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பசோரசோட்டுடர
நசோவலர்
25-1-'47
ச. சசசோமசுந்தர பசோரதியேசோர், M.A., B.L.,
பசுமடல
To
லசன்டன வித்துவசோன் மசோ. இரசோசமசோணிக்கம் பிள்டள அவர்கள், B.O.L., L.T., M.O.L.,
அன்பசோர்ந்த ஐயேசோ,
நலம். நசோனங்கு நசோடுவதும் நலசம. தசோங்கள் அன்சபசோடனுப்பியே சசசோழர் வரலசோற - மூன்ற பகுதிகளும்
வரப்லபற்சறேன்; படித்து மகிழ்வுற்சறேன். இனியே எளியே நடடயில், கனியு மதுர லமசோழியேசோல், லபசோன்னி
வளநசோட்டுப் புகழ்ச் சசசோழர் லபசோன்கசோல வரலசோற தமழருக்குத் தந்த லபருடம. தங்களலதன்பதில்
தடடயில்டல. நடுநிடலயில் லநடு நசோளசோய்ந்து, பழம் பசோடல், இடடக்கசோலச் சசோன்சறேசோர் நூல்,
கல்லவட்டு, லசப்சபடுகள் அடனத்தும் துருவி, தற்கசோல ஆரசோய்ச்சியேசோளர் கருத்துகடள அலசி, சநர்டம
வழுவசோத நன்முடிபுகடளக் கண்டு லவளியிட்ட தமழ்ச்சரித வரிடசயில்சல்ே தங்கள் கட்டுடரகள்
சிறேப்பிடம் லபறவதில் ஐயேமல்டல. தங்கள் குசலசோத் துங்கன் வரலசோறம், பிறே உடரகளும் சசசோழர்
வரலசோற்றக்குச் சசோர்பும் துடணையும் தந்து வளம் நிடறே பசோரசோட்டுக்குரியேது.
இளடமயிசல தம் முயேற்சியேசோல் நிரம்பியே நூல் பயின்ற, தசோம் வரம்பறத்த வரலசோறகள் எழுதி உதவியே
அருந்திறேனும் நுண் அறிவும் இளம்புலவர் பசோரசோட்டிப் பின்பற்றிப் பயேனடடயே உதவுலமன நம்புகிசறேன்.
நடு வயேடத அடடயுமுனம், புலடமலயேசோடு புகழ் வளரப் லபற்றள்ள தசோம், லநடும் பல்லசோண்டினியே
தமழ்த் லதசோண்டசோற்றி, லபசோருளுடர நூல் பல இயேற்றி, அறிவுடடயேசோர் அடவயிலிடம் அடடந்து சிறேந்து
உயேர்ந்திடுமசோற இடறேவன் அருள் கூட்டிடுக. என்றம் தம் நட்டபயும் பலடனயும் விரும்பும்.
அன்பன்,
இளடசகிழசோன்
ச. சசசோமசுந்தர பசோரதி
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முன்னுடர
தமழர் நசோகரிகம் சசசோழ அரசர்களசோல் மகவும் உயேர்ந்த நிடலடயே அடடந்தது. லதன்னிந்தியேசோ முழுவதும்
ஒசர ஆட்சிக்கு உட்பட்டுச் சுமசோர் முந்நூற வருஷகசோலம் ஒசர ரசோஜ்யேமசோக ஆளப்பட்டு வந்தது.
நசோலடங்கும் அடமதி நிலவியேது. சிறியேவும் லபரியேவும் ஆன கற்சகசோயில்கள் கட்டப்பட்டன. அழகு
வசோய்ந்த சிற்பங்கள் அசநகம் கல்லில் லசதுக்கப்பட்டன; லவண்கலத்திலும் வசோர்க்கப்பட்டன. நல்ல
ஒவியேங்கள் பல வடரயேப்பட்டன. டகத்லதசோழில்களும் வியேசோபசோரமும் லசழித்து வளர்ந்தன.
ஜேயேங்லகசோண்டசோர், சசக்கிழசோர், கம்பர், ஒட்டக் கூத்தர் முதலியே லபரும் புலவர்கள் பலர் இனியே நூல்கடள
இயேற்றித் தமடழப் லபருக்கினசோர்கள். இம்மசோதிரியேசோன பல கசோரணைங்கள் பற்றிச் சசசோழ அரசர்களின்
சமன்டமயும் லபருடமயும் இந்தியேசோ முழுவதுமன்றி, ஆசியேசோக்கண்ட முற்றிலுசம எல்லசோரும்
சபசோற்றம்படி விளங்கின.
இந்த சமன்டம மக்க நூற்றேசோண்டுகளின் சரித்திரத்டத விரிவசோகத் தமழில் எழுத வித்துவசோன்
மசோ.இரசோசமசோணிக்கம் முன் வந்திருப்பது ஒரு நல்ல கசோரியேம். அவர்கள் தம் நூடல நல்ல ஆரசோய்ச்சி
முடறேயில் எளியே நடடயில் யேசோவர்க்கும் பயேன்படக் கூடியே வழியில் எழுதியிருக்கிறேசோர்கள் என்பது சில
பக்கங்கடளப் படித்தசோசல எளிதில் விளங்கும். நல்ல ஆரசோய்ச்சி நூல்கடள அவர்கள் நன்கனம்
கற்றேறிந்திருப்பசதசோடு, சுயேமசோகவும் ஆரசோய்ச்சித் துடறேயில் ஈடுபட்டவர்கள். ஆயினும் அவர்கள்
லவளியிட்டிருக்கும் அபிப்பிரசோ யேங்கள் எல்லசோவற்டறேயும் எல்சலசோரும் ஒருங்சக அங்கீ கரிப்பசோர்கள்
என்ற அவர்கள் எண்ணைமசோட்டசோர்கள். அஃது அவசியேமுமல்டல. நம் நசோட்டுச் சரித்திரப் பகுதிகள்
பலவற்றில் அபிப்பிரசோயே சவறபசோடுகளுக்கு இடம் இருந்து லகசோண்சடதசோனிருக்கும். ஆனசோல் இம்மசோதிரி
நூல்கள், அவ்வப்சபசோது கிடடக்கும் ஆய்ந்த தீர்மசோனங்கடள எல்சலசோரும் எளிதில் அறிந்து லகசோள்வதற்கு
சவண்டியே நல்ல கருவிகளசோகும். இந்தச் சசசோழர் சரித்திரத்டதப் பலர் படித்து நன்டம லபறவசோர்கள்
என்ற நம்புகிசறேன்.
லசன்டன யுனிவர்சிடி,
14-3-47 K.A. நீலகண்ட சசோஸ்திரி
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முதற் பசோகம்
1. சசசோழர் வரலசோற்றக்குரியே மூலங்கள்
சங்க கசோலம்
இப்லபசோழுது ‘சங்க நூல்கள்’ என்ற கூறேப் லபறம் எட்டுத் லதசோடக , பத்துப்பசோட்டு,
பதிலனண்கீழ்க்கணைக்கு என்பனவும், சிலப்பதிகசோரம், மணிசமகடல என்னும் கசோப்பியேங்களும்
சங்ககசோலச் சசசோழர் வரலசோறகடள அறியேப் லபருந்துடணை புரிவன ஆகும். ‘பதிலனண் கீழ்க்கணைக்கு
நூல்களில் திருக்குறேள், களவழி சபசோன்றே சிலசவ சங்க கசோலத்டதச் சசர்ந்தடவ, ஏடனயேடவ பிற்பட்ட
கசோலத்தடவ - சமணைர் சங்கத்தில் ‘இயேற்றேப் பட்டடவ’ என்ற ஆரசோய்ச்சி அறிஞர் லதளிவுறேக் கூறேலசோம்.
பதிலனண் கீழ்க்கணைக்கில் ‘இனியேடவ நசோற்பது’ சபசோன்றேடவ பிற்கசோல நூல்கள் என்ற சகசோடலில்
தவறில்டல. புறேநசோனூற, அகநசோனூற, நற்றிடணை, பத்துப்பசோட்டு, சிலப்பதிகசோரம், மணிசமகடல
என்பனசவ சங்கசோலச் சசசோழர் வரலசோற்றக்குப் சபருதவி புரிவன எனலசோம். இவ்வுண்டமடயே அடுத்த
பிரிவிற் கசோணைலசோம். இவற்றடன் பிடளநி, தசோலம, லபரிப்ளுஸ் ஆசிரியேர் முதலிசயேசோர் எழுதியுள்ள
‘லசலவு நூல்கள்’ பயேன்படுவன ஆகும்.
இடடப்பட்ட கசோலம்
சங்கத்து இறதியேசோகியே (சுமசோர்) கி.பி. 3-ஆம் நூற்றேசோண்டுக்குப் பின் ஆதித்த சசசோழன் பல்லவடர லவன்றே
சசசோழப் சபரரசு ஏற்படுத்தியே 9-ஆம் நூற்றேசோண்டின் கடடப்பகுதிவடர ஏறேத்தசோழ 500 ஆண்டுகள்
சசசோழடரப் பற்றியும் சசசோழ நசோட்டடப் பற்றியும் அறிந்து லகசோள்ளப் சபருதவி லசய்வன சிலசவ ஆகும்.
அடவ (1) பல்லவர் பட்டயேங்கள், (2) அக்கசோலப் பசோலி - வடலமசோழி - தமழ் நூல்கள், (3) பசோண்டியேர்
பட்டயேங்கள், (4) சசோளுக்கியேர், கங்கர், இரசோட்டிரகூடர் பட்டயேங்கள் முதலியேன ஆகும். இவற்றடன்
தடலசிறேந்தன சதவசோரத் திருமுடறேகள் ஆகும். இவற்டறே உள்ளடக்கிப் பல கல்லவட்டுகடளயும்
(இக்கசோலத்தில் நமக்குக் கிட்டசோத) பிறே சசோன்றகடளயும் லகசோண்டு எழுதப் லபற்றே சசக்கிழசோர் - லபரியே
புரசோணைம் என்னும் ஒப்புயேர்வற்றே நூலும் சிறேந்ததசோகும். ஆழ்வசோர்கள் பசோடியேருளியே நசோலசோயிரப்
பிரபந்தமும் திவ்யேசூரி சரிதம் முதலியேனவும் ஒரளவு உறதுடணை புரியும்.
பிற்பட்ட சசசோழ – கல்லவட்டுகள்
விஜேயேசோலயே சசசோழன் முதல் கி.பி. 13 ஆம் நூற்றேசோண்டு வடர இருந்த சசசோழர் வரலசோற அறியே
ஆயிரக்கணைக்கசோன கல்லவட்டுகளும் லசப்சபடுகளும் லபருந்துடணை புரிகின்றேன. இவற்றள் சிறேந்தடவ
இரசோசரசோசன் கசோலமுதல் சதசோன்றியே கல்லவட்டுகளும் லசப்சபடுகளுசம ஆகும். இடவ அரசர் சபசோர்ச்
லசயேல்கடளயும் பிறேவற்டறேயும் முன்னர்க் கூறி அவரது ஆட்சி ஆண்டடப் பிற்கூறிக் கல்லவட்டு
அல்லது லசப்சபடு சதசோன்றியேதன் சநசோக்கத்டத இறதியிற்கூறி முடிக்கும் முடறேயில் அடமந்துள்ளன.
இவற்றேசோல், குறிப்பிட்ட அரசனது நசோட்டு விரிவு, சபசோர்ச் லசயேல்கள், குடும்ப நிடல, அரசியேற் லசய்திகள்,
அறேச்லசயேல்கள், சமயேத் லதசோடர்பசோன லசயேல்கள், அரசியேல் அலுவலசோளர் முதலிசயேசோர் லபயேர்கள் இன்ன
பிறேவும் அறியே வசதி ஏற்பட்டுள்ளது. லபசோதுவசோகக் கல்லவட்டுகள். பல்லவர் கசோல முதசல சமயேத்
லதசோடர்பசோக உண்டசோனடவசயே ஆகும்; சகசோவில், மடம், மடறேயேவர் லதசோடர்பசோகத் தசோனம் லசய்தல்
என்பவற்டறேக் குறிக்கத் சதசோன்றியேடவ ஆகும். சகசோவில்கடளப் புதியேனவசோகக் கட்டுதல்,
படழயேவற்டறேப் புதுப்பித்தல், சகசோவில் திருப்பணிகள் லசய்தல் முதலியே நற்பணிகடளக் குறிக்க வந்த
அவற்றில், “இன்னின்ன இடங்களில் இன்னவடர லவன்றே இன்ன அரசன் பட்டம் லபற்றே இன்ன
ஆண்டில்”. என்ற விளக்கமசோக வரும் முதற் பகுதிசயே வரலசோற்றக்குப் லபருந்துடணை லசய்வதசோகும். சில
கல்லவட்டுகள் அரசியேல் லதசோடர்பசோக எழுந்துள்ளன. அடவ என்றசம நிடலத்திருக்கத் தக்கடவ. அடவ
வரிவிதித்தல், நிலவரி, லதசோழில்வரி, ஊரடவகளின் முடிவுகள், லதசோழில் முடறேகள், அரசியேல் முடறேகள்
இன்ன பிறேவும் விளக்குவனவசோகும்.பல சகசோவில்களில் உள்ள கல்லவட்டுகள் ஊர் மக்களுடடயே நிலம்
விற்றேல், வீடு விற்றேல், மடன விற்றேல், வசோங்கல் முதலியே லசய்திகடளயும் குறிக்கின்றேன. சில சகசோவில்
சுவர்களில் சதவசோர நூல்களில் கசோணைப்லபறேசோத சம்பந்தர் முதலிசயேசோர் பசோக்கள் லவட்டப்பட்டுள்ளன.
இங்ஙனம் இக்கல் லவட்டுகள் வரலசோற்றக்குப் பல துடறேகளிலும் சபருதவி புரிதல்
கசோணைலசோம்.இடவசயே அன்றி, இக்கல்லவட்டுகளசோல் அக்கசோல வடலமசோழி-தமழ் இவற்றின் வளர்ச்சிநடட மசோறபசோடு முதலியேவற்டறேயும் அறியேலசோம். வட்லடழுத்து, பல்லவ-கிரந்த எழுத்து, சசசோழர் கசோலத்
தமழ் எழுத்து ஆகியே இம்மூன்ற தமழ் எழுத்துகடளயும் இக் கல்லவட்டுகளசோல் நன்குணைர்தல் கூடும்.
சகசோவில்கள்
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தமழ் நசோட்டில் வியேத்தகு முடறேயில் கற்சகசோவில்கள் பலவற்டறே அடமத்த லபருடம சசசோழர்க்சக
உரியேது. கயிலசோசநசோதர் சகசோவில், பரசமசுவர வர்மன் கட்டியே கூரத்துச் சிவன் சகசோயில் முதலியேவற்டறேக்
கண்ணுற்றே பிற்கசோலச் சசசோழர் வசோனளசோவியே விமசோனங்லகசோண்ட சகசோவில்கடளக் கட்டினர்.
இக்கற்சகசோவில் சுவர்களிலும் தூண்களிலும் தடரயிலும் ஏரசோளமசோன கல்லவட்டுகள் லவட்டப்பட்டன.
கல்லவட்டுள்ள சகசோவில்கள் புதுப்பிக்கப் படுங்கசோல், அக்கல்லவட்டுகடளப் பிரதி லசய்துலகசோண்டு
புதிதசோக அடமந்த சகசோவிலில் லபசோறித்தல் அக்கசோல மரபசோக இருந்தது. சுடத, லசங்கல் முதலியேவற்றேசோல்
ஆகியே சகசோவில்களிலும் கல்லவட்டுகள் இருந்தன. சகசோவில்களில் உள்ள பலவடகச் சிற்பங்கடளக்
லகசோண்டு சசசோழர் சிற்பக் கடல உணைர்டவ அறியேலசோம்[1]. ஒவியேங்கடளக்[2] லகசோண்டு, சசசோழர்கசோல
ஓவியேக்கடல வளர்ச்சிடயே அறியேலசோம்; மக்களுடடயே நடட, உடட, பசோவடன, அணிகள் முதலியேன
அறியேலசோம். சகசோவில் கட்டட அடமப்டபக் கூர்ந்து சநசோக்கிப் பல்லவர் கசோலக் கட்டடக் கடல சசசோழர்
கசோலத்தில் எங்ஙனம் லதசோடர்புற்ற வளர்ந்து வந்தது என்படத உணைரலசோம். எண்ணிறேந்த பசோடல்லபற்றே
சகசோவில்கள் சசசோழர்களசோல் கற்சகசோவில்களசோக மசோற்றேப்பட்டன. லபருஞ்சிறேப்பும் லபற்றேன,
இக்சகசோவில்கடள முற்றேப் பரிசசசோதித்துச் சசசோழர்கசோலச் சிற்ப-ஒவியே-கட்டடக் கடலகளின் வளர்ச்சிடயேச்
சிறேந்த முடறேயில் ஆரசோய்ந்து நூல் எழுதிசனசோர் எவரும் இல்டல என்பது வருந்தத்தக்க லசய்தியேசோகும்.
சுருங்கக்கூறின், இன்ற சசசோழர் வரலசோற்டறே உள்ளவசோற உணைரப் சபருதவி லசய்வன - வரலசோற்றக்கு
மூலமசோக அடமந்துள்ளன - சகசோவில்கசள ஆகும்.
சசசோழர் கசோசுகள்
சசசோழர், பல்லவர்கடளப் சபசோலசவ, லபசோன், லவள்ளி, லசம்பு ஆகியேவற்றேசோல் ஆன கசோசுகடள
லவளியிட்டனர். அவற்றள் பல இப்லபசோழுது கிடடத்துள்ளன. லபசோற் கசோசுகள் சிலசவ, லவள்ளிக்
கசோசுகள் சில: லசப்புக் கசோசுகள் பல. லசப்புக் கசோசுகள் பல வடிவங்களிற் கிடடத்துள்ளன. எல்லசோக்
கசோசுகளும் சசசோழர் அடடயேசோளமசோன புலி பதியேப் லபற்றேடவ; புலிக்கருகில் சசர, பசோண்டியேர் குறிகளசோன
வில்லும் கயேலும் லகசோண்டடவ. இவற்டறேச் சுற்றிலும் இவற்டறே லவளியிட்ட அரசன் லபயேர்
லபசோறிக்கப்பட்டிருக்கிறேது. சில கசோசுகளில் இடவசயே பின்புறேத்திலும் லபசோறிக்கப்பட்டுள்ளன. சவற சில
கசோசுகள் ‘ஈழக்கசோசு’ எனப்படுவன. அவற்றில் ஒரு முரட்டு மனிதன் ஒரு பக்கத்தில் நிற்பது சபசோலவும்
மற்லறேசோரு பக்கத்தில் இருப்பது சபசோலவும் கசோணைப்படுகிறேசோன். கல்லவட்டுகடளயும் கசோசுகளில் உள்ள
எழுத்துகடளயும் லகசோண்டு இக்கசோசுகள் இன்ன அரசன் கசோலத்தடவ என உறதிப்படுத்தலசோம். ஈழக்கசோசு
என்பன இரசோசரசோசன் கசோலம் முதல் முதற் குசலசோத்துங்கன் கசோலம் வடர வழக்கில் இருந்தடம
கல்லவட்டுகளசோல் லதரிகிறேது. சசசோழர் ஈழநசோட்டட அடிடமப்படுத்தி ஆண்ட சபசோது ஈழக்கசோடச
லவளியிட்டனர் என்பது இதனசோல் அறியேக்கிடக்கிறேது அன்சறேசோ?
இலக்கியேம்
சமல்நசோட்டு இலக்கியேங்கட்கும் நம்நசோட்டு இலக்கியேங்கட்கும் சிறேந்த சவறபசோடு உண்டு. சமல்நசோட்டு
இலக்கியேம் சமயேச் சசோர்புடடயேதசோக இரசோது. அதனசோல் அது வரலசோற்றக்குப் லபருந்துடணை லசய்கிறேது.
ஆனசோல் இந்தியே நசோட்டின் வரலசோற சமயேக் கடலுள் ஆழ்ந்து புடனந்துடரக்கப்பட்ட பல கடதகளில்
மடறேப்புண்டு கிடக்கிறேது லகசோடுடமயேசோகும். இதனசோல், ‘இலக்கியேங்கடள நம்பி வரலசோற்றக் கட்டடம்
அப்படிசயே கட்டலசோகசோது[3] என்றே சசோத்திரீயே முடறேயில் ஆரசோய்ச்சி நடத்தும் அறிஞர் அடறேந்துள்ளனர்.
இரசோமசோயேணைம், பசோரதம் சபசோன்றே வடலமசோழிப் லபருநூல்கள் பலமுடறே பல
மசோறதல்கள் அடடந்துள்ளன என்படத அறிஞர்கள் நன்கு கசோட்டி விளக்கியுள்ளனர். ஆதலின், தமழில்
உள்ள திருவிடளயேசோடல் புரசோணை நூல்கள், பரணி, உலசோ, லபரியே புரசோணைம் முதலிய்வற்றில் வரலசோற்ற
முடறேக்கு ஏற்பனவற்டறேசயே சகசோடல் ஆரசோய்ச்சியேசோளர் கடனசோகும்.
பிற்கசோலச் சசசோழர் கசோலசம லதன்னசோட்டில் இலக்கியே இலக்கணை நூல்கள் லபருகியே கசோலம் ஆகும். டசவத்
திரு முடறேகடள வகுத்த நம்பியேசோண்டசோர் நம்பி இக்கசோலத்திற்றேசோன் வசோழ்ந்தவரசோவர். ஒன்பதசோம்
திருமுடறேடயேப் பசோடியே அடியேசோர் பலர் வசோழ்ந்த கசோலமும் இதுசவ. பன்னிரண்டசோம் திருமுடறே ஆகியே
திருத்லதசோண்டர் புரசோணைம் என்னும் வரலசோற்றச் சிறேப்புடடப் லபரு நூல் இக்கசோலத்சததசோன்
எழுதப்பட்டது. ‘சசக்கிழசோர் தம் மனம் சபசோனவசோற நம்பிகள் அந்தசோதியில் இல்லசோதவற்டறேயும் சசர்த்து
விரித்து நூல் லசய்துள்ளசோர். அவர் கூறம் நசோட்டு நிடல அவர் கசோலத்தசத என்ற வரலசோற்றேசோசிரியேர் சிலர்
வடரந்துள்ளனர். லதன்னசோட்டு வரலசோற சம்பந்தப்பட்டவடர, சசக்கிழசோர் லபருமசோன்
லபரும்பசோன்டம பிடழபடசோது எழுதியுள்ளசோர் என்படத லபரியே புரசோணைத்டத அழுத்தமசோகப்
படித்தவரும் பல்லவர் முதலியே பல மரபு அரசர் தம் கல்லவட்டுகடள நுட்பமசோக ஆய்ந்தவரும் நன்கு
அறிதல் கூடும். சசக்கிழசோர், தசோம் பன்னிரண்டசோம் நூற்றேசோண்டினர் என்படத அறேசவ மறேந்தவரசோய் அவ்வந் நசோயேன்மசோர் கசோலத்தவரசோக இருந்து நசோட்டு நடப்பும் பிறேவும் நன்கறிந்தவரசோய்ப் பசோடியுள்ள
முடறேடயே சவற எந்தத் தமழ் நூலிலும் கசோணை இயேலசோசத! சசக்கிழசோர் லபருமசோன் புரசோணைம் பசோட வந்த
பிற்கசோல ஆசிரியேர் சபசோன்றேவர் அல்லர். அவர் சிறேந்த புலவர், சசசோழர் சபரரசின் முதல் அடமச்சர்; சிறேந்த
8

சிவனடியேசோர்; தமழகம் முழுவடதயும் நன்கு அறிந்தவர்; லதசோண்டட நசோட்டினர்; பல்லவ அரசர்
கல்லவட்டுகடளயும் சசசோழர் கல்லவட்டுகடளயும் இக்கசோலத்தில் நமக்குக் கிடடக்கசோத பல
நூல்கடளயும் லசப்புப் பட்டயேங்கடளயும் கல்லவட்டுகடளயும் நன்கு படித்தவர் என்பன சபசோன்றே பல
லசய்திகள் அவர் தம் புரசோணைத்துள் கசோணைப்படுகின்றேன. வரலசோற்றேசோசிரியேர் ‘இருண்ட கசோலம்’ என்ற கூறி
வருந்தும் கசோலத்டதப் பற்றியே பல உண்டமச் லசய்திகடளத் தம் கசோலத்திருந்த மூலங்கடளக் லகசோண்டு
சசக்கிழசோர் குறித்துச் லசல்லடல வரலசோற்றப் பண்புடடயே உள்ளத்தினர் நன்குணைர்தல் கூடும்.
ஆயிரக்கணைக்கசோன கல்லவட்டுகள் இன்னும் லவளி வரசோத இக்கசோலத்தில் கிடடத்துள்ள
கல்லவட்டுகடளக் லகசோண்டு பசோர்ப்பினும், ‘சசக்கிழசோர் சிறேந்த கல்லவட்டுப் புலவர்-வரலசோற்றக்கு
மசோறேசோக நூல் லசய்யேசோத மசோலபரும் புலவர்.அவருக்கிடணையேசோக இத்துடறேயில் தமழ்ப் புலவர் எவரும்
இலர். ஆதலின், அவரது நூடலச்[4] சசோன்றேசோகக் லகசோள்ளலசோம்’ எனத் துணிந்து சகசோடலில்
தவறண்டசோகசோது.
கம்பரசோமசோயேணைம் தமழின் வளடமடயே வளமுறேக் கசோட்டுக் லபருங்கசோப்பியேமசோகும். ஒட்டக் கூத்தர்
பசோடியே மூவர் உலசோ, குசலசோத்துங்கன் பிள்டளத்தமழ், தக்கயேசோகப் பரணி என்பன சசசோழ அரசர்
மூவடரப் பற்றியேடவ. அடவ வரலசோற்றக்குத் துடணை லசய்வன
ஆகும். சயேங்லகசோண்டசோர் பசோடியே கலிங்கத்துப்பரணி வரலசோற்றச் சிறேப்புடடயேது. கலிங்கப்
படடலயேடுப்பு, சசசோழர் பரம்படர, குசலசோத்துங்கன் சிறேப்பு, அவனது தசோடனத் தடலவனசோன கருணைசோகரத்
லதசோண்டடமசோன் சிறேப்பு இன்ன பிறேவும் இனிதறியே இந்நூல் உதவி லசய்கிறேது. டவணைவ
நூல்களசோன திவ்யே சூரி சரிதம், குருபரம்படர என்பன எழுதப்பட்ட கசோலமும் சசசோழர் கசோலசம ஆகும்.
இடவ இரசோமசோநுசர் கசோலத்டத உறதிப் படுத்தவும் அக்கசோலத் தமழ்நடட, டவணைவ சமயேநிடல
முதலியேவற்டறே அறியேவும் உதவுகின்றேன. ஆழ்வசோர் பசோசுரங்கட்கு விரிவுடர வடரந்த கசோலமும்
ஏறேக்குடறேயே இதுசவ ஆகும். புத்தமத்திரர் என்பவர் லசய்த வீரசசசோழியேம் வீர ரசோசசந்திரன் கசோலத்தசத
ஆகும். யேசோப்பருங்கலக் கசோரிடக, விருத்தி என்பனவும் இக்கசோலத்சததசோன் லசய்யேப்பட்டன. டசவ
சித்தசோந்த சசோத்திரங்களிற் பல இக்கசோலத்சததசோன் லசய்யேப்பட்டன.
லவளிச் சசோன்றகள்
சசோசனங்கள்: சசசோழர் கசோலத்தில் சசசோழப் லபரு நசோட்டடச் சூழ இருந்தசோண்ட சமடலச் சசோளுக்கியேர்,
கீடழச் சசோளுக்கியேர், இரசோட்டிரகூடர், கங்கர் முதலியே பலதிறேப்பட்சடசோர் கல்லவட்டுகளும்
லசப்சபடுகளும் சசசோழர் வரலசோற்டறேயும் கசோலங்கடளயும் அறியே ஒரளவு துடணை புரிகின்றேன. சசசோழர்க்கு
அடங்கிச் சிற்றேரசரசோக இருந்து ஆண்டவர் பட்டயேங்களும் சவண்டற் பசோலனசவ ஆகும்..
லவளிநசோட்டசோர் குறிப்புகள் : சனர் சிலர் எழுதி டவத்துள்ள லசலவு (யேசோத்திடர)க் குறிப்புகள், அரசோபியேர்
குறித்துள்ள லசலவுக் குறிப்புகள், மசோர்க்சகசோசபசோசலசோ சபசோன்சறேசோர் எழுதியுள்ள
குறிப்புகள், மகசோவம்சம் முதலியேன இக்கசோலத் தமழக நிடலடமடயே நன்கு விளக்குவனவசோகும்.
சசசோழர் வரலசோற்ற நூல்கள்
இதுகசோறம் கூறியே பலவடகச் சசோன்றகளின் துடணைடயேக் லகசோண்டு வரலசோற்றத் துடறேயிற் புகழ்
லபற்றே சபரசோசிரியேர் K.A. நீலகண்ட சசோஸ்திரியேசோர் அவர்கள் விரிவசோன முடறேயில் சசசோழர் வரலசோற்டறே
வடரந்து அழியேசோப் புகழ்லபற்றள்ளனர். இவர்க்கு முன்னசம நசோவலர் பண்டித ந.மு. சவங்கடசசோம
நசோட்டசோர் அவர்கள் (சங்ககசோலச்) ‘சசசோழர் சரித்திரம்’ என்லறேசோரு நூடல வடரந்துளர், அறிஞர் பலர் பல
லவளியீடுகளில் சசசோழர்கடளப் பற்றிப் பல ஆரசோய்ச்சிக் கட்டுடரகள் வடரந்துள்ளனர். பண்டித உலக
நசோத பிள்டள அவர்கள் கரிகசோலன், இரசோசரசோசன்வரலசோறகடளத் தனித்தனி நூல்களசோக லவளியிட்டுளர்.
பி.நசோ. சுப்பிரமணியேன் என்பவர் இரசோசசந்திரன் வரலசோற்டறேத் தனி நூலசோக வடரந்துள்ளசோர். பண்டிதர்
சதசோசிவப் பண்டசோரத்தசோரும் L. சனிவசோசன் என்பவரும் முதற் குசலசோத்துங்கன் வரலசோற்டறேத் தனி நூலசோக
எழுதியுள்ளனர். வரலசோற்ற ஆசிரியேர் திருவசோளர் இரசோமசந்திர தீக்ஷிதர் அவர்கள் மூன்றேசோம்
குசலசோத்துங்கன்வரலசோற்டறேத் தனி நூலசோக லவளியிட்டனர். இந்நூல் ஆசிரியேர் இரண்டசோம்
குசலசோத்துங்கன் வரலசோற்டறேத் தனி நூலசோக வடரந்துள்ளனர்.
திருவசோளர் சகசோட்டசோற - சிவரசோஜேப் பிள்டள அவர்கள் ‘பண்டடத் தமழ்க் கசோல நிடல’ என்னும் அரியே
ஆரசோய்ச்சி நூடல ஆங்கிலத்தில் லவளிப்படுத்தி உள்ளனர். திருவசோளர் J.M. சசசோமசுந்தரம்
பிள்டள அவர்கள் ‘சசசோழர் சகசோவிற் பணிகள்’, ‘தஞ்டசப் லபரியே சகசோவில்’ என்னும் ஆரசோய்ச்சி
நூல்கள் இரண்டட வடரந்துள்ளனர்.
‘ஆரசோய்ச்சி’ என்பது முடிவற்றேது; நசோளும் வளர்ந்து வருவது. ஆதலின், சமற்கண்ட நூல்கள் லவளிவந்த
பிறேகு சில வரலசோற்றச் லசய்திகள் புதியேனவசோக அறிஞரசோல் லவளியிடப் லபறதல் இயேல்சப அன்சறேசோ?
அங்ஙனம் இன்றேளவும் லவளிவந்துள்ள குறிப்புகளும் பிறேவும் வரலசோற்ற முடறேக்கும் தமழ் முடறேக்கும்
மசோறபடசோ வடகயில் நன்கு ஆய்ந்து லவளியிடசல இந்நூலின் நன்சனசோக்கம் ஆகும்.
___________________________________________________________________________________________________
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1. 123 of 1900; Ep Ind. Vol. 7, pp. 145-146.
2. தஞ்டசப் லபருவுடடயேசோர் கருவடறேச் சுவர் மீதுள்ள சசசோழர்கசோல ஒவியேங்கள் முதலியேன.
3. A. A. Macdonell’s ‘A History of Sanskrit Literature', pp.282-288.
J. Muir's ‘Original Sanskrit Texts’, Vol.IV pp. 441–491.
4. Vide the Author's ‘critical study of Sekkizhar and his historical material.’
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2. சங்க கசோலம்
சங்க கசோலம்
வரலசோற்றேசோசிரியேர் பலர் கடடச் சங்கத்தின் இறதிக் கசோலம் கி.பி. 3-ஆம் நூற்றேசோண்டசோக இருத்தல் கூடும்
என்ற முடிவு கட்டியுள்ளனர். இரசோவ்சசோஹிப் மு. இரசோக டவயேங்கசோர் சபசோன்சறேசோர் அச்சங்கத்தின்
லதசோடக்கம் ஏறேத்தசோழக் கி.மு. நசோன்கசோம் நூற்றேசோண்டசோக இருக்கலசோம் என்ற தக்க சசோன்றகள் லகசோண்டு
நிறவியுள்ளனர். இன்றள்ள லதசோடக நூற்பசோடல்கடள நடுவு நிடல யினின்ற ஆரசோயின், இன்றள்ள
பசோக்களில் சில கி.மு.1000 வடர லசல்கின்றேன என்படத அறியேலசோம். ‘வட லமசோழியில் ஆதிகசோவியேம்
பசோடியே வசோன்மீகர் புறேநசோனூற் றில் ஒரு பசோடடலப் பசோடியுள்ளசோர்’ என்ற பல சசோன்றகள் லகசோண்டு
‘லசந்தமழ் ஆசிரியேரசோகியே திரு. நசோரசோயேணை ஐயேங்கசோர் அவர்கள் லசந்தமழில் ஆரசோய்ச்சிக் கட்டுடர
வடரந்துள்ளனர்.[1] வசோன்மீகியேசோர் கசோலம் கி.மு. 8-ஆம் நூற்றேசோண்லடன்ற ஆரசோய்ச்சியேசோளர் கூறவர்.
தருமபுத்திரடன விளித்து சநசர பசோடியேதசோக ஒரு பசோடல் புறேநசோனூற்றில் உண்டு. பசோரதப் சபசோரில்
இருதிறேத்தசோர் படடகட்கும் உணைவளித்தவன் என்ற சசரலசோதன் ஒருவன், ‘லபருஞ்சசசோற்ற உதியேன்
சசரலசோதன்’, என்ற புறேநசோனூற்றிற் புகழப்பட்டுள்ளசோன். இரசோமசோயேணை கசோல நிகழ்ச்சிகளில் சில புறே-அக
நசோனுறகளிற் குறிக்கப்பட் டுள்ளன. இவற்டறே நன்கு சநசோக்குடகயில் தமழ்ப் புலவர் ஏறேத்தசோழக் கி.மு.
1000 த்திலிருந்து இருந்து வந்தனர் என்படத ஒருவசோற அறியேலசோம்.[2] பல்லவர் என்றே புதியே அரசமரபினர்
கசோஞ்சிடயேத் தடலநகரமசோகக் லகசோண்டு ஏறேக்குடறேயே கி.பி.400 -450 இல் சசசோணைசோடு அச்சுத
விக்கந்தன் என்றே களப்பிர குல கசோவலன் ஆட்சியில் இருந்தது என்படதப் புத்ததத்தர் என்றே லபளத்தத்
துறேவியின் கூற்றேசோல் அறியேலசோம்.[3] ‘களப்பிரர் பல்யேசோக சசோடல முதுகுடுமப் லபருவழுதிக்குப் பிறேகு
பசோண்டியே நசோட்டடக் டகப்பற்றினர். கி.பி.6 ஆம் நூற்றேசோண்டின் இறதியில் கடுங்சகசோன் என்றே பசோண்டியேன்
களப்பிர அரசடனத் லதசோடலத்துப் பசோண்டியே நசோட்டடக் டகப்பற்றினசோன்’ என்றே லசய்திகடள சவள்விக்
குடிப் பட்டயேத்தசோல் அறியேலசோம். இடவ அடனத்டதயும் சநசோக்க, களப்பிரரும் பல்லவரும் குறிக்கப்
லபறேசோத சங்க நூற்பசோக்களின் கசோலம் ஏறேக்குடறேயேக் களப்பிரர்க்கு முற்பட்டசோதல் சவண்டும் என்படத
அறியேலசோம். எனசவ சங்கத்தின் இறதிக்கசோலம் (பசோக்கள் பசோடியே கசோலமும் அடவ லதசோகுக்கப் லபற்றே
கசோலமும்) ஏறேத்தசோழக் கி.பி.300 க்கு முற்பட்டதசோகலசோம் எனக் சகசோடசல லபசோருத்தமசோகும்.
லதசோல்கசோப்பியேர் கசோலம்
இனித் லதசோல்கசோப்பியேம் என்பதன் கசோலவடரயேடறேடயேக் கசோண்சபசோம். இந்நூலுள் லபளத்த சமணைக்
குறிப்புகள் இன்டமயேசோல் இதன் கசோலம் கி.மு.4 ஆம் நூற்றேசோண்டிற்கு முற்பட்டதசோதல் சவண்டும்.
வட[4]லமசோழியேசோளர் தமழகம் புக்க கசோலம் ஏறேத்தசோழக் கி.மு.1000 என்ற வின்லசன்ட் ஸ்மத் சபசோன்றே
லபயேர்லபற்றே வரலசோற்றேசோசிரியேர் கூறியுள்ளனர்.[5] இங்ஙனம் தமழகம் புகுந்த வடலமசோழியேசோளர்
லதசோல்கசோப்பியேத்தில் - தமழர் இலக்கணை நூலில் இடம் லபறவலதனின், அவர்கள் தமழசரசோடு நன்கு
கலந்திருத்தல் சவண்டும். அவர்தம் வடலமசோழிச் லசசோற்களும் வழக்கில் சவரூன்றியிருத்தல் சவண்டும்.
இன்சறேல்,
“வடலசசோற் கிளவி வடஎழுத் லதசோரீஇ
எழுத்லதசோடு புணைர்ந்த லசசோல்லசோ கும்சம.”
எனவும்,
“சிடதந்தன வரினும் இடயேந்தன வடரயேசோர்”
எனவும்,
முடறேசயே வடலசசோற் கலப்புக்கும் பிரசோக்ருதக் கலப்புக்கும் லதசோல்கசோப்பியேர் விதிகள் லசய்திரசோர் என்க.
இந்நிடல உண்டசோக ஏறேத்தசோழ 300 அல்லது 400 ஆண்டுகள் ஆகி இருத்தல் இயேல்சப ஆகும் அன்சறேசோ?
சமலும் லதசோல்கசோப்பியேர் ‘ஐந்திரம் நிடறேந்த லதசோல்கசோப்பியேன்’ என்ற புகழப்பட்டவர். ஐந்திர இலக்கணை
நூலுக்கு மகவும் பிற்பட்டது பசோணினீயேம் என்பது எல்லசோர்க்கும் ஒப்ப முடிந்த கருத்து. பசோணினி கசோலம்
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கி.மு. 7-ஆம் நூற்றேசோண்டு என்பர் சகசோல்ஸ்டகர் என்னும் அறிஞர். பசோணினியேசம பிற்கசோல வடலமசோழி
உலடகக் லகசோள்டள லகசோண்ட இலக்கணை நூலசோகும். அந்நூல் லதசோல்கசோப்பியேர் கசோலத்தில் தமழகத்தில்
இருந்திருப்பின், அவர் ‘பசோணினியேம் நிடறேந்த லதசோல் கசோப்பியேன்’ எனப் லபயேர் லபற்றிருப்பசோர்.
அங்ஙனம் இன்டமயேசோல், லதசோல்கசோப்பியேர், பசோணினியேம் தமழகத்துக்கு வரசோத கசோலத்தில் இருந்தவர்
எனக் லகசோள்ளலசோம்.
‘லதசோல்கசோப்பியேர் கசோலத்தில் கவசோடபுரம் (அடல வசோய்) கடல்சகசோளசோல் அழிந்தது’ என்ற இடறேயேனசோர்
களவியேல் உடர கூறகின்றேது. இக்கடல்சகசோளுக்கும் இலங்டகயில் நடந்த கடல்சகசோள்களுக்கும்
லநருங்கியே லதசோடர்புண்டு என்படத அடனவரும் ஒப்புகின்றேனர். இலங்டகடயே அழித்த கடல்சகசோள்கள்
பல. அவற்றள் முதலில் நடந்தது கி.மு. 2387-இல் என்றம், இரண்டசோம் கடல்சகசோள் கி.மு. 504-இல்
நடந்தது என்றம், மூன்றேசோம் கடல்சகசோள் கி.மு. 306-இல் நடந்தது என்றம் மகசோவம்சம்,
இரசோசசோவழி என்னும் இலங்டக வரலசோற்ற நூல்கள் கூறகின்றேன. இவற்றள் இரண்டசோம்
கடல்சகசோளசோற்றேசோன் இலங்டகயின் லபரும் பகுதி அழிந்தது என்ற இலங்டக வரலசோற்ற நூல்கள்
கூறகின்றேன. இங்ங்னம் இலங்டகயின் லபரும் பகுதிடயே அழித்த அக்கடல்சகசோசள கபசோடபுரத்டத
உள்ளிட்ட தமழகத்துச் சிற பகுதிடயே அழித்திருத்தல் கூடும் என்ற சகசோடலில் தவறில்டல. சமலும்,
சமற்கூறேப்லபற்றே பல கசோரணைங்கட்கும் ஏற்புடடத்தசோன கசோலம் இரண்டசோம் கடல் சகசோள் நிகழ்ந்த
கசோலமசோகசவ இருத்தல் சவண்டும் என்படத நன்கறியேலசோம். இன்ன பிறே
கசோரணைங்களசோல், லதசோல்கசோப்பியேர் கசோலம் ஏறேக்குடறேயே கி.மு. 5-ஆம் நூற்றேசோண்டு[6] எனக் சகசோடல்
பல்லசோற்றேசோனும் லபசோருத்தமசோதல் கசோண்க.
லதசோல்கசோப்பியேர்க்கு முற்பட்ட நூல்கள்
லதசோல்கசோப்பியேர் தமது சபரிலக்கணை நூலில் 100-க்கு 16 வீதம் உள்ள சூத்திரங்களில் தமக்கு முன் இருந்த
இலக்கணை ஆசிரியேடரச் சுட்டிச் லசசோல்கின்றேசோர். “யேசோப்லபன லமசோழிவர் யேசோப்பறி புலவர்” “... புலவர்
ஆசறே" என்லறேல்லசோம் கூறதடல நன்கு சிந்திப்பின், லதசோல்கசோப்பியேர்க்கு முன் இலக்கணைப் புலவர்
பலர் இருந்தனர் என்பது லவள்ளிடடமடல, எண்ணிறேந்த இலக்கணை நூல்கள் இருந்தன எனின், 'இலக்கியேம் கண்டதற்கு இலக்கணைம் இயேம்பல்’ என்பது உண்டம எனின் அப்பல இலக்கணை நூல்கட்கு
உணைவளித்த இலக்கியே நூல்கள் எத்துடணை இத்தமழகத்தில் இருந்திருத்தல் சவண்டும்! ஆதலின்,
ஏறேத்தசோழக் கி.மு.1500 முதல் தமழில் இலக்கணை இலக்கியே நூல்கள் இருந்திருத்தல் சவண்டும் எனக்
சகசோடல் மடகயேசோகசோது அன்சறேசோ? இம்முடிவு லமசோழி ஆரசோய்ச்சிக்கும் வரலசோற்ற ஆரசோய்ச்சிக்கும்
லபசோருந்தி நிற்றேடல நடுவு நிடலயேசோளர் நன்குணைர்தல் கூடும்.[7]
முடிவு : இதுகசோறம் கூறியே லசய்திகளசோல், தமழ் நூல்கள் பல நூற்றேசோண்டுகள் கசோல எல்டலடயே
உடடயேன என்படத நன்கறியேலசோம். அறியேசவ, அவ்வக் கசோலப் புலவர் பசோடியே லசய்யுட்கடள எல்லசோம்
தம்மகத்சத லகசோண்டுள்ள புறேம், அகம் முதலியே நூல்கடளக் ‘கடடச்சங்க நூல்கள்’ எனக் சகசோடசல
தவறேசோம். முதல்-இடட-கடடச் சங்கங்கள் என்பன இருந்தன என்பதற்குக் களவியேல் உடர தவிர சவற
சசோன்றகள் இன்டமயேசோல், சவற சசோன்றகள் கிடடக்கும் வடர அக்கூற்டறே விடுவிப்பசத நன்றேசோகும்;
விடுத்துப் லபசோதுவசோகச் ‘சங்கநூல்கள்’எனக் கூறேசல லபசோருத்தம் ஆகும். ஆகசவ, சங்ககசோலம் மகப்
பரந்து பட்ட கசோல எல்டலடயே உடடயேது; அதன் இறதிக் கசோலம், வரலசோற்றேசோசிரியேர் முடிவுப்படி,
ஏறேக்குடறேயே கி.பி. 3-ஆம் நூற்றேசோண்டசோகும், எனக் சகசோடசல இன்டறேயே ஆரசோய்ச்சி அளவிற்குப்
லபசோருந்துவதசோகும். இனி இப்பரந்து பட்ட கசோலத்தில் இருந்து சசசோழர்கடளப் பற்றியே குறிப்புகடளக்
கசோண்சபசோம்.
நமக்குள்ள துன்பம்
நமக்குக் கிடடத்துள்ள சங்கச் லசய்யுட்கடளக் லகசோண்டு. சசசோழர் அரச மரபினர் மன்னவர்
எனக்கூறேலசோசமயேன்றி, ‘இவர்க்குப் பின் இவர் பட்டம் லபற்றேனர்’ என்ற தக்க சசோன்றகளுடன் கூறேத்தக்க
வசதி இல்டல. சங்கச் லசய்யுட்கடளப் பலபட ஆரசோய்ந்து, அரசர் முடறேடவப்டப அரும்பசோடு பட்டு
அடமக்க முயேன்றே பலர் லசய்துள்ள பிடழகள் பல ஆகும். ஆதலின், முடியேசோத இந்த சவடலடயே
சமற்லகசோண்டு இடர் உறேசோமல், நன்றேசோகத் லதரிந்தவடரப் பற்றி மட்டும் விளக்கமசோகக் கூறி, பிறேடரச்
சங்கச் லசய்யுட்கள் கூறமசோற கூறிச் ‘சங்ககசோலச் சசசோழர் வரலசோற்’டறே ஒருவசோற எழுதி முடித்த நசோவலர்
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பண்டிதர் நசோட்டசோர் அவர்களும் சபரசோசிரியேர் நீலகண்ட சசோஸ்திரியேசோர் அவர்களும் நமது பசோரசோட்டுக்
குரியேவசர ஆவர். தக்க சசோன்றகள் கிடடக்கும்வடர, இப்சபரறிஞர் லகசோண்டுள்ள முடறேசயே
சிறேந்ததசோகும் என்பது சசோத்திரீயே ஆரசோய்ச்சி உணைர்வுடடயேசோர்க்கு ஒப்ப முடிந்த ஒன்றேசோகும்.
நமது கடடம
சங்ககசோலச் சசசோழ அரசருள் நடுநசோயேகமசோக விளங்கியேவன் கரிகசோலன். அவன் கசோலத்டத ஏறேக்குடறேயே
ஒருவசோற முடிவு கட்டலசோம். அவடனப்பற்றிக் கூறம் சங்கச் லசய்யுட்களும் பிற்கசோலச் சசசோழர்கசோலத்துச்
லசய்யுட்களும் சில கல்லவட்டுகளும் இம்முயேற்சியில் துடணைலசய்யேற்பசோலன. பிற்கசோலச் சசசோழர்
நூல்களிலும் கல்லவட்டுகளிலும் கரிகசோலடனப் பற்றிக் கூறம் லசய்திகள் பல சங்கச் லசய்யுட்களில்
இல்டல. இக்கசோரணைம் லகசோண்சட வரலசோற்றேசோசிரியேர் சிலர் ‘அடவ நம்பத்தக்கன அல்ல’ என
உதறிவிட்டுக் கரிகசோலன் வரலசோற்டறேக் கட்டி முடித்துள்ளனர். சங்க கசோலத்துச் லசய்யுட்கள் அடனத்தும்
நமக்குக் கிடடத்தில, பிற் கசோலத்தசோர் லதசோகுத்து டவத்தடவசயே ‘சங்க நூல்கள்’ எனப்படுவன.
லதசோகுத்தசோர் கண்கட்கு அகப்படசோத படழயே லசய்யுட்கள் பல இருந்திருத்தல் இயேலசோலதன்ற யேசோங்வனம்
கூறேல் இயேலும்? அப்படழயே பசோடற் லசய்திகடளயும் சசசோழர் மரபினர் வழிவழியேசோகக் கூறிவந்த
லசய்திகடளயும் உளங்லகசோண்சட சயேங் லகசோண்டசோர் சபசோன்றே லபசோறப்பு வசோய்ந்த புலவர்கள்’ தம்
நூல்களில் பல லசய்திகடளக் குறித்திருப்பர் என்லறேண்ணுவசத ஏற்புடடயேது; அங்ஙனசம பிற்கசோலச்
சசசோழர் தம் பட்டயேங்களிற் குறித்தனர் எனக் சகசோடசல தக்கது. அங்ஙனம் தக்க சசோன்றகளசோக
இருப்பவற்டறே (அடவ பிற்கசோலத்தன ஆயினும்) மட்டும் லகசோண்டு சநர்டமயேசோன வரலசோற கட்டசல
நற்லசயேலசோகும். இந்த சநரியே முடறேடயேக் லகசோண்டு கரிகசோலன் கசோலத்டதக் கண்டறியே முயேன்றே திரு. T. G.
ஆரசோவமுதன் அவர்கள் நமது பசோரசோட்டிற்கு உரியேர் ஆவர்.

1.↑ Vide ‘Sentamil’ Vol. for 1939-’40.
2.↑ Vide Purananuttru Chorpolivuka!, Lecture 3.
3.↑ History of Pali Literature by B.C. Law Vol.2, Pages 384,385,and 389.
4.↑ T.R. Sesha Iyengar's ‘Dravidan India’ p. 109.
5.↑ Vide his ‘Oxford History of India’, p.5.
6.↑ Vide ‘Tamil Polil’, Vol. 13 py. 289, 300; Vol. 15, article on ‘Tolkappiyam and the Sangam Literature’.
லதசோல்கசோப்பியேர் கசோலம் கி.மு. 300 ஆக இருக்கலசோம் என்பவர் ரசோ. இரசோகடவயேங்கசோர். - Vide his Tamil
Varalaru.
7.↑ Karanthaik Katturai. ‘Antiquity of Tamil.
8.↑ Vide his ‘The Sangam Age’ 395-2
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3. கரிகசோற் லபருவளத்தசோன் கசோலம்
இன்றள்ள சங்கச் லசய்யுட்களிற் கூறேப்பட்டுள்ள சசசோழருள் இமயேம் லசன்றே கரிகசோலனுக்கு முற்பட்டவர்
சிலர் உளர். பிற்பட்டவர் சிலர் உளர். ஆதலின், இப்லபரு சவந்தன் கசோலத்டத ஒருவசோற
கண்டறிசவசோமசோயின், அக்கசோலத்திற்கு முற்பட்ட சசசோழர் இன்னவர் பிற்பட்ட சசசோழர் இன்னவர் என்பது
எளிதில் விளக்கமுறம். ஆதலின், இங்கு அதற்குரியே ஆரசோய்ச்சிடயே நிகழ்த்துசவசோம்.
கரிகசோற்சசசோழன் இலங்டகடயே லவன்ற ஆண்டவன் என்ற சங்க நூற்கள் குறியேசோவிடினும்,
கலிங்கத்துப்பரணி கூறகின்றேது. அவன் வடநசோடு லசன்ற மீண்டடம லதசோடக நூற்பசோக்கள்
குறியேசோவிடினும், அவனுக்குப் பிற்பட்டதசோன சிலப்பதிகசோரம் கூறகின்றேது. சசர அரசர் மகனசோரசோன
இளங்சகசோவடிகள் சசசோழ அரசரசோன கரிகசோலடன நடவசோத ஒன்டறேக் கூறிப் புகழ்ந்தனர் என்ற சகசோடல்
லபசோருத்தமற்றேது. அவர் அங்ஙனம் கூறேசவண்டியே கசோரணைம் ஒன்றசம இல்டல. தமழ் நசோட்டிற்சக
லபருடம தந்த அச்லசய்திடயே அவர் தமழர் அடனவர்க்கும் சிறேப்புத் தரும் லசய்தியேசோகக் கருதிசயே தமது
லபருங் கசோவியேத்தில் குறித்துள்ளசோர். எனசவ, இலங்டகப் படடலயேடுப்புக்கும் வடநசோட்டுப்
படடலயேடுப்புக்கும் எற்றேதசோன ஒரு கசோலத்சததசோன் கரிகசோலன் இருந்திருத்தல் சவண்டும்.
அப்லபசோருத்தமசோன கசோலம் கண்டறியேப்படின், அதுசவ ‘கரிகசோலன் கசோலம்’ என்ற நசோம் ஒருவசோற உறதி
லசய்யேலசோம்.
கரிகசோலன் படடலயேடுப்பின் கசோலத்டத ஆரசோயேப் புகுந்த திரு. ஆரசோவமுதன் என்பசோர், தமது நூலில் “கி.மு.
327 - கி.மு. 232-க்கு உட்பட்ட கசோலம் சந்திர குப்தன், பிந்து சசோரன், அசசசோகன் ஆகியே மூவர் கசோலமசோதலசோல்,
அக்கசோலத்தில் தமழ்சவந்தர் வடநசோடு லசன்றிருத்தல் இயேலசோது. கி.மு. 184 முதல் கி.மு. 145 புஷ்பமத்திர
சுங்கசோவின் கசோலம். கி.பி. முதல் இரண்டு நூற்றேசோண்டுகளில் ஆந்திரர் ஆதிக்கம் வலுப்லபற்றிருந்த கசோலம்.
கி.பி. 3-ஆம் நூற்றேசோண்டில் இப்படடலயேடுப்பு நடந்திருக்கும் என்ற திட்டமசோகக் கூறேல் இயேலசோது.....
ஆதலின், தமழ்சவந்தர் படடலயேடுத்த கசோலம் (1) அசசசோகனுக்குப் பிற்பட்ட சமசோரியேர் (கி.மு. 232 - கி.மு.
184) கசோலமசோகசவசோ, (2) புஷ்பமத்திர சுங்கசோவுக்குப் பிற்பட்ட (கி.மு.148 - கி.மு.27) கசோலமசோகசவசோ (3)
ஆந்திரம் வலிகுன்றியே கி.பி. 3-ஆம் நூற்றேசோண்டின் லதசோடக்கமசோகசவசோ இருத்தல் சவண்டும்” என முடிவு
கூறினர்.[1]
இவர் கூறியே மூன்றேசோம் கசோலம் சிறிது திருத்தம் லபறேல் நலம். என்டன? கி.பி. 163-இல் இறேந்த
லகளதமீபுத்திர சதகர்ணியின் மகனசோன புலுமசோயிக்குப் பின் வந்த ஆந்திர அரசர் வலியேற்றேவர்
எனப்படுதலின்[2] என்க. எனசவ தமழரசர் படடலயேடுக்க வசதியேசோக இருந்த மூன்ற கசோலங்களசோவன: (1)
கி.மு. 232 - கி.மு. 184 (2 கி.மு. 148 - கி.மு.27 (3) கி.பி.163 கி.பி.300. இவற்றள், லசங்குட்டுவன் வடநசோடு
லசன்றே கசோலம் மூன்றேசோம் கசோலமசோகும்; அவன் லசல்லத் தகுந்த கசோலம் - கடல் சூழ் இலங்டகக்
கயேவசோகுவின் கசோலம் - நூற்றவர் கன்னர் (சசோதவசோகனர்) இருந்த கசோலம் ஆகியே கி.பி. 166-193 ஆக இருத்தல்
சவண்டும்.[3] லசங்குட்டுவன் கசோலம் - சிலப்பதிகசோரம் லசய்த கசோலம் கி.பி. இரண்டசோம்
நூற்றேசோண்லடன்பது வரலசோற்ற ஆசிரியேர் அடனவரும் ஒப்புக்லகசோண்ட லசய்தியேசோகும். எனசவ,
அக்கசோலத்திற்கு முற்பட்டிருந்த கரிகசோலன் முதல் இரண்டு கசோலங்களில் ஒன்டறேச் சசர்ந்தவனசோதல்
சவண்டுமன்சறேசோ?
இலங்டக வரலசோற்றின் படி, (1) தமழ் அரசர் கி.மு.170 முதல் கி.மு.100 வடர இலங்டகடயே ஆண்டனர்; (2)
கி.மு. 44 முதல் கி.மு. 17 வடர ஆண்டனர் என்பது லதரிகிறேது.[4]இவற்றக்குப் பின்னர் தமழர்
இலங்டகயின் மீது படடலயேடுத்த கசோலங்கள் முடறேசயே கி.பி. 660, கி.பி. 1065, கி.பி.1200 - 1266 என்ற
ஆரசோய்ச்சியேசோளர் அடறேகின்றேனர்.[5] எனசவ முதல் இரண்டு கசோலங்களில் ஒன்றிற்றேசோன் கரிகசோலன்
இலங்டக மீது படடலயேடுத்தசோன் என்ற சகசோடல் சவண்டும். அவற்றிலும் முதற் கசோலம் முன் பகுதியிற்
கூறியே ஏழசோரன் என்னும் தமழ் அரசன் படடலயேடுப்பசோகும். ஆதலின், இரண்டசோம் கசோலசம (கி.மு. 44 கி.மு. 17) கரிகசோலன் இலங்டக மீது படடலயேடுத்த கசோலமசோதல் சவண்டும். இக்கசோலத்துடன் வடநசோட்டுப்
படடலயேடுப்புக்குரியே இரண்டசோம் கசோலம் (கி.மு.148 - கி.மு. 27) ஒத்திருத்தல் கசோணைத்தக்கது. எனசவ,
ஏறேத்தசோழ, கி.மு. 60 - கி.மு. 10 என்பது கரிகசோற் சசசோழன் கசோலம் எனக் சகசோடல் தவறேசோகசோதன்சறேசோ?
இம்முடிபிற்குக் கடல்வசோணிகச் லசய்தியும் துடணை லசய்தல் கசோண்க. கரிகசோலன் பசோடப்லபற்றே லபசோருநர்
ஆற்றப்படடயிலும் பட்டினப் பசோடலயிலும் புகசோர்ச் சிறேப்பும் கடல் வசோணிகச் சிறேப்பும் விரிவசோக
விளக்கப்பட்டுள்ளன. தமழர் சரசோமப் லபருநசோட்டுடன் வசோணிகம் லசய்யேத் லதசோடங்கியேது கரிகசோலனுக்கு
முன்னசர ஆயினும், அது வளர்ச்சியுறேத் லதசோடங்கியேது, கி.மு. முதல்[6] நூற்றேசோண்டிற்றேசோன் என்பது
உசரசோமசர எழுதி டவத்துள்ள குறிப்புகளசோல் நன்குணைரலசோம். கி.மு.39 முதல் கி.மு.14 வடர உசரசோமப்
சபரரசனசோக இருந்த அகஸ்டஸ்என்பசோனுக்குப் பசோண்டியே மன்னன் கி.மு. 20-இல் ‘துதுக்குழு’ ஒன்டறே
அனுப்பினசோன் என்பது சநசோக்கத்தக்கது. இஃலதசோன்சறே தமழர் உசரசோமசரசோடு கடல் வசோணிகம் சிறேப்புறே
நடத்தினர் என்பதற்குப் சபசோதியே சசோன்றேசோகும்.
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இமயேப் படடலயேடுப்பு
கரிகசோலன் ஆட்சிக்கசோலம் என நசோம் லகசோண்ட கி.மு. 60-கி.மு.10 ஆகியே கசோலத்தில் வடநசோடு இருந்த
நிடலடயேக் கசோணைல் சவண்டும். மகதப்லபருநசோடு சுங்கர் வசத்தினின்ற ‘கண்வ’மரபினர் டகக்கு
மசோறிவிட்டது. கி.மு.73-இல் ‘வசோசுசதவ கண்வன்’ மகதநசோட்டுக்கு அரசன் ஆனசோன். அவனுக்குப் பின்
மூவர் கி.பி. 28 வடர ஆண்டனர். அவர் அடனவரும் வலியேற்றே அரசசர ஆவர்.[7] அவர்கள் கசோலத்தில்
லகளசசோம்பிடயேத் தடலநகரசோகக் லகசோண்ட வச்சிர நசோடும், உச்டசயினிடயேக் சகசோ நகரசோகக்
லகசோண்ட அவந்தி நசோடும் தம்மசோட்சி லபற்றேனசபசோலும்; இன்சறேல், கரிகசோலன் இமயேம் லசன்ற
மீண்டசபசோது மகதநசோட்டு மன்னன் பட்டி மண்டபமும், வச்சிர நசோட்டு சவந்தன் லகசோற்றேப்பந்தரும்,
அவந்திநசோட்டு அரசன் சதசோரணை வசோயிலும் லகசோடுத்து மரியேசோடத லசய்தனர்
என்ற சிலப்பதிகசோரம் கூறேலிற் லபசோருள் இரசோதன்சறேசோ?[8] இந்நசோட்டரசர் சந்திர குப்த சமசோரியேன் கசோல
முதல் சிற்றேரசரசோகவும் அடிடமப்பட்டும் ஹர்ஷனுக்குப் பின்னும் இருந்து வந்தனர் என்பதற்கு வரலசோசறே
சசோன்றேசோகும்.[9] கரிகசோலன் வடநசோட்டுப் படடலயேடுப்டபப் பற்றித் தமழ் நூற் குறிப்டபத் தவிர
சவலறேவ்விதச் சசோன்றம் இதுவடர கிடடக்கவில்டல.
சங்ககசோலக் கரிகசோலர் இருவர்
கரிகசோலன் என்ற லபயேர் தசோங்கியே சசசோழர் இருவர் இருந்தனர் என்ற ஆரசோய்ச்சியேறிவு மக்க திருவசோளர்
சிவரசோசப்பிள்டள அவர்கள் லகசோண்டுள்ள முடிவு சபசோற்றேத்தக்கசத ஆகும். “இமயேம் லசன்றே
கரிகசோலனுக்கு முன்னிருந்த சசசோழர் இருவடரப்பசோடியுள்ள பரணைர், தமக்கு முன்னர் இருந்த கரிகசோலன்
ஒருவடனப் பற்றித் தம் பசோக்களில் குறிப்பிட்டுள்ளசோர். பரணைர், கரிகசோலன் கசோலத்தினர் அல்லர். ஆனசோல்
அவர் குறிக்கின்றே லசய்திகள் அடனத்தும் லசவிவழி அறிந்த லசய்திகள். அடவ அவருக்கு முன்னர்
இருந்த கரிகசோலன் ஒருவடனப் பற்றியேன என்பனசவ லதரிகின்றேன. இந்நுட்பத்டத உணைர்ந்த நசோன்,
கரிகசோலன் என்றே லபயேர் லகசோண்ட இருவடரப் பற்றியே லசய்யுட்கடளயும் நன்கு ஆரசோய்ந்சதன்;
இருவடரப் பற்றியே சபசோர்கள் - சபசோர் லசய்த படகவர், இவடரப் பசோடியே புலவர்கள் சவற சவற
என்படத அறிந்சதன். முதற் கரிகசோலடனப் பசோடியேவர் கழசோத் தடலயேசோர், லவண்ணிக் குயேத்தியேசோர்,
என்பவர், பரணைர் கசோலத்தவரசோன கபிலர், கழசோத் தடலயேசோர் தமக்குக் கசோலத்தசோல் முற்பட்டவர் என்ற
லதளிவுறேக் கூறகிறேசோர். இவ்விரு புலவரும், லபருஞ்சசரல் ஆதன் அல்லது லபருந்சதசோள் ஆதன்
என்பவடனக் கரிகசோலன் சதசோற்கடித்த லசய்திடயேக் கூறியுள்ளனர். லபருஞ்சசரலசோதன் புறேப்புண் நசோணி
வடக்கு இருந்தசோன். அப்லபசோழுது அவடனக் கழசோத் தடலயேசோர் பசோடினர். லவன்றே கரிகசோல் வளவடன
லவண்ணிக் குயேத்தியேசோர் பசோரசோட்டி யுள்ளனர்.
“இதுசபசோலசவ சவலறேசோரு ‘லவண்ணிப்சபசோர்’ லபசோருநர் ஆற்றப்படடயுள் கூறேப்பட்டுள்ளது. அதடனப்
பசோடியேவர் முடத்தசோமக் கண்ணியேசோர். அப்சபசோர்கரிகசோலனுக்கும் சசரன், சசசோழன் என்பசோர்க்கும்
நடந்தது.சபசோரில் கரிகசோலன் அவ்விருவடரயும் லகசோன்ற லவற்றிலபற்றேசோன். லபசோருநர் ஆற்றப்படட
என்பது கரிகசோலடனப் பசோரசோட்டிப் பசோடப்லபற்றே நீண்ட அகவற்பசோ. அதனில், லவண்ணிப் சபசோரில்
மசோண்ட சசரன் லபயேசரசோ பசோண்டியேன் லபயேசரசோ, குறிக்கப்படவில்டல. இப்சபசோர், கழசோத் தடலயேசோர்
குறித்த சபசோரசோக இருந்திருக்குமசோயின், பசோண்டியேன் சபசோர் லசய்ததசோக அவர் குறித்தல் சவண்டும்.
லவண்ணிக் குயேத்தியேசோரும் பசோண்டியேடனப்பற்றி ஒன்றசம குறித்திலர். இவ்விருவரும் குறித்த
லவண்ணிப் சபசோரசோக இஃது இருந்தலதனின் சசரன் புறேப்புண் நசோணி வடக்கிருந்தடத முடத்தசோமக்
கண்ணியேசோர் குறித்திருத்தல் சவண்டும்.
“சமலும், லவண்ணிவசோயிலில் நடந்த லபரும் சபசோரில் கரிகசோலன் சவந்தடரயும் பதிலனசோரு
சவளிடரயும் லவன்றேசோன் என்ற பரணைர் பசோடியுள்ளசோர். அவசர பிறிலதசோரு லசய்யுளில், “அரசர்
ஒன்பதின்மர் ‘வசோடக’ என்னும் இடத்தில் கரிகசோலசனசோடு நடத்தியே சபசோரில் சதசோற்றேனர்” என்ற
குறித்துள்ளசோர். இப்சபசோர்ச் லசய்திகள் பிற்கசோலக் கரிகசோலடன (இமயேம் லசன்ற மீண்ட
கரிகசோலடன)ப்பற்றியே நீண்ட பசோக்களசோகியே லபசோருநர் ஆற்றப்படடயிலும் பட்டினப்பசோடலயிலும்
குறிப்பிடப்பட்டில. சமலும், சசசோழன் ஒரிடத்தில் பதிலனசோரு சவளிருடனும் அரசருடனும், மற்சறேசோர்
இடத்தில் ஒன்பது அரசருடனும் சபசோரிட சவண்டியே நிடலடம மகவும் முற்பட்டதசோகசவ இருத்தல்
சவண்டும் அன்சறேசோ? சசசோழநசோடு ஒரரசன் ஆட்சிக்கு உட்படசோமல் - பல சிற நசோடுகளசோகப் பிரிந்து பலர்
ஆட்சியில் இருந்த கசோலத்திற்றேசோன் இத்தடகயே குழப்ப நிடலடம உண்டசோதல் இயேல்பு. பிற்கசோலக்
கரிகசோலன் லபசோதுவர், அருளசோளர் என்பவருடனும் பசோண்டியேன் முதலியேவருடனும் சபசோர் லசய்து
லவன்றேதசோகத்தசோன் லபசோருநர் ஆற்றப்படட கூறகிறேது. பதிலனசோரு சவளிர் ஒன்பது அரசர் என்பது நன்கு
சிந்திக்கத்தக்க எண்கள் ஆகும். லதசோடக நூற் பசோடல்களில் சசசோழர் என்னும் பன்டமச் லசசோல் பல
இடங்களில் வருதடலக் கசோணைலசோம்; உறேந்டத, வல்லம், குடந்டத, பருவூர், லபருந்துடறே முதலியே பல
இடங்களில் சசசோழ மரபினர் இருந்தனர் என்ற லதரிகிறேது. இக்குறிப்புகளசோல், லதசோடக்க கசோலமுதல்
ஏறேக்குடறேயே இரண்டசோம் கரிகசோலன் கசோலம் வடர சசசோழநசோட்டில் சசசோழ மரபினர் பலர் பல இடங்களில்
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இருந்து ஆட்சி புரிந்தனர்; அவருள் மண்ணைசோடச லகசோண்ட ஒருவன் மற்றேவடர லவன்றேடக்க
முயேன்றேனன்.இதனசோல் பல இடங்களில் சபசோர் நடந்தன என்பன ஒருவசோற அறியேலசோம். இம்மரபினருள்
முதற் கரிகசோலன் அழுந்துடர ஆண்ட லசன்னி மரபினனசோக இருக்கலசோம்."
இந்நுட்பமசோன ஆரசோய்ச்சியேசோல், இமயேம் லசன்றே கரிகசோலன் இரண்டசோம் கரிகசோலன் என்பதும், லவண்ணிக்
குயேத்தியேசோரசோல் பசோடப்லபற்றேவன் முதற் கரிகசோலன் என்பதும் அறியேக்கிடத்தல் கசோண்க.
[10] இதனசோல், ஆரசோய்ச்சியேசோளர் கணைக்குப்படி, முதற்கரிகசோலன் ஏறேத்தசோழ இரண்டசோம் கரிகசோலனுக்கு
இரண்டு தடலமுடறே முற்பட்டவன் ஆவன்; ஆகசவ, அவன் கசோலம் ஏறேத்தசோழ, கி.மு. 120 - 90 எனக்
லகசோள்ளலசோம்.
சங்ககசோலச் சசசோழர் வடரயேடறே
இக்கசோல முடறேடயேக் லகசோண்டு சங்க கசோலச் சசசோழர் கசோலங்கடள ஒருவசோற வடரயேடறே லசய்சவசோம்.
லதசோடக நூல்களிலும் சிலப்பதிகசோர - மணிசமகடலகளிலும் கூறேப்பட்டுள்ள படழயே சசசோழரசோவசோர் பலர்.
அவருள் மக்க படழடமயேசோனவர் (1) சிபி. (2) முசுகுந்தன் (3) கசோந்தன் (4) தூங்லகயில் எறிந்த
லதசோடித்சதசோட் லசம்பியேன் (5) மநுநீதிச் சசசோழன் என்சபசோர் ஆவர். இவருள் மதுநீதிச் சசசோழன் மகடனத்
சதர்க் கசோலிலிட்டுக் லகசோன்றே வரலசோற கி.மு. இரண்டசோம் நூற்றேசோண்டின் இடடப் பகுதியில்
இலங்டகடயேப் பிடித்தசோண்ட சசசோழன் ஒருவனது வரலசோற்றில் ஒரு பகுதியேசோகக் கசோணைப்படலசோல்,
மநுநீதிச் சசசோழன் கசோலம் ஏறேத்தசோழக் கி.மு. இரண்டசோம் நூற்றேசோண்லடனக் லகசோள்ளலசோம். ஏடனசயேசோர்
அடனவரும் அதற்கு முற்பட்டவர் ஆவர். என்டன? அடனவரும் மக்க படழடம வசோய்ந்தவர் என்ற
சங்க நூல்கசள கூறேலசோல் என்க.
சமசோரியே - பிந்துசசோரன் படடலயேடுப்டப எதிர்த்து நின்றே (வரலசோற பிறேகு விளக்கப்படும்) லசருப்பசோழி
எறிந்த இளஞ்சசட்லசன்னி என்பவன் கசோலம் கி.மு. 298 - கி.மு. 272, என்டன? அதுசவ பிந்துசசோரன்
கசோலமசோதலின் என்க. முன் பக்கத்திற் லசசோன்ன முதற் கரிகசோலன் கசோலம் ஏறேத்தசோழக் கி.மு. 120 - கி.மு. 90
எனக் லகசோள்ளலசோம். இரண்டசோம் கரிகசோலன் கசோலம் கி.மு. 60 - கி.மு.10 ஆகும். கி.பி. ஐந்தசோம் நூற்றேசோண்டில்
சகசோச்லசங்கட் சசசோழன் வசோழ்ந்தசோன். அவனுக்கு முன் சிலப்பதிகசோரத்தில் (கி.பி.150 - 200) லநடுமுடிக்
கிள்ளி சசசோழ அரசனசோக இருந்தசோன். இவனுக்கு முற்பட்டவரும் கரிகசோலனுக்குப் பிற்பட்ட வருமசோக
நலங்கிள்ளி, கிள்ளிவளவன் முதலிசயேசோடரக் லகசோள்ளலசோம். இந்தக் குறிப்புகடளக் லகசோண்டு சங்ககசோலப்
பட்டியேடலக் கசோலமுடறேப்படி (ஒருவசோற) லதசோகுப்சபசோம்:[குறிப்பு 1]
1. கி.மு. 3-ஆம் நூற்றேசோண்டிற்கு முற்பட்ட சசசோழர்:
(1) சிபி. (2) முசுகுந்தன் (3) கசோந்தன் (4) துரங்லகயில் எறிந்த லதசோடித்சதசோட் லசம்பியேன்.
2. கி.மு. 3-ஆம் நூற்றேசோண்டுச் சசசோழன்:லசருப்பசோழி எறிந்த இளஞ்சசட் லசன்னி. 3. கி.மு. 2-ஆம் நூற்றேசோண்டுச் சசசோழர்:
(1) மநுநீதிச் சசசோழன் (2) முதற் கரிகசோலன்
4. கி.மு. முதல் நூற்றேசோண்டுச் சசசோழன் :
இரண்டசோம் கரிகசோலன் (இமயேம் வடர லசன்றேவன்)
5. கி.பி. 1 முதல் கி.பி. 150 வடர இருந்த சசசோழர் : (1) நலங்கிள்ளி, லநடுங்கிள்ளி, மசோவளத்தசோன் (2)
கிள்ளி வளவன் (3) லபருநற்கிள்ளி (4) சகசோப்லபருஞ் சசசோழன் (5) சவற சசசோழ மரபினர் சிலர்.
6. கி.பி. 150 - 300 வடர இருந்த சசசோழர் : (1) லநடுமுடிக்கிள்ளி, இளங்கிள்ளி முதலிசயேசோர்.
___________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

↑ Vide his ‘The Sangam age’, pp. 56,57.

↑ C.S. Srinivasacharia’s, A History of India p,49.
↑ ‘Tamil Polil’, Vol. 13.pp. 31-34.
↑ Dr. W. Griger’s ‘A Short History of Ceylon’ in ‘Buddhistic Studies’ ed. by B.C. Law.
↑ Dr. W.A. De Silva ‘History of Buddhism in Ceylon, in ‘B. Studies’ ed. by B.C. Law. pp. 493, 494 and 500.
↑ V.A. Smith’s ‘Early History of India,’ p.471.
↑ V.A. Smith's ‘Early History of India,’ pp. 215-216.
↑ இந்திரவிழவூலரடுத்த கசோடத, வரி, 99-104.
↑ V.A. Smith’s ‘Early History of India’, p.369.
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10. ↑ K.N.S. Pillai's ‘Chronology of the Early Tamils’, pp. 91-98.
11. ↑ இக்கசோல வடரயேடறே முற்றம் லபசோருத்தமசோன லதன்சறேசோ, முடிந்த முடிலபன்சறேசோ கருதலசோகசோது.
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4. கி.மு. மூன்றேசோம் நூற்றேசோண்டிற்கு முற்பட்ட சசசோழர்
1. சிபி
முன்னுடர
இவன், எல்லசோச் சங்கப் புலவரசோலும் பிற்பட்ட புலவரசோலும் சசசோழ மரபின் முன்சனசோடரப்பற்றியே
இடங்களில் குறிக்கப்பட்டுள்ளசோன்.[குறிப்பு 1] இவன் வரலசோற பசோரதம், இரசோமசோயேணைம் முதலியே
நூல்களிற் கூறேப்பட்டுள்ளது. இவன், பருந்திற்கு அஞ்சித் தன்னிடம் அடடக்கலம் புகுந்த புறேவிடனக்
கசோக்கக் தன் தடசடயேக் லகசோடுத்தவன் என்பது அடனவரும் அறிந்தசதயேசோகும்.
இவடனக் குறிக்கும் தமழ் நூல்கள்
புறேநசோனூற, சிலப்பதிகசோரம், கலிங்கத்துப்பரணி, மூவருலசோ, லபரியே புரசோணைம் முதலியேன இவடனக்
குறிக்கின்றேன.
“ புள்ளுற புன்கண் தீர்த்த லவள்சவல்
சினங்லகழு தசோடனச் லசம்பியேன் மருக!”
- புறேநசோனுசோற
“தன்னகம் புக்க குறநடடப் புறேவின்
தபுதி அஞ்சிச் சடர புக்க
வடரயேசோ ஈடக உரசவசோன் மருக!”
“புறேவு நிடறேபுக்குப் லபசோன்னுலகம் ஏத்தக்
குடறேவில் இடம்பரிந்த லகசோற்றேவன்.”
- சிலப்பதிகசோரம்
“உடல்க லக்கறே வரிந்து தடச யிட்டும் ஒருவன்
ஒருதுடலப் புறேலவசோ லடசோக்கநிடறே புக்க புகழும்.”
- கலிங்கத்துப்பரணி
“உலகறியேக்
கசோக்கும் சிறபுறேவுக் கசோகக் களிகூர்ந்து
நூக்கும் துடலபுக்க தூசயேசோன்.”
- விக்கிரம சசசோழன் உலசோ
“துடலயிற் புறேவின் நிடறேயேளித்த சசசோழர் உரிடமச்
சசசோணைசோடு”
- லபரியே புரசோணைம்
2. முசுகுந்தன்
அரசு
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முசுகுந்தன்[குறிப்பு 2] என்ற லபயேடரயுடடயே சசசோழ மன்னன் கருவூரில் இருந்து அரசசோண்டவன். இவன்
கசோலத்தில் கருவூர் சசசோணைசோட்டிற் சசர்ந்திருந்தது சபசோலும்! இவன் இந்திரன் என்னும் சபரரசன்
ஒருவற்குப் சபசோரில் உதவி லசய்து, அவனது நன் மதிப்டபப் லபற்றேசோன்.
சிவப்பணி
இவன் சிறேந்த சிவபக்தன். இவன் இந்திரன் பூசித்து வந்த சிவலிங்கம் உட்பட ஏழு லிங்கங்கடள
இந்திரன் பசோல் லபற்ற மீண்டசோன்; அவற்டறேத் திருவசோரூர், திருநசோடகக் கசோசரசோணைம், திருக்கசோறேசோயில்,
திருக்சகசோளிலி, திருமடறேக்கசோடு, திருநள்ளசோற, திருவசோய்மூர் ஆகியே ஏழு திருப்பதிகளிலும் எழுந்தருளச்
லசய்தசோன். ஆதலின் இந்த ஏழு பதிகளும் ‘சப்த விடங்கத் தலம்’ எனப்படுகின்றேன.
நசோளங்கசோடிப் பூதம்
இந்திரன் முசுகுந்தனுக்கு லமய்க்கசோவலசோகுமசோற வலியே பூதம் ஒன்டறே அனுப்பினசோன். அது பூம்புகசோர்
நகரம் லசன்ற, மருவூர்ப்பசோக்கம், பட்டினப்பசோக்கம் என்றே இரு பகுதிகட்கும் இருந்த நசோள்
அங்கசோடியில் (பகற்கசோலக் கடடத் லதரு) இருந்து, தன் பணிடயேச் லசய்து வந்தது.[1] அப்பூதம், புகசோர்
நகரில் இந்திர விழசோச் லசய்யேப்படசோ லதசோழியின் லவகுண்டு துன்பம் விடளவிக்கும் என்பது
மணிசமகடல கசோலத்து மக்கள் லகசோண்டிருந்த நம்பிக்டகயேசோகும்.[2] இவடனக் குறிக்கும் தமழ் நூல்கள்
முசுகுந்தன் சிலப்பதிகசோரம், மணிசமகடல, கலிங்கத்துப்பரணி, கந்தபுரசோணைம், ஒரு துடறேக்சகசோடவ
முதலியேவற்றில் குறிக்கப்பட்டுள்ளசோன். இக்குறிப்புகளில் சிறேப்பசோக அறியேத்தக்கது - முசுகுந்தன்
கசோலத்திசல கசோவிரிப்பூம் பட்டினம் நன்னிடலயில் இருந்தது என்பசத ஆகும். இத்துடன், ‘கி.மு. 6
அல்லது 7-ஆம் நூற்றேசோண்டு முதசல லதன் இந்தியேசோ சமனசோடுகளுடன் சிறேக்க வசோணிபம் நடத்தி
வந்தது’[3]என்ற சமனசோட்டு ஆரசோய்ச்சியேசோளர் கூறம் கூற்டறே ஒத்திட்டுப் பசோர்த்தல் இன்பம்
பயேப்பதசோகும்.
3. கசோந்தன்
வரலசோற
இவன் கசோவிரிப்பூம் பட்டணைத்தில் இருந்த சசசோழ சவந்தன்.இவன் அகத்தியேரிடம் சபரன்புடடயேவன்;
அவர் அருளசோல் கசோவிரி தன் நசோட்டில் வரப்லபற்றேவன் என ஒரு குறிப்பு மணிசமகடலயிற்
கசோணைப்படுகிறேது. இவன் பரசுரசோமன் கசோலத்தவனசோம்; அவன் லதற்சக வருதடலக் சகட்டு (அவன் அரச
மரபினடரக் லகசோல்லும் விரதம் உடடயேவனசோதலின்) அஞ்சி அகத்தியேர் லசசோற்படி, தனக்குப்
பரத்டதவழிப் பிறேந்த கசோந்தன் என்பசோடனச் சசசோழ அரசனசோக்கி, எங்சகசோ மடறேந்திருந்தசோனசோம், பரசு
ரசோமடனப் பற்றியே அச்சம் நீங்கியேவுடன் மீண்டு வந்து தன் நசோட்டடத் தசோசன ஆண்டசோனசோம்.[4]
கசோவிரி வரலசோற
கசோவிரியேசோற அகத்தியேர் கமண்டலத்திலிருந்து வந்தது என்னும் கடத மணிசமகடல கசோலமசோகியே கி.பி.
2 ஆம் நூற்றேசோண்டிசலசயே வழக்கில் வந்தடம வியேப்பன்சறேசோ? கசோந்தன் அகத்தியேர் சயேசோசடன சகட்டுக்
கசோவிரியேசோற்டறேத் தன் நசோடு சநசோக்கி வருமசோற பசோடத அடமத்தசோன் எனக் சகசோடல் லபசோருத்தமசோகும்.
இதடனசயே,
“சமற்குயேரக்,
லகசோள்ளும் கிடக் குவடு டறத்திழயேத்
தள்ளும் திடரப்லபசோன்னி தந்சதசோனும்”
என வரும் விக்கிரம சசசோழன் உலசோ அடிகள் உணைர்த்துகின்றேனசவசோ? பூம்புகசோடர அடுத்த நசோட்டில் தவம்
லசய்து லகசோண்டிருந்த கசவரன் என்றே சசசோழ மன்னன் சவண்டுசகசோளசோல் சசசோணைசோடு புக்கடமயின்
கசோவிரி, அவன் லபயேரசோல் கசோவிரி எனப்பட்டது என்ற, ‘கசோந்தன் கசோவிரி லகசோணைர்ந்தசோன்’ என்ற கூறியே
மணிசமகடல ஆசிரியேசர கூறியுள்ளதும் இங்கு சநசோக்கற்பசோலது.
கசோகந்தி கசோடு
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கசோந்தன் கந்தனிடம் பூம்புகசோடர ஒப்புவித்த லபசோழுது, “இந்நகடர நின் லபயேரசோல் ‘கசோகந்தி’ என்ற
லபயேரிட்டுப் பசோதுகசோப்பசோயேசோக” எனக் கூறினன் என்ற மணிசமகடல கூறகிறேது. அன்ற முதல்
பூம்புகசோர்க்குரியே பல லபயேர்களில் ‘கசோகந்தி’ என்பதும் ஒன்றேசோகக் லகசோள்ளப்பட்டதசோம்.
லநல்லூர்க் சகசோட்டத்டதச் சசர்ந்த லரட்டி பசோடளயேம் (கூடூர்த் தசோலுக்கசோ) பசோவித்திரி எனச் சங்க கசோலத்திற்
லபயேர் லபற்றிருந்தது. அதடனச் சுற்றியுள்ள நசோடு ‘கசோகந்தி நசோடு’ என அங்குக் கிடடத்துள்ள
கல்லவட்டுகளிற் கூறேப்பட்டுள்ளது. அஃது ஒரு கசோலத்தில் கடலசோல் லகசோள்ளப்பட்டிருந்ததசோல் ‘கடல்
லகசோண்ட கசோந்தி நசோடு’ எனவும் லபயேர் லபற்றேதசோம்.[5]இவ்விரிடங்கட்கும் உள்ள லதசோடர்பு ஆரசோயேத்
தக்கது.
4. தசோங்லகயில் எறிந்த லசம்பியேன்
லபயேர்க் கசோரணைம்
இச்சசசோழ மன்னன், ‘வசோனத்தில் அடசந்து லகசோண்டிருந்த படகவரது மதிடல அழித்த வீரவசோடள
அணிந்த சதசோடளயுடடயேவன்’ ஆதலின், ‘தூங்கு எயில் எறிந்த லதசோடித்சதசோட் லசம்பியேன்’ எனப் லபயேர்
லபற்றேசோன். இவன் அழித்த அரண்கள் மூன்ற எனச் சிலப்பதிகசோரம் லசப்புகிறேது. சிறேந்த வீரன்
இவன் சிறேந்த வீரன் என்பது சங்ககசோலப்புலவர் கருத்து. இவடன நிடனவூட்டித் தம் சசசோழ அரசர்க்கு
வீரவுணைர்ச்சி ஊட்டல் அப்புலவர் வழக்கமசோக இருந்தது. குளமுற்றேத்துத் துஞ்சியே கிள்ளிவளவன் என்றே
பிற்கசோலச் சசசோழ மன்னன் ஒருவடனப் பசோடியே மசோசறேசோக்கத்து நப்பசடலயேர் என்றே லபண்பசோற் புலவர்,
“....................... சசோர்தல்
ஒன்னசோர் உட்கும் துன்னரும் கடுந்திறேல்
தூங்லகயில் எறிந்தநின் ஊங்கசனசோர் நிடனப்பின்
அடுதல்நின் புகழும் அன்சறே”[6]
இந்திர விழசோ
‘இச்சசசோழசன அகத்தியே முனிவரது கட்டடளயேசோல் கசோவிரிப்பூம் பட்டணைத்தில் முதன்முதல்
இந்திரனுக்கு விழசோச் லசய்தசோன்; அவ்விழசோக் கசோலமசோகியே 28 நசோள்களிலும் தன் நகரில் வந்து உடறேயுமசோற
இந்திரடன சவண்டினன்; இந்திரன் அதற்கு இடசந்தசோன்’[7] என்ற மணிசமகடல குறித்துள்ளது.
இவடனக் குறித்துள்ள நூல்கள்
இவன் துரங்லகயில் எறிந்த லசயேடலப் புறேநசோனூற, சிலப்பதிகசோரம், மணிசமகடல, சிறபசோண்
ஆற்றப்படட, பழலமசோழி, கலிங்கத்துப்பரணி, மூவர் உலசோ முதலியே நூல்கள் குறித்துள்ளன.
“தூங்லகயில் எறிந்த லதசோடிவிளங்கு தடக்டக
நசோட நல்லிடக நற்சறேர்ச் லசம்பியேன்.”
- சிறபசோணைசோற்றப்படட
“தூங்லகயில் மூன்லறேறிந்த சசசோழன்கசோண் அம்மசோடன”
- சிலப்பதிகசோரம்

“வீங்குசதசோள் லசம்பியேன் சற்றேம் விறேல்விசும்பில்
தூங்கும் எயிலும் லதசோடலத்தலசோல்”
- பழலமசோழி
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"சதங்கு தூங்லகயில் எறிந்த அவனும்”
- க. பரணி

"...................... கூடசோர்தம்
துங்கும் எயில் எறிந்த சசசோழனும்”
- மூவருலசோ

1. ↑ சிலப்பதிகசோரம் - கடலசோடு கசோடத,
2. ↑ மணிசமகடல விழசோவடறே கசோடத,
3. ↑ Kennedy's conclusion that maritime trade between South India and the West dates from this Sixth or even the Seventh
Century B.C. still seem good’. K.A.N. Sastri’s CHOLAS, Vol. I. p.29. foot Note.
4. ↑ மணிசமகடல, கசோடத 22
5. ↑ Dr.S.C. Iyengar’s ‘Manimekalai - in its Historical Setting,’ pp. 48-49.
6. ↑ புறேம், 39.
7. ↑ மணிசமகடல விழசோவடறே கசோடத.
1. ↑ கசோவிரி நசோட்டடச் சிபிசதசம் என்ற தண்டி - தமது தசகுமசோர சரிதத்தில் கூறியிருத்தல் கவனிக்கத்
தக்கது. தண்டி கி.மு. 7-ஆம் நூற்றேசோண்டினர்.
2. ↑ இவன் குரங்கு முகத்துடனும் மனித உடலுடனும் இருந்து ஆண்டவன் என்பதும் பிறேவும் கந்த
புரசோணைத்தும் விஷ்ணு புரசோணைத்தும் கசோணைலசோம்.
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5. கி.மு. மூன்றேசோம் நூற்றேசோண்டுச் சசசோழன்
லசருப்பசோழி எறிந்த இளஞ் சசட்லசன்னி(கி.மு. 290 – 270)
இவன் கசோலத்திற்றேசோன் தமழகத்தில் சமசோரியேர் படடலயேடுப்பு நடந்தடதப் பல பசோடல்கள்
குறிக்கின்றேன. பழந்தமழர், சமசோரியேர்க்கு முற்பட்டுப் பசோடலிடயேத் தடலநகரமசோகக் லகசோண்டு மகத
நசோட்டட ஆண்ட நந்தர் என்பவடரயும் நன்கறிந்திருந்தனர் என்பது பல பசோக்களசோல் அறியேக் கிடக்கும்
உண்டம ஆகும்.[1]
சந்திரகுப்த சமசோரியேன் கசோலத்துப் சபரடமச்சனசோன சசோணைக்கியேன் தனது லபசோருள் நூலில்,
தமழகத்திலிருந்து இரத்தினங்கள், சசரநசோட்டு டவடுரியேங்கள், கருநிறேமுள்ள பசோண்டியே நசோட்டுச்
சசோல்டவகள், மதுடர லமல்லியே ஆடடகள் முதலியேன சந்திரகுப்தன் பண்டசோரத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன’
என்ற வடரந்துள்ளடம,[2] தமழகத்திற்கும் மகதப் சபரரசிற்கும் இருந்த
லதசோடர்டப வலியுறத்துவதசோகும்.இதனசோல் பழந்தமழர் நந்தர் பசோடலிடயே மட்டுசம
அன்றி, சமசோரியேர் பசோடலிடயேயும் நன்கு அறிந்திருந்தனர் என்பது அங்டகக் கனியேசோகும். எனசவ, தமழ்ப்
புலவர் லதளிவசோக ‘சமசோரியேர்’ எனக் குறித்தல் சந்திர குப்த சமசோரியேர் மரபினடரசயே ஆகும் என்பதில்
ஐயேம் இல்டல.சமலும், நம் முன்டனசயேசோர் வடநசோட்டவடர சவற சவறேசோகசவ பிரித்து வழங்கினர்:
‘சவங்கடத் தும்பர் லமசோழிலபயேர் சதயேம்’ என்படத அவர்கசள கூறி,
ஆண்டுடறேந்தவடர வடுகர் என்றம், அதற்கு (விந்தமடலக்கு)
அப்பசோற்பட்டவடர வடவடுகர்[3] (அக்கசோல மகத நசோட்டினர்) என்றம் குறித்துள்ளனர். மசோமூலனசோர்
என்னும் நல்லிடசப் புலவர் சிறேந்த வரலசோற்ற உணைர்ச்சி உடடயேவரசோகக் கசோணைப்படுகிறேசோர். அவர் ஒசர
லசய்யுளில் நந்தடரக் குறித்துப் பின் சமசோரியேர் படடலயேடுப்டபயும் கூறியுள்ளசோர். புலவர் பலர் இச்
லசய்திடயேக் குறித்துள்ளனர்:
“கடனகுரல் இடசக்கும் விடரலசலற் கடுங்கடன
முரண்மகு வடுகர் முன்னுறே சமசோரியேர்
லதன்றிடக மசோதிரம் முன்னியே வரவிற்கு”[4]
“சமசோகூர்
பணியேசோ டமயின் படகதடல வந்த
மசோலகழு தசோடன வம்ப சமசோரியேர்”[5]
“விண்லபசோரு லநடுவடர இயேல்சசர் சமசோரியேர்
லபசோன்புடன திகிரி திரிதரக் குடறேத்த”[6]
“லவள்சவல்
விண்லபசோரு லநடுங்குடடக் லகசோடித்சதர் சமசோரியேர்
திண்கதிர்த் திகிரி திரிதரக் குடறேத்த”[7]
இச்லசய்யுள் அடிகடளயும் பின் வரும் அடிகடளயும் நன்கு ஆரசோயின், சமசோரியேர்க்கு உதவியேசோக
வடுகர் என்பசோரும் சகசோசர் என்பசோரும் ஆக இருவடகப் படடவீரர் இருந்தனர் என்பது லபறேப்படும்.
இவ்விரு திறேத்தசோடரக் லகசோண்ட இரு சவற படடகடள சமசோரியேர் முன் அனுப்பித் தசோம் பின்
லசன்றேதசோகப் பசோடல் அடிகள் பகர்கின்றேன. அடிடமப்பட்ட நசோட்டு வீரடர, அவடர ஆட்லகசோண்ட
பிறேநசோட்டசோர் தசோம் படடலயேடுக்கும் முன்னர்ப் புகவிடல் இன்றம் நடடலபறகின்றே வழக்கசம
அன்சறேசோ? மகதப் சபரரடச நடத்தியே சமசோரியேர், தசோம் லவன்றேடக்கியே வடுக வீரடரயும் சகசோசடரயும்
இம்முடறேயில் தம் தமழகப் படடலயேடுப்புக்குப் பயேன்படுத்தினர்.
வடுகரசோவசோர்
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"பனிபடு சவங்கடத் தும்பர்
லமசோழிலபயேர் சதஎத்தர்”[8]
“கல்லசோ நீள்லமசோழிக் கதநசோய் வடுகர்”[9]
“கடுங்குரற் பம்டபக் கதநசோய் வடுகர்”[10]
எனப் புலவர் குறித்துள்ளடமயின், லதலுங்கரும் கன்னடருசம ஆவர் என்பது
லபறேப்படுகிறேது. சகசோசர் ஆவசோர், வடவடுகர்[11] எனப்படுவர். இவர் கிழக்கு வங்கசோளத்டதச்
சசர்ந்தவரசோகலசோம் என டசோக்டர் கிருஷ்ணைசசோம ஐயேங்கசோர் அவர்கள் கருதுதல் லபசோருத்தமுடடயேசத
ஆகும்.[12] இக்சகசோசர், ‘லசசோற்படி நடப்பவர்; அவர் இடம் லநய்தலஞ் லசற’[13] எனச் சில அடிகள்
குறிக்கின்றேன. இம்சமசோரியேர் படடலயேடுப்பில் இக்சகசோசர்தம் ஆற்றேல் கண்ட தமழ் மன்னர் அவடரத் தம்
சசவகத்தில் டவத்துக் லகசோண்டனர் சபசோலும்! இக்சகசோசசர அசசசோகன் கல்லவட்டுகளிற் கண்ட
‘சத்தி புத்திரர்’ ஆகலசோம் என்ற சபரசோசிரியேர் நீலகண்ட சசோஸ்திரியேசோர் கருதுகின்றேனர்.[14] சகசோசர் எவசர
ஆயினும், தமழகத்துக்குப் புதியேவர் என்பதில் ஐயேமல்டல.
சமசோரியேர் படடலயேடுப்பு
வடுகர், சகசோசர் என்னும் படடவீரர் தவிர, சமசோரியேர் படட ஒன்ற தனிசயே இருந்தது. அப்படடயில்
சதர்கள் இருந்தன. எனசவ, இத்தமழகப் படடலயேடுப்பில் சமசோரியேர் படட, சகசோசர் படட, வடுகர்
படட என மூவடகப்படடகள் இருந்தன. (1) இம்மூவருள் முன்னுறே வந்த சகசோசர் தமழகத்தின்
வடசமற்கு எல்டல வழியேசோக நுடழந்து துளுவ நசோட்டட அடடந்தனர்;
அந்நசோட்டரசனசோன நன்னன் என்பசோடனக் கசோட்டிற்கு விரட்டினர்; அவனது பட்டத்து யேசோடனடயேக்
லகசோன்றேனர், துளுவ நசோட்டடக் டகப்பற்றினர்;[15] அவனது கசோவல் மகுந்த பசோழி என்னும் இடத்சத
வடுகர் தங்கிவிட்டனர்.[16] லவன்றே நசோட்டில் லவன்றேவர் படட இருந்து பசோதுகசோத்தல் இயேல்சப
யேன்சறேசோ?
(2) நன்னடன லவன்றே சகசோசர், சசரன் தசோடனத் தடலவனும் முதிரமடலத் தடலவனுமசோன பிட்டங்
லகசோற்றேன் என்பசோடனத் தசோக்கினர்; சபசோர் நடந்தது. முடிவு லதரியேவில்டல.[17] (3) பின்னர் ‘வசோட்டசோற’
என்றே ஊடரயும் ‘லசல்லூர்’ என்பதடனயும் ஆண்ட எழினி ஆதன் என்பவடனக் சகசோசர் எதிர்த்தனர்.
அவன் லசல்லுர்க்குக் கிழக்சக சகசோசசரசோடு, சபசோரிட்டு, சவல் மசோர்பில் டதக்கப் லபற்ற இறேந்தசோன்.[18] (4)
சகசோசர் சசசோழ நசோட்டட அடடந்து அழுந்துரர் சவளசோன திதியேடனத் தசோக்கினர்; திதியேன் கடுங்சகசோபம்
லகசோண்டு, புலிக் கூட்டத்துள் சிங்கம் பசோய்வடதப் சபசோலப் பசோய்ந்து கடும்சபசோர் புரிந்து படகவடரப்
புறேங்கசோட்டச் லசய்தசோன்.[19] (5) பின்னர் அக்சகசோசர் சமசோகூடரத் தசோக்கினர். சமசோகூர் பணிந்திலது,
அப்லபசோழுது ‘வடுகர்’ படடடயே முன் விட்டுப் பின் புதிதசோக வந்த (வம்ப) சமசோரியேர் - லபரியே
சதர்கடளயுடடயே சமசோரியே வீரர் சமசோகூடரத் தசோக்கினர்; முடிபு லதரிந்திலது.[20] இப்படடலயேடுப்பில்
சமசோரியேர், தம் வரவிற்குத் தடடலசய்த மடலடயே அல்லது பள்ளத்தசோக்டக ஒழுங்கு லசய்து வந்தனர்
என்பது லதரிகிறேது.[21] இம்சமசோகூர் லதன் ஆர்க்கசோட்டுக் சகசோட்டத்தில் ஆத்தூர்க் கணைவசோய்க்கு
அண்டமயில் உள்ள சமசோகூரசோக இருக்கலசோம் என்ற அறிஞர்[22] கருதுகின்றேனர். (6) இங்ஙனம் லதன்
ஆர்க்கசோட்டுக் சகசோட்டம் வடர வந்த வடவடுகரசோன சகசோசடர இளஞ் சசட்லசன்னிஎன்னும் சசசோழன்
எதிர்த்து வசோடக புடனந்தசோன்;[23] சமலும் இவன், குடறேவிடனடயே முடிப்பதற்கசோகப் (அடர
குடறேயேசோகப் படகவடர முறியேடித்து அத்துடன் விடசோமல் அவர்கடள முற்றிலும் முறியேடிக்க) பசோழி நகர்
வடர படகவடரத் லதசோடர்ந்து லசன்ற, வடுகர் தங்கி இருந்த பசோழிடயே எறிந்து, வம்பவடுகர் தடலகடள
அறத்து அழித்தசோன். இங்ங்னம் கசோவல் மகுந்த ‘பசோழி’டயே லவன்றே கசோரணைம் பற்றி
இச்சசசோழன் லசருப்பசோழி எறிந்த இளஞ்சசட்லசன்னி எனப்பட்டசோன்.[24]
சமசோரியேர் சதசோல்விக்குக் கசோரணைம்
இங்ஙனம் வலி மக்க சசசோழன் சபசோர் லதசோடுத்து லவன்றேடமயேசோற்றேசோன், சமசோரியேர் படட
நிடலகுடலந்து தமது கருத்துநிடறேசவறேப் லபறேசோமல், தமழகம் விட்டு மீண்டிருத்தல் சவண்டும்.
இச்லசன்னி படகவடர எதிர்த்திரசோவிடின், தமழகம் சமசோரியேர்க்கு அடிடமப் பட்டிருக்கும். தமழகத்தின்
படட வலிடமடயேயும் இயேற்டக அடமப்டபயும் பிறேவற்டறேயும் அறியேசோத வடநசோட்டினர் ஆதலின்,
சமசோரியேர், துளுவநசோட்டட முதலில் லவன்ற, சசரநசோடு லசன்ற, பிறேகு வசோட்டசோற லசன்ற, பின்னர்ச்
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சசசோணைசோடு அடடந்து திதியேனிடம் சதசோல்வியுற்றப் பல இடங்களில் வழி லதரியேசோது திரிந்து மீண்டும்
சசசோணைசோடு புக்கு முறியேடிக்கப்பட்டனர்.
இப்படடலயேடுப்பு சமசோரியேர்க்கு லவற்றிடயேத் தரசோடமயேசோலும், தமழகம் தன்னசோட்சி லபற்சறே அசசசோகன்
கசோலத்தும் விளங்கினடமயேசோலும், இளஞ்சசட்லசன்னி யேசோல் சமசோரியேர் சதசோற்கடிக்கப்பட்டனர் என்னும்
புலவர் கூற்றகள் உண்டம என்சறே புலப்படுகின்றேன. இப்படடலயேடுப்புச் லசய்தியில் சசரர், பசோண்டியேர்
லபயேர்கள் கசோணைப்படவில்டல. ஆனசோல் கி.மு. 2 ஆம் நூற்றேசோண்டினனசோன கசோரசவலன் தனக்கு முன் 113
ஆண்டுகளசோக இருந்து வந்த தமழரசர் கூட்டடமப்டப அழித்ததசோகக் கூறிக் லகசோள்கிறேசோன். இதடன
சநசோக்க, சமசோரியேர் படடலயேடுப்புக்குப் பின் தமழரசர் ஒன்றபட்டு வடவடர எதிர்த்தனர் என்பது
லதரிகிறேது.
பிற்கசோல ஆரியேர், சகசோசர், வடுகர்
சகசோசர், வடுகர், சமசோரியேர் சம்பந்தப்பட்ட லசய்யுட்கடள ஒருங்கு கூட்டி நல்லுணைர்ச்சிசயேசோடு நுணுகி
ஆரசோய்பவர் ஒருவசோற சமற்கூறேப் லபற்றே முடிவுக்சக வருதல் கூடும். இப்படடலயேடுப்பில் லதசோடர்பற்றே
பிற்கசோல ஆரியேர், சகசோசர், வடுகர் என்ற தமழ்ப்பசோக்களில் குறிக்கப் லபற்றேவர் சவற. கி.மு.232-இல்
அசசசோகன் இறேப்ப, அவனுக்குப் பின் வந்த சசோதவசோகனர் (வடுகர்) தம்மசோட்சி லபற்ற வடசவங்கடம்
முதல் கங்டகயேசோற வடர சபரரடச நிறத்தி ஆளத் லதசோடங்கினர். அப்லபசோழுது தமழகத்தின் வட
எல்டலயில் வடுகர் பசோதுகசோவற்படட இருந்தது. சமசோரியேர் கசோலத்துக் சகசோசர் மரபினர் எல்டலப்புறேத்தில்
நிடலத்தனரசோதல் சவண்டும். அங்ஙனம் நிடலலபற்றே அக்சகசோசர், வடுகர், கங்டகச் சமலவளியினின்றம்
வடுக நசோட்டில் தங்கியே ஆரியேர் ஆகியே இவர்கள், பிற்கசோலத்சத மடலயேமசோன், ஆரியேப் படட கடந்த
லநடுஞ்லசழியேன் முதலிசயேசோரசோல் தசோக்கப்பட்டிருக்க சவண்டும். என்டன? இச்லசழியேன் கசோலம்
சிலப்பதிகசோர கசோலம். கி.பி. 150 -200[25] சமசோரியேர் படடலயேடுப்பின் கசோலம் கி.மு. 298 - கி.மு. 272;
அஃதசோவது அசசசோகன் தந்டதயேசோன பிந்துசசோரன் கசோலம் ஆகும்.[26] எனசவ ஏறேத்தசோழ 400 ஆண்டுகட்கு
முற்பட்டவரும் பிற்பட்டவரும் ஆகியே சகசோசர், வடுகர் என்பவர் சவற சவறேசோனவர். இக்கருத்திடன
டசோக்டர் கிருஷ்ணைசசோம ஐயேங்கசோர் அவர்களும் ஆதரித்தல் கசோண்க.[27]

1. ↑ குறந்லதசோடக 75; அகம் 251-265
2. ↑ P.T.S. Iyengar’s ‘History of the Tamils’ pp. 141-141.
3. ↑ புறேம், 378.
4. ↑ அகம், 281.
5. ↑ அகம், 251.
6. ↑ அகம், 69.
7. ↑ புறேம், 175.
8. ↑ அகம், 211.
9. ↑ அகம், 107.
10.↑ நற்றிடணை 212.
11.↑ புறேம், 378.
12.↑ Vide his ‘Beginnings of S.I. History,’ pp, 59,94.
13.↑ அகம், 196,15,113.
14.↑ Vide his ‘Cholas’, vol. I p.28.
15.↑ குறந்லதசோடக 73.
16.↑ அகம், 375.
17.↑ புறேம், 169.
24

18.↑ அகம், 90, 216.
19.↑ புறேம் 261, 281
20.↑ அகம் 196, 262.
21.↑ அகம் 69, 251, 281, புறேம், 175.
22.↑ K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’, Vol. 1.p. 28.
23.↑ அகம் 205, 378.
24.↑ அகம் 375, புறேம் 378.
25.↑ K.G. ‘Sesha Iyers’ ‘Cheras of the Sangam Period’, pp. 121, 122.
26.↑ Vide the author's article in ‘Sentamil Selvi’, vol. 16 pp. 117-199.
27.↑ Vide his ‘Beginnings of S.I. History’, pp.98,99.
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6. கி.மு. இரண்டசோம் நூற்றேசோண்டுச் சசசோழர்
1. மகடன முடறே லசய்த மன்னவன்
வரலசோற
இவன் திருவசோரூரில் இருந்து சசசோணைசோட்டட ஆண்டு வந்தவன். இவன் சிறேந்த சிவபக்தன்.
இவனுக்கு வீதிவிடங்கன் என்றே லபயேர்லகசோண்ட ஒப்பற்றே டமந்தன் ஒருவசன இருந்தசோன். அவன் ஒரு
நசோள் சகசோவிலுக்குத் சதரூர்ந்து லசன்றே லபசோழுது பசுங்கன்ற ஒன்ற திடீலரனப் பசோய்ந்சதசோடித்
சதர்க்கசோலில் அகப்பட்டு இறேந்தது. இதடன அறிந்த தசோய்ப்பசு ஆரசோய்ச்சி மணிடயேத் தன் லகசோம்புகளசோல்
அடசத்து அரசர்க்குத் தன் குடறேடயே அறிவித்தது. நிகழ்ந்தடத அறிந்த சசசோழ மன்னன், தன் டமந்தடனக்
கன்ற இறேந்த இடத்தில் கிடத்தித் தசோன் சதரூர்ந்து லசன்றேசோன். பிறேகு இடறேவன் அருளசோல் கன்றம்
டமந்தனும் பிடழத்ததசோகப் லபரியே புரசோணைம் புகல்கிறேது.[1]
இலங்டக வரலசோற
இலங்டக வரலசோற கூறம் மகசோவம்சம் பின்வரும் சுடவதரத்தக்க லசய்திடயேச் லசப்புகிறேது:“கி.மு. இரண்டசோம் நூற்றேசோண்டின் இடடப் பகுதியில் உயேர்குடிப் பிறேந்த சசசோணைசோட்டசோன் ஒருவன்
ஈழத்திற்கு வந்தசோன். அப்லபசோழுது இலங்டக அரசனசோக இருந்தவன் ‘அசசலன்’ என்பவன். வந்த
சசசோணைசோட்டசோன் படடலயேசோடு வந்தசோன் ஆதலின் எளிதில் ஈழத்தரசடன லவன்ற, 45 ஆண்டுகள் ஈழ
நசோட்டட ஆண்டசோன்: அவன் லபயேர் ஏழசோரன்'[2] என்பது. அவ்வரசன் படகவர்க்கும் நண்பர்க்கும் ஒரு
படித்தசோகசவ நீதி வழங்கினசோன். தன் மகன் சதர் ஊர்ந்து லசன்ற அறியேசோது பசுங்கன்டறேக் லகசோன்றேதசோக
அத்தனி மகடனக் கிடத்தி, அவன்மீது தசோசன சதர் ஊர்ந்து லகசோன்றே உத்தமன். அப்சபரரசன் லபளத்த
சமயேத்தினன் அல்லன்; ஆயினும், லபளத்தத் துறேவிகளிடம் சபரன்பு கசோட்டி வந்தசோன். அவனது அரசசோட்சி
குடிகட்கு உகந்ததசோகசவ இருந்தது. அவன் ஆண்ட பகுதி இலங்டகயின் வடபகுதிசயே ஆகும். பின்னர்
இலங்டக அரசனசோன துத்தகசோமனி என்பவன் ஏழசோரடனப் - சபசோரில் லவன்ற தமழ் அரடசத்
லதசோடலத்தசோன்; ஏழசோரடனத் துரத்திச் லசன்ற அநுரசோதபுரத்தில் எதிர்த்தசோன். அங்கு நடந்த சபசோரில்
ஏழசோரன் இறேந்தசோன். தமழர் சமயேக் லகசோள்டககள் இலங்டகயிற் பரவசோமலிருக்கவும் தூயே
லபளத்தமதத்டதக் கசோக்கவுசம துத்தகசோமனி ஏழசோரடன எதிர்த்து லவற்றி லபற்றேசோன். இங்ஙனம் லவற்றி
லபற்றே இலங்டக இடறேவன் ஏழசோரனுக்குரியே இறதிக் கடன்கடளச் லசய்து முடித்தசோன்; அவன் இறேந்த
இடத்தில் நிடனவுக்குறி எழுப்பி, வழிபசோடு நடடலபறேச் லசய்தசோன். பின்வந்த ஈழத்தரசரும் அந்த
இடத்டத அடடந்த லபசோழுலதல்லசோம் இடச ஒலிடயே நிறத்தி அடமதியேசோக வழிபட்டுச் லசல்லல்
மரபசோகும்.[3]
சசசோழன் லபயேர் யேசோது?
லசயேற்கரியே இச்லசயேடலச் லசய்த சசசோழன் லபயேடர, இச்லசயேடலப் பசோரசோட்டிக் கூறம் சிலப்பதிகசோரம்,
மணிசமகடல, ஆகியே படழயே நூல்கள் கூறேசோது விட்டன. கி.பி. 11, 12 - ஆம் நூற்றேசோண்டுகளில் வசோழ்ந்த
சயேங்லகசோண்டசோர், ஒட்டக்கூத்தர், சசக்கிழசோர் ஆகியே புலவர்கள் இவடன ‘மநு’ நீதிச் சசசோழன் என்சறே
கூறிப் சபசோந்தனர். ‘மநு’ மநுநீதி, மநுநூல் என்னும் லபயேர்கள் சங்க நூல்களிற் கசோணுமசோறில்டல.
பிற்கசோலத்து நிகண்டுகளிற்றேசோம் இப்லபயேர்கள் கசோணைப்படுகின்றேன. லசவ்வியே சகசோசலசோச்சியே நம் சசசோழன்
‘மனு நீதிச் சசசோழன், ‘மனு’ என இவனது லசயேல் சநசோக்கிப் பிற்கசோலத்தசோர் இட்ட லபயேடரசயே
சயேங்லகசோண்டசோர் முதலியே புலவர் வழங்கினரசோதல் சவண்டும்.[4] இச்சசசோழடன, ‘அரும்
லபறேற் புதல்வடன ஆழியின் மடித்சதசோன்’[4] எனச் சிலப்பதிகசோரமும், ‘மகடன முடறேலசய்த
மன்னவன்’ என மணிசமகடலயும் குறிக்கின்றேனசவ அன்றிப் லபயேரசோல் குறிக்கவில்டல என்பது
கவனிக்கத் தக்கது. இவற்றேசோல் இவ்வரசன் லபயேர் இன்னது என்பது சிலப்பதிகசோர கசோலத்திலும்
லதரியேவில்டல என்பது லதரிகிறேதன்சறேசோ? சமலும், சங்க நூல்கடளக் லகசோண்டு இவடனப் பற்றியே சவற
லசய்திகள் அறியேக் கூடவில்டல.
வரலசோற்ற ஒப்புடம
சிலப்பதிகசோரம் முதலியே நூல்கள் சசசோழன் மகடன முடறே லசய்த ஒன்டறேசயே குறிக்கின்றேன. ஆயின்,
லபரியே புரசோணைம் ஒன்சறே இவனுடடயே சிவப்பற்ற முதலியே நல்லியேல்புகடள விரிவசோகக் குறிக்கின்றேது.
இவ்வியேல்புகளடனத்தும் மகசோவம்சம் குறிக்கும் தமழ் அரசனிடம் கசோண்கின்றேன. லபயேர் ஒன்சறே
சவறபடுகிறேது. ‘ஏழரசன்’ என்பது சிறேப்புப் லபயேரசோக இருக்கலசோம், அல்லது கி.பி. 6-ஆம் நூற்றேசோண்டில்
எழுதப்பட்ட மகசோவம்சம் சயேங்லகசோண்டசோர், கூத்தர், சசக்கிழசோர் ஆகிசயேசோடரப் சபசோலப் லபயேடரத்
தவறேசோகவும் குறித்திருத்தல் கூடியேசத. ஆதலின், லபயேர் லகசோண்டு மயேங்க சவண்டுவதில்டல. மகடன
26

முடறே லசய்த நிகழ்ச்சி எங்கு நடந்தலதன்ற சிலப்பதிகசோரமும் மணிசமகடலயும் கூறேவில்டல.
சசக்கிழசோர் ஒருவசர அச்லசயேல் திருவசோரூரில் நடந்ததசோகக் கூறியுள்ளசோர்.[5] மகடன முடறே லசய்த
நிகழ்ச்சிடயேக் குறிக்கும் கல் சதர் திருவசோரூரில் சகசோவிலுக்கு அண்டமயில் இருக்கின்றேது. இச்சசசோழன்,
மகடன முடறே லசய்த பிறேகு, இலங்டகடயேக் டகப்பற்றி முடறே வழுவசோது ஆண்டிருக்கலசோம்.
இலங்டகப் படடலயேடுப்பு நடந்திருக்குமசோ?
‘கி.மு. இரண்டசோம் நூற்றேசோண்டின் இடடப் பகுதியில் தமழ் அரசன் ஒருவன் இலங்டகடயே லவன்ற 45
ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தசோன் என்ற இலங்டக வரலசோசறே கூறதல் லமய்யேசோகத்தசோசன இருத்தல்
சவண்டும்? ஆயின், அப்பழங்கசோலத்தில், கடல்சூழ் இலங்டகடயேக் டகப்பற்றேத் தக்க கப்பற் படட
சசசோழரிடம் இருந்ததசோ? அதற்குச் சசோன்றண்டசோ?
கி.மு. 6 அல்லது 7-ஆம் நூற்றேசோண்டு முதசல சசசோழர் முதலியே தமழரசர் சமனசோடுகளுடன் கடல் வசோணிகம்
நடத்தினர் என்பது அடனவரும் ஒப்புக்லகசோண்ட உண்டமயேசோகும். சமனசோடுகளுடன் கடல் வசோணிகம்
நடத்திக் லகசோண்டிருந்த நசோட்டசோரிடம் கடற்படட இருந்சத தீர சவண்டும் என்பது கூறேசோசத அடமயும்.
இன்றள்ள ஆங்கிசலயேர், ஜேப்பசோனியேர், அலமரிக்கர் முதலிசயேசோர் கடல் வசோணிகத்திற்கசோகவன்சறேசோ,
கப்பற்படட டவத்துள்ளனர். இஃதன்றி, அப்பழங் கசோலத்சத கடல் கடந்து நசோடு பிடித்தல் சவண்டும்
என்றே சவட்டகயும் சசசோழ மன்னரிடம் இருந்தது. நசோம் முதற் கரிகசோலன் கசோலம் ஏறேத்தசோழக் கி.மு. 120
முதல் கி.மு. 90 எனக் லகசோண்சடசோம் அன்சறேசோ? அம்முதற் கரிகசோலடனப் பசோடவந்த லவண்ணிக்
குயேத்தியேசோர் என்றே லபண்பசோற் புலவர்,
“நீர் நிடறேந்த லபரியே கடலில் மரக்கலத்டத ஓட்டிப் சபசோர் லசய்வதற்குக் கசோற்றின்றி நசோவசோய்
ஒடவில்டல. அதனசோல் கசோற்றக் கடவுடள அடழத்து ஏவல் லகசோண்ட (கசோற்ற வீசச் லசய்து மரக்கலம்
லசலுத்திச் லசன்ற லவல்ல விரும்பியே நசோட்டட லவன்றே) வலியே அரசன் மரபில் வந்தவசன!” என்ற
ஒரு லசய்யுளிற் பசோடியுள்ளசோர். இதனசோல் ஏறேத்தசோழக் கி.மு. இரண்டசோம் நூற்றேசோண்டின் ஈற்றப் பகுதியில்
இருந்த முதற் கரிகசோலனுக்கு முற்பட்ட சசசோழ மன்னருள் ஒருவன் (பசோட்டனசோக அல்லது முற்பசோட்டனசோக
இருக்கலசோம்) கடல் கடந்து நசோடு லவன்றேடம[6]அறியேப்படுகிறேது.
அந்நசோடு எது?
சிறேப்பசோகத் தமழகத்டத அடுத்து இருப்பது இலங்டகத் தீசவயேசோகும். பிறே லநடுந்லதசோடலவில்
இருப்பன. அடவ கி.பி. 11-ஆம் நூற்றேசோண்டினனசோன இரசோசஜேந்திர சசசோழனசோல் லவல்லப்பட்டடவ;
அதற்குமுன் எத்தமழரசரும் லசன்ற லவன்றேதசோக வரலசோற லபறேசோதடவ. கி.மு.2-ஆம் நூற்றேசோண்டு முதல்
பன்முடறே லவல்லப் லபற்றம் ஆளப்லபற்றம் வந்தது இலங்டக ஒன்சறே என்பது வரலசோற அறிந்த
உண்டம. ஆதலின் புதியே சசோன்றகள் கிடடக்கும் வடர, சமசல குறிப்பிடப்லபற்றே படடலயேடுப்பு
இலங்டக சமற்சறே எனக் சகசோடலில் தவறில்டல. அங்கனமசோயின், அதன் கசோலம் யேசோது?[குறிப்பு 1]
‘சசசோழர் இலங்டகமீது படடலயேடுத்த முதற்கசோலசம கி.மு. 2 ஆம் நூற்றேசோண்டின் இடடப்பகுதி’ என்ற
மகசோவம்சசம கூறேலசோல், அதுசவ, சமற்குறித்த படடலயேடுப்பு நிகழ்ந்த கசோலம் எனக்
சகசோடல் லபசோருத்தமசோகும், அஃதசோயின், ஏறேத்தசோழக் கி.மு. 160-கி.மு. 140 எனக் கூறேலசோம். அக்கசோலம் முதற்
கரிகசோலனுடடயே தந்டத அல்லது பசோட்டன் இருந்த கசோலமசோகும்.[குறிப்பு 2] இது சமலும்
ஆரசோய்தற்குரியேது.
2. முதற் கரிகசோலன்
(கி.மு. 120 - கி.மு. 90)
லசன்னி - கிள்ளி மரபினர்
முதற் கரிகசோலன் ‘லசன்னி’ மரடபச் சசர்ந்தவன்,[7] லசன்னி மரபினர் அழுந்துடரத் தடலநகரசோகக்
லகசோண்டு சசசோழ நசோட்டின் ஒரு பகுதிடயே ஆண்டவர். "கிள்ளி" மரபினர் உடறேயூடரத் தடலநகரசோகக்
லகசோண்டு சசசோணைசோட்டின் மற்லறேசோரு பகுதிடயே ஆண்டனர்.
சகசோநகரங்கள்
முதற்கரிகசோலன் அழுந்துடரத் தடலநகரசோகக் லகசோண்டிருந்தசோன், பிறேகு குடவசோயிடலயும் தன்
சகசோநகரமசோகக் லகசோண்டசோன்.
சபசோர்கள்
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இக்கரிகசோலன் பதிசனசோரு சவளிடரயும் அவருடன் வந்து மடலந்த சவந்தடரயும் (சசர
பசோண்டியேர்?) லவண்ணி வசோயில் என்றே இடத்திற் லபசோருது லவன்றேசோன்.[8] இச்சசசோழன் பிறிலதசோரு
சந்தர்ப்பத்தில் வசோடகப் பறேந்தடல என்றே இடத்தில் அரசர் ஒன்பதின்மடரப் சபசோரில் புறேங்கசோட்டி ஒடச்
லசய்தசோன்.[9] இவனுடடயே தசோடனத் தடலவன் திதியேன் என்பவன். அவனிடம் பண்பட்ட சபசோர்த்
லதசோழிலில் வல்ல சகசோசர் என்னும் வடநசோட்டு வீரர் இருந்து வந்தனர். அவர்கள் எக்கசோரணைம்
பற்றிசயேசோ ‘அன்னிதிமலி’ என்றே லபண்ணின் தந்டதயினுடடயே கண்கடளப் பறித்து விட்டனர். அவள்
துயேரம் மகுந்தவளசோய்த் திதியேனிடம் லசன்ற முடறேயிட்டசோள். அங்கனம் அவள் முடறேயிட்ட இடம்
அழுந்துசோரசோகும்.[10] இக்கரிகசோலன் யேசோது கசோரணைம் பற்றிசயேசோ, சசர அரசனசோன லபருஞ்சசரலசோதன்
என்பசோனுடன் லவண்ணிப்பறேந்தடல யிற் சபசோர் லசய்தசோன். சபசோரில் கரிகசோலன் விட்ட அம்பு
சசரலசோதனது மசோர்டபத் துடளத்து ஊடுருவி முதுகினின்றம் லவளிப்பட்டது. அம்முதுகிற் பட்ட
புண்டணைப் புறேம் புண்ணைசோகும் என்ற நசோணிச் சசரன் தன் டகயிற் பிடித்த வசோளுடன் வடக்கிருந்து.
பட்டினி கிடந்து உயிர் விட்டனன். இதனசோல், அற்டறே நசோளில் முதுகிற் புண்படல் சதசோல்வியேசோகக் கருதப்
பட்டலதன்படத அறிலசோம். வடக்கிருந்த லபருஞ்சசரலசோதடனக் கழசோத் தடலயேசோர்[குறிப்பு 3] என்றே
புலவர் பசோடித் தம் துயேரத்டத அழகுறே விளக்கியுள்ளசோர்.[11] லவன்றே முதற் கரிகசோலடன லவண்ணிக்
குயேத்தியேசோர்[குறிப்பு 4] என்னும் நல்லிடசப் புலடம லமல்லியேலசோர் பசோரசோட்டிப் பசோடியுள்ளசோர்.[12]
“நீர் நிடறேந்த லபருங்கடலில் மரக்கலத்டத ஒட்டிப் சபசோர் லசய்வதற்குக் கசோற்றின்றி நசோவசோய்
ஒடவில்டல. அதனசோல் வளிச்லசல்வடன (கசோற்றக் கடவுடள) அடழத்து ஏவல் லகசோண்டு (கசோற்ற வீசச்
லசய்து) மரக்கலம் லசலுத்திக் குறித்த நசோட்டட லவன்றே வலியே அரசன் (இவன் யேசோவன் என்பது
லதரியேவில்டல) மரபில் வந்தவசன, மதம் லபசோருந்தியே யேசோடனடயேயுடடயே கரிகசோல் வளவசன
சமற்லசன்ற சபசோடர எதிர் நின்ற லகசோன்றே நினது வலிசதசோற்றே லவன்றேவசன, தடழத்தடலக் லகசோண்ட
புது வருவசோடயேயுடடயே ‘லவண்ணி’ என்னும் ஊர்புறேத்துப் சபசோர்க்களத்தின் கண் மக்க புகடழ
உலகத்துப் லபசோருந்திப் புறேப்புண்ணிற்கு நசோணி வடக்கிருந்த லபருஞ் சசரலசோதன் அவ்வசோற இருத்தலசோல்
நின்னினும் நல்லன் அல்லன்.”
___________________________________________________________________________________________________
1. ↑ இஃது இப்படிசயே கல்லவட்டிலும் கசோணைப்படுகிறேது;- Vide. I.I. Vol 5, No.436.
2. ↑ ஏழசோரன் ஏழ் + ஆரன் ஏழுமசோடலகடள அணிந்தவன் எனப்லபசோருள் படலசோம், ‘மும்முடிச்
சசசோழன்’ என்றேசோற்சபசோல் ஏழு அரசடர லவன்றேடமக்கு அடடயேசோளமசோக ஏழு மசோடலகடள
அணிந்தனசனசோ? அல்லது வள்ளுவர் வரலசோற்றில் இடணைப்புண்ட ‘ஏசலலன்’ என்றே லபயேர்
இங்ங்னம் பசோலி லமசோழியில் திரிபுண்டசதசோ?
3. ↑ 1. Geiger's Mahavamsa, Chap. 21-25.
4. ↑4.0 4.1 N.M.V. Nattar’s ‘Cholas’, pp.14-15.
5. ↑ விக்ரம சசசோழன் கசோலத்துக் கல்லவட்டும் கூறகிறேது S.I.I. Vol. No.436.
6. ↑ புறேம் 66.
7. ↑ அகம். 246
8. ↑ அகம்
9. ↑ அகம் 125
10.↑ அகம் 196
11.↑ புறேம் 65
12.↑ புறேம் 66.
1. ↑ இந்த இரண்டசோம் நூற்றேசோண்டில் வசோழ்ந்த கசோரசவலன் என்றே கலிங்க அரசன், தனக்கு முன் 113
ஆண்டுகளசோக இருந்த தமழரசரது கூட்டு எதிர்ப்புத் திட்டத்டதச் சிதறே வடித்ததசோகக் கூறிக்
லகசோள்கிறேசோன். ஆயின் அவன் கசோலச் சசசோழன் இன்னவன் என்ற கூறேக் கூடவில்டல.
2. ↑ முதற் கரிகசோலனது உத்சதச கசோலம் கி.மு. 120- கி.மு. 90 எனக் லகசோள்ளின், அவன் தந்டதயின் கசோலம்
கி.மு. 150 - கி.மு. 120 ஆகும்; பசோட்டன் ஆட்சி கி.மு. 180-150 ஆகும். கி.மு. இரண்டசோம் நூற்றேசோண்டின்
இடடயில் படடலயேடுப்பு நிகழ்ந்தது’ என மகசோவம்சம் கூறேலசோல், அந்த இடடப்பட்ட கசோலம் கி.மு.
160 கி.மு. 140 எனக்சகசோடல் லபசோருத்தமசோகும். அஃதசோயின், தந்டதடயேவிடப்பசோட்டசன
படடலயேடுத்தவன் எனக் சகசோடல் நல்லது. என்டன? ‘தந்டத’ எனின், இவ்வளவு அண்டமயில்
இருந்தவடனப் புலவர் லதளிவசோகக் குறித்திருப்பசோர் ஆதலின் என்க.
3. ↑ கழசோத்தடல - ஒர் ஊர்
4. ↑ லவண்ணி - சகசோவில்லவண்ணி என்றே ஊர்; அவ்வூரில் இருந்த சவட்சகசோவர் மரபில் வந்த புலடம
மக்க அம்டமயேசோர் இவர்.
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7. கி.மு. முதல் நூற்றேசோண்டுச் சசசோழர்
இரண்டசோம் கரிகசோலன்
முன்னுடர
இவன் திருமசோவளவன், கரிகசோற் லபருவளத்தசோன் முதலியே பல லபயேர்கடளப் லபற்றேசோன். இவனது
வரலசோற்டறே விரிவசோக அறிவதற்குச் சிலப்பதிகசோரம், லபசோருநர் ஆற்றப்படட, பட்டினப்பசோடல, எட்டுத்
லதசோடகயுள் உள்ள சில பசோடல்கள், கலிங்கத்துப்பரணி, லபரியே புரசோணைம் ஆகியே அடனத்தும் துடணை
லசய்கின்றேன - சரனசோண்டு சசசோழர் முதல் கி.பி.14-ஆம் நூற்றேசோண்டு வடர லபசோத்தப்பி, லநல்லூர், சித்துசோர்
முதலியேவற்டறே ஆண்டு வந்த லதலுங்கச் சசசோழரும் தம்டமக் கரிகசோலன் மரபினர் எனக்
கல்லவட்டுகளிற் கூறிக் லகசோண்டு மகிழ்ந்தனர். எனின், இவனது லபருடமடயே என்லனன்பது! கன்னட
நசோட்டிலும் சிற்றேரசர் பலர் தம்டமக் கரிகசோலன் மரபினர் எனக் கூறிக் லகசோண்டனர் என்பது
கல்லவட்டுகளசோல் அறியேக் கிடக்கும் அருஞ்லசய்தியேசோகும். பிற்கசோலச் சசசோழரசோகியே விசயேசோலயேன்
மரபினரும் தம் லசப்புப் பட்டயேங்களிலும் கல்லவட்டுகளிலும் இவடனக் குறித்து மகிழ்ந்தனர். எனின்,
இவன் வீரச் லசயேல்களும் சசசோழப் சபரரடச நிடல நசோட்டியே இவனது லபருந் திறேடமயும் தமழகத்தில்
மறேவசோது சபசோற்றேப்பட்டடமயும் அவ்வக் கசோலப்புலவர் தத்தம் நூல்களில் அவற்டறேக் குறித்து
வந்தடமயுசம கசோரணைமசோகும். இனி, இப்லபருமகன் வரலசோற்டறே முடறேப்படி கசோண்சபசோம்.
இளடமயும் அரசும்
இவன் இளஞ் சசட்லசன்னி, என்பவன் மகன். ‘இளஞ்சசட் லசன்னி’ என்றே லபயேரசோசன, இவன் தந்டத
முடி புடனந்து அரசசோண்டவன் அல்லன், அரசனுக்கு இடளயேவன்; அரசு லபறேசோசத கசோலங்
கழித்தவன்[குறிப்பு 1] என்பது லபறேப்படுகிறேது. இவன் அழுத்துசோர் சவள் மகடள மனந்தவன்.
அப்லபருமசோட்டி நல்சலசோடரயில் கரிகசோலடனப் லபற்றேசோள். [1]கரிகசோலன் வளர்பிடறே சபசோல வளர்ந்து
பல கடலகளும் பயின்ற ஒப்பற்றே இளஞ்சிங்க மசோக விளங்கினசோன். அப்லபசோழுது உடறேயூடர ஆண்ட
இவன் லபரியே தந்டத இறேந்தனன்; தந்டதயும் இறேந்தனன். இறேந்த அரசன் டமந்தன் பட்டம் லபறே
முடனந்தனசன, அன்றி யேசோது நடந்தசதசோ லதரியேவில்டல; நசோட்டிற் குழப்பம் உண்டசோயிற்ற. கரிகசோலன்
உடறேயூரினின்றம் லவளிப்பட்டுப் பல இடங்களில் அடலந்து திரிவசோனசோயினன். நசோட்டில் இருந்த
நல்லறிஞர் பண்டடக்கசோல வழக்கம் சபசோலக் கழுமலத்து[குறிப்பு 2] இருந்த யேசோடனடயேக்
கட்டவிழ்த்துவிட்டு அரசுக்கு உரியேவடனக் லகசோண்டு வருமசோற ஏவினசோன். அந்த யேசோடன பல
இடங்களில் அடலந்து திரிந்து, கருவூரில் இருந்த கரிகசோலடனத் தன்மீது எடுத்துக் லகசோண்டு உடறேயூடர
அடடந்தது. அது கண்ட லபருமக்கள் மட்டற்றே மகிழ்ச்சி அடடந்தவரசோய்க் கரிகசோலடனச் சசசோழ அரசன்
ஆக்கினர்.
பின்னர் யேசோது நடந்தலதன்பது விளங்கவில்டல. தசோயேத்தசோர் இவன் மீது அழுக்கசோறற்ற இவடனப் பிடித்து
சிடறேக் கூடத்தில் அடடத்தனர்;[குறிப்பு 3] அதற்குள்சளசயே இவடனக் லகசோன்றவிடத் துணிந்த அவர்
சிடறேக் கூடத்திற்கு எரியூட்டினர். லபருவீரனசோகியே கரிகசோலன் எவ்வசோசறேசோ தப்பி லவளிப்சபசோந்தசோன். தன்
தசோய் மசோமனசோன இரும்பிடர்த் தடலயேசோர் என்றே நல்லிடசப் புலவர் துடணைப்லபற்ற, மதிற்புறேத்டதக்
கசோவல் லசய்து வந்த வசோட்படடஞடரப் புறேங்கண்டு, தசோயேத்தசோடர ஒழித்து, அரசுரிடமடயேக் டகக்
லகசோண்டு அரியேடணை அமர்ந்தசோன்.[குறிப்பு 4]
இவன் எரிந்து லகசோண்டிருந்த சிடறேக்கூடத்திலிருந்து லவளிப்பட்ட சபசோது இவன் கசோல் கரிந்து
விட்டதசோல் ‘கரிகசோலன்’ எனப் லபயேர் லபற்றேசோன் என்ற சில பழம் பசோடல்கள் பகர்கின்றேன.
இங்ஙனமசோயின், ‘முதற் கரிகசோலன்’ என்பசோன் லகசோண்ட லபயேருக்கு என்ன கசோரணைம் கூறவது?[2]
சபசோர்ச் லசயேல்கள்
இவனுடடயே சபசோர்ச் லசயேல்கள் லபசோருநர் ஆற்றப் படடயிலும் சிலப்பதிகசோரத்திலும் நன்கு
விளக்கப்பட்டுள்ளன:
(1) இவன் தமழ் நசோட்டடத் தன் அரசசோட்சியிற் லகசோணைர அவசோவிச் சசர பசோண்டியேருடன் சபசோரிட்டசோன்.
சபசோர் ‘லவண்ணி’யில் நடடலபற்றேது. ‘முருகன் சற்றேத்து உருலகழுகுரிசி’லசோன கரிகசோலன் அவ்விரு
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சவந்தடரயும் லவண்ணிப் சபசோரில் அவியேச் லசய்தசோன். இதடனப் லபசோருநர் ஆற்றப் படட பசோடியே
முடத்தசோமக் கண்ணியேசோர்,
“இரும்பனம் சபசோந்டதத் சதசோடும் கருஞ்சிடன
அரவசோய் சவம்பின் அங்குடழத் லதரியேலும்
ஓங்கிருஞ் லசன்னி சமம்பட மடலந்த
இருலபரு சவந்தரும் ஒருகளத்(து) அவியே
லவண்ணித் தசோக்கியே லவருவரு சநசோன்றேசோள்
கண்ணைசோர் கண்ணிக் கரிகசோல் வளவன்.”[3]
என்ற சிறேப்பித்துள்ளசோர்.
(2) கரிகசோலன் பன்றி நசோட்டிற்குச் லசன்றேனன். பன்றி நசோடு நசோகப்பட்டினத்டதத் தடலநகரசோகக் லகசோண்டு
பசோண்டியே நசோட்டிற்கு வடக்கில் இருப்பது. இதில் எயினர் என்றே மரபினர் இருந்தனர். அவருள் நசோகர் ஒரு
பிரிவினர். அவருள்ளும் ஒளியேர் என்னும் உட்பிரிவினசர அரசசோளுதற்குரியேர் ஆதலின் அந்த ஒளி
நசோகடரக் கரிகசோலன் லவற்றி லகசோண்டசோன், பிறேகு லதன்பசோண்டி நசோட்டட அடிப்படுத்தி சமற்சக
லசன்றேசோன்.
(3) கற்கசோ (பசோலக்கசோடு), சவள் நசோடு (திருவசோங்கூர்), குட்டம் (லகசோச்சி), குடம் (லதன் மடலயேசோளம்), பூழி
(வடமடலயேசோளம்) ஆகியே பகுதிகடளக் லகசோண்ட சசர நசோட்டட அடடந்தசோன்; அந்நசோடுகடள லவன்ற
கரிகசோலன் தன் சபரரசிற் சசர்த்துக் லகசோண்டசோன்.
(4) இடட நிலங்களில் வசோழ்ந்த லபசோதுவர் என்பசோடர (இடட நில அரசடர) லவன்றேனன்;
இருங்சகசோசவள் முதலியே சவளிடரத் தனக்கு அடங்கியேவர் ஆக்கினன்.
(5) இங்ஙனம் தமழகத்டத அடிப்படுத்தியே கரிகசோலன் அருவசோ நசோட்டட (லதசோண்டட நசோட்டட)க்
டகப்பற்றே எண்ணி வடக்சக லசன்றேசோன்; அந்நசோட்டில் ஓரிடத்தினின்றிக் கண்டவசோற அடலந்து திரிந்த
குறம்படர அடக்கி, அருவசோளடர லவன்ற,[4] லதசோண்டட நசோட்டு 24 சகசோட்டங்களிலும் அவர்கடள
நிடலலபறேச் லசய்தசோன்;[5] 24 சகசோட்டங்களிலும் சவளசோளர் பலடரக் குடிசயேற்றினசோன்.[6]
(6) பின்னர்க் கரிகசோலன் மடலயேமசோனசோட்டட அடடந்தசோன். இது லபண்டணையேசோற்றேங்கடரயில் உள்ள
திருக்சகசோவலூடரத் தடலநகரசோகக் லகசோண்டது. இதடன ஆண்டவன் மடலயேமசோன். இவன் சசசோழன்
ஆட்சிக்கு உட்பட்டவன் ஆயினசோன். வடுகநசோடு
(7) சவங்கடம் வடர லவற்றிலகசோண்ட கரிகசோலன், வடக்கு சநசோக்கிப் லபருஞ் சசடனயுடன்
புறேப்பட்டசோன்; வடுகர் சிற்றேரசர் பலடர லவன்றேசோன்.
வடநசோடு
(8) பின்னர்க் கரிகசோலன் சநசர இமயேம் வடர லசன்ற மீண்டசோன், அப்லபசோழுது மகதப் லபருநசோடு சுங்கர்
ஆட்சியிலிருந்து கண்வ மரபினர் ஆட்சிக்கு மசோறிவிட்ட கசோலமசோகும். கி.மு. 73-இல் வசோசுசதவ கண்வன்
மகதநசோட்டு அரசன் ஆனசோன். அவனுக்குப் பின் கண்வர் மூவர் கி.மு. 28 வடர ஆண்டனர்.[7] அதற்குப்
பிறேசக மகதப் லபருநசோடு ஆந்திரர் ஆட்சிக்கு உட்பட்டது. வலியேற்றே கண்வர் ஆண்ட கசோலத்திற்றேசோன்
கரிகசோலன் வடநசோட்டுச் லசலவு ஏற்பட்டதசோதல் சவண்டும். அக்கசோலத்தில் சகசோசசோம்பிடயேக் சகசோநகரசோகக்
லகசோண்ட வச்சிரநசோடும், உச்டசயினிடயேத் தடலநகரசோக லகசோண்ட அவந்தி நசோடும் தம்மசோட்சி
லபற்றிருத்தல் சவண்டும். அதனசோற் சபசோலும், கரிகசோலடன வரசவற்ற மகத நசோட்டு மன்னன் பட்டி
மண்டபம்லகசோடுத்தசோன்; வச்சிரநசோட்டு சவந்தன் லகசோற்றேப் பந்தர் அளித்தசோன்; அவந்தி
சவந்தன் சதசோரணைவசோயில் வழங்கினசோன் என்ற சிலப்பதிகசோரம் லசப்புகிறேது.[8] பின் இரு சவந்தரும்
சந்திரகுப்த சமசோரியேன் கசோலமுதல் சிற்றேரசரசோகசவ அடிடமப்பட்டு ஹர்ஷனுக்குப் பின்னும் இருந்து
வந்தனர் என்ற வரலசோற கூறதல் சநசோக்கத்தக்கது.[9]
ஈழநசோடு
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இங்ஙனம் இமயேம் வடர இறமசோந்து லசன்ற மீண்ட கரிகசோலன் இலங்டக நசோட்டின் மீது தன்
கருத்டதச் லசலுத்தினசோன்; கப்பற் படட வீரடர அடழத்துக் லகசோண்டு இலங்டகத் தீடவ அடடந்தசோன்;
அதடன லவன்ற, தன் தண்டத் தடலவன் ஒருவடன ஆளவிட்டு மீண்டசோன்;[10] மீண்டசபசோது
பன்னிரசோயிரம் குடிகடளச் சசசோணைசோட்டிற்குக் லகசோணைர்ந்தசோன் என்ற கலிங்கத்துப் பரணி கூறகிறேது.
சசசோழப் லபருநசோடு
கூடுரும் அடதச் சுற்றியுள்ள பகுதியும் ‘கசோகந்திநசோடு’ என்ற கல்லவட்டுகளிற் கூறேப்படுகின்றேன. ‘கசோகந்தி
நசோடு’ பற்றியே குறிப்பு பழங்கசோலத்ததசோகக் கி.பி. 2 ஆம் நூற்றேசோண்டிற் லசய்யேப்பட்ட மணிசமகடலயிற்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்பகுதிகடளப் பிற்கசோலத்தில் ஆண்ட சரனசோன்டு, லபசோத்தப்பிச் சசசோழர்கள்
தங்கடளக் ‘கரிகசோலன் மரபினர்’ எனக் கல்லவட்டுகளிற் குறித்துள்ளனர். ‘கசோஞ்சி நகரத்டதக் கரிகசோலன்
புதுப்பித்தசோன்; லதசோண்டட மண்டலத்டதக் கசோடுலகடுத்து நசோடசோக்கினசோன்’ என்லறேல்லசோம்
கலிங்கத்துப்பரணி, லபரியே புரசோணைம் முதலியே அருந்தமழ் நூல்கள் அடறேகின்றேன. இடவ
அடனத்டதயும் ஒரு சசர சநசோக்கி, நடுநிடலடமயினின்ற ஆரசோயின், கரிகசோலன் கசோலத்துச் சசசோழப்
லபருநசோடு வட லபண்டணையேசோற முதல் கன்னிமுடனவடரயும் பரவி இருந்தது, என்னில் முற்றிலும்
லபசோருத்தமசோகும்.
அரசியேல்
லதசோண்டட நசோடு: லதசோண்டட நசோட்டடயும் சசசோழ நசோட்டடயும் வளப்படுத்தியே லபருடம
சங்ககசோலத்தில் கரிகசோற் சசசோழற்சக சசோரும். இவன் தசோன் லவன்றே லதசோண்டட நசோட்டடத் திருத்தினசோன்.
கசோடுகடள லவட்டி, மக்கள் உடறேதற்சகற்றே சிற்றசோர்கள் ஆக்கினசோன்; அவர்கள் பயிரிடுதற்சகற்றே
விடளநிலங்கள் ஆக்கினசோன். லதசோண்டட நசோட்டட 4 சகசோட்டங்களசோக அடமத்தசோன். அடவயேசோவன: 1.
ஆம்பூர் 2. இளங்கசோடு 3. ஈக்கசோடு 4.மணைவில் 5. ஊற்றக்கசோடு 6. எயில் 7. கடிடக 8. கலியூர் 9.களத்துசோர் 10.
குன்றேவட்டசோனம் 11. சசத்துர் 12. லசங்கசோடு 13. லசந்திருக்டக 14. லசம்பூர் 15. தசோமல் 16. படுவூர்
17.பல்குன்றேம் 18. புழல் 19. புலியூர் 20. டபயூர் 21.லவண்குன்றேம் 22, சவங்கடம் 23. மணைவூர் 24, சவலூர்.
[குறிப்பு 5]லதசோண்டட மண்டலத்தின் தடலநகரம் கசோஞ்சிபுரம், கரிகசோலன் அதடன மதிலசோல்
வடளப்பித்துச் சிறேப்பித்தசோன் அங்குப் பலடரக் குடிசயேற்றினசோன்;[11] லதசோண்டட நசோட்டட
ஆண்டுவருமசோற தன் மரபினன் ஒருவடன (இளந்திடரயேன்?) விட்டுத் தன் நசோடு மீண்டசோன்.
சசசோணைசோடு: சசசோழநசோடு என்றம் சசசோற்றக்குப் பஞ்சமன்றி இருக்கச் லசய்தவன் இவ்வளவசன. இவன்
‘லசவிலித்தசோய் என்ன ஒம்பும் தீம்புனற் கன்னி’ யேசோற்றப் லபருக்கசோல் உண்டசோகும் தீடமடயே மசோற்றே உளங்
லகசோண்டசோன்; ஆற்றின் இருமருங்கும் கடர அடமக்க முடிவு லசய்தசோன். உடசன கசோவிரியேசோற எந்லதந்த
ஊர் வழிச் லசல்கிறேசதசோ, அவ்வூர் அரசர்க்லகல்லசோம் கடர கட்டுமசோற திருமுகம் சபசோக்கினசோன்; அத்துடன்
அவரவர் பங்டகயும் அளந்து லகசோடுத்தசோன். இக்கட்டடளப்படி சிற்றேரசர் அடனவரும்
இலங்டகயிலிருந்து லகசோண்டு வரப்பட்ட ஐம்பதசோயிரம் மக்களும் முயேன்ற கடர அடமத்தனர். கடர
அடமப்பு சவடல முடிந்தபின், கரிகசோலன், பற்பல வசோய்க்கசோல்கடளயும் வடி மதகுகடளயும் அடமத்துத்
தண்ணிடர அழிவுறேசோமற் பசோதுகசோத்து, சவளசோண் வசோழ்க்டகடயே விழுமயேதசோக்கினசோன். இப்புதியே
முயேற்சியேசோல் சசசோணைசோடு லபசோன் லகசோழிக்கும் நசோடசோயிற்ற. நசோடு வளம் லபறேச் ‘சசசோழ வளநசோடு
சசசோறடடத்து’ எனப்புலவர் பசோரசோட்டலசோயினர். அன்ற முதல் கரிகசோலன் ‘கரிகசோற் லபருவளத்தசோன்’
எனப்பட்டசோன். கசோவிரியேசோற ‘லபசோன்னி’ எனப் லபயேர் லபற்றேது.லபசோன்னிநசோட்டடஆண்டடமயேசோல்,
சசசோழரும் அதுமுதல் ‘வளவர்’ எனப்பட்டனர்.சசசோணைசோட்டின் சிறேப்டபப் லபசோருநர் ஆற்றப் படடயுள்
கண்டு மகிழ்க![12]
இவன் கசோவிரியேசோற்டறே ஒழுங்குபடுத்தியேதன்றிப் பல குளங்கடளப் புதியேனவசோக எடுப்பித்தசோன்;
சகசோவில்கடளக் கட்டினசோன்; சகசோட்டட லகசோத்தளங்கடள ஆங்கசோங்கு அடமத்தசோன் என்ற
பட்டினப்பசோடல பகர்கின்றேது.[13]
அடமதியுடடயே வசோழ்க்டக: இவனது தடலநகரமசோன பூம்புகசோரில் கடற்கடர ஓரம் வசோணிபத்தின்
லபசோருட்டுச் சசசோனகர், சனர், சசோவகர் முதலியே பல நசோட்டசோரும் விடுதிகடள அடமத்துக் லகசோண்டு
வசோழ்ந்தனர்; அவர்களுடன் உள்நசோட்டு மக்களும் கலந்து உறேவசோடினர்; இரு திறேத்தசோரும் மனலமசோத்து
வசோழ்க்டக நடத்தினர். லபளத்த, சமணை, டவதிக சமயே மக்களும் பண்டடத் தமழசரசோடு அடமதியுடடயே
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வசோழ்க்டகடயே வசோழ்ந்து வந்தனர். இதற்லகன்ன கசோரணைம்? கரிகசோலனது லசங்சகசோற் சிறேப்புடடயே
அரசியேசல அன்சறேசோ?[14]
முடறே வழங்கல்: கரிகசோலனிடம் ஒருகசோல் முதியேவர் இருவர் முடறே சவண்டி வந்தனரசோம். அவர்
இவனது இளடமத் சதசோற்றேத்டதக் கண்டு ஐயுற்றேனரசோம். அஃதுணைர்ந்த இவன் முதியேவன்
சவடங்லகசோண்டு வழக்டகக் சகட்டு சநரியே தீர்ப்புக் கூறினனசோம். அம்முதியேவர் மனங்களிப்புற்றேனர்.
உடசன அவன் தன் லபசோய் சவடத்டத அவர் முன் நீக்க, அவர்கள் இவனது சபரசோற்றேடலக் கண்டு
வியேந்தனர், அசத சமயேம் இவனது திறேடமடயே ஐயுற்றேடமக்கு நசோணினரசோம். இச்லசய்தி பழலமசோழி,
முதலியே நூல்களில் குறிக்கப் லபற்றள்ளது.
கடல் வசோணிகம்: இம்மன்னன் கசோலத்தில் கடல் வசோணிகம் சிறேப்புறே நடந்து வந்தலதன்னலசோம்.
பூம்புகசோர்ப் பட்டினத்டத வளப்படுத்தியே லபருடம இவடனச் சசோர்ந்தசத ஆகும். அந்நகரில் பலபசோடட
மக்கள் கடல் வசோணிகத்தின் லபசோருட்டுத் தங்கியிருந்தனர் என்படத சநசோக்கக் கடல் வசோணிகம், உயேர்ந்த
முடறேயில் நடடலபற்றேடத நன்குணைரலசோம். புகசோர் நகர் கசோவிரி கடலலசோடு கலக்கும் இடத்தில்
அடமந்தது. கசோவிரியின் இருமருங்கும் பூம்புகசோர் அடமந்திருந்தது. அவ்வசோற்றில் மரக்கலங்கள் லசன்ற
மீளத் தக்கவசோற ஆழ்ந்து அகன்றே துடறேமுகம் இருந்தது. கடற்கடர ஓரம் கலங்கடர விளக்கம் இருந்தது;
இறேக்குமதியேசோகும் பண்டங்கடளத் தீர்டவ வடரயேறத்துக் கடடம (custom) லகசோள்ளும் ஆயேத்துடறே
(Custom House) கள் இருந்தன; பிறேகு அப்பண்டங்கட்குச் சசசோழனது புலி இலச்சிடன இட்டு, அவற்டறே
இட்டு டவக்கும் பண்டசசோடலகள் (ware-house), கிடங்குகள் (godowns), உயேர்ந்த சமடடகள் (Docks and
Piers)இருந்தன. இறேக்குமதியேசோன லபசோருள்கட்குக் கணைக்கில்டல. அவற்றின் விவரம் யேசோவும்
பட்டினப்பசோடல, சிலப்பதிகசோரம், ஊர்கசோண் கசோடத உடர இவற்றிற் கண்டு லதளிக: விரிப்பிற் லபருகும்.
இக்குறிப்புகள் அடனத்துடனும், கீழ்க்கடர ஓரம் கிடடத்துள்ள சரசோம நசோணையேங்கடளயும், சசோதவசோகனர்
நசோணையேங்கடளயும் சநசோக்க - லவளிநசோட்டு உள்நசோட்டு வசோணிகம் நடந்து வந்த உயேர்
நிடலடயே நன்குணைரலசோம். சுருங்கக் கூறின், கரிகசோற் லபருவளத் தசோனது அரசசோட்சி ‘லபசோற்கசோல ஆட்சி’
எனக்கூறேலசோம்.
லசந்தமழ் வளர்ச்சி: இச்லசங்சகசோல் சவந்தர் ஆட்சியில் தமழ் லசம்டமயுறேசவ வளர்ச்சிலபற்ற
வந்தலதன்பது கூறே சவண்டுசமசோ? இவனது தசோய் மசோமனசோன இரும்பிடர்த் தடலயேசோசர லபருந்தமழ்ப்
புலவர்; அவரசோற் பசோதுகசோப்புப் லபற்றே இவனும் சிறேந்த தமழ் அறிவு வசோய்க்கப் லபற்றிருந்தசோன் என்பதில்
வியேப்பில்டல. இவடனப் பசோரசோட்டியே புலவர் பலரசோவர். அவருள் இவடன பட்டினப்பசோடலயேசோற்
புகழ்ந்து பசோரசோட்டியே லபரும் புலவர் உருத்திரன் கண்ணைனசோர் என்பவர். இவன் அவர்க்கு 16 லக்ஷம் லபசோன்
பரிசளித்தசோன் என்பர். பட்டினப்பசோடல படித்து இன்புறேத்தக்க அழகியே நூலசோகும். இவன் மீது
பசோடப்லபற்றே மற்லறேசோரு லபரியே பசோட்டு லபசோருநர் ஆற்றப்படட என்பது. அதடனப் பசோடியேவர்
முடத்தசோமக் கண்ணியேசோர் என்பவர். அப்பசோவில் இவனுடடயே சபசோர்ச் லசயேல்கள், குணைசோதிசயேங்கள்
இன்னபிறேவும் லசவ்வசன விளக்கப் லபற்றள்ளன. இவன் வரலசோற்டறே அறியே அது லபருந்துடணை
லசய்வதசோகும். இவடனப்பசோடியே பிறே புலவருள் கசோவிரிப்பூம்பட்டினத்துக்கசோரிக்கண்ணைனசோர் என்பவர்
ஒருவர். இவர், கரிகசோலன் தன் நண்பனசோன பசோண்டியேன் லவள்ளி அம்பலத்துத் துஞ்சியே லபருவழுதியுடன்
இருந்த மகிழ்ச்சி மக்க சநரத்திற் சந்தித்து, இருவடரயும் பலபடப் பசோரசோட்டிப் பசோடியுள்ளசோர்.
[15] கரிகசோலடனப் பசோடியே மற்லறேசோரு புலவர் மருத்துவன் தசோசமசோதரனசோர் என்பவர். இவர் கரிகசோலனது
அரசியேற் லபசோறப்டப நன்கு உணைர்ந்து, கடற்கடர இடத்துக் கழியின் நீரசோல் விடளந்த உப்டப முகந்து
லகசோண்டு மடலநசோட்டட சநசோக்கிச் லசல்லும் வலிடயேயுடடயே பசோரம் லபசோறக்கும் பகட்டட ஒப்பசோய் நீ’
என விளக்கியிருத்தல் பசோரசோட்டத்தக்கது. இவர் பின்னும் ‘லவற்றியேசோக முழங்கும் முரசிடனயும் தப்பசோத
வசோளிடனயும் உடடயே நினது லவண்லகசோற்றேக் குடட உவசோமதி சபசோன்றேது என்ற நிடனந்து நின்பசோல்
பரிசில் லபறே யேசோன் வந்சதன்”[16] எனக் கூறதல், கரிகசோலனது லசங்சகசோற் சிறேப்டப உணைர்த்தி
நிற்கின்றேதன்சறேசோ?
இக்கரிகசோலடனப் பசோடியே மற்லறேசோரு புலவர் சகசோனசோட்டு எறிச்சலூர் மசோடலன் மதுடரக் குமரனசோர்
என்பவர். இவர் லசன்றேவுடன் கரிகசோலன் பரிசில் தரவில்டல: எக்கசோரணைம் பற்றிசயேசோ கசோலம் தசோழ்த்தசோன்.
அப்லபசோழுது புலவர் வருந்தி ஒரு பசோட்டடப் பசோடினசோர்; அதன் அகத்துக் கரிகசோலன் சிறேப்டபப் லபசோது
முடறேயிசல டவத்துக் கூறியிருத்தல் கவனித்தற்குரியேது.“கரிகசோலன் கசோற்ற இயேங்கினசோற்சபசோலும்
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தசோவுதடல உடடயேதசோகியே கதிடயேயுடடயே குதிடரயுடன் லகசோடி நுடங்கும் உச்சிடயேக் லகசோண்ட சதர்
உடடயேவன்; கடடலக் கண்டசோற் சபசோலும் ஒளி லபசோருந்தியே படடக் கலங்கடளக் லகசோண்ட சசடன
வீரடர உடடயேவன்; மடலசயேசோடு மசோறபட்டுப் லபசோரும் களிறகடள உடடயேவன் இடி முழங்கினசோற்
சபசோலும் அஞ்சத்தக்க முரசம் உடடயேவன்; சபசோரில் சமம்படும் லவற்றிடயே உடடயேவன்.”[17]
இக்கரிகசோலடனப் பிற்கசோலத்திற் பசோடியே புலவர் பலரசோவர். அவர்கள் பரணைர், நக்கீரர், இளங்சகசோவடிகள்
சயேங்லகசோண்டசோர், சசக்கிழசோர் முதலிசயேசோர் ஆவர். இவன் கசோலத்தில் தமழ்லமசோழி சிறேந்த நிடலயில்
இருந்தது என்பது சங்க நூல்கடளக் லகசோண்டு நன்கறியேக் கிடக்கிறேது. இவன், புலவர்தம் கல்வித்
திறேத்டதச் சர்தூக்கிப் பட்டி மண்டபத்டதயும் நல்லசோசிரியேர் ஒருங்கிருந்து ஆரசோய்ச்சி லசய்யேத்தக்க
கடலக் கழகங்கடளயும்[18] அடமத்த அறிஞன் ஆவசோன். இப்லபருந் தடகயேசோளன் புலவர்கடள நன்கு
வரசவற்ற சவண்டியே நல்கித் தனக்கு அவர் மசோட்டுள்ள ஆர்வமகுதியேசோல், அவர் பின் ஏழடி நடந்து
லசன்ற மீளும் கடப்பசோடு உடடயேவனசோக இருந்தசோன்.[19] வடலபண்டணையேசோற முதல் குமரிமுடன
வடரப்பட்ட லபருநசோட்டடத் தன் ஒரு குடடக் கீழ் டவத்தசோண்ட கரிகசோற் சசசோழன், புலவர் பின் ஏழடி
நடந்து லசன்ற மீளும் பழக்கம் உடடயேவனசோக இருந்தசோன் எனின், இப்லபருமகனது லபருந்தன்டம
டயேயும் தமழ்ப்புலவர் மசோட்டு இவன் டவத்திருந்த லபருமதிப்டபயும், சிறேப்பசோகத் தன் தசோய்லமசோழி
வளர்ச்சியில் இவனுக்கிருந்த தனிப்பற்டறேயும் என்லனனப் புகழ்வது! இத்தடகயே தமழ்ப் சபரரசர்
அரும்பசோடு பட்டு வளர்த்த சங்கத் தமழசோற்றேசோன் - நசோம் இன்ற ‘தமழர்’ எனத் தருக்குடன் நிற்கின்சறேசோம்
என்னல் மடகயேசோசமசோ?
கடலகள் : கரிகசோலன் கசோலம் லசழித்த கசோலமசோதலின் பல கடலகளும் ஓங்கி வளர்ச்சியுற்றேன என்பதில்
ஐயேமல்டல. இடச, நசோடகம் முதலியேன வளர்ந்சதசோங்கின என்பது லபசோதுவசோகச் சங்க நூல்கடளக்
கசோணும்சபசோது நன்கறியேலசோம். கி.பி. 2 ஆம் நூற்றேசோண்டில் மசோதவி நடித்தசபசோது இருந்த பல்வடக
ஆசிரியேர், கருவிகள், நடிப்பு முடறேகள் இன்னபிறேவும் கரிகசோலன் கசோலத்தில் நன்னிடலயில் இருந்தன
என்பதில் ஐயேமுண்சடசோ? இதன் விரிலவல்லசோம் அடுத்த பகுதியிற் கசோண்க.
சமயேம்: கரிகசோலன் கசோலத்தில் சசசோழ நசோட்டில் பல சமயேங்கள் இருந்தன. கி.மு. மூன்றேசோம் நூற்றேசோண்டில்
அசசசோகன் சவண்டுசகசோட்படி தமழரசர் லபளத்த சமயேப் பிரசசோரத்திற்கு நசோட்டில் இடம் தந்தனர். அன்ற
முதல் சசர சசசோழ பசோண்டியே நசோடுகளில் லபளத்தப் பள்ளிகளும் விகசோரங்களும் லபருகின. கரிகசோலன்
கசோலத்தில் கசோவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் இந்திரவிகசோரம்இருந்திருத்தல் சவண்டும்; இங்ஙனசம சமணைப்
பள்ளிகளும் இருந்திருத்தல் சவண்டும்;[20] சவதியேர் வடநூல் முடறேப்படி சவள்விகள் லசய்து வந்தனர்.
இவரன்றி வசோணிகத்தின் லபசோருட்டுச் சசசோணைசோடு புக்க பல நசோட்டு மக்கள் லகசோண்டிருந்த சமயேங்கள்
பலவசோகும். இங்ஙணைம் பற்பல சமயேத்தவர் சசசோணைசோட்டில் இருந்தசோலும், அவரடனவரும் ஒருதசோயீன்றே
மக்கடளப் சபசோலக் கரிகசோலன் ஆட்சியில் கலந்து உடறேந்தனர். அரசனும் எல்லசோச் சமயேத்தவடரயும்
மதித்து நடந்து வந்தசோன். கரிகசோலன் தனக்லகனக் லகசோண்டிருந்த சமயேம் டசவம் ஆகும். இவன் கசோஞ்சி
நகரில் உள்ள பண்டடக் சகசோவிலசோகியே ஏகம்பவசோணைர் திருக்சகசோவில் திருப்பணி லசய்து வழிபட்டசோன்.
இவனது திருத்லதசோண்டிடனச் டசவ சமயேக் குரவரும் கி.பி. 7-ஆம் நூற்றேசோண்டினருமசோகியே திருஞசோன
சம்பந்தர் தமது சதவசோரப் பதிகத்துச் சிறேப்பித்துப் பசோடியுள்ளசோர்.
“விண்ணுளசோர் மடறேகள் சவதம் விரித்சதசோதுவசோர்
கண்ணுளசோர் கழலின் லசல்வசோர் கரிகசோலடன
நண்ணுவசோர் எழில்லகசோள கச்சிநகர் ஏகம்பத்(து)
அண்ணைலசோர் ஆடுகின்றே அலங்கசோரசம.”[21]
இவனது உருவச் சிடல ‘ஏகசோம்பரநசோதர்’ சகசோவிலில் இருக்கிறேது. இவன் டவதிக சவள்விகடளயும்
லசய்தவன் ஆவன்.[22]
இவனது அணிமக்க சகசோநகரசோன கசோவிரிப் பூம்பட்டினத்தில்,
“நுதல்விழி நசோட்டத்து இடறேசயேசோன் முதலசோப்
பதிவசோழ் சதுக்கத்துத் லதய்வம் ஈறேசோ” கப்
பல சகசோவில்கள் இருந்தன என்பது அறியேக் கிடக்கிறேது.
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பிறே அரசர்கள்: அக்கசோலத்துப் பசோண்டியேன் லவள்ளியேம் பலத்துத் துஞ்சியே லபருவழுதியேசோவன்; சசர
அரசன் சசரமசோன் குடக்சகசோச் சசரல் இரும்லபசோடறே என்பவன்; சிற்றேரசர் - ஏனசோதி திருக்கிள்ளி, ஈர்ந்துர்க்
கிழசோன் சதசோயேன் மசோறேன், சசசோழியேஏனசோதி திருக்குட்டுவன், கரிகசோலனிடம் சதசோற்றே இருங்சகசோசவள்
முதலிசயேசோர் ஆவர்.[23]அரச குடும்பம்: கரிகசோல் வளவன் தந்டத இளஞ்சசட் லசன்னி, தசோய் அழுந்துர்
சவள் மகள் என்பது முன்சப கூறேப்பட்டது. இவன் நசோங்கூர் (சகசோழித் தசோலூகசோ) சவள் மகடள மணைந்து
லகசோண்டசோன்.[24] இவளன்றி சவற மடனவியேர் சிலரும் இருந்தனர்.[25] ஆதிமந்தியேசோர் என்றே மகளும்
இருந்தனள்[26] என்பர். இக்கூற்ற ஆரசோய்ச்சிக்கு உரியேது.
இறதி : கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட நூற்றேசோண்டில் சசசோழப் சபரரடச ஏற்படுத்தி ஒரு குடடக் கீழ்
டவத்தசோண்ட கரிகசோற் லபருவளத்தசோன் இறதியில் குரசோப்பள்ளி என்றே இடத்தில் உலக வசோழ்டவ நீத்தசோன்
என்பது லதரிகிறேது. ‘குரசோப்பள்ளி’ என்பது குரசோமரத்டதத் தலமரமசோகக் லகசோண்ட திருவிடடச்
சிவத்தலமசோகும் என்பது கருதப்படுகிறேது.[27]

↑ Tolkappiyam, Amgam. S. 30. Commentary.
↑ Vide K.N.S. Pillai’s ‘The Chronology of the Early Tamils’, p. 129 and its foot-note.
↑ பட்டினப்பசோடல வரி 274-282.
↑ அகம், 141.
↑ பட்டினப்பசோடல, வரி 275.
↑ லசங்கற்பட்டு மசோவட்டத்தில் உள்ள சகசோவூர், சூணைசோம்சபடு முதலியே இடங்களில் உள்ள இக்கசோல
முதலிமசோர்கள் தம்டமக் கரிகசோல் வளவனசோல் குடிசயேற்றேப்லபற்றே சவளசோளர் மரபினர் எனக்
கூறகின்றேனர்.- Vide. L. Ulaganatha Pillai’s ‘Karikala Chola’ p. 34 foot-note.
7. ↑ V.A. Smith's ‘Early History of India’ pp. 215-216.
8. ↑ இந்திரவிழவூலரடுத்த கசோடத, வரி; 99-110
9. ↑ Ibid. No. I.p. 369.
10.↑ ‘இலங்டக கி.மு. 44 முதல் கி.மு. 17 வடரக்குட்பட்ட 15 ஆண்டுகள் தமழர் வசமருந்தது’ என்னும்,
மஹசோ வம்சக் கூற்ற இதடன உறதிப்படுத்தல் கசோண்க- Vide ‘A Short History of Ceylon’ pp. 722-725 by
Dr.W. Geiger, in ‘Buddhistic Studies’ ed. by R.C. Law.
11.↑ திருக்குறிப்புத் லதசோண்டர் புரசோணைம்; லச 85.
12.↑ வரி 242-248.
13.↑ வரி 283-288.
14.↑ பட்டினப் பசோடல ; வரி. 216-218. 199,207-8.
15.↑ புறேம் 58.
16.↑ புறேம் 60.
17.↑ அகம் 197.
18.↑ பட்டினப்பசோடல; வரி. 169-171.
19.↑ லபசோருநர் ஆற்றப் படட வரி. 76-129; 151;173.
20.↑ Asoka’t Rock Edicts 2 and 13.
21.↑ திருக்கச்சி ஏகம்பம்: ‘மடறேயேசோடன’ என்னும் பதிகம்; 7-ஆம் பசோடல்.
22.↑ புறேம் 224.
23.↑ K.N.S. Pillai's Chronology of the Early Tamils.
24.↑ Thol. Porul S. 30 and its commentary.
25.↑ பட்டினப்பசோடல, வரி, 295, 299.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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26.↑ Sentamil, Vol.2, p. 114.
27.↑ L. Ulaganatha Pillai’s ‘Karikala Chola’, p.66.
1. ↑ இங்ஙனம் அரசு லபறேசோது கசோலம் கழித்தவன் பல்லவ மரபினருள் இளங்சகசோ - விஷ்ணு சகசோப
வர்மன் என்பது இங்கு நிடனவு கூர்தற்குரியேது. ஆயின், ‘அவன் மகன் முதலிசயேசோர் பல்லவ அரசரசோக
விளங்கினர் என்பதும் இங்கு சநசோக்கத் தக்கது.
2. ↑ கழுமலம் - சகசோழி. அங்கு யேசோடன கட்டப்பட்டிருந்த இடம் இன்றம் இருக்கிறேது.
3. ↑ இப்பழக்கம், மூர்த்தி நசோயேனசோர் புரசோணைத்தசோல் பசோண்டியேநசோட்டிலும் இருந்தலதன்படத உணைரலசோம்.
4. ↑ சந்திரகுப்த சமசோரியேன் நந்தரசோல் சிடறேயில் இடப்லபற்றேடம இங்குக் கருதத்தகும்.
5. ↑ இவற்டறேக் குறம்பசர அடமத்தனர் எனக் கூறேலும் உண்டு.
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8. சசசோழன் நலங்கிள்ளி
கசோல விளக்கம்: கரிகசோலன் கசோலம் கி.மு. 60 - கி.மு 10 எனக் லகசோண்சடசோம், சிலப்பதிகசோரப்படி
லசங்குட்டுவன் கசோலம் கி.பி. 150-200 எனக் லகசோள்ளலசோம்.[1] அக்கசோலத்துச் சசசோழன் லநடுமுடிக் கிள்ளி
என்கிறேது மணிசமகடல, அவற்குப் பிற்பட்டவசன சகசோச் லசங்கட் சசசோழன் என்பது ஆரசோய்ச்சியேசோளர்
துணிபு. லநடுமுடிக் கிள்ளியுடன் கடடச் சங்க கசோலம் முடிவு லபற்றேலதன்சறே ஆரசோய்ச்சியேசோளர்
கருதுகின்றேனர். ஆதலின், லதசோடக நூற்களிற் கூறேப்படும் சசசோழர் பலரும் ஏறேத்தசோழக் கரிகசோலற்குப்
பிற்பட்ட கி.மு. 10 முதல் லசங்குட்டுவன் கசோலமசோகியே கி.பி. 150 வடர இருந்தனர் எனக் லகசோண்டு,
அச்சசசோழர் வரலசோறகடள இப்பகுதியிற் கசோண்சபசோம்.
முன்னுடர:
சசசோழன் நலங்கிள்ளி கரிகசோலனின் மகன் என்பசத இவடனப்பற்றியே பசோடல்களசோல் உய்த்துணைரப்
படுகிறேது. இவன் லபரியேலதசோரு நசோட்டடப் படகவர் அஞ்ச ஆண்டுவந்தசோன் என்சறே புலவர்
கூறியுள்ளனர். இவன் பலவடகப் படடகடளப் லபற்றிருந்தசோன். இவடனப் பற்றிப் 10
பசோடல்கள்[2] புறேநசோனூற்றில் உள்ளன. இவனசோல் பசோரசோட்டப் லபற்றே சங்கப்புலவர் உடறேயூர்
முதுகண்ணைன் சசோத்தனசோர், சகசோவூர் கிழசோர், ஆலந்துசோர் கிழசோர் என்பவர்கள். இப்புலவர் பசோடல்களசோல்
இவன் வரலசோற விளங்குகிறேது.
சபசோர்ச் லசயேல்கள் : நலங்கிள்ளி பட்டம் லபற்றேவுடன் தசோயேத்தசோர்க்குள் படகடம மூண்டது.
லநடுங்கிள்ளி என்பவன் ஆவூரில் இருந்த சசசோழ அரச மரபினன். அவன், நலங்கிள்ளி
கசோவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் முடி கவித்துக் லகசோண்டு சசசோழப் சபரரசன் ஆனதும், உடறேயூர்க்கு ஒடி,
அதடனத் தனதசோக்கிக் லகசோண்டசோன்; லகசோண்டு, சூள் உடரத்துப் சபசோருக்குப் புறேப்பட்டசோன்.[3]
சூள் உடர: லமல்ல வந்து எனது நல்ல அடிடயே அடடந்து, ‘எமக்கு ஈயே சவண்டும்’ என்ற தசோழ்ந்து
இரப்பசோரசோயின், அவர்க்குச் சிறேப்புடடயே முரசு லபசோருந்தியே படழயேதசோய் வருகின்றே உரிடமடயேயுடடயே
எனது அரசசோட்சிடயேக் லகசோடுத்து விடுசவன்; இனியே உயிடர சவண்டுமசோயினும் லகசோடுப்சபன். என்
அடமச்சர் படடத் தடலவர் முதலிசயேசோர் வலிடமடயே உணைரசோது என்டன இகழ்ந்து அறிவில்லசோதவன்,
யேசோவர்க்கும் விளங்கத் துங்குகின்றே புலிடயே இடறின குருடன் சபசோலப் பிடழத்துப் சபசோதல் அரிதசோகும்.
மூங்கிடலத் தின்னும் வலிடயேயுடடயே யேசோடனயினது கசோலின் கண் அகப்பட்ட வலியே மூங்கிலது நீண்ட
முடனடயே ஒப்ப சமற்லசன்ற லபசோருசவன்; யேசோன் அங்ஙனம் லசய்சயேனசோயின், லபசோதுமகளிர்
சபசோகத்தில் எனது மசோடல துவள்வதசோக”
ஆவூர் முற்றடக : இங்கனம் வஞ்சினம் உடரத்து லநடுங்கிள்ளியேது ஆவூர்க் சகசோட்டடடயே முற்றடக
இட்டசோன். லநடுங்கிள்ளி சகசோட்டடக் கதவுகடள அடடத்துக் லகசோண்டு உள்சள அடமதியேசோக இருந்து
வந்தசோன்; லவளிசயே நலங்கிள்ளி முற்றடகயிட்டிருந்தசோன். சகசோட்டடக்கு லவளிசயே இருந்த நசோட்டுப்
புறேங்கள் அல்லலுற்றேன; சபசோரசோல் துன்புற்றேன. இக்லகசோடுடமடயேயும், தசோயேத்தசோர் அறியேசோடமயேசோற்
லசய்யும் சகட்டிடனயும் கண்டு இரங்கியே சகசோவூர் கிழசோர் என்னும் புலவர் சகசோட்டடக்குள் இருந்த
லநடுங்கிள்ளிடயேப் பசோர்த்து, அறிவுடர பகர்ந்தசோர்.
“நலங்கிள்ளியின் யேசோடனகள் ஊர்கடளப் பசோழசோக்குகின்றேன; உருசமற சபசோல முழங்குகின்றேன. உள்
பகுதியில் உள்ள குழந்டதகள் பசோலின்றி அழுகின்றேனர்; மகளிர் பூவற்றேவறியே தடலடயே முடிக்கின்றேனர்.
(மகளிர் பலர் வீரர் இறேத்தலசோல் டகம்லபண்கள் ஆயினர்; இல்லறே வசோழ்க்டகயேர் நின்டன சநசோக்கி ‘ஒலம்’
எனக் கூக்குரல் இடுகின்றேனர். நீ இவற்டறேக் கவனியேசோமலும் இவற்றிற்கு நசோணைசோமலும் இனிதசோக இங்கு
(சகசோட்டடக்குள்) இருத்தல் இனியேதன்ற. வலியே குதிடரடயேயுடடயே சதசோன்றேசல! நீ அறேத்டத உடடடயே
ஆயின், ‘இஃது உனதன்சறேசோ!’ என்ற லசசோல்லிக் கதடவத் திறேந்துவிடு; மறேத்டத உடடடயே ஆயின்,
சபசோரசோல் திறேத்தல் லசய்வசோயேசோக. இவ்விரண்டும் இன்றிக் சகசோட்டடக்குள் ஒளிந்து லகசோண்டிருத்தல்
நசோணைமுடடயே லசயேலசோகும்”[4] என்ற உடறேக்க உடரத்தசோர்.
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பின்னர் என்ன நடந்தலதன்பது லதரியேவில்டல. லநடுங்கிள்ளி ஆவூர்க் சகசோட்டடடயே விட்டு ஓடி
உடறேயூர்க் சகசோட்டடக்குள் ஒளிந்து லகசோண்டசோன்.
உடறேயூர் முற்றடக: “லநடுங்கிள்ளியின் பிடிவசோதத்டதயும் நலங்கிள்ளி அவடன விடசோது
பின்லதசோடர்ந்து லசன்ற உடறேயூடர முற்றியிருந்தடதயும் கண்டு மனம் வருந்தியே சகசோவூர் கிழசோர்
இருவடரயும் உளம் உருகப் பசோர்த்து,
“லநடுங்கிள்ளி அண்ணைசல, உன்சனசோடு லபசோருபவன் பனம்பூ மசோடல அணிந்த சசர அரசன் அல்லன்;
சவப்பம்பூ மசோடல அணிந்த பசோண்டியேனும் அல்லன். உனது கண்ணியும் ஆத்தியேசோல் கட்டப்பட்டது.
உன்னுடன் லபசோருசவசோனது கண்ணியும் ஆத்தியேசோற் லசறியேக் கட்டப்பட்டது. ஆதலசோல், நும்முள் ஒருவீர்
சதசோற்பினும் சதசோற்பது சசசோழர் குடிசயே அன்சறேசோ? இருவீரும் லவல்லுதல் இயேல்புமன்ற; ஆதலின்
நீங்கள் இருவரும் அங்ஙனம் சபசோர் இடுதல் தக்க லசயேலன்ற. இச்லசயேல், தும்டமப் சபசோன்றே சவந்தர்க்கு
மனக்களிப்டப உண்டசோக்குசம அன்றி உமக்கு நன்டம பயேவசோது. ஆதலின், இதடனத் தவிர்த்தசல
முடறே”[5] என்ற இருவர் மனத்திலும் நன்கு பதியுமசோற புகன்றேசோர்.
இளந்தத்தன்: இந்நிடலயில் நலங்கிள்ளியேசோல் பரிசில் லபற்றே இளந்தத்தன் என்றே புலவன் உடறேயூர்க்குட்
புகுந்து லநடுங்கிள்ளிடயேக் கசோணைவந்தசோன். அவன் படகவனிட மருந்து வந்ததசோல், ஒற்ற அறியே வந்தவன்
என லநடுங்கிள்ளி தவறேசோக எண்ணினசோன்; அத்தவற்றேசோல் அவடனக் லகசோல்லத் துணிந்தசோன்.
இக்சகட்டடக் சகள்வியுற்றே சகசோவூர் கிழசோர் விடரந்து லசன்ற, லநடுங்கிள்ளிடயேக் கண்டு,
“ஐயேசன, பழுமரம் சதரும் பறேடவசபசோல லநடியே வழிடயேயும் கவனியேசோது வள்ளல்கடள சநசோக்கி வரும்
எளியே புலவருள் இவன் ஒருவன், தசோன் வல்லபடி பசோடிப் பரிசில் லபறே நின்பசோல் வந்தவன்; அரசியேல்
ஒற்ற முடறேகடள அறிந்தவன் அல்லன். தசோன் கற்றே கல்வியேசோல் தடல நிமர்ந்து நடக்கும் புலவன் இவன்.
இவன் வந்த சநசோக்கத்டத அறியேசோது, நீ இவடனக் லகசோல்ல முயேலுதல் லகசோடுஞ் லசயேலசோகும்.” என்றேசோர்.
அரசனும் அச்லசயேல் தவிர்ந்தசோன்.
உடறேயூர் முற்றடக நலங்கிள்ளிக்சக லவற்றி அளித்தலதன்பது லதரிகிறேது. என்டன? நலங்கிள்ளி
உடறேயூடர ஆண்டுவந்தசோன், அதடனத் தடலநகரசோகக் லகசோண்டிருந்தசோன் என்ற புறேப்பசோட்டு 68 கூறேலசோம்
என்க. சமலும், லநடுங்கிள்ளி நலங்கிள்ளியுடன் சபசோரிட ஆற்றேசோது, பலவசோற முயேன்ற, இறதியில்
‘கசோரியேசோற’ என்றே இடத்தில் (சபசோரிட்டு) இறேந்தசோன் என்பது லதரிகிறேது. அதனசோல் அவன் ‘கசோரியேசோற்றத்
துஞ்சியே லநடுங்கிள்ளி’ எனப்பட்டசோன்.[குறிப்பு 1][6]
பசோண்டியேருடன் சபசோர்: நலங்கிள்ளி தன் ஆட்சிக் கசோலத்தில் பசோண்டியேருடன் சபசோரிட்டசோன் என்பது
லதரிகிறேது. பசோண்டியே நசோட்டில் அரண் மக்க வலியே சகசோட்டடகள் ஏழு இருந்தன. நலங்கிள்ளி
அவற்டறேக் டகப்பற்றி, அவற்றில் தன் புலிக் குறிடயேப் லபசோறித்தசோன்.
லபரு வீரன்: இவன் எப்லபசோழுதும் சபசோர்க்களத்திலிருந்து வந்தவன்; படகவர் அஞ்சத்திக்க சபசோர்களிற்
லபருங்களிப்புக் லகசோண்டவன்; சபசோர்முடனயிற்றேசோன் பசோணைர் முதலிசயேசோர்க்குப் பரிசளித்தவன்;
[7] இவனிடம் சிறேந்த கடற்படட இருந்தது: குதிடரப் படட இருந்தது : இவன் சதர்மீது லசல்லும்
பழக்கம் உடடயேவன்.[8] இவன் கசோலசோட்படடகள் மூவடகப்படும். துரசிப்படட, இடடயேணிப்படட,
இறதியேணிப்படட என்பன.[9] அடவ சபசோருக்குப் சபசோகும் லபசோழுது முதற் படட படனநுங்டகத்
தின்னும். இடடயேணிப்படட, பனம் பழத்தின் கனிடயே நுகரும்; இறதியேணிப்படட சுடப்பட்ட
பனங்கிழங்டகத் தின்னும், அஃதசோவது, தூசிப்படட முதலிசல அனுப்பப்படும்; அதுசவ
லசய்விடனடயே முடித்துவிடும். தவறின் பிறேகுதசோன் இரண்டசோம் படட அனுப்பப்படும். இந்த
இரண்டிற்கும் இடடப்பட்ட கசோலசம நுங்கு பழமசோகும் கசோலம் ஆகும். இரண்டசோம் படடயும்
தவறமசோயின் ஈற்றேணிப்படட பின்னசர அனுப்பப்படும். இவற்றிற்கு இடடப்பட்ட கசோலசம
பனம்பழம் பனங்கிழங்கசோக மசோறம் கசோலம் என்ன அழகியே நுட்பமசோன கருத்து![10] இதனசோல்
நலங்கிள்ளியின் சபசோர்த்திறேம் பற்றியே அறிடவ நன்கறியேலசோம் அன்சறேசோ? படடகடள முன்னசர லகசோண்டு
குவித்து வீணைசோக்கும் வினடரப் சபசோலன்றித் சதடவ உண்டசோயின், ஒவ்லவசோரு படடயேசோக அனுப்புதல்
நன்முடறேசயே அன்சறேசோ?
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சபரரசன்: இவன் கடற்படட டவத்திருந்தசோன் என்பதசோலும் எப்லபசோழுதும் சபசோர்க்களசம இடமசோகக்
லகசோண்டவன் என்பதசோலும் இவன் சபரரசன் என்பதும், படகவடர அடக்குதலிசல கண்ணும்
கருத்துமசோக இருந்தசோன் என்பதும் அறியேக் கிடக்கின்றேன. இதடன,
“சிறேப்புடடயே முடறேடமயேசோல் லபசோருளும் இன்பமும் அறேத்தின் பின்சன சதசோன்றம் கசோட்சி சபசோலச் சசர,
பசோண்டியேர் குடடகள் இரண்டும் நின் குடடக்குப் பின்சன சதசோன்றகின்றேன. நீ பசோடி வீட்டின் கண்சணை
இருத்தடலசயே விரும்புகின்றேடன நகரின் கண் இருத்தடல உடம்படசோய், படகவர் சகசோட்டடக்
கதவுகடளத் தம் சகசோட்டசோற் குத்தும், நின் யேசோடனகள் அடங்கி இரசோ. சபசோர்’ என்றேவுடன் குதுகலித்துத்
துள்ளும் நின்மறேவர் சபசோர் இன்றி வசோடியிரசோர். ஆதலின் கீழ்க்கடல் பின்னதசோக சமல் கடலினது அடல
நின் குதிடரயின் குளம்டப அடலப்ப வலமசோக முடறேசயே நீ வருடவசயேசோ என்ற வடநசோட்டரசர்
ஏங்குகின்றேனர்.”[11]
என்ற சகசோவூர்கிழசோர் பசோடியுள்ளது லகசோண்டும் அறியேலசோம். சகசோவூர் கிழசோரது கூற்றேசோல், இவன் சபரரசன்
என்பதும், வடநசோட்டரசரும் அஞ்ச்த்தக்க நிடலயில் இருந்தவன் என்பதும் லதளிவுறேத் லதரிகின்றேன
அல்லவசோ? இச்சசசோழன், விறேலியேர் பூவிற்கு விடலயேசோகப் லபறக என்ற மசோடத்டதயுடடயே
மதுடரடயேயும் தருகுவன்,” என்ற சகசோவூர் கிழசோர் கூறினசோர்.[12]எனின், நலங்கிள்ளி சபரரசன் என்பதில்
ஐயேமுண்சடசோ? ‘படகவடர லவன்றே மசோறபசோட்டசோல் மக்க லசல்வத்டதயுடடயே சதர்வண் கிள்ளி’ என்ற
இவடனத் தசோமப்பல் கண்ணைனசோர்[13]பசோரசோட்டியுள்ளடமயும் இவன் சபரரசன் என்படத
உணைர்த்துகிறேதன்சறேசோ? ‘நலங்கிள்ளியின் படடகள் இடமகன்றே உலகத்து வலமுடறேயேசோகச் சூழ்ந்து,
மன்னடர வலிலகடுத்த சமம்பசோட்டடயுடடயேது. ‘அவன் உலகம் கசோக்கும் அரசன்’ என்ற ஆலத்துசோர்
கிழசோர் பசோரசோட்டியிருத்தல் கசோண்க.[14]
புலவன்: இப்சபரரசன் தமழ்ப் புலடம நிரம்பியேவன் என்பது இவனது பசோடல் லகசோண்டு உணைரலசோம்.
அதன் லசந்தமழ் நடட, லபசோருட் லசறிவு, உவடம நயேம் இன்ன பிறேவும் சுடவத்தற்கு உரியேன.
லநடுங்கிள்ளிடயேப் லபசோருமுன் லசசோன்ன வஞ்சினப் பசோடல் அது. அதன் லபசோருள் முன்னசர லகசோடுக்கப்
லபற்றேது. பசோடல் புறேப்பசோட்டில்[15] கண்டு மகிழ்க.
புரவலன்: இவன் சகசோவூர் கிழசோர், உடறேயூர் முதுகண்ணைன் சசோத்தனசோர், ஆலத்துசோர் கிழசோர் முதலியே புலவர்
லபருமக்கடளப் பசோரசோட்டி ஊக்கியே வள்ளல்; பசோணைர், கூத்தர், விறேலியேர் முதலிசயேசோடரயும் பசோதுகசோத்து,
அவர் வசோயிலசோக இடசத் தமடழயும், நசோடகத் தமடழயும் நலனுறே வளர்த்த தமழ்ப் லபருமகன் ஆவன்.
“நமது சுற்றேத்தினது அடுகலத்டத நிடறேக்கும் லபசோருட்டு விடலயேசோகக் லகசோடி கட்டியே
வஞ்சிமசோநகடரயும் தருகுவன்; ‘விறேலியேர் பூவிற்கு விடலயேசோகப் லபறக’ என்ற மசோடத்டதயுடடயே
மதுடரடயேயும் தருவன்; ஆதலின், நசோலமல்லசோம் அவடனப் பசோடுசவசோம், வசோரீர் பரிசில்
மசோக்கசள,”[16] என்ற பஞ்சிலடரப் புரவலன் பசோல் அடழக்கும் சகசோவூர்கிழசோர் பசோடல் இவனது வள்ளன்
டமடயே விளக்கப் சபசோதுமன்சறேசோ?
புலவர் அறேவுடர: சபசோரில் சிறேந்த நலங்கிள்ளிக்கு முதுகண்ணைன் சசோத்தனசோர் அளித்த அறேவுடர சசோலச்
சிறேந்ததசோகும். அதன் சுருக்கம் பின்வருமசோற:
“என் இடறேவ, சசட்லசன்னி நலங்கிள்ளி, உலகில் சதசோன்றி மடறேந்த மன்னர் பலரசோவர். அவருள்
உடரயும் பசோட்டும் உடடசயேசோர் சிலசர. வளர்ந்தது குடறேதலும், குடறேந்தது வளர்தலும், பிறேந்தது
இறேத்தலும், இறேந்தது பிறேத்தலும் கல்வியேசோல் அறியேப்படசோத மடசவசோடரயும் அறியேக் கசோட்டி அறிடவ
ஊட்டி வரும் புலவடர என்றம் கசோப்பசோயேசோக. நீ நல்ல வளநசோட்டிற்குத் தடலவன். ஆதலசோல், அறேம்,
லபசோருள், இன்பம் என்னும் மூன்டறேயும் நீ லபற்ற வசோழ்வசோயேசோக நினது நசோசளசோலக்கம் நின்டனத் சதடி
வரும் பசோண் மக்களசோல் சூழ்வதசோகுக, பிறேகு நினது மசோர்பம் நின் உரிடம மகளிர் சதசோள் சூழ்வதசோகுக: நின்
அரண்மடன முற்றேத்தில் முரசு அதிரத் தீசயேசோடர ஒறத்து. நல்சலசோடர அருள் லசய்து வரும் முடறேடயே
இனியும் கடடப்பிடிப் பசோயேசோக. 'நல்விடன நலம் பயேக்கும் தீவிடன தீடம பயேக்கும்’ என்படத
மறப்பவர் உறேடவ நீ நசோடசோ லதசோழிவசோயேசோக நின்டன நசோடிவரும் எளியேசோர்க்கு உதவி லசய்யும் இயேல்பு
என்றம் நின்பசோல் நிடலப்பதசோக, நீ பசோதுகசோத்த லபசோருள் நின் புகழிடத்ததசோக”
இப்புலவர் லபருமசோன் லபசோன்லமசோழிகள் அவன் உள்ளத்டத உருக்கின. இவசர அன்றிக் சகசோவூர்
கிழசோரும் முற்றடகயிட்ட கசோலங்களில் எல்லசோம் அறிவுடர கூறித் லதருட்டியுள்ளடம சமசல கூறேப்
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லபற்றேது. நற்குணைங்கள் ஒருங்சக லபற்றே நலங்கிள்ளி, இப் லபருமக்கள் அறிவுடரப்படி நடந்து வந்தசோன்
என்ற நசோம் எண்ணுவதில் பிடழ ஒன்றம் இல்டல.
அக்கசோலச் லசய்திகள் சில : ‘ஞசோயிற்றினது வீதியும் அந்த ஞசோயிற்றின் இயேக்கமும் அவ்வியேக்கத்தசோற்
சூழப்படும் பசோர்வட்டமும் கசோற்ற இயேங்கும் திக்கும், ஒர் ஆதசோரமும் இன்றித்தசோசன நிற்கின்றே
ஆகசோயேமும் என்ற லசசோல்லப்பட்ட இவற்டறே ஆண்டசோண்டு சபசோய் அளந்து அறிந்தவடரப் சபசோல நசோளும்
இத்துடணை அளடவ உடடயேன என்ற லசசோல்லும் கல்விடயே உடடயேவரும் உளர்.’[17] ........ இக்கூற்றேசோல்,
அக்கசோலத்தில் விண்ணுரல் அறிஞர் இருந்தனர் என்படத அறியேலசோம். நசோளும் தம் கல்விடயே வளர்த்து
வந்த சபரறிஞர் இருந்தனர் என்படத உணைரலசோம்.
‘கூம்புடசன சமல் பூரிக்கப்பட்ட பசோடயே மசோற்றேசோமல் அதன் சமல் பசோரத்டதயும் பறியேசோமல்
ஆற்றமுகத்துப் புகுந்த லபரியே மரக்கலத்டதப் பரதவரும், அளவரும் முதலசோகியே தகுதி இல்லசோசதசோர் தம்
புலத்திற்கு இடடயேசோகியே லபருவழிக்கண்சன லசசோரியும் கடலசோல் வரும் பல பண்டத்டதயுடடயே
நசோட்டட உடடயேசோய்!’[18] ............ இதனசோல், நலங்கிள்ளியின் கசோலத்தில் நடந்து வந்த கடல் வசோணிகம்
இத்தன்டமத்லதன்படத ஒருவசோற அறியேலசோம் அன்சறேசோ?
‘டகவல்சலசோனசோல் புடனந்து லசய்யேப்பட்ட, எழுதியே, அழகு லபசோருந்தியே அல்லிப்பசோடவ ‘அல்லியேம்’
என்னும் கூத்டத ஆடும்’[19] ..... இதனசோல், ஒவியேக்கடல சசசோணைசோட்டில் இருந்து வந்தடம அறியேலசோம்,
கூத்து வடககள் பல இருந்தன; அவற்றில் அல்லியேம் என்பது ஒன்ற என்பதும் அறிந்தின்புறேலசோம்.
‘பலர் துஞ்சவும் தசோன் துஞ்சசோன் உலகு கசோக்கும்’[20] என்பதனசோல், நலங்கிள்ளி அரசியேல் லபசோறப்டப
அழுத்தமசோக உணைர்ந்த லசங்சகசோல் அரசன் என்பது லசவ்விதின் விளங்கும் அன்சறேசோ?
தம்பி மசோவளத்தசோன்: இவடனப்பற்றி விவரமசோக ஒன்றம் லதரியேவில்டல. இவன் தசோமப்பல்
கண்ணைனசோர் என்றே புலவடர ஆதரித்த வள்ளல், ஒருநசோள் இவன் அவசரசோடு வட்டசோடினசோன். அவன்
டககரப்ப, இவன் லவகுண்டசோன்; வட்டட அவர்மீது வீசி எறிந்தசோன். உடசன அவர் லவகுண்டு,‘நீ
சசசோழன் மரபினன் அல்டல; அம்மரபில் வந்திருப்பின் நீ இங்ஙணைம் லசய்யேசோய்’ எனக்கடிந்தனர்.
அதுசகட்ட மசோவளத்தசோன் தசோன் சினத்திற் லசய்த சிற லசயேடல எண்ணி வருந்தி நசோணி நின்றேசோன்.
அவனது உள்ள நிடலடயே நன்கு உணைர்ந்த புலவர், தசோம் அவடன லவகுண்டு கூறியேதற்கு வருந்தி,
அவடனத் சதற்றி மகிழ்வித்தசோர். இந்நிகழ்ச்சிடயே அப்புலவசர அழகசோகப் பசோடியுள்ளசோர்.[21]
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4. ↑ புறேம், 44.
5. ↑ புறேம் 45.
6. ↑ புறேம் 33.
7. ↑ புறேம் 33.
8. ↑ புறேம் 382.
9. ↑ புறேம் 225.
10.↑ புறேம் 225.
11.↑ புறேம் 31.
12.↑ புறேம் 32.
13.↑ புறேம், 43.
14.↑ புறேம், 225.
15.↑ புறேம், 73
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16.↑ புறேம் 32.
17.↑ புறேம் 30.
18.↑ புறேம்
19.↑ புறேம் 33.
20.↑ புறேம் 400.
21.↑ புறேம், 43.
1. ↑ இவடனக் கி.பி. 2 ஆம் நூற்றேசோண்டில் இளங்கிள்ளிசயேசோடு லபசோருதவன் எனச் சிலர் தவறேசோகக் கருதி
எழுதியுள்ளனர். இதற்குக் கசோரியேசோற்றப் சபசோடரப் பற்றியே மணிசமகடல அடிகளிற் சசோன்றில்டல
என்பது அறியேற்பசோலது.
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9. கிள்ளி வளவன்
முன்னுடர: இவன் முன்லசசோன்ன நலங்கிள்ளி, லநடுங்கிள்ளி ஆகியேவர்க்கு அடுத்து இருந்த லபரியே
அரசன் ஆவன். என்டன? அவ்விருவடரயும் பசோடியே புலவர் பலரும் இவடன சநரிற் பசோடியிருத்தலின்
என்க. இவன் உடறேயூடர அரசிருக்டகயேசோகக் லகசோண்டு ஆண்டவன்.[1] இவடனப் புலவர் ஒன்பதின்மர்
18 பசோக்களிற் பசோடியுள்ளனர். இவடன அகநசோனூற்றில் ஒர் இடத்தில் நக்கீரர் குறித்துள்ளசோர்.[2] இவடனப்
பற்றியே பசோடல்களசோல் இவன் சிறேந்த சபசோர் வீரன், சிறேந்த புலவன், புலவடரப் பற்றியே புரவலன்,
கரிகசோலன் நலங்கிள்ளி சபசோன்றே சசசோழப் சபரரசன் என்பன எளிதிற் புலனசோகின்றேன.
சபசோர்ச் லசயேல்கள்: இவன் லசய்த சபசோர்கள் பல என்பது பல பசோடல்களசோல் விளங்குகிறேது.இடம்
குறிக்கசோமசல பல பசோடல்கள் சபசோர்கடளக் குறிக்கின்றேன; இவன் படகவர் அரண்கள் பலவற்டறே
அழித்தவன்; அரசர் லபசோன் மகுடங்கடளக் லகசோண்டு தனக்கு வீரக்கழடலச் லசய்து லகசோண்டவன்,
[3] எட்டுத் திடசயும் எரி லகசோளுத்திப் பல சகடுகள் நிகழப் படகவர் நசோட்டட அழித்தவன்; கசோற்றடன்
எரி நிகழ்ந்தசோற் சபசோன்றே லசலடவயுடடயே சபசோரில் மக்கவன்.[4] சவந்தரது பசோடி வீட்டின்கண் குருதிப்
பரப்பின் கண்சணை யேசோடனடயேக் லகசோன்ற புலசோடலயுடடயே சபசோர்க் களத்டத உண்டசோக்கியே சபசோர்
லசய்யும் படடடயே உடடயேவன்.[5] மண்டியே சபசோரில் எதிர் நின்ற லவல்லும் படடடயேயும் திண்ணியே
சதசோள்கடளயும் உடடயேவன்;[6] வசோள் வீரரும் யேசோடனயும் குதிடரயும் உதிரம் லகசோண்ட சபசோர்க்களத்தில்
மசோயே, நசோசடசோறம் அடமயேசோனசோய், எதிர்நின்ற லகசோன்ற நமனுக்கு நல்விருந்தளித்தவன்.[7]
கருவூர் முற்றடக: இவன் லசய்த பல சபசோர்களில் கருவூர் முற்றடக ஒன்றேசோகும். இவன் தன்
படடகளுடன் கருவூடர முற்றிப் சபசோர் லசய்தசோன். சசர மன்னன் கருவூர் அரணுக்குள் இன்பமசோகக்
கசோலம் கழித்து வந்தசோன். அவன் வீர மசோனம் அற்றேவன். கிள்ளி வளவன் விசணை சபசோரிடடலக் கண்டு
வருந்தியே ஆலத்துசோர் கிழசோர் என்றே புலவர் அவடன சநசோக்கி, “நின் படடகள் லசய்யும் சகட்டட நன்கு
உணைர்ந்தும் சசர மன்னன் மசோனம் இன்றித் தன் சகசோட்டடக்குள் இனிதசோக இருக்கின்றேசோன். அவன்
சபசோருக்கு வரவில்டல. நீ மசோனமற்றே அவனுடன் லபசோருவதில் என்ன சிறேப்பு உண்டசோகும்? நீ
லவன்றேசோலும் ஒன்சறே அவடனக் லகசோன்றேசோலும் ஒன்சறே. எச்லசயேலசோலும் நினக்குப் லபருடம
வருலமன்பது விளங்கவில்டல.”[8]
என்ற கூறமுகத்தசோல், சசர அரசனது மசோனமன்டமடயேயும் கிள்ளிவளவனது ஆண்டமடயேயும்
விளக்கினசோர். பின்னர்ச் சசரன் சதசோற்றேசோன்சபசோலும்! என்டன?
“இமயே மடலயின்கண் சூட்டப்பட்ட கசோவலசோகியே வில் லபசோறிடயேயும் சிறேந்த சவடலப்பசோடடமந்த
சதடரயும் உடடயே சசரன் அழியே அவனது அழிவில்லசோத கருவூடர அழிக்கும் நினது லபருடம
லபசோருந்தியே வலியே தசோடள எங்ஙனம் பசோடவல்சலன்?”[9] என்ற கிள்ளிவளவடன மசோசறேசோக்கத்து
நப்பசடலயேசோர் பசோடியுள்ளதசோல என்க.
மடலயேமசோனுடன் சபசோர்: மடலயேமசோன் என்பவன் திருக்சகசோவலுடரத் தடலநகரமசோகக் லகசோண்ட
மடலநசோட்டுத் தடலவன். இந்த மடலயேமசோன் மரபினர் கி.பி.13-ஆம் நூற்றேசோண்டு வடர தமழக
வரலசோற்றில் இடம் லபற்றள்ளனர். இவர்கள் சங்க கசோலம் முதசல சசசோழர் சபரரசிற்கு உட்பட்டவரசோவர்.
அங்ஙனம் இருந்தும், கிள்ளிவளவன் கசோலத்து மடலயேமசோன் எக்கசோரணைம் பற்றிசயேசோ சசசோழனது
சற்றேத்திற்கு ஆளசோனசோன். அதனசோல் கிள்ளிவளவன் அவடன என்ன லசய்தசோன் என்பது விளங்கவில்டல;
ஆயின் அவன் மக்கள் இருவடரயும் சிடறேப் பிடித்துக் லகசோணைர்வித்தசோன்; அவர்கடள யேசோடனயேசோல்
இடறேச் லசய்யேத் தீர்மசோனித்தசோன். இஃது அக்கசோலத்துத் தண்டடன வடககளில் ஒன்றேசோக இருந்தது.
இந்தக் லகசோடுஞ் லசயேடலக் சகசோவூர் கிழசோர் அறிந்தசோர். அவர் மடலயேமசோனது அறேச்லசயேடல
நன்கறிந்தவர்; அவ்வள்ளல் மக்கட்கு சநர இருந்த லகசோடுந்துன்பத்டதப் லபசோறேசோதவரசோய்ச் சசசோழடனக்
குறகி,
“நீ, ஒரு புறேசோவின் துன்பம் நீக்கத் தன் உயிர் லகசோடுத்த சசசோழன் மரபில் வந்தவன். இப்பிள்டளகள் புலவர்
வறடமடயேப் சபசோக்கும் மரபில் வந்தவர்கள். இவர்கள் யேசோடனடயேக் கசோணுமுன்வடர அச்சத்தசோல்
அழுதுக் லகசோண்டிருந்தனர்; யேசோடனடயேக் கண்டவுடன் தம் அழுடகடயே நிறத்தி வியேப்பசோல் அதடன
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சநசோக்கி நிற்கின்றேனர்; அப்புதியே இடத்டதக் கண்டு அஞ்சி இருக்கின்றேனர். நீ இதடனக்
சகட்டடனயேசோயின், விரும்புவடதச் லசய்வசோயேசோக.”[10]
என்ற உடறேக்க உடரத்தசோர். பிறேகு நடந்தது லதரியேவில்டல.
பசோண்டியே நசோட்டுப் சபசோர்: கிள்ளிவளவன் பசோண்டியே னுடன் சபசோர் லசய்தசோன். சபசோர் மதுடரயில்
நடந்தது. பசோண்டியேன் தசோடனத் தடலவன் படழயேன் மசோறேன் என்பவன். சசசோழன் லவள்ளம் சபசோன்றே தன்
சசடனயுடன் சபசோரிட்டசோன். எனினும், அப்சபசோரில் சதசோற்றேசோன். அவனுடடயே புரவிகளும், களிறகளும்
பசோண்டியேன் லபற்றே இந்த லவற்றிடயேக் கண்ட சகசோக்சகசோடத மசோர்பன் (சசரமசோன் சகசோக்சகசோடத
மசோர்பன்?) மகிழ்ச்சி அடடந்தசோன்.
இந்தச் லசய்திடயே நக்கீரர் அகநசோனூற்றப் பசோடல் ஒன்றில் குறித்துள்ளசோர்.[11] கிள்ளிவளவன் இப்சபசோரில்
லவற்றி லபற்றிருப்பசோனசோயின், அவடனப் பற்றியே 18 பசோடல்களில் ஒன்றிசலனும் குறிக்கப்
லபற்றிருப்பசோன். அவடனப் பசோடியே புலவர் ஒன்பதின்மருள் ஒருவசரனும் இதடனக் குறியேசோடம ஒன்சறே,
அவன் பசோண்டிப் சபசோரில் சதசோற்றிருத்தல் சவண்டும் என்படத வலியுறத்துகிறேது. கிள்ளிவளவன் இறேந்த
பிறேகும் அவடனப் புலவர் நசோல்வர் பசோடியுள்ளனர். அப்பசோடல்களிலும் பசோண்டிப் சபசோர்
குறிக்கப்பட்டிலது. இவற்டறே சநசோக்கக் கிள்ளிவளவன் பசோண்டி நசோட்டுப் சபசோரில் சதசோற்றேசோனசோதல்
சவண்டும் என்பது லதரிகிறேது. கரிகசோலன் ஏற்படுத்தியே சசசோழப் சபரரசிற்குத் தன்டனப் சபசோல
உட்பட்டிருந்த பசோண்டியேன், அக்கரிகசோலன் மரபில் வந்த கிள்ளிவள வடனத் சதசோற்கடித்துத் தன் ஆட்சி
லபற்றேடதக் கசோன (சசரமசோன்) சகசோக்சகசோடத மசோர்பன் மகிழ்ந்தனன் என்பது இயேல்சப அன்சறேசோ?
சசரநசோட்டுப் சபசோர்: இத்துடன், இச்சசசோழன் ‘குளமுற்றேத்துத் துஞ்சியே கிள்ளிவளவன்’ என இறேந்தபின்
லபயேர் லபற்றேசோன். ‘குளமுற்றேம் என்னும் இடத்தில் இறேந்த’ என்பது இதன்லபசோருள். குளமுற்றேம் என்பது
சசரநசோட்டில் உள்ளசதசோர் ஊர். இவன் சசரசனசோடு லசய்த சபசோரில் இறேந்தசோனசோதல் சவண்டும்[12] என்பது
லதரிகிறேதன்சறேசோ?
முடிவு: இவன் பல இடங்களிற் சபசோர் லசய்தசோன்; கருவூடர ஆண்ட சசர மன்னடன முதலில்
தசோக்கினசோன்; மடலயேமசோடனப் படகத்துக் லகசோண்டசோன்' என்றே முற்லசய்திகடளயும் இவற்சறேசோடு சநசோக்க,
இவனது ஆட்சிக் கசோலத்தில், கரிகசோலன் கசோலமுதற் சிற்றேரசரசோன அடனவரும் தம்மசோட்சி லபறே
முடனந்தனர் என்பதும், இறதியில் லவற்றி லபற்றேனர் என்பதும் லதளிவசோக விளங்குகின்றேன.
இடவ அடனத்டதயும் சர்தூக்கின், கரிகசோலன் உண்டசோக்கியே சசசோழப் சபரரசு கிள்ளிவளவன் கசோலத்தில்
சுருங்கிவிட்டது என்பது நன்கு விளங்குதல் கசோண்க.
கிள்ளிவளவன் சபரரசன்: தமழ்நசோட்டிற்கு உரியேரசோகியே மூசவந்தருள்ளும் ‘அரசு’ என்பதற்கு உரியே
சிறேப்புடடயேது கிள்ளிவளவன் அரசச[13] என்ற லவள்டளக் குடிநசோகனசோர் லவளிப்படுத்துவதிலிருந்து,
இவன் அக்கசோலத்தில் தடலடம லபற்றிருந்த தன்டமடயே நன்கறியேலசோம். “லசஞ்ஞசோயிற்றின் கண் நிலவு
சவண்டினும், சவண்டியே லபசோருடள உண்டசோக்கும் வலிடம உடடயேவன்'[14] என்ற ஆவூர் மூலங்கிழசோர்
அடறேந்தடம அவனது சபரரசுத் தன்டமடயே அன்சறேசோ புலப்படுத்துவது? மக்க லபரியே
சசடனடயேயுடடயே அறிஞர் புகழ்ந்த நல்ல புகடழயும் பரந்த சுடரிடனயும் உடடயே ஆதித்தன்
வசோனத்தின் கண் பரந்தசோலலசோத்த தடலடமடயே உடடயே லசம்பியேர் மரபினன் கிள்ளிவளவன், லகசோடிகள்
அடசந்தசோடும் யேசோடனகடளயுடடயே மகப் லபரியே வளவன்[15] என்ற ஐயூர் முடவனசோர் அருளிச்
லசய்தடம அறியேற்பசோலது.
சிறேந்த சபசோர் விரன்: இவன் லசய்த பல சபசோர்கள் முன்னர்க் குறிக்கப்பட்டுள. லபரும் படடகடளக்
லகசோண்ட இவசன சிறேந்த சபசோர்வீரன் என்பதும் புலவர் லசசோற்களசோல் அறியேலசோம். ‘அருஞ்சமம் கடக்கும்
ஆற்றேலன்’ என்ற இவடன எருகசோட்டுர்த் தசோயேங் கண்ணைனசோர்[16] பசோடியுள்ளது சநசோக்கத்தக்கது.
புலவன்-நண்பன்: கிள்ளிவளவன் சிறேந்த புலவன் என்பது இவன் பசோடியே புறேநசோனூற்றப் பசோடலசோல்
நன்கறியேலசோம். அங்ஙனசம அப்பசோடலசோல், இவன் பண்ணைன் என்பசோனிடம் லகசோண்டிருந்த சிறேந்த நட்பும்
லதரியேலசோம். அப்பசோடலின் லபசோருள் பின்வருமசோற:
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‘பழுத்த மரத்தினிடம் பறேடவகள் கூடி ஒடசயிடும். அது சபசோலப் பண்ணைன் விடுதியில் உண்டியேசோல்
உண்டசோகியே ஆரவசோரம் சகட்டுக் லகசோண்சட இருக்கும். மடழ லபய்யும் கசோலத்டத சநசோக்கித் தம்
முட்டடகடளக் லகசோண்டு சமட்டு நிலத்டத அடடயும் சிற்லறேறம்பின் ஒழுங்குப் சபசோலச் சசசோற்றத்
திரடளடயேக் டகயில் உடடயேரசோய் லவவ்சவற வரிடசயேசோகச் லசல்கின்றே லபரியே சுற்றேத்துடன் கூடியே
பிள்டளகடளக் கசோண்கின்சறேசோம். அங்ஙனம் சகட்டும் கண்டும், எம்பசி வருத்தலசோல், பசி சநசோய் தீர்க்கும்
மருத்துவனது மடன அண்டமயில் உள்ளசதசோ? சசய்டமயில் உள்ளசதசோ? கூறங்கள்’ என்ற இப்பசோணைன்
சகட்கின்றேசோன். பசோணைசர, இவன், வறடமடயேக் கசோண்பீரசோக. என் வறடமயும் தீர்த்து இவன் வறடமயும்
தீர்க்க இருக்கின்றே பண்ணைன், யேசோன் உயிர் வசோழ்நசோடளயும் லபற்ற வசோழ்வசோனசோக”[17]
இவ்வழகியே பசோடலில், கிள்ளிவளவன் தன் புலடமடயேயும் தனது நண்பனசோகியே பண்ணைனது லகசோடடத்
திறேத்டதயும் அவன்பசோல் தசோன் லகசோண்டிருந்த சிறேந்த நட்டபயும் ஒருங்சக விளங்கியிருத்தல் படித்து
இன்புறேற்பசோலது.
புரவலன்: இவடனப் பசோடியுள்ள புலவர் ஒன்பதின்மர் ஆவர். அவர் ஆலந்துர் கிழசோர்’[18],
லவள்டளக்குடி நசோகனசோர்,[19] மசோசறேசோக்கத்து நப்பசடலயேசோர்,[20] ஆவூர் மூலங்கிழசோர்,[21]சகசோவூர்கிழசோர்,
[22] ஆடுதுடறே மசோசசோத்தனசோர்[23] ஐயூர் முடவனசோர்,[24] நல் இடறேயேனசோர்,[25] எருக்கூட்டுர்த்
தசோயேங்கண்ணைனசோர்[26] என்சபசோரசோவசோர். இவருள் ஆடுதுடறே மசோசசோத்தனசோரும் எருக்கூட்டுர்த் தசோயேங்
கண்ணைனசோரும் இவன் இறேந்த பின் வருந்திப் பசோடியே லசய்யுட்கசள புறேப்பசோட்டில் இருக்கின்றேன.
அவர்கள் அவன் உயிசரசோடிருந்த லபசோழுது கண்டு பசோடியே பசோக்கள் கிடடத்தில. இந்த ஒன்பதின்மடரயும்
இவர்தம் புலடமயேறிந்து சபசோற்றிப் பசோதுகசோத்த வளவன் லபருடமடயே என்லனன்பது! சிறேந்த
லகசோடடயேசோளியேசோகியே பண்ணைடனத் தன் நண்பனசோகப் லபற்றேவனும் புலவர் ஒன்பதின்மடரப்
பசோதுகசோத்தவனுமசோகியே இக்கிள்ளி வளவன், தன்னளவில் சிறேந்த புரவலன் என்பதில் ஐயேமுண்சடசோ?
இவன் இத்தன்டமயேனசோக இருந்தடம யேசோற்றேசோன் புலவர் ஒன்பதின்மர் பசோடும் சபற்டறேப் லபற்றேசோன்,
அறேவுடர பல அடறேயேப் லபற்றேசோன்; இறேந்த பின்னும் புலவர் பசோடல்கள் லகசோண்டசோன். அவன் இறேந்தபின்
இவடனப் பசோடியேவர், சமற்குறித்த ஒன்பதின்மருள் நசோல்வர் ஆவர். அவர் சகசோவூர் கிழசோர், மசோசறேசோக்கத்து
நப்பசடலயேசோர், ஐயூர் முடவனசோர், ஆடுதுடறே மசோசசோத்தனசோர் என்சபசோரசோவர்.
இரவலர்க்கு எளியேன்: ‘பசோனசன, நீ கிள்ளிவளவனது லகசோடியே வசோயிலில் கசோலம் பசோர்த்து நிற்க
சவண்டுவதில்டல; உடசன உள்சள சபசோகலசோம்’[27] என்ற ஆலத்துசோர் கிழசோர் பசோணைடன
ஆற்றப்படுத்தடலக் கசோணை, சசசோழனது இரவலர்க்கு எளியேனசோந்தன்டம இற்லறேன இனிது
விளங்குகிறேதன்சறேசோ? ‘கலிங்கமும் (ஆடடயும்) லசல்வமும் சகடின்றி (குடறேவின்றி)க் லகசோடுப்பசோயேசோக;
லபரும, நின் நல்லிடச நிடனந்து இங்கு வந்சதன்; நின் பீடுலகழு சநசோன்றேசோள் பலவசோற
பசோடுசவன்”[28] என்றே நல் இடறேயேனசோர் பசோடலில், இவனது நல்லிடச அவடர வருமசோற லசய்தது
என்படத சநசோக்குக. இதனசோல், இவனது வள்ளற்றேன்டமயும் இரவலர்க்கு எளியேனசோத் தன்டமயும் நன்கு
விளங்குகின்றேன. இவன் வந்த புலவர்க்கு,
“லநய்யுறேப் லபசோரித்த குய்யுடட லநடுஞ்சூடு
மணிக்கலம் நிடறேந்த மணைனசோற சதறேல்
பசோம்புரித் தன்ன வசோன்பூங் கலிங்கலமசோடு
மசோரியேன்ன வண்டமயிற் லசசோரிந்து
சவனில் அன்னஎன் லவப்பு நீங்க
அருங்கலம் நல்கி சயேசோசன”[29]
என்பது எருக்கசோட்டுர்த் தசோயேங் கண்ணைனசோர் பசோடலசோல் இனிதுணைர க் கிடத்தல் கசோண்க.
புலவர் டகயேற நிடல: இப்லபருமகன் அரசனசோக இருந்து, பல சபசோர்கள் புரிந்து, புலவர் பலடரப்
சபசோற்றி, எளியேர் பலடர ஆதரித்து, முத்தமடழ ஒம்பி வளர்த்தடம உன்னி உன்னி, இவன்
இறேந்தலபசோழுது புலவர் பசோடியே பசோக்கள்[30] உள்ளத்டத உருக்குவனவசோகும்.
“நமன் லவகுண்டு சசசோழன் உயிடரக் லகசோண்டிருத்தல் இயேலசோது; அவன் பசோடுவசோடரப் சபசோல நின்ற
டகயேசோல் லதசோழுது வசோழ்த்தி இரந்து உயிர்லகசோண்டசோனசோதல் சவண்டும்”[31] என்றேசோர் நப்பசடலயேசோர்.
“அறிவற்றே நமசன, நசோளும் பலடரப் சபசோரிற்லகசோன்ற நினக்கு நல் விருந்தளித்த புரவலடனசயே
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அடழத்துக் லகசோண்ட உன் லசயேல் விடதடயேசயே குற்றி உண்டசோர் மூடச் லசயேடல ஒத்ததசோகும். இனி,
தினக்கு நசோளும் உணைவு தருவசோர் யேசோவர்?”[32] என்றேனர் ஆடுதுடறே மசோசசோத்தனசோர். “சபரரசனசோகியே
கிள்ளிவளவடனப் புடதக்கும் தசோழிடயே, சவட்சகசோசவ, என்ன அளவுலகசோண்டு லசய்யேப் சபசோகிறேசோய்?
அவன் மகப் லபரியேவனசோயிற்சறே”[33] என வருந்தினர் ஐயூர் முடவனசோர்.
“குணைதிடச நின்ற குடமுதற் லசலினும்
குடதிடச நின்ற குணைமுதற் லசலினும்
வடதிடச நின்ற லதன்வயிற் லசலினும்
லதன்திடச நின்ற குறகசோது நீடினும்
யேசோண்டு நிற்க எள்ளியேசோம்!
சவண்டியே துணைர்ந்சதசோன் தசோள்வசோ ழியேசவ!”[34]
என்ற டகயேற்றப் புலம்பினசோர் சகசோவூர்க்கிழசோர்.
பசோக்களசோல் அறியேத்தகுவன: சசசோழவளநசோடு சவள்விகள் மலிந்த நசோடு.[35] அக்கசோலத்சத அறேநூல் ஒன்ற
தமழகத்சத இருந்தது. அதடனப் புலவர் நன்கறிந்திருந்தனர்.[36] உடறேயூர் சசசோழர் சகசோநகரம் ஆதலின்,
அங்கு அறேங்கூறேடவயேம் இருந்தது.[37] சகசோட்டட மதிடலச் சூழ ஆழமசோன அகழி இருந்தது. அதன்கண்
முதடலகள் விடப்பட்டிருந்தன. ஊர் கசோப்பசோர் இடடயேசோமத்தில் விளக்கு எடுத்துக் லகசோண்டு ஊர்
சுற்றிவருவது வழக்கம்[38] வரகரிசிடயேப் பசோலிற் லபய்து அட்டசசசோற்றடன் முயேற் கறிடயே உண்டலும்
அக்கசோல வழக்கம்.[39]இலக்கணை முடறேடம நிரம்பியே யேசோடழப் பசோணைர் டவத்திருந்தனர். அது
சதன்சபசோன்றே இனியே நரம்புத் லதசோடடகடள உடடயேது.[40] அரசர் முதலசோசனசோர் உடடலத் தசோழியிற்
கவித்தல் மரபு.[41] நசோள்சதசோறம் அரசடனக் கசோடலயில் துயில் எழுப்பல் பசோடகர் லதசோழிலசோகும்.
[42] பசோம்பின் சட்டட சபசோன்றே லமல்லியே ஆடடகள் அக்கசோலத்தில் தமழ் நசோட்டிற் லசய்யேப்பட்டன.
[43] கிள்ளிவளவன் கசோலத்திற்கு முற்பட்டலதசோரு கசோலத்திருந்த சசரன் இமயேமடல மீது வில்லபசோறி
லபசோறித்திருந்தசோன்?[44] இச்லசய்தி நன்கு கவனித்தற்கு உரியேது. இச்சசரன் யேசோவன்? இவன் கசோலம் யேசோது?
என்பன ஆரசோய்தற்குரியே லசய்திகள். இடவ லபசோய்யேசோன லசய்திகளசோக இருத்தல் இயேலசோது. என்டன?
சசசோழடனப் பசோரசோட்டிப் பசோடும் புலவர், சசரடனப் பற்றியே லபசோய்ச் லசய்திடயேச் சசசோழன் முன்கூறேத்
துணியேசோர் ஆதலின் என்க. புறேவிற்கசோகத் துடலபுக்க சசசோழன், தூங்லகயில் எறிந்த லதசோடித் சதசோட்
லசம்பியேன் என்பவர் கிள்ளிவளவன் முன்சனசோர்; முன்னவன் அருளுடடடமக்கும் பின்னவன் லபரு
வீரத்திற்கும் சுட்டப் லபற்றேனர்.

1. ↑ புறேம், 69.
2. ↑ அகம், 346.
3. ↑ புறேம், 40.
4. ↑ அகம் 41.
5. ↑ அகம் 69.
6. ↑ புறேம், 226.
7. ↑ அகம் 227.
8. ↑ புறேம், 36.
9. ↑ புறேம் 39.
10.↑ புறேம் 46.
11.↑ அகம் 349; K.A.N. Sastry’s ‘Cholas,’ Vol 1.p.54
12.↑ N.M.V. Nattar’s “Choals', p.69.
13.↑ புறேம் 35.
14.↑ புறேம் 38.
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15.↑ புறேம் 228.
16.↑ புறேம், 397.
17.↑ புறேம் 173.
18.↑ புறேம் 34, 36, 69
19.↑ புறேம் 35.
20.↑ புறேம் 37,39,226.
21.↑ புறேம் 38, 40.
22.↑ புறேம் 41,46,70,386.
23.↑ புறேம் 227.
24.↑ புறேம் 228.
25.↑ புறேம் 363.
26.↑ புறேம் 397.
27.↑ புறேம் 69
28.↑ புறேம், 393
29.↑ புறேம் 397
30.↑ புறேம் 226, 227, 228, 386.
31.↑ புறேம் 226.
32.↑ புறேம் 227.
33.↑ புறேம் 228.
34.↑ புறேம் 386.
35.↑ புறேம் 397.
36.↑ புறேம் 34.
37.↑ புறேம் 39.
38.↑ புறேம் 37.
39.↑ புறேம் 34.
40.↑ புறேம் 69,70.
41.↑ புறேம் 228.
42.↑ புறேம் 397.
43.↑ புறேம் 39.
44. ↑ புறேம் 37,38,46.
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10. சகசோப்லபருஞ் சசசோழன்
முன்னுடர: இவன் உடறேயூடரக் சகசோநகரசோகக் லகசோண்டு சசசோணைசோட்டட ஆண்ட அரசன். இவன்
நற்குணைங்கட்கு இருப்பிடமசோனவன்; சிறேந்த தமழ்ப்புலவன்; அறேத்தின் நுட்பங்கடள உணைர்ந்து அறேவழி
ஒழுகியே லபரிசயேசோன், லபசோத்தியேசோர் என்றேவடர அடவப் புலவரசோகக் லகசோண்டவன்; கண்ணைகனசோர்,
புல்லசோற்றசோர் எயிற்றியே னசோர், கருவூர்ப் லபருஞ்சதுக்கத்துப் பூதநசோதனசோர், பிசிரசோந்டதயேசோர் என்றே புலவரசோற்
பசோரசோட்டப் லபற்றே லபருந்தடகயேசோளன்.
பழகசோ நட்பு: பசோண்டியே நசோட்டிற் பிசிர் என்பசதசோர் ஊர் ஆகும். அதனில் ஆந்டதயேசோர்[1] என்லறேசோரு
தமழ்ப் புலவர் இருந்தசோர். அவர் சசசோழனுடடயே நல்லியேல்புகடளப் பலர் வசோயிலசோகக் சகட்டு, அவன்
மீது சபரன்பு லகசோண்டசோர்; தம் பசோரசோட்டடலப் பலர் வசோயிலசோகச் சசசோழற்கு அறிவித்து வந்தசோர். சசசோழனும்
அவரது நட்டபயும் புலடமடயேயும் வல்லசோர் வசோய்க் சகட்டுணைர்ந்து அவடர மதித்து வந்தசோன்.
ஒரு நசோள் பிசிரசோந்டதயேசோர் சசசோழடன நிடனந்து அன்னச் சசவடல விளித்துப் பசோடியே பசோட்டு அவரது
நட்பிடன நன்கு விளக்குவதசோகும்.
“அன்னச் சசவசல! அன்னச் சசவசல! எம் அண்ணைல் தன் நசோட்டிடனத் தடலயேணி லசய்யும் திருமுகம்
சபசோல் மதியேம் விளங்கும் மசோடலப் லபசோழுதில் யேசோம் லசயேலற்ற வருந்துகின்சறேசோம்; நீதசோன் குமரிப்
லபருந்துடறேயில் அயிடர சமய்ந்து வடதிடசக் கண்ணைதசோகியே இமயே மடலக்குச் லசல்டவயேசோயின்,
இடடயில் உள்ள சசசோணைசோட்டட அடடக உடறேயூரின் கண் உயேர்ந்து சதசோன்றம் மசோடத்தினிடத்சத நின்
லபடடசயேசோடு தங்கி, வசோயிற் கசோவலர்க்கு உணைர்த்தி விடசோசத தடடயின்றிக் சகசோவிலிற் புகுக, எம்
சகசோவசோகியே கிள்ளி சகட்க, ‘யேசோன் பிசிரசோந்டதயின் அடியுடறே எனக் கூறக, அவன் உடசன நின் சபடட
அணி டயேத் தன் அணிகலம் தருவன்.”[2]
தந்டதயும் மக்களும்: சகசோப்லபருஞ் சசசோழன் நல்லியேல்புகட்கு மசோறேசோக அவன் மக்கள் தீயே
இயேல்புகடளப் லபற்றிருந்தனர். அவர்கள் தந்டதயேசோண்ட சபரரசின் சில பகுதிகடள ஆண்டுவந்தனர்(?).
அவர்கள் தந்டதக்குக் கீழ்ப்படியேவில்டலசயேசோ அல்லது தந்டதடயே லவன்ற தசோசம முழு நசோட்டடயும்
ஆள விடழந்தனசரசோ அறிசயேசோம். சகசோப்லபருஞ் சசசோழன் லபரும் படடயுடன் தன் மக்கள் மீது சபசோர்
புரியேச் லசன்றேசோன்.
அந்நிகழ்ச்சிடயேக் கண்ட அடவப் புலவரசோகியே புல்லசோற்றசோர் எயிற்றியேனசோர் என்றே புலவர் லபருமசோன்
அரசடன நல்வழிப்படுத்த விடழந்தசோர். அவர் சகசோப்லபருஞ்சசசோழடன சநசோக்கி,
"படகவடர லவல்ல வல்ல சவந்சத, சபரரசனசோகியே கிள்ளிசயே, நின்னுடன் சபசோர் லசய்யே வந்தவர்
நின்படகவர் அல்லர், நீ உலடக லவறத்துத் சதவர் உலகம் எய்த பின்னர் இவ்வரசசோட்சிக்கு உரியேவர்
அவசர யேசோவர். இதடன நீ லவன்றே பின்னர் இந்நசோட்டட யேசோருக்கு அளிப்டப? நீ சபசோரில் சதசோற்றே பின்,
நின் படகவர் இழக்கத்தக்க பழிடயே உலகில் நிறத்தியேவன் ஆவசோய்! ஆதலின், நினது மறேன் ஒழிவதசோக
விண்சணைசோர் விருப்புடன் நின்டன விருந்தசோக எதிர்லகசோள்ள நல்விடன லசய்தல் நல்லது அதற்கு
விடரந்து எழுக நின் உள்ளம் வசோழ்வதசோக”[3]
என்ற உருக்கமசோக உடரத்தசோர்.
அரசன் வடக்கிருத்தல்: சகசோப்லபருஞ் சசசோழன் நல்லியேல்புகள் மக்கவன்; ஆதலின், அவனது சகசோபம்,
புலவர் அறிவுடர சகட்டபின், இருந்த இடம் லதரியேசோது ஒழிந்தது. அவன் தன் அரடசத் தன் மக்களிடம்
ஒப்புவித்து, அவரசோல் தனக்கு சநர்ந்த பழிடயே நிடனத்து நசோணி வடக்கிருந்தசோன். வடக்கிருத்தல் என்பது யேசோசதனும் ஒரு கசோரணைம் பற்றி உயிர் துறேக்கத் துணிந்சதசோர் ஆற்ற இடடக்குடறேசபசோலும் தூயேலதசோரு தனி
இடத்து எய்தி, வடக்கு சநசோக்கி இருந்து, உணைவு முதலியேன துறேந்து, கடவுட் சிந்டதயுடன் உயிர்
விடுவதசோகும். இங்ஙனம் வடக்கிருந்த சசசோழன் தசோன் உணைர்ந்த அறேலநறிச் சசோரத்டதத் தன் நண்பர்க்கு
உணைர்த்த விரும்பிக் கீழ் வருமசோற கூறினசோன்:
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அறேவுடர: “லதளிவற்றே உள்ளம் உடடசயேசோர், ‘அறேத்திடனச் லசய்சவசோசமசோ, லசய்யேசோதிருப்சபசோசமசோ’
என்ற கருதி ஐயேம் நீங்கசோதவரசோகின்றேனர். யேசோடன சவட்டடக்குச் லசல்பவன் யேசோடனடயேயும் எளிதிற்
லபறவன், கசோடட சவட்டடக்குப் சபசோகுபவன் அது லபறேசோமல் லவறங்டகயுடன் திரும்பினும்
திரும்புவன். அதனசோல், உயேர்ந்தவர்க்குத் தசோம் லசய்த நல்விடனப் பகுதியேசோல், அதடன நுகர்தல்
உண்லடனின், அவர் இருவிடனயும் லசய்யேசோத உம்பர் உலகில் இன்பம் நுகர்தலும் கூடும்.
இல்டலயேசோயின், மசோறிப் பிறேக்கும் பிறேப்பு இல்டலயேசோகவும் கூடும்; ‘மசோறிப் பிறேத்தசல இல்டல’ என்ற
கூறவர் உளரசோயின், இமயேச் சிகரம் ஓங்கினசோற் சபசோன்றே தமது புகடழ நிடலநிறத்தி வடசயில்லசோத
உடம்சபசோடு கூடிநின்ற இறேப்பது சிறேந்ததசோகும். அதனசோல் எவ்வசோற்றேசோனும் நல்விடன லசய்தசல
ஏற்புடடத்து.”[4]
எதிர்கசோல உணைர்ச்சி: இங்ஙனம் சிறேந்த அறேவுடர புகன்றே அரசர் லபருந்தடக தன் பக்கத்தில் இருந்த
சசோன்சறேசோடரப் பசோர்த்து, “பசோண்டியே நசோட்டில் லநடுந்லதசோடலவில் உள்ள பிசிர் என்னும் ஊடரச் சசர்ந்த
ஆந்டதயேசோர் என்றே எனது உயிர் நண்பன் இப்லபசோழுது இங்கு வருவன்!”[5] என்றேனன். அதுசகட்ட
சசோன்சறேசோர், “பசோண்டியே நசோட்டிலிருந்து ஆந்டதயேசோர் இந்லநடுந்லதசோடலவு கடந்துவருதல்
சசோலசோது” என்றேனர். அதுசகட்ட அரசன் நடகத்து,"நிடறேந்த அறிவிடன உடடயீர், என் உயிடரப்
பசோதுகசோக்கும் நண்பன் நசோன் லசல்வம் உடடயே கசோலத்து வரசோதிருப்பினும் வறடமயுற்றே இக்கசோலத்து
வந்சததீருவன். அவன் இனியே குணைங்கடள உடடயேவன் தனது லபயேடரப் பிறேர்க்குச்
லசசோல்லும்லபசோழுது, 'என் லபயேர் சபடதடமயுடடயே சசசோழன்' என்ற எனது லபயேடரத் தனக்குப்
லபயேரசோகச் லசசோல்லும் மக்க அன்புபட்ட உரிடம உடடயேவன். அவன் லமய்யேசோக வருவன்; அவனுக்கும்
இடம் ஒழியுங்கள்”[6] என்றேசோன்.
லபசோத்தியேசோர் பசோரசோட்டுடர: இங்ஙனம் அரசன் அடறேந்த சிறிது லபசோழுதிற்குள் பிசிரசோந்டதயேசோர் அங்குத்
சதசோன்றினசோர்; அரசடனத் தன் மசோர்சபசோடு தழுவிக் லகசோண்டு உவடகக் கண்ணிர் லபருக்கினசோர். இந்த
அற்புதத்டதக் கண்ட லபசோத்தியேசோர் லபருவியேப்லபய்தி, “தனக்குரியே சிறேப்புகடள லயேல்லசோம் டகவிட்டு
இங்ஙனம் அரசன் வடக்கிருத்தல் என்பது நிடனக்கும்லபசோழுது வியேப்பிடன உடடயேதசோகும்! சவற்ற
சவந்தன் நசோட்டிலிருந்து விளக்கம் அடமந்த சசோன்சறேசோன் புகழ் சமம்பசோடசோக நட்சப பற்றக் சகசோடசோக
இத்தடகயே துன்ப கசோலத்தில் வழுவின்றி இங்கு வருதல் அதனினும் வியேப்புடடயேது. இப்புலவன் வந்சத
தீருவன் என்ற லசசோன்ன சவந்தனது லபருடமயும் அவன் லசசோல் பழுதின்றேசோக வந்தவனது அறிவும்
வியேக்குந்சதசோறம் வியேக்குந்சதசோறம் வியேப்பு எல்டல கடந்துள்ளது; ஆதலசோல், தன் லசங்சகசோல் லசல்லசோத
சதயேத்துடறேயும் சசோன்சறேசோனது லநஞ்சத்டதத் தன்னிடத்சத உரித்தசோகப் லபற்றே புகழுடடயே லபரிசயேசோடன
இழந்த இந்நசோடு என்ன துன்ப முறங்லகசோல்சலசோ! இதுதசோன் இரங்கத்தக்கது!”[7] என்ற கூறி வியேப்புற்ற
வருந்தினசோர்.
என்றம் இளடம: சசசோழடனச் சூழ இருந்த சசோன்சறேசோர் பிசிரசோந்டதயேசோடர சநசோக்கி, ‘உனக்கு யேசோண்டு பல
ஆகியும் நடரயில்லசோதிருக்கக் கசோரணைம் என்டன?’ என்ற வியேப்சபசோடு சகட்டனர். அதற்குப் புலவர்
புன்முறவலுடன், ‘"ஐயேன்மீர், லபருடம லபசோருந்தியே என் மடனவியும் மக்களும் அறிவு நிரம்பியேவர்.
ஏவலர் என் லசசோற்படி நடப்பவர்! எமது பசோண்டியேன் முடறே வழுவசோது குடிகடளப் பசோதுகசோக்கின்றேசோன்;
எமது ஊரில் அறிவு ஒழுக்கங்களசோல் சமம்பட்டு அடக்கத்டதசயே அணிகலனசோகக் லகசோண்சட சசோன்சறேசோர்
பலர் வசோழ்கின்றேனர்.இந்நசோன்கு கசோரணைங்களசோல் யேசோன் நடர இன்றி இருக்கின்சறேன்”[8] என்றேசோர்.
சகட்சடசோர் வியேந்தனர்.
ஆந்டதயேசோர் வடக்கிருத்தல்: லமய்யேன்புடடயே பிசிரசோந்டதயேசோர் சகசோப்லபருஞ்சசசோழனுடன்
வடக்கிருந்து உயிர் விடத் துணிந்தசோர். இதில் வியேப்பில்டல அன்சறேசோ? இதடனக் கண்ட கண்ணைகனசோர்
என்றே புலவர்.
“லபசோன்னும் பவளமும் முத்தும் மணியும் நிலம், கடல் முதலியேவற்றில் உண்டசோவன. இடவ ஒன்றக்
லகசோன்ற சசய்டமயே ஆயினும், அரியே விடலயினுடடயே நல்ல அணிகலன்கடளச் லசய்யும்லபசோழுது
அடவ ஒரிடத்துத் சதசோன்றினசோற்சபசோல எப்லபசோழுதும் சசோன்சறேசோர் பக்கத்தினர் ஆவர்.”[9]
என்றே லபசோருள்படத்தக்க டபந்தமழ்ப் பசோவசோல் பசோரசோட்டி மகிழ்ந்தனர்.
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பூதனசோர் பசோரசோட்டு: கருவூர்ப் லபருஞ் சதுக்கத்துப் பூதநசோதனசோர் என்றே நல்லிடசப் புலவர், சசசோழர்
லபருமசோன் வடக்கிருத்தடலக் கண்டு, “யேசோற்ற இடடக்குடறேயுள் புள்ளிப்பட்ட மரநிழற்கண் இருந்த
உடம்பசோகியே முழுத் தடசடயே வசோட்டும் வீரசன, நின் கருத்திற்சகற்ப நின்சனசோடு வடக்கு இருந்தசோர்
பலரசோவர். யேசோன் பிற்பட வந்சதன். நீ என்டன லவறப்டப சபசோலும்!”[10] எனக்கூறிவருந்தி நின்றேனர்.
லபசோத்தியேசோர் புலம்பல்: அரசன் வடக்கிருப்பின் அவனுடன் பலர் வடக்கிருந்து உயிர்விடல் பண்டட
மரபு.[குறிப்பு 1] ஆதலின் சகசோப்லபருஞ் சசசோழனுடன் புலவர் பலர் வடக்கிருந்து உயிர்விட்டனர்.
ஆனசோல் லபசோத்தியேசோர் ஒருவர் மட்டும் வடக்கிருந்திலர். அதற்குக் கசோரணைம் அவர் மடனவி
கருவுற்றிருந்தடமயேசோல், சகசோப்லபருஞ் சசசோழசன அவடரத் தடுத்து, நினக்கு மகன் பிறேந்தபின் வருக
என்ற கூறிவிட்டனன். இதனசோல் புலவர் தம் நண்பன் லசசோல்டல மீறேசோது திரும்பிவிட்டசோர். அவர்
திரும்பிப் சபசோடகயில் உடறேயூடரக் கண்டசோர். உடசன அவருக்கு அரசன் நிடனவுண்டசோயிற்ற.
அப்புலவர் லபருமசோன்,
“லபருஞ் சசசோற படடத்துட்டிப் பல ஆண்டுகள் பசோதுகசோத்த லபரியே களிற்டறே இழந்த
வருத்தத்டதயுடடயே பசோகன், அந்த யேசோடன இருந்த கூடத்தில் உள்ள கம்பம் வறிசத நிற்கப் பசோர்த்துக்
கலங்கின தன்டம சபசோல - சிறேந்த சதர்வண் கிள்ளிடயே இழந்த லபரியே புகழிடனயுடடயே படழயே
உடறேயூரின் மன்றேத்டதப் பசோர்த்து யேசோன் கலங்குகின்சறேன்.”[11]
என்ற கூறிக் கண்ணிர் உகுத்தசோர்.
லபசோத்தியேசோர் பின்லனசோருகசோல் சகசோப்லபருஞ் சசசோழன் இறேந்த இடத்சத நடப்பட்ட நடுகல்டலப் பசோர்த்து
வருந்தி,
“இவன் பசோடுநர்க்குக் லகசோடுத்த பல புகழுடடயேவன்; கூத்தர்க்குக் லகசோடுத்த மக்க அன்பிடனயும்
உடடயேவன்; அறேத்திறேன் உடடசயேசோர் பசோரசோட்டும் நீதி நூற்படி நடத்தும் லசங்சகசோடல உடடயேவன்;
சசோன்சறேசோர் புகழ்ந்த திண்ணியே நட்டப உடடயேவன்; மகளிரிடத்து லமன்டமடயே உடடயேவன்,
வலிசயேசோரிடத்து மக்க வலிடயே உடடயேவன்; குற்றேமற்றே சகள்விடயேயுடடயே அந்தணைர்க்குப்
புகலிடமசோனவன்; இச்சிறேப்புகடள உடடயேவன் என்படதக் கருதசோது கூற்றேம் இவடனக் லகசோண்டு
லசன்றேது; ஆதலசோல், நசோம் அடனவரும் அக்கூற்றேத்டத டவசவசோமசோக, வசோரீர், புலவீர், நம் அரசன்
நற்புகழ்மசோடலடயேச் சூடி நடப்பட்ட கல்லசோயினசோன்.”[12]
என்ற கூறிப் புலம்பினசோர். அவர் தமக்கு டமந்தன் பிறேந்த பிறேகு, நடுகல்லசோன அரசனிடம் வந்து, ‘மகன்
பிறேந்த பின் வசோ’ என்ற என்டன நீக்கியே உறேவில்லசோதவசன, எனது நட்டப மறேவசோத நீ யேசோன்
கிடத்திற்குரியே இடத்டதக் கசோட்டு”[13] எனக்கூறி ஒரிடத்தில் வடக்கிருந்து உயிர் விட்டனர்.
சில லசய்திகள்: இக்சகசோப்லபருஞ் சசசோழன் புலவர் வசோய்லமசோழி சகட்டு நடந்தவன். இயேல், இடச,
நசோடகம் என்றே முத்தமடழயும் முடறேசயே வளர்த்தவன். இவன் நசோட்டுக்களமர் மதுடவ ஆடம
இடறேச்சியுடன் உண்பர்; லகசோழுவியே ஆரல் மீனசோகியே இடறேச்சிடயேக் கதுப்பகத்சத அடக்குவர். வரகரிசி
சடமத்து, சவடளப் பூடவத் தயிரில் இட்டுச் லசய்து புளிங்கறி உண்ணைல் பசோண்டிநசோட்டு இடடநிலத்தசோர்
வழக்கம் என்ற சகசோப்லபருஞ் சசசோழன் குறிக்கின்றேசோன். இவ்வுணைடவச் சிலர் உண்டனர் சபசோலும்!
உறேந்டதயில் இருந்த அறேங்கூறேடவயேம் புகழ் வசோய்ந்தது என்பது லபசோத்தியேசோர் வசோக்கசோல் அறியேலசோம்.

1. ↑ ஆந்டதயேசோர் ஆதன் என்பசோனுக்குத் தந்டதயேசோர் அல்லது ஆதன் தந்டத வழி வந்து அப் லபயேரிடப்
லபற்றேவர் என்சறேனும் லகசோள்ளுதல் தகும். - N.M.V. Nattar’s ‘Cholas’, p.79.
2. ↑ புறேம், 67.
3. ↑ புறேம், 213.
4. ↑ புறேம், 214
5. ↑ புறேம், 215.
6. ↑ புறேம், 216.
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7. ↑ புறேம், 217.
8. ↑ புறேம் 191; வசோழ்க்டகயில் இன்பம் நுகர விடழபவர் இதன் லபசோருடள நன்குணைர்ந்து
கடடப்பிடிக்கக் கடடமப்பட்டவரசோவர்.
9. ↑ புறேம் 218
10.↑ புறேம் 219.
11.↑ புறேம், 220.
12.↑ புறேம், 221.
13.↑ புறேம், 222.
1. ↑ சுசமரியே நசோட்டில் அகழப்லபற்றே அரசர் புடதகுழிகடள ஆய்ந்த அறிஞர் இம்முடிவிற்கு வந்துளர்,
Vide H.R., Hall’s ‘Ur of the Chaldees.’
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11. பிறே சசசோழ அரசர்
முன்னுடர: புறேநசோனூற்றப் பசோடல்களில் சசசோழ மரபினர் பலர் குறிக்கப் லபற்றளர். அவர்கடளப் பற்றி
ஒன்ற முதல் நசோன்கு, ஐந்து பசோடல்கள் அந்நூலுட் கசோண்கின்றேன. சிலர் சபரரசரசோகவும் பலர்
சிற்றேரசரசோகவும் இருந்திருத்தல் கூடியேசத ஆகும். இவர் தம் குறிப்புகள் அடனத்தும் இப்பகுதியிற்
கசோண்க.
1. இரசோயேசூயேம் சவட்ட லபருநற்கிள்ளி
முன்னுடர: இவன் லபயேடரக்கசோன, இவன் சபரரசனசோக இருந்திருத்தல் சவண்டும் என்பது லதரிகிறேது.
இரசோயேசூயே சவள்வி லசய்பவன் சபரரசனசோக இருத்தல் சவண்டும். எனசவ, இவன் பல நசோடுகடள
லவன்ற அடக்கியேவனசோதல் சவண்டும் என்பதுதசோசன சபசோதரும், புறேம் 16-ஆம் லசய்யுள் இவனது
சபசோர்த் திறேத்டதப் பசோரசோட்டியுள்ளது. அதடனப் பசோடியேவர் பசோண்டரங்கண்ணைனசோர் என்பவர். இவடனப்
பற்றியே பசோடல்கள் கிடடக்கசோடம வருந்தற்குரியேசத.
சபசோர்ச் லசயேல்கள்: “இவன் எல்டல இல்லசோத படடயிடனயும் துடணைப்படட சவண்டசோத சபசோர்
லவற்றியிடனயும் உடடயேவன்; புலசோல் நசோறம் வசோளிடனயும் பூசிப் புலர்ந்த சசோந்திடனயும் உடடயேவன்;
படகவரது லநல்விடள கழனிடயேக் லகசோள்டளயூட்டி கசோவற் லபசோய்டககளிற் களிறகடளப் படிவித்து
நசோடு முழுவதும் லசந்நிறேமசோகச் லசய்த லபருவீரன். இவன் எண்ணைப்படிசயே இவனுடடயே களிறகள்
சபசோர் லசய்யே வல்லன.”[1] இங்ஙனம் இவன் சபசோர் லசய்த இடங்கள் எடவ என்பது விளங்கவில்டல.
சசரனுடன் சபசோர்: இப்சபரரசன் சசரமசோன் மசோந்தரஞ் சசரல் இரும்லபசோடறே என்பவனுடன் சபசோர்
லசய்தவன். அப்சபசோரில் இவனுக்கு உதவி லசய்தவன் திருக்சகசோவிலுடர ஆண்ட மடலயேமசோன் ஆவன்.
அவடனப் பசோட்டி வடம வண்ணைக்கன் லபருஞ் சசோத்தனசோர் பசோடியுள்ளசோர்; “மடலயேன் இல்லசோவிடில்
நசோம் லவல்லுதல் அரிலதன்ற சசசோழனும் நின்டனப் புகழ்கின்றேசோன்; மடலயேன் இல்லசோவிடில் நசோம்
சதசோற்பதரிது’ என்றசசரனும் நின்டனப் பசோரசோட்டுகின்றேசோன். வள்ளன்டமயிற் சிறேந்த லபரிசயேசோசன,
நண்பரும் படகவரும் பசோரசோட்டத்தக்க நினது வீரம் புகழ்தற்குரியேசத ஆகும்”[2]
சசர பசோண்டியேர்க்கு நண்பன்: இப்லபருநற்கிள்ளி தன் கசோலத்துச் சசர பசோண்டியே மன்னர்க்கு லநருங்கியே
நண்பனசோக இருந்தசோன். இவன் கசோலத்துச் சசரப் சபரரசன் மசோரி லவண்சகசோஎன்பவன்;
பசோண்டியேன் கசோனப்சபர் தந்த உக்கிரப் லபருவழுதி என்பவன். இவ்விருவரும் சசசோழனுடன் சில நசோள்
அளவளசோவித் தங்கி இருந்தனர். அவ்வமயேம் ஒளடவயேசோர்இம்மூவடரயும் பசோரசோட்டிப் பசோடியுள்ளசோர்;
“சதவசலசோகத்டத ஒத்த சிறேப்புடடயே நசோடசோயினும் அது நம்முடன் வருதல் இல்டல; அது தவஞ்
லசய்சதசோர்க்சக உரியேதசோகும்; என்றம், இரந்த பசோர்ப்பசோர்க்கு ஈர்ங்டக நிடறேயேப் பூவும் லபசோன்னும்
புனல்படச் லசசோரிந்து பல ஊர்கடளத் தசோனமளித்தீர்; பசியே இடழகடள அணிந்த மகளிர்
லபசோற்கிண்ணைங்களில் ஏந்தியே சதடன உண்டு மகிழ்ந்தீர், இரவலர்க்குப் பல நடககடள அளித்தீர்;
[குறிப்பு 1] இநத நல்விடனசயே நும்டம வசோழச் லசய்யும். நீவிர் மூவரும் விண்மீன்களிலும் பல
வசோழ்நசோட்கடளப் லபற்ற வசோழ்வீரசோக![3]
சிறேந்த வள்ளல்: இவனது வள்ளன்டமடயே உசலசோச்சனசோர் என்றே புலவர் அழகசோக விளக்கியுள்ளசோர்:
“மடல பயேந்த மணியும் கசோடு பயேந்த லபசோன்னும் கடல் பயேந்த கதிர் முத்தமும் சவறபட்ட உடடயும்
மதுக்குடமும் கனவிற் கண்டசோற் சபசோல (மகுதியேசோக) வழங்குகின்றே வள்ளசல, நின் லகசோற்றேம்
வசோழ்வதசோக!”[4]
புரவலன்: இப்லபருந்தடக ஒளடவயேசோர், பசோண்டரங் கண்ணைனசோர், உசலசோச்சனசோர் என்றே டபந்தமழ்ப்
புலவடர ஆதரித்தவன் என்பது இப்பசோக்களசோல் நன்கு லதரிகிறேது. இவன் வடரயேசோது வழங்கியே
லபருவள்ளல் என்பதும், பசோர்ப்பசோர்க்குப் பிரம்மசதயேங்கடளத் தசோடரவசோர்த்துக் லகசோடுத்தவன் என்பதும்,
அவர்கள் துடணைலகசோண்டு இரசோயேசூயேம் லசய்து புகழ்லபற்றேவன் என்பதும் விளங்குகின்றேன.
2. சபசோர்டவக் சகசோப் லபருநற்கிள்ளி[குறிப்பு 2]
50

முன்னுடர: இவன் தித்தன் என்றே சசசோழனது மகன்; தந்டதயுடன் சவறபட்டு நசோடிழந்து வறடமயுற்றப்
புல்லரிசிக் கூடழ உண்டிருந்தவன், முக்கசோவனசோட்டு ஆமூர் மல்லடனப் லபசோருது லகசோன்றேவன்
இவடனப் பசோடியேவர் சசோத்தந்டதயேசோர் (சசோத்தன் தந்டதயேசோர்?)[5] லபருங்சகசோழி நசோய்கன் மகள்
தக்கண்டணையேசோர்[6] என்சபசோரசோவர்.
சபசோர்: இவனது ஊடரக் லகசோள்ள ஆவூர் மல்லன் வந்தனன் சபசோலும்! அவனுடன் இவன் விடரந்து
சபசோர் லசய்தசோன். அப்சபசோர் லபசோழுது சபசோன பிறேகு கட்டிடலப் பிணிக்கும் புடலமகன் டகயேதசோகியே
வசோடரச் லசலுத்தும் ஊசியினும் விடரந்து நடந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.[7]
நக்கண்டணையேசோர் கசோதல்: இவர் புலவர் லபண்மணி ஆவர்; லபருங்சகசோழி (உடறேயூர்?) நசோய்கன்
மகளசோவர். இவர் கிள்ளிமீது கசோதல் லகசோண்டவர்சபசோலப் பசோரசோட்டும் பசோக்கள் நயேமுடடயேன;
"வீரக் கழடலயும் டமசபசோன்றே மீடசடயேயும் உடடயே இடளசயேசோன் லபசோருட்டு எனது வடள என்டனக்
டகவிடுகிறேது. அவடனத் தழுவ உள்ளம் உந்துகிறேது. ஆயின், யேசோய்க்கும் அடவசயேசோர்க்கும்
அஞ்சுகிசறேன்.[8] என் சசசோழன் உப்பு விற்பசோர் அஞ்சத்தக்க ஏற்றிழிவுடடயே துடறேடயேப் சபசோல
படகவர்க்குக் கசோணைப்படுவன். அவன் சபசோரிற் சிறேந்தவன்.[9] என் தடலவன் சிறேந்த லவற்றி கண்டவன்
என்ற எல்லசோரும் புகழ்தடலக் சகட்டு யேசோன் மகிழ்கின்சறேன். என் உள்ளம் கவர்ந்த ஆண்டமயுடடயே
வளவன் வசோழ்வசோனசோக!”[10]
3. சவல்பல் தடக்டகப் லபருநற்கிள்ளி
முன்னுடர: இவன் கழசோத் தடலயேசோர், பரணைர் என்பவ ரசோல் பசோடப்லபற்றேவன்; குடக்சகசோ லநடுஞ்
சசரலசோத னுடன் சபசோர் லசய்து இறேந்தவன். இரண்டு அரசரும் சபசோர்க்களத்தில் இறேந்தடம கண்டு கழசோத்
தடலயேசோரும் பசோணைரும் பசோடி வருந்தினர். அப்பசோடல்களசோற் சில லசய்திகள் அறியேக் கிடக்கின்றேன.
அடவயேசோவன:
பசோடற் லசய்திகள்: படடவீரர் பதிலனண்பசோடட மசோக்கள் ஆவர். இறேந்த அரசருடன் அவர் தம்
மடனவியேர் உடன்கட்டட ஏறினர். சதவர்கள் நசோற்றேமசோகியே உணைடவப் (சபசோரில் பலர் இறேந்தடமயின்)
லபற்றேனர்.[11] யேசோடன குதிடர யேசோவும் களத்தில் இறேந்தன; கரிவீரர் அடனவரும் மசோண்டனர்; சதடரச்
லசலுத்தினவர் எல்லசோரும் இறேந்தனர். மயிர் சவசோது சபசோர்த்தப்பட்ட கண்டணையுடடயே முரசங்கள்
அடிப்பசோரின்றிக் கிடந்தன. கழனிக் கண் ஆம்பல் தண்டசோல் லசய்த வடளயேடலப் லபண்கள் அணிதல்
மரபு.[12]
4. முடித்தடலக் சகசோப் லபருநற்கிள்ளி
இவடனப்பற்றி உடறேயூர் ஏணிச்சசரி முடசமசோசியேசோர் என்பவர் பசோடியே பசோட்டு ஒன்சறே கிடடத்துள்ளது.
இவன் ஒருநசோள் தன் யேசோடன இவர்ந்து லசல்டகயில், அது மதங் லகசோண்டு கருவூர்ப் பக்கம் விடரந்து
லசன்றேது. அவடனக் கண்டு கருவூடர ஆண்ட சசரமசோன் அந்துவஞ் சசரல் இரும்லபசோடறே என்பவன்
தன்னுடன் இருந்து முடசமசோசியேசோர் என்றே புலவடர, ‘இவன் யேசோவன்?’ எனக்சகட்டசோன். அப்சபசோது
புலவர் இவனது சிறேப்டபயும் யேசோடன மதங்லகசோண்டு வழி கடந்து சபசோதடலயும் விளங்க உடரத்தசோர்.
[13] இவன் வரலசோற லதரிந்திலது.
5. தித்தன்
சிறேப்பு: இவன் உடறேயூரில் இருந்து அரசசோண்ட படழயே சவந்தன். இவன் மகசன முன் கூறேப்லபற்றே
சபசோர்டவக் சகசோப் லபருநற்கிள்ளி என்பவன். இத்தித்தன் லபருங்லகசோடடயேசோளி என்பது,
“இடழயேணி படணைத்சதசோள் ஐடயே தந்டத
மடழவளம் தரூஉ மசோவண் தித்தன்”
என்னும் பரணைர் அடிகளசோல் விளங்குதல் கசோணைலசோம். இவன் மகள் ஐடயே என்றே கற்புடடப் லபண்
ஆவள்.
உடறேயூர்: இவன் உடறேயூடரச் சிறேந்த மதில் அரனும் கசோட்டரணும் உடடயேதசோகச் லசய்து படகலவன்ற
குடிகடள நன்கு புரந்த கசோவலன் என்பது பரணைர், நக்கீரர் இவர்தம் பசோடல்களசோல் அறியேக் கிடக்கிறேது.
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சபசோரில் படகவன் ஒட்டம்: வடுக சவந்தனசோகியே கட்டி என்பவன் இத் தித்தனுடன் சபசோர் லசய்யே
வந்தசோன். அவனுக்கு உதவியேசோகப் பசோணை அரசன் (Bana King) ஒருவனும் வந்து உடறேயூடர முற்றடக
இட்டசோன். ஒருநசோள் சசசோழன் அடவக்களத்தில் ஒலித்த கிடள ஒடச சகட்டு அச்சமுற்ற இருசவந்தரும்
ஒடிவிட்டனரசோம். இது,
“வலிமகு முன்பிற் பசோணைலனசோடு மலிதசோர்த்
தித்தன் லவளியேன் உறேந்டத நசோளடவப்
பசோடின் லறேண்கிடளப் பசோடுசகட் டஞ்சிப் சபசோரடு தசோடனக் கட்டி லபசோரசோஅ சதசோடியே ஆர்ப்பினும்
லபரிசத”[14]
என அகப்பசோட்டிற் கூறேப்பட்டுள்ளது.
சிறேந்த புலவன்: இத்தித்தன் சிறேந்த புலவன் என்பது லதரிகிறேது. இவன் பசோடியே பசோட்லடசோன்ற
அகநசோனூற்றில் இருக்கிறேது. அஃது இனிடம மக்க பசோடலசோகும்.[15]
6. சசசோழன் நல் உருத்திரன்
புலவன்: இவனது வரலசோற ஒன்றம் லதரிந்திலது. இவன் பசோடியே ஒர் அழகியே புறேப்பசோட்சட இன்ற
இருப்பது. அடதக் கசோணின், இவன் விரிந்த உள்ளமுடடயேசோருடன் நட்புச் லசய்தலில் மக்க விருப்பம்
உடடயேவன் என்பதும் லசய்யுள் லசய்தலில் வல்லவன் என்பதும் லதரிகின்றேன. அச்லசய்யுளின் லபசோருள்
இதுவசோகும்:
“தசோன் லபற்றே சிறியே கதிடரத் தன் வடளயில் டவக்கும் எலிசபசோலும் சிற முயேற்சியினரசோகித் தம்
லசல்வத்டத இறகப் பிடிக்கும் உள்ள மகுதி இல்லசோதசோருடன் லபசோருந்தியே நட்பு எனக்கு இல்டலயேசோகுக;
தறகண்டமயுடடயே ஆண்பன்றி இடப்பக்கத்சத வீழ்ந்ததசோகலின், அதடன உண்ணுதல் இழிலவன்ற
கருதி அன்ற அதடன உண்ணைசோதிருந்து, அடுத்த நசோள் மடலக்குடகயிலிருந்து புறேப்பட்டுச் லசன்ற லபரியே
ஆண் யேசோடனடயே வலப்பக்கத்சத வீழச் லசய்து உண்ணும் புலி பசித்தசோற்சபசோலும் லமலிவில்லசோத
உள்ளமுடடயே உரசவசோர் நட்புடன் லபசோருந்தியே நசோள்கள் உளவசோகுக”[16]
முல்டலக்கலி: இச்சசசோழ மன்னன் முல்டலக்கலி பசோடியே லபரும் புலவன் ஆவன். எனின், இவனது
புலடமச் சிறேப்டப யேசோரசோல் அளவிட்டுடரக்கலசோகும்?
___________________________________________________________________________________________________
1. ↑ புறேம், 16.
2. ↑ புறேம், 125.
3. ↑ புறேம், 367.
4. ↑ புறேம் 377.
5. ↑ புறேம், 80-82.
6. ↑ புறேம், 83-85.
7. ↑ புறேம், 82
8. ↑ புறேம், 83.
9. ↑ புறேம், 84
10.↑ புறேம், 35.
11.↑ புறேம், 62.
12.↑ புறேம், 63.
13.↑ புறேம், 13. 595-7
14.↑ அகம்.
15.↑ அகம்.
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16.↑ புறேம், 190.
1. ↑மடறேயேவர்க்கு ஊர்கடளத் தசோனமளித்தல் சங்ககசோலத்திசலசயே ஏற்பட்ட பழக்கம்
என்படத இக்குறிப்பு உணைர்த்துகிறேது. இதடனப் பல்லவர் மகுதியேசோகக் டகயேசோண்டனர்.
2. ↑சபசோரடவ’ என்பசத ஏற்புடடயேலதன்பர் - Vide R. Raghava Iyengar’s ‘Tamil Varalaru’ p.60.
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12. லநடுமுடிக்கிள்ளி (கி.பி.150-200)
பட்டம் லபற்றேடம: சிலப்பதிகசோர கசோலத்தில் வசோழ்ந்தவன் லசங்குட்டுவன் எனவும் அவன் கசோலம்
கி.பி.150-200 எனவும் முன் லசசோன்னது நிடனவிருக்கும் அல்லவசோ? அக்கசோலத்தில், அவனசோல் ஆக்கம்
லபற்றேவசன இந் லநடுமுடிக்கிள்ளி என்பவன்.இவனுடடயே தகப்பனும் லசங்குட்டுவன் தசோயேசோன
நற்சசசோடணை என்பவளும் உடன் பிறேந்தவரசோவர். ஆதலின், இவன் லசங்குட்டுவற்கு 'டமத்துனச் சசசோழன்’
எனப்பட்டசோன். இவன் தந்டதயேசோன சசசோழ மன்னன் இறேந்தவுடன் பங்கசோளிகள் ஒன்பதின்மர் இவனுடன்
சபசோரிட்டனர். அதடன உணைர்ந்த லசங்குட்டுவன் அவர்கள் அடனவடரயும் சநரிவசோயில் என்றே இடத்தில்
லவன்ற, தன் டமத்துனச் சசசோழ சவந்தன் ஆக்கினன்.[1]
பல லபயேர்கள்: இச்சசசோழன் லவண்சவற் கிள்ளி, மசோலண் கிள்ளி, வடிசவற்கிள்ளி, கழற்கிள்ளி,
கிள்ளி எனப் பலவசோற மணிசமகடலயிற் குறிக்கப்பட்டுள்ளசோன்.
மடனவியும் மகனும் தம்பியும்: இவன் பசோணை மரபிற் பிறேந்த அரச மகடள மணைந்தவன், அவள்
லபயேர் சர்த்தி என்பது. பசோணைர் என்பவர் “மசோவலி” மரபினரசோவர். அவர் வட ஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்டத
ஆண்ட சிற்றேரசர். இம்மரபினர் கி.பி. 13-ஆம் நூற்றேசோண்டு வடர கல்லவட்டுகளில் குறிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சர்த்திக்கு ஒசர மகன் பிறேந்து வளர்ந்தசோன். அவசன உதயேகுமரன்என்பவன். லநடுமுடிக் கிள்ளியின்
தம்பி இளங்கிள்ளி என்பவன். இவன் சசசோழப் சபரரசின் வட பகுதியேசோகியே லதசோண்டட மண்டலத்டதக்
கசோஞ்சிடயேத் தடலநகரசோகக் லகசோண்டு அரசசோண்டு வந்தசோன். கசோரியேசோற்றப் சபசோர்: லநடுமுடிக்கிள்ளி
பட்டம் லபற்றே சில ஆண்டுகட்குள் பசோண்டியேன் ஒருவனும் சசரனும் வஞ்சியிலிருந்து படடயுடன்
புறேப்பட்டுச் லசன்ற சசசோணைசோட்டின் வடசமற்குப் பகுதியேசோகியே கசோரியேசோற என்றே இடத்திற்சசசோழடனத்
தசோக்கினசோர். அந்த இடம் லதசோண்டட நசோட்டது. ஆதலின், இளங்கிள்ளி தன்படடயுடன் லசன்ற
கடும்சபசோர் லசய்து படகவடர லவன்றேசோன்; படகவர் குடடகள் முதலியேவற்டறேக் டகப்பற்றி மீண்டசோன்.
[2]
‘கசோரியேசோற’ எது? : திருவள்ளூரிலிருந்து கசோளத்திக்குப் சபசோகும் பசோடதயில் உள்ள ஒரு
மடலயேடிவசோரத்தில் பசோடல் லபற்றே சிவன் சகசோவில் ஒன்ற உண்டு. அஃது உள்ள இடம் ‘இரசோமகிரி’
எனப்படும். அந்த இடத்தில் உள்ள சிவலபருமசோன் ‘கசோரிக்கடர உடடயே நசோயேனசோர்’ என்ற அங்குள்ள
கல்லவட்டுகளிற் குறிக்கப்பட்டுள்ளசோர். அக்சகசோவில் அருகில் நகரி மடலடயேச் சுற்றிக் கசோளிங்கியேசோற
ஒடுகின்றேது. அஃது இரண்டு சிற்றேசோறகளசோல் ஆனது: ஒன்ற கசோளிங்கி எனவும், மற்லறேசோன்ற கசோசலற
எனவும் லபயேர் லபற்றேடவ. கசோல்-கருடம, ஏற-ஆற, கசோரியேசோற. எனசவ, ‘கசோசலற’ என்ற லதலுங்கில்
கூறேப்படுகின்றே யேசோசறே, அப்பர் கசோலத்திலும் அதற்கு முன்னரும் ‘கசோரியேசோற’ எனத் தமழ்ப் லபயேர்
லபற்றேதசோதல் சவண்டும்.”[3]
அந்த இடத்தின் நிடலடம: சங்க கசோலத்தில் லநல்லூர் வடர சசசோழநசோடு விரிந்து இருந்தது.
சவங்கடத்டதச் சசர்ந்த நிலப்பகுதிடயேத் திடரயேன் என்பவன் ஆண்டுவந்தசோன். அவனது
தடலநகரம் பசோவித்திரி என்பது. அதுசவ இக்கசோலத்துக் கூடூர்த் தசோலுகசோவில் உள்ள ‘லரட்டி பசோடளயேம்’
என்பது. ‘கடல் லகசோண்ட கசோகந்தி நசோட்டுப் பசோவித்திரி’ என்ற அங்குள்ள கல்லவட்டுகள் குறிக்கின்றேன.
எனசவ, பண்டடக்கசோலத்தில் லதசோண்டட மண்டலம் அதுவடர பரவி இருந்தலதன்றேசோல் தவறேசோகசோது.
அந்தப்பகுதி முழுவதும் மடலப்பகுதியேசோக உள்ளதசோலும் சசோதவசோகனரது லதன்பகுதி அங்கு முடிவதசோலும்
எல்டலப்புறேப் சபசோர்கள் அங்கு நிகழ்ந்தனவசோதல் சவண்டும். அப்சபசோர்களசோல் அந்தப் பகுதி வன்டம
குடறேந்திருந்தசதசோ என்னசவசோ, லதரியேவில்டல. அங்குக் லசன்ற சசர பசோண்டியேர் சசசோணைசோட்டு
மண்ணைசோடசயேசோல் தசோக்கினர் என்ற மணிசமகடல கூறகிறேது.[4]
சசர - பசோண்டியேர் யேசோவர்? இங்ஙனம் சபசோரிட்ட சசர பசோண்டியேர் யேசோவர்? லசங்குட்டுவன் சபரரசனசோக
இருந்த சபசோதிலும் அவனது சசர நசோட்டில் ஞசோதியேர் பலர் பல பகுதிகடள ஆண்டு வந்தனர்; அங்ஙனசம
பசோண்டி நசோட்டில் சிற்றேரசர் சிலர் இருந்திருக்கலசோம். இன்சறேல், கண்ணைகியேசோல் லகசோல்லப்பட்ட
பசோண்டியேற்குப் பின்வந்த பசோண்டியேசன இப்சபசோரிற் கலந்தவனசோகலசோம்.
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கிள்ளியும் மணிசமகடலயும்: சகசோவலனுக்கும் மசோதவிக் கும் பிறேந்த மணிசமகடல லபளத்த மந்திர
வலியேசோல் சவற்றருக் லகசோண்டு புகசோர் நகரத்து ஏடழகட்கு உணைவு படடத்து வந்தடதக் சகள்வியுற்றே
லநடுமுடிக்கிள்ளி அவடள அடழப்பித்து உபசரித்தசோன்; அவள் சவண்டுசகசோட்படி சிடறேச்சசோடலடயே
அழித்துத் துய்டம லசய்து அவ்விடத்டதப் பல வடகயேசோன நற்லசயேல்களும் நடத்தற்குரியே இடமசோகச்
லசய்வித்தசோன்.[5]
மணிசமகடலயும் உதயேகுமரனும்: அரசனது தவப்புதல்வனசோன உதயேகுமரன் மணிசமகடல மீது கசோதல்
லகசோண்டு அவடளத் தன் வயேப்படுத்தப் பலவசோற முயேன்றேசோன். அவள் இவனுக்கஞ்சிக் கசோயேசண்டிடக
என்பவளது உருவத்டதப் பூண்டு அன்னதசோனம் லசய்து வந்தசோள் தன்னிடம் வந்த உதயேகுமரடன
அறேலமசோழிகளசோல் லதருட்டினசோள். உண்டம உணைரசோத - கசோயே சண்டிடகயின் கணைவனசோக வித்தியேசோதரன்,
தன் மடனவி உதயேகுமரடன சநசிப்பதசோகத் தவறேசோக எண்ணினசோன். ஒர் இரவு மணிசமகடலடயேத்
சதடிவந்த உதயேகுமரடன வசோளசோல் லவட்டி வீழ்த்தினசோன்; பிறேகு தன் குற்றேத்டத உணைர்ந்து வருந்தித் தன்
நசோடு மீண்டசோன்.[6]
அரசன் மசோணைவீரன்: தன் தனிப்புதல்வன் இறேந்தடதக் சகட்ட அரசன் அதற்குச் சிறிதும் வருந்தசோமல்,
"இளங்சகசோனுக்கு யேசோன் லசய்யே சவண்டியே தண்டடனடயே வித்தியேசோதரன் லசய்துவிட்டசோன்.
மசோதவன் சநசோன்பும் மடவசோர் கற்பும்
கசோவலன் கசோவல் இன்லறேனில் இன்றேசோல்;
‘தன் ஒரு மகடனத் சதர்க்கசோலில் இட்டுக் லகசோன்றே சசசோழன் மரபில் இங்ஙனம் ஒரு லகசோடியேவன்
சதசோன்றினன்’ என்றே லசய்தி சசர, பசோண்டியேர்க்கு எட்டு முன்னசர அவடன ஈமத்சதற்றி விடுக;
அக்கணிடக மகடளயும் சிடறே லசய்க" என்ற தன் தசோடனத் தடலவனசோன சசசோழிக ஏனசோதிக்குக்
கட்டடளயிட்டசோன்.[7]
அரசியும் மணிசமகடலயும்: லநடுமுடிக்கிள்ளியின் மடனவியேசோன சர்த்தி என்றே சகசோப்லபருந்சதவி
மணிசமகடலடயேச் சிடறே நீக்கித் தன்னிடம் டவத்துக் லகசோண்டு அவளுக்குப் பல துன்பங்கடளச்
லசய்தசோள். அவள் ஒவ்லவசோன்றிலும் கட்டுப்படசோதிருத்தடலக் கண்டு லவருண்டு. தன் குற்றேத்டதப்
லபசோருத்தருளுமசோற சவண்டினசோள்; பின் அறேவணை அடிகள் அறேவுடர சகட்டு அரசமசோசதவி
மணிசமகடலடயே விட்டசோள்.[8]
கசோஞ்சியில் மணிசமகடல: மணிசமகடல பல இடங்களிற் சுற்றிப் லபளத்த சமயேத் லதசோண்டு லசய்து
வருடகயில், கசோஞ்சிபுரத்தில் பசிக்லகசோடுடம தடலவிரித்தசோடடலக் சகட்டு அங்குச் லசன்றேசோள். அவடள
இளங்கிள்ளி வரசவற்றேசோன்; தசோன் கட்டியிருந்த புத்தர் சகசோவிடலக் கசோட்டினசோன்; அதற்குத் லதன்சமற்கில்
ஒரு சசசோடலயில் புத்த பீடிடகடயே அடமத்து, லபசோய்டக எடுத்து, தீவதிலடகடயேயும் மணிசமகலசோ
லதய்வத்டதயும் வழிபடற்குரியே சகசோவிடலயும் அங்கு உண்டசோக்கி, நசோட்பூடச, திருவிழசோ முதலியேன
அரசடனக் லகசோண்டு நடடலபறமசோற லசய்வித்து, அறேம் வளர்ப்பசோள் ஆயினள்.[9]
அரசனும் பீலிவடளயும்: ஒரு நசோள் லநடுமுடிக்கிள்ளி பூம்புகசோர்க் கடற்கடரடயேச் சசோர்ந்த புன்டனமரக்
சசசோடலயில் சபரழகினளசோன மங்டக ஒருத்திடயேக் கண்டு மயேங்கினசோன்; அவளுடன் ஒரு திங்கள்
அச்சசசோடல யிற்றேசோசன உடறேந்து இருந்தசோன். ஒரு நசோள் அவள் திடீலரன மடறேந்து விட்டசோள். அரசன்
அவடளப் பல இடங்களிலும் சதடி அடலந்தசோன்; அவன் ஒருநசோள் லபளத்த சசோரணைன் ஒருவடனக்
கண்டு வணைங்கி, “என் உயிர் சபசோல்பவளசோகியே ஒருத்தி இங்சக ஒளித்தனள், அவடள அடிகள்
கண்டதுண்சடசோ?” என்ற சகட்டசோன். அச்சசோரணைன், " அரச, அவடள யேசோன் அறிசவன். அவள் நசோக நசோட்டு
அரசனசோன வடளவணைன் மகள் ஆவசோள். அவள் லபயேர் பீலிவடள என்பது. அவள் சசோதகம் குறித்த கணி,
‘இவள் சூரியேகுலத்து அரசன் ஒருவடனச் சசர்ந்து கருவுற்ற வருவசோள்’ என்ற தந்டதக்குக் கூறினன்.
அவசள நீ கூறியே மடந்டத. இனி அவள் வசோரசோள். அவள் லபறம் மகசன வருவசோன். இந்திர விழசோச்
லசய்யேசோத நசோளில் மணிசமகலசோ லதய்வத்தின் லசசோல்லசோல் உன் நகரத்டதக் கடல் லகசோள்ளும், இந்திரன்
சசோபமும் இருத்தலசோல் அது தப்பசோது; ஆதலின், என் கூற்டறே நம்பி, இந்நகடரக் கடல் லகசோள்ளசோதபடி
இந்திர விழசோடவ ஆண்டு சதசோறம் மவசோது லசய்து வருக” என்ற கூறி அகன்றேசோன்.[10]
புகசோர் அழிவு: புகசோர் நகரில் கம்பளச் லசட்டி என்லறேசோருவன் இருந்தசோன். அவன் நசோகநசோடு லசன்றிருந்த
லபசோழுது பீலிவடள, தசோன் லபற்றே மகடன அவனிடம் ஒப்புவித்தசோள். அவன் அக்குழந்டதயுடன்
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கப்பலில் வரும் லபசோழுது, கப்பல் தடர தட்டி உடடந்து விட்டது. வணிகன் உயிர் பிடழத்துப்
பூம்புகசோடர அடடந்தசோன். குழந்டத என்ன ஆயிற்ற என்பது அவனுக்குத் லதரியேசோது. வந்த வணிகன்
நடந்தடத அரசனுக்கு அறிவித்தசோன். சசசோழர் லபருமசோன் அது சகட்டு ஆற்லறேசோனசோத் துயேர் அடடந்து,
அக்குழந்டதடயேத் சதடி அடலயேலசோனசோன்; அவனது துன்ப நிடலயில் இந்திர விழசோடவ மறேந்தசோன்.
உடசன இந்திரன் - மணிசமகலசோ லதய்வம் இவர் தம் சசோபங்களசோல் பூம்புகசோடரக் கடல்
லகசோண்டது[11] இந்த அழிவினசோல், மசோதவி, அறேவணை அடிகள் முதலிசயேசோர் கசோஞ்சிடயே அடடந்தனர்.[12]
முடிவு: இந்நிகழ்ச்சிக்குப் பிறேகு இந் லநடுமுடிக்கிள்ளிடயேப் பற்றி ஒன்றம் லதரிந்திலது. இவனுக்குப்
பிள்டளப் சபற இன்டமயேசோல், இவனுக்குப் பின் சசசோழ அரசன் ஆனவன் இன்னவன் என்பது
லதரியேவில்டல.
கடல் வசோணிகம்: மணிசமகடல, சிலப்பதிகசோரங்கடள நன்கு ஆரசோயின், கி.பி.2 ஆம் நூற்றேசோண்டில்
சசசோணைசோடு சமனசோடுகளுடன் கிழக்கு நசோடுகளுடனும் சிறேந்த முடறேயில் கடல் வசோணிகம் நடத்தி வந்தது
என்படத அறியேலசோம். இதடனப் பற்றியே விளக்கம் அந்நூல்களிலும் பரக்கக் கசோணைலசோம். இவற்சறேசோடு,
அவ்விரு நூற்றேசோண்டுகளிலும் இந்நசோடு சபசோந்த சமனசோட்டுச் லசலவினர் (யேசோத்ரிகர்) எழுதியுள்ள
குறிப்புகளும் சநசோக்கத் தக்கனவசோகும்.
லபரிப்ளூஸ்-பிடளநி-தசோலம: கி.மு.3-ஆம் நூற்றேசோண்டிலிருந்து லதன் இந்தியேசோ - சிறேப்பசோகத் தமழகம்
சமல் நசோடுகளுடன் வசோணிகம் நடத்தி வந்தடத அவ்வக்கசோல சமனசோட்டு ஆசிரியேன்மர்
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.[13] கி.பி. முதல் நூற்றேசோண்டின் கடடப் பகுதியில் (கி.பி. 70-100) இருந்த
அலலக்ஸசோண்டிரியே வணிகர் ஒருவர் குறித்த லபரிப்ளுஸ் என்னும் நூலில் தமழ் நசோட்டுத்
துடறேமுகப்பட்டினங்கள், தமழ்நசோட்டுப் பிரிவுகள், ஏற்றமதிப் லபசோருள்கள், இறேக்குமதிப் லபசோருள்கள்
முதலியேன குறிக்கப்பட் டுள்ளன. அக்கசோலத்தில் சசசோழ நசோடு இரண்டு மரபினரசோல் ஆளப்பட்டு வந்தது.
ஒரு பகுதி புகசோடரத் தடலநகரசோகக் லகசோண்டது; மற்றேது உடறேயூடரத் தடலநகரசோகக் லகசோண்ட
உள்நசோட்டுப் பகுதி. இக்கூற்ற உண்டம என்படத ‘உடறேயூர்ச் சசசோழர்’, ‘புகசோர்ச் சசசோழர்’ என வரும் சங்க
கசோலப் பசோக்களில் வரும் லசய்திகடளக் லகசோண்டு நன்கறியேலசோம். கசோவிரிப்பூம்பட்டினம் எனப் பட்ட
புகசோர் நகரம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. உடறேயூர் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. மரக்கசோணைம் சிறேந்த துடறேமுகப்
பட்டினமசோக இருந்தது.[14] ஏறேக்குடறேயேக் கி.பி.80 இல் பிடளநி என்பசோர் குறித்துள்ள குறிப்புகளுள் சில
சசசோழநசோட்டடக் குறிக்கின்றேன. அவர் குறித்துள்ள பல லபசோருள்கள் புகசோரிலிருந்து ஏற்றமதி
லசய்யேப்பட்டனவசோகக் கசோண்கின்றேன.[15]
புகசோர் நகரம், நசோகப்பட்டினம் ஆகியே இரண்டும் சசசோழர் துடறேமுகங்களசோக இருந்தன என்ற கி.பி.140இல் வசோழ்ந்த தசோலம என்பசோர் குறித்துளர்; உடறேயூடரயும் குறித்துளர்; ஆர்க்கசோடு குறிக்கப்பட்டுளது;
அவ்விடத்சத நிடலத்து வசோழசோத குடிகள் இருந்தனர் என்ற தசோலம கூறியுள்ளசோர்.[16]

1. ↑ சிலப்பதிகசோரம், கசோடத 27,28.
2. ↑ மணிசமகடல, கசோடத 19, வரி 119-129.
3. ↑ Dr.S.K. Aiyangar’s ‘Manimekalai in its Historical Setting.’ pp.46-48.
4. ↑ Dr.S.K. Aiyangar’s ‘Manimekalai in its Historical Setting.’ pp.46-48.
5. ↑ மணிசமகடல, கசோடத, 19.
6. ↑ மணிசமகடல, கசோடத, 20.
7. ↑ மணிசமகடல, கசோடத, 22, வரி, 205-215.
8. ↑ மணி, கசோடத 24.
9. ↑ மணி, கசோடத, 28.
10.↑ மணி, கசோடத 24.
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11.↑ இந்தக் கசோலத்தில் நகரத்தின் ஒரு பகுதிசயே அழிந்து விட்டது.கி.பி.450-இல் புத்ததத்தர்பூம்புகசோரில்
இருந்தசோர் என்பதும், கி.பி. 7-ஆம் நூற்றேசோண்டிலும் புகசோர் நகரம் சிறேப்புடன் இருந்தது என்பதும்
அறியேத் தக்கன.
12.↑ மணி, கசோடத, 29.
13.↑ Vide Kennedy's article in J.R.A.S. 1898 pp. 248-287; Cholas, Vol.I.p.29.
14.↑ Rawlinson’s Intercourse bet. India and the W.World', pp. 120-130 and ‘Periplus’ (Tamil) by S. Desikar.
15.↑ Pliny, XXI; Kanakasabai Pillai’s ‘Tamils 1800 years ago’ pp.25-32.
16.↑ Coldwelt’s ‘Comparative Grammar’, pp.92 - 100; Tamils 1800 yars ago, pp.29-32.
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13. சங்ககசோல அரசியேலும் மக்கள் வசோழ்க்டகயும்
சங்ககசோல நிடலடம: லதசோல்கசோப்பியேம், வடலமசோழியேசோளர் தமழகத்தில் சவரூன்றிவிட்டடத நன்கு
அறிவிக்கிறேது; அவர் தம் பழக்க வழக்கங்கடளயும் ஒரளவு லதரிவிக்கிறேது. அக்கசோல முதல் சங்கத்து
இறதிக் கசோலமசோகியே கி.பி. 3-ஆம் நூற்றேசோண்டுவடர சிலப்பதிகசோர கசோலம் வடரயுள்ள தமழ்ப்பசோக்கடளக்
கசோனின், வடலமசோழியேசோளருடடயே சவதசவள்விகள், சமயேக் சகசோட்பசோடுகள் இன்னபிறேவும்
படிப்படியேசோகத் தமழர் வசோழ்க்டகயில் கலந்து வந்த நிடலடமடயே நன்கு உணைரலசோம். எனினும், இந்தப்
புதுடம நகர மக்களிடசம கசோணைப்பட்டதசோகும். திடணை மக்களசோக இருந்தவரிடம் இடவ சவரூன்றில,
இஃது எங்ஙனமசோயினும், தமழ் அரசர் தம்டமக் கதிரவன்வழி வந்தவர் என்றம், மதிவழி வந்தவர்
என்றம் வடநசோட்டு அரசடரப் சபசோலக் கூறேத் தடலப்பட்டு விட்டனர்; சவத சவள்விகளில் விருப்புக்
லகசோண்டனர், சவதங்களில் வல்லசோடரத் தமக்கும் புசரசோகிதரசோகக் லகசோள்ளத் தடலப்பட்டனர் என்பன
நன்கு விளங்குகின்றேன. வடவர் கூட்டுறேவசோல் பழந்தமழர் மணைவசோழ்க்டக, பிறே சடங்குகள், சமயேக்
லகசோள்டக முதலியேவற்றள் வடவர்லகசோள்டககள் சிறிது சிறிதசோகப் புகத் லதசோடங்கின என்பதும் நன்கு
அறியேக் கிடக்கிறேது. எனினும், கூர்த்தஅறிவு லகசோண்டுகசோணின், ‘பழந்தமழர் நசோகரிகம் இது’ என்படதச்
சங்க நூற்கடளக் லகசோண்டு எளிதில் உணைரலசோம். இதடன உணைர விரும்பசோதசோரும் உணைர அறிவற்றேசோருசம,
‘இரண்டடயும் பிரித்துணைரல் இயேலசோது’ என்பர்.
நசோடு: சசசோழநசோடு என்பது தஞ்டச, திருச்சிக் சகசோட்டங்கடளக் லகசோண்ட நிலப்பரப்பசோகும். வடக்கும்
லதற்கும் லவள்ளசோறகள்; கிழக்சக கடல், சமற்சக சகசோட்டடக் கடர இதற்கு எல்டலகள் ஆகும்.
‘சகசோட்டடக் கடர’ என்பது ஆற்றேங்கடர மீதடமந்த சகசோட்டட, அஃதசோவது ஆற்றேங்கடரடயே
மகவுயேர்த்திக் சகசோட்டட சபசோலக்கட்டப்லபற்றே அரண் அடமப்பசோகும். இஃது திருச்சிக் சகசோட்டத்தில்
உள்ள குழித்தடல நசோட்டில் உள்ளது. சகசோட்டடயின் சிடதவுகள் இன்றம் கசோணைக்கிடக்கின்றேன.
[1] இந்நசோடு தட்டடயேசோன சமலவளி மடலகள் அற்றேது; கசோவிரியேசோற தன் பல கிடளயேசோறகளுடன் பரந்து
பசோயும் லசழுடமயுடடயேது. இச்சமலவளி சமற்சக சிறிது உயேர்ந்தும் கிழக்சக சிறிது தசோழ்ந்தும்
இருக்கின்றேது. கசோவிரி கடலருகில் பல கிடளகளசோகப் பிரிந்து கடடல அடடகின்றேது. அந்த இடத்தில்
கசோவிரியேசோல் சதக்கப்படும் வண்டல், நசோட்டடச் லசழுடமப்படுத்துகிறேது. கசோவிரியும் அதன் கிடளகளும்
கடசலசோடு கலக்கும் இடம் நீண்ட சமலவளியேசோகும். அந்த இடம், பசோர்க்கத்தக்க பண்புடடயேது.
சசசோழநசோட்டில் லநல்வயேல்கள் மக்குள்ளன. மசோமரங்கள்,லதன்டனமரங்கள், பழமரங்கள் என்பன
நன்றேசோக லசழித்து வளருகின்றேன. சசசோணைசோட்டில் கசோடுகசள இல்டல.[2] ‘யேசோடன படுக்கும் அளவுள்ள
இடத்தில் விடளயும் பயிர் எழுவடர உண்பிக்கும் வளமுடடயே சசசோணைசோடு என்ற ஆவூர் மூலங்கிழசோர்
அடறேந்துளர்.[3] ஒரு சவலி நிலத்தில் ஆயிரம் கலம் லநல் விடளந்தலதன்ற லபசோருநர் ஆற்றப்படட
ஆசிரியேர் கூறியுள்ளசோர்.[4]
நசோட்டின் பிரிவுகள்: சங்க நசோளில் நசோட்டின் பிரிவுகட்குக் கூற்றேம், சகசோட்டம், நசோடு என்னும் லபயேர்கள்
வழங்கின. குறிச்சி, பசோடி, ஊர், குடி, பதி, பசோக்கம், பட்டினம், நகர் முதலியேன ஊர்கட்கு வழங்கியே
லபயேர்களசோகும். இவற்றள் பட்டினம், நகர் என்பன சபரூர் அல்லது அரசன் உடறேயும் ஊடரக் குறிக்கும்.
இவ்விரண்டினுள் பட்டினம் என்பது கடற்கடரயில் உள்ள நகரசோகும்.[5]
கசோவிரியேசோற: கசோவிரியேசோசறே சசசோணைசோட்டின் லசழுடமக்குக் கசோரணைமசோனது. ஆதலின் அதடனப்பற்றிப்
பிற்கசோலத்சத பல கடதகள் எழுந்தன. அவற்டறே மணிசமகடலயிற் கசோண்க. கசோவிரி, ‘லசவிலித்தசோய்
என்ன ஒம்பும் தீம்புனற் கன்னி’ என்ற சிவஞசோனமுனிவரும் பசோரசோட்டத்தக்க சிறேப்புடடயேது. அது
லபசோன்டனக் லகசோழித்தலசோற் லபசோன்னி எனவும், சசசோடலகடளத் தன் இருபுறேங்களிலும் விரிந்திருக்கப்
லபற்றேடமயின் கசோவிரி எனவும் லபயேர் லபற்றேன.இதன் சிறேப்டப நன்குணைர்ந்சத கி.பி. 12 ஆம்
நூற்றேசோண்டினரசோன சசக்கிழசோர் “வருநசோ லளன்றம் பிடழயேசோத் லதய்வப் லபசோன்னி” என்றேசோர். இங்ஙனம்
பிற்கசோலப் புலவரும் சபசோற்றந்தடகடம உடடயேதசோயே அக்கசோவிரி, சசசோணைசோட்டுக் குடிகட்குச்
லசவிலித்தசோயேசோக அடமந்ததில் வியேப்பில்டல அன்சறேசோ? ஆண்டுசதசோறம் புது நீர்ப் லபருக்கம்
வரும்லபசோழுது பதிலனட்டுப் படிகளும் நீரில் மடறேயுமசோம். அந்த நசோசள ‘பதிலனட்டசோம் லபருக்கம்’
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என்ற பண்டடசயேசோர் கசோவிரியேசோற்றக்கு வணைக்கம் லசய்து வந்தனர். இக்கசோவிரிடயேப் லபண்ணைசோக
உருவகப்படுத்திப் பசோடப்லபற்றே கசோவிரிப்பசோக்கடளச் சிலப்பதிகசோரத்திற் கண்டு மகிழ்க.
நகரங்கள்: பண்டடச் சசசோழநசோட்டின் துடறேமுகப் பட்டினமசோக இருந்த லபருடம லபற்றேது கசோவிரிப்பூம்
பட்டினம். அந்த இடம் மணிசமகடல கசோலத்திற் கடல் லகசோண்டது. அந்த இடத்டத உணைர்த்த இன்ற
கசோவிரிப் பட்டினம் என்றே லபயேருடன் அங்கு ஒரு சிற்றசோர் இருக்கிறேது. அந்த இடத்திற் கிடடத்த
கல்லவட்டுகள் அங்குதசோன் புகசோர் இருந்தது என்படத உறதிப்படுத்துகின்றேன.[6] தவிர,
நசோகப்பட்டினமும் சிறேந்த துடறேமுக நகரமசோகும். இன்ற சிற்றசோரசோகக் கிடக்கும் உடறேயூர் பண்டடச்
சசசோழர் சகசோ நகரங்களில் ஒன்றேசோகும். குடந்டத அல்லது கும்பசகசோணைம் சசசோணைசோட்டுப் படழயே
நகரங்களில் ஒன்றேசோகும்.
சிற்றசோர்கள்: சசசோழ நசோட்டில் எண்ணிறேந்த சிற்றசோர்கள் இருந்தன. லபசோய்யேசோதளிக்கும் லபசோன்னியேசோற்ற
வளத்தசோல் சிற்றசோர்கள் லநற்களஞ்சியேங்களசோக விளங்கின. வயேல்களில் அல்லி மலர்கள் பூத்துக் கிடந்தன.
அடவ கருப்பஞ் சசோற்டறேக் கசோய்ச்சும் முயேற்சியில் எழுந்த புடகயேசோல் வசோட்டமுற்றேன. எருடம மடறேயேத்
தக்க லசஞ்சசோலிப் பயிர்கள் வயேடல அழகு லசய்தன. சிற்றடரச் சுற்றிலும் மசோ, பலசோ, வசோடழ, லதன்டன,
கமுகு மரங்கள் லசழித்து வளர்ந்தன; நிடறேந்த பயேடனத் தந்தன. அறவடடக்கு முன் கண்டணைக் கவரத்
தக்க அணிகலன்கடள அணிந்த மகளிர் வயேல்கடளக் கசோவல் புரிந்தனர். லநன் மணிகடளத் தின்ன வந்த
பறேடவகடளத் துரத்தத் தம் அணிகடள வீசி எறிந்தனர். சிறியே பிள்டளகள் கசோல்களில் தண்டட ஒடசயிட
விடளயேசோட்டுப் லபசோருள்கடள டவத்து விடளயேசோடிக் லகசோண்டிருந்தனர்.[7]
சசசோழர் முதலியே லபயேர்கள்: சசசோழர் என்னும் லசசோல்லுக்குப் லபசோருள் கசோணை முயேன்சறேசோர் பலர்,
லபசோருள் கசோணை, முடியேசோத லசசோற்களில் ‘சசசோழ’ ஒன்றேசோகும் (நீர்) ‘சூழ்நசோடு’ என்பது நசோளடடவில்
‘சூழநசோடு, சசசோழ நசோடு என மசோறியிருக்கலசோசமசோ என்பது ஆரசோயேத்தக்கது.[குறிப்பு 1] உலக்டக ஒலக்டகயேசோக மசோறி வழங்கல் சபசோல ‘சூ’ - ‘சசசோ’வசோக மசோறேல், இயேல்சப அன்சறேசோ? இஃது
ஆரசோய்ச்சிக்குரியேது. சசசோழர்க்குரியே லபயேர்களுள் கிள்ளி, வளவன், லசம்பியேன் என்பன சிறேந்தடவ. ‘கிள்,
சதசோண்டு, லவட்டு’ என்னும் பல லபசோருள்கடளக் குறித்து, ‘நிலத்டதத் சதசோண்டிவளம் லசய்பவன்’
என்னும்லபசோருளில் வந்திருக்கலசோம். வளமுடடயே நசோட்டசோன் வளவன் எனப்பட்டசோன். ‘சிபி’ மன்னன்
மரபினர் லசம்பியேன் (சிபியேன், லசபியேன், லசம்பியேன்?) எனப்பட்டசோர். லசன்னி என்பதும் சசசோழர் லபற்றே
லபயேரசோகும்.லசன்னி-தடல;“சிறேப்புடடயேது” என்னும் லபசோருள் லகசோண்டு, லசன்னி நசோட்டிற் சிறேந்தவன்,
அரசன் என்னும் லபசோருள்களில் வழங்கப் லபற்றேதுசபசோலும்!
அரசன் இலச்சிடன: வழிவழியேசோகச் சசசோழர்க்கு உரியேது புலி இலச்சிடன. சசசோழர் புலிக்லகசோடி
உடடயேவர். கசோசட இல்லசோத சசசோழ நசோட்டில் புலி ஏது? மகப் படழயே கசோலத்தில் இருந்த நசோட்டில்
சவந்தன் எவசனனும் முதன் முதல் புலிடயேக் லகசோன்றே லபருஞ் லசயேடல மதித்து, அதடனச் சிறேப்புக்
குறியேசோகக் லகசோண்டிருக்கலசோம்; பின்னவர் அதடனசயே தமது மரபு இலச்சிடனயேசோகக் லகசோண்டனர்
சபசோலும்! இக்குறிடயேப் பற்றியே விளக்கம் சங்க நூற்களில் கசோணைப்படவில்டல. இடடக்கசோலத்தில்
லதலுங்க நசோட்டில் ஒரு பகுதிடயே ஆண்ட சசசோழர் சிங்க இலச்சிடனடயேப் லபற்றிருந்தனர்.[8]
அரசு :சசசோழநசோடு பண்டடக்கசோலத்தில், முன் லசசோன்னவசோற, பல சிற பிரிவுகளசோக இருந்தது. பிறேகு
கரிகசோலன் சபசோன்றே வீரமன்னர் கசோலத்தில் ஒர் அரசனிடசம அடமந்திருந்தது. அரசு தந்டதக்குப்பின்
மகன் அடடவலதன்றே முடறேயிசலசயே நடடலபற்ற வந்தது. சில சந்தர்ப்பங்களில் பட்டம் லபறம்
இடளஞன் வலியேற்றேவனசோயின், தசோயேத்தசோர் அவடனத் துரத்திப் பட்டத்டதப் லபறதலும் உண்டு.
‘அரசனும் குடிகளும் ஒன்ற பட்டுள்ள நசோசட நசோடு’ என்னும் திருக்குறேள் கருத்திற்றேசோன் பண்டட அரசு
ஏறேத்தசோழ நடந்து வந்தது. அரசுக்கு நிலவரி, சுங்கவரி, லவன்றே நசோட்டுச் லசல்வம் என்பனசவ லசல்வமசோக
அடமந்திருந்தன. சசசோழர் கும்பசகசோணைத்தில் அரசு பண்டசோரத்டத டவத்திருந்தனர்; அது மக்க கசோவடலக்
லகசோண்டிருந்தது.[9]
குழு-ஆயேம்-மன்றேம்: அரசனுக்கு உதவியேசோக ஐம்லபருங் குழுவும் எண் சபரசோயேமும் இருந்தன.
அடமச்சர், புசரசோகிதர், தசோடனத் தடலவர், தூதுவர், சசோரணைர் என்சபசோர் லகசோண்ட
அடவ ஐம்லபருங்குழு எனப்படும். கரணைத்தியேலவர், கரும விதிகள், கனகச் சுற்றேம், கடடகசோப்பசோளர்,
நகரமசோந்தர், படடத்தடலவர், யேசோடன வீரர், குதிடர வீரர் லகசோண்ட அடவ எண்சபரசோயேம்எனப் லபயேர்
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லபறம். இடவயேன்றி மன்றேம் என்பது ஒன்றண்டு. அங்கு அடவ கூடும் என்ற திருக்குறேளும் பிறே
நூல்களும் பலபடியேசோகக் கூறவதிலிருந்து, ஊரடவ அரசியேலிற் பங்கு லகசோண்டசத என்ற கருதுதல்
தவறேசோகசோது. உடறேயூர் மன்றேத்தில் மடலயேமசோன் மக்கள் விசசோரிக்கப்பட்டனர்[10] என்பதிலிருந்து, ஊர்
மன்றேம் என்பது நீதிமன்றேப் பணியிலும் ஈடுபட்டிருந்தடம லதளிவசோதல் கசோண்க.‘உடறேயூர் அரசனசோன
சகசோப்லபருஞ் சசசோழன் இறேந்தபின், அவன் இருந்த மன்றேத்டதப் பசோர்த்துக் கலங்கிசனன்’ என்ற
லபசோத்தியேசோர்[11] வருந்திக் கூறேடல சநசோக்க, அரசன் மன்றேத்தில் இருந்து அரசியேல் லசய்த அழகு
லதரிகிறேதன்சறேசோ? அறிஞர் ஊர் அடவடயே அடடயும் லபசோழுது, தங்கள் படகடமடயேயும் பூசடலயும்
மறேந்து, லபசோதுப்பணி லசய்வதற்கு உரியே உள்ளத்சதசோடு இருப்பர் என்ற லபசோருள்படத்தக்கவசோற
லபசோருநர் ஆற்றப்படட வரிகள் இருத்தல் கசோண்க.[12] அரசன், ஐம்லபருங்குழு, எண்சபரசோயேம், ஊர்
அடவ இம்மூன்ற குழுவினடரயும் கலந்சத அரசியேல் நடத்தி வந்தசோன் எனக் சகசோடலில் தவறில்டல.
இத்தடகயே அரசியேல் அடவ, கற்றேசோர் அடவகடளப் பற்றிசயே வள்ளுவனசோர் வற்புறத்திப் பசோடியுள்ளசோர்
என்பது ஈண்டு அறியேத்தக்கது. ஊர்சதசோறம் தீசயேசோர் தீடமகண்டு ஒறப்பதற்குரியே வீறசசோல்
அடவகள் பண்டடத் தமழகத்திலிருந்து முடறே லசய்தன.[13]
ஊர் மன்றேம்: சிற்றசோர்களிலும் சங்க கசோலத்தில் மன்றேம் இருந்தது. ஊரின் லபசோதுச் லசயேல்கடள ஆய்ந்து
முடிபு கூறே ஊரசோர் கூடியே இடசம மன்றேம் எனப்பட்டது. அக்கூட்டம் லபரியே மரநிழலிற்
கூடும்.அப்லபசோது இடத்தில் ஊடரப்பற்றியே லசயேல்களுடன், கூத்து முதலியேனவும் நடடலபறேல்
வழக்கம். லபண்கள் நடிப்பர்.இவ்வூரடவச்லசயேல்கள் சபசோர்க்கசோலத்தில் நிறத்தப்பட்டு வந்தன.
[14] இவ்வூர் அடவகள் இன்னின்ன லசயேல்கடளச் லசய்தன என்ற திட்டமசோக அதற்கு உரியே விவரங்கள்
இன்ற கிடடக்கவில்டல. ஆயினும், கி.பி. 3 ஆம் நூற்றேசோண்டு முதல் லதசோண்டட நசோட்டட ஆளத்
லதசோடங்கியே பல்லவர் பட்டயேங்களில் இவ்வூரடவகள் இருந்தன என்பது குறிக்கப்பட்டிருத்தலசோல்,
இடவ லபரும்பசோலும் ஊரசோண்டமநடத்தி வந்தன என்ற சகசோடல் தவறேசோகசோது.
ஊரடவயேசோர் குடசவசோடல முடறேயேசோல் சதர்ந்லதடுக்கப்பட்டனர் என்பதும் இங்கு அறியேத்தகும்.
வரிவிதிப்பு: நிலவரி, லதசோழில் வளி, சுங்க வரி என்பன வழக்கில் இருந்தன. நிலவரிசயே லபரியே
வரியேசோகும். நிலக்கிழவசன அரசியேலின் முதுலகலும்பசோகக் கருதப்பட்டசோன். இதனசோல் அன்சறேசோ
வள்ளுவனசோர்,
“உழுதுண்டு வசோழ்வசோசர வசோழ்வசோர்மற் லறேல்லசோம்
லதசோழுதுண்டு பின்லசல் பவர்”
என அழுத்தமசோக அடறேந்தசோர்? லவளிநசோட்டு வசோணிகம் சங்க கசோலத்திற் சிறேந்திருந்தது. சுங்கச் சசோடலகள்
மக்கிருந்தன. இடவபற்றியே விளக்கம் பட்டினப் பசோடலயிற் பரக்கக் கசோணைலசோம்.[15] “கடலுக்கு
எதிசரயுள்ள அகன்றே சசோடலயில், உடழப்பிற் சிறேந்த அரசியேல் அலுவலசோளர் அரசனுடடயே
பண்டங்கடளக் கருத்சதசோடு பசோதுகசோக்கின்றேனர்; நசோள்சதசோறம் சுங்கம் வசூலிக்கின்றேனர்; கதிரவன்
குதிடரகடளப் சபசோலச் சலிப்பின்றி உடழக்கின்றேனர்; நசோள் சதசோறம் அளவற்றே பண்டங்கள்
கடலிலிருந்து கடரக்குக் லகசோண்டு வரப்படுகின்றேன; கடரயிலிருந்து ஏற்றமதியும் லசய்யேப்படுகின்றேது.
ஒவ்லவசோரு பண்டப் லபசோதி மீதும் புவி இலச்சிடன லபசோறிக்கப்படும். பண்டங்கள் பண்டசசோடலகளில்
அடடக்கப்படும்.......” இக்கூற்றேசோல் அரசியேலுக்கு வந்த வரிகளுள் சுங்கவருமசோனம் ஒன்றேசோகும் என்பது
லதளிவசோதல் கசோண்க. நில அளடவகளில் சவலி, மசோ என்பன இருந்தன என்பது லதரிகிறேது. இதனசோல்,
பிறே அளடவகள் இல்டல எனல் கருத்தன்ற.
சிடறேச்சசோடல: மணிசமகடல புகசோரில் சிடறே டவக்கப்பட்டசோள். அவள் சிடறேக்சகசோட்டத்டத
அறேக்சகசோட்டம் ஆக்கினசோள்.[16] பண்டடக்கசோலத்தில் சிடறேச்சசோடல ‘சிடறேக்சகசோட்டம்’ என்ற லபயேர்
லபற்ற இருந்தது சபசோலும்!
படட : சசசோழ மன்னரிடம் பண்பட்ட படடவீரர் இருந்தனர். யேசோடனப்படட, குதிடரப்படட,
சதர்ப்படட, கசோலசோட்படட இருந்தன. தசோடனத் தடலவர் எண்சபரசோயேத்திற் பங்கு
லகசோண்டவர். சசனசோதிபதியேர் (பிற்கசோல மகசோ சசோமந்தர்) ஐம்லபருங்குழுவிற் பங்கு லகசோண்டவர். சபசோரில்
தன் வலிடயேக் கசோட்டியே லபருவீரன் ‘ஏனசோதி’ என்னும் பட்டம் லபற்றேசோன். அரசன் அப்பட்டத்டதத் தந்து
அவ்வீரடனப் லபருடமப்படுத்தல் மரபு. அச்சிற விழசோவில் பட்டம் லபற்றேவன் லபசோற்பூ சமசோதிரம்
முதலியேன லபறதல் மரபு, ஏனசோதிப் பட்டம் லபற்றே இருவர் புறேநசோனூற்றில் புகழப்பட்டுள்ளனர்;
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ஒருவன் ஏனசோதி-திருக்கிள்ளி[17][18] என்பவன். மற்றேவன் ஏனசோதி-திருக்குட்டுவன். ஏனசோதி என்பது
லபருடம தரும் பட்டப் லபயேர். இவ்வீரர்கள் வீரச் லசயேல்களில் சிறேந்து விளங்கினர். ஏனசோதி-திருக்கிள்ளி'
என்பதில் உள்ள ‘கிள்ளி’ என்பது சசசோழ அரசன் லபயேரசோகும். லபரியே சசோமந்தன் அல்லது அடமச்சன்
அல்லது அரசியேல் அலுவலசோளன் தன் அரசன் லபசோதுப் லபயேடரசயேசோ சிறேப்புப் லபயேடரசயேசோ டவத்துக்
லகசோள்ளடலப் பிற்கசோலப் பல்லவர்-சசசோழர்-பசோண்டியேர் கல்லவட்டுகளிற் கசோணைலசோம். அங்ஙனசம
பண்டடக் கசோலத்திலும் டவத்திருந்தனர் என்பதற்கு இஃலதசோரு சசோன்றேசோகும். அன்றி, சசசோழர் மரபினன்
ஒருவனசோகசவ இவ்வீரடனக் லகசோள்ளினும் இழுக்கசோது. இந்த ஏனசோதிப்பட்டம் கி.பி. 7,8,9-ஆம்
நூற்றேசோண்டுகளிலும் சசசோழமன்னர் தம் தசோடனப் லபரு வீரர்க்கு வழங்கினர் என்பதற்குப் லபரியே
புரசோணைசம சசோன்றேசோகும். ஏன்? கி.பி.9-ஆம் நூற்றேசோண்டிற் பசோடப்லபற்றே சுந்தரர் திருத் லதசோண்டத்
லதசோடகசயே தக்க சசோன்றேசோகும்:
“ஏனசோதிநசோதன்றேன் அடியேசோர்க்கும் அடிசயேன்”
என்றிவர் கூறவதிற் கசோண்க. சபசோர்ப் பயிற்சி அளிப்பதும் இவர் தம் லதசோழில் என்படத லபரியே
புரசோணைத்தசோல் அறிகிசறேசோம். இப்பட்டம் பிற்கசோலச் சசசோழர் ஆட்சியிலும் வழக்கில் இருந்தடதக்
கல்லவட்டுகள் லகசோண்டு அறியேலசோம்.
அரசன் சவற்ற நசோட்டின் மீது சபசோருக்குப் சபசோடகயில் லவற்றிவசோள், லகசோற்றேக்குடட, வீரமுரசு
இவற்டறே நன் முழுத்தத்திற் புறேப்படச் லசய்தல் வழக்கம், இங்ஙனம் லசய்தல் வசோள்நசோட்சகசோள்,
குடடநசோட்சகசோள், முரசு நசோட்சகசோள் எனப்படும். அரசன் வஞ்சி சூடிப் படகசமற் லசல்லும் லபசோழுது தன்
படடவீரர்க்குப் படடக்கலம் முதலியேனவும், பரிசிலர்க்குப் லபசோருளும் லகசோடுப்பன் சபசோரிடன
சமற்லகசோண்ட பின்னசோளில் படடகட்குப் லபருவிருந்து லசய்து மகிழ்விப்பன்.[19]
பட்டங்கள்: சசடனத் தடலவர்க்கு ஏனசோதி என்றே பட்டம் அளித்தல் சபசோன்சறே அடமச்சர், கணைக்கர்,
சவளசோளர் முதலசோயினசோர்க்குக் கசோவிதி என்றே பட்டமும், வணிகர்க்கு எட்டி என்றே பட்டமும் அளித்து
அதற்கு அடடயேசோளமசோகப் லபசோன்னசோற் லசய்யேப்பட்ட பூவிடன அளிப்பர். அடவ எட்டிப்பூ,
கசோவிதிப்பூ எனப்படும்.[20]
வீரக்கல்: சபசோரில் இறேந்துபட்ட வீரர்க்குக் கல்நட்டு, லபயேரும் பீடும் எழுதி, பீலிசூட்டிச் சிறேப்புச்
லசய்தல் மரபு. இப்பழக்கத்தசோல் வீரர்க்கு உற்சசோகமும் கசோண்சபசோர்க்கு நசோட்டுப் பற்றம் உண்டசோதல்
இயேல்பு. இவ்வீரக் கற்கள் இருந்த இடங்கள் நசோளடடவில் சகசோவில்களசோக மசோறிவிட்டன. வீரக்கல்
நடுதல்பற்றித் லதசோல்கசோப்பியேம் விரித்துக் கூறேல் கசோணைத்தக்கது. கல்டலக் கசோண்டல், சதர்ந்லதடுத்தல்,
நீரசோட்டல், உருவந்தீட்டல், நடுதல் விழசோச் லசய்தல் முதலியே லசயேல்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இதடன
நன்கு விளக்கியே லபருடம சிலப்பதிகசோரத்திற்சக உரியேது. வஞ்சிக்கசோண்டத்தில் பத்தினிக்குக் கல்
எடுத்துச் லசங்குட்டுவன் லசய்த பலவடகச் லசயேல்கடள சநசோக்குக. இப்பழக்கம் இன்றம் ‘கல் நசோட்டல்’
‘கல் எடுத்தல்’ என்னும் முடறேகளில் இல்லந்சதசோறம் நடடலபறேல் கசோண்க. கல்லில் வீரனது அரியே
லசயேல் குறிக்கப் பட்டிருக்கும்; இன்ன சபசோரில் இறேந்தசோன் என்பதும் லசதுக்கப்பட்டிருக்கும். இத்தடகக்
கற்கள் பல பிற்கசோலப் பல்லவர், சசசோழர் கசோலங்களில் எழுந்தன. அடவ இப்லபசோழுது கிடடத்துள்ளன.
இவ் வீரக்கல் வழிபசோடு புறேநசோனூற,[21] புறேப்லபசோருள் லவண்பசோமசோடல ஆகியேவற்றில் நன்கு
விளக்கப்பட்டுள.
சபசோர்: பழந்தமழ் அரசர் லபரும்பசோலும் தசோசம சபசோரில் கலந்து லகசோள்வர், சபசோர் வீரர்க்குப்
புறேப்படுமுன் லபருஞ் சசசோற வழங்குவர்; அவரவர்க்குரியே சிறேப்புச் லசய்வர், சபசோர்க் களத்தில் வீரர்க்கு
ஊக்க மூட்டுவர். அரசர் சபசோரில் புண்பட்டு வீழ்வரசோயின், அவர் வீரர்கள் சபசோடர நிறத்திவிடுவர்.
[22] சதசோற்றே அரசன் வடக்கிருத்தல் வழக்கம். வடக்கிருத்தலசோவது - பட்டினி கிடந்து வடக்கிலிருந்து
உயிர் நீத்தல். சபசோரில் இறேவசோது, சவறவடகயில் இறேந்த அரசனது உடடலக் குடசப்புல் மீது கிடத்தி,
வசோளசோற் சபசோழ்ந்து சபசோரில் மடிந்ததசோகக் கருதி எரித்துவிடல் மரபசோம். இங்ஙனம் லசய்யின், அவன் ஆவி
வீரர் துறேக்கம் எய்தும் என்பது அக்கசோல மக்கள் கருத்து.[23] சதசோற்றே அரசற்கு முடி அழித்துக் கடகம்
லசய்யேப்படும்.[24] வசோள், சவல், வில் என்பன சபசோர்க்கருவிகள் ஆகும். சபசோர் முரசம் ஒன்றண்டு. சபசோர்
லசய்யும் இரு திறேத்தசோர்க்கும் சபசோர் முடறேக்சகற்ப அடடயேசோள மலர்கள் உண்டு. மூசவந்தருள் இருவடர
லவன்றே ஒருவன் தன் சமம்பசோடு விளங்கத் சதசோற்றேவர் இலச்சிடனகடளத் தன் இலச்சிடனசயேசோடு
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சசர்த்து வழங்கினசோன். அவன் ‘மும்முடி சவந்தன்’ என வழங்கப்பட்டசோன். யேசோடனகள் லகசோடிகடள
ஏந்திச் லசல்லும் வீரர்கள் தடலயிற் பூச்சூடி மசோர்பில் மசோடல சூடி இருப்பர். புறேப்புண்படின், அவர் வீடு
மீளசோர். வீரர் இறேந்துகிடப்பின், அவ்விடத்தில் அவர் மடனவியேர் வந்து ஆகந்தழுவி உவடகக் கண்ணிர்
விட்டு உடன் இறேப்பர்; சிலர் டகம்டம சநசோன்பு சநசோற்பர். புண்பட்டுத் திரும்பியே வீரர்க்குப் லபண்டிர்
லபருஞ்சிறேப்புச் லசய்வர். லவன்றே அரசன் சதசோற்றே அரசனது நசோட்டடக் லகசோள்டளயேடித்தலும் உண்டு;
அந்த அரசன் லசல்வத்டதக் கவர்ந்து வந்து புலவர், பசோணைர், வீரர், விறேலியேர், கூத்தர் முதலிசயேசோர்க்குக்
லகசோடுத்து மகிழ்வன். இச்லசய்திகள் அடனத்டதயும் புறேநசோனூற்றப் பசோக்களிற் கண்டு லதளியேலசோம்.
லபருநிலக் கிழவரும் அரசமரபினரும் கரிகள் மீது இவர்ந்து லசன்றேனர். தசோடனத் தடலவர்கள் சதர்களிற்
லசன்றேனர்.
சில சவடளகளில் அரசர் சபசோருக்கு முன் வஞ்சினம் கூறிச்லசல்லல் மரபு. சசசோழன் நலங்கிள்ளி என்பசோன்
சபசோருக்குப் புறேப்பட்ட லபசோழுது கூறியேதசோவது: “படகவர் லமல்ல என்னிடம் வந்து ‘எமக்கு
ஈயேசவண்டும்’ என்ற இரப்பசோரசோயின், படழடமயேசோகியே எனது அரசசோட்சி தருதல் எளிது; இனியே
உயிடரயும் லகசோடுப்சபன் அடமச்சர், படடத் தடலவர் முதலிசயேசோரது வலியுடடடம எண்ணைசோது என்
உள்ளத்டத இகழ்ந்த அறிவற்றேவன், யேசோவரும் அறியும்படி துயிலும் புலிடயே இடறின குருடன் சபசோலப்
பிடழத்தும் சபசோதல் அரிதசோகும். அப்படகவடன யேசோன் லவல்லசோவிடின், லபசோதுப் லபண்டிரது
லபசோருந்தசோத சசர்க்டகயில் எனது மசோடல துவள்வதசோகுக’![25] என்பது. இப்பசோடலசோல், சசசோழன்
நலங்கிள்ளியின் அறேவுணைர்ச்சியும் ஒழுக்க சமம்பசோடும் வீரவுணைர்ச்சியும் நன்கறியேலசோம் அன்சறேசோ?
அரசன் பற்றியே விழசோக்கள்: அரசன் பிறேந்த நசோள் விழசோ ஒவ்சவசோர் ஆண்டிலும் சிறேப்பசோகக் லகசோண்டசோடப்
லபறம். அப்லபசோழுது அரசர்கள் மங்கலவண்ணைமசோகியே லவள்ளணி அணிந்து, லசருச்லசய்தல்,
சிடறேலசய்தல், லகசோடலலசய்தல் முதலியே லசற்றேச் லசயேல்கள் லசய்யேசோ லதசோழிந்து, சிடறேவிடுதல், சிடறே
தவிர்தல், புலவர் முதலியே தக்கசோர்க்கு சவண்டுவன தருதல், இரவலர்க்கீதல் முதலியே அறேச்லசயேல்கள்
லசய்வர். இது லபருமங்கலம் எனவும், லவள்ளணி எனவும் கூறேப்படும்.இங்ஙனசம அரசன்
முடிபுடனந்த நசோள் லதசோடங்கி ஒவ்சவசோர் ஆண்டிலும் முடிசூட்டு நசோளும் லகசோண்டசோடப்லபறம். இது
முடி புடனந்து நீரசோடுதலின், மண்ணுமங்கலம் எனப்லபயேர் லபறம்.[26] இதன் விரிவு
லதசோல்கசோப்பியேத்துட் கசோணைலசோம்.
முத்தமழ் வளர்ச்சி: சபசோர் ஒழிந்த ஏடன சநரங்களில் எல்லசோம் அரசன் புலவருடசன இருந்து கசோலத்டத
இன்பமசோகக் கழித்தல் மரபு. புலவர் அவனுடடயே சிறேந்த இயேல்புகடளப் புகழ்வர் குற்றேங்கண்ட
இடத்துக் கடிவர். இதற்குக் சகசோவூர் கிழசோசர சசோன்றேசோவர். சபசோர் ஒசர மரபினருக்குள் நடப்பினும் புலவர்
சந்து லசய்யே முற்படுவர்; லபரும்பசோன்டம லவற்றி லபறவர். அரசன் சபசோரில் லவற்றி லபற்ற மீளின்,
அவனது லபருஞ் சிறேப்டபப் பசோடுவர்; அவன் இறேப்பின், புலவர் சிலர் உடன் இறேப்பர். அரசனது
நசோசளசோலக்கம் சிறேப்புடடயேது. அங்சக ஆடுமகளிர், பசோடுமகளிர், பசோணைர், கூத்தர் முதலிசயேசோர்
ஆடல்பசோடல்களில் பங்லகடுத்துக் லகசோள்வர். இப்பசோணைரசோல் இடசத்தமழ் வளர்ந்தது. கூத்தரசோல் நசோடகத்
தமழ் வளர்ந்தது; புலவரசோல் இயேற்றேமழ் வளர்ந்தது. இங்ஙனம் ஒவ்லவசோரு மரபினரும் (சசசோழர் உட்பட)
முத்தமடழப் சபசோற்றி வளர்த்தனர். தன்டனக் கசோணைவரும்புலவர், பசோணைர், கூத்தர் முதலிசயேசோர்க்கு அரசன்
அவரவர் தகுதிக்சகற்றேவசோற பரிசில் வழங்குவன்; லபரியே புலவரசோயின், யேசோடனயும் நல்குவன். சிறேந்த
புலவடரப் பல மசோதங்கள் இருந்து சபசோகும்படி அரசசன வற்புறத்து வசோன். அரண்மடனயில்
எப்லபசோழுதும் விருந்தும் இடசயும் கூத்துசம குடிலகசோண்டிருக்கும்.அரசன் எல்லசோடரயும் உடன் டவத்து
உண்ணுதல் வழக்கம். இரண்டசோம் கரிகசோற் சசசோழன் அரண்மடனச் லசய்திகடளப் லபசோருநர் ஆற்றப்
படடயில் பரக்கக் கண்டு லதளியேலசோம்.[27] குளமுற்றேத்துத் துஞ்சியே கிள்ளி வளவன் அறேச்லசயேடலப்
புறேப்பசோட்டசோல் நன்கறியேலசோம்.[28]
லபண்பசோற் புலவர்: சங்ககசோலப் புலவர் ஏறேத்தசோழ 700 ஆவர். அவருட் லபண்பசோலரும் இருந்தனர்.
அவருள் - ஒளடவயேசோர், ஆதிமந்தியேசோர், கசோக்டகபசோடினியேசோர், நச்லசள்டளயேசோர், ஒக்கூர் மசோசசோத்தியேசோர்,
லவள்ளி வீதியேசோர், லவண்ணிக் குயேத்தியேசோர், குறேமகள் இளலவயினி,குறேமகள் குறிலயேயினி,
கசோவற்லபண்டு, கழசோற்கீரன் எயிற்றியேசோர், கசோமக்கணிப் பசடலயேசோர், நக்கண்டணையேசோர், நன்னசோடகயேசோர்,
பூங்கண் உத்திடரயேசோர், லபசோன்முடியேசோர், மசோசறேசோகத்து நப்பசடலயேசோர், சபசோந்டதப் பசடலயேசோர், அள்ளுர்
நன்முல்டலயேசோர், பசோரிமகளிர், பத்தினி (கண்ணைகி), பூதப்பசோண்டியேன் மடனவி முதலிசயேசோர் குறிப்பிடத்
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தக்கவர், இவருள் கசோக்டக பசோடினியேசோர் யேசோப்பிலக்கணைம் லசய்தவர் எனின், அம்மம்ம! அக்கசோலப்
லபண்புலவர் லபருடமடயே என்லனன்பது!
பசோடினியேர் இடசத்தமடழ வளர்த்தனர், கூத்தியேசோர் நசோடகத் தமடழ வளர்த்தனர். இவர் அடனவர்க்கும்
அசோசன் பரிசில் வழங்கிச் சிறேப்புச் லசய்வது வழக்கம். புலவர் அடனவருடடயே பசோக்களும் தன்டம
நவிற்சிசயே உடடயேடவ; அஃதசோவது, உள்ளடத உள்ளவசோற உடரப்படவ: உயேர்வு நவிற்சி அற்றேடவ
படிப்சபசோர் உள்ளத்டதக் லகசோள்டள லகசோள்படவ. ஆதலின், அக்கசோல அரசர் புலவடரப் சபசோற்றித் தம்
தசோய்லமசோழிடயேயும் சபசோற்றினர். கடியேலூர் ருத்திரங் கண்ணைனசோர் பட்டினப்பசோடல பசோடியேதற்கசோக 15
நூறேசோயிரம் லபசோன் பரிசில் லபற்றேசோர் என்ற சயேங்லகசோண்டசோர் கலிங்கத்துப் பரணியிற் பசோடியுள்ளசோர்.
பதிற்றப் பத்டதப் பசோடியே புலவர் பலர் உயேர்தரப் பரிசுகளும் ஊர்களும் லபற்றேனர். இக்கூற்றகளில்
பசோதியேளசவனும் உண்டம இருத்தல் கூடும். இங்ஙனம் பண்டட அரசர், புலவடரப்
சபசோற்றினடமயேசோற்றேசோன் பல நூல்கள் லவளிவந்தன. நமது சபறின்டம கசோரணைமசோகப் பல இக்கசோலத்து
இல்லசோ லதசோழிந்தன. பரிசில் லபற்றே புலவன் மற்லறேசோரு புலவடனத் தன் வள்ளலிடத்சத
ஆற்றப்படுத்தும் முடறே அழகியேது. கூத்தன் சவலறேசோரு கூத்தடனத் தன் புரவலன் பசோல் ஆற்றப்படுத்தல்,
லபசோருநன் சவலறேசோரு லபசோருநடனத் தன் அரசனிடம் ஆற்றப்படுத்தல், பசோணைன் மற்லறேசோரு பசோணைடன
இங்ஙணைம் ஆற்றப் படுத்தல் முதலியேன பத்துப்பசோட்டு எனும் நூலில் கண்டு களிக்கலசோம். அரசன்
எல்லசோர்க்கும் சபருதவி புரிந்து வந்தடமயின் புலவர்க்குள்ளும் பசோணைர்க்குள்ளும் ஒற்றடம நிலவி
இருந்தது. ஒரு புலவன் மற்லறேசோரு புலவடன மனமசோரப் புகழ்ந்து பசோடியிருத்தடல அப்பசோக்களில்
கசோணைலசோம்.இங்ஙனம் அரசர்பசோல் தண்ணைளியும் புலவர்பசோல் ஒற்றடமயும் இருந்தடமயேசோற்றேசோன்,
அக்கசோலத்தில் முத்தமழும் லசழித்சதசோங்கின. தமழர் தருக்குடன் வசோழ்ந்தனர். இந்தியேசோவின் லபரும்
பகுதிடயேப் பிடித்தசோண்ட பிந்து சசோரனிடம் தமழகம் அடிடமப்படசோதிருந்தது!
இடசயும் கூத்தும்: இவற்றின் விரிடவச் சிலப்பதிகசோரம் அரங்சகற்ற கசோடதயில் விளக்கமசோகக்
கசோணைலசோம். அக்கசோடதக்கு அடியேசோர்க்கு நல்லசோர் எழுதியே விளக்கவுடரசயே ஊன்றிப் படித்தற்குரியேது.
ஏறேக்குடறேயேக் கி.பி. 13-ஆம் நூற்றேசோண்டினரசோன அவர் கி.பி.2 ஆம் நூற்றேசோண்டு நூலசோகியே
சிலப்பதிகசோரத்திற்கு, உடர எழுதினர். அவர் கசோலத்தில் பலவடகக் கூத்து நூல்களும் இடச நூல்களும்
இருந்திரசோவிடில், அவர் உடர வடரந்திருத்தல் இயேலசோதன்சறேசோ? அந்நூல்கள் இருந்தடமலகசோண்சட சங்க
கசோலத்து இடச நசோடக சமம்பசோட்டட நசோம் நன்ற உணைரலசோமன்சறேசோ? நசோடக மகள் அரசர்க்குரியே நடன
வடககள், லபசோது மக்கட்குரியே நடன வடககள், பசோடல், சதசோற்கருவி.துடளக்கருவி.நரம்புக் கருவிகடளக்
லகசோண்டு பசோடல், ஒவியேம் தீட்டல், பூ சவடல லசய்தல் முதலியே பல கடலகளில் பல்லசோண்டுகள் பழகித்
சதர்ச்சியுறேல் சவண்டும் என்ற மணிசமகடல கூறகின்றேது.[29] பலவடக யேசோழ் வடககள்
விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஆடல் ஆசிரியேன், இடச ஆசிரியேன் முதலியே ஆசிரியேன் மசோர் குறிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அரங்சகற்ற கசோடதயிற் குறிக்கப்பட்ட பல லசய்திகள் இன்ற அறியுமசோறில்டல எனின், அக்கசோல இடசச்
சிறேப்டபயும் நடனச் சிறேப்டபயும் என்லனனக் கூறி வியேப்பது!
இடசக்கருவிகள்: அக்கசோலத்து இருந்த இடசக் கருவிகளசோவன : அகமுழவு, அகப்புறேமுழவு, புறேமுழவு,
புறேப்புறேமுழவு, பண்ணைடமமுழவு, நசோள்முழவு, கசோடல முழவு என ஏழுவடகயேசோற் பகுக்கப்படும்.
சபரிடக, படகம், இடக்டக, உடுக்டக, மத்தளம், சல்லிடக, கரடிடக, திமடல, குடமுழசோ, தக்டக, கணைப்
படறே, தமருகம், தண்ணுடம, தடசோரி, அந்தரி, முழவு, சந்திரவடளயேம், லமசோந்டத, முரசு, கண்விடுதும்பு,
நிசசோலம், துடுடம, சிறபடறே, அடக்கம், தகுனிச்சம், விரசலற, பசோகம், உபசோங்கம், நசோழிடகப்படறே, துடி,
லபரும்படறே முதலியே சதசோற் கருவிகளும், வங்கியேம், குழல் என்னும் துடளக் கருவிகளும்; சபரியேசோழ்,
மகரயேசோழ், சசகசோடயேசோழ், லசங்சகசோட்டியேசோழ் என்னும் நரம்புக் கருவிகளும் பிறேவும் ஆகும்.
இடச: குரல், துத்தம், டகக்கிடள, உடழ, இளி, விளரி, தசோரம் என்னும் ஏழிடசயேசோலும் பிறேக்கும்
பண்விகற் பங்களும் பதிசனசோரசோயிரத்துத் லதசோள்ளசோயிரத்துத் லதசோண்ணுசோற்லறேசோன்றேசோகியே இடசகளும்
தமழ்ப் பசோணைர்களசோல் அறிந்து பசோடப்லபற்ற வந்தன.
பலவடகக் கூத்துகள்: சவதியேல், லபசோதுவியேல் என்னும் இருதிறேமுடடயே அகக்கூத்து, புறேக்கூத்துகளும்,
குரடவ, களிநடம், குடக்கூத்து, கரணைம், சநசோக்கு சதசோற்பசோடவ என்னும் விசனசோதக் கூத்துகளும்;
அம்மசோடன, பந்து, கழங்கசோடல், உந்தி, சசோழல், பல்லசோங்குழி, அவலிடி, லகசோற்றி, பிச்சிவசோரிச்சி, சிந்துப்
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பிழுக்டக, குடப் பிழுக்டக, பசோண்டிப்பிழுக்டக, பசோம்பசோட்டி, ஆலங்கசோட்டசோண்டி[குறிப்பு 2] முதலியே
பலவடக வரிக்கூத்துகளும் பிறேவும் சங்க நசோளில் நடிக்கப்லபற்ற வந்தன.[30]
நகர வசோழ்க்டக: புகசோர் சபசோன்றே லபரியே நகரங்களில் லசங்கல், சுண்ணைசோம்பசோல் ஆகியே மசோடமசோளிடககள்
மக்கு இருந்தன. அவற்றின் சுவர்கள் மீது லதய்வங்கள், விலங்குகள் இவற்டறேக் குறிக்கும்
வியேத்தகு ஒவியேங்கள் தீட்டப் லபற்ற இருந்தன.[31] பல மசோளிடககள் அழகியே பூஞ்சசசோடலகள்
சூழப்லபற்றிருந்தன. அச்சசசோடலகளில் ஆழமற்றே கிணைற அல்லது குளம், பளிங்கு அடறே அல்லது
அழகியே அடறே, லசய்குன்ற இன்ன பிறேவும் இன்ப விடளயேசோட்டுகளுக்கசோக அடமக்கப்பட்டிருந்தன.[32]
மணைமுடறே: சங்க நூல்களில் இருவடக மணைமுடறேகள் கூறேப்பட்டுள; ஒன்ற பழந்தமழர்
மணைமுடறே; பின்னது சிலப்பதிகசோர கசோலத்தது. முன்னதில் (1) இடசக்கருவிகள் ஒலிப்பு (2) கடவுள்
வணைக்கம் (3) மணைப் லபண்டணைப் பிள்டள லபற்றே லபண்டிர் நசோல்வர் கூடி அரிசியும் மலரும் கலந்த
நீரசோல் ‘லபற்சறேசோன் லபட்கும் பிடணைடயே ஆகுக’ என வசோழ்த்தி நீரசோட்டல், (4) அன்றிரசவ மணைமக்கடள
இல்லறேப்படுத்தல், (5) மனவிருந்து ஆகியே இடவசயே சிறேப்பிடம் லபற்றள்ளன.
[33] “இம்மணைமுடறேயில், (1) எரிவளர்த்தல் இல்டல (2) தீ வலம் வருதல் இல்டல; (3) தக்ஷிடணை லபறேப்
புசரசோகிதன் இல்டல. இது முற்றம் தமழர்க்சக உரியே திருமணைம்” என்ற திரு.பி.டி. சனிவசோச ஐயேங்கசோர்
அவர்கள் கூறியுள்ளது கவனித்தற்குரியேது.[34]
சிலப்பதிகசோரம் கி.பி. 2-ஆம் நூற்றேசோண்டில் லசய்யேப்பட்டது. அந்நூலில் சகசோவலன், கண்ணைகி மணைம்
முதற்கசோடதயுள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் லபண்கள் யேசோடன மீது லசன்ற மசோநகரத்தசோர்க்கு
அறிவித்தசல புதுடமயேசோனது.[குறிப்பு 3] அத்திருமணைத்தில் (1) மசோமுது பசோர்ப்பசோன் மடறே வழி கசோட்டல்
(2) தீ வலம் லசய்தல், (3) பசோலிடகயின் சதசோற்றேம் என்பன புதியேடவ. அம்மடறேயேவன் ‘சமணைப்
லபரிசயேசோன்’ என்பர் ஆரசோய்ச்சியேசோளர். ‘சகசோவலனும் கண்ணைகியும் சமணைர் ஆதலின், சவத முடறேப்படி
மணைந்திரசோர்-சமணை முடறேப்படிசயே மணைந்தனரசோவர்’ என்பர் அவ்வறிஞர். மணைம் முடிந்த பிறேகு மன
மக்கள் வசோழ்த்தப் லபற்றேனர். பின்னர் அடனவரும் சசசோழ சவந்தடன வசோழ்த்தி மணை நிகழ்ச்சிடயே
முடித்தனர்’ என்பது சிலப்பதிகசோரத்துள் கூறேப்பட்டுள்ளது.
பூம்புகசோர்: இந்த நகர வருணைடன சிலப்பதிகசோரம் ஐந்தசோம் கசோடதயுள் லதளிவுறே விளக்கப்பட்டுள்ளது.
நகரம் கசோவிரியேசோற்றின் வடகடரயில் அடமக்கப்பட்டது. மருவூர்ப்பசோக்கம், பட்டினப்பசோக்கம் என்னும்
இரண்டு பிரிவுகடள உடடயேது. இரண்டிற்கும் இடடயில் திறேந்த லவளி உண்டு. அங்கு மரத்தடிகளில்
கடடகள் இருந்தன. மருவூர்ப் பசோக்கத்தில் கடற்கடரடயே அடுத்து உயேர்ந்த மசோடமசோளிடககள் இருந்தன.
லசல்வசோக்கு நிடறேந்த யேவனர் மசோளிடககள் இருந்தன; வசோணிகத்தின் லபசோருட்டு வந்திருந்த பல லமசோழி
மக்கள் தம்முள் சவற்றடமயின்றி லநருங்கி வசோழ்ந்து வந்தனர். பலவடக மணைப்லபசோருள்கள்,
பட்டசோடட, பருத்தியேசோடட , கம்பள ஆடட முதலியேன, பலவடகப் பூமசோடலகள், இவற்டறேச் லசய்யும்
மக்கள், கூலவசோணிகர், மீன்வசோணிகர் உள்ளிட்ட பலவடக வணிகர்; லபசோற்லகசோல்லர், கன்னசோர், கருமசோன்,
தச்சன் முதலிசயேசோர், ஒவியேம் திட்டுசவசோர், கற்றேச்சர், மசோலுமகள் முதலியே பலதிறேப்பட்டவரும்
மருவூர்ப்பசோக்கத்தில் உடறேந்தனர். பட்டினப்பசோக்கத்தில் அரசன் மசோளிடக உடடயே அகன்றே அரசர்
லதருவும் சதசரசோடும் லதருவும் அங்கசோடித் லதருவும் இருந்தன. லசல்வத்திற் சிறேந்த வணிகர்,
நிலக்கிழவர், மடறேயேவர், மருத்துவர், சசசோதிடர் முதலிசயேசோர் வசோழ்ந்தனர். அரண்மடனடயேச் சுற்றிக்
கரிவிரர், பரிவீரர், சசடனத் தடலவர் முதலிசயேசோர் உடறேயும் லதருக்கள் இருந்தன. புலவர், பசோணைர்,
இடசவசோணைர், மசோடல லதசோடுப்பதில் வல்லசோர், முத்து சவடல லசய்சவசோர், நசோழிடக கூறசவசோர்,
அரண்மடன அலுவலசோளர் முதலியே பல திறேத்தவரும் பட்டினப் பசோக்கத்தில் உடறேந்தனர்.
புகசோர் சிறேந்த துடறேமுகத்டதப் லபற்றிருந்தது. அரசரது லபருஞ் லசல்வ நகரம், மசோலுமகள் நிடறேந்த
நகரம், கடல் சூழ்ந்த உலகசம வறடம உறினும் தசோன் மட்டும் வறடம உறேசோதது; லவளிநசோட்டுப்
லபசோருள்களும் உள்நசோட்டுப் லபசோருள்களும் வண்டிகளில் சபசோதடலயும் வருதடலயுங் கசோன, பல
நசோட்டுப் பண்டங்கடளயும் சசோடலயேசோகப் புகசோர் நகரம் கசோட்சி அளித்தது. அக்சகசோ நகரத்தின் லசழுடம
இமயேம் அல்லது லபசோதியேம் சபசோன்றே உறதிப்பசோடு உடடயேதசோகும்.[35] இந்நகர வருணைடன
பட்டினப்பசோடலயிற் கசோண்க. லபரியே கப்பல்கள் புகசோர்த்துடறேமுகத்டத அடடந்து பண்டங்கடள
இறேக்கும்.[36] நகரக் கடடவீதியில் உயேர்ந்த மசோடமசோளிடககள் உண்டு. அவற்டறேச் சுற்றிலும்
நசோற்புறேங்களிலும் சமடடகள் உண்டு. அவற்டறே அடடயேப் படிக்கட்டுகள் உண்டு. அம்மசோளிடகயில் பல
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அடறேகள் சிறியேவும் லபரியேவுமசோக இருக்கும். அவற்றக்லகல்லசோம் கதவுகள் உண்டு. சுவர்களில்
சசோளரங்கள் உண்டு. சமல் மசோடங்களிலிருந்து லசல்வ மகளிர் கரங்கடளக் குவித்து முருகடன வணைங்கும்
கசோட்சி-உயேர்ந்த மடலப் பசோங்கரில் லசங்கசோந்தள் மலர்க்லகசோத்துகள் இருத்தடலப் சபசோல
இருக்கும். முருகக் கடவுள் ஊர்வலம் வரும்லபசோழுது இடசயும் நடனமும் இடம் லபறம் பலவடகக்
கருவிகளின் ஒடசயும் லதருக்களில் ஒன்றபடும்; ஆடலும் பசோடலும் நடடலபறம்.[37]
நகரத்தின் பல பகுதிகளிலும் பலவடகக் லகசோடிகள் கசோட்சி அளிக்கும். சில லகசோடிகள் வழிபசோடு
லபறேத்தக்கடவ. சில லவள்டளக் லகசோடிகளுக்கு அடியில் உயேர்தரப் லபசோருள் லகசோண்ட லபட்டிகட்கு
வழிபசோடு நடடலபறம். பல கடலகளில் வல்லசோர் லகசோடி நட்டுப்பிறேடர வசோதுக்கடழப்பர்.
துடறேமுகத்தில் கப்பல் மீதுள்ள லகசோடிகள் கசோற்றில் அடசந்தசோடும் சதசோற்றேம் அழகியேதசோக இருக்கும்.
சவற பல கடடகளில் அவற்றின் தன்டமடயே உணைர்த்தத்தக்க லகசோடிகள் கட்டப்பட்டு இருக்கும்.[38]
இன்டறேயே புகசோர்[குறிப்பு 4]: மசோயூரத்திலிருந்து கசோவிரிப்பூம் பட்டினம் சபசோகும் பசோடதயில் 20 கி.மீ.
அளவில் டககசோட்டி மரம் ஒன்ற இருக்கின்றேது.அதிலிருந்து கடற்கடரவடர ஒசர சசோடல 5 கிமீ
லதசோடலவிற் சபசோகின்றேது. அதன் இருபுறேமும் வீடுகள் இருக்கின்றேன. அங்கிருப்பவர் பழங்குடி மக்கள்.
இரண்டு அக்கிரகசோரங்கள் இருக்கின்றேன. அங்கு மடறேயேவர் இருக்கின்றேனர். சசோடலயிலிருந்து பிரிந்து
லசல்லும் கிடளப் பசோடதகள் சமடு பள்ளங்கள் உடடயேன. சசோடலக்கு இடப்புறேசம சிற குடியிருப்புகள்
மகுதியேசோக இருக்கின்றேன. சசோடலக்கு இருபுறேத்திலும் படழயே உடறே கிணைறகள் கசோணைக் கிடக்கின்றேன.
‘இங்கு நசோங்கள் கிணைறகள் சதசோண்டுவதில்டல. இடவலயேல்லசோம் படழயே கசோலத்துக்கிணைறகள்’ என்ற
அங்குள்ளவர் கூறகின்றேனர். லநடுந்லதருவிற்கு இடப்புறேம் சிறிது லதசோடலவில் லபருந்திடல்கள்
இருக்கின்றேன; ‘இடவ அக்கிரகசோரம் இருந்த இடம்; சவளசோளர் லதரு இருந்த இடம் என்ற எங்கள்
பசோட்டனசோர் லசசோல்லக்சகட்சடசோம்’ என்ற 80 வயேதுடடயே கிழவர் ஒருவர் லசசோன்னசோர். அந்தத்
திடல்கடளச் சுற்றிலும் வயேல்கள் இருக்கின்றேன. திடல்கள் மட்டும் சதசோண்டப்பட்டில. எங்குத்
சதசோண்டினும் படழயே லசங்கற்கள், மட்பசோண்டச்சிடதவுகள் கசோணைக் கிடக்கின்றேன. அவற்றள் சில,
புதுடவடயே அடுத்துள்ள அரிக்கசமட்டில் கிடடத்த மட்பசோண்டச் சிடதவுகடள ஒத்துள்ளன. ஓரிடத்தில்
படழயே லசங்கற்கள் 3 மீ ஆழத்திலிருந்து அப்புறேப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. அவற்றள் ஒன்டறே அளந்சதன்;
நீளம் 23 லசமீ அகலம் 15 லச.மீ. கனம் 4 லச.மீ. அதற்கும் புதியே கற்களுக்கும் சவறபசோடு நன்கு லதரிகிறேது.
சகசோவில்கள்: இவ்டவந்து கி.மீ. நீளமுள்ள பசோடத லநடுகப் பல சிறியே படழயே சகசோவில்கள்
இருக்கின்றேன. இடவ பலவடகப்பட்டடவ (1) கீற்றக் கூடரயும் சுவர்களும் உடடயே சகசோவில்கள் (2)
மண் சுவர்களும் கீற்றக் கூடரயும் உடடயே சகசோவில்கள் (3) லசங்கற் சுவர்களும் ஒட்டுக் கூடரயும்
லகசோண்ட சகசோவில்கள், ஒசர அடறே, அடதச் சுற்றிலும் நசோற்புறேமும் அகன்றே திண்டணை; அடறேயுள்சள
சுடதயேசோல் இயேன்றே சிடலகள் சுவர்கள் மீது கடவுளர் ஒவியேங்கள், சில உள்ளடறேகளில் கற்சிடலகள்
இருக்கின்றேன. கூடர மீது கலசம் லகசோண்ட சகசோவில்கள் பல. சில இடங்களில் மூன்ற கலசங்கள்
இருக்கின்றேன. இத்தடகயே படழயே சகசோவில்கள் பிறே இடங்களில் கசோண்டல் அருடம.
ஏறேக்குடறேயே இவற்டறேப் சபசோலசவ படழயே சங்ககசோலக் சகசோவில்கள் பல இருந்திருக்கலசோம்
என்லறேண்ணுதல் தவறேசோகசோது. சில சகசோவில்களில் சிடல இல்டல; சுவர் மீது கடவுள் உருவம்
திட்டப்பட்டுள்ளது. அதற்கு வழிபசோடு நடந்து வருகிறேது. இங்ஙனசம தசோண்களிலும் கடவுளர்
உருவங்கள் கசோண்கின்றேன. இவற்டறே சநசோக்கியே லபசோழுது எனக்குக் கந்திற்பசோடவநிடனவிற்கு வந்தது.
கசோவிரிக்கு வலப்புறேம்: கசோவிரிக்கு அப்பசோல் சமடசோன இடம் பரந்து கிடக்கிறேது. அதுசவ படழயே
பூம்புகசோர் நகரத்தின் சிறேந்த பகுதி என்ற அங்குள்ளசோர் கூறகின்றேனர். அம்சமட்டின் மீது பரதவர்
குடில்கள் அடமத்து வசோழ்கின்றேனர். அவ்வழி வந்த அம்டம ஒருத்திடயேக் கண்டு அங்குத் சதசோண்டிப்
பசோர்த்தீர்களசோ?' என்ற சகட்சடன். அவ்வம்டம, ‘அங்கு அகழ்ந்ததுஇல்டல’ என்ற விடடயிறத்தசோள்.
நசோன் திடுக்கிட்சடன். ஏன்?
“அகழ்வசோடரத் தசோங்கும் நிலம் சபசோலத் தம்டம
இகழ்வசோர்ப் லபசோறத்தல் தடல”
என்றே குறேள் நிடனவிற்கு வந்தது.இக்கசோலத்தில் பண்டிதரும் பயேன்படுத்தசோத அகழ்தல் என்றே தூயே தமழ்ச்
லசசோல்டலக் கல்வி அறிவற்றே ஓர் அம்டம எளிடமயேசோக உச்சரித்தசோள் என்பது வியேப்சப அன்சறேசோ?
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பூம்புகசோர் அழிந்தசோலும் பூம்புகசோர்க் கசோலத்துத் தமழ்ச் லசசோல் அழியேவில்டல என்படத உணைர்ந்து
மகிழ்ந்சதன். சங்க முகத்துடறேயில் தமழ் உணைர்ச்சியுடடயேசோர் நிற்பின், சங்ககசோல நிடனவு எழும்
என்பதிசலசோ - மசோதவி பசோடியே கசோனல் வரிப்பசோடல் நிடனவு எழும் என்பதிசலசோ ஐயேம் இல்டல; இல்டல!!
சசோய்க்கசோடு: இது பசோடல்லபற்றே சிவனசோர் சகசோவிலசோகும். இது லபரு வழியில் ஏறேக்குடறேயே ஒன்றேடரக் கல்
லதசோடலவில் உள்ளது. சகசோவிலுக்கு எதிசர லபரியே குளம் இருக்கிறேது. அடதச் சுற்றி நீண்ட கூடம்
கூடரயுடடயே தசோய்ச் லசல்கிறேது. சகசோவிலுக்குக் சகசோபுரம் இல்டல. சுற்றச் சுவர் பழுதுபட்டிருக்கிறேது.
சகசோவில் மசோடக் சகசோவில் ஆகும். சிவனசோர்க்கு சநர் எதிசர உள்ள சிற வசோசல் யேசோடன புக முடியேசோதது.
அம்மனுக்கு எதிசர உள்ள வசோசசல லபசோது வசோசலசோகும். அந்த வசோசல் கல்சதர் உருடளகளுடனும்
கற்குதிடரகளுடனும் கசோட்சி அளிக்கின்றேன. சதருக்கு இரண்டு பக்கம் வசோயிற் படிகள் இருக்கின்றேன.
அப்படிகள் மீது ஏறிசயே சகசோவிலுக்குள் லசல்ல சவண்டும். பிரசோகசோர மட்டத்திற்கு உட்சகசோவில் மட்டம்
ஆறேடி உயேரமசோனது. இவ்வழகியே சகசோவில் ‘சிலந்திச் சசசோழன்’ கட்டியேலதன்ற அர்ச்சகர் அருளிச்
லசய்தசோர். சகசோவிடலச் சுற்றி முள் நிடறேந்திருக்கின்றேது. சகசோவில் நன்னிடலயில் இரசோததற்கு தமழ்
மக்கள் - சிறேப்பசோகச் டசவ நன்மக்கள் கவனிப்பின்டமசயே கசோரணைம் எனலசோம். ‘சிவனடியேசோர் பலர்
புகழ்ந்து பசோடியே சசோய்க்கசோடு - பசோடலும் ஆடலும் அறேசோத சசோய்க்கசோடு என்ற கி.பி. 650-இல்
வசோழ்ந்த திருஞசோன சம்பந்தர் பதிகம் லபற்றே இக்சகசோவில் படழடம வசோய்ந்தது என்பதில் ஐயேமல்டல.
இஃது சிலந்திச் சசசோழன் கட்டியேலதனின், இதன் கசோலம் கி.பி. 5 ஆம் நூற்றேசோண்டு எனக்கூறேல் தவறேசோகசோது.
பூம்புகசோரின் ஒரு பகுதி கடல் லகசோண்ட பின், எஞ்சியே பகுதிக்கும் சசோய்க்கசோட்டிற்கும் இடடசயே கசோடு
வளர்ந்து விட்டது என்படத இயேற்படக நசோயேனசோர்வரலசோற்றேசோல் இனிதுணைரலசோம்.
பல்லவன் ஈச்சரம்: சசோய்கசோட்டுக் சகசோவிலுக்கு அடர கி.மீ. லதசோடலவில் கடற்கடர சநசோக்கிப் சபசோகும்
பசோடதயில் இருப்பது பல்லவன் ஈச்சரம் என்னும் திருக்சகசோவில் ஆகும். இதுவும் பசோடல்
லபற்றேது.கி.பி.650-சலசயே இஃது இப்லபயேர் லபற்றேலதனின், அதற்கு முந்திசயே இக்சகசோவில் பல்லவ
அரசன் ஒருவனசோல் கட்டப் லபற்றேதசோகசவசோ - வழிபசோடு லசய்யேப் லபற்றேதசோகசவசோ இருத்தல் சவண்டும்
என்பது லதரிகிறேது அன்சறேசோ? எனசவ, இக்சகசோவில் கி.பி.7-ஆம் நூற்றேசோண்டிற்கு முற்பட்ட படழயே
சகசோவிலசோகும் என்பதில் ஐயேமல்டல; மூல லிங்கம் பட்டட இட்டதன்ற. சகசோவில் நகரத்தசோரசோற்
புதுப்பிக்கப் பட்டதசோகும். திருச்சுற்றில் உள்ள பிள்டளயேசோர் சகசோவில் துரபி துரங்கும் சிங்கம் வடிவில்
அடமந்துள்ள அழகு பசோர்க்கத்தக்கது.
பூம்புகசோரின் பிற்சிறேப்பு: இக்சகசோவில் ‘பல்லவன் ஈச்சரம்’ எனப் லபயேர் லபற்றேடமயேசோலும், லபரியே
பல்லவ சவந்தனசோகியே மசஹந்திரன் கசோலத்தில் இஃது இருந்தடம யேசோலும், அவனுக்கும் முற்பட்ட
கசோலத்திசல இஃது இயேன்றேதசோதல் சவண்டும். அஃதசோவது இடடப் பட்ட பல்லவர் கசோலத்திசலனும்
(கி.பி. 350-600) கட்டப் லபற்றேதசோதல் சவண்டும். அங்ஙனமசோயின், அக்கசோலத்சத கசோவிரிப்பூம் பட்டினம்
தன் பழம் லபருடமயுடன் இருந்திருத்தல் சவண்டும் என்பது தசோசன லபறேப்படுகின்றே தன்சறேசோ?
என்டன? கி.பி. 450-இல் வசோழ்ந்த புத்ததத்தர் கசோவிரிப்பூம்பட்டினத்டதச் சிறேப்பித்திருத்தலசோலும்,
இயேற்படக நசோயேனசோர் கசோலத்தில் பூம்புகசோர் சிறேப்பசோக இருந்திருத்தலசோலும், சதவசோர கசோலத்திலும்
மசோடமசோளிடககள் இருந்தன என்ற சம்பந்தர் கூறேலசோலும் என்க. எனசவ, இடடக்கசோலப் பல்லவர்
கசோலத்திலும் பிற்கசோலப் பல்லவர் கசோலத்திலும், ஏறேத்தசோழக் கி.பி. 7-ஆம் நூற்றேசோண்டு முடியேசவனும்
பூம்புகசோர் சிறேப்புற்றே நகரமசோகவும் துடறேமுகமசோகவும் இருந்திருக்கலசோம் என்ற சகசோடலில் தவறில்டல.
கடல் வசோணிகம்: அயேல்நசோட்டு வசோணிகம் சிறேப்புறே நடந்து வந்ததசோல் பல நசோட்டு வசோணிகர் தம் உற்றேசோர்
உறேவினருடன் புகசோரிற் கூடி வசோழ்ந்தனர். பரிகள் மகுதியேசோக வந்து இறேங்கின. மளகுப் லபசோதிகள்
ஏற்றமதி லசய்யேப்பட்டன; வடமடலகளிலிருந்து மணிகளும், லபசோன்னும், சமற்கு மடலயிலிருந்து
அகிலும் சந்தனமும், லதன்கடலிலிருந்து முத்துகளும், சமற்கடலிலிருந்து பவளம், கங்டகச் சமலவளிப்
லபசோருள்களும் கசோவிரிச் சமலவளிப் லபசோருள்களும் லவளிநசோடுகட்கு ஏற்றமதி லசய்யேப்பட்டன.
ஈழத்திலிருந்து உணைவுப் பண்டங்களும் கடசோரத்திலிருந்து (மசலயேசோ) பலவடகப் பண்டங்களும் மூட்டட
முட்டடயேசோக இறேக்குமதி ஆயின.[39]
இச்லசய்திகடளப் லபரிப்ளுஸ், என்னும் நூலுடனும், பிடளநி, தசோலம முதலியேவர் வடரந்த
நூல்களுடனும் ஒப்பிட்டுப் பசோர்த்தசோல், தமழ் நூற்லசய்திகள் அடனத்தும் உண்டம என்படத அறியேலசோம்.
‘இந்தியே நசோட்டு அரசர் அந்தப்புரங்கட்கு சரசோம வணிகர் ஆண்டுசதசோறம் அழகியே நங்டகயேடரக்
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லகசோண்டு லசல்கின்றேனர்’ என்ற லபரிப்ளூஸ் ஆசிரியேர் கூறியிருத்தல் கசோண்க.[40] இஃது உண்டம
என்படதச் சில இந்தியே நசோடக நூல்கள் லமய்ப்பிக்கின்றேன.[41] சரசோமர் தயேசோரித்த பட்டயேத்தில் இந்தியேத்
லதசோடர்பசோன லசய்திகளில் திண்டிஸ் (லதசோண்டி), முசிரிஸ் (முசிறி) என்பன கசோணைப்படுகின்றேன.
[42] ஏரசோளமசோன சரசோம நசோணையேங்கள் தமழகத்தின் கீழ்க்கடர ஓரமசோகக் கிடடத்தடல சநசோக்க, யேவனர்
முதலியே சமனசோட்டசோர் இங்குத் தங்கி வசோணிகம் லசய்தடம நன்கு விளங்கும். ‘சனத்திற்கும் சமற்கு
நசோடு கட்கும் நடந்த கடல் வசோணிகத்தில் லதன் இந்தியேசோ நடுவிடமசோக இருந்து பல நூற்றேசோண்டுகள்
லசழித்த வசோணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தது’ என்ற கூறம் சனர் குறிப்புகளும் நிடனவு கூர்தற்குரியேன. கி.பி.
முதல் இரண்டு நூற்றேசோண்டுகளில் நடந்த கடல் வழி வசோணிகசம உயேர்ந்ததசோகும். பண்டட வசோணிகத்தில்
சரசோமப் சபரரசு ஆண்டுசதசோறம் இந்தியேசோ, சினம், அசரபியேசோ ஆகியே நசோடுகட்கு ஏறேத்தசோழ 10,87,500
பவுன்கள் லபறேத்தக்க லபசோன்டனயும் லவள்ளிடயேயும் லகசோடுத்து வந்தது.[43]பருவக் கசோற்ற நிடலயும்
சரசோமர் சபசோக வசோழ்க்டகயும் கடல் வசோணிகத்டதப் லபருக்கியேது. இதற்கு நடுநசோயேகம்
அலலக்சசோண்ட்ரியேசோவசோக இருந்தது. அகஸ்டஸ் சபரரசர்க்குப் பிறேகு அசரபியேத் துடறேமுகங்கள் தம்
லசல்வசோக்டக இழந்தன. எகிப்திற்கும் இந்தியேசோவிற்கும் சநசர வசோணிகம் நடக்கலசோயிற்ற. லபரிப்ளுஸ்
கசோலத்தில் இந்சநர்வழி உண்டசோகிவிட்டது. பண்ட மசோற்றேம் நடடலபற்றேது.
இந்தியேசோவிலிருந்து பருத்தியும் பட்டும் சிறேப்பசோகச் லசன்றேன. இவ்விரண்டும் அலலக்சசோண்ட்ரியேசோவில்
இருந்த லதசோழிற்சசோடலகளில் ஆடடகளசோக லநய்யேப்லபற்றேன. பதிலுக்குக் கண்ணைசோடிப் லபசோருள்கள்,
உசலசோகத் தகடுகள் லமல்லியே ஆடடகள் இன்னபிறேவும் இந்தியேசோவிற்கு அனுப்பப்பட்டன.[44]
[45] இந்தியேசோவிற்கும் சரசோமப் லபருநசோட்டிற்கும் நடந்த வசோணிகத்தின் சிறேப்டபப் லபரிப்ளுஸ் நூலிலும்
தசோலம வடரந்துள்ள நூலிலும் இருந்சத நன்கறியேலசோம். சரசோம நசோட்டிலிருந்து வரும் லபசோருள்கடளச்
சுமத்ரசோ, மசலயேசோ முதலியே இடங்கட்கு சமல் கடர நசோட்டிலிருந்து லகசோண்டு லசன்றேவர் தமழசர. ஆவர்.
அவர்கள் அக்கசோலத்தில் திடர கடல் ஓடி வசோணிகம் லசய்தனர்.[46] இத்தடகயே லசழுடமயேசோன வசோணிகம்
அலலக்சசோண்ட்ரியேப் படுலகசோடல நிகழ்ச்சிவடர லசம்டமயேசோக நடடலபற்ற வந்தது.
இங்ஙணைம் நடடலபற்ற வந்த வசோணிகத்திற் கீழ்க்கடர ஒரமசோக நடந்த பகுதியில் லபரும் பங்கு
லகசோண்டவர் சசசோழசர யேசோவர். சசசோழ நசோட்டுத் துடறேமுகங்களில் கடசலசோரசம
லசல்லத்தக்க கப்பல்கள் பல இருந்தன. ‘சங்கரசோ’ என்னும் லபயேர் லகசோண்ட லபரியே கப்பல்களும்
இருந்தன. கங்டக முதலியே இடங்களுக்குச் லசன்றே கப்பல்கள் ‘சசசோழந்தி’ எனப் லபயேர் லபற்றேன.
[46] இக்குறிப்பசோல் சசசோழரிடம் கடசலசோரசம லசல்லத்தக்க சிறியே கப்பல்களும், லபரியே கப்பல்களும்
கடல் கடந்து லசல்லத்தக்க லபரியே கப்பல்களும் இருந்தன என்பது நன்கு விளங்குகிறேதன்சறேசோ?
இக்கப்பல்கள் இருந்தடம பட்டினப்பசோடலயேசோலும் மணிசமகடலயேசோலும் (இலக்கியே வடகயேசோலும்) நசோம்
நன்குணைரலசோம்.[47] இங்ஙணைம் லபருத்த கடல் வசோணிகம் கிழக்கிலும் லதற்கிலும் லசய்து வந்த தமழ்
மக்கள் இந்து - சனம், சுமத்ரசோ, ஜேசோவசோ முதலியே இடங்களில் வசோணிகத்தின் லபசோருட்டுக்
குடிசயேறியிருந்தனர் என்பதில் ஐயேமுண்சடசோ? இடதத்தசோன் அறிஞர் ஆதரித்து விளங்க வடரந்துள்ளசோர்.
[48]
பண்டங்கள் சில: பூம்புகசோரில் விற்படனக்கு இருந்த லபசோருட்களுட் சில அடியேசோர்க்கு நல்லசோரசோல்
ஊர்கசோண் கசோடத உடரயிற் குறிக்கப் லபற்றேன. அடவ அறிதலசோல் அக்கசோல வசோணிகச்சிறேப்டபயும்
அவ்வசோணிகம் லசய்த தமழ் மக்களது ஒப்புயேர்வற்றே நசோகரிகத்டதயும் நன்குணைரலசோம்.
“அருமணைவன், தக்சகசோலி, கிடரசோவன், கசோரகில் எனப்பட்ட அகிலின் லதசோகுதியும்; சகசோசிகம், பீதகம்,
பச்சிடல, அரத்தம், நுண்துகில், சுண்ணைம், வடகம், பஞ்சு, இரட்டு பசோடகம், சகசோங்கலர், சகசோபம்,
சித்திரக்கம்பி, குருதி, கரியேல், சபடகம், பரியேட்டக்கசோசு, சவதங்கம், புங்கர்க்கசோழகம், சில்லிடக, துரியேம்,
பங்கம், தத்தியேம், வண்ணைடட, கவற்றமடி நூல்யேசோப்பு, திருக்கு, சதவசோங்கு[குறிப்பு 5], லபசோன் எழுத்து,
குச்சரி, சதவகிரி, கசோத்துலம். இறேஞ்சி, லவண்லபசோத்தி, லசம்லபசோத்தி, பணிப்லபசோத்தி
எனப்பட்ட துகிலின் லதசோகுதியும்; மடலயேசோரம், தீ முரண் பச்டச, கிழசோன் பச்டச, பச்டச லவட்டட,
அரிசந்தனம், சவர், சுக்லகசோடி எனப்பட்ட ஆரத் லதசோகுதியும்: அம்பசரச்சம், கத்துரி, சவ்வசோது, சசோந்து
குங்குமம், பனிநீர், புழகு, தக்சகசோலம், நசோகப்பூ இலவங்கம், சசோதிக்கசோய், வசுவசோசி, நீரியேசோசம், டதலம்
எனப்பட்ட வசோசடனத் லதசோகுதியும்; மடலச்சரக்கு, கடல, அடடவு சரக்கு, மசோர்பு, இளமசோர்பு,
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ஆரூர்க்கசோல், டகலயேசோட்டுக்கசோல், மசோர்ப்பற்ற, Gotfr tffrar rrgåT, குமலடறிவசோன், உருக்குருக்கு, வசோசறேசோக
சூடன், சனச்சூடன் எனப்பட்ட கற்பூரத் லதசோகுதியும் முதலசோயின.”[49]
டகத் லதசோழில்கள்: சசசோழநசோட்டில் பட்டசோடட, பருத்தியேசோடட முதலியே லநய்யேப்பட்டன; நூல் நூற்றேல்,
லபண்கள் லதசோழிலசோக இருந்தது. பசோம்பின் பட்டட சபசோன்றே பலவடக லமல்லியே ஆடடகள், பலநிறே
ஆடடகள் என்பன அழகுறே லநய்யேப்பட்டன. இக் டகத் லதசோழில் உடறேயூரில் சிறேப்பசோக நடந்தலதன்ற
லபரிப்ளுஸ் கூறதல் கசோண்க. கண்ணைசோலும் கசோண்டற்கரியே நுண்ணியே இடழகடளக் லகசோண்டு
லநய்யேப்பட்ட ஆடடகளும் உண்லடன்ற லபசோருநர் ஆற்றப்படட அடறேகின்றேது. ஆடடயின் உயேரியே
தன்டமடயே மணிசமகடலயும் வியேந்து கூறேடலக் கசோணைலசோம். உயேரியே ஆடடகள் லவளிநசோடுகட்குச்
லசன்றேடம சநசோக்க, நசோட்டில் லபரும் பகுதிசயேசோர் லநய்தற்லறேசோழிலில் ஈடுபட்டிருந்தனர் என்னல்
மடகயேசோகசோது. நகரச் சிறேப்புக் கூறியேவிடத்துப் பலவடகத் லதசோழிலசோளரும் குறிப்பிடப் லபற்றேனரசோதலின்,
அவர் லசய்து வந்த பலவடகத் லதசோழில்களும் இந்நசோட்டில் நடடலபற்றேன என்படத நன்கு உணைரலசோம்.
உள்நசோட்டு வசோணிகம் லபரிதும் பண்டமசோற்றேசோகசவ இருந்தலதன்னலசோம். லநல்சல லபரும்பசோலும்
நசோணையேமசோக இருந்தது. லநல்டலத் தவிர, அவரவர்க்குத் சதடவயேசோன லபசோருள்கடளத் தந்து தமக்குத்
சதடவயேசோன லபசோருள்கடளப் லபறம் பழக்கமும் இருந்து வந்தது. பிற்கசோலச் சசசோழ அரசியேலிலும்
லநல்சல சிறேந்த பண்ட மசோற்ற சவடலடயேச் லசய்து வந்தது. நசோணையேங்கள் இரண்டசோம் படியினவசோகசவ
கருதப்பட்டன.
சமயே நிடல: சசசோழநசோடு லதசோன்ற லதசோட்டுச் டசவ நசோடசோகசவ இருந்து வந்தது. அதற்கு அடுத்தபடியேசோக
டவணைவம் இருந்து வந்தது. பிற்கசோலக் களப்பிரர் கசோலத்திலும் பல்லவர் கசோலத்திலும் சிற்றேரசசோக இருந்த
சசசோழரும் பல்லவடரப் சபசோலசவசோ, பசோண்டியேடரப் சபசோலசவசோ, சமயேம் மசோறினர் என்ற கூறே இதுகசோறம்
சசோன்ற கிடடத்திலது. சிவன், முருகன் சகசோவில்கள், திருமசோல் சகசோவில் ஆகியேன இருந்தன. இந்த
நசோட்டிற்கு புதியேனவசோகப் புகுந்த வடநசோட்டுக் லகசோள்டககள் பரவியே பிற்கசோலத்தில், இந்திரன், பலசதவன்
முதலிசயேசோர்க்கும் அருகன், புத்தன் முதலியே சதவர்க்கும் சகசோவில்கள் சதசோன்றின. புகசோரில் பல சமயேங்கள்
இருந்தன. பல சமயேப் புலவர் இருந்தனர். ஆனசோல் அச்சமயேங்கள் சபசோரிட்டில; புலவர் சபசோரிட்டிலர்.
எல்லசோச் சமயேத்தவரும் தத்தமது சமயேக் சகசோட்பசோடுகட்சகற்றே சநரியே வசோழ்டவ நடத்தி வந்தனர்.
கலப்புச் சமயேம்: லதசோடக நூல்களில் படழயே பசோக்கள் உண்டு. அவற்றில் பழந்தமழர் லதய்வங்கசள
சபசப்பட்டி ருக்கும் திடணைக்குரியே லதய்வங்கசள சபசப்பட்டிருக்கும். பிற்கசோலப் பசோக்களில் வடவர்
வருடகயேசோல் ருத்ர வழிபசோடு ஏற்பட்ட கசோலத்தில் பல கடதகள் புகுந்தன. அக்கடதகள் அடனத்தும்
பிற்கசோலப் பசோக்களில் ஆங்கசோங்கு இடம் லபற்றள்ளன. சிவன் முப்புரம் எரித்தடம, சகரர் கடடலத்
சதசோண்டியேது; இரசோமசோயேணைக் கடதகள், மகசோபசோரதக் கடதகள் இன்சனசோரன்ன பிறே வடநசோட்டுக் கடதகள்,
சிலப்பதிகசோரம். மணிசமகடல என்னும் கடடச்சங்கத்து இறதிக்கசோல நூல்களில் பசோகவத புரசோணைச்
லசய்திகள், விசுவசோமத்திரன் நசோய் இடறேச்சிடயே உண்டது. அகல்டயே வரலசோற. வசோமன அவதசோரக் கடத
இன்ன பிறேவும் பல இடங்களில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.
வடலமசோழியேசோளர் சங்க கசோலத்தில் நன்கு நிடலத்து விட்டனர் என்படதப் பலவிடத்தும் குறித்சதசோம்.
அவர்கள் சிறேந்த கல்வி, சகள்விகளில் வல்லுனரசோக இருந்தனர். நசோன்கு சவதங்களிலும் அடவ
லதசோடர்பசோன பிறே நூல்களிலும் புலடம லபற்றிருந்தனர். அவர்கள் பழக்கத்தசோல் சங்க கசோலத்துச் சசசோழ
மன்னருட் சிலர் சவத சவள்விகடளச் லசய்தனர் என்பது லதரிகிறேது. லபருநற்கிள்ளி
என்பவன் இரசோஞ்சூயேம் (இரசோஜேசூயே யேசோகம்) லசய்தவன். அதனசோல் இவன் வடநூற் லகசோள்டகப்படி
சபரரசன் என்பது லபறேப்படுகிறேது. இத்தடகயே அரசர்கள் அந்நசோன்மடறேயேசோளர்க்குச் சில ஊர்கடள
மசோனியேமசோக விட்டிருந்தனர் சபசோலும்! அவருள் ஒருவன் சசசோணைசோட்டு பூஞ்சசோற்றசோர்ப்
பசோர்ப்பசோன் லகளனியேன் விண்ணைந்தசோயேன் என்பவன். இவன் லகளண்டின்யே சகசோத்திரத்டதச் சசர்ந்தவன்
ஓதல், ஒதுவித்தல் முதலியே ‘அறவடகப்பட்ட பசோர்ப்பனப் பக்க’த்திலும் சிறேந்தவன்; சிறேந்த
லகசோடடயேசோளி. தமழ்ப் புலவர்கடள நன்கு ஆதரித்தசோன். இவடன ஆவூர் மூலங்கிழசோர் என்னும்
நல்லிடசப் புலவர் பசோரசோட்டிப் பசோடியுள்ளசோர். அப்பசோடலில் சவள்விடயேப் பற்றியே பல விவரங்கள்
லதரிகின்றேன. இக்குறிப்பசோல் சவத சவள்வி தமழ்நசோட்டில் லசய்யேப்பட்டது என்பதும், அறிவுடடத்
தமழர் அதடன நன்கு அறிந்திருந்தனர் என்பனவும் நன்கு விளங்குகின்றேன.[50]
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சிவபிரசோன் முழுமுதற் கடவுள் என்படதச் சமணை கசோவியேமசோன சிலப்பதிகசோரமும் லபளத்த கசோவியேமசோகியே
மணிசமகடலயுசம கூறகின்றேன எனின், அக்கசோலத் தமழர் அங்ஙனசம கருதினர் எனக் சகசோடலில்
தவறில்டல அன்சறேசோ? இதனசோற் லபரும்பசோலசோன தமழர் டசவர் என்பது கூறேசோசத அடமயும் அன்சறேசோ?
சவங்கடமும் திருவரங்கமும் சிறேந்த டவணைவத் தளிகளசோகச் சிலப்பதிகசோரம் கூறேடல சநசோக்கின்
ஆய்ச்சியேர் குரடவடயே அழுத்தமசோக ஆரசோயின், சங்ககசோலத்தில் டவணைவமும் சபசோற்றேத்தக்க சமயேமசோக
இருந்தது என்படத நன்கறியேலசோம். இந்த இரண்டுடன் சமற்லசசோன்ன சவத சமயேமும் சங்ககசோலத்
தமழரிடம் கலக்கத் லதசோடங்கியேது என்பது நடுநின்ற ஆரசோய்வசோர் நன்கறிதல் கூடும்.
புகசோரில் லபளத்த விகசோரம், சமணைப்பள்ளி முதலியேன இருந்தன. இருதிறேத்துப் லபரியேசோரும் தங்கள் சமயே
சபசோதடனகடளப் பண்பட நடத்தி வந்தசோர்கள். லபருஞ் லசல்வனசோக விளங்கியே சகசோவலன் சமணைன்,
இளங்சகசோ அடிகள் சமணைர் மணிசமகடல லசய்த கூலவசோணிகன் சசோத்தனசோர், லபளத்தர். மசோதவியும்
மணிசமகடலயும் லபளத்த பிக்குணிகளசோயிருந்தனர். இவற்டறே நன்கு சநசோக்குடகயில், சங்க கசோலத்
தமழகத்தில் அவரவர் விரும்பியேவசோற சமயேக் லகசோள்டககடளப் பின்பற்றே முழுவுரிடம லபற்றிருந்தனர்
என்பது நன்கு லதரிகிறேதன்சறேசோ?
சங்க கசோலத்துக் சகசோவில்கள்: சிவன், முருகன், திருமசோல், பலசதவன், மசோசசோத்தன் இவர்க்கும்;
கற்பகத்தரு லவள்டளயேசோடன, வச்சிரப்படட, ஞசோயிற, திங்கள் முருகன் சவல் இவற்றக்கும்
சகசோவில்கள் இருந்தன; வர்த்தமசோனர்க்கும் புத்த சதவர்க்கும் சகசோவில்கள் இருந்தன. நசோடு முழுதும்
கிரசோம சதவடதகட்கும் வீரர்க்கும் பிறேர்க்கும் சிறியே சகசோவில்கள் இருந்தன. இடவ யேசோவும் லசங்கல்,
மண், மரம், உசலசோகம் இவற்றேசோல் ஆன சகசோவில்கசள ஆகும்.
இடுதல், சுடுதல் முதலியேன: இறேந்தவர் உடடல எரித்தல் உண்டு; புடதத்தல் உண்டு; தசோழியிற்
கவித்தல் உண்டு. தசோழியிற் கவித்தசல மகப் படழயே வழக்கம். இடுதல், சுடுதல் என்பன பிற்பட்டடவ.
இடவ பிற்பட்டடவ ஆயினும், பல ஆயிரக்கணைக்கசோன ஆண்டுகளசோக இருந்துவரும் பழக்கசம ஆகும்.
இறேந்தவர் உடடல அடக்கம் லசய்த இடத்தில் சிற சகசோவில்கள் எழுப்புதல் மரபு. “குறியேவும்
லநடியேவும் குன்ற கண்டன்ன” இறேந்தசோர் சகசோவில்கள் புகசோரில் இருந்தன என்ற மணிசமகடல கூறதல்
கசோணைலசோம். பத்தினிப் லபண்டிர் கணைவருடன் இறேத்தல் மரபு. அப்லபண்டிர்க்கும் சகசோவில்கள்
எழுப்புதல் மரபசோக இருந்தது. மடனவியேர் கணைவருடன் இறேத்தல் லதசோன்ற லதசோட்டு இருந்து வரும்
தமழ்நசோட்டுப் பழக்கமசோகும். ‘அங்கனம் இறேவசோதவர் தீக்குளிப்பர்; அதுவும் ஆற்றேசோதவர் மறபிறேப்பில்
அக்கணைவடனக் கூடற்குரியே முடறேயில் டகம்டம சநசோன்பு சநசோற்பர்” என்ற மணிசமகடலயில் மசோதவி
கூற்றேசோக வருதல் சநசோக்கத் தக்கது.
சசசோழர் சபரறிவு: சசசோழ அரசர் குறிப்பிட்ட நசோள்களில் பல சமயேத்தவடரயும் அடழத்துத் தத்தமது
சமயேத்டதப் பற்றி விளக்கச் சந்தர்ப்பம் அளித்து அவற்டறேப் லபசோது மக்கள் சகட்க வசதியேளித்தனர்
என்பது குறிப்பிடத்தக்க லசய்தியேசோம். இதடன மணிசமகடல இந்திரவிழவூலரடுத்த கசோடதயிற்
கசோணைலசோம். சசசோழர் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த கசோஞ்சியிலும் பல சமயேப் லபருமக்கள் இருந்தனர்.
ஒவ்லவசோரு தடலநகரத்திலும் இக்கசோட்சிடயேக் கசோணைலசோம். இப்லபருந்தன்டம வசோய்ந்த லசயேல்.
“எப்லபசோருள் யேசோர்யேசோர்வசோய்க் சகட்பினும் அப்லபசோருள்
லமய்ப்லபசோருள் கசோண்ப தறிவு”
எனவும்,
“எப்லபசோருள் எத்தன்டமத்தசோயினும் அப்லபசோருள்
லமய்ப்லபசோருள் கசோண்ப தறிவு”
எனவும், வகுத்த வள்ளுவனசோர் சட்டப்படி சசசோழப் சபரரசர் நடந்து வந்தனர் என்படத நன்கு
உணைர்த்துகிறேதன்சறேசோ?
___________________________________________________________________________________________________
1. ↑ Gazetteer of the Tanjore Dt.,Vol. I, p.15
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3. ↑ புறேம் 40.
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முதலியேசோர், கணைக்கப் பிள்டள சிதம்பரநசோத முதலியேசோர், புவனகிரி சிதம்பரநசோத முதலியேசோர் என்னும்
லபருமக்களசோவர்.
5. ↑ இவ்வடகத் துகிடலத் தயேசோரித்தவர் சதவசோங்கர் எனப்பட்டனர் சபசோலும்!
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பசோகம் 2
1. சசசோழரது இருண்ட கசோலம்
பல்லவர்-களப்பிரர்: சங்கத்து இறதிக் கசோலத்தில் சவங்கடத்திற்கு அப்பசோற்பட்ட நிலப்பகுதிடயேக்
கங்டகயேசோறவடர சசோதவசோஹனர் என்னும் ஆந்திர நசோட்டு மன்னர் ஆண்டு வந்தனர். அவர்கட்கடங்கித்
லதன் பகுதிடயே ஆண்ட மரபினர் பல்லவர் என்பவர். இப்பல்லவர் சசோதவசோஹனப் சபரரசு
வீழ்ச்சியுற்றேதும் கிருஷ்டணையேசோற முதல் லபண்டணையேசோற வடரப்பட்ட நசோட்டிற்குத் தசோசம
உரிடமயேசோளர் ஆயினர்; ஆகித் லதற்சக இருந்த அருவசோ வடதடலநசோடு, அருவசோ நசோடுகடளக் டகப்பற்றே
முடனந்தனர். அப்லபசோழுது அருவசோ வடதடல நசோட்டில் கடப்டபவடர இருந்த
லபருங்கசோட்டுப்பகுதிகளில் வசோழ்ந்து வந்த களவர் என்னும் வீரமரபினர் பல்லவர் படடலயேடுப்பசோல்
லநருக்குண்டனர்; லநருக்குண்டு தம் நசோட்டில் இருக்க முடியேசோரசோய் அருவசோ நசோட்டினுட் புகுந்தனர்.
இங்ஙனம் இக்குழப்பம் ஏற்பட்ட கசோலம் ஏறேத்தசோழக் கி.பி.300 என்னலசோம். களவடர விரட்டி
அருவசோவடதடல நசோட்டடக் டகப்பற்றியே பல்லவர், சமலும் அவருடன் லபசோருது பசோலசோற்றக்குத்
லதற்சக அவடர விரட்டி; ஏறேத்தசோழக் கி.பி. நசோன்கசோம் நூற்றேசோண்டின்
முற்பகுதியில் கசோஞ்சிபுரத்டதக் சகசோநகரசோகக் லகசோண்டு லதசோண்டட நசோட்டின் வடபகுதிடயே
ஆளலசோயினர். இங்ஙனம் ஆண்ட முதற்பல்லவ சவந்தன் சிவ ஸ்கந்தவர்மன் என்பவன்.[1]
களப்பிரர்-சசசோழர்-பசோண்டியேர்: சிவ ஸ்கந்தவர்மனசோல் சதசோற்கடிக்கப்பட்ட களப்பிரர் சவற
வழியின்றிப் பசோலசோற்றின் லதற்குமுதல் கசோவிரியேசோற வடர பரவினர்; பின்னர்ச் சசசோணைசோட்டின்
உட்பகுதியிலும் புகுந்தனர்; சசசோழர் அரசு நிடலகுடலந்தது. களப்பிரர் சசசோணைசோட்டுடன் நின்ற விடசோது,
பசோண்டியே நசோட்டிலும் புகுந்து பசோண்டியேடன ஒடச் லசய்தனர். இங்ஙனம் சசசோழ பசோண்டியேர் தம்
அரசிழந்தகசோலம் ஏறேத்தசோழக் கி.பி. 350-450 எனக் லகசோள்ளலசோம். இங்ஙனம் முடியிழந்த பசோண்டியே நசோடு,
ஏறேத்தசோழ கி.மு. 590-இல் பசோண்டியே அரசனசோன கடுங்சகசோனசோல்நிடலலபற்றேது. அதுமுதல் வன்டமமக்க
பசோண்டியே மன்னர் பல்லவப் சபரரசடரசயே எதிர்க்கத் தக்க சபரசோற்றேல் லபற்றேனர். ஆதலின், களப்பிரர்
வன்டம குன்றிப் பசோண்டியேரிடம் சிற்றேரசரசோயினர்.
சசசோணைசோட்டில் இருந்த களப்பிரர் ஏறேத்தசோழக் கி.பி. 575 வடர சபரரசரசோக இருந்தனர்;
பின்னர் சிம்மவிஷ்ணு என்றே பல்லவனசோல் முற்றிலும் முறியேடிக்கப்பட்டனர்; சசசோழ அரடச இழந்தனர்;
தஞ்டச, வல்லம், லசந்தடல, புதுக்சகசோட்டட முதலியே இடங்களில் சிற்றேரசர் ஆயினர். வலுத்தவர் பக்கம்
சசர்ந்து கசோலத்திற்கு ஏற்றேசோற்சபசோல நடந்து வந்தனர்.
களப்பிரர் ஆட்சியினின்றம் பசோண்டியேர் விடுதடல லபற்றேசோற்சபசோலச் சசசோழர் கி.பி. 6-ஆம் நூற்றேசோண்டில்
விடுதடல லபறேக்கூடவில்டல. ஏன் எனில், அக்களப்பிரரினும் வன்டம மக்க பல்லவர் களப்பிரடர
அடக்கி நசோட்டடக் கவர்ந்து லகசோண்டடமயின் என்க. இங்ஙனம் நசோட்டடக் கவர்ந்த பல்லவர் கி.பி. 875
வடர சசசோழ நசோட்டட விட்டிலர். ஆதலின், சசசோழர் ஏறேத்தசோழக் கி.பி. 350 முதல் முடி இழந்து வசோழ
சவண்டியேவர் ஆயினர் என்பது கவனித்தற்கு உரியேது.[2] இனி, இந்த இருண்டகசோலத்தில் சசசோழடரப்
பற்றியே லசய்திகள் குறிக்கும் சசோன்றகடளக் கசோண்சபசோம்.
புத்ததத்தசோ: இவர் ஒரு லபளத்த சமயேப் லபரியேசோர். இவர் 'அபிதர்மசோவதசோரம்’ என்னும் நூடலச்
சசசோழநசோட்டில் இருந்து எழுதியேவர். இவர், “கசோவிரிப்பூம்பட்டினம் லசல்வ வணிகடரக் லகசோண்டது;
மசோட மசோளிடககள் நிரம்பியேது; இனியே பல பூஞ்சசசோடலகடள உடடயேது; அரண்மடனகடள உடடயேது;
கண்டதசோசன் கட்டியே புத்த விஹசோரத்தில் நசோன் இருந்து, என் மசோணைவி சுமதியின் சவண்டுசகசோளசோல்
இந்நூடல எழுதிசனன்[3]" என்ற சமற்லசசோன்ன தமது நூலின் ஈற்றிற் குறித்துள்ளசோர். அவசர தமது
விநயேவிநிச்சியேம்' என்னும் நூலின் இறதியில், "இந்நூல் புத்த சடர்களசோல் வடரயேப்பட்டது. நசோன்
சசசோணைசோட்டில் உள்ள பூதமங்கலத்தில்[4] சவணுதசோச விஹசோரத்தில் தங்கி இருந்தலபசோழுது இதடன
எழுதிசனன். அச்சுத விக்கந்தன் என்னும் களப்பிர மரபரசன் உலகத்டத ஆண்ட லபசோழுது இந்நூடலத்
லதசோடங்கி எழுதி முடித்சதன்[5]" என்ற கூறியுள்ளசோர். இவர் கசோலம் ஏறேத்தசோழக் கி.பி. 450 ஆகும்.[6]
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களப்பிரரும் லபளத்தரும்: அச்சுதன் என்னும் களப்பிர அரசன் மூசவந்தடரயும் விலங்கிட்டு
டவத்ததசோக 'தமழ் நசோவலர் சரிடத கூறகின்றேது. கி.பி. 10-ஆம் நூற்றேசோண்டினரசோன அமதசசோகரர் என்னும்
லபளத்தர் இந்த அச்சதடனப்பற்றியே சில பசோக்கடளக் குறித்துள்ளசோர். இக்குறிப்பசோலும், புத்த தத்தர்
இவடனக் குறித்திருப்பதசோலும் இவன் லபளத்தனசோக இருந்திருக்கலசோம் எனக் சகசோடலில் தவறில்டல.
இவன் 'உலகத்டத ஆண்டசோன்' எனப் புத்ததத்தர் கூறேலசோல், அச்சுதன் சசசோழ-பசோண்டியே நசோடுகடள
ஆண்டனன் என்ற லகசோள்ளலசோம். இவன் கசோலத்தவசர லபரியே புரசோணைம் கூறம் மூர்த்தி நசோயேனசோர். இவன்
லபளத்தனசோக இருந்ததசோற்றேசோன் டசவத்திற்குப் லபரும் படகவனசோக இருந்தசோன் சபசோலும்!
“களப்பிரர் இடடயீடு. அப்லபசோழுது சபரரசரும் சசோர்வலபளமரும் ஆண்டு மடறேந்தனர். பின்னர்க்
கடுங்சகசோன் களப்பிரடர விரட்டிப் பசோண்டியே நசோட்டடக் டகப்பற்றினசோன்”
என்ற சவள்விக்குடிப்பட்டயேம் எடுத்து இயேம்புகின்றேது. இக்களப்பிரர், வழிவழியேசோக வந்த
பிரம்மசதயேத்டத அழித்தனர். அதடனக் சகசோச்சடடயேன் கி.பி.எட்டசோம் நூற்றேசோண்டில் புதுப்பித்தசோன்.
இச்லசயேடலக் லகசோண்டும் களப்பிரர் லதசோடக்கத்தில் லபளத்தரசோகவும் சமணைரசோகவும் இருந்தனர் எனக்
சகசோடலில் தவறில்டல.
மணிசமகடல கசோலத்தில் சசசோழ நசோட்டில் பூதமங்கலம் லபளத்தர்க்குரியே இடமசோகக் குறிக்கப்பட்டிலது.
ஆனசோல், களப்பிரர் கசோலத்தில் புத்ததத்தரசோல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த இடத்தில் ஏறேத்தசோழக் கி.பி.
660-இல் புத்தர்கள் இருந்தனர்; சம்பந்தசரசோடு வசோதிட்டுத் சதசோற்றேனர் என்படத சநசோக்க. கி.பி. 575-இல்
களப்பிரர் வலிடயே அடக்கிப் பல்லவர் சசசோழ நசோட்டட ஆண்டு வந்த லபசோழுதும் பூதமங்கலம் சம்பந்தர்
கசோலம் வடர லபளத்த இடமசோக விளங்கிவந்தது என்படத அறியேலசோம். எனசவ பூதமங்கல விஹசோரம்
களப்பிரர் கசோலத்சத சதசோன்றியேலதன்னல் தவறேசோகசோது.
களப்பிரரும் சமணைரும்: கி.பி. 470-இல் மதுடரயில் திகம்பர சமணைர் அடனவரும் கூடிச் சங்கம் ஒன்டறே
நிறவினர். அதன் தடலவர் வச்சிரநந்தி ஆவர் என்ற 'திகம்பர தரிசனம்' என்னும் சமணைநூல்
லசப்புகின்றேது. இக்கசோலத்திற் பசோண்டியே நசோட்டு அரசரசோக இருந்தவர் களப்பிரசர ஆவர். அவர்கள்
கசோலத்தில் 'திகம்பர சங்கம்’ மதுடரயிற் கூடியேலதனின், அத்திகம்பர சமணைசர சம்பந்தர் கசோலம் (கி.பி. 670)
வடர பசோண்டியே நசோட்டில் பசோண்டியே அரசடனயும் தம் வயேப்படுத்தி இருந்தனர் எனின், அச்லசல்வசோக்குப்
பிற்கசோல (கி.பி. 5-ஆம் நூற்றேசோண்டு)க் களப்பிர அரசரசோற்றேசோன் உண்டசோகி இருத்தல் சவண்டும் என்பது
லபறேப்படுகின்றேன்சறேசோ?
எனசவ, இதுகசோறம் கூறியேவற்றேசோல், களப்பிர அரசருள் முற்பகுதியினர் லபளத்த சமயேத்டதயும்,
பிற்பகுதியினர் சமணை சமயேத்டதயும் வளர்த்தவர் என்பதும், அவற்றள் சம்பந்தர் கசோலத்தில்
சசசோழநசோட்டில் லபளத்தமும் பசோண்டியே நசோட்டில் சமணைமும் இருந்தது என்பதும் அறியேத்தக்கன.
களப்பிரர்: சிம்மவிஷ்ணு முதலியே பிற்கசோலப் பல்லவர் பட்டயேங்களிலும் சமடலச் சசோளுக்கியேர்
பட்டயேங்களிலும் பிறேவற்றிலும் களப்பிரர் லபயேர் கசோணைப்படுகின்றேது. எனசவ, இப்புதியே மரபினர் தமழ்
நசோட்டில் சபரரசர்களசோகவும் சிற்றேரசர்களசோகவும் இருந்தனர் என்பது நன்கு லதரிகிறேது.
சசசோழடரப்பற்றியே குறிப்புகள்: சசசோணைசோட்டு வரலசோற்றில் இருண்ட பகுதியேசோகியே (கி.பி. 300 - கி.பி. 875)
ஏறேத்தசோழ 6 நூற்றேசோண்டுகள் லகசோண்ட கசோலத்தில் சசசோழடரப் பற்றிப் பட்டயேங்களும் இலக்கியேங்களும்
கூறவன கசோண்சபசோம்:
கி.பி. 400 முதல் 600 வடர சகசோச்லசங்கணைசோன்
இவன் சங்க கசோலத்தவனசோ?: இவன் சங்க கசோலத்தவன் என்பதற்குக் கசோட்டப்படும் கசோரணைங்கள்
இரண்டு: (1) 74 ஆம் புறேப்பசோட்டின் அடிக்குறிப்பில் 'சசரமசோன் கடணைக்கசோல் இரும்லபசோடறே சசசோழன்
லசங்கணைசோசனசோடு சபசோர்ப் புறேத்துப் லபசோருது பற்றக்சகசோட்பட்டுக் குடவசோயிற் சகசோட்டத்துச் சிடறேயிற்
கிடந்து ‘தண்ணிர் தசோ’ என்ற, லபறேசோது, லபயேர்த்துப் லபற்றக் டகலகசோண்டிருந்து உண்ணைசோன் லசசோல்லித்
துஞ்சியே பசோட்டு எனவரும் லசய்தி, (2) லபசோய்டகயேசோர் சசசோழன் மீது களவழிப்பசோடிச் சிடறேப்பட்ட
அரசடன மீட்டசோர் என்பது களவழி ஏடுகளின் ஈற்றில் எழுதப்பட்டுள்ள லசய்தி. இவ்விரு
கூற்றகடளயும் ஆரசோய்சவசோம்.
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(1) சமற்லசசோன்ன 74-ஆம் லசய்யுளில் சகசோச்லசங்கணைசோன் என்றே லபயேர் இல்டல. அடிக்குறிப்பு, பசோடியே
புலவன் எழுதியேதும் அன்ற என்பது ‘உண்ணைசோன் லசசோல்லித் துஞ்சியே பசோட்டு’ என்பதசோல் அறியேப்படும்.
புறேநசோனூற்றப் பசோடலின் கீழ் உள்ள (பிற்கசோலத்தசோர்) எழுதியே அடிக்குறிப்புகள் பல இடங்களில் லபசோருத்த
மற்றேடவ என்பது அறிஞர் நன்கறிந்தசத. சசோன்றக்கசோக ஒர் இடம் குறித்துக் கசோட்டுதும்; புறேம் 389 ஆம்
லசய்யுளில் ‘ஆயுதங்கடளப் சபசோல நீ லகசோடுப்பசோயேசோக’ என வரும் லதசோடடரக் கண்டதும், அஃது
உவடமயேசோகக் கூறேப்பட்டது என்படதயும் கவனியேசோமல், ‘இஃது ஆதனுங்கடனப் பசோடியே பசோட்டு’ என்ற
அடிக்குறிப்பு வடரயேப்பட்டுள்ளது. இங்ஙனம் பிடழபட்ட இடங்கள் பல லபசோருத்தமற்றே
அடிக்குறிப்புகள் பல - இத்தடகயே அடிக்குறிப்புகளில் லசங்கணைசோடனக் குறிக்கும் அடிக் குறிப்பும்
ஒன்றேசோகலசோம். களவழிப்பசோக்கடளக் கசோணை, லகசோச்லசங்கணைசோன் சபரரசன் என்பதும், வீரம் வசோய்ந்த
படகவடரக் லகசோன்றேவன்[7] என்பதும் சபசோரில் லகசோங்கடரயும் வஞ்சிக் சகசோடவயும்
லகசோன்றேவன்[8] என்பதும் லதரிகின்றேன. பசோக்களசோல், இச்சசசோழடன எதிர்த்த வஞ்சிக்சகசோ (சசர அரசன்)
சபசோரில் லகசோல்லப் பட்டசோன் என்பது விளக்கமசோகிறேது. கடணைக்கசோல் இரும்லபசோடறே பற்றியே சபச்சச
களவழியிற் கசோணைப்பட வில்டல.
(2) முன்லசசோன்ன 74-ஆம் பசோடல் தமழ் நசோவலர் சரிடதயில், “சசரமசோன் சடகணைக்கசோல் இரும்லபசோடறே
லசங்கணைசோனசோற் குடவசோயிற் சகசோட்டத்துத் தடளப்பட்ட சபசோது லபசோய்டகயேசோர்க்கு எழுதி விடுத்த பசோட்டு”
என்றே தடலப்பின் கீழ்க் கசோணைப்படுகிறேது. புறேநசோனூற்ற அடிக்குறிப்பும் இதுவும் சவறபடக் கசோரணைம்
என்ன?
(3) புறேநசோனூற 74-ஆம் லசய்யுள் அடிக்குறிப்பு. கடனக்கசோல் இரும்லபசோடறே சிடறேக்கண்சணை இறேந்தசோன்
என்படதக் குறிக்கிறேது. ஆயின், தமழ் நசோவலர் சரிடதயில் உள்ள லசய்யுள் அடியில்,
“இது சகட்டுப் லபசோய்டகயேசோர் களவழிநசோற்பது பசோடச் லசங்கணைசோன் சிடறேவிட்டு அரசளித்தசோல்” என்பது
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விரு கூற்றகளும் தம்முள் மசோறபடுவடதக் கண்ட நசோவலர்-பண்டித ந.மு.
சவங்கடசசோம நசோட்டசோர் அவர்கள், “துஞ்சினசோன் கடணைக்கசோல் இரும்லபசோடறேயேசோகச் சிடறேவீடு லசய்து
அரசளிக்கப்பட்டசோன் பிறேலனசோரு சசரனசோவன் என்ற லகசோள்ளசவண்டும்” என்ற கூறி அடமந்தனர்.
[9] இங்ஙனம் சபரறிஞடரயும் குழப்பத்திற்கு உட்படுத்தும் லபசோருத்தமற்றே அடிக்குறிப்புகடளக்
லகசோண்டு சகசோச்லசங்கணைசோன் சபசோன்றே சபரரசர் கசோலத்டத வடரயேறத்தல் வலியுடடத்தசோகசோது.
2. சகசோச் லசங்கணைசோன் எழுபது சிவன் சகசோவில்கள் கட்டினசோன் எனத் திருமங்டகயேசோழ்வசோர் குறித்துள்ளசோர்.
[10] சங்க கசோலத்தில் எந்த அரசனும் சிவன் சகசோவிசலசோ, திருமசோல் சகசோவிசலசோ கட்டியேதற்குச் சசோன்றில்டல.
சிவன் சகசோவில்கள் பலவசோக ஒசர அரசனசோல் கட்டப்பட்ட கசோலம் டசவ உணைர்ச்சி சவகம் மகுதிப்பட்ட
கசோலமசோதல் சவண்டும். சங்க கசோலத்தில் அத்தடகயே உணைர்ச்சி சவகம் மக்கிருந்ததசோகக் கூறேச் சசோன்றில்டல.
சங்க கசோலத் தமழகத்தில் பல சமயேங்களும் அடமதியேசோக இருந்தன என்பசத அறியேக் கிடக்கிறேது.
அவ்வடமதியேசோன நிடலயில் ஒர் அரசன் 70 சகசோவில்கள் கட்டுதல் அசம்பசோவிதம். ஆயின், சங்க
கசோலத்திற்குப் பின்னும் அப்பர்க்கு முன்னும் களப்பிரர்-பல்லவர் சபசோன்றே சவற்றேரசர் இடடயீட்டசோல்
லபளத்தமும் சமணைமும் தமழகத்தில் மகுதியேசோகப் பரவலசோயின. சங்க கசோலப் பசோண்டியேன் அளித்த
பிரம்மசதயேவுரிடமடயேசயே அழிக்கக்கூடியே நிடலயில் களப்பிரர் சமயேக் லகசோடுடம இருந்தது என்பது
சவள்விக் குடிப்பட்டயேத்தசோல் லதரிகிறேது. அக்களப்பிரர் கசோலத்திற் நசோன் மதுடரயில் மூர்த்தி நசோயேனசோர்
துன்புற்றேசோர். சசசோழ நசோட்டில் தண்டியேடிகள், நம நந்தியேடிகள் சபசோன்றே சிவனடியேசோர்க்கும் சமணைர்க்கும்
வசோதங்கள் நடந்தன. இத்தடகயே சமயேப்பூசல்கள் நடந்து, டசவசமயே வுணைர்ச்சி மகுந்து சதசோன்றியே
பிற்கசோலத்சததசோன் சகசோச்லசங்கணைசோன் சபசோன்றே அரசர் பல சகசோவில்கள் கட்டிச் டசவத்டத வளர்க்க
முற்பட்டிருத்தல் சவண்டும்.
3. சகசோச்லசங்கணைசோடனப் பற்றித் திருமங்டக யேசோழ்வசோர் லவளியிடும் கருத்துகள் இடவயேசோகும்[11];
(1) உலகமசோண்ட லதன்னசோடன்[12] குடலகசோங்கன் சசசோழன்.
(2) லதன் தமழன் வடபுலக்சகசோன்.
(3) கழல் மன்னர் மணிமுடிசமல் கசோகம் ஏறேத் லதய்வ வசோள் வலங்லகசோண்ட சசசோழன்.
(4) விறேல் மன்னர் திறேல் அறியே லவம்மசோவுய்த்த லசங்கணைசோன் சகசோச் சசசோழன்.
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(5) படடமன்னர் உடல் துணியேப் பரிநசோவுய்த்த சதரசோளன் சகசோச்சசசோழன்.
இக்குறிப்புகளசோல் இவன் (1) வலிலபசோருந்தியே அரசர் பலடரப் சபசோரில் லகசோன்றேவன்-லவன்றேவன்
என்பதும், (2) லகசோங்குநசோடு லவன்றேவன் என்பதும், (3) சசசோழ நசோட்டிற்கு வடக்கிருந்த நிலப்பகுதிடயே
(லதசோண்டட நசோட்டட) லவன்றேவன் என்பதும், (4) சிறேந்த யேசோடனப்படட, குதிடரப்படடகடள
உடடயேவன் என்பதும் லதரிகின்றேன.
'கழல் மன்னர், விறேல் மன்னர், படட மன்னர்’ என்றேதசோல் சசசோழடன எதிர்த்தவர் மக்க வலிடமயுடடயே
படகயேரசர் என்பது லபறேப்படும். அவர்கடளச் லசங்கணைசோன் 'லதய்வ வசோள்' லகசோண்டு லவன்றேசோன்
என்பதசோலும் படகவரது லபருவலி உய்த்துணைரப்படும். சங்க கசோலத்தில் இத்தடகயே மன்னர் பலருடன்
லசங்கணைசோன் சபசோரிட்டது உண்டமயேசோயின், அப்சபசோடரப்பற்றியே சில லசய்யுட்கசளனும் அக்கசோல
நூல்களில் இருந்திருக்க சவண்டும். இல்டலயேசோயின் அவர்கள் இன்னவர் என்றே குறிப்பசோவது இருத்தல்
சவண்டும். சகசோச்லசங்கணைசோன் லசங்குட்டுவனுக்குப் பிற்பட்டவன் (கி.பி. 200 - 250) என்பது வரலசோற்ற
ஆசிரியேர் கருத்து. அங்ஙனமசோயின், அக்கசோலத்தில் அவனுடன் சபசோரிட்ட கழல்-விறேல்-படட மன்னர்’
யேசோவர்? சங்க கசோலத்தில் லதசோண்டட நசோடும் சசசோழர் ஆட்சியில் இருந்தடம மணிசமகடலயேசோல்
அறியேலசோம். அதற்கும் அப்பசோற்பட்ட வடபுலத்டத இவன் லவன்றேசோன் எனக் லகசோள்ளின், அப்படகயேரசர்
யேசோவர் எனக் கூறவது? சுருங்கக் கூறின், (1) இவன் அரசன் பலடர லவன்றேசோன் என்பதற்குச் சங்க நூல்களிற்
சசோன்றில்டல; (2) இவன் அரசர் பலடர லவன்றேவனசோகக் கசோண்கிறேசோன்; (3) சங்க இறதிக்கசோலத்திசலனும்
இங்ஙணைம் ஒர் அரசன் இருந்தசோன் என்ற கூறேத்தக்க சசோன்றகள் இல்டல; (4) இவன் சிவன் சகசோவில்கள்
பல கட்டினவன். இந்நசோன்கு கசோரணைங்களசோல் சகசோச்லசங்கணைசோன் சங்க கசோலத்திற்குப் பிற்பட்டவனசோக
இருத்தல் கூடும் என்றே எண்ணைசம பலப்படும்.
4. சகசோச்லசங்கணைசோன் தில்டலயில் சமயேத் லதசோண்டு லசய்தவன் என்பது சசக்கிழசோர் கூற்ற. 'தில்டல ஒரு
சிவத்தலமசோகச் சங்கச் லசய்யுட்களில் கூறேப்படசோடம சநசோக்கத்தக்கது. அது சகசோச்லசங்கணைசோன் கசோலத்திற்
சிறேப்புப் லபற்றேது. அவன் அங்கு மடறேயேவடரக் குடிசயேற்றி மசோளிடககள் பல அடமத்தசோன்[13].
இங்ஙனம் தில்டல சிவத்தலமசோகச் சிறேப்புற்றேடம சங்க கசோலத்திற்குப் பிறேசக என்பது தவறேசோகசோது.
5. சகசோச்லசங்கணைசோனது தந்டத லபயேர் சுபசதவன் என்பது. தசோய் லபயேர் கமலவதி என்பது[14]. இப்லபயேர்
கடளச் சசசோழப் சபரரசின் முதல் அடமச்சரசோன சசக்கிழசோர் தக்க சசோன்ற லகசோண்சட கூறினரசோதல்
சவண்டும். இப்லபயேர்கள் தூயே வடலமசோழிப் லபயேர்கள். இவ்வசோற சங்க கசோலத்து அரச குடும்பத்தினர்
வடலமசோழிப் லபயேர்கடள டவத்துக் லகசோண்டனர் என்பதற்குப் சபசோதியே சசோன்றில்டல. சம்பந்தர்
கசோலத்திற்கு முற்பட்ட சுமசோர் 6 அல்லது 5-ஆம் நூற்றேசோண்டினர் என்ற கருதத்தக்க கசோடரக்கசோல்
அம்டமயேசோர்க்குப் புனிதவதி என்பது லபயேர். அப்லபயேருடன் சமற்லசசோன்ன கமலவதி” என்றே லபயேர்
ஒப்பு சநசோக்கத்தக்கது.
இத்தடகயே பல கசோரணைங்களசோல் சகசோச்லசங்கணைசோன் சங்க கசோலத்தவன் ஆகசோன் எனக் லகசோள்ளலசோம்.
ஆயின், அவன் அப்பர் சம்பந்தரசோற் பசோடப்பட்டவன். ஆதலின், அவன் கசோலம் சமற்லசசோன்ன சங்க
கசோலத்திற்குப் பிறேகும் அப்பர் சம்பந்தர் கசோலத்திற்கு முன்னும் ஆதல் சவண்டும்; அஃதசோவது, அவன்
கசோலம் ஏறேத்தசோழ கி.பி. 300 - 600 - க்கு உட்பட்டது எனக்கூறேலசோம். இப்பரந்துபட்ட கசோலத்துள் அவன்
வசோழ்ந்திருக்கத் தக்க லபசோருத்தமசோன கசோலம் யேசோலதனக் கசோண்சபசோம்.
சகசோச்லசங்கணைசோன் கசோலம்: சவள்விக்குடிப் பட்டயேப் படி, சங்க கசோலத்திற்குப் பிறேகு பசோண்டியே நசோடு
களப்பிரர் ஆட்சியில் இருந்தது. அக்களப்பிரர் டகயிலிருந்சத கடுங்சகசோன் தன் நசோட்டடக்
டகப்பற்றினசோன் என்பது லதரிகிறேது. ஆயின், சசசோழநசோடு எவ்வளவு கசோலம் களப்பிரர் டகயில் இருந்தது?
கி.பி. 5 ஆம் நூற்றேசோண்டின் முற்பசோதியில் புத்ததத்தர் குறித்த அச்சுதனுக்கும் பிறேகு சசசோழநசோட்டட ஆண்ட
களப்பிரர் இன்னவர் என்பது லதரியேவில்டல. கி.பி. ஐந்தசோம் நூற்றேசோண்டின் இடடயில், 'குமசோர விஷ்ணு'
என்றே பல்லவன் கசோஞ்சிடயே மீளவும் டகப்பற்றினசோன். அவன் மகனசோன புத்தவர்மன் கடல் சபசோன்றே
சசசோழர் சசடனக்கு 'வடடவத்தீப் சபசோன்றேவன்' என்ற சவலூர்ப் பசோடளயேப் பட்டயேம் பகர்கின்றேது. கி.பி.
6-ஆம் நூற்றேசோண்டின் லதசோடக்கத்தில் இருந்தவனசோகக் கருதப்படும் முதலசோம் நந்தி வர்மன் என்பவன்
கசோஞ்சிபுரத்திலிருந்து பட்டயேம் விடுத்துள்ளசோன்[15]. ஏறேத்தசோழ கி.பி. 575-இல் சிம்மவிஷ்ணு என்றே
பல்லவன் மீண்டும் கசோஞ்சிடயேக் டகப்பற்றினசோன்; சசசோழர், மழவர், களப்பிரர் முதலிசயேசோடர லவன்ற
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கசோவிரிக்கடர வடர பல்லவ நசோட்டட விரிவசோக்கினசோன் என்பது சவள்விக் குடிப்பட்டயேமும் கசசோக்குடி
பட்டயேமும் குறிக்கும் லசய்தியேசோகும்[16]. இக்குறிப்புகளசோல் முன்லசசோன்ன குமசோரவிஷ்ணுவுக்குப் பிறேகும்
சிம்மவிஷ்ணுவுக்கு முன்பும் கசோஞ்சி பல்லவர் வசம் இல்லசோது அடிக்கடி டக மசோறியேதசோக நிடனக்க
இடமுண்டு. அச்சுதவிக்கந்தர்க்குப் பிறேகு, சிம்ம விஷ்ணு சசசோணைசோட்டட லவல்லும் வடர களப்பிரசர
சசசோணைசோட்டட ஆண்டனர் என்பதற்குரியே சசோன்றம் இல்டல. சமற்குறித்த பல்லவர் லசய்திகடளக்
கசோண்டகயில், சிம்மவிஷ்ணுவுக்கு முற்பட்டவர் நிடலயேசோகக் கசோஞ்சியில் தங்கித் லதசோண்டட
மண்டலத்டத ஆண்டனர் என்பது கூறேப்படவில்டல. கி.பி. 5 ஆம் நூற்றேசோண்டில் இடடயில் புத்தவர்மன்
கடல்சபசோன்றே சசசோழர் சசடனசயேசோடு சபசோரிட சவண்டியேவன் ஆனசோன்; 6 ஆம் நூற்றேசோண்டின் இறதியில்
சிம்ம விஷ்ணு சசசோழடர லவன்றேசோன். இவற்றடன் புத்தவர்மன் சபசோடரக் கசோணின்
அச்சுதக்களப்பிரனுக்குப் பிறேகு (கி.பி. 5 ஆம் நூற்றேசோண்டில்) சசசோழர் கடல் சபசோன்றே சசடனடயே
டவத்திருந்தனர்; அவர் பல்லவருடன் சபசோரிட்டனர் என்பன லதரிகின்றேன. இங்ஙனம் கடல் சபசோன்றே
சசடனடயே டவத்துக் லகசோண்டிருந்த சசசோழன் சங்ககசோலத்திற்கும் பிற்பட்டவனசோகக் கருதத்தக்க
சகசோச்சசசோழன் ஆகலசோம். அவன் அரசர் பலடர முறியேடித்தவன்; லபரியே யேசோடனப்படட, குதிடரப்
படடகடள உடடயேவன் என்பன களவழியேசோலும் திருமங்டகயேசோழ்வசோர் பசோசுரங்களசோலும் லதரிகின்றேன.
அச்சசசோழன், தன் நசோட்டடக் டகப்பற்றிக் லகசோண்ட களப்பிரடர அடக்கிப்பின் வடபுலத்திருந்த
புத்தவர்மனுடன் சபசோரிட்டு லவற்றி லகசோண்டனன் சபசோலும்! அவடன "வடபுலக்சகசோன்’ என்ற
திருமங்டகயேசோழ்வசோர் குறித்தடம இதுபற்றிப் சபசோலும்! இங்ஙனம் லகசோள்ளின், சகசோச்லசங்கணைசோன் கசோலம்
புத்தவர்மன் கசோலமசோகியே கி.பி. ஐந்தசோம் நூற்றேசோண்டின் இடடப்பகுதி எனலசோம். சகசோச்லசங்கணைசோன் மீது
பசோடப்லபற்றே களவழியின் கசோலம் ஏறேத்தசோழக் கி.பி. 450-600 என்றே இரசோவ் சசோஹிப் திரு. எஸ். டவயேசோபுரிப்
பிள்டள அவர்கள் கருத்தும்[17] இந்த முடிவிற்கு அரண் லசய்தல் இங்குக் கருதத்தகும்.
புகழ்ச்சசசோழர் கசோலம்: நடுவுநிடலயினின்றம் சமற்லசசோன்ன கசோரணைங்கள் பலவற்டறேயும் ஆரசோய்ந்தும்
இம்முடிவு லகசோள்ளப்படின், இக்சகசோச்சசசோழடன அடுத்து, சமற்லசசோன்ன இடடக்கசோலத்தில்
இருந்தவரசோகப் (லபரியே புரசோணைம் கூறம்) புகழ்ச்சசசோழடர எடுத்துக் லகசோள்ளலசோம். இவர் லபயேர் சங்க
நூல்களில் இல்லசோததசோலும் சிம்ம விஷ்ணுவுக்குப் பிறேகு பல்லவர் கசோலத்தில் இத்தடகயே சசசோழப்
சபரரசர் இருக்க முடியேசோடமயேசோலும், இந்த இடடக்கசோலசம புகழ்ச் சசசோழர் வசோழ்ந்த கசோலம் எனக்சகசோடல்
லபசோருத்தசம ஆகும்[18]. அச்சுதன் சபசோன்றே களப்பிரப் சபரரசனும் சகசோச்லசங்கணைசோன், புகழ்ச்சசசோழர்
சபசோன்றே சசசோழப் சபரரசரும் கி.பி. 5, 6-ஆம் நூற்றேசோண்டுகளில் இருந்தடமயேசோற் சபசோலும் பல்லவர்
சசசோழநசோட்டடக் டகப்பற்றேக் கூடவில்டல!
சகசோச்லசங்கணைசோன், புகழ்ச்சசசோழர், களப்பிர அரசர்களசோகியே கூற்றவ நசோயேனசோர்[19] (அச்சுத விக்கந்தன்?)
இவர்கடள இவ்விடடப்பட்ட கசோலத்தவரசோகக் (சுமசோர் கி.பி.450-550) லகசோள்ளின், லதன் இந்தியே
வரலசோற்றில் இருண்டபசோகம் எனப்பட்ட கசோலத்தின் ஒருபகுதி லவளிச்சமசோயிற்லறேனக் லகசோள்ளலசோம்.
'இவ்விருண்ட கசோலம்-பல்லவர் கசோஞ்சிடயேத் துறேந்து லதலுங்கு நசோட்டில் வசோழ்ந்த கசோலம்- சசசோழர்
இடடயீட்டுக் கசோலமசோக இருத்தல் சவண்டும்' என்ற லவங்டகயேசோ சபசோன்றே கல்லவட்டறிஞர் லகசோண்ட
கருத்தில்[20] சபரளவு உண்டமயுண்டு என்பதும் இதனசோல் உறதிப்படும்.
கி.பி. 600 முதல் 850 வடர: (1) ‘பல்லவன் சிம்ம விஷ்ணு (கி.பி. 575-615) கசோவிரி பசோயேப் லபற்றே வளமக்க
சசசோழநசோட்டடக் டகப்பற்றினசோன். அவன் இம்முயேற்சியில் தன்டன எதிர்த்த களப்பிரர், சசசோழர்,
பசோண்டியேர் முதலியே லதன்னசோட்டரசடர லவன்றேசோன்’ என்ற சவலூர் பசோடளயேச் லசப்சபடுகள்
லசப்புகின்றேன[21].
(2) சசசோழடர லவன்றேதசோகச் சசோளுக்கியேர் பட்டயேம் கூறகிறேது. இவர்கள் சரனசோண்டுச் சசசோழரசோக இருத்தல்
சவண்டும்[22]
(3) சிம்மவிஷ்ணு மகனசோன மசஹந்திரவர்மன் சசசோணைசோட்டின் சபரழடகக் கண்டுகளிக்கச் சிவனசோர்க்குத்
திருச்சிரசோப்பள்ளி மடலமீது குடகக்சகசோவில் அடமத்ததசோகக் கல்லவட்டிற் கூறியுள்ளசோன். அம்மடல
சசசோணைசோட்டின் தடலமுடி என்ற கூறேப்பட்டுள்ளது[23]. (4) இரண்டசோம் புலிசகசி பல்லவடரக் கச்சிநகர்க்
சகசோட்டடக்குள் புகவிட்டுச் சசசோழர், பசோண்டியேர், சசரர்க்கு நன்டமவரச் லசய்தசோன் என்ற அய்சஹசோசள
கல்லவட்டுக் கூறகிறேது. அதன் கசோலம் கி.பி. 634 ஆகும்[24].
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(5) மசஹந்திரன் மகனசோன முதலசோம் நரசிம்மவர்மன் சசசோழர் உள்ளிட்ட பல லதன்னசோட்டு அரசடர
லவன்றேதசோகப் பட்டயேம் பகர்கின்றேது.
(6) முதலசோம் பரசமசுவரவர்மன் சசசோழநசோட்டட லவன்றேதசோகக் கூரம் பட்டயேம் கூறகின்றேது[25].
(7) பரசமசுவரவர்மடன முதலில் சதசோற்கடித்த முதலசோம் விக்கிரமசோதித்தன் சசசோணைசோட்டு உடறேயூரில்
தங்கியிருந்தசோன். அப்லபசோழுது 'கத்வல்' பட்டயேம் விடுத்தசோன். அதன் கசோலம் கி.பி. 674. அவன் அதனில்,
தசோன் சசசோழ நசோட்டட லவன்றேதசோகக் குறித்துள்ளசோன்[26]. பல்லவரும் தமழ் அரசரும் அவடனத் தசோக்கி
லவன்றேனர் என்ற அவன் மகன் கூறியுள்ளசோன்.
(8) இரண்டசோம் நந்திவர்மடன நந்திபுரத்தில் முற்றடகயிட்டவர் தமழ் அரசர் என்ற உதசயேந்திரப்
பட்டயேம் உடரக்கின்றேது[27].
(9) இவன் லபயேரனசோன மூன்றேசோம் நந்திவர்மன் சசசோழ, பசோண்டியேடரத் லதள்ளசோற்றப் சபசோரில்
முறியேடித்தசோன்[28].
(10) பசோண்டியேன் சகசோச்சடடயேன் தணைதீரன் சசசோழன் லசம்பியேன் என்ற கூறிக்லகசோள்கிறேசோன் என்ற
சவள்விக்குடிப் பட்டயேம் விளம்புகிறேது[29].
(11) முதலசோம் வரகுணை பசோண்டியேன் (மசோறேன் சடடயேன் - கி.பி. 765-816) தன்டனச் சசசோழ பசோண்டியேர் மரபில்
வந்தவன் எனத் திருச்சிரசோப்பள்ளிக் கல்லவட்டிற் குறித்துள்ளசோன்[30].
சரனசோண்டு-சசசோழர்: கடப்டப-கர்நூல் சகசோட்டங்கடளத் கி.பி. 7-ஆம் நூற்றேசோண்டில் ஆண்டிருந்த நசோன்கு
அரசர்கள் லபயேர்கடளக் லகசோண்ட பட்டயேமும் சில கல்லவட்டுகளும் கிடடத்துள்ளன. அவர் தம்டம
'சரனசோண்டுச் சசசோழர்' என்றம் 'கரிகசோலன் மரபினர்’ என்றம் கூறிக்லகசோண்டனர். அவர்கள் ஆண்ட
பகுதியில் ஏழசோயிரம் சிற்றூர்கள்[குறிப்பு 1] இருந்தன. அவர்கள் நசோட்டடக் கி.பி. 639-640-இல்
பசோர்டவயிட்ட ஹியூன்-ஸங் தன் குறிப்புப் புத்தகத்தில், தசோன் சசசோழ நசோட்டடப் பசோர்த்ததசோகக்
குறித்துள்ளசோன்[31]. அவர்கள் எந்தக் கசோலத்தில் அந்த வடபகுதிக்குச் லசன்றேனர் - கரிகசோலன் கசோலத்திலசோ?
அல்லது சிம்ம விஷ்ணு சசசோணைசோட்டடக் டகப்பற்றிச் சசசோழ மரபினடரத் தன் வடபகுதி நசோட்டடத்
தனக்கடங்கி நடக்க ஆளனுப்பினசோனசோ?- என்பன விளங்கவில்டல. அவர்கடள லவன்றேதசோகப் புலிசகசி
கூறவதசோல், அச்சசசோழர் பல்லவர்க்கு அடங்கி - ஆனசோல் தம் உரிடமசயேசோடு ஆண்டவரசோவர் எனக்
சகசோடசல லபசோருத்தமசோகும். அந்தச் சசசோழர் இலச்சிடன சிங்கம் ஆகும். அவர் பரம்படர இதுவசோகும்.[32]
நந்திவர்மன்
│
┌────────────────────────┼─────────────────────────┐
│
│
│
சிம்மவிஷ்ணு
சுந்தரசோனந்தன்
தனஞ்சயேவர்மன்
சசசோழமகசோரசோசன்
மசகந்திர விக்கிரமவர்மன்
(முதித சிலசோகூடிரன்,
நவரசோமன், சசர-சசசோழ-பசோண்டியேர்
│தடலவன்)
┌─────────────────────────────────────────┴──────────┐
│
│
குணைமுதிதன்
புண்யேகுமசோரன், சபசோர்முகரசோமன்,
மசோர்தவசித்தன், மதனவிலசோசன்,
பிருதிவி வல்லவன் முதலியே
லபயேர்கள் உடடயேவன்.
இப்லபயேர்களுள் பல பல்லவ மன்னர்கள் லபயேர்கள் அல்லவசோ? நந்திவர்மன், முதல் நந்திவர்மடனக்
குறிப்பது. சிம்ம விஷ்ணு, மசகந்திர வர்மன் என்பன பல்லவர் லபயேர்கள். எனசவ, இச்சசசோழர் தம்
சபரரசர் லபயேர்கடளத் தசோமும் டவத்துக் லகசோண்டனர் சபசோலும்! மசகந்திர விக்ரமவர்மன் என்பவன்
தன்டன 'முத்தமழ் சவந்தன் தடலவன்’ என்ற கூறியேடத சநசோக்க, அவன் பல்லவர் லபசோருட்டு முத்தமழ்
மன்னடரப் லபசோருதனன் சபசோலும் என்பது எண்ணை சவண்டுவதசோக இருக்கிறேது. இறதி அரசனசோன
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புண்ணியே குமரன் பிருதிவி வல்லபன் என்னும் லபயேர் லகசோண்டிருத்தலசோல், சசோளுக்கியேர்பசோல் சசோர்பு
லகசோண்டவன் சபசோலும்! அவன் மடனவி லபயேர் 'வசந்த சபசோற்றிச் சசசோழ மசோசதவி என்பது. இப்லபயேரும்
சசோளுக்கியேர் லதசோடர்டபசயே உணைர்த்துகிறேது.
இப்பட்டியேலிற் கண்ட அரசர் அன்றி, சசசோழ மகசோ ரசோசசோதி ரசோசன் விக்கிரமசோதித்த சத்தியேசோதித்யேன் என்பவன்
ஒருவன் இருந்தசோன். அவன் மடனவி இளஞ்சசசோழமசோசதவி என்பவள். அவன் சபரரசன் என்பது அவனது
பட்டத்தசோல் விளங்குகின்றேது. அவன் சரனசோண்டு ஏழசோயிரத்துடன் சித்தவுட்[33] ஆயிரமும் சசர்த்து
ஆண்டவன். இங்ஙனசம லதலுங்கு, கன்னடப் பகுதிகளிலும் பலர் தம்டமக் கரிகசோலன் மரபினர் என்ற
கூறிக்லகசோண்டு ஆண்டனர். இவற்டறே சநசோக்கச் சங்ககசோலச் சசசோழர் மரபு அழியேசோது லதசோடர்ந்து வந்தடம
நன்கறியேலசோம்[34].
சசசோழரும் லபரியே புரசோணைமும்: இந்த இருண்டகசோலச் சசசோழடரப் பற்றியே குறிப்புகள் கூறேத்தக்க
சிறேப்புடடயே நூல்கள் லபரியே புரசோணைமும் திருமுடறேகளுசம ஆகும். சதவசோரக் குறிப்புகளும் வழி
வழியேசோகச் சசசோணைசோட்டில் சபசப்பட்ட குறிப்புகளும் அக்கசோலத்திலிருந்து இன்ற கிட்டசோமற் சபசோன
வரலசோற்றக் குறிப்புகளும் லகசோண்சட சசக்கிழசோர் லபருமசோன் லபரியே புரசோணைம் பசோடி இருத்தலசோல், நசோம்,
தசோரசோளமசோக அந்நூற் குறிப்புகடள இவ்விருண்டகசோலத்தனசவ எனக் சகசோடலில் தவறில்டல.
(1) களப்பிர அரசருள் ஒருவரசோன கூற்றவ நசோயேனசோர் அப்பர்க்கு முற்பட்டவர்[35]. அவர் பல நசோடுகடள
லவன்ற, தமக்கு முடிசூட்டுமசோற தில்டலவசோழ் அந்தணைடர சவண்ட, அவர்கள் 'படழடமயேசோன
சசசோழற்சக முடி புடனசவசோம் - புதியேவர்க்கு முடி புடனசயேசோம்' எனக்கூறி மறத்து, அவர் சற்றேத்துக்கு
அஞ்சிச் சசரநசோடு லசன்றேனர்.[36]
(2) ஏறேத்தசோழக் கி.பி. 6-ஆம் நூற்றேசோண்டில் தண்டி அடிகள் நசோயேனசோர் திருவசோரூரில் சமணைருடன் வசோதிட்ட
லபசோழுது நடுவனசோக இருந்தவன் சசசோழ அரசன், ஆவன். அவன் திருவசோரூரில் இருந்தசோன். அவன்
தண்டியேடிகட்குத் சதசோற்றே சமணைடர அவர் லசசோற்படிசயே திருவசோரூடர விட்டுப் சபசோகச் லசய்தசோன்.[37]
(3) படழயேசோடறே என்பது கும்பசகசோணைத்திற்கு அண்டமயில் இருப்பது. அங்குச் சசசோழசவந்தன்
அரண்மடன இரசோசசந்திரன் கசோலத்திலும் இருந்தது. திருநசோவுக்கரசர் கசோலத்தில்
அந்நகரில் சசசோழன் இருந்தசோன். அவனுக்கு அடமச்சர் இருந்தனர். அவன் அப்பரது உண்ணைசோவிரதத்டத
அறிந்து, சமணைடர விரட்டி, அவர்கள் மடறேத்திருந்த சிவலிங்கத்டத அப்பர் கண்டு தரிசிக்குமசோற
லசய்தசோன்.[38]
(4) அப்பர் கசோலத்தவரசோன குங்கிலியேக் கலயே நசோயேனசோர் திருப்பனந்தசோளுக்குச் லசன்றேசோர். அங்குள்ள
சிவலிங்கம் ஒரு பசோல் சசோய்ந்திருந்தது. சசசோழ மன்னன் யேசோடனகடளப் பூட்டி லிங்கத்டத சநசர நிறத்த
முயேன்றம் பயேன்படசோடமடயேக் கண்டசோர்; தசோம் முயேன்ற அடத நிறத்தினசோர். அது சகட்ட சசசோழன்
அப்லபரியேவடரப் பணிந்து மகிழ்ந்தசோன்.[39]
(5) லபரும்பசோலும் இந்தச் சசசோழ அரசன் மகளசோகசவ லநடுமசோறேன் மடனவியேசோரசோன மங்டகயேர்க்கரசியேசோர்
இருத்தல் சவண்டும். என்டன? இந்நிகழ்ச்சி அப்பர் கசோலத்சத நடந்ததசோகலின் என்க.
(6) ஏயேர்சகசோன் கலிக்கசோம நசோயேனசோர் என்பவர் கசோவிரியின் வடகடரயில் உள்ள திருப்லபரு மங்கலத்தவர்.
அவர் முன்சனசோரும் அவரும் லதசோன்ற லதசோட்டுச் சசசோழ அரசன் படடத் தடலவரசோக இருந்தவர். அவர்
சுந்தரர் கசோலத்தவர்.[40]
(7) சுந்தரர் கசோலத்திசல சகசோட்புலியேசோர் என்னும் சவளசோளர் இருந்தசோர். அவரும் சசசோழர் சசடனத்
தடலவசர ஆவர். அவர் தம் அரசனுக்கசோகப் லபருஞ் சசடனயுடன் லசன்ற சபசோரிட்டசோர் என்ற லபரியே
புரசோணைம் புகல்கின்றேது.[41]
(8) சுந்தரர் சசரமசோன் லபருமசோள் நசோயேனசோருடன் பசோண்டியேனிடம் லசன்றேசோர். அங்கு அவன் மருமகனசோன
சசசோழன் இருந்தசோன். நசோல்வரும் பல தளிகடளத் தரிசித்தனர்.[42]
சசசோழரும் டவணைவ நூல்களும்
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(1) லதசோண்டர் அடிப்லபசோடியேசோழ்வசோர் திருமங்டகயேசோழ்வசோர் கசோலத்தவர். அவர் உடறேயூருக்கு வந்திருந்தசோர்.
அவடரத் சதவ சதவி என்பவர் தசோம் உடறேயூரில் சசசோழர் அரண்மடனயிலிருந்து லவளிவந்தசபசோது தசோன்
முதல் முதலிற் கண்டதசோகத் திவ்வியே சூரி சரிதம் கூறகிறேது.
(2) திருமசோடல அன்றி சவற எவடரயும் மணைக்க இடசயேசோதிருந்த உடறேயூர் நசோச்சியேசோர் 'தரும வருமன்'
என்னும் சசசோழ அரசன் மகளசோர் ஆவர்.
(3) திருமங்டக என்பது சசசோழநசோட்டின் கண்ணைசதசோர் ஊர். திருமங்டக ஆழ்வசோர் கள்ளர் மரபினர். அவர்
முதலில் சசசோழன் சசடனத் தடலவரசோகசவ இருந்தனர்.[43]
முடிபு: இதுகசோறம் பட்டயேங்கள், கல்லவட்டுகள், இலக்கியேங்கள் என்பவற்றிலிருந்து கூறிவந்த குறிப்பு
களசோல், சசசோழர் சிற்றேரசரசோக உடறேயூர், படழயேசோடறே, திருவசோரூர் முதலியே இடங்களில் அரண்மடனகடள
அடமத்துக் லகசோண்டிருந்தனர்; சிறேந்த சமயேத் லதசோண்டு லசய்து வந்தனர்; அடமச்சர், படடத்
தடலவர்கடளப் லபற்றிருந்தனர்; பசோண்டியேர்க்குப் லபண் லகசோடுத்துப் லபண்லபற்ற வந்தனர்; இந்த
இருண்ட கசோலத்தில் வலியிழந்து சிற்றேரசரசோக இருந்தும் சகசோவிற் பணிகடளக் குடறேவின்றிச் லசய்து
வந்தனர் என்பன சபசோன்றே பல லசய்திகடள நன்கு அறியேலசோம் அன்சறேசோ?

↑ Vide Author's Pallavar Varalaru for more details.
↑ Vide the Author's History of the Pallavas' chap 4.
↑ K.A.N. Sastry’s cholas’ Vol. I, pp. 120-121.
↑ இப்பூதமங்கலசம லபரியேபுரசோணைம் கூறம் சபசோதி மங்டக; சம்பந்தர் புத்தசரசோடு வசோதிட்டு லவன்றே
இடம்.
5. ↑ K.A.N. Sasiry’s cholas, 1, p. 121.
6. ↑ B.C. Law’s History of Pali Literature, vol.2. pp. 984, 385&389. புத்ததத்தர் வடரந்த நூல்களிற் கசோணைப்படும்
குறிப்புகடளப்பற்றி J.O.R. Vol. 2. பசோர்க்க.
7. ↑ லச.6-16.
8. ↑ லச. 14 & 39.
9. ↑ அவர் பதிப்பு, முகவுடர, பக்.5 (கழகப் பதிப்பு)
10.↑ திருநடறேயூர்ப் பதிகம், 8.
11.↑ திருநசோடறேயூர்ப் பதிகம், 3,4,5,6,9.
12.↑ ‘லதன்னவனசோய் உலகசோண்ட லசங்கணைசோன்’ என்றே சுந்தரர் லதசோடர் இதனுடன் ஒப்புசநசோக்கத் தக்கது.
13.↑ சகசோச்லசங்கட் சசசோழர் புரசோணைம், 15,16.
14.↑ சகசோச்லசங்கட் சசசோழர் புரசோணைம், 7.
15.↑ Ep. Indica, III. y. 145.
16.↑ Ibid. Heras's ‘Studies in Pallava History,’ p. 20
17.↑ பல்கடலக்கழகப் பதிப்பு - திரிகடுகமும் சிறபஞ்சமூலமும், பக்.10-11, 75
18.↑ C.V.N. Aiyar’s origin and Development of Saivism in S. India.’ p.183.
19.↑ Ibid pp. 180-181.
20.↑ Ind Ant. 1908. p. 284.
21.↑ S.H. I. II. p.208.
22.↑ Ibid pp. 180-181.
23.↑ S,I.I. Vol.I. pp. 33-34.
24.↑ Ep. Indica, Vol. 6, p.6.
1.
2.
3.
4.
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25.↑ S.I.I. Vol. I. p. 151.
26.↑ Ep. Ind. Vol. 10, p. 103.
27.↑ S.I.I. Vol. II, p.365.
28.↑ Ibid, II.p.508.
29.↑ Ep. Ind. Vol. 17, p. 291-293
30.↑ A.S. of India. 1903-4, p.275.
31.↑ Watters, 2, pp. 225 and 341.
32.↑ Ep, Ind. Vol. 11 p.345.
33.↑ இதன் ஒரு பகுதிசயே இன்ற சித்தவட்டம் என்பது
34.↑ K.A.N. Sastry’s Cholas ‘Vol.1, pp. 124, 125.
35.↑ C.V.N. Iyer's Saivism in S. India', p.181.
36.↑ கூற்றவர் புரசோணைம், 4.
37.↑ தண்டியேடிகள் புரசோணைம், லச. 13-24.
38.↑ அப்பர் புரசோணைம், லச. 296-299.
39.↑ குங்கிலியேக்கலயேர் புரசோணைம், லச, 23-31
40.↑ ஏயேர்சகசோன் புரசோணைம், லச. 5.
41.↑ சகசோட்புலி நசோயேனசோர் புரசோணைம், லச. 1.4.
42.↑ கழறிற்றேறிவசோர் புரசோணைம், லச. 92-95.
43.↑ K.A.N. Sastry's Cholas, “Vol.I.p.121.
1. ↑ கிரசோமங்கள் என்பர் சிலர், 'மக்கள்' என்பர் சிலர்.
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2. சசசோழர் எழுச்சி
விசயேசோலயே சசசோழன் - ஆதித்த சசசோழன் (கி.பி. 850 – 970)
திருப்புறேம்பியேப் சபசோர்: விசயேசோலயே சசசோழன் கி.பி. 850-இல் உடறேயூர் அரசு கட்டில் ஏறினசோன். அவன்
தன் முன்சனசோடரப் சபசோலப் பல்லவர்க்கு அடங்கியேவனசோகசவ இருந்தசோன். அக்கசோலத்தில் பல்லவப்
சபரரசனசோன மூன்றேசோம் நந்திவர்மன் தன் நசோட்டடச் சிறிது சிறிதசோக லவன்ற லதள்ளசோறவடர வந்துவிட்ட
பசோண்டியேன் வரகுணைடனயும் சசசோழடரயும் பிறேடரயும் லதள்ளசோற்றப் சபசோரில் முற்றம் முறியேடித்தசோன்.
இப்சபசோரில் விசயேசோலயேன் அல்லது அவனுக்கு முற்பட்ட சசசோழ மன்னன் பசோண்டியேசனசோடு
சசர்ந்திருந்தனன். பிறேகு பல்லவர்க்கும் பசோண்டியேர்க்கும் குடமூக்கில் சபசோர் நடந்தது. அப்சபசோரில்
முதலசோம் வரகுணைன் மகனசோன பூனிமசோறேன் பூர்வல்லவன் லவற்றிலபற்றேசோன். பிறேகு அரிசிலசோற்றேங்
கடரயில் நந்திவர்மன் மகனசோன நிருபதுங்க பல்லவன் பூரீமசோறேன் படடகடள லவற்றி லகசோண்டசோன்.
பூரீமசோறேனுக்குப் பின் கி.பி. 862-இல் அவன் மகனசோன இரண்டசோம் வரகுணைன் பல்லவர் மீது சபசோர்
லதசோடுத்தசோன். அப்லபசோழுது அபரசோசிதவர்மன் என்னும் பல்லவன், தன் பசோட்டனசோன கங்க அரசன்
பிருதிவீபதிசயேசோடு வந்து கடும்சபசோர் லசய்தசோன். அப்சபசோரில் விசயேசோலயேன் பல்லவன் பக்கமசோக நின்ற
சபசோரிட்டசோன். தஞ்டசடயே ஆண்ட முத்தடரயேர் (களப்பிரர் மரபினர்) பசோண்டியேன் பக்கம் நின்ற
சபசோரிட்டனர். சபசோரில் பிருதிவீபதி சதசோற்றேசோன்; ஆயினும், பசோண்டியேன் சதசோற்சறேசோடினசோன். அபரசோசிதன்
லவற்றி லபற்றேசோன். அதனசோல், அவனுடன் சசர்ந்திருந்த விசயேசோலயே சசசோழன் முத்தடரயேருடடயே
தஞ்டசடயேக் டகப்பற்றிக் லகசோண்டசோன். திருப்புறேம்பியேப் சபசோரில் லபரும் பங்கு லகசோண்ட விசயேசோலயேன்
மகனசோன ஆதித்த சசசோழன் சசசோழ நசோட்டின் ஒரு பகுதிக்கு உரியேவன் ஆனசோன். திருப்புறேம்பியேப் சபசோர்
ஏறேக்குடறேயே கி.பி. 880-இல் நடந்தலதன்னலசோம்.[1]
இப்சபசோரின் சிறேப்பு: இப்சபசோர் தமழக வரலசோற்றில் லபரியே மசோறதல்கடளச் லசய்து விட்டது.
இப்சபசோரில் சதசோற்றே பசோண்டியே நசோடு மீண்டும் உயிர்ச்சி லபறே வழி இல்லசோது சபசோயிற்ற. இதற்கு முன்
லதள்ளசோற, அரசிலசோற முதலியே இடங்களில் ஏற்பட்ட படு சதசோல்விகளும் இத்சதசோல்வியுடன்
ஒன்றபடப் பசோண்டியேர் பலரது மதிப்பும் குடறேந்தன. இடவ ஒன்ற சசர்ந்து பசோண்டியேர் சபரரசின் உயிர்
நசோடிடயேச் சிதறேடித்துவிட்டது. பல்லவர் நிடலடம என்ன? ஒயேசோது சமடலச் சசோளுக்கியேருடனும் பிறேகு
இரசோட்டிரகூடருடனும் வடக்கில் சபசோர்கள் நடந்த வண்ணைம் இருந்தடமயேசோலும், லதற்கில் முதலசோம்
வரகுணைன் கசோலமுதல் மூன்ற தடலமுடறே ஒயேசோப் சபசோர்கள் நடந்து வந்தடமயேசோலும் பல்லவர் சபரரசு
ஆட்டங்லகசோண்டது. பல்லவப் சபரரசின் வடபகுதிடயே இரசோட்டிரகூடர் டகப்பற்றிக் லகசோண்டனர், லதன்
பகுதிடயே, புதிதசோக எழுச்சிலபற்றே ஆதித்த சசசோழன் டபயேப்டபயேக் கவரலசோனசோன். இது நிற்க.
விசயேசோலயே சசசோழன் (கி.பி. 850 - 880); இவசன, இந்தியேப் சபரரசுகளில் ஒன்றேசோகக் கருதத்தக்க பிற்கசோலச்
சசசோழர் சபரரடசத் சதசோற்றவித்த முதல்வன். இவன் முத்தடரயேடர லவன்ற தஞ்சசோவூடரக்
டகக்லகசோண்டசோன்; அங்குத் துர்க்டகக்குக் சகசோவில் கட்டினசோன் என்ற திருவசோலங் கசோட்டுச் லசப்சபடுகள்
லசப்புகின்றேன.[2] (1) திருச்சிரசோப் பள்ளிக் கல்லவட்லடசோன்ற ‘விசயேசோலயேன் தன் லபயேர்க் லகசோண்ட
விசயேசோலயேச் சதுர்சவதி மங்கலம்’ என்னும் சிற்றடரப் பிரம்மசதயேமசோக விட்டசோன்” என்ற கூறகிறேது.
வடஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்தில் உள்ள கீழ்ப்புத்துரரில் இவனது நசோன்கசோம் ஆண்டுக் கல்லவட்டு ஒன்ற
இருந்தலதன்பது பிற்கசோல விக்கிரம சசசோழன் கல்லவட்டசோல் லதரியேவருகிறேது.[3] அதனசோல், இவனது
ஆட்சி லதசோண்டட நசோட்டின் ஒரு பகுதி வடர பரவியிருந்தது எனலசோம். ஆயினும் இவ்வரசன் பல்லவ
சவந்தனுக்கு அடங்கி இருந்தவன்; எனினும், தன் ஆட்சியேசோண்டடக் குறிக்கும் உரிடம லபற்றிருந்தசோன்.
ஆதித்த சசசோழன் (கி.பி. 880 - 907) : இவனது 24 ஆம் ஆட்சியேசோண்டின் கல்லவட்டுக்
கிடடத்திருப்பதசோல், இவன் 24 ஆண்டுகள் அரசசோண்டசோன் என உறதியேசோக உடரக் கலசோம். இவன்
முன்லசசோன்ன திருப்புறேம்பியேப் சபசோரினசோல் சமலுக்கு வந்தவன். இவன் அபரசோசிதவர்மடனப் சபசோரில்
முறியேடித்துத் லதசோண்டட நசோட்டடக் டகப்பற்றினசோன்’ என்ற திரு ஆலங்கசோட்டுப் பட்டயேம் பகர்கின்றேது.
“லபரியே யேசோடனமீது இருந்த அபரசோசிதவர்மன்மீது ஆதித்தசசசோழன் பசோய்ந்து அவடனக் லகசோன்றேசோன்;
சகசோதண்டரசோமன் என்னும் லபயேர் லபற்றேசோன்” என்ற கன்னியேசோகுமரிக் கல்லவட்டுக் கூறகின்றேது.
[4] இவற்றேசோல், ஆதித்த சசசோழன் அபரசோசிதடனத் தருணைம் பசோர்த்து லவன்ற லதசோண்டட நசோட்டடக்
டகப்பற்றினசோன் என்பது லதரிகிறேது. இந்தக் கசோலம் ஏறேக் குடறேயே கி.பி. 890 எனக் லகசோள்ளலசோம்.
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ஆதித்தனும் கங்க அரசனும்: கங்க அரசனசோன பிருதிவீபதி திருப்புறேம்பியேப் சபசோரில் ஆதித்தனுடன்
இருந்து சபசோரிட்டு இறேந்தவன். அவன் மகனசோன பிருதிவீபதியேசோர் என்பவன் ஆதித்த சசசோழனது உயேர்டவ
ஒப்புக் லகசோண்டு நண்பன் ஆனசோன். அவன் இரசோசசகசரி ஆதித்த சசசோழனது 24 ஆம் ஆட்சி ஆண்டில்
தக்சகசோலப் லபருமசோனுக்கு லவள்ளிக் லகண்டி ஒன்டறே அளித்தடதக் குறிக்கும் கல்லவட்டில், ஆதித்த
சசசோழன் உயேர்டவக் குறித்துள்ளசோன்.[5]
ஆதித்தனும் பல்லவரும்: ஆதித்தன் மடனவியின் தசோயேசோர் ‘கசோடுபட்டிகள்’ என்ற ஒரு கல்லவட்டுக்
கூறகிறேது. அதனசோல் சசசோழ மசோசதவி பல்லவர் மரபினர் என்பது நன்கு லதரிகிறேது.[6]இடடக்கசோலப்
பல்லவ அரசனசோன கந்தசிஷ்யேன் திருக்கழுக்குன்றேத்துக் கடவுளுக்கு அளித்த சதவதசோனத்டத ஆதித்த
சசசோழன் புதுப்பித்தசோன்.[7] மூன்றேசோம் நந்திவர்மன் மடனவியேசோகியே அடிகள் கண்டன் மசோறேம்பசோடவயேசோர்
என்பவள் நியேமம் சகசோவிலுக்குச் சில தசோனங்கள் லசய்துள்ளசோள்.அவசள அங்குள்ள பிடசோரிசகசோவிலுக்கு
ஆதித்தனது 18-ஆம் ஆட்சியேசோண்டில் தசோனம் லசய்துள்ளசோள்.[8]
ஆதித்தனும் லகசோங்குநசோடும்: ஆதித்த சசசோழன் தஞ்சசோவூரில் முடிசூடிக் லகசோண்டதும் லகசோங்குநசோடு
லசன்ற அதடன லவன்றேசோன். அதடனத்தன் நசோட்டுடன் சசர்த்துக்லகசோண்டசோன்; ‘தடழக்கசோடு’ என்னும்
நகரத்டதயும் டகப் பற்றினசோன்’ என்ற ‘லகசோங்குசதசரசோசசோக்கள்’ என்னும் நூல் நுவல்கிறேது, ஆதித்தன்
மகனசோன முதலசோம் பரசோந்தகன் கசோலத்துப் பட்டயேங்கள் லகசோங்குநசோட்டில் கசோணைப்படலசோலும், தசோன்
அந்நசோட்டட லவன்றேதசோகப் பரசோந்தகன் தன் பட்டயேங்களிற் கூறேசோடமயேசோலும், ஆதித்தசன
லகசோங்குநசோட்டடலவன்றேனன் என்பது லதரிகிறேது. இஃதன்றி,‘ஆதித்தன் கசோவிரியின் கடர முழுவதும்
(சகஸ்யேமடல முதல் கடல்வடர) சிவன் சகசோவில்கடளக் கட்டினசோன்’ என்ற அன்பில் பட்டயேம்
கூறதலும் இம்முடிவுக்கு அரண் லசய்வதசோகும்.
ஆதித்தனும் சசரனும்: ஆதித்தன் கசோலத்துச் சசரசவந்தன் தசோணுரவி என்பவன்.அவன் ஆதித்தனுக்கு
நண்பன் என்பதற்கு திருலநய்த்தசோனத்துக் கல்லவட்டு ஒன்ற சசோன்ற பகர்கிறேது. அதில்,
‘சசரனும்,ஆதித்தனும் கடம்ப மசோசதவி என்பசோள் கணைவனசோன விக்கி அண்ணைன் என்பசோனுக்கு முடி,
பல்லக்கு, அரண்மடன, யேசோடன முதலியேன லகசோள்ளும் உரிடம அளித்தனர்’ என்பது கூறேப்பட்டுள்ளது;
‘லசம்பியேன் தமழசவள்’ என்றே பட்டமும் தரப்பட்டது.[9] இதனசோல் இவ்வீரன் சசசோழனும் சசரனும்
விரும்பத்தக்க முடறேயில் ஏசதசோ வீரச்லசயேல்கள் லசய்தனனசோதல் சவண்டும். ஆதித்தன் மகனசோக
பரசோந்தகன் சசரன் மகடள மணைந்தவன் தசோணுரவி என்பவன் சகசோக்கந்தன் ரவி என்பவன் என்ற
ஆரசோய்ச்சி யேசோளர் கூறவர். லகசோங்கு நசோட்டடப் பசோண்டியே அரசனிட மருந்து சசரன் படடத் தடலவனசோன
விக்கி அண்ணைன் சசசோழனுக்கசோகக் டகப்பற்றி இருத்தல் சவண்டும். அதனசோற்றேசோன் சசசோழனும் சசரனும்
சசர்ந்து அவனுக்குச் சிறேப்புச்லசய்தனர் என்பது லதரிகிறேது.[10]
ஆதித்சதசுவரம்: ஆதித்தன் லதசோண்டட நசோட்டில் கசோளத்திக்கு அருகில் இறேந்தசோன். அவன் மகனசோன
பரசோந்தகன் அவன் இறேந்த இடத்தில் ஒரு சகசோவிடலக் கட்டினசோன். அது ‘சகசோதண்ட ரசோசமச்சரம்’ எனவும்,
‘ஆதித்சதச்சரம்’ எனவும் வழங்கியேது. விழசோக் கசோலங்களில் ஆயிரம் பிரசோமணைர்க்கு அன்னமட ஏற்பசோடு
லசய்தசோன்.[11]
சசசோழர் சமயே நிடல: சசசோழர் வழிவழியேசோகச் டசவரசோகசவ இருந்தவர் ஆவர். விசயேசோலயேன் மரபினரும்
அங்ஙனசம இருந்தனர். விசயேசோலயேன் தஞ்சசோவூரில் துர்க்டகக்குக் சகசோவில் கட்டினசோன். அவன் மகனசோன
ஆதித்தன் பல சிவன் சகசோவில்கடளக் கட்டினசோன். அவன் மகனசோன முதற் பரசோந்தகன் முதலில்
தந்டதக்சக சகசோவில் கட்டியே சிறேந்த மகனசோனசோன். இப்பிற்கசோலச் சசசோழ ரசோற்றேசோன் சமயேசோசிரியேர் சபசோற்றி
வளர்த்த டசவ சமயேம் தமழ்நசோடு முழுவதும் - ஏன்? சகசோதசோவரி வடரயும் பரவி இருக்கும் லபருடம
லபற்றேது.
___________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.

↑ 1. K.A.N. Sastry’s ‘Pandyan Kingdom,’ pp.76-71.

↑ S.I.I. Vol. 3. No 205
↑ 164 of 1915.
↑ 675 of 1909
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5. ↑ 5 of 1897
6. ↑ 167 of 1894
7. ↑ 161 of 1928
8. ↑ 13 of 1899
9. ↑ S.I.I. vol 3. part 3, 221; 286 of 1911.
10.↑ K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’ Vol, 1.pp. 138-139.
11.↑ 286 of 1906
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3. முதற் பரசோந்தக சசசோழன் (கி.பி. 907 – 953)
பரசோந்தகன் குடும்பம்: ஆதித்த சசசோழனது திருமகனசோன முதற்பரசோந்தக சசசோழன் ஏறேத்தசோழப் பன்னிரு
மடனவியேடரப் லபற்றிருந்தசோன். அவர்கள் சகசோக்கிழசோன் அடிகள், சசர அரசன் மகள் முதலிசயேசோர் ஆவர்.
பிள்டளகள் - (1) இரசோசசோதித்தன் (2) கண்டரசோதித்தன் (3) அரிகுல சகசரி (4) உத்தமசலன் (5) அரிஞ்சயேன்
என்பவர். வீரமசோசதவி, அநுபமசோ என்பவர் லபண்மக்கள் ஆவர். வீரமசோசதவி என்பவள் சகசோவிந்த
வல்லவடரயேன் என்னும் சிற்றேரசடன மணைந்திருந்தசோள்; அனுபமசோ என்பவள் லகசோடும்பசோளுர்
முத்தடரயேடன மணைந்திருந்தசோள். இரசோசசோதித்தன் தசோய் சகசோக்கிழசோன் அடிகள்; அரிஞ்சயேன் தசோய் சசரன்
மகளசோவசோள், அரிகுலசகசரி என்னும் இளவரசன் லகசோடும்பசோளுர் அரசன் மகளசோன பூதி ஆதிக்க பிடசோரி
என்பவடள மணைந்திருந்தசோன். இத்தடகயே லகசோடுக்கல்-வசோங்கல்களசோல் சசர அரசனும் முத்தடரயேரும்
பரசோந்தகனுக்கு உறதுடணைவரசோக இருந்தனர். இவருடன் கங்க அரசனசோன இரண்டசோம் பிருதிவீபதி உற்றே
நண்பனசோக இருந்தசோன். பரசோந்தகன் ‘பரசகசரி’ என்றே பட்டம் உடடயேவன்.
பசோண்டிநசோட்டுப் சபசோர்: முதற் பரசோந்தகன் பசோண்டியேருடனும் ஈழவருடனும் பசோணைருடனும்
டவதும்பருடனும், இறதியில் இரசோட்டிரகூடருடனும் சபசோர் லசய்யே சவண்டியேவன் ஆனசோன். இவற்றள்
முதற்சபசோர் பசோண்டியே நசோட்டுப் சபசோரசோகும். பரசோந்தகன் கசோலத்தில் பசோண்டியே நசோட்டட ஆண்டவன்
இரண்டசோம் இரசோசசிம்மன் ஆவன். பரசோந்தகன் பசோண்டியே நசோட்டடக் டகப்பற்றே விரும்பிசயே சபசோர்
லதசோடுத்தசோன். அப்சபசோரில் பரசோந்தகனுடடயே நண்பரசோன சசரன், முத்தடரயேர், பிறே சிற்றேரசர் பரசோந்தகருக்கு
உதவி புரிந்தனர். இரசோசசிம்மன் தஞ்டச அரசடன லநய்ப்பூரில் சதசோற்கடித்தசோன். லகசோடும்பசோளுரில்
கடும்சபசோர் லசய்தசோன். வஞ்சி நகடரக் லகசோளுத்தினசோன். ‘நசோவல்’ என்னும் இடத்தில் லதன் தஞ்டச
அரசடன முறியேடித்தசோன்” என்ற இரசோசசிம்மன் பட்டயேம் பகர்கின்றேது. பசோண்டியே நசோட்டுப் சபசோர் பல
ஆண்டுகள் நடந்ததசோகத் லதரிகிறேது. ஆதலின் இரு திறேத்தசோரிடத்தும் லவற்றி சதசோல்விகள் நடந்திருத்தல்
இயேல்சப ஆகும். இப்சபசோடரப் பற்றிப் பசோண்டியேருடடயே சின்னமனூர்ப்பட்டயேம், கங்க அரசனது
உதசயேந்திரப்பட்டயேம், இலங்டக வரலசோறேசோகியே மகசோவம்சம் முதலியேன கூறதல் ஏறேத்தசோழ ஒன்றேசோகசவ
இருத்தல் கவனித்தற்குரியேது.
முதற்சபசோரில் இரசோசசிம்மன் சதசோல்வியுற்ற மதுடரடயே இழந்தசோன். பரசோந்தகன் மதுடரடயேக்
டகக்லகசோண்டசோன்; அதனசோல் ‘மதுடர லகசோண்ட சகசோப்பரசகசரி’ என்ற தன்டன அடழத்துக்
லகசோண்டசோன்[1]. மதுடரடயே இழந்த இரசோசசிம்மன், அப்லபசோழுது இலங்டகடயே ஆண்டுவந்த ஐந்தசோம்
கஸ்ஸ்பன் (கி.பி. 913-923) துடணைடயே சவண்டினசோன். அவ்விலங்டக சவந்தன் லபரும்படட திரட்டிப்
பசோண்டியே நசோட்டிற்கு அனுப்பினசோன். அப்படடயின் துடணை லகசோண்டு இரசோசசிம்மன் பரசோந்தகடன
எதிர்த்தசோன். சபசோர், லவள்ளுர் என்னும் இடத்திற் கடுடமயேசோக நடந்தது. சசசோழன் பக்கம்
பழுசவட்டடரயேர், கந்தன் அமுதனசோர் என்னும் சிற்றேரசன் இருந்து சபசோர் லசய்தசோன். சசசோழனது ஒருபகுதி
சசடனக்குத் தடலவனசோக இருந்தவன் லசன்னிப் சபரடரயேன் என்பவன்.[2] சசசோழ மன்னன்
அப்லபசோழுது நடந்த கடும்சபசோரில் அப்படடடயேயும் லவற்றி லகசோண்டசோன்; பண்டு இலங்டகப்
படடகடள லவன்றே இரசோகவன் சபசோலத்தசோன் இலங்டகப் படடடயே லவன்றேடமயேசோல், தன்டனச்
சங்கிரசோம இரசோகவன் என்ற அடழத்துக் லகசோண்டசோன். இறதியேசோக ஈழப்படடயின் தடலவனசோன சக்க
சசனசோபதி என்பவன் எஞ்சியே தன் சசடனடயேத் திரட்டி இறதிப் சபசோர் லசய்யே முடனந்தசோன்;
அப்லபசோழுது உண்டசோன லகசோடியே விட சநசோயேசோல் இறேந்தசோன்; படடவீரர் மசோண்டனர். எஞ்சியே வீரர்
ஈழநசோடு திரும்பினர். லவள்ளுரில் நடந்த சபசோரின் கசோலம் ஏறேத்தசோழக் கி.பி. 915 என்னலசோம்[3].
இப்சபசோரில் உண்டசோன படுசதசோல்வியேசோல், இரசோசசிம்மன் இலங்டகக்கு ஓடிவிட்டசோன். பசோண்டியேநசோடு
முழுவதும் சசசோழன் ஆட்சிக்கு உட்பட்டது. களப்பிரடர முறியேடித்துக் கி.பி. 575-இல் கடுங்சகசோனசோல்
ஏற்படுத்தப்பட்ட பசோண்டியே அரசு கி.பி. 915-இல் பரசோந்தக சசசோழனசோல் அழிவுற்றேது.
ஈழநசோட்டுப்சபசோர்: ஈழநசோட்டு மன்னன் இரசோசசிம்மனுக்குத் தனிமசோளிடக அளித்து மரியேசோடத லசய்தசோன்.
ஆயினும் அங்கு இருப்பது பயேனற்றேது என்படத உணைர்ந்த இரசோசசிம்மன், தன்
ஆடடயேசோபரணைங்கடளயும் முடிடயேயும் இலங்டகயிசல டவத்து விட்டுத் தன் தசோய் வசோனவன்மசோசதவி
நசோடசோன சசர நசோட்டட அடடந்தசோன்.[4] இதடனத் திருவசோலங்கசோட்டுச் லசப்சபட்டுச் லசய்தியும்
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உறதிப்படுத்துகிறேது. பரசோந்தக சசசோழன் மதுடரயில் முடிசூடிக் லகசோள்ளவிடழந்தசோன் பசோண்டியேனுக்குரியே
முடி முதலியேன இலங்டகயில் இருப்படத அறிந்தசோன்; உடசன இலங்டக இடறேவற்கு
ஆட்சபசோக்கினசோன். அவன் அவற்டறேத் தர இடசயேவில்டல. அதனசோல் பரசோந்தகன் சினங்லகசோண்டு,
லபரும் படடடயே இலங்டகக்கு அனுப்பினசோன். இலங்டகப் படடயும் சசசோழன் படடயும் கடும்சபசோர்
புரிந்தன. சபசோரில் இலங்டகத் தளபதி இறேந்தசோன். உடசன இலங்டக மன்னனசோன நசோன்கசோம் உதயேன்
(கி.பி. 945-953) ‘சரசோகணைம்’ என்னும் கடிநகடர அடடந்தசோன். சசசோழப்படட அங்குச் லசன்றேது; ஆனசோல்
நகருக்குள் புகும் வழி அறியேசோது தத்தளித்தது; அச்சசமற்லகசோண்டு திரும்பிவிட்டது.
பசோணைருடன் சபசோர்: பசோலசோற்றக்கு வடக்சக புங்கனூரிலிருந்து கசோளத்தி வடரயுள்ள நிலப்பகுதிடயே
லநடுங்கசோலமசோக ஆண்டு வந்தவர் பசோணைர் எனப்பட்டனர். அவர் ஆண்ட நசோடு பசோணைப்பசோடி அல்லது
லபரும்பசோணைப் பசோடி எனப்படும். அவர்கள் பல்லவர் கசோலத்தில் அனந்தப்பூர்க்கு அண்டமயில்
இருந்தவர்கள். சசோளுக்கியேர் பலம் மகுதிப்பட்டதசோல், அவர்கள் லதற்சக வரசவண்டியேவர் ஆயினர்.
இரண்டசோம் விசயேசோதித்தன் பசோணைப்பசோடிடயேக் கி.பி. 909 வடர ஆண்டசோன். இவனது லபயேரன் இரசோட்டிர
கூட அரசனசோன மூன்றேசோம் கிருஷ்ணைன் கசோலத்தவன். இந்த இருவருக்கும் இடடயில் இரண்டசோம்
விக்கிரமசோதித்தன், மூன்றேசோம் விசயேசோதித்தன் (புகழ்விப்பவர் கண்டன்) என்பவர் ஆண்டனர். கங்க
அரசனசோன இரண்டசோம் பிருதிவீபதி பரசோந்தகன் நண்பன். அவன் பரசோந்தகன் ஏவலசோல் இவ்விரண்டு பசோணை
அரசடரயும் எதிர்த்துப் சபசோரசோடி லவன்றேசோன். பரசோந்தகன் அவனுக்குப் பசோணைசோதிரசோசன் என்றே லபயேடரத்
தந்து பசோணைப்பசோடிடயே அவனது ஆட்சியில் விட்டனன் என்ற சசசோழசிங்கபுரக் கல்லவட்டு கூறகிறேது.
[5] சதசோற்சறேசோடியே பசோணை அரசர் இரசோட்டிர கூட அரசனிடம் சரண்புக்கனர்.
டவதும்பருடன் சபசோர்: டவதும்பர் என்பவர் சரனசோண்டு ஏழசோயிரம் என்னும் நிலப்பகுதிடயே
ஆண்டவர். ‘சரனசோண்டு’ என்பது கடப்டப, கர்நூல் சகசோட்டங்கடளக் லகசோண்ட நசோடு. டவதும்பர்
லதலுங்கர். அவர்கள் பசோணைருடன் நட்புக் லகசோண்டவர். அதனசோல் பசோணைடர எதிர்த்த கங்கருடனும்
துளம்பருடனும் சபசோரிட்டவர். கி.பி. 915-இல் பரசோந்தகன் டவதும்படரத் சதசோல்வியுறேச் லசய்து
நசோட்டடக் டகப்பற்றினசோன். அதனசோல் டவதும்ப அரசன் இரசோட்டிரகூட அரசரிடம் சரண்புகுந்தசோன்.
சவங்கி நசோட்டுடன் சபசோர்: சவங்கிநசோடு என்பது கிருஷ்டணை, சகசோதசோவரி, ஆறகட்கிடடயில் இருந்தது.
அது பல்லவர் வீழ்ச்சிக்குப் பிறேகு லநல்லூர்வடர பரவி விட்டது. பரசோந்தகன் தசோடனத் தடலவருள்
ஒருவனசோன மசோறேன் பரசமசுவரன் என்பவன் சட்புலி என்பவடனத் சதசோற்கடித்து லநல்லூடர அழித்து
மீண்டசோன் மீள்டகயில், தன் லவற்றிக்கசோகத் திருலவசோற்றியூர் இடறேவற்கு நிலதசோனம் லசய்தசோன். அவன்
தசோனம் லசய்த கசோலம் கி.பி. 941 ஆகும்.[6] சட்புலி என்பவன் கீடழச் சசோளுக்கியே இரண்டசோம் பீமனின்
சசடனத் தடலவன் ஆவன்.
துன்பத் லதசோடக்கம்: கங்க அரசனசோன இரண்டசோம் பிருதிவீபதி கி.பி. 940-இல் இறேந்தசோன். அவன்
மகனசோன விக்கி அண்ணைன் முன்னசர இறேந்து விட்டதனசோல் பட்டம் ஏற்க மகன் இல்டல. அப்லபசோழுது
இரசோட்டிரகூடப் சபரரசனசோக வந்த மூன்றேசோம் கிருஷ்ணைன் என்பவனது உடன் பிறேந்தசோளசோன ‘சரவகசோ’
என்பசோடள மணைந்திருந்த இரண்டசோம் பூதுகன் எதிர்ப்பவர் இன்றிக் கங்க அரசன் ஆனசோன்.[7] இங்ஙனம்
புதிதசோக வந்த கங்க அரசன் இரசோட்டிரகூடர் உறேவினனசோனதும், பசோணைரும் டவதும்பரும்
இரசோட்டிரகூடருடன் சசர்ந்து விட்டடமயும் பரசோந்தகன் சபரரசிற்கு இடடயூறேசோயின.
பரசோந்தகன் முன் ஏற்பசோடு: பரசோந்தகன் சிறேந்த அரசியேல் நிபுணைன் ஆதலின், தன் சபரரடசக் கசோக்க முன்
ஏற்பசோடு லசய்திருந்தசோன். நடு நசோட்டில் ஒரு நசோடசோன திருமுடனப் பசோடிநசோட்டில் திருநசோவலூடர அடுத்த
‘கிரசோமம்’ என்னும் இடத்தில் பரசோந்தகன் முதல் மகனசோன இரசோசசோதித்தன் லபரும் படடயுடன் இருந்து
வந்தசோன். அப்படடக்கு ‘லவள்ளங்குமரன்’ என்னும் சசர நசோட்டுத் தசோடனத் தடலவன் தடலடம
பூண்டிருந்தசோன். அவன் கி.பி.943-இல் லபண்டணையேசோற்றேங்கடரயில் சிவனுக்குக் சகசோவில் ஒன்டறேக்
கட்டினசோன். திருநசோவலூர் ‘இரசோசசோதித்தபுரம்’ எனப் லபயேர் லபற்றேது. இரசோசசோதித்தனுக்கு உறதுடணையேசோக
அவன் தம்பி அரிகுல சகசரியும் உடன் இருந்தசோன். இந்த முன் ஏற்பசோட்டசோல் பரசோந்தகன், பசோணைர்,
டவதும்பர் என்பசோரசோல் துன்பம் உண்டசோகும் என்படத எதிர்சநசோக்கி யிருந்தசோன் என்படத அறியேலசோம்.[8]
தக்சகசோலப் சபசோர்: இரசோட்டிரகூட அரசனசோன மூன்றேசோம் கிருஷ்ணைனுக்கும் சசசோழர்க்கும் கி.பி. 949-இல்
தக்சகசோலத்திற்கும் கடும் சபசோர் நடந்தது. அதற்கு முன் ஒரு முடறே இரசோசசோதித்தன் கிருஷ்ணைடன
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முறியேடித்தசோன். ஆனசோல் பின்னர் நடந்த தக்சகசோலப்சபசோர் கடுடமயேசோனது.தக்சகசோலம்
அரக்சகசோணைத்திற்குத் லதன்கிழக்கில் ஆறகல் லதசோடலவில் உள்ளது.இரசோசசோதித்தன் படகவடரக்
கடுடமயேசோகத் தசோக்கிப் சபசோர் புரிந்தசோன். ஆனசோல், புதியே கங்க அரசனசோன இரண்டசோம் பூதுகன்,
யேசோடனமீதிருந்த இரசோசசோதித்தன் மீது திடீலரனப் பசோய்ந்து லகசோன்றேசோன்.இதனசோல் சசசோழர் சசடன சபசோரில்
சதசோற்றேது. மூன்றேசோம் கிருஷ்ணைன் தன் டமத்துனனுக்கு வனவசோசி பன்னிரசோயிரமும் லபள்சவசோலம்
முன்னூறம் தந்து லபருடமப்படுத்தினசோன்.இப்சபசோரினசோல் பரசோந்தகன் தசோன் லவன்றே பசோணைப்பசோடி,
லதசோண்டட நசோடு, டவதும்ப நசோடு இவற்டறே இழந்தசோன். இந்த இடங்களில் கிருஷ்ணைனுடடயே
கல்லவட்டுகள் கிடடக்கின்றேன. இரண்டசோம் பூதுகன் சசசோணைசோட்டிலும் புகுந்து அல்லல் விடளத்ததசோகச்
சில பட்டயேங்கள் லசப்புகின்றேன. கிருஷ்ணைன் தன்டன, ‘கச்சியும் தஞ்டசயும் லகசோண்ட’ என்ற கூறிக்
லகசோண்டதசோகச் சில பட்டயேங்களிலிருந்து லதரிகிறேது. பூதுகன் இரசோசமசுவரத்தில் லவற்றித்துரண் ஒன்டறே
நசோட்டியேதசோகக் கூறிக் லகசோண்டசோன். ஆயின், புதுச் சசரிக்குத் லதற்சக இதுகசோறம் பூதுகனுடடயே அல்லது
கிருஷ்ணைனுடடயே கல்லவட்சடசோ- பட்டயேசமசோ கிடடத்தில. இஃது எங்ஙனமசோயினும், ஆதித்தனும்
பரசோந்தகனும் அரும்சபசோர் லசய்து சசர்த்த சபரரசு துகளசோயேது என்பதில் ஐயேசம இல்டல.[9]
விருதுப் லபயேர்கள் : பரசோந்தகன் பல லபயேர்கடளக் லகசோண்டவன். இவன் மதுடரடயே அழித்தடமயேசோல்
மது ரசோந்தகன் எனப்பட்டசோன், சிங்கள நசோட்டட லவன்றேடம யேசோல் சிங்களசோந்தகன் எனப்பட்டசோன். இவன்
முதலில் நடந்த சபசோரில் கிருஷ்ணைடன வீரம் கசோட்டி லவன்றேடம யேசோல் வீர சசசோழன் எனப்பட்டசோன் என்ற
கன்னியேசோ குமரிக் கல்லவட்டு கூறகிறேது. இவனுக்குச் சசசோழகுலப் லபருமசோனசோர், வீர நசோரசோயேணைன், சமர
சகசரி, விக்கிரம சிங்கன், குஞ்சரமல்லன், சசசோழ சிகசோமணி, சூரசிகசோமணி என்னும் விருதுப் லபயேர்களும்
உண்டு.
சமயேப்பணி: பரசோந்தகன் வீரநசோரசோயேணைபுரம் சபசோன்றே பல கிரசோமங்கடள சவதம் வல்லசோர்க்கு
முற்றசோட்டசோக அளித்தனன். இவன் சிறேந்த சிவபக்தன். புலியூர்ச் சிற்றேம்பலத்டதப் லபசோன் சவய்ந்தவன்
என்ற லீடன் பட்டயேம் கூறகிறேது. இதடன விக்கிரம சசசோழன் உலசோவும் ஆதரிக்கிறேது.[10] இவன்
நசோட்டட 46 ஆண்டு அரசசோண்டவன்; உத்தரசமரூர் அடவயிற் பல சர்திருத்தங்கடளச் லசய்தவன்
ஏமகர்ப்பம், துலசோபசோரம் லசய்து புகழ் லபற்றேவன். இவன் ‘சிவனது பசோத தசோமடரயில் உடறேயும் வண்டு’
என்ற திருவசோலங்கசோட்டுச் லசப்சபடு கூறகிறேது. இவன் கசோலத்தில் பல சகசோவில்கள் கட்டப்பட்டன.
ஆதித்த சசசோழன் கட்டசோது விட்ட பல சகசோவில்கள் இவன் கசோலத்தில் முற்றப் லபற்றேன. இவன் மகனசோன
இரசோசசோதித்தன் கசோளத்திக்கு அருகில் சகசோதண்ட ரசோசமச்சரமும் (சகசோதண்டரசோமன் என்ற இரசோசசோதித்தன்
லபயேர்) அரக்சகசோணைத்திற்கு அருகில் கீடழப் பசோக்கத்தில் உள்ள ஆதித்சதச்சரமும் கட்டினசோன். இவன்
மடனவி லபயேர் ஈரசோயிரவன் சதவி அம்மனசோர் என்பது. இவன் தன் லபயேரசோல் கசோட்டுமன்னசோர் குடிக்கு
அடுத்த ‘வீரநசோரசோயேணை ஏரி’ (வீரசோன ஏரி-வீரசோநத்தம் ஏரி) எடுப்பித்தசோன், வீர நசோரசோயேணைநல்லூர் (வீரசோன
நல்லூர்), வீர நசோரசோயேணை சதுர்சவதி மங்கலம் இவற்டறே உண்டசோக்கினசோன்; கசோட்டு மன்னசோர்குடியில்
அளந்சதச்சுரர் சகசோவிடலக் கட்டினசோன்.[11]
___________________________________________________________________________________________________
1. ↑ 11 of 1931.
2. ↑ S.I.I. Vol.3. No.99.
3. ↑ Mahavamasa, Chap. 5.
4. ↑ Mahavamsa, chap. 53
5. ↑ Ep. Ind. Vol. 4.pp, 221-225, S.I.I. Vol. 2. No. 76.
6. ↑ 160, 236 of 1912.
7. ↑ Rice's Mysore & Coorg from Inscription, pp. 45.
8. ↑ K.A.N. Sastry’s cholas’ vol.I, pp. 155.
9. ↑ K.A.N. Sastry’s “Cholas’ Vol. I. pp. 159-62.
10.↑ Kanni 16
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4. பரசோந்தகன் மரபினர் (கி.பி. 953-985)
பரசோந்தகன் மரபினர் : திருவசோலங்கசோட்டுச் லசப்சபடு லீடன் பட்டயேம் முதலியேவற்டறே ஆரசோய்டகயில்,
பரசோந்தகனுக்குப் பிறேகும் அவன் கசோலத்தும் அரசுரிடம தசோங்கியேவர் இவர் என்பது லதரிகிறேது.
கண்டரசோதித்தன் (கி.பி. 949-957): இவனுக்கு முற்பட்ட வனசோன இரசோசசோதித்தன் விட்டடமயேசோல்,
பரசோந்தகர்க்குப் பிறேகு கண்டரசோதித்தசன பட்டம் லபற்றேசோன். இவன் தந்டத இருந்தலபசோழுசத தன்
லபயேரசோல் கல்லவட்டுகடள
முதற் பரசோந்தகன்

சகசோக்கிழசோன் அடிகள்
மகன்
இரசோசசோதித்தன்

கண்டரசோதித்தன்

சசரன் மகள்
மகன்
அரிஞ்சயேன்

உத்தம சசசோழன்
(மதுரசோந்தகன்)

(டவதும்பர் மகளசோன
கலியேசோணிடயே
மணைந்தவன்)

இரண்டசோம் பரசோந்தகன்
(சுந்தர சசசோழன்)

இரண்டசோம் ஆதித்தன்
(பசோர்த்திசவந்திர கரிகசோலன்)

முதலசோம் இரசோசரசோசன்
(கி.பி. 985)

லவளியிட்டவன். இவன் இரசோசசகசரி யேசோவன். இவன் மழவடரயேன் மகளசோர் லசம்பியேன் மசோசதவியேசோர்
என்பசோடர மணைந்து, உத்தமசசசோழன் (மதுரசோந்தகன்) என்பவடனப்லபற்றேசோன். இவன் கசோவிரியின்
வடகடரயில் 'கண்டரசோதித்த சதுர்சவதி மங்கலம்’ எனத் தன்லபயேரசோல் ஊர் உண்டசோக்கி இறேந்தனன்.
இவன் படிமத்டதக் சகசோசனரிரசோசபுரத்துக் சகசோவிலுட் கசோணைலசோம். இவனுக்கு வீர நசோரசோயேணி என்லறேசோரு
மடனவியும் இருந்தனள். இச்சசசோழ மன்னன் இரசோட்டிரகூட மன்னன் லவன்றே லதசோண்டட நசோட்டடக்
டகப்பற்றே முடனந்தசோன், ஒரளவு லவற்றியும் லபற்றேசோன் என்ற நிடனக்க இடமுண்டு.[1]
கண்டரசோதித்தன் சிறேந்த சிவபக்தன். இவசன சிதம்பரத்டதப் புகழ்ந்து திருவிடசப்பசோ
பசோடியேவனசோதல் சவண்டும். அப்பசோவில் பரசோந்தகன் பசோண்டி நசோட்டடயும் ஈழத்டதயும் லவன்ற,
சபரம்பலத்டதப் லபசோன் சவய்ந்தசோன் என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவன் அந்தப்பசோவில் தன்டனக்
சகசோழிசவந்தன் (உடறேயூர் சவந்தன்), தஞ்டசக் சகசோன் என்ற கூறியுள்ளசோன். இவடன சமற்கு
எழுந்தருளியே சதவர் என்ற ஒரு கல்லவட்டு கூறகிறேது. லகசோள்ளிடத்தின் வடகடரயில் உள்ள
திருமழபசோடி என்னும் தலத்திற்கு சமற்சக ஒரு கல்லதசோடலவில் உள்ள ‘கண்டரசோதித்த
சதுர்சவதிமங்கலம்’ என்றே நகரம் இவன் அடமத்தசத ஆகும்.
இவன் மடனவியேசோரசோன லசம்பியேன் மசோசதவியேசோர் சிறேந்த டசவப் லபண்மணியேசோர். இவர் இரசோசரசோசன்
ஆட்சியிலும் உயிசரசோடு இருந்தவர்; தம் கணைவன், மகன், மருமகளசோர் பலர், சுந்தர சசசோழன் முதலியே
எல்லசோரசோலும் பசோரசோட்டப்பட்டவர். இவர் சதவசோரப்பசோடல் லபற்றள்ள பல சகசோவில்கடளக்
கற்சகசோவில்கள் ஆக்கினர்; பல சகசோவில்கட்கு ஆடட அணிகள் லவள்ளிப் பசோத்திரங்கள் முதலியேன
அளித்தனர்; பல சகசோவில்கட்கு நிலங்கடளத் தசோனமசோக விட்டனர். இங்ஙனம் இவர் லசய்துள்ள
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திருப்பணிகள் மகப் பலவசோகும். அவற்டறே இறதிப் பகுதியில் ‘சசசோழர் சகசோவிற் பணிகள்’ என்னும்
தடலப்பில் விளக்கமசோகக் கசோணைலசோம்.
அரிஞ்சயேன் (கி.பி. 956 – 957): இவன் கண்டரசோதித்தன் தம்பி. கண்டரசோதித்தன் மகன் மதுரசோந்தகன்
குழந்டதயேசோக இருந்ததசோல், இவன் தன் தடமயேனுக்குப் பின் பட்டம் லபற்றேசோன்; ஆயின், சுருங்கியே ஆட்சி
லபற்ற மடறேந்தவன். இவன் ‘பரசகசரி’ என்னும் பட்டம் லபற்றேவன். இவனுக்கு மடனவியேர் பலர்
உண்டு. அவருள் வீமன் குந்தவ்டவயேசோர், சகசோடதப் பிரசோட்டியேசோர் என்னும் இருவரும் நீண்டகசோலம்
இருந்து பல திருப்பணிகள் லசய்தனர். வீமன் குந்தவ்டவயேசோர் கீடழச் சசோளுக்கியே வீமன் மகள் என்பர்
சிலர், அவ்வம்டமயேசோர் ‘அடரயேன் ஆதித்தன் வீமன்’ என்னும் சிற்றேரசன் மகள் என்பர் சிலர். அரிஞ்சயேன்
சமல் பசோடிக்கு அருகில் உள்ள ஆற்றசோர் என்னும் இடத்தில் இறேந்தசோன்.[2] அந்த இடத்தில் முதல்
இரசோசரசோசன், இறேந்த தன் முன்சனசோர்க்குப் பள்ளிப்படட (சகசோவில்) கட்டியேதசோகக் கல்லவட்லடசோன்ற
கூறகிறேது.[3] அரிஞ்சயேன் லதசோண்டட நசோட்டடக் டகப்பற்றம் முயேற்சியில் ஈடுபட்டுப் சபசோர் நிகழ்த்தி,
உயிர் இழந்தனன் சபசோலும்! ‘இவன் படகவரசோகியே கசோட்டுக்குத் தீடயே ஒத்தவன்’ என்ற
திருவசோலங்கசோட்டுப் பட்டயேம் பகர்தலசோல், இவன் சபசோர்த்திறேம் லபற்றேவன் என்பது லதளிவசோகிறேது.
இவன் ஒசர ஆண்டு அரசனசோக இருந்து இறேந்தசோன்.
இரண்டசோம் பரசோந்தகன் (கி.பி.956-973): இவன் அரிஞ்சயேன் மகன்; டவதும்பரசோயேன் மகளசோன
கல்யேசோணிக்குப் பிறேந்தவன்; இரசோசசகசரி என்னும் பட்டம் உடடயேவன்; இவன் ‘மதுடர லகசோண்ட
இரசோசசகசரி’ எனப்பட்டசோன். இவ்வரசன் பட்டம் லபற்றேதும், பசோண்டியே நசோட்டடத் தனித்து ஆட்சி
லசய்துவந்த வீரபசோண்டியேடன எதிர்த்தசோன். சசவூர் என்னும் இடத்திற் கடும்சபசோர் நடந்தது. லசந்நீர்
ஆறேசோக ஓடியேது; பல யேசோடனகள் மடிந்தன. பரசோந்தகன் மகனசோன இரண்டசோம் ஆதித்தன் சிறவனசோக
இருந்தும், சபசோரில் கலந்து லகசோண்டசோன், வீர பசோண்டியேனுடன் விடளயேசோடினசோன்’ என்ற லீடன் பட்டயேம்
பகர்கின்றேது.[4] இச்லசயேடல மடகப்படுத்திசயே திருவசோலங்கசோட்டுச் லசப்சபடு ‘வீரபசோண்டியேன் தடல
லகசோண்ட ஆதித்தன்’ என்ற கூறியுள்ளது.
சசவூரில் நடந்த சபசோருக்குப் பின், சசசோழர் பக்கல் நின்ற சபசோரிட்ட லகசோடும்பசோளுர்ச்சிற்றேரசனசோன
‘பரசோந்தக சிறியே சவளசோர்’ என்பவன் பசோண்டியே நசோட்டிற்குள் படடலயேசோடு லசன்ற பசோண்டியேடனக்
கசோட்டிற்குள் புகுமசோற விரட்டினசோன்; வீர பசோண்டியேற்குத் துடணையேசோக வந்த இலங்டகப் படடகடளத்
தசோங்கிக் லகசோண்சட இலங்டகக்கும் லசன்றேசோன்; அங்குக் கடும்சபசோர் லசய்து, சபசோர்க்களத்தில் கி.பி.959
-இல் மடிந்தசோன்.[5]
வீரபசோண்டியேடன எதிர்த்த ஆதித்த கரிகசோலனுக்கு உறதுடணையேசோக இருந்தவர் சிலர். அவருள் முற்கூறியே
சவளசோர். ஒருவன். ‘பூதி விக்கிரம சகசரி’ என்னும் லகசோடும்பசோளுர்ச் சிற்றேரசன் மற்லறேசோருவன்.
இவனுக்குக் கற்றேளிப் பிரசோட்டியேசோர், வரகுணைப் லபருமசோனசோர் என்னும் மடனவியேர் இருந்தனர். இவருள்
பின்னவர் சசசோழ அரசன் (ஆதித்தன்?) உடன் பிறேந்தவர் என்ற கல்லவட்டு கூறகிறேது. இவனுடடயே
மக்கள் இருவர்க்கும் ‘பரசோந்தகன், ஆதித்தவர்மன்’ என்னும் லபயேர்கள் இடம்லபற்றிருந்தடதயும் சநசோக்க,
சசசோழ மன்னர் லகசோடும்பசோளுர்ச் சிற்றேரசரிடம் லபண் லகசோடுத்தும் லகசோண்டும் வந்தனர் என்பது
உள்ளங்டக லநல்லிக்கனி சபசோல விளக்கமசோதல் கசோண்க.
விக்கிரமசகசரி பல்லவடன லவன்றேதசோகக் கல்லவட்டு ஒன்ற கூறகிறேது. அச்லசசோல் வல்லபன்
(இரசோட்டிரகூட அரசன்) என்றிருத்தல் சவண்டும் என்ற அறிஞர் அடறேவர். இரண்டசோம் பரசோந்தகன் தன்
தந்டத, லபரியே தசோடத இவர்கடளப் பின்பற்றித் லதசோண்டட நசோட்டடக் டகப்படுத்த முயேன்றேசோன்.
அம்முயேற்சியில் விக்கிரம சகசரியும் ஈடுபட்டசோனசோதல் சவண்டும். இப்பரசோந்தகன், ஆதித்த கரிகசோலன்
இவர்தம் கல்லவட்டுகள் லதசோண்டட நசோட்டில் மகுதியேசோகக் கிடடப்படதயும், மூன்றேசோம்
கிருஷ்ணைனுடடயே கல்லவட்டுகள் குடறேந்து கசோணைப் படடலயும் சநசோக்க, முதற்பரசோந்தகன் இறதிக்
கசோலத்தில் இழந்த லதசோண்டட மண்டலம் அவன் மரபினனது இடடவிடசோ முயேற்சியேசோல் சிறிது சிறிதசோகக்
டகப்பற்றேப் பட்டு வந்தது என்பது லதரிகிறேது. இரண்டசோம் பரசோந்தகன் கசோஞ்சிபுரத்தில் தனக்லகன்ற
இருந்த அரண்மடனயில் இறேந்தசோன்; அதனசோல் ‘லபசோன்மசோளிடகத் துஞ்சியே சதவர்’ எனப்பட்டசோன்.
[6] இதனசோல், இவன் கசோலத்தில் முழுத் லதசோண்டட நசோடும் சசசோழர் ஆட்சிக்கும் மீண்டும்
உட்பட்டுவிட்டது என்பது விளங்குகிறேதன்சறேசோ?
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இரண்டசோம் பரசோந்தகன் மடனவியேருள் குறிப்பிடத் தக்கவர் இருவர். இவசர தம் கணைவனுடன் உடன்
கட்டட ஏறினர்.[7] இவர் இறேந்தலபசோழுது இரசோசரசோசன் குழந்டதயேசோக இருந்தசோன் என்ற
திருக்சகசோவலூரில் உள்ள முதல் இரசோரசோசன் கல்லவட்டு உணைர்த்துகிறேது. மற்றேவர் சசரன் மசோசதவியேசோர்.
[குறிப்பு 1] வசோனவன் மசோசதவியேசோர்க்கு ஆதித்த கரிகசோலன், இரசோசரசோசன், குந்தவ்டவ என்னும் மக்கள்
மூவர் இருந்தனர். இப்சபரரசன் கசோலத்திற்றேசோன் வீரசசசோழியேம் என்னும் இலக்கணை நூல் புத்தமத்திரர்
என்பவரசோற் லசய்யேப்பட்டது.[8] குந்தவ்டவயேசோர் லபற்சறேசோர் படிமங்கடளத் தஞ்சசோவூர்ப் லபரியே
சகசோவிலில் எழுந்தருளுவித்தசோர்.[9]
ஆதித்த கரிகசோலன் (கி.பி. 956 - 969) : இவன் பட்டம் லபற்ற ஆண்டிலன்; ஆயினும் தந்டதக்கு
உதவியேசோக இருந்தனன்; தன் லபயேரசோல் பல கல்லவட்டுகள் லவளிவரக் கசோரணைமசோக இருந்தசோன்.
இரண்டசோம் பரசோந்தகன் உயிருடன் இருந்த லபசோழுசத இவன் லகசோடல லசய்யேப்பட்டசோன்.[10] இதற்குக்
கசோரணைம் என்ன? கண்டரசோதித்தன் மகனசோன உத்தம சசசோழன் (மதுரசோந்தகன்) தக்க
வயேதடடயேசோததசோல், சிற்றேப்பனசோன அரிஞ்சயேன் நசோட்டட ஆண்டசோன், பின்னர் அவன் மகனசோன
இரண்டசோம் பரசோந்தகன் அரசன் ஆனசோன்; அவனுக்குப் பின் லபரு வீரனசோன ஆதித்த கரிகசோலசன பட்டம்
லபறேசவண்டியேவன். அவன் பட்டம் லபற்றேசோல் தசோன் தன் வசோழ்நசோளில் அரசனசோதல் இயேலசோலதன்படத
அறிந்த மதுரசோந்தகன் (ஆதித்தனது சிற்றேப்பன்) ஏசதசோ ஒரு சூழ்ச்சியேசோல் ஆதித்தடனக் லகசோடல
லசய்துவிட்டசோன். சசசோணைசோட்டுக் குடிகள் ஆதித்தனுக்குத் தம்பியேசோன அருள்லமசோழித் சதவடனசயே
(இரசோசரசோசடன) பட்டம் ஏற்குமசோற தூண்டினர். ஆயினும் இரசோசரசோசன் அதற்கு இணைங்கவில்டல; தன்
சிற்றேப்புனசோன மதுரசோந்தகனுக்கு நசோடசோள விருப்பம் இருந்தடத அறிந்தசோன்; அவடன அரசனசோக்கினசோன்;
தசோன் அவனுக்கு அடங்கியே இளவரசனசோக இருந்து நசோட்டடக் கவனித்து வந்தசோன். அவனுக்குப் பின்
தசோசன அரசனசோவன் என்னும் ஒப்பந்தப்படி இச் லசயேடலச் லசய்தசோன்.[11]
உத்தம சசசோழன் - மதுரசோந்தகன் (கிபி 969 – 986): இவன் கண்டரசோதித்தன் மகன். இவன் அரசு கட்டில்
ஏறவதற்கு முன்சப கசோஞ்சி வடரயுள்ள லதசோண்டடமண்டலம் சசசோழர் ஆட்சிக்குட்பட்டு விட்டது.
ஆதித்த கரிகசோலனுடடயே கல்லவட்டுகள் உத்தரசமரூர், கசோஞ்சிபுரம், தக்சகசோலம், திருவண்ணைசோமடல
முதலியே இடங்களில் மகுதியேசோகக் கிடடத்துள்ளன. இக் கல்லவட்டுகள் நிலவிற்படன, அறேச்லசயேல்,
திருப்பணி, அரசியேல் லதசோடர்பசோனடவயேசோகக் கசோணைக்கிடத்தலின், ஆதித்தன் கசோலத்திசலசயே லதசோண்டட
நசோட்டில் அடமதி உண்டசோகி விட்டலதன்படத அறியேலசோம். உத்தம சசசோழன் கசோலத்தியே கல்லவட்டுகள்
பலவும் லசப்சபடு ஒரு லதசோகுதியும் கிடடத்துள்ளன. இவன் பரசகசரி என்னும் பட்டம் லபற்றேவன்.
லபயேரின்றிப் ‘பரசகசரி’ என்பது மட்டுசம லகசோண்டுள்ள கல்லவட்டுகள் எல்லசோம் இவன் கசோலத்தனசவ
என்ற சில சசோன்றகள் லகசோண்டு ஆரசோய்ச்சியேசோளர் துணிகின்றேனர். சசசோழர் நசோணையேங்களில் இவன்
கசோலத்ததுசவ படழடமயேசோனதசோகும். இவன் கசோலத்ததசோன லபசோற்கசோசு ஒன்ற கிடடத்தது. அதன்
இருபுறேங்களும் ஒருபடித்தசோகசவ இருக்கின்றேன, நடுவில் ஒரு புலி உட்கசோர்ந்து லகசோண்டு வலப்புறேமுள்ள
மீடன சநசோக்குகிறேது. நசோணையேத்டதச் சுற்றிலும் உத்தம சசசோழன் லபயேர் கிரந்த எழுத்துகளிற்
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்லபசோற்கசோசு 40 முதல் 60 குன்றிமணி நிடறேயுள்ளது என்ற நசோணையே
ஆரசோய்ச்சியேசோளரசோன எலியேட் கூறியுள்ளசோர்.[12]
அரசியேல் : உத்தம சசசோழன் லசப்சபட்டுத் லதசோகுதியேசோல் அக்கசோல அரசியேல் முடறேடயே நன்கு உணைரலசோம்.
இதன் விளக்கம் ‘அரசியேல்’ என்னும் பகுதியிற் கூறேப்படும். இவன் கசோலத்தில் அம்பலவன் பழுவூர்
நக்கன் என்னும் உயேர்தர அலுவலசோளன் சசசோழர் அரசியேலில் சவடல பசோர்த்து வந்தசோன். அவன் குவலசோளம்
(சகசோலசோர்) என்றே ஊரினன்; லகசோள்ளிடக்கடரயில் அப்பரசோற் பசோடப்லபற்றே விடசயே மங்கலம்
பழங்சகசோவிடலக் கற்லகசோண்டு புதுப்பித்தவன். உத்தம சசசோழன் அவனுக்கு ‘விக்கிரம சசசோழ மசோரசோயேர்’
என்னும் பட்டத்டத அளித்துப் லபருடமப் படுத்தினசோன். இதனசோல் உத்தம சசசோழன் ‘விக்கிரம சசசோழன்’
என்னும் லபயேடரயும் லபற்றிருந்தசோன் என்பது லவளியேசோகிறேது. அவ்வலுவலசோளன் இரசோசரசோசன்
கசோலத்தில் ‘மும்முடிச் சசசோழமசோரசோயேர்’ எனவும் ‘இரசோசரசோசப் பல்லவரசோயேன்’ எனவும் அடழக்கப்பட்டசோன்.
உத்தம சசசோழன் குடும்பம் : உத்தமசசசோழற்கு மடனவியேர் பலர் இருந்தனர். அருள் - பட்டன் தசோன
லதசோங்கி, மழபசோடி லதன்னவன் மசோசதவியேசோர், வசோனவன் மசோசதவியேசோர், விழுப்படரயேன் மகளசோர்,
பழுசவட்ட டரயேன் மகளசோர் குறிப்பிடத் தக்கவர். இவ்டவவரும் சசர்ந்து தம் மசோமயேசோரசோன லசம்பியேன்
மசோசதவியேசோரது பிறேந்த நசோள் பூசடனக்கசோகச் லசம்பியேன்மசோசதவி (கிரசோமம்)யில் உள்ள அடவயேசோரிடம் கசோசு
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லகசோடுத்தனர் என்ற கல்லவட்டு ஒன்ற கூறகிறேது.[13] பட்டத்து அரசியேசோர் ‘உரத்தசோயேன் லசசோரப்டபயேசோர்’
(கன்னடப் லபயேர்) என்பவர். இவர் ‘அக்கமசோசதவியேசோர்’ என்றம் ‘மூத்த நம் பிரசோட்டியேசோர்’ என்றம்
அடழக்கப்பட்டனர். இவர் ‘திரிபுவன[14]மகசோசதவியேசோர்’ என்றம் லபயேர் லபற்றேனர். உத்தம சசசோழன்
மடனவியேர் அடனவரும் தம் மசோமயேசோர் லபயேர் லகசோண்ட (தஞ்சசோவூர்க் சகசோட்டத்தில் உள்ள)
‘லசம்பியேன்மசோசதவி’ என்னும் சிற்றசோரில் உள்ள சிவன் சகசோவிலுக்சக பல தசோனங்கடளச் லசய்தனர்.
இதனசோல் இம்மரபினர் அப்லபருமசோட்டியிடம் டவத்திருந்த அன்பு நன்கு விளங்குகிறேதன்சறேசோ? உத்தம
சசசோழனுக்கு எத்துடணை மக்கள் இருந்தனர் என்பது லதரியேவில்டல. ஆயின், மதுரசோந்தகன் கண்டரசோதித்தர்
என்பவன் ஒருவன் லபயேர் மட்டும் கல்லவட்டுகளில் கசோணைப்படுகிறேது. அவன் இரசோசரசோசன் ஆட்சியில்
சகசோவில்கடள சமற்பசோர்த்து வந்தசோன்.
இதுகசோறம் கூறேப்லபற்றே அரசர் அடனவரும் மகச் சுருங்கியே கசோல எல்டலக்குள் இருந்து மடறேந்சதசோர்
ஆவர். இவர்களது லபரு முயேற்சியேசோல் லதசோண்டட மண்டலம் மீட்கப்பட்டது. பசோண்டியே நசோடு
சசசோழரசோட்சியிற் சசர்க்கப்படவில்டல. இவர்கட்குப் பின்வந்த இரசோசரசோச சசசோழசன
சசசோழப் சபரரசன் விரிவசோக்கி நிடல லபறேச் லசய்த சபரரசன் ஆவன்.
___________________________________________________________________________________________________
1. ↑ K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’, Vol. I. pp. 182-184
2. ↑ 537, of 1920.
3. ↑ S.I.I. Vol.3. No. 17.
4. ↑ E.I. Vol. 22. Ieyden Grant, 25, 28.
5. ↑ 302 of 1908.
6. ↑ S.I.I. Vol. 3, p.288.
7. ↑ 236 of 1902.
8. ↑ ‘Cholas’ Vol. 190. 4.
9. ↑ S.I.I. Vol II, Part 1, pp.69-70.
10.↑ 577 of 1920.
11.↑ Thiruvalangadu plates, S.I.I. iii.
12.↑ Vide his ‘coins of Southern India’ p. 132, No. 151.
13.↑ 494 of 1925.
14.↑ புதுடவடயே அடுத்துள்ள ‘திரிபுவடன’ என்னும் சிற்றசோர் பழங்கசோலத்தில் இவர் லபயேரசோற்றேசோன்
அடமக்கப்பட்டலதன்ற கூறவர்.
1. ↑ இவர் லபயேரசோல் அடமந்த ஊசர இன்ற ‘சசர்மசோசதவி’ என வழங்குகிறேது.
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5. முதலசோம் இரசோசரசோசன் (கி.பி. 985 – 1014)
இரசோசரசோசன் பிறேந்த நசோள்: சுந்தரசசசோழனசோகியே இரண்டசோம் பரசோந்தகனுக்கும் வசோனவன் மசோசதவிக்கும்
பிறேந்தவன் இரசோச சகசரி முதலசோம் இரசோசரசோசன். இவன் கி.பி. 985 சூன் திங்கள் 25-ஆம் நசோள் அரசு கட்டில்
ஏறினசோன்,[1] தஞ்டச இரசோசரசோசசச்சரத்தில் ‘உடடயேசோர் இரசோசரசோச சதவர் திருச்சதயேத் திருவிழசோ’ எனவும்,
திருடவயேசோற்ற உசலசோகமசோசதவீச்சரத்தில் ‘உடடயேசோர் திங்கள் சதயே விழசோ’ எனவும், லசங்கற்பட்டுத்
திருவிடந்டத வரசோகப் லபருமசோன் சகசோவிலில், யேசோண்டுசதசோறம் ஆவணித் திங்கள் சதயேநசோள் லதசோட்டு,
‘இரசோசரசோசன் திருவிழசோ’ என ஏழுநசோள் நடந்தது எனவும், வரும் கல்லவட்டுகடள சநசோக்க, இவன் பிறேந்த
நசோள் சதயேநசோள் என்பது லதரிகிறேது. சசரநசோட்டுத் திருநந்திக் கடர என்னும் ஊரில் உள்ள சிவன்
சகசோவிலுக்குத் தன் பிறேந்த நசோளசோகியே ஐப்பசி மசோதச் சதயேநசோளில் திருவிழசோ நடத்தற்கசோக ‘முட்டம்’
என்னும் ஊடர அளித்தனன் என்படத அங்குள்ள கல்லவட்டு அறிவித்தலசோல், இரசோசரசோசன் ஐப்பசித்
திங்கள் சதயேநசோளிற் பிறேந்தவன் என்பது லதளிவசோகிது.இப்லபருமசோன் பிறேப்டபத் திருவசோலங்கசோட்டுச்
லசப்சபடுகள் அழகசோகச் சிறேப்பித்துள்ளன.
இவனது சிறேப்பு:விசயேசோலயேற்குப் பின் வந்த சசசோழர்களிற் சசசோழப் சபரரடச நன்கனம் அடமத்து
நிடலலபறேச் லசய்த சபரரசன் இரசோசரசோசசன ஆவன். இவன் உண்டசோக்கியே சபரரசு ஏறேக்குடறேயே இரண்டு
நூற்றேசோண்டுகள் நிடலயுற்றிருந்தது எனின், இவன் இட்ட அடிப்படட எவ்வளவு உறதி வசோய்ந்ததசோக
இருந்திருத்தல் சவண்டும்! இரசோசரசோசன் தன் தந்டதயிடத்தும் பிறேகு சிற்றேப்பனிடத்தும் இருந்து அரசியேல்
அடமப்புகடள அழகுறே அறிந்திருந்தசோன்; தசோன் பட்டம் ஏற்றே பிறேகு இன்னின்ன சவடலகடளச் லசய்து
சசசோழப் சபரரடச உண்டசோக்குதல் சவண்டும் என்ற முன்னசம திட்டம் லசய்திருந்தசோன்; பட்டம் லபற்றே
பின்னர் அத்திட்டத்டதச் லசவ்வசன நிடறேசவற்றி லவற்றி கண்டவன். இவனது ஆட்சிக் கசோலத்திசலசயே
இவன் தன் டமந்தனசோன இரசோசசந்திரடனப் லபரு வீரனசோக்கிவிட்டடம பசோரசோட்டற்பசோலது.
அதனசோலன்சறேசோ, அப்லபருமசோன் கடற்படட லசலுத்திக் கடசோரம் டகக்லகசோண்டசோன்! இரசோசரசோசன் ஆண்ட
கசோலசம சசசோழர் வரலசோற்றில் ‘லபசோற்கசோலம்’ என்னலசோம். இவனது ஆட்சியில் ஒவியேம், சிற்பம், நசோடகம்,
நடனம், இடச, இலக்கியேம் இன்ன பிறேவும்நன்குவளரத் தடலப்பட்டன, இவன் கசோலத்திற்றேசோன் சதவசோரத்
திருமுடறேகள் நசோலடங்கும் பரவின, டசவ சமயே லவள்ளம் நசோலடங்கும் பரந்து மக்கள் உள்ளத்டதக்
லகசோள்டள லகசோண்டது. சசசோழப் சபரரடச உண்டசோக்கப் லபரும்படட திரட்டியேவன் இரசோசரசோசசன
ஆவன்; அப்படட இவன் நிடனத்தன யேசோவும் தடடயின்றிச் லசய்துவந்தது பசோரசோட்டற்பசோலது. அரசியேல்
அடமப்டபத் திடமசோக அடமத்தவனும் இரசோசரசோசசன ஆவன். நசோகரிகம் மகுந்த இக்கசோல அரசியேல்
அடமப்பிற்கும் இரசோசரசோசன் அரசியேல் அடமப்பிற்கும் எள்ளளவும் சவறபசோடில்டல. இரசோட்டிரகூடர்
படடலயேடுப்பசோல் துன்புற்றே சசசோழநசோடு இரசோசரசோசன் கசோலத்தில் கிருஷ்டணையேசோறவடர பரவியேது;
சமற்சக அரபிக்கடல் வடர பரவியேது; லதற்சக இலங்டக வடர பரவியேது எனின் இரசோசரசோசன்
சபசோர்த்திறேடன என்லனனப் புகழ்வது! இப்லபருசவடலடயேச் லசய்யே இவனுக்கு இருந்த
சசோதனங்கடளவிடப் லபருடம லபற்றேது இவனது திருவுருவசம என்னல் மடகயேசோசமசோ? இவனது
திருவுருவம் கண்டவர் உள்ளத்டத ஆர்க்கத்தக்கதசோக இருந்திருத்தல் சவண்டும். இவனுடடயே
திருவுருவமும் சகசோப்லபருந்சதவியின் திருவுருவமும் சிடல வடிவில் திருவிசலூர்க்சகசோவிலில்
இருக்கின்றேன. சுருங்கக் கூறின், இரசோசரசோசன் அரசியேலிற் பண்பட்ட அறிவுடடயேவன்; சிறேந்த
சபசோர்த்லதசோழிலில் வல்லவன்; சிறேந்த சமயேப்பற்ற உடடயேவன்; சபரரடச உண்டசோக்கும் தகுதி முற்றம்
லபசோருந்தப் லபற்றேவன் எனலசோம். சசசோழர் வரலசோற்டறே இன்ற நசோம் அறிந்து இன்புறே வழிவகுத்தவன்
இப்சபரறிஞசன ஆவன். எப்படி?
லமய்க்கீர்த்தி : ‘இச்சசசோழற்கு முற்பட்ட பல்லவர், பசோண்டியேர் பட்டயேங்களும் கல்லவட்டுகளும் பல
கிடடத்துள்ளன. அவற்றில் அரசமரபு கூறேப்பட்டிருக்கும். அந்தந்த அரசன் சிறேப்புச் சிறிதளசவ
கூறேப்பட்டிருக்கும்; முற்றம் கூறேப்பட்டிரசோது: விளக்கமசோகவும் குறிக்கப்பட்டிரசோது. இம்முடறேடயேசயே
விசயேசோலயேன் வழி வந்தவரும் பின்பற்றி வந்தனர். ஆனசோல், இரசோசசோசன் இந்த முடறேடயே அடிசயேசோடு
மசோற்றிவிட்டசோன்; தனது ஆட்சியேசோண்டுகளில் முடறேசயே நடடலபற்றே சபசோர்ச் லசயேல்கடள முடறேசயே
லவளிவந்த கல்லவட்டுகளில் முடறேப்படி குறித்து வரலசோனசோன். சசோன்றேசோக ஒன்ற கூறசவசோம்: இரசோசரசோசன்
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முதலில் கசோந்தளூர்ச் சசோடலயில் கலம் அறத்தசோன். இந்த லவற்றிசயே இவன் கல்லவட்டுகளில் முதல்
இடம் லபற்றேது. இதன் பின்னர்ச் லசய்த சபசோர் இரண்டசோம் இடம்லபற்றேது. இப்படிசயே ஒன்றேன்பின்
ஒன்றேசோக முடறேப்படி குறிக்கப் பட்டன. இங்ஙணைம் இப்லபரிசயேசோன் ஒழுங்குலபறேக் குறித்தடவசயே
பிற்கசோல அரசரசோலும் பின்பற்றேப்பட்டன. அக்குறிப்புகசள இன்ற சசசோழர் வரலசோற்றக்கு உறதுடணை
லசய்கின்றேன. பட்டயேம் அல்லது கல்லவட்டுக்குத் லதசோடக்கமசோக ஒரு லதசோடடர அழகசோக
அடமத்தவனும் இரசோசரசோசசன ஆவன். ‘இஃது இவனது பட்டயேம் அல்லது கல்லவட்டு’ என்ற எளிதில்
கூறிவிடத் தக்கவசோற அத் லதசோடக்கம் இருக்கிறேது. அது ‘திருமகள் சபசோல...’ என்பதசோகும். இவனது
வீரமகனசோன இரசோசசந்திரன் கல்லவட்டும் பட்டயேமும் சவற லதசோடக்கம் உடடயேடவ. இங்ஙனசம
பின்வந்தசோர் பட்டயேங்களும் கல்லவட்டுகளும் சவறசவற லதசோடக்கம் லகசோண்டடவ. இத்தடகயே
ஒழுங்கு முடறேடயே அடமத்த இப்சபரரசனின் அறிவசோற்றேடல என்லனனப் பசோரசோட்டுவது!
சுற்றப்புறே நசோடுகள்: இரசோசரசோசன் பட்டம் லபற்றே கசோலத்தில் சசசோழ அரசு வடக்கில்
லதசோண்டடநசோடுவடரயும் லதற்கில் பசோண்டியேநசோட்டு வட எல்டல வடரயுசம பரவி இருந்தது. எனசவ,
வடக்சக கீடழச் சசோளுக்கியேர் ஆட்சி லநல்லூர் வடர பரவியிருந்தது; லதற்சக பசோண்டியேநசோடு தனித்து
இருந்தது; சமற்சக சசர நசோடு கங்கநசோடு, குடகு, நுளம்பபசோடி, தடிடகபசோடி, சமல் கடற்கடர நசோடு
முதலியேன தனித்தனிச்சிற்றேரசுகளசோக இருந்தன. வடசமற்சக இரசோட்டிரகூடடர அழித்துப் புதியே சபரரடச
இரட்டபசோடியில் அடமத்த சமடலச் சசோளுக்கியேர் ஆண்டு வந்தனர். இலங்டகயில் ஐந்தசோம்
மகிந்தன் ஆண்டுவந்தசோன்.
சசர பசோண்டியேருடன் சபசோர் : இரசோசரசோசன் பட்டம் லபற்றே ஆண்டு கி.பி. 985, இவன் சசர நசோட்டிற்
படடலயேடுத்த ஆண்டு கி.பி.989.எனசவ இவன் ஏறேத்தசோழ நசோன்கசோண்டுகள், தன் படடடயேப்
லபருக்குவதிற் லசலவழித்தசோன் எனலசோம். சசர நசோட்டின்மீது லசன்றே படடக்குத் தடலடம பூண்டவன்,
பஞ்சவன்மசோரசோயேன் என்னும் லபயேர்லகசோண்ட இரசோசசந்திர சசசோழசன ஆவன். மடலநசோடு, அடடதற்கு
அரியேதசோய் மடலயும் கடலும் குழ்தரப் பரசுரசோமனசோல் அடமக்கப்பட்டலதன்ற திருவசோலங்கசோட்டுச்
லசப்சபடு லசப்புகிறேது. இம்மடல நசோட்டுத் துடறேமுகப் பட்டினமசோன கசோந்தளூர்ச் சசோடலயில் சபசோர்
நடந்தது. அப்சபசோரில் சசரனும் பசோண்டியேனும் சசர்ந்து சசசோழடர எதிர்த்தனர். பசோண்டியேன் அமரபுசங்கன்
என்பவன்;[2] சசரன் பசோஸ்கர ரவிவர்மன் திருவடி (கி.பி. 978-1036) என்பவன்.[3] சபசோரில் சசசோழர்படட
லவற்றி லபற்றேது. இரசோசரசோசனது 4 ஆம் ஆண்டுக் கல்லவட்டு ‘கசோந்தளூர்ச் சசோடலயில் கலம் அறத்தருளி’
எனக் குறிப்பதசோல்,[4] இரசோசரசோசன் கசோந்தளூரில் இருந்த சசரர் மரக்கலங்கடள அழித்தவன் என்பது
புலனசோகிறேது. ஆயினும், கி.பி 993 முதசல இரசோசரசோசன் கல்லவட்டுகள் சசர நசோட்டிலும் பசோண்டியே
நசோட்டிலும் கசோணைக் கிடடத்தலசோல், இரண்டு நசோடுகடளயும் லவன்ற சசசோழர் ஆட்சிடயே அங்கு
உண்டசோக்கி அரசியேல் அடமதிடயே நிறவ நசோன்கசோண்டுகள் ஆகி இருத்தல் சவண்டும் என்பது லதரிகிறேது.
சசர நசோட்டட லவன்றே இரசோசரசோசன் அந்நசோட்டில், தசோன் பிறேந்தநசோடளக் லகசோண்டசோட ஏற்பசோடு லசய்தசோன்
என்பது முன்னசம கூறேப்பட்டதன்சறேசோ? பஞ்சவன் மசோரசோயேன் பசோண்டியேடன
ஒடச்லசய்தசோன்; விழிஞம் என்னும் துடறேமுகத்டதக் டகக்லகசோண்டசோன்.இரசோசரசோசனுக்குத்லதன்ன
பரசோக்கிரமன் என்னும் விருதுப்லபயேர் இருத்தலசோலும், பசோண்டி நசோட்டிற் பற்பல இடத்தும் இவன்
கல்லவட்டுகள் இருத்தலசோலும், பசோண்டியே மண்டலம் 'இரசோசரசோச மண்டலம் என வழங்கப்
லபற்றேடமயேசோலும், இரசோசரசோசன் பசோண்டியே நசோட்டட முழுவதும் லவன்ற அடக்கி ஆண்டசோன் என்பது
லவள்ளிடட மடலசபசோல் விளங்குகிறேதன்சறேசோ?
மடல நசோட்டுப் சபசோர் : குடமடல நசோடு என்பது குடகு நசோடசோகும். அந்நசோட்டில் உதடக என்பது அரண்
மகுந்த இடமசோக இருந்தது. இரசோசரசோசன் தன் தூதடனக் குடமடல நசோட்டிற்கு அனுப்பினசோன். அவடனக்
குடமடல நசோட்டரசன் சிடறே லசய்தனசனசோ, அல்லது லகசோன்றேனசனசோ புலப்படவில்டல. இரசோசரசோசன்
அங்குப் படடலயேடுத்துச் லசன்றேசோன், உதடகடயே அடடயே 18 கசோடுகள் தசோண்டினசோன்; கசோவல்மகுந்த
உதடகடயே அழித்தசோன் குடமடலநசோட்டடக் டகப்பற்றினசோன். இச்லசயேல் கி.பி. 1008 - க்குச் சிறிது முன்
நடடலபற்றேதசோகும். இப்சபசோடரப் பற்றியே குறிப்புகள் கலிங்கத்துப் பரணியிலும் மூவர் உலசோவிலும்
கசோணைலசோம். இப்படடலயேடுப்பில் தடலடம பூண்ட தசோடனத்தடலவன் இரசோசசந்திரன் சபசோலும்!
[5]இப்படடலயேடுப்பின்சபசோது குடமடல நசோட்டட ஆண்டவன் மீனிசசோ என்பவன். சபசோர் நடந்த இடம்
பனசசசோசக என்பது. மீனிசசோ, சபசோரில் திறேம்பட நடந்துலகசோண்டதசோல், அவன் வீரத்டதப் பசோரசோட்டியே
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இரசோசரசோசன், அவனுக்குச் சத்திரியே சிகசோமணி லகசோங்கசோள்வசோன் என்றே பட்டம் சூட்டி, மசோளவி என்னும்
ஊடர நன்லகசோடடயேசோகக் லகசோடுத்தசோன்.[6]
லகசோல்லம், சமற்கடர நசோடுகள் : இரசோசசந்திரன் பிறேகு லகசோல்லத்தின்மீது லசன்ற, லகசோல்லம், லகசோல்ல
நசோடு, லகசோடுங்சகசோளுர் முதலியே பகுதிகளில் இருந்த சிற்றேரசடர லவன்ற சமடலக் கடற்கடர
நசோட்டடயும் டகப்பற்றி, எங்கும் லபருலவற்றி பின்லதசோடர மீண்டசோன். இவ்லவற்றிகட்குப் பின்
இரசோசரசோசன் ‘கீர்த்தி பரசோக்கிரம சசசோழன்’ என்னும் விருதுப்லபயேர் லபற்றேசோன்.
கங்கபசோடி : கங்கபசோடி என்பது டமசூரின் லபரும் பகுதியேசோகும். தடலநகரம் தடலக்கசோடு என்பது.
இவர்கள் சசசோழர் சபரரடச எதிர்த்து நின்றேவர்; பல்லவர் கசோல முதசல பல நூற்றேசோண்டுகளசோகக்
கங்கபசோடிடயே ஆண்டு வந்தவர். நுளம்பர் என்பவர் இவர்கட்கு அடங்கியேவர். இரசோசரசோசன் லகசோங்கு
நசோட்டிலிருந்து கசோவிரிடயேத் தசோண்டிக் கங்கபசோடியில் நுடழந்தசோன்; முதலில் தடிடகபசோடிடயேக்
டகக்லகசோண்டசோன்; கங்கபசோடிடயேயும் டகப்பற்றினசோன்.[7]
நுளம்பபசோடி : நுளம்பபசோடி என்பது டமசூடரச்சசர்ந்த தும்கூர், சித்தல் துர்க்கம் சகசோட்டங்களும்,
லபங்களுர் சகசோலசோர், லபல்லசோரிக் சகசோட்டங்களும் சசர்ந்த நிலப்பரப்பசோகும். இதடன ஆண்டவர்
நுளம்பப் பல்லவர் என்பவர். இவரசோட்சியில் சசலம், வட ஆர்க்கசோடு சகசோட்டங்களின் வடபகுதியும்
சசர்ந்திருந்தது.[8] இந்நிலப் பகுதி இரசோசரசோசன் சபரரசிற் கலந்துவிட்ட பிறேகு, நுளம்பப் பல்லவர்
சிற்றேரசரசோகவும் சசசோழ அரசியேல் அலுவலசோளரசோகவும் இருக்கலசோயினர். ஐயேப்பன் மகனசோன கன்னரசோசன்
என்பவன் தடிடகபசோடியின் ஒரு பகுதிடயே இரசோசரசோசற்கு அடங்கியே சிற்றேரசனசோக இருந்து ஆண்டு
வந்தசோன் : ‘லநசோளம்பசோதி ரசோசன்’ என்பவன் இரசோச ரசோசன் தசோடனத் தடலவனசோக இருந்தசோன். ‘லநசோளம்பசோதி
ரசோசன் லசசோரடபயேன்’ என்னும் சிற்றேரசன் ஒருவன் இருந்தசோன்.
லதலுங்க நசோடு : லதசோண்டட நசோட்டிற்கு வடக்சக கீடழச்சசோளுக்கியேர் ஆட்சி லநல்லூர் வடர
பரவியிருந்தது. கிருஷ்டணையேசோற முதல் வடலபண்டணையேசோற வடர இருந்த நசோடு சட்புலிநசோடு, பசோகிநசோடு
என்ற லபயேர் லபற்றிருந்தது. இரசோசரசோசன் கசோருகுடிடயேச் சசர்ந்த பரமன் மழபசோடியேசோர் என்னும்
மும்முடிச்சசசோழன் என்றே சசடனத் தடலவடனப் லபரும்படடசயேசோடு அங்கு அனுப்பினன்.
அத்தடலவன் பீமன் என்னும் அரசடன லவன்ற அந்நசோடுகடளச் சசசோழப் சபரரசில் சசர்த்தசோன் மந்டத
மந்டதயேசோக ஆடுகடளயும் பிறே லபசோருள்கடளயும் டகக் லகசோண்டு மீண்டசோன் என்ற கசோஞ்சிபுரக்
கல்லவட்லடசோன்ற கூறகிறேது.[9] லநல்லூர்க் சகசோட்டத்டதச் சசர்ந்த லரட்டி பசோடளயேத்துக் கல்லவட்டில்
இரசோசரசோசனது 8 ஆம் ஆட்சி ஆண்டடக் குறிப்பிட்டு அவனது சிற்றேரசன் அல்லது அரசியேல்
அலுவலசோளனசோன மும்முடி டவதும்ப மகசோரசோசன் ஆன துடர அரசன் என்பவன் தசோனம் லசய்த லசய்தி
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[10]
கீடழச் சசோளுக்கியே நசோடு : இரசோசரசோசன் கசோலத்தில் கீடழச் சசோளுக்கியே நசோடு லபருங்குழப்பத்தில் இருந்தது.
அந்நசோடு கிருஷ்டணை, சகசோதசோவரியேசோறகட்கு இடடப்பட்டது. அந்நசோட்டு அரசமரபினருள் இரண்டு
கிடளயினர் சதசோன்றி ஒருவடர ஒருவர் நசோட்டடவிட்டு விரட்ட முயேன்றேனர்.நசோடு கலகத்திற்கு
உட்பட்டது. சக்திவர்மன் என்பவன் ஒரு கட்சியினன். அவடன மற்லறேசோரு கட்சியினர் நசோட்டடவிட்டு
விரட்டி விட்டனர். ஏறேத்தசோழ 27 ஆண்டுகள் சக்திவர்மன் மரபினர் நசோட்டட ஆள இடமன்றித் தவித்தனர்.
இப்சபசோரசோட்டம் கி.பி. 925-லிருந்து நடந்துவந்தலதனினும், உச்சநிடல லபற்றேது இரசோசரசோசன் கசோலத்திசல
ஆகும். சக்திவர்மன் மரபினர் அரசுக்குரியே மூத்த குடியினர். இளங்குடியினர் நசோட்டடக் கவர்ந்து
ஆண்டனர். சக்திவர்மன் இரசோசரசோசடனச் சரண் அடடந்தசோன். ஏறேத்தசோழக் கி.பி. 999-இல் இரசோசரசோசன்
சவங்கி நசோட்டடக் டகப்பற்றிச் சக்திவர்மடன அரசனசோக்கினன். சக்திவர்மன் சசசோழனுக்கு அடங்கியே
சிற்றேரசனசோக- ஆனசோல் தனி அரசனசோக இருந்து சவங்கி நசோட்டட ஆண்டுவந்தசோன். இவன் இளவலசோன
விமலசோதித்தனுக்கு இரசோசரசோசன் தன் மகளசோன குந்தவ்டவடயே மணைம் லசய்து லகசோடுத்தசோன்.
[11] இவ்விரண்டு லசயேல்களசோலும் கீடழச் சசோளுக்கியே நசோடு சசசோழப் சபரரசின் சிறேந்த உறப்பசோக
விளங்கியேது. கீடழச் சசோளுக்கியே மரபு சசசோழமரபுடன் ஒன்றபட்டுவிட்டது; சசசோழப் சபரரசிற்கும்
வடக்கில் அச்சம் இல்லசோலதசோழிந்தது. இரசோசரசோசன் மருமகனசோன விமலசோதித்தன் திருடவயேசோற்றில் தம்
மசோமயேசோர் கட்டியே சகசோவிலுக்குத்தசோனம் லசய்துள்ளசோன்.[12]
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கலிங்கநசோடு : இரசோசரசோசன் தசோன் கலிங்கத்டத லவன்றேதசோகக் கூறியுள்ளசோன். மசகந்திர மடலயில் இரண்டு
கல்லவட்டுகள்[13] கிடடத்தன. அவற்றில், ‘விமலசோதித்தன் என்னும் குலூத நசோட்டு அரசடன
இரசோசசந்திரன் லவன்றேசோன்; லவன்ற மசகந்திரமடல உச்சியில் லவற்றித்துரண் ஒன்டறே நசோட்டினசோன்’
என்னும் லசய்தி லபசோறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயின், இச் லசய்திடயே இரசோசசந்திரன் ஆட்சியில் நடந்ததசோக
அவனுடடயே கல்லவட்டுகள் கூறேவில்டல. ஆதலின், இப் படடலயேடுப்பும் லவற்றியும் இரசோசரசோசன்
கசோலத்திற்றேசோன் நடந்திருத்தல் சவண்டும். குலுரத நசோடு என்பது மசகந்திர மடலடயேத் தன் அகத்சத
லகசோண்ட கலிங்கநசோடு சபசோலும்! இங்குக் குறிப்பிட்ட விமலசோதித்தன் சசோளுக்கியே (முன் லசசோன்ன)
விமலசோதித்தன் எனத் தவறேசோகக் லகசோண்டு வரலசோற எழுதிசனசோரும் உண்டு.
ஈழ மண்டலம் : கி.பி. 993-இல் லவளிவந்த கல்லவட்டுகளிசலசயே இரசோசரசோசன் ஈழ மண்டலத்டத
லவன்றேடம குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. “இரசோமன் குரங்குகளின் துடணைடயேக் லகசோண்டு பசோலம் கட்டி
அரும்பசோடுபட்டு இரசோவணைடனக் லகசோன்றேசோன். ஆயின், இரசோசரசோசன் பசோலம் கட்டசோமசல படடகடளக்
கப்பல் மூலமசோகக் லகசோண்டுலசன்ற இலங்டக இடறேவடன எரிக்கு இடரயேசோக்கினசோன். இதனசோல் இவன்
இரசோமனினும் சிறேந்தவசன ஆவன்” என்ற திருவலசோங்கசோட்டுப்பட்டயேம் பகர்கின்றேது. இரசோசரசோசன்
கசோலத்தில் இலங்டகயில் குழப்பம் மகுதியேசோக இருந்தது. இலங்டக அரசனசோன ஐந்தசோம் மகிந்தன்
லதன்கிழக்கில் இருந்த மடல அரடணையுடடயே ‘சரசோஹணைம்’ என்னும் இடத்திற்குச் லசன்ற விட்டசோன்.
அச்சந்தர்ப்பத்தில் இரசோசரசோசன் வட இலங்டகடயேக் டகப்பற்றி, அதற்கு[14] மும்முடிச் சசசோழ மண்டலம்
என்னும் லபயேரிட்டசோன்.
இப்படடலயேடுப்பினசோல் அநுரசோதபுரம் அழிவுற்றேது. லபசோலநருவசோ சசசோழர் தடலநகரம் ஆனது; அது
‘ஜேனநசோத மங்கலம்’ என்ற லபயேர் லபற்றேது; இரசோசரசோசன் அத்தடல நகரில் சிவன் சகசோவில் ஒன்டறேக்
கட்டினசோன். இக்சகசோவில் சுடத, லசங்கல் முதலியேன லகசோண்டு அழுத்தமசோகவும் அழகசோகவும்
கட்டப்பட்டது. சுற்றிலும் மதிடலயுடடயே சகசோநகரத்தில் இக்சகசோவில் அழகுறே அடமந்துள்ளது. இஃது
இன்றம் தன் எழில் குன்றேசோது இருத்தல் வியேப்புக்குரியேது.[15] தசோழி குமரன் என்னும் சசசோழ அரசியேற்
பணியேசோளன் ஒருவன் மசோசதசோட்டத்தில் (இரசோசரசோச புரத்தில்), அழகியே சகசோவில் ஒன்டறேக் கட்டி ‘இரசோசரசோ
சசச்சரம்’ எனப் லபயேரிட்டசோன்; அதற்குப் பல தசோனங்கள் லசய்துள்ளசோன்.[16] இரசோசரசோசன் தசோன்
தஞ்சசோவூரிற்கட்டியே லபரியே சகசோவிலுக்கு ஈழத்திலிருந்து பணைமும் இலுப்டபப் பசோலும் அனுப்ப ஏற்பசோடு
லசய்திருந்தசோன்.[17]
சமடலச் சசோளுக்கியேர் : இரட்டபசோடி என்பது இரசோட்டிரகூடர் அரசசோண்ட நிலப்பகுதி. இதுசவ பல்லவர்
கசோலத்தில் சமடலச்சசோளுக்கியேர் ஆண்ட நசோடு. கி.பி. 975-இல் இரட்டடர வலிலதசோடலத்து மீட்டும்
சமடலச் சசோளுக்கியேர் தம் பண்டடப் சபரரடச நிடலநிறத்தினர். அவருள் முதல்வன் இரண்டசோம்
டதலபன் எனப்பட்ட ஆகவமல்லன் ஆவன். இப்சபரரசன் கி.பி. 992-இல் இரசோசரசோசடன லவன்றேதசோகக்
கல்லவட்டு ஒன்றில் கூறிக்லகசோண்டசோன்.[18] ஆனசோல், இடதப் பற்றி விளக்கம் இதுகசோறம் கிடடத்திலது.
கி.பி. 992-க்கும் பிறேகு அரசனசோன சத்தியேசோஸ்ரயேன் இரசோசரசோசனுடன் சபசோரிட்டசோன் சபசோலும் இரசோசரசோசன்
சத்யேசோஸ்ரயேனுடன் சபசோரிட்டு அவனது லசல்வத்டதத் தஞ்டசப் லபரியே சகசோவில் கட்டச் லசலவழித்தசோன்
என்ற கல்லவட்டுகள் குறிக்கின்றேன.[19] “சத்யேசோஸ்ரயேன் சபசோர்க்களத்திலிருந்து
புறேங்கசோட்டிஓடிவிட்டசோன். அவன் ‘கஷ்டசோஸ்ரயேன்’ ஆனசோன்’ என்ற திருவசோலங்கசோட்டுப் பட்டயேம்
பகர்கின்றேது. சத்யேசோஸ்ரயேனுடடயே தசோர்வசோர் (லஹசோட்டுர்) கல்லவட்டு, (கி.பி.1005) “சசசோழர்
மரபுக்கணியேசோன இரசோசரசோச நித்தியேவிசநசோதனது மகனசோன சசசோழ இரசோசசந்திர வித்யேசோதரன் சதசோணுசோர்
(பீசப்பூர்க் சகசோட்டத்தில் உள்ளது) வடர வந்தசோன்; அவன் 9 லக்கம் துருப்புகளுடன் வந்தசோன்; நசோடு
முழுவடதயும் லகசோள்டள அடித்தசோன்; லபண்கள் குழந்டதகள் முதலியேவர்கடளக் லகசோன்றேசோன். தமழடர
ஒழிக்கும் சத்யேசோஸ்ரயேன் இரசோசசந்திரடனப் புறேங்கசோட்டி ஒடச்லசய்தசோன்” என்ற கூறகிறேது.[20]
இக்குறிப்புகளசோல், முதலில் சத்யேசோஸ்ரயேன் சதசோற்றேனன் என்பதும், பிறேகு சசசோழர் அந்நசோட்டட ஆள
முடியேசோமல் திரும்பிவிட்டனர் என்பதும் சத்யேசோஸ்ரயேன் படடவலி மக்கவன் என்பதும் லதரிகின்றேன.
இதுகசோறம் கூறிவந்த லசய்திகளசோல், இரசோசரசோசன் வடக்சக கிருஷ்டணையேசோற முதல், வடசமற்சக
துங்கபத்திடரயேசோற முதல் லதற்சக குமரிமுடன வடர, கிழக்கிலும் சமற்கிலும் கடடல எல்டலகளசோகக்
லகசோண்டலதன்இந்தியேசோ முழுவடதயும் பிடித்து ஆண்டவன் என்பது நன்கு விளங்குமன்சறேசோ? இவற்கு
முன் இங்ஙனம் சசசோழப் சபரரடச உண்டசோக்கிசனசோர் ஒருவரும் இலர் இலர்! இரசோசரசோசன் கங்கபசோடி,
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சவங்கி மண்டலம் இரண்டிற்கும் தன் மகனசோன சபரசோற்றேல் படடத்த இரசோசசந்திரடனசயே மகசோ
தண்டநசோயேகனசோக டவத்திருந்தசோன். இங்ஙனம்லசய்துடவத்த பசோதுகசோவலசோல், சமடலச் சசோளுக்கியேர்
சசசோழநசோட்டின் மீது படடலயேடுக்கக் கூடவில்டல. சமலும், சமடல சசோளுக்கியேர் வடக்சக பரமசோரர்
என்னும் மசோளுவநசோட்டு அரசரசோல் அடிக்கடி துன்பத்திற்கு உள்ளசோயினர். வடக்சக பரமசோரரசோலும் லதற்சக
சசசோழரசோலும் சசோளுக்கியேர் அடடந்த இன்னல்கள் பலவசோகும்.
பழந்திவு பன்னிரசோயிரம்: இரசோசரசோசன் அடலகடல் நடுவிற் பலகலம் லசலுத்தி, முந்நீர்ப் பழந்தீவு
பன்னிரசோயிரமும்[21] டகப்பற்றினன். இங்ஙனம் லசன்றே இடம் எல்லசோம் லவற்றிச் சிறேப்லபய்தியே
இரசோசரசோசன் சயேங்லகசோண்ட சசசோழன் எனப்பட்டசோன். அதுமுதல் லதசோண்டட மண்டலம் ‘சயேங்லகசோண்ட
சசசோழ மண்டலம்’ எனப்பட்டது. இரசோசரசோசன் உய்யேக் லகசோண்டசோன் மடல (திருக்கற்குடி) நசோயேனசோர்க்குப்
லபசோற்பட்டம் ஒன்டறே அளித்தனன். அதன் லபயேர் 'சயேங்லகசோண்டசசசோழன்’ என்பது[22]. கங்டகலகசோண்ட
சசசோழபுரத்திற்கு அருகில் உள்ள ஊரும் ‘சயேங்லகசோண்ட சசசோழபுரம்’ எனப்பட்டது.
சிற்றேரசர் : பழுசவட்டடரயேர் கந்தன் மறேவன் என்பவன் ஒரு சிற்றேரசன். இப்பழுசவட்டடரயேர் கீழ்ப்
பழுவூர். சமலப்பழுவூர்கடள ஆண்டுவந்தவர். இவர் மரபிற்றேசோன் முதற்பரசோந்தகன் லபண் எடுத்தசோன்.
அதுமுதல் இம்மரபினர் சசசோழர்க்குப் லபண் லகசோடுக்கும் உரிடமலபற்றிருந்தனர். இவர்கள்
இரசோசரசோசனுக்குக் கீழ்த் தம்மசோட்சி நடத்திசனசோர் ஆவர்.[23] கந்தன் மறேவன் சமலப்பழுவூரில்
திருத்சதசோட்டம் உடடயேசோர்க்குக் சகசோவில் கட்டினவன்; நந்தி புரத்தில் இருந்த வரிமுடறேடயேத் தன்
ஊரிலும் ஏற்படுத்தியேவன்.[24] வட ஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்தில் இலசோடரசோயேர் என்னும் சிற்றேரச மரபினர்
ஆண்டுவந்தனர். இவர்கள் பஞ்சபசோண்டவர் மடல என்னும் இடத்தில் ஆட்சி புரிந்சதசோர் ஆவர். இவருள்
உடடயேசோர் இலசோடரசோயேர் புகழ்விப்பவர் கண்டன் ஒருவன். அவன் மகன் உடடயேசோர் வீரசசசோழர் என்பவன்
ஒருவன். இவசன இரசோசரசோசன் கசோலத்தவன்; தன் மடனவி சவண்டுசகசோளுக்கு இணைங்க ஒரு சமணைப்
பள்ளிக்குத் தசோனம் லசய்தவன்.[25] கடப்டபக் சகசோட்டத்தில் மகசோரசோசப் பசோடிடயே ஆண்டு வந்த துக்கடர
என்னும் லபயேருடடயே டவதும்பரசோயேன் மகன் நன்னமரசோயேர் என்பவன் திருவல்லம் (வடஆர்க்கசோடு)
சகசோவிலுக்குத் தசோனம் லசய்துள்ளசோன்[26].கி.பி. 993-இல் மும்முடி டவதும்ப மகசோரசோசன் என்பவன்
லரட்டிபசோடனயேம் சகசோவிலுக்குத் தசோனம் லசய்தசோன். சளுக்கிவீமன் என்பவன் ஒரு சிற்றேரசன். அவன்
மடனவி ‘விமயேன் வம்படவ’ திருடவயேசோற்றக் சகசோவிலில் விளக்குடவக்கப் லபசோருள் உதவி லசய்தசோள்.
அச் சிற்றேரசன் எந்தப் பகுதிடயே ஆண்டவன் என்பது விளங்கவில்டல[27] இங்ஙனம் சிற்றேரசர் பலர்
சசசோழர் சபரரசில் இருந்தனர். மறேவன் நரசிம்மவர்மன் என்னும் பசோணை அரசன் லதன் ஆர்க்கசோடு
சகசோட்டத்தில் ‘சம்டப’ என்னுமடத்தருகில் இருந்தவன் ஆவன். இவன் அந்த இடத்தில் ஓர் ஏரிடயே
லவட்டுவித்தசோன்.[28]
அரசியேல் அலுவலசோளர் : கல்லவட்டுகளிற் கண்ட குறிப்பிடத்தக்க அரசியேல் அலுவலசோளர் இவரசோவர் மகசோ தண்ட நசோயேகன் பிஞ்சவன் மசோரசோயேன் என்பவன் இரசோசரசோசன் மகனசோன இரசோசசந்திரன் என்பர்
ஆரசோய்ச்சியேசோளர். சவற சிலர் அவன் இரசோசசந்திரன் அல்லன் என்பர். உத்தம சசசோழன் (மதுரசோந்தகன்)
மகனசோன கண்டரசோதித்தன்[29] நசோடு முழுவதும் சுற்றிக் சகசோவிற் பணிகடளப் பசோர்டவ யிட்டுவந்த
சபரதிகசோரி ஆவன். இவசன திருவிடசப்பசோப் பசோடியே கண்டரசோதித்தர் என்ற சிலர் தவறேசோகக் லகசோண்டனர்.
பரமன்மழபசோடியேசோர் என்னும் மும்முடிச் சசசோழன் சட்புலி நசோடு, பசோகிநசோடு என்பவற்டறே லவன்றே தசோடனத்
தடலவன் ஆவன். சசனசோதிபதி ஸ்ரீ கிருஷ்ணைன் இரசோமன் என்பவன் ஒருவன். இவன் அமண்குடிடயேச்
சசர்ந்தவன். இவன் லபரியே சகசோவிலில் திருச்சுற்றேசோடலடயேயும் மண்டபத்டதயும் கட்டியேவன்
ஆவன்[30]. சசனசோதிபதி குரவன் உலகளந்தசோன் என்பவன் ஒருவன். இவன் ‘இரசோசரசோச மகசோரசோசன்’
எனப்பட்டசோன். இவன் சசசோழப் சபரரசு முழுவதும் அளந்து வரிவிதிக்கப் லபசோறப் பசோளியேசோக் இருந்த
லபரும் அரசியேல் அறிஞன் ஆவன்[31], உலகளவித்த திருவடிகள் சசோத்தன் என்பவன் ஒருவன். இவனும்
சமற்லசசோன்ன பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனன்[32]. ஈரசோயிரவன் பல்லவடரயேன் - மும்முடிச் சசசோழன்
என்பவன் அரசியேல் வருவசோடயேக் கவனித்த லபருந்தரக்கசோரன் ஆவன்[33], சகசோலசோடர ஆண்ட கங்கர்
மரபினனசோன திருடவயேன் சங்கரசதவன் என்பவன் ஒர் உயேர்தர அலுவலசோளனசோக இருந்தசோன். அவன் தன்
தந்டத லபயேரசோல் திருவல்லத்தில் ‘திருடவயே ஈச்சரம்’ என்னும் சகசோவிடலக் கட்டினசோன்[34]. இவருள்
கிருஷ்ணைன் இரசோமன், ஈரசோயிரவன், பருத்திக்குடடயேசோன் சவளசோன் உத்தம சசசோழன், மதுரசோந்தக மூசவந்த
சவளசோன் என்பவர் அடமச்சரசோக இருந்தனர் என்பர்[35]. ‘அதிகசோரி இரசோசசந்திர சிங்க மூசவந்த சவளசோர்’,
‘அதிகசோரி கசோஞ்சி வசோயிலுடடயேசோர் உதயேதிவசோகரன் தில்டலயேசோளியேசோரசோன இரசோசரசோச மூசவந்த சவளசோர்’
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முதலிசயேசோர் உடன் கூட்டத்து அதிகசோரிகளசோக இருந்தனர்[36]. அரசியேல் அலுவடலக் கவனிக்க ஆரூரன்
அரவடணையேனசோன பரசோக்கிரம சசசோழ மூசவந்த சவளசோன். தத்தன் சசந்தனசோன லசம்பியேன் மூசவந்த
சவளசோன், அருங்குன்றேம் உடடயேசோன் லபசோற்கசோரி, மீனவன் மூசவந்த சவளசோன் முதலிசயேசோர் இருந்தனர்
என்ற ஆடனமங்கலச் லசப்சபடு லசப்புகிறேது[37]. வரிடயேக் கணைக்கில் பதிவு லசய்யும் வரியிலசோர்,
‘வரிடயே இன்னவசோற லசலவிடுக’ எனப்பசோகுபசோடு லசய்யும் வரிக்குக் கூறலசய்வசோர், கசோரியேக்
குறிப்லபழுதும் பட்சடசோடலப் லபருமசோன், வந்த ஒடலகடளப் பசோர்டவயிட்டு விடட வடரயும் விடட
அதிகசோரி, நசோட்டட வடகப்படுத்துசவசோர், நசோட்டடக் கண்கசோணிப்பவர், நசோட்டடச் சுற்றிப்பசோர்த்து
நன்டமதீடமகடள ஆரசோய்பவர், நீதிமன்றேத்தசோர், நசோணையே அதிகசோரிகள் முதலியே பல திறேப்பட்ட அரசியேல்
அலுவலசோளர் இரசோசரசோசன் ஆட்சியில் இடம்லபற்ற இருந்தனர் என்பது எண்ணிறேந்த கல்லவட்டுகளசோல்
அறியேக்கிடத்தல் கசோண்க. ‘சசசோழர் அரசியேல்’ என்னும் பகுதியில் விரிவு கசோண்க. பசோண்டியே நசோட்டுப்
படழயே வட்லடழுத்துக் கல்லவட்டுகள் இரசோசரசோசன் கசோலத்தில் புதியே தமழில் மசோற்றி எழுதப்பட்டன
என்பது இங்குக் குறிப்பிடத்தக்க லசய்தியேசோகும்.[38]
இரசோசரசோசன் அரசியேல் இன்டறேயே நசோகரிக அரசியேல் சபசோன்றேது. இவன் நசோடு முழுவதும் அளப்பித்தசோன்;
இடறேயிலி நிலங்கடளப் பிரித்தசோன் பிறே நிலங்கட்குத் தரம் வசோரியேசோக வரிவிதிக்க ஏற்பசோடு லசய்தசோன்;
வரிடயே வசூலிக்கப் பல அதிகசோரிகடள ஏற்படுத்தினசோன்; எல்லசோ வடக வரிகளும் கவனிக்க உயேர்தர
அலுவலசோளர் குழுடவ டவத்தசோன். தனித்தனி மண்டல கசோரியேங்கடளக் கவனிக்கும் தனித்தனி
அலுவலசோளர் ஒருபசோல், எல்லசோ மண்டலங்கடளக் கவனிக்கப் சபரலுவலசோளர் ஒருபசோல் ஆக, அரசியேல்
அடமப்பு வியேத்தகு வண்ணைம் அடமந்திருந்தது. ஊர் அடவகள் ஊரசோட்சிடயேக் குடறேவறே நடத்தின.
ஒவ்லவசோரு மண்டலத்தும் திறேம்பட்ட படடகள் நிறத்தப்பட்டன; எல்டலப் புறேங்களில் கசோவற்படடகள்
இருந்தன. புகழ்லபற்றே கப்பற் படட இடணையின்றி இலங்கியேது. சுருங்கக் கூறின், லதன் இந்தியேசோவில்
சபரரடச ஏற்படுத்தியே சபரரசர்களில் இரசோசரசோசசன சிறேந்தவன் என்னல் மடகயேசோகசோது.
சமயேக்லகசோள்டக : இரசோசரசோசன் சிறேந்த சிவ பக்தன். இவன் கட்டியே லபரியே சகசோவிசல இதற்குப் சபசோதியே
சசோன்றேசோகும். எனினும், இவன், இந்தியேப் சபரரடசப் சபசோலசவ தன்லபருநசோட்டில் இருந்த எல்லசோச்
சமயேங்கடளயும் சமமசோகசவ மதித்து நடந்தவன். லபரியே சகசோவிற்கவர்களில் உள்ள சிற்பங்கள், டமசூரில்
இவன் கட்டியே விஷ்ணு சகசோவில்களும், விஷ்ணு சகசோவில்கட்கு இவன் லசய்துள்ள தசோனங்களும்
இவனது சமரசப்பட்ட மனப்சபசோக்டக விளக்குவதசோகும். நசோகப்பட்டினத்தில் புத்த விகசோரம் கட்டப்
லபசோருள் உதவி புரிந்த உத்தமன் இவன் இவனது ஆட்சியில் இருந்த சிற்றேரசர் சிலர், சமணைர்
சகசோவில்கட்குத் தருமம் லசய்துள்ளனர் என்படதயும் சநசோக்க, இப்சபரரசன், தன் சிற்றேரசடரயும்
குடிகடளயும் தத்தமது விருப்பத்துக்கிடயேந்த சமயேத்டதப் பின்பற்றே உரிடம அளித்திருந்தனன் என்பது
நன்கு புலனசோகின்றேது. இவனது ஆட்சிக் கசோலத்திற்றேசோன் பசோடல் லபற்றே பல சகசோவில்கள் கற்றேளிகளசோக
மசோறின, புதியே பல சிவன் சகசோவில்கள் கட்டப்பட்டன. பல சகசோவில்கள் பலரசோல் ஆதரிக்கப்லபற்றேன.
சகசோவிற் பணிகள் வியேத்தகு முடறேயிற் லபருகின. அவற்றின் விவரலமல்லசோம் ‘சசசோழர் சகசோவிற்
பணிகள்’ என்னும் பகுதியிற் பரக்கக் கசோண்க.
லபரியே சகசோவில் : சசசோழ மன்னரது ஆட்சிக்குப் லபரியே அறிகுறியேசோகவும் சிறேப்பசோகத் தமழகத்தின் கடல
அறிடவ உணைர்த்தவல்லதசோகவும் இருப்பது தஞ்டசப் லபரியே சகசோவிசல ஆகும். இத்தடகயே புதியே
அடமப்புடடயே சகசோவிடல முதன் முதல் கட்டி முடித்தவன் இரசோசரசோச சசசோழசன ஆவன். இக்சகசோவில்
சகசோபுரம் சிறியேது. உள்ளடறேமீது கட்டப்பட்டுள்ள தூபி லபரியேது. சகசோவிலின் அளவு, அடமப்பு
முதலியேன லபசோருத்தமசோக அடமந்துள்ளன. இக்சகசோயிலின் லபயேர் இரசோச ரசோசசச்சரம் என்பது. எனசவ,
இவன் லபயேர் இரசோசரசோசன் என்பதும் லபற்சறேசோம். இவன் கி.பி. 1004-இல் தில்டலச் சிற்றேம்பலத்திற்கு
நிபந்தங்கள் பல இயேற்றி வழிபட்டதன் பயேனசோகத் தில்டலவசோழ் அந்தணைரசோல் ‘இரசோசரசோசன்’ என்பது
வழங்கப்பட்டதசோகும். இப்லபயேர் இவனது 19-ஆம் ஆண்டுக் கல்லவட்டிற் கசோணைப்படுகிறேது. எனசவ,
இக்சகசோவில் கி.பி. 1005-இல் லதசோடங்கப்லபற்றேது என்ற சகசோடல் லபசோருந்தும். இரசோசரசோனுடடயே 23 ஆம்
ஆண்டு முதல் 29-ஆம் ஆண்டுவடர இக்சகசோவிலுக்கு சவண்டியே நிபந்தங்கள் பல லகசோடுக்கப்பட்டன.
ஆதலின், இப்லபரியே சகசோவில் இவனது 20-ஆம் ஆண்டு முதல் 23 வடர கட்டப்பட்டதசோகலசோம்;
அஃதசோவது இக்சகசோவில் கட்டி முடிக்க ஏறேத்தசோழ 4 ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கலசோம். “யேசோண்டு
இருபத்டதந்தசோவது நசோள் 275-இல் உடடயேசோர் ஸ்ரீ இரசோசரசோச சதவர் ஸ்ரீ ரசோசசச்சுரமுடடயேசோர், ஸ்ரீ
விமசோனத்துச் லசம்பின் தூபித் தறியில் டவக்கக் லகசோடுத்த லசப்புக் குடம் ஒன்ற. நிடறே 3083 பலத்தில்
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சுருக்கின தகடு பலலபசோன் ஆடவல்லசோன் என்னும் கல்லசோல் நிடறே 2926 கழஞ்சு” என்றே கல்லவட்டுப்
பகுதியேசோல், இரசோசரசோசன் 25 ஆம் ஆண்டிற்றேசோன் திருப்பணி முடிவுற்றக் கும்பசோபிசடகம் முடிவுற்றேலதனக்
கூறேலசோம்.
சகசோவில் அடமப்பு : இக்சகசோவில் சிவகங்டகச் சிற சகசோட்டடக்குள் உள்ளது. முதற்சகசோபுரம்
கடந்ததும் இரசோச ரசோசன் கட்டியே மற்சறேசோர் அகன்றே சகசோபுரம் உண்டு. உள் நுடழந்ததும், கருங்கல்,
லசங்கற்களசோல் பரப்பப் லபற்றே சுமசோர் 500 அடி நீளமுள்ள 250 அடி அகலமும் உள்ள ஒரு பரந்த
சபசோர்டவசபசோன்றே லவளிமுன் சமடட இருக்கின்றேது. அதன் மீது ஒசர கல்லசோலசோன நந்தியும் அதடனப்
பசோதுகசோக்கக் கட்டியே நசோயேக்கர் மண்டபமும் உள்ளன. எதிரில் இடறேவன் சகசோவில் விமசோனமும் அடுத்து
அம்மன் திருக்சகசோவிலும் உள. உட்சகசோயில் இடறேயேடறே, அர்த்த மண்டபம், மகசோ மண்டபம், தியேசோகரசோசர்
சந்நிதியுள்ள தசோபன மண்டபம், நர்த்தன மண்டபம், வசோத்தியே மண்டபம் என்றே ஆற பகுதிகடள
உடடயேது. சகசோவிலிலுள்ள ஏழு வசோயில்களிலும் 7 மீ உயேரமும் 3 மீ. அகலமும் உள்ள 14 வசோயிற்கசோவலர்
சிடலகள் உள.
முதற் சகசோபுரவசோயில், ‘சகரளசோந்தகன் திருவசோயில்’ என்பது: மற்றேது ‘இரசோசரசோசன் திருவசோசல்’ என்பது;
சகசோவில் உள்வசோயில் 'திரு அணுக்கன் திருவசோசல் என்பது. விமசோனத்தின் லதற்கிலும் வடக்கிலும்
வசோயில்கள் உள்ளன, அடவ படிகடள உடடயேது. லதற்குவசோசல் விக்கிரமன் திருவசோசல் எனப்படும்.
(இப்லபயேர் விக்கிரம சசசோழன் லபயேரசோல் பிற்கசோலத்தில் வழங்கப் லபற்றேது சபசோலும்) இவ்வசோயிலின்
கீழ்ப்பசோகத்துத் திருமகள் வடிவமும் வடக்கு வசோயிலின் கீழ்ப்பசோகத்து நசோமகள் வடிவமும் வனப்புறேத்
திகழ்கின்றேன. திரு அணுக்கன் திருவசோயில் இருபுறேமும் அடமந்த படிகளசோசலசயே முன்னசோளில்
சந்நிதிடயே அடடவது வழக்கம். இப்படிகசள சகசோவில் எடுப்பித்த சபசோது உடன் உண்டசோனடவ.
இக்கசோரணைம் லகசோண்டும் நிலப் பரப்புக்குசமல் உயேர்ந்த சமடடயில் நிறவப் லபற்றே தன்டமயினசோலும்
இக்சகசோவில் மசோடக்சகசோவில் என்பதற்சகற்றே இலக்கணைம் லபற்றேலதன்னலசோம். திரு அணுக்கன்
திருவசோயிலுக்கு எதிசர இப்சபசோதுள்ள சநரசோன படிகள் பிற்கசோலத்தில் சரசபசோசி மன்னன் கசோலத்தன
ஆகலசோம். சகசோவிலின் நீட்டளவு 265 மீ) குறக்களவு 132.மீ[39].
சிவலிங்கம் : உள்ளடறேயில் உள்ள சிவலிங்கம் மகப் லபரியேது. அதற்கு ஆதிடசவடரக் லகசோண்டு
மருந்து சசோத்திப் பந்தனம் லசய்வித்தலபசோழுது, ஆவுடடயேசோர் வடிவம் லபரியேதசோதலின், மருந்து இளகிப்
பந்தனமசோகவில்டல. இரசோசரசோசன் மனம் கவன்றேசோன். அக்கவடலடயே நீக்கக் கருவூர்த் சதவர் என்னும்
டசவமுனிவர் எழுந்தருளிச் சிவலிங்கத்டத ஆவுடடயேசோருடன் சசர்த்துச் லசவ்வசன நிறத்திப் பந்தனம்
லசய்வித்தசோர் என்ற கருவூர்ப் புரசோணைம் கூறகிறேது. இக் கருவூரசோர் தஞ்டச இரசோசரசோசசந்திரன் மீது பதிகம்
பசோடியுள்ளசோர். அப்பதிகம் ஒன்பதசோம் திருமுடறேயில் இடம் லபற்றள்ளது.
இப்லபரியேசோர் இக்சகசோவிலிற்றேசோசன சமசோதி ஆயினர். இரசோசரசோசசச்சரத்து சமடலத் திருச்சுற்றில் கிழக்கு
சநசோக்கியே சமடட ஒன்ற இருக்கிறேது. அதன் அருகில் சவப்பமரமும் வில்வமரமும் நிற்கின்றேன.
பிற்கசோலத்தசோர் அம்சமடடயிற் சிற சகசோவில் எடுத்து, சயேசோகியேசோரது உருவச்சிடல ஒன்டறே அடமத்தனர்.
இன்றம் இக்சகசோவில் பலர் லதசோழும் இடமசோக இருந்து வருகிறேது.
சகசோபுர வசோயில்கள் : இப்லபரியே சகசோவிலில் பண்டடக் கசோல வழக்குப்படிசயே மூன்றவசோயில்கள்
உண்டு.பண்டடக் சகசோவில் வசோயில்கள் மூன்றம் முடறேசயே சதசோரணை வசோயில், திருமசோளிடக வசோயில், திரு
அணுக்கன் வசோயில் எனப்பட்டன என்ற லபரியே புரசோணைம் கூறம். ஆனசோல், இரசோசரசோசன் அவற்றக்கு
முடறேசயே சகரளசோந்தகன், இரசோசரசோசன், அணுக்கன் எனப் லபயேரிட்டசோன்.
விமசோனம்-தளம்-தூபிக்குடம் : சகசோவில் விமசோனம் 75 மீ உயேரமுடடயேது; அடி பருத்து நுனி சிறத்த
அடமப்புடடயேது. இதன் உச்சியில் சபசோடப்பட்டுள்ள தளம் ஒசர கருங்கல் ஆகும். இதன் நிடறே 80
டன்[40]. விமசோனத்தின் சமல் தூபித்தறியில் டவக்கப்பட்டுள்ள லசப்புக்குடம் நிடறே 3083 பலம் ஆகும்.
அதன்சமல் சபசோர்த்துள்ள லபசோற்றேகடு 2926.5 கழஞ்சு நிடறேயுள்ளது.
இரசோச ரசோசசச்சரத்து விமசோனம் ‘தக்கணை சமரு’ எனப்படும். வரசோகமஹிரர் இயேற்றியே பிருகத்
சம்ஹிடதயில் கூறேப்பட்டுள்ள சமரு மந்தரம், கயிலசோயேம், குஞ்சரம், ரிஷபம், சிம்மம் முதலியே 20
வடகப்பட்ட விமசோனங்களுள் இது சமரு அடமப்புடடயேது; லதன்னசோட்டில் இருப்பது; ஆதலின் ‘தக்கன
சமரு’ எனப்பட்டது. இடறேவன் லபயேர் விடங்கர் என்பது, ‘உளியேசோற் லசய்யேப்படசோதவர்’ என்பது
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லபசோருள். விமசோனம் சதுரமசோனது; 13 சகசோபுரமசோடிகள் லகசோண்டது. விமசோன தளக்கல் நிடறே 80 டன். இது
தஞ்டசக்கு 20 கி.மீ. லதசோடலவிலுள்ள சசோரப்பள்ளம் என்றே சிற்றசோரிலிருந்து ‘சசோரம்’ சபசோட்டு
இவ்வுச்சிக்கு ஏற்றேப்பட்டதசோம். சதுரக்கல்லின் நசோன்கு மூடலகளிலும் முடறேசயே இரண்டு நந்திகள்
உள்ளன. அடவ தனித்தனி 2 மீ. நீளமும் 2 மீ. அகலமும் லகசோண்டடவ.
திருச்சுற்ற மசோளிடக : இதன் லபரும்பகுதி எடுத்தவன் சசனசோதிபதி கிருஷ்ணைன் இரசோமனசோன மும்முடி
சசசோழப் பிரமரசோயேன் ஆவன். இவன் இரசோசரசோசன் ஆடணைப்படிசயே இதடனச் லசய்து முடித்தசோன்[41].
திருச்சுற்றேசோடலயில் எட்டுப் புறேத்திலும் திக்குப்பசோலர் எண்மர்க்கும் சகசோவில்கள் சடமக்கப்பட்டன.
அவற்றள் கல்லில் லசதுக்கியே திடச கசோப்பசோளர் அழடகக் கண்டு களிக்கலசோம். ஒவ்லவசோரு சகசோவிலுக்கும்
லபசோன் தகடு சுருக்கின. லசப்புக் குடங்கள் இரசோசரசோனின் குருக்களசோன ஈசசோன சிவபண்டிதர்
லகசோடுத்தனர்[42]. ஆயின், இன்ற இருப்படவ கற்கலசங்கசள ஆகும். இன்றள்ள பிள்டளயேசோர் சகசோவில்
மரசோட்டியே மன்னர் கட்டியேதசோகும். முருகர் சகசோவிலும் பிற்கசோலத்தசத ஆகும். திருச்சுற்றில் சண்சடசர்
ஒருவர்க்சக சகசோவில் எடுத்தல் பண்டட மரபசோகும். அவசர சகசோவில் கண்கசோணிப்பசோளர் என்பது
முன்சனசோர் லகசோள்டக. அதனசோல் சகசோவிற்லசயேல்கள் யேசோவும் அவர் லபயேரசோல் நடடலபற்ற வந்தன.
இம்முடறேசயே இரசோசரசோசசச்சரத்தும் கசோணைப்பட்டது. இன்றம் சகசோவிலுக்குச் லசன்ற மீள்பவர் சண்சடசர்
சகசோவிடல அடடந்து, ‘சிவலசசோத்துகளில் ஒன்டறேயும் லகசோண்டு லசல்சவசோமல்டல; எம் கரங்கடளப்
பசோர்த்தருளும்’ என்பசோர் சபசோலத் தம் டகசயேசோடு டகடயேத் தட்டிக் கசோட்டிச் லசல்லும் வழக்கு இருத்தல்
கசோண்க.
அம்மன் சகசோவில் : அம்மன் சகசோவில், இன்றள்ள லபரியே சகசோவிற்கு வடபுறேத்தில் உள்ள சிவலகங்டகத்
சதசோட்டத்தில் இருந்திருத்தல் சவண்டும். அது நசோயேக்க மன்னர் கசோலத்தில் அழிக்கப்பட்டதசோம்.
இன்றள்ள அம்மன்சகசோவில் பிற்கசோலத்தது. இதடன சநசோக்க, இன்றள்ள லபரியே சகசோவில் வடபசோல்
அகன்றிருத்தல் சவண்டும் என்பது லதரிகிறேதன்சறேசோ?
லபரியே நந்தி : லபரியே சகசோவிலில் உள்ள நந்தி ஒசர கல்லிற் லசய்யேப்பட்டது. இதன் உயேரம் 14 மீ நீளம் 7
மீ; அகலம் 3 மீ; இப்லபசோழுதுள்ள நந்தி மண்டபம் நசோயேக்க மன்னர் கசோலத்தது.
திருசமனிகள் : இக்சகசோவிலில் இரசோசரசோசனும் அவன் அரசமசோசதவியேசோரும் பிறேரும் எடுப்பித்த
திருசமனிகள் பல. அவற்றள் சிலசவ ஈண்டுக் கூறதும் : ஒர் இலிங்கம் - அதிணின்ற நசோன்கு
கரங்களுடன் சதசோன்றியே சிவவடிவம் - அதடன அடுத்துப் பிரமனும் பன்றிமுகமுடடயே திருமசோலும்
நிற்கும் இலிங்கபுரசோணை சதவர் திருசமனி ஒன்றேசோகும்.பிரமன் இருந்து சடங்கு லசய்யேத் திருமசோல் நின்ற
நீர்வசோர்க்கப் பிரசோட்டிசயேசோடு நசோன்கு டககளுடன் எழுந்தருளி நின்றே கலியேசோன சுந்தரர் திருசமனி ஒன்ற;
இருடிகள் நசோல்வர் பக்கத்தில் இருப்பப் புலியும் பசோம்பும் கிடக்கும் இரண்டு சிகரங்கடளயுடடயே
ஒருமடல உச்சியில் ஒன்பது படனயும் நசோற்பத்திரண்டு கிடளகளும் சபசோக்கிப் லபசோக்கணைம் ஒன்ற தூங்க
நின்றே ஒர் ஆலமரத்தடியில் முயேலகடனத் திருவடியிற் கிடத்தி நசோன்கு டககளுடன் வீற்றிருக்கும்
தக்கிணைசோமூர்த்தி திருசமனி ஒன்றேசோகும். சண்சடசர்க்குப் பிரசோட்டிசயேசோடு எழுந்தருளித் தமது
திருக்கரத்தசோல் மலர் மசோடல நல்கும் சண்சடசப் பிரசசோதசதவர் திருசமனி ஒன்றேசோகும்.
சதசோசிவத்தினின்றம் பிரமன், திருமசோல், உருத்திரன், மசகச்சுரன் என்பசோர் சதசோன்றியே நிடலடயே விளக்கும்
பஞ்ச சதக மூர்த்திகள் திருசமனி ஒன்றேசோகும். இனி, நசோயேன்மசோர் படிவங்களில் மலசோடுடடயேசோர் படிமம்
(லமய்ப்லபசோருள் நசோயேனசோர்) ஒன்றேசோகும். இவர் கசோலத்தசோல் மக முற்பட்டவர். கசோடவர்சகசோன்
கழற்சிங்கனசோன (மூன்றேசோம் நந்திவர்ம பல்லவன் கி.பி.840-865) கசோலத்திசலசயே திருநசோசகசுவரத்டதச்
சசர்ந்த குமசோர மசோர்த்தசோண்டபுரத்தில் இவர்க்கு ஒருசகசோவில் இருந்தது.[43] அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர்,
சிறத்லதசோண்டர், சண்சடசுவரர் முதலிசயேசோர் படிமங்கள் டவக்கப்பட்டி ருந்தன. ஆயின், திருவசோதவூர ர்
(மசோணிக்க வசோசகர்) படிமம் டவக்கப்பட்டிலது. இதனசோல், இரசோச ரசோசன் கசோலத்தில் திருவசோசகம்
எடுக்கப்படவில்டல-திருமுடறேகளிற் சசர்க்கப் படவில்டல என்பது உண்டமயேசோதல் கசோண்க. இதற்கு
மசோறேசோகக் கூறம் திருமுடறே கண்ட புரசோணைக் கூற்றத் தவறேசோகும். லபரியே சகசோவில்கள் கல்லவட்டுகடள
ஆரசோயின் அக்கசோலத்தில் வசோகனங்கள் லசய்யேப்பட்டில என்படத நன்கு அறியேலசோம்.
திருமஞ்சனமும் திருவிளக்கும் : விடங்கப் லபருமசோனுக்கு மூன்ற கசோல பூசடன நடடலபற்றேது. சண்பக
லமசோட்டு, ஏல அரிசி, இலசோமச்சசவர் கலந்த நன்னீரசோல் திருமஞ்சனம் நடடலபற்றேது. நசோள் சதசோறம்
எண்ணிறேந்த லநய்விளக்குகள் ஏற்றேப்பட்டன. நசோசடசோறம் ஒரு விளக்குக்கு ஒர் உழக்கு வீதம் லநய்
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அளக்கப் பசு, பருடம, ஆடு என்றே மூவினமும் இடடயேர் லபற்றிருந்தனர். ஆடசோயின் 96-ம், பசுவசோயின் 8ம், எருடம எனிற் 16-ம் லபற்றேனர்.
திரு அமுது : பழ அரிசியேசோற் சடமத்த அமுது, கறியே முது, பருப்பமுது, லநய்யேமுது, தயிர் அமுது,
அடடக்கசோய் அமுது, லவள்ளிடல அமுது என்பன நசோள் சதசோறம் மூன்ற லபசோழுதிலும் திருவமுது
லசய்விக்கப்பட்டன.
திருவிழசோநசோளில் திருவமுது : திங்கள் சதசோறம் திருவிழசோ எழுந்தருளும் திருசமனிகட்குப்பழ
அரிசியேசோற் சடமத்த அமுதும் அப்பக் கசோய்க்கறி யேமுதும் புளியேங்கறி அமுதும், கசோய்கறி அமுதும்,
லபசோறிக்கறி அமுதும் பிறேவும் படடக்கப்பட்டன.
விழசோக்கள் : இரசோசரசோசன் பிறேந்த நசோளசோன திருச்சதயேத் திருவிழசோ திங்கள் சதசோறம் நடடலபற்றேது.
கசோர்த்திடக விழசோ நடடலபற்றேது. இம்மசோத விழசோக்கள் அன்றி, ஆண்டு விழசோ ஒன்பது நசோள் நடடலபற்றேது.
உடடயேசோர் உலசோவிற் பின்வரும் சிவசயேசோகியேர் பதின்மர் உடடயேசோர் சசோடலயில் உணைவு லபற்றேனர்.
ஆண்டுவிழசோ டவகசோசித் திங்களில் நடடலபற்றேது. அப்லபசோழுது, லபரியே சகசோவிலில் இரசோச ரசோசசசுவர
நசோடகம் நடடலபறதல் வழக்கம். நடிகன் ஆண்டு சதசோறம் 120 கல லநல் லபற்ற வந்தசோன். இக்கசோலத்திற்
குறேவஞ்சி நசோடகம் நடந்து வருகிறேது.
சின்னங்கள் : இரசோசரசோசன் தசோன் லவன்றே நசோடுகளிலிருந்து லகசோணைர்ந்த லபசோன்னசோல் கசோளங்கள் பல
லசய்தசோன்; அவற்றக்குச் சிவபசோத சசகரன், இரசோசரசோசன் எனப் லபயேரிட்டசோன் அவற்டறேப் லபரியே
சகசோவிலுக்குத் தசோனமசோக அளித்தசோன்.
அணிகள் : லபசோன்னசோல் அடமந்த திருப்பள்ளித் லதசோங்கல் மகுடம், முத்து மகுடம், திருக்லகசோற்றேக்
குடட மகுடம் முதலியேனவும்; லபசோன்னிற் லசய்து நவமணி பதித்த அணிகலன்கள் பலவும் இரசோசரசோசன்
மனமகிழ்ச்சிசயேசோடு ஆடவல்லசோர்க்கு அளித்தசோன். இவனுடடயே தமக்டகயேசோன குந்தவ்டவயேசோர் பல
அணிகளும் பசோத்திரங்களும் லகசோடுத்தனர்; அரசமசோசதவியேசோர் லசய்த அறேப்பணிகள் சில.
அணிகலங்கடள எவரும் மசோற்றிடசோ வண்ணைம் அரக்கு, லசப்பசோணி, சரடுகடள நீக்கிப் லபசோன்டன
மட்டும் நிறத்து விடல கண்டிருக்கிறேது; அவற்றில் நவமணிகள் இருப்பின், அடவ இத்துடணையே,
அவற்றின் நிடறே இவ்வளவு, இன்னின்ன தன்டமயேன என்ற குறிக்கப்பட்டு விடலயும் கண்டிருத்தல்
வியேத்தற்குரியேசத.
சகசோவிற் பணியேசோளர் : இரசோசரசோசசச்சரத்தில் சகசோவிற் பணியேசோளர் தடலவனசோக இருந்தவன் லபசோய்டக
நசோட்டுக் கிழவன் ஆதித்தன் சூரியேனசோன லதன்னவன் மூசவந்த சவளசோன் என்பவன். சகசோவிற்பணிடயேக்
கண்கசோணி நசோயேகமசோக இருந்து லசய்தவன் பசோண்டி நசோடசோன இரசோசரசோச மண்டலத்துத் திருக்கசோனப் சபசோர்க்
கூற்றேத்துப் பசோளுர் கிழவன் அரவடணையேசோன் மசோலரிசகவன் என்பவன். அருச்சகர் சிவசோசசோரியேன் பவன
பிடசோரன் ஆவர். திருப்பதிகம் விண்ணைப்பம் லசய்பவர் 48 சபர்; இவசர பிற்கசோலத்தில் ‘ஒதுவசோர்’
எனப்பட்டனர். உடுக்டக வசோசிப்பவன் ஒருவன்; லகசோட்டிமத்தளம் வசோசிப்பசோன் ஒருவன். இவரன்றிக்
கசோனபசோடி, ஆரியேம் பசோடுவசோர், தமழிடச பசோடுவசோர் எனச் சிலரும் இருந்தனர். சகசோவிற்பணிகடளக்
குடறேவறேச் லசய்யேப் பல இடங்களிலிருந்து 400 சதவரடியேசோர் குடிசயேற்றேம் லபற்றிருந்தனர். சகசோவிடல
அடுத்து வடக்கிலும் லதற்கிலும் இவர்க்கு மடனகள் அடமத்துக் லகசோடுக்கப்பட்டன.
ஒவ்லவசோருவர்க்கும் ஒவ்லவசோரு சவலி நிபந்தம் லகசோடுக்கப்பட்டது. இப்லபண்மணிகள்
லபயேர்கட்குமுன்னர் நக்கன் எடுத்த பசோதம், நக்கன்ரசோசரசோசசகசரி, நக்கன் சசசோழகுல சுந்தரி என்றேசோற்சபசோல
‘நக்கன்’ என்னும் லபயேர் சசர்க்கப்பட்டிருந்தது. இடசயில் வல்ல லபண்கள் கசோந்தர்விகள் எனப்பட்டனர்.
இடச வல்ல ஆடவர் கசோந்தர்வர் எனப்பட்டனர். கசோந்தர்வர் 75 சபர் இருந்தனர். லகசோட்டி மத்தளக்கசோரர்,
பக்கவசோத்தியேர், வீடணை வசோசிப்பவர், வங்கியேம்பசோடவியேம்-லமசோரலியேம்-உடுக்டக முதலியேன
முழக்குசவசோர் பலர் இருந்தனர். கரடிடக, சகடட உவச்சுப்படறே முதலியே படறேகடள அடிப்பவர் பலர்
இருந்தனர். சகசோவில் பண்டசோரிகள் (லபசோக்கிஷத்தசோர்), கணைக்கர், லமய்கசோப்பசோர், பரிசசோரகம் லசய்பவர்,
திருவிளக்கிடுவசோர், மசோடலகட்டுசவசோர், வண்ணைமடுசவசோர் (சகசோலம் சபசோடுசவசோர்), சசசோதிடர், தச்சர்,
தட்டர், கன்னசோர், குடியேர், தய்யேசோர் (டதயேற்கசோரர்), நசோவிதர், வண்ணைசோர் முதலியேவரும் நியேமனம்
லபற்றிருந்தனர்.இவர்க்கு வழிவழி சவடல லகசோடுக்கப்பட்டு வந்தது. அவரடனவரும் லபற்றவந்த
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சம்பளம் லநல்லசோகும். லபரியே சகசோவில் மூல பண்டசோரம் ‘தஞ்டச விடங்கன்’ எனப் லபயேர்
லபற்றிருந்தது. சகசோவில் மரக்கசோல் ‘ஆடவல்லசோன்’ எனப் பட்டது.
லபரியே சகசோவில் கல்லவட்டுகள் : இரசோசரசோசன் கசோலத்துக் கல்லவட்டுகசள மகப் பல. அடவ
அக்கசோலத்துப் பலரும் எழுந்தருளுவித்த திருசமனிகள், அவற்றக்கசோக அவர்கள் லகசோடுத்த
விடளநிலங்கள், பசோத்திரங்கள், சின்னங்கள், நடககள் முதலியேவற்றக்கு விவரமும், உப்பு முதல் கற்பூரம்
வடர உள்ள எல்லசோப் பண்டங்கட்கும் லசய்யேப்பட்டுள்ள ஏற்பசோடுகளும் குறிப்பனவசோகும். இரசோசரசோசன்
கல்லவட்டுகளும் இவன் தமக்டகயேசோர் குந்தவ்டவயேசோர் கல்லவட்டுகளும் விமசோன நடுவிடத்தில்
லபசோறிக்கப்பட்டுள்ளன. இரசோசரசோசன் மடனவியேர், மக்களுடடயே கல்லவட்டுகள் திருச்சுற்ற
மசோளிடகயில் லவட்டப்பட்டுள்ளன. இரசோசரசோசன் மடனவியேர், மக்களுடடயே கல்லவட்டுகள் திருச்சுற்ற
மசோளிடகயில் லவட்டப் பட்டுள்ளன. இக்குறிப்பசோல், இவன் தன் தமக்டகயேசோரிடம் டவத்த லபருமதிப்பு
நன்கு விளங்குகிறேது. இக்சகசோவிலில் உள்ள கல்லவட்டுகளில் இரசோசரசோசன் கசோலத்தடவ 64;
இரசோசசந்திரன் கசோலத்தடவ 29; முதல் குசலசோத்துங்கன் கசோலத்தது 1; விக்கிரம் சசசோழனது 1;
சகசோசனரின்டம லகசோண்டசோன் கசோலத்தடவ 3; பிற்கசோல நசோயேக்கர், மரசோட்டியேர் கல்லவட்டுகள் சில ஆகும்.
சதவதசோனச் சிற்றசோர்கள் 35 : இரசோசரசோசன் லபரியே சகசோவில் சவடலகள் குடறேவின்றி நடடலபறே 35
சிற்றசோர்கடள விட்டதசோகக் கல்லவட்டுகள் குறிக்கின்றேன.லபரியே சிற்றசோர் 1000 ஏக்கர்க்கு சமற்பட்டது.
நசோன்கு சிற்றசோர்கள் 500 முதல் 1000 ஏக்கர் பரப்புள்ளடவ; மூன்ற 300 முதல் 400 ஏக்கர் பரப்புள்ளடவ ஏழு
200 முதல் 300 ஏக்கர் பரப்புள்ளடவ: ஆற 100 முதல்200 ஏக்கர் பரப்புள்ளடவ மூன்ற 50 முதல் 100 ஏக்கர்
பரப்புள்ளடவ; ஆற 5 முதல் 50 ஏக்கர் பரப்புடடயேடவ; 25 ஏக்கர்க்கும் குடறேந்த பரப்புடடயேடவ
இரண்டு[44].
உள்ளடறே ஒவியேங்களும் சிற்பங்களும் : லபரியேசகசோவில் உள்ளடறேத் திருச்சுற்றச் சுவர் மீது
இருவடகப் படடகள் இருக்கின்றேன. சமற்புறேப் படட மீது நசோயேக்க மன்னர் கசோல ஒவியேம்
கசோணைப்படுகிறேது. அதன் உட்புறேம் இரசோசரசோசன் கசோலத்து ஒவியேங்கள் கசோண்கின்றேன. அவற்றின் விரிடவ
இரண்டசோம் பகுதியிற் கசோண்க
இரசோசரசோசனது அளவு கடந்த டசவப் பற்றம் விரிந்த சமயேசநசோக்கும் இப்லபரியே சகசோவில் விமசோனத்திலும்
மற்றம் பல பகுதிகளிலும் மலிந்து கிடக்கும் டசவ டவணைவ புரசோணை சம்பந்தமசோன சிடலகள், சிற்பங்கள்
ஆகியேவற்றேசோல் அறிவுறத்தப் லபறகின்றேன. சகசோவிலின் நசோற்புறேமும் உயேர்ந்த மதில்களின் சமலிருந்து
விழுந்தும் பிறேர் எடுத்துப் சபசோனடவயும்சபசோக, எஞ்சிநிற்கும் 343 நந்தி உருவங்களும் இதடனசயே
வலியுறத்துவன. சகசோவில் விமசோனத்தின் லதன்புறே மதில் பக்கத்தில் சசசோழவீரர்தம் உருவங்களும்,
பிள்டளயேசோர், திருமசோல், பிச்சசோடனர், சூலசதவர், லதன்முகக் கடவுள், மசோர்க்கண்சடயேர், நடரசோசர்
சிடலகளும் . சமல் பக்கத்தில் லிங்சகசோற்பவர், அர்த்த நசோரீசுவரர் சிடலகளும்; வட பக்கத்தில் கங்கசோதரர்,
கலியேசோணைசுந்தரர், மகிடசோசுர மர்த்தினி படிமங்களும் வனப்புடன் உள்ளன. மற்றம், திருச்சுற்ற
மசோளிடகயின் நசோககன்னியேர், சமயேக்குரவர் படிமங்கள் முதலியேன நிடலலபறேச் லசய்துள்ளடம
கசோணைலசோம்.
சகசோவில் எடுப்பித்த கசோரணைம் : உலகளந்த ஈசுவரர் என்கிறே சிவலிங்கசசோம, சிவகங்டகக் சகசோட்டட,
சிவகங்டகத் திருக்குளத்துக்குள் லதன்புறேத்துள்ள ஒரு சமடடமீதுள்ள சிவலிங்க லபசோருபமசோக
அடமந்துள்ளது. இதுசவ அப்பர் சுவசோமகள் ‘தஞ்டசத் தனிக்குளத்தசோர்’ என்ற அடழத்த
சிவலபருமசோனசோக இருக்கலசோம். அல்லது அம்முற்கசோலத்திலிருந்சத இத்தலத்தில் ஒரு கற்சகசோவில்
இருந்து, பின்பு அதடன இரசோசரசோசன் பரந்த டசவப் பற்றிற்கு இலக்கசோக இப்சபசோது இருக்கும் நிடலயில்
கட்டியிருக்கலசோம்.[குறிப்பு 1]
அறமுகன் சகசோவில் முதலியேன :இது நசோயேக்க மன்னர் கசோலத்தது. இது யேசோடன குதிடரகள் பூட்டியே
இரதம்சபசோல அடமந்திருத்தல் கசோணைத்தக்கது. கணைபதி சகசோவில் சரசபசோசி மன்னன் கசோலத்தது. நடரசோசர்
சந்நிதியும் பிற்கசோலத்தசத.
சவடளக்கசோரப்படட : இப்படடடயேப் பற்றி விவரங்கள் அறிதல் இன்றியேடமயேசோதது. இப்படடவீரர்
உற்றே விடத்து உயிர் வழங்கும் தன்டமசயேசோர். இவர் படடகள் 14 இருந்தன. இவர் ‘இன்னவசோற
லசய்சவன், லசய்யேசோ லதசோழியின் இன்ன சகடுறசவன்’ என வஞ்சினம் லமசோழிந்து, லசசோன்னவசோற
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நடப்பவர், தம் சசசோர்வசோல் அரசர்க்கு ஊறசநரின், தசோமும் தன் உயிடர மசோய்ப்பர். தம் அடியேசோர்க்கும் சகடு
உண்டசோகசோது கசோத்தலின் முருகடன சவடளக்கசோரன் என்பர் திருவகுப்பு நூலுடடயேசோர் எனின், இவர் தம்
சிறேப்பிடன என்லனன்பது![45] ‘சவல’என்னும் வடலசசோல் ‘ஒப்பந்தம்’ முதலியே லபசோருள்கடளத்
தருவது. அது தமழில் சவடள என வரும். அரசனிடத்தில் உண்டு உடுத்து அவடனக் கசோக்கவும் சமயேம்
சநரின் அவனுக்கசோக உயிர் விடுவதசோகவும் ஒப்பந்தம் லசய்து லகசோண்டு உடனுடறேபவசர சவடளக்கசோரர்
எனப்படுவர். இங்ஙனம் அடமந்த சவடளக்கசோரர் பல படடகளசோக அடமந்திருப்பர்[46].
சனர் உறேவு : இரசோசரசோசன் கடல் வசோணிகத்டதப் லபருக்கினசோன்; கி.பி.1015-இல் முத்துகள் முதலியே பல
உயேர்ந்த லபசோருள்கடளக் டகயுடறேயேசோகத் தந்து தூதுக் குழு ஒன்டறேச் சனத்துக்கு அனுப்பினசோன்.
அக்குழுவினர்சபச்டச அரசனுக்கு நடுவர் லமசோழி லபயேர்த்தனர். அரசன் அவர்கடளத் தன்
அரண்மடனக்கு அடுத்திருந்த விடுதியில் தங்கவிட்டசோன். அவர்கள் லசன்றே கசோலத்தில் சன அரசனது
பிறேந்தநசோள் விழசோ நடந்தது. அரசன் அவர்கட்குப் பல பல பரிசுகள் அளித்துப் லபருடமப் படுத்தினசோன்.
இக்குறிப்புச் சனர் நூல்களிற் கசோணைப்படுகிறேது.
விருதுப்லபயேர்கள் : இரசோசரசோசன் லகசோண்ட விருதுப் லபயேர்கள் மகப் பலவசோகும். இரசோசரசோசன்,
மும்முடிச் சசசோழன்[குறிப்பு 2], மும்முடிச் சசசோழன்[47], சயேங்லகசோண்ட சசசோழன்[48] என்னும் லபயேர்கள்
மண்டலப் லபயேர்களசோகவும் வளநசோடுகளின் லபயேர்களசோகவும் வழங்கின. இடவயேன்றி, இரசோசரசோசற்குச்
சசசோசழந்திர சிம்மன், சிவபசோதசசகரன், க்ஷத்திரியே சிகசோமணி, ஜேனநசோதன், நிகரிலி சசசோழன், இரசோசசந்திர
சிம்மன், சசசோழ மசோர்த்தசோண்டன், இரசோசசோச்ரயேன், இரசோச மசோர்த்தசோண்டன், நித்தியே விசநசோதன், பசோண்டியே
குலசோசனி[49], சகரளசோந்தகன், சிங்களசோந்தகன், இரவிகுல மசோணிக்கம், லதலுங்க குல கசோலன்
முதலியேனவும் வழக்கில் இருந்தன. இப்லபயேர்கள் பல சசரிகட்கு[50] இடப்பட்டிருந்தன என்படதக்
கல்லவட்டுகளசோல் நன்கறிசவசோம். சசோன்றேசோகத் தஞ்சசோவூர்க் சகசோட்டத்தில் உள்ள திருக்களித்திட்டடயில்
பின்வரும் லபயேர்லகசோண்ட சசரிகள் இருந்தன; அருள்லமசோழிசதவச் சசரி, ஜேனநசோதச் சசரி, நித்தவிசநசோதச்
சசரி, இரசோசசகசரிச் சசரி, நிகரிலி சசசோழச் சசரி, அழகியே சசசோழச் சசரி, சிங்களசோந்தகச் சசரி, குந்தவ்டவ
சசரி, சசசோழகுல சுந்தரச் சசரி, இரசோசமசோர்த்தசோண்டச் சசரி, இரசோசரசோசச் சசரி என்பன[51].
குடும்பம் : இரசோசரசோசனுக்கு மடனவிமசோர் பலரசோவர். கல்லவட்டுகளில் மட்டும் 15 சபர்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். அவர் உலகமகசோ சதவியேசோர், திட்டடப்பிரசோன் மகள் சசசோழ மசோசதவியேசோர்,
அபிமசோனவல்லியேசோர், திடரசலசோக்கியே மசோசதவியேசோர், பஞ்சவன் மசோசதவியேசோர், பிருதிவி மசோசதவியேசோர்,
இலசோட மசோசதவியேசோர், மீனவன் மசோசதவியேசோர், நக்கன் தில்டல அழகியேசோர், கசோடன் லதசோங்கியேசோர், கூத்தன்
வீரசோணியேசோர், இளங்சகசோன் பிச்சியேசோர் முதலிசயேசோர் ஆவர். இவர்கடள இரசோசரசோசன் ‘நம் லபண்டுகள்’
என்ற கல்லவட்டில் குறித்தனன். இவருள் உலகமசோசதவியேசோர் லபயேசர கல்லவட்டுகளில் முதலில்
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவிசலூரில் இரசோச ரசோசன் துலசோபசோரம் புக்கசபசோது பட்டத்தரசியேசோன தந்திசக்தி
விடங்கியேசோர் இரணியேகருப்பம் புக்கனர்; திருவிச நல்லூர்ப் லபருமசோனுக்குச் சர்க்கடரப் லபசோங்கல் லசய்யே
45 லபசோற் கசோசுகள் தசோனமளித்தசோர்[52]. இந்த அம்டமயேசோசர திருடவயேசோற்றில் கற்றேளி ஒன்ற எடுத்து
அதற்கு ‘உலகமசோசதவீச்சரம்’ எனத் தம் லபயேரிட்டசோர். இதடனக் குறிக்கும் கல்லவட்டில், உடடயேசோர்
இரசோசரசோச சதவர் நம்பிரசோட்டியேசோர் தந்திசக்தி விடங்கியேசோரசோன பூர் உலக மகசோ சதவியேசோர்...[53]என்பது
கசோணைப்படலசோல், இரணியேகருப்பம் புக்கவர் உலக மகசோசதவியேசோசர என்பது லவளிப்படட தஞ்டசப்
லபரியே சகசோவிலில் இரசோசரசோசன் பிரதிமமும் உலகமகசோசதவியேசோர் பிரதிமமுசம எழுந்தருளப்
லபற்றேன[54]. இவற்றேசோல், இவசர இரசோசரசோசன் முதற் லபருந்சதவியேசோர் என்பது விளங்கும்.
வசோனவன் மசோசதவியேசோர் எனப்பட்ட திரிபுவனமசோ சதவியேசோர் மகசன இரசோசசந்திர சசசோழன்[55].
இளங்சகசோன் பிச்சியேசோர் என்பவர் வல்லவடரயேன் மகளசோர். வல்லவடரயேசோர் வசோண்டியே சதவர் என்பவன்
இரசோசரசோசன் தமக்டகயேசோரசோன குந்தவிடயேசோர் கணைவன். எனசவ, பிச்சியேசோர் என்பவர் இரசோசரசோசன் அத்டத
மகளசோர் ஆவர். இரசோசரசோசனுக்குப் லபண்மக்கள் மூவர் இருந்தனர். ஒருத்தி சசோளுக்கியே விமலசோதித்தடன
மணைந்து லகசோண்ட குந்தவ்டவ என்பவள். மற்லறேசோருத்திமசோசதவடிகள் என்பவள். இவள் நடுவிற்லபண்
என்ற திருவலஞ்சுழிக் கல்லவட்டுக் கூறகிறேது.[56] மூன்றேசோம் மகள் லபயேர் லதரியேவில்டல.
இரசோசரசோசன் தன் முன்சனசோர்பசோல் மக்க மதிப்பு டவத்திருந்தசோன். அருங்குணைங்கள் ஒருங்சக அடமயேப்
லபற்றே அவ்வண்ணைல் தம் முன்சனசோனசோன (பசோட்டனசோன) அரிஞ்சயேன் என்பசோனுக்கு
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சமல்பசோடியில்[குறிப்பு 3] சகசோவில் கட்டி 'அரிஞ்சிடக ஈச்சுரம் எனப்லபயேரிட்டசோன்[57];திருமுக்கூடவில்
ஒரு மண்டபம் கட்டி அதற்குத் தன் பசோட்டியேசோன லசம்பியேன் மசோசதவியின் லபயேரிட்டு அடழத்தசோன்[58].
திருமுடறே வகுத்தது : நசோயேன்மசோர் வரலசோறகளும் திருப்பதிகங்கடளக் சகசோவில்களில் ஒதலும் பல்லவர்
கசோலத்திசலசயே பரவிவிட்டன; விசயேசோலயேன் முதலியே சசசோழர் பசோடல் லபற்றே சகசோவில்கடளக்
கற்சகசோவில்களசோக மசோற்றினர். அவர் கசோலக் குடிகள் அக் சகசோவில்கட்குப் பலவடக நிபந்தங்கள்
விடுத்தனர்; திருப்பதிகங்கள் சகசோவில்களில் விண்ணைப்பம் லசய்யேப் லபற்றேன[59]. இங்ஙணைம் நசோயேன்மசோர்
வரலசோறகளும் சதவசோரம் ஒதுதலும் பரவியுள்ளடத அறிந்த இரசோசரசோசன் சதவசோரப் பசோக்கடளத் திரட்டி
முடறேப்படுத்த உளங்லகசோண்டசோன். அதற்கு உதவிலசய்யேத் தக்கவர் திரு நசோடரயூரில் வசோழ்ந்த டசவ
அந்தணைப் லபரியேசோரசோன நம்பியேசோண்டசோர் நம்பி என்பவசர ஆவர் என்படத வல்லசோர் கூறேக்சகட்ட அரசன்
திருநசோடரயூர் லசன்றேசோன்; அவரிடம்தன் கருத்டத அறிவித்தசோன். அவர் லபசோல்லசோப்பிள்டளயேசோர் பக்தர்
ஆதலின், ஏடுகள் சிதம்பரத்தில் லபசோன்னம்பலத்தின் சமற்றிடசயில் மூவர் டகயிலச்சிடன லபற்றே
கசோப்பிடனயுடடயே அடறேயில் இருத்தடல உணைர்த்தினசோர்.உடசன அரசர் அவருடன் லபசோன்னம்பலம்
லசன்ற, தில்டலவசோழ் அந்தணைர் கூறியேபடி அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் படிமங்கடள ஊர்வலமசோக
வரச்லசய்து, அரண்மக்க அடறேயில் இருந்த சதவசோர ஏடுகடள எடுத்தசோன். சில ஏடுகள் புற்றினசோல்
அழிந்து கிடந்தன. எஞ்சியேவற்டறே நம்பிகள் முடறேப்படுத்தினசோர்; திருஞசோன சம்பந்தர் பசோடியே
பதிகங்கடள முதல் மூன்ற திருமுடறேகளசோகவும், திருநசோவுக்கரசர் பதிகங்கடள 4,5,6 ஆம்
திருமுடறேகளசோகவும், சுந்தரர் பதிகங்கடள 7-ஆம் திருமுடறேயேசோகவும் வகுத்தனர்[60]. இத்திரு
முடறேகடளக் சகசோவில் சதசோறம் ஒத ஒதுவசோர்கள் நியேமனம் லபற்றேனர். தஞ்டசப் லபரியே சகசோவிலில்
திருப்பதிகம் ஒத 48-சபர் அமர்த்தப்பட்டனர் என்பது லகசோண்டு,சதவசோரப்பசோடல்கள் நசோலடங்கும் பரவச்
சிவபசோத சசகரனசோன இரசோசரசோசன் லபருமுயேற்சி எடுத்துக் லகசோண்டசோன் என்பது நன்கு
விளங்குகிறேதன்சறேசோ? சதவசோரம் ஒத 48 சபடர நியேமத்த இவன் கசோலத்திற்குள் திருமுடறேகள்
முடறேப்படுத்தப்பட்டன என்பது ஐயேமறே விளங்குதல் கசோண்க. ‘இம்முடறே டவப்பு இவன் கசோலத்தில்
ஏற்பட்டிலது. பிற்கசோலத்சத தசோன் ஏற்பட்டதசோதல் சவண்டும்’ எனக் கூறம் அறிஞரும் உளர். அவர் கூற்ற
மறக்கற்பசோல லதன்படத அறிஞர் உலகநசோத பிள்டள அவர்கள் ஆய்வுடரலகசோண்டு லதளிக[61].
இரசோசரசோசன் டசவ உலகில் அழியேசோப் புகழிடனப் லபற்றேசோன். சதவசோரத் திருமுடறேகள் இவ்வுலகில்
உள்ளளவும் இவன் லபயேர் அழியேசோது நிற்கும் என்பதில் ஐயேமல்டல. தமழ் அரசர் ஆற்றேடல தகூழின
அரசர்க்கும் பிறேர்க்கும் உணைர்த்திச் சமயேப்பற்சறேசோடு சிறேந்த அரசியேல் அறிவும் லபற்ற வசோழ்ந்த
இப்லபருமசோன் லபயேர் என்றம் வரலசோற்றலகிலும் டசவவுலகிலும் சிறேப்பிடம் லபற்றள்ள லதன்படத
அறியேசோதசோர் யேசோவர்!

1. ↑ Ep Ind. Vol. 9. p. 217.
2. ↑ Thiruvalangadu plates.
3. ↑ Travancore Archaeological States Vol.2, p. 31-32
4. ↑ T.A.S. II. p.4.
5. ↑ Ep. Carnataka. Vol. 8, 125.
6. ↑ 623 of (Appendix B).
7. ↑ Ind Ant, VII. 30, p. 109.
8. ↑ Ep. Ind. VII. 10, p.87.
9. ↑ 79 of 1921.
10.↑ Nellore Ins. No 239.
11.↑ Ind. Ant. Vol. 14.p.52
12.↑ 215 of 1894
13.↑ 396,397, of 1896; Archaeological Survey of India, 1911-12, pp. 171-172.
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14.↑ S.I.I. Vol. No. 92.
15.↑ Archaeological Survey of Ceylon, 1906 pp. 17-27.
16.↑ S.I.I. Vol 4, 616 of 1912
17.↑ 618 of 1912
18.↑ Ind Ant. Vol. S. p 17.
19.↑ S.I.I. Vol. II. No. 1. 1.
20.↑ Ep, Indica, Vol, 6, p.74 2.
21.↑ மசோல்டிவ் தீவுகளின் அரசன் தன்டனப் ‘பன்னிரசோயிரம் தீவுகட்கு அரசன்’ என்ற கூறேல் மரபு.
22.↑ S.I.I. Vol. 2. p. 312
23.↑ 115 of 1895
24.↑ 365, 367, 394 of 1924
25.↑ 4, 19 of 1890
26.↑ S.I.I. Vol. 3. No. 52
27.↑ 227 of 1894
28.↑ 84, 86 of 1906
29.↑ S.I.I. Vol. 3. No. 49; M.E.R. 1904, Para 2.
30.↑ S.H.I. Vol. 2. No 31
31.↑ S.I.I. Vol. 2. p.459
32.↑ 199 of 1917.
33.↑ S.I.I. Vol.2, No.55
34.↑ 11 of 1890.
35.↑ I. Ulagnatha Pillai’s Rajaraja I, p.59
36.↑ Ibid. p. 59
37.↑ Ibid. p. 69
38.↑ 455 of 1917.
39.↑ I.M.S. Pillai’s Solar Koyir Panikal' pp. 20-21.
40.↑ Tanjore Dt. Gazetteer.
41.↑ S.I.I. 2. Part II. Nos 31, 33, 45
42.↑ Ibid, part IV. No. 90
43.↑ 222 of 1911
44.↑ S.I.I. Vol. II. Nos. 4.5; Altaker’s ‘Rashtra kutas and their times,’ p.148. 1939
45.↑ J.M.S. Pillai’s ‘Solar Koyil Panikal’, p.31.
46.↑ Pandit, L. Ulaganatha Pillai’s ‘Rajaraja’ pp.39,40Vol. 14 Part II, pp. 97-111-இல் இவர்கடளப்பற்றியே முழு
விவரங்கள் கசோண்க.
47.↑ சசர, சசசோழ, பசோண்டியேர் முடிகடள ஒன்றேசோக அணிந்த சபரரசன்.
48.↑ இப்லபயேர் லகசோண்ட ஊர் திருச்சிக் சகசோட்டத்தில் இன்றம் இருக்கிறேது.
49.↑ பசோண்டியே மரபிற்கு இடிசயேற சபசோன்றேவன்.
50.↑ Wards
51.↑ 292 of 1908.
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52.↑ 42 of 1907
53.↑ 635 of 1902
54.↑ S.I.I. Vol. 2. part 2. p. 155
55.↑ 448 of 1918
56.↑ 633 of 1902
57.↑ S.I.I. Vol. 3, Part, I.p.23
58.↑ 178 of 1915
59.↑ 373 of 1903, 349 of 1918, 129 of 1914, 99 of 1929 and 139 of 1925.
60.↑ திருநசோவுக்கரசர் பதிகம் பசோடியேதில் கசோலத்தசோல் சில ஆண்டுகசளனும் முற்பட்டவர். அங்ஙணைம்
இருந்தும் சம்பந்தர் பசோடல்கள் முன் டவக்கப்பட்டடமக்குத் தக்க கசோரணைம் புலப்படவில்டல.
இரசோசரசோசன் கசோலத்தில் மூவர்க்கும் படிமங்கள் லசய்யேப்பட்டன. மணிவசோசகர்க்குச் லசய்யேப்பட
வில்டல என்படத சநசோக்கத்திருவசோசகம் இரசோசரசோசற்குப்பிறேசக கண்டு பிடிக்கப்பட்டது எனத்
லதரிகிறேது. அதற்குப் பிறேகுள்ள நூல்களும் பின் முடறேயிற் சசர்க்கப்பட்டிருத்தலசோல் அடவ யேசோவும்
பிற் கசோலத்தசோரசோற் சசர்க்கப்பட்டிருத்தல் சவண்டும் எனக் சகசோடல் அறிவிற்கும் ஆரசோய்ச்சிக்கும்
லபசோருத்தமசோக இருத்தல் கசோண்க.
61.J↑ Vide “Rajarajan I” pp. 100-105. திருமுடறே கண்ட புரசோணைம் முதலியேன சந்தசோன குரவரசோகியே உமசோபதி
சிவனசோர் லசய்ததன்ற. யேசோசரசோ ஒருவர் லசய்து அப்லபரியேசோர் லபயேடர டவத்து விட்டனர் என்பது
அவற்டறே நன்கு வசோசித்தசோர் உணைர்ந்திருப்பர். ‘திருத்லதசோண்டர் புரசோணை வரலசோற’ பசோடியேவர் லபரியே
புரசோணைத்டத நன்கு படியேசோதவர் என்பது ஐயேமறே விளங்குகிறேது. ஆதலின் இத்தடகசயேசோர்
பசோடல்கடளக் லகசோண்டு வரலசோற கூறேல் லபருந்தவறேசோகும் உண்டம வரலசோறேசோகியே பசோலமழ்தில்
நஞ்சு கலப்பலதசோப்பசோகும்.
1. ↑ லசப்டம்பரில் நசோன் இவற்டறே சநசர பசோர்டவயிட்சடன். எனக்கு உடனிருந்து உதவி புரிந்தவர்
அக்சகசோவில் அதிகசோரியேசோன திரு. J.M. சசசோமசுந்தரம் பிள்டள, பி.ஏ. பி.எல், அவர்கள். இவற்டறே முதன்
முதல் கண்டறிந்தவர் S.K. சகசோவிந்தசசோம பிள்டள, எம்.ஏ, ஆவர்.
2. ↑ மும்மடங்கு பலமுடடயேவன்; அஃதசோவது தன் முன்சனசோர் லபற்றிருந்த அரசியேல் வன்டமசபசோல
மும்மடங்கு வன்டம லபற்றேவன் என்பது லபசோருள்.
3. ↑ சமல்பசோடி என்பது வட ஆர்க்கசோட்டில் உள்ளதிருவல்லத்துக்கு வடக்சக 6 கல் லதசோடலவில் உள்ள
நகரமசோகும். இஃது ‘இரசோசசோச்ரயேபுரம்’ என இரசோசரசோசன் கசோலத்தில் வழங்கியேது.
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6. இரசோசசந்திர சசசோழன் (கி.பி. 1012 – 1044)
பிறேப்பு : இரசோசரசோசனது ஒசர மகனசோன பரசகசரி இரசோசசந்திரன் ‘உடடயே பிரசோட்டியேசோர் தம்பிரசோன் அடிகள்
வசோனவன் மசோசதவியேசோரசோன திரிபுவன மசோசதவியேசோர்க்கு[1] மசோர்கழித் திங்கள் திரு ஆதிடர
நசோளிற்[2] பிறேந்தவன். சவற இவனது இளடமப் பருவத்டதப் பற்றிக் கல்லவட்டுகடளக் லகசோண்டு
ஒன்றசம அறியேக் கூடவில்டல. இவன் கல்லவட்டுகள் ‘திருமன்னி வளர’ என்னும் லதசோடர்புடடயேன.
லபயேர் : இரசோசரசோசனது இயேற்லபயேர் ‘அருள் லமசோழி’ என்ற திருவசோலங்கசோட்டுச் லசப்சபடுகள்
லசப்புகின்றேன. அங்ஙனசம இவன் இயேற்லபயேர் மதுரசோந்தகன் என்ற அச்லசப்சபடுகள் குறிக்கின்றேன.[3]
வளர்ப்பு : விசயேசோலயேன் வழிவந்த மன்னர்க்குப் படழ யேசோடறேயில் அரண்மடன ஒன்ற உண்டு.அங்கு
இரசோசரசோசன் தம்க்டகயேசோரசோன குந்தவ்டவயேசோர் இருந்தசோர். இரசோசரசோசன் பசோட்டியேசோரசோன (கண்டரசோதித்தன்
மடனவியேசோரசோன) லசம்பியேன் மசோசதவியேசோர் இருந்தசோர்.இவ்விருவரும் சிவபக்தி நிடறேந்தவர்.
இரசோசசந்திரன் இம்மூதசோட்டியேரிடம் வளர்ச்சி லபற்றேவனசோதல் சவண்டும்.[4]
இளவரசன் : இரசோசரசோசன் தன் தந்டதயேசோன இரண்டசோம் பரசோந்தகன், தடமயேனசோன ஆதித்தன்,
சிற்றேப்பனசோன மதுரசோந்தகன் ஆகியே மூவரும் ஆண்டு இறேந்த பிறேகு பட்டம் லபற்றேவன் ஆதலின், அவன்,
தசோன் பட்டம் லபற்றே கி.பி. 985-சலசயே முதியேவனசோக இருந்திருத்தல் சவண்டும். அதனசோல், அவன்
பட்டம் லபற்றே கசோலத் திற்றேசோசன அவன் மகனசோன இரசோசசந்திரன் வயேது வந்த இடளஞனசோக இருத்தல்
கூடியேசத ஆம். அதனசோற்றேசோன் இரசோசரசோசன் நசோன்கசோம் ஆண்டுக் கல்லவட்டில் (கி.பி. 988) ‘இரசோசசந்திர
சசசோழ சதவன்’ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளசோன்[5]. இரசோசரசோசன் ஏறேத்தசோழ 30 ஆண்டுகள் அரசசோட்சி
லசய்துள்ளசோன். இரசோசசந்திரன் அந்தக் கசோலம் முழுவதும் தந்டதயுடன் இருந்து பல சபசோர்களில்
ஈடுபட்டிருந்தசோன். எனசவ, இரசோசசந்திரன் பட்டம் லபற்றே கசோலத்தில் ஏறேத்தசோழ 50 வயேது உடடயேவனசோக
இருந்தசோனசோதல் சவண்டும்.
லசன்றே பகுதியிற் கூறேப்பட்ட இரசோசரசோசன் ஆட்சியில் நடந்த சபசோர்களில் எல்லசோம் இளவரசனசோக இருந்த
இரசோசசந்திரற்குப் பங்குண்டு என்பது முன்னசர கூறேப்பட்டதன்சறேசோ? இரசோசசந்திரன் ஏறேத்தசோழ முப்பது
ஆண்டுகள் சபசோர்த்திறேத்திலும் அரசியேலிலும் நன்கு பண்பட்டிருந்தசோன். இரசோசரசோசன் தன் ஒப்பற்றே
மகனசோன இரசோசசந்திரனிடசம தனது முதுடமப்பருவத்தில் அரசியேடல ஒப்புவித்தசோன். அவன் உயிருடன்
இருந்தசபசோசத கி.பி.1912-இல் இரசோசசந்திரற்கு முடிசூட்டினசோன் என்பது ஐயேமறே விளங்குகிறேது.
என்டன? இரசோசரசோசன், தன் மகனசோன இரசோசசந்திரனது மூன்றேசோம் ஆட்சி ஆண்டில் ஒரு சதவதசோனம்
லகசோடுத்தசோன் என்ற திருமுக்கூடல் கல்லவட்டு[6] கூறதலசோல் என்க.
நசோட்டு நிடல : இரசோசசந்திரன் பட்டம் லபற்றே கசோலத்தில் (கி.பி. 1012-ல்)[7] சசசோழப்சபரரசு வடக்சக
கிருஷ்டணை துங்கபத்திடர வடர பரவி இருந்தது. சசசோழநசோடு சபசோகப் புதிதசோக லவன்றே நசோடுகடளத்
திறேமுறே ஆள நம்பிக்டகயுடடயே அதிகசோரிகள் இருந்தனர். சில நசோடுகளில் படழயே அரசர்கசள ஆட்சி புரியே
விடப்பட்டிருந்தனர். நன்றேசோகப் பயிற்சி லபற்றே ‘லதரிந்த’ படடயினர் ஆங்கசோங்கு நிறத்தப்பட்டிருந்தனர்.
இங்ஙனம் புதியே நசோடுகடளப் படடப் பலமும் அரசியேல் அறிவும் லபற்றே அதிகசோரிகள் ஆண்டு
வந்தடமயின், சபரரசன் கவடல இன்றிப் பிறே நசோடுகடள லவல்ல வசதி லபற்றிருந்தசோன்; சபரரசிலும்
அடமதி நிலவி இருந்தது.
இளவரசன் - இரசோசசோதிரசோசன் : இரசோசரசோசன் தன் ஆட்சியின் இறதியிற்றேசோன் இரசோசசந்திரற்கு
முடிசூட்டினசோன். ஆனசோல், இரசோசசந்திரன் தன் ஆட்சியின் ஏழசோம் ஆண்டிசலசயே (கி.பி.1018-இல்) தன்
மகனசோன இரசோசசகசரி என்பசோற்கு முடிசூட்டி டவத்தசோன்.[8] அது முதல் தந்டதயும் டமந்தனும் ஏறேத்தசோழ
25 ஆண்டுகள் சசர்ந்சத அரசு புரிந்து வந்தனர் என்பது, இரசோசசோதிரசோசன் லமய்ப்புகழசோல் நன்குணைரலசோம்.
[9] இப் பழக்கம் சபசோற்றேத்தக்கதும் புதியேதும் ஆகுமன்சறேசோ? நசோட்டின் லபரும் பகுதிடயே இரசோதிரசோசசன
ஆண்டு வந்தசோன்.[10] திரு மழபசோடியில் கிடடத்த இரசோசசோதிரசோசனது 26-ஆம் ஆண்டுக் கல்லவட்டு, ‘தன்
தந்டதயின் லவண் லகசோற்றேக்குடட நிழடலப்சபசோசோல இரசோசசோதிரசோசன் குடட இருந்தது. வடக்சக
கங்டகடயேயும் லதற்சக ஈழத்டதயும் சமற்சக மசகசோடதடயேயும் கிழக்சக கடசோரத்டதயும் லகசோண்ட
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இரசோசசந்திரன் சபரரடச இரசோசசோதிரசோசசன ஆண்டுவந்தசோன்,’ என்ற கூறகிறேது[11]. மகன் தன் தந்டதயின்
ஆட்சியிசலசயே முடிசூடப் லபற்றேது சிறேப்பு: அதனுடன் தந்டதயுடசன இருந்து ஏறேத்தசோழ 26 ஆண்டுகள்
ஆட்சி அறிவு சிறேக்கப்லபற்றேடம மக்க சிறேப்பு. இவ்வரியே லசயேல், இரசோசசந்திரன் இந்தியே அரசர்
எவரும் லசய்யேசோத லபரியேலதசோரு அரசியேல் நுட்பம் வசோய்ந்த சவடல லசய்தசோன்-சிறேந்த அரசியேல் அறிஞன்
என்படத லமய்ப்பித்துவிட்டது. இரசோசசோதிரசோசன் முதல் மகனல்லன். இரசோசசந்திரன் அவடன இளவரசன்
ஆக்கிப் சபரரடச ஆளும் லபசோறப்டப ஒப்படடத்தசோன் எனின், இந்த இளவல் ஏடன மக்களினும்
பல்லசோற்றேசோனும் சிறேப்புப் லபற்றேவனசோக இருந்திருத்தல் சவண்டும் அன்சறேசோ? இங்ஙனம் அவரவர்
ஆற்றேல் அறிந்து அவரவர்க்சகற்றே அரசப் பதவி அளித்த லபருடம இரசோசசந்திரன் ஒருவர்க்சக
உரியேதசோகும், என்னல் மடகயேசோகசோது. லதன் இந்தியே வரலசோற்றிசல இது குறிப்பிடத்தக்க லசய்தியேசோகும்.
இளவல்-சுந்தரசசசோழன் : இரசோசசந்திரன் தன் மற்லறேசோரு மகனசோன சுந்தரசசசோழன் என்பசோடனப்பசோண்டியே
நசோட்டிற்குத் தடலவன் ஆக்கினசோன். இவ்விளவல் கல்லவட்டுகளில் சடசோவர்மன் சுந்தர சசசோழ
பசோண்டியேன் எனப் படுகிறேசோன். பசோண்டியே நசோட்டட ஆண்டதசோல் ‘பசோண்டியேன்’ எனப்பட்டசோன்;
அப்பசோண்டியேர் சடசோவர்வன், மசோறேவர்மன் என்பவற்றில் ஒன்டறே டவத்திருந்தடதப் சபசோலச் ‘சடசோவர்மன்’
எனப் லபயேர் தசோங்கினசோன்; தனது இயேற் லபயேரசோன ‘சுந்தர சசசோழன்’ என்படதயும் லகசோண்டு
விளங்கினசோன். இவ்விளவல் பின்னர்ச் சசர நசோட்டடயும் சசர்த்து ஆளும் உரிடம லபற்றேசோன். அதனசோல்,
சசசோழ சகரளன் எனப்பட்டசோன். இங்ஙனம் இவ்விளவரசன் தன் தந்டத கசோலம் முழுவதும் சசர, பசோண்டியே
நசோடுகடள ஆண்டுவந்தசோன்.
இங்ஙணைம் மண்டலங்கடள ஆண்டவர் தம் சபரரசன் லமய்ப்புகடழக் கூறிசயே தம் லபயேரில்
கல்லவட்டுகள் விடுதல் மரபு. ஆயின் ஆட்சி ஆண்டு அவரதசோகசவ இருக்கும். இரசோசசந்திரன் தன்
மக்களிடமும் தன் நம்பிக்டகக்குரியே பிறே அரசியேல் தடலவர்களிடமுசம மண்டலம் ஆளும் லபசோறப்டப
விட்டிருந்தசோன். சபரரசன் தன் மக்கடளசயே மண்டலத் தடலவர்கள் ஆக்கி டவத்தடமயேசோல், சபரரசு
குழப்பம் இன்றிச் லசவ்வசன நடடலபற்ற வந்தது.
சபசோர்ச் லசயேல்கள் : இரசோசசந்திரன் கசோலத்துப் சபசோர்ச் லசயேல்கள் மூன்றவடகயின. அடவ (1) இவன்
இளவரசனசோக இருந்து நடத்தியேடவ, (2) அரசனசோக இருந்து நடத்தியேடவ, (2) இவன் கசோலத்தில்
இளவரசனசோன இரசோசசோதிரசோசன் நடத்தியேடவ எனப்படும். முதற் பிரிவு இரசோசரசோசன் வரலசோற கூறம்
பகுதியிற் கசோணைலசோம். இரண்டசோம் பகுதிடயே இங்கு விளக்குசவசோம்.
இடடதுடறே நசோடு : இது கிருஷ்டணைக்கும் துங்க பத்திடரக்கும் இடடப்பட்ட சமலவளி. அஃதசோவது
இப்சபசோது ‘லரய்ச்சூர்’ எனப்படும் சகசோட்டம் என்னலசோம்.[12] இஃது ‘எடலதசோசறே இரண்டசோயிரம்’ என்ற
கன்னடர் கல்லவட்டுகளில் கூறேப்பட்டுள்ளது.
லகசோள்ளிப் பசோக்டக : இஃது ஐதரசோபசோத்துக்கு நசோற்பத்டதந்து கல் வடகிழக்சக உள்ளது. இதன் இன்டறேயே
லபயேர் ‘கூல்பசோக்’ என்பது. இது ‘லகசோள்ளிப் பசோக்டக ஏழசோயிரம்’ எனப்படும். இந்நசோடு 13-ஆம்
நூற்றேசோண்டுவடர சிறேப்புற்றிருந்தது.[13] இதன் மதில் சுள்ளிமரங்கள் நிடறேந்தது. இஃது ஆறேசோம்
விக்கிரமசோதித்தனின் கசோலத்தில் அவனுடடயே மகனசோன மூன்றேசோம் சசசோசமசுவரனசோல் ஆளப்பட்டு வந்தது.
மண்டணைக் கடக்கம் : இஃது இரசோட்டிரகூடர்க்குக் சகசோநகரசோக இருந்த இடம். இது, பிறேகு வந்த
சமடலச் சசோளுக்கியேர்க்கும் சிறிதுகசோலம் தடல நகரமசோக இருந்தது. வடக்சக பரமசோர அரசரும் லதற்சக
சசசோழரும் இதடனத் தசோக்கத் தசோக்க, சசோளுக்கியேர் தமது தடலநகடரக் கலியேசோன புரத்துக்கு மசோற்றிக்
லகசோண்டனர். மண்டணைக்கடக்கம் இப்லபசோழுது மசோன்யேசகடம் எனப்படும். இதன் மதி: கடக்க முடியேசோத
வன்டம உடடயேது.
இந்நசோடுகடள இரசோசசந்திரன் லவன்றேசோன் என்ற இவனது மூன்றேசோம் ஆண்டுக் கல்லவட்டுகள்
குறிக்கின்றேன.[14] திருலவசோற்றியூர் மண்டபம் ஒன்றக்கு ‘மண்டன லகசோண்ட சசசோழன்’ என்னும் லபயேர்
இடப்பட்டது.[15]
ஈழப்சபசோர் : இரசோசரசோசன் கசோலத்தில் நடந்த ஈழப்சபசோரில் சதசோற்சறேசோடி ஒளிந்த ஐந்தசோம் மஹிந்தன்
என்னும் ஈழ அரசன், சில ஆண்டுகள் கழித்துப் லபரும் படட திரட்டிச் சசசோழர் ஆட்சிக்குட்பட்ட
ஈழப்பகுதிடயே மீட்க முயேன்றேசோன். அடதக் சகள்வியுற்றே இரசோசசந்திரன் லபரும்படடயுடன் லசன்றேசோன்;
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சபசோரில் லவற்றி லகசோண்டசோன். ஈழத்து அரசனுக்கும் அவன் மடனவியேர்க்கும் உரியே முடிகடளயும்
அணிகலன்கடளயும் லபசோன்மணிகடளயும் பிறே சின்னங்கடளயும் டகப்பற்றி மீண்டசோன்; இவற்றடன்
ஒரு நூற்றேசோண்டுக்கு முன் இரசோசசிம்ம பசோண்டியேன் விட்டிருந்த மணிமுடி முதலியேவற்டறேயும்
டகப்பற்றினசோன்.[16] இப்சபசோர் நிகழ்ச்சி கி.பி. 1017-18-இல் நடடலபற்றேதசோதல் சவண்டும். சசசோழ
சசடனகள் இலங்டகடயேச் சூடறேயேசோடின, சதசோல்வியுற்றே மஹிந்தன் மீட்டும் கசோட்டிற்கு ஒடிவிட்டசோன்’
என்ற மகசோவம்சம் கூறகிறேது. ஆயினும், அவன் எவ்வசோசறேசோ சசசோணைசோட்டிற்குப் பிடித்துச்
லசல்லப்பட்டசோன். அங்கு அவன் சசசோழர்க்கு முற்றம் பணிந்துவிட்டசோன்[17]. அவன் சசசோழ நசோட்டிசல
கி.பி. 1029-இல் இறேந்தசோன். இப்சபசோரினசோல் ஈழநசோடு முற்றிலும் சசசோழர் ஆட்சிக்கு உட்பட்டு விட்டது.
இரசோசசந்திரன் கல்லவட்டுகள் இலங்டகயிற் கிடடத்துள்ளன.[18]
சசசோழ நசோட்டில் இறேந்த மஹிந்தனது மகன் மடறேவசோக ஈழத்தவரசோல் வளர்க்கப்பட்டசோன். அவன் தன்
தந்டத சசசோணைசோட்டில் மடிந்தடதக் சகட்டு, சரசோஹணைப் பகுதிக்குத் தசோசன அரசனசோகி, முதலசோம்
விக்கிரமபசோகு என்னும் லபயேருடன் கி.பி. 1029 முதல் 1041 வடர ஆண்டுவரலசோனசோன்.[19]
லதன்னசோட்டுப் சபசோர் : பசோண்டியேநசோடு இரசோசரசோசன் கசோலத்திற்றேசோசன அடிடமப்பட்டுவிட்டது. அப்படி
இருந்தும், இரசோசசந்திரன் அங்குச் லசன்ற பசோண்டியேடனத் சதசோற்கடித்து விரட்டி, அந்நசோட்டட ஆளத் தன்
மகனசோன சுந்தர சசசோழடன நிடலநிறத்தி மீண்டசோன். பிறேகு பரசுரசோமனது சசர நசோட்டடக் டகக்லகசோள்ளப்
லபரும்படடயுடன் மடலடயேத் தசோண்டிச் லசன்றேசோன்; அங்கு இருந்த அரசருடன் சபசோர் லசய்து
லவன்றேசோன்; கிடடத்த நிதிக்குவியேல்களுடன் தன் நசோடு திரும்பினசோன்’ என்ற திருவசோலங்கசோட்டுச்
லசப்சபடுகள் லசப்புகின்றேன. இதனுடன் இரசோசசந்திரனது மூன்றேசோம் ஆட்சி ஆண்டில் பூரீ வள்ளுவர்
என்னும் லபயேர்லகசோண்ட யூரீ வல்லப பசோண்டியேன் மடனவி திருவிசலூர்க்சகசோவிலுக்கு நிவந்தம்
லகசோடுத்தசோள்[20]என்படதயும் இரசோசசந்திரன் மதுடரயில் லபரியே அரண்மடன ஒன்டறேக்
கட்டினசோன்[21] என்படதயும் சநசோக்க, சசசோழர் ஆட்சியில் இருந்தசபசோதிலும், பசோண்டியேர்
தடலமடறேவசோகப் பசோண்டியே நசோட்டில் இருந்து லகசோண்சட கலகம் விடளத்தனசரசோ என்பது எண்ணை
சவண்டுவதசோக இருக்கிறேது. இரசோசசந்திரன், இரசோச ரசோசடனப் சபசோலக் கசோந்தளூர்ச் சசோடலயில்
கலம் அறத்தசோன்.[22] இக்குறிப்புகளசோல் சசரபசோண்டியே நசோடுகளில் அடமதிடயே நிடல நசோட்டசவ
இரசோசசந்திரன் முடனந் திருத்தல் சவண்டும் என்பசத லபறேப்படுகிறேது.
சசோளுக்கியேப் சபசோர் : இரசோசசந்திரனது 9-ஆம் ஆண்டுக் கல்லவட்டில், இரசோசசந்திரன் கசோஞ்சியினின்றம்
புறேப்பட்டுச் லசன்ற, ‘ஜேயேசிங்கனது’ இரட்டடப்பசோடி ஏழடர லக்கம் லவன்ற நவநிதிகடளக்
டகப்பற்றியே லசய்தி கசோணைப்படுகிறேது. இப்சபசோர் திருவசோலங்கசோட்டுச் லசப்சபடுகளில் கசோப்பியே நடடயில்
பத்துச் சுசலசோகங்களசோல் சிறேப்பிக்கப்பட்டுள்ளது[23]. கி.பி. 1016-இல் ஐந்தசோம் விக்கிரமசோதித்தனது
தம்பியேசோன ஜேயேசிம்மன் சசோளுக்கியே நசோட்டட ஆளத்லதசோடங்கினசோன். அவன் பல்லசோரி, டமசூர் என்னும்
பகுதிகடளக் டகப்பற்றினசோன்.[24] சசர சசசோழடர லவற்றி லகசோண்டதசோகக் கூறிக் லகசோண்டசோன்.
இரசோசசந்திரன் ஜேயேசிம்மடன முயேங்கி (முசங்கி) என்னும் இடத்தில் லபசோருது லவன்றேசோன். ‘முயேங்கி’
என்பது பல்லசோரிக் சகசோட்டத்தில் உள்ள ‘உச்சங்கி துர்க்கம்’ என்பர் சிலர்[25]. ஐதரசோபசோத் சமஸ்தசோனத்தில்
உள்ள ‘மசோஸ்கி’ என்பதசோகும் என்பர் சிலர்.[26]
கங்டக லகசோண்டசோன் : இரசோசசந்திரனது 41-ஆம் ஆண்டில் இவனது வட நசோட்டுப் படடலயேடுப்புக்
கூறேப்பட்டுள்ளது. எனசவ, இவன் கி.பி.1023-இல் வடநசோடு சநசோக்கிச் லசன்ற மீண்டிருத்தல் சவண்டும்.
இப் படடலயேடுப்பில் இரசோசசந்திரனது சசடனத் தடலவன் பல நசோடுகடள லவன்றேசோன்; இரசோசசந்திரன்
அத்தடலவடனக் சகசோதசோவரிக்கடரயில் சந்தித்தசோன். சசடனத் தடலவன் முதலில் (1) சக்கரக்
சகசோட்டத்டத லவன்றேசோன். அந்த இடம் ‘மத்தியே பிரசதசத்தில்’ உள்ள பஸ்தர் சமஸ்தசோனத்தின்
தடலநகரமசோன இரசோசபுரத்திற்கு 12 கிமீ லதசோடலவில் உள்ள ‘சித்திரசகசோடசோ’ என்னும் ஊரசோகும்[27].
இந்தப் பகுதியிற்றேசோன் மதுரமண்டலம் (ஒரிஸ்ஸசோவில் உள்ள ‘மதுபன்’ என்பது), நசோமடனக்சகசோலம்,
பஞ்சப் பள்ளி ஆகியே இடங்களும் இருந்திருத்தல் சவண்டும். (2) ஆதிநகரில் இந்திரசோதடன
லவன்ற சகசோசல நசோட்டடயும் கசோடுகள் லசறிந்த ஒட்டரசதசத்டதயும் டகக்லகசோண்டசோன்.
திருவசோலங்கசோட்டுச் லசப்சபடுகள், இரசோசசந்திரன் ஒட்டரசதசத்து அரசடனக்லகசோன்ற, அவன்
தம்பியிடம் பன்மணிக்குவியேடலத் திடறேலகசோண்டசோன் என்ற குறிக்கின்றேன. (3) பிறேகு, இவன்,
தன்மபசோலனது தண்டபுத்தி இரணைசூரன் ஆண்ட லதன்லசோடம், சகசோவிந்தசந்திரன் ஆண்டகிழக்கு
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வங்கசோளம் இவற்டறே முடறேசயே அடடந்தசோன். தண்டபுத்தி என்பது ஒட்டர சதசத்துக்கும்
வங்கசோளத்துக்கும் நடுவில், சுவர்ணைசரடகயேசோற்றக்கு இருகடரயிலும் உள்ள நசோடு[28]. இது
படடகசோப்பசோக ஒரு தடலவனுக்குக் லகசோடுக்கப்பட்டு அவனசோல் நுகரப்பட்ட நிலம்’ எனக் லகசோள்ளலசோம்.
வங்கசோளத்தில் ஒரு பகுதி ரசோடசோ எனப்பட்டது. அதுசவ கல்லவட்டு குறிக்கும் லசோட சதசம் ஆகும்.
இம்மூன்ற நசோடுகடளயும் ஆண்ட அரசர்கள் ஏறேத்தசோழ வரலசோற்றில் இடம்லபற்றேவசர ஆவர். ஆதலின்,
இவர்கள் லபயேர்கள் லபசோய்ப்லபயேர்கள் அல்ல. மகிபசோலன் வங்க நசோட்டட ஆண்டுவந்தசோன். அவன்
சசசோழர் தசோடனத் தடலவனது சங்லகசோலிக்கு அஞ்சிப் சபசோர்க்களம் விட்டு ஓடிவிட்டசோன். உடசன சசசோழர்
சசடனத் தடலவன் அவ்வரசனுடடயே யேசோடனகடளயும் லபண்டிர் பண்டசோரங்கடளயும் பற்றிக் லகசோண்டு
கங்டகக்கடரடயே அடடந்தசோன்.
சதசோல்வியுற்றே சவந்தர் தடலகளில் கங்டகநீர் லகசோண்டுவரப்பட்டது[29]. இது மடகபடக்
கூறேசலசோ, உண்டமசயேசோ, லதரியேவில்டல. லபருமகிழ்ச்சிசயேசோடு திரும்பிவந்த சசடனத் தடலவடன
இரசோசசந்திரன் சகசோதசோவரி யேசோற்றேங்கடரயிற் சந்தித்து மகிழ்ந்தசோன்.[30] இந்த வட நசோட்டுப்
படடலயேடுப்பில் ஏறேத்தசோழ இரண்டு ஆண்டுகள் கழிந்திருக்கலசோம். இரசோசசந்திரன் தசோன் லவன்றே வட
நசோடுகடள ஆள விரும்பவில்டல. அதற்கசோக அவன் படடலயேடுத்திலன்; தசோன் புதிதசோக அடமத்த கங்டக
லகசோண்ட சசசோழபுரத்டதயும் சசசோழகங்கம் என்னும் ஏரிடயேயும் கங்டக நீரசோல் தூய்டம ஆக்க விரும்பிசயே
படடகடள வடக்சக அனுப்பிக் கங்டக நீடரக் லகசோண்டுவர முயேன்றேசோன். சவற்றேரசன் படட தன் நசோட்டு
வழிசயே லசல்லப் புதியே நசோட்டினர் இடந்தரசோர் ஆதலசோலும், வடவடர லவன்றே புகழ் தனக்கு
இருக்கட்டுசம என இரசோசசந்திரன் எண்ணியேதசோலுசம இப்சபசோர்கள் நிகழ்ந்தனவசோதல் சவண்டும்.
வங்கத் தமழ் அரசர் : இப் படடலயேடுப்பில் ஈடுபட்ட படடத்தடலவசனசோ அரசியேல் தந்திரிசயேசோ
ஒருவன் (கருநசோடகன்) சமற்கு வங்கசோளத்தில் தங்கிவிட்டசோன். அவன் வழிவந்தவன் சசோமந்த
சசனன் என்பவன். அவசன பிற்கசோலத்தில் வங்கசோளத்டத ஆண்டுவந்த சசன மரபின் முதல் அரசன்
ஆவன்[31]. மதிடலடயே ஆண்ட கருநசோடர் இங்ஙனம் லசன்றே லதன்னசோட்டவசர ஆவர். கங்டகக் கடர
நசோடுகளில் இருந்த சிவ பிரசோமணைர் பலர் இரசோசசந்திரன் கசோஞ்சியிலும் சசசோழ நசோட்டிலும் குடிசயேறினர்[32].
அறிவும் ஆற்றேலும் உடடயேவர் எந்நசோட்டசோரசோலும் சபசோற்றேலுக் குரியேசர அல்லசரசோ?
கடசோரம் முதலியேன : இரசோசசந்திரன் கடல் கடந்து கடசோரம் முதலியேன லகசோண்ட லசய்தி இவனது 13-ஆம்
ஆட்சி ஆண்டுக் கல்லவட்டிற்றேசோன் கசோண்கிறேது.[33] எனசவ, இவன் கி.பி. 1024-25-இல் அவற்டறே
லவன்றிருத்தல் சவண்டும். கடல்கடந்து லசன்றே இம்முயேற்சியில் இரசோசரசோசன், முதலில் கடசோரத்து
அரசடன லவன்ற அவனுடடயே யேசோடன, லசல்வம், வித்தியேசோதரத் சதசோரணைம் முதலியேன கவர்ந்தசோன்;
பின்னர்ப் பல நசோடுகடளயும் ஊர்கடளயும் பிடித்தசோன்; இறதியிற் கடசோரத்டதயும் டகக்லகசோண்டசோன்.
இனி இவன் லகசோண்ட நசோடுகளும் ஊர்களும் எடவ என்படதக் கசோண்சபசோம்.
ஸ்ரீவிஷயேம் : இது சுமத்ரசோ தீவில் உள்ள ‘பசோலம்பசோங்’ என்னும் மசோகசோணைம் ஆகும். இது மசலயேசோத்
தீவுகளில் வசோணிகத் லதசோடர்பசோல் கி.பி. 8 முதல் 13-ஆம் நூற்றேசோண்டு வடர சிறேப்புற்ற விளங்கியேது.
இதடனச் சனர் ‘ஸ்ரீ விஜேயேம்’ என்ற குறிப்பிட்டுள்ளசோர். இந்தப் பகுதி கிழக்கு-சமற்கு வசோணிக வழிகட்கு
நடு இடமசோக இருந்து, லசழிப்புற்றேது. ஸ்ரீ-திரு, விஷயேம்-நசோடு; திருநசோடு என்பது லபசோருள்.
கடசோரம் : இது, லதன்திடரக் கடசோரம் எனப்படலசோல், கடற்கடரடயேச் சசர்ந்த பகுதி என்பது விளங்கும்.
இது வட லமசோழியில் ‘கடசோஹம்’ என்றம் தமழில் ‘கசோழகம், கடசோரம்’ எனவும் பட்டது. கசோழகம் என்பது
பத்துப்பசோட்டிற் கசோணைப்படலசோல், சங்கத் தமழர் லநடுங்கசோலமசோகக் கடசோரத்துடன் கடல்வழி வசோணிகம்
லசய்துவந்தடம அறியேலசோம். சனரும் லநடுங்கசோலமசோக வசோணிகம் லசய்துவந்தனர். அவர்கள் எழுதி
டவத்த குறிப்புகளசோல், மசலயேசோ தீபகற்பத்தின் லதன்பகுதியில் உள்ள ‘லகடசோ’ என்னும் இடசம
‘கடசோரம்’ ஆதல் சவண்டும் என்பது லதரிகிறேது. இதடன ஆண்டவன் ‘சங்கிரசோம விசசயேசோத்துங்க வர்மன்’
என்பவன்[34]. மசோயிருடிங்கம், இலங்கசோசசசோகம், மடலயூர் என்பன மசலயேசோத் தீபகற்பத்துப் பகுதிகள்
ஆகும். மசோப்பப்பசோடம, தடலத்தக்சகசோலம் என்பன ‘க்ரசோ’ பூசந்திக்குப் பக்கத்துப் பகுதிகள் ஆகும்.
மசோதமசோலிங்கம் என்பது மசலயேசோவின் கீழ்ப்புறேத்தில், குவசோண்டன் ஆற கடசலசோடு கலக்கும் இடத்தில்
உள்ள லதமலிங் அல்லது ‘லதம்லபலிங்’ எனப்படுவதசோகும். வடளப்பந்துற என்பது இன்ன இடம்
என்பது லதரியேவில்டல. பண்டணை என்பது சுமத்ரசோத் தீவின் கீழ்க் கடரயில் உள்ள பனி அல்லது ‘பலனய்’
என்னும் ஊரசோகும்.
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இலசோமுரி சதசம் - இது சுமத்ரசோ தீவின் வடபகுதியில் உள்ள நசோடசோகும். அசரபியேர் இதடன லசோமுரி
என்ற குறித்துளர்.
மசோநசோக்கவசோரம் - இது நிக்சகசோபசோர் தீவுகளின் பழம் லபயேர் ஆகும்.
இக்கசோடுகளும் ஊர்களும் அக்கசோலத்தில் ஸ்ரீ விஷயேப் சபரரசிற்கு உட்பட்டு இருந்தன என்ற சன நூல்கள்
கூறகின்றேன. இந்தப் பகுதிகளில் நல்ல துடறேமுகங்கள் இருந்தன. சன நசோட்டுக் கப்பல்களும் தமழ்
நசோட்டுக் கப்பல்களும் சந்திக்கவும், பண்டங்கடள மசோற்றிக் லகசோள்ளவும் மசலயேசோ நசோடுகளுடன்
வசோணிகம் லசய்யேவும் இந்த இடங்கள் சபருதவியேசோக இருந்தன. இங்கனம் தமழக வசோணிகத்திற்கு
உதவியேசோக இருந்த இடங்கடள இரசோசசந்திர சசசோழன் வலிந்து லவன்றேதன் கசோரணைம் இன்னது என்பது
விளங்கவில்டல; அங்குத் தங்கி வசோணிகம் லசய்த தமழர்[35] உரிடமகடளக் கசோக்கசவசோ அல்லது ஸ்ரீ
விஷயே அரசன் லசருக்டக அடக்கசவசோ லதரியேவில்டல. லவன்றே அந்நசோடு கடளச் சசசோழன்
ஆண்டதசோகவும் லதரியேவில்டல. ஆதலின், சமற் கூறேப்லபற்றே கசோரணைங்கள் லபசோருத்தமசோக இருக்கலசோம்.
இரசோசசோதிரசோசன் லசய்த சபசோர்கள் : இரசோசசந்திர சசசோழன் கசோலத்திற்றேசோசன இரசோசசோதிரசோசன் லசய்த
சபசோர்களும் தந்டதடயேசயே சசோருமசோதலின், அடவயும் இவன் லசய்த சபசோர்கள் என்சறே லகசோள்ளற்பசோலன.
இனி, அவற்றின் விவரம் கசோண்சபசோம்.
ஈழப் சபசோர் : இரசோசசந்திரன் ஆட்சியின் லதசோடக்கத்தில் உண்டசோன ஈழப்சபசோருக்குப் பிறேகு கி.பி.1042இல் மீண்டும் இரசோசசோதிரசோசன் இலங்டகயில் சபசோர் நிகழ்த்த சவண்டி யிருந்தது. விக்கிரமபசோகு 13
ஆண்டுகள் அரசசோண்டு இறேந்தசோன். அவன் சசசோழருடன் சபசோர் லசய்து இறேந்தசோன் என்ற சசசோழர்
கல்லவட்டுகள் லசப்புகின்றேன. அவனுக்குப் பின் கித்தி என்பவன் எட்சட நசோட்கள் ஆண்டசோன்
பிறேகு மஹசோலசோன கித்தி என்பவன் மூன்றேசோண்டுகள் சரசோஹன நசோட்டட ஆண்டசோன். அவன் சசசோழருடன்
சபசோரிட்டுத் சதசோற்றத் தற்லகசோடல லசய்து லகசோண்டசோன். துளுவ நசோட்டிற்கு ஒடவிட்ட அவன் மகன்
விக்கிரம பசோண்டியேன் (சிங்கள அரசனுக்கும் பசோண்டியேன் மகளுக்கும் பிறேந்தவன்) சரசோஹணைத்டத
அடடந்து அரசன் ஆனசோன். அவன் ‘ஜேகதீபசோலன்’ என்பவனுடன் லசய்த சபசோரில் இறேந்தசோன். இந்த
ஜேகதீபசோலன் அசயேசோத்திடயே ஆண்ட அரசகுமசோரன் என்ற மகசோவம்சம் கூறகிறேது. அவன் கன்யேசோ குப்ஜேம்
என்னும் நசோட்டிலிருந்து ஓடிவந்தசோன்; அவன் லபயேர் ‘வீரசலசோசமகன்’ என்ற சசசோழர் கல்லவட்டுகள்
கூறகின்றேன. இலங்டக சவந்தடர லவன்றே அவடனயும் சசசோழர் லகசோன்றேனர்; அவன் தமக்டக,
மடனவியேடரச் சிடறே லகசோண்டு, தசோடயே மூக்கரிந்து அவமசோனப்படுத்தினர். விக்கிரம பசோண்டியேன் மகன்
பரசோக்கிரமன், சசசோழர் அவடனயும் லவன்ற முடிலகசோண்டனர்[36].
பசோண்டியேருடன் சபசோர் : பசோண்டியே நசோட்டில் சுந்தர பசோண்டியேன் சிற்றேரசனசோக இருந்து ஒரு பகுதிடயே
ஆண்டுவந்தசோன். அவன் ஒரு படடதிரட்டிக் கலகம் விடளத்தசோன். இரசோசசோதிரசோசன் அவடனப்
சபசோரில் முறியேடித்து நசோட்டட விட்டு விரட்டி விட்டசோன். இஃது எந்த ஆண்டு நடந்தது என்பது
கூறேக்கூடவில்டல.
மடலநசோட்டுப் சபசோர் : இரசோசசோதிரசோசன் மடல நசோட்டட ஆண்ட அரசர் பலடரப் லபசோருது
லவற்றிலகசோண்டசோன் என்ற அவனது லமய்ப்புகழ்[37] கூறகிறேது. இரசோசசோதிரசோசன் பசோண்டி
மண்டலத்தினின்றம் கசோந்தளுர்ச்சசோடலயில் கலம் அறக்கச் லசன்றேசோன்; வழியில் சவள்நசோட்டு அரசடனத்
தசோக்கிக் லகசோன்ற, கூபக நசோட்டு (லதன் திருவசோங்கூர்) அரசடன விடுவித்தசோன்[38]. எலிமடலக்குப்
பக்கத்தில் இருந்த, நசோடு ‘இரசோமகுடம்’ என்பது ‘எலி நசோடு’ எனவும் படும். அதன் அரசன் மூவர் திருவடி
எனப்பட்டசோன்[39]. இரசோசசோதிரசோசன் அவடன லவன்ற, சசரடனத் துரத்தி அடித்தசோன், இச்லசய்திகடள
இவனது “திங்கசளர்தரு’ என்ற லதசோடங்கும் கல்லவட்டிற் கசோணைலசோம்.
சமடலச் சசோளுக்கியேப் சபசோர் : இரசோசசந்திரனது இறதிக் கசோலத்தில் சமடலச் சசோளுக்கியேர் சசசோழருடன்
மீண்டும் சபசோர் லதசோடுத்தனர். கி.பி.1042-இல் சசோளுக்கியே மன்னன் இரண்டசோம் ஜேயேசிம்மன் இறேந்தசோன்.
அவன் மகனசோன முதலசோம் சசசோசமசுவரன் அரசன் ஆனசோன். அவனுக்கு ஆகவமல்லன், திடரசலசோக்கியே
மல்லன் என்னும் சவற லபயேர்களும் உண்டு. சசசோழர் கல்லவட்டுகளில் அவன் ‘ஆகவமல்லன்’ என்சறே
குறிக்கப்பட்டசோன். இதனசோற் சபசோர் மூண்டது. இரசோசசோதி ரசோசன் சசோளுக்கியே சசடனடயேப் புறேங்கண்டசோன்.
சசடனத் தடலவர்களசோன தண்டப் டபயேன், கங்கசோதரன் என்சபசோடரக் லகசோன்றேசோன். சசசோசமசுவரன்
மக்களசோன விக்கிரமசோதித்தனும் விசயேசோதித் தனும் சங்கடமயேன் என்றே தசோடனத் தடலவனும்
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சபசோர்க்களத்தினின்றம் ஓடி மடறேந்தனர். இரசோசசோதித்தன் படகவர் லபசோருள்கடளக் டகக்லகசோண்டு
லகசோள்ளிப் பசோக்டகடயே எரியூட்டினசோன்[40]. சிற துடறே, லபருந்துடறே, டதவ பீமகசி என்னும்
முத்துடறேகளிலும் [குறிப்பு 1]யேசோடனகடளக் குளிப்பசோட்டிச் சசோளுக்கியேரது பன்றிக்குறி லபசோறிக்கப் பட்ட
குன்றகளில் புலிக்குறி லபசோறித்தசோன்[41].
சசசோழடர லவல்ல முடியேசோலதன்படத உணைர்ந்த ஆகவமல்லன் தூதுவர் சிலடர இரசோசசோதிரசோசனிடம்
அனுப்பினசோன். சசசோழன் அவருள் இருவடரப்பற்றி ஒருவற்கு ‘ஐங்குடும’ டவத்தும், மற்றேவர்க்குப்
லபண் உடட தரித்தும் அலங்கரித்தசோன்; அவர்க்கு முடறேசயே ஆகவமல்லன், ஆகவமல்லி’ என்றே
லபயேரிட்டுத் திருப்பி அனுப்பினசோன். இதனசோற் சிறேந்த ஆகவமல்லன் ‘பூண்டி’ என்னுமடத்திற் சபசோர்
லசய்து படுசதசோல்வி அடடந்தசோன். இரசோசசோதிரசோ சன் கலியேசோணைபுரத்டதக் டகக்லகசோண்டு, அங்கு
வீரசோபிசடகம் லசய்து விசயே ரசோசசந்திரன் என்றே பட்டம் சூடிக்லகசோண்டசோன்[42]. இவன் அப்லபரு நகரத்
டதயும் சூடறேயேசோடிப் பல லபசோருள்கடளக் டகப்பற்றினசோன். அவற்றள் குறிப்பிடத்தக்கது வசோயிற்கசோவலர்
சிடல ஒன்ற. அதன் பீடத்தில், “ஸ்வஸ்தி ரீ உடடயேசோர் பூர் விசயேரசோசசந்திர சதவர் கலியேசோணைபுரம் எறிந்து
லகசோடுவந்த துவசோர பசோலகர்” என்பது லபசோறிக்கப் பட்டுள்ளது. அச்சிடல தசோரசோசுரம் ஐரசோவசதச்சுரர்
சகசோவிலில் இருந்தது; இப்லபசோழுது தஞ்டசப் லபரியே சகசோவிலில் இருக்கிறேது[43].
கங்டகலகசோண்ட சசசோழபுரம்[குறிப்பு 2] : இஃது இரசோசசந்திர சசசோழனசோல் புதிதசோக அடமக்கப்பட்ட
லபரியே நகரம் ஆகும். இது திருச்சிரசோப்பள்ளிக் சகசோட்டத்தில் உடடயேசோர் பசோடளயேம் தசோலுக்கசோவில்
இப்லபசோழுது ஒரு சிற்றசோரசோக இருக்கின்றேது.இரசோசசந்திரன் வடநசோடு லவன்றே லபருடமக்கு அறிகுறியேசோக
கங்டகவடர இருந்த நசோடுகடள லவற்றி லகசோண்டதற்கு அடடயேசோளமசோகசவ இக் கங்டக லகசோண்ட
சசசோழபுரம் கட்டினசோன்[44]; இதிற்கிடடத்த படழயே கல்லவட்டு வீர ரசோசசந்திர சசசோழ சதவனசத
ஆகும்[45]. இவன் தஞ்டசப் லபரியே சகசோவிடலப் சபசோலக் ‘கங்டக லகசோண்ட சசசோசழச்சரம்’ என்னும்
அழகு மக்க சகசோவிடலக் கட்டினசோன்; ‘சசசோழ கங்கம்’ என்னும் வியேத்தகு ஏரி ஒன்டறே எடுத்தசோன்.
இரசோசசந்திரன் கங்டகநீர் லகசோணைர்ந்து லபரு லவற்றியுடன் மீண்டுவந்த தன் தசோடனத் தடலவடனயும்
படடகடளயும் சகசோதசோவரிக் கடரயில் சந்தித்தசோன்; திரும்பி வருடகயில் தளிசதசோறம் தங்கித் தரிசித்து
இறதியில் தன் நகடர அடடந்தசோன்; கங்டக நீடரக் லகசோண்டு தசோன் புதிதசோகக் கட்டியே மசோநகடரயும்
சகசோவிடலயும் ஏரிடயேயும் துய்டமப் படுத்தினசோன். இக்கங்டகப் படடலயேடுப்பு மக்களசோல்
வரசவற்கப்பட்டது[46].
நகர அடமப்டப அறியேத்தக்க சசோன்றகள் இல்டல. அங்குச் சசசோழ, சகரளன் என்னும் அரண்மடன
ஒன்ற இருந்தது.[47] அரண்மடன ஏவலசோளர்லதசோகுதி ஒன்ற இருந்தது. அதன் லபயேர் ‘திருமஞ்சனத்தசோர்
சவளம்’ என்பது. லபரியே கடடத்லதருவும் இருந்தது[48]. சகசோவிலுக்கு ஒரு கி.மீ. லதசோடலவில் மசோளிடக
சமடு எனப்படும் திடர் ஒன்ற இருக்கிறேது.அங்குதசோன் சசசோழரது அரண்மடன இருந்ததசோம். அத்திடரின்
அடியில் கட்டடத்தின் பகுதிகளும் அவற்றின் சின்னங்களும் கசோணைப்படுகின்றேன. அந்த இடம் அகழப்
லபறமசோயின், பல குறிப்புகள் கிடடக்கலசோம். ஏரியின் லதன்கடர ஓரத்தில் சிற்றரர் இருக்கிறேது.அதன்
லபயேர் கங்டக லகசோண்ட (சசசோழ) புரம் என்பது. அடதச் சுற்றிக் கசோடு இருக்கிறேது. அதற்கு அண்டமயில்
அழகியே பசோடழடந்த கட்டடச் சிடதவுகள் பல கசோட்டிற்குள் இருக்கின்றேன.இடவ படழயே பசோபிசலசோன்
நகர அடடயேசோளங்களசோக இருந்த சமடுகடளப் சபசோல இருக்கின்றேன. இந்நகரம் லசழிப்பசோக இருந்த
கசோலத்தில் சசசோழகங்கம் உதவியே நன்னீர் லசய்த லதசோண்டு அளப்பரிதசோக இருத்தல் சவண்டும்;
இப்லபசோழுது கசோடசோகக் கிடக்கும் லபரியே நிலப்பரப்பு அக் கசோலத்தில் பசுடமக் கசோட்சிடயேப் பரப்பி
இருக்குமன்சறேசோ?[49]
கங்டக லகசோண்ட சசசோசழச்சரம் : இது கங்டகலகசோண்ட சசசோழன் கட்டியேதசோல் இப்லபயேர் லபற்றேது.
இதன் அடமப்பு முழுவதும் இரசோசரசோசன் கட்டியே லபரியே சகசோவிடலப் சபசோன்றேதசோகும். இஃது ஆற
சகசோபுரங்கடளக் லகசோண்டிருந்தது இக்சகசோவில் லபரியே சகசோவிடலவிடச் சிறியேதசோக இருப்பினும்,
சிற்பசவடலயில் அடதவிட மகச் சிறேந்தது. இச்சிறேந்த சகசோவில் இப்லபசோழுது அழிந்து கிடக்கிறேது.
இதன் திருச்சுற்றகள் கசோணைப்படவில்டல. சகசோபுரங்களில் கீடழக்சகசோபுரம் ஒன்சறே இப்லபசோழுது இடிந்த
நிடலயில் இருக்கின்றேது. உள்ளடறேயும் அடதச் சுற்றியுள்ள திருச்சுவருசம இப்லபசோழுது ஒரளவு
கசோணைத்தக்க நிடலயில் இருக்கின்றேன.
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விமசோனம்: இது தஞ்டசப் லபரியே சகசோவில் விமசோனத்டதப் சபசோன்றேது. இதன் உயேரம் 50 மீ. இது 30 மீ.
சதுரமசோக அடமந்துள்ளது; ஒன்பது அடுக்குகடள உடடயேது. இவற்றள் முதல் இரண்டு அடுக்குகள்
ஒன்றேன்சமல் ஒன்றேசோக நிமர்ந்து நிற்கின்றேன. மற்றேடவ சமசல லசல்லச் லசல்ல சிறத்துச் சரிவசோக
அடமந்துள்ளன; விமசோனத்தின் நசோற்புறேங்களிலும் வசோயில்களும் மசோடங்களும் இருக்கின்றேன. விமசோனம்
முழுவதும் அழகியே பதுடமகள் கசோட்சி அளிக்கின்றேன. விமசோன உச்சியில் லபரியே சகசோவில் விமசோனத்தில்
உள்ளடதப் சபசோலசவ ஒசர கல்லசோலசோன சிகரம் ஒன்ற இருக்கிறேது. அதன் கலசம் இப்லபசோழுது இல்டல.
சிவலிங்கம் : தஞ்டசப் லபரியே சகசோவிலில் உள்ள சிவலிங்கத்டதப்சபசோலசவ இது லபரியேது. இஃது ஒசர
கல்லசோல் ஆனது. இஃது இடி விழுந்து இப்லபசோழுது இரண்டசோகப் பிளந்துள்ளது என்பது கூறேப்படுகிறேது.
இச் சிவலிங்கப் லபருமசோடனப் லபரியே சகசோவிற்லபருமசோடனப் பசோடியே கருவூர்த் சதவர் ஒரு பதிகத்தசோற்
சிறேப்பித்துள்ளசோர். அஃது ஒன்பதசோம் திருமுடறேயிற் சசர்க்கப்பட்டுள்ளது. லகசோள்ளிடத்தில்
கீழடணைக்கட்டுக் கட்டியே லபசோழுது இக்சகசோவிற்பகுதிகளும் திருச்சுற்றகளும் தகர்த்துக்லகசோண்டு
சபசோகப்பட்டனவசோம். எளியே சிற்றசோரசோர் தடுத்தனர். பயேன் என்ன? தடுத்தவர் தண்டிக்கப்பட்டனர்.இடித்த
கற்சுவருக்குப் பதிலசோகச் லசங்கற் சுவர் டவப்பதசோக வசோக்குறதி அளிக்கப்பட்டதசோம்.ஆனசோல் அது
நிடறேசவற்றேப்படவில்டல[50].
இன்டறேயே கசோட்சி
திருமதில் : நீளம் ஏறேத்தசோழ 200 மீ அகலம் 150 மீ; கனம் 1 மீ. முழுவதும் கற்களசோல் இயேன்றேசத ஆகும்.
அத்திரு மதிடல அடுத்து இரண்டு அடுக்குத் திருச்சுற்ற மசோளிடக இருந்தது. இன்ற ஒரு பகுதி மட்டுசம
கசோணைக்கிடக்கிறேது.
திருச்சுற்ற : (திருச்சுற்றில் இன்ற பல சகசோவில்கள் கசோண்கின்றேன; சந்திரசசகரர் சகசோவில் அழிந்து
கிடக்கிறேது. இடவ யேடனத்தும் (சண்டீசர் சிற சகசோவில் தவிர) பிற்பட்டடவசயே ஆகும். அம்மன்
சகசோவில் பிற்கசோலத்சத உள்சள லகசோணைர்ந்து கட்டப்லபற்றேதசோகும்.) திருமதிலின் முன்புறே மூடலகள்
இரண்டிலும் பின்புறேமதிலின் நடுப்பகுதியிலும் அடர வட்டமசோன ‘கசோவற்கூடம்’ சபசோன்றே கட்டட
அடமப்பு இருந்திருத்தல் சவண்டும் என்பதற்குரியே குறிகள் கசோண்கின்றேன.
உட்சகசோவிலுக்கு எதிசர முற்றம் லசங்கற்களசோலசோன லபரியே நந்தி ஒன்ற படுத்துள்ளது. அதன் தடல
வடர உயேரம் 6 மீ. முதுகு வடர உயேரம் 4 மீ. அதற்கு வலப்புறேம் சநர் எதிசர சிங்கமுகக் கிணைற ஒன்ற
அற்புதமசோக அடமந்துள்ளது. அருகில் உள்ள கிணைற்றக்குச் லசல்லும் படிக்கட்டுகள் டகர வரிடசயில்
அடமந்துள்ளன. அப் படிக்கட்டுக்கு சமல் லசங்கற்களசோலசோன சிங்கம் கசோட்சி அளிக்கிறேது. அதன்
வயிற்றில் உள்ள வசோசல் வழிசயே படிக்கட்டுகளில் இறேங்கிச் லசன்றேசோல், பக்கத்தில் உள்ள கிணைற்ற நீடரக்
கசோணைலசோம். ஏறேத்தசோழ 30 படிக்கட்டுகள் நீருள் இருக்கின்றேனவசோம்; நீருக்குசமல் 20 படிகள் உள. படிகள்
அடனத்தும் கருங்கற்கசள யேசோகும்.
உட்சகசோவில் : இதன் நீளம் 260 மீ., அகலம் 250 மீ, இதனுள் மகசோ மண்டபம் 57 மீ. நீளமும் 30 மீ.
அகலமும் உடடயேது. இடறே அடறேக்கும் இம்மண்டபத்திற்கும் இடடசயே உள்ள அர்த்த மண்டபத்தின்
இருபக்கங் களிலும் லதற்கிலும் வடக்கிலும் அழகியே திருவசோயில்கள் படிகளுடன் உள்ளன. சகசோவிடல
அணுகும் திருவசோயில் கிழக்சக உள்ளது. மகசோ மண்டபத்தில், எட்டுப்பந்தி களசோய் 140 கற்றண்கள் அணி
அணியேசோக உள்ளன. நடுப்பகுதி 6.மீ. உயேரமுடடயேதசோய், இரு பக்கங்களும் 5 மீ. உயேரம் லகசோண்டனவசோய்
சமசல கல் லகசோண்டு மூடியே மண்டபமசோகும். அர்த்த மண்டபம் இருவரிடசகளசோலசோன லபரியே சதுரக்
கற்றசோண்களசோலசோனது. விமசோனம் 60 மீ. உயேரமுடடயேது. சகசோவிலின் அடிப்பசோகம் 30 மீ சதுர மசோனது.
இதன் உயேரம் 10 மீ. இரண்டு சமல் மசோடிகடள உடடயேது, இதற்குசமல் உள்ள பகுதி எட்டு மசோடிகள்
உள்ளதசோய் விளங்கும்.
லிங்கம் : லிங்கம் 13 முழச் சுற்றடடயேது; பீடம் 30 முழச் சுற்றடடயேது; லிங்கத்தின் உயேரம் 4 மீ.
பீடத்டதத் தசோங்கச் சிறியே கற்றசோண்கள் உள்ளன. பீடம் இரண்டசோக லவடித்துள்ளது. மூல அடறேடயேச்
சுற்றியுள்ள திருச்சுற்றின் அகலம் 3 மீ. ஆகும். இது சகசோவில் தடர மட்டத்திற்குசமல் 6 மீ. உயேரத்தில்
அடமந்துள்ளது.
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அர்த்த மண்டபம் : அர்த்த மண்டபத்துத் துசோண்கட்கு சமல் நடனச் சிடலகள் பல லசதுக்கப்பட்டுள்ளன.
அடவ பலவடக நடன நிடலகடளக் குறிக்கின்றேன. இலிங்கத்டத சநசோக்கியே எதிர்ச்சுவர் மீது (கசோஞ்சி
டவகுந்தப் லபருமசோள் சகசோவில் சுவரில் உள்ள சிற்பங்கள் சபசோல) 6 வரிடசச் சிற்பங்கள் இருக்கின்றேன.
அடவ, (1) சண்டீசர் வரலசோற (2) தடசோதடக திருமணைம் (3) பசோர்த்தனும் பரமனும் சபசோரிடல் (4)
மசோர்க்கண்டன் வரலசோற முதலியேன உணைர்த்துகின்றேன. அடவ அடனத்தும் உயிர் ஒவியேங்களசோகக் கசோட்சி
அளிக்கின்றேன.
மகசோ மண்டபம் : இத்தடகயே மண்டபசம பிற்கசோல ஆயிரக்கசோல் மண்டபத்திற்கு
அடிசகசோலியேலதன்னலசோம். இங்கு சம்பந்தர் கற்சிடல மக்க அழசகசோடு கசோணைப்படுகிறேது, துர்க்டகயேம்மன்
சிடல அற்புத சவடலப்பசோடு லகசோண்டது. நவக்கிரக அடமப்பு சவலறேங்கும் கசோணைப்படசோத புதுடம
வசோய்ந்தது. சூரியேன் சதர்அட்டதிடசப் பசோலகர் - அவர்க்கு சமல் நவக்கிரக அடமப்பு-நடுவண் பதும
பீடம், இடவ அடனத்தும் ஒசர வட்டக்கல்லில் அடமந்துள்ள கசோட்சி கண்டு வியேத்தற் குரியேது. மகசோ
மண்டபத்தில் உள்ள இரண்டு அடறேகளில் விமசோனத்தின் கலசமும் பல சிலசோ விக்கிரகங்களும்
திருசமனிகளும் இருக்கின்றேன.
வசோயிற் கசோவலர் : ஏறேத்தசோழ 4 மீ. உயேரம் லகசோண்ட கம்பீரத் சதசோற்றேமுள்ள வசோயிற் கசோவலர் சிடலகள் உள.
அவருள் முதல் இருவர் சிடலகள் சகசோபுரச் சிடதவில் உள. எஞ்சியே பத்தும் சகசோவில் வசோயில், அர்த்த
மண்டப வசோயில், உள்ளடறே வசோயில், வடக்கு - லதற்கு வசோயில்கள் இவற்றேண்டட இருக்கின்றேன.
சிற்பங்கள் : விமசோனத்தில் நிடறேந்துள்ள சிற்பங்களும் சகசோவிலின் லவளிப்பசோகத்தில் உள்ள சிற்பந்திகழ்
உரு வங்களும் மக்க வனப்புற்றேடவ. லதன் இந்தியேசோவிலுள்ள சிற்பங்களிலும், அவற்டறேப் பின்பற்றிச்
சசோவகத்திலுள்ள உயேர்ந்த சிற்பங்களும் இடவ சமம்பட்டன என்ற அறிஞர் கூறகின்றேனர்.
லதன்சமற்கில் சபசோபதியும், சமற்கில் இலிங்சகசோற்பவ அருணைசோசல ஈசுவரரும், லதற்கில் விநசோயேகரும்,
வடக்கில் திருவசோயிலுக்கு அணித்தசோய், சண்சடசுவரர்க்கு இடறேவன் அருள் புரிகின்றே அருட்சகசோலமசோய்ச்
சண்சடசுவர அருள்புரி மூர்த்தியும் அருடமயேசோன சவடலப்பசோடு உடடயேன. மற்றம் கணைங்களும், அப்சர
மசோதரும், இரசோக்கதக் கூட்டங் களுமசோக எவ்விடத்தும் அடமந்துள்ளடத சநசோக்குங்கசோல், இக்சகசோவிலின்
கம்பீரமசோன சதசோற்றேத்திற்கு வனப்டப அடவ தருவன என்னலசோம். இவற்றட் லபரும்பசோலசோன வற்றிற்கு
நரசிம்மவர்மனுடடயே மசோமல்ல புரத்துச் சிற்பங்கசள அடிப்படடயேசோனடவ; எனினும், இடவ
அவற்றினும் சமம்பட்டுச் சிற்பக்கடல வளர்ச்சிடயே நன்கு விளக்குவனவசோகும். மற்றம், இக்சகசோவில்
சசசோழர் கசோலத்துக் சகசோவில்களுள், அழகிலும், சிற்பத் திறேனிலும் ஒரு தனி நிடல எய்தியுள்ளது
என்படதக் கூறேலசோம்[51]. இச் சிற்பங்களின் விரிவு சசசோழர் சிற்பங்கள் என்னும் பிரிவில் விளக்கப்லபறம்.
மசோளிடக சமடு[குறிப்பு 3] : இந்த இடம் அரண்மடன இருந்த இடமசோகும். இது மகப் பரந்த இடத்தில்
அடமந்துள்ளது, இப்சபசோது இவ்விடம் திருத்தியே வயேலசோக விளங்குகிறேது. வயேல்களில் ஆங்கசோங்கு
சமடுகள் இருக்கின்றேன. அவற்றிலும் வயேல்களிலும் உடடந்த மட்பசோண்டச் சிடதவுகள் நிரம்பிக்
கிடக்கின்றேன. லசங்கல் 38 லச.மீ. நீளம், 20 லசமீ அகலம், 10 லச.மீ. கனம் உடடயேதசோக இருக்கின்றேது.
லபரியே மசோளிடக சமட்டடத் சதசோண்டிக் கற்றரண்கள் எடுக்கப் பட்டுப் புதுச்சசோவடிக் குளத்தின்
படிக்கட்டுகள் கட்டப்பட்டனவசோம். கசோடறேக் கலப்புண்ட லசங்கற் சிடதவுகள் நிரம்பக் கிடடக்கின்றேன.
இம்சமட்டின் கிழக்கில் லவங்கற்சுவர் நீளமசோகப் சபசோவடத இன்றம் கசோணைலசோம். வழி லநடுகச் லசங்கற்
கவர்த் தளம் கசோணைப் படுகிறேது. படழயே அரண்மடனக் கழிவு நீர், மடழ நீர் லசல்ல வசோய்க்கசோல் இருந்தது.
ஒருவடகக் கல்லசோல் ஆகியே மதகின் சிடதவுகள் இன்றம் கசோணைக் கிடடக்கின்றேன. சகசோவிலுக்குப்
பின்சன இன்றள்ள ஒடட புதியேது. அதன் இரு புறேமும் லசங்கற்சுவர்களின் சிடதவுகள்
கசோண்கின்றேன.மசோளிடகசமடு லதற்கு வடக்கில் இரண்டு கி.மீ. நீளமுடடயேது. கிழக்கு சமற்கில் ஒன்றேடர
கிமீ நீளமுடடயேது.
பண்டட நகரம் : இரசோசசந்திரன் அடமத்த புதியே நகரத்தின் நசோன்கு புறேங்களிலும் நசோன்கு கசோளிகடள
எல்டலத் லதய்வங்களசோக நிறத்தினசோன் சபசோலும் சமற்கு வசோசல் கசோளி சகசோவில் 5 கி.மீ. லதசோடலவில்
இருக்கிறேது; வடக்கு வசோசல் கசோளி சகசோவில் இரண்டு கல் லதசோடலவில் (சலுப்டப என்னும் சிற்றசோரில்)
உள்ளது; லசங்கம் சமடு என்றே கிரசோமத்தில் உள்ளது; கிழக்கு வசோசல் கசோளிசகசோவில் இரண்டு கல்
லதசோடலவில் இருக்கிறேது. லதற்கு வசோசல் கசோளிசகசோவில் இரண்டு கல் லதசோடலவில் (வீரசோலரட்டி என்னும்
கிரசோமத்தண்டட இருக்கிறேது. அங்குத் தீர்த்தக் குளம் (தீர்த்தம் லகசோடுக்கப் பிரகதீச்சுரர் அங்குப் சபசோதல்
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வழக்கமசோக இருந்ததசோம்) இருக்கிறேது. இக்குறிப்புகளசோல், பண்டட நகரம் ஏறேத்தசோழ 6 கி.மீ. சதுர
அடமப்புடடயே தசோக இருந்த லதன்னலசோம்.
சுற்றிலும் சிற்றசோர்கள் : சகசோவிடலச் சுற்றிலும் இரண்டு கல் லதசோடலவு வடர உள்ள சிற்றசோர்களசோவன:
சுண்ணைசோம்புக் குழி (சகசோவில் பணிக்குச் சுண்ணைசோம்பு தயேசோரித்த இடம்), கணைக்கு விநசோயேகர்சகசோவில்,
லபசோன்சனரி (சசசோழங்க ஏரிடயேச் சசோர்ந்த சிற்றரர்), பள்ளி ஒடட, பசோகல்சமடு, சலுப்டப,லசங்கம்சமடு,
முத்து சில்பசோ மடம், சப்சபசோடட மண்மடல (இது முக்கசோல் கல் லதசோடலவில் உள்ளது; சகசோவில் சதர்
இங்குத்தசோன் இருந்ததசோம். அங்கு ஒருசமடு சதர்சமடு என்னும் லபயேருடன் இருக்கிறேது), லமய்க்கசோவல்
புத்துசோர், வீரசசசோழபுரம், வசோணை தடரயேன் குப்பம் (இஃது இன்ற ‘வசோனடுப்பு’ எனப்படுகிறேது), குயேவன்
சபட்டட, லதசோட்டி குளம், கழனி குளம், உட்சகசோட்டட (இது 2 கல் லதசோடலவில் உள்ளது) என்பன.
பரடணை சமடு என்னும் சிற்றசோர் சகசோவிலுக்கு 7 கல்லதசோடலவில் உள்ளது.அங்கிருந்து பருத்தி
மூட்டடகடள அடுக்கிப் பரடணை கட்டி விமசோனத்தில் லகசோண்டு லசல்லப்பட்டதசோம்.
சுரங்கம் :- அரண்மடனடயேயும் சகசோவிடலயும் இடணைக்கும் சுரங்கம் ஒன்ற இருந்தது. அதன்
உண்டமடயே இன்ற சகசோவிற்கும் மசோளிடகசமட்டிற்கும் இடடயில் உள்ள ஒடடயிற் கசோணைலசோம்.
லசங்கற் சுவர்களுடடயே நிலவடறேப் பகுதி ஒடடயிற் கசோணைப்படுகின்றேது.
சகசோவிற்கு 365 கசோணிநிலம் இருக்கின்றேது. ஒரு கசோணிக்கு ரூ. 5-10-0 ஆண்டு வருவசோய். இங்ஙனம்
இருந்தும் தக்க கண்கசோணிப்பு இன்டமயேசோல், வரலசோற்றப் புகழ்லபற்றே இக்சகசோவில் இழிநிடலயில்
இருக்கின்றேது. இந்நிடல நீடிக்குமசோயின், இதன் சிறேப்சப அழிந்து படும் என்பதில் ஐயேமல்டல.
நல்லறிவும் பக்தியுமுள்ள லபருமக்களிடம் சகசோவிற் பணிடயே ஒப்படடத்துக் சகசோவிடல நன்னிடலயில்
டவக்கச் லசய்தல் அறேநிடலயேப் பசோதுகசோப்பசோளர் கடடமயேசோகும். உடறே கிணைறகள் முதலியேன :- சகசோவிலுக்கு ஒரு கல் லதசோடலவுவடர நசோற்புறேங்களிலும் உடறே
கிணைறகள் அகப்படுகின்றேன. படழயே லசங்கற்கள் நிரம்பக் கிடடக்கின்றேன, கருங்கற்கள்
எடுக்கப்படுகின்றேன.
சகசோவில் சகசோபுரம் :- இன்ற, இடிந்து கிடக்கும் சகசோபுரம் ஏறேத்தசோழ 25 மீ. உயேரமசோக இருந்ததசோம். அது
முழுவதும் கருங்கல் சவடலப்பசோடு லகசோண்டது; சமசல சசோந்தசோலசோன கலசங்கள் ஏழு இருந்தனவசோம்.
அக்சகசோபுரம், அடணைக்கட்டிற்கு கல் சவண்டி 75 ஆண்டுகட்கு முன் லவடி டவத்தசபசோது இடிந்து
விழுந்துவிட்டதசோம். அச்சிடதவுகள் அப்புறேப்படுத்தப்பட்டில; சகசோவில் திருச்சுற்ற முழுவதும்
முட்லசடிகள் நிடறேந்துள்ளன; லசருப்பின்றி நடத்தல் இயேலசோத சகவல நிடலயில் உள்ளது.
சசசோழ கங்கம் : இஃது இரசோசசந்திரனசோல் லவட்டப்பட்ட ஏரி. இஃது இப்சபசோது ‘லபசோன்சனரி எனப்
லபயேர் லபற்றள்ளது. இஃது இப்லபசோழுது சமடசோக இருக்கிறேது. ஊருக்கு வடக்சக உள்ள இந்த ஏரி,
லதற்கு வடக்கசோக 25 கி.மீ. நீளமுடடயேது; உயேர்ந்த கடரகடள உடடயேது. இந்த ஏரிக்கும்
லகசோள்ளிடத்திற்கும் இடடயில் அறபது கல் லதசோடலவு. அங்கிருந்து லபரியே கசோல்வசோய் ஒன்ற
லவட்டப்பட்டது. அதன் வழிவந்த நீசர இந்த ஏரிடயே ஒரளவு நிரப்பியேது. மற்லறேசோரு
கசோல்வசோய் லவள்ளசோற்றிலிருந்து வந்தது. லதற்கும் வடக்கும் இருந்த இக்கசோல்வசோய்கள் இரண்டு
ஆறகளிலிருந்தும் நீடரப் லபய்து வந்தடமயேசோல் ஏரி எப்லபசோழுதும் கடல் சபசோலக் கசோட்சி அளித்தது. இக்
கசோல்வசோய்களின் கடரகள் இன்றம் கசோணைக்கூடியே நிடலயில் உள்ளன. இந்த ஏரி நீர் திருச்சிரசோப்பள்ளி,
லதன் ஆர்க்கசோடு சகசோட்டங்களுக்கு நீடர உதவியேதசோகும். இதன் பசோய்ச்சலசோல் பயேன் லபற்றே விடள
நிலங்கள் பலவசோகும். ஆனசோல் இன்ற இந்தப் லபரியே ஏரி தன் படழடமடயே மட்டுசம உணைர்த்திக்
கிடப்பது வருந்தற்குரியேசத. இந்த ஏரி இப்லபசோழுது கசோடடர்ந்த இடமசோகிவிட்டது. பிற்கசோலத்தில் படட
எடுத்தவர் இதடனப் பசோழசோக்கினர் என்ற ஒரு மரபு கூறேப்படுகிறேது.[52]
இந்த ஏரி இப்லபசோழுது புதுப்பிக்கப்படுகிறேது; சவடல நடடலபற்ற வருகிறேது. இது தன் பண்டடயே
நிடல எய்துமசோயின், நசோடு லசழிப்புறம்.
மடலசயேசோ, குன்சறேசோ இல்லசோத சமலவளியில் 26 கி.மீ. நீளம் பலமசோன கடர சபசோடுதல், நீடரத் சதக்குதல்,
100 கி.மீ. நீளமுள்ள கசோல்வசோய் லவட்டி நீடரக் லகசோணைர்தல் என்பன எளிதசோன லசயேல்கள் ஆகசோ. இவ்வரியே
லசயேல்கடளச் லசய்து முடித்த இரசோசசந்திரன் சநசோக்கம், தன் குடிகள் நல்வசோழ்வு வசோழக் கண்டு, தசோன்
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இன்புறேல் சவண்டும் என்பலதசோன்சறே அன்சறேசோ? இத்தடகயே சபரரசடனப் லபற்றே தமழ் நசோடு சபற
லபற்றேசத அன்சறேசோ?
அரசன் விருதுகள் : இரசோசசந்திரன் விருதுப் லபயேர்கள் பலவசோகும். அவற்றள் மருரசோந்தகன், உத்தம
சசசோழன், விக்கிரமசசசோழன், வீரரசோசசந்திரன்[53] என்பன இவன் முன்சனசோர்க்கும் பின்சனசோர்க்கும் இருந்த
லபயேர்கள். இவனுக்சக உரியேடவ முடிலகசோண்ட சசசோழன்[54], கங்டக லகசோண்ட சசசோழன், கடசோரம்
லகசோண்டசோன், பண்டித சசசோழன்[55] என்பன.
அரச குடும்பம் : அரச குடும்பம் லபரும்பசோலும் படழயேசோடறேயில் இருந்ததுசபசோலும் படழயேசோடறே
அக்கசோலத்தில் ‘முடிலகசோண்ட சசசோழம்’ எனப் லபயேர் லபற்ற இருந்தது. இரசோசசந்திரன் முதல்
மடனவியேசோன பஞ்சவன் மசோசதவிக்கு அங்குப் பள்ளிப்படட அடமக்கப்பட்டது[56]. இரசோசசந்திரனுக்கு
மடனவியேர் பலர் இருந்தனர். அவருள் பஞ்சவன் மசோசதவியேசோர், திருபுவன மசோசதவியேசோர் எனப்பட்ட
வசோனவன் மசோசதவியேசோர்[57]. முக்சகசோக்கிழசோன் அடிகள்[58]. வீர மசோசதவியேசோர் என்சபசோர் குறிப்பிடத்
தக்கவரசோவர். வீரமசோசதவியேசோர் இரசோசசந்திர னுடன் உடன்கட்டட ஏறினவர் ஆவர்[59]. இப் சபரரசர்க்குப்
பிள்டளகள் பலர் இருந்தனர். அவர் நமக்குத் லதரிந்தவடர இரசோசசோதிரசோசன், இரசோசசந்திரசதவன், வீர
ரசோசசந்திரன் என்சபசோர் ஆவர். இம் மூவருள் சடசோவர்மன் சுந்தர சசசோழன் ஒருவனசோ அல்லது
சவறேசோனவனசோ என்பது விளங்கவில்டல. பிரசோனசோர் எனப்படும் அருலமசோழி நங்டக ஒரு லபண்;
அம்மங்கசோ சதவி ஒரு லபண். அருலமசோழி நங்டக இரசோசசோதிரசோசன் ஆட்சி முற்பகுதியில் திருமழப்பசோடிக்
சகசோவிலுக்கு விடல உயேர்ந்த முத்துக்குடட அளித்தி ருக்கிறேசோள்[60]. இரசோசரசோசன் மகளசோன
குந்தவ்டவக்கும் சசோளுக்கியே விமலசோதித்தற்கும் பிறேந்த இரசோசரசோச நசரந்திரன் என்பவன் இரசோசசந்திரன்
மகளசோன அம்மங்கசோ சதவிடயே மணைந்து லகசோண்டசோன். இவ்விருவர்க்கும் பிறேந்தவசன பிற்கசோலப்
சபரரசனசோன முதற் குசலசோத்துங்கன்.
இரசோசசந்திரன் தசோய் வசோனவன் மசோசதவி என்பவள். இரசோசசந்திரன் தசோய்க்கு ஒரு படிமம் லசய்தசோன்; அடத
நசோகப்பட்டினத்டதச் சசர்ந்த “லசம்பியேன் மசோசதவி” என்னும் ஊரில் உள்ள சகசோவிலில் நிறவினசோன்;
அடத வழிபடற்குரியே தசோனங்கள் அளித்தசோன்[61]. இறேந்தவடரக் சகசோவிலில் வழிபட ஏற்பசோடு லசய்தல்
லபரிதும் வழக்கமல்டல. இந்த அம்டம சிறேந்த சிவபக்தி உடடயேவளசோய் இருந்தடமயேசோல், இவள்
வடிவம் வழிபடப்பட்டது சபசோலும்!
இரசோசரசோச விசயேம் : இந்நூல் இரசோசரசோசடனப் பற்றியேது சபசோலும்; இந்நூல் விசசட கசோலங்களில்
படிக்கப்பட்டது. இதடன அரசற்குப் படித்துக் கசோட்டியேவன் நசோரசோயேணைன் பட்டசோதித்தன் என்பவன்.
அரசன் அவனுக்கு நிலம் அளித்துள்ளசோன்[62]. இந்நூல் இப்லபசோழுது கிடடக்க வில்டல. இஃது
இருந்திருக்குமசோயின், இரசோசரசோசன் வரலசோற்டறே விரிவசோக அறிந்து இன்புறேக் கூடுமன்சறேசோ?
அரசன் ஆசிரியேர் : இரசோசரசோசன் கசோலத்தில் லபரியே சகசோவிலில் சர்வசிவ பண்டிதர் இரசோசரசோசசந்திரன்
லபரு மதிப்புக்கு உரியேவரசோக இருந்தசோர். அவரும் அவருடடயே சடர்களும் எந்த நசோட்டில்
இருந்தசபசோதிலும் லகசோடுக்கும் படி ஆசசோரியே சபசோகமசோக ஆண்டுசதசோறம் லநல் அளப்பதற்கு ஆடணை
பிறேப்பிக்கப்பட்டது.[63] லகுலீச பண்டிதர் என்பவர் மற்சறேசோர் ஆசிரியேர்[64]. அவர் டசவத்தின் ஒரு
பிரிவசோகியே கசோளசோமுக சமயேத்டதச் சசர்ந்தவர். இச்சமயேத்தவர் பலர் பண்பட்ட பண்டிதரசோக அக்கசோலத்தில்
விளங்கினர். அவர்கசள சில அறேநிடலயேங் கடளப் பசோதுகசோத்து வந்தசோர்கள்.
லபளத்த விஹசோரம் : இரசோசரசோசன் கசோலத்தில் நசோகப் பட்டினத்தில் கட்டத்லதசோடங்கியே லபளத்த
விஹசோரம் இரசோசசந்திரன் கசோலத்தில் சிறேப்புற்ற இருந்தது. அது முன்லசசோன்ன பூரீ விசயே நசோட்டு அரசனசோன
டசசலந்திர மரடபச் சசர்ந்த மசோரவிசசயேசோத்துங்கவர்மன் கட்டியே தசோகும். அவன் நசோட்டுப் லபளத்தர்
நசோடகயில் லதசோழுவதற்லகன்சறே அது கட்டப்பட்டது. அவன் சவண்டுசகசோட்கிடசந்து இரசோச ரசோசன்
இடம் தந்து ஆதரித்தசோன். அஃது இரசோசசந்திரன் கசோலத்திற்றேசோன் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. பூரீ விசயேநசோட்டு
அரசன் அக்சகசோவி லுக்குத் தன் தந்டத லபயேடர இட்டசோன். அதன் லபயேர் ‘சூடசோமணி வர்ம விஹசோரம்’
என்பது. அதற்கு ஆடன மங்கலம்’ என்னும் கிரசோமம் தசோனமசோக (பள்ளிச்சந்தம்) விடப்பட்டது. அத் தசோனப்
பட்டயேசம ‘லீடன் பட்டயேம்’. எனப்படுவது. ‘லிடன்’ என்பது ஹசோலந்து நசோட்டில் உள்ள நகரம்.
ஆடனமங்கலப் பட்டயேம் அங்கு எடுத்துச் லசல்லப்பட்டது; அதனசோல் இப்லபயேர் லபற்றேது.
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சனர் உறேவு : முன்னர் இரசோசரசோசன் சனத்துக்குத் தூதுக் குழுடவப் பரிசிற் லபசோருள்கசளசோடு அனுப்பினசோற்
சபசோலசவ, இரசோசசந்திரன் கி.பி. 1033-இல் தூதுக் குழு ஒன்டறேச் சன அரசனிடம் அனுப்பினசோன். சன
அரசன் அவர்கடள வரசவற்ற சவண்டியேன லசய்தசோன் என்ற சன நூல்கள் கூறகின்றேன. இந்த உறேவசோல்
சசசோழநசோடு சனத்துடன் கடல் வசோணிகம் சிறேக்க நடத்திவந்தது என்படத நன்குணைரலசோம்.
நசோட்டுப் பிரிவுகள் : இரசோசசந்திரன் கசோலத்தில் லதசோண்டட நசோடு - சயேங்லகசோண்ட சசசோழமண்டலம்
என்றம், பசோண்டி நசோடு இரசோசரசோசப் பசோண்டி மண்டலம் என்றம், இலங்டக - மும்முடிச் சசசோழ மண்டலம்
என்றம், கங்கபசோடி - முடிலகசோண்ட சசசோழ மண்டலம் என்றம், நுளம்பபசோடி - நிகரிலி சசசோழ மண்டலம்
என்றம் லபயேர் லபற்றேன. சசசோழ மண்டலம், மடலமண்டலம், லகசோங்கு மண்டலம், சவங்கி மண்டலம்
என்பன பண்டடப் லபயேர்கடளக் லகசோண்சட இருந்தன. நசோட்டு உட்பிரிவு முதலியேன பற்றியே லசய்திகள்
நசோன்கசோம் பசோகத்திற் கூறேப்படும். ஆண்டுக் கசோண்க.
அரசியேல் அலுவலசோளர் சிற்றேரசர் : அரசியேடல நடத்த அலுவலசோளர் பலர் இருந்தனர். அவர்கள்
‘கருமகள்’ ‘பணியேசோளர்’ என இருதிறேப்பட்டனர். முன்னவருள் லபருந்தரம், சிறதரம் என
இருவடகயினர் இருந்தனர்.இவர் அரசியேல் லதசோடர்பசோன பல பிரிவுகடளக் கவனித்து அரசியேடலக்
குடறேவறே நடத்திவந்தனர். உயேர் அலுவலசோளர் தம் தகுதிக்சகற்ப அரசனிடமருந்து நிலம் அல்லது அதன்
வருவசோய் லபற்றப் பணிலசய்து வந்தனர். இரசோசசந்திரன் ஆட்சியில் அவன் லபற்றே லவற்றிகட்குக்
கசோரணைமசோக இருந்தவர் மூவர் ஒருவன் அடரயேன் இரசோசரசோசன். இவன் சசோளுக்கியேர் சபசோர்களிற் புகழ்
லபற்றேவன். இவன் படடலயேசோடு லசன்றேடதக் சகட்ட சவங்கி மன்னன். ஒடிவிட்டசோன் என்ற ஒரு
கல்லவட்டு கூறகிறேது[65]. இவன் ‘நசோல்மடி பீமம், சசோமந்தசோ பரணைம், வீரபூஷணைம், எதிர்த்தவர் கசோலன்’
முதலியே விருதுகடளப் லபற்றேவன். இவன் இரசோசரசோசன் கசோல முதசல சசசோழர் தளகர்த்தனசோக
இருந்தவன்[66] கிருஷ்ணைன் இரசோமன் என்பவன் மற்லறேசோரு சசடனத் தடலவன். இவனும் இரசோசரசோசன்
கசோலத்தவன். இவன் மகனசோன மசோரசோயேன் அருள்லமசோழி ஒருவன். இவன், இரசோசசந்திரன் கி.பி.1033-இல்
சகசோலசோரில் பிடசோரி சகசோவில் ஒன்டறே எடுப்பித்தலபசோழுது உடன் இருந்து ஆவன லசய்தவன்[67]. இவன்
‘உத்தமசசசோழப் பிரம்மரசோயேன்’ என்னும் பட்டம் லபற்றேவன். அரசன் அவரவர் தகுதிக்சகற்பப்
பட்டங்கடள அளித்துவந்தசோன், அடமச்சர், தசோடனத் தடலவர் முதலியே உயேர் அலுவலசோளர்க்குத் தனது
பட்டத்துடன் அல்லது விருதுடன் ‘மூசவந்த சவளசோன்’ என்படதச் சசர்த்து அளித்துவந்தசோன்
சவற துடறேயிற்சிறேந்தசோர்க்கு ‘மசோரசோயேன், சபரடரயேன்’ என்பனவற்டறே அளித்தசோன். ‘வசோச்சியே மசோரசோயேன்’,
‘திருத்தப் சபரடரயேன்’ சபசோன்றேன கல்லவட்டுகளிற் பயில்வனவசோகும்.
இரசோசரசோசன் தமக்டகயேசோன குந்தவ்டவயேசோர் கணைவனசோன வல்லவடரயேர் வசோண்டியே சதவர் என்பவன்
வடஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்தில் பிரம்ம சதசத்டதச் சுற்றியுள்ள பகுதிக்குத் தடலவனசோக இருந்தசோன்.
இவனுடடயே சவலறேசோரு மடனவி குந்தள சதவி என்பவள்; மற்லறேசோருத்தி குந்தசோ சதவியேசோர் என்பவள்.
குந்தவ்டவப் பிரசோட்டியேசோர் படழயேசோடறேயில் இருந்த அரண்மடனயிசலசயே இருந்தவர்[68].
இவ்வல்லவடரயேன் சசோமந்தர் தடலவன் (லபரியே சசனசோதிபதி) சபசோலும்! இவன் லபயேர்லகசோண்ட நசோடு
சசலம்வடர பரவி இருந்தது[69].
லதன் ஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்தில் திருக்சகசோவிலுடரச் சசோர்ந்த மடலநசோட்டுப் பகுதிக்கு யேசோதவ பீமன் என்றே
உத்தம சசசோழ மலசோடுடடயேசோர் கி.பி. 1016-இல் சிற்றேரசனசோக இருந்தசோன்[70]. கி.பி. 1023-24-இல் கங்டக
லகசோண்ட சசசோழ மலசோடுடடயேசோர் என்பவன் கசோளத்தியில் உள்ள சகசோவிலுக்கு விளக்கிட்டடதக்
கல்லவட்டு ஒன்ற குறிக்கிறேது[71], சங்கசோள்வசோர் என்பவர் டமசூடர ஆண்ட
சிற்றேரசர். லகசோங்கசோள்வசோர் என்பவர் சிற்றேரசர் ஆவர். ஆண்டுகள் லசல்லச் லசல்லக் லகசோங்கசோள்வசோர்
தம்டமச் சசசோழர் மரபினர் என்சறே கூறேலசோயினர்; அங்ஙனசம சில லதலுங்கு-கன்னட மரபினரும்
கூறிக்லகசோண்டனர்.
படடகள் : அரசனிடம் யேசோடனப்படட, குதிடரப்படட, கசோலசோட்படடகள் இருந்தன; சதர்ப்படட
இல்டல. சதர் இருந்ததசோக ஒரு கல்லவட்டிலும் குறிப்பில்டல. எந்த வீரனும் சபசோர்க்களத்தில் சதடரச்
லசலுத்தி வந்தசோன் என்னும் குறிப்சப இல்டல. அரசரசோயினசோர் யேசோடன அல்லது குதிடர மீது இருந்து
சபசோர் லசய்தனர் என்பசத கசோணைப்படுவது. கசோலசோட்படட 'டகக்சகசோளப் லபரும்ப டட எனப்பட்டது.
ஒவ்லவசோரு படடயும் பல பிரிவுகளசோகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. ‘வில்லிகள், வசோள்லபற்றே டகக்சகசோளர்’
என்னும் லபயேர்கள் கல்லவட்டுகளிற் கசோண்கின்றேன. இவற்றேசோல், சபசோரில், வில் அம்பு, சவல், வசோள்
115

முதலியேனசவ பயேன்பட்டன என்பது அறியேக் கிடக்கிறேது. படடகள், லவன்ற அடக்கியே நசோடுகளில்
எல்லசோம் நிறத்தப்பட்டு இருந்தன. சசசோழர் கடற்படட குறிப்பிடத்தக்க சிறேப்புடடயேது; கடல் கடந்து
சுமத்ரசோ, மசலசியேசோ முதலியே நசோடுகட்கும் படடவீரடரக் லகசோண்டு லசன்றேது; கடல் வசோணிகத்டதப்
லபருக்கி வளர்த்த லபருடம லபற்றேது.
கசோசுகள் : இரசோசசந்திரன் கசோலத்து அரசியேற் லசய்திகள் ‘சசசோழர் அரசியேல்’ என்னும் பகுதியிற் கசோண்க.
இவன் தன் லபயேரசோல் கசோசுகடள அச்சிட்டு வழங்கினசோன். அடவ ‘இரசோசசந்திரன் மசோடட’ எனவும்.
இரசோசசந்திர சசசோழக் கசோசு எனவும் கல்லவட்டுகளிற் கூறேப்பட்டுள்ளன.
கல்வித்துடறே-தமழ் : இரசோசசந்திரன் ‘பண்டித சசசோழன்’ எனப் லபயேர் லபற்றேவன். அதனசோல் இவன்
தமழில் சிறேந்த புலடம எய்தியேவனசோதல் சவண்டும். இவனுடடயே 'லமய்ப் புகழ்' பல கல்லவட்டுகளில்
சிறேந்த புலடம உணைர்ச்சியுடன் வடரயேப்பட்டுள்ளது. அதனசோல் இவனது அடவயில் தமழ்ப் புலவர்
சிலசரனும் இருந்திருத்தல் சவண்டும் என்பது லதரிகிறேது. யேசோப்பருங்கலம், கசோரிடக என்பன லசய்த
‘அமத சசோகர’ரும் இவற்றக்கு உடர வகுத்த ‘குணைசசோகர’ரும் இக்கசோலத்தவர் எனக்கூறேலசோம். சிறேந்த
சிவனடியேசோரசோன கருவூர்த் சதவர் இக்கசோலத்தவசர ஆவர். இரசோசசந்திரன் மகனசோன வீரரசோசசந்திரன் தமழ்ப்
புலடம அவன் லபயேடரக் லகசோண்ட ‘வீர சசசோ புத்தமத்திரர் இக்கசோலத்தவசர. திருமுடறே வகுத்த
நம்பியேசோண்டசோர் நம்பிடயேயும் இரசோசசந்திரன் பசோர்த் திருத்தல் கூடியேசத.
வடலமசோழி : இரசோசசந்திரடனப் பற்றியே வடலமசோழிப் பட்டயேங்களும் கல்லவட்டுகளும் கசோவியே
நடடயில் அடமந்தடவ. சிறேப்பசோகத் திருவசோலங்கசோட்டுச் லசப்சபடு கடள வடரந்த நசோரசோயேணை கவி சிறேந்த
வடலமசோழிப் புலவர் ஆவர். லதன் ஆர்க்கசோட்டுக் சகசோட்டத்தில் எண்ணைசோயிரம் என்பது ஒர் ஊர். அஃது
‘இரசோசரசோசச் சதுர்சவதி மங்கலம்’ எனப்பட்டது. அங்லகசோரு லபரியே வடலமசோழிக் கல்லூரி நடந்து வந்தது.
அடதப்பற்றியே விவரங்களும்[72] பிறேவும் ‘சசசோழர் கசோலத்துக் கல்வி நிடல’ என்னும் பகுதியிற்பசோர்க்க.
இங்ஙனசம ‘திரிபுவடன’ என்னும் இடத்திலும் வட லமசோழிக் கல்லூரி நடந்துவந்தது[73]. அதன்
விவரங்களும் ஆண்டுக் கசோண்க.
அரசன் சிறேப்பு : இரசோசரசோசன் சசசோழப் சபரரடச நிடல நிறத்தினசோன்: இரசோசசந்திரன் அதடன சமலும்
வளப்படுத்தினசோன்; கடல்கடந்து லவற்றி லபற்றேசோன்; சசசோழர் புகடழ லநடுந்துரம் பரப்பினசோன்.
இரசோசரசோசன் சகசோவில் கட்டித் தன் பக்திப் லபருடமடயே நிடலநசோட்டினசோன்; இரசோசசந்திரன் அதடனச்
லசய்தசதசோடு, புதியே நகடரயும் வியேத்தகு லபரியே ஏரிடயேயும் அடமத்தசோன். இரசோசரசோசன் சிவபக்தனசோக
இருந்தது சபசோலசவ இவனும் இருந்து வந்தசோன்; தந்டதடயேப் சபசோலசவ பிறே சமயேங்கடளயும் மதித்து
நடந்தசோன் கடல் வசோணிகம் லபருக்கினசோன்.இவனது லசப்புச் சிடல ஒன்ற தஞ்டசப் லபரியே சகசோவிலில்
இருக்கின்றேது. இரசோசசந்திரன் எல்லசோச் சமயேங்களிடத்தும் லபசோதுவசோக நடந்து லகசோண்டசோன். இவன் தனது
24-ஆம் ஆட்சி ஆண்டில், சசர அரசனசோன இரசோசசிம்மன் திருலநல்சவலி சகசோட்டத்தில்
மன்னசோர்சகசோவிலில் கட்டியே இரசோசசந்திர சசசோழ விண்ணைகர்க்கு நிலதசோனம் லசய்துள்ளசோன்[74].
இப்சபரரசன் ஒப்புயேர்வற்றே நிடலயில் அரசசோண்டு கி.பி.1044-இல் விண்ணைக வசோழ்டவ விடழந்தசோன்.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

↑ S.I.I. vol 5, No.982
↑ 271 of 1927.
↑ S.I.I. iii, p.422.
↑ 639 of 1909; 463 of 1908.
↑ விக்சடசோரியேசோ அம்டமயேசோர்க்குப் பின்வந்த ஏழசோம் எட்வர்ட் மன்னர் வயேது இங்கு நிடனவு
கூர்தற்குரியேது.
↑ 196 of 1917.
↑ Ep. Indica, Vol.8, p.260.
↑ Ep. Ind, Vol. 9. p. 218.
↑ 75 of 1895.
116

10.↑ இரசோசசோதிரசோசன் கல்லவட்டுகள் ‘திங்கசளர் தரு’ என்னும் லதசோடக்கத்டதயுடடயேன.
11.↑ 75 of 1895.
12.↑ Ep. Ind. Vol. 12, pp.295-296.
13.↑ J.A.S., 1916, pp.-17.
14.↑ ‘லநடிதியேல் ஊழியுள இடடதுடறே நசோடும்
லதசோடர்வன சவலிப் படர் லவன வசோசியும்
சுள்ளிச் சூழ்மதில் லகசோள்ளிப் பசோக்டகயும்
கண்ணைரு முரணை மண்டணைக் கடக்கமும்’ என்பது லமய்ப் புகழ்.
15.↑ 103 of 1912.
16.↑ 4 of 1890; 247 of 1903
17.↑ 642 of 1909
18.↑ 595, 618 of 1912.
19.↑ Chola Vamsam, Chap. 55
20.↑ 46 of 1907
21.↑ 363 of 1917
22.↑ 363 of 1917
23.↑ V. 99-108
24.↑ Ep. Car Vol. 7, sk. 202, 307
25.↑ S.I.I. Vol. 2.pp. 94-95.
26.↑ Dr. S.K. Aiyangar Sir Asutosh Mookerjee Commemoration Vol 9, pp. 178-9.
27.↑ Ep. Ind. Vol. 9, pp. 178-9.
28.↑ R.D. Banerji’s ‘Palas of Bengal’, p.71
29.↑ Kanyakumari Inscription
30.↑ Thiruvalangadu Plates.
31.↑ R.D. Banerji “Palas of Bengal”, pp.73, 99
32.↑ K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’, Vol.I, P.254.
33.↑ S.I.I. Vol. 2, p. 109.
34.↑ 1. பர்மசோவில் உள்ள ‘லபகு’ தசோன் ‘கடசோரம்’ என்ற பலர் கூறியேது தவற. அங்குக் கிடடத்த இரண்டு
துண்கள் இரசோசசந்திரன் லவற்றித் தூண்கள் அல்ல. Wide A.R.B. 1919 & 1922.
35.↑ A.R.E. 1892, p. 12
36.↑ S.I.I. Vol. 3, pp. 26. 56; 172 of 1894, 92 of 1892.
37.↑ S.I.I. Vol. 3, p. 56.
38.↑ 75 of 1895; M.E.R. 1913. ii. 26.
39.↑ M.E.R. 1930. p.86; 523 of 1930.
40.↑ S.I.I. Vol. 4. No 539; Vol. 5. No.465
41.↑ 172 of 1894; 92 of 1892.
42.↑ 172 of 1894; 244 of 1925
43.↑ இதடன என் நண்பர் திரு. J.M. சசசோமசுந்தரம் பிள்டள அவர்கள் (லபரியே சகசோவில் நடடமுடறே
அலுவலசோளர்) எனக்குக் கசோட்டினசோர்கள்.
44.↑ Ep. Ind. Vol. 15, p. 49.
117

45.↑ 82 of 1892.
46.↑ M.E.R. 1932, p.50; Kalaimagal Vol.II p.326.
47.↑ S.I.I. Vol. 2, No. 20.
48.↑ 102 of 1926.
49.↑ Ind. Ant. Vol. iv, p.274.
50.↑ Ind. Ant. Vol. in p.274; K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’, p.289.
51.↑ J.M.S. Pillai’s ‘Solar Koyir Panigal’, pp. 44-45.
52.↑ Ind Ant. IV. P. 274.
53.↑ 61 of 1914.
54.↑ கசோவிரியின் கிடளயேசோற ‘முடிலகசோண்டசோன்’ என்னும் லபயேடர உடடயேது. அஃது இவனசோல்
லவட்டப் பட்டது சபசோலும்!
55.↑ S.I.I. Vol.3, No. 127.
56.↑ 271 of 1927.
57.↑ 624 of 1920.
58.↑ 73 of 1921.
59.↑ 260 of 1915.
60.↑ 71 of 1920.
61.↑ 481 of 1925.
62.↑ 120 of 1931.
63.↑ S.I.I. Vol.2, No.20
64.↑ 271 of 1927.
65.↑ 75 of 1917.
66.↑ 23 of 1917.
67.↑ 480 of 1911
68.↑ 350 óf 1907; 639 of 1909
69.↑ 157 of 1915.
70.↑ 20 of 1905
71.↑ 291 of 1904, Ep. Carnataka, Vol, I, Int. 12-13; Vol. V. Int. 7.
72.↑ 338 of 1917; M.E.R. 1918, p.147; 343 of 1947
73.↑ 176 of 1919
74.↑ 112 of 1905
1. ↑ இடவ துங்கபத்திடர, கிருஷ்டணை, பீமசோ என்னும் ஆறகள் - K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’ I, p.277.
2. ↑ இதடன யேசோன் 25-4-42-இல் லசன்ற பசோர்டவயிட்சடன். எனக்கு அங்கு சவண்டியே உதவி லசய்த
லபரு மக்கள் திருவசோளர் க. முத்துசவலசோயுதம் பிள்டள, சகசோவில் நடடமுடறே அலுவலசோளர் (Executive
Officer) ஞசோனப்பிரகசோசம் பிள்டள என்சபசோர் ஆவர்.
3. ↑ சகசோவில் சவடல பசோர்க்கும் சுப்பரசோயேபிள்டள (72 வயேது) யுடன் நசோன் ஒரு மணி சநரம் இம்
சமட்டடப் பசோர்டவயிட்சடன்.
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7. இரசோசசந்திரன் மக்கள் (கி.பி. 1044 – 1070)
முன்னுடர: சபரரசன் இரசோசசந்திர சசசோழர்க்குப் பின் அவன் மக்கள் மூவரும் அடுத்தடுத்து அரசரசோயினர்.
தங்கள் ஆட்சிக்கசோலத்தில் தந்டத விட்ட சபரரடச நிடல நிறத்தி ஆண்டனர்; அதடன நிடலநிறத்தப்
பல சபசோர்கள் லசய்தனர். அவற்றள் குறிப்பிடத்தக்கடவ சமடலச் சசோளுக்கியேருடன் நடத்தியே சபசோர்கசள
ஆகும். லகசோடியே சபசோர் ஒன்றின் இடடயில் இரசோசசோதிரசோசன் லகசோல்லப்பட்டசோன். உடசன சசசோழர் படட
தளர்ந்தது. அவ்வமயேம் பின் இருந்த இரசோசசந்திரசசசோழ சதவன் (இரசோசசோதிரசோசன் தம்பி)
அப்சபசோர்க்களத்திற்றேசோசன முடிசூடி வீரசோசவசத்துடன் சபசோரசோடிப் சபசோடர லவன்றேசோன். இங்ஙணைம்
நடடலபற்றே வடநசோட்டுப் சபசோர்கள் ஒரு பசோலசோகத் லதற்சக இலங்டக அரசன், பசோண்டியேன்,சசரன் ஆகியே
மூவரும் ஒன்ற சசர்ந்து தத்தம் சுயேசோட்சிடயே நிடலநிறத்தக் கலகம் விடளத்தனர். இத்தடகயே குழப்ப
நிடலகடள இம்மக்கள் மூவரும் அவ்வப்சபசோது அடக்கிப் சபரரசு நிடல தளரசோதவசோற பசோதுகசோத்தனர்;
இறதியில் கீடழச் சசோளுக்கியேர் உதவிடயேயும் சபரரசின் பலத்துடன் கலந்து பின்னும் ஒரு நூற்றேசோண்டு
சசசோழப் சபரரசு நிடலத்திருக்க வழிசதடினர்; அஃதசோவது சசோளுக்கியே சசசோழ இரசோசசந்திரன் எனப்பட்ட
முதற் குசலசோத்துங்கன் சசசோழப் சபரரடசப் லபறேச் லசய்தனர்.
ஆட்சி முடறே : இரசோசசந்திரன் முதலிசயேசோர் ஆண்ட ஆண்டுகடள வடரயேடறே லசய்து சபரசோசிரியேர்
நீலகண்ட சசோஸ்திரியேசோர் அவர்கள் இங்ஙனம் கூறியுள்ளனர்[1].
1. இரசோசசகசரி - இரசோசசோதிரசோசன் கி.பி.1018-1054.
2. பரசகசரி - இரசோசசந்திர சசசோழ சதவன் கி.பி.1052-1064. (இவன் மகன் இரசோசசகசரி இரசோசமசகந்திரன் தந்டத கசோலத்தில் (கி.பி. 1060-1073) இளவரசனசோக இருந்து இறேந்தசோன்).
3. இரசோசசகசரி - வீர இரசோசசந்திரன் கி.பி. 1063-1059. (இவனுக்கு வீரசசசோழன், கரிகசோல்சசசோழன், என்னும்
லபயேர்கள் உண்டு.
4. பரசகசரி - அதிரசோசசந்திரன் கி.பி. 1069-1070 (இவன் வீர இரசோசசந்திரன் மகன்).
இரசோசசோதிரசோசன்
(கி.பி. 1018 - 1054)
இரசோசசோதிரசோசன்தன்தந்டதயுடன் 26 ஆண்டுகள் சசசோழப் சபரரடச ஆட்சி புரிந்தசோன். தந்டத கசோலத்தில்
நடடலபற்றே எல்லசோப் சபசோர்களிலும் கலந்து லகசோண்டசோன்; தந்டத இறேந்தவுடன் தசோன் அரசனசோனசோன்.
உடசன தன் தம்பியேசோன இரசோசசந்திரசசசோழ சதவடன இளவரசனசோக முடிசூட்டினசோன்.
சசோளுக்கியேப் சபசோர் : (1) இரசோசசந்திரன் இறேக்குந் தறவசோயில் அல்லது இறேந்தவுடன் கி.பி.1044-45-இல்
சசசோழர்க்கும் சசோளுக்கியேர்க்கும் சபசோர் நடந்தது. இரசோசசோதிரசோசன், அப்சபசோரில், சசோளுக்கியேர்க்கு உதவியேசோக
வந்த சிற்றேரசர் பலடரயும் சசோளுக்கியேர் சசடனடயேயும் முற்றிலும் முறியேடித்தசோன்; கசோம்பிலி நகரத்தில்
இருந்த சசோளுக்கியேர் அரண்மடனடயே அழித்தசோன்[2].
(2) கிருஷ்டணையேசோற்றின் இடக்கடரயில் ‘பூண்டுர்’ என்னும் இடத்தில் கடும்சபசோர் நடந்தது. அப்சபசோரில்
சசசோசமசுவரனுடடயே சிற்றேரசர் பலரும் லபண்டுகளும் சிடறேப்பட்டனர். பூண்டுர் அழிக்கப்பட்டது;
கழுடதகடளக் லகசோண்டு உழப்பட்டது; ‘மண்ணைந்திப்டப’ என்றே இடத்திருந்த அரண்மடனக்குத் தீ
டவக்கப்பட்டது; புலிக்லகசோடி லபசோறித்த லவற்றித் தூண் நடப்பட்டது[3].
லகசோப்பத்துப் சபசோர் (கி.பி.1054): இரசோசசோதிரசோசனுக்கும் ஆகவமல்லனசோன சசசோசமசுவரனுக்கும்
கிருஷ்டணை யேசோற்றின் வலக்கடரயில் ‘லகசோப்பம்’ என்னும் இடத்தில் லகசோடியே சபசோர் நடந்தது.
‘லகசோப்பம்’ இப்லபசோழுதுள்ள ‘சித்ரசோபூர்’ என்பர். இருதிறேத்தசோரும் வன்டமயுடன் சபசோர் புரிந்தனர்.
படகவர் அவடனசயே குறிபசோர்த்து அம்புகடள ஏவினர். அதிகம் அடறேவசதன்? அவன் ஏறியிருந்த
பட்டத்து யேசோடன இறேந்தது; லபருவீரனசோன இரசோசசோதிரசோசன் படகவர் அம்புகட்கு இலக்கசோகி இறேந்தசோன்.
உடசன படகவர் லவற்றி முழக்கத்துடன் முன் பசோய்ந்தனர். நிடல கலங்கியே சசசோழவீரர் பின் பசோய்ந்தனர்.
அந்த அலங்சகசோல நிடல டமடயேக் கண்டு பின் நின்றே இரசோசசந்திர சசசோழ சதவன் “அஞ்சசல்,
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அஞ்சசல்” என்ற கூவிக்லகசோண்டு முன் பசோய்ந்தசோன்; சசசோழ வீரர் ஒன்ற பட்டனர்; வீரசோசவசம்
லகசோண்டனர்; பழிக்குப் பழி வசோங்கும் எண்ணைத்துடன் சபசோர் புரிந்தனர். முன் சபசோலசவ சசோளுக்கியேர்
இரசோசசந்திர சசசோழ சதவடன வீழ்த்தப் பல அம்புகடள எய்தனர். எனினும் பயேனில்டல. சசசோழசவந்தன்,
சசோளுக்கியே அரசன் உடன் பிறேந்தசோனசோன ஜேயேசிம்மடனயும், புலிசகசி, தசபன்மன், நன்னி நுளம்பன்
முதலிசயேசோடரயும் லகசோன்றேசோன். படகவடனச் சசர்ந்த சிற்றேரசர் வன்னிசரவன்,
லபரும்படடயுடடயே துத்தன், குண்டடமயேன், இளவரசர் சிலர், சசோளுக்கியே ஆகவமல்லன் முதலிசயேசோர்
சபசோர்க்களம் விட்டு ஓடினர். படகவருடடயே யேசோடனகள், குதிடரகள், ஒட்டகங்கள் பன்றிக்லகசோடி,
விடலமதிப்பற்றே சத்தியே விடவ, சசோங்கப்டப முதலியே அரச மசோசதவியேர், உயேர்குலப் லபண்மணிகள்[4],
பிறே லபசோருள்கள் எல்லசோம் இரசோசசந்திர சசசோழன் டகக் லகசோண்டசோன். உடசன இரசோசசந்திரன் அதுகசோறம்
எவரும் லசய்யேசோத ஒன்டறேச் லசய்தசோன். அஃதசோவது, படகவர் அம்புகளசோல் உண்டசோன புண்கள் உடம்பில்
இருந்த அப்லபசோழுசத சபசோர்க்களத்தில் சசசோழப் சபரரசனசோக முடிசூடிக் லகசோண்டசோன்[5]. பின்னர்
இரசோசசந்திரன் சகசோல்ஹசோப்பூர் லசன்ற, அங்சக லவற்றித்துசோண் ஒன்டறே நசோட்டிக் கங்டக லகசோண்ட
சசசோழபுரம் மீண்டசோன்.[6]
இரசோசசோதிரசோசன் யேசோடனசமல் இருந்தசபசோது இறேந்ததசோல், ‘யேசோடனசமல் துஞ்சியே சதவர்’ எனப் லபயேர்
லபற்றேசோன்; இங்ஙனசம தன் பின்சனசோர் கல்லவட்டுகளிற் குறிப்பிடப்பட்டசோன்.
குடும்பம் : இரசோசசோதிரசோசன் பூர்வ பல்குனியிற் பிறேந்தவன்[7]. இவன் கங்டகலகசோண்ட
சசசோழபுரத்திலிருந்து அரசசோண்டசோன். இவன் மடனவியேருள் பிரசோட்டியேசோர் எனப்பட்ட
திடரசலசோக்கியேமுடடயேசோர் ஒருவர். மற்றேவர் லபயேர்கள் லதரியேவில்டல. இவன் தன் சிற்றேப்பன், தம்பியேர்,
மக்கள் இவர்கடள அரசியேல் அலுவலசோளரசோக டவத்திருந்தசோன் என்ற இவனது லமய்ப்புகழ்
கூறகிறேது. இஃது உண்டமயேசோயின், இவனுக்கு மக்கள் இருந்தனர் என்பது லதரிகிறேது[8]. அவர்கள் யேசோவர்
- என்ன ஆயினர் என்பன விளங்கவில்டல.
விருதுப் லபயேர்கள் : இரசோசசோதிரசோசன் - விசயேரசோசசந் திரன் (கலியேசோணை புரத்திற்லகசோண்ட லபயேர்)
வீரரசோசசந் திர வர்மன், ஆகவமல்ல குலசோந்தகன், கலியேசோணைபுரம் லகசோண்ட சசசோழன் முதலியே
லபயேர்கடளப் லபற்றிருந்தசோன்[9]
சிற்றேரசரும் அரசியேலசோரும் : இரசோசசோதிரசோசன் கசோலத்தில் சிற்றேரசரசோகவும் சபரரசின் உயேர்
அலுவலசோளரசோகவும் பலர் இருந்தனர். ‘தண்டநசோயேகன் சசசோழன் குமரன் பரசோந்தகமசோரசோயேன்’ எனப்பட்ட
‘இரசோசசோதிரசோச நீலகங்க ரசோயேர்’ என்பவன் ஒருவன்[10], ‘பஞ்சவன் மசோசதவியேசோர்’ என்பவள் கணைவனசோன
பிள்டளயேசோர் சசசோழ வல்லப சதவன், ஒருவன். கடப்டபக்சகசோட்டத்தில் மகசோரசோசப் பசோடி ஏழசோயிரம்,
ஆண்ட தண்ட நசோயேகன் அப்பிடமயேன் என்பவன் ஒருவன்[11]. ‘பிள்டளயேசோர் வசோசுவர்த்தன சதவர்,
எனப்பட்ட சசோளுக்கியே இரசோசரசோசன் ஒருவன்[12]. அவன் மடனவிசயே இரசோசசந்திரன் மகளும்
இரசோசசோதிரசோசன் தங்டகயுமசோன அம்மங்கசோசதவி என்பவள். அவள் கி.பி. 1050-இல் திருடவயேசோற்றக்
சகசோவிற்கு சவங்கி நசோட்டுப் லபசோற்கசோசுகளசோன இரசோசரசோச மசோடடகள் 300 தசோனம் லசய்தசோள். சசனசோபதி
இரசோசசந்திர சசசோழ மசோவலி வசோணைரசோயேர் என்பவன் ஒருவன். ‘உலகளந்த சசசோழப் பிரம்மமசோரசோயேன்’
ஒருவன். இவன் ‘அதிகசோரிகள் பசோரசோச்ரயேன் வசோசு சதவ நசோரசோயேணைன்’ எனவும் லபயேர் லபற்றேவன். இவன்
இரசோசசோதிரசோசன் ‘குருசதவன்’ எனப்பட்டசோன்[13]. ‘உலகளந்தசோன்’ என்பதசோல், இரசோசசோதி ரசோசன்
கசோலத்திலும் நிலம் அளக்கப்பட்டிருக்கலசோம் என்பது லபறேப்படுகிறேது. திருக்கழுக்குன்றேம் இரசோசசோதி
ரசோசன் 26-ஆம் ஆட்சி ஆண்டில் ‘உலகளந்த சசசோழபுரம்’ எனப்பட்டது[14].
குணைச்சிறேப்பு : இரசோசசோதிரசோசன் தனது வசோழ்க்டகடயேப் சபசோர்களிசலசயே கழித்தசோன் என்னல்
மடகயேசோகசோது; தந்டதசயேசோடு கழித்த ஆண்டுகள் 26; தனிசயே அரசனசோகக் கழித்த ஆண்டுகள் 10 ஆக 36
ஆண்டுகள் சபசோர்களிசல கழிந்தன. இவன் பிறேவியிசலசயே சபசோர் வீரனசோகத் சதசோன்றியேவன் சபசோலும்!
இப்லபரு வீரனது சபசோர்த் திறேனசோற்றேசோன் சசசோழப் சபரரசு நிடலத்து நின்றேலதன்னல் மடகயேசோகசோது.
இவனது சபரசோற்றேடல இளடமயில் உணைர்ந்சத இரசோசசந்திரசசசோழன், மூத்தவடன விட்டு இவடனத் தன்
இளவரசசோகக் லகசோண்டசோன். இவன் தன் தந்டதயின் கசோலத்திசலசயே நிகரற்றே லபருவீரனசோக விளங்கினசோன்.
இவனுடடயே கல்லவட்டுகள் ‘திங்கசளர் லபறேவளர்’ ‘திங்கசளர் தரு’ என்றே லதசோடக்கம் உடடயேடவ.
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இரசோசசந்திர சசசோழ சதவன்
(கி.பி. 1052-1064)
இளவரசன் : இரசோசசந்திர சசசோழ சதவன் கி.பி. 1044 சலசயே இளவரசன் ஆனசோன்; அன்ற முதல் தன்
தடமயேனசோன இரசோசசோதிரசோசனுடன் அரசியேடலக் கவனித்து வந்தசோன். இவன் ‘பரசகசரி’ என்னும்
பட்டமுடடயேவன்.
முடி அரசன் : கி.பி.1054-ல் நடந்த லகசோப்பத்துப்சபசோரில் இரசோசசோதிரசோசன் இறேந்தசோன். உடசன
இரசோசசந்திரன் அங்கு வீரசோசவசத்துடன் சபசோர் லசய்து, படகவர் சசடனடயே அழித்து ஆட்கடளயும்
லபசோருள்கடளயும் கவர்ந்து, அவ்விடத்திற்றேசோசன முடி சூடிக் லகசோண்டசோன் என்பது முன்னசர
கூறேப்பட்டதன்சறேசோ?
ஈழப்சபசோர் : கி.பி. 1055-ல் லவளியேசோன இரசோசசந்திரன் கல்லவட்டுகள்[15] ‘இரசோசசந்திரன் ஈழத்திற்குப்
லபரும் படட ஒன்டறே அனுப்பினசோன். அப்படட வீரசலசோ சமகடன லவன்ற, ஈழத் தரசனசோன
மசோனசோபரணைனுடடயே புதல்வர் இருவடரச் சிடறேப்படுத்தியேது’ என்ற கூறகின்றேன. ஈழ நசோடு இவனது
ஆட்சிக்கு உட்பட் டிருந்தது என்பதற்குச் ‘சங்கிலி கனதரசோவ’ என்னும் இடத்திற்கிடடத்த இரசோசசந்திரன்
கல்லவட்சட சசோன்ற பகரும்[16]. இலங்டகயிற் கிடடத்த சசசோழர் கசோசுகளில் இரசோசசோதிரசோசன், இரசோசசந்திர
சதவன் இவர் தம் கசோசுகள் கிடடத்துள்ளன[17]. இவற்றேசோல் ஈழநசோட்டின் லபரும்பகுதி சசசோழப்
சபரரசிற்கு உட்பட்டிருந்தலதன்பது லவள் ளிடடமடல. சரசோஹனம் என்னும் லதன்சகசோடி மசோகசோணைசம
தனித்திருந்தது.
‘கித்தி’ என்பவன் கி.பி.1058-இல் ‘விசயேபசோகு என்னும் லபயேருடன் சரசோஹணை மசோகசோணைத்தரசனசோகிச்
சசசோழருடன் சபசோடரத் லதசோடங்கினசோன். இரசோசசந்திர சதவன் கசோலத்தில் அவன் முயேற்சி பயேன்லபறேசோது
சபசோயிற்ற[18].
___________________________________________________________________________________________________
↑ Vide ‘his’ Cholas’, Vol.I.p.293.
↑ S.I.I. Vol. 3, No.28.
↑ 6 of 1890, 221 of 1894, 81 of 1895.
↑ சபசோர்க்களத்திற்கு அரசமசோசதவியேரும் உயேர்குலப் லபண்டிரும் சபசோதல் மரபு என்பது இதனசோல்
லதரிகிறேதன்சறேசோ?
5. ↑ 87 of 1895
6. ↑ S.I.I. Vol.3, No.55; Vol.2, p. 304; 87 of 1895.
7. ↑ 258 of 1910.
8. ↑ S.I.I. Vol. 3, No.28.
9. ↑ 78 of 1920, 188 of 1919, 258 of 1910, 102 of 1912.
10.↑ 85 of 1920.
11.↑ 279 of 1895.
12.↑ 221 of 1894.
13.↑ 413 of 1902.
14.↑ 17 of 1894.
15.↑ S.I.I. Vol. 3, No. 29.
16.↑ 612 of 1912.
17.↑ Codrington’s ‘Ceylon coins’, pp.84 85.
18.Jump up↑ Maha Vamsa, chapter 57, S. 65-70.
1.
2.
3.
4.
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பசோகம் 3
1. முதற் குசலசோத்துங்கன் கி.பி. (1070 - 1122)
குசலசோத்துங்கன் பட்டம் லபற்றே வரலசோற (கி.பி. 1070)
பிறேப்பும் இளடமயும் : இரசோசசந்திர சசசோழன் மகளசோன அம்மங்கசோசதவி இரசோசரசோச நசரந்திரடன
மணைந்து, கி.பி. 1043-ஆம் ஆண்டில் பூச நசோளில் ஒரு மகடனப் லபற்றேசோள்[1]. அவனுக்குத் தசோய்-பசோட்டன்
லபயேரசோன ‘இரசோசசந்திரன்’ என்பது இடப்பட்டது. அவன் சசோளுக்கியே மரபுக்கு ஏற்ப ‘ஏழசோம்
விஷ்ணுவர்த்தனன்’ என்ற லபயேர் லபற்றேசோன்[2].
குடும்ப நிடல : இரசோசரசோச நசரந்திரனது சிறியே தசோய் மகனசோன (தந்டதயேசோன விமலசோதித்தற்குப்
பிறேந்த) ஏழசோம் விசயேசோதித்தன் என்பவன் இருந்தசோன். இரசோசரசோச நசரந்திரன் கி.பி. 1018 முதல் 1059 வடர
(41 ஆண்டுகள்) சவங்கி நசோட்டட அரசசோண்டசோன். அப்லபசோழுது விசயேசோதித்தன் அவனுக்கு உதவியேசோக
இருந்து நசோட்டட ஆண்டு வந்தசோன். அவனுக்குச் ‘சக்திவர்மன்’ என்னும் மகன் இருந்தசோன்.
குசலசோத்துங்கன் இளவரசுப் பட்டம் லபற்றத் தந்டதயுடன் இருந்தசோன்.
குழப்பம் : கி.பி. 1050-இல் இரசோசரசோசன் இறேந்தசோன். ஆனசோல் இளவரசுப் பட்டம் லபற்றே குசலசோத்துங்கன்
நசோடசோளக்கூடவில்டல. அவன் தன் சிறியே தந்டதயிடம் நசோட்டட ஒப்புவித்து வடக்கு சநசோக்கிச்
லசன்றேசோன்; வயிரசோகரம், சக்கரக்சகசோட்டம் முதலியே இடங்கடளக் டகப்பற்றே முடனந்தசோன். சமலும்,
அவனது எண்ணைம் முழுவதும் சசசோழப் சபரரசின் மீசத இருந்தது. இதற்கிடடயில் ஆறேசோம்
விக்கிரமசோதித்தன் சவங்கிடயேக் டதப்பற்றேச் சசோமுண்டரசோயேடனப் லபரும் படடயுடன் அனுப்பினசோன்.
இதடன உணைர்ந்த வீரரசோசசந்திரன் கூடல் சங்கமத்திலிருந்து சநசர லசன்ற படகவடர லவன்ற
சவங்கிடயே மீட்டு விசயேசோதித்தனிடம் லகசோடுத்தசோன். இது லசன்றே பகுதியிசல கூறேப்பட்டதன்சறேசோ?
அதிரசோசசந்திரன்: வீரரசோசசந்திரன் கி.பி.1059-1070-இல் இறேந்தசோன். அவன் மகனசோன அதிரசோசசந்திரன்
பரசகசரி என்னும் பட்டத்துடன் அரசன் ஆனசோன். அவடன அரசனசோக்கியே லபருடம சசோளுக்கியே
விக்கிரமசோதித்தற்சக உரியேது. அவன் வீரரசோசசந்திரன் இறேந்தவுடன் கசோஞ்சிக்கு வந்தசோன் பின்
கங்டகலகசோண்ட சசசோழபுரம் லசன்றேசோன்; தன் டமத்துனனசோன அதிரசோசசந்திரற்கு முடிசூட்டி ஒரு திங்கள்
தங்கி இருந்தசோன்; பிறேகு தன் டமத்துனன் அச்சமன்றி நசோடசோள்வசோன் என்ற எண்ணித் தன் நசோடு மீண்டசோன்.
முடி சூடல் : அவன் லசன்றே பிறேகு சசசோணைசோட்டில் குழப்பம் உண்டசோயிற்ற. அக்குழப்பத்தில் அதிரசோ
சசந்திரன் லகசோல்லப்பட்டசோன். நசோடு அல்லலுற்றேது. இதடன அறிந்த குசலசோத்துங்கன் சவங்கிக்கும்
வடக்சக சக்கரக் சகசோட்டத்தில் சபசோரிட்டிருந்த குசலசோத்துங்கன் சசசோழ நசோட்டட அடடந்தசோன்; கி.பி. 1070இல் கங்டகலகசோண்ட சசசோழபுரத்தில் சசசோழப் சபரரசனசோக முடிசூடிக்லகசோண்டசோன்: “சவங்கி நசோட்டடத்
தன் சிறியே தந்டதயேசோன ஏழசோம் விசயேசோதித்தன் ஆட்சியில் விட்டசோன்.
சபசோர்கள்
சக்கரக் சகசோட்டம் : வீரரசோசசந்திரனது இறதிக் கசோலத்தில் முதற் குசலசோத்துங்கன் லபரும் படடயுடன்
சவங்கிக்கு வடக்சக லசன்றேசோன்; நடு மசோகசோணைத்திலுள்ள ‘வயிரசோகரம்’ என்றே ஊரில் எண்ணிறேந்த
யேசோடனகடளக் டகப்பற்றிக் லகசோண்டு அவ்வூடர எரியூட்டினசோன்[3]; தசோரசோ வர்ஷடனப் சபசோரில் லவன்ற
தனக்குத் திடறே லசலுத்தும்படி லசய்தசோன். சக்கர சகசோட்டம்’ என்பது இப்லபசோழுது ‘சித்திரகூடம்’ என்பது.
இது நடு மசோகசோணைத்தில் ஜேகதல்பூருக்கு சமற்சக 25 கல் லதசோடலவில் உள்ளது. குருஸ்பசோல் என்றே இடத்துக்
கல்லவட்டு, ‘சக்கரகூடசோ தீசுவரனசோம்...... தசோரசோவர்ஷ நசோசம நசரசுவரசோ’[4] என்ற குறிப்பதசோல்,
தசோரசோவர்ஷன் என்பவன் சக்கரக் சகசோட்டத்தரசசன என்றேல் லமய்யேசோதல் கசோண்க.
சசோளுக்கியேருடன் சபசோர் : இஃது ஆறேசோம் விக்கிரமசோதித் தற்கும் முதற் குசலசோத்துங்கற்கும் நடந்த
சபரசோகும். இது கி.பி. 1076-இல் நடந்தது - தன் டமத்துனனசோன அதிரசோசசந்திரன் லகசோல்லப்பட்டசோன்,
குசலசோத்துங்கன் சசசோழப்சபரரசன் ஆனசோன் என்படதக் சகள்வியுற்றே விக்கிரமசோதித்தன் கலங்கினசோன்;
சசசோழப் சபரரசும் சவங்கி நசோடும் ஒசர அரசன் ஆட்சிக்கு மசோறியேது, தனக்கு நன்டம யேன்ற என்படத
எண்ணிப் புழுங்கினசோன். அவ்வமயேம் விக்கிரமசோதித்தற்கும் அவன் தடமயேனசோன இரண்டசோம்
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சசசோசமசுவரற்கும் மனத் தசோங்கல் மகுதிப்பட்டது. அதனசோல் விக்கிரமசோதித்தன் கலியேசோணைபுரத்டதவிட்டுத்
தம்பியேசோன ஜேயேசிம்மனுடன் லவளிசயேறினசோன்[3]. அதனசோல் இரட்டபசோடி இரு பகுதிகள் ஆயின. ஒன்ற
சசசோசமசு வரனசோலும் மற்லறேசோன்ற விக்கிரமசோதித்தனசோலும் ஆளப்பட இருந்தன. இப்பிரிவிடன உணைர்ந்த
குசலசோத்துங்கன் சசசோசமசுவரடனத் தன் பக்கம் சசர்த்துக் லகசோண்டசோன். உடசன சபசோர் மூண்டது.
திரிபுவனமல்ல பசோண்டியேன், கதம்பகுல ஜேயேசகசி, சதவகிரிடயே ஆண்ட யேசோதவ அரசன், லஹசோய்சளனசோன
எறியேங்கன் முதலியே அரசர் விக்கிர மசோதித்தன் பக்கம் நின்றேனர். விக்கிரமசோதித்தன்[5] முதலிற்
படடலயேடுத்துக் சகசோலசோர் வடர லசன்றேசோன். குசலசோத் துங்கன் அவடனத் தடுத்துத் துங்கபத்திடரவடரத்
துரத்திச் லசன்றேசோன்; வழியில் அளத்தி, மணைலூர் என்னும் இடங்களிற் சபசோர் நடந்தது. முடிவில்
சபசோர்துங்கபத்திடர ஆற்றேங்கடரயில் கடுடமயேசோக நடந்தது. சபசோரில் சசசோசமசுவரன் சதசோற்ற,
விக்கிரமசோதித்தனிடம் சிடறேப்பட்டு நசோட்டட இழந்தசோன்[6]. குசலசோத்துங்கடன லவல்ல முயேன்றே
விக்கிரமசோதித்தன் இறதியில் தன் தடமயேடன லவன்ற, இரட்டபசோடி முழுவதும் தன் ஆட்சிக்கு
உட்படுத்திக் லகசோண்டசோன். ஜேயேசிம்மன் வனவசோசிடயேத் தடல நகரசோகக்லகசோண்டு இரட்டபசோடியின் லதன்
பகுதிடயே ஆண்டசோன். இப்சபசோரில், டமசூர் நசோட்டின் லபரும்பகுதி குசலசோத்துங்கன் டகப்பட்டது. இஃது
உண்டம என்படத அங்குக் கிடடத்த அவனுடடயே கல்லவட்டுகள் லமய்ப்பிக்கின்றேன. குசலசோத்துங்கன்
நவிடலயில் யேசோடன கடளப் பிடித்தசோன் என்ற பரணி பகர்கின்றேது. இவன் சமற்கடடல அடடந்து,
வனவசோசிடயேயும் லவன்றேசோன் என்ற விக்கிரம சசசோழன் உலசோ உடரக்கிறேது.
இலங்டக பிரிந்தது : இலங்டகயின் லதன் பகுதிடயே ஆண்ட விசயேபசோகு கி.பி.1070-ல் வடபகுதிடயேத்
தனதசோக்க முற்பட்டசோன். அந்த ஆண்டில் சசசோழ நசோட்டில் குழப்பம் மகுந்திருந்தது. அது, குசலசோத்துங்கன்
பட்டம் லபற்றப் சபரரசில் அடமதி உண்டசோக்க முயேன்றே கசோலம். ஆதலின், அவன் இலங்டக மீது
கவனம் லசலுத்த முடியேவில்டல. அச்சமயேம் விசயேபசோகு படடலயேடுத்துச் லசன்ற லபசோலநருவசோடவத்
தசோக்கிச் சசசோழர் படடடயே முறியேடித்தசோன்; சசசோழர் சசடனத் தடலவடனப் பிடித்துக் லகசோன்றேசோன்.
ஆனசோல், விடரவில் சசசோழநசோட்டிலிருந்து லபருஞ் சசசோழர் சசடன ஒன்ற ஈழ நசோட்டட அடடந்தது.
அநுரசோதபுரத்தண்டடப் லபரும்சபசோர் நிகழ்ந்தது. விசயேபசோகு லதற்கு சநசோக்கி ஓடினசோன். அவ்வமயேம்
சசசோழர், விசயேபசோகுடவச் சசர்ந்தசோருக்குள் கலகம் உண்டசோக்கினர். ஆயின் திறேம் படடத்த விசயேபசோகு
கலகத்டத அடக்கிவிட்டசோன்; கலகத் தடலவடரச் சசசோழர்பசோல் விரட்டிவிட்டசோன்; பிறேகு தம்பலகிரசோமம்
லசன்ற அரண் ஒன்டறேக் கட்டினசோன்; புதியே படடகடளத் தயேசோரித்தசோன்; இரண்டு லபரியே படடகடள
இரண்டு பக்கங்களில் அனுப்பிச் சசசோழர் படடகடளத் தசோக்கச் லசய்தசோன். ஒரு படட அநுரசோதபுரத்டதத்
தசோக்கியேது; மற்லறேசோன்ற லபசோல நருவசோடவத் தசோக்கியேது; கடும்சபசோருக்குப் பிறேகு லபசோல நருவசோ
வீழ்ச்சியுற்றேது.அதுரசோதபுரமும் வீழ்ந்தது. அங்ஙனம், இரசோசரசோச சசசோழனசோல் ஏற்படுத்தப்பட்ட சசசோழ அரசு
இலங்டகயில் கி.பி. 1076-இல் வீழ்ச்சியுற்றேது. விசயேபசோகு அநுரசோதபுரத்தில் முடி சூடிக்லகசோண்டசோன்;
உடசன தன் முன்சனசோர் முடறேடயேப் பின்பற்றிப் லபளத்த சமயேத்டதப் சபசோற்றி வளர்க்கலசோனசோன்.[7]
பசோண்டி மண்டலம் : பசோண்டியேர் கசோலலமல்லசோம் சசசோழர்க்குத் துன்பம் லகசோடுத்துக்லகசோண்சட வந்தவர்.
கி.பி. 1070-ல் சபரரசு நிடலலகட்ட லபசோழுது பசோண்டியே நசோட்டில் குழப்பம் மகுதிப்பட்டது. முற்பட்ட
சசசோழர் ஏற்படுத்தி இருந்த சட்ட திட்டங்கள் அடனத்தும் அரசியேல் அடமப்பும் பசோண்டியே நசோட்டில்
புறேக்கணிக்கப் பட்டன. சசரநசோடும் பசோண்டியே நசோட்டடப் பின்பற்றியேது. இந்நிடலயில், குசலசோத்துங்கன்
சமடலச் சசோளுக்கியே முதற்சபசோடர முடித்துக்லகசோண்டு நசோடு திரும்பினசோன்; லதற்சக இருந்த குழப்ப
நிடலடயே உணைர்ந்தசோன்; அவன் இலங்டகடயேப் பற்றிக் கவடல லகசோள்ளசவ இல்டல. என்டன? அது
கடலுக்கு அப்பசோற்பட்டதசோதலின் என்க. பசோண்டியே நசோசடசோ சசசோழ நசோட்டட அடுத்தது. அது தனிப்படுவது
சசசோழப் சபரரசுக்சக தீடம விடளப்பதசோகும். விடுதடல லபற்றே பசோண்டியேர் பழிக்குப் பழிவசோங்கத்
தவறேசோர் என்படத அவன் அறிந்தவன். ஆதலின், அவன் முதலில் பசோண்டியே நசோட்டட அடக்கப்
புறேப்பட்டசோன்.
பசோண்டியே நசோட்டுப் சபசோர் : கடல் அடலசபசோன்றே குதிடரகடளயும் கப்பல்கடள ஒத்த கரிகடளயும்
தண்ணிடர ஒத்த கசோலசோட் படடகடளயும் குசலசோத்துங்கன் அனுப்பினசோன்; அப்படடலசன்றேது-வடகடல்
லதன்கடடல உண்ணைச் லசன்றேது சபசோல் இருந்தது; பசோண்டியேர் ஐவர் (கலகக்கசோரர்) சசசோழர் படடக்கஞ்சிக்
கசோட்டிற்குள் புகுந்துலகசோண்டனர். சசசோழர்படட அக்கசோட்டட அழித்தது: பசோண்டியே மண்டலத்டத
லவன்றேது; நசோற்புறேமும் லவற்றித் தூண்கடள நட்டது; பசோண்டியேர் ஐவடரக் லகசோடியே மடலக்கசோடுகளிற்
புகுந்து ஒளியேச்லசய்தது; முத்துக் குளிக்கும் இடங்கடளயும் முத்தமழ்ப் லபசோதியேமடலடயேயும்
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டகப்பற்றியேது. இவ்வளப்பரியே லவற்றிக்கு மகிழ்ந்து குசலசோத்துங்கன் தன்படட வீரர்க்கும் பசோண்டியே
மண்டலத்தில் அங்கங்கு ஊர்கடள நல்கிச் சிறேப்புச் லசய்தசோன்; சகசோட்டசோற்றில் நிடலப்படட ஒன்டறே
நிறத்தி விட்டசோன்[8].
குசலசோத்துங்கன் பசோண்டியேடன அழித்துச் சசரர் லசருக்டக அடக்கி இருமுடறே கசோந்தளூர்ச்சசோடலயில்
கலமறத்தசோன் என்ற விக்கிரம சசசோழன் உலசோ உடரக்கின்றேது. குசலசோத்துங்கன் படட பசோண்டியேடர
முறியேடித்துச் சசசோழடர ஒடச் லசய்தது; கடற்றடறேப் பட்டினமசோன சசோடலயும் விழிஞமும்
டகப்பற்றியேது, என்ற கலிங்கத்துப் பரணி கூறகிறேது.
எனசவ, குசலசோத்துங்கன் பசோண்டி மண்டலத்டதயும் சசர மண்டலத்டதயும் லவன்ற அடமதிடயே
நிறவினசோன். அவன் அதடன அடமதியேசோக ஆளுமசோற சிற்றேரசடர எற்படுத்தினசோன்; தன் லசசோந்த நிடலப்
படடகடளப் பல இடங்களில் நிறத்தினசோன்; எனினும், அதன் சிற்றேரசர் ஆட்சியில் தடலயிட்டிலன்.
அவர்கள் லபரும்பசோலும் சுயேசோட்சி லபற்சறே இருந்தனர் என்னலசோம். அவர்கள் தனக்கு அடங்கி இருத்தல்
ஒன்டறேசயே கப்பல் கட்டல் என்றே ஒன்டறேசயே குசலசோத்துங்கன் எதிர்பசோர்த்தசோன். இஃது,
இம்மண்டலங்களில் குசலசோத்துங்கன் கல்லவட்டுகள் குடறேந்திருத்தல் லகசோண்டும் துணியேப்படும்[9].
லதன்னசோட்டில் குழப்பம் : சமற்லசசோன்ன நிகழ்ச்சிகளுக்குப் பதிடனந்து ஆண்டுகட்கு அப்பசோல்,
லதற்சக மீண்டும் குழப்பம் உண்டசோனது. அக்குழப்பத்தில் சவள்நசோடு (லதன் திருவசோங்கூர்) சிறேந்து
நின்றேது. குசலசோத்துங்கன் அக்குழப்பத்டத அடக்க நரசலசோக வீரன் என்னும் தசோடனத் தடலவடன
அனுப்பினசோன். அவனுக்குக் கசோலிங்கரசோயேன் என்னும் சவற லபயேரும் இருந்தது. அவடனப் பற்றிப் பல
கல்லவட்டுகளில் குறிப்பும் கசோணைப்படுகிறேது. அப்லபரு வீரன் குழப்பத்டத அடக்கிப் படகவடர
ஒடுக்கித் லதன்னசோட்டில் அடமதிடயே நிறவினசோன்[10].
ஈழத்து உறேவு : குசலசோத்துங்கன் சுயேசோட்சி நடத்திவந்த விசயேபசோகுவுடன் நட்புப் லபறே விடழந்து
தூதுக்குழுடவ அனுப்பினசோன். அசத சமயேம் விக்கிரமசோதித்தனும் தூதுக் குழு ஒன்டறேத் தக்க
பரிசுகளுடன் அனுப்பினசோன். விசயேபசோகு இருவடரயும் வரசவற்றச் சிறேப்புச் லசய்தசோன்; முதலில்
சசோளுக்கியே நசோட்டுத் தூதுவடரத் தன் நசோட்டுத் தூதருடன் அனுப்பினசோன். அவர்கள் சசசோழ நசோட்டிற்குள்
நுடழந்ததும், சசசோழ நசோட்டசோர் ஈழ நசோட்டுத்துசோதர் மூக்குகடளயும் கசோதுகடளயும் அறத்து அனுப்பினர்.
இதடன அறிந்த விசயேபசோகு லவகுண்லடழுந்தசோன் சசசோழர் தூதுக்குழுடவ அடழத்து ‘உம்மரசடன
என்சனசோடு தனித்துப் சபசோரிட வரச் லசய்க, இன்சறேல், இரு திறேத்துப் படடகசளனும் சபசோரிட்டுப்
பலத்டதக் கசோணைச் லசய்க’ என்ற கூறி, அவர்கட்குப் லபண்உடட தரித்துச் சசசோணைசோடு லசல்ல விடுத்தசோன்;
சசடன வீரடரக் கப்பல்களில் லசன்ற சசசோணைசோட்டடத் தசோக்கும்படி ஏவினசோன். கப்பல்களில் சசடனத்
தடலவர் இருவர் லசல்ல இருந்தனர். அவ்சவடள, ஈழப்படடகளில் இருந்த சவடளக்கசோரப்
படடயினர் (தமழர்) தசோம் சசசோணைசோடு லசல்ல முடியேசோலதனக் கூறிக் கலகம் விடளத்தனர்; சசடனத்
தடலவர் இருவடரயும் லகசோன்றேனர்; லபசோலநருவசோடவக் லகசோள்டளயிட்டனர்; அரசனது தங்டகடயேயும்
அவளுடடயே மக்கள் மூவடரயும் சிடறேப்பிடித்தனர்; அரண்மடனடயேத் தீக்கிடர ஆக்கினர்.
விசயேபசோகு லதன்மசோகசோணைம் சநசோக்கி ஓடினசோன். தன் லசல்வத்டத ஒளித்துடவத்து, தக்க படடயுடன்
லபசோல நருவசோடவ அடடந்தசோன், கடும்சபசோர் லசய்து படகவடர ஒடச் லசய்தசோன்; பிறேகு அவர்களில்
தடலவரசோயினசோடரப் பிடித்துக் டககடளக் கட்டி நிற்க டவத்துச் சுற்றிலும் தீ மூட்டிப் பழிக்குப் பழி
வசோங்கினசோன். எனினும், இதனுடன் விசயேபசோகு நின்றேசோனில்டல; தனது 45 ஆம் ஆட்சி ஆண்டில் தக்க
படடயுடன் கீழக் கடற்கடரயில் சசசோழடன எதிர்பசோர்த்து நின்றிருந்தசோன். சசசோழ அரசன் வரசோதடதக்
கண்டு சலிப்புற்ற மீண்டசோன் இந்நிகழ்ச்சி ஏறேத்தசோழக் கி.பி. 1088-இல் நடந்ததசோகும்.[11]
இந்நிகழ்ச்சிகட்குப் பிறேகு குசலசோத்துங்கன் விசயேபசோகுவுடன் நண்பன் ஆனசோன், ஈழத்தில் பசோண்டியேன்
கட்சிடயேச் சசர்ந்த சிங்கள இளவரசனசோன வீரப்லபரு மசோள் என்பவனுக்குச் சூரியேவல்லியேசோர் என்றே தன்
மகடள மணைம் லசய்து லகசோடுத்தசோன்[12].
சனத்துடன் உறேவு : இரசோசரசோசன், இரசோசசந்திரன் இவர்கள் சனத்துக்குத் தூதுவடர அனுப்பிக் கடல்
வசோணிகத்டதப் லபருக்கினசோற் சபசோலசவ கி.பி. 1077-இல் குசலசோத்துங்கன் 72
சபர்லகசோண்ட தூதுக்குழு ஒன்டறேச் சன நசோட்டிற்கு அனுப்பினசோன். அவர்கள் கண்ணைசோடிப் லபசோருள்கள்,
கற்பூரம், கசோண்டசோமருகத்தின் லகசோம்புகள், தந்தம், வசோசடனப் லபசோருள்கள், கிரசோம்பு, ஏலக்கசோய் முதலியே
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பல பண்டங்கடளச் சன அரசர்க்குப் பரிசிற் லபசோருள்களசோகக் லகசோண்டு லசன்றேனர். சன அரசன்
அவர்கடள வரசவற்றேசோன்; அப்லபசோருள்கடளப் லபரு மகிழ்ச்சிசயேசோடு லபற்றக் லகசோண்டசோன்,
அவற்றக்குப் பதிலசோக 81,800 லசம்புக் கசோசுகள் லகசோடுத்துப் லபருடமப் படுத்தினசோன்[13].
கடசோரத்துடன் உறேவு : குசலசோத்துங்கன் கடசோரத்டத அழித்தசோன் என்ற பரணி பகர்கிறேது. கடல் கடந்த
நசோடுகளிலிருந்து உயேர்ந்த லபசோருள்கள் பரிசிலசோக அனுப்பப்பட்டன என்ற குசலசோத்துங்கன்
கல்லவட்டுகள் கூறகின்றேன. கசோம்சபசோச நசோட்டு அரசன் குசலசோத்துங்கற்கு விடல உயேர்ந்த கல் ஒன்டறேக்
கசோட்சியேசோகக் கசோட்டினசோன் என்ற ஒரு கல்லவட்டுக் குறிக்கிறேது[14]. கி.பி. 1090-இல் பூரீவிசயேன் என்னும்
கடசோரத்தரசன், நசோகப்பட்டினத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த இரண்டு லபளத்த விஹசோரங்கட்குப் பள்ளிச்
சந்தமசோக விட்ட சிற்றரர்கடளக் குறித்துத் தசோனக் கட்டடள பிறேப்பிக்குமசோற குசலசோத்துங்கடன
சவண்டினசோன். அப்பள்ளிகள் இரசோசரசோசப் லபரும்பள்ளி, இரசோசசந்திர சசசோழப் லபரும்பள்ளி என்றே
லபயேடரக் லகசோண்டடவ. இப்பட்டயேம் லபறேக் கடசோரத்திலிருந்து வந்தவர் இரசோச வித்தியேசோதர பூரீ
சசோமந்தன், அபிமசநசோத் துங்க சசோமந்தன் என்பவரசோவர். இப்பட்டயேம் படழயேசோடறே (ஆயிரத்தளி)
[15] அரண்மடனயில் ‘கசோலிங்கரசோயேன்’ என்னும் அரியேடணைt து இருந்து அரசனசோல் விடுக்கப்பட்டது.
வந்த பரிசுகள் அரண்மடனவசோயிலில் நின்றே யேசோடனகள் மீது அழகு லசய்தன[16]. சுமத்ரசோவில் கிடடத்த
கல்லவட்டு, ‘திடச ஆயிரத்து ஐந்நூற்றவர்’ என்னும் லபயேர் லகசோண்ட சசசோணைசோட்டு வசோணிகக் குழுவினர்
இருந்தனர் என்படத உணைர்த்துகிறேது. இக்குழுவின் லபயேர் ‘நசோற்றிடசயும் உள்ள ஆயிரம் ஊர்களிலிருந்து
லசன்றே நூற வணிகர்’ என்னும் லபசோருடளக் லகசோண்டது[17]. இக்குறிப்புகளசோல், குசலசோத்துங்கன் யூனி
விசயே நசோட்டுடன் லநருங்கியே நட்புக் லகசோண்டிருந்தசோன் என்பதும், நன்முடறேயில் கடல் வசோணிகம் நடந்து
வந்தது என்பதும் அறியேக் கிடக்கின்றேன அல்லவசோ?
சவங்கி நசோடு : குசலசோத்துங்கன் சசசோணைசோட்டடச் சர்ப்படுத்திக் லகசோண்டு இருந்தலபசோழுது கி.பி. 1072-3-ல்
திரிபுரிடயே ஆண்ட லஹய்ஹயே அரசனசோன யேசகர்ணை சதவன் என்பவன் சவங்கிமீது படடலயேடுத்து
வந்தசோன். அவன் தன் கல்லவட்டில், ‘வன்டம மக்க ஆந்திர அரசடன லவன்ற
திரசோக்ஷசோரசோமத்தில்[18] உள்ள பீசமச்சுர சதவர்க்குப் பல அணிகலன்கடளப் பரிசசோகத் தந்சதன்’ என்ற
கூறியுள்ளசோன்[19]; இவன் குறித்த ஆந்திர அரசன் குசலசோத்துங்கன் சிற்றேப்பனசோன ஏழசோம் விசயேசோதித்தசன
ஆவன். குசலசோத்துங்கன் ஆகசோன். யேசகர்ணைசதவன் வந்து லசன்றேனசன தவிர, சவங்கி நசோட்டட
லவன்றேதசோகசவசோ, ஆண்டதசோகசவசோ கூறேச் சசோன்றில்டல.
சவங்கிடயே ஆண்ட இளவரசர் : சவங்கிடயே ஆண்ட ஜேயேசிம்மன் குசலசோத்துங்கனிடம் நல்லலண்ணைம்
லகசோண்டவனசோக இருந்ததில்டல. அவனுக்கும் குசலசோத்துங்கனுக்கும் இடடசயே கீடழக்கங்க அரசனசோன
இரசோசரசோசன் நின்ற சந்து லசய்தசோன் சபசோலும் அவன் விசயேசோதித்தற்கசோகக் குசலசோத்துங்கனிடம்
சபசோரிட்டசோன் என்ற அவனுடடயே கல்லவட்டுகள் குறிக்கின்றேன. விவரம் விளங்கவில்டல. அக்கங்க
அரசன் குசலசோத்துங்கன் மகளசோன இரசோச சுந்தரி என்பவடள மணைந்து லகசோண்டசோன்.
ஜேயேசிம்மன் கி.பி. 1076-இல் இறேந்தசோன். உடசன குசலசோத்துங்கன் தன் மக்களுள் ஒருவனசோன இரசோச ரசோச
மும்முடிச் சசசோழன் என்பவடன சவங்கி நசோட்டட ஆளும்படி அனுப்பினசோன். இவன் ஓரசோண்டு
அந்நசோட்டட ஆண்டு, விட்டுவிட்டசோன். கி.பி.1077-ல் மற்சறேசோர் இளவரசனசோன வீர சசசோழன் ஆளத்
லதசோடங்கினசோன். அவன் ஆற ஆண்டுகள் சவங்கிடயே ஆண்டசோன். கி.பி.1084 முதல் 1089 வடர மற்லறேசோரு
மகனசோன இரசோசரசோச சசசோழ கங்கன் என்பவன் சவங்கி நசோட்டட ஆண்டசோன். இவசன குசலசோத்துங்கனது
மூத்த டமந்தன். கி.பி.1089-இல் மீண்டும் வீர சசசோழசன சவங்கி நசோட்டட ஆண்டுவர அனுப்பப்பட்டசோன்.
அவன் கி.பி. 1092-93 வடர அந்நசோட்டட ஆண்டுவந்தசோன். கி.பி.1093 முதல் 1118 வடர விக்கிரம சசசோழன்
என்றே மற்சறேசோர் இளவரசன் சவங்கி நசோட்டட ஆண்டசோன். இம்டமந்தசன குசலசோத்துங்கற்குப் பிறேகு
சசசோழப் சபரரசன் ஆனவன்.
முதற் கலிங்கப் சபசோர்: இது குசலசோத்துங்கனது ஆட்சி ஆண்டு 26-இல் (கி.பி. 1006-இல்) நடந்தது.
இப்சபசோர் சவங்கிடயே ஆண்ட இளவரசனசோன விக்கிரம சசசோழனுக்கும் லதன் கலிங்க நசோட்டு
அரசனுக்கும் நிகழ்ந்ததசோகும். இப்சபசோரில் லகசோலது (எல்லூர்)டவ ஆண்ட லதலுங்க வீமன் (சிற்றேரசன்)
என்பவன் கலிங்க அரசற்கு உடந்டதயேசோக இருந்தசோன்; ஆதலின், இருவடரயும் விக்கிரமசசசோழன் ஒசர
கசோலத்தில் எதிர்த்துப் சபசோரிட சவண்டியேவன் ஆனசோன். சசசோழப் சபரரசற்கு அடங்கியே பரசோக்கிரம
பசோண்டியேன் வடக்கு சநசோக்கிச் லசன்ற விக்கிரம சசசோழற்கு உதவி புரிந்தசோன்[20]. இவ்விருவரும்
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நிகழ்த்தியே சபசோரில் லதன் கலிங்கம் பிடிபட்டது. வீமன் சிடறேப்பட்டசோன். லதன் கலிங்கம் என்பது
சகசோதசோவரிக்கும் மசகந்திர மடலக்கும் இடடப்பட்ட நிலப் பகுதியேசோகும்[21]. இப்பகுதி சவங்கி
நசோட்டடச் சசர்ந்திருந்தசதயேசோகும்[22]. இங்கிருந்த அரசன் சிடறேப்பட்டு ஒடுங்கியேதசோல் லதன் கலிங்கம்
அடமதியுற்றே நசோடசோனது. கி.பி. 1098-இல் லவளிப்பட்ட குசலசோத்துங்கனுடடயே கல்லவட்டுகள்
இப்பகுதிடயேச் சசர்ந்த சிம்மசோசலத்திலும் திரசோக்ஷசோரசோமத்திலும் கிடடத்துள்ளன.
இரண்டசோம் கலிங்கப் சபசோர் : இஃது ஏறேக்குடறேயே கி.பி. 1111 இல் நடந்தது இடதப் பற்றிக்
குசலசோத்துங்கன் கல்லவட்டுகள் கூறகின்றேன. கலிங்கத்துப் பரணி மக்க விரிவசோக விளக்கியுள்ளது.
முதலில் கல்லவட்டுகள் கூறவடதக் கசோண்சபசோம்: சசசோழர் படட சவங்கி நசோட்டடக் கடந்தது; படகவன்
சசசோழர் படடடயேத் தடுக்க யேசோடனப் படடடயே ஏவினசோன். அந்த யேசோடனகள் அடனத்தும்
லகசோல்லப்பட்டன. சசசோழர் படட கலிங்க நசோட்டில் எரி பரப்பியேது, கலிங்கப் படடயில் சிறேப்புற்றிருந்த
வீரர் அடனவடரயும் லகசோன்றேது. அவர் தடலகள் சபசோர்க் களத்தில் உருண்டன; கழுகுகள் அவற்டறேக்
லகசோத்தித்தின்றேன. முடிவில் வடகலிங்கம் பணிந்தது’[23].
கலிங்க அரசன் அனந்தவர்மன் என்பவன். அவன் சசசோழடன மதியேசோது திடறே கட்டசோதிருந்தசோன். அதனசோல்
சசசோழன் தன் படடத்தடலவனசோன கருணைசோகரத் லதசோண்டடமசோன் என்பவடனப் லபரும்படடயுடன்
அனுப்பினசோன். அத்தடலவனுடன் லசன்றே படட பசோலசோற, லபசோன்முகரி, பழவசோற. லகசோல்லியேசோற, வட
லபண்டணை, வயேலசோற, மண்ணைசோற, குன்றியேசோற, ஆகியேவற்டறேக் கடந்து கிருஷ்டணைடயேயும் தசோண்டியேது;
பிறேகு சகசோதசோவரி, பம்டபயேசோற, சகசோதடம ஆறகடளக் கடந்து கலிங்க நசோட்டட அடடந்தது; அங்குச் சில
நகரங்களில் எரி லகசோளுவிச் சில ஊர்கடளச் சூடறே ஆடியேது. படடலயேடுப்டபக் சகட்ட கலிங்க அரசன்
சினந்து, தன் படடகடளத் திரட்டினசோன். அப்லபசோழுது எங்கரசோயேன் என்னும் அடமச்சன், சசசோழன் படட
வலிடமடயேப் பல சசோன்றகளசோல் விளக்கிச் சந்து லசய்துலகசோள்ளும்படி அறிவுறத்தினசோன். அரசன்
சகட்டசோனில்டல. இறதியில் சபசோர் நடந்தது. கலிங்க அரசன் சதசோற்சறேசோடினசோன். அவடனக் கருணைசோகரத்
லதசோண்டடமசோன் சதடிப் பிடிக்க முடியேசோது, லபரும் லபசோருசளசோடு சசசோணைசோடு மீண்டசோன்.
சயேங்லகசோண்டசோர் புலவர் முடறேயில் சில இடங்களில் லசய்திகடள மகுத்துக் கூறி இருப்பினும்,
படடலயேடுப்பு, லவற்றி என்படவ உண்டமச் லசய்திகசள என்பது கல்லவட்டுகளசோல் உறதிப்படுகிறேது.
கலிங்க அரசனசோன அனந்தவர்மன் யேசோவன்? இரசோசரசோச கங்கனுக்கும் குசலசோத்துங்கன் மகளசோன இரசோச
சுந்தரிக்கும் பிறேந்தவசன ஆவன். எனினும் என்ன? அரசன் என்னும் ஆணைவம் உறேடவ மதியேசோதன்சறேசோ?
இப்சபசோருக்குப் பரணி கூறம் கசோரணைம் லபசோருத்தம் அன்ற. வட கலிங்கம் சசசோழனுக்கு உட்பட்டதன்ற.
சசசோழன் வட கலிங்கத்டதப் பிடித்து ஆண்டதசோகவும் சசோன்றில்டல[24]. ‘வடகலிங்கத்தரசன் நசோடு
சவட்டகயேசோல் லதன் கலிங்கத்டதக் டகப்பற்றே முடனந்திருக்கலசோம். இச்லசய்தி கசோஞ்சி
அரண்மடன[25] யிலிருந்து குசலசோத்துங்கற்கு எட்டியேது. அவன் உடசன லதசோண்டடமசோடன சவங்கி
இளவரசற்கு உதவியேசோக அனுப்பினசோன்’ எனக் சகசோடசல லபசோருத்தம் உடடயேது; அல்லது, முதற்
கலிங்கப் சபசோரும் இந்த இரண்டசோம் கலிங்கப் சபசோரும் சசோளுக்கியே விக்கிரமசோதித்தன் சூழ்ச்சியேசோல்
நடந்தன என்றம் கூறேலசோம். சவங்கிடயேச் சசசோழர் ஆட்சியிலிருந்து ஒழிப்படதசயே சநசோக்கமசோகக்
லகசோண்ட அவன், பலமுடறே சிற்றேரசர் பலடர சவங்கிடயே ஆண்ட இளவரசர்க்கு மசோறேசோகத்
தூண்டினனசோதல் சவண்டும். இத் துண்டல் முயேற்சி ஏறேத்தசோழக் கி.பி.1118-ல் பயேனளித்த லதன்னலசோம்.
சவங்கி அரசு:குசலசோத்துங்கன் தன் இறதிலநருங்குவடத அறிந்து, கி.பி.1118-இல் விக்கிரம சசசோழடன
சவங்கியிலிருந்து அடழத்துக்லகசோண்டசோன்.உடசனசவங்கிநசோட்டிற்குழப்பம் உண்டசோனது[26]. இஃது
உண்டம என்படதக் குசலசோத்துங்கன் 48-ஆம் ஆண்டுக் கல்லவட்டுகளும் விக்கிரமசசசோழன்
கல்லவட்டுகளுசம உணைர்த்துகின்றேன. திரசோக்ஷசோரசோமத்தில் குசலசோத்துங்கனுடடயே 48-ஆம் ஆண்டுக்
கல்லவட்டுகள் வடரதசோம் கிடடத்துள்ளன. சவங்கியில் விக்கிரம சசசோழன் பட்டம் லபற்றே பிறேகு
உண்டசோன கல்லவட்டுகள் இல்டல. அடவ குண்டுடரசயே வட எல்டலயேசோகக்
லகசோண்டுவிட்டன. இதனசோல், சவங்கிநசோடு சவறேசோகிவிட்டடத நன்குணைரலசோம் அன்சறேசோ? ஆனசோல்,
சவங்கியிலும் திரசோக்ஷசோரசோமம் முதலியே இடங்களிலும் விக்கிரமசோதித்தனுடடயே 45 முதல் 48 வடர உள்ள
ஆட்சி ஆண்டுகளில் லபசோறிக்கப்பட்ட கல்லவட்டுகள் பல கிடடத்துள்ளன. இக் கல்லவட்டுகள் சவங்கி
நசோட்டில் இருந்த சிற்றேரசர் பலருடடயேன. இவற்றள் விக்கிரம ஆண்டும், விக்கிரமன் சபரரசிற்குத்
தசோங்கள் பணிந்தவர்கள் என்றம் அச்சிற்றேரசர் குறிப்பிட்டுள்ளனர். கி.பி.1118-இல் விக்கிரமசோதித்தனின்
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தண்டநசோயேகனசோன அனந்தப்பசோடலயேன் என்பவன் சவங்கிடயே ஆண்டசோன் என்ற கல்லவட்லடசோன்ற.
குறிக்கிறேது[27]. கி.பி. 1120-இல் இவன் மடனவி பீசமசுவரர் சகசோவிலுக்களித்த தசோனத்டதக் குறிக்கும்
கல்லவட்டில் விக்கிரம ஆண்சடகுறிக்கப்பட்டுள்ளது[28]. திரசோக்ஷசோரசோமத்துக் கல்லவட்டுகள் கி.பி. 1132-3
வடர சசோளுக்கியே-விக்கிரம ஆண்டுகடளக் குறிக்கின்றேன. அனந்தபசோடலயேன் உறேவினன் ஒருவன்
கிருஷ்டணைக் சகசோட்டத்தில் உள்ள ‘லகசோண்ட பல்லி’டயேக் கி.பி. 1727-இல் ஆண்டுவந்தசோன்[29].
கிருஷ்டணையேசோற்றக்குத் லதன்பசோற்பட்ட நசோட்டடக் ‘லகசோள்ளிப்பசோக்டக’யின் அரசன் என்னும்
பட்டத்துடன் நம்பிரசோசன் என்பவன் கி.பி. 1131-இல் ஆண்டுவந்தசோன்[30]. இதுகசோறம் கூறியே
சசோன்றகளசோல், குசலசோத்துங்கன்சபரரசிற்கு உட்பட்டிருந்த அவனுக்கு உரிடமயேசோன சவங்கிநசோடு,
அவனது ஆட்சி இறதியில் கி.பி.1118-இல் விக்கிரமசோதித்தனசோல் டகப்பற்றேப்பட்டது
விளங்குகிறேதன்சறேசோ? இம்முடிவினசோல் விக்கிரமசோதித்தன் முதலிற் லகசோண்ட (சசசோழ நசோட்டடயும்
சவங்கிடயேயும் சவற பிரிக்க சவண்டும் என்றே) எண்ணைமும் நிடறேசவற்றிக் லகசோண்டசோன் என்பதும்
லதளிவசோகின்றேது.
கங்கபசோடி பிரிந்தது : டமசூரில் அஸ்ஸன், கடுர் சகசோட்டங்கடளயும் நசோகமங்கல தசோலுகசோடவயும்
லகசோண்ட நிலப் பரப்டப முதலில் ஆண்டவர் லஹசோய்சளர் என்னும் மரபினர். இவர்கள் சமடலச்
சசோளுக்கிய்ர்களுக்கு அடங்கி ஆண்டு வந்த சிற்றேரசர். இவருள் ஒருவனசோன எரியேங்கன் என்பவசன
குசலசோத்துங்கற்கும் விக்கிரமசோதித்தற்கும் நடந்த சபசோரிற் பின்னவன் பக்கம் நின்ற சபசோரிட்டவன்.
லஹசோய்சளர் இரசோசரசோசன் கசோலம் முதசல இருந்து வந்தனர்.
அவருள் முதல் அரசன் திருமகசோமன் (கி.பி. 1022-1040) என்பவன். அவன் மகன் விநயேசோதித்தன். அவன்
மகசன எரியேங்கன். விநயேசோதித்தன் கி.பி.1040 முதல் 1100 வடர ஆண்டசோன். கி.பி.1100-இல் பிட்டிக
விஷ்ணு வர்த்தனன் அரசன் ஆனசோன். இவன் கி.பி.1116-இல் சசசோழரிடமருந்து தடழக்கசோட்டட மீட்டசோன்,
அதனசோல் ‘தடழக் கசோடு[குறிப்பு 1] லகசோண்ட’ என்னும் லதசோடடரத் தன் லபயேர்க்கு முன் பூண்டசோன். அந்த
ஆண்டிசல இவன் கங்கபசோடி முழுவதும் தனதசோக்கி ஆண்டசோன் என்பது இவன் கல்லவட்டசோல்
லதரிகிறேது[31].
கங்கபசோடி நீண்ட கசோலமசோகச் சசசோழர் ஆட்சியில் இருந்து வந்த நசோடசோகும். அது லகசோங்கு நசோட்டட
அடுத்தது; ஆசலசோல், லகசோங்கு நசோட்டட ஆண்டுவந்த அதியேமசோன் சமற்பசோர்டவயில் இருந்து வந்தது.
அதியேமசோன்கள் சசசோழர் படடத்தடலவரசோகவும் சிற்றேரசரசோகவும் இருந்தசோர்கள். விஷ்ணுவர்த்தனன்
தசோடனத் தடலவனசோன ‘கங்கரசோசன்’ அதியேமசோடனச் சரண்புக அடழத்தசோன். அதியேமசோன் மறக்கசவ, சபசோர்
மூண்டது. அதியேம்ல்ேசோன், தசோசமசோதரன், நரசிம்மவர்மன் முதலியே சசசோழர் படடத் தடலவர்கள்
சபசோரிட்டனர்; இறதியில் சதசோற்றேனர். அதன் விடளவசோகக் கங்கபசோடி லஹசோய்சளர் ஆட்சிக்குச்
லசன்றவிட்டது[32]. குசலசோத்துங்கன் கல்லவட்டுகள் 15 வடரசயே கங்கபசோடியிற் கிடடத்துள்ளன.
ஆதலின், கி.பி.1115-இல் கங்கபசோடி டக மசோறியேது உண்டமயேசோகும்.
லவளிநசோடுகளின் லதசோடர்பு : குசலசோத்துங்கன் ஆட்சிக்குட்பட்ட சசசோழப் லபருநசோடு
லவளிநசோடுகளுடன் லநருங்கியே லதசோடர்பு லகசோண்டிருந்தது. கடசோரத்துடனும் சனத்துடனும்
லகசோண்டிருந்த லதசோடர்பு முன்னசர விளக்கப்பட்டது. கங்டக லகசோண்ட சசசோழபுரத்துக் சகசோவிலில் உள்ள
கல்லவட்டு ஒன்றில் வடநசோடுகளுடன் சசசோழப் லபருநசோடு லகசோண்டிருந்த லதசோடர்பு குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
கன்சனசோசி அரசனசோன மதனபசோலன் அல்லது அவன் மகனசோன சகசோவிந்த சந்திரனது லமய்ப்புகழ்
அக்கல்லவட்டில் லபசோறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் முதலில் குசலசோத்துங்கனது 41-ஆம் ஆட்சி ஆண்டு
குறிக்கப்பட்டுள்ளது; பிறேகு கன்சனசோசி அரசன் புகழ் லபசோறிக்கப்பட்டுள்ளது; பின்னர்க் கல்லவட்டின்
கசோரணைம் வடரயேப்பட்டுள்ளது. கன்சனசோசிக்கும் சசசோழ நசோட்டிற்கும் என்ன லதசோடர்பு இருந்தது என்பது
லதரியேவில்டல. கன்சனசோசி நசோட்டசோர் கதிரவன் வணைக்கத்திற் டகசதர்ந்தவர். சசசோழ நசோட்டில்
குசலசோத்துங்கன் ஆட்சியில் அவ்வணைக்கம் சிறேப்பிடம் லபற்றிருந்தது[33]. சசசோழ நசோட்டு
வசோகீசுவரர r விதர் என்பவர் ஒரிஸ்ஸசோ நசோட்டுச் சசோக்கியேரசுழிதர் மசோணைவரசோவர் என்படதக் சகசோவிந்த
சந்திரன் லசப்புப்பட்டயேம் கூறகிறேது. சகசோவிந்த சந்திரன் (கன்சனசோசி அரசன்) விட்ட கல்லவட்டின்
கசோலம் கி.பி.1129 ஆகும்[34]. கசோம்சபசோச நசோட்டு அரசன் குசலசோத்துங்கனுக்கு விடல உயேர்ந்த கல் ஒன்டறேக்
கசோட்டினசோன்; பிறேகு அதடன அவனுக்குப் பரிசசோக அளித்தசோன். குசலசோத்துங்கன் அதடனச் சிதம்பரம்
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உட்சகசோவிற்கு எதிசரயுள்ள சுவரிற் பதித்தசோன் என்ற சிதம்பரம் சகசோவில் கல்லவட்டு ஒன்ற குறிக்கிறேது.
அதன் கசோலம் கி.பி.1114[35].
சசசோழப் சபரரசு : குசலசோத்துங்கன் ஆட்சியில் 45 ஆண்டுகள் வடர (கி.பி.1115 வடர) சசசோழப் சபரரசு
முன்சனசோர் டவத்த அளவிசலசயே இருந்தது. லதற்சக ஈழ மண்டலம் ஒன்சறே ஆட்சியிலிருந்து
பிரிந்துவிட்டது. கி.பி.1116-இல் கங்கபசோடி பிரிந்தது. கி.பி.1118-இல் சவங்கி நசோட்டின் லபரும் பகுதியும்
சசோளுக்கியேர் ஆட்சிக்கு மசோறிவிட்டது. குசலசோத்துங்கன் இறேக்குந் தறவசோயில் கடப்டப, கர்நூல்
சகசோட்டங்கசன வட எல்டலயேசோக இருந்தன எனலசோம். கடப்டபக் சகசோட்டத்தில் உள்ள நந்தலூர்
குசலசோத்துங்க சசசோழச் சதுர்சவதி மங்கலம்’ எனப் லபயேர் லபற்றேது[36].
தடலநகரங்கள் : (1) குசலசோத்துங்கனுடடயே சிறேப் புடடக் சகசோ நகர் கங்டக லகசோண்ட சசசோழபுரசம
ஆகும். (2) அடுத்தது கசோஞ்சிபுரமசோகும். அதில் இருந்த அபிசஷக மண்டபத்தில் இருந்சத அரசன்
சிறேப்புடடயே பல பட்டயேங்கடள லவளியிட்டுள்ளசோன்[37]. (3) கங்டக லகசோண்ட சசசோழன் வளர்த்த
சிறேப்புடடயே அரண்மடன யேசோன ஆயிரத்தளி (படழயேசோடறே)யில் இருந்த அரண்மடன ஒன்ற[38] (4)
திருமழபசோடி அரசற்கு உகந்த சிறேந்த நகரமசோக இருந்தது[39].
சிற்றேரசர் : குசலசோத்துங்கன் ஆட்சியில் லவளிப்பட்ட கல்லவட்டுகளில் சிற்றேரசர் பலர்
குறிக்கப்பட்டுள்ளனர். (1) லதன் ஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்தின் வடசமற்கு மடலப் பகுதிடயேச் சசதிரசோயேர்
என்னும் லபயேர் லகசோண்ட சிற்றேரசர் ஆண்டு வந்தனர். அவர் தடலநகர் கிளியூர் என்பது. (2) லபரியே
உடடயேசோன் இரசோசரசோசன், சந்திரன் மடலயேனசோன இரசோசசந்திர சசசோழன் என்பவர்
திருமுடனப்பசோடிநசோட்டில் சபரரசர். அவருக்கு அடங்கியே தடலவர் சிலர் இருந்தனர். அவர்கள்
மடலயேகுலரசோசன் முதலிசயேசோர். (3) வட ஆர்க்கசோட்டில் சமற்குப் பகுதியும் டமசூரின் கிழக்குப் பகுதியும்
சசர்ந்த நசோடு முள்வசோய் நசோடு’ எனப்பட்டது. அதடனக் கங்க நுளம்பன் ஒருவன் ஆண்டு வந்தசோன்[40]. (4)
சவங்கி நசோட்டில் லவலனசோண்டித் தடலவனசோன ‘லகசோங்கன் வடபகுதிச் சிற்றேரசருட் சிறேந்தவன். அவன்
மரபினர் நீண்டகசோலம் தம் நசோட்டட அடமதியேசோக ஆண்டு வந்தனர்[41]. குசலசோத்துங்கன் இக்லகசோங்கன்
மகடனத் தன் டமந்தன் சபசோலக் கருதிச் சிறேப்புச் லசய்தசோன் என்ற கல்லவட்டுக் கூறகிறேது. (5)
கடப்டபடயே ஆண்ட சிற்றேரசன் லபசோத்தப்பி - கசோம சசசோட மகசோரசோசன் என்பவன். அவனுடடயே சசடனத்
தடலவர்கள் இரசோமண்ணைன், லபக்கட பீமய்யேன் என்பவர்[42]. (6) மற்லறேசோரு லதலுங்கச் சிற்றேரசன்
பல்லவ மரபினன் ஆவன். அவன் தன்டன மகசோ மண்டசலசுவரன் என்றம் “கசோஞ்சிபுசரசுவரன் என்றம்
கூறியுள்ளசோன்[43].
அடமச்சரும் தசோடனத் தடலவரும் : இவர் பலரசோவர். இவருட்சிறேந்தவர் சிலசர. இவருள்
‘ஞசோனமூர்த்தி பண்டிதன் ஆன மதுரசோந்தகப் பிரமசோதிரசோசன்’ என்பவன் ஒருவன். இவன் நசோலூடரச்
சசர்ந்தவன்; வத்ச சகசோத்திரத்தசோன். இவன் சசசோழன் தசோடனத் தடலவருள் ஒருவன்[44]. ‘பசோரத்வசோசன்
மன்றே நசோரசோயேணைன்’ என்பவன் ஒருவன். இவனுக்கு வீர சந்சதசோஷ பிரம சக்கரவர்த்தி என்றே லபயேரும்
இருந்தது. இவன் திருப்பத்துடர ஆண்ட சிற்றேரசன் சபசோலும் இவன் குசலசோத்துங்கன் அடமச்சருள்
ஒருவன்[45]. கருணைசோகரத் லதசோண்டடமசோன் புகழ் லபற்றே சசடனத் தடலவனும் அடமச்சனும் ஆவன்.
இவன் பல்லவர் குலத் சதசோன்றேல்; ‘வண்டடயேர் அரசன்-அரசர்கள் நசோதன் - மந்திரி - உலகு புகழ்
கருணைசோகரன்’ என்ற சயேங்லகசோண்டசோரசோல் கலிங்கத்துப் பரணியிற் புகழப் லபற்றேவன். இவன் விக்கிரம
சசசோழனது ஆட்சியிலும் இருந்தசோன் என்படத விக்கிரம சசசோழன் உலசோகுறித்துள்ளது. இவனது ஊர்
வண்டட என்பது. அது,சசசோழமண்டலத்தில் குசலசோத்துங்க சசசோழ வளநசோட்டடச் சசோர்ந்த திருநடறேயூர்
நசோட்டில் உள்ள வண்டசோழஞ்சசரி என்படதக் கல்லவட்டு ஒன்ற உணைர்த்துகிறேது[46]. அஃது இப்லபசோழுது
‘வண்டுவசோஞ்சசர’ என்னும் லபயேருடன் இருக்கிறேது. இத்லதசோண்டடமசோன் மடனவி லபயேர் ‘அழகியே
மணைவசோளனி மண்டடயேசோழ்வசோர்’ என்பது. அவள் சில சகசோவில்கட்கு நிபந்தங்கள் விடுத்துள்ளசோள்.
கருணைசோகரத் லதசோண்டட மசோன் தடமயேன் ‘சசனசோபதி-பல்லவரசோசர்’ என்பவன். அவன் லகசோடி, படழயே
பல்லவர் லகசோடியேசோகியே நந்திக் லகசோடியேசோகும்[47]. அவனும் கலிங்கப் சபசோரிற் கலந்து லகசோண்டவன்
என்படதப் பரணி பகர்கிறேது. கருணைசோகரன் திருவசோரூர்ச் சிவபிரசோனிடம் நீங்கசோத சபரன்பு உடடயேவன்;
அக்சகசோவிலில் பல திருப்பணிகள் லசய்தவன்; அக்சகசோவிற் லபருமசோன் திருவடிகளிற் கலந்தவன்,
தியேசோசகசர் லபயேர்களுள் கருணைசோகரத் லதசோண்டடமசோன் என்பதும் ஒன்றேசோகும். அப்லபயேர் இவனசோற்றேசோன்
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உண்டசோனது என்ற திருவசோரூர் உலசோ குறிக்கின்றேது. இக்குறிப்பசோல் இவன் சிறேந்த சிவபக்தன் என்பது
விளக்கமசோகின்றேது.
அடரயேன் மதுரசோந்தகன் ஆன குசலசோத்துங்க சசசோழ சகரளரசோசன் என்பவன் ஒருவன். இவன் சிறேந்த
சசடனத் தடலவன்; சசசோழ மண்டலத்து மண்ணி நசோட்டில் உள்ள முடழயூருக்குத் தடலவன்:
‘குசலசோத்துங்க சசசோழக் சகரள ரசோசன்’ என்றே பட்டம் லபற்றேவன். இவன் சசரநசோட்டுப் சபசோரில் சசடனடயே
நடத்திச் லசன்ற லவற்றி லபற்றேதசோல் இப்லபயேர் லபற்றேவன். இவன், குசலசோத்துங்கன் சகசோட்டசோற்றில்
நிறவியே நிடலப்படடக்குத் தடலவனசோக இருந்தவன். இத்தடலவன் சகசோட்டசோற்றில் இரசோசசந்திர
சசசோசழச்சரம்” என்றே சகசோவிடலக் கட்டினசோன்[48]. அக்சகசோவிற்குக் குசலசோத்துங்கன் நிலதசோனம் லசய்துள்
ளசோன். இத் தடலவனும் சிறேந்த சிவபக்தன் என்பது லதரிகிறேது.
மணைவிற் கூத்தனசோன கசோலிங்கரசோயேன் என்பவன் லபருஞ் சிறேப்புற்றே சசடனத் தடலவன் ஆவன். இவன்
லதசோண்டட மண்டலத்து இருபத்து நசோன்கு சகசோட்டங்களுள் ஒன்றேசோன ‘மணைவில்’ என்றே ஊரின்
தடலவன். இவன் குசலசோத்துங்கன் படடத்தடலவனசோக அமர்ந்து, பசோண்டி நசோடு, சவணைசோடு, மடலநசோடு
முதலியே நசோடுகசளசோடு சபசோர் நடத்திப் புகழ் லபற்றேவன்[49]. இவனசோல் சசசோழனுக்கு நிடலத்த புகழ்
உண்டசோனது. இவனது திறேடமடயேக் கண்டு பசோரசோட்டியே குசலசோத்துங்கன் இவற்குக் ‘கசோலிங்க ரசோயேன்’
என்னும் பட்டம் அளித்துச் சிறேப்புச் லசய்தசோன். இவன் விக்கிரம சசசோழன் ஆட்சியிலும் உயேர்நிடலயில்
இருந்தசோன்[50].
இவன் சிறேந்த சிவபக்தன். இவன் சிதம்பரம் கூத்தப் பிரசோனிடம் சபரன்பு பூண்டவன்; அங்குப் பல
திருப்பணிகள் லசய்தசோன், தில்டல அம்பலத்டதப் லபசோன் சவய்ந்தசோன்; நூற்றக்கசோல் மண்டபம், லபரியே
திருச்சுற்ற மசோளிடக, சதவசோரம் ஓதுவதற்குரியே மண்டபம், சிவகசோம சகசோட்டம் முதலியேன கட்டுவித்தசோன்;
‘தியேசோகவல்லி’ முதலியே சிற்றசோர்கடள இச் சிதம்பரம் சகசோவிலுக்குத் சதவதசோனமசோக அளித்தசோன்; மூவர்
சதவசோரப் பதிகங் தடளச் லசப்சபடுகளில் எழுதுவித்துத் தில்டலயேம் பதியிற் சசமத்து டவத்தசோன்[51].
இவ்வீரன் திருவதிடகக் சகசோவிலில் கசோமசகசோட்டம் எடுப்பித்துப் லபசோன் சவய்ந்தசோன்; அடரங்கு
அடமத்தசோன்; சவள்விச் சசோடல ஒன்டறே அடமத்தசோன்; சதவதசோனமசோக நிலங்கடள விட்டசோன். இங்ஙனம்
இப் லபரிசயேசோன் லசய்த திருப்பணிகள் பல ஆகும். இவற்டறே விளக்கக்கூடியே லவண்பசோக்கள் சிதம்பரம்
சகசோவிலிலும் திருவதிடகக் சகசோவிலிலும் வடரயேப்பட்டுள்ளன[52].
அரசன் விருதுப் லபயேர்கள் : இரசோசசகசரி முதல் குசலசோத்துங்க சசசோழசதவன், திரிபுவன சக்கரவர்த்தி,
இரசோசசந்திரன், விஷ்ணுவர்த்தனன், சர்வசலசோகசோச்ரயேன், பரசோந்தகன், லபருமசோன் அடிகள், விக்கிரம
சசசோழன், குலசசகர பசோண்டியே குலசோந்தகன், அபயேன், சயேதரன் முதலியே பட்டங்கடளக் லகசோண்டிருந்தசோன்.
திருநீற்றச் சசசோழன் என்றே லபயேரும் இவனுக்குண்டு. இப்லபயேரசோல் ஒரு சிற்றசோர் இருந்தது. ’சுங்கம்
தவிர்த்த சசசோழன் என்றம் குசலசோத்துங்கன் லபயேர் லபற்றேசோன். ‘உலகுய்யே வந்தசோன், விருதரசோச பயேங்கரன்’
என்பனவும் குசலசோத்துங்கன் சிறேப்புப் லபயேர்கசள என்பது பரணியேசோல் லதரிகிறேது.
நசோட்டுப் பிரிவுகள் : குசலசோத்துங்கன் ஆட்சியில் இருந்த சசசோழப் லபருநசோடு பல மண்டலங்களசோகப்
பிரிக்கப் பட்டிருந்தது. அடவ (1) சசசோழ மண்டலம் (2) சயேங் லகசோண்ட சசசோழ மண்டலம் (3) இரசோசரசோசப்
பசோண்டிமண்டலம் (4) மும்முடிச் சசசோழ மண்டலம் (5) சவங்டக மண்டலம் (6) மடலமண்டலம் (7)
அதிரசோசரசோச மண்டலம் என்பன. இவற்றள் சசசோழ மண்டலம் என்பது தஞ்சசோவூர் திருச்சிரசோப்பள்ளிக்
சகசோட்டங்களும் லதன் ஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்தின் ஒரு பகுதியும் தன்னகத்சத லகசோண்டதசோகும்;
சயேங்லகசோண்ட சசசோழமண்டலம் - லதன் ஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்தின் லபரும் பகுதியும் லசங்கற்பட்டு, வட
ஆர்க்கசோடு, சித்துர் ஆகியே சகசோட்டங்கடளயும் தன்னகத்துக் லகசோண்டதசோகும். இரசோசரசோசப் பசோண்டி
மண்டலம் என்பது மதுடர, இரசோமநசோதபுரம், திருலநல்சவலி ஆகியே சகசோட்டங்கடளப் லபற்றே
நிலப்பரப்பசோகும். மும்முடிச் சசசோழமண்டலம் என்பது ஈழ நசோட்டின் வடபகுதிகளசோகும். சவங்டக
மண்டலம் என்பது கீடழச் சசோளுக்கியே நசோடசோகும். மடலமண்டலம் என்பது திருவசோங்கூர், லகசோச்சி, சசலம்
சகசோட்டத்தின் ஒரு பகுதி, மடலயேசோளக் சகசோட்டம் ஆகியேடவ அடங்கியே நிலப்பரப்பசோகும். அதிரசோசரசோச
மண்டலம் என்பது சகசோயேமுத்துசோர்க் சகசோட்டத்டதயும் சசலம் சகசோட்டத்தின் லபரு பகுதிடயேயும்
லகசோண்ட லகசோங்குநசோடு ஆகும்.
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இவன் கசோலத்தும் மண்டலம் பல வளநசோடுகளசோகவும், வளநசோடு பல நசோடுகளசோகவும் பிரிக்கப்பட்டன.
குசலசோத்துங்கன் தன் ஆட்சிக் கசோலத்தில் இவ் வளநசோடுகட்குரியே லபயேர்கடள நீக்கித் தன் லபயேர்கடள
அவற்றக்கு இட்டனன்; ‘ஷத்திரியே சிகசோமணி வளநசோடு’ என்படதக் ‘குசலசோத்துங்க சசசோழ வளநசோடு’ என
மசோற்றினசோன்; இரசோசசந்திர சிங்கவள நசோட்டட இரண்டசோகப் பிரித்தசோன்; சமற்குப் பகுதிக்கு
‘உலகுய்யேவந்த சசசோழவளநசோடு’ என்றம் கிழக்குப் பகுதிக்கு ‘விருதரசோச பயேங்கர வளநசோடு’ என்றம்
லபயேரிட்டசோன். இவ் வளநசோடுகள் லபரும்பசோலும் இரண்டு ஆறகடளசயே எல்டலயேசோகக் லகசோண்டிருந்தன
என்பது கல்லவட்டுகளசோல் நன்கறியேலசோம். சயேங்லகசோண்ட சசசோழ மண்டலமசோகியே லதசோண்டட நசோடு
மட்டும் பல்லவர் கசோலத்தில் இருந்தசோற் சபசோலசவ 24 சகசோட்டங்கடளப் லபற்சறே இருந்து வந்தது.
அரசியேல் குசலசோத்துங்கன் சிறேந்த அரசியேல் நிபுணைன், குடிகள் உள்ளத்டதத் தன்பசோல் ஈர்த்தசல தன்
கடடம

1. S.I.I. Vol. II, No.4 என்படத நன்குணைர்ந்தவன்; ஆதலின் முதலில் ஒவ் லவசோருவரும் அரசர்க்கு
ஆண்டுசதசோறம் லசலுத்திவந்த சங்கம் நீக்கினசோன். இச்சுங்கம் ஏற்றமதிப் லபசோருள்கட்கு இடப்படும்
தீர்டவயேசோகும். இச் லசயேலசோல் மக்கள் இவடனச் ‘சுங்கம் தவிர்த்த சசசோழன்’ எனப் பசோரசோட்டினர்; ‘தவிரசோத
சுங்கம் தவிர்த்சதசோன்’ எனப் பரணி பசோடியே சயேங்லகசோண்டசோர் இவடன வசோயேசோரப் புகழ்ந்தனர். இச்சுங்கம்
தவிர்த்தடம சசசோழநசோட்டளசவ இருந்தது சபசோலும்! கி.பி.194-இல் லவளிப்பட்ட கல்லவட்டு ஒன்ற,
‘சசசோழ நசோட்டில் சுங்கம் வசூலிப்பதில்டல’ என்படதக் சுட்டுகிறேது[53]. தஞ்சசோவூடரச் சசர்ந்த
கருந்திட்டடக் குடி ‘சுங்கம் தவிர்த்த சசசோழநல்லூர்’ எனப் லபயேர் லபற்றேது[54]
குசலசோத்துங்கன் தன் 17-ஆம் ஆட்சி ஆண்டிலும் 40-ஆம் ஆட்சி ஆண்டிலும் நிலத்டத அளக்குமசோற
கட்டடளயிட்டசோன் அளந்து முடிந்த பிறேகு குடிகளிடம் ஆறில் ஒரு கடடம வசோங்கினசோன்.
குசலசோத்துங்கன் ஆட்சியில் வரி விதிக்கப்படசோமல் ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்களும் உண்டு. இடவசயே
இவனது ஆட்சியின் சிறேந்த லசயேல்கள். ஏடனயேடவ ‘சசசோழர் அரசியேல்’என்னும் பிற்பகுதியில் விளக்கம்
லபறம் ஆண்டுக் கசோண்க.
அரசன் : குசலசோத்துங்கன் சிறேந்த கல்விமசோன். இவன் சவங்கி நசோட்டிற் பிறேந்தவன்; நன்டனயே பட்டடனக்
லகசோண்டு லதலுங்கில் பசோரதம் பசோடச் லசய்த இரசோசரசோச நசரந்திரன் லசல்வமகன் ஆதலின் இவன்
லதலுங்கு லமசோழியில் வல்லவனசோக இருந்தசோன்; வடலமசோழி அறிவும் லபற்றிருந்தசோன் என்பது
கூறேப்படுகிறேது. தமழில் சிறேந்த அறிவுடடயேவன் என்ற பரணி ஆசிரியேர் குறித்துள்ளசோர். இவன்
கடலயிலனசோடும் கவிவசோணைர் கவியி லனசோடும் இடசயிலனசோடும், லபசோழுது சபசோக்கியேவன்[55].
கவிவசோணைர் என்றேடமயேசோல், இவனது அடவக்களத்தில் இருந்த சயேங்லகசோண்டசோர் தவிர சவற புலவர்
பலரும் இவடன அடிக்கடி லசன்ற கண்டனர் சபசோலும் இவன் புலவர் பலடர ஆதரித்தசோன் சபசோலும்
இவன் சிறேந்த வீரன்! கலக்க முற்றக் குழம்பியே நிடலயில் இருந்த லபருநசோட்டடத் தசோன் பட்டம்
ஏற்றேவுடன் அடமதிக்குக் லகசோணைர்ந்த அரசியேல் நிபுணைன், சுங்கம் தவிர்த்துக் குடிகளின் உள்ளத்டதக்
லகசோள்டள லகசோண்டவன், கடசோரம், சனம், கன்சனசோசி முதலியே லவளி நசோடுகளு டன் அரசியேல்
உறேவுலகசோண்டு, வசோணிகத்டதப் லபருக்கியே அறிஞன் இழந்த ஈழநசோட்டட மீட்கும் முயேற்சியில்
உயிர்கடளப் பலியிடசோத உத்தமன். சுருங்கக் கூறினசோல், இரசோசரசோசன், இரசோசசந்திரன் சபசோன்றே சபரரசருள்
இவனும் ஒருவன் ஆவன் என்னல் மடகயேசோகசோது.
சமயேநிடல : இப்சபரரசன் சிறேந்த சிவபக்தன். சசசோழர் வழிவழியேசோகசவ சிவபக்தரசோவர். இவன்
தில்டலப் லபருமசோடனப் சபரன்பு லபசோங்க வழிபட்ட துரசயேசோன்; ஆயின், பிறே சமயேங்கடளயும்
மதித்துவந்த லபரிசயேசோன். இவன் கல்லவட்டுகள் எல்லசோச் சமயேத்தசோர் சகசோவில்களிலும் இருக்கின்றேன.
மன்னசோர்குடியில் உள்ள லபருமசோள் சகசோவில் இவன் லபயேரசோல் எடுப்பித்தசத ஆகும். அதன் படழயே
லபயேர் ‘குசலசோத்துங்க சசசோழ விண்ணைகரம்’ என்பது. அஃதன்றி இப்லபரிசயேசோன் கசோலத்தில் இருந்த
சிற்றேரசர் பலர் டவணைவக் சகசோவில்கள் பல எடுத்துள்ளனர், நிபந்தங்கள் விடுத்துளர். குசலசோத்துங்கன்
கி.பி.1090-இல் நசோகப்பட்டினத்தில் இருந்த இரசோசரசோசப் லபரும் பள்ளிக்கு (புத்த விஹசோரத்திற்கு)
நிலங்கடளத் தசோனம் லசய்துள்ளசோன். அதடனக் குறிக்கும் லசப்சபடுகள் ஹசோலந்து நசோட்டு ‘லீடன்’ நகரப்
லபசோருட்கசோட்சி சசோடலயில் உள்ளன. அடவசயே லீடன் லசப்சபடுகள்’ எனப்படும். இவன் கசோலத்துச்
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சிற்றேரசர் சிலரும் தனிப்பட்டசோர் சிலரும் சமணைப் பள்ளிகட்கு நிபந்தங்கள் விடுத்துள்ளனர். எனசவ
குசலசோத்துங்கன் ஆட்சியில் எல்லசோச் சமயேங்களும் தத்தமக்குரியே சிறேப்டபப் லபற்ற வந்தன என்பது
லதரியேலசோம். ஆயினும், அரசன் தன்னளவில் சிறேந்த சிவபக்தனசோகசவ இருந்து வந்தசோன். தன்டனத்
திருநீற்றச் சசசோழன் என்ற இவன் அடழத்துக் லகசோண்டடமசயே இவனது சிவலநறிப் பற்டறே விளக்கப்
சபசோதியேதன்சறேசோ?
அரச குடும்பம்
மடனவியேர் : குசலசோத்துங்க லசப்புப் பட்டயேங்கள், இவன் இரசோசசந்திரசதவன்
மகளசோன மதுரசோந்தகிடயே மணைந்தசோன் எனக் கூறகின்றேன. இவளுக்கு மக்கள் எழுவர் பிறேந்தனர்.
இவர்கள் கி.பி.1017 முதல் சவங்கி இளவரசர் ஆயினர் என்படதக் கசோணின், குசலசோத்துங்கன்
கி.பி.1070 இல் பட்டம் லபற்றேடத எண்ணின், குசலசோத்துங்கன் ஏறேத்தசோழக் கி.பி.1060-இல் மதுரசோந்தகிடயே
மணைந்தசோன் என்னலசோம். மதுரசோந்தகிசயே சகசோப்லபருந்சதவியேசோக இருந்தசோள். அவள் புவன
முழுதுடடயேசோள், அவனிமுழுது டடயேசோள் எனப்பட்டசோள். அவள் தீனசிந்தசோமணி என்னும் லபயேடரயும்
உடடயேவள்.[56] அவள் குசலசோத்துங்கனது 30 ஆம் ஆட்சி ஆண்டிற்கு முன்பு இறேந்தனள்.
அதனசோல், தியேசோகவல்லி என்பவள் பட்டத்தரசி ஆனசோள். மற்லறேசோரு மடனவி ஏழிடச வல்லபி. இவள்
‘ஏழ் உலகுடடயேசோள்’ பற்றி ‘ஏழிடச வல்லபி’ எனப்பட்டசோள் சபசோலும்! பிறே அரச மசோசதவியேருள்
திடரசலசோக்கியே மசோசதவி ஒருத்தியேசோவசோள். இவள் தன் தசோயேசோன உடமநங்டகயின் நல்ம் கருதி
ஆர்ப்பசோக்கம் சகசோவிலில் கி.பி.1072-இல் விளக்கு ஒன்ற எரியே ஏற்பசோடு லசய்தசோள்.[57] சசசோழன்சசசோறடடயேசோன் ஆன கசோடவன் மசோசதவி என்பவள் ஒரு மடனவி. இவள் பல்லவர் குலப்பசோடவ.
[58] திரிபுவன மசோசதவி என்றே கம்பமசோசதவி ஒரு மடனவி. இவள் விஷ்ணுபக்தி உடடயேவள்[59].
ஆதித்தன் ஆண்ட குட்டியேசோர்’ என்றே சசசோழகுல வல்லியேசோர் ஒரு மடனவி[60]. இதுகசோறம் கூறியேவற்றேசோல்,
இவனுக்கு (1) மதுரசோந்தகி (2) தியேசோகவல்லி (3) ஏழிடசவல்லபி (4) திடரசலசோக்கியேமசோசதவி (5) கசோடவன்
மசோசதவி (6) கம்ப மசோசதவி (7) சசசோழகுலவல்லி என மடனவியேர் எழுவர் இருந்தடம அறியேக் கிடக்கிறேது.
உடன் பிறேந்தசோர் : இவனுக்குக் குந்தவ்டவ, மதுரசோந்தகி என்றே உடன் பிறேந்த லபண்மணிகள் இருவர்
இருந்தனர் என்பது சிதம்பரம் கல்லவட்டுகளசோல் லதரிகிறேது.[61]
மக்கள் : குசலசோத்துங்கற்கும் மதுரசோந்தகிக்கும் பிறேந்த ஆண்மக்கள் எழுவர், லபண்மக்கள் இருவர்.
ஆடவருள் இரசோசரசோசன், வீர சசசோழன், சசசோழகங்கன், விக்கிரம சசசோழன் ஆகியேவசர கல்லவட்டுகளில்
இடம் லபற்றள் ளனர். இவருள் மூத்தவன் சசசோழகங்கன்; அவற்கு இடளயேவன் இரசோசரசோசன், அவற்கு
இடளயேவன் வீரசசசோழன்; நசோன்கசோம் மகன் விக்கிரம சசசோழன்[62]. இவருள் குசலசோத்துங்கன் உள்ளம்
கவர்ந்த மகன் விக்கிரம சசசோழசன ஆவன். இவசன தந்டதக்குப் பின் அரசு கட்டில் ஏறியேவன்.
குசலசோத்துங்கன் வீரசசசோழடனயும் மக்க அன்புடன் சநசித்து வந்தசோன்; அவடன இருமுடறே சவங்கிடயே
ஆளுமசோற அனுப்பினசோன்[63].
குசலசோத்துங்கன் லபண்மக்களில் மூவர் லபயேர்கசள கல்லவட்டுகளில் அறியேக் கிடக்கின்றேன. அடவ
இரசோசசுந்தரி, சூரியேவல்லி, அம்மங்டக என்பன. இப் லபண்மணிகளுள் இரசோசசுந்தரி கலிங்க அரசனசோன
இரசோசரசோசடன மணைந்தவள். சூரியேவல்லி இலங்டக இளவரசன் ஒருவடன மணைந்தவள். பிள்டளயேசோர்
அம்மங்டக ஆழ்வசோர் என்பவடளப் பற்றியே குறிப்புத் லதரியேவில்டல; லபயேர் மட்டுசம லதரிகிறேது[64].
இரசோசசகசரி முதற் குசலசோத்துங்கன் கி.பி. 1022 வடர சசசோழப் சபரரடச (52 ஆண்டுகள்) அரசசோண்டசோன்
என்பது அறிந்து இன்புறேத்தக்கது[65]. இவனுக்குப்பின் விக்கிரமசசசோழன் சசசோழப் சபரரசன் ஆனசோன்.
இக்குசலசோத்துங்கன் கல்லவட்டுகள், திருமன்னி வளர’, ‘திருமன்னி விளங்க’, ’பூசமல் அரிடவயும்',
‘பூமருவியே திருமடந்டதயும், புகழ் மசோதுவிளங்க', ‘புகழ் சூழ்ந்த புணைரி’, ‘பூசமவி வளர முதலியே
லதசோடக்கங்கடள உடடயேன.
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2. விக்கிரம சசசோழன் (கி.பி. 1122 – 1135)
முன்னுடர: விக்கிரம சசசோழன் கி.பி. 1118-இல் முடி சூடிக்லகசோண்டு கி.பி.1122 வடர தன் தந்டதயுடன்
இருந்து அரசு லசலுத்தினசோன்.இவன் ஆணித்திங்கள் உத்திரசோடத்திற் பிறேந்தவன். இவன் தன் தந்டதயின்
இறதிக் கசோலத்தில் இருந்த சசசோழப் லபருநசோட்டிற்கு உரியேவன் ஆயினசோன். இவனது ஆட்சியின் லபரும்
பகுதி சபசோரின்றி அடமதிசயே நிலவியிருந்தது என்னலசோம். இழந்த கங்கபசோடியிலும் சவங்கியிலும்
இவனுடடயே கல்லவட்டுகள் இருப்படத சநசோக்க, அவ்விரண்டு நசோடுகளிற் லபரும்பகுதி இவன்
கசோலத்திற் சசசோழப் லபருநசோட்டில் மீண்டும் சசர்க்கப் பட்டது என்பது லதரிகிறேது.
கல்லவட்டுகள் : இருவடகத் லதசோடக்கம் லகசோண்ட லமய்க்கீர்த்திகள் இவனுக்குண்டு. ஒன்ற “பூமசோது”
அல்லது “பூமகள் புணைர” என்னும் லதசோடக்கத்டத உடடயேது; மற்றேது ‘பூமசோது மடடந்து’ என்ற
லதசோடங்குவது. இத்லதசோடக்கம் உடடயே கல்லவட்டுகள் விக்கிரம சசசோழன் லசய்த சிதம்பரம் சகசோவில்
திருப்பணிகடள விளக்குகின்றேன. முன்னடவ இவனுடடயே இளவரசுப் பருவத்தில் லசய்த
லதன்கலிங்கப் சபசோடரக் குறிக்கின்றேன. இடவ இரண்டும் சவற சபசோர்கடளசயேசோ பிறே நிகழ்ச்சிகடளசயேசோ
கூறேவில்டல.
இலக்கியேம் : ‘விக்கிரம சசசோழன் உலசோ’ என்பது இவனது அடவப் புலவரசோகியே ஒட்டக்கூத்தர் பசோடியேது.
அவசர இவனது லதன்கலிங்கப் சபசோடரச் சிறேப்பித்துப் பரணி ஒன்ற பசோடியேதசோக இரசோசரசோசன் உலசோவும்
மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்க சசசோழன் உலசோவும் தக்கயேசோகப் பரணியில் உள்ள தசோழிடசயும்[1] குறிக்கின்றேன.
இப்பரணி இப்லபசோழுது கிடடத்திலது. ஆதலின் கல்லவட்டு கடளயும் உலசோடவயும் லகசோண்சட இவன்
வரலசோற துணியேப்படும்.
சவங்கி நசோடு : விக்கிரம சசசோழன் சவங்கி நசோட்டட விட்டுத் தந்டதயிடம் லசன்றே கி.பி. 1178 முதல்
அந்நசோடு ஆறேசோம் விக்கிரமசோதித்தன் சபரரசில் கலந்துவிட்டது. சசசோழர்க்கு அடங்கி சவங்கி நசோட்டட
ஆண்ட லவலனசோண்டு அரசர்கள் விதியின்றிச் சசோளுக்கியேர் ஆட்சிடயே ஒப்புக்லகசோண்டு சிற்றேரசரசோக
இருந்தனர். ஆனசோல் கி.பி. 1126-இல் சபரரசனசோன விக்கிரமசோதித்தன் இறேந்தசோன். உடசன சவங்கியின்
லதன்பகுதி விக்கிரம சசசோழன் சபரரசிற் கலந்து விட்டது. முன்னர் விக்கிர மசோதித்தன் ஆட்சிடயே
ஒப்புக்லகசோண்ட குண்டுர், லகர்ள்ளிப்பசோக்டக முதலியே இடங்களில் இருந்த சிற்றேரசர்
விக்கிரமசசசோழடனப் சபரரசனசோகத் தங்கள் கல்லவட்டு களிற் குறித்திருத்தசல இதற்குத் தக்க
சசோன்றேசோகும்[2]. லவலனசோண்டுச் சிற்றேரசரும் விக்கிரமடனப் சபரரசனசோக ஏற்றக் லகசோண்டனர்[3].
கங்கபசோடி : கங்கபசோடியின் கிழக்குப் பகுதி மட்டும் விக்கிரமன் நசோட்டுடன் கலப்புண்டது. அஃது
எப்சபசோது கலந்தது, எவ்வசோற கலந்தது என்பன கூறேக்கூடவில்டல. இவனது இரண்டசோம் ஆட்சி ஆண்டுக்
கல்லவட்டு ஒன்ற டமசூரில் உள்ள சுகட்டுரில் கிடடத்தது. அதனில், இவனது தசோடனத் தடலவன்
ஒருவன் அங்கு ஒரு சகசோவில் கட்டியேது குறிக்கப்பட்டுள்ளது[4]. சகசோலசோர்க் சகசோட்டத்தில் இவனது 10ஆம் ஆண்டுக் கல்லவட்டு ஒன்ற கிடடத்தது. அங்கு ஒரு விமசோனம் கட்டப்பட்ட லசய்தி அதனில்
குறிக்கப்பட்டுள்ளது[5]. இவ்விரண்டு கல்லவட்டு களசோலும் கங்கபசோடியின் கிழக்குப் பகுதிசயேனும்
சசசோழப் லபருநசோட்டில் சசர்ந்திருத்தது என்பது அறியேக்கிடத்தல் கசோண்க.
லவள்ளக் லகசோடுடம : விக்கிரம சசசோழன் கசோலத்தில் (ஆறேசோம் ஆட்சி ஆண்டில்) வட ஆர்க்கசோடு, லதன்
ஆர்க்கசோடு சகசோட்டங்களிற் லபரும்பகுதி ஆற்ற லவள்ளத்திற்கு இடரயேசோனது. இதனசோற் சில இடங்களில்
ஊர்ப் லபசோது நிலங்கடள விற்ற அரசசோங்க வரி இறக்கப்பட்டது. . திருலவசோற்றியூர், திருவதிடக முதலியே
ஊர்களில் இருந்த சடபகள் இவ் விற்படனயில் ஈடுபட்டன[6]. லவள்ளக் லகசோடுடமயேசோல் தஞ்சசோவூர்க்
சகசோட்டத்டதச் சசர்ந்த சகசோவிலடிதுறேக்கப்பட்டது; ‘கசோலம் லபசோல்லசோதசோய், நம்மூர் அழிந்து, குடி
ஒடிப்சபசோய்க் கிடந்தடமயேசோல்’ என்பது கல்லவட்டு[7]. இக் குறிப்புகளசோல் சசசோணைசோட்டில் விக்கிரமனது
6,7-ஆம் ஆட்சி ஆண்டுகளில் லவள்ளக் லகசோடுடம நிகழ்ந்தது என்படத அறியேலசோம்.
அரசியேல் : விக்கிரம சசசோழன் ஆட்சி சிறேப்பசோக அடமதியுடடயேசத ஆகும். அரசன், தன்
முன்சனசோடரப் சபசோலத் தன் லபருநசோட்டடச் சுற்றிப் பசோர்ப்பதில் ஊக்கமுடடயேவனசோக இருந்தசோன்.
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கங்டகலகசோண்ட சசசோழபுரசம அரசனது சகசோ நகரம் ஆயினும், படழயேசோடறே முதலியே இடங்களில் இருந்த
அரண்மடனகளிலும் அரசன் இருந்து கட்டடளகடளப் பிறேப்பித்தல் உண்டு. கி.பி.1122-இல் விக்கிரமன்
முடிலகசோண்ட சசசோழபுரத்து (படழயேசோடறே) அரண்மடனயில் கசோணைப்பட்டசோன்[8]; அடுத்த ஆண்டு
லசங்கற்பட்டுக் சகசோட்டத்துக் குனிவளநல்லூரில் இருந்து குளக்கடர மண்டபத்தில் கசோணைப்பட்டசோன்[9].
இம்மண்டபம், இக்கசோலப் ‘பிரயேசோணிகள் விடுதி’ (Travellers Bangalow) சபசோன்றேது சபசோலும் அரசன்
கி.பி.1124-இல் லதன்னசோர்க்கசோடு சகசோட்டத்து வீர நசோரசோயேணைர் சதுர்சவதிமங்கலத்தில் (கசோட்டு மன்னசோர்
சகசோவில்) இருந்த அரண்மடனயில் கசோணைப்பட்டசோன்[10]. கி.பி. 1120-இல் தில்டல நகரில் இருந்த
அரண்மடனயில் தங்கி இருந்தசோன்[11]. இக் குறிப்புகளசோல், இப்சபரரசன்,தன் ஆட்சிமுடறேடயே நன்கு
கவனித்துவந்தசோன் என்பது புலனசோகிறேதன்சறேசோ?
சிற்றேரசர் : கல்லவட்டுகளில் சிற்றேரசர் சிலர் குறிப்பிடப் பட்டுளர். விக்கிரம சசசோழன் உலசோவிலும் சிலர்
குறிக்கப் பட்டுளர். முதல் கல்லவட்டில் குறிக்கப்பட்டசோடரக் கசோண்சபசோம். குசலசோத்துங்கன்பசோல்
லபருஞ்சிறேப்புப் லபற்றே நரசலசோக வீரனின் மகன் ஆன சூடர நசோயேகன் ஒருவன்[12]. வட ஆர்க்கசோடு
சகசோட்டத்தின் லபரும் பகுதிடயே ஆண்ட சம்புவரசோயேன் ஒருவன். அவன் லசங்சகணி நசோலசோயிரவன்
அம்டமயேப்பன் ஆன இரசோசசந்திர சசசோழ சசோம்புவரசோயேன்’ என்பது. அவன்மடனவி கி.பி. 1123-இல்
திருவல்லம் மடத்திற்குச் சில தசோனங்கள் லசய்துள்ளசோள்[13]. வழக்கம் சபசோலக் சகசோவலூடர ஆண்ட
சசதிரசோயேர் சிற்றேரசரசோகசவ இருந்தனர். லதசோண்டடநசோட்டில் ‘ஆடனவசோரி’டயேத் தடலநகரசோகக் லகசோண்டு
‘சசோளுக்கியேர்’ என்பவர் ஆண்டு வந்தனர்[14]. லதற்சக இருந்த சிற்றேரசருள் பசோண்டிநசோடு லகசோண்டசோன்’
என்பவன் ஒருவன்[15]. இரசோமநசோதபுரம் சகசோட்டத்துச் ‘சிவபுரிடயே ஆண்ட ‘சுண்டன் கங்டக
லகசோண்டசோன், ஒருவன். இவனுக்குத் துவரசோபதி சவளசோன் என்றே லபயேரும் இருந்தது. இவனிடம் சிறேந்த
வசோள்வீரர் இருந்தனர்[16]. லதலுங்கு நசோட்டில் சிற்றேரசர் பலரசோவர். அவருள் குறிப்பிடத்தக்கவர் சிலரசோவர்.
கி.பி.121-இல் லபசோத்தப்பி நசோட்டட ஆண்டவன் மதுரசோந்தகன் - லபசோத்தப்பிச் சசசோழன் என்பவன். இவன்
மகசோமண்ட சலசுவரன் - விமலசோதித்த சதவன் என்னும் லபயேர் லபற்றேவன்.இவன் தன்டனக்கரிகசோலன்
வழிவந்தவன் என்ற குறித்துள்ளசோன்[17]. இப்லபசோத்தப்பிச் சசசோழமன்னர்கள் கசோளத்தியில் உள்ள
சகசோவிற்குப் பல திருப்பணிகள் லசய்துள்ளனர்.[18] லவலனசோன்டி இரண்டசோம் லகசோங்கன் ஆன
லகசோங்கயேன், ஒருவன். இவன் முன்சனசோர் சசசோழப் சபரரசனிடம் உள்ளன்பு லகசோண்டவர், விக்கிரம
சசசோழனுடன் லதன் கலிங்கப் சபசோரில் ஈடுபட்டவர். லகசோள்ளிப் பசோக்டகக்குத் தடலவனசோன ‘நம்டபயேன்’
ஒரு சிற்றேரசன். கசோளத்தி நசோட்டுப் பகுதிடயே ஆண்டவன் மகசோ மண்டசலசுவரன் கட்டிசதவமகசோரசோசன்
என்பவன்[19]. இவன் முன்சனசோர் வீரரசோசசந்திரன் கசோலத்தும் உண்டம உடடயேவரசோகசவ இருந்தனர்.
இனி, விக்கிரம சசசோழன் உலசோவிற் கூறேப்பட்டுள்ள சிற்றேரசர் யேசோவர் என்படதக் கசோண்சபசோம் : 1.
கருணைசோகரத் லதசோண்டடமசோன் முதல்வன். 2. முடனப்பசோடி நசோட்டட ஆண்டுவந்த முடனயேதடரயேன்
ஒருவன். இவன் தசோடனத் தடலவன், சிற்றேரசன் அடமச்சனுமசோவன். 3. லகசோங்கர், கங்கர், மஹசோரதர்
என்பவடர லவற்றிலகசோண்ட ‘சசசோழர் சகசோன்’ ஒருவன். 4. சபசோரில் விற்லறேசோழில் பூண்ட சுத்தமல்லன்
வசோனசகசோவடரயேன் ஒருவன். 5. நரசலசோக வீரனசோன கசோலிங்கரசோயேன் ஒருவன். 6. லசஞ்சிடயே ஆண்ட
கசோடவரசோயேன் ஒருவன்; இவன் மதங்லகசோண்ட li_1ÍTöö} @ÖT@ó)[!] அடக்கிச் லசலுத்துவதில் வல்லவன். 7.
சவள் நசோட்டட ஆண்ட சிற்றேரசன் ஒருவன்; அவன் துன்பமன்றி நசோட்டட அடமதியேசோக ஆண்டனனசோம். 8.
கங்டக முதல் குமரி வடர பல அறேங்கடளச் லசய்துள்ள அனந்தபசோலன் ஒருவன். இவன்
திருவசோவடுதுடறேயில் உள்ள சிவன் சகசோவிலுக்குப் பல தசோனங்கள் லசய்துள்ளசோன்[20]. 9. கருநசோடர்
சகசோட்டட அரண்கடள அழித்த சசதியேரசோயேன் ஒருவன். 10. தகடுடர ஆண்ட அதிகன் ஒருவன். இவன்
கலிங்கப் சபசோரில் படகவடர முறியேடித்தவன். 11. வடமண்டணையில் யேசோடனலகசோண்டு அழிவு லசய்த
‘வத்தவன்’ ஒருவன். 12. சகசோட்டசோற்றிலும் லகசோல்லத்திலும் லவற்றிலபற்றே நுளம்பபல்லவன் ஒருவன். 13.
லகசோங்கு, குடகு நசோடுகடளயும் சசரபசோண்டியேடரயும் லவன்றே ‘திரிகர்த்தன்’ ஒருவன்.
அரசன் விருதுகள் : விக்கிரம சசசோழனுக்குப் பிரியேமசோன லபயேர் ‘தியேசோக சமுத்திரன்’ என்பது, இஃது
இவன் உலசோவிலும் கல்லவட்டுகளிலும் கசோண்கிறேது[21]. அகளங்கன்’ என்பது மற்லறேசோரு லபயேர்[22].
‘குற்றேம் அற்றேவன்’ என்பது இதற்குப் லபசோருளசோகும். இவன் இவற்றடன், தன் தந்டதயின் விருதுகளில்
பலவற்டறேக் லகசோண்டிருந்தசோன்.
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அரச குடும்பம் : பரசகசரி விக்கிரம சசசோழனுக்கு மடனவியேர் எத்துடணையேர் என்பது லதரியேவில்டல.
கல்லவட்டுகளில் நசோல்வர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்.ஒருத்தி முக்சகசோக் கிழசோன்என்பவள்
மற்றேவள்தியேசோகபதசோடக என்பவள் முன்னவள் கி.பி.127 வடர சகசோப்லபருந்சதவியேசோக இருந்து
இறேந்தசோள்; பிறேகு தியேசோகபதசோடக சகசோப்லபருந்சதவி ஆயினள். [23]இவள் லபண்கட்கு அணிசபசோன்றேவள்,
சுருண்ட கூந்தடல உடடயேவள், மடப்பிடி சபசோன்றேவள் தூயே குணைங்கடள உடடயேவள்; திரிபுவனம்
முழுதுடடயேசோள் எனப்பட்டவள்; அரசன் திருவுளத்து அருள் முழுவதும் உடடயேசோள், அரசனுடன்
வீற்றிருந்து சிறேப்புற்றேவள் என்ற திருமழபசோடிக் கல்லவட்டுக் கூறகிறேது. தரணி
முழுதுடடயேசோள் என்பவள் ஒரு மடனவி. அவள் லபண்களில் மயில் சபசோன்றேவள் நிலவுலகத்து
அருந்ததி, ‘இலக்கும திருமசோலின் மசோர்பில் இருப்பதுசபசோல இவள் அரசன் திருவுள்ளத்தில்
தங்கியுள்ளசோள் என்ற அசத கல்லவட்டுக் குறிக்கின்றேது.மூன்றேசோம் மடனவி நம்பிரசோட்டியேசோர் சநரியேன்
மசோசதவியேசோர் என்பவள். இவளுக்கு அகப்பரிவசோரம் இருந்தலதன்ற கல்லவட்டுக் குறிக்கிறேது[24].
‘அகப்பரிவசோரம்’ என்பது ஒவ்சவசோர் அரசமசோசதவிக்கும் இருந்த பணிப்லபண்கள் படடயேசோகும். விக்கிரம
சசசோழனுக்குக் குசலசோத்துங்கன் என்னும் டமந்தன் ஒருவன் இருந்தசோன். அவசன இவனுக்குப் பின்
சசசோழப் சபரரசன் ஆனசோன்.
சமயேப் பணி : கங்டகலகசோண்ட சசசோழபுரம் சசசோழர் சகசோநகரம் ஆனது முதல், அதற்கு அண்டமயில்
உள்ள தில்டல நகரம் சிறேப்புப் லபறேலசோயிற்ற. விசயேசோலயேன் முதல் இரசோசரசோசன்வடர இருந்த அரசர்கள்
திருவசோரூடரசயே மக்க சிறேப்பசோகக் கருதினர். இவருள் முதற் பரசோந்தகன் ஒருவசன சிதம்பரத்டதச்
சிறேப்பித்தவன்.இரசோசசந்திரன் கசோலம் முதல் தில்டல லபருஞ்சிறேப்பு எய்தியேது. முதற் குசலசோத்துங்கன்
கசோலத்தில் சிதம்பரம் மக்க உயேர்நிடல அடடந்தது. தில்டலப் லபருமசோசன சசசோழர் குலலதய்வமசோக
விளங்கினசோர். விக்கிரம சசசோழன் கசோலத்தில் தில்டலப் லபருமசோன் சகசோவில் லபருஞ் சிறேப்புற்ற
விளங்கியேது.இவன் கி.பி. 128-இல் தனக்கு வந்த சிற்றேரசர் திடறேப் லபசோருளின் லபரும் பகுதிடயேத்
தில்டலப் லபருமசோன் சகசோவிடலப் புதுப்பிக்கவும் லபரிதசோக்கவும் பிறே திருப்பணிகள் லசய்யேவும்
தசோரசோளமசோகச் லசலவிட்டசோன். இடதப்பற்றிக் கூறம் திருமழபசோடிக் கல்லவட்டு[25] லசய்திடயேக் கசோண்க:“பத்தசோம் ஆட்சி ஆண்டில் சிற்றேரசர் தந்த தூயே லபசோற்குவியேல் சபரரசன் முன் டவக்கப்பட்டது.
அப்லபசோழுது மணிகள் பதித்த லபசோற்றேட்டில் கீழ்வருவன வடரயேப்பட்டன : ‘மன்னன் நீண்டநசோள்
வசோழ்ந்து உலடகக் கசோப்பசோனசோக!’ லசம்லபசோன் அம்பலம் சூழ் திருமசோளிடகயும் சகசோபுரவசோசல்களும்
கூடசசோடலகளும் லபருமசோள் சகசோவிடலச் சூழவுள்ள கட்டடங்களும் லபசோன்
ஆக்கப்பட்டன.பலிபீடமும் லபசோன்னசோற் லசய்யேப்பட்டது; முத்துமசோடலகளசோல் அணி லசய்யேப்பட்ட
சதர்க்சகசோவில் லபசோன்னசோல் இயேன்றேது. இத்சதரில் கூத்தப்பிரசோன் பூரட்டசோதியிலும் உத்திரட்டசோதியிலும்
உலசோப் சபசோவசோனசோக அப்லபசோழுது நடடலபறம் விழசோ ‘லபரும் லபயேர் விழசோ’ எனப்படும். நிடறே மணி
மசோளிடக லநடுந்லதரு ஒன்றம் அடமக்கப்பட்டது. இத்லதரு அரசன் லபயேர் லபற்றேதசோகும். டபம்லபசோன்
குழித்த பரிகலம் முதலசோகச் லசம் லபசோற்கற்பகத்சதசோடு பரிச்சின்னமும் அரசனசோல் சகசோவிற்குத்
தரப்பட்டன. இத்திருப்பணி அரசனது 10-ஆம் ஆண்டில் இத்திடரத் திங்களில் அத்த நக்ஷத்திரம் கூடியே
தசோயிறேன்ற லசய்யேப்பட்டது.”
இக் கல்லவட்டுச் லசய்தியேசோல், விக்கிரம சசசோழன் சிறேந்த சிவபத்தன் என்பதும், தில்டலக் கூத்தன்
சகசோவிலில் பல திருப்பணிகள் லசய்தனன் என்பதும் நன்கு விளங்குகின்றேன அல்லவசோ?
லபசோன்னம்பலவன் திருக்சகசோ விலின் முதல் திருச் சுற்ற மதில் ‘விக்கிரம சசசோழன் திருமசோளிடக[26]’
எனவும் சகசோவிடலச் சுற்றியுள்ள லதருக்களில் ஒன்ற ‘விக்கிரம சசசோழன் திருவீதி[27]’ எனவும் வழங்கின
என்பது பிற்கசோலக் கல்லவட்டுகளசோல் அறியேக் கிடக்கும் லசய்தியேசோகும்.
விக்கிரம சசசோழன் சிறேந்த சிவபக்தன் ஆயினும், திருவரங்கம் லபரியே சகசோவிலிலும் திருப்பணி
லசய்ததசோகத் லதரிகிறேது. அக்சகசோவிலின் ஐந்தசோம் திருச்சுற்ற மதில் இவனசோல் கட்டப்பட்டது; இரசோமன்
சகசோவில் முதலியேன இவனசோல் அடமப்புண்டடவ எனத் ‘திருவரங்கம் சகசோவில் ஒழுகு’
லதரிவிக்கின்றேது. சமயேத்துடறேயில் இவன் முன்சனசோடரப் சபசோலசவ சமரச சநசோக்குடன் இருந்தடம
பசோரசோட்டற் பசோலசத அன்சறேசோ?
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1. ↑ V.776
2. ↑ 153 of 1897
3. ↑ 163 of 1897
4. ↑ 175 of 1911
5. ↑ 467 of 1911
6. ↑ 87 of 1900, 30 of 1903
7. ↑ 275 of 1901 (S.I.I. Vol.7, No.496
8. ↑ 168 of 1906
9. ↑ 229 of 1910
10.↑ 63 of 1918
11.↑ 163 of 1902
12.↑ 128 of 1930
13.↑ 322 of 1921
14.↑ 378 of 1913
15.↑ 521 of 1905
16.↑ 47 of 1929
17.↑ 579 of 1907
18.↑ 102 of 1922
19.↑ 155 of 1922
20.↑ 71 of 1926
21.↑ Ula, 431, 662 etc., Ins. 272, 273 of 1907; 49 of 1831
22.↑ Ep. Ind. Vol. 6, pp.227-230
23.↑ S.I.I. Vol.3, p.184
24.↑ 136 of 1895
25.↑ S.I.I. Vol.3, pp. 183-184
26.↑ 282,284287 of 1913
27. ↑ 312 of 1913
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3. இரண்டசோம் குசலசோத்துங்கன் (கி.பி. 1133 – 1150)
அரசுரிடம : இரண்டசோம் குசலசோத்துங்கன் விக்கிரம சசசோழன் மகன். இவன் கி.பி.1133-இல் பட்டம்
லபற்றத் தந்டதயுடன் இரண்டு ஆண்டுகள் அரசசோண்டசோன். விக்கிரம சசசோழன் கி.பி 1135-இல் இறேக்க,
இவசன சசசோழப் சபரரசன் ஆனசோன். இவனுடடயே கல்லவட்டுகள் குறிக்கும் லமய்க்கீர்த்தியில்
வரலசோற்றக் குறிப்புக் கிடடப்பது அருடம. எனசவ, இவன் கசோலத்தில் சபசோர்ச் லசய்திகள் இல்டல
என்பது லதளிவு. இவனது ஆட்சி அடமதியும் லசழுடமயும் உடடயேதசோக இருந்தது. விக்கிரம சசசோழன்
ஆட்சியில் இருந்த சசசோழப் லபருநசோடு. இவனது ஆட்சியிலும் அங்ஙனசம இருந்தது.
கல்லவட்டுத் லதசோடக்கம் : இரண்டசோம் குசலசோத்துங்க னுடடயே கல்லவட்டுகள் பின்வரும் முதற்
குறிப்டப உடடயேன : 1. பூமன்னு பசோடவ 2. பூமருவியே புவிசயேழும் 3.பூசமவிவளர் 4. பூ மன்னு பதுமம் 5.
பூ சமவு திருமகள் 6.பூ மன்னு யேசோணைர்.
சிற்றேரசர் : இரண்டசோம் குசலசோத்துங்கன் ஆட்சிக் கசோலத்து இருந்த சிற்றேரசருள் குறிப்பிடத்தக்கசோர் சிலர்
ஆவர் :
1. விக்கிரம சசசோழன் கசோலத்தில் இருந்த லசங்சகணி அம்டமயேப்பன் சசோம்புவரசோயேன் மகன்
அம்டமயேப்பன் கண்ணுடடப் லபருமசோள் ஆகியே விக்கிரம சசசோழக் சசோம்புவரசோயேன் ஒருவன்[1].
இம்மரபரசர், ஆளும் அரசன் லபயேடர டவத்துக் லகசோள்ளல் மரபு என்பது லதரிகிறேது.
2. லதன் ஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்தில் திருமசோணிக்குழி என்னும் இடத்தில் இருந்த சமசோகன் ஆட்லகசோல்லி
என்றே குசலசோத்துங்க சசசோழக் கசோடவரசோயேன் ஒருவன். இவன் படிப்படியேசோக உயேர்நிடலடயே அடடந்தசோன்
என்பது இவன் கல்லவட்டுகளசோல் விளக்கமசோகிறேது. இவன் திருநசோவலூர், திருவதிடக, திருமுதுகுன்றேம்
(விருத்தசோசலம்) முதலியே இடங்களிலுள்ள சிவன் சகசோவில்கட்குத் தசோனங்கள் லசய்துள்ளசோன். இவன்
‘ஆளப்பிறேந்தசோன் கச்சிரசோயேன், டபந்நசோக முத்தடரயேன், அரசநசோரசோயேணைன், ஏழிடசசமசோகன், என்றே சிறேப்புப்
லபயேர்கடளப் படிப்படியேசோகக் லகசோண்டசோன்[2]. இவன் திருமுதுகுன்றேத்தில் மண்டபம் ஒன்டறேக் கட்டித்
தன் லபயேரிட்டு ‘ஏழிடச சமசோகன்’ என்றேடழத்தசோன்; அப்சபசோது ‘கசோடவர் ஆதித்தன்’ என்ற தன்டன
அடழத்துக் லகசோண்டசோன். கி.பி.300 முதல் கி.பி.900 வடர தமழகத்தின் லபரும் பகுதிடயே ஆண்ட
பல்லவர் வழிவந்த இவன், படிப்படியேசோகத் தன் அலுவல் முயேற்சியேசோல் உயேர்நிடல அடடந்தடம
இவனுடடயே பட்டங்களசோல் நன்குணைரலசோம்[3]. இப்லபரியேவன் வழி வந்தவசன பிற்கசோலத்தில் சசசோழப்
சபரரடசசயே ஆட்டங்லகசோள்ளச் லசய்த சகசோப் லபருஞ்சிங்கன் ஆவன்[4].
3. நடு நசோடு அல்லது மகடத நசோடு என்படதப் பசோர்டவயிட்டு வந்த தடலவன் பசோணைர் மரபினன். அவன்
லபயேர் ‘இரசோசரசோச மகடத நசோடசோள்வசோன்’ என்பது[5]. 4. திருக்சகசோவலூடரச் சசர்ந்த மடல நசோட்டட
ஆண்டவன் ‘விக்கிரம சசசோழச் சசதிரசோயேன்’ என்பவன். அவன் மகன் ‘விக்கிரம சசசோழக் சகசோவல
(சகசோவலூர்) ரசோயேன்’ என்பவன். மற்லறேசோருவன் கிளியூர் மடலயேமசோன் குசலசோத்துங்க சசசோழச் சசதியேரசோயேன்’
என்பவன்[6]. 5. தகடூர் அதியேமசோன் ஒருவன், 6. நுளம்ப பல்லவர் சிலரசோவர் - 7. கி.பி. 1147-இல் கங்க
மரபினனசோன சயேகங்கன் கசோளத்தியில் உள்ள சிவன் சகசோவிலுக்கு நிபந்தங்கள் விடுத்தனன்[7]. 8.
கசோளத்திடயேச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் ‘யேசோதவரசோயேர்’ என்றே மரபரசர் சிற்றேரசரசோக ஆண்டுவந்தனர்[8].
இம்மரபினர் வீர ரசோசசந்திரன் கசோலமுதசல சிற்றேரசரசோக இருந்துவந்தவர் ஆவர். 9. சவங்கி நசோட்டுச்
சிற்றேரசருள் ‘மகசோ மண்டசலசுவரன் பல்லவ சதவ சசசோடன்’ ஒருவன்[9]. 10. லவலனசோண்டுச் சசசோழர்
மற்லறேசோரு கிடளயினர். இம்மரடபச்சசர்ந்த அரசரும் அரச மசோசதவியேசோரும் பசோபட்லசோ, திரசோக்ஷசோரசோமம்,
கசோளத்தி இவற்றிலுள்ள சிவன் சகசோவில்கட்குத் திருப்பணிகள் பல லசய்துள்ளனர்[10]. 11. ‘லகசோலுற’டவ
ஆண்ட ‘கசோடம நசோயேகன்’ ஒருவன். இவன் கி.பி.142-இல் ஒரு சிற்றரடர சவதியேர்க்குப்பிரமசதயேமசோக
விட்டனன்[11]. இவன், மகசோமண்டலிக பீம நசோயேகன், சவங்கி சதசச் சசோளுக்கியே அங்ககசோரன் என்றே
பட்டங்கடளயும் லபற்றேவன்[12]. 12. லபசோத்தப்பி நசோட்டட ஆண்ட மதுரசோந்த கன் லபசோத்தப்பிச் சசசோழ
சித்தரசன் என்பவன் ஒருவன்[13].
பட்டப் லபயேர்கள் : இரண்டசோம் குசலசோத்துங்கன் விருதுப் லபயேர்கள் பலவசோகும். அவற்றள் ‘திருநீற்றச்
சசசோழன்’ என்பது ஒன்ற. இப்லபயேர் முதற் குசலசோத்துங்கனும் லகசோண்டிருந்தசோன். அதனசோல் இக்கசோலத்துச்
சசக்கிழசோடர முதற் குசலசோத்துங்கன் கசோலத்தவர் என மயேங்கக் லகசோண்டசோரும் உளர். எதிரிலிசசசோழன்,
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கலிகடிந்த சசசோழன் என்பனவும் முன்சனசோர் லகசோண்ட விருதுப் லபயேர்கசள ஆகும். இவன் சபரம்பலம்
லபசோன் சவய்ந்த சசசோழன் எனப்பட்டசோன்[14]. இவனுக்சக சிறேப்பசோக உரியே விருதுப் லபயேர் ‘அநபசோயேன்
என்பசத ஆகும்.[15] இப்லபயேர் இவனுடடயே கல்லவட்டுகளிலும் உலசோவிலும் இருப்பசதசோடு இவனது
அரசியேற் லசயேலசோளன் லபயேரிலும் கசோணைப்படல் சநசோக்கத் தக்கது. அச்லசயேலசோளன் அநபசோயே மூசவந்த
சவளசோன் எனப்பட்டசோன்[16]. பல சிற்றரர்கள் அநபசோயே நல்லூர் என்ற லபயேரிடப்பட்டன[17].
அரச குடும்பம் : திருமழபசோடிக் கல்லவட்டில் அரச மசோசதவியேர் இருவர் குறிக்கப்லபற்றளர். அவருள்
பட்டத்தரசி தியேசோகவல்லி என்பவள். அவளுக்சக ‘புவனமுழுதுடடயேசோள், என்றே லபயேரும் உண்டு.
மற்றேவள் ‘முக்சகசோக்கிழசோன்’ என்பவள். இவள் மலசோடுடட சிற்றேரசர் மகளசோவள்[18]. இவனுடடயே பிறே
மடனவியேடரப் பற்றிசயேசோ பிள்டளகடளப் பற்றிசயேசோ ஒன்றம் அறியேக் கூடவில்டல. இவனுக்கு
இரசோசரசோசன் என்றே மகன் ஒருவன் இருந்தசோன். அவன் கி.பி.146-இல் முடி சூடிக்லகசோண்டு
தந்டதயுடசன நசோட்டட ஆண்டு வந்தசோன். இரண்டசோம் குசலசோத்துங்கன் கசோலத்திலும் சசசோழர்சகசோ நகரம்
கங்டகலகசோண்ட சசசோழபுரசம ஆகும். எனினும், இவன் கசோலத்தில் சிதம்பரம் லபருஞ் சிறேப்படடந்தது;
அரசன் அடிக்கடி தங்கும் லபருநகரமசோக விளங்கியேது.
அடவப்புலவர் : இரண்டசோம் குசலசோத்துங்கன் அடவயில் ஒட்டக்கூத்தர் லபரும் புலவரசோக இருந்தசோர்.
அவர் விக்கிரம சசசோழன் கசோலத்திலும் இவன் கசோலத்திலும் இவன் மகன் இரண்டசோம் இரசோசரசோசன்
கசோலத்திலும் இருந்தவர் ஆவர்; மூவர்மீதும் உலசோப் பசோடினவர்.இரண்டசோம் குசலசோத்துங்கன் இவரிடம்
தமழறிவு லபற்றிருத்தல் கூடும். ஆனசோல் இவர் லபயேர் ஒரு கல்லவட்டிலும் கசோணைப்படவில்டல.
அதனசோல், இவர் இருந்திலர் எனக் கூறேல் இயேலசோது. என்டன? இவர் பசோடியே உலசோப் பிரபந்தங்களும்
பிறேவும் இருத்தலின் என்க. இங்ஙனசம,குன்றேத்துர்-சசக்கிழசோர் இப்சபரரசன் கசோலத்தில் இருந்தவர்;
அரசன் சவண்டத் திருத் லதசோண்டர் புரசோணைத்டதப் பசோடியேருளியேவர். இவடரப் பற்றி சவறிடத்து
விரிவசோகக் கூறேப்படும்.ஈடும் எடுப்பும் அற்றே திருத்லதசோண்டர் புரசோணைமும், கூத்தர் லசய்த உலசோக்களும்
பரணியும் இக்கசோலத்துச் சிறேந்த இலக்கியே நூல்கள் ஆகும். இவற்றேசோல் இவ்வரசடனப்பற்றியேலசய்திகள்
ஓரளவு அறியேவசதி உண்டு இப்புலவர்கடளயும் இவ்விலக்கியேங்கடளயும் பற்றிப் பிற்பகுதியில்
விரிவசோனவரலசோற தரப்படும்; ஆண்டுக்கசோண்க
சமயேநிடல : இரண்டசோம் குசலசோத்துங்கன் சிதம்பரத்தில் முடிகவித்துக் லகசோண்டசோன் என்பது லதரிகிறேது.
இவன் கசோலத்தில் தில்டல நகர் லசசோல்லலசோணைசோச் சிறேப்புற்றப் லபசோலிந்திருந்தது. நகரம்
சர்திருத்தப்பட்டது; சகசோவில் சிறேப்புறே அடமக்கப்பட்டது. இதடன முதன் முதல் அறிவிப்பது அரசனது 7
ஆம் கல்லவட்சட ஆகும். அது திருப்புறேம்பியேக் கல்லவட்டு ஆகும்[19]. இவன் தனது மூன்றேசோம் ஆண்டுக்
கல்லவட்டிசலசயே சபரம்பலம் லபசோன் சவய்ந்த சசசோழன் எனப்பட்டசோன். ஆதலின், இவன் பட்டம்
லபற்றே இரண்டசோம் ஆண்டு முதல் ஆறேசோம் ஆண்டுவடர தில்டலத் திருப்பணியிற் லபரிதும்
ஈடுபட்டிருந்தசோன் எனலசோம். இப்பணி இவனது தந்டதயேசோன விக்கிரமசசசோழன் கசோலத்து முடிவடடயேசோது
இவன் கசோலத்து முடிவுற்றேசதசோ-அன்றி இவன் தசோனசோகசவ இடத சமற்லகசோண்டு லசய்தனசனசோ
லதரியேவில்டல.[20] இவன் லசய்த சகசோவில் திருப்பணிகள் குசலசோத்துங்கன் உலசோவிற் சிறேப்புறே விளக்கப்
பட்டுள்ளன. குசலசோத்துங்கன் ஈடும் எடுப்பும் அற்றே தன் அரச மசோசதவியுடன் தில்டல லசன்ற கூத்தப்
லபருமசோன் திருக்கூத்டதத் தரிசித்து, தில்டல மண்டபத்தில் இருந்த டவணைவக் கடவுளசோகியே
சகசோவிந்தரசோசடர அப்புறேப்படுத்தி னசோன்; பல திருத்தங்கடளச் லசய்தசோன்: எழுநிடலக் சகசோபுரங்கடள
அடமத்தசோன்; தசோன் பிறேந்த கயிடலடயே நிடனயேசோதிருக்க அதனினும் சமம்பட்ட முடறேயில்
அம்மனுக்குத் திருமசோளிடக அடமத்தசோன் சகசோவிலின் பல பகுதிகளும் நகரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சில
இடங்களும் லபசோன் சவய்ந்தசோன்.[21]’ இச் லசய்திகசள சுருக்கமசோக இரசோசரசோச சசசோழன் உலசோ[22]விலும்
தக்கயேசோகப் பரணி[23]யிலும் குறிக்கப்பட்டுள.இவன், சிதம்பரத்துப்லபசோன்னம்பல நசோதர்
திருவடிகளசோகியே தசோமடர மலர்களிலுள்ள வண்டு சபசோன்றேவன்; இவன் திருவசோரூரில் உள்ள அப்பர்,
சுந்தரர், சம்பந்தர் படிமங்கட்குப் பூடச முதலியேன நடக்கத் தசோனம் லசய்துள்ளசோன்[24] என்ற ஒரு
கல்லவட்டுக் கூறேடலக் லகசோண்டு, இவனது சிவபக்திடயேயும் மூவர் முதலிகளிடம் இவன் லகசோண்டிருந்த
லபருமதிப்டபயும் உணைரலசோம்.
இக்குசலசோத்துங்கன் தில்டல - சகசோவிந்தரசோசப் லபருமசோடன அப்புறேப்படுத்தியே லசய்திடயே ஒரு
கல்லவட்டுக் குறிக்கிறேது[25]. அக்குறிப்புடடயே பகுதி சவண்டுலமன்சறே அழிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றேப்
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பகுதி லசம்டமயேசோகசவ இருக்கிறேது. ஒரு கசோலத்தில் சிவடனயும் திருமசோடலயும் ஒன்றபடுத்திச் ‘சங்கர
நசோரசோயேணை’ வடிவத்தில் வழிபசோடு ஏற்படுத்திச் டசவத்டதயும் டவணைவத்டதயும் ஒன்றபடுத்த முயேற்சி
லசய்யேப்பட்டது. பிற்கசோல நிகழ்ச்சிகள் இம்முன்சனற்பசோட்டிற்கு இடம் தரவில்டல. டசவத்திற்கும்
டவணைவத்திற்கும் சவறபசோடு அதிகமசோக நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளுள் இரண்டசோம் குசலசோத்துங்கன் லசய்தது
ஒன்றேசோகும்[26]. இந்நிகழ்ச்சி தவிர, இவனது அரசசோட்சி பல வழிகளிலும் லசம்டமயேசோன லதன்சறே கூறி
முடிக்கலசோம்.

1. ↑ 302 of 1897
2. ↑ 157 of 1905
3. ↑ 374 of 1902, 391 of 1921; 45,46 of 1903
4. ↑ 137 of 1900
5. ↑ 14 of 1903
6. ↑ 284, 285 of 1902
7. ↑ 63 of 1922
8. ↑ 83, of 1922
9. ↑ 210 of 1897
10.↑ 210 of 1897, 227 of 1893, 123 of 1922
11.↑ Ind, Ant. Vol 14. pp. 56-60
12.↑ 172 of 1897
13.↑ 572 of 1907
14.↑ 350 of 1927
15.↑ 269 of 1901
16.↑ 531 of 1912
17.↑ 271 of 1215, 533 of 1921, 346 of 1911.
18.↑ 85 of 1895
19.↑ 350 of 1927
20.↑ A.R.E. 1913, Part II, No. 34; 1927, Part II, No.24
21.↑ Ula lines 69- 116
22.↑ R. Ula lines 58-66
23.↑ T. Parani, KK, 777, 800-810
24.↑ S.I.I. iv 7
25.↑ 36, of 1907
26.↑ Cholas Vol II, P.74 (Foot-note)
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4. இரண்டசோம் இரசோசரசோசன் (கி.பி. 1146 – 1173)
அரசியேல் : இரண்டசோம் குசலசோத்துங்கன் ஆட்சி கி.பி.150 இல் முடிவுற்றேது. ஆயினும், அவன் தன்
மகனசோன இரண்டசோம் இரசோசரசோசடனக் கி.பி.146 ஆம் ஆண்டிசலசயே அரசனசோக்கித் தன்னுடன் லகசோண்டு
நசோட்டட ஆண்டு வந்தசோன் என்பது முன்சப கூறேப்பட்டது. ஆதலின், இரசோச ரசோசன் ஆட்சி கி.பி. 1146லிருந்சத கணைக்கிடப்பட்டது. இவனுடடயே கல்லவட்டுகளில் சபசோடரப் பற்றியே குறிப்சப. இல்டல.
ஆதலின், இவனது ஆட்சி இரண்டசோம் குசலசோத் துங்கன் ஆட்சிடயேப் சபசோல அடமதி நிலவியே
ஆட்சியேசோகும் என்பது லதரிகிறேது. இவனுடடயே கல்லவட்டுகளில் லபரும் பசோலன ‘பூ மருவியே திருமசோதும்
என்றே லதசோடக்கத்டதக் லகசோண்டடவ. அவற்றில் அவனது அரசியேல் சநர்டமயேசோக நடந்தது என்பசத
குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவனது லபருநசோட்டின் பரப்லபன்டன? இவனது 7-ஆம் ஆட்சியேசோண்டில் குவலசோல நசோட்டில் (சகசோலசோர்
சகசோட்டம்) கசோடுலவட்டி என்றே சிற்றேரசன் மடல மீது ஒரு சகசோவில் கட்டினசோன்[1]. நிகரிலி
சசசோழமண்டலம் எனப்பட்ட கங்கநசோட்டில் தகடுர்நசோட்டடச் சசர்ந்த ‘லபரும்சபர்’ என்றே இடத்தில்
தசோனம் லசய்த கல்லவட்டு ஒன்ற கிடடத்துள்ளது. அதடனச் லசய்தவன் ‘தகடுர் கிழவன்’ என்பவன். அது
கி.பி.164-இல் லசய்யேப்பட்டது[2]. இதனசோல் லகசோங்கு நசோடும், கங்கபசோடியின் ஒரு பகுதியும் இரசோசரசோசன்
லபருநசோட்டின் பகுதிகள் என்பசத அறியேக் கிடக்கிறேது. சவங்கி நசோட்டில் இரசோசரசோசன் கசோலத்துக்
கல்லவட்டுகள் பல கிண்டத்துள்ளன. அடவ திரசோக்ஷசோரசோமம் வடர பரவிக் கிடக்கின்றேன.
[3] இக்குறிப்பசோல் சவங்கிநசோட்டிலும் சசசோழ அரசு பரவி இருந்தடம நன்குணைரலசோம். சுருங்கக் கூறின்,
விக்கிரம சசசோழன் கசோலத்துப் லபருநசோடு அப்படிசயே இரண்டசோம் குசலசோத்துங்கன் கசோலத்திலும்
இரண்டசோம் இரசோசரசோசன் கசோலத்திலும் நிடலத்திருந்தது எனக் கூறேலசோம்.
அரசு நிடல : முதற் குசலசோத்துங்கன் ஆட்சிக்குப் பிறேகு சசசோழ நசோட்டு நடு அரசியேல் அடமப்பு வலியேற்ற
விட்டது. சிற்றேரசர் பலரசோயினர். அவரவர் சபரரசிற்கு ஒருவசோற அடங்கினசோற்சபசோலக் கசோட்டிக்
லகசோண்டனசரனும், தமது நசோட்டளவில் முற்றம் சுசயேச்டசசயே டகயேசோண்டனர். அவர்கள் தங்களுக்குள்
ஒற்றடம நிலவவும் சபசோரிடவும் லதசோடங்கினர். நடு அரசியேல் இவற்டறேத் தடட லசய்யே முடியேவில்டல.
சபரரசன் படடவன்டம சமடலச் சசோளுக்கியேர் படடலயேடுப்டபயும் லஹசோய்சளர் படட லயேடுப்டபயும்
பசோண்டியே சசரநசோட்டுக் குழப்பங்கடளயும் தடுப்பதிசலசயே ஈடுபட சவண்டியேதசோயிற்ற. லவளிநசோடு
களின் படடலயேடுப்புகட்குச் சிறேப்புக் கவனம் லசலுத்த சநர்ந்ததசோல், லபரு நசோட்டுச்சிற்றேரசர் நிடலடயேக்
கவனித்து அவ்வப்சபசோது ஒழுங்குபடுத்தப் சபசோதியே சமயேம் வசோய்த்திலது.சபரரசனது
இத்துன்பநிடலடயே நன்குணைர்ந்த சிற்றேரசர் தத்தம் படட வலிடமடயேப் லபருக்கிக் லகசோண்சட வந்தனர்.
ஆனசோல் லபருநசோட்டில் இருந்த சிற்றசோர் அடவகளும் நகர அடவகளும் தத்தம் கடடமகடளச் லசவ்வசன
லசய்துவந்தன. எனினும், முதல் இரசோசரசோசன் ஏற்படுத்தியே வலிடமயுற்றே நடு அரசசோங்க அடமப்புத்
தளர்ச்சியுற்ற விட்டலதன்பதில் ஐயேமல்டல.
சிற்றேரசர் : இரண்டசோம் இரசோசரசோசன் கசோலத்துச்சிற்றேரசர் யேசோவர்?1. மலசோடு 2000 என்படத ஆண்டவன்,
திருக்சகசோவ லூரில் லபருமசோள் சகசோவிடலக் கட்டியே நரசிம்மவர்மன் என்பசோனுக்குப் லபயேரன் ஆவன்[4].
2. அசத மடல நசோட்டின் ஒரு பகுதிடயே ‘மடலயேமசோன்கள்’ ஆண்டுவந்தனர். அவருள் ‘மடலயேமசோன்
லபரியே உடடயேசோன்’ ஒருவன், அத்திமல்லன் லசசோக்கப் லபருமசோன் ஒருவன், இவன் கிளியூடர
ஆண்டவன்[5] 3. கூடலூடர ஆண்ட கசோடவரசோயேர்’ மரபினன் ஒருவன். அவன் ‘கூடலூர் ஆளப் பிறேந்தசோன்
சமசோகன் என்பவன்.அவனுக்கு இரசோசரசோசக் கசோடவரசோயேன்’ என்றே லபயேரும் உண்டு.[6] 4. சசசோழ நசோட்டில்
கசோரிடககுளத்துடர ஆண்ட பல்லவரசோயேன் ஒருவன். அவன் பல்லவரசோயேன்சபட்டடயில்
இரசோசரசோசசசுவரம் உடடயேசோர் சகசோவில் ஒன்டறேக் கட்டினசோன். அவசன இரசோசரசோசன் இறதிக் கசோலத்திலும்
இரசோசரசோசன் இறேந்த பிறேகும் சசசோணைசோட்டட நிடலகுடலயேசோமற் கசோத்த லபருவீரன்[7]. 5.நித்தவிசநசோத
சசோம்புவரசோயேன் என்பவன் லசங்சகணித்” தடலவருள் ஒருவன், இவன் மடனவி சருடடயேசோள் என்பவள்.
முன்னூர், அச்சரப்பசோக்கம் சகசோவில்களில் திருப்பணி லசய்த ‘இரசோச நசோரசோயேணை சசோம்புவரசோயேன்’ ஒருவன்.
இவன் ‘அம்டமயேப்பன் சயேன் பல்லவசோண்டசோன்’ என்றம் வழங்கப்பட்டசோன்[8]. இச் லசங்சகணித்
தடலவர்க்கும் கசோடவரசோயேர்க்கும் லநருங்கியே உறேவுண்டு. 6.புதுக்சகசோட்டடச் சடமயில் குசலசோத்துங்க
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சசசோழக் கடம்பரசோயேன் என்பவன் ஒருவன்[9]. 7. சசந்தன் கூத்தசோடுவசோன்’ என்றே இரசோசரசோச வங்கசோர
முத்தடரயேன் என்பவன் பசோடிகசோவல் தடலவன் இவன் லதன் ஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்தில் ‘திட்டகுடி’யில்
இருந்தவன்.[10] 8. லதலுங்கு நசோட்டுச் சிற்றேரசருள் கரிகசோலன் மரபினர் எனக் கூறிக்லகசோண்ட ‘திரிபுவன
மல்ல சதவன் சசசோழ மகசோரசோசன் ஒருவன்; ஜிக்கிசதவ சசசோழ மகசோரசோசன் மற்லறேசோருவன். இவரன்றிக்
சகசோணைரசோசசந்திர சலசோகரசோசன், லகசோண்ட பருமட்டி புத்தரசோசன், குசலசோத்துங்க இரசோசசந்திரன்
சசசோடடயேன், லகசோட்டசோரி எர்ரம நசோயேகன் சனகவர்மன்’ முதலிசயேசோர் லநல்லூர் முதல் சவங்கிவடர பரவி
இருந்த சிற்றேரசர் ஆவர்.
அரசன் விருதுப் லபயேர்கள்: இவன், இரசோசரசோசன் உலசோவில் கண்டன், வீரதயேன், விசரசோதயேன் என்றே
லபயேர்கடள உடடயேவனசோகக் கசோணைப்படுகிறேசோன். உலசோவிலும் கல்லவட்டுகளிலும் இவன் சசசோசழந்திர
சிம்மம்’ என்படதச் சிறேப்பசோகப் லபற்றேவன். இவன், கல்லவட்டுகளில் ‘இரசோச கம்பீரன், எதிரிலி சசசோழன்,
லநறியுடடச் சசசோழன் என்றே விருதுகடளயும் லபற்றள்ளசோன்.
அரச குடும்பம் : இரசோசரசோசனது பட்டத்தரசி அவனிமுழுதுடடயேசோள் என்பவள். மற்றே
மடனவியேர் ‘புவன முழுதுடடயேசோள், தரணி முழுதுடடயேசோள் என்பவர்[11]. இரண்டசோம்
இரசோசரர்சனுக்கு மகப்சபற இல்டல என்பர். இளவரசன் : இரசோசரசோசற்கு மகப்சபற இன்டமயேசோல், தன்
பசோட்டனசோன விக்கிரம சசசோழனது மகன் வயிற்றப் லபயேரனசோன (இரண்டசோம்) இரசோசசோதிரசோசன் என்பசோடன
இளவரசனசோக ஏற்றக் லகசோண்டசோன். இளவரசனது ஆட்சி ஆண்டு கி.பி.1153-இல் லதசோடக்கமசோனடதக்
கல்லவட்டு உணைர்த்துகிறேது[12]. எனசவ, இரசோசசோதிரசோசன் பத்தசோண்டு வடர இரசோசரசோசனுடன் இருந்து
அரசியேல் முடறேடயே நன்கறிந்தசோன் என்னலசோம். கி.பி.1153-க்குப் பிறேகு இரசோசரசோசன் இறேப்பதற்குள்
பசோண்டியே நசோட்டில் லபருங்குழப்பம் பசோண்டியே சிற்றேரசர்க்குள் உண்டசோனது. ஒரு பசோண்டியேற்கு
ஈழத்தரசன் உதவி லசய்தசோன். மற்லறேசோருவருக்கு சசசோழர் உதவி புரிந்தசோன். இப்சபசோரசோட்டச் லசய்திகடளப்
பற்றியே விவரம் இரசோசசோதிரசோசன் ஆட்சியில் விளக்கப்படும்.

1. ↑ 486 of 1911
2. ↑ 18 of 1900, 267, of 1901
3. ↑ 216 of 1893
4. ↑ 119 of 1909
5. ↑ 163 of 1906, 411 of 1900
6. ↑ 166 of 1906
7. ↑ 434,435 of 1924
8. ↑ 168 of 1918, 52 of 1919, 244 of 1901
9. ↑ 355 of 1904
10.↑ 16 of 1903
11.↑ 16 of 1903, 369 of 1911; Vide 219 of 1901, 538 of 1 104 உலகுடட முக்சகசோக் கிழசோன் என்பது
பட்டத்தரசிடயேக் குறிப்ப லதன்பர்.
12.↑ Ep. Ind. Vol. 9, p.211
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5. இரசோசசோதிரசோசன் ( கி.பி. 1163 – 1179)
பட்டம் லபற்றே வரலசோற : இரசோசசோதிரசோசன் விக்கிரம சசசோழனது மகன் வயிற்றப் லபயேரன். இவனது
இயேற்லபயேர் எதிரிலிப்லபருமசோன் என்பது. இவனுக்கு இடளயேவன் ஒருவன் இருந்தசோன். இந்த இருவரும்
கங்டக லகசோண்ட சசசோழ புரத்திலிருந்து ஆயிரத்தளி அரண்மடனக்குக் லகசோண்டுவரப் லபற்றேனர். அங்கு
இரண்டு பிள்டளகளும் வளர்ந்து வந்தனர். இரசோச ரசோசன் இறேக்கும் அன்ற எதிரிலிப் லபருமசோளுக்கு
முடிசூட்டி இறேந்தசோன். அப்லபசோழுது இவன் வயேது இரண்டு. அதனசோல் அரசன் இறேந்தவுடன்
சசசோணைசோட்டில் கலவரம் மகுந்தது. உடசன பல்லவரசோயேன் என்னும் முதல் அடமச்சர்
இப்பிள்டளகடளயும் இரசோச மசோசதவி யேசோடரயும் இரசோசரசோசபுரத்திற்குக் லகசோண்டு லசன்ற தக்கசோர்
பசோதுகசோவலில் விட்டுச் சசசோழப் லபருநசோட்டு அரசியேடல இரண்டு வருடகசோலம் தசோசன கவனித்து
வந்தசோன்; எதிரிலிப் லபருமசோள் நசோன்கு வயேதினன் ஆனதும், அவனுக்கு இரசோசசோதிரசோசன் என்றே லபயேருடன்
முடி சூட்டிச் சிறேப்புச் லசய்தசோன்; இக்குறிப்புகள் அடனத்தும் பல்லவரசோயேன் சபட்டடச் சசோசனத்தில்
நன்கறியேக் கிடக்கின்றேன[1]. ஆனசோல் இசத பல்லவரசோயேன் சபட்டடச் சசோசனத்டதயும் இரசோசரசோசன் ஆட்சி
ஆண்டுகடளயும் சசசோதித்த பிறேர், இரசோசசோதிரசோசன் கி.பி. 1153-இல் இளவரசன் ஆனசோன்; இரசோசரசோசன்
கி.பி.117 3-இல் இறேந்தசோன். எனசவ 8 முதல் 10 ஆண்டுகள் சபரரசனுடன் சிற்றேரசன் பயிற்சி லபற்றேசோன்’
எனக் கூறகின்றேனர்[2]. இஃது எங்ஙனமசோயினும், இரண்டசோம் இரசோசரசோசனுக்குப்பிறேகு பட்டம்லபற்றேவன்
இரண்டசோம் இரசோசசோதிரசோசன் என்பதுமட்டும் அடனவரும் ஒப்புக்லகசோண்ட உண்டம ஆகும். இவனுக்கு
கரிகசோலன் என்றே லபயேரும் உண்டு[3].
பசோண்டி நசோட்டுக் குழப்பம்: இரசோசசோதிரசோசன் பட்டம் லபற்றே நசோன்கு ஐந்து ஆண்டுகளில், பசோண்டியே
நசோட்டில் அரச மரபினர் இருவர்க்குள் பூசல் உண்டசோனது. ஒருவன் பரசோக்கிரம பசோண்டியேன் என்பவன்;
மற்றேவன் குலசசகர பசோண்டியேன் என்பவன். பரசோக்கிரம பசோண்டியேன் அப்லபசோழுது இலங்டகடயே ஆண்டு
வந்த பரசோக்கிரம பசோகு (கி.பி.1153-1186) என்பவடனத்துடணை சவண்டினசோன். உடசன இலங்டகப்
படடவீரர் இலங்கசோபுரி என்பவன் தடலடமயிற் லசன்றேனர். அவன் பசோண்டியே நசோட்டட அடடவதற்குள்,
குலசசகரன் பரசோக்கிரமடன ஒரு நகரத்தில் அகப்படுத்தி, அதடனமுற்றடக இட்டசோன்; அப்லபசோழுது
நடந்த சபசோரில் பரசோக்கிரமன் லகசோல்லப்பட்டசோன். அவன் மகனசோன வீரபசோண்டியேன் மடல நசோட்டுக்கு ஓடி
ஒளிந்தசோன். குலசசகரன் பசோண்டியே மன்னன் ஆனசோன்.
இலங்கசோபுரி : இதடன உணைர்ந்த இலங்கசோபுரி குலசசகரடன லவன்ற பசோண்டியே நசோட்டட இறேந்தவன்
உறேவினர்க்கு உரிடமயேசோக்கத் துணிந்து, நசோட்டினுள் நுடழந்தசோன், இரசோசமசுவரத்டதக் டகப்பற்றி
அங்கிருந்த சகசோவிடல அழித்தசோன்; ‘குந்துகசோலம்’ என்றே இடத்டதக் டகப்பற்றிக் சகசோட்டட ஒன்ற கட்டி,
அதற்குப் ‘பரசோக்கிரமபுரம்’ என்ற தன் அரசன் லபயேரிட்டசோன்; இச்லசயேல்கடள அறிந்த குலசசகரன்
இரண்டு படடத்தடலவடரப் லபரும் படடயுடன் ஏவினன். அப்படடகள் சதசோல்வியுற்றேன. அடுத்துப்
பல இடங்களில் சபசோர் நடந்தது. இலங்கசோபுரிசயே லவற்றி லபற்றேசோன். இறதியிற் குலசசகரன் லகசோங்கு
நசோட்டுப் படடகடளயும் இறேந்த பரசோக்கிரம பசோண்டியேனுடடயே சிடதந்த படடடயேயும் தன்
படடகடளயும் ஒருங்கு திரட்டிக் லகசோண்டு தசோசன சபசோரிட முந்தினன்; ஆயினும், பசோவம்’ அவன்
படுசதசோல்வி அடடந்தசோன். இலங்கசோபுரி லதன்பசோண்டி நசோட்டடக் டகப்பற்றிப் பலப்படுத்தினசோன்; மடல
நசோடு புக்க வீரபசோண்டியேடன வரவடழத்து, இலங்டக அரசன் தந்த பரிசுகடள அளித்துப் பசோண்டியே
அரசனசோக்கி டவத்தசோன்.வீரபசோண்டியேன் இலங்கசோபுரியின் உதவி லபற்சறே நசோட்டட ஆண்டு வந்தசோன்.
இலங்கசோபுரி பிறே இடங்கடள லவன்ற ‘கண்ட சதவன் மழவரசோயேன்’ என்பவடனயும், ‘மசோனவ
சக்கரவர்த்தி’ என்பவடனயும் ஆளுமசோற விடுத்தசோன்.
தன் நசோடு பசோழசோவடதக் கண்டு லவகுண்ட குலசசகரன் மீட்டும் தன் படடகடளத் திரட்டிப் சபசோருக்குப்
புறேப்பட்டசோன். இலங்கசோபுரியேசோல் நசோடசோள விடப்பட்ட சிற்றேரசரும் அவனுடன் சசர்ந்து லகசோண்டனர்.
உடசன வீரபசோண்டியேன் அரசு கட்டில் விட்டு ஓடிவிட்டசோன். இலங்கசோபுரி தன் அரசனுக்குச் லசய்தி
அனுப்பிப் புதியே படடகடள வருவித்தசோன். அப்புதியே படடகடளச் சகத் விசயே ன் என்பசோன் தடலடம
தசோங்கி நடத்தி வந்தசோன். இரண்டு வீரரும் தம் படடகடள அணிவகுத்துக் குலசசகரடன முற்றிலும்
முறியேடித்தனர். வீரபசோண்டியேன் மீண்டும் அரசன் ஆக்கப்பட்டசோன். பின்னர் இலங்கசோபுரி குறம்பரசோயேன்
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என்பவடனத் சதசோற்கடித்துத் திருப்புத்துடரக் டகப்பற்றினசோன். லபசோன் அமரசோவதி புகுந்து அங்கிருந்த
மூன்ற மசோளிடக லகசோண்ட அரண்மடன முதலியே கட்டடங்கடள இடித்து மதுடரக்குத் திரும்பினசோன்.
குலசசகரன் மீட்டும் இலங்கசோபுரிடயேச் சவில்லிபுத் துரில் தசோக்கினசோன். சபசோர் கடுடமயேசோகசவ
நடந்தது.ஆயினும், குலசசகரசன சதசோல்வியுற்றேசோன்; ‘சசோத்தசனரி’ என்னும் இடத்திற்கு ஓடிவிட்டசோன்.
இலங்கசோபுரி அதடன அறிந்து அங்குச் லசன்றேசோன். அவன் வருவடத அறிந்த குலசசகரன் ஏரிக்கடரடயே
உடடத்து அவன் வரடவத் தடுக்க முயேன்றேசோன்; பயேனில்டல. உடசன அவன் பசோடளயேங்சகசோட்டடக்குப்
சபசோய்த் தங்கினசோன்; சசசோழ அரசனுக்கு ‘உதவி சவண்டும்’ என்னும் சவண்டுசகசோடள விடுத்தசோன்.
ஈழத்துடன் லசய்த முதற்சபசோர் : சசசோழநசோட்டட ஆண்டு வந்தவன் இரசோசசோதிரசோசன் ஆவன். அவனுக்குப்
சபருதவியேசோக இருந்தவன் திருச்சிற்றேம்பலம் உடடயேசோனசோன லபருமசோன் நம்பிப் பல்லவரசோயேன்
என்பவன். அப் லபருந்தடக திரண்ட படடகளுடன் பசோண்டியேன் நசோட்டட அடடந்தசோன். அவனுக்கு
உதவியேசோகச் லசன்றே மற்லறேசோரு தடலவன் நரசிங்க வர்ம ரசோயேன் என்பவன். பசோண்டியேன் படட, லகசோங்குப்
படட, சசசோழர் படட யேசோவும் ஒன்ற கூடின, அதுகசோறம் பசோண்டியே நசோட்டுக் சகசோவில்கடள இடித்துக்
லகசோள்டள-லகசோடலகளசோல் குடிகடளத் துன்புறத்திவந்த ஈழப்படடகடளத் தசோக்கின.
அதனசோல் திருக்கசோனப்சபர், லதசோண்டி, பசோசிலபசோன் அமரசோவதி, மணைசமற்குடி, மஞ்சக்குடி, என்னும்
இடங்களில் சபசோர் நடந்தது, இறதியில் ஈழப்படட சதசோற்ற ஒழிந்தது. குலசசகரன் அரியேடணை ஏறி
அரசசோளத் லதசோடங்கினசோன்.[4]
இலங்கசோபுரி லசய்த லகசோடுடமகடள அறிந்த எதிரிலி சசசோழச் சசோம்புவரசோயேன் என்னும் சிற்றேரசன் ஒருவன்
உமசோபதி சதவர் என்றே ஞசோனசிவ சதவர் என்னும் லபரியேசோர் ஒருவரிடம் முடறேயிட்டசோன். அவர்
‘ஈழப்படட விடரவில் அழிந்து ஒழியும் கவலற்க’ என்ற அருளி 28 நசோள் அசகசோர பூடச லசய்தனர்.
முடிவில் ஈழப்படட சதசோற்றே லசய்தி எட்டியேது. உடசன அத்தடலவன் அச்சுவசோம சதவர்க்குக்
கசோஞ்சிடயே அடுத்த ஆர்ப்பசோக்கம் என்னும் சிற்றடரத் திருப்பசோத பூடசயேசோக அளித்தசோன். இச்லசய்தி
இரசோசரசோசனது 5-ஆம் ஆட்சி ஆண்டில் நடடலபற்றேதசோகும்.[5] எனசவ, இலங்கசோபுரியின் சதசோல்வி
கி.பி.167 அல்லது 1168-இல் நிகழ்ந்ததசோதல் சவண்டும்.
ஈழத்துடன் லசய்த இரண்டசோம்சபசோர் : இரசோசரசோசன் குடும்பத்திற்கு லநருங்கியே நண்பனும் முதல்
அடமச்சனும் சிறேந்த வீரனும் ஆகியே பல்லவரசோயேன் சமற்லசசோன்ன சபசோருக்குப் பின் சநசோய்வசோய்ப்பட்டுக்
கசோலமசோனசோன். உடசன அந்தப் பதவிக்கு சவதவனம் உடடயேசோன் அம்டமயேப்பன் ஆன அண்ணைன்
பல்லவரசோயேன் என்பவன் வந்தசோன். இவன் ஆற்றேலும் சபசோர்ப் பயிற்சியும் மக்கவன். இவன் அரசனது
நன்மதிப்புப் லபற்றேவன். இவன், முதலில் பல்லவரசோயேனிடம் சதசோற்றேதற்கு வருந்தியே ஈழத்தரசன்
சசசோணைசோட்டடத் தசோக்கப் படடகடளப் பலப்படுத்துவடதயும்,
ஊரத்துடறே, புடலச்சசரி,மசோசதசோட்டம்,வல்லிகசோமம்,மட்டிவசோல் என்னும் இடங்களிற் கப்பல்கடளக்
கட்டுவடதயும் சகள்வியுற்றேசோன்; உடசன பரசோக்கிரம பசோகுவுடன் பூசலிட்டுத் திரிந்து லகசோண்டிருந்த
அவன்மருமகனசோன சவல்லபன் என்பவடனப் படடயுடன் அனுப்பி ஈழத்டதத் தசோக்கத் துண்டினசோன்.
சவல்லபன் சசசோழர் படடயுடன் லசன்ற சமற்லசசோன்ன இடங்களிற் பலவற்டறே அழித்தசோன் சபசோரில்
யேசோடனகடளக் டகப்பற்றினசோன்; கிழக்கு சமற்கில் இருபது கசோதவழியும் லதற்கு வடக்கில் எழுபது
கசோதவழியும் தீ மூட்டி ஊர்கடள அழித்தசோன்; பல தடலவடரக் லகசோன்றேசோன்; பலடரச் சிடறேப்பிடித்தசோன்.
இந்நிடலயில், பரசோக்கிரமபசோகு ஒரு சூழ்ச்சி லசய்தசோன். அவன் உடசன குலசசகரனுக்குத் துது விடுத்தசோன்;
நீண்ட கசோலமசோகப் பசோண்டியேர்க்கும் ஈழ அரசர்க்கும் சசசோழர்க்கு எதிரசோக இருந்து வந்த ஒற்றடமடயே
உணைர்த்தித் தன்பசோல் நட்புக் லகசோள்ளுமசோறம் சசசோழர்பசோல் படகடம லகசோள்ளுமசோறம் லசய்தசோன். சசசோழர்
தயேவசோல் பட்டம் லபற்றே குலசசகரன் நன்றி லகட்டவனசோய்ச் சசசோழர் மீது படகடம லகசோண்டசோன்,
ஈழத்தரசன் சபச்டசக் சகட்டுச் சசசோணைசோட்டின்மீது படடலயேடுத்தசோன்; சசசோழர்பசோல் என்றம் அன்பு
லகசோண்டிருந்த ஏழகத்தசோர்[6] (ஏடகத்தசோர். மதுடர தசோலுக்கசோவில் உள்ள ஊர்) என்பவடரயும்
சசசோழருடடயே மறேவ சசோமந்தரும் குலசசகரன் ஆட்சியில் இருந்தவருமசோன ‘இரசோசரசோச கற்குடி மசோரசோயேன்’
இரசோச கம்பீர ஐந்து சகசோட்டட நசோடசோள்வசோன்’ என்பசோடரயும் நசோட்டடவிட்டு விலக்கினசோன்; சசசோழ அரசன்
ஆடணைப்படி மதுடரவசோயிலில் அடறேயேப்பட்டிருந்த ஈழத்துத் தசோடனத் தடலவர் தடலகடள
அப்புறேப்படுத்தினசோன். பரசோக்கிரம பசோகு குலசசகரன் தசோடனத் தடலவர்கட்கு அனுப்பியே கடிதங்களும்
பரிசுகளும் சசசோழ சசடனத் தடலவர்களிடம் அகப்பட்டன. இடவ அடனத்டதயும் சகள்வியுற்றே
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இரசோசசோதிரசோசன் அண்ணைன் பல்லவரசோயேனுக்கு ஆடணை விடுத்தசோன்.அஃதசோவது, குலசசகரடன
விரட்டிப்பரசோக்கிரம பசோண்டியேன் மகனசோன வீரபசோண்டியேடன அரசனசோக்க சவண்டும் என்பது. உடசன
அண்ணைன் பல்லவரசோயேன் லபரும் படட அனுப்பிக் குலசசகரடன ஒழித்து, வீரபசோண்டியேடன அரியேடணை
ஏற்றினசோன். இச்லசயேற்கசோக இப் லபரு வீரன் படழயேனூரில் பத்து சவலி நிலம் இடறேயிலியேசோகப்
லபற்றேசோன்.[7]
இங்ஙனம் இரசோசசோதிரசோசன் ஆட்சியில் சசசோழர்க்கும் ஈழ அரசர்க்கும் இரண்டு முடறே சபசோர் நடத்தது.
இருமுடறேயும் பசோண்டிநசோடு சம்பந்தமசோகசவ நடந்தது. முதற்சபசோரில் லவற்றி லபற்றே சசசோழர்
படடத்தடலவன் பல்லவரசோயேன், இரண்டசோம் சபசோரில் லவற்றிலபற்றே லபருவீரன் அண்ணைன்
பல்லவரசோயேன், இந்த இருசபசோர்களிலும் ஈழத்தரசன் கசோலசோட்படடடயேயும் கப்பற்படடடயேயும்
இழந்தசோன். இரு சபசோர்கட்கும் பிறேகு இரசோசசோதிரசோசன், மதுடரயும் ஈழமும் லகசோண்டருளியே சதவர்[8],
‘என்னும் விருதுப் லபயேர் பூண்டசோன். இங்கு ‘ஈழம் லகசோண்டது’ என்பது, சவல்லபடன ஏவி ஈழத்தரசன்
வலிலதசோடலத்தது’ என்னும் லபசோருள் லகசோண்டசத ஆகும். இந்த இரண்டு சபசோர்களும் நடடலபற்றே
கசோலம் கி.பி.1169 முதல் 1177 வடர என்னலசோம்.
அரசு லநல்லூர், கசோளத்தி, நந்தலூர்[9], கங்கபசோடி[10] முதலியே இடங்களிற் கிடடத்த சிற்றேரசர்
கல்லவட்டுகளில் இரசோசசோதிரசோசன் சபரரசனசோகக் குறிக்கப்படலசோம், இரசோசசோதிரசோசன் கசோலத்திற்
சசசோழப்லபரு நசோடு இரசோசரசோசன் கசோலத்தில் இருந்த நிடலயிசல இருந்தலதன்ற கூறேலசோம்.
சிற்றேரசர் : 1. சிற்றேரசர் பலருள் முதலிற் குறிப்பிடத் தக்கவன் ‘கசோரிடகக் குளத்துர் திருச்சிற்றேம்பலம்
உடடயேசோன் லபருமசோன் நம்பிபல்லவரசோயேன் ஆவன்.இவன் இரசோசரசோசன் உள்ளங் கவர்ந்தவன்; அவனது
சபரன்பிற்குப் பசோத்திரன் ஆனவன்; அங்ஙனசம இரசோசசோதிரசோசன் அன்பிற்கும் நம்பிக்டகக்கும்
உரியேவனசோக இருந்தசோன். (2) இவனுக்கு அடுத்து அப்பதவியில் இருந்து அருந்லதசோண்டசோற்றியே சிற்றேரசன்
‘சவதவனம் உடடயேசோன் அம்டமயேப்பன் என்றே அண்ணைன் பல்லவரசோயேன்’ என்பவன். ஈழ லவற்றிகட்கு
இவ்விருவசர லபசோறப்பசோளிகள்.இவர்கள் இன்சறேல் சசசோழப் சபரரசு பல துண்டுகளசோகப் பிரிந்து
ஒழிந்திருக்கும் என்பதில் ஐயேமல்டல. அண்ணைன் பல்லவரசோயேன் திருவசோரூர், திருவசோலங்கசோடு முதலியே
இடங்களில் உள்ள சிவன் சகசோவில்களில் நிபந்தங்கள் விடுத்துள்ளசோன்.இவனது லசசோந்த ஊர் படழயேனூர்
(3) லதன் ஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்திலும் வட ஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்திலும் சசோம்புவரசோயேரும் கசோடவரசோயேரும்
வன்டமயுற்ற இருந்தனர். லசங்சகணி அம்டமயேப்பன் சசோம்புவரசோயேன் என்பவன் சில இடங்களில் வந்த
வருவசோடயேத் திருப்புலிவனம் சிவன் சகசோவில் திருப்பனிகட்குச் லசலவிட்டதசோகக் கல்லவட்டுக்
கூறகிறேது. (4) கண்டர் சூரியேன் என்பவன் ஒருவன். இவன் ‘பசோண்டி நசோடு லகசோண்டசோன்’ எனப்பட்டசோன்.
இவன் திருவக் கடரயில் சகசோவில் சகசோபுரம் ஒன்டறேக் கட்டித் தன் லபயேரிட்டசோன்; சிற்றேசோமூரில்
நிலங்கடளப் பள்ளிச்சந்தமசோக விட்டசோன்[11]. (5) ‘லசங்சகணி அம்டமயேப்பன் சயேன் பல்லவசோண்டசோன்’
என்பவன் ஒருவன். இவன்திலவரியும் பிறேவரியும் முன்னூரில் உள்ள சகசோவிடலப் புதுப்பிக்கசவசோ
அல்லது கட்டசவசோ லசலவழித்தவன்[12]. (6) சசோம்புவரசோயேர் பலரசோதல் சபசோலசவ மடலயேமசோன்
சிற்றேரசரும் பலரசோவர்; இவருள் அருளசோளப் லபருமசோள் என்றே இரசோசரசோச மடலயேமசோன் ஒருவன்.
இவன் ‘கண்ணைப்பன் மடலயேமசோன்’ என்பவன் புதல்வன். இவன் திரிசூலம் சகசோவிலில்
விளக்கிட்டசோன்[13]. (7) சசதிரசோயேர் என்பவர் சிலர், சகசோவல ரசோயேர் சிலரசோவர். இவர்கள் கீழுர், அத்தி
(சகரளசோந்தக நல்லூர்) முதலியே இடங்களில் உள்ள சகசோவில்கட்கு நிபந்தங்கள் விடுத்தனர். (8)
திருவரங்கம் உடடயேசோன் என்றே இரசோசசோதிரசோசமடலயேரசோயேன் திருப்பசோசூர்க் சகசோவிலுக்குப் பல தசோனங்கள்
லசய்துள்ளசோன்[14], (9) சகசோலன் திருக்லகசோடுங்குன்றேம் உடடயேசோன் ஆன லபசோன்னமரசோவதி நிஷதரசோசன்
என்பவன் ஒருவன். (10) குணைமசோடலப் பசோடி உடடயேசோன் ஆட்லகசோண்டசோன் கங்டக லகசோண்டசோன் என்றே
லபசோத்தப்பிச் சசசோழன் ஒருவன். (1) லநல்லூடர ஆண்ட சிற்றேரசன் ஒருவன், (12) திட்ட குடியில் உள்ள
சகசோவிலுக்கு ஐந்து சவலி நிலதசோனம் லசய்த இரசோசரசோச வங்கசோர முத்தடரயேன் ஒருவன். இவருள் பலர்
இரசோசரசோசன் ஆட்சிக்கசோலத்திலும் இருந்தவரசோவர்.
இச்சிற்றேரசருள் அண்டமயில் இருப்பவர் இருவசரசோ பலசரசோ தமக்குள் உடன்படிக்டக லசய்து லகசோண்டு
உறேவசோடல் மரபு. இருவர் ஒருவர்க்லகசோருவர் உற்றழி உதவி புரிவலதன்ற வசோக்களித்துக் லகசோண்டனர்.
பலர் ஒன்ற கூடி உறேவசோடுவதசோக ஒப்பந்தம் லசய்து லகசோண்டனர். இவ்லவசோப்பந்தங்கள் சபரரசின்
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சம்மதம் லபறேசோமசல லசய்து லகசோள்ளப் பட்டடவ. அதனசோல், சதடவ உண்டசோயின், இச் சிற்றேரசர்
சபரரசடரசயே ஆட்டிப் படடக்கலசோம் அன்சறேசோ?
இளவரசன் : இரசோசசோதிரசோசன், விக்கிரம சசசோழ சதவன் லபயேரனசோன ‘லநறியுடடப்லபருமசோள்’ மகன்.
சங்கர சசசோழன் உலசோவிற் குறிக்கப்பட்ட ‘சங்கமரசோசன்’ என்பவசன லநறியுடடப்லபருமசோள்; உலசோவிற்
குறிக்கப் லபற்றே ‘நல்லமன் என்பவசன எதிரிலிப் லபருமசோள் என்றே இரசோசசோதிரசோசன், இரண்டசோம் மகனசோன
குமசோரமகிதரன் என்பவசன குமசோர குசலசோத்துங்கன் என்றே மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன்; மூன்றேசோம் மகன்
சங்கர ரசோசன். இவசன சங்கர சசசோழன் என்பவன். இம்மூவரும் ஒசர தந்டதயின் மக்களசோவர்.[15] ஆதலின்,
மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கசன இளவரசனசோக இருந்தசோன்.

↑ 433 of 1924, of R. Dikshitar’s Kulothunga chola III, p. 21-23, 152-163
↑ K.A.N. Sastry’s “Cholas; Vol. II, p. 87,96
↑ 129 of 1927, 263 of 1913.
↑ இவ்வரலசோற மகசோவம்சம், சசசோழர் கல்லவட்டுகள், பல்லவரசோயேன் சபட்டடச் சசோசனம் இவற்டறேக்
லகசோண்டு வடரயேப்பட்டது.20 of1899,433 of1924,465 of 1905.
5. ↑ S.I.I. Vol 6. No. 456.
6. ↑ S.I.I.I. Vol. 3, p.212.
7. ↑ 465 of 1905
8. ↑ 36 of 1906, 731 of 1909, 474 of 1995, etc.
9. ↑ Nellore Ins. edited by Butterworth and Venugopala Chetty, Nos. 105, 108 of 1922; 571 of 1907
10.↑ 48 of 1893
11.↑ 195 of 1904, 202 of 1902
12.↑ 71 of 1919
13.↑ 321 of 1901
14.↑ 150 of 1930
15.↑ Vide V.R. Dikshitar's ‘Kulothunka III. pp. 160-163. லசோல்குடிக்கு சநர்கிழக்சக 5 கல் லதசோடலவில்
‘சங்கரரசோசபுரம்’ என்னும் லபயேர்லகசோண்ட சிற்றசோர் இருக்கிறேது. இவ்வூரில் உள்ள சகசோவில்
கல்லவட்டுகள் சசசோதித்தற்குரியேடவ. V.R. Dikshitar's K-III.
1.
2.
3.
4.
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6. மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன்(கி.பி. 1178 – 1218)
இளடமப்பருவம்: இரசோசசோதிரசோசனுக்கு இவன் தம்பியேசோவன் என்பது உண்டம ஆயின் அவனுக்கு
ஒரசோண்டு இடளயேவசன ஆவன். எனசவ இரசோசசோதிரசோசன் பட்டம் ஏற்றேலபசோழு து இவன் மூன்ற வயேதுச்
சிறவனசோக இருந்தசோன்; தடம யேனுடசன இருந்து அரசியேல் பழக்கம் சிறவயேதிசல டகவரப் லபற்றேசோன்.
தடமயேன் 17 ஆண்டுகள் அரசசோண்டு 20-ஆம் வயேதில் இறேந்தசோனசோதல் சவண்டும். இவன் கி.பி. 178-இல்
தன் 18 ஆம் வயேதில் பட்டத்டதப் லபற்றேசோன் நல்ல இளடமப் பருவத்தில் பட்டம் லபற்றேடமயேசோனும்
அதற்குள் தடமயேனுடன் இருந்து அரசியேல் அடமதிடயே நன்கு அறிந்திருந்தவன் ஆதலசோலும்,சிறவயேதில்
அரசமசோசதவியேசோர் பக்கலில் இருந்து வளர்ந்தடமயேசோலும் லபருநசோட்டின் நிடலடயேயும் அரசமரபின்
வரலசோற்டறேயும் பிறேவற்டறேயும் நன்கறிந்தவன். இளடமப் பருவத்தில் ஒட்டக்கூத்தர் சபசோன்றே லபரும்
புலவர் பழக்கம் இவனுக்கு இருந்திருத்தல் இயேல்சப அன்சறேசோ?
பிறேந்த நசோள் : இப்சபரரசன் பிறேந்த நசோள் டதத்திங்கள் அத்த நக்ஷத்திரம் ஆகும். இவன் தன் லபயேரசோல்,
திருநறங்லகசோண்டடப் லபரும்பள்ளி அருகசதவற்கு “ஆறேசோவது முதல் நம்சபரசோசல இரசோசசோக்கள் நசோயேன்
திருநசோள் என்ற டதத்திங்களில் அத்தத்திசல தீர்த்தமசோகத் திருநசோள் எழுந்தருளுவிப்பதசோகச்
லசசோன்சனசோம்”[1] என்ற கட்டடளயிட்டுள்ளதனசோல் இது லதரிகின்றேது. இங்ஙனம் முதல் இரசோசரசோசன்
தசோன் லவன்றே சசரநசோட்டில் தன் பிறேந்தநசோள் விழசோக் லகசோண்டசோட ஏற்பசோடு லசய்தடத முன்னர்ப்
படித்சதசோம் அன்சறேசோ?
உடல் அடமப்பு : இவன் கருவீர சமகம், கருசமக வண்ணைன், ஒண்பூடவ வண்ணைன், உருவசோல் மதனன்;
உறப்பசோல் மதனன், கட்டசோண்டம வீமன், அழகு, ஆண்டம எல்லசோம் கண்டசோர் லகசோண்டசோடும் குசலசோத்
துங்கன் சசசோழன்’ என்ற குசலசோத்துங்கன் சகசோடவ ஆசிரியேர் இவடனப் பற்றிக் கூறியுள்ளனர்.
கல்லவட்டுகள் : இவன் கசோலத்துக் கல்லவட்டுகள் பலவசோகும். அவற்றில் லபரிதும் கசோணைப்படும்
லதசோடக்கம் ‘புயேல் வசோய்த்து வளம்லபருக’ என்பது. பிறே லதசோடக்கங்கள் ஆவன-‘மலர் மன்னும் லபசோழில்
ஏழும்’ பூசமவி மருவியே’, ‘பூசமவிவளர்’, ‘பூமருவியே திடசமுகத்சதசோன்’ என்பன. இவற்றள் சில
இரண்டசோம் இரசோசரசோசன், இரண்டசோம் குலசோத்துங்கன் கல்லவட்டுத் லதசோடக்கங்கள் எனினும், சபசோர்ச்
லசயேல்கடளக் லகசோண்டு சவற பிரித்துக் கசோட்டலசோம்.
நசோட்டு நிடலடம : மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன் அரசு கட்டில் ஏறியே ஞசோன்ற சசசோழப் லபருநசோடு திறேடம
மக்க அடமச்சரசோல் திறேம்பட ஆளப்பட்டு வந்தது. ஆயினும், லபருநசோட்டு நடு அரசியேல் அடமப்புச்
சர்லகட்டுக் லகசோண்சட வந்தது. இதற்குச் சிறேந்த கசோரணைம், சிற்றேரசரும் படடத்தடலவரும் உயேர்
அலுவலசோளரும் தம் நசோடுகளில் தனிப்பட்ட உரிடமகடள நசோட்டிக்லகசோண்டு நடு அரசியேல் அடமப்டப
மதியேசோது நடந்து வந்தசத ஆகும்.இந்நிடலடம முதற்குசலசோத்துங்கற்குப் பின் சதசோன்றி இரசோசசோதிரசோசன்
கசோலத்தில் வலுப்லபற்றேது. லபருநசோட்டிற்கு லவளிசயே ஈழத்தரசன் பசோண்டி மண்டல அரசியேலிற் புகுந்து
குழப்பம் உண்டசோக்கி லவற்றியும் சதசோல்வியும் கலந்து நுகர்ந்து வந்தசோன். லதலுங்கு நசோட்டில் இருந்த
சிற்றேரசரும் தம் மனம் சபசோனவசோற நடக்கத் தடலப்பட்டனர். இரசோசரசோசன், இரசோசசோதிரசோசன்
கல்லவட்டுகசள லநல்லூர்க்கு வடக்சக இல்லசோததற்குக் கசோரணைம் இதுசவ ஆகும். அதற்கு வடக்சக
சசோளுக்கியேப் லபருநசோட்டட விழுங்கிக் கசோகதீயேர் வன்டம லபற்ற வந்தனர். சமடலச் சசோளுக்கியேர்
ஒடுங்கிவிட்டதசோல், டமசூர்ப் பகுதியில் லஹசோய்சளர் வன்டமயுற்ற அரசியேல் லசல்வசோக்குப்
லபறேலசோயினர்.இந்நிடலகடள நன்கு கவனித்த மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன், முதலில் சசசோழப்
லபருநசோட்டில் அடமதிடயே உண்டசோக்கிப் பலப்படுத்தத் துணிந்தசோன்.
சபசோர்ச் லசயேல்கள்
படடகள் : சசசோழர் படடகள் திறேம் வசோய்ந்தடவ. அடவ முதற்பரசோந்தகன் கசோலமுதசல நல்ல
பயிற்சிலபற்ற வழி வழி வந்தடவயேசோகும். இக்குசலசோத்துங்கன் கசோலத்தில் இருந்த யேசோடனப்படட
சிறேப்புடடயேது. கி.பி.178-இல் சன ஆசிரியேர் ஒருவர் சசசோணைசோட்டுப் படடடயேப்பற்றி இங்ஙனம்
வடரந்துள்ளசோர் :147

“சசசோழர் அரசசோங்கத்தில் 60 ஆயிரம் யேசோடனகள் லகசோண்டலபரும்படட இருக்கிறேது. ஒவ்லவசோரு
யேசோடனயும் 2 அல்லது 3 மீ உயேரம் உடடயேது. சபசோர்க்களத்தில் இந்தக் கரிகள்மீது வீரர்பலர்
லசல்கின்றேனர்.அவர் டககளில் ஈட்டி, வில், அம்பு முதலியேன லகசோண்டுள்ளனர்; லநடுந்துரம் அம்பு
எய்வதில் வல்லுநர். சபசோரில் லவற்றி லபறம் யேசோடனகட்குச் சிறேப்புப் லபயேரிட்டு அடழக்கின்றேனர்.
அவற்றின் மீது சிறேப்டப அறிவிக்க உயேர்தரப் சபசோர்டவகள் விரிக்கப்படும். நசோள்சதசோறம் அரசன்
திருமுன் யேசோடனப் படட நிறத்தப்படும்.”
பசோண்டி நசோட்டுப் சபசோர் : இவ்வரசன் கல்லவட்டுகளில் லதன்னசோட்டுப் சபசோசர சிறேந்து
கசோணைப்படுகிறேது. இவன் (1) மதுடர லகசோண்டது, (2) பசோண்டியேன் முடித்தடல லகசோண்டது, (3) ஈழநசோடு
லகசோண்டது, (4) கருவூர் லகசோண்டது, (5) கச்சி லகசோண்டது, (6) மதுடரயில் வீரசோபிசடகமும்
விசயேசோபிசடகமும் லசய்துலகசோண்டடம ஆகியே லசயேல்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆதலின், இவற்டறே
ஒவ்லவசோன்றேசோகக் கசோணைலசோம்.
மதுடர லகசோண்டது : அண்ணைன் பல்லவரசோயேனிடம் சதசோற்சறேசோடியே குலசசகர பசோண்டியேன் இறேந்தசோன்.
அப்லபசோழுது மதுடரடயே ஆண்டு வந்தவன் வீரபசோண்டி யேன். குலசசகரன் மகனசோன விக்கிரம பசோண்டியேன்
மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கடன அடடக்கலம் புகுந்தசோன்.[2] இரண்டசோம் இரசோசசோதிரசோசனசோல் துரத்தப்லபற்றே
குலசசகரன் மகடன அவனுக்குப் பின் வந்த குசலசோத்துங்கன் ஏன் சசர்த்துக் லகசோண்டசோன்? ஒன்ற,
வீரபசோண்டியேன் சசசோழனுக்கு எதிரசோக, இலங்டக அரசனுடன் நட்புக் லகசோண்டிருத்தல் சவண்டும்;
அல்லது சசசோழனுக்கு மசோறேசோக சவற துடறேயில் நடந்திருத்தல் சவண்டும்; அல்லது வீரபசோண்டியேன்
பசோண்டியே அரசு லபறேத் தகசோதவனசோக இருத்தல் சவண்டும். கசோரணைம் யேசோதசோயினும் ஆகுக.
குசலசோத்துங்கற்கும் வீரபசோண்டியேற் கும் உதவியேசோக வந்த சிங்களவர் மூக்கறப்புண்டு இறேந்தவர் சபசோக
எஞ்சியேவர் கடல் வழிசயே இலங்டக சநசோக்கி ஓடினர். இங்ஙனம் முதற்சபசோர் கு லசோத்துங்கற்கு லவற்றி
அளித்தது. சசசோழன் மதுடரயும் அரசும் லகசோண்டு லவற்றித் துரண் நசோட்டினன், மதுடரயும் அரசும்
விக்கிரம பசோண்டியேற்கு அருளி மீண்டனன்.[3] முடித்தடல லகசோண்டது : சதசோற்ற ஒடியே
வீரபசோண்டியேன் சசர நசோட்டட அடடந்தசோன் சசரன் உதவிடயேப் லபற்ற இழந்த நசோட்டட மீட்க
முயேன்றேசோன்; சிதறிக்கிடந்த தன் படழயே சசடனடயேயும் திரட்டிச் சசரப் படடயுடன் பசோண்டி நசோட்டிற்குள்
நுடழந்தசோன்; இதடன அறிந்த குசலசோத்துங்கன் உருத்லதழுந்து தன் லபரும் படடயுடன் லசன்ற
லநட்டுரிற் படகவடனச் சந்தித்தசோன். இருதிறேப் படடகட்கும் சபசோர் நடந்தது. முடிலவன்ன?
வீரபசோண்டியேன் சதசோற்றேசோன்; அவன் படடவீரர் நசோலசோப் பக்கங்களிலும் ஒடலசோயினர். அவனது முடி
சசசோழன் டகப்பட்டது. அவன் சகசோப்லபருந்சதவியும் சிடறேப்பட்டசோள்.குசலசோத்துங்கன் அவடனத் தன்
சவளத்திற்கு[4] அனுப்பிவிட்டசோன். வீரபசோண்டியேன் லபசோறக்க இயேலசோத அவமசோனத்துடன் சசரநசோட்டட
அடடந்தசோன். சசரன் தசோன் பசோண்டியேனுக்கு உதவிபுரிந்த தவற்டறே உணைர்ந்து, வீரபசோண்டியேனுடன் வந்து
குசலசோத்துங்கடனச் சரண் அடடந்தசோன். லபருந்தடகயேசோன குசலசோத்துங்கன் அவ்விருவடரயும்
அரசர்க்குரியே முடறேயில் வரசவற்றச் சிறேப்புச் லசய்தசோன்;[5] வீரபசோண்டியேற்குப் பசோண்டியே நசோட்டில் ஒரு
பகுதிடயே ஆள உரிடம அளித்து முடியும் ஈந்தசோன். வீரபசோண்டியேன் தசோன் ஈன்றே டமந்தற்குப் பரிதி குலபதி
(சசசோழர்குலத் தடலவன்) என்றே குசலசோத்துங்கன் விருதுப் லபயேரிடன இட்டுச் சசசோழன் முன் நிறத்த,
குசலசோத்துங்கன் மகிழ்ந்து அவற்குச் சிறேப்புப் பல லசய்தசோன்.[6] இதுகசோறம் கூறியே லசய்திகள் இரண்டசோம்
பசோண்டிப்சபசோர் ஆகும். பசோண்டியேனது முடித்தடல லகசோண்ட களம் ஆதலின் மதுடர, ‘முடித்தடல
லகசோண்ட சசசோழபுரம் எனப்பட்டது. இவ்விரு சபசோர்களும் இவன் பட்டம் லபற்றே இரண்டு
ஆண்டுகட்குள் நடந்தனவசோகும். இது, இவனது இரண்டசோம் ஆண்டுக் கல்லவட்டு ஒன்றில்
(திருவக்கடரயில்) இடவ குறிக்கப்பட்டிருந்ததசோல் என்க. இச்லசயேல்கடளசயே இவன்மீது பசோடப்லபற்றே
‘குசலசோத்துங்கன் சகசோடவ'யும் புகழ்ந்து பசோரசோட்டியுள்ளது.
சவள் நசோட்டுப் சபசோர்: சமற் கூறேப்லபற்றே சபசோர்கட்குப் பிறேகு சவள் நசோட்டட ஆண்ட வீரசகரளன்
என்பவன் குசலசோத்துங்கடனப் படகத்துக் லகசோண்டசோன். அதனசோல் இருவர்க்கும் சபசோர் நிகழ
சவண்டியேதசோயிற்ற. அப்சபசோரில் வீரசகரளன் தன் டகவிரல்கள் தறிக்கப் பட்டுத் சதசோற்றேசோன்; சவற
வழியின்றிச் சசசோழனிடசம அடடக்கலம் புகுந்தசோன். அடடந்தசோர்க்கு எளியேனசோன அண்ணைல்
குசலசோத்துங்கன் அவடன வரசவற்றத் தன்னுடன் இருந்து உண்ணுமசோற உபசரித்து, அவனது நசோட்டட
அவனுக்சக அளித்து மகிழ்ந்தசோன்.[7]
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ஈழம் லகசோண்டது : இரசோசசோதிரசோசன் கசோலம் முதசல சசசோழர் லசல்வசோக்டக ஒழிக்க முயேன்ற முடியேசோது
தவித்த முதலசோம் பரசோக்கிரமபசோகு, குசலசோத்துங்கன் கசோலத்திலும் ஈழத்தரசனசோக இருந்தசோன். இவன் முன்
சபசோலசவ மதுடரயிற் பூசல் விடளக்க முடனந்தசோன். இதடன உணைர்ந்த குசலசோத்துங்கன் கி.பி. 1888
அல்லது 1889 இல் படட ஒன்டறே ஈழத்திற்கு ஏவினசோன். அப்படட லசன்ற சிங்களடரப் புறேங்கசோட்டி
ஒடச் லசய்து மீண்டது. இக்குசலசோத்துங்கன் ‘ஈழசவந்தன் முடிமீது தன் அடியிடனச் சூடியேவன்’ என்ற
திருமசோணிக்குழி கல்லவட்டுக்[8]கூறேலசோல், ஈழத்தரசன் இவடனப் சபரரசனசோக ஒப்புக்லகசோண்டு அடங்கி
விட்டசோன் என்ற சகசோடல் தகும்.
கருவூர் லகசோண்டது : கருவூர் சசர நசோட்டின் தடலநகரசோக ஒரு கசோலத்தில் இருந்தது; லகசோங்கு
மண்டலத்தின் சகசோநகரமசோகவும் இருந்தது. இதடனத் தடலநகரசோகக் லகசோண்டுசசரர் மரபினர் சசசோழர்க்கு
அடங்கி ஆண்டுவந்தனர். அவருள், குசலசோத்துங்கன் கசோலத்தில் அரசனசோக இருந்தவன் தன் மனம்
சபசோனவசோற சசசோழடன மதியேசோது நசோட்டட ஆண்டு வந்தசோன். அதனசோல், குசலசோத்துங்கன் அவடன
அடக்கப் படடலயேடுத்தசோன். சபசோர் மகவும் கடுடமயேசோக நடந்தது; சசரன் படுசதசோல்வி அடடந்தசோன்.
சபசோரில் சதசோற்றே சசரன் குசலசோத்துங்கடனச் சரணைடடந்தசோன். இதனசோல், கருவூர் சசசோழன் டகப்பட்டது.
இவன் அந்நகருள் நுடழந்து சசசோழ சகரளன்’ என்ற மன்னர் லதசோழ லவற்றிமுடி சூடி விளங்கினசோன்.
அன்றமுதல் குசலசோத்துங்கன் ‘சசசோழசகரளன்’ எனப்பட்டசோன்; லகசோங்குமண்டலம் ‘சசசோழ சகரள
மண்டலம்’[9] எனப்பட்டது.ஆயினும், லபருந்தன்டம லபற்றே குசலசோத்துங்கன், தன்டனச் சரண்புக்க
சசரனுக்சக நசோடசோளும் உரிடம அளித்து மீண்டசோன். அதுமுதல் சசரன் சபரரசற்கு அடங்கித் தன் நசோட்டட
அடமதியுறே ஆண்டுவந்தசோன். இங்ஙனம் அவனுக்குக் கருவூரில் முடிவழங்கினடமயின், அந்நகரம்
‘முடிவழங்கு சசசோழபுரம்’ எனப் லபயேர் லபற்றேது.[10] இக் லகசோங்குப் சபசோர் இவனது 16-ஆம்
ஆண்டிலிருந்து புறேப்பட்ட கல்லவட்டுகளிற் குறிப்பிடப்படலசோல், இப்சபசோர் ஏறேத்தசோழக் கி.பி.194-இல்
நடந்ததசோதல் சவண்டும் எனக் லகசோள்ளலசோம்.
கச்சி லகசோண்டது : கருவூரும் கச்சியும் லகசோண்டருளியே என்பது இவனது கல்லவட்டுகளிற் பயின்ற
வரலசோல், கருவூர் லவற்றிக்குப் பிறேகு அடுத்து நடந்த லசயேல் கச்சி லகசோண்டதசோகும் எனக் சகசோடல்
தவறேசோகசோது. இச்லசயேடலப் பற்றியே விவரம் உணைரக்கூடவில்டல. மகசோரசோசப்பசோடி ஏழசோயிரம் ஆண்ட
லதலுங்கு சசசோடனசோன ‘நல்லசித்தன் சதவன்’ என்பவன் கச்சியிலிருந்து தசோன் திடறேலபற்ற வந்ததசோகக்
கூறிக்லகசோள்கிறேசோன்.[11] அதனசோல், அவன், குசலசோத்துங்கன் லதன்னசோட்டுப் சபசோரில் ஈடுபட்டிருந்த
சபசோது, கச்சிடயேத் திடீலரனத் தசோக்கிக் டகப்பற்றி இருக்கலசோம். உடசன குசலசோத்துங்கன் வடக்கு
சநசோக்கிச் லசன்ற அதடனக் டகப்பற்றி இருக்கலசோம். குசலசோத்துங்கன் இங்ஙனம் கி.பி.196-இல் கச்சிடயேக்
டகப்பற்றியேசதசோடு நல்ல சித்தனது தனிப்சபசோக்டகயும் அடக்கி ஒடுக்கி இருக்க சவண்டும். என்டன?
சித்தரசன் குசலசோத்துங்கன் ஆட்சி முழுவதிலும் அவனுக்கு அடங்கியே சிற்றேரசனசோகசவ இருந்து வந்தனன்
ஆதலின் என்க.
மூன்றேசோம் பசோண்டிப் சபசோர் : கி.பி. 1202-க்குச் சிறிது முன் குசலசோத்துங்கன் மதுடரயில் வீரசோபிசடகமும்
விசயேசோபிசடகமும் லசய்து லகசோண்டதசோக இவனுடடயே 26 ஆம் ஆண்டுக் கல்லவட்டுக் குறிக்கிறேது. இதன்
விவரம் குடுமயேசோன் மடலக்கல்லவட்டில் விளக்கப்பட்டுள்ளது:
குசலசோத்துங்கனசோல் சிறேப்புப்லபற்றே விக்கிரம பசோண்டியேன் மகனசோன ஜேடசோவர்மன் குலசசகர பசோண்டியேன்
பசோண்டி நசோட்டடக் கி.பி. 1190 முதல் ஆண்டு வந்தசோன். இவன் சில ஆண்டுகளுக்குள் லசருக்குற்றச்
சசசோழற்கு அடங்கசோமல் (தன் மனம் சபசோனவசோற) நசோட்டட ஆண்டுவந்தசோன் குசலசோத்துங்கற்கு மசோறேசோன
லசயேல்கடளயும் லசய்து வந்தசோன். அவனுடடயே லமய்ப்புகழ்கள் அவன் லவறப்புற்றே
மனப்பசோன்டமடயே நன்கு உணைர்த்துகின்றேன.
குலசசகரன்லசய்துவந்ததுசரசோகச்லசயேல்கள் சசசோழற்கு எட்டின. அவன் அரும்பசோடுபட்டு அடமதி நிலவச்
லசய்த பசோண்டிநசோடு குலசசகரன் ஆட்சியேசோல் பசோழசோவடத அறிந்து சற்றேங்லகசோண்டசோன் அவடனத்
துரத்திவிட்டுப் பசோண்டியே நசோட்டடச் சசசோழர் அரசியேற் பசோர்டவயில் டவத்தசல சநர்டமயேசோனது எனத்
துணிந்தசோன். உடசன லபரும் படடயுடன் பசோண்டியே நசோட்டின்மீது படடலயேடுத்தசோன். உடசன மட்டியூர்,
கழிக்சகசோட்டட என்றே இடங்களிற் கடும்சபசோர் நடந்தது. அதிகம் அடறேவசதன்? குலசசகரன் படட
அழிந்தது. அவன் கசோடுகளிற் புக்கு ஒளித்தசோன். உடசன சசசோழப்படட மதுடரடயேக் டகப்பற்றியேது:
அரண்மடனயுள் முடிசூட்டு மண்டபம் முதலியேவற்டறே இடித்து அழித்தது; அவ்விடங்கடளக் கழுடத
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ஏர் லகசோண்டு உழுது வரகு விடதத்துப் பசோழ் படுத்திவிட்டது. இங்ஙனம் மதுடர பசோழசோனது.
குசலசோத்துங்கன் சற்றேமும் தணிந்தது. இப்லபருமகன் மதுடரயில் சசசோழ பசோண்டியேன்’ என்றே பட்டமும்,
வீரமசோமுடியும் தரித்து லவற்றித்துரண் நசோட்டினசோன்; இங்ஙனம் பசோண்டியேடனயும் சசரடனயும்
லவன்றேடமயேசோல் திரிபுவன வீரன் என்றே சிறேப்புப் லபயேடரயும் லபற்றேசோன். இப்சபசோருக்குப் பின்னர்ப்
பசோண்டி மண்டலம் சசசோழபசோண்டிமண்டலம்’ எனப்லபயேர்லபற்றேது:சசசோழரது சநர் ஆட்சியில் அடங்கி
விட்டது. மதுடர ‘முடித்தடலலகசோண்ட சசசோழபுரம்’ எனப்பட்டது; மதுடர அத்தசோணி மண்டபம் சசர
பசோண்டியேர் தம்பிரசோன் எனப் லபயேர் லபற்றேது. இங்ஙனம் லபரு லவற்றி லபற்றே குசலசோத்துங்கன்
மதுடரயில் விசயே அபிசடகமும் வீர அபிசடகமும் லசய்துலகசோண்டசோன் என்ற அவன் புதுக்சகசோட்டடக்
கல்லவட்டுகள் கூறகின்றேன.[12] குசலசோத்துங்கன் லகசோண்ட இப்லபரு லவற்றி கி.பி. 1201 ஆம் ஆட்சி
ஆண்டுக் கல்லவட்டில் இவன் ‘திரிபுவன வீரசதவன் எனக் கூறேப்பட்டிருத்தலின் என்க.
வட நசோட்டுப் சபசோர் : குசலசோத்துங்கன் ஏழு கலிங்கமும் லகசோல்லசோபுரமும் உரங்டக, (ஓரங்கல்)
லபசோருசதசோன்’ என்ற இவனது சகசோடவ கூறகிறேது. இவடனப் பற்றியே புதுக் சகசோட்டடக் கல்லவட்டுகள்
இரண்டும் இச்லசய்திடயேக் குறிக்கின்றேன. ஆயின், அவ்விடங்களில் இவனது, கல்லவட்டு ஒன்றம்
இல்டல. சமலும், கசோகதீயேப் சபரரசனசோன கணைபதி கி.பி.1799-இல் பட்டம் லபற்ற, சமடலச்
சசோளுக்கியேடர அடக்கிப் லபரு நசோட்டட ஆண்டு வந்தசோன். அக்கசோலத்தில் சசசோழன் வடநசோடு லசன்ற
லவற்றி லகசோண்டசோன் என்பதற்கு வடநசோட்டில் ஒரு கல்லவட்டும் சசோன்றில்டல. ஆதலின், இது புகழ்ச்சி
லமசோழி எனக் சகசோடசல நன்ற.[13] கம்பர் லபருமசோன் இக் குசலசோத்துங்கன் அடவப் புலவர் என்பது
அறிஞர் ஒப்புக் லகசோண்டசத ஆகும். அவர் இச் சசசோழனிடம் மனம் சவறபட்டவரசோய் ஓரங்கல்டலக்
சகசோநகரசோகக் லகசோண்டு லபருநசோட்டட ஆண்ட கசோகதீயே முதற் பிரதசோபருத்திரன் (கி.பி. 162-1197)
என்பவனிடம் லசன்ற தங்கியிருந்தசோர் என்பது உண்டம ஆயின் கம்பர் சசசோழற்குப் படகவனசோன கசோகதீயே
அரசனிடம் லசன்றிருந்தசோர் எனக் சகசோடசல லபசோருத்தமசோகும். இது லபசோருத்தமசோயின், சசசோழனுக்கும்
பிரதசோபருத்திரற்கும் படகடம அல்லது சபரரசர் என்றே முடறேயில் லபசோறேசோடம இருந்திருத்தல்
சவண்டுமன்சறேசோ? படகடம ஆயின், புதுக்சகசோட்டடக் கல்லவட்டுகளிற் குறித்த குசலசோத்துங்கன் லசய்த
வடநசோட்டுப் சபசோர்கள் உண்டமலயேனக் சகசோடவில் தவறில்டல அன்சறேசோ? சகசோடவயும்
கல்லவட்டுகளும் சசர்ந்து கூறம் வடநசோட்டுப் சபசோர் ‘நடந்திரசோது’ என்ற ஒதுக்கி விடுவதற்கில்டல.
உண்டம சமலும் ஆரசோயேற்பசோல சதயேசோம்.
சசசோழப் லபருநசோடு : மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கனுடடயே கல்லவட்டுகள் வடக்சக லநல்லூர், கடப்டபக்
சகசோட்டங்களிற் கசோண்கின்றேன; லதற்சக திருலநல்சவலி முடியேக் கிடடக்கின்றேன; சமற்சக சஹமசோவதி,
அவனி, எதுரூர் முதலியே டமசூர்ப் பகுதிகளிலும் லகசோங்கு மண்டலத்திலும் இருக்கின்றேன. ஆதலின்
வடக்சக கடப்டப முதல் லதற்சக கன்னி முடன வடரயும், சமற்சக டமசூர் முதல் கீழ்க்கடல் வடரயும்
இவனது ஆட்சி பரவி இருந்தலதன்படத அறியேலசோம்.[14]
இவனது ஆட்சிக்குட்பட்ட மண்டலங்களுட் சிறேந்தது சசசோழ மண்டலசம ஆகும். அது 9 வள
நசோடுகளசோகவும் 79 நசோடுகளசோகவும் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. சசசோழ மண்டலம் ‘லபரியேநசோடு’ எனப் லபயேர்
லபற்றிருந்தது[15].
சகசோ நகரங்கள் : விசயேசோலயேன் வழிவந்த சசசோழசவந்தர் கசோலங்களில் ஆயிரத்தளி, தஞ்டச,
கங்டகலகசோண்ட சசசோழபுரம்,இரசோசரசோசபுரம் என்பன அரசர் வசிப்பதற்சகற்றே சகசோ நகரங்களசோக இருந்தன.
ஆயிரத்தளி-நந்திபுரம், படழயேசோடறே, முடிலகசோண்ட சசசோழபுரம் என்னும் லபயேர்கடளக் லகசோண்டது.
மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன் இறதிக் கசோலத்தில் அல்லது அவனுக்கு அடுத்துவந்த மூன்றேசோம் இரசோசரசோசன்
கசோலத்தின் லதசோடக்கத்தில் சசசோணைசோட்டட லவன்றே சடசோவர்மன் சுந்தர பசோண்டியேன் இந்த ஆயிரத்தளி
நகடர அழித்து வீர அபிசஷகமும் விசயே அபிசஷகமும் (குசலசோத்துங்கன் மதுடரயிற் லசய்தசோற் சபசோல)
லசய்து லகசோண்டசோன் என்பதிலிருந்து, மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன் சகசோநகரமசோக இருந்தது ஆயிரத்தளிசயே
ஆகும் என்பது லதரிகிறேது. இப்பிற்கசோலச் சசசோழர் கசோலத்திற் சிறேந்த துடறேமுகப் பட்டினமசோக இருந்தது
நசோகப்பட்டினமசோகும்.
அரசியேல் : மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கனது நீண்ட அரசசோட்சியில் சநர்டம மக்கிருந்தது. அரசியேல் அலுவலசோ
ளரசோகப் பலர் இருந்தனர். அவருள் களப்பசோளரசோயேர், லதசோண்டடமசோன், நுளம்பசோதிரசோசர்,
விழுப்படரயேர், நந்தியேரசோசர், வயிரசோதிரசோசர், வசோணைசோதிரசோசர், கசோடவரசோயேர், லகசோங்கரசோயேர், சித்தரசர்.
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விழிஞத்தடரயேர் என்சபசோர் குறிப்பிடத் தக்கவரசோவர். இவர்கள் நடு அரசசோங்கத்திற்கு வந்த வழக்குடள
விசசோரித்து சவண்டியேன லசய்தனர்[16]; சிற்றசோர் அடவகள் லசய்து வந்த சவடலகடளக் கண்கசோணித்து
சவண்டியேன லசய்தனர்[17]. எனசவ, நடு அரசசோங்கம் இச் சசசோழன் கசோலத்தில் லசம்டமயேசோகப் பணி
ஆற்றிவந்தடத நன்கறியேலசோம். இவனது 38-ஆம் ஆட்சி ஆண்டில் தஞ்சசோவூரில் நிலம் அளக்கும் சவடல
நடடலபற்றேது[18]. அரசனுக்கு அந்தரங்கச் லசயேலசோளரசோக இருந்து நசோட்டுச் லசய்திகடள உடனுக்குடன்
அறிவித்தும், அரசன் ஆடணைலபற்றச் லசயேலசோற்றேடல சமற்லகசோண்டும் இருந்தவருள் இரசோசநசோரசோயேணை
மூசவந்தசவளசோன், மீனவன் மூசவந்த சவளசோன், லநறியுடடச் சசசோழ மூசவந்த சவளசோன் என்பவர்
குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆவர். இங்கனம் திறேடம லபற்றே அரசியேல் உயேர் அலுவலசோளர் பலர் இருந்தடமயேசோல்
சபரரசு நிடல தளரசோது நன்னிடலயில் இருந்தது.
சிற்றேரசர் :
மடலயேமசோன்கள் : இக் குசலசோத்துங்கன் கசோலத்தில் முன் பிருந்தவசோசறே சிற்றேரசர் அடனவரும்
இருந்துவந்தனர். இவருள் லநடுங்கசோலமசோக வந்த மரபினர் சசதிரசோயேர் என்றே மடலயேமசோன்கள் ஆவர்.
இவர்கள் சசதிரசோச மரபினர் என்ற தம்டமக் கூறிக்லகசோண்டதசோல், ‘சசதியே ரசோயேர்’ எனப்பட்டனர்.
இவர்கள் நடு மசோகசோணைங்களில் இருந்த (சசதி நசோட்டிலிருந்த) லஹய் லஹயேர் மரபினர் என்ற
கூறிக்லகசோள்ள முயேன்ற இங்ஙணைம் ‘சசதியேரசோயேர்’ எனக்லகசோண்டனர் சபசோலும்! அந்தக் கசோலம்,
ஒவ்லவசோரு சிற்றேரச மரபினரும் புரசோணைத்துள் கூறேப்பட்டுள்ள ஒரு மரடபச் சசர்ந்தவரசோகக் கூறிக்லகசோண்ட
கசோலமசோகும்[19]. இவர்கள் மடலநசோட்டட ஆண்டவரசோதலின் ‘மடலயேர், மடலயேடரயேர், மடலயேகுலரயேர்,
மடலயேமசோன்கள்’ எனப்பட்டனர்; சகசோவலூடரத் தடலநகரசோகக் லகசோண்டடமயின் ‘சகசோவ்லரசோயேர்’
எனப்பட்டனர். முதல் இரசோசரசோசனது தசோய் இம்மடலயேர் மரபினசள ஆவள்[20], இம்மரபினர்
திருக்சகசோவலூர், கிளியூர், ஆடடயூர், ஆகியேவற்டறேத் தடலநகரங்களசோகக் லகசோண்டு ஆண்டு வந்தனர்.
இவர்கள் சசசோழப் சபரரசன் ஒருவன் கசோலத்தில் இருவரசோகவும் மூவரசோகவும் இருத்தல் கசோணை - இத்தடல
நகரங்கடளக் கசோணை-இம்மரபினர் மடலநசோட்டட இரண்டு மூன்ற பிரிவுகளசோகக் லகசோண்டு ஆண்டு
வந்தனர் எனக் சகசோடல் லபசோருந்தும். நமது மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன் கசோலத்தில் இருந்த இம்மரபரசருள்
‘மடலயேமசோன் லபரியே இரசோசரசோசச் சசதியேரசோயேன் ஒருவன்; ‘மடலயேமசோன் நரசிம்மவர்மன் கரிகசோல சசசோழ
ஆடடயூர் நசோடசோள்வசோன்’ மற்லறேசோருவன். இவருள்முதல்வற்குச்சசடன மீகசோமன் என்றே சிறேப்புப் லபயேர்
இருந்தது[21]. இதனசோல் சசசோழர் படடக்குச் சிறேப்புடடத் தடலவனசோக இவன் இருந்தசோன் என்பது
லதரிகிறேது. பின்னவன், இரண்டசோம் ரசோசசோதிரசோசன் கசோலத்தில் லபருமசோன் நம்பிப் பல்லவ ரசோயேனுடன்
பசோண்டியே நசோட்டுப் சபசோரில் ஈடுபட்டு ஈழப்படடடயே லவன்றேவன் ஆவன். இவ்விருவரன்றி,
‘மடலயேமசோன் சூரியேன் நீசறேற்றேசோன் இரசோசரசோச சகசோவல ரசோயேன்’ என்பவனும் மடல நசோட்டுச் சிற்றேரசனசோக
இருந்தனன் என்பது கல்லவட்டுகளசோல் லதரிகிறேது
சசோம்புவரசோயேர் :இவர்கள் படழயே பல்லவர் மரபினர்; வட ஆர்க்கர்டு, லதன் ஆர்க்கசோடு சகசோட்டங்கடளச்
சசசோழர் அரசசோங்கப் லபசோறப்பசோளரசோக இருந்து ஆண்டவர்கள் குடியினர். இவர்கள் நசோளடடவிற்
சிற்றேரசரசோகிப் லபசோறப்புடன் நசோடுகடள ஆளலசோயினர் இவருள் குசலசோத்துங்கனது முற்பகுதி ஆட்சியில்
இருந்தவன் லசங்சகணி அம்டமயேப்பன் - பசோண்டி நசோடு லகசோண்டசோன் - கண்டன் சூரியேன் இரசோசரசோசச் சம்பு
வரசோயேன் என்பவன் ஆவன். இவன், இக்குசலசோத்துங்கன் அல்லது இரசோசசோதிரசோசன் நடத்தியே பசோண்டியே
நசோட்டுப் சபசோர்கள் ஒன்றில் படடத்தடலவனசோகச் லசன்ற லவற்றி லபற்றேவன் என்பது இவனது சிறேப்புப்
லபயேரசோல் லதரிகிறேதன்சறேசோ? இவன் லதன் ஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்துப் பிரம்ம சதசத்தில் உள்ள சகசோவில்
கசோரியேங்கடள ஒழுங்கு லசய்தவன் எண்ணைசோயிரம் என்னும் ஊரில் ஒரு மண்டபம் கட்டியேவன்;
அச்சிறபசோக்கம் சகசோவிலுக்கு இரண்டு பட்டயேங்கடள வழங்கியேவன்[22]. இவன் கசோலத்திலும் இவற்குப்
பின்னரும் குசலசோத்துங்கன் கசோலத்தில் - ‘லசங்சகணிமண்டன் அத்திமல்லன் சசோம்புவரசோயேன்’
என்பவனும் லசங்சகணி அம்டமயேப்பன் கண்ணுடடப் லபருமசோன் ஆன விக்கிரம சசசோழன்
என்பவனும், ‘வீரசசசோழன் அத்திமல்லன்’ என்பவனும் குசலசோத்துங்க சசசோழச் சசோம்புவரசோயேன்
என்பவனும் ஆளப் பிறேந்தசோன்; எதிரிலி சசசோழச் சசோம்புவரசோயேன் என்பவனும் குறிப்பிடத் தக்கவர்
ஆவர்[23]. இவருள் குசலசோத்துங்க சசசோழன் சயே மங்கலம் தூணைசோண்டசோர் சகசோவிலில் மசோளிடக ஒன்ற
கட்டினசோன்; அக்சகசோவிற்கு 12 சவலி நிலம் சதவதசோனமசோக விட்டசோன்[24]. அத்தி மல்லன் என்பவன்
திருசவசோத்துசோர், திருவல்லம், அச்சிறபசோக்கம் ஆகியே இடங்களில் உள்ள சிவன் சகசோவில்கட்குப் பல
நிபந்தங்கள் லசய்துள்ளசோன்[25].
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கசோடவரசோயேர் : இவர்கள் லசங்சகசோணிக் குடியினடரப் சபசோலசவ பல்லவ மரபினர் ஆவர். இவர்கள்
தங்கடளப் பண்டடப் பல்லவர் மரபினர் என்சறே கூறிவந்தனர். இவர்கள் திருமுடனப்பசோடிநசோட்டுக்
கூடலூரிலும் சசந்த மங்கலத்திலும் இருந்துலகசோண்டு அந்நசோட்டட ஆண்ட சிற்றேரசர் ஆவர். இவர்கள்
சசசோழப் சபரரசிற்குப் லபருந்துடணை புரிந்தவர்கள். இவருள், குசலசோத்துங்கன் கசோலத்தவர் - ‘ஆளப்
பிறேந்தசோன் வீரசசகரன்’ ‘வசோள்நிடல கண்டசோன் இரசோசரசோசக் கசோடவரசோயேர்’ என்சபசோரசோவர். அடுத்த சசசோழ
அரசன் கசோலத்தில் சசசோழப் சபரரடச நிடல கலங்க டவத்த சகசோப்லபருஞ் சிங்கன் இம்மரபரசசன ஆவன்.
இவன் அழகியே பல்லவன் மகனசோவன்[26].
வசோணைசகசோவடரயேசோர் : இவர்கள் மகசோபலிமரபினர். இவர்கள் மசோவலிரசோயேர்’ என்றம் ‘பசோணை அரசர்’
என்றம் கூறேப்பட்டனர். இவர்கள் சங்ககசோலச் சசசோழர் கசோலம் முதல் பிற்கசோலச் சசசோழர் கசோலம் முடியேப்
பசோணைரசோட்டிரத்டத ஆண்ட சிற்றேசரர் ஆவர். இவர்கள் பல்லவர் கசோலத்திலும் இருந்தனர். இம்மரபினர்
நடுநசோடசோன மகடத மண்டலத்டத ஆண்டனர்.இவர் தடலநகரம் ‘ஆடர’ எனப்படும் ஆரகழுர் (சசலம்
சகசோட்டத்தில் உள்ளது) ஆகும். குசலசோத்துங்கன் கசோலத்தில் இம்மரபினர் இருவர் இருந்தனர். அவருள்
ஒருவன் ‘ஏகவசோசகன் குசலசோத்துங்க சசசோழ வசோணை சகசோ அரசன்’ என்பவன். இவன் கல்லவட்டுகள் சசலம்,
திருச்சிரசோப்பள்ளி, தஞ்டசக் சகசோட்டங்களில் அடமந்துள்ளன[27]. மற்லறேசோரு தடலவன்
‘லபசோன்பரப்பினசோன் வசோணைசகசோவடரயேன்’ என்பவன். இவடனப் பற்றியே பசோடல்கள் பல
திருவண்ணைசோமடல முதலியே இடங்களில் உள்ள சகசோவில் கல்லவட்டுகளில் இருக்கின்றேன[28].
அப்பசோடல்கள் சிறேந்த தமழ்ப் புலவர் பசோடியேனவசோகக் கசோண்கின்றேன. எனசவ, இச்சிற்றேரசன், நல்ல
தமழ்ப் புலவர்கடளப் பசோரசோட்டி ஊக்கி வந்தசோன் என்பது லதளிவசோகிறேதன்சறேசோ? இவன்
திருவண்ணைசோமடலக் சகசோவிடலப் லபசோன் சவய்ந்தடமயேசோல் ‘லபசோன் பரப்பினசோன்’ எனப் லபயேர்
லபற்றேசோன். இவன் பசோண்டியே தசோட்டுப் சபசோரில் ஈடுபட்டுச் சசசோழன் ஏவற்படி, பசோணைன் ஒருவடனப்
பசோண்டியே நசோட்டிற்கு அரசனசோக்கினன் என்றே லசய்தி ஒரு பழம் பசோடலசோல் லதரிகிறேது[29]. இச் லசயேல்
சசசோழன் லசய்ததசோக அவனது கல்லவட்டுக் குறிக்கிறேது. எனசவ, இச்லசய்தி ஒரளவு உண்டம என்பது
லதரிகிறேது. இவடனப் பற்றியே கல்லவட்டுகள் இவன் மதுடரடயே லவன்றே லசய்திடயேசயே மகுதியேசோகக்
குறிக்கின்றேன.
அதியேமசோன்கள் : இம்மரபினர் சங்க கசோலம் முதசல சிறேப்புடன் இருந்தவர். இவர்கள் தகடுடரத்
தடலநகரசோகக் லகசோண்டு லகசோங்கு நசோட்டின் ஒரு பகுதிடயே ஆண்டு வந்தவர். ‘இவர்கள், அதிசயேந்திரர்,
தகடசோதிரசோயேர்’ என்றே பட்டங்கடள உடடயேவர். குசலசோத்துங்கன் கசோலத்தில் தகடுடர ஆண்ட
அதியேமசோன்கள் ‘அதியேமசோன் இரசோசரசோச சதவன்’ ஒருவன். இவன் தகடூர் நசோட்டில் லபண்டணையேசோற்ற வட
கடரயில் உள்ள மடலயேனுT ர் என்படதத் திருவண்ணைசோமடலக் சகசோவிலுக்குத் சதவதசோனமசோக
விட்டவன்[30]. அவன் மகன் ‘விடுகசோது அழகியே லபருமசோன் ஒருவன் குசலசோத்துங்க சசசோழத்
தகடசோதிரசோயேன் ஒருவன்: சசோமந்தன் அதியேமசோன் ஒருவன். இவருள் விடுகசோதழகியே லபருமசோன் என்பவன்
தன்டன அதியேமசோன் லநடுமசோன் அஞ்சி என்றே சங்ககசோல அரசன் மரபினன் என்ற கல்லவட்டுகளில்
குறித்துளன். இவன் மடலயேசோன் ஆகியே முன்லசசோன்ன ‘கரிகசோல சசசோழ ஆடடயூர் நசோடசோள்வசோன்’
என்பவனுடனும் லசங்சகணிக் குடியினனசோன அத்திமல்லன் என்பவனுடனும் ஓர் உடன்
படிக்டக[31] லசய்து லகசோண்டசோன். அதனில், சபரரசனுடன் ஒத்துடழப்பசத வற்புறத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனசோல், இம்மூவரும் குசலசோத்துங்கனிடம் உள்ளன்பு உடடயேவரசோக இருந்தனர் என்பது லதரிகிறேது.
இவன் தன் முன்சனசோருள் ஒருவனசோன எழினி, திருமடல மீது டவத்த யேக்ஷன் யேகசினி படிமங்கடளப்
புதுப்பித்தசோன் என்ற திருமடலக் கல் லவட்டு கூறகிறேது[32].
கங்கர் : இம் மரபினர் கங்கபசோடிடயே ஆண்ட சிற்றேரசர் இவர்கள் சங்க கசோல முதல் கங்கபசோடிடயே ஆண்டு
வந்தவர்; பல்லவர் கசோலத்தில் அவர் உதவிலபற்றக்கதம்பருடன் அடிக்கடி சபசோரிட்டவர்; பிற்கசோலச்
சசசோழர் ஆட்சியில் சசசோழர்க்கு அடங்கியே சிற்றேரசரசோக வசோழ்ந்துவந்தனர். இவர் தம் தடலநகரம் சகசோலசோர்
எனப்படும் ‘குவலசோளபுரம்’ என்பது, இந்நகரத்டதத் தடலநகரசோகக் லகசோண்டு சசசோழர்க்குட்பட்ட
கங்கபசோடிடயே ஆண்டவருள் ‘பங்களநசோட்டுப்பிருதிவி கங்கன் அழகியே சசசோழன்’ ஒருவன்; ‘உத்தம சசசோழ
கங்கன்’ ஒருவன்; மற்லறேசோருவன் மரசோபர ணைன் சயேகங்கன் என்பவன்[33]. இவன் 33 ஆண்டுகள்
அரசசோண்டவன். இவன் மடனவி லபயேர் அரியே பிள்டள[34] என்பது. இவன் கல்லவட்டுகள் எல்லசோம்
தமழில் உள்ளன. இவன் தமழ்நசோட்டுக் சகசோவில்கட்சக நிபந்தங்கள் விடுத்துள்ளசோன்; தமழ்ப்
புலவர்கடளசயே ஆதரித் துள்ளசோன். பவணைந்தி முனிவடரக் லகசோண்டு நன்னூல் லசய்வித்தவன் இவசன.
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கங்க நசோட்டு அரசனசோன இவன் கன்னடம் அல்லது துளுவத்டதப் சபசோற்றி வளர்க்கசோமல் தமடழ
வளர்த்ததும் தமழிசல லபயேர்கள் லகசோண்ட டமயும் தமழ்நசோட்டுத் தலங்கட்சக நிபந்தங்கள் விடுத்ததும்
பசோரசோட்டற்பசோலனசவ ஆகும்.இத் தமழ்ப்பற்ற, அருங்கடல விசநசோதனசோன மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன்
லதசோடர்பசோல் உண்டசோயிற்ற எனின், மடகயேசோசமசோ?
சயேகங்கடனத் தவிர அம்மரடபச் சசர்ந்த பிறேருள் பிருதிவிகங்கன் அழகியே சசசோழன் என்பவன்
ஒருவன்.இவன் பங்களநசோடு ஆண்டவன். இவன் திருவண்ணைசோமடலக் சகசோவிலுக்குப் பல நிபந்தங்கள்
விடுத்துள்ளசோன்[35], உத்தம சசசோழ கங்கன் என்றே லசல்வகங்கன் மற்லறேசோருவன். இவன் மடனவி வட
ஆர்க்கசோடு சகசோட்டத்தில் அகத்தியேமடலயில் திருநசோவுக்கரசசதவர் படிமம் லசய்துடவத்தசோள்[36].
லதலுங்குச் சசசோடர்: இவர்கள் வட ஆர்க்கசோடு, லதன் ஆர்க்கசோடு ஆகியேவற்றின் வட பகுதிடயேயும் சித்துர்,
லநல்லூர், கடப்டப முதலியே சகசோட்டங்கடளயும் சிற நசோடுகளசோகப் பகுத்து ஆண்டவர். இவர்கள்
தங்கடளக் ‘கரிகசோலன் மரபினர்’ என்ற கூறிக்லகசோண்டனர்; லபசோத்தப்பிடயேத் தடலநகரசோகக் லகசோண்டு
ஆண்டவர் ‘லபசோத்தப்பிச் சசசோடர்’ எனப் பட்டனர். லதல்லுடரத் தடலநகரசோகக் லகசோண்டு ‘சசசோடசோ
சித்தரசர்’ என்பசோர் ஆண்டுவந்தனர். இம் மரபினர் அடனவரும் கசோளத்தி முதலியே இடங்களில் உள்ள
சகசோவில்கட்கு நிபந்தங்கள் மகப்பலவசோக விடுத்துள்ளனர். இவருள் குசலசோத்துங்கன் கசோலத்தவர் மதுரசோந்தக லபசோத்தப்பிச் சசசோழன், நல்ல சித்தரசன், சசசோடன் திருக்கசோளத்தி சதவன் என்பவரசோவர்[37].
இதுகசோறம் கூறேப்லபற்றேவர் குறிப்பிடத்தக்க லபரியே சிற்றேரசர் ஆவர். இவர்கள் சிற்றேரசரசோகவும்,
அடமச்சர், படடத் தடலவர், நசோடு பசோர்ப்சபசோர், நசோடு கசோப்சபசோர், இடறே லபறசவசோர் என்றே பலதிறே உயேர்
அலுவலசோளரசோகவும் இருந்தவர் ஆவர். இவர் ஒவ்லவசோருவரிடமும் தனித்தனிப் படடஉண்டு. அப்படட
சபரரசன் சவண்டும் சபசோது உறதுடணை லசய்யே விடப்படும். இச்சிற்றேரசர் அன்றிப் பல்சவற
சிற்றசோர்கடளயும் சபரூர்கடளயும் ஆண்டவர் பலரசோவர்; அவர்கள் பல அறேப்பணிகள் லசய்துள்ள
டமயேசோல் கல்லவட்டுகளில் இடம் லபற்றள்ளனர்.
சிற்றேரசர் ஒப்பந்தம் : இத்தடலவர்கள் அடிக்கடி தங்கட்குள் கூடிப் சபரரசனுக்கு
உண்டமயுள்ளவர்களசோக இருப்சபசோம் என்ற ஒப்பந்தம் லசய்து லகசோள்ளுதல் உண்டு. இருவர்மூவரசோகக்
கூடித் தமக்குள் ஒப்பந்தம் லசய்தலும் உண்டு. குசலசோத்துங்கன் 27-ஆம் ஆட்சி ஆண்டில் (கி.பி. 1025-இல்)
சிற்றேரசர் பதின்மர்கூடிப் சபரரசர்க்கு மசோறேசோக ஒர் ஒப்பந்தம் லசய்து லகசோண்டனர். அது பின்வருமசோற[38]:‘இவ்வடனசவசோரும் எங்களில் இடசந்து கல்லவட்டின் படியேசோவது நசோங்கள் ஒரு கசோலமும் இரசோச
கசோரியேத்துக்குத் தப்பசோசம நின்ற, சசதிரசோயேர் அருளிச் லசய்தபடிசயே பணி லசய்யேக் கடசவசோமசோகவும்.
இப்படிச் லசய்யுமடத்து, மகடத நசோடசோள்வசோனசோன வசோணைசகசோவடரயேனும் குசலசோத்துங்க சசசோழர்
வசோனசகசோவடரயேனும் இவர்கள் பக்கம் ஆளசோதல்ஒடலயேசோதல்சபசோகக் கசோட்டுதல் உறேவு பண்ணுதல்
அறதி லசய்தல் லசய்யேக் கடசவசோம் அல்லசோசதசோம் ஆகவும். இவர்களும் இவர்கள் அனுதசோபத்துள்ளசோர்
பக்கல் நின்றம் ஆளசோதல்-ஒடலயேசோதல் வந்துண்டசோகில் சதவர் பூர் பசோதத்திசல சபசோகக் கசோட்டக்
கடசவசோம் ஆகவும். எங்களில் ஒருவன் சவறபடநின்ற இரசோசகசோரியேத்துக்கும் சசதிரசோயேர் கசோரியேத்துக்கும்
எங்கள் கசோரியேத்துக்கும் விசரசோதமசோகச் சில கசோரியேம் லசய்ததுண்டசோகில். சதவரும் நசோங்களும் இவடன.
அறேச் லசய்யேக்கடசவசோமசோகவும். எங்களிசல ஒருவடர வசோணைசகசோவடரயேசோரசோதல் இரசோசரசோசக்
கசோடவரசோயேனசோதல் விடன லசய்தசோர் உண்டசோகில், படடயும் குதிடரயும் முதலுக்கு சநரசோகக் லகசோண்டு
குத்தக் கடசவசோமசோகவும். இப்படிச் லசய்திசலமசோகில் வசோணைசகசோவடரயேருக்குக் கடடகசோக்கும்
படறேயேருக்குச் லசருப்பு எடுக்கிசறேசோம்.”
இவ்லவசோப்பத்தத்தில் வசோணைசகசோவடரயேனும் கசோடவ ரசோயேனும் சபரரசற்கு மசோறபட்டவர் என்பது அறியேக்
கிடத்தல் கசோண்க. 1.
இங்ஙனசம தனிப்பட்ட சிற்றேரசர் இருவர்-மூவர் கூடிச் லசய்துலகசோண்ட ஒப்பந்தங்களும் உண்டு.
அவற்றள் ஒன்ற குசலசோத்துங்கனது 15-ஆம் ஆண்டிற் லசய்துலகசோண்டது. அதன் விவரம் கசோண்க[39] :
“மடலயேன்... ஆடடயூர் நசோடசோள்வசோருக்கும் விக்கிரம சசசோழச் சசோம்புவரசோயேருக்கும், விடுகசோதழகியே
லபருமசோனசோன இரசோசரசோச அதிடகமசோசனன் கல்லவட்டின் படியேசோவதுஇவர்கள் எனக்கு ஒருகசோலமும்
தப்பசோதிருக்க நசோனும் இவர்கட்குத் தப்பசோதிருக்கக் கடசவனசோகவும், எனக்கு இன்னசோதசோர் இவர்கட்கு
153

இன்னசோதசோர்கள் ஆகவும், இவர்கள் படக என் படகயேசோகவும், என்படக இவர்கள் படகயேசோகவும்,
யேசோதவரசோயேர் பக்கலும் லசய்யேகங்கர் பக்கலும் குசலசோத்துங்கச் சசசோழச் சசோம்புவரசோயேர் பிள்டளகள்
பக்கலும் ஆளும் ஒடலயும் சபசோகக் கசோட்டுதல் உறேவு பண்ணுதல் லசய்யேசோசதனசோகவும். இப்படி
சம்மதித்சதன் விடுகசோதழகியே லபருமசோசனன். இப்படிக்குத் தப்பிசனன் ஆகில் எனக்கு இன்னசோத
சரியேசோள்வசோன்லசருப்பும் எடுத்துத் தம்பலமும் தின்சறேன் ஆசவன்.”
இத்தடகயே ஒப்பந்தங்கள் சபரரசன் அறிவின்றிசயே நடந்தன. அதனசோல், நசோளடடவில் சிற்றேரசர்களுக்குள்
பல கட்சிகள் ஏற்பட்டு இருந்தன. இக் கட்சிகள் பிற்கசோலத்தில் வலுப்லபற்றப் சபரரடசசயே
நிடலகுடலயேச் லசய்து விட்டன. இடவ முதல் இரசோசரசோசன் கசோலமுதல் முதற் குசலசோத்துங்கன்
கசோலம்வடர இல்லசோதிருந்தன. அதனசோல் சிற்றேரசர் சபரரசிற்குக் கட்டுப்பட்டு ஆடணைவழி நின்றேனர்; நடு
அரசசோங்கமும் லபசோறப்புடன் சவடல லசய்துவந்தது.
கடல வளர்ச்சி : மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன் கல்லவட்டுகள் முதல் 24 ஆண்டுகள்வடர இவனுடடயே
சபசோர்ச் லசயேல்கடளக் குறிக்கின்றேன. பிற்பட்டடவ 1. சபசோடரக் குறித்தில. ஆதலின் அப்பிற்பட்ட 15
ஆண்டுகள் அடமதி நிலவியே கசோலம் எனக் லகசோள்ளலசோம். அக்கசோலத்திற்றேசோன் இவனது சபரடவயில்
புலவர் பலர் தமழ் வளர்த்தனர் சபசோலும்! இவன் கசோலத்து இருந்த புலவர் (1) குசலசோத்துங்கன் சகசோடவ
ஆசிரியேர், (2) வீரசோந்தப் பல்லவரசோயேர், (3) சங்கர சசசோழன் உலசோ ஆசிரியேர், (4) கம்பர், (5) குணைவீர பண்டிதர்,
(6) அரும்பசோக்கத்து அருள்நிடல விசசோகன், 97) திருவரங்கத் தமுதனசோர், (8) பவணைந்தி முனிவர் முதலிசயேசோர்
ஆவர். இவர்கடளப்பற்றி விரிவசோக ‘இலக்கியே வளர்ச்சி’ என்னும் தடலப்பில் (பிற்பகுதியில்) கசோண்க.
குசலசோத்துங்கன் சகசோடவ ஆசிரியேர் இக்குசலசோத்துங் கடன, ‘எண்லணைண் கடலசயே லதரியும்
குசலசோத்துங்க சசசோழன்’ என்றம், ‘கடலவசோரி’ என்றம், பல நூற் புலசவசோர்க்குத் தசோபரன் எனவும்
புகழ்தலசோல், இவன் கல்வி சகள்விகளிற் சிறேந்தவன் என்பதும் புலவடரப் சபசோற்றின வன் என்பதும்
அறியேக்கிடக்கின்றேன. அவர் இவடன, ‘தமழ்வசோணைர் லதய்வக் கவியேசோபரணைன்’ எனவும் ‘பசோவலர்
கசோவியேம் சூடும் குசலசோத்துங்க சசசோழன்’ எனவும். ‘லகசோழித்துத் தமழ் லகசோள்ளும் கிள்ளி’ எனவும்.
வியேன்பசோர் அடனத்தும் சகசோசத பிரித்லதறி சகசோமசோன்’ எனவும் பசோரசோட்டி இருத்தலசோல், இவன் புலடம
மக்கவன் என்பதும், புலவர் தகுதி அறிந்து பரிசளித்தவன் என்பதும் விளங்குகின்றேன அல்லவசோ? இவன்
இங்ஙனம் லபரும் புலவனசோக இருத்தடமயேசோற்றேசோன் - கல்வியிற் சிறேந்த கம்பர் தம் அடவக்களத்தில்
இருக்கும் சபற்டறேப் லபற்றேசோன்; உலகம் புகழும் சபற்டறேப் லபற்றேசோன்! இரசோமசோயேணைம் உள்ளளவும்
கம்பர் லபயேர் உள்ளளவும் குசலசோத்துங்கன் லபயேர் நின்ற நிலவும் அன்சறேசோ? வீரசோந்தப்பல்லவ
ரசோயேர் : இவர் குசலசோத்துங்கன் அடவப் புலவர். இவர் சவண்டுசகசோட்படி அரசன்
‘கசோலவிசநசோத நிருத்தப் சபரடரயேசோனசோன பரரசோசவன் லபசோன்னன்’ என்பவற்குத் திருக்கடவூர்ச் சிவன்
சகசோயிலில் ‘நட்டுவ நிடல’ என்றே லதசோழில் நடத்தும்படி ஆடணையேளித்தசோன்[40]. இதனசோல்
இப்புலவர்பசோல் அரசன் லகசோண்டிருந்த மதிப்புத் லதரிகிறேதன்சறேசோ?
இலக்கணை மண்டபம்: இது வியேசோகரனதசோன வியேசோக்யேசோன மண்டபம் என வடலமசோழியிற் லபயேர் லபறம்.
திருலவசோற்றியூரில் சகசோவிடலச் சசர்ந்து இம்மண்டபம் இருந்தது. அங்கு மசோணைவர் பலர் வடலமசோழி
இலக்கணைப் பயிற்சி லபறவதற்கசோக மண்டபம் ஒன்ற இருந்தது. இதடனக் கட்டியேவன் லநல்லூடர
ஆண்ட சித்தரசர் அதிகசோரி ஒருவன். அவன் இக் கல்விச்சசோடல நன்கு நடடலபறேக் குசலசோத்துங்கன்
கசோவனுர் என்றே சிற்றடர உதவினசோன்.அவ்வூடரக் குசலசோத்துங்கன் இடறேயிலியேசோக்கக் கட்டடள
பிறேப்பித்தசோன்[41].
இங்ஙனம் இக்குசலசோத்துங்கன் கல்வி நிடலடயேத் தன் லபருநசோட்டில் பலபடியேசோகச் சிறேப்பித்துள்ளசோன்;
தமழ் வசோணைடரப் சபசோற்றி ஆதரித்து நசோட்டில் தமழ்க்கல்வி பரவும் படி லசய்துள்ளசோன்; சகசோவில்களில்
திருப்பதிகங் கடள ஒதவும் வடலமசோழிப் பயிற்சிடயே மசோணைவர்க்கு அளிக்கவும் ஏற்பசோடுகள்
லசய்துள்ளசோன்.
சமயே நிடல : மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன் சிறேந்த சிவ பக்தன். இவடனக் ‘கசோமசோரிக்கு அன்பன்;’
‘லவள்விடட சயேசோன் தன்சனயேம் தன்டன மறேவசோதவன்’, ‘நசோகசோபரணைடன ஏத்துசவசோன்’ என்லறேல்லசோம்
குசலசோத்துங்கன் சகசோடவ புகழ்ந்துள்ளது. திருவசோரூர் வீதி விடங்கப் லபருமசோசன இவடன ‘நம் சதசோழன்’
என்ற கூறியேதசோகத் தம் சகசோவில் தசோனத்தசோர்க்கு அப்லபருமசோசன கட்டடள இட்டசோற் சபசோல இவனது I,
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2, 24-ஆம் ஆண்டுக் கல்லவட்டுக் குறிக்கிறேது. [42]இக்கல்லவட்டுச் லசய்தியேசோல், இவன்
சிவலபருமசோனிடம் லகசோண்டிருந்த பற்ற நன்கு விளங்குகின்றேதன்சறேசோ?
ஞசோன குரு : இரசோசரசோசன் முதலிசயேசோர்க்கு ஞசோனகுரு இருந்தசோற் சபசோலசவ இவனுக்கும் ஞசோனகுரு
ஒருவர் இருந்தசோர். இவர் ஈசுவர சிவன் என்பவர். இவர் ஒரு டசவப் லபரியேசோர். இவர் லசோட நசோட்டவர்;
சசோண்டில்யே சகசோத்திரத்தசோர்; ‘கண்ட சம்பு’ என்பவர் மகனசோர். இவசர திரிபுவனம் என்னும் பதியில் உள்ள
சிவன் சகசோவிடலப் பிரதிட்டட லசய்தவர் ஆவர்.
சுவசோம சதவர் : இவர் டசவ மடத்துத் தடலவர். இவர் தம் தவச் சிறேப்பசோல் ஈழப்படடகடளத்
சதசோல்வியுறமசோற லசய்தவர் என்ற சிற்றேரசன் கல்லவட்லடசோன்ற கூறகிறேது. இவர் பிரதிட்டித்த
அச்சுதமங்கலம் சிவன் சகசோவிலுக்குக் குசலசோத்துங்கன் இடறேயிலி அளித்துள்ளசோன். இவன்
திருக்கடவூரில் இச்சசசோழன் விதித்திருந்த சில ஒழுக்கங்கடள மசோற்றி அடமத்தசோன்.[43] அம்மசோற்றேத்டத
அரசனும் ஏற்றேசோன் என்பதிலிருந்து அரசன் இவர் மசோட்டுக்லகசோண்டிருந்த அளப்பரியே மதிப்புத்
லதற்லறேனத் லதரிகிறேதன்சறேசோ?
பிறே மடங்கள் : ‘மசோவிரதிகள்’ எனப்பட்ட கசோளசோமுகரது ‘சகசோமடம்’ என்பது திருவசோடனக்கசோவில்
இருந்தது. ‘சதுரசோனன பண்டித மடம்’ என்பது திருலவசோற்றியூரில் இருந்தது. ‘வசோரணைசோசி பிக்ஷசோ மடம்’
என்பது பந்தடணைநல்லூரில் இருந்தது. ‘வசோரணைசோசிலக்ஷசோத்யேசோயே இரசோவசோளரது லகசோல்லசோ மடம்’ என்பது
திருப்பசோசூரில் இருந்தது. இடவ அடனத்தும் டசவ ஆசசோரியே பீடங்களசோகக் குசலசோத்துங்கன் ஆட்சியில்
திகழ்ந்தன.[44]
அரசன் டசவத் திருப்பணிகள் : குசலசோத்துங்கன் லசய்துள்ள சகசோவில் திருப்பணிகள் பல ஆகும்;
அவற்றள் குறிப்பிடத்தக்கடவ இடவ:-(1) இவன் தனது 26 ஆம் ஆட்சி ஆண்டில் உத்தரசமரூர்ப்
பிடசோரியேசோர்க்கும் ஏழு மசோதர் இடங்கட்கும் பத்துசவலி நிலம் சதவதசோனமசோக விடுத்துள்ளசோன்.[45] (2)
அசத ஆண்டில் திருஒற்றியூர்ச் சிவலபருமசோனுக்குத் திரு அணிகலன்களும் திருவசோடு தண்டும் இருமுடறே
அளித்துளன்; (3) மதுடர ஆலவசோய்ப் லபருமசோனுக்குத் தன் லபயேரசோல் திருவீதியும் திருநசோளும்
அடமத்தசோன்; தசோன் லதன்னசோட்டசோரிடம் திடறேலகசோண்ட லபசோன்னசோல் அக்சகசோவிடல சவய்ந்தசோன்;
இடறேயிலி நிலங்கள் பல அளித்து, மகிழ்ந்தசோன்[46]: (1) திரிபுவனத்தில் ‘கம்பஹசரசுவரர்’ என்றே
‘திரிபுவசனசுவரர்’ சகசோவிடலக் கட்டி முடித்தசோன். இஃது இவனது ஆட்சியின் சிறேந்த நிடனவுக்குறியேசோக
விளங்குகின்றேது. இக்சகசோவிலின் திருமதில்கள் முழுவதும் அழகியே சிற்ப சவடலகளசோலும்
ஒவியேங்களசோலும் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. இங்குள்ள இரசோமசோயேணை வரலசோற உணைர்த்தும் சிற்பங்கள் பசோர்க்கத்
தக்கடவ. (4) குசலசோத்துங்கன் தில்டல நடரசோசப் லபருமசோனது திருமுக மண்டபத்டதயும் அம்மன்
சகசோபுரத்டதயும் சகசோவில் திருச்சுற்டறேயும் கட்டுவித்தசோன்;[47] ‘முடித்தடல லகசோண்ட லபருமசோள்
திருவீதி’ என்ற சமற்குத்லதரு ஒன்டறே எடுப்பித்தசோன். (5) திருவசோரூரில் உள்ள சபசோமண்டபமும் லபரியே
சகசோபுரமும் இவன் முயேற்சியேசோல் இயேன்றேடவ. இவன் கச்சி ஏகம்பர் சகசோவிடலயும் புதுப்பித்தசோன்.[48]
டவணைவத் திருப்பணிகள் : குசலசோத்துங்கன் தன் முன்சனசோடரப்சபசோலசவ சமயே சநசோக்கில் விரிந்த
மனப்பசோன்டம உடடயேவன். இவன், சவலூரில் உள்ள திருமசோல் சகசோவிலுக்கு மூன்ற சிற்றசோர்கடள
ஒன்றேசோக்கிக் ‘குசலசோத்துங்க சசசோழநல்லூர்’ எனத்தன் லபயேரிட்டுத் சதவதசோனமசோக அளித்தசோன்;
அக்சகசோவிற்குக் ‘குசலசோத்துங்க சசசோழ விண்ணைகரம்’ எனப்லபயேரிட்டசோன்.[49]இவன் இடசவு லபற்றத்
திருக்சகசோவலூர் மடலயேமசோன்கள் லசய்த லபருமசோள் திருப்பணிகள் பலவசோகும். இங்ஙனசம பிறேரும்
லசய்துள்ளனர்.
சமணைத் திருப்பணி : இவனது ஆட்சியில் மண்டியேங் கிழசோன் குசலசோத்துங்கசசசோழக் கசோடுலவட்டி
என்பவன் ஒர் உயேர்அலுவலசோளன் ஆவன். இவன் சமணைப் பற்றடடயேவன் ஆவன். இவன்
சவண்டுசகசோளின்படி குசலசோத்துங்கன், டசனக் சகசோவில் ஒன்றக்கு 20 சவலி நிலம் பள்ளிச் சந்தமசோக
விட்டசோன், சமணை குருவசோன ‘சந்திரகிரி சதவர்’ என்பசோர்க்குக் லகசோட்டடயூர் ஆசிரியேப்பட்டம் லகசோடுத்
தருளி, அம்டபயிசல 20 சவலி நிலம் தசோனமசோக அளித்தசோன்.[50] இப்லபருந்தடகயேசோளன் இவற்றடன்
நிற்கவில்டல; திருநறங்லகசோண்டடச் சமணைப் லபரும் பள்ளிக்கு சவண்டியே நிபந்தங்களுக்கும் அமணைப்
பிடசோரர்க்கும் பத்துசவலி நில வருவசோடயே இடறேயிலி லசய்துள்ளசோன்; ‘இந்நிலத்துக்கு அமணைப்பிடசோரர்
லசசோன்னவசோற லசய்வது; இவர் வசசம இருக்க’ எனத் திருவசோடணையும் பிறேப்பித்தசோன்; அப்லபரும்
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பள்ளியிற் சகசோவில் லகசோண்டிருந்த அப்பசோண்டசோர் டவகசோசித் திருநசோளுடசன தன் லபயேரசோசலயும்
(‘இரசோசசோக்கள் நசோயேன் திருநசோள்’ என்பது) ஒரு திருநசோள் நடத்த ஏற்பசோடு லசய்து, அவ்விழசோவிற்கசோகத்
தனிசயே நிலம் அளித்துள்ளசோன்.[51]
சுருங்கக்கூறின், இவனது ஆட்சியில் எல்லசோச்சமயே நிடலயேங்களும் சிறேப்புப்லபற்றேன எனலசோம்;
சகசோவில்கள் லசம்டமயேசோக சமற்பசோர்டவ இடப்பட்டன; விழசோக்கள் நன்முடறேயில் நடடலபற்றேன;
சகசோவில் கண்கசோணிப்பு சவடல லசவ்வசன நடந்தன; குற்றேவசோளிகள் அவ்வப்சபசோது
தண்டிக்கப்லபற்றேனர்.[52]
அரசன் சிறேப்புப் லபயேர்கள் : இவன் பரசகசரி குசலசோத்துங்க சசசோழ சதவன் எனப்பட்டசோன். ‘திரிபுவன
சக்கரவர்த்தி என்றே லபயேரும் இருந்தது. இவற்றடன் இவன் வீ ரரசோசசந்திரன், குமசோர குசலசோத்துங்கன்,
முடிவழங்கு சசசோழன், திரிபுவன வீரசதவன், முடித்தடல லகசோணைட லபருமசோன், உலகுடடயே நசோயேனசோர்,
உலகுடடயே லபருமசோன், உலகுய்யே வந்த நசோயேனசோர், இரசோசசோக்கள் தம்பிரசோன், இரசோசசோக்கள்
நசோயேன்,தனிநசோயேகன், தியேசோக விசநசோதன் முதலியேன லபற்றிருந்தசோன். இடவ அடனத்தும் இவனுடடயே
எண்ணிறேந்த கல்லவட்டுகளில் பயின்றள்ளன. இவற்றடன் இவனுக்குக் சகசோசனரின்டம லகசோண்டசோன்’
என்றேலதசோரு சிறேப்புப் லபயேரும் இருந்தது. ‘சகசோசனரின்டம லகசோண்டசோன் வீரரசோசசந்திரன் திரிபுவன
வீரசதவன்’ என்பது இவனது கல்லவட்டு.[53]
தியேசோக விசநசோதன் : இப் லபயேர்களுள் இவன் லபரிதும் விரும்பியேது தியேசோக விசநசோதன் என்பது.
இதடன இவன் கசோலத்துமக்கள் வழங்கினர். ‘தியேசோகவிசநசோதபட்டன்’, ‘தியேசோக விசநசோத மூசவந்த
சவளசோன்’, ‘தியேசோக விசநசோதன்’ என்றே லபயேர்கடளக் கல்லவட்டுகளிற் கசோணைலசோம். ஊர்கட்கும் இப்லபயேர்
இடப்பட்டிருந்தது.தியேசோக விசநசோதன் திருமடம்’ என மடத்துக்கும் இப்லபயேர் இடப்பட்டிருந்தது.
‘தியேசோக சமகம்’ என்ற இரசோசரசோசன் வழங்கப்பட்டசோன்; ‘தியேசோக சமுத்திரம்’ என்ற விக்கிரம சசசோழன்
குறிக்கப்பட்டசோன். ஆனசோல் இச் சசசோழசனசோ தியேசோக விசநசோதன் எனக் கூறேப் லபற்றேசோன். இவ்வரியே
முற்சசசோழர்க்கு இல்லசோத இவனுக்சக சிறேப்பசோக அடமந்த லபயேடரத் தசோசன கம்பர் லபருமசோன்,
“லசன்னிநசோட் லடரியேல் வீரன் தியேசோகமசோ விசநசோதன்” என்ற தமது இரசோமசோயேணைத்துள் கூறி மகிழ்ந்தனர்!
அப்லபரும் புலவர் இவடன ‘அமலன்’ என்றம் குறித்துள்ளசோர். ‘அகளங்கன்’ என்றேசோற் சபசோல ‘அமலன்’
என்பதும் ‘குற்றேமற்றேவன் என்னும் லபசோருடளசயே தரும்.
அரச குடும்பம் : இவனது பட்டத்தரசியின் இயேற்லபயேர் லதரியேவில்டல. இவள்
‘புவனமுழுதுடடயேசோள்’ எனப்பட்டசோள். இவள், சசசோழ முடிமன்னர் மரபுப்படி நசோசளசோலக்கத்தில்
அரசனுடன் அரியேடனமீது அமரும் சபற லபற்றேவள். மற்லறேசோரு மடனவி ‘இடளயே நம்பிரசோட்டியேசோர்’
என்பவள். இஃது இவள் லபயேரன்ற. அரசன் தன் கல்லவட்டில் ‘நம் பிரசோட்டியேசோரில் இடளயே
நம்பிரசோட்டியேசோர்’ என்பதசோல், இவனுக்கு மடனவியேர் இருவசர இருந்தனர் என்பது லதரிகிறேது.
பிள்டளகள் இருந்தனர் என்பது லதரியேவில்டல. அரச குடும்பத்தில் இருந்த முதியேவள் அம்மங்கசோ சதவி
என்பவள். இவள் ‘சுங்கம் தவிர்த்த பூரீ குசலசோத்துங்கசசசோழ சதவரின் திருமகளசோர் லபரியே நசோச்சியேசோரசோன
அம்மங்டக ஆழ்வசோர்[54]’ என்ற கல்லவட்டுகளில் குறிக்கப்பட்டவள். இவள் லபயேர் குசலசோத்துங்கனது
5-ஆம் ஆட்சியேசோண்டில் கசோணைப் படுகிறேது. அப்லபசோழுது இவளுக்கு ஏறேத்தசோழ 80 வயேது இருக்கலசோம்
என்ற சகசோடல் லபசோருத்தமசோகும். இவள் தன் வசோணைசோளில் முதற் குசலசோத்துங்கன், இரண்டசோம்
குசலசோத்துங்கன், விக்கிரம சசசோழன், இரண்டசோம் இரசோசரசோசன், இரண்டசோம் இரசோசசோதிரசோசன், மூன்றேசோம்
குசலசோத்துங்கன் ஆக அறவர் அரசசோண்ட லபருங்கசோட்சிடயே விழியேசோரக் கசோணும் சபற லபற்றே லபருமகள்
ஆவள்.
நல்லியேல்புகள் : பரசகசரி மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன் லசய்த சபசோர்களிலிருந்தும் லபற்றே
லவற்றிகளிலிருந்தும் “இவன் சிறேந்த மசோனவீரன்” என்பது லதரிகிறேது. தன்டன அடடக்கலம் புகுந்த
பசோண்டியேன், சசரன், சவணைசோட்ட ரசன், கரூர் அரசன் இவர்கடளத் தக்க சிறேப்புடன் நடத்தி அவர்கட்கு
அவர்தம் நசோடுகடள ஆளக்லகசோடுத்த இவன், ‘அடடந்தசோர்க்கு எளியேன்’ என்படத உணைர்த்துகிறேது.
தன்னிடம் படகத்த அரசடர லவன்ற அவர் நகரங்கடள அழித்தனன் என்பதிலிருந்து இவன்,
‘படகவர்க்குக் கசோலன்’ என்பது விளங்குகிறேது. கம்பர்சபசோன்றே லபரும் புலவர் நட்டபப்லபற்றே இவன்
சிறேந்த தமழ்ப் புலவனசோகவும் புலவடரப் சபசோற்றம் புரவலனசோகவும் இருந்தசோன் என்பதுலதரிகிறேது.
இவனுடடயே டசவ சமயேத் திருப்பணிகடள சநசோக்க, இவ்வள்ளல் சிறேந்த சிவ பக்தன்’ என்படத
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அறியேலசோம். ஆனசோல் அசத சமயேம் இவன் லசய்துள்ள பிறே சமயேத் திருப்பணிகடளக்கசோன, இவனது பரந்த
சமயே சநசோக்கம் நன்கு விளங்குகிறேது. இவன் மதுடர லசன்ற லவற்றி லகசோண்டசபசோது ‘அருமடறே
முழுதுணைர்ந்த அந்தணைடர அகரம் ஏற்றி ஆதரித்தசோன்” என வருதடலயும், திருலவசோற்றியூர்
வியேசோகரனசசோடலக்கு இடறேயிலி அளித்தனன் என வருவதடனயும் சநசோக்க, இவன் வடலமசோழிமீதும்
வடலமசோழியேசோளர்மீதும் லகசோண்டிருந்த பற்றம் மதிப்பும் நன்கு விளங்குகின்றேன. இவன்
லகசோடடத்திறேத்தில் எப்படிப்பட்டவன்?
“தண்டமழ்க்குப் லபசோன்சன லபசோழியும் குசலசோத்துங்கன்”
“முகில் ஏழுலமன்னப் லபசோன்சபசோத நல்கும் குசலசோத்துங்க சசசோழன்”
என்ற பலபடியேசோக இவடனக் சகசோடவ ஆசிரியேர் புகழ்தலசோல், இவனது வள்ளற்றேன்டம லதற்லறேனத்
லதரிகிறேதன்சறேசோ? கம்பரும் இவனது ஈடகத் தன்டமடயே உவடம முகத்தசோல் பசோரசோட்டி இருத்தல் கசோண்க
“புவிபுகழ் லசன்னிசபசோர் அமலன் சதசோள்புகழ்
கவிகள்தம் மடனலயேனக் கனக ரசோசியும்
சவியுடடத் தூசுலமன் சசோந்து மசோடலயும்
அவிரிடழக் குப்டபயும் அளவிலசோதது.!”
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7. மூன்றேசோம் இரசோசரசோசன் (கி.பி. 1216-1246)
கல்லவட்டுகள் : மூன்றேசோம் இரசோசரசோசன் மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கனுக்கு என்ன உறேவினன் என்பது
லதரியேவில்டல. இளவரசன் அல்லது பின்வந்த முடியேரசன் தனக்கு முற்பட்ட அரசடனக்கூறிவந்த
முடறேப்படிசயே ‘லபரியேசதவர்’ என்ற இவனும் குசலசோத்துங்கடனக் குறித்துள்ளசோன். இடதக் லகசோண்டு
முடறே டவப்டப உணைரக் கூடவில்டல. இவன் பட்டம் லபற்றே பின்னும் குசலசோத்துங்கன் உயிருடன்
இருந்தசோன். அதனசோல் அவன் லபயேரிலும் கல்லவட்டுகள் லவளியேசோயின. இந்த மூன்றேசோம் இரசோசரசோசன்
கல்லவட்டுகள் ‘சர்மன்னு இருநசோன்கு திடச’ என்னும் லதசோடக்கத்டதயும், ‘சர்மன்னு மலர்மகள்’
என்னும் முதடலயும் உடடயேன. இவற்றள் வரலசோற்றக் குறிப்புகள் கசோண்டல் அருடம, அரசன் உயேர்
குணைங்கள் முதலியேன இயேற்டகக்கு மசோறேசோகப் புலடம முடறேயிற் கூறேப்பட்டுள்ளன. எனினும்
இவனுடடயே பிறே கல்லவட்டுகளும் சிற்றேரசர் கல்லவட்டுகளும் லஹசோய்சள்ர் - பசோண்டியே
கல்லவட்டுகளும் சில நூல் குறிப்புக்களும் லகசோண்டு இவன் வரலசோற்டறே ஒருவசோற உணைர்தல் கூடும்.
நசோட்டு நிடலடம : இவன் கி.பி. 1216-இல் அரசன் ஆனசோன். அன்ற முதசல இவன் அரசியேலில் துன்பம்
லதசோடர்ந்தது. லதற்சக பசோண்டியேர் லபருவலி படடத்தவரசோய்த் தம்மசோட்சி நிறவவும் சசசோழர்மீது
பழிக்குப்பழி வசோங்கவும் சமயேம் பசோர்த்துக்லகசோண்டு இருந்தனர். சமற்சக லஹசோய்சளர் சபரரடசத்
தசோபித்துக் லகசோண்டு இருந்தனர்; இக்கசோலத்தில் லஹசோய்சள இரண்டசோம் வல்லசோளன் ஆண்டு வந்தசோன்.
வடக்சக லதலுங்குச் சசசோடர் சசசோழப் சபரரசின் வடபகுதிடயேத் தமதசோக்கிக் லகசோண்டும் சமயேம்வரின்
சுசயேச்டச லபறேவும் கசோத்திருந்தனர். அவர்க்கு வடக்சக கசோகதீயே மரபினர் வலுப்லபற்றிருந்தனர். சமடலச்
சசோளுக்கியேர் இருந்த இடத்தில் ‘சசவுணைர்’ என்றே புதியே மரபினர் வன்டம லபற்றேவரசோக இருந்தனர். சசசோழ
நசோட்டிற்குள் நடுநசோட்டட ஆண்டுவந்த கூடலூர்க் கசோடவரசோயேர் மடறேமுகமசோகத் தம் படடவலிடயேப்
லபருக்கிக் லகசோண்டு சசசோனசோட்டடசயே விழுங்கித் தமது படழயே பல்லவப் சபரரடச நிடலநசோட்டக்
கசோலம் பசோர்த்து வந்தனர். அவருட் கூடலூர், சசந்தமங்கலங்கடள ஆண்டுவந்த சகசோப் லபருஞ் சிங்கன்
தடலடம லபற்றேவன் ஆவன்.
பசோண்டியேன் முதற் படடலயேடுப்பு : பசோண்டியே நசோட்டடக் குசலசோத்துங்கன் உதவியேசோல் ஆண்டுவந்த
சடடயேவர்மன் குலசசகர பசோண்டியேன் கி.பி. 1215-இல் இறேந்தசோன். உடசன அவன்
தம்பியேசோன மசோறேவர்மன் சுந்தர பசோண்டியேன் அரசன் ஆனசோன். இவன் கி.பி. 1216 முதல் கி.பி.1238 முடியே
அரசசோண்டசோன். இவன் பட்டம் லபற்றேவுடன் சசசோழடரப் பழிக்குப் பழி வசோங்கத் துணிந்தசோன், சசசோழன்
லசய்த அடனத்டதயும் அவனது லபரு நசோட்டிற் லசய்து பழி தீர்த்துக் லகசோள்ள விடழந்தசோன்; தன் நசோட்டில்
லகசோடுடம பல லசய்த குசலசோத்துங்கன் உயிசரசோடு இருக்கும் லபசோழுசத பழி தீர்க்க விரும்பினசோன்.
அதனசோல் அவ்வீர அரசன் பசோண்டியே நசோட்டிற்சக சிறேப்பசோக அடமந்த ஏழகப் படடகடளயும்
மறேப்படடகடளயும் லகசோண்டு சசசோழப் லபருநசோட்டின் மீது படடலயேடுத்தசோன். அப்லபசோழுது மூன்றேசோம்
குசலசோத்துங்கன் முதுடமப் பருவத்தினசோல் அரசியேலிலிருந்து விலகி மூன்றேசோம் இரசோசரசோசன் அரசனசோக
இருந்த லதசோடக்க கசோலம் ஆகும். மூன்றேசோம் இரசோசரசோசன் ஆண்டம இல்லசோதவன்; அரசர்க்குரியே உயேர்
பண்புகள் அறேசவ அற்றேவன்; அரசியேல் சூழ்ச்சி அறியேசோதவன். ‘அரசன் எவ்வழி, அவ்வழிக் குடிகள்’
ஆதலின், மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன் கசோலத்தில் இருந்த அசத படட வீரர் இருந்தும் இல்லசோதவர் சபசோல்
மடிந்து இருந்துவந்தனர். அதனசோல், சசசோணைசோடு எளிதிற் படடலயேடுப்புக்கு இலக்கசோயேது.
படடலயேடுத்த சுந்தர பசோண்டியேன் சசசோழ நசோட்டட எளிதில் லவன்றேசோன்; உடறேயூரும் தஞ்டசயும்
லநருப்புக்கு இடர ஆயின. பல மசோடமசோளிடககளும் கூட சகசோபுரங்களும் ஆடரங்குகளும்
மண்டபங்களும் அழிக்கப்பட்டன. சசசோழ அரசன் எங்சகசோ ஒடி ஒளித்தசோன். சசசோணைசோட்டுப் லபண்களும்
பிள்டளகளும் தவித்தனர். பசோண்டியேன் இடித்த இடங்களில் கழுடத ஏர் பூட்டி உழுது லவண்கடுகு
விடதத்தசோன்: டபம்லபசோன் முடி பறித்துப் பசோணைர்க்குக் லகசோடுத்தசோன், ஆடகப்புரிடச ஆயிரத்தளிடயே
அடடந்து சசசோழவளவன் அபிசடக மண்டபத்து வீரசோபிசடகம் லசய்து லகசோண்டசோன், பின்னர்த் தில்டல
நகடர அடடந்து லபசோன்னம்பலப் லபருமசோடனக் கண் களிப்பக் கண்டு மகிழ்ந்தசோன்; பின்னர்ப் லபசோன்
அமரசோவதி லசன்ற தங்கி இருந்தசோன்.
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அப்லபசோழுது, ஒடி ஒளிந்த இரசோசரசோசன் தன் மடனவி மக்கசளசோடு அங்குச் லசன்ற தன் நசோட்டட
அளிக்குமசோற குடறேயிரந்து நின்றேசோன். பசோண்டியேன் அருள் கூர்ந்து அங்ஙனம் சசசோணைசோட்டட அளித்து
மகிழ்ந்தனன். இக்கசோரணைம் பற்றிசயே இவன் ‘சசசோணைசோடு வழங்கி அருளியே சுந்தர பசோண்டியேன்’ எனக்
கல்லவட்டுகளில் குறிக்கப் லபற்றளன்.
இப்பசோண்டியேன் படடலயேடுப்டபப் பற்றி இரசோச ரசோசன் கல்லவட்டுகளில் குறிப்பில்டல. ஆனசோல்
பசோண்டியேன் லமய்ப்புகழ் இதடனச் சிறேந்த தமழ் நடடயில் குறித்துள்ளது. அது படித்து இன்புறேத்தக்க
பகுதியேசோகும் :
“பனிமலர்த் தசோமடர திடசமுகன் படடத்த
மனுலநறி தடழப்ப மணிமுடி சூடிப்
லபசோன்னிசூழ் நசோட்டிற் புலியேசோடணை சபசோயேகலக்
கன்னிசூழ் நசோட்டிற் கயேலசோடணை டகவளர
லவஞ்சின இவுளியும் சவழமும் பரப்பித்
தஞ்டசயும் உறேந்டதயும் லசந்தழல் லகசோளுத்திக்
கசோவியும் நீலமும் நின்ற கவினிழப்ப
வசோவியும் ஆறம் அணிநீர் நலனழித்து
மடமும் மசோமதிலும் சகசோபுரமும் ஆடரங்கும்
மசோடமும் மசோளிடகயும் மண்டபமும் பலஇடித்துத்
லதசோழுதுவந் தடடயேசோ நிருபர்தம் சதசோடகயேர்
அழுத கண்ணிர் ஆற பரப்பிக்
கழுடத லகசோண்டுழுது கவடி வித்திச் லசம்பியேடனச் சினமரியேப் லபசோருதுகரம்
புகசவசோட்டிப்
டபம்லபசோன் முடிபறித்துப் பசோணைருக்குக் லகசோடுத்தருளிப்
பசோடரும் சிறேப்பிற் பரிதி வசோன்சதசோய்
ஆடகப் புரிடச ஆயிரத் தளியிற்
சசசோழவளவன் அபிசஷக மண்டபத்து
வீரசோபி சஷகம் லசய்து புகழ்விரித்து
நசோளும் பரரசோசர் நசோமத் தடலபிடுங்கி
மீளும் தறகண் மதயேசோடன சமற்லகசோண்டு
நீரசோழி டவயேம் முழுதும் லபசோதுலவசோழித்துக்
கூரசோழி யும்லசய்யே சதசோளுசம லகசோண்டுசபசோய்
ஐயேப் படசோத அருமடறேசதர் அந்தணைர்வசோழ்
லதய்வப் புலியூர்த் திருஎல்டல யுட்புக்கு,
லபசோன்னம் பலம்லபசோலியே ஆடுவசோர் பூடவயுடன்
மன்னும் திருசமனி கண்டு மனங்களித்துக்
சகசோல மலர்சமல் அயேனும் குளிர்துழசோய்
மசோலும் அறியேசோ மலர்ச்சச வடிவணைங்கி
வசோங்குசிடறே அன்னம் துயிலலசோழியே வண்லடழுப்பும்
பூங்கமல வசோவிசூழ் லபசோன்னம ரசோவதியில்
ஒத்துலகம் தசோங்கும் உயேர்சமரு டவக்லகசோணைர்ந்து
டவத்தடனயே சசசோதி மணிமண்டபத் திருந்து
சசசோடல மலிபழனச் சசசோணைசோடும் தசோனிழந்த
மசோடல முடியும் தரவருக என்றேடழப்ப
மசோன நிடலகுடலயே வசோழ்நகரிக் கப்புறேத்துப்
சபசோன வளவன் உரிடமசயேசோ டும்புகுந்து
லபற்றே புதல்வடனநின் சபர்என்ற முன்கசோட்டி
லவற்றி அரியேடணைக்கீழ் விருந்து லதசோழுதிரப்பத்
தன்சனசோடி முன்இகழ்ந்த தன்டமலயேலசோம் டகயேகலத்
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தசோசனசோ தகம்பண்ணித் தண்டசோர் முடியுடசன
விட்ட புகலிடம்தன் மசோளிடகக் குத்திரியே
விட்ட படிக்லகன்றம் இதுபிடிபசோ டசோகஎனப்
லபசோங்குதிடர ஞசோலத்துப் பூபசோலர் சதசோள்விளங்கும்
லசங்கயேல்லகசோண் டூன்றம் திருமுகமும் பண்டிழந்த
சசசோழபதி என்னும் நசோமமும் லதசோன்னகரும்
மீள வழங்கி விடடலகசோடுத்து விட்டருணி”
லஹசோய்சளர் உதவி : இக் கல்லவட்டுச் லசய்தியேசோல், பசோண்டியேன் பழிக்குப்பழி வசோங்கினசோன் என்பதும்,
இரசோசரசோசன் நசோட்டட மீளப் லபற்ற ஆண்டசோன் என்பதும் நன்கு லதரிகின்றேன. ஆயின், லஹசோய்சள
மன்னர் கல்லவட்டுகள் சவற லசய்தி ஒன்டறேக் கூறகின்றேன. லஹசோய்சள அரசனசோன இரண்டசோம்
வல்லசோளன் தன்டனச் ‘சசசோழ ரசோச்சியேப் பிரதிஷ்டசோசசோரியேன்’ என்றம், ‘பசோண்டியே யேசோடனக்குச் சிங்கம்’
என்றம் கூறிக்லகசோள்கிறேசோன். அதனுடன் அவன் மகனசோன நரசிம்மன் ‘சசசோழகுலக் கசோப்பசோளன்’ என்ற
கூறேப்லபறகிறேசோன். இக்கூற்றகள் கி.பி. 1218-க்கு முற்பட்ட கல்லவட்டுகளில் கசோண்கின்றேன. சவலறேசோரு
கல்லவட்டு, “படகவர் இடடயில் மடறேந்து கிடந்த சசசோழடனக் கசோத்து நரசிம்மன் சசசோழ ஸ்தசோபனன்
என்னும் லபயேடரயும், ‘பசோண்டியே கண்டனன்’ என்னும் லபயேடரயும் லபற்றேசோன்” என்ற கூறகிறேது.
கன்னட நூலசோகியே சம்பு ‘வல்லசோளனசோல் இரசோசரசோசன் கசோக்கப்பட்டசோன்’ என்சறே கூறகிறேது.
முடிவு : இக் கூற்றகடளயும் பசோண்டியேன் லமய்ப்புகடழயும் சநசோக்க, சுந்தரபசோண்டியேன் படடலயேடுப்
பசோல் சசசோழநசோடு சரழிந்தது, இரசோசரசோசன் ஒடி ஒளிந்தசோன், சுந்தரபசோண்டியேன் பழிக்குப்பழி வசோங்கினசோன்
என்படத உணைர்ந்த லஹசோய்சள அரசனசோன வல்லசோளன் தன் மகனசோன நரசிம்மடனச் சசசோனசோட்டிற்கு
அனுப்பியிருத்தல் சவண்டும்; அவன் தன் படடசயேசோடு வந்து பசோண்டியேடனப் லபசோருது லவன்றிருத்தல்
சவண்டும்; அல்லது அவன் வந்தவுடன் பசோண்டியேசன சமசோதசோனம் லசய்துலகசோண்டு சசசோணைசோட்டட
இரசோசரசோசற்கு அளித்திருத்தல் சவண்டும் என்னும் முடிபுக்குத்தசோன் வருதல் கூடும்.
உள்நசோட்டுக் குழப்பம் : பசோண்டியேன் முதல் படடலயேடுப்புக்குப் பின்னர்ச் சசசோழப் லபருநசோட்டில்
அங்கங்குக் குழப்பங்கள் இருந்தன என்பது சில கல்லவட்டுகளசோல் லதரியே வருகிறேது. ஒரு சகசோவில்
பண்டசோரம், திருசமனிகள் முதலியேன பசோதுகசோப்புள்ள இடங்கட்கு மசோற்றேப்பட்டன. இரண்டு சிற்றசோர்கள்
சம்பந்தமசோன பத்திரங்கள் அழிக்கப்பட்டன.[1] இங்கனம் லபசோதுவுடடடமக்கும் லபசோதுமக்களுக்குசம
துன்பம் விடளத்த லசயேல் யேசோதசோக இருத்தல் கூடும்? சிற்றேரசருள் ஒருவர்க்லகசோருவர் பூசல்
இட்டுக்லகசோண்டு இருந்தனர். உரத்திடயே ஆண்ட கசோடவரசோயேற்கும் வீர நரசிங்க யேசோதவ ரசோயேற்கும் கி.பி.
1228-இல் சபசோர் நடந்தது.[2] கசோடவரசோயேர் லஹசோய்சள நரசிம்மனுடனும் சண்டடயிட்டனர். பின்னவன்
முன்னவரிடமருந்து கசோஞ்சிடயேக் டகப்பற்றி னசோன். இந் நிகழ்ச்சி பசோண்டியேன் முதற் படடலயேடுப்பின்
லபசோழுசதசோ அல்லது அதன் பின்னசரசோ நடந்திருத்தல் சவண்டும். என்டன? நரசிம்மன் கி.பி1230-இல்
கசோஞ்சிடயே ஆண்டு லகசோண்டிருந்தசோன். அவன் படடகள் கசோஞ்சியில் டவக்கப்பட்டிருந்தன ஆதலின்
என்க.[3] இந்நிகழ்ச்சிகளசோல் சசசோழ அரசனது வலியேற்றே நிடலயும் அரசசோங்க ஊழலும் லஹசோய்சளர்
உறேவும் ஆதிக்கமும் நன்கு விளங்குகின்றேன அல்லவசோ?
பசோண்டியேன் இரண்டசோம் படடலயேடுப்பு
பசோண்டியேப் படட எடுப்பு : ஏறேத்தசோழக் கி.பி. 1234.5-இல் இரசோசரசோசன் சுந்தர பசோண்டியேன் லவறப்புக்கு
ஆளசோனசோன். சசசோழ அரசன் பசோண்டியேற்குக்கப்பம் கட்டவில்டல; அடதப் பற்றிப் பசோண்டியேன்
சகட்டலபசோழுது லபரும்படடலகசோண்டு பசோண்டியே நசோட்டின்மீது படடலயேடுத்தசோன். முதலில் வந்த
சசசோழனது தூசிப்படட படுசதசோல்வியுற்றேது; வீரர் மசோண்டனர்; யேசோடனகள் இறேந்தன. லபரும் சசடனயும்
சதசோல்விசயே அடடந்தது. சசசோனசோட்டில் பல ஊர்கள் எரிக்கப்பட்டன; கவடி விடதக்கப்பட்டன.
சசசோழமசோசதவி உட்படப் லபண்டிர் பலர் சிடறேப்பட்டனர்; சுந்தரபசோண்டியேன் முடிலகசோண்ட சசசோழ
புரத்தில் நுடழந்த லபசோழுது மங்கலநீடரயும் வரசவற்புக்குரியே லபசோருள் கடளயும் ஏந்திநின்ற அவடன
வரசவற்குமசோற ஏவப்பட்டனர். பசோண்டியேன் அங்கிருந்த அரண்மடனயில் விசயே அபிசடகம்
லசய்துலகசோண்டசோன்.[4] சகசோப்லபருஞ் சிங்கன் : பசோண்டியேனிடம் சதசோற்றே இரசோசரசோசன் நசோட்டட விட்டுத்
தன் பரிவசோரத்துடன் லஹசோய்சள நசோடு சநசோக்கி ஒட முயேன்றவந்து லகசோண்டிருந் தசோன். இரசோசரசோசனது
சிற்றேரசனும் கசோடவமரபினனும் ஈழ வீரடரயும் தன் வீரடரயும் கசோடுகளிற் பதுங்க டவத்திருந்தவனுமசோன
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சகசோப்லபருஞ் சிங்கன் அரசடன வழிமறித்துப் சபசோரிட்டசோன் இறதியில் தன் சபரரசடனச்
சிடறேப்படுத்திக் லகசோண்டு லசன்றேசோன், சசந்தமங்கலத்தில் அவடனச் சிடறே டவத்தசோன்[5]; தன் வீரடர
ஏவிச் சசசோணைசோட்டு விஷ்ணு சகசோவில்கடள அழித்தசோன்.
லஹசோய்சள நரசிம்மன் : சசசோணைசோட்டுத் துன்ப நிடலடயேக் சகள்வியுற்றே நரசிம்மன் தன் தடலநகரமசோன
துவசோ சமுத்திரத்டத விட்டுப்லபரும்படடயுடன் புறேப்பட்டசோன். வழியில் மகடத நசோடசோன
நடுநசோட்டரசடனப்சபசோரில் சதசோற்கடித்துக்கசோவிரிக் கடரடயே அடடந்தசோன்; அங்குத் தன் படடடயே
இரண்டசோகப் பிரித்து, ஒன்டறேத்தசோன் டவத்துக்லகசோண்டசோன்; மற்லறேசோன்டறேத் தன் தண்ட நசோயேகனசோன
அப்பண்ணைன், சமுத்திர லகசோப்டபயேன் என்பவரிடம் ஒப்படடத்துச் சசசோழ அரசடன மீட்டு வருமசோற
ஏவினன்.[6]
அரசன் விடுதடல : நரசிம்மனுடடயே தண்டநசோயேகர் சகசோப்லபருஞ்சிங்கன் நசோட்டடச் சசர்ந்த என்சனரி,
கல்லியூர் மூடல முதலியே ஊர்கடளக் லகசோள்டள அடித்தனர்; அவனது தடலவனசோன சசசோழர்சகசோன்
என்பசோனது லதசோழுதடக யூடரயும் லகசோள்டளயேடித்தனர்; இரசோசரசோசனுக்கு மசோறேசோக இருந்த
முதலிகடளக்லகசோன்றேனர்,சகசோப்லபருஞ்சிங்கனுடன் சசர்ந்திருந்த ஈழநசோட்டு இளவரசன்
ஒருவடனக்லகசோன்றேனர்; பிறேகு தில்டல நகரில் கூத்தப்லபருமசோடன வணைங்கினர்; சமலும் லசன்ற
லதசோண்டடமசோன் நல்லூர், திருவதிடக, திருவக்கடர முதலியே ஊர்கடள அழித்துச் சசந்தமங்கலம்
சசர்ந்தனர்; அங்குப் பயிர்களுக்குத் தீ இட்டனர்; லபண்கடளக் டகப்பற்றினர்; குடிகடளக் லகசோள்டள
யேடித்தனர். குடிகள் பட்ட லகசோடுடமகடளயும் கண்ட சகசோப்லபருஞ்சிங்கன்,சசசோழ அரசடன விடுதடல
லசய்வதசோக நரசிங்கற்குச் லசய்தி லசசோல்லி அனுப்பினசோன். நரசிங்கன் கட்டடளப்படி தண்டநசோயேகர்,
விடுதடல அடடந்த இரசோசரசோசடன மகிழ்ச்சிசயேசோடு வரசவற்றச் சசசோழநசோடு லகசோண்டு லசன்றேனர்.
பசோண்டியேன் சதசோல்வி : தன் தசோடனத்தடலவர் அரசடன மீட்கச்லசன்றேவுடன் நரசிம்மன்,தன்னிடமருந்த
படடயுடன் பசோண்டியேடனத் தசோக்கினசோன்; மசகந்திர மங்கலத்தில் சபசோர் கடுடமயேசோக நடந்தது. சுந்தர
பசோண்டியேன் சபசோரில் சதசோல்வியுற்றேசோன். நரசிம்மன் இரசோசமசுவரம் வடர லசன்றமீண்டசோன். பசோண்டியேன்
நரசிம்மனுக்குக் கப்பம் கட்டுவதசோக ஒப்புக் லகசோண்டசோன் என்ற லஹசோய்சளர் கல்லவட்டுக் கூறகிறேது.
பசோண்டியேன் லமய்ப்புகழ், அவன் விசயே அபிசடகம் லசய்து லகசோண்டவடரதசோன் கூறியுள்ளது. இரசோசரசோசன்
மீட்சி, அவன் மீட்டும் சசசோணைசோட்டு அரசன் ஆனது, இடவபற்றியே லசய்தி பசோண்டியேன் கல்லவட்டில்
இரசோததசோலும், பசோண்டி நசோட்டுக்குச் சசசோணைசோடு உட்படவில்டல ஆதலசோலும், நரசிம்மனிடம் சுந்தர
பசோண்டியேன் சதசோல்வியுற்றேது உண்டம என்சறே லதரிகிறேது.[7]
முடிவு : லஹசோய்சள நரசிம்மனது இடடயீட்டசோல் இரசோசரசோசன் இரண்டசோம் முடறேயும் அரசன்
ஆக்கப்பட்டசோன். சுந்தரபசோண்டியேனும் தன் லசருக்கு அழிந்து ஒடுங்கினசோன். ஆயின், லஹசோய்சளர்
லசல்வசோக்குச் சசசோழ - பசோண்டியே நசோடுகளில் பரவிசவரூன்றியேது.இரு நசோடுகளிலும் லஹசோய்சள உயேர்
அலுவலசோளரும் தண்டநசோயேகரும் ஆங்கசோங்கு இருந்து வரலசோயினர். கசோஞ்சிபுரத்தில் நிடலயேசோகசவ
லஹசோய்சளப் படட இருந்து வந்தது.
சரழிந்த அரசசோட்சி :
அரசத் துசரசோகம் : சமற் கூறேப்லபற்றே குழப்பங்களிற் சம்பந்தப்பட்டதசோசலசோ, பிறேகு எஞ்சியே
ஆட்சிக்கசோலத்தில் அரசனுக்கு மசோறேசோன சவடலகளில் ஈடுபட்டதசோசலசோ - பல இடங்களில் பலர்
விசசோரிக்கப் லபற்றத் தண்டடன அடடந்தனர்; அவர்தம் நிலங்கள் பறிமுதல் லசய்யேப்பட்டன. ஏலம்
சபசோடப்பட்டன. இத்தடகயே பறிமுதல் சவடலகள் சகசோழி, வலிவலம், திருலவண்கசோடு முதலியே
இடங்களில் நடடலபற்றேன. சகசோவில் திருமசோளம் என்னும் இடத்தில் 15 ஆயிரம் கசோசுகள் லபறேத்தக்க 5
சவலி 4 மசோ நிலம் டகப்பற்றேப்பட்டது.[8]
கீழ்ப்படியேசோடம : அரசசோங்க ஆடணைக்குக் கீழ்ப்படி யேசோடமயும் நசோட்டில் தசோண்டவம் ஆடியேது. சசோன்றேசோக
ஒன்றகசோண்க. தஞ்டசக் சகசோட்டத்துச் சிவபுரம் சகசோவில் சிவப்பிரசோமணைர் இருவர் அம்மனுடடயே
நடககடளத் தசோங்கள் டவத்திருந்த பரத்டத ஒருத்திக்குக் லகசோடுத்து விட்டனர்; தம்மடம்
ஒப்படடக்கப்பட்ட சகசோவிற் பணைத்டதக் டகயேசோடினர்; தம் நிலவரிடயேக் லகசோடுக்க மறத்தனர்;
பிறேவழிகளிலும் தவறேசோக நடந்துலகசோண்டனர்; அரசனது ஆடணை மீறியேசதசோடு, வரிவசூலிக்கவந்த
அரசசோங்க அலுவலசோளடர அடித்துத்துன்புறத்தினர்; கன்னடியேருடன் (அரசடன மீட்கச் லசன்றே லபசோழுது
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சசசோணைசோட்டுர்கடளக் லகசோள்டளயேடித்துச் லசன்றே லஹசோய்சளப் படடவீரர்?) சசர்ந்து மக்கடளத்
துன்புறத்தி 50 ஆயிரம் கசோசுகள் வசூலித்தனர். இத்துடணைக் குற்றேங்கடளச் லசய்த அப்பிரசோமணைர்
மசகசுவரரசோலும்(சகசோவில் அதிகசோரிகள்) ஊர் அடவயினரசோலும் விசசோரிக்கப்பட்டுத்தண்டடன லபற்றேனர்.
[9]
லஹசோய்சளர் லசல்வசோக்கு : இரசோசரசோசனுக்கு அடங்கியே வரும் ஆனசோல் லகசோடியே படகவருமசோக
இருந்தவர் கசோடவரசோயேசர ஆனசோர். இவருள் ஒருவசன சிறேப்புற்றே சகசோப்லபருஞ்சிங்கன்.இவர்கள் மசோயூரம்
முதல் கசோஞ்சிவடர அங்கங்சக பல சிற நசோடுகடள ஆண்டுவந்தனர்; கசோஞ்சியும் இவர்கள் டகயில்
இருந்தது. மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன் இதடனத் லதலுங்குச் சசசோழரிடமருந்து மீட்டசோன். அவன்
இறேந்தவுடன் அது கசோடவர் டகப்பட்டது. அதடன நரசிம்ம லஹசோய்சளன் டகப்பற்றினசோன். அதனசோல்
லஹசோய்சளர் நிடலப்படட அங்கு இருக்க சவண்டியேதசோயிற்ற. நரசிம்மவர்மன் லசல்வசோக்கினசோல்
லஹசோய்சளர் பலர் கசோஞ்சி முதல் திருலநல்சவலிவடர பரவி இருந்தனர். விருத்தசோசலம் கூற்றேத்துத்
திருவடத்துடறேக் சகசோவில் திருசமனிகள் சில நரசிம்ம சதவன் லகசோண்டு லசன்றேனன் என்ற ஒரு
கல்லவட்டுக் கூறகிறேது.[10] பூதசதயே நசோயேகன், மகசோப்பிரதசோனி அம்மண்ணை தண்ட நசோயேகன், என்சபசோர்
கசோஞ்சியில் இருந்த படடத் தடலவர் ஆவர். இவர்கள் கசோஞ்சியில் உள்ள அத்திகிரி முதலியே
சகசோவில்கட்குப் பல நிபந்தங்கள் விடுத்துள்ளனர்.[11] நரசிம்மனது மற்லறேசோரு தண்ட நசோயேகன் வல்லயேன்
என்பசோன் திருமழப்பசோடிக் சகசோவிலுக்குப் பல நிபந்தங்கள் விடுத்தசோன்.[12] நரசிம்மன் மடனவியேசோன
சசசோமளசதவியின் பரிவசோரப் லபண்களில் ஒருத்தி திருக்சகசோகர்ணைம் சகசோவிலுக்கு நிபந்தம் விடுத்தசோள்.
[13] இங்ஙனசம லஹசோய்சள தண்டநசோயேகரும் பிறேரும் பசோண்டியே நசோட்டில் லசல்வசோக்குப் லபற்றிருந்தனர்;
அரசியேலிலும் லதசோடர்பு லகசோண்டிருந்தனர்.[14]
சசசோழப் லபருநசோடு : இரசோசரசோசன் கல்லவட்டுகள் (130-ம் ஆண்டுவடர) சித்துசோர், லநல்லூர், கடப்டபக்
சகசோட்டங்களிற் கிடடக்கின்றேன. ஆதலின், சசசோழப் லபருநசோடு கடப்டபவடர வடக்சக பரவி இருந்தது
என்னலசோம்.சசலத்தில் இவனுடடயே கல்லவட்டுகள் இருக்கின்றேன. ஆதலின் லகசோங்கு நசோடும்
லபருநசோட்டிற்கலந்து இருந்தது என்னலசோம். இவனது ஆட்சியில் பசோண்டியேநசோடு தனிப்பட்டுவிட்டது.
எனசவ மூன்றேசோம் குசலசோத்துங்கன் ஆட்சியில் இருந்த பரப்பு இவன் கசோலத்தில் இல்டல என்பது
விளங்குகிறேது.
சிற்றேரசர் : குசலசோத்துங்கன் ஆட்சிக் கசோலத்துச் சிற்றேரச மரபினர் வழிவந்தவசர இரசோசரசோசன் கசோலத்தில்
சிற்றேரசரசோக இருந்தனர்.இவருள் குறிப்பிடத்தக்கவர் சிலரசோவர்.அவருள் முதல்வன் சகசோப்லபருஞ்சிங்கன்.
இவன் முதலில் திரு நீடுடரச் சுற்றியுள்ள நசோட்டுக்குத் தடலவனசோக இருந்தசோன்; பிறேகு சசந்தமங்கலம்,
கூடலூர், விருத்தசோசலம், திருலவண்லணைய் நல்லூர் முதலியே ஊர்கடளத் தன் அகத்சத லகசோண்ட நசோட்டட
ஆண்டுவரலசோனசோன். இவன் படழயே பல்லவர் மரபினன், வீரம் மக்கவன்; சிறேந்தசபசோர்வீரன், அரசியேல்
தந்திரி, சபரரசடனசயே சிடறேப்பிடித்த லசம்மல். இவடனப்பற்றியே கல்லவட்டுகள் பலவசோகும். இவன்
லஹசோய்சளர், கசோகதியேர் முதலியே பலருடனும் சபசோர் இட்டவன், சசசோழப் சபரரசிற்கு அடங்கியேதசோகக்
கல்லவட்டுகளிற் கசோட்டிக் லகசோண்டு தன்னசோட்சி நடத்தி வந்தவன். இவன் கி.பி. 1243 முதல் தன் ஆட்சி
ஆண்டடக் கணைக்கிட்டு வந்தவன்; அதுமுதல் கி.பி. 1279 வடர 36 ஆண்டுகள்) தன்னசோட்சி லபற்றப்
லபருநசோட்டட ஆண்டவன், லதற்சக சடசோவர்மன் சுந்தர பசோண்டியேனுடன் சபசோரிட்டவன். இப்லபரு வீரன்
வடக்சக திரசோrல்ேசோரசோமம் முதல் லதற்சக தஞ்சசோவூர் வடர சகசோவில் திருப்பணிகள் பல லசய்தவன். இவன்
சிறேந்த சிவபக்தனசோக இருந்தசோன்.இவன் லதன்னசோட்டுப் லபருவீரருள் ஒருவனசோக மதிப்பிடத் தக்கவன்
ஆவன்[குறிப்பு 1].
சித்துனர், லநல்லூர், கடப்டப இவற்டறே ஆண்ட லதலுங்கச் சசசோடர் அடுத்துக் குறிப்பிடத் தக்கவர் ஆவர்.
சசோளுக்கியே நசோரசோயேணைன் என்றே மதும சித்தரசன் ஒருவன். மதுரசோந்தக லபசோத்தப்பிச் சசசோழ எர்ர சித்தரசன்
ஒருவன். இவர்கள் கசோஞ்சி நகரத்துக் சகசோவில்களில் பல பணிகள் லசய்துள்ளனர். மலமசோசதவரசன்
என்பவன் சித்துடர ஆண்ட சிற்றேரசன். லதலுங்கச் சசசோடருட் சிறேந்தவனும் சபரரசனுமசோன முதல் திக்கன்
என்றே கண்ட சகசோபசோலன் பல கல்லவட்டுகளிற் குறிக்கப்பட்டுளன். வசோனர், டவதும்பர், கங்கர்,
யேசோதவரசோயேர், சசோம்புவரசோயேர், சசதியேரசோயேர் மரபினரும் வழக்கம்சபசோலப் பல கல்லவட்டுகளிற்
குறிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனசவ, லபருங்கசோயேம் இருந்த பசோண்டம் மணைம் வீசுதடலப் சபசோல வலியேற்றே
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இரசோசரசோசன் லபரு நசோட்டில் சசசோழரது பழம் லபருடமடயே நிடனத்தும் லஹசோய்சளர்க்கு அஞ்சியும்
இச்சிற்றேரசர் தம்டமச் சசசோழருடடயே சிற்றேரசர் எனக் கூறிக்லகசோண்டனர்.
அரச குடும்பம் : இரசோசரசோசன் கசோலத்திற் சிறேப்பசோகக் குறிக்கப்லபற்றே
அரண்மடன ஆயிரத்தளிசயே ஆகும். தஞ்டச, உடறேயூர்களில் இருந்த அரண்மடனகள் சுந்தர
பசோண்டியேனசோல் அழிவுண்டன. ஆயிரத்தளியும் ஒரளவு பசோதிக்கப்பட்டது. இவனுக்கு இரு மடனவியேர்
இருந்தனர். அவருள் ஒருத்தி சகசோப்லபருந்சதவி வசோணைசகசோவடரயேன் மகள் ஆவள். இடளயேவள்
‘புவனம் முழுதுடடயேசோள்’ எனப்பட்டசோள். இரசோசரசோசன் 30 ஆண்டுகள் அரசசோண்டசோன். இதற்குப் பின் கி.பி.
1246-இல் மூன்றேசோம் இரசோசசந்திரன் அரசு கட்டில் ஏறினசோன். இரசோசரசோசன் கல்லவட்டுகள் ‘சர்மன்னி
இருநசோன்கு திடச, சர்மன்னு மலர்மகள்’ என்றே லதசோடக்கங்கடள உடடயேன.

1. ↑ 41 of 1926, 213 of 1925, 309 of 1927
2. ↑ 271 of 1904
3. ↑ K.A.N. Sastry's Cholas', Vol.2. p. 178
4. ↑ 142 of 1902.
5. ↑ M.R. Kavi in Thirumalai Sri Venkatesvara’ VI pp, 677-678.
6. ↑ 142 of 1902
7. ↑ K.A.N. Sastry's ‘Cholas’, II, p.185
8. ↑ 244 of 1917
9. ↑ 279 of 1927; A.E.R. 1927. 11.30.
10.↑ 228 of 1929
11.↑ 349,369, 404, 408 of 1919
12.↑ 89 of 1920
13.↑ 183 ofp. Ins. 5.
14.↑ K.A.N. Sastry’s Pandyan Kingdom. pp. 158-159
1. ↑ இவனது வரலசோற விடரவில் லவளியிடப்படும்.
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8. மூன்றேசோம் இரசோசசந்திரன் (கி.பி. 1245-1279)
முன்னுடர : மூன்றேசோம் இரசோசசந்திரன் கி.பி.1216-இல் சசசோழப் சபரரசன் ஆனசோன். ஆனசோல், இரசோசரசோசற்கு
இவன் இன்ன முடறேயில் உறேவினன் என்பது புலப்படவில்டல. இரசோசரசோசன் உயிருடன் இருந்த
லபசோழுசத இவனது ஆட்சி லதசோடக்கம் ஆகிவிட்டது. இவன் இரசோசரசோசனுடன் அவனது இறதிக்
கசோலத்தில் சசர்ந்திருந்சத நசோட்டட ஆண்டு வந்தசோன் என்றம் கூறேலசோம். இரசோசரசோசன் இறதிக் கசோலத்தில்
அவனுடடயே கல்லவட்டுகள் வடஆர்க்கசோடு, லநல்லூர்க் சகசோட்டங்களில் கசோணைப்படுகின்றேன. ஆயின்,
அசத கசோலத்தில் இரசோசசந்திரன் கல்லவட்டுகள் சசசோழப் லபருநசோடு முழுவதும் கசோணைக்கிடடக்கின்றேன.
இதனசோல் இரசோசசந்திரன் லபசோது மக்களசோல் நன்கு வரசவற்கப்பட்டடமயும் சிற்றேரசரிடம் இவனுக்கு
இருந்த லசல்வசோக்கும் நன்கறியேலசோம். இவன் கல்லவட்டுகள் முன்சனசோர் கல்லவட்டுகளில் உள்ள
பலவடகத் லதசோடக்கங்கடளசயே உடடயேன. நிகழ்ச்சி முடறேலகசோண்டு சவற பிரித்தல் சவண்டும்.
லஹசோய்சளர் படகடம : லஹசோய்சள நரசிம்ம சதவன் மகனசோன வீர சசசோசமசுவரன் இக்கசோலத்தில்
லஹசோய்சள நசோட்டட ஆண்டு வந்தசோன். இவனது தந்டத இரசோசரசோசடன இரண்டு முடறே கசோத்து
அரசனசோக்கியேவன். ஆயின், இவன் எக்கசோரணைம் பற்றிசயேசோ இரசோசசந்திரனிடம் படகடம பசோரசோட்டியேசதசோடு
பசோண்டியேடன நட்புக் லகசோண்டிருந்தசோன். தன்டனப் ‘பசோண்டியே குலக் கசோப்பசோளன்’ என்ற கூறிக்
லகசோண்டசோன். ஆனசோல் இச்சசசோசமசுவரடன இரசோசசந்திரனும் சுந்தர பசோண்டியேற்குப் பின் பசோண்டியே
நசோட்டட ஆண்ட இரண்டசோம் மசோறே வர்மன் சுந்தரபசோண்டியேன் (கி.பி. 1238-1253) என்பவனும் ‘தம் மசோமன்’
என்சறே கல்லவட்டு களிற் கூறியுள்ளனர். எந்த வடகயில் இவன் இருவர்க்கும் ‘மசோமன்’ ஆனசோன் என்பது
விளங்கவில்டல. இவ்வுறேவு எங்ஙனமசோயினும், இவன் பசோண்டியேடன ஆதரித்து, இரசோசசந்திரடன
லவறத்து வந்தசோன் என்பது திண்ணைம்.
சசசோசமசுவரன் தன் தண்ட நசோயேகடர ஏவிர் சசசோணைசோட்டடப் பிடிக்க முயேன்றேசோன் என்பது சில
கல்லவட்டுகளசோல் லதரிகிறேது. கி.பி.1241-இல் சிங்கணை தண்ட நசோயேகன் என்பவன் சசசோணைசோட்டிற்குள்
படடலயேடுத்து வந்தசோன். அப்லபசோழுது மூடப்பட்ட ஒரு சகசோவில் 50 ஆயிரம் கசோசுகள் லசலவில்
கும்பசோபிசடகம் லசய்யேப்பட்டது என்ற திருமடறேக்கசோட்டுக் கல்லவட்டுக் கூறகிறேது.[1] சசசோசமசுவரனது
மற்லறேசோரு தண்ட நசோயேகனசோன இரவிசதவன் என்பவன் கசோன நசோட்டடக் டகப்பற்றினசோன் என்ற
புதுக்சகசோட்டடக் கல்லவட்டுக் குறிக்கிறேது.[2]
பசோண்டியேர் - லஹசோய்சளர் உறேவு : கி.பி. 1238 - இல் பட்டம் லபற்றே இரண்டசோம் மசோறேவர்மன்
சுந்தரபசோண்டியேன் வலியேற்றே அரசன். இவன் கி.பி.149-இல் திருலநல்சவலிக் சகசோட்டத்தில் தன் மசோமனசோன
வீரசசசோசமசுவரன் லபயேடர அவன் விருப்பப்படி ஒரு சிற்றசோர்க்கு இட்டு வழங்கினசோன்; அசத ஆண்டில்,
வரக்கண்ணை தண்டநசோயேகன் என்றே சசடனத் தடலவன் திருலநல்சவலியில் இருந்து
வந்தசோன்.அக்கசோலத்தில் புதுக்சகசோட்டடடயேச் சசர்ந்த திருமய்யேத்டதச் சுற்றியுள்ள நசோடு ‘கசோன நசோடு
எனப்லபயேர் லபற்றிருந்தது.அது பசோண்டியே நசோட்டடச் சசர்ந்திருந்தது. அங்குச் டசவ டவணைவச் சண்டட
உண்டசோகி நசோடு குழப்பப்பட்டதசோல், சசசோசமசுவரனது தண்ட நசோயேகனசோன அப்பண்ணைன் என்பவனசோல்
அடமதி உண்டசோக்கப்பட்டது, பசோண்டியே அரசன் டமத்துனன் லஹசோய்சள இளவரசன். அவன் லபயேர்
விக்கிரம சசசோழசதவன் என்பது. அவன் பசோண்டியே அரசசோங்கத்தில் லசல்வசோக்குப் லபற்றேவனசோக
இருந்தசோன்.[3]
சசசோழர் - லதலுங்கர் உறேவு: வீரசசசோசமசுவரன் பசோண்டியேடன ஆதரிக்கத் லதசோடங்கிவிட்டதசோல்,
இரசோசசந்திரன் லஹசோய்சளர்க்குப் படகவரசோன லதலுங்குச் சசசோடடர நட்புக் லகசோண்டசோன். அக்கசோலத்தில்
லநல்லூடர ஆண்ட லதலுங்குச் சசசோடர் வன்டம மக்கிருந்தனர். அவரது ஆட்சி லநல்லூர் முதல்
லசங்கற்பட்டு வடர பரவி இருந்தது. அவர்கள் நீண்டகசோலமசோகச் சசசோழப் சபரரசிற்கு உட்பட்ட
சிற்றேரசரசோக இருந்தவர்கள். திக்கன் என்றே கண்டசகசோபசோலன் என்பவன் அப்லபசோழுது இருந்த சசசோழ
அரசன் ஆவன். இவன் சசோம்புவரசோயேர், சசதியேரசோயேர், கசோடவரசோயேர்கடள லவன்ற தன் சபரரடச
ஒப்புக்லகசோள்ளச் லசய்தவன்; இவ்லவற்றியேசோல் சகசோப்லபருஞ் சிங்கன் சூழ்ச்சிகடள ஒடுக்கினவன்.
இவன் லதசோண்டட மண்டலத்தில் லபரும் பகுதிடயேச் சசசோழப் சபரரசிற்கு அடங்கிசயே ஆண்டு வந்தசோன்.
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[4] இங்ஙனம் பசோண்டியேற்கு லஹசோய்சளன் உதவியேசோக இருந்தசோற்சபசோலச் சசசோழற்குத் லதலுங்குச் சசசோடன்
உதவியேசோக இருந்தசோன்.
சசசோழ பசோண்டியேர் சபசோர் : இரசோசரசோசன் ஆட்சியில் இருமுடறே சுந்தரபசோண்டியேன் படடலயேடுத்துவந்து
சசசோணைசோட்டட அடலக்கழித்து அவமசோனப்படுத்தியேதற்குப் பழி வசோங்கத் துணிந்த இரசோசசந்திரன்,
லதலுங்கர் நட்டபப் லபற்றே பிறேகு, பசோண்டி நசோட்டின்மீது படடலயேடுத்தசோன்; வலியேற்றே இரண்டசோம்
சுந்தரபசோண்டியேடன லவன்றேசோன்: அவனது முடிடயேக் டகப்பற்றி இரசோசரசோசனிடம் தந்து பசோண்டி
நசோட்டடக் லகசோள்டளயேடித்தசோன். ஆனசோல் இந்த லவற்றி மூன்ற ஆண்டுகசள நிடலத்திருந்தது.
[5] அதற்குள் வீரசசசோசமசுவரன் சசசோழடனத் தசோக்கிப் சபசோரில் முறியேடித்தசோன்; மற்லறேசோரு பக்கம்
சகசோப்லபருஞ் சிங்கன் சசசோழடனத் தசோக்கினசோன். இந்த இருவடரயும் சசசோழன் நண்பனசோன
கண்டசகசோபசோலன் தசோக்கினசோன். இவர் எல்லசோரும் அவரவர் கல்லவட்டுகளில் தசோம் தசோம் லவன்றேதசோகக்
குறித்துள்ளனர். ‘கண்டசகசோபசோலனுக்குப் பசோண்டியேன் கப்பம் கட்டினசோன், என்ற சகதனர் தமது தசகுமசோர
சரித்திரத்திற் கூறியுள்ளசோர். சகசோப்லபருஞ் சிங்கன் தன்டனப் ‘பசோண்டியே மண்டல ஸ்தசோபன சூத்ரதசோரன்’
என்ற குறித்துள்ளசோன். “தசோன் இரசோசசந்திரடனப் சபசோரில் புறேங்கண்டதசோகவும், இரசோசசந்திரன் தன்னிடம்
அடடக் கலம் புகுந்தவுடன் ஆதரித்ததசோகவும் சசசோசமசுவரடனப் சபசோரில் புறேங்கண்டதசோகவும்,
இரசோசசந்திரன் தன்னிடம் அடடக்கலம் புகுந்தவுடன் ஆதரித்ததசோகவும் சசசோசமசு வரடனப் சபசோரில்
லவன்ற, சசசோழ அரசடன மீட்டும் அரசனசோக்கிச் ‘சசசோழ ஸ்தசோபன ஆசசோரியேன்’ என்றே லபயேர் லபற்றேசோன்”
என்ற திக்கநர் தமது இரசோமசோயேணைத்து முகவுடரயிற் கூறியுள்ளசோர். கி.பி. 1240- இல் லவளிப்பட்ட
லஹசோய்சளர் கல்லவட்டு ஒன்றில், “சசசோசமசுவரன் கண்டசகசோபசோலன்மீது படடலயேடுத்தசோன்” என்ற
கூறகிறேது. இடவ யேசோவற்டறேயும் ஒருசசர சநசோக்க நசோம் அறிவலதன்ன? இப்சபசோருக்குப் பின்னர்ப்
பசோண்டியே நசோடு தனிசயே பசோண்டியேனசோல் ஆளப்பட்சட வந்தது என்பதனசோல், சசசோசமசுவரன் இடடயீடு
பயேடனத் தந்தலதன்சறே கூறேசவண்டும். ஆனசோல் கண்ட சகசோபசோலன் சசசோழனுக்கு உதவியேசோகச்
லசன்றிரசோவிடின், சசசோணைசோடு பசோண்டியேர்க்கும் சகசோப்லபருஞ்சிங்கற்கும் இடரயேசோகி இருக்கும்.
இலங்டகப் சபசோர்: ‘வீர ரசோக்கதர் நிடறேந்த இலங்டகடயே இரசோமன் லவன்றேசோற் சபசோல இந்த
இரசோசசந்திரன் என்றே இரசோமன், வீர ரசோக்கதர் நிடறேந்த வட இலங்டகடயே லவன்றேசோன்’ என்றே
லபசோருள்படும் கல்லவட்டு இருக்கிறேதசோல், இரசோசசந்திரன் வீர ரசோக்கதடர லவன்றிருத்தல் சவண்டும்
என்பது லதரிகிறேது.அவர் யேசோர்?வடஆர்க்கசோடுசகசோட்டத்தில் ஒருபகுதிடயே ஆண்டுவந்த சசோம்புவரசோயேர்
தம்டம ‘விர ரசோக்கதர்’ என்ற கூறிக்லகசோண்டு வந்தனர். அவர்கள் ஆட்சியில் ‘மசோ இலங்டக’ ஆகியே
மகசோபலிபுரம் இருந்திருத்தல் சவண்டும். இரசோசசந்திரன் அவர்கடளப் சபசோரில் லவன்றேவனசோதல்
சவண்டும். இவன் நண்பனசோன கண்ட சகசோபசோலனும் சசோம்புவரசோயேடர லவன்ற, பிறே படக
மண்டலீகடரயும் சதசோற்கடித்துக் கச்சிடயேக் டகப்பற்றினசோன் என்ற திக்கநர் தமது நூலிற் கூறேலசோல்,
சசோம்புவரசோயேர் இரசோசசந்திரனசோலும் கண்ட சகசோபசோலனசோலும் அடக்கப்பட்டனர் என்பது நன்கு லதரிகிறேது.
கசோஞ்சிநகரம் : இந்நகரில் கி.பி.1245 வடர இரசோசரசோசன் கசோலத்துக் கல்லவட்டுகள் உள்ளன.
இரசோசசந்திரன் கசோலத்துக் கல்லவட்டுகள் இல்டல. இரசோசரசோசன் கசோலத்தில் இந்நகரம் நரசிம்ம சதவன்
சமற்பசோர்டவயில் இருந்தது. பிறேகு என்ன ஆயிற்ற? கி.பி. 1249-இல் கசோகதீயே அரசனசோன கணைபதியின்
கல்லவட்டுக் கசோண்கிறேது. சில ஆண்டுகட்குப் பிறேகு கண்ட சகசோபசோலனுடடயே கல்லவட்டுகள்
கிடடக்கின்றேன. எனசவ, கசோஞ்சிமசோ நகரம் இரசோசரசோசன் கசோலத்தில் லஹசோய்சள நரசிம்மசதவன்
பசோர்டவயில் இருந்தது; பிறேகு கி.பி. 1245-க்குப் பிறேகு கசோகதீயே அரசன் ஆட்சியில் அல்லது லதலுங்க
அரசனது ஆட்சியில் கசோகதீயேன் சமற்பசோர்டவயில் இருந்தது; இறதியில் கி.பி. 1251-இல் பட்டம் லபற்றே
சடசோவர்மன் சுந்தர பசோண்டியேன் டகக்கு மசோறிவிட்டது என்படத வரலசோற உணைர்த்துகிறேது.
லஹசோய்சளர் நட்பு: சடசோவர்மன் சுந்தர பசோண்டியேன் கி.பி. 1251-இல் பசோண்டியேர் அரசன் ஆனசோன். இவன்
தன் கசோலத்தில் பசோண்டிப் சபரரசு கண்ட லபருவீரன். இவன் லஹசோய்சள வீர சசசோசமசுவரடன
மதிக்கவில்டல. இவனது சபரசோற்றேல் கண்ட வீர சசசோசமசுவரன் இவன்மீது லகசோண்ட லவறப்பினசோல்
தசோன் அதுகசோறம் படகத்து வந்த இரசோசசந்திரனுடன் உறேவு லகசோண்டசோடலசோனசோன்: அந்த உறேவினசோல்
சசசோழனது நட்டபயும் தன் படகவனசோன லதலுங்குச் சசசோழனது நட்டபயும் லபறேலசோம்;
லபற்றக் கூடுமசோயின், சடசோவர்மடன அடக்கி விடலசோம் என்பது அவனது எண்ணைம்.இங்ஙனம் உண்டசோன
புதியே நட்பினசோல், சசசோணைசோட்டில் லஹசோய்சள அரசியேல் அலுவலசோளர் பலர் வந்து தங்கினர்; சசசோழ
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அரசியேலிற் பங்கு லகசோண்டனர்; சகசோவில் சம்பந்தமசோன வழக்குகடள விசசோரித்தனர்.[6] இந்த இரு
நசோடுகட்கும் உண்டசோன நட்பு சசசோசமசுவரன் இறேந்த பிறேகும் இருந்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. கி.பி.
1295-இல் லஹசோய்சளத் லதன்நசோட்டட ஆண்ட இரசோமநசோதன் 10,15 ஆம் ஆட்சி ஆண்டுகளில் லவளியிட்ட
இரண்டு கல்லவட்டுகள் திருச்சசசோற்றத் துடறேயில் கசோண்கின்றேன.[7]
பசோண்டியேன் சபரரசு : சடசோவர்மன் சுந்தர பசோண்டியேன் ஏறேத்தசோழக் கி.பி. 1256, 57-இல் லபரும்
படடயுடன் சசசோழ நசோட்டின் மீது படடலயேடுத்தசோன்; சசசோழநசோட்டடக் டகப்பற்றி இரசோசசந்திரடனத்
தனக்கு அடங்கியே சிற்றேரசன் ஆக்கினசோன்; அவனுக்கு உதவியேசோக வந்த வீரசசசோசமசு வரடன லவன்ற
துரத்தினசோன். சசசோசமசுவரன் மீட்டும் கி.பி. 1254-இல் சபசோருக்கு எழுந்தசோன்; சபசோர் கண்ணைனூர்[8] என்றே
இடத்தில் நடந்தது. அப்சபசோரில் சசசோசமசுவரன் லகசோல்லப்பட்டசோன். பின்னர் இப்பசோண்டியேன் பல்லவ
மரபினனசோன சகசோப்லபருஞ்சிங்கன் அனுப்பியே கப்பத்டத ஏற்றக்லகசோள்ளசோமல், அவனது சகசோநகரமசோகியே
சசந்த மங்கலத்டத முற்றடக இட்டசோன்; அந்நகடரயும் பிறே லபசோருள்கடளயும் டகப்பற்றினசோன்;
அவற்டறே அவர்க்சக தந்து. தன்கீழ் அடங்கியே சிற்றேரசனசோக இருக்குமசோற லசய்து வடக்கு சநசோக்கிச்
லசன்றேசோன்; வசோணைர்க்குரியே மகதநசோட்டட யும் லகசோங்கு நசோட்டடயும் டகப்பற்றிக் கண்டசகசோ
பசோலடனப்சபசோரிற் லகசோன்ற, லநல்லூரில் ‘வீரசோபிசடகம்’ லசய்துலகசோண்டசோன், கசோஞ்சிடயேத் தன்
சபரரசின் வடபகுதிக்குத் தடலநகரம் ஆக்கிக் லகசோண்டசோன். இங்ஙனம் திடீலரன்ற எழுந்த பசோண்டியே வீர
அரசனசோல், சசசோழப் சபரரசின் எஞ்சியே பகுதியும் அழிந்து, இரசோசசந்திரசன சிற்றேரசனசோக சவண்டியே
நிடலடம ஏற்பட்டுவிட்டது. இவ்விழிநிடலக்குப் பிறேகு சசசோழ அரசு தடலலயேடுக்கசோது மடறேந்தது.
நசோட்டு விரிவு : இரசோசசந்திரனுடடயே கல்லவட்டுகள் பல சசசோழ நசோட்டிசல கசோணைக்கிடடக்கின்றேன.
இவனது 13-ஆம் ஆட்சிக் கல்லவட்டு ஒன்ற கடப்டபக் சகசோட்டத்து நந்தலூரிலும், 14 ஆம் ஆட்சிக்
கல்லவட்லடசோன்ற கர்நூல் சகசோட்டத்துத் திரிபுரசோந்தகத்தும் கிடடத்துள்ளன. கி.பி. 1261-க்குப் பிறேகு சசசோழ
நசோட்டிற்கு லவளிசயே ஒரு கல்லவட்டும் இல்டல. இதனசோல், இரசோசசந்திரன் அரசியேலில் முற்பகுதியில்
கடப்டப, கர்நூல் வடர இவனது சபரரசு பரவி இருந்தது என்பதும், பிற்பகுதியில் சசசோழநசோட்டு அளசவ
பரவி இருந்தது என்பதும் அறியேத்தக்கன.
இரசோசசந்திரன் இறதி : இவனது ஆட்சி கி.பி. 1279 வடர இருந்தது. இவன் 33 ஆண்டுகள் அரசசோண்டசோன்.
இவன் கங்டகலகசோண்ட சசசோழபுரத்திலிருந்து அரசசோண்டசோன். இவனது குலலதய்வம் தில்டல நடரசோசர்
ஆவர்.[9] இவனுக்குச் ‘சசசோழகுல மசோசதவியேசோர்’ என்லறேசோரு மடனவி இருந்தசோள் என்பது லதரிகிறேது.
[10] இவனுக்குச் சசமசோப்பிள்டள என்லறேசோரு மகன் இருந்தசோன் என்பது திருக்கண்ணைபுரத்துக்
கல்லவட்டசோல் லதரிகிறேது.[11] இரசோசசந்திரன் ஆட்சி கீழ்நிடலக்கு வந்துவிட்டதசோல், சிற்றேரசர்
லதசோடகசயே குடறேந்துவிட்டது. ‘சசசோழகங்கன், என்றே ஒருவனும் களப்பசோளன், என்றே ஒருவனுசம
சிற்றேரசரசோகக்” குறிக்கப்லபற்றேனர்.[12] இரசோசசந்திரனுக்குப் பிறேகு சசசோணைசோட்டடச் சசசோழ
அரசன் ஆண்டதற்குச் சசோன்றில்டல. எனசவ, இரசோசசந்திரனுடன் சசசோழர் தனியேசோட்சியும் ஆதித்தன்
சதசோற்றவித்த சபரசோட்சியும் ஒழிந்து விட்டலதன்சறே சகசோடல் தகும்.
சசசோழப் சபரரசின் மடறேவு : பசோண்டியேப்சபரரசிலும் வடக்கிலும் இங்குமங்குமசோகச் சிலர் தம்டமச்
சசசோழர் மரபினர் என்ற கூறிக்லகசோண்டு சிற்றேரசரசோகவும் அரசியேல் அலுவலசோளரசோகவும் 15-ஆம்
நூற்றேசோண்டுவடர இருந்தனர் என்பது லதரிகிறேது. முதற் பரசோந்தகன் கசோலத்தில் பசோண்டியே நசோடு தன்னசோட்சி
இழந்து சசசோழப் சபரரசிற் கலந்துவிட்டது சபசோலசவ, கி.பி. 1280-இல் சடசோவர்மன் சுந்தரபசோண்டியேன்
சதசோற்றவித்த பசோண்டியேப் சபரரசில் சசசோழநசோடு கலந்துவிட்டது. வரலசோற தன்டனசயே திருப்பிச் சசோட்டும்’
(History repeats itself) என்பதற்கு இடதவிடச் சிறேந்த சசோன்ற சவலறேன்ன சவண்டும்?

1.
2.
3.
4.
5.

↑ 501 of 1904.
↑ 387 of 1906.
↑ K.A.N. Sastry’s ‘Pandyan Kingdom’, Page 158.
↑ Tikkana’s Int to his Ramayanam.
↑ 420 of 1911; 513 of 1922.
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6. ↑ 498 of 1902. 387 of 1903, 49 of 1913, 349 of 1919.
7. ↑ 207, 208 of 1931.
8. ↑ இது திருச்சிரசோப்பள்ளிக் சகசோட்டத்தில் உள்ள கண்ணைனூர்க் லகசோப்பம்’ - Vide S pandarathar’s Pandyar
vara Iaru p.51.
9. ↑ 93 of 1897
10.↑ 427 of 1921.
11.↑ A.R.E. 1923. II. 45
12. ↑ 194 of 1926, 202 of 1908, 339 of 1925
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