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உரிடமையுடர.
சிந்டதைவரு புகழ்ச்சசேரன் சசேங்குட்டுவன்
சேரிதைந் திகழு மந்நூல்
விந்டதைமகு தைருமைதுடர வியனகரிற
றமழ்ச்சேங்கம் விடழைந்து கூட்டிச்
சசேந்தைமழின் வளம்சபருக்கிச் சிறிசயனும்
சபருடமைசபறச் சசேய்தை வண்டமைச்
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சுந்தைரனராம் தைமழ்ப்பராண்டித் துடரக்குரிடமை
யராகிநலெந் துலெங்க மைன்சனரா.
ஆக்கிசயரான்.
---------------PREFACE.
It does not require any very detailed statement of the reasons why a very correct knowledge and appreciation of the
literature of a country are needed. For, the literature of a country is a mirror which reflects the civilisation and institutions
of a country very vividly in all its stages of development. That a knowledge of the country's past and of the progress or
transition is essential by way of stimulus to future progress, is conceded by all. The Tamil land owes a deep debt of
gratitude to Mahamahopadhyaya V. Swaminatha Ayer; for re-introducing the great classical epics and pieces of heroic
poetry, that possess in a pre-eminent degree the merits and excellences due to literary masterpieces. Of them Pathiruppatu
wholly, and Silappathikaram partly, deal with the Chera dynasty of the immortal lines of Tamil Kings. The history of that
dynasty is still shrouded in considerable obscurity. Any works that bear upon them, and any exposition of works that would
serve to enlighten the public as regards their history and and the achievements of their Kings in peace and war, any
narrative that would popularise the stories of those Kings, would meet with a sure welcome from the eager Tamil reading
public.
It gives me considerable pleasure to write a short prefatory note to the work of my friend who in undertaking to write in an
easy elegant and classic prose, the life and times of such of the Chera Kings as can be gleaned from the said works and
from the other historical sources has rendered a public service. Mr. Pethachi Chettiar's love of Tamil, and his readiness to
help Tamil writers, and institutions, are well-known to the public. And his encouragement of the author in bearing the cost
of this publication is highly praiseworthy.
This short work is certain to give a correct insight into the social and governmental polity of those times, and in particular
those of Cheran Senguttuvan. His prowess, his knightly virtues, his generous appreciation of his rival kings, his sense of
responsibilities of a king for the welfare, prosperity and progress of his subjects, and his solicitude for the same,his piety,
his councils of ministers, generals and learned men, and his deference to their advice, the equipment of his army and his
victorious march right up to Himalayas and his generous recognition of the heroism of his victorious troops by personally
conferring on them decorations and honours on the banks of the Ganges are described by Mr. M.Raghava Ayengar in the
present work in easy and interesting prose with apt quotations at intervals. The major portion of his work is based on some
of the chapters of the third book of Silappathikaram.The illuminating commentary of Adiyarkunallar not being available for
the Vanchikkandam of Silappathikaram,the students that seek to study that portion of the epic are sure to find instruction
and guidance in the pages of this book.And it goes without saying that Silappthikaram is itself a unique work in the
literature of this world; for we have no instance of a similar work in any other literature by a Royal author who had given
up the worldly pursuits, and taken holy orders, and yet was called upon to compose an epic dealing with many lay and
temporal institutions, pleasures, and pastimes, the lives and habits and ideals of various castes and professions,in
commemorating the life of an ideally chaste and virtuous woman. Nor can we find a similar instance anywhere of a same
Royal author dealing impartially with the life and times of his brother and King Senguttuvan as also those of his rival
kings.The moral fervour and the aesthetic* perfection of that work are unsurpassed;and the descriptions of natural scenery
are vivid and his narration of the story is entrancing. A stimulus to the study of the work and similar works is greatly added
to by Mr. M. Raghava Ayengar in writing and publishing this work.
His dedication of the book to the memory of the founder and first President of the Madura Tamil Sangam, while it expresses
the author's gratitude for him is also appropriate in illustrating the principle for which late Mr. Pandithurai Thevar, lived
and worked, namely, the popularisation and improvement of the Tamil Language and Literature. Further Mr. Pandithurai's
labours in the vindication of the claims of the Tamil Language and Literature somewhat bear an analogy to the achievement
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of the hero of this work in vindicating the greatness of the Tamil Kings of those times.
Madura T.C. SREENIVASA AYENGAR,
Secretary,
31-8-1915 The Madura Tamil Sangam
-----------------------------------------------------------

6

மகவுடர
சசேரன்-சசேங்குட்டுவடனப்பறறி மன்னூல்களிறகண்டை விஷயங்கடள, நவீநமடறயில் ஆரராய்ந்து ஒரு
சேரித்திரமைராகத் சதைராகுத்சதைழுதைசவண்டும் என்பது எனது சநடுநராளவராஆகும். இச்சசேரடன நரான்
எடுத்துக்சகராண்டைதைறகு இரண்டு கராரணங்கள் உண்டு; மதைலெராவது--பண்டடைத்தைமழ்சவந்தைருள்சள
இவன் சபருடமை சபறறவனராதைசலெராடு, ஏடனத் தைமழைரசேரினும் இவனது வரலெராறு சிறிது அதிகமைராகவும்
கராணப்பட்டைது. இரண்டைராவது-- என்னராரராய்ச்சியிறகண்டை சிலெகருத்துக்கடள சவளியிடுதைறகு இவன்
சேரித்திரசமை ஏறறதைராயிருந்தைதைராகும். இவ்விருவடகயராலும் நிகழ்ந்தை என் சிறுவிருப்பத்டதை இப்சபராது
டககூட்டுவித்தை திருவருடளச்சிந்தித்து வந்திக்கின்சறன். இவ்வராரராய்ச்சிக்குச் சசேங்குட்டுவடனப்பறறிய
சிலெப்பதிகரார வஞ்சிக்கராண்டைம், சிறந்தை கருவியராயராயிறறு.அடியராரக்குநல்லெராருடர இப்பகுதிக்குக்
கிடடையராதைது விசேனிக்கத்தைக்கதைராயினும், அவரக்கும் மறபட்டை அரும்பதைவுடரசயரான்று
சவளிவந்திருப்பது ஒருவராறு மைகிழைத்தைக்கசதை. இவ்வரும்பதைவுடரடயப் சபரும்பரான்டமை தைழுவி,
அக்கராண்டைத்தின் சசேய்யுணடடைடய இயன்றளவில் உடரநடடைப்-படுத்தைலெராசனன். சசேந்தைமழ்வளஞ்
சசேறிந்துள்ள இளங்சகராவடிகளது 'பழுதைறற மத்தைமழின் பராடைற குடரயின்-சறழுதைத்சதைராடைங்கிசனன்"
இல்டலெயராயினும், அவ்வடிகளது அரும்சபருங் கருத்துக்கடளத் தைமழைபிமைரானிகசளல்லெராம் அறிந்து
மைகிழைசவண்டும் என்னும் சபரவராசவ இம்மயறசியில் என்டனத்தூண்டியது.
இவ்வுடர நடடைடய "வடைநராட்டியராத்திடர" "பத்தினிக் கடைவுடளப் பிரதிஷ்டித்தைல்" என்ற
இரண்டைதிகராரங்களராலும் அறியலெராம். "வஞ்சிமைராநகரம்" "சசேங்குட்டுவன் கராலெவராரராய்ச்சி" என்ற
விஷயங்கள் விவராதைப்பட்டைடவயராதைலெரால், அவறடறப்பறறிய என்னபிப்பிரராயங்கடளச் சிறிது
விரித்சதைழுதைல் ஆவசியகமைராயிறறு. இவ்வதிகராரங்களில் விவகரிக்கப்பட்டை என் சகராள்டககடள அறிஞர
சசேராதித்துக்சகராள்வராரகளராயின், தைமழ்ச்சேரித்திரத்தின் மக்கியமைரான பகுதிசயரான்று மடிவு சபறறதைராகும்.
சசேங்குட்டுவடனப்பறறி ஆரராய்வதைறகு இன்றியடமையராதைகருவிகசளல்லெராம், எவரகள் வராயிலெராக
நமைக்குக் கிடடைத்தைனசவரா, அப்சபரியராடர இங்சக மைறவராதுவந்தித்தைல் நம் கடைடமையராகும்.
மைஹராமைசஹராபராத்யராய-ஐயரவரகள் நம் பராடஷக்குப் புரிந்துள்ள மைசஹராபகராரமைன்சறரா, இத்தைடகய
ஆரராய்ச்சிகட்சகல்லெராம் கராரணமைராகும்? இவ்வராரராய்ச்சிக்கு இன்றியடமையராதை
அகநரானூறறுக்குறிப்புக்கடள உதைவிய சஸேது ஸேம்ஸ்தைரானவித்வரான் ஸ-ரரா. இரராகடவயங்கரார அவரகட்கு
என் வந்தைனங்கடள ஸேமைரப்பிக்கின்சறன். இவறறுடைன் யராசனழுதிய இச்சிறுநூடலெ அபிமைரானித்துத்
தைம்மயறடகயரான உதைராரகுணத்தைராலும் தைமழைபிமைரானத்தைராலும் இதைன் பதிப்புக்கு சவண்டிய உதைவிபுரிந்தை
ஸமைராந். S.Rm. M. Ct. சபத்தைராச்சி சசேட்டியராரவரகள் சபருந்தைடகடமை என்னரால் ஒருசபராழுதும்
மைறக்கத்தைக்கதைன்று
இச்சேரித்திரநராயகனரான சசேரரசபருமைரான் வீறறிருந்தைராட்சிபுரிந்தை வஞ்சிமைராநகரின் பரிபராலெனத்தைடலெடமை
பூண்டுள்ள இப்பிரபுவுக்கு, அவனது சேரித்திர நூடலெ ஆதைரிக்கும் உரிடமையும் இயல்பிலுண்டைன்சறரா?
இவரகள், அறிவுதிருவராறறல்களுடைன் நீடுவராழ்ந்து தைமழ் வளரச்சி புரிந்துவரும்படி
திருவருள்சபருகுவதைராக.
இச்சேரித்திரநராயகனரால் சதைய்வமைராக வணங்கப்சபறற பத்தினிசதைவி (கண்ணகி)யின் சசேப்புத்திருசமைனி
சயரான்று "லெண்டைன்-பிரிட்டிஷ்-மயூசிய"த்தில் இருந்தைடதை டைராக்டைர.
ஆநந்தைகுமைராரசேராமயவரகள் பிரதிசேராடயசயடுத்துப் பிரசுரித்திருக்கிறராரகள்.* அப்பிரதிடமை,
இலெங்டகயினின்று 1830-ம் வருஷம் இங்கிலெராந்துக்குக் சகராண்டு சபராகப்பட்டைதைராம். அப்பத்தினிசதைவி
படிவத்துக்கு ஒரு பிரதிசயடுத்து இந்நூலுட் சசேரத்திருக்கிசறன். இளங்சகராவடிகள் கூறியபடி
சசேங்குட்டுவன் கராலெத்சதை இலெங்டகயிற கயவராகுவரால் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டை பத்தினியின் சேரியரான
சேராயடலெ இது கராட்டுவதுசபராலும்.
-----------*Selected Examples of Indian Art, Plate XXXIII, Pattini Devi.
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சிலெப்பதிகரார மைணிசமைகடலெப்பதிப்புகளில், ஐயரவரகளரால் நன்சகழுதைப்பட்டுள்ள கண்ணகி
மைணிசமைகடலெகளின் சேரித்திரச் சுருக்கங்கடளப் சபரும்பரான்டமை தைழுவிசய, "சசேங்குட்டுவன் கராலெத்து
இரண்டு சேரிதைநிகழ்ச்சிகள்" என்ற அதிகராரம் வடரயப்பட்டைது. இப்பதிப்பினிறுதியிற சசேரத்திருக்கும்
அநுபந்தை மதைலியடவகடள நூலுடைன் சசேரத்துப்
படித்துக் சகராள்ளுதைல் மக்கியமைராகும். இவறறுள், சபராருட்குறிப்பிசலெ சிலெ அரும்பதைங்கட்கு
அருத்தைங்களும் கராட்டைப் பட்டிருக்கின்றன.
இந்நூறபதிப்டபச் சிறப்பித்தைற குரியவறடற சயல்லெராம் அன்புடைன் சசேய்துதைவிய மைதுடரத்
தைமழ்ச்சேங்கத்தைராரக்கு என்றும் நன்றியறிதைற கடைப்பராடுடடைசயன். இதுசபராலும்
சேரித்திர கிரந்தைங்களில் அபிப்பிரராய சபதைங்கள் நிகழைக்கூடியது இயல்பராதைலெரால், அறிஞர என்
குறறங்குடறகடளப் சபராறுத் தைருள்வராரராக.
மைதுடர,} இங்ஙனம்,
1-2-15. } ம. இரராகடவயங்கரார,
"சலெக்ஸிகன் கமட்டி" --- தைமழ்ப்பண்டிதைர.
---------------(An Image of Kannagi precedes this text)
பத்தினிசதைவி ஆகிய கண்ணகி
[மகவுடர பராரக்க.]
-----------------------------------------------------------
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அதிகராரம் - 1
மன்னுடர
=========
புண்ணிய பூமயராகிய இப்பரதைகண்டைத்துள்ள புரராதைன ரராஜ்யங்களுள்சள, சசேர சசேராழை பராண்டிய நராடுகள்,
தைக்ஷிணத்தில் விளங்கிய மக்கிய சதைசேங்கசளன்பது யராவரும் அறிந்தைசதை. இவ்வரசியல்கடள மதைன்மதைல்
நராட்டிய மன்சனரார இன்னராசரன்சறனும், இடவ தைராபிக்கப்சபறற கராலெம் இஃசதைன்சறனும் இதுவடர
எவரும் அளந்து கண்டைவரல்லெர. வரான்மீகம் சபரான்ற புரராதைன வடைசமைராழிக் கராவியங்களிலும், அசசேராக
சேக்கரவரத்தியதுசபரான்ற ஆதி சிலெராலிகிதைங்களிலும் இம்மூன்று தைமழ்நராட்டைராடரயும் பறறிக்
சககௌரவமைரான பிரஸ்தைராபங்கசள சகட்கப்படுதைலெரால், இன்சனராரது பழைடமையும் சபருடமையும் ஐயமன்றி
அறிஞரகளராற சகராள்ளப்படுகின்றன. சுருங்க உடரக்குமடைத்து, 'படடைப்புக்கராலெந்சதைராட்டு
சமைம்பட்டுவருங் குடிகள் இம் மூசவந்தைரும்' என்று பரிசமைலெழைகியரார எழுதிய மடறசய* நராமங்கூறுதைல்
சபராருந்து சமைனலெராம். இவ் சவந்தைரகளராட்சிக்கு உட்பட்டை நிலெப்பரப்பு மழுதும் 'வடைசவங்கடைந்
சதைன்குமைரி'கட்கு இடடைப்பட்டைதைராகும். "வண்புகழ்மூவர தைண்சபராழில்வடரப்பின்" †என்றரார
சதைரால்கராப்பியனராரும். இந் நிலெப்பரப்பு, தைமழ்நராடு, தைமழைகம்** என வழைங்கப்படும்.
------------*திருவள்ளுவர. குடிடமை. 5 உடர.
† சதைரால்கராப்பியம்.சபராருளதி. சசேய்யு.79
** சிலெப்.3.37; பதிறறுப்.2-ம் பதிகம்; புறம்-168.
இங்ஙனம் பழைடமையும் சபருடமையும் படடைத்தை சசேர சசேராழை பராண்டியரகளுள், மதைறகணுள்ளவசர இவ்
வராரராய்ச்சிக்கு ஏறபுடடையவர. இவரகள், சசேரர சசேரலெர எனத் தைமழினும், சகரளர என வடைசமைராழியினும்
வழைங்கப்படுவர. இவ் சவந்தைரது பூரவசேரித்திரமைரானது, ஏடனச் சசேராழைபராண்டியருடடையடவசபராலெசவ
சசேவ்விதின் அறியப்பட்டிலெசதைனும், பண்டடை யிலெக்கியங்களிற கூறப்படுமைளவில், இவரது
அருடமையும் சபருடமையும் சவண்டியவளவு விளங்குகின்றன. சசேந்தைமழ் வளரத்தைவர என்ற சபருடமை
பராண்டியரக்குரியதைராகப் படழையவழைக்குள்ளசதைன்பது உண்டமைசய. ஆயினும், தைறகராலெத்து
சவளிவந்துள்ள சேங்கநூல்கடள ஆரராய்சவராமைராயின், தைமழ்வளரத்தை சபரும்புகழிற சசேரருந் தைக்க பகுதி
சபறுதைறகுரியர என்பசதைராடு, அறிவுதிருவராறறல்களில் இன்சனரார ஏடனத் தைமழ்சவந்தைரக்குக்
குடறந்தைவரல்லெர என்பதும் புலெப்படும். இங்ஙனம் நூல்களிறகண்டை சசேரர சபருடமையடனத்டதையும்
இங்சக விவரிப்பது எம் கருத்தைன்று. ஆனரால், இவ் வமசேத்தைவருள்சள, கடடைச்சேங்கநராளில் விளங்கிய
பிரசித்தை சவந்தைசனராருவடனத் தைமழைறிஞரும் சேரித்திர நூசலெராரும் சிலெகராலெமைராக நன்கு
சதைரிந்திருக்கின்றனர. இவன் சபயர சசேரன் சசேங்குட்டுவன் என்பது. தைமழ் நராட்டின் படழைய நிடலெகடள
ஆரராயப்புகுந்தை பண்டிதைர சிலெர தைமழ்ச் சேரிதைவுண்டமைசிலெவறடறக் கண்டு சவளியிட்டைதைறகுப்
சபருதைவியராக நின்றது, இச் சசேரசவந்தைனது வரலெராசறயராம்.
அதைனரால், வழிதிடசே சதைரியராமைலிருந்தை தைமழ்ச்சேரிதைத் துடறசயரான்டறக் கராட்டிநிறகும் தீபஸ்தைம்பமைராக
இச் சசேங்குட்டுவடனக் கூறல் தைகும். இவ்வரசேனது வரலெராறுகளராக மன்னூல்களுட் கூறப்பட்டைவறடற
ஒருசசேர ஆரராய்வதைரானரால், சசேரவமசேத்தின் படழைய சசேய்திகள் மைட்டுமன்றி, தைமழ்ச் சேரித்திரத்தின்
மக்கியமைரான பகுதிடயயும் நம்மைவர அறிந்துசகராள்ள இடைமண்டைராம். ஆனரால், சசேங்குட்டுவன்
சேரித்திரத்திறகுப் படழைய நூல்கள் சிலெசவயன்றிச் சேராஸேன உதைவிசயரான்றும் இதுவடர நமைக்குக்
கிடடைத்திலெது. இதைனரால் எத்துடண இலெக்கியப் பிரமைராணங்கடளக்சகராண்டு விளக்கினும், சேராஸேன
பரிசலெடன ஒன்சறயுடடையராரக்கு நம்மைராரராய்ச்சியில் மழு நம்பிக்டகயும் உண்டைராதைல் அரிசதையராம்.
ஆயினும், பண்டடை நூல்கள் ஒறறுடமையுடைன் கூறுஞ்சசேய்திகடள மைதித்துத் தைழுவிக்சகராள்ளுதைல்
ஆவசியகசமைன்படதை நல்லெறிஞசரவரும் மைறுக்கரார. படழையவிலெக்கியங்களிற கண்டை
சேரித்திரவுண்டமைகள் கராலெராந்தைரத்திற கிடடைக்கும் சேராஸேனவுதைவியரால் வலிசபறறு வருதைடலெ நராம்
கண்டுவருதைலெரால், சேங்கச் சசேய்யுள்கடளசய மக்கிய ஆதைராரமைராகக்சகராண்டு நிகழ்த்தைப்சபறும்
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இவ்வராரராய்ச்சியும் பயன்றரத்தைக்கசதைன்சற நம்புகின்சறராம்.
இனி, சசேங்குட்டுவனது வரலெராறுகடள அறிவதைறகுச் சேராதைனமைராகக் கிடடைத்துள்ள இலெக்கியக்கருவிகடள
சநராக்குமடைத்து, அடவ சபரிதும் மைதிப்புக்குரியன என்பதில் ஐயமல்டலெ. என்சனனின், இவ் சவந்தைர
சபருமைரானுடைன் பிறந்தைவரரான இளங்சகராவடிகள் தைராமயறறிய சிலெப்பதிகராரத்தில் ஒரு கராண்டை மழுதும்,
தைம் தைடமையனது வராழ்க்டகயின் ஒரு பகுதிடயத் தைராம் சநரிலெறிந்தைவராறு விளக்கியிருக்கின்றரார. இவ்வராறு
சவறறிசவந்தை சனராருவன் சசேய்திகள் அவன் சேசகராதைரரராசலெ விரித்துடரக்கப்படுமைராயின் நராம் அவறடற
நம்பத் தைடடையுமண்சடைரா?
அன்றியும், அங்ஙனம் பராடியவர தைமைது சபரும்பதைவிடயயும் துறந்துநின்ற ரராஜேருஷியராயிருப்பது, அவரது
வராக்கின் றூய்டமைடயசய வறபுறுத்தைவல்லெது; "மடிசகழு சவந்தைர மூவரக்கு மரியது - அடிகள் நீசர
யருளுக" என்று, அவரது நடுநிடலெடயப் புகழ்ந்தைனர அவர கராலெத்துப் புலெவசரராருவரும். இதைறசகறப,
சசேங்குட்டுவன் வரலெராறு பறறிய சிலெப்பதிகரார வஞ்சிக்கராண்டைத்டதைப் படித்து வருசவராசரவரக்கும்
கறபடனகள் கலெவராதைது அப்பகுதி-சயன்பதும் விளங்கத் தைடடையில்டலெ. இனி, சசேங்குட்டுவனராலும்
இளங்சகராவடிகளராலும் நன்குமைதிக்கப்சபறறவரும் புலெவர சபருமைரானுமைராகிய சேராத்தைனராரரால்
இயறறப்சபறற மைணிசமைகடலெ சயன்னும் நூலினும், இளங்சகராவடிகள் கூறியவறசறராசடைராத்தை
சசேய்திகள் பலெ கராணப்படுகின்றன. இவறறுடைன், படழைய புலெவர பலெரரால் சசேரவரசேர சபருடமைகள்
புகழ்ந்து கூறப்பட்டை பதிறறுப்பத்து என்னுந் சதைராடகநூலுள், பரணர பராடிய ஐந்தைராம்பத்துமழுடமையும்
இச்சசேரடனப்பறறி அடமைந்துள்ளது. இப்பத்திடன, அப்புலெவரசபருமைரான் சசேங்குட்டுவன்
மன்னரப்பராடி, அவனரால் மகுதியும் சேம்மைரானிக்கப்சபறறவர என்பது, அதைனிறுதி வராக்கியங்களரால்
சதைளிவராகின்றது. ஆகசவ, இவ் வராரராய்ச்சிக்குச் சிலெப்பதிகராரம், மைணிசமைகடலெ, பதிறறுப்பத்து
என்படவ சிறந்தை சேராதைனங்களராகும். இடவயன்றிச் சேங்கச் சசேய்யுள்கள் சிலெவும் சவறு புறக்கருவிகளும்
உரியவளவில் உபகராரப்படுவன. இங்ஙனங் கிடடைத்துள்ள சேராதைனங்கடளக்சகராண்டு சசேங்குட்டுவன்
வரலெராறடறயும், அவன் மன்சனராடரப் பறறிய சசேய்திகடளயும், அவன் கராலெத்து அரசேர புலெவர
சேரிதைங்கடளயும், மைறறும் பலெ நிகழ்ச்சி நிடலெடமைகடளயும் இனி விரித்துக்கூற மயல்சவராம்.
-----------------------------------------------------------
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அதிகராரம் - 2
சசேரவமசேத்சதைரார.
~~~~~~~~~~~~~
சசேந்தைமழ்சவந்தைர மூவருள்சள, சசேங்குட்டுவன் பிறந்தை சசேரவமசேத்தின் ஆதியுறபத்தி எதைனிலிருந்து
சதைராடைங்கியது என்படதை அறிதைல் இப்சபராது அரிதைராகும். சசேராழைர சூரிய
வமசேத்தைவரராகவும்* பராண்டியர சேந்திரவமசேத்தைவரராகவும்† பண்டடைநூல்களிற கூறப்பட்டிருத்தைல்சபராலெ,
சசேரவரசேர இன்னமைரபினசரன்படதை நூல்கள் சதைளிவு படுத்தினவல்லெ. பிறகராலெத்சதைரார இவ்சவந்தைடர
அக்கினிகுலெத்தைவரராக வழைங்கினசரனும், அக்சகராள்டகக்குப் படழைய தைமழைராதைராரங் கிடடையராதிருத்தைல்
வியப்பராயுள்ளது.‡ ஆயினும், இவடர வரானவர என்ற சபயரராற பண்டடை நூல்களும் நிகண்டுகளும்
குறிக்கின்றன. இதைனரால், இவ்வமசேம் ஆதியில் சதைய்வ சேம்பந்தைம் சபறறசதைன்ற மைட்டில் சதைளிவராகும்.§
சசேராழைபராண்டியர வமசேங்களின்ன என்படதைக் குறித்துப்சபராந்தை பண்டடை நூல்கள்,
சசேரவமசேத்தின்மூலெத்டதைமைட்டும் அறியராசதைராழிந்தைடதை சநராக்குமடைத்து, அம்மைரபு ஏடனயவறறினும்
புரராதைனமைரான சதைன்சற புலெப்படுகின்றது.
---------*மைணிசமைகடலெ. பதிகம்.9. †சிலெப்பதிகராரம்.11.23.
‡சசேராழைபராண்டியடர, சேந்திரவமசேத்து யயராதிவழியிலுதித்தை ஒரு கிடளயினரராக ஹரிவம்சேம் கூறுசமைன்பர.
ஆனரால் இதைறகுப் பண்டடைத் தைமழைராதைராரம் கராணப்படை-வில்டலெ.
§ வரானவர (Celestials) என்றசபயர சனரக்கு இன்றும் வழைங்கி வருதைலெரால், சசேரர ஆதியில்
சனசதைசேத்தினின்று வந்தைவரராக ஸ.வி. கனகசேடபப் பிள்டளயவரகள் கருதினர. (The Tamils 1800-yearsago.)

இக் சகராள்டகடய வலியுறுத்தும் மைறசறராரு குறிப்புமண்டு. அஃதைராவது, வழைக்கிலுள்ள
'சசேர சசேராழை பராண்டியர' என்னுந்சதைராடைரில் சசேரர மறபடைக் கூறப்படுதைசலெயராம். இங்ஙனங் கூறுவது,
உலெகவழைக்கின் மைட்டுமைன்றிச் சசேய்யுள் வழைக்கிலும் அடிப்பட்டை-சதைரான்றராகும். புறநரானூறு சதைராகுத்தை
புலெவர மூசவந்தைருட் சசேரடரப்பறறிய பராடைல்கடள மதைலிலும், ஏடனயிருவர பராடைல்கடளப் பின்னரும்
டவத்து மடறப்படுத்திருத்தைலும், சிறுபராணராறறுப் படடையுள்ளும் இங்ஙனசமை குட்டுவன் (சசேரன்),
சசேழியன், சசேம்பியன் என்னுமடற கூறப்படுதைலும்* இங்கு ஆரராயத்தைக்கன. "சபராந்டதை சவம்சப
யராசரன வரூஉ - மைராசபருந் தைராடனயர"† என, இச்சசேரரமைராடலெயிடனசய மதைறகண் ஓதுவராரராயினர
சதைரால்கராப்பியரும். சமைறகராட்டியவறறுள், சசேர பராண்டிய சசேராழைர என்னும் மடறடவப்புக்
கராணப்படினும், சசேரடர மன்சனராசரல்லெராம் மதைறகண் டவத்துக் கூறுவதில் ஒத்திருத்தைல்
குறிப்பிடைறபராலெதைராம்.
---* அடி-49,65,82. †சதைரால்கராப்பியம். சபராருளதி.புறத்.5
இனி, இச்சசேரரது நராடுமூரும் புரராதைன வடைநூல்களினும் பிரஸ்தைராபிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆதிகராவியமைராகிய
வரான்மீகரராமைராயணத்சதை, சதைரா பிரராட்டிடய வரானரவீரர சதைடிவரும்படி, சுக்ரீவன் குறிப்பிட்டை
இடைங்களுள், சகரள நராடும், மரசபத்தைனமம் கூறப்படுகின்றன. இவறறுள், மரசபத்தைன சமைன்பது‡
சமைல்கடைறகடரயிலுள்ள மசிரி என்னும் பட்டினமைராகக் கருதைப்படுகின்றது.
--------‡ கிஷ்கிந்தைராகராண்டைம் 43-ம் சேரக்கம்.12-ம் சுசலெராகம்.

இது, மறகராலெத்சதை சுள்ளிசயன்னும் சபரியராறு கடைலுடைன் கலெக்குமடைத்து விளங்கிய சபருந்
துடறமகமைராகவும், சசேரருடடைய தைடலெநகரங்களுள் ஒன்றராகவும் இருந்தைசதைன்றும், சமைனராட்டு யவனரது
மைரக்கலெங்கள் மளகு மதைலிய பண்டைங்கடள ஏறறிச்சசேல்வதைறகு இதுசவ அக்கராலெத்தில் ஏறற நகரராயி
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யிருந்தைசதைன்றும் தைமழ்நூல்களராலும் தைராலெம மதைலிய படழைய யவனராசிரியர குறிப்புகளராலுந்
சதைளிவராகின்றன.* ஆகசவ சசேரநராட்டடையும், அதைன் மக்கிய நகரசமைரான்டறயும் வரான்மீகிமனிவருங்
குறிப்பிட்டைடமை கராண்க. இனி, மைறசறராரு புரராதைன இதிகராசேமைராகிய மைஹராபராரதைத்தும் சசேரர சசேய்திகடள
நராம் கராணலெராம். பராரதைப்சபராரில், பராண்டைவர பக்கத்தினின்று சசேரர துடணபுரிந்தைனசரனப் சபராதுவராக
அவ்விதிகராசேத்தைரால் அறியப்படினும், உதியஞ்சசேரல் என்பரான் அப்சபரும்சபரார மடியுங்கராறும்
பராண்டைவ சசேடனக்கு உணவளித்தைவ-சனன்று தைமழ்நூல்களிற சிறப்பித்துக் கூறப்படுகின்றரான்.
இதைடனச் தைடலெச்சேங்கப் புலெவரராகக் கருதைப்படும் மரஞ்சியூர மடிநராகரராயர என்பவர.
"அலெங்குடளப் புரவி டயவசரராடு சிடனஇ
நிலெந்தைடலெக் சகராண்டை சபராலெம்பூந் தும்டப
யீடரம் பதின்மைரும் சபராருதுகளத் சதைராழியப்
சபருஞ்சசேராறறு மகுபதைம் வடரயராது சகராடுத்சதைராய்." **
என அவ்வரசேடன சநரிற பராடுதைலெரால் அறிக.
----------* அகநரானூறு.149. இதைடன மைரீசிபத்தைனம் என்பர, வமகிரர பிரஹத்ஸேம்ஹிடதை
** புறநரானூறு.2.
இச்சசேய்திடயசய இளங்சகராவடிகள்-"ஓடரவ ரீடரம் பதின்மை ருடைன்சறழுந்தை
சபராரிற சபருஞ்சசேராறு சபராறறராது தைரானளித்தை - சசேரன்"
--- சிலெப்பதிகரார வராழ்த்துக்கராடதை. ஊசேல் வரி.

எனவும், மைராமூலெனரார என்ற புலெவர—
"மைறப்படடைக் குதிடர மைராறரா டமைந்திற
றுறக்கசமைய்திய சதைராய்யரா நல்லிடசே
மதியரப் சபணிய உதியஞ் சசேரல்
சபருஞ்சசேராறு சகராடுத்தை ஞரான்டற" (அகநரானூறு.233)
எனவும் கூறுவராரராயினர. இனிச் சேராஸேனவழிசய சநராக்குமடைத்தும், இச்சசேரவமசேத்தின் பழைடமை
சதைளியப்படும். இறடறக்கு 2150- வருஷங்கட்குமன் விளங்கியவனும் சமைகௌரிய சேக்கரவரத்தியுமைராகிய
அசசேராகன் கராலெத்சதை இவ்வமசேத்தைவர சகரளபுத்திரர என வழைங்கப்சபறறுத் சதைன்னராட்டில் பிரபலெம்
சபறறிருந்தை சசேய்தி அவன் சேராஸேனத்தைரால் நன்கறிந்தைது. † (†V.A. Smith's Early History of India.
p.173)இச்சேக்கரவரத்தியின் குடடைக்கீழ் இப்பரதைகண்டைத்தின் சபரும்பராகம் அடைங்கியிருந்தை கராலெத்தும்,
தைமழ்நராடு தைனிசய சுதைந்தைரம் சபறறிருந்தைசதைனின், சசேரர மதைலிய படழைய தைமழைரசேரின் சபருடமை
இத்தைடகத்சதைன்பது கூறவும் சவண்டுசமைரா?
இனி, இவறடற விடுத்துச் சேங்கச்சசேய்யுள்களிற கூறப்பட்டை சசேரவரசேடர சநராக்குசவராம். பதிறறுப்பத்து,
புறநரானூறு மதைலிய நூல்களிசலெ சசேரவரசேர பலெடரக் கராணலெராம்.இவறறுட் பதிறறுப்பத்து மழுடமையும்
சசேரவமசேத்தைவடரப் பறறியசதைன்பது மன்னசர கூறப்பட்டைது. இதுவடர கராணப்படைராதை இதைன் மதைலும்
இறுதியுமைராகிய பகுதிகள் நீங்க ஏடனசயட்டுப் பத்துக்கள் மைஹராமைசஹராபராத்தியராய: ஸ உ.சவ. சேராமநராதை
ஐயரவரகளரால் நன்கு ஆரராயப்சபறறு நமைக்குக் கிடடைத்துள்ளன.

ஒவ்சவராரு பத்தும் ஒவ்சவராரு சசேரனது அருடமைசபருடமைகடளக் கூறுவதைராய், ஓசரராரு புலெவரராற
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பராடைப்சபறறதைராம். இப்பத்துக்கள் ஒவ்சவரான்றன் மடிவிலும் பதிகங்களும் வராக்கியங்களும்
இந்நூடலெத் சதைராகுத்தை புலெவரரால் அடமைக்கப்பட்டுள்ளன. சதைராகுத்தை புலெவர இன்னராசரன்று
சதைரியவில்டலெசயனும் பழைடமையுடடையவரராகசவ சதைராறறுகின்றரார. இவர கூறறராகவுள்ள பதிகங்களும்
வராக்கியங்களும் அவ்வச்சசேரடனப் பறறிய சசேய்திகள் பலெவறடற அறிவிப்பசதைராடு, பராடினரார
சபயரமதைலிய வரலெராறுகடளயும்,அப்புலெவர சபறற பரிசில்கடளயும், பராடைல்சபறற அரசேனது
ஆட்சிக்கராலெங்கடளயும் நன்கு விளக்குவன. இந்நூலிறகண்டை விஷயங்களரால், சசேங்குட்டுவனுள்ளராகச்
சசேரர எண்மைர வரலெராறுகடளச் சுருக்கமைராகத் சதைரியலெராம். அவரகடள அடியில் வருமைராறு கராண்க.
(1) இமையவரம்பன் - சநடுஞ்சசேரலெராதைன்
(2) பல்யராடனச் சசேல்சகழுகுட்டுவன்
(3) களங்கராய்க் கண்ணி நராரமடிச்சசேரல்.
(4) கடைல்பிறக்சகராட்டிய சசேங்குட்டுவன்.
(5) ஆடுசகராட்பராட்டுச் சசேரலெராதைன்.
(6) சசேல்வக் கடுங்சகரா வராழியராதைன்.
(7) சபருஞ்சசேர லிரும்சபராடற
(8) இளஞ்சசேர லிரும்சபராடற
----------------------------------------------------------சசேரன் சசேங்குட்டுவன்
தைந்டதையும் அவன் மைராறறராந்தைராய்ச் சேசகராதைரரும்.
-----------------------------------------------சமைறகூறிய சசேரரகட்கும் சசேங்குட்டுவனுக்கு மள்ள சதைராடைரடப இனி ஆரராய்சவராம்.
சசேங்குட்டுவடனப் பறறிய ஐந்தைராம் பத்துப்* பதிகத்துள், அவன், "வடைவருட்கும் வரான்சறராய் நல்லிடசேக்
- குடைவர சகராமைரான் சநடுஞ் சசேரலெராதைனுக்கு" மைகன் என்று கூறப்படுகின்றரான். இதைனரால்
இரண்டைராம்பத்திற புகழைப்படும் இமையவரம்பன் – சநடுஞ்சசேரலெராதைசன நம் சசேரன் தைந்டதை என்பது
விளங்கும். "ஆரியர துவன்றிய சபரிடசே யிமையந் - சதைன்னங் குமைரிசயரா டைராயிடடை, மைன்மீக் கூறுநர
மைறந்தைபக் கடைந்சதை" † என இவனது வடைதிடசே சவறறிடய அவ்விரண்டைராம்பத்சதை கூறுதைல் கராண்க.
சசேங்குட்டுவன் உடைன்பிறந்தைவரரான இளங்சகராவடிகள், இமையம் வடர சவறறிப்புகழ் பரப்பிய தைம்
தைந்டதை சசேயடலெ, "குமைரிசயராடு வடைவிமையத் – சதைராரு சமைராழிடவத்- துலெகராண்டை சசேரலெராதைறகு" எனக்
கூறுதைலும் இங்கு அறியத் தைக்கது.
--------* இங்ஙனங் குறிக்குமடைசமைல்லெராம், பதிறறுப் பத்திடனசய சகராள்க.
†பதிறறுப். 1.
இந்சநடுஞ்சசேரலெராதைன், உதியஞ்சசேரசலென்ற சவந்தைனுக்கு சவளியன் சவண்மைரான்‡ மைகள் நல்லினியிடைம்
பிறந்தைவன். இவனது அரிய சசேயல்களராவன:--இமையம்வடர படடைசயடுத்துச் சசேன்று அம்மைடலெசமைல்
தைன் இலெராஞ்சேடனயராகிய வில்டலெப் சபராறித்தைது; தைமழைக மழுடமையுந் தைன் சசேங்சகராலின் கீழ்
டவத்தைராண்டைது; தைன்னுடைன் சபராருதை ஆரியவரசேடர சவன்றுஅவடர வணங்கச் சசேய்தைது; யவன
அரசேடரப் சபராரிறபிடித்து, அக்கராலெவழைக்கின்படி, சநய்டய அவரதைடலெயிறசபய்து டகடயப்
பின்கட்டைராககக் கட்டி, அவரிடைத்தினின்று விடலெயுயரந்தை அணிகடளயும்
வயிரங்கடளயும் தைண்டைமைராகப்சபறறு, அவறடறத் தைன் தைடலெ நகரராகிய வஞ்சியிலுள்ளராரக்கு உதைவியது;
கடைலிடடைசய தீசவரான்றில் வசித்தை தைன் படகவர சமைற கப்பறபடடையுடைன் சசேன்று, அவரது
கராவன்மைரமைரான கடைம்டப சவட்டிசயறிந்து, அப்படகவடரப் சபராரசதைராடலெத்தைது மதைலியனவராம்*.
----‡"வீடரசவண்மைரான் சவளியன் தித்தைன்" எனப்படுமைவன் இவன் சபராலும். (சதைரால். சபராருளதி. 114 உடர)
* பதிறறுப்பத்து 2-ம் பதிகம்
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இவறறுள், இறுதியிற கண்டை சசேரலெராதைன்படகவர, கடைம்டபத் தைம் குலெமைரமைராகக் சகராண்டு,
டமைசூரசதைசேத்தின் சமைல்பராடலெ ஆண்டை கதைம்ப சவந்தைரராகக் கருதைப்படுகின்றனர. (Mysore and Coog from the
Inscriptions. 21. இக்கடைம் சபறிந்தை அரிய சசேயடலெச் சசேங்குட்டுவன் கராலெத்தைவரரான மைராமூலெனரார என்ற
புலெவரும்,
"வலெம்படு மரசிற சசேரலெராதைன்
மந்நீ சரராட்டிக் கடைம்பறுத் திமையத்து
மன்சனரார மைருள வணங்குவிற சபராறித்து
நன்னகர மைராந்டதை மறறத் சதைரான்னரார
பணிதிடற தைந்தை பராடுசேரால் நன்கலெம். (அகநரானூறு 127)
எனக் கூறுதைல்கராண்க. இச்சசேரலெராதைடன 2-ம் பத்தைராறபராடிய அந்தைணரரான குமைட்டூரக் கண்ணனரார,
இவனரால் உம்பறகராட்டில் ஐந்நூறூர பிரமைதைராயமம் (அந்தைணரக்கு இடறயிலியராக விடைப்படுவது.)
சதைன்னராட்டு வருவராயிற பராகமம் சபறறனர. இவ்சவந்தைன் 58-வருஷம் வீறறிருந்தைரான்.(பதிறறுப்பத்தின்
2-ம் பதிகத்து வராக்கியம்.) இனிச் சசேரலெராதைர இருவரராகக்சகராண்டு, இமையவரம்பனும் சசேங்குட்டுவன்
தைந்டதையும் சவறுசவறராவர என்று கருதைறகுச் சிறந்தை சேரான்சறரான்றும் கராணப்பட்டிலெது.*
இந் சநடுஞ்சசேரலெராதைனுக்குத் தைம்பியராக விளங்கியவன், பல்யராடனச் சசேல்கழு குட்டுவன் என்பவன்;
எனசவ, சசேங்குட்டுவனுக்கு இவன் சிறியதைந்டதை என்பது தைராசன விளங்கும். இச்சசேல்கழு குட்டுவடன
3-ம்பத்தைராறபராடிய பராடலெக் சககௌதைமைனரார சவண்டுசகராளின்படி, இவன் பத்துப் சபருசவள்விகடள
நடைப்பிக்க, மடிவில் அப் பராரப்பனப்புலெவரும் அவர மைடனவியுஞ் சுவரக்கம்புக்கனர எனப்படுகின்றது;
இங்ஙனம் சுவரக்கம்புக்க வரலெராறு மைடலெநராட்டில் இன்றுங் கன்னபரம்
படரயில் வழைங்குவசதைன்பர.† இவ்சவந்தைன் வீரனும் ஞரானியுமைராக இருபத்டதையராண்டு வீறறிருந்தைரான்..‡
இனி, இமையவரம்பனுக்கு மைடனவியர இருவரராவர; இவருள் ஒருத்தி சசேராழைன் - மைணக்கிள்ளியின்
மைகளராகிய நறசசேராடண என்பராள். இந் நறசசேராடணயிடைம் பிறந்தை மைக்கசள, சசேங்குட்டுவனும்
இளங்சகராவடிகளும்; "சநடுஞ்சசேரலெராதைறகுச் சசேராழைன் மைணக்கிள்ளியீன்ற மைகன்"§ "சசேரலெராதைறகுச் சசேராழைன்
மைகள் நறசசேராடணயீன்ற மைக்களிருவருள்"* எனப்படுதைல் கராண்க.
------*சசேங்குட்டுவடன அவன் சேசகராதைரர - "மைராநீர சவலிக் கடைம்பறுத்திமையத்து, வரானவர மைருள மைடலெவிற
பூட்டிய, வரானவர சதைரான்றல்" என்று கூறுதைலெராலும் (சிலெப். கராட்சிக். 1-3) அங்ஙனங் கடைம்பறுத்தை
இமையவரம்பன் மைகசன நம் சசேரன் என்பது உணரப்படும்.
† பதிறறுப்பத்துப் பதிப்பில் மைஹராமைசஹராபராத்தியராயர ஐயரவரகள் எழுதிய நூலெராசிரியரவரலெராறு
பராரக்க. சிலெப்.23, 63-64; பழை சமைராழி.316
‡ பதிறறுப்.3-ம் பதிகம்.
§ ௸. 5-ம் பதிகம்.

இனி, சநடுஞ்சசேரலெராதைனுடடைய மைறசறராரு மைடனவி, சவளராவிக் சகராமைரானரான பதுமைன் என்பவன் மைகள்.
இவளிடைம் அச் சசேரனுக்குப் பிறந்தை மைக்கள், களங்கராய்க் கண்ணி நராரமடிச்சசேரலும், ஆடுசகராட்பராட்டுச்
சசேரலெராதைனுமைராவர.† இவருள், மன்னவன், மடிசூடுஞ் சேமையத்தில் மடித்தைறகுரிய கண்ணியுங்கிரீடைமம்
படகவர கவரந்தைதைனரால் உதைவராடமைபறறி, அவறறுக்குப் பிரதியராகக் களங்கராயராற கண்ணியும் நராரரால்
மடியுஞ்சசேய்து புடனந்து சகராண்டைடமையின் 'களங்கராய்க்கண்ணி நராரமடிச்சசேரல்' என்னும் சபயர
சபறறரான்.‡ இச்சசேரனுக்குப் சபரும்படகவனராகி அவனராட்டடைக் கவரந்தைவன், கடைம்பின் சபருவராயில்
என்ற ஊரக்குரிய நன்னன் என்பவன். இவடன, சமைறறிடசேயிலுள்ள வராடகப் சபருந்துடற
என்னுமடைத்தில் நடைந்தை சபரும்சபராரிற சகரான்று, தைரானிழைந்தை நராட்டடை இவ்சவந்தைன் திரும்பப்சபறறரான்
என்று கல்லெராடைனரார கூறுவர. # இங்ஙனம் இவன்சபறறது பூழிநராசடைன்பது, "பூழிநராட்டடைப்
படடைசயடுத்துத்தைழீஇ" என இவன் பதிகங் கூறுதைலினின்று புலெப்படுகின்றது
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---------------* சிலெப்பதிகராரப் பதிகம், அடியராரக்கு நல்லெராருடர.
† 4, 6-ம் பத்துப் பதிகங்கள்.
‡ பதிறறுப்பத்து. 38-உடர
# "குடைராஅது, இரும்சபரான் வராடகப் சபருந்துடறச் சசேருவிற, சபராலெம்பூ ணன்னன் சபராருதுகளத்
சதைராழிய, வலெம்படுசகராறறந் தைந்தை வராய்வராட், களங்கராய்க் கண்ணி நராரமடிச்சசேரல், இழைந்தைநராடு
தைந்தைன்ன" (அகநரானூறு. 199)
---இவடன 4-ம் பத்தைராறபராடிய புலெவர கராப்பியராறறுக் கராப்பியனரார என்னும் அந்தைணர. இவர
இவடனப்பராடி, 40-நூறராயிரங் கராணமம்* அவனராட்டிற பராகமம் பரிசுசபறறரார. இச்சசேரல்
இருபத்டதைந்தைராண்டு வீறறிருந்தைரான்.†
இந்நராரமடிச் சசேரலின் தைம்பியராகிய சசேரலெராதைன் சசேங்சகராறசபருடமையராற சிறந்தைவன். இவனது
வீரச்சசேயல்களிசலெ, தைண்டைராரணியத்திலுள்ளரரால்‡ கவரப்பட்டை பசுநிடரகடள மீட்டுத் சதைராண்டியிற
சகராணரந்துசசேரப்பித்தைசதை மக்கியமைரானது. இதுபறறிசய 'ஆடுசகராட்பராட்டுச்சசேரலெராதைன்' எனப்பட்டைரான்.
இவ்சவந்தைன் தைன்டன 6-ம் பத்தைராறபராடிய கராக்டக பராடினியரார நச்சசேள்டளயரார என்னும்
சபண்புலெவரக்கு, அணிகலென் சசேய்துசகராள்வதைறகராக ஒன்பது கராப்§சபரான்னும் நூறராயிரங்
கராணமங்சகராடுத்து அவடரத் தைன் ஆஸ்தைரானத்தில் டவத்துக்சகராண்டு அபிமைரானித்தைனன். இச்சசேரலெராதைன்
மப்பத்சதைட்டைராண்டு வீறறிருந்தைவன். $
இனி, பதிறறுப்பத்துத் சதைராகுத்தை புலெவர நராரமடிச் சசேரடலெப்பறறிய பகுதிடய நரான்கராவதைராகவும், அவன்
தைம்பி ஆடுசகராட்பராட்டுச் சசேரலெராதைனது பகுதிடய ஆறராவதைராகவும் டவத்து, இடடையிற
சசேங்குட்டுவடனப் பறறியடதை அடமைத்திருக்கின்றரார.
------* இது, சசேரரின் படழைய நராணயமைராகப் பதிறறுப்பத்துப் பதிகங்களரால் சதைரிகிறது. மைடலெநராட்டில் 3கழைஞ்சு அல்லெது 1 1/2 பணம், கராணம் என இப்சபராது வழைங்குகின்றது. (Dr.Gundert's Malayalam Dictionary)
† 4-ம் பத்துப்பதிகம்.
‡தைண்டைராரணியம் - ஆரிய நராட்டிலுள்ளசதைரார நராடு. இஃது இப்சபராது பம்பராய் மைராகராணத்டதைச்
சேராரந்தைதைராகும். (Dr. Bhandarkar's History of Dekkan. p. 136)
§ கரா - ஒரு படழைய நிடற.
$ 6-பத்துப் பதிகம்.
இதைனரால், நராரமடிச்சசேரல் சசேங்குட்டுவனுக்கு மறபட்டைவனராகவும், அவன் தைம்பி சிறிது
பிறபட்டைவனராகவுங்கருதை இடைமண்டைராகின்றது. கராலெமடறயில் டவத்சதை, பதிறறுப்பத்துத்
சதைராகுக்கப்பட்டிருத்தைடலெ அதைனுட்கண்டை பதிகங்களராலும் வராக்கியங்களராலும் உய்த்துணரலெராகும்.
சசேரன் சசேங்குட்டுவனது 5-ம் பதிகத்தைரால் அவன் தைராய்ப்பராட்டைனராகத் சதைரியும் மைணக்கிள்ளி,
உடறயூரிலிருந்தைராட்சி புரிந்தை சசேராழைனராவன். சசேங்குட்டுவன் மைராறறராந்தைராடயப் சபறறவனராக 4, 6-ம்
பதிகங்கள் கூறும் சவளராவிக்சகராமைரான் பதுமைன்என்பவன் சபராதினிமைடலெக்குரிய*
ஆவியரகுலெத்சதைரான்றல். இவ்சவளராவியின் சபயரரால் வஞ்சியின்புறத்சதை ஒரு மைராளிடக
அடமைக்கப்பட்டிருந்தைசதைன்று சதைரிகின்றது.†
-------------* சபராதினி என்பது பழைனியின் படழைய சபயர. இவ்வராவியர இதைடன-யராண்டைடமைபறறிசய, இஃது
ஆவிநன்குடி என வழைங்கப்சபறறது. இவ்வராவியரகுடியில் உதித்தைவருள், வள்ளலெரான சபரும்சபகனும்
ஒருவன். (யராசமைழுதிய சவளிர வரலெராறு பராரக்க)
† சிலெப்பதிகராரம். 28: 196-8; புறநரானூறு. 13.
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சசேரரின் மைறசறராரு கிடளயினர.
இனி, பதிறறுப்பத்தின் இறுதிமூன்று பத்துக்களராற புகழைப்பட்டை அரசேர, சசேரமைரபின் மைறசறராரு
கிடளயினரராகத் சதைராறறுகின்றனர. அந்துவஞ்சசேரல் இரும்சபராடற என்பவன் இம்மைரபின் தைடலெவன்
என்பதும், இவன் மைகன் சசேல்வக் கடுங்சகரா வராழியராதைசனன்பதும் 6-ம்பத்துப்பதிகத்தைரால் அறியப்படும்.
இவ்வந்துவஞ்சசேரல், மடித்தைடலெக்சகராப் சபருநறகிள்ளி என்ற சசேராழைனுக்குப் படகவன்.(புறநரானூறு 13)
இச் சசேரன் மைகனரான சசேல்வக்கடுங்சகரா, சபருங்சகராடடையராலும் அருங்குணங்களராலும்
சபயரசபறறவன்; திருமைரால் பத்தியிற சிறந்து விளங்கிசயரான்.('மைராயவண்ணடன மைனனுறப்சபறறு' என
இவன்பதிகங் கூறுதைல் கராண்க.)
கபிலெர என்னும் புலெவர சபருமைரான் தைம் உயிரத்துடணவனராக விளங்கிய சவள் - பராரி உயிரநீத்தைதும்,
அப்பராரியின் உத்தைமைகுணங்கள் பலெவும் இச் சசேல்வக்கடுங்சகராவிடைம் உள்ளனவராகக் சகள்வியுறறு
இவடனக் கராணச்சசேன்று ஏழைராம்பத்டதை இச்சசேரன்மன் பராடினர. (இவ்சவழைராம்பத்தின் மதைறபராட்டில்,
இச்சசேய்திடயக் கபிலெசர கூறுதைல் கராணலெராம்.) அவர பராடைடலெக்சகட்டை சசேல்வக்கடுங்சகரா அவ்வந்தைணப்
சபரியராரக்குச் சிறுபுறமைராக (சிறுபுறம்-சிறுசகராடடை) நூறராயிரங் கராணம் அளித்தைசதைராடு,நன்றரா
என்னுங்குன்றில் தைரானும் அவரும் ஏறிநின்று தைன் கண்ணிறகண்டை நராசடைல்லெராங்கராட்டி அப்புலெவரக்களித்தைரான். (7-ம் பத்துப்பதிக வராக்கியம்.) இவ்வருங்சகராடடைடய "நனவிறபராடிய நல்லிடசேக் - கபிலென்
சபறற ஊரினும் பலெசவ" எனப் பிறகராலெத்தைவரும் புகழ்தைல் கராண்க.(பதிறறுப். 85) இவன் மைடனவி
(சநடுஞ்சசேரலெராதைறகு மைகட்சகராடுத்தை) சவளராவிக் சகராமைரானுடடைய மைறசறராரு மைகளராவள்.(8-ம் பதிகம்)
ஆகசவ, சநடுஞ்சசேரலெராதைனும் சசேல்வக்கடுங்சகராவும் சேகலெமடறயினசரன்பது விளங்கும்.
இவ்சவந்தைரபிரரான் இருபத்டதைந்தைராண்டு வீறறிருந்தைவன்.(7-ம் பதிகவிறுதி). இவன் சிக்கறபள்ளி
என்னுமடைத்திற கராலெஞ்சசேன்றவசனன்று சதைரிகின்றது.(புறநரானூறு 387)
இச் சசேல்வக்கடுங்சகராவுக்குப் பிறந்தை வீரமைகன் சபருஞ்சசேரலிரும்சபராடற என்பரான். இவன்
அதியமைரானது தைகடூர சமைறபடடைசயடுத்துச் சசேன்று சபரும்சபரார புரிந்து, அவ்வூடரயும்
அவ்வதியமைராடனயும் அழித்தைனன். இப் சபராரச்சசேயசலெ தைகடூர யராத்திடர(இதைனுட் சிலெ பராடைல்கள்,
சதைரால்கராப்பியவுடர, புறத்திரட்டு மதைலியவறறிற கராணப்படுவதைன்றி, நூன்மழுதும் இதுவடர
சவளிவரவில்டலெ.) என்னும் பண்டடைநூலிற சிறப்பித்துக் கூறப்படுவது. இவ் சவறறிபறறித்
'தைகடூசரறிந்தை’ என்னும் அடடையுடைன் இவன் வழைங்கப்படுவன். இப்சபருஞ்சசேரடலெ 8-ம்பத்தைராற
புகழ்ந்தைவர அரிசில் கிழைரார என்ற புலெவரசபருமைரான்.இவர பராடைல்கடளக்சகட்டு மைகிழ்ந்தை இச்சசேரன்,
தைரானுந்தைன் மைடனவியும் சவளிசய வந்துநின்று 'தைன் சகராயிலிலுள்ளனசவல்லெராம் சகராள்க’ என்று
ஒன்பதுநூறராயிரங் கராணத்சதைராடு தைன் அரசுக் கட்டிடலெயும் (சிங்கராதைனம்.) புலெவரக்குக் சகராடுப்ப, அவர
'யரானிரப்ப நீ யராள்க’ என்று அவறடறத் திரும்பக்சகராடுத்து அவ்வரசேனுக்கு அடமைச்சுப் பூண்டைரார.
இச்சசேரன் பதிசனழைராண்டு வீறறிருந்தைரான்.(8-ம்பத்துப் பதிகம்.) இப்சபருஞ்சசேரறகு மைடனவியராகிய
அந்துவஞ்சசேள்டள வயிறறில் உதித்தைவன் இளஞ்சசேரலிரும்சபராடற என்பரான். இவன், தைன்டன 9ம்பத்தைராறபராடிய சபருங்குன்றூர கிழைராரக்கு "மைருளில்லெராரக்கு மைருளக் சகராடுக்க" என்று உவடகயின்
மப்பத்தீரராயிரங் கராணங்சகராடுத்து, அவரறியராடமை ஊருமைடனயும் வளமகப்படடைத்து,ஏருமன்பமம்
இயல்வரப் பரப்பி, எண்ணறகராகரா அருங்கலெ சவறுக்டகசயராடு, பன்னீரராயிரம் பராறபடைவகுத்துக்,
கராப்புமைறந்தைரான் விட்டைரான்" என்று கூறப்பட்டுளது.($ 9-ம்பத்துப் பதிகம்.)
இங்ஙனமைராகப் புலெடமைடயக் சககௌரவித்தை அரசேர மறகராலெத்சதை சவசறவருங் கராணப்பட்டிலெர.[**
சபருங்குன்றூரக்கிழைரார இவ்சவந்தைடனப் பராடியனவராகப் புறநரானூறறிற கராணப்படும் 210, 211-ம்
பராடைல்களரால், அப்புலெவடர சநடுங்கராலெங் கராக்கும்படிடவத்துப் பின் ஒன்றுங்சகராடைராமைசலெ
இவ்சவந்தைன் அனுப்ப, அதுபறறி மைனமடடைந்துசசேன்றனர புலெவர என்பது சதைரிகின்றது. இதைனரால்,
சபருங்குன்றூர கிழைராரது நல்வராழ்வுக்கு சவண்டியவடனத்டதையும் அவரூரில் அவரறியராமைசலெ அடமைத்து
டவத்துப் பின்னர சவறுங்டகசயராடு அவடரவிடுத்தைனன் இப்சபருஞ்சசேரல் என்பது
உய்த்துணரப்படுகின்றது. இச்சேரிதைம்சபராலெப் பிறகராலெத்து வழைங்குவது சேத்திமறறப் புலெவர என்பவர
வரலெராசறரான்சறயராம்.)] இவ்விளஞ்சசேரல் பதினராறராண்டு வீறறிருந்தைவன்.
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இனி, இவ்விளஞ் சசேரலின் மன்சனராருள், மைராந்தைரன்('அறன்வராழ்த்தை நறசேராண்டை, விறன்மைராந்தைரன்
விறன்மைருக’ எனக்கராண்க. (பதிற. 90.))என்பவனும், கருவூசரறிய ஒள்வராட்
சகராப்சபருஞ்சசேரலிரும்சபராடற என்பவனும் பிரசித்தைரகளராகக் கராணப்படுகின்றனர.இவருள்
மன்னவசன 'மைராந்தைரம் சபராடறயன் கடுங்சகரா’எனப் பரணரராலும் பராடைப்பட்டைவனராதைல் சவண்டும்.
(அகம். 142.)மைறசறராருவனராகிய சகராப்சபருஞ்சசேர லிரும்சபராடறடய நரிசவரூஉத்தைடலெயரார என்ற
புலெவர கண்டைதும் அவர தைம் படழைய நல்லுடைம்பு சபறறனர எனப்படுகின்றது.(புறம். 5)சமைறகுறித்தை
மைராந்தைரனின் சவறராக, யராடனக்கட் சசேய் மைராந்தைரஞ்சசேர லிரும்சபராடற என்பவசனராருவன் புலெவனும்
வள்ளலும் சபராரவீரனுமைராக நூல்களரால் அறியப்படுகின்றரான். இவன் கபிலெர கராலெத்திறகுச் சிறிது
பிறபட்டிருந்தைவன்.(புறம். 53.) ஐங்குறுநூறு இவனரால் சதைராகுப்பிக்கப்சபறற சதைன்பர. இவன்
சமைறகுறித்தை இளஞ்சசேரலிரும்சபராடறக்குத் தைம்பி அல்லெது மைகன் சபரான்ற சேமீபித்தை உறவினன் சபராலும்.
இவரகளன்றிப் பிறகராலெத்தில் கடணக்கராலிரும்சபராடற (புறம் 74. களவழி நராறபது என்னுஞ் சிறுநூல்,
இவ் விரும்சபராடறக்கும் சசேராழைன் சசேங்கணரானுக்கும் நிகழ்ந்தை கழுமைலெப்சபராடரப்பறறிப்
சபராய்டகயராரராற பராடைப்சபறறது.) என்பவசனராருவனும் இவர வழியில் ஆண்டைனன்.
இவடரசயல்லெராம் இரும்சபராடற மைரபினர என்று நராம் கூறுதைல் தைகும். சசேங்குட்டுவன்,
இவ்விரும்சபராடறமைரபின் மன்சனராருள் ஒருவனராகவும் கூறப்படுதைலெரால்,+ ('கடைலிருப்ப சவலிட்டும்'
என்பது சசேங்குட்டுவன் சசேய்தியராகும். (பதிற. 90)) இம்மைரபினரும் நம் சசேரன்மைரபினரும் சநருங்கிய
தைராயத்தைரார என்பது சதைளிவராகின்றது.
------------இரும்சபராடற மைரபினர.
1. மைராந்தைரம் சபராடறயன் கடுங்சகரா
2. கருவூசரறிய ஒள்வராட் சகராப் சபருஞ்சசேர லிரும்சபராடற.
3. அந்துவஞ் சசேர லிரும்சபராடற.
4. சசேல்வக் கடுங்சகரா வராழியராதைன் X பதுமைன்சறவி.
5. தைகடூசரறிந்தை சபருஞ்சசேர லிரும்சபராடற X அந்துவஞ் சசேள்டள.
6. இளஞ்சசேர லிரும்சபராடற.
7. யராடனக்கட் சசேய் மைராந்தைரஞ்சசேர லிரும்சபராடற.
8. கடணக்கரா லிரும்சபராடற.
சமைறகுறித்தைவர அல்லெராதை சவறுசிலெ சசேரவரசேரும் புறநரானூறு மதைலிய சேங்கச்-சசேய்யுள்களிற
கராணப்படுகின்றராரராயினும், அவரகட்கும் சசேங்குட்டுவனுக்குமள்ள சதைராடைரபு விளங்கவில்டலெ.
இனி, இமையவரம்பன் சபருந்சதைவியரிடைம் பிறந்தை மைக்களும், இரும்சபராடறமைரபினரும் சசேரநராட்டில்
சவறுசவறு தைடலெநகரங்களில் ஆட்சிபுரிந்தைவரகள். இம்மடறயில், கருவூரராகிய வஞ்சிமைராநகரம்
சசேங்குட்டுவனுக்குத் தைடலெடமைநகரராக விளங்க, மைராந்டதைசயன்பது நராரமடிச்சசேரலுக்கும், சதைராண்டி
இரும்சபராடற மைரபினரக்கும் இரராஜேதைரானிகளராகவிருந்தைன எனத் சதைரிகின்றது. மைராந்டதையுந் சதைராண்டியும்
சசேரசதைசேத்தின் மக்கிய நகரங்கள் என்பது, "சசேரலெராதைன் ... நன்னகர மைராந்டதை மறறத்து" (அகம் 127)
"குட்டுவன் மைராந்டதை"(சதைரால். சபராரு. 107 உடர.) எனவும்,"குட்டுவன் சதைராண்டி" எனவும் நூல்கள்
கூறுதைலெரால் அறியலெராம். இவ்விரண்டு தைடலெநகரங்களும் கடைறகடரயில் அடமைந்தைடவ. (கடைல்சகழு
மைராந்டதை" (சதைரால். சபராரு. 150 உடர) "கரானலெந்சதைராண்டி" (புறம் 48) எனக் கராண்க இவறறுள், சதைராண்டி
என்பது மறகராலெத்சதை பலெசதைசே மைரக்கலெங்கள் வந்துதைங்கும் சபருந்துடறமகமைராக விளங்கிய சதைன்பது,
மன்னூல்களராலும்,தைராலெம(Ptolemy)மதைலிய யவனராசிரியது குறிப்புக்களராலும் அறியப்படுகின்றது.
இப்சபராது, அகலெப்புடழைடயயடுத்துள்ள சதைராண்டிப்பராயில் என்னுஞ் சிறறூடரப் படழைய
சதைராண்டியராகக் கருதுவர.)
சமைறகூறிப்சபராந்தை சசேரமைரபினசரல்லெராம் அறிவுதிருவராறறல்களரால் தைங்கராலெத்சதை ஒப்புயரவறறு
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விளங்கியவசரன்பதும் சசேந்தைமழ்வளரச்சி சசேய்தைதில் இன்சனராசர அக்கராலெத்துச் சிறந்து
நின்றவசரன்பதும் நன்கு சவளியராதைல் கராண்க.
சசேங்குட்டுவன் சேசகராதைரர.
சசேங்குட்டுவன் தைந்டதையராகிய சநடுஞ்சசேரலெராதைன், சவறபஃறடைக்டகப் சபருநறகிள்ளி என்னுஞ்
சசேராழைனுடைன் சபரும்சபரார புரிந்தைசபராது, அவ்விருவருசமை சபராரக்களத்தில் ஒருங்கிறந்தைனர என்பது,
அவரகளிறந்துகிடைந்தை நிடலெடய சநரிறகண்டு கழைராத்தைடலெயராரும் பரணரும் உருகிப்பராடிய பராடைல்களரால்
சதைரியவருகின்றது. (புறநரானூறு 62, 63.)இந் சநடுஞ்சசேரலெராதைன் 58-ஆண்டு வீறறிருந்தைவன். இவன்
சபரராறறலுடைன் விளங்கியதைறசகறப, இவன் மைகன் சசேங்குட்டுவனும் சபருவீரனராய் அவனது
சிங்கராதைனத்துக்கு உரியவனராயினரான். சநடுஞ்சசேரலெராதைன் சிவபிரரான் திருவருடள சநராறறுச்
சசேங்குட்டுவடனப் சபறறவசனன்பது உய்த்துணரப்-படுகின்றது.(சிலெப்பதிகராரம் 26; 98-99. 30; 141-142)
இவன் அரசேராட்சிசபறறதில் விசசேடைச் சசேய்திசயரான்றுஞ் சசேரால்லெப்பட்டுள்ளது. சநடுஞ்சசேரலெராதைனுக்குச்
சசேங்குட்டுவனுடைன் இளங்சகரா ஒருவனும் பிறந்திருந்தைனன். இவ்விளங்சகரா,சபரறிவும்
உத்தைமைகுணங்களும் வராய்ந்தைவன். ஒருநராள் சபரத்தைராணியில் மைன்னரகள் புடடைசூழை, சநடுஞ்சசேரலெராதைன்
தைன் மைக்களிருவருடைனும் வீறறிருந்தைசபராது, நிகழ்வது கூறவல்லெ நிமத்திகசனராருவன் அம் மைண்டைபத்டதை
அடடைந்து,அரசேடனயும், அவன் மைக்கடளயும் அடிமதைன் மடிவடர சநராக்கி- "சவந்தைர சவந்சதை! இனி நீ
விண்ணுலெகு சசேல்லுங்கராலெம் சநருங்கியது; நீ தைராங்கியுள்ள சசேங்சகராடலெ நின் மைக்களிருவருள்
இடளசயராசன வகித்தைறகுரியனராவன்" என்று பலெருமைறியக் கூறினரான்.
இதுசகட்டை மூத்தைவனரான சசேங்குட்டுவன் மைனமடளந்து நிறக, அஃதைறிந்தை இளங்சகரா, அந்நிமத்திகன்
மடறடமைசகடைச் சசேரான்னதைறகராக அவடனசவகுண்டு தைந் தைடமையன்சகராண்டை மைனக்கவடலெநீங்கும்படி
அவ்வத்தைராணிக்கண்சண அரசேராளுரிடமைடய மனிந்து துறவுபூண்டு,வீட்டுலெகத்டதை ஆளறகுரிய
சபருசவந்தைரராய் விளங்கினர-என்பதைராம். கருவிசலெ திருவுடடையரராயிருந்தும் இளடமையில் தைராம்
துறவுபூணும்படி சநரந்தைடதைத் தைம் அழைகிய வராக்கரால் இவ் விளங்சகராசவ கூறியிருத்தைல் அறிந்து
மைகிழைறபராலெது. சசேங்குட்டுவனுடைன் பத்தினிக்கடைவுடள வழிபட்டுத் திரும்பும்சபராது, சதைவந்தியின்சமைல்
அக்கடைவுள் ஆசவசித்துத் தைம்டமைசநராக்கிக் கூறியதைராக இவ்வடிகள் கூறுவதைராவது:"சவள்விச் சேராடலெயில் சவந்தைன் சபயரந்தைபின்
யரானுஞ் சசேன்சறன், என்சனதி சரழுந்து
சதைவந் திடகசமைற றிகழ்ந்து சதைரான்றி
'வஞ்சி மூதூர மைணிமைண் டைபத்திடடை
நுந்டதை தைராணிழை லிருந்சதைராய்! நின்டன
அரசுவீற றிருக்குந் திருப்சபராறி யுண்சடைன்று
உடரசசேய் தைவன்சமை லுருத்து சநராக்கிக்
சகராங்கவிழ் நழுந்தைராரக் சகராடித்சதைரத் தைராடனச்
சசேங்குட் டுவன்றன் சசேல்லெல் நீங்கப்
பகல்சசேல் வராயிற படிசயரார தைம்மன்
அகலிடைப் பராரம் அகலெ நீக்கிச்
சிந்டதை சசேல்லெராச் சசேசணடுந் தூரத்து
அந்தைம லின்பத் தைரசேராள் சவந்து'என
என்றிற மடரத்தைஇடமைசயரா ரிளங்சகராடி"(சிலெப்பதிகராரம் 30: 170-183.) என்பது.
இவ்வரலெராறடறசய அடியராரக்குநல்லெரார சிலெப்பதிகராரப் பதிகவுடரயிற சிறிது விரித்துக்கூறினர.
இவறறரால், சசேங்குட்டுவன் பட்டைசமைய்துவதைறகு மன்பு நிகழ்ந்தை இளங்சகராவின் துறவுவரலெராறு
சவளியராம். இங்ஙனம் துறவு பூண்டை பின், இளங்சகராவடிகள் என வழைங்கப்சபறறு, வஞ்சிமைராநகரின்
கீழ்பராலுள்ள 'குணவராயிற சகராட்டைம்' என்றவிடைத்தில் வசித்து வந்தைனர.('குணவராயிற சகராட்டைத் தைரசுதுறந்
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திருந்தை-குடைக்சகராச் சசேரல்இளங்சகராவடிகட்கு' என்பது பதிகம்.) இவர, சபருந் துறவியராக இருந்தைது
மைட்டுமைன்றி, அக்கராலெத்திருந்தை உத்தைமை கவிகளுள் ஒருவரராகவும் விளங்கினர. தைமடழைம்சபருங்
கராவியங்களுள் ஒன்றராகச் சிறப்பிக்கப்படும் சிலெப்பதிகராரம் இவ்வடிகள் இயறறியசதைன்படதையும், அதைன்
சசேராறசபராருள்வளங்கடளயும் அறிந்து வியவராதை அறிஞருமளசரரா? இந்நூடலெ அடிகள் பராடுதைறகுக்
கருவியராக நின்ற சபரும்புலெவர, மைதுடரக்கூலெவராணிகன் சேராத்தைனரார(இவர வரலெராறடற 'இருசபரும்
புலெவர' என்னும் இந்நூறபகுதியுட் கராண்க.) என்பவர. இப்புலெவடரத் தைடலெடமையராகக்சகராண்டை
அடவக்கண்சண அடிகள் தைம் நூடலெ அரங்சகறறினர.("உடரசேரா லெடிக ளருள மைதுடரக்-கூலெவராணிகன்
சேராத்தைன் சகட்டைனன்." (சிலெப்-பதி.88-9)) அவ்வச் சேமையநிடலெகடளயும், தைமழ்மூசவந்தைர
சபருடமைகடளயும் நடுநிடலெபிறழைராது கூறிச்சசேல்வதிலும் இயறடகச் சிறப்புக்கடள
எடுத்துசமைராழிவதிலும், உலெகத்தின் தைரமைங்கடள உணரத்துவதிலும் இவ்வடிகட்கிருந்தை சபரராறறல்
மகவும் வியக்கறபராலெது. இவ்வடிகள் டஜேநமைதைத்திற பறறுள்ளவரராகசவ இவரது வராக்கின் சபராக்கரால்
உய்த்துணரப் படுமைராயினும்,டவதிக சேமையத்தைவரராகக் கருதைறகுரிய சேரான்றுகளுமள்ளன.
எங்ஙனமைராயினும், மைதைராந்தைரங்களில் அபிமைரானமம் ஆழ்ந்தை ஆரராய்ச்சியுமக்கவர இவ்வடிகள் என்பதில்
ஐயமல்டலெ.மைறறும் இவர அருடமை சபருடமைகள் இந்நூலில் உரியவிடைங்களிற கூறியுள்சளராம்.
--------------சசேங்குட்டுவன் மைடனவிமைக்கள் மதைலிசயரார.
சசேரன் - சசேங்குட்டுவனுடடைய சகராப்சபருந்சதைவியராக விளங்கியவள் இளங்சகராசவண்மைராள் என்பராள். "
இளங்சகராசவண்மைரா ளுடைனிருந் தைருளி" (சிலெப்பதிகராரம். 25,5)"வதுடவசவண்மைராள் மைங்கலெ
மைடைந்டதை"(சிலெப்பதிகராரம் 28:51) எனச் சிலெப்பதிகராரம் குறிப்பது கராண்க. இதைனரால், இப்சபருந்சதைவி
சவளிர குலெத்தைவள் என்பது சபறப்படும். இவசளராருத்திடயயன்றி சவறு மைடனவியடரச்
சசேங்குட்டுவன் மைணந்திருந்தைவனராகத் சதைரியவில்டலெ. (இளங்சகரா சவண்மைராள் என்ற சபயரரால்
இவடள இடளய மைடனவியராகக் கருதைக்கூடுசமைனும், சசேங்குட்டுவறகு மூத்தைமைடனவிசயராருத்தி
இருந்தைதைராக இளங்சகராவடிகள் உரியவிடைங்களிலும் உணரத்தைராடமையரால், அவ்வராறு
துணியக்கூடைவில்டலெ. ஒருகரால் மூத்தைவளிருந்து இறந்தைனளராக, அடுத்துமைணம் புரியப்சபறற இவள்
இங்ஙனம் வழைங்கப் சபறறராள்சபராலும்.) சசேங்குட்டுவனுக்குக் குட்டுவஞ்சசேரல் (குட்டுவஞ்சசேரல்(சசேங்)குட்டுவனுக்கு மைகனராகிய சசேரல் எனப்சபராருள்படும்.) என்னும் சபயரபூண்டை
மைகசனராருவனிருந்தைனன்.
பரணசரன்னும் புலெவர சபருமைரான் ஐந்தைராம் பத்தைரால் தைன்டனப் பராடியதுசகட்டு மைகிழ்ந்தை
சசேங்குட்டுவன், அவ்வந்தைணரக்குப் சபரும்சபராருசளராடு, இக்குட்டுவஞ்சசேரடலெயும் பரிசேராக
அளித்தைராசனன்று அப் பத்தின் இறுதிவராக்கியங் கூறுகின்றது. இங்ஙனம் 'மைகடனப் பரிசேளித்தைரான்’
என்பது, பரணரிடைங் கறறு வல்லெனராம்படி அவடனக் குருகுலெவராசேஞ் சசேய்ய நியமத்தைடதைக்
குறிப்பதுசபராலும். இக் குட்டுவஞ்சசேரல் சமைறகுறித்தை சகராப்சபருந்சதைவியிடைம் பிறந்தைவனராதைல்
சவண்டும். இம்மைகன் பட்டைம் சபறற பின்னர,மறகராலெமடறப்படி சவறுசபயரும் இவனுக்கு
வழைங்கியிருத்தைல் கூடும். ஒருகரால், சசேராழைன் சபருநறகிள்ளி, பராண்டியன் உக்கிரப்சபருவழுதி-இவருடைன் நட்புப்பூண்டிருந்தை சசேரமைரான் மைராசவண்சகரா என்பவன்,(புறநரானூறு--367.)
இக்குட்டுவஞ்சசேரசலெரா என்று கருதுதைறகும் இடைமண்டு.
சசேங்குட்டுவன் தைராயுடைன் பிறந்தை அம்மைரான் கராரியராறறுத் துஞ்சிய சநடுங்கிள்ளி என்பவசனன்றும், அவ்
வம்மைரானுக்கு மைகன் சசேராழைன்-இரராசேசூயம் சவட்டை சபருநறகிள்ளிசயன்றும் புலெப்படுகின்றன.
இதைறகுறற கராரணங்கடளச் "சசேங்குட்டுவன் கராலெத்தைரசேர" என்ற அதிகராரத்துள்
விளக்கியுள்சளராம்.இவ்வராறு பண்டடைநூல்களராற சறரிந்தைவளவிற சசேங்குட்டுவன் சுறறத்தைராடரப்
பின்னர வருமைராறு சதைராகுத்துக் கராட்டைலெராம். இவடரப்பறறிய விவரங்கடள ஆங்கராங்கு அறிந்துசகராள்க.
-------------
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[சசேங்குட்டுவன். ... ... சுறறத்தைரார.]
1. தைந்டதைடயப்சபறற பராட்டைன் -- உதியஞ்சசேரல்.
2. தைந்டதைடயப்சபறற பராட்டி -- சவண்மைராள் நல்லினி.
3. தைந்டதை -- இமையவரம்பன்-சநடுஞ்சசேரலெராதைன்.
4. தைராய் -- நறசசேராடண.
5. இடளய சேசகராதைரர -- இளங்சகராவடிகள்.
6. மைடனவி -- இளங்சகராசவண்மைராள்.
7. மைகன் -- குட்டுவஞ்சசேரல்.
8. சிறியதைந்டதை -- பல்யராடனச் சசேல்சகழு குட்டுவன்.
9. தைராய்ப்பராட்டைன் -- சசேராழைன் மைணக்கிள்ளி.
10. அம்மைரான் -- கராரியராறறுத் துஞ்சிய சநடுங்கிள்ளி.
11. அம்மைரான் சசேய் -- இரராசேசூயம் சவட்டை சபருநறகிள்ளி.
12. மைராறறராந்தைராய் -- பதுமைன்சறவி.
13. மைராறறராந்தைராய் வயிறறுச் சேசகராதைரர -- நராரமடிச்சசேரல்.
ஆடுசகராட்பராட்டுச் சசேரலெராதைன்.
14. மைராறறராந்தைராய்ப் பராட்டைன் -- சவளராவிக்சகராமைரான் பதுமைன்.
15. தைராயத்தைரார -- இரும்சபராடற மைரபினர.
-----------------------------------------------------------
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அதிகராரம் - 3
சசேங்குட்டுவன் சபராரச்சசேயல்கள்
சநடுஞ்சசேரலெராதைன் விண்ணுலெகஞ் சசேன்றசபராது சசேங்குட்டுவனுக்கு உத்சதைசேம் 20-வயது சகராள்ளலெராம்.
ஆயின்,55-ஆண்டு சசேங்குட்டுவன் வீறறிருந்தைதைராகப் பதிறறுப்பத்துக் கூறுதைலெரால், குடறந்தைது 35வருஷகராலெம் இவன் ஆட்சி சசேய்தைவனராதைல் சவண்டும். இந்நீடித்தை ஆட்சியில் நிகழ்ந்தை இவன் சசேய்திகள்
மழுதுந் சதைரியக் கூடைவில்டலெ. ஆயினும்,சிலெப்பதிகராரமம் பதிறறுப்பத்தும், இவனரால் நிகழ்த்தைப்பட்டை
அருஞ்சசேயல்கள் சிலெவறடறக் குறித்திருக்கின்றன.அவறறிறகண்டை சசேங்குட்டுவன் வீரச்சசேயல்களிசலெ
சிறப்புடடையடவ அடியில் வருவனவராம்.
1. தைன் தைராயின்சபராருட்டுச் சேடமைத்தை படிமைத்டதைக் கங்டகநீரராட்டைச் சசேன்றசபராது, ஆங்சகதிரத்தை
ஆரியவரசேருடைன் நடைத்திய சபரார.
2. சகராங்கர சசேங்களத்து நடைத்திய சபரார
3. கடைல்வழிசய சசேன்று நடைத்திய சபரார
4. படழையன் மைராறனுடைன் நடைத்திய சபரார
5. ஒன்பது சசேராழைருடைன் நடைத்திய சபரார
என்பன. இப்சபராரகளிற சிலெ, இன்னகராரணம்பறரி நிகழ்ந்தைன என்ற விவரத்டதைச் சசேங்குட்டுவன்
சேசகராதைரசர விளக்கின ஆயினும் மன்னூல்களின் குறிப்புக்சகராண்டு அடியில்வருமைராறு அறிதைறபராலென;

இப்சபராரகளுள்-(1) சசேங்குட்டுவன் தைராயரான நறசசேராடண இறந்தைசபராது,அவள்சபராருட்டுச் சேடமைத்தை
பத்தினிக்கல்டலெ(சேககமைனஞ்சசேய்தை பத்தினியினுருவம் வடரந்தை சிடலெ; இதைடன, மைராஸ்திகல் என்பர,
கன்னடைநராட்டைரார.) நீரராட்டித் தூய்டமை சசேய்தைறகுச் சசேன்ற கங்கராயராத்திடரயில், ஆரியவரசேர பலெர
திரண்டுவந்து சசேங்குட்டுவடன எதிரத்துப் சபரும்சபரார விடளத்தைனசரன்றும், அவடரசயல்லெராம்
அப்சபரராறறங் கடரயில் இச்சசேரன் தைனியனராகப்சபராருது சவறறி சகராண்டைனசனன்றும் சதைரிகின்றன.
இதைடன,
"கங்டகப் சபரயராறறுக் கடும்புன னீத்தைம்
எங்சகரா மைகடள யராட்டிய வந்நராள்
ஆரிய மைன்ன ரீடரஞ் ஞூறறுவரக்கு
ஒருநீ யராகிய சசேருசவங் சகராலெங்
கண்விழித்துக் கண்டைது கடுங்கட் கூறறம்." (சிலெப். 25: 160-64)
என்னும் இளங்சகராவடிகள் வராக்கரால் அறிக. சசேங்குட்டுவன் தைந்டதை சநடுஞ்சசேரலெராதைன், மறகூறியபடி
சபருநறகிள்ளியுடைன் சபராருது இறந்தைசபராது, அவன் மைடனவியும் சசேங்குட்டுவன் தைராயுமைராகிய
நறசசேராடண உடைனுயிரநீத்தைனள் என்பது, புறநரானூறறின் 63-ம் பராடைலெராற புலெப்படுகின்றது.இங்ஙனம்
சேககமைனஞ்சசேய்தை தைராயின்சபராருட்டுச் சசேங்குட்டுவன் பத்தினிக்கல் அடமைத்தைனன் சபராலும்.
இங்ஙனமைன்றராயின்,தைனிடமையராக இறக்கும் மைகளிரக்குப் பத்தினிக்கல் எடுத்தைல் சிறவராதைராகும். இவ்வராறு,
தைராயின் படிமைத்டதை நீரராட்டைச் சசேன்றசபராது, கங்டகக்கடரயில் சசேங்குட்டுவன் நிகழ்த்திய
இவ்வரியசசேயல் அவனது கன்னிப்சபராரகளுள் ஒன்றராகக் கருதைப்படுகின்றது.

(2) இனிக் சகராங்கர சசேங்களத்சதை சசேங்குட்டுவன் ஒரு சபரார நடைத்தியதைராகத் சதைரிகிறது. இதைனில்,
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சசேராழைபராண்டியருஞ்சசேரந்து எதிரத்தைனசரன்றும், அவரது சகராடி படடைகடளசயல்லெராம் டகக்சகராண்டு,
அப்சபராரில் யராவரும் புகழைத்தைக்க சபரிய சவறறிடயச் சசேங்குட்டுவன் சபறறனசனன்றும்
சிலெப்பதிகராரங் கூறுகிறது.
"நும்சபரால் சவந்தைர நும்சமைரா டிகலிக்
சகராங்கரசசேங் களத்துக் சகராடுவரிக் கயறசகராடி
படகப்புறத்துத் தைந்தைன ரராயினு மைராங்கடவ
திடசேமக சவழைத்தின் சசேவியகம் புக்கன." (சிலெப்.25: 152-55)
எனக்கராண்க. சகராடுகூர என்ற நகரம் இக்சகராங்கர சபராரிசலெ சசேங்குட்டுவனரால் அழிபட்டைதைராகும்.
"சகராடுகூசரறிந்து" என்பது பதிறறுப்பத்து. சகராடுகூர நராடு என்பசதைரான்று, இப்சபராது
டமைசூரிரராஜ்யத்தின் சதைன்பகுதியராகிய பன்னராடு விஷயத்தின் ஒரு பிரிவராகவும், சசேரமைரானுக்குரிய
பூமயராகவும் இருந்தைசதைன்று படழையசேராஸேனசமைரான்று(இரவிதைத்தைனது குமைராரலிங்க சேராஸேனம்.
இக்சகராடுகூர நராடு சசேரனுக்குரியதைராயிருந்தைசதைன்பது,சமைறபடிஇரவிதைத்தைன் என்றசிறறரசேன்,சசேரன்
அநுமைதிசபறறுப் பிரராமைணசனராருவனுக்கு அந்நராட்டிலுள்ள கிரராமைசமைரான்டறத் தைரானஞ்சசேய்தைரான்
என்பதைனரால் அறியப்படும்.( Indian Antiquary.Vol.XVIII, 1889.p.367.)) கூறுகிறது. இக் சகராடுகூரநராட்டின்
தைடலெநகசர சசேரனரால் அழிக்கப்பட்டைதைராதைல் சவண்டும்.
(3). இனிப் பரணசரன்ற புலெவர சபருமைரான் பராடிய ஐந்தைராம்பத்தில் மகுதியராகப் பராரராட்டைப்படும்
சசேங்குட்டுவன் வீரச்சசேயல்கள், அவன் கடைலில் டசேந்நியங்கடளச் சசேலுத்தியதும் படழையசனன்பவடன
அழித்தைதுமைராம்.
இவறறுள் மதைறசசேயல், கடைடலெ அரணராகக்சகராண்டு இடைரவிடளத்தை படகயரசேடர, எண்ணிறந்தை
மைரக்கலெங்கள்மூலெம் படடைசயடுத்துச் சசேன்று சவறறிசகராண்டைடதைக் குறிக்கின்றது.
"இனியரா ருளசரரா மன்னு மல்டலெ
வயங்குமைணி யிடமைப்பின் சவலிடுபு
மழைங்குதிடரப்பனிக்கடைல் மைறுத்திசி சனராசர." (45)
" சகராடுநரல் பவ்வங் கலெங்க சவலிட்
டுடடைதிடரப் பரப்பிற படுகடை சலெராட்டிய
சவல்புகழ்க்குட்டுவன். " (46)
"சகடைலெரும் பல்புகழ் நிடலெஇ நீரபுக்குக்
கடைசலெரா டுழைந்தை பனித்துடறப் பரதைவ." (48)
எனப் பதிறறுப்பத்தினும்,
"படடைநிலெரா விலெங்குங் கடைன்மைரு டைராடன
மைட்டைவிழ் சதைரியன் மைறப்சபராரக் குட்டுவன்
சபராருமரண் சபராறராது விலெங்குசினஞ்சிறந்து
சசேருச்சசேய் மன்சபராடு மந்நீர மறறி
ஓங்குதிடரப் சபகௌவ நீங்க சவராட்டிய
நீரமைரா சணஃக நிறுத்துச்சசேன் றழுந்தைக்
கூரமைதை னழியசரரா சநஞ்சசே. " (212)
என அகநரானூறறினும் வரும் பரணர வராக்குக்களரால், சசேய்தைறகரிய கடைறசபராசரரான்று சசேங்குட்டுவனரால்
நிகழ்த்தைப்பட்டைடமை சதைளியப்படும். இளங்சகராவடிகள்,
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"சநடைங்கடை சலெராட்டி, உடைறறுசமைல் வந்தை வராரியமைன்னடரக்
கடும்புனற கங்டகப் சபரயராறறு சவன்சறராய். " (28;119-21)
"மைறத்துடற மடித்தை வராய்வராட் டைராடனசயராடு
சபராங்கிரும் பரப்பிற கடைல்பிறக் சகராட்டிக்
கங்டகப் சபரயராற றுக்கடர சபராகிய
சசேங்குட்டுவன்." (சிலெப். இறுதிக்கட்டுடர.)
என, கடைசலெராட்டிய சசேய்திசயராடுசசேரத்து ஆரியடர சவறறி சகராண்டைடதை இருமடற இடணத்துக்
கூறுதைலெரால், சசேங்குட்டுவன், தைன் தைராயின் படிமைத்டதை நீரராட்டுதைறகுக் கங்கராயராத்திடர சசேய்தைசபராது,
இங்ஙனம் படக சவன்றவனராகசவ சதைராறறுகிறது. கடைலிறசசேய்தை இவ்வருஞ்சசேயல்பறறிசய "சசேரமைரான்
கடைசலெராட்டிய சவல் சகழுகுட்டுவன்" (புறம்-369.) "கடைல்பிறக் சகராட்டிய
சசேங்குட்டுவன்"(பதிறறுப்பத்து 5-ம் பத்துப்பதிகம்) என இவ்சவந்தைன் புகழைப்படுகின்றரான்.இவனது
கடைறபடடைசயடுப்பில், தைனக்குச் சிறந்தை சவடலெசயறறிக் கலெங்கடளச் சசேலுத்தி, தைன்னுள் வராழ்வராரக்கு
அரணராயிருந்தை கடைல்வலிடய அழித்தைடமையரால், சமைறகுறித்தை சபயரகள் வழைங்கலெராயின என்க.
(பதிறறுப்பத்து 5-ம் பத்துப்பதிகம் 45, 46, உடர கராண்க.) இவன் தைந்டதை சநடுஞ்சசேரலெராதைனும் இங்ஙனசமை
கடைனடுவிலிருந்தை தைன் படகவர சமைற படடைசயடுத்துச் சசேன்று சவன்ற சசேய்தி மன்னசர
குறிக்கப்பட்டைது.(இந்நூல் சவறு பக்கங்கராண்க) இனி, இளங்சகராவடிகள்,
"சகராங்கணர கலிங்கர சகராடுங்கரு நராடைர
பங்களர கங்கர பல்சவற கட்டியர
வடைவரா ரீயசரராடு வண்டைமழ் மையக்கத்துன்
கடைமைடலெ சவட்டைசமைன் கட்புலெம் பிரியராது." (சிலெப். 25:156-59)
என்று கூறிய சசேய்தி, இப்சபராருடைன் சதைராடைரபுடடையசதைரா அன்றித் தைனியரானசதைரா சதைரிந்திலெது.
இதைனரால், தைன் கராலெத்தைரசேர பலெரக்குப் சபரச்சேம்விடளத்தை சபருவீரனராக விளங்கியவன் சசேங்குட்டுவன்
என்பது சபறப்படும்.
(4) இனிச் சசேங்குட்டுவனது சவறறிப்புகழ்க் சகதுவராகிய மைறசறராரு சபரார, படழையன் என்பரானுடைன்
நிகழ்ந்தைதைராகும்.படழையன் என்பவன் பராண்டியன் படடைத்தைடலெவனராகிய சபருவீரன். இவன் சமைராகூர
என்னும் ஊருக்குரியவன்; "படழையன் சமைராகூ ரடவயகம்" என்பது மைதுடரக்கராஞ்சி. இப்படழையடன
"சமைராகூர" எனவும் வழைங்குவர;"சமைராய்வளஞ் சசேருக்கி சமைராசிந்துவரு சமைராகூர"
(பதிறறுப்பத்து.44)"சமைராகூர பணியராடமையின்" (அகம். 251) எனக் கராண்க. சமைராரியவரசேர திக்குவிசேயஞ்
சசேய்துசகராண்டு சதைன்றிடசே சநராக்கி வந்தைசபராது, இப்படழையன் அவரக்குப் பணியராடமையரால்,
அவரக்கும் இவனுக்கும் சபராதியமைடலெப் பக்கத்சதை சபரார நிகழ்ந்தைசதைன்று சதைரிகிறது. சசேங்குட்டுவன்
இப்படழையனுடைன் படகடமை பூண்டு சபராரபுரிந்தைது,சநடுந்தூரத்திருந்தை தைன் நட்பரசேனராகிய அறுடக
என்பவனுக்கு இப்படழையன் படகவனராயிருந்தைடமையரால், அந் நண்பனுக்கு உதைவி சசேய்வறகராகசவ
என்பது,
"நுண்சகராடி யுழிடஞ சவல்சபரா ரறுடக
சசேண னராயினுங் சகசளன சமைராழிந்து
புலெம்சபயரந் சதைராளித்தை கடளயராப் பூசேற
கரண்கடைரா வுறீஇ யணங்கு நிகழ்ந்தைன்ன
சமைராகூர மைன்னன் மரசேங் சகராண்டு."
என்னும் பரணரவராக்கரால் அறியப்படுகிறது. ஈண்டு அறுடகசயனப்பட்டைவன் சமைராரியவமசேத்துதித்தை
அரசேன் சபராலும்.சசேங்குட்டுவன் நிகழ்த்திய இப்சபரும்சபராரில், படழையனது.
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கராவன் மைரமைராகிய சவம்பிடனத் துண்டைந்துண்டைங்களராகத் தைறிப்பித்து, அப்படழையன் யராடனகடளசய
கடைராவராகவும், அவன் மைகளிரது கூந்தைடலெ அறுத்துத்திரித்து அதைடனய் கயிறராகவுங் சகராண்டு
வண்டியிலிழுப்பித்தைனன் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. (பதிறறுப்பத்து. 44) இப்சபராடரப்பறறி,
இளங்சகராவடிகளும்,
"படழையன் கராக்குங் குடழைபயி சனடுங்சகராட்டு
சவம்புமதைல் தைடிந்தை ஏந்துவராள் வலெத்துப்
சபராந்டதைக் கண்ணிப் சபராடறய" ( சிலெப்.27.124-26.)
என்று கூறினரார.
(5) இனி, கடைறகடரயிலுள்ள வியலூடர ஒருசபராரிற சசேங்குட்டுவன் எறிந்தைனசனன்றும், இதைடனயடுத்து
சநரிவராயிலிற சசேராழைமைன்னசரரான்பதின்மைடர அழித்தைசதைராடு, இடும்பராதைவனத்தும் (இது, சசேராழைநராட்டில்
திருத்துடறப்பூண்டிடய அடுத்துள்ளதும், சதைவராரப்பராடைல் சபறறதுமைரான இடும்பராவனம் என்ற தைலெம்
சபராலும்.) சவறறி சபறறனசனன்றும் சிலெப்பதிகராரங்குறிக்கின்றது.
"சிறுகுர சனய்தைல் வியலூ சரறிந்தைபின்
ஆரபுடன சதைரிய சலெரான்பது மைன்னடர
சநரிவராயில் நிடலெச் சசேரு சவன்று
சநடுந்சதைரத் தைராடனசயரா டிடும்பிற புறத்திறுத்துக்
சகராடும்சபரார கடைந்து." (சிலெப்.28:115-19.)
இவறறுள் ஒன்பதுமைன்னசரன்றது,சசேராழைரகுடியிற பிறந்தை இளங்சகராசவந்தைர ஒன்பதினமைடர.
சசேங்குட்டுவனுக்கு அம்மைரானராகிய சசேராழைன் இறந்தைதும், அவன்மைகனும் தைன் டமைத்துனனுமைராகிய,
இளஞ்சசேராழைன் பட்டைத்டதை அடடைந்தை கராலெத்சதை, அதுசபராறராமைல் சபருங்கலெகம் விடளத்துச்
சசேராணராட்டடை அடலெத்து நின்ற சசேராழைவமசேத்தைவர ஒன்பதின்மைடர உடறயூரக்குத் சதைன்பக்கத்துள்ள
சநரிவராயில் (சநரிவராயில் – உடறயூரத் சதைறகில் வராயிலெசதைரார ஊர' என்றரார.சிலெப்பதிகரார
அரும்பதைவுடரகராரர (பக்-73).
இப்சபயர சகராண்டை ஊர, உடறயூடரச் சூழ்ந்தை நராட்டுக்குப் பிறகராலெத்து வழைங்கிய சபயரராகிய க்ஷத்திரிய
சிகராமைணி வளநராட்டடைச் சேராரந்திருந்தை சதைன்பது, "க்ஷத்திரியசிகராமைணி வளநராட்டுப் படனயூரநராட்டு
சநரவராயிலுடடையரான்... வரானவன் பல்லெவ தைடரயன்" என்னும் சேராஸேனப்பகுதியரால் விளங்கும். (South
Indian Inscriptions. Vol.III.No.21)) என்ற ஊரில் நிகழ்ந்தை சபராரிசலெ ஒருபகலிறசகரான்று, தைன் டமைத்துனச்
சசேராழைடனப் பட்டைத்தில் நிறுவினன் சசேங்குட்டுவன். தைன் தைடமையனது இவ்வரியசசேயடலெ வியந்து:"டமைத்துன வளவன் கிள்ளிசயராடு சபராருந்தைரா
ஒத்தை பண்பின சரரான்பது மைன்னர
இளவரசு சபராறராஅர ஏவல் சகளரார
வளநரா டைழிக்கு மைராண்பின ரராதைலின்
ஒன்பது குடடையு சமைராருபக சலெராழித்தைவன்
சபரான்புடன திகிரி ஒருவழிப் படுத்சதைராய்." (சிலெப்.27:118-23)
என இளங்சகராவடிகசள கூறுதைல் கராண்க. "ஆரராத் திருவிற சசேராழைரகுடிக் குரிசயரார - ஒன்பதின்மைர வீழை
வராயிறபுறத்திறுத்து" என்றரார பதிறறுப்பத்தினும். சசேங்குட்டுவன் டமைத்துனனராகிய இவ்விளஞ்சசேராழைன்
சபயர சபருங்கிள்ளி சயன்பது சிலெப்பதிகராரத்து உடரசபறு கட்டுடரயராற புலெப்படும்.(இவடனப்
சபருநறகிள்ளி என்பர, அடியராரக்கு நல்லெரார.(சிலெப்.பக்.32)) இன்னும் இதைன் விரிடவ 'சசேங்குட்டுவன்
கராலெத்தைரசேர' என்ற பகுதியிற கராண்க. இவ் வரலெராறுகளரால்,சசேங்குட்டுவ னிகழ்த்திய சபராரகளிறசிலெ
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சபராதுவராக ஒருவராறு அறியப்படுதைல் கண்டுசகராள்ளலெராம்.
--------------------------------
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அதிகராரம் - 4
சசேங்குட்டுவன் கராலெத்து இரண்டு சேரிதை நிகழ்ச்சிகள்
சசேங்குட்டுவனது நீடித்தை ஆட்சிக்கராலெத்தில் நிகழ்ந்தை விசசேடைங்களுள்சள, இரண்டு சேரிதைங்கள்
மக்கியமைரானடவ. அடவ, சகராவலென் கண்ணகிகடளப் பறறியதும், சகராவலெனுடடைய கணிடகமைகள்
மைணிசமைகடலெடயப் பறறியதுமைராம். இவ்விருவர சேரிதைங்களில், மன்னடதைச் சசேங்குட்டுவன் சேசகராதைரரரான
இளங்சகராவடிகள் சிலெப்பதிகராரசமைன்ற கராவியத்தைராலும், பின்னடதை அவ்வடிகள் கராலெத்துப் புலெவரராகிய
மைதுடரக் கூலெ வராணிகன் சேராத்தைனரார மைணிசமைகடலெசயன்ற கராவியத்தைராலும் மக வழைகராகப்
பராடியிருக்கின்றனர. இவ்விரண்டு நூல்களும் அகவறபராவில் தைனித்தைனி மப்பது கராடதைகளுடடையனவராக
அடமைந்துள்ளன. இவறறிறகண்டை அவ்விருவர சேரித்திரச் சுருக்கங்களும் அடியில் வருமைராறு:I. சகராவலென் கண்ணகிகள் வரலெராறு
சசேராணராட்டில், கராவிரி கடைசலெராடு கலெக்குமடைத்தைடமைந்தைதும் சசேராழைரது படழைய இரராஜேதைரானியுமைராகிய
புகரார என்ற கராவிரிப்பூம்பட்டினத்தில், வணிகர தைடலெவனராகிய மைராசேராத்துவரான் என்பவன் தைன்மைகன்
சகராவலெனுக்கு, மைராநராய்கன் என்ற வணிகன் மைகள் கண்ணகிடய மைணம்புரிவித்துத் தைனிமைராளிடகயில்
அவரகடள வராழ்ந்து வரும்படி சசேய்ய, அவரகளும் அறசவராரக்களித்தைல் அநதைணசரராம்பல் மதைலிய
தைருமைங்கடளச் சசேய்து இல்லெறத்டதை இனிது நடைத்தி வந்தைனர.
இங்ஙனம் நிகழ்ந்துவருங்கரால், மக்க அழைகும் ஆடைல் பராடைல்களிற சறரச்சியுமடடைய மைராதைவி என்னும்
நராடைகக் கணிடகடயக் சகராவலென் கராதைலுறறு, தைன்பராலுள்ள சபராருள்கடள நராளும் அவள் சபராருட்டுச்
சசேலெவிட்டு அவளுடைன் மைகிழ்ந்து வருவரானராயினன். கண்ணகி தைன் கணவனது பிரிவுக்கு
வருந்தினளராயினும், அதைடன சவளிக்கராட்டைராதிருந்தைராள். இங்ஙனம் நிகழை, சசேராழைரகள் இந்திரன்
சபராருட்டு ஆண்டுசதைராறும் நடைத்தும் இந்திர விழைராவரானது அக்கராலெத்து நடடைசபறறது. அதைன்மடிவில்
நகரத்துள்ளரார, வழைக்கம்சபராலெத் தைத்தைம் பரிவராரங்களுடைன் கடைலெராடுதைறகுச் சசேன்றனர. சகராவலெனும்
மைராதைவியுடைன் கடைறகடரயடடைந்து ஓரிடைத்திருந்து பலெவடகப் பராடைல்டளப் பராடிக்சகராண்டு வீடணடய
எடுத்து வராசித்தைரான். அவன் பராடியடவ, சவவ்சவறு அகப்சபராருட்சுடவ தைழுவியிருந்தைடமையரால்,
மைராதைவி, ' இவன் சவறு மைகளிரபரால் விருப்புடடையன் சபராலும்' என்சறண்ணிப்புலெந்து, அவன் டகயராடழை
வராங்கித், தைரான் சவறுகுறிப்பில்லெராதைவளராயினும், அக் குறிப்புக்சகராண்டை அகப்சபராருட்சுடவ தைழுவிய
பராட்டுக்கடளப் பராடிக்சகராண்டு வீடணடய வராசித்தைனள். அவள் பராடியவறடறக் சகட்டிருந்தை
சகராவலென் ' சவசறராருவன்சமைற கராதைல்சகராண்டு இவள் பராடினள்' என்சறண்ணி, ஊழ்வசேத்தைரால்
அவடளத் துறந்து தைன் மைடனயடடைந்து கண்ணகிடயக் கண்டு, " சபராய்டய சமைய்யராகக்
கராட்டிசயராழுகும் பரத்டதைடய மைருவி வறுடமையுறறுக் சகட்சடைன்; அஃது எனக்கு மகவும்
நராடணத்தைருகின்றது" என்றரான்.
கண்ணகி, ' மைராதைவிக்கு சமைலுங்சகராடுக்கப் சபராருளின்டமையரால் இங்ஙனம் கவல்கின்றரான்' என்று கருதி,'
அடிசயனிடைத்து இரண்டு சிலெம்புகள் உள்ளன: அவறடறக் சகராண்டைருள்க' என்றராள். இதுசகட்டை
சகராவலென், ' ஆயின் மைதுடரயடடைந்து அச்சிலெம்டபசய மதைலெராகக்சகராண்டு வராணிகஞ்சசேய்து
சபராருள்சதைடை எண்ணுகின்சறன்; நீயும் உடைன்வருக' என்றரான்.இதைறகுக் கண்ணகியும்
சேம்மைதிக்க,அவ்விரவின் கடடையராமைத்சதை ஒருவருமைறியராவடக அவ்விருவரும் புறப்பட்டுக் கராவிரியின்
வடைகடர வழிசய சசேன்று,ஆங்சகராரு சசேராடலெயில் மைதுடரக்குப் புறப்படைச் சித்தைமைராயிருந்தை
சககௌந்தியடிகள் என்ற டஜேநசேந்யராஸிநியுடைன் கூடிப்பிரயராணஞ் சசேய்துசகராண்டு உடறயூர வந்து
சசேரந்தைராரகள்.
இங்ஙனம் வந்தைவரகள், மைறுநராள் அவ்வூரினின்று புறப்பட்டு இடடைவழியிசலெதிரப்பட்டை
26

அந்தைணசனராருவனரால் மைதுடரக்கு மைராரக்கந் சதைரிந்துசகராண்டு அப்பராற சசேன்றனர. சசேல்டகயில்,
கராடலெக்கடைன் கழிப்பதைறகராகக் சகராவலென் ஒரு சபராய்டகக்கடரடய அடடைந்துநிறக, ஆங்குத் தைன்
நராடைகக் கணிடகயரால் விடுக்கப்பட்டுத் தைன்டனத் சதைடிவந்தை சககௌசிகன் என்ற பராரப்பனடனக்கண்டு,
தைன் தைந்டதைதைராயரின் துயரங்கடளயும் மைராதைவியின் பிரிவராறறராடமைடயயும் அவன் சசேரால்லெக்சகட்டு
வருந்தி, தைரான் புறப்பட்டை கராரணத்டதைத் தைன் சபறசறராரக்குக்கூறித் தைன் வந்தைனங்கடளயும்
சதைரிவிக்கும்படி சசேரால்லி, அவடன யனுப்பிவிட்டு, மன் சபராலெசவ சககௌந்தியடிகளுடைன்
பிரயராணமைராகி மைதுடரடய சநருங்கி, டவடயயராறடறத் சதைராழுது படைசகறி, அந்நகரின் மைதிறபுறத்துள்ள
டஜேனமனிவரிருக்டகயில் அவ்வடிகளுடைன் தைங்கினரான்.
மைறுநராட்கராடலெயில், சகராவலென் சககௌந்தியடிகடள வணங்கித் தைன் துன்பங்கடளக்கூறி வருத்தைமைடடைய,
அவளரால் சதைறறப்பட்டு, கண்ணகிடய அவ்வடிகள் பராரடவயில் டவத்துப்பின், வராணிகஞ்சசேய்தைறகுரிய
இடைமைறிந்து வரும்சபராருட்டு மைதுடரயினுள்சள பிரசவசித்து அந் நகரவளங்கடளக்கண்டு மைகிழ்ந்து
திரும்பிக் சககௌந்தியிடைம் வந்து சசேரந்து, தைன்படழைய நட்பராளனும் தைடலெச்சசேங்கரானம் என்னும்
ஊரிலுள்ளவனுமைராகிய மைராடைலெசனன்னும் அந்தைணடன அவ்விடைத்துக்கண்டு அளவளராவிக்
சகராண்டிருந்தைரான். அப்சபராது சககௌந்தியடிகள்,தைம்மடைம்வந்தை இடடைச்சியர தைடலெவியராகிய மைராதைரி
என்பவளது உத்தைமைகுணங்கடள சநராக்கி, அவள்பராற கண்ணகிடய அடடைக்கலெமைராக ஒப்பிக்க, அவள்
மைகிழ்ச்சியுடைசனறறுக் கண்ணகிடயக் சகராவலெனுடைன் அடழைத்துக்சகராண்டு ஆயரபராடியிலுள்ள தைன்
மைடனசயரான்றில் அவரகடளயமைரத்தி, சேடமைத்துண்ணுதைறகு சவண்டிய பண்டைங்களுமைளித்துத் தைன் மைகள்
ஐடயடயக் கண்ணகிக்குத் துடணயராகடவத்துப் சபரிதும் உபசேரித்தைனள். கண்ணகியும் தைரான்
சபறறவறடறப் பக்குவமைராகச் சேடமைத்துத் தைன் கணவனுக்கு மடறப்படி பரிமைராறக்,சகராவலென் இனிதைராக
உண்டு, பின் தைன் மைடனவிடய அருகிலெடழைத்துத் தைரான் அவட்குச்சசேய்தை தைவறுகடளயும் தைன்
கூடைராசவராழுக்கங்கடளயும் கூறி மன் புரிந்தைவறறுக்கு இரங்கி அவடள யருடமைபராரராட்டி விட்டு, 'இனி
உன் சிலெம்புகளில் ஒன்டறக்சகராண்டு நகரத்துள்சள சசேன்று விறறு விடரவில் வருவன்; அதுவடரயில் நீ
ஆறறியிரு;' என்றுசசேரால்லி,அவளது சிலெம்புகளிசலெரான்டற வராங்கிக்சகராண்டு சசேன்று,எதிரப்பட்டை
துன்னிமத்தைங்கடளயும் அறியராதைவனராய் மைதுடரயின் ஆவணவீதியினுள்சள புகுந்தைனன்.

இங்ஙனம் புகுதைலும், சபராறசகரால்லெரநூறறுவர தைன் பின் வர மக்க ஆடைம்பரத்துடைன்
வருகின்ற சபராறசகரால்லெர தைடலெவடனக் சகராவலென் கண்டு, 'இவன் அரசேனராற
சபயரசபறறவன்சபராலும்' என்சறண்ணி அவனருகிறசசேன்று, "அரசேன்சதைவி அணிதைறகுத் தைகுதியரான
சிலெம்சபரான்டற விடலெ மைதித்தைறகு நீ தைகுதியுடடைடயசயரா" என்று அவடன யுசேராவ,அக்சகரால்லெனும்
மக்கபணிவுடைன் தைரான் வல்லெனராதைடலெக் குறிப்பிக்க சகராவலென் தைரான்சகராணரந்தை சிலெம்பிடன அவனிடைங்
கராட்டினரான். அவன் பராரத்து, 'இதைடன அரசேனுக்கு நரான் சதைரிவித்து வருமைளவும் இவ்விடைத்சதை நீவிர
இரும்' என்று ஓரிடைத்டதைக் சகராவலெனுக்குக் கராட்டிச் சசேன்றரான். சசேன்ற சபராறசகரால்லென், மன்பு
அரசேன்மைடனயுள் சிலெம்சபரான்டற வஞ்சித்துத் திருடிக்சகராண்டைவனராதைலெரால், 'யரான் கவரந்தை சிலெம்பு
என்னிடைத்சதையுள்ளது என்று அரசேன் அறிதைறகுமன்சன அதைசனராசடைராத்தை சிலெம்டபக் சகராணரந்தை
இப்புதியவனரால் என்மீதுண்டைராகும் ஐயத்டதைப் சபராக்கிக்சகராள்சவன்'என்று தைனக்குள்சள சூழ்ந்து,
அரண்மைடனடய-யடடைந்து, கராமைபரவசேனராய் அந்தைப்புரத்டதை சநராக்கிச் சசேன்றுசகராண்டிருந்தை
பராண்டியடனக்கண்டு வணங்கி - 'அரசசே! கன்னக்சகரால் மதைலியடவயில்லெராமைசலெ
அரண்மைடனயுள்ளிருந்தை சிலெம்டபத் திருடியகள்வன் அடிசயனுடடையமைடனயில் வந்திருக்கிறரான்.' என்று
சசேரால்லெ, பராண்டியன் உடைசன கராவலெராளடர அடழைத்து,'என் மைடனவியின் சிலெம்பு இவன்கூறிய கள்வன்
டகயிடைத்தைதைராயின் அவடனக் சகரான்று அச்சிலெம்டபக் சகராணருதிர' என்று ஆரராய்ச்சியின்றிசய
கட்டைடளயிட்டைனன். சபராறசகரால்லென் தைனசதைண்ணம் பலித்தைசதைன்று அகமைகிழ்ந்து
அக்கராவலெராளரகளுடைன் சசேன்று சகராவலெடனயடடைந்து அவடன சநராக்கி, 'இவரகள் அரசேன்
கட்டைடளப்படி சிலெம்புகராண வந்தைவரகள்' என்று கூறவும், சகராவலென் மகக்குறி மதைலியவறடறக் கண்டு
'இவன் கள்வனல்லென்' என்று கூறிய கராவலெராளரக்கு 'இவன் கள்வசன' என்படதை வறபுறுத்திப் பக்கத்தில்
நின்றரான். அப்சபராது, அவரகளிற சகராடலெயஞ் சேராதைராசனராருவன் விடரந்து சசேன்று தைன் டகவராளராற
சகராவலெடன சவட்டி வீழ்த்தினன்.
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இப்பரால், கண்ணகியிருந்தை இடடைச்சசேரியிசலெ பலெவிதை உறபராதைங்கள் உண்டைராயின. அவறடறக்கண்டை
மைராதைரி மதைலிசயராரரால் உறபராதை சேராந்தியராகத் திருமைராடலெக்குறித்துக் குரடவக் கூத்சதைரான்று
நிகழ்த்தைப்பட்டைது. அதைன் மடிவில் மைராதைரி நீரராடுதைற சபராருட்டு டவடயயராறறுக்குச்
சசேன்றராள்.அப்சபராழுது, சிலெம்பு திருடியவசனன்று சகராவலெடனக் கராவலெராளர சகரான்ற சசேய்திடய
மைதுடரயுள்ளிருந்துவந்தை ஒருத்தி சசேரால்லெக்சகட்டை கண்ணகி, படதைபடதைத்து மூரச்சித்துப் பலெவராறு
புலெம்பித் தைரானும் அவனுடைன் இறக்கத் துணிந்து, இடடைச்சியரமைத்தியில் நின்று, சூரியடன சநராக்கி
'சசேங்கதிரச் சசேல்வசன! நீ யறிய என் கணவன் கள்வசனரா?'என்றராள். அவன், 'நின் கணவன்
கள்வனல்லென்; அவடன அவ்வராறுசசேரான்ன இவ்வூடர விடரவில் தீயுண்ணும்' என்று அசேரீரியராகக்
கூறினன். அதைடனக்சகட்டை கண்ணகி மகுந்தை சறறத்சதைராடும் தைன்னிடைமள்ள மைறசறராருசிலெம்புடைசன
புறப்பட்டுக் கண்டைராரநடுநடுங்கும்படி வீதிவழிசயசசேன்று அங்கு நின்ற மைகளிடர சநராக்கிப் பலெவராறு
புலெம்பி சவட்டுண்டு கிடைந்தை சகராவலெடனச் சிலெர கராட்டைக்கண்டு அளவுகடைந்தை துன்பத்திலெராழ்ந்து
அவடன மன்னிடலெப்படுத்திப் பலெவராறு பிரலெராபித்து அவனுடைம்டபத் தைழுவிக் சகராள்ளவும்,
அவ்வளவில்
அவன் உயிரசபறசறழுந்து 'மைதிசபரான்ற மகம் வராடியசதை' என்று சசேரால்லித் தைன் டகயராசலெ அவள்
கண்ணீடர மைராறற, கண்ணகி அவன் பராதைங்கடளப் பணிந்தைனள். உடைசன, அவன் 'நீ இங்கிரு' என்று
சசேரால்லி அவ்வுடைம்டப ஒழித்துவிட்டுத் சதைவருலெகம் புகுந்தைரான்.
இங்சக இவ்வராறு நிகழைப், பராண்டியன் மைடனவி தைரான் கண்டை தீச்சேகுனங்கடளத் தைன் கணவனுடைன்
சபசிக்சகராண்டிருக்கு நிடலெயிசலெ, கண்ணகி சகராபமக்கவளராய் அரண்மைடன யடடைந்து,
வராயில்கராவலெனரால் தைன் வரடவ அரசேனுக்கறிவித்து, அநுமைதிசபறறு அரசேன்மன்சசேன்று, அவன்சகட்பத்
தைன் ஊர சபயர மதைலியவறடறயும், ஆரராயராது சகராவலெடனக் சகரால்வித்தை அவனது
சகராடுங்சகரான்டமைடயயும் மகுந்தை
துணிவுடைன் எடுத்து சமைராழிந்தைனள். இதைடனக்சகட்டை பராண்டியன் 'கள்வடனக் சகராறல் கடுங்சகரால்
அன்று – சவள்சவற சகராறறங்கராண்' என்று கூற, கண்ணகி தைன் கணவன் கள்வனல்லென் என்படதைக்
கராட்டும் சபராருட்டுத் 'தைன் சிலெம்பினுள்சளயிருக்கும் பரல் மைராணிக்கமைராம்' என்றராள். இதுசகட்டை அரசேன்
'நன்று; சதைவிசிலெம்பின் பரல் மத்து' என்றரான். உடைசன, அவறறின் உண்டமைடயச் சசேராதிப்பதைறகராகக்
சகராவலெனிடைமருந்தை சிலெம்பு வருவிக்கப்பட்டைது. அதைடனக் கண்ணகி வராங்கித் தைன்டகயரால்
உடடைக்கலெரானராள். உடடைக்கவும் அதைனுள்ளிருந்தை மைராணிக்கப்பரல் பராண்டியனது
வராயடியிறசசேன்று சதைறித்தைது. அதுகண்டு அரசேன் படதை படதைத்து - "இழிந்தை சபராறசகரால்லென்
சசேரால்டலெக் சகட்டை சகராடுங்சகராலெனராகிய யராசனரா அரசேன்; யராசன கள்வன்; அந்சதைரா! மகப்
புகழ்படடைத்தை இவ்வருமைந்தை குலெம் என்னராற சபரும் பழியடடைந்தைசதை; என் ஆயுள் இப்சபராசதை
அழியக்கடைவதைராக" என்றுகூறிப் புலெம்பி மைனமடடைந்து தைரானிருந்தை ஆசேனத்சதை வீழ்ந்து உயிரவிட்டைனன்.
தைன் கணவனிறந்தைசசேய்தி யறிந்தை சிலெசநரத்துக்குள், அத்துக்க மைராறறராது அவன் சகராப்சபருந்சதைவியும்
உயிர நீங்கினள்.
இங்ஙனம், கண்ணகி, தைன் கணவன் கள்வனல்லென் என்படதைப் பராண்டியன்மன் வழைக்கராடி சமைய்ப்பித்து,
மன்சகராண்டை சகராபஞ் சிறிதுந் தைணியராளராய், 'நரான் பத்தினியரா
யிருப்பது உண்டமையராயின் இவ்வூடர அழிப்சபன்' என்று சேபதைஞ் சசேய்து சகராண்டு
அரண்மைடனடயவிட்டுப் புறப்பட்டைராள். புறப்பட்டு, மைதுடரயினுள்சள பிரசவசித்துத் தைன்
இடைக்சகராங்டகடயத் திருகி சயடுத்து அதைடன அந்நகரின் மீசதைறிய, அவள் சசேரால்லியவண்ணசமை,
அந்நகருள் தீப்பறறிக் சகராண்டு பலெவிடைங்கடளயும் எரித்தைது. அதைன் சவம்டமைடய ஆறறராதை மைதுடரயின்
அதிசதைவடதையரானவள் கண்ணகிமன் வந்து நின்று, அவடள சநராக்கி, 'யரான் இந்நகரின் சதைய்வம்;
உனக்குச் சிலெவுண்டமை கூற வந்சதைன்; அவறடறக் சகட்பராயராக; இந்நகரத்தில் மன்பிருந்தை
பராண்டியரகளுள்
ஒருவசரனுஞ் சிறிதுங் சகராடுங்சகரான்டமை யுடடையவரல்லெர. இந்சநடுஞ்சசேழியனும் அத்
தைன்டமையசனயராவன்; ஆயினும் இத்துன்பம் உனக்கு வந்தைவரலெராறடறக் கூறுசவன்; மன்பு
கலிங்கநராட்டுச் சிங்கபுரத்தைரசேனராகிய வசு என்பவனும், கபிலெ புரத்தைரசேனராகிய குமைராசனனபவனும்
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தைம்மட் படகசகராண்டு ஒருவடரசயராருவர சவல்லெக் கருதியிருந்தைனர.
அப்சபராது சிங்கபுரத்துக் கடடைவீதியிற பண்டைம் விறறுக் சகராண்டிருந்தை சேங்கமைசனன்னும் வணிகடன,
அந் நகரத்தைரசேனிடைம் சதைராழில் சசேய்துசகராண்டிருந்தை பரதைசனன்பவன், இவன் படகவனது
ஒறறசனன்றுபிடித்து அரசேனுக்குக்கராட்டி அவடனக் சகராடலெ சசேய்துவிட்டைரான். அப்சபராது அச் சேங்கமைன்
மைடனவியராகிய நீலிசயன்பவள் மகுந்தை துயரமறறு பதினரான்குநராள் பலெவிடைத்தும் அடலெந்து, பின்பு
ஒருமைடலெயின்மீசதைறிக் கணவடனச் சசேரதைறசபராருட்டுத் தைன்னுயிடர விடை நிடனந்தைவள்,'எமைக்குத்
துன்பம்விடளத்சதைரார மைறுபிறப்பில் இத்துன்பத்டதைசய அடடைவராரகளராக' என்று சேராபமட்டிறந்தைனள்.
அப் பரதைசன சகராவலெனராகப் பிறந்தைரான். ஆதைலெரால் நீங்கள் இத் துன்பம் அடடைந்தீரகள். இறடறக்குப்
பதினரான்கராவது நராளில் பகல் சசேன்ற பின்பு, நீ உன் கணவடனக்கண்டு சசேரவராய்" என்று சசேரால்லி
அவடளத்சதைறறி மைதுரராபதியராகிய அத்சதைய்வஞ் சசேன்றது. பின்பு கண்ணகி மைதுடரடய விட்டு நீங்கி,
டவடயக் கடரவழிசய சமைறறிடசே சநராக்கிச் சசேன்று மைடலெநராடைடடைந்து சசேங்குன்சறன்னும்
மைடலெயின்சமைசலெறி ஒரு சவங்டகமைரத்து நிழைலில்நிறக, பதினரான்கராந்தினத்துப் பகல்சசேன்றபின்பு,
அங்சக சதைய்வவடிசவராடு வந்தை சகராவலெடனக் கண்டு களித்து அவனுடைன் விமைரானசமைறித் சதைவரகள்
சபராறறும்படி விண்ணுலெகடடைந்தைராள்.
இவ்வளசவ, சிலெப்பதிகராரத்தின் மைதுடரப்புகராரக் கராண்டைங்களிற சிறப்பித்துக் கூறப்படுவது.
மூன்றராவதைரான வஞ்சிக்கராண்டைசமைன்னும் பகுதியில், கண்ணகி விண்ணுலெகஞ் சசேன்றடதைக்
கண்ணராரக்கண்டை சவடுவரகள் திரண்டு, அவ் விசசேடைத்டதைத் தைம்மைரசேனராகிய சசேங்குட்டுவனுக்குத்
சதைரிவித்தைது மதைலிய சசேய்திகள் விவரிக்கப்படுகின்றன. இவறடறச் 'சசேங்குட்டுவன் வடையராத்திடர'யிற
கூறுசவராம்.
-----------II. மைணிசமைகடலெ வரலெராறு.
கராவிரிப்பூம் பட்டினத்சதை சபருங்குடிவராணிகர மைரபிலுதித்தை சகராவலெனுக்கு, மைராதைவிசயன்னும்
நராடைகக்கணிடகயிடைம் மைணிசமைகடலெ என்பவள் பிறந்திருந்தைனள். இவள் தைராயராகிய மைராதைவி, தைன்
கராதைலெனரான சகராவலென் மைதுடரயிற சகராடலெ-யுண்டிறந்தைது சகட்டுத் தைன் குலெத்சதைராழிடலெ மறறும்
சவறுத்துப் சபகௌத்தைமனிவரராகிய அறவணவடிகடளச் சேரணமைடடைந்து அவரரால் வராய்டமை நரான்குஞ்
சலெடமைந்தும் உபசதைசிக்கப்சபறறுப் சபகௌத்தைசேங்கத்டதைச் சசேரந்து பிக்ஷக்ஷுணியராயினள். அவள்மைகள்
மைணிசமைகடலெசயரா, தைன் தைராயுடைன் பழைகிவந்தைதைராற சிறுபிரராயத்சதை சபகௌத்தைதைருமைங்கடள அறிதைறசகறற
உணரச்சிசபறறிருந்தைராள். ஒருநராள் மைணிசமைகடலெ தைராயின் கட்டைடளப்படி தைன்சதைராழியராகிய சுதைமைதியுடைன்
பூக்சகராய்து வருவதைறகு உபவனஞ்சசேல்லெ, ஆங்குத் தைன்டன விரும்பிவந்தை சசேராழைன்-கிள்ளிவளவன்
மைகனராகிய உதையகுமைரனுக்கு அஞ்சியவளராய், ஆங்கிருந்தை பளிக்கடறசயரான்றிற பதுங்கியிருந்து அவன்
சபராயினபின்பு சவளிசய வந்தைராள்.பின்னர, அவள் குலெசதைவடதையரான மைணிசமைகலெரா சதைய்வம் சதைரான்றி,
மைணிபல்லெவம் என்னுந்தீவிறகு அவடள அடழைத்துக் சகராண்டு சபராயிறறு. அத்தீவிறசசேன்ற
மைணிசமைகடலெ அங்குள்ள புத்தைபீடிடகக்கராட்சியரால் தைன் பழைம்பிறப்பில் நிகழ்ந்தை விசசேடைங்கடள
அறிந்தைசதைராடு, அத்சதைய்வம் அறிவுறுத்திய மூன்று மைந்திரங்கடள உணரந்து, மறபிறப்பில் தைன்
கணவனராகவிருந்தை இரராகுலென் என்பவசன இப்பிறப்பில் உதையகுமைரனராக வந்தைரான் என்படதையும்
அத்சதைவடதையரால் அறிந்தைனள்.

பின்னர, அப்பீடிடகயின் கராவறசறய்வமைரான தீவதிலெடகயினுதைவியரால் அங்சகயுள்ள சகராமகிசயன்னும்
சபராய்டகடய அடடைந்து, அதிலிருந்தை அமதைசுரபி என்னும் அக்ஷய பராத்திரம் தைன் டகயில் வரப்சபறறு,
அப்பராத்திரத்துடைன் தைன் நகரராகிய புகராடரயடடைந்து, அறவணவடிகளிடைஞ் சசேன்று நிகழ்ந்தைது கூறி
வணங்கினராள். அம்மனிவர, ஆபுத்திரன் வரலெராறடறயும், அவனுக்கு மைதுடரயிற சிந்தைராசதைவி யளித்தை
அமதைசுரபிசய அவள்டகப் புகுந்தைடதையும், அப்பராத்திரத்தைராற பசித்தைவுயிரகட்கு உணவளித்தைலின்
சிறப்டபயும் மைணிசமைகடலெக்கு உணரத்தினர. அவர கூறியவராசற, உணவளித்தைற சபராருட்டு, தைரான்சபறற
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அமதைசுரபிடயக் டகயிசலெந்தினவளராய் மைணிசமைகடலெ வீதியிறசசேல்லெ, அவளது அக்ஷய பராத்திரத்தில்
உத்தைமை பத்தினியராகிய ஆதிடரசயன்பவள் வந்து மதைலில் பிச்டசேயிட்டைனள்.
பின்பு மைணிசமைகடலெ அப் பராத்திரத்தினின்று எடுத்துதைவிய ஒருபிடியமதைரால், கராயசேண்டிடக சயன்னும்
வித்யராதைரமைங்டகயின் தீரராப்பசிடயப்சபராக்கி, அப்பராத்திரத்தில் சமைன்சமைலும் அமது வளரப்சபறறு,
அந்நகரிலுள்ள உலெகவறிசயன்னும் அம்பலெத்டதையடடைந்து, அங்சக வந்தை எல்லெராவுயிரகளின் பசிடயயும்
சபராக்கி, அவ்வறஞ் சசேய்தைடலெசய நித்யநியமைமைராகப் பூண்டிருந்தைனள். அங்ஙனமருக்கும்சபராது, சசேராழைன்
மைகனரான உதையகுமைரன் தைன்டன விரும்பி மைறுமடற அவ்விடைம் வர, அதைடனயறிந்தை மைணிசமைகடலெ
அவன் தைன்டன அறிந்துசகராள்ளராவண்ணம் வித்யராதைர மைங்டகயராகிய கராயசேண்டிடகயின்
வடிவங்சகராண்டு அந்நகரத்துச் சிடறச்சேராடலெடய யடடைந்து ஆங்குப் பசித்திருப்பவரக் சகல்லெராம்
உணவளித்து அதைடன அறச்சேராடலெ யராக்கினராள்.
அப்சபராது அவ்விடைத்துந் தைன்டன விடைராதுசதைராடைரந்தை உதையகுமைரன், கராயசேண்டிடகயின் கணவனராகிய
வித்யராதைரனரால் தைன் மைடனவிடய விரும்பி வந்தைவசனன்றுகருதி, வராளரால் சவட்டைப்பட்டு
வீழ்ந்தைதுகண்டு மைனங்கலெங்கிப் பின்பு கந்திறபராடவசயன்னுந் சதைய்வந்சதைறறத் சதைறி, உதையகுமைரன்
றந்டதையராகிய சசேராழைனரால் சேந்சதைகத்தின்சமைற சிடற டவக்கப்பட்டு அவன்மைடனவி இரராசேமைராசதைவியின்
மயறசியராசலெ அச்சிடறயினின்றும் விடுபட்டைனள். பின் மைணிசமைகடலெ, கராவிரிப்பூம்பட்டினத்தினின்று
சேராவகநராட்டுள்ள நராகபுரத்டதை யடடைந்து, அதைனரசேனரான புண்ணியரராசேசனராடு மைணிபல்லெவஞ் சேராரந்து,
அங்குள்ள புத்தைபீடிடகடய அவனுக்குக் கராட்டி அதைனரால்
அவ்வரசேனது பழைம்பிறப்டப அவனுக்கறிவித்தைராள். அக்கராலெத்துக் கராவிரிப்பட்டினம்
கடைல்சகராள்ளப்பட்டைசதைன்ற சசேய்திடயயும், தைன் தைராயரான மைராதைவியும் அறவணவடிகளும்
வஞ்சிமைராநகரிலிருத்தைடலெயும் தீவதிலெடகயரால் அறிந்து, அவ்
வஞ்சிசநராக்கி எழுந்தைவள், மதைலில், சசேங்குட்டுவனரா சலெடுப்பிக்கப்பட்டை கண்ணகிசகராட்டைமைடடைந்து
தைராயராகிய அப் பத்தினிக்கடைவுடளத் தைரிசித்துத் தைன்சனதிரகராலெச்சசேய்திகடள
அக்கடைவுளராலெறியப்சபறறபின், சசேங்குட்டுவனராளும் அந் நகடரயடடைந்து, அதைனுள்சள பிரசவசித்தைராள்;
பிரசவசித்தைவள்,
அதைன் வளங்கடளசயல்லெராங் கண்டு மைகிழ்ந்து, ஆங்கு வசித்தை சேமையவராதிகள் பலெசரராடும் அளவளராவி
அவ்வச்சேமையத் திறங்கடள அறிந்துசகராண்டைனள். அதைன்பின்பு, அந்நகரத்துள்ள சபகௌத்தை விகராரத்தில்
தைவஞ் சசேய்துசகராண்டிருந்தை சகராவலென் தைந்டதை மைராசேராத்துவராடனக்கண்டு பணிய, அவன், அவள் தைராயும்
அறவணவடிகளும் கராஞ்சிமைராநகரஞ் சசேன்றிருத் தைடலெயும் அவ்வடிகள் அவட்குத்
தைருசமைராபசதைசேஞ்சசேய்ய எண்ணியிருத்தைடலெயுங் கூறியசதைராடு, அந்நராட்டில் மைடழையின்டமையரால் உயிரகள்
வராடுதைலின், அமதைசுரபியுடைன் அவள் அங்குச் சசேல்லெசவண்டிய ஆவசியகத்டதையும் மைணிசமைகடலெக்கு
வறபுறுத்தினன்.
இவறடறத் தைன் பராட்டைன்வராய்க் சகட்டைதும் அவள் வஞ்சியினின்றும் உடைசனபுறப்பட்டுக் கராஞ்சி
மைராநகரமைடடைந்து, அந்நகரிற பசியரால் வருந்திவராடிய உயிரகட்சகல்லெராமணவளித்துத் தைன்தைராயுடைன்
அறவணவடிகடளயும் ஆங்குக் கண்டு வணங்கி, அவ்வடிகளரால் சபகௌத்தைமைதை தைருமைங்களடனத்தும்
உபசதைசிக்கப்சபறறுப் பின் மத்திசபறுதைறசபராருட்டு அக்கராஞ்சியிசலெசய தைவஞ்சசேய்து
சகராண்டிருந்தைனள்.
சமைறகராட்டிய இரண்டு சேரித்திரங்களும் சசேங்குட்டுவன் சேம்பந்தைம் சபறறு அவன் வரலெராறுகள்
பலெவறடற அறிவிக்கக் கூடியனவராயிருக்கின்றன. இவ்விரண்டு சேரித்திரநூல்களுள், சிலெப்பதிகராரத்தின்
இறுதிப்பகுதியரான வஞ்சிக்கராண்டை மழுதும், சசேங்குட்டுவன், கண்ணகியின் படிவஞ் சேடமைக்கசவண்டி
இமையமைடலெயிற கல்சலெடுத்துக் கங்டகயில் நீரராட்டுவதைறகும், அம்மயறசியில் தைன்டனயிகழ்ந்தை
ஆரியவரசேடர சவறறிசகராள்வதைறகுமைராக நிகழ்த்திய வடைநராட்டு யராத்திடரடயயும், அதைன்பின் நிகழ்ந்தை
அச்சசேரன் சசேய்திகடளயும் மகுதியராகக் கூறுவது. ஆதைலின், அக்கராண்டைத்சதை இளங்சகராவடிகள்
கூறியிருப்படவ சபரும்பராலும் இவ்வராரராய்ச்சிக்குப் சபரிதும் உபகராரமைராயிருத்தைலெரால், அவ்வடிகளது
சசேய்யுணடடைடய ஏறறசபறறி வசேனநடடைப்படுத்துகின்சறம்: இக்கராண்டைமைரானது (1) குன்றக்குரடவ, (2)
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கராட்சிக்கராடதை, (3) கரால்சகராட்கராடதை, (4) நீரப்படடைக்கராடதை,(5) நடுகறகராடதை,(6) வராழ்த்துக்கராடதை, (7)
வரந்தைருகராடதை என இளங்சகராவடிகளரால் ஏழு பிரிவுகளராக்கப்பட்டுள்ளது.
--------------------------------
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அதிகராரம் - 5
சசேங்குட்டுவனது வடை நராட்டியராத்திடர.
1. குன்றக்குரடவ.
சவடுவர தைங்கள் குறிச்சியில் கண்ணகி சபராருட்டுக் குரடவக் கூத்தைராடியது.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
கண்ணகி தைன் கணவடனயிழைந்தை சபருந்துயசரராடும் டவடயக்கடர வழிசய சமைறறிடசேசநராக்கிச் சசேன்று,
சசேங்குன்று என்னும் மைடலெயடடைந்து ஆங்கு ஒரு சவங்டக மைரத்தின் கீசழைநிறப, அவ்விடைத்திருந்தை
மைடலெசவடுவரிறசிலெர அக்கண்ணகிடயசநருங்கி அவடளசநராக்கி, 'மைடலெசவங்டக நறுநிழைலின்
வள்ளிசபரால்வீர மைனநடுங்க - மடலெயிழைந்து வந்து நின்றீர யராவிசரரா?' என்று சகட்ப, அதைறகவள் சிறிதுங்
சகராபியராமைசலெ, 'மைணமைதுடரசயரா டைரசுசகடுற வல்விடனவந் துருத்தை கராடலெக் - கணவடனயங்
கிழைந்துசபராந்தை கடுவிடனசயன் யராசனன்றராள்.' இங்ஙனம் கண்ணகிகூற, மைடலெவராணர சகட்டு அஞ்சி
அவடள வணங்கிநின்றசபராது, சதைவரகுழைராம் ஆங்கு வந்து மைலெரமைடழை சபராழிந்து அங்குள்ளவர
கண்மன்சப
கண்ணகிக்கு அவள் கணவன் சகராவலெடனக்கராட்டி, அவடள யுமடைனடழைத்துக் சகராண்டு விண்ணுலெகஞ்
சசேல்வராரராயினர. இவ்வறபுதை நிகழ்ச்சிடய சநரிறகண்டு களித்தை அவ்சவடுவர, இங்கு வந்து நின்ற
மைராதைரராள் நம் குலெத்துக்சக ஒரு சபருந் சதைய்வமைராவள்; இவள்சபராருட்டு நராம்
குரடவயராடிக்சகராண்டைராடுசவராம்' என்று, தைம்மைவரசயல்லெராம் ஒருங்கடழைத்து "சிறுகுடியீசர! சிறுகுடி யீசர!
சதைய்வங் சகராள்ளுமன் சிறுகுடி யீசர!
நிறங்கிள ரருவிப் பறம்பின் தைராழ்வடர
நறுஞ்சிடன சவங்டக நன்னிழைற கீசழைரார
சதைய்வங் சகராள்ளுமன் சிறுகுடி யீசர!
சதைராண்டைகந் சதைராடுமன் சிறுபடற சதைராடுமன்
சகராடுவராய் டவம்மன் சகராடுமைணி யியக்குமமுின்
குறிஞ்சி பராடுமன் நறும்புடக சயடுமன்
பூப்பலி சசேய்ம்மன் கராப்புக்கடடை நிறுமன்
பரவலும் பரவுமன் விரவுமைலெர தூவுமன்
ஒருமடலெ யிழைந்தை நங்டகக்குப்
சபருமைடலெ துஞ்சேராது வளஞ்சுரக் சகனசவ"
என்று ஆரப்பரித்சதைழுந்து, மைடலெநராட்டு மடறப்படி, குரடவக்கூத்தைராடியும், அதைறகுரிய
பராடைல்கடளப்பராடியும் சபருஞ் சிறப்புச் சசேய்தைராரகள். இங்கு இங்ஙனம் நிகழ்ந்தைது.
---------------------------------2. கராட்சிக்கராடதை.
கண்ணகியின் வரலெராறறிந்தை சசேங்குட்டுவன், பத்தினிக்குப் படிவஞ் சேடமைத்தைறகு இமையத்தினின்று
கல்சலெடுத்துவர எண்ணியது.
- -----------------------------இமையவரம்பன் - சநடுஞ்சசேரலெராதைன் சதைரான்றலெராகிய சசேங்குட்டுவன் வஞ்சியிலுள்ள இலெவந்திடக
சவள்ளிமைராடைம் என்ற மைராளிடகயில் தைன்சதைவி இளங்சகராசவண்மைராளுடைன்* வசித்து வந்தை கராடலெயில்,
மைஞ்சுசூழுஞ்
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சசேராடலெகடளயுடடைய மைடலெவளத்டதைக் கண்டுகளிக்க எண்ணியவனராய் –
-------* 'இளங்சகரா சவண்மைரா ளுடைனிருந் தைருளி' எனவரும் மூலெத்துக்கு அரும்பதைவுடரயராசிரியர "இளங்சகரா
சவண்மைராள் - சபயர; நன்னன் சவண்மைராள், உதியன் சவண்மைராள் என்பதுசபராலெ; சவண்மைராளுடைனிருந்து
இளங்சகராடவ அருளப் பராடிட்டு என்றுமைராம்." என்சறழுதினரார. இதைனரால், தைம்பி
இளங்சகராவடிகளுடைனும், மைடனவி சவண்மைராளுடைனும் சசேங்குட்டுவனிருந்தைரான் என்று அத்சதைராடைரக்கு
உடரகூறுவதும் அவ்வுடரயராசிரியர கருத்தைராதைல் விளங்கும். இளங்சகராவடிகள், தைம் தைமையனுடைன்
தைங்கியிருந்தைவ சரன்பது, பதிகத்தைராலும் சதைரிதைலெரால் பிறகூறியதும் சபராருந்துவசதையராம்.
அரமைகளிருடைன் விடளயராடைடலெ விரும்பிய சதைசவந்திரன் தைன் படடைகடள நூறறு
நராறபதிசயராசேடனதூரம் பரப்பி ஐரராவதைத்தில் ஆசரராகணித்துச் சசேல்வதுசபராலெ - தைன்
சபரும்பரிவராரங்கள் சூழைச்சசேன்று, திருமைராலின் மைராரபிடடைசய விளங்கும் மத்தைராரம் சபரால், மைரங்களரால்
அழைகுமக்க மைடலெயினின்றிழியும் சபரியராறு என்னும் ஆறறங்கடரயின் மைணல்மக்க எக்கரிசலெ
தைங்குவரானராயினன்.
அக்கராலெத்து, குன்றக்குரடவ நிகழ்த்தும் மைடலெமைகளிர பராடைல்களும், அம்மைடலெயில் மருகபூடசேசசேய்யும்
சவலெவனது பராட்டும், திடனமைராவிடிப் சபராருடடைய வள்டளப் பராட்டும், திடனப்
புனங்களினின்சறழும் ஒலியும், சதைசனடுக்குங் குறவர நிகழ்த்தும்
ஓடசேயும், படறசயராடசேசபரான்ற அருவியின் ஒலியும், புலிசயராடு சபராருகின்ற யராடனயின் மழைக்கமம்,
திடனப்புனங் கராவலிற பரண்மடசேயிருப்சபராருடடைய கூப்பீடுகளும், யராடன பிடிக்கும் இடைங்களிசலெ
குழியில்வீழ்ந்தை சவழைங்கடளப் பராகர
பழைக்குமமு் சேப்தைமம், ஆங்குச்சசேன்ற சசேடனகளது ஆரவராரத்சதைராடு கலெந்சதைராலித்தைன. அந்நிடலெயில்,
மைடலெவராணரராகிய சவடுவர பலெர ஒருங்குகூடி,
"யராடனசவண் சகராடு மைகிலின் குப்டபயும்
மைரான்மையிரக் கவரியும்* மைதுவின் குடைங்களும்
சேந்தைனக் குடறயும் சிந்துரக் கட்டியும்
அஞ்சேனத் திரளும் அணியரி தைராரமம்
ஏலெ வல்லியும் இருங்கறி வல்லியும்
கூடவ நீறுங் சகராழுங்சகராடிக் கவடலெயும்
சதைங்கின் பழைனுந் சதைமைராங் கனியும்
டபங்சகராடிப் படைடலெயும் பலெவின் பழைங்களும்
கராயமங் கரும்பும் பூமைலி சகராடியும்
சகராழிந்தைராட் கமகின் சசேழுங்குடலெத் தைராறும்
சபருங்குடலெ வராடழையி னிருங்கனித் தைராறும்
ஆளியி னணங்கும் அரியின் குருடளயும்
வராள்வரிப் பறழும் மைதைகரிக் களபமம்
குரங்கின் குட்டியும் குடைராவடி யுளியமம்
வடரயராடு வருடடையும் மைடைமைரான் மைறியும்
கராசேடறக் கருவும் மைராசேறு நகுலெமம்
பீலி மைஞ்டஞயும் நராவியின் பிள்டளயும்
கரானக் சகராழியும் சதைசமைராழிக் கிள்டளயும்"
---*மைரான்மையிரராகிய சவண்சேராமைடர.
(படைடலெயும்- பச்சிடலெமைராடலெ கராயமங்-சவள்ளுள்ளி அணங்கு-குட்டி வராள்வரி-புலி குடைராவடியுளியும்பிள்டளக்கரடி கராசேடறக்கரு-கத்தூரிக்குட்டி.) என்ற பண்டைங்கடளத் தைங்கள் தைடலெசமைசலெ
தைராங்கிக்சகராண்டு—வஞ்சி மைராநகரில் அரசேனது சேமையம்சபறராது தைத்தைம் திடறகளுடைன் வராயிலிற
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கராத்துநிறகும் படகயரசேரசபராலெ, அம் மைடலெவராணர சசேங்குட்டுவன் திருமன்பு வந்து நின்று
'ஏழ்பிறப்படிசயம், வராழ்கநின் சகராறறம்' என்று அவனடி பணிந்து," சவந்தைர சவந்சதை! யராம் வராழும்
மைடலெயின்கணுள்ள கராட்டு சவங்டகயின் கீசழை, மைங்டகசயராருத்தி, ஒருமடலெயிழைந்தைவளராய்ப்
சபருந்துயசரராடும் வந்துநிறக, சதைவரகள் பலெரும் அவளிடைம்வந்து அம்மைங்டகக்கு அவள் கராதைற
சகராழுநடனக் கராட்டி, அவடளயும் உடைனடழைத்துக்சகராண்டு எங்கள் கண்மன்சப விண்ணுலெகஞ்
சசேன்றனர;
(இச்சசேய்தி சிலெப்பதிகராரப் பதிகத்துக் கண்டைது.)அவள் எந்நராட்டைராள் சகரால்சலெரா! யராவர மைகசளரா,
அறிசயம். இது சபரியசதைரார அதிசேயந்தைரரா நின்றது; சதைவரீர நராட்டில் நிகழ்ந்தை இதைடன அறிந்தைருளல்
சவண்டும்" என்று தைராங்கள் சநரிறகண்டை சசேய்திகடள அரசேனுக்குக்கூறி அவடன வராழ்த்திநின்றனர.
அப்சபராது அரசேனது சபருஞ்சிறப்பிடனயும், மைடலெவளத்தின் மைராட்சிடயயுங் கண்டு களிப்புறறிருந்தை
மைதுடரச்சேராத்தைனரார, (சகராவலென் சகராடலெயுண்டைது மதைலெராய சசேய்திகள் தைம்மூரில் நிகழ்ந்தைவறடற சநரில்
அறிந்தைவரராதைலெரால்) சசேங்குட்டுவடன சநராக்கி "சவந்சதை! யரானறிசவன், அது நிகழ்ந்தைவராறடற" என்று
சதைராடைங்கி, தைன்சதைவியின் சிலெம்பு திருடியவசனன்று கண்ணகி கணவடனப் பராண்டியன்
சகராடலெபுரிவித்தைடதையும், அஃதைறிந்தை கண்ணகி சபருஞ்சினங்சகராண்டு பராண்டியன்மன் சசேன்று
வழைக்கராடி சவன்றதும், பராண்டியன்சதைவி மன்பு மைறசறராரு சிலெம்டப வீசிசயறிந்துவிட்டுக் கண்ணகி
வஞ்சினங்கூறித் தைன் ஒருமடலெடயத் திருகிவீசி, அதினின்சறழுந்தை தீயரால் மைதுடர மூதூடரச்
சுட்சடைரித்தைதும், சிங்கராதைனத்திருந்து கண்ணகியின் வழைக்டகக்சகட்டை சநடுஞ்சசேழியன் தைரான்சசேய்தை
சகராடுங்சகரான்டமைக்கு ஆறறராது தைன் ஆசேனத்சதை வீழ்ந்திறந்தைதும், இங்ஙனம் பராண்டியன் இறக்கவும்,
அவன் சகராப்சபருந்சதைவியும் கலெக்கங்சகராள்ளராசதை உடைனுயிர விட்டைதும் விளங்கக்கூறிவிட்டுப் பின்,
'பராண்டியனது சகராடுங்சகரான்டமை இத்தைன்டமைத்து என்படதைப் சபருசவந்தைனராகிய உன்னிடைத்துக்
கூறவந்தைவள்சபராலெத் தைனக்குரிய சசேராணராடு சசேல்லெராது நின்னராடு அடடைவராளராயினள் அந்நங்டக' என்று
அச்சேராத்தைனரார சசேரால்லி மடித்தைனர.
இங்ஙனம் பராண்டியனுக்கு சநரந்தை தீவிடனத்திறங்கடள சயல்லெராங்சகட்டை சசேங்குட்டுவன்,
வருத்தைமக்கவனராய்ச் சேராத்தைனராடர சநராக்கி " புலெவீர! தைரான் சசேங்சகராலினின்று வழுவிய சசேய்தி
எம்டமைசயராத்தை அரசேர சசேவிகளிற சசேன்சறட்டுவதைறகு மன்சப பராண்டியன் உயிர நீங்கியதைரானது,
அவனது தீவிடனயரால் வடளக்கப்பட்டை சகராடலெ உடைசன நிமரச் சசேய்து சசேங்சகராலெராக்கிவிட்டைது.
அரசேரராயுள்ளராரக்கு, நராட்டில் மைடழை கராலெத்திற சபய்யராதைராயின் அச்சேம்; உயிரகள் தைவறு சசேய்யுமைராயின்
அச்சேம்; சகராடுங்சகராறகஞ்சி மைன்னுயிரகடளக் கராத்தைறகுரிய உயரகுடியிறபிறத்தைலிற றுன்பமைல்லெது
சுகசமையில்டலெ" என்று கூறிவிட்டுத் தைன் சதைவிடய சநராக்கி " நன்னுதைரால்! கணவனராகிய பராண்டியனுடைன்
தைன்னுயிடர நீத்தை அவன் சதைவியும், சினத்துடைன் நம் நராடுசநராக்கிவந்தை கண்ணகியுமைராகிய
இவ்விருசபரும்பத்தினிகளுள்சள யராவர வியக்கத் தைக்கவரராவர?" என்று உசேராவ, அதைறகு சவண்மைராள் '
தைன் கணவனது துன்பத்டதைக் கராணராது உயிரநீத்தை பராண்டியன் சபருந்சதைவி விண்ணுலெகத்சதை
சபருந்திருவுறக்கடைவள்.அதுநிறக; நம் நராட்டடை சநராக்கிவந்தை பத்தினிடய நராம் வழிபடுதைல்
இன்றியடமையராதைது' என்று கூறினராள். அது சகட்டை அரசேன், அவள் கூறியடதை விரும்பிசயறறுத் தைன்
அடமைச்சேடர சநராக்கவும், அவரகள், 'நம் நராடு சநராக்கிவந்தை அப்பத்தினிக்கடைவுட்குப்
படிவஞ்சேடமைத்தைறகுரிய சிடலெடயப் சபராதியமைடலெயினின்சறனும் இமையமைடலெயினின்சறனும்
எடுத்துவருதைசலெ தைக்கதைராம். ஆயின், சபராதியத்தினின்று சகராணரவடதைக் கராவிரியினும் இமையத்தினின்று
சகராணரவடதைக் கங்டகயினும் நீரராட்டித் தூய்டமைசசேய்வித்தைல் மகப் சபராருத்தை மடடையதைராகும்' என்று
கூறினர.
கூறக்சகட்டை சசேங்குட்டுவன் 'சபராதியமைடலெயிற கல்சலெடுத்துக் கராவிரித்துடறயில் நீரராட்டுதைல்
சபருவீரரராகிய சசேரவமசேத்தைவரக்குச் சிறப்டபத் தைருஞ் சசேய்டகயன்று; ஆதைலெரால், இமையத்திலிருந்து
கல்சலெடுப்பித்துக் கங்டகயில் நீரராட்டிவருதைசலெ நம் சபருடமைக் சகறறதைராம். இமைவரான் நம் விருப்பத்திற
கிணங்கரானராயின்(அப்பக்கத்தைரார நங்கருத்துக் கிணங்கராது தைடுத்து நிறபரராயின் என்பது கருத்து.)
இங்குநின்றும் வஞ்சிமைராடலெ சூடிச் சசேடனகளுடைன் சசேன்று புறத்துடறக்கடமைந்தை நம் வீரச்சசேயல்கள்
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பலெவறடறயும் ஆங்குக்கராண்பிப்சபன்' என்று வீரராசவசேத்துடைன் கூறினரான்.
இங்ஙனம் சசேங்குட்டுவன் கூறிய வீரசமைராழிகடளக் சகட்டை வில்லெவன் சகராடதை என்ற சசேனராபதி
அரசேடன வராழ்த்திக்சகராண்டு கூறுவரான்:- "சவந்தைர சவந்சதை! நும்டமைசயராத்தை சவந்தைரரான
சசேராழைபராண்டியர நும்சமைராடு படகத்துக் சகராங்கர சபராரக்களத்சதை தைம் புலிக் சகராடிடயயும்
மீனக்சகராடிடயயும் யுத்தைகளத்திலிழைந்து ஓடினரராயினும், அச் சசேய்தி திக்கயங்களின் சசேவிவடர சசேன்று
பரவலெராயிறறு. சகராங்கணர, கலிங்கர, கருநடைர, பங்களர, கங்கர, கட்டியர வடைவராரியர இவருடைன் தைமைது
தைமழ்ப்படடை கலெந்துசபராருதை சசேருக்களத்தில் தைராம் யராடனடயவிட்டுப் படகவடர யழித்தை
அரியசசேய்டக இன்னும் எங்கள் கண்கடளவிட்டு நீங்கவில்டலெ.அன்றியும் எம்சகராமைகளராய் விளங்கிய
("எங்சகராமைகசளன்றது சசேங்குட்டுவன்மைராதைராடவ; இவடள இவன் சகராண்டுசபராய்த்
தீரத்தைமைராட்டினசதைராரு கடதை" என்பர, அரும்பதைவுடரயராசிரியர. இவ்வராக்கியத்தினின்று, சசேங்குட்டுவன்
தைன் தைராயின் சிடலெடயயன்றி அவடளசய உடைனடழைத்துச் சசேன்று நீரராட்டுவித்தைரான் என்பதும்
அவ்வுடரயராசிரியர கருத்தைராகத் சதைரிகின்றது.)
தைம் தைராயின்சிடலெடயக் கங்டகயிற றீரத்தைமைராட்டியகராலெத்சதை எதிரத்துவந்தை ஆரிய வரசேர ஆயிரவரமன்
தைராம் ஒருவரராகநின்று சபராருதை சபராரக் சகராலெத்டதைக் கடுங்கட்கூறறமம், கண்விழித்து சநராக்கிய தைன்சறரா.
இங்ஙனம், நீரசூழ்ந்தை இந் நிலெவுலெகத்டதை சவன்று தைமழ்நராடைராகச்சசேய்தை தைராம் வடைநராட்டில்
யராத்திடரசசேய்யக் கருதின், ஆங்கு நும்டமை எதிரப்பவர யராவசரரா? இமையமைடலெக்கு எங்சகரானராகிய நீவிர
சசேல்லெக்கருதியிருப்பது பத்தினிக் கடைவுடளச் சேடமைத்தைறகுரிய சிடலெயின்சபராருட்சடை யராதைலெரால்,
ஆங்குவராழும் அரசேரக்சகல்லெராம், வில்கயல் புலியிவறடற இலெச்சிடனயராகக் சகராண்டை நும்
திருமகத்டதை மன்சன விடுத்தைருளல் சவண்டும்' என்று கூறினன். இதுசகட்டை அழும்பில்சவள் என்னும்
அடமைச்சேன் "இந் நராவலெந்தீவில் நம் படகவரராயுள்ளராரது ஒறறரகள் இவ் வஞ்சிமைராநகடரவிட்டு
நீங்குபவரல்லெர. இவ் சவராறறுக்கசள படகயரசேர சசேவிகளில் நம் வடைநராட்டியராத்திடரபறறிய
சசேய்திகடள அறிவிக்கத் தைக்கன. அதைனரால் நம் யராத்திடரடயப்பறறி, இவ்வூரிற படறயடறந்து
சதைரிவித்தைசலெரான்சற சபராதியது" என்று உடரக்கச் சசேங்குட்டுவனும் அதைறகு உடைம்பட்டைனன். பின்னரப்
சபரியராறறினின்றுசு புறப்பட்டு அரசேன் தைன் சபரும் பரிவராரங்களுடைன் வஞ்சிமைரா- நகரடடைந்தைரான்.
அடடைந்தைதும், யராடனசமைல் மரசசேறறப்சபறறுச் சசேங்குட்டுவனது வடை நராட்டியராத்திடரபறறியும்,
படகயரசேர வந்து பணியராவிடில்
அவரக்கு சநருங் சகடுகடளப்பறறியும்,
"வராழ்க எங்சகரா மைன்னவர சபருந்தைடக
ஊழிசதைரா றூழி யுலெகங் கராக்சகன
விறறடலெக் சகராண்டை வியன்சப ரிமையத்சதைரார
கறசகராண்டு சபயருசமைங் கராவலெ னராதைலின்
வடைதிடசே மைருங்கின் மைன்ன சரல்லெராம்
இடுதிடற சகராடுவந் சதைதிரீ ரராயின்
கடைறகடைம் சபறிந்தை கடும்சபரார வராரத்டதையும்
விடைரச்சிடலெ சபராறித்தை வியன்சபரு வராரத்டதையுங்*
சகட்டு வராழுமன் சகளீ ரராயின்
சதைராட்டுடண† துறக்குந் துறசவராடு வராழுமன்
தைராழ்கழைன் மைன்னன் தைன்றிரு சமைனி‡
வராழ்க சசேனரா மகம்."
என்று ஊசரங்கும் படற அடறயப்பட்டைது.
--------* 'எதிசரறறுக் கராணீரராயின், கடைலுட்புக்கும் மைடலெயிசனறியும் வராழுமன் என்பரார, இரண்டுவராரத்டதையுங்
சகட்டு வராழுமன் – என்றரார' என்பது அரும்பதைவுடர.
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† சதைராட்டுடண-மைடனவியர
‡ 'திருசமைனியராகிய சசேனராமகம்; சசேனராமகம் அரசேனுக்குச் சிறந்தைடமையின், திருசமைனி என்றரார' என்பது
அரும்பதைவுடர.
--------------------------3. கரால்சகராட் கராடதை.
சசேங்குட்டுவன் வடைநராட்டிறசசேய்தை சபரும்சபராரும், இமையஞ்சசேன்று
பத்தினிக்குக் கல்சலெடுப்பித்தைதும்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
இங்ஙனம் வஞ்சிமைராநகரிற படறயடறயப்பட்டைபின்னர, சசேரன் - சசேங்குட்டுவன் அன்று மைராடலெயில்
ஆசேரான் சபருங்கணி அடமைச்சேரகளும் தைராடனத்தைடலெவருந் தைன்டன வராழ்த்தி நிறகச் சிங்கராதைனத்சதை
வீறறிருந்து தைன் சசேனராதிபதிகடள சநராக்கி அடியில் வருமைராறு கூறுவரானராயினரான்:- "ஆரியமைன்னர
பலெரும் தைம்நராட்டில்நிகழ்ந்தை சுயம்வரசமைரான்றன் சபராருட்டுக் குழுமயிருந்தை சபருங்கூட்டைத்சதை 'சதைன்றமழ் நராடைராளும் சவந்தைர சசேருசவட்டுப் புகன்சறழுந்து - மன்றவழு மமைய சநறறியில்
விளங்குவிறபுலி கயல்சபராறித்தை நராள் –
எம்சபராலும் மடிமைன்னர ஈங்கில்டலெப்சபராலும்' என்று நடகத்திகழ்ந்எனர எனத், தீரத்தை யராத்திடர
சசேய்து சகராண்டு இங்குவந்தை இமையத்தைராபதைரரால் அறிந்சதைம். (இச் சசேய்தி, வராழ்த்துக் கராடதையின்
உடரப்பராட்டு மைடடையிற கண்டைது.) அவ் விழிசமைராழி நம்பராசலெ தைங்குமைராயின், அஃது எமைக்குமைட்டு மைன்றி
எம்சபரான்ற சசேராழைபராண்டியரராகிய தைமழ் சவந்தைரக்கும் இகழ்ச்சி விடளக்கக் கூடியதைன்சறரா? ஆதைலின்,
அங்ஙனம் இகழ்ச்சிசசேய்தை வடைதிடசே மைன்னரது மடித்தைடலெயில் பத்தினிக்கடைவுடளச் சேடமைத்தைறகுரிய
கல்டலெ ஏறறிக்சகராண்டு வருசவன். அங்ஙனஞ் சசேய்யராது என் டகவராள் வறிசதைவருமைராயின், என்சனராடு
மரணிய படகயரசேடர நடுங்கச்சசேய்தைடைக்கராமைல், வளந்தைங்கிய என்னராட்டுக் குடிகடள வருத்துங்
சகராடுங்சகராலெனராகக் கடைசவன்" - என்று அப்சபரத்தைராணியிற சினத்துடைன் வஞ்சினங்கூறினன். இங்ஙனம்
அரசேன் கூறியடதைக் சகட்டை ஆசேரான் (புசரராகிதைன்) 'இமையவரம்ப! வடைவரசேர, சசேராழை பராண்டியடரயன்றி,
நின்டன இகழ்ந்து கூறினவரல்லெர; நீ இங்ஙனம் வஞ்சினங்கூறுதைறகு நின்சனராடு எதிரக்கும் மைன்னரும்
உளசரரா? ஆதைலெரால் சகராபந்தைணிக.' என்று அவன் சறறத்டதைச் சேமைனஞ் சசேய்வரானராயினன். உடைசன,
சசேராதிடைம் வல்லெரானராகிய சமைகௌத்திகன் எழுந்து நின்று 'அரசசே! நின் சவறறி வராழ்வதைராக; இவ்
வுலெகிலுள்ள படகயரசேசரல்லெராம் நின் அடித் தைராமைடரகடளச் சேரணடடையத் தைக்க நன்மகூரத்தைம் இதுசவ;
நீ கருதிய வடைதிடசே யராத்திடரக்கு இப்சபராசதை எழுதைல் சிறந்தைது' என்றரான்.
இந் நிமத்திகன் வராரத்டதை சகட்டை சசேங்குட்டுவன் மைகிழ்வுறறு, உடைசன தைன் வராளிடனயுங் குடடைடயயும்
அந் நன்மகூரத்தைத்தில் வடைதிடசேப் சபயரத்து நராட்சகராள்ளும்படி ஆஞ்ஞராபித்தைனன். ஆடண பிறந்தைதும்,
சபராரவீரரது ஆரவராரத்சதைராடு மரசேங்கள் பூம அதிரும்படி ஒலித்தைன. படகவரக்கு சவதைடனவிடளக்குஞ்
சசேடனகள், மைணிவிளக்குகளுடைனும் துவசேங்களுடைனும் மன் சசேல்லெவும்,
ஐம்சபருங்குழுவும்(ஐம்சபருங்குழு - அடமைச்சேர, புசரராகிதைர, சசேனராபதியர, தூதுவர, சேராரணசரன்சபரார.
எண்சபரராயத்டதை, 'கரணத் தியலெவர கருமைவிதிகள், கனகச் சுறறங் கடடைகராப்பராளர, நகர மைராந்தைர
நளிபடடைத்தைடலெவர, யராடன வீர ரிவுளி மைறவர, இடனய சரன்சப ரராய சமைன்ப'என்பதைனராலெறிக.)
எண்சபரராயமம் அரசேராங்கத்டதை நடைத்தும் கருமைவிடனஞரும் கணக்கியல் விடனஞரும்
தைருமைவிடனஞரும் தைந்திர விடனஞரும் தைம் அரசேனரான 'சசேங்குட்டுவன் வராழ்க' என்று கூறவும்,
பட்டைவரத்தைன யராடனயின் பிடைரிசமைல் ஏறறப்பட்டை அரசேவராளும் சவண்சகராறறக் சகராடடையும்
வஞ்சிப்புறத்துள்ள சகராட்டடையிற புகும்படிசசேய்து சசேங்குட்டுவன் தைன்னரசிருக்டகடய யடடைந்தைரான்.
அன்றிரவில் சபராரவிருப்பத்தைராற களிப்புறறுத் தைன்னுடைன் வருதைறகிருக்கும் தைராடனகளுக்கும் தைராடனத்
தைடலெவரக்கும் சபருஞ்சசேராறளித்துபசேரித்து உறசேராகப்படுத்தி, மைறசறராருசவந்தைடனக்
சகராறறங்சகராள்ளநிறகும் தைன் சகராள்டகக்சகறப, வஞ்சிமைராடலெடய மைணிமடியிலெணிந்து
மைறுநராட்கராடலெயில் யராத்திடரக்குச் சித்தைமைராயிருந்தைனன், சசேங்குட்டுவன். அன்றிரவு இங்ஙனம் கழிந்தைது.
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சபராழுதுவிடிந்தைதும், அரண்மைடனயிசலெ அரசேரிடுதைறகுரிய திடறசகராணர அடழைக்கும் கராடலெமரசேம்
மழைங்கியது.
அதுசவ யராத்திரராகராலெமைராதைலெரால், கராடலெக் கடைன்கடள சயல்லெராம் மடித்துச் சித்தைனராயிருந்தை சசேரன்சசேங்குட்டுவன், தைன்வழிபடுகடைவுளராகிய சேந்திரசேடைராதைரரது திருவடிப் பராதுடககடள, யராவரக்கும்
வணங்கராதைதும் வஞ்சிமைராடலெ சூடியதுமைரான தைன் சசேன்னியரால் வணங்கித் தைரித்துக்சகராண்டு, அந்தைணரகள்
வளரக்கின்ற அக்கினிசஹராத்திரங்கடளயும் நமைஸ்கரித்துத் தைன் பட்டைவரத்தைனக் களிறறின்சமைல் உரிய
நன்மகூரத்தைத்தில் ஆசரராகணித்தைனன். அப்சபராது, 'குடைவர சகராமைரானராகிய சசேங்குட்டுவன்
சகராறறங்சகராள்வரானராக' என்று வராழ்த்தினவரராய், ஆடைகமைராடைசமைன்னுங் சகராயிலின்றும் திருமைராலின்
பிரசேராதைத்துடைன் வந்து சிலெர அரசேன்மன் நிறக, தைரான் சிவபிரரான் பராதுடககடளச்
சசேன்னியிறறராங்கியிருந்தைடமையரால், அத்திருமைரால் பிரசேராதைத்டதை வராங்கித் தைன் மைணிப்புயத் சதைந்தியவனராய்
அங்கிருந்தும் பிரயராணிப்பரானராயினன். அவன் சசேல்லும்சபராது நராடைகக் கணிடகயரகள்
அரங்குகசடைராறும் சநருங்கிக் கூடிநின்று இருடகயுங் கூப்பிக் சகராண்டு 'யராடனசமைல்
சவண்சகராறறக்குடடை நிழைலில் விளங்கும் அரசேனது கராட்சி எங்கட்கு என்றும் இன்பம்பயந்து
விளங்குவதைராக' என்று துதித்தைனர. சூதைரும் மைராகதைரும் சவதைராளிகரும்
சசேங்குட்டுவனது சவறறிப்புகழ் சதைரான்றும்படி வராழ்த்திக் சகராண்டு உடைன்சசேன்றனர. யராடனகுதிடர
வீரரகளும் வராட்படடை தைராங்கிய சசேடனகளும் தைங்கள் சவந்தைனது வராள்
வலிடய ஏத்தி ஆரப்பரித்தைனர. இங்ஙனமைராக, அசுரரசமைற சபராரகுறித்து அமைரராவதியினின்று நீங்கும்
இந்திரன்சபராலெ, சசேங்குட்டுவனும் வஞ்சியினின்றும் புறப்பட்டு, தூசிப்படடையரானது கடைறகடரடயத்
சதைராடும்படி பரவிய தைன்சசேடனகளரால்
மைடலெகளின் மதுகு சநளியவும், நராட்டில் வழியுண்டைராகவுஞ் சசேன்று இறுதியில் நீலெகிரி என்ற மைடலெயின்
அடிவராரத்தைடமைக்கப்பட்டை பராடிடயயடடைந்து, யராடனயினின்றிழிந்து, வீரசரல்லெராம் ஆரப்பரித்சதைத்தைக்
கராவல்மக்க தைன்னிருக்டகயிற புகுந்து அமைளிமடசேத் தைங்கி இடளப்பராறலெராயினன்.
இங்ஙனம், அரசேன் இடளப்பராறிய சிறிது சநரத்துக்சகல்லெராம் அந்தைரசேராரிகளராகிய மனிவரர சிலெர,
ஆங்குவந்தை சவந்தைடனக் கராண்சபராசமைன்று கீசழையிறங்கி அரசிருக்டகடய சநராக்கி ஒளிமக்க
சமைனியுடைன் வரவும், அவடரக்கண்டைதைனரால் உண்டைரான சசேடனகளின் ஆரவராரத்தைராற சசேங்குட்டுவன்
மனிவரவருடகடய அறிந்து, அமைளியினின்சறழுந்து வந்து அவரடி வணங்கி நின்றனன். நின்ற அரசேடன
சநராக்கி அம் மனிவரகள் "சிவபிரரான் திருவருளரால் வஞ்சிமைராநகரில் சதைரான்றிய அரசசே! யராங்கள்
சபராதியமைடலெக்குச் சசேல்கின்சறராம். இமையபரவதைம்வடர சசேல்வது நின்கருத்தைராதைலெரால், ஆங்கு வராழும்
அருமைடறயந்தைணரகடளத் துன்பமன்றிக் கராப்பது, நின் கடைடமையராகும்" என்று கூறிச் சசேங்குட்டுவடன
வராழ்த்திச் சசேன்றனர. சசேன்றதும், சகராங்கண நராட்டுக் கூத்தைரகளும், சகராடுங்கருநராடைரகளும்
தைத்தைங்குலெத்திறசகறற அலெங்கராரமடடையவரராய்க் குஞ்சியில் தைடழைத்தை மைராடலெயணிந்து அழைகுவராய்ந்தை
தைம் மைகளிருடைன் வரிப் பராட்டுக்கடளப் பராடிக்சகராண்டும், குடைகுநராட்டைவர தைம் மைகளிருடைன்
கராரகராலெத்டதைப் பறறிய பராடைல்கடளப் பராடிக்சகராண்டும்,தைங்கள் சுறறத்சதைராடு அலெங்கராரமைராக ஓவர என்ற
சேராதியரார அரசேடன வராழ்த்திக்சகராண்டும் சசேரன்மன்சன சதைரான்றினர.
இவரகளது ஆடைல் பராடைல்கடளசயல்லெராங் கண்டுவந்து, தைன் ஆஸ்தைரான-ஆடைலெராசிரியன் குறிப்பிட்டை
மடறப்படிசய அன்சனராரக்சகல்லெராம் சவண்டிய அணிகலென்கடளச் சேம்மைரானித்துச் சசேரரசபருமைரான்
வீறறிருந்தைரான். அந் நிடலெயில் வராயில் கராவலென் சசேங்குட்டுவன் திருமன் வந்துநின்று, "அரசசே!
நராடைகமைகளிர ஐம்பத்திருவரும், குயிலுவர (வராத்தியகராரர) இருநூறசறண்மைரும், சதைராண்ணூறறறுவடகப்
பராசேண்டை நூல்களிச் வல்லெ நடகவிடளத்துமைகிழைச்சசேய்யும் சவழைம்பர நூறறுவரும், நூறுசதைரகளும்,
ஐந்நூறு களிறுகளும், பதினராயிரம் குதிடரகளும், இன்னின்னசேரக்சகன்று எழுதைப்பட்டு,
யராத்திடரக்குசவண்டிய பண்டைங்கள் ஏறறப்பட்டை சேகடைங்கள் இருபதினராயிரமம், தைடலெப்பராடகயுஞ்
சேட்டடையுந் தைரித்தைவரகளும் சேஞ்சேயன் என்பவடனத் தைடலெடமையராகக்
சகராண்டைவரகளுமைரான கருமைத் தைடலெவர ஆயிரவரும் நின் வராயிறகண்சண வந்து கராத்திருக்கின்றராரகள்,
அறிந்தைருள்க" என்றரான். எனலும் "அவரகளுக்குள்சள, சேஞ்சேயனுடைன் நராடைக மைகளிரும்
கஞ்சுகமதைல்வரும் (கருமைத்தைடலெவர), குயிலுவரும்
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இங்கு வரக்கடைவர" என்று அரசேன் ஆடணயிடை, அன்சனராருடைன் அத்தூதைரதைடலெவன் அரசேடவபுகுந்து
சசேங்குட்டுவடன வணங்கி, உடைன்வந்தைவடரசயல்லெராம் அரசேனுக்கு மடறப்படி கராட்டிப் பின்னர,
"சதைவரீர வடைநராடுசசேல்வது பத்தினிக்கடைவுடளச் சேடமைத்தைறகுரிய சிடலெசயரான்றன்
சபராருட்சடையராயின்,'இமையமைடலெயிற கல்சலெடுப்பித்துக் கங்டகயராறறில் அதைடன நீரப்படடைசசேய்துதைர
யராங்கசள வல்சலெராம்’ என்று, சதைவரீருடைன் சவறறுடமையின்றிக் கலெந்தை நட்பரசேரராகிய நூறறுவர கன்னர
சதைரிவித்திருக்கின்றனர" என்றறிவித்து வராழ்த்தி நின்றனன்.
இதுசகட்டை சசேங்குட்டுவன் 'நன்று, வடைநராட்டைரசேனரான பராலெகுமைரன் மைக்களராகிய கனகன் விசேயசனன்ற
இருவரும் தைம்நராக்கடளக் கராவராதைவரராய், விருந்சதைரான்றிசலெ வடைவரசேர பலெருடைன்கூடித் தைமழ்
சவந்தைரரான எம்மடடைய ஆறறலெறியராது இகழ்ந்துடரயராடினரராம்; அதைனரால் பத்தினிக்குக்
கல்சலெடுப்பித்தைசலெராடு அவரிடைம் நம்மைராறறடலெக் கராண்பிப்பதைறகராகவும் இச்சசேடன சறறத்சதைராடுஞ்
சசேல்லெரா நின்றது; இச்சசேய்திடய நம் நட்பினரராகிய அக்கன்னரக்குத் சதைரிவித்து, ஆங்குக்
கங்டகப்சபரியராறடற நம் சசேடனகள் கடைப்பதைறகுசவண்டிய மைரக்கலெங்கடள அவருதைவியரால் சித்தைஞ்
சசேய்வதைறகு நீ மன்னரச் சசேல்லெக்கடைவராய்" என்று சசேங்குட்டுவன் கறபடனசசேய்ய, சேஞ்சேயனும்
அவ்வராடணடயச் சிரசமைறசகராண்டு மறபடைப் சபராயினன். அவன் சபரானதும், சபசுதைலில்வல்லெ
கஞ்சுகமதைல்வர, அரசேன்மன்னரப் பராண்டியரிட்டை சேந்தைனம் மத்து மதைலிய திடறகடளக்
சகராண்டுவந்துநின்றனர. இவரக்கு அரசேன் தைன் இலெச்சிடனயிட்டை திருமகங்கடளக்
கண்சணழுத்தைராளடரக் சகராண்டு (கண்சணழுத்தைராளர – திருமக சமைழுதுவரார.) எழுதுவித்து அத்தூதைரகள்
டகயிற சகராடுத்து அரசேரிடைம் அவறடற மடறப்படிசசேரப்பிக்குமைராறு ஆடணயிட்டு அவரகடளயும்
அனுப்பினன். அவரகசளல்லெராம் சபராயினபின்னர,சசேரரசபருமைரான், மைறடறய மைன்னர தைன் சபருடமைடய
ஏத்தும்படி தைன்னுடடைய சபரும்பரிவராரங்களுடைன் நீலெகிரிப் பராடியினின்றும் நீங்கி வடைநராடு சநராக்கிப்
பிரயராணிப்பரானராயினரான்.
இங்ஙனம், தைன் சபருஞ்சசேடனகளுடைன் சசேன்ற சசேங்குட்டுவன் மடிவில் கங்டகப் சபரியராறடற
சநருங்கினன்.ஆங்கு, மன்னசர சசேன்றிருந்தை சேஞ்சேயனரால் நூறறுவர கன்னர உதைவிசகராண்டு கங்டகடயச்
சசேடனகள் கடைத்தைறகு சவண்டிய மைரக்கலெங்கள் சித்தைஞ்சசேய்யப்பட்டிருந்தைன.
அப்சபரிய நதிடய அடடைந்தை சசேரரசபருந்தைடக தைன் சேகலெ டசேந்யங்களுடைனும் அதைடனக்கடைந்து
அவ்வராறறின் வடைகடரடய அடடைந்தைரான். அப்சபராது தைம் நட்பராளனராகிய சசேங்குட்டுவடன
அந்நராடைராளும் நூறறுவரகன்னர எதிரசகராண்டு உபசேரித்தைனர. அவருபசேராரத்டதைப் சபறறுச்
சசேங்குட்டுவன் அங்கு நின்றும் புறப்பட்டுத் தைன் படகவரது நராடைராகிய உத்தைர சகராசேலெத்டதை
சநருங்கினரான். இங்ஙனம் சசேரவரசேன் சபரும்படடையுடைன் தைம் சதைசேத்டதை சநருங்குகின்றரான் என்ற
சசேய்தி சதைரிந்தைதும், அந்நராட்டைரசேரகளரான உத்தைரன், விசித்திரன், உருத்திரன், டபரவன், சித்திரன், சிங்கன்,
தைனுத்தைரன், சிசவதைன் என்பவருதைவியுடைன் கனகவிசேயசரன்ற சவந்தைர, தைமழைரராறறடலெக்
கராண்சபராசமைன்று சசேருக்கிப் சபருத்தை சசேடனயுடைன் சபராரக்சகராலெங்சகராண்டு எதிரந்தைனர. இங்ஙனம்
வடைவரசேர திரண்டு வருதைலும், இடரடயத்சதைடி சவட்டடைக்குச் சசேன்ற சிங்கசமைரான்று யராடனயின்
சபருங்கூட்டைத்டதைக் கண்டு உள்ளம்பூரித்துப் பராய்ந்தைவராறுசபராலெ, தைன்டன எதிரத்து
வந்தை வடைசவந்தைரது சசேடனகண்டு களித்து, அவறறின்சமைல் விழுந்து சசேங்குட்டுவன்
சபராருவரானராயினன். வடைவரும் தைமழைரும் சபராருதுநின்ற அப்சபரும் சபராரில், துகிறசகராடிகளின்
பந்தைரகளராற சூரியகிரணங்கள் மைடறப்புண்டைன. சகராடும்படறகளும் சேங்கங்களும் நீண்டை சகராம்புகளும்
சபரிடககளும் மையிரக்கண் மரசேங்களும் திக்குகளினின்று எதிசரராலியுண்டைராகும்படி ஒலித்தைன.
வில், சவல், சகடையமவறடறக் சகராண்டை மைறவரகளும், சதைரவீரர யராடனவீரர குதிடரவீரரகளும்
கலெந்சதைதிரத்தை அப்சபராரக்களத்தில் பூம சதைரியராமைசலெழிந்தை புழுதியரானது, யராடனக்கழுத்திற கட்டிய
மைணிகளின் நராக்களிலும் சகராடிகளிறகட்டிய சேங்குகளின் நராக்களிலும் புகுந்து அவறடற
ஒலிக்கராவண்ணஞ் சசேய்து விட்டைன. தூசிப்படடைகள் தைம்மற கலெந்து புரிந்தை அப்சபராரிசலெ சதைராளுந்
தைடலெயுந் துணிபட்டு சவறராகிய வீரரது உடைறகும் பலிறறுள்ளிசயழுந்தை குடறயுடைலெராகிய கவந்தைங்கள்,
சபயினது தைராளத்துக்சகராப்பக் கூத்தைராடின. அப்பிணக்குவியலினின்று வழிந்சதைராடும் ஊன்கலெந்தை
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குருதியிசலெ, கூட்டைங்சகராண்டை சபய்மைகளிரது நராக்கசளல்லெராம் ஆடைலெராயின. இங்ஙனம் ஆரியவரசேரது
சசேனராவீரடர அக்களத்சதை சகரான்று குவித்து அவரது சதைரயராடன குதிடரகளில்
ஆட்களில்டலெயராகக்சகரான்று (நூழில்-வீரக்கழைன் மைன்னர சசேடனடயக்சகரான்று அழைலும் சவடலெத்
திரித்து விடளயராடுதைடலெவிரும்பல் என்பர.)நூழிலெராட்டிய சசேரன்-சசேங்குட்டுவன், எருடமையூரதியுடடைய
கூறறுவன், உயிரத்சதைராகுதிடய ஒசர சபராழுதினுள் உண்ணவல்லெவன் என்படதை அறிவித்துத்
தும்டபசூடி விளங்கினரான். இவனது சினவடலெயின் கண்சண, தைம் நராடவக்கராவராது தைமழைரசேடரயிகழ்ந்தை
கனகவிசேயருடைன் சதைரவீரர ஐம்பத்திருவர அகப்பட்டுக் சகராண்டைனர. மைறறப் படகவரகசளரா தைத்தைம்
ஆயுதைங்கடள எறிந்துவிட்டுச் சேடடை, கராஷராயவுடடை, சேராம்பல் இவறடறத் தைரித்தை சேந்நியராசிகளராகவும் பீலி
டகக்சகராண்டை டசேநமனிவரராகவும், பராடைகரராகவும், பறபலெ வராத்தியக்கராரரராகவும், ஆடுசவராரராகவும்
தைராந்தைராம் வல்லெ துடறக்சகறற சவடைம் பூண்டு சவண்டுமடைங்களிசலெ பதுங்கி-சயராளிந்தைனர.
இவ்வராறு வடைவரசேரகள் நடுநடுங்கும்படி, களிறுகசள எருதைராகவும், வராசள பிடிக்குங்சகராலெராகவும்,
படகவரசசேடனகசள சூட்டைடிக் கதிரகளராகவுங் சகராண்டு, வராடளயுடடைய தைரான் உழைவனராகநின்று
அப்சபராரிசலெ* அதைரிதிரித்துக் கலெக்கினரான் சசேங்குட்டுவன். இவ் வரசேனது மைறக்களத்டதைப் புகழ்ந்து,
சபய்கசளல்லெராம் சநடியடககடளத் தைம் கரியதைடலெமடசே உயரத்தியடவகளராய், திருமைரால்
பராறகடைல்கடடைந்தைசபராது நிகழ்த்திய சதைவராசுரயுத்தைத்டதையும், அவன் இலெங்டகயில் நடைத்திய
சபராடரயும், சதைரூரந்து நிகழ்த்திய அவனது பராரதைச் சசேருடவயும் இதைசனராடு ஒருசசேரடவத்துப்
பராடியதுடைன், இப்சபராரக்களத்சதை படகவரது மடித்தைடலெகடளசய அடுப்பராகவும், பிடைரிகடளசய
தைராழியராகவும், வலெயமைணிந்தை சதைராள்கடளசய துடுப்பராகவும் சகராண்டு சேடமைத்தை ஊன்சசேராறடறப் சபய்
மைடடையன் அவ்வப்சபயின் தைகுதியறிந்து பரிமைராற வயிறரார உண்டு களித்துத், தைருமையுத்தைத்தைரால்
தைமைக்கித்தைடகய சபருவிருந்துசசேய்தை சசேங்குட்டுவடன 'ஊழியளவு வராழ்க' என்று வராயரார
வராழ்த்துவனவும் ஆயின.
--* சநறகளத்திற கடைராவிட்டுழைக்குதைல்.
இங்ஙனமைராக, ஆரியப்படடைடயசவன்று தைரானிடனத்தை கராரியங்களுசளரான்டற மடித்துக்சகராண்டை
சசேங்குட்டுவன் தைன் தைராடனத்தைடலெவனராகிய வில்லெவன்சகராடதைடய சநராக்கி, 'வடைதிடசேயுள்
நரான்மைடறயராளும் நித்யராக்கினி வளரத்தைடலெசய சபருவராழ்வராக உடடையவருமைராகிய
அந்தைணப்சபரிசயராடரச் சசேல்லுமடைங்களிசலெல்லெராம் சபராறறிக் கராக்கக் கடைவீர' என்று கூறிப்
சபரும்படடையுடைன் அவடனசயவி, பத்தினிக் கடைவுடளப் சபராறித்தைறகுரிய சிடலெடய
இமையமைடலெயினின்று சகராண்டுவரும்படி சசேய்து அக்கராரியத்டதையும் மடித்துக் சகராண்டைனன்.
----------------------------------------------4.நீரப்படடைக்கராடதை.
சசேங்குட்டுவன் பத்தினிப்படிவத்டதைக் கங்டக நீரராட்டியதும்,
தைன்னராடு திரும்பியதும்.
----------------------சமைறகூறியவராறு, தைமழைரது ஆறறடலெயறியராது தைன்னுடைன் மைடலெந்தை ஆரியச் சசேடனகடளக்
கூறறுவனுக்குத் சதைராழில் சபருகும்படி சகரான்று, சதைவராசுரயுத்தைம் பதிசனட்டைராண்டிலும்,
இரராமைரராவணயுத்தைம் பதிசனட்டு மைராதைத்தும், பராரதையுத்தைம் பதிசனட்டு நராளிலும், சசேங்குட்டுவனும்
கனவிசேயரும் புரிந்தைசபரார பதிசனட்டு நராழிடகயிலும் மடிந்தைனசவன்று, உலெசகரார இப்சபராடரயும்
கூட்டிசயண்ணிக் சகராள்ளும்படி ஒருபகறகுள்சள படகவடர சவன்றுவிளங்கிய சசேரன்சசேங்குட்டுவன், சினமக்க தைன் சசேடனகளரால் பத்தினிக் கடைவுட்குரிய சிடலெடய இமையத்தினின்று
சமைடுப்பித்தை பின்னர, தைன்னுடைன் சபராரக்சகராலெங்சகராண்சடைழுந்தை கனக விசேயரது கதிரமடிசமைல்
அச்சிடலெடயசயறறிக்சகராண்டு அதைடன நீரராட்டித் தூய்டமை சசேய்தைறசபராருட்டுக் கங்டகப்சபரியராறறின்
வடைகடரவந்து சசேரந்தைரான். அவன் அங்கு வந்தைதும், பத்தினியின்சிடலெ ஆகமைம்வல்சலெராரரால்
கங்கராநதியில் மடறப்படி நீரராட்டைப்பட்டைது. இது மடிந்தைபின்னரச் சசேடனயுடைனும் பரிவராரங்களுடைனும்
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சசேரர சபருமைரான் நராவராய்கள் மூலெம் அப் சபரியராறடறக் கடைந்து அதைன் சதைன்கடரயிற பிரசவசித்தைனன்.
அம்மைராநதியின் சதைன்கடர சவளிப்பரப்பிசலெ, ஆரிய மைன்னரும் நட்பராளருமைராகிய கன்னரரால்
ஜேயசலெனராகவருஞ் சசேரர சபருந்தைடக படடைகளுடைன் வந்து தைங்குதைறசகன்று, அரசேரக்குரிய சகராயிலும்
அழைகிய மைண்டைபங்களும் இரராசே சேடபகளும்
பூம்பந்தைரும் உரிடமைப் பள்ளியும் தைராமைடரப் சபராய்டகயும் ஆடைரங்குகளும் மைறறும் சபருசவந்தைரக்கு
சவண்டியனசவல்லெராம் மகவும் அழைகுசபற அடமைக்கப்பட்டிருந்தைன. சசேங்குட்டுவன் சதைன்கடர
புக்கதும் அவ்வழைகியபராடியில் தைன் பரிவராரங்கசளராடுஞ் சசேன்று தைங்கினரான்.
இங்ஙனம் பராடியிறறங்கியபின், சசேரரசபருமைரான், எதிரத்தை மைராறறரசேரது மைனவூக்கங் சகடும்படி சபராரில்
தைம் வீரச் சசேயல்கடளக் கராட்டி வீரசுவரக்கமைடடைந்தை தைராடனத் தைடலெவரகளும், அப்சபராரிசலெ
அடைரந்துழைக்கித் தைடலெயுந் சதைராளும் விடலெசபற அறுபட்டுக்கிடைந்தைவரகளும், வராளராறசசேய்யும்
விடனகசளல்லெராஞ்சசேய்து படகவடர அழித்துமடிந்தைவரகளும், உறவினசரராடு தைம்மைகளிரும்
உடைன்மைடியும்படி வீழ்ந்தைவரகளுமைராகிய இறந்துபட்டை வீரரகளுடடைய டமைந்தைடரயும்; தூசிப் படடையில்
நின்று மைராறறராடரசவன்று வராடகமைராடலெ சூடியவரகளும், படகவரது சதைரவீரடரக்சகரான்று
அவரகளுடடைய குருதிசயராடு சபராலிந்துநின்றவரகளும், படகவரது கருந்தைடலெகடளக் கூறறுவனுங்
கண்டிரங்கும்படி ஒருசசேர அறுத்து சவறறிசபறறவரகளும், கவசேஞ்சிடதைய மைராரபில் விழுப்புண்பட்டு
மைராறறராடரப் புறங்கண்டு மீண்டைவரகளும் ஆகிய (இறவராதை) எல்லெராவீரரகடளயும் தைன்னிடைத்து
வரும்படியடழைத்து,அவரடடைந்தை சவறறிக்கு அறிகுறியராக அவரகட்சகல்லெராம் சபரான்னராலெராகிய
வராடகப்பூக்கடள, தைரான் பிறந்தைநராளிற சசேய்யும் சபருங்சகராடடையினும் மகுதியராக சநடும்சபராதிருந்து
சகராடுத்து சவகுமைரானித்தைரான். இங்ஙனம் பனம்பூடவத் தும்டப மைராடலெயுடைன் சூடிப்
புலெவரபராடுதைறகுரிய புறத்துடறகசளல்லெராம் மடித்து ஜேயசலெனராகச் சசேரன் - சசேங்குட்டுவன்
தைன்னரசிருக்டகயில் வீறறிருக்கும்சபராது,
மைராடைலென் என்னும் மைடறயவன் ஆங்கு எதிரபராரராசதை வந்துநின்று அரசேடன ஆசிகூறிவராழ்த்தி விட்டு, '
எங்சகராசவ! மைராதைவிசயன்னும் நராடைகக்கணிடகயின் கடைறகடரப்பராடைலெரானது, கனகவிசேயரது
மடித்தைடலெகடள இங்ஙனம் சநரித்துவிட்டைது; இது வியக்கத்தைக்கதைராம்' என்று ஒரு வராரத்டதைடயக்
கூறினரான். இதைடனக்சகட்டை சசேங்குட்டுவன் அவன் கருத்டதை அறியராதைவனராய், 'நரான்மைடறயராளசன!
படகப்புலெத்தைரசேரும் அறிந்திரராதை நடகச்சசேரால்சலெரான்டற இங்குவந்து திடீசரனக் கூறிடன; நீ சசேரான்ன
உடரப்சபராருள் யராது? விளங்கச்சசேரால்லுக' என்றரான்; எனலும் அம்மைடறயவன் சசேரால்லெலுறறரான்.
"குடைவரசகராசவ! கராவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் நிகழ்ந்தை கடைல்விடளயராட்டிறகுத் தைன் கராதைலெனராகிய
சகராவலெனுடைன் சசேன்றிருந்தை மைராதைவிசயன்னும் நராடைகக்கணிடக கருத்துசவறுபடைப் பராடிய
கரானல்வரிப்பராட்டுடைன் ஊழ்விடனயும் உடைன் சசேரந்துருத்தைடமையரால் சகராவலென் அக்கணிடகடய
சவறுத்துப்பிரிந்து, தைன்மைடனவி கண்ணகிடய உடைனடழைத்துக்சகராண்டு மைதுடரமைராநகரம் புகுந்தைரான்;
புகுந்தைவன், அந்நகரத்தைரசேனரான பராண்டியன் உயிரநீத்து விண்ணுலெகடடையும்படி சகராடலெயுண்டைன
னன்சறரா. அங்ஙனங் சகராடலெயுண்டை சகராவலென் கறபுடடைமைடனவியரானவள் உன் நராட்டடை
அடடைந்தைடமையராலென்சறரா, அப்பத்தினி இப்சபராது வடைதிடசேயசேருடடைய மைணிமடியிசலெறி
விளங்குவராளராயினள்" என்று,மன்னிகழ்ந்தை சகராவலென்சேரிதைத்டதைச் சுருங்கக்கூறிப் பின்னும்,
சசேங்குட்டுவடன சநராக்கி, 'சவந்தைரசவந்சதை! யரான் ஈண்டு வருதைறகு அடமைந்தை கராரணத்டதையும்
சகட்பராயராக;
அகத்திய மனிவருடடைய சபராதியமைடலெடய வலெஞ்சசேய்துசகராண்டு கன்னியராகுமைரித்துடறயிற
றீரத்தைமைராடி மீண்டுவருகின்ற யரான்,என் ஊழ்விடனப் பயன்சபராலும், பராண்டியனது மைதுடரமைராநகரம்
சசேன்சறன். அங்சக நரான் தைங்கியசபராது, பராண்டியன் தைன்கணவடன அநியராயமைராகக் சகரால்வித்தை
சகராடுங்சகரான்டமைடயத் தைன் சிலெம்டபக்சகராண்டு அவ் வரசேனுக்கு விளக்கி வழைக்கராடிசவன்றராள்
கண்ணகி என்றசசேய்தி ஊரமழுதும் பரவியது. இக்சகராடலெச்சசேய்தி சகட்டை ஆய்ச்சியரதைடலெவியராகிய
மைராதைரி (சகராவலென்கண்ணகிடய அடடைக்கலெமைராகப்சபறறவள்) இடடைத்சதைருவிலுள்ள
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தைராசதைருமைன்றத்தினின்றும் எழுந்துசசேன்று, 'இடடைக்குலெமைக்கராள்! அந்சதைரா, அடடைக்கலெப்சபராருடள
இழைந்துசகட்சடைன்; சகராவலென் குறறமடடையவனல்லென்; அரசேசன தைவறினரான்; சசேங்சகராலும்
சவண்குடடையும் இங்ஙனம் பிடழைபடுங்கராலெமம் சநரந்தைனசவரா!'என்றலெறி இரவின் நடுச்சேராமைத்சதை
எரியிறபுகுந்து மைராய்ந்தைனள். சகராவலென் கண்ணகி இருவடரயும் தைம்மடைனடழைத்துக்சகராண்டு
மைதுடரவந்தை கவுந்தியடிகள், சகராவலெடன அரசேன் சகராடலெ சசேய்தைதுசகட்டைதும் உண்டைராகிய
சபருஞ்சறறமைரானது அவ்வரசேனது மைரணத்தைரால் மைராறியதைராயினும், 'என் அன்புக்குரிய இவரகட்கு
இவ்விடனயும் வரக்கடைவசதைரா' என்றிரங்கி உண்ணராசநரான்புசகராண்டு உயரகதியடடைந்தைனள். அன்றியும்,
கண்ணகியின் சறறத்தைரால் மைதுடரமைராநகரம் எரிக்கப்பட்டைது. இவறடறசயல்லெராம் மைதுடரயில்
சநரிலுணரந்தை யரான், பின்பு என்னூரராகிய கராவிரிப்பூம்பட்டினம் சசேன்று, என்னண்பனரான
(சகராவலெனுக்கு இவன் நண்பசனன்பதும், மைதுடரயில் அவனுடைன் இவ்வந்தைணன் அளவளராவியதும்,
இந்நூல் 38 ம் பக்கத்துக் கராண்க.) சகராவலென் சகராடலெமதைலியவறறரால் யரானடடைந்தை துயரங்கடள
ஆங்குள்ள சபரிசயராரகட்கு உடரக்கலெராயிசனன்.
அவ்வராறுடரத்தை சசேய்தி சிறிதுசிறிதைராக ஊசரங்கும்பரவி மடிவில் சகராவலென்தைந்டதை மைராசேராத்துவரானுக்கும்
எட்டை, அவ்வணிகர தைடலெவன், தைன்டமைந்தைனுக்கும் மைருகிக்கும் பராண்டியனுக்கும் சநரந்தை சகராடுந்
துன்பங்கடளச் சேகியராதைவனராய், இல்லெறத்டதைசவறுத்துத் தைரான்படடைத்தை சபரும்சபராருளடனத்டதையும்
உத்தைமைதைரானங்களிற சசேலெவு சசேய்துவிட்டுப், சபகௌத்தை சேங்கத்தைரார இருக்டகயராகிய இந்திரவிகராரத்டதைச்
சேராரந்து அங்சக தைவஞ்சசேய்து சகராண்டிருந்தை மனிவர நூறறுவடரச் சேரணமைடடைந்து துறவியராயினன். அம்
மைராசேராத்துவரான் மைடனவியராகிய சகராவலென்தைராசயரா, தைன் சசேல்வப்புதைல்வனுக்கு சநரந்தை விபத்டதைப்
சபராறராதைவளராய் அளவிறந்தை துயரரால் சநராந்து உயிரவிட்டைனள். இனிக் கண்ணகியின் தைராடதையரான
மைராநராய்கன் தைவமனிவரராகிய ஆசவகடரயடடைந்து தைன் சபராருள்களராற புண்ணிய தைரானங்கடளப் புரிந்து
துறவுபூண்டைனன். அவன் மைடனவியராகிய கண்ணகியின் தைராய் சிலெ நராள்களுள்சள உயிர நீத்தைனள்.
இச்சசேய்திசயல்லெராங் சகட்டை சகராவலென் கணிடகயராகிய மைராதைவி சபரிதுந் துக்கித்து, துன்பம்
விடளவிக்கும் பரத்டதையரசகராலெத்திசலெ தைன்மைகள் மைணிசமைகடலெடயப் புகவிடைராதைபடி தைன் தைராயரான
சித்திரராபதிக்குக் கூறி விட்டு, மைராடலெயுடைன் தைன் கூந்தைடலெயுங்கடளந்து பிக்ஷக்ஷுணியராகிப்
சபகௌத்தைவிகராரமைடடைந்து தைருசமைராபசதைசேம் சபறறனள். இங்ஙனமைராக, யரான் மைதுடரயிலிருந்து சகராணரந்தை
சகராடுஞ்சசேய்திசகட்டு இறந்தைவரசிலெரும் உண்டமையரால் அப் பராவவிசமைராசேனத்தின்சபராருட்டுக்
கங்டகயராடைசவண்ணி இங்குவரலெராயிசனன்; இதுசவ என்வருடகக்குக் கராரணம்; சவந்சதை! நீ வராழ்க'
என்று அம்மைராடைலெமைடறசயரான் மன்னிகழ்ந்தைடவ சயல்லெராம் விளங்கச் சசேங்குட்டுவனுக்குக்
கூறிமடித்தைனன்.
இவறடறக் சகட்டிருந்தை அவ்வஞ்சி சவந்தைன் 'நரான்மைடறயராள! பராண்டியன் தைரான்புரிந்தை
சகராடுங்சகரான்டமைடய நிடனந்து உயிரநீத்தைபின்னர அப் பராண்டிநராட்டில் நிகழ்ந்தை விசசேடைம் என்டன?'
என்று உசேராவினரான். மைராடைலெனும் அரசேடனசநராக்கி, 'சசேராழைர குடிக்குரிய தைராயத்தைராசரரான்பதின்மைர
தைம்மசலெரான்றுகூடி நின்டமைத்துனச் சசேராழைனராகிய கிள்ளிசயராடு படகத்து அவனது
இளவரசியடலெசயறறு ஏவல்சகளராது சசேராணராட்டடைப் சபரிதும் அடலெத்துவந்தைகராடலெயில்,
அவ்சவரான்பதின்மைருடைனும் சபராருது ஒருபகலில் அவரகடள யழித்து டமைத்துனனது ஆஞ்ஞராசேக்கரத்டதை
ஒருவழியில் நிறுவியவனும், படழையன்மைராறனது கராவன்மைரமைராகிய சவம்டப அடிசயராடு
அழித்துசவன்றவனும், சபராந்டதைக்கண்ணி யுடடையவனுமைராகிய சபராடறயசன! சகட்டைருள்க; சகராறடக
நகரத்சதை இளவரசேராய் விளங்கிய சவறறிசவறசசேழியன் என்பவன் தைன்னராட்டுக்கு சநரந்தை
விபத்டதையறிந்து சபருஞ்சினங்சகராண்டு, ஒருமடலெகுடறத்தை திருமைரா பத்தினியராகிய கண்ணகிக்குப்
சபராறசகரால்லெர ஆயிரவடரப் பலியிடுவித்துப்பின், தைன் அரசேடன இழைந்துவருந்தும் மைதுடரமூதூரில்
சதைன்னராடைராட்சிக்குரியதைராய்த் சதைரான்றுசதைராட்டு வருஞ் சிங்கராதைனத்சதை,சதைய்வத்தைன்டமை வராய்ந்தை
ஒறடறயராழியந்சதைர சமைற கராடலெச் சசேங்கதிரக் கடைவுள் ஏறி விளங்கியவராறுசபராலெ,
சேந்திரவமசேத்சதைரானராகிய அவ் விளஞ்சசேழியன் ஏறி விளங்குவரானராயினன்;அரசசே! வராழ்க' என்று
மடித்தைரான்.
கங்டகக்கடரப் பராடியிசலெ சசேங்குட்டுவன் இவறடறசயல்லெராம் சநடுநராட்களுக்குப்பின் மைராடைலென்
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வராயினின்றும் சகட்டைறிந்து வியப்புறறிருந்தை கராடலெயில், விரிந்தைஞராலெத்டதைப் சபரிருள் விழுங்கும்படி
வந்தை மைராடலெக்கராலெத்சதை, சசேந்தீப் பரந்தைதுசபரான்ற சமைடலெத்திடசே விளக்கசமைய்தை சவண்பிடற
சதைரான்றியது. அங்ஙனசமைழுந்தை பிடறடயப் சபருந்தைடகயரான சசேங்குட்டுவன் சநராக்கினரான்.அப்சபராது
பக்கத்திருந்தை நிமத்திகன் (சபருங்கணி) சேமையமைறிந்து அரசேடன வராழ்த்தி, 'சவந்தைர சவந்சதை!
வஞ்சியினின்றும் சதைவரீர புறப்பட்டு இன்சறராடு மப்பத்திரண்டு மைராதைங்களராகின்றன' என்றரான்.
எனலும், சசேங்குட்டுவன் அக்கங்டகப்பராடியில், மைரமடளகளரால் ஒழுங்கராக நிடரக்கப்பட்டுப்
படைங்குகடளசய மைதிலெராகவுடடைய சதைரவீதியுள்சள, சிறிதும் சபரிதுமைராய்க் குன்றுகடளக் கண்டைராறசபரால்
விளங்கும் கூடைகராரங்களடமைந்தை மடுக்கின் ஒரு பக்கமைராகச் சசேன்று, சவடலெப்பராடு மக்கதும்
சித்திரவிதைரான மைடமைந்தைதுமைரான அத்தைராணி மைண்டைபத்டதை அடடைந்து, ஆங்குள்ள சபராறசிங்கராதைனத்சதை
வீறறிருந்து வராயில் கராவலெரரால் மைராடைலெமைடறசயராடன ஆங்கடழைக்கச் சசேய்தைனன். அவன் வந்தைதும்,
சசேங்குட்டுவன் அவ்வந்தைணடன சநராக்கி 'என் டமைத்துனனராகிய சசேராழைனுடைன் படகத்தை
இளங்சகராசவந்தைர சபராரில் இறந்தைபின்னர, அச்சசேராணராட்டைரசேனது சகராறறமம் சசேங்சகராலும்
சகடின்றியுள்ளனசவரா'என்று உசேராவ, மைராடைலெனும், அரசேடன வராழ்த்தி 'சவந்சதை! சதைவரும் வியப்பத்
தூங்சகயில் மூன்டறயும் (இவன் ஆகராசேத்திற சேரித்துவந்தை அசுரரகளது மூன்சறயில்கடளயும்
அழித்தைவசனன்று தைமழ்நூல்களிற புகழைப்படுவன்.) எறிந்தைவனது சவல்சவறறியும், குறுநடடையுடடைய
புறராவின் சபருந்துயரமம் அதைடனத் துரத்திவந்தை பருந்தினிடும்டபயும்
ஒருங்குநீங்கத் தைன்னுடைம்டபசய அரிந்து துடலெயிற புகுந்சதைரானது (சிபிச்சேக்ரவரத்தி; மன்னவனும்
இவனும் சசேராழைவமசேத் தைடலெவரகளராதைலெரால், இவரகள் சசேயல்கடளச் சசேங்குட்டுவனுடடைய டமைத்துனச்
சசேராழைன்சமைல் ஏறறியுபசேரித்தைராசரன்க.) சசேங்சகராலும், மைராறுங்கராலெமம் உண்டைராசமைரா? கராவிரியராற
புரக்கப்படும் சசேராணராட்டுசவந்தைறகு அத்துன்பக்கராலெத்துங் சகடில்டலெ' என்று கூறினன். இவ்வராறு
மைராடைலென் சசேரால்லெக்சகட்டுச் சசேங்குட்டுவன் மைகிழ்வுறறுத் தைன்னிடறயளவராக ஐம்பதுதுலெராபராரம்
சபரான்டன அம் மைடறயவனுக்குத் தைரானஞ்சசேய்து சவகுமைரானித்தைனன். இதுமடிந்தைதும் சசேரர சபருமைரான்
தைன் யராத்திடரக்கு உதைவிபுரிந்தை ஆரியவரசேரராகிய கன்னர நூறறுவடரயும் அவருடடைய வளமகுந்தை
நராட்டுக்குச் சசேல்லுமைராறு விடுத்துப், பின் தைன் தூதுவரராயிரவடர அடழைப்பித்துத் தைமழைரது
சபரராறறடலெயறியராது சபராரக்சகராலெங்சகராண்டுவந்து சதைராறறுத் தைராபதைசவடைம் பூண்சடைராளித்தை
இரராசேகுமைராரடரத் தைமழைரசேரரான சசேராழைபராண்டியரக்குக் கராட்டிவருமைராறு ஆடணயிட்டு அவரகடள
மன்னதைராகப் பிரயராணப்படுத்தி அனுப்பிவிட்டுப் பின் தைன் சிரமைம் நீங்கப் பள்ளிசமைவித் துயில்
சகராள்வரானராயினன். இங்கு இவ்வராறராக:சசேரரராஜேதைரானியராகிய வஞ்சிமைராநகரிற சசேல்வமகுந்தை அரண்மைடனயுள் வரானளராவிய அந்தைப்புரத்சதை,
மத்துக்களராலெராகிய சேல்லியும் தூக்குமடவகளரால் மழுதும் வடளக்கப்பட்டைதும் விசித்திரமைரான
சமைறகட்டியடமைந்தைதும் மைணிநிடரகடள இடடையிடடைசய வகுத்து வயிரமைழுத்தைப்சபறற
சபராறறகட்டிசனராளி ஒழுகப்சபறறதும், சவடலெப்பராடுமக்க புடடைதிரண்டை
சபராறகராடலெயுடடையதுமைரான அழைகிய சபரிய அமைளிக்கட்டிலின் சமைல்,
புணரச்சியுறற அன்னங்களது புளகிப்பரால் வீழ்ந்தை இளந்சதைராடககடளச் சசேறித்து இரட்டடையராக
விரிக்கப்சபறற பள்ளியிடடைசய, சகராப்சபருந்சதைவியராகிய இளங்சகரா சவண்மைராள் தூக்கசமைன்பதின்றித்
தைனித்திருக்க, அத்துயடரச் சசேங்குட்டுவனது வடைநராட்டு சவறறிடய அறிந்தைவரராகிய சசேவிலிமைராரகள்
'அன்னராய்! கராதைறசகராழுநடனக் கராணராதிருந்தை நின்கவடலெடய இனி சயராழியக்கடைவராய்" என்று கூறிப்
பராசுரங்கசளராடு சசேரத்துப் பல்லெராண்டு பராடுவராரராயினர. அவ்வராசற, அரசிக்கு ஊழியஞ்சசேய்யுஞ்
சிந்தைருங் கூனருஞ் சசேன்று அடி வணங்கி 'சதைவீ! எம்சபருமைரான் வந்துவிட்டைனன்; இனி நீ
மகமைலெரச்சியுடைன் கூந்தைலில் நராசளராப்படனசபறறு நலெம்சபற விளங்குக' என்றரார. இங்ஙனம் ஆயத்தைரார
அரசியின் பிரிவராறறராநிடலெடய ஒருசேரார ஆறறிநிறக, மைடலெகளிற புனங்கராவல்சசேய்யுங் கரானவன் ஆங்கு
மூங்கிலிறகட்டைப்பட்டை சதைடனயுண்டு களித்து அக்களிப்பரால் கவண்விட்டுக் கராவல் புரிதைடலெ
சநகிழ்ந்தைடமையின், அச்சேமையமைறிந்து சசேழித்தைபுனக் கதிரகடள உண்ணுதைறகு வந்தை சபரியயராடனகள்
நல்லெ துயிலெடடையும்படி மைடலெமைகளிர புனப்பரண் சமைலிருந்து சகராண்டு 'வடை திடசேச்சசேன்று
வராடகயுந்தும்டபயுஞ் சூடிய சபராரக்களிறுகள் திரும்பும்வழி சுருங்கக் கடைவது' என்று தைராந்தைராம்
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அறிந்தைவராறு பராடிய குறிஞ்சிப் பராட்டுக்களும், 'வடைவரசேரது சகராட்டடைகடளத் தைகரத்துக் கழுடதைகடள
ஏரிசலெ பூட்டியுழுது சகராள்டளவிடதைத்தை உழைவனராகிய குடைவரசகராமைரான் நராடளவந்து
விடுவரான்; ஆதைலெராற பகடுகசள! நுகம்பூண்டுழுது நராட்டடைப் பண்படுத்துவீரராக; படகமைன்னடரச்
சிடறநீக்கும் அவன் பிறந்தைநரா சளராப்படனயும் வருகின்றது' என்று பராடும் உழைவரது ஒலியடமைந்தை
பராடைல்களும்,
அரசேனது ஆனிடரகடளக் கராக்கும் சகராவலெரகள், குளிரந்தை ஆன்சபராருடநயராறறில் நீரராடுமைகளிரரால்
விடைப்பட்டை வண்ணமஞ்சுண்ணமம் மைலெரும் பரந்து இந்திரவிறசபரால் விளங்குகின்ற சபரிய
துடறயருகிலுள்ள தைராடழைமைரங்களின்சமைல் இருந்துசகராண்டு தைம் பசுக்கடள அப் சபருந்துடறயிற
படியவிட்டுத் தைராமைடரகுவடள மதைலிய பூக்கடளத் தைடலெயிறசூடியவரராய் 'ஆனிடரகசள!
வில்லெவனராகிய நம் சவந்தைன் வந்தைனன்; அவன் இமையப் பக்கத்தினின்று சகராணரந்தை சபருத்தை
பசுநிடரகசளராடு நீரும் நராடளச்சசேரந்து மைகிழைக்கடைவீர’ என்னுங் கருத்துப்படை ஊதும் ஆயரது
சவய்ங்குழைசலெராடசேயும், சவண்டிடரகளரால் சமைராதைப்பட்டை கடைறகடரக்கழிகளின் பக்கத்துள்ள
புன்டனக்கீழ் வலெம்புரிச் சேங்கமீன்ற மத்துக்கசள கழைங்கராக சநய்தைனிலெமைகளிர தைங் டககளில்
ஏந்திக்சகராண்டு, சநடுநராட்பிரிந்தை நம் மைரசிசயராடு கூடிமைகிழும்படி வரானவனராகிய நம் சவந்தைன்
சவறறிசயராடும் மீண்டைனன்; அவன் சூடிய தும்டபடயயும் பனம்பூடவயும் வஞ்சிநகடரயும்,
நங்டகமீர! நராம் பராடுசவராமைராக’ என்று நுடளச்சியர பராடிய இனிய பராடைல்களுமைராக நரால்வடக
நிலெங்களினின்றும் எழுந்தை இன்னிடசேகடளக் கூரந்து கவனித்துக்சகராண்டு உறங்கராதிருந்தை
சகராப்சபருந்சதைவியரானவள், தைன் டகவடளகடளச் சசேறித் தைணிந்துசகராள்ளவும், நகரில் வலெம்புரிச்
சேங்கங்கள் வலெமைராகசவழுந்து மழைங்கவும், சசேங்குட்டுவன் மத்துமைராடலெகளடமைந்தை
சவண்சகராறறக்குடடையின் கீழ் வராடகயணிந்தை சசேன்னிசயராடும் தைன் பட்டைத்தியராடனயின் சமைல்
விளங்கியவனராய்,குஞ்சேரங்கள் பூட்டிய இரதைங்களுடைன்
சகராநகர மழுதும் வந்சதைதிரசகராள்ள வஞ்சிமூதூரிற பிரசவசேஞ்சசேய்து தைன் சகராயிடலெ
அடடைவரானராயினன்.
_____________
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அதிகராரம் - 6
சசேங்குட்டுவன் பத்தினிக்கடைவுடளப் பிரதிஷ்டித்தைல்.
5. நடுகறகராடதை.
தைண்மைதிசபரான்றதும் சபரான்னராலெராகியதுமைரான சவண்சகராறறக் குடடையரால் மைண்ணகத்டதைக் குளிரவித்தை
நிலெந்தைரு திருவிசனடிசயரானராகிய சசேங்குட்டுவன், விஜேயம் விளங்கும் அவ் வஞ்சிமைராநகரிற
புகுந்தைபின்னர, மைகளிசரல்லெராங்கூடி மைலெரகடளப் பலியராகத் தூவித் திருவிளக்குகடளக் சகராணரந்து
நின்று 'உலெகமைன்னனராகிய நம்மைரசேன் நீடுவராழ்க' என்சறத்தும்படி, மைராடலெக்கராலெமம் வந்தைது. பலெரும்
சதைராழைத்தைக்கதும் மைலெரகள் விரிதைறகுக் கராரணமைராகியதுமைரான அவ்வழைகிய கராலெத்சதை பனம்பூங்
கண்ணிடயப் பூமைராடலெசயராடைணிந்தைவரகளும் தைம் அரசேனது சபராரவிடனடய மடித்தைவரகளுமைரான
வராள்வீரரது யராடனக்சகராடைழுத்தினவும் சவல் கடணகளராற கிழிப்புண்டு புண்பட்டைனவுமைரான
மைராரபுகடள, அவரகள் வீரபத்தினியர தைம் அழைகிய தைனங்களரால் சவது சகராண்டு ஆறறுவித்தைனர.
இங்ஙனம் ஆறறுவிக்க அவ்வீரரரகள் மைன்மைதைபராணம் பராய்ந்தைவரகளராய் 'இம்மைகளிரது கடடைக் கண்கள்
மன்பு நமைக்குப் பராசேடறக்கண்சண வருத்தைஞ்சசேய்தைனவராயினும், இம்மைராடலெக் கராலெத்து அதைறகு
மைருந்துமைராயுள்ளன' என்று புகழ்ந்சதைத்தை, அதுசகட்டு அம்மைகளிர தைம் பவள வராயினின்று நிலெசவழைக்
கடடைக்கண்சணராக்குடைன் புன்சிரிப்பராகிய விருந்தூட்டி மைகிழ்வித்தைனர.
மைறறுமள்ள இடளஞரரான வீரரகள் இடசேவல்லெ மைகளிரது இன்பக்கடைலிலெராடித், தைங்குடலெந்தை
சகராலெத்டதைக் கண்ணராடியராற றிருத்திக்சகராண்டு யராழ்தைழுவிக் குறிஞ்சிப்பணடண இனிதுபராடிய
அந்நங்டகயரரால் கரானவிருந்து சசேய்யப் சபறறனர.
இங்ஙனம், அவ்வழைகிய மைராடலெக்கராலெமைரானது வீரரக்சகல்லெராம் இன்பவிருந்தையரவித்துப் பின், சசேரன்சசேங்குட்டுவன் குடிகளது குடறதீர சவளிப்சபராதைருங் கராலெத்து விளங்கும் அவனது திருமகம்சபராலெ,
உலெகந்சதைராழும்படி சதைரான்றிய பூரணசேந்திரடன அவ்வஞ்சிமதூரக்குக் கராட்டித் தைரான் நீங்கியது.
அப்சபராது டமைந்தைரும் மைகளிருந் தைன்னராடணப்படிசய நடைக்குமைராறு ஐங்கடணக்கிழைவனரான மைன்மைதைன்
அரசுவீறறிருந்தை நிலெராமறறங்களும், பூம்பள்ளிகளும், நடைனசேராடலெகளும்,மைலெரப்பந்தைரகளும்,
மைஞ்சேங்களும், விதைரானமைடமைந்தை சவதிடககளும் அத்தைண்கதிரரால் விளக்கமறுவனவராயின. கடைல் சூழ்ந்தை
இவ்வுலெகிறகு இடடைநின்று விளங்கும் சமைருப்சபராலெ,அவ் வஞ்சிமைராநகரின் நடுவுநின்சறராங்கும்
சபரான்மையமைரான அரண்மைடனயிலுள்ள நிலெராமறறமைராகிய மைணியரங்கில் அப்பூரணசேந்திரனது கராட்சிடயக்
கராணசவண்டி, மைகளிர தைம் வடளக்டககளில் விளக்குகடள ஏந்திப் பல்லெராண்டு பராடிக்சகராண்டு
ஒருபுடடை வரவும், மைத்தைளம் வீடணகளுடைன் பண்கனிந்தை பராடைலிடசேகள் ஒருசேரார பரவவும், கூனரும்
குறளரும் கஸ்தூரி சவண்கலெடவச் சேராந்தைங்கடள ஏந்தினவரராய் ஒருபுடடை சசேல்லெவும்,
சபண்சகராலெம்பூண்டை சபடியர வண்ணஞ்சுண்ணம் மைராடலெயிவறடறத் தைராங்கிவரவும், பூவும்
நறும்புடககளும் வராசேடனப்பண்டைங்களும் பரவவும், கண்ணராடி தூமைடி அணிகலென்கடளக் சகராண்டு
சசேடியர சூழைவும், இவ்வராறராக எழுந்தைருளிய தைன் தைன்மைபத்தினியராகிய இளங்சகரா சவண்மைராசளராடுங் கூடி
சவந்தைரசபருமைரானரான சசேங்குட்டுவன் அவ்வரங்கிடன அடடைந்து அதைனில் வீறறிருப்பரானராயினன்.
அப்சபராது, மைடறயவரநிடறந்தை படறயூரவராசியும், கூத்தில் வல்லெவனுமைராகிய சேராக்டகயன் ஒருவன்
அரசேன்மன் வந்து நின்று, சிவபிரரான் திரிபுரங்கடள எரித்தைவிடைத்சதை உடமையவடள ஒரு
பராகத்துக்சகராண்டு ஆடிய சகராட்டிச்சசேதைம்* என்னுங் கூத்திடன அப்சபருமைரான் ஆடியமடறசய
நடித்துக் கராட்டைக், குடைவர சகராமைரானும் சகராப்சபருந்சதைவியும் அதைடனக் கண்டு மைகிழ்ந்தைனர.
இங்ஙனம், அவ்விருவரது நன்குமைதிப்டபயும் சபறறுக் கூத்தைச்சேராக்டகயன் விடடைசபறறு நீங்கியபின்,
சசேங்குட்டுவன் மைடனவியுடைன் அந்நிலெரா மறறத்டதை விட்டுப் புறப்பட்டு அரசிருப்பராகிய
சபசரராலெக்கத்டதை அடடைந்தைரான். அடடைந்தைபின்னர, நீலென் மதைலெராய கஞ்சுகமைராக்கள் மைடறசயரானரான
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மைராடைலெனுடைன் அவ்விடைம்வந்து, வராயில் கராவலெரரால் தைம்வரடவ மைன்னனுக்கறிவித்து,
அவனராடணசபறறு உட்சசேன்று அரசேடன வணங்கிச் சசேரால்லுகின்றரார:- "சவறறி சவந்சதை! சதைவரீர
எங்களுக்கிட்டை கட்டைடளப்படிசய, சசேராழைரது பழைடமைதைங்கிய நகரஞ்சசேன்று, அங்சக, வச்சிரம்
அவந்திமைகதை நராட்டைரசேரரால் அளிக்கப்சபறற பந்தைருந் சதைராரண வராயிலுங் சகராண்டை சித்திரமைண்டைபத்தில்
வீறறிருந்தை சசேம்பியர சபருமைராடனக்கண்டு, வடைநராட்டுப் சபராரில் அகப்பட்டை ஆரிய மைன்னடர
அவ்சவந்தைனுக்குக் கராட்டி அவனடி வணங்கி நின்சறம்.
----* இது, சகராடுசகராட்டி, சகராட்டி எனவும் வழைங்கும்; 'திரிபுரந்தீமைடுத் சதைரியக்கண்டு இரங்கராது
டகசகராட்டி நின்றராடுதைலிற சகராடுடமையுடடைத்தைராதைல் சநராக்கிக் சகராடுசகராட்டி என்று சபயர கூறினரார'
என்பர அடியராரக்குநல்லெரார. (சிலெப். 6, 43).
அஃதைறிந்தை அவ்வரசேன் 'சபராரக்களத்சதை சபரராண்டமைகராட்டிப்சபராருது தைங்கள் வராடளயும் குடடைடயயும்
அக்களத்திட்டு உயிரதைப்பிசயராடிய சவந்தைடரப் சபராரிற பிடித்துக் சகராண்டுவருதைல் சவறறியராகராது'
என்று தைன்சசேனராபதிடய சநராக்கிக் கூறினரான். பின்னர அரசசே! அவன் தைடலெநகடரவிட்டுநீங்கி
மைதுடரசசேன்று பராண்டியடனக்கண்சடைம். 'அமைரக்களத்சதை தைங்கள் குடடைக்கராம்டப நட்டுவத்தைடலெவர
சபராலெக் டகயிசலெ பிடித்துக்சகராண்டு, இமையப்பக்கத்துள்ள குயிலெராலுவம் என்னும் சபராரக்களத்டதைத்
துறந்து புறங்சகராடுத்து, ஆங்குள்ள சிவபிரராடன வணங்கியவரராய்த் தைவக்சகராலெங் சகராண்சடைராடின
ஆரியமைன்னரகள்சமைல் இவ்வராறு மகுந்தை சறறங்சகராண்டை அரசேனது சவறறி, இதுவடரயில்லெராதை
புதுடமையராகும்' என்றரான் அப்பராண்டியன்" எனச் சசேரரபிரரானுக்குத் தூதைரதைடலெவனரான நீலென்
அவ்சவந்தைரகூறிய வராரத்டதைகடளச் சசேப்பிநின்றனன். இவறடறச் சசேவியுறறுக்சகட்டை சசேங்குட்டுவன்,
தைன்சவறறிடய அவ் வரசேரகள் இகழ்ந்தைதைனராற சகராபம் சபருகித் தைராமைடரசபரான்ற கண்கள்
தைழைனிறங்சகராள்ள நடக சசேய்தைனன். இங்ஙனம் அரசேனுக்குச் சசேராழை பராண்டியரசமைற சறறம்சபருகுதைடலெ
மைடறயவனராகிய மைராடைலென் கண்டு அச்சேடபயிசலெழுந்து நின்று 'சவந்தைரசவந்சதை! நின் சவறறி
விளங்குவதைராகுக' என்சறத்திப் பின்வருமைராறு கூறுகின்றரான். "மளகுக்சகராடிமக்க
மைடலெப்பக்கத்துறங்கும் யராடனக் கூட்டைங்கடளயுடடைய படகவரது வியலூடர யழித்தும், ஆத்திமைராடலெயுடடையவரும் சசேராழைரகுடியினருமைராகிய ஒன்பதின்மைருங் கூடிவிடளத்தை சபரும்சபராடர சநரிவராயில்
என்ற ஊரில் சவன்றும், சபரிய சதைரச்சசேடனகளுடைன் இடும்பராதைவனத்துத் தைங்கி ஆங்குவிடளந்தை
சபராடரக்கடைந்தும்,
சநடுங்கடைலில் மைரக்கலெங்கடளச் சசேலுத்தியும், மன்சனராருகராலெத்தில் எதிரத்துவந்தை ஆரியமைன்னடரக்
கங்டகக்கடரயிற சசேயித்தும் இங்ஙனம் சவறறிமைராடலெசூடி, உயரந்சதைரார பலெருடைன் அறிய
சவண்டுவனவறடற அறிந்தை அரசேசரசற! நீ வராழ்க; நின் சகராபம் அடைங்குவதைராக; நின் வராழ்நராட்கள்
ஆன்சபராருடநயராறறு மைணலினும் அதிகமைராக விளங்குக; யரான் கூறுஞ் சசேராறகடள இகழைராது
சகட்டைருள்வராய்; உலெகங் கராத்தைடலெ சமைறசகராண்டுவிளங்கும் உனது சிறந்தை ஆயுட்கராலெத்சதை ஐம்பதி
யராண்டுகள்வடர கழிந்தும் நீ அறக்கள சவள்விடயச் சசேய்யராது எப்சபராதும் மைறக்கள சவள்விசய சசேய்து
வருகின்றராய்; இரராசே கராரியங்கடள சயல்லெராம் மறறச்சசேய்து சகராறறவராடள வலெத்சதைந்தி நிறகும்
உன்னுடடைய தைடலெநகரத்தில், மன்னிருந்தை புகழ்மக்க உன் மன்சனராரிசலெ,
* "கடைறகடைம் சபறிந்தை கராவலெ னராயினும் 1
விடைரச்சிடலெ சபராறித்தை விறசலெரா னராயினும் 2
நரான்மைடற யராளன் சசேய்யுட் சகராண்டு
சமைனிடலெ யுலெகம் விடுத்சதைரா னராயினும் 3
சபராறறி மைன்னுயிர மடறயிற சகராள்சகனக்
கூறறுவடர நிறுத்தை சகராறறவ னராயினும் 4
வன்சசேரால் யவனர வளநரா டைராண்டு
சபரான்படு சநடுவடர புகுந்சதைரா னராயினும் 5
இகறசபருந் தைராடனசயரா டிருஞ்சசேரு சவராட்டி
அகப்பரா சவறிந்தை அருந்திற லெராயினும் 6
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உருசகழு மைரபி னயிடர மைண்ணி
இருகடை னீரு மைராட்சனரா னராயினும் 7
சேதுக்கப் பூதைடர வஞ்சியுட் டைந்து
மைதுக்சகராள் சவள்வி சவட்சடைரா னராயினும்" 8
--------* இவ் வடிகளிற கூறப்பட்டை சசேங்குட்டுவன்மன்சனரார சசேயல்கடளப் பதிறறுப்பத்துப்பராடைல்களிலும்
பதிகங்களிலும் கண்டை சசேரர சசேய்திகசளராடு ஒப்பிடும்சபராது, பலெ (3, 6, 7) ஒருவர சசேய்டககளராகவும்,
சிலெ (8) சசேங்குட்டுவனுக்குப் பிறபட்டை சசேரரசசேயலெராகவும், மடற பிறழ்ந்தும் கராணப்படுகின்றன.
இதைனரால், சசேங்குட்டுவனுக்கு மன்சனராரகடள, இவ் வடிகடளக்சகராண்டு மடறப்படுத்தைல்
அருடமையராகும்.
இன்றுவடர ஒருவரும் நிடலெத்தைவரராகக் கராணப்படைராடமையின் இவ்யராக்டக நிடலெயறறசதைன்படதை நீசய
யுணரவராய்; விரிந்தைவுலெகத்திற சபருவராழ்வுடடையரராகிய சசேல்வரிடைத்சதை அச் சசேல்வந்தைரானும்
நிடலெயராசதைன்படதைத் தைமழைரசேடர யிகழ்ந்தை இவ்வராரியமைன்னரிடைத்தில் நீசய கண்டைடனயன்சறரா? இனி
இளடமை நிடலெயராசதைன்படதை அறிஞர உனக்கு உடரக்க சவண்டுவசதையில்டலெ; என்சனனின், திருவுடடை
மைன்னனராகிய நீயும் உனது நடரமதிரந்தை யராக்டகடயக் கராண்கின்றராய்; சதைவசயரானியிற பிறந்தை ஒரு
நல்லுயிர அதைனிறறராழ்ந்தை மைக்கட் பிறவிக்குத் திரும்பவுங் கூடும். மைக்கள்யராக்டகயிற சபராருந்திய
ஆன்மைரா அவ்வராசற விலெங்குடைடலெசயடுத்தைலும், அவ்விலெங்குடைடலெ சயடுத்தைது துக்கமகுந்தை நரக
கதிடயயடடைதைலும் உண்டைராம். ஆதைலெரால், இவ்வுயிரகள் ஆடுகின்ற கூத்தைடரப் சபராலெ ஓரிடைத்சதை ஒரு
சகராலெங்சகராண்டு நிடலெத்தைல் ஒருசபராழுதுமல்டலெ. தைரான்சசேய்கின்ற கருமைவிதிக்சகறப உயிரகள்
அவ்வக்கதிடய அடடையுசமைன்பது குறறமைறற அறிஞரது சமைய்யுடரயராகும்; ஆதைலெரால், இவறடற
நன்குணரந்து, எழுமடியராரந் தைராங்கிய சவந்சதை! வழிவழியராக நின்னராடண வராழ்வதைராக; யரான்
இவறடறப் பிறரசபராலெப் சபராருட்பரிசில் கராரணமைராக உன்பராற சசேரால்லெவந்தைவ னல்சலென். மைறறு,
நல்விடனப் பயனரால் உத்தைமைசேரீரம்சபறற ஒரு நல்லுயிர, சசேய்யசவண்டிய கருமைங்கடளச் சசேய்தைலின்றி,
இவ்வுலெகத்துப் பிறந்திறப் சபராசரல்லெராரும் சபராம்வழியிசலெசபராய் வீசணகழிதைடலெ யரான் சபராறுக்க
க்கூடைராதைவனராக இடவகூறிசனன். ஆதைலின், அறிவு மதிரந்தை அரசசே! சமைராக்ஷ-மைராரக்கத்டதை அளிக்கும்
யராகசவதியரகள் கராட்டுகின்ற சவதைவழிப்படிசய அரசேரக்சகடுக்கப்பட்டை சபரியயராகங்கடள நீ சசேய்தைல்
தைகும். அவ்வறங்கடள நராடளச்சசேய்சவராம் என்று தைராழ்ப்சபராமைராயின், சகள்வியளசவயரான இவ்வரான்மைரா
நீங்கிவிடின் என் சசேய்வது? தைம் வராணராடள இவ்வளசவன்று வடரயறுத்துணரந்சதைரார கடைல் சூழ்ந்தை
இப்சபருலெகில் ஓரிடைத்தினும் இலெர. ஆதைலெரால், யராகபத்தினியராகிய இவ்சவண்மைராளுடைன் கூடி,
அரசேசரல்லெராம் நின்னடி சபராறற அவ்சவள்விடய உடைசன சதைராடைங்கி ஊழியளவராக
உலெகங்கராவல்புரிந்து, சநடுந்தைகராய்! நீ வராழ்வராயராக" என்று அம்மைடறயவன் உபசதைசித்தைனன்.
இவ்வராறு, மைராடைலென், சசேங்குட்டுவனது சசேவிசய வயலெராக சவதைம்வல்லெ தைன்நராடவக்சகராண்டுழுது
உத்தைமை தைரமைங்களராகிய வித்துக்கடள விடதைத்தைடமையின், அவ்விடதைகள் அப்சபராசதை விடளந்து
பக்குவம்சபறற உணவராய்ப் சபருகவும், அவறடற விடரந்துண்ணும்சவட்டக அவ்வரசேனுக்கு
உண்டைராகியது. அதைனரால், சசேரரசபருமைரான், சவதைவழிப்பட்டை தைரமைங்கடள நன்கறிந்தை சிசரகௌதியரராகிய
சவள்வியராசிரியரகளுக்கு, மைராடைலெமைடறசயரான் கூறிய மடறசய, யராகசேராந்திக்குரிய விழைராடவத்
சதைராடைங்கும்படி ஆஞ்ஞராபித்தைனன்.பின்னரத் தைன்னராற சிடறப்படுத்தைப்பட்டை ஆரியமைன்னரராகிய
கனகவிசேயடரச் சிடறயினின்று மீட்பித்து, சபராய்டகசூழ்ந்தைதும் குளிரச்சிதைங்கிய
மைலெரச்சசேராடலெகளுடடையதுமைராகிய சவளராவிக் சகராமைந்திரம் என்னுமைராளிடகயில் அவரகடள
வசிக்கும்படி சசேய்வித்துத் தைரான் நிகழ்த்தும்
யராகமடிந்தைதும் அவடர அவரது நராட்டுக்கனுப்புவதைராக அறிவித்து, அது வடர அவ்வராரியவரசேரக்கு
சவண்டிய உபசேராரங்கடளச் சசேய்துவருமைராறு வில்லெவன்சகராடதை என்னும் சசேனராபதிக்கு மைகிழ்ச்சியுடைன்
கட்டைடளயிட்டைரான். அவ்வராசற, அழும்பில்சவள் என்னும் அடமைச்சேசனராடு ஆயக்கணக்கரகடளசயவி,
நீரவளமக்க நகரங்களிலும் மைறடறயூரகளிலும் சிடறப்பட்டைவடர சயல்லெராம் சவளிசயறறிச்
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சிடறச்சேராடலெகடளத் தூய்டமைசசேய்யவும் ஆடணயிட்டைனன்.
இவ்வராறு, சசேரரசபருமைரான் ஆடணயிட்டைபின், உலெகமறறுந் சதைராழுகின்ற பத்தினியராகத் தைரான்
(கண்ணகி) விளங்குதைலெரால், 'அருந்திற லெரசேர மடறசசேயி னல்லெது - சபரும் சபயரப் சபண்டிரக்குக்
கறபுச் சிறவராது' என மன்சனராருடரத்தை சமைராழியினுண்டமைடய ஆத்திமைராடலெசூடிய சசேராழைடனக்
சகராண்டு விளக்கியும், சசேங்சகரால் வடளயுமைராயின் அரசேர உயிரவராழைரார என்ற உண்டமைடயத்
சதைன்னராடைராளும் பராண்டியடனக்சகராண்டு விளக்கியும், தைராஞ்சசேய்தை சேபதைம் நிடறசவறினராலெல்லெது தைம்
சகராடுஞ்சினந் தைணியரார அரசேசரன்படதை ஆரியவரசேர அறியும்படி சசேரன்-சசேங்குட்டுவடனக்சகராண்டு
விளக்கியும், மைதுடரமைராநகரம் சகடைடடையும்படி சகராடிய அழைடலெக் சகராங்டகயினின்று விடளவித்தும்
(இங்ஙனம் அருஞ்சசேயல்கடளப் புரிந்து) சசேரநராட்டடை யடடைந்து சவங்டகமைர நீழைலில் தைங்கிய
நங்டகயின்சபராருட்டு, அந்தைணர புசரராகிதைன் நிமத்திகன் சிறபராசேராரிகள் இவரகள்சசேன்று அழைகுசபற
அடமைத்தை பத்தினிக்சகராயிலுள்ளதும், இமையத்தினின்று சகராணரந்தை சிடலெயில்
டகத்சதைராழிறறிறடமையரால்
மறறுவிக்கப்சபறறதுமைரான பத்தினிக்கடைவுளின் பிரதிடமைக்கு அணிகலென்கசளல்லெராம்
பூட்டியலெங்கரித்துப் புஷ்பராஞ்சேலி சசேய்து,திக்சதைவடதைகடளயும் கடடைவராயிலிசலெ தைராபித்து,
யராகசவள்விசயராமைங்களும் உறசேவங்களும் நிகழுமைராறு கடைவுண்மைங்கலெமைராகிய பிரதிஷ்டடைநிகழ்த்தைச்
சசேல்லுக" என்று சேராத்திரம் வல்லெ மைக்கடள சநராக்கி, வடைதிடசேவணங்கிய சசேரன்-சசேங்குட்டுவன்
கறபடன சசேய்தைனன்.
-------------6-வது வராழ்த்துக்கராடதை.
கண்ணகியின் உறறரார அவள்சகராயிறகு வருதைலும் அவருடைன்
சசேங்குட்டுவன் பத்தினிடய வராழ்த்தியதும்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
சமைசலெ கூறியவராறு, குமைரிமதைல் இமையம்வடர தைன் ஆடணநடைத்தி உலெகராண்டை சசேரலெராதைனுக்குச்
சூரியவமசேத்துச் சசேராழைன்மைகள் சபறற டமைந்தைனும், மன்சனராருகராற சகராங்கருடைன் சபராரபுரியவிரும்பிக்
கங்டகயராறறுக்கடரவடர படடைசயடுத்துச் சசேன்றவனுமைராகிய சசேரன்-சசேங்குட்டுவன்
ஆரியரிடைத்சதைசகராண்டை சினத்சதைராடுந்திரும்பித் தைன் தைடலெநகரரான வஞ்சியுள்வந்து தைங்கியிருந்தைகராலெத்சதை,
வடைநராட்டு ஆரியவரசேரபலெர அப்பக்கத்துநடைந்தை சுயம்வரசமைரான்றன்சபராருட்டுக் கூடியிருந்தைவிடைத்தில்,
'தைமழ்நராடைராளும் சவந்தைர சபரார விரும்பிப் படடைசயடுத்துவந்து இங்குள்ள ஆரியவரசேரகடள சவன்று
இமையவடரசமைல் தைங்கள் இலெச்சிடனகளராகிய வில் புலி மீன்கடளப் சபராறித்துச்சசேன்ற கராலெங்களில்
எங்கடளப் சபராலும் சபருசவந்தைரகள் இந்நராட்டில் இருந்திலெரசபராலும்' என்று தைம்மல் ஒத்துப்சபசித்
தைமழைரசேடரயிகழ்ந்து நடகயராடிய
சசேய்திடய ஆங்கிருந்துவந்தை மைராதைவரசிலெர சசேரால்லெக்சகட்டு, இயறடகயிலுருள்கின்ற
உருடளசயரான்டறக் குணிடலெக்சகராண்டு உருட்டினராறசபராலெப் பத்தினியின் சபராருட்டுக் கறசகராணர
சவண்டு-சமைன்சறண்ணியிருந்தை அவ்வரசேனுள்ளத்டதை அம்மைராதைவர வராரத்டதை கிளரச் சசேய்தைடமையரால்
உடைசன தைன்படடைகடளத் திரட்டிச்சசேன்று ஆரியநராட்டைரசேடரப் சபராரில் சவன்று அவர மடித்தைடலெயிற
பத்தினியின் படிமைத்துக்குரிய இமையக்கல்டலெச் சுமைத்திக்சகராண்டு அங்கிருந்து திரும்பி
சவறறிமைகிழ்ச்சியுடைன் கங்டகயராறறிற றங்கி அப்படிமைத்டதைக் கங்டகயராட்டித் தூய்டமைசசேய்து தைன்
சினநீங்கி வஞ்சிமைராநகரமைடடைந்து சவந்தைர பலெருந் சதைராழைத்தைக்க படிமைஞ் சசேய்வித்துப்
பத்தினிக்கடைவுடளப் பிரதிஷ்டடை சசேய்தைசதைராடு,அக்சகராயிலில் அரசேசரல்லெராம் தைத்தைம்
திடறகடளக்சகராண்டு வந்து வணங்கும்படியும் சசேய்வித்தைனன்.
இஃது இங்ஙனமைராக, மைதுடரமைராநகரில் மன்டனவிடனயராற சகராவலென் சபராறசகரால்லெனராற
சகராடலெயுண்ண அது சகட்டை அவன் மைடனவி கண்ணகி துன்பமக்குக் கண்ணீர சபருக்கி
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புழுதியிறபுரண்டை கூந்தைடலெவிரித்துத் தைருமைசதைவடதைடயப் பழித்துக்சகராண்டு பராண்டியன்மன் சசேன்று
வழைக்கராடை, அவளது துக்கத்டதைக்கண்டு சபராறராதை அவ்வரசேன் தைன் சசேங்சகரால் வடளந்தைடமையரால்
உயிரநீத்தைடதையும், சகராவலென் சகராடலெயுண்டைதுசகட்டு அவன் தைந்டதை துறவுபூண்டைடதையும்,தைராய்
இறந்தைடமைடயயும், மைராடைலெசனன்னும் அந்தைணன் மூலெங்சகள்வியுறறு மகவும் துக்கித்துக் கண்ணகியின்
சசேவிலித்தைராயும், அடித்சதைராழியும் (மக்கியத்சதைராழி), சேராத்தைன் சகராயிலில் வராழும்
சதைவந்திசயன்னும் பரப்பனத்சதைராழியும் ஆகிய மூவருஞ் சசேரந்து கண்ணகிடயக் கராணசவண்டி
மைதுடரக்கு வரவும், அப்பத்தினியின் சறறத்தைரால் அந்நகரம் சவந்தைசசேய்திடய யறிந்து, கண்ணகிடய
அடடைக்கலெமைராகப்சபறறு அவளது துன்பம் சபராறராமைலுயிரவிட்டை மைராதைரியின்மைகள் ஐடய என்னும்
இடடைக்குலெமைகடளயடடைந்து அவளுடைன் சசேரந்து மைதுடரநீங்கி டவடயக்கடர வழிசய சசேன்று
திருச்சசேங்குன்று என்னும் மைடலெமீசதைறி,ஆங்குப் பிரதிஷ்டிக்கப்சபறற கண்ணகி சகராட்டைத்டதையடடைந்து
அப் பிரதிஷ்டடைடயச் சசேய்து சிறப்பித்து நின்ற சசேரன்-சசேங்குட்டுவடன ஆங்குக்கண்டு அவனுக்குத்
தைங்கள் வரலெராறுகடளசயல்லெராம் மடறசய உடரத்தைனர. உடரத்தைபின்,அவரகளுள் சதைவந்தி என்னும்
பராரப்பனத் சதைராழியும் சசேவிலியும் அடித்சதைராழியும் -கண்ணகியின் துயரசபராறராது அவள்தைராயும்
தைம்மைராமயும் உயிரநீத்தைதும், மைராமைனராகிய மைராசேராத்துவரானும், தைந்டதை மைராநராய்கனும்,
சகராவலென்கராதைறகணிடக மைராதைவியும், அவள்மைகள் மைணிசமைகடலெயும் துறவு பூண்டைதுமைராகிய சசேய்திகடள
அப்பத்தினிக்கடைவுள் மன் சசேரால்லிப்,பின் தைம்மடைன்வந்தை ஐடயடய அக்கடைவுட்குக் கராட்டி 'நின்டன
அடடைக்கலெமைராகப் சபறறு அவ்வடடைக்கலெப் சபராருடளக் கராத்சதைராம்பமடியராமைல் உயிரதுறந்தை மைராதைரி
என்னும் இடடைக்குலெ மதியராளின் மைகடளயும் பரார' என்று கூறி அழுதைரறறி நின்றராரகள்.இங்ஙனம்
இவரகள் அரறறுகின்றசபராது, சபராறசிலெம்பும் சமைகலெராபரணமம் வடளக்டககளும் வயிரத் சதைராடைணிந்தை
கராதுகளும் மைறறும்பலெ அணிகளும் அணிந்துசகராண்டு மன்னறசகராடி சபரான்ற உருவசமைரான்று
மீவிசும்பிற சறரான்றியது.
அதைடனக்கண்டை சசேங்குட்டுவன் சபரிதும் அதிசேயமைடடைந்தைரான். அப்சபராது அவ்வரசேனுக்குக் கண்ணகி,
தைன் கடைவுணல்லெணி கராட்டியசதைராடு, தைன்டனக் கராணவந்தை மைகளிடரசநராக்கித் "சதைராழிகராள்!
சதைன்னவனராகிய பராண்டியன் சிறிதுங் குறறமடடையவனல்லென். அவன் சதைசவந்திரன் சேடபயில்
நல்விருந்தைராய் விளங்குகின்றரான். நரான் அவ்வரசேன் மைகள் என்றறியுங்கள். மருகன் வடரப்பராகிய
இம்மைடலெயில் விடளயராடைல்புரிய எனக்குப் சபருவிருப்பமைராதைலெரால் இவ்விடைத்டதைவிட்டு யரான்
நீங்சகன். என்சனராடு என் சதைராழிகளராகிய நீவிரும் சசேரந்து விடளயராடைவருதிர" என்று தைன்
பழைடமைசகராண்டைராடி அப்பத்தினி கூறினள். இங்ஙனம் பத்தினித்சதைய்வம் சநரநின்றுகூற அவறடறக்
சகட்டிருந்தைவரராகிய வஞ்சிமைகளிரும் சசேங்குட்டுவன் ஆயமைகளிரும் வியப்புறறுத் தைங்களிறகூடி, அத்
சதைய்வத்டதையும் அத்சதைய்வஞ் சேஞ்சேரித்தை தைமழ்நராடைராளும் அரசேர மூவடரயும் அம்மைராடன கந்துகம்
ஊசேல்வரிகளராலும் உலெக்டகப்பராட்டைராலும் பலெவராறு வராழ்த்திக்சகராண்டு பராடினர. மடிவில் 'சசேரன்சசேங்குட்டுவன் நீடூழிவராழ்க' என்று அத் சதைய்வவுருவமம் அரசேடன வராழ்த்தி மைடறந்தைது.
-------------7-வது வரந்தைருகராடதை.
பத்தினி, சசேங்குட்டுவடனயும் பிறடரயும் அநுக்கிரகித்தைது.
வடைதிடசேடய சவன்றுவணக்கிய சசேரலெரசபருமைரானரான சசேங்குட்டுவன், பத்தினிக் கடைவுளது
சதைய்வவுருடவ சமைற கூறியவராறு தைரிசித்தைபின்னர, சதைவந்திசயன்னும் பராரப்பனிடயசநராக்கிச்
'சிறிதுமன்னர நீங்கள் அழுதைரறறிக்சகராண்டு பத்தினிமன்பு கூறிய மைணிசமைகடலெசயன்பவள் யரார?
அவள் துறவு பூண்டைதைறகுக் கராரணம் யராது? சசேரால்லுக' என்று சகட்டைனன். சதைவந்தியும்,
கணிடகயரகுலெத்து ளுயரந்தைவளரான மைணிசமைகடலெயின் துறடவக் கூறத்சதைராடைங்கி - "அரசசே! நின்சவறறி
சபருகுக: நின்னராடு வளஞ்சிறப்பதைராக; சகராவலெனுக்கு மைராதைவிவயிறறுதித்தை மைணிசமைகடலெயரானவள்
கன்னிப் பருவமைடடைந்தைதைறசகறற அறிகுறிகசளல்லெராம் நிரம்பினளராயினும், கராமைக்குறிப்புச் சிறிசதைனும்
இல்லெராதைவளராயினள். அதைனரால், நட்டுவனரார கூத்துமதைலியன பயில்வியராடமையின்
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குலெத்தைடலெவரகளராகிய சசேல்வரகள் அவடளக் சகராள்ளுதைறகு நிடனந்திலெர. இங்ஙனமைராதைலெறிந்து
மைணிசமைகடலெயின் பராட்டி சித்திரராபதி, தைன்மைகள் மைராதைவிக்கு அவள்நிடலெடமைகூறி மைன வருத்தைமைடடையத்
தைராயின்கருத்தைறிந்தை அம்மைராதைவி, மைணிசமைகடலெடய உடைனடழைத்துக்சகராண்டு அவடளக்
கணிடகயரகுலெத்திற புகவிடைராது, மைன்மைதைன் தைரானிடனத்திருந்தை எண்ணம் பழுதைராகித்
தைன்கரும்புவில்டலெயும் மைலெரவராளிகடளயும் சவறுநிலெத்சதைறியும்படி, மைணிசமைகடலெயின் கூந்தைடலெ
மைராடலெயுடைன் கடளவித்து இந்திரவிகராரமைடடைந்து சபகௌத்தைதைருமைத்சதை சசேரத்தைனள். இச்சசேய்திசகட்டை
அரசேனும் நகரத்தைராரும், கிடடைத்தைறகரிய நன்மைணிடயக் கடைலில் வீழ்த்தைவரசபராலெப் சபருந்
துன்பமைடடைந்தைனர. மைணிசமைகடலெ தைன் டவரராக்கியத்டதைச் சேங்கத்தைராரரான அறவணவடிகளிடைம்
சசேன்றுகூறிப் பிக்ஷக்ஷுணியராயமைரந்தை சசேய்திடய, அவ்வடிகசள அன்சபராடும் எமைக்குக் கூறினரார.
இவ்வராறு, இளம்பருவத்சதை மைணிசமைகடலெ தைன் அழைகிய சகராலெத்டதை அழித்துத் துறவு பூண்டைராளராதைலின்
நரான் கதைறியழைலெராயிசனன்" என்று மன்னடைந்தை வரலெராறுகடளத் சதைவந்தி கூறிமடித்தைராள்.
பின்னரச் சேராத்தைசனன்னுந் சதைய்வம் திடுக்சகன்சறறியதைனரால் ஆசவசேங்சகராண்டு, அத்சதைவந்தி,
கூந்தைல்குடலெந்து விழைவும், புருவந்துடிக்கவும், சசேவ்வராய்மைடித்துச் சிரிப்புத் சதைரான்றவும், சமைராழிதைடுமைராறி
மகம்வியரக்கவும், சசேங்கண் சிவக்கவும், டககடளசயராச்சிக் கரால்சபயரத்சதைழுந்து,
பலெருமன்னசதைன்று சதைரியவராரராதை அறிவுமையக்கமடடையவளராய் நராவுலெரந்து சதைய்வம்சபசும்
சபச்சுக்கடளக் கூறிக்சகராண்டு,சசேங்குட்டுவன் திருமன்பிருந்தை மைராடைலெடனசநராக்கி "மைராடைலெ! யரான்
பராசேண்டைச் சேராத்தைன். இப்சபராது இத் சதைவந்தியின் சமைல் ஆசவசித்துள்சளன். பத்தினிக்கடைவுளின்
பிரதிஷ்டடைடயத் தைரிசிக்கசவண்டி இங்குவந்துள்ள மைகளிருள்சள அரட்டைன்சசேட்டியின்
இரட்டடைப்சபண்களும் ஆடைகமைராடைத்துத் திருமைரால் டகங்கரியம்புரியும்[*] சசேடைக்குடும்பியின்
இளம்சபண்ணும் ஈங்கிருக்கின்றனர. மைங்கலெராசதைவியின் சகராயிற பக்கத்துள்ள மைடலெயிடைத்சதை,
மையிறகல்லின் பிடைரதைடலெயினின் றிழிகின்ற நீரரால் நிரம்பும் சபராய்டககள் பலெவறறுள்சள
இடடையிலிருப்பதும், சிறியஅழைகிய கறகசளராடு மைராடவக் கடரத்தைராசலெராத்துவிழும் நீருடடையதுமைராகிய
சுடனசயரான்றிற புகுந்து நீரராடுசவரார பண்டடைப்பிறப்பின் சசேய்திகடள அறிந்சதைராரராவர என்பதுபறறி,
அம்மைங்கலெராசதைவி சகராயிலின் வராயிலிசலெ நீ இருந்தைசபராது, அந்நீருள்ள கரகத்டதை 'இது நீ
சகராள்ளத்தைக்க'சதைன்று நரான் உன்பராற சகராடுத்சதைனன்சறரா.
---[*] சசேடைக்குடும்பி என்பதைறகுத் திருவடிபிடிப்பரான் என்று கூறுவர, அரும்பதை-வுடரயராசிரியர (பக். 75).
திருவடிபிடிப்பரான் - அருச்சேகசனன்பது 'நடுவிறசகராயிற றிருவடிபிடிக்கும் ஸதைரபட்டைனும்' என்னும்
சேராஸேனப்பகுதியரால் சதைரிகின்றது.* ( South Indian Inscriptions, Vol. III. p.84.)
அந்நீரக்கரகமம் இப்சபராது உன் டகயின்கண்சண உள்ளது. சேந்திரராதித்தைர உள்ளவளவும் அந்நீரின்
கடைவுட்டைன்டமை ஒழியராது. இக்கரகத்துநீடரச் சசேங்குட்டுவன் மன்சனயுள்ள இவ்விளம்சபண்கள்
மூவரமீதும் சதைளிப்பராயராயின், இன்சனரார மறபிறப்பிடன அறிந்சதைரார ஆவர; இதைனுண்டமைடய நீசய
சசேராதித்துப் பரார." என்று கூறினராள்.
இங்ஙனம் சதைவந்தி ஆசவசேமறறுக்கூறிய வராரத்டதைகடளக் சகட்டைலும், சசேங்குட்டுவன் மகவும்
விம்மதைமறறுப் பக்கத்திருந்தை மைராடைலென்மகத்டதை சநராக்கினரான்.அப்சபராது அவ்வந்தைணன்
மைகிழ்ச்சியுறறவனராகிச் சசேங்குட்டுவடன வராழ்த்தி-'அரசசே! இது சகட்பராயராக;மைராலெதிசயன்னும்
பராரப்பனமைராது தைன்மைராறறராள்குழைந்டதைடய எடுத்துப் பரால் சகராடுக்கப் பழைவிடனவயத்தைரால்
அப்பரால்விக்கிக் குழைந்டதை டகயிசலெயிறக்கவும், அதைன்சபராருட்டு ஆறறராளராய்ப் சபருந்துன்பமைடடைந்து,
பராசேண்டைச்சேராத்தைன் சகராயில் சசேன்று அத்சதைய்வத்தின்பரால் வரங்கிடைந்தைராள். அவளது
சபருரந்துயரக்கிரங்கி அச்சேராத்தைன் குழைந்டதையுருக்சகராண்டு வந்து ’அன்னராய்! யரான் வந்சதைன்;இனி உன்
துயசரராழிக' என்று கூறவும், அம்மைராலெதியும் மைராறறராந்தைராயும் அதைடன வளரக்கக் கராப்பியம் என்னும்
பழைங்குடி சபராலிவடடைய வளரந்து,பக்குவம் வந்தைதும் அப்பிள்டள இத்சதைவந்திடய மைணந்து
இவசளராடும் எட்டியராண்டு இல்லெறம் நடைத்திவந்தைரான்.*
இவ்வராறு நிகழுங்கரால், ஒருநராள், தைன் மைடனவியராகிய இவட்கு அச்சேராத்தைன் தைன் சதைய்வவுருடவ
சவளிப்படுத்திக் கராட்டித்
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--------------* இங்ஙனசமை, கண்ணகியின் பராரப்பனத்சதைராழியரான சதைவந்தியின் வரலெராறடற, இளங்சகராவடிகள்
கனராத்திறமடரத்தை கராடதையினும் விரித்துக் கூறுவர.
தைன் சகராட்டைத்திறகு வரும்படி இவளுக்குக் கட்டைடளயிட்டு மைடறந்தைனன்.மைடறந்தைவன், நரான்
மைங்கலெராசதைவியின் சகராட்டைத்திலிருக்கும் சபராது, அந்தைணனுருக்சகராண்டு வந்துசதைரான்றி, உறியிலெடமைந்தை
இக்கரகத்டதை என்டகக்சகராடுத்து நிகழ்வதுகூறி, இதைடனச் சசேமைமைராக டவத்திருக்கும்படி எனக்குக்
கூறிச்சசேன்றரான். அங்ஙனஞ் சசேன்றதுமதைல் இதுவடர அவன் திரும்ப என்பரால் வந்திலென்; அதைனரால்
இக்கரகத்டதைத் தைவறவிடைராது என்னுடைன் சகராண்டுவந்சதைன். இவ்வராறராதைலெரால், அச்சேராத்தைசனன்னுந்
சதைய்வசமை தைன் பராரப்பனியராகிய இத்சதைவந்தியின்சமைல் இப்சபராது ஆசவசித்து இக்கமைண்டைலெநீடரத்
சதைளிக்கும்படி கூறினரான். சவந்தைரசவந்சதை! இங்குள்ள இச் சிறுமயரசமைல் இதைனீடரத் சதைளித்துச்
சேராத்தைன்கூறிய அவ்வுண்டமைகடள நராம் இனியறிசவராம்" என்று அம் மைராடைலெமைடறசயரான் நிகழ்ந்தை
வரலெராறுகடளக்கூறித் தைரான் சகராணரந்தை கமைண்டைலெத்து நீடர, அங்கிருந்தை சபண்கள் மூவரசமைலும்
புசரராக்ஷித்தைனன். உடைசன, அச்சிறுமகட்குத் தைங்கள் பழைம் பிறப்புணரச்சி வந்தைடடையவும், அம்மூவருந்
தைனித்தைனியராக அடியில்வருமைராறு புலெம்பலெரானராரகள்:(மதைலெராமைவள்) "யரான்சபறற மைகசள! யராவரும் புகழைத் தைக்க உன்கணவன் கூடைராசவராழுக்கத்தைனராய்
உன்டன இகழ்ந்துநின்ற நிடலெடமைக்கு வருந்திநின்ற உன்தைராயராகிய யரானும் அறியராமைசலெ
அந்நியநராடுசசேன்று, உறறராசரராருவரும் இல்லெராதைவிடைத்தில் தைன்னந்தைனிடயயராய்க் கணவனுடைன்
கடுந்துயரமைடடைந்தைடனசய" (என்றரறறினராள்).
(இரண்டைராமைவள்) "என்னுடைன் கூடைசவயிருந்துவந்தை உன்மைடனவியும் என்மைருகியுமைராகிய கண்ணகிடய
அடழைத்துக் சகராண்டு, நடுநிசியில் சபருந்துயரத்சதைராடு சசேன்றடனசய; இதைடன நிடனக்குந்சதைராறும்
என்சனஞ்சேம் வருத்தைமக்குப் புலெம்புகின்றது; இத்துயரம் என்னராற சபராறுக்கக்கூடைவில்டலெ;என்
அருடமை மைகசன! என்பரால் ஒருகரால் வராரராசயரா"(என்று கதைறினராள்).
(மூன்றராமைவள்) "இடளசயராசன! நீ என்மைடனயிற றங்கியிருந்தை கராலெத்சதை டவடயயராறறில்
நீரராடைச்சசேன்றிருந்தை நரான் திரும்பிவந்தைசபராது ஊரராரரால், ஐசயரா! நீ சகராடலெயுண்டைடதைக் சகட்சடைன்.
சகட்டைதைறசகறப, மைடனயில்வந்து நரான் பராரத்தைசபராது நின்டனக் கண்டிசலென். எந்தைராய்! என்டனயறியராது
எங்குச்சசேன்றடனசயரா, சதைரிந்திலெசன!" (என்றழுதைராள்).
இவ்வராறராக அச்சிறுமகள் மூவரும் மதிசயரார சபசும் சபச்சேரால் சசேங்குட்டுவன் திருமன்சப அக்
சகராட்டைத்தில் அரறறியழைவும், சபராந்டதைமைராடலெயணிந்தை அவ் சவந்தைரசபருமைரான் வியப்புறறு
மைராடைலென்மகத்டதை மைறுமடறயும் சநராக்க,அரசேனது குறிப்பறிந்து அவடனயராசரவதித்து அம்மைடறயவன்
கூறுவரான்:- "அரசசே! ஒருகராலெத்தில், மைதையராடன டகக்சகராண்டைதைனரால் உயிரசபராகும் நிடலெடமையிலிருந்தை
அந்தைணசனராருவனது சபருந்துயர ஒழியும்படி அவடன அவ்யராடனயின் டகயிலிருந்து தைப்புவித்துத்
தைராசன அதைன் டகயிற புகுந்து, சகராம்புகளின் வழியராக அதைன் பிடைரத்தைடலெயிசலெறி வித்யராதைரன்சபராலெ
விளங்கித் தைன்னருஞ்சசேயடலெக் கராட்டிய சகராவலெனது (இவனது இவ்வரிய சசேயடலெ அடடைக்கலெக்கராடதை
(42-53)யிலும் இளங்சகராவடிகள் கூறினர.)
அன்புடடை மைடனவிசமைல், இம் மூவரும் சபருங்கராதைல் டவத்தைவரராதைலெரால், விண்ணராடுசசேன்ற அவசரராடு
தைராமஞ் சசேல்லெத்தைக்க நல்லெறத்டதை இன்சனரார சசேய்யராதுசபராயினர. அதைனரால், இவரகள்
கண்ணகியின்பராற சபரன்புடடையரராய், அரட்டைன்சசேட்டி மைடனவிவயிறறில் இரட்டடைகளராகச் சசேரந்து
வஞ்சிமூதூரிற பிறந்தைனர; ஆயர மதுமைகளராகிய மைராதைரி மறபிறப்பிற கண்ணகிசமைல் டவத்தை
கராதைன்மகுதியராலும், திருமைரால்சபராருட்டுக் குரடவக்கூத்தைராடிய விசசேடைத்தைராலும் சசேஷசேராயியராகிய
அப்சபருமைரானது திருவடிபிடிப்பரான்குலெத்திற சிறுமைகளராகத் சதைரான்றினள். இதைனரால் நல்லெறஞ்சசேய்தைவர
சபரான்னுலெகடடைதைலும், ஒன்றிற கராதைல் டவத்சதைரார பூமயிற பறறுள்ளவிடைத்சதை பிறத்தைலும்,
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அறம்பராவங்களின் பயன் உடைசன விடளதைலும், பிறந்தைவர இறத்தைலும்,இறந்தைவர பிறத்தைலும்
புதியனவன்றித் சதைரான்டமைப்பட்டைன என்பது நன்குவிளங்கும். இடைபராரூடைனராகிய சிவபிரரான்
திருவருளராலுதித்துப் புகழ்மகுந்தை மைன்னவனராக நீ விளங்குதைலெரால், அரசசே! மறபிறவியிற சசேய்தை
தைவப்பயன்கடளயும் சபரிசயரார தைரிசேனங்கடளயும் டகயகத்துப் சபராருள்சபராற கண்டு
மைகிழைப்சபறறராய்; ஊழியூழியராக இவ்வுலெகங்கராத்து சவந்சதை!நீ வராழ்வராயராக" என்று கூறித், தைம்மன்
அழுது புலெம்பிய அவ்விளம்சபண்கள் மூவரும் மறபிறப்பில் மடறசய கண்ணகியின் தைராயும்,
சகராவலென் தைராயும், ஆய்ச்சியராகிய மைராதைரியுமைராயிருந்தை சசேய்திகடளச் சசேங்குட்டுவனுக்குத் சதைளிய
மைராடைலென் விளக்கினரான்.
இவறடறக் சகட்டுப் சபரிதும் வியப்புறற சசேரரசபருமைரான், பராண்டிநராட்டுத் தைடலெநகரரான
கூடைன்மைராநகரம் எரியுண்ணும்படி தைன்மடலெமகத்டதைத் திருகிசயறிந்தை பத்தினியராகிய
கண்ணகியின் சகராயில்படித்தைரங்களுக்கு சவண்டிய பூமகளளித்து நித்சயராறசேவம் நிகழ்த்தி,ஆரராதைடன
அத்சதைவந்தியரால் நடைந்துவரும்படி நியமத்து, அப் பத்தினிக்கடைவுடள மம்மடற பிரதைக்ஷிணஞ்சசேய்து
வணங்கிநின்றரான்.இங்ஙனம் இவனிறக,கனகவிசேயசரன்னும் ஆரியசவந்தைரும், பண்சடை வஞ்சியிற
சிடறப்பட்டு விடுபட்டை மைன்னரும், குடைகநராடைராளும் சகராங்கிளங் சகராசேரும், மைராளுவ சவந்தைரும்,
கடைல்சூழ்ந்தை இலெங்கராதிபனரான கயவராகு சவந்தைனும் சசேங்குட்டுவன் மன்னர அப் பத்தினிடய
வணங்கினவரகளராய் "சதைவீ! எங்கள் நராட்டிறகும் எழுந்தைருளிவந்து, சசேரர சபருமைரான் சசேய்தை
பிரதிக்ஷ்டடையிறசபராலெப் பிரஸேந்டநயராகி எங்கட்கும் அருள்புரிய சவண்டும்" என்று
பிரராரத்தித்தைனர.இங்ஙனம் அவரகள் சவண்டிநின்றசபராது, 'தைந்சதைன்,வரம்' என்று ஒரு சதைய்வவராக்கு
ஆங்கு யராவருங்சகட்ப எழுந்தைது.அது சகட்டுச் சசேங்குட்டுவனும் ஏடனயரசேரகளும் சசேடனகளும்
வியப்புறறு, வீட்டுலெகத்டதைசய சநரிறகண்டைவரசபராலெ ஆரவராரித் தைரானந்தித்தைராரகள். பின்னர,
அரசேசரல்லெராம் தைன்னடி வணங்கிசயத்தை, தைத்துவஞரானியராகிய மைராடைலெனுடைன் சசேரந்து, அப்பத்தினிக்
சகராட்டைத்து யராகசேராடலெயினுள்சள சசேரன்-சசேங்குட்டுவன் பிரசவசிப்பரானராயினன்.இங்ஙனம் அரசேன்
சசேன்றபின் யரானும் (#* இளங்சகராவடிகள் தைம் வரலெராறுபறறிக் கூறுங் கூறறு) ஆங்குச்
சசேல்லெசவழுந்சதைன்; அப் பத்தினிக்கடைவுள் சதைவந்திசயன்னும் பராரப்பனிசமைல் ஆசவசித்தைவளராகி என்
மன்னரத் சதைரான்றி "மூதூரராகிய வஞ்சிமைராநகரத்சதை சபசரராலெக்க மைண்டைபத்தில் உந்டதையராகிய
சசேரலெராதைசனராடு நீ சசேரந்திருந்தைகராடலெயில், நிமத்திகசனராருவன் வந்து நின்டனப்
பராரத்து, அரசு வீறறிருத்தைறகுரிய இலெக்கணம் நினக்சகயுண்சடைன்று கூற, 'என் தைடமையனரான
சசேங்குட்டுவனிருப்ப நீ மடறடமைசகடைச் சசேரான்னராய்' என்று அந்நிமத்திகடன சவகுண்டு சநராக்கி,
இரராச்சியபராரத்டதை அகலெத்தைள்ளிக் குணவராயிற சகராட்டைத்தில் துறந்தை மனிவனராய் வசித்து,தைடமையனரான
சசேங்குட்டுவனது ஆட்சியுரிடமைக்குக் சகடுவராரராதைபடி சமைராக்ஷ சேராம்ரராஜ்யத்டதை ஆளநிறகும்
சவந்தைனல்டலெசயரா, நீ" என்று, மன்னிகழ்ந்தைதும் இனி நிகழ்வதுமைராகிய என்னுடடைய வரலெராறுகடளயும்
உடரத்தைருளினராள். இங்ஙனமடரத்தை இடமைசயராரிளங்சகராடியராகிய கண்ணகியின் சபருடமைதைங்கிய இச்
சேரிதைத்டதை விளங்கக்சகட்டை சசேல்வமக்க நல்சலெராரகசள!
"பரிவு மடுக்கணும் பராங்குற நீங்குமன்
சதைய்வந் சதைளிமன் சதைளிந்சதைராரப் சபணுமன்
சபராய்யுடர யஞ்சுமன் புறஞ்சசேராற சபராறறுமன்
ஊனூண் டுறமன் உயிரக்சகராடலெ நீங்குமன்
தைரானஞ் சசேய்ம்மன் தைவம்பலெ தைராங்குமன்
சசேய்ந்நன்றி சகரால்லென்மன் தீநட் பிகழ்மன்
சபராய்க்கரி சபராகன்மன் சபராருண்சமைராழி நீங்கன்மன்
அறசவரா ரடவக்கள மைகலெரா தைணுகுமன்
பிறசவரா ரடவக்களம் பிடழைத்துப் சபயரமன்
பிறரமைடன யஞ்சுமன் பிடழையுயி சரராம்புமன்
அறமைடன கராம னல்லெடவ கடிமன்
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கள்ளுங் களவுங் கராமைமம் சபராய்யும்
சவள்டளக் சகராட்டியும் விரகினி சலெராழிமன்
இளமையுஞ் சசேல்வமம் யராக்டகயு நிடலெயரா
உளநராள் வடரயராது ஒல்லுவ சதைராழியராது
சசேல்லுந் சதைஎத்துக் குறுதுடண சதைடுமன்
மைல்லென்மைரா ஞராலெத்து வராழ்வீ ரீங்சகன."
சமைறகூறியவராறு, கண்ணகியின்சபராருட்டு இமையத்திற கல்சலெடுக்கச் சசேன்ற சசேங்குட்டுவன், வடைநராடு
சசேன்று தைன் படகவடரப் சபராரில் சவன்று கல்சலெடுப்பித்து, அதைடனக் கங்டகநீரராட்டி
இரண்சடைமக்கரால் வருஷங்கட்குப்பின் தைன்னூர புகுந்து பத்தினிடயப் பிரதிஷ்டடைசசேய்தை
வரலெராறுகடளச் சசேங்குட்டுவன் சேசகராதைரரராகிய இளங்சகராவடிகசள இனிடமையும் கம்பீரமமைரான தைம்
வராக்கராற பராடி, அப்பத்தினிக் கடைவுள் தைம்டமை சநராக்கிக் கூறிய வராக்கியங்கசளராடும்
நூடலெமடித்திருத்தைல் அறியத்தைக்கது. இப்பத்தினியின் பிரதிஷ்டைராகராலெத்தில் வந்திருந்தை
சவறறுநராட்டைரசேர சிலெரும் சசேராழைபராண்டியரும், சசேங்குட்டுவன் சசேய்தைவராசற, கண்ணகிக்குத் தைத்தைம்
நகரங்களில் சகராயிசலெடுத்துத் திருவிழைரா நடைத்தியதுமதைலிய சசேய்திகடள அவ்வடிகள் சிலெப்பதிகரார
மகப்பில் உடரசபறுகட்டுடர என்னும் பகுதியிற கூறியிருக்கின்றனர; அது வருமைராறு:( 1 ) "அன்றுசதைராட்டுப் பராண்டியநராடு மைடழைவறங் கூரந்து வறுடமைசயய்தி சவப்புசநராயுங்
குருவுந்சதைராடைரக் சகராறடகயிலிருந்தை சவறறிசவறசசேழியன் நங்டகக்குப் சபராறசகரால்லெரராயிரவடரக்
சகரான்று களசவள்வியரால் விழைசவராடு சேராந்திசசேய்ய நராடுமைலிய மைடழைசபய்து சநராயுந் துன்பமம்
நீங்கியது.
( 2 ) "அதுசகட்டுக் சகராங்கிளங்சகராசேர தைங்கணராட்டைகத்து நங்டகக்கு விழைசவராடு சேராந்திசசேய்ய
மைடழைசதைராழிசலென்றும் மைராறராதைதைராயிறறு.
( 3 )"அது சகட்டுக் கடைல்சூழிலெங்டகக் கயவராகுசவன்பரான் நங்டகக்கு நராட்பலி பீடிடக
சகராட்டைமந்துறுத்தைராங்கு அரந்டதைசகடுத்து வரந்தைருமவசளன ஆடித்திங்களகடவ யினராங்சகரார
பராடிவிழைராக்சகராள் பன்மடறசயடுப்ப மைடழைவீறறிருந்து வளம்பலெ சபருகிப் பிடழையராவிடளயு
ணராடைராயிறறு.
(4) "அது சகட்டுச் சசேராழைன்-சபருங்கிள்ளி சகராழியகத்து எத்திறத்தைரானும் வரந்தைருமவசளரார
பத்தினிக்கடைவுளராகுசமைன நங்டகக்குப் பத்தினிக்சகராட்டைமஞ் சேடமைத்து நித்தைல் விழைராவணி
நிகழ்வித்சதைராசன"-எனக் கராண்க.
-----------------------
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அதிகராரம் - 7
சசேங்குட்டுவன் சேமையநிடலெ
சசேரன்-சசேங்குட்டுவன் சகராண்சடைராழுகியமைதைம் சபராதுவராக டவதிக சேமையசமையராயினும், சிறப்பராக
இவடனச் டசேவராபிமைரானவமள்ளவன் என்று சசேரால்லுதைல் தைகும். இவ்சவந்தைன் சிவசபருமைரான்
திருவருளரால் உதித்தைவசனன்றும், அப்சபருமைரானருள் சகராண்டு விளங்கியவசனன்றும் இவன்
சேசகராதைரசர கூறுவர.
"சசேஞ்சேடடை வரானவன் அருளினில் விளங்க
வஞ்சித் சதைரான்றிய வரானவ சகளராய்" (சிலெப்.26.98-9.)
"ஆசன றுயரத்சதைரா னருளில் விளங்க
மைராநிலெம் விளக்கிய மைன்னவன்" (சிலெப்.80.141-2.)
இவனது டசேவராபிமைரானத்டதை அடியில்வரும் மைறசறராரு சசேய்தியும் விளக்குவதைராம். வஞ்சியினின்று
வடைநராட்டியராத்திடரக்குப் புறப்படுங்கராலெத்சதை, இவ் சவந்தைன், சிவபிரரான்
பராதுடககடள வணங்கிவராங்கிச் சிரசில் தைரித்துக்சகராண்டு தைன் அரசுவராவின்சமைல்
ஆசரராகணித்தைனசனன்றும்,அப்சபராது ஆடைகமைராடைசமைன்னுங் சகராயிலிற பள்ளிசகராண்டை திருமைரால்
பிரசேராதைத்துடைன் சிலெர வந்து இவடன வராழ்த்திநிறக, தைன்மடியிற சிவபிரரான் திருவடிநிடலெகடளத்
தைரித்திருந்தைடமையின்,அத் திருமைரால் பிரசேராதைத்டதை வராங்கித் தைன் மைணிப்புயத்தில் தைராங்கிக்சகராண்டு
சசேன்றனசனன்றும் இளங்சகராவடிகள் குறிக்கின்றரார. இவறடற,
"நிலெவுக்கதிர மடித்தை நீளிருஞ் சசேன்னி
உலெகுசபராதி யுருவத் துயரந்சதைரான் சசேவடி
மைறஞ்சசேர வஞ்சி மைராடலெசயராடு புடனந்து
இடறஞ்சேராச் சசேன்னி யிடறஞ்சி வலெங்சகராண்டு" (சிலெப்.26:62_67)
"கடைக்களி யராடனப் பிடைரத்தைடலெ சயறினன்
குடைக்சகராக் குட்டுவன் சகராறறங் சகராள்சகன
ஆடைக மைராடைத் தைறிதுயி லெமைரந்சதைரான்
சசேடைங் சகராண்டு சிலெரநின் சறத்தைத்
சதைண்ணீரக் கரந்தை சசேஞ்சேடடைக் கடைவுள்
வண்ணச் சசேவடி மைணிமடி டவத்தைலின்
ஆங்கது வராங்கி யணிமைணிப் புயத்துத்
தைராங்கினனராகி-(சிலெப்.26:60-67)
என்னும் அடிகளரால் அறியலெராம். இவறறரால்,சிவபிரரான்பரால் இவ் வரசேனுக்கிருந்தை பத்தி விளங்கத்தைக்கது.
ஆயினும்,பிறகராலெத்தைரசேர சிலெரசபராலெ மைதைராந்தைரங்களில் சவறுப்புக் கராட்டுதைலின்றித் தைன்கராலெத்து
வழைங்கிய எல்லெராச்சேமையங்களிலும் அன்புடவத்து ஆதைரித்து வந்தைவன் சசேங்குட்டுவசனன்சற
சதைரிகின்றது.
இவனராட்சிக் கராலெத்திசலெ, வஞ்சிமூதூரில், டவதிகரும் டசேநரும் ஆசவகரும் (ஆசவகம் சேமைணசேமையத்தின் பராகுபராடுகளுள் ஒன்று; இம்மைதைத்தினரக்குத் சதைய்வம் மைறகலிசயன்றும், நூல்
நவகதிசரன்றும் கூறுவர. (மைணிசமை. 27: 112 அரும்பதைவுடர.)) சபகௌத்தைரும் தைம்மற கலெந்து வராழ்ந்து
வந்தைனர. மைணிசமைகடலெ, அந்நகரக்குச் சசேல்லெசநரந்தைசபராது, சேமையவராதியசரராசடைல்லெராம் அவள்
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அளவளராவினள் என்பதைனரால் இதைடனயறியலெராம். இஃது என்? சசேங்குட்டுவனுக்கு உடைன்பிறந்தைவரரான
இளங்சகராவடிகள் அநுஷ்டித்தைமைதைம் டசேநசமையராதைல் சவண்டுசமைன்று, அவரது வராக்கின்சபராக்கரால்
சதைரிகின்றது. சசேங்குட்டுவனுக்கும் அவன் சேசகராதைரரக்கும் மகுந்தை நட்பினரரான கூலெவராணிகன்
சேராத்தைனரார சகராள்டகசயரா, சபகௌத்தைமைதைசமைன்பதில் ஐயமல்டலெ.இனிச் சசேங்குட்டுவனரால் சதைய்வமைராக
வணங்கப்சபறற கண்ணகியுங்சகராவலெனுங் சகராண்டிருந்தை மைதைமம் அப்சபகௌத்தைசமையராசமைன்பது,
மைணிசமைகடலெடய சநராக்கிக் கண்ணகிக்கடைவுள் தைன்னிகழ்ச்சிகூறிய வராக்கியங்களரால் நன்கறியப்படும்.
(மைணிசமை. 29: 42-61.)இங்ஙனம், சபகௌத்தைச்சேராரபினரரான சகராவலென் கண்ணகிகளின் தைந்டதையர சகராண்டை
சேமையங்கசளரா, மடறசய சபகௌத்தைமம் ஆசவகமம் ஆகும்.(சிலெப். 27: 90-100.) இவறறரால், சசேங்குட்டுவன்
கராலெத்திருந்தை சதைன்னராட்டுச் சேமையநிடலெடய சநராக்குமடைத்து, அஃது இக்கராலெத்துப்சபராற
பரம்படரயநுஷ்டைரானத்துக் குட்படைராது அவ்வவர அறிந்துகடடைப்பிடித்தை சகராள்டகமைராத்திடரயராகசவ
இருந்தைசதைன்பது விளக்கமைராம். தைந்டதைமைதைம் மைகனுக்கும் தைம்பிமைதைம் தைடமையனுக்கும் உரியதைராக
அக்கராலெத்திருந்தைதில்டலெ. ஆயினும், உறவுமடறயிலும் நீதிமடறயிலும், தைம்மளிருந்தை சகராள்டக
சவறுபராடுபறறி அவரகள் ஒருகராலும்
பிரிந்திருந்தைவரல்லெர. அக்கராலெவியல்பு அங்ஙனமைராதைலின்,சசேரன் -சசேங்குட்டுவன் தைன்டனச்சேராரந்தை
அந்நியமைதைத்தைவடர அபிமைரானித்தைதும் ஆதைரித்தைதும் வியப்புடடையனவல்லெ எனலெராம். இவ்வராசற,
பிறகராலெத்துத் தைமழைரசேரும் மைதைராந்தைரங்கடள அபிமைரானித்திருக்குஞ் சசேய்தி சேராஸேனங்களரால் அறிந்தைது.
(இரராஜேரராஜேசசேராழைன் 1, மதைலிசயரார டசேவராபிமைரான மக்கவரகளராயிலும், இவ்வராசற டசேநசபகௌத்தை
மைதைங்கடள அபிமைரானித்து வந்தைவரகள் என்பது அவரகள் சேராஸேனங்களரால் அறியப்படுகின்றது.
(சகராபிநராதைரராயரவரகசளழுதிய சசேராழைவமசே சேரித்திரம். பக். 17.)) இனிச் சசேங்குட்டுவன் தைன்
டவதிகச்சேராரபுக்சகறப, பிரராமைணடரப் சபரிதும் ஆதைரித்து, அவரகள் கூறும் உறுதிசமைராழிப்படிசய ஒழுகி
வந்தைவசனன்பது, மைராடைலெசனன்ற மைடறயவனிடைம் அவன் கராட்டிப்சபராந்தை சககௌரவச் சசேய்டககளராக
மன்பறிந்தைவறறரால் விளக்கமைராகும். இவன் தைமழ்சவந்தைனராயினும் க்ஷத்திரிய வருணத்தைவனராதைலெரால்,
அவ் வகுப்பினரக்குரிய யராகராதிகடள அந்தைணடரக்சகராண்டு சசேய்துவந்தைதும்(சிலெப். 28: 175-194.)
பிரராமைணடரயும் அவர தைரமைங்கடளயும் சபரிதும் சபராறறி வந்தைடமையும்(சிலெப். 26: 247-250.)
அறியத்தைக்கன.
-----------------------------------------------------------
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அதிகராரம் - 8
சசேங்குட்டுவன் சேமைகராலெத்தைரசேர.
------------------------------------------------------சசேங்குட்டுவன் கராலெத்சதை, தைமழ்ப் சபருசவந்தைரகளராகிய சசேராழைபராண்டியசரராடு அவர கீழைடைங்கிய
சிறறரசேர பலெரும் மகுந்திருந்தைனர. தைமழ்ப்சபருசவந்தைருள்ளும் பலெகிடளயினர தைத்தைம் நராட்டின்
ஒவ்சவராருபகுதிகடளப் பிரித்தைராண்டு வந்தைனசரன்பது மன்னூல்களரால் உய்த்தைறியப்படுகின்றது.
சசேரரில் சதைராண்டிடயயும் மைராந்டதைடயயும் தைடலெநகரராகக்சகராண்டு ஆட்சிபுரிந்தைவரகடள மன்னசர
குறிப்பிட்சடைராம். இவ்வராசற சசேராழைபராண்டியரிலுமருந்தைனசரன்பது புறநரானூறு மதைலியவறடற
சநராக்குமடைத்துப் புலெப்படைக்கூடியசதை. ஒரு புலெவர ஒசர சவந்தைரவமசேத்திற பலெடரப்பராடும்படி
சநரந்தைதைறகு இதுசவ கராரணமைராகும். இவ்வராறு சகராள்ளராவிடைத்து, பலெவரசேர ஒசர வமசேத்தில்
ஏககராலெத்தில் இருந்தைவரராகக் கராணப்பட்டுச் சேரித்திரசவராறறுடமை சபறுவதில் மையக்கங் சகராள்ள சநரும்.
இங்ஙனம் மூசவந்தைர வமசேங்களும் தைனித்
தைனிக் கிடளகளுடடையனவராயினும், சசேங்குட்டுவன் கராலெத்துச் சசேராழை பராண்டியருள்சள
தைடலெசிறந்துநின்ற அரசேரசிலெடர நராம் மன்னூல்களினின்று குறிப்பிடைலெராகும். அன்சனராரகடள அடியில்
வருமைராறு கராண்க :-[சசேராழைர.]
சசேங்குட்டுவன்கராலெத்திற சசேராணராடைராண்டை அரசேரகள் பலெரராயினும், மக்கியமைராக, உடறயூரச்சசேராழைரும்
புகராரச்சசேராழைருசமைன இருபகுதியினரராகக் சகராள்ளலெராம். " மைராடைமைதுடரயும்

பீடைரா ருறந்டதையும் - ஒலிபுனற புகராருங் கலிசகழுவஞ்சியும்"(சிலெப்பதி. 8: 3-4.) எனச் சசேராணராடு
தைங்கராலெத்தில் இரண்டு இரராஜேதைரானிகளு டடையதைராயிருந்தைடதை இளங்சகராவடிகளும் குறிப்பிடுவர.
(கரிகராறசபருவளத்தைரான், உடறயூடர நீங்கிப் புகராடரத் தைன் தைடலெநகரராகக் சகராண்டைராசனன்று
பட்டினப்பராடலெ (அடி. 285.)) குறிப்பிக்கும்.)சசேங்குட்டுவன் தைராயுடைன் பிறந்தை அம்மைரானும் சசேராழைன்
மைணக்கிள்ளியின் மைகனுமைராகிய சநடுங்கிள்ளி உடறயூடர ஆண்டு வந்தைனன்.(புறம். 44, 45, 47-ம்
பராடைல்கள்) இவ்வுடறயூரச் சசேராழைரக்கும் புகராரச்சசேராழைரக்கும் சபரும்படகமூண்டு சபரார நிகழ்ந்து
வந்தைதைராகப் புறநரானூறறரால் அறியப்படுகின்றது. புகராரச்சசேராழைசரன்பவர, கரிகராலென்மைகனராகக்
கருதைப்படும் கிள்ளிவளவனும் (இவசன, மைணிசமைகடலெயிற கண்டை சசேராழைன்.) அவன் தைம்பியராகிய
நலெங்கிள்ளியுமைராவர. இவருடைன் கராரியராறறங்கடரயில் நடைந்தை சபராரிசலெ, சசேங்குட்டுவனம்மைரானராகிய
சநடுங்கிள்ளி இறந்தைரான் என்பது, 'கராரியராறறுத் துஞ்சிய' என அவன் விசசேடிக்கப்படுதைலெராலும்(புறம். 47.)
அப்சபராரில் கிள்ளிவளவன் தைம்பிசய சவறறிசபறறவசனன்பது, "ஆரபுடன சதைரிய
விளங்சகரான்றன்னரால், கராரியராறறுக்சகராண்டை கராவல் சவண்குடடை, வலிசகழு தைடைக்டக மைராவண் கிள்ளி"
எனச் சேராத்தைனரார மைணிசமைகடலெயிற கிள்ளிவளவடனக் கூறுதைலெராலும் (மைணி. 19: 126-128.)
புலெப்படுகின்றன.சசேங்குட்டுவன் அம்மைரானராகிய சநடுங்கிள்ளி இங்ஙனமறந்தைதும், அவன் மைகனரான
சபருங்கிள்ளி உடறயூரிற பட்டைசமைய்தினன். திருக்சகராவலூரச் சிறறரசேனும் சபருவீரனுமைராகிய
மைடலெயமைரான் திருமடிக்கராரி(இவசன கடடைசயழுவள்ளல்களுள் ஒருவனராகிய கராரி.) என்பவன்
உடறயூரச் சசேராழைரக்குச் சசேனராபதியராகவிருந்து

உதைவிபுரிந்து வந்தைரான்; ஆனரால், இவனும் அதிரஷ்டைவீனத்தைரால் இடடையில் இறந்து விட்டைரான்.
விடைசவ,ஆண்டில் இடளயனராய்ப் பட்டைசமைய்திய சபருநறகிள்ளிக்கு விசரராதைமைராக அவன்
ஞராதியரசேசரல்லெராம் கிளம்பிப் சபருங்கலெகம் விடளப்பராரராயினர. இக்கராலெத்சதை, அவ்விளஞ் சசேராழைன்
தைனக்குப் சபருந்துடணவனராக- விருந்தை மைடலெயமைரானது மள்ளூர மைடலெயில் ஓடி ஒளிக்கும்படி சநரந்தைது.
55

இவடன இவ்வராபத்துக்கராலெத்திற கராத்துவந்தைவன், மறகூறிய மைடலெய மைரான்மைகன் திருக்கண்ணன்
என்பரான்.*இங்ஙனம் தைன் அம்மைரான்மைகனுக்கு சநரந்தை ஆபத்டதைக் சகட்டைதும்,சசேங்குட்டுவன்
விடரந்துசசேன்று,அவனுக்குப் படகவரராய்த் சதைரான்றிய சசேராழைசரரான்பதின்மைடர உடறயூடரயடுத்தை
சநரிவராயிலில் அழித்துத் தைன் டமைத்துனச்சசேராழைடனப் பட்டைத்தில் நிறுவினரான்.† இச்சசேய்தி மன்னரும்
விளக்கப்பட்டைது. இங்ஙனம் சசேங்குட்டுவன் சசேய்தைது, அவன் இரண்டைராமடற
வடைநராடு சசேன்று வந்தைதைறகு இரண்சடைராரு வருஷங்கட்கு மந்தியதைராகும்;அஃதைராவது -அவனது 45-ம்
வயடதை ஒட்டியதைராதைல் சவண்டும். இவ்வராறு,சசேங்குட்டுவனரால் உதைவி
புரியப்சபறறவசன,பிறகராலெத்தில் சபருவீரனராய்,'இரராசேசூயம்சவட்டை சபருநறகிள்ளி' எனச் சிறப்பிக்கப்
சபறறவன் எனத் சதைரிகின்றது. ‡ இவசன,சசேங்குட்டுவன், கண்ண
கிக்குக் சகராயிசலெடுத்துச் சிறப்பித்தை சசேய்திசகட்டுத் தைரானும் உடறயூரிற
சகராயிசலெரான்றுகட்டி,அப்பத்தினிக்குத் திருவிழைராசவடுத்துச் சிறப்பித்தைனன்.$
சசேங்குட்டுவனம்மைராடனயும்
---------* .(புறநரானூறு.174-ம்பராட்டில் இச்சசேய்தி குறிப்பிடைப்படுதைல் கராண்க.)
†(சிலெப்.27:118-23)‡ (புறம்.16). $(சிலெப். உடர சபறு கட்டுடர.)
அம்மைரான் சசேடயயும் பறறி யராமீண்சடைழுதியவறறிற சிலெ புறநரானூறு மதைலியவறடறக் சகராண்டு
ஊகித்தைனவராம்; ஆதைலின்,அறிஞர அவறடற ஏறறசபறறி ஆரராய்ந்துசகராள்ளக் கடைவர. இவறறரால்,
சசேங்குட்டுவன் கராலெத்துச் சசேராழைடர
அடியில்வருமைராறு குறிக்கலெராம்.
[உடறயூர] [புகரார]
மைணக் கிள்ளி கரிகராறசபருவளத்தைரான்
||
(கராரியராறறுத் துஞ்சிய) |
சநடுங்கிள்ளி கிள்ளிவளவன்
||
(இரராசேசூயம் சவட்டை) (சசேட்சசேன்னி)
சபருநறகிள்ளி. நலெங்கிள்ளி.
----------[பராண்டியர.]
இனிச் சசேங்குட்டுவன்கராலெத்து விளங்கிய பராண்டியர ஆரியப்படடைதைந்தை சநடுஞ்சசேழியனும், அவன்
தைம்பிசயரா மைகசனராவராகிய சவறறிசவற சசேழியனுமைராவர.சசேங்குட்டுவன் சிறிய தைந்டதையும்
இமையவரம்பன்-சநடுஞ்சசேரலெராதைன் தைம்பியுமைராகிய பல்யராடனச் சசேல்சகழுகுட்டுவனும், ஆரியபடடை
தைந்தை சநடுஞ்சசேழியனும் சேமைகராலெத்தைவரராகத் சதைரிகின்றது.* பிறகூறிய சசேழியசன சகராவலெடன
அநியராயமைராகக் சகரால்வித்து அவ்வநீதிடய உணரந்து தைன்மைடனவியுடைன் உயிரவிட்டைவன். "வடைவராரியர
படடைகடைந்து,சதைன்றமழ்நரா சடைராருங்குகராணப்,
புடரதீரகறபிற சறவிதைன்னுடைன், அரசுகட்டிலிறறுஞ்சிய பராண்டியன் சநடுஞ்சசேழியன்" என்று
இவடனச் சிறப்பித்துக் கூறுவர இளங்சகராவடிகள்.**
------------------* இது, சிலெப்பதிகராரம் கட்டுடரகராடதையில் வரும் பரராசேரசனன்னும் பராரப்பரான் வரலெராறறரால்
அறியப்படும்.)
** சிலெப்.மைதுடரக்கராண்டைத்தினிறுதிக் கட்டுடர
இப்பராண்டியன் சபரிய வீரனும் அரியபுலெடமையும் உடடையவன். இவன்பராடிய பராடைசலெரான்று
புறநரானூறறிற(183) கராணப்படுவது சகராண்டு, இவனது புலெடமையும் தைருமைசிந்டதையும் அறியலெராம்.
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இச்சசேழியன் கண்ணகிவழைக்டகக் சகட்டு இறந்தைதும், சகராறடகயில் இளவரசேராய் ஆட்சிபுரிந்துவந்தை
சவறறிசவறசசேழியன் சதைன்னராட் டைராட்சிக்கு உரியவனராயினன்.சசேங்குட்டுவன் வடைக்சக யராத்திடர
சசேன்றிருந்தை கராலெத்தில், இச் சசேழியனுக்கு மடிசூட்டுறசேவம் நடடைசபறறது.+ இவன்
பட்டைசமைய்தியதும், ன்மைராறன் என்னும் சவறுசபயர பூண்டைனசனன்று கருதைப்படுகிறது. சகராவலென்
சகராடலெயுண்டைடமைக்குப் சபராறசகரால்லெசன கராரணமைராயிருந்தைடமையரால் அச்சேராதியரா ரடனவரசமைலும்
இப்பராண்டியன் சபருஞ்சறறங்சகராண்டு, அவரகளு ளராயிரவடரக் கண்ணகியின்சபராருட்டுக்
களசவள்விசசேய்து சகரான்றராசனன்றும், அதைறகு அப்பத்தினி உவந்தைருளினசளன்றுங் கூறுவர.**
இவ்வரசேன் சிலெகராலெமைராட்சி புரிந்து இறந்தைதும், இவன்மைகனராய்ப் பட்டைசமைய்தியவன் சநடுஞ்சசேழியன்
என்பவனராகத் சதைராறறுகின்றரான். மகச்சிறுபிரராயத்திசலெ சிறந்தைவீரசனன்று சபரசபறறவன்,
இச்சசேழியன். தைன்னுடைசனதிரத்தை தைமழைரசேர எழுவருடைன் இவன் அதிபரால்யத்தில் தைடலெயராலெங்கரானம்
என்றவிடைத்துநிகழ்ந்தை சபராரில் சவறறிசபறற சசேய்தி மன்னூல்களிசலெ சபரிதும் புகழைப்படுகின்றது.++
------------------------+ சிலெப்.27:114-138 ** இந்நூல். பக் - 96.
++ புறம்.77;அகம்-36.சின்னமைனூரத் தைராமர சேராஸேனமம் இவன் சபராரச்சசேய்தி
கூறுதைல் அறியத்தைக்கது. (Vide Madras G.O. No. 508 Public dated 27-6-07.))
இந்சநடுஞ்சசேழியனுக்குப் பின் பட்டைசமைய்தியவன் உக்கிரப்சபருவழுதி என்பவனராதைல்
சவண்டும்.கடடைச்சேங்கமருந்தை பராண்டியருள் இவடனசய இறுதியில்டவத்து நூல்கள் கூறுதைல் கராண்க.*
இச் சசேழியன்,கரானப்சபர† என்ற ஊடரப்பிடித்து அதைன்
தைடலெவனரான சவங்டகமைராரபடனப் சபராரில்சவன்றவன்,எட்டுத் சதைராடகயுள் ஒன்றராகிய அகநரானூறு
சதைராகுத்தைவனும் இவ்வரசேசனயராவன்.சசேங்குட்டுவன் அம்மைரானராகிய சபருநறகிள்ளியும், சசேரமைரான்
மைராசவண்சகராவும், இவ்வுக்கிரப்சபரு
வழுதியும் மக்கநட்பராயிருந்தை சசேய்தி ஔடவயரார பராடைசலெரான்றரால்‡ (*புறம்.367) அறியப்படுகின்றது.
இவறறரால்,நம் சசேரர சபருமைரான்கராலெத்தில் ஆட்சிபுரிந்தை பராண்டியடர அடியில் வருமைராறு சகராள்ளலெராம்.
ஆரியப்படடைதைந்தை சநடுஞ்சசேழியன்
|
சவறறிசவறசசேழியன் என்ற நன்மைராறன்
|
தைடலெயராலெங்கரானத்துச் சசேருசவன்ற சநடுஞ்சசேழியன்
|
கரானப்சபரதைந்தை உக்கிரப்சபருவழுதி.
---------------------* இடறயனரார களவியல் உடரப்பராயிரம். † இஃது, இப்சபராது பராண்டி
நராட்டுள் கராடளயராரசகராயில் என வழைங்கும் தைலெமைராகும். ‡ புறம்.367.
[சசேரர கிடளயினர.]
சசேங்குட்டுவனுடடைய மைராறறராந்தைராய்மைக்கடளயும் அவன் ஞராதியரரான இரும்சபராடறகடளயும்
'சசேரவமசேத்சதைரார' என்னும் பகுதியுள் விரித்துக் கூறிசனம்.
இவருள், மைராறறராந்தைராய்ச் சேசகராதைரரரான நராரமடிச்சசேரலும் ஆடுசகராட்பராட்டுச் சசேரலெராதைனும்,
ஞராதியரராகிய சசேல்வக்கடுங்சகராவும் சபருஞ்சசேரல் என்பவனும், சசேங்குட்டுவன் கராலெத்தைவரராகத்
சதைரிகின்றனர. சமைசலெகூறிப்சபராந்தை மடறசய, பண்டடைநூல்களிற கண்டை சசேய்திகள் பலெவறறுக்கும்
மகப் சபராருந்துவசதைன்பது, அறிஞர நுணுகி அறியத்தைக்கது*.
---*கராலெஞ்சசேன்ற ஸ கனகசேடபப்பிள்டளயவரகள் தைம் '1800- வருஷத்துக்கு மறபட்டை தைமழைர' (The Tamils
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1800 - years ago)என்னும் அரியநூலில், சசேங்குட்டுவன் மைரடப மறறும் சவறுபடைக் குறித்திருப்பசதைராடு,
ஏடனச் சசேராழைரவமசேத்டதையும் சிறிது மைராறறிசயழுதியிருக்கின்றனர. அவரகள் கருத்துப்படி,
சசேங்குட்டுவன் தைந்டதை - சசேல்வக்கடுங்சகரா வராழியராதைனும், தைராய் - கரிகராலென் மைகளுமைராவர.ஆனரால்,
பதிறறுப்பத்தின் 5-ம் பதிகத்தில் "குடைவரசகராமைரான் சநடுஞ்சசேரலெராதைறகுச் சசேராழைன் மைணக்கிள்ளி"
மைகளீன்ற டமைந்தைன் எனச் சசேங்குட்டுவன் கூறப்படுகின்றரான். இதைனரால், இவன்றந்டதை
சநடுஞ்சசேரலெராதைசனன்பதும், தைராய் மைணக்கிள்ளியின் மைகசளன்பதும் விளக்கமைராகும்.இனிப்
பிள்டளயவரகள், மைராந்தைரஞ்சசேர லிரும்சபராடறடயச் சசேங்குட்டுவன் மைகனராகக் கருதினர.
சசேங்குட்டுவன் மைகன் குட்டுவஞ்சசேரசலென்பது பதிறறுப்பத்தின் 5-ம் பதிகத்தைரால் நன்கறியப்படும்.
மைராந்தைரஞ்சசேரல், சசேரர கிடளயினரராய்த் சதைராண்டியராண்டை இரும்சபராடற மைரபினனராவன். இம்மைராந்தைரன்
மைகனராகப் சபருஞ்சசேரலிரும்சபராடறடயப் பிள்டளயவரகள் குறித்திருப்பதும் மைராறராகும்.
இப்சபருஞ்சசேரல், சசேல்வக்கடுங்சகரா-வராழியராதைன் மைகனராவரான். இஃது அவடனப் பறறிய 8-ம்பத்துப்
பதிகத்துவரும் 'சபராய்யில் சசேல்வக்கடுங்சகராவுக்கு சவளராவிக்சகராமைரான் பதுமைன் சதைவியீன்ற மைகன்'
என்னுந் சதைராடைரரால் விளக்கமைராம். ஆகசவ, இந்நூலின் மதைலிறகுறித்தை மடறப்படி சசேரர
மைரபினடரக்சகராள்ளுதைசலெ சபரிதும் சபராருத்தைசமைன்பது ஆரராய்ந்தைறியத்தைக்கது. இனிச் சசேராழைரமைரபினடர
மன்குறித்தைபடி இருபகுதியினரராகக் சகராண்டு, உடறயூரச் சசேராழைர கிடளயில்,மைணக்கிள்ளிடயயும்,
அவன் மைகனராக சநடுங்கிள்ளிடயயும், அவன் மைகனராகப் சபருநறகிள்ளிடயயும்
கராட்டுதைலும்;புகராரச்சசேராழைரகிடளயில்,கரிகராலென், கிள்ளிவளவன், நலெங்கிள்ளி என்பவடர மடறசய
கராட்டுதைலும் சபராருத்தைமைராம். மைணக்கிள்ளியின் மைகளும் சநடுங்கிள்ளிக்குடைன்பிறந்தைவளுமைராகிய
நறசசேராடண, சசேங்குட்டுவன்தைராசயன்பதுங் குறிக்கத்தைக்கது. பராண்டிய வமசேராவளியராகப்
பிள்டளயவரகள் குறிப்பிட்டைடவ, மன்னூல்கசளராடு சபராருந்தும்.
[சவறு அரசேரகள்.]
இனிச் சசேரன்-சசேங்குட்டுவன் கராலெத்திருந்தை அந்நியரரான அரசேரகள்:-- (1) சகராங்கிளங்சகராசேர, (2) கயவராகு,
(3) நூறறுவர கன்னர, (4) அறுடக என்சபரார. இவருள் சகராங்கிளங்சகராசேசரன்சபரார குடைகுநராட்டடை
ஆண்டைவரகள்.*கயவராகு இலெங்டகடய ஆட்சிபுரிந்தைவன். நூறறுவரகன்னர என்சபரார கங்டகயின்
வடைகடரயிலுள்ள பிரசதைசேங்கடளயும் மைராளுவநராட்டடையும்† ஆட்சிபுரிந்சதைரார. அறுடகசயன்பவனும்
அவ்வடை நராட்டைரசேரில் ஒருவனராகத் சதைரிகின்றது. இவசரல்லெராம் சசேங்குட்டுவனுக்கு மக்க நட்பராளரராக
விளங்கியவசரன்பது சிலெப்பதிகராரம் பதிறறுப்பத்து மதைலியவறறரால் சதைளிந்தைது. இன்சனரார சசேய்திகள்
"சசேங்குட்டுவன் கராலெவராரராய்ச்சி" என்ற பகுதியினும் விரிவராக வருதைலெரால், இங்குக் கூறப்பட்டிலெ.
--------------*இதைனரால்,மறகராலெத்துக் சகராங்குசதைசேம், குடைகுநராடைராயிருந்தைடமை சபறப்படும்.
† 'குடைகக் சகராங்கரு மைராளுவசவந்தைரும்' என்புழி இளங்சகராவடிகள் குறித்தை மைராளுவசவந்தைர,
சசேங்குட்டுவன் நட்பரசேரரான கன்னசரயராதைல் சவண்டும். ஏசனனில்,கண்ணகியின் சிடலெக்கு மகவும்
உதைவிசசேய்தை கன்னர, அப்பத்தினிப் பிரதிஷ்டடைக்கு வந்திருக்கத் தைவறராரராதைலெரால், அவர வருடகடய
அடிகள் குறியராதிரரார என்க.
இவரகளன்றித் தைமழ்நராட்டில் சசேங்குட்டுவன் கராலெத்து விளங்கிய சிறறரசேரும் பலெரராவர. புறநரானூறு
அகநரானூறு மதைலிய சேங்கச் சசேய்யுள்கடள ஆரராயுமடைத்து, அவறறிற குறிக்கப்பட்டை சிறறரசேரில் அசநகர
இவன் கராலெத்தைவரராக அல்லெது இவன்கராலெத்டதை ஒட்டியிருந்தைவரராகசவ புலெப்படும்.அவடரசயல்லெராம்
ஈண்டுக் கராட்டின் விரியும். இனிச் சசேங்குட்டுவனுக்குப் படகயரசேரராய் இருந்தைவடரப்பறறி இவனது
சபராரச்சசேய்தி கூறப்பட்டைவிடைத்தும் பிறவிடைங்களிலும் கூறியுள்சளராம்.
--------------------
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அதிகராரம் - 9
சசேங்குட்டுவடனப் பராடிய இருசபரும் புலெவரகள்.
சசேரன்-சசேங்குட்டுவன்கராலெத்சதை, தைமழ்நராட்டிற புலெவர சபருமைக்களராக விளங்கியவர, பலெர;
இவசரல்லெராம் தைமழ்ப் சபரரசேரகளராலும் சிறறரசேரகளராலும் சபரிதும் அபிமைரானித்து
ஆதைரிக்கப்பட்டுவந்தைனர. எட்டுத்சதைராடக நூல்களிற கராணப்பட்டை புலெவரசபருமைக்களிற பலெர,
சசேங்குட்டுவன்கராலெத்தும் அவடனசயராட்டியும் ஒருநூறறராண்டுக்குள் விளங்கியிருந்தைவரராகசவ,
அன்சனராரபராடிய அரசேர மதைலியவரின் சதைராடைரபுகள்சகராண்டு அறியப்படுகின்றனர. இங்ஙனம்
இச்சசேரடன அடுத்திருந்தை புலெவர வரலெராறுகடளசயல்லெராம் விரிப்பிறசபருகும்;ஆயினும்,
சசேங்குட்டுவனரால் சநரில் அபிமைரானிக்கப்பட்டை புலெவரிருவடர மைட்டும் இங்சக குறிப்பிடைல் தைகும்.
அவரராவரார:- பரணரும் சேராத்தைனராரும்.
[பரணர.]
இவருட் பரணசரன்பவர, கடடைச்சேங்கமருந்தை புலெவர சபருமைக்களுள் ஒருவர. இவடரப்சபராலெ
அக்கராலெத்சதை புகழ் சபறறிருந்தைவர, கபிலெர ஒருவசரசயனலெராம். அந்தைணரகுலெ திலெகரராகிய இப்பரணர,
சசேங்குட்டுவடனப் பதிறறுப்பத்தின் ஐந்தைராம் பதிகத்தைராறபராடி, அவனது வீரங்சகராடடை மதைலியவறடற
விளக்கியிருக்கின்றரார. இவர பராடைல்கடளக்சகட்டை சசேரர சபருமைரான் மைகிழ்வுறறு உம்பறகராடு என்னும்
சசேரநராட்டுப் பகுதியின் அரசிடறவருவராடயயும், தைன் மைகன் குட்டுவஞ்சசேரடலெயும் பரணரக்குப்
பரிசேராகக்சகராடுத்தைரான் என்று, அப்பத்தின் இறுதிவராக்கியங் கூறுகின்றது. தைன் மைகடனப் பரிசேளித்தைரான்
என்பதைறகு, பரணரிடைம் அவடன மைராணராக்கனராக ஒப்பித்தைசசேய்திடயக் குறிப்பதைராகக் சகராள்ளுதைசலெ
சபராருந்தும். இப்பரணர தைம் பராடைல்களிசலெ, சசேங்குட்டுவன் கடைலிடடையிருந்தை தைன்படகவரசமைற
படடைசயடுத்து மைரக்கலெங்கடளச் சசேலுத்திய சபரராறறடலெசய மகுதியராகப் புகழ்கின்றனர.
சசேங்குட்டுவன் தைந்டதை சநடுஞ்சசேரலெராதைனராலும் இப்புலெவர அபிமைரானிக்கப்-பட்டைவசரன்பது,
அச்சசேரலெராதைன் சசேராழைனுடைன்புரிந்தை சபரும்சபராரில் இறந்துகிடைந்தைசபராது, இவர உருகிப்பராடிய
பராடைசலெரான்றரால்(புறம்-62.) உணரப்படுகின்றது. மைறறும், இவரராறபராடைப்சபறறதைமழைரசேர,
உருவப்பஃசறர இளஞ்சசேட்சசேன்னியும் (இவன், கராரிகராறசபருவளத்தைரான் தைந்டதை) சவறபஃறடைக்டகப்
சபருவிறறகிள்ளியும்,டவயராவிக்சகராப்சபரும்சபகனும்(சபகனும் அதிகனும்
கடடைசயழுவள்ளல்கடளச் சசேரந்தைவர.) அதிகமைரானஞ்சியும் சவறு சிலெருமைராவர. ஔடவயராரராலும்
அருடமையராகப் புகழ்ந்து கூறப்பட்டைவர

இப்புலெவர சபருமைராசனனின் சவறு மகுத்துச் சசேரால்வசதைன்டன?* எட்டுத்சதைராடகநூல்களிசலெ, இவர
பராடியனவராக 82-சசேய்யுட்கள் கராணப்படுகின்றன. இப்பராடைல்களரால் அறியப்படும்
விசசேடைங்கடளசயல்லெராம், மைஹராமைசஹராபராத்யராய-ஐயரவரகள் பதிறறுப்பத்துப் பதிப்பின் மகவுடரயில்
நன்குவிளக்கியிருத்தைலெரால், இங்கு அவறடற எடுத்சதைழுதுவது மடகசயன விடுத்சதைராம்.
[சேராத்தைனரார]
இனிச் சேராத்தைனரார என்பவரும், கடடைச்சேங்கப் புலெவருள் ஒருவசர; இவர மைதுடரயில் சநல்லுப்புல்லு
மதைலிய கூலெ** வியராபராரஞ் சசேய்துவந்தைடமையரால், மைதுடரக் கூலெவராணிகன் சேராத்தைனரார எனப்
சபயரசபறறனர. சேங்கத்தில் அரங்சகறறற சபராருட்டுப் பிறர பராடிவரும்நூல்களிற
குறறங்கராணுந்சதைராறும், அவறறுக்கு மைனம்சபராறராது தைம்விதிடயசநராந்து தைடலெயிற குத்திக்சகராண்டு
வந்தைவர இவசரன்றும், அதுபறறிச் சத்தைடலெச்சேராத்தைனரார என வழைங்கப்சபறறரார என்றுங் கூறுவர.இவரது
தைடலெக்குத்துத் திருவள்ளுவரது மப்பராடலெக் சகட்டைசபராது மறறும் நீங்கியசதைன்பது:-
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"சந்திநீரக் கண்டைந் சதைறிசுக்குத் சதைனளராய்
சமைராந்தைபின் யராரக்குந் தைடலெக்குத்தில்-கராந்தும்
மைடலெக்குத்து மைரால்யராடன வள்ளுவரமப் பராலெராற
றடலெக்குத்துத் தீரவுசேராத் தைறகு"
---* புறம்-99
**கூலெம் என்பன - சநல்லுப் புல்லு வரகு திடன சேராடமை இறுங்கு சதைராடர இரராகி என்பன.)

என்னும் மைருத்துவன்-தைராசமைராதைரனரார வராக்கரால் (திருவள்ளுவமைராடலெ. 11.) அறியப்படுகின்றது. இச்
சேராத்தைனரார சபகௌத்தைமைதைச் சேராரபுடடையவசரன்பது, மைணிசமைகடலெயில், அம் மைதைவிஷயங்கடள
உணரச்சியுடைனும் உருக்கத்துடைனும் மகவழைகராக இவர பராடுதைலினின்றும் ஏடனய மைதைங்கடள அங்ஙனம்
கூறராடமையினின்றும் உய்த்தைறியலெராம். மறகராலெத்து வழைங்கிய சேமையநூல்களிலும் தைருக்கமதைலியவறறினும்
மகுந்தை ஆரராய்ச்சியுடடையரார இவசரன்பதும்,வடைநூறபயிறசி சபரிதுடடையவசரன்பதும்
மைணிசமைகடலெயரால் சதைளிவராகின்றன. சகராவலென் சகராடலெடயயும், கண்ணகியின் சறறத்தைரால் விடளந்தை
மைதுடரக் சகட்டடையும், சகராவலென் மைகள் மைணிசமைகடலெ துறடவயும் இப்புலெவர சநரில் அறிந்தைவர.
சசேங்குட்டுவன் தைன் சேசகராதைரருடைன் சபரியராறறங்கடரயில் தைங்கியிருந்தைசபராது, இப் புலெவரசபருமைரானும்
அவனுடைன் சசேன்றிருந்தைரார. அப்சபராது மைடலெவராணரபலெர வந்து, தைங்கள்மைடலெயில் கண்ணகி
சுவரக்கம்புக்க சசேய்திடயச் சசேங்குட்டுவனுக்குத் சதைரிவிக்க, இச் சேராத்தைனரார, தைராம் மைதுடரயில்
சநரிலெறிந்தை அவள்வரலெராறுகடள அரசேனுக்கு விரித்துடரத்தைனர. இவர சதைரிவித்தை
சசேய்திகடளக்சகராண்சடை, இளங்சகராவடிகள், கண்ணகியின் சேரித்திரத்டதைச் சிலெப்பதிகராரசமைன்னுஞ்
சிறந்தை கராப்பியமைராகப் பராடுவராரராயினர. இவ்வடிகள் சிலெப்பதிகராரத்டதைப் பராடிமடிப்பதைறகு மன்சப,
சேராத்தைனரார சகராவலென்மைகள் மைணிசமைகடலெயின் துறடவப்பராடி மடித்திருந்தைனசரன்பது,
"மைணிசமைகடலெசமை லுடரப்சபராருண் மறறிய சிலெப்பதிகராரமறறும்' என்ற இளங்சகராவடிகள் கூறசற
அறிவிக்கின்றது. கண்ணகி மைணிசமைகடலெயிருவர சேரிதைங்கடளயும்
சசேங்குட்டுவன் சேசகராதைரரரான அவ்வடிகசள பராடைக் கருதியிருந்தைனசரன்றும், சேராத்தைனரார மைணிசமைகடலெ
துறடவப் பராடி மடித்துவிட்டைடமை சதைரிந்து சிலெப்பதிகராரத்டதை மைட்டும் அவரியறறினசரன்றும்
அடியராரக்குநல்லெரார பதிகவுடரயிற குறிப்பிடுவர. சேராத்தைனரார தைராம்பராடிய மைணிசமைகடலெடய
இளங்சகராவடிகடளத் தைடலெடமையராகக்சகராண்டை அடவக்கண்சண அரங்சகறறினசரன்பதும்,
இளங்சகராவடிகளும் தைம் சிலெப்பதிகராரத்டதைச் சேராத்தைனரார மன்பு அரங்சகறறினசரன்பதும் அவ்விருவரும்
பராடிய பதிகங்களரால் சதைரிகின்றன. சேராத்தைனரார சசேங்குட்டுவனராற சபரிதும் அபிமைரானிக்கப்பட்டைசதைராடு
அவன் சேடபடய அலெங்கரித்தை புலெவரசபருமைரானராகவும் விளங்கினர.(சிலெப். பதிகம்.10; சிலெப் 25: 106.)
மைடலெவளங் கராணசவண்டிச் சசேங்குட்டுவன் சபரியராறறங்கடரயில் தைங்கியிருந்தைசபராது, இவரும்
அவனுடைன் சசேன்றிருந்து, சசேரனது சசேல்வப்சபராலிடவக் கண்டுவியந்தைனர என்பது "கண்களி
மையக்கத்துக் கராதைசலெராடிருந்தை-தைண்டைம ழைராசேரான் சேராத்தைன்"என அடிகள் கூறுதைலெரால்(சிலெப்25:65-66)
அறியலெராம். தைம் நகரத்தைரசேனராக விளங்கிய ஆரியப்படடைதைந்தை -- சநடுஞ்சசேழியன் சகராவலென்
சகராடலெகராரணமைராக இறந்தைதும், சேராத்தைனரார வஞ்சிசசேன்று சசேங்குட்டுவனரால் ஆதைரிக்கப்பட்டைரார
என்பதும், பின் பராண்டிநராட்டடை அந்சநடுஞ்சசேழியன் தைம்பி சவறறிசவறசசேழியன் என்ற நன்மைராறன்
ஆட்சிபுரியத் சதைராடைங்கியதும், இவர, தைம் ஊரராகிய மைதுடரசசேன்று அப்பராண்டியனரால் அபிமைரானிக்கப்
பட்டைனசரன்பதும் உய்த்தைறியப்படுகின்றன. சேராத்தைனரார இந் நன்மைராறடனப் பராடிய பராடைசலெரான்று
புறநரானூறறுள் (59) கராணப்படுதைல் அறியத்தைக்கது
--------*(சிலெப். பதிகம்.10; சிலெப் 25: 106.) †(சிலெப்25:65-66)
இம்மைராறன்,'சித்திரமைராடைத்துத் துஞ்சிய' என்னும் அடடையுடைன் பிறகராலெத்தில் வழைங்கப்
பட்டைரான். நக்கீரர மதைலிசயராரராற பராடைப்பட்டைவனராக அந்நூலிறகண்டை 'இலெவந்திடகப் பள்ளித் துஞ்சிய
நன்மைராற'னின் இவன் சவறரானவன். நறறிடண மதைலிய சதைராடக நூல்களிசலெ இச்சேராத்தைனரராற
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பராடைப்பட்டைனவராகக் கராணப்படும் சசேய்யுள்கள் சிலெவுண்டு. இப் புலெவரசபருமைரானது வராக்கினிடமையும்
சபருடமையும் பிறசிறப்புக்களும், மைஹராமைசஹராபராத்யராய-ஐயரவரகள் சவளியிட்டை மைணிசமைகடலெமூலெம்
அறிஞசரல்லெராம் அறிந்து மைகிழ்ந்தைடவயராதைலெரால், இங்கு விரித்திசலெம்.
--------------------------
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அதிகராரம் - 10
சசேங்குட்டுவன் நராடும்- வஞ்சி மைராநகரமம்
----------------------1. நராடு.
சசேரசதைசேம் என்பது கருவூரப்பிரசதைசே மட்படைக் சகராயம்புத்தூர சசேலெம் நீலெகிரி
'ஜில்லெரா'க்களும்,டமைசூரநராட்டின் சதைன்பகுதியும் சமைறகுத்சதைராடைரச்சிமைடலெ சநடுகவுள்ள
கடைறகடரப் பக்கங்களுமைராம்.இந்நராடு, ஒவ்சவராருகராலெத்து விரிந்துங் குடறந்து
மருந்தைடமையரால்,இதைசனல்டலெடய வடரயறுத்துக் கூறுதைல் அரிது. சசேங்குட்டுவன், அவன் கராலெத்சதை
சிறந்துவிளங்கிய சபருவீரனராதைலின், அவன் நராடு,பண்டடையினும் விரிவுடடையதைராகசவ இருந்திருத்தைல்
சவண்டும். இவன் சவன்றடிப் படுத்திய நராடுகளில், சகராடுகூர என்பதும்
ஒன்றராகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இஃது இப்சபராது டமைசூரி ரராஜ்யத்துள் ஒரு பகுதியராக அடைங்கும்.இதைடன
இச்சசேரன் சவன்றரான் என்றதைறசகறபப், படழைய சேராஸேனசமைரான்று,சகராடுகூர நராட்டடைச்
சசேரமைரானுக்குரிடமைகூறிச் சசேல்கின்றது.* அன்றியும், டமைசூரின் சபரும்பகுதி சசேரநராடைராயிருந்தை சதைன்று
சவறு சேராஸேனங்களராலும் விளங்குதைலெரால், † மறகராலெத்சதை சசேரசதைசேம் அதிகவிஸ்தீரணம்
சபறறிந்தைதைராகசவ சகராள்ளலெராம். இத்சதைசேத்துள்சள, சமைறகுமைடலெத்சதைராடைரச்சிக்கு உள்ளடைங்கிய
மைடலெநராட்டில் சசேங்குட்டுவனுக்கும் உரிடமை யுண்டைராயினும், அதைன் சபரும்பகுதிடய அவன் ஞராதியரசேர
ஆண்டு வந்தைனசரன்பது மன்னசர குறிப்பிட்சடைராம். ஆயினும்,
நம் சசேரனுக்குவழைங்கிய சசேங்குட்டுவன் என்ற சபயரக்சகறபக் சகராள்ளுமடைத்துக் குட்டைநராடு‡
இவனராட்சிக்குட் பட்டைதைராகச் சசேரால்லெல் சபராருந்தும். இதுபறறிப் சபராலும், அக்குட்டை நராட்டிறகுள்
அடைங்கிய சபரியராறறுக்கு மைடலெவளங் கராண்டைல் சவண்டிச் சசேங்குட்டுவன் சசேன்றிருந்தைதூஉம் என்க.
ஆயின், அப் சபரியராறு சேங்கமைமைராகு-மடைத்தைடமைந்தை மசிறி என்னும் கடைறகடரப்பட்டினம் நம் சசேரடனச்
சசேரந்தைதைராதைல் சவண்டும். இம்மசிறி அந்நிய சதைசேங்களுடைன் "ஏறறுமைதி' 'இறக்குமைதி'ச் சேம்பந்தைம்
சபறறுப் படழையகராலெத்தில் மகப் பிரசித்தி சபறறிருந்தைது.
------*இந்நூல் 29 ஆம் பக்கத்துக் கீழ்குறிப்புப் பராரக்க.
† Dr Fleet’s History of deccan. P.189
‡ இது, சகராடுந்தைமழ் நராடுகளுள் ஒன்று; இன்றும் இப்சபயருடைன் வழைங்குகின்றது; சகராட்டையத்துக்கும்
சகரால்லெத்துக்குமடடையில், பராடலெயராறறராற பலெ ஏரிகளும் தீவுகளுமடடையதைராகி இப்பிரசதைசேமருத்தைலெரால்
'குட்டைநராடு' என வழைங்கப்பட்டைதைராகக் கருதைப்படுகின்றது.
----------------------------------------------------------2. வஞ்சிமைராநகரம்
-------------------------தைமழ்நராட்டடை ஆண்டுவந்தை மூசவந்தைருள்சள,சசேராழை பராண்டியரக்கு உடறயூர புகரார மைதுடரகள் எவ்வராறு
படழைய தைடலெநகரங்களராக விளங்கினசவரா,அவ்வராசற, சசேரரது சதைரான்றுசதைராட்டை இரராஜேதைரானி *வஞ்சி
மைராநகரமைராகும். சமைல் கடைலில் சதைராண்டி மைராந்டதை என்னுந் துடறமக நகரங்களும்,சசேரரக்குச் சிறந்தை
தைலெங்களராயினும் வஞ்சிமைரா நகரக்கு அடவ அடுத்தை தைரத்தைனசவயராம். இவ்வஞ்சிக்குக் கருவூர என்பதும்
ஒரு பழைம் சபயர. இந்நகரம் ஆன்சபராருடநயராறறங் கடரயில் அடமைந்து விளங்கியதைராம்.
" சநடுந்சதைரக்சகராடதை-திருமைரா வியனகரக் கருவூர மன்றுடறத்
சதைண்ணீ ருயரகடரக் குடவஇய
தைண்ணரான் சபராருடந மைணலினும் பலெசவ"
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(அகநரானூறு.93.)
"தைண்சபராருடநப் புனறபராயும்
விண்சபராருபுகழ் விறல்வஞ்சி" (புறம்.11)
"தைண்சபராருடந சூழ்தைரும் வஞ்சியரார சகராமைரான்"(சிலெப்-29.)
எனக் கராண்க.ஆன்சபராருடநயராறறின் அடலெ, வஞ்சிக்சகராட்டடைமைதிலிற றராக்கும்படி அவ்யராறு
சநருங்கிச் சசேல்வசதைன்பது, "வஞ்சிப் புறமைதி லெடலெக்குங் கல்சலென் சபராருடந" என்னும்
புறப்பராட்டைடியரால்(387) விளங்கும்.
------*இந்நகரத்டதைப் பூவராவஞ்சி(சிலெப்.26.50),வராடைராவஞ்சி(28-180) சபராறசகராடிப் சபயரப்படூஉம்
சபரான்னகர(மைணி.92.) சகராநகர (சிலெப்.27.255) என மன்னூல்கள் அணிந்து கூறும்.

இவ் வரான் சபராருடந--ஆனி,வரானி,ஆன்சபராருந்தைம்,தைண்சபராருடந, சூதைநதி எனவும் கூறப்படும்.*
கருவூரராகிய வஞ்சிக்குப் பக்கத்சதைராடும் ஆன்சபராருடநசயராடு சநரகிழைக்கிற சசேல்லும்
கராவிரியும்,குடைவனராறும் சேங்கமைமைராகும் கூடைசலெரான்று உண்டு; இதைடன-"சசேங்குணக் சகராழுகுங் கலுழி மைலிரநிடறக்
கராவிரி யன்றியும் பூவிரி புனசலெராரு
மூன்றுடைன் கூடிய கூடை லெடனடய" (பதிற-50)
எனச் சசேங்குட்டுவடனப் பரணர பராடுதைலெரால் அறியலெராம். "மூன்றுடைன் கூடிய
கூடைசலென்றது,அக்கராவிரிதைரானும் ஆன்சபராருடநயும், குடைவனராறுசமைன இம்மூன்றுஞ் சசேரக்கூடிய
கூட்டைம்" என்பது படழையவுடர.இந்நதிகளன்றிக் கராஞ்சிசயன்னும் †ஓர யராறும் சசேங்குட்டுவனராட்டிற
பிரபலெம்சபறறது; ' தீனம்புன லெராய மைராடுங்-கராஞ்சியம் சபருந்துடற ' எனக் கராண்க.
இவ்வஞ்சிமைராநகரின் படழைய அடமைப்பு,மன்னூல்களில் அடியில் வருமைராறு
சிறப்பிக்கப்படுகின்றது.இம்மூதூரின் சகராட்டடைக்கு சவளிசய சதைவர சகராட்டைங்களும் சபராது
ஸ்தைலெங்களும் டஜேநப்பள்ளிகளும் சபராழில்களும் சபராய்டககளும் மகுந்திருந்தைசதைராடு, அவ்விடைங்களில்
தைவமனிவரும் ஞரானிகளும் சேராஸ்திரவறிஞரும் எங்கும் நிடறந்திருந்தைனர.
------------*பிங்கலெ நிகண்டு,4.118 சபராருடந என்பது தைராமரபரணிக்குத் தைனித்தை சபயரராதைலெரால்,அதைனின்
சவசறன்படதைக் குறித்தைறகு ஆன்சபராருடந என விசஷடிக்கப்பட்டைதைராகத் சதைரிகின்றது.
† குடைவனராறு, கருவூரக்குத் சதைன்கிழைக்சக 12-டமைலில், ஆம்பிரராவதியுடைன் சேங்கமைராகின்றது. இதைடனக்
கராவிரியுடைன் கலெப்பதைராக உடரகராரர எழுதியறகுக் கராரணந்சதைரியவில்டலெ.

சகராட்டடைடயச் சூழ்ந்துள்ள புறக்குடி அல்லெது புறஞ்சசேரியில் அரண்கராவல்புரியும் படடையிருப்புகளும்
அந்நியவரசேர தைங்குதைறகடமைந்தை மைராளிடககளும் இருந்தைன. சகராட்டடைடய,ஆழ்ந்தைகன்ற அகழி
சூழ்ந்திருந்தைது. அதைனிற பலெ வடக மதைடலெச் சேராதிகளும் சபருமீன்களும்
நிடறந்திருந்தைன.வஞ்சிமைராநகருள்சள சபருகிசயராடுங் கழிநீசரல்லெராம் மடிவில் அவ் வகழிக்கண்சண
சசேன்று சசேரவதைராம். இவ்வகழுக்கும் சகராட்டடைக்கும் இடடையிசலெ கராவறகராசடைரான்று
உண்டு.சகராட்டடைமைதில், படகவடர அழிக்கத்தைக்க எந்திரங்கள் பலெவறறரால் மைராட்சிடமைசபறறிருந்தைது.
அதைன் வராயிலெரானது, சவடலெப்பராடு மகுந்து, பலெ நிடலெசகராண்டை சகராபுரத்சதைராடுங் சகராடிகசளராடும்,
சவள்ளிமைடலெசயரான்று உள்கிழிந்தைராறசபராலெ விளங்கியது. இவ்வராயிடலெக் கடைந்து சசேல்லின், சகராட்டடை
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வராயில் கராக்கும் கராவலெராளர சநருங்கியுடறயும் வீதிகளும் மீன்விடலெஞரும் உப்புவராணிகரும்
கள்விறசபராரும் பிட்டு அப்பங்கள் விறசபராரும், வராசேடனப்பண்டைம் விறசபராரும் இடறச்சிவிறசபராரும்
வசிக்கின்ற வீதிகளும் அடமைந்திருந்தைன.இவ்வீதிகடளயடுத்து - மைட்கலெஞ்சசேய்யுங் குயவர,சசேம்பு
சகராட்டிகள், சவண்கலெக்கன்னரார, சபராறசகரால்லெர,தைச்சேர, நட்பராடவசசேய்சவரார, டதையறகராரர,
மைராடலெகட்டுசவரார,சசேராதிடைர, பராணரமதைலிசயரார சதைருக்களும், சேங்கறுப்சபரார இரத்தினப்பணியராளர
வீதிகளும், நராடைகக்கணிடகயர வீதியும்,சநல்லுப் புல்லு மதைலிய கூலெவடக விறசபரார சதைருவும்,சூதைர
மைராகதைர சவதைராளிகர, சபராதுமைகளிர சதைருக்களும்,

ஆடடைசநய்து விறசபரார,சபரான்வராணிகர,இரத்தின வியராபராரிகள் வீதிகளும், அந்தைணர அக்கிரகராரமம்,
இரராசே வீதியும், மைந்திரிகள் வீதியும், பல்வடக அரசேராங்க அதிகராரிகள் வராழுந் சதைருக்களும்
அப்சபருநகரில் மடறசய அடமைந்திருந்தைன. இடவயன்றி, யராவரும் வந்து தைங்குதைறகுரிய மைரத்தைடிகளும்,
அம்பலெமம்,மச்சேந்தி நராறசேந்திகளும், அருவிசயராடும் அழைகிய சசேய்குன்றுகளும், இளமைரக்கராக்களும்,
சபராய்டககளும், அறச்சேராடலெகளும், சபரான்னம்பலெமம், தைவப்பள்ளிகளும் விளங்கின. மகவழைகராக
அடமைக்கப்பட்டை சபகௌத்தை டசேத்தியசமைரான்றும்* அவ்வஞ்சியினுள்சள திகழ்ந்தைது.(மைணிசமை. கராடதை.28)
சசேரருடடைய அரண்மைடனயரானது அம்மூதூரின் மைத்தியில்,சபரான்மையமைரானசதைராரு சிறு சமைருப்சபராலெப்
பிரகராசித்தைது; "சநடுநிடலெ சமைருவிற,சகராடிமைதின் மூதூர நடுநின்
சறராங்கிய,தைமைனிய மைராளிடக" என்பர இளங்சகராவடிகள்.† அதைனுள் அத்தைரானி மைண்டைபமம்
(சகராலுவிருக்டக), சவத்தியன்மைண்டைபமம் (மைந்திரராசலெராசேடனச்சேடப), மைணியரங்குகளும்
(நடைனசேராடலெ), பிறவும் மைராட்சிடமைசபறறு விளங்கின. அரசேன் தைன் மைடனவியுடைன் வசேந்தைகராலெத்டதைக்
சகராண்டைராடு தைறசகன்று அடமைந்தை 'இலெவந்திடக சவள்ளிமைராடைம்' என்னும் மைராளிடக சயரான்றுண்டு‡
.இஃதைன்றி, நகரப்புறத்சதை,சபராய்
டககளராலும் சசேராடலெகளராலும் சூழைப்பட்டை 'சவளராவிக் சகராமைராளிடக' (சிலெப்பதி 28: 197-198.)என்னும் ஓர
அழைகிய மைந்திரமம் அடமைந்திருந்தைது.
--------*சகராவலெனுக்கு ஒன்பதைராந்தைடலெமடறப் பராட்டைனரான சகராவலெனரால் வஞ்சிநகரிற கட்டைப்பட்டைதைராக
மைணிசமைகடலெயிற கூறப்படும் சபகௌத்தை டசேத்தியம் இதுசபராலும். (கராடதை-28. 123-31)
†சிலெப்.28 ‡ ௸.25.4.

இது 'சவண்மைராடைம்' எனவும் வழைங்கப்படும்.(புறநரானூறு 13.) சசேங்குட்டுவன் மைராறறராந்தைராய்ப்
பராட்டைனும், சபராதினிமைடலெத் தைடலெவனுமைரான சவளராவிக்சகராமைரான் சபயரசபறறிருத்தைலெரால்,
இம்மைராளிடக அவன் வசித்துவந்தைது சபராலும். இவ்வழைகிய மைராடைம் சசேங்குட்டுவன்கராலெத்சதை
அந்நியவரசேர தைங்குதைறசகன்று உபசயராகப்பட்டைது. (சிலெப் 28.198.) திருமைரால் பள்ளிசகராண்டைருளும்
ஆடைகமைராடைம் (சிலெப் 26. 62; 30.51.) என்ற ஆலெயசமைரான்றும் வஞ்சிக்குப் பக்கத்திருந்தைதைராகக்
கருதைப்படுகின்றது.
இங்ஙனம், சசேரரது படழைய இரராசேதைரானியராகச் சிறப்பிக்கப்பட்டை வஞ்சிசயன்பது யராசதைன ஆரராயுமடைத்து,
அஃது,இப்சபராது திருச்சிரராப்பள்ளி ஜில்லெராடவச் சேராரந்துள்ளதும், சகராங்குநராட்டுத் தைலெங்களுள்
ஒன்றுமைராகிய கருவூசர(கரப்பபுரி என்பர வடைநூலெரார.) என்பதைறகு சவண்டிய பிரமைராணங்கள்
எதிரப்படுகின்றன. மன்னூல்களிற கூறப்பட்டைவராசற, இவ்வூர ஆம்பிரராவதி நதிக்கடரயில் உள்ளதைராம்;
ஆம்பிரராவதி என்பது, ஆன்சபராருடநயின் வடைசமைராழிப்சபயர; "சபராறபு மைலியராம் பிரவதியரான்
சபராருடந சயனவும் புகலுவரரால்" என்பது கருவூரப்புரராணம்(இப்புரராணம் இறடறக்கு 290வருஷங்கட்குமன் இயறறப்பட்டைசதைன்பது. அதைன் பராயிரச் சசேய்யுளரால் அறியப்படுகின்றது; இனிய
வராக்குடடையது; நூலெராசிரியர சபயரமதைலிய வரலெராறுகள் விளங்கவில்டலெ.) [ஆம்பிரம்-மைராமைரம்] சூதைநதி
என்று பிங்கலெநிகண்டு இதைறசகராரு சபயர கூறுவதும் ஆம்பிரராவதி என்பசதைராடு ஒத்தை
சபராருளுடடையசதையராகும்; [சூதைம் -மைரா]. இந்நதி வரராக மைடலெயில் உறபத்தியராகி மைராமைரச்சசேராடலெவழிசய
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சசேல்லுதைலெரால் இப்பயரகள் சபறறசதைன்பர. "வஞ்சிப் புறமைதிலெடலெக்கும் கல்சலென் சபராருடந"
"தைண்சபராருடந சூழ்தைரும் வஞ்சியரார சகராமைரான்" என மன்சனரார கூறியவராசற,இக்
கராலெத்தும், இவ் வராம்பிரராவதி கருவூடரசயராட்டித் சதைன்றிடசேயிலிருந்து கீழ்புறமைராகசவராடி
வடைக்சகதிரும்பிக் கராவிரியுடைன் கலெக்கின்றது. இக் கருவூசர, வஞ்சி எனத் தைமழிலும், வஞ்சுளராரணியம்
என வடைசமைராழியினும் வழைங்கப்படுவதைராம்; "வஞ்சுளரா ரணியம் வஞ்சி கருவூர" என்பது கருவூரப்
புரராணம்.இதைறசகறப, இந்நகரத்தின் சதைன்றிடசேயில் நதிக்கடரயிலுள்ள துரக்கராசதைவிக்கு வஞ்சியம்மைன்
என்னும் சபயர இன்றும் வழைங்கிவருதைலும், இவ்வூர அரங்கநராதைப் சபருமைராள் சகராயிற
கரப்பக்கிரகத்தின் சதைன்பக்கத்துக் கராணப்படும் சேராஸேனத்துள்சள "வஞ்சி...ஸடவஷ்ணவசரராம்" என்னுந்
சதைராடைர கராணப்படுதைலும், ஆம்பிரராவதிக்கு வடைக்சக சகராயில் சகராண்டை †சிவசபருமைரான் வஞ்சுசளச்சுர
லிங்கம் என
அடழைக்கப்படுதைலும் இங்கு அறியத்தைக்கன.
கருவூரக்கு வடைகிழைக்சக, ஆம்பிரராவதி மைணிமத்தைராநதி கராசவரி மூன்றுங்கூடுந் திருமக்கூடைல் உள்ளது;
"வஞ்சுளராடைவிக்குத் தைரகுணக்கராக வராம்பிர வதிநதி மைதிசபரால், விஞ்சுமைரா மைணிமத் தைராறுகராசவரி சமைவுழி
சமைவு சமைவுதைலெரால், எஞ்சேலில் திருமக்கூடைசலென் றிடசேப்ப" என்பது கருவூரப் புரராணம்.‡ இம்
மந்நதியின் கூடைசலெ "கராவிரி யன்றியும் பூவிரி புனசலெராரு மூன்றுடைன் கூடிய கூடை லெடனடய" எனப்
பரணர சசேங்குட்டுவனுக்கு உவமத்தைதைராம்.
--------* வஞ்சிமைரம் நிடறந்தை கராடைராதைலின் இப் சபயரசபறறசதைன்பர.
† திருவரானிடலெப் பசுபதீசுவரர சகராயிறகுத் சதைன்பராலுள்ளது.
‡ ஆம்பிரராவதிச்சேருக்கம். 45-மைணிமத்தைராநதி, கராவிரியுடைன் கலெக்குமடைம் இப்சபராது சமைறசக
சவகுதூரத்துள்ளது. மறகராலெத்து இந்நதி ஆன்சபராருடநயுடைன் சசேரந்து கராவிரியிற சேங்கமத்தைது
சபராலும்.))

இனிக் கராஞ்சி என்னும் யராறும் சசேங்குட்டுவனராட்டிற சிறப்புடடைய நதிகளுசளரான்சறன்பது "கராஞ்சியம்
சபருந்துடற மைணலினும் பலெசவ" என அப்புலெவர நம் சசேரடன வராழ்த்துதைலெராற சறரியலெராம். இவ் ஆறு,
சநராய்யல், கராஞ்சிமைராநதி(இந்நதி 108-டமைல் நீளமடடையது; ஈசரராடு கருவூரத் தைராலூகராக்கள் கூடுமடைத்து
சநய்க்குப்பத் தைருகில் கராவிரியுடைன் சேங்கமைமைராகிறது.) என அப் பிரசதைசேத்தில் இன்றும் வழைங்கி
வருகின்றது; இந்நதிக்கடரயிலுள்ள சபரூர என்னுந் தைலெத்டதைக் கராஞ்சிவராய்ப்சபரூர எனப்
படழையசேராஸேனமம்(சசேந்தைமழ், சதைராகுதி-4, பக்.342; ஏயரசகரான்.88.) சபரிய புரராணமம் குறிப்பிடுதைலுங்
கராண்க. இவறறரால், சசேரன் சசேங்குட்டுவடன அவன் சதைசேத்திலும் நகரத்திலும் ஓடும் நதிகசளராடும்
உவமத்து மறகராலெ வழைக்குக்கிணங்கச் சிறப்பித்தைனர பரணர என்பது நன்கறியப்படும்.
இக்கருவூரக்குக் கிழைக்சக ஆம்பிரராவதிக் கடரயிலுள்ள அரசேவனம் என்னும் பிரசதைசேத்தில் திருமைரால்
பள்ளி சகராண்டைருளும் ஆலெயசமைரான்றுண்டு என்று கருவூரப்புரராணங் கூறுகின்றது
(ஆம்பிரராவதிச்சேருக்கம்.) இஃது இப்சபராது கருவூரில் அரங்கநராதைப் சபருமைராள் சகராயில் என்று
வழைங்கப்பட்டு, அப்சபருமைராள் பள்ளி சகராண்டைருளுந் தைலெமைராயுள்ளது. ஆடைகமைராடைம் என்ற சபயருடைன்
திருமைரால் பள்ளிசகராண்டைருளுங் சகராயிசலெரான்று,இளங்சகராவடிகளராற குறிக்கப்பட்டிருப்பது,
சமைறகூறிய சேந்நிதிசய யராதைல்சவண்டும்.

சிலெப்பதிகரார அரும்பதைவுடரயராசிரியர, "ஆடைகமைராடைம்-திருவனந்தைபுரம்; இரவிபுரம் என்பராருமளர"
(பக்.68) என்சறழுதினரார. ஆனரால், சசேங்குட்டுவன்,ஒசரயிரவில் சித்தைஞ்சசேய்து, வடைநராட்டிறகுப்
பிரயராணித்தை அவசேர தைருணத்தில், ஆடைகமைராடைத்துத் திருமைராலின்சகராயிற பிரசேராதைத்துடைன் சிலெர வந்து
அவடனக்கண்டைனர என்று அடிகள் கூறுவடதை(இந்நூல் சவறிடைம் கராண்க) சநராக்குமடைத்து, அக்சகராயில்,
வஞ்சியராகிய கருவூரக்குப் பக்கத்திருந்தைதைராகுசமை யல்லெது, 300-டமைலுக்கப்பராலுள்ள
திருவனந்தைபுரமைராகராசதைன்பது திண்ணம்; ஆதைலெரால், சமைறகூறிய அரங்கநராதைப்சபருமைராள் சேந்நிதிசய
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படழைய ஆடைகமைராடைமைராகக் சகராள்ளுதைல் சபராருந்துசமைனலெராம்.(கருவூர-அரங்கநராதைரசேந்நிதிடய யராம்
சநரிறசசேன்று தைரிசிக்க சநரந்தைசபராது, அக்சகராயில் சிறியதைராயினும் பழைடமைசய கராணப்பட்டைது;
கரப்பக்கிரகத்துள்சள அரவடணயிற பள்ளிசகராண்டைருளும் சபருமைராள் சேராந்தைராகரார மடடையவசரன்று
விசேராரடணயில் சதைரிந்சதைராம். ஆனரால், கரப்பக்கிரகத்தின் சமைறகுசவளிப்பிரகராரத்டதை யராம்
அடடைந்தைசபராது,ஒரு சிறுபந்தைருள், சசேஷசேராயியராகத் திருமைராலினுருவம் வகுக்கப்பட்டை சபரிய
சிடலெசயரான்று அறபுதைமைராக ஆங்குக் கராணப்பட்டைது. அம்மூரத்தியின் வரலெராறடற விசேராரித்தைதில்,
மைடடைப்பள்ளிடயத் திருப்பணிக்கராகப் பிரித்தைசபராது, பூமயின்கீழ் அவ்வழைகிய சிடலெ அகப்பட்டுச் சிலெ
மைராதைங்கசள ஆயினசவன்று சதைரியவந்தைது. இவறடற சநராக்குமடைத்து அவ்வரவடணக்கிடைந்தை
மூரத்திசய, சசேங்குட்டுவன்கராலெத்து "ஆடைக மைராடைத் தைரவடணக் கிடைந்சதைரா"னராக சவண்டுசமைன்றும்,
ஏசதைரா ஒரு கராலெவிசசேடைத்தைரால் அம்மூரத்தி பூமயில்மைடறந்து, அதைறகுப் பிரதியராக சேராந்தைராகராரமூரத்தி
அக்சகராயிலுள் எழுந்தைருளப்பண்ணப்பட்டை சதைன்றும் கருதைப்படுகின்றன.)
சசேங்குட்டுவன் சிவபிரரான்பராற பக்திமகுதியுடடையசனன்படதை மன்னசமை விளக்கிசனராம்.
(இந்நூல்,சவறிடைம் கராண்க)

இளங்சகராவடிகள் வஞ்சியிலிருந்தை சிவராலெயத்டதைப்பறறி ஒன்றுங் கூறசநரராமைற சபராயினும்,
'ஆசனறுயரத்சதைரான்', 'சசேஞ்சேடடைவரானவன்' 'உலெகுசபராதியுருவத் துயரந்சதைரான்' எனத் தைம் தைமையனராற
பக்திசசேய்யப்பட்டை சிவசபருமைராடனச் சிறப்பித்தைலெரால், அப் சபருமைரானுக்கு ஆலெயசமைரான்று அந்நகரில்
அடமைந்திருந்தைதைராகக் சகராள்ளத் தைடடையில்டலெ. ஆயின், அஃது, இப்சபராதுள்ள பசுபதீசுவரர சகராயிசலெ
ஆதைல்சவண்டும். இவ்வராலெயம், கருவூரத் திருவரானிடலெ எனத் சதைவராரப்பராடைல் சபறறிருத்தைசலெராடு,
சசேராழைர சேராஸேனங்கள் பலெ சகராண்டைதைராகவும் உள்ளது. கராமைசதைனுவராகிய பசுவினராற சசேய்யப்பட்டை
ஆலெயமைராதைலின் இதைறகு 'ஆனிடலெ' எனப் சபயரவழைங்கியசதைன்பர.இதுபறறிசய, இக்சகராயிற
சிவபிரரான், பசுபதீசுவரர எனப் பட்டைரார. இங்ஙனம் கருவூரக்கு ஆனிடலெ என்ற சபயரிருத்தைல் சபராலெசவ,
அவ்வூடரயடுத்துச் சசேல்லும் ஆம்பிரராவதிக்கு,ஆன்சபராருடந ஆன்சபராருந்தைம் எனப் சபயரகள்
வழைங்குதைல் ஈண்டுச் சிந்திக்கத்தைக்கது. இனி "பங்குனி விழைவின் வஞ்சிசயராடு, உள்ளி விழைவி
னுறந்டதையுஞ் சிறிசதை" எனவரும் மன்சனரார கூறறும், (சதைரால்-சபராருளதி. பக். 320) "மைதுடர
ஆவணியவிட்டைசமை, கருவூரப் பங்குனியுத்திரசமை, உடறயூர உள்ளிவிழைராசவ" எனவரும் இடறயனரார
களவியலுடர வராக்கியமம்,(சமைறபடி. களவியல். 17-ம் சூத்திரவுடர கராண்க.; இதைனுள்,'உடறயூரப்
பங்குனியுத்திரசமை, கருவூர உள்ளிவிழைராசவ' என மைராறிக் கராணப்படுகின்றது; ஆயினும் மன் கராட்டிய
படழையவராக்கிறகிணங்கக் 'கருவூரப் பங்குனியுத்திரசமை" என்று பராடைங்சகராள்ளுதைசலெ சபராருத்தைமைராகும்.)
கருவூரில் நிகழ்ந்தை திருவிழைராநராசளரான்டறக் குறிப்பிடுதைல் கராணலெராம். இக்குறிப்பின்படி,
வஞ்சிப்பங்குனி விழைரா என்பது, கருவூரப் பசுபதீசுவரரக்கு ஆண்டுசதைராறும் இக்கராலெத்தும் நடடைசபறும்
பங்குனியுத்தைரத் திருவிழைராவராகசவ கருதைப்படுகின்றது.

இனி, வஞ்சிடய சமைறகூறிய கருவூரராகக் சகராள்ளராது,மைடலெநராட்டுக் சகராடுங்சகராளூர அல்லெது
திருவஞ்டசேக்களம் என்று கருதுவராரும்;, அந்நராட்டு சமைறகுத்சதைராடைரச்சி மைடலெ அடிவராரத்துப்
சபரியராறறங்கடரயிலுள்ள திருக்கரூர(திருக்கரூர (Tiru-karur), சகராச்சிக்கு வடைகிழைக்சக 28-டமைலிலும்,
சகராடதைமைங்கலெத்துக்கு 3-ம் டமைலிலும் உள்ளசதைன்றும், அஃது இப்சபராது பராழூரராயிருப்பினும் கிலெமைரான
பலெசபரிய கட்டிடைங்களும் சகராயிலும் உடடையசதைன்றும் கூறுவர. (The Tamils 1800-years ago. p. 15).) என்று
கருதுவராருசமைனச் சேரித்திரவறிஞர பலெரராயினரார. இவறறுள் மதைலிற கூறியது, அடியராரக்குநல்லெராரக்கும்
ஒத்தை சகராள்டகயராயிருத்தைசலெ வியப்டபத்தைருவதைராம்.(சிலெப்பதி. பதிகம். 3. உடர.) ஆனரால்,
இவ்விரண்டுபக்ஷங்களும், ஆரராயுமடைத்துச்சிறிதும் உறுதிசபறறனவராகக் கராணப்படைவில்டலெ.
மதைலெராவது - திருவஞ்டசேக்களம் என்பது சகராச்சிக்கு வடைக்சக 10-டமைல் தூரத்தில் சபரியராறு
சமைல்கடைலிற சேங்கமைமைராகுமடைத்து உள்ளதைராம். மைசகராடக என்னும் சகராடுங்சகராளூடரயடுத்துள்ள
இவ்வூர, பராடைல் சபறற படழைய சிவதைலெங்களுள் ஒன்றராகும். இத்தைலெத்டதைப் பறறிச் சுந்தைரமூரத்திநராயனரார
பராடிய பதிகத்தில் - "கடைலெங்கடரசமைன் மைசகராடதை யணியராரசபராழில் அஞ்டசேக்களத் தைப்பசன" என்ற
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சதைராடைசர பராட்டிறுதிசதைராறும் பயின்றுவருகின்றது. எனசவ, அந்நராயனரார கராலெத்துக்கு மன்பு
அத்தைலெத்துக்கு வழைங்கிவந்தை படழையசபயர அஞ்டசேக்களம் என்பசதை விளக்கமைராகும். ஆகசவ,
அத்தைலெத்டதை வஞ்சிசயராடும் சேம்பந்தைமடடையதைராகக் கருதைறகுச் சிறிதும் ஆதைராரமன்டமை கராண்க.

இனிப் படழைய சசேரரதைடலெநகரரான வஞ்சிமைராநகரம் கடைறகடரக்கண்ணதைராயின், அதைடனச்
சிறப்பிக்கப்புகுந்தை சிலெப்பதிகரார மைணிசமைகடலெமதைலிய மன்னூல்கள், உடைசனராத்தை புகரார
சகராறடகமதைலிய பட்டினங்கடளப்சபராலெசவ வஞ்சிடயயும்(சசேங்குட்டுவனது வடையராத்திடரயில்
அவன்சசேடன சசேன்றடதைக் கூறுமடைத்து "வஞ்சிநீங்கித்- தைண்டைத் தைடலெவருந் தைடலெத்தைராரச் சசேடனயும்,
சவண்டைடலெப் புணரியின் விளிம்புசூழ் சபராதை" என இளங்சகராவடிகள் கூறியிருப்பது, அச்சசேடனயின்
பரப்புமகுதிடய வருணித்தை படிசயயன்றிப் பிறிதைன்று. வஞ்சி கடைறகடரக்கண்ணதைராயின், தைராடனகளின்
சபருக்டகக் கூறவந்தை அவ்விடைத்சதை, அடவ கடைறகடர விளிம்புவடர சசேன்றனசவன்று
அடிகள்கூறுவதில் சபருடமையும் வியப்புமல்டலெசயன்க. இனி, சசேங்குட்டுவன் வடைநராட்டினின்று
திரும்பிவரும்சபராது, நரால்வடக நிலெத்தைராரும் அடடைந்தை மைகிழ்ச்சிகடள வருணிக்கு மடறயில்,
சநய்தைனிலெமைராக்கள் சசேய்தியும் கூறப்பட்டைதைன்றி, கடைறகடரச் சேம்பந்தைம்பறறி யன்சறன்பதும்,
அறியத்தைக்கது.) அதைன் கடைல்வளச் சிறப்பரால் வருணித்துக் கூறராமைறசபராகுமைரா? ஒருகராலுமல்டலெ.
அங்ஙனம் கடைறகடரச்சேம்பந்தைம் வஞ்சிக்குக் சகராஞ்சேமம் கராணப்படைராடமைசய, அஃது உள்நராட்டு
நகரசமைன்படதை(தைராலெம (Ptolemy) என்னும் பூரவயவனராசிரியர, கருவூடர சநரிற கண்சடைழுதிய குறிப்பில்,
அஃது உள்நராட்டிலிருந்தை நகரமைராகசவ கூறினர என்பர. (The Tamils 1800 years ago. p.20).)
விசேதைமைராக்கவல்லெது. சமைலும், கருவூர என்ற சபயர சகராடுங்சகராளூர அல்லெது திருவஞ்டசேக்களத்துக்கு
உள்ளதைராகப் பிரமைராணசமைரான்றுங் கராணப்படைராடமையும் அறிக.

இனி, ஸ:கனகசேடபப்பிள்டளயவரகள் சமைறகுத்சதைராடைடரயடுத்துப் சபரியராறறங் கடரயிலுள்ள
திருக்கரூசர (Tiru-karur) வஞ்சியராதைல் சவண்டுசமைன்றும், அதைறசகறப அங்குள்ள சபரியராசற நூல்களிற
கூறப்பட்டைபடி, ஆன்சபராருடநயராதைல் சவண்டுசமைன்றும் ஒரு புதியசகராள்டகடய நராட்டை, அதைடனசய
சேரித்திரவறிஞர பலெரும் பின்பறறுவராரராயினர. இக் சகராள்டகக்கு ஆதைராரமைராயிருப்பசதைல்லெராம்,
கருவூசரன்ற சபயசரராறறுடமை சயரான்டறத்தைவிர, சவறு சேராதைனமல்டலெ. இங்ஙனம்
சபயசரராப்சபரான்டறசய சகராண்டு, நராம் ஒரு மடிவுபடுத்தைல் எங்ஙனம் கூடும்? இனி, வஞ்சியிலிருந்தை
சசேங்குட்டுவன் 'மைஞ்சுசூழ்சசேராடலெ மைடலெகராண்குவம்'என்று, தைன் பரிவராரங்களுடைன் புறப்பட்டுப்
சபரியராறடற யடடைந்தைராசனன்று மன்னசமை சசேரான்சனராம். இதைனரால், மைடலெவளமல்லெராதைசதைரார இடைத்சதை
அவன் தைடலெநகர அடமைந்திருந்தைதைராதைல் சவண்டுமைன்சறரா? சமைறகுமைடலெத்சதைராடைரின் அடிவராரத்துள்ள
திருக்கரூசர சசேங்குட்டுவன் தைடலெநகரராயின், மைடலெவளங் கராண்டைல்சவண்டி அவன் சபரியராறறங்கடர
சசேன்றராசனன்று சிலெப்பதிகராரங் குறிப்பதில் வியப்புத்தைரான் என்டன? இதைனரால், வஞ்சிசயன்பது,
ஆம்பிரராவதி அல்லெது ஆன்சபராருடநப் பக்கத்தைதும், மைடலெவளமல்லெராதைதுமைரான கருவூசரயராதைல்
திண்ணசமைன்க. இங்ஙனமைராயின், இக்கருவூரிலிருந்து சசேங்குட்டுவன் பிரயராணித்தை சபரியராறறங்கடர
உத்சதைசேம் 300-டமைல் தூரமடடைய தைராகல்சவண்டும்.(அறுபதின்கராதை தூரசமைன்பர, அடியராரக்குநல்லெரார.
(சிலெப்.பதிகம். 3. உடர).)இவ்விடைத்சதை ஓர ஆசக்ஷபத்டதைச் சிலெர கூறுகின்றனர; அஃதைராவது - மைடலெவளங்
கராணச் சசேன்ற சசேங்குட்டுவன் 300-டமைல் பிரயராணித்தைவனராயின், அந்சநடும் பிரயராணத்தில் அவன்
இடடையிறறங்கிசய சசேன்றிருத்தைல் சவண்டும்;

அங்ஙனஞ் சசேன்ற சசேய்திடய அடிகள் குறிக்கவில்டலெ-யராதைலெரால், அரசேன் சசேன்றுவந்தை
சபரியராறறங்கடர அவன் தைடலெநகரக்கு அணித்தைராதைல் சவண்டும்--என்பதைராம்; "அரசேனும் உரிடமையும்
மைடலெகராண்குவம் என்று வந்து கண்டைவன்சற வஞ்சி புகுந்தைடமையரானும்" என அடியராரக்குநல்லெராரும்
இக்கருத்சதைபடை எழுதினரார. ஆனரால், சசேங்குட்டுவனது நீண்டை யராத்திடரடயக் கூறுமடைசமைங்கும்
அவன் இடடையிறறங்கிய விவரத்டதையும் இளங்சகராவடிகள் கூறிச்சசேல்லு மயல்புடடையசரரா எனின்,
இல்டலெ. இதைறகு நீலெகிரியினின்று சசேங்குட்டுவன் கங்டகக்கப்பரால்வடர சசேன்று வந்தை
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சநடும்பிரயராணத்டதை அடிகள் மகச் சுருக்கிக் கூறிச்சசேல்வசதை, தைக்க சேரான்றராகும். அன்றியும், வஞ்சியராகிய
கருவூருக்கும் சபரியராறறங்கடரக்கும் சநடுந்தூர மண்சடைன்பதைறகுச் சிலெப்பதிகராரத்சதை மைறசறராரு
சிறந்தை சேரான்றுமண்டு; இளங்சகராவடிகள் தைம் தைமையனது வடையராத்திடரடய வருணிக்குமடைத்து "ஒரு
நூறறுநராறபது சயராசேடனதூரம், இந்திரன் யராடனகடளப் பரப்பிச் சசேல்வதுசபராலெச் சசேன்றரான்"
என்கிறரார.* ஈண்டு 'ஒருநூறறுநராறபது' என்னுந்சதைராடைர இந்திரனது யராடனப்பரப்பின் தூரத்டதைக்
குறிப்பசதைன்பதினும் சசேங்குட்டுவனது பிரயராணதூரத்டதைக் குறிப்பசதைன்பசதை சபராருத்தைமைராகும்.
இன்சறல், நூறறு நராறபசதைன்ற எண்டண அடிகள் குறிப்பிடுவதைறகுத் தைக்ககராரணம் சவண்டுமைன்சறரா?
இந்திரனுக்சக அத்சதைராடைர விசசேடிக்கப்பட்டைதைராயினும், அத்சதைரா
டகயினளவு தூரத்டதை, அடிகள் சசேரன் பிரயராணத்துக்கு உவமத்திருப்பது, அவன் சசேன்றுவந்தை
சபரியராறறங்கடர வஞ்சிமைராநகரக்குச் சேமீபித்தைதைன்று என்படதை சவளியராக்கும் என்பதில் ஐயமல்டலெ.**
--------* "விடளயராட்டு விரும்பிய விறல்சவல் வரானவன்-ஒருநூறறு நராறபது சயராசேடன விரிந்தை-சபருமைரால்
களிறறுப் சபயரசவரான் சபரா ன்று" என்பது மூலெம் (சிலெப்.25-11,15,16.))
** சயராசேடனயினளவு பலெபடியராக வழைங்கிவருகின்றது (சவகசிந்தைராமைணி. இரண்டைராம் பதிப்பு.
வீசசேடைக்குறிப்பு. பக். 84 பராரக்க.) மைடலெநராட்டு வழைக்கப்படி, சயராசேடன-சயரான்றுக்கு 4 நராழிடக அல்லெது
6 டமைலெராகக் சகராண்டைரால், 140-சயராசேடனக்கு 840-டமைலெராகும். கருவூருக்கும் சபரியராறறங்கடரக்கும்
உத்சதைசேம் 300-டமைசலெயராதைலின், இது மகவும் அதிகசமையராம். இதைனரால், இளங்சகராவடிகள் கராலெத்து
ஒருசயராசேடனயினளவு 2 1/2 டமைலுக்குட்பட்டைதைராக இருந்தைதுசபராலும்.
சமைறகூறியவராறு, கருவூடரயடுத்து ஆம்பிரராவதியும் கராவிரியுங்கலெக்கும் கூடைடலெயும், சநராய்யல் அல்லெது
கராஞ்சிமைராநதிடயயும் பரணர சசேங்குட்டுவனுக்கு உவடமையராகக் கூறியிருத்தைலும், ஆன்சபராருடநக்
கடரயில் வஞ்சியுள்ளதைராகச் சசேரால்லெப்படுதைலும், கருவூரக்கும் சபரியராறறுக்கும்
சபருந்தூரமண்சடைன்படதை இளங்சகராவடிகள் குறிப்பிப்பதும்-சசேரரது படழைய தைடலெநகரம் அந்நதிகள்
பராயுமடைங்களுக்குப் பக்கத்தைது என்பதைறகுத் தைக்கசேரான்றராதைல் கராணலெராம். சகராச்சிரராஜ்யத்துள்ள
சகராடுங்சகராளூர அல்லெது திருவஞ்டசேக்களமைராயின், அம் மைடலெநராட்டு நதிசயரான்டறயும் பரணர
சசேங்குட்டுவனுக்கு உவமக்கராமைல், சமைறகராட்டிய ஆறுகடளசய† கூறிச்சசேல்வதைறகுத் தைக்க கராரணம்
சவண்டுமைன்சறரா?
----------† இந்நதிகளன்றி, அயிடர என்ற நதியும் (சிலெப். 28. 145) அப்சபயசரசகராண்டை மைடலெயும் (பதிறறுப். 21)
சசேரநராட்டில் உள்ளனவராகச் சசேரால்லெப்படுகின்றன. இவறறுள், அயிடரயராறு, சசேரரக்குரிய
சகரால்லிமைடலெயில் (அகநரா. 33. 281) உறபத்தியராகிக் கராவிரியுடைன் சமைலெடணயிற சேங்கமக்கும் அய்யராறு
என்ற நதியராகக் கருதைப்படுகிறது. இனி, அயிரிமைடலெ என்பது, குழித்தைடலெக்கு சமைறசக 4 1/2-டமைலில்
உள்ள இரத்தினகிரி சபராலும்; இதைறகு அய்யரமைடலெ என்னும் சபயரும் அப்பக்கத்து வழைங்குதைல் கராண்க.
கருவூரக்குக் கீழ்பராலுள்ள சசேங்குத்தைரான இவ்வழைகிய குன்றினுச்சியில் மகப்படழைய சிவராலெயசமைரான்று
உண்டு. பதிறறுப்பத்துக் கூறுமைராறு, சசேரரகளது குலெசதைய்வமைராக விளங்கிய சகரா1 றறடவக்கடைவுட்கு
இக்குன்று மறகராலெத்துச் சிறந்தை தைலெமைராயிருந்தைது சபராலும். இனி, மசிரி என்ற சபயரசகராண்டை
ஊசரரான்று இப்பக்கத்துள்ளடதை சநராக்குமடைத்து, சசேரரக்குச் சிறந்தை துடறமகமைராய்
சமைல்கடைறபக்கத்தைடமைந்தை மசிரிடய ஞராபகப்படுத்தைறகு உண்ணராட்டில் அவ்வரசேர அதைன்
சபயரிட்டைதுசபராலெத்; சதைராறறுகிறது.இப்பக்கத்துத் சதைராட்டியமதைலியவிடைங்களில் மைதுடரக்கராளியம்மைன்
என்ற சபயரராலும் பிறவடகயராலும் பிடைராரிவழிபராடு சபரிதும் நிகழ்ந்து வருவதைரானது, பூரவத்திற
பத்தினிவணக்கமைராயிருந்தைசதை கராலெராந்தைரத்தில் அங்ஙனம் மைராறியசதைரா என்று கருதைவும் இடைந்தைருகின்றது.
--இதைறசகறப, வஞ்சி வஞ்சுளராரணியம் என்றசபயரகள் மன்குறித்தைபடி, ஆம்பிரராவதிக் கருவூரக்கு
இன்றும் வழைங்கிவருதைல் அறியத்தைக்கது. இடவயன்றி, படழைய சரராமை சேக்கரவரத்திகளராகிய அகஸ்டைஸ்
(Augustus) டடைபீரியஸ் (Tiberius), கிளராடியஸ் (Claudius) மதைலிசயரார நராணயங்கள் இக்கருவூரப்பக்கத்சதை
1806-ம் வருஷத்துக் கண்சடைடுக்கப்பட்டிருப்பதைராகத் சதைரியவருவதும்,(Gazetteer of Trichinopoly. p. 260)
இதைன் படழைடமை சபருடமைகடள நன்கு விளக்குவதைராம். கருவூரக் சகராட்டடை இப்சபராழுது அழிபட்டை
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நிடலெயிற கராணப்படுகின்றது.
இங்ஙனம் ஆம்பிரராவதி அல்லெது ஆன்சபராருடநக் கடரயிலுள்ள கருவூசர, சசேரரது பழைடமை சபருடமை
வராய்ந்தை தைடலெடமைநகரராயிருப்பவும், அச்சசேய்திடயச் சேங்க கராலெத்துக்குப் பிறபட்டை தைமழ்மைக்கள் மறறும்
மைறந்துவிட்டைனசரன்சற சதைராறறுகிறது. இவ்வூரத் திருவரானிடலெக் (திருவரானிடலெ என்பது, கருவூரப்
பசுபதீசுவரர சகராயிசலெ.) சகராயிடலெப்பறறிய சதைவராரப் பதிகங்களிசலெனும் அக்சகராயிலிற கண்டை
சேராஸேனங்களிசலெனும் (இப்பசுபதீசுவரர ஆலெயத்தில், வீரரராசஜேந்திரன் 1, இரராசஜேந்திரன் 1,
குசலெராத்துங்கன் 3, வீரசசேராழைன் என்ற சசேராழைவரசேர சேராஸேனங்களராகக் கண்டைவறடற, சேராஸேனபரிசசேராதைகர
சவளிப்படுத்தியிருக்கின்றனர. (South Indian Inscriptions. Vol. III. No. 20-26).)
வஞ்சியின் பழைஞ்சசேய்தி சிறிதுங் குறிக்கப்பட்டிருக்கவில்டலெ. ஆனரால், இக்கருவூரின் ஸ்தைரானத்தில்
மைடலெநராட்டுக் சகராடுங்சகராளூர சசேரரராஜேதைரானியராகப் பின்னூல்களிற கூறப்படுதைல் கராணலெராம்;
"சசேரரகுலெக் சகராவீறறிருந்து மடறபுரியுங் குலெக்சகராமூதூர சகராடுங்சகராளூர" என்றரார சசேக்கிழைராரும்.
(சசேரமைரான் சபருமைராணராயனரார புரராணம். 1.) இங்ஙனம் சசேரர தைடலெநகரமைரானது பிறகராலெத்து மறறும்
மைறக்கப்பட்டைதைறகும் அதைறகுப் பிரதியராக சவறு தைடலெநகரம் மைடலெநராட்டில் உண்டைரானதைறகும் தைக்க
கராரணங்களும் உள்ளன. கருவூர, சசேராணராடு பராண்டிநராடுகளின் எல்டலெயில் அடமைந்தைடமையரால்,
(கருவூரக்குக் கீழ்பரால் 8-டமைலில், கராவிரிக்கடரயிலுள்ள மைதுக்கடரடயச் சசேர- சசேராழை -பராண்டிய
நராடுகளின் எல்டலெயராக இக்கராலெத்தைராரும் கூறுவர. சசேராணராட்டின் சமைறசகல்டலெ கருவூர என்பர,
யராப்பருங்கலெக்கராரிடக உடரகராரர. (ஒழிபி. 7. உடர).) சசேரருடைன் விவராதைம் சநரிட்டைசபராசதைல்லெராம்
தைமழ்சவந்தைரக்குள் சபராரநிகழ்வதைறகு அஃது உரியகளமைராயிறறு. இச்சசேய்தி புறநரானூறு மதைலிய
சேங்கச்சசேய்யுள்களரால் நன்கறியப்படும். பிறகராலெத்திற சசேராழைரது ஆதிக்கம் சபருகியசபராது, கருவூர
சசேராணராட்டின் மக்கியநகரங்களுள் ஒன்றரானசசேய்தி சேராஸேனங்களராலும்$$ (கி.பி. 10-ம் நூறறராண்டின்
சதைராடைக்கத்தில் கருவூர சசேராணராட்டடைச் சேராரந்தைசதைன்பர.
சேராஸேனபரிசசேராதைகர (Government Epigraphist report. 1891.)) நூல்களராலும் சதைரிகின்றது; "அநபராயன் சரமைரபின்
மைராநகரமைராகுந் சதைரான்சனடுங் கருவூர" (எரிபத்தை.2) "தைங்கள் குலெ மைரபின்மதைற றனிநகரராங் கருவூரில்"
(புகழ்ச்சசேராழை. 12) எனச் சசேக்கிழைராரும் இச்சசேய்தி கூறுதைல் கராண்க. ஏறக்குடறய 900-வருஷங்கட்குமன்
சசேராழை சேக்கரவரத்திகளராகப் பிரபலெம் சபறறிருந்தை இரராஜேரராஜேன் 1. அவன்மைகன் இரராசஜேந்திரன் 1
கராலெங்களில், இக்கருவூடரச் சூழ்ந்தை சவங்கராலெநராட்டிறகுக் சகரளராந்தைகவளநராடு என்றும், இவரகடள
அடுத்தை குசலெராத்துங்கசசேராழைன் கராலெத்தில் சசேராழைசகரளமைண்டைலெம் என்றும் சபயரகள் வழைங்கிவந்தைன
என்பது(S.I.I Vol. III No. 30, 31.) கருவூரப் பசுபதீசுவரர சகராயிலிலுள்ள சேராஸேனங்களரால் சவளியராகின்றது.
இப்சபயரகளரால், சசேராழைரராதிக்கத்துக்கு மன்பு கருவூரப்பிரசதைசேம் சசேரரக்குச் சிறந்தைபூமயராகக்
கருதைப்பட்டிருந்தைடமை சபறப்படும். சசேராழைரக்குமன் இம்மைண்டைலெம் சகராங்கு சதைசே ரராஜேராக்கள்
ஆட்சிக்குட்-பட்டிருந்தைசதைன்றும், (கருவூர, சகராங்குநராட்டுத் தைலெங்களுள் ஒன்றராகக் கூறப்படுதைல் கராண்க.
ஆனரால், சேங்கநராளிசலெ, சகராங்குசதைசேம் குடைகுநராடைராயிருந்தைடமை "குடைகக்சகராங்கரும்" என்னும் அடிகள்
வராக்கரால் அறியலெராம்.(சிலெப். 30. 159)) அவரக்கும் மறபட்டை சேங்ககராலெத்சதைதைரான், அது சசேரரது சிறந்தை
சதைசேமைராகி வஞ்சி எனப்பட்டை இக்கருவூடர தைடலெடமை நகரமைராகக்சகராண்டு விளங்கியசதைன்றும்
அறியத்தைக்கன. சேங்ககராலெத்துக்குப் பின்னரச் சசேராழைரராறறறகு அஞ்சிய சசேரர, வஞ்சிடயவிட்டுநீங்கித்
தைங்கட்குரிய மைடலெ நராட்டிற கடைறகடரயிலுள்ள சகராடுங்-சகராளூடரத் தைடலெடமை நகரமைராகக்
சகராள்ளலெராயினர. பிறபட்டை சசேரரராஜேதைரானியராகத் சதைரிகின்ற இவ்வூடரப் படழையவஞ்சி அல்லெது
கருவூசரன்று சகராள்வதைறகுச் சேங்கநூறபிரமைராணம் ஒன்றுசமை கிடடையராதைராயினும்
அடியராரக்குநல்லெராருள்படைப் பலெரும் இதைடனசய மைராறிக்கருதுவராரராயினர.
சகராடுங்சகராளூர என்ற சபயசரரா படழைய நூல்களுக்குச் சிறிதுந் சதைரியராதை சதைரான்றராகும்.
இதைடனயடுத்துள்ள திருவஞ்டசேக் களத்துக்கும் வஞ்சிக்கும் எவ்விதைப் சபராருத்தைமம் இல்லெராடமையரால்,
சேரித்திரவறிஞர அவ்விரண்டைடனயும் சபராருத்தி சயழுதுவனசவல்லெராம் மன்டனவழைக்சகராடு
மரணுவசதைசயன்க. இனிச் சிலெர, சிலெப்பதிகரார மைணிசமைகடலெகளில், இக்கராலெத்துவழைங்கும்
மைடலெநராட்டுச் சசேராறகளும் வழைக்குகளும் கராணப்படுவது சகராண்டு, சசேங்குட்டுவனது தைடலெடமை நகரும்
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அம்மைடலெ நராட்டிருந்தைதைராகக் கருதுவர. மைடலெநராட்டு வழைக்சகன்று அவரகள் கராட்டுவனசவல்லெராம்
சபராதுவராகப் படழைய தைமழ்வழைக்குகசளயன்றி சவறில்டலெ. அதைனரால், நம் கராலெத்து
சவறுபட்டைதுசபராலெசவ, சசேங்குட்டுவன் கராலெத்தும் அவ்வழைக்குகள் சவறுபட்டிருந்தைன என்று கருதுதைல்
சபராருந்தைராசதைன உணரக. ஒருகரால், சிறசிலெ வழைக்குகள் மைடலெநராட்டுக்சக சிறப்புடடையவராயினும் நம்
சசேரனுக்கு அம்மைடலெநராட்டினும் உரிடமையுந் தைடலெடமையுமண்டைராதைலெரால், அதுபறறி அவடனப்பறறிய
பராடைல்களில் அவ்வழைக்குகள் பயின்றன என்று கருதுதைலும் இழுக்கராது. இதுவடர யராம் கூறிவந்தை பிரபலெ
பிரமைராணங்களரால் சசேரரராஜேதைரானியராகிய வஞ்சிசயன்பது, ஆம்பிரராவதிக் கடரயிலுள்ள கருவூசரயன்றிக்
சகராடுங்சகராளூசரனும் திருவஞ்டசேக்களசமைனும் ஆகராசவன்பதும், கனகசேடபயவரகள் கருத்துப்படி,
சபரியராறறங்கடரத் திருக்கருவூடரப் படழைய வஞ்சியராகவும், அப்சபரியராறடறசய சபராருடநயராகவும்
சகராள்வதைறகுப் சபராருத்தைமம் பிரமைராணமம் இல்டலெசயன்பதும் நன்கு விளங்கத்தைக்கன.

இனி, சசேங்குட்டுவன் சசேன்றிருந்தை சபரியராறறங்கடரக்குச் சேமீபித்தைதும், கண்ணகி விண்ணராடு
சசேன்றதுமைரான சசேங்குன்று(கண்ணகி சுவரக்கம்புக்க மைடலெ, சசேங்சகராடு என்பது, அரும்பதைவுடரயராசிரியர
கருத்து (சிலெப். அரும்பதை. பக். 74); அடியராரக்கு நல்லெரார, அவசரழுதிய சசேங்சகராசடைன்பது இப்சபராது
சசேலெம் ஜில்லெராடவச்சசேரந்தை திருச்சசேங்சகராடைராகக் கருதி, அவ்வூர கண்ணகி விண்ணராடு சசேன்ற
இடைமைராகராசதைன்றும், சசேங்குட்டுவன் சசேன்றிருந்தை சபரியராறறங்கடரடய அடுத்தை சசேங்குன்சற
அவ்விடைமைராதைல் சவண்டும் என்றும் எழுதினர. (சிலெப். பதிகம். 3. உடர).) என்னும் மைடலெசய, அச்சசேரன்
பத்தினிசதைவிக்குக் சகராயிசலெடுத்துச் சிறப்பித்தை இடைமைராகும். கண்ணகியின் உறறரார அவள்சகராயிடலெ
அடடைந்தைடதையும், அவடர சநராக்கி அப்பத்தினிக்கடைவுள் கூறிய வராரத்டதைடயயும் இளங்சகராவடிகள்
எழுதுமடைத்து:"டவடயசயராரு வழிக்சகராண்டு,
மைராமைடலெமீ மடசேசயறிக் சகராமைகடைன் சகராயில்புக்கு"
(சிலெப். 29. உடரப்பராட்டுமைடடை)
"சவன்சவலெரான் குன்றில் விடளயராட்டி யரானகசலென்
என்சனராடுந் சதைராழிமீ சரல்லெராரும் வம்சமைல்லெராம்"
(சிலெப். 29. உடரப்பராட்டுமைடடை)
என மடறசய கூறுதைலெரால், பத்தினிக்சகராயில் கருவூரக்கு சவகுதூரத்தில் மைடலெசமைலெடமைந்திருந்தைடமை
புலெப்படும். அன்றியும், பத்தினிப் பிரதிஷடடைக்குரிய மறகராரியங்கடளச் சசேங்குட்டுவன்
வஞ்சியிலிருந்சதை சசேய்துவந்தைவசனன்பது:"சிறப்புடடைக் கம்மயர தைம்சமைராடுஞ் சசேன்று
பரால்சபற வகுத்தை பத்தினிக் சகராட்டைத்து
கடைவுண் மைங்கலெஞ் சசேய்சகன ஏவினன்" (சிலெப். 28-223, 225, 233)
என்னும் அடிகளது வராக்கின்சபராக்கரால் அறியப்படுகிறது.மைணிபல்லெவத்தினின்று புறப்பட்டை
மைணிசமைகடலெயும் மதைலில் இச்சசேங்குன்டறயடடைந்து, தைன் தைராயராகிய அப் பத்தினிடய ஆங்குத்
தைரிசித்தைபின்சப வஞ்சிசநராக்கிச் சசேன்றனசளன உணரக. (மைணிசமைகடலெ 25-ம் கராடதை மடிவும், 26-ம்
கராடதை மதைலுங் கராண்க.) இச்சசேங்குன்று இப்சபராது சசேங்குன்றூர என்னும் சபயருடைன்
மைடலெநராட்டில்(சசேங்குன்றூர, மைடலெநராட்டில் அகலெப்புடழைக்குத் சதைன்கிழைக்கிலும் சகராட்டையத்துக்குத்
சதைறகிலும், உத்சதைசேம் 20-டமைல் தூரத்துள்ளது.) உள்ளது. இவ்வூரிலுள்ள குன்றின்சமைல் மகப்பிரபலெம்
சபறற பகவதிசகராயிசலெரான்று உண்டு. இத்சதைவிக்குத் திருவிழைரா மதைலியடவ சபருஞ் சிறப்புடைன்
நடடைசபறுகின்றன. இப்பகவதிடய மைதுடர மீனராக்ஷியம்மைனராக அப்பக்கத்தைரார இன்றும்
வழைங்கிவருவதைராகத் சதைரிதைல் ஆரராயத்தைக்கசதையராம்.
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அதிகராரம் - 11
சசேங்குட்டுவன் அரசியல்
நம் சசேரரசபருமைரானது இரராஜேராங்கமடறகடள இனி சநராக்குசவராம். சபராதுவராகச் சசேரால்லுமடைத்து,
சசேங்குட்டுவன் கராலெத்தைனவராகிய சேங்கநூல்களிசலெ அரசியன் மடறகளராக அடமைந்தைடவ யராவும் நம்
சவந்தைனுக்கும் உரியடவசயன்சற சசேரால்லெலெராம். இவ்வராறு கூறப்பட்டை அரசியல்கடள விடைராது இங்கு
விவரிப்பதைராயின் இவ்வதிகராரம் அளவு கடைந்துவிடும். அதைனரால், சவறறுநூல்களுட் புகராமைல்,
சசேங்குட்டுவன் சேம்பந்தைமைரான சசேய்யுள்களிலிருந்து சதைரியவரும் விசசேடைச்சசேய்திகடள மைட்டும் இங்கு
விளக்குசவராம்.
நம் சசேரரசபருந்தைடக, சேங்ககராலெத்துத் தைமழ் சவந்தைருள்சள சிறந்து விளங்கியவன். இவன் தைந்டதை
சநடுஞ்சசேரலெராதைனும், அவன் மன்சனராரும், வடைவராரியருடைனும் அயலெரசேருடைனும் அடுத்தைடுத்துப்
சபராரபுரிந்து வந்தைவரராதைலெரால், அவரது படகடமைசயல்லெராம் இவனுக்கும் இருந்தைசதைன்சற சதைரிகின்றது.
அதைனரால், கடைல்வழியராகவும் தைடரவழியராகவும் படகவர பிரசவசிப்படதைத் தைடுப்பதைறசகறற
கப்பறபடடையும் தைடரப்படடையும் இவன் உடடையனராகசவயிருந்தைரான்.
"சினமகு தைராடன வரானவன் குடைகடைற
சபராலெந்தைரு நராவரா சயராட்டிய ஞரான்டறப்
பிறரகலெஞ் சசேல்கலெரா தைடனசயம்" (புறநரா.126.)
என, மைரக்கலெப்படடையின் மைராட்சியரால் கடைறறடலெடமைடய அக்கராலெத்துச் சசேங்குட்டுவன் வகித்திருந்தை
சிறப்டபப் சபயர கூறராது வியந்தைனர ஒரு புலெவர.
கடைறபடடைடயக் சகராண்டு இவன் ஒரு கராலெத்துச் சசேய்தை வீரச்சசேயடலெயும், அது பறறி இவன்
"கடைல்பிறக்சகராட்டிய சசேங்குட்டுவன் " என வழைங்கப்பட்டைடதையும் இவனது "சபராரச்சசேயல்கள்" கூறிய
விடைத்சதை விளக்கிசனராம்: இவ்சவந்தைனது தைடரப்படடையும் அங்ஙனசமை அளவராலும் ஆறறலெராலும்
சமைம்பட்டிருந்தைது. பத்தினிக்குப் படிமைச்சிடலெ எடுத்தைறகும், ஆரியடர சவறறி சகராள்வறகுமைராக இவன்
வடைக்சக சசேன்றுவந்தை மப்பத்திரண்டு மைராதைம் வடர இவனராட்டிற குழைப்சபரான்றும்
இல்லெராதிருந்தைசதைராடு, குடிகசளல்லெராம் இவனராட்சியில் மைகிழ்ச்சி மக்கவரகளராய்த் தைம் அரசேன்
சவறறிடயத் தைமைக்குரிய சபருடமையராகசவசகராண்டு விளங்கினர என்றுந்சதைரிகிறது. *
சசேங்குட்டுவனது அரசியலில், மறகராலெமடறப்படி, அடமைச்சேர, புசரராகிதைர, சசேனராபதியர, தூதுவர,
சேராரணர என்ற ஐவருசமை சிறந்திருந்தைவரகள். இவரகடள அரசேரக்குரிய ஐம்சபருங்குழு என்பர
மன்சனரார.† இவரகளன்றிக் கருமை விடனஞர, கணக்கியல் விடனஞர, தைருமைவிடனஞர, தைந்திர
விடனஞர, சபருங்கணி என்ற அரசியல்வகிக்குந் தைடலெவரும் இருந்தைனர. ‡ கருமைவிடனஞர என்சபரார
சதைசேத்தின் ஆட்சிடய நடைத்துசவராசரன்றும், கணக்கியல்விடனஞர என்சபரார சதைசேத்தின்
வரிவருவராய்கடளக் கவனிக்கும் அதிகராரிகசளன்றும்,தைருமைவிடனஞர நராட்டினறங்கடளப்
பராதுகராப்சபராசரன்றும், தைந்திரவிடனஞரராவரார படடைகளின் சேம்பந்தைமைரான தைடலெடமைவகிப்சபரார என்றும்,
சபருங்கணி அரசேனது கராரியங்கட்குரிய கராலெங்கடளயும் நிமத்தைங்கடளயும் கணித்துடரப்சபரான் என்றுந்
சதைரிகின்றன.
-----------*இந்நூல், 74--5 -ம் பக்கம். †௸.58-ம் பக்கக் கீழ்க்குறிப்பு. ‡ சிலெப்,26. 40-1
இவசரல்லெராம், அரசேனது மைந்திரராசலெராசேடனக்கு உரியவரராவர. சசேங்குட்டுவனது தைடரப்படடைக்குத்
தைடலெடமை வகித்தைவீரன் வில்லெவன்சகராடதை என்பரான். இவசன சசேங்குட்டுவனது வடையராத்திடரயில்
அவனுடடைய சசேடனகடள நடைத்திச்சசேன்று ஆரியவரசேருடைன் நிகழ்ந்தை சபரும்சபராரில்
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சவறறிசபறறவன். "வில்லெவன் சகராடதைசயராடு சவன்று விடனமடித்தை-பல்சவற றராடனப் படடை"
என்றரார, இளங்சகராவடிகளும் (சிலெப்.26.251-2). இவடனப்சபராலெசவ,சதைசேவருவராயின்
தைடலெடமைடயவகித்தை அடமைச்சேன், அழும்பில்சவள்(சிலெப்.28.204-5) என்பவன்; இவன் அழும்பில்
எனப்படும் வளம் சபருத்தை நராட்டின் தைடலெவன்; இவனுக்கு 'வரானவிறல்சவள்' என்ற சபயரும்
வழைங்கியது. ("வரானவிறல்சவள், அழும்பி லென்ன நராடிழைந் தைனரும்" என்பது மைதுடரக்டககராஞ்சி (344-5).
சசேரன் படடைத்தைடலெவனராகிய நன்னனுக்கும் இப்சபயசர வழைங்கப்பட்டுள்ளது.இதைனரால், சசேரரது
அரசியலில் தைடலெடமைவகித்தை ஒருசேராரராரக்கு இப்சபயர வழைங்கிவந்தைதைராகக் கருதைப்படுகிறது. (யராம்
எழுதிய சவளிர வரலெராறு; 67-ம் பக்கம் பராரக்க.)) இவ்வடமைச்சேன் சசேங்குட்டுவறகுச் சேமைசயராசிதைமைராகச்
சூழ்ச்சியுடரக்க வல்லெனராயிருந்தைரான்.(சிலெப்.25.173-7.)
இனி, நம் சவந்தைனது தூதுவருள்சள தைடலெடமை வகித்தைவன் சேஞ்சேயன் என்றும்,(சிலெப் 26.137) இவனுக்கு
அடுத்தைபடியிலிருந்தைவன் நீலெசனன்றும்(சிலெப் 28.109) சதைரிகின்றன. இவரகள்கீழைடைங்கிய
தூதுவசரல்லெராம் தைம்மைரசேனிடைமருந்து சவறறரசேரிடைம் சேமைராசேராரங்கடளத் சதைரிவித்து வருதைறகுரியர;
அன்றியும் யுத்தைத்திறகு அரசேனுடைன் சசேன்று சவண்டியகராரியங்கடள நிரவகிக்கவும் வல்லெவர.
இன்சனரார இரராஜே சேமகங்கட்கு அடுத்தைடுத்துச் சசேன்று வருபவரராதைலெரால், சேட்டடையும் தைடலெப்பராடகயுந்
தைரித்திருப்பர. இவடரக் கஞ்சுகமதைல்வர எனவும் வழைங்குவர; "சேஞ்சேயன் மதைலெராத் தைடலெக்கீடு சபறறகஞ்சுக மதைல்வ ரீடரஞ் ஞூறறுவர" எனத் தைம் தைடமையனுக்கிருந்தை தூதுவடரப்பறறி இளங்சகராவடிகள்
குறித்தைல் கராண்க.* இனிச் சேராரணசரன்சபரார ஒறறரராவரார. இன்சனரார, இக்கராலெத்துப்சபராலெசவ,
மறகராலெத்தும் அரசேரக்குக் கண்சபரான்று விளங்கினர. சசேங்குட்டுவனுடடைய ஒறறரகள்
அந்நியநராசடைங்கும் சேஞ்சேரித்து வந்தைனசரன்றும், அவ்வராசற சவறறரசேசரராறறரகளும் சபருவீரனரான நம்
சசேரன் நராட்சசேய்திகடளத் சதைரிதைறசபராருட்டு வஞ்சிமைராநரில்
மைடறந்து வசித்தைனசரன்றும் சசேரால்லெப்பட்டுள்ளன.† சமைறகூறியவரகளன்றிக் கரணத்தியலெவர
(கணக்கர),கருமைவிதிகன் (ஆடணநிடறசவறறும் அதிகராரிகள்), கனகச்சுறறம் (பண்டைராரம் வகிப்சபரார),
கடடைகராப்பராளர (அரண்மைடன கராவலெர),
நகரமைராந்தைர, படடைத்தைடலெவர, யராடனவீரர, குதிடரவீரர எனப்பட்டை எண்சபரராயத்தைராரும் சசேங்குட்டுவன்
அரசியலில் தைடலெடமைபூண்டிருந்தைனர.‡
சசேங்குட்டுவனது அரசியல்மத்திடரயரானது வில், கயல்,புலி என்னும் மூன்றும் அடமைந்தைசதைரார
இலெராஞ்சேடனயராகும். இதைடனத் "சதைன்றமழ் நராட்டுச் சசேழுவிற கயற
புலி, மைண்டைடலெ சயறற வடரகீ" என்பதைனரால் அறிக. $
----------*சிலெப். 26. 137-8. †௸.25 173- 6. ‡௸ 26.38. $ ௸.25.171-2.
சசேராழைபராண்டியர அடடையராளங்களராகிய புலிடயயும் மீடனயும் தைனக்குரிய வில்சலெராடுசசேரத்து நம்சசேரன்
இலெச்சிடனயராகக் சகராண்டிருந்தைடதை சநராக்குமடைத்து, அக்கராலெத்துத் தைமழ் சவந்தைருள் இவசன தைடலெடமை
வகித்தைவசனன்பது புலெப்படுகின்றது. இவ்வராசற, இவ்சவந்தைன் சசேராழைபராண்டியரக்கும் சமைம்பட்டைவன்
என இளங்சகராவடிகள் பலெ மடற கூறுவர.*
சசேங்குட்டுவனது தைடலெடமையதிகராரிகளும்,அந்தைணர புலெவர குடிகளும் அவனிடைம்வந்து ஒன்று
கூறும்சபராது, சபச்சின் சதைராடைக்கத்தும் மடிவிலும் "அரசசே!வராழ்க" என்று அவடன வராழ்த்துதைல் படழைய
மடறயராக இருந்தைசதைன்பது இளங்சகராவடிகள் வராக்கரால் சநடுகவும் உணரப் படுகின்றது. இதைடன,
"வடைநராட்டியராத்திடர" "பத்தினிக் கடைவுடளப் பிரதிஷ்டித்தைல்' என்ற அதிகராரங்கடளக் சகராண்டு
அறியலெராகும்.
சசேங்குட்டுவன் திருமகசமைழுதுசவரார 'கண்சணழுத்தைராளர' எனப்படுவர; "கண்சணழுத் தைராளர கராவல்
சவந்தைன், மைண்ணுடடைமடைங்கலெம் மைன்னவரக்களித்து" எனக் கராண்க.† கண்சணழுத்து என்பது
சேங்கநராளில் வழைங்கிய தைமசழைழுத்தின் படழையசபயரராத் சதைராறறுகிறது. சசேங்குட்டுவனது
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வடையராத்திடரயில் பண்டைங்கள் ஏறறிச்சசேன்ற வண்டிகள் இன்னின்ன சேரக்குடடையடவ
என்சறழுதைப்ட்டிரிருந்தைன என்படதை அடிகள் கூறுமடைத்து, "இருபதினராயிரங் கண்சணழுத்துப் படுத்தைன
டகபுடன சேகடைமம்" என்கிறரார;
--------------*சிலெப். 25.87-90; 26.168-71. † ௸. 26.170-1 ‡௸.26.186;5.112.
இதைனராலும் கண்சணழுத்து, பண்டடைத்தைமசழைழுத்தின் சபயசரயராதைல் கராணலெராம். இங்ஙனமைராயின்,
சேராஸேன பரிசசேராதைகரரால் வட்சடைழுத்து எனப்படும் படழைய தைமசழைழுத்டதைச் சசேங்குட்டுவன் கராலெத்துக்
கண்சணழுத்தைராகக்சகராள்ளல் சபராருந்தும்
சபராலும். படழையதைமசழைழுத்தைராய்ச் சேராஸேனங்களில் மைட்டும் கராணப்படும் வட்சடைழுத்து நம்நராட்டில்
வழைக்குவீழ்ந்து பலெ நூறறராண்டுகளராயினும், மைடலெநராட்டுள்ள சசேரானகரக்குள் சகராசலெழுத்து என்று
வழைங்கப்பட்டு இன்றும் அது வழைங்குகின்றசதைன்பர.* கண்சபரான்றிருத்தைலெராற கண்சணழுத்து என்றும்,
வட்டைமைராக விருத்தைலின் வட்சடைசழைத்து என்றும், சித்திரித்சதைழுதைப்படுலெராற சகராசலெழுத்து என்றும்
ஒன்சற பலெ சபயர சபறறசதைன்க. இனி ஸமைராந்- சகராபிநராதைரராயரவரகள்,
இதுவடர கண்டை சேராஸேனங்களுக்ளுள்சள பழைடமைவராய்ந்தை தைமழ்ச் சேராஸேனசமைரான்டறச்
சசேந்தைமழ்ப்பத்திரிடகயில் சவளியிட்டிருக்கின்றனர.† சசேஞ்சிக்கடுத்தை திருநராதைர குன்றுப் பராடறயில்
சவட்டைப்பட்டை அச்சேராஸேசேனம்,டஜேந ஆசிரியசரராருவர ஐம்பத்சதைழுநராள் அநசேநவிரதைம்
(உண்ணராசநரான்பு) பூண்டு உயிரதுறந்தை சசேய்திடயக் குறிப்பது. அடுத்தை பக்கத்துக்கண்டை
அத்தைமழ்ச்சேராஸேனம் வட்சடைழுத்துமடறயினின்
றும் சிறிது மைராறியுள்ளசதைன்பது இரராயவரகள் சகராள்டக; ஆயினும் அதைன் தைமசழைத்துக்கள்,
ஏறக்குடறயச் சசேங்குட்டுவன் கராலெத்து வழைங்கியடவ என்பது அவரகசளழுதிய குறிப்பரால்
அறியப்படுதைலெரால், அத் தைமசழைழுத்தின் மைராதிரிடகடய நம்மைவர அறிந்துசகராள்ளுமைராறு
அச்சேராஸேனத்டதைசய தைருகின்சறம்.
----------------* Dr.Cundert’s Malayalam Grammar (art)) †சதைராகுதி-5,பக்-410-1.
(graphics to be inserted here)
( இங்கு நரான்கு வரிகள் வட்சடைழுத்தில் கராமைப்படுகின்றன.)
1. ஐம்பத்சதைழைன-2. சேனந்சநராறற
3. சேந்திரநந்தி ஆ-4. சிரிகர நிசதிடக.
சசேங்குட்டுவன் அத்தைராணிமைண்டைபத்டதை யடடைந்து அடமைச்சேர மதைலியவருடைன் மைந்திரராசலெராசேடன
புரியும்சபராது, அவனுடடைய சகராப்சபருந்சதைவியும் (இளங்சகராசவண்மைராள்) கூடை வீறறிருந்து
தைன்னபிப்பிரராயத்டதையும் தைடடையின்றி சவளியிடைறகு உரியவளராயிருந்தைனள். * அரசேன் தைன்
சபருந்சதைவியுடைன் அத்தைராணிக்குவரும் மைத்தியிசலெ அரண்மைடனயினுள்ள அரங்குகளிற கூத்தைரகள்
நிகழ்த்தும் அழைகிய ஆட்டைங்கடளக்கண்டு மைகிழ்வதுமண்டு. சசேங்குட்டுவனது ஆஸ்தைராநக் கூத்தைரிற
சேராக்டகயர என்சபரார சிறந்தைவரராகக கராணப்படுகின்றனர (சிலெப்.28.65-79).
----------* ;சிலெப்.25.107--114; 28.65--6
இச் சேராக்டகயர என்ற கூத்தைவகுப்பரார மைடலெநராடுகளில் தைம் பூரவவிருத்திடயசய இன்றும் நடைத்திவருதைல்
அறியத்தைக்கது.(இச்சேராக்டகயர வரலெராறடற ஸ.T.K.சகராபராலெ பணிக்கர எழுதிய "மைடலெயராளமம் அதில்
வராழ்நரும்"(Malabar and its folk) என்ற ஆங்கிலெ நூலின் 184,185-ம் பக்கங்களிலும், சசேந்தைமழ் 7-ம் சதைராகுதி,
மதைறபகுதியில் யராசமைழுதிய 'மூன்று தைமழ்க்குடிகள்' என்ற வியராசேத்தினும் கண்டுசகராள்க.)
நம் சசேரரசபருமைரானுக்கு அடைங்கியிருந்தை அரசேரகள் தைத்தைம் திடறகடளக்சகராண்டுவந்து தைடலெநகரப்
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சபரியபண்டைராரத்திற சசேரக்குங்கராலெம் விடியறகராடலெயராகும். அங்ஙனம் திடறசகராணரும்படி
அரண்மைடனயுள் மரசேம் அடறயப்பட்டு வந்தைசதைன்று சதைரிகிறது; " ஞராலெங் கராவலெர நராட்டிடற பயிருங்,
கராடலெ மரசேங் கடடைமகத் சதைழுதைலும்" எனக் கராண்க.(சிலெப்.26.52-3.)
அரசேனது பிறந்தைநராளரானது நகரத்தைராரரால் ஆண்டுசதைராறும் ஒரு புண்ணிய தினமைராகக் கருதிக்
சகராண்டைராடைப்படும்.(மைணிசமை.28.9) இப்பிறந்தைநராள் சபருநராள்(சிலெப்.27.44) எனவும் சபருமைங்கலெம்
எனவும் வழைங்கும். இக்கராலெத்சதை, அரசேன் உயிரகளிடைங்கராட்டும் கருடணக்கறிகுறியராக மைங்கலெ
வண்ணமைராகிய சவள்ளணி அணிந்து, சிடறப்பட்டைவடர-சயல்லெராம் விடுவிப்பதும், தைன்
தைராடனவீரரகடளத் தைக்கபடி சககௌரவிப்பதும் மைரபராகும். இதைடனசய சதைரால்கராப்பியனராரும் "சிறந்தை
நராளணிசசேறற நீக்கிப்-பிறந்தை நராள்வயிற சபருமைங்கலெமம்" என்று சிறப்பிப்பர.*
இக்கராலெத்சதை, நகரத்தைராசரல்லெராம் உறசேராக மக்கவரகளராய் துருத்தி மதைலியவறறரால் நீரசகராண்டு
இடறத்து விடளயராடி மைகிழ்வர.மைணிசமைகடலெ மைணி பல்லெவத்தினின்று வஞ்சிநகர புகுந்தைசபராது,
சசேங்குட்டுவன் பிறந்தைநராள் சகராண்டைராடைப்பட்டைசதைன்று சதைரிகின்றது.இக்கராலெத்தும், திருவனந்தைபுர
அரசேரக்குள் ஜேன்மைதினக் சகராண்டைராட்டைம் சிறப்பராகசவ நடடைசபறுதைசலெராடு, அவ்வரசேர 'மூலெந்திருநராள்,
விசேராகந்திருநராள்'எனத் தைங்கள் பிறந்தைநராள்கடளசய சபயரராகக்சகராண்டு விளங்குதைலும் கண்டுசகராள்க.
விசசேடை நராள்களிசலெ, அரசேன் ஒருதைட்டிற சபரான்னும் ஒருதைட்டிற றரானுமைராகத் துடலெயிசலெறித் தைன்டன
நிறுத்து அந்நிறுத்தை சபரான்டன மைடறயவரக்குத் தைரானஞ்சசேய்தைல் மைரபராகும். சசேங்குட்டுவன் கங்டகக்
கடரயிசலெ பத்தினிப் படிமைத்டதை நீரராட்டித் தூய்டமைசசேய்தைபின்னர, மைராடைலென் என்னும் அந்தைணனுக்கு
சமைறகூறியபடி தைரானஞ்சசேய்தைரான் என்று அடிகள் கூறுவர.† இவ்வராறு "துலெராபராரதைரானம்" சசேய்வது
மைடலெநராட்டைரசேரக்குள் இன்றும் நடடைசபறறுவரும் வழைக்கசமைன்பது யராவரும் நன்கறிந்தைது.
அரசேன் மைடலெப்பிரசதைசேங்கட்குச் சசேல்லும்சபராது, அம் மைடலெவராணரராகிய குன்றக்குறவர தைம் நராட்டிற
கிடடைக்கக்கூடிய அரும்சபராருள்கடளச்சசேகரித்து அவறடறத் தைடலெசமைற சுமைந்துசகராண்டு கூட்டைமைராக
வந்து அரசேடன அடிபணிந்து
அவன் திருமன்பு கராணிக்டக டவப்பர.‡ இம்மைரியராடதை திருவனந்தைபுரம் சகராச்சி மதைலிய
மைடலெநராட்டைரசேரகளுக்கு இன்றும் நடைந்துவருவசதைரான்றராகும்.
------------.* சதைரால். சபராருளதி.91 . † சிலெப். 27.175-6) ‡ சிலெப்.25. 35-56;
அப்சபராது மைடலெநராட்டுக் கூத்தைரகள் வந்து தைங்களராட்டைத்தைரால் அரசேடன மைகிழ்விப்பதும்
அவரகட்சகல்லெராம் ஆஸ்தைரானத் தைடலெடமைகூத்தைன் கூறிய மடறசய அரசேன் பரிசேளிப்பதும் பூரவ
வழைக்கம்.(சிலெப். 26.125-126.)
அரசேன் யுத்தையராத்திடரயராகப் புறப்படுமன்னரத் தைன் படடைத்தைடலெவரக்கும் சசேடனகட்கும் சபருவிருந்து
சசேய்து அவரகடள மைகிழ்விப்பதும் வழைக்கமைராம்: இதைடனப் 'சபருஞ்சசேராறறுநிடலெ' என்பர
சதைரால்கராப்பியர.(சதைரால். சபராருளதி. 63.; பக். 130.) "சவந்தைன் சபரார தைடலெக்சகராண்டை பிறடறஞரான்று
சபராரகுறித்தை படடையராளருந் தைரானும் உடைனுண்பரான்சபராலெவந்து ஒருமகமைன் சசேய்தைறகுத் தைராசன
பிண்டித்துடவத்தை உண்டிடயக் சகராடுத்தைல்' என்பர நச்சினராரக்கினியர.
அரசேன் யுத்தைத்திறகராக யராத்திடரசசேய்ய சநரும்சபராழுது, குறித்தை நன்மகூரத்தைத்தில் தைரான்
பிரயராணஞ்சசேய்ய இயலெராதைராயின், தைன் சவறறிவராடளயும் சகராறறக்குடடைடயயும் யராடனசமைசலெறறி
மக்கஆடைம்பரத்துடைன் சகராட்டடைக்கு மதைலிற 'பரஸ்தைரானம்' சசேய்துடவப்பது தைமழ் சவந்தைரது பண்டடை
மைரபராகும்.(சதைரால். சபராருளதி 33-45.) இதைடன நராட்சகராள் என்பர சதைரால்கராப்பியனரார.(சதைரால். சபராருளதி.
68.) இதைன்பின்சப, அலெங்கரிக்கப்பட்டை அரசுவராவின் சமைல் அரசேன் ஆசரராகணித்துப் பிரயராணமைராவரான்.
இங்ஙனம் புறப்படும்சபராது, சிவபிரரான் திருமைரால் மதைலிய சதைய்வங்களின் பிரசேராதைங்கடள வணங்கிப்
சபறறுக்சகராண்டும், நரான்மைடறசயரார வளரக்கும் நித்தியராக்கினிகடள நமைஸ்கரித்தும் சசேல்வது
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வழைக்கமைராகும்.(இந்நூல்.சவறு பக்.)
இங்ஙனமைராக அரசேன் யராத்திடரசசேல்லுங் கராட்சி மக்க ஆடைம்பரமம் அழைகும் வராய்ந்தைதைராம்:
வழிசநடுகவும், நராடைகக்கணிடகயரும், சூதைர மைராகதைர சவதைராளிகரும், யராடன குதிடர கராலெராள்வீரரகளும்
தைம்மைரசேடன மைனமைராரவராழ்த்திப் சபரிதும் ஆனந்திப்பர. இவ்வராறு சசேல்லுகின்ற அரசேனுடைன்,நரால்வடகச்
சசேடனகள்மைட்டுமைன்றி, நராடைகமைகளிரும், நடக விடளத்து மைகிழைச்சசேய்யும் சவழைம்பர என்சபராரும்,
வராத்தியம் வராசிப்சபராரும் உடைன்சசேல்வது மண்டு. சசேங்குட்டுவனது வடையராத்திடரயிறசசேன்ற
அளவறற கராலெராட்படடையுடைன் அடியிற குறித்தை சசேடனகளும் பரிவராரங்களுஞ் சசேன்றன என்று
இளங்சகராவடிகள் கூறுவர.(சிலெப். 26. 128-140.)
நராடைகமைகளிர 52; யராடன 500;
குயிலுவர (வராத்தியகராரர) 208; குதிடர 10,000;
நடகசவழைம்பர 100; பண்டைங்கசளறறிய வண்டிகள் 20,000;
சதைர 100; சேட்டடையிட்டை அதிகராரிகள் 1000.
இன்னின்ன சேரக்குடடையது என்சறழுதைப்பட்டை பண்டைங்கசளறறிய சேகடைங்கள் இருபதினராயிரமம்,
அவறடறக் கண்கராணிக்கும் அதிகராரிகள் சதைராடக ஆயிரமமைராயின், நம் சவந்தைனுடைன் சசேன்ற
கராலெராட்படடையினளவு கணக்கிறந்தைது என்பது சசேரால்லெவும் சவண்டுசமைரா?
இளங்சகராவடிகளும், இச்சசேடனப்சபருக்டக வடரயறுக்கவியலெராமைல், "தைண்டைத்தைடலெவருந் தைடலெத்தைராரச்
சசேடனயும், சவண்டைடலெப் புணரியின் விளிம்புசூழ் சபராதை, மைடலெமதுகு சநளிய நிடலெநரா டைதைரபடை,உலெக
மைன்னவன்" சசேன்றரான் என்றரார.(சிலெப். 26. 80-83.) யராத்திடரயிற சசேடனகட்குத் தைளரச்சியுண்டைராகராது
உள்ளக் கிளரச்சியடடையுமைராறு நராடைகமைகளிரும், நடகசவழைம்பரும், குயிலுவரும் தைங்கள் ஆடைல்
பராடைலெழைகுகளராலும், விசநராதைப் சபச்சேராலும், வராத்திய இடசேகளராலும் மைகிழ்ச்சி விடளத்தைறகு
உடைன்சசேல்வது பண்டடைமைரசபன்பது இதைனரால் விளக்கமைராகும்.
சசேங்குட்டுவன் கராலெத்து நடைந்தை யுத்தைமடறடமையரானது சதைரால்கராப்பிய மதைலிய மன்னூல்களிற கண்டை
புறத்துடறகட்கும், படழைய தைமழ்வழைக்குகட்கும் ஒத்தைதைராகசவ புலெப்படுகின்றது. எனசவ,
சசேங்குட்டுவன் கராலெம்வடர அத்சதைரால்கராப்பியமைரபுகள் சிடதைந்தைன வல்லெசவன்பது சபறப்படும். அம்
மடறகடளசயல்லெராம் இங்கு விவரிப்பதைராயிற சபருகும்; இளங்சகராவடிகளது வஞ்சிக்
கராண்டைத்டதைக்சகராண்டு அறிக.
சபராரில் அரசேன் சவறறியடடைந்தைபின்னர, விழுப்புண்பட்டு இறவராதிருந்தை வீரரகடளயும், வீரசுவரக்கம்
சபறற சூரரகளுடடைய டமைந்தைரகடளயும் தைன் ஆஸ்தைரானத்தில் அடழைத்து அவரகடளசயல்லெராம் சபரிதும்
அபிமைரானித்து ஊக்குதைல் படழைய மைரபராயிருந்தைது. நம் சவந்தைரசபருந்தைடக,கங்டகக்கடரயில்
அடமைக்கப்பட்டை பராடியிற சபசரராலெக்கமைராக வீறறிருந்து, சமைறகுறித்தை வீரரக்சகல்லெராம் சபரான்னராலெராகிய
வராடகப்பூக்கடளச் சூட்டிப்புகழ்ந்து அவரகடள உறசேராகப் படுத்திய சசேய்திடய இளங்சகராவடிகள்
அழைகுசபறக் கூறுதைல் அறிந்து மைகிழைத்தைக்கது.(சிலெப் 27.23-44.)
இக்கராலெத்து நம்டமையராளும் அரசேராங்கத்தைராரும் சபராரிற சபருந்திறல் கராட்டும் வீரசிகராமைணிகட்குப்
பட்டைமம் பதைக்கமம் (Victoria Cross) அளித்துப்பராரராட்டிவரும் மடறயரானது, படழைய தைமழ்சவந்தைரராற
டகக்சகராள்ளப்பட்டைசதைரான்சற என்படதையறிய நம்மைவரில் யராரதைராம் மைகிழைரார? இவ்வளசவரா? சபராரிற
படகவடர சவன்றுகவரந்தை சபராருள்கள் எத்துடண அருடமையும் சபருடமையும் உடடையடவயராயினும்,
அவறடறத் தைம் வீரரகளுக்கும், சபராரக்களம்பராடும் புலெவரக்கும், மைறற இரவலெரக்கும் சவண்டிய
சவண்டியராங்கு அளித்து மைகிழ்வதும் பண்டடை அரசேரசகராண்டை ஒழுக்கமைராகவுந் சதைரிகின்றது.
சசேங்குட்டுவன் தைந்டதை இங்ஙனசமை "நன்னகர மைராந்டதை மறறத் சதைரான்னரார-பணிதிடற தைந்தை பராடுசேரால்
நன்கலெ"ங்கடள சவண்டியவரக்கு அளித்தைராசனன்று மைராமூலெனராரும்,(அகநரானூறு.127) அச்சசேரலெராதைன்
மைகனரான சசேங்குட்டுவன் "சபரிய வராயினு மைமைரகத்துப் சபறற-தைரியசவன்னராது ஓம்பராது வீசி"
னராசனன்று பரணரும்(பதிறறுப்பத்து.44.) கூறியிருத்தைல் குறிப்பிடைத்தைக்கது.
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சபராரில் தைம் சபருந்திறடமைடயக் கராட்டி இறந்தை வீரரக்கு வீரக்கல் என்ற நடுகல் நராட்டி அவடரக்
சககௌரவிக்குமடற சதைரால்கராப்பிய மதைலிய மன்னூல்களில் விளங்கக் கூறப்பட்டுள்ளது.
(சதைரால்.சபராருளதி.60.) ஆனரால், தைம் கணவருடைன் உயிர நீத்தை பத்தினிகளுக்கு அவ்வராறு கல்லெடமைத்துக்
சககௌரவிக்கும் வழைக்டக அந்நூல்களிற கராணுதைல் அரிதைராம்.
ஆயினும், சசேங்குட்டுவன் கராலெத்சதை கறபின்மைராட்சிடய நிறுவிய பத்தினிகளிடைம் சதைய்வபராவடன
டவத்து-வீரரக்குச்சசேய்வதுசபராலெக்-கறகராண்டைலும், கல்சலெடுத்தைலும், அதைடன நீரப்படுத்துத்
தூய்டமைசசேய்தைலும், பிரஷ்டித்தைலும், வராழ்த்துதைலும் சபருமைரபராயிருந்தைன என்பது சமைறகுறித்தை வஞ்சிக்
கராண்டைப் பகுதிகளரால் நன்கறியப்படும். கண்ணகியின் கறபிடன வீரக்கறபு அல்லெது மைறக்கறபு என்றும்,
அவடள வீரபத்தினி சயன்றும் (('ஆரஞருறற வீரபத்தினி'(பதிகம்)) அடிகள் கூறியதைறசகறப
வீரரக்குரியதைராக நடடைசபறறுவந்தை நடுகல்வழைக்கத்டதைக் கண்ணகி மதைலிசயராரகும் பண்டடைசயரார
சகராண்டைனர சபராலும். இவ்வராறு வீரசுவரக்கம் சபறற சூரரகட்குமைட்டுமைன்றி, சேககமைனஞ்சசேய்தை
பத்தினிகட்கும் கல்நராட்டிவந்தை வழைக்கமைரானது,பிறகராலெத்சதை பிரபலெமைராகவிருந்தை சதைன்பது,
சதைன்னராட்டின் பலெபராகங்களிலும் அத்தைடகய வீரக்கறகளும் ஸேதிகறகளும் விசசேடைமைராகக்
கராணப்படுதைலெரால் விசேதைமைராகின்றது. பிறகூறிய ஸேதிகல்டலெ மைராஸ்திகல் என்பர கன்னடைநராட்டைரார. [இது
மைஹரா ஸேதி கல் என்பதைன; மைரூஉ] ஸமைராந்-சகராபிநராதைரராயரவரகள் சசேந்தைமழ்ப் பத்திரிடகயில் எழுதிய
சிறந்தை ஆரராய்ச்சியுடர சயரான்றில் அவ்விருவடகக் கறகளின் மைராதிரிகளராகக் கராட்டிய படைங்கடள அடுத்தை
பக்கங்களிற(*modify) கண்டுசகராள்க.
பண்டடையரசேரகள் சமைறகூறியவராறு வீரபத்தினிகடளச் சிறப்பித்தைறகுரிய சிடலெகடள இமையம்
சபராதியம்சபரான்ற சபரிய பரவதைங்களினின்றும் எடுத்து வருதைலும், அவ் சவடுத்தைவறடறக் கங்டக
கராவிரிசபரான்ற புண்ணியநதிகளில் நீரராட்டித் தூய்டமை சசேய்வித்தைலும், அம்மயறசியில் இடடையூறு
விடளக்கும் படகயரசேடர அடைக்கி மீளுதைலும் வழைக்கசமைன்பது, சசேங்குட்டுவன் சசேய்திகளினின்றுந்
சதைரியலெராம்.
பண்டடைத் தைமழ்சவந்தைரது அரசியலுரிடமை, சபராதுவராக, மைக்கட்டைராயமைராய் சஜேஷ்டைராநுக்கிரமைமைராக
வந்தைசதையராகும். அம்மைரானுரிடமை மைருமைகனுக்கு வரும் மைருமைக் கட்டைராயம் சசேங்குட்டுவன் சபரான்ற
சசேரரகராலெத்து வழைங்கியசதையன்று. சேரித்திரவறிஞர சிலெர, நம் சசேரன்கராலெத்தில் மைருமைக்கட்டைராயசமை
வழைங்கியதைராகக்சகராண்டு, அக்சகராள்டகக் சகறபப் படழைய பராடைல்கடளத் திருத்திச் சசேல்வர.
சசேரலெராதைடன இளங்சகராவடிகட்கு மைராமைன் என்ற மடறயிற கூறராது, தைந்டதைசயன்ற மடறயில் டவத்து
"நுந்டதை தைராணிழைலிருந்சதைராய்"(சிலெப்.30.174.) எனத் சதைவந்தி அவ்வடிகடள அடழைத்திருப்பதும்,
சசேரவரசுக்குரியவரகடள, மைருகசரன்னராது புதைல்வர என்னுமடறயிற பதிறறுப்பத்துக் கூறுதைலும் (70, 74).
அவரசகராள்டகக்கு மழு விசரராதைமைராதைசலெராடு, மன்னூல்வழைக்சக யின்டமையராலும் அது சபராருந்தைராசதைன
உணரக.
நம் சசேரரசபருமைரானது மைறற அரசியலெடடையராளங்கள்,சசேரரக்குப் சபராதுவராக நூல்களிற
கண்டைனசவல்லெராம் அடமையும். மக்கியமைராக, சசேங்குட்டுவன் மன்சனரார 'எழுமடி' என்று சபயரசபறற
மைராடலெசயரான்று உடடையரராயிருந்தைனர எனப்படுகின்றது (பதிறறுப்.14,16,40,45.). சசேங்குட்டுவனும்
அதைடன அணிந்திருந்தைவன் என்பது "எழுமடி மைராரப"(சிலெப்.28.169.)என்னும் இளங்சகராவடிகள்
வராக்கரால் சதைரியலெராம். அரசேசரழுவடரச் சசேரர மன்சனரார சவன்று, அவ்சவறறிக் கறிகுறியராக அவரது
எழுமடிசபராலெச் சசேய்யப்பட்டை மைராடலெடய அணிந்துவந்தைவரராதைலெரால், அஃது அப்சபயரசபறற
சதைன்பர(பதிறறுப்.14.உடர.).
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அதிகராரம் - 12
சசேங்குட்டுவன் குணராதிசேயங்கள்.
சசேரன்-சசேங்குட்டுவன் இந்நிலெவுலெகில் ஐம்பத்டதைந்து வருஷம் வீறறிருந்தைவசனன்பது, பதிறறுப்பத்துள்
இவடனப்பறறிய பதிகவராக்கியத்தைரால் அறியப்படுகின்றது. இவன் தைந்டதை சநடுஞ்சசேரலெராதைன் தைன்
மைக்களது இளடமைக்கராலெத்து இறந்தைவசனன்று சதைரிதைலெரால், 20-ம் வயதிற சசேங்குட்டுவன்
பட்டைசமைய்தியவனராயினும், குடறந்தைது 35-வருஷம் இவன் ஆட்சிபுரிந்தைவனராதைல் சவண்டும்.
இவ்வரசேன் இரண்டைராம் மடறயராகச் சசேன்ற வடையராத்திடரயில் 32-மைராதைங்கள் சசேலெவிட்டைனசனன்றும்,
(சிலெப்.27.149.) அவ் யராத்திடர மடித்துக்சகராண்டு வஞ்சிமைராநகரம் புகுந்தைசபராது இவனுக்கு 50-ம் வயது
நடைந்தைசதைன்றும்(சிலெப்.28.130.) இளங்சகராவடிகள் சதைளிவராகக் கூறுகின்றரார.எனசவ, சசேங்குட்டுவன், 47ம் வயதைராரம்பத்சதை அவ்வடை யராத்திடர சதைராடைங்கினசனன்று சதைளியலெராகும். இவனது 47-ம் வயதிறகுச்
சிலெகராலெத்துக்கு மன்புதைரான், தைன் டமைத்துனச்சசேராழைறகு அனுகூலெமைராகச் சசேராணராட்டில் இவன் சபரார
நிகழ்த்தியது. சபராரின் விவரம் மன்னசர விளக்கப்பட்டைது.சசேங்குட்டுவனது வடையராத்திடரக்குச்
சிறிதுமன்சப இவன் டமைத்துனச்சசேராழைடனப் பட்டைத்தில் நிறுவியசசேயல் நிகழ்ந்தைசதைன்பது,
கங்டகக்கடரப்பராடியில், மைராடைலெடன இவன் சேந்தித்தைசபராது, அச்சசேராழைனது சக்ஷமைத்டதைப்பறறி
உசேராவிப்சபராந்தை குறிப்பரால் புலெப்படும். (சிலெப்.27.159-172.)
இச்சசேரன் தைன் சபரிய யராத்திடரடய மடித்துத் திரும்பியபின்னர, மைராடைலெ மைடறயவனது
உபசதைசேமைராட்சியரால் பரகதிவழிகடளசய பறறியவனராய்,5-வருஷம் அடமைதியுடைன் ஆட்சிபுரிந்து பின்
"கராலெசனன்னும் கண்ணிலி யுய்ப்ப-சமைசலெராருலெகம் எய்தினன்"
இதுகராறும் எழுதிவந்தை சேரித்திரத்தைரால் தைமழ்நராட்டின் மைசகராந்நதைநிடலெடமைக்குச் சசேங்குட்டுவனது
ஆட்சிக்கராலெசமை சிறந்தை இலெக்கராகவிருந்தைசதைன்பது சவள்ளிடடைமைடலெசபரால் விளக்கமைராகும். பண்டடைத்
தைமழிலெக்கியங்கடளச் சசேராதித்து வருமடைத்து, நம் சசேரரசபருமைரான் சபரான்ற அறிவுந் திருவும் சபறற
அருந்திறலெரசேர சதைன்னராட்டில் அதிகமருந்திலெர என்பது புலெப்படைத் தைடடையில்டலெ. படழைய தைமழ்
சவந்தைருள்சள, இவன்றந்டதை சசேரலெராதைனும் சசேராழைன் கரிகராறசபருவளத்தைரானுந் தைவிர, சவசறவரும்
இவனுக்கிடண கூறத் தைக்கவரல்லெர; அவ்விருவரும் தைங்கள் வீரப்புகடழை நராவலெந்தீவ மழுதும்
விரித்துநின்றவரகளராயினும், தைமழ்சவந்தைரக்சக அப்சபருடமையுரியசதைன்படதை வடைசவந்தைரகள்
நன்கறியச் சசேய்து, அவரகள் விரித்தைபுகடழை நிடலெநிறுத்திய வீரசிகராமைணி நம் சசேரரசபருமைராசன யராவன்.
பிறகராலெத்திசலெ இவனுக்கிடணயராகச் சசேரால்லெத்தைக்க தைமழ்சவந்தைன் மதைலெராம் இரராசஜேந்திரசசேராழைன்
ஒருவசன எனலெராம்.
சசேரன்-சசேங்குட்டுவனது உத்தைமைகுணங்களுள்சள இவனது சதைய்வபக்திடய மதைலில் டவத்துப்
பராரராட்டைல்தைகும்.சிவபிரரான் திருமைரால் மதைலிய சதைய்வங்களிடைத்தும் மனிவர(சிலெப்.26.93-97.)அந்தைணர
மதைலிய சபரிசயராரகள்பராலும் இவன் டவத்திருந்தை பக்தியும், மைதைராந்தைரங்களில் இவனுக்கிருந்தை சபராது
சநராக்கமம் மன்னசர அறியப்பட்டைன.
இடவயன்றி, வீரபத்தினிகளராக விளங்கியவரிடைம் இவன் சகராண்டிருந்தை சபருமைதிப்பும் பிசரடமையும்
ஈண்டும் விரித்சதைழுதைசவண்டுசமைரா? கண்ணகிக் கடைவுளின் வணக்கம் தைமழைகத்தினும் இலெங்டக
மதைலிய சதைசேராந்தைரங்களினும் பரவியிருந்தைதைறகுக் கராரணமைரானவன் இச்சசேரசனயன்சறரா?
நம் சசேரனுக்கிருந்தை உயரகுணங்களுள்சள அடுத்துப் புகழைத்தைக்கது, இவனது ஏகதைரார விரதைசமையராம்.
இவனுடடைய தைரமைபத்தினியராகவும் பட்டைமைகிஷியராகவும் விளங்கிய இளங்சகராசவண்மைராள்
என்பவடளப்பறறி மன்னசர கூறிசனராம். (இந்நூல்.சவறு பக்)சவளிரகுலெக் சகராழுந்தைராகிய இத்சதைவி,
அறிவு திரு அழைகு அடமைதி மதைலிய உயர குணங்கசளல்லெராம் ஒருங்கு வராய்ந்திருந்தைசதைராடு, தைன்
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நராயகனுக்கு உறறசேமையங்களில் உறுதி கூறும் ஆறறலுடடையவளராகவும் விளங்கினள். சசேங்குட்டுவன்
பத்தினிக்கடைவுடளச் சிறப்பித்தைதைறகும், வீரப்புகடழை இமையம்வடர பரப்பியதைறகும் இவ்வுத்தைமகூறிய
சேமைசயராசிதைமைரான ஒருசசேரால்லென்சறரா கராரணமைராயிறறு?(சிலெப்.25.110-114.) தைன் கணவடனப் பிரியசநரந்தை
32-மைராதைங்கள்வடர ஊணுமறக்கமம் சகராள்ளராது நராசளராப்படனயுஞ் சசேய்யராது இப்சபருந்சதைவி
இருந்தை பிரிவராறறராநிடலெடயயும், அவன் ஜேயசலெனராகத் திரும்புகின்ற தைறிந்தைதும் இவளடடைந்தை
சபருமைகிழ்ச்சிடயயும் அடிகள் புகழுந்திறம் பலெமடறபடித்து ஆனந்திக்கத்தைக்கது. இத்தைடகய
ஒப்புயரவறற கறபுடடையராட்டிடய மைடனவியராகப்சபறறிருந்தை நம் சசேரரசபருந்தைடகக்குச்
சரராமைமூரத்தியன்றி சவறியராவர சிறந்தை உவடமையராவரார?
சசேரன்-சசேங்குட்டுவனது இயறடகக்குணங்கள் பலெவறறுள்சள அவனது வீரத்தைன்டமைசய சமைம்பட்டு
விளங்கியிருந்தைசதைன்பது, இவன் சேசகராதைரரும் பரணரும் அக்குணத்டதைசய அதிகமைராகப் புகழ்வதைரால்
சதைரிகின்றது. இவனுக்குக் கராமைசவட்டகயினும் சபராரசவட்டகசய மக்கிருந்தைது என்று புகழ்வர,
பிறகூறிய அந்தைணரராகிய புலெவர.(பதிறறுப். 50.)இவ்சவந்தைனது அந்தியகராலெத்துக்கு ஐந்துவருஷம்
மன்வடர படகவடரயடைக்குவதும் நராட்டடைப் சபருகச்சசேய்வதுசமை இவன் சமைறசகராண்டிருந்தை
சபருங்கருமைமைராக இருந்தைன.மைராடைலெமைடறசயரான் ஒருகராற சசேங்குட்டுவனுக்கு
உபசதைசிக்கப்புக்கவிடைத்தில், அவனது இக்குணத்டதைசய சுட்டி,
"டவயங் கராவல்பூண்டைநின் னல்யராண்டு
ஐடயந் திரட்டி சசேன்றதைற பின்னும்
அறக்கள சவள்வி சசேய்யராது யராங்கணும்
மைறக்கள சவள்வி சசேய்சவரா யராயிடன." (சிலெப்.28.129-132.)
எனக் கூறுதைல் கராண்க. இதைனரால், தைன்னராயுட்கராலெத்தின் சபரும்பகுதிடயப் சபராரபுரிவதிசலெ
சசேலெவிட்டைவன் சசேங்குட்டுவன் என்பது சவளியராகும். பரணரும் இவன் வீரத்திறத்டதைசய வியந்து,
"அடனய பண்பிற றராடனமைன்னீர, இனியரா ருளசரரா மன்னுமல்டலெ" எனக் கூறினர.(பதிறறுப்.45.)
தைமழைரது வீரத்திற சசேங்குட்டுவனுக்கு மைதிப்பும் அபிமைரானமம் அதிகமைராகசவ யிருந்தைன.
தைன்டனயும் மைறடறத் தைமழைரசேடரயும் வீரக்குடறகூறி இகழ்ந்தைரார என்பதுபறறியன்சறரா, இமையச்
சேராரலிலுள்ள குயிலெராலுவம்(குயிலெராலுவம், என்பது இமையமைடலெயின் ஒரு பகுதியராய்,
உத்தைரசகராசேலெத்டதைச் சேராரந்தை ஒரு தைலெமைராகத் சதைரிகிறது. இங்குச் சிவபிரரானுக்கு ஒரு சகராயிலும்
இருந்தைசதைன்பது, 'இமையச் சிமையத் திருங்குயிலெராலுவத்து -- உடமைசயராரு பராகத் சதைராருவடன வணங்கி'
என்னும் இளங்சகராவடிகள் வராக்கரால் அறியலெராம். (சிலெப். 28. 102-3) புத்தைரது பூரவ அவதைராரஸ்தைலெங்களுள்
ஒன்றராகச் சசேரால்லெப்படும் குயிலெராலெபுரம் என்பது இதுசபராலும். (மைணிசமை. புத்தைசேரித். பக்கம். 2
கீழ்க்குறிப்பு) என்னும் சபராரக்களத்தில், இவன் வடைவரசேர பலெடர
"அடமையரா வராழ்க்டக யரசேர வராய்சமைராழி
நம்பரால் ஒழிகுவ தைராயின் ஆங்கஃது
எம்சபரால் சவந்தைரக்கு இகழ்ச்சியுந் தைரூஉம்." (சிலெப். 26. 10-12)
"கராவரா நராவிற கனகனும் விசேயனும்
விருந்தின் மைன்னர தைம்மடைன் கூடி
அருந்தைம ழைராறறல் அறிந்திலெ ரராங்சகனச்
சறறங் சகராண்டிச் சசேடன சசேல்வது" (சிலெப். 26. 159-62)
என இவனது தைமழைபிமைரானத்டதை இளங்சகராவடிகசள எடுத்துடரத்தைல் கராண்க. சசேங்குட்டுவனது
சபரும்புகழ் தைமழைகத்தின் மைட்டுமன்றி, வடைநராசடைங்கும் பரவியிருந்தைசதைன்பது, இவனது யராத்திடரயில்,
நட்பரசேரராகிய நூறறுவர கன்னர இவனுக்குச் சசேய்துசபராந்தை உபசேராரங்களராலும், பிறவறறராலும்
சதைளிவராகும்.
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ஆயின், அசசேராகன் சேமத்திரகுப்தைன் மதைலிய வடைசவந்தைரது சதைன்னராட்டு விஜேயங்கடள விளக்கும்
சேராஸேனங்கள் தைஷிணத்துக் கராணப்படுதைல்சபராலெச் சசேங்குட்டுவனது வடைநராட்டு சவறறிபறறிய
சேராஸேனசமைரான்றுசமை அத்சதைசேத்தில் இதுகராறும் கராணப்படைவில்டலெ. அதைனரால், இவனது வடைசதைசேத்துப்
படடைசயடுப்பில் நவீனர சிலெர ஐயுறுவர. ஆயினும், இவனுடைன்பிறந்தை சேசகராதைரர மைட்டுமன்றி
இவன்கராலெத்துப் புலெவரகளிருவரும்,(பதிறறுப்.43:) அவ்வடைசவறறிடய விரிவராகவும் சதைளிவராகவுங்
கூறியிருத்தைலெரால், அதைடன எளிதிற றள்ளிவிடுதைல் எங்ஙனம் இயலும்? அன்றியும் சசேரநராட்டடை
அடுத்திருந்தைவரரான கங்கவமசேத்தைரசேரகள் இறடறக்கு 800-வருஷங்கட்கு மன்னர, இமையம்வடர
படடைசயடுத்துச்சசேன்று சநபராளசதைசேத்டதைச் சசேயித்து அதைடனப் பலெதைடலெமடற ஆண்டுவந்தைனர எனச்
சேராஸேனமூலெம் அறியப்படுகின்றது.(It is curious that a Karnataka dynasty was set up even in distant Nepal, apparently
in 1097, which was presumably of Ganga origin. The founder, Nanya Deva (perhaps? Nanniya Deva), came from the South.
He was succeeded by Ganga Deva and four others, the last of whom removed the capital to Khatmandu, where the line
came to an end. - Ins. from Nepal, by Dr. G. Buhler -- (Lewis Rice's Mysore and Coorg from the Inscriptions p.48))
ஆயின், அவரினும் சபருடமைவராய்ந்தைவரராய்ப் பக்கத்திருந்தை சசேரவரசேர வடைநராட்டில் தைம்வீரப்புகழ்
பரப்பினர என்றுகூறும் இலெக்கியப் பிரமைராணங்கடளமைட்டும் கறபடனயராகக் கருதுவசதைன்சனரா?
பிறகராலெத்துத் தைமழ்சவந்தைருள் மதைலெராம் இரராசஜேந்திரசசேராழைன் கங்டகயும் கடைராரமம் (பரமைரா)
சவன்றுசகராண்டைராசனன்ற சேரிதைம் நம்மைவரரால் மறறும் நம்பப்பட்டுவருகின்றது;
ஆயின், படழைய சசேரசனராருவன் சபருவீரனராய் அக்கராரியத்டதைசய சசேய்திருத்தைலும் கூடியதைன்சறரா?
சசேங்குட்டுவனது பிரஸ்தைராபத்டதைப் பறறிய சதைன்னராட்டுச் சேராஸேனம் ஒன்றுசமை இதுவடர
கராணப்படைவில்டலெ; அதுபறறி அத்தைடகய சவந்தைசனராருவசன இருந்தைவனல்லென் என்று
கூறிவிடைலெராகுசமைரா? கடடைச்சேங்கநூல்களிற கண்டை அரசேடரப்பறறிய சேராஸேனக்குறிப்புகசள இல்டலெ
என்றிருந்தைகராலெத்து, மதுகுடுமப்சபருவழுதி, தைடலெயராலெங்கரானத்துச் சசேருசவன்ற சநடுஞ்சசேழியன்,
கரிகராலென், சகராச்சசேங்கணரான் சபரான்றவடரப்பறறிய சேராஸேனக்குறிப்புக்கள் சிறிது சிறிதைராகச்
சேமீபத்திறறரான் கராணப்பட்டுவருகின்றன. அதுசபராலெசவ, சசேங்குட்டுவனது அருடமை சபருடமைகளும்
நராளடடைவில் சவளிப்படுதைல் கூடியசதை. ஆதைலெரால்,சேராஸேனசேராக்ஷிக ளில்லெராடமைபறறி இலெக்கியச்
சசேய்திகடளசயல்லெராம் புறக்கணித்துவிடுதைல் கூடைராசதைன்பசதை எங்கருத்து.சசேங்குட்டுவன் வடைநராட்டிற
படடைசயடுத்துச் சசேன்றதைறகுக் கராரணம் 'தைமழ்சவந்தைரகள் தைம் மத்திடரகடள இமையத்திற பதித்தைவர'
என்ற சபருடமைடய வடைவரசேரசிலெர இகழ்ந்து கூறியதைனரால், அப்சபருடமை தைங்கட்குண்சடைன்படதை
சமைய்ப்பிப்பதைறகராகசவ என்பது இளங்சகராவடிகள் வராக்கரால் சநடுக உணரந்சதைராம். அங்ஙனம்
தைமழைரராறறடலெ வடைவரக்கு சமைய்ப்பித்தை நம் சசேரரசபருமைரானது அருஞ்சசேயடலெச் சேராஸேன
ஆதைராரமன்டமைபறறிச் சிலெர எளிதைராக்கிவிடுவராரராயின், அஃது அவ் வடைசவந்தைர சசேயலினும் அதிசேயிக்கத்
தைக்கசதையன்சறரா!
சசேங்குட்டுவன், வீரமகுதிசயராடு மைதிநுட்பமக்கவனராகவும் இருந்தைரான். அறிஞரபலெருடைன் அனவளராவி
அறிய சவண்டுவனவறடற நன்கறிந்தைவன் இவசனன்பது,
"புடரசயரார தைம்சமைராடு சபராருந்தைவுணரந்தை-அரசேசரசற(*சிலெப்.28.123-4) எனவும், "புலெவடரயிறந்சதைராய்"
(*சிலெப்.28.174) எனவும், தைத்துவ ஞரானியராகிய மைராடைலெமைடறசயராசன நம் சசேரடன அடழைத்தைலெரால்
அறியலெராம். மைதுடரயிற சகராவலெடனக் சகரால்வித்து, அத்தைவறடற யறிந்தைதும் பராண்டியன் தைன்னுயிர
நீத்தை சசேய்திடயச் சேராத்தைனரார வராயராற சசேங்குட்டுவன் மதைன் மதைறசகட்டைசபராது அவ்வரசேனது சசேய்திக்கு
மகவும் வருந்தி,
"எம்சமைரா ரன்ன சவந்தைரக் கிறசறனச்
சசேம்டமையி னிகந்தைசசேராற சசேவிப்புலெம் படைராமன்
உயிரபதிப் சபயரந்தைடமை யுறுக வீங்சகன
வல்விடன வடளத்தை சகராடலெ மைன்னவன்
சசேல்லுயிர நிமரத்துச் சசேங்சகரா லெராக்கியது;
மைடழைவளங் கரப்பின் வரான்சப ரச்சேம்
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பிடழையுயி சரய்திற சபரும்சப ரச்சேம்
குடிபுர வுண்டுங் சகராடுங்சகரா லெஞ்சி
மைன்படதை கராக்கும் நன்குடிப் பிறத்தைல்
துன்ப மைல்லெது சதைராழுதைக வில்டலெ" (சிலெப்.25.95-104)
என்று கூறிப்சபராந்தை வராரத்டதைகள், உண்டமையில் எவ்வளவு சபராருள் சபராதிந்துள்ளன?
இளங்சகராவடிகள் சபரியராறறங்கடரயில் தைம் தைடமையனுடைனிருந்து அவன் வராய்ப்படைக் சகட்சடைழுதிய
அழைகிய வசேனங்களன்சறரா இடவ? புலெவரசபருமைக்களிடைம் இவன் டவத்திருந்தை மைதிப்பும் அன்பும்
மறகூறிய "இருசபரும்புலெவர" என்ற அதிகராரத்தைரால் விளங்கறபராலென.
நம் சசேரசவந்தைனது சசேங்சகராறசபருடமையும் மைதிக்கத்தைக்கசதை. தைன்னராட்டுக் குடிகடளப் சபரிதும்
அபிமைரானித்து ஆட்சிபுரிவதிற சபருசநராக்-குடடையவன் இவசனன்பது, ஒருசேமையத்து இவன் சசேய்தை
சேபதைத்தில் "வறிது மீளுசமைன் வராய்வரா ளராகிற - குடிநடுக் குறூஉங் சகராசலெ னராகுக"(சிலெப்.26.15,18)என்று
கூறியிருப்பசதைரான்றராசன சதைளிவராகும். குடிகளும் அங்ஙனசமை இவன்பராற சபரன்பு பூண்டிருந்தை சசேய்தி
மன்னசர குறிப்பிட்சடைராம். இவ்சவந்தைனது சேசகராதைர அபிமைரானத்டதையும் ஈண்டுக் குறித்தைல் தைகும். தைன்
சேசகராதைரரரான இளங்சகராவடிகள் மறறத்துறந்தை மனிவரரராயிருப்பினும்,அவசியமைரான கராலெத்தைன்றி
அவ்வடிகடள இவ்வரசேன் விட்டு நீங்கியவனல்லென்.(சிலெப் 25,5 அரும்பதைவுடர. பக்.66) அவ்வராசற,
"ரராஜேருஷி"யராகிய அடிகளும் தைன் தைடமையனிடைம் பிறவிக்குறற அன்டபப் சபறறிருந்தைவசரயராவர.
ஆனரால், அதுபறறி, மூசவந்தைரக்கும் சபராதுவராக ஒரு கராப்பியஞ்சசேய்யத் சதைராடைங்கிய தைராம், நடுநிடலெ
பிறழை,தைம் தைடமையடன அதிகமைராகப் புடனந்துகூறினவரராகத் சதைராறறவில்டலெ. அடியராரக்கு நல்லெராரும்
இவ்வடிகளது சபராது சநராக்டக அடிக்கடி புகழ்தைலுங் கராணலெராம்.(சிலெப்18-ம் கராடதை. "மந்நீரினுள்புக்கு"
உடர) ஆனரால், வஞ்சிக்கராண்டை மழுதும், சசேங்குட்டுவன் புகடழைசய அவ்வடிகள் கூறியசதைன்சனனின்,
கண்ணகிசபராருட்டு அரியசபரிய சசேயல்கடளப்புரிந்து சிறப்பித்தை சபருடமை
சசேங்குட்டுவனசதையராதைலின், எடுத்துக்சகராண்டை கராப்பியநிடலெக்சகறப அவடனப் பராரராட்டுதைலும்
இன்றியடமையராதை தைராயிறசறன அறிக.
இவ்வளவு சபருடமையுடைன், நம் சசேரரசபருமைரான் சிறிது மன்சகராபமடடையவனராகவுந் சதைராறறுகிறரான்.
ஆயினும், சபரிசயராரகூறும் நன்சமைராழிகடள ஏறறுக்சகராள்வதில் இவன் மந்துகின்ற
இயல்புடடையவனராயிருந்தைனன்.
இவ்விஷயம் சசேராழைபராண்டியரிடைம் இவன் சகராபங்சகராள்ள சநரந்தைசபராது, மைராடைலெமைடறசயரான் கூறிய
சேராந்தைவசேனங்கடள விடரந்சதைறறுக் சகராபமைடைங்கியதும், தைன்னரால் சவன்று சிடறபிடிக்கப்பட்டை
கனகவிடசேயடரச் சிடறநீக்கியசதைராடு, அவரகடளச் சிடறப்படுத்திய வில்லெவன்சகராடதை என்ற
படடைத்தைடலெவடனக் சகராண்சடை அன்சனராடர உபசேரிக்க ஏவியதும், பின்னர அவ்வந்தைணன் கூறிய
தைரமைமைராரக்கங்கடளசய அநுஷ்டித்தைதுமைராகிய வரலெராறுகளரால் விளங்கும். "அந்தைணர நூறகும் அறத்திறகும்
ஆதியராய்-நின்றது மைன்னவன் சகரால்" என்றபடி நம் சவந்தைன் பிரராமைண தைரமைங்கடளத் தைன்னராட்டில்
மைட்டுமைன்றித் தைரான் சசேன்றவிடைங்களிலும் ஆதைரித்துக் கராத்துவந்தைவன்.சிலெப்.26.247-250.) இக்கராடலெச்
சசேரவரசேரக்கும் இஃது இயல்சபயன்சறரா?
இனி, நம் சசேரரசபருந்தைடக, குட்டுவன் எனத் தைனித்தும் வழைங்கப்படுவன். (சிலெப்.26:61,247.) இதைனரால்,
இவனுக்குரிய அடடைசசேரால் இவனது நிறம்பறறி வழைங்கப்பட்டைசதைன்பது சபறப்படும்.இவன்
சிறியதைந்டதைக்கும் குட்டுவன் என்பது சபயரராயினும் 'பல்யராடனச் சசேல்கழு' என்பது அவனுக்கு
விசசேடைணமைராகும். [குட்டுவன் - குட்டைநராட்டுக்குரிசயரான்.] இங்ஙனம் சசேங்குட்டுவன் என்றதைறசகறபப்
பிறசரல்லெராம் கண்டுமைகிழும் கட்டைழைகும் உடடையவனராகவிருந்தைரான்.(சிலெப்.26.73.) இவறறுடைன் பலெமம்
பருமைனும் சகராண்டைவனராகவும் கராணப்படுகின்றரான். கங்டகக்கடரப்பராடியில் மைராடைலெனுக்குச்
சசேங்குட்டுவன் தைன் நிடறயளவு சபரான்டன நிறுத்துத் தைரானஞ் சசேய்தைராசனன்படதை எழுதுமடைத்தில்
இளங்சகராடிகள்,
"சபருமைகன் மைடறசயராற சபணி யராங்கவறகு
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ஆடைகப் சபருநிடற ஐடயந் திரட்டி
சதைராடைரார சபராந்டதை சவசலெரான் தைன்னிடற
மைராடைலெ மைடறசயரான் சகராள்சகன் றீத்தைராங்கு" (சிலெப்.27.173 -76)
எனக் கூறுகின்றரார. இதைனுள்சள, இவனது நிடறயளவராகக் குறிக்கப்பட்டை "ஆடைகப்சபருநிடற
ஐடயந்திரட்டி" என்பதைறகு,அரும்பதைவுடரயராளர "ஐம்பது துலெராம் பராரம் சபரான்" என்று கூறுவர. ஒரு
துலெராம் என்பது 100-பலெமைராகும்;(பிங்கலெந்டதை. சூத்திரம் - 2254 - 55.)ஆகசவ, 50 - துலெராத்துக்கு 5000 பலெமைராகின்றன.ஒரு பலெசமைன்பது 3 -ரூபரா எடடையராகவும், 6 -ரூபரா எடடையராகவும் இக்கராலெத்தைரார
பலெபடியராக வழைங்குதைலெரால், படழைய கராலெத்துப் பலெவளவு இதுசவன்று துணியக்கூடைவில்டலெ.
எனினும்,குடறந்தைமடறயிசலெ, தைறகராலெத்து 3 - ரூபரா எடடைப் பிரமைராணத்டதைசய சகராண்டு
பராரப்சபராமைரானரால், 40-ரூபரா நிடறசகராண்டை சபகௌண்டுக் கணக்கில் 375 - பவுண்டு சசேங்குட்டுவனது
நிடறயராகசவண்டும். இது சிறிது மகுதிசபராலெத் சதைராறறுமைராயினும், படழையகராலெத்து மைக்களுக்குள்சள
சபருவீரனராக விளங்கிய சவந்தைர சபருந்தைடக சயராருவனுக்கு சமைறகுறித்தை நிடறயளவு
அதிகமைராகராசதைன்சற சதைளியலெராம். ஒருகரால், மூன்றுரூபரா நிடறக்குங் குடறந்தைதைராகப் படழையபலெவளவு
இருந்திருத்தைல் கூடுமைராயின், அஃது இக்கராலெவியல்புக்கும் ஒத்தைதைராகலெராம்.
எங்ஙனசமைனும், தைறகராலெத்தும் 300 பவுண்டு நிடறயளவுள்ள மைக்கடள நராம் கராணக்கூடியதைராகசவ
இருத்தைலெரால், இளங்சகராவடிகள் தைம் தைடமையனுக்குக் குறித்தை 50-துலெராமைளவு, புடனந்துடரயன்றிப்
சபராருத்தை மடடையதைராகுசமைன்பதில் ஐயமல்டலெ. இது நிறக. சசேரன்-சசேங்குட்டுவனது 50-ம் வயதில்
"நராறபதும் வந்தைது நடரத்தூதும் வந்தைது" என்ற மன்சனரார சமைராழிப்படி, அவன் நடர மதிரந்தைவனராகசவ
இருந்தைனன்; "திருசஞம ரகலெத்துச் சசேங்சகரால் சவந்சதை-நடரமதிர யராக்டக நீயுங்
கண்டைடன"(சிலெப்.28.157-158.)என மைராடைலென் இவடனசநராக்கிக் கூறுதைலெரால் இதைடனயறிக.சசேரவரசேர
பலெருள்சள, சசேங்குட்டுவனும் இவன்றந்டதை சசேரலெராதைனும் அதிககராலெம் ஆட்சிபுரிந்தைவரகள் என்பது,
பதிறறுப்பத்தின் பதிகங்களராற புலெப்படுகின்றது.
-----------------------------------------------------------
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அதிகராரம் - 13
சசேங்குட்டுவன் கராலெவராரராய்ச்சி.
இனி, சசேங்குட்டுவன்கராலெத்டதை ஆரராய்சவராம். இவ்சவந்தைன் வராழ்ந்தை கராலெத்டதை ஆரராய்வதினின்று,
தைமழ்ச்சேரிதைத்தின் மக்கியமைரான பகுதிசயரான்டறசய நராம் சதைரிதைல் கூடும். எவ்வராசறனின், இச்சசேரடனப்
பராடிய பரணரும் சேராத்தைனராரும் அவரகள் கராலெத்துப் புலெவரகள்பலெரும் கடடைச் சேங்கத்தைவசரன்பதும்,
அப்புலெவரகளராற பராடைப்பட்டை சபரரசேருஞ் சிறறரசேரும் அக்கராலெத்டதைசய சூழ்ந்திருந்தைவசரன்பதும் சேங்க
நூல்களரால் நன்கறியப்படுகின்றடமையரால், இவ்வராரராய்ச்சியிலிருந்து அப்புலெவர அரசேரகளது
கராலெநிடலெயும் சதைளிவராகக்கூடுமைன்சறரா? இதுபறறிசய, தைமழைறிஞர சிலெர இவ்சவந்தைன் கராலெத்டதையராரராய
மறபடுவராரராயினர. இன்சனராருள், கராலெஞ்சசேன்ற ஸ.கனகசேடபப்பிள்டளயவரகடள இங்சக
குறிப்பிடைல் தைகும். கடடைச்சேங்க கராலெம்பறறி இவரகள் எழுதிப்சபராந்தை கராரணங்களுள் மக்கியமைரானடவ
இரண்சடைனலெராம்.
மதைறகராரணம்-சசேங்குட்டுவன் கராலெத்தைவனராக இளங்சகராவடிகள் கூறிய இலெங்டகசவந்தைன்
-கயவராகுவின் கராலெத்டதைக்சகராண்டு அச்சசேரன்கராலெத்டதை அளந்தைதைராம்; அஃதைராவது, இலெங்டகச்
சேரித்திரத்துட்கண்டை கஜேபராகு என்ற சபயருடடையரார இருவருள், மன்னவன் கி.பி.
இரண்டைராநூறறராண்டிலும், பின்னவன் 12-ம் நூறறராண்டிலும் ஆண்டைவர எனப்படுகின்றனர. இவருள்
இரண்டைராமைவன், மகப்பிந்திய கராலெத்தைவனராதைலின், கி.பி. 113 - 135 வடர ஆட்சிபுரிந்தைவனராகத் சதைரியும்
மதைறகயவராகுசவ நம் சசேரன்கராலெத்தைவனராதைல் சவண்டும் என்பதைராம்.

இரண்டைராங் கராரணம் - சசேங்குட்டுவனுக்கு நட்பரசேரராக இளங்சகராவடிகள் குறித்தை நூறறுவரகன்னடரப்
பறறியது.நூறறுவரகன்னர என்சபரார, மைகதைநராடைராண்டை சேராதைகரணி என்ற ஆந்திரவரசேடரக் குறிக்கும்
தைமழ்வழைக்சகன்றும், மைச்சே புரராணத்தின்படி, அப்சபயரதைரித்தை அரசேனது கராலெம், கி.பி.77 - 133
வடரயராகுசமைன்றுங் கூறப்படுகின்றன. இங்ஙனம்,நூறறுவர கன்னர என்ற அரசேன் கராலெமம், சமைறகுறித்தை
கயவராகுவின்கராலெமம் மகசநருங்கியிருத்தைலெரால், அவ்விருவருடைன் நட்புப்பூண்டிருந்தை
சசேங்குட்டுவனுக்கு சமைறபடி 2 - ஆம் நூறறராண்டடைசய சகராள்ளுதைல் சபராருந்தும் என்பது.(ஸ மைராந் S.கிருஷ்ணஸ்வராம ஐயங்கராரவரகள் M.A., கயவராகுவின் கராலெம் 179 - 201 வடர ஆகுசமைன்றும், நூறறுவர
கன்னர எனப்பட்டை சேராதைகரணி என்பரான் 172 - 202 வடர ஆட்சிபுரிந்தை யஜ்ஞஸ சேராதைகரணி
ஆதைல்சவண்டுசமைன்றும் சிலெ மைராறறங்கள்சசேய்து எழுதுவர; இவரகள் கருத்துப்படி, சசேங்குட்டுவன் 2
அல்லெது 3 - ம் நூறறராண்டினனராவன் (சசேந்தைமழ். 4 -ம் சதைராகுதி.பக்.525 - 27).)
இவ்வராறு, சசேங்குட்டுவன்கராலெம், 2 -ஆம் நூறறராண்டைராக எழுதைப்பட்டை சகராள்டகயரானது, நம்மைவருட்
சபரும்பராலெராருடடைய நன்மைதிப்பும் சேம்மைதைமம் சபறறிருத்தைடலெ நராம் அறிசவராம். ஆயினும், சேமீபத்தில்
நிகழ்ந்தை எமைதைராரராய்ச்சியில், அம் 'மடிந்தை' சகராள்டகடய விசரராதித்து நிறகும் மக்கியமைரான
விஷயங்கள்சிலெ எதிரப்படைலெராயின. இவறறினின்று, நம் சசேரன், சமைறகுறித்தை கராலெத்துக்கும் இரண்டு
மூன்று நூறறராண்டுவடர பிறபட்டைவனராகத் சதைராறறுகின்றது.
இதைறகுரிய கராரணங்கடள இங்கு விவரிப்பதைரால், சேங்ககராலெத்டதைப்பறறி ஐயுறராது சேமைராதைரானம்
சபறறிருக்கும் உள்ளங்கட்கு இடடையூறராகுசமைரா என்றஞ்சுகின்சறம். எனினும், அபிப்பிரராயங்கடள
மைடறப்பதைனராற சேரித்திரவுண்டமை சவளிப்படுதைல் தைடடைப்படுமைராதைலின், அறிஞர ஆரராய்ந்து ஏறறசபறறி
சகராள்ளுமைராறு,அவறடற ஈண்டு சவளியிடுசவம்.
கடடைசேங்ககராலெத்தில் விளங்கிய புலெவருள்சள,கபிலெர, பரணர, நக்கீரர, மைராமூலெர, சேராத்தைனரார மதைலிசயரார
சிறந்தைவரகசளன்பது, யராவரும் நன்கறிவர. இவருள், மைராமூலெனரார - சசேராழைன் கரிகராலென், சசேரலெராதைன்,
கள்வரசகராமைரான் புல்லி மதைலிய அரசேரகராலெத்தைவர என்பதும், தைமழ் நராட்டின் பலெபராகங்களிலும்
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வடைநராடுகளிலும் இவர சேஞ்சேரித்து வந்தைவசரன்பதும், அகநரானூறறிறகண்டை இவர பராடைல்களரால்
அறியப்படுகின்றன. இப்புலெவர, சசேங்குட்டுவனராற சபராரில் சவல்லெப்பட்டை படழையன்மைராறனுக்கும்
சமைராரியருக்கும் நிகழ்ந்தை சபராசரரான்டறயும் குறிப்பிடுதைலெரால் (அகநரானூறு. 251.) அச்சசேங்குட்டுவன்
கராலெத்தைவரராகவும் சதைளியப்படுகின்றரார.இனி, இம்மைராமூலெனரார வராக்கராகவுள்ள, அகநரானூறறின் 265 -ம்
பராட்டிறகண்டை அரிய சசேய்திசயரான்று ஈண்டு ஆரராய்ச்சிக்கு எடுத்துக் சகராள்ளத்தைக்கது: அஃதைராவது "பல்புகழ் நிடறந்தை சவல்சபரார நந்தைர
சரமகு பராடைலிக் குழீஇக் கங்டக
நீரமதைற கரந்தை நிதியங் சகரால்சலெரா."
என்பது. இவ்வடிகளிசலெ, நந்தைருடடைய புரராதைன ரராஜேஸ்தைலெமைராகிய பராடைலீபுரத்துள் கங்கராநதி பிரசவசித்து
அதைன் வளங்கடள அழித்துப்சபராந்தை சசேய்தி குறிக்கப்படுதைல் கராணலெராம். இவ்வராறு
கங்கராப்பிரவராகத்தைரால் பராடைலீபுரம் தைன் வளங்கடளயிழைந்து வறுடமையுறற விசசேடைம் எக்கராலெத்து
நிகழ்ந்தைது? என்படதை இனி சநராக்குசவராம்.
பராடைலீபுரமைரானது, நந்தைர சமைகௌரியர ஆந்திரர மதைலிய பிரபலெ சேக்கரவரத்திகளது ஆட்சித்தைலெமைராய்,
இப்பரதைகண்டைத்துக்சக ஒரு சிசரராரத்தினம்சபரால் மகுந்தை பிரசித்தைம்சபறறு விளங்கியதைராகும். இதைன்
வரலெராறு, தைக்க சேராஸேனங்கள் மூலெமைராகப் பலெ நூறறராண்டுகள்வடர சதைரியக்கூடிய நிடலெயில் உள்ளது.
(படழைய பராடைலீபுரமைரானது, சசேராடணநதியின் (Son) வடைகடரயிலும், கங்டகக்குச் சிறிது தூரத்தும்
அடமைந்திருந்தைசதைன்றும், 9-டமைல் நீளமம் 1 1/2 - டமைல் அகலெமம் உடடையசதைன்றும், 64-வராயில்களும்,
574 சகராபுரங்களும், சசேராடணநதியின் ஜேலெத்தைரால் நிரம்பிய அகழும் உடடைத்தைரா யிருந்தைசதைன்றும்
பூரவீகரபலெர எழுதிய குறிப்புக்களரால் சதைரிகின்றன. (V.A. Smith's Early History of India. p.119120.))சமைகௌரியவரசேருள் மதைல்வனராகிய சேந்திரகுப்தைனும், அவன்சபயரன் அசசேராகசேக்கரவரத்தியும்
வீறறிருந்து ஆட்சிபுரிந்தை அரண்மைடன, கி.பி. 4-ம் நூறறராண்டுவடர அதைன் படழைய நிடலெப்படிசய
இருந்து வந்தைசதைன்பது, பரா-ஹியரான் (Fa-Hian) என்ற சனவித்வரான் அம்மைஹராநகரத்டதை சநரிற கண்டு
புகழ்ந்திருத்தைலெரால் சதைளிவராகின்றது. இதைனரால்,அசசேராகன் கராலெந்சதைராட்டு பராஹியரான் வரவுநிகழ்ந்தை 4-ம்
நூறறராண்டிறுதிவடர எவ்வடகச் சிடதைவுமன்றித் தைன் படழைய நிடலெயில் அந்நகரம்
இருந்துவந்தைசதைன்பது நன்கு விளங்கும்.
இனி, அந்நகரம், சமைறகுறித்தைபடி, இன்னகராலெத்தில் அழிவுறறது என்படதை விளக்கறகு சநரரான
பிரமைராணம் இப்சபராது கராணப்படைவில்டலெ.
ஆயினும், கி.பி.7-ம் நூறறராண்டில் சனசதைசேத்தினின்று வந்து நம் நராசடைங்கும் சேஞ்சேரித்தை பிரசித்தை
யராத்திரிகரரான ஹ்யூந்-த்ஸேராங் (Hiuen-Tsung) என்பவர இந்நகரத்டதை சநரிற பராரத்து வருதைறசபராருட்டுச்
சசேன்றசபராது, அது தைன் பூரவநிடலெடய மறறுமழைந்து, கங்டகக்கடரயில் 200, 300-வீடுகளுடடையதைராய்
1000-ஜேனங்கள் வசித்துவந்தை ஒரு சிறு கிரராமைமைராக மைராறிவிட்டை நிடலெடய அவர குறித்திருக்கின்றரார.
இதைனரால், கி.பி. 400-ல் தைன் படழைய சபருடமைசயராடு விளங்கிய பராடைலீபுரம், ஹ்யூந்-த்ஸேராங் வந்தை
கராலெமைரான கி.பி.650-க்கு மன் கங்டகயரால் அழிவுறறிருத்தைல் சவண்டுசமைன்பது ஐயமன்றிப் சபறப்படும்.
சேந்திரகுப்தைன் கராலெத்தைவரரான சமைகஸ்தைனிஸ் என்ற யவனதூதைரரால் குறிக்கப்பட்டைதும், பராடைலிடயச்
சூழ்ந்திருந்தைதுமைரான சபரிய மைரக்சகராட்டடை சேமீபத்திற கண்சடைடுக்கப்பட்டை விவரத்டதை எழுதுமடைத்தில்,
ஸ.சரராசமைசேசேந்திர தைத்தைர தைம் நூலிற கராட்டியுள்ள கீழ்க்குறிப்பு ஈண்டுக் கவனிக்கத்தைக்கது.
"சனசதைசே யராத்திரிகரரான பராஹியரான் வந்து பராரத்தைசபராது, கி.பி.5-ம் நூறறராண்டில் அம்மைரச்சுவரகள்
அழியராதிருந்தைன. பராஹியரான் எழுதுவதைராவது-'அந்நகரத்துள்ள அரண்மைடனகள்(இப்படழைய
அரண்மைடன, பராங்கிபூர (Bankipore) பராட்னரா (Patna) நகரங்கட்கு இடடைப்பட்டை ரயில்சவயின்
சதைன்பராரிசேத்து,குமைராரராஹரார (Kumarahar) கிரராமைத்தின் வீடுவயல்களின்கீழ்ப் புடதைவுண்டிருந்தைதைராகத்
சதைரிகிறது. (V.A. Smith's Early History of India. p. 120. note.)) பூதைகணங்கள் சகராணரந்துசசேரத்தை கறகளரால்
நிருமக்கப்பட்டை சுவரகளுடடையனவராகும். அக்கட்டிடைத்துச் சேராளரங்கடள அலெங்கரித்து நிறகும்
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சித்திரங்களும் பிரதிடமைகளும், இக்கராலெத்தைவரராற சசேய்யமடியராதை அவ்வளவு சவடலெத்திறம்
வராய்ந்தைடவ.
அடவகள், மன்பிருந்தைவராசற இன்றும் உள்ளன'-என்பது. பராடைலிபுரத்தின் அழிவரானது,பராஹியரான்
கராலெத்துக்குப்பின் மகவும் அடுத்து நிகழ்ந்தைதைராம். ஏசனனின்,7-ம் நூறறராண்டில் ஹ்யூந்-த்ஸேராங் என்ற
மைறசறராரு சனயராத்திரிகர ஆங்கு வந்து பராரத்தைசபராது,அந்நகரத்தின் அழிவுபராட்டடையும், 200,300வீடுகளுடடைய ஒருசிறு கிரராமைத்டதையுந்தைவிர,சவசறரான்டறயும் அவர அங்குப் பராரக்கவில்ல்டலெ"-எனக்
கராண்க.*
சமைறகூறியவறறரால்,பராடைலீபுரம் கி.பி.5,7 ஆம் நூறறராண்டுகட்கிடடையில் அழிவுறற சசேய்தி
சதைளிவராகின்றது. படழைய பராடைலிக்குச் சிறிது தூரத்சதைராடிய கங்டகயரானது
இப்சபராது அதைன்பக்கத்துச் சசேல்வதைரால், அம்மைஹரா நதியின் திடும் பிரசவசேத்தைராலுண்டைரான
நிடலெமைராறறசமை அவ்விரராஜே ஸ்தைலெத்தின் சபரழிவுக்குக் கராரணமைராகியசதைசனக் கருதைலெராம். ஆகசவ
சசேங்குட்டுவன் கராலெத்தைவரராகிய மைராமூலெனரார,"சரமகு பராடைலிக் குழீஇக் கங்டக, நீரமதைற கரந்தை நிதியம்"
என்று பராடியிருப்பது, மறகூறிய பராடைலியழிவுச் சசேய்திடயசய குறிப்பசதைன்பதில் தைடடைசயன்டன?
ஹ்யூந்-த்ஸேராங் வந்து பராரத்தைசபராது பராடைலீபுரம் ஒரு குக்கிரராமைமைராக மைராறியசதைன்று அவர
எழுதினரராயினும், அவ்வழிவு தைமைக்கு மன் இன்னகராலெத்து நிகழ்ந்தைசதைன்று அவருங் குறித்திலெர; தைமைது
கராலெத்டதையடுத்து அது நிகழ்ந்திருந்தைதைராயின் அச் சசேய்திடயயும் அவர கூறராமைற சபராகரார;
அங்ஙனமன்டமையரால், அவர வருடகக்கு இரண்சடைராரு நூறறராண்டுகளுக்கு
மன்சப அவ்வழிவு சநரந்திருத்தைல் சவண்டும்;
---------------------*Civilization in ancient India. P. 217
அஃதைராவது ஹ்யூந்-த்ஸேராங்க்கு மன் வந்தைவரரான பராஹியரான் கராலெத்டதை சயராட்டி (கி.பி. 5-ம் நூறறராண்டில்)
அது நிகழ்ந்தை சதைன்பதைராம். * தைத்தைரவரகளும் இவ்வபிப்-பிரராயப்படுதைல், மன் குறித்தை அவரகுறிப்டபக்
சகராண்டு அறியத்தைக்கது. இவறறரால்,பராடைலியழிடவப் பராடிய மைராமூலெனராரும் அவரகராலெத்து விளங்கிய
சசேங்குட்டுவனும் ஏறக்குடறய அவ்டவந்தைராம் நூறறராண்டில் இருந்தைவரராதைல் சபறப்படுகின்றது.
இனி, சசேரன் சசேங்குட்டுவன் மைராமூலெனரார இவரகட்கு, பராஹியரான், ஹ்யூந்-த்ஸேராங்-இருவரக்கும்
இடடைப்பட்டை 6, 7-ம் நூறறராண்டுகடளசய, பராடைலியழிடவக் சகராண்டு, கூறுதைல் கூடைராசதைரா என்று ஒரு
சகள்வி இங்குநிகழ்தைல் கூடியசதை. அவ்வராறு சகராள்வறகு,ஒரு மக்கியமைரானகராரணந் தைடடையராகின்றது.
அஃதைராவது,6 அல்லெது 7 -ஆம் நூறறராண்சடை சேங்கத்தைரசேர புலெவரக்கு உரியதைராயின், அது, பல்லெவ
சேக்கரவரத்திகளது ஆதிக்கம் சதைன்னராட்டில் நிகழ்ந்தை ஒரு கராலெ விசசேடைமைராகும்;
ஆம்சபராது,தைமழ்ச்சிறறரசேர சபரரசேரக்குள்ளும், அந்நியவரசேரக்குள்ளும் நிகழ்ந்தை எத்தைடனசயரா
சபராரகடளக்
குறித்துவரும் அகநரானூறு புறநரானூறு மதைலிய பண்டடை நூல்கள், சபருவலி படடைத்தைவரும்,
யுத்தைப்பிரியரும், தைமழ் நராடு மழுதும் தைம்மைடிப்படுத்து ஆண்டு வந்தைவருமைரான பல்லெவரது
சபயடரசயனும்,அவர வரலெராறுகளுள் ஒன்டறசயனும் சிறிதுங்கூறராமைசலெ சசேல்வறகுத் தைக்க கராரணம்
சவண்டுமைன்சறரா? நம் நராட்டிற கராணப்படும் பல்லெவ சேராஸேனங்களிலெராயினும், சேங்ககராலெத்தைரசேர சசேய்தி
அறியப்படுவதுண்டைரா? அதுவுமல்டலெ.
----------*சேமத்திரகுப்தைனுக்குப் பிந்திய அரசேர,பராடைலீபுரத்டதைத் தைங்கள் ரராஜேஸ்தைலெமைராக்கராது சநகிழைவிட்டைதைராகத்
சதைரிதைலெராலும்,அந்நகரம் அக்கராலெத்சதை நிடலெமைராறிய சசேய்தி ஊகிக்கப்படுகிறது. V.A.Smith’s Early History of
India p.278.)
அதைனரால், பல்லெவரகள் சதைன்னராட்டில் தைங்கள் சபருடமைடய நிடலெ நராட்டுவதைறகு மன்னதைரான
கராலெசமைரான்றில்தைரான்,சசேங்குட்டுவன்சபரான்ற சேங்ககராலெத்தைவரரான அரசேர திகழ்ந்திருத்தைல் சவண்டும்
என்பது, ஒருசபராதும் தைவறரான
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ஊகமைராகராது. அக்கராலெமைராவது 4,5-ம் நூறறராண்சடை என்க. பல்லெவர இக்கராலெத்சதை தைமழ்நராட்டிற
பிரசவசித்திருத்தைல் கூடுசமைனும்,6 அல்லெது 7-ம் நூறறராண்டிறசபராலெப் பிரபலெம் சபறறவரல்லெர
என்பது,சேரித்திரமூலெம் அறியப்பட்டைது.
மறகுறித்தை நூறறராண்டுகசள சேங்ககராலெமைராகக் சகராள்ளல் சபராருந்துசமைன்பதைறகு மைறசறராரு
சிறுசேரான்றுமண்டு; திகம்பரதைரிசேனசமைன்னும் டசேநநூலில்,விக்கிரமைராப்தைம் 526 (கி.பி.470)-ல் வச்சிரநந்தி
என்பவரரால் சதைன்மைதுடரயில் ஒரு திரராவிடைசேங்கம் கூட்டைப்பட்டைதைராகச் சசேரால்லெப் படுகின்றது.*
சிலெரகருத்துப்படி,இத்திரராவிடை சேங்கத்டதைசய கடடைச்சேங்கசமைன்று சகராள்வறகுத் தைகுந்தை
ஆதைராரமல்டலெ.ஆனரால், எக்கராரணத்தைராசலெரா கடடைச்சேங்கம் குடலெந்தைடதை உத்சதைசித்து,அதைடனயடுத்துத்
தைமழ்வளரச்சி சேமைய வளரச்சி சசேய்வதைறகு ஒரு சேங்கம் ஸ்தைராபிக்கச் டசேநர இம்மயறசி சசேய்திருக்கலெராம்.
இச்டசேநதிரராவிடை சேங்கத்தினின்சற நராலெடியரார மதைலிய தைமழ்நூல்கள் எழுந்தைனசபராலும். இச்சேங்கத்தின்
சநராக்கம்,குடலெந்தை கடடைச்சேங்கத்டதைப் புனருத்தைராரணஞ் சசேய்வசதையராயின், அக்கடடைச்சேங்கம் இச்டசேந
சேங்கத்துக்குச்
சிறிது மறபட்டைதைராதைல் சவண்டும். அஃதைராவது 5-ம் நூறறரான்டின் மறபகுதி அல்லெது 4-ம் நூறறராண்டு
ஆகும்; எங்ஙனமைராயினும்,இத்திரராவிடை சேங்கத்தின் எழுச்சியரானது, கடடைச்சேங்கம் 5-ம் நூறறராண்டுக்கும்
மந்தியசதைன்படதைக் குறிப்பதுமைட்டில் நிச்சேயசமைனலெராம்.
------------*Bombay Royal Asiatic society’s journal.Vol.XVII. No.XLIV.pp.74
சசேரன்-சசேங்குட்டுவன்கராலெம் 4, 5-ம் நூறறராண்டுகசள எனக்குறிப்பிடும் சமைறகூறிய பிரமைராணங்கடள,
மைறசறரார அரியசசேய்தியும் ஆதைரியராநின்றது. வடைநராட்டில் மைகதைநராடைராண்டை ஆந்திரசேக்கரவரத்திகளது
வீழ்ச்சிக்குப்பின், பிரபலெம்சபறறு விளங்கிய குப்தைவமசே சேக்கரவரத்திகளுள்சள,சேமத்திரகுப்தைன்
என்பரான் திக்விஜேயஞ்சசேய்து, இப்பரதைகண்டை மழுடமையும் தைன் சவறறிப்புகடழைப்
பரப்பியவசனன்பது,சேராஸேனமூலெம் அறியப்படுகின்றது. இம்மைன்னரசபருமைரான் கி.பி. 326.ல்
பட்டைசமைய்தியவன். இவனது சதைன்னராட்டுப் படடைசயழுச்சியில் ஜேயிக்கப்பட்டை சவந்தைருள்சள சகரள
சதைசேத்து மைராந்தைரராஜேரா ஒருவசனன்று கூறப்படுகின்றது.(Gupta Inscriptions. p. 12-13; Dr. Fleet's Dynasties of the
Kanarese Districts. p. 280; Indian Antiquary, Vol.XIV, p. 1891.} இம்மைராந்தைரராஜேரா என்பவன் சேங்கநூல்களிற
கூறப்படும் மைராந்தைரன் என்பவனராகசவ சதைராறறுகின்றரான். ஆனரால் இப்சபயர சகராண்டைவரிருவர
இருந்தைனசரன்பதும், அவருள் ஒருவன் சசேங்குட்டுவனுக்குச் சிறிதுமன்னும், மைறசறராருவன் அவனுக்குச்
சிறிதுபின்னும் இருந்தைவசரன்பதும் மன்னசமை குறிப்பிட்சடைராம்.+ (+ இந்நூல் பக். 18. ) இவருள்
மன்னவசன, சேமத்திர குப்தைனரால் சவல்லெப்பட்டைவனராகக் கருதினும், அச்சசேரன் 4-ம் நூறறராண்டின்
பிறபகுதியிலிருந்தைவனராதைல் சவண்டும். அம்மைராந்தைரஞ்சசேரடலெப் பராடிய பரணசர சசேங்குட்டுவடனயும்
பராடியிருத்தைலெரால்,
நம் சசேரன் அம்மைராந்தைரனுக்குச் சிறிது பிறபட்டைவசனன்பது சபறப்படும்;("மைராந்தைரஞ் சசேரல்" என்ற
சபயடரச் சசேரசனராருவனுக்கு இளங்சகராவடிகள் கூறியிருப்பதைராலும், அவன், சசேங்குட்டுவனுக்கு
மறபட்டைவனராதைல் புலெப்படுகின்றது. (சிலெப். 23. 84)) அஃதைராவது, 5-ம் நூறறராண்டின் மறபராகசமைன்க. இது
நிறக. சேமத்திரகுப்தைனது சேராஸேனத்துக் கண்டை மைராந்தைரராஜேரா என்னும் சபயர தைமழ் நூல்களிற
பயிலுதைலெறியராடமையரால், அவடன சவறறு நராட்டைரசேனராகச் சேரித்திரநூசலெரார சிலெர கருதுவராரராயினர.
இனி, சேமத்திரகுப்தைன் சேங்ககராலெத்தைவனரான மைராந்தைரஞ்சசேரடலெ சவன்றவன் என்றதைறசகறப, மைறசறரார
அரிய சசேய்தியும் சேங்கநூல்களில் குறிப்பிடைப்படுதைல் கவனிக்கத்தைக்கது.சமைறகூறியபடி
பராடைலியழிடவப்பறறிப் பராடிய மைராமூலெனராசர,தைம் கராலெத்தில், வடைவராரிய சவந்தைசனராருவன்
சதைன்னராடுசநராக்கிப் படடைசயடுத்துப்சபராந்தை சபருத்தை திக்விஜேய விஷயம் ஒன்டறயும் இருமடற
குறிப்பிடுகின்றரார. அவர கூறுவன:"மரண்மகு வடுகர மன்னுற சமைராரியர
சதைன்றிடசே மைராதிர மன்னிய வரவிறகு
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விண்ணுற சவராங்கிய பனியிருங் குன்றத்
சதைராண்கதிரத் திகிரி யுருளிய குடறத்தை ...வடர" (அகம். 281).
"சவல்சகராடித்துடனகரா லென்ன புடனசதைரக் சகராசேர
சதைரான்மூ தைராலெத் தைரும்படணப் சபராதியில்
இன்னிடசே மரசேங் கடிப்பிகுத் திரங்கத்
சதைம்மடன சிடதைத்தை ஞரான்டற சமைராகூர
பணியரா டமையிற படகதைடலெ வந்தை
மைராசகழு தைராடன வம்ப சமைராரியர
புடனசதைர சநம யுருளிய குடறத்தை...அடறவராய்"
(௸251.)
எனக் கராண்க.இவ்வடிகளிசலெ, சமைராரியர திக்விஜேயஞ் சசேய்துசகராண்டு சதைன்னராடு சநராக்கிப்
படடைசயடுத்து வந்தை கராலெத்சதை,அவரக்குப் பணியராமைல் எதிரத்துநின்ற சமைராகூர அரசேனுடைன் அவரகள்
சபராதியமைடலெப்பக்கத்தில் சபரார புரிந்தைனர என்ற அரிய சசேய்தி கூறப்படுதைல் கராணலெராம். இதைனுட்கண்டை
சமைராகூர அரசேனராவரான்,பராண்டியன் சசேனராபதியரான படழையன்மைராறன் என்பவன்; இவசன சமைராகூர என
வழைங்கப்பட்டைவன் என்பதும்,சசேங்குட்டுவனரால் இவன் அழிக்கப்பட்டை சசேய்தியும் மன்னசர
குறித்சதைராம்.* இதைனரால், சமைகௌரியவரசேரது சதைன்னராட்டு விஜேயம், சசேங்குட்டுவனராற சபராரில்
சவல்லெப்பட்டை படழையன் மைராறன் கராலெத்து நிகழ்ந்தைசதைன்பது சதைளிவராகின்றது.இப்சபரு சவந்தைர
வருடகசய நம் சசேரடனப்பராடிய பரணரரால்-"விண்சபராரு சநடுவடர யியசறர சமைராரியர
சபரான்புடன திகிரி திரிதைரக் குடறத்தை....வடர" எனவும்
(அகம்.69.)
கள்ளில் ஆத்திடரயனரார என்ற புலெவரரால்-"விண்சபராரு சநடுங்குடடைக் சகராடித்சதைர சமைராரியர
திண்கதிரத் திகிரி திரிதைரக் குடறத்தை
உலெக விடடைகழி" எனவும் (புறம்.175.)
-----இந்நூல். பக்-32, 33
பராரராட்டைப்பட்டிருத்தைலும் அறியத்தைக்கது. (சமைராரியரது சதைன்னராட்டுப் படடைசயழுச்சியில், அவரது
சசேடனயுடைன் சதைர சசேல்லுதைறகுத் தைடடையராயிருந்தை மைடலெசயரான்டறக் குடடைந்து வழிசசேய்துசகராண்டு
அவர சதைறசக வந்தைனசரன்பது, சமைறகூறிய,மைராமூலெர, பரணர, ஆத்திடரயனரார வராக்குக்களரால்
அறியலெராம்.ஆயின், அங்ஙனம் வழியுண்டைராக்கப்பட்டை மைடலெ இன்னசதைன்பது இப்சபராது
விளங்கவில்டலெ. இப்புலெவரபராடைல்களரால், புறநரானூறறுடரகராரர சகராண்டை 'ஓரியர' என்றபராடைம்
சபராருத்தைமைராகராடமை கராண்க.) இனி, இம் சமைராரியர என்பவர யராவர? என்பசதை சகள்வியராம்.
மைகதைசவந்தைரராய்ப் பராடைலீபுரத்திருந்தைராண்டை சமைகௌரிய சேக்கரவரத்திகளுள் ஆதி மதைல்வனரானவன், கி.ம.
321-ல் பட்டைசமைய்திய சேந்திரகுப்தைன் என்பரான். இவன் கராலெத்து உறபத்தியராகிய சமைகௌரியவமசேம்,
சுங்கவமசேத்தைவனராய் கி.ம.184-ல் பட்டைசமைய்திய புஷ்யமத்திரனரால் மடிவடடைந்தைசதைன்பது
புரராணங்களராலும் சேரித்திரவராரராய்ச்சியராலுந் சதைளியப்பட்டைது.இதைறகுபின், சமைகௌரியர பிரஸ்தைராபம்
வடைசதைசே வரலெராறுகளிற கராண்டைல் அருடமையராம். ஆனரால், தைக்ஷிணத்திற சகராங்கணமதைலிய சிலெ
பிரசதைசேங்களில், சமைகௌரியவமசேத்தைவர சிலெர கி.பி.6,7-ஆம் நூறறராண்டுகளில் இருந்தைனர
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எனப்படுகின்றது.(V.A. Smith's Early History of India. p.183) இவரகடளப்பறறிய சபருடமையராவது பிற
வரலெராறுகளராவது சேரித்திர நூல்களரால் விளங்கக்கூடிய நிடலெயில் இல்டலெ. இவ்விருவடக
சமைகௌரியருள்சள, மன்னவர மகவும் மறபட்டைவரராகவும், பின்னவர மகவும் பிறகராலெத்தைவரராதைசலெராடு
பிரபலெமைறறவரராகவும் கராணப்படுதைலெரால்,அவ் விருவடகயினருள் ஒருவடரப்பறறியும் மைராமூலெனரார
மதைலிசயரார கூறினசரன்று கருதைக்கூடைவில்டலெ. ஆயினும்,சமைகௌரியர பிரஸ்தைராபத்துக்கு இடைசமை
கிடடையராதைதும்,
ஆந்திர வமசேத்தைரசேர பிரபலெங் குன்றியதுமைரான கி.பி 4-ம் நூறறராண்டின் சதைராடைக்கத்தில்,
சமைகௌரியமதைல்வனரான சேந்திரகுப்தைனது சபயரபூண்டு, அவன் தைடலெநகரரான பராடைலீபுரத்தில் பிரசித்தை
சவந்தைசனராருவன் சதைரான்றினசனன்று சசேரால்லெப்படுகின்றது. இவடனயடுத்து மைஹராவீரரகளராக சேமத்திர
குப்தைனும், அவன் மைகன் சேந்திரகுப்தை-விக்ரமைராதித்தைனும் விளங்கினர. இவரகடளக் "குப்தைவமசேத்தைவர"
என்று சபராதுவராகசவ சேராஸேனம் குறிக்கின்றதைராயினும், இன்ன மைரபினசரன்படதைத் சதைளிவராக
அறியவிடைமல்டலெ. சமைறகுறித்தை புதிய சேந்திரகுப்தைடனத் தைடலெடமையராகக் சகராண்டு பராடைலிடயயராண்டை
குப்தை மைரபினடரசய மைராமூலெனரார சமைராரியசரன்று குறித்தைனரசபராலும். இதைறசகறப, அப்புலெவர,
இவரகடள "வம்ப சமைராரியர" என்கின்றரார.இதைறகுப் 'புதிய சமைராரியர' என்பது சபராருளராதைலெரால், படழைய
சமைராரியடர விலெக்கறசக இவ்வடடை சகராடுக்கப்பட்டைதைராகலெராம். எங்ஙனமைராயினும், பிறபட்டை
சேந்திரகுப்தைன் மைகன் சேமத்திரகுப்தைன் என்பரான், பரதை கண்டைமழுதுந் திக்விஜேயஞ்சசேய்து தைன் வீரப்புகடழை
எங்கும் பரப்பிய சேக்கரவரத்தியராதைசலெராடு, (இவன், சசேரநராட்டடை யடுத்திருந்தை கடைம்பசவந்தைனரான
கராகுஸ்தைன் மைகடள மைனம்புரிந்தைவசனன்றுந் சதைரிகிறது. (Mysore and Coorg. p. 23).) அவன் சசேரசவந்தைனரான
மைராந்தைரடன சவன்றவசனன்றுஞ் சிறப்பிக்கப்படுகின்றரான். (இதைடன மன்னசர விளக்கிசனம்).
ஆதைலெரால், இச்சேக்கரவரத்தியின் சதைன்னராட்டு வருடகடயசய - "வடுகர மன்னுற சமைராரியர - சதைன்றிடசே
மைராதிர மன்னிய வரவிறகு" என்னும் மைராமூலெனரார வராக்குக் குறித்தைதைராகல் சவண்டும். இக்குப்தை
சேக்கரவரத்திகட்கு வடுகரசசேடன கூறப்-பட்டிருப்பதும் சபராருந்தும்;
என்சனனின்,சேமத்திரகுப்தைனும் அவன் தைந்டதையும், ஆந்திரர மைகதைநராட்டிற றம்படழையநிடலெ
தைவறியபின்,அவர ஸ்தைரானத்திறசறரான்றியவரராதைலெரால், சபராரவலிடமை சபறற அவ்வராந்திரடர இவ்
'வம்பசமைராரியர' தைம் படடையராளரிற சிறந்தைவரராகக் சகராண்டிருத்தைல் கூடியசதையராம்.சவல்லெப்பட்டை
குடிகடள இங்ஙனமைமைரத்திக் சகராள்ளுதைல், இக்கராலெத்தைரசேரக்கும் இயல்சபயன்சறரா? இக்குப்தைர
வருடகயன்றி, பிறகராலெத்துக் சகராங்கண-சமைகௌரியடரப் பறறியசதை மைராமூலெனரார விஷயமைராயின்,
சசேரநராட்டடையடுத்துப் பிரபலெமைறறிருந்தை சிறறரசேரும், சேளுக்கியரரால்* அடைக்கப்பட்டைவருமைரான
அன்சனராடர 'வடுகர மன்னுற சமைராரியர,சதைன்றிடசே மைராதிர மன்னிய வரவிறகு' என்றிங்ஙனம்
திக்குவிசேயப் சபருடமைக்சகறற சசேராறகளராற சிறப்பியரார என்க."சதைன்றிடசே மைராதிர மன்னிய
வரவு"என்பதைனரால், அங்ஙனம்வந்தை சமைராரியர,சதைன்னராட்டடையடுத்தை சகராங்கணத்தைவரன்றி,வடைவராரியசர
என்பதும் சபறப்படுதைல் கராணலெராம்.
----*கீரத்திவரமைன் என்ற சேராளுக்கிய சவந்தைன் இம்சமைகௌரியடர சவன்று தைன்கீழ்க் சகராண்டைரான் என்பர.
(Mysore and coorg from the Inscriptions.p.62.)
இனிப்பராண்டியன் சசேனராபதியரான படழையன்மைராறனுக்கும் சமைராரியரக்கும் நிகழ்ந்தைதைராக
மைராமூலெனராரகூறிய சபராதியப்சபரார, சேமத்திரகுப்தைனது சதைன்னராட்டுப் படடைசயழுச்
சியில் அவன் பராண்டிநராட்டடைத் தைராக்கிய சசேய்திடயக் குறிக்கின்றது.மறகூறியபடி, மைராந்தைரடன
இக்குப்தைவரசேன் சவன்றவனராதைலின், அங்ஙனஞ் சசேரடன அடைக்கியவன் பராண்டிநராட்டடையும் சவல்லெக்
கருதினன் சபராலும்.
இக்குப்தைனரால் சவல்லெப்பட்டை தைக்ஷிணசதைசேத்து ரராஜேராக்களுக்குள்சள சகரளடனமைட்டும் இவன்
சேராஸேனங்குறித்து மைறறச்சசேராழைபராண்டியடரக் குறிக்கராடமையரால், அத்தைமழ்சவந்தைர இவனுடைன்
எதிரத்துநின்று அடைராங்கராதிருந்தைவராரராதைல் சவண்டும். பராண்டியன் சசேனராவீர
னரான படழையன்மைராறன் அங்ஙனசமை அடைங்கவில்டலெ சயன்பது மைராமூலெனரார வராக்சக கராட்டுதைல்
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கராணலெராம். சேமத்திரகுப்தைன் கராலெத்துச் சசேராழைபராண்டியர மடறசய கரிகராலெனும்,சநடுஞ்சசேழியன்
அல்லெது மைராறன்வழுதி சபரான்றவருமைராதைல் சவண்டும். இவரகளுட் கரிகராலென் வச்சிரம்அவந்திமைகதை
நராட்டைரசேடர சவன்றவன் எனப்படுதைலும்* சநடுஞ்சசேழியன் "ஆரியப்படடைதைந்தை"வன் என்றும்†
மைராறன்வழுதி "வடைபுலெ மைன்னர வராடை அடைல்குறித்தை"வசனன்றும்‡ கூறப்பட்டிருத்தைலும்
இச்சேமத்திரகுப்தைன் சபரான்ற வடைவரசேர விடுத்தை சசேடனடய அக்கராலெத்துத் தைமழ்சவந்தைர
அஞ்சேராசதைதிரத்து
நின்ற சசேய்திடயக் குறிப்பிக்கும்.
---------* சிலெப்பதிகராரம். 5-ம் கராடதை.99--104
† ௸. மைதுடரக்கராண்டைத்தினிறுதிக் கட்டுடர. ‡ புறம்.52.
இச்சேமத்திரகுப்தைன் கி.பி.375-வடர ஆட்சிபுரிந்தைவன் எனப்படுகின்றரான். எனசவ, இவனரால்
சவல்லெப்பட்டை மைராந்தைரன், மறகூறியபடி சசேங்குட்டுவனுக்குச் சிறிது மற
பட்டைவனராகவும், படழையன்மைராறன் அக்குட்டுவனுக்குச் சேமைகராலெத்தைவனராகவும் சதைரிதைலின்,நம்
சேரித்திரநராயகனரான சசேரன் கராலெமம் 4-ஆம் நூறறராண்டின் பிறபகுதி அல்லெது 5-ம் நூறறராண்டின்
மறபகுதியராகக்சகராள்ளல் சபராருத்தைமைராம்.ஆயின்,
சேமத்திரகுப்தைன் மைகனரான சேந்திரகுப்தை-விக்கிரமைராதித்தைன் (கி.பி. 375-418) அல்லெது அவன் மைகனரான
குமைராரகுப்தைன் (413-455) கராலெங்களும், நம் சசேரரசபருமைரான் கராலெமம் ஒன்றராகச் சசேரால்லெலெராம்.
இனித் தைமழ்ச்சசேய்திகடளக்சகராண்டு,சசேங்குட்டுவன் வராழ்ந்தை சேங்ககராலெத்டதை சநராக்குசவராம்.
நக்கீரனராடரப் பறறித் தைமழ்மைக்கசளல்லெராம் நன்கறிவரன்சறரா? இவர கடடைச்சேங்கத்டதை அலெங்கரித்தை
சபரும்புலெசவசரனக் கருதைப்படுதைலின்,அச்சேங்கத்டதைச் சேராரந்தைவரராய்ச் சசேங்குட்டுவடனப் பராடிய
பரணரசேராத்தைனரார மதைலிசயராருக்கு, ஏறக்குடறய சேமைகராலெத்தைவசரன்பது சசேரால்லெராசதை அடமையும். (நம்
சசேரனுடைன் சபராருதை படழையன்மைராறன்,கிள்ளிவளவன் என்ற சசேராழைடன (இந்நூல்.*சவறு பக்கம்)
சவறறிசகராண்டை சசேய்திடய நக்கீரனரார பராடுதைல் (அகம்-346) அப்புலெவரும்நம் சசேரனும்
சேமைகராலெத்தைசவரன்படதைக் கராட்டுகின்றது.) இந்நக்கீரர இடறயனரார களவியலுக்குப் சபராருள்
கண்டைவரராகக் கூறப்படுகின்றரார. இப்சபராது சவளிவந்துள்ள அக்களவியலுடர இந்நக்கீரர
சசேய்தைதைராகசவ வழைக்குளசதைனும்,அவரரால் சநரராக எழுதைப்பட்டைதைன்றி அவரதைராசிரியபரம்படரயின் கீழ்
வழைங்கியசதைன்பது அந்நூலின் உடரப்பராயிரத்டதை ஆரராய்ச்சி சசேய்யும்சபராது உணரப்படுகின்றது.
அவ்வுடரப்பராயிரத்தில், நக்கீரனரார மதைலெராக, மைராணராக்கர பதின்மைரதைடலெமடறகள் கூறப்பட்டு
'இங்ஙனம் வருகின்றதுடர' என்று மடிந்திருத்தைலெரால், நக்கீரனராரமதைல் வராய்ப்பராடைமைராகச்
சசேரால்லெப்பட்டு வந்தை அவ்வுடர,அவரக்குப் பத்தைராந் தைடலெமடறக் கராலெத்சதைதைரான் நூலெராக
எழுதைப்பட்டைசதைன்பது விளக்கமைராமைன்சறரா? (இவ்வுடர வரலெராறடறப்பறறி "இளம்பூரணவடிகள்" என்ற
ஆரராய்ச்சியினும் விரித்சதைழுதியுள்சளம். (சசேந்தைமழ்.சதைராகுதி-4,பகுதி.7.)
இக்களவியலுடர எழுத்துருவடடைந்தைது எக்கராலெத்து? என்பது இனி ஆரராயறபராலெது.
அவ்வுடரசயழுதிசயராரராற கராட்டைப்பட்டை உதைராரணச் சசேய்யுள்களில் அரிசகசேரி, பரராங்குசேன், சநடுமைராறன்
மதைலிய சபயரகள் தைரித்தை பராண்டியசனராருவன்,சேங்கமைங்டக சநல்சவலி மதைலிய இடைங்களிற சபரார
சவன்றவசனன்று விசசேடைமைராகப் புகழைப்படுகின்றரான். சேமீபத்துக்கண்டை சின்னமைனூர சவள்விக்குடித்
(Epigraphical Annual Report. 1907-8. P.62. 68) தைராமரசேராஸேசேனங்களிற குறிக்கப்பட்டை பராண்டிய
வமசேராவளியரால், அப்சபராரகளிசலெ சவறறிசபறற அரிசகசேரி-பரராங்குசேன் என்பரான்2 (இவன், கி.பி.760-ல்
இருந்தை நந்திசபராதைபல்லெவமைல்லெனுடைன் சமைறபடி இடைங்களிற சபரார நிகழ்த்தியவசனன்பர.) கி.பி.770-ல்
விளங்கிய (இவன் கராலெம் கி.பி.770 என்பது யராடனமைடலெச்சேராஸேனத்தைரால் அறிந்தைது.(சசேந்தைமழ்.சதைராகுதி4.பக்336.))ஜேடிலெவரமைன்-பரராந்தைகனுடடைய தைந்டதைசயன்பது சதைளிவராகின்றது.இதைனரால் தைந்டதை
அரிசகசேரியின் கராலெம் கி.பி.770-க்கு மறபட்டைசதைன்பது சபறப்படும். படைசவ,களவியுலெடர
இயறறப்பட்டை கராலெம் அவ் எட்டைராநூறறராண்டுக்கும் பிறபட்டைதைராகுசமைன்பது விளங்குகின்றது.
அன்றி,உடரசயழுதியவர,தைராம் கராட்டும் உதைராரணச்சசேய்யுளிற கண்டை பராண்டியனது கராலெம் அவ்
எட்டைராநூறறராண்டுக்கும் பிறபட்டைதைராகுசமைன்பது விளங்குகின்றது.அன்றி, உடரசயழுதியவர, தைராம்
88

கராட்டும் உதைராரணச்சசேய்யுளிற கண்டை பராண்டியனது கராலெத்தைவசர (கி.பி.760) என்றராலும், அவரிலிருந்து
10-தைடலெமடற மறபட்டை நக்கீரனராரக்கு ஐந்தைரா நூறறராண்சடை உரியகராலெமைராதைல் சவண்டும்.
எவ்வராசறனின், பரம்படர வமசேங்கடளத் தைடலெமடற ஒன்றுக்கு 30-வருஷங் சகராண்டைளக்கும்
மடறப்படி, (பதிறறுப்பத்திற கண்டை சசேரவரசேர எண்மைருக்கு, அவரவர பதிகங்கூறும்
கராலெத்டதைக்சகராண்டு சநராக்குமடைத்தும், தைடலெமடறசயரான்றுக்கு 30-வருஷங்சகராள்ளுதைல்,
படழையதைமழ்மைக்களுக்கு அதிகமைராகராசதைன்பது விளங்குகின்றது.)
அக்களவியலுடரக்கராலெமைராகிய 8-ம் நூறறராண்டடைடவத்து அதைனிலிருந்து 10-தைடலெமடற மறபட்டை
நக்கீரரகராலெத்டதைக் கராணுமடைத்து,அப்புலெவரசபருமைரான் உத்சதைசேம் 5-ம் நூறறராண்டிலிருந்தைவரராதைல்
சபறப்படும்.அஃதைராவது,--(கி,பி,
770-10 x 30) 470-ல் வராழ்ந்தைவர என்பதைராம். ஆகசவ, அந்நக்கீரனரார கராலெத்டதை ஏறக்குடறய
ஒட்டியிருந்தைவனராகத் சதைரியும் சசேங்குட்டுவன்மதைலிசயராரக்கும் அந்நூறறராண்டின் மறபகுதிடயக்
சகராள்ளத்தைடடையில்டலெ என்க.இவ்வடரயடற, களவியலுடரசயழுதியவர தைராங்கராட்டிய
பராண்டியனுக்குச் சேமைகராலெத்தைவராரராயிற சபராருந்துமைல்லெது,பிறபட்டைவரராயின் நக்கீரர கராலெம் இன்னும்
குடறவுபடுசமைன உணரக. எங்ஙனமைராயினும்,5-ம் நூறறராண்டுக்கும் சமைறபட்டை கராலெத்டதை
நக்கீரனராரக்குக் கூறுதைல் ஏறபுடடைத்தைன்சறன்படதை இச்சசேய்தி விளக்குசமைன்பது ஒருதைடலெயராகும்.*
சசேரன்-சசேங்குட்டுவனது வடையராத்திடரயில் அவனுக்குப்சபருதைவி புரிந்தைவர கன்னர என்சபரார;
இளங்சகராவடிகள் இவடரக் கூறுமடைங்களிசலெல்லெராம் கன்னசரனப் பன்டமையராக்குவசதைராடு,
நூறறுவரகன்னர ஆரியவரசேர ஐயிருபதின்மைர எனத் சதைராடகப்படுத்துவதைராலும், அவர ஒரு
கூட்டைத்தைவரராயிருந்தைனர என்பது விளங்குகின்றது. இவடரசய அவ்வடிகள் மைராளுவசவந்தைர என்றும்
குறிப்பிடுதைல் மன்னசர விளக்கப்பட்டைது#. இவறறரால் மைராளுவசதைசேத்டதை (Malwa) பலெபகுதிகளராகப்
பிரித்தைராண்டை அரசேர கூட்டைத்தைவரராகசவ
--------*ஸமைந்-து.அ.சகராபிநராதைரராயவரகளும் இவ்வபிப்பிரராயசமை சகராள்வர. (சசேந்தைமழ்.சதைராகுதி-6.பக்58-59) #
இந்நூல் பக்-108
இவடரக்சகராள்ளுதைல் சபராருந்துசமைன்றுசதைராறறுகின்றது. சேமத்திரகுப்தைனரால் மைராளுவசதைசேம்
சவல்லெப்பட்டை கராலெத்தில் அந்நராட்டின் சபரும்பராகம் ஒருவரன்றிப் பலெகூட்டைத்தைராரரால்
ஆளப்பட்டுவந்தைசதைன்றும், அவன் மைகன் சேந்திரகுப்தைனரால்
அத்சதைசேம் குப்தை-ஏகராதிபத்யத்துள் ஒன்றராக்கப்பட்டைசதைன்றும் சேரித்திர நூசலெரார* கூறுவர. சசேரன்சசேங்குட்டுவன் 5-ம் நூறறராண்டினனராயின், அவனட்பரசேரராய் மைராளுவ நராட்டடை ஆண்டுவந்தை
கன்னசரன்ற கூட்டைத்தைரார சமைறகூறிய குப்தைர கராலெத்துச் சிறறரசேரகசள என்று கருதைல் தைகும்.
இனி, தைமழைறிஞர சிலெர, இளங்சகராவடிகள் குறித்தை "நூறறுவர கன்னர" என்பது ஆந்திரவரசேர
பட்டைப்சபயரரான "சேராதைகரணி" என்பதைன் தைமழ்சமைராழிசபயரப்சபன்றும்,
அதைனரால் "நூறறுவரகன்னர" என்பது சசேங்குட்டுவன் கராலெத்து ஆந்திரவரசேனரான ஒருவடனசய குறிக்க
சவண்டுசமைன்றுங் கருதுவர. இளங்சகராவடிகள் வராக்டக சநராக்குமடைத்து, கன்னன், கன்னி என
ஒருடமையராற கூறராது கன்னர† எனப்
பன்டமையராகவும், கங்டகக்கடரயிலிருந்தை சசேங்குட்டுவன் அக்கன்னடர அவருடடைய வளந்தைங்கிய
நராட்டிறகனுப்பியடதைக் குறிக்கும்சபராது, "ஆரியவரசேர ஐயிரு பதின்மைடரச்-சரியல் நராட்டுச் சசேல்சகன்
சறவி" என்றும்‡, "மைராளுவ சவந்தைர" என்றும் ஒருகூட்டைத்தைராரராகவும் பராடைப்பட்டிருத்தைலெரால் "நூறறுவர
கன்னர" என்றசதைராடைர அரசேசனராருவடனக் குறிப்பதைராகப் புலெப்படைவில்டலெ.
---------* V.A. Smith's Early History of India. p.271,276
† சிலெப்.26, 176. ‡சிலெப். 27, 176-7
ஒருகரால், சேராதைகரணி என்பதைன் சமைராழிசபயரப்பராகசவ அத்சதைராடைரடமைந்தைதைராயினும், அஃது
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ஆந்திரவரசேரின் குலெப்சபராதுப் சபயரராதைலெரால்,5-ம் நூறறராண்டினனரான சசேங்குட்டுவன்கராலெத்து
ஆந்திரவரசேசனராருவனுக்கு அது வழைங்கியிருத்தைலுங் கூடும்;அதைனரால்,2-அல்லெது 3-ம் நூறறராண்டுச்
சேராதைகரணிசய நம் சசேரன்கராலெத்தைவனரா
தைல் சவண்டும் என்னும் நியதியில்டலெ என்க.
சேராஸேனபரிசசேராதைகரும் சவறு அறிஞரசிலெரும்,கடடைச் சேங்கத்துக்கு எட்டைராம் நூறறராண்டடைசய ஏறபுடடைய
கராலெமைராக்கி சயழுதுவர.இங்ஙனமைராயின், அஃது, அப்பர
சேம்பந்தைர மதைலிய நராயன்மைராரகடளசயராட்டிய கராலெமைராதைல் சவண்டும்.இந்நராயன்மைரார
அக்கராலெத்தைவசரன்பது,சேராஸேன பண்டிதைருட்படைச் சேரித்திரவறிஞர பலெரராலும் மன்னசர
துணியப்பட்டைசதைரான்றராம். திருமைராலெடியராரராகிய ஆழ்வராரகளிற சிலெரும் இக்கராலெத்தைவசர யராவர.
இவ்வடியராரகளுக்குரிய கராலெவிசசேடைத்டதைசய சேங்கத்தைரசேர புலெவரக்குங் கூறுவதைராயின், அதைன்மன்
எத்தைடனசயரா ஆசக்ஷபங்கள் எதிரப்படுதைல் ஒருதைடலெயராம். சமைறகூறிய நராயன்மைராரக்கு
சநடுங்கராலெத்துக்கு மன்சப கடடைச்சேங்கம் நடடைசபறறசதைன்பது,சேங்ககராலெத்தைரசேனரான சசேராழைன்சகராச்சசேங்கணரான் பூரவசஜேன்மைத்திற சிலெந்தியராகப்பிறந்தைடதையும்* நக்கீரனரார சேரிதைப்பகுதியரான
'தைருமக்குப் சபராறகிழியளித்தை' வரலெராறடறயும் † அவ்வடியராரகள் பராடுதைலெரால் நன்குவிளங்குவதைன்சறரா?
இன்னும் கி.பி. 770-ல் விளங்கிய ஜேடிலெவரமைன்-பரராந்தைகன் மன்சனராரராகப் பராண்டியசரண்மைர
சின்னமைனூர சவள்விக்குடிச் சேராஸேனங்களிற கூறப்படுகின்றனர.
------------* சதைவராரம்.திருப்பராசூரப்பதிகம்.விண்ணராகி-6 (அப்பர.)
† ௸. சதைவராரம்.திருப்புத்தூரப்பதிகம்.புரிந்தைமைரர-3 (அப்பர.)
இம்மன்சனராருள், கடடைச்சேங்கமருந்தைவரராக மன்னூல்களுட்கண்டை பிரபலெபராண்டியர பலெருள்
ஒருவசரனும் கராணப்பட்டிலெர. இதைனராலும் 8-ஆம் நூறறராண்டுக்குப் பலெ தைடலெமடறகள் மறபட்டைவர
சேங்ககராலெத்தைரசேரகள் என்பது சவளிப்படடையன்சறரா? இன்னும் இதைடன விரிப்பிற சபருகும்;
சுருங்கவுடரக்குமடைத்து, இலெக்கியப் பிரமைராணங்களும் சேராஸேனவராதைரவுகளும் அக்சகராள்டகக்கு மறறும்
மைராறரானடவ-சயன்சற சசேரால்லெலெராம்.
இனி, சசேங்குட்டுவன்கராலெத்தைவனராகச் சிலெப்பதிகராரங் குறிக்கும், 'இலெங்டகக்கயவராகு' என்ற
அரசேன்சபயர, மைகரா வமசேத்துள் 2-ம் நூறறராண்டிலிருந்தை ஒருவனுக்குக் கராணப்
படுகிறது; ஆயினும், அக்கஜேபராகுசவ நம் சசேரன்கராலெத்தைவன் என்பதைறகுப் சபயசரராறறுடமை
ஒன்டறத்தைவிர, உட்பிரமைராணசமைரான்றும்* அந்நூலெராற சபறப்படைவில்டலெ என்பது சேரித்திர அறிஞர
நன்கறிவர. இங்ஙனம் சபயசரராப் சபரான்டறசய பறறி ஒரு மடிவுபடுத்தைல் எங்ஙனம் இயலும்?
இதைனரால், சமைறகூறிய எங்சகராள்டகக்கடமைந்தை பிரமைராணபலெங்கடள சநராக்குமடைத்து, அக்கயவராகுபறறிய
சகராள்டக உறுதி சபறறதைராகக் கருதைக்கூடைவில்டலெ. கயவராகு என்றசபயர, 5-ம் நூற
றராண்டின் மறபகுதியுள் இலெங்டகயராண்டை ஒருவனுக்கு
---------------* மைகராவமசேமைரானது, கி.ம. 501 மதைல் கி.பி. 301 வடர இருந்தை இலெங்டகயரசேர வரலெராறுகடளசய
கூறுவதைராதைலெரால், 5-ம் நூறறராண்டினனராகிய நம் சசேரன்கராலெத்திருந்தை இலெங்டகசவந்தைன் சசேய்திடய
அந்நூலிற கராண்டைல் இயலெராதைராம். கி.பி. 301-க்குப் பிறபட்டை இலெங்டகயரசேர வரலெராறுகள், 1262, 1295-ம்
வருஷங்களில் (ஏறக்
குடறய மைகராவமசேம் சசேய்யப்பட்டைதைறகு ஆயிரமைராண்டுக்குப்பின்) எழுதைப்பட்டைசதைன்பர. (Sketches of
Ceylon History by Sir- P. Arunachalam. p. 29-30.)
மன்புவழைங்கிப் பின்பு மைறக்கப்பட்டைதுசபராலும். இவ்டவந்தைராம் சேதைராப்தைத்தில். தைதியன்(Dathiya)
பிதியன்(Pithiya) மதைலிய தைமழைரசேரறுவர இலெங்டகடய சவன்றவசரனப்-படுகின்றனர.* இவருள்,
தைதியன் என்பவன், தைடலெயராலெங்கரானந் தைந்தை சநடுஞ்சசேழியனரால் சவல்லெப்பட்டைவனராக அகநரானூறறரால்
(39) அறியப்படும் திதியன்† என்பவன்சபராலும்; இவ்வராறராயின், இவன் ஏறக்குடறய நம்சசேரன்
கராலெத்தைவசனயராதைலெரால், சமைறகண்டை சகராள்டகக்கு இதுவும் ஓரராதைராரம் ஆகும். இது
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வடர கூறிப்சபராந்தைவறறரால், சசேரன்-சசேங்குட்டுவனும் அவடனசயராட்டியிருந்தை அரசேரும் புலெவரும் 5-ம்
நூறறராண்டில்--அஃதைராவது இறடறக்கு 1450-வருஷங்கட்குமன்--விளங்கியவசரன்ற சகராள்டகடயசய,
பறபலெ கராரணங்களும் வறபுறுத்துதைல் கண்டுசகராள்க.
___________
----------*Ibid,See-List of the Kings and Suluvamsa
†இவன், சபராதியின்மைடலெயும் (அகம்.321) அறந்டதை என்னும் ஊரும் (அகம்.196) உடடையவன்; அன்னி
என்பவடனப் சபராரில் அழித்தைவன் (அகம் 45,126,145); அவ்வன்னிமைகன் மஞிலியரால் அழிவுறறவன்
(அகம்.196,262). இனி, தைதியன் என்ற சபயரும் படழையன்மைராறன் என்ற சபயரும் கி.ம. மதைனூறறராண்டில்
இலெங்டகசவன்ற தைமழைரசேர சிலெருக்கும் மைகராவமசேத்திற கராணப்படுகின்றன. இவரகள், சசேங்குட்டுவன்
கராலெத்திருந்தை திதியன் படழையன் இவரகளுக்கு மன்சனராரராதைல் சவண்டும். இவரகடள நம் சசேரசனராடு
ஒட்டிக்கூறுவதில் தைடடைகள் பலெவுள.
-----------------------------------------------------------
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அதிகராரம் - 14
மடிவுடர.
--------------சமைசலெ விரிவராக எழுதிப்சபராந் தை பலெ அதிகராரங்களராலும், சசேரன்-சசேங்குட்டுவனது சபருவராழ்வின்
வரலெராறு ஒருவராறு சவளியராகும்.இச்சசேரரசபருமைரானது சபருடமைடய சநராக்குமடைத்து, இவடனசய நராம்
"சதைன்னராட்டு அசசேராகன்" என்சற சசேரால்லெல் தைகும்.அறிவராறறல்களரால் மைட்டுமைன்றி,சேரித்திர
உண்டமையராலும் எவ்வராறு அசசேராகச்சேக்கரவரத்தி வடைநராட்டில்
மைதிக்கப்சபறறவசனரா,அவ்வராசற,சதைன்னராட்டின் படழைடமைக் குறறவருள் சசேங்குட்டுவசன
சிறந்சதைரானராவன்.சேங்கச் சசேய்யுள்களில் எத்தைடனசயரா அரசேர சசேய்திகள் கூறப்பட்டிருப்பினும்,
இச்சசேரன்சபரான்ற அத்துடணப் சபருடமையுடடையவரராக அன்சனரார அறியப்படைராதைசதைராடு, இவ்வளவராக
அவர
வரலெராறுகடள ஆரராய்ச்சி சசேய்வறகும் இடைமல்டலெ. இங்ஙனம்,"புலெவர பராடும் புகழுடடைசயரா"னராய்,
வீரம் நியராயம் தியராக மதைலியவறறரால் விளங்கிநின்ற இச்சசேரனுக்குப்பின், இவன் மைகன்
குட்டுவஞ்சசேரசலெ பட்டைசமைய்தியவரானராதைல்
சவண்டும். ஆனரால், சசேங்குட்டுவன் பரம்படரசயரார, அவனுக்குப்பின் தைம் படழைய சபருடமையினின்று
சுருங்கி விட்டைவரராகசவ சதைராறறுகின்றனர. இவர வலிசுருங்கியகராலெத்சதை சசேராழைபராண்டியரும்,அந்நிய
அரசேரராகிய பல்லெவர கங்கர
சபரான்றவரும் சதைன்னராட்டில் மைராறிமைராறி ஆதிக்கம் சபறுவராரராயினர. இதைனரால், சசேரவரசேர தைம் புரராதைன
ரராஜேஸ்தைலெமைரான வஞ்சிமைராநகடர சநகிழைவிட்டு. இயறடகயரண்சபறற மைடலெநராட்டுள்ள
சகராடுங்சகராளூடர (Cranganore), தைங்கள் தைடலெநகரராகக் சகராள்ளலெராயினர.
அவ்விரராஜேதைரானியில் இருந்து மைடலெநராடைராண்டை சசேரமைரான்கள் பலெரராவர. இவருள்சள,
திருமைராலெடியராரராகிய குலெசசேகர ஆழ்வராடரயும், சிவனடியராரராகிய சசேரமைரான் சபருமைராள் நராயனராடரயும்
நம்மைவசரல்லெராம் நன்கறிவர. இத்தைடகய தைனித்தைமழ் சவந்தைரகளது ஆட்சியிடைமைராய்ச் சசேந்தைமழ்ப்பயிர
சசேழித்துவளரந்தை அம்மைடலெ நராடைரானது பிறகராலெத்தின் மைராறியநிடலெடய என்சனன்சபம்! அச்சசேரநராடு
சிலெ நூறறராண்டுக்குள் பராடஷயராலும் நடடையுடடைபராவடனகளராலும் சவறுபட்டை ஒரு தைனித்சதைசேம்சபரால்
இப்சபராது நிறபது அதிசேயசமையன்சறரா? இவ்வராறராயினும், படழைய சசேரவரசேர கிடளகள்மைட்டும் இன்றும்
அந்நராடைராட்சி சசேய்து வருகின்றன. சசேராழைபராண்டிய வமசேங்கள் மைடறந்துசபராய்ப் பலெ
நூறறராண்டுகளராயினும், சசேரமைரபினரசிலெர திருவனந்தைபுரம் திருசூரகடளத் தைடலெநகரகளராகக் சகராண்டு
அரசியல் புரிந்து வருவது, சதைன்னராடுசசேய்தை பராக்கியசமை என்னலெராம். இவரகளுள், திருவனந்தைபுரவரசேர
வஞ்சிபராலெர என்ற பட்டைப்சபயரரால் இன்றும் வழைங்கப்சபறறு வருதைல் இங்சக குறிப்பிடைத்தைக்கது.
இதைனரால், இவ்சவந்தைர வஞ்சிமைராநகடரசய தைம் பூரவரராஜேஸேதைலெமைராகக் சகராண்டிருந்தைவர என்பது நன்கு
விளங்கும். இவ்வமசேத்தைரசேரும், இவரரால் ஆளப்படும் குடிகளும் பராடஷ நடடையுடடை பராவடனகளரால்
சவறறு நராட்டைரார சபராலெ இக்கராலெத்தில் மைராறிநின்றனரராயினும், படழைய தைமழ் வழைக்க ஒழுக்கங்கடளயும்,
சசேராறசபராருண் மைரபுகடளயும் அவரிடைத்துப்சபராலெச் சசேந்தைமழ்நராட்டு மைக்களுள்ளும் நராம்
கராணமடியராசவன்சற சசேரால்லெலெராம். அவறடறசயல்லெராம் ஈண்டு விரிப்பிற சபருகும்.
மறறும்.
________
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