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கடிகககள் 
மு.கயல்விழி 

 
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துகை, ேச்கசயப்ேன் மகளிர் கல்லூரி, 

காஞ்சிபுரம், தமிழ்ந டு, இந்திய . 
 
முன்னுகர  
        த ொண்டை நொட்டை ஆண்ை மன்னர்கள் பல்லவர்கள். இவர்கள் கல்வி வளர்ச்சிக்கு 
ஆக்கமும் ஊக்கமும் நல்கியவர்கள். பல்லவர் கொலத் ில் வைதமொழி ஆ ிக்கத் ின் கொரணமொய் 
வைதமொழிக் கல்வி நிறுவனங்கள் த ொன்றி வளர்ந் ன. இடவ கடிடககள் என்று சிறப்புைன் 
அடழக்கப்பட்ைன. பல்லவர்கள் கடல, இலக்கியப் புரவலர்கள் என்ப ொல்  ம் ஆட்சிப்பகு ியின் பல 
இைங்களில் கடிடககடள நிறுவி கல்வி வளர்த் னர். உலகப்புகழ் தபற்ற குப் ர்களின் நொளந் ொ 
பல்கடலக்கழகத் ின்  டலவரொகக் கொஞ்சிடயச் சொர்ந்   ருமபொலர்  ிகழ்ந் ொர் என்றொல் கொஞ்சியின் 
கல்விச் சிறப்டப விளக்க தவறுவொர்த்ட  இல. அத் கு சிறப்பு வொய்ந்  கொஞ்சியின் பல்லவர்கள் 
கடிடககடள வளர்த் னர், இக்கடிடககள் நொட்டின் உயர்கல்விடய வளர்த் ன. இவற்றொல் இ ன் புகழ் 
இந் ியொ முழுவதும் பரவியது. 
 
ேல்லவர் காலக் கல்லூரிகள்   
    பல்லவர்கள், வைநொட்டினருைன் தகொண்ை த ொைர்பின் கொரணமொய் வைதமொழிடயயும், 
தவ ங்கடளயும் நன்கு ஆ ரித் னர். இ னொல் வைதமொழிக் கல்லூரிகடள (கடிடககடள)  மிழகத் ில் 
நிறுவினர். பல்லவர்களுக்கு முன்  மிழகத் ில் கடிடககள் இருந்  ற்கொன சொன்றுகள் ஏதும் 
கிடைக்கவில்டல. எனதவ கடிடககடளப் பல்லவர்கள் நிறுவினொர்கள் என்பது உறு ி. கடிடக என்ற 
தசொல்லுக்கு, “முயன்று அறி ல்“ என்பது தபொருள். எனதவ கடிடககள் கல்வி அல்லது அறிடவ 
முயன்று தபறும் இைமொக அக்கொலத் ில் கரு ப்பட்ைது. இடவ இன்டறய கல்லூரிகள் தபொன்ற உயர் 
கல்வி நிறுவனங்களொகும். இக்கடிடககள் பற்றிய தசய் ிகடள மு ன்மு லொக கைம்பமன்னன் 
கொகுஷ் வர்மனின்  ொளகுண்ைொக் கல்தவட்டுகதள அறிவிக்கின்றன. இக்கடிடககளின் கொலத்ட  
லீவிஸ்டரஸ் (Lewis Rice) என்ற அறிஞர் கி.பி.450 என்கின்றொர் (Epigraphica Indica, Volume 7, Page 
200).  புஹ்லர் (Buihler) கி.பி.400 என்கின்றொர் (Indian Antiquary, Volume 25, Page 27). கீல்ஹொர்ன் 
(Keilhorn) இ ற்கு மொறுபட்டு கி.பி.6ஆம் நூற்றொண்டு என்று வடரயடற தசய்கின்றொர் (Epigraphica 
Indica, Volume 8., Page 31). தமொரிஸ் (Moreas) என்பொர் கி.பி.345 மு ல் கி.பி.370 வடர என்று 
கணிக்கின்றொர் (Kadanba Kula., Page 14). எனதவ கடிடகயின் கொலம் கி.பி.5ஆம் நூற்றொண்டு என்று 
வடரயடற தசய்யலொம். 
 
    கீல்ஹொர்ன் தபொன்ற ஆய்வொளர்கள், கடிடகடயப் பிரம்மபுரியுைன் ஒப்பிடுகின்றனர் 
(Epigraphica Indica, Volume8, PAGE 26). பிரம்மபுரி என்ப ற்கு விளக்கம் அளிக்கும் இவர்கள் பிரொமணக் 
கவிஞர்கள்,  த்துவ ஞொனிகள்,  ர்க்க சொஸ் ிரிகள், தபச்சொளர்கள் வொழும் இைத்ட க் குறிக்கும் 
என்கின்றனர். தமலும் சில ஆய்வொளர்கள் கடிடககடளக் கற்றறிந்  பிரொமணர்களின் தகொஷ்டி (குழு) 
என்கின்றனர் (Epigraphica Indica, Volume8., Page 26). எனதவ கடிடக என்பது பிரொமணமொணவர்கள் 
கல்வி கற்கும் உயர்கல்விக்கூைம் என்பது உறு ி. இட  உறு ி தசய்யக் கைம்ப இளவரசனும் 
பிரொமணனுமொன மயூரசிம்மன் உயர்கல்விப் பயில கொஞ்சி வந் ட க் தகொள்ளலொம்.  
 
     ன் நொட்டில் இளநிடலக்கல்வி பயின்ற அவன் முதுநிடலக் கல்வி பயில கொஞ்சி 
வந் ொன் என்று கல்தவட்டுகள் சொன்றளிக்கின்றன (Epigraphica Indica, Volume8., PAGE 26).  
பல்லவர்கள்  ம் ஆட்சியின் பல பகு ிகளில் கடிடககடள நிறுவினொலும் கொஞ்சிபுரம், தசொளிங்கபுரம், 
பொகூர் தபொன்ற இைங்களில் தசயல்பட்ை கடிடககடளப் பற்றி மட்டும் சொன்றுகள் கிடைத்துள்ளன. 
இக்கடிடககள் பல்லவ மன்னர்களின் முழு ஆ ரடவயும் தபற்றுச் தசயல்பட்ை ொக அ ில் 
கூறப்பட்டுள்ளன. இங்கு கல்வி பயின்ற மொணவர்களுக்கு உணவும், உடையும், இருப்பிைமும் 
இலவசமொய் வழங்கப்பட்ைன. இது விர கல்வி தபொ ிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நல்ல ஊ ியம் 
வழங்கப்பட்ைது. இது “பட்ைவிருத் ி” என்று அடழக்கப்பட்ைது. ஆரம்பக்கல்விடய உள்ளூரில் பயின்ற 
சிறொர்கள் உயர்கல்வி தபறுவ ற்குக் கடிடககடள நொடிச் தசன்றனர். கல்விதபற வந்  மொணவர்கள் 
நன்கு தசொ ித் றிந்  பின்னதர கல்லூரியில் தசர்த்துக் தகொள்ளபட்ைனர்.  மிழ்நொட்டில் பல்லவர் 
த ொற்றுவித் து தபொன்ற கடிடககள் த ன்னிந் ியொவின் பல பகு ிகளில் தசயல்பட்ை ற்கு சொன்றுகள் 
உள்ளன. (Epigraphica Carnatica, Volume 23, Page 111 & Epigraphica Indica, Volume 4, Page 19). 
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காஞ்சிக்கடிகக   
    கொஞ்சியின் கடிடக பல்லவர்களின் சிறப்புக்கு கொரணமொய் அடமந் து. சங்ககொலத் ில் 
கடிடககடளப் பற்றி சொன்றுகள் இல்லொ  ொலும், அடுத்து வந்  களப்பிரர் கொலம் இருண்ை கொலம் 
என்ப ொலும், அ ன் த ொைர்ச்சியொய் வந்  பல்லவர் கொலத் ில் இக்கடிடகடளப் பற்றி த ரிய 
வருவ ொலும் இக்கருத்து உறு ியொகின்றது. இக்கொஞ்சிக் கடிடகடயப் பல கல்தவட்டுகள் 
புகழ்ந்துடரக்கின்றன. கொசொக்குடிச் தசப்தபடுகள் “ஸ்வகடிகம்பூத வம்’’ (Sva Gattikam Bhudevatam) 
என்கின்றது (South Indian Inscriptions, Volume 2, Page 349). இ ன்தபொருள் த வர்கள் பூமியில் 
வொழுமிைம் என்ப ொகும். தவலூர் பொடளயச் தசப்தபடுகள் “ ிக்னம்கடிகம்” (Dvijanam Ghatikam) 
என்றுபுகழ்கின்றது (South Indian Inscriptions, Volume 2, Page 508). இ ன்தபொருள் இடறவனொல் 
ஆசீர்வ ிக்கப்பட்ைது என்ப ொகும். தமலும் டவகுண்ைதபருமொள் தகொவில் கல்தவட்டு இங்கு பயின்ற 
மொணவர்கடளயும், ஆசிரியர்கடளயும் “மஹொஜனம்” (Maha Janams) என்கின்றது. (South Indian 
Inscriptions, Volume 7, Page 10). இ ன்தபொருள் உயர்குடியினர் என்ப ொகும். 
 
    கடிடககள் அக்கொலத் ில் மிகவும் தபொற்று ற்குரிய இைமொகக் கரு ப்பட்ைது 
(Epigraphica Indica, Volume 3, Page 360). இக்கடிடகயின் புகழ் த ன்னிந் ியொ முழுவதும் 
பரவியிருந் ட க் கைம்பநொட்டு இளவரசன் மயூரசிம்மனும், அவனது ஆசிரியன் வரீசர்மன் என்பவனும், 
இக்கல்லூரிக்கு தநடுந்த ொடலடவக் கைந்துவந்து கல்வி பயின்றட க் தகொண்டு அறியலொம். இவன் 
படிக்கும் கொலத் ில் சத் ிரிய இனத்ட ச் சொர்ந்  படைவரீர்களொல் இவன் அவமொனப்படுத் ப்பைதவ 
பல்லவர்கடள பழிவொங்க தவண்டுதமன்று உறு ி பூண்ைொன் என்று  ொளகுண்ைொக் கல்தவட்டு 
உடரக்கிறது.  
 
  இவ்வொறு மிகவும் புகழ்தபற்ற இக்கடிடகயில் பயின்ற மொணவர்களின் எண்ணிக்டக 
உறு ியொக த ரியவில்டல.  ிருவலம் கல்தவட்டு இங்கு பயின்றவர்கள் எழொயிரம் என்கின்றது (South 
Indian Inscriptions, Volume 3, Page 91). தவறு சில கல்தவட்டுகள் மூவொயிரம் என்கின்றன. எனதவ 
ஆயிரத்துக்கும் தமற்பட்ை மொணவர்கள் இங்கு பயின்றனர் என்று வடரயடற தசய்யலொம். தமலும் 
இக்கடிடக கொஞ்சியில் எப்பகு ியில் தசயல்பட்ைது என்பது குறித்தும் தவளிப்படையொனச் சொன்றுகள் 
கிடைக்கவில்டல. ஆனொல் இரொஜசிம்ம பல்லவனின் டகலொசநொ ர் தகொயில் கல்தவட்டுகள் இவன் 
இரொஜசிம்தமஸ்வரத் ில் கடிடக மண்ைபத்ட ப் புதுப்பித் ொன் என்று உடரக்கிறது (Epigraphica Indica, 
Volume 3, Page 349). எனதவ இன்று டகலொசநொ ர் தகொயில் என்ற தபயருைன் அடழக்கப்படும் 
இரொஜசிம்தமஸ்வரக் தகொயிலில் கடிடக தசயல்பட்ைது புலனொகின்றது. தமலும் இக்கல்தவட்டு இங்கு 
“பரவொஹனம்” (Pravacanam) ( ர்க்கசொத் ிரம்) தபொ ிக்கப்பட்ை ொகச் சொன்றளிக்கின்றது. எனதவ 
கொஞ்சிக்கடிடக இங்கு தசயல்பட்ைதும் தவ ங்கள் நன்கு ஆரொயப்பட்ைதும் உறு ியொகின்றது. இங்கு   
1.தவ ொந்  சொஸ் ிரங்கள், 2.தவ ொங்கங்கள், 3.ஆயுர்தவ ம், 4.சில்பதவ ம், 5. னுர்தவ ம்,   
6.கந் ர்வதவ ம், 7.இ ிகொசம், 8.புரொணம், 9.தயொகம், 10. ர்க்கம், 11. த்துவம் 12.தசொ ிைம், 13.வொனவியல்,    
14.அரசியல், 15.தபொர்  ந் ிரங்கள் தபொன்ற பொைங்கள் தபொ ிக்கப்பட்ைன. 
. 
    இக்கல்லூரி உண்டு உடறவிைக் கல்லூரியொய் தசயல்பட்ைது. இங்கு பயின்ற 
மொணவர்களுக்கு உணவும் உடையும் அரசு வழங்கியது. இச்தசலடவ ஈடுதசய்ய நிலங்கள் 
மொனியங்களொகக் கடிடகக்கு வழங்கப்பட்ைன. புகழ்தபற்ற பல்லவ மன்னர்களொன சிவஸ்கந் வர்மன், 
பரதமஸ்வரவர்மன், இரொஜசிம்மன் மற்றும் மு லொம் நந் ிவர்மன் தபொன்தறொர் இக்கடிடகக்கு தபரொ ரவு 
நல்கினர் (Epigraphica Indica, Volume 2, Page 356). இக்கடிடகயில் பணிபுரிந்  ஆசிரியர்களுக்கு 
பட்ைவிருத் ி நிலங்கள் வழங்கப்பட்ைன. இவர்கள் சமூகத் ில் மிகவும் உயர்வொக ம ித்துப் 
தபொற்றப்பட்ைனர். பல்லவ மன்னர்கடள த ர்ந்த டுக்கும் உயர் அ ிகொரக்குழுவில் இவ் ஆசிரியர்கள் 
இைம் தபற்றிருந் து இட  உறு ி தசய்யும் (South Indian Inscriptions, Volume 4, Page 26). 
 
பசாளிங்கபுரம் கடிகக (கடிகாச்சலம்)  
    பல்லவர் கொலத் ில் மற்தறொரு கடிடக இரொணிப்தபட்டை மொவட்ைம் தசொளிங்கபுரத் ில் 
தசயல்பட்ைது. இக்கடிடகயின் சிறப்பு கொரணமொய் இவ்வூர் கடிகொச்சலம் என்று அடழக்கப்பட்ைது. இது 
ஒரு டவணவத் லம் என்பதுைன் இங்குள்ள மடலயின் தமல் கடிடக தசயல்பட்ைட  
கல்தவட்டுகளும், இலக்கியங்களும் உறு ி தசய்கின்றன. பிரம்மத சத் ில் உள்ள 
பொர்த் ிதவந் ிரொ ிப ியின் கல்தவட்டுகள் இக்கடிடகடய “ ிடர இரொஜ்ய கடிகமத் ியஸ் ன்” என்று 
புகழ்கின்றது(Annual Report on Indian Epigraphy, No.194/1915&195/1915&197/1915). தமலும் 
இம்மடலடயப் புகழப் தபொந்   ிருமங்டகயொழ்வொர்  ன்னுடைய சிறிய  ிருமைலில் இம்மடலடயக் 



ஆய்வுச்சுட ா்: பன்ன ட்டு பன்முகத்தமிழ் மிா்ன்-ஆய்விதழ்   ISSN NO.2581-5938 
ANJAC, SIVAKASI, TAMILNADU, INDIA  மல ா்-3, இதழ்-1, சனவரி 2020 
 

www.anjacaaivuchudar.in 

“கடிடக கைன்மடல” என்று புகழ்கின்றொர். இவற்றொல் இம்மடலயில் கடிடக தசயல்பட்ைது 
உறு ியொகின்றது. இட  த ொட்ைொச்சொரி என்ற புகழ்தபற்ற தவ ப்பண்டி ர் நைத் ி வந் ொர். 
இக்கடிடகயில் மொணவர்களுக்கு தவ ங்கள் தபொ ிக்கப்பட்ைன. பிற்கொலத்ட ச் சொர்ந்  புகழ்தபற்ற 
இடசதமட யொன முத்துஸ்வொமி  ீட்ஷி ர் இம்மடலயின் த ய்வத்ட  “கடிகொசலீஸ்வரொ” என்று 
புகழ்ந்துடரப்பட  எண்ணிப்பொர்க்கலொம்.  
 
ோகூர் கடிகக  
    பொண்டிதசரிக்கு அருகில் உள்ள பொகூரில் இக்கடிடக கி.பி.8ஆம் நூற்றொண்டில் 
தசயல்பட்ைது. இட ப் பல்லவ மன்னன் நிருபதுங்கவர்மனின் கல்தவட்டு சொன்றளிக்கின்றது 
(Epigraphica Indica, Volume 18, Page 11). கல்தவட்டுகள் இட  “வொஹரீ்” (Vaheer) என்கின்றன. 
இக்கல்லூரி தசயல்பை தசட்டுப்பொக்கம், விளொங்கொட்ைொன் கடுவனூர் மற்றும் இடறப்பணஞ்தசரி என்ற 
மூன்று கிரொமங்கள்  ொனமொக வழங்கப்பட்ைன. இக்கிரொமங்களின் வருவொய்கள் அடனத்தும் 
இக்கல்லூரிக்தக தசலவிைப்பட்ைன. இக்கல்லூரிடயக் கண்கொணிக்க மொர்த் ொண்ைன் என்ற 
நிடல ொங்கியும், உத் மசீலி என்ற அஞ்சனப ி தபொன்ற அ ிகொரிகள் நியமிக்கப்பட்ைனர் (Epigraphica 
Indica, Volume 18, Page 10). இங்கு பயிலும் மொணவர்களுக்கு, 1.தவ ங்கள் 2.தவ ொகமங்கள் 
3.புரொணங்கள் 4.மீமொமம்டசகள் 5.நியொய முடறகள் 6. ரும சொஸ் ிரங்கள் 7.அங்கங்கள் 8.ஆயுர்தவ ம் 
9.கந் ர்வதவ ம் 10.அர்த் சொஸ் ிரம் தபொன்ற சொஸ் ிரங்களும், கடலகளும் தபொ ிக்கப்பட்ைன (South 
Indian Inscriptions, Volume 2, Page 516). இந் க் கல்லூரி உண்டு உடறவிைக் கல்லூரியொகச் 
தசயல்பட்ைது. 
 
நிகைவுகர 
    “கல்வியில் கடரயில்லொக் கொஞ்சி” என்று அப்பர்சுவொமிகள் கொஞ்சியின் கல்விச்சிறப்டப 
பொரொட்டிச் தசல்கின்றொர். அத் கு சிறப்பு வொய்ந்  கொஞ்சிடயத்  டலநகரொகக் தகொண்டு ஆட்சி 
தசய் வர்கள் பல்லவர்கள். அவர்கள் கடல இலக்கியப் புரவலர்கள். அவர்கள் கல்விக்கு இடையறொது 
ஆக்கமும் ஊக்கமும் நல்கியவர்கள். குப் ர்கொலத் ில் சிறப்புதபற்ற நொளந் ொப் பல்கடலக்கழகத்ட ப் 
தபொன்றத ொரு உயர்கல்வி நிறுவனத்ட  பல்லவ நொட்டிலும் ஏற்படுத் ி அ ன் புகடழ நொடு முழுவதும் 
பரவச் தசய் னர். கல்வி கற்க வரும் மொணவர்களுக்கு வறுடம ஒரு  டையொக இருக்கக்கூைொது 
என்ப ற்கொக அவர்களுக்கு உணவும் உடையும் இருப்பிைமும் வழங்கினர். கல்வி சிறக்க 
ஆசிரியர்களுக்கு நல்ல ஊ ியமும் வழங்கப்பட்ைது. இவற்றொல் கல்விக்கு பல்லவ மன்னவர்கள் 
எத்துடண முக்கியத்துவம் வழங்கினர் என்பது புலனொகின்றது. இன்று நமது நொட்டு அரசுகள் 
கல்விக்குச் தசலவிடும் நல ிட்ைங்கள் யொவற்றுக்கும் பல்லவ அரதச முன்தனொடியொகத்  ிகழ்ந் து. 
கல்விக்கு தசலவிடும் ஒவ்தவொரு த ொடகயும் தசலவினமன்று, மொறொக நிரந் ர எ ிர்கொல மு லீடு 
என்பட  மு ன்மு லொய் உலகுக்கு உணர்த் ியவர்கள் பல்லவ மன்னர்கதள என்பது மிடகயன்று. 
.உலகின்  டலசிறந்  பல்கடலக்கழகங்களொக வை இந் ியொவின் நொளந் ொ, விக்கிரமசீலொ,  ட்ஷசீலொ, 
வொலபி தபொன்றடவ தகொண்ைொைப்படுகின்றன. ஆனொல் அது தபொன்று  மிழகத் ில் தசயல்பட்ை கல்வி 
நிறுவனங்கடளதயொ அட  நிறுவிய பல்லவர்கடளப் பற்றிதயொ அ ிகம் அறியக்கூைவில்டல. 
எவ்வொதறனினும் 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்தப கல்வியின் அவசியத்ட  நன்குணர்ந்து நொடு முழுவதும் 
கல்வி நிறுவனங்கடளப் தபொற்றிப் புரந்  பல்லவ தவந் ர்கடளக் கல்விதய நொட்டின் கண்கள் 
என்றுணர்ந்  இந்  நவனீ யுகத் ிலும் பொரொட்ைொமல் இருக்க இயலவில்டல. 

 
KADIGAIS 

M. Kayalvizhy 

  Education is the basic need of humans. It is the primary duty of the Government to 

provide good education to their subjects. So, they follow various methods to provide it. The Tamil 

kings well realised it and took necessary actions to improve education in Tamil Nadu. For that they 

established number of educational institutions all over. The Pallava kings were the first rulers to build 

universities in Tamil Nadu. It was called as Kadigais. This kadigais got fame all over India for that. 


