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கங்ககயும் கைோரமும் தகோண்ைகம கோட்டும் 
இரோநெந்திரனின் இைச்சிகை 

 
முதுமுகைவர் குைவோயில்  ோைசுப்ரமணியன் 

                 வரைோற்று ஆசிரியர் 
              தஞ்கச அரண்மகை சுவடிகள் நூைக நமைோளர்(ஓய்வு) 

              தஞ்சோவூர் 

 

இைச்சிமன, இைாஞ்ேனம், முத்திமர என்ற போற்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட 
அமடயாளத்திமனக் குறிக்கும் கமை வடிவைாகும். அரேர்களும், தனி நெர்களும் தைக்பகனத் 
தனித்தனி முத்திமரகமளக் பகாண்டு பேயல்ெட்டனர். ஒரு நாட்டின் இமறயாண்மைமயக் 
காட்டி நிற்ெதில் இைச்சிமனயும் ஒன்றாகும். இந்திய வரைாற்றில் சிந்து ேைபவளி நாகரீக 
காைந்பதாட்சட இைச்சிமனகள் முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்கின. ெர்ை ேரிதம் என்ற நூல் 
ெர்ைரின் வரைாற்று நிகழ்வு ஒன்றிமன சுமவெட எடுத்துக் கூறுகின்றது. 

ெர்ைர் ஒருமுமற ேரஸ்வதி நதிக்கமரயில் அைர்ந்திருந்தசொது அவர்தம் 
அலுவைர்களும், கணக்கர்களும் அவரிடம் வந்து கட்டமளகமளப் பெறக் காத்து நின்றனர். 
அவ்வையம் ெர்ைரின் முத்திமரயான காமள உருவம் பொறிக்கப்பெற்ற பொன்னால் 
பேய்யப்பெற்ற இைச்சிமன ஒன்றிமன அரேனிடம் தந்தனர். ைன்னர் அதமனப் பெற 
முயலும்சொது மக தவறி அம்முத்திமர ஈரத்தமரயில் விழுந்தது. பொன் இைச்சிமன ஈர ைண் 
தமரயில் விழுந்ததால் அதிலிருந்த முத்திமர உருவம் தமரயில் ெதிந்தது. அருகிலிருந்த 

அலுவைர்கசளா அதமன அெேகுனம் எனக் கருதி வருந்தினர். ஆனால் ைன்னசனா, “சகாமழ 
ைனம்தான் உண்மையிமன ஏற்க ைறுக்கும். இந்நிைம் முழுவதிலும் என்னுமடய ஒசர 
ஆமணசய நிைவ சவண்டும் என்ெமதசய இது உணர்த்துகின்றது. உங்களுக்கு அது 

சதான்றவில்மைசய” என்றாராம். ெர்ை ேரிதம் கூறும் இந்நிகழ்வு ைன்னனின் இைச்சிமனயின் 
ைகத்துவத்மத உமரப்ெதாகும். 

முத்ரா ராக்ஷஸம் என்ற வடபைாழி நாடக நூல் ைற்பறாரு சுமவயான நிகழ்ச்சியிமனக் 
கூறுகின்றது. அதில் நந்தர்களின் அமைச்ேனான ராக்ஷஸன் ஒரு ேையம் தான் கண்ட தன் 
முத்திமரயுள்ள ஆமண ஓமைபயான்றிமன ைறுக்க இயைாது தவிக்கின்றான். காரணம், தான் 
இடாத தன் முத்திமர இருப்ெதால் அவனால் அந்த ஆமணமய ைறுக்க இயைவில்மை. 
முத்திமர அல்ைது இைச்சிமன என்ெது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒன்று என்ெதமன 
இந்நூல் எடுத்துமரக்கின்றது. 

தமிழக வரைாற்றில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இையைால் வமரயில் தமிழ் 
ைன்னர்கள் பொறித்த இைச்சிமனகள் ெற்றிய குறிப்புகள் அவர்கள் பேய்த ைகத்தான 
ோதமனகமள எடுத்துமரப்ெனவாகும். இையவரம்ென் பநடுஞ்சேரைாதன் என்ற சேரைன்னன் 

இையம் வமர பேன்று தன் வில் சின்னத்மத அங்கு பொறித்தான் என்ெமத, “விடர்ச்சிமை 

பொறித்தவன்” என்று பதால் நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. ெதிற்றுப்ெத்தில் ஆசிரியர் துவன்றிய 
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செரிமே இையம் பவன்றவனாக குைட்டூர் கண்ணனார் என்ற புைவரால் அவன் 

குறிக்கப்பெறுகின்றான். ெரணர் என்ற ேங்கப் புைவர், “ஆரியர் அைறத் தாக்கிப் செரிமே 

பதான்று முதிர் வடவமர வணங்குவில் பொறித்து பவஞ்சின சவந்தமரப் பிணித்சதான்”1 
என்று கூறி சேரைன்னன் இையைமை மீது தன் வில் சின்னத்மதப் பொறித்தான் என்ெமத 
உறுதி பேய்துள்ளார். 

 திருைாவளவன் எனப் பெறும் கரிகாற்சோழன் இையைமைமீது தன் புலிச் 
சின்னத்மதப் பொறித்தான் என்ெமத சிைப்ெதிகாரம், கலிங்கத்துப்ெரணி சொன்ற தமிழ் 
நூல்கள் பதளிவுற எடுத்துமரக்கின்றன. சேக்கிழார் பெருைான் பெரிய புராணத்தில் 

திருக்குறிப்புத் பதாண்டர் வரைாறு கூறும்சொது, “இைங்குசவற் கரிகாற் பெருவளத்சதான் 

வண்திறல் புலி இையைால் வமர மவக்க பவகுசவான்” என்று கூறி, அப்செரரேன் 
இையைமையின்கண் தன் புலி இைச்சிமனமயப் பொறித்த வரைாற்மற உறுதி பேய்துள்ளார்.2 
ேங்க காை ொண்டியர்களும் இையத்தில் அவர்கள்தம் மீன் இைச்சிமனமயப் பொறித்த 

பெருமையிமனப் ெைவாறாகப் ெதிவு பேய்துள்ளனர். “ெருப்ெதத்து கயல் பொறித்த ொண்டியர் 

குைெதி” என பெரியாழ்வார் தம் ொசுரத்தில் கூறியுள்ளார்.3 

மூசவந்தர்களும் தத்தம் இைாஞ்சிமனகமள இையத்தில் பொறித்தமை ெற்றி 

தனித்தனிசய செேப்பெற்றாலும், “இையபநற்றியில் விளங்கு விற்புலி கயல் பொறித்த நாள்” 
எனச் சிைப்ெதிகாரத்தின் உமர ொட்டுமட ைாமடயில் இளங்சகாவடிகள் கூறியுள்ளமையால் 
மூசவந்தர்களும் ஒன்றிமணந்சத இையைமையின்கண் வில், புலி, கயல் ஆகிய 
இைச்சிமனகமளப் பொறித்தனர் என்ெதறியைாம். 

தமிழகத்து மூசவந்தர்களின் ேங்க காை காசுகமள சநாக்கும்சொது ஒரு வில்லும், அதன் 
நடுசவ திகழும் அம்பும் சேரர்களின் இைச்சிமனயாகவும், இரு மீன்களின் உருவங்கள் 
ொண்டியர்களின் இைச்சிமனயாகவும், ஒரு காமை உயர்த்திய நிமையில் நிற்கும் புலி 
சோழர்தம் இைச்சிமனயாகவும் இருந்தன என்ெதறியைாம். பிற்காைத்தில் இந்த 
இைச்சிமனகளில் சிறுசிறு ைாற்றங்கள் ஏற்ெட்டன. 

விஜயாைய சோழனால் சதாற்றம்பெற்ற பிற்காை சோழ ைரபினரின் ஆட்சி கி.பி. 
846இல் உதயைாயிற்று. நானூற்று முப்ெத்து மூன்று ஆண்டுகள் அது நிமைபெற்றது. 
சேரநாடும், ொண்டி நாடும் அவர்தம் வேைாயின. அதனால் சோழர்களின் இைச்சிமனகளில் 
அைர்ந்த நிமையில் உள்ள புலிசயாடு இமண கயல்களும், வில்லும் இமணந்து நிமைபெற்றன. 
சோழர்தம் அரே இைச்சிமனகள் அவர்கள் பவளியிட்ட பேப்செட்டுத் பதாகுதிகளின் 
ஏடுகமள இமணக்கும் வமளயங்களில் தனித்தபதாரு ெகுதியாகக் காணப்பெறுகின்றன. 
சவைஞ்சேரி பேப்செட்டில் ெராந்தக சோழனின் இைச்சிமனயும், அன்பில் பேப்செட்டில் 
சுந்தர சோழனின் இைச்சிமனயும், காஞ்சிபுரத்து பேப்செட்டில் உத்தை சோழனின் 
இைச்சிமனயும் உள்ளன. ஆமனைங்கைம், புத்தூர், திருவாைங்காடு, எோைம் ஆகிய 
இடங்களில் கிமடத்த பேப்செடுகளில் இராசஜந்திர சோழனின் இைச்சிமனயும், கழுக்கணில் 
முட்டத்தில் கிமடத்த பேப்செட்டில் இராஜாதிராஜனின் இைச்சிமனயும், ோராைா 
பேப்செட்டில் வீரராசஜந்திரனின் இைச்சிமனயும், சிறிய ஆமனைங்கைச் பேப்செட்டில் 
முதற்குசைாத்துங்கனின் இைச்சிமனயும் உள்ளன. 
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இங்கு குறிப்பிடப்பெறும் சோழர் இைச்சிமனகள் ெத்திமனயும் கூர்ந்து சநாக்கும்சொது 
சவைஞ்சேரி, அன்பில், கச்சிப்செடு, திருவாைங்காடு, ோராைா (ைதுராந்தகம்), சிறிய 
ஆமனைங்கைம் ஆகிய ஆறு பேப்செட்டு இைச்சிமனகளில் ஒரு வட்டத்திற்குள் கீழாக 
கிமடைட்டத்தில் மவக்கப்பெற்ற வில்லும் அதற்கு சைைாக வஸ்திரம் கட்டி 
அழகுெடுத்தப்பெற்ற எரிகின்ற குத்துவிளக்குகள் இருபுறம் அணிபேய்ய இமடசய இரண்டு 
மீன்களும், வாமை சைசை உயர்த்தி அைர்ந்த நிமையில் உள்ள புலியும் காணப்பெறுகின்றன. 
இச்சின்னங்களுக்கு சைைாக நடுசவ பகாற்றக்குமடயும் இருைருங்கும் இரு ோைரங்களும் 
உள்ளன. வட்டக்சகாட்டிற்கு பவளிப்புறம் உள்ள சகாட்டிமன ஒட்டி இைச்சிமனயின் 
விளிம்பில் சுழல் நிமையில் கிரந்த எழுத்துகளில் வடபைாழியில் அமைந்த எழுத்துகள் 
காணப்பெறுகின்றன. சோழ அரேர்கள் இந்திய நாட்டின் பெரும்ெகுதிகமளயும், கீழ்த்திமே 
நாடுகமளயும் பவன்றவர்கள் என்ெதாலும், பதாடர்ந்து ென்னாட்டு உறவுகமள 
சைற்பகாண்படாழுகியவர்கள் என்ெதாலும், அமனத்து சதேங்களுக்கும் பொதுபைாழியாக 
விளங்கிய வடபைாழியில் தங்கள் இைச்சிமன வாேகங்கமள அமைத்தனர். இருப்பினும் 
வடபைாழிக்பகனத் தமிழர்கள் உருவாக்கியதும், தமிழர்களுக்சக போந்தைானதுைான கிரந்த 
எழுத்துகளிசைசய அந்த வாேகங்கமளப் பொறித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 
இராஜாதிராஜ சோழனின் கழுக்காணி முட்டத்துச் பேப்செட்டுத் பதாகுதியில் ைட்டும் 
இைச்சிமனயின்கண் சேரர்தம் வில் சின்னம் ெடுக்மக வேத்தில் இல்ைாைல் குத்து வேத்தில் 
புலி, கயல்கசளாடு இமணந்சத காணப்ெடுகின்றது. இவ்விைச்சிமனயில் வட்டக்சகாடும் 
இடம்பெறவில்மை. 

இைச்சிமன வாேகங்களில் அந்தந்த சோழ ைன்னர்களின் பெயர்களும், 
அறக்கூற்றுகளும், அது அக்குறிப்பிட்ட ைன்னனின் ோேனம் என்றும் கூறப்பெறுகின்ற 
வாேகமும் காணப்பெறுகின்றன. இராசஜந்திர சோழனின் நான்கு பேப்செட்டு 
இைச்சிமனகளும் வரைாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்தமவயாகும். ஆமனைங்கைச் ோேனம் தன் தந்மத 
இராஜராஜ சோழனின் ஆமணமயக் குறிப்ெதாயினும் அவன் தந்மத காைத்திற்குப் பிறகு 
இம்ைன்னவனால் பவளியிடப்பெற்றதாகும். அதனால்தான் அதில் தன் இைச்சிமனமயப் 
பொறித்துள்ளான். இருப்பினும் அதில் தன் முன்னவர்கள் சொற்றிய அசத வமகயில் 

இைச்சிமனச் சின்னங்கமள அமைத்து, அதில் “ராஜத் ராஜன்ய ைகுட ஸ்சரணி ரத்சனஷு 

ோேநம் இதி ராசஜந்திர சோளஸ்ய ெரசகேரி வர்ைண” என்ற கிரந்த எழுத்துப் பொறிப்புகமள 

இடம்பெறுைாறு பேய்துள்ளான். “அரேர்களின் ைகுடங்களின் வரிமேயிலுள்ள ஒளிரும் 

இரத்தினங்களில் திகழ்வதான இது ெரசகேரி வர்ைரான இராசஜந்திர சோழனின் ோேனைாகும்” 
என்ெசத இச்சுசைாகத்தின் பொருளாகும். 

இராசஜந்திர சோழனின் சநரிமடயான ஆமணகமளக் காட்டி நிற்கும் திருவாைங்காடு, 
புத்தூர் (கரந்மத), எோைம் பேப்செட்டுச் ோேனங்களில் இடம் பெற்றுள்ள இைச்சிமனகளில் 
ைட்டும் அவன் பெற்ற பவற்றிகளுக்குரிய சின்னங்களும் இடம்பெற்று 
தனிச்சிறப்புமடயமவகளாகத் திகழ்கின்றன. திருவாைங்காட்டு பேப்செட்டு இைச்சிமனயில் 
உள்ள ோேனச் சுசைாகத்தில் ஸ்வஸ்திஸ்ரீ என்ற ைங்கைச் போற்பறாடர் பதாடக்கத்தில் 
இடம்பெற்றுள்ளது. சைசை பகாற்றக்குமடயும், இமண ோைரங்களும் திகழ, வில்லின் 
நாண்மீது நடுசவ புலியும், இரு மீன்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. அமவகளுக்கு இருபுறமும் 
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குத்துவிளக்குகள், ஈட்டிகள், பேங்சகால்கள், அங்குேங்கள் உள்ளன. ெடுக்மக வேத்தில் உள்ள 
வில்லின் ஊசட ைத்தளம், முக்காலியின்மீது ேங்கு, சதாரணவாயில், அதன்கீழ் தாைமர, ென்றி, 
ஸ்வஸ்திகம் ஆகியமவ உள்ளன. தாைமர, ஸ்வஸ்திகம், ைத்தளம் ஆகியமவ ைங்கைச் 
சின்னங்களாகும். சதாரணவாயில் கடாரத்து பவற்றிமயயும், ேங்கிலுள்ள நீர் கங்மக 
பவற்றிமயயும், முக்காலி மீதுள்ள ேங்கு ஈழத்து பவற்றிமயயும், ென்றி சைமைச்ோளுக்கிய 
நாட்டு பவற்றிமயயும் குறிப்பிடும் சின்னங்களாகும். 

புத்தூர் பேப்செட்டுத் (கரந்மத பேப்செடுகள்) பதாகுதியில் அமைந்த இராசஜந்திர 
சோழனின் இைச்சிமனயின் விளிம்பில் அமைந்த ோேனச் சுசைாகங்களுக்கு நடுசவ சின்னங்கள் 
காணப்பெறுகின்றன. பகாற்றக்குமட இமண ோைரங்கள் ஆகியமவகளுக்குக் கீழாக நடுசவ 
புலி கயல்கள் திகழ, அமவகளுக்கு இருபுறமும் ஒத்த வடிவில் அமைந்த குத்துவிளக்குகள், 
பேங்சகால் ஆகியமவ இடம்பெற்றுள்ளன. ஒருபுறம் பேங்சகாலிமன அடுத்து 
உமரயிடப்பெற்ற குத்து வாளும் அங்குேமும் திகழ ைறுபுறம் உழவாரம் உள்ளது. ெடுக்மக 
வேத்தில் உள்ள வில்லின் ஊசட ைத்தளம், முக்காலிமீது அமைந்த ேங்கு, ென்றி, ஸ்வஸ்திகம் 
ஆகியமவ ஒரு வரிமேயிலும், கீசழ அைர்ந்த தாைமர ைைரும் காணப்பெறுகின்றன. 
இவ்விைச்சிமனயில் சதாரணவாயில் இடம்பெறவில்மை. 

இராசஜந்திர சோழனின் 25ஆம் ஆட்சியாண்டில் (கி.பி. 1037இல்) பவளியிடப் பெற்ற 
எோைம் பேப்செட்டுத் பதாகுதியின் இைச்சிமன ஒரு தனிச்சிறப்புமடயதாகும். இந்த 
இைச்சிமனயில் வட்டக்சகாடு இடம்பெறவில்மை. வட்ட முத்திமரயின் விளிம்பிமன ஒட்டி 
இராசஜந்திர சோழனின் ோேனம் எனக் குறிப்பிடும் கிரந்த எழுத்தில் அமைந்த வாேகம் 
sஇடம்பெற்றுள்ளது. முத்திமரயின் சைற்புறம் நான்கு திக்குகமளக் குறிக்கும் கூர்முமனகளுடன் 
உள்ள ஆமணச்ேக்கரம் உள்ளது. அதற்கு வைப்புறம் ஸ்வஸ்திகமும், இடப்புறம் சைகத்திரளும் 
உள்ளன. ஆமணச்ேக்கரத்திற்குக் கீழாகக் பகாற்றக்குமடயும், இமண ோைரங்களும் 
இடம்பெற்றுள்ளன. அழகிய வில்லின்மீது அைர்ந்த சகாை புலியும், இரு மீன்களும் 
இடம்பெற, அவற்றின் இருைருங்கும் சிை சின்னங்கள் காணப்பெறுகின்றன. ஒருபுறம் வஸ்திரம் 
கட்டப்பெற்ற குத்துவிளக்கு, தமரயில் சைல்சநாக்கியவண்ணம் மவக்கப்பெற்ற வாள், 
பகாற்றக்சகால், அங்குேம், கமவக்சகால் ஆகியமவயும் உள்ளன. ெடுக்மக வேத்தில் உள்ள 
வில்லிற்குக் கீழாக சதாரணவாயில், ென்றி, முக்காலி மீதுள்ள ேங்கு ஆகிய பவற்றிச் 
சின்னங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. 

எோைம் பேப்செடு இைச்சிமன இராசஜந்திர சோழனின் ஆற்றலின் உச்ேகட்ட 
பவளிப்ொட்மடக் காட்டி நிற்ெதாக உள்ளது. திருைழொடி திருக்சகாயிலில் இராசஜந்திர 

சோழனின் தமைைகன் இராஜாதிராஜன் பொறித்துள்ள கல்பவட்டு ோேனத்தில் “வடதிமே 
கங்மகயும் பதன்திமே இைங்மகயும் குடதிமே ைசகாமதயும் குணதிமே கடாரமும் தண்டினில் 

பகாண்ட தாமத தன் ைண்டை பவண்குமட நிழசை தன் குமடநிழல்...” எனக் 
குறிக்கப்பெற்றுள்ளது. வடக்கில் கங்மக, பதற்கில் இைங்மக, சைற்கில் ைசகாமத எனப்பெறும் 
சகரள நாட்டு பகாடுங்சகாளூர், கிழக்கில் ைசைசிய நாட்டு கடாரம் வமர பவன்று ஒரு 
குமடயின்கீழ் தன் ஆட்சிமய விரிவு பேய்தவன் தன் தந்மத இராசஜந்திர சோழன் என்ெமத 
அவன் ைகன் இராஜாதிராஜன் பெருமையுடன் ெதிவு பேய்துள்ளான். இந்த நான்கு 
திமேகளிலும் அவன் ஆமணச்ேக்கரம் சுழன்றது என்ெதமன இந்த இைச்சிமனயில் உள்ள 
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ேக்கரமும் ஸ்வஸ்திகமும் பகாற்றக்குமடயும் உணர்த்தி நிற்கின்றன. அவன் விண்ணக 
கங்மகயான ைண்ணக கங்மக நீமர வங்காளசதேம் வமர பவன்று தன் தமைநகருக்கு 
பகாண்டு வந்தவன் என்ெமதக் காட்டுவசத இைச்சிமனயில் உள்ள சைகத்திரளும், ேங்கிலுள்ள 
நீருைாகும். இரு கயல்களும், வில்லும், ொண்டி நாடும், சேரநாடும் பகாண்டவன் என்ெமதக் 
காட்டுவனவாகும். அவர்கள் தம் வாளும், பேங்சகாலும் இன்னபிற சின்னங்களும் 
இராசஜந்திரனுக்சக உரியமவ என்ெமத நடுவரிமே உருவங்கள் காட்டி நிற்கின்றன. கீசழ 
உள்ள முக்காலியும் ேங்கும் ஈழநாட்டு பவற்றிமயயும் குறிப்ெனவாகும். 

இவ்விைச்சிமனயில் காணப்பெறும் சதாரணவாயில் கடாரத்து அரண்ைமனயிலிருந்து 
அவன் மகப்ெற்றிய பவற்றிச் சின்னைாகும். இராசஜந்திர சோழனின் பைய்க்கீர்த்தியில் கங்மக 
பவற்றிமயக் குறிப்பிட்ட பிறகு அமைகடல் நடுசவ ெை ைரக்கைங்கமள அனுப்பி தன் 
ெமடயினரின் பவற்றியால் கடாரத்து அரேன் ேங்கிராை விமேசயாத்துங்க வர்ைனின் 
அரண்ைமனமயக் மகப்ெற்றியசதாடு அங்கிருந்து சதாரணவாயிமையும், இன்னபிற 
பொருள்கமளயும் பவற்றிச் சின்னங்களாகத் தமிழகத்திற்கு பகாணர்ந்த பேய்தி 
குறிக்கப்பெற்றுள்ளது. 

இராஜராஜ சோழனின் ஆட்சிக்காைத்திலும் தன்னுமடய ஆட்சிக் காைத்திலும் 
எண்ணற்ற நாடுகமள இராசஜந்திர சோழன் பவற்றிபகாண்டசொதிலும், அவன் உவந்து 
ஏற்றுக்பகாண்ட ெட்டங்கள் கங்மக பகாண்டான், கடாரம் பகாண்டான் என்ெமவசயயாகும். 

அதனால்தான் கவிச்ேக்கரவர்த்தி ஒட்டக்கூத்தர் அவன் புகழிமனக் கூறுமிடத்து, “தண்டு ஏவி 

கங்கா நதியும் கடாரமும் மகக்பகாண்டு புரந்த கற்ெகம்” என்றும், “கங்காநதியும் கடாரமும் 

மகக்பகாண்டு சிங்காதனத்து இருந்த பேம்பியர்சகான்” என்றும் மூவருைாவில் 
குறிப்பிட்டுள்ளார். இமவயமனத்மதயும் கமைவடிவில் காட்டி இராசஜந்திர சோழனின் 
ைாட்சிமைமய எடுத்துமரக்கும் இைச்சிமனதான் விழுப்புரம் ைாவட்டத்து எோைம் சகாயிலில் 
புமதயுண்டு கிமடத்த பேப்செட்டுச் ோேனத்தின் எழிைார் முத்திமரயாகும். 
ோன்பறண் விளக்கம் 

1. அகநானூறு, ொடல் எண். 396 
2. பெரியபுராணம், திருக்குறிப்புத் பதாண்டர், ொடல் எண். 85 
3. பெரியாழ்வார் திருபைாழி - 5, 4 : 7  
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