குைிக்குபமயன்ைி, அவ்வணி 
பகாக்கப்சேற்ை நூனலபயா அல்லது 
சரட்னைபயா அல்லது தைிசயாரு 
சோருனளபயா குைிக்காது. தால் 
என்ேது சதாங்கும் ஒரு சோருள். 
சதாங்கும் அப்சோருளின் 
வடிவிற்பகற்ே அந்தத் தாலி 
அனைசமாழி பசர்த்து ஐம்ேனைத் 
தாலி என்ேது அனை சமாழிபயயன்ைி 
மங்கல நாணில் பகாக்கப்சேற்றுத் 
சதாங்கும் அணிவிபசைத்னதக் 
காரண இடுகுைியாய் நின்று 
குைிப்ேதாயிற்று. கழுத்து நாணில் 
சதாங்கவிடும் அணிகள் 
ேலவற்ைிக்கும் தாலி (சதாங்குவது) 
என்னும் காரணப்சேயர் 
உரியதாயினும், இந்நாளில் அப்சேயர் 
(தாலி) மங்கல நாணில் பகாத்துத் 
சதாங்கவிைப்ேடும் மணவணினயபய 
குைிக்கலாயிற்று என்று சகாள்ளுதல் 
சோருத்தமாகும். தமிழிலக்கிய 
ஆய்வு வரலாற்ைில் தாலி ேற்ைிய 
இவ்வாய்வு அவருக்கு தைித்தபதார் 
இைத்னதப் சேற்றுத்தந்தது. 
சேரிய புராண ஆராய்ச்சி 
பசக்கிழாரின் காலத்னத அைிய அவர் 
குைிப்ேிடும் குபலாத்துங்கைின் 
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காலத்னத அைிய பவண்டியது 
அவசியம். 
சேரிய புராணத்தில் பசக்கிழார் தம் 
காலத்து மன்ைரின் சேயனரக் 
குபலாத்துங்கர் எைக் குைிப்ேதால், 
அவர், குபலாத்துங்கர் என்ை பசாழ 
மன்ைர் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் 
என்ேதில் அைிஞர்களுக்குள் கருத்து 
பவறுோடு இல்னல. பசாழர் 
வரலாற்ைில் மூன்று 
குபலாத்துங்கர்கள் இருந்தைர். முதற் 
குபலாத்துங்கர் கி.ேி.1070- கிேி.1120 
வனர அரசாண்ைவர். இரண்ைாம் 
குபலாத்துங்கர் கிேி 1133- 1150-வனர 
ஆட்சியிலிருந்தார். மூன்ைாம் 
குபலாத்துங்கர் கி.ேி. 1178 இல் 
அரியனணபயைி கி.ேி. 1218 வனர 
ஆட்சி நைத்தியவர். இம்மூவருள் 
பசக்கிழார் குைிப்ேிடும் 
குபலாத்துங்கர், ‘அநோயன்’ எனும் 
ேட்ைப் சேயனர உனையவர். 
சேரியபுராணத்தில் இப்சேயர் ேத்து 
இைங்களில் இைம் சேற்றுள்ளது. 
இப்சேயனர உனையவராகக் 
கல்சவட்டுகளில் சுட்ைப்ேடும் 
குபலாத்துங்கர் இரண்ைாம் 
குபலாத்துங்கபர. மூன்ைாம் 
குபலாத்துங்கருக்கு 
இவ்விருதுப்சேயர் இருந்னதக்குக் 
கல்சவட்டுச் சான்பைதும் 
கினைத்திலது. சேரியபுராணம் 
போலபவ மூவருலாவிலும் 
இரண்ைாம் குபலாத்துங்கர். 
‘அநோயன்’ எனும் சேயரால் 
மூன்ைிைங்களில் 
விளிக்கப்ேட்டிருப்ேனதச் 

சுட்டிக்காட்டும் இராசமாணிக்கைார் 
இந்த ஒரு சான்றுைன் 
நினைவுசகாள்ளாமல், ‘மூன்ைாம் 
குபலத்துங்கபர பசக்கிழார் கால 
பவந்தர்’ என்று உனரத்திருந்தார் 
கூற்ைிற்காை காரணங்கனள 
விரிவாக ஆராய்ந்து 
ஒவ்சவான்ைாகத் தக்க சான்றுகளின் 
அடிப்ேனையில் மறுத்திருக்கிைார். 
‘அநோயன்’ இரண்ைாம் 
குபலாத்துங்கபர என்ேனத பமலும் 
உறுதிேை நிறுவுவதற்காக, அநோயன் 
ேற்ைிய இலக்கிய, கல்சவட்டுச் 
சசய்திகனள ஒவ்சவான்ைாக 
ஒப்ேிட்டுக்காட்டி, ஏைத்தாழ ஆறு 
நினலகளில் தம் முடிவு சரியாைபத 
என்ேனதக் சதளிவுேை 
நிறுவியுள்ளார். இதைால் பசக்கிழார் 
வாழ்ந்த காலம் இரண்ைாம் 
குபலாத்துங்கன் காலபமயாகும். 
பசாழர் வரலாறு 
இராசாதிராசனுக்கு இவன் 
தம்ேியாவன். இவன் கி.ேி. 1178 -இல் 
தன் 18-ஆம் வயதில் 
ேட்ைத்னதப்சேற்ைான்: தனமயனுைன் 
இருந்து அரசியல் அனமப்னே நன்கு 
அைிந்திருந்தவன் ஆதலாலும், 
சிறுவயதில் அரசமாபதவியார் 
ேக்கத்தில் இருந்து 
வளர்ந்தனமயாலும் நாட்டின் 
நினலனயயும் அரச மரேின் 
வரலாற்னையும் நன்கைிந்தவன்.  
கி.ேி. 1202-க்குச் சிைிது முன் 
குபலாத்துங்கன் மதுனரயில் 
வரீாேிபைகமும் விசயாேிபைகமும் 
சசய்து சகாண்ைதாக இவனுனைய 
26-ஆம் ஆண்டுக் கல்சவட்டுக் 
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குைிக்கிைது. இதன் விவரம் 
குடுமியான் மனலக்கல்சவட்டில் 
விளக்கப்ேட்டுள்ளது. 
குபலாத்துங்கைால் சிைப்புப்சேற்ை 
விக்கிரம ோண்டியன் மகைாை 
ஜைாவர்மன் குலபசகரோண்டியன் 
ோண்டி நாட்னைக் கி.ேி.1190 முதல் 
ஆண்டு வந்தான். இவன் சில 
ஆண்டுகளுக்குள் சசருக்குற்றுச் 
பசாழற்கு அைங்காமல் (தன் மைம் 
போைவாறு) நாட்னை 
ஆண்டுவந்தான்; குபலாத்துங்கற்கு 
மாைாை சசயல்கனளயும் சசய்து 
வந்தான். அவனுனைய 
சமயப்புகழ்கள்அவன் சவறுப்புற்ை 
மைப்ோன்னமனய நன்கு 
உணர்த்துகின்ைை. 
குலபசகரன் சசய்துவந்த துபராகச் 
சசயல்கள் பசாழற்கு எட்டிை. அவன் 
அரும்ோடுேட்டு அனமதி நிலவச் 
சசய்த ோண்டிநாடு குலபசகரன் 
ஆட்சியால் ோழாவனத அைிந்து 
சீற்ைங்சகாண்ைான்; அவனைத் 
துரத்திவிட்டுப் ோண்டிய நாட்னைச் 
பசாழர் அரசியற் ோர்னவயில் 
னவத்தபல பநர்னமயாைது எைத் 
துணிந்தான். உைபை சேரும் 
ேனையுைன் ோண்டிய நாட்டின் மீது 
ேனைசயடுத்தான். உைபை மட்டியூர், 
கழிக்பகாட்னை என்ை இைங்களிற் 
கடும்போர் நைந்தது. குலபசகரன் 
ேனை அழிந்தது. அவன் காடுகளில் 
புகுந்து மனைந்து வாழ்ந்தான். 
உைபை பசாழப்ேனை மதுனரனயக் 
னகப்ேற்ைியது; அரண்மனை உள்பள 
இருந்த முடிசூட்டு மண்ைேம் 
முதலியவற்னை இடித்து அழித்து, 

அவ்விைங்கனளக் கழுனத 
ஏர்சகாண்டு உழுது வரகு வினதத்துப் 
ோழ்ேடுத்தி விட்ைது; இங்ஙைம் 
மதுனர ோழாைது. குபலாத்துங்கன் 
சீற்ைமும் தணிந்தது. இப்சேருமகன் 
மதுனரயில் ‘பசாழ ோண்டியன்’ 
என்ை ேட்ைமும், வரீமா முடியும் 
தரித்து சவற்ைித்தூண் நாட்டிைான்; 
இங்ஙைம் ோண்டியனையும் 
பசரனையும் சவன்ைனமயால் 
திரிபுவை வரீன் என்ை சிைப்புப் 
சேயனரயும் சேற்ைான். 
இப்போருக்குப் ேின்ைர்ப் ோண்டி 
மண்ைலம் ‘பசாழோண்டி மண்ைலம்’ 
எைப்சேயர் சேற்ைது: பசாழரது பநர் 
ஆட்சியில் அைங்கி விட்ைது: மதுனர 
‘முடித்தனலசகாண்ை பசாழபுரம்’ 
எைப்ேட்ைது: மதுனர அத்தாணி 
மண்ைேம் ‘பசர ோண்டியர் தம்ேிரான்’ 
எைப்சேயர் சேற்ைது. இங்ஙைம் 
சேருசவற்ைி சேற்ை குபலாத்துங்கன் 
மதுனரயில் விசய அேிபைகமும் வரீ 
அேிபைகமும் சசய்து சகாண்ைான் 
என்று அவன் புதுக்பகாட்னைக் 
கல்சவட்டுகள் கூறுகின்ைை 
குபலாத்துங்கன் சகாண்ை இப்சேரு 
சவற்ைி கி.ேி. 1201-இல் நைந்து. 
இவைது 24-ஆம் ஆட்சி ஆண்டுக் 
கல்சவட்டில் இவன் ‘திரிபுவை 
வரீபதவன்’ எைக் கூைப்ேட்டுள்ளதால் 
அைியலாம். 
பகாயிலாய்வும் கல்சவட்ைாய்வும் 
பகாயில்கள் வரலாற்றுக் களங்கள் 
என்ேதில் அழுத்தமாை நம்ேிக்னக 
உனையவர் இராசமாணிக்கைார். 
‘பசாழர் வரலாறு’ என்னும் நூலில் 
வரலாறு எழுதுவதற்காை 
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முதன்னமச் சான்றுகளுள் ஒன்ைாய்க் 
பகாயில்கனளக் குைித்துள்ளார். 
வரலாற்று பநாக்கிலனமந்த 
அவருனைய ஆய்வு நூல்கள் 
அனைத்திலும் அவ்வவ் 
வரலாற்ைிற்குரிய பகாயில்கனளப் 
ோர்னவயிட்ைனம, அங்குப் ேடித்த 
கல்சவட்டுகனளப் ேற்ைிய சசய்திகள், 
அங்குள்ள கட்ைை அனமப்புகனள, 
சிற்ேங்கனள ஆராய்ந்து சேற்ை 
தரவுகள் இனவ தவைாமல் 
இைம்சேற்ைிருக்கக் காணலாம். 
பகாபுரம், விமாைம், மண்ைேம், தூண், 
பதாரணம் எை ஒரு பகாயில் சார்ந்த 
முதன்னமயாை கட்ைை அனமப்புகள் 
அனைத்னதயும் ஆரய்ந்து அனவ 
வரலாற்றுப் போக்கில் சேற்ை 
மாறுதல்கனளயும் குைித்துள்ளார். 
‘சதன்ைாட்டுக் கட்ைைக்கனல 
தமிழகத்திற்பக உரியது’ 
எனும்பகாட்ோடுனைய இவர். 
காஞ்சிபுரம் கயிலாசநாதர் பகாயில், 
ஏகாம்ேரநாதர் பகாயில், விழுப்புரம் - 
புதுச்பசரிப் சேருவழியிலுள்ள 
திரிபுவனைக் பகாயில், திருஆண்ைார் 
பகாயில் இவற்னைப் ேற்ைி விரிவாை 
கட்டுனரகள் எழுதியுள்ளார். 
திண்டிவைத்திற்கு அருகிலுள்ள 
திருவக்கனரக் பகாயில் ேற்ைிய 
இவரது கட்டுனர ‘எல்பலாரும் வாழ 
பவண்டும்’ என்னும் நூலில் 
சவளியாகியுள்ளது. இவற்றுள் 
திரிபுவனைக் பகாயிலும் 
திருஆண்ைார் பகாயிலும் 1-6-1941 
இல் புதுனவக் கல்விக் கழகத்து 
நண்ேர்கள் துனணயுைன் 
ஆராயப்ேட்ைை. திரிபுவனைக் 

பகாயில் ஆய்வில், ‘மதிற் 
சுவசரடுத்த பவனலயாட்களின் 
அைியானமயால் கல்சவட்டுப் 
ேகுதிகள் ேல, னவப்பு 
முனையிைின்றும் நீங்கிக் 
கண்ைவாறு கண்ை இைங்களில் 
னவத்துக் கட்ைப்ேட்டுள்ளனம 
கல்சவட்ைைிஞர் உள்ளத்னதக் 
கலக்குவதாகும். இப்ேழங் 
பகாவினலச் பசர்ந்த நூற்றுக்கும் 
பமற்ேட்ை கற்கள் பகாவிலுக்கு 
அண்னமயில் இன்றும் சிதைிக் 
கிைக்கின்ைை என்று பகாயில் 
அன்ைிருந்த நினலனமனயத் 
துன்ேத்பதாடு ேகிர்ந்து சகாள்ளும் 
இவர், அக்பகாயிலின் மண்ைேப் 
ேடிகளில் தாம் கண்ை சிற்ேங்களின் 
சசழுனம ேற்ைியும் ேதிவு 
சசய்துள்ளார். 
கல்சவட்டுப் புலனம 
பகாயில்கனள வரலாற்றுக் 
களங்களாகக் கருதியபோதும், 
பகாயில் சார்ந்த கட்ைைக்கனல, 
சிற்ேக்கனல ஆகியவற்ைில் 
அடிப்ேனைத் சதளிவு 
சேற்ைிருந்தபோதும், பகாயில் 
வளாகத்தில் இராசமாணிக்கைானரப் 
சேரிதும் கவர்ந்தனவ 
கல்சவட்டுகபள. ஒரு நாட்டின் 
வரலாற்னை ஐயத்திற்கிைமின்ைி 
எழுதுவதற்கு, எடுத்துச் 
சசால்வதற்குக் தகுதி வாய்ந்த 
முதன்னமச் சான்றுகளாக அவர் 
கல்சவட்டுகனளபய நம்ேிைார். 
கல்சவட்டுப் ோைங்களில் கினைத்த 
அரசர்களின் சமய்க்கீர்த்திகனளயும் 
தந்துள்ளார். முதல் இராஜாதி ராஜன், 
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முதற் குபலாத்துங்கன், இரண்ைாம் 
குபலாத்துங்கன், இரண்ைாம் 
இராஜராஜன், இரண்ைாம் 
இராஜாதிராஜன், மூன்ைாம் 
குபலாத்துங்கன் இவர்தம் 
சமய்க்கீர்த்திகள், அனவ எந்த 
ஆட்சியாண்டின் என்ை குைிப்புைன் 
இவர் கட்டுனரயில் ேதிவாகியுள்ளை. 
இத்தனை பசாழ அரசர்களின் 
சமய்க்கீர்த்திகள் ஒருபசர ஒபர 
கட்டுனரயின் வாயிலாகத் தமிழில் 
மக்கள் ோர்னவக்குத் தரப்ேட்ைனம 
தமிழ்நாட்டின் வரலாற்ைில் இதுபவ 
முதல்முனை எைலாம். இதைால், 
கல்சவட்டு 
ஆர்வலர்கள் தாங்கள் பகயில்களில் 
ேடிக்க பநர்ந்த கல்சவட்டுகள் எந்தச் 
பசாழ மன்ைருக்குரியனவ என்ேனத 
எளிதாகக் கண்ைைியும் 
வாய்ப்ேனமந்தது. இக்பகாயில் 
கல்சவட்டுகளின் ேிழினவக் 
கல்சவட்டு எண், கல்சவட்டுள்ள 
இைம், அரசன் சேயர், ஆட்சியாண்டு, 
கி.ேி. ஆண்டு, அைச்சசயல் என்ை 
தனலப்புகளின் கீழ் 
அட்ைவனணப்ேடுத்தியிருக்கும் 
முனை இக்பகாயில் சதாைர்ோை 
ஆய்வுகளில் முனைபவாருக்குப் 
சேரும்ேயன் தருவது உறுதி. 
சமயம் ேற்ைிய இவரது 
கல்சவட்ைாய்வுக் கட்டுனரயில் 
காணப்ேடும் ‘தளிப்ேரிவாரம்’ ேற்ைிய 
குைிப்புகள் அரிதாைனவ; 
சிைப்ோைனவ. ஆந்திர மாநிலக் 
கபோதீசுவரர் பகாயிலில் 
காணப்ேடும் முதலாம் 
மபகந்திரவர்மரின் கல்சவட்டிலிருந்து 

கம்ேவர்மரின் திருசவாற்ைியூர்க் 
கல்சவட்டு வனர ேல மன்ைர்களின் 
கல்சவட்டுகனள ஆராய்ந்து 
தளிப்ேரிவாரம் ேற்ைிய தரவுகனளத் 
சதாகுத்துள்ளார். ‘தளிஆழ்வார்கள்’ 
‘தளிப்ேணி சசய்யும் மாணிகள்’ எைத் 
தளிப்ேரிவாரம் 
சதாைர்புனையைவாய்க்க கினைத்த 
ேிை சசால்லனமப்புகனளயும் தம் 
கட்டுனரயில் சுட்டி 
விளக்கியுள்ளனம இவரது 
ேரந்துேட்ை கல் சவட்ைைினவப் 
புலப்ேடுத்துமாறு உள்ளது. 
 
வரலாற்று பேரைிஞராகவும், 
ஆராய்ச்சி வல்லுநராகவும், னசவ 
சமய வரலாற்று 
ஆராய்ச்சியாளராகவும் விளங்கியவர் 
மா.இராசமாணிக்கைார். ஆய்வு 
அவருக்கு வாழ்க்னகயாகபவ 
அனமந்திருந்தது அன்பு, அருள் 
நல்சலாழுக்கம் இவற்ைின் 
மலர்ச்சிபய சமய வாழ்க்னக என்றும் 
ேிைருக்குத் சதாண்டு சசய்வபத 
சமய வாழ்வின் அடிப்ேனை 
எைக்கூைி தம் வாழ்நாள் முழுவதும் 
அப்ேடிபய வாழ்ந்து காட்டிய 
மிகச்சிைந்த ஆய்வு ஆளுனம. 
 
அடிக்குறிப்புகள்  
1. ேத்துப்ோட்டு ஆராய்ச்சி முகவுனர 

ேக் - 12 
2. ேல்லவர் வரலாறு 

மா.இராசமாணிக்கைார். ேக் - 25 
3. திருசநல்பவலி சதன்ைிந்திய 

னசவ சித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் 
கழகம். 
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4. ஆய்வுக்கு உதவிய நூல்கள் 
5. மா. இராசமாணிக்கைார் 

இரா.கனலக்பகாவன்  
6. ேத்துோட்டு ஆராய்ச்சி மா. 

இராசமாணிக்கைார். சாகித்ய 
அகாைமி 

7. ேல்லவர் வரலாறு 
மா.இராசமாணிக்கைார் 
திருசநல்பவலி சதன்ைிந்திய 
னசவசிந்தாந்த நூற்ேதிப்புக்கழகம் 

8. சேரிய புராண ஆராய்ச்சி 
மா.இராசமாணிக்கைார் சுோ 
ேதிப்ேகம். 

9. பசாழர்வரலாறு 
மா.இராசமாணிக்கைார் நாம் 
தமிழர் ேதிப்ேகம். 
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