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பதிப்புடைர
தமிழக வரலாற்றின் அங்கமான மறவர் சீடைம
மகு பதிகளான சே துபதி மன்னர்களது
ஆன்மீகப் பணி, தமிழ்த்வெதாண்டு, மIப்
வெபாடைற ஆகிI நிடைலகளின் சிறப்பு
அம் ங்கடைளயும் தமிழகத்தில் நிலவிI
முந்டைதI, முதாIச் சூழல்களின் வெதாகுப்பு
ஏ ாக இந்த நூலிடைன வெவளியிடுவதில்
வெபருமகிழ்ச்சி அடை கிசேறாம்.
- ர்மிளா பதிப்பகம்
இராமநாதபுரம்

அணிந்துடைர
எளிI மக்கள் தங்களது அIராத
உடைழப்பினாலும் தந்நலமற்ற வெதாண்டினாலும்
பணிவினாலும் படிப்படிIாகப் படை வீரர்,
படை த்தடைலவர் என உIர்ந்து இறுதியில்
குறுநிலப் பகுதிகளின் மன்னர்களாகவும் ஆக
முடியும் என்படைத வெமய்ப்பித்துக் காட்டிIவர்கள்
மறவர் சீடைமயினர். தமிழகச் சிற்றர ர்
மரபினர்களில் இவர்கள் மிகவும்
குறிப்பி த்தக்கவர்கள். சேவளிர்,
மடைலIமான்கள், அதிIமான்கள்,
வெதாண்டை மான்கள், முத்தடைரIர்,
இருக்குசேவளிர், வானாதிராIர்கள் எனத்
தமிழகம் பல சிற்றரசு மரபினர்கடைளக்
கண்டுள்ளது. இந்திI வரலாற்றில்
சேபார்வழியிலன்றி ஆன்மிக வெநறியில் நின்று
இந்திIா முழுவதிலும் புகழ்படை த்த மரபினர்
சே துபதி மரபினர். பிற்காலத் தமிழகத்தில்
குறிப்பாக ஆங்கிசேலI ஆதிக்கத்திற்கு முந்திI
காலகட் த் தமிழக வரலாற்றில் இவர்களின்
பங்கு வெகாடை ஆகிIனபற்றிI விரிவான

வரலாறு இன்றும் எழுதப்ப வில்டைல.
குறிப்பாகத் 'தமிழ்ப் புத்தாக்கம்" (Modernization of Modernization of
Tamil) என்ற உIர்ந்த, புதுடைமIான - இன்றும்
மிகத் சேதடைவIான - குறிக்சேகாள்
சேகாட்பாட்டிடைன உருவாக்கி அதடைன
நடை முடைறப்படுத்த முழுமனத்து ன்
வெ Iல்பட் மரபினர் இவர்கள். இந்தப்
பணிபற்றியும் இவர்கள் காலத்சேத தமிழ்ப்
பண்பாட்டில் நிகழ்ந்த வ வெநறிIாக்கம்
(Modernization of Sanskritization) சேமடைலமரபாக்கம் (Modernization of Westernization)
வெபருந்தாக்கங்கள் பற்றியும் விரிவாக எழுத
இ முண்டு. இத்தடைகI சூழலில்
இம்மரபினரின் வெதா ர்ச்சிIான
வரலாற்றிடைனசேIனும் எழுதசேவண்டும் என்ற
முடைனப்பில் எனது அருடைம நண்பர் ாக் ர்
எஸ்.எம். கமால் அவர்கள் இச்சிறுநூடைலப்
படை த்துள்ளார்கள். ஏற்கனசேவ பாஸ்கர
சே துபதி, முத்துராமலிங்க சே துபதி,
பாண்டித்துடைரத் சேதவர் ஆகிசேIாடைரச் சிறுசிறு
நூல்களாகச் சே துபதி மன்னர் சிலடைரப் பற்றி
எழுதிI இவர் இந்நூடைல எழுதுவதற்கு முழுத்
தகுதியுடை Iவர். இந்நூலில் இவர்

குறிப்பிட்டுள்ள படி இம்மன்னர்களது
வரலாற்றிடைனத் வெதளிவாகவும்,
சேகாடைவIாகவும், விளக்கமாகவும் எழுதத்
துடை}புரிIக் கூடிI முதன்டைம ஆதாரங்கள்
(Modernization of Primary Sources) பல கவனக் குடைறவாலும்,
புறக்கணிப்பினாலும்,
வரலாற்று}ர்வின்டைமIாலும் மடைறந்து சேபாய்
விட் ன. எனினும் தாம் அரிதின் முIன்று
வெதாகுத்த ஆவ}ங்கள், கல்வெவட்டுக்கள்,
வெ ப்சேபடுகள், வெ விவழிச் வெ ய்திகள், தாசேம
சேநரில் கண் டைவ ஆகிIவற்டைறக் வெகாண்டு
இச்சிறுநூடைலச் சிறப்பாக எழுதியுள்ளார்.
இந்நூடைலச் “சுற்றுலாப் பIணிகட்கான
டைகசேIடு” என எளிடைமIாகவும் இல்லாமல்
உIர் ஆய்வாளர்களுக்குப் பIன்ப க்கூடிI
ஆய்சேவடு சேபாலக் கடினமாகவுமில்லாமல்
நடுவ}தாகப் படை த்துள்ளார். ான்றுகடைளக்
காட்டி எழுதும் உத்தியிடைன ஆங்காங்சேக
ஒல்லுமி வெமல்லாம் பின்பற்றியுள்ளார்.
சே துபதி மன்னர்கள் தமிழ்ச் முதாIத்
திற்காற்றியுள்ள பணி, அவர்தம் ஆன்மீகப் பணி,
தமிழ்வெமாழிப் பணி என்ற மூன்று

இலக்குகடைளக் கருத்திற்வெகாண்டு ஆசிரிIர்
நூடைலப் படை த்துள்ளார். தமக்குக் கிடை த்த
ான்றுகள், ஆவ}ங்கள், முதலானவற்டைறப்
பட்டிIலிட்டு நூலின் பின்னிடை}ப்புகளாகத்
தமது நூடைல முழுடைமப்படுத்தியுள்ளார்.
கண்பார்டைவ மங்கிI நிடைல, உ ல் நலக்குடைறவு
முதலான தடை கள் இருந்தசேபாதும் தளராது
அரிதின் முIன்று இந்நூடைலப் படை த்துள்ளார்.
இவரது வாழ்வும் பணியும் இன்டைறI
இடைளஞர்கட்கு வழிகாட்டிகளாக
விளங்குவனவாகும். நூல் அளவிற் சிறிதாயினும்
கிடை த்தவற்டைறக் வெகாண்டு ரளமான
நடை யில் வெ ால்லப்பட்டிருக்கும் விதத்தால் நம்
பாராட்டுதலுக்குரிIதாகிறது. சே துநாட்டு
வரலாற்டைற அறிIத் துடை}புரியும் நல்ல
வெதா க்க நூல் இது. தமிழ் மக்கள் இந்நூடைல
வாங்கிப் படித்துப் பIன் வெகாள்வார்களாக.
ஆசிரிIர் நீடு வாழ்ந்து சேமலும் பல நல்ல
நூல்கடைளப் படை க்க என் மனமார்ந்த
வாழ்த்துக்கள்.
முடைனவர்

சேகா. வி Iசேவணு சேகாபால்
முதுநிடைல ஆய்வாளர், கல்வெவட்டிIல் துடைற
பிவெரஞ்சு இந்திIவிIல் ஆய்வகம்
பாண்டிச்சே ரி
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நூலிடைனப் பற்றி
தமிழக முடியுடை மன்னர்கள் பற்றிI பல
நூல்கள் க ந்த நூற்டைறம்பது ஆண்டுகளில்
வெவளிவந்துள்ளன. சே ரர், சே ாழர், பாண்டிIர்,
பல்லவர், வி5Iநகர மன்னர்கள், ஆற்காட்டு
நவாப் என்ற ஆட்சிIாளர்கடைளப் பற்றி அந்த
நூல்களில் விவரங்கள் வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் இந்த ஆட்சிIாளர் வரிடை யில்
இறுதிIாகப் பிரதான இ ம் வகித்து வந்த
இந்திI நாடு விடுதடைல வெபறும் வடைர ஆட்சி
வெ லுத்திI ஆங்கிசேலIர்கடைளப் பற்றிI நூல்கள்
தமிழில் வெவளிவரவில்டைல.
இதடைனப் சேபான்சேற வெகாங்குச் சே ாழர்கள்,
மதுடைர சுல்த்தான்கள், வானாதிராIர்கள், சே து
நாட்டு மன்னர்கள் ஆகிசேIார்கடைளப் பற்றிI
வரலாற்று நூல்கள் வடைரIப்ப வில்டைல. தமிழக
வரலாற்டைறச் ரிIாக அறிந்து வெகாள்வதற்கு
இவர்கடைளப் பற்றிI வரலாற்று நூல்கள்
இன்றிIடைமIாதடைவ.

இந்தக் குடைறபாட்டிடைன நீக்கும் வடைகயில்
கி.பி.12 ஆம் நூற்றாண்டில் வரலாற்றில்
இ த்டைதப் வெபற்று பின்னர் மதுடைர நாIக்க
மன்னர் ஆட்சியில் சீரழிவு எய்தி மீண்டும்
கி.பி.17 ஆம் நூற்றாண்டு வெதா க்கம் முதல்
வரலாற்று ஏடுகளில் கா}ப்படுகின்ற
சே துநாட்டு மன்னர்கடைளப் பற்றிI
முழுடைமIான நூலாக இது
வெவளியி ப்படுகிறது.
பாண்டிI நாட்டில் கிழக்குக் க ற்கடைரயிடைன
ஆட்சிக்களமாகக் வெகாண் இந்த மன்னர்கள்
தமிழ்ச் முதாIத்திற்கும் தமிழர்களது ஆன்மீக
வளர்ச்சிக்கும், தமிழ் வெமாழியின் வெ ழுடைமக்கும்
தளராது பணிIாற்றிIவர்கள் ஆவர். ஆதலால்
இவர்களது வரலாற்டைறத் தமிழக வரலாற்றின்
ஒரு சிறப்புப் பகுதிIாகக் வெகாள்ளலாம்.
இதுவடைர இந்த மன்னர்கடைளப் பற்றி
வெவளிவந்த ஆங்கில, தமிழ் நூல்களில் இ ம்
வெபறாத பல வெ ய்திகள் இந்த நூலில் இ ம்
வெபற்றுள்ளன என்படைத வெபரும் மகிழ்வு ன்
வெதரிவித்துக் வெகாள்கிசேறன். சேமலும் இந்த

வரலாற்றுத் வெதாகுப்பிடைன வடைரவதற்கு
சே துபதி மன்னர்களது கல்வெவட்டுக்கள்,
வெ ப்சேபடுகள். ஒடைல முறிகள், ஆவ}ங்கள்
ஆகிI வற்டைறத் தந்து உதவிI அன்பர்கள்
பலருக்கும் எனது இதIங்கனிந்த நன்றியிடைனப்
புலப்படுத்திக் வெகாள்கிசேறன்.
மற்றும் தமிழ் வெமாழிக்கும் தமிழ்ச்
முதாIத்திற்கும் தளராத வெதாண்டுவெ ய்து
இறவாப் புகழ் வெகாண் சே து மன்னர்களின்
வரலாற்றிடைன வெவளியி சேவண்டும் என்ற
வெபரு விருப்பு ன் என்டைனப் பல ஆண்டுகளாக
வற்புறுத்தி வந்தது ன் இந்த வெவளியீட்டிற்கு
பல்லாற்றானும் உதவியும் ஒத்தாடை யும் நல்கிI
தஞ் ாவூர்த் தமிழ்ப் சேபராசிரிIர் திரு மது. .
விமலானந்தம் அவர்களுக்கு எனது ஆழிI நன்றி.
இந்த நூலின் வெமய்ப்புக்கடைளப்
வெபாறுடைமயு ன் இரவு பகலாக மூலப்
பிரதியு ன் ஒப்பிட்டுச் ரிபார்த்துச் வெ ம்டைம
வெ ய்துதவிI இராமநாதபுரம் அரசினர் சே துபதி
கடைலக் கல்லூரித் தமிழ்த்துடைறத் தடைலவர்

சேபராசிரிIர் திரு. டைம. அப்துல் லாம்
அவர்களுக்கும் எனது ஆழிI நன்றி.
எஸ்.எம். கமால்
நூலாசிரிIர்

இந்த நூல் எழுதுவதற்குத் துடை}Iாக அடைமந்த
நூல்களும் ஆவ}ங்களும்

1. Raja Ram Rao. T - The Manual of Ramnad
Samasthanam (Modernization of 1891).
2. Nelson. A - The Manual of Madura Country (Modernization of 1861).
3. Ramaswamy. Dr. A. - District Gazetteer
Ramanathapuram District (Modernization of 1978).
4. Francis. A - Madura District Gazetteer (Modernization of 1907).
5. Tamil Nadu Archives Records
a) Military Consultations
b) Revenue Consultations
c) Boards Misc. Register Vol. No.2.
d) Diary of Rajah Baskara Sethupathi (Modernization of 1893)
6. Seshatri. Dr.S - Sethupathi's of Ramnad (Modernization of 1974) Unpublished Ph. D thesis
7. Viswanathan.K - Fort Town of Thirumayyam (Modernization of 1976) unpublished M.phil thesis
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வெ ப்சேபடுகள் (Modernization of 1994).
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பதிசேவடு.
13. இராமநாதபுரம் மஸ்தான ஆவ}ங்கள்
14. திருப்புல்லாணித் தல புரா}ம்
15. Taylor - Old Historical Manuscripts Vol III (Modernization of 1831)
16. General patterson Diary - 1796 - Unpublished
records/available in the London Museum
17. Sathya Natha Ayyar - The History of Madurai Nayaks
(Modernization of 1928)
18. Kathirvel - Dr.S.- The Marawas (Modernization of 1700 – 1800)
19. K.B. Rangachariya-Topographical list of inscriptions
in Madras Presidency - Volume I-III (Modernization of 1909)
20. கமால் Dr. S.M.சே துபதி மன்னர்
கல்வெவட்டுக்கள் (Modernization of 2002)

21. இராமப் டைபIன் அம்மாடைன - ரசுவதி
மஹால் பதிப்பு
22. Rajayan Dr.K. History of Madura (Modernization of 1974)
23. Concise history of ceylon (Modernization of 1954) - Dr. Parunavittana
& Nicholson.
24. Dutch Records in the Kalonial Archives in The Hague,
Holland.
25. Dr.S. கந்த ாமி - சே துபதிகளின் தமிழ்ப்பணி
26. James Fergusseon - History of India & the great
Eastern Architecture - 1910

ப ொருளடக்கம்
இயல் - I I I சே து திமன்னர்களது பதொன்மைமயும்
சேதொற்றமும்......................................................20
இயல் - I II I சே ொகலூரில் வொழ்ந்த சே து திகள். .36
i. I உமைடயொன் பரகுநொத சே து தி (எ) I 
மைடக்கன் - I I............................................36
ii. I கூத்தன் சே து தி..................................48
iii. I தளவொய் சே து தி (எ) I இரண்டொம்
மைடக்கன் சே து தி..................................60
இயல் - I III I திருமமைல பரகுநொத சே து தி........67
இயல் - I IV I இரொஜ சூரிய சேதுபதி சூரிய சே து தி, I அதொன
ரகுநொத சே து தி............................................89
இயல் - I V I ரகுநொத கிழவன் சே து தி..............91
இயல் - I VI.....................................................113
i. I முத்து வயிரவநொத சே து தி.................113
ii. I முத்துவிஜ சூரிய சேதுபதியரகுநொத சே து தி..............116
iii. I  வொனி ங்கர சே து தி......................127

iv. I கட்மைடயத் சேதவர் (எ) I குமொர முத்து
விஜ சூரிய சேதுபதிய ரகுநொத சே து தி...........................129
v. I  ிவகுமொர முத்து விஜ சூரிய சேதுபதிய ரகுநொத சே து தி
................................................................133
vi. I ப ல்லமுத்து விஜ சூரிய சேதுபதிய ரகுநொத சே து தி 136
இயல் - I VII...................................................140
i. I முத்துஇரொமலிங்க விஜ சூரிய சேதுபதிய ரகுநொத சே து தி
................................................................140
ii. I இரொமன் இல்லொத அசேயொத்தி...............161
iii. I தன்னரசு நிலையி நிமைலயில் தொழ்ந்த சே துநொடு
................................................................169
iv. I சே து மன்னர்களது நிர்வொகம்.............173
இயல் - I VIII..................................................185
i. I சே து தி மன்னரது நமைடமுமைறகள்............185
ii. I அரண்மமைனயும் ஆவணங்களும்.........189
iii. I அரண்மமைன நமைடமுமைறகள்...............203
iv. I இரொமலிங்க விலொ ம் அரண்மமைன......211
v. I மூமைலக் பகொத்தளம்............................222
இயல் - I IX I சே துநொட்டில் ஜ சூரிய சேதுபதிமீன்தொர் ஆட் ிமுமைற
.....................................................................226

i. I ரொணி மங்கசேளஸ்வரி நொ ் ியொர்...........233
ii. I அண்ணொ ொமி சே து தி.......................236
iii. I விஜ சூரிய சேதுபதியரகுநொத இரொம ொமி சே து தி.....238
iv. I இரொணி முத்து வீரொயி நொ ் ியொர் மற்றும்
................................................................240
 I v. I ரொணி சே து ர்வதவர்தத
் னி நொ ் ியொர்
................................................................240
vi. I துமைரரொஜ சூரிய சேதுபதிொ (எ) I முத்துரொமலிங்க சே து தி
................................................................244
vii. I மன்னர் ொஸ்கர சே து தி (1888-1903)
................................................................249
viii. I இரொஜ சூரிய சேதுபதி இரொசேஜ சூரிய சேதுபதிஸ்வர சே து தி (எ) I  I 
மூன்றொம் முத்துரொமலிங்க சே து தி (19101929).......................................................257
ix. I  ண்முக ரொசேஜ சூரிய சேதுபதிஸ்வர நொகநொத சே து தி
................................................................261
இயல் - I X......................................................264
i. I ஜ சூரிய சேதுபதிமீன்தொரி முமைறயின் சு நிலையிவடுகள்................264
ii. I  ில முக்கிய நிகழ்வுகள்......................268
இயல் - I XI I என்றும் நிமைலத்து நிற்க..............274

i. I திருக்சேகொயில்கள்.................................279
ii. I திருமடங்கள்........................................321
iii. I அன்ன த்திரங்கள்.............................331
iv. I  ள்ளிவொ ல்கள், I சேதவொலயங்கள். .......344
v. I தமிழ் ் புலவர்கள்.................................352
vi. I தனியொர்கள்........................................360
இமைண ்பு - I அ..............................................398
இமைண ்பு - I ஆ.............................................402
இமைண ்பு - I இ..............................................429
i. I சே ொகலூர் சே து திகள்..........................438
ii. I இரொமநொதபுரம் சே து திகள்.................439
iii. I ஜ சூரிய சேதுபதிமின்தொர் - I சே து தி மன்னர்கள்
பகொடிவழி................................................440
ிற்சே ர்க்மைக.................................................443
i.சே து தி மன்னர் புலவர்கள் ட்டியல்......443
ii. I ப யர் ்ப ொற்கள் பதொகு ்பு.................458

இIல் - I
சே துபதிமன்னர்களது
வெதான்டைமயும் சேதாற்றமும்
பன்வெனடுங்காலமாக வ க்சேகயுள்ள
சேவங்க மடைலக்கும், வெதற்சேகயுள்ள
குமரிமுடைனக்கும் இடை ப்பட் தாகத் தமிழகம்
அடைமந்துள்ளது. இதடைன 12 ஆம் நூற்றாண்டு
இலக்க} நன்னுல் "வ சேவங்க ம் வெதன்குமரி
ஆயிடை த் தமிழ்கூறும் நல்லுலகம்" என
வடைரIறுத்துள்ளது. இந்த நூற்றாண்டின்
மாவெபரும் கவிஞரான சுப்பிரமணிI
பாரதிIாரும்,
“நீலத்திடைரக ல் ஓரத்திசேல - நின்று
நித்தம் தவஞ்வெ ய் குமரி எல்டைல - வ
மாலவன் குன்றம் இவற்றிடை சேI - புகழ்
மண்டிக் கி க்குந் தமிழ்நாடு"

எனப் புகழ்ந்துள்ளார்.
இந்தப் வெபரு நிலப்பரப்டைபச்
ங்ககாலந்வெதாட்டு முடியுடை மூசேவந்தர்களான
சே ர, சே ாழ, பாண்டிIர் ஆட்சி வெ லுத்தி வந்தனர்
என்பது வரலாறு. பாண்டிI மன்னர்களது
கிழக்கு எல்டைலIான வங்கக் க ற்கடைரப் பகுதி
பிற்காலத்தில் மறவர் சீடைம அல்லது சே துநாடு
என வழங்கப்வெபற்றது. இதிகா நாIகனான
இராமபிரான் அடைமத்த திருவடை} எனப்படும்
சே து. இந்தப் பகுதியின் கிழக்சேக அடைமந்து
இருப்பதாலும், பல நூற்றாண்டு காலமாக
மறவர் இன மக்கள் மிகுதிIாக, இங்கு வாழ்ந்து
வந்ததாலும், இந்தப் பகுதிக்கு இத்தடைகI வெபIர்
ஏற்பட் து.
மறவர் இன மக்களது ஏழு பிரிவினர்களில்
இறுதிப்பிரிவினரான வெ ம்பிநாட்டு மறவர்
பிரிடைவச் சே ர்ந்தவர்கள்தான் இந்த நாட்டின்
அதிபதிகளாக, சே துபதிகள் என்ற சிறப்புப்
வெபIரு ன் ஆட்சி வெ லுத்தி வந்துள்ளனர்.
ஆனால் இந்த சே துபதிகடைளப் பற்றிI வெ ய்திகள்
குறிப்பாக இவர்கள் எந்த நூற்றாண்டிலிருந்து

இந்தப் பகுதியின் ஆட்சிIாளராக மாறினர்
என்பதும், அவர்களது ஆட்சி, மாட்சி பற்றிI
வெ ய்திகளும் வரலாற்றில் வெதளிவாக இ ம்
வெபறவில்டைல. சே துபதி மன்னர்களது பூர்வீகம்
பற்றிI ஒன்றுக்வெகான்று முர}ான கடைதகள்
பலவும் உள்ளன.
முதலாவதாக இலங்டைக வெ ன்று
சீதாப்பிராட்டிடைI மீட்டுவந்த இராமபிராடைனப்
பிரம்மஹத்தி சேதாஷம் வெதா ர்ந்து வந்ததால்,
அதற்கு சேதாஷநிவர்த்திIாக இராசேமஸ்வரம்
க ற்கடைரயில் சீதாப்பிராட்டி மண்}ால்
டைமத்த லிங்கத்டைத இராமபிரானும்
சீதாப்பிராட்டியும் வழிபாடு வெ ய்தனர் என்றும்,
அதற்குப் பிறகு அவர்கள் அசேIாத்தி
திரும்புவதற்கு முன்னர் அங்கு மிகுதிIாக
வாழ்ந்த மறவர் இனத் தடைலவடைரச் சே து
அடை}டைIக் காத்து வருமாறு நிIமித்தார்
என்றும் அந்த மறத் தடைலவரது
வழிவந்தவர்கள்தான் சே துபதிகள் என்பதும்
வெ விவழிச் வெ ய்தி.

மற்வெறான்று, இராசேமஸ்வரம் வெ ல்லும்
பIணிகளுக்குக் கள்வர்களால் ஏற்படும்
அபாIம் பற்றித் திருச்சிடைI ஆட்சி புரிந்த
திருமடைல நாIக்க மன்னருக்கு முடைறயீடுகள்
வரப்வெபற்றதாகவும் அதடைன அடுத்து அவர்
தமது பணிIாளர்களில் ஒருவராகிI உடை Iாத்
சேதவர் என்பவடைர இராசேமஸ்வரம்
வழித்த த்தில் உள்ள கள்வர் பIத்டைத நீக்கச்
வெ ய்தார் என்றும், அந்த உடை Iாத் சேதவர்
வழியினசேர சே துபதிகள் என்பது பிறிவெதாரு
வெ ய்தி[1]
சே ாழப் சேபரரடை நிறுவிI இரா5ரா5 சே ாழனும்
அவர் மகன் இராசே5ந்திர சே ாழனும் இலங்டைக
நாட்டுப் படை வெIடுப்டைப சேமற்வெகாண் சேபாது,
அவர்களது தாடைனத் தடைலவர்களில் ஒருவடைர
இராசேமஸ்வரம் பகுதிக்குப் வெபாறுப்பானவராக
நிIமனம் வெ ய்தார் என்பதும், அவரது
வழியினர்தான் சே துபதி மன்னர்கள் என்பதும்
பிறிவெதாரு வெ ய்தி[2]
இந்தச் வெ ய்திகள் வரலாற்றுக்கு முரண்பட்
வடைகயில் அடைமந்திருந்த சேபாதிலும் சே துபதி

மன்னர்கள் பாண்டிI நாட்டின் கிழக்குக்
க ற்கடைரப் பகுதியில் நிடைலத்திருந்த தன்னரசு
மன்னர்கள் என்பதில் மாற்றுக் கருத்துக்கள்
இல்டைல. நமக்குக் கிடை த்துள்ள
ஆவ}ங்களின்படி இந்த மன்னர்களின் ஆட்சி
இந்தப் பகுதியில் கி.பி. 15 ஆம் நூற்றாண்டுத்
வெதா க்கம் முதல் இருந்ததாகத் வெதரிகிறது[3]
இதடைன உறுதிப்படுத்தும் மற்வெறாரு வெ ய்தியும்
உள்ளது இராசேமஸ்வரம் தீவிற்கு எதிர்க்
கடைரயில் உள்ள இலங்டைக நாட்டின் Iாழ்ப்பான
நல்லூரில் முதன்முடைறIாகக் குமரசேவளுக்குக்
சேகாயில் அடைமத்தசேபாது அங்கு ஆறுகால பூடை5
முதலிIன முடைறIாக ந ப்பதற்குத் தகுதிIான
பிராம} சிசேரஷ் ர்கடைள அனுப்பி டைவக்குமாறு
Iாழ்ப்பா} மன்னர், ஆரிIச் க்கரவர்த்தி,
சே துபதி மன்னடைரக் சேகட்டுக் வெகாண் ார்.
அப்வெபாழுது இருந்த சே துபதி மன்னரும் ஆகம
ாஸ்திரங்களில் வல்ல 10 பிராம}ர்கடைள
Iாழ்ப்பா}த்திற்கு அனுப்பி டைவத்தார். இந்தச்
வெ ய்தியிடைன 15 ஆவது நூற்றாண்டு
இலக்கிIமான முத்து ரா5க் கவிராIரது டைகலாI
மாடைல வெதரிவிக்கின்றது.

ஆனால், இவர்கள் கி.பி. 1607 - கி.பி. 1792 வடைர
வழங்கியுள்ள வெ ப்சேபடுகளின்படி இவர்களது
பூர்வீக நகரமாக இன்டைறI இடைளIான்குடி
வட் த்டைதச் சே ர்ந்த விடைரIாத கண் ன் என்ற
ஊர் குறிப்பி ப் படுவதிலிருந்து இவர்களது
வெதான்டைம புலப்படுகிறது. மகாவித்துவான் ரா.
ராகவய்Iங்கார் எழுதிI வெ ந்தமிழ் இதழ்க்
கட்டுடைரயின்படி இவர்கள் சே ாழ
மண் லத்திலிருந்து மூன்றாம் குசேலாத்துங்க
சே ாழன் காலத்தில் தாடைனத் தடைலவர்களாக
இந்தப் பகுதிக்கு வந்தவர்கள் என்பது
அறிIப்படுகிறது. இதடைன சேமலும் வெதளிவு
படுத்தக்கூடிI ஆவ}ங்கள்
இல்டைலவெIன்றாலும், இந்தச் சே துபதி
மன்னர்களது வெ ப்சேபடுகளில் வெதா ர்ந்து
கா}ப்படும். "துகவூர் கூற்றத்து குசேலாத்துங்க
சே ாழ நல்லூர்" என்ற ஊடைர ஏற்படுத்தி
அங்சேகசேI நிடைலத்திருந்தனர் என்பதும் வெதரிI
வருகிறது. இதடைன உறுதிப்படுத்தும்
இன்வெனாரு ான்று மூன்றாம் குசேலாத்துங்க
சே ாழடைனப் பற்றிI இலக்கிIமான ” ங்கர
சே ாழன் உலா” வில் 'தஞ்டை க்கும் சேகாழிக்கும்

தாமப்புகாருக்கும் சே துக்கும்' என்ற
வெதா ரிலிருந்து 3 ஆம் குசேலாத்துங்க சே ாழனது
ஆட்சியின் ஒரு பகுதிIாக சே துநாடும் இருந்தது
என்று வெதரிகிறது.
சே ாழ நாட்டிலிருந்து வந்த இந்த தாடைனத்
தளபதிகள் முதலில் கானாடு என்று
வழங்கப்வெபறும் திருவெமய்Iம் பகுதியில்
முதலில் நிடைலத்து இருந்தனர். அப்வெபாழுது
12 ஆம் நூற்றாண்டில் வி5Iரகுநாத
முத்துவயிரிI முத்துராமலிங்க சே துபதி என்பவர்
திருவெமய்Iம் சேகாட்டை டைIக் கட்டிIதாக
வரலாற்றுச் வெ ய்திகள் உள்ளன. அவர்கள் அந்தப்
பகுதியில் மிகுதிIாக உள்ள மறவர் இன
மக்களிடை சேI இரண்டு ஊர்களிலிருந்து
சே துபதி மன்னருக்குத் தங்களது வெபண்மக்கடைள
ம}ம் புரிந்துவெகாள்வதற்கு சிடைற
வெகாடுத்ததாகவும் அதற்காக அந்த இரண்டு ஊர்
மக்களும் ம்பந்தப்பட்
இரண்டு குடும்பங்களுக்கும் லுடைககள்
வழங்கிIடைத சேமலப்படைனயூர் வெ ப்சேபடுகள்
வெதரிவிக்கின்றன.[4]

இந்த மன்னர்கள் கானாட்டில் திருவெமய்Iம்
பகுதியில் முதலில் கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டில்
நிடைலத்திருந்தடைத உறுதிப்படுத்தும் சில
ான்றுகள் அண்டைமயில் கிடை த்துள்ளன.
முதலாவதாக, திருவெமய்Iம் குன்றின்
அடிப்பகுதியில் அரண் ஒன்றிடைன கி.பி. 1120 ல்
வி5Iரகுநாத முத்து வயிரிI முத்து ராமலிங்க
சே துபதி என்பவரும் இந்தக் குன்றின் சேமல்
பகுதியில் கி.பி. 1195-ல் முத்து ராமலிங்க
சே துபதி என்பவரும் அடைமத்தனர் என தமக்குக்
கிடை த்துள்ள இரு வெ ப்சேபடுகளின்
ஆதாரத்டைதக் வெகாண்டு கி.பி. 1882-ல்
திருவெமய்Iம் தாசில்தார் புதுக்சேகாட்டை
தர்பாருக்கு அறிக்டைக ஒன்றிடைன அனுப்பி
உள்ளார்.[5]
சேமலும் கி.பி. 1909 ல் தIாரிக்கப்பட்
ஸ் ாட்டிஸ்டிகல் அக்கவுண்ட் ஆப்
புதுக்சேகாட்டை என்ற அறிக்டைகயின்படி
தற்வெபாழுடைதI திருவெமய்Iம் சேகாட்டை யின்
கிழக்கு - வ க்குப் பகுதிகடைள 20 அடி உIரமும்
4 அடி அகலமும் வெகாண் கட்சுவர்களால்
இராமநாதபுரம் மன்னர் வெரகுநாத கிழவன்

சே துபதி கி.பி. 1676 ல் அடைமத்தார் என்ற வெ ய்தி
கா}ப்படுகிறது.
பாண்டிI நாட்டில் கி.பி. 11 ஆம் நூற்றாண்டு
முதல் 13 ஆம் நூற்றாண்டு வடைர சே ாழர்களது
ஆட்சி வெதா ர்ந்து வந்ததும் அதடைன அடுத்து
கி.பி. 1311 முதல் 1378 வடைர டில்லி
சுல்த்தான்களது ஆட்சியும், அதடைனத் வெதா ர்ந்து
வி Iநகர மன்னர்களது மகாமண் சேலசுரர்களது
நிர்வாகமும் நடை வெபற்று வந்த காலத்தில்
ஏற்பட் அரசிIல் சூழ்நிடைலடைIத் தங்களுக்குச்
ாதகமாகப் பIன்படுத்திக்வெகாண்டு
சே ாழர்களது தாடைனத் தடைலவர்களாக இருந்த
வெ ம்பி நாட்டு மறவர்கள் தம்டைமத் தன்னாட்சி
மன்னர்களாக அறிவித்து, ஆட்சிIாளர்களாக
மாறினர் என்பதுதான் வெபாருத்தமான வரலாற்று
ஊகமாகும். இதற்கு எடுத்துக்காட் ாக
வானாதிராIர்கடைளப் பற்றிI வெ ய்திகடைளச்
வெ ால்வது இங்கு ஏற்புடை Iதாகும். வா}ர்கள்
என்றும் பின்னர் வா}ாதிராIர்கள் என்றும்
வழங்கப்வெபற்ற சேபராற்றல்மிக்க இனத்தவர்கள்
பாண்டிIர்கள், சே ாழர்கள். நாIக்கர்கள் ஆட்சிக்
காலங்களில் அவர்களது நிர்வாகத்

தடைலவராகவும். படை த்தளபதிகளாகவும்
இருந்து 15, 16 ஆம் நூற்றாண்டுகளில்
தமிழகத்தில் நிலவிI உறுதிIற்ற அரசிIல்
நிடைலடைமகடைளத் தங்களுக்குச் ாதகமாக்கிக்
வெகாண்டு அழகர்சேகாவில், மானாமதுடைர
சேபான்ற இ ங்கடைளத் தங்களது
தடைலடைமயி ங்களாகச் வெ ாந்தத் தன்னரசுகடைள
ஏற்படுத்திக் வெகாண்டிருந்தனர்,[6] அவர்கடைளப்
சேபால சே ாழர்களின் தாடைனத் தடைலவர்களாக
இருந்த வெ ம்பிநாட்டு மறவர்கள், அப்வெபாழுது
அவர்களது வெபாறுப்பில் இருந்த பகுதிக்குத்
தங்கடைள அதிபதிIாகப் பிரக னப்படுத்திக்
வெகாண் னர். அவர்களது நாடு பின்னர் சே துநாடு
என்று வழங்கப்பட் து.
ஆனால் சே துபதி மன்னர்களது வெதான்டைமடைIப்
பற்றிக் கூறும்சேபாது இலங்டைக வெ ன்று திரும்பிI
இராமபிரான் அவர் அடைமத்த திருவடை}IாகிI
சே து அடை}டைIக் காத்து வர அவரால்
நிIமிக்கப்பட் மக்கள் தடைலவரது வழியினர்
என்று வெ ால்லப்படுகிறது.
சே து + பதி --- சே துபதி

சே டைன + அதிபதி --- சே னாதிபதி
ம ம் + அதிபதி --- ம ாதிபதி
என்ற வழக்கிற்சேகற்ப இம்மன்னர்களின்
குலப்வெபIரும் சே துபதி என ஏற்பட்டிருத்தல்
சேவண்டும். "திருவுடை மன்னடைரக் காணில்
திருமாடைலக் கண்சே ன்" என்ற ஆழ்வார்களது
ஐதீகத்டைதவெIாட்டி "சே துபதி தரி னசேம
இராமலிங்க தரி னம் எனச் வெ ப்பலாசேம" என்ற
வழக்கும் இருந்து வந்துள்ளது. இவர்களது வெதான்டைம எப்படி இருந்த
சேபாதிலும், இவர்கடைளப் பற்றிக் கிடை த்துள்ள
வரலாற்றுச் ான்றுகளின்படி இந்த மன்னர்கள்
சிறந்த ஆட்சிIாளராகவும், ஆன்மீகத்டைதயும்,
தாய்வெமாழிIாகிI தமிடைழயும், சேபாற்றி
வந்துள்ளனர் என்ற உண்டைம புலப்படுகிறது.
கி.பி. 1414 இல் இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
திருச்சுற்டைறயும் சேமலக் சேகாபுரத்டைதயும்
உடை Iான் சே துபதி என்பவர் அடைமத்தார் என்ற
கல்வெவட்டுச் வெ ய்திதான் சே துபதி மன்னடைரப்
பற்றிI மிகப் பழடைமIான கல்வெவட்டுச்

வெ ய்திIாக வெகாள்ளப்படுகிறது.
வரலாற்றாசிரிIரான சே5ம்ஸ் பர்கூ ன்
குறிப்பிட்டுள்ள இராசேமஸ்வரம்
கல்வெவட்டுக்களின் படி, சே துபதி மன்னர்கள்
கி.பி. 1487, 1500, 1524 ஆகிI ஆண்டுகளில்
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலுக்கு
அறக்வெகாடை கள் வழங்கியுள்ளடைத எடுத்துக்
காட்டியுள்ளார்.[7]
கி.பி. 1547 இல் இராசேமஸ்வரம் பகுதியில் உள்ள
சேவதாடைள கிராமத்தில் சேபார்ச்சுகல் நாட்டு
வீரர்களுக்கும், மதுடைர நாIக்கர், சே துபதி
வீரர்களுக்கும் இடை யில் ந ந்த சேபார்
நிகழ்ச்சியின்படி சே துபதி மன்னர்களின் ஆட்சி
இந்தப் பகுதியில் 16 ஆம் நூற்றாண்டில்
வெதா ர்ந்து வந்துள்ளது என்படைதப்
புலப்படுத்துகிறது. துத்துக்குடிடைIத் தடைலடைம
இ மாகக் வெகாண்டு மன்னார் வடைளகு ாப்
பகுதிடைIத் தங்கள் ஆதிக்கத்தில் டைவத்திருந்த
சேபார்த்துக்கீசிIரின் ஒரு அணியினர் சேவதாடைள
கிராமத்தில் ஒரு சிறிI சேகாட்டை டைI
அடைமத்துக்வெகாண்டு இராசேமஸ்வரம் வெ ல்லும்

பIணிகளுக்கு மிகுந்த இடை ஞ் ல் ஏற்படுத்தி
வந்தனர்.
அப்வெபாழுது இருந்த சே துபதி மன்னர் இந்த
ஆக்கிரமிப்பாளர்கடைள அகற்றுவதற்கான
வலிடைமIற்றிருந்தால் மதுடைர மன்னடைர அணுகி
படை பலம் வெபற்றுப் சேபார்த்துக் கீசிIப்
பரங்கிகடைளத் துரத்திIடித்தார் என்ற வெ ய்தி
சே துபதிகளின் ஆட்சியிடைன
உறுதிப்படுத்துகிறது.[8] மற்றுசேமார் வரலாற்றுச்
வெ ய்தி, கி.பி. 1530 முதல் மதுடைர நாIக்க
மன்னராய் இருந்த விசுவநாத நாIக்கர்
மதுடைரயில் வெதான்றுவெதாட்டு ஆட்சிIாளராக
இருந்த பாண்டிIர்கடைள அழித்து அவர்கடைள
வலுவிழக்கச் வெ ய்து, கIத்தாறு, வெதன்காசி
ஆகிI இ ங்களில் வெபIரளவில் மன்னராய்
இருக்கச் வெ ய்தது சேபால, மறவர் சீடைமயின்
ஆட்சிIாளரான விடைரIாத கண் னிலிருந்த
வெ5Iதுங்க சேதவடைரயும் ஆட்சியிலிருந்து
அகற்றிIது ன் அவடைரக் வெகான்றும்
விட் ார். [9]

இதனால் நிடைலகுடைலந்த மறவர்களது அரசின்
நிர்வாகிகளும் அர குடும்பத்தினரும் கிழக்சேக
தற்வெபாழுது சேபாகலூர் என்றடைழக்கப்படும்
புகலூரில் அடை க்கலம் வெபற்றனர். புகலூர் என்ற
வெபIசேர இந்த அர குடும்பத்தினர் அடை க்கலம்
வெபற்றடைதக் குறிப்பிடுவதாக அடைமந்தது.
இவர்களது. வாரி ான டை க்கத் சேதவன் என்ற
இடைளஞன் மட்டும் இலங்டைகயின்
Iாழ்ப்பா}ம் பகுதியில் தஞ் ம் அடை ந்தான்.
மறவர் சீடைமயில் இIல்பு நிடைல ஏற்பட்
வெபாழுது கி.பி. 1600 ல் இடைளஞன் டை க்கன்
சேபாகலூரில் சே து மன்னர்களது முதலாவது
அரசிடைன நிறுவினான்.
இதடைன உறுதிப்படுத்தும் வரலாற்றுச் வெ ய்தி
ஒன்று கிடை த்துள்ளது. இடைளஞன் டை க்கன்,
டை க்கன் சே துபதி என்ற பட் த்து ன் அரசு
நிர்வாகத்டைத ஏற்ற பிறகு தம்டைம
இலங்டைகயிலிருந்து சேதடிப் பிடித்துப்
சேபாகலூர்க்கு அடைழத்து வந்தவர் கீழ்க்கடைர நகர
மரீச்சி ஆ ாரி என்பவடைரப் பாராட்டிச் சிறப்புச்
வெ ய்தது தான் அந்தச் வெ ய்தி[10]ஆகும்.

1. ↑ கீழ்த்திடை சுவடி நிடைலIம், வெ ன்டைன சே துபதிகள் உண் ான விதம் (Modernization of MSS)
2. ↑ Seshadri. Dr. - Sethupathis of Ramnad. (Modernization of 1974)
thesis.
3. ↑ James Fergusson - History India and the Eastern
Architecture (Modernization of 1911).
4. ↑ புலவர் சே .ராசு சே துபதி வெ ப்சேபடுகள்
(Modernization of 1995) - பக்கங்கள்
5. ↑ Pudukkottai Durbar Records R.Dis. No: 9/1882
Quoted by Prof. K.V. Viswanathan in his M.phil.,
Thesis (Modernization of 1980)
6. ↑ தனிப்பா ல் திரட்டு
7. ↑ Jamesfargoosan - The history of India and the
great eastern architecture. (Modernization of 1876) சே . - 2
8. ↑ Rev. fr. Heras – The aravedu dynasty.
9. ↑ Satyanatha Ayyar. The history of Madura
nayakas.

10. ↑ Entries in the inam Register available in the
Ramanathapuram collector's office

இIல் - II சேபாகலூரில்
வாழ்ந்த சே துபதிகள்
i. உடை Iான் வெரகுநாத சே துபதி (Modernization of எ)
டை க்கன் - I
(Modernization of 1601 – 1622)
தமிழக வரலாற்றில் குறிப்பாகச் சே துபதி
மன்னர்களது வரலாறு பதிசேனழாவது
நூற்றாண்டிலிருந்து முரண்பாடுகள் இல்லாத
வடைகயில் வெதா க்கம் வெபறுவது ன் இந்த
மன்னர்களது வெதய்வீகத் திருப்பணிகள்
வெதா ர்வதனால் அவரது ஆட்சிக்காலம் சிறப்புப்
வெபறுகிறது.
இதற்கு முன்னிருந்த சே து மன்னர்கடைளப்
பற்றிI ரிIான வெதா ர்பான ஆவ}ங்கள்
கிடை க்கவில்டைல. சேபாகலூரில் வாழ்ந்த
சே துபதி மன்னர்களின் வரிடை யில் முதல்
மன்னராக அறிமுகமாகும் டை க்கன்

சே துபதிக்கும், மதுடைர நாIக்கப் சேபரரசிற்கும்
வெநருங்கிI வெதா ர்பு நிலவிவந்ததால் இந்த
மன்னடைரப் பற்றிI வெ ய்திகள் வரலாற்றில்
வெதளிவாகப் பதிவு வெபற்றுள்ளன.
இந்த மன்னர் கி.பி. 1601 முதல் கி.பி. 1622 வடைர
ஆட்சி புரிந்திருக்க சேவண்டும். ஆனால் சில
வரலாற்றாசிரிIர்கள் இந்த மன்னரது ஆட்சித்
வெதா க்கம் கி.பி. 1603 என வடைரந்துள்ளனர்.
இந்த மன்னரது தந்டைதIார் வெபIர் என்ன
என்பதும் அவர் சே துபதிப் பட் த்திற்கு எந்த
முடைறயில் தகுதி வெபற்றவர் என்பதும்
அறிIத்தக்கதாக இல்டைல. இந்த மன்னர்
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலுக்கு வழங்கிI
அறக்வெகாடை கள் பற்றிI கி.பி. 1607 ஆம் ஆண்டு
வெ ப்சேபட்டின்படி இவரது இIற்வெபIர்
திருமடைல டை க்கன் என்றும், உடை Iான்
ரகுநாத சே துபதி காத்தத்சேதவர் என்றும்
வெதரிIவருகிறது. சூரிIகுலத்தவரான வெரகுநாத
சே துபதி என்பது இராமபிராடைனப் பின்
பற்றுபவர்கள் என்றும், காத்தத்சேதவர் என்பது
சே து அடை}க்குக் காவலர் என்ற வெபாருளில்
அடைனத்து சே துபதி மன்னர்களுக்கும்

ஆட்சிப்வெபIராக அடைமத்து
வழங்கப்பட்டுள்ளது உடை Iான் என்பது
சிவவெபருமானது அடிIாடைரக் குறிக்கும்
வெ ால் இராமனுக்கு ஈஸ்வரனாகிI சிவடைன,
இராமநாத ாமிடைI வழிபடும் பக்தன் என்ற
முடைறயில் இந்தப் வெபIர் அவருக்கு
வழங்கப்பட்டிருக்க சேவண்டும். இதடைனப்
சேபான்சேற இந்த மன்னர் இராமனது அடிIார் (Modernization of அ)
இராமபிரானால் நிIமனம் வெபற்றவர் என்ற
வடைகயில் இராமபிரானது சூரிI வம் த்தினர்
என்று வெ ால்லிக் வெகாள்ளும் அளவிற்கு ரகுநாத
என்ற சிறப்புப்வெபIர் இவரின் இIற்வெபIரு ன்
சே ர்க்கப்பட்டிருக்க சேவண்டும்.
இந்த மன்னரது ஆட்சிக்காலத்தில் இன்டைறI
இராமநாதபுரம் நகருக்கு சேமற்சேக எட்டுக்கல்
வெதாடைலவில் உள்ள சேபாகலூர்
தடைலடைமயி மாக இருந்தது. ஆனால் இந்த
ஆட்சியின் பரப்டைபக் குறிப்பிடும் ஆவ}ங்கள்
எதுவும் கிடை க்கப் வெபறவில்டைல. வெபாதுவாக
சேகாடிநாடு என்று வழங்கப்வெபற்ற
இராசேமஸ்வரம் தீவுப்பகுதியும் அதடைனIடுத்து
சேமற்சேக உள்ள கீழ்ச்வெ ம்பிநாடு என்ற பகுதியும்

இதற்கும் சேமற்சேகயுள்ள வெ வ்விருக்டைகநாடு,
தாடைழயூர் நாடு, முத்துர் நாடு, டைகக்கிநாடு ஆகிI
பகுதிகடைளக் வெகாண் அரசின் தடைலவராக
இந்த மன்னர் இருந்திருக்க சேவண்டும்.
இதுசேபாலசேவ இந்த மன்னனது தடைலநகரான
சேபாகலூர் எப்வெபாழுது சேகாநகராக
மாற்றப்பட் து என்பதும் வெதரிIவில்டைல.
ஆனால் இந்த மன்னரது மகாலத்தவரான
மதுடைரப் சேபரர ர் முத்துகிருஷ்}ப்ப நாIக்கரது
இரா5குரு இராசேமஸ்வரம் Iாத்திடைர
வெ ன்றசேபாது "புகழுரிலிருந்த டை க்கத் சேதவர்
இரா5குருடைவப் பின்வெதா ர்ந்து
இராசேமஸ்வரம் Iாத்திடைரக்கு உதவி வெ ய்தார்'
என்று ஒரு ஆவ}த்தில் குறிப்பி ப்
பட்டிருப்பதால் சேபாகலூர் தடைலநகர் என்பது
உறுதிIாகின்றது.[1]
ஆனால் இந்த மன்னர் கி.பி. 1607 முதல்
வழங்கியுள்ள வெ ப்சேபடுகளில் "துகவூர் கூற்றத்து
குசேலாத்துங்க சே ாழன் நல்லூர் கீழ்பால்
விடைரIாத கண் னிலிருக்கும்” என்ற வெதா ர்
கா}ப்படுவதால் இவரது (Modernization of அ) இவரது

மூதாடைதIரது பூர்வீக இ ம் விடைரIாத கண் ன்
என்பது உறுதிப்படுகிறது.
மதுடைர மன்னர் முத்து கிருஷ்}ப்ப
நாIக்கசேராடு ஏற்பட் வெதா ர்பு கார}மாக
இந்த மன்னடைர மதுடைர நாIக்க மன்னர்களது
தளவாய்களில் ஒருவராக நிIமனம் வெபற்றது ன்
அதற்கான சிறப்புப் பரிசில்கடைளயும் சே துபதி
மன்னருக்குப் வெபற்றுத் தந்தது. இத்தடைகI
சிறப்பிடைனச் சே து மன்னருக்கு மதுடைர மன்னர்
வழங்கிIதற்கு ஒரு பின்னணியும் இருந்தது.
வெதன்பாண்டிநாடு முழுவதும் மதுடைர நாIக்க
மன்னருக்குக் கட்டுப்பட் பகுதிIாக
இருந்தாலும் தூத்துக்குடி க ற்கடைரயிலுள்ள
பரவர்களும், சேபார்த்துக்கீசிIர்களும்
நாIக்கமன்னருக்குக் கட்டுப்பட் குடிகளாக
இருக்கவில்டைல. ஏறத்தாழ 100 ஆண்டுகாலமாக
மன்னார் வடைளகு ாப் பகுதிடைIத் தங்களது
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் டைவத்திருந்த
சேபார்த்துக்கீசிIர் கி.பி. 1658 இல் தங்களது
ஆதிக்கத்டைத ச்சுக்காரர்களி ம் இழந்து
விட் னர் என்றாலும் அவர்களது அதிகாரம்
பாண்டிIநாட்டின் கீழ்க்க ற்கடைரயில்

வெதா ர்ந்து வந்தது. அதடைனIடுத்து நிறுத்தசேவா
எதிர்த்து அழிப்பதற்சேகா மதுடைர மன்னரி ம்
சேபாதுமான படை பலம் இல்லாத பரிதாபநிடைல
சேபார்த்துக்கீசிI பாதிரிIார்களி ம்
ஞானஸ்நானம் வெபற்ற பரவர்கள் சேபார்ச்சுகல்
நாட்டு மன்னர்களது குடிமக்களாக மாறினர்.
அந்த நாட்டுச் ட் திட் ங்கடைளயும்
பரவர்களது குடியிருப்புகளான ம}ப்பாடு,
வெபரிIதாடைழ, வீரபாண்டிIன் பட்டினம்,
சேவம்பார் குடியிருப்புகளும் சேபார்ச்சுகல் நாட்டு
வீரர்களது பாதுகாப்பிலும் இருந்து வந்தன.
இந்தப் பரிதாபநிடைல கிழக்குக் க ற்கடைர
முழுவதும் நீடித்ததால் மதுடைரப் சேபரரசிற்கு
மிகப்வெபரிI சே ாதடைனIாகிவிடும் என்படைத
உ}ர்ந்த முத்து கிருஷ்}ப்ப நாIக்கர் நமது
சேபார்த்துக்கீசிI எதிர்ப்பு அணிக்கு மறவர்
சீடைமயின் மன்னர் பIன்படுவார் என்ற சிந்தடைன
அவருக்கு இருந்தது.
மற்றும் இந்தப் பணிகளுக்கு மிகவும்
வெபாருத்தமான வீரர் சே துபதி என்படைத
இன்வெனாரு நிகழ்ச்சி மூலமும் மதுடைர மன்னர்

கண் றிந் திருந்தார். வெபாதுவாக அப்வெபாழுது
ஸ்ரீரங்கத்திற்கும் இராசேமஸ்வரத்திற்கும்
இடை ப்பட் பாடைதயில் பIணிகளுக்குக்
கள்ளர்களினால் மிகுந்த இழப்பு ஏற்பட்டு
வந்தது. மறவர் சீடைமடைIப் வெபாறுத்த வடைரயில்
இராசேமஸ்வரம் பIணிகளுக்கு எந்தவிதமான
தீங்கும் ஏற்ப ாதவாறு டை க்கத் சேதவரது
சிறப்பான நிர்வாகம் கண்காணித்து வந்தது.
மதுடைர மன்னரது இரா5குரு இராசேமஸ்வரம்
தீர்த்த Iாத்திடைர வெ ன்றசேபாது இதடைன சேநரில்
உ}ர்ந்து தீர்த்த Iாத்திடைர முடிந்தவு ன்
மன்னருக்குத் வெதரிவித்திருந்தார். ஆதலால்
டை க்கத் சேதவரது சேபராற்றலில் மதுடைர
மன்னருக்கு அழுத்தமான நம்பிக்டைக இருந்தது.
திருப்பத்தூர் சீடைம பட் மங்கலம் பகுதியில்
மதுடைர மன்னருக்கு எதிராகக் கிளம்பிI
அக்கிரமக்காரர்கடைள அ க்கி ஒடுக்கிIது ன்
அந்தப் பகுதியிலிருந்து மதுடைர மன்னருக்குச்
சே ரசேவண்டிI அரசு இடைற, முடைறIாகக்
கிடை ப்பதற்குச் சே து மன்னர் தக்க ஏற்பாடு
வெ ய்தார் என்பது மதுடைர நாIக்கர் வரலாற்றில்
குறிப்பி ப்பட்டுள்ளது.[2]

அறக்வெகாடை கள்:
இந்த மன்னர் வழங்கிI வெ ப்சேபடுகளில் மூன்று
மட்டும் கிடை த்துள்ளன. இடைவகளிலிருந்து
இந்த மன்னர் இராசேமஸ்வரம்
திருக்சேகாயிலின்பால் மிகுந்த ஈடுபாடு
வெகாண்டிருந்தார் என்பதும் அதன் கார}மாகக்
சேகாயிலில் பூடை5, டைநசேவத்திIம், அபிசேஷகம்
மற்றும் சிறப்புக் கட் டைளகளுக்காக மன்னர்
ஆறு கிராமங்கடைள வழங்கி உள்ளார் என்பதும்
வெதரிகிறது. சேமலும் இந்தக் சேகாயிலில்
பணிIாளர்களாகப் பணிIாற்றி வந்த பஞ் சேத
ஆரிIப் வெபருமக்களுக்கு (Modernization of பஞ் சேத த்து ஆரிIர் மகாராஷ்டிரம், வெகாங்க}ம், கர்நா கம்,
சேகரளம், ஆந்திரம்) வீடுகள் அடைமத்துக்
வெகாள்வதற்காக இராசேமஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தக்
கடைரக்கும் திருக்சேகாயிலின்
நுடைழவுவாயிலுக்கும் இடை ப்பட் பரந்த
வெவண்ணிலத்டைத நிலக்வெகாடை Iாக
வழங்கியுள்ளார் என்பதும் வெதரிIவருகிறது.
இந்தக் சேகாயிலின் ஆறுசேவடைள
வழிபாடுகடைளயும், ஆண்டு விழாக்கடைளயும்,

சிறப்புக் கட் டைளகடைளயும் வெ வ்வசேன ந த்தப்
படுவடைதக் கண்காணிப்பதற்கு இந்த மன்னர்,
இந்த பணிக்வெகனத் தனிIாக ஆதினக்கர்த்தர்
என்ற பணிப்பதவிடைI ஏற்படுத்திIது ன்
அவருக்கு என திருக்சேகாயிடைல ஒட்டிI
வளாகத்தில் ம ம் ஒன்றிடைனயும் நிறுவினார்.
(Modernization of வெபரும்பாலும், இந்த ம ம் தற்சேபாடைதI
திருக்சேகாயிடைலச் சே ர்ந்த இராமமந்திரம்,
திருப்பணி மாளிடைக, இடைவகடைள ஒட்டிI
பIணிIர் விடுதிகடைளக் வெகாண் பகுதியில்
அடைமந்திருத்தல் சேவண்டும் என
நம்பப்படுகிறது.) இந்த ம ம் பிச் ர்ம ம் என
வழங்கப்பட் து ன், இந்த ம த்தில் வாழ்ந்த
ஆதினகர்த்தர் சே து இராமநாத பண் ாரம்
எனவும் அடைழக்கப்பட் ார்.
தஞ்டை த் தரணியில் உள்ள திருமடைறக்காடு என்ற
ஊரில் வாழ்ந்து வந்த டைவதிக சேவளாண்
குடிமக்கடைளச் சே ர்ந்தவரும் டை வச்
ாத்திரங்களில் நன்கு பயிற்சி வெபற்றவருமான
துறவி ஒருவர் சே து இராமநாத பண் ாரம்
பதவிக்கு நிIமனம் வெ ய்Iப்வெபற்றார். இந்த
அரிI வெ Iல் இந்த மன்னரது இராசேமஸ்வரம்

திருக்சேகாவிடைலப் பற்றி நன்கு சிந்தித்துச்
வெ Iல்பட் வெதாடைலசேநாக்கிடைன
எடுத்துக்காட்டுவதாக அடைமகிறது.
ஏற்கனசேவ தமிழகத்தில் சே ாழ மண் லத்தில்
சே ாழர்களது ஆட்சியில் சே ாழப் சேபரர ர்கள்
நூற்றுக்க}க்கான திருக்சேகாயில்கடைள
அடைமத்தார்கள் என்பது வரலாறு.
பிற்காலங்களில் இக்சேகாயில்களில் வழிபாடுகள்
முடைறIாக ந ப்பதற்காகத் தருமபுரம்,
திருவாவடுதுடைற, திருப்பனந்தாள் ஆகிI
திரும ங்களின் தடைலவர்களாகிI
ம ாதிபதி கடைளப் சேபான்று இராசேமஸ்வரம்
சே துராமநாத பண் ார நிIமனம் நமக்கு
நிடைனவூட்டுவதாக உள்ளது.
இந்த மன்னரது ஆட்சிக்காலத்தில்
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில் சிறப்பான
ஆதரவிடைனப் வெபற்றது சேபான்று
சேதவாரப்பதிகம் வெபற்ற திருவா ாடைனத்
திருக்சேகாயிலும் இந்த மன்னரது
அறக்வெகாடை களுக்கு உரிIதாக இருந்தது
என்படைத இராமநாதபுரம் மஸ்தான

ஆவ}ங்கள் வெதரிவிக்கின்றன. கி.பி. 1605 இல்
கருப்பூர் கிராமமும், கி.பி. 1606 ல்
அச் ங்குடிடைIயும், 1615 ல் நாகசேனந்தல்,
இரட்டை ஊரணி, வில்லடிவாடைகடைIயும்
அறக்வெகாடை Iாக இந்த மன்னர்
வழங்கியுள்ளார். இந்த ஊர்களில் இருந்து
சே துபதி மன்னருக்கு வரப்வெபறுகின்ற அடைனத்து
வருவாய்களும் ம்பந்தப்பட் சேகாயிலுக்குக்
கிடை ப்பதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட் து.
இவ்வாறு சிறப்பாக ஆட்சிபுரிந்த முதலாவது
டை க்கத் சேதவர் நான்கு மக்களாகிI கூத்தன்,
தளவாய் (Modernization of எ) டை க்கன். கலிIானப் புலித்சேதவர்,
காதலி நாச்சிIார் என்ற மக்கடைளயும் தனது
வாரிசுகளாக விட்டுவிட்டு 1622 ல் காலமானார்.
எட்டை Iபுரம் வரலாற்றிடைன எழுதிI
க}பதிIாப்பிள்டைள என்பவர். இந்த சே துபதி
மன்னர் வெதற்சேக நம்பிபுரம் என்ற ஊரின் அருகில்
ந ந்த சேபாரில் தனது முடிடைIயும்,
அணிமணிகடைளயும் இழந்துவிட்டு உயிர்தப்பி
ஓடினார் என வடைரந்துள்ளார். ஆனால் இதடைன
உறுதி வெ ய்யும் தகவல் இராமநாதபுரம்

வெமனுவலிலும் சேவறு ஆவ}ங்களிலும்
கா}ப்ப வில்டைல.
1. ↑ J. W. Taylor- Old historical manuscripts- Vol- II
(Modernization of 1881)
2. ↑ Sathya Natha Ayar. A – History of Madura
Nayaks (Modernization of 1928)

ii. கூத்தன் சே துபதி
(Modernization of கி.பி. 1622 - 1635)
சேபாகலுடைரத் தடைலநகராகக் வெகாண்
சே துநாட்டின் இரண் ாவது மன்னராக
முடிசூடிக் வெகாண் வர் கூத்தன் சே துபதி ஆவார்.
இவரது ஆட்சிக்காலம் கி.பி. 1622 ல் வெதா ங்கி
கி.பி. 1635 ல் முடிவுற்றது. ஒரு மன்னரது
வெ ம்டைமIான ஆட்சிடைIச் சுட்டுவதற்கு அவரது
ஆட்சிக்காலம் ஒரு முக்கிIமான குறியீடு ஆகும்.
இந்த மன்னரது ஆட்சி 14 ஆண்டுகளுக்குள்
அடைமந்து முடிவுற்றாலும் சே து நாட்டின்
முதாI ஆன்மீகப் பணிகளுக்கு ஏற்ற
வடிகாலாக இருந்து வந்தடைத வரலாறு
விளக்குகிறது.
வெபாதுவாகக் கார்காலத்தின்
மடைழப்வெபாழிவிடைன நம்பிI வடைகயில் இந்த
நாட்டு மக்கள் தங்களது விவ ாIப் பணிகடைளத்
வெதா ர்ந்து வந்தனர் இந்த நாட்டின் ஊசே பரவி
ஒடுகின்ற கிருதுமால் ஆறு, குண் ாறு, டைவடைக

ஆறு, மணி முத்து ஆறு, விரிசிடைல ஆறு ஆகிI
ஐந்து ஆறுகளில் வரப்வெபறுகின்ற
மடைழவெவள்ளம் இந்த நாட்டு விவ ாIத்திற்கு
அச் ாக அடைமந்திருந்தது. இதனால் மக்கள்
ஆங்காங்சேக வரத்துக்கால்கடைளயும்
தான்சேபாகிக்கால்கடைளயும் குளக்கால்கடைளயும்
அடைமத்தது ன் அடைவகடைளக் கண்மாய், ஏந்தல்,
குளம், குட்டை ஆகிIடைவகடைள அடைமத்து
அடைவகளில் சேமசேல குறிப்பிட்டுள்ள ஆறுகளின்
வெவள்ளத்டைதத் சேதக்கிப் பIன்படுத்தி வந்தனர்.
இந்த சே துமன்னரது ஆட்சியில் சேமலும் சில நீர்
ஆதாரங்கடைள இந்த மன்னர் அடைமத்து
உதவினார் என்படைத வரலாறு வெதரிவிக்கின்றது.
முதாIப் பணிகள்
டைவடைக ஆற்றின் வெதன்பகுதி வெபரும்பாலும்
பார்த்திபனூருக்கு அப்பால் பரமக்குடி,
முதுகளத்துார் வட் ங்களில் வறண் நிலங்கள்
மிகுதிIாக இருந்து வந்தன. இந்தக் கன்னி
நிலங்கடைள வளடைம வெகாழிக்கும் கழனிகளாக
மாற்றுவதற்கு இந்த மன்னர் முIன்றார்.
கமுதக்குடி கிராமத்திற்கு சேமற்சேக கிழக்கு

சேநாக்கிச் வெ ல்லும் டைவடைக ஆற்டைற
வழிமறித்துத் வெதற்கு சேநாக்கிச் வெ ல்லுமாறு ஒரு
வெபரிI காலிடைன இந்த மன்னர் வெவட்டுவித்தார்.
இதில் வரப்வெபறுகின்ற வெவள்ளத்டைதப்
பIன்படுத்திப்பல புதிI கண்மாய்களும்,
ஏந்தல்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வறண்
நிலங்கள் விவ ாI நிலங்களாக மாற்றப்பட் ன.
இதன் கார}மாக இந்த மன்னர் மடைறந்து 300
ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமும் இந்தக் கால்வாய்
கூத்தன் கால் என்ற வெபIரு ன் அடைழக்கப்பட்டு
மக்களது பIன்பாட்டில் இன்றுவடைர இருந்து
வருகிறது.
இந்த மன்னரது இந்த முன்சேனாடி முIற்சி
பிற்காலச் சே துபதி மன்னர்களுக்கு
சேவளாண்டைமத் துடைறயில் வழிகாட்டிIாக
அடைமந்துவிட் து. வெரகுநாத சே துபதி மன்னர்
குண் ாற்றுக்கு வ க்சேக உள்ள பகுதிகள்
பIன்ப , நாராI}காசேவரி என்ற
கால்வாடைIயும் முத்து வி5I வெரகுநாத சே துபதி
மன்னர் அசேத குண் ாற்றின் கிழக்குப் பகுதியில்
வெரகுநாத காசேவரி என்ற மிக நீண்
கால்வாயிடைனத் சேதாற்றுவிப்பதற்கும் கூத்தன்

கால்வாய் சிறந்த முன்சேனாடி முIற்சிIாக
அடைமந்தது. சேமலும் இந்த மன்னர் டைவடைக
ஆற்றின் வ புறம் குளத்தூர் அருசேக
அடைமந்துள்ள முதலூர் என்ற ஊரில் ஒரு
கண்மாடைI வெவட்டிக் கலுங்குகடைள
ஏற்படுத்தினார் என்படைத அவரது கி.பி. 1628 ஆம்
வரு த்திI கல்வெவட்டு வெதரிவிக்கின்றது.[1]
ஆன்மீகப் பணிகள்
இவ்விதம் சே துநாட்டின் முதாIப் பணிகளில்
மிகுந்த ஆர்வம் காட்டிI இந்த சே துபதி மன்னர்
தமது தந்டைதயின் பணிகடைள அடிவெIாற்றி
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலில் பல புதிI
திருப்பணிகடைள சேமற்வெகாண் ார். இந்தத்
திருக்சேகாயிலின் முதல் சுற்றுப் பிரகாரத்டைத
இந்த மன்னர்தான் அடைமத்திருக்க சேவண்டும்
என நம்புவதற்கு ஏற்ற ஆதாரங்கள் உள்ளன.
இந்தப் பிரகாரச் சுவற்றிடைன ஒட்டி
மகாமண் பம் ஒன்றிடைன இவர்
நிர்மாணித்தது ன் அந்த மதிலின்
வெதன்பகுதியில் விநாIகருக்கு ஒரு சிறிI
சேகாயிடைலயும் அடைமத்துள்ளார். சேமலும் இந்தக்

சேகாயிலின் ந மாளிடைகடைIயும் இந்த மன்னசேர
அடைமத்தார் என்பதடைனக் கல்வெவட்டுச் வெ ய்தி
ஒன்று வெதரிவிக்கின்றது.
அடுத்து மன்னர் கூத்தன் சே துபதியின் பார்டைவ
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலின் நிர்வாகத்தில்
படிந்து நின்றது. திருக்சேகாயிலில் பணிIாற்றும்
பணிIாளர்கள் அவர்களுக்குரிI பணி,
அடைவகடைளச் வெ ய்து முடிக்க சேவண்டிI சேநரம்
அதற்குக் சேகாயிலில் இருந்து வழங்கப்படும்
பரிசு என்ன என்படைத அவர்கள் புரிந்து
வெகாள்ளுமாறு வெ ய்து அவர்களி ம் இடை வு
முறி ஒன்றிடைன எழுதி வாங்கினார். மற்றும்
திருக்சேகாயிலின் ஆதினக் கர்த்தராகிI
சே துராமநாத பண் ாரம் சேகாயிலில்
வரப்வெபறுகின்ற வருவாய்கடைள எவ்விதம்
பிரித்துப் பIன்படுத்த சேவண்டும் என்பதற்கான
விளக்க உடைரடைIயும் அந்தப்
பண் ாரத்தி மிருந்து எழுதிப்வெபற்ற
வெ ப்சேபட்டின் வழிIாகத் வெதரிந்துவெகாள்ள
முடிவது ன் அவரது நிர்வாகத்திறடைனயும்
அறிவிக்கும் சிறந்த த Iமாக அந்தச் வெ ப்சேபடு
அடைமந்துள்ளது.

சேமலும் இந்தச் வெ ப்சேபட்டில் தந்துள்ள
வா கத்தின்படி இந்த மன்னரது மனச் ான்று
எவ்விதம் இருந்தது என்பதடைனயும் அறிI
முடிகிறது. இந்த மன்னரது உத்தரவுப்படி
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலில் இரண்டு
வடைகIான கட் டைளகள் இருந்து வந்தன.
திருக்சேகாயிலுக்கு வரப்வெபறுகின்ற
அன்பளிப்புகள், காணிக்டைககள், சேநர்ச்டை ஆகிI
அடைனத்து வருவாய்கடைளயும் வெபான், வெவள்ளி
அணிகடைளயும் சேகாயில் கட் டைளயில் சே ர்க்க
சேவண்டும் என்பது ன், அடைவ தவிர சே து
மன்னர்கள் உடை Iான் டை க்கன் சே துபதி
காலம் முதல் சே து மன்னர்கள் வழங்குகின்ற
வெ ாந்தத் திரவிIங்களும் அணிமணிகளும்
மட்டும் தனிIாகச் சே து மன்னர் கட் டைளயில்
சே ர்க்க சேவண்டும் என்பதும் அந்த உத்தரவு.
இதற்கான கார}த்டைத விளக்கம் தருகின்ற
அந்தச் வெ ப்சேபட்டின் வா கம் வருமாறு:
[2] (Modernization of ...."நம்முடை I கட் டைளக்கு நமது வெ ாந்தத்
திரவிIம் வெகாண்டு அபிசேஷக, டைநசேவத்திIம்,
உச் பம், ந ப்பித்து, அந்தப்பலன் நம்டைம வந்து
சே ருகிறசேதIல்லாமல், பிறத்திIாருடை I

திரவிIம் பாவத் திரவிIமாக இருக்கும்
ஆனபடியினாசேல, நம்முடை I கட் டைளயிசேல
அடைவகடைள வாங்கி ந ப்பிக்கத்
சேதடைவயில்டைல')
அறக்வெகாடை கள்
இந்தக் சேகாயிலின் ஆண்டுவிழாக்கள் அன்றா
பூடை5கள் ஆகிIவற்டைற ந ப்பித்து
வருவதற்காக இந்த மன்னர் கமுதி வட் த்தில்
உள்ள மருதங்க நல்லூர் என்ற கிராமத்டைதயும்
பரமக்குடி வட் த்திலுள்ள சே துகால் என்ற
ஊரிடைனயும் சேகாவிலுக்காகச் ர்வமானிIமாக
வழங்கியிருப்படைத அவரது இரு வெ ப்சேபடுகள்
வெதரிவிக்கின்றன. அத்து ன் இந்த மன்னர் கி.பி.
1624 ல் வழங்கப்பட் வெ ப்சேபட்டின்படி
மன்னார் வடைளகு ாவில் முத்துச் லாப
காலங்களில் இரண்டு ப குகள் டைவத்து முத்துக்
குளிக்கும் மன்னரது உரிடைமயிடைன இந்தக்
சேகாவிலுக்கு வழங்கியிருப்பது குறிப்பி த்தக்க
வெ ய்திIாகும். இதடைனப் சேபான்சேற
அப்வெபாழுது மக்களால் மிகுந்த மரிIாடைதயு ன்
மதிக்கப்வெபற்ற திருவா ாடைன

திருக்சேகாயிலுக்கும் அந்த வட் த்தில் உள்ள
கீரணி, சே ந்தணி, கீரமங்கலம் ஆகிI மூன்று
ஊர்கடைளயும் தானம் வழங்கியிருப்படைத
இன்வெனாரு ஆவ}ம் வெதரிவிக்கின்றது.
சேமலும் இந்த மன்னரது வெதய்வீகத்
திருப்பணியின் பட்டிIலில் சேபாகலூரில்
பகழிக்கூத்த ஐIனார் சேகாயில் அடைமப்பும்,
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை யின் சேமற்குச்
சுவற்றிடைன அடுத்து நிர்மாணித்த கூரிச் ாத்த
ஐIனார் சேகாயில் அடைமப்பும் இ ம்
வெபற்றுள்ளன.
சே துபதிச் சீடைமயில் இந்த மன்னருக்கு
முன்னால் கிராமப்புறக் காவல் வெதய்வமாகக்
கருதப்படும் ஐய்Iனாருக்கு வழிபாடும்
விழாவும் ந ந்ததாகச் வெ ய்திகள் இல்டைல.
ஆனால் எத்தடைகI சூழ்நிடைலயில் ஐய்Iனார்
வழிபாடு இந்த மன்னரால் வெதா ங்கப்வெபற்றது
என்பது வெதரிIவில்டைல. இவடைர அடுத்து வந்த
மன்னர்களது ஆட்சியில் சிவவழிபாடு, டைவ}வ
வழிபாடு, அம்பாள் வழிபாடு ஆகிI
வெவவ்சேவறு வழிபாடுகளு ன் குறிப்பாகக்

கிராமங்களில் ஐய்Iனார் வழிபாடு பரவலாக
நடை வெபற்றடைதப் பல ஆவ}ங்கள்
வெதரிவிக்கின்றன. மற்ற பகுதிகடைள வி
சே துநாட்டின் வ க்குப் பகுதியில் இரா5சிங்க
மங்கலம் வட் டைகயில் ஐய்Iனாருக்கு
மிகுதிIான ஆலIங்கள் அடைமக்கப்பட்டு
இருப்பது இங்கு குறிப்பி த்தக்கது. இத்தடைகI
ஆன்மீகப் பணியிலும் முதாIப் பணியிலும்
வரலாற்றில் தமக்கு எனச் சிறந்த இ த்டைதப்
வெபற்றுள்ள இந்த மன்னர் கி.பி. 1635 ல் இIற்டைக
எய்தினார்.
இந்த மன்னரது ஆட்சியில் நிகழ்ந்த சுடைவIான
வெ ய்தி ஒன்று. இந்த மன்னர் ஒருமுடைற
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலிடைனச் சுற்றிப்
பட் த்து Iாடைனயில் அமர்ந்து பவனி வந்து
வெகாண்டிருந்தார். அப்வெபாழுது முதிIவர் ஒருவர்
அதற்கு முன்னர் மன்னடைரச் ந்திக்கும் வாய்ப்பு
கிட் ாததால் மன்னர் அமர்ந்திருந்த Iாடைனயின்
அருசேக வெ ன்று அதன் வாடைலப் பிடித்து Iாடைன
சேமலும் ந ந்து வெ ல்ல முடிIாமல் தடுத்து
நிறுத்தினார். உ ன் வந்த வீரர்கள் அவடைரச்
சூழ்ந்து வெகாண்டு அவடைர வி ாரித்த வெபாழுது

தமது அன்றா உ}விற்கு வழியில்டைல என்ற
விண்}ப்பத்டைதத் வெதரிவிக்கசேவ அவ்விதம்
வெ ய்ததாகச் வெ ான்னார். இதடைன அறிந்த மன்னர்
அந்த முதிIவரது வல்லடைமடைI அறிந்து
மகிழ்ந்து அவருக்கு நாள்சேதாறும் இருசேவடைள
உ}டைவக் சேகாயிலிலிருந்து வழங்குமாறு
ஆடை}யிட் ார். இந்தச் வெ ப்சேபடு அரசு
வெ ன்டைன அருங்காட்சிIகத்தில்
பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த முதிIவரது
வெபIர் முத்து வி5Iன் சே ர்டைவ என்பதாகும்.
நிர்வாகச் சீரடைமப்பு
இந்த மன்னரது ாதடைனகளில் சிறப்பாகக்
குறிப்பி த்தக்க இன்வெனாரு ாதடைனயும்
உள்ளது. அதாவது இராசேமஸ்வரம்
திருக்சேகாயிலில் நாற்புறமும் க லால் சூழ்ந்த
தீவுப் பகுதிIாக அடைமந்து இருப்பதால் அங்கு
நடை வெபறும் முதாIக் குற்றங்கடைள
உ னுக்கு ன் வி ாரித்துத் தக்க தண் டைனகள்
வழங்குவது சே துபதி மன்னருக்கு இIலாத
காரிIமாக இருந்தது. ஆதலால் ஸ்ரீ இராமநாத
சுவாமிக்குச் சே துபதி மன்னர் அறக்வெகாடை Iாக

வழங்கியுள்ள இராசேமசுவரம் தீவுக்
கிராமங்களில் உள்ள மணிIக்காரர்.
க}க்கப்பிள்டைளமார், குடிIானவர்கள்,
இராசேமசுவரம் திருக்சேகாயில் பணியில் உள்ள
பணிIாளர்கள், பரிசுபட் ர், சேகாயில்
சேதாப்புக்காரர். நந்தவனக்காரர்கடைள அவரவர்
வெ ய்த குற்றங்களுக்கு மறவர் சீடைம மன்னர்
என்ற முடைறயில் அவர்கடைள வி ாரித்து
ஆக்கிடைன வெ ய்வதற்கு மன்னருக்குச் கல
அதிகாரங்கள் இருந்தாலும் அடைவகடைளத் தமது
பிரதிநிதிIாக இருந்து வெ Iல்படுவதற்கு
இராமநாத பண் ாரத்திற்கு அந்த
அதிகாரங்கடைள மன்னர் வழங்கினார். அத்து ன்
புனித பூமிIான இராசேமஸ்வரம் தீவில்
குற்றங்கள் வெபருகாமல் அடைவகடைள ஒடுக்க
சேவண்டும் என்ற உIர்ந்த சேநாக்கத்திலும்
இடைறயு}ர்வு னும் இராமநாத பண் ாரம்,
குற்றங்கடைளக் கடைளந்து நிIாIம் வழங்குவதில்
மன் வெ ய்து சீர்தூக்கும் சேகால்சேபால் அடைமந்து
ஒருபுறமும் ாராமல் சேமன்டைமயு ன்
ந ந்துவெகாள்வார் என்ற நம்பிக்டைகயிலும்,
சே துபதி மன்னர் ஆதினக்கர்த்தருக்கு இந்த

அதிகார மாற்றத்டைத அளித்துள்ளார். இந்த
நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின்னர் எதுவாக இருந்த
சேபாதிலும் இந்த வெ ப்சேபடு தமிழகக் குற்றவிIல்
வரலாற்றின் சிறப்பு ஏ ாக என்றும் விளங்கும்
என்பசேத இIல்பு.[3]
1. ↑ கமால் S.M. Dr. சே துபதி மன்னர்
கல்வெவட்டுக்கள் (Modernization of 2002)
2. ↑ கமால் Dr. S.M. சே துபதி மன்னர்
வெ ப்சேபடுகள் (Modernization of 1994)
3. ↑ S.M. கமால், Dr. - சே துபதி மன்ன்ர்
வெ ப்சேபடுகள் (Modernization of 1994 பக்கம்)

iii. தளவாய் சே துபதி (Modernization of எ)
இரண் ாம் டை க்கன் சே துபதி
(Modernization of கி.பி. 1635 - 1645)
காலம் வெ ன்ற கூத்தன் சே துபதி மன்னருக்குத்
தம்பித் சேதவர் என்ற மகன் இருந்து வந்தார்.
ஆனால் இராமநாதபுரம் அரண்மடைனடைIச்
சே ர்ந்த முதிIவர்கள் தம்பித் சேதவரது
உரிடைமடைIப் புறக்கணித்து விட்டுக் கூத்தன்
சே துபதியின் இடைளI சேகாதரரான டை க்கத்
சேதவடைர இரண் ாவது டை க்கன் சே துபதிIாக
அங்கீகரித்துச் சே துபதி பட் த்திடைன அவருக்குச்
சூட்டினர். இராமநாதபுர அரண்மடைன
வழக்கப்படி சே துபதி மன்னருக்கு அவரது
வெ ம்பி நாட்டு மறவர் குலப் வெபண்மணியின்
மூலமாகப் பிறந்த மகனுக்சேக சே துபதி பட் ம்
உரிIதாக இருந்தது. கூத்தன் சே துபதியின்
இரண் ாவது மடைனவியும் வெ ம்பிநாட்டு
மறப்வெபண்மணியும் அல்லாத மடைனவிக்கு
பிறந்தவர் தம்பித்சேதவர் என்பதால் அவர்

சே துபதி பட் த்திற்கான தகுதிடைI
இழந்தவராகக் கருதப்பட் ார். இரண் ாவது
டை க்கன் சே துபதி கி.பி. 1635 முதல் கி.பி. 1645
வடைர 10 ஆண்டுகள் சே துபதி மன்னராக இருந்து
வந்தார். இவரது ஆட்சிக்காலத்தில் மிகப்வெபரிI
இழப்பும், அழிமானமும் சே துநாட்டிற்கு
ஏற்பட் ன.
தமது சேபரரசிற்கு அண்டைமயிலுள்ள மறவர்
சீடைமயின் வலிடைம நாளுக்குநாள் வெபருகி
வருவடைத விரும்பாத மதுடைர மன்னரான
திருமடைல நாIக்கர், சே துநாட்டின் மீது
மிகப்வெபரிI படை வெIடுப்பிடைன, அதுவடைர
சே துநாடு கண் றிIாத மிகப்வெபரிI சேபார்
அணிகடைளச் சே துநாட்டிற்குள் கி.பி. 1639 ல்
அனுப்பி டைவத்தார். வ க்சேக வெகாங்கு
நாட்டிலிருந்து வெதற்சேக நாஞ்சில் நாடு
வடைரயிலான நீண் பகுதியில் அடைமந்திருந்த
நாIக்க மன்னரது எழுபத்தி இரண்டு
பாடைளIங்களின் வீரர்கள் இந்தப்
படை வெIடுப்பில் கலந்து வெகாள்ளுமாறு
வெ ய்Iப்பட் னர். இந்தப் படை வெIடுப்பிடைனத்
தடைலடைம தாங்கி ந த்திIவர் திருமடைல

நாIக்க மன்னரது தளவாய் இராமப் டைபIன்.
நாIக்கர் படை கள் வெதா க்கத்தில் சே து
நாட்டிற்குள் புகுந்து எளிதாகப் சேபாகலூர்,
அரிIாண்டிபுரம். அத்தியூத்து ஆகிI
சேகாட்டை கடைளக் டைகப்பற்றிIவாறு கிழக்சேக
முன்சேனறிச் வெ ன்றன.[1] சே துநாட்டு
மறவர்களது கடுடைமIான தாக்குதடைல சேமலும்
தாங்கமுடிIாத மதுடைரப் படை களின்
முன்சேனற்றத்தில் ற்று வெதாய்வு ஏற்பட் து.
அத்து ன் மதுடைரப் சேபரரசிற்கு வ க்சேக
பி5ப்பூர் சுல்த்தானது படை வெIடுப்பு அபாIமும்
அப்வெபாழுது இருந்தது. இதனால் சே துநாட்டுப்
சேபாரிடைனச் சிறிது காலம் நிறுத்தி டைவத்த
மதுடைரத் தளவாய் வ க்சேக சேபார்ச்சுகீசிIரின்
தடைலடைம இ மான சேகாவாவிற்குச் வெ ன்று
சேபார்ச்சுகல் நாட்டு கவர்னரு ன் ஒரு ஒப்பந்தம்
வெ ய்துவெகாண்டு தகுந்தபடை உதவியு ன்
தளவாய் சே துநாட்டிற்குத் திரும்பினார்.[2]
வலிடைமவாய்ந்த மதுடைரப் படை யிடைனச்
மாளிப்பதற்கு ஏற்ற இ மாகக் கருதி சே துபதி
மன்னர் இராசேமஸ்வரம் தீவிற்குச் வெ ன்றார்.
என்றாலும் மதுடைரத் தளவாய் பாம்பனிற்கும்

மண் பத்திற்கும் இடை சேI க லின்மீது ஒரு
பாலம் அடைமத்து அதன் வழிIாக மதுடைரப்
படை கள் சே துபதி மன்னடைரப்
பின்வெதா ருமாறு வெ ய்தார்.
இராசேமஸ்வரம் தீவில் இராசேமஸ்வரம் நகருக்கு
முன்னதாக உள்ள இன்டைறI தங்கச்சிம ம்
அருசேக இருபடை களும் வெபாருதித் தாக்கின.
இரண் ாவது நாள் சேபாரில் சே து மன்னரது
படை களுக்குத் தடைலடைம தாங்கிI சேபாகலூர்
சேகாட்டை வன்னிIத்சேதவன் டைவசூரி
சேநாயினால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தார்.
மிகப்வெபரிI வீரனாக விளங்கிI வன்னிIத்
சேதவனது திடீர் மடைறவு சே துபதி மன்னருக்கு
எதிர்பாராத பின்னடை டைவ ஏற்படுத்திIது.
மதுடைரத் தளவாய், சே துபதிடைI எளிதில்
வெவற்றிவெகாண்டு அவடைரச் சிடைறபிடித்து
மதுடைரயில் உள்ள திருமடைல நாIக்கர்மன்னர்
முன் நிறுத்தினார். சிடைறயில் அடை க்கப்பட் ார்.
மதுடைர திருமடைல நாIக்கரது இந்த சே துநாட்டுப்
படை வெIடுப்டைபப் பற்றிI நாட்டுப்புற
இலக்கிIமான இராமப்டைபIன் அம்மாடைன
விவரமாக வடைரந்துள்ளது. சேமலும் இந்தப்

சேபாரில் வன்னிIத் சேதவன் ஆற்றிI சேபார்ப்
பணிடைIயும் சிறப்பாக இந்த அம்மாடைனயில்
வெ ால்லப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனசேவ சே துபதி பட் த்திற்கு உரிடைம
வெகாண் ாடிI தம்பித் சேதவடைரத்
திருமடைலநாIக்க மன்னர் மறவர் சீடைமயின்
மன்னராக நிIமனம் வெ ய்தார். அந்நிIரது
டைகப்பாடைவIான தம்பித் சேதவடைர மன்னராக
ஏற்றுக்வெகாள்ள மறுத்த மறக்குடி மக்கள் மறவர்
சீடைமவெIங்கும் சேபார்க்வெகாடி உIர்த்தினர்.
குழப்பம், கலகம், சீரழிவு இந்தச் சூழ்நிடைலடைI
சேமலும் வெதா ர விரும்பாத திருமடைலநாIக்க
மன்னர் இரண் ாவது டை க்கன் சே துபதிடைIச்
சிடைறயினின்றும் விடுவித்துப் சேபாகலூருக்குத்
திருப்பி அனுப்பி டைவத்தார். இந்த நிகழ்வுகள்
கி.பி. 1640 ல் நிகழ்ந்தன.
அறக்வெகாடை கள்
அடுத்த 5 ஆண்டு காலங்களில் டை க்கன்
சே துபதி பல வெதய்வீகப் பணிகடைள
சேமற்வெகாண்டிருந்தார் என்படைத சில வரலாற்றுச்
வெ ய்திகள் வெதரிவிக்கின்றன. திருவா ாடைன

வட் த்திலுள்ள திருத்சேதர் வடைளயில்
எழுந்தருளியுள்ள ஆண்டு வெகாண் ஈசுவரர்
சேகாயிலுக்குக் வெகாங்கமுட்டி, தச் சேனந்தல்,
தண் ாலக்குடி ஆகிI ஊர்கடைளயும்
புளிIங்குடியில் உள்ள பூவ}ப்புநாத
திருக்சேகாயிலுக்கு விரகடிசேIந்தல் என்ற
ஊரிடைனயும் ர்வமானிIமாக வழங்கிIதடைன
அந்தச் வெ ய்திகள் வெதரிவிக்கின்றன. சேமலும்
தமது தந்டைத டை க்கன் சே துபதிடைIயும்,
சேகாதரர் கூத்தன் சே துபதிடைIயும்
பின்பற்றிIவராக இராசேமஸ்வரத்
திருக்சேகாயிலின் நுடைழவுவாயிலில் ஏற்கனசேவ
அடிக்கல் நாட் ப்வெபற்ற இரா5 சேகாபுரத்திடைன
நிர்மாணிப்பதற்கு இந்த மன்னர் முIற்சி
வெ ய்தார். இந்தத் திருப்பணிக்காகச் சே துநாட்டில்
வெதற்கு வட் டைகIான ாIல்குடி
பகுதியிலிருந்து கிடை க்கும் அடைனத்து
வருவாய்கடைளயும் இந்த கட்டுமானத்தில்
ஈடுபடுத்தி வந்தார்.[3] என்றாலும் இந்த
மன்னரது வாழ்நாளில் இந்தத் திருப்பணி
நிடைறவு வெபறாத நிடைலயில் கி.பி. 1645 ல் இந்த
மன்னர் காலமானார். ஆனால் இவரது

ஆட்சிக்காலத்தில் இராமநாதபுரம்
சேகாட்டை க்குள் வெதா ங்கப்வெபற்ற வெ ாக்கநாத
ஆலIம் இவரது ஆட்சிகாலத்திசேலசேI
நிடைறவுவெபற்றது என்பது இங்கு
குறிப்பி த்தக்கது.
1. ↑ இராமப்டைபIன் அம்மாடைன தஞ்டை ரசுவதிகமால் பதிப்பு
2. ↑ Sathya Natha Ayar. A – History of Madura
Nayaks (Modernization of 1928)
3. ↑ Seshadri. Dr. Scthupathis of Ramnad.
(Modernization of unpublished Ph.D. thesis 1974)

இIல் - III திருமடைல
வெரகுநாத சே துபதி
தளவாய் இரண் ாவது டை க்கன் சே துபதி
ஆண்வாரிசு இல்லாமல் இறந்து சேபானதால்
சே துநாட்டின் அரசுரிடைம Iாருக்கு என்ற
பிரச் டைன எழுந்தது. சே துபதிப் பட் த்திற்கு
மடைறந்த மன்னரான தளவாய் சே துபதியின்
தங்டைக மக்களான தனுக்காத்த சேதவர்,
நாராI}த் சேதவர், திருமடைலத் சேதவர் ஆகிI
மூவர்களில் ஒருவடைர சே து மன்னர்
ஆக்குவதற்கு அரண்மடைன முதிIவர்கள்
முIற்சித்துக் வெகாண்டிருந்தனர். இதடைன அறிந்த
கூத்தன் சே துபதியின் மகனான தம்பித்சேதவர்
மதுடைர மன்னர் திருமடைல நாIக்க மன்னடைர
மீண்டும் அணுகி சே துநாட்டிற்குத் தம்டைம
மன்னராக்க சேவண்டும் எனக் சேகட்டுக்
வெகாண் ார். ஏற்கனசேவ மறவர் சீடைமடைIத்
தமதாக்கிக் வெகாள்ள முIன்ற திருமடைல நாIக்க
மன்னர் இந்த வாய்ப்பிடைனப்

பIன்படுத்திக்வெகாள்ள சே துநாட்டு அரசிIலில்
தடைலயிட் ார். தம்பித் சேதவடைரயும் அவரது
எதிர்த் தரப்பினரான தனுக்காத்த சேதவர்
முதலிசேIாடைரயும் கலந்து ஆசேலாசித்து அவரது
முடிவிடைன அவர்களி ம் வெதரிவித்தார்.
இதன்படி ஏற்கனசேவ காடைளIார் சேகாவில்
பகுதிடைIத் தன் வ ம் டைவத்திருந்த தம்பித்
சேதவருக்கு அந்தப் பகுதியிடைன ஆளும்
உரிடைமயிடைனயும், தனுக்காத்த சேதவருக்கு
சே துநாட்டின் வ கிழக்குப் பகுதிIான
அஞ்சுசேகாட்டை பகுதிடைIயும், திருமடைல
வெரகுநாதத் சேதவர் இராமநாதபுரம் சேகாட்டை
உள்ளிட் வெதன் பகுதிடைIயும் ஆள சேவண்டும்
என்பதுதான் திருமடைல நாIக்கரது தீர்ப்பு
ஆடை}த் திட் ம். வலிடைமயு னும்,
ஐக்கிIத்து னும் ஒன்றுபட் சே துநாட்டை
இந்த மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிவிடைன
வெ ய்வதன் மூலம் திருமடைல நாIக்க மன்னரது
இரகசிI திட் த்திற்கு ஏற்ப இந்தப் பிரிவிடைன
அடைமந்தது.
இராசேமஸ்வரம் சேபாரினால் பலத்த
வெபாருளாதாரச் சிடைதவும் வெபாதுமக்களுக்குப்

பலவிதமான சிரமங்களும் ஏற்பட்டிருந்த
நிடைலயில் சேமலும் இரத்தக்களரிடைIயும்,
குழப்பத்டைதயும் தவிர்க்கும் வடைகயில் திருமடைல
நாIக்க மன்னரது தீர்ப்பிடைன மூவரும்
ஏற்றுக்வெகாண்டு முடைறசேI காடைளIார்
சேகாவிலிலும்,
அஞ்சுக்சேகாட்டை யிலும். சேபாகலூரிலும்
தங்களது ஆட்சியிடைன அந்த மூவரும்
வெதா ங்கினார்கள். ஆனால் திருமடைல நாIக்க
மன்னருக்கு ஏமாற்றம் தரும் வடைகயில்
சே துநாட்டில் அரசிIல் நிகழ்ச்சிகள் அடைமந்தன.
காடைளIார் சேகாவிலில் தம்பித்சேதவரும்,
அஞ்சுக்சேகாட்டை யில் தனுக்காத்தத் சேதவரும்
அடுத்தடுத்து, காலமானார்கள். அவர்களுக்கு
உரிI வாரிசுகள் இல்லாத கார}த்தினால் அந்த
இரு பகுதிகளும் திருமடைல வெரகுநாத
சே துபதியின் ஆட்சிப்பகுதிIாக அடைமந்து சே து
நாட்டின் புகழிடைனப் பரப்பும் வாய்ப்பாக
அடைமந்தது.
இப்வெபாழுது மதுடைர மன்னர் திருமடைல
நாIக்கருக்கு அடுத்தடுத்து பல சே ாதடைனகள
எழுந்தன. முதலாவதாக அந்த மன்னரது

எழுபத்து இரண்டு பாடைளIக்காரர்களில்
ஒருவரான எட்டை Iபுரத்துப் பாடைளIக்காரர்
மதுடைர மன்னருக்கு எதிராக திருவெநல்சேவலிச்
சீடைமயில் சில பாடைளIக்காரர்கடைளத் திரட்டி
திருமடைல நாIக்கருக்கு எதிராகக் கலகக்வெகாடி
உIர்த்தினார். மதுடைர நாIக்க அரசினால்
பாடைளIக்காரர் பதவிடைIப் வெபற்ற எட் Iபுரம்
பாடைளIக்காரர் உள்ளிட் வெதற்கத்திI
பாடைளIக்காரர்கள் இத்தடைகI இக்கட் ான
நிடைலடைI உருவாக்கக் கூடும் என்படைதச் சிறிதும்
எதிர்பாராத திருமடைல நாIக்க மன்னர் வெ ய்வது
அறிIாது திடைகத்தார். முடிவில் ஒருவாறாகத்
சேதறுதல் வெபற்றுச் சே துபதி மன்னடைர
அணுகினார்.
இன்னா வெ ய்தாடைர ஒறுத்தல் அவர்நா}
நன்னIம் வெ ய்து வி ல்
என்ற வெபாதுமடைறக்கு ஏற்ப மதுடைர மன்னர்
சே துநாட்டிற்கு இடைழத்த தீங்குகடைள மறந்து
சே துபதி மன்னர் மதுடைர மன்னருக்கு உதவச்
வெ ன்றார்.
மதுடைர மீது கன்னடிIர் படை வெIடுப்பு

எட் Iபுரம் பாடைளIக்காரடைரயும் அவரது
கூட் ணிடைIயும் முறிIடித்து எட்டை Iபுரம்
பாடைளIக்காரடைரக் டைகது வெ ய்து மதுடைரயில்
திருமடைல நாIக்கர் அர டைவயில் நிறுத்தினார்.
அடுத்து கி.பி. 1658 ல் திருமடைலநாIக்கர்
திடீவெரன சேநாய்வாய்ப்பட் நிடைலயில்
டைமசூரிலிருந்து மாவெபரும் கன்ன ப்
படை வெIான்று மதுடைர சேநாக்கி வருவதாகச்
வெ ய்திகள் கிடை த்தன. மதுடைரடைIக் டைகப்பற்ற
சேவண்டும் என்ற இலக்கில் மூன்றாவது
முடைறIாகக் கன்ன ப்படை கள் மதுடைர சேநாக்கி
வந்தன. இந்த சேமா மான நிடைலயில் மதுடைரப்
படை களுக்குத் தடைலடைம வகித்துக்
கன்னடிIர்கடைள வெவற்றி வெகாள்வது Iார்? தமது
பாடைளIக்காரர்களில் வலிடைம மிக்க
ஒருவடைர வடுகடைர இந்தப் சேபாரிடைன
ந த்துமாறு பணித்தால். சேபாரில் அவர் வெவற்றி
வெபற்றுத் திரும்பினால் தமக்கு எதிராக
மதுடைரடைI ஆள நிடைனத்தால்...? இந்த
வினாக்களுக்கு விடை கா} முடிIாமல்
தத்தளித்த மதுடைர மன்னர் சே துபதி மன்னடைர
அணுகுவடைதத் தவிர சேவறு வழியில்டைல

என்படைத உ}ர்ந்தார். மதுடைர மன்னரது பரிதாப
நிடைலக்கு இரக்கப்பட் திருமடைல வெரகுநாத
சே துபதி 15,000 மறவர்களு ன் மதுடைரக்கு
விடைரந்தார். மதுடைரப் படை களுக்குத்
தடைலடைமசேIற்றுச் வெ ன்று கன்ன ப் படை கடைள
அம்டைமI நாIக்கனுடைர அடுத்த பரந்த
வெவளியில் கன்னடிIரின் பிரம்மாண் மான
படை அணிகடைளத்தாக்கி அழித்து வெவற்றி
வெகாண் ார்.[1] வெவற்றிச் வெ ய்தியிடைன அறிந்த
மதுடைர மன்னர் மதுடைரக் சேகாட்டை யில்
திருமடைல வெரகுநாத சே துபதிக்கு மிகச் சிறந்த
வரசேவற்பிடைன வழங்கிப் பரிசுப்
வெபாருள்கடைளயும் அளித்துப் பாராட்டினார்.
சேமலும் சே து நாட்டின் வெதன்சேமற்சேக உள்ள
திருச்சுழிIல், பள்ளி ம ம், திருப்புவனம் ஆகிI
மதுடைர அரசின் பகுதிகடைளயும் அன்பளிப்பாக
வழங்கிச் சிறப்பித்தார். சேமலும் ஆண்டுசேதாறும்
புரட் ாசித் திங்களில் மதுடைர மாநகரில்
திருமடைலநாIக்க மன்னர் ந த்தி வந்த
நவராத்திரி விழாவிடைனச் சே து நாட்டிலும்
ந த்தி வருமாறு வெ ான்னது ன் அந்த
விழாவிற்கு மூலமாக அடைமந்துள்ள

இரா5ராசே5ஸ்வரி அம்மனின் வெபான்னாலான
சிடைல ஒன்றிடைனயும் சே துபதி மன்னருக்கு
அன்பளிப்பாக வழங்கினார்.
சே துநாட்டில் நவராத்திரி விழா
வெவற்றி வீரராகத் திரும்பிI திருமடைல சே துபதி
மன்னர் அந்த அம்மன் சிடைலயிடைன
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை யில் அரண்மடைன
வளாகத்தில் பிரதிஷ்டை வெ ய்து அந்த ஆண்டு
முதல் நவராத்திரி விழா ந த்துவதற்கு ஏற்பாடு
வெ ய்தார்.[2] இத்தடைகI வெவற்றிகளினால் புதிI
சிந்தடைனயும், புது வலிடைமயும் வெபற்ற வெரகுநாத
சே துபதிமன்னர் பல அரிI வெ Iல்கடைளச்
வெ ய்வதற்கு முடைனந்தார்.
சே துநாட்டின் எல்டைலப்
வெபருக்கம் முதலாவதாகச் சே துபதி மன்னர்
உள்ளிட் வெ ம்பிநாட்டு மறவர்களது பூர்வீகப்
பகுதிIான சே ாழ மண் லத்தின் வ க்கு.
வ கிழக்குப் பகுதியிடைனயும் சே துநாட்டின்
பகுதிIாக்கத் திட் மிட் ார். அதடைனIடுத்துச்
சே துநாட்டின் வ பகுதி கிழக்குக் க ற்கடைர
வழிIாக அறந்தாங்கி, பட்டுக்சேகாட்டை ச்

சீடைமகடைளக் க ந்து திருவாரூர்ச் சீடைம, கள்ளர்
சீடைம ஆகிIடைவகடைளயும் சே துநாட்டில்
இடை}த்துச் சே துநாட்டின் பரப்டைப
விரிவுபடுத்தினார்.
இவ்விதம் சே துநாட்டின் எல்டைலகடைள விரிவு
அடை யுமாறு வெ ய்த சே து மன்னர் எஞ்சிI தமது
காலத்டைத ஆன்மீகத்டைத வளர்ப்பதிலும் தமது
நாட்டு குடிமக்களிடை சேI நல்லி}க்கமும்
மர மனப்பான்டைமயும் வளர்வடைத
ஊக்குவிப்பதிலும் கவனம் வெ லுத்தினார்.
சேகாயில் திருப்பணிகள்
இவரது முன்சேனாரான டை க்கன் உடை Iான்
சே துபதி, கூத்தன் சே துபதி, இரண் ாவது
டை க்கன் சே துபதி ஆகிசேIார் சிறப்புக் கவனம்
வெ லுத்திIடைதப் சேபான்று இந்த மன்னரும்
இராசேமஸ்வரம் சேகாயில் பணிகளில் மிகுந்த
அக்கடைற காட்டினார். குறிப்பாக அந்தக்
சேகாயிலின் ஏற்றத்திற்கும், சேதாற்றத்திற்கும்
ஏதுவாக அடைமந்துள்ள நீண் வி ாலமான
இரண் ாவது பிரகாரத்திடைன அடைமக்க முடிவு
வெ ய்தார். இந்தக் சேகாயில் ம}ற்பாங்கான

பகுதியில் அடைமந்து நான்கு புறமும் க லால்
சூழப்பட்டுள்ள தீவாக இருப்பதால்
பிரகாரத்தின் கட்டுமானத்திற்கான கற்கடைளத்
திருச்சி, மதுடைர, வெநல்டைல சீடைமகளின் குன்றுப்
பகுதிகளில் இருந்து எவ்விதம் வெகாண்டு
சே ர்ப்பது? நீண் வெதாடைலவில் இருந்து
எவ்விதம் வெகாண்டு சே ர்ப்பது? நீண்ட்
வெதாடைலவில் இருந்து பார வண்டிகளில் ஏற்றி
எதிர்க்டைரIான மண் பம் சேதாணித்துடைறக்கு
வெகாண்டு வந்து சே ர்த்தாலும் அடைவகடைளக்
க டைலக் க ந்து இராசேமஸ்வரத்திற்குக்
வெகாண்டு வந்து சே ர்ப்பது எப்படி? இந்த
வினாக்களுக்கான விடை கடைளப் பல நாட்கள்
சிந்தித்த பிறகு சே து மன்னர் கண்டுபிடித்தார்.
சேகாயில் திருப்பணிக்குத் சேதடைவIான கற்கடைளத்
தமிழ்நாட்டு மடைலப்பகுதிகளில் இருந்து
வெவட்டிக்வெகாண்டு வந்து சே ர்ப்பதற்குப்
பதிலாக, கல் தச் ர்கடைளயும், ஸ்தபதிகடைளயும்
எதிர்க்கடைரயில் உள்ள இலங்டைக நாட்டின்
மடைலயிலிருந்து வெவட்டிச் வெ துக்கிக் வெகாண்டு
வருவது என முடிவு வெ ய்து அதற்குத்
சேதடைவIான அரசு அனுமதிடைIக் கண்டியில்

உள்ள இலங்டைக மன்னரி மிருந்து வெபற்றார்.
வெபாதுவாகத் திருப்பணி ந க்கும் சேகாயில்
பகுதிக்குக் கற்பாலங்கடைளக் வெகாண்டு வந்து
வெ துக்கித் தக்க சேவடைலப்பாடுகடைள அதில்
வெ ய்து பின்னர் கட்டுமானத்திற்குப்
பIன்படுத்துவது என்பது அன்டைறIப்
பழக்கமாக இருந்தது. இந்த முடைறக்கு
மாற்றமாக சே துபதி மன்னர் திட் மிட்
வடைரவுப ங்களு ன் ஸ்தபதிகடைளயும், கல்
தச் ர்கடைளயும் திரிசேகா} மடைலக்கு அனுப்பி
அங்சேகசேI சேதடைவIான அளவிலும்,
அடைமப்பிலும், கல்துண்கடைளயும், வெபாதிடைகக்
கட்டை கடைளயும், மூடு பலடைககற்கடைளயும்
தIாரித்துப் வெபரிI சேதாணிகளில்
இராசேமஸ்வரத்திற்குக் வெகாண்டு வந்து
இறக்கு வதற்கு ஏற்பாடு வெ ய்Iப்பட் து.
திருப்பணி சேவடைலகளும், இராசேமஸ்வரம்
திருக்சேகாயிலில் வெதா ர்ந்தது. இடைவகடைள
சேநரில் கண்காணித்துத் தக்க உத்தரவுகடைள
வழங்குவதற்கு ஏற்றவாறு சே து மன்னர்
இராசேமஸ்வரத்திசேலசேI தங்குவதற்கும்
திட் மிட் ார். இராசேமஸ்வரம் வ க்கு ரத

வீதியும், சேமற்கு ரத வீதியும் ந்திக்கும் இ த்தில்
ஒரு அரண்மடைன ஒன்டைறயும் மன்னரது
இருப்பி மாக அடைமத்தார். ஆண்டில்
வெபரும்பாலான பகுதிடைI மன்னர் இந்த
மாளிடைகயிசேலசேI கழித்தார்.[3]
இந்தக் சேகாயிலின் இரண் ாவது பிரகார
அடைமப்புத் திருப்பணியு ன் அடைமந்து
வி ாமல் இந்த மன்னர் இந்தக் சேகாயிலின்
அன்றா பூடை5. ஆண்டுவிழா ஆகிIடைவகளும்
சிறப்பாக நடை வெபறுவதற்காகப் பல
ஊர்கடைளயும் ர்வ மானிIமாக வழங்கியுள்ளார்.
கீழ்க்கண் தானங்களுக்கான இந்த மன்னரது
வெ ப்சேபடுகள் மட்டும் கிடை த்துள்ளன.
1. . இராமநாதசுவாமி, அம்பாள் நித்I
பூடை க்கும் ஆவணி மூலத் திருவிழாவிற்கும்
கி.பி. 1647 ல் திருவா ாடைன வட் த்து
முகிழ்த்தகம் கிராமம் தானம்.
2. . இராசேமஸ்வரம் சேகாவில் நித்I பூடை5
கட் டைளக்கு கி.பி. 1658 ல் திருச்சுழி
வட் த்து கருனிலக்குடி கிராமம் தானம்.

3. . இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாவிலில் ஆவணி
மூலத்திருவிழா சேமலும் சிறப்பாக
நடை வெபறுவதற்கு முதுகளத்துர்
வட் த்திலுள்ள புளிIங்குடி, கருமல்,
குமாரக்குறிச்சி ஆகிI ஊர்கள் கி.பி. 1673 ல்
தானம்,
இடைவதவிர இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலில்
பூடை5, பரி ாரகம், ஸ்தானிகம் ஆகிI பணிகளில்
ஈடுபட்டு இருந்த மகாராஷ்டிர மாநிலத்து
அந்த}ர்கடைள அந்தப் பணிகளின் மூலம்
வெபரும் ஊதிIங்கடைள அவர்கசேள அனுபவித்துக்
வெகாள்வதற்கும் இந்த மன்னர் கி.பி. 1658 ல்
உரிடைம வழங்கிப் பட் Iம் அளித்துள்ளார்.[4]
இந்தத் திருக்சேகாயிலின் திருப்பணிகளு ன்
இந்த மன்னர் சே துநாட்டின் பல பகுதிகளிலும்
உள்ள திருக்சேகாயில்களுக்குச் மI சேவற்றுடைம
பாராமல் பலவிதமான தானங்கடைள வழங்கி
இருப்பது இங்கு
குறிப்பி த்தக்கதாகும். கீழக்கடைரயில் உள்ள
வெ ாக்கநாதர் சேகாவிலுக்குப் புல்லந்டைத,
மாIாகுளம் கிராமங்கடைளச் ர்வமானிIமாக

வழங்கிIடைத ஒரு வெ ப்சேபடு வெதரிவிக்கிறது.
இராமநாதபுரம் சீடைமயில் உள்ள திருப்புல்லாணி
என்ற திருத்தலம் இராமாI}த் வெதா ர்பு
உடை Iது ஆகும். இங்குள்ள இடைறவன்
தர்ப்பா ன அழகிIார் மீது திருமங்டைகIாழ்வார்
பல பாசுரங்கடைளப் பாடியுள்ளார். தமிழகத்தின்
டைவ}வ வெபருமக்கள் ஸ்ரீரங்கத்திற்கு அடுத்து
பக்திப் பரவ த்து ன் ஏற்றிப் சேபாற்றுகின்ற
தலம் இதுசேவ ஆகும். சிதிலமடை ந்துள்ள
நிடைலயில் உள்ள பாண்டிIர் கால இந்தக்
சேகாயிடைல முழுடைமIாக திருப்பணி வெ ய்த
நிடைலயில், காங்சேகI மண் பம் நுடைழவாயில்
சேகாபுரம், கண்}ாடி மண் பம், தாIார் ன்னதி,
வெபருமாள் ன்னதி, ஆண் ாள் ன்னதி,
திருச்சுற்றுமதில்கள், இரா5 சேகாபுரம்,
க்கரத்தீர்த்தம் மடை ப் பள்ளி ஆகிI
கட்டுமானங்களுக்குக் கார}மாக இருந்தவர்
இந்த மன்னசேர ஆவார். இசேத சேபால
சே துநாட்டின் வ பகுதியில் உள்ள இன்வெனாரு
டைவ}வத் தலமான திருக்சேகாட்டியூர்
சேகாயிலிலும் பல கட் டைளகடைள இந்த மன்னர்
நிறுவினார். சேமலும் கள்ளர் சீடைமயில் உள்ள

திருவெமய்Iம் தளத்தில் அமர்ந்த நிடைலயில்
காட்சிIளிக்கும் திருவெமய்Iம் அழகிIாருக்கும்
(Modernization of வெபருமாள்) வெரகுநாத அவ ரம் சேபான்ற
கட் டைளகடைளயும் சேவறுபல
நிலக்வெகாடை கடைளயும் வழங்கியுள்ளார்.
இந்த அறக்வெகாடை கள் அடைனத்தும் சே துபதி
மன்னர் ார்ந்துள்ள இருசேவறு மIங்களான
டை வம். டைவ}வம் என்ற இருபிரிவுகளின்
சேகாயில்களாகும் இந்தக் கார}த்தினால் தான்
சேமசேலகண் அறக்வெகாடை கடைள இந்த மன்னர்
அந்தத் திருக்சேகாயில்களுக்கு வழங்கினார் என்று
கருதினால் அது தவறு என்படைத அவரது சேவறு
சில அறக்வெகாடை கள் புலப்படுத்துகின்றன.
அப்வெபாழுது சே துநாட்டில் மிகச்
சிறுபான்டைமயினராக ம}ர்களும்,
முஸ்லீம்களும் இருந்து வந்தனர். சே து நாட்டின்
வ பகுதிIாகத் தாடைழயூர் நாட்டில் அனுமந்தக்
குடியில் அடைமந்திருந்த ம}ர்களது
திருக்சேகாயிலான மழவராIநாதர் சேகாவிலும்,
இஸ்லாமிIப் புனிதரான வெ ய்Iது முகம்மது
புகாரி என்பவரது அ க்கவி மும் திருமடைல
சே துபதி மன்னரது அறக்வெகாடை கடைளப்

வெபற்றுள்ளன என்படைத இங்கு குறிப்பிடுவது
வெபாருத்தமாகும்.
அன்ன த்திரங்கள் அடைமத்தல்:
இந்த அறக்வெகாடை கடைளத் தவிர இந்த மன்னர்
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலுக்குத்
தலIாத்திடைரIாக வருகின்ற பIணிகளது
பIன்பட்டிற்காகச் சே துமார்க்கத்தில் ஆங்காங்கு
பல அன்ன த்திரங்கடைள முதன்முடைறIாக
நிறுவினார். ாடைல வ திகளும், சேபாக்குவரத்து
ாதனங்களும் இல்லாத அந்தக் காலத்தில்
வ க்சேக வெவகு வெதாடைலவிலிருந்து
இராசேமஸ்வரம் Iாத்திடைரIாக ஆண்டுசேதாறும்
பல பIணிகள் கால்நடை Iாகசேவ
இராசேமஸ்வரத்திற்கு ந ந்து வந்தனர். வ க்சேக
சே ாழ நாட்டிலிருந்தும், வெதற்சேக நாஞ்சில்
நாட்டிலிருந்தும், சேமற்சேக மதுடைரச் சீடைமயில்
இருந்துமாக மூன்று பாடைதகள்
இராசேமஸ்வரத்திற்கு வரும் வழிIாக
அடைமந்திருந்தன. இப்பாடைதகள் 'சே து மார்க்கம்'
என அடைழக்கப்பட் ன. இந்தப் பாடைதகளில்
எட்டு அல்லது 10 கல் வெதாடைலவு

இடை வெவளியில் ஒரு த்திரம் வீதம்பல
த்திரங்கடைள அடைமத்து அங்சேக ஒவ்வெவாரு
பIணியும் மூன்று நாட்கள் தங்கி, இடைளப்பாறி
இலவ மாக உ}வு வெபறுவதற்கும் சிறந்த
ஏற்பாடுகடைள இந்த மன்னர் வெ ய்தார். இந்த
அன்ன த்திரப் பணிகள் வெதாய்வு இல்லாமல்
வெதா ருவதற்குச் சே துநாட்டில் பல ஊர்கடைள
இந்தச் த்திரங்களுக்குச் ர்வமானிIமாக
வழங்கி உதவினார். இந்த மன்னடைர அடுத்துச்
சே துபதிகளாக முடிசூட்டிக் வெகாண் வர்களும்
இந்தப் பணியிடைனத் வெதா ர்வதற்குத் திருமடைல
சே துபதி மன்னரது இந்த ஆக்கப் பணிகள்
முன்சேனாடி முIற்சிIாக அடைமந்தன என்றால்
அது மிடைக ஆகாது.
திரும ங்கள் சேபாற்றுதல்:
இந்த மன்னரது ஆட்சியில் சிறப்புக்கடைளக்
காலவெமல்லாம் எடுத்துச் வெ ால்லும் இந்த
ஆன்மீகப் பணிகளான திருக்சேகாயில்,
அன்ன த்திரம், சிறுபான்டைமயினரது
வழிபாட்டுத் தலங்கள், என்ற துடைறகளில்
மட்டும் அடைமந்து வி ாமல் இன்னும் மிகச்

சிறந்த இருபணிகடைள இங்கு குறிப்பி ாமல்
இருக்க முடிIாது. முதலாவது திரும ங்கடைளப்
பாதுகாத்து வளர்த்தது. இரண் ாவது,
கற்கண்டிலும் இனிI கன்னித்தமிடைழ மிகவும்
இ ர்ப்பா ான காலகட் த்தில் சேபாற்றி
வளர்ததும் ஆகும். திரும ம் என்று
வெ ால்லும்சேபாது நமது மனக்கண்ணில்
சேதான்றுவது சே ாழ வளநாட்டில் உள்ள
திருவாவடுதுடைற திரும ம் ஆகும். தமிழகத்தில்
பல சேவற்று மதங்களும், ஆற்றிI
ஆக்கிரமிப்புகளும் கி.பி. பன்னிவெரண் ாம்
நூற்றாண்டு முதல் ஏற்பட்டு வந்தடைத வரலாறு
வெதரிவிக்கின்றது. இந்தச் சூழ்நிடைலயில்
'வெதன்னாடுடை I சிவசேன சேபாற்றி
எந்நாட் வர்க்கும் இடைறவா சேபாற்றி' எனத்
திருவா கம் வெதரிவிக்கின்ற டை வ
சித்தாந்தத்டைதயும், நடை முடைறகடைளயும்
பாதுகாத்து மக்கடைள நன்வெனறிப்படுத்தும்
பணியில் வெதா ங்கப்வெபற்றது திருவாவடுதுடைற
திரும ம் ஆகும். இந்த ம த்தின் சேதாற்றம்
பற்றிI ரிIான காலவடைரIடைற அறிIத்தக்கதாக
இல்டைல. ஆனால் பதிவெனன் சித்தர்களில்

மூத்தவரான திருமூலர் என்பவர் இந்தத்
திரும த்தின் தடைலIாI மூலவர் எனத்
வெதரிகிறது. திருமடைல வெரகுநாத சே துபதியின்
ஆட்சிக்காலத்தில் அந்த ம த்தின் தடைலவர்
ஒருவர் இராசேமஸ்வரத்தில் இந்த
சே துமன்னடைரச் ந்தித்த சேபாது மன்னர் அவரது
ம த்டைதயும் அவரது ஆட்சியில் அடைமந்திருந்த
திருப்வெபருந்துடைற என்ற ஆவுடை Iார்
சேகாவிலின் சிறப்டைபயும் பற்றி
அறிந்துவெகாண் ார். பின்னர் ஆதீனமும்,
திருப்வெபருந் துடைற திருக்சேகாயிலும் மன்னரது
பல அறக்வெகாடை களுக்கு இலக்கு ஆகின.
சேமலும் திருவாவடுதுடைற ஆதீனம் சே துநாட்டில்
தங்களது மIப் பணிகடைளத் வெதா ங்கி
ந த்துவதற்காக இராமநாதபுரம்
அரண்மடைனயின் சேமல வீதியில் திரும ம்
ஒன்றும், திருவாவடுதுடைறயினருக்கு
நிர்மாணித்துக் வெகாடுக்கப்பட் து. அடுத்ததாக
தமிழர் பிரான் எனப் பிற்காலத்தில் சே து
மன்னர்கள் சேபாற்றப்படுவதற்கு
முன்சேனாடிIாக அடைமந்தவரும் இந்த சே துபதி
மன்னர்தான். தமிழகம் வ வர்களாலும்,

வடுகர்களாலும் கி.பி. 14 ஆம் நூற்றாண்டு முதல்
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு அவர்களது ஆட்சிக்களமாக
கி.பி. 17 ஆம் நூற்றாண்டு இறுதிவடைர இருந்து
வந்தது. வடுகர்களது தாய்வெமாழி வெதலுங்கு
வெமாழிIாக இருந்ததாலும் அந்த வெமாழி
பிராம}ர்களது மஸ்கிருத வெமாழியு ன்
வெதா ர்புடை Iதாக இருந்ததாலும் மதுடைர,
தஞ்டை வெ ஞ்சி, சேவலூர் ஆகிI ஊர்கடைளத்
தடைலடைமயி மாகக் வெகாண்டிருந்த நாIக்க
மன்னர்கள் வெதலுங்டைகயும, மஸ்கிருத வெமாழி
ஆகிI இரு வெமாழிகடைள மட்டுசேம ஆதரித்து
அந்த வெமாழிகளில் வல்ல புலவர்களுக்கு
அன்பளிப்புக்களும், பாராட்டுக்களும் அளித்து
வந்தனர். தமிழ்வெமாழிடைIக் கற்றுத் சேதர்ந்த
தமிழ்ப் புலவர்கள் தக்க ஆதரவு இல்லாத
கார}த்தினால் வாழ்க்டைகயில் நலிந்து வெநாந்து
வறுடைமயின் பிடியில் வாடி வந்தனர்.
இந்த இழி நிடைலடைI அறிந்து மனம் வெவதும்பிI
சே துபதி மன்னர் தமிழுக்கும்.
தமிழ்ப்புலவர்களுக்கும் சேதவ தாருவாக (Modernization of கற்பகத்
தாருவாக) விளங்கினார். அப்வெபாழுது இந்த
மன்னரது வீரச் வெ Iல்கடைளயும். வெகாடை ச்

சிறப்டைபயும் வெ ம் வெபாருளாகக் வெகாண்டு 100
பா ல்கடைளக் வெகாண் 'ஒரு துடைறக் சேகாடைவ'
என்ற நூலிடைனப் பாடிI அமுதகவிராIடைரத்
தமது அர டைவக்கு வரவடைழத்துப் வெபான்னும்,
வெபாருளும் வழங்கிIது ன் அவரது வெ ாந்த
ஊரான சிவகங்டைக வட் ாரத்திலுள்ள
வெபான்னன் கால் என்ற கிராமத்திடைனயும் அந்தப்
புலவருக்குத் தானமாக வழங்கினார்.[5] சேமலும்
வெதாண்டை மண் லத்திலிருந்து சே து நாட்டிற்கு
வந்த அழகிI சிற்றம்பலக் கவிராIர் என்ற
புலவடைரயும் ஆதரித்துப் சேபாற்றினார். திருமடைல
மன்னர் மீது தளசிங்கமாடைல என்ற
இலக்கிIத்டைதப் பாடிIதற்காக மிதிடைலப்பட்டி
என்ற கிராமத்டைத அந்தப் புலவருக்கு மன்னர்
தானமாக வழங்கி உதவினார்.[6] அன்று முதல்
அழகிI சிற்றம்பலக் கவிராIரும், அவரது
வழியினரும் ஒரு நூறு ஆண்டு காலம்
மிதிடைலப்பட்டியில் வாழ்ந்து
தமிழ்ப்பணிIாற்றினர் என்படைத வரலாற்று வழி
அறிIமுடிகிறது.
இத்தடைகI அரிI சிறந்த வெதய்வீகத்
திருப்பணிகடைளயும் முதாIப் பணிகடைளயும்,

தமிழ்ப் பணிகடைளயும் தமது நீண் 31 ஆண்டு
கால ஆட்சியில் நிடைறசேவற்றிI இந்த மாமன்னர்
கி.பி. 1676 ல் இராம நாதபுரத்திற்கு அண்டைமயில்
உள்ள திருப்புல்லாணித் திருக்சேகாயிலின்
திருத்சேதர் விழாவில் வ ம்பிடித்துப்
வெபருமாடைளயும், தாIாடைரயும் வ}ங்கிI
நிடைலயில் மர}மடை ந்தார். இவருக்கு ஆண்
வாரிசு இல்டைலவெIன்பதாக இராமநாதபுரம்
மஸ்தான வரலாறு வெதரிவிக்கின்றது. ஆனால்
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலில் அவர் அடைமத்த
இரண் ாவது பிரகாரத்தில் சுவாமி ன்னதியில்
வெதன்புறம் இந்த மன்னரது உருவச்சிடைல அருசேக
ஒரு சிறுவன் நிற்பதாகச் சிற்பம் அடைமக்கப்
பட்டிருப்பது குறிப்பி த்தக்கது.
1. ↑ Sathya Natha Ayyar - History of Madura Nayaks
(Modernization of 1928)
2. ↑ கமால் S.M. Dr. சே துபதி மன்னர்
வெ ப்சேபடுகள் (Modernization of 1994). சே . - 3

3. ↑ இந்த அரண்மடைன இன்னும் அங்கு
இருந்து வருகிறது. (Modernization of அங்சேக சேமல்நிடைலப்
பள்ளி, கூட்டுறவு வங்கி, அன்ன த்திரம்
மற்றும் வெஹலிக்காப் ர் இறங்கும்
தளமுமாக இந்தக் கட்டி ம் பIன்பட்டு
வருகிறது.
4. ↑ கமால் S.M. Dr - சே துபதி மன்னர்
வெ ப்சேபடுகள் (Modernization of 1994)
5. ↑ Inam Fair Register - available at the Ramnad
Collector's Office
6. ↑ Inam Fair Register-available at the Ramnad
Collector's Office.

இIல் - IV இரா5 சூரிI
சே துபதி, அதான ரகுநாத
சே துபதி
வெரகுநாத திருமடைல சே துபதிக்கு ஆண் வாரிசு
இல்லாத கார}த்தால் திருமடைல வெரகுநாத
சே துபதியின் சேகாதரர் ஆதிநாராI}த் சேதவரின்
மகன் இரா5 சூரிIத் சேதவர் சே துபதிIாகப்
பட் சேமற்றார். இவரது ஆட்சிக்காலம்
மிகக்குறுகிI ஆறுமாதங்களுக்குள் முடிவுற்றது.
அப்வெபாழுது தஞ் ாவூரில் இருந்த அழகிரி
நாIக்கருக்கும் திருச்சியிலிருந்த வெ ாக்கநாத
நாIக்கருக்கும் ஏற்பட் பூ லில் தடைலயிட்டுச்
மர ம் வெ ய்I முIன்ற சேபாது தஞ்டை த்
தளவாய் சேவங்க கிருஷ்}ப்ப நாIக்கரால்
டைகது வெ ய்Iப்பட்டு திருச்சியில் வெகாடைல
வெ ய்Iப்பட் ார்.
இவரது வெபIரால் இராமநாதபுரம் நகருக்குத்
வெதற்சேகயுள்ள க்கரக் சேகாட்டை க் கண்மாயின்

வெதன் கிழக்கு மூடைலயில் உள்ள கலுங்கும்
அதடைன அடுத்துள்ள சிற்றுாரும்
இரா5சூரிIமடை என்று இன்றும்
வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதான ரகுநாத சே துபதி
இரா5 சூரிI சே துபதி காலமானடைதவெIாட்டி
அவரின் இளவல் அதான ரகுநாதத் சேதவர்
சே துபதிIாக முடிசூட்டிக் வெகாண் ார்.
துரதிஷ் வ மாக அடுத்த சில மாதங்களுக்குள்
இவரும் சேநாய்வாய்ப்பட்டு மர}முற்றார்.

இIல் - V ரகுநாத கிழவன்
சே துபதி
மன்னர் திருமடைல சே துபதிடைI அடுத்துச்
சே துநாட்டின் மன்னர்களான இரா5 சூரிI
சேதவரும், அதான வெரகுநாத சே துபதியும் சிறிது
காலத்திற்குள் காலமாகி விட் தால் இந்த
மன்னர் குடும்பத்டைதச் சே ர்ந்த கிழவன் என்பவர்
கி.பி. 1678 ல் ரகுநாத கிழவன் சே துபதி என
முடிசூட் ப் வெபற்றார். திருமடைல வெரகுநாத
சே துபதியின் ஆட்சிக்காலம் சேபான்சேற இவரது
ஆட்சிக்காலமும் நீடித்தாலும் அவரது
ாதடைனகடைள விஞ்சிச் ாதடைனகள் படை க்க
இIலவில்டைல கார}ம் இவருக்கு உட்படைக
மிகுதிIாகத் சேதான்றி நாட்டின் பல
பகுதிகளிலும் பல குழப்பங்கடைள ஏற்படுத்தின.
என்றாலும் அடைவ அடைனத்டைதயும் தமது
அறிவார்ந்த ஆற்றலினாலும், சேபார்த்
திறடைமIாலும் நசுக்கி அழித்தார். இவருக்கு
மிகுந்த வெதால்டைல வெகாடுத்தவர் சே துபதி அர

குடும்பத்தினரும் வெ ருவத்தி பாடைளIத்தின்
தடைலவருமான திடைரIத் சேதவர் ஆவார்.
கள்ளர் சீடைம என்று வழங்கிI சே து நாட்டின்
வ பகுதிடைIத் திருமடைல சே துபதி மன்னர்
தமது நாட்டின் ஒரு பகுதிIாக அடைமத்தார்
என்படைத முன்னர் குறிப்பிட்டுள்சேளாம்.
தற்வெபாழுடைதI புதுக்சேகாட்டை மாவட் ம்
முழுவதும் அன்று அறந்தாங்கிப் பகுதி
நீங்கலாகக் கள்ளர் சீடைம என வழங்கப்பட்டு
வந்தது. இங்கு வாழ்ந்த குடிமக்கள் மிகப்
வெபரும்பாசேலார் கள்ளர் என்ற இனத்தவர்.
இவர்களது தடைலவராகக் குளத்துர் வெரகுநாதராI
வெதாண்டை மான் இருந்து வந்தார். சேபராற்றல்
மிக்க இந்த வீரடைரயும் இவரது சேகாதரர் நமனத்
வெதாண்டை மாடைனயும் இராமநாதபுரத்திற்குச்
சே து மன்னர் வரவடைழத்து அவர்களுக்கு மிக
உIர்ந்த இராணுவப் பதவிகடைள வழங்கி
இருந்தார் என, இராமநாதபுரம் சேமனுவலில்
வடைரIப் வெபற்றுள்ளது.
இந்த இரு சேகாதரர்களது தங்டைகIான காதலி
நாச்சிIார் என்பவரும் சிறந்த வீராங்கடைனIாக

விளங்கிIதால் அவடைர மன்னர் தமது பட்
மகிஷிIாக ஏற்றுக்வெகாண் ார். மன்னடைரப்
சேபான்று இந்தப் வெபண்மணியும் ஆன்மீகப்
பணிகளில் மிகவும் அக்கடைற காட்டி
வந்தார் தஞ்டை ப் சேபரரசின் இரா5 இரா5
சே ாழனது அன்புக் கிழத்திIான உலக மகா
சேதவிடைIப் சேபான்று இராணிIார் சில அறக்
வெகாடை கடைள வழங்கியிருப்படைத
இராமநாதபுரம் மஸ்தான ஆவ}ங்கள்
வெதரிவிக்கின்றன.
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலில் சேகாயில்
உள்துடைறக் கட் டைளக்கு திரு உத்திரசேகா
மங்டைகடைI அடுத்த சேமலச் சீத்டைத என்ற
கிராமத்டைத கி.பி. 1693 ல் இந்த இராணிIார்
வழங்கிIடைதச் வெ ப்சேபட்டு வா கம் ஒன்று
வெதரிவிக்கின்றது. அடுத்து கி.பி. 1709 ல்
தனுஷ்சேகாடியில் அந்த}ர்களது அக்கிரஹாரம்
அடைமவதற்கு சேதவசேகாட்டை ப் பகுதி களத்தூர்
எனற கிராமத்டைத இவர் தானம் வழங்கிIது
இன்வெனாரு வெ ப்சேபட்டின் மூலம்
வெதரிIவருகிறது. இடைவகடைளப் சேபான்சேற
சே துப் பIணிகளது பIன்பாட்டிற்வெகன

எம்மண் லமுங் வெகாண் ான் என்ற
கிராமத்திடைனத் தானமாக வழங்கிIடைத
இராமநாதபுரம் மஸ்தான ஆவ}ங்கள்
வெதரிவிக்கின்றன. அந்த அன்ன த்திரம் இன்றும்
இராமநாதபுரம் இராசேமஸ்வரம் சேதசிI
வெநடுஞ் ாடைலயில் உச்சிப்புளி என்ற இ த்தில்
வெ Iலற்று இருந்து வருகிறது. அந்தக் கிராமம்
இன்று என்மனம் வெகாண் ான் என்ற வெபIரில்
வழக்கில் உள்ளது.
திருவெமய்Iம் பாடைளIக்காரன் சிவந்து எழுந்த
பல்லவராIர் என்பவர், சே து நாட்டின் வ க்கில்
அடைமந்திருந்த காவல் அர}ாகிI திருவெமய்Iம்
சேகாட்டை யின் வெபாறுப்பில் இருந்தவர்.
அப்வெபாழுது நிலவி வந்த குழப்பமான அரசிIல்
சூழ்நிடைலயில் சிவந்து எழுந்த பல்லவராIர்
தஞ்டை மராட்டிIரு ன் இரகசிIமான
வெதா ர்புகடைளக் வெகாண்டு இருந்தார்.
இதடைனIறிந்த சே து மன்னர் வி ாரடை}க்காக
அவடைரத் தமது அர டைவக்கு அடைழத்த வெபாழுது
அவர் மறுத்ததால் அவடைரக் வெகான்று
ஒழித்துவிட்டு அவரது பணிக்கு ரகுநாத ராI
வெதாண்டை மான் என்ற கள்ளர் சீடைமத்

தடைலவடைர நிIமனம் வெ ய்தார். இவரது உ ன்
பிறந்தவரான காதலி நாச்சிIார் என்பவடைரச்
சே து மன்னர் ஏற்கனசேவ தமது மடைனவிIாகக்
வெகாண்டிருந்தார். இதனால் மன்னரது
நம்பிக்டைகக்கு உரிIவராக இரகுநாத
வெதாண்டை மான் கருதப்பட் ார். என்றாலும்
மன்னரது டைமத்துனர் என்ற உறடைவயும் மீறித்
திருவெமய்Iம் உள்ளிட் புதிI புதுக்சேகாட்டை
தன்னரசிடைன இவர் ஏற்படுத்தினார்.[1] இதனால்
மன்னர் மிகுந்த சீற்றம் அடை ந்த வெபாழுதிலும்
வெதாண்டை மாடைனத் தண்டிக்க முற்ப வில்டைல.
மடைனவி காதலி நாச்சிIாரின் சேவண்டுதல்
ஒருபுறமும், வெதற்குச் சீடைமயில் எழுந்த
கலவரங்களும் மன்னடைர மற்வெறாரு புறமுமாகத்
தடுத்துவிட் ன
சே துநாட்டில் கிறித்துவ மIப்பணி
அப்வெபாழுது மதுடைர கிறித்தவ டைபடைIச்
சே ர்ந்த 5ான் டி பிரிட்சே ா என்ற சேபார்ச்சுகல்
நாட்டுப் பாதிரிIார் சே து நாட்டின் வ பகுதியில்
மதமாற்றம் வெ ய்I வந்தவெபாழுது வெ ருவத்திப்
பாடைளIக்காரரும் அந்த பாதிரிIாரி ம்

ஞானஸ்நானம் வெபற்றுக் கிறித்துவ மதத்டைத
ஏற்றுக் வெகாண் ார். அன்டைறI சூழ்நிடைலயில்
பாண்டிI நாட்டு கிறித்துவ மIத்டைத ஏற்ற
ஒவ்வெவாரு குடிமகனும் சேபார்ச்சுகல் நாட்டு
மன்னரது குடிமகன் என்ற தகுதிடைIப் வெபறும்
வாய்ப்பு இருந்தது. இதனால் வெ ருவத்தி
பாடைளIக்காரருக்குப் சேபார்ச்சுகல் நாட்டு
மன்னரது உதவி கிடை த்தால்..” இத்தடைகI
சிந்தடைனயில் ஆழ்ந்த சே து மன்னர் பிரிட்சே ா
பாதிரிIாடைரச் சே ாழ மண் லத்திற்கு நாடு
க த்தி உத்தரவிட் ார்.
சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தாIகம் திரும்பிI
5ான் டி பிரிட்சே ா பாதிரிIார் கி.பி. 1692 ல்
மீண்டும் சே து நாட்டிற்கு வந்து மக்களிடை சேI
மிகுந்த ஆர்வத்து ன் மIத்வெதாண்டை
சேமற்வெகாண் ார். இதனால் சினமுற்ற, மன்னர்,
வெ ருவத்தி பாடைளIக்காரரது தடைலயீட்டை யும்
புறக்கணித்துப் பாதிரிIாருக்கு மர} தண் டைன
வழங்கினார். இந்தக் கடுடைமIான
ந வடிக்டைகயினால் சே துபதி மன்னரது கடை சி
எதிரி வெ ருவத்தி பாடைளIக்காரரும் ஒழித்துக்
கட் ப்பட் ார்.

மற்றுவெமாரு மன்னருக்கு எதிரான கிளர்ச்சி
ாIல்குடி பகுதியில் எழுந்தது. சே துபதி மன்னர்
அந்தப் பகுதிக்கு முகாம் வெ ன்ற வெபாழுது
ற்றும் எதிர்பாராத வடைகயில் அந்த
வட் ாரத்டைதச் சே ர்ந்த ஏழு பாடைளIக்காரர்கள்
குடிமக்கடைளத் திரட்டி மன்னடைரத் தீர்த்துக் கட்
ஏற்பாடு வெ ய்திருந்தனர். தற்வெ Iலாக இந்தச்
தியிடைனக் சேகள்வியுற்ற மன்னர் திகாரர்களான
பாடைளIக்காரர்கடைள ஒருவர் பின் ஒருவராகத்
தம்டைமச் ந்திக்குமாறு வெ ய்து அவர்கடைளத்
தனித்தனிIாகக் வெகான்று ஒழிக்க ஏற்பாடு
வெ ய்தார். இத்தடைகI கடுடைமIான எதிர்
ந வடிக்டைககளினால் குழப்பம். கிளர்ச்சி, தி
என்ற சிக்கல் சே து நாட்டு அரசிIலிலிருந்து
அகன்று விட் ன. இப்வெபாழுது மன்னர்
அடைமதிIாகப் பல ஆக்கப் பணிகளில்
ஈடுபட் ார்.
திருப்பணிகள்
தமது முன்சேனார்கடைளப் சேபால இராசேமஸ்வரம்
திருக்சேகாயிலில் திருப்பணிகள் பலவற்டைற
சேமற்வெகாண் ார். இராசேமஸ்வர திருக்சேகாயிலில்

அன்றா பூடை5 முதலிI டைகங்கரிIங்களுக்குத்
திருவா ாடைன வட் ம் இரா5சிங்கமங்கலம்
ஏரியின் 48 மடை களில் ஒரு மடை
வழிIாக வெவளிப்படும் வெவள்ளப் வெபருக்கினால்
சேவளாண்டைம நடை வெபறுகின்ற நிலப்பரப்பு
முழுடைமடைIயும் இந்த மன்னர் கி.பி. 1697 ல்
தானமாக வழங்கினார். இதன் கார}மாக இந்த
மடை பின்னர் இராமனாத மடை எனப் வெபIர்
வெபற்றது. சேமலும் இந்தக் சேகாயிலில்
நடை வெபறும் ‘'சேதவர் கட் டைள” என்ற ‘'உச்சி
கால கட் டைள'’ முதலிI நிகழ்ச்சிகடைளச் ரிவர
ந க்கிறதா என்படைதக் கண்காணிப்பதற்காக
இந்த மன்னர் இராசேமஸ்வரம் ங்கர குருக்கள்
மகன் ரகுநாத குருக்கடைளத் தமது வெ ாந்தப்
பிரதிநிதிIாக நிIமித்து அவருக்குத்
திருக்சேகாயிலில் வழங்கப்ப சேவண்டிI
மரிIாடைதகள் முதலிIனவற்டைற நிர்}Iம்
வெ ய்தடைத இந்த மன்னரது இன்வெனாரு
வெ ப்சேபட்டுச் வெ ய்தி மூலம் வெதரிIவருகிறது.
இந்தக் சேகாவிலின் நடை முடைறகடைளக்
கவனிப்பதற்கு என ஆதீனகர்த்தர் ஒருவர்
இருந்து வந்தவெபாழுதிலும் வெரகுநாத குருக்கள்

புதிதாக ஏன் நிIமனம் வெ ய்Iப்பட் ார் என்ற
வினா இங்கு எழுகிறது. இந்தத் திருக்சேகாயிலின்
உச்சிக்காலக் கட் டைளடைI இந்த மன்னரது
முன்சேனாரான முதலாவது டை க்கத்சேதவர்
ஏற்படுத்தியிருக்க சேவண்டும். ஆதலால் சே துபதி
மன்னர் இந்தக் கட் டைளடைI மிகப் புனிதமான
வெ Iலாகக் கருதி அதடைனச் வெ ம்டைமIாக
நாள்சேதாறும் தவறாமல் நிடைறசேவற்றுவடைதக்
கண்காணிப்பதற்கு வெரகுநாத குருக்கள்
நிIமிக்கப்பட்டிருக்க சேவண்டும் என
நம்பப்படுகிறது. மற்றும் இந்தத்
திருக்சேகாயிலுக்கு வருடைகதருகின்ற
பIணிகளுக்கு இராசேமஸ்வரத்தில்
அன்ன த்திரம் ஒன்றிடைன நிறுவி அதன்
பராமரிப்புக்கு உதவுவதற்காக முதுகளத்துர்
வட் த்தில் உள்ள நல்லுக்குறிச்சி என்ற
ஊரிடைனச் ர்வமானிIமாக வழங்கிIடைத
கி.பி.1691 ஆம் ஆண்டு வெ ப்சேபடு
வெதரிவிக்கின்றது. அந்தச் த்திரம் இன்றும்
இராசேமஸ்வரம் சேமலரத வீதியில் ந த்தப்பட்டு
வருகிறது.

தமது முன்னவரான திருமடைல ரகுநாத சே துபதி
மன்னடைரப் சேபான்று டைவ}வ திருத்தலமான
திருப்புல்லாணித் திருக்சேகாயிலின் பூடை5
திருவிளக்கு. நந்தவனம், ஆடித்திருவிழா
சேபான்ற திருப்பணிகளுக்காக இராமநாதபுரம்,
முதுகளத்துர், பரமக்குடி வட் ாரங்களில் உள்ள
இருபத்தி ஏழு கிராமங்கடைள இந்த மன்னர்
அந்தக் சேகாயிலுக்குத் தானமாக
வழங்கியிருப்பது விIப்பிற்குரிI வெ ய்திIாக
உள்ளது.[2] அதுவடைர சே துபதி மன்னர் எவரும்
ஒரு சேகாவிலுக்கு ஒசேர சேநரத்தில் இவ்வளவு
எண்ணிக்டைகயிலான கிராமங்கடைளத் தானம்
வழங்கிIது வரலாற்றில் கா}ப்ப வில்டைல.
இன்வெனாரு டைவ}வத் திருத்தலமான
திருக்சேகாட்டியூரில் எழுந்தருளியுள்ள வெ ளமிI
நாராI}ப் வெபருமாளுக்கும் சில
அறக்வெகாடை கடைள வழங்கி உதவினார். அந்தக்
சேகாயிலில் ஆண்டுசேதாறும் நடை வெபறும்
பாரிசேவட்டை த் திருவிழாவிற்கு வழங்கியுள்ள
கிராமங்கள் பற்றிI கல்வெவட்டு அண்டைமயில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.[3] இந்த அரிI
நிகழ்ச்சி இந்த சே துபதி மன்னர் தம்டைமச்

ார்ந்துள்ள டை வ மIத்டைதப் சேபான்று
டைவ}வம், ம}ம், இஸ்லாம் ஆகிI மI
நிறுவனங்களுக்கு இIல்பான மIப்
வெபாடைறயு ன் அறக்வெகாடை கடைள
வழங்கியிருப்படைத அவரது வெ ப்சேபடுகளும்,
கல்வெவட்டுக்களும் வெதரிவிக்கின்றன.
இன்டைறI புதுக்சேகாட்டை மாவட் ம்
திருவெமய்Iம் வட் த்தில் உள்ள காட்டுபாவா
பள்ளிவா ல் தர்மத்திற்காக உத்தார நாட்டு
கானுர் கிராமத்டைதத் தானமாக
வழங்கியிருப்படைத அங்குள்ள கி.பி. 1696 ம்
ஆண்டை ச் சே ர்ந்த கல்வெவட்டு வெதரிவிக்கின்றது.
[4] சேமலும் இந்த மன்னர் கீழ்க்கண்
திருக்சேகாயில்களுக்கு அறக்வெகாடை கடைள
வழங்கியிருப்படைதச் வெ ப்சேபடுகள்
வெதரிவிக்கின்றன. திருச்சுழிIல் வட் ம்
காசேரந்தல் கிராமத்து முஸ்லிம் மக்களது
வெதாழுடைகப் பள்ளிடைIப் பராமரிப்பதற்காக
இந்த மன்னர் அந்த ஊரிடைனப் பள்ளிவா ல்
தர்மமாக வழங்கிIடைத இராமநாதபுரம்
மஸ்தானம் நில மானிIக் க}க்கு
வெதரிவிக்கின்றது.

1. சே துபதி மன்னர்களது ஆட்சியில் குத்தடைக
நாடு என வழங்கப்வெபற்ற அறந்தாங்கிப்
பகுதியில் இIங்கி வந்த முருகப்பன் ம ம்
தர்மத்திற்காகப் படைகIணி, பிராந்தணி,
திருப்வெபாற்சேகாட்டை ஆகிI மூன்று
ஊர்கடைள கி.பி. 1692 ல் தானமாக
வழங்கினார்.
2. சே து நாட்டின் வ க்சேக கிழக்குக்
க ற்கடைரப் பட்டினமான சுந்தரபாண்டிIன்
பட்டினத்தில் அக்கிரகார தர்மத்திற்காகவும்.
அந்த ஊரின் வெதன்சேமற்சேக உள்ள
திருசேவகம்பத்து ஏகாம்பர நாதர் ாமி
சேகாயிலுக்கும் ஆக கி.பி. 1695 ல் வெகாந்தாலன்
சேகாட்டை , வெபான்னுக்கு மீண் ான்,
சிறுகவIல், கரி ல்குளம், எட்டிசே ரி,
மருங்கூர், உடை Iநாத முத்திரம் ஆகிI ஏழு
கிராமங்கடைளத் தானமாக வழங்கினார்.
3. சே து நாட்டின் வ பகுதியில் உள்ள
வெதன்னாடைல நாட்டில் அடைமந்துள்ள
எழுவன் சேகாட்டை யில்
எழுந்தருளியிருக்கும் எழுவாபுரீஸ்வரர்,

அகிலாண் ஈஸ்வரி ஆகிIவர்களின் பூடை5,
அபிசேஷகம், டைநசேவத்திIம்
ஆகிIடைவகளுக்காக இடை Iன்வIல்,
கள்ளிக்குடி, புதுக்சேகாட்டை ஆகிI மூன்று
கிராமங்கடைள கி.பி. 1694 ல் தானமாக
வழங்கினார்.
4. இராமநாதபுரத்டைத அடுத்த மிகச்சிறந்த
டை வத் திருத்தலமாகிI திரு
உத்தரசேகா மங்டைக திருக்சேகாயிலுக்கு
திருஉத்தரசேகா மங்டைக கிராமத்டைதயும்,
அதடைன அடுத்துள்ள கிராமங்கடைளயும் கி.பி.
1678 ல் தானமாக வழங்கியுள்ளார்.
5. சே துநாட்டின் சிறந்த பழம்வெபரும்
துடைறமுகமான கீழக்கடைரயில் அடைமந்துள்ள
வெ ாக்கநாதர் ஆலIத்திற்கு ஏற்கனசேவ
திருமடைல சே துபதி மன்னர் புல்லந்டைத
முதலிI கிராமங்கடைள வழங்கிIடைத
முன்னர் பார்த்சேதாம்.
இந்தக் சேகாயிலில் பணிIாற்றிI இராமலிங்க
குருக்களுக்குத் தகுந்த வருவாய் இல்லாதடைத
உ}ர்ந்த வெரகுநாத கிழவன் சே துபதி மன்னர்

அந்த ஊரின் துடைறமுகத்தில் ஏற்றுமதி,
இறக்குமதி ஆகின்ற வெபாருள்களில் இருந்து ஒரு
குறிப்பிட் வெதாடைகடைI மகடைமIாகக் குருக்கள்
வெபற்றுக் வெகாள்வதற்கான உரிடைம வழங்கிIடைத
கி.பி. 1678 அவரது வெ ப்சேபடு வெதரிவிக்கின்றது.
இத்தடைகI வெதய்வீகத் திருப்பணிகளில்
முடைனந்திருந்த சே துமன்னர் தமிழ் வெமாழியின்
வளர்ச்சிக்கும் தக்க துடை}Iாக வாழ்ந்து வந்தார்.
மிதிடைலப்பட்டி, அழகிI சிற்றம்பலக்
கவிராIடைர ஆதரித்துச் சிறப்பித்தார். திருமருதூர்
என்னும் நயினார் சேகாவிலில் எழுந்தருளியுள்ள
நாகநாத சுவாமி வெ ளந்தரவள்ளி அம்மன்
ஆகிசேIார் மீது அந்தாதி இலக்கிIம் ஒன்டைற
இIற்றிI கார் அ ர்ந்த குடி தலமடைலகண்
சேதவர் என்ற புலவடைரப் பாராட்டிப் பல
சிறப்புக்கடைளச் வெ ய்தார். இன்னும் பல
புலவர்கள் இந்த மன்னரால் வெபான்னும்,
வெபாருளும் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும்
அவர்கடைளப் பற்றிI முழு விவரங்கள்
அறிIத்தக்கனவாக இல்டைல.

இந்த மன்னரது ஆட்சிக்காலத்தில்
சே துநாட்டை ச் சூழ்ந்திருந்த மதுடைர நாIக்க
அரசு தஞ் ாவூர் மராட்டிI அரசு
ஆகிIடைவகளு ன் நட்பும், நல்லி}க்கமும்
வெகாண்டு நல்ல அரசிIல் உறவுகடைள வளர்த்து
வந்தார். ஆனால் நாIக்க மன்னரும், மராட்டிI
மன்னரும் சே துபதி மன்னரு ன் சேநர்டைமIான
அரசிIல் வெதா ர்புகடைளக் வெகாண்டிருக்க
வில்டைல என்படைத வரலாறு வெதரிவிக்கின்றது.
கி.பி. 1680 ல் திருச்சியிலிருந்த மதுடைரச்
வெ ாக்கநாத நாIக்கடைர, அவர்
சேகாட்டை டைIவிட்டு உலவுவதற்காக வெவளிசேI
வெ ன்றசேபாது, சேகாட்டை த் தளபதிIான
ருஸ்தம்கான் என்பவன் அவடைரக் டைகது வெ ய்து
சிடைறயிலிட் ான். அடுத்து அவரது
உ ன்பிறப்பான அலகாத்திரி நாயுடுடைவ திருச்சி
ஆட்சிபீ த்தில் அமரச் வெ ய்து அவரது
சேமல்பிரதிநிதிIாக ருஸ்தம்கான் மதுடைர
அரசிIடைல ந த்தி வந்தான். இதடைனத் தனது
நண்பரும் கன்னிவாடி பாடைளIக்காரருமான
சின்னக் கத்திரி நாIக்கரது மூலம் வெதரிந்த
சே துபதி மன்னர், மிகவும் சேவதடைன அடை ந்தார்.

சேமலும் கன்னிவாடி பாடைளIக்காரர்
சேவண்டுதலின்படி, இராமநாதபுரம்
சீடைமயிலிருந்த திறடைமIான சேபார் வீரர்களது
அணியு ன் கன்னிவாடி வெ ன்று அவடைரயும்
அடைழத்துக்வெகாண்டு திருச்சி சேகாட்டை க்குச்
வெ ன்றார். இவர்கள் இருவரும் திட் மிட் படி
ருஸ்தம்காடைன மரிIாடைத நிமித்தமாகச்
ந்திப்பதுசேபால் அவடைரச் ந்தித்தசேபாது, அவர்
எதிர்பாராத நிடைலடைமயில் சே துபதி மன்னரது
வீரர்கள் ருஸ்தம்காடைனத் தாக்கி ஒழித்தனர்.
அடுத்துச் சிடைறயிலிருந்த மன்னர் வெ ாக்கநாத
நாIக்கடைரயும் விடுதடைல வெ ய்து மீண்டும்
திருச்சியின் ஆட்சிபீ த்தில் அமர்த்தினார்.
அதனால் மனம் வெநகிழ்ந்த வெ ாக்கநாத நாIக்க
மன்னர், சே துபதி மன்னருக்குப் பல
பாராட்டுக்கடைளச் வெ ய்தது ன் பரரா5சேக ரி
(Modernization of எதிரிகளுக்கு சிங்கம் சேபான்றவர்) என்ற சிறப்பு
விருடைதயும் வழங்கிச் சிறப்பித்தார்.[5] சேமலும்
சே துபதிச் சீடைம அரசிIல் நிர்வாகம் வெ வ்வசேன
ந ப்பதற்குத் தமது பிரதானிகளில் ஒருவரான
குமாரப் பிள்டைளடைIயும் இராமநாதபுரம்
சேகாட்டை க்கு அனுப்பி டைவத்தார்.

மதுடைர தஞ்டை மன்னர்களது படை வெIடுப்பு
இந்தப் புதிI பிரதானி சே துபதி மன்னருக்குத்
தக்க உதவிகடைளச் வெ ய்தவற்குப் பதிலாக
மன்னரது வெ ாந்த ந வடிக்டைககடைள மிகவும்
உன்னிப்பாக சேநாட் மிட்டு வந்தார்.
நாளடை வில் சே துபதி மன்னடைரத் திடீவெரனத்
தாக்கிக் டைகது வெ ய்து திருச்சிக்கு அனுப்பத்
திட் மிட்டிருந்தார். இதடைனIறிந்த சே துபதி
மன்னர் அந்தப் பிரதானி சிறிதும் ந்சேதகப்ப ாத
முடைறயில் அவடைரக் வெகான்றழித்துவிடும்படி
வெ ய்தார். வெ ாக்கநாத நாIக்கர் இவ்விதம்
சே துபதி மன்னடைர ஒழித்துக்கட் த் தீட்டிI
இந்தச் தித் திட் ம் நிடைறசேவறவில்டைல.
ஆனால் அந்த மன்னடைரIடுத்து மதுடைரயின்
அரசிIாக வெபாறுப்சேபற்ற இராணி மங்கம்மாள்
எவ்வித கார}மும் இன்றி சே துநாட்டின் மீது
கி.பி. 1702 ல் படை வெIடுப்டைப சேமற்வெகாண் ார்.
இந்த படை வெIடுப்டைப எதிர் வெகாண் சே துபதி
மன்னர் மதுடைரப் படை கடைளப் சேபரழிவுக்கு
உள்ளாக்கினார். திருமடைல நாIக்கர் மன்னர்
காலம் முதல் மதுடைர நாIக்க மன்னரி ம்
மடைறந்திருந்த வெபாறாடைமயும், படைகடைமயும்

அறிவதற்கு இந்தப் சேபார் இறுதிக் காலமாக
அடைமந்தது. இதடைனப் சேபான்சேற தஞ்டை
மராட்டிI மன்னரும் சே துபதி மன்னரி ம்
நண்பராக நடித்து வந்தவர். கி.பி. 1709 ஆகஸ்டு
மாதம் திடீவெரன ஏற்பட் புIல்மடைழ
வெவள்ளத்தினால் சே துநாட்டுக் குடிமக்கள்
வெ ால்வெலானாத துன்பங்களினால் அல்லல்
பட்டுக்வெகாண்டிருந்த மIத்தில் சே துநாட்டின்
வ பகுதி வழிIாகச் சே துநாட்டை
ஆக்கிரமிக்கப் வெபரும் படை ஒன்டைற
அனுப்பினார் தஞ்டை மன்னர். அந்தப்
படை வெIடுப்டைபயும் சே துபதி மன்னர் நசுக்கி
அழித்தார். இவ்விதம் எதிரிகளுக்குச்
சிம்மவெ ாப்பனமாக விளங்கிI சே துபதி
மன்னருக்கு உறுதுடை}Iாக இருந்தது வள்ளல்
சீதக்காதி மடைரக்காIர் ஆவார். ஒருபுறம்
வெதய்வீகப் பணிகளும், இன்வெனாரு புறம் தமிழ்
வளர்ச்சிப் பணிகடைளயும் வெதா ர்ந்த சே துபதி
மன்னர் தமது நாட்டில் சேவளாண்டைமயும்,
வணிகமும் வெ ழித்து வளருவதற்கு ஆவன
வெ ய்த கார}த்தினால் மக்களது வெபாருளாதார

வ திடைIக் வெகாண்டு எதிரிகடைள எளிதாகச்
மாளித்து வெவற்றிவெபற முடிந்தது.
வள்ளல் சீதக்காதியின் சேதாழடைம
மன்னரது ாதடைனகளுக்கு மூலபலமாக
விளங்கிIவர் மன்னரது நண்பரும் வணிக
சேவந்தருமான கீழக்கடைர சீதக்காதி மடைரக்காIசேர
ஆவார். வள்ளுவரது வாக்கின்படி சீதக்காதி
மடைரக்காIடைர நட்பு பாராட்டித் தமது
உ ன்பிறப்பிலும் சேமலாக மன்னர் மதித்து
ந ந்து வந்தார். கீழ்த்திடை நாடுகள்
பலவற்றுக்கும் வணிகம் நிமித்தமாகச்
வெ ன்றுவந்த சீதக்காதி மடைரக்காIரது அனுபவ
முதிர்ச்சியும் நிர்வாகத் திறனும் சே துபதி
மன்னரது சிறந்த ஆட்சிக்குப் பIன்பட் ன
என்றால் அது மிடைகIாகாது.
முதலாவது டை க்கன் சே துபதி முதல்
சே துநாட்டின் தடைலநகராகப் சேபாகலூர் என்ற
கிராமம் இருந்து வந்தடைத மாற்றி
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை டைIச் சே து
மன்னர்களது தடைலநகராக விளங்கும்படி
வெ ய்தது சீதக்காதி மடைரக்காIர் தான். சேமலும்

அதுவடைர மண்சேகாட்டை Iாக இருந்து வந்த
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை டைI மிகச்சிறந்த
கற்சேகாட்டை Iாக மாற்றிIதும், மன்னருக்கு
எனக் சேகாட்டை க்குள் வெகாலு மண் பம்
ஒன்டைறயும் அடைமத்து அரண்மடைன நிர்வாக
நடை முடைறகடைள வகுத்துக் வெகாடுத்தவரும்
சீதக்காதி மடைரக்காIசேர ஆவார். சேமலும் இவரது
வணிகக்கப்பல்கள் கீழ்த்திடை நாடுகளான
இலங்டைக, வங்கம், க ாரம், மலாக்கா,
இந்சேதாசேனஷிIா, தாய்லாந்து, கம்சேபாடிIா
நாடுகளுக்குச் வெ ன்று பலவடைகIான வணிகப்
வெபாருள்கடைளச் சே துபதிச் சீடைமக்குக் வெகாண்டு
வந்து சே ர்த்தது ன் பாண்டிIநாட்டுப்
முத்துக்கல், சே ாழநாட்டு தானிIங்கள். டைகத்தறி
ஆடை கள், சேகரளத்து மிளகு, இலங்டைக
நாட்டுக் வெகாட்டை ப்பாக்கு ஆகிIடைவகடைளப்
வெபருமளவில் அந்த நாடுகளுக்வெகல்லாம்
அவரது கப்பல்கள் எடுத்துச் வெ ன்றன.
சே துநாட்டின் முக்கிI துடைறமுகங்களாக
கீழ்க்கடைர, பாம்பன், சேதவிபட்டினம்,
வெதாண்டியும் வெ ழித்து விளங்கின. இத்தடைகI
விIாபாரச் வெ ழுடைமயில் ஈடுபட்டிருந்த பல

ஊர்கடைளச் சே ர்ந்த முஸ்லீம் வணிகர்கள்
சே துமன்னரது குடிகளாக இந்த நாட்டில்
நிடைலத்து வாழ்ந்தனர். இவர்கடைளப் சேபான்சேற
ச்சுக்கிழக்கிந்திI வணிகக் கம்வெபனிIாரும்,
ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திI வணிகக்
கம்வெபனிIாரும், சே து நாட்டில் அவர்களுக்குத்
சேதடைவIான டைகத்தறிகள், தானிIங்கள், மிளகு
ஆகிI வெபாருள்கடைளக் வெகாள்முதல் வெ ய்து
வந்ததால் அவர்களது நா}Iங்களும் சே து
நாட்டின் வெ லாவணியில் இ ம் வெபற்றன.
இவ்விதம் சே து நாட்டின் அரசிIல்
வலிடைமடைIயும், வணிகச் வெ ழுடைமடைIயும்,
முதாI அடைமதிடைIயும் மிக நீண்
ஆட்சிக்காலமாக முப்பத்திரண்டு ஆண்டுகள்
நீடித்த வெரகுநாத கிழவன் சே துபதி ஆட்சி கி.பி.
1710 இல் அவரது மர}த்து ன் முடிவு வெபற்றது.
1. ↑ Sathya Natha Ayyar - History of Madurai Nayaks
(Modernization of 1928)

2. ↑ Dr.S.M. கமால் - சே துபதி மன்னர்
வெ ப்சேபடுகள் (Modernization of 1994)
3. ↑ கமால் S.M. Dr - சே துபதி மன்னர்
கல்வெவட்டுக்கள் (Modernization of 2002)
4. ↑ Dr. S.M. கமால் - சே துபதி மன்னர்
கல்வெவட்டுகள் (Modernization of 2002)
5. ↑ Sathya Natha Ayyar. A - History of Madurai
Nayaks (Modernization of 1928)

இIல் - VI
i. முத்து வயிரவநாத சே துபதி
மடைறந்த கிழவன் சே துபதிக்கு ஆண்வாரிசு
இல்டைல என சில வரலாற்று ஆசிரிIர்கள்
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். ஆனால் நமக்குக்
கிடை த்துள்ள ஆவ}ங்களின்படி வெரகுநாத
கிழவன் சே துபதிக்கு 1) ர}சிங்கத் சேதவர். 2)
பவானி ங்கரத் சேதவர் என்ற இரு ஆண் மக்கள்
இருந்து வந்தனர் என்படைத அறிகிசேறாம்.
ர}சிங்கத் சேதவர் சே துநாட்டின் வ பகுதிIான
திருப்பத்தூர் பகுயில் ஆளுநராக இருந்தார்
என்றும் கி.பி. 1702 ல் சே துபதி மன்னருக்கும்
மதுடைர அரசி இராணிமங்கம்மாவிற்கும்
ஏற்பட் ப் சேபாரில் வீரமர}ம் அடை ந்தார்
என்றும் வெதரிIவருகிறது. அடுத்த மகனான
பவானி ங்கரத்சேதவர் இராமநாதபுரம்
அரண்மடைன ம்பிரதாIப்படி சே துபதி
மன்னருக்கும் வெ ம்பிநாட்டு மறக்குல
வெபண்மணிக்கும் பிறக்காதவர் ஆதலால் அவரது
அரசு உரிடைம மறுக்கப்பட் து. வெரகுநாத

கிழவன் சே துபதியின் தங்டைக மகனான
திருஉத்திரசேகா மங்டைக க ம்பத்சேதவர் மகன்
முத்துவயிரவநாத சே துபதி இராமநாதபுரம்
மன்னராகத் சேதர்வு வெ ய்Iப்பட் ார். கி.பி. 1713
வடைர ஆட்சி வெ ய்த இவரது ஆட்சிக் காலத்டைத
குறிக்கும் இரண்டு வெ ப்சேபடுகள்
கிடை த்துள்ளன. முதலாவதாக கி.பி. 1710 ல்
வெ வ்விருக்டைக நாட்டு அழகன் குளத்டைத அடுத்து
பின்னாணிIாசேரந்தல் ஊரிடைன அழகன்குளம்
மூர்த்தி ம ம் என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்கிIது.
இரண் ாவதாக கி.பி. 1711 ல் இராமாI}
பிர ங்க சே டைவயிடைனப் பாராட்டி
சேமலச்வெ ல்வனுர் ர்க்கடைரப் புலவருக்கு
உளக்குடி, சேகா ாகுடி என்ற இரண்டு ஊர்கடைள
வழங்கிIது ஆகும்.
என்ன கார}த்தினால் இவரது ஆட்சி சேமலும்
வெதா ரவில்டைல என்படைத அறிந்து
வெகாள்வதற்கான ஆவ}ங்கள்
கிடை க்கப்வெபறவில்டைல. இதுவடைர
வெவளிவந்துள்ள சே துபதி மன்னர்களது
வரலாறுகளில் கிழவன் வெரகுநாத சே துபதிடைI
அடுத்து கி.பி. 1710-ல் முத்து வி5I ரகுநாத

சே துபதி சே துநாட்டு மன்னரானார் என்ற வெ ய்தி
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவடைரப் பற்றிக்
குறிப்பி ப்ப வில்டைல.

ii. முத்துவி5Iரகுநாத சே துபதி
முத்துவயிரவநாத சே துபதியின் இடைளI
சேகாதரர் திருவுடை Iாத் சேதவர் என்பவர்
கி.பி.1713 ல் முத்து வி5Iரகுநாத சே துபதி என்ற
வெபIரு ன் சே துபதி மன்னரானார். இதடைன
உறுதிப்படுத்தும் இவரது முதலாவது வெ ப்சேபடு
கி.பி.1713 ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
திருவுடை Iாத் சேதவர் இராமநாதபுரத்தில்
ஆண்டுசேதாறும் புரட் ாசி திங்களில்
நடை வெபறும் வி5Iத மி (Modernization of த ரா விழா) விழா
அன்று முடிசூட்டிக் வெகாண் தால் இவரது
அதிகாரப் பூர்வமான வெபIர் முத்து வி5I
ரகுநாத சே துபதி என வழங்கப்பட் து. ஆனால்
முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி என்ற
அடை வெமாழி இவருக்கு முன் இருந்த வெரகுநாத
கிழவன் சே துபதிக்கும் வெரகுநாத திருமடைல
சே துபதிக்கும் இருந்தடைத அவர்களது
கல்வெவட்டுக்களும் வெ ப்சேபடுகளும்
வெதரிவிக்கின்றன. இந்த மன்னரது ஆட்சி

கி.பி.1725 வடைர நீடித்த குறுகிI கால ஆட்சிIாக
இருந்தாலும் இந்தக் காலத்தில் சில அரிI
ாதடைனகடைள இந்த மன்னர் நிகழ்த்தியுள்ளார்.
முதலாவதாகச் சே து நாட்டின் நிர்வாகத்டைதச்
சீரடைமப்பதில் மிகுந்த அக்கடைற காட்டினார்.
திருமடைல ரகுநாத சே துபதி ஆட்சியில்
சே துநாட்டின் எல்டைலகள் வ கிழக்கு வ க்கு.
வெதற்கு ஆகிI மூன்று திக்குகளிலும்,
விரிவடை ந்த வெபாழுதிலும் அவரது
ஆட்சிகாலத்தில் இந்த வெபரிI நிலப்பரப்பின்
நிர்வாகத்டைதச் சீரடைமக்க இIலவில்டைல. அவடைர
அடுத்து சே துபதிப் பட் ம் வெபற்ற வெரகுநாத
கிழவன் சே துபதிக்கு உள்நாட்டின்
குழப்பங்கடைளச் வெ ம்டைம வெ ய்வதில் காலம்
கழிந்ததால் நிர்வாகத் துடைறயில் புதிIன
எடைதயும் புகுத்த முடிIவில்டைல.
வெ ம்டைமIான நிர்வாகம் நடை வெபற
ஆதலால் இந்த மன்னர் அன்டைறI சே துநாட்டை
72 இராணுவப் பிரிவுகளாகப் பிரித்தது ன்
ஒவ்வெவாரு பிரிவிற்கும் ஒரு சே ர்டைவக்காரடைர
நிIமித்து அதில் அ ங்கியுள்ள கிராமங்களின்

வருவாய் க}க்குகடைளப் பராமரிப்பதற்காக
மதுடைரச் சீடைமகளிலிருந்து பட்சே ாடைல பிடித்து
எழுதும் சேவளாண் குடிமக்கடைள வரவடைழத்து
அவர்கடைள நாட்டுக்க}க்கு என்ற பணியில்
அமர்த்தினார். அடுத்ததாக அரசின் வலிடைமடைI
நிடைலநிறுத்தி வெவளிப்புற எதிரிகளி மிருந்து
சே துநாட்டை க் காப்பதற்காக மூன்று புதிI
சேகாட்டை கடைள முடைறசேI ரா5சிங்கமங்கலம்,
பாம்பன், கமுதி ஆகிI ஊர்களில் புதிதாக
அடைமத்தார். கமுதிக்சேகாட்டை புதுடைமIான
முடைறயில் வட் வடிவில் மூன்று சுற்று
மதில்களு ன் அடைமக்கப்பட் து. இதடைன
அடைமத்தவர்கள் பிவெரஞ்சு நாட்டு வெபாறியிIல்
வல்லுநர்கள் என இராமநாதபுரம் மஸ்தான
சேமனுவல் வெதரிவிக்கின்றது. சே துநாட்டில்
ஏற்கனசேவ திருப்பத்துர், காடைளIார்சேகாவில்,
மானாமதுடைர, அனுமந்தக்குடி, இராமநாதபுரம்
ஆகிI ஊர்களில் சே துமன்னருக்குச் வெ ாந்தமான
சேகாட்டை கள் இருந்து வந்தன.
இடைவIடைனத்தும் தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரிI
முடைறப்படி சேகாட்டை வா ல், வெகாத்தளங்கள்,
அகழி என்ற பகுப்புகளு ன் வெ வ்வக

வடிவில்அடைமக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால் இந்த
மரபுகளினின்றும் மாறுபட் தாக கமுதிக்
சேகாட்டை குண் ாற்றின் வ க்குக் கடைரயின்
பாடைறகள் நிடைறந்த பகுதியில் கட் ப்பட் து.
தமிழகத்தில் இதடைனப் சேபான்ற
வட் வடிவமான சேகாட்டை நாஞ்சில் நாட்டில்
அடைமக்கப்பட் உதIகிரி சேகாட்டை Iாகும்.
இதடைன நாஞ்சில் நாட்டு மன்னர் மார்த்தாண்
வர்மனுக்காக கி.பி.1751 ல் டினாய்ஸ் என்ற
ச்சுத்தளபதி அடைமத்தார் என்பது இங்கு
குறிப்பி த்தக்கதாகும். இந்தக் சேகாட்டை
இப்வெபாழுது உதIகிரி சேகாட்டை என்று
அடைழக்கப்படுகிறது.
மூன்றாவதாக, இந்த மன்னர் சே துநாட்டின்
அத்தாணி மண் பமான இராமலிங்க
விலா த்டைத அழகிI சுவர் ஒவிIங்களால்
கடைலக்கருவூலமாக அலங்கரிக்கச் வெ ய்தார்.
மூன்று பகுதிகடைள உடை I இந்தப் வெபரிI
மண் பத்தின் உட்புறம் முழுவதும் ஒரு
அங்குலம் கூ இடை வெவளி இல்லாமல்
முழுடைமயும், வெதய்வீகத் திருவுருவங்களாலும்,
வரலாற்று காட்சிகளாலும் சே து நாட்டு முதாI

வாழ்டைவப் பிரதிபலிக்கும் ஓவிIங்களாகவும்
இந்த மண் பத்தின் சுவர் ஓவிIங்கள்
வடைரIப்பட்டுள்ளன. ஏறத்தாழ முன்னுற்று
ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகியும், இந்த சுவர்
ஓவிIங்கள் புதுடைமப் வெபாலிவு ன் இன்றும்
திகழ்ந்து வருகின்றன.
நான்காவதாக, கடைலஉள்ளம் வெகாண் இந்த
மன்னர் மிகச்சிறந்த சிவபக்தர் ஆகவும் விளங்கி
வந்தார் என்படைதச் சில வரலாற்றுச் வெ ய்திகள்
மூலம் வெதரிந்து வெகாள்ளமுடிகிறது. உலக
அதி Iங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும்
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலில் மூன்றாவது
பிரகாரத்டைத அடைமப்பதற்குத் திட் மிட்டு
அடிக்கல் நாட்டிIவரும் இந்த மன்னசேர ஆகும்.
இந்தக் சேகாவிலின் பள்ளிIடைறயில் சுவாமி
அம்பாள் பIன்பாட்டிற்காக 18,000 வராகன்
எடை யில் வெவள்ளி ஊஞ் ல் ஒன்றிடைனயும்
வெ ய்து அளித்தது ன் இராசேமஸ்வரம்
திருக்சேகாயிலின் ஆடிமாத விழாவின் சேபாது
சுவாமியும், அம்மனும் திருவுலா வருவதற்கான
திருத்சேதர் ஒன்றிடைனயும் புதிதாகச் வெ ய்வித்து
அளித்தார். இந்தத் சேதர்த் திருவிழாவின்

முதலாவது சேதர்ஒட் த்டைத இந்த மன்னர்
முன்நின்று ந த்தித் சேதரின் வ த்டைதயும்
பிடித்துக் வெகாடுத்தார் எனத் ‘சேதடைவ உலா'’
என்ற சிற்றிலக்கிIத்தில் கா}ப்படுகிறது.
சேமலும் இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாவிலின்
உபசேIாகத்திற்காக மன்னார் வடைளகு ாவில்
முத்துச்சிலாபக் காலங்களில் இரண்டு
சேதாணிகள் டைவத்து முத்துக்குளிக்கும்
உரிடைமடைIயும் ஒரு வெ ப்சேபட்டின் மூலம்
இராசேமஸ்வரம் சேகாவிலுக்குத் தானம்
வழங்கியுள்ளார்.
இடைவ தவிர இராமநாதபுரம்
ஆதிமுத்துராமலிங்க சுவாமி திருக்சேகாவில் இந்த
மன்னரால் அடைமக்கப்பட் து என்பது
குறிப்பி த்தக்கது. மணிவா கப் வெபருமானால்
திருப்பணி வெ ய்Iப்பட்டு திருவா கப் பா ல்கள்
வெபற்ற திருப்வெபருந்துடைற ஆள்உடை I பரம
சுவாமி ஆலIத்திற்கும் அந்தக் சேகாவிலிடைன
நிர்வகித்து வருகின்ற திருவாவடுதுடைற
ஆதினத்திற்குமாகப் பல ஊர்கடைளக் குத்தடைக
நாட்டு அறந்தாங்கி வட் த்தில்
அறக்வெகாடை களாக வழங்கியுள்ளார். தஞ்டை

மண் லத்தில் உள்ள திருமடைறக்காடு
சேவதபுரீஸ்வரர் திருக்சேகாயிலில் ஒரு
மண் பத்திடைனயும் அடைமத்துக்
வெகாடுத்துள்ளார் இன்றும் அந்த மண் பம்
சே துபதி மண் பம் என்சேற வழங்கப்பட்டு
வருகிறது. மற்றும் திருவாரூர் திIாகரா5
சுவாமிகள் ஆலIத்திற்கு நம்பியூர் மாகா}த்து
அன்னவா ல் என்ற ஊரிடைனத் தானமாக
வழங்கியிருப்படைதத் திருவாரூர் சேகாயில்
வெ ப்சேபடு ஒன்று வெதரிவிக்கின்றது.
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை க்குள் உள்சேள
அடைமந்து உள்ள சேகாதண் ராமசுவாமி
ஆலIத்திற்குக் காாாம்பல் என்ற கிராமத்டைதத்
தானமாக வழங்கிIது இந்த மன்னரது மர
மனப்பான்டைமக்கு எடுத்துக்காட் ாக உள்ளது.
அத்து ன் அந்தக் சேகாவிலின் பராமரிப்புச்
வெ லவிற்காகச் சே துநாட்டுப் வெபருங்குடி மக்கள்
ஆண்டுசேதாறும் எவ்வளவு கலம் வெநல் இந்தக்
சேகாவிலுக்கு வழங்க சேவண்டும் என்று நிர்}Iம்
வெ ய்தது ன் இடை Iர்குடிடைIச் சே ர்ந்த
புதும}த் தம்பதிகள் எவ்வளவு படி
வெநய்வெகாடுக்க சேவண்டும் என்று நிர்}Iம்

வெ ய்தடைத ஒரு வெ ப்சேபட்டின் வழி அறிI
முடிகிறது.
இந்த மன்னரது இடைற பக்திடைIயும்
அறஉ}ர்டைவயும் வெவளிப்படுத்தக்கூடிI
நிகழ்ச்சி ஒன்று வரலாற்றில் பதிவு வெபற்றுள்ளது.
இராசேமஸ்வரத்திற்குச் சே துபாடைத வழிIாக
கால்நடை Iாக மண் பம் சேதாணித் துடைறச்
த்திரத்திற்கு வந்துசே ரும் பIணிகள் க டைலக்
க ந்து இராசேமஸ்வரம் வெ ன்று தங்களது
பI}த்டைத முடித்து வந்தனர். இவர்களது
வெ ளகரிIத்திற்காகத் சேதாணித்துடைறயிலிருந்து
பாம்பன் கடைரக்குப் ப குகடைள
இIக்குவதற்கும் பாம்பன் த்திரத்தில் தங்கிI
இந்தப் பIணிகள் இராசேமஸ்வரம்
வெ ல்வதற்கும் வ திகடைளச் வெ ய்வதற்காக
தண் த் சேதவர் என்ற ஒருவடைர இராசேமஸ்வரம்
தீவு ஆளுநராக நிIமனம் வெ ய்தார். இவர்
மன்னரது இரு வெபண் மக்கடைளயும் ம}ந்தவர்.
நாளடை வில் தண் த்சேதவர் பாம்பனுக்கும்
இராசேமஸ்வரத்திற்கும் இடை யில் ாடைல வ தி
ஏற்படுத்துவதற்காக

இராசேமஸ்வரம் பIணிகளி ம் ஒரு சிறிI
வெதாடைகடைI அன்பளிப்பாக வசூலித்து வந்தார்.
மன்னரது ஒப்புதல் இல்லாமல் தண் த்சேதவர்
சேமற்வெகாண் இந்த ந வடிக்டைகடைIக்
சேகள்விப்பட் மன்னர் மிக்க ஆத்திரம்
அடை ந்தார். அதடைன மிகப்வெபரிI
சிவத்துசேராகமாகக் கருதித் தண் த்சேதவருக்கு
மர} தண் டைன வழங்கினார். திருவாரூர்ப்
புரா}த்தில் வெ ால்லப்படுகின்ற மனுநீதிச்
சே ாழனுக்கு ஒப்பாக இந்தச் சே துபதி மன்னர்
ந ந்து வெகாண் தால் அவடைர மனுநீதி சே துபதி
என மக்கள் அடைழத்தனர்.
இவ்விதம் நிர்வாகத்தில் மிகக் கடுடைமIான
சேநர்டைமயு ன் ந ந்து வந்த இந்த மன்னர்
உள்நாட்டு மக்களது அவலங்கடைளத்
தீர்ப்பதற்கும் முIன்று வந்தடைத வரலாறு
வெதரிவிக்கின்றது. மதுடைரச் சீடைமயிலிருந்து
கிழக்கு சேநாக்கிச் சே துபதியின் சீடைம வழிIாகச்
வெ ன்று வங்கக் க லில் ங்கமம் ஆகின்ற
டைவடைக ஆற்றின் நீரிடைனச் வெ ம்டைமIாக
பIன்படுத்துவதற்காகத் திட் ம் ஒன்டைற வகுத்து
நிடைறசேவற்றினார். அதன் முடிவு தான்

இராமநாதபுரம் நகருக்கு சேமற்சேக
அடைமக்கப்பட்டுள்ள வெபரிI கண்மாய் என்ற
நீர்த்சேதக்கம் ஆகும். இதற்கு ஸ்ரீ இராமபிரானது
வெபIரால் இரகுநாத முத்திரம் என்று வெபIர்
சூட்டிIடைத அவரது வெ ப்சேபடு ஒன்றின் மூலம்
அறிIப்படுகிறது.
இதடைனப் சேபான்ற மிகப் பரந்த வறண்
நிலமாக காட்சிIளித்துக் வெகாண்டிருந்த
முதுகளத்தூர் வட் த்தின் சேமற்கு கிழக்குப்
பகுதிகடைள வளடைமமிக்க கழனிகளாக
மாற்றுவதற்கு மற்றுவெமாறு திட் த்டைத இந்த
மன்னர் வகுத்தார். கமுதிக்சேகாட்டை க்குத்
வெதற்சேக கிழக்கு சேமற்காகச் வெ ல்லும்
குண் ாற்றின் வ கடைரயில் ஒரு கால்வாயிடைன
அடைமத்து அதன் மூலம் முதுகளத்தூர்
இராமநாதபுரம் வட் ங்களின் பகுதிகள்
குண் ாற்று நீரினால் பIனடை யுமாறு வெ ய்தார்.
இந்தக் கால்வாய்க்கு வெரகுநாத காசேவரி என்று
வெபIர் சூட் ப்பட் து. இந்தக் கால்வாய்
ஏறத்தாழ 30 கல் வெதாடைலவில் கிழக்சேகயுள்ள
களரிக் கண்மாயில் முடிவடை கிறது.

இவர் தமிழ்ப் புலவர்கடைளயும் ஆதரித்தார்
என்பதற்குச் ான்றாக மதுடைரச் வெ ாக்கநாதப்
புலவரின் ப}விடுதூது, சேதடைவ உலா ஆகிI
இருநூல்கள் இருந்து வருகின்றன.
இவ்விதம் முதாIத்திற்கும் வெதய்வீகத்திற்கும்
தமது அரசுப் பணிடைI உட்படுத்தி வந்த இந்த
மன்னருக்கு எதிரிIாகப் பவானி ங்கரத் சேதவர்
எழுந்தது ஆச் ரிIம் இல்டைல. வெரகுநாத கிழவன்
சே துபதியின் வெ ம்பிநாட்டு மறவர் குல
வெபண்மணிக்குப் பிறக்காததால் சே துபதி பட் ம்
மறுக்கப்பட் பவானி ங்கரத் சேதவர்
புதுக்சேகாட்டை தஞ்டை மன்னர்களது
உதவியு ன் இராமநாதபுரம் சேகாட்டை டைIப்
பிடிப்பதற்கு முற்பட் ார். இவடைர சே துநாட்டின்
வ க்கு எல்டைலயில் ந்தித்துப்
வெபாருதுவதற்காக வெ ன்ற வெபாழுது முத்து
வி5Iரகுநாத சே துபதி வழியில் டைவசூரி
சேநாயினால் பாதிக்கப்பட்டு இராமநாதபுரம்
திரும்பிIதும் மர}ம் அடை ந்தார். இது
நிகழ்ந்தது கி.பி.1725 ல்.

iii. பவானி ங்கர சே துபதி
தஞ்டை மராத்திI படை களுக்குத் தடைலடைம
தாங்கி வந்த பவானி ங்கரத் சேதவர் கி.பி.1725 ல்
சே துபதி மன்னராக இருந்த சுந்தசேரஸ்வர ரகுநாத
சே துபதி மன்னடைரப் சேபாரில் வெகான்று அவசேர
சே துபதி மன்னரானார்.
ரகுநாத கிழவன் சே துபதியின் மகனான இந்த
மன்னரது கனவு 15 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம்
இப்வெபாழுது நிடைறசேவறிIது என்றாலும் மிகக்
குறுகிI ஆட்சிக்காலத்தில் அவர் இIற்றிI
சேகாவில் திருப்பணிகளில் நயினார் சேகாயில்
திருக்சேகாயிலுக்கு அண் க்குடி என்ற ஊரிடைனத்
தானமாக வழங்கிI கல்வெவட்டு மட்டும்
கிடை த்துள்ளது.
இராமநாதபுரத்டைதக் டைகப்பற்றுவதற்காகத்
தஞ்டை மன்னரு ன் வெ ய்துவெகாண்
ஒப்பந்தத்தின்படி பவானி ங்கரத் சேதவர்
இராமநாதபுரம் சே துபதிIானதும் சே துநாட்டின்
வ பகுதிIாக விளங்கிI சே ாழமண் லப்

பகுதிகடைளத் (Modernization of பட்டுக்சேகாட்டை சீடைமடைI)
தஞ்டை மன்னருக்கு விட்டுக்வெகாடுக்காத
படியினால் சேகாபமுற்ற தஞ்டை மன்னர் பவானி
ங்கர சே துபதியின் எதிரிகளுக்கு உதவி வெ ய்து
மற்றுவெமாரு படை வெIடுப்பின் மூலம்
சே துநாட்டின் மீது சேபார் வெதாடுத்தார். அந்தப்
சேபாரினுக்கு மடைறந்த சுந்தசேரஸ்வர சே துபதியின்
சேகாதரர் கட்டை Iத்சேதவரும், முத்து வி5I
ரகுநாத சே துபதியின் மருகர் ஆன சிவர்}த்
சேதவரும் தடைலடைம தாங்கி வந்தனர். ஓரியூர்
அருகில் ந ந்த சேபாரில் பவானி ங்கரத் சேதவர்
சேதாற்கடிக்கப்பட் ார். அவர்
சிடைறபிடிக்கப்பட்டு தஞ் ாவூருக்கு
அனுப்பப்பட் ார். அவரது முடிவு பற்றிI
விபரங்கள் எதுவும் கிடை க்கவில்டைல.

iv. கட்டை Iத் சேதவர் (Modernization of எ) குமார
முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
சுந்தசேரஸ்வர சே துபதியின் சேகாதரரான இவர்
குமாரமுத்து வி5Iரகுநாத சே துபதி என்ற
வெபIரு ன் 1728 ல் சே துநாட்டின் மன்னர்
ஆனார். இவரது ஆட்சியில் சே துநாடு
இருபகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட் து. பவானி
ங்கரசே துபதிடைI சேதாற்கடிக்க உதவிI தஞ்டை
மன்னருக்கு பட்டுக்சேகாட்டை
சீடைமப்பகுதிடைIயும் சிவர்}த் சேதவருக்கு
டைவடைக நதியின் வ கடைரக்கும்
பிரான்மடைலக்கும் இடை ப்பட் பகுதி சின்ன
மறவர் சீடைம என்ற வெபIரு ன் அவருக்குப்
பிரித்துக் வெகாடுக்கப்பட் து. இதனால்
சே துநாட்டின் வலிடைமயும், வளடைமயும்
குன்றிIது. இவரது ஆட்சியில் தஞ்டை மராத்திI
மன்னர் இராமநாதபுரம் சீடைமடைIக்
டைகப்பற்றுவதற்காகப் பலமுடைற முIற்சிகள்
வெ ய்தார். அடைவIடைனத்டைதயும் சே துபதி
மன்னர் சிவகங்டைக, எட்டை Iபுரம் வீரர்களின்

உதவியு னும் தமது தளவாய் டைவரவன்
சே ர்டைவக்காராது சேபார் ஆற்றல்களினாலும்
முறிIடித்து வெவற்றி வெகாண் ார். இதடைனத் தவிர
இந்த மன்னரது ஆட்சியில் குறிப்பி த்தக்க
சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் எதுவும் இல்டைல.
முந்டைதIர்கடைளப் சேபான்று ஆன்மீகத் துடைறக்கு
இந்த மன்னரது ஆட்சி அருந்துடை}Iாக
அடைமந்து இருந்தது. இராமநாதபுரம்
சேகாட்டை க்குத் வெதன்பகுதியில் உள்ள
பாலசுப்பிரமணிIசுவாமி சேகாவிடைல ஒட்டி ஒரு
அக்கிரஹாரம் அடைமப்பதற்கும், கமுதி.
திருப்புல்லாணிக் சேகாவில்களுக்கும் பல
அறக்வெகாடை கடைள வழங்கி உள்ளார். சேமலும்
இந்த மன்னர் வெபருவIல் கிராமத்தில்
சுப்பிரமணிI சுவாமிக்கு திருக்சேகாயில்
ஒன்றிடைன அடைமத்த அவரது தளவாய் வயிரவன்
சே ர்டைவக்காரது திருப்பணிடைIப் பாராட்டி
அந்தக் சேகாயிலின் பராமரிப்புச் வெ லவிற்காகப்
வெபருவIல், கடைலIனூர் கிராமத்திடைன கி.பி.1736
ல் ர்வமான்Iமாக வழங்கி உதவினார்.
சே துநாட்டில் குமரக் க வுடைள வழிபடும்
நிகழ்ச்சிடைI இங்ஙனம் முதல் முடைறIாக

ஊக்குவித்துள்ளார். மற்றும் சே துவில்,
இராசேமஸ்வரத்தில் சே ாம வாரந்சேதாறும்
அன்னதானம் நடை வெபறுவதற்காக முத்தூர்
நாட்டிலுள்ள குளுவன்குடி என்ற
கிராமத்திடைனயும் தானமாக வழங்கினார்.
முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதியின் சேநர்டைமIான
ஆடை}ப்படி மர} தண் டைன வெபற்ற
தண் த்சேதவரது இரு மடைனவிகளான முத்து
வி5I ரகுநாத சே துபதியின் வெபண்மக்கள்
சீனிநாச்சிIார், வெலட்சுமி நாச்சிIார் ஆகிI
இருவரும் தங்கள் க}வரது சிடைதயில் விழுந்து
தீக்குளித்து மர}ம் அடை ந்தடைத நிடைனவூட்டும்
வண்}ம் பாம்பனுக்கும்,
இராசேமஸ்வரத்திற்கும் இடை ப்பட்
சே துபாடைதயில் இரண்டு திரும ங்கடைள இந்த
மன்னர் சேதாற்றுவித்தார். நாளடை வில் அந்த
இரும ங்கடைளச் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகள்
வெபருகி இன்று அக்காம ம், தங்கச்சிம ம் என்ற
வெபIரு ன் தனித்தனி ஊர்களாக இருந்து
வருகின்றன. இந்த மன்னரது மடைறவு பற்றிI
ரிIான தகவல்கள் இல்டைல. இவடைரIடுத்து
இவரது மகன் சிவகுமார முத்து வி5I ரகுநாத

சே துபதி என்ற பட் த்து ன் இராமநாதபுரம்
சீடைம மன்னர் ஆனார்.

v. சிவகுமார முத்து வி5I
ரகுநாத சே துபதி
கி.பி.1740 ல் பதவிசேIற்ற இவரது ஆட்சியிலும்
தஞ்டை மராத்திIர் படை வெIடுப்பு வெதா ர்ந்தன.
வழக்கம்சேபால சே துபதியின் தளவாய்
வெவள்டைளIன் சே ர்டைவக்காரர். அந்தப்
படை வெIடுப்பிடைனப் படுசேதால்வி அடை Iச்
வெ ய்தார். இந்த மன்னரது ஆட்சியில் சேவறு
குறிப்பி த்தக்க நிகழ்ச்சிகள்
இல்டைலவெIன்றாலும் இந்த மன்னர் மIப்
வெபாடைற காத்து சே துநாட்டின்
சிறுபான்டைமயினரான இஸ்லாமிI மக்களது
வெதாழுடைகப் பள்ளிகளுக்கும், தர்ஹாக்களுக்கும்
பல நிலக்வெகாடை கடைள வழங்கினார்.
அடைவகளில் குறிப்பி த்தக்கடைவ ஏர்வாடி,
இராசேமஸ்வரம், இராமநாதபுரம், கீழக்கடைர
ஆகிI ஊர்களில் உள்ள இஸ்லாமிI
நிறுவனங்கள் ஆகும்.

சிவகுமார முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதிக்கு
ஆண்வாரிசு இல்லாததால் கட்டை Iத் சேதவரின்
உ ன் பிறந்த சேகாதரர் மகன் இராக்கத்
சேதவடைரத் தளவாய் வெவள்டைளIன்
சே ர்டைவக்காரர் சே துபதிIாக நிIமனம் வெ ய்தார்.
இந்த மன்னர் திறடைமIற்றவராக இருந்ததால்
தளவாய் இவடைரப் பதவி நீக்கம் வெ ய்துவிட்டு,
சிவகுமார முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதியின்
அத்டைதயின் சேபரனாகிI வெ ல்லமுத்துத் சேதவடைர
கி.பி.1748 ல் சே துபதி மன்னராக்கினார்.
இந்தத் தளவாய் சே துநாட்டின் அரசிIலில்
மிகுந்த வெ ல்வாக்கு வெபற்றிருந்ததால் தளவாயின்
ந வடிக்டைககடைளத் தடை ப்படுத்தசேவா. மாற்றி
அடைமக்கசேவா அப்வெபாழுது இராமநாதபுரம்
அரண்மடைனயில் தகுதிIான ஆள் எவரும்
இல்டைல. இதனால் தளவாய் வெவள்டைளIன்
சே ர்டைவக்காரர் மன்னருடை I அனுமதி
இல்லாமசேலசேI சே துநாட்டுப் படை கடைளத்
திருவெநல்சேவலி சீடைமக்கு ந த்திச் வெ ன்று
வெபரும்பான்டைமIான பாடைளIக்காரர்கடைளச்
சே துபதியின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருக்குமாறு
வெ ய்தார். அப்வெபாழுது அவரது படை கள்

தங்கியிருந்த இ ம் சிவகிரி நகருக்கு அருகில்
இராமநாதபுரம் என்ற வெபIரு ன் இன்றும்
வழங்கப்பட்டு வருவது குறிப்பி த்தக்கது.
அத்து ன் மதுடைரக் சேகாட்டை டைI
ஆக்கிரமித்திருந்த நபீகான் கட் ாக், ஆலம்கான்,
முசே மிIா, ஆகிI பட் ாணிIத் தடைலவர்கடைள
வெவளிசேIற்றி விட்டு மதுடைர நாIக்க அரசின்
பரம்படைரயின் இளவலான வி5I குமார
பங்காரு திருமடைலடைI கி.பி.1751 ல் மதுடைர
மன்னராக்கிவிட்டு இராமநாதபுரம் திரும்பினார்.
இவர் திருப்புல்லாணித் திருக்சேகாயிலுக்கு வந்து
வெ ல்லுகின்ற பIணிகளுக்காகத்
திருப்புல்லாணியில் த்திரம் ஒன்டைற அடைமத்து
உதவினார். இந்த த்திரத்தின் பIன்பாட்டிற்காக
அண்டைமயில் உள்ள காஞ்சிரங்குடி என்ற
கிராமத்டைதச் சே துபதி மன்னரி மிருந்து
தானமாகப் வெபற்றார். இவர் எப்வெபாழுது பதவி
விலகினார் அல்லது இறந்தார் என்படைத
துலக்கும் ஆவ}ங்கள் எதுவும் இல்டைல.

vi. வெ ல்லமுத்து வி5I ரகுநாத
சே துபதி
இவரது 14 ஆண்டு கால ஆட்சியில் மூன்று
சிறப்பான நிகழ்ச்சிகள் வரலாற்றில் பதிவு
வெபற்றுள்ளன. முதலாவது, தஞ்டை மராத்திIரது
படை கள் இவரது ஆட்சி காலத்தில் சே து
நாட்டின் வ பகுதிடைI ஆக்கிரமித்து
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை சேநாக்கி முன்சேனறி
வந்தது. இந்தப் படை வெIடுப்டைபயும் தளவாய்
வெவள்டைளIன் சே ர்டைவக்காரர் முறிIடித்து
சே துநாட்டுத் தன்னரசு நிடைலடைI நிடைல
நாட்டினார்.
இரண் ாவது நிகழ்ச்சி, கீழக்கடைரயில்
ச்சுக்காரர்கள் ஒரு வெதாழிற் ாடைலடைI
அடைமத்துத் தூத்துக்குடிப் பரவர்கடைளக்
வெகாண்டு அங்கு வெந வுப்பட் டைற
வெதா ர்வதற்கு அனுமதி அளித்தார்.
நாளடை வில் ச்சுக்காரர்கள் அந்தத்
வெதாழிற் ாடைலப் பகுதிடைIச் சுற்றி சுவர் எழுப்பி

ஒரு சிறு அர}ாக மாற்ற முIற்சித்தனர்.
தகவலறிந்த சே துபதி மன்னர் அந்த அரடை}ப்
பீரங்கிகளால் இடித்துத் தகர்த்வெதறியுமாறு
உத்தரவிட் ார். உ சேன ச்சுக்காரர்களின்
தடைலடைம இ மான துத்துக்குடியிலிருந்து வந்த
துதுக்குழுவினர் சே துபதிடைIச் ந்தித்து
அவருடை I ந வடிக்டைகடைIக் டைகவிடுமாறு
சேகட்டுக்வெகாண் னர். சீற்றம் வெகாண் சே து
மன்னர் அத்துாதுக்குழுவினடைரச் சிடைறயிடும்படி
உத்தரவிட் ார். இதடைனத் வெதா ர்ந்து
துத்துக்குடியிலிருந்து ச்சுக்காரர்கள்
கீழக்கடைரக்கு ஒரு சேபார்க்கப்படைல அனுப்பி
டைவத்தனர். நிடைலடைம மிகவும் சேமா மானடைத
அறிந்த கீழக்கடைர சின்னத்தம்பி மடைரக்காIர்
என்பவர் ச்சுக்காரரின் வெபாருட்டு சே துபதி
மன்னடைரச் ந்தித்து, சே துமன்னரும்
ச்சுக்காரரும் சேபாரிடும் நிடைலடைIத்தவிர்க்க
உதவினார். அதன்பிறகு ச்சுக்காரருக்கும்
சே துபதி மன்னருக்கும் இIல்பான உறவு
நீடித்தது.
மூன்றாவது நிகழ்ச்சி தமிழ்நாட்டில் ஆற்காடு
நவாபு பதவிக்கு கடை சி நவாபாக இருந்த

சேதாஷ்து முகம்மது என்பவரது மருமகனாகிI
ந்தா ாகிபும், நவாபின் டைமனர் மகனுக்குப்
பாதுகாவலராக நிIமிக்கப்பட் அன்வர்தீனும்
சேபாட்டியிட் னர். அப்வெபாழுது டைஹதராபாத்
நி5ாம் பதவிக்கும் சேபாட்டி, இதனால் சேபாட்டி
நி5ாம்களில் ஒருவர் ந்தா ாகிடைபயும் மற்றவர்
அன்வர்தீடைனயும் ஆற்காடு நவாபாக
நிIமித்தனா. இந்த இருவர்களுக்கு இடை சேI
நிகழ்ந்த பூ ல்களில் பிவெரஞ்சுக்காரரது துடை}
வெகாண் ந்தா ாகிடைப சே துபதி மன்னர்
ஆதரித்தார். திருச்சி அருசேக நடை வெபற்ற சேபாரில்
உதவுவதற்காக 5000 மறவர்கடைளயும் சே துபதி
மன்னர் அனுப்பி டைவத்தார்.
அந்தத் திருச்சிப் சேபாரில் பிவெரஞ்சு காரடைர
நம்பிI ந்தா ாகிப் சேதால்வியுற்றார். ஆங்கிலக்
கிழக்கிந்திIக் கம்வெபனியின் ஆதரவு வெபற்ற
அன்வர்தீனின் மகன் முகம்மதலி ஆற்காடு
நவாபானார். இந்த மாறுபட் சூழ்நிடைலயில்
சே துமன்னர் ஆற்காடு நவாப்பிற்காகத்
திருவெநல்சேவலிப் பாடைளIக்காரர்கள் மீது
படை வெIடுத்துச் வெ ன்ற ஆங்கில தளபதி
வெஹரானுக்கு நல்வெலண்} ந வடிக்டைகIாக

உதவிகடைள வழங்க முன்வந்தார். மன்னார்
வடைளகு ாவில் உள்ள இரண்டு தீவுகடைள
ஆங்கிசேலIரின் பIன்பாட்டிற்குக் வெகாடுக்க
முன்வந்தார். தளபதி வெஹரான் சே துபதியின்
நல்வெலண்} முIற்சிகடைளப் பாராட்டி ஏற்றுக்
வெகாண் ாலும். சேமலி ம் அடைத ஏற்றுக்
வெகாள்ளவில்டைல.
முன்சேனார்கடைளப்சேபால இந்த மன்னரும்
திருக்சேகாயில்களுக்கும், அன்ன த்திரங்களுக்கும்
ஆதரவு வழங்கி வந்தது ன் கி.பி.1762 ல்
காலமானார். இவருக்கு ஆண்வாரிசு
இல்லாததால் இவரது தங்டைக முத்துத் திருவாயி
நாச்சிIார் மகன் முத்துராமலிங்க சே துபதி என்ற
11 மாதப் பாலகன் சே துபதிIாகப் பட் ம்
சூட் ப்வெபற்றார்.

இIல் - VII
i. முத்துஇராமலிங்க வி5I
ரகுநாத சே துபதி
இந்த மன்னர் பாலகனாய் இருக்கும்சேபாது கி.பி.
1762-ல் பட் ம் சூட் ப்பட் தால் இவரது
அர ப் பிரதிநிதிIாக இவரது தாIார் முத்துத்
திருவாயி நாச்சிIார் வெபாறுப்புகடைள ஏற்று
நிர்வாகத்டைத ந த்தி வந்தார். இவருக்குப் பிச்டை
பிள்டைள. தாசேமாதரன் பிள்டைள என்ற இரு
பிரதானிகள் உதவிIாகச் வெ Iல்பட்டு வந்தனர்.
இந்தக் கால கட் த்தில் வெதன்னகத்தில் ஆற்காடு
நவாபின் ஆதிக்கம் ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திIக்
கம்வெபனிIாரின் ஆயுத வலிடைம வெகாண்டு
வெ ன்டைனயில் நிறுவப்பட்டிருந்தது. ஆற்காடு
நவாபிற்குக் கட்டுப்ப ாமல் அவருடை I
ஆதிக்கத்டைத எதிர்த்த மதுடைர, வெநல்டைலசீடைமப்
பாடைளIக்காரர்கடைள கி.பி. 1751 முதல்

சேமற்வெகாண் பல சேபார்களின் மூலம்
அவர்கடைள எல்லாம் அ க்கி ஒடுக்கிக் கப்பத்
வெதாடைகடைI நவாப் வெபற்று வந்தார்.
அப்வெபாழுது தமிழகத்தில் இராமநாதபுரம்,
சிவகங்டைக, புதுக்சேகாட்டை , தஞ் ாவூர் என்ற
நான்கு தன்னரசுகள் மட்டும் இருந்தன.
ஏற்கனசேவ தஞ்டை டைI நவாபும், ஆங்கிலக்
கிழக்கிந்திI கம்வெபனிIாரும் பங்கிட்டுக்
வெகாண்டு வெபIரளவில் தஞ்டை மன்னடைரத்
தஞ்டை ச் சீடைம அர ராக அங்கீகரித்திருந்தனர்.
எஞ்சிI மூன்று தன்னரசுகளில் கள்ளர் சீடைம
மன்னரான புதுக்சேகாட்டை மன்னடைர
விட்டுவிட்டு, மறவர் சீடைமயின் மன்னர்களான
இராமநாதபுரம், சிவகங்டைகச் சீடைமகளின் மீது
படை வெIடுப்பதற்கு ஆற்காடு நவாபு
திட் மிட்டு வந்தார்.
இதற்கிடை யில் தஞ்டை மன்னராக இருந்த
துல்5ாஜி கி.பி. 1771-ல் மறவர் சீடைம மீது
படை வெIடுத்தார். இராமநாதபுரம் சீடைமயின்
வ க்குப் பகுதிகடைள சேவகமாகக் க ந்து வந்து
அனுமந்தக்குடி சேகாட்டை டைIத், தஞ்டை ப்
படை கள் டைகப்பற்றி விட் ன. இடைதIறிந்த

ராணி முத்துத் திருவாயி நாச்சிIாரும் பிரதானி
பிச்டை ப் பிள்டைளயும் ஆக்கிரமிப்பாளர்கடைளச்
மாளிப்பதற்கான ஏற்பாடுகடைளச் வெ ய்து
வந்தனர். இராமநாதபுரம் சீடைமக்கு உரிடைம
சேகாரிI ஆறுமுகம் சேகாட்டை , மாப்பிள்டைளத்
சேதவர் தஞ்டை ப்படை கடைள முன் ந த்தி வர
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை டைI
முற்றுடைகயிட் னர். மன்னர் துல்5ாஜியும்
இந்தப் சேபாரில் சேநரிடை Iாகக் கலந்து
வெகாண் ார். இரு தரப்பினருக்கும் வெவற்றி
சேதால்வி ஏற்ப ா நிடைலயில், இந்தப் சேபார் 30
நாட்கள் நீடித்தன. இதடைன முடிவுக்கு வெகாண்டு
வருவதற்காக ஒரு திட் த்டைத இராமநாதபுரம்
தரப்பில் வடைரந்தனர். திட் மும் வெவற்றிகரமாக
நிடைறசேவற்றப்பட் து. அதாவது
இராமநாதபுரத்திற்கு சேமற்சேக உள்ள வெபரிI
கண்மாய் நீர்த்சேதக்கத்தில் நிடைறவாக இருந்த
நீடைரக் கண்மாய்க்கடைரடைIச் சிறிது அகழ்வதின்
மூலமாக ஒரு வெபரிI உடை ப்டைப ஏற்படுத்தவும்
அதன் வழி மிகுந்த சேவகத்து ன் பாய்ந்து வெ ன்ற
கண்மாய் நீடைர கிழக்சேக ஓடிவந்து
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை டைI வ க்கிலும்,

கிழக்கிலும், வெதற்கிலும் சூழ்ந்திருந்த தஞ்டை ப்
படை கடைள முழுடைமIாக அழித்தது. சேவறு
வழியில்லாமல் தஞ்டை அர ர் சே துபதி
ராணியு ன் ஓர் உ ன்பாடு வெ ய்துவெகாண்டு
ஓரளவு நஷ் ஈட்டை யும் வெபற்றுக்வெகாண்டு
தஞ்டை திரும்பினார். இது ந ந்தது 5ூன் 1771.
ஆற்காடு நவாப்பின் படை வெIடுப்பு
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒராண்டு கழித்து ஆற்காடு
நவாபின் படை களும், ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திIக்
கம்வெபனிக் கூலிப்படை களும், நவாபின்
டைமந்தர் உம் தத்துல் உம்ராவும், தளபதி சே5ா ப்
ஸ்மித்தும் இந்தப் படை வெIடுப் பிற்கு
கூட்டுத்தடைலடைம ஏற்றனர். திருச்சியிலிருந்து
திரட்டி வந்த வெபரும்படை 29.05.1772-ஆம் நாள்
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை டைIச் சூழ்ந்தது.
[1] வெதா ர்ந்து மூன்று நாள்கள் ராணி
சே துபதியு ன் சேபச்சு வார்த்டைத ந த்தியும்
ஆற்காடு நவாபிற்குக் கப்பம் கட் ராணி
மறுத்துவிட் ார். இதனால் சீற்றம் வெகாண்
நவாபின் டைமந்தர் உம்தத்துல் உம்ரா ஏற்கனசேவ
சேகாட்டை டைIச் சுற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டிருந்த

பீரங்கி வண்டி வீரர்களுக்கு மிங்டைஞ வெ ய்ததும்
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை மீது பீரங்கிகள்
அக்கினி மடைழடைIப் வெபாழிந்தன. வெதா ர்ந்து
இரண்டு நாள்கள் சேபார் நடை வெபற்றும் வெவற்றி
ஈட் ாத எதிர்ப்படை கள் சேகாட்டை யின் கிழக்கு
மதிலில் ஏற்பட் ஒரு வெபரிI வெவடிப்பின்
வழிIாகத் தளபதி ஸ்டிவன் ன் தடைலடைமயில்
ஒரு அணி பாய்ந்து வெ ன்றது. இராமநாதபுரம்
சேகாட்டை வாயிலுக்கும் அரண்மடைனக்கும்
இடை ப்பட் பரந்த டைமதானத்தில்
பரங்கிIரும், மறவர்களும் கடுடைமIாகப்
சேபாரிட் னர். முடிவில் 3000 மறவர்கடைள
இழந்த இராமநாதபுரம் ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு
அடிபணிந்தது. இது நிகழ்ந்தது 03.06.1772. டைகது
வெ ய்Iப்பட் ராணி சே துபதியும் இரண்டு
வெபண்மக்களும் இளவர ர்
முத்துராமலிங்க சே துபதியும் பாதுகாப்புக்
டைகதிIாக திருச்சிக் சேகாட்டை யில்
அடை க்கப்பட் னர். அங்கு சிடைற
வாழ்க்டைகயின்சேபாது ராணியும் அவரது இடைளI
மகளும் காலமானார்கள்.
நவாபின் ஆட்சி

சே து நாட்டில் ஆற்காடு நவாபின் நிர்வாகம் 8
ஆண்டுகள் வெதா ர்ந்தன. இந்தக் கால கட் த்தில்
ஏற்கனசேவ தஞ்டை மன்னரது உதவியும்
இராமநாதபுரம் சீடைமடைIத் தாக்கிI ஆறுமுகம்
சேகாட்டை மாப்பிள்டைளச் ாமித் சேதவர் டைமசூர்
மன்னர் டைஹதர் அலியின் உதவி வெபற்றுச்
சே துபதிச் சீடைமயில் ஆற்காடு நவாபு
நிர்வாகத்டைத எதிர்த்துப் சேபாரிட் ார். நவாபின்
ஆட்சியில் புகுத்தப்பட் அர ாங்க ஆண்டு
முடைற ஹிஜிரி க}க்கு சே துநாட்டுப்
ப}த்திற்குப் பதில் ஆற்காடு வெவள்ளி ரூபாய்
சேபான்ற புதிI மாற்றங்களினால் அதிருப்தியுற்ற
மக்கள், மாப்பிள்டைளச் ாமித் சேதவரு ன்
இடை}ந்து எதிர்ப்பு அணிடைIப் பலப்படுத்தி
வந்தனர். இசேத காலக்கட் த்தில் சிவகங்டைகச்
சீடைமடைIயும் ஆக்கிரமித்து அங்கிருந்த மன்னர்
முத்துவடுகநாத சேதவடைர 25.05.1772-ல்
காடைளIார் சேகாவில் சேபாரில் வெகான்று,
சீடைமயின் நிர்வாகத்டைத, ஆற்காடு நவாபு
ஏற்றிருந்ததால் அங்கும் அதிருப்தி நிலவிIது.
அடுத்து கி.பி. 1780 5ூன் மாதம் டைமசூர் மன்னர்
டைஹதர் அலி வழங்கிI குதிடைரப்படை களின்

உதவி வெகாண்டு மன்னரது விதடைவ மடைனவி
இராணி சேவலுநாச்சிIார் மீண்டும்
சிவகங்டைகயில் மறவராட்சிடைI ஏற்படுத்தினார்.
இந்தச் சூழ்நிடைலயில் இராமநாதபுரம் சீடைமயும்
தன்னுடை I டைகடைIவிட்டு
நீங்காமலிருப்பதற்காக ஆற்காடு நவாபு ஒரு
திட் த்திடைன உருவாக்கி சே துபதி மன்னரது
ஒப்புதடைலயும் வெபற்றார். இதன்படி சே துபதி
மன்னர் ஆற்காடு நவாபின் சேமலாதிக்கத்டைத
ஏற்றுக்வெகாண்டு ஆண்டுசேதாறும் அன்பளிப்புத்
வெதாடைகIாக (Modernization of சேபஷ்குஷ்) ஒரு இலட் ம் ரூபாய்
வடைர நவாபிற்கு வெ லுத்தவும் ம்மதித்தார்.
காலவெமல்லாம் திருச்சிக் சேகாட்டை யில்
சிடைறக்டைகதிIாக இருந்து ாவடைத வி
நவாபினது இந்த நிபந்தடைனடைI ஏற்றுக்
வெகாள்ளுவதன் மூலம் சிடைற வாழ்க்டைகடைI
முடிவுக்குக் வெகாண்டு வந்து விட்டு மீண்டும்
சே துபதி மன்னரான பிறகு நவாடைபயும்,
பரங்கிIடைரயும் உறுதிIாகவும் இறுதிIாகவும்
அழித்து ஒழித்து வி லாம் என அந்த இளம்
மன்னர் திட் மிட்டிருந்தார்.

மீண்டும் சே துபதி மன்னர் ஆட்சி:
பின்னர் சே துபதி மன்னர் பல விறுவிறுப்பான
ந வடிக்டைககடைள சேமற்வெகாண் ார். சே து
நாட்டில் வறட்சி ஏற்படும்சேபாது தஞ்டை ச்
சீடைமயிலிருந்து தானிIங்கடைளக் வெகாள்முதல்
வெ ய்து வந்து மக்களுக்கு வழங்குவதற்கும்,
சே துநாட்டில் நல்ல அறுவடை ஏற்படும் சேபாது
உபரி தானிIத்டைதப் பக்கத்திலுள்ள இலங்டைக
நாட்டிற்கும் சேகரளத்திற்கும் அனுப்புவதற்கும்.
ஏற்ற வடைகயில் கிழக்குக் க ற்கடைரயில்
கிட் ங்கிகடைள அடைமத்தார். சேமலும் கருப்பட்டி,
சேதங்காய், எண்வெ}ய் சேபான்ற அன்றா
வாழ்க்டைகக்கு இன்றிIடைமIாப் பண் ங்கடைளக்
வெகாள்முதல் வெ ய்வதற்கு விIாபாரத் துடைற
என்ற ஒரு தனி அடைமப்டைபசேI உருவாக்கினார்.
மற்றும் சே துநாட்டுக் க லில் கிடை க்கும்
ங்குகடைளப் ப கிசேலற்றி வங்காளத்திற்கு
எடுத்துச் வெ ன்று அங்கு விற்படைன வெ ய்I
கல்கத்தாவில் ஒரு சே மிப்புக் கி ங்டைகயும்
ஏற்படுத்தினார். அப்வெபாழுது சே துநாட்டின் பல
பகுதிகளில் விவ ாIத்திற்கு அடுத்தபடிIாக
வளர்ந்து வந்த வெந வுத் வெதாழிலில் சுமார் 650

டைகத்தறிகள் சே துநாட்டின் கிழக்கு, வ க்கு
சேமற்குப் பகுதிகளில் இIங்கி வந்தன.
இடைவகளில் பரமக்குடியில் மட்டும் சே து
மன்னரது குத்தடைகக்கு உட்பட் சுமார் 100
டைகத்தறிகள் சே துநாட்டுக்கு வெவளிசேI விரும்பி,
வாங்கப்பட் (Modernization of Sea Breeze) சேபான்ற வடைகக்
டைகத்தறித் துணிகடைள உற்பத்தி வெ ய்து வந்தன.
இடைவகடைளப் பிவெரஞ்சுக்காரர்களும்,
ச்சுக்காரர்களும் சேபாட்டியிட்டு வாங்கி
காடைரக்கால், புதுச்சே ரி, பரங்கிப்சேபட்டை
சேபான்ற இ ங்களுக்கு அனுப்பி வந்தனர்.
இதனால் சே துநாட்டில் சே துபதி
நா}Iங்களு ன் ச்சுக் காரர்களது நா}Iமான
சேபார்சே ாசேநாவா, பக்சேகா ா, ப}ம்
வெபருமளவில் சே துநாட்டின்
வெ லாவணியிலிருந்து நாட்டின் வளடைமக்கு
வலுவூட்டிIது. இந்த நா}Iங்களுக்கு ஈ ாகச்
சே துநாட்டு நா}Iங்கடைள மாற்றிக்
வெகாள்வதற்குச் சே து மன்னர் ஒரு நா}I
மாற்றுச் ாடைலடைIயும் ஏற்படுத்தினார். இந்தக்
கால கட் த்தில் இந்த மன்னரி ம், சேபஷ்குஷ்
வெதாடைகடைI மாதந்சேதாறும் வெபற்றுக் வெகாள்ள

ஆற்காடு நவாபு கர்னல் மார்ட்டின்ஸ் என்ற
பரங்கிடைI இராமநாதபுரம் சேகாட்டை யில்
அவரது தனி அலுவலராக நிIமித்திருந்தார்.
மன்னர் இளம் வIதினராக இருந்ததால் நிர்வாக
அனுபவங்கடைளப் வெபறுவதற்குத் தளபதி
மார்ட்டின்டைÃ நாடினார். அப்வெபாழுது
ஆங்கிலக் கல்விப் புலடைம வெபற்றிருந்த
முத்திருளப்ப பிள்டைள என்பவடைர மன்னரது
பிரதானிIாக பணிIாற்ற மார்டின்ஸ்
பரிந்துடைரத்தார். திருவெநல்சேவலி மாவட் த்தில்
மிக எளிI குடும்பத்தில் வறுடைமயில் வாடிI
முத்திருளப்ப பிள்டைளயின் தாIார் வெநல்டைல
மாவட் த்டைத அடுத்திருந்த சே துபதிச் சீடைமயில்
உச்சி நத்தம் கிராமத்தில் உள்ள வெரட்டிIார்
வீட்டுப் பணிIாளராக சேவடைல பார்த்து வந்தார்.
அந்த வெரட்டிIார் முIற்சியில் இடைளஞர்
முத்திருளப்ப பிள்டைள ஆங்கில வெமாழியில்
மிகுந்த புலடைம வெபற்றது ன் பின்னர் சே து
நாட்டுப் பிரதானிIாக நிIமிக்கப்பட் ார். மிகச்
சிறந்த ரா5 தந்திரிIாக விளங்கினார்.
சீர்திருத்தங்கள்:

இவரது நிர்வாகத்தின்சேபாது இராமநாதபுரம்
சீடைமயின் வெபரும் பகுதிக்கும் பிரதானி
ஒவ்வெவாரு கிராமத்திற்கும் சேநரில் வெ ன்று
அங்குள்ள மண்வளம். நீர் வளம் ஆகிIடைவகடைள
ஆய்வு வெ ய்து, அந்த நிலங்களுக்குரிI
தீர்டைவடைIப் ப}மாக வெபறும் முடைறடைI
ஏற்படுத்தினார் மற்றும் பராமரிப்பில்லாமல்
பழுதுபட்டுப் சேபாயுள்ள ஆலIங்கடைளயும்,
ம ங்கடைளயும் வெ ப்பனிடுவதற்காக
அர ாங்கத்திற்குச் வெ லுத்தப்படுகின்ற
தீர்டைவயில் ஒரு சிறு பகுதிடைI 5ாரி மகடைம
என்ற வெபIரில் ஒரு வெபாதுநிதிIம் ஒன்டைறயும்
ஏற்படுத்தினார். இராசேமஸ்வரம்
திருக்சேகாயிலின் 3 வது பிரகார முற்றுப்வெபறும்
தருவாயில் மிகச் சிறப்பாக அந்தத்
திருப்பணியில் ஈடுபட் தற்காக, அவரது
திருஉருவத்டைத கீழக்சேகாபுர வா லில்
நிறுவியுள்ளடைத இன்னும் நாம் கா}லாம்.
இசேதசேபால் இராமநாதபுரத்திற்கு அடுத்து
சே துமன்னர்கள் மிகுந்த ஈடுபாடு வெகாண்டிருந்த
திருமருதூர் (Modernization of எ) நயினார் சேகாவில் ஆலIத்டைதயும்
திருப்பணி வெ ய்வதற்குச் சே துமன்னர் இவடைர

நிIமித்திருந்தார். அவரும் நாற்பது நாள்கள்
நீடித்த அந்தத் திருப்பணிடைIச் சிறப்பாக
முற்றுப்வெபறச் வெ ய்தடைத அங்குள்ள கல்வெவட்டு
இன்னும் ாட்சிIம் வழங்கிக்
வெகாண்டிருக்கிறது.[2]
இந்தப் பிரதானிIாரது நிர்வாகத்தில்
உருப்வெபற்றதுதான் இன்று மதுடைர
மாவட் த்டைதச் வெ ழுடைமப்படுத்திக்
வெகாண்டிருக்கும் வெபரிIார் அடைனத்திட் ம்
ஆகும். சே து நாட்டில் 12 மாதங்களில்
வெபரும்பாலான பகுதி வறட்சி மிக்கதாக
இருப்பதால் இந்தச் சீடைமடைIத் தஞ்டை ச்
சீடைமசேபால் நீர்வளம் மிக்கதாகச்
வெ ய்Iசேவண்டும் என்று திட் மிட் சே து
மன்னருக்குப் பிரதானி இந்தத் திட் த்டைத
வடைரந்து வெகாடுத்தார். இதன்படி மதுடைர
மாவட் த்தின் வரு நாட்டின் மடைலப்பகுதியில்
சேதாற்றம் வெபறும் டைவடைக ஆறு சில
பாடைறகளின் இ ர்ப்பாடுகளின் கார}மாக
டைவடைகயின் வெவள்ளம் முழுவதும் கிழக்கு
சேநாக்கி மதுடைர வழிIாக இராமநாதபுரம்
சீடைமக்கு வந்தடை வதற்குப் பதிலாக, சேமற்சேக

திடை மாறிச் வெ ன்று அரபிக் க லில் வீ}ாகக்
கலந்து வந்தது. அடைதத் தடுத்து நிறுத்தி டைவடைக
வெவள்ளத்டைத முழுடைமIாகச் சே துநாட்டில்
பIன்படுத்திக் வெகாள்வதுதான் இந்தத்
திட் த்தின் அடிப்படை Iாகும். ஆனால் காலச்
சூழலில் சே துபதி மன்னரும் சே து நாட்டு
அர ராக நீடிக்கவில்டைல. கி.பி. 1792-ல்
முத்திருளப்ப பிள்டைளயும் அவரின்
பிரதானிIாகப் பணிIாற்ற முடிIாத துரதிருஷ்
நிடைல. காலம் மாறிIது. அதடைனIடுத்த 100
ஆண்டுகள் கழித்து அந்தப் வெபரிIார்
அடை}த்திட் ம் ஆங்கில ஆட்சியில்
உருப்வெபற்றது.
இந்த மன்னரது ஆட்சி விறுவிறுப்பு ன்
நடை வெபறத் துவங்கிIது. இராமநாதபுரத்டைத
அடுத்துள்ள திருப்புல்லாணியில் ஒரு சிறிI
சேகாட்டை அடைமத்து கிழக்குக் க ற்கடைரசேIாரப்
பகுதியின் பாதுகாப்டைபப் பலப்படுத்தினார்.
அப்வெபாழுது சே து நாட்டில் வணிகத்துடைறயில்
ஈடுபட்டிருந்த ச்சுக் கிழக்கிந்திIக்
கம்வெபனிIாரு ன் நல்ல வெதா ர்புகடைளக்
வெகாண்டிருந்ததால் அவர்கள் மூலம்

இராமநாதபுரத்திற்கு கிழக்சேக பீரங்கி வெ ய்யும்
வெதாழிற் ாடைல ஒன்டைற நிறுவினார். இவ்விதம்
ஆற்காடு நவாபு னும் அவரது
உதவிIாட்களாகிI ஆங்கிலக்
கும்வெபனிIாடைரயும் அடிசேIாடு சே து
மண்ணிலிருந்து அகற்றுவதற்கு ந வடிக்டைககள்
எடுக்க முடிவு வெ ய்தார். தளபதி மார்ட்டின்ஸ்
ஆற்காட்டு நவாபிற்கும் கும்வெபனி
கவர்னருக்கும் இரகசிI அறிக்டைககடைள அனுப்பி
வந்தார்.
இதற்கிடை யில் அப்வெபாழுது சிவகங்டைகச்
சீடைமயின் நிர்வாகத்டைத இராணி
சேவலுநாச்சிIாருக்குப் பிரதிநிதிIாக சேநரடிIாகக்
கவனித்து வந்த மருது சேகாதரர்கள்
சிவகங்டைகக்கும் இராமநாதபுரம் சீடைமக்கும்
இடை ப்பட் பகுதியில் நிகழ்ந்த எல்டைலப்
பிரச்சிடைனகடைளப் வெபரிதாக்கி இராமநாதபுரம்
சீடைமக் குடிமக்களுக்குப் வெபருத்த நட் த்டைத
ஏற்படுத்தி வந்தனர். சேமலும் அப்வெபாழுது
சிவகங்டைகச் சீடைமக்குச் வெ ாந்தமாயிருந்த
வெதாண்டித் துடைறமுகத்தின் வழிIாக இறக்குமதி
வெ ய்Iப்பட் வெபாருட்கள் இராமநாதபுரம்

சீடைமக்குச் வெ ாந்தமான திருவா ாடைனச் சுங்கச்
ாவடி வழிIாகச் சிவகங்டைகச் சீடைமக்குக் க ந்து
வெ ல்ல சேவண்டிI நிடைல இருந்தது.
இராமநாதபுரம் மன்னருக்கு இந்த வடைகயில்
வெ லுத்தப்ப சேவண்டிI ரூ. 15,000/-ஐயும் மருது
சே ர்டைவக்காரர்கள் வெ லுத்தாமல் அடைலக்கழிவு
வெ ய்து வந்தனர். இதனால் சேகாபமுற்ற சே து
மன்னர் திருவெநல்சேவலியிலிருந்து
இராமநாதபுரம் சீடைம, அருப்புக்சேகாட்டை ,
திருச்சுழி வழிIாக பார்த்திபனூர் சுங்கச்
ாவடிடைIக் க ந்து சிவகங்டைக வெ ல்லும் வரத்து
வண்டிகள் அந்தச் சுங்கச் ாவடிக்கு வரி
வெ லுத்தாமல் கிழக்சேக, இராமநாதபுரம் வந்து
வ க்சேக சே ாழச் சீடைமக்குச் வெ ல்லுமாறு
ஏற்பாடு வெ ய்தார். இதனால் சிவகங்டைகச்
சீடைமக்கு ஏற்பட் வருமான இழப்டைப உ}ர்ந்த
சிவகங்டைகப் பிரதானிகள் டைவடைகIாற்றிலிருந்து
திருப்புவனம், திருப்பாச்சே த்தி வழிIாக
வெதற்சேக அபிராமம் முதலிI கண்மாய்களுக்குச்
வெ ல்லும் நீர்வரத்டைதத் தடை வெ ய்தனர்.
இதனால் சேகாபமுற்ற சே துபதி மன்னர்
அபிராமம் வெ ன்று அந்தக் கண்மாய்க்கு வரும்

கால்களின் தடை கடைள நீக்கி, நீர்வரத்திற்கு
ஏற்பாடு வெ ய்தார். இதடைன அடுத்து இரு
சீடைமகளுக்கும் இடை யில்
படைகயு}ர்வும் விசேராதப்சேபாக்கும் நீடித்து
வந்தன. முடிவில் ஆனந்துடைர அடுத்த பகுதியில்
இரு சீடைமப்படை களும் சேநருக்கு சேநர் சேமாதின.
[3] இதடைனIறிந்த கும்வெபனிக் கவெலக் ரும்
நவாபும் இருதரப்பினருக்கும் அறிவுடைரகள்
வழங்கிப் சேபார் ந வடிக்டைகடைI நிறுத்துமாறு
சேகட்டுக் வெகாண் னர். நிIாI உ}ர்வினால்
உந்தப்பட் சே துபதி மன்னர் சேபார்
நிறுத்தத்திற்கு உ ன்ப ாமல் சேபாடைர நீடித்து
வந்தார்.
இருவருக்கும் மர ம் வெ ய்வதற்காக கவெலக் ர்
பவுனி இருதரப்பினடைரயும் வெதாண்டிக்கு
அருகில் உள்ள முத்துராமலிங்க பட்டினத்துச்
த்திரத்தில் ஆ5ராகுமாறு ம்மன் அனுப்பினார்.
சிவகங்டைகப் பிரதானிகள் ஏற்றுக் வெகாண் னர்.
சே துபதி மன்னர் ம்மடைனப் புறக்கணித்து
வி ாரடை}க்குச் வெ ல்லவில்டைல. இதனால்
கும்வெபனிIாருக்கு மன்னர் மீது சேகாபம்
ஏற்பட் து.

இதற்கிடை யில் கி.பி. 1792-ல் சே துநாடு எங்கும்
கடும் வறட்சி ஏற்பட் து. இச்சூழ்நிடைலடைI
பIன்படுத்திக் வெகாண்டு கும்வெபனிIார்
சே துநாட்டில் தானிIங்கடைள விற்படைன
வெ ய்வதற்கு முன் வந்தனர். விற்படைனIாகும்
தானிIங்களுக்குச் சுங்க விலக்கு அளிக்குமாறும்
சேகட்டுக்வெகாண் னர். இந்தக் சேகாரிக்டைகடைIயும்
சே து மன்னர் புறக்கணித்து விட் ார்.
இச்சூழலில் கும்வெபனிIாடைரச் ார்ந்து ந ந்து
வெகாள்ளுமாறு பிரதானி முத்திருளப்ப பிள்டைள,
அடிக்கடி மன்னடைர வற்புறுத்தி வந்தார். இதற்கு
உ ன்ப ா மன்னர் பிரதானிடைIப் பதவி நீக்கம்
வெ ய்தார். அடுத்து இராமநாதபுரம் சீடைமயில்
உற்பத்திIாகும் டைகத்தறித் துணிகள்
அடைனத்டைதயும் ஏகசேபாகமாக கும்வெபனிIாசேர
வாங்குதற்கும், வெகாள்முதல் வெ ய்வதற்கும்
மன்னரது அனுமதிடைIக் சேகாரினர். அப்சேபாது
வெ Iல்பட் 650 தறிகளில் 150 தறிகளுக்கு
சேமலாக மன்னரது சேநரடிப்வெபாறுப்பில் இIங்கி
வந்ததாலும், இதனால் சே துநாட்டிற்கு வருமான
இழப்பு ஏற்படும் நிடைல இருந்ததாலும் மன்னர்
இந்தக் சேகாரிக்டைகடைIயும் மறுத்தளித்து

விட் ார். கடை சிIாக கும்வெபனிIார் மதுடைர
வெநல்டைலச் சீடைமகளில் வெகாள்முதல் வெ ய்த
டைகத்தறித் துணிச் சிப்பங்கடைள தூத்துக்குடி
துடைறமுகத்திலிருந்து கப்பலில் பாம்பன்
கால்வாய் வழிIாகச் வெ ன்டைனக்கு அனுப்பிக்
வெகாண்டிருந்தனர். பாம்பன் துடைறமுகத்தில்
கும்வெபனிIார் அவர்களது கப்பல்களுக்கு
முன்னுரிடைமயும் சுங்கச் லுடைகயும் வெபற
முIன்றனர். இந்த முIற்சிடைIயும், மன்னர்
நிராகரித்து, வரிடை முடைறடைI
அமுல்படுத்திIதால் முன்னுரிடைம வழங்க
மறுத்தார்.
இவ்விதம் அப்வெபாழுது தமிழகத்தின்
அரசிIலில் வாய்ப்பும் வலிடைமயும் வெபற்று
வந்த கும்வெபனிIாடைர
அவமதிப்புக்குள்ளாக்கிI இந்த மன்னடைரத்
தீர்த்துக் கட்டுவது என கி.பி. 1794-ல் கும்வெபனித்
தடைலடைம முடிவு வெ ய்தது. ஆனால் இந்த
ஆண்டிலும் வறட்சி வெதா ர்ந்ததால் அவர்களது
திட் த்டைத அடுத்த ஆண்டு வெதா க்கத்திற்குத்
தள்ளி டைவத்தனர். கி.பி. 1795-ஆம் ஆண்டு
பிப்ரவரி மாதம் 8-ஆம் நாள் டைவகடைறயில்

பாடைளIங்சேகாட்டை , கIத்தாறு ஆகிI
ஊர்களிலிருந்து வந்த கும்வெபனிIாரின்
வெபரும்படை இராமநாதபுரம் சேகாட்டை க்குள்
புகுந்தது. சேகாட்டை யின் வெபாறுப்பு தளபதி
மார்ட்டின்சி ம் இருந்ததால், இந்தப் படை
எவ்வித இடை யூறும் இல்லாமல்
அரண்மடைனடைIச் சுற்றி வடைளத்து இரண் ாவது
முடைறIாக மன்னடைரக் டைகது வெ ய்தது. சிறிதும்
எதிர்பாராது ந ந்த இந்த நிகழ்ச்சியினால்
வெபரிதும் ஏமாற்றமடை ந்த மன்னர்
வெவள்டைளIரது கட் டைளக்குப் பணிந்து
வெ ல்வடைதத் தவிர சேவறு வழியில்டைல.
அடுத்தநாள் பாதுகாப்பு ன் மீண்டும் திருச்சிக்
சேகாட்டை க்கு அனுப்பப்பட்டு அங்கு சிடைற
டைவக்கப்பட் ார். இராமநாதபுரம் சேகாட்டை ப்
வெபாறுப்பிலிருந்த மார்ட்டின்சும் கவெலக் ர்
பவுனியும் இராமநாதபுரம் அரண்மடைனடைIக்
வெகாள்டைளயிட் னர்.
ஆங்கிசேலI ஆட்சி
கும்வெபனிIாருக்கும் முத்துராமலிங்க
சே துபதிக்கும் இடை யில் படைகயு}ர்வு வளர்ந்து

அவர் சிடைறயில் அடை க்கப்பட் வு ன் அவரது
தமக்டைகIான மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIார்
கும்வெபனிIாரி ம் சே துநாட்டு வாரிசு தான்
எனக் கூறி தனக்கு சே து நாட்டின்
ஆட்சியுரிடைமடைI வழங்குமாறு சேகட்டுக்
வெகாண் ார். இதடைன வலியுறுத்துவதற்காகத்
தனது க}வர் இராம ாமித் சேதவரு ன்
வெ ன்டைன வெ ன்று ஆற்காடு நவாபு, கும்வெபனி
கவர்னர் மற்றும் அவரது அலுவலர்கள்
அடைனவடைரயும் ந்தித்து தனது சேவண்டுசேகாடைள
வலியுறுத்தியும் அதற்காகப் வெபருந்வெதாடைகடைIக்
டைகயூட் ாக வழங்கி அர பதவிடைIப் வெபறப்
வெபரிதும் முIன்றார். கும்வெபனித் தடைலடைம
மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIாடைர சே துபதியின்
அடுத்த வாரி ாக ஏற்றுக் வெகாண் சேபாதிலும்
அவருக்கு அதிகார மாற்றம் வெ ய்Iாமல்
சே துநாட்டின் நிர்வாகத்டைதக்கும்வெபனிIாசேர
எட்டு ஆண்டுகள் ந த்தி வந்தனர்.
1. ↑ (Modernization of மில் ரி கண் ல்ஸ்சே
Consulstation

ன்) military

2. ↑ கமால் S.M. Dr. சே துபதி மன்னர்
கல்வெவட்டுக்கள் - 2002
3. ↑ Military Consultation Vol. No:

ii. இராமன் இல்லாத அசேIாத்தி
இதற்கிடை யில் மன்னர் முத்துராமலிங்க
சே துபதியின் தளபதிகளில் மிகுந்த இரா5
விசுவாமுடை I சித்திரங்குடி மயிலப்பன்
சே ர்டைவக்காரர் என்பவர் மன்னடைரத் திருச்சிச்
சிடைறயிலிருந்து தப்புவிப்பதற்கான இரகசிI
முIற்சிகளில் ஈடுபட் ார். சித்திரங்குடி என்பது
ஆப்பனூர் நாட்டிலுள்ள ஒரு சிறிI கிராமம்.
இந்த ஊர் எப்வெபாழுதுசேம இரா
விசுவா த்திலும் பராம்பரிI வீர
உ}ர்வுகளுக்கும் சேபர் சேபான ஊர். கி.பி. 1772-ல்
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை டைIப் பிடித்த
ஆற்காடு நவாபும் கும்வெபனிIாரும்
சே துநாட்டை 9 ஆண்டுகள் நிர்வாகம்
வெ ய்தசேபாது நிர்வாகத்திற்குப் பலவிதமான
இடை ஞ் ல்கடைள ஏற்படுத்தி அந்தப் பகுதிக்குள்
அந்நிIர் நுடைழIாதபடி வெ ய்தனர் அந்த ஊர்
மக்கள். அத்தடைகI ஊரில், பிறந்தவர்தான்
தளபதி மயிலப்பன் சே ர்டைவக்காரர்.
சே ர்டைவக்காரர் என்றால் அர சே டைவயில் உள்ள

தளபதி என்ற வெபாருளாகும். இவரது
இIற்வெபIரும் மயிலப்பன் என்பதல்ல.
இவருக்குப் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்
அந்தப் பகுதியில் சேபரும் புகழும் படை த்து
வாழ்ந்த மயிலப்பன் என்ற வெபருமகன்
வெபIராசேலசேI இந்தப் வெபIர் இவருக்கு
வழங்கப்பட்டு வந்தது.
மயிலப்பனது முIற்சிகள் பலனளிக்காததால்
திருச்சியிலிருந்து சே துநாடு திரும்பிIபின்
முதுகளத்துரா பகுதி மக்கடைளத் திரட்டி
ஆங்கிசேலIருக்கு எதிராகப் சேபாராட் ம்
ந த்துவதற்கு ஏற்பாடு வெ ய்தார். இவரது
திட் த்டைதப் பின்பற்றிI மறக்குடி மக்கள் கி.பி.
1796 இல் முன்பு சே துபதி மன்னருக்கு வழங்கிI
வரி இடைறகடைள ஆங்கிலக் கும்வெபனிIாருக்குக்
வெகாடுக்க மறுத்தனர். அடுத்தபடிIாக 1797 ல்
கும்வெபனிIார், குடிமக்களது நிலங்கடைளப் புதிI
முடைறயில் நில அளடைவ வெ ய்யும்
முIற்சிகளுக்கு ஒத்துடைழக்க மறுத்தனர்.
இத்தடைகI கிளர்ச்சிப் சேபாக்குகடைள
இராமநாதபுரம் சீடைம கவெலக் ரான காலின்ஸ்
5ாக் ன் இரும்புக்கரம் வெகாண்டு ஒடுக்கினார்.

இதனால் சிறிது காலம் சே ார்வுற்றிருந்த
குடிமக்கள் மீண்டும் மயிலப்பன்
சே ர்டைவக்காரரது சேபாதடைனகளினால்
கும்வெபனிIாருக்கு எதிராகக் கிளர்ந்து
எழுந்தனர்.
சித்திரங்குடி சே ர்டைவக்காரரின் புரட்சி
1799-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 24-ந் சேததி
டைவகடைறப் வெபாழுதில் மயிலப்பன்
சே ர்டைவக்காரர் தடைலடைமயிலான
புரட்சிக்காரர்கள் முதுகளத்தூரிலுள்ள
கும்வெபனிIார் கச்சே ரிடைIத் தாக்கி, அங்கு
காவலில் இருந்த கும்வெபனிப் பணிIாளர்கடைள
விரட்டிIடித்து விட்டு அவர்களது ஆயுதங்கடைள
எடுத்தும் வெ ன்றனர். அடுத்து அபிராமத்திற்குச்
வெ ன்று அங்குள்ள கச்சே ரிடைIயும் டைகத்தறிக்
கிட் ங்கிடைIயும் தாக்கித் துணிகடைளச் சூடைற
சேபாட் னர். இந்த நிகழ்ச்சிகளின்
வெதா ர்ச்சிIாக அவர்கள் கமுதிக்கும் வெ ன்று
கச்சே ரிடைIத் தாக்கிIது ன் வெபரிI
வெநற்களஞ்சிIங்கடைளயும் வெகாள்டைளயிட் னர்.

இந்தக் கிளர்ச்சியினால் முதுகளத்தூர், கமுதி
சீடைம மக்கள் ஒரு புதிI வெதம்பு ன் கிளர்ந்து
எழுந்தது ன் கும்வெபனிIாடைரத் துரத்தி
விட்டு மீண்டும் சே துபதி மன்னரது ஆட்சிடைI
ஏற்படுத்தி வி லாம் என நம்பினர். இதனால்
அந்தப் பகுதியில் ஆங்காங்கு
குடிமக்களி மிருந்து தீர்டைவIாகப் வெபற்றுச்
சே மித்து டைவத்திருந்த வெநல் வெகாட் ாரங்கள்
அடைனத்டைதயும் மக்கள் வெகாள்டைளயிட் னர்.
தகவலறிந்த கவெலக் ர் லூசிங் ன் அந்தப் பகுதி
நிலவரத்டைதத் வெதரிந்து வெகாள்ள இIலாதவாறு
வெ ய்திப் சேபாக்குவரத்துகடைளயும் துண்டித்து
விட் னர். காமன்சேகாட்டை வழிIாக
இராமநாதபுரத்திலிருந்து கர்னல் மார்ட்டின்ஸ்
அடைழத்துச் வெ ன்ற சேபார் வீரர்களது அணியும்
கமுதிக்குச் வெ ல்ல முடிIாமல் திரும்பிவிட் து
இதனால் மிகவும் கலவரமடை ந்த
இராமநாதபுரம் கவெலக் ர்
பாடைளIங்சேகாட்டை க்கு அவ ரத் தபால்கடைள
அனுப்பி அங்கிருந்து கும்வெபனிIார் அணிகள்
முதுகளத்துர் பகுதிக்குப் புறப்பட்டு வருமாறு
வெ ய்தார். கும்வெபனி அணிகளுக்கும்.

கிளர்ச்சிக்காரர்களுக்கும் கமுதி. கி ாத்திருக்டைக,
முதுகளத்தூர், கருமல் ஆகிI பகுதிகளில்
சேநரடிIான சேமாதல்கள் ஏற்பட் ன. 42 நாள்கள்
இந்தக் கிளர்ச்சியினால் முதுகளத்துர் கமுதிச்
சீடைமகள் கும்வெபனி நிர்வாகத்திலிருந்து தனித்து
நின்றது ன் கும்வெபனித் துருப்புக்கடைளயும்
எதிர்த்துப் சேபாராடினார். இந்தக் கிளர்ச்சிகளின்
வெகாடுமுடிIாக ந ந்த கமுதிக் சேகாட்டை ச்
ண்டை யில் எதிர்பாரா நிடைலயில் எட்டை Iபுர
வீரர்களும் சிவகங்டைகச் சீடைம வீரர்களும் கலந்து
ஆங்கிசேலIருக்கு உதவிIதன் கார}மாக
கிளர்ச்சிக் காரர்களுக்குக் கடுடைமIான சே தமும்
சேதால்வியும் ஏற்பட் ன. கமுதிக்
சேகாட்டை யிலிருந்து வ கிழக்சேகயுள்ள
கீழ்க்குளம் காடுகள் வடைர கிளர்ச்சிக்காரர்களது
லங்கள் சிதறிக் கி ந்தன. இந்தக் கிளர்ச்சியில்
தீவிரப் பங்கு வெகாண் சிங்கன்வெ ட்டி, சேஷக்
இபுராஹிம் ாகிபு என்ற அவரது சேதாழர்கள்
வெகால்லப்பட் னர்.
கிளர்ச்சிக்காரர்கள் டைக ஓய்ந்ததால் அந்தப்
பகுதியில் இIல்பு நிடைலடைI ஏற்படுத்த
கும்வெபனிIார் முIன்றனர். மயிலப்பன்

சே ர்டைவக்காரடைரத் தவிர அடைனத்துக் கிளர்ச்சிக்
காரர்களுக்கும் வெபாது மன்னிப்பு வழங்கினர்.
சேவறு வழியில்லாமல் மயிலப்பன்
சே ர்டைவக்காரர் மாறு சேவ த்தில்
சே ாழநாட்டிற்குச் வெ ன்றார். எட்டு மாதங்கள்
கழித்து மயிலப்பன் சே ர்டைவக்காரர் மறவர்
சீடைமக்குத் திரும்பினார். அதுவடைர
கும்வெபனிIாருக்கு உற்ற சேதாழர்களாக இருந்த
சிவகங்டைகப் பிரதானிகள் மருது
சே ர்டைவக்காரர்கள் அப்வெபாழுது
கும்வெபனிIாருக்கு எதிரான கிளர்ச்சியில்
ஈடுபட்டிருந்தடைத மயிலப்பன் உ}ர்ந்தார்.
அவர்களது சேவண்டுசேகாளின்படி, அவர்களது
அணியில் நின்று பாடுபட் து ன், பாஞ்டை ப்
பாடைளIக்காரர்கள், கா ல்குடி, நாகலாபுரம்,
குளத்தூர் ஆகிI பாடைளIக்காரர்களது அந்நிI
எதிர்ப்புக் கிளர்ச்சிகளுக்கு
ஆதரவாகச் வெ Iல்பட் ார். மயிலப்பன்
சே ர்டைவக்காரரது ந வடிக்டைககடைளயும், அவர்
மருது சேகாதரர் அணியில் தீவிரமாக
ஈடுபட் டைதயும் நன்கு புரிந்துவெகாண்
கவெலக் ர் லூசிங் ன் மயிலப்பன்

சே ர்டைவக்காரடைரத் தம்மி ம் ஒப்படை க்கும்படி
மருது சேகாதரர்களுக்கு தாக்கீது அனுப்பினர்.
ஏற்கனசேவ கும்வெபனிIாடைர இறுதிIாக
எதிர்ப்பதற்கான ந வடிக்டைகயில் ஈடுபட்டிருந்த
மருது சேகாதரர்கள் கவெலக் ர் உத்திரடைவ ஒரு
வெபாருட் ாக மதிக்கவில்டைல.
மருது சேகாதரர்களது இறுதி முIற்சிIான
காடைளIார் சேகாவில் சேபாரில் 02-10-1801 ஆம்
சேததி சேதால்வியுற்றபின் 24-10-01 இல்
தூக்கிலி ப்பட் னர். அவர்கடைளச் ார்ந்திருந்த
மக்கள் தடைலவர்களில் பிரபலமான மீனங்குடி
முத்துக்கருப்பத் சேதவடைரயும், சித்திரங்குடி
மயிலப்பன் சே ர்டைவக்காரடைரயும் பிடிப்பதற்கு
தீவிரமான முIற்சிகளில் கும்வெபனித் தடைலடைம
இறங்கிIது. முத்துக்கருப்பத் சேதவர் டைகது
வெ ய்Iப்பட் தால், தன்னந் தனிIாக
மயிலப்பன் சே ர்டைவக்காரர் முதுகளத்துர் கமுதிப்
பகுதிகளில் தடைலமடைறவாகச் சுற்றித் திரிந்தார்.
அவர் காட்டிக்வெகாடுக்கப்பட்டு 6.8.1802 இல்
அபிராமத்தில் துக்கிலி ப்பட் ார். இவ்விதம்
சே துபதி மன்னடைர விடுவிப்பதற்காகச் வெ ய்த
முIற்சிகள் பலனளிக்கவில்டைல.

இடைதவெIல்லாம் அறிந்த சே துபதி மன்னர்
வெ ன்டைனக் சேகாட்டை யி லிருந்தவாறு மிகவும்
சேவதடைனப்பட்டுக் வெகாண்டிருந்தார். அதன்
வெதா ர்ச்சிIாக 23-01-1809 ஆம் சேததி இரவில்
மன்னர் காலமானார்.

iii. தன்னரசு நிடைலயில் தாழ்ந்த
சே துநாடு
இராமாI} காலம் வெதாட்டுஇ.
வெதா ர்புள்ளதாகப் வெபருடைம வெபற்றிருந்த
சே துபதி மன்னர்களது தன்னரசு 8.2.1795 இல்
ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திI கம்வெபனிIாரால்
டைகப்பற்றப்பட்டு சே துபதிச் சீடைம என்ற
தன்னரசு நிடைலடைI இழந்தது. மறவர் சீடைமயின்
மகு பதிகளாக மட்டுமல்லாமல் வெதய்வீகத்
திருப்பணிகளுக்கும் தமிழ் வளர்ச்சிப் பணிக்கும்
முதாIப் பணிகளுக்கும் ஊற்றுக் கண்}ாக
விளங்கிI சே துபதிகளின் ஆட்சி எதிர்பாராத
வண்}ம் முற்றுப்புள்ளி வெபற்றதால் அந்த
மன்னர்களால் வெதா க்கம் வெபற்றுத் வெதா ர்ந்த
திருப்பணிகள் பல தடை வெபற்று நின்றன.
குறிப்பாக இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலில்
வ க்கு வெதற்கு வாயில்களில் கால்சேகாள்
இ ப்வெபற்ற இரா5
சேகாபுரங்கள் முற்றுப்வெபறாமல் நின்றுவிட் ன.

திரு உத்திர சேகா மங்டைக திருக்சேகாயிலும்
கிழக்குப் பகுதியின் இரண் ாவது எழுநிடைல
சேகாபுரமும் முற்றுப்வெபறாமல் அடைரகுடைறIாகக்
காட்சிIளித்தது மற்றும் அந்தக் சேகாயிலின்
வ க்கு வெதற்கு நுடைழவாயில்களில்
அடைமக்கப்பட் ரா5 சேகாபுரங்களும் கால்சேகாள்
இட் நிடைலயிசேலசேI நின்றுவிட் ன.
இன்னும் வெதளிவாகச் வெ ால்லப் சேபானால்
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில் சேபான்ற வெபரிI
சிவாலIங்களில் நடை வெபற சேவண்டிI
அன்றா பூ5டைனகடைளயும் விழாக்கடைளயும்
வெதா ர முடிIாமல் ஆலI நிர்வாகிகள்
அவதிப்பட் னர். இதற்கு எடுத்துக்காட் ாக
கி.பி. 1772 ல் இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலின்
குருக்களும். நயினாக்களும் இராசேமஸ்வரம்
சேகாயில் ஆதின கர்த்தரான சே து இராமநாத
பண் ாரத்திற்கு எழுதிக் வெகாடுத்த ஒப்புதல்
வெ ப்சேபட்டை க் குறிப்பிட்டுச் வெ ால்லலாம்.
அந்த ஆண்டு 5ூன் மாதம் 3-ம் சேததி முத்து
இராமலிங்க வி5I ரகுநாத சே துபதி மன்னர்
முதலில் ஆங்கிசேலIர்களால் டைகது
வெ ய்Iப்பட்டு திருச்சிக் சேகாட்டை யில்

அடை க்கப்பட் தால் இராசேமஸ்வரம்
திருக்சேகாயில் வெதா ர்ந்து 3 மாதங்கள் எவ்வித
வழிபாடும் இன்றி மூடிக்கி ந்தடைதக்
குறிப்பி லாம். திருக்சேகாயிடைல நம்பி இருந்த
பலவடைகப்பட் பணிIாளர்கள் குறிப்பாக
அட் கர்கள். ஸ்தானிகர்கள். பரி ாரர்கள்,
பல்லக்குத் துக்கிகள் அலங்காரப் பட் ர்கள்,
டைகவித்தாளன், பண் ாரம், சேகாயில் பசும ம்
க}க்குக் காப்பாளன். வெபரிI சேமளம் என்ற
நாதஸ்வரக் குழு, சின்ன சேமளம் என்ற
நாட்டிIக்குழு சேபான்ற சேகாயில்
பன்னிIாளர்கள் அவர்களுக்குச் சே து மன்னர்
வழங்கிI காணிகளும் சீவித மானிIங்களும்
பறிக்கப்பட்டுத் தங்களது வாழ்க்டைகக்கு
அடைவகடைளசேI நம்பியிருந்த அந்தப்
பணிIாளர்கள் அல்லல் பட் னர்.
மற்றும் சேகாயில் விழாக்கள் மன்னரது
சேநரடிIான கவனமும் வெபாருள் உதவியும்
இல்லாமல் வெபாலிவிழந்த நிடைலயில்
ந த்தப்பட் ன. நாதஸ்வரக் கடைலஞர்கள்
நாட்டிIக் கடைலஞர்கள். குழல் வீடை}, மத்தளம்
ஆகிIடைவகடைளக் டைகIாளும் கடைலஞர்களும்

புரா}ப் பிர ங்கிகளும் சேதவரடிIார்கள்
ஆதரவின்றித் தவித்தனர். இவ்விதம் மக்கடைளப்
பல வடைககளிலும் இ ர்ப்பாடு அடை Iச் வெ ய்த
அந்நிIர் ஆட்சி வெதா ருவதற்குக் காலம் டைக
வெகாடுத்தது என்றால் அதடைனத் தவிர்ப்பதற்காக
எழுந்த மக்கள் கிளர்ச்சிகளும் ஆயுத பலத்தால்
அ க்கி ஒடுக்கப்பட் பிறகு சே துநாட்டிற்கு
ஏற்பட் அவலத்டைதக் காலத்தின் கட் ாIம்
என்று அடிபணிந்து மக்கள் அ ங்கிச்
வெ ல்வடைதத் தவிர சேவறுவழியில்டைல.

iv. சே து மன்னர்களது நிர்வாகம்
வெதளிவான வரலாற்றுச் ான்றுகளு ன் சே து
மன்னர்களது ஆட்சியின் மாட்சி பற்றி கி.பி. 1600
முதல் கி.பி. 1795 வடைரIான காலகட் த்திற்குரிI
வெ ய்திகள் நமக்குக் கிடை த்துள்ளன.
இடைவகளிலிருந்து சே து மன்னர்களது நாட்டின்
பரப்பு வ க்சேக திருவாரூர் சீடைமயிலிருந்து
வெதற்சேக திருவெநல்சேவலி சீடைமயின் வ பகுதி
வடைர அடைமந்திருந்தது என்படைத அறிI
முடிகிறது. கி.பி. 1645 - 1678 வடைர அரசே ாச்சிI
மிகச் சிறப்பான மன்னராக திருமடைல வெரகுநாத
சே துபதி கா}ப்படுகிறார். ஆனால் அவரது
நிர்வாக முடைற பற்றிI வெ ய்திகள் கிடை த்தில.
கி.பி. 1713-க்கும் கி.பி. 1725 க்கும் இடை ப்பட்
காலவழியில் சே துபதி பீ த்திலிருந்த முத்து
வி5I ரகுநாத சே துபதி நிர்வாகத் துடைறயில்
ஆற்றிI பணிகடைள இராமநாதபுரம் மஸ்தான
வரலாறு வெதரிவிக்கின்றது. நிர்வாக நலனுக்கு
ஏற்றவாறு சே து நாட்டை இந்த மன்னர் 72
இராணுவப் பிரிவுகளாக அடைமத்தார் என்பதும்,

குடிமக்களி ம் இருந்து வரிகடைள
வசூலிப்பதற்காகவும், வசூல் க}க்குகடைளப்
பராமரிக்கவும், மதுடைரச் சீடைமயிலிருந்து
சேவளாளப் வெபருமக்கடைள வரவடைழத்துச்
சே துநாட்டில் க}க்கர்களாக நிIமித்தார்
என்பதும் வெதரிI வருகிறது.[1] அவர்கள் நாட்டுக்
க}க்கு என்று அடைழக்கப்பட் னர். ஆனால்,
நிர்வாகத்டைதச் வெ ம்டைமப்படுத்திI மன்னர்
முத்துராமலிங்க வி5Iரகுநாத சே துபதி
என்பதுதான் உறுதிIான வெ ய்திIாக உள்ளது.
அறிவும், திறனுமிக்க இந்த மன்னரது அடைமச் ர்
முத்து இருளப்ப பிள்டைள (Modernization of பிரதானி) ஊர்சேதாறும்
வெ ன்று குடிமக்களது நிலங்களின் தன்டைம,
நீராதாரம் ஆகிIடைவகடைளக் க}க்கில் வெகாண்டு
குடிகள் அவர்களது நிலத்திற்குச் வெ லுத்த
சேவண்டிI தீர்டைவடைI நிர்}Iம் வெ ய்தார்.
இதற்காக இவர் சே து நாட்டின் நிலத்டைத நஞ்டை
புஞ்டை , மானாவாரி, வெபாட் ல் என்று
தரவாரிIாகப் பிரிவு வெ ய்தார். மற்றும்,
அப்வெபாழுது வழக்கில் இருந்த பண் மாற்று
முடைறப்படி குடிகள் தங்களது தீர்டைவடைI
விடைளப்வெபாருளாகச் வெ லுத்துவதற்குப் பதிலாக

அடைவகடைள சே துநாட்டு நா}Iமாகச்
வெ லுத்தலாம் என்ற முடைறடைIயும்
ஏற்படுத்தினார். அப்வெபாழுது சே துநாட்டில்
மின்னல் ப}ம், சுழிப்ப}ம், காசு என்ற
நா}Iங்கள் வழக்கில் இருந்தன என்பதும்
அடைவகடைளப் வெபாறிக்கக்கூடிI நா}Iச்
ாடைலகள் இராமநாதபுரத்திலும், இராசேமஸ்
வரத்திலும் இருந்தன என்று வெதரிகிறது. இந்த
நிலங்கடைளக் குடிகள் அவர்கசேள உழுது,
வித்திட்டுக்கடைள பறித்து, சேவளாண்டைம வெ ய்து
வந்தனர். அர ரின் அலுவலர்கள் அறுவடை யின்
சேபாது களத்துசேமட்டில் இருந்து அறுவடை Iான
கதிரடிப்டைபக் கண்காணித்து, வெமாத்தத்தில்
கிடை க்கும் தானிIத்தின் மதிப்டைப
அளவிட் னர். இவருக்கு உதவிIாக அளவன்,
வெபாலிதள்ளி என்ற உதவிIாளர்கள்
பணிபுரிந்தனர். வெமாத்த விடைளச் லில்
குடிமக்களது வெ லவுகடைளயும், களத்துசேமட்டில்
அளந்து வெகாடுக்கப்படும் களத்துப் பிச்டை என்ற
அன்பளிப்புத் தானிI அளவிடைனயும்
நீக்கிவிட்டு, எஞ்சியுள்ள மணிகடைள அளவன்
மூலம் அளந்து மமாகப் பங்கிட்டு, ஒரு பகுதி

மன்னருக்கும், மற்வெறாரு பகுதி ம்பந்தப்பட்
குடிமகனுக்கும் வழங்கப்பட் து. மன்னரது
பங்காகப் வெபறப்பட் தானிIத்டைத
கிராமங்களுக்கிடை யில் ஆங்காங்கு
அடைமக்கப்பட்டிருந்த ‘சே கரம் பட் டைற' என்ற
கி ங்குகளில் சே கரித்து டைவத்தனர்.
மற்றும், இந்த விடைளச் லுக்கான தீர்டைவIாகப்
வெபற்ற தானிIங்கடைளத் தவிர கிராமக்
குடிமக்களி ம் இருந்து கத்திப்வெபட்டி வரி,
சீதாரி வரி, நன்மாட்டு வரி, ா}ார் வரி,
வடைரஒடைல வரி, தறிக்க டைம என்ற வரி
இனங்களும் குடிமக்களது வெதாழிலுக்கு ஏற்ற
வடைகயில் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தன. இடைவ
தவிர ஆங்காங்சேக சில்லடைறIாக விற்படைன
வெ ய்Iப்படும் தானிIங்களுக்கு டைகஎடுப்பு,
அள்ளுத்தீர்டைவ (Modernization of ஒரு டைகIால் அள்ளுதல்,
இரண்டு டைககளாலும் அள்ளுதல்) என்ற
வரிப்பாடுகளும் இருந்து வந்தது வெதரிகிறது.
வெபரும்பாலும், மடைழப்வெபருக்கினால்
கிடை க்கும் நீரிடைனத் சேதக்கங்களில் சே மித்து
டைவத்து அடைவகடைள முடைறIாக மடை அல்லது

கலுங்கு வழிIாகவும், வாய்க்கால்கள்
மூலமாகவும் விடைளநிலங்களுக்குக்
கிடை க்குமாறு வெ ய்Iப்பட்டு வந்தது.
முத்துராமலிங்க வி5Iரகுநாத சே துபதியின்
ஆட்சிக்காலத்தில், (Modernization of கி.பி. 1792-ல்) டைவடைக
நதியிலிருந்து வரத்துக்கால்கள் மூலமாக
அபிராமம் கண்மாய்க்கு வரப்வெபறுகின்ற
வெவள்ளத்டைதச் சிவகங்டைகப் பிரதானிகள். தடை
வெ ய்தனர் என்ற வெ ய்தியிடைன அறிந்த சே து
மன்னர் தமது வீரர்களு ன் விடைரந்து வெ ன்று
அபிராமம் கண்மாய்க்கு வருகின்ற கால்களின்
அடை ப்புக்கடைள அகற்றி நீர்ப்பாய்ச் லுக்கு
உதவினார் என்ற வெ ய்தி வரலாற்றில் பதிவு
வெபற்றுள்ளது. இதில் இருந்து சே து மன்னர்கள்
தமது நாட்டுக் குடிமக்களது விவ ாIத்
வெதாழிலில் சேநரடிIாக எவ்விதம் கவனம்
வெ லுத்தினர் என்படைத அறிI முடிகிறது!
இந்த மன்னரது முன்னவர்கள் குடிகளது
சேவளாண்டைமத் வெதாழிலுக்கு உதவுவதற்காகப்
பல புதிI
கண்மாய்கடைளயும். நீர்வரத்துக்கால்கடைளயும்
அடைமத்து உதவிI வெ ய்திகள் பல உள்ளன.

கூத்தன் சே துபதி காலத்தில் டைவடைகIாற்றின்
நீரிடைன வறட்சி மிக்க பரமக்குடி, முதுகளத்தூர்
பகுதிக்குக் வெகாண்டு வெ ல்வதற்காக
அடைமக்கப்பட் வாய்க்கால் ஒன்று இன்றும்
கூத்தன்கால் என்ற வெபIரு ன், பIன்பட்டு
வருகின்றது. குண் ாற்று நீரிடைனக் கமுதிக்கு
அருகிலிருந்து திடை திருப்பி முதுகளத்தூர்
பகுதியின் கன்னி நிலங்கடைளக் கழனிகளாக
மாற்றுவதற்கு முத்து வி5Iரகுநாத சே துபதி
மன்னர் உதவிIடைதயும், சுமார் 30 கல் நீளமான
அந்தக் கால்வாய் இன்றும், வெரகுநாத காசேவரி
என்ற வெபIரில் பIன்பட்டு வருகிறது என்பது
இங்கு குறிப்பி த்தக்கடைவ.
இவ்விதம், ‘குடி உIர சேகால் உIரும்’ என்ற
முதுவெமாழிக்கு ஒப்ப குடிகளும் சே து மன்னரும்
வளடைமIான காலத்தில் வாழ்ந்து வந்ததால்
உள்நாட்டு வணிகம் தடைழத்தது.
இவ்விதம் சே து மன்னர்களது அக்கடைரயினால்
சே துநாட்டின் சேவளாண்டைமத் வெதாழில் சிறந்து
இருந்தது என்படைத அறிI முடிகிறது.
இராமநாதபுரம் மஸ்தான வெமனியூவலின்படி

வறட்சியும், பற்றாக்குடைறயும், சே து நாட்டுக்
குடிமக்கடைள வாட்டி வந்த அந்தக் காலத்தில்
அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக சேவளாண் வெதாழிலில்
ஈடுபட்டு இருந்தனர் என்படைத அறிI விIப்பாக
உள்ளது. ஏவெனனில் ாதார}மாக
விடைளIக்கூடிI வெநல் ரகங்களான உய்Iக்
வெகாண் ான், உருண்டை க் கார், சேபான்ற
வடைககளு ன் மிகச்சிறந்த ம்பா வெநல்
ரகங்களும், சே துபதி சீடைமயில் உற்பத்தி
வெ ய்Iப்பட் ன என்படைதக் கீசேழ கண்
பட்டிIலின் மூலம் அறிந்து வெகாள்ளலாம்.[2]
சே துபதி சீடைமயில் விடைளந்த வெநல் ரகங்கள்
1. . ம்பா
1. . ரபுலி ம்பா
1. . ஈர்க்கி ம்பா
1. . வெகரு ம் ம்பா
1. . சிறுமணிIன்
1. . வரகு ம்பா 7. வெவள்ளசேகாடி

8. தில்டைலநாIகம்
9. வெவள்டைள மிலகி
10. பாலுக்கினிIம்
11. கவுனி ம்பா
12. வெகாம்பன் ம்பா
13. சிரகி ம்பா
14. மாப்பிள்டைள ம்பா
15. கல்ம}வாரி
16. மானாவாரி
17. வெவள்டைள மானாவாரி
நாட்டு வெநல்
18. ப}முகாரி
19. முருங்கன்
20. நரிIன்
21. வெவள்டைளக் குருடைவ - வரு ம் முழுவதும்

22. கருப்புக் குருடைவ 23. வெமாட்டை க் குருடைவ 24. வெ ங்கனிக் குருடைவ சே துநாட்டுக் டைகத்தறித் துணியும்,
தானிIங்களும், எதிர்க் கடைரயிலுள்ள
இலங்டைகக்கும், வ க்சேக புதுடைவ
மாநிலத்திற்கும் பிவெரஞ்சு, ச்சு வணிகர்களால்
எடுத்துச் வெ ல்லப்பட் ன. சேமலும்
சே துநாட்டின் முத்துக்கள், ங்குகள்
சேதவிபட்டினம் துடைறமுகம் வழிIாக
வங்காளத்திற்கும் மற்ற வ மாநிலங்களுக்கும்
அனுப்பப்பட்டு வந்தன. சேகரளத்து மிளகும்,
சேதங்காயும் சே ரநாட்டில்
பIன்படுத்தப்பட் து ன், கீழக்கடைர வணிக
சேவந்தர் சீதக்காதி மடைரக்காIரது கப்பல்கள்
வெதாடைலதுரத்திலுள்ள கம்சேபாடிIா, சுமத்திரா,
மசேலIா நாடுகளிலிருந்து, ந்தனம், வெ ம்பு,
அந்த நாட்டுத் துணிகள், கருவாய்ப்பட்டை ,
ஏலம், கிராம்பு ஆகிI வெபாருட்கடைளச்
சே துநாட்டு கீழக்கடைரத் துடைறமுகத்திற்குச்
சுமந்து வந்து சே ர்த்தனர். வள்ளல் சீதக்காதி

மடைரக்காIர் 1796-ல் வெ ன்டைனக் சேகாட்டை
கவர்னருக்கு வடைரந்த ம ல் ஒன்றிலிருந்து
சேமசேல வெ ான்ன வெபாருட்கடைளச் ந்டைதப்
படுத்துவதற்காக பார்வதிசே கர நல்லூர் என்ற
பார்த்திபனூரில் வெபரும் ந்டைத ஒன்று கூடிIது
என்பது புலனாகின்றது.
இவ்விதம், சிறப்பான சேவளாண்டைமயினாலும்
வளமான க ல் வணிகத்தினாலும், சே து
மன்னர்களது கருவூலம் நிரம்பிIது. இதன்
கார}மாக சே து மன்னர்கள் இராசேமஸ்வரம்
சேபான்ற ஊர்களில் சேகாவில் கட்டுமானப்
பணிகடைளச் சிறப்பாக இIற்றுவதற்கும், சே து
மார்க்கத்திலும் பிற பகுதிகளிலும், அன்ன
த்திரங்கடைளயும் திரும ங்கடைளயும்
அடைமத்துப் பராமரிப்பதற்கும் எளிதாக இருந்தது
என்றால் மிடைகIாகாது. சே து மன்னர்களது
நிர்வாகத்தில் கி.பி. 18-ம் நூற்றாண்டின்
பிற்பகுதியில் ஆற்காட்டு நவாப்பின் வெதா ர்பு
ஏற்பட் தால் அமில்தார். மிட் ாதார். ம்பிரிதி
என்ற வட் ார வட் அலுவலர்களும் நிIமனம்
வெபற்றனர். அலுவலகங்களில் சிரஸ்த்ததார்,
சேபஸ்க்கார், வெபாக்கிஷதார் என்ற

அலுவலர்களும் நிIமிக்கப்பட் னர். பாரசீக
வெமாழியில் சே து மன்னருக்கும், நவாப்பிற்கும்.
ஆங்கிசேலIருக்கும் இடை யில் கடிதப்
சேபாக்குவரத்துக்கள் டைகIாளப்பட் ன என்படைத
கி.பி. 1795 ஆம் ஆண்டு ஆவ}ம் ஒன்று
வெதரிவிக்கின்றது. சேமலும், நிர்வாகத்தில் கிஸ்தி.
சேபஷ்குஷ், வ5ா, 5மாபந்தி, வாயிதா தாலூகா,
கஸ்பா, மிக் ா, ப லி, சேகாஸ்பாரா சேபான்ற
பாரசீகச் வெ ாற்கள் பIன்படுத்தப்பட்டு வந்தன.
ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திIக் கம்வெபனிIாரது
தடைலயீடு ஏற்படும் வடைரயில் சே து மன்னர்களது
நிர்வாகம் சிறப்பாக நடை வெபற்றது
புலனாகின்றது. ஆங்கிசேலIரது நிர்வாகத்தில்
குடிமக்களு னான வெதா ர்புகள் சே து மன்னர்
காலங்கடைளப் சேபான்று வெநருக்கமாக
இல்லாவிட் ாலும், அவர்களது கடிதங்களிலும்,
பதிசேவடுகளிலும், பாரசீகவெமாழிச் வெ ாற்கள்
வெதா ர்ந்து வந்துள்ளன.
1. ↑ Raja Ram Rao.T-Manual of Ramnad
Samasthanam (Modernization of 1891) pg 236

2. ↑ Raja Ram Rao.T - Manual of Ramnad
Samasthanam (Modernization of 1891) Page 48

இIல் - VIII
i. சே துபதி மன்னரது
நடை முடைறகள்
வெபாதுவாகச் சே துபதி மன்னர்கள்
இராமநாதபுரம் அரண்மடைனயில் தங்கியிருக்கும்
சேபாது நாள்சேதாறும் காடைலயிலிருந்து மாடைல
வடைர பல அலுவல்களில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
டைவகடைறயில் எழுந்த பிறகு சில மங்கலப்
வெபாருட்கடைளக் காண்படைத வழக்கமாகக்
வெகாண்டிருந்தனர். அடுத்து ராசே5ஸ்வரி அம்மன்
சேகாயிலில் வழிபாட்டை முடித்துக் வெகாண்
பிறகு சிறிது சேநரம் நாதஸ்வர இடை டைI
ரசிப்படைதயும் வழக்கமாகக் வெகாண்டிருந்தனர்.
பின்னர் அரண்மடைன வெதன்பகுதியில்
அடைமக்கப்பட்டிருந்த விடைளIாட்டு சேமடை யில்
முளகு வெ ட்டிகள் என்று அடைழக்கப்பட்
மல்லர்களின் மற்சேபாரிடைனக் கண்டு களிப்பது

உண்டு. சில மன்னர்கள் அங்கு குழுமியிருந்த
சிறந்த வீரர்களு ன் வாள் பயிற்சியும் வெ ய்து
வந்தனர். மாளிடைக திரும்பிI பின்னர் காடைலக்
க ன்கடைள முடித்து விட்டுச் சிறிது சேநரம்
அமர்ந்து வீடை} சேபான்ற வாத்திI இடை கடைளக்
சேகட்டு மகிழ்வதும் உண்டு. மன்னர் முத்து
இராமலிங்க வி5I ரகுநாத சே துபதி வIலின்
இடை டைIக் சேகட்பதற்காக சேமல்நாட்டு கடைலஞர்
ஒருவடைரப் பணியில் அமர்த்தி இருந்தார் என்று
குறிப்பு ஒன்றில் கா}ப்படுகிறது. இந்த
மன்னருக்கு அழகு மிக்க வெபாருள்களில் ஈடுபாடு
இருந்ததால் மரத்தினால் பல வெபாருட்கடைளச்
வெ ய்வதற்கு சேமல்நாட்டுத் தச் ர் ஒருவடைரப்
பணியில் அமர்த்தி இருந்தார் என்ற வெ ய்தியும்
கிடை த்துள்ளது.
இதடைனப் சேபான்சேற மன்னர் பாஸ்கர சே துபதி
காலத்தில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த அரண்மடைன
மிருகக் காட்சி ாடைலடைIக்
கண்காணிப்பதற்கும், மிருகங்களுக்குப் பயிற்சி
அளிப்பதற்கும் ஒரு சேபார்த்துகீசிIப்
பரங்கிடைIக் காப்பாளராக நிIமித்திருந்தார்
என்பது குறிப்பி த்தக்கது. பின்னர் இராமலிங்க

விலா ம் அரண்மடைனயில் அமர்ந்து பிரதானி
தளகர்த்தரு ன் நாட்டு அரசிIல் நிடைல பற்றிக்
கலந்து ஆசேலாசிப்படைத முடைறIாகக்
வெகாண்டிருந்தனர். இந்தக்
கலந்துடைரIா ல்களில் எட் ப்படும்
கருத்துக்கடைள வடைரவதற்காக ஆங்கில எழுத்தர்
ஒருவரும் பாரசீக முன்சி ஒருவரும் நிIமனம்
வெபற்றிருந்தனர் என்ற வெ ய்தி முத்துராமலிங்க
வி5I ரகுநாத சே துபதி மன்னரது
ஆவ}ம் ஒன்றில் கா}ப்படுகின்றது. இந்த
அலுவல்கள் முடிந்தவு ன் இராசேமஸ்வரம்,
திருப்புல்லாணி, திரு உத்திரசேகா மங்டைக,
திருமருதூர் ஆகிI திருக்சேகாயில்களில் இருந்து
தீர்த்தங்கள் வெகாண்டு வந்து மன்னருக்கு
வழங்குவதற்காகச் சில பிராம}ர்களும்
நிIமனம் வெபற்றிருந்தனர். இந்த
நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு சே து நாட்டின் பல
பகுதிகளிலிருந்து மன்னடைரச் ந்திப்பதற்காக
வருகின்ற நாட்டுத் தடைலவர்கடைளயும், ச்சு
நாட்டு, ஆங்கில நாட்டு அர ப்
பிரதிநிதிகடைளயும் ந்தித்து உடைரIாடுவது சே து
மன்னர்களது வழக்கமாக அடைமந்து இருந்தன.

இந்தச் வெ ய்திகவெளல்லாம் இராமநாதபுரம்
அரண்மடைனயில் பல ஆவ}ங்களிலும்
வெ ன்டைனயில் உள்ள தமிழ்நாட்டு ஆவ}க்
காப்பக ஆவ}ங்களிலும் கா}ப்படுகின்றன.

ii. அரண்மடைனயும்
ஆவ}ங்களும்
இராமநாதபுரம் அரண்மடைன
சேமசேல விவரிக்கப்பட் வரலாற்றின்
நாIகர்களான சே து மன்னர்களும்
5மீன்தார்களும் தங்களது தடைலடைமயி மாகவும்
இருப்பி மாகவும் அடைமந்திருந்தது
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை க்குள் அடைமந்துள்ள
அரண்மடைனIாகும்.
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை முதலில் மண்}ால்
அடைமக்கப்பட்டு இருந்தது என்ற
வெதான்டைமIான வெ ய்தி கி.பி. 12 ஆம்
நூற்றாண்டில் மதுடைர மண் லத்தின் மீது
படை வெIடுத்து வந்த இலங்டைகப்
படை வெIடுப்பிடைனப் பற்றிI இலங்டைக
வரலாற்று நூலில் கா}ப்படுகிறது.[1] இந்தக்
சேகாட்டை கி.பி. 1678 வடைரIான காலகட் த்தில்
சேபாகலுடைரத் தடைலடைமயி மாகக் வெகாண்டிருந்த
சே து மன்னர்கள் சில காலம் இதடைனப்
பIன்படுத்தினர். இதற்கு ஆதரவாக

இராமநாதபுரம் வெதன்சேமற்கு மூடைலயில் கூத்தன்
சே துபதியினால் அடைமக்கப்பட்
கூரிச் ாத்தனார் ஆலIத்டைதயும் தளவாய்
சே துபதி என்ற இரண் ாம் டை க்கன் சே துபதி
அடைமத்த வெ ாக்கநாத சேகாயிடைலயும்
அரண்மடைனயின் டைமIப் பகுதி திருமடைல
வெரகுநாத சே துபதி அடைமத்த இராசே5ஸ்வரி
அம்மன் ஆலIத்டைதயும் குறிப்பி லாம். இந்த
மண் சேகாட்டை டைIயும் இதனுள் அடைமந்திருந்த
அரண்மடைனடைIயும் அகற்றிவிட்டு
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை டைIயும்
அரண்மடைனடைIயும் அடைமத்தவர் வெரகுநாத
கிழவன் சே துபதி ஆவார். இந்தக்
கற்சேகாட்டை டைIப் பின்னால் வந்த சே து
மன்னர்களும் 5மீன்தாரர்களும் பIன்படுத்தி
வந்துள்ளனர். இடைவகடைள அடைமக்க வெபரிதும்
உதவிIவர் வள்ளல் சீதக்காதி மடைரக்காIர் என்ற
கீழக்கடைர வணிக சேவந்தர் ஆவார் என்ற வெ ய்தி
இராமநாதபுரம் சேமனுவலில்
குறிப்பி ப்பட்டுள்ளது.
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை ஒசேர ஒரு தடைர
வாயிலு ன் வெ வ்வக வடிவில் 27 அடி உIரமும்

5 அடி அகலமும் வெகாண் கற்சுவர்களால்
அடைமக்கப்பட் து. இராமநாதபுரம்
அரண்மடைனயில் சே து மன்னரும் அவரது அர
பிராட்டிகளும் தங்குவதற்கு ஏற்ப பல அடைறகள்
வெகாண் மண் பங்கடைளயும் சே து மன்னர்
வெகாலு வீற்றிருப்பதற்கான அத்தாணி
மண் பத்டைதயும், ஆயுதச் ாடைலடைIயும்
அடைமத்தது ன் இராமநாதபுரம்
அரண்மடைனயின் அன்றா அலுவல்கள்
எவ்விதம் ந க்க சேவண்டும் என்பதற்கான
வடைரIடைறகடைளயும் சீதக்காதி மடைரக்காIர்.
மன்னருக்கு வகுத்துக் வெகாடுத்தார். சேமலும்
மன்னர் நீராடுவதற்கு என்று அத்தாணி
மண் பத்தின் வ பகுதியில் நீராடுவதற்கான
நீச் ல் குளம் ஒன்டைறயும் அடைமத்து இருந்தார்.
இராமநாதபுரம் நகருக்கான குடிநீர் சேதக்கமான
முகடைவயூரணியிலிருந்து இந்த நீச் ல் குளத்திற்கு
நீர் வ தி வெபறுவதற்கான ஏற்பாடுகடைளயும்
வெ ய்திருந்தார். 5மீன்தார்களின் ஆட்சியின்
வெபாழுது இந்த நீச் ல் குளம் பIனற்றதாகச்
வெ ய்Iப்பட் து. அண்டைமக்காலம் வடைர அந்தப்
பகுதி பூப்பந்து விடைளIாடும் இ மாக இருந்து

வந்தது. கி.பி. 1772-ல் 5ூன் மாதம் 3-ஆம் சேததி
இராமநாதபுரம் அரண்மடைனடைIக் டைகப்பற்றிI
ஆங்கில தளபதி சே5ா ப் ஸ்மித் இந்த
அரண்மடைனயின் அழகிடைனத் தமது
அறிக்டைகயில் பதிவு வெ ய்திருந்தார். அவடைரப்
சேபான்சேற கி.பி. 1796-ல் இங்கு வருடைகதந்த
வெ ன்டைன தளபதி வெ5னரல் சேபட் ர் ன்
இராமநாதபுரம் அரண்மடைனயின் அடைமப்பு
பற்றிI முழு விவரங்கடைளயும் தமது பI}க்
குறிப்பில் வடைரந்து டைவத்துள்ளார்.[2]
 I   I  I [3] I 
5மீன்தார்களது ஆட்சியில் இந்த
அரண்மடைனயின் நுடைழவாயிடைல ஒட்டிI இரு
பகுதிகளிலும் சிற்சில மாற்றங்கள் மட்டும்
வெ ய்Iப்பட் ன.
மன்னர் பாஸ்கர சே துபதி அவர்கள் காலத்தில்
இராமலிங்க விலா ம் அரண்மடைனடைI அடுத்து
வ பகுதியில் ஒரு சிறிI மிருகக்காட்சி
ாடைலடைIயும் அடைமத்துப் வெபாதுமக்கள்
அதடைனக் கண்டு களிக்கச் வெ ய்Iப்பட் து. அந்த
மிருகக் காட்சி ாடைலயில் மான்கள்,
புலி, மடைலIாடுகள் இருந்த விபரம் அவரது

1893-ஆம் ஆண்டு நாட்குறிப்பிலிருந்து வெதரிI
வருகிறது. இவரது டைமந்தரான இரா5
ராசே5ஸ்வர முத்து ராமலிங்க சே துபதி
இராமலிங்க விலா த்தின் கிழக்சேக உள்ள
அரண்மடைன மதிடைல அகற்றி விட்டு ஒரு
அழகிI புதிI நுடைழவாயில் ஒன்டைற
அடைமத்தார். இன்றும் அந்த வாயில் ‘சேபாலீஸ்
சேகட்” என்ற வெபIரு ன் பIன்பட்டு வருகிறது.
இந்த மன்னர் இரா5 ராசே5ஸ்வரி ஆலIத்திற்கு
சேமற்கிலும் அந்தப்புரத்திற்கு கிழக்கிலும்
இடை ப்பட் இ த்தில் கல்Iா} மஹால் என்ற
புதிI கட்டி த்டைதயும் அதற்கு எதிசேர ரஸ்வதி
மகால் என்ற நூலகக் கட்டி த்டைதயும்
அடைமத்தார். இடைவகடைளத் தவிர இந்த
அரண்மடைனப் பகுதியில் 5மீன்தாரர் ஆட்சியில்
எந்த அடைமப்புகளும் நிர்மாணிக்கப்ப வில்டைல
என்பது குறிப்பி த்தக்கது.
ஆவ}ங்கள்
ஏறத்தாழ 12-ஆம் நூற்றாண்டு முதல் வெதா ர்ந்து
வந்துள்ள சே து மன்னர்களது ஆட்சி பற்றிI
அதிகாரப்பூர்வமான ஆவ}ங்கள் இல்டைல

என்சேற வெ ால்லலாம். ஆதலால் கள்ளர் சீடைம
கானாட்டு திருவெமய்Iத்திலும், பின்னர் ாடைல
கிராமத்டைத அடுத்த விடைரIாத கண் னில் கி.பி.
16-ஆம் நூற்றாண்டின் இடை ப்பகுதி வடைர
நீடித்த இந்த மன்னர்களது ஆட்சியிடைனப் பற்றிI
ஆவ}ங்கள் ஏதும் கிடை க்கப் வெபறவில்டைல.
கி.பி. 17-ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 18-ஆம்
நூற்றாண்டு வடைர சேபாகலூரிலும்,
இராமநாதபுரத்திலும் நிடைலத்திருந்த சே து
மன்னர்களது ஆட்சிடைIப் பற்றிI விவரங்கடைள
அறிவதற்குக் கீழ்கண் ஆவ}ங்கள் மட்டும்
பIனுள்ளடைவIாக அடைமந்து விளங்குகின்றன.
1. . Old Historical Manuscripts by Taylor Vol II (Modernization of 1841)
2. . Manual of Madura Country by A. Nelson (Modernization of 1861)
3. . Manual of Ramnad Samasthanam by Raja Ram Rao
(Modernization of 1891)
4. . இராமநாதபுரம் நிலமான்I ஒடைலக் க}க்கு
(Modernization of 1810)
5. . Tamil Nadu Archives Records from 1772 AD

6. . Diary of General Patterson (Modernization of 1796) - London
Museum
7. . இராமப் டைபIன் அம்மாடைன - தஞ்டை
ரசுவதி மகால் பதிப்பு
8. . கான் ாIபு ண்டை - (Modernization of நாட்டுப்புற
இலக்கிIம்)
9. . Records of outer East India Company (Modernization of Calonial
Archives the Hague) 10. Record of English East India
Company
11. Topographical list of inscriptions 1906, Vol II by K.V.
Rangacharya
இடைவ தவிர கி.பி. 1604 முதல் 1792 வடைர சே து
மன்னர்கள் வழங்கிI ர்வமான்I ா னங்களான
வெ ப்சேபடுகளும் கி.பி. 1622 முதல் 1898
வடைரயிலான கால அளவில் சே து மன்னர்கள்
வெவட்டுவித்த கல்வெவட்டுகளும் ஆகும். இந்த
ஆவ}ங்களில் சே து மன்னர்களது ஆட்சிக்
காலத்டைத அறுதியிட்டுத் வெதரிவிக்கவில்டைல.
எடுத்துக்காட் ாக திருமடைல வெரகுநாத
சே துபதியின் ஆட்சிக்காலம் கி.பி. 1674 லும்,

கி.பி. 1678 லும் நிடைறவுவெபற்றதாக சில
ஆசிரிIர்கள் குறிப்பிட்டு உள்ளனர்.
உண்டைமயில் அவரது ஆட்சிக்கால முடிவு கி.பி.
1676 ஆகும். சேமலும் இந்த மன்னர் சே துபதி
பட் ம் சூட்டிக் வெகாண் சேபாது கூத்தன்
சே துபதியின் மகன் தம்பித் சேதவர்க்காக மதுடைர
மன்னர் திருமடைல நாIக்கர் தடைலயிட்டுச் சே து
நாட்டை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்குமாறு
வலியுறுத்தி வந்தார். இதன் கார}மாகப்
பிரிவிடைன வெ ய்Iப்பட் சே து நாட்டில்
காடைளIார் சேகாவில் பகுதிடைIத் தம்பித் சேதவர்
தடைலடைமயி மாகக் வெகாண்டு சில காலம் ஆட்சி
வெ ய்துள்ளார். இதடைனப் சேபான்சேற இன்வெனாரு
பகுதிIான அஞ்சுசேகாட்டை பகுதிடைI
நாராI}த் சேதவர் மகன் தனுக்காத்த சேதவர் சில
காலம் ஆட்சி வெ ய்தடைதயும். சேமசேல கண்
நூல்கள் குறிப்பி த் தவறிவிட் ன.
இன்வெனாரு வெ ய்தி, வெரகுநாத கிழவன் சே துபதி
கி.பி. 1710-ல் மர}மடை ந்ததும் அவரது
தங்டைகயின் மகனான திருவுடை Iாத் சேதவர்
என்பவர் சே துபதிப் பட் த்திடைனப் வெபற்றார்
என அடைனத்து நூல்களிலும்

குறிப்பி ப்பட்டுள்ளன. ஆனால் திருவுடை Iாத்
சேதவர் என்ற முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி கி.பி.
1710-ல் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னர் அவரது
தடைமIனார் முத்து வயிரவநாத சே துபதி கி.பி.
1710-சேலசேI சே துநாட்டின் ஆட்சி உரிடைமடைIப்
வெபற்றிருந்தார் என்படைத அவரது கி.பி. 1710. கி.பி.
1712 ஆண்டை ச் சே ர்ந்த வெ ப்சேபடுகள்
வெதரிவிக்கின்றன. ஆதலால் முத்து வி5I ரகுநாத
சே துபதி கி.பி. 1713-ல் தான் சே து நாட்டின்
மன்னராக முடிசூட்டிக் வெகாண் ார் என்பது
வெதளிவாகிறது. கி.பி. 1713-ல் இந்த மன்னர்
வழங்கிI முதல் வெ ப்சேபடும் இடைத உறுதி
வெ ய்கிறது. இந்த மன்னரது மர}ம் பற்றிI
ரிIான ஆண்டு இந்த நூல்களில்
கா}ப்ப வில்டைல. இதடைனப் சேபான்சேற
கிழவன் சே துபதியின் மகனான பவானி ங்கரத்
சேதவர் கி.பி. 1725-ல் இராமநாதபுரம்
சேகாட்டை டைIப் பிடித்து கி.பி. 1727 வடைர ஆட்சி
வெ ய்தடைதப் பற்றிI வெ ய்திகளும் இதுவடைர
வெவளியி ப்ப வில்டைல. இந்த மன்னர்
திருக்சேகாயில்களுக்கு வழங்கிI தானங்களில்
கி.பி. 1727-ல் நயினார் சேகாயிலுக்கு

வழங்கப்வெபற்ற அண் குடித் தானம் பற்றிI
கல்வெவட்டு மட்டும்தான் கிடை த்துள்ளது.
இடைவகடைள வி இன்னும் சிறப்பு வாய்ந்த
வெதான்டைம ஆவ}ங்கடைளப் சேபார்த்துகீசிIர்
சே து மன்னர் கடிதப் சேபாக்குவரத்து,
Iாழ்ப்பா}ம், தூத்துக்குடி, கீழக்கடைர ஆகிI
ஊர்களில் நிடைல வெகாண்டிருந்த ச்சுக்
கிழக்கிந்திIக் கம்வெபனிIாரது
உ ன்படிக்டைககளும் கி.பி. 1772 - 1794 வடைரIான
கால அளவில் ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திI
கம்வெபனிக்கும் சே து மன்னருக்கும் இடை சேI
நடை வெபற்ற கடிதப் சேபாக்குவரத்து ஆகிIடைவ
சே துபதிச் சீடைம வரலாற்றிற்கு மிகவும்
இன்றிIடைமIாதடைவ. அடைவகளில் ஒன்று கூ
நமக்குக் கிடை ப்பதாக இல்டைல. இராமநாத
மஸ்தான நிர்வாக அலுவலர்களது
அசிரத்டைதIாலும், வெபாறுப்பற்ற தன்டைமIாலும்
இடைவ முழுவதும் அழிந்து விட் ன.
இடைவகடைளப் சேபான்சேற கிழவன் சே துபதியின்
மடைனவிIான காதலி நாச்சிIார் இராசேமஸ்வரம்
திருக்சேகாயிலுக்கு வழங்கிI அறக்வெகாடை
பற்றியும் சேமலச்சீத்டைத கிராம அறக்வெகாடை ,

தனுஷ்சேகாடி த்திரத்திற்கு வழங்கிI களத்துர்
அறக்வெகாடை . எம்மண் லமுங் வெகாண் ான்
என்ற ஊரில் அடைமத்து இருந்த அன்ன த்திரம்
பற்றியும் ராணி மங்கசேளசுவரி நாச்சிIார்
வழங்கிI அறக்வெகாடை கடைளப் பற்றியும்
விவரம் அளிக்கப்ப வில்டைல.
கி.பி. 1678 வடைர ஆட்சி வெ ய்த திருமடைல
வெரகுநாத சே துபதி மன்னருக்கு வாரிசு இல்டைல
என சேமசேல கண் நூல்களில்
குறிப்பி ப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அந்த மன்னர்
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில் கட்டி முடித்த
இரண் ாவது பிரகாரத்தின் சேமற்குப்புறத்தில்
உள்ள சுவாமி ன்னதி பக்கத்தில் அவரும்
அவரின் இளவலும் நிற்பதாக சிடைல ஒன்று
வடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அவரது டைமந்தன் என
நிடைனவுபடுத்துகிறது. இதடைனப் சேபான்சேற கி.பி.
1710-ல் கிழவன் வெரகுநாத சே துபதி மன்னர்
வாரிசு இல்லாமல் மர}ம் அடை ந்ததால்
அவரது தமக்டைக மகன் (Modernization of திருஉத்திரசேகா மங்டைக
க ம்பத்சேதவர் மகன்) சே துபதிIாக அரிIடை}
ஏறினார் என வடைரIப்பட்டுள்ளது. உண்டைமயில்
இந்த மன்னருக்கு இர}சிங்கத்சேதவன் என்ற

ஒரு மகன் இருந்தான் என்பதும் அவன்
சே துநாட்டின் வ பகுதிIான கல்வா ல்
நாட்டின் அர ப் பிரதிநிதிIாக அமர்ந்திருந்தார்
என்படைதக் காட்டு பாவா ாகிபு பள்ளிவா ல்
கல்வெவட்டு வெதரிவிக்கின்றது. இந்த விபரங்கடைள
இராமநாதபுரம் சேமனுவல் ஆசிரிIர் கூ
வடைரவதற்குத் தவறிவிட் ார். கி.பி. 1803 முதல்
1812 வடைர சே து நாட்டின் முதல் 5மீன்
தாரிணிIாக வெபாறுப்சேபற்றிருந்த இராணி
மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIாருக்கு ஆண் வாரிசு
இல்லாததால் அண்}ா ாமி என்ற சிறுவடைனச்
சுவிகாரம் வெ ய்துவெகாண் ார் என சேமனுவல்
குறிப்பிடுகிறது. இந்த இராணிIார் சே ம்மாள்
என்ற வெபண்டை}ச் சுவீகரித்திருந்தும் அவரது
புண்ணிIமாக திருப்புல்லாணி, அகத்திIர்
கூட் ம், சீனிவா ப் வெபருமான் ஆலIத்திற்கு
வெநடிI மாணிக்கம் என்ற கிராமத்டைதச்
ர்வமான்Iமாக வழங்கிI வெ ப்சேபட்டின் வழி
அறிI முடிகிறது.
இன்வெனாரு வெ ய்தி இராமநாதபுரம் 5மீன்தார்
இராம ாமித்சேதவர் கி.பி. 1730-ல்
மர}மடை ந்தார். அவடைர அடுத்து 5மீன்

வெபாறுப்பு ஏற்றிருந்த இராணி முத்து வீராயி
நாச்சிIார் சிவ ாமி சே துபதி என்ற இடைளஞடைரச்
சுவீகாரம் வெ ய்துவெகாண்டு அவடைர இராமநாத
புரம் 5மீன்தாராக அறிவித்தார். இந்த சே துபதி
மன்னர் மீது அட் ாவ தானம் ரவ}ப்
வெபருமாள் கவிராIர் ‘சே துபதி விறலிவிடு துது’
என்ற சிற்றிலக்கிIத்டைதப் பாடியுள்ளார். இந்தச்
வெ ய்திகடைளப் பற்றிI குறிப்புகள் எதுவும்
இராமநாதபுரம் சேமனுவலில் கா}ப்ப
வில்டைல.
சே துபதி மன்னர்கள் ஒன்றிற்கு சேமற்பட்
மடைனவிகடைள ம}ந்து இருந்தனர். இதடைன
வலியுறுத்தும் வடைகயில் கூத்தன் சே துபதியின்
மகனான தம்பித் சேதவருக்குச் சே துபதி பட் ம்
கிடை க்காததால் அவர் சே துநாட்டில் குழப்பம்
விடைளவித்தார். அவர் மதுடைர திருமடைல நாIக்க
மன்னடைர இந்த விவகாரத்தில் தடைலயீடு
வெ ய்யுமாறு நிர்பந்தித்தது ன் சே துநாட்டை
கி.பி. 1642-ல் மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்து
மூன்று மன்னர்கள் (Modernization of தம்பித்சேதவர் உட்ப )
ஆளும்படி வெ ய்தார். ஆதலால் சே து மன்னர்கள்
எந்த நாட்டுத் தடைலவரது வெபண்மக்கடைள

ம}ந்து இருந்தனர் என்பதும், அவர்களது
வெபIர்கள் என்ன என்பதும் இந்த ஆவ}ங்களில்
குறிக்கப்ப வில்டைல.
இத்தடைகI சே து மன்னர்களது வரலாற்று
நிகழ்ச்சிகடைள விவரிப்பதற்கு இந்த ஆவ}ங்கள்
தவறி விட் தால் இந்த மன்னர்களது வெநடிI
வரலாற்டைற முழுடைமIாக அறிந்து வெகாள்வதற்கு
இIலாத நிடைல ஏற்பட்டுள்ளது.
1. ↑ Paranavittna. Dr. S. Nicholson - Concise history
of ceylon (Modernization of 1952)
2. ↑ Tamil Nadu Archives Military Consultation Vol
42-B 8-6. 1772, b-410.
3. ↑ London Prince of Wales Library - Diary of
General Patterson (Modernization of In Manuscript)

iii. அரண்மடைன நடை முடைறகள்
சே து மன்னர்களது ஆட்சியில் இராமநாதபுரம்
அரண்மடைனயில் சில நடை முடைறகள்
வெதா ர்ந்து பின்பற்றப்பட்டிருப்படைதக்
கீழ்க்கண் டைவகளில் இருந்து அறிந்து வெகாள்ள
முடிகிறது.
1. சே து மன்னரது மடைனவிகள் பலர் இருந்த
சேபாதிலும் அவர்களில் வெ ம்பி நாட்டுப்
பிரிடைவச் சே ர்ந்த மடைனவிக்குப் பிறந்த ஆண்
குழந்டைத மட்டும் தான் மன்னரது வாரி ாக
அரண்மடைன முதிIவர்களால் ஏற்றுக்
வெகாள்ளப்பட் து.
2. இந்த மன்னர்களில் Iாராவது வாரிசு
இல்லாமல் இறந்தால் சே துபதி பதவிக்கு அந்த
மன்னரது உ ன்பிறந்த தங்டைக அல்லது
தமக்டைகயின் மகன் மன்னராகத் சேதர்வும்
வெ ய்Iப் வெபற்றதால் அவன் பதவிசேIற்றதும்
அரசு ஆவ}ங்களில் இறந்து சேபான மன்னடைர

தமது தந்டைதIாக குறிப்பிடும் வழக்கமும்
இருந்தது.
3. சே து மன்னர்கள் வழங்கிI தான ா னங்கள்
அடைனத்திலும் தங்களது முன்சேனாரது ஆட்சி
பீ மான விடைரIாத கண் ன் (Modernization of இடைளIான்குடி
வட் ம்) ஊரிடைனக் குறிப்பிடுவதற்கும்
அங்கிருந்த கடை சி மன்னரான வெ5Iதுங்க
சேதவரது வம் த்தினர் என்படைவயும் குறிப்பி த்
தவறுவதில்டைல.
4. வெபாதுவாக சே து மன்னர்கள் காடைலக்
க ன்கடைள முடித்தவு ன் தமது ராணியு ன்
அரண்மடைன வளாகத்திலுள்ள
இரா5ராசே5ஸ்வரி ஆலIத்தின் காடைல
வழிபாட்டில் கலந்து வெகாள்வது அவர்களது
நிIதிIாக இருந்தது. சேகாட்டை க்கு வெவளிசேI
அல்லது வெவளியூர்களுக்குச் வெ ன்று திரும்பிI
வெபாழுதும் அரண்மடைனக்குள் நுடைழந்தவு ன்
அவர்கள் அம்மடைனத் தரி னம் வெ ய்த பிறகுதான்
அந்தப்புரத்துக்குச் வெ ல்வதும் அவர்களது
வழக்கமாக இருந்தது.

5. சே துபதி மன்னர்கள் அரண்மடைனயில்
இருக்கும் வெபாழுது பட்டுசேவட்டியும் பட்டுச்
ால்டைவயுமாகக் காட்சி அளித்தனர். வெகாலு
மண் பத்திற்குச் வெ ல்லும் வெபாழுதும்
வெவளியூர்களுக்குப் பI}ம் வெ ய்யும் வெபாழுதும்
பட் ாலான நீண் சேமலங்கித் தடைலப்பாடைக
அணிமணிகள், உடை வாள் ஆகிIடைவகடைள
அணிந்து வெ ல்வர்.
6. அரண்மடைனயில் ஒய்வாக இருக்கும் வெபாழுது
ஏதாவது இலக்கிIச் சுவடி ஒன்றிடைனப்
படிப்படைதயும் தமிழ்ப் பண்டிதர்கள் அல்லது
வ வெமாழி வித்தகர்கள் அவர்களி மிருந்து
சிறந்த ரா5நீதிகடைளக் சேகட்டு அறிவதும்
அவர்களது வழக்கம். முத்து வி5I வெரகுநாத
சே துபதி முன்னர் பண்டிதர் ஒருவர் அமர்ந்து
இராமாI} ஏடு ஒன்றிடைனப் பிடித்தவாறு
மன்னருக்கு விளக்கம் வெ ால்லும் சித்திரம் ஒன்று
இராமலிங்க விலா அரண்மடைனச்
சுவசேராவிIங்களில் கா}ப்படுவது இங்கு
குறிப்பி த் தக்கது.

7. இராமநாதபுரம் அரண்மடைன அத்தாணி
மண் பத்தில் வீற்றிருக்கும் வெபாழுது தான்
குடிமக்களது குடைறகடைளக் சேகட்டு அறியும்
நடை முடைற இருந்து வந்தது. பிற மIங்களில்
மன்னடைரத் வெதா ர்புவெகாள்ள சேவண்டும் எனில்
அவரது கார்வார் என்ற அலுவலடைரத்தான்
அணுக சேவண்டும். அரண்மடைனயில் கீழ்
நிடைலயில் சே வகர்கள் சே ாப்தார், ரி ல்தார்,
5சேமதார் சேபான்ற பணிIாளர்கள்
அடைனவருக்கும் அரண்மடைனயின்
நிர்வாகத்திற்கும் கார்வார் மட்டுசேம
வெபாறுப்பானவர்.
8. இதடைனப் சேபான்சேற அரண்மடைன
அந்தப்புரத்தில் வெபண்கள் பலர் பல்சேவறு
பணிகளில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அந்தப்புரத்தில்
மன்னடைரசேIா அல்லது மகாராணிடைIசேIா
சேநரடிIாக வெதா ர்பு வெகாள்ளுதல்
தடுக்கப்பட்டிருந்தது. மன்னர் அல்லது
ராணிக்குத் வெதரிவிக்க சேவண்டிI வெ ய்திகடைள
அவர்கள் தங்களது தடைலவிIாகிI தானாவதி
என்ற வெபண் மூலமாகத்தான் வெதரிவிக்க
சேவண்டும் என்பது மரபு.

9. அரண்மடைனக்கு வருகின்ற அரசு
விருந்தாளிகளான தமிழ்ப் புலவர்கள்,
வ வெமாழிப் பண்டிதர்கள் வெபரும் வணிகர்கள்.
பிற நாட்டு அலுவலர்கள் ஆகிசேIார் திரும்பிச்
வெ ல்லும்வெபாழுது மன்னடைரச் ந்தித்து
அரண்மடைன மரிIாடைதடைIப் வெபற்றுச்
வெ ல்லுதல் சேவண்டும். அவர்களுக்குத்
சேதடைவIான வழிச் வெ லவுக்கான ப}ம்,
பட் ாடை கள் மற்றும் வெபான் வெவள்ளியிலான
தட்டில் டைவத்து வழங்கப்படும்.
10. இராமநாதபுரம் அரண்மடைனயின்
பாதுகாப்பிற்காக பின்பற்றப்பட் முடைற ‘பாரி’
எனப்படும். இந்த முடைற தன்னரசு மன்னர்கள்
காலத்திலிருந்து 5மீன்தார்கள் காலம் வடைர
கடை ப்பிடிக்கப்பட்டு வந்தது. அதாவது
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை யின்
டைமIப்பகுதியில் அடைமந்துள்ள அரண்மடைனப்
பாதுகாப்பிற்வெகன இரண்டு தனிக்குழுக்கள்
நிIமிக்கப்பட்டிருந்தன. இந்தக் குழுவில் சில
வீரர்களும் தீ வெவட்டி தூக்கிச் வெ ல்பவர்களும்,
தாடைர தப்பட்டை ஆகிIடைவகடைள அடித்து
முழக்குபவர்களும் வாங்கா என

அடைழக்கப்படும் வடைளந்த புனடைல
ஊதுபவர்களும் இருந்தனர். முதலாவது குழு
ரிIாக நடுநிசி சேநரம் ஆனவு ன் தீ வெவட்டிச்
சுளுந்துகடைள ஏந்திச் வெ ல்பவர்கள் பின்னால்
படைறIடித்து முழக்குபவர்களும் அவர்கடைள
அடுத்து ஆயுதம் தரித்த சேபார் வீரர்களும்
இராமநாதபுரம் அரண்மடைனடைIத் வெதற்கு
சேமற்கு. வ க்கு ஆகிI பகுதிகடைளச் சுற்றிக்
கண்காணித்தவாறு இராமநாதபுரம் அரண்மடைன
வா டைல வந்தடை வர். இவர்கள் முதல் பாரி
என்றடைழக்கப்பட் னர்.
இசேத சேபான்று மற்வெறாரு குழுவும் நடுநிசி
சேநரத்திற்கு இரண்டு மூன்று நாழிடைக கழித்து
அரண்மடைனடைIச் சுற்றிக் கண்காணித்து வருவர்.
இவர்கள் இரண் ாவது பாரி எனப்பட் னர்.
நீண் அடைமதியில் மூழ்கியிருக்கும
இராமநாதபுரம் அரண்மடைன முதலாவது
இரண் ாவது பாரியினால் கலகலப்புப்
வெபறுவது ன் சேகாட்டை யிலுள்ள மக்கள் இரவு
சேநரத்டைதத் வெதரிந்து வெகாள்வதற்கு இந்த
குழுக்களின் ஒடை பIனுள்ளதாக
அடைமந்திருந்தது.

11. கடிகாரம் இல்லாத முந்டைதI காலத்தில்
சேகாட்டை யில் வாழும் மக்களுக்கு ஓரளவு
சேநரத்டைதச் ரிIாக அறிவிப்பதற்கு
இராமநாதபுரம் அரண்மடைன வா டைல அடுத்து
"மணிப் பாறா" என்ற அடைமப்பு
ஏற்படுத்தப்பட்டு இருந்தது. இந்த அடைமப்டைபச்
சே ர்ந்தவர்கள் அரண்மடைனயின் கிழக்குப்
பகுதியில் சிறு குழிகடைளத் சேதாண்டி டைவத்து
அதில் வெவடி மருந்திடைன நிரப்பி டைவப்பார்கள்.
நாள்சேதாறும் டைவகடைறப் வெபாழுதிலும் பகல்
உச்சி சேவடைளயிலும் இரவிலும் குழிகளுக்குத் தீ
மூட்டி வெவடிக்கச் வெ ய்வர். பIங்கரமாக வெவடி
மருந்து வெவடிக்கும் ஓடை டைI டைவத்துக்
சேகாட்டை யில் உள்ள மக்கள் நாள்சேதாறும்
மூன்று சேவடைளயிலும் ஒரு வடைகIாக சேநரத்டைத
அறிந்து வெகாள்வதற்கு ஏற்றதாக இருந்தது.
பிற்காலத்தில் வெவடிமருந்து வெவடிப்படைத
நிறுத்தி அரண்மடைன முகப்பில் வெவண்கலத்
தட்டிடைன முழக்கி சேநரத்டைதத் வெதரிவிக்கும்
முடைறயும் இருந்து வந்தது. இந்த வெவடி
மருந்திடைன நிரப்பி வெவடிக்கச் வெ ய்தவர்கள்
வா}க்காரர்கள் என்று அடைழக்கப்பட் னர்.

அவர்களுக்கு என அரண்மடைன வா டைல ஒட்டி
வெதற்குப் பகுதியில் குடியிருப்பு மடைனகள்
ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. அந்தப் பகுதி இன்றும்
வா}க்காரர் வெதரு என்று அடைழக்கப்படுகிறது.
12. சே துபதிகள் தன்னரசு மன்னர்களாக இருந்த
காலத்தில் மன்னரது விருந்தாளிIாக
இராமநாதபுரம் வருகின்ற வெபரிI மனிதர்கடைள
மன்னரது பிரதானி இராமநாதபுரம் சேகாட்டை
வா லில் ந்தித்து வரசேவற்பு அளிப்பதும்,
அவர்கடைளப் பின்னர் அரண்மடைன
ஆ ாரவா லுக்குச் சே துபதி மன்னர் சேநரில்
வெ ன்று வரசேவற்கும் பழக்கமும் இருந்து வந்தது.

iv. இராமலிங்க விலா ம்
அரண்மடைன
இன்னல்களும் இ ர்ப்பாடுகளும் சே துபதிக்
குடும்பத்தினருக்கும் வெபாது மக்களுக்கும்
அந்நிIரது ஆக்கிரமிப்பினால் ஏற்பட்
வெபாழுதும் சே து நாட்டின்
பழம்வெபருடைமடைIயும் தன்னரசு
நிடைலடைமயிடைனயும் காலவெமல்லாம்
நிடைனவூட்டும் எச் மாக விளங்குவது
இராமநாதபுரம் இராமலிங்க விலா ம்
அரண்மடைன ஒன்றுதான்.
இந்த மாளிடைக இராமநாதபுரம் அரண்மடைன
வளாகத்தில் வ கிழக்குப் பகுதியில்
அடைமக்கப்பட்டுள்ளது. சேபாகலுடைரத் தடைலடைம
இ மாகக் வெகாண்டு ஆட்சி வெ ய்த டை க்கன்
உடை Iான் சே துபதி, கூத்தன் சே துபதி, தளவாய்
சே துபதி என்ற இரண் ாவது டை க்கன்
சே துபதி, வெரகுநாத திருமடைல சே துபதி, வெரகுநாத
கிழவன் சே துபதி ஆகிசேIார்கள் ஆட்சியில்

மன்னரது பIன்பாட்டிற்வெகனத் தனிIாக
அத்தாணி மண் பம் எதுவும் சேபாகலூரில்
அடைமக்கப்ப வில்டைல.
வெரகுநாத கிழவன் சே துபதி மன்னருக்கும்,
கீழக்கடைர வணிக சேவந்தரான வள்ளல் சீதக்காதி
என்ற வெ ய்கு அப்துல்காதிர் மடைரக்காIருக்கும்
வெநருங்கிI நட்பும் வெதா ர்பும் ஏற்பட்
வெபாழுது சே துபதி மன்னருக்கு எனத் தனிIாக
அத்தாணி மண் பம் ஏற்படுத்தப்ப சேவண்டிI
அவசிIத்டைத மன்னருக்கு எடுத்துடைரத்தார்.
இதன் கார}மாக நிலப்பரப்பிலும் வணிகத்
வெதா ர்புகளிலும் விரிவும் வெபருக்கமும்
அடை ந்த சே துநாட்டின் தடைலடைமயி த்திற்குப்
சேபாகலூர் கிராமம் வெபாருத்தமாக இல்டைல
என்படைத மன்னர் உ}ர்ந்தார். சே து மன்னர்களது
தடைலடைமயி மாக இராமநாதபுரம்
மண்சேகாட்டை மாற்றம் வெபற்றது. வள்ளல்
சீதக்காதியின் அறிவுடைரப்படி இராமநாதபுரம்
மண் சேகாட்டை யின் மண் சுவர்கள்
அகற்றப்பட்டு வெ வ்வக வடிவிலான கல்
சுவரினால் ஆன புதிI சேகாட்டை சேதாற்றம்

வெபற்றது. இதன் நடுநாIகமாக அத்தாணி
மண் பம் ஒன்றும் மன்னரது பIன்பாட்டிற்காக
நிர்மாணிக்கப்பட் து.
கிழக்கு சேமற்காக 153 அடி நீளமும் 65 அகலமும்
வெ வ்வக வடிவில் 12 அடி உIரமான சேமடை யில்
சுமார் 14 அடி உIர மண் பமாக இந்த
அரண்மடைன அடைமந்துள்ளது. வெபரும்பாலும்
கி.பி. 1790 - 1793-க்கு இடை ப்பட் காலத்தில்
இந்த மாளிடைக அடைமக்கப்பட்டிருக்கலாம் என
நம்பப்படுகிறது. இந்த மாளிடைக ஏறத்தாழ ஒரு
சேகாயிலின் அடைமப்பிசேலசேI
வடிவடைமக்கப்பட்டுள்ளது. கருவடைற,
அர்த்த[1] மண் பம், மகா மண் பம் சேபான்ற
அடைமப்பில் இந்தக் கட்டுமானம்
திட் மி ப்பட்டுள்ளது.
கிழக்கு சேநாக்கியுள்ள இந்த மண் பத்தின் 16
படிகடைளக் வெகாண் நுடைழவாயிலின்
இருபுறமும் ஒசேர மாதிரிIான Iாளியின்
சிற்பங்கள் கருங்கல்லினால்
அடைமக்கப்பட்டுள்ளன. முன்புறம் உள்ள மகா
மண் பம் சேபான்ற வி ாலமான மாளிடைகயின்

இருபுறமும் நீண்டு உIர்ந்த 24 தூண்கடைளக்
வெகாண் அடைமப்டைப அடுத்து அர்த்த மண் பம்
சேபான்ற இடை க்கட்டும் இந்த மண் பத்தின்
தளத்திலிருந்து நான்கடி உIரத்தில் 16
தூண்களு ன் அடைமக்கப்பட்டுள்ளது. அதடைனத்
வெதா ர்ந்து கருவடைற சேபான்ற வி ாலமான
அடைற மன்னரது வெ ாந்த உபசேIாகத்திற்காகக்
கருங்கல்லினால் ஆன வா லு ன்
அடைமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அடைறயின் சேமல்
தளத்திலும் மற்வெறாரு அடைறயும் அதற்கு சேமசேல
நிலாக்கால இரவுகடைள மன்னரும், அர
பிராட்டியும் மகிழ்ச்சியு ன் கழிப்பதற்கான
சேமடை ஒன்றும் அடைமக்கப்பட்டுள்ளது.
இராமலிங்க விலா ம் சுவசேராவிIங்கள்
கி.பி. 1713-ல் சே து மன்னராக ஆட்சி பீ ம்
ஏறிIவர் முத்து வி5I வெரகுநாத சே துபதி ஆவார்.
இIல்பாகசேவ கடைல உள்ளம் வெகாண் இந்த
மன்னர் அவரது ஆட்சிக்காலத்தில்
சேமற்வெகாண் அரிI பணிகளில் இராமலிங்க
விலா ம் அரண்மடைனடைI வண்}
ஒவிIங்களால் அலங்கரிக்கச் வெ ய்தது

குறிப்பி த்தக்கது ஆகும். அரசிIல், மூக,
கல்வித் துடைறகளில் பல நூற்றாண்டுகளாகப்
பின்னடை வு வெபற்றிருந்த மறவர் சீடைம
மக்களுக்கு இந்த வண்} ஒவிIங்கள் மகத்தான
கற்படைனடைIயும், எழுச்சிடைIயும் ஏற்படுத்த
சேவண்டும் என்பதற்காக இந்த ஒவிIங்கடைளச்
சே துபதி மன்னர் இராமலிங்க விலா ம்
அரண்மடைனச் சுவர்களிலும் தூண்களுக்கு
இடை யில் உள்ள வில் வடைளவுகளிலும்
தீட்டுமாறு வெ ய்துள்ளார்.
மகா மண் பம் சேபான்ற இந்த முன்
மண் பத்தில் நுடைழந்தவு ன் இ துபுறம்
கிழக்குச் சுவற்றில் ஒரு சேபார்க்களக் காட்சி
தீட் ப்பட்டுள்ளது. தஞ் ாவூர் மராத்திIப்
படை களுக்கும் சே துபதி மன்னரது மறவர்
படை களுக்கும் இடை சேI அறந்தாங்கிக்
சேகாட்டை க்கு வ க்சேக நிகழ்ந்த சேபாரின்
காட்சிடைIச் சித்தரிப்பதாக இந்த ஓவிIம்
அடைமந்துள்ளது. வலது புறம் கிழக்குச் சுவற்றில்
முத்து வி5I வெரகுநாத சே துபதியின் உருவமும்
அதடைன அடுத்து வ க்குச் சுவற்றில் டைவ}வக்
க வுளான வெபருமாளின் பல சேகாலங்கள்

தீட் ப்பட்டுள்ளன. இடைவகளுக்கு எதிசேர
வெதற்குச் சுவற்றில் டை வ மIக் காட்சிகள்
தீட் ப்பட்டுள்ளன. திருச்சி உச்சிப் .பிள்டைளIார்
ஆலIம், தாருகாவனத்தில் சிவவெபருமான்
பிக்ஷா னராக ரிஷி பத்தினிகளு ன் உள்ள
காட்சி மற்றும் அவரது ஊர்த்துவ ந னம். இந்தச்
சித்திரங்கள் அடைனத்தும் குறிப்பிட்
வண்}ங்களினால் ஒசேர காலத்தில் வடைரIப்
வெபற்றடைவ என்று வெதரிI வருகிறது. வெதற்குச்
சுவற்றில் கிழக்குக் சேகாடியில் ஆற்காட்டு
நவாபின் பவனி, அரண்மடைனப் பணிIாளர்கள்
அன்பளிப்புத் தட்டுக்கடைள ஏந்திச்வெ ல்வது.
சே துபதி மன்னர் தமது மடியில் வெபண் குழந்டைத
ஒன்டைற டைவத்துக் வெகாண்டு ஆங்கிசேலI துடைர
ஒருவரி ம் உடைரIாடிக் வெகாண்டிருப்பது ஆகிI
காட்சி இந்த ஒவிIங்களில் கா}ப்படுகிறது.
வண்}ங்களும் இந்த ஓவிI உத்திகளும்
காலத்தால் பிற்பட் டைவ - வெபரும்பாலும் 18-ம்
நூற்றாண்டின் பிற்பகுதிடைIச் ார்ந்ததாகக்
கருதப்படுகிறது.
மண் பத்தின் இடை க்கட்டில் வ க்குச்
சுவற்றிலும் தூண்களுக்கு இடை யிலான வில்

வடைளவுகளிலும், சேவட்டை Iாடும் காட்சி,
மீன்கள் நிடைறந்த த ாகம், படுத்திருக்கும் புலவர்
ஒருவரது கால்கடைள வருடி ஒருவர் உபச் ாரம்
வெ ய்யும் காட்சி, இடைவகளுக்கு சேமசேல
இருபுறமும் அடைமக்கப்பட்டுள்ள நீண்
மா த்தில் பல புரா}க்காட்சிகள், கடைத
உருவங்களாக அடைமக்கப்பட்டுள்ளன.
மாளிடைகயின் சேமற்குப்பகுதியில் கருவடைற
சேபால் அடைமக்கப்பட்டுள்ள மன்னரது
அடைறயின் வெவளிப்புறத்திலும் உட்புறத்திலும்
சேமற்குச் சுவற்றிலும் கீழ்ப் பகுதிகளிலும்
பாகவதக் கடைதக் காட்சிகளும் இராமாI}க்
காட்சிகளும் - இராமனது பிறப்பு முதல்
சீடைதயின் திரும}ம் வடைரIான காட்சிகளும்
தீட் ப்பட்டுள்ளன. இந்த அடைறயின் வில்
வடைளவுகளில்,
1. இராமநாதபுரம் அரண்மடைனயில் உறங்கி
எழுந்த அர பிராட்டி மங்கலப் வெபாருள்களான
கண்}ாடி, கிளி ஆகிIடைவகடைளப் பார்க்கும்
ஓவிIம்

2. சே துபதி மன்னர் அரண்மடைனப்
வெபண்களு ன் வில்டைலத் தாங்கி பறடைவகள்
சேவட்டை க்குச் வெ ல்லும் ஒவிIம்
3. சே து நாட்டுப் வெபண்கள் நீண் கழிகளு ன்
காட்சிIளிப்பது
4. சே துபதி மன்னர் வெபருமாளி மிருந்து
வெ ங்சேகால் வெபறுவது
5. சே துபதி மன்னர் முன் பண்டிதர் ஒருவர்
அமர்ந்து இராமாI} விரிவுடைர வெ ய்வது
6. சே துபதி மன்னரி ம் அளிப்பதற்காக மூன்று
பரங்கிகள் அன்பளிப்புத் தட்டுக்கடைள ஏந்தி
வருதல்
7. அர டைவயில் ந ன மங்டைகIர் நாட்டிIம்
ஆடுதல் இடைவ சேபான்ற கண்டை}க் கவரும்
வண்}ங்கள் நிடைறந்த ஒவிIங்கள் பல இந்த
அடைறயின் சுவர்களிலும் வில் வடைளவுகளிலும்
விதானங்களிலும் இ ம் வெபற்றுள்ளன. இந்த
ஒவிIங்கள் அடைனத்தும் ஆந்திர நாட்டு
ஓவிIர்களால் வடைரIப்பட்டுள்ளன என்படைத

அந்த ஒவிIர்கள் டைகIாண்டுள்ள உத்திகள்
வெதரிவிக்கின்றன.
இந்த அடைறயின் சேமல் வீடு மன்னரது
பள்ளிIடைறIாக அடைமந்திருந்ததால் அந்த
அடைறயின் கிழக்கு வ க்குச் சுவர்களில் மன்னர்
மங்டைகIரு ன் புனல் விடைளIாட்டில்
ஈடுபட்டிருக்கும் ஒவிIமும் பத்துப் பதிடைனந்து
வெபண்கள் Iாடைன சேபான்ற அடைமப்பில் சே ர்ந்து
காட்சிIளிப்பது.
இந்த ஓவிIங்கள் அடைனத்தும் முத்து வி5I
வெரகுநாத சே துபதி மன்னரது ஆட்சிக் காலத்தில்
(Modernization of கி.பி. 1713 - 1725-ல்) உருப்வெபற்றுள்ளன. ரிIான
காலம் அறிIத் தக்கதாக இல்டைல. அத்து ன்
இந்த ஓவிIங்கள் அடைனத்டைதயும் ஒரு சே ர
ஆய்வு வெ ய்யும்வெபாழுது அடைவ - மகா
மண் பத்தில் இ ம் வெபற்று இருப்படைவ
அடைனத்தும் ஒரு குறிப்பிட் காலத்தில் ஒரு
குறிப்பிட் வடைகIான ஒவிIர்களாலும்
இடை க்கட்டிலும், அடைறயிலும் வடைரIப்
வெபற்றிருக்கும் ஓவிIங்கள் மற்வெறாரு
வடைகIான ஓவிIர்களாலும் அந்த அடைறயின்

சேமல் வீட்டில் தீட் ப் வெபற்றிருக்கும்
கிளர்ச்சியூட்டும் ஓவிIங்கள் பிறிவெதாரு வடைக
ஓவிIர்களாலும் வடைரIப் வெபற்றுள்ளன என்பது
புலனாகிறது. ஒவிIர்களும், ஓவிIங்களும் எந்த
வடைகடைI, எந்தக் காலத்டைதச் ார்ந்ததாக
இருந்தாலும் இடைவ சே து நாட்டிற்குக்
கிடை த்துள்ள சித்திரக் கருவூலமாகப்
சேபாற்றப்ப சேவண்டிIடைவIாகும். நமது நாடு
முழுவதிலும் பல ஊர்களில் பல மன்னர்களின்
மாளிடைககளில் இத்தடைகI ஓவிIங்கள்
ஆங்காங்கு கா}ப்பட் ாலும் இராமலிங்க
விலா ம் அரண்மடைன ஒவிIங்கடைளப் சேபால
ஒரு சே ர ஒசேர மாளிடைகயில் ஒரு அங்குலம்
சுவற்டைறக் கூ இடை வெவளி இல்லாமல்
ஒவிIங்கள் தீட் ப்பட்டிருப்பது. சேவறு எங்கும்
கா}ப்ப ாத அதி Iமாகும். ஆதலால் இந்த
மாளிடைக ஓவிIங்கடைள அ5ந்தா குடைக
ஒவிIங்களுக்கு ஒப்பாகச் வெ ால்வதில் விIப்பு
ஒன்றும் இல்டைல.

1. ↑ Raja Ram Rao. T - Manual of Ramnad
Samasthanam (Modernization of 1891) Page - 232.

v. மூடைலக் வெகாத்தளம்
சே து மன்னர்களது சிறப்பான தன்னரசு
ஆட்சியிடைனக் காலவெமல்லாம் வெதரிவித்துக்
வெகாண்டிருக்கும் மற்வெறாரு வரலாற்று எச் ம்,
இராமநாதபுரம் நகரின் வெதன்சேமற்சேக உள்ள
மூடைலக்வெகாத்தளம் ஆகும். இந்த அடைமப்பு
கிழவன் வெரகுநாத சே துபதியின்
ஆட்சிக்காலத்தில் மன்னரது உ ன்பிறவாத
சேகாதரரும், மன்னரது பிரதிநிதியுமான வள்ளல்
சீதக்காதி மடைரக்காIரால் கி.பி. 1790-94-க்கும்
இடை யில் புதிதாக அடைமக்கப்பட்
இராமநாதபுரம் கற்சேகாட்டை யின்
வெதன்சேமற்குப் பகுதி இது. அப்வெபாழுது
இராமநாதபுரம் கற்சேகாட்டை வெ வ்வக வடிவில்
கிழக்கு சேமற்காக இரண்டு கல் சுற்றளவில்
கிழக்சேக ஒசேர ஒரு சேகாட்டை வா லு ன்
அடைமக்கப்பட் து. இந்தக் சேகாட்டை யின்
சுவர்கள் 27 அடி உIரமும், ஐந்து அடி
அகலமுமாக வெகாண்டு நிர்மாணிக்கப்பட் ன.
இந்தக் சேகாட்டை ச் சுவரின் மூன்று

பக்கங்களிலும் 42 வெகாத்தளங்கள்
அடைமக்கப்பட்டு இருந்தன. எதிரிகள்
சேகாட்டை யிடைனத் தாக்கும் வெபாழுது
சேகாட்டை யின் பிற பகுதிகளிலிருந்தும்
சேகாட்டை ச் சுவற்றின் சேமலிருந்து எதிரிகடைளத்
தாக்குவதற்காக சேகாட்டை யின் உட்பகுதியில்
சேகாட்டை ச் சுவர் அருசேக ஆங்காங்கு இத்தடைனக்
வெகாத்தளங்கள் அடைமக்கப்பட் ன. இடைவகளில்
சேவல், வில் , வாள், வளரி, ஈட்டி ஆகிI
ஆயுதங்களு ன் வெபரிI வெபரிI அடுப்புக்களும்
அடைமக்கப்பட்டு அதில் ஈIத்டைதக் காய்ச்சி
எதிரிகள் மீது ஊற்றும் வழக்கமும் இருந்தது.
இந்தக் சேகாட்டை அடைமக்கப்பட் காலத்தில்
வெவடி மருந்திடைனக் வெகாண்டு எதிரிகள் மீது
தாக்குவதற்காக பீரங்கிகளும் ஆங்காங்கு
சேகாட்டை ச் சுவர் மீது நிறுத்தப்பட்டிருந்தன.
கி.பி. 1770-ஆம் ஆண்டு ஆங்கிசேலIரது ஆவ}ம்
ஒன்றில் இராமநாதபுரம் சேகாட்டை மதிலின்
நான்குபுறமும் 44 பீரங்கிகள்
நிறுத்தப்பட்டிருந்தன என்ற குறிப்புக்
கா}ப்படுகின்றது.

சேமசேல கண் மூலக்வெகாத்தளத்திலும்
இத்தடைகI பீரங்கிகள் 9 நிறுத்தப்படுவதற்காக
கட் ப்பட் அடைமப்பு இன்றும் சிடைதIாமல்
அப்படிசேI உள்ளது. இராமநாதபுரம் சேகாட்டை
ந்தித்த மிகப்வெபரும் சேபார்களான இராணி
மங்கம்மாள் படை களுக்கும். சே து மன்னர்
படை களுக்கும் நடை வெபற்ற சேபார் (Modernization of கி.பி. 1702).
தஞ்டை மராத்திI படை களுக்கும் சே து மன்னர்
படை களுக்கும் ஏற்பட் சேபார் (Modernization of கி.பி. 1709).
தஞ்டை மராத்திI மன்னர் துல்5ாஜி கி.பி. 1771
ஏப்ரல். சேம மாதங்களில் சேமற்வெகாண்
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை முற்றுடைகப்சேபார்.
ஆற்காடு நவாப் ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திIக்
கம்வெபனிIார் கூட்டுப் வெபாறுப்பில்
இராமநாதபுரம் சேகாட்டை டைIத் தாக்கிI சேபார்
(Modernization of கி.பி. 1772) இந்த நான்கு சேபார்களிலும்
மூடைலக்வெகாத்தளம் அடைமப்பு எவ்விதமும்
பாதிக்கப்ப வில்டைல.
ஆனால் ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திIக் கம்வெபனிIர்
கி.பி. 1795-ல் சே துபதி மன்னடைரக் டைகது வெ ய்து,
சே து நாட்டை த் தங்களது உ டைமIாக மாற்றிI
பிறகும், சே து நாட்டிலும், சிவகங்டைக,

திருவெநல்சேவலிச் சீடைமகளிலும் ஏற்பட் மக்கள்
கிளர்ச்சிகளினால் ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திIக்
கம்வெபனி மிகவும் பாதிப்பிற்கு உள்ளானது.
இதனால் புரட்சிக்காரர்களது இருப்பி மாக
அடைமந்து ஆங்கிசேலIருக்கு எதிரான
அரண்களாக விளங்கிI சேகாட்டை கள்
அடைனத்டைதயும் கி.பி. 1803 - 1804 ஆகிI
வரு ங்களில் இடித்துத் தகர்த்து விடுமாறு
ஆங்கிசேலIரது தடைலடைம உத்தரவிட் து. இதன்
விடைளவாக இராமநாதபுரம் சேகாட்டை யின்
மதில்களும், வெகாத்தளங்களும், வா லும் இடித்து
அகற்றப்பட் ன. இந்த இடிபாடுகளிலிருந்து
தப்பித்து இன்றும் இராமநாதபுரம்
வரலாற்றிடைன உ}ர்த்தி வரும் சின்னமாக இந்த
மூடைலக் வெகாத்தளம் அடைமந்து விளங்கி
வருகிறது.

இIல் - IX சே துநாட்டில்
5மீன்தார் ஆட்சிமுடைற
5மீன்தாரி முடைற என்பது தமிழகத்திற்கு
மட்டுமல்ல. இந்திI நாட்டிற்சேக புதுடைமIானது.
இங்கிலாந்துப் சேபரரசி எலி வெபத் ராணிIாரி ம்
பரிந்துடைரக் கடிதம் வெபற்று வந்த ர் தாமஸ்
மன்சேரா என்பவர் இந்திIாவில் தங்களது
ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திIக் கம்வெபனிIாரது
வணிகத்டைத ந த்துவதற்காக முகலாI மன்னர்
5ஹாங்கீரி ம் கி.பி. 16oo-இல் அனுமதி
வெபற்றார். கு5ராத்திலும், வங்காளத்திலும்
சே மிப்புக் கி ங்குகடைள ஏற்படுத்தி விIாபாரம்
வெ ய்து வந்தனர். காலப்சேபாக்கில் வங்காளத்தின்
அதிபராய் இருந்த சிராஜ் உத் வெதளலாவிற்கு
எதிரிகளான மீர்காசிமுக்கு உதவிகள் வெ ய்து
வங்காளத்தில் காசிம் ப5ார் சேபான்ற
இ ங்கடைள அன்பளிப்பாகப் வெபற்றனர். அந்தப்
பகுதியில் இருந்த குடிகளி மிருந்து
சேநரிடை Iாக அரசிடைறகடைள வசூலிப்பதற்குப்

பதிலாக இந்த 5மீன்தாரி முடைறயிடைன முதன்
முதலில் கம்வெபனியின் கவர்னர் வெ5னரலாய்
இருந்த கார்ன்வாலீஸ் அங்கு
அறிமுகப்படுத்தினார்.
இந்தக் காலகட் த்தில் ஆற்காட்டு நவாப்
முகமது அலியின் கூலிப்படை Iாக அடைமந்து,
பாண்டிI நாட்டுப்
பாடைளIக்காரர்களி மிருந்தும், தஞ் ாவூர்
மன்னரி மிருந்தும் கப்பத் வெதாடைகடைI
வசூலிப்பதற்காகச் வெ ன்டைனயில் உள்ள
கிழக்கிந்திIக் கம்வெபனிIாரது படை Iணிகள்
பIன்பட் ன என்படைத முன்னர் பார்த்சேதாம்.
இந்தப் படை அணிகளின் சேபார்ச்வெ லவுகளுக்கு
வழங்கப்ப சேவண்டிI வெதாடைகயிடைனச் சில
பகுதிகளில் கிழக்கிந்திIக் கம்வெபனிIார்
அவர்கசேள வசூலித்துக் வெகாள்ளும் உரிடைமடைI
ஆற்காடு நவாப் வழங்கி இருந்தார். குறிப்பாக
வெநல்லூர், வெ ங்கல்பட்டு ஆகிI பகுதிகளிலும்,
பின்னர், திண்டுக்கல், மதுடைர, திருவெநல்சேவலிச்
சீடைமகளிலும் வரிவசூல் வெ ய்துவெகாள்ளும்
உரிடைமடைI ஆங்கிசேலIர் வெபற்றனர்.

கி.பி. 1790 முதல் கி.பி. 1801 வடைர சிவகங்டைகச்
சீடைமயின் பிரதானிகளான மருது
சே ர்டைவக்காரர்கள் ஆங்கிசேலIரு ன்
முரண்பட்டு சிவகங்டைகச் சீடைம மக்கடைளத்
திரட்டி கி.பி. 1800 - 1801 ல் ஆங்கிசேலIருக்கு
எதிரான கிளர்ச்சிடைI முடுக்கி விட் னர்.
இந்த சூழ்நிடைலடைIச் மாளிப்பதற்காகச்
வெ ன்டைனக் சேகாட்டை யில் இருந்த கும்வெபனிக்
கவர்னர், தளபதி அக்னியூ என்பவடைரச்
சிவகங்டைகச் சீடைமக்கு அனுப்பி டைவத்தார். மருது
சே ர்டைவக்காரரு ன் சேமாதடைல ஏற்படுத்தி
வெவற்றி வெகாள்வதற்கு முன்னர் புதிI திட் ம்
ஒன்டைறத் தளபதி அக்கினியூ நிடைறசேவற்றினார்.
மக்களிடை சேI மருது சே ர்டைவக்காரர்களுக்கு
உள்ள பிடிப்பிடைன அகற்றுவதற்கும்,
சிவகங்டைகச் சீடைம மன்னரது வாரிசு ஒருவடைர
அரசு அங்கீகரிப்பதன் வழி எதிர்
அணிகளிலிருந்து இரா5 விசுவாசிகளான
மக்கடைளத் திரட்டுவது என்பது அக்னியூவின்
திட் மாகும். இந்தத் திட் ம் ரிIாக
நிடைறசேவற்றப்பட் து.

இதற்காகக் கும்வெபனிக் கவர்னர் 5ூடைல 1801-ல்
ஒரு வெபாது விளம்பரம் ஒன்டைறச் சிவகங்டைகச்
சீடைம மக்களிடை சேI பிரசித்தம் வெ ய்தார்.
சிவகங்டைகச் சீடைம நிர்வாகத்டைத இIக்கி வந்த
மருது சே ர்டைவக்காரர்கள் சிவகங்டைக
அர வழியினர் அல்லர் என்றும், அப்வெபாழுது
சிவகங்டைக மன்னராக இருந்த சேவங்கன் வெபரிI
உடை Iாத் சேதவர் சிவகங்டைக
சே ர்டைவக்காரர்களுக்குப் பIந்து அ ங்கிச்
வெ Iல்படுகிறார் என்றும் ஆற்காட்டு நவாப்பின்
அதிகாரம் வெபற்ற பிரதிநிதிகள் ஆங்கிசேலIர்
என்றும், அந்த விளம்பரத்தில்
குறிப்பி ப்பட்டிருந்தது. சேமலும் சிவகங்டைகச்
சீடைம மக்கடைளத் தவறான வழியில் விட்டுச்
வெ ன்று வெகாண்டிருக்கும் மருது
சே ர்டைவக்காரடைரப் பின்பற்றாமல் கிழக்கிந்திIக்
கம்வெபனிIாருக்கு மக்கள் விசுவா மாக ந ந்து
வெகாள்ள சேவண்டும் என்றும், தவறினால்
கடுடைமIான விடைளவுகடைளச் ந்திக்க
சேவண்டிIதாக இருக்கும் என்றும், அந்த
விளம்பரத்தில் குறிப்பி ப்பட்டிருந்தது.

இந்த விளம்பரத்து ன் அடைமந்துவி ாமல்
தளபதி அக்னியூ புதுக்சேகாட்டை
வெதாண்டை மானது உதவியு ன் அறந்தாங்கிக்
காடுகளில் தடைலமடைறவு வாழ்க்டைக ந த்தி வந்த
சிவகங்டைக மன்னரது வழியினரான
படை மாத்துர் வெகளரி வல்லப வெபரிI உடை Iாத்
சேதவர் என்பவடைரத் சேதடிப்பிடித்து வந்து,
சிவகங்டைகடைI அடுத்த சே ாழபுரம் கிராமத்தில்
12.09.1801-ல் அவருக்குச் சிவகங்டைக 5மீன்தார்
என்ற பட் த்திடைனயும், கிழக்கிந்திIக்
கம்வெபனிIார் வழங்கினர். தமிழகத்தில்
முதன்முடைறIாக 5மீன்தாரி முடைறயிடைன
நடை முடைறப்படுத்துவதற்காக நிIமிக்கப்பட்
முதல் 5மீன்தார் சிவகங்டைக வெகளரி வல்லப
உடை Iாத் சேதவர் ஆவார்.
இராமநாதபுரம் 5மீந்தாரி:
இராமநாதபுரம் சீடைமடைIப் வெபாறுத்தவடைர
மன்னர் முத்து ராமலிங்க சே துபதி 08.02.1795-இல்
பதவி நீக்கம்
வெ ய்Iப்பட்டு சிடைறயிலடை க்கப்பட் டைத
முன்னசேர குறிப்பிட்டுள்சேளாம். கும்வெபனிIார்

அவரது தமக்டைகIார் ராணி மங்கசேளஸ்வரி
நாச்சிIாரது உரிடைமயிடைன
ஏற்றுக்வெகாண் னசேரவெIாழிI அவருக்கு
இராமநாதபுரம் சீடைமடைI ஆளும் உரிடைமடைI
வழங்கவில்டைல. மாறாகக் கும்வெபனிIார்
இராமநாதபுரம் சீடைம நிர்வாகத்டைதத் தமது
கவெலக் ர்கள் லாண் ன், பவுனி, 5ாக் ன்,
லூசிங் ன் ஆகிசேIார் மூலமாக கி.பி. 1803 வடைர
ந த்தி வந்தனர்.
ஆனால் மன்னரது இரா5 விசுவாசிIான
சித்திரங்குடி மயிலப்பன் சே ர்டைவக்காரரது
கிளர்ச்சிகளின் கார}மாக கும்வெபனிIாருக்கு
மிகுந்த இடை யூறுகளும், இழப்புகளும் கி.பி.
1802 வடைர ஏற்பட்டு வந்தது. சேமலும் சேமலும்
அத்தடைகI இழப்புகள் வெதா ர்வடைதத் தவிர்க்க
இராமநாதபுரம் சீடைமயில் ஒரு பாரம்பரிI
ஆட்சிமுடைறடைI அமுல் ந த்த சேவண்டுவெமன
அப்வெபாழுடைதI கவெலக் ர் லூசிங் ன்
கும்வெபனித் தடைலடைமடைI வற்புறுத்தி வந்தார்.[1]
கும்வெபனித் தடைலடைமயும் கவெலக் ர்
பரிந்துடைரடைI ஏற்றுக்வெகாண்டு அன்டைறI

கும்வெபனிIாரது நடை முடைறகளின்படி
இராமநாதபுரம் சீடைமடைI 5மீன்தாரிIாக மாற்றி
உத்திரவிட் து ன் முதல் 5மீன்தாரினிIாக
மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIாடைர நிIமனம் வெ ய்தது.
1. ↑ Raja Ram Rao. T-Manual of Ramnad
Samasthanam. 1891. Page-269

i. ராணி மங்கசேளஸ்வரி
நாச்சிIார்
கி.பி.(Modernization of 1803-1812)
கும்வெபனிIாருக்கு ஆண்டுசேதாறும் 3,20,000
ரூபாய் சேபஷ்குஷ் வெதாடைக வெ லுத்துவதாக
ஒப்புக்வெகாண்டு 21.02.1803-ல் இராமநாதபுரம்
5மீன்தாரினிIாகப் வெபாறுப்சேபற்றார் இராணி
மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIார்.[1] வெதா ர்ந்து
இவரும் தமது முன்சேனார்கடைளப்சேபால
ஆன்மீகப் பணிகளில் மிகவும் அக்கடைற
வெகாண்டிருந்தார். திருஉத்திரசேகா மங்டைக,
பள்ளிம ம், இராமநாதபுரம், நயினார் சேகாவில்
ஆகிI ஆலIங்களுக்கு ஏராளமான நன்வெகாடை
வழங்கினார். மதுடைரயில் உள்ள மதுடைர
ஆதீனத்தின் திருஞான ம்பந்த ம த்தின்
சீரடைமப்பிற்கும் மிகவும் உதவினார். தனது
வளர்ப்பு மகள் சே ம்மாளின் வெபIரில்
திருப்புல்லாணிடைI அடுத்துள்ள அகத்திIர்
குட் த்தில் சீனிவா ப் வெபருமாளுக்குச் சிறிI

திருக்சேகாயில் ஒன்டைற எடுத்துத் திருப்பணி
வெ ய்தது ன் அக்சேகாயிலின் பராமரிப்பிற்காக
வெநடிI மாணிக்கம் என்ற ஊடைரயும்
ர்வமான்Iமாக வழங்கினார்.[2] சேமலும் மதுடைர
வழியிலுள்ள சேபாகலூடைர அடுத்து
பIணிகளுக்காக அன்ன த்திரம் ஒன்டைறயும்
அடைமத்தார். (Modernization of  த்திரக்குடி எனத் தற்சேபாது இந்த
ஊர் வழங்கப்படுகிறது.) சேவத
விற்பன்னர்களுக்காகப் பல கிராமங்கடைளச்
ர்வமான்Iமாக வழங்கிIடைத மங்கசேளஸ்வரி
நாச்சிIாரின் 96 தர்மா னங்கள் என மஸ்தான
ஆவ}ங்கள் வெதரிவிக்கின்றன.
இவர் ஆட்சிக்கு வந்த அசேத ஆண்டிசேலசேI
இவரது க}வரான இராம ாமித் சேதவர்
காலமாகி விட் ார். அந்தக் காலகட் த்தில்
இங்கிலாந்திலிருந்து வெகாழும்பு வந்த 5ார்ஜ்
வாலண்டினா பிரபு என்பவர் இராசேமஸ்வரம்
திருக்சேகாயிடைலப் பார்டைவயிட்டு விட்டு,
இராமநாதபுரம் ராணிடைIச் ந்தித்த விபரத்டைத
கி.பி. 1804-ல் வெவளியிட் அவரது நூலில்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.[3] இவர், தன் க}வரின்
மருமகனான அண்}ா ாமி என்பவடைர கி.பி.

1807-இல் சுவீகாரப் புத்திரனாக ஏற்றுக்
வெகாண் ார். அண்}ா ாமி டைமனராக
இருக்கும்சேபாது ராணி மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIார்
கி.பி. 1812-இல் காலமானார்.
1. ↑ Raja Ram Rao.T- Manual of Ramnad
Samasthanam (Modernization of 1891) Page-269.
2. ↑ கமால் S.M. Dr. சே துபதி மன்னர்
வெ ப்சேபடுகள் 1994). வெ ப்சேபடு எண்:
3. ↑ (Modernization of Voyages and Travels to India and Ceylon-George
Valanyine - Vol IP 140-148.)

ii. அண்}ா ாமி சே துபதி
(Modernization of கி.பி. 1812-1815)
இராணி மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIாருக்குப் பின்,
பதவிக்கு வந்த இவர் முத்து வி5Iரகுநாத
சே துபதி என்ற வெபIரு ன் அடைழக்கப்பட் ார்.
இவர் சிறு வIதினராக இருந்ததால், பிரதானி
திIாகரா5 பிள்டைள நாட்டு நிர்வாகத்டைதக்
கவனித்து வந்தார். இவரது ஆட்சியில்
குறிப்பி த்தக்கடைவ ஏதுமில்டைல. என்றாலும்,
பதவி நீக்கம் வெ ய்Iப்பட் முத்துராமலிங்க
சே துபதியின் ஒசேர மகளான சிவகாமி நாச்சிIார்
இராமநாதபுரம் சீடைமடைIத் தம்மி ம்
ஒப்படை க்கும்படி சேகட்டுக் வெகாண்டு
மதுடைரயிலும் வெ ன்டைனயிலுமாக வழக்குகடைளத்
வெதா ர்ந்தார். இந்த வழக்குகளின் தீர்ப்பு
சிவகாமி நாச்சிIாருக்குச் ாதகமாய்
அடைமந்ததால் இராமநாதபுரம் 5மீன்தாரி
அவரி ம் ஒப்படை க்கப்பட் து. ஆனால்
கும்வெபனிIாருக்குச் வெ லுத்த சேவண்டிI

சேபஷ்குஷ் வெதாடைகடைI வசூலித்து ஒழுங்காகச்
வெ லுத்த முடிIாததால் கும்வெபனிIார்
5மீன்தாரிடைI கி.பி. 1815-ல் மீண்டும்
அண்}ா ாமியி ம் ஒப்படை த்தனர். அவர் 1820இல் இறப்பதற்கு முன்னால் தனது டைமத்துனர்
இராம ாமித் சேதவடைரச் சுவீகார புத்திரனாக
நிIமித்தார்.

iii. வி5Iரகுநாத இராம ாமி
சே துபதி
(Modernization of கி.பி. 1814-30)
இராமநாதபுரம் 5மீன்தார் ஆட்சியில்
மூன்றாவது 5மீன்தாராகப் வெபாறுப்சேபற்றவர்
அண்}ா ாமி சே துபதியின் சுவீகாரப்
புத்திரனான இராம ாமித் சேதவர் என்பவர்.
இவரது ஆட்சிக்காலத்தில் இராமநாதபுரம்
மஸ்தானம் நடுவர் மன்ற நிர்வாகத்தில்
இருந்தது. வெதா ர்ந்து 14 ஆண்டுகள் நீடித்த
வாரிசு உரிடைம வழக்கின் கார}மாக
இராமநாதபுரம் மஸ்தானம் முதன் முடைறIாக
அதுவடைர இல்லாத அளவிற்கு வறுடைமயில்
இருந்து வந்தது. கிழக்கிந்திIக்
கம்வெபனிIாரி ம் இருந்து மாதந்சேதாறும் அவர்
வெபற்று வந்த பராமரிப்புத் வெதாடைகIான ரூபாய்
100 எந்த வடைகயிலும் வெபாருத்தமற்றதாக
இல்டைல. Iாடைனயின் பசிக்கு க டைலப் வெபாரி
ஈ ாகாதல்லவா! பல தனவந்தர்களி ம் இவர்
க ன் வெபற்று வாழ்க்டைக ந த்திIதில் ரூ. 96,000

வடைரIான க னுக்குக் க ன்காரர்கள் அவர் மீது
வழக்கு தாக்கல் வெ ய்தனர்.
ஏற்கனசேவ இவர் இராமநாதபுரம்
மஸ்தானத்டைதத் தம்மி ம் ஒப்படை க்குமாறு
தாக்கல் வெ ய்Iப்பட்டிருந்த வழக்கு இன்வெனாரு
புறம் இதற்கிடை யில் அவர் மர}மடை வதற்கு
முன்னால் தமது மடைனவி முத்து வீராயி
நாச்சிIாரின் சேகாதரர் இராம ாமித் சேதவடைரத்
தமது வாரி ாக நிIமித்திருந்தார். இவருக்கு
மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIார், துடைரரா5 நாச்சிIார்
என்ற இரு வெபண் மக்கள் இருந்தனர். இவர் கி.பி.
1830-ல் இறப்பதற்கு முன்னர் தமது சேகாதரியும்
சுவீகாரத் தாIாருமான முத்து வீராயி
நாச்சிIாடைரத் தமது வாரி ாக நிIமித்தார்.
டைமனர்களாக இருந்த அந்த இரண்டு
வெபண்களுக்குக் கார்டிIனாகத் தனது தம்பி
முத்துச்வெ ல்லத் சேதவடைரயும் நிIமனம்
வெ ய்திருந்தார். இந்தச் ா னத்தில்
இராமநாதபுரம் 5மீன்தாரியில், நிர்வாகப்
வெபாறுப்பாளரான வெ ய்Iது இஸ்மாயில் ாகிப்
என்பவர் டைகவெIழுத்திட்டுள்ளார்.

iv. இராணி முத்து வீராயி
நாச்சிIார் மற்றும்
v. ராணி சே து பர்வதவர்த்தனி
நாச்சிIார்
இராணி முத்து வீராயி நாச்சிIாரது
சேவண்டுதலுக்கி}ங்க மதுடைரச் சீடைம கவெலக் ர்
விசேவஷிங் 5மீன்தாரிடைI அவரி ம்
ஒப்படை க்கப் பரிந்துடைர வெ ய்தார். அதடைன
ஏற்றுக்வெகாண் கம்வெபனித் தடைலடைம
இராமநாதபுரம், 5மீன்தாரிடைI இராணி முத்து
வீராயி நாச்சிIாரி ம் ஒப்படை க்க
உத்தரவிட் து. இIல்பாகசேவ
இராணிIார் திறடைமIானவராகவும்,
அறிவுக்கூர்டைமயு ன் இருந்ததால் வெ ய்Iது
இஸ்மாயில் ாகிபு ன் இடை}ந்து மஸ்தான
அலுவல்கடைளத் திறம்ப ஆற்றி வந்தார். பல

ஆண்டுகளாகப் பற்றாக்குடைறயினால்
அவதிப்பட்டு வந்த மஸ்தானம் பலத்த நிதி
வ தியு ன் திகழ்ந்தது. அடுத்து இறந்து சேபான
இராம ாமி சே துபதியின் வெபண்மக்கள்
மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIாரும், அவரது தங்டைக
துடைரரா5 நாச்சிIாரும் அடுத்தடுத்து
காலமானதால் மீண்டும் மஸ்தான
நிர்வாகத்திற்கு மிகப்வெபரிI தடைலவலி
ஏற்பட் து. இராம ாமித் சேதவரது விதடைவIான
பர்வதவர்த்தனி நாச்சிIாரும் சேவறு சிலரும்
இராணி முத்து வீராயி நாச்சிIாருக்கு எதிராகப்
பல வழக்குகடைளத் வெதா ர்ந்தனர். சேமலும்
எட்டை Iபுரம் பாடைளIக்காரர் இராமநாதபுரம்
மஸ்தானத்தின் வெதற்கு எல்டைலயில் பல
ஆக்கிரமிப்புகடைளச் வெ ய்து வந்தார்.
இடைவIடைனத்டைதயும் இராணி முத்து வீராயி
நாச்சிIார் வெபாறுடைமயு னும்
மனத்திண்டைமயு னும் மஸ்தான சேமசேன5ர்
வெ ய்Iது இஸ்மாயில் ாகிபின் தக்க
ஆசேலா டைனகடைளக் வெகாண்டு மாளித்தார்.
இதற்கிடை யில் இராம ாமி சே துபதியின் வெபண்
மக்களுக்கு கார்டிIனும், இராணி முத்து வீராயி

நாச்சிIாரின் சேகாதரருமான முத்துச் வெ ல்லத்
சேதவர் தாசேன இராமநாதபுரம்
மஸ்தானாதிபதிIாகவும் மதுடைர மீனாட்சி
அம்மன் சேகாயில் தர்மகர்த்தாவாகவும் தம்டைமப்
பிரக னப் படுத்திக் வெகாண்டும் மதுடைரயில்
உள்ள கவெலக் ர் அலுவலக அலுவலர்களுக்குக்
டைகயூட்டு வழங்கியும் இராமநாதபுரம்
மஸ்தானத்தின் நிதியிடைனப் பல வழிகளில்
தவறாக அளித்து வந்தார். இப்வெபாழுது இராணி
முத்து வீராயி நாச்சிIாருக்கும் விதடைவ
இராணிIான பர்வதவர்த்தனிக்கும் உறவுகள் சீர்
வெகட் ன. இறுதியில் இராணியின் மாமிIாரான
முத்து வீராயி நாச்சிIாரும் பர்வதவர்த்தனி
நாச்சிIாரும் மர உ ன்பாட்டிடைனச்
வெ ய்துவெகாண் னர். அதன்படி இரா5சிங்க
மங்கலம் வட் டைகயில் உள்ள பி ாரசேனந்தல்
பகுதிக்கு இராணி முத்து வீராயி நாச்சிIாடைரச் ப்
டிவி ன் 5மீன்தாரினிIாகச் வெ ய்Iப்பட் து ன்
இராமநாதபுரம் அரண்மடைன வளாகத்தில் ர்வ
சுதந்திரத்து ன் வசிப்பதற்கான உரிடைமயும்
வழங்கப் வெபற்று மாதந்சேதாறும் ரூ. 1000 மட்டும்
இராமநாதபுரம் மஸ்தானக் கருவூலத்திலிருந்து

வெபற்றுக் வெகாள்வதற்கும் இராணி
பர்வதவர்த்தனி நாச்சிIார் ஒப்புதல் அளித்தார்.
சேமலும் ஏற்கனசேவ முத்து வீராயி நாச்சிIார்
சுவீகாரப் புத்திரனாக ஏற்றுக் வெகாண்டிருந்த
சிவ ாமி சே துபதிடைI இராமநாதபுரம்
பட் த்திற்கு உரிடைம சேகாருவது இல்டைல என
ராணி முத்து வீராயி நாச்சிIார் இ}க்கம்
வெதரிவித்தார். இது ந ந்தது 29.3.1850-ல். இந்த
உ ன்பாட்டை ச் வெ ய்து வெகாள்வதற்கு முன்னர்
இராணி பர்வதவர்த்தனி
நாச்சிIார் சிவஞானத்சேதவரின் மகனும்
புதும ம் கிராமத்தில் உள்ள தனது தங்டைக
வீராயியின் மகனுமான முத்து இராமலிங்கத்டைத
24.5.1847-ல் தனது வாரி ாக ஏற்றிருந்தார்.

vi. துடைரரா5ா (Modernization of எ)
முத்துராமலிங்க சே துபதி
ஐந்து வIது பாலகரான இந்த
முத்துராமலிங்கத்டைத இராணி பர்வதவர்த்தனி
நாச்சிIார் தனது மகனாகவும். இராமநாதபுரம்
சீடைம மன்னராகவும் ஏற்றுக்வெகாண்
வெபாழுதிலும், இராணிIாரது உறவினர்களும்,
ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திIக் கம்வெபனிIாரும்,
அவரது நிIமனத்டைத அங்கீகரிக்கவில்டைல.
தங்களது ஒப்புதல் இல்லாமல் இந்தச் சிறுவனது
சுவீகாரம் ஏற்றுக்வெகாள்ளப்பட்டு இருப்பதால்
அதடைன அவர்கள் ஆட்சே படை} வெ ய்து பல
வழக்குகடைள மதுடைர, வெ ன்டைன வழக்கு
மன்றங்களில் தாக்கல் வெ ய்தனர். இறுதிIாக
மன்னரது ார்பாக இங்கிலாந்து நாட்டு
லண் ன்மாநகரப் பிரிவி கவுன்சில் அளித்த
ாதகமான தீர்ப்பிடைனக் வெகாண்டு இடைளஞர்
முத்துராமலிங்கம் சே து நாட்டின் மன்னராக
அங்கீகரிக்கப்பட் ார்.

இந்த மன்னர் இளடைமக்காலத்தில் மிகவும்
மந்தமாகவும், அரசிIல் அலுவல்களில் சிறிதும்
அக்கடைர இல்லாமலும் இருந்து வந்தார். ஆனால்
அசேத மIத்தில் இந்த இடைளஞர் இIல் தமிழின்
இலக்க}, இலக்கிIங்களிலும், இடை த் தமிழின்
இராகம், சேமளம் ஆகிIடைவகளிலும் மிகுந்த
ஈடுபாடு வெகாண்டு இருந்தார். அன்டைறI
தமிழ்ப்புலவர்கள் இவடைர ‘நிமி கவி’ என
அடைழத்தனர். நிமி சேநரத்தில் சிறந்த தமிழ்க்
கவிடைத ஒன்டைற இலக்க} முடைறப்படி இIற்றி
முடிக்கும் தன்டைம வாய்ந்த கார}த்தால்,
இவருக்கு இந்தப் வெபIர் வழங்கப் வெபற்றது.
முந்டைதI சே து மன்னர்கள் இராசேமஸ்வரம்
இராமநாதசுவாமியி ம், பக்தியும் ஈடுபாடும்
வெகாண்டிருந்தனர். மாறாக, இவர் குமரக்க வுள்
மீது குடைறIாத அன்பு வெகாண்டு முருகடைனத்
தவிர சேவறு வெதய்வம் இல்டைல என வாதிட்டு
வந்தார். இவர் இIற்றிI 7 சிற்றிலக்கிIங்களில்
மூன்று முருகடைனப் பற்றிIது ஆகும். 'வள்ளி
ம}மாடைல’, ‘ ர ல்லாப மாடைல’, ‘ ாக்கரப்
பதிகம்’ என்பன அடைவ. இவரது பிற
படை ப்புக்கள் பாலசேபாதம், நீதிசேபாதம்

என்பனவாகும். ஏறத்தாழ 1000 பா ல்கள் இவர்
இIற்றியுள்ளார்.
அதுவடைர வாழ்ந்த சே துமன்னர்கள் புலவர்களது
புதிI படை ப்புக் களுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும்
அளித்துச் சிறந்த தமிழ்ப்புரவலராக விளங்கி
வந்தனர். இந்த மன்னசேரா புரவலராக
மட்டுமல்லாமல், தமிழ்ப் புலவராகசேவ
அடைமந்து விளங்கிIது நம்டைம ஆச் ரிIத்தில்
ஆழ்த்துகின்றது. சேமலும் ஏராளமான தமிழ்
இடை ப்பா ல்கடைளயும், பிறவெமாழிப்
பா ல்கடைளயும் இவசேர இIற்றியுள்ளார்.
அடைவ, காIகப்பிரிIா, ரசிகரஞ் னம் என்ற இரு
வெதாகுப்புக்களாக 1860-ல் அச்சில்
வெவளிவந்துள்ளன.
இன்வெனாரு குறிப்பி த்தக்க வெ ய்தி இந்தச்
சிறந்த வெபரும் புலவர், இடை சேமடைத, மறவர்
சீடைமயின் பாரம்பரிI கடைலகளான விற்சேபார்,
ஈட்டி எறிதல், வாள் ண்டை ஆகிIடைவகளிலும்
மிகச்சிறப்பாக விளங்கினார் என்பது ஆகும்.
தமிழ்ப்புலவரும் வள்ளலுமான இவரது
தடைமIனார் வெபான்னு ாமித் சேதவர் என்பவர்

இம்மன்னரது அரசிIல் நிர்வாகப்
பிரச் டைனகளுக்கு உதவி வந்தார் என்பது
குறிப்பி த்தக்கதாகும். முதலாவது
முத்துராமலிங்க சே துபதிக்கு வாய்த்த பிரதானி
உச்சிநத்தம் முத்து இருளப்ப பிள்டைளடைIப்
சேபான்று சே துநாட்டின் ஆக்கப்பூர்வமான வெ Iல்
திட் ங்களுக்கு இவர் மிகவும் உதவினார். 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இவடைர ஒத்த
அரசிIல் அறிஞர் அப்வெபாழுது சேவறு Iாரும்
இல்டைல என்சேற வெ ால்லலாம். இராமநாதபுரம்
மஸ்தானம் ம்பந்தப்பட் அடைனத்துப்
பிரச் டைனகளுக்கு எளிதாகத் தீர்வு கண் து ன்
தனது தம்பியும், மன்னருமான முத்துராமலிங்க
சே துபதியின் அரசிIல் முடிவு பற்றிI
வழக்குகடைள மதுடைர, வெ ன்டைன
நீதிமன்றங்களிலும் இறுதிIாக இங்கிலாந்து
நாட்டு இலண் ன் நகரப் பிரிவி கவுன்சில்
மன்றத்திலும் சிறப்பாகப் பாடுபட்டு வெவற்றி
வெபற்றார்.
இவர் ஒரு தமிழ் வள்ளல், ாகித்திI
இடை ப்புலவர், தமிழ்ப் புரவலர். Iாழ்ப்பா}ம்
ஆறுமுக நாவலடைரக் வெகாண்டு டை வ

ாத்திரங்கடைள வெவளியிட்டு உதவினார். அவரது
வெ ாந்த ஆக்கமான இடை ப்பா ல்கடைளத்
வெதாகுப்பாக அச்சிட்டு கி.பி. 1861-ல்
வெவளியிட் ார். பழனி மாம்பழக் கவிராIர்
சேபான்ற சிறந்த தமிழ்ப் புலவர்கடைள
ஆதரித்தது ன், சே து புரா}ம் சேபான்ற
இலக்கிIங்கடைள வெ ாந்தச் வெ லவில் அச்சிட்டு,
தமிழ்ப் புலவர்களுக்கு இலவ மாக அனுப்பி
டைவத்தார். இதற்வெகல்லாம் சேமலாக
தில்டைலIம்பூர் புலவர் ந்திர சே கர புலவடைரக்
வெகாண்டு தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும்
பா ப்பட்டு வந்த தனிப் பா ல்கடைளத்
வெதாகுக்கச் வெ ய்து தமிழில் முதன் முடைறIாகத்
தனிப்பா ல் திரட்டு என்ற நூல் வெவளியீட்டை
அச்சில் வெகா}ர்ந்தார். இவர், பாஸ்கர, தினகர்
என்ற இரண்டு ஆண் மக்கடைளயும். இராணி
பானுமதி என்ற வெபண் மகடைளயும் தமது
வாரி ாக விட்டுத் தமது 32-வது வIதில் கி.பி.
1873-ல் காலமானார்.

vii. மன்னர் பாஸ்கர சே துபதி
(Modernization of 1888-1903)
துடைரரா5ா (Modernization of எ) முத்துராமலிங்க சே துபதி
இறக்கும்சேபாது அவரது மூத்த மகன் பாஸ்கர
சே துபதி ஐந்து வIது பாலகனாக இருந்தார்.
பிரிட்டிஷ் துடைரத்தனத்தார் இராமநாதபுரம்
5மீன்தாரி நிர்வாகத்டைத முழுடைமIாக ஏற்றுக்
வெகாண் னர். அத்து ன் இரா5 குடும்பத்டைதப்
பராமரித்து வந்தது ன் பாஸ்கர சே துபதிக்கும்
அவரது தம்பி தினகர சே துபதிக்கும் கல்வி
புகட்டும் வெபாறுப்டைபயும் ஏற்றுக் வெகாண் னர்.
அதற்காக அந்தச் சிறுவர்கள் இருவடைரயும்
வெ ன்டைனக்கு அனுப்பி ஆங்கில ஆ ான்கள்.
தாதிமார்கள், பணிIாட்கள் ஆகிசேIாடைர
அவர்களுக்வெகன நிIமித்து முடைறIாகக் கல்வி
வெபறுவதற்கு ஏற்பாடு வெ ய்தனர். கி.பி. 1888-ல்
பாஸ்கர சே துபதி வெ ன்டைன கிறுத்தவக்
கல்லூரியிலிருந்து பட் தாரிIாக வெவளி
வந்தவு ன் இராமநாதபுரம் 5மீன் வெபாறுப்டைப
ஏற்றுக் வெகாண் ார். இவரது 12 வரு

நிர்வாகத்தில் பல கண்மாய்களும், நீர்ப்பா ன
ஆதாரங்கடைளயும் பழுது பார்க்க ஏற்பாடு
வெ ய்தார். வெபரும்பாலும் மஸ்தானத்தின் பல
பகுதிகளுக்கும் ாடைல வ தி இல்லாத அந்தக்
காலத்தில் பல்லக்கிசேல பI}ம் வெ ய்து
மக்களது வாழ்க்டைக நிடைலடைIயும்,
சேதடைவகடைளயும் அறிந்து வந்தார்.
இவர் சிறந்த டை வ சித்தாந்திIாக இருந்து
வந்ததால் இராமநாதபுரம் சீடைம மஸ்தான
சேகாவில்களில் ஆகம முடைறப்படி
வழிபாடுகளும் விழாக்களும் ந ந்து வர
ஏற்பாடு வெ ய்தார்.
இந்த மன்னர் வெபாருள் வ தி குடைறந்த 5மீன்தார்
அடைமப்பு முடைறயிசேல இIங்கி வந்தாலும்
இவரது இதIம் அவரது முன்சேனார்கடைளப்
சேபான்று வி ாலமானதாகவும் ஆன்மீகப்
பணியில் பற்றுக் வெகாண் தாகவும் அடைமந்து
இருந்தது. இவரது ஆட்சிக் காலத்தில்
வெநாச்சிவIல் பிரம்மபுரீஸ்வரர் ஆலIம் புதிதாக
நிர்மாணிக்கப்பட் து ஆகும். இராமநாதபுரம்
சேகாதண் ராம சுவாமி திருக்சேகாயில், மதுடைர

மீனாட்சி சுந்தசேரஸ்வரர் திருக்சேகாயில்,
இராசேமஸ்வரம் இராமநாத சுவாமி
திருக்சேகாயில், இராமநாதபுரம் இராசே5ஸ்வரி
அம்மன் ஆலIம் ஆகிIன திருப்பணி
வெ ய்Iப்பட் ன. மதுடைர மீனாட்சி
சுந்தசேரஸ்வரர் ஆலIத்திலும், திருப்பரங்குன்றம்
சுப்பிரமணிI சுவாமி ஆலIத்திலும்,
திருச்வெ ந்தூர், பழனி, முருகன் ஆலIங்களிலும்
சிதம்பரம் ந ரா5ர் ஆலIத்திலும், காஞ்சிபுரம்
காமாட்சி அம்மன் சேகாயிலிலும் உச்சி காலக்
கட் டைளகடைள ஏற்படுத்தினார். அடைவகள்
இன்றும் வெதா ர்ந்து நடை வெபற்று
வருகின்றன. வெ ன்டைன கபாலீஸ்வரர் சேகாயில்
இடைறவர் பவனி வருவதற்காகவும், காடைளIார்
சேகாவில் காடைளநாதர் சேகாவிலுக்கும் புதிI
பல்லக்குகடைளச் வெ ய்து வெகாடுத்தது ன்
இராசேமஸ்வரம் இராமநாதசுவாமி உலா வர
வெவள்ளித் சேதர் ஒன்றிடைனயும் வெ ய்து
வழங்கினார். இராமநாதபுரம் ராசே5ஸ்வரி
அம்மன் பIன்பாட்டிற்காகச் சிம்ம வாகனம்
ஒன்றிடைன அடைமத்து அதடைன முழுதுமாக தங்கத்
தகட்டினால் நிடைறவு வெ ய்து அகமகிழ்ந்தார்.

சேமலும் ராசே5ஸ்வரி அம்மன் சேகாயில்
சேகாபுரத்டைதயும் வெபான் தகடுகளால் சேவய்ந்து
உதவினார். இவரது காலத்தில் தான்
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலின் முதலாவது
கு முழுக்கு 1.11.1902-ல் நடை வெபற்றது.
இடைவகடைளவெIல்லாம் விஞ்சிI ாதடைன
ஒன்டைறயும் படை த்தார். அதாவது 14.9.1893-ஆம்
நாள் அவெமரிக்க நாட்டு சிக்காசேகா நகரில்
நடை வெபற்ற அடைனத்து உலக மIப்
சேபரடைவக்குச் சுவாமி விசேவகானந்தடைரத் தனது
வெ ாந்தச் வெ லவில் அனுப்பி டைவத்து நமது
நாட்டின் பழம் வெபருடைமயிடைன உலகு அறிIச்
வெ ய்ததாகும்.
இவரது பா ல்கள் ஆலவாய்ப் பதிகம்,
இராசேமஸ்வரர் பதிகம். காமாட்சி அம்மன்
பதிகம். இராசே5ஸ்வரி பதிகம் ஆகிIன மட்டும்
கிடை த்துள்ளன. சேமலும் 14.9.1901-ல் மதுடைர
மாநகரில் வள்ளல் பாண்டித்துடைர சேதவர்
நான்காம் தமிழ்ச் ங்க நிறுவ அவருக்குத் தக்க
துடை}Iாக இருந்தார் என்பதும்
குறிப்பி த்தக்கது.

சேமலும் இவர் ஒரு சிறந்த டை வ சித்தாந்திIாக
இருந்து வந்ததால் இராமநாதபுரம்
அரண்மடைனயில் இவரது முன்சேனார்களால்
பிரதிட்டை வெ ய்து வழிபாடுகள் ந த்தப்பட்டு
வந்த பூரீ ராசே5ஸ்வரி அம்மன் ஆலIத்தில்
நடை வெபற்று வந்த உயிர்ப் பலியிடைன இவரது
மனம் வெபாறுத்துக்வெகாள்ள வில்டைல. ஆதலால்
அப்வெபாழுது கர்நா க மாநிலத்தில் சிறப்புற்று
விளங்கிI சிருங்சேகரி ம ாதிபதிIான ஸ்ரீ
நரசிம்ம பாரதி அவர்கடைள வரவடைழத்து
இராசே5ஸ்வரி ஆலIத்தின் உயிர்ப்பலி
வழிபாட்டிடைன நிறுத்துவதற்கு ஏற்பாடு
வெ ய்தார்.
அந்த ஆலIத்திற்கு வருடைக தந்த சிருங்சேகரி
சுவாமிகள் புதிI க்கரம் ஒன்டைற கருவடைறயில்
ஸ்தாபித்து, ஏடைனI திருக்சேகாயில்களில்
நடை வெபறுவது சேபான்ற வாம பூடை5டைI
அங்கும் டைகக் வெகாள்ளுமாறு அர்ச் கர்களுக்கு
அறிவுறுத்தினார். அன்றிலிருந்து அந்த
ஆலIத்தில் உயிர்ப்பலி வெகாடுப்பது
நிறுத்தப்பட் து.

சிருங்சேகரி ம ாதிபதிகள் மன்னர் பாஸ்கர
சே துபதியின் ஒய்வு மாளிடைகIான ங்கர
விலா த்தில் தங்கியிருந்த வெபாழுது நிகழ்ந்த
மிகவும் முக்கிIமான நிகழ்ச்சி, ஒன்றிடைன இங்கு
குறிப்பிடுவது வெபாருத்தமாக இருக்கும்.
வழக்கம் சேபால ஒரு நாள் முற்பகலில் மன்னர்
பாஸ்கர சே துபதி சுவாமிகடைளச் ந்திப்பதற்காக
அங்கு வந்தார். அப்வெபாழுது சுவாமிகள் தாம்
இராமநாதபுரத்திற்கு வருடைக தந்த பணி
முடிவுற்றதால் ஊருக்கு பI}ம் சேமற்வெகாள்ள
இருப்படைத வெதரிவித்தார். அத்து ன் தமது
பணிக்காக மன்னர் குரு தட் டை}Iாக எதடைனக்
வெகாடுக்க விரும்புகிறார் என வினவினார்.
உ சேன மன்னர் நாம் அணிந்திருந்த அர
சின்னங்கடைள அழகிI தடைலப்பாடைகடைIயும்
உடை வாடைளயும் சுவாமிகளது திருவடிகளில்
மர்ப்பித்து, "இந்த சே து மஸ்தானத்டைத எனது
குரு தட் டை}Iாக அருள் கூர்ந்து சுவாமிகள்
ஏற்றுக்வெகாள்ள சேவண்டும்.” என பணிவு ன்
சேகட்டுக்வெகாண் ார். ற்றும் எதிர்பாராத
மன்னரது அந்த பதிடைலக் சேகட் சுவாமிகள்
மிகவும் விIப்புக்குள்ளானார். ஒருவாறு

நிடைலடைமடைI மாளித்துக்வெகாண்டு,
‘இIல்பாகவும் சேவடிக்டைகIாகவும் தான்
குருதட் டை} சேகாரிசேனன் தங்களது அன்பும்
ஆன்மீக உ}ர்வும் மிக்க இந்த தானத்டைத நான்
ஏற்றுக் வெகாண்சே ன். ஆனால் அதடைன தங்களது
குமாரருக்கு நான் தானம் வழங்கிவிட்சே ன்.”
என்று வெ ால்லி மன்னரது அருகில் நின்று
வெகாண்டிருந்த மன்னரது மகன் முத்து
ராமலிங்கத்தின் தடைலயில் தடைலப்பாடைகடைI
அணிவித்து இடை யில் உடை வாடைளயும்
அணிவித்தார். அப்வெபாழுது
அங்கிருந்தவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒரு
அதி I ாதடைனIாகத் சேதான்றிIது. இது ந த்து
கி.பி. 1894 ல்.
ஏற்கனசேவ இந்த மன்னருக்கு தமிழ்ப்பணியில்
மிகுந்த ஈடுபாடு இருந்ததால் தமது
அடைவப்புலவர் மகா வித்துவான் இரா. இராகவ
ஐIங்கார் சுவாமிகடைள ஒரு பல்லக்கில் அமர
டைவத்து ஏடைனI பல்லக்கு சேபாகிகளு ன்
தாமும் நின்று அந்தப் பல்லக்டைக சுமந்து தாம்
தமிழுக்கும் தமிழ்ப் புலவர்களுக்கும்
கட்டுப்பட் வர் என்படைத உலகறிIச் வெ ய்தார்.

சேமலும் இந்த நிகழ்ச்சியிடைனக் குறிப்பிட்டு
வடைரந்து ஒரு பத்திரம் ஒன்டைறயும் மதுடைர
பதிவாளர் அலுவலத்தில் 4.11.1901 ல் பதிவு
வெ ய்து வெகாடுத்தார். இந்தப் பத்திரத்தின்படி
தமிழ் வெமாழியிடைன வளர்ப்பதற்கும்
தமிழ்ப்புலவர்கடைளக் காப்பதற்கும் தாம்
க டைமப்பட் வர் என்படைத குறிப்பிட்டு
இருப்பது ன் அந்த அழகிI பல்லக்டைக
மகாவித்துவான் அவர்கள் இராமநாதபுரம்
அரண்மடைனக்கு வந்து வெ ல்ல பIன்படுத்திக்
வெகாள்ள சேவண்டும் என்றும் அதற்கான
நிவந்தமாக ரூபாய் 360 இராமநாதபுரம்
மஸ்தான கருவூலத்திலிருந்து 6 மாதங்களுக்கு
ஒருமுடைற வெபற்றுக் வெகாள்ளலாம் என்படைதயும்
அந்த ஆவ}த்தில் பதிவு வெ ய்துள்ளார்.
சிறந்த வெ ாற்வெபாழி வாளராகவும்,
தமிழ்ப்புலவராகவும் வடைரIாது வழங்கும்
வள்ளலாகவும் வாழ்ந்த இந்த மன்னர்
கல்லிடை க்குறிச்சியில் உள்ள திருவாவடுதுடைற
ம த்திற்குச் வெ ன்றிருந்தசேபாது 27.12.1903-இல்
காலமானார். 5மீன்தாரி ஆட்சி காலத்தில்
இவருடை I ஆட்சிகாலசேம வெபாற்காலமாகும்.

viii. இரா5 இராசே5ஸ்வர
சே துபதி (Modernization of எ)
மூன்றாம் முத்துராமலிங்க
சே துபதி (Modernization of 1910-1929)
பாஸ்கர சே துபதியின் மடைறவின்சேபாது அவரது
மூத்த மகனான இரா5 இராசே5ஸ்வரன்
சிறுவIதினராய் இருந்ததால் வெதா ர்ந்து
இராமநாதபுரம் 5மீன்தாரி நிர்வாகம் சேகார்ட்
ஆப் வார்ட்சி ம் இருந்து வந்தது. இரா5
இராசே5ஸ்வர சே துபதி கல்வியிலும்
நிர்வாகத்திலும் பயிற்சி வெபற்றபின் 1910-ல்
5மீன் வெபாறுப்டைப ஏற்றுக்வெகாண்டு 1929-ல்
இறக்கும்வடைர 5மீன்தாராக இருந்தார்.
இவர் நல்ல தமிழ்ப் புலடைமயும் ஆங்கில
வெமாழிப் சேபச் ாற்றடைலயும் உடை Iவராக
இருந்தார். 1911-இல் மதுடைரத் தமிழ்ச் ங்கத்
தடைலவராக சேதர்வு வெ ய்Iப்பட்டு சிறந்த
முடைறயில் ங்கத்டைதச் வெ Iல்படுத்தி வந்தார்.

வெ ன்டைன மாநில கவர்னரது வெபாறுப்பிலிருந்த
வெ ன்டைன மாநில ட் சேமலடைவயில்
(Modernization of தமிழ்நாடு, ஆந்திரம், கர்நா கம், சேகரளம்
உட்பட் வெபரிI தமிழ் மாநிலம்)
5மீன்தார்களுக்கு ஒதுக்கப்பட் ஒசேர இ த்தின்
பிரதிநிதிIாக இருந்தார். இவர் காலத்சேதாடு,
ஆண்டுசேதாறும் ந க்கும் நவராத்திரி விழாவில்
தமிழ்ப் புலவர்கடைள ஊக்குவித்து ன்மானமும்
வெபான்னாடை வழங்கும் பழக்கமும் நிடைறவுக்கு
வந்தது. இவர் ஆட்சியின் சேபாது இரண் ாம்
உலகப் சேபார் ந ந்ததால், சேந நாடுகடைள
வலுப்படுத்துவதற்கு ஆதரவாக இராமநாதபுரம்
சீடைம மறவர்கடைள இராணுவ அணியில்
சே ருமாறு பிரச் ாரம் வெ ய்தது ன் பல
இலட் ங்கடைள நன்வெகாடை அளித்து
அதிலிருந்து இராம்நாட் என்று வெபIர்
சூட் ப்வெபற்ற விமானம் ஒன்டைற வாங்கி
அரசுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கினார்.
இராமநாதபுரம் மாவட் நகராண்டைமக்
கழகத்தின் தடைலவராக இவர் பல ஆண்டுகள்
பணிIாற்றினார். இவரது பணிக் காலத்தில்
இன்டைறI மானா மதுடைர நகடைர மானாமதுடைர

ரயில் ந்திப்பு ன் இடை}ப்பதற்காக டைவடைக
ஆற்றின் குறுக்சேக மிகப் வெபரிI பாலம் ஒன்டைற
கட்டுவித்தார். இராசேமஸ்வரம் வரும் பIணிகள்
தனுஷ்சேகாடி தீர்த்தக் கடைரயில் நீராடுவதற்காக
இராசேமஸ்வரத்திற்கும் தனுஷ்சேகாடிக்கும்
இடை யில் தர்மப் ப கு சே டைவடைIக் க லில்
வெதா ங்கி டைவத்தார். மற்றும்
திருப்புல்லாணி வெபருமாளது திருத்சேதர்
(Modernization of திருமடைல வெரகுநாத சே துபதியினால் வழங்கப்
வெபற்றது.) மிகவும் பழுதடை ந்து விட் தால்
புதிI சேதர் ஒன்டைறயும் வெ ய்வித்து அந்த
சேகாவிலுக்கு வழங்கினார். 1921-ல் திருச்சி நகரில்
நடை வெபற்ற பிராம}ர் அல்லாதார்
மாநாட்டிற்குத் தடைலடைம தாங்கினார் என்ற
வெ ய்தியும் உள்ளது. மதுடைர மீனாட்சி
வெ ாக்கநாதர் திருக்சேகாயில் வ க்கு ரா5சேகாபுர
திருப்பணிக்காக ரூபாய் ஒரு லட் ம் நன்வெகாடை
வழங்கிIதும் குறிப்பி த்தக்கதாகும்.
சேமலும் இந்த மன்னரது ஆட்சிக்காலத்தில்
மஸ்தான அடைவப் புலவராகத் வெதா ர்ந்து
பணிIாற்றிI மகாவித்துவான் இரா. இராகவ
ஐIங்கார் சுவாமிகடைளத் தமது தந்டைதடைIப்

சேபால வாழ்க்டைகக்காக இராமநாதபுரம்
வெநாச்சிவIல் ஊரணி வீதியில் ஒரு வீடு ஒன்டைற
அடைமத்துக் வெகாடுத்தது ன் இராமநாதபுரத்திற்கு
அருகில் உள்ள சேபாகலூர் கிராமத்தில் ஆற்றுப்
பாய்ச் லில் சில விடைளநிலங்கடைளயும் வாங்கித்
தானமாக வழங்கினார். இவரது தந்டைதடைIப்
சேபாலசேவ இவரும் சிறந்த தமிழ்ப் புலவராகத்
திகழ்ந்தார். நூற்றுக்க}க்கான
தனிப்பா ல்கடைள எழுதியிருப்பது ன்
திருக்குறள் வெவண்பா என்ற நூலிடைனயும்
இIற்றியுள்ளார்.

ix. ண்முக ராசே5ஸ்வர நாகநாத
சே துபதி
1944-ல் 5மீன் வெபாறுப்டைப ஏற்றுக்வெகாண்
ண்முக ராசே5ஸ்வர நாகநாத சே துபதியின்
ஆட்சிகாலம் 5மீன் ஒழிப்புச் ட் ம்
அமுலுக்குக் வெகாண்டு வந்த 1948-ஆம்
வரு த்து ன் முடிவடை ந்தது. தமிழக
வரலாற்றில் இராமநாதபுரம் மஸ்தானம் என்று
மிகச் சிறப்பாக முந்டைதI நூற்றாண்டுகளில்
ஆட்சி வெ ய்த சே துபதி மன்னர்களது தன்னரசு
வளடைமயிலும், பரப்பிலும் குறுகி
புதுக்சேகாட்டை , சிவகங்டைக, இராமநாதபுரம்
எனப் பிரிவிடைன வெபற்றுப் பின்னர்
5மீன்தாரிIாகி வரலாற்றிலிருந்து
மடைறந்துவிட் து ஒரு சே ாக நிகழ்ச்சிIாகும்.
இந்தக் கடை சி மன்னர் அரசிIலிலும் ஈடுபட்டு
இராமநாதபுரம் ஜில்லா சேபார்டு தடைலவராகவும்,
பின்னர் 1952-லிருந்து 1967 வடைர வெதா ர்ந்து
தமிழ்நாடு ட் மன்ற இராமநாதபுரம் வெதாகுதி

உறுப்பினராகவும், 1952 - 57 வடைர ரா5ாஜி,
காமரா ர் ஆகிசேIார் அடைமச் ரடைவகளில்
முடைறசேI விடைளIாட்டுத் துடைற, வெபாதுப்பணித்
துடைற அடைமச் ராக இருந்து சிறப்பாகப்
பணிIாற்றினார். மதுடைரத் தமிழ்ச் ங்கத்தின்
தடைலவராகவும், இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
அறங்காவலர் குழுத் தடைலவராகவும்,
இறுதிவடைர இருந்தார். இவர் இடை ப்பிரிIர்.
இவர் ஒரு விடைளIாட்டு வீரர். கிரிக்வெகட்,
வெ ன்னிஸ், குதிடைர ஏற்றத்தில் டைகசேதர்ந்தவர்.
வெ ன்டைன பந்தIக் குதிடைரக்காரர்களது
ங்கத்தின் தடைலவராகவும் பல ஆண்டுகள்
பணிபுரிந்து வந்தார். இவர் 1967-ல் காலமானார்.
இவரது ஆட்சியில் இராமநாதபுரம் நகருக்கு
சேமற்சேக 18 கல் வெதாடைலவில் டைவடைக
ஆற்றிலிருந்து இராமநாதபுரம் நகருக்குக் குடிநீர்
குழாய் வ திக்கு ஏற்பாடு வெ ய்தார்.
இராமநாதபுரம் நகருக்கு வெதற்சேக
திருப்புல்லாணி அருகிலும் வ க்சேக
இரா5சிங்கமங்கலம் அருகிலும் சேமற்சேக
லாந்டைத அருகிலும் சேதசிI வெநடுஞ் ாடைலகளில்
வெபரிI பாலங்கள் அடைமப்பதற்கு உதவினார்.

அவர் பயின்ற மதுடைரயில் உள்ள மதுடைரக்
கல்லூரியிலும் இராமநாதபுரம் மன்னர்
சேமல்நிடைலப் பள்ளியிலும் வெபரிI அறிவிIல்
கூ ங்கடைள அடைமக்கவும் உதவி வெ ய்தார்.
இராமநாதபுரம் சே துபதி அரசினர் கல்லூரி
இவரது நன்வெகாடை யில் அடைமக்கப்பட் து.

இIல் - X
i. 5மீன்தாரி முடைறயின்
சுவடுகள்
தன்னரசு நிடைலயிலிருந்து தாழ்வு வெபற்ற மறவர்
சீடைமக்கு ஆங்கில ஏகாதிபத்திI வாதிகள்
அளித்த பரி ான 5மீன்தாரி முடைற சே து நாட்டு
மக்களது அன்றா வாழ்க்டைகடைI சேமலும்
பாதித்தது என்றால் மிடைகIாகாது. வரலாற்றில்
மிகச் சிறப்பாக இ ம் வெபற்றிருந்த கிசேரக்க
சேராமப் சேபரரசுகள் அழிந்தவெபாழுது அன்டைறI
காலகட் த்தில் அந்த நாட்டு மக்கள்
அடை ந்திராத அவலங்கடைள இந்த நாட்டு மக்கள்
அனுபவித்தனர். இந்த நாட்டின் ஒசேர ஒரு
வெதாழிலாக விளங்கிI விவ ாIம் பல
ஆண்டுகளாகப் புறக்கணிக்கப்பட் தால்
இங்குள்ள குடிமக்கள் காலத்சேத வெபய்யும் பருவ
மடைழப் வெபருக்டைகப் பழுதடை ந்துள்ள

கண்மாய்களில் சேதக்கி டைவத்து விவ ாIம்
வெ ய்I முடிIாமல் தவித்தனர். பண்டை I காலம்
வெதாட்டு அரசுக்குச் வெ லுத்தி வந்த விடைள
வெபாருளின் மீதான ஆறில் ஒரு பகுதிக்குப் பதில்
விவ ாயியும் அரசும் ரி மானமாக
விடைளச் டைலப் பங்கிட்டுக் வெகாள்ளும் முடைற
வெதா ர்ந்தது. உழுதவன் க}க்குப் பார்த்தால்
உழக்கு அரிசி மிஞ் ாது என்ற பழவெமாழி
உண்டைமIாகி விட் து. மிகுதிIாக விடைளந்த
விடைள வெபாருட்கடைளச் ந்டைதப்படுத்துவதிலும்
பல சிரமங்கள் சேதான்றின. ாடைலப் சேபாக்கு
வரத்து சிரமம் ஆற்காட்டு வெவள்ளி ரூபாய்,
பரங்கிIரது பக்சேகா ா ப}ம்
ஆகிIடைவகளுக்கு ஈ ாகச் சே து மன்னர்களது
படைழI வெபான், வெவள்ளி நா}Iங்கடைள மாற்றிக்
வெகாள்ளும் வ திகளும் ஆங்காங்கு
ஏற்ப வில்டைல. சேமலும் இந்த நாட்டின்
மற்வெறாரு சிறந்த வெதாழிலான வெந வுத்
வெதாழிலும் நசித்துப் சேபாய் வெந வாளிகள்
பட்டினியும் பசியுமாக வா சேவண்டிI
சூழ்நிடைல - சே து மன்னர்களது ஆட்சிக்காலத்தில்
டைகத்வெதாழிலுக்கு மட்டும் விதிக்கப்பட்

தறிக்க டைம என்ற தீர்டைவக்குப் பதிலாக
வெந வாளிகள் தIாரித்த ஒவ்வெவாரு மடித்
துணிக்கும் தனித்தனிIாகப் பரங்கிIருக்குச்
வெ லுத்த சேவண்டிI தீர்டைவயின் சுடைம
அதிகரித்து வந்தது.
இடைவ தவிர ஆங்காங்கு படைழI தமிழ்ப்
புலவர்களது வழியினரால் ந த்தப்பட்டு வந்த
திண்டை}ப் பள்ளிக்கூ ங்களுக்கு சேவற்று
நாட்டு அரசின் ஆதரவு இல்லாததால்
அடைவகடைள மூ சேவண்டிI கட் ாIச்
சூழ்நிடைல. இன்னும் மருத்துவ வ தி, ாடைல
வ தி சேபான்ற இன்றிIடைமIாத உதவிகடைளயும்
ஆங்கில அரசு வெ ய்I முன் வரவில்டைல.
அவர்களது ஒசேர பணி விவ ாI மக்களி மிருந்து
தீர்டைவடைIச் ரிவர வசூலிப்பது மட்டும்
குறிக்சேகாளாக இருந்தது. கி.பி. 1940, 45-ல் சேதசிI
இIக்கம் விறுவிறுப்பு அடை ந்த நிடைலயில்
இன்டைறI சேதசிI காங்கிரஸ் வெ ன்டைன
மாகா}த்திலுள்ள 5மீன்தாரி பகுதிகளில்
வாழ்ந்து வருகின்ற விவ ாயிகளது
இ ர்பாடுகடைள ஆய்வு வெ ய்வதற்கு ஆந்திர
சேக ரி பிரகா ம் பந்துலுவின் தடைலடைமயில் ஒரு

குழு ஏற்படுத்தப்பட் து. அந்தக் குழுவின்
ஒருமித்த முடிவுப்படி கி.பி. 1947-ல் இந்திI
சேதசிI காங்கிரஸினர் வெ ன்டைன மாநில
ஆட்சிடைI முதன்முடைறIாக டைகப்பற்றிIவு ன்
5மீன்தாரி ஒழிப்பு மசே ாதாடைவச்
ட் மன்றத்தில் நிடைறசேவற்றினர்.
இந்தச் ட் த்தின் மூலம் உடைழப்பவருக்கு நில
உரிடைம வழங்கப்பட் து. ஆனால் சே து
மன்னர்கள் ஆட்சியில் வழங்கப்பட் பல
லுடைககள் குடிமக்களுக்கு எட் ாக் கனிIாகசேவ
இருந்தது. முதாIப் பணிகள், ஆன்மீகத்
வெதாண்டுகள், தமிழ்வெமாழி வளர்ச்சி,
நாட்டுப்புறக் கடைலஞர்களது நலிடைவ நீக்கி
அவர்களது கடைலத்திறடைன ஊக்குவித்தல்
சேபான்ற இலக்குகள் இனிசேமல் தான் எட் ப்ப
சேவண்டும்.

ii. சில முக்கிI நிகழ்வுகள்
இன்டைறI இராமநாதபுரம் அரண்மடைன கி.பி.
1690-95 முதல் சே து நாட்டு நிர்வாகத்திற்குச்
சிறப்பி மாக அடைமந்து வந்துள்ளது. அங்கு
ந ந்த சில முக்கிI நிகழ்வுகடைளக் கூ அறிந்து
வெகாள்ளத்தக்க ஆவ}ங்கள் கிடை க்கவில்டைல
எனினும் பல துடைறகளில் இருந்து
சே கரிக்கப்பட் சில நிகழ்வுகள் இங்கு
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
1. மதுடைர கத்சேதாலிக்க திருச் டைபயின்
ஆவ}ங்களிலிருந்து வெதாகுக்கப்பட் து.
மதுடைர திருச் டைபடைIச் ார்ந்த 5ான் டி
பிரிட்சே ா பாதிரிIார் கி.பி. 1692-ல் ரா5
அவமதிப்புக் குற்றம் ாட் ப்பட்டு இராமலிங்க
விலா ம் அரண்மடைனயில் வி ாரிக்கப்பட் தும்
மன்னர் வெரகுநாத கிழவன் சே துபதி மன்னரது
இரகசிI ஆடை}யு ன் ஓரியூர் சேகாட்டை க்கு
அனுப்பப்பட்டு 4.2.1893-ல் வெகாடைல
வெ ய்Iப்பட் தும் ஆகும்.

2. முத்து வி5I வெரகுநாத சே துபதியின்
ஆட்சியில், தஞ்டை , மதுடைர நாIக்க
மன்னர்கடைளப் சேபான்று வெதலுங்கு வெமாழியும்
சே து மன்னரது ஆதரவுக்கு உரிIதாக
விளங்கிIது. அரண்மடைன வளாகத்தில்
அடைமக்கப் வெபற்ற கடைலIரங்கில் ‘முத்து வி5I
வெரகுநாத வி5Iம்’ என்ற வெதலுங்கு நா கம்
நடித்துக் காட் ப்வெபற்று அந்த நிகழ்ச்சியில்
கடைலஞர்கள் மன்னரால் பாராட் ப் வெபற்றனர்.
2.அ. முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி ஆட்சியில்
கிழவன் வெரகுநாத சே துபதி அடைமத்த வெகாலு
மண் பத்தின் அடைனத்துச் சுவர்களும்
துண்களுக்கு இடை யிலுள்ள வில் வடைளவுகளும்
அழகும் கவர்ச்சியும் மிக்க வண்}
ஒவிIங்களால் தீட் ப் வெபற்றது.
2 ஆ. இந்த மன்னடைர இராசேமஸ்வரம்
தலIாத்திடைர வந்து திரும்பிI மதுடைர நாIக்க
மன்னர் முத்து வி5I ரங்கவெ ாக்க நாIக்கர் இந்த
மண் பத்தில் ரத்தினாபிசேஷகம் வெ ய்து
வெபருடைமப்படுத்தினார். இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிI

ஓவிIமும், வெகாலு மண் ப ஓவிIங்களில்
கா}ப்படுகிறது.
3. கி.பி. 1803 முதல் இராமநாதபுரம்
5மீன்தாரியின் தடைலவிIாக இருந்த இராணி
மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIார் அவர்களது
ஆட்சிக்காலத்தில் லண் னிலிருந்து வந்த 5ார்ஜ்
வாலன்டினா பிரபு என்பவர் இராணிIாடைரச்
ந்தித்தார். இராணிIாடைரப் பற்றிI அவரது
கருத்துக்களும் அவரது நூலில்
குறிப்பிப்பட்டுள்ளது.
4. கி.பி. 1658 முதல் வெகாண் ா ப் வெபற்ற
நவராத்திரி விழா அரண்மடைனயில் கடைல
விழாவாக கி.பி. 1865 முதல் மன்னர் துடைரரா5ா
முத்துராமலிங்க சே துபதியினால் மாற்றப்
வெபற்றது. ஆண்டுசேதாறும் புரட் ாசி மாதம்
முதல் ஒன்பது நாட்கள் தமிழ்ப் புலவர்கடைளயும்,
வ வெமாழி வித்தகர்கடைளயும், இடை க்
கடைலஞர்கடைளயும், நாட்டிI நங்டைககடைளயும்
வரவடைழத்து அவர்களது கடைலப் பயிற்சிடைIயும்
திறடைமடைIயும் சே து நாட்டு மக்கள் அறிந்து

மகிழுமாறு அந்தக் கடைல சேமடைதகள் சிறப்பாகக்
கவுரவிக்கப்பட் னர்.
5. இத்தடைகI நிகழ்ச்சி மன்னர் பாஸ்கர சே துபதி
ஆட்சிக்காலத்திலும் வெதா ர்ந்து நடை வெபற்றன.
இந்த நிகழ்ச்சிகளின் சேபாது தஞ்டை டைவடைக
கிராமத்டைதச் சே ர்ந்த பா கர் மகா டைவத்திIநாத
ஐIர் அவரது இளவல் இராம ாமி சிவன்,
பட் }ம் சுப்பிரமணிI ஐIர், திருக்சேகாடிக்கா
கிருஷ்}ய்Iர், குன்னக்குடி கிருஷ்} ஐIர்,
புதுக்சேகாட்டை மாமுண்டிIா பிள்டைள, டைமசூர்
சே ன்னா, ாக் ர். உ.சேவ. ாமிநாத ஐIர். பழனி
மாம்பழக் கவிராIர், Iாழ்ப்பா}ம் சிவ ம்பு
கவிராIர், மகாவித்துவான் இரா. இராகவ
ஐIங்கார் ஆகிசேIார் பாராட் ப்பட் னர். 6.
அவெமரிக்க நாட்டு சிகாசேகா நகரில் நடை வெபற்ற
அடைனத்து உலக மIப் சேபரடைவயில் கலந்து
வெகாண்டு இந்திI நாட்டிற்குப் வெபருடைமயும்
புகழும் சேதடித் தந்த சுவாமி விசேவகானந்தர் 4
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தாIகம் திரும்பினார்.
இந்திI நாட்டில் 23-1-1897-ல் அவர்
கடைரயிறங்கிI முதல் துடைறமுக ஊர் பாம்பன்
ஆகும். தமது பI}த்திற்குப் வெபான்னும்

வெபாருளும் வழங்கி வழிசேகாலிI மன்னர்
பாஸ்கர சே துபதிக்கு நன்றி வெதரிவிப்பதற்காக
சுவாமிகள் 25.1.1897-ல் பாம்பனிலிருந்து
இராமநாதபுரத்திற்கு வருடைக தந்தார். அவடைர
மன்னர் மிகுந்த அன்பு னும் மரிIாடைதயு னும்
இராமலிங்க விலா ம் வெகாலு மண் பத்தில்
சிறப்பான தர்பார் ஒன்றில் வரசேவற்று
உப ரித்தார்.
7. இதடைனப் சேபான்சேற 1897-ல் சிருங்சேகரி ம ம்
ம ாதிபதி 5கத்குரு நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகடைள
மன்னர் அவர்கள் அரண்மடைன வெகாலு
மண் பத்தில் சிறப்பான வரசேவற்பு வழங்கி
உப ரித்தார்.
8. வெ ன்டைன தாம்பரம் கிறித்துவ கல்லூரியின்
தமிழ்ப் சேபராசிரிIரான பரிதி மாற் கடைலஞர் என
வழங்கப்பட் சூரிI நாராI} ாஸ்திரியின்
‘கலாவதி’ என்ற புதுடைமIான நா கம் கி.பி.
1901-ல் மன்னர் பாஸ்கர சே துபதியின் அடைவயில்
நடித்துக் காட் ப்வெபற்று அரங்சேகற்றம்
வெபற்றது ன் நா கக் கடைலஞர்களுக்கும்

ஆசிரிIருக்கும் பரிசுகள் வழங்கிச்
சிறப்பிக்கப்பட் து.
9.1925-ல் இராமநாதபுரம் நகருக்கு வருடைக தந்த
ஆங்கில கவர்னர் சேகாஷன் துடைரடைI மன்னர்
மூன்றாவது முத்து இராமலிங்க சே துபதி
இராமலிங்க விலா ம் அரண்மடைனயில் மிகுந்த
ஆ ம்பரத்து ன் வரசேவற்று விருந்தளித்தார்.
இந்த வெகாலு மண் பத்டைதச் சில காலம்
கிழக்கிந்திI கம்வெபனியின் கவெலக் ர் 5ாக் ன்
தமது கச்சே ரிIாகப் பIன்படுத்தி வந்தார்.
அவரது அடைழப்பிடைன ஏற்றிருந்தும் சேபட்டி
கா} வராத பாஞ் ாலங்குறிச்சி பாடைளIக்காரர்
வீரபாண்டிI கட் வெபாம்மன் மூன்று மாதங்கள்
கழித்து வி ாரடை}க்காக 14.9.1797 ல் கவெலக் ர்
5ாக் ன் முன்னர் ஆ5ரானதும் இங்கு தான்
கவெலக் ரது கடுடைமIான வெ ாற்களினால்
மிகவும் பீதிIடை ந்த கட் வெபாம்மன் நாIக்கர்
இங்கிருந்து தப்பி ஓடினார். இதன்
வெதா ர்ச்சிIாக 15.10.1798-ல் கIத்தாறுவில்
தூக்கிலி ப்பட் ார்.

இIல் - XI என்றும் நிடைலத்து
நிற்க
தமிழகத்தின் வரலாற்றில் மூசேவந்தர்களுக்கும்
பல்லவர்களுக்கும் அடுத்தபடிIாகச் சிறந்த
இ த்டைதப் வெபற்றிருப்பவர்கள் இராமநாதபுரம்
சே துபதிகள் ஆவர். இந்த மன்னர்கள் மIத்
துடைறயிலும், முதாIப் பணிகளிலும் தமிழ்
வளர்ச்சியிலும் மகத்தான வெதாண்டிடைன ஆற்றி
இருக்கின்றனர். குறிப்பாக 17,18,19 வது
நூற்றாண்டுகளில் தமிழகத்டைத அந்நிIர்களான
வடுகர்களும், மராட்டிIர்களும், ஆற்காட்டு
நவாப்பும் சீர்குடைலத்து வந்த நிடைலயில் வெதய்வ
சிந்தடைனயு ன் மக்கள் நலத்டைத மதித்துப்
சேபாற்றி வந்த இந்த மரபினரது வெ Iல்கள்
என்றும் மறக்க முடிIாதடைவ.
கி.பி.11.12 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் வரலாற்டைற
அலங்கரித்த சே ாழப் சேபரரசு நிடைலகுடைலந்த
பிறகு பிற்காலப் பாண்டிIர்கள் வலுவிழந்து
வளடைமயிழந்து ஒடுங்கியிருந்தனர். ஆனால்

இந்தக் காலத்தில் தமிழகத்தின் சிறிI தன்னரசின்
மன்னர்களான சே துபதிகள் மிகச் சிறந்த
ாதடைனகடைள இIற்றியுள்ளனர். திரு உத்திர
சேகா மங்டைக, இராசேமஸ்வரம், திருவா ாடைன,
திருக்சேகாட்டியூர், திருப்புல்லாணி,
காடைளIார்சேகாவில் ஆகிI ஊர்களில் விண்டை}
அளாவிI இரா5 சேகாபுரங்களு ன்
காட்சிIளிக்கும் அந்தத் திருக்சேகாயில்கசேள
அவர்களது வெதாண்டிற்குச் ாட்சிIாக நின்று
வருகின்றன.
இந்தத் திருக்சேகாயில்களில் நாள்சேதாறும்
நடை வெபறும் ஆறுகால, ஐந்து கால
வழிபாடுகளுக்கும் ஆண்டு விழாக்கள் மற்றும்
சிறப்புக் கட் டைளகள் ஆகிIவற்றுக்கும் இந்த
மன்னர்கள் வழங்கியுள்ள நூற்றுக்க}க்கான
ஊர்களின் வருவாய்களிலிருந்து இன்னும் இந்தத்
திருப்பணிகள் நடை வெபற்று வருகின்றன.
இதடைனப் சேபான்சேற இந்த மன்னர்கள்
திரும ங்களுக்கும் அன்ன த்திரங்களுக்கும்
பள்ளி வா ல்களுக்கும் சேதவாலIங்களுக்கும்
பல கிராமங்கடைளச் ர்வ மானிIமாக
வழங்கியுள்ளனர். ஆனால் இந்த

அறக்வெகாடை கடைளப் பற்றிI விவரங்கடைளத்
தருகின்ற ஆவ}ங்கள் பல கிடை த்தில.
என்றாலும் க ந்த இருபது ஆண்டுகளாகச்
சே கரிக்கப்பட் இராமநாதபுரம் மஸ்தான
ஆவ}ங்கள், பதிசேவடுகள், வெ ன்டைன தமிழ்நாடு
ஆவ}க்காப்பகத்தில் உள்ள பதிசேவடுகள்
மற்றும் சே துபதி மன்னர் வழங்கிI
வெ ப்சேபடுகள், ஒடைல முறிகள், கல்வெவட்டுக்கள்
ஆகிIடைவகளில் இருந்து வெதாகுக்கப்பட்
பட்டிIல் கீசேழ வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில்
கண்டுள்ள அறக்வெகாடை கடைளத் தவிர இன்னும்
ஏராளமான அறக்வெகாடை கள் பற்றிI
விவரங்கடைளக் காட்டுகின்ற ஆவ}ங்கள் பல
இருந்து அழிந்து இருக்க சேவண்டும். இந்த
மன்னர்கள் சே து நாட்டு மக்களிடை சேI நல்
உறடைவயும், வெதய்வீகச் சிந்தடைனடைIயும்
வளர்ப்பதில் வெதாண் ாற்றிI புலவர்கள்,
பண்டிதர்கள். அவதானிகள் மற்றும் மகா
5னங்களுக்கும் இவர்கள் வழங்கிI
ர்வமானிIங்கள் - அகரப்பற்று. துர்சேவதி
மங்கலங்கள், ஜீவித காணிகள் ஆகிIடைவகள்
பற்றிI அறக்வெகாடை விவரங்களுக்கான

பட்டிIலும் கீசேழ வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இடைவகளில் ம} மIத்தினரின்
பள்ளிகளுக்கும் வழங்கிI பள்ளிச் ந்தம் என்ற
வடைக அறக்வெகாடை பற்றிI குறிப்புக்கள்
கிடை த்த வெபாழுதிலும் அடைவகளுக்கான
ஆவ}ங்கள் கிடை க்கப்வெபறாதது மிகவும்
வருந்தத்தக்கது ஆகும். குறிப்பாகச் சே துபதிச்
சீடைமயில் ம}ர்களின் குடியிருப்புக்கள்
அரிIாண்குண்டு. வெமய்Iன் பள்ளி,
அச் ன்பள்ளி, அறப்சேபாது, முகிழ்த்தகம்.
நாகணி, நாகன்வIல், நாகமங்கலம்,
ாத்தன்பள்ளி, காட்டுச் ந்டைத, அன்னவா ல்,
அரிIன் ஏந்தல், அனுமந்தக்குடி, கு}பதி
மங்கலம், மச்சூர் ஆகிI கிராமங்களில்
அடைமந்திருந்தடைத ஆவ}ங்கள்
வெதரிவிக்கின்றன. இந்த ஆவ}ங்களிலிருந்து
திருக்சேகாயில்களுக்கு என வெதாகுக்கப்பட்டுள்ள
சே து மன்னர்களது அறக்வெகாடை கள் நீங்கலாக
சே து மஸ்தானத்தின் பதிசேவடு ஒன்றின் படி 11
கட் டைளகளும் இடை}ப்பு ‘அ’
மஸ்தானத்டைதச் சே ர்ந்த 59.
திருக்சேகாயில்களுக்கு சேகாயில்கள் வாரிIாக

வழங்கப்பட்டுள்ள 311. அறக்வெகாடை களின்
பட்டிIலும் இடை}ப்பாக ‘ஆ’
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. மற்வெறாரு
இராமநாதபுரம் மஸ்தானம் பதிசேவட்டின் படி
28 அன்ன த்திரங்களுக்கு இந்த மன்னர்கள்
வழங்கிI 61 அறக்வெகாடை களின் பட்டிIலும்
இடை}ப்பாக ‘இ’ வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
இடை}ப்புக்கள் அ ஆ இ களில்
குறிப்பி ப்பட்டுள்ள அறக்வெகாடை கள்
எந்வெதந்த மன்னர்களால் எப்வெபாழுது
வழங்கப்பட் ன என்பதற்கான விவரங்கள்
கிடை க்கப் வெபறவில்டைல.

i. திருக்சேகாயில்கள்
சே துபதி மன்னர்களது சீடைமயில் அடைமந்துள்ள
டை வ, டைவ}வ திருத்தலங்கள் மிகவும்
புனிதமாக நூற்றாண்டு பலவாகப்
சேபாற்றப்பட்டு வருகின்றன. பாண்டிI நாட்டின்
சேதவாரப் பதிகம் வெபற்ற 16 திருக்சேகாயில்களில்
சே துபதிச் சீடைமயில் இராசேமஸ்வரம்,
திருவா ாடைன, காடைளIார் சேகாவில்,
திருப்புத்துார், திருக்வெகாடுங்குன்றம்,
திருச்சுழிIல் என்ற 6 திருத்தலங்களும் டைவ}வ
ஆச் ார்Iர்களால் 108 திவ்I ஸ்தலங்கள் எனப்
சேபாற்றப் படுபடைவகளில் திருப்புல்லாணியும்.
திருக்சேகாட்டியூரும் இங்கு அடைமந்துள்ளன.
இடைவIல்லாது பக்தர்வெரல்லாம் பார் சேமல்
சிவபுரம் என்று ஏத்தப் வெபறுகின்ற திரு
உத்திரசேகா மங்டைகயும் டைவ}வர்களால்
குறிப்பாக ம}வாள மாமுனிவரால் திருப்பணி
வெ ய்Iப்வெபற்ற வெகாத்தங்குளம் என்பன சேபான்ற
சேவறு சில சேகாயில்களும் சே து நாட்டின்
அணிகலன்களாக திகழ்ந்துவருகின்றன.

இந்தத் திருக்சேகாயில்களுக்குச் சே து
மன்னர்களால் அறக்வெகாடை Iாக வழங்கப்பட்
ர்வமான்I ஊர்களில் இருந்து ஆண்டு சேதாறும்
சே துபதி மன்னருக்கு வருகின்ற வருவாய்களான
நஞ்டை த் தீர்டைவ, புஞ்டை த் தீர்டைவ, பழவரி,
தறிக்க டைம, கத்திப் வெபட்டி வரி, கீதாரி வரி,
ா}ார் வரி முதலிIன அடைனத்தும் அந்தந்தத்
திருக்சேகாயில்களுக்குக் கிடை க்கத்தக்க
வடைகயில் சே துபதி மன்னர்கள் ஏற்பாடு
வெ ய்துள்ளனர். இடைவகடைளக் வெகாண்டு சேகாயில்
நிர்வாகிகள் சேகாயில்களின் அன்றா
வழிபாடுகள், கட் டைளகள், ஆண்டுத்
திருவிழாக்கள் மற்றும் சிறப்புக் கட் டைளகள்
ஆகிIவற்டைற நிடைறசேவற்றி வந்தனர்.
இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயிலில் ஆண்டு
சேதாறும் ஆவணித் திங்களில் ஆவணி மூலத்
திருவிழாவும் மாசித் திங்களில் வ ந்த விழாவும்
நடை வெபற்று வந்தன. திருப்புல்லாணி,
திருக்சேகாயிலில் பங்குனி மாதத்தில் வ ந்த
விழாவும் திருமருதூர் நயினார் சேகாயிலில்
டைவகாசித் திருவிழாவும் பழனி சேவலாயுத ாமி
சேகாயிலில் டைதபூ த் திருவிழாவும் மற்றும் பிற

சேகாயில்களில் ஆண்டு முழுவதும் வெவவ்சேவறு
மாதங்களில் பல விழாக்களும்
நடை வெபற்றுவந்தன. சேமலும் திருப்புல்லாணித்
திருக்சேகாயில் வெபருமாளும் தாIாரும் விழாவின்
சேபாது எழுந்தருளி பவனி வருவதற்கு ஏற்ற
வெபரிI சேதர் ஒன்டைற அந்தத் திருக்சேகாயிலுக்கு
வழங்கி முதலாவது சேதசேராட் த்டைதயும்
திருமடைல வெரகுநாத சே துபதி மன்னர் வெதா க்கி
டைவத்தார். இராசேமஸ்வரத்தில் நடை வெபற்ற
மாசித் திருவிழாவிற்வெகன முத்து வி5I ரகுநாத
சே துபதி மன்னர் புதிI சேதர் ஒன்டைற
அன்பளிப்பாக வழங்கி அந்தத் சேதரின்
ஓட் த்திற்கு முதலில் வ த்டைதயும் பிடித்துக்
வெகாடுத்தார். அசேத சேகாயிலில் இராமநாத
சுவாமியும் அம்பாளும் நாள்சேதாறும் அர்த்த
5ாம பூடை5 முடிந்தவு ன் பள்ளிIடைறக்குச்
வெ ன்று உறங்குவதற்கு 1600 வராகன் எடை
நிடைறயில் ஓர் வெவள்ளி ஊஞ் டைலயும் இந்த
மன்னர் வெ ய்து வழங்கினார்.
சே துபதிகளின் வரலாற்றில் மிகச் சிறந்த
இ த்டைதப் வெபற்றுள்ள மன்னர் பாஸ்கர
சே துபதி அவர்கள் இராமநாதசுவாமி வெவள்ளிக்

கிழடைம சேதாறும் இரவு சேநரத்தில் பவனி
வருவதற்காக, முழுவதும் வெவள்ளியிலான சேதர்
ஒன்றிடைனயும் வெ ய்து வழங்கினார். இசேத
மன்னர் காடைளIார் சேகாவில், மயிலாப்பூர் ஆகிI
திருக்சேகாயில்களில் விழாக்காலங்களில் சுவாமி
எழுந்தருள்வதற்காக அழகிI பல்லக்குகடைளயும்
வெ ய்து வழங்கியுள்ளார். இடைவகடைளப் சேபான்று
சே துபதி மன்னர்கள் பல திருக்சேகாயில்களுக்குப்
பல அழகிI வாகனங்கடைளயும் வெ ய்து
வழங்கியுள்ளனர். மற்றும் இராசேமஸ்வரம், திரு
உத்திர சேகா மங்டைக, திருப்புல்லாணி ஆகிI
திருக்சேகாயில்களில் நாள் சேதாறும் சிறப்பான
டைநசேவத்திIங்கள் வெ ய்து சுவாமிக்குப்
படை ப்பதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகடைளயும்
வெ ய்து வந்துள்ளனர்.
சேமலும் திருப்புல்லாணித் திருக்சேகாயிலின்
கட்டுமானம் முழுவடைதயும் வெரகுநாத திருமடைல
சே துபதி மன்னர் வெ ய்துள்ளார். நாட் ர ன்
சேகாட்டை கண்ணுடை I நாIகி அம்மன்
திருக்சேகாயில் வெகாடி மண் பத்டைதயும்,
காடைளIார் சேகாவில் காடைளநாதர் சுவாமி
திருக்சேகாயிடைலயும், மகா மண் பத்டைதயும்

வெரகுநாத கிழவன் சே துபதி மன்னர் நிடைறசேவற்றி
டைவத்துள்ளார். இராசேமஸ்வரத் திருக்சேகாயிலின்
கட்டுமானம் முழுவடைதயும் கூத்தன் சே துபதி,
தளவாய் சே துபதி, திருமடைல வெரகுநாத சே துபதி,
முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி ஆகிI மன்னர்கள்
வழிவழிIாக முதலாவது, இரண் ாவது,
மூன்றாவது பிரகார அடைமப்புக்கடைளயும்,
கருவடைற, அர்த்த மண் பம், மகா மண் பம்,
அணுக்க மண் பம் ஆகிIவற்டைறயும்
அடைமத்துத் தங்களது வெதய்வ சிந்தடைனடைIயும்
மIப்பற்டைறயும் எடுத்துக் காட்டியுள்ளனர்.
இந்த மன்னர்கள் ஒவ்வெவாருவரும்
திருக்சேகாயில்களுக்கு வழங்கிI ர்வ மானிI
கிராமங்கள் பட்டிIல் கீசேழ
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சே துபதி மன்னர்களது அறக்வெகாடை கள்
பட்டிIல்
ஆவ}ப் பதிசேவடுகளின்படி
I உடை Iான் டை க்கன் சே துபதி
I திருக்சேகாயில்கள்

தானம்
தானம்
வழங்கப் வழங்கப்பட்
பட் ஊர் அடைமப்பு

தானம்
வழங்கப்பட்
நாள்

1. திருவா டைன ஆதிவெரத்திசேனஸ்வரர் கருப்பூர் கம் 1527
திருக்சேகாயில் (Modernization of கி.பி.1605) விசு பங்குனி 15
அச் ங்குடி கம் 1528 (Modernization of கி.பி.1506) பிரபவ
கார்த்திடைக 13
2. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில் நாகசேனந்தல் கம் 1538
(Modernization of கி.பி.1615) டைத 15
வெரட்டை யூரணி, வில்லடி வாடைக - கம் 1538
(Modernization of கி.பி.1615) டைத 15

II கூத்தன் சே துபதி
1. திருவா ாடைனத் திருக்சேகாயில்
கீரமங்கலம் கம் 1546 (Modernization of கி.பி.1624) சித்தாட்டி
பங்குனி 19
கீரணி கம் 1546 (Modernization of கி.பி.1624) குசேராதன டைவகாசி
22
சேக னி கம் 154.5 (Modernization of கி.பி.1623) ருத்சேராதரி சித்திடைர
10
பில்லூர் கம் 154.5 (Modernization of கி.பி.1623) ருத்சேராதரி டைத
III தளவாய் சே துபதி
1. அரிIநாIகி அம்மன் சேகாயில், திருவா டைன
பி ாரசேனந்தல் கம் 1553 (Modernization of கி.பி.1631) சித்திரபானு டைத 10
2. ஆண்டு வெகாண் ஈசுவரர் சேகாயில்,
திருத்சேதர்வடைள
வெகாங்கமுத்தி - கம் 1561 (Modernization of கி.பி.1639) வெவகுதான்I டைவகாசி 20

தண் லக்குடி - கம் 1561 (Modernization of கி.பி.1639)
வெவகுதான்I டைவகாசி 20
IV திருமடைல சே துபதி
1. திருஉத்திர சேகா மங்டைகத் திருக்சேகாயில்
வெகால்லன்குளம் - கம் 1573 (Modernization of கி.பி.1651) நந்தன
ஆடி
கா சேனரி - கம் 1573 (Modernization of கி.பி.1651) நந்தன ஆடி
பன்னிக்குத்தி - கம் 1573 (Modernization of கி.பி.1651) நந்தன ஆடி
கழனிசேIந்தல் - கம் 1573 (Modernization of கி.பி.1651) நந்தன ஆடி
கள்ளிக்குளம் - கம் 1573 (Modernization of கி.பி.1651) நந்தன ஆடி
2. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
குமாரக் குறிச்சி - கம் 1595 (Modernization of கி.பி.1673) பிரமாதீ
டைத 15
கருமல் - கம் 1595 (Modernization of கி.பி.1673) பிரமாதீ டைத 15
முகிழ்த்தகம் - கம் 1570 (Modernization of கி.பி.1647) சுபகிருது
மாசி 10

நம்பு தாடைழ - கம் 1604 (Modernization of கி.பி.1682) துந்துபி
ஆணி 15
3. திருவா ாடைனத் திருக்சேகாயில்
ஆதிIாகுடி - கம் 1568 (Modernization of கி.பி.1646) விIசு டைத
4. வழிவிட் ஐIனார் சேகாயில், கமுதி
ஆலங்குளம் - கம் 1594 (Modernization of கி.பி.1670) ாதார}
மாசி 30
அய்Iனார் குளம் - கம் 1594 (Modernization of கி.பி.1670)
ாதார} மாசி 30
5. மந்திர நாத ாமி சேகாயில், திருப்பாடைலக்குடி
ஆலங்குளம் - கம் 1594 (Modernization of கி.பி.167o) ாதார}
மாசி 30
6. சேவதபுரீஸ்வரர் சேகாயில், பி ாரசேனந்தல்
சேகாபாலசேனந்தல் - கம் 1568 (Modernization of கி.பி.1648) விIவ
ஆனி 11
காடைளIன் வIல் - கம் 1568 (Modernization of கி.பி.1648) விIவ
ஆனி 11

7. பழம்பதி நாதர் சேகாயில், வெவளிமுத்தி
வெவளிமுத்தி 8. ஆவுடை Iார் சேகாயில்
வில்வசேனரி
புதுக்குடி
9. திருசேமனி நாதர் ஆலIம், திருச்சுழி
காடைளIார் கரி ல்குளம்
பிள்டைளIார் நத்தம்
நத்தக் குளம்
பாண்டிIன் குளம்
முத்தாசேனந்தல்
சிட் லிக்குண்டு
பழனிக்கு ஏந்தல்
துளசிக்குளம்
திருச்சுழிIல்

10. வாழவந்த அம்மன் சேகாயில்,
அருப்புக்சேகாட்டை
வாடைகக்குளம்
11. வெ ாக்கநாத ாமி ஆலIம்
உடை Iார்புரம்
மீனாட்சிபுரம்
12. சுப்பிரமணிI சுவாமி திருக்சேகாயில்,
குன்றக்குடி
தாமடைரக்குளம்
திருப்பாடைலப் பட்டி
வெநய்வா ல் வெநடுங்குளம்
வெகாக்கசேனந்தல்
வெபரிI ஆலங்குளம்
சின்ன ஆலங்குளம் 13. கமுடைத, கருசேமனி
அம்மன் சேகாயில்

கமுடைத - கம் 1600 (Modernization of கி.பி.1678) சித்தார்த்தி
புரட் ாசி 5
14. உலகவி ங்சேகஸ்வரர்சேகாவில்
விடைளIாச்சிடைல வீரகண் ன் பட்டி
15. அரசுநாராI}ப் வெபருமாள்சேகாயில்,
சேமடைலயூர்
வெபரிIவராIவIல்
சிறுவராIவIல்
காட்டுக்குறிச்சி
ஆலவIல் கம் 1585, கி.பி.1663.
16. தாண்சேதாண்டீஸ்வரர் சேகாயில்,
சிவபுரிப்பட்டி
1. ாத்தனுர் கம் 1590, கி.பி.1668
17. கூரிச் ாத்த சே வகப் வெபருமாள் ஆலIம்,
சிங்கம் பு}ரி.
ஆலம் பட்டி கம் 1590, கி.பி.1668.
18. ாஸ்தாசேகாயில், கண்}ங்காரங்குடி

கண்}ங்காரங்குடி கம் 1591, கி.பி.1669
19. அழகிI வெமய்Iர் சேகாயில், திருவெமய்Iம்
புதுவIல்
வடைலIன் வIல் கம் 1591, கி.பி.1669
20. மீனாட்சி வெ ாக்கனாதர் ஆடைலIம்,
வெபருங்கடைர கம் 1597 கி.பி.1679.
21. தில்டைல ந ரா5ர் வெபருமான் ஆடைலIம்,
சிதம்பரம்
ஏங்கிIம் - மறவணிஏந்தல்
V கிழவன் சே துபதி
1. கூரி ாத்த ஐய்Iனார் சேகாயில் - இராமநாதபுரம்,
சேதசேவந்திர நல்லூர்
கம் 1600 (Modernization of கி.பி.1679) சித்தார்த்தி டைத 27
2. மாரிIம்மன் சேகாயில், இராமநாதபுரம்,
அல்லிக்கண்மாய் கம் 1621

(Modernization of கி.பி.1700) விக்கிரம ஐப்பசி 3. சுப்பிரமணிI
சுவாமி சேகாயில், முகடைவ, வாடைகக்குளம் கம்
1613
(Modernization of கி.பி.1690) பிரமாதீ டைத 13
4. குரு ாமி சேகாயில், ஆன்டைÊயூர், புளிIன்குளம்
கம் 1609
(Modernization of கி.பி.1687) பிரட்வ
5. சுந்தர பாண்டிIன் சேகாயில், புதுர் நற்கணி கம்
1600 (Modernization of கி.பி.1678)
காளயுத்தி டைவIாசி
6. திருசேமனிநாதர் சேகாயில், திருச்சுழி
நா ானிகுளம்
சூச் சேனரி
வ பாடைல
உடை ச்சி ஏந்தல்
கறுப்புக்கட்டி ஏந்தல்

7. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில், ஊர}ங்குடி
கம் 1605 (Modernization of கி.பி.1683)
ருத்சேராகாரி டைத 15
8. சுந்தரசேரஸ்வர சுவாமி சேகாயில் பூடை5, புத்துர்
கம் 1600 (Modernization of கி.பி.1678)
காளIத்தி டைவகாசி
9. வெ ளமிI நாராI}ப் வெபருமாள் சேகாயில்,
திருக்சேகாட்டியூர்
கருங்காலி வIல்
வடைளIன் வIல்
கம் 1601. கி.பி.1679
V1 முத்து வி5I வெரகுநாத சே துபதி
1. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
வெவண்}த்துர் - கம் 1639 (Modernization of கி.பி.1714) 5I
சித்திடைர
வெ ம்மநாடு - கம் 1636 (Modernization of கி.பி.1714) 5I சித்திடைர

2. திருப்புல்லாணித் திருக்சேகாயில்
குதக்சேகாட்டை - கம் 1635 (Modernization of கி.பி.1713) வி5I
சித்திடைர
வண்}ான் குண்டு - கம் 1635 (Modernization of கி.பி.1713) வி5I
சித்திடைர
பத்திரா தரடைவ - கம் 1635 (Modernization of கி.பி.1713) வி5I
சித்திடைர
சேமதசேலாடை - கம் 1635 (Modernization of கி.பி.1713) வி5I
சித்திடைர
திடைனக்குளம் - கம் 1635 (Modernization of கி.பி.1713) வி5I
சித்திடைர
உத்தரடைவ - கம் 1635 (Modernization of கி.பி.1713) வி5I சித்திடைர
களிமண்குண்டு சித்திடைர - கம் 1635 (Modernization of கி.பி.1713)
வி5I சித்திடைர
பள்ளசேமார்குளம் - கம் 1635 (Modernization of கி.பி.1713) வி5I
சித்திடைர
இலந்டைதக் குளம் - கம் 1635 (Modernization of கி.பி.1713) வி5I
சித்திடைர

3. சேகாதண் ராமசுவாமி திருக்சேகாயில்
இராமநாதபுரம்
காசேரந்தல் - கம் 1651 (Modernization of கி.பி.1729) வெ ளமிI டைத
காக்கான் குடி - கம் 1637 (Modernization of கி.பி.1714) 5I டைத
பட் ாப்புல்லாணி - கம் 1637 (Modernization of கி.பி.1714) 5I
டைத
4. வெ ாக்கநாதர் சுவாமி சேகாயில், இராமநாதபுரம்
சின்ன டைகIகம் - கம் 1646 (Modernization of கி.பி.1774) குசேராதன
டைவகாசி
5. சூரிI சேதவர் சேகாயில், கூ லூர்
உசிலங்குளம் - கம் 1634 (Modernization of கி.பி.1712) நந்தன. டைத
7
6. படிக்காசு டைவத்த ாமி சேகாயில், கண்}ங்குடி
விசும்பூர்
தாதன் வIல்
7. அம்பலவா}ர்சுவாமி சேகாயில், முடுக்கன்
குளம்

சிறுகுளம்
ம}டைல ஏந்தல்
கீழப் புதுப்பட்டி
சேமலப் புதுப்பட்டி
8. அகத்திஸ்வரர்சேகாயில் - தாஞ்ளுர், சேமலவIல்
கம் 1640-கி.பி.1718
VII பவானி ங்கர சே துபதி
1. திருசேமனி நாதர் சேகாயில், திருச்சுழிIல்
படைனயூர்
கண்டிபட்டி
கீழகண் மங்கலம்
காசேரந்தல்
2. நாகநாதசுவாமி சேகாயில்
நயினார் சேகாயில், அண் க்குளம் கி.பி.1726
VIII. குமார முத்து வி5Iரகுநாத சே துபதி

1. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
வெகாவ்வூர் - கம் 1655 (Modernization of கி.பி.1733) பிரமாதீ
கார்த்திடைக
2. திரு உத்திரசேகா மங்டைகத் திருக்சேகாயில்
திரானிசேIந்தல் - கம் 1654 (Modernization of கி.பி.1732) பரிதாபி
மாசி 30
3. திருவா ாடைனத் திருக்சேகாயில்
வெவளிமுத்துர் - கம் 1657 (Modernization of கி.பி.1735)ராட்

டைத

4. குமார சுவாமி சேகாயில்
பழஞ்சே ரி - கம் 1652 (Modernization of கி.பி.1750) ாதார}
ஆவணி 8
பாண்டிIன் வIல் - கம் 1652 (Modernization of கி.பி.1750)
ாதார} ஆவணி 8
5. சிவசுப்பிரமணிI சுவாமி ஆலIம், வெபருவIல்
வெபருவIல் - கம் 1657 (Modernization of கி.பி.1735) சித்தார்த்தி
டைத 3

கடைலIனூர் - கம் 1657 (Modernization of கி.பி.1735) சித்தார்த்தி
டைத 3
6. தண் ாயுதபாணி சேகாயில், பழனி
வெகால்லனுர் - கம் 1656 (Modernization of கி.பி.1754) ஆனந்த
கார்த்திடைக 7. சுப்பிரமணிI சுவாமி
திருக்சேகாயில்
வெவங்கலக் குறிச்சி - கம் 1656 (Modernization of கி.பி.1734) ஆனந்த
கார்த்திடைக
கருங்காலக்குறிச்சி - கம் 1656 (Modernization of கி.பி.1734)
ஆனந்த கார்த்திடைக
8. திருசேமனிநாத சுவாமி சேகாயில், திருச்சுழிIல்
குண்டுகுளம்
புலிக்குறிச்சி
கல்ம ம்
9. பூலாங்கால் ஐIனார் பூடை5 டைநசேவத்திIம்
பூலாங்கால்

10. கயிலா நாத சுவாமி சேகாயில் வ கடைர - கம்
1623 (Modernization of கி.பி.1701) விளம்பி பங்குனி
IX சிவகுமாரமுத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. திரு உத்திரசேகா மங்டைக திருக்சேகாயில்
பாடைளIாறு ஏந்தல் - கம் 1664
(Modernization of கி.பி.1742) துந்துடி டைவகாசி
2. நயினார் சேகாயில்
புதுக்குளம்
வாடைகக்குளம்
X வெ ல்ல முத்து ரகுநாத சே துபதி
1. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில் மாலங்குடி கம் 1682 (Modernization of கி.பி.1760)
விக்கிரம டைத 28
2. கலிIா} சுந்தசேரஸ்வரர் சேகாயில் வீரசே ாழன்
சுந்தரத்தான் - கம் 1672 (Modernization of கி.பி.1750) பிரசே5ார்பதி
ஆடி 5

சேமலப்புலிIா க்சேகாட்டை - கம் 1672
(Modernization of கி.பி.1750)
பிரசே5ார்பதி ஆடி 5
வெபரிI உடை Iனாபுரம் - கம் 1672 (Modernization of கி.பி.1750)
பிரசே5ார்பதி
ஆடி 5
சின்ன உடை Iனாபுரம் - கம் 1672 (Modernization of கி.பி.1750)
பிரசே5ார்பதி
ஆடி - 5
வெ ங்சேகாட்டை , சேகாரக்குளம் - கம் 1672
(Modernization of கி.பி.1750)
பிரசே5ார்பதி ஆடி 5
3. வெ ல்லமுத்து வெரகுநாத சேகாயில்
கயிலா நாதசுவாமி, வீரசே ாழன்
வீரசே ாழன் - கம் 1675 (Modernization of கி.பி.1751) பிரசே5ார்பதி
ஆடி 5
XI முத்து ராமலிங்க சே துபதி

1. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
பள்ளன்குளம்
நிலமழகிI மங்கலம் - கம் 1684 (Modernization of கி.பி.1764)
தார} ஆடி
2. திருப்புல்லாணி திருக்சேகாயில்
உப்பாடை}க்குடி பில்வ டைத
வெநல்லிப்பத்தி - கம் 1690 (Modernization of கி.பி.1768)
வித்தானுர் - கம் 1705 (Modernization of கி.பி.1785) சேகாப கிருது
ஆடி
காராம்பல் - கம் 1705 (Modernization of கி.பி.1785) சேகாப கிருது
ஆடி
பரந்தான - கம் 1705 (Modernization of கி.பி.1784) குசேராதி ஆடி
3. நயினார் சேகாயில்
நாகலிங்கபுரம்
சின்ன ஆடை}க்குளம்

4. முத்து ராமலிங்கசுவாமி சேகாயில்,
இராமநாதபுரம்
வெ ாக்காடைன - கம் 1703 (Modernization of கி.பி.1781) பிலவ டைத
மத்திIல் - கம் 1703 (Modernization of கி.பி.1781) பிலவ டைத 5.
ாமிநாத ாமி சேகாயில், இராமநாதபுரம்
ஆதிIான் ஏந்தல் - கம் 1688 (Modernization of கி.பி.1766) விIவ
6. திலசேகசுரர் ஆலIம், சேதவிபட்டி}ம்
க ம்பவன முத்திரம் - கம்
7. சுந்தசேரசுவரர் சேகாயில், கமுதி
சூரன்குடி - கம் 1686 (Modernization of கி.பி.1764) தார} ஆவணி
26 :வெகாடிக்குளம் - கம் 1686 (Modernization of கி.பி.1764) தார}
ஆவணி 26
8. வரகு} பரசேமஸ்வரன் ஆலIம்,
ாடைலக்கிராமம்
சின்ன உடை Iான்
ஆச்சிசேIந்தல்
9. மழவநாத சுவாமி ஆலIம், அனுமந்தக் குடி

வ க்கு வெ ய்Iான் ஏந்தல்
10. சிவநாதபாதமுடை Iார் சேகாயில், முத்துநாடு
ஆடைனIடி சேக ணி 11. நரசிம்ம வெபருமாள் சேகாயில், கப்பலூர்
நயினாவIல் - கம் 1695 (Modernization of கி.பி.1783) சேகாபகிருது
ஆவணி 10
12. திருசேமனி நாதர் ஆலIம், திருச்சுழிIல்
அக்கான் குத்தி
கள்ளத்தி குளம்
கலிIான சுந்தரபுரம்
வெதாண் மான் குளம்
துரிந்தாது குளம்
13. மீனாட்சி ஆலIம் - மதுடைர
வெமாங்கனக்குறிச்சி - கம் 1707 (Modernization of கி.பி.1785)
விசுவாவசு

சித்திடைர 10
திடை}க்குளம்
வெதாட்டிIர்குளம்
கூவர் குளம்
வெவளிIாடு குளம்
சிறு சேவப்பன் குளம்
வெதாண் மான் ஏந்தல்
அனுப்பசேனந்தல்
குறிஞ் ா குளம்
சேமல ஒடை க் குளம்
கீழ ஓடை க்குளம்
கீழ கள்ளிக்குளம்
பிளகடைளக் குண்டு
படைளகசேனந்தல்
வானிIங்குடிகிராமம் 12.7.1806

14. அங்காசேளஸ்வரி அம்மன், ஆத்தங்கடைர
நாகாச்சி - கம் 1703 (Modernization of கி.பி.1781) பவ கார்த்திடைன
15. நாக நாத ாமி ஆலIம், நயினார்சேகாயில்
ஆடைனயூர் - கம் 1704 (Modernization of கி.பி.1782) சுபகிருது
ஆவணி 13
16. அய்Iனார் சேகாயில்
காட்டுப் பரமக்குடி - கம் 1707 (Modernization of கி.பி.1785)
விசுவாசு ஆனி 15
17. மசேகசுவர சுவாமி சேகாயில், அக்கிரசேமசி
காமன்சேகாட்டை - கம் 1696 (Modernization of கி.பி.1774) வெ5I.
மாசி 17
XII இராணிமங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIார்
பூவில் இருந்த திருக்கண்ணுடை I ஐIனார்
சேகாயில்
பூலாங்குடி
வெ ப்சேபடுகளின் படி திருக்சேகாயில்களுக்கு
I உடை Iான் சே துபதி

1. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
மும்முடிச் ாத்தான்
பாண்டிIர் - கம் 1529 (Modernization of கி.பி 1607) பிரபவ
கார்த்திடைக 12
திIாகவன் சே ரி
வெவங்கட் குறிச்சி
சேகாந்டைத
கருங்குளம்
கள்ளிக்குளம்
சேவலங்குளம்
கருசேவலங்குளம் - கம் 1530 (Modernization of கி.பி.1608)
பிலவங்க ஆடி 10
வெபாட் க்குளம்
வி ந்டைத
கண்}ன் வெபாதுவான்
மூத்தான்சிறுகுளம்

II கூத்தன் சே துபதி
1. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
மருதங்க நல்லூர் - கம் 1553 (Modernization of கி.பி.1631)
பிரசே5ாற்பதி டைத 25 :சே துகால்
III திருமடைல வெரகுநாத சே துபதி
1. திருப்வெபருந்துடைற திருக்சேகாயில் - கம் 1575
(Modernization of கி.பி.1653) வெ5I ஆனி 17
வெபருங்காடு - கம் 1586 (Modernization of கி.பி.1664) கீலக டைத
2. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
கட்டிசே ரி
கங்கனி
சேதர்சேபாகி - கம் 1582 (Modernization of கி.பி.1660) ார்வரி மாசி
நாஞ்சிவIல்
நா}குடி
3. அட் ாடைலச் வெ ாக்கநாதர் ஆலIம்,
வெபருங்கடைர

வெகாத்தங்குளம் - கம் 1592 (Modernization of கி.பி.1670) ாதார}
மாசி
1. திருப்வெபருந்துடைற ஆவுடை Iப்பர் சேகாயில்
சிறுகானுர்
பூதகுடி
உள்கிடை ஏந்தல் - கம் 1599 (Modernization of கி.பி.1677) நள
மார்கழி
சிவகாமி ஏந்தல்
குன்னக்குடி ஏந்தல்
5. இரா5 மாரிIம்மன் சேகாயில், இராமநாதபுரம்
அல்லிக்குளம் - கம் 1581 (Modernization of கி.பி.1659) விகாரி,
ஐப்பசி
6. திரு உத்திரசேகா மங்டைக ஆலIம்
திருஉத்திரசேகா மங்டைக - கம் 1600 (Modernization of கி.பி.1678)
காளயுக்தி டைவகாசி
IV கிழவன் சே துபதி

1. எழுவாபுரிஸ்வரர் ஆலIம்
புதுக்சேகாட்டை
இடை Iன் வIல் - கம் 1606 (Modernization of கி.பி.1684)
சித்தார்த்தி டைவகாசி
கள்ளிக்குடி
2. இராசேமஸ்வரம் இராமநாதர் ாமி ஆலIம்
இராமநாதமடை - கம் 1609 (Modernization of கி.பி.1687) பிரபவ
நல்லுக்குறிச்சி - கம் 1613 (Modernization of கி.பி.1691)
பிரசே5ார்பதி
3. திருப்புல்லாணித் வெதய்வச்சிடைலப் வெபருமாள்
இராமானு5சேனரி
காடைரப்பற்று
சேமார்ப்படைன
முருகக்கடி பற்று
மடைனசேIந்தல் சேகாவிந்தசேனந்தல்
சே ாடைனக் குட் ம்

காசேவரி ஏந்தல்
காடைரIடி ஏந்தல்
வெவள்ளாபற்று
குதக்சேகாட்டை - கம் 1610 (Modernization of கி.பி.1688) விபவ
உத்தரடைவ
சேமதசேலாடை
காலநத்தம்
திடைனக்குளம்
தம்பிராட்டி ஏந்தல்
இருல்லா வெவண்குளம்
நல்லாங்குடி
க ம்பங்குடி
ஆதங்வெகாத்தங்குடி
மாவிலங்டைக
கட் குளம்

இலங்டைக வழிசேIந்தல்
V கிழவன் சே துபதி மடைனவி காதலி நாச்சிIார்
1. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
சேமலச்சீத்டைத - கம் 1615 (Modernization of கி.பி.1693) பிலவங்க
டைத
VI முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
சே மனுர்
விளத்துார்
விரிIாசேனந்தல்
சின்னத்வெதாண்டி - கம் 1636 (Modernization of கி.பி.1714) 5I
சித்திடைர
நரிக்குடி
சே ாழிIக்குடி
சிறுத்தவIல்
வெகாடிப்பங்கு

VII குமாரமுத்து ரகுநாத சே துபதி
1. பாலசுப்பிரமணிI சுவாமி
சேகாயில்,இராமநாதபுரம்
கள்ளிக்சேகாட்டை - கம் 1652 (Modernization of கி.பி.1731)
ாதார} டைத
2. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
குளத்தூர் - கம் 1655 (Modernization of கி.பி.1733) பிரமாதீ
கார்த்திடைக 10 3. பழநி சேவலாயுத ாமி சேகாயில்,
பழநி
வெகால்லனுர் - கம் 1656 (Modernization of கி.பி.1734) ஆனந்த
கார்த்திடைக
கங்டைக வெகாண் ான்
4. திரு உத்திரசேகா மங்டைக ஆலIம்
சேதரிருசேவலி - கம் 1664 (Modernization of கி.பி.1742) துந்துபி
டைவகாசி
வெ ப்சேபட்டின் படி
திருக்சேகாயில்களுக்கு

I திருமடைல சே துபதி
1. இராசேமஸ்வரம் திருக்சேகாயில்
முகிழ்த்தகம் - கம் 157o (Modernization of கி.பி.1647) ர்வசித்து
மாசி
பனிவIல்
சூரசேனம்பல்
கீழச்சூரசேனம்பல்
மாவூரணி - கம் 1579 (Modernization of கி.பி.1657) விளம்பி
திருப்பந்தி
மல்லன் ஊரணி
வெபரிIசேனந்தல்
வெ ன்னிலக்குடி கிராமம் - கம் 1589 (Modernization of கி.பி.1668)
பிலவங்க
ஆனந்துர் - கம் 1589 (Modernization of கி.பி.1667) பிலவங்க
டைவகாசி
பாப்பாகுடிசேIந்தல்

புளிIங்குடி, கருமல் - கம் 1595 (Modernization of கி.பி.1673)
பிரமாதீ டைத
குமாரக்குறிச்சி
2. திருப்வெபருந்துடைறத் திருக்சேகாயில்
தச் மல்லி - கம் 1595 (Modernization of கி.பி.1673) பிரமாதி
டைவகாசி
புல்லுகுடி - கம் 1600 (Modernization of கி.பி.1678) பிங்கல டைத 5
II முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. சேகாதண் ராம சுவாமி சேகாயில்
இராமநாதபுரம்
ாக்கான்குடி - கம் 1637 (Modernization of கி.பி.1715)
வெ5Iபட் ப்புல்லான்
2. திருவாரூர் திIாக ரா5 சுவாமி திருக்சேகாயில்
அன்னவா ல் - கம் 164.5 (Modernization of கி.பி.1724) குசேராதன
III குமாரமுத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. சுப்பிரமணிIசுவாமி சேகாயில் - குளவIல்

படைழIன் கால் - கம் 1652 (Modernization of கி.பி.1729). ாதார}
ஆணி 8 IV
IV சிவகுமார முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி .
1. திரு உத்திரசேகா மங்டைக மங்கள நாத சுவாமி
சேகாயில்
பாடைலIாறு ஏந்தல் - கம் (Modernization of கி.பி.1742) துந்துபி
டைவகாசி
V முத்துராமலிங்க சே துபதி
1. முத்துராமலிங்க சுவாமி ஆலIம்,
இராமநாதபுரம்
வெ ாக்காடைன - கம் 1703 (Modernization of கி.பி.1781) பிலவ டைத
மத்திவIல்
2. மழவநாதசுவாமி சேகாயில், அனுமந்தக்குடி
வ க்குச் வெ ய்Iாசேனந்தல் - கம் 1705 (Modernization of கி.பி.1783)
சுபகிருது
மார்கழி 27

VI முத்து வி5I வெரகுநாத சே துபதி தம்பி முத்து
வெரகுநாத சே துபதி
1. திருப்புல்லாணித் திருக்சேகாயில்
ஆதன் வெகாத்தங்குடி - கம் 1667 (Modernization of கி.பி.1729)
வெ ளமிI டைத
வெரகுநாதபுரம்
வண்}ான்குண்டு - கம் 1651 (Modernization of கி.பி.1730)
வெ ளமிI டைத
வெதன்னம்பிள்டைள வலடை
கீரிவலடை
குத்துக்கல்வலடை
சே து மன்னர்கள் அறக்வெகாடை Iாக வழங்கிI
நிலக்வெகாடை களின் விவரம்
கல்வெவட்டுக்களின்படி
I. திருமடைல வெரகுநாத சே துபதி
திருக்சேகாயில்கள்

1. வெ ாக்கநாதர் சேகாயில், கீழக்கடைர - மாIாகுளம்
கம் கி.பி.1645.
2. உலகவி ங்சேகஸ்வரர் சேகாயில்
விடைரIாச்சிடைல - வீரகண் ன்பட்டி கி.பி.1662.
3. லட்சுமி நாராI}ப் வெபருமாள் சேகாயில்,
சேமடைலயூர்.
வெபரிIவராI வIல்
சிறுவராI வIல்
காட்டுக்குறிச்சி - கம் 1585 (Modernization of கி.பி.1662)
சேகாபகிறிது.
ஆலவIல்
உட்கடை
வெபரிIவIல்
4. தான் சேதான்றி ஈசுவரர் சேகாயில், சிவபுரிப்பட்டி
ாத்தனூர் கம் 1590 (Modernization of கி.பி.1668) கீலக வருஷம்
ஆவணி

5. சே வுகப் வெபருமாள் ஐIனார் ஆலIம்,
சிங்கம்பு}ரி.
ஆலம்பட்டி கம் (Modernization of 1590) (Modernization of கி.பி.1664) வெ ளமிI
6. ாஸ்தா சேகாயில், கண்}ங்காரக்குடி
கண்}ங்காரக்குடி கம் 1591 (Modernization of கி.பி.1669) ராஷ் த
மாசி 5.
7. தில்டைல ந ரா5ர் ஆலIம், மறவணி ஏந்தல்
8. வெலட்சுமி நாராI}ன் ஆலIம், திருவெமய்Iம்
புதுவIல் கம் 1591 கி.பி.1669 வெ ளமிI டைத 1
II வெரகுநாத கிழவன் சே துபதி
1. வெ ளமிI நாராI}ப் வெபருமாள் சேகாயில்,
திருக்சேகாட்டியூர்
கருங்காலி வIல் கம் 1601 (Modernization of கி.பி.1679)
சித்தார்த்தி கார்த்திடைக 5
வடைளIன் வIல் கம் 1601 (Modernization of கி.பி.1679)
சித்தார்த்தி கார்த்திடைக 5
II முத்து வி5I வெரகுநாத சே துபதி

1. அகத்தீஸ்வரர் சேகாயில், தாஞ்சூர்
காஞ்சிராவடி கம் 1640 (Modernization of கி.பி.1718) பிரசே5ார்பதி
ஐப்பசி 7
IV பவானி ங்கர சே துபதி
1. நயினார் சேகாயில், நயினார் சேகாயில் அண் க்குளம்.
V குமார முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. சிவ சுப்பிரமணிI சுவாமி ஆலIம்,
வெபருவIல்.
வெபருவIல் கடைலIனுர் கம் 1658 (Modernization of கி.பி.1736)
ராட்ஷ
2. இராமநாத சுவாமி சேகாயில், இராசேமஸ்வரம்.
முத்து நாட்டின் நஞ்டை , புஞ்டை நிலங்கள்
கம் 1659 (Modernization of கி.பி.1737) ஐப்பசி 31.பிங்கள,
VI முத்துராமலிங்க வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. நயினார் சேகாயில், நயினார் சேகாயில்

கார ர்ந்தகுடி கம் - குசேராதி.
VII ராணி மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIார்
1. பூவிருந்த ஐய்Iனார் சேகாவில், பூலாங்குடி
பூலாங்குடி கி.பி.1806 சூடைல 24 அட் I ஆடி 1
2. சீனிவா ப் வெபருமாள் ஆடைலIம் - அகத்திIர்
கூட் ம் வெநடிIமாணிக்கம் - கி.பி.1806

ii. திரும ங்கள்
காலங்கள் சேதாறும் மக்களின் உள்ளங்களில்
மIப் பற்டைற வளர்ப்பதற்காகச் சே துநாட்டின்
பல திரும ங்கள் இIங்கி வந்தடைத வரலாற்றில்
காணுகின்சேறாம். அடைவகளில் குறிப்பாகச் டை வ
மI பிரச் ாரத்திற்காகத் திருவாவடுதுடைற
ஆதினமும் டைவ}வக் வெகாள்டைககடைள
விளக்குவதற்காக நாங்குசேநரி ஜீIர் சுவாமிகள்
ம மும் இIங்கி வந்தடைத, இன்றும் இIங்கி
வருவடைதக் காண்கின்சேறாம்.
சேமலும் பல சிறிI ம ங்கள் சே துநாட்டில்
இIங்கி வந்தடைத ஆவ}ப் பதிவுகளில் பதிவு
வெ ய்Iப் வெபற்றுள்ளன. இந்தப் பதிவுகளின்படி
அப்வெபாழுது 22 திரும ங்கள் இIங்கி வந்தன
என்பது வெதரிI வருகின்றது. இடைவகளில் ஒசேர
ஒரு ம ம் நீங்கலாக 20 திரும ங்கள் டை வ
மIத்டைதச் ார்ந்தனவாக இருந்தன. பரமக்குடி
வட் த்திலுள்ள பண் ரி நாதர் ம ம் என்ற

அடைமப்பு மட்டும் டைவ}வர்களால்
ந த்தப்பட்டு வந்தது.
இந்தத் திரும ங்களில் வெபரும்பாலும் வழிப்
சேபாக்கர்களுக்கும் பIணிகளுக்கும் நீரும்
சேமாரும் இலவ மாக வழங்கப்பட்டு வந்தது.
திருப்வெபருந்துடைறயிலுள்ள திருவாவடுதுடைற
ம த்தில் நாள்சேதாறும் மசேகசுவர பூடை5
ந த்தப்பட்டுப் பக்தர்களுக்கு உ}வு
வழங்கப்பட்டு வந்தது. இந்த அறச்வெ Iல்கள்
என்றும் நிடைலத்து நடை வெபற சேவண்டும்
என்பதற்காகச் சே துமன்னர்கள் இந்த 22
ம ங்களுக்கு 41 ஊர்கடைள ர்வ மானிIமாக
தானம் வழங்கி இருந்தனர். அந்த ம ங்களின்
வெபIர்களும் அடைவகளுக்குத் தானமாக
வழங்கப்பட் ஊர்களின் வெபIர்களும்
பட்டிIலிட்டுக் கீசேழ வெகாடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
ஆவ}ப் பதிசேவடுகளின்படி

சே துபதி மன்னர்கள் வெகாடை களின் விவரம்
வழங்கிI நிலக் வெகாடை களின் விவரம்
திரும ங்களுக்கு

தானம் வெபற்ற
அடைமப்பு

தானம்
தானம்
வழங்கப்ப வழங்கப்பட்
ட் ஊர்
நாள்

I. தளவாய் சே துபதி
1. மாசிலாமணி பண் ார ம ம், இராசேமஸ்வரம்
புளிIங்குடி கம் 1553 (Modernization of கி.பி.1631) பிரசே5ார்பதி
டைத 15
II திருமடைல சே துபதி
1. ஆடைனகுடி கம் 1588 (Modernization of கி.பி.1666) பிரபவ
டைவIாசி 5
2. பண் ரிநாத ம ம், சித்தசேனந்தல்

3. திருவாவடுதுடைற ம ம், திருவாவடுதுடைற
கங்கணிகட்டி சே ரி கம் 1582 (Modernization of கி.பி.1660) ார்வரி
மாசி 5
4. அன்னதான ம ம், கமுடைத
கமுடைத கம் (Modernization of 1592) கி.பி.1670 ாதார} டைத.
III கிழவன் சே துபதி
1. திருவாவடுதுடைற ம ம்
திருப்பாடைலக் சேகாட்டை
பிரசேமாதுத கார்த்திடைக

கம் 1611 (Modernization of கி.பி.1689)

நாட்டு சே ரி கம் 1611 (Modernization of கி.பி.1689) பிரசேமாதுத
கார்த்திடைக
2. வெபருமாள் ஞானிகள் ம ம் (Modernization of தண்ணீர் பந்தல்)
படைறIன்குளம் கம் 1627 (Modernization of கி.பி.1705) பார்த்திப
ஆனி 1.
IV முத்து வயிரவநாத சே துபதி
1. மூர்த்தி ம ம் - அழகன்குளம்

பின்னாணிIாசேரந்தல் கம் 1631 (Modernization of கி.பி.1713)
விகாரி டைவகாசி
V முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. பண் ார ம ம், உத்தரடைவ
பூவாணி கம் 1639 (Modernization of கி.பி.1718) வில 9 உ மாசி 25
VI சிவகுமார முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. காசி ம ம் - தளிர் மருங்கூர் கம் 1657
(Modernization of கி.பி.1755) சித்தாட்டி
2. நமசிவாI ஐIர் ம ம் - சூரங்சேகாட்டை கம்
1664 (Modernization of கி.பி.1742) துந்துபி டைவகாசி ஆவணி 3.
VII வெ ல்லமுத்து ரகுநாத சே துபதி
1. வெ ாக்கநாத ம ம், வெ ட்டிசேIந்தல்
கீழக்சேகாட்டை
ஆவணி 3

கம் 1675 (Modernization of கி.பி.1753) பூரீமுக

வெ ட்டிசேIந்தல் கம் 1675 (Modernization of கி.பி.1753) பூரீமுக
ஆவணி 3.

2. பாப்பாகுடி ம ம் - வெதாருவளுர் கம் 1681
(Modernization of கி.பி.1759) வெவகுதான்I ஆவணி.
3. வாடைகக்குளம் ம ம்
வாடைகக்குளம் கம் 1673 (Modernization of கி.பி.1751) பிரமானந்த
சித்திடைர 18.
VII முத்துராமலிங்க சே துபதி
1. நாகாச்சி ம ம், நாகாச்சி.
பரமசேனந்தல் கம் 1703 (Modernization of கி.பி.1771) பிலவ டைத 15.
2. முத்துராமலிங்கபுர ம ம்
கழனிக்குடி கம் 1685 (Modernization of கி.பி.1763) சேகாபணு
சித்திடைர 10
பிரம்பு வIல்
கரந்த வIல்
வெபரிI கடைரIான்
சின்னக்கடைரIான்
3. திருவாவடுதுடைற ம ம், திருவாவடுதுடைற

வல்லக்குளம் கம் 1703 (Modernization of கி.பி.1783) பிலவ
மார்கழி 16.
4. திருவாரூர் ம ம்
சூரிIன் சேகாட்டை
டைவகாசி 1

கம் 1688 (Modernization of கி.பி.1766) விI

5. தாசேமாதர பட்டின ம ம்
மா க்சேகாட்டை
டைவகாசி 14

கம் 1684 (Modernization of கி.பி.1762) பரிதாகி

வெ ப்சேபடுகளின்படி
திரும ங்களுக்கு

தானம்
தானம்
தானம் வெபற்ற
வழங்கப்ப வழங்கப்பட்
அடைமப்பு
ட் ஊர் நாள்

I திருமடைல சே துபதி

1. அக்காள் ம ம், இராசேமஸ்வரம்.
மச்சூர் கி.பி.1645 ாதார}
2. மாவூர் ம ம்
மாவூர் கி.பி.1645 ாதார}
1 கிழவன் சே துபதி
1. முருகப்பன் ம தர்மம்
திருப்வெபாற் சேகாட்டை
படைகIணி - கம் 1613 (Modernization of கி.பி.1691) பிரசே5ார்ப டைத
15.
பிராந்தனி
11 வெ ல்லமுத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. திருவாவடுதுடைற ஆதீனம்
நாட்டுச்சே ரி கம் 1674 (Modernization of கி.பி.1752) ஆங்கீர
மார்கழி 20,
IV முத்துராமலிங்க சே துபதி
1. இராம ாமி ம ம்

பால்க்கடைர கி.பி.1794 ஆங்கீர மார்கழி20.
V முத்து வி5I வெரகுநாத சே துபதி மன்னர்கள்
தனுக்சேகாடி இராமுத் சேதவர்
1. சித்து வெரட்டிIார் ம ம், நத்தக் காடு.
சேவப்பங்குளம் - கம் 1678 (Modernization of கி.பி.1756) ஆடி 8
I திருமடைல வெரகுநாத சே துபதி
1. திருவாவடுதுடைற ம ம்
நாஞ்சி வIல்
நா}ாக்குடி - கம் 1582 (Modernization of கி.பி.1670) ார்வாரி மாசி
2. வெபருங்கடைர வெதய்வராIன் ம ம்
வெகாத்தன்குளம் - கம் 1592 (Modernization of கி.பி.1671)
ாதார}ராசி
II குமார முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. திருவாவடுதுடைற ம ம்
பிசிர்க்குடி - கம் 1654 (Modernization of கி.பி.1731) விசேராதி கிருது
ஆவணி 31

திருப்பக்சேகாட்டை - கம் 1656 (Modernization of கி.பி.1733)
பிரமாதீ
கார்த்திடைக 10
III வெ ல்ல முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. ாருவசேனந்தல் பள்ள ம ம்
ாருவசேனந்தல் - கம் 1677 (Modernization of கி.பி.1755) யுவ ஆடி
20
IV முத்துராமலிங்க சே துபதி
1. திருவாவடுதுடைற ம ம்
வல்டைலக்குளம் - கம் 1703 (Modernization of கி.பி.1782)
பிலவதனுர்
2. மாசிலாமணி பண் ாரம்
கள்ளக்குடி
ம ப்புரம் - கம் 1685 (Modernization of கி.பி.1763) சுபானு
சித்திடைர 10

iii. அன்ன த்திரங்கள்
பாரக ம ங்கலும் பசிப்பிணி அறுக எனத் தமது
அமுத சுரபிடைIக் வெகாண்டு ஏடைழ
எளிIவர்களுக்கு மணிசேமகடைல அமுது
படை த்ததாகத் தமிழ் இலக்கிIங்கள்
வெதரிவிக்கின்றன. சே து மன்னர்களது ஆட்சியில்
பசிப்பிணி நீங்கி மக்கள் அடைனவரும்
நிடைறவு ன் வாழ்ந்ததாகத் வெதரிI வருகின்றது.
சேமலும் சே து Iாத்திடைரIாக இராசேமஸ்வரம்
வருகின்ற பIணிகளுக்குச் சே துபதி மன்னர்கள்
நாள் சேதாறும் அன்னம் படை த்தடைதப் பல
ஆவ}ங்கள் வெதரிவிக்கின்றன. இராசேமஸ்வரம்
திருக்சேகாயில் கி.பி 7 ஆம் நூற்றாண்டில்
திருஞான ம்பந்தராலும் திருநாவுக்கரசு
சுவாமிகளாலும் பதிகங்கள் பா ப்வெபற்றுப்
சேபாற்றப்பட்டு வந்தடைத இலக்கிI வரலாறு
வெதரிவிக்கின்றது. நமக்குக் கிடை த்துள்ள
ஆவ}ங்களின் படி விந்திI மடைலக்குத்
வெதற்சேகயுள்ள மாநிலங்களில் இருந்து பIணிகள்
சே துIாத்திடைரடைI சேமற்வெகாண்டு வந்து

வெ ன்றனர் என்பது வெதரிI வருகின்றது.
அப்வெபாழுது வ க்சேக இருந்து வெதற்சேகயும்
சேமற்சேக இருந்து கிழக்சேகயும், வெதற்சேக இருந்து
வ கிழக்சேகயுமாக மூன்று பாடைதகள்
இராசேமஸ்வரத்திற்கு இருந்தன. சேபாக்குவரத்து
வ தியும் மக்கள் ந மாட் மும் இல்லாத
இந்தப் பாடைதகளின் வழிசேI தடைலயில் ஒரு
சிறிI துணி முடிச்டை ச் சுமந்தவாறு கால்
நடை Iாகசேவ வருகின்ற நூற்றுக் க}க்கான
பIணிகளுக்குச் சே துபதி மன்னர்கள் அந்த
வழித்த ங்களில் அன்ன த்திரங்கள் அடைமத்துப்
பIணிகளது கடைளப்டைபயும் பசிப் பிணிடைIயும்
நீக்கி உதவி வந்தனர். வ க்சேக சே ாழ
மண் லத்தில் இருந்து கிழக்குக்
க ற்கடைரசேIாரமாக இராசேமஸ்வரம் வழித்
த த்திலும் வெநல்டைலச் சீடைமயின் வ
பகுதிIான சேவம்பாறிலிருந்து ாIல் குடி, உத்திர
சேகா மங்டைக. திருப்புல்லாணி வழிIாகக்
கிழக்சேக வெ ல்லுகின்ற வழித் த த்திலும் அன்ன
த்திரங்கள் அடைமத்து உதவிI பல மண் பங்கள்
இடிபாடுகளு ன் பரிதாபமாக இன்றும்
காட்சிIளிப்பவனாக இருக்கின்றன.

கி.பி.18 ஆம் நூற்றாண்டு வடைர இந்த வழித்
த ங்களில் அடைமக்கப்பட் ஒவ்வெவாரு
பIணிக்கும் அன்ன த்திரங்கள் நாள் சேதாறும்
இருசேவடைள சே ாறு வழங்குவதற்காகச் சே துபதி
மன்னர்கள் பல ஊர்கடைள இடைறயிலிIாக
வழங்கியிருந்தனர். இடைவகடைளக் குறிக்கும்
வெ ப்சேபடுகளிலிருந்து திரட் ப் வெபற்ற
வெ ய்திகளின் படி 39 த்திரங்களுக்கு எழுபத்தி
ஏழு (Modernization of 77) ஊர்கடைளச் சே துபதி மன்னர்கள்
ர்வமானிIமாக வழங்கியிருந்தது இப்வெபாழுது
வெதரிI வருகிறது. அடைவகளின் வெதாகுப்பு கீசேழ
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆவ}ப் பதிசேவடுகளின்படி
III சே து மன்னர்கள் அறக்வெகாடை Iாக
வழங்கிI நிலக் வெகாடை களின் விவரம்
அன்ன த்திரங்களுக்கு
தானம்
தானம்
தானம் வழங்கப்பட்
வெபற்ற
வழங்கப்ப
நாள்
அடைமப்பு ட் ஊர்

I குமார முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. வெ ல்ல பூபால த்திரம், இராமநாதபுரம்
வெவள்ள மரிச்சுக்கட்டி
வெகாடிக்குளம்
II வெ ல்ல முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. திருப்புல்லாணி - வெவள்டைளIன் சே ர்டைவ
த்திரம்
காஞ்சிரங்குடி கம் 1678 (Modernization of கி.பி.1756) தாது ஐப்பசி
17
III முத்து ராமலிங்க சே துபதி
1. ஆத்தங்கடைர த்திரம்
நகரிகாத்தான்
2. பிள்டைள ம ம் த்திரம்
ாத்தக்சேகான் வலடை
3. சேதாணித்துடைற த்திரம், மண் பம்
அத்தியூத்து

4. க5ானா வெவங்கட் ராவ் த்திரம்,
திருப்புல்லாணி
5. சேகாதண் ராம த்திரம்
பந்தப்பசேனந்தல்
கடுக்காய் வலடை கம் 1707 (Modernization of கி.பி.1785)
விசுவாவசு பங்குனி 28, 6. புருசே ாத்தம் பண்டித
த்திரம் - திருப்புல்லாணி
கழுநீர்மங்கலம் கம் 1703 (Modernization of கி.பி.1783) பிலவடைத
7. தனுஷ்சேகாடி த்திரம்
ஆலங்குளம் சேபாத்த நதி 8. அலங்கானுார் த்திரம்
கிழத்தி சே ரி கம் 1692 (Modernization of கி.பி.1740) விசேராதி
ஆவணி 25,
9. சேதவிப்பட்டினம் த்திரம்
வெதன் வெபாதுவக்குடி

அ ந்தனக் சேகாட்டை - கம் 1685 (Modernization of கி.பி.1763)
சுபானு
டைவகாசி 10.
சிலுக்குவார்பட்டி
10. உப்பூர் த்திரம்
சித்துர்வாடி
11. முத்துராமலிங்க பட்டினச் த்திரம்
முத்துராமலிங்க பட்டினம்
இடைளIாதான் வIல்
கா ன்குடி
12. முடுக்கன்குளம் த்திரம், சேதாப்பூர்
சேதாப்பூர், களுவான்சே ரி, மறக்குளம்,
ஆலங்குளம்,
வெ ாக்கம்பட்டி, இலுப்டைபக்குளம்,
படைனக்குளம், குறிஞ்சிக்குளம்.
13. சேவலாயுத த்திரம், பரமக்குடி

சேவலாயுதபுரம்
மிதிடைலக்குளம்
இலுப்பக்குளம்
கிளிIசேனந்தல்
சிறுமிதிடைலக்குளம்
வடைலIசேனந்தல்
வெ ப்சேபடுகளின்படி
அன்ன த்திரங்களுக்கு

தானம் வெபற்ற
அடைமப்பு

தானம் வழங்கப்பட்
ஊர்

I திருமடைல சே துபதி
1. பி ாரி சே ரி த்திரம், திருச்சுழி

த
ந

II ராணி காதலி நாச்சிIார்
1. தனுஷ்சேகாடி த்திரம்
களத்துர் கம் 1631 (Modernization of கி.பி.1709) விசேராதி
கார்த்திடைக
2. என் ம}ம் வெகாண் ான் த்திரம்
III ரகுநாத கிழவன் சே துபதி
1. புதும ம் த்திரம்
புதும ம் கி.பி.(Modernization of 1710) வெவகுதான்I ஆனி 6
2. சூடியூர் த்திரம்
க}பதி ஏந்தல்
IV முத்துராமலிங்க சே துபதி
1. ாமிநாத மணிIக்காரன் த்திரம், மண் பம்
துரத்திசேIந்தல்
2. நாகநாத முத்திரச் த்திரம்
இராமநாத ஓடை -

3. கடுகுச் ந்டைத த்திரம்
கடுகுச் ந்டைத 4. அலங்கானுர் த்திரம்
கழுவன் சே ரி - கம் 1692 (Modernization of கி.பி.1770)
அலங்கானுர் - கம் 1692 (Modernization of கி.பி.1770)
5. ாமிநாத மணிIக்காரன் த்திரம்
வெதளிச் ாத்த நல்லூர்
6. முத்துராமலிங்க பட்டின த்திரம்
வெவட்டுக்குளம்
முத்துராமலிங்க பட்டினம்
பிரம்பு வIல்
மருத வIல்
7. சேகாட்டை ப்பட்டின த்திரம்
வெகாடிக்குளம்
8. மல்லான் கி}று த்திரம், திருச்சுழி
அத்திக்குளம், வலIபட்டி

9. ரா5 சேகாபாலன் த்திரம், இராசேமசுவரம்
வIலூர்
10. முகுந்தரால் த்திரம், சேதவிப்பட்டினம்
சேதவிபட்டினம், காசேரந்தல், வெவன்குளம்
தனுஷ்சேகாடி த்திரம், சேபாத்தநதி
12. மடைலIாளம் த்திரம், திருப்புல்லாணி
13. சேவதாடைள த்திரம்
அனிச் குடி கம் 1690 (Modernization of கி.பி.1768) விசேராதி
ஆவணி 21.
Ꮩ  சிவகுமார முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. பாம்பன் த்திரம்
மானகுடி
காரானி
வெவள்ளரி ஓடை
ஒரு திராநாடு

தரடைவ ாம்பல் ஊரணி
மாளன்குடி
VI முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. அக்காள் ம ம் த்திரம்
சேதவூர்
2. சேமலக் சேகாபுர வா ல் த்திரம்,
இராசேமஸ்வரம்
சித்தார்சேகாட்டை
3. நந்த சேகாபாலன் த்திரம், இராசேமஸ்வரம்.
குமரிசேIந்தல் கம் 1670 (Modernization of கி.பி.1748)
4. நாகப்பன் வெ ட்டி த்திரம்
வெபத்தசேனந்தல் (Modernization of கி.பி.1742)
5. சுந்தர தாஸ் த்திரம், திருப்பாடைலக்குடி
சேகாட்டை யூர் சேகாட்டை
திருப்பாடைலக்குடி

6. சேதாணித்துடைற த்திரம், மண் பம்.
அத்தியூத்து கம் 1635 (Modernization of கி.பி.1713)
VII திருமடைல சே துபதி
1. அம்பட் ம ம் த்திரம், இராசேமஸ்வரம்.
அரிகுடி, கி.பி.1665.
VII மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIார்
1. சேபாகலூர் த்திரம், த்திரக்குடி
நீலக்கண்டி ந்திரம்
அருவருடி
IX முத்து வீராயி நாச்சிIார்
1. முத்து வீராயி த்திரம், இராமநாதபுரம்.
மஞ்ச்சுக்குளம்
க ம்பூர்
சிவாவIல்
கீழப்படைனயூர்

2. இதம்பா ல் த்திரம்
X முதது வயிரவநாத சே துபதி
1. அழகப் பாலச் த்திரம்
ஆIக்குடி கம் 1634 (Modernization of கி.பி.1712) நந்தன. ஆஷா
கந்தனாவூர்
X குமாரமுத்து வி5I ரகுநாதசே துபதி
இராசேமஸ்வர த்திரம் குளுவன்குடி கம் 1659,
கி.பி.1737

iv. பள்ளிவா ல்கள்,
சேதவாலIங்கள்
சே துபதிச் சீடைமயில் இந்து மIத்தினருக்கு
அடுத்ததாக ம} மIமும், இஸ்லாமும்,
கிறித்தவமும் பரவியிருந்தடைதப் பல ஏடுகளும்
இலக்கிIங்களும் வெதரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக
இஸ்லாம் என்ற ஏகத்துவத்டைதப் படைற
ாற்றுகின்ற புதிI மIம் கி.பி.7 ஆம்
நூற்றாண்டில் சேதாற்றம் வெபற்றாலும் பாண்டிI
நாட்டிலும் சே து நாட்டிலும் பரவலாக
வளர்ந்துள்ளடைத கி.பி.10,12 ம் நூற்றாண்டு
வரலாறு வெதரிவிக்கின்றது. சே துநாட்டில்
இஸ்லாமிIரது வருடைக எப்வெபாழுது ஏற்பட் து
என்படைத அறுதியிட்டுச் வெ ால்லும் ஆவ}ம்
எதுவும் கிடை க்கப்வெபறவில்டைல. கி.பி.12 ம்
நூற்றாண்டின் இறுதியில் அரபு நாட்டிலிருந்து
சுல்தான் வெ ய்Iது இபுராஹிம் என்பவர் தமது
சேதாழர்களு ன் பாண்டிI நாட்டில்
முதலில் வெகாற்டைகயிலும் அடுத்து மதுடைர,
வெபளத்திர மாணிக்கப் பட்டினத்திலும்

தங்கியிருந்து இஸ்லாமிIச் மIப் பிரச் ாரத்தில்
ஈடுபட்டு இருந்தார். இதன் கார}மாகச்
சே துநாட்டின் துடைறமுக நகரங்களான கீழக்கடைர,
வெபரிI பட்டினம், சேதவிபட்டினம்,
வெதாண்டிப்பட்டினம், சுந்தர பாண்டிIன்
பட்டினம் ஆகிI ஊர்களில் இஸ்லாமிIரது
குடிசேIற்றங்கள் ஏற்பட் ன. இவர்கள்
வெபரும்பாலும் அரபு நாட்டில் இருந்து பாண்டிI
நாட்டிற்குக் குதிடைரகடைளக் வெகாண்டு வந்து
விற்படைன வெ ய்யும் வணிகத்திலும், பின்னர்
அரசு சே டைவயிலும் அமர்த்தப்பட்டுப்
பணிIாற்றி வந்தனர்.
நாளடை வில் இங்கு தங்கி வாழ்ந்த
இஸ்லாமிIப் வெபருமக்கள் எதிர்க்கடைரயில்
உள்ள இலங்டைக நாட்டிலும் வ க்சேக கடைரசேIார
நாடுகளான ஆந்திரம், வங்காளம் ஆகிI
மாநிலங்களில் க ல் வாணிகத்தில் ஈடுபட் னர்.
கி.பி.1502 ல் தூத்துக்குடிக்கு வந்த சேபார்ச்சுகல்
நாட்டுப் பரங்கிIரால் இவர்களது உள்நாட்டு,
வெவளிநாட்டு வணிகத் வெதா ர்புகள் சீர்
குடைலந்தன. இதனால் இவர்களது வாணிகத்
வெதா ர்புகள் நமது நாட்டின் சேமற்குக் கடைரIான

சேகரளத்து ன் வளர்ச்சி வெபற்றன. கீழக்கடைர,
சேவதாடைள ஆகிI ஊர்களின் பள்ளி வா ல்களில்,
அ க்கவி ங்களில் கா}ப்படும்
கல்வெவட்டுக்களில் வெகால்லம் ஆண்டு
பIன்படுத்தப் பட்டிருப்பது வெதரிI வருகிறது.
திருமடைல சே துபதி மன்னர் ஆட்சியில் டைகத்தறி
வெந வாளர்களாக இருந்த முஸ்லீம்கள் கிழவன்
சே துபதியின் ஆட்சியில் பரவலாக மீண்டும்
க சேலாரக் க ல் வணிகத்தில் ஈடுபட் னர்.
அப்வெபாழுது சே துபதி மன்னருக்கும் கீழக்கடைர
வள்ளல் சீதக்காதிக்கும் இடை சேI ஏற்பட்
வெநருக்கமான உறவுகள் இதற்குப் வெபரிதும்
உதவின.
இதனால் சே துநாட்டில் சேமற்கு நாடுகளான
துருக்கி, அசேரபிIா, பாரசீகம் ஆகிI நாடுகளில்
இருந்து பல இஸ்லாமிIத் துறவிகள் இங்கு
வந்து தங்கி அடைமதிIாக மக்கள் நலப்
பணியிலும் மIப் பிரச் ாரத்திலும்
ஈடுபட் னர். காலப்சேபாக்கில் இவர்கள்
இIற்டைக எய்தி அ க்கம் வெபற்ற புனித
இ ங்கள் மக்களால் வெபரிதும் மரிIாடைதயு ன்
மதிக்கப் வெபற்று வருகின்றன. இந்த இ ங்களில்

தூபதீபச் வெ லவுகளுக்கும் அன்னதானம்
வழங்குவதற்காகவும் மIப் வெபாடைற மிகுந்த
சே துபதி மன்னர்கள் பல ஊர்கடைளத் தானமாக
வழங்கியுள்ளனர். இப்வெபாழுது கிடை த்துள்ள
ஆவ}ங்கள், வெ ப்சேபடுகள் வாயிலாகச் சே துபதி
மன்னர்கள் 10 புனித இ ங்களுக்கு 13 ஊர்கடைள
ர்வமானிIமாக வழங்கி இருப்பது வெதரிI
வருகிறது. அந்தப் புனித இ ங்களும்
அடைவகளுக்குத் தானமாக வழங்கப்பட்
ஊர்களும் காலவாரிIாகப் பட்டிIலிட்டுக் கீசேழ
வெகாடுக்கப்பட்டு உள்ளது. தமிழகத்தில்
இஸ்லாமிIரது வெதாழுடைக வழிபாடு ந த்தப்
வெபறும் இஸ்லாமிIப் புனிதர்களது
அ க்கவி ங்கள் அரபு வெமாழியில் தர்ஹாக்கள்
எனப்படும். ஆனால் இந்த அரபுச் வெ ால்டைலப்
பIன்படுத்த விரும்பாத தமிழர்கள் புனித
அ க்கவி ங்கடைளயும் பள்ளி வா ல்கள் என்சேற
குறிப்பிடுவது உலக வழக்கமாக உள்ளது.
சே து நாட்டின் மற்வெறாரு சிறுபான்டைமயினரான
கிறித்துவர்கள் முதாI வாழ்வில் மிகவும்
பிற்பட்டு 17,18 ம் நூற்றாண்டுகளில்
வாழத்வெதா ங்கினர்.

அவர்களது சேதவாலIம் ஒன்று கிழக்குக்
க ற்கடைரயில் முத்துப் சேபட்டை கிராமத்தில்
அடைமந்துள்ளது. அதன் வழிபாட்டுச்
வெ லவிற்காக முத்துராமலிங்க சே துபதி மன்னர்
முத்துப்சேபட்டை , வெதஞ்சிசேIந்தல் என்ற இரு
ஊர்கடைளச் ர்வ மானிIமாக வழங்கிIதற்கான
கல்வெவட்டும் வெ ட்சேபடும் கிடை த்துள்ளன.
அடைவகளின் விவரம் இந்தப் பட்டிIலின் கீசேழ
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆவ}ப் பதிசேவடுகளின்படி
சே துபதி மன்னர்கள் அறக்வெகாடை Iாக
வழங்கிI நிலக்வெகாடை களின் விவரம்
பள்ளி வா ல்களுக்கு

தானம்
தானம்
தானம்
வழங்கப்வெபற்ற வழங்கப்பட் வழங்கப்பட்
அடைமப்பு
ஊர்
நாள்

I திருமடைல சே துபதி
1 மீரா பள்ளி வா ல், கு}ங்குடி
குடைபங்குடி கம் 1595 (Modernization of கி.பி.1673) பிராமாதீ
கார்த்திடைக 5
II குமார முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
ா பள்ளி வா ல், இராமநாதபுரம்,
கிழவசேனரி கம் 1656 (Modernization of கி.பி.1744) ஆனந்த டைத 1.
III சிவகுமார முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. ஆபில்காபில் தர்ஹா இராசேமஸ்வரம்
புதுக்குளம் கம் 1667 (Modernization of கி.பி.1745) குசேராதன
டைவகாசி 11.
2. தக்கத்துல்லா அப்பா தர்ஹா, கீழக்கடைர.
கீழத்தில்டைலசேIந்தல் கம் 1667 (Modernization of கி.பி.1745)
குசேராதன டைவகாசி 11.
3. மீரா ா தர்ஹா, அனுமந்தக்குடி

அழிIாபதி கம் 1666 (Modernization of கி.பி.1744) குசேராதன
டைவகாசி கு}பதி மங்கலம்
4. இபுராஹிம் ாகிபு பள்ளி, ஏர்வாடி
ஏர்வாடி கம் 1666 (Modernization of கி.பி.1744) துந்து.பி ஐப்பசி மாIாகுளம்
IV கிழவன் சே துபதி
1. காசேரந்தல் பள்ளி வா ல்
திருச்சுழிIல் - - 2. பள்ளிவா ல் மானிIம்
வெகாக்குளம் - - நா ாக்குளம் _
V முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. பள்ளி வா ல் பூலாங்கால்
பூலாங்கால் கம் 1643 (Modernization of கி.பி.1721) பிலவ டைத 17.
கல்வெவட்டுகளின் படி
I கிழவன் சே துபதி

1. காட்டுபாவா ாகிபு பள்ளி வா ல் I உத்தார
நாட்டு அடுக்குளம் - கம் கி.பி.1696 தாது அற்பசி
13 I காஞரங்குளம
கிறித்தவ சேதவாலIங்களுக்கு
ஆவ}ப் பதிசேவடுகளின்படி
I முத்துராமலிங்க வி5I ரகுநாத சே துபதி
முத்துப்சேபட்டை - கம் 1703 (Modernization of கி.பி.1781) பிலவ
கார்த்திடைக 5 வெதஞ்சிசேIந்தல்.

v. தமிழ்ப் புலவர்கள்
தமிழ்ப் புலவர் வெபருமக்கடைள ஆதரித்துப்
சேபாற்றி வந்த தமிழ் மன்னர்கடைளப் பற்றி
இலக்கிIங்கள் வெதரிவிக்கின்றன. ஆனால்
தமிழ்ச் முதாIத்தின் வ வரின் ஆதிக்கம்
மிகுந்து தமிழ் வெமாழிடைIயும் தமிழ்ப்
புலவர்கடைளயும் புறக்கணித்து வந்த அவல
நிடைல கி.பி.15.16 ம் நூற்றாண்டுகளில் ஏற்பட் து
பிற வெமாழி ஆதிக்கம், வெ ல்வாக்குப்
வெபறுவதற்கு அந்நிIரது ஆட்சி உதவி புரிந்தது.
தமிழ்ப் புலவர் வெபருமக்கள் வறுடைமIாலும்
வாழ்க்டைகச் சிறுடைமIாலும் நலிந்து டைநந்து
வாடும் நிடைல ஏற்பட் து. இதடைன மாற்றித்
தமிழ் வெமாழியின் வெ ல்வாக்கிடைன
உIர்த்துவதற்கு சே துபதி மன்னர்கள் தான்
துடை} நின்றனர்
கி.பி 17 ம் நூற்றாண்டில் இராமநாதபுரம்
திருமடைல வெரகுநாத சே துபதியின் ஆட்சியில்
மதுடைர நாIக்கப் சேபரரசுக்கு ஈ ாக நிமிர்ந்து

நிற்கும் நிடைல ஏற்பட் து. இந்த மன்னர் தமிழ்ப்
புலவர்கடைளத் தமது அர டைவக்கு வரவடைழத்து
அவர்களுக்குப் வெபான்னும் வெபாருளும் ஈந்து
சேபற்றினர். தமிழ்ப் புலவர்களும் பல புதிI
இலக்கிIப் படை ப்புகடைள இIற்றி
தமிழன்டைனக்கு அணிவித்து மகிழ்ந்தனர்.
இதனால் இந்த மன்னடைரப் புலவர்
ஒருவர்.”...பஞ் ாகப் பறக்கயிசேல சேதசேவந்திர
தாருவெவாத்தாய் வெ5Iதுங்கசேன’[1] என்றும்
‘பால்வாய்ப் பசுந்தமிழ் வா ம் பறந்த டைவடைIக்
கால்வாய்த்த கறந்டைதIர் சேகான்’ என்றும்
சேபாற்றிப் பாடினர். இந்த மன்னர், நாணிக்கண்
புடைதத்தல் என்ற துடைறயில் புதுடைமIாக ‘ஒரு
துடைறக் சேகாடைவ’ என்ற இலக்கிIத்டைதப்
படை த்த அமிர்த கவிராIருக்குப் பதினாயிரம்
வெபான் வெகாடுத்து அவரது வெ ாந்த ஊரான
வெபான்னன் கால் என்ற ஊரிடைனயும்
முற்றுட் ாக வழங்கி மகிழ்ந்தடைத வரலாறு
வெதரிவிக்கின்றது. இன்வெனாரு புலவரான
மல்டைல அழகிI சிற்றம்பலக் கவிராIருக்குத்
தள சிங்க மாடைல என்ற இலக்கிIத்டைதப்
பாடிIதற்காக மிதிடைலப்பட்டி என்ற ஊரிடைன

வழங்கி அங்கிருந்து இராமநாதபுரம்
அரண்மடைனக்கு வந்து வெ ல்ல பல்லக்கு
வ திடைIயும் ஏற்படுத்திக் வெகாடுத்தார்.
மற்றுவெமாரு புலவரான அனந்த கவிராIருக்கு
மானுார் கடைலயூர் என்ற ஊரிடைன வழங்கி
ஆதரித்ததும் வெதரிI வருகிறது.
இந்த மன்னரது பின்னவரான கிழவன் வெரகுநாத
சே துபதி அழகிI சிற்றம்பலக் கவிராIடைர
ஆதரித்து மகிழ்ந்தது ன் மருதூர் அந்தாதி பாடிI
தலமடைலகண் சேதவடைரயும் சேபாற்றி வந்தார்
எனவும் வெதரிகிறது. இந்த மன்னடைரIடுத்துச்
சே துபதிப் பட் ம் வெபற்ற முத்து வயிரவநாத
சே துபதி மன்னர் சிறப்பாகக் கம்ப ராமாI}ப்
பிர ங்கம் வெ ய்து மக்கடைள மகிழ்வித்து வந்த
ர்க்கடைரப் புலவருக்குக் சேகா ாகுடி, உளக்குடி
என்ற இரு கிராமங்கடைள நிலக்வெகாடை களாக
வழங்கிIடைத அந்த மன்னரது வெ ப்சேபடுகள்
வெதரிவிக்கின்றன. சேமலும் இந்த மன்னருக்குப்
பிறகு சே து மன்னரான முத்து வி5I ரகுநாத
சே துபதி க்கடைரப் புலவடைரப் சேபாற்றிப்
புரந்தது ன் மதுடைர வெ ாக்கநாதப் புலவடைரயும்
ஆதரித்துப் பாராட்டி வந்தார்.

இவ்விதம் சே துபதி மன்னர்கள் கி.பி.19 ம்
நூற்றாண்டு வடைர தமிழ்ப்புலவர்கடைள ஆதரித்து
மகிழ்ந்தடைதயும் அதன் கார}மாகத் தமிழ்
வெமாழிக்குப் பல புதிI படை ப்புகள்
கிடை க்குமாறு வெ ய்தனர். தமிழ் மன்னர்கள்
தமிழ்ப்புலவர்களுக்குப் வெபான்னும் வெபாருளும்
வெகாடுத்து ஆதரித்தடைதயும் தம்சேமாடு அருசேக
அமரச்வெ ய்து அமுதுாட்டிIடைதயும் ங்க
இலக்கிIங்கள் வாயிலாக அறிகின்சேறாம்.
ஆனால் இராமநாதபுரம் சே துபதி மன்னர்கடைளப்
சேபால தமிழ்ப் புலவர்களுக்கு ஊரும் சேபரும்
வெகாடுத்து ஆதரித்ததற்கு ஒப்பான நிகழ்ச்சி
எதுவும் இல்டைல என்படைத வரலாறு மூலம்
அறிI முடிகிறது. நமக்குக் கிடை த்துள்ள
ஆவ}ங்கள், வெ ப்சேபடுகளின்படி இந்த
மன்னர்கள் 9 புலவர்களுக்கு 12 ஊர்கடைள
இடைறயிலிIாக வழங்கிIடைத மட்டும்
அறிIமுடிகிறது. அதன் விவரம் கீசேழ
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சே துநாட்டில் பிறந்து வெ ந்தமிழுக்குப் புத்தம்
புது அணிகலன்களான இலக்கிIங்கடைளப்

படை த்து இறவாப் புகழ் வெகாண் சே து
நாட்டுப் புலவர்களது பட்டிIல்கள்
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சே து மன்னர்கள் அறக்வெகாடை Iாக வழங்கிI
நிலக்வெகாடை களின் பட்டிIல்
வெ ப்சேபடுகளின் படி
தமிழ்ப்புலவர்களுக்கு

தானம் வெபற்ற
அடைமப்பு

தானம்
தானம்
வழங்கப்பட் வழங்கப்பட்
ஊர்
நாள்

I திருமடைல சே துபதி
1. வெபான்னான்கால் அமுத கவிராIர்
வெபான்னான்கால் கிராமம்
(Modernization of ஒருதுடைறக் சேகாடைவ இலக்கிIம் பாடிIதற்காக)
அழகிI

2. சிற்றம்பலக் கவிராIர்
மிதிடைலப்பட்டி
இராமநாதமடை
3. அனந்த கவிராIர்
கடைலயூர்
மானுர்
II வெரகுநாத கிழவன் சே துபதி
1. தலமடைலகண் சேதவர் கார ர்ந்தகுடி
III முத்து வயிரவநாத சே துபதி
1. சேமலச்வெ ல்வனுர் ர்க்கடைரப்புலவர்
உளக்குடி கிராமம் சேகா ாகுடி, வெகாந்தலான்
வIல் கம் 1633 (Modernization of கி.பி.1711) கர கார்த்திடைக
IV முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. மதுடைர நாவலர் வெ ாக்கநாதப் புலவர் ப}ம்
விடு துது, சேதடைவ உலா பாடிIதற்காக
V முத்துராமலிங்க வி5I ரகுநாத சே துபதி

1. எம்சேனஸ்வரம் மீர் 5வ்வாது புலவர்
சுவாத்தன்
வண்} வIல்
2. கமுதி மன்னா வெரட்டிIார்
வ கடைர, வெதன்கடைர கிராமங்கள்
VI ராணி மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIார்
1. கவிக்குஞ் ர பாரதிIார்
வெபருங்கடைர (Modernization of அழகர் குறவஞ்சி பாடிIதற்காக)
2. ங்குப்புலவர்
ஊக்குடி - கம் 1960 (Modernization of கி.பி.1767) ர்வசித்து மாசி 16
3.
3.முத்டைதIா புலவர்
ஊரணிக் சேகாட்டை - கம்
1. ↑ வெபருந்வெதாடைக - பா ல் எண் 1285
'மூசேவந்தருமற்றுச் ங்கமும் சேபாய்ப்பதின்
மூன்வெறட்டுக் சேகாசேவந்தருமற்று மற்வெறாரு

சேவந்தன் வெகாடை யுமற்றுப் பாசேவந்தர்
காற்றிலிலவம்பஞ் ாகப் பறக்டைகயிசேல
சேதசேவந்தர தாருவெவாத் தாய்ரகுநாத
வெ Iதுங்கசேன."

vi. தனிIார்கள்
சே துபதி மன்னர்கள் வள்ளல் தன்டைமக்குக்
கட்டிIம் கூறுவதாக அடைமந்திருப்படைவ
அவர்கள் தனிIார்களுக்கு வழங்கியுள்ள
ஏராளமான அறக்வெகாடை கள் ஆகும் நமக்குக்
கிடை த்துள்ள ஆவ}ங்கள். வெ ப்சேபடுகளின்
படி இத்தடைகI அறக்வெகாடை கடைளப்
வெபற்றவர்கள் 210 சேபர் எனத் வெதரிIவருகிறது.
இவர்கள் தானமாக வெபற்ற ஊர்கள் 219 ஆகும்.
இத்தடைன ஊர்கடைள இந்த மன்னர்கள் தானமாக
வழங்கியிருப்பதன் சேநாக்கம் என்ன என்படைத
நாம் ஆய்வு வெ ய்I சேவண்டியிருக்கிறது. சே துபதி
மன்னர்களது வெபருடைமடைIயும் ஆ ம்பர
வாழ்க்டைகயிடைனயும் படைற ாற்றுவதற்காக
வழங்கப்பட் டைவIா இந்தக் அறக்வெகாடை கள்?
கல்வி வ தியும் மருத்துவ வ தியும் இல்லாத
கி.பி.17,18 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் சே து நாட்டு
மக்களது இந்தக் குடைறபாடுகடைள நிவர்த்தி
வெ ய்வதற்காக இந்த மன்னர்கள் வெபரிதும்

முIன்று வந்தனர் என்பதும் வெதரிIவந்துள்ளது.
எழுத்தாணி வெகாண்டு ஏட்டில் எழுதிப்படித்த
அந்தக்காலத்தில் குடிமக்கள் மIச்
சிந்தடைனடைIயும் இலக்கிI ஈடுபாட்டிடைனயும்
வெபறுவதற்காக இந்த மன்னர்கள் பல
அவதானிகடைளயும், பண்டிதர்கடைளயும் வித்வத்
மகா5னங்கடைளயும். நாட்டுத்
டைவத்திIர்கடைளயும் சே து நாட்டுக்கு
வரவடைழத்து நிடைலIாகத் தங்கித் தங்களது
பணியிடைனத் வெதா ர்வதற்காகத்தான் இத்தடைன
அறக் வெகாடை கள். இந்து மIம் சே து நாட்டின்
அப்வெபாழுடைதI வெபாதுச் மIமாகக்
கருதப்பட் ாலும் அந்தச் மIங்களின்
அடிப்படை க் கருத்துக் கடைள நடை முடைறகடைள
ாதார} மக்கள் அறிந்து வெகாள்ளுவதற்கான
வாய்ப்சேப இல்லாத அவல நிடைல டை வ மIச்
ாத்திரங்களிலும் சேதவார, திருவா க,
திவ்விIப்பிரபந்தம் ஆகிI இலக்கிIங்களிலும்
சேதர்ந்திருந்த பண்டிதர்களும் அவதானிகளும்
இங்கு வரவடைழக்கப்பட் னர். இடைதப்
சேபான்சேற வெபரிI திருக்சேகாயில்களில் இடை ,
நாட்டிIம், நட்டுவம், நாதஸ்வரம் ஆகிI தமிழ்க்

கடைலகடைளப் பரப்புவதற்குக் சேகாயிலில்
பணிபுரியும் ஊழிIர்கடைள இடை க் குழுவினர்.
நாட்டிI நங்டைககள், நாதஸ்வரக் கடைலஞர்கள்
ஆகிசேIாரும் ஊக்குவிக்கப்பட் னர் என்படைத
இந்த அறக்வெகாடை கள் மூலம் அறிந்து
வெகாள்ளலாம்.
இத்தடைகI அறிவுடை மக்கள் வெபற்ற
அறக்வெகாடை களின் பட்டிIல் கீசேழ
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சே துபதி மன்னர் அறக்வெகாடை Iாக
வழங்கிI நிலக்வெகாடை கள் விவரம்
VI தனிIார்கள்

தானம்
தானம் வெபற்ற
வழங்கப்பட்
அடைமப்பு
ஊர்

தானம்
வழங்கப்பட்
நாள்

I தளவாய் சே துபதி
1. இராம ாமி ஐIங்கார்
சேமட்டுக்டைககளத்துர் - கம் 1560 (Modernization of கி.பி.1638)
வெவகுதானிI டைவகாசி
2. திருசேவங்க ம் ஐIர்
சேமலடைகக்குடி - கம் 1562 (Modernization of கி.பி.1640) டைத
II திருமடைல சே துபதி (Modernization of கி.பி.1647-74)
1. சுந்தரடைமIன், அப்பா ாமி
கயிலா மங்கலம் - கம் 1565 (Modernization of கி.பி.1643)
ாதார} டைத
2. சேகாபால ஐIன்
வடைலIன்குளம் - கம் 1591 (Modernization of கி.பி.1669) வெ ளமிI
டைத
3. சே டைனIன், சுப்டைபIன்
மாவிலங்டைக - கம் 1565 (Modernization of கி.பி.1641) பரிதாபி டைத
4. 5கநாடைதIன்

வாதவசேனரி ஆரம்பக்சேகாட்டை - கம் 1577
(Modernization of கி.பி.1655) மன்மத 5. சீனிவா ஐIன்
சிறுகுடி - கம் 1575 (Modernization of கி.பி.1653) 5I-டைவகாசி
6. அனந்தராம ஐIர்
அவதானி
மதிப்பசேனந்தல் - கம் 1590 (Modernization of கி.பி.1668) ாதார}
சித்திடைர
7. வெவங்க கிருஷ்டை}Iன்
கி ாவெவட்டிசேIந்தல் - கம் 1574 (Modernization of கி.பி.1652)
நந்தன ஆடி
8. ரங்க ஐIன், சேகாபால ஐIன்
ஊறவIல் - கம் 1585 (Modernization of கி.பி.1663) சே ா கிருது
சித்திடைர
9. டைவகுந்த ராம ஐIன்
க லூர் - கம் 157o (Modernization of கி.பி.1648) ர்வதாரி டைத
10. டைவத்தி ஐIன், சுப்பிரமணிI ஐIன்

உப்பூர் - கம் 157o (Modernization of கி.பி.1648) ர்வதாரி டைத
11. சீனிவா ராவ்
வெநம்சேமனி - கம் 1588 (Modernization of கி.பி.1666) பிராபவ ஆனி
12. சேகாபி ஐIர்
பில்லத்துர் - கம் 1562 (Modernization of கி.பி.1640) விக்கிரம
டைவகாசி
13. அழகிI நம்பி ஐIர்
வ வன் குளம் - கம் 1581 (Modernization of கி.பி.1659) விகாரி
மாசி
14. வெ ல்லம் ஐIர்
கள்ளிIடிசேIந்தல்
வெ ாரிIசேனந்தல் - கம் 1571 (Modernization of கி.பி.1649) விசேராதி
பங்குனி :வெதரிதுசேகாட்டை
15. சிங்காச் ாரி
வெபாட்டிதட்டி - கம் 1580 (Modernization of கி.பி.1650) விளம்பி
டைத

16. சுப்பிரமணிIம்
பாண்டிக்கண்மாய் - கம் 1595 (Modernization of கி.பி.1673)
பிரமாதீ டைத
17. சிவகாமி குருக்கன்
டைவIசேனந்தல் - கம் 1591 (Modernization of கி.பி.1669) வெ ளமிI
டைவகாசி
18. ராம ாமி ஐIங்கார் - ாமிஐIங்கார்
சுத்தமல்லி - கம் 1582 (Modernization of கி.பி.1659) விகாரி மாசி
19. டைவத்திIநாதன்
கப்பல்குடி - கம் 1595 (Modernization of கி.பி.1674) ஆனந்த
ஆடி 20. சுப்டைபIன்
குன்னக்குடி - கம் 1588 (Modernization of கி.பி.1666) பிரபவ ஆடி
21. வெலட்சும} ஐIர்
நரிக்கன் ஏந்தல் - கம் 1593 (Modernization of கி.பி.1672) பரிதாI
டைத
22. சுப்டைபIன்

திருத்திலான் குடி - கம் 1593 (Modernization of கி.பி.1672) பரிதாபி
டைத
23. பத்மநாடைதIன்
தன்னன்.ஏந்தல் - கம் 1590 (Modernization of கி.பி.1668) கீலக மாசி
24. ராம ாமி ஐIன்
சின்ன வடைலIன் குளம் - கம் 1585 (Modernization of கி.பி.1663)
சேகாபகிருது டைத
25. சுப்டைபIன்
ம}வாளன் வIல்
26. நாராI} தீட் தர்
நாவலுர் - கம் 1580 (Modernization of கி.பி.1658) விளம்பி டைத
21. வெபருமாள் ஐIன்
பிள்டைளIார் ஏந்தல் - கம் 1579 (Modernization of கி.பி.1657)
துண்முகி ஆவணி
22. ராம ாமி

கீர்த்தி மங்கலம் - கம் 1577 (Modernization of கி.பி.1655) நலி
டைவகாசி
III கிழவன் சே துபதி
l. அழகா ஐIன்
அச் ங்குடி - கம் 1598 (Modernization of கி.பி.1680) நள ஆடி
2. விட் டைவIன்
சிவராடைமIன்
வட் குடி_ கம் 1613 (Modernization of கி.பி.1691) பிரசே5ாற்பதி
டைத
3. முத்துச் ாமி ஐIன்
பின்னிIாசேரந்தல் - கம் 1631 (Modernization of கி.பி.1709)
விசேராதி டைவகாசி 4
4. நாராI} தீட்சிதர்
ஆண்டிச்சிகுளம் - கம் 1617 (Modernization of கி.பி.1693) பூரீமுக
டைத
5. முத்துச் ாமி ஐIன்

டிக்குளம் - கம் 1611 (Modernization of கி.பி.1689) சுக்கில பங்குனி
6. லிங்கம் ஐIன்
சே துபுரம் - கம் 1628 (Modernization of கி.பி.1706) விபவ ஐப்பசி
7. வெவங்க ா லம் ஐIன்
கூவர் குளம்
கூரிசேIந்தல் - கம் 1611 (Modernization of கி.பி.1689) சுக்கில
பங்குனி
8.க}பதி சுப்டைபIர்
கிட் வண்}ன் குளம் - கம் 1596 (Modernization of கி.பி.1674)
பிரமாதீ ஆடி
9. சுப்டைபIன்
புளிIன்குளம் - கம் 1611 (Modernization of கி.பி.1689) சுக்கில
பங்குனி
10. ஆதிரத்தின ஐIர்
சேவலங்குளம் - கம் 1599 (Modernization of கி.பி.1677) மன்மத டைத
11. வெவங்கட் ராம ஐIர்

சேகா ாசேனந்தல் - கம் 1613 (Modernization of கி.பி.1691)
பிரசே5ார்பதி சித்திடைர
12. சுப்பிரமணிI குருக்கள்
பள்ளன்குளம் - கம் 1617 (Modernization of கி.பி.1694) பவ டைத
அழகர் ஆச் ாரி - கம் 1623 (Modernization of கி.பி.1701) விசு ஆடி
14. சீனிவா ஐIங்கார்
சேமலப்படைனயூர் - கம் 1617 (Modernization of கி.பி.1694) பவ
கார்த்திடைக 15.
15. சுப்பிரமணிI குருக்கள்
ாமந்தவIல் - கம் 1615 (Modernization of கி.பி.1693) பூரீமுக ஆடி
16. முத்துச் ாமி
வெமய்Iப்பசேனந்தல் - கம் 1673 (Modernization of கி.பி.1701) விசு
டைத
17. சுப்டைபIன்
படைகIணி பிராந்தணி - கம் 1614 (Modernization of கி.பி.1692)
ஆங்கீர டைத

18. வாசுசேதடைவIன்
பூவசேனந்தல் - கம் 1617 (Modernization of கி.பி.1694) பவ ஆடி
19. சுப்டைபIன்
சேமலக்சேகாட்டை - கம் 1617 (Modernization of கி.பி.1694) பவ
ஆடி
20. நாராI} தீட்சிதர்
ருத்திரப்பட்டி - கம் 1610 (Modernization of கி.பி.1688) விபவ
டைவகாசி
21. கூத்டைதIன்
கூத்தன் ஏந்தல் - கம் 1609 (Modernization of கி.பி.1687) பிரபவ
ஆவணி
22. அழகர் ஐIன்
அர ன் ஏந்தல் - கம் 1620 (Modernization of கி.பி.1681) துர்மதி
சித்தி டைத
23. அப்பா தீட்சிதர்
வடைலIன் ஏந்தல் - கம் 1620 (Modernization of கி.பி.1700) விக்கிர
டைத 24. ரகுநாத குருக்கள்

பரபபளம்பட்டி கம் 1595 (Modernization of கி.பி.1674) பிரமாதீச்
சித்திடைர :சிறுகடைபயூர் மாந்திரீகம்
IV மன்னர் கிழவன் சே துபதி மடைனவி காதலி
நாச்சிIார்
1. வெவங்கசே ஸ்வர ஐIர்
களத்துர் - கம் 1631 (Modernization of கி.பி.1709) நள டைவகாசி
2. நாராI} ஐIர்
பாப்பாகுடி
உடைமIாண் புரம் - கம் 1616 (Modernization of கி.பி.1694) பவ
டைத :அபிசேஷகபுரம்
3. பத்மனாபன்
கன்னாசேரந்தல் - கம் 1590 (Modernization of கி.பி.1698) கில்க மாசி
V முத்து வி5I வெரகுநாத சே துபதி
1. வெலட்சும} ஐIன், வெவங்க கிருஷ்} ஐIன்
ஒருவாசேனந்தல் - கம் 1635 (Modernization of கி.பி.1713) வி5I
டைத

2. சுப்டைபIன், நாராI} தீட்சிதர்
சே ரந்டைத கம் 1650 (Modernization of கி.பி.1728) பரிதாபி சித்திடைர
.
3. அய்Iாமுத்து ஐIங்கார்
புளிIங்குளம் 4. மணிவண்} ஐIங்கார்
விரகடி ஏந்தல்
5. சேகாபாடைலIன்
கடை Iன் குளம்
6. அழகர் ஐIன்
வண் ல் - கம் 1633 (Modernization of கி.பி.1711) டைத
7. க}பதி ஐIர்
வெவங்க ஆத்தி வIல் - கம் 1634 (Modernization of கி.பி.1712)
நந்தன் டைத
8. ராம ாமி ஐIன்
மருதுர்

அய்Iனார் குளம்
9. நாராI} தீட்சிதர்
முட் ாத்தி ஏந்தல் - கம் 164.5 (Modernization of கி.பி.1723) சேகாப
கிருது சித்திடைர 10. அழகர் ஐIங்கார்
தீர்த்தக்குட் ம் - கம் 1623 (Modernization of கி.பி.1710) விசேராதி
கார்த்திடைக
11. ரகுபதி ஐIங்கார்
காமினி- கம் 1633 (Modernization of கி.பி.1711) கர டைத
12. ரங்க ராவ்
சுக்கிரசேனரி - கம் 1649 (Modernization of கி.பி.1727) பிலடைப டைத
13. ஆவுடை Iப்பன்
பூக்குளம் - கம் 1649 (Modernization of கி.பி.1711) கர டைவகாசி
14. ராம ாமி தீட்சிதர்
மாங்குடி - கம் 1629 (Modernization of கி.பி.1701) ர்வதாரி டைத
15. ாமி ாஸ்திரி
குளத்துர் - கம் 1639 (Modernization of கி.பி.1717) சேகவிளம்பி ஆடி

மணிகண்டி - கம் 1639 (Modernization of கி.பி.1717) சேகவிளம்பி
ஆடி
16. நாராI} ஐIர்
நாவல்குடி - கம் 1641 (Modernization of கி.பி.1719) விகாரி டைத
17. சுப்டைபIா நயினார் (Modernization of புசேராகிதம்)
வெரகுநாதபுரம் - கம் 1625 (Modernization of கி.பி.1703) சுபானு,
பங்குனி வீடை}
18. சேகாபால ஐIர், ஆவுடை Iார் சேகாயில்
விIானுர்
V குமார முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. ராமச் ந்திர ாஸ்திரி
கருங்குளம் - கம் 1658 (Modernization of கி.பி.1736) நள டைத
2. ாடைமIன், ங்கரப்டைபIன்
கன்னார்சேரந்தல் - கம் 1653 (Modernization of கி.பி.1731) விசேராதி
டைவகாசி
3. 5கந்நாடைதIன்

வெகாட் குடி - கம் 1665 (Modernization of கி.பி.1743) ருத்சேராகாரி
ஆடி 29
4. மீனாட்சி ஐIன்
உலகன்குளம் - கம் 1654 (Modernization of கி.பி.1732) விசேராதி
கிருது டைத
5. 5கந்நாத ஐIங்கார்
சூரிIக்குட் ம் - கம் 1655 (Modernization of கி.பி.1733) பிரமாதீ
கார்த்திடைக
6. முத்து ஐIன்
சீனிசேIந்தல் - கம் 1654 (Modernization of கி.பி.1732) பரிதாபி
டைவகாசி 7. ராமராIன்
சே ாடைனக்குட் ம் - கம் 1655 (Modernization of கி.பி.1733) ஆனந்த
டைத
8. பாப்பாசேனந்தல் கம் 1652 (Modernization of கி.பி.1730)
ாதார} டைத
9. ராமநாத ஐIன்
சிததசேனந்தல் கம் 1652 (Modernization of கி.பி.1750) ாதார} டைத

10. சேகாபாடைலIன்
பந்தப்பசேனந்தல் - கம் 1652 (Modernization of கி.பி.1730) ாதார}
டைத 11.
11. வெமளன தீட்சிதர்
படைகவெவன்றி - கம் 1652 (Modernization of கி.பி.1730) ாதார}
டைவகாசி
12. அன்னதீட்சிதர்
வெ வ்வூர் - கம் 1655 (Modernization of கி.பி.1733) பிரமாதி
13. நாராI} தீட்சிதர்
முட் ாத்திசேIந்தல் - கம் 164.5 (Modernization of கி.பி.1723)
சேகாபகிருது சித்திடைர
14. வெபருமாள் ஐIங்கார்
வெபான்னக்கடைர - கம் 1655 (Modernization of கி.பி.1733) பிரமாதி
ஆடி
15. மங்கசேளசுவர குருக்கள்
வெபரிIடைகIகம் - கம் 1650 (Modernization of கி.பி.1728) ாதார}
ஆடி

16. அழகர் ஐIங்கார்
காவது சேகாட்டை
வெபரிIாடைனக்குளம் - கம் 1653 (Modernization of கி.பி.1731)
விசேராதி கிருது
டைவகாசி
19. காசி ஐIன்
வெமய்Iப்பசேனந்தல் - கம் 164.5 (Modernization of கி.பி.1723)
கிசேராதி டைத
20. முத்து திருவாய் அய்Iர்
பிச் க்குறிச்சி - கம் 1656 (Modernization of கி.பி.1734) ஆனந்த
ஆவணி
21. நல்லமுத்துப்பிள்டைள
வெபாது ஏந்தல் - கம் 1652 (Modernization of கி.பி.1750) ாதார}
டைவகாசி 16
22. பண்டிதர் (Modernization of மருத்துவம்)
க்கரக்சேகாட்டை - வெபரிI மணிIக்காரர்

குளத்தும்
VII சிவகுமார முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. ஐIா ாமி ஐIர், திருப்புல்லாணி
வெபரிI தாமடைரக்குடி - கம் 1670 (Modernization of கி.பி.1748)
விபவ டைவகாசி 2. வெவங்க வரத ஐIங்கார்
பூத்சேதாண்டி - கம் 1667 (Modernization of கி.பி.1745) வெகளதம்
பங்குனி
3. ராடைமIன், சுப்டைபIன்
சித்தசேனந்தல் - கம் 1667 (Modernization of கி.பி.1745) வெகளதம்
பங்குனி
4. ங்டைகIன், ராடைமIன்
ம}க்குளம் - கம் 1664 (Modernization of கி.பி.1742) துந்துபி
டைவகாசி 5.
5. ராம ாமி ஐIங்கார் திருப்புல்லாணி
ாத்தாங்குளம் - கம் 1664 (Modernization of கி.பி.1742) துந்துபி டைத
17
6. சிவகாமி முனிஸ்வர குருக்கள்

சின்ன கண்}ான் குளம் - கம் 1664 (Modernization of கி.பி.1742)
துந்துபி ஆடி
7. வரதாச் ாரி
வெவங்குளம் - கம் 1666 (Modernization of கி.பி.1744) துசேரான
8. 5கந்நாத ஐIங்கார்
சின்னபாடைலIார் ஏந்தல் - கம் 1668 (Modernization of கி.பி.1746)
அட் I ஆடி
9. ராடைமIன்
வெபரிIகண்}ங்குடி - கம் 1664 (Modernization of கி.பி.1742)
துந்துபி ஆடி
10. வெவங்கிட் சுப்டைபIன்
வெகாம்பூதி - கம் 1663 (Modernization of கி.பி.1741) துந்துபி மாசி
11. கூத்தன் ஐIன்
இடை ச்சி ஊரணி - கம் 1660 (Modernization of கி.பி.1738)
காளயுத்தி டைத
12.சே ஷய்Iன், வெவங்கசே ஸ்வர ஐIன்

வெபாட் க்குளம் - கம் 1664 (Modernization of கி.பி.1742) துந்துபி
ஆடி
13. சீனிவா க ஐIங்கார்
தாதசேனந்தல் - கம் 1689 (Modernization of கி.பி.1739) சித்தார்த்தி
டைத
14. சுப்டைபIன் முத்துச் ாமி
வெ ய்Iாமங்கலம் - கம் 1664 (Modernization of கி.பி.1741) துர்மதி
டைத
15. நார} ஐIன்
பத்தாசேனந்தல் - கம் 1658 (Modernization of கி.பி.1736) நள டைத
16. சே டை Iன்
முத்தாசேனந்தல் - கம் 1651 (Modernization of கி.பி.1729) வெ ளமிI
டைத
17. வெபரிI ஐIன்
இராமநாத ஏந்தல் - கம் 1652 (Modernization of கி.பி.1750)
ாதார} டைத 18. வெபருமாள் ஐIர் (Modernization of இன்னும்
இருவர்)

வெபாட் க்குளம் - கம் 1664 (Modernization of கி.பி.1742) துந்துபி
19. மங்களாபதி ஐIங்கார்
எருடைமப்புரளி - கம் 1668 (Modernization of கி.பி.1746) குசேராதன
ஆனி
20. சே ஷIன் ஐIங்கார்
பி ாரசேனந்தல் - கம் 1654 (Modernization of கி.பி.1732) பரிதாபி
புரட் ாசி
21. சுந்தரம் ஐIன்
பண்}ாடைர ஏந்தல் - கம் 1661 (Modernization of கி.பி.1739)
காளயுத்தி ஆடி
22. வெமளனகுத்தி ஐIன்
வழிவIல் - கம் 1664 (Modernization of கி.பி.1742) துந்துபி
டைவகாசி
23. 5கந்நாத ஐIன்
மாதவன் சேகாட்டை - கம் 1670 (Modernization of கி.பி.1747)
விபவ ஆவணி
24. ராடைமIன்

சேகா}க்குட் ம் - கம் 1656 (Modernization of கி.பி.1734) ஆனந்த
டைத
25. வெபரிIாண்டி சே ர்டைவக்காரர்
வெபருங்குளம் கம்
26. மங்கசேளசுவர குருக்கள்
திருமாலுகந்தான் சேகாட்டை
27. சீனிப்புலவர், உய்Iவந்த புலவர்
சேதவூர்
VII வெ ல்ல முத்து ரகுநாத சே துபதி
1. சீனிவா வல்லபர்
மானங்காத்தான் - கம் 1670 (Modernization of கி.பி.1748) பரிதாபி
டைவகாசி
2. வெவங்கசே சுவர அவதானி
க ம்பன் குளம் - கம் 1680 (Modernization of கி.பி.1758)
பகுதான்I டைத
3. முத்து ஐIன் வெ ாக்க ஐIன்

ஆபாசேனந்தல் - கம் 1671 (Modernization of கி.பி.1749) சுக்கில
பங்குனி
4. ங்கர தீட்சிதர், தர்மசே வா ாஸ்திரி
காட்டுஎமசேனசுவரம் - கம் 1670 (Modernization of கி.பி.1748)
விபவ, மாசி
5. சுந்தர ஐIன்
காவனுர் - கம் 1682 (Modernization of கி.பி.176o) விக்கிரம ஆனி
6. வெவங்க பதி ஐIங்கார்
ஆவாசேரந்தல் - கம் 1673 (Modernization of கி.பி.1751)
பிரசே5ார்பதி டைத 7. சிவ ங்கர குருக்கள்
புஷ்பவன குருக்கள்
காணிசேIந்தல் - கம் 1677 (Modernization of கி.பி.1757) ஈஸ்வர டைத
8. சீனிவா ஐIங்கார்
சேகாராப்புளி - கம் 1675 (Modernization of கி.பி.1754) பவ டைத
9. நாராI}ராம ாமி

பிடை Iன் வIல் - கம் 1675 (Modernization of கி.பி.1753) ஸ்ரீமுக
டைத
10. அகிலாண்

ாந்தி, த/வெப. கலிIான சே ாதி ர்

விட்டிலான் ஏந்தல் - கம் 1675 (Modernization of கி.பி.1753) பூரீமுக
டைத
11. முத்துவீரன் ஆ ாரி
சே ாழனுவந்தான் ஏந்தல் - கம் 1679 (Modernization of கி.பி.1757)
ஈசுவர
டைவகாசி 15
12. சிவகாமி, மங்கசேளஸ்வர குருக்கள்
அருங்குளம் கருக்காத்தி - கம் 1682 (Modernization of கி.பி.1760)
விக்கிரம டைவகாசி
IX முத்து ராமலிங்க சே துபதி
1. ஆழ்வார் ஐIங்கார்
நரிIசேனந்தல் - கம் 1715 (Modernization of கி.பி.1793) பிரமாதீ
ஐப்பசி
2. வெவங்கி ஐIன்

முத்து சேவங்க ன் - கம் 1691 (Modernization of கி.பி.1769)
விசேராதி டைத 17
3. முத்து இராமலிங்க ஐIன்
சேமலச்சீத்டைத - கம் 1694 (Modernization of கி.பி.1768) ர்வதாரி
டைத
4. திருசேவங்க ஐIன்
அருங்குடி - கம் 1709 (Modernization of கி.பி.1787) பில்வங்க
கார்த்திடைக
5. வெவங்கசே ஸ்வர ஐIர்
முத்துரகுநாதபுரம் - கம் 1714 (Modernization of கி.பி.1792) பரிதாபி
டைவகாசி
6. ஆனந்த கிருஷ்} ஐIங்கார்
அச் ங்குளம் - கம் 1703 (Modernization of கி.பி.1781) பிலவ
கார்த்திடைக
7. ாமி வெபருமாள் ஐIன்
ஈராங்கால் - கம் 1692 (Modernization of கி.பி.1770) விககிருது
டைத 8. நாராI} ஐIர்

ராம ாமி ஐIர்
9. நரசிங்க ஐIர்
சுப்பராIபுரம் - கம் 1689 (Modernization of கி.பி.1767) ர்வகித்து
மாசி
10. வெவங்கி சே த் ஐIன்
வல்லக்குளம் - கம் 1692 (Modernization of கி.பி.1770) விக்கிருது
ஆடி
11. ராம ாமி ஐIன்
வெகாத்தமங்கலம் - கம் 1704 (Modernization of கி.பி.1782)
சேகாபகிருது டைத
12. வெவங்கி சுப்பிரமணிIன்
ம்டைப - கம் 1689 (Modernization of கி.பி.1767) ர்வகித்து ஆனி
13. சுப்பிரமணிIம் சேகாபாடைலIர்
கீழ ஏந்தல் - கம் 1704 (Modernization of கி.பி.1782) சேகாபகிருது
டைவகாசி
14. சேவதாபதி ஐIர், சீனிவா ஐIர்

அனுமசேனரி - கம் 1702 (Modernization of கி.பி.1780) பிலவங்க
கார்த்திடைக
15. ஆடிசிதம்பரம்
குவடைளச் ாத்தன் - கம் 1691 (Modernization of கி.பி.1769)
விசேராதி டைத
16. உச்டை Iன்
17. 5கந்நாத ஐIங்கார்
மாவிலங்டைக - கம் 1705 (Modernization of கி.பி.1783) சுபகிருது
பங்குனி
18. சுந்தரம் ஐIர்
தீச்சே ரி ஏந்தல் - கம் 1684 (Modernization of கி.பி.1762)
சித்திரபானு கார்த்திடைக
19. வெவங்கட் ராடைமIன்
வெ ம்பானாட்டி - கம் 1684 (Modernization of கி.பி.1762)
சித்திரபானு டைத
20. நாராI} ஐIர்

உடை Iன முத்திரம் - கம் 1684 (Modernization of கி.பி.1762)
சித்திரபானு
ஆவணி
21. முத்துராமலிங்கம் ஐIர், ராம ாமி ஐIன்
குழுக்கள் சேகாட்டை - கம் 1716 (Modernization of கி.பி.1794)
ஆனந்த ஆவணி 22. ராம ாமி வாத்திIார்,
மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்டைள
(Modernization of சித்தட்டு வIல், பிரம்புவIல்) - கம் 1716 (Modernization of கி.பி.
1794)
ஆனந்த ஆவணி
23. பழனிIாயி
த/வெப.கலிIான இராம ாமி
ாத்தனுர் - கம் 1704 (Modernization of கி.பி.1782) சேகாபகிருது டைத
24. முத்தம்மா, நாகம்மா
க/வெப.சின்ன முத்து, வெ ல்லத் சேதவர்
நா ாகுடி

புத்துர் - கம் 1704 (Modernization of கி.பி.1782) சேகாபகிருது டைத
கீழக்சேகாட்டை
25. பருவதம்மா
க/வெப.ராம ாமித் சேதவர்
நிடைலIாம் பாண்டி - கம் 1704 (Modernization of கி.பி.1782)
சேகாபகிருது டைத
26. பவானி ங்கரத் சேதவர்
விழிமார் - கம் 1704 (Modernization of கி.பி.1782) சேகாபகிருது டைத
(Modernization of திருவா.வ)
27. முத்டைதIா புலவர்
ஊரணிக்சேகாட்டை - கம் 1716 (Modernization of கி.பி.1794)
ஆனந்த கார்த்திடைக
28. அலங்கார பட் ர்
வெபாட் ாம்பட்டி - கம் 1707 (Modernization of கி.பி.1785)
விசுவாவசு சித்திடைர 10
29. வெவங்கி கிருஷ்}ப்பர் - சேபடைரயூர்
வெகால்லன்குளம் -

வெகாண் வாலி 30. பாலகுருவா நாIக்கர்
திருவடிசேIந்தல்
31. வெகங்கமடை
அஞ்சுசேகாட்டை - கம் 1712 (Modernization of கி.பி.1791) ாதார}
சித்திடைர
32. திருச்சுழிIல் தாசிநந்த சேகாபாலம்
மூணுடை ப்பு - கம் 1713 (Modernization of கி.பி.1790) விசேராத
கிருது
டைவகாசி 23 33. கீழப்படைனயூர் - கம் 1768
(Modernization of கி.பி.1781) பிலவங்க டைவகாசி 22
I கிழவன் வெரகுநாத சே துபதி
1. வெ ம்பனூர் - கம் 1617 (Modernization of கி.பி.1695)
2. ரசுவதி பண் ாரம்
கி க்குழி
3. இராமநாதத் சேதவர்

அஞ்சு ஏந்தல் - கம் 1621 (Modernization of கி.பி.1699)
4. நாராI} ஐIர்
அர சேனரி - கம் 1621 (Modernization of கி.பி.1699)
5. சீனிவா ஐIங்கார்
சேபச்சி ஏந்தல் - கம் 1621 (Modernization of கி.பி.1699)
6. ஆத்மநாத ஐIர்
சே மத்துர் - கம் 1621 (Modernization of கி.பி.1699) (Modernization of பார்த்திபனுர்)
7. அழகிரி ஆ ாரி
காளத்தி வIல் - கம் 1607 (Modernization of கி.பி.1685)
II முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. சுந்தரம் அய்Iன், பாரதி ஐIன்
சேவலன் குளம் - கம் 1631 (Modernization of கி.பி.1719)
2. டைவத்திIலிங்க ாஸ்திரி
சேகாசுகுடி (Modernization of அமராவதி) - கம் 1631 (Modernization of கி.பி.1719)
3. மீனாட்சி ஐIன்

சிவஞானபுரம் - கம் 1630 (Modernization of கி.பி.1718)
4. ங்கர ஐIன் (Modernization of ஓடைலப்பட் Iம்)
வெபாரிவIல்
அம்பல வIல் - கம் 1622 (Modernization of கி.பி.1720)
5. ரகுநாத குருக்கள்
பால்குளம் - கம் 164.5 (Modernization of கி.பி.1723) சேகாபகிருது 6.
வெவங்கி அவதானி
வெமய்Iசேனந்தல் III. குமார முத்து ரகுநாத சே துபதி
1. இளடைமIன், மாங்குண்டு, சேகாபலய்Iன்
புத்திரன்
சே ரந்டைத - கம் 1654 (Modernization of கி.பி.1732) பரிதாபி
2. சீனிவா தாத்தய்Iங்கார்
புல்லங்குடி - கம் 1656 (Modernization of கி.பி.1734)
3. ராமய்Iன்
முதலூர் - கம் 1658 (Modernization of கி.பி.1737) நள டைத

4. வெதய்வசிகாமணி சே ாமIாகிIாள்
(Modernization of ஓடைலப்பட் ா)
பண்ருவIல் - கம் 1661 (Modernization of கி.பி.1739)
IV முத்துராமலிங்க சே துபதி
1. சுப்டைபIன் முதலிI 10 சேபர்கள்
அனுமசேனரி - கம் 1702 (Modernization of கி.பி.1780) பிலவ
2. கிருஷ்} ஐIங்கார்
வெ ப்சேபடு வெகாண் ான் - கம் 1705 (Modernization of கி.பி.1783)
சேகாபகிருது
3. ங்கர குருக்கள் இரா சிங்க மங்கலம்
முடித்தனா வIல் - கம் 1705 (Modernization of கி.பி.1783)
சேகாபகிருது
4. சேலாகநாத ஐIன்
சிங்கன் ஏந்தல் - கம் 1680 (Modernization of கி.பி.1758) விI டைத 8
V தனுக்சேகாடி இராமநாத சேதவர்
1. நாராIடைனIன்

நத்தக்காடு
சேவப்பங்குளம் - கம் 1678 (Modernization of கி.பி.1754) தாது ஆனி
வெ ப்சேபடுகளின் படி
தனிIார்களுக்கு

தானம்
தானம்
தானம் வெபற்ற
வழங்கப்பட் வழங்கப்பட்
அடைமப்பு
ஊர்
நாள்
I முத்து வி5I வெரகுநாத சே துபதி
II சே த விற்பன்னர்கள்
க}பதி ஏந்தல்
காக்குடி - கம் 1640 (Modernization of கி.பி.1719) விளம்பி புஷ்I
1. சிவகுமார முத்து வி5I வெரகுநாத சே துபதி
1. இராடைமய்Iன் (Modernization of கலாநிதி சேகா}ய்Iன் மகன்)
முதலூர் - கம் 1658 (Modernization of கி.பி.1737) நல டைத

2. மங்களசேளசுவர குருக்கள்
கடைதIசேனந்தல் - கம் 1669 (Modernization of கி.பி.1737) பிங்கல
டைவகாசி 3.
3. வெவங்க கிருஷ்}ய்Iர்
சேதர்சேபாகி - கம் 1669 (Modernization of கி.பி.1747) பிரபவ மகா
III முத்து ராமலிங்க வி5I ரகுநாத சே துபதி
1. மங்கசேளசுவர குருக்கள்
கருக்காத்தி கிராமம் - கம் 1682 (Modernization of கி.பி.1761)
விக்ரம டைவகாசி
2. வித்வத் மகா5னங்கள்
சின்னநாட் ாண்
வெபரிIநாட் ான் - கம் 1684 (Modernization of கி.பி.1762)
சுக்கிரபானு அர்பசி
3. ந்திர சே கர அவதானி
அரிIக்குடி - கம் 1685 (Modernization of கி.பி.1763) சே ாபானு
பங்குனி

IV முத்துராமலிங்க சே துபதி
1. சுப்பிரமணிI அய்Iன்
குளப்பட்டி - கம் 1704 (Modernization of கி.பி.1782) சே ாபகிருது
டைவகாசி

இடை}ப்பு - அ
இராமநாதபுர மஸ்தான ஆவ}ங்களின்படி
கட் டைளகள்
1. சிதம்பரம் ஸ்ரீ பாநாIகர் க

டைள

அரிIகுடி
2. மதுடைர
ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தசேரஸ்வரர் உச்சிகால கட் டைள
குருடை}க்குளம்
வெகாங்க}க்குறிச்சி
சேமட்டுத்வெதாட்டிIங்குளம் அருப்புக்சேகாட்டை
புளுவடைனக்குண்டு
பணிக்கசேனந்தல்
சிறுசேவப்பங்குளம்
வெதாண் ாசேரந்தல்

அனுப்பசேநந்தல்
கூவர்குளம்
வெவள்டைளகு}ம்
கீழுடை குளம்
சேமலுடை குளம்
கீழக்கள்ளிக்குளம்
அருப்புக்சேகாட்டை ஆசேபா ம்பட்டி
திருச்சுழி - குருஞ் ாக்குளம்
3. டைவத்தீஸ்வரன் சேகாவில், ஸ்ரீ டைவத்திIநாத
சுவாமி
கீ.கு.மங்கலம் - பகவதி மங்கலம் 4. அழகர்
சேகாவில்
ஸ்ரீ சுந்தரரா5ப் வெபருமாள் - முத்துவIல்
6. திருச்வெ ந்துர்
ஸ்ரீ சுப்பிரமணிIசுவாமி கட் டைள
வெவங்குலக்குறிச்சி

கருங்காலகுறிச்சி - முதுகளத்துார்
7. வெ ன்டைன டைமலாப்பூர்
கபாலீஸ்வரர் கட் டைள
சிக்கல் - எக்ககுடி
8. காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ ஏகாம்பரநாத சுவாமி கட் டைள
எக்ககுடி
9. திருப்பரங்குன்றம்
ஸ்ரீ சுப்பிரமணிIசுவாமி கட் டைள
தாமடைரக்குளம் - திருச்சுழி
வெநய்விளக்கு வெநடுங்குளம்
வெ ாக்கசேனந்தல்
சின்னாலங்குளம்
வெபரிIாலங்குளம்
திம்மப்பட்டி
10. மதுடைர

மீனாட்சி சுந்தசேரஸ்வரன்
அர்த்த5ாமக் கட் டைள
பந்தசேநந்தல் - அருப்புக்சேகாட்டை
அ. வெதாட்டிIங்குளம்

இடை}ப்பு - ஆ
VII இராமநாதபுர மஸ்தான ஆவ}ங்களின்படி
I திருக்சேகாயில்கள்

தானம்
தானம்
தானம் வெபற்ற
வழங்கப்பட் வழங்கப்பட்
சேகாயில்
ஊர்
நாள்

1.திருவா ாடைன ஆதிரத்திசேனஸ்வரர் சேகாவில்
தானம் வழங்கப்பட் கிராமங்கள்
திருவா ாடைன - திருவா ாடைன
கல்லூர்
வழி முத்துர்
சின்னக்கீர மங்கலம்
இளமணி

வெபருஞ்சியூர்
சே ந்தனி
நாகனி
சேகாசேனரி சேகாட்டை
வெகாட் ாங்குடி
கீழவண்டி
சூச் னி
அத்தானிவIல்
புதுக்குடி
வெபரிI கீர மங்கலம்
ஆதியூர்
கருப்பூர்
கள்ளிக்குடி
கீழவண்டி
க ம்பாகுடி

கூத்தர் குடி
இடைளIாங்குடி
அச் ங்குடி திருவடிமிதியூர் மல்லிக்குடி
கருங்காவIல்
ஆண்டிவIல் கருவெமாழி சேதாப்பு
2. திருஉத்திரசேகா மங்டைக ஸ்ரீ மங்களநாதசுவாமி
சேகாயில்
திருஉத்திரசேகா மங்டைக
ஒமாதி
பாட் ப்பத்து சீத்டைத மடை (Modernization of களரி உள் கடை )
இலந்டைதக் குட் ம்
காடைரக்குட் ம்
அழகப் வெபருமாசேனந்தல்
வெகால்லங்குளம்
படைனக்குளம்

க}பதிசேIந்தல்
ஒட் கத்தி
மல்லல்
சேவலங்குளம்
புல்லந்டைத
மாணிக்கசேனரி
படைனIடிசேIந்தல்
சேவனிIாசேரந்தல்
சேகாசேனரி
நல்லிருக்டைக
மாIாகுளம்
நாகசேனரி
களக்குடி
மூஞ் ான்
சிருநங்கசேநரி

கு சேவலி
பூவெ றி
எழுவூர்
ஆலங்குளம்
புதுக்குளம்
மங்களனாத முத்திரம்
வெபரிI ஏடைல
நங்டைகப் புல்லான்
கருவாசேனந்தல் - பரமக்குடி
சேதரிருசேவலி - சிக்கல்
க}க்கன் வெபாட் ல்
பாடைலIாசேரந்தல் - சிக்கல்
வித்தானுர் - இராமநாதபுரம்
காரம்பல்
களனிIாசேரந்தல் - சிக்கல்

தூத்துக்குடி - முதுகளத்துார்
வெவன்னிவாய்க்கால்
அடிவெராட்டி
பரந்தன்
சூரங்குளம் - பரமக்குடி
கண்டுவெகாண் ான் மாணிக்கம்
சேபாகலூர்
கா சேனரி
பன்னிகுத்தி
குமிழிசேIந்தல்
தி.கள்ளிக்குளம்
உரத்துர் - கமுதி
அ. வெபான்னக்கசேனரி - பரமக்குடி
வள்ளக்குளம், புலவன்
குட் ம்

அ. புதுக்குளம்
அ. வெதய்வச்சிடைல நல்லூர்
3. திருச்சுழி ஸ்ரீ திருசேமனி நாதசுவாமி
திருச்சுழி - திருச்சுழி சேதவடிIா கரி ல்குளம்
சேவட்பிடைல சே ரி
ஆIடிபட்டி
பாடைரக்குளம்
பி. வெதாட்டிIங்குளம்
உள்கடை வ ந்தன்
உடை Iனாம்பட்டி
ஸ்ரீ ராமசேனந்தல்
வெகாக்குளம்
கம்பாணிசேIந்தல்
சூச் சேநரி
நா ாகுளம்

வ பாடைல
கருப்புக்கட்டிசேIந்தல்
உ ச்சிசேIந்தல்
குண்டுகுளம்
கல்லும ம் - அருப்புக்சேகாட்டை
புலிக்குறிச்சி - திருச்சுழி
படைனயூர்
ஆண்டிபட்டி
காசேரந்தல்
கீழக்கண் மங்கலம்
கல்லத்திகுளம்
அஞ் ாடைனப்புளிகுத்தி
கல்Iா} சுந்தரபுரம் - அருப்புக்சேகாட்டை
வெதாண் மாங்குளம் - திருச்சுழி
ஊரணிப்பட்டி

தி. குஞ் ங்குளம் - அருப்புக்சேகாட்டை
பிள்டைளIாசேரந்தல் - திருச்சுழி
சேகானப்பசேனந்தல்
வெபருமாசேனந்தல்
அ. பளிச்சிசேIந்தல்
அ. கிழவிக்குளம்
எ. சிட்டிலிகுண்டு
4. நயினார் சேகாவில் ஸ்ரீ நாகநாதசுவாமி
சின்னாடைனக்குளம்
நாகலிங்கபுரம்
வல்லம்
புதுக்குளம்
சிறுகுடி
பல்லவராIசேனந்தல்
வாணிIவல்லம்

நாகனாத முத்திரம் என்ற நயினார் சேகாவில்
சேமசேலந்தல்
தாடைளIடி சேகாட்டை
அஞ் ாமடை க்காத்தான்
மண் கப்படி
அ. மருதுார்
கார் அ ர்ந்தகுடி
தவடைளக்குளம்
கீழக்காச் ான்
படைகவெவன்றி
வெமய்Iாசேனந்தல் நிலம்
5. திருப்புல்லாணி
ஆதி வெ5கனாதசுவாமி திருப்புல்லாணி
ஆடைனகுடி
தச் குளம் கடைதக்குளம் வெகாடிக்குளம்

உத்திரடைவ
குதக்சேகாட்டை
வண்}ான்குண்டு
பத்திராதரடைவ
திடைனக்குளம்
சேமதசேலாடை
களிமண்குண்டு
வெ ட்டிசேIந்தல்
ஆதங் வெகாத்தங்குடி
அனிகுருந்தன்
நல்லாங்குடி
க ம்பங்குடி
பாரனூர்
மயிலூரணி
மாரந்டைத - முதுகளத்துர்

இலந்டைத குளம்
நாவல்கினிIான்
வெநல்லுபத்தி
பாம்பு விழுந்தான்
காஞ்சிரங்குடி சேதாப்பு - இராமநாதபுரம்
6. வெபருவIல்
ஸ்ரீ ரண்பலிமுருகன் வெபருவIல் கடைலIனூர்
க்கரவாள நல்லூர்
முதலூர்
துர் சேவதிமங்கலம்
ாமிபட் }ம் - ாடைலகிராமம்
வெவண்}த்துர் - இரா5 சிங்க மங்கலம்
கீழவ ந்தன் - கண்}ங்குடி
சேமலவ ந்தன்
பாம்பாட்டி - அருப்புக்சேகாட்டை

பாஞ் ார்
7. இராமநாதபுரம்
ஸ்ரீ வெ ாக்கனாத சுவாமி, இராமநாதபுரம்
காவனூர்
சி. வாடைகக்களம்
சின்னடைகIகம்
நாகாச்சி
நரியிலா
கா ங்குளம்
களத்தாவூர் நிலம் - இராமநாதபுரம் 8.
இராமநாதபுரம்
ஸ்ரீ சேதாண் ராமசுவாமி, இராமநாதபுரம்
காசேரந்தல்
ாக்கான்குடி
பட் ப்புள்ளான் - பரமக்குடி

9. பாலவனத்தம்
ஸ்ரீ டைகலா நாதசுவாமி கயிலா புரம் அருப்புக்சேகாட்டை
குல்லூர் ந்டைத வளுக்கவெலாட்டி கல்லுமார்பட்டி
பச்டை க்குளம்
10. கண்}ங்குடி
ஸ்ரீ பசுபதீஸ்வரர்
விசும்பூர் - கண்}ங்குடி
தாதனிவIல்
தனிக்காத்தான் வIல்
11. பி ாசேரந்தல்
ஸ்ரீ சேவதபுரிஸ்வரர் சுவாமி
வாடிநன்னியூர்
அரிIமுடிக்சேகாட்டை
சேகாபாலசேனந்தல்

ா}ான் வIல்
பி ாரசேனந்தல் நிலம்
12. இரா5சிங்க மங்கலம்
ஸ்ரீ டைகலா னாதர்
அத்தானுர் - இரா5சிங்க மங்கலம்
ஆவதசேனந்தல்
கயிலா

முத்திரம்

சிலுக்கசேநந்தல்
அ. முடித்தனா வIல்
13. தீர்த்தாண் தானம்
ஸ்ரீ கலதீர்தமுடை Iார்
மானவநகரி - திருவா ாடைன
ஸ்தானிகன்வIல்
அ}ஞ் ாமங்கலம்
புல்லக்க ம்பன்

அழகன் வIல்
இ Iன் வIல்
14. திருப்பாலக்குடி
ஸ்ரீ மந்திர நாதசுவாமி சேகாவில்
திருப்பாலக்குடி - இரா5சிங்கமங்கலம்
ஆலங்குளம்
15. இராமநாதபுரம்
ஸ்ரீ சுவாமி நாதசுவாமி
அரிIாசேனந்தல் - பரமக்குடி
16. திருமாலுந்தான் சேகாட்டை
ஸ்ரீ வெ ஞ் டை நாதசுவாமி
திருமாலுகந்தான் சேகாட்டை - ாIல்குடி
அக்கிரா
வெவள்டைளIாபுரம்
அ. வடைளக்காரசேனந்தல்

17. பள்ளிம ம்
ஸ்ரீ காடைளநாதசுவாமி
காடைளIார் கரி ல்குளம் - அருப்புக்சேகாட்டை
பிள்டைளIார் நத்தம் - திருச்சுழி
நத்தகுளம்
முத்தாசேனந்தல்
படைரIசேனந்தல்
புது ஏந்தல்
18. சேதவிபட்டினம்
ஸ்ரீ திலசேகஸ்வரசுவாமி
சேதவிபட்டி}Iம் - இராமநாதபுரம்
உகந்தான்குடி - இரா5சிங்கமங்கலம்
அ. க ம்பவன முத்திரம்
19. உப்பூர்
ஸ்ரீ வெவயிலுகந்த விநாIகர்

மயிலுரணி - இரா5சிங்கமங்கலம்
20. தடைரக்குடி
ஸ்ரீ தரனிஸ்வரர்
தடைரக்குடி - கமுதி
த. கள்ளிக்குளம்
21. மாரியூர்
ஸ்ரீ பூசேவந்தரநாதசுவாமி
புதுக்குளம் மாரியூர்
புதுக்குளம் மாரியூர்
ாந்தண்டை பூந்தண்டை - ாIல்குடி
ஒப்பிலான் சூரசேநரி
கி ாக்குளம்
ஒட்டு ங்குளம்
ம த்த குளம்
வெவள்ளக்குளம்

அ. வெகாங்கசேனந்தல்
அ. விளாத்திக்குட் ம்
அ. வெவள்ளக்குளம்
அஞ் த்தம்பல் - முதுகுளத்துர்
கண்டிலான்
22. வெபருங்கருடை}
ஸ்ரீ வரதரா5ப் வெபருமாள்
சிருகுடி - பரமக்குடி
சின்ன வெவச் ங்குடி
வெபரிI வெவச் ங்குடி
மங்டைகச் சே ாடைன
த்தக்காரசேனந்தல் - கமுதி
23. முடுக்கன் குளம்
அம்பலவான சுவாமி
கிருக்குளம் - திருச்சுழி

ம}டைவசேIந்தல்
கீழப்புதுப்பட்டி
அருப்புக்சேகாட்டை - சேமலப்புதுப்பட்டி
24. முதுகளத்துர்
ஸ்ரீ சுப்பிரமணிIசுவாமி
மு. வாடைகக்குளம் - முதுகளத்தூர்
25. இராமநாதபுரம்
ஸ்ரீ பாலசுப்பிரமணிIசுவாமி, இராமநாதபுரம்
சித்துார் - இராமநாதபுரம்
வன்னிவIல் 26. சூரனுார்
ஸ்ரீ டைகலா நாதர்
சேதனுார் - திருச்சுழி
சிங்கனாபுரம்
புதுக்குளம்
ஊத்தாகுளம்

படைரIடைனக் குத்தி
மானங்காத்தான்
சேகாவிலங்குளம்
அல்லிக்குளம்
ந்தசேனந்தல்
27. திருப்புல்லாணி
அகஸ்திIர் தீர்த்தம்
ஸ்ரீ பூரீனிவா ப் வெபருமாள்
வெநடிIமாணிக்கம் - பரமக்குடி
28. பாடைலIம்பட்டி
ஸ்ரீ சேவணுசேகாபால் ாமி
எரிய்Iாங்குளம்
29. கமுதி ஸ்ரீமீனாஷி சுந்தசேரஸ்வரர் சேகாயில் கள்ளங்குடி - திருச்சுழி
நந்தசேரஸ்வரன் - வெகாடிக்குளம் - கமுதி

30. ஸ்ரீ பாதாளஈஸ்வரர் - ப. வாடைகக்குளம் கமுதி
31. முத்து நாடு - ஆடைனIடி - கண்}ங்குடி
ஸ்ரீ சிவந்தபாதமுடை Iவர்
32. இராமநாதபுரம்
ஸ்ரீ மாரிIம்மன்
இராமநாதபுரம் - அல்லிக்குளம் 33. ாIல்குடி
ஸ்ரீ டைகலா நாதசுவாமி
வெபரிI சூரங்சேகாட்டை - ாIல்குடி
சின்ன சூரங்சேகாட்டை
இலந்டைத குளம்
அ. உசிலங்குளம்
34. பந்தல் குடி
ஸ்ரீ கரிIமால் அழகர்
ஆண்டிப்பட்டி - அருப்புக்சேகாட்டை

35. ாடைல கிராமம்
ஸ்ரீ வரகு} ஈஸ்வரா
சின்னுடை ச்சிசேIந்தல் - ாடைல கிராமம்
36. வீரசே ாழன்
ஸ்ரீ டைகலா நாதசுவாமி
திருச்சுழி - சேமலபுலிIாண் ார் சேகாட்டை
- கந்தரத்தான்
- சூடைரக்குளம்
கமுதி - வெபரிI உடை Iனாபுரம்
வெ ங்சேகாட்டை
வீரசே ாழன் உள்கடை நிலம்
37. புல்லுகுடி
ஸ்ரீ டைகலா நாதர்
தண் லக்குடி
38. ஆடைனயூர்

ஸ்ரீ அங்காளபரசேமஸ்வரி
39. ஆத்தாங்கடைர
ஸ்ரீ அம்பலவா}சுவாமி
சேக னி - கண்}ங்குடி
40. ஆலம்பாடி
ஸ்ரீ கரிIமாணிக்கம்
வெபருமாள்
வெபான்னன் குறிச்சி - ஆலம்பாடி
41. கப்பலூர்
ஸ்ரீ நரசிங்கப்வெபருமாள்
கநயினாவIல் - கண்}ங்குடி
42. புத்துார்
ஸ்ரீ சுந்தரபாண்டீஸ்வரர்
நற்கனி - பரமக்குடி
43. ஆக்களுர்

ஸ்ரீ டைகலா நாதர்
ஆ. நயினாவIல் - திருவா ாடைன
44. வி த்தகுளம்
ஸ்ரீ மீனாஷிசுந்தசேரஸ்வரர்
மீனாதிபுரம்
இடை Iன்வIல்
45.ஸ்ரீ அரிIநாச்சி அம்மன்
ஆப்பனுளர்
பி ாரிசேIந்தல் - முதுகளத்துர்
46. கி ாரம்
ஸ்ரீ உய்Iவந்தம்மன்
காசேரந்தல்
அளவன் குளம் - சிக்கல் 47. குளபதம்
ஸ்ரீ சுப்பிரமணிIசுவாமி
பளஞ்சிராய்

பளIங்கால் - சிக்கல்
புளிIங்குட் ம்
48. இராமநாதபுரம்
ஸ்ரீ கூரிச் ாத்த அய்Iனார்
வெதய்சேவந்திர நல்லூர் - பரமக்குடி
49. திருப்புனவா ல்
வீழிமார் - கண்}ங்குடி
50. கி ாரம்
ஸ்ரீ அழகிI விநாIகர்
51. ஆப்பலூர்
ஸ்ரீ சூரிIவிநாIகர்
ஆ. உசிலங்குளம் - முதுகளத்துர்
52. இரா5சிங்கமங்கலம்
கரிIமாணிக்கப் வெபருமாள்
மாங்குளம் - கீ.கு.மங்கலம்

53. வீரசே ாழன்
ஸ்ரீ எரிச் க்கரப் வெபருமாள் சேகாவில்
வெ ாரிIசேநந்தல் - திருச்சுழி

இடை}ப்பு - இ
VII இராமநாதபுர மஸ்தான ஆவ}ங்களின்படி
அன்ன த்திரங்கள்

தானம் வழங்கப்வெபற்ற
அடைமப்பு

1. இராமநாதபுரம்
வெ ல்லபூபால த்திரம்
சிக்கல் - வெவள்ளாமருச்சுக்கட்டி
பரமக்குடி - வெகாடிக்குளம்
இராமநாதபுரம் - கும்பரம்
- நயினாமடைரக்கான்
- இருசேமனி

தானம் வழங்கப்வெ

- சின்ன வெரகுநாதபுரம்
2. சேதவிபட்டினம் த்திரம்
வெதான்வெபாதுவத்குடி
இரா5சிங்கமங்கலம் - அ ந்தனசேகாட்டை
அருப்புக்சேகாட்டை - சிலுக்குவார் பட்டி
3. மண் பம் த்திரம்
இராமநாதபுரம் - துரத்திசேIந்தல்
4. இராசேமஸ்வரம்
சேமலக்சேகாபுரவா ல் த்திரம்
சித்தார்சேகாட்டை
5. பி ாரிசே ரி த்திரம்
திருச்சுழி - சித்தசேநந்தல் 6. சேதாப்பூர் த்திரம்
அருப்புக்சேகாட்டை - சேதாப்பூர்
- கருவடைனச்சே ரி
திருச்சுழி - மு.இலுப்பக்குளம்

- குருஞ் ாக்குளம்
- படைனக்குளம்
ஆலங்குளம்
வெ ாக்கம்பட்டி
7. முத்துராமலிங்கபட் }ம்
த்திரம்
இரா5சிங்கமங்கலம் - வெவட்டுக்குளம்
- முத்துராமலிங்கபட் }ம்
திருவா ாடைன - சின்னக்கடைரIான்
- வெபரிIகடைரIான்
- பிரம்பு வIல்
- மருதவIல்
8. முத்துக்குமாரப்பிள்டைள ம ம்
த்திரம்
கண்}ங்குடி - கட் விளாகம்

- சே ந்தனி
9. தங்கச்சி ம ம்
திருவா ாடைன - புளியூர்
10. பாம்பன் த்திரம்
- மானாக்குடி
- காரான்
- இருட்டுரணி
- வெவள்ளரி,ஒடை
- தரடைவ
இரா5சிங்கமங்கலம் - ம}க்குடி
11.இரா5சேகாபால த்திரம்
- வIலூர்
12. சேதாணித்துடைற த்திரம்
-வலமாவூர்
-சேமலவIல்

-சேதர் சேபாகி
- மண் பம்
13. அலங்கானுர் த்திரம்
பரமக்குடி - அலங்கானுர்
- கிரத்திசே ரி
14. சிக்கல் த்திரம்
முதுகளத்துர் - ஆலங்குளம்
15. கடுகு ந்டைத த்திரம்
ாIல் குடி - கடுகு ந்டைத
16. பிள்டைளம ம் த்திரம்
ாத்தக்சேகான் வலடை
17. நாகநாத முத்திரம் த்திரம்
இலந்சேதாடை
18. என்மனங்வெகாண் ான் த்திரம்
என்மனங்வெகாண் ான்

19. இராம ாமி பிள்டைள ம ச் த்திரம்
கடுக்காய்வலடை 20. ாமிநாத மணிIக்காரர்
த்திரம்
வெதளிச் ாத்தநல்லூர்
21. உப்பூர் த்திரம்
இரா5சிங்கமங்கலம் - சித்துர்வாடி
22. சே துக்கு வாய்த்தான் த்திரம்
சேதளூர்
23. சேகாட்டை ப்பட்டினம் த்திரம்
கண்}ங்குடி - வெகாடிக்குளம்
24. சேபாகலூர் த்திரம்
சே துபதி மன்னர்கள் வழங்கிI நிலக்வெகாடை கள்
பற்றிI வெதாகுப்பு

தானம் வெபற்ற
அடைமப்புகளின்
வடைக

தானம்
வெபற்ற
அடைமப்
புகளின்
எண்ணி
க்டைக

தானம்
வழங்கப்பட்
ஊர்களின்
எண்ணிக்டைக

1. திருக்சேகாயில்கள் 59

311

2. திரும ங்கள்

22

41

3. அன்ன த்திரங்கள் 28

77

4. பள்ளிவா ல்

10

13

சேதவாலIம்

1

2

5. தமிழ்ப் புலவர்கள் 9

12

6. தனிIார்கள்

210

219

352

643

இராமநாதபுர மஸ்தானம் ஆவ}ங்களின்படி

திருக்சேகாயில்
இடை}ப்பு அ

59

311

இடை}ப்பு ஆ
(Modernization of கட் டைள)

11

36

இடை}ப்பு இ
(Modernization of  த்திரம்)

28

61

வெமாத்தம்

98

408

நிடைலIாடைமடைI நிரந்தர அணிகலனாகக்
வெகாண் து தான் இந்த உலகம் என்று வள்ளுவம்
வெதரிவிக்கிறது. மனித வாழ்க்டைகயில் மர}ம்
எப்வெபாழுது ம்பவிக்கும் என்படைத Iாரும்
அறிந்திலர் என்றாலும் மனிதன் இந்த உலகில்

எத்தடைனசேIா நூற்றாண்டுகள் வாழப்சேபாவதாக
நிடைனத்துப் பல வெ Iல்களில் ஈடுபட்டு
வருகின்றான்.
இதற்கு விதிவிலக்காகச் சே துபதி மன்னர்கள்
‘அன்றறிவான் எண்}ாது அறஞ்வெ ய்க” என்ற
வள்ளுவத்தின்படி பல அரிI ாதடைனகடைள
நிகழ்த்தி உள்ளனர். அடைவகளின் ஒரு பிரிவான
மIப் வெபாடைறக்கும் தமிழ் வளர்ச்சிக்கும்
அவர்கள் அளித்துள்ள நன்வெகாடை
பட்டிIல்தான் முன்னர் வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தடைன அறக்வெகாடை கடைள வழங்கிI
சே துபதி மன்னர்கடைளப் பற்றிச் சிந்திக்கும்
சேபாது இவர்களுக்கு ஈ ாகத் தமிழ்நாட்டில்
சேவறு எந்த அர மரபினரும் இருந்தது இல்டைல
என்படைத வரலாறு வெதரிவிக்கின்றது.
காலவெமல்லாம் இந்த தர்மங்கள் நிடைலத்து நின்று
மக்களுக்குப் பIன்ப சேவண்டுவெமனச்
சிந்தித்துச் வெ Iலாற்றிI இந்த அர மரபினடைர
மனிதகுலம் என்றும் மறக்காது என்பது உறுதி.

i. சேபாகலூர் சே துபதிகள்

ii. இராமநாதபுரம் சே துபதிகள்

iii. 5மின்தார் - சே துபதி
மன்னர்கள் வெகாடிவழி
இராணி மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIார்
(Modernization of கிபி 1803 - 1812)
|
(Modernization of க.வெப)
இராம ாமித் சேதவர்
|
சுவீகாரம்
அண்}ா ாமி பாண்டிIன் (Modernization of கி.பி. 1812 - 1814)
(Modernization of கி.பி. 1815 - 1820)
|
இராணி சிவகாமி நாச்சிIார் (Modernization of கி.பி. 1814 - 15)
|

க.வெப.
இராம ாமித் சேதவர்
|
முத்துவி5I ராம ாமித் சேதவர் (Modernization of கி.பி. 1820 - 30)
|
மடைனவி
இராணிமுத்து வீராயி நாச்சிIார் (Modernization of .பி. 1830 - 41)
|
பர்வதவர்த்தனி நாச்சிIார்
|
துடைரரா5ா (Modernization of எ) முத்துராமலிங்க சே துபதி (Modernization of கி.பி.
1841 - 73)
|
இரா5ா பாஸ்கர சே துபதி (Modernization of கி.பி. 1888 - 1903)
|

இராசே5ஸ்வர முத்துராமலிங்க சே துபதி (Modernization of கி.பி.
1910 - 28)
|
ண்முக ராசே5ஸ்வர நாதநாத சே துபதி (Modernization of கி.பி.
1928 – 1948)

பிற்சே ர்க்டைக
i.சே துபதி மன்னர் புலவர்கள்
பட்டிIல்
சே துபதி மன்னர்களது பரிசுகளும்
பாராட்டுகளும்
வெபற்ற தமிழ்ப் புலவர்கள் பட்டிIல்.
1. திருமடைல ரகுநாத சே துபதி (Modernization of கி.பி. 1645 - 1676)
1. அழகிI சிற்றம்பலக்கவிராIர் தளசிங்கமாடைல
- மிதிமடைலப்பட்டி
2. அனந்த கவிராIர் - மானுர், கடைலயூர்
3. வெபருங்கடைர மதுர கவிராIர் - காக்டைககுளம்
4. சிற்றம்பலடைவIா - மருதுர்ப்புரா}ம்
5. அமிர்த கவிராIர் (Modernization of வெபான்னாங்குளம்) ஒரு
துடைறக்சேகாடைவ

வெபான்னாங்கால் கிராமம் - ர்வமான்Iம்
2. கிழவன் ரகுநாத சே துபதி (Modernization of கி.பி. 1678 - 1710)
1. தலமடைலகண் சேதவர் - திரு மருதூர் அந்தாதி பல பரிசுகள்
2. கும்பன் கவிராIர் - தனிப்பா ல்கள் பல்லக்கு மரிIாடைத
3.முத்து டைவரவ சே துபதி (Modernization of கி.பி. 1710 - 1713)
1 வெபான்வெநட்டிமாடைலச் ர்க்கடைரட் புலவர் உழக்குடி, சேகா ாகுடி (Modernization of 1711)
4. முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி (Modernization of கி.பி. 1715 1725)
1. பலபட் டை ச் வெ ாக்கநாத புலவர் சேதடைவயுலா, ப} விடு தூது
5. குமாரமுத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி (Modernization of கி.பி.
1728 - 1735)
1. ர்க்கடைர முத்துமுருகப் புலவர்முத்திருளப்பபிள்டைள மீது உலா
- :சிறுகம்டைபயூர், பாகனூர்

2. சீனிப்புலவர் - ஒரூர்
3. ாமிநாத சேதசிகர் - திருவா ாடைனப் புரா}ம் பல சிறப்புக்கள்
6. முத்துராமலிங்க சே துபதி (Modernization of கி.பி. 1762 - 1795)
1. வ்வாதுப் புலவர் - தனிப்பா ல்கள் சுவாத்தன், வண்}வIல்
2. வெவண்பாப்புலிக்கவிராIர் - வெ வ்வூர்
3. அட் ாவதானம் ரவ}ப் வெபருமாள்
கவிராIர் - இராசேமசுவரம் :இராமலிங்சேக ர்
சேபரில் ப}விடு தூது
4. இராமலிங்க வெரட்டிIார் - மா ம்பூர்
5. விருகத அவதானிIார் - வெநட் Iசேனந்தல்
6. வெவங்க கவி - முண்டுவார்கண் ன் (Modernization of 1768)
7. நாகலிங்கப்புலவர் - சேவளானூரணி,
கீழமுடிமன்னர் சேகாட்டை :தும்முசின்னபட்டி,
மண் பச் ாடைல,
8. ஊருணிக் சேகாட்டை மாசிலாமணிப் புலவர் -

அனுமந்தக்குடி (Modernization of 1767)
9. கமுதி குமாரப்புலவர் - வருஷா னம்
10. ஈசுவர அவதானிIார் - புதுவIல் (Modernization of 1788)
11. இலட்சும} பாரதிIார் (Modernization of வெகாங்குநாட்டு
ம வளாகம்) - :தனிப்பா ல்கள் டைவரக்கடுக்கன் . ஒரு படி முத்து
7. முத்துராமலிங்க சே துபதி I (Modernization of கி.பி. 1851 - 1873)
1. தாவதனம் சிறிI ரவ}ப்வெபருமாள்
கவிராIர்
சே துபதி விறலிவிடு தூது
2. மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர் தனிப்பா ல்கள் 3. வெபருங்கடைர
கவிக்குஞ் ரபாரதி
4. அட் ாவதானம் கிருஷ்}ய்Iங்கார் - நாலு
மந்திரிகடைத, :பஞ் தந்திரம், வீரகுமார நா கம்,
வி நிக்கிரக சிந்தாமணி,
5. முத்து ாமி அய்Iங்கார்

6. சே ஷகிரிராIர் - தனிப்பா ல்கள்
7. முத்து வீரப்பிள்டைள - தனிப்பா ல்கள்
8. கல்சேபாது பிச்சுடைவIர் - திருவா ாடைன
அந்தாதி
9. நமச்சிவாIக்கவிராIர் - தனிப்பா ல்கள், பல
சிறப்புக்கள்
8. பாஸ்கர சே துபதி (Modernization of கி.பி. 1858 - 1903)
1. ரா. இராகடைவIங்கார் - ஒரு துடைறக்சேகாடைவ
2. சேவம்பத்துர் பிச்சுடைவIர் - தனிப்பா ல்கள்
3. திரு. நாராIடை}Iங்கார் திருப்புல்லாணிமாடைல
4. நாடைக தாசிவம் பிள்டைள - தனிப்பா ல்கள் பல சிறப்புக்கள்
5. பரிதிமாற் கடைலஞர் பல நூல்கள் - பாஸ்கர
சே துபதி மன்னர் :உதவி - ‘தமிழப்பா மஞ் ரி’
6. உ.சேவ. ாமிநாடைதIர் - “தமிழப்பா மஞ் ரி’ வெபாற்கிழியும் :பாராட்டுக்களும்

7. மு. இராம ாமிக்கவிராIர் (Modernization of சே ற்றுர்) தனிப்பா ல்கள் - பல :பரிசுகள்
8. கந்த ாமிக்கவிராIர் (Modernization of சிவகாசி) தனிப்பா ல்கள் - பல :சிறப்புக்கள்
9. பாபதி நாவலர் (Modernization of Iாழ்ப்பா}ம்) தனிப்பா ல்கள் - வெபாற்கிழி :பரிசு
10. சிவ ம்புப்புலவர் (Modernization of Iாழ்ப்பா}ம்) கல்லா ாரக் கலித்துடைற - :பல பரிசுகள்
11. தி.துடைர ாமி வெ ட்டிIார் (Modernization of திரிசிரபுரம்) பாஸ்கர சே துபதிசேமல் :அருட்பிரகா அகவல் பல பரிசுகள் 12. சேவங்க ரம}தா ர் தனிப்பா ல்கள் 13. முத்து ாமிக்சேகானார் (Modernization of திருச்வெ ங்சேகாடு) தனிப்பா ல்கள் வெபாருளுதவி
14. கருத்தமுத்துப்பிள்டைள (Modernization of எட் Iபுரம்) - திரு
மருதூர் புரா}ம் பல பரிசுகள்

9. முத்துராமலிங்க சே துபதி III (Modernization of கி.பி.1911 - 1929)
1. திருஞான ம்பந்தக் கவிராIர் தனிப்பா ல்கள்
2. மதுரகவி சுப்டைபIாபிள்டைள - தனிப்பா ல்கள்
3. முத்துசேவலாயுதக்கவிராIர் (Modernization of தம்பிபட்டி) சீட்டுக்கவி - பல
சிறப்புக்கள்
4. நாடைக தாசிவம்பிள்டைள - தனிப்பா ல்கள் பல சிறப்புக்கள்
5. மு.ரா. கந்த ாமிக்கவிராIர் (Modernization of சே ற்றுர்) தனிப்பா ல்கள் தங்கத்சேதாடு பரிசு
6. என்.வி.சுந்தரரா5ன் (Modernization of மதுடைர) - நன்றி கமழும்
நறும்பாக் கலடைவ
பல பரிசுகள்
பிற்ச்சே ர்க்டைக - 2
இராமநாதபுரம் சே துபதி மன்னர்கள்,

புவிIர ர்களாக
மட்டுமல்லாமல் கவிIர ர்களாகத் திகழ்ந்து
அவர்கள்
இIற்றிI சிற்றிலக்கிIங்கள் வருமாறு:
1. இரண் ாவது முத்து ராமலிங்க சே துபதி
(Modernization of கி.பி. 1841 - 1873) இIற்றிIடைவ
I. இலக்கிIங்கள்
1. வள்ளிம} மாடைல
2. நீதிசேபாத வெவண்பா
3. ர ல்லாப மாடைல
4, மரபார மாடைல
5. பால சேபாதம்
6.

ாக்கர ாரப்பதிகம்

7. முருகரனுபூதி
8. காIகப் பிரிIா

9. ரஸிக ரஞ் னம்
II. தனிப்பா ல்கள்
1. சிசேலடை ப் பா ல்கள் 30
2. விடுகடைதப் பா ல்கள் 5
3. முருகன் துதிப்பா ல்கள் - 250
4. நடுவெவழுத்தலங்காரப் பா ல்கள் - 7
5. வினாவிடை ப் பா ல்கள் - 75
6. இரா5ராசே5ஸ்வரி அம்மன் சேபரில் பாடிI
பா ல்கள் - 7
7. தனிப்பா ல்கள் - 6
8. முத்திர வரு}டைனப் பா ல்கள் - 11
2. மன்னர் பாஸ்கர சே துபதி (Modernization of கி.பி.1868 - 1903)
இIற்றிIடைவ
1. திருவாலவாய்ப் பதிகம்
2. காமாட்சிIம்டைம பதிகம்
3. ராமநாதர் பதிகம்

3. மூன்றாம் முத்துராமலிங்க சே துபதி
(Modernization of கி.பி. 1911 - 1929) இIற்றிIடைவ
1. திருக்குறள் வெவண்பா
2. தனிப்பா ல்கள் - 61
4. சே துபதி அர மரபினர் இIற்றிIடைவ
I. மன்னர் பாஸ்கர சே துபதியின் தாய்மாமனார்
தங்கசேவல் ாமித்
சேதவரவர்கள் இIற்றிIடைவ.
1. முருகன் துதிப்பா ல்கள்
II. வள்ளல் வெபான்னு ாமித் சேதவரவர்கள் (Modernization of கி.பி.
1836 - 1872)
இIற்றிIடைவ
I. கீர்த்தடைனகள்
II. தனிப்பா ல்கள் - 68
1. வினாவிடை ப் பா ல்கள் - 19
2. முத்திர வரு}டைனப் பா ல்கள் - 12

3. இரா5 ராசே5ஸ்வரி அம்மன் மீது பாடிI
பா ல்கள் - 23
4. திருவாவடுதுடைற ம ாதிபதி அவர்களுக்கு
எழுதிI கடிதப்
பா ல்கள் - 5
5. பல்சேவறு மIங்களில் பாடிI பா ல்கள் - 7
III. பாண்டித்துடைரத் சேதவர் (Modernization of கி.பி. 1867 - 1911)
இIற்றிIடைவ
1. சிவஞானபுரம் முருகன் மீது காவடிச்சிந்து
2. சிவஞானசுவாமிகள் மீது இரட்டை மணி
மாடைல :3.இரா5ராசே5ஸ்வரி அம்மன் மீது
பதிகம்
4. தனிப்பா ல்கள் - 16
பிற்சே ர்க்டைக - 3
சே துபதி மன்னர்களாலும் அவர்தம்
மரபினராலும்
வழங்கிI வெபாருள் உதவியினால் வெவளிவந்த
நூல்கள்

1. இரண் ாம் முத்துராமலிங்க சே துபதி
1.சேவதாந்த சூளாமணி மூலமும் உடைரயும்
2. பாஸ்கர சே துபதி
1. கூர்ம புரா}ம்
2. திருவிடைளIா ற் புரா}ம்
3. வெமய்கண்

ாத்திரம் மூலமும் உடைரயும்

4. டைவத்திI ார ங்கிரகம் (Modernization of இரண் ாம் பதிப்பு)
3. மூன்றாம் முத்துராமலிங்க சே துபதி
1. நன்னூல் மூலமும் மயிடைல நாதர் உடைரயும்
2. நன்னூல் மூலமும் ங்கர நமச்சிவாIர்
உடைரயும்
3. பரிபா ல் மூலமும் உடைரயும்
4. ஐங்குறுநூறு உடைரயு ன்
5. பதிற்றுப்பத்து மூலமும் உடைரயும்
6. சீவகசிந்தாமணி மூலமும் உடைரயும்

7. வெதால்காப்பிIச் வெ ய்யுள் நச்சினார்க்கினிIர்
உடைரயு ன்
8. அகநானூறு
9. மணிமிடை ப் பவளம்
10.வஞ்சி மாநகர்
11. வெதால்காப்பிIப் வெபாருளதிகார ஆராய்ச்சி
12. தமிழ்ப்புலவர் ரித்திரம்
13. அகலிடைக வெவண்பா
14. புவசேனந்திர காவிIம்
4. ண்முக ராசே5ஸ்வர நாகநாத சே துபதி
1. தக்கIாகப் பரணி
2. நீதிசேபாத வெவண்பா (Modernization of இரண் ாம் பதிப்பு)
3. முத்திர வரு}டைன (Modernization of இரண் ாம் பதிப்பு)
5. வெபான்னு ாமித் சேதவர்
1. ஸ்கந்த புரா}க் கீர்த்தடைன

2. திருகுசேகாடைவIார் உடைரயு ன்
3. சே து புரா}ம் உடைரயு ன்
4. திருக்குறள் பரிசேமலழகர் உடைரயு ன்
5. இலக்க}க் வெகாத்து
6. இலக்க} விளக்கச் சூறாவளி
7. தருக்க ங்கிரகம்
8. தனிப்பா ல் திரட்டு
9. டைவத்திI ார ங்கிரகம் (Modernization of முதற் பதிப்பு)
6. பாண்டித்துடைரத் சேதவர்
1. பன்னுற்றிரட்டு
2. டை வ மஞ் ரி
3. அகப்வெபாருள் விளக்கம் உடைரயு ன்
4 திருவாலவாயுடை Iார் திருப்பணிமாடைல
5 மதுடைரத் தல வரலாறு
6 புறப் வெபாருள் வெவண்பாமாடைல உடைரயு ன்

7. மணிசேமகடைல
8 திருவிடைளIா ற்புரா}ம்
9. சேதவாரத் தலமுடைற பதிப்பு
10. சிவஞான சுவாமிகள் பிரபந்தத்திரட்டு
11. சிவ ம்வாதவுடைர மறுப்பு
12. தண்டிIலங்காரம் உடைரயு ன்
13. அபிதான சிந்தாமணி
14. ஞானாமிர்தம்
15. வில்லிப்புத்துராரின் மகாபாரதம்
16. ாதக ந்திரிடைக
17. பாண்டிIம்

ii. வெபIர்ச்வெ ாற்கள் வெதாகுப்பு
இந்த நூலில் வெகாடுக்கப்பட்டுள்ள
வெபIர்ச்வெ ாற்களின்
வெதாகுப்பு - அகரவரிடை யில்
அ

பக்கம்
1 அக்காள் ம ம்

56

2 அக்கினியூ

94

3 அதான ரகுநாதத் சேதவர்

40

4 அபிராமம்

65, 68, 70, 73

5 அமுத கவிராIர்

38

6 அம்டைமநாIக்கனூர்

33

அழகிI சிற்றம்பலக்
கவிராIர்

38

7

8 அழகர் சேகாவில்

16

9 அண்}ா ாமி சே துபதி

96

10 அண் க்குடி

55

ஆ

1 ஆங்கிசேலIர்

93

2 ஆரிIச் க்கரவர்த்தி

15

3 ஆனந்தூர்

66

இ

1 இராம ாமி சே துபதி 97
2 இராமநாதபுரம்

72

3. இராமநாத சுவாமி - 35
4. இராமப்டைபIன் - 29
5. இராசேமஸ்வரம் - 14, 22, 27, 72
6. இரா5சூரிIத் சேதவர் - 40
7. இரா5சூரிI மடை - 40
8. இரா5 சிங்க மங்கலம் - 46
9. இராசே5ந்திர சே ாழன் - 14

10. இரா5ரா5 சே ாழன் - 14
உ
1. உதIகிரி சேகாட்டை - 52
2. உடை Iான் சே துபதி - 17
3. உடை Iாத் சேதவர் - 14
எ
எட்டை Iபுரம் - 32, 29
எம்மண் லமுங் வெகாண் ான் - 42
எழுவன் சேகாட்டை - 45
க
1. கட்டை Iத் சேதவர் - 55
2. கண்டி - 34
3. கமுதிக்சேகாட்டை - 52, 54, 68, 69
4. கIத்தாறு - 18
5. களத்துர் - 42

6. கள்ளர்சீடைம - 41
7. கலிIா}ப்புலித் சேதவர் - 23 8. கடைலIனுர்
வெபருவIல் - 56
9. காஞ்சிரங்குடி - 5Յ
10. காதலி நாச்சிIார் - 23, 41, 42
11. கார்ன் வாலிஸ் - 93
12. காடைளIார் சேகாவில் - 62
13. கி ாத்திருக்டைக - 69
14. கிழவன் வெரகுநாத சே துபதி - 16, 41
15. கீழக்கடைர - 36, 58
16. குமாரக் குறிச்சி - 69
17. குமாரமுத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி - 55
18. குசேலாத்துங்கசே ாழன் III - 15
19. குசேலாத்துங்க சே ாழநல்லுர் - 15
2O. குளுவன் குடி - 56

21. கூத்தன் கால் _ 24
22. கூத்தன் சே துபதி - 23, 25
23. சேகாவா - 29
24. டைகலாI மடைல - 15
25. வெகளரி வல்லப உடை Iாத்சேதவர் - 9 /1
1. ங்கர சே ாழன் உலா - 15
2. சிவர்}த் சேதவர் - 55
3. டை க்கன் - 23
4. டை க்கன் சே துபதி - 18. 19. 21
5. டை க்கன் II - 28 6. ந்தா ாகிப் - 59
7. ம}ர்கள் - 112
8. ாIல்குடி - 30
9. சிங்கன் வெ ட்டி - Ꮾ99
10. சிவகங்டைகச் சீடைம - 56, 62

11. சிவந்து எழுந்த பல்லவராIர் - 42
12. சிவகுமார முத்துவி5I
ரகுநாத சே துபதி - 57
13. சின்னத்தம்பி மடைரக்காIர் - 58
14. சீதக்காதி மடைரக்காIர் - 48
15. சுப்பிரமணிI பாரதிIார் - 13
16. சுவாமி விசேவகானந்தர் - 102
17. வெ ம்பி நாடு - 13
18. வெ ல்லமுத்துத் சேதவர் - 57
19. வெ Iதுங்கத் சேதவர் - 18
20. சே க் இபுராஹிம் ாகிபு - 69
21. சே து நாடு - 13, 17
22. சே து கால் - 26
23. சே துராமநாத பண் ாரம் - 22, 23, 25
24. சே துமார்க்கம் - 37, 76

25. வெ ாக்கநாத நாIக்கர் - 46, 47
26. சே ாழபுரம் - 94
27. டை Iது முகம்மது புகாரி தர்ஹா - 36
த
1. தங்கச்சி ம ம் - 56
2. தம்பித் சேதவர் - 28, 29
3. தலமடைலக் கண் சேதவர் - 46
4. தருமபுரம் - 22
5. திருக்சேகாட்டியூர் - 36, 44
6. திருச்சிக்சேகாட்டை - 47, 62
7. திருத்சேதர் வடைள - 30
8. திருப்புல்லாணி - 36
9. திருப்பனந்தாள் - 32
10. திருமங்டைகIாழ்வார் - 32
11. திருமடைல நாIக்க மன்னர் - 14, 29, 32

12. திருமடைல வெரகுநாத சே துபதி - 33
13. திருவெமய்Iம் அழகிIார் - 36
14. திருவெமய்Iம் - 15, 36, 42, 80
15. திருவெமய்Iம் சேகாட்டை - 16
16. திடைரIத் சேதவர் - 41
17. திருவா ாடைன - 23
18. திருவாவடுதுடைற 22
19. துடைரரா5ா (Modernization of எ)
முத்துராமலிங்க சே துபதி - 99, 100
20. துல்5ாஜி - 61
21. துத்துக்குடி - 18, 20, 58, 60
22. வெதன் காசி - 18
ந
1. நமனத் வெதாண்டை மான் - 41
2. நவராத்திரி விழா - 33

3. நாராI} காசேவரி - 4
ப
1. பட் மங்கலம் - 21
2. பட்டுக் சேகாட்டை ச் சீடைம - 55, 56
3. பரமக்குடி - 53
4. பவானி ங்கரத் சேதவர் - 54, 55
5. பாம்பன் - 66
6. பார்த்திபனுர் - 7Ꮾ9
7. பாஸ்பர சே துபதி - 79, 101
8. புளிIங்குடி - 30
9. வெபரிIதாடைழ 21
10. வெபரிIார் அடை}த்திட் ம் - 64
11. வெபான்னன் கால் - 38
12. சேபாகலூர் - 18, 20, 23
13. சேபார்த்துக் கீசிIர் - 21

ம
1. மரீச்சி ஆ ாரி - 18
2. மருதங்க நல்லூர் - 26
3. மருது சேகாதரர்கள் - 65, 70, 94
4. மயிலப்பன் சே ர்டைவக்காரர் - 67, 68, 69, 7 O
5. ம}ப்பாடு - 21 6. மழவராI நாதர் சேகாவில் 36
7. மாப்பிள்டைளத் சேதவர் - 61. 62
8. மார்ட்டின்ஸ், தளபதி - 63
9. மானாமதுடைர - 17
10. மிதிடைலப்பட்டி - 38
11. முகம்மதலி - 59
12. முதலுர் - 24
13. முதுகளத்துர் - 68, 69
14. முத்துக்கிருஷ்}ப்ப நாIக்கர் - 20

15. முத்து ரா5க்கவிராIர் - 20
16. முத்து ராமலிங்க சே துபதி - 16
17. முத்துராமலிங்க வி5I ரகுநாத சே துபதி - 60
18. முத்து ராமலிங்க சே துபதி III - 80
19. முத்து வயிரவநாத சே துபதி - 50
20. முத்துவயிரிIமுத்து ராமலிங்க சே துபதி - 15,
16
21. முத்து வடுகநாத சேதவர் - 62
22. முத்து வி5I ரகுநாத சே துபதி - 51
23. முத்து வி5Iன் சே ர்டைவ - 27
24. முத்து வீராயி நாச்சிIார் - 97, 98
25. முத்துத் திருவாயி நாச்சிIார் - 60
26. முத்திருளப்ப பிள்டைள - 63
27. முத்துர் நாடு - 56
28. சேமலச் சீத்டைத - 42

ர
1. ராணி பர்வதவர்தினி நாச்சிIார் - 98
2. ராணி மங்கம்மாள் - 47
3. ராணி மங்கசேளஸ்வரி நாச்சிIார் - 67
4. ராணிசேவலு நாச்சிIார் - 62
5. வெரகுநாத காசேவரி - 24, 54
6. வெரகுநாத குருக்கள் - 46
7. வெரகுநாதராI வெதாண்டை மான் - 41
வ
1. வன்னிIத் சேதவன் - 24
2. வானாதிராIர் - 16
3. வி I குமார பங்காரு திருமடைல - 57
4. விசுவநாத நாIக்கர் - 18
5. விடைரIாத கண் ன் - 15, 18, 20, 82
6. வீரபாண்டிIன் பட்டினம் - 21

7. டைவரவன் சே ர்டைவக் காரர் - 56
8. வெவள்டைளIன் சே ர்டைவக்காரர் - 57
9. சேவங்கன் வெபரிI உடை Iாத் சேதவர் - 94
10. சேவதாடைள - 17
11. சேவம்பாறு - 21
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பிறந்த நாள்: 15-10-1928
வெபற்சேறார்: சேஷக்ஹூடை ன் - காதர் அம்மாள்
B.A.; அவெமரிக்கா தக் ான் பல்கடைலக்கழகத்தின்
“ ாக் ர் பட் ம்”
இராமநாதபுரம் தமிழ்ச் ங்க நிறுவனர். 30
ஆண்டுகளாக பல இலக்கிI வரலாற்றுக்
கருத்தாய்வரங்கங்கடைள ந த்திIவர்.
மதுடைர நான்காம் தமிழ்ச் ங்கம் மற்றும் 12
இலக்கிI வரலாற்று அடைமப்புகளின்
வெ Iற்குழு, வெபாதுக்குழு மாநிலக் குழுக்களின்
ஆயுள் உறுப்பினர்.
நூலாசிரிIர்
1.இராமநாதபுரம் மாவட் வரலாற்றுக்
குறிப்புகள் (Modernization of 1984)
★2. விடுதடைலப் சேபாரில் சே துபதி மன்னர் (Modernization of 1987)
★3. மாவீரர் மருது பாண்டிIர் 1987)

4. முஸ்லீம்களும் தமிழகமும் 1990 - வெ ன்டைன
சீதக்காதி அறக்கட் டைள பரிசு
5. மன்னர் பாஸ்கர சே துபதி (Modernization of 1992)
★6. சே துபதி மன்னர் வெ ப்சேபடுகள் (Modernization of 1994)
★7. சே துபதியின் காதலி (Modernization of 1996)
★ தமிழக அரசின் பரிசும், பாராட்டும் வெபற்ற
நூல்கள்
8. சீர்மிகு சிவகங்டைகச் சீடைம (Modernization of 1997)
9. சே துபதி மன்னரும் ரா5 நர்த்தகியும் (Modernization of 1998)
10. திறடைமயின் திருஉருவம் ரா5ா தினகர் 1999
11. வெ ந்தமிழ் வள்ளல் சீதக்காதி (Modernization of 2000)
12. மறவர் சீடைம மாவீரன் மயிலப்பன் (Modernization of 2001)
13. சே துபதி மன்னர் கல்வெவட்டுக்கள் (Modernization of 2002)
★ பெற்ற விருதுகள் ★ வெபற்ற விருதுகள் ★ பெற்ற விருதுகள் ★
"இமாம் தக்கத்துல்லா அப்பா விருதுதமிழ்ப்பணிச்வெ ம்மல்"- "சே து நாட்டு

வரலாற்றுச் வெ ம்மல் விருது - பாஸ்கர சே துபதி
விருது“ -“சே வாரத்னா விருது - தமிழ் மாமணி
விருது" -“சேதசிI ஒருடைமப்பாட்டு நல்லி}க்க
விருது - வள்ளல் சீதக்காதி விருது” “பசும்வெபான் விருது”

