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முகவுமர
தமிழ்ப் புலவெர் வெரலழாறுகள நல்ல ஆரழாயச்சி முமறமயத் தழுவி வவெளிவெருதல்
அருமமயழாக இருக்கிறது. ஆரழாய்ச்சிக் கழாலமழாகிய இக்கழாலத்தில் வவெளிவெரும்
நூல்கள கல்வவெட்டு-சேரித்திரம்-இலக்கியம் இவெற்மற அடிப் பமடயழாகக் வகழாண்டு
வவெளிவெருதசல நல்லது. இந்த முமறயில் அமமந்திருப்பசத இச்சிறு நூல்.
சசேக்கிழழார் ஒரு சவெளழாளர்; தமிழ்ப் புல்வெர்; அரசியல் அறிஞர்; கி. பி. 12-ஆம்
நூற்றழாண்டில் சபரரசேழானழாக இருந்த இரண்டழாம் குசலழாத்துங்கனின் முதல்
அமமச்சேர் ஆவெர். அப் வபரியழார் நழாயன்மழார் வெரலழாறுகமளப் வபருங் கழாவியமழாகப்
பழாடின. வபரும் புலவெர். அக் கழாவியசம வபரிய புரழாணம் என்பது.
சசேக்கிழழார் முதல் அமமச்சேரழாக இருந்தமமயழால் ஸ்தல யழாத்திமர வசேய்தழார்; நழாயன்மழார்
வெரலழாறுகள பற்றிய மூலங்கமளச் சசேகரித்தழார்; கல்வவெட்டுகமள ஆரழாய்ந்தழார்; கர்ண
பரம்பமரச் வசேய்திகமள ஆரழாய்ந் தழார்; இலக்கிய நூல்கமளப் படித்தழார்; இமவெ
அமனத்தின் துமணமயக் வகழாண்டும் அரிய கழாவியம்பழாடினழார்.
இச்சிறு நூலில் சசேக்கிழழார் வெரலழாறு அவெர் அமமச்சேரழாக இருந்தமம அழியழாப் புகழ்
வபற்ற வபரிய புரழாணம் பழாடினமம என்பன எளிய நமடயில் இள மழாணவெமர
உளங்வகழாண்டு குறிக்கப்பட்டுளளன. ஒவ்வவெழாரு தமிழ்ப் புலவெர் வெரலழாறும் இவ்வெழாறு
தனித்தனி நூலழாக வெருதல் தமிழ் வெளர்ச்சிக்கு ஏற்றதழாகும். திருவெருள துமண கூட்டுமழாக ! .

சசேக்கிழழார் அகம்,

மழா. இரழாசேமழாணிக்கம்

வசேன்மன.
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1. வதழாண்மட நழாடு
தமிழகம்
வதழாண்மட நழாடு என்பது தமிழகத்தின் ஒரு பகுதி. அதன் பிற பகுதிகள சசேழாழ நழாடு,
பழாண்டிய நழாடு, சசேர நழாடு, வகழாங்கு நழாடு என்பன. இந்த எல்லழா நழாடுகளும் வெடக்சக
சவெங்கட மமலக்கும் வதற்சக குமரி முமனக்கும் இமடப்பட்ட நிலப் பகுதியில்
இருப்பமவெ.
சசேர நழாடு
சசேர நழாடு என்பது மமலயழாள மழாவெட்டங்கள, வகழாச்சி சேமஸ்தழானம், திருவெழாங்கூர்
சேமஸ்தழானம் என்னும் மூன்றும் சசேர்ந்த நிலப் பகுதி ஆகும். இது மமல வெளம் மிகுதியழாக
உமடயது. இதன் பமழய தமல நகரம் வெஞ்சி என்பது. முசிறி, வதழாண்டி என்பன இதன்
துமறமுகப் பட்டினங்கள. இந்த நழாடு பல நூற்றழாண்டுகளழாக அகில், சேந்தனம், சதக்கு
முதலிய மர வெமககமளயும், யழாமனத் தந்தம், மிளகு முதலிய வபழாருளகமளயும் அயல்
நழாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி வசேய்து வெந்தது. இச் சசேர நழாட்மடச் சசேரர் என்பவெர் ஆண்டு
வெந்தனர்.
பழாண்டிய நழாடு
மதுமர, இரழாமநழாதபுரம், திருவநல்சவெலி என்னும் மூன்று மழாவெட்டங்கமளயும் வகழாண்ட
நிலப் பகுதிசய பழாண்டிய நழாடு. இதனில் மமலகள ஒரளவு உண்டு. இதனில் மவெமய,
தழாமிரபரணி என்னும் ஆறுகள பழாய்கின்றன. வகழாற்மக என்பது சிறந்த துமறமுகப்
பட்டினம். அது பல நூற்றழாண்டுகளழாக முத்து வியழாபழாரத்திற்குப் வபயர் வபற்ற இடம்
ஆகும். மதுமர பழாண்டிய நழாட்டின் தமல நகரம் ஆகும். இந்நழாட்டு அரசேர் பழாண்டியர்
எனப்பட்டனர்.
சசேழாழ நழாடு
இது தஞ்சேழாவூர், திருச்சிரழாப்பளளி மழாவெட்டங்கமளயும், வதன் ஆர்க்கழாடு மழாவெட்டத்தில்
ஒரு பகுதிமயயும் வகழாண்டது. இது மிகச் சிறந்த சேமவவெளி, கழாவிரியழாறு தன்
கிமளயழாறுகளுடன் பழாய்ந்து, இந்நழாட்மடச் வசேழிப்பழாக்கி வெருகிறது. தமிழ் நழாட்டுப்
பகுதிகள எல்லழாவெற்றிலும் மிக்க வெளமுமடய நழாடு இஃது ஒன்சற. எங்குப் பழார்ப்பினும்
பசிய வெயல்கமளயும், வெழாமழ, வதன்மன, மழா, பலழா முதலிய மரங்கமளக் வகழாண்ட
சதழாட்டங் கமளயும், சதழாப்புகமளயும் இங்குக் கழாணலழாம் இந் நழாடு சசேழாற்றுப் பஞ்சேம்
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இல்லழாதது. அதனழால் இது, சசேழாழ வெளநழாடு சசேழாறுமடத்து என்று பழாரழாட்டப்பட்ட
நழாடழாகும். இதன் பமழய தமல நகரங்கள உமறயூர், கழாவிரிப் பூம்பட்டினம் என்பன.
நமது சசேக்கிழழார் கழாலத்தில் கங்மகவகழாண்ட சசேழாழபுரம் என்பது இதன் தமலநகரழாக
இருந்தது. இந் நழாட்மட ஆண்டவெர் சசேழாழர் எனப்பட்டனர்.
வகழாங்கு நழாடு
சசேலம், சகழாயமுத்தூர், நீலகிரி மழாவெட்டங்கள சசேர்ந்த நிலப் பகுதி பமழய கழாலத்தில்
வகழாங்கு நழாடு எனப் வபயர் வபற்றது. வகழாங்கு என்பது ‘வபழான்’ என்றும், ‘சதன்’ என்றும்
வபயர் வபறும். இந்த நழாட்டில் வபழான் மிகுதியழாகக் கிமடத்தது. இங்கு மமலகள மிகுதி.
ஆதலழால் சதனும் மிகுதி உண்டு. வகழாங்கு நழாடு என்பது ‘வபழான்னழாடு’ எனவும், ‘சதன்
நழாடு’ எனவும் வபழாருள வகழாளளலழாம். இந்நழாடு சில கழாலங்களில் சசேரர் மகப்படும்; சில
சேமயங்களில் சசேழாழர் மகப்படும். ஆயினும் இந்த நழாட்மடச் சிற்றரசேர் பலர் ஆண்டு
வெந்தனர்.
நடு நழாடு
நடு நழாடு என்பது வதன் வபண்மணக்கும் வவெளளழாற்றுக்கும் இமடப்பட்டது. இதில்
வபழாதுசேழா (புதுச்சசேரியின் பமழய வபயர்), மரக்கழாணம் என்பன துமறமுகப்
பட்டினங்களழாக இருந்தன. இந்நழாட்டில் திருக்சகழாவெலூமரச் சுற்றியுளள பகுதிமய
மமலயமழான்கள என்பவெர் அரசேழாண்டு. வெந்தனர். திருநழாவெலூமரச் சுற்றியுளள பகுதிமய
‘முமனயரசேர்’ என்ற மரபினர் ஆண்டு வெந்தனர்.
வதழாண்மட நழாடு
சசேக்கிழழார் பிறந்த வதழாண்மட நழாடு, வெடக்சக சவெங்கடம் முதல் வதற்சக வதன்
வபண்மணயழாறு வெமர உளள நிலப் பரப்பு ஆகும். இதனில் வதன் ஆர்க்கழாடு, வெட
ஆர்க்கழாடு, வசேங்கற்பட்டு மழாவெட்டங்களும், தற்சபழாது, ஆந்திரத்திலுளள வநல்லூர்,
சித்துழார் மழாவெட்டங்களின் பகுதிகளும் அடங்கும்.
இந்த நழாட்டில் மமலகள உண்டு. அமவெ கழாளத்தி, திருப்பதி, திருத்தணிமக, சவெலூர்,
வசேங்கற்பட்டு முதலிய இடங்களில் இருக்கின்றன. இந்த நழாட்டில் ஒரு கழாலத்தில் கழாடுகள
பல இருந்தன. இந்த உண்மமமய ஆர்க்கழாடு, சவெற்கழாடு, ஆலங்கழாடு, மழாங்கழாடு முதலிய
இக்கழால ஊர்ப் வபயர்கமளக் வகழாண்டும் உணரலழாம்.
இந்த நழாட்டில் வபழான் முகலி, பழாலழாறு, வதன் வபண்மண என்னும் ஆறுகள பழாய்கின்றன.
எனினும் வபரும்பழாலழான நிலப் பகுதிக்கு இந்த ஆறுகள பயன் தருவெது இல்மல.
அதனழால் ஏரிகசள இங்கு மிகுதி. நிலம் மிக்க வெளமுமடயது அன்று. வதழாண்மட நழாட்டில்
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மமலகமளயும் சில கழாடுகமளயும் ஒன்றுசம விமளயழாத பழாமல நிலங்கமளயும்
ஆங்கழாங்குப் பசிய வெயல்கமளயும் கழாணலழாம்.
வபயர்க் கழாரணங்கள
இந்த நழாட்டிற்குத் வதழாண்மட மண்டலம் அல்லது வதழாண்மட நழாடு என்னும் வபயர்
எப்படி வெந்தது? இமதப் பற்றி அறிஞர் பல விதமழாகக் கூறுகின்றனர்.
1. இந்த நழாட்டில் முதலில் இருந்தவெர் குறும்பர் என்பவெர். அவெர்கள ஆடு மழாடுகமள
சமய்த்து வெந்தவெர்கள. அவெர்கள இந்த நழாட்மட இருபத்து நழான்கு சகழாட்டங்களழாக
(மழாவெட்டங்களழாக)ப் பிரித்துக் வகழாண்டு சுகமழாக இருந்தனர். ஆ வதழாண்ட சேக்கரவெர்த்தி
என்பவென் அவெர்கமள வவென்று இந் நழாட்மடக் மகக்வகழாண்டழான். அது முதல் இந்த நழாடு
அவென் வபயரழால் வதழாண்மட நழாடு எனப் பட்டது என்பது ஒரு வகழாளமக.
2. வதழாண்மட என்பது ஒரு வெமகக் வகழாடி. சசேழாழ அரசேனுக்கு நழாகர் மகள ஒருத்தி
மமனவி. அவெள ஒரு தீவில் இருந்தழாள. அவெள தழான் வபற்ற ஆண் குழந்மதமயத்
வதழாண்மடக் வகழாடியழால் சுற்றிக் கப்பல் மூலமழாகச் சசேழாழனுக்கு அனுப்பினழாள.
வதழாண்மடக் வகழாடியழால் சுற்றப்பட்ட அம் மகன் வதழாண்மடமழான் எனப் வபயர்
வபற்றழான். அவென் சசேழாழப் பிரதிநிதியழாக இருந்து இந்த நழாட்மட ஆண்டழான். அதனழால்
இந்த நழாடு வதழாண்மட நழாடு எனப்பட்டது என்பது மற்வறழாரு வகழாளமக.
கரிகழாலன்
ஆயிரத்து எண்ணுறு ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட சசேழாழ அரசேருள மிகச் சிறந்தவென் கரிகழாலன்.
இவென் பல நழாடுகமள வவென்றவென். இவென் குறும்பமர வவென்று வதழாண்மட நழாட்மடக்
மகப் பற்றிய முதல் சசேழாழன் என்று தமிழ் நூல்கள கூறுகின்றன. இவென் வதழாண்மட
நழாட்டுக் கழாடுகமள அழித்து நழாடழாக்கினழான்; சவெளழாண்மமமய வெளர்ப்பதற்கழாக நழாற்பத்து
எண்ணழாயிரம் சவெளழாளமரத் தமிழ் நழாட்டின் பல பகுதிகளிலிருந்து குடிசயற்றினழான்.
கரிகழாலனுக்குப் பின் அவென் மரபில் வெந்த சசேழாழர் சிலர் வதழாண்மட நழாட்மட ஆண்டு
வெந்தனர். அப்வபழாழுது கழாஞ்சிபுரம் வதழாண்மட நழாட்டுத் தமல நகரமழாக இருந்தது.
மணிசமகமல என்ற வபண் சகழாவெலன் மகள. அவெள வபளத்த பிகழானி ஆகிக் கழாஞ்சியில்
சகழாவிலும் மடமும் கட்டினழாள. ஏமழகளுக்கு அன்னதழானம் வசேய்தழாள.
பிறகு இந்த நழாடு பல்லவெர் என்ற புதிய அரசே மரபினர் ஆட்சிக்கு உட்பட்டது. பல்லவெர்
ஆட்சி ஏறக்குமறய அறுநூறு வெருட கழாலம் இருந்தது[குறிப்பு 1]. அந்தக் கழாலத்தில்
மழாமல்லபுரம் சிறந்த துமறமுகப் பட்டினமழாக இருந்தது. கழாஞ்சியிலிருந்து மழாமல்லபுரம்
வசேல்லச் சிறந்த அகன்ற பழாமத ஒன்று இருந்தது. அயல் நழாட்டுக் கப்பல்கள வெந்து அங்குத்
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தங்கிச் சேரக்குகமள இறக்குமதி வசேய்தன. உளநழாட்டுப் வபழாருளகமள ஏற்றுமதி வசேய்தன.
மழாமல்லபுரம் சிறந்த வபரியபட்டினமழாக இருந்தது. அது ‘மழாமல்லன்’ என்ற பல்லவெ
அரசேனழால் அழகு வசேய்யப்பட்டதழால் “மழாமல்லபுரம்” எனப் வபயர் வபற்றது. அப்வபயசர
நழாளமடவில் சிமதந்து, ‘மகழாபலிபுரம் எனப்பட்ட்து.
கழாஞ்சி
இந்த நகரம் இரண்டழாயிரத்து ஐந்நூறு வெருடங்களழாகசவெ சிறப்புப் வபற்ற நகரம் ஆகும்.
அசசேழாகர் ஒரு வபளத்த ஸ்தூபிமய இங்கு எழுப்பினழார்; வபளத்த மத சபழாதகமர இங்கு
அனுப்பினழார். அவெர் கழாலத்தில் இங்கு ஒரு வபளத்த மடம் கட்டப் பட்டது. இங்கு இருந்து
சீனம், வெட இந்தியழா முதலிய இடங்களுக்குப் வபளத்த அறிஞர் பலர் வசேன்று வபரும்
புகழ் வபற்றனர்.
கழாஞ்சி பமழய கழாலத்தில் நழான்கு சேமயங்களுக்குப் வபயர் வபற்ற நகரமழாக இருந்தது.
அமவெ மசேவெம், மவெணவெம், வபளத்தம், சேமணம் என்பன. கழாஞ்சியில் சிறந்த வெடவமழாழிக்
கல்லூரி ஒன்று இருந்தது. அக் கல்லூரியிற் படிப்பதற்கழாக வெட நழாடுகளில் இருந்தும் பலர்
வெந்திருந்தனர். அக் கல்லூரியில் சவெதங்கள, உபநிஷத்துகள, தர்ம சேழாத்திரங்கள, இலக்கண
நூல்கள, தர்க்க நூல்கள முதலியன சபழாதிக்கப்பட்டன.
பல்லவெ மன்னர்
பல்லவெ அரசேர்கள வதழாண்மட நழாட்மட நன்னழாடு ஆக்கினர்; ஆங்கழாங்கு இருந்த
கழாடுகமள அழித்துக் ‘கழாடு வவெட்டிகள’ என்று வபயர்வபற்றனர். கற்கமளக்
சகழாவில்களழாகக் குமடந்தனர். கற்கமளப் பழாமறகளழாக உமடத்து ஒன்றன் சமல் ஒன்றழாக
அடுக்கிக் சகழாவில்கமளக் கட்டினர். அவெர்கள தமிழ் - வெடவமழாழி என்னும் இரண்டு
வமழாழிகமளயும் வெளர்த்தனர். மசேவெப் வபரியழார்களழான திருநழாவுக்கரசேர்,
திருஞழானசேம்பந்தர், சுந்தரர் முதலியவெர் பல்லவெர் கழாலத்தில் வெழாழ்ந்தவெர்கள. திருமங்மக
ஆழ்வெழார், வதழாண்டர் அடிப் வபழாடி ஆழ்வெழார் முதலிய மவெணவெப் வபரியழார் வெழாழ்ந்த
கழாலமும் பல்லவெர் கழாலசம ஆகும்.
சசேழாழ அரசேர்
பல்லவெர்க்குப் பிறகு சசேழாழர் மீண்டும் வதழாண்மட நழாட்மடக் மகப்பற்றிக் வகழாண்டனர்;
கழாஞ்சியில் வபரிய அரண்மமனமயக் கட்டினர்; வதழாண்மட நழாட்டில் பல புதிய
சகழாவில்கமள எழுப்பினர்; பமழயவெற்மறப் புதுப்பித்தனர்; தமிமழயும்
வெடவமழாழிமயயும் வெளர்த்தனர்; மவெத்திய சேழாமலகமள அமமத்தனர். தஞ்மசேப் வபரிய
சகழாவிமலக் கட்டிய இரழாஜரழாஜ சசேழாழன், அவென் மகன் இரழாசஜந்திர சசேழாழன் முதலியவெர்
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கழாலங்களில் வதழாண்மட நழாட்டில் மசேவெமும் மவெணவெமும் வசேழித்து வெளர்ந்தன. குடிகள
வெழாழ்வும் சிறந்து இருந்தது.
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2. குன்றத்தூர்
புலியூர்க் சகழாட்டம்
வதழாண்மட நழாடு இருபத்து நழான்கு சகழாட்டங்களழாகப் பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது என்பது
முன் வசேழால்லப்பட்டது அல்லவெழா? அவெற்றில் ஒன்று புலியூர்க் சகழாட்டம்[குறிப்பு
1] என்பது. இதன் தமலநகரம் புலியூர் என்பது. புலியூர், வசேன்மனக்கடுத்த
சகழாடம்பழாக்கம் புமகவெண்டி நிமலயத்திலிருந்து ஒரு கிசலழா மீட்டர் தூரத்தில்
இருக்கிறது அதுசவெ புலியூர்க் சகழாட்டத்தின் தமலநகரம். வசேன்மனமய அடுத்த
பூவிருந்தவெல்லி, சகழாவூர், குன்றத்தூர் முதலியன இக்சகழாட்டத்மதச் சசேர்ந்தமவெ.
குன்றத்தூர்
இது பல்லழாவெரம் (பல்லவெபுரம்) என்னும் புமக வெண்டி நிமலயத்திலிருந்து நழான்கு கல்
வதழாமலவில் இருப்பது; வசேன்மனயிலிருந்து இருபது கிசலழா மீட்டர் தூரத்தில் இருப்பது.
இதற்குச் வசேன்மனயில் இருந்து சநசர சபருந்து சபழாகிறது. இவ்வூரில் ஒரு சிறிய குன்று
இருக்கின்றது. அதனழால் இவ்வூர் குன்றத்தூர் எனப் வபயர் வபற்றதுசபழாலும்!
பிரிவுகள
குன்றத்துழார் இப்வபழாழுது திருநழாசகசுவெரம், மணஞ்சசேரி, நத்தம் என மூன்று பிரிவுகளழாக
இருக்கின்றது. திருநழாசகசுவெரம் என்பது சசேக்கிழழார் கட்டிய திருநழாசகசுவெரம் என்னும்
சிவென் சகழாவிமல உமடயது. அக்சகழாவிலின் வபயசர நழாளமடவில் அதன் சுற்றுப்புற
ஊரின் பகுதிமயக் குறிக்கலழாயிற்று. சசேழாழ நழாட்டில் இவ்வெழாசற ஒரு சகழாவிலின் வபயர்
ஊரின் வபயரழாக விளங்குகிறது. திருநழாசகசுவெரத்தில் வநசேவுத் வதழாழில் வசேய்கின்ற
வசேங்குந்த முதலிமழார் வெசிக்கின்றனர். அவெர்கள ஆண்டுசதழாறும் திருநழாசகசுவெரம்
சகழாவிலில் சிறப்பழாகத் திருவிழழாச் வசேய்து வெருகின்றனர்.
மணஞ்சசேரி என்பது திருநழாசகசுவெரத்மத அடுத்து இருக்கும் பகுதி. அப்பகுதியில் மூன்று
நழான்கு வதருக்கள இருக்கின்றன. அப்பகுதியில் சசேக்கிழழார் மரமபச் சசேர்ந்த சவெளழாளர்
சிலர் இருக்கின்றனர்.
இமடயில் வெயல்கள
திருநழாசகசுவெரத்திலிருந்து அமர மமல் தூரத்தில் முன் வசேழான்ன குன்று இருக்கின்றது.
அதன் அடிவெழாரத்திலிருந்து இருக்கும் ஊர் நத்தம் என்று வெழங்குகிறது.
திருநழாசகசுவெரத்திற்கும் நத்தத்திற்கும் இமடயில் உளள ஒரு கி. மீ. தூரம்
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கவெனிக்கத்தக்கது. அந்தச் சேழாமலயின் இடக்மகப் பக்கமழாகச் சில வதருக்களும் இங்கும்
அங்குமழாகச் சில வீடுகளும் இருக்கின்றன. அவெற்றின் எதிர்ப்புறத்தில் வெயல்கள
கழாண்கின்றன. இந்த வெயல்களில் அடிக்கடிப் பமழய பழாமன ஒடுகளும் சவெறு சில புமத
வபழாருளகளும் கிமடத்து வெருகின்றன. சில இடங்களில் கட்டடத்துக்குரிய அடிப்பமடச்
சுவெர்கள இருக்கின்றன என்று உழவெர்கள உமரக்கிறழார்கள. இந்த விவெரங்கமளயும்,
இவ்வெயல்களுக்கு அப்பழால் நத்தம் இருப்பமதயும் சநழாக்க, இந்த வெயல்கள உளள இடம்
முழுவெதும் பமழய கழாலத்தில் நகரப் பகுதியழாக இருந்திருத்தல் சவெண்டும் என்பமத
எளிதில் அறியலழாம்.
நத்தம்
இந்த வெயல்கமளத் தழாண்டியதும் நத்தம் கழாணப்படுகிறது. அஃது ஐந்தழாறு
வதருக்கமளக் வகழாண்ட ஒரு சிறிய கிரழாமமழாக இருக்கிறது. வதருக்களில் பல பழாழமடந்த
கட்டடச் சுவெர்களும் சமடுகளும் பளளங்களும் அவ்வூரின் பமழமமமய வமளனமழாக
உணர்த்தி நிற்கின்றன. நத்தத்தில் சசேக்கிழழார் சகழாவில் இருக்கின்றது. அது மிகச் சிறிய
சகழாவில். அக்சகழாவிலில் நழாளசதழாறும் பூமசே நமடவபறுகின்றது. அக்சகழாவில் உளள
இடசம சசேக்கிழழார் மழாளிமக இருந்த இடமழாகும் என்று அங்குளளவெர் கூறுகின்றனர்.
சசேக்கிழழார் சகழாவிலுக்கு எதிரில் இரண்டு பமழய சகழாவில்கள இருக்கின்றன. ஒன்று
சிவென் சகழாவில்; மற்வறழான்று வபருமழாள சகழாவில். வபருமழாள சகழாவில் முக்கழாற்பழாகம்
அழிந்து விட்டது. அக்சகழாவிலில் வபருமழாளின் வபயர் திருவூரகப்வபருமழாள என்பது.
சிவென் சகழாவில் ஓரளவு புதுப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இரண்டு சகழாவில்களிலும் பமழய
கழாலக் கல்வவெட்டுகள இருக்கின்றன. மமல மீதுளள முருகர் சகழாவில் சசேக்கிழழார்க்கு
மிகவும் பிற்பட்டது.
பழாலறழாவெழாயர் குளம்
சசேக்கிழழார் சகழாவிமல அடுத்து ஒரு குளம் இருக்கிறது. அதமன அமமத்தவெர்
பழாலறழாவெழாயர் என்பவெர். அவெர் சசேக்கிழழார்க்குத் தம்பியழார் ஆவெர். ‘பழாலறழாவெழாயர் குளம்’
என்பது இப்வபழாழுது ‘பல்லவெரழாயர் குளம்’ என்று வெழங்குகிறது. அக் குளம் இப்வபழாழுது
கவெனிப்பவெர், இல்லழாததழால் சீர்வகட்டுக் கிடக்கிறது.
சசேக்கிழழார் மரபினர்
சசேக்கிழழார் மரபினர் நத்தத்தில் இருக்கின்றனர். அவெர்கள மசேவெம்-மவெணவெம் ஆகிய
இரண்டு சேமயங்கமளயும் சேழார்ந்தவெர்கள; உழு வதழாழில் வசேய்து வெழாழ்கின்றனர். அவெர்கள
தங்கள முன்சனழாரழான சசேக்கிழழார் சிறப்மப அறியத் தக்க நிமலமமமய
இப்வபழாழுதுதழான் அமடந்து வெருகிறழார்கள.
13

பமழய கழாலக் குன்றத்தூர்
குன்றத்தூமரப் பற்றித் திருநழாசகசுவெரம் சகழாவிலிலும் நத்தம் சகழாவில்களிலும் உளள
கல்வவெட்டுக்கமளக் வகழாண்டு சில வசேய்திகமள அறியலழாம். ஏறக்குமறயச் சசேக்கிழழார்
கழாலத்தில் அவ்வூர் வபரிய நகரமழாக இருந்தது. பல வபரிய வதருக்கள இருந்தன. மழாட
மழாளிமககள இருந்தன. சகழாவில்கள நல்ல நிமலயில் விளங்கின. திரு நழாசகசுவெரம்
சகழாவிலில் சதவெரடியழார் பலர் இருந்து சகழாவில் பணிகமளச் வசேய்து வெந்தனர்;
இமசேமயயும் நடனத்மதயும் வெளர்த்தனர். சகழாவிமல அடுத்து ஒரு மடம் இருந்தது. அந்த
மடத்தில் மசேவெ அடியழார்கள தங்கியிருந்தனர். சகழாவிமல சமற்பழார்க்க ஒரு சேமபயழார்
இருந்தனர்.
குன்றத்தூர், வசேம்பரம்பழாக்கம் ஏரிப் பழாய்ச்சேமல உமடயது; வசேழுமமயழான வெயல்களழால்
சூழப்பட்டது; சிறந்த மருத்துவெர் ஒருவெமரப் வபற்றிருந்தது. அம்மருத்துவெர் குன்றத் தூரில்
மவெத்தியம் வசேய்து வெந்தழார். அந்த மவெத்தியர் ஆசிரியரழாகவும் இருந்தழார். அவெரிடம் பலர்
கல்வி பயின்றனர்.
குன்றத்தூர்ச் சசேக்கிழழார் மரபினர் மசேவெத்திலும் மவெணவெத்திலும் பக்தி மிகுந்தவெர்கள.
அவெர் கள சசேக்கிழழார் கட்டிய சிவென் சகழாவிலுக்குப் பல தழான தருமங்கள வசேய்தனர்;
வபருமழாள சகழாவிமலயும் கவெனித்து வெந்தனர்.

சசேழாழர் ஆட்சி கழாலம் கி.பி. 900-1300
மற்ற இருபத்து மூன்று சகழாட்டங்களின் வபயர்கள இமவெ :
1. புழல் சகழாட்டம்
2. ஈக்கழாட்டுக் சகழாட்டம்
3. மணவிற் சகழாட்டம்
4 வசேங்கழாட்டுக் சகழாட்டம்
5. மபயூர்க் சகழாட்டம்
6. எயில் சகழாட்டம்
7. தழாமல் சகழாட்டம்
8. ஊற்றுக்கழாட்டுக் சகழாட்டம்
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9. களத்துழார்க் சகழாட்டம்
10.வசேம்பூர்க் சகழாட்டம்
11. ஆம்பூர்க் சகழாட்டம்
12. வவெண்குன்றக் சகழாட்டம்
13 பல்குன்றக்சகழாட்டம் சகழாட்டம்
14. இளங்கழாட்டுக் சகழாட்டம்
15. கலியூர்க் சகழாட்டம்
16. வசேங்கமரக் சகழாட்டம்
17 படுவூர்க் சகழாட்டம்,
18. கடிகர்க் சகழாட்டம்
19. வசேந்திருக்மகக் சகழாட்டம்
20. குன்றவெட்டழானக் சகழாட்டம்
21. சவெங்கடக் சகழாட்டம்
22. சவெலூர்க் சகழாட்டம்
23. சசேர்த்துழார்க்சகழாட்டம்
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3. சசேக்கிழழார் பிறப்பு
வதழாண்மட மண்டல சவெளழாளர்
சசேக்கிழழார் சவெளழாளர் மரபினர். குன்றத்துனர் முதலிய வதழாண்மட நழாட்டு ஊர்களில்
இருந்த சவெளழாளர் வதழாண்மட மண்டல சவெளழாளர்: எனப்பட்டனர். அவெர்கள
கரிகழாலனழால் வதழாண்மட நழாட்டிற் குடிசயற்றப் பட்டவெர்கள. அவெர்கள வதழாண்மட
நழாட்டு இருபத்து நழான்கு சகழாட்டங்களில் தங்கி வெழாழ்ந்தழார்கள; கழாடுகமள அழித்து விமள
நிலங்களழாகத் திருத்தினழார்கள; ஏறக்குமறயக் கரிகழாலன் கழாலம் முதல் சசேக்கிழழார் கழாலம்
வெமர வதழாண்மட நழாட்மட நன்னிமலக்குக் வகழாண்டு வெந்தழார்கள.
குடிப் வபயர்கள
‘கிழழார்’ என்பது சவெளழாளர்க்கு வெழங்கிய வபழாதுப் வபயர். வதழாண்மட மண்டல
சவெளழாளருள பல குடிகள இருந்தன. அக்குடிப் வபயர்கள அவெர்கள குடிசயறிய
ஊர்கமளக் வகழாண்டும் வெழிபட்ட கடவுளர் வபயர்கமளக் வகழாண்டும் பிறவெற்மறக்
வகழாண்டும் அமமந்திருந்தன. குளப்பழாக்கம் என்ற ஊரிற் குடிசயறிய முதல் சவெளழாள
மரபினர் 'குளப்பழாக்கக் கிழழார் மரபினர்’ என்று வபயர் வபற்றனர். கூடலூர் என்ற ஊரில்
குடிசயறிய முதல் சவெளழாள மரபினர் 'கூடல் கிழழார்க் குடியினர்' எனப்பட்டனர். இவ்வெழாறு
இடம் பற்றி வெந்த குடிப் வபயர்கள பல.
சசேக்கிழழார் குடி
ஆனழால், சசேக்கிழழார் குடி இடம் பற்றி வெந்தது அன்று. அஃது இரண்டு வெமக பற்றி
வெந்திருக்கலழாம். (1) சசே - எருது; கிழழான் - உரிமம உமடயவென்; அஃதழாவெது எருதிமன
உரிமமயழாகக் வகழாண்டவென் (சிவென்) என்று சிவெ வபருமழானுக்குப் வபயரழாகும்.
அப்வபயமரக் வகழாண்ட சவெளழாள முதல்வென் சேந்ததியழார் ‘சசேக்கிழழார் குடியினர்’ என்று
அமழக்கப் பட்டிருக்கலழாம். (2) சசேக்கிழழான் என்பது எருதிமனப் பயிர்த் வதழாழிலுக்கு
உரிமமயழாகக் வகழாண்ட சவெளழாளன் என்றும் வபழாருள படும். ஆனழால் இப் வபழாருமள
விட முன் வசேழான்ன வபழாருசள வபழாருத்தம் உமடயது.
சசேக்கிழழார் குடியினர்
சசேக்கிழழார் குடியினர் வபழாதுவெழாகத் வதழாண்மட நழாடு முழுவெதிலும் பரவி இருந்தனர்.
சவெளழாளர் தமிழ் நழாட்டில் அரசேருக்கு அடுத்த நிமலயில் இருந்தவெர்கள; பமழய சசேர சசேழாழ - பழாண்டியருக்குப் வபண் வகழாடுத்துச் சேம்பந்தம் வசேய்து வெந்த குடியினர். ஆதலழால்
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அவெர்கள நீண்ட கழாலமழாக நழாட்டு அரசியலில் பங்கு வகழாண்டு இருந்தனர்; அவெர்கள
கல்வி சகளவிகளிலும் அரசியல் கழாரியங்களிலும் வெழி வெழியழாகசவெ சிறந்திருந்தனர்.
இங்ஙனம் சிறந்த சவெளழாளருட் சசேக்கிழழார் குடியினர் முதல் வெரிமசேயில் இருந்தனர்.
அவெர்கள பல்லவெர்க்குப் பின் வெந்த சசேழாழர் ஆட்சியில் உயர்ந்த உத்திசயழாகங்கமளப்
வபற்றுச் சிறந்த நிமலயில் வெழாழ்ந்தனர். நமது சசேக்கிழழார்க்கு முன்னசர அக்குடியினர் பலர்
மழாநிலத் தமலவெர்களழாகவும் வபரிய அரசியல் உத்திசயழாகஸ்தர்களழாகவும் இருந்தழார்கள
என்பது,
1. மணலிற் சகழாட்டத்து சமலப்பழுவூர் - சசேழாழ முத்தமரயன் எனப்பட்ட சசேக்கிழழான்
சேங்கர நழாரழாயணன்
2. சமலுழார்க் சகழாட்டத்துக் கழாவெனூர் - சசேழாழ முத்தமரயன் எனப்பட்ட சசேக்கிழழான் சேத்தி
மமலயன்
3. புலியூர்க் சகழாட்டத்துக் குன்றத்துரர்ச் சசேக்கிழழான் ஆடவெல்லழான்
என வெரும் கல்வவெட்டுக்குறிப்புகளழால் அறியலழாம்.
‘சசேழாழ முத்தமரயன்’ என்பது சசேழாழ அரசேழாங்க அதிகழாரிகட்கு வெழங்கப்பட்ட
பட்டம் ஆகும். சசேமனத் தமலவெர், மழாநிலத் தமலவெர், அமமச்சேர் இவெர்கட்சக
இப்பட்டம் வபரும்பழாலும் வெழங்கப்பட்டு வெந்தது.
குன்றத்தூர்ச் சசேக்கிழழார் குடியினர்
குன்றத்தூரில் தங்கி இருந்த சசேக்கிழழார் குடியினர் நமது சசேக்கிழழார் கழால முதசல
அரசேழாங்கத்தில் சிறப்புப் வபறலழாயினர். நமது சசேக்கிழழார்க்கும் பிறகு அவெர் தம்பியழார்பழாலறழாவெழாயர் முதலிய பலர் சிறந்த பதவிகளில் இருந்து சிறப்புப் வபற்றனர்.
சசேக்கிழழார் பிறப்பு
நமது சசேக்கிழழார் கி. பி. பதிசனழாரழாம் நூற்றழாண்டின் கமடப் பகுதியில் பிறந்தவெர்.
இவெருமடய வபற்சறழார் சிறந்த சிவெ பக்தர்கள; கல்வி சகளவிகளில் வெல்லவெர்கள; நல்ல
ஒழுக்கம் உமடயவெர்கள. அவெர்கட்கு வநடுநழாளழாகப் பிளமள இல்லழாமல் இருந்தது.
அதனழால் அவெர்கள தம் வெழிபடு கடவுளழாகிய சிவெவபருமழாமன உருக்கத்சதழாடு சவெண்டி
வெரம் கிடந்தனர்; பல தலங்கட்குச் வசேன்று வதழாழுது வெந்தனர் ; பல தீர்த்தங்களில்
நீரழாடினர். பின்னர் இமறவென் திருவெருளழால் அவெர்கட்கு நமது சசேக்கிழழார் பிறந்தழார்.
வபற்சறழார் அந்த ஆண் குழந்மதக்கு அருளவமழாழித் சதவெர் என்று வபயரிட்டனர்.
அருளவமழாழித் சதவெர் என்பது சிவெவபருமழான் வபயர்களில் ஒன்றழாகும்.
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பிளமள வெளர்ப்பு
வபற்சறழார் இருவெரும், வெறியவென் தனக்குக் கிமடத்த வசேல்வெத்மதப் பழாதுகழாப்பது சபழால,
மிகுந்த கவெமலயுடன் குழந்மதமய வெளர்க்கலழாயினர். குழந்மத நல்ல உடல் அமமப்பும்
அழகும் வகழாண்டு வெளர்ந்து வெந்தது. வபற்சறழார் அதமன நழாளும் சீரழாட்டிப் பழாரழாட்டி,
நழாவளழாரு சமனியும் வபழாழுவதழாரு வெண்ணமுமழாக வெளர்த்து வெந்தன்ர். இரண்டு மூன்று
ஆண்டுகட்குப் பிறகு, மற்சறழார் ஆண் மகவும் பிறந்தது. வபற்சறழார் அதற்குப்
பழாலறழாவெழாயர் என்று வபயரிட்டனர். அது ஞழானசேம்பந்தர் வபயர்களில் ஒன்றழாகும்.
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4. கல்வி கற்றல்
அக்கழால நூல்கள
பிளமளகசள, இப்வபழாழுது ஊர்களில் நடக்கின்ற பளளிக் கூடங்கமளப் சபழான்றமவெ
அக்கழாலத்தில் இல்மல. நீங்கள படிக்கின்ற கழாகிதப் புத்தகங்கள-அச்சேடித்த புத்தகங்கள
அக்கழாலத்தில் இல்மல. அக்கழாலத்தில் பமன ஒமலகசள புத்தக ஏடுகள; பமன
ஒமலக்கட்சட புத்தகம். பமன ஓமலகள இரண்டு முமனகளிலும் நன்றழாக வவெட்டப்
பட்டு இருக்கும். அவ்ற்றின் இரண்டு பக்கங்களிலும் துமளயிடப்பட்டு இருக்கும். ஏடு
இரண்டு பக்கங் களிலும் கூர்மமயழான எழுத்தழாணி வகழாண்டு எழுதப் படும். இவ்வெழாறு
எழுதப்பட்ட பல ஏடுகள கயிற்றில் சகழாக்கப்பட்டு, சமல் ஒரு வமல்லிய மரப்
பலமக யும், கீழ் ஒரு வமல்லிய மரப் l ഖങകക அட்மட கமளப் சபழால
மவெக்கப்பட்டுக் கட்டப்படும். இவ்வெழாறு கட்டப்பட்டது ஒரு புத்தகமழாகும்.
ஒவ்வவெழாரு மழாணவெரும் இவ்வெழாறு தழாம் படிக்க விரும்பும் நூல்கமளப் பமன ஒமலகளில்
எழுதித் தழான் படிக்க சவெண்டும். இஃது எவ்வெளவு கடினமழான சவெமல, பழாருங்கள
இவ்வெளவு கஷ்டப்பட்டு நூல்கமளத் தயழார் வசேய்து வகழாளள சவெண்டி இருந்ததழால், பலர்
அக்கழாலத்தில் படித்தவெர்களழாக இருந்திருத்தல் முடியழாது என்று நீங்கள நிமனக்கலழாம்.
உண்மம அப்படி அன்று. அக்கழாலத்தில் பலர் கல்வி கற்றிருந்தனர். .
அக்கழாலப் பளளிக் கூடங்கள
அக்கழாலத்தில் ஊருக்கு ஒரு பளளிக்கூடம் இருந்தது. அங்கு ஆசிரியர் ஒருவெர் இருந்தழார்.
அவெரது வீட்டுத் திண்மணசய பளளி. அங்குக் கிரழாமத்துப் பிளமளகள கழாமலயிலும்
மழாமலயிலும் கூடுவெழார்கள. ஆசிரியர் முதலில் மணல் மீது எழுத்துகமள எழுதிக்
கற்பிப்பழார்; பிறகு வசேழாற்கமளப் சபழாதிப்பழார்; பின்னர் மனப்பழாடம் வசேய்யத் தக்க சிறிய
நீதி நூல்கமளக் கற்பிப்பழார், வசேழாற்களுக்குப் பல வபழாருள கூறும் அகரழாதிகள மனப்பழாடம்
வசேய்யப்படும். இதுசவெ பமழய கழாலத்தில் சபழாற்றப்பட்ட கல்வித் திட்டமழாகும். தமிழ்
வமழாழியில் உளள வசேழாற்கள - அவெற்றின் வபழாருள இவ்விரண்மடயும் மனப்பழாடம்
வசேய்த மழாணவெர் சுமவெபடப் சபசேவும் பழாடவும் தயழாரழாயினர்.
அக்கழால மழாணவென்
நிகண்டுகள மனப்பழாடம் வசேய்து வெரும் வபழாழுசத சிறிய கழாவியங்கள, புரழாணங்கள
முதலியன கற்பிக்கப்படும். இத்தமகய கல்வி முமறயினழால் பமழய தமிழ் மழாணவென்
பத்து ஆண்டுகட்குள கவி பழாடும் ஆற்றல் வபற்றழான்; நன்றழாகப்சபசும் வென்மம
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வபற்றழான்; அவெனுக்கு நிகண்டுகள எல்லழாம் பழாடமழாக இருந்தன; திருக்குறள சபழான்ற நீதி
நூல்கள மனப்பழாடமழாகத் வதரியும். அவென் பல நூல்கமள மனப்பழாடமழாகசவெ
ஒப்புவித்தழான்.
கல்வியின் சிறப்பு
கல்வி ஒன்சற உலகத்தில் நிமலத்த வபருமமமயத் தருவெது. வசேல்வெம் நிமல இல்லழாதது.
அது களவெரழால் வகழாண்டு வசேல்லப்படும்; வவெளளத்தில் அழிந்து விடும்; சவெந்தன் சீறின்
கவெர்ந்து வகழாளவெழான்; எடுக்க எடுக்கக் குமறயும். ஆனழால் கல்விக்கு இத்தமகய
ஆபத்துகள இல்மல, அது மனிதன் மூமளயில் இருப்பது அளள அளள வெளருசம தவிரக்
குமறயழாது. கல்வி கற்ற வெமனசய அரசேன் மரியழாமத வசேய்வெழான். மன்னனுக்கு அவென்
ஊரில்தழான் மதிப்புண்டு. ஆனழால் கற்றவென் வசேன்றவிடவமல்லழாம் சிறப்புப் வபறுவெழான்.
கற்றவென் இழிந்த குலத்தவெனழாக இருப்பினும் வபருமம அமடவெழான். வபண்பழாற் புலவெர்
ஆயிரத்து எண்ணுறு ஆண்டுகளுக்கு முன் நம் நழாட்டில் எல்லழா வெகுப்பினரும்
படித்திருந்தனர்; கவி பழாடும் ஆற்றல் வபற்று விளங்கினர். குறவெர் மறவெர், பழாணர் முதலிய
வெகுப்புப் வபண்களும் சிறந்த பழாடல்கமளப் பழாடினர் ; சசேர-சசேழாழ-பழாண்டியரழால் நன்
மதிப்புப் வபற்றனர். வபண் மணிகள இருவெர் வசேய்யுள இலக்கண நூல்கமளச் வசேய்தனர்
எனின், அக்கழாலப். வபண்மணிகள வபற்றிருந்த உயர்ந்த கல்விமய எண்ணிப் பழாருங்கள.
பல வதழாழிற் புலவெர்
நமது நழாட்டில் நம் முன்சனழார் அறிவுக்கழாகசவெ கல்வி கற்றனர். மருத்துவென்
தழாசமழாதரனழார் என்பவெர் ஒரு மருத்துவெர். ஆனழால் அவ்ர் சிறந்த புலவெரழாக இருந்தழார்;
அரசேர்களிடம் வெரிமசேகள வபற்றழார். பல வெமகத் தழானியங்கமளக் கமடயில் மவெத்து
விற்று வெந்தவெர் சேழாத்தனழார் என்ற புலவெர். அவெர் மணிசமகமல என்னும் கழாவியத்மதப்
பழாடினழார் : தமிழ் அரசேர்களழால் நன்கு மதிக்கப் பட்டழார். இவ்வெழாசற சகழாவூர்க்
கிழழார்முதலிய சவெளழாளரும் கல்வி கற்றுப் வபரும் புலவெர்களழாக விளங்கினர்.
அரசேப் புலவெர்
நழாட்மட ஆளப் பிறந்த அரசே மரபினரும் கல்வி சகளவிகளில் சிறந்து இருந்தனர்.
அது மட்டுமழா? அவெர்கள கவிபழாடும் சேக்தி வபற்றிருந்தனர். சசேழாழன் நலங்கிளளி,
பழாண்டியன் வநடுஞ்வசேழியன் முதலிய முடி மன்னரும் பூதப்பழாண்டியன் சதவியழார்
சபழான்ற அரசே மழாசதவியழாரும் வசேய்யுள வசேய்து அழியழாப் புகழ் வபற்றனர். சிற்றரசேர்களும்
அவெர் தம் ஆண் மக்களும் வபண் மக்களும் அவ்வெழாசற புலமம வபற்று விளங்கினர்.
சசேக்கிழழாரும் பளளி வெழாழ்க்மகயும்
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சசேக்கிழழாருமடய வபற்சறழார் சிறந்த ஒழுக்கம் உமடயவெர்கள. அவெர்கள அதிகழாமலயில்
எழுந்திருப்பழார்கள; நீரழாடுவெழார்கள; கடவுமளத் துதிப்பழார்கள. அதனழால் சசேக்கிழழாரும்
ஐந்து வெயது முதல் அவெர்களுமடய நல்ல பழக்கங்கமள சமற்வகழாளளலழானழார்.
சசேக்கிழழாருமடய தகப்பனழார் மசேவெ சேமய ஆசேழாரியர்களழான திருநழாவுக்கரசேர்,
திருஞழானசேம்பந்தர், சுந்தரர், மழாணிக்கவெழாசேகர் இவெர்களுமடய அருட் பழாடல்கமளக்
கழாமலயிற் பழாடுவெது வெழக்கம். சிறுவெரழாகிய சசேக்கிழழார் அப் பழாடல்கமள ஆவெசலழாடு
மனப்பழாடம் வசேய்தழார்.
சசேக்கிழழார் ஐந்து வெயது முதல் பளளிக்குச் வசேல்லலழானழார். அவெர் திருநீறு அணியத்
தவெறுவெதில்மல. அவெர் தினந்சதழாறும் தந்மதயிடம் பழாடம் படிக்கலழானழார்; பளளி
ஆசிரியர் முதல் நழாள வசேழால்லிய பழாடங்கமள மறுநழாள பிமழயின்றி ஒப்புவித்து வெந்தழார்;
ஆசிரியமரக் கண் கண்ட வதய்வெமழாக வெணங்கி வெந்தழார். சசேக்கிழழாரிடம் குரு பக்தி,
அடக்கம், ஒழுங்கு, உண்மமயுமடமம முதலிய நல்ல இயல்புகமளக் கண்ட ஆசிரியர்
மிக்க மகிழ்ச்சி அமடந்தழார்; அவெரது கூரிய புத்தி நுட்பத்மதப் பழார்த்து வியந்தழார்.
அதனழால் அவெர் தனிப்பட்ட முமறயில் சசேக்கிழழார்க்கு சவெறு பல் நூல்கமளயும்
கற்பிக்கலழானழார்.
தழாயழாரிடம் வபற்ற கல்வி
சசேக்கிழழார் தழாயழார் சிறந்த உத்தமியழார். அவெர் சிறந்த ஒழுக்கமும் சிவெ பக்தியும் உமடயவெர்.
அந்த அம்மமயழார் மசேவெ சேமய ஆசேழாரியர்களுமடய வெரலழாறுகமளச் சசேக்கிழழார்க்குச் சிறு
கமதகள சபழாலச் வசேழால்லி வெந்தழார். அக்கமதகள சசேக்கிழழார்க்குச் மசேவெ சேமயத்தில்
அழுத்தமழான பக்திமய உண்டழாக்கின : அப்வபரியழார்களுமடய பழாடல்கமள மனப்பழாடம்
வசேய்வெதில் ஊக்கத்மத உண்டழாக்கின. ஆகசவெ, அவெர்தம் ஒய்வு சநரங்க்ளில்
திருநழாவுக்கரசேர், திருஞழான சேம்பந்தர் முதலிய நழால்வெர் பழாடல்கமளயும் மனனம்
பண்ணலழானழார் ; அவெற்மற இரழாகத்துடன் பழாடவும் பழகிக் வகழாண்டழார்.
புரழாணம் பழாட விருப்பம்
சசேக்கிழழார் மசேவெ சேமய ஆசேழாரியர் பழாடல்கமள நன்றழாகப் பழாடுவெமதக் கண்ட
வபற்சறழாரும் ஆசிரி 'யரும் மிக்க மகிழ்ச்சி அமடந்தனர். அவெர் மிகுந்த அறிவு நுட்பம்
வெழாய்ந்தவெர். ஆதலழால் திருக்குறள "முழுவெமதயும் மனப்பழாடம் வசேய்துவிட்டழார்.
இவ்வெழாறு சசேக்கிழழார் பல நூல்கமளயும் நன்றழாகப் படித்து வெந்தழார். அவெர் உளளத்மதக்
வகழாளமள வகழாண்ட நழாயன்மழார் வெரலழாறுகமள ஒரு நூலழாகப் பழாட சவெண்டும் என்று
எண்ணினழார். அந்தச் சிறுவெயதில் சதழான்றிய எண்ணசம அவெமர இறுதியழாகப் வபரிய
புரழாணம் பழாடச் வசேய்தது.
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5. அக்கழாலச் மசேவெ சேமய நிமல
அநபழாயன் முன்சனழார்
சசேக்கிழழார் கழாலத்துச் சசேழாழ அரசேன் அநபழாய சசேழாழன் என்ற இரண்டழாம் குசலழாத்துங்கன்.
அவென், பல்லவெர்க்குப் பின் வெந்து, வதன் இந்தியழா முழுவெமதயும் பிடித்தழாண்ட சசேழாழப்
சபரரசேர் வெழி வெந்தவென். வபயர் வபற்ற சசேழாழ வீரர்களழான இரழாஜரழாஜன், இரழாசஜந்திரன்
என்பவெர் அவென் முன்சனழார் ஆவெர்.
இரழாஜரழாஜன்
இரழாஜரழாஜன் சிறந்த சபழார் வீரன். அவென் சசேர, பழாண்டிய நழாடுகமள வவென்றவென்;
இலங்மகத் தீமவெக் மகப்பற்றியவென்; குடகு, முதலிய சமல் கடற்கமர நழாடுகமளயும்
மமசூர்ப் பிரசதசேத்மதயும் வதலுங்கு நழாட்மடயும் மகக் வகழாண்டவென். அவெசன வதன்
இந்தியழா முழுவெமதயும் சசேழாழர் ஆட்சிக்குக் வகழாண்டு வெந்த முதல் அரசேன். அவென்
வீரத்தில் சிறந்து இருந்தழாற். சபழாலசவெ, சிவெ பக்தியிலும், சிறந்து விளங்கினழான்.
அப்வபருமகன் தஞ்சேழாவூரில் வபரிய சகழாவில் ஒன்மறக் கட்டி அழியழாப் புகழ் வபற்றழான்.
அக்சகழாவிசல தஞ்மசேப் வபரிய சகழாவில் என்பது. இரழாஜரழாஜன் முன் வசேழான்ன
திருநழாவுக்கரசேர், திருஞழானசேம்பந்தர், சுந்தரர் இவெர்கள பழாடிய சதவெழாரப் பதிகங்கமளத்
சதடி எடுத்தவென்; அவெற்மற நம்பியழாண்டழார் நம்பி என்ற மசேவெப் வபரியவெமரக் வகழாண்டு
முமறப்படுத்தியவென்; அப் பதிகங்கமளப் பல சகழாவில்களில் பழாட ஏற்பழாடு வசேய்தவென்.
இரழாசஜந்திரன்
இரழாஜரழாஜன் வசேல்வெ மமந்தன் இரழாசஜந்திரன். இவென் தந்மதமயப் சபழாலச் சிறந்த வீரன்.
இலங்மக முழுவெமதயும் தன் ஆட்சிக்கு உட்படுத்தியவென்; கங்மக வெமர வசேன்று அரசேர்
பலமர வவென்று புகழ் வபற்றவென்; கங்மக நீமரத் சதழாற்ற அரசேர் தமல மீது மவெத்துத் தன்
தமலநகருக்குக் வகழாண்டு வெரச் வசேய்தவென் ; தன் கங்கழா விஜயத்துக்கு அமடயழாளமழாகப்
புதிய தமலநகரம் ஒன்மறக் கட்டி, அதற்குக் கங்மகவகழாண்ட சசேழாழ புரம் என்று வபயர்
இட்டவென்.
இப்சபரரசேன் தன் கடற்பமடமயச் வசேலுத்தி நிக்சகழாபர் தீவுகள, மசலயழா தீபகற்பம்,
சுமத்ரழா, ஜழாவெழாத் தீவுகள முதலியவெற்மற வவென்றவென். இவென் சிறந்த சிவெ பக்தன். இவென்
கங்மக வகழாண்ட சசேழாழபுரத்தில் வபரிய சிவென் சகழாவிமலக் கட்டினவென் ; சகழாவில்களில்
சதவெழாரம் ஒதுபவெமர சமற் பழார்க்கவும் சதவெழாரத்மத நழாவடங்கும் பரப்பவும் ஓர் அரசேழாங்க
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அதிகழாரிமய நியமித்தவென். அந்த அதிகழாரிக்குத் சதவெழார நழாயகம் என்பது வபயர்.
இரழாசஜந்திரன் வபரும் புலவென் ; புலவெர் பலமர ஆதரித்தவென் ; பண்டித சசேழாழன் என்ற
வபயர் வபற்றவென்.
சேமயத் திருப்பணிகள
பல்லவெர்க்குப் பின் நமது அநபழாயன் கழாலம் வெமர இருந்த சசேழாழ அரசேரும் அரசே
மழாசதவியரும் மசேவெ மதத்மத வெளர்ப்பதிசலசய கண்ணும் கருத்துமழாக இருந்தனர்.
அவெர்கள சதவெழார ஆசேழாரியர்கள பழாடிய திருக்சகழாவில்கமளக் கருங்கற் களழால்
புதுப்பித்தனர்; அவெற்றில் பூமசே-விழழா முதலியன குமறவில்லழாமல் நமடவபறப் பல
கிரழாமங்கமள மழானியமழாக விட்டனர்; ஒவ்வவெழாரு சகழாவில் மூர்த்தங்களுக்கும் ஆமட
ஆபரணங்கள அளித்தனர்; திருக் குளங்கமளப் பழுது பழார்த்தனர். ஒவ்வவெழாரு பமழய
சகழாவிலிலும் புதிய சகழாவிலிலும் சதவெழாரப் பழாடல்கமளப் பழாட ஒதுவெழார்கமள
நியமித்தனர்.
மடங்கள
பல ஊர்களில் சகழாவில்கமள அடுத்து மடங்கள இருந்தன. அவெற்றில் பலவெமகச்
சிவெனடியழார் தங்கி இருந்தனர். அவெர்கள சகழாவில்கமளக் கண்கழாணித்து வெந்தனர்;
ஊரழார்க்குச் மசேவெ சேமய நூல்கமளப் சபழாதித்து வெந்தனர் ; குளம், நந்தவெனம், சகழாவில்
இவெற்மறத் தூய்மமயழாக மவெத்திருந்தனர்; பூமசேக்கு சவெண் டிய மலர்கமளப் பறித்து
மழாமலகள வதழாடுத்தனர்; அருட் பழாடல்கமளப் பழாடினர்; வவெளியூரில் இருந்து வெரும்
அடியழார்கமள உபசேரித்து அன்னம் இட்டனர். மக்களுக்கு இலவெசே மவெத்தியம் வசேய்தனர்.
இப் வபருமக்கள வதழாண்டுகள வபழாது மக்கமள நல்வெழிப் படுத்தின. மன
அமமதிமயயும் பக்திமயயும் ஊட்டின.
நழாயன்மழார் உருவெச் சிமலகள
சசேழாழ அரசேர்கள வசேய்த திருப்பணிகளழால் நழாட்டில் மசேவெம் வெளரத் வதழாடங்கியது.
சிவெனடியழார்கள வசேய்த சபழாதமனயினழால் மக்கள அறுபத்து மூன்று நழாயன்மழார்
வெரலழாறுகமளயும் அறியலழானழார்கள; அவெர்களுள மிகச் சிறந்த சதவெழார ஆசிரியர் மூவெர்
திருவுருவெங்கமளயும் தத்தம் ஊர்க் சகழாவில்களில் மவெத்துப் பூசிக்கத் வதழாடங்கினழார்கள.
ஒவ்வவெழாரு நழாயனழார் உருவெமும் அவெர் பிறந்த ஊர்க் சகழாவிலில் மவெத்து வெழிபடப்
பட்டது. தஞ்மசேப் வபரிய சகழாவிலில் திருநழாவுக் கரசேர், திருஞழானசேம்பந்தர், சுந்தரர்,
சிறுத்வதழாண்டர், சேண்டீசேர் முதலியவெர் உருவெச் சிமலகள மவெக்கப் பட்டன. அவெற்றுக்கு
நழாள சதழாறும் பூமசேகள நமட வபற்றன. திருவெழாரூர்க் சகழாவிலில் சதவெழார ஆசிரியர் மூவெர்
சிமலகளும் மவெத்துப் பூசிக்கப்பட்டன.
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இவ்வெழாறு நழாடு முழுவெதும் நழாயன்மழார்க்குக் கருங்கற் சிமலகளும் வசேப்புச்
சிமலகளும் உண்டழாக்கப் பட்டன; மக்களழால் பயபக்தியுடன் வெழிபடப் பட்டன;
திருவிழழாக்கள நமடவபற்றன. பிரசேங்கங்கள மூலமழாக அவெர்கள வெரலழாறுகள
வபழாதுமக்களுக்கு எடுத்து விளக்கப்பட்டன.
சித்திரங்கள
சசேழாழர்கள கட்டிய பல கற்சகழாவில் சுவெர்களில் நழாயன்மழார் வெரலழாறுகள வசேதுக்கப்பட்டு
இருந்தன. அச் சிற்பங்கள பிரழாகழாரம் சுற்றுவெழார் கண்மணயும் கருத்மதயும் இழுத்தன. சில
சகழாவில்களில் நழாயன்மழார் வெரலழாறுகளில் முக்கியமழான பழாகங்கள சித்திர வெடிவில்
கழாட்டப்பட்டு இருந்தன. தஞ்மசேப் வபரிய சகழாவிலில் இன்னும் அச் சித்திரங்கமளக்
கழாணலழாம்; சுந்தரர் திருமணத்மதச் சிவெபிரழான் கிழவெர் வெடிவில் வசேன்று தடுத்தல், சுந்தரர்
வவெளமள யழாமன மீது திருக்கயிமல வசேல்லுதல், சசேரமழான் குதிமர மீது ஏறிச் சுந்தரமரப்
பின் பற்றிப் சபழாதல், சிவெவபருமழான் சயழாக நிமலயில் இருத்தல், முதலிய கழாட்சிகள
சித்திர ரூபமழாகக் கழாட்டப் பட்டுளளன.
இவ்வெழாறு நழாயன்மழார் வெரலழாறுகள சிற்பங்கள மூலமழாக விளக்கப்பட்டு இருந்தன;
சித்திரங்கள மூலமழாக விளக்கப்பட்டன; திருவிழழாக்கள மூலமழாக விளம்பரம்
வசேய்யப்பட்டன; பிரசேழார மூலமழாகவும் வபழாது மக்கள நழாயன்மழார் வெரலழாறுகமள
அறிந்திருந்தனர்.
சதவெழாரம்
நழாயன்மழார் பழாடி மவெத்த சதவெழாரப் பதிகங்கமள இரழாஜரழாஜன் முமறப்படுத்தினழான்
அல்லவெழா? அந்தப் பதிகங்கள பமன ஓமலயில் இருந்தன. அதனழால் பல ஏடுகள
நழாளமடவில் அழிந்து விட்டன. இனி அமவெ அழியழாதிருப்பதற்கழாக சவெளழாளர் தமலவென்
ஒருவென் அவெற்மறச் வசேப்பு ஏடுகளில் எழுதி மவெத்தழான். பல வபரிய சகழாவில்களில்
சதவெழார ஏடுகள பழாதுகழாக்கப் பட்டன. அவெற்மற மவெக்க ஒர் அமற, அவெற்மறத்
தினந்சதழாறும் எடுத்துப் பூமசே வசேய்து பழாட ஒரு மண்டபம் என்பமவெ பல சகழாவில்களில்
கட்டப் பட்டன. இந்த சவெமலகமளச் வசேய்ய ஒவ் வவெழாரு சகழாவிலிலும் ஒருவெர்
அமர்த்தப்பட்டு இருந்தழார்.
நழாயன்மழார் வபயர்கள[குறிப்பு 1]
இவ்வெழாறு வபழாதுமக்கள நழாயன்மழார்கமளப் பற்றிய பல விவெரங்கமள அறியத்
வதழாடங்கிய நழாள வதழாட்டு அவெர்கள தங்கள பிளமளகட்கு நழாயன்மழார் வபயர்கமள
இடலழாயினர். அக்கழாலக் கல்வவெட்டுகளில் இப்வபயர்கள கழாணப்படுகின்றன. ஆண்கள
ஆலழாலசுந்தரன், திருஞழான சேம்பந்தன், திருநழாவுக்கரசேன், பரஞ்சசேழாதி, கலியன், சிங்கன்,
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சகழாட்புலி முதலிய (நழாயன்மழார்) வபயர்கமள மவெத்துக் வகழாண்டனர். வபண்கள
மங்மகயர்க் கரசி, திருவவெண்கழாட்டு நங்மக, பரமவெயழார், திலகவெதி முதலிய வபயர்கமள
மவெத்துக் வகழாண்டனர்.
இவ்வெழாறு அக்கழால மக்கள தங்கள வபயர்கமள நழாயன்மழார் வபயர்களழாக மவெத்துக்
வகழாண்டு வெந்தனர் என்பதனழால் அவெர்கள மசேவெ சேமயத்தில் வகழாண்டிருந்த பற்மறயும்
நழாயன்மழார் வெரலழாறு களில் வகழாண்டிருந்த அன்மபயும் நன்கறியலழாம் அல்லவெழா ?

நழாயன்மழார் அறுபத்து மூவெர் வபயர்கள :1. கண்ணப்பர்,
2. கணம்புல்லர்,
3. அரிவெழாள தழாயர்,
4. நமிநந்தி அடிகள,
5. தண்டி அடிகள
6. சகழாச்வசேங்கணச் சசேழாழர்,
7 புகழ்ச் சசேழாழர்,
8. கூற் றுவெர்,
9 எறிபத்தர்,
10. புகழ்த்துமண,
11. கழாமரக் கழால், அம்மமயழார்,
12. மூர்த்தி,
13 ஐயடிகள கழாட் வெர் சகழான்,
14. சேண்சடசுவெரர்,
15. திரு மூலர்,
16. சேழாக்கியர்,
17. அமர்நீதி,
18. திருநழாவுக்கரசேர்
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19. திருஞழான சேம்பந்தர்,
20. சிறுத் வதழாண்டர்,
21. திருநீல கண்ட யழாழ்ப்பழாணர்,
22 நீலநக்கர்
23. வநடுமழாறர்,
24. முருகர்,
25. குங்கிலியக்கலயர்,
26. மங்மகயர்க்கரசியழார்
27. குலச்சிமற,
28. அப்பூதி அடிகள,
29. பூசேலர்,
30. கழாரி,
31 அதிபத்தர்,
32. கலிக்கம்பர்,
33. கலியழா,
34. சேத்தியழார்,
35. வெழாயிலழார்,
36. முமனயடுவெழார்,
37. இடங்கழி,
38. இயற்பமக,
39. சநசேர்,
40. இமளயழான்குடி
41 வமய்ப்வபழாருள,
42. திருநழாமளப்சபழாவெழார்,
43. ஏனழாதிநழாதர்,
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44, ஆனழாயர்,
45, உருத்திர பசுபதி,
46. திருக்குறிப்புத் வதழாண்டர்,
47. மூர்க்கர்,
48. சிறப்புலி,
49. கணநழாதர்,
50. திருநீலகண்டர்,
51. சுந்தரர்,
52. சேமடயனழார்,
53. இமசேஞழானியழார்,
54. நரசிங்கமுமனயமரயர்,
55. கலிக்கழாமர்,
56. மழானக் கஞ்சேழாற்ர்,
57. வபருமிழமலக் குறும்பர்
58. சகழாட்புலி,
59. கழற்சிங்கர்,
60. வசேருத்துமண,
61. சசேரமழான் வபருமழாள,
62. விறல்மிண்டர்,
63. சசேழாமழாசிமழாறர்.
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6. அநபழாயச் சசேழாழன்
விக்கிரம சசேழாழன்
இவென் நமது அநபழாயச் சசேழாழனுக்குத் தந்மத. இவென் கலிங்கம் வெமர தன் வீரத்மதக்
கழாட்டிய வபருவீரன். இவென் கழாலத்தில் சிதம்பரம் மிகவும் சிறப்புப் வபற்றது. இப்
பக்திமழான் தன் சிற்றரசேர் ஒரு வெருடத்திற்குக் கட்டிய பகுதிப் பண முழுவெமதயும்
சிதம்பரம் சகழாவிமல அழகு படுத்துவெதில் வசேலவெழித்தழான். சகழாவிமலச் சசேர்ந்த பல
மண்டபங்கள புதுப்பிக்கப் பட்டன; சகழாபுரங்கள வபரியமவெயழாகக் கட்டப்பட்டன;
நடன சேமப அழகு வசேய்யப்பட்டது. நடரழாசேர் சதர் தூய வபழான்னழால் வசேய்யப்பட்டது.
விமல உயர்ந்த நவெரத்தினங்கள அங்கங்குப் பதிக்கப் பட்டன. விக்கிரம சசேழாழன் தன்
வபயரழால் (விக் கிரம சசேழாழன் திருவீதி) திருவீதி ஒன்மற அமமத் தழான். அதனில் வபரிய
மழாளிமககமள எடுப்பித் தழான். இவ்வெழாறு இவென் தில்மலயில் வசேய்த திருப்பணிகள
பலவெழாகும்.
ஒட்டக் கூத்தர்
இவெர் வபரிய தமிழ்ப் புலவெர். இவெர் விக்கிரம சசேழாழன் மீது உலழா ஒற்மறப் பழாடியுளளழார்.
விக்கிரம சசேழாழன் மகனழான அநபழாயன் இவெரிடசம கல்வி கற்றழான். ஒட்டக்கூத்தர்
அநபழாயன் மீதும் ஒர் உலழாப் பழாடியுளளழார். அவெர் அநபழாயன் மகனழான இரண்டழாம்
இரழாஜரழாஜனுக்கும் ஆசிரியர் ஆவெர். அவென் அரசேனழாக இருந்த வபழாழுது அவென் மீதும்
உலழாப் பழாடியுளளழார். இமவெ மூன்றும் மூவெர் உலழா எனப் வபயர் வபறும். அவெர் தக்கயழாகப்
பரணி முதலிய பல நூல்கமளப் பழாடிய வபரும் புல்வெர். அதனழால் அவெரிடம் கல்வி கற்ற
அநபழாயன் சிறந்த தமிழ்ப் புலவெனழாக விளங்கினழான். இதமன,
“ஆடும் கமட மணி ந்நழாவெமசேயழாமல் அகிலவமல்லழாம்:
நீடும் குமடயில் தரித்த பிசேழாவனன்று நித்தநவெம்
பழாடும் வபருமழான் கவி ஒட்டக்கூத்தன் பழாதமயத்மதச்
சூடும் குசலழாத்துங்க சசேழாழவனன்சற என்மனச் வசேப்புவெசர”
என்று அநபழாயசன பழாடிய பழாட்டினழால் அறியலழாம்.
அநபழாயன்
அநபழாயன் என்பது அவெனது சிறப்புப் வபயர். இரண்டழாம் குசலழாத்துங்கன் என்பது
அவெனது அபிசஷக நழாமம். அவெமனச் சசேக்கிழழார் தம் புரழாணத்தில் பத்து இடங்களில்
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"அநபழாயன்" என்சற சுட்டியுளளழார். அவெனுமடய கழாலத்தில் வசேய்யப்பட்ட தண்டி
அலங்கழாரம் என்னும் நூலிலும் அவென் ‘அநபழாயன்’ என்சற குறிக்கப் பட்டழான். ஒட்டக்
கூத்தரும் இப்வபயமரசய பல இடங்களில் ஆண்டுளளழார். அவெனழால் சகழாவில்களுக்கு
விடப்பட்ட ஊர்கள ‘அநபழாயச் சசேழாழ நல்லூர்’, ‘அநபழாய மங்கலம்’ என்று இப்வபயர்
வகழாண்சட விளங்குகின்றன.
சிறந்த சிவெ பக்தன்
அநபழாயன், தந்மதமயப் சபழாலசவெ, சிறந்த சிவெ பக்தனழாக இருந்தழான். அவென்
சிதம்பரத்தில் இருந்த அரண்மமனயிசலசய வபரும் வபழாழுமதப் சபழாக்கினழான்.
நடரழாஜர் மீது வபரும் பக்தி வகழாண்டவென். ‘இவென் நடரழாஜருமடய திருவெடிகள - ஆகிய
வசேந்தழாமமரயில் உளள அருளழாகிய சதமனக் குடிக்கும் ஈப் சபழான்றவென்’ என்று
அக்கழாலத்தழார் அவெனது பக்திமயப் பழாரழாட்டினர்.
தில்மலயில் வசேய்த திருப்பணிகள
அநபழாயன் தன் தந்மத விட்டுச் வசேன்ற திருப் பணிகமளக் குமறவெற நிமறசவெற்றினழான்;
சகழாபுரங்கள, சிற்றம்பலம், பல மண்டபங்கள, பிரழாகழார மழாளிமக, அம்மன் சகழாவில்
இவெற்மற சமலும் அழகு வசேய்தழான். அவெனுக்கு முன் இருந்த சசேழாழ அரசேர் சிலர்
சிற்றம்பலத்மதப் வபழான் சவெய்ந்தனர். ஆதலழால் அவென். சபரம்பலத்மதப் வபழான்
சவெய்ந்தழான். ‘சபரம்பலம் வபழான் சவெய்ந்த சசேழாழன்’ என்ற வபயர் வபற்றழான்; சகழாவிமல
அடுத்த நழான்கு வீதிகமளயும் அழகு வசேய்தழான். இமவெ யழாவும் ஒட்டக்கூத்தர் கூறும்
வசேய்திகள.
அவென் திருவெழாரூர்க் சகழாவிலில் உளள சதவெழார ஆசிரியர் உருவெச் சிமலகளுக்குப் பல
ஆமட அணிகளும் பூமசேக்குரிய வபழாருள வெசேதியும் அளித்தழான்; சுந்தரர், அவெர்
தகப்பனழாரழான சேமடயனழார், தழாயழாரழான இமசேஞழானியழார் உருவெச் சிமல கமளத்
திருவெழாரூர்க் சகழாவிலில் எழுந்தருளச் வசேய்தழான். அப் பக்திமழான் தன் வபயரழால் பல
கிரழாமங்கமளயும் நிலங்கமளயும் பல வபரிய சகழாவில்கட்குத் தழானமழாக அளித்தழான்.
அமமதியழான அரசியல்
அநபழாயன் கழாலத்தில் பிற நழாட்டு அரசேர் பமடவயழுச்சி இல்மல; உள நழாட்டில் குழப்பம்
இல்மல. சசேழாழப் வபருநழாடு கிருஷ்மண முதல் கன்னியழாகுமரி வெமர பரவி இருந்தது.
நழாடு நல்ல நிமலயில் இருந்தது. அரசேழாட்சி அமமதியழாக நமடவபற்று வெந்தது. அதனழால்
அநபழாயன் தமிழ் நூல்கமளப் படிப்பதிலும் சகட்பதிலும், மசேவெத் திருப்பணிகளிலும் தன்
கழாலத்மத இன்பமழாகக் கழித்து வெந்தழான்.
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7. சசேக்கிழழார்-முதல் அமமச்சேர்
அநபழாயன் அரசே சேமப
அநபழாயச் சசேழாழன் சிறந்த தமிழ்ப் புலவென் என்று முன் வசேழான்சனழாம் அல்லவெழா?.
அவென் சேமபயில் ஒட்டக்கூத்தர் முதலிய புலவெர் எப்வபழாழுதும் கூடியிருப்பழார்கள. அரசேன்
அவெர்கசளழாடு இலக்கியத் வதழாடர்பழான பல விஷயங்கமளப் சபசுவெழான். பல சகளவிகள
சகட்பழான். புலவெர்கள விமடமயக் சகட்டு மகிழ்வெழான். தமிழ்நழாடு எங்கணும் இருந்த
புலவெர்கள அவெமனத் சதடி வெருவெர். தழாம் தழாம் பழாடிய நூல்கமளயும் பழாக்கமளயும் அவென்
முன் பழாடிக் கழாட்டுவெர். அவென் சகட்டு, அவெற்றில் தனக்குத் சதழான்றிய ஐயங்கமளக்
சகட்பழான்; அவெரவெர் தகுதிக்குத் தக்கவெழாறு பரிசில் தந்து அனுப்புவெழான். இவ்வெழாறு
புலவெர்கசளழாடு அளவெளழாவித் தமிழ்ப் புலவெர்கமள ஆதரித்த புலமம மிகுந்த சசேழாழர்
சிலசர ஆவெர்.
அரசேன் சகளவிகள
ஒரு நழாள அநபழாயன் தனது சேமபயில் இருந்தழான். அவெமனச் சுற்றிலும் புலவெர் பலர்
கூடியிருந்தனர். அவெர்கள பல நழாட்டு விஷயங்கமளப் பற்றி அவெனிடம் வதரிவித்துக்
வகழாண்டு இருந்தனர். அரசேன் ஒவ்வவெழாரு புலவெருமடய ஊமரப் பற்றியும் நுணுக்கமழாக
விசேழாரிப்பது வெழக்கம். அவெர் ஊர் - நழாடு - அரசேன் பற்றிப் பல சகளவிகள சகட்டு
விஷயங்கமள ஆவெசலழாடு வதரிந்து வகழாளவெது அவெனது இயல்பு. இவ்வெழாறு சபசிக்
வகழாண்டிருந்த வபழாழுது, அவென் புன்னமகயுடன் சேமபசயழாமரப் பழார்த்து“புலவெர் வபருமக்கசள, நழான் மூன்று சகளவி கமளக் சகட்கின்சறன். அமவெ
வநடுநழாட்களழாக என் உளளத்தில் உறுத்திக் வகழாண்டு இருக் கின்றன. நீங்கள அவெற்றுக்கு
விமட கூற விரும்புகிசறன். உங்களழால் முடியவில்மல ஆயின், உங்கள ஊர்களில் உளள
பிற புலவெர்கமளக் வகழாண்சடனும் விமடகமள விசேழாரித்து, அனுப்புங்கள,” என்றழான்.
அரசேன் இவ்வெளவு அடிப்பமட சபழாட்டுப் சபசியது சகட்ட புலவெர். பயந்தனர் ; அவென்
என்ன சகளவிகமள வவெளியிடுவெழாசனழா என்று எண்ணினர்; அவெற்றுக்கு ஏற்ற விமட
கூறழாவிடில் அவென் தங்கமள இழிவெழாக எண்ணுவெழாசனழா என்று அஞ்சினர். ‘இவென்
வவெளியிடும் சகளவிகமளக் சகட்சபழாம்’, என்று அவெமன சநழாக்கினர்.
புலவெர்களின் மனத் தடுமழாற்றத்மத அவெர்கள முகக் குறிகளழால் உணர்ந்த சவெந்தன்
புன்னமக கழாட்டி, “புலவெர்கசள, அம் மூன்று சகளவிகள இமவெ,” என்று கூறினழான்.
அமவெ கீழ் வெருவென :
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1. மமலயிற் வபரியது எது?
2. கடலிற் வபரியது எது?
3. உலகிற் வபரியது எது?
புலவெர் கலக்கம்
இக் சகளவிகள தமிழ் நூல்கமளப் பற்றியமவெ என்பமதப் புலவெர்கள எண்ணவில்மல.
இமவெ தம்மமத் திடுக்கிடச் வசேய்ய அரசேன் சகட்ட சகளவிகள என அவெர்கள
எண்ணினழார்கள "மமலயிற் வபரியது எது? கடமல விடப் வபரியது எது? உலகத்மத
விடப் வபரியது எது? இக் சகளவிகட்கு யழாசர பதில் வசேழால்ல முடியும்: முடியழாது!
முடியழாது!” என்று தமக்குள சபசிக் வகழாண்டனர்.
சசேக்கிழழார் விமட
அநபழாயன் சகளவிகள வதழாண்மட நழாட்டிற் பரவின. வதழாண்மட நழாட்டுப் புலவெர்கள
சயழாசித்து விமட கழாண முயன்ற்னர்; முடியவில்மல. இக்சகளவிகமள ஒர்
உத்திசயழாகஸ்தன் மூலமழாகச் சசேக்கிழழார் சகளவிப்பட்டழார்; நமகத்தழார். "திருக்குறமளப்
படித்துப் பழாக்கமள நிமனவிற் வகழாண்டவெசர இவெற்றுக்கு விமட கூற வெல்லவெழா!' என்று
தமக்குள கூறிக் வகழாண்டழார். பின்னர் அவெர் ஒவ்வவெழாரு சகளவிமயயும் எழுதி, அதன் கீழ்,
அதற்குரிய பதிமலயும் எழுதித் தக்கவ்ர் மூலமழாக அரசேனுக்கு அனுப்பினழார்.
அக்சகளவிகளும் விமடகளும் பின் வெருவெனவெழாகும் :1. மமலயிற் வபரியது எது?
விமட : நிமலயில் திரியழாது அடங்கியழான் சதழாற்றம்
மமலயினும் மழாணப் வபரிது.
2. கடலிற் வபரியது எது?
விமட : பயன் தூக்கழார் வசேய்தஉதவி நயன்துக்கின்
நன்மம கடலிற் வபரிது.
3. உலகிற் வபரியது எது?
விமட : கழாலத்தினழாற் வசேய்த நன்றி சிறிவதனினும்
ஞழாலத்தின் மழாணப் வபரிது.
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இம்முன்றின் வபழாருள
1. தனக்கு உரிய வெழாழ்க்மகயில் இருந்து வகழாண்டு, அடக்கமும் ஒழுக்கமும் உமடயவெனது
உயர்ச்சி மமல உயர்ச்சிமய விடப் வபரியதழாகும்.
2. ஒரு பயமனயும் கருதழாமல் வசேய்யப்படும் உதவியினது சிறப்பு, சயழாசிக்கும் வபழாழுது,
கடலினும் வபரியதழாகும்.
3. தக்க கழாலத்தில் வசேய்யப்படும் உதவி, மிகச் சிறியதழாக இருந்தழாலும், அது வசேய்யப்படும்
சேந்தர்ப்பத்மத சநழாக்க, உலகத்மத விடப் வபரியதழாகும்.
அநபழாயன் மகிழ்ச்சி
அரசேன் இந்த மூன்று விமடகமளயும் படித் தழான். அவென் சிறந்த புலவென் அல்லவெழா?
அதனழால் சசேக்கிழழாரது. நுண்ணறிவிமன வியந்தழான் ; உடசன அவெமரப் பழார்த்து
அளவெளழாவெ ஆவெல் வகழாண்டழான். “உடசன வெந்தருளக!” என்று வதழாண்மட நழாட்டுப்
புலவெர்க்கு ஒமல சபழாக்கினழான்.
சசேக்கிழழார் வெருமக
அரசேர் வபருமழானது ஒமலமயக் கண்ட சசேக்கிழழார் மகிழ்ந்தழார். அவெர் அநபழாயனுமடய
தமிழ்ப் புலமமமயயும் அழுத்தமழான மசேவெப் பற்மறயும் சகளவிப் பட்டிருந்தழார்; தமக்கு
ஏற்ற மனப்பழான்மமமய உமடய அவெமனக் கழாணச் சேந்தர்ப்பம் கிமடத்ததற்கு
மகிழ்ந்தழார். அவென் ஆதரமவெப் வபற்றுச் மசேவெத்மதயும் தமிமழயும் வெளர்க்க
எண்ணினழார்; அதனழால் அப் வபருமழாமனக் கழாணப் புறப்பட்டழார்.
அக்கழாலத்தில் மழாட்டு வெண்டிகசள மலிந்திருந்தன. அதனழால் சசேக்கிழழார் பல நழாள
பிரயழாணம் வசேய்ய சவெண்டியவெர் ஆனழார்; வெழி வநடுக இருந்த ஊர்களில் தங்கினழார்;
ஆங்கழாங்கு இருந்த சிவென் சகழாவில்களில் நுமழந்து தரிசித்தழார்; அங்கு இருந்த உருவெச்
சிமலகமளயும் கல் வவெட்டுகமளயும் கவெனித்தழார். இவ்வெழாறு அவெர் பல நழாள பிரயழாணம்
வசேய்து, அரசேன் தமல நகரமழாகிய கங்மக வகழாண்ட சசேழாழபுரத்மத அமடந்தழார்.
சசேக்கிழழார் - முதல் அமமச்சேர்
அநபழாயன் சசேக்கிழழாரது மசேவெப் வபழாலிமவெக் கண்டழான்; அவெருமடய உடற்கட்டு,
அழகியசதழாற்றம், திருநீற்று ஒளி, பரந்த பழார்மவெ முதலியன அவென் உளளத்மதக்
கவெர்ந்தன. அரசேன் அவெமர வெரசவெற்று உபசேரித்தழான்; சிறிது சநரம் தமிமழப் பற்றியும்
மசேவெ சேமயம் பற்றியும் அவெரிடம் சபசினழான். வதழாண்மட நழாட்டு அரசியல் சேம்பந்தமழான
பல விஷயங்கமளப் பற்றி அவெமர விசேழாரித்தழான்: முடிவில் அவெர் அரசியல்-சேமயம்இலக்கியம் இவெற்றில் சிறந்த அறிவுமடயவெர் என்பமதத் வதளிவெழாகத் வதரிந்து
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வகழாண்டழான். அப்வபழாழுது அப் வபருமகன். அமடந்த மகிழ்ச்சிக்கு எல்மல இல்மல.
அவென் தனது சபரமவெயில் இருந்த எல்சலழாமரயும் பழார்த்து- “வதழாண்மட நழாட்டுப்
வபரும் புலவெரழாகிய அருளவமழாழித் சதவெர் இன்று முதல் நமது சசேழாழப் வபருநழாட்டு
முதல் அமமச்சேரழாக இருப்பழார். நழான் அவெருக்கு உத்தம சசேழாழப் பல்லவெரழாயர் என்னும்
பட்டத்மத மனமுவெந்து அளிக்கிசறன்!”
என்று கூறி அவெர் கழுத்தில் மலர் மழாமல அணிவித்தழான். அமவெசயழார் அமனவெரும்
அரசேன் சபச்மசே வெரசவெற்று மகிழ்ந்தனர்.
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8. சசேக்கிழழார் தல யழாத்திமர
நல்லவெர் நட்பு
‘நல்லவெர் நட்பு நழாளசதழாறும் வெளர்கின்ற சேந்திரமனப் சபழால் வெளரும்’, என்பது
வபரிசயழார் வெழாக்கு. சிறந்த சிவெ பக்தரும் வபரும் புலவெரும் அரசியல் அறிஞரும் ஆகிய
சசேக்கிழழார் அரசே சேமபயில் இருந்த அமனவெர் உளளத்மதயும் கவெர்ந்தழார். அவெரது நல்ல
ஒழுக்கம், அடக்கமழான சபச்சு, அருள நிமறந்த பழார்மவெ, அன்பு கனிந்த உளளம் முதலிய
பண்புகள. சசேழாழ அரசேமனப் வபரிதும் கவெர்ந்தன. அவென் அவெரிடம் அளவெற்ற மதிப்புக்
வகழாண்டழான்.
இளவெரசேன்-இரழாஜரழாஜன்
அநபழாயன் தவெ மமந்தன் இரண்டழாம் இரழாஜ ரழாஜன். அவென் ஒட்டக்கூத்தர் மழாணவென்
அல்லவெழா? அவென் சசேக்கிழழாருமடய புலமமமயயும் பக்தி மயயும் கண்டு மனம்
களித்தழான்; அவெருமடய அரசியல் அறிமவெக் கண்டு வியந்தழான்; அவெருடன் வநருங்கிப்
பழகலழானழான். சசேக்கிழழாரும் இரழாஜ ரழாஜனுமடய நல்ல இயல்புகமளக் கண்டு,
அவெணுடன் வநருங்கிப் பழகினழார். சசேழாழ அரசே பரம் பமர பற்றிய பல வசேய்திகமளயும்
அரசியல் வசேய்தி கமளயும் பற்றி அடிக்கடி அவெனிடம் சபசுவெழார் ; திருக்சகழாவில்கமளப்
பற்றியும் மசேவெ சேமய வெளர்ச்சி மயப் பற்றியும் அவெனிடம் விரிவெழாகப் சபசுவெழார்.
ஒட்டக்கூத்தர்
அரசேனழான அநபழாயச் சசேழாழனுக்கும் இளவெரசேனழான இரழாஜரழாஜனுக்கும் ஆசிரியரழான
வபரும் புலவெர் யழார்? ஒட்டக்கூத்தர் அல்லவெழா? சசேக்கிழழார் அமமச்சேரழாக வெந்தவபழாழுது
ஒட்டக்கூத்தர் அவெரினும் வெயது முதிர்ந்தவெரழாக இருந்தழார். அப்வபருமழான் சசேக்கிழழாரது
சபரறிமவெக் கண்டு மகிழ்ந்தழார்; மற்ற நல்ல இயல்புகமளக் கண்டு பழாரழாட்டினழார்.
சசேக்கிழழாரும் அப்வபரியவெரிடம் மிகுந்த மரியழாமதயும் மதிப்பும் கழாட்டி நடந்து வெந்தழார்.
இரு வபரும் புலவெரும் மன மகிழ்ச்சிசயழாடு பல வசேய்திகமளப் பற்றி விவெழாதிப்பது
வெழக்கம்.
சசேக்கிழழாரும் அரசே சேமபயும்
சசேழாழப் வபருநழாட்டில் சிற்றரசேர் பலர் இருந்தனர். அவெர்களுமடய பிரதிநிதிகள அரசே
சேமபயில் நழாளசதழாறும் கூடுவெது வெழக்கம். அமமச்சேர்கள,சசேமனத் தமலவெர்கள,
அரசேழாங்கப் பிரிவுகளின் உயர்ந்த உத்சயழாகஸ்தர்கள, நகரப் வபருமக்கள முதலியவெர்
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நழாளசதழாறும் அரசே சேமபயில் கூடுவெர். அவெர்கள அமனவெரும் சசேக்கிழழாருடன் பழகி
அவெரிடம் மிகுந்த பற்றுக் வகழாண்டனர்; அவெரது கழாலத்தில் சசேழாழப் வபருநழாடு மிக்க
சிறப்பமடயும் என்று நம்பினர். இங்ஙனம் சசேக்கிழழார் அரசேன் முதல் ஆண்டி ஈறழாக
இருந்த எல்லழார் உளளத்மதயும் தம் நல்ல இயல்புகளினழால் கவெர்ந்து மிக்க சிறப்புடன்
முதல் அமமச்சேரழாக இருந்து வெந்தழார்.
சசேழாழ நழாட்டுத் திருநழாசகசுவெரம்
தஞ்சேழாவூர் மழாவெட்டத்தில் கும்பசகழாணத்மத அடுத்து திருநழாசகசுவெரம் என்னும்
சிவெத்தலம் இருக் கின்றது. அது சதவெழாரப் பழாடல் வபற்ற தலமழாகும். அங்குளள சகழாவில்
மிகப் வபரியது. சசேக்கிழழார் அக்சகழாவிலுக்கு அடிக்கடி வசேன்று தரிசிப்பது வெழக்கம்.
அக்சகழாவில் எவ்வெழாசறழா அவெரது உளளத்மதக் வகழாளமள வகழாண்டது. அவெருமடய
தழாயழார், தம்பியழார் பழாலறழாவெழாயர் ஆகிய இருவெரும் அக் சகழாவிலுக்குச் வசேன்று
வெழிபடலழாயினர். இதற்கு அமடயழாளமழாக அக் சகழாவிலில் அவெர்கள மூவெர் சிமலகளும்
இருக்கின்றன.
வதழாண்மட நழாட்டு திருநழாட்டுத் திருநழாசகசுவெரம்
சசேக்கிழழார் தமது ஊரழாகிய குன்றத்தூரில் திருநழாசகசுவெரம் சகழாவிமலப் சபழான்ற ஒன்மறக்
கட்ட விரும்பினழார்; சசேழாழ நழாட்டுத் திருநழாசகசுவெரத்மத எப்வபழாழுதுசம தரிசிக்க
இயலழாது அல்லவெழா? தமது ஊரில் அத்தமகய சகழாவில் இருந்தழால் தமது ஓய்வுக்
கழாலத்தில் அதமனத் தரிசித்துக் வகழாண்டு இருக்கலழாம் என்று அவெர் எண்ணினழார்.
அதனழால் அப் வபரியழார் குன்றத்தூரில் இன்று நழாம் கழாணும் ‘திருநழாசகசுவெரம்’ என்னும்
சிவென் சகழாவிமலக் கட்டினழார் ; அதில் பூமசே, விழழா முதலியன குமறவெற நடக்கப் பல
நிலங்கமள மழானியமழாக விட்டழார். சசேக்கிழழார் அக் சகழாவிமலக் கட்டினழார் என்பதற்கு
அமடயழாளமழாக, அக் சகழாவிலில் அவெருக்குத் தனிக் சகழாவில் எழுப்பப்பட்டு இருக்கிறது;
ஆண்டு சதழாறும் அவெருக்குச் சிறப்பழான முமறயில் திருவிழழாச் வசேய்யப்படுகிறது.
சசேக்கிழழார் யழாத்திமர
வபரு நழாட்டின் முதல் அமமச்சேர் தமது வபரு நழாட்மடச் சுற்றிப் பழார்க்க சவெண்டும்
அல்லவெழா ? இக்கழாலத்தில் நமது மழாநில அமமச்சேர்கள நமது மழாநிலம் முழுவெமதயும்
சுற்றிப் பழார்க்கிறழார்கள அல்லவெழா? சுற்றிப் பழார்த்து, நழாட்டு நிலவெரங்கமள அறிந்து,
அவெற்றிற்குத் தக்கபடி அரசியல் நடவெடிக் மககமள எடுத்துக் வகழாளகிறழார்கள. ஆதலழால்
எல்லழா அமமச்சேர்களும் தம் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நழாட்மட நன்றழாகப் பழார்மவெயிடுதல்
கடமம யழாகும். அவெர்கள கிரழாமந்சதழாறும் வசேல்வெழார்கள; விமளச்சேல், நீர்ப் பழாசேனம்,
கிரழாம ஆட்சி முமற, சகழாவில் நிர்வெழாகம், விவெசேழாய வெரி, வதழாழில் வெரி முதலிய பல
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வபழாருள பற்றிய விவெரங்கமளச் சசேகரிப்பர் ; சமற்பழார்மவெ இடுவெர் ; குமறகமள
நீக்குவெர். இத்தமகய அரசியல் விவெரங்கமள அறிவெதற்கழாகசவெ சசேக்கிழழார் நழாடு
முழுவெதும் சுற்றலழானழார்.
அக்கழாலப் பழாமதகள
பிளமளகசள, இக்கழாலத்தில் நமது மழாநிலத்தில் பல ஒழுங்கழான பழாமதகள
அமமந்திருக்கின்றன. வசேன்மன சபழான்ற வபரிய நகரங்களில் தழார் சபழாட்ட சேழாமலகள
இருக்கின்றன. வசேன்மனயிலிருந்து வெடக்சகயும் வதற்சகயும் சமற்சகயும் வசேல்வெதற்கு
அகன்ற வபரிய சேழாமலகள ஒழுங்கழாக அமமக்கப் பட்டுளளன. அப்பழாமதகள வெழிசய
லழாரிகள, சபருந்துகள, பிற பிரயழாண வெண்டிகள முதலியன பல நூறு கி.மீ. பிரயழாணம்
வசேய்கின்றன.
இத்தமகய ஒழுங்கழான முமறயில் அக்கழாலத் தில் பழாமதகள இருந்தன என்று கூறலழாம்.
வெடுக வெழி கிழக்கு என்று ஒரு வபரிய பழாமத வதலுங்க நழாட்டுக்குச் வசேன்றது; வெடுகல்ழி
சமற்கு என்று ஒரு வபரிய பழாமதயும் வெட சமற்குத் திமசேயில் வசேன்றது. கழாவிரி,
வகழாளளிடம் முதலிய ஆற்றங்கமரகமள அடுத்துப் வபரிய பழாமதகள வசேன்றன.
அப்பழாமதகள வெழியழாகத்தழான் ஒரு நழாட்டு மக்கள பிற நழாட்டு மக்களுடன் வெழாணிகம்
வசேய்தனர் வெழாழ்க்மகயில் உறவு வகழாண்டழாடினர்.
உதழாரணமழாகக் கழாவிரியழாற்மற எடுத்துக் வகழாளசவெழாம். அது சமற்சக குடகு மமலப்
பிரசதசேத்தில் உற்பத்தியழாகிறது. அதன் கமர வெழிசய வெரும் ஒருவென் குடகு நழாட்மடயும்,
மமசூர் நழாட்மடயும், பிறகு வகழாங்கு நழாட்மடயும், அதன் பிறகு சசேழாழ நழாட்மடயும்
எளிதில் அமடயலழாம் அல்லவெழா? வெளமழான இத்தமகய ஆற்றங்கமர களில்தழான் நகரங்கள
அமமதல் இயல்பு. நழாகரிக மக்கள அங்குதழான் மிகுதியழாக வெசிப்பழார்கள; எனசவெ
சகழாவில்களும் ஆற்றங்கமரசயழாரசம பலவெழாகக் கட்டப்படும்.
ஒர் ஆற்றுக்கும் மற்சறழார் ஆற்றுக்கும் இமடப் பட்ட நிலப் பகுதியில் குறுக்குப்
பழாமதகள உண்டழாகும். சமலும், அக்கழாலத்தில் கழாசியில் இருந்து இரழாசமசுவெரம் வெமர
யழாத்திமர வசேய்யத் தக்க நல்ல பழாமத இருந்தது. நம் சதவெழார ஆசிரியர் மூவெரும் வெடக்சக
கழாளத்தி வெமர தல யழாத்திமர வசேய்து, பதிகங்கமளப் பழாடியுளளனர். இரழாஜ ரழாஜன்,
இரழாசஜந்திரன் முதலழான சசேழாழப் சபர்ரசேர் பமடகமளக் வகழாண்டு பல நழாடுகமள
வவென்றனர் என்பதழால், அப்பமடகள வசேல்லத் தக்க ஒழுங்கழான பழாமதகள இருந்திருக்க
சவெண்டும் என்பது வதரிகிறதல்லவெழா?
சசேழாக்கிழழார் யழாத்திமர - குறிப்புகள தயழாரித்தல்
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கழாவிரியழாற்றின் இரண்டு கமரகளிலும் பல நகரங்கள உண்டு. அவெற்றில் சிவென்
சகழாவில்கள உண்டு. அவெற்றில் வபரும்பழாலழானமவெ பழாடல் வபற்ற தலங்கள. சசேக்கிழழார்
அரசேழாங்க அலுவெமலக் கவெனித்துக் வகழாண்சட பழாடல் வபற்ற சகழாவில்கமளயும்
நன்றழாகக் கவெனித்தழார்; அமவெ இருந்த ஊர்கள - நழாடுகள - ஊர்களின் வெளமம இவெற்மற
ஆரழாய்ந்தழார்; ஓர் ஊர் ஒரு நழாயன்மழார் பிறந்த ஊரழாக இருந்தழால் அங்குத் தங்கி, அந்த
நழாயனழாமரப் பற்றிய தல வெரலழாற்மறக் சகட்டு அறிந்தழார்; அவ் விவெரங்கள
எல்லழாவெற்மறயும். குறிப்பு எடுத்துக் வகழாண்டழார்.
சசேக்கிழழார் இவ்வெழாறு ஆற்சறழாரம் அமமந்திருந்த வபரிய பழாமதகள வெழிசய வசேன்று, இக்
கமரயில் இன்ன சகழாவிலுக்குப் பிறகு இன்ன சகழாவில் அமமந்திருக்கிறது. இக்
சகழாவிலில் திரு நழாவுக்கரசேர் இன்ன பதிகம் பழாடினழார், திருஞழான சேம்பந்தர் இன்ன பதிகம்
பழாடினழார், சுந்தரர் இன்ன பதிகம் பழாடினழார் என்பன சபழான்ற விவெரங்கமளக் குறித்துக்
வகழாண்டழார்; நழாயனழார் பிறந்த ஊரில் அந்த நழாயனழார் வெரலழாறு சகட்டு அறிந்தழார். அவ்வூர்க்
சகழாவிலில் இருந்த அவெரது உருவெச் சிமலமய ஆரழாய்ந்து குறிப்புகள தயழாரித்தழார். அந்தக்
சகழாவிமலப் பற்றிய பல வசேய்திகமளயும் குறித்துக் வகழாண்டழார். சிற்றரசேர்
இந்த யழாத்திமரயில் சசேக்கிழழார் சசேழாழ அரசேலுக்கு அடங்கிய சிற்றரசேர் பலமரச் சேந்திக்க
சவெண்டியவெர் ஆனழார். அச்சிற்றரசேருள சிலருமடய முன்சனழார்கள நழாயனழாரழாக இருந்தவெர்.
உதழாரணமழாகத் வதன் ஆர்க்கழாடு மழாவெட்டம் திருக்சகழாவெலூமர ஆண்டவெர்
மமலயமழான்கள என்பவெர். அவெருமடய முன்சனழாசர வமய்ப் வபழாருள நழாயனழார்
என்பவெர். அந்த அரசே மரபினர் தங்கள முன்சனழார் வெரலழாற்மற நன்றழாக அறிந்திருப்பழார்கள
அல்லவெழா? அதனழால் சசேக்கிழழார் அவெர்கமளக் கண்டு தம் அரசியல் விஷயங்கமளப்
சபசிய பிறகு, அவெர்கள மரபில் சதழான்றி மமறந்த நழாயனழார் வெரலழாற்மற விசேழாரித் துக்
குறிப்புகள எழுதிக் வகழாண்டழார். இவ்வெழாறு அந்தந்தப் பரம்பமரயினமரக் சகட்டு
எழுதுவெது மிகச் சிறந்தது அல்லவெழா? வெழிப்சபழாக்கர் சபச்மசேக் சகட்டுத் தழாறுமழாறழாக
எழுதழாமல், தக்கவெர் மூலமழாக விஷயங்கமள அறிந்து எழுதுதல் பழாரழாட்டிடத்தக்க
முமறயழாகும்.
இந்த முமறமயப் பின்பற்றிச் சசேக்கிழழார் சசேரர்-சசேழாழர்-பழாண்டியர் முதலிய அரசே மரபில்
வெந்த நழாயன்மழார் வெரலழாறுகளுக்கு சவெண்டிய குறிப்புகமளத் தயழாரித்தழார்; மற்ற நழாயனழார்.
கமளப் பற்றிய குறிப்புகமள அந்தந்த ஊரழாமரக் சகட்டுத் தயழாரித்தழார். சசேக்கிழழார்
அரசேழாங்க சவெமலகமள முன்னிட்டுச் சசேழாழப் வபரு நழாட்டில் பலமுமற யழாத்திமர
வசேய்தழார். அப்வபழாழுது அந்தந்த நழாட்டு இயற்மக அமமப்பு- ஊர் அமமப்பு முதலிய பல
விவெரங்கமளக் கூர்ந்து கவெனித்துக் குறிப்புகள தயழாரித்துக் வகழாண்டழார்.
இளமம எண்ணம்
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சசேக்கிழழார் இங்ங்ணம் அறுபத்து மூவெமரப் பற்றிய வெரலழாற்றுக் குறிப்புகமள ஏன்
தயழாரிக்க சவெண்டும்? அவெர் இளமமயில் குன்றத்தூரில் படித்துக் வகழாண்டு இருந்த
வபழாழுது என்ன எண்ணினழார்? மக்களுக்குச் சேமய உணர்ச்சிமய ஊட்டிய மசேவெ சேமய
ஆசேழாரியர் வெரலழாறுகமளத் தழாம் பழாட சவெண்டும் என்று எண்ணிக் வகழாண்டழார் என்பது
முன் கூறப்பட்டதன்சறழா? அந்த எண்ணம் பல ஆண்டுகளழாக வெளர்ந்து வெந்தது. அமமச்சேர்
பதவி கிமடத்தது. யழாத்திமர வசேய்ய வெசேதி உண்டழானது ஆதலழால், சசேக்கிழழார் தமது
இளமம எண்ணத்மதச் வசேயலில் வகழாண்டு வெர முயன்றழார்.
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9. ஜீவெக சிந்தழாமணி
அரசேன் அமவெ
அரசே சேமபயில் அரசியல் விஷயங்கள கவெனிக்கப்பட்ட பிறகு, அரசேன் மழாமல
சநரங் களில் புலவெர்களுடன் வபழாழுது சபழாக்குதல் வெழக்கம். அநபழாயன் முன்னிமலயில்
புலவெர்கள ஒரு தமிழ் நூமல எடுத்து முமறயழாகப் படித்து வெருவெழார்கள; அரசேனுக்கு ஐயம்
உண்டழாகும் இடங்கமள விளக்குவெழார்கள. அரசேன் இவ்வெழாறு தன் கழாலத்திற்கு முற்பட்ட
தமிழ் நூல்கமளப் புலவெர் படிக்கக் சகட்டு வெந்தழான். வபருமக்கள பலரும் உடன் இருந்து
சகட்பது வெழக்கம்.
ஜீவெக சிந்தழாமணி
இவ்வெழாறு அநபழாயன் சகட்டு வெந்த நூல்களுள சீவெக சிந்தழாமணி என்பது ஒன்று. அது
சேமண சேமய கழாவியம். அது வெட இந்தியழாவில் வெழாழ்ந்த சீவெகன் என்ற ஒர் அரசேன் வெரலழாறு.
அது வெட வெடவமழாழியில் வசேய்யப் பட்டிருந்தது. அதமனத் திருத்தக்க சதவெர் என்பவெர்
ஒரு கழாவியமழாகத் தமிழில் பழாடினழார். அத் தமிழ் நூல் அநபழாயனுக்கு ஏறக்குமறய நூறு
வெருடங்களுக்கு முற்பட்டது. அந்நூல் நல்ல தமிழ்ப் பழாடல்களழால் இயன்றது; படிக்கப்
படிக்கச் சுமவெ தருவெது. அதனழால் புலவெர் நழாளசதழாறும் படித்து வெர, அநபழாயன்
இன்பமழாகக் சகட்டு வெந்தழான்.
சீவெகன் வெரலழாறு
சீவெகன் பிறப்பு
வெட இந்தியழாவில் ஏமழாங்கத நழாடு என்பது ஒன்று. அதமனச் சேச்சேந்தன் என்ற அரசேன்
ஆண்டு வெந்தழான். அவென் சவெசறழார் அரசேன் மகமள மணந்து வகழாண்டழான். அவென் அம்
மணத்திற்குப் பிறகு அரசியல் கழாரியங்கமளக் கவெனிப்பதில்மல. அவென் தன்
அமமச்சேருள ஒருவெனழான கட்டியங்கழாரன் என்பவெனிடம் அரசியமல ஒப்பு வித்தழான்;
அவெமன முழுவெதும் நம்பி இன்பமழாகப் வபழாழுது சபழாக்கி வெந்தழான்.
கட்டியங்கழாரன் நயவெஞ்சேகன்; சபரழாமசேக்கழாரன். அரசேமனக் வகழான்று அரமசேக் கவெர
எண்ணினழான்; பமடகமளத் தன் வெசேப்படுத்திக் வகழாண்டழான்; மற்ற அமமச்சேர் கூறிய
நல்லுமர கமளயும் சகட்கவில்மல. அவென் ஒரு நழாள திடீவரன்று அரண்மமனமய
சநழாக்கிப் பமடவயடுத் தழான். சேச்சேந்தன் கர்ப்பவெதியழான தன் மமனவிமய [குறிப்பு
1]மயில் வெழாகனம் ஒன்றில் ஏற்றி ஆகழாய வெழியில் அனுப்பி விட்டழான். பிறகு அவென் தன்
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அரண்மமன வீரருடன் கட்டியங்கழாரமன எதிர்த்தழான்; சபழாரில் அந் நயவெஞ்சேகனழால்
வகழால்லப் பட்டழான். உடசன கட்டியங்கழாரன் வவெற்றி முழக்கத்துடன்
அரியமணசயறினழான்.
வெழானத்திற் பறந்து வசேன்ற இரழாசேமழாசதவி முரவசேழாலி சகட்டழாள; தன் ஆருயிர்க் கழாதலன்
மடிந்தனன் என்பமத உணர்ந்தழாள. உடசன மூர்ச்மசே ஆனழாள. அதனழால் வெழாகனம் சமசல
வசேல்லும்படி முறுக்கழாணிமயத் தக்கவெழாறு திருப்பத் தவெறினழாள. உடசன விமழானம் கீசழ
இறங்கி விட்டது. அஃது இறங்கிய இடம் சுடுகழாடு; அதுவும் தமலநகரத்தின் சுடுகழாசட
ஆகும்.
அரசேமழாசதவி மயக்கம் வதளிந்தழாள; உடசன ஆண் குழந்மத ஒன்மறப் வபற்றழாள; அச்
சுடுகழாட்டில் அம் மகமன மவெத்துக் வகழாண்டு வசேய்வெது அறியழாது புலம்பினழாள.
அப்வபழாழுது வதய்வெம் ஒன்று அவெளது சதழாழி சபழால் அங்குத் சதழான்றி, இம் மகன்
இந்நகர வெணிகனழால் சிறிது சநரத்தில் வகழாண்டு வசேல்லப் படுவெழான். அவெனிடம் நின்
மகன் வெளர்ந்து வெருவெழான். முடிவில் கட்டியங்கழாரமனக் வகழான்று அரசிமன அமடவெழான்.
கவெமல ஒழிக,” என்றது.
சீவெகன் வெளர்ப்பு
கந்துக்கடன் என்பவென் ஒரு வெணிகன். அவென் தன் ஒரு மகமவெப் புமதக்க அங்கு வெந்தழான்.
அவென் இளஞ் சூரியிமனப் சபழால விளங்கிய சீவெகனழாகிய குழந்மதமயக் கண்டழான்
உளளத்தில் உவெமக வகழாண்டழான்; தன் குழந்மதக்குப் பதிலழாக இமறவென் தனக்கு
மற்வறழாரு குழந்மத மயக் வகழாடுத்தழான் என்று எண்ணி மகிழ்ந்தழான்; அக் குழந்மதமயத்
தன் வீட்டிற்கு எடுத்துச் வசேன்றழான். அன்று முதல் சீவெகன் அவ் வெணிகனிடசம வெளர்ந்து
வெரலழானழான்.
அரசே மழாசதவி சேமணத் துறவிகள வெழாழ்ந்து வெந்த ஆசிரமம் ஒன்மற அமடந்தழாள அங்குப்
பற்று அற்ற நிமலயில் தவெம் வசேய்து வகழாண்டு இருந்தழாள.
கல்வி கற்றல்
ஐந்து ஆண்டுகள ஆயின. சீவெகன் பளளியில் விடப்பட்டழான். ஒரு நழாள அச்சேணந்தி என்ற
முனிவெர் வெணிகன் வீட்டிற்கு வெந்தழார்; சீவெகமனக் கண்டழார்; அவென் வதய்வீகச் சிறுவென்
என்று எண்ணினழார். அவெனுக்குக் கமலகமளப் சபழாதிக்க விரும்பினழார். சீவெகன்
வெணிகனிடம் வசேன்ற பிறகு அவ் வெணிகனுக்கு ஒர் ஆண் மகவு பிறந்து வெளர்ந்தது. அப்
பிளமளயும் முனிவெரிடம் கல்வி கற்கலழானழான்.
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சீவெகன் தரும சேழாஸ்திரங்கமளக் கற்றழான்; மற்சபழார், வெழாட்சபழார், குதிமர ஏற்றம், யழாமன
ஏற்றம் முதலிய பயிற்சிகளில் சதறினழான். அடக்கம், வபரிசயழாரிடம் மரியழாமத,
கற்றவெரிடம் கனிவு, எளியவெரிடம் அன்பு முதலிய நல்ல பண்புகள அவெனிடம் இருந்தன.
அதனழால் அவெனுடன் பழகிய பிளமளகள அவெமனத் தங்கள தமலவெ னழாகக்
வகழாண்டழாடினர். ஆசிரிய முனிவெரும் வெளர்த்த வெணிகனும் அவெனிடம் சபரன்பு
கழாட்டினர்.
கழாமளப் பருவெம்
சீவெகன் பதிவனட்டு வெயதுமடய கழாமள ஆனழான். அதற்குள அவென் அரசேர்க்குரிய
கல்விமயயும் சபழார்த் துமறகமளயும் நன்றழாக அறிந்திருந்தழான். ஒரு நழாள முனிவெர்
அவெனுக்கு அவெனது வெரலழாற்மற விளக்கமழாகக் கூறினழார். கழாமள உடசன
கட்டியங்கழாரமனக் வகழால்லப் புறப் பட்டழான். முனிவெர், “அவெமனக் வகழால்லக் கழாலம்
வெரும்; அவெசேரப்படழாசத” என்று அடக்கினழார்.
சீவெகன் வீரச் வசேயல்களும் மண நிகழ்ச்சிகளும்
சகழாவிந்மத-திருமணம்
தமல நகரத்தில் நந்தசகழான் என்பவென் ஒருவென் இருந்தழான். அவெனுக்குப் பசுக் கூட்டங்கள
வசேர்ந்தம். அவெற்மறப் பக்கத்து மமல நழாட்டு சவெடுவெர் மகப்பற்றிக் வகழாண்டனர்:
கட்டியங் கழாரன் பமடகள வசேன்றும் அவெற்மற மீட்க முடிய வில்மல. நந்தசகழான் வெருந்தி,
"என் பசுக் கூட்டங்கமள மீட்கும் வீரன் என் தவெ மகளழான சகழாவிந்மதமய மணந்து
வகழாளவெழானழாக!” என்று: பமற சேழாற்றினழான். சீவெகன் தன் சதழாழர்களுடன் வசேன்றழான்;
சவெடுவெமரத் தன் வில் வெலியழாலும் வெழாள வெலியழாலும் புறங்கண்டழான்; பசுக் கூட்டங்
கமள மீட்டுக் வகழாண்டு வெந்தழான்; அமனவெரும் வெழாழ்த்துக் கூறக் சகழாவிந்மதமய மணந்து
வகழாண்டழான்.
கழாந்தர்வெதத்மத
இவெள ஓர் அரசேன் மகள. இவெள சீவெகன் இருந்த தமல நகரத்திற்குக் வகழாண்டு வெரப்
பட்டழாள. ‘இவெமள யழாழில் வவெல்பவென் மணப்பழானழாக!’ என்று
பமறயமறவிக்கப்பட்டது. சீவெகன் எல்லழா இமசேக் கருவிகமளயும் மீட்டுவெதில்
புகழ் வபற்றவென். ஆதலழால் அவென் தன் திறமமமயக் கழாட்டிக் கழாந்தர்வெதத்மதமய யழாழ்ப்
சபழாட்டியில் வவென்று மழாமல சூட்டினழான்.
பட்டம் வபறுதல்
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இவ்வெழாறு சீவெகன் தன் ஆற்றமலக் கழாட்டி மங்மகயர் எழுவெமர மணந்தழான்; இறுதியில்
கட்டியங்கழாரமனக் வகழான்றழான்; தந்மத இருந்த அரியமணயில் அமர்ந்து இனிதழாக அரசு
வசேலுத்தினழான். இவ் வெரலழாறு நூல் முதலிலுருந்து முடிவுமர வெமர இன்பமழாகசவெ
இருக்கும்.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. மயில் உருவெத்தில் வசேய்யப்பட்ட ஆகழாய விமழானம்.
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10. சசேக்கிழழார் அறிவுமர
சசேக்கிழழாரும் இரழாஜரழாஜனும்
சசேக்கிழழார் சீவெகசிந்தழாமணிமய நன்றழாகப் படித்தவெர்; அதன் கழாவியச் சிறப்மப நன்கு
அறிந்தவெர்; ஆயினும் அரசே சேமபயில் அதமன மிகுதியழாக வவெளிக்கழாட்டவில்மல. அரசேன்
அக் கழாவியத்தில் தன் கருத்மதச் வசேலுத்தினழான்; சில பகுதிகமள இரண்டு மூன்று முமற
வெழாசிக்கச் வசேழால்லிக் சகட்டு இன்பப்பட்டழான்.
ஒரு நழாள மழாமல இளவெரசேன் சசேக்கிழழாமர அமழத்துக் வகழாண்டு உலவெச் வசேன்றழான்.
இருவெரும் ஒரு பூஞ்சசேழாமலயில் எதிர் எதிர் அமர்ந்தனர். அரண்மமனமயச் சசேர்ந்த அப்
பூந்சதழாட் டத்தில் மல்லிமக, முல்மல, இருவெழாட்சி, சரழாஜழா, முதலிய மலர்கள விரிந்து
நறுமணத்மத நழாற்புறமும் பரப்பின. வமல்லிய கழாற்று அங்கு வீசே, மலர்கள அமசேந்தழாடின.
அக் கழாட்சி அமமச்சேமரயும் இளவெரசேமனயும் வெரசவெற்கும் கழாட்சி சபழாலக்
கழாணப்பட்டது.
உமரயழாடல்
இளவெரசேன் : புலவெர் வபருமழாசன, சீவெகன் வெரலழாறு படிக்கவும் சகட்கவும் இன்பமழாகசவெ
இருக்கின்றது. அரசேர் தினந்சதழாறும் அந் நூலிமனத் தனியழாகப் படித்தும் இன்பப்
படுகிறழார். நழானும் சில பகுதிகமளப் படித்துப் பழார்த்சதன். இன்பமழாகத்தழான் இருக்கிறது.
சசேக்கிழழார் : இளவெரசேசர, அந்நூல் படிக்கப் படிக்க இன்பம் தரும்; கதழாநழாயகனழான
சீவெகன் வீரச் வசேயல்களும் பல கமலகளில் அவென் கழாட்டிய திறமமயும் உளளத்மதக்
வகழாளமள வகழாளளும். அந்த நூலிமன நழான் முழுவெதும் வெழாசித்தவென். வசேய்யுட்கள
அழகழானமவெ. அக் கழாவியத்மதப் பழாடிய திருத்தக்க சதவெர் சிறந்த புலவெர் என்பது அக்
கழாவியத்திலிருந்து புலப்படுகிறது. ஆனழால்...
இளவெரசேன் : ‘ஆனழால்’ என்ன? உங்கள கருத்மதத் வதளிவெழாக்த் வதரிவியுங்கள. ‘ஆனழால்’
என்னும் வசேழால், அந்நூலில் குமறயுண்டு என்பமதக் குறிப்பழாக உணர்த்துவெது சபழாலக்
கழாண்கிறசத. அன்பு கூர்ந்து உங்கள எண்ணத்மத அறிவியுங்கள. உங்கமளப் சபழான்ற
வபரும் புலவெர் கருத்மத அறிய சவெண்டுவெது அவெசியம் அன்சறழா?
சசேக்கிழழார் : இளவெரசசே, சீவெகன் உங்கமளப் சபழான்ற அரசே மரபினன்; அரசேன். அவென்
வெரலழாறு படித்தறிய சவெண்டுவெது அவெசியசம. அவென் வெரலழாறு தமிழ்க் கவியில்
பழாடப்பட்டிருப்பதழால் கழாவிய நயத்துக்கழாக நூமல வெழாசிக்க சவெண்டுவெது நமது கடமம.
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ஆனழால் அந்த வெரலழாறு இப்பிறப்பில் இன்பத்மதத் தருசம தவிர, ஆன்மழாவிற்கு
எவ்வெமகயில் துமண வசேய்ய வெல்லது? நமது மசேவெ சேமயத்மத வெளர்க்க அஃது உதவி
வசேய்யழாது அல்லவெழா? ஆதலின் இம்மமக்கும் மறுமமக்கும் இன்பம் தரத்தக்க
வெரலழாறுகசள அரசேர்களும் குடி களும் சபழாற்றிப் படிக்கத் தகுவென ஆகும்.
இளவெரசேன் : புலவெர் வபருமழாசன, நீர் கூறியது உண்மம. அங்ஙனம் இருமமயும் பயக்கத்
தக்க வெரலழாறுகள எமவெ?
சசேக்கிழழார் : இரழாஜரழாஜசர, இந்த உலகில் துய வெழாழ்வு வெழாழ்ந்து, மக்கமள நல்வெழிப்
படுத்தி, அவெர்களுக்குத் வதழாண்டு வசேய்து மமறந்த வபருமக்களுமடய வெரலழாறுகசள
நமக்கு ஏற்றமவெ. அங்ஙனம் சதழான்றி மமறந்த வபருமக்கசள திருநழாவுக்கரசேர்,
திருஞழானசேம்பந்தர், சுந்தரர் முதலிசயழார். அவெர்கள வெடக்சக கழாளத்தி வெமர கழால்நமடயழாக
நடந்து ஏறக்குமறய இருநூற்றுக்கு சமற்பட்ட சகழாவில்கமளத் தரிசித்தவெர்கள. அங்கங்கு
இருந்த மக்கள உளளத்மதக் கடவுளபழால் திருப்பத் திருப் பதிகங்கள பழாடினவெர்கள; பல
அற்புத்ங்கமளச் வசேய்தவெர்கள. திருநழாவுக்கரசேர் தமது எண்பத் சதழாரு வெயது வெமர
யழாத்திமர வசேய்து மக்கட்கு அறிவுமர-சேமயவுமரகமளப் பதிகங்கள மூலமழாகப் சபழாதித்து
வெந்தவெர் என்றழால், அப் வபருமக்களுமடய வெரலழாறுகள எத்தமகயனவெழாக இருத்தல்
சவெண்டும் அவெற்மறக் சகட்பதழால் - படிப்பதழால் நமது சேமய முன்சனற்றத்துக்குரிய பல
வதழாண்டுகமளச் வசேய்ய சயழாசேமன உண்டழாகும். நமக்கும் இம்மமயில் இன்பமும்
மறுமமயில் நற்பயனும் கிமடக்கும் அல்லவெழா?
இரழாஜரழாஜன் : அமமச்சேர் வபருமழாசன, உங்கள கருத்மத உணர்ந்சதன். நீங்கள கூறுவெது
முற்றும் உண்மமசய.
அரசேனும் இளவெரசேனும்
அன்றிரவு இளவெரசேன். தன் தந்மதமயக் கண்டு சசேக்கிழழார் கருத்மத விளங்க வுமரத்தழான்.
அநபழாயன் சிறந்த புலவென் அல்லவெழா? அவென் சசேக்கிழழார் சயழாசேமனமயப் பழாரழாட்டினழான்;
சேமண கழாவியமழாகிய சிந்தழாமணிமயச் மசேவெர் படிக்கலழாகழாது என்று கூறழாத அவெரது பரந்த
அறிமவெயும் பழாரழாட்டினழான்; மறுநழாள சசேக்கிழழாமரக் கண்டு பல ஐயங்கமளப் சபழாக்க
விரும்பினழான்.
அநபழாயனும் அமமச்சேரும்
மறுநழாள கழாமல சசேக்கிழழார் அரசியல் விஷயமழாக அரசேமனப் பழார்க்கச் வசேன்றழார்.
அப்வபழாழுது அரசேன் அவெமர முக மலர்ச்சிசயழாடு வெரசவெற்று உட்கழாரச் வசேய்தழான்.
அவெமர அன்புடன் சநழாக்கி, “புலவெசர, நீங்கள இரழாஜரழாஜனிடம் சநற்றுக் கூறியவெற்மறக்
சகளவியுற்சறன். உங்கள சயழாசேமன பழாரழாட்டுதற்கு உரியது. ஆனழால் அத் தமகய
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வபரிசயழார் வெரலழாறுகள கழாவிய ரூபத்தில் இல்மலசய! அவெற்மற நழாம் எவ்வெழாறு
அறிவெது?” என்று சகட்டழான்.

அமமச்சேர், “அரசேர் வபருமழாசன, சதவெழார ஆசிரியர் வெரலழாறுகமளப் பற்றி நம்பியழாண்டழார்
நம்பி என்பவெர் பல சிறு நூல்கமளப் பழாடியுளளழார் அல்லவெழா? அவெற்றுடன் அவெர்கள
பழாடிய சதவெழாரப் பதிகங்கமளயும் ஆரழாய்ந்தழால் அவெர்களுமடய வெரலழாற்றுச்
வசேய்திகமளப் வபரிதளவு அறியலழாம். சமலும் அப்வபரியழார்கள யழாத்திமர வசேன்ற
இடங்களிலும் பிறந்த ஊர்களிலும் அவெர்கமளப் பற்றி வெழங்கும் கமதகளும் ஆரழாயத்
தக்கமவெ. அவெற்றில் வபழாருத்தமழானவெற்மறக் வகழாண்டு இம்மூன்மறயும் இமணத்து
முமறப்படுத்தினழால், அவெர்கள மூவெருமடய வெரலர்றுகளும் வசேவ்மவெயழாகச் வசேப்ப
முடியும். மற்ற அடியழார்களுமடய வெரலழாறுகள நம்பியழால் திருத்வதழாண்டர்
திருவெந்தழாதியில் குறிக்கப் புட்டுளளன அல்லவெழா? அவெற்சறழாடு அவெரவெர் பிறந்து வெழாழ்ந்த
ஊர்களில் கூறப்படும் வெரலழாற்றுச் வசேய்திகமளயும் இமணத்தழால் விளக்கமழான வெரலழாறு
கூற முடியும்,” என்றழார்.
அநபழாயன் வியப்புக் வகழாண்டழான். அவென் அமமச்சேமர சநழாக்கி, ‘ஐயசன, உமது
சயழாசேமன நல்லசத. ஆயின், இவ்வெளவு அரும் பழாடுபட்டு நழாயன்மழார் வெரலழாறுகமளத்
வதழாகுப்பவெர் யழாவெர்? இவ்வெரிய சவெமலக்குப் பல ஆண்டுகள சவெண்டும். வபழாறுமமயும்
சேமயப் பற்றும் சவெண்டும். தமிழ் நழாடு முழுவெதும் சுற்ற சவெண்டுசம!’ என்று கூறினழான்.
அமமச்சேர், வபருமழாசன, நழான் தங்களிடம் அமமச்சேனழாக வெந்த நழாள முதல் இந்த
சவெமலயில் ஈடுபட்சடன்; என்யழாத்திமரகளில் எல்லழாத் தலங்கமளயும் சுற்றிப்
பழார்த்சதன்; குறிப்புகள சசேகரித்சதன்; பின்னர் ஓய்வு சநரங்களில் அவெற்மற
முமறப்படுத்தி மவெத்திருக்கிசறன்!” என்று பதில் உமரத்தழார்.
நழாயன்மழார் வெரலழாறுகமளக் சகட்டல்
அந்தப் பதிமலக் சகட்டு அநபழாயன் ஆச்சேரியம் வகழாண்டழான். “என்ன, நழாயன்மழார்
வெரலழாறுகமள ஆரழாய்ந்து முமறப்படுத்தியிருக்கிறீர்களழா? எங்சக, கூறுங்கள,
சகட்சபழாம்!” என்று மிக்க ஆவெலுடன் கூறினழான்.
சசேக்கிழழார் மழாதிரிக்கழாக ஓர் அடியழார் வெரலழாற்மற விளக்கமழாக உமரத்தழார். அரசேன்
ஆனந்தப் பரவெசேம் அமடந்தழான். அவென் கண்களிலிருந்து ஆனந்தக் கண்ணிர் அரும்பியது.
அவென் மற்றவெர் வெரலழாறுகமளயும் கூறும்படி சவெண்டினழான். புலவெர் வபருமழான் நழாள
சதழாறும் அவ் வெரலழாறுகமளக் கூறி வெந்தழார்.
புரழாணம் பழாட சவெண்டுதல்
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அரசேன் உண்மமச் மசேவென் அல்லவெழா? அவென் மனத்தில் வபரியசதழார் மழாறுதல்
உண்டழாயிற்று. சசேக்கிழழாமரக் வகழாண்சட நழாயன்மழார் வெரலழாறுகமளப் வபரியசதழார்
புரழாணமழாகப் பழாடி முடிக்க சவெண்டும் என்று தீர்மழானித்தழான். ஆதலின் அவென் எழுந்து
அமமச்சேமர மழார்புறத் தழுவி, “வபரியீர், உம்மம அமமச்சேரழாகப் வபற்ற நழான் பழாக்கியம்
வசேய்தவெனழாசனன். நம் மசேவெ சேமயத்துக்கழாக அரும்பழாடு பட்ட வபரிசயழார் வெரலழாறுகள
ஒரு கழாவியமழாக வெர சவெண்டும் என்று எனக்கு வநடு நழாளழாக எண்ண முண்டு. ஆனழால்
அதற்கு உரிய முயற்சியும் உமழப்பும் அதிகம் சவெண்டுசம அப் புணிமய
சமற்வகழாளபவெர் யழாவெர் என்று எண்ணி ஏங்கிசனன். என் பிறவி இன்று பயன் வபற்றது.
தழாங்கசள அடியழார் வெரலழாறுகமள ஒரு புரழாண மழாகப் பழாடித் தருதல் சவெண்டும். மசேவெ
உலகம் நல்வெழிப்பட என்வறன்றும் தங்கள வபயர் இருக்கத் தக்கவெழாறு திருத்வதழாண்டர்
புரழாணம் பழாடி அருளுக!” என்று சவெண்டினழான்.
தில்மலமய அமடதல்
சசேக்கிழழார், "வபருமழாசன, நழான் தில்மலப் வபருமழான் அருமளப் வபற்றுப் பழாட
முயல்சவென். நழான் தில்மலயில் இருந்சத அவ்சவெமலமய முடிப்சபன்!” என்றழார்.
உடசன அரசேன் தில்மலயில் இருந்த மழாளிமக ஒன்றில் அமமச்சேர்க்கு சவெண்டிய
வெசேதிகமளச் வசேய்வித்தழான். நல்ல நழாளில் சசேக்கிழழார் அரசேனிடமும் இளவெர்சேனிடமும்
விமடவபற்றுத் தில்மலமய அமடந்தழார். அரசேன் தயழாரித்து மவெத்த அழகிய மழாளிமகயில்
எல்லழா வெசேதிகளுடனும் தங்கினழார்.
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11. வபரிய புரழாண அரங்சகற்றம்
தில்மலவெழாழ் அந்தணர்
தில்மல, மசேவெ உலகத்தில், சிறந்த தலமழாகக் கருதப் பட்டது. அந்தத் திருத்தலத்தில்தழான்
நடரழாஜப் வபருமழாமனப் பூசிக்க மூவெழாயிரம் குருக்கள இருந்தனர். அவெர்கள கல்வி
சகளவிகளில் சிறந்தவெர்கள; சிறந்த ஒழுக்கம் உளளவெர்கள. சசேழாழ அரசேர்கள அவெர்கமளக்
வகளரவெமழாக நடத்தி வெந்தழார்கள. அவெர்கள தில்மலவெழாழ் அந்தணர் எனப் வபயர்
வபற்றனர்.
தில்மல நகரம்
தில்மல ஏறக்குமறய இரண்டழாயிரம் வெருடங்களழாகச் மசேவெத்திற்குப் வபயர் வபற்ற தலம்
ஆகும். பல்லவெ அரசேர் அதமன அலங்கழாரப் படுத்தினர். நகரத்மதச் சுற்றி மதில்
எழுப்பப்பட்டு இருந்தது. அந்த நகரம் இன்றுளளமத விடப் பல கி. மீட்டர் சுற்றளவு
உமடயதழாக இருந்தது. இரழாசஜந்திரன் அமமத்த கங்மகவகழாண்ட சசேழாழபுரம் தில்மலக்கு
நழாற்பது கிசலழா மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்றது. அதனழால் இரழாசஜந்திரன் கழாலம் முதல்
தில்மல மிக்க சிறப்புப் வபற்றது. அநபழாயன் பழாட்டனழான முதற் குசலழாத்துங்கன்
கழாலத்தில் கடல்வெமர நல்ல பழாமத சபழாடப்பட்டது. கடற்கமரயில் ஒரு மண்டபம்
கட்டப்பட்டது. சுவெழாமி அங்குக் வகழாண்டு வசேல்லப்பட்டது. வபரும்பழாலும் நழாள சதழாறும்
விசசேஷமழான பூமஜகள நமடவபற்றன. அநபழாயன் தந்மதயழான விக்கிரம சசேழாழனும்
அநபர்யனும் வசேய்த திருப்பணிகள முன்சப கூறப் பட்டன அல்லவெழா? ஆகசவெ,
சசேக்கிழழார் கழாலத்தில் தில்மல வமய்யழாகசவெ ‘பூசலழாக கயிலழாயம்’ என்று வசேழால்லத் தக்க
முமறயில் விளங்கியது.
சசேக்கிழழார் சவெண்டுசகழாள
இத்தமகய தில்மலமய அமடந்த அமமச்சேர் வபருமழான் நல்ல சநரத்திற் புறப்பட்டுக்
சகழாவிமல அமடந்தழார்; விதிப்படி வெலம் வெந்தழார்; திருச் சிற்றம்பலத்தின் முன் நின்று
நடரழாஜப் வபருமழாமனத் தரிசித்தழார். தரிசித்து, “வபருமழாசன ! வபருமம வபழாருந்திய நின்
அடியர் வெரலழாறுகமள அடிசயன் எவ்வெழாறு பழாடுசவென்! எனக்கு முதல் தந்து அருளக!”
என்று சவெண்டி நின்றழார்.
‘உலவகலழாம்’
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அவ்வெமயம் "உலவகலழாம்" என்ற வசேழாற்வறழாடர் அவெர் கழாதிற் பட்டது. சசேக்கிழழார் அதமன
இமறவென் தந்ததழாக எண்ணி, அதமனசய முதலழாகக் வகழாண்டு, தமது நூமலப் பழாடத்
வதழாடங்கினழார்.
“உலவகலழாமுணர்ந் சதழாதற் கரியவென்
நிலவு வெழாவிய நீர்மலி சவெணியன்
அலகில் சசேழாதியன் அம்பலத் தழாடுவெழான்
மலர்சி லம்படி வெழாழ்த்தி வெணங்குவெழாம்”
என்பது கடவுள வெழாழ்த்து.
நூல் பழாடி முடித்தது
சசேக்கிழழார் கடவுள வெழாழ்த்மத முதலழாகக் வகழாண்டு நூல் பழாடத் வதழாடங்கினழார். ஒரு
வெருட கழாலம் தில்மலயில் தங்கி நூமலப் பழாடி வெந்தழார். தமக்கு அவ்வெப்வபழாழுது
உண்டழான சேந்சதகங்கமளத் தில்மல வெழாழ் அந்தணர் முதலிய பலவூர்ப் வபரிசயழார்கட்கு
ஆட்கமள அனுப்பித் தீர்த்துக் வகழாண்டழார்; இரழாப்பகலழாகப் புரழாணம் பழாடுவெமத
சமற்வகழாண்டழார்; ஓரழாண்டு முடிவில் திருத் வதழாண்டர் புரழாணத்மதப் பழாடி முடித்தழார்.
நூல் அரங்சகற்றம்
அமமச்சேர் வபருமழான் நூமலப் பழாடி முடித்தழார் என்பமத அரசேர் வபருமழான்
சகளவிப்பட்டழான், நூல் அரங்சகற்றம் வசேய்ய ஒரு நழாமளக் குறிப்பிட்டழான். தமிழ்
நழாட்டுப் புலவெர்-மசேவெப் வபருமக்கள. சிற்றரசேர் முதலிசயழாருக்கு ஒமலகமளப்
சபழாக்கினழான். அரங்சகற்றத்திற்கு உரிய நழாளில் தில்மல நடரழாஜப் வபருமழான்
திருக்சகழாவில் முழுவெதும் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தது. அங்குளள ஆயிரங்கழால்
மண்டபத்தில் சேமப கூடியது.[குறிப்பு 1]
நடரழாஜப் வபருமழானது உருவெச் சிமல அலங்கழாரம் வசேய்யப்பட்டு மண்டபத்தில்
மவெக்கப்பட்டு இருந்தது. மன்னர் மன்னனழான அநபழாயன் நடு நழாயகமழாக வீற்றிருந்தழான்.
அவென் அருகில் இளவெரசேன் இரழாஜரழாஜன் இருந்தழான். அரசேனுக்கு மறு பக்கத்தில் அமவெப்
புலவெரழான ஒட்டக்கூத்தர் இருந்தழார். ஒரு பக்கம் மசேவெப் வபருமக்கள கூடி இருந்தனர். ஒரு
பழால் புலவெர்கள குழுமி இருந்தனர் ; ஒரு மருங்கில் சிற்றரசேர் திரண்டு இருந்தனர்.
சசேக்கிழழார் வபருமழான் உயர்ந்த பீடத்தில் அமர்ந்திருந்தழார். அவெருக்கு முன் ஒரு சிறிய
சமமசே இடப்பட்டிருந்தது. அதன் மீது திருத்வதழாண்டர் புரழாண நூல் மவெக்கப்
பட்டிருந்தது. அவெரது சிவெ சவெடம் அமனவெர் உளளத்மதயும் கவெர்ந்தது. அப் வபருமழான்
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குறித்த சநரத்தில் சமற்வசேழான்ன கடவுள வெழாழ்த்மதப் பழாடி, நூமல அரங்சகற்றம்
வசேய்யலழானழார்.
அவெர் தமக்கு முன் இருந்த நூல்களுடன், தம் கழாலத்தில் இருந்த வபரிசயழார்கமளக்
சகட்டுப் பல வசேய்திகமளச் சசேகரித்தழார் என்று முன் வசேழான்சனழாமல்லவெழா? அந்தப்
வபரிசயழார்கள தழாம் வசேழான்ன குறிப்புகள சசேக்கிழழார் பழாடிய நூலில் இருந்தமதக்
கண்டதும் மிக்க மகிழ்ச்சியமடந்தனர். சசேர- சசேழாழ-பழாண்டியர் வெரலழாறுகள ஒழுங்கழாகப்
பிமழயின்றிக் கூறப்பட்டு இருந்ததழால் அம் மரபுகமளச் சசேர்ந்த அரசேர்கள மன மகிழ்ச்சி
வகழாண்டழார்கள. நூல் முழுவெதும் சிவென் அடியழார் வபருமமசய சபசேப்பட்டு இருந்ததழால்
மசேவெப் வபரியழார் மனம் களித்தனர். கழாவிய இலக்கணம், வசேய்யுள இலக்கணம் முதலிய
இலக்கண-இலக்கியப் பண்புகள நிமறவுற்று இருந்தமதக் கண்ட புலவெர் வபருமக்கள
அந்நூலிமனப் பழாரழாட்டினழார்கள. இங்ஙனம் பல வெமகப்பட்ட தமிழ் நழாட்டுப் சபரறிஞர்
முன்னிமலயில் திருத்வதழாண்டர் புரழாணம் அரங்சகற்றம் வசேய்யப்பட்டது.
அரசே வெரிமசேகள
அநபழாயன் வகழாண்ட மகிழ்ச்சிக்கு அளசவெ இல்மல. அவென் சசேக்கிழழாமரயும் அவெர்
பழாடிய புரழாணத்மதயும் யழாமன மீது ஏற்றித் தில்மலப் பிரழான் திருக்சகழாயிமல வெலம் வெரச்
வசேய்தழான். தழான் சசேக்கிழழார் பின்னிருந்து கவெரி வீசி மகிழ்ந் தழான். அரண்மமனமய
அமடந்ததும் அவெருக்குத் "வதழாண்டர் சீர் பரவுவெழார்" என்ற பட்டத்மதயும் விமல
மதிப்பற்ற ஆமட அணிகமளயும் தந்தழான். பல சிற்றுழார்கமள வெழங்கினழான்.
பழாலறழாடிழாயர்க்குப் பதவி
அரசேன் அவெமர சநழாக்கி, "மசேவெப் வபரியீர், மசேவெ உலகம் வசேய்த நற்சபற்றின் பயனழாக
வெந்த புலவெர் மணிசய, தழாங்கள இன்று முதல் தவெ முனிவெரழாக இருக்க சவெண்டுபவெர்
ஆயினீர். இனி உம்மம அமமச்சேரழாக மவெத்திருப்பது பழாபம். யழான் தங்களிடத்தில் சவெமல
வெழாங்குதல் தவெறு. தங்கள மரபு அரசேழாங்கத்தில் வபயர் வபற சவெண்டும்; ஆதலழால் தங்கள
அருமமத் தம்பியழார் பழாலறழாவெழாயர் வதழாண்மட மண்டலத்மதக் கழாத்து வெரும் மழாகழாணத்
தமலவெரழாக இருக்கக் கடவெர். தழாங்கள சிவெ ஸ்தல யழாத்திமர வசேய்து வகழாண்டு, மசேவெ சேமய
வெளர்ச்சிக்கும் தங்கள ஆன்ம அமமதிக்கும் உரிய வசேயல்களில் ஈடுபடலழாம்!” என்று
அன்பும் பணிவும் சதழான்றக் கூறினழான்.
சசேக்கிழழார் தல யழாத்திமர
சசேக்கிழழார் வபருமழான் அரசேன் விருப்பப்படி அரசேழாங்க சவெமலயிலிருந்து ஓய்வு வபற்றழார்.
நழாயன்மழார் பழாடல் வபற்ற ஸ்தலங்கட்கு யழாத்திமர வசேன்றழார். அங்கங்குப் பல
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திருப்பணிகள வசேய்தழார். தமது பிறந்த இடமழாகிய குன்றத்துரில் தங்கித் திருநழாசகசுவெரப்
வபருமழாமனப் பணிந்து தவெம், கிடந்தழார்.
சசேக்கிழழார் சிறப்பு
சசேக்கிழழாரது திருத்வதழாண்டர் புரழாணம் இல்லழாவிடில் நழாயன்மழார் வெரலழாறுகமள நழாம்
விளக்கமழாக அறிய முடியழாது; நழாயன்மழார் கழாலத்துச் மசேவெ சேமய நிமலமமமய நழாம் அறிய
வெழியில்மல. அந்தக் கழாலத்தில் இந்த நழாட்டில் இருந்த வபளத்த சேமயத்மதப் பற்றியும்
சேமண சேமயத்மதப் பற்றியும் வதளிவெழாக அறிய முடியழாது. அக்கழால உளநழாட்டு-வவெளி
நழாட்டு வெழாணிகம்-நழாட்டு நடப்பு-பலவெமகப்பட்ட மக்களுமடய பழக்கவெழக்கங்கள,
பலவெமகப்பட்ட நில வெமககள முதலிய விவெரங்கமள உளளவெழாறு உணர முடியழாது.
திருத்வதழாண்டர் புரழாணத்தில் கூறப்படும் நழாயன்மழார் கழாலம், நீங்கள வெரலழாற்றில்
படிக்கும் பல்லவெர் கழாலம் ஆகும்.[குறிப்பு 2] அந்தக் கழாலத்துத் தமிழ் நழாட்டுச் மசேவெவபளத்த-சேமண சேமயங்களின் நிமலமமமயத் திருத்வதழாண்டர் புரழாணத்மதத் தவிர சவெறு
தமிழ் நூலில் விரிவெழாகக் கழாண இயலழாது. அக்கழாலத் தமிழ் அரசேர்கமளப் பற்றிய ப்ல
விவெரங்கமள இக் கழாவியத்திற் கழாணலழாம், பல்லவெர்-சேழாளுக்கியர் சபழார், பல்லவெர்-தமிழ்
அரசேர் சபழார், பழாண்டியர்-சேழாளுக்கியர் சபழார், அக்கழாலத்தில் உண்டழான வபரும் பஞ்சேங்கள
முதலிய சேரித்திர சேம்பந்தமழான வசேய்திகமளயும் இப்வபரிய நூலில் கழாணலழாம்.
திருத்வதழாண்டர் புரழாணத்திற்குப் வபரிய புரழாணம் என்னும் வபயரும் உண்டு. இந்நூல்
எளிய நமடயில் பழாடப்பட்ட 1253 வசேய்யுட்கமள உமடயது. இது தமிழ் மக்களது
வசேல்வெம் எனலழாம். இது இலக்கியம்-வெரலழாறு-கமலகள-சேமயங்கள முதலியமவெ பற்றிய
விவெரங்கமளக் கூறும் வபருங்கழாவியம். ஆதலின் நழாம் இப் வபரு நூலிமனப் படித்து,
இதமன மிக்க ஆரழாய்ச்சிசயழாடு நமக்குப் பழாடித் தந்த சசேக்கிழழார் வபருமழானுக்கு நன்றி
வசேலுத்துசவெழாமழாக!
சசேக்கிழழார் திருப்வபயர் வெழாழ்க வசேழித்து வெழாழ்க!!.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. சிவெவபருமழான் உணர்தற்கு அருமமயழானவென; கங்மகமயயும் பிமறச் சேந்திரமனயும்
முடியில் தரித்தவென்; சசேழாதி வெடிவெழானவென்; சிற்றம்பலத்தில் நடனம் வசேய்பவென்;
அப்வபருமழானுமடய மலர் சபழான்ற சிலம்பணிந்த திருவெடிகமள வெணங்குசவெழாம்.
2. கி. பி. 300-900
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