பல்லவ கால வரலாறு
ேபராசிrய அ.மு.பரமசிவானந்தம், எம்.ஏ., எம்.லிட்.

உலக நாடுகள் அைனத்தும் தத்தமக்ெகனக் கடந்த கால வரலாறுகைளப்
ெபற்றிருக்கின்றன. சில நாட்டு வரலாறுகள் பழைம வாய்ந்தனவாகவும், சில காலம்
கணிக்க முடியாதனவாகவும்சில இைடயிைடேய இருளைடந்த நிைலயிலும்
உள்ளைமைய வரலாற்று ஆய்வாள நன்கு அறிவ.
ஒரு சில மைறந்த வரலாறுகைளப் பற்றியும் அவற்றின் அடிப்பைடயில் காணும்
பண்பாடு, நாகrகம், சமயம், பிற வாழ்வுநிைலகள் பற்றியும் ெதால்ெபாருள்
ஆய்வாளகள் அகழ்ந்து அறிந்து - ஆழ்ந்து உணந்து உலகுக்கு உணத்துகின்றன.
இந்திய நாட்டுச் சிந்துெவளி நாகrகமும் தமிழ்நாட்டுப் பழம்ெபரு நாகrகமும் அந்த
அடிப்பைடயில் ஆய்வுக்கு நிைலக்களன்களாக அைமந்து, பலப்பல புதுப்புது
உண்ைமகைள நமக்கு உணத்தும் வரலாற்றுச் ெசல்வங்களாக அைமகின்றன. அந்த
அடிப்பைடயில், வாழ்ந்து மைறந்த சின்னங்கள், வடித்ெதடுத்த சிற்பங்கள், ெசதுக்கி
ைவத்த எழுத்துக்கள், புைதத்து ைவத்த தாழிகள் ேபான்றைவ பலப்பல உண்ைமகைள
நமக்கு உணத்துகின்றன.
வரலாறு என்பது, ேமைல நாட்டு அறிஞகள் காட்டியபடி ெவறும் அரச
பரம்பைரயிைனயும், அவகள் அரண்மைன வாழ்ைவயும், ஆற்றிய ேபாைரயும் மட்டும்
குறிப்பிடுவதாகாது. அது மக்கள் வாழ்ெவாடு பிைணந்த ஒன்றாகும். ஆயினும், இைவ
மாறுவதற்குப் ெபரும்பாலும் அரசியேல காரணமாக அைமந்தைமயின் வரலாற்ைற
அந்த அந்த அடிப்பைடயிேல கணக்கிடுவ. அந்த உண்ைமயில் பாக்கும்ேபாது
தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் - மக்கள் வாழ்வில் உண்டான எத்தைனேயா மாற்றங்கைள
நம்மால் எண்ணாதிருக்க முடியாது. அவற்றுள் ஒன்ேற சங்க காலத்துக்கும் பிற்காலப்
பல்லவ காலத்துக்கும் இைடயில் உண்டான ெபருமாற்றம்.
சங்க காலம் ெபரும்பாலான வரலாற்று அறிஞகள் ஏற்றுக்ெகாண்ட முடிவின்படி
கி.பி.முதல் நூற்றாண்ேடாடு முடிவைடவதாகும். அக்காலத்திய மக்கள் வாழ்விற்கும்
ஏழாம் நூற்றாண்டில் அப்ப, சம்பந்த வாழ்ந்த கால மக்கள் வாழ்விற்கும்
எத்தைனேயா ேவறுபாடுகைளக் காண்கிேறாம். ஏன் இந்த மாற்றம்?
இந்த நான்ைகந்து நூற்றாண்டுக் காலத்ைதத் தமிழக வரலாற்று ஆராய்ேவா தமிழக
இருண்ட காலம் என்ேறா, களப்பிர இைடயீட்டுக் காலம் என்ேறா கூறுவ. ெதளிந்த
சமுதாய வாழ்ைவக் காட்டும் சங்க காலத்துக்கும் ஏழாம் நூற்றாண்டிற்கும்
இைடப்பட்ட வரலாற்ைற வைரயைற ெசய்ய முடியாைமேய இதற்குக் காரணம். ஏன்
ெசய்யவில்ைல? நாடு என்னாயிற்று?
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கைடச்சங்க காலத்து இறுதி நிைலயிைனேயா அன்றி முடிந்த நிைலயிைனேயா
நமக்கு விளக்குவனேவ இரட்ைடக் காப்பியங்கள். முடியுைட ேவந்தகள் நிைலெகடும்
காலமாக அது அைமந்துவிட்டது. ேசாழன் கrகாற்ெபருவளத்தானும் பாண்டியன்
ெநடுஞ்ெசழியனும் சிலப்பதிகார இறுதிக் காலத்திேல வரலாற்று வரகளாகிவிட்டன.
H
ேசரன் ெசங்குட்டுவேன தமிழ் நாட்டுச் சிறந்த மன்னனாக வளங்கினான். அவன்
காலம் வைரயில் தமிழ் நாட்டு இலக்கிய மரபு, வாழ்க்ைக ெநறி, சமய மரபு
முதலியன ஓரளவு முைறதவறாத வைகயில் அதிக மாறுபாடுகள் இல்லாத
வைகயில் இருந்தன. அவன் காலத்திேலேய தமிழ் நாட்டுக்கு முற்றும் புதியனவாகிய
சமயங்களும் வாழ்க்ைக ெநறிகளும் இடம் ெபற்றுள்ளைமையக் காண்கின்ேறாம்.
அவன் காலத்துக்குப் பிறேக தமிழ நாட்டு முடியுைட ேவந்த மரபிேல மதிக்கக்கூடிய
மன்ன இலராயின.
ஆனால், அேதேவைளயில் வடக்கில் சாதவாகனப் ேபரரசும் அைதச் சாந்தும்
தனித்தும் நின்ற பல சிற்றரசுகளும் தமிழ் நாட்ைடத் தம் உrைமயாக்கிக் ெகாள்ள
மைறமுகமாக முயன்று ெகாண்டிருந்தன. ஆந்திரரும் சாதவாகனரும் கங்கரும்
வாகாடகரும் களப்பிரரும் கடம்பரும் நாகரும் (Chota Nagar) பிறரும் ஒருவபின்
ஒருவராகத் தனித்தும் ேசந்தும் கி.பி. 2,3,4 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின்
எல்ைலயிலும் தமிழ்நாட்டிலும் தத்தம் ெகாள்ைககைளயும் அவற்ைறெயாட்டிய
ஆட்சிையயும் புகுத்த நிைனத்தன.
அப்படிேய வடநாட்டுச் சமயத்தவ பலரும் உள்ேள வந்த ேபாதிலும் அதுவைர ஆக்கம்
ெசலுத்த முடியாதிருந்தைமயின் உள்ளம் ெபாருமிக் ெகாண்டிருக்க, தடுக்க
ஆளில்லாத காரணத்தால் இக்காலத்தில் தாராளமாக நுைழந்தன. அந்த
அடிப்பைடயிேலதான் சமணமும் ெபௗத்தமும் ைவதிகமும் பிற சமயங்களும்
தமிழ்நாட்டில் புகுந்தன. 'ஒன்ேற குலமும் ஒருவேன ேதவனும்' என்ற உணவிலும்,
அடுத்துச் ைசவம் ைவணவம் என்ற இரு சமயங்கள் ஒன்றிைன ஒன்று தாக்கா
வைகயில் இைணந்தும் ெசன்றைமையத்தான் சங்க காலத்தில் காண முடிகின்றது.
ஆனால் ெசங்குட்டுவன் காலத்ைத ஒட்டியும், அவனுக்கு அடுத்த சில ஆண்டுகளிலும்
எழுந்த இலக்கியங்களில் சமயப் பூசல்கேள இடம் ெபற்றைமையக் காண்கின்ேறாம்.
அப்படிேய பல்வþறு வைகப்பட்ட அரச மரபின தத்தம் முயற்சிக்கும் திறனுக்கும் தக்க
வைகயில் புகுந்தும் பிrந்தும் நுைழந்தும் மாறியும் - ஏன் நாட்டு மக்கைள மாற்றியும்
தத்தம் வாழ்வு, சமய ெநறி முதலியவற்ைற நிைலெபறச் ெசய்ய முயன்றன.
அக்கால நிகழ்ச்சிகைள அரச ஆதிக்கத்துக்காக ஏற்பட்ட ேபாராட்டங்கள் என்பைதக்
காட்டிலும் ெகாள்ைக, சமயம், ஓரளவு ெமாழி இவற்றின் அடிப்பைடயில் அைமந்த
ேபாராட்டங்கள் எனக் ெகாள்வது ெபாருத்தமாகும். இத்தைகய மாறுபாடுகளுக்கு
இைடயில் நாடு தன்னிைல ெகட்ட காலத்தில் வந்தவருள் ஒரு மரபினேர பல்லவ
ஆவ. அவ வருைக நாட்டில் உண்டாக்கிய மாறுதைலக் காட்டுவேத
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இக்கட்டுைரயின் ேநாக்கமாகும்.
தமிழ்நாட்டு வரலாற்று எல்ைலக்கு முற்பட்ட காலந்ெதாட்டு ஆண்டுவந்த பழங்குடி
மக்களாகிய மூேவந்தகளும் அவேராடு வாழ்ந்த குறுநில மன்னகளும் வள்ளல்களும்
தத்தம் நிைலகுைலந்த காலத்திேலதான், தமிழ்நாட்டு மரபுக்கு முற்றும் மாறுபட்ட பல
சமுதாய மக்களும் சமய மக்களும் அவதம் தைலவகளும் அைலயைலயாகத்
தமிழ்நாட்டில் புகுந்தன.
அதற்கு முன்பும்கூடப் பல வடநாட்டுப் ெபருமன்னகள் - அேசாகன் உட்பட - ெதற்கு
ேநாக்கி வந்திருந்தாலும் அவகள் தமிழ்நாட்டு எல்ைலயுள் ஆட்சிக்காகேவா,
ெகாள்ைக அல்லது சமயம் பரப்பேவா உrைம ெகாண்டாடி நுைழய முடியவில்ைல.
ஆம்! அக்காலத்தில் எல்லாம் தமிழ்ச் சமுதாயமும் அவதம் மன்னரும் மாற்றாைர
விரட்டி ஒட்டி நிற்கும் நிைலயில் வாழ்ந்து வந்தன. எனினும், கி.பி.முதல்
நூற்றாண்டு ெதாடங்கி இந்த நிைல ெமல்ல ெமல்லத் தளர, அந்நூற்றாண்டின்
இறுதியில் தாயற்ற ேசெயனத் தமிழ்நாடு நிைல தளந்தது. இந்தக் காரணத்தாேலேய
தமிழ தம் ேபரும் புகழும் žரும் சிறப்பும், அறிவும் திறனும் பிற இயல்புகளும் கண்டு
கருத்தழிந்த பல இந்நாட்டில் கால் ைவத்தன. அவ்வாறு வந்தவருள் பல்லவ
முக்கியமானவ.
பல்லவ ெவளிநாட்டிலிருந்து வந்தவேர என்பைதப் பல ேபரறிஞகள் முடிவு கட்டிக்
கூறினாகள் என்றாலும் ஒரு சில அவகள் தமிழ்நாட்டினேர என்று சாதிக்க
நிைனக்கின்றன. இப்பல்லவைரப் பற்றி இன்ைறக்குச் சுமா ஐம்பது அல்லது அறுபது
ஆண்டுகளுக்கு முன் கல்ெவட்டு, சிற்பம், ஓவியம், கைல நலம், சமய ெநறி
இலக்கியம் முதலியவற்றின் அடிப்பைடயில் ஆராய்ந்த நல்லறிஞகள் சிறந்த
வைகயில் ஆய்வு நடத்தியுள்ளன. ஆயினும் அதற்குப் பிறகு கடந்த அைர
நூற்றாண்டில் ஆய்கின்றவகள் யாவரும் முன் ஆய்ந்தவ ெகாண்ட முடிவுகைள
ைவத்துக் ெகாண்டு ெசால்வைதேய ெசால்லிக் ெகாள்ளும் வைகயில் சில நூல்கைள
ெவளியிட்டுள்ளன. அக்கால ஆராய்ச்சி அறிஞகளுள் திருவாளகள் வி. ெவங்ைகயா,
துப்ெரயில் துைர (Jounean Dubreuil) டி.ஏ. ேகாபிநாதராவ், ஏ.இலாங்கஸ்டு (Longhurst)
ஹூல்ம்ஸ் ேபான்ேறா முக்கியமானவகள். பல்லவ தம் ெசப்ேபடுகளில் உள்ள
எழுத்துக்கள் சில வடநாட்டு ேவந்தகளாகிய சதகணி புலுமாயி ேபான்ேறா தம்
எழுத்துக்கைள ஒத்துள்ளன என அறிஞகள் எடுத்துக்காட்டியுள்ளன. (Meenakshi p. 1 and
2)
பல்லவ தமிழ்நாட்டவேர என்பா, கூறும் காரணம் பல்லவம் என்பது ெகாடி என்றும்,
ெகாடியால் சுற்றப்பட்டைமயின் பல்லவ குடியின் முதல்வன் அப்ெபய ெபற்றான்
எனவும் காரணம் காட்டுவ ெதாண்ைடமான் இளந்திைரயேன அவன் என்ப.
பத்துப்பாட்டில் ெபரும்பாணாற்றுப் பைடத் தைலவேன - அத்ெதாண்ைடமாேன
இக்குலத்தின் முதல்வன் என்ப. அத்துடன் ஒரு சில அவன் ேசாழ மன்னனுக்கு
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வழுக்கிய ேவற்றுப் ெபண்ணுக்குப் பிறந்து பட்டத்துக்கு வந்தவன் என்ப. இது எப்படிப்
ெபாருந்தும் என எண்ணிப் பாக்க ேவண்டும். ெபரும்பாணாற்றுப்பைட ேபான்ற
ேபrலக்கியத்தின் தைலவன் எப்படித் தமிழ் அறியாத ஓ அரச குடிக்கு முதல்வனாக
இருக்க முடியும்?
ெதாண்ைடமான் இளந்திைரயைனப் பற்றி இவகள் கூறும் கைதக்கும் பல்லவ
மரபுக்கும் சம்பந்தேம இல்ைல. ேசாழ மன்னன் பீலிவைள என்ற நாககன்னிைகையத்
ெதாண்ைட நாட்டில் கண்டு கூடிப் பிrயும் காலத்தில் மகன் பிறந்தால் அனுப்புமாறும்
அவைன அரசனாக்கி ைவப்பதாகவும் வாக்களிக்க, அப்படிேய நாகநாடு ெசன்ற
பீலிவைள தான் ெபற்ற மகைன உற்ற பருவத்தில் கலத்தில் ேசாழ நாட்டுக்கு
அனுப்பினள், கடலில் ெகாடுங்காற்றால் கலம் கவிழ, இளந்திைரகளுக்கிைடயில்
இளவரசன் கடைல நHந்திக் கைரைய அைடந்தான் என்றும், அதுேபாது கடற்பாசிக்
ெகாடிகள் அவைனச் சுற்றி இருந்தைமயால் அக்ெகாடிகளால் அவன் பல்லவன்
ஆக்கப்பட்டான் என்றும், கூறுவ. (பல்லவம் தமிழ்ப் ெபயரன்று) திைரகளால்
தரப்ெபற்றவேன ெதாண்ைடமான் இளந்திைரயன் என்ப; எனினும் அவைனப் பாடிய
ெபரும்பாணாற்றுப்பைடயாகிய ெபருநூல் இதுபற்றி ஒன்றும் குறிக்கவில்ைல, ேமலும்
அவன் சிறந்த தமிழ் மன்னன். ெகாடிையப் பல்லவமாக்கி அதிலிருந்து மரைப எப்படிக்
காட்ட முடியும்? நாகநாடு என்பது தமிழ்நாட்டுக்கும் இலங்ைகக்கும் இைடப்பட்ட
மணிபல்லவத் தHவினுக்கு அண்ைமயில் இருந்த தHவுகளில் சில. இதைன
மணிேமகைல நன்கு விளக்கும். மணிபல்லவத்தில் இருந்த பீடிைக சம்பந்தமாக
இருநாட்டு மன்ன ேபாrட்ட நிைலயிைன,
"கீ ழ்நில மருங்கில் நாகநா டாளும்
இருவ மன்ன ஒருவழித் ேதான்றி"
(மணி 8 - காைத)
அப் புத்த பீடிைகக்கு உrைம ெகாண்டாடின எனக் காட்டுகிறது. எனேவ, இன்ைறய
யாழ்ப்பாணத்ைத ஒட்டிய தHவுகளில்சிலேவ நாகநாடு என்பது ேதற்றம். ஏெனனில்,
மணிபல்லவம் அன்ைறய காவிrப்பூம்பட்டினத்துக்கு முப்பது ேயாசைனத் தூரத்தில்
ெதற்ேக இருந்த தHவு என்பதைன மணிேமகைல:
"அத்தம் ஆறா ஆைறந்து ேயாசைன
ெதன்திைச மருங்கில் ெசன்றுதிைர உருத்த
மணிபல்லவத் திைட மணிேமகலா ெதய்வம்
அணியிைழ தன்ைன ைவத்த கன்றது"
(காைத - 6, கைடசி வrகள்)

எனக் காட்டுகின்றது. அந்நாகநாடும் தமிழ் மரேபாடு கூடிய மக்கைளயும் மன்னைரயும்
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ெகாண்ட நாடாக இருந்தது ேதற்றம். இன்றும் அந்நாக நாட்டிைன நிைனவூட்டிக்
ெகாண்டு மணிபல்லவத்தHவில் நாகேதவைத நாகம்ைமயாகப் ெபருங்ேகாயில்
ெகாண்டு, தமிழ் மரபுக்கு ஏற்பச் சிறப்ெபாடு பூசைனகைள ஏற்று இருந்து வருவைதச்
ெசன்ேறா அறிவ. புத்த பீடிைகயும், புத்த பள்ளமாகிய ேகாமுகிப் ெபாய்ைகயும்
அத்தHவில் ஒரு பக்கம் இலங்ைகவாழ் புத்த சமயத்தினருக்குப் புனித இடமாக
அைமயும் அேதேவைளயில், கடற்கைரைய அடுத்த நாகம்ைம ேகாயில் இலங்ைக
வாழ் இந்துக்களுக்குச் சிறந்த தூய்ைமநிைற ெதய்வ இடமாக அைமகின்றது. இத்தHவும்
இைத ஒட்டிய சில தHவுகளுேம நாகநாடு எனக்ெகாள்ளல் ெபாருந்தும். எனேவ,
இந்நாட்டுப் பீலிவைளக்குப் பிறந்த திைரயைன எக்காரணம் ெகாண்டும் பல்லவ குலத்
தைலவனாக்க முடியாது. நல்லேவைள இவகள் ஆய்வு அழகிய பல்லவ
ஆண்டதால்தான் அத்தHவு மணிபல்லவம் என்ற ெபய ெபற்றுச் சிறந்தது என்ற
அளவிற்குச் ெசல்லாதது அைமதி தருகின்றது.
ஆம்! முதற் பல்லவ தமிழ் மரபுக்கு மாறுபட்டவ என்பைத அவ தம் பிராகிருத
ெமாழிக் கல்ெவட்டுக்கேள சான்று பகரும். ேமலும், அவகேள தங்கைளப் பரத்துவாச
ேகாத்திரத்தவ என்று கூறிக் ெகாள்கின்றன. இக்ேகாத்திரம் தமிழ் மரபுக்கு
ஏற்றதன்று. பல்லவ முதலில் பிராகிருதப் பல்லவராக இருந்து, பின் சமசுகிருதப்
பல்லவராகிப் பின் ஏழாம் நூற்றாண்டில் அப்ப அடிகளால் மாற்றம் ெபற்ற பிறேக
தமிழ்ப் பல்லவராகித் தம் கல்ெவட்டுக்கைளத் தமிழிற் ெபாறித்துள்ளன. எனேவ,
பல்லவ தமிழ் நாட்டவ என்று ெகாள்வேதா ேசாழனுக்கு முைறயற்ற வழியில்
பிறந்தவ பரம்பைரயின என்று ெகாள்வேதா ெபாருந்தாது.
சில 'பல்லவ ெதாண்ைடய' எனத் திருமங்ைக ஆழ்வா ேபான்ேறா பாடியைதக்
ெகாண்டும், ெகாடிக்கு வடெமாழிப் ெபய பல்லவம் என்றிருப்பது ெகாண்டும் இந்த
உண்ைமைய நிைலநாட்ட முயல்வ. ெதாண்ைட நாட்ைட ஆண்டதால் அவகள்
ெதாண்ைடய என்றும் ெதாண்ைடய ேகான் எனவும் அைழக்கப் ெபற்றாகேளயன்றி
ேவறன்று. 'Emperor of India' என்று ஆங்கில நாட்டு மன்ன இருந்தா என்பதால் அவைர
யாராவது இந்திய என்று கூற முடியுமா? அடுத்துக் ெகாடி வழியாக வந்தவராயின்
அதன் தமிழ்ப் ெபயைர விடுத்து, ேவற்று ெமாழிப் ெபயராகிய பல்லவ என்று
அவகள் தம்ைம அைழத்துக் ெகாள்வா என்று நிைனப்பது எவ்வளவு ெபாருத்தமற்ற
ஒன்று. எனேவ, இவற்றால் அவகைளத் தமிழகத்ைதச் சாந்தவ என்று ெகாள்ளல்
கூடாது.
ேமலும் அவகள் தமிழ் மரபினராகேவ இளந்திைரயன் வழியினராகேவ
இருந்திருப்பாராயின் தமிழ்நாடு அவ தம் ஆட்சியில் நிைலெகட்டு, ெமாழி ெகட்டு,
மரபு ெகட்டு, சமயம் மாறி, பிற வைகயில் எல்லாம் இருட்டடிப்புச் ெசய்யும் வைகயில்
இருந்திருக்குமா என எண்ணிப் பாக்க ேவண்டும். ேமலும், முதற் பல்லவ தம்
வாழ்வும் பிற ெதாடபுகளும் ெபயரும் பிறவும் வடநாட்டவேராடு
ெதாடபுைடயனவாகேவ அைமவைதயும் மறக்க முடியாது. அவகள் வட
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இந்தியாைவேயா தக்கணத்ைதேயா சாந்தவரா அல்லது ஒரு சில நிைனக்கும்படி
'பாத்திய நாடு' என்ற ஒரு ெவளிநாட்டில் இருந்து வந்தவரா என்பதில்
ஐயமிருக்கலாம். அது பற்றிய கவைல நமக்கு இங்ேக ேதைவயில்ைல. அவகள்
முற்றும் தமிழ் இனத்துக்கு ேவறுபட்டவராகித் தமிழ்நாட்டின் வடக்ேக இருந்து
வந்தவேர எனக் ெகாள்வது ெபாருத்தமானதாகும்.
அவகள் வடக்கிருந்து வந்தவகள் என்பதற்கு அவதம் குைகக்ேகாயில்கள் மற்ெறாரு
சான்று பகரும் என்ப சில. மராட்டிய நாட்டிலுள்ள அசந்தா, எல்ேலாரா
ேபான்றவற்ைறயும் பிற்காலப் பல்லவதம் குைகக்ேகாயில்கைளயும் ஒப்பு ேநாக்கின்,
வளந்த அந்த மராட்டிய நாட்டின் கைலயுணவு ெபற்ற பரம்பைரயினருள் ஒருசாரா
ெதற்கு ேநாக்கி வந்தாகேளா எனக் ெகாள்ள இடமுண்டு. எனினும், 7ஆம்
நூற்றாண்டின் ெதாடக்கம் வைரயில் அத்தைகய குைகக்ேகாயில்கள்
இல்லாைமயாலும் வடக்குள்ளைவயும் காலத்தால் பிற்பட்டைவ எனக் ெகாள்ள
ேவண்டி இருப்பதாலும் இக்கூற்ைற அது அத்துைணப் ெபாருத்தமாகக் ெகாள்ள
வழியில்ைல. எனினும், அவகள் தமிழ்நாட்டில் வந்து ேசந்த ேவற்று இனத்தவேர
என்பதில் ஐயமில்ைல.
பல்லவ காஞ்சிையத் தைலநகராகக் ெகாண்டு ஆண்டாகள் என்பது மறுக்க முடியாத
உண்ைம; எனினும், அவகள் எப்ேபாது காஞ்சிக்கு வந்தாகள் என்பைதத் திட்டமாக
வைரயறுக்க முடியவில்ைல. பல்லவ வாழ்வின் இறுதி எல்ைல, அபராஜிதேராடும்
தமிழக வரலாற்றின் திருப்பு ைமயமான திருப்புறம்பியப் ேபாேராடும்
அறுதியிடக்கூடிய ெதளிந்த நிைல காணப்ெபறினும் அவதம் ெதாடக்க எல்ைல
திட்டமாக வைரயறுக்க முடியாததாகேவ உள்ளது. இதனாேலேய இரண்டாம்
நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்திேலா முதல் நூற்றாண்டின் இறுதியிேலா வாழ்ந்த
ெதாண்ைடமான் இளந்திைரயைன இவகள் முன்ேனாக்கிக் ெகாண்டு
இடப்படுகின்றன. எனினும், இவகளுைடய ஆய்வின்படி இவகள் வடக்கிருந்து
வந்தவ என்பதும், அவருள் முதலாவதாகக் காஞ்சியில் ஆண்டவன் பப்பேதவன்
என்பதும், அம்மரபில் ஒருவனான விஷ்ணு ேகாபேன வடநாட்டுப் ெபருேவந்தனாகிய
சமுத்திரகுப்தனின் அலகாபாத் தூணில் குறிக்கப்ெபற்றவன் என்பதும் ெதளிவாக
விளங்குகின்றன. இந்த வழியில் நின்ேற பல்லவ காஞ்சியில் காலூன்றிய
வரலாற்ைறக் காண்ேபாம்.
இப்பல்லவ, சாதவாகனப் ேபரரசின் கீ ழ் இருந்த காஞ்சிையச் சாந்த நாட்டிைன
அவகளுக்குப் பிறகு ைகப்பற்றி ஆளத்ெதாடங்கின என்று புதுைவ துப்பேர அவகள்
விளக்கியுள்ளாகள். (History and the institutions of Pallavas Ed. 1924-by C.S.Subramania Iyer-P.6)
ேவற்று நிலத்தவ தமிழ்நாட்டில் அைலயைலயாகப் புக ேநந்த நாட்டு
நிைலயிைனயும் காலச் சூழைலயும் ேமேல கண்ேடாம். அேத காலத்தில்தான்
அண்ைட நாடாகிய ஆந்திரத்தில் சாதவாகனப் ேபரரசு வலுவுற்றதாக
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ஆக்கப்ெபற்றிருந்தது. அவருடன் ஒட்டிேயா அடங்கிேயா, ேவறு வைகயாேலா
வடகிழக்கிலும் ெதன்ேமற்கிலும் ேமற்கிலும் ஏறக்குைறய அேத காலத்தில்தான்
பைடெயடுத்து வந்து வடபகுதிைய ெவற்றி ெகாண்டு ஆண்டன என்றும்,
சாதவாகனேரா அவதம் ஆைணவழிச் சிற்றரசேரா அவகைள வடக்ேக ெநருக்க,
அவகள் ேமலும் ெதற்ேக ெசன்று பாண்டிய நாட்ைடக் ைகக்ெகாண்டு நாட்டு
நிைலைய மாற்றின என்று அறிகிேறாம். அவ்வாறு அவகள் ெதற்கு ேநாக்கிச்
ெசல்லக் காரணமானவகைளப் பல்லவ எனக் ெகாள்ளல் ெபாருத்தமாகும்.
திரு. கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கா அவகள் அப்பல்லவைர வடெமாழிப் பல்லவ எனக்
குறிப்ப. (Pailavas of Kanchi - Gopalan p.XXII) பிராகிருதப் பல்லவ எனக் ெகாள்ளலும்
தவறில்ைல. வளந்துள்ள சாதவாகனப் ேபரரசின் கீ ழ் இருந்த வாரங்கல்
காேகத்தியரும் ேமைல நாட்டுக் கங்கரும் ஆந்திர எல்ைலயில் இருந்த பல்லவரும்
தத்தம் ஆைணைய வலுப்படுத்திக் ெகாள்ளப் பல வைகயில் முயன்று ஓரளவு ெவற்றி
ெபறேவ தான் சாதவாகனப் ேபரரசும் தளச்சியுறலாயிற்று. அடங்கிய சிறுசிறு
ெதாகுதியினராகி அவவழி ஆங்காங்ேக சிற்றரசகளாகவும் எல்ைலக்
காவலகளாகவும் இருந்த அரச பரம்பைரயினரும் அவைரச் சாந்தவரும் ெமல்லத்
தைலதூக்கித் தனி ஆட்சி அைமக்கத் ெதாடங்கின. அந்த வழியிேலதான் ெநல்லூ,
குண்டூ ஆகியவற்ைற ஒட்டிேயா அவற்றின் ேமல் பகுதிைய ஒட்டிேயா வாழ்ந்த
இந்த மரபின தம் எல்ைலைய விrவாக்கிக் ெகாண்டு தாழ்ந்திருந்த ெதற்குப்
பகுதிைய ேநாக்கி, காடு அடந்த ெதாண்ைட மண்டலப் பகுதிையக் ைகப்பற்றி,
ேவங்கடத்தில் வாழ்ந்திருந்த 'புல்லி'யின் மரபின முதல்வைர ெவன்று, காடு ெகான்று
நாடாக்கிக் காடவ, காடு ெவட்டி என்ற பட்டங்கைளப் ெபற்று, இறுதியாகக்
காஞ்சிையயும் பற்றி ஆளத் ெதாடங்கின எனக் ெகாள்ளல் ேவண்டும். எனேவதான்
இவதம் பிராகிருதக் கல்ெவட்டுக்கள் ெநல்லூப் பகுதியிலும் பிற வடக்குப்
பகுதிகளிலும் இருக்கின்றன என வரலாற்று அறிஞகள் காட்டுகின்றன.
இதனாேலேய பின் வந்த பல மன்னதம் பல்லவ, மற்றவ - கல்ெவட்டுக்களில்
காஞ்சிையப் 'பல்லேவந்திரபுr' எனக் குறித்துள்ளன. ஏறக்குைறய இந்தக் காலம் கி.பி.
மூன்றாம் நூற்றாண்டில் முதற் பகுதியாக இருக்கலாம் எனக் ெகாள்ளுவதில்
தவறில்ைல. ெதாண்ைடமான் இளந்திைரயனுக்கு ஒரு நூற்றாண்டுக்குப் பின் களப்பிர
முதலிேயா ஒடுங்கிய இந்த நாளிேல பல்லவ காஞ்சியுள் புகுந்தன என்று
ெகாள்ளல் ெபாருந்துவதாகும் (Meenakshi P-2).
இந்த முதற் பல்லவைனப் பற்றி ேக.வி.சுப்பரமணிய ஐய அவகள் தமது
'பழந்தக்கணத்தில் வரலாற்றுக் காட்சிகள்' (Historical Sketches of Deccan) என்ற நூலின்
இரண்டாம் பகுதியில் இரண்டாம் பல்லவதம் மரபின் ேதாற்றத்ைதக் குறிக்கும்ேபாது
ெதளிவாகக் காட்டியுள்ளைம ஈண்டு எண்ணத்தக்கது.
இந்த விளக்கத்தின் வழி பல்லவ யா என்ற உண்ைம திட்டவட்டமாகத் ெதளிவு
ெபற்றுவிட்டது. ேமலும் இவரது நூலின் முதற்பகுதியிேலேய (1971இல்
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ெவளியிடப்ெபற்றது) பல்லவ வடக்குத் திைசயில் யா யாருடன் எவ்ெவவ்வாறு
இைணந்தும் பிணக்குற்றும் ேவறுபட்டும் மாறுபட்டும் ெமல்லத் ெதற்கு ேநாக்கி
வந்தன என்பைத விளக்கியும், அவதம் சமயம், ெமாழி முதலியவற்ைறப் பற்றித்
ெதாட்டும் காட்டியுள்ளா. (Section II Pallavas P.15) அவதம் எழுத்து மத்திய இந்திய
எழுத்து என்ற ெகாள்ைகையயும் அதைன அவகள் முதன் முதலில் காஞ்சியில்
வாழ்ந்த காலத்தில் கல்ெவட்டுக்களில் பயன்படுத்தின என்பதைனயும் žன யாத்திrக
(Beats Si Yu Ki P.226) துைணெகாண்டும் டாக்ட பனல் (Dr.Burnall) துைணெகாண்டும்
காட்டியுள்ளன. இவற்றால் பல்லவ வட நாட்டில் முைளத்ெதழுந்த ஒரு மரபின
எனக் ெகாள்ளுதேல ெபாருத்தமானதாகும்.
இவ்வாறு வடநாட்டு எல்ைலயிலிருந்து ெமல்ல ெமல்லக் காஞ்சியில் வந்து ஆண்ட
பல்லவ மன்னகைளப் பற்றிய ஆய்விைனப் பல அறிஞகள் இந்த நூற்றாண்டின்
ெதாடக்கத்தில் நன்கு ெசய்துள்ளன. அவ்வாராய்ச்சிகளின் வழிேய பல நூல்களும்
ெவளிவந்துள்ளன. அவற்றுள் அவகள் பல்லவகைளப் பிராகிருதப் பல்லவகள்
எனவும் வடெமாழி அல்லது சமசுகிருதப் பல்லவ எனவும் பிற்காலத்தவைரத்
தமிழ்ப்பல்லவ எனவும் பிrத்துள்ளன. அவரவ கல்ெவட்டுக்களில் அைமந்த
ெமாழிகளின் அடிப்பைடயில் இப்ெபயகள் அைமந்தன. இந்தப் பரம்பைரயின
ெதாடந்து தந்ைத வழி மகன் என வந்துள்ளன என்றும் இைடயிைடேய சில
சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று பிற்காலப் பல்லவருள் இரண்டாம்
பரேமசுவரனுக்குப் பிறகு நந்திவமப் பல்லவ மன்னன் பட்டத்துக்கு வந்த
வரலாறாகும். பரேமசுவரனுக்குப் பரம்பைர அற்ற காரணத்தாேலா அன்றித் தக்கவ
இல்லாத காரணத்தாேலா மக்கள் மாற்றுவrப் பல்லவ மரபிேல ஒருவைரத்
ேதடேவண்டி வந்தது. பல்லவ வரலாற்றில் இந்த முைற ஒரு சிறந்த விளக்கமாக
அைமகின்றது. பரேமச்சுரன் தனக்குப் பின் இன்னா என்று எழுதி ைவத்தானா
இல்ைலயா என்று ெசால்ல முடியாது. அல்லது அவனுக்குப்பின் அவனுைடய உrைம
மக்கள் அரேசற்கத் தக்கவ இல்ைலயா என்றும் ெதrயவில்ைல. ஆனால் பல்லவ
மன்னைன மக்கள் விரும்பி ஏற்ற நிைலதான் ேநாக்கத்தக்கது. மன்ன ஆட்சி மரபு
இருந்த ேபாதிலும், நாட்டில் அரசின்றி நிைலகுைலந்தேபாது மக்கள் தம் மன்னைரத்
ேதந்ெதடுத்த முைறயிைன நமக்கு இவ்வரலாறு ெதrயக் காட்டுகிறதன்ேறா? ேசாழன்
கrகால் ெபருவளத்தான் ஆட்சிக்கு வந்ததாகச் சங்க காலச் ெசய்தி நமக்குக் கூறும்
வைகயில் இந்த வரலாறும் அைமகின்றது. நந்திவமன் தந்ைதயாகிய
இரணியவமனும் அவருைடய முதல் மூன்று மக்களும் ஆட்சிப் ெபாறுப்ைப ஏற்க
மறுத்த அேதேவைளயில், பன்னிரண்டு வயேத நிரம்பிய நந்திவமன் விரும்பி ஏற்று
ெவற்றி கண்ட சிறப்பு பல்லவ வரலாற்றில் சிறந்த பகுதியாகும். அவனுைடய
ெசயல்திறேன பல்லவ மரபிைன நாட்டில் ேமலும் ஒரு நூற்றாண்டிற்கு வாழ
ைவத்தது. இவ்வரலாற்ைறத் திரு. ேகாபாலன் அவகள் 'Dynamic Revolution' என்ற
தைலப்பில் காட்டியுள்ளைம பாராட்டற்குrயது.
சிம்மவிஷ்ணுவுக்கு முன் காஞ்சிையத் தைலநகராகக் ெகாண்ட பல்லவ முைற
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முைறயாக ஆண்ட மரபு ெநறி நமக்கு இன்னும் கிைடக்கவில்ைல. ஆறாம்
நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஆண்ட சிம்மவிஷ்ணுவுக்கு முன் சுமா மூன்று
நூற்றாண்டுகள் ஆண்ட அந்த மரபினrன் வrைசைய நம்மால் முற்றும் உணர
முடியவில்ைல. அவகேள ெதாடந்து அந்த நூற்றாண்டுகளில் காஞ்சிையத்
தைலநகராகக் ெகாண்டு ஆண்டாகளா அன்றி ேவற்று ேவந்தகளால் அடிக்கடி
இைடயீடுற்று இடம் மாற ஆண்டு வந்து மீ ண்டும் மீ ண்டும் தைலெயடுத்தாகளா
என்பதைனச் சிறந்த வரலாற்றாளரும் ஆய்ந்து உணரமுடியவில்ைல. அக்காலத்திய
கல்ெவட்டுக்கேளா இலக்கியங்கேளா பிற நாணயங்கள் முதலியனேவா வரலாற்று
அடிப்பைடப் ெபாருள்கைள வைகப்படுத்தும் வைகயில் நமக்குக் கிைடக்கவில்ைல.
எனினும் பல்லவ மரபு மூன்று நூற்றாண்டிற்கும் இைடயில் ெதாடங்கி ஒன்பதாம்
நூற்றாண்டின் இைடவைரயில் காஞ்சியில் எல்ைலயில் ெதாடந்து நின்றது
என்பதைன யாரும் மறுக்கவில்ைல. ஆயினும், இைடக்காலத்தில் ேசாழ
தைலதூக்கினாகேளா என எண்ண ேவண்டியுள்ளது. அதைனப் பின்னக் காண்ேபாம்.
இந்த ஆறு நூற்றாண்டுகளில் காஞ்சியில் ஆண்ட மன்ன வரலாேற பல்லவ
வரலாறாக அைமகின்றது. அக்கால மன்ன வrைசயிைனயும் ஆண்ட
வைகயிைனயும் பிறவற்ைறயும் பல வரலாற்றறிஞகள் விளக்கமாகக் காட்டிச்
ெசன்றுள்ளன. எனேவ, அவற்ைற மீ ண்டும் நான் இங்ேக காட்ட விரும்பவில்ைல.
எனினும் ஒருசில அடிப்பைடகைள மட்டும் ெதாட்டுக் காட்டிவிட்டு ேமேல ெசல்ல
நிைனக்கின்ேறன்.
முதற் பல்லவராகிய பிராகிருதப் பல்லவ ஆட்சி காஞ்சியில் மட்டுமன்றி அதற்கு
வடக்ேகயும் கிருஷ்ைண ஆற்றங்கைர வைரயிலும் பரவி இருந்தெதன்பது ெதளிவு.
அவதம் கல்ெவட்டுக்களும் பட்டயங்களும் ஆந்திர நாட்டில் உள்ளைம அறிகிேறாம்.
அவருள் ஒருவனாகிய விஷ்ணுேகாபைனேய சமுத்திரகுப்தனின் அலகாபாத்துக்
கல்ெவட்டு கிருஷ்ைண ஆற்றங்கைரயில் ஆட்சி ெசய்த பல்லவன் எனக் குறிக்கிறது.
அவ்விஷ்ணு ேகாபன் நான்காம் நூற்றாண்டின் இைடக்காலத்தவன். அவனுக்கு முன்
பப்பேதவன் சிவஸ்கந்த வமன், அங்குரன், வரவமன்
H
என்ற நான்கு முதற் பல்லவ
ஆண்டதாகக் குறிக்கின்றன. பப்பேதவேன முதன் முதல் காஞ்சிையத்
தைலநகராக்கிக் ெகாண்ட பல்லவனாவன். இளந்திைரயனுக்குக் குைறந்தது 70 அல்லது
80 அல்லது 100 ஆண்டுகள் கழிந்து இந்நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்திருக்கலாம். அந்த
இைடக்காலேம முன் கண்ட களப்பிர ஆட்சிக் காலமாக இருந்திருக்கலாம். இவகள்
காலத்திேலேய ேகாயில்களுக்குத் தானம் வழங்கிய மரபும் அவற்ைறக் கல்ெவட்டில்
குறிக்கும் மரபும் உண்டாகிவிட்டன. இக்காலத்திய ஆட்சிமுைற, மக்கள் வாழ்க்ைக
ெநறி முதலியைவ பற்றிய தகவல் ஒன்றும் திட்டமாக நமக்குக் கிைடக்கவில்ைல.
எனேவதான் இக்காலத்ைத இருண்ட காலம் எனக் ெகாண்டன ேபாலும்.
இக்காலத்ைதக் ேகாபாலன் அவகள் கி.பி. 200 முதல் 350 வைர எனக் ெகாள்கின்றன.
அடுத்து வரும் சமஸ்கிருதப் பல்லவ காலத்ைத அவ கி.பி. 350 முதல் 600 எனக்
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கணக்கிடுவ. கி.பி. 600-இல் மேகந்திரன் பட்டேமறிய பின் பல்லவ தம் ெதளிந்த
வரலாேற நமக்குக் கிைடக்கிறதன்ேறா!
சமஸ்கிருதப் பல்லவ ஆட்சியில் முைறயாக யா பின் யா வந்தா என்பது
காணமுடியாத ஒன்றாக உள்ளது. எனினும், அக்காலத்திய கல்ெவட்டு, ெசப்ேபடு
முதலியவற்றாலும் பிற யூகங்களாலும் விஷ்ணுேகாபன் ெதாடங்கி மேகந்திரன்
தந்ைதயாகிய சிம்மவிஷ்ணு வைரயில் 19 அரசகைள முைறப்படுத்தியுள்ளன.
இக்காலத்திேலயும் மற்ெறாரு நாக கன்னிைகயின் மகனும் அவன் மகன் வழி அரசும்
குறிக்கப் ெபறுகின்றது. (Gopalan's Pallavas P.51 & 62) நாம் முன்னேர அதுபற்றி ஆய்ந்து
திட்டமான முடிைவக் கூறிவிட்டைமயின் மீ ண்டும் அதுபற்றி ஆராய ேவண்டா.
திரு.எசு.ேக. ஐயங்கா அவகளும் நல்லேவைள இந்த நாககன்னிையச்
சாதவாகனகளின் கீ ழ்ப்பட்ட ஒரு சிற்றரச பரம்பைரேயாடு சாத்திக் கூறியுள்ளா.
முதற் பல்லவ காலத்ைதப் ேபான்ேற இக்காலத்திலும் உண்டான கல்ெவட்டு,
ெசப்ேபடு ேபான்றைவ அவதம் ஆட்சிைய நமக்குப் ெபருந்துைண புrயவில்ைல.
இக்கல்ெவட்டு, ெசப்ேபடுகைளப் பற்றியும் அைவ தரும் ெபாருள்கள் பற்றியும்
முன்னேர பல ஆய்ந்து ெவளியிட்டுள்ளன. இவற்றின் வழி எத்தைனேயா வைகயில்
அரச வrைசையக் காட்டும் நிைலயிைனயும் நம்மால் இவகள் தம் மரபிைனப்
பிரமேதவனிடத்திலிருந்து வந்ததாகக் கூறிக் ெகாள்வதைனயும் அறிகிேறாம். அந்த
மரபில் பல்லவன் என்ற ெபயருடேனேய ஒரு மன்னவன் இருந்ததாகவும்
காண்கின்ேறாம். (Vayalur list Ep.Ind. Vol XVIII P.151).
இம்மரபில் குமாரவிஷ்ணு I & II, கந்தவமன் I & II விஷ்ணுேகாபன் (அலகாபாத்
கல்ெவட்டில் உள்ளவன் அல்லன்) சிம்மவமன், நந்திவமன் ேபான்ேறா
முக்கியமானவகளாகின்றன. இவகளுக்கு இைடயில் ஓ இைடெவளி இருந்து
ேசாழ தைலதூக்கினாகேளா என்ற ஐயமும் எழ இடமுண்டு. (Ancient History of Nellore
By Venkiah - Gopalan Pallavas PP.63 and 64) இக்கருத்ைதச் சில மறுக்க நிைனத்தாலும்
இதிலும் நியாயம் உண்டு என்று ெகாள்ள நம் தமிழக நிைல இடம் ெகாடுக்கின்றது.
'எண்ேதாள் முக்கண் ஈசற்கு எழில் மாடம் எழுபது ெசய்ேதான்' என்று ஆழ்வாரால்
ேபாற்றப் ெபறுபவரும் புராண வரலாற்றில் ஏற்றங் ெகாண்டவருமாகிய
ேகாச்ெசங்கணான் என்னும் ேகாச்ெசங்கட் ேசாழ நாயனா இக்காலத்தில்
வாழ்ந்தவராதல் ேவண்டும். அவ திருவாைனக்காவில் இைறவைன வழிபட்ட
தவத்தால் மன்னனாகி அவ்விைறவனுக்குத் தமிழ் நாட்டில் ெபருங்ேகாயில்
எடுத்தவன் என நாட்டுச் சமய வரலாறு கூறுகிறது. அவன் காலத்தில் எழுந்த
ேகாயில்கைளயும் அவற்ைற ஒட்டி எழுந்த பிற ேகாயில்கைளயும் பின் மேகந்திரன்,
நரசிங்கன் காலத்தில் வாழ்ந்த அப்பரும் சம்பந்தரும் ைவணவ ஆழ்வா ஆகிய
திருமங்ைகயாழ்வாரும் பாடிப் பரவியுள்ளன. காஞ்சிைய உள்ளிட்ட பரந்த
தமிழ்நாட்டில் அவன் இத்தைன விrவாகச் சமயப் பணி ெசய்தான் என்றால் அது
ேவற்றுச் சமயத்ைதச் சாந்த பல்லவ ஆட்சியில் இருந்திருக்க முடியாது.
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திரு.ெவங்ைகயா அவகள் குறிப்பிடுவது ேபான்று, ஓrரு தைலமுைறகள் பல்லவ
காஞ்சிைய விட்டு, ெநல்லூrல் தம் காலூன்றி இருந்த நாளிேலதான் ேசாழன்
ேகாச்ெசங்கணான் ைசவ, ைவணவப் ெபருங்ேகாயில்கைளக் கட்டி முடித்திருக்க
ேவண்டும். பல்லவ பலம் இல்ைலயாகேவ அவரது சமயத்ைதச் சாந்ேதாரும் தடுக்க
முடியாத நிைலயில் தளந்திருப்ப.
எனினும், மறுபடியும் அப்பல்லவ ைக ேமேலாங்கிய காலத்தில் புதிதாக எழுந்த
ெபருங்ேகாயில்கைளக் கண்ட சமணகளும் அவகள் வழிநின்ற ஆறாம்
நூற்றாண்டின் பல்லவ மன்னகளும் நாட்டு மக்கள் நிைலயறிந்து அவற்ைறத் தகக்க
முடியாது ேபாக, அதற்கு மாறாகத் தம் சமயக் ேகாயில்கைளயும் மடங்கைளயும்
ஊெரங்கும் கட்டிச் சமணத்ைத வளத்தன. இந்தப் ேபாராட்டத்தின் இறுதிக் கட்டேம
அப்ப சம்பந்த வரலாற்றில் விளக்கப் ெபறுவது. எனேவ, சமஸ்கிருதப் பல்லவ
காலத்தில் சில காலம் அவகள் தமிழ்நாட்டு எல்ைலக்கு அப்பால் ெசன்றிருந்தாகள்
எனவும் அக்காலத்தில் ேகாச்ெசங்கணானும் மற்றும் ஓrரு ேசாழரும்
ஆண்டிருக்கக்கூடும் எனவும் ெகாள்வேத ெபாருத்தமானதாகும். எனேவ,
ெவங்ைகயாவின் கூற்ைற மறுக்கும் திரு. ேகாபாலனின் ஆய்வும் (PP. 64-65) இைடயில்
ேசாழ ஆட்சி இருந்திருக்க முடியாது என்று காட்டும் முடிவும் பržலைனக்கு
உrயனேவயாம்.
இவ்வளவு ெதளிவற்ற நான்கு நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறேக மேகந்திரவமன் கி.பி.
600இல் காஞ்சியில் பல்லவப் ெபருமன்னனாக அrயைண அமந்தான். அவன்
காலந்ெதாட்டு அபராசிதன் காலம் வைர (கி.பி.850) சுமா இரண்டைர
நூற்றாண்டுக்காலத்தில் தமிழக வரலாறு பல்லவ ஆட்சியில் ெதளிந்த
நHேராைடயாகப் புதுைம பூத்த ேசாைலயாகக் காட்சி அளிப்பைதக் காண்கின்ேறாம்.
அக்காலத்தில் நாட்டில் வாழ்ந்த பல்லவப் ேபரரசுகைளப் பற்றி ஆய்வதிலும்
அக்காலத்தில் நாட்டில் இருந்த மாறுதல்கைளேய காண முடிகின்றது. கைடச் சங்க
காலத்தில் ெதளிந்த தமிழகத்ைதக் கண்ட நமக்கு ஏழாம் நூற்றாண்டில் காணும் பல
மாறுதல்களுக்குட்பட்ட தமிழகத்ைத நிைனக்கும்ேபாது அந்த இைடப்பட்ட இரு
பல்லவ ஆட்சிக்கிைடயில் தமிழகம் ெபற்ற மாறுதல்கைள எண்ணாதிருக்க
முடியுமா? எனேவ, இந்த மாறுதல்கைளச் சிறிது கண்டு ேமேல ெசல்ேவாம். தமிழ்
நாட்டு மரபுக்கு முற்றும் மாறுபட்ட மன்ன பரம்பைரகள் ஆள, முற்றிலும் மாறுபட்ட
சமய ெநறிகளும், வாழ்க்ைக முைறகளும் ெபரு வழக்காக மக்களிைடயில் புக, நாேட
ஏழாம் நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தில் புதிய நாெடனுமாறு காட்சியளித்தது.
ஆட்சி முைறயில் மாற்றம் ெபரும்பான்ைமயாகக் காண முடியவில்ைல. ஒேர
பரம்பைரயில் தந்ைதக்குப் பின் மகன் என்ற மரபு காக்கப்ெபறுகிறது. சங்க
காலக்கrகாலன் ேபான்ற பல்லவ மல்லன், மக்கள் விருப்பப்படி அரசனாகும் மரபும்
காணப்ெபறுகின்றது. அரசகளுக்கு இருந்த அைமச்ச குழு முதலிய ஐம்ேபராயமும்
பிற சூழல்களும் ெபரும்பாலும் மாற்றம் ெபறாமலிருந்தைதயும் காண்கின்ேறாம்.
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அரசருடன் அரசியரும் அரசியலில் கலந்து பணிபுrவைதயும் காண முடிகிறது.
எனினும், பல்லவ காலத்தில் சமயம் அரசியலில் பங்கு ெகாள்வைதக் காண
முடிகிறது. சங்க கால மன்னகள் சமயச் சாபுைடயவகேள ஆயினும் அரசியலில்
அச்சமயத்திைனப் புகுத்தாது, 'ஒன்ேற ேதவன்' என்ற உணவில் அைனவரும்
ஒன்றிக்கலந்து வாழ்ந்து வந்த மரபிைனக் காணமுடிகிறது. ஆனால், பல்லவ
காலத்திேலா சமயேம முக்கிய இடம் வகிக்க, அரசியல் அச்சமயத் தைலவகைள
ஒட்டிேய நைடெபற்றதாகக் காண முடிகிறது. மேகந்திரன் காலத்தில் காணும்
இப்ெபருமாற்றத்துக்குக் காரணம் இைடப்பட்ட நூற்றாண்டுகளின் மாறுதல்கேள ஆகும்.
சங்க கால இறுதியிேலேய சமணமும் ெபௗத்தமும் தமிழ்நாட்டில் கால்ெகாண்டு
மாற்றுக் கருத்துக்கைள வளத்தன என்பைதக் காப்பியங்கள் வழி அறிய முடிகின்றது.
அேசாக காலத்திேலேய ெபௗத்தமும் இலங்ைக வைரயில் ெசன்று அங்ேக ெபரும்
சமயமாக விளங்கியதாயினும், தமிழக மக்களிைட அது கால் ெகாள்ளவில்ைல. ைசவ
ைவணவ சமய ெநறிகைளயும் கடவுளைரயும் காட்டும் வைகயில் எந்தச் சங்க
இலக்கியங்களும் ேவற்றுச் சமயங்கைளச் சுட்டவில்ைல. சமணம் முதன் முதல்
சிலம்பிலும், ெபௗத்தம் முதன் முதல் மணிேமகைலயிலும் ேபசப்படுகின்றன.
எனினும், அடுத்த இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகளில் அைவ இரண்டும் தமிழ்
நாட்டுக்ேக உrய ைசவ ைவணவ சமயங்களிலும் ேமம்பட்டு நின்று அக்கால
அரசியல் துைண ெகாண்டு ஓங்கி, தமக்குள்ேளேய மாறுபட்டும், ேபாrட்டும்
இறுதியில் ெபௗத்தம் நிைலெகட, 7 ஆம் நூற்றாண்டில் சமணேம ேமேலாங்கி
நின்றைதக் காண முடிகிறது. இந்த மாற்றுச் சமயப் ேபாராட்டங்களுக்கு
இைடயில்தான் ைசவமும் ைவணவமும் கூடத் தமக்ேக அது வைரயில் இல்லா
வைகயில் பல சடங்குகைளயும் அவற்ைற வளக்கக் ேகாயில்கைளயும்
விrவுபடுத்திக் ெகாண்டன. எனேவ தான் அந்த அடிப்பைடயில் சமய இலக்கியங்கள்
தனியாக வளர ஆரம்பித்தன. சங்க இலக்கியத்தில் திருமுருகாற்றுப்பைடயும்
பrபாடலில் சிலவும் தவித்து ேவெறங்கும் இைறவைன முன்னிறுத்திப் பாடிப் பrசில்
ேவண்டும் நிைல காண முடியாததன்ேறா? ஆற்றுப்பைடயும் பrபாடலும் கூடக்
காலத்தால் பிந்தியைவ என்பது ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்ட ஒன்று. எனேவ, கடைமயில்
கருத்திருத்திக் கடவுள் உணைவ ெநஞ்சில் நிறுவி தூய உள்ளத்தால் மக்கள்
ெதாண்டாற்றிய தமிழகச் சமய ெநறி, இந்தப் பல்லவ காலத்திேல பல வைகயில்
மாற்றம் ெபற்று ெவறும் புறக்ேகாலங்களும் புகழுைரயுேம சமயம் என்ற நிைலயில்
ஆக்கப்ெபற்றுள்ளது. இந்தச் சமயப் ேபாராட்டத்துக்கு அடிப்பைடக் காரணம் பிற சமயச்
சாபுைடய பிற நாட்டு அரசகளும் அவகளுடன் ஆைணயில் பங்கு ெகாண்ட பிற
சமயத் தைலவகளுேமயாவ. நாம் இைவ பற்றி நன்குஅறிய முடியாவிட்டாலும்
ஏழாம் நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தில் நாம் காணும் நாட்டு ெமாழியிேலயும்கூட இந்தப்
பல்லவ காலம் ெபருமாற்றத்ைதச் ெசய்துள்ளது. பல்லவ கல்ெவட்டுக்கேள இதற்குச்
சான்று பகரும். தமிழ்நாட்டில் இருந்து தமிழ் நாட்ைடயும், பிற எல்ைலப்
பகுதிகைளயும் ஆண்ட பல்லவகள் தமிழிலன்றிப் பிராகிருதத்திலும்
சமஸ்கிருதத்திலும் கல்ெவட்டுக்கைளப் ெபாறித்தாகள் என்றால் அந்த ஆட்சியில்
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எப்படித் தமிழ் ெமாழி வளந்திருக்க முடியும்? எனினும், ெபாதுமக்களும் தமிழகத்தின்
சமயங்களாகிய ைசவ ைவணவ மக்களும் தமிழ்ெமாழிையப் பல வைகயில் ேபாற்றிக்
காத்தன. அக்காலத்தில் வாழ்ந்த காைரக்கால் அம்ைமயா, திருமூல ேபான்ற
சமயத்தைலவகளும் பதிெனண்கீ ழ்க் கணக்கில் உள்ள சில நூல்களின் ஆசிrயகளும்
தமிழ் இலக்கியங்கைளயும் சமய இலக்கியங்கைளயும் ேபாற்றி வளத்தன. எனினும்,
அவகளும் காலச் சூழலிலும் பிற சமயக் ெகாள்ைககளிலும் ெவற்று முைறகளிலும்
தம்ைமப் பறிெகாடுத்தவராகேவ காண்கின்றன. அவ்வளவு ேவகமாக மாற்று
நாகrகமும் சமயங்களும் தமிழ்நாட்டில் ஊன்றத் ெதாடங்கிவிட்டன. சிலம்பின்
காலத்திேலேய மாடலன் வழிேய ைவதHக சமயத்தின் வளச்சிைய அறிகிேறாம்.
எனேவ, அந்த அடிப்பைடயில் பல்லவ காலத்திய சமய இலக்கியங்கள்
வளந்துள்ளன. அந்த இலக்கியங்கள் தூய தமிழ் நைடைய விட்டுப் பிற
ெமாழிகைளயும் பின்பற்றின. சமயமும் சாதியும் ேபாrடத் ெதாடங்கி அவற்ைறக்
கடவுள் ெநறிக்கு வழிகாட்டும் எல்ைலக் கற்கெளனக் காட்டும் பாடல்கைளக்
காண்கின்ேறாம். எனேவ, இந்தப் பிற ெமாழிப் பல்லவ ஆட்சியில் சமய
அடிப்பைடயில் ேவற்று ெமாழிகளும் ெகாள்ைககளும் பரவலாயின. 'ஆrயன் கண்டாய்
தமிழன் கண்டாய்', 'ஆrயமும் தHந்தமிழும் ஆயினான் காண்' என்று ஏழாம்
நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தில் தமிழ் நாட்டின் ஒரு ெமாழிக் ெகாள்ைக மாறி இரு
ெமாழிக் ெகாள்ைக நிைலெபறத் ெதாடங்கிற்று. தமிழ் மக்கள் தமிழுக்குச் சமமாக
மற்ெறாரு ெமாழிையயும் தங்கள் வாழ்விைடக் ெகாள்ள வழி வகுத்த காலம்
இப்பல்லவ காலேமயாகும். இந்தக் ெகாள்ைகையத் தமிழகள் ெவறுக்காது ஏற்றுக்
ெகாண்டைதக் கண்ட ேவற்று ெமாழியாள ஒரு படி ேமேல ெசன்றன. அதனால்தான்
நாட்டில் ெமாழி அடிப்பைடயில் - அந்த ெமாழிவழிச் சாதி அடிப்பைடயில் சண்ைடகள்
ேதான்றி இன்று வைர வளந்து வந்துள்ளன. இரண்டும் சமம் என்ற அப்ப
ெகாள்ைகயிைனேய சமயக் கண்ெகாண்டன்றி ெமாழிக் கண் ெகாண்டு
ஒத்துக்ெகாள்ளாத நிைலயில், ேவற்று ெமாழியாள தமிழிலும் தம் ெமாழிேய
உயந்தது என்றும், கடவுளுக்கு அம்ெமாழிேய உகந்தது என்றும், அம்ெமாழி
ேபசுேவாேர உயந்தவ என்றும் வாதிடவும் ெசயல்படவும் ெதாடங்கின.
இத்ெதாடக்கத்துக்கு வித்திட்ட காலம் இப்பல்லவ காலேம. அதனாேலேய ஆழ்ந்த
சமயப் பற்றுள்ள ேசக்கிழாரும், 'அச்சைன பாட்ேட யாகும்: ஆதலால் மண்ேமல்
நம்ைமச் ெசாற்றமிழ் பாடுக' என்று இைறவேன சுந்தரருக்குக் கட்டைள இட்டதாகப்
பாடுவ. அப்பரும் 'தமிேழாடு இைச பாடல் மறந்தறிேயன்' என்று பாடுகிறா. எனினும்,
இந்தப் ேபாராட்டம் இன்றும் தHரவில்ைல. இந்த ெமாழிப் ேபாராட்டம் தHந்தாலன்றி,
தமிழ்நாட்டில் வாழ்வா தம்ைமத் தமிழராகக் ெகாண்டு, தமிேழ சிறந்த ெமாழி எனக்
காட்டி இைணந்து வாழ்ந்தாலன்றி, உய்வு இல்ைல.
இைவயன்றிச் சமுதாயத்திலும் எத்தைனேயா மாறாட்டங்கள் இப்பல்லவ காலத்தில்
நிகழ்ந்திருப்பைத நம்மால் காண முடிகின்றது. மக்கள் உடல் உைழப்பும் கடைமயும்
உள்ளைவயாகக் ெகாண்டு 'தமக்ெகன வாழாப் பிறக்குrயாளராக' வாழ்ந்து தான்
ெமய்ம்ைம வாழ்வு என்றிருந்த நிைல மாறி, ெவறும் ஆரவாரமும் மாற்று நிைலகளும்
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ெபருக அவற்றின் துைண ெகாண்டு ேசாம்பி வாழும் வாழ்விைன ேமற்ெகாண்டு
விட்டாகள் என்றுணர முடிகிறது. 'பிறப்ெபாக்கும் எல்லா உயிக்கும்' என்ற
வள்ளுவன் வாக்குக்கு ஏற்ப வாழ்ந்த சமுதாயத்தில் சாதிகளும் பிற ேவறுபாடுகளும்
ஆட்சிபுrயலாயின. 'ெசய்ெதாழில் ேவற்றுைம யான்' என்ற ேவறுபாடு மாறி, பிறப்பால்
ேவறுபாடுகாட்டும் காலமாக மாறிய நிைலையப் பாக்கின்ேறாம். சுந்தர காலத்ேத
'அந்தண ேவேறா அந்தணக் கடிைம யாதல் இல்ைல' என்று வழக்காடும் அளவுக்கு
ஒரு சாதிக்கு ஒரு நHதி என்ற ெகாள்ைக இந்த முதற் பல்லவ காலத்தில்
வளந்ததுதான். அதனாேலதான் ேசக்கிழா பாடும்ேபாதுகூட, தமது ெபrய புராணத்
தைலவகைளச் சாதிகள் குறித்துக்காட்டுகின்றா. அத்துடன் அவ்வச்சாதிக்கு
இன்னின்ன ெதாழில்கள் என்ற ஒரு கட்டுப்பாடும் உண்டாகி இருப்பதறிகிேறாம்.
எனினும் இந்தச் சாதி ேவற்றுைம கற்றா மாட்டு அதிக ேவறுபாட்டிைனக் கற்பித்து
மாறுபாட்ைட உண்டாக்கவில்ைல என்பைத அப்ப, சம்பந்த,
திருநHலகண்டயாழ்ப்பாண ேபான்றா வாழ்விலிருந்து அறிந்து ெகாள்கிேறாம்.
ஆட்சி முைறயில் பல வr விதிப்பு முதலியைவ பற்றிய மாற்றங்கள் சிலவற்ைற
நம்மால் காண முடிகிறது. எனினும் பிற்காலப் பல்லவகள் காலத்தில்தான் நாட்டு
ஆட்சியின் நல்ல இயல்புகைளயும் முைறகைளயும் பரக்கக் காண்கிேறாம்.
தமிழராகேவ ஆன சிம்மவிஷ்ணுவின் பரம்பைரயின ஓரளவு ேவற்று மக்கள்
வாழ்வின் அடிப்பைடயில் நின்றாகேளனும், ெபரும்பாலும் தமிழகள் என்று தம்ைம
நிைனந்து, தமிழ்ச் சமுதாய ெநறியிேலேய தம் அரசியைலயும் வாழ்வியைலயும்
அைமத்துக் ெகாண்டாகள் எனக் காண்கிேறாம். எனினும் அந்த இருண்ட காலமாகிய
முற்காலப் பல்லவ காலத்தில் உண்டான சில சமுதாய மாறுதல்கள் தமிழ்
மக்களிடம் ேவரூன்றி நிைலத்து, இன்றளவும் அவகைள விட்டு நHங்காமல்
வாழ்கின்றன என்பது ேதற்றம். இனி இந்த ஆய்விைன விட்டுப் பிற்காலப் பல்லவ
கால வரலாற்ைறக் காண்ேபாம்.
சிம்மவிஷ்ணுவின் பரம்பைரயினராய மேகந்திரன் ெதாடங்கி இரண்டாம் பரேமசுவரன்
வைரயிலும் ஆண்ட அரச காலத்தில் நாடு சமயப் ேபாராட்டங்களுக்கு உள்ளாகித்
ெதளிநிைல ெபற்றைம காண்கிேறாம். அதற்கு முன் வந்த பல மன்ன பரம்பைரயின
சிைதந்தும் மாறியும் பிறழ்ந்தும் உழந்தும் தமிழ் மக்கேளாடு தம்ைமயும் உறவு
படுத்திக் ெகாண்டு, தமிழராகேவ மாறிவிட்டன. அவதம் பரம்பைரயின இன்றும்
அம்மரபுப் ெபயகைளச் சிைதந்தும் உறழ்ந்தும் ெகாளக்ெகாண்டு முற்றிய
தமிழகளாக மாறிவிட்டன. அப்படிேய ஏழாம் நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தில் மாறிய
பல்லவரும் தமிழ் உணவு ெபற்றுத் தமிழ்ச் சமுதாய வளச்சிக்கு ஏற்ற பல
ெசயல்கைளச் ெசய்தாகள் எனக் காண்கிேறாம். இரண்டாம் பரேமச்சுரனுக்கு அடுத்து
வந்த இரணியவமனின் பரம்பைரயினரான நந்திவமப் பல்லவன் ெதாடங்கி
அபராஜிதன் வைரயில் நாட்ைட ஆண்ட வரலாறு ெதளிந்த நHேராைட ேபான்ேற
அைமகின்றது. எனேவ, அக்கால எல்ைலயிலைமந்த அரசகைளத் தனித்தனியாக
எடுத்து ஆய்வேதா அன்றிச் ெசயல்கைள அறுதியிடுவேதா ஈண்டுத் ேதைவ
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இல்ைலெயன எண்ணுகிேறன். அவகைளப் பற்றி எல்லாம் முன் ஆய்ந்த வரலாற்று
அறிஞகள் நன்கு விளக்கியுள்ளாகள். எனேவ, அந்த உண்ைமகைள நானும் இங்ேக
திருப்பிச் ெசால்வது ேதைவயற்றது.
இப்பல்லவ காலத்துக்கும் முற்காலப் பல்லவ காலத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுைம
ேவற்றுைமகைளக் கண்டு இப்பல்லவ காலத்திய சமுதாய வரலாற்றிைன ஓரளவு
விளக்கிக் காட்டி என் பணிைய முடித்துக் ெகாள்ள நிைனக்கிேறன். அக்காலத்திய
சமயம், இலக்கியம், கைல ஆகியைவப் பற்றி ஆராயத் தனித்தனியாக அறிஞதம்
கூட்டங்கள் இன்று நைடெபறுகின்றைமயின் அவற்றுள் புகுந்து துருவி ஆராய
ேவண்டிய ேதைவயும் இல்ைல என்று கருதுகிேறன். எனேவ, ேமற்ேபாக்காகப்
பல்லவ கால வரலாறு நமக்குக் காட்டும் ஒருசில உண்ைமகைளக் கண்டு அவற்றால்
தமிழ்நாடு ெபற்ற பயன்கைளயும் மாறுதல்கைளயும் பிறவற்ைறயும் காட்டல்
ேபாதுமானதாகும்.
தமிழ்நாட்டில் முதற் பல்லவ ஆட்சி மாற்றங்கைளச் ெசய்தது என்றால் பிற்காலப்
பல்லவ ஆட்சி அம்மாற்றங்கைள மாற்றி, நிைலத்த பல பணிகைளயும் ெசய்துள்ளது.
மேகந்திரன் சமண சமயத்திலிருந்து ைசவ சமயத்துக்கு மாறிய உடேன நாட்டில்
ெபருங்கிளச்சி உண்டாயிற்று. சிம்மவிஷ்ணுவாகிய அவன் தந்ைதயின் ெபயைர
ஒட்டி அவைன ைவணவ சமயத்ைதச் சாந்தவனாகக் கூறினும் அது
ஆராய்தற்குrயது. அப்படிேய அவன் மகனான நரசிம்மன் காலத்தில் அக்காலப்
பாண்டிய நாட்டில் உள்ளுக்குள் புைகந்திருந்த ெபருங்கிளச்சி கூன்பாண்டியனுைடய
சமய மாற்றத்தால் ெவளிேய கிளந்ெதழுந்து நாட்டில் ெபரு மாற்றத்ைத
உண்டாக்கிற்று. ஒரு நாட்டு மக்களின் அடிப்பைடப் பண்பாட்டிற்கு மாறுபட்ட எந்தக்
ெகாள்ைகயும், அவ்வப்ேபாது ஆைண அளித்தல், பிறவைக உதவிகள்
முதலியவற்றால் ஓங்குவது ேபாலக் காணப்படினும், கால ெவள்ளத்தில் எதிநிற்காது
மைறயும் என்பைதத்தான் இந்த ஏழாம் நூற்றாண்டின் வரலாறு காட்டுகின்றது. இந்த
உண்ைம உணந்தைமயால்தான் ேமைலநாட்டிலிருந்து தமிழகத்தில் தம் சமயம்
பரப்பவந்த பாதிrகள் தம்ைம நைட, உைட, பாவைனகளால் மட்டும் அன்றிப் ெபய,
வாழிடம் ஆகிய பிற வைககளாலும் தமிழராகேவ மாற்றிக் ெகாண்டன. வரலாறு
உணத்தும் இந்த உண்ைமைய இன்னும் சில நாட்டில் புrந்து
ெகாள்ளாைமயாேலதான் இன்னும் பல சண்ைடகளும் மாறுபாடுகளும்
நிகழ்ந்துெகாண்ேட இருக்கின்றன.
பல்லவ காலத்தில் சமய மாறுபாடு உண்டானைம உண்ைமேய யாயினும்
அம்மாறுபாடு ேவறுபாடற்ற சங்க காலச் சமய ெநறியிைன வழங்கத் தவறிவிட்டது.
ைவதிகத்ேதாடு பிைணந்த பிறிெதாரு கலைவச் சமயேம தமிழகத்தில் கால்
ெகாண்டது. அத்துடன் புதுப்புது விதமான கடவுளரும் வழிபடு முைறகளும் புகுந்தன.
விநாயக வணக்கம் இக்காலத்தில் ஏற்பட்டேதயாகும். ைசவ சமயத்தில் ஆழ்ந்த
பற்றுக் ெகாண்டவராகிய பரஞ்ேசாதியா வாதாபிைய ெவன்று அங்கிருந்தவற்றுள் பல
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ெபாருள்கைளக் ெகாண்டு வந்தைம ேபான்று பிள்ைளயாைரயும் உடன் ெகாண்டு
வந்தா. அதனாேலேய 'வாதாபி கணபதிம் பேஜ' என்ற வணக்கப் பாடலும்
உருவாயிற்று. விநாயக வழிபாடு இன்றும் ேமைலச் சாளுக்கிய ஆண்ட மராட்டியப்
பகுதிகளிலும் பம்பாயிலும் பிறவிடங்களிலும் மிகச் சிறந்த முைறயில் விrந்த
வைகயில் ெகாண்டாடப் ெபறுவதறிகிேறாம்.
பரஞ்ேசாதியா விநாயகைர ஏன் ெகாண்டு வந்தா? அதைன அரச மரத்தின் கீ ழ் ஏன்
நிறுவினா? அரச மரத்துக்கும் விநாயகருக்கும் உள்ள ெதாடபு என்ன? ெபௗத்த
சமயக் காலத்திேல தமிழ்நாட்டில் புத்த அருளாளராக அடிப்பைடயான
அரசமரத்தடியில் அவருைடய ேபருருவங்கைள நிறுத்தி வழிபட்டன. அடுத்து வந்த
சமணகளும் தம் சமயத் தைலவகைள மக்கள் மனமறிந்து, அேத நிழலில் நிறுவி
வழிபட்டிருக்கக்கூடும். அேசாகும் அவருக்கு அருந்துைணயாக அைமந்ததன்ேறா?அேத
ேவைளயில் வாதாபியில் விநாயகrன் ேபருருைவக் கண்ட பரஞ்ேசாதியா இந்த
விநாயக ேபருருைவ அரச மரத்தின் கீ ழ் நிறுத்தின் மக்கள் மன நிைறவு ெபறுவ
எனக் கணித்து இங்ேக ெகாண்டு நிறுவிவிட்டா. மக்கள் அன்று மன நிைறவு
ெபற்றேதாடு, என்றும் அவ்விநாயகைரேய முதல் வழிபடு கடவுளாகவும்
ெகாண்டுவிட்டன. எனேவ, பரஞ்ேசாதியா அரசியல் ெவற்றி மட்டுமன்றித் தம்
சமயக் ெகாள்ைகயிலும் ெவற்றி ெபற்றுவிட்டா என்பைத இவ்வரலாறு காட்டுகிறது.
இப்பிள்ைளயாைரப் பற்றித் தமிழ் இலக்கியத்திேலேய முதன் முதல் பரஞ்ேசாதியாrன்
காலத்தவரான ஞானசம்பந்ததாம் பாடுகின்றா.
இவ்வாறு சமய அடிப்பைடயில் எத்தைனேயா மாற்றங்கள் நைடெபற்றன. அவற்றுள்
ெபரும்பாலான இன்றளவும் வாழ்கின்றன. கைலயுலகில் பிற்காலப் பல்லவ ெசய்த
புரட்சி ெபரும் புரட்சிேய ஆகும். யாரும் நிைனத்தறியா வைகயில்
குைகக்ேகாயில்கைளப் பலவைகயில் வளத்து கற்ேகாயில்கைள அைமத்து
அக்ேகாயில்களில் நிைலயான கல்ெவட்டுக்கைளயும் எழுதி, உலகப் புகழ் ெபற்று
விட்டாகள். தமிழ் நாட்டில் முதன் முதல் கல்ெவட்டுக்கைளயும் ெசப்ேபடுகைளயும்
உண்டாக்கி வரலாற்றுக்கு வழி ேகாலிய ெபருைம இப்பல்லவைரேய சாந்ததாகும்.
எனேவ, தமிழகத்தின் ெதளிந்த வரலாற்றுக்கு அடிப்பைட வகுத்த இப்பல்லவைர நாம்
என்ெறன்றும் ேபாற்றக் கடைமப்பட்டவராகின்ேறாம்.
கைல உலகில் இவகள் ெசய்த மாற்றங்கள்தாம் எத்தைன! வண்ணக் கலைவகள்
ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழியினும்அழியாதிருக்கும் வைகயில் அைமத்துத் தHட்டிய
சித்திரங்கைள இன்றும் ேபாற்றுகிேறாம். மாமல்லபுரத்தின் எழில் மிகுந்த சிற்பங்கைள
எந்நாட்டவரும் ைவத்த கண் வாங்காது பாக்கும் ஒரு நிைலயிைனக் காண்கிேறாம்.
கயிைலயின் காட்சிையயும் ைவகுண்டத்தின் காட்சிையயும் காஞ்சியில்
அைமத்தேதாடு, அக்ேகாயில்களில் என்றும் கண்டு மகிழும் சித்திரக் காட்சிகைளயும்
வரலாற்றுக் காட்சிகைளயும் வடித்த பல்லவ திறன் ேபாற்றற்குrயதாகும். பல்லவ
மல்லன் ஆட்சிக்கு வந்த வரலாற்ைற ைவகுந்தப் ெபருமாள் ேகாயில் சுவகள்
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அல்லேவா இன்றும் நம்ேமாடு ேபசி விளக்கிக்ெகாண்டிருக்கின்றன. 'கல்லும்
ெசால்லாேதா கவி' என்ற பாட்டின் அடியும் இவதம் வடித்ெதடுத்த
கல்ெவட்டுக்கைளப் பற்றி எழுந்த அடியாகவன்ேறா ெகாள்ளேவண்டும். பல்லவ
ெசன்ற இடெமல்லாம் அவதம் ைகவண்ணத்திறனும் அத்திறன் வளச்சி அைடந்த
வைகயும் ெகாண்டன்ேறா இன்ைறய வரலாற்றாசிrயகள் அவரவ காலத்ைதயும்
அக்காலத்ைத ஒட்டிய நாட்டு வரலாற்ைறயும் கணக்கிடுகிறாகள்? இப்படி ஒேர
சமயத்தில் கைலையயும் வரலாற்ைறயும் பிைணத்து வளத்த அவதம் ெபருைமைய
ேபசாதிருக்க முடியுமா?
பிற்காலப் பல்லவ காலத்தில் தமிழ் இலக்கியமும் இலக்கணமும் நன்கு வளந்தன
எனக் ெகாள்ளலாம். 'நந்தி கலம்பகத்தால் மாண்ட கைத நாடறியும்' என்ற மரபு
வாக்கியப்படி நந்திவமனின் தமிழ் உணைவ உலகு நன்குணந்துள்ளது. இன்று
வைரயில் வாழ்ந்து சிறந்தனவாகப் ேபாற்றப்படும் ைசவ இலக்கியங்களில் ஏழு
அல்லது எட்டுத் திருமுைறகளும் ைவணவ நாலாயிரத்தின் ெபரும்பகுதிகளும்
இக்காலத்தில் எழுந்தனவன்ேறா? இதனாலன்ேறா அத் ெதய்வ ெநறி பாடும்
இலக்கியத்தில் பல்லவ இடம் ெபற்றுச் சாகாவரம் ெபற்று வாழ்கின்றன.
பல்லவருக்கு மாறுபட்டவைரத் தம் இைறவன் மறுக்கம் ெசய்து பல்லவைர வாழ
ைவக்க ேவண்டும் என்ற உணைவச் சுந்தர,
"உrைமயால் பல்லவக்குத் திைரெகாடா
மன்னவைர மறுக்கம் ெசய்யும்
ெபருைமயால் புலியூ சிற்றம்பலத்ெதம்
ெபருமாைனப் ெபற்றா மன்ேற"
எனப் பாடி இைறவன் பல்லவ வாழ வழி வகுத்தவன் என்பைதக்
காட்டுகின்றாரன்ேறா? 'பாரூ பல்லவனூ மதிற்காஞ்சி' என்று ேதவார அடியவகள்
காஞ்சிைய நிைனக்கும்ேபாேத அெதாண்ைட நாட்ைடப் பல வைகயில் ெசப்பம் ெசய்த
அேத ேவைளயில் அத்திருத்தப் பணிகளுக்ெகல்லாம் பல வrகைளயும் இட்டு வசூல்
ெசய்து நாட்டு வளத்ைதப் ெபருக்கிய பல்லவ சமுதாயப் பணிைய எல்லா
வரலாற்றாசிrயகளும் ேபாற்றுகின்றன. உத்திரேமரூ ஏr வற்றியேபாது வண்டைல
வாrயும், வற்றாதேபாதும் படகுகள் ெகாண்டு வண்டைல வாrயும் அதைனக்
கைரயில் இட்டுக் கைரையப் பலப்படுத்திய நந்திவமன் இன்ைறய 'P.W.D.' துைறக்கு
வழிகாட்டியாவான். (Historical sketches of Ancient Dekhan Vo1. II P.14).
இவ்வாறு வளப்படுத்திய பகுதிகளில் சிலவற்ைற அக்கால ைவதிக ெநறிக்ேகற்பப்
பல்லவ மன்னகள் பிரமேதயமாகவும் ேதவ தானமாகவும் பிராமணகளுக்கம்
ேகாயில்களுக்கும் அளித்தன எனக் காண்கிேறாம். இவகள் காட்டிய வழியிேலதான்
பிற்காலத்திய ேசாழகள் ெபருமளவில் தானங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற வrயிலா
நிலங்களாக்கின. மக்களினத்துள் ேவறுபாடு வளக்கும் இந்த முைற, சமுதாய
வாழ்வில் காலத்தால் மைறக்கப்படும் என்ற வரலாற்று உண்ைமக்கு ஏற்ப,
இக்காலத்தில் முற்றும் நHக்கப்ெபற்று, ேவறுபாடற்ற நிைலயில் அைவ இன்று
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மக்களிைடயில் வழங்கப் ெபறுவைதக் காண்கிேறாம்.
பல்லவ காலத்தில் நாணயங்கள் புழக்கத்தில் இருந்தைம அறிகிேறாம். அப்படிேய
அளவுக்கும் -முகத்தல், தூக்கல் அளைவகளுக்கும் பல்ேவறு வைரயைறகள் இருந்தன
எனக் காண்கிேறாம். இைவ யாவும் நாட்டுக்குப் புதியன அல்லேவனும் ஓரளவு
இைடக்காலத்தில் சிைதந்த நிைலயில் இவகளால் ெசப்பம் ெசய்யப்ெபற்றெதனக்
ெகாள்ளலாம்.
பல்லவ ஆட்சி முைறையப் பற்றியும் நHதி வழங்கிய ெநறி பற்றியும் நாட்டுப்
பிrவுகைளப் பற்றியும் கூடப் பல அறிஞகள், கிைடத்த சான்றுகைளக் ெகாண்டு
நன்கு ஆய்ந்துள்ளன. அவற்றின் வழி பல்லவ நாட்ைடச் ெசம்ைமயாகப் பகுத்தும்
ேநrய வழியில் நHதி வழங்கியும் மக்கள் வாழ்வின் அடிப்பைட உணந்தும்
ெசயலாற்றினாகள் என அறிய முடிகிறது. நா•ைடப் பல ேகாட்டங்களாகப் பிrத்துப்
ெபரும்பாலான அதிகாரங்கைள அம்மக்களிடேம விட்ட ெபருைம
பல்லவகளுைடயேத. இன்ைறய மாநில சுயாட்சிக் ேகாrக்ைகைய மறுப்பவக்கு
இப்பல்லவகால ஆட்சி வரலாறு ஒரு சிறந்த பாடமாக அைமயும் என நம்புகிேறன்.
ெவற்றி ெபற்ற ெபருமன்னகள் தத்தம் ெபயரால் மண்டலங்கைளயும், ஊகைளயும்,
நாடுகைளயும் - ஏன் - ஏrகைளயும் அைமத்தைம எண்ணிப் பாக்க ேவண்டிய
ஒன்றாகும். இன்றும் இந்தக் ெகாடுேநாய் ஆள்வா யாராயினும் அவகைள
விடவில்ைல. இைடக்காலத்திலும் ெபருமன்னகள் ஆகிய ராேசந்திரன்
ேபான்றாைரயும் இந்ேநாய் பற்றியைமைய அறிகிேறாம். ஆயினும் வரலாறு அது
தவறு என்பைதச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. இப்பல்லவ அன்று ைவத்த ெபயகள் எல்லாம்
இன்று எங்ேக உள்ளன? பல ெபயகேள இன்றி மைறந்தன. சில சிைதந்து
நிைலெகட்டன. மாமல்லபுரமும் திைரயன் ஏrயும் மகாபலிபுரம் எனவும் ெதன்ேனr
எனவும் வழங்கப்படுதல் இதற்குச் சான்றாகும். அப்படிேய நாடுகளுக்கு அவகள்
ைவத்த ெபயகள் மாறி இயற்ெபயகேள நிைலத்தைமையக் காண்கிேறாம்.
பிற்காலத்தில் புகழுக்காக உண்டான கங்ைகெகாண்ட ேசாழபுரம் நிைலெகடாத்
ெதாண்டால் அைமந்த தஞ்ைசயும் ெபrயேகாயிலும் இன்றளவும் புகழ்ெபற்று
வாழ்கின்றன அல்லவா? அண்ைமயில் 'டால்மியாபுரம்' கல்லக்குடியாக மாறிய
கைதயும் அத்தைகயேத. யாரும் தங்கள் ெபயரால் எைதயும் அைமக்க
ஒருப்படமாட்டாகள். ேபரும் புகழும் ெபற்ற வரலாற்றில் வாழ்கின்ற அத்துைணப்
ெபருமக்களும் தம்ைம மறந்து தம் நாமம் ெகட்டுப் பணியாற்றியவகள் என்பைதயும்
உணர ேவண்டும். இவ்வுணரைவப் பல்லவ காலத்திய வரலாறு நமக்கு ஊட்டும் என
நம்புகிேறன்.
பல்லவ மக்கள் வாழ்வின் அடிப்பைடயான கல்விைய ஓம்பத் தவறவில்ைல.
'கல்விேய கைரயில்லாத காஞ்சி மாநக' என்று அக்காலத்தில் வாழ்ந்த
அப்பரடிகளாேலேய காஞ்சிபுரம் கல்வியும் இைணந்து ேபாற்றப்பட்டைம அறிகிேறாம்.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

அக்காலத்திய காஞ்சியில் கற்ற அறிஞ பல வடநாட்டில் ெநடுந்ெதாைலவில் இருந்த
நாளந்தாப் பல்கைலக் கழகம் ேபான்ற இடங்களில் முக்கியப் ெபாறுப்ேபற்றுச் சிறந்த
அறிவியல் விற்பன்னகளாக இருந்தைதக் காண முடிகிறது. ேமலும், அக்காலத்தில்
காஞ்சிபுரம் வந்த žன யாத்திரகராகிய யுவான்-சுவாங் இக்கல்விேச காஞ்சிையப்
பாராட்டிய நிைலயும் எண்ணத் தக்கதாகும். எனேவ, மக்கள் வாழ்வின் கண் எனப்
ேபாற்றும் கல்விையப் பிற்காலப் பல்லவ நன்கு ேபாற்றிப் புரந்தன என அறியலாம்.
அப்படிேய மக்கைள ேநாயணுகா வைகயிலும், அணுகின் தHக்கும் ெநறியிலும் பல
நல்ல ஏற்பாடுகைளச் ெசய்து மக்கள் நலம் ேபாற்றியும் பல்லவ திறம்பட ஆண்டவ
எனக் காண்கிேறாம்.
இத்துைண வைகயில் உள் நாட்டில் அைமதி காத்த அேத ேவைளயில்
புறப்பைககளுக்கு அஞ்சாது அவகைளப் புறமுதுகிடச் ெசய்த ெபருைமயும்
பல்லவைரச் சாந்ததாகும். ெபருமன்னன் ஆகிய ஷஷைனத் ேதாற்கடித்த சாளுக்கிய
மன்னனாகிய புலிேகசிையத் ேதாற்கடித்தேதாடு, அவன் தைலநகைரக் ைகப்பற்றிய
ெபருைம நரசிம்மவமைனயும் அவன் பைடத்தைலவராகிய பரஞ்ேசாதியாைரயும்
சாந்ததன்ேறா? பல்லவ மன்னருள் ேபாரற்று அைமதியில் வாழ்ந்தவ ஓrருவேர
உள்ளன எனலாம். எனேவ, அவகள் ஆண்ட காலத்தில் எல்லாம் புறப்பைககளாகிய
மாற்றாைரப் புறங்ெகாடுத்ேதாடச் ெசய்தேதாடு, நாட்டு அகப் பைககளாகிய அறியாைம,
பிணி, வறுைம முதலியவற்ைறப் ேபாக்கிப் பல்லவ ெசம்ைமைய நாட்டில்
நிைலநாட்டின எனக் ெகாள்ளலாம். அதனாேலேய ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகள்
கழித்தும் அவதம் புகழ் ஓங்கி உயகின்றது. தம் ஆைணயின் கீ ழ்ப்பட்ட மக்களின்
கருத்ைதயும் ெநறிையயும் ெமாழிையயும் பண்பாட்ைடயும் சமய உணைவயும் பிற
நல்லியல்புகைளயும் மதித்துப் ேபாற்றிய பிற்காலப் பல்லவ தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில்
என்ெறன்றும் அழியாத நிைலத்த இடத்ைதப் ெபற்றுள்ளன. ஆனால், அவகளுக்கு
முன் ஆண்ட அவகள் முன்ேனா தமிழ்நாட்டில் இருந்து ெகாண்ேட அம்மக்கள்
வாழ்வுக்கு ஒவ்வாத பலவற்ைறச் ெசய்து வந்தைமயால்தான் அவதம்
ெபயகைளக்கூட அறியமுடியாதவைகயில் ெமல்ல ெமல்ல மைறந்தன மைறகின்றன. பல்லவ வரலாறு கற்றுத்தரும் இந்த நல்ல பாடத்ைத அறிந்து
ெசம்ைமயாக நாடாள்வா உலகில் நல்ல சிறப்புற்றுக் கால ெவள்ளங் கடந்து புகழ்
ெபற்று வாழ்வா. அல்லாதா..?
பல்லவ மன்ன ெதாட்ட பல பணிகள் இன்றளவும் நாட்டில் ெதாடந்து நைடெபற்றுக்
ெகாண்டுள்ளன. இனியும் ெதாடந்து நைடெபற வாய்ப்பும் உண்டு. நாடு நாடாக
ேவண்டுமானால் அதைன நாடாக்கும் ெபாறுப்பு எக்காலத்தும் ஆள்ேவாைரச் சாந்தது
என்பைத உணத்தும் வைகயில் பல்லவ ஆட்சி அைமந்திருந்தது. ேமலும், தமிழக
வரலாற்றின் ெபாற்கலம் எனப் ேபாற்றப்ெபறும் பிற்காலச் ேசாழ காலத்துக்குப் பல
வைகயில் பல்லவ காலம் வழிகாட்டியாக அைமந்தது. சங்க காலத்துக்குப் பிறகு
உண்டான நிைனக்க முடியாத ெபருமாற்றத்துக்குப் பிறகு ஏழாம் நூற்றாண்டின்
இறுதியில் பிற்காலப் பல்லவ வரலாறு ஆகிய உதயசூrயன் ேதான்றியிராதிருந்தால்,
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தமிழக வரலாறு மட்டுமன்றித் தமிழதம் வாழ்வு, வளன், பண்பாடு அைனத்தும் எப்படி
எப்படிேயா உருமாறி இருக்கும் பிற்காலப் பல்லவ நாட்டு மக்கள் உளமறிந்து, தம்ைம
உளத்தால் தமிழராக்கிக் ெகாண்டுதமிழ் நாட்டுச் சமயம், இலக்கியம், பண்பாடு
இவற்ைறக் காவாது அவ தம் முன்ேனா ேபால ேவற்று வழியில்
ெசன்றிருப்பாேரயானால், பிற்காலச் ேசாழ தம் எழுச்சிக்கும் அரசுக்கும் இடேம
இருந்திருக்க முடியாது. எனேவ, எங்ேகா ெசன்ற தமிழகதைத அதன் ேநrய வழியில்
திருப்பிய ெபருைம பிற்காலப் பல்லவகளுக்கும் அக்காலத்தில் வாழ்ந்த சமய,
இலக்கியப் ேபரறிஞகளாகிய அப்ப, சம்பந்த ேபான்றாக்கும் உrயதாகும். எனேவ,
இப்பல்லவ காலம் இத்மிழக வரலாற்றின் ஒரு திருப்பு ைமயம் என்று ெகாள்ளலாம்.
நான் ேமேல கூறிய இக்கால வரலாற்ைற இந்த நூற்றாண்டின் ெதாடக்கம் ெதாடங்கி
ஆய்ந்தவ பல. இன்று பல ேகாணங்களில் ஆய இருக்கின்ற அறிஞகள் பல.
எனேவதான் நான் அக்கால நிைலயில் வாழ்ந்த அரசகைளயும் அவதம் ஆக்க
அழிவுப் பணிகைளயும் ேபா முைறகைளயும் சுட்டிக்காட்டாது, அவகள்
சமுதாயத்ேதாடு ெதாடபின் நிைலயின் வழியிைனயும் அதன் வழி உருவாகிய
பணிகைளயும் சுட்டிக் காட்டிேனன். இதில் கூறிய ஒரு சில முடிவுகைள நHங்கள்
அப்படிேய ஏற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்று நான் கூறமாட்ேடன். இைவ பற்றிய
சிந்தைனகைளக் கிளறேவ இவற்ைறச் சுட்டிக் காட்டிேனன். அறிஞகள் ேமலும்
ஆராய ேவண்டுெமனக் ேகட்டுக் ெகாள்கிேறன்.
முடிவுக்கு முன் ெதால்ெபாருள் ஆய்வுக் குழுவிற்கும் தமிழக அரசுக்கும் சில ெசால்ல
நிைனக்கிேறன். கல்ெவட்டுக்கள் பற்றியும் ெதால்ெபாருள் ஆய்வு பற்றியும்
தமிழகத்தில் ேபாருக்குமுன் நைடெபற்ற அத்துைணப் ெபருமளவில் தற்ேபாது
நைடெபறவிலைல என நம்புகிேறன். காரணம் எதுவாயினும் இத்துைறயில்
கருத்திருத்தாத நிைல வருந்ததத்தக்கேத. நல்ல ேவைளயாகத் தற்ேபாது
ெபாறுப்ேபற்றுள்ள இயக்குந இக்குைறகள் இல்லா வைகயில் பல துைறகளில்
இத்ெதால்ெபாருள் ஆய்விைன ேமற்ெகாள்வேதாடு, அவற்ைறப் ெபாதுமக்களுக்கு
உணத்தும் வைகயில் நூல்களாகவும், வகுப்புகள், கருத்தரங்குகள், மாநாடுகள்
வாயிலாகவும் விளக்கி வருகின்றன. இத்துைறயில் ெசய்ய ேவண்டுவன பல. புகா
நகரம் உள்ளைமைய நிைலநாட்டும் பல உண்ைமகள் அகழ்ெபாருள்கள் வழிேய
தற்ேபாது காட்டப்ெபறுகின்றன. சற்ேற ஆழ்ந்து ஆய்வு ெசய்யும் துைற ெசயலாற்றின்
எத்தைனேயா நாம் கனவாக எண்ணும் சங்க கால வாழ்க்ைக நிைலகள்
உண்ைமகளாக்கப் ெபறும். ெமாகஞ்சதாேரா, ஆரப்பா ேபான்ற நாகrகங்கள் பண்ைடத்
தமிழ நாகrகம் அன்று என்பாரும், ெதன்னிந்திய நாகrகேம, பிற நாகrகங்களுக்கு
அடிப்பைட இல்ைல என்பாரும் வாய்மூடி ெமௗனியாகும் வைகயில் பலப்பல பழைம
பற்றிய புதிய உண்ைமகள் ெவளியாகலாம். அப்படிக் கால எல்ைலயில் நம்
தமிழகத்தில் உண்டான மாறுதல்கைளயும், அவற்றின் வழிேய கைல, நாகrகம்,
பண்பாடு, சமயம், வாழ்வு இவற்றில் ஏற்பட்ட மாறுதல்கைளயும் திட்டவட்டமாக
நிறுவ முடியும். இவற்ைறக் கற்பைனயாகக் கூறவில்ைல. காரண அடிப்பைடயிேலேய

RangaRakes

tamilnavarasam.com

கூறுகிேறன். இவ்வாறு வரலாறு காணாத கால எல்ைலக்கு முற்பட்டு இைடயிைட
விடப்பட்ட பகுதிகள் இல்ைலெயன்னாவாறு இன்றுவைர ெதளிந்த தமிழக வரலாற்ைற
உருவாக்க முடியும், அந்த நிைல உரவாயின் உண்ைமயில் தமிழினம் உலகில்
உயந்த ெநறி ேபாற்றிய - ஆக்கத்திறன் பைடத்த இனம் என்பைத உலேகா உணவ.
தமிழ்நாட்டு வரலாறு பற்றிய பல நூல்கள் தற்ேபாது கிைடக்கவில்ைல. அவற்ைற
மறுபடி அச்சிட்டு உலவவிட ேவண்டுவது இத்துைறயின் கடைமயாகும். இந்த ஆக்க
நிைலக்கு அரசு ஒல்லும் வைகயில் ெசல்லும் வாெயல்லாம் ெசயலாற்ற
ேவண்டுெமனக் ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.
தமிழக அரசுக்கு ஒரு வாத்ைத. எத்தைனேயா திட்டங்களில் எண்ணற்ற ேகாடி
ரூபாய்கைளச் ெசலவிடும் அரசாங்கம் இத்துைறயில் கருத்திருத்த ேவண்டும். இன்று
இந்தியாவிேலேய - ஏன் - உலகிேலேய தமிழினம் தனித்த சிறப்பிைன உைடயது
என்ற ெபருைமக்குத் தமிழதம் பைழயதிலும் பைழயதாய்ப் புதியதிலும் புதியதாய்
அைமந்த சமுதாய அடிப்பைடேய காரணம் ஆகும். இைதக் ெகாண்டுதான் இன்றும்
தமிழ்நாடு ெமாழி முதலிய வைககளில் பிற மாநிலங்களிலிருந்து ேவறுபட்டு
நிற்கின்றது. எனேவ, இைவகள் ெசம்ைமயாக்கப் ெபற ேவண்டுமாயின் இவற்றுக்கு
அடிப்பைடயான ெதால்ெபாருள் ஆய்வில் அதிகக் கருத்திருத்த ேவண்டும்.
இத்துைறைய விrபுடுத்தி, பல துைறகளில் பலப்பல வைககளில் ஆய்விைன வளத்து
உலகுக்கு மைறந்து கிடக்கும் எண்ணற்ற உண்ைமகைளப் புலப்படுத்த ேவண்டும்.
நமது ஒரு சில இலக்கியங்கைளக் கண்டு வியக்கும் உலகம் உண்ைமயில் நம் பழைம
நன்கு விளக்கப்படுமாயின் நம்ைம மிகமிகப் பாராட்டும். இந்த அடிப்பைடயிேலதான்
ஆங்கில ஆட்சிக் காலத்தில் பல்ேவறு துைறகளில் பணியாற்ற வந்த ேமல்நாட்டவ
இத்துைறயில் கருத்திருத்தின. அந்த ேமைலநாட்டுப் ெபrயவதம் உைலயா முயற்சி
இன்ேறல் சிந்துெவளி நாகrகமும் ெதன்னிந்திய நாகrகமும் உலகுக்குத் ெதrய
வழியில்ைல அல்லவா? இனி இந்தப் ெபாறுப்பைனத்தும் தமிழக அரசிைனச்
சாந்ததாகும். ஆனால் அதற்கு ஒரு குறுக்கீ டு உண்டு. என்ன? இத்துைறயின் ெபரும்
பகுதி மத்திய அரசாங்கத்தில் இருப்பதுதான். அதனாலன்ேறா ெபrயேகாயில் அைமத்த
இராசராசன் உருகூச் சிைலையத் தமிழக அரசு விரும்பினும் அவன் அைமத்த
அக்ேகாயிேலேய ைவக்க முடியாத சங்கடமான நிைல உண்டாகின்றது. மாநில
சுயாட்சி ேகாரும் தமிழக அரசு, முதலில் இதில் சுயாட்சி ேகாr இத்துைறைய
முற்றும் தனதாக்கிக் ெகாள்ளல் ேவண்டும்.
தமிழக அரசின்கீ ழ் இத்துைற வருவதற்கு அடிப்பைட ஒன்றுண்டு. வரலாற்று
அடிப்பைடக்குrய கல்ெவட்டுக்கள் ெபரும்பாலும் ேகாயில்களில் உள்ளன.
ேகாயில்கேளா மாநில ஆட்சியில் உள்ளன. எனேவ, அவற்ைறப் பற்றி எழும்
ஆய்வுகளும் இந்த அரசுக்ேக உrைமயாக இருத்தல்தாேன முைற. ேவண்டுமாயின்
இத்துைற வளர மத்திய அரசிடம் மானியம் ெபறலாம். இத்துைறக்ெகனேவ
தனியைமச்சகமும் ஆய்வகமும்கூட அைமக்கலாம். இத்துைற தமிழ வாழ்ைவ
உலகுக்கு உணத்த மிகமிக இன்றியைமயாதது. இன்ைறய தமிழக அரசாங்கமும்
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இந்த உண்ைமைய அறியாத அரசாங்கம் அன்று. அறிந்தது என்ற அடிப்பைடயிேலேய
இந்த ேவண்டுேகாைள அவகளுக்கு விடுக்கிேறன். எனேவ, விைரவில் இந்தத்
துைறயிைன மாநில அரசுக்குக் ெகாண்டுவருவேதாடு, இதன் வளச்சிக்கு ேவண்டிய
அைனத்ைதயும் தளராது ெசய்ய ேவண்டுெமனக் ேகட்டுக் ெகாள்கிேறன்.
வளச்சிக்கு ேவண்டிய அைனத்ைதயும் தளராது ெசய்ய ேவண்டுெமனக் ேகட்டுக்
ெகாள்கிேறன்.
காஞ்சிையத் தைலநகராகக் ெகாண்டு ஆண்டாகள் என்பது மறுக்க முடியாத
உண்ைம; எனினும், அவகள் எப்ேபாது காஞ்சிக்கு வந்தாகள் என்பைதத் திட்டமாக
வைரயறுக்க முடியவில்ைல. பல்லவ வாழ்வின் இறுதி எல்ைல, அபராஜிதேராடும்
தமிழக வரலாற்றின் திருப்பு ைமயமான திருப்புறம்பியப் ேபாேராடும்
அறுதியிடக்கூடிய ெதளிந்த நிைல காணப்ெபறினும் அவதம் ெதாடக்க எல்ைல
திட்டமாக வைரயறுக்க முடியாததாகேவ உள்ளது. இதனாேலேய இரண்டாம்
நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்திேலா முதல் நூற்றாண்டின் இறுதியிேலா வாழ்ந்த
ெதாண்ைடமான் இளந்திைரயைன இவகள் முன்ேனாக்கிக் ெகாண்டு
இடப்படுகின்றன. எனினும், இவகளுைடய ஆய்வின்படி இவகள் வடக்கிருந்து
வந்தவ என்பதும், அவருள் முதலாவதாகக் காஞ்சியில் ஆண்டவன் பப்பேதவன்
என்பதும், அம்மரபில் ஒருவனான விஷ்ணு ேகாபேன வடநாட்டுப் ெபருேவந்தனாகிய
சமுத்திரகுப்தனின் அலகாபாத் தூணில் குறிக்கப்ெபற்றவன் என்பதும் ெதளிவாக
விளங்குகின்றன. இந்த வழியில் நின்ேற பல்லவ காஞ்சியில் காலூன்றிய
வரலாற்ைறக் காண்ேபாம்.
இப்பல்லவ, சாதவாகனப் ேபரரசின் கீ ழ் இருந்த காஞ்சிையச் சாந்த நாட்டிைன
அவகளுக்குப் பிறகு ைகப்பற்றி ஆளத்ெதாடங்கின என்று புதுைவ துப்பேர அவகள்
விளக்கியுள்ளாகள். (History and the institutions of Pallavas Ed. 1924-by C.S.Subramania Iyer-P.6)
ேவற்று நிலத்தவ தமிழ்நாட்டில் அைலயைலயாகப் புக ேநந்த நாட்டு
நிைலயிைனயும் காலச் சூழைலயும் ேமேல கண்ேடாம். அேத காலத்தில்தான்
அண்ைட நாடாகிய ஆந்திரத்தில் சாதவாகனப் ேபரரசு வலுவுற்றதாக
ஆக்கப்ெபற்றிருந்தது. அவருடன் ஒட்டிேயா அடங்கிேயா, ேவறு வைகயாேலா
வடகிழக்கிலும் ெதன்ேமற்கிலும் ேமற்கிலும் ஏறக்குைறய அேத காலத்தில்தான்
பைடெயடுத்து வந்து வடபகுதிைய ெவற்றி ெகாண்டு ஆண்டன என்றும்,
சாதவாகனேரா அவதம் ஆைணவழிச் சிற்றரசேரா அவகைள வடக்ேக ெநருக்க,
அவகள் ேமலும் ெதற்ேக ெசன்று பாண்டிய நாட்ைடக் ைகக்ெகாண்டு நாட்டு
நிைலைய மாற்றின என்று அறிகிேறாம். அவ்வாறு அவகள் ெதற்கு ேநாக்கிச்
ெசல்லக் காரணமானவகைளப் பல்லவ எனக் ெகாள்ளல் ெபாருத்தமாகும். திரு.
கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கா அவகள் அப்பல்லவைர வடெமாழிப் பல்லவ எனக்
குறிப்ப. (Pailavas of Kanchi - Gopalan p.XXII) பிராகிருதப் பல்லவ எனக் ெகாள்ளலும்
தவறில்ைல. வளந்துள்ள சாதவாகனப் ேபரரசின் கீ ழ் இருந்த வாரங்கல்
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காேகத்தியரும் ேமைல நாட்டுக் கங்கரும் ஆந்திர எல்ைலயில் இருந்த பல்லவரும்
தத்தம் ஆைணைய வலுப்படுத்திக் ெகாள்ளப் பல வைகயில் முயன்று ஓரளவு ெவற்றி
ெபறேவ தான் சாதவாகனப் ேபரரசும் தளச்சியுறலாயிற்று. அடங்கிய சிறுசிறு
ெதாகுதியினராகி அவவழி ஆங்காங்ேக சிற்றரசகளாகவும் எல்ைலக்
காவலகளாகவும் இருந்த அரச பரம்பைரயினரும் அவைரச் சாந்தவரும் ெமல்லத்
தைலதூக்கித் தனி ஆட்சி அைமக்கத் ெதாடங்கின. அந்த வழியிேலதான் ெநல்லூ,
குண்டூ ஆகியவற்ைற ஒட்டிேயா அவற்றின் ேமல் பகுதிைய ஒட்டிேயா வாழ்ந்த
இந்த மரபின தம் எல்ைலைய விrவாக்கிக் ெகாண்டு தாழ்ந்திருந்த ெதற்குப்
பகுதிைய ேநாக்கி, காடு அடந்த ெதாண்ைட மண்டலப் பகுதிையக் ைகப்பற்றி,
ேவங்கடத்தில் வாழ்ந்திருந்த 'புல்லி'யின் மரபின முதல்வைர ெவன்று, காடு ெகான்று
நாடாக்கிக் காடவ, காடு ெவட்டி என்ற பட்டங்கைளப் ெபற்று, இறுதியாகக்
காஞ்சிையயும் பற்றி ஆளத் ெதாடங்கின எனக் ெகாள்ளல் ேவண்டும். எனேவதான்
இவதம் பிராகிருதக் கல்ெவட்டுக்கள் ெநல்லூப் பகுதியிலும் பிற வடக்குப்
பகுதிகளிலும் இருக்கின்றன என வரலாற்று அறிஞகள் காட்டுகின்றன.
இதனாேலேய பின் வந்த பல மன்னதம் பல்லவ, மற்றவ - கல்ெவட்டுக்களில்
காஞ்சிையப் 'பல்லேவந்திரபுr' எனக் குறித்துள்ளன. ஏறக்குைறய இந்தக் காலம் கி.பி.
மூன்றாம் நூற்றாண்டில் முதற் பகுதியாக இருக்கலாம் எனக் ெகாள்ளுவதில்
தவறில்ைல. ெதாண்ைடமான் இளந்திைரயனுக்கு ஒரு நூற்றாண்டுக்குப் பின் களப்பிர
முதலிேயா ஒடுங்கிய இந்த நாளிேல பல்லவ காஞ்சியுள் புகுந்தன என்று
ெகாள்ளல் ெபாருந்துவதாகும் (Meenakshi P-2).
இந்த முதற் பல்லவைனப் பற்றி ேக.வி.சுப்பரமணிய ஐய அவகள் தமது
'பழந்தக்கணத்தில் வரலாற்றுக் காட்சிகள்' (Historical Sketches of Deccan) என்ற நூலின்
இரண்டாம் பகுதியில் இரண்டாம் பல்லவதம் மரபின் ேதாற்றத்ைதக் குறிக்கும்ேபாது
ெதளிவாகக் காட்டியுள்ளைம ஈண்டு எண்ணத்தக்கது.
இந்த விளக்கத்தின் வழி பல்லவ யா என்ற உண்ைம திட்டவட்டமாகத் ெதளிவு
ெபற்றுவிட்டது. ேமலும் இவரது நூலின் முதற்பகுதியிேலேய (1971இல்
ெவளியிடப்ெபற்றது) பல்லவ வடக்குத் திைசயில் யா யாருடன் எவ்ெவவ்வாறு
இைணந்தும் பிணக்குற்றும் ேவறுபட்டும் மாறுபட்டும் ெமல்லத் ெதற்கு ேநாக்கி
வந்தன என்பைத விளக்கியும், அவதம் சமயம், ெமாழி முதலியவற்ைறப் பற்றித்
ெதாட்டும் காட்டியுள்ளா. (Section II Pallavas P.15) அவதம் எழுத்து மத்திய இந்திய
எழுத்து என்ற ெகாள்ைகையயும் அதைன அவகள் முதன் முதலில் காஞ்சியில்
வாழ்ந்த காலத்தில் கல்ெவட்டுக்களில் பயன்படுத்தின என்பதைனயும் žன யாத்திrக
(Beats Si Yu Ki P.226) துைணெகாண்டும் டாக்ட பனல் (Dr.Burnall) துைணெகாண்டும்
காட்டியுள்ளன. இவற்றால் பல்லவ வட நாட்டில் முைளத்ெதழுந்த ஒரு மரபின
எனக் ெகாள்ளுதேல ெபாருத்தமானதாகும்.
இவ்வாறு வடநாட்டு எல்ைலயிலிருந்து ெமல்ல ெமல்லக் காஞ்சியில் வந்து ஆண்ட
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பல்லவ மன்னகைளப் பற்றிய ஆய்விைனப் பல அறிஞகள் இந்த நூற்றாண்டின்
ெதாடக்கத்தில் நன்கு ெசய்துள்ளன. அவ்வாராய்ச்சிகளின் வழிேய பல நூல்களும்
ெவளிவந்துள்ளன. அவற்றுள் அவகள் பல்லவகைளப் பிராகிருதப் பல்லவகள்
எனவும் வடெமாழி அல்லது சமசுகிருதப் பல்லவ எனவும் பிற்காலத்தவைரத்
தமிழ்ப்பல்லவ எனவும் பிrத்துள்ளன. அவரவ கல்ெவட்டுக்களில் அைமந்த
ெமாழிகளின் அடிப்பைடயில் இப்ெபயகள் அைமந்தன. இந்தப் பரம்பைரயின
ெதாடந்து தந்ைத வழி மகன் என வந்துள்ளன என்றும் இைடயிைடேய சில
சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று பிற்காலப் பல்லவருள் இரண்டாம்
பரேமசுவரனுக்குப் பிறகு நந்திவமப் பல்லவ மன்னன் பட்டத்துக்கு வந்த
வரலாறாகும். பரேமசுவரனுக்குப் பரம்பைர அற்ற காரணத்தாேலா அன்றித் தக்கவ
இல்லாத காரணத்தாேலா மக்கள் மாற்றுவrப் பல்லவ மரபிேல ஒருவைரத்
ேதடேவண்டி வந்தது. பல்லவ வரலாற்றில் இந்த முைற ஒரு சிறந்த விளக்கமாக
அைமகின்றது. பரேமச்சுரன் தனக்குப் பின் இன்னா என்று எழுதி ைவத்தானா
இல்ைலயா என்று ெசால்ல முடியாது. அல்லது அவனுக்குப்பின் அவனுைடய உrைம
மக்கள் அரேசற்கத் தக்கவ இல்ைலயா என்றும் ெதrயவில்ைல. ஆனால் பல்லவ
மன்னைன மக்கள் விரும்பி ஏற்ற நிைலதான் ேநாக்கத்தக்கது. மன்ன ஆட்சி மரபு
இருந்த ேபாதிலும், நாட்டில் அரசின்றி நிைலகுைலந்தேபாது மக்கள் தம் மன்னைரத்
ேதந்ெதடுத்த முைறயிைன நமக்கு இவ்வரலாறு ெதrயக் காட்டுகிறதன்ேறா? ேசாழன்
கrகால் ெபருவளத்தான் ஆட்சிக்கு வந்ததாகச் சங்க காலச் ெசய்தி நமக்குக் கூறும்
வைகயில் இந்த வரலாறும் அைமகின்றது. நந்திவமன் தந்ைதயாகிய
இரணியவமனும் அவருைடய முதல் மூன்று மக்களும் ஆட்சிப் ெபாறுப்ைப ஏற்க
மறுத்த அேதேவைளயில், பன்னிரண்டு வயேத நிரம்பிய நந்திவமன் விரும்பி ஏற்று
ெவற்றி கண்ட சிறப்பு பல்லவ வரலாற்றில் சிறந்த பகுதியாகும். அவனுைடய
ெசயல்திறேன பல்லவ மரபிைன நாட்டில் ேமலும் ஒரு நூற்றாண்டிற்கு வாழ
ைவத்தது. இவ்வரலாற்ைறத் திரு. ேகாபாலன் அவகள் 'Dynamic Revolution' என்ற
தைலப்பில் காட்டியுள்ளைம பாராட்டற்குrயது.
சிம்மவிஷ்ணுவுக்கு முன் காஞ்சிையத் தைலநகராகக் ெகாண்ட பல்லவ முைற
முைறயாக ஆண்ட மரபு ெநறி நமக்கு இன்னும் கிைடக்கவில்ைல. ஆறாம்
நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஆண்ட சிம்மவிஷ்ணுவுக்கு முன் சுமா மூன்று
நூற்றாண்டுகள் ஆண்ட அந்த மரபினrன் வrைசைய நம்மால் முற்றும் உணர
முடியவில்ைல. அவகேள ெதாடந்து அந்த நூற்றாண்டுகளில் காஞ்சிையத்
தைலநகராகக் ெகாண்டு ஆண்டாகளா அன்றி ேவற்று ேவந்தகளால் அடிக்கடி
இைடயீடுற்று இடம் மாற ஆண்டு வந்து மீ ண்டும் மீ ண்டும் தைலெயடுத்தாகளா
என்பதைனச் சிறந்த வரலாற்றாளரும் ஆய்ந்து உணரமுடியவில்ைல. அக்காலத்திய
கல்ெவட்டுக்கேளா இலக்கியங்கேளா பிற நாணயங்கள் முதலியனேவா வரலாற்று
அடிப்பைடப் ெபாருள்கைள வைகப்படுத்தும் வைகயில் நமக்குக் கிைடக்கவில்ைல.
எனினும் பல்லவ மரபு மூன்று நூற்றாண்டிற்கும் இைடயில் ெதாடங்கி ஒன்பதாம்
நூற்றாண்டின் இைடவைரயில் காஞ்சியில் எல்ைலயில் ெதாடந்து நின்றது

RangaRakes

tamilnavarasam.com

என்பதைன யாரும் மறுக்கவில்ைல. ஆயினும், இைடக்காலத்தில் ேசாழ
தைலதூக்கினாகேளா என எண்ண ேவண்டியுள்ளது. அதைனப் பின்னக் காண்ேபாம்.
இந்த ஆறு நூற்றாண்டுகளில் காஞ்சியில் ஆண்ட மன்ன வரலாேற பல்லவ
வரலாறாக அைமகின்றது. அக்கால மன்ன வrைசயிைனயும் ஆண்ட
வைகயிைனயும் பிறவற்ைறயும் பல வரலாற்றறிஞகள் விளக்கமாகக் காட்டிச்
ெசன்றுள்ளன. எனேவ, அவற்ைற மீ ண்டும் நான் இங்ேக காட்ட விரும்பவில்ைல.
எனினும் ஒருசில அடிப்பைடகைள மட்டும் ெதாட்டுக் காட்டிவிட்டு ேமேல ெசல்ல
நிைனக்கின்ேறன்.
முதற் பல்லவராகிய பிராகிருதப் பல்லவ ஆட்சி காஞ்சியில் மட்டுமன்றி அதற்கு
வடக்ேகயும் கிருஷ்ைண ஆற்றங்கைர வைரயிலும் பரவி இருந்தெதன்பது ெதளிவு.
அவதம் கல்ெவட்டுக்களும் பட்டயங்களும் ஆந்திர நாட்டில் உள்ளைம அறிகிேறாம்.
அவருள் ஒருவனாகிய விஷ்ணுேகாபைனேய சமுத்திரகுப்தனின் அலகாபாத்துக்
கல்ெவட்டு கிருஷ்ைண ஆற்றங்கைரயில் ஆட்சி ெசய்த பல்லவன் எனக் குறிக்கிறது.
அவ்விஷ்ணு ேகாபன் நான்காம் நூற்றாண்டின் இைடக்காலத்தவன். அவனுக்கு முன்
பப்பேதவன் சிவஸ்கந்த வமன், அங்குரன், வரவமன்
H
என்ற நான்கு முதற் பல்லவ
ஆண்டதாகக் குறிக்கின்றன. பப்பேதவேன முதன் முதல் காஞ்சிையத்
தைலநகராக்கிக் ெகாண்ட பல்லவனாவன். இளந்திைரயனுக்குக் குைறந்தது 70 அல்லது
80 அல்லது 100 ஆண்டுகள் கழிந்து இந்நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்திருக்கலாம். அந்த
இைடக்காலேம முன் கண்ட களப்பிர ஆட்சிக் காலமாக இருந்திருக்கலாம். இவகள்
காலத்திேலேய ேகாயில்களுக்குத் தானம் வழங்கிய மரபும் அவற்ைறக் கல்ெவட்டில்
குறிக்கும் மரபும் உண்டாகிவிட்டன. இக்காலத்திய ஆட்சிமுைற, மக்கள் வாழ்க்ைக
ெநறி முதலியைவ பற்றிய தகவல் ஒன்றும் திட்டமாக நமக்குக் கிைடக்கவில்ைல.
எனேவதான் இக்காலத்ைத இருண்ட காலம் எனக் ெகாண்டன ேபாலும்.
இக்காலத்ைதக் ேகாபாலன் அவகள் கி.பி. 200 முதல் 350 வைர எனக் ெகாள்கின்றன.
அடுத்து வரும் சமஸ்கிருதப் பல்லவ காலத்ைத அவ கி.பி. 350 முதல் 600 எனக்
கணக்கிடுவ. கி.பி. 600-இல் மேகந்திரன் பட்டேமறிய பின் பல்லவ தம் ெதளிந்த
வரலாேற நமக்குக் கிைடக்கிறதன்ேறா!
சமஸ்கிருதப் பல்லவ ஆட்சியில் முைறயாக யா பின் யா வந்தா என்பது
காணமுடியாத ஒன்றாக உள்ளது. எனினும், அக்காலத்திய கல்ெவட்டு, ெசப்ேபடு
முதலியவற்றாலும் பிற யூகங்களாலும் விஷ்ணுேகாபன் ெதாடங்கி மேகந்திரன்
தந்ைதயாகிய சிம்மவிஷ்ணு வைரயில் 19 அரசகைள முைறப்படுத்தியுள்ளன.
இக்காலத்திேலயும் மற்ெறாரு நாக கன்னிைகயின் மகனும் அவன் மகன் வழி அரசும்
குறிக்கப் ெபறுகின்றது. (Gopalan's Pallavas P.51 & 62) நாம் முன்னேர அதுபற்றி ஆய்ந்து
திட்டமான முடிைவக் கூறிவிட்டைமயின் மீ ண்டும் அதுபற்றி ஆராய ேவண்டா.
திரு.எசு.ேக. ஐயங்கா அவகளும் நல்லேவைள இந்த நாககன்னிையச்
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சாதவாகனகளின் கீ ழ்ப்பட்ட ஒரு சிற்றரச பரம்பைரேயாடு சாத்திக் கூறியுள்ளா.
முதற் பல்லவ காலத்ைதப் ேபான்ேற இக்காலத்திலும் உண்டான கல்ெவட்டு,
ெசப்ேபடு ேபான்றைவ அவதம் ஆட்சிைய நமக்குப் ெபருந்துைண புrயவில்ைல.
இக்கல்ெவட்டு, ெசப்ேபடுகைளப் பற்றியும் அைவ தரும் ெபாருள்கள் பற்றியும்
முன்னேர பல ஆய்ந்து ெவளியிட்டுள்ளன. இவற்றின் வழி எத்தைனேயா வைகயில்
அரச வrைசையக் காட்டும் நிைலயிைனயும் நம்மால் இவகள் தம் மரபிைனப்
பிரமேதவனிடத்திலிருந்து வந்ததாகக் கூறிக் ெகாள்வதைனயும் அறிகிேறாம். அந்த
மரபில் பல்லவன் என்ற ெபயருடேனேய ஒரு மன்னவன் இருந்ததாகவும்
காண்கின்ேறாம். (Vayalur list Ep.Ind. Vol XVIII P.151).
இம்மரபில் குமாரவிஷ்ணு I & II, கந்தவமன் I & II விஷ்ணுேகாபன் (அலகாபாத்
கல்ெவட்டில் உள்ளவன் அல்லன்) சிம்மவமன், நந்திவமன் ேபான்ேறா
முக்கியமானவகளாகின்றன. இவகளுக்கு இைடயில் ஓ இைடெவளி இருந்து
ேசாழ தைலதூக்கினாகேளா என்ற ஐயமும் எழ இடமுண்டு. (Ancient History of Nellore
By Venkiah - Gopalan Pallavas PP.63 and 64) இக்கருத்ைதச் சில மறுக்க நிைனத்தாலும்
இதிலும் நியாயம் உண்டு என்று ெகாள்ள நம் தமிழக நிைல இடம் ெகாடுக்கின்றது.
'எண்ேதாள் முக்கண் ஈசற்கு எழில் மாடம் எழுபது ெசய்ேதான்' என்று ஆழ்வாரால்
ேபாற்றப் ெபறுபவரும் புராண வரலாற்றில் ஏற்றங் ெகாண்டவருமாகிய
ேகாச்ெசங்கணான் என்னும் ேகாச்ெசங்கட் ேசாழ நாயனா இக்காலத்தில்
வாழ்ந்தவராதல் ேவண்டும். அவ திருவாைனக்காவில் இைறவைன வழிபட்ட
தவத்தால் மன்னனாகி அவ்விைறவனுக்குத் தமிழ் நாட்டில் ெபருங்ேகாயில்
எடுத்தவன் என நாட்டுச் சமய வரலாறு கூறுகிறது. அவன் காலத்தில் எழுந்த
ேகாயில்கைளயும் அவற்ைற ஒட்டி எழுந்த பிற ேகாயில்கைளயும் பின் மேகந்திரன்,
நரசிங்கன் காலத்தில் வாழ்ந்த அப்பரும் சம்பந்தரும் ைவணவ ஆழ்வா ஆகிய
திருமங்ைகயாழ்வாரும் பாடிப் பரவியுள்ளன. காஞ்சிைய உள்ளிட்ட பரந்த
தமிழ்நாட்டில் அவன் இத்தைன விrவாகச் சமயப் பணி ெசய்தான் என்றால் அது
ேவற்றுச் சமயத்ைதச் சாந்த பல்லவ ஆட்சியில் இருந்திருக்க முடியாது.
திரு.ெவங்ைகயா அவகள் குறிப்பிடுவது ேபான்று, ஓrரு தைலமுைறகள் பல்லவ
காஞ்சிைய விட்டு, ெநல்லூrல் தம் காலூன்றி இருந்த நாளிேலதான் ேசாழன்
ேகாச்ெசங்கணான் ைசவ, ைவணவப் ெபருங்ேகாயில்கைளக் கட்டி முடித்திருக்க
ேவண்டும். பல்லவ பலம் இல்ைலயாகேவ அவரது சமயத்ைதச் சாந்ேதாரும் தடுக்க
முடியாத நிைலயில் தளந்திருப்ப.
எனினும், மறுபடியும் அப்பல்லவ ைக ேமேலாங்கிய காலத்தில் புதிதாக எழுந்த
ெபருங்ேகாயில்கைளக் கண்ட சமணகளும் அவகள் வழிநின்ற ஆறாம்
நூற்றாண்டின் பல்லவ மன்னகளும் நாட்டு மக்கள் நிைலயறிந்து அவற்ைறத் தகக்க
முடியாது ேபாக, அதற்கு மாறாகத் தம் சமயக் ேகாயில்கைளயும் மடங்கைளயும்
ஊெரங்கும் கட்டிச் சமணத்ைத வளத்தன. இந்தப் ேபாராட்டத்தின் இறுதிக் கட்டேம
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அப்ப சம்பந்த வரலாற்றில் விளக்கப் ெபறுவது. எனேவ, சமஸ்கிருதப் பல்லவ
காலத்தில் சில காலம் அவகள் தமிழ்நாட்டு எல்ைலக்கு அப்பால் ெசன்றிருந்தாகள்
எனவும் அக்காலத்தில் ேகாச்ெசங்கணானும் மற்றும் ஓrரு ேசாழரும்
ஆண்டிருக்கக்கூடும் எனவும் ெகாள்வேத ெபாருத்தமானதாகும். எனேவ,
ெவங்ைகயாவின் கூற்ைற மறுக்கும் திரு. ேகாபாலனின் ஆய்வும் (PP. 64-65) இைடயில்
ேசாழ ஆட்சி இருந்திருக்க முடியாது என்று காட்டும் முடிவும் பržலைனக்கு
உrயனேவயாம்.
இவ்வளவு ெதளிவற்ற நான்கு நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறேக மேகந்திரவமன் கி.பி.
600இல் காஞ்சியில் பல்லவப் ெபருமன்னனாக அrயைண அமந்தான். அவன்
காலந்ெதாட்டு அபராசிதன் காலம் வைர (கி.பி.850) சுமா இரண்டைர
நூற்றாண்டுக்காலத்தில் தமிழக வரலாறு பல்லவ ஆட்சியில் ெதளிந்த
நHேராைடயாகப் புதுைம பூத்த ேசாைலயாகக் காட்சி அளிப்பைதக் காண்கின்ேறாம்.
அக்காலத்தில் நாட்டில் வாழ்ந்த பல்லவப் ேபரரசுகைளப் பற்றி ஆய்வதிலும்
அக்காலத்தில் நாட்டில் இருந்த மாறுதல்கைளேய காண முடிகின்றது. கைடச் சங்க
காலத்தில் ெதளிந்த தமிழகத்ைதக் கண்ட நமக்கு ஏழாம் நூற்றாண்டில் காணும் பல
மாறுதல்களுக்குட்பட்ட தமிழகத்ைத நிைனக்கும்ேபாது அந்த இைடப்பட்ட இரு
பல்லவ ஆட்சிக்கிைடயில் தமிழகம் ெபற்ற மாறுதல்கைள எண்ணாதிருக்க
முடியுமா? எனேவ, இந்த மாறுதல்கைளச் சிறிது கண்டு ேமேல ெசல்ேவாம். தமிழ்
நாட்டு மரபுக்கு முற்றும் மாறுபட்ட மன்ன பரம்பைரகள் ஆள, முற்றிலும் மாறுபட்ட
சமய ெநறிகளும், வாழ்க்ைக முைறகளும் ெபரு வழக்காக மக்களிைடயில் புக, நாேட
ஏழாம் நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தில் புதிய நாெடனுமாறு காட்சியளித்தது.
ஆட்சி முைறயில் மாற்றம் ெபரும்பான்ைமயாகக் காண முடியவில்ைல. ஒேர
பரம்பைரயில் தந்ைதக்குப் பின் மகன் என்ற மரபு காக்கப்ெபறுகிறது. சங்க
காலக்கrகாலன் ேபான்ற பல்லவ மல்லன், மக்கள் விருப்பப்படி அரசனாகும் மரபும்
காணப்ெபறுகின்றது. அரசகளுக்கு இருந்த அைமச்ச குழு முதலிய ஐம்ேபராயமும்
பிற சூழல்களும் ெபரும்பாலும் மாற்றம் ெபறாமலிருந்தைதயும் காண்கின்ேறாம்.
அரசருடன் அரசியரும் அரசியலில் கலந்து பணிபுrவைதயும் காண முடிகிறது.
எனினும், பல்லவ காலத்தில் சமயம் அரசியலில் பங்கு ெகாள்வைதக் காண
முடிகிறது. சங்க கால மன்னகள் சமயச் சாபுைடயவகேள ஆயினும் அரசியலில்
அச்சமயத்திைனப் புகுத்தாது, 'ஒன்ேற ேதவன்' என்ற உணவில் அைனவரும்
ஒன்றிக்கலந்து வாழ்ந்து வந்த மரபிைனக் காணமுடிகிறது. ஆனால், பல்லவ
காலத்திேலா சமயேம முக்கிய இடம் வகிக்க, அரசியல் அச்சமயத் தைலவகைள
ஒட்டிேய நைடெபற்றதாகக் காண முடிகிறது. மேகந்திரன் காலத்தில் காணும்
இப்ெபருமாற்றத்துக்குக் காரணம் இைடப்பட்ட நூற்றாண்டுகளின் மாறுதல்கேள ஆகும்.
சங்க கால இறுதியிேலேய சமணமும் ெபௗத்தமும் தமிழ்நாட்டில் கால்ெகாண்டு
மாற்றுக் கருத்துக்கைள வளத்தன என்பைதக் காப்பியங்கள் வழி அறிய முடிகின்றது.
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அேசாக காலத்திேலேய ெபௗத்தமும் இலங்ைக வைரயில் ெசன்று அங்ேக ெபரும்
சமயமாக விளங்கியதாயினும், தமிழக மக்களிைட அது கால் ெகாள்ளவில்ைல. ைசவ
ைவணவ சமய ெநறிகைளயும் கடவுளைரயும் காட்டும் வைகயில் எந்தச் சங்க
இலக்கியங்களும் ேவற்றுச் சமயங்கைளச் சுட்டவில்ைல. சமணம் முதன் முதல்
சிலம்பிலும், ெபௗத்தம் முதன் முதல் மணிேமகைலயிலும் ேபசப்படுகின்றன.
எனினும், அடுத்த இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகளில் அைவ இரண்டும் தமிழ்
நாட்டுக்ேக உrய ைசவ ைவணவ சமயங்களிலும் ேமம்பட்டு நின்று அக்கால
அரசியல் துைண ெகாண்டு ஓங்கி, தமக்குள்ேளேய மாறுபட்டும், ேபாrட்டும்
இறுதியில் ெபௗத்தம் நிைலெகட, 7 ஆம் நூற்றாண்டில் சமணேம ேமேலாங்கி
நின்றைதக் காண முடிகிறது. இந்த மாற்றுச் சமயப் ேபாராட்டங்களுக்கு
இைடயில்தான் ைசவமும் ைவணவமும் கூடத் தமக்ேக அது வைரயில் இல்லா
வைகயில் பல சடங்குகைளயும் அவற்ைற வளக்கக் ேகாயில்கைளயும்
விrவுபடுத்திக் ெகாண்டன. எனேவ தான் அந்த அடிப்பைடயில் சமய இலக்கியங்கள்
தனியாக வளர ஆரம்பித்தன. சங்க இலக்கியத்தில் திருமுருகாற்றுப்பைடயும்
பrபாடலில் சிலவும் தவித்து ேவெறங்கும் இைறவைன முன்னிறுத்திப் பாடிப் பrசில்
ேவண்டும் நிைல காண முடியாததன்ேறா? ஆற்றுப்பைடயும் பrபாடலும் கூடக்
காலத்தால் பிந்தியைவ என்பது ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்ட ஒன்று. எனேவ, கடைமயில்
கருத்திருத்திக் கடவுள் உணைவ ெநஞ்சில் நிறுவி தூய உள்ளத்தால் மக்கள்
ெதாண்டாற்றிய தமிழகச் சமய ெநறி, இந்தப் பல்லவ காலத்திேல பல வைகயில்
மாற்றம் ெபற்று ெவறும் புறக்ேகாலங்களும் புகழுைரயுேம சமயம் என்ற நிைலயில்
ஆக்கப்ெபற்றுள்ளது. இந்தச் சமயப் ேபாராட்டத்துக்கு அடிப்பைடக் காரணம் பிற சமயச்
சாபுைடய பிற நாட்டு அரசகளும் அவகளுடன் ஆைணயில் பங்கு ெகாண்ட பிற
சமயத் தைலவகளுேமயாவ. நாம் இைவ பற்றி நன்குஅறிய முடியாவிட்டாலும்
ஏழாம் நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தில் நாம் காணும் நாட்டு ெமாழியிேலயும்கூட இந்தப்
பல்லவ காலம் ெபருமாற்றத்ைதச் ெசய்துள்ளது. பல்லவ கல்ெவட்டுக்கேள இதற்குச்
சான்று பகரும். தமிழ்நாட்டில் இருந்து தமிழ் நாட்ைடயும், பிற எல்ைலப்
பகுதிகைளயும் ஆண்ட பல்லவகள் தமிழிலன்றிப் பிராகிருதத்திலும்
சமஸ்கிருதத்திலும் கல்ெவட்டுக்கைளப் ெபாறித்தாகள் என்றால் அந்த ஆட்சியில்
எப்படித் தமிழ் ெமாழி வளந்திருக்க முடியும்? எனினும், ெபாதுமக்களும் தமிழகத்தின்
சமயங்களாகிய ைசவ ைவணவ மக்களும் தமிழ்ெமாழிையப் பல வைகயில் ேபாற்றிக்
காத்தன. அக்காலத்தில் வாழ்ந்த காைரக்கால் அம்ைமயா, திருமூல ேபான்ற
சமயத்தைலவகளும் பதிெனண்கீ ழ்க் கணக்கில் உள்ள சில நூல்களின் ஆசிrயகளும்
தமிழ் இலக்கியங்கைளயும் சமய இலக்கியங்கைளயும் ேபாற்றி வளத்தன. எனினும்,
அவகளும் காலச் சூழலிலும் பிற சமயக் ெகாள்ைககளிலும் ெவற்று முைறகளிலும்
தம்ைமப் பறிெகாடுத்தவராகேவ காண்கின்றன. அவ்வளவு ேவகமாக மாற்று
நாகrகமும் சமயங்களும் தமிழ்நாட்டில் ஊன்றத் ெதாடங்கிவிட்டன. சிலம்பின்
காலத்திேலேய மாடலன் வழிேய ைவதHக சமயத்தின் வளச்சிைய அறிகிேறாம்.
எனேவ, அந்த அடிப்பைடயில் பல்லவ காலத்திய சமய இலக்கியங்கள்
வளந்துள்ளன. அந்த இலக்கியங்கள் தூய தமிழ் நைடைய விட்டுப் பிற
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ெமாழிகைளயும் பின்பற்றின. சமயமும் சாதியும் ேபாrடத் ெதாடங்கி அவற்ைறக்
கடவுள் ெநறிக்கு வழிகாட்டும் எல்ைலக் கற்கெளனக் காட்டும் பாடல்கைளக்
காண்கின்ேறாம். எனேவ, இந்தப் பிற ெமாழிப் பல்லவ ஆட்சியில் சமய
அடிப்பைடயில் ேவற்று ெமாழிகளும் ெகாள்ைககளும் பரவலாயின. 'ஆrயன் கண்டாய்
தமிழன் கண்டாய்', 'ஆrயமும் தHந்தமிழும் ஆயினான் காண்' என்று ஏழாம்
நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தில் தமிழ் நாட்டின் ஒரு ெமாழிக் ெகாள்ைக மாறி இரு
ெமாழிக் ெகாள்ைக நிைலெபறத் ெதாடங்கிற்று. தமிழ் மக்கள் தமிழுக்குச் சமமாக
மற்ெறாரு ெமாழிையயும் தங்கள் வாழ்விைடக் ெகாள்ள வழி வகுத்த காலம்
இப்பல்லவ காலேமயாகும். இந்தக் ெகாள்ைகையத் தமிழகள் ெவறுக்காது ஏற்றுக்
ெகாண்டைதக் கண்ட ேவற்று ெமாழியாள ஒரு படி ேமேல ெசன்றன. அதனால்தான்
நாட்டில் ெமாழி அடிப்பைடயில் - அந்த ெமாழிவழிச் சாதி அடிப்பைடயில் சண்ைடகள்
ேதான்றி இன்று வைர வளந்து வந்துள்ளன. இரண்டும் சமம் என்ற அப்ப
ெகாள்ைகயிைனேய சமயக் கண்ெகாண்டன்றி ெமாழிக் கண் ெகாண்டு
ஒத்துக்ெகாள்ளாத நிைலயில், ேவற்று ெமாழியாள தமிழிலும் தம் ெமாழிேய
உயந்தது என்றும், கடவுளுக்கு அம்ெமாழிேய உகந்தது என்றும், அம்ெமாழி
ேபசுேவாேர உயந்தவ என்றும் வாதிடவும் ெசயல்படவும் ெதாடங்கின.
இத்ெதாடக்கத்துக்கு வித்திட்ட காலம் இப்பல்லவ காலேம. அதனாேலேய ஆழ்ந்த
சமயப் பற்றுள்ள ேசக்கிழாரும், 'அச்சைன பாட்ேட யாகும்: ஆதலால் மண்ேமல்
நம்ைமச் ெசாற்றமிழ் பாடுக' என்று இைறவேன சுந்தரருக்குக் கட்டைள இட்டதாகப்
பாடுவ. அப்பரும் 'தமிேழாடு இைச பாடல் மறந்தறிேயன்' என்று பாடுகிறா. எனினும்,
இந்தப் ேபாராட்டம் இன்றும் தHரவில்ைல. இந்த ெமாழிப் ேபாராட்டம் தHந்தாலன்றி,
தமிழ்நாட்டில் வாழ்வா தம்ைமத் தமிழராகக் ெகாண்டு, தமிேழ சிறந்த ெமாழி எனக்
காட்டி இைணந்து வாழ்ந்தாலன்றி, உய்வு இல்ைல.
இைவயன்றிச் சமுதாயத்திலும் எத்தைனேயா மாறாட்டங்கள் இப்பல்லவ காலத்தில்
நிகழ்ந்திருப்பைத நம்மால் காண முடிகின்றது. மக்கள் உடல் உைழப்பும் கடைமயும்
உள்ளைவயாகக் ெகாண்டு 'தமக்ெகன வாழாப் பிறக்குrயாளராக' வாழ்ந்து தான்
ெமய்ம்ைம வாழ்வு என்றிருந்த நிைல மாறி, ெவறும் ஆரவாரமும் மாற்று நிைலகளும்
ெபருக அவற்றின் துைண ெகாண்டு ேசாம்பி வாழும் வாழ்விைன ேமற்ெகாண்டு
விட்டாகள் என்றுணர முடிகிறது. 'பிறப்ெபாக்கும் எல்லா உயிக்கும்' என்ற
வள்ளுவன் வாக்குக்கு ஏற்ப வாழ்ந்த சமுதாயத்தில் சாதிகளும் பிற ேவறுபாடுகளும்
ஆட்சிபுrயலாயின. 'ெசய்ெதாழில் ேவற்றுைம யான்' என்ற ேவறுபாடு மாறி, பிறப்பால்
ேவறுபாடுகாட்டும் காலமாக மாறிய நிைலையப் பாக்கின்ேறாம். சுந்தர காலத்ேத
'அந்தண ேவேறா அந்தணக் கடிைம யாதல் இல்ைல' என்று வழக்காடும் அளவுக்கு
ஒரு சாதிக்கு ஒரு நHதி என்ற ெகாள்ைக இந்த முதற் பல்லவ காலத்தில்
வளந்ததுதான். அதனாேலதான் ேசக்கிழா பாடும்ேபாதுகூட, தமது ெபrய புராணத்
தைலவகைளச் சாதிகள் குறித்துக்காட்டுகின்றா. அத்துடன் அவ்வச்சாதிக்கு
இன்னின்ன ெதாழில்கள் என்ற ஒரு கட்டுப்பாடும் உண்டாகி இருப்பதறிகிேறாம்.
எனினும் இந்தச் சாதி ேவற்றுைம கற்றா மாட்டு அதிக ேவறுபாட்டிைனக் கற்பித்து
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மாறுபாட்ைட உண்டாக்கவில்ைல என்பைத அப்ப, சம்பந்த,
திருநHலகண்டயாழ்ப்பாண ேபான்றா வாழ்விலிருந்து அறிந்து ெகாள்கிேறாம்.
ஆட்சி முைறயில் பல வr விதிப்பு முதலியைவ பற்றிய மாற்றங்கள் சிலவற்ைற
நம்மால் காண முடிகிறது. எனினும் பிற்காலப் பல்லவகள் காலத்தில்தான் நாட்டு
ஆட்சியின் நல்ல இயல்புகைளயும் முைறகைளயும் பரக்கக் காண்கிேறாம்.
தமிழராகேவ ஆன சிம்மவிஷ்ணுவின் பரம்பைரயின ஓரளவு ேவற்று மக்கள்
வாழ்வின் அடிப்பைடயில் நின்றாகேளனும், ெபரும்பாலும் தமிழகள் என்று தம்ைம
நிைனந்து, தமிழ்ச் சமுதாய ெநறியிேலேய தம் அரசியைலயும் வாழ்வியைலயும்
அைமத்துக் ெகாண்டாகள் எனக் காண்கிேறாம். எனினும் அந்த இருண்ட காலமாகிய
முற்காலப் பல்லவ காலத்தில் உண்டான சில சமுதாய மாறுதல்கள் தமிழ்
மக்களிடம் ேவரூன்றி நிைலத்து, இன்றளவும் அவகைள விட்டு நHங்காமல்
வாழ்கின்றன என்பது ேதற்றம். இனி இந்த ஆய்விைன விட்டுப் பிற்காலப் பல்லவ
கால வரலாற்ைறக் காண்ேபாம்.
சிம்மவிஷ்ணுவின் பரம்பைரயினராய மேகந்திரன் ெதாடங்கி இரண்டாம் பரேமசுவரன்
வைரயிலும் ஆண்ட அரச காலத்தில் நாடு சமயப் ேபாராட்டங்களுக்கு உள்ளாகித்
ெதளிநிைல ெபற்றைம காண்கிேறாம். அதற்கு முன் வந்த பல மன்ன பரம்பைரயின
சிைதந்தும் மாறியும் பிறழ்ந்தும் உழந்தும் தமிழ் மக்கேளாடு தம்ைமயும் உறவு
படுத்திக் ெகாண்டு, தமிழராகேவ மாறிவிட்டன. அவதம் பரம்பைரயின இன்றும்
அம்மரபுப் ெபயகைளச் சிைதந்தும் உறழ்ந்தும் ெகாளக்ெகாண்டு முற்றிய
தமிழகளாக மாறிவிட்டன. அப்படிேய ஏழாம் நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தில் மாறிய
பல்லவரும் தமிழ் உணவு ெபற்றுத் தமிழ்ச் சமுதாய வளச்சிக்கு ஏற்ற பல
ெசயல்கைளச் ெசய்தாகள் எனக் காண்கிேறாம். இரண்டாம் பரேமச்சுரனுக்கு அடுத்து
வந்த இரணியவமனின் பரம்பைரயினரான நந்திவமப் பல்லவன் ெதாடங்கி
அபராஜிதன் வைரயில் நாட்ைட ஆண்ட வரலாறு ெதளிந்த நHேராைட ேபான்ேற
அைமகின்றது. எனேவ, அக்கால எல்ைலயிலைமந்த அரசகைளத் தனித்தனியாக
எடுத்து ஆய்வேதா அன்றிச் ெசயல்கைள அறுதியிடுவேதா ஈண்டுத் ேதைவ
இல்ைலெயன எண்ணுகிேறன். அவகைளப் பற்றி எல்லாம் முன் ஆய்ந்த வரலாற்று
அறிஞகள் நன்கு விளக்கியுள்ளாகள். எனேவ, அந்த உண்ைமகைள நானும் இங்ேக
திருப்பிச் ெசால்வது ேதைவயற்றது.
இப்பல்லவ காலத்துக்கும் முற்காலப் பல்லவ காலத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுைம
ேவற்றுைமகைளக் கண்டு இப்பல்லவ காலத்திய சமுதாய வரலாற்றிைன ஓரளவு
விளக்கிக் காட்டி என் பணிைய முடித்துக் ெகாள்ள நிைனக்கிேறன். அக்காலத்திய
சமயம், இலக்கியம், கைல ஆகியைவப் பற்றி ஆராயத் தனித்தனியாக அறிஞதம்
கூட்டங்கள் இன்று நைடெபறுகின்றைமயின் அவற்றுள் புகுந்து துருவி ஆராய
ேவண்டிய ேதைவயும் இல்ைல என்று கருதுகிேறன். எனேவ, ேமற்ேபாக்காகப்
பல்லவ கால வரலாறு நமக்குக் காட்டும் ஒருசில உண்ைமகைளக் கண்டு அவற்றால்
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தமிழ்நாடு ெபற்ற பயன்கைளயும் மாறுதல்கைளயும் பிறவற்ைறயும் காட்டல்
ேபாதுமானதாகும்.
தமிழ்நாட்டில் முதற் பல்லவ ஆட்சி மாற்றங்கைளச் ெசய்தது என்றால் பிற்காலப்
பல்லவ ஆட்சி அம்மாற்றங்கைள மாற்றி, நிைலத்த பல பணிகைளயும் ெசய்துள்ளது.
மேகந்திரன் சமண சமயத்திலிருந்து ைசவ சமயத்துக்கு மாறிய உடேன நாட்டில்
ெபருங்கிளச்சி உண்டாயிற்று. சிம்மவிஷ்ணுவாகிய அவன் தந்ைதயின் ெபயைர
ஒட்டி அவைன ைவணவ சமயத்ைதச் சாந்தவனாகக் கூறினும் அது
ஆராய்தற்குrயது. அப்படிேய அவன் மகனான நரசிம்மன் காலத்தில் அக்காலப்
பாண்டிய நாட்டில் உள்ளுக்குள் புைகந்திருந்த ெபருங்கிளச்சி கூன்பாண்டியனுைடய
சமய மாற்றத்தால் ெவளிேய கிளந்ெதழுந்து நாட்டில் ெபரு மாற்றத்ைத
உண்டாக்கிற்று. ஒரு நாட்டு மக்களின் அடிப்பைடப் பண்பாட்டிற்கு மாறுபட்ட எந்தக்
ெகாள்ைகயும், அவ்வப்ேபாது ஆைண அளித்தல், பிறவைக உதவிகள்
முதலியவற்றால் ஓங்குவது ேபாலக் காணப்படினும், கால ெவள்ளத்தில் எதிநிற்காது
மைறயும் என்பைதத்தான் இந்த ஏழாம் நூற்றாண்டின் வரலாறு காட்டுகின்றது. இந்த
உண்ைம உணந்தைமயால்தான் ேமைலநாட்டிலிருந்து தமிழகத்தில் தம் சமயம்
பரப்பவந்த பாதிrகள் தம்ைம நைட, உைட, பாவைனகளால் மட்டும் அன்றிப் ெபய,
வாழிடம் ஆகிய பிற வைககளாலும் தமிழராகேவ மாற்றிக் ெகாண்டன. வரலாறு
உணத்தும் இந்த உண்ைமைய இன்னும் சில நாட்டில் புrந்து
ெகாள்ளாைமயாேலதான் இன்னும் பல சண்ைடகளும் மாறுபாடுகளும்
நிகழ்ந்துெகாண்ேட இருக்கின்றன.
பல்லவ காலத்தில் சமய மாறுபாடு உண்டானைம உண்ைமேய யாயினும்
அம்மாறுபாடு ேவறுபாடற்ற சங்க காலச் சமய ெநறியிைன வழங்கத் தவறிவிட்டது.
ைவதிகத்ேதாடு பிைணந்த பிறிெதாரு கலைவச் சமயேம தமிழகத்தில் கால்
ெகாண்டது. அத்துடன் புதுப்புது விதமான கடவுளரும் வழிபடு முைறகளும் புகுந்தன.
விநாயக வணக்கம் இக்காலத்தில் ஏற்பட்டேதயாகும். ைசவ சமயத்தில் ஆழ்ந்த
பற்றுக் ெகாண்டவராகிய பரஞ்ேசாதியா வாதாபிைய ெவன்று அங்கிருந்தவற்றுள் பல
ெபாருள்கைளக் ெகாண்டு வந்தைம ேபான்று பிள்ைளயாைரயும் உடன் ெகாண்டு
வந்தா. அதனாேலேய 'வாதாபி கணபதிம் பேஜ' என்ற வணக்கப் பாடலும்
உருவாயிற்று. விநாயக வழிபாடு இன்றும் ேமைலச் சாளுக்கிய ஆண்ட மராட்டியப்
பகுதிகளிலும் பம்பாயிலும் பிறவிடங்களிலும் மிகச் சிறந்த முைறயில் விrந்த
வைகயில் ெகாண்டாடப் ெபறுவதறிகிேறாம்.
பரஞ்ேசாதியா விநாயகைர ஏன் ெகாண்டு வந்தா? அதைன அரச மரத்தின் கீ ழ் ஏன்
நிறுவினா? அரச மரத்துக்கும் விநாயகருக்கும் உள்ள ெதாடபு என்ன? ெபௗத்த
சமயக் காலத்திேல தமிழ்நாட்டில் புத்த அருளாளராக அடிப்பைடயான
அரசமரத்தடியில் அவருைடய ேபருருவங்கைள நிறுத்தி வழிபட்டன. அடுத்து வந்த
சமணகளும் தம் சமயத் தைலவகைள மக்கள் மனமறிந்து, அேத நிழலில் நிறுவி
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வழிபட்டிருக்கக்கூடும். அேசாகும் அவருக்கு அருந்துைணயாக அைமந்ததன்ேறா?அேத
ேவைளயில் வாதாபியில் விநாயகrன் ேபருருைவக் கண்ட பரஞ்ேசாதியா இந்த
விநாயக ேபருருைவ அரச மரத்தின் கீ ழ் நிறுத்தின் மக்கள் மன நிைறவு ெபறுவ
எனக் கணித்து இங்ேக ெகாண்டு நிறுவிவிட்டா. மக்கள் அன்று மன நிைறவு
ெபற்றேதாடு, என்றும் அவ்விநாயகைரேய முதல் வழிபடு கடவுளாகவும்
ெகாண்டுவிட்டன. எனேவ, பரஞ்ேசாதியா அரசியல் ெவற்றி மட்டுமன்றித் தம்
சமயக் ெகாள்ைகயிலும் ெவற்றி ெபற்றுவிட்டா என்பைத இவ்வரலாறு காட்டுகிறது.
இப்பிள்ைளயாைரப் பற்றித் தமிழ் இலக்கியத்திேலேய முதன் முதல் பரஞ்ேசாதியாrன்
காலத்தவரான ஞானசம்பந்ததாம் பாடுகின்றா.
இவ்வாறு சமய அடிப்பைடயில் எத்தைனேயா மாற்றங்கள் நைடெபற்றன. அவற்றுள்
ெபரும்பாலான இன்றளவும் வாழ்கின்றன. கைலயுலகில் பிற்காலப் பல்லவ ெசய்த
புரட்சி ெபரும் புரட்சிேய ஆகும். யாரும் நிைனத்தறியா வைகயில்
குைகக்ேகாயில்கைளப் பலவைகயில் வளத்து கற்ேகாயில்கைள அைமத்து
அக்ேகாயில்களில் நிைலயான கல்ெவட்டுக்கைளயும் எழுதி, உலகப் புகழ் ெபற்று
விட்டாகள். தமிழ் நாட்டில் முதன் முதல் கல்ெவட்டுக்கைளயும் ெசப்ேபடுகைளயும்
உண்டாக்கி வரலாற்றுக்கு வழி ேகாலிய ெபருைம இப்பல்லவைரேய சாந்ததாகும்.
எனேவ, தமிழகத்தின் ெதளிந்த வரலாற்றுக்கு அடிப்பைட வகுத்த இப்பல்லவைர நாம்
என்ெறன்றும் ேபாற்றக் கடைமப்பட்டவராகின்ேறாம்.
கைல உலகில் இவகள் ெசய்த மாற்றங்கள்தாம் எத்தைன! வண்ணக் கலைவகள்
ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழியினும்அழியாதிருக்கும் வைகயில் அைமத்துத் தHட்டிய
சித்திரங்கைள இன்றும் ேபாற்றுகிேறாம். மாமல்லபுரத்தின் எழில் மிகுந்த சிற்பங்கைள
எந்நாட்டவரும் ைவத்த கண் வாங்காது பாக்கும் ஒரு நிைலயிைனக் காண்கிேறாம்.
கயிைலயின் காட்சிையயும் ைவகுண்டத்தின் காட்சிையயும் காஞ்சியில்
அைமத்தேதாடு, அக்ேகாயில்களில் என்றும் கண்டு மகிழும் சித்திரக் காட்சிகைளயும்
வரலாற்றுக் காட்சிகைளயும் வடித்த பல்லவ திறன் ேபாற்றற்குrயதாகும். பல்லவ
மல்லன் ஆட்சிக்கு வந்த வரலாற்ைற ைவகுந்தப் ெபருமாள் ேகாயில் சுவகள்
அல்லேவா இன்றும் நம்ேமாடு ேபசி விளக்கிக்ெகாண்டிருக்கின்றன. 'கல்லும்
ெசால்லாேதா கவி' என்ற பாட்டின் அடியும் இவதம் வடித்ெதடுத்த
கல்ெவட்டுக்கைளப் பற்றி எழுந்த அடியாகவன்ேறா ெகாள்ளேவண்டும். பல்லவ
ெசன்ற இடெமல்லாம் அவதம் ைகவண்ணத்திறனும் அத்திறன் வளச்சி அைடந்த
வைகயும் ெகாண்டன்ேறா இன்ைறய வரலாற்றாசிrயகள் அவரவ காலத்ைதயும்
அக்காலத்ைத ஒட்டிய நாட்டு வரலாற்ைறயும் கணக்கிடுகிறாகள்? இப்படி ஒேர
சமயத்தில் கைலையயும் வரலாற்ைறயும் பிைணத்து வளத்த அவதம் ெபருைமைய
ேபசாதிருக்க முடியுமா?
பிற்காலப் பல்லவ காலத்தில் தமிழ் இலக்கியமும் இலக்கணமும் நன்கு வளந்தன
எனக் ெகாள்ளலாம். 'நந்தி கலம்பகத்தால் மாண்ட கைத நாடறியும்' என்ற மரபு
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வாக்கியப்படி நந்திவமனின் தமிழ் உணைவ உலகு நன்குணந்துள்ளது. இன்று
வைரயில் வாழ்ந்து சிறந்தனவாகப் ேபாற்றப்படும் ைசவ இலக்கியங்களில் ஏழு
அல்லது எட்டுத் திருமுைறகளும் ைவணவ நாலாயிரத்தின் ெபரும்பகுதிகளும்
இக்காலத்தில் எழுந்தனவன்ேறா? இதனாலன்ேறா அத் ெதய்வ ெநறி பாடும்
இலக்கியத்தில் பல்லவ இடம் ெபற்றுச் சாகாவரம் ெபற்று வாழ்கின்றன.
பல்லவருக்கு மாறுபட்டவைரத் தம் இைறவன் மறுக்கம் ெசய்து பல்லவைர வாழ
ைவக்க ேவண்டும் என்ற உணைவச் சுந்தர,
"உrைமயால் பல்லவக்குத் திைரெகாடா
மன்னவைர மறுக்கம் ெசய்யும்
ெபருைமயால் புலியூ சிற்றம்பலத்ெதம்
ெபருமாைனப் ெபற்றா மன்ேற"
எனப் பாடி இைறவன் பல்லவ வாழ வழி வகுத்தவன் என்பைதக்
காட்டுகின்றாரன்ேறா? 'பாரூ பல்லவனூ மதிற்காஞ்சி' என்று ேதவார அடியவகள்
காஞ்சிைய நிைனக்கும்ேபாேத அெதாண்ைட நாட்ைடப் பல வைகயில் ெசப்பம் ெசய்த
அேத ேவைளயில் அத்திருத்தப் பணிகளுக்ெகல்லாம் பல வrகைளயும் இட்டு வசூல்
ெசய்து நாட்டு வளத்ைதப் ெபருக்கிய பல்லவ சமுதாயப் பணிைய எல்லா
வரலாற்றாசிrயகளும் ேபாற்றுகின்றன. உத்திரேமரூ ஏr வற்றியேபாது வண்டைல
வாrயும், வற்றாதேபாதும் படகுகள் ெகாண்டு வண்டைல வாrயும் அதைனக்
கைரயில் இட்டுக் கைரையப் பலப்படுத்திய நந்திவமன் இன்ைறய 'P.W.D.' துைறக்கு
வழிகாட்டியாவான். (Historical sketches of Ancient Dekhan Vo1. II P.14).
இவ்வாறு வளப்படுத்திய பகுதிகளில் சிலவற்ைற அக்கால ைவதிக ெநறிக்ேகற்பப்
பல்லவ மன்னகள் பிரமேதயமாகவும் ேதவ தானமாகவும் பிராமணகளுக்கம்
ேகாயில்களுக்கும் அளித்தன எனக் காண்கிேறாம். இவகள் காட்டிய வழியிேலதான்
பிற்காலத்திய ேசாழகள் ெபருமளவில் தானங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற வrயிலா
நிலங்களாக்கின. மக்களினத்துள் ேவறுபாடு வளக்கும் இந்த முைற, சமுதாய
வாழ்வில் காலத்தால் மைறக்கப்படும் என்ற வரலாற்று உண்ைமக்கு ஏற்ப,
இக்காலத்தில் முற்றும் நHக்கப்ெபற்று, ேவறுபாடற்ற நிைலயில் அைவ இன்று
மக்களிைடயில் வழங்கப் ெபறுவைதக் காண்கிேறாம்.
பல்லவ காலத்தில் நாணயங்கள் புழக்கத்தில் இருந்தைம அறிகிேறாம். அப்படிேய
அளவுக்கும் -முகத்தல், தூக்கல் அளைவகளுக்கும் பல்ேவறு வைரயைறகள் இருந்தன
எனக் காண்கிேறாம். இைவ யாவும் நாட்டுக்குப் புதியன அல்லேவனும் ஓரளவு
இைடக்காலத்தில் சிைதந்த நிைலயில் இவகளால் ெசப்பம் ெசய்யப்ெபற்றெதனக்
ெகாள்ளலாம்.
பல்லவ ஆட்சி முைறையப் பற்றியும் நHதி வழங்கிய ெநறி பற்றியும் நாட்டுப்
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பிrவுகைளப் பற்றியும் கூடப் பல அறிஞகள், கிைடத்த சான்றுகைளக் ெகாண்டு
நன்கு ஆய்ந்துள்ளன. அவற்றின் வழி பல்லவ நாட்ைடச் ெசம்ைமயாகப் பகுத்தும்
ேநrய வழியில் நHதி வழங்கியும் மக்கள் வாழ்வின் அடிப்பைட உணந்தும்
ெசயலாற்றினாகள் என அறிய முடிகிறது. நா•ைடப் பல ேகாட்டங்களாகப் பிrத்துப்
ெபரும்பாலான அதிகாரங்கைள அம்மக்களிடேம விட்ட ெபருைம
பல்லவகளுைடயேத. இன்ைறய மாநில சுயாட்சிக் ேகாrக்ைகைய மறுப்பவக்கு
இப்பல்லவகால ஆட்சி வரலாறு ஒரு சிறந்த பாடமாக அைமயும் என நம்புகிேறன்.
ெவற்றி ெபற்ற ெபருமன்னகள் தத்தம் ெபயரால் மண்டலங்கைளயும், ஊகைளயும்,
நாடுகைளயும் - ஏன் - ஏrகைளயும் அைமத்தைம எண்ணிப் பாக்க ேவண்டிய
ஒன்றாகும். இன்றும் இந்தக் ெகாடுேநாய் ஆள்வா யாராயினும் அவகைள
விடவில்ைல. இைடக்காலத்திலும் ெபருமன்னகள் ஆகிய ராேசந்திரன்
ேபான்றாைரயும் இந்ேநாய் பற்றியைமைய அறிகிேறாம். ஆயினும் வரலாறு அது
தவறு என்பைதச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. இப்பல்லவ அன்று ைவத்த ெபயகள் எல்லாம்
இன்று எங்ேக உள்ளன? பல ெபயகேள இன்றி மைறந்தன. சில சிைதந்து
நிைலெகட்டன. மாமல்லபுரமும் திைரயன் ஏrயும் மகாபலிபுரம் எனவும் ெதன்ேனr
எனவும் வழங்கப்படுதல் இதற்குச் சான்றாகும். அப்படிேய நாடுகளுக்கு அவகள்
ைவத்த ெபயகள் மாறி இயற்ெபயகேள நிைலத்தைமையக் காண்கிேறாம்.
பிற்காலத்தில் புகழுக்காக உண்டான கங்ைகெகாண்ட ேசாழபுரம் நிைலெகடாத்
ெதாண்டால் அைமந்த தஞ்ைசயும் ெபrயேகாயிலும் இன்றளவும் புகழ்ெபற்று
வாழ்கின்றன அல்லவா? அண்ைமயில் 'டால்மியாபுரம்' கல்லக்குடியாக மாறிய
கைதயும் அத்தைகயேத. யாரும் தங்கள் ெபயரால் எைதயும் அைமக்க
ஒருப்படமாட்டாகள். ேபரும் புகழும் ெபற்ற வரலாற்றில் வாழ்கின்ற அத்துைணப்
ெபருமக்களும் தம்ைம மறந்து தம் நாமம் ெகட்டுப் பணியாற்றியவகள் என்பைதயும்
உணர ேவண்டும். இவ்வுணரைவப் பல்லவ காலத்திய வரலாறு நமக்கு ஊட்டும் என
நம்புகிேறன்.
பல்லவ மக்கள் வாழ்வின் அடிப்பைடயான கல்விைய ஓம்பத் தவறவில்ைல.
'கல்விேய கைரயில்லாத காஞ்சி மாநக' என்று அக்காலத்தில் வாழ்ந்த
அப்பரடிகளாேலேய காஞ்சிபுரம் கல்வியும் இைணந்து ேபாற்றப்பட்டைம அறிகிேறாம்.
அக்காலத்திய காஞ்சியில் கற்ற அறிஞ பல வடநாட்டில் ெநடுந்ெதாைலவில் இருந்த
நாளந்தாப் பல்கைலக் கழகம் ேபான்ற இடங்களில் முக்கியப் ெபாறுப்ேபற்றுச் சிறந்த
அறிவியல் விற்பன்னகளாக இருந்தைதக் காண முடிகிறது. ேமலும், அக்காலத்தில்
காஞ்சிபுரம் வந்த žன யாத்திரகராகிய யுவான்-சுவாங் இக்கல்விேச காஞ்சிையப்
பாராட்டிய நிைலயும் எண்ணத் தக்கதாகும். எனேவ, மக்கள் வாழ்வின் கண் எனப்
ேபாற்றும் கல்விையப் பிற்காலப் பல்லவ நன்கு ேபாற்றிப் புரந்தன என அறியலாம்.
அப்படிேய மக்கைள ேநாயணுகா வைகயிலும், அணுகின் தHக்கும் ெநறியிலும் பல
நல்ல ஏற்பாடுகைளச் ெசய்து மக்கள் நலம் ேபாற்றியும் பல்லவ திறம்பட ஆண்டவ
எனக் காண்கிேறாம்.
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இத்துைண வைகயில் உள் நாட்டில் அைமதி காத்த அேத ேவைளயில்
புறப்பைககளுக்கு அஞ்சாது அவகைளப் புறமுதுகிடச் ெசய்த ெபருைமயும்
பல்லவைரச் சாந்ததாகும். ெபருமன்னன் ஆகிய ஷஷைனத் ேதாற்கடித்த சாளுக்கிய
மன்னனாகிய புலிேகசிையத் ேதாற்கடித்தேதாடு, அவன் தைலநகைரக் ைகப்பற்றிய
ெபருைம நரசிம்மவமைனயும் அவன் பைடத்தைலவராகிய பரஞ்ேசாதியாைரயும்
சாந்ததன்ேறா? பல்லவ மன்னருள் ேபாரற்று அைமதியில் வாழ்ந்தவ ஓrருவேர
உள்ளன எனலாம். எனேவ, அவகள் ஆண்ட காலத்தில் எல்லாம் புறப்பைககளாகிய
மாற்றாைரப் புறங்ெகாடுத்ேதாடச் ெசய்தேதாடு, நாட்டு அகப் பைககளாகிய அறியாைம,
பிணி, வறுைம முதலியவற்ைறப் ேபாக்கிப் பல்லவ ெசம்ைமைய நாட்டில்
நிைலநாட்டின எனக் ெகாள்ளலாம். அதனாேலேய ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகள்
கழித்தும் அவதம் புகழ் ஓங்கி உயகின்றது. தம் ஆைணயின் கீ ழ்ப்பட்ட மக்களின்
கருத்ைதயும் ெநறிையயும் ெமாழிையயும் பண்பாட்ைடயும் சமய உணைவயும் பிற
நல்லியல்புகைளயும் மதித்துப் ேபாற்றிய பிற்காலப் பல்லவ தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில்
என்ெறன்றும் அழியாத நிைலத்த இடத்ைதப் ெபற்றுள்ளன. ஆனால், அவகளுக்கு
முன் ஆண்ட அவகள் முன்ேனா தமிழ்நாட்டில் இருந்து ெகாண்ேட அம்மக்கள்
வாழ்வுக்கு ஒவ்வாத பலவற்ைறச் ெசய்து வந்தைமயால்தான் அவதம்
ெபயகைளக்கூட அறியமுடியாதவைகயில் ெமல்ல ெமல்ல மைறந்தன மைறகின்றன. பல்லவ வரலாறு கற்றுத்தரும் இந்த நல்ல பாடத்ைத அறிந்து
ெசம்ைமயாக நாடாள்வா உலகில் நல்ல சிறப்புற்றுக் கால ெவள்ளங் கடந்து புகழ்
ெபற்று வாழ்வா. அல்லாதா..?
பல்லவ மன்ன ெதாட்ட பல பணிகள் இன்றளவும் நாட்டில் ெதாடந்து நைடெபற்றுக்
ெகாண்டுள்ளன. இனியும் ெதாடந்து நைடெபற வாய்ப்பும் உண்டு. நாடு நாடாக
ேவண்டுமானால் அதைன நாடாக்கும் ெபாறுப்பு எக்காலத்தும் ஆள்ேவாைரச் சாந்தது
என்பைத உணத்தும் வைகயில் பல்லவ ஆட்சி அைமந்திருந்தது. ேமலும், தமிழக
வரலாற்றின் ெபாற்கலம் எனப் ேபாற்றப்ெபறும் பிற்காலச் ேசாழ காலத்துக்குப் பல
வைகயில் பல்லவ காலம் வழிகாட்டியாக அைமந்தது. சங்க காலத்துக்குப் பிறகு
உண்டான நிைனக்க முடியாத ெபருமாற்றத்துக்குப் பிறகு ஏழாம் நூற்றாண்டின்
இறுதியில் பிற்காலப் பல்லவ வரலாறு ஆகிய உதயசூrயன் ேதான்றியிராதிருந்தால்,
தமிழக வரலாறு மட்டுமன்றித் தமிழதம் வாழ்வு, வளன், பண்பாடு அைனத்தும் எப்படி
எப்படிேயா உருமாறி இருக்கும் பிற்காலப் பல்லவ நாட்டு மக்கள் உளமறிந்து, தம்ைம
உளத்தால் தமிழராக்கிக் ெகாண்டுதமிழ் நாட்டுச் சமயம், இலக்கியம், பண்பாடு
இவற்ைறக் காவாது அவ தம் முன்ேனா ேபால ேவற்று வழியில்
ெசன்றிருப்பாேரயானால், பிற்காலச் ேசாழ தம் எழுச்சிக்கும் அரசுக்கும் இடேம
இருந்திருக்க முடியாது. எனேவ, எங்ேகா ெசன்ற தமிழகதைத அதன் ேநrய வழியில்
திருப்பிய ெபருைம பிற்காலப் பல்லவகளுக்கும் அக்காலத்தில் வாழ்ந்த சமய,
இலக்கியப் ேபரறிஞகளாகிய அப்ப, சம்பந்த ேபான்றாக்கும் உrயதாகும். எனேவ,
இப்பல்லவ காலம் இத்மிழக வரலாற்றின் ஒரு திருப்பு ைமயம் என்று ெகாள்ளலாம்.
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நான் ேமேல கூறிய இக்கால வரலாற்ைற இந்த நூற்றாண்டின் ெதாடக்கம் ெதாடங்கி
ஆய்ந்தவ பல. இன்று பல ேகாணங்களில் ஆய இருக்கின்ற அறிஞகள் பல.
எனேவதான் நான் அக்கால நிைலயில் வாழ்ந்த அரசகைளயும் அவதம் ஆக்க
அழிவுப் பணிகைளயும் ேபா முைறகைளயும் சுட்டிக்காட்டாது, அவகள்
சமுதாயத்ேதாடு ெதாடபின் நிைலயின் வழியிைனயும் அதன் வழி உருவாகிய
பணிகைளயும் சுட்டிக் காட்டிேனன். இதில் கூறிய ஒரு சில முடிவுகைள நHங்கள்
அப்படிேய ஏற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்று நான் கூறமாட்ேடன். இைவ பற்றிய
சிந்தைனகைளக் கிளறேவ இவற்ைறச் சுட்டிக் காட்டிேனன். அறிஞகள் ேமலும்
ஆராய ேவண்டுெமனக் ேகட்டுக் ெகாள்கிேறன்.
முடிவுக்கு முன் ெதால்ெபாருள் ஆய்வுக் குழுவிற்கும் தமிழக அரசுக்கும் சில ெசால்ல
நிைனக்கிேறன். கல்ெவட்டுக்கள் பற்றியும் ெதால்ெபாருள் ஆய்வு பற்றியும்
தமிழகத்தில் ேபாருக்குமுன் நைடெபற்ற அத்துைணப் ெபருமளவில் தற்ேபாது
நைடெபறவிலைல என நம்புகிேறன். காரணம் எதுவாயினும் இத்துைறயில்
கருத்திருத்தாத நிைல வருந்ததத்தக்கேத. நல்ல ேவைளயாகத் தற்ேபாது
ெபாறுப்ேபற்றுள்ள இயக்குந இக்குைறகள் இல்லா வைகயில் பல துைறகளில்
இத்ெதால்ெபாருள் ஆய்விைன ேமற்ெகாள்வேதாடு, அவற்ைறப் ெபாதுமக்களுக்கு
உணத்தும் வைகயில் நூல்களாகவும், வகுப்புகள், கருத்தரங்குகள், மாநாடுகள்
வாயிலாகவும் விளக்கி வருகின்றன. இத்துைறயில் ெசய்ய ேவண்டுவன பல. புகா
நகரம் உள்ளைமைய நிைலநாட்டும் பல உண்ைமகள் அகழ்ெபாருள்கள் வழிேய
தற்ேபாது காட்டப்ெபறுகின்றன. சற்ேற ஆழ்ந்து ஆய்வு ெசய்யும் துைற ெசயலாற்றின்
எத்தைனேயா நாம் கனவாக எண்ணும் சங்க கால வாழ்க்ைக நிைலகள்
உண்ைமகளாக்கப் ெபறும். ெமாகஞ்சதாேரா, ஆரப்பா ேபான்ற நாகrகங்கள் பண்ைடத்
தமிழ நாகrகம் அன்று என்பாரும், ெதன்னிந்திய நாகrகேம, பிற நாகrகங்களுக்கு
அடிப்பைட இல்ைல என்பாரும் வாய்மூடி ெமௗனியாகும் வைகயில் பலப்பல பழைம
பற்றிய புதிய உண்ைமகள் ெவளியாகலாம். அப்படிக் கால எல்ைலயில் நம்
தமிழகத்தில் உண்டான மாறுதல்கைளயும், அவற்றின் வழிேய கைல, நாகrகம்,
பண்பாடு, சமயம், வாழ்வு இவற்றில் ஏற்பட்ட மாறுதல்கைளயும் திட்டவட்டமாக
நிறுவ முடியும். இவற்ைறக் கற்பைனயாகக் கூறவில்ைல. காரண அடிப்பைடயிேலேய
கூறுகிேறன். இவ்வாறு வரலாறு காணாத கால எல்ைலக்கு முற்பட்டு இைடயிைட
விடப்பட்ட பகுதிகள் இல்ைலெயன்னாவாறு இன்றுவைர ெதளிந்த தமிழக வரலாற்ைற
உருவாக்க முடியும், அந்த நிைல உரவாயின் உண்ைமயில் தமிழினம் உலகில்
உயந்த ெநறி ேபாற்றிய - ஆக்கத்திறன் பைடத்த இனம் என்பைத உலேகா உணவ.
தமிழ்நாட்டு வரலாறு பற்றிய பல நூல்கள் தற்ேபாது கிைடக்கவில்ைல. அவற்ைற
மறுபடி அச்சிட்டு உலவவிட ேவண்டுவது இத்துைறயின் கடைமயாகும். இந்த ஆக்க
நிைலக்கு அரசு ஒல்லும் வைகயில் ெசல்லும் வாெயல்லாம் ெசயலாற்ற
ேவண்டுெமனக் ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

தமிழக அரசுக்கு ஒரு வாத்ைத. எத்தைனேயா திட்டங்களில் எண்ணற்ற ேகாடி
ரூபாய்கைளச் ெசலவிடும் அரசாங்கம் இத்துைறயில் கருத்திருத்த ேவண்டும். இன்று
இந்தியாவிேலேய - ஏன் - உலகிேலேய தமிழினம் தனித்த சிறப்பிைன உைடயது
என்ற ெபருைமக்குத் தமிழதம் பைழயதிலும் பைழயதாய்ப் புதியதிலும் புதியதாய்
அைமந்த சமுதாய அடிப்பைடேய காரணம் ஆகும். இைதக் ெகாண்டுதான் இன்றும்
தமிழ்நாடு ெமாழி முதலிய வைககளில் பிற மாநிலங்களிலிருந்து ேவறுபட்டு
நிற்கின்றது. எனேவ, இைவகள் ெசம்ைமயாக்கப் ெபற ேவண்டுமாயின் இவற்றுக்கு
அடிப்பைடயான ெதால்ெபாருள் ஆய்வில் அதிகக் கருத்திருத்த ேவண்டும்.
இத்துைறைய விrபுடுத்தி, பல துைறகளில் பலப்பல வைககளில் ஆய்விைன வளத்து
உலகுக்கு மைறந்து கிடக்கும் எண்ணற்ற உண்ைமகைளப் புலப்படுத்த ேவண்டும்.
நமது ஒரு சில இலக்கியங்கைளக் கண்டு வியக்கும் உலகம் உண்ைமயில் நம் பழைம
நன்கு விளக்கப்படுமாயின் நம்ைம மிகமிகப் பாராட்டும். இந்த அடிப்பைடயிேலதான்
ஆங்கில ஆட்சிக் காலத்தில் பல்ேவறு துைறகளில் பணியாற்ற வந்த ேமல்நாட்டவ
இத்துைறயில் கருத்திருத்தின. அந்த ேமைலநாட்டுப் ெபrயவதம் உைலயா முயற்சி
இன்ேறல் சிந்துெவளி நாகrகமும் ெதன்னிந்திய நாகrகமும் உலகுக்குத் ெதrய
வழியில்ைல அல்லவா? இனி இந்தப் ெபாறுப்பைனத்தும் தமிழக அரசிைனச்
சாந்ததாகும். ஆனால் அதற்கு ஒரு குறுக்கீ டு உண்டு. என்ன? இத்துைறயின் ெபரும்
பகுதி மத்திய அரசாங்கத்தில் இருப்பதுதான். அதனாலன்ேறா ெபrயேகாயில் அைமத்த
இராசராசன் உருகூச் சிைலையத் தமிழக அரசு விரும்பினும் அவன் அைமத்த
அக்ேகாயிேலேய ைவக்க முடியாத சங்கடமான நிைல உண்டாகின்றது. மாநில
சுயாட்சி ேகாரும் தமிழக அரசு, முதலில் இதில் சுயாட்சி ேகாr இத்துைறைய
முற்றும் தனதாக்கிக் ெகாள்ளல் ேவண்டும்.
தமிழக அரசின்கீ ழ் இத்துைற வருவதற்கு அடிப்பைட ஒன்றுண்டு. வரலாற்று
அடிப்பைடக்குrய கல்ெவட்டுக்கள் ெபரும்பாலும் ேகாயில்களில் உள்ளன.
ேகாயில்கேளா மாநில ஆட்சியில் உள்ளன. எனேவ, அவற்ைறப் பற்றி எழும்
ஆய்வுகளும் இந்த அரசுக்ேக உrைமயாக இருத்தல்தாேன முைற. ேவண்டுமாயின்
இத்துைற வளர மத்திய அரசிடம் மானியம் ெபறலாம். இத்துைறக்ெகனேவ
தனியைமச்சகமும் ஆய்வகமும்கூட அைமக்கலாம். இத்துைற தமிழ வாழ்ைவ
உலகுக்கு உணத்த மிகமிக இன்றியைமயாதது. இன்ைறய தமிழக அரசாங்கமும்
இந்த உண்ைமைய அறியாத அரசாங்கம் அன்று. அறிந்தது என்ற அடிப்பைடயிேலேய
இந்த ேவண்டுேகாைள அவகளுக்கு விடுக்கிேறன். எனேவ, விைரவில் இந்தத்
துைறயிைன மாநில அரசுக்குக் ெகாண்டுவருவேதாடு, இதன் வளச்சிக்கு ேவண்டிய
அைனத்ைதயும் தளராது ெசய்ய ேவண்டுெமனக் ேகட்டுக் ெகாள்கிேறன்.
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