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Page numbers given here correspond to the original printed version and these are 
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ேசரன் - ெசங்குட் வன். 
. இராகைவயங்கார் 
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    : 
    க ைர. 
    ேசரன்-ெசங்குட் வைனப்பற்றி ன் ல்களிற்கண்ட விஷயங்கைள, 
ந ந ைறயில் ஆராய்ந்  ஒ  சாித்திரமாகத் ெதாகுத்ெத தேவண் ம் என்ப  என  
ெந நாளவாஆகும். இச்ேசரைன நான் எ த் க்ெகாண்டதற்கு இரண்  காரணங்கள் 
உண் ; தலாவ --பண்ைடத்தமிழ்ேவந்த ள்ேள இவன் ெப ைம 
ெபற்றவனாதேலா , ஏைனத் தமிழரசாி ம் இவன  வரலா  சிறி  அதிகமாக ம் 
காணப்பட்ட . இரண்டாவ -- என்னாராய்ச்சியிற்கண்ட சிலக த் க்கைள 
ெவளியி தற்கு இவன் சாித்திரேம ஏற்றதாயி ந்ததாகும். இவ்வி வைகயா ம் 
நிகழ்ந்த என் சி வி ப்பத்ைத இப்ேபா  ைககூட் வித்த தி வ ைளச்சிந்தித்  
வந்திக்கின்ேறன். இவ்வாராய்ச்சிக்குச் ெசங்குட் வைனப்பற்றிய சிலப்பதிகார 
வஞ்சிக்காண்டம், சிறந்த க வியாயாயிற் .அ யார்க்குநல்லா ைர இப்பகுதிக்குக் 
கிைடயாத  விசனிக்கத்தக்கதாயி ம், அவர்க்கும் ற்பட்ட அ ம்பத ைரெயான்  
ெவளிவந்தி ப்ப  ஒ வா  மகிழத்தக்கேத. இவ்வ ம்பத ைரையப் ெப ம்பான்ைம 
த வி, அக்காண்டத்தின் ெசய் ணைடைய இயன்றளவில் உைரநைடப்-
ப த்தலாேனன். ெசந்தமிழ்வளஞ் ெசறிந் ள்ள இளங்ேகாவ கள  'ப தற்ற 

த்தமிழின் பாடற் குைரயின்-ெற தத்ெதாடங்கிேனன்" இல்ைலயாயி ம், 
அவ்வ கள  அ ம்ெப ங் க த் க்கைளத் தமிழபிமானிகெளல்லாம் அறிந்  
மகிழேவண் ம் என் ம் ேபரவாேவ இம் யற்சியில் என்ைனத் ண் ய . 
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    இவ் ைர நைடைய "வடநாட் யாத்திைர" "பத்தினிக் கட ைளப் பிரதிஷ் த்தல்" 
என்ற இரண்டதிகாரங்களா ம் அறியலாம். "வஞ்சிமாநகரம்" "ெசங்குட் வன் 
காலவாராய்ச்சி" என்ற விஷயங்கள் விவாதப்பட்டைவயாதலால், அவற்ைறப்பற்றிய 
என்னபிப்பிராயங்கைளச் சிறி  விாித்ெத தல் ஆவசியகமாயிற் . 
இவ்வதிகாரங்களில் விவகாிக்கப்பட்ட என் ெகாள்ைககைள அறிஞர் 
ேசாதித் க்ெகாள்வார்களாயின், தமிழ்ச்சாித்திரத்தின் க்கியமான பகுதிெயான்  

 ெபற்றதாகும். 
 
    ெசங்குட் வைனப்பற்றி ஆராய்வதற்கு இன்றியைமயாதக விகெளல்லாம், எவர்கள் 
வாயிலாக நமக்குக் கிைடத்தனேவா, அப்ெபாியாைர இங்ேக மறவா வந்தித்தல் நம் 
கடைமயாகும். மஹாமேஹாபாத்யாய-ஐயரவர்கள் நம் பாைஷக்குப் ாிந் ள்ள 
மேஹாபகாரமன்ேறா, இத்தைகய ஆராய்ச்சிகட்ெகல்லாம் காரணமாகும்? 
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இவ்வாராய்ச்சிக்கு இன்றியைமயாத அகநா ற் க்குறிப் க்கைள உதவிய ேஸ  
ஸம்ஸ்தானவித்வான் -ரா. இராகைவயங்கார் அவர்கட்கு என் வந்தனங்கைள 
ஸமர்ப்பிக்கின்ேறன். இவற் டன் யாென திய இச்சி ைல அபிமானித் த் 
தம்மியற்ைகயான உதாரகுணத்தா ம் தமிழபிமானத்தா ம் இதன் பதிப் க்கு 
ேவண் ய உதவி ாிந்த மாந். S.Rm. M. Ct. ெபத்தாச்சி ெசட் யாரவர்கள் 
ெப ந்தைகைம என்னால் ஒ ெபா ம் மறக்கத்தக்கதன்  
 
Page 3 
    இச்சாித்திரநாயகனான ேசரர்ெப மான் ற்றி ந்தாட்சி ாிந்த வஞ்சிமாநகாின் 
பாிபாலனத்தைலைம ண் ள்ள இப்பிர க்கு, அவன  சாித்திர ைல ஆதாிக்கும் 
உாிைம ம் இயல்பி ண்டன்ேறா? இவர்கள், அறி தி வாற்றல்க டன் நீ வாழ்ந்  
தமிழ் வளர்ச்சி ாிந் வ ம்ப  தி வ ள்ெப குவதாக. 
 
    இச்சாித்திரநாயகனால் ெதய்வமாக வணங்கப்ெபற்ற பத்தினிேதவி (கண்ணகி)யின் 
ெசப் த்தி ேமனி ெயான்  "லண்டன்-பிாிட் ஷ்-மி சிய"த்தில் இ ந்தைத டாக்டர். 
    ஆநந்தகுமாரசாமியவர்கள் பிரதிசாையெய த் ப் பிரசுாித்தி க்கிறார்கள்.* 
அப்பிரதிைம, இலங்ைகயினின்  1830-ம் வ ஷம் இங்கிலாந் க்குக் ெகாண்  
ேபாகப்பட்டதாம். அப்பத்தினிேதவி ப வத் க்கு ஒ  பிரதிெய த்  இந் ட் 
ேசர்த்தி க்கிேறன். இளங்ேகாவ கள் கூறியப  ெசங்குட் வன் காலத்ேத 
இலங்ைகயிற் கயவாகுவால் பிரதிஷ் க்கப்பட்ட பத்தினியின் சாியான சாயைல இ  
காட் வ ேபா ம். 
    ------------ 
    *Selected Examples of Indian Art, Plate XXXIII, Pattini Devi. 
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    சிலப்பதிகார மணிேமகைலப்பதிப் களில், ஐயரவர்களால் நன்ெக தப்பட் ள்ள 
கண்ணகி மணிேமகைலகளின் சாித்திரச் சு க்கங்கைளப் ெப ம்பான்ைம த விேய, 
"ெசங்குட் வன் காலத்  இரண்  சாிதநிகழ்ச்சிகள்" என்ற அதிகாரம் வைரயப்பட்ட . 
இப்பதிப்பினி தியிற் ேசர்த்தி க்கும் அ பந்த த யைவகைள டன் ேசர்த் ப் 
    ப த் க் ெகாள் தல் க்கியமாகும். இவற் ள், ெபா ட்குறிப்பிேல சில 
அ ம்பதங்கட்கு அ த்தங்க ம் காட்டப் பட் க்கின்றன. 
 
    இந் ற்பதிப்ைபச் சிறப்பித்தற் குாியவற்ைற ெயல்லாம் அன் டன் ெசய் தவிய 
ம ைரத் தமிழ்ச்சங்கத்தார்க்கு என் ம் நன்றியறிதற் கடப்பா ைடேயன். இ ேபா ம் 
    சாித்திர கிரந்தங்களில் அபிப்பிராய ேபதங்கள் நிகழக்கூ ய  இயல்பாதலால், 
அறிஞர் என் குற்றங்குைறகைளப் ெபா த் த ள்வாராக. 
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    ம ைர,} இங்ஙனம், 
    1-2-15. } . இராகைவயங்கார், 
    "ெலக் கன் கமிட் " --- தமிழ்ப்பண் தர். 
    ---------------- 
    (An Image of Kannagi precedes this text) 
    பத்தினிேதவி ஆகிய கண்ணகி 
    [ க ைர பார்க்க.] 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    page 1 
 

ேசரன் - ெசங்குட் வன். 
தலாம் அதிகாரம்:- 

 
    ன் ைர. 
    ========= 
 
    ண்ணிய மியாகிய இப்பரதகண்டத் ள்ள ராதன ராஜ்யங்க ள்ேள, ேசர ேசாழ 
பாண் ய நா கள், தக்ஷிணத்தில் விளங்கிய க்கிய ேதசங்கெளன்ப  யாவ ம் 
அறிந்தேத. இவ்வரசியல்கைள தன் தல் நாட் ய ன்ேனார் இன்னாெரன்ேற ம், 
இைவ தாபிக்கப்ெபற்ற காலம் இஃெதன்ேற ம் இ வைர எவ ம் அளந்  
கண்டவரல்லர். வான்மீகம் ேபான்ற ராதன வடெமாழிக் காவியங்களி ம், அேசாக 
    சக்கரவர்த்திய ேபான்ற ஆதி சிலா கிதங்களி ம் இம் ன்  தமிழ்நாட்டாைர ம் 
பற்றிக் ெகௗரவமான பிரஸ்தாபங்கேள ேகட்கப்ப தலால், இன்ேனார  பழைம ம் 
ெப ைம ம் ஐயமின்றி அறிஞர்களாற் ெகாள்ளப்ப கின்றன. சு ங்க உைரக்குமிடத் , 
'பைடப் க்காலந்ெதாட்  ேமம்பட் வ ங் கு கள் இம் ேவந்த ம்' என்  
பாிேமலழகியார் எ திய ைறேய* நா ங்கூ தல் ெபா ந்  ெமனலாம். இவ் 
ேவந்தர்களாட்சிக்கு உட்பட்ட நிலப்பரப்  ம் 'வடேவங்கடந் ெதன்குமாி'கட்கு 
இைடப்பட்டதாகும். "வண் கழ் வர் தண்ெபாழில்வைரப்பின்" †என்றார் 
ெதால்காப்பியனா ம். இந் நிலப்பரப் , தமிழ்நா , தமிழகம்** என வழங்கப்ப ம். 
    ------------- 
    *தி வள் வர். கு ைம. 5 உைர. 
    † ெதால்காப்பியம்.ெபா ளதி. ெசய் .79 
    ** சிலப்.3.37; பதிற் ப்.2-ம் பதிகம்; றம்-168. 
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    Page 2 
    இங்ஙனம் பழைம ம் ெப ைம ம் பைடத்த ேசர ேசாழ பாண் யர்க ள், 

தற்க ள்ளவேர இவ் வாராய்ச்சிக்கு ஏற் ைடயவர். இவர்கள், ேசரர் ேசரலர் எனத் 
தமிழி ம், ேகரளர் என வடெமாழியி ம் வழங்கப்ப வர். இவ் ேவந்தர  

ர்வசாித்திரமான , ஏைனச் ேசாழபாண் ய ைடயைவேபாலேவ ெசவ்விதின் 
அறியப்பட் லேத ம், பண்ைட யிலக்கியங்களிற் கூறப்ப மளவில், இவர  
    அ ைம ம் ெப ைம ம் ேவண் யவள  விளங்குகின்றன. ெசந்தமிழ் வளர்த்தவர் 
என்ற ெப ைம பாண் யர்க்குாியதாகப் பைழயவழக்குள்ளெதன்ப  உண்ைமேய. 
ஆயி ம், தற்காலத்  ெவளிவந் ள்ள சங்க ல்கைள ஆராய்ேவாமாயின், 
தமிழ்வளர்த்த ெப ம் கழிற் ேசர ந் தக்க பகுதி ெப தற்குாியர் என்பேதா , 
அறி தி வாற்றல்களில் இன்ேனார் ஏைனத் தமிழ்ேவந்தர்க்குக் குைறந்தவரல்லர் 
என்ப ம் லப்ப ம். இங்ஙனம் ல்களிற்கண்ட ேசரர் ெப ைமயைனத்ைத ம் 
இங்ேக விவாிப்ப  எம் க த்தன் . ஆனால், இவ் வமிசத்தவ ள்ேள, 
கைடச்சங்கநாளில் விளங்கிய பிரசித்த ேவந்தெனா வைனத் தமிழறிஞ ம் சாித்திர 

ேலா ம் சிலகாலமாக நன்கு ெதாிந்தி க்கின்றனர். இவன் ெபயர் ேசரன் 
ெசங்குட் வன் என்ப . தமிழ் நாட் ன் பைழய நிைலகைள ஆராயப் குந்த பண் தர் 
சிலர் தமிழ்ச் சாித ண்ைமசிலவற்ைறக் கண்  ெவளியிட்டதற்குப் ேப தவியாக 
நின்ற , இச் ேசரேவந்தன  வரலாேறயாம். 
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    அதனால், வழிதிைச ெதாியாம ந்த தமிழ்ச்சாிதத் ைறெயான்ைறக் காட் நிற்கும் 
தீபஸ்தம்பமாக இச் ெசங்குட் வைனக் கூறல் தகும். இவ்வரசன  வரலா களாக 

ன் ல்க ட் கூறப்பட்டவற்ைற ஒ ேசர ஆராய்வதானால், ேசரவமிசத்தின் பைழய 
ெசய்திகள் மட் மின்றி, தமிழ்ச் சாித்திரத்தின் க்கியமான பகுதிைய ம் நம்மவர் 
அறிந் ெகாள்ள இட ண்டாம். ஆனால், ெசங்குட் வன் சாித்திரத்திற்குப் பைழய 

ல்கள் சிலேவயன்றிச் சாஸன உதவிெயான் ம் இ வைர நமக்குக் கிைடத்தில . 
இதனால் எத் ைண இலக்கியப் பிரமாணங்கைளக்ெகாண்  விளக்கி ம், சாஸன 
பாிசீலைன ஒன்ேற ைடயார்க்கு நம்மாராய்ச்சியில்  நம்பிக்ைக ம் உண்டாதல் 
அாிேதயாம். ஆயி ம், பண்ைட ல்கள் ஒற் ைம டன் கூ ஞ்ெசய்திகைள மதித் த் 
த விக்ெகாள் தல் ஆவசியகெமன்பைத நல்லறிஞெரவ ம் ம க்கார். 
பைழயவிலக்கியங்களிற் கண்ட சாித்திர ண்ைமகள் காலாந்தரத்திற் கிைடக்கும் 
சாஸன தவியால் வ ெபற்  வ தைல நாம் கண் வ தலால், சங்கச் 
ெசய் ள்கைளேய க்கிய ஆதாரமாகக்ெகாண்  நிகழ்த்தப்ெப ம் இவ்வாராய்ச்சி ம் 
பயன்றரத்தக்கெதன்ேற நம் கின்ேறாம். 
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    இனி, ெசங்குட் வன  வரலா கைள அறிவதற்குச் சாதனமாகக் கிைடத் ள்ள 
இலக்கியக்க விகைள ேநாக்குமிடத் , அைவ ெபாி ம் மதிப் க்குாியன என்பதில் 
ஐயமில்ைல. என்ெனனின், இவ் ேவந்தர் ெப மா டன் பிறந்தவரான 
இளங்ேகாவ கள் தாமியற்றிய சிலப்பதிகாரத்தில் ஒ  காண்ட ம், தம் 
தைமயன  வாழ்க்ைகயின் ஒ  பகுதிையத் தாம் ேநாிலறிந்தவா  
விளக்கியி க்கின்றார். இவ்வா  ெவற்றிேவந்த ெனா வன் ெசய்திகள் அவன் 
சேகாதரராேல விாித் ைரக்கப்ப மாயின் நாம் அவற்ைற நம்பத் தைட ண்ேடா? 
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    அன்றி ம், அங்ஙனம் பா யவர் தம  ெப ம்பதவிைய ம் றந் நின்ற 
ராஜ ஷியாயி ப்ப , அவர  வாக்கின் ய்ைமையேய வற் த்தவல்ல ; 
" ெக  ேவந்தர் வர்க்கு ாிய  - அ கள் நீேர ய க" என் , அவர  
ந நிைலையப் கழ்ந்தனர் அவர் காலத் ப் லவெரா வ ம். இதற்ேகற்ப, 
ெசங்குட் வன் வரலா  பற்றிய சிலப்பதிகார வஞ்சிக்காண்டத்ைதப் ப த்  
வ ேவாெரவர்க்கும் கற்பைனகள் கலவாத  அப்பகுதி-ெயன்ப ம் விளங்கத் 
தைடயில்ைல. இனி, ெசங்குட் வனா ம் இளங்ேகாவ களா ம் 
நன்குமதிக்கப்ெபற்றவ ம் லவர் ெப மா மாகிய சாத்தனாரால் இயற்றப்ெபற்ற 
மணிேமகைல ெயன் ம் ம், இளங்ேகாவ கள் கூறியவற்ேறாெடாத்த 
ெசய்திகள் பல காணப்ப கின்றன. இவற் டன், பைழய லவர் பலரால் ேசரவரசர் 
ெப ைமகள் கழ்ந்  கூறப்பட்ட பதிற் ப்பத்  என் ந் ெதாைக ள், பரணர் 
பா ய ஐந்தாம்பத் ைம ம் இச்ேசரைனப்பற்றி அைமந் ள்ள . இப்பத்திைன, 
அப் லவர்ெப மான் ெசங்குட் வன் ன்னர்ப்பா , அவனால் மிகுதி ம் 
சம்மானிக்கப்ெபற்றவர் என்ப , அதனி தி வாக்கியங்களால் ெதளிவாகின்ற . 
ஆகேவ, இவ் வாராய்ச்சிக்குச் சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல, பதிற் ப்பத்  என்பைவ 
சிறந்த சாதனங்களாகும். இைவயன்றிச் சங்கச் ெசய் ள்கள் சில ம் ேவ  

றக்க விக ம் உாியவளவில் உபகாரப்ப வன. இங்ஙனங் கிைடத் ள்ள 
சாதனங்கைளக்ெகாண்  ெசங்குட் வன் வரலாற்ைற ம், அவன் ன்ேனாைரப் 
பற்றிய ெசய்திகைள ம், அவன் காலத்  அரசர் லவர் சாிதங்கைள ம், மற் ம் பல 
நிகழ்ச்சி நிைலைமகைள ம் இனி விாித் க்கூற யல்ேவாம். 
    ----------------------------------------------------------- 
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2-ம் அதிகாரம்:- 

ேசரவமிசத்ேதார். 
~~~~~~~~~~~~~ 

 
    ெசந்தமிழ்ேவந்தர் வ ள்ேள, ெசங்குட் வன் பிறந்த ேசரவமிசத்தின் ஆதி ற்பத்தி 
எதனி ந்  ெதாடங்கிய  என்பைத அறிதல் இப்ேபா  அாிதாகும். ேசாழர் சூாிய 
    வமிசத்தவராக ம்* பாண் யர் சந்திரவமிசத்தவராக ம்† பண்ைட ல்களிற் 
கூறப்பட் த்தல்ேபால, ேசரவரசர் இன்னமரபினெரன்பைத ல்கள் ெதளி  
ப த்தினவல்ல. பிற்காலத்ேதார் இவ்ேவந்தைர அக்கினிகுலத்தவராக வழங்கினேர ம், 
அக்ெகாள்ைகக்குப் பைழய தமிழாதாரங் கிைடயாதி த்தல் வியப்பா ள்ள .‡ 
ஆயி ம், இவைர வானவர் என்ற ெபயராற் பண்ைட ல்க ம் நிகண் க ம் 
குறிக்கின்றன. இதனால், இவ்வமிசம் ஆதியில் ெதய்வ சம்பந்தம் ெபற்றெதன்ற மட் ல் 
ெதளிவாகும்.§ ேசாழபாண் யர் வமிசங்களின்ன என்பைதக் குறித் ப்ேபாந்த பண்ைட 

ல்கள், ேசரவமிசத்தின் லத்ைதமட் ம் அறியாெதாழிந்தைத ேநாக்குமிடத் , 
அம்மர  ஏைனயவற்றி ம் ராதனமான ெதன்ேற லப்ப கின்ற . 
    ---------- 
    *மணிேமகைல. பதிகம்.9. †சிலப்பதிகாரம்.11.23. 
    ‡ேசாழபாண் யைர, சந்திரவமிசத்  யயாதிவழியி தித்த ஒ  கிைளயினராக 
ஹாிவம்சம் கூ ெமன்பர். ஆனால் இதற்குப் பண்ைடத் தமிழாதாரம் காணப்பட-
வில்ைல. 
    § வானவர் (Celestials) என்றெபயர் சீனர்க்கு இன் ம் வழங்கி வ தலால், ேசரர் 
ஆதியில் சீனேதசத்தினின்  வந்தவராக .வி. கனகசைபப் பிள்ைளயவர்கள் 
க தினர். (The Tamils 1800-yearsago.) 
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    இக் ெகாள்ைகைய வ த் ம் மற்ெறா  குறிப் ண் . அஃதாவ , 
வழக்கி ள்ள  'ேசர ேசாழ பாண் யர்' என் ந்ெதாடாில் ேசரர் ற்படக் 
கூறப்ப தேலயாம். இங்ஙனங் கூ வ , உலகவழக்கின் மட் மன்றிச் ெசய் ள் 
வழக்கி ம் அ ப்பட்ட-ெதான்றாகும். றநா  ெதாகுத்த லவர் ேவந்த ட் 
ேசரைரப்பற்றிய பாடல்கைள த ம், ஏைனயி வர் பாடல்கைளப் பின்ன ம் 
ைவத்  ைறப்ப த்தி த்த ம், சி பாணாற் ப் பைட ள் ம் இங்ஙனேம 
குட் வன் (ேசரன்), ெசழியன், ெசம்பியன் என் ைற கூறப்ப த ம்* இங்கு 
ஆராயத்தக்கன. "ேபாந்ைத ேவம்ேப யாெரன வ உ - மாெப ந் தாைனயர்"† என, 
இச்ேசரர்மாைலயிைனேய தற்கண் ஓ வாராயினர் ெதால்காப்பிய ம். 
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ேமற்காட் யவற் ள், ேசர பாண் ய ேசாழர் என் ம் ைறைவப் க் காணப்ப ம், 
ேசரைர ன்ேனாெரல்லாம் தற்கண் ைவத் க் கூ வதில் ஒத்தி த்தல் 
குறிப்பிடற்பாலதாம். 
    ---- 
    * அ -49,65,82. †ெதால்காப்பியம். ெபா ளதி. றத்.5 
 
    இனி, இச்ேசரர  நா ம் ராதன வட ல்களி ம் பிரஸ்தாபிக்கப்பட் ள்ளன. 
ஆதிகாவியமாகிய வான்மீகராமாயணத்ேத, சீதா பிராட் ைய வானர ரர் 
ேத வ ம்ப , சுக்ாீவன் குறிப்பிட்ட இடங்க ள், ேகரள நா ம், ரசீபத்தன ம் 
கூறப்ப கின்றன. இவற் ள், ரசீபத்தன ெமன்ப ‡ ேமல்கடற்கைரயி ள்ள சிாி 
என் ம் பட் னமாகக் க தப்ப கின்ற . 
    --------- 
    ‡ கிஷ்கிந்தாகாண்டம் 43-ம் சர்க்கம்.12-ம் சுேலாகம். 
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    இ , ற்காலத்ேத சுள்ளிெயன் ம் ேபாியா  கட டன் கலக்குமிடத்  விளங்கிய 
ெப ந் ைற கமாக ம், ேசர ைடய தைலநகரங்க ள் ஒன்றாக ம் இ ந்தெதன் ம், 
ேமனாட்  யவனர  மரக்கலங்கள் மிளகு த ய பண்டங்கைள ஏற்றிச்ெசல்வதற்கு 
இ ேவ அக்காலத்தில் ஏற்ற நகராயி யி ந்தெதன் ம் தமிழ் ல்களா ம் தாலமி 

த ய பைழய யவனாசிாியர் குறிப் களா ந் ெதளிவாகின்றன.* ஆகேவ 
ேசரநாட்ைட ம், அதன் க்கிய நகரெமான்ைற ம் வான்மீகி னி 
வ ங்குறிப்பிட்டைம காண்க. இனி, மற்ெறா  ராதன இதிகாசமாகிய 
மஹாபாரதத் ம் ேசரர் ெசய்திகைள நாம் காணலாம். பாரதப்ேபாாில், பாண்டவர் 
பக்கத்தினின்  ேசரர் ைண ாிந்தனெரனப் ெபா வாக அவ்விதிகாசத்தால் 
அறியப்ப ம், உதியஞ்ேசரல் என்பான் அப்ெப ம்ேபார் ங்கா ம் பாண்டவ 
ேசைனக்கு உணவளித்தவ-ெனன்  தமிழ் ல்களிற் சிறப்பித் க் கூறப்ப கின்றான். 
இதைனச் தைலச்சங்கப் லவராகக் க தப்ப ம் ரஞ்சி ர் நாகராயர் என்பவர். 
 
    "அலங்குைளப் ரவி ையவெரா  சிைனஇ 
    நிலந்தைலக் ெகாண்ட ெபாலம் ந் ம்ைப 
    யீைரம் பதின்ம ம் ெபா களத் ெதாழியப் 
    ெப ஞ்ேசாற்  மிகுபதம் வைரயா  ெகா த்ேதாய்." ** 
 
    என அவ்வரசைன ேநாிற் பா தலால் அறிக. 
    ----------- 
    * அகநா .149. இதைன மாீசிபத்தனம் என்பர், வமிகிரர் பிரஹத்ஸம்ஹிைத 
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    ** றநா .2. 
 
    இச்ெசய்திையேய இளங்ேகாவ கள்-- 
 
    "ஓைரவ ாீைரம் பதின்ம டன்ெற ந்த 
    ேபாாிற் ெப ஞ்ேசா  ேபாற்றா  தானளித்த - ேசரன்" 
    --- சிலப்பதிகார வாழ்த் க்காைத. ஊசல் வாி. 
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    என ம், மா லனார் என்ற லவர்— 
 
    "மறப்பைடக் குதிைர மாறா ைமந்திற் 
    றக்கெமய்திய ெதாய்யா நல் ைச 
    தியர்ப் ேபணிய உதியஞ் ேசரல் 
    ெப ஞ்ேசா  ெகா த்த ஞான்ைற" (அகநா .233) 
 
    என ம் கூ வாராயினர். இனிச் சாஸனவழிேய ேநாக்குமிடத் ம், 
இச்ேசரவமிசத்தின் பழைம ெதளியப்ப ம். இற்ைறக்கு 2150- வ ஷங்கட்கு ன் 
விளங்கியவ ம் ெமௗாிய சக்கரவர்த்தி மாகிய அேசாகன் காலத்ேத இவ்வமிசத்தவர் 
ேகரள த்திரர் என வழங்கப்ெபற் த் ெதன்னாட் ல் பிரபலம் ெபற்றி ந்த ெசய்தி 
அவன் சாஸனத்தால் நன்கறிந்த . † (†V.A. Smith's Early History of India. 
p.173)இச்சக்கரவர்த்தியின் குைடக்கீழ் இப்பரதகண்டத்தின் ெப ம்பாகம் 
அடங்கியி ந்த காலத் ம், தமிழ்நா  தனிேய சுதந்தரம் ெபற்றி ந்தெதனின், ேசரர் 

த ய பைழய தமிழரசாின் ெப ைம இத்தைகத்ெதன்ப  கூற ம் ேவண் ேமா? 
 
    இனி, இவற்ைற வி த் ச் சங்கச்ெசய் ள்களிற் கூறப்பட்ட ேசரவரசைர 
ேநாக்குேவாம். பதிற் ப்பத் , றநா  த ய ல்களிேல ேசரவரசர் பலைரக் 
காணலாம்.இவற் ட் பதிற் ப்பத்  ைம ம் ேசரவமிசத்தவைரப் பற்றியெதன்ப  

ன்னேர கூறப்பட்ட . இ வைர காணப்படாத இதன் த ம் இ தி மாகிய 
பகுதிகள் நீங்க ஏைனெயட் ப் பத் க்கள் மஹாமேஹாபாத்தியாய:  உ.ேவ. 
சாமிநாத ஐயரவர்களால் நன்கு ஆராயப்ெபற்  நமக்குக் கிைடத் ள்ளன. 
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    ஒவ்ெவா  பத் ம் ஒவ்ெவா  ேசரன  அ ைமெப ைமகைளக் கூ வதாய், 
ஓெரா  லவராற் பாடப்ெபற்றதாம். இப்பத் க்கள் ஒவ்ெவான்றன் வி ம் 
பதிகங்க ம் வாக்கியங்க ம் இந் ைலத் ெதாகுத்த லவரால் அைமக்கப்பட் ள்ளன. 
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ெதாகுத்த லவர் இன்னாெரன்  ெதாியவில்ைலேய ம் பழைம ைடயவராகேவ 
ேதாற் கின்றார். இவர் கூற்றாக ள்ள பதிகங்க ம் வாக்கியங்க ம் 
அவ்வச்ேசரைனப் பற்றிய ெசய்திகள் பலவற்ைற அறிவிப்பேதா , பா னார் 
ெபயர் த ய வரலா கைள ம்,அப் லவர் ெபற்ற பாிசில்கைள ம், பாடல்ெபற்ற 
அரசன  ஆட்சிக்காலங்கைள ம் நன்கு விளக்குவன. இந் ற்கண்ட விஷயங்களால், 
ெசங்குட் வ ள்ளாகச் ேசரர் எண்மர் வரலா கைளச் சு க்கமாகத் ெதாியலாம். 
அவர்கைள அ யில் வ மா  காண்க. 
    (1) இமயவரம்பன் - ெந ஞ்ேசரலாதன் 
    (2) பல்யாைனச் ெசல்ெக குட் வன் 
    (3) களங்காய்க் கண்ணி நார் ச்ேசரல். 
    (4) கடல்பிறக்ேகாட் ய ெசங்குட் வன். 
    (5) ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதன். 
    (6) ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன். 
    (7) ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைற 
    (8) இளஞ்ேசர ம்ெபாைற 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    page 10 
 
    ேசரன் ெசங்குட் வன் 
    தந்ைத ம் அவன் மாற்றாந்தாய்ச் சேகாதர ம். 
    ------------------------------------------------ 
 
    ேமற்கூறிய ேசரர்கட்கும் ெசங்குட் வ க்கு ள்ள ெதாடர்ைப இனி ஆராய்ேவாம். 
ெசங்குட் வைனப் பற்றிய ஐந்தாம் பத் ப்* பதிகத் ள், அவன், "வடவ ட்கும் 
வான்ேறாய் நல் ைசக் - குடவர் ேகாமான் ெந ஞ் ேசரலாத க்கு" மகன் என்  
கூறப்ப கின்றான். இதனால் இரண்டாம்பத்திற் கழப்ப ம் இமயவரம்பன் – 
ெந ஞ்ேசரலாதேன நம் ேசரன் தந்ைத என்ப  விளங்கும். "ஆாியர் வன்றிய ேபாிைச 
யிமயந் - ெதன்னங் குமாிெயா டாயிைட, மன்மீக் கூ நர் மறந்தபக் கடந்ேத" † என 
இவன  வடதிைச ெவற்றிைய அவ்விரண்டாம்பத்ேத கூ தல் காண்க. ெசங்குட் வன் 
உடன்பிறந்தவரான இளங்ேகாவ கள், இமயம் வைர ெவற்றிப் கழ் பரப்பிய தம் 
தந்ைத ெசயைல, "குமாிெயா  வடவிமயத் – ெதா  ெமாழிைவத்- லகாண்ட 
ேசரலாதற்கு" எனக் கூ த ம் இங்கு அறியத் தக்க . 
    --------- 
    * இங்ஙனங் குறிக்குமிடெமல்லாம், பதிற் ப் பத்திைனேய ெகாள்க. 
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    †பதிற் ப். 1. 
 
    இந்ெந ஞ்ேசரலாதன், உதியஞ்ேசரெலன்ற ேவந்த க்கு ெவளியன் ேவண்மான்‡ 
மகள் நல் னியிடம் பிறந்தவன். இவன  அாிய ெசயல்களாவன:--இமயம்வைர 
பைடெய த் ச் ெசன்  அம்மைலேமல் தன் இலாஞ்சைனயாகிய வில்ைலப் 
ெபாறித்த ; தமிழக ைம ந் தன் ெசங்ேகா ன் கீழ் ைவத்தாண்ட ; தன் டன் 
ெபா த ஆாியவரசைர ெவன் அவைர வணங்கச் ெசய்த ; யவன அரசைரப் 
ேபாாிற்பி த் , அக்காலவழக்கின்ப , ெநய்ைய அவர்தைலயிற்ெபய்  ைகையப் 
பின்கட்டாககக் கட் , அவாிடத்தினின்  விைல யர்ந்த அணிகைள ம் 
    வயிரங்கைள ம் தண்டமாகப்ெபற் , அவற்ைறத் தன் தைல ந கராகிய 
வஞ்சியி ள்ளார்க்கு உதவிய ; கட ைடேய தீெவான்றில் வசித்த தன் பைகவர் ேமற் 
கப்பற்பைட டன் ெசன் , அவர  காவன்மரமான கடம்ைப ெவட் ெயறிந் , 
அப்பைகவைரப் ேபார்ெதாைலத்த  த யனவாம்*. 
    ----- 
    ‡" ைரேவண்மான் ெவளியன் தித்தன்" எனப்ப மவன் இவன் ேபா ம். (ெதால். 
ெபா ளதி. 114 உைர) 
    * பதிற் ப்பத்  2-ம் பதிகம் 
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    இவற் ள், இ தியிற் கண்ட ேசரலாதன்பைகவர், கடம்ைபத் தம் குலமரமாகக் 
ெகாண் , ைமசூர்ேதசத்தின் ேமல்பாைல ஆண்ட கதம்ப ேவந்தராகக் 
க தப்ப கின்றனர். (Mysore and Coog from the Inscriptions. 21. இக்கடம் ெபறிந்த 
அாிய ெசயைலச் ெசங்குட் வன் காலத்தவரான மா லனார் என்ற லவ ம், 
 
    "வலம்ப  ரசிற் ேசரலாதன் 
    ந்நீ ேராட் க் கடம்ப த் திமயத்  
    ன்ேனார் ம ள வணங்குவிற் ெபாறித்  
    நன்னகர் மாந்ைத ற்றத் ெதான்னார் 
    பணிதிைற தந்த பா சால் நன்கலம். (அகநா  127) 
 
    எனக் கூ தல்காண்க. இச்ேசரலாதைன 2-ம் பத்தாற்பா ய அந்தணரான குமட் ர்க் 
கண்ணனார், இவனால் உம்பற்காட் ல் ஐந் ர் பிரமதாய ம் (அந்தணர்க்கு 
இைறயி யாக விடப்ப வ .) ெதன்னாட்  வ வாயிற் பாக ம் ெபற்றனர். 
இவ்ேவந்தன் 58-வ ஷம் ற்றி ந்தான்.(பதிற் ப்பத்தின் 2-ம் பதிகத்  வாக்கியம்.) 
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இனிச் ேசரலாதர் இ வராகக்ெகாண் , இமயவரம்ப ம் ெசங்குட் வன் தந்ைத ம் 
ேவ ேவறாவர் என்  க தற்குச் சிறந்த சான்ெறான் ம் காணப்பட் ல .* 
 
    Page 12 
    இந் ெந ஞ்ேசரலாத க்குத் தம்பியாக விளங்கியவன், பல்யாைனச் ெசல்க  
குட் வன் என்பவன்; எனேவ, ெசங்குட் வ க்கு இவன் சிறியதந்ைத என்ப  தாேன 
விளங்கும். இச்ெசல்க  குட் வைன 3-ம்பத்தாற்பா ய பாைலக் ெகௗதமனார் 
ேவண் ேகாளின்ப , இவன் பத் ப் ெப ேவள்விகைள நடப்பிக்க, வில் அப் 
பார்ப்பனப் லவ ம் அவர் மைனவி ஞ் சுவர்க்கம் க்கனர் எனப்ப கின்ற ; 
இங்ஙனம் சுவர்க்கம் க்க வரலா  மைலநாட் ல் இன் ங் கன்னபரம் 
    பைரயில் வழங்குவெதன்பர்.† இவ்ேவந்தன் ர ம் ஞானி மாக 
இ பத்ைதயாண்  ற்றி ந்தான்..‡ 
 
    இனி, இமயவரம்ப க்கு மைனவியர் இ வராவர்; இவ ள் ஒ த்தி ேசாழன் - 
மணக்கிள்ளியின் மகளாகிய நற்ேசாைண என்பாள். இந் நற்ேசாைணயிடம் பிறந்த 
மக்கேள, ெசங்குட் வ ம் இளங்ேகாவ க ம்; "ெந ஞ்ேசரலாதற்குச் ேசாழன் 
மணக்கிள்ளியீன்ற மகன்"§ "ேசரலாதற்குச் ேசாழன் மகள் நற்ேசாைணயீன்ற 
மக்களி வ ள்"* எனப்ப தல் காண்க. 
    ------- 
    *ெசங்குட் வைன அவன் சேகாதரர் - "மாநீர் ேவ க் கடம்ப த்திமயத் , வானவர் 
ம ள மைலவிற் ட் ய, வானவர் ேதான்றல்" என்  கூ தலா ம் (சிலப். காட்சிக். 1-
3) அங்ஙனங் கடம்ப த்த இமயவரம்பன் மகேன நம் ேசரன் என்ப  உணரப்ப ம். 
    † பதிற் ப்பத் ப் பதிப்பில் மஹாமேஹாபாத்தியாயர் ஐயரவர்கள் எ திய 

லாசிாியர்வரலா  பார்க்க. சிலப்.23, 63-64; பழ ெமாழி.316 
    ‡ பதிற் ப்.3-ம் பதிகம். 
    § ௸. 5-ம் பதிகம். 
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    இனி, ெந ஞ்ேசரலாத ைடய மற்ெறா  மைனவி, ேவளாவிக் ேகாமானான 
ப மன் என்பவன் மகள். இவளிடம் அச் ேசர க்குப் பிறந்த மக்கள், களங்காய்க் 
கண்ணி நார் ச்ேசர ம், ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாத மாவர்.† இவ ள், 

ன்னவன், சூ ஞ் சமயத்தில் த்தற்குாிய கண்ணி ங்கிாீட ம் பைகவர் 
கவர்ந்ததனால் உதவாைமபற்றி, அவற் க்குப் பிரதியாகக் களங்காயாற் கண்ணி ம் 
நாரால் ஞ்ெசய்  ைனந்  ெகாண்டைமயின் 'களங்காய்க்கண்ணி 
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நார் ச்ேசரல்' என் ம் ெபயர் ெபற்றான்.‡ இச்ேசர க்குப் ெப ம்பைகவனாகி 
அவனாட்ைடக் கவர்ந்தவன், கடம்பின் ெப வாயில் என்ற ஊர்க்குாிய நன்னன் 
என்பவன். இவைன, ேமற்றிைசயி ள்ள வாைகப் ெப ந் ைற என் மிடத்தில் நடந்த 
ெப ம்ேபாாிற் ெகான் , தானிழந்த நாட்ைட இவ்ேவந்தன் தி ம்பப்ெபற்றான் என்  
கல்லாடனார் கூ வர். # இங்ஙனம் இவன்ெபற்ற  ழிநாெடன்ப , " ழிநாட்ைடப் 
பைடெய த் த்தழீஇ" என இவன் பதிகங் கூ த னின்  லப்ப கின்ற  
    ---------------- 
    * சிலப்பதிகாரப் பதிகம், அ யார்க்கு நல்லா ைர. 
    † 4, 6-ம் பத் ப் பதிகங்கள். 
    ‡ பதிற் ப்பத் . 38-உைர 
    # "குடாஅ , இ ம்ெபான் வாைகப் ெப ந் ைறச் ெச விற், ெபாலம்  ணன்னன் 
ெபா களத் ெதாழிய, வலம்ப ெகாற்றந் தந்த வாய்வாட், களங்காய்க் கண்ணி 
நார் ச்ேசரல், இழந்தநா  தந்தன்ன" (அகநா . 199) 
    ---- 
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    இவைன 4-ம் பத்தாற்பா ய லவர் காப்பியாற் க் காப்பியனார் என் ம் அந்தணர். 
இவர் இவைனப்பா , 40- றாயிரங் காண ம்* அவனாட் ற் பாக ம் பாிசுெபற்றார். 
இச்ேசரல் இ பத்ைதந்தாண்  ற்றி ந்தான்.† 
 
    இந்நார் ச் ேசர ன் தம்பியாகிய ேசரலாதன் ெசங்ேகாற்ெப ைமயாற் சிறந்தவன். 
இவன  ரச்ெசயல்களிேல, தண்டாரணியத்தி ள்ளரால்‡ கவரப்பட்ட பசுநிைரகைள 
மீட் த் ெதாண் யிற் ெகாணர்ந் ேசர்ப்பித்தேத க்கியமான . இ பற்றிேய 
'ஆ ேகாட்பாட் ச்ேசரலாதன்' எனப்பட்டான். இவ்ேவந்தன் தன்ைன 6-ம் 
பத்தாற்பா ய காக்ைக பா னியார் நச்ெசள்ைளயார் என் ம் ெபண் லவர்க்கு, 
அணிகலன் ெசய் ெகாள்வதற்காக ஒன்ப  காப்§ெபான் ம் றாயிரங் 
காண ங்ெகா த்  அவைரத் தன் ஆஸ்தானத்தில் ைவத் க்ெகாண்  
அபிமானித்தனன். இச்ேசரலாதன் ப்பத்ெதட்டாண்  ற்றி ந்தவன். $ 
 
    இனி, பதிற் ப்பத் த் ெதாகுத்த லவர் நார் ச் ேசரைலப்பற்றிய பகுதிைய 
நான்காவதாக ம், அவன் தம்பி ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதன  பகுதிைய 
ஆறாவதாக ம் ைவத் , இைடயிற் ெசங்குட் வைனப் பற்றியைத 
அைமத்தி க்கின்றார். 
    ------- 
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    * இ , ேசராின் பைழய நாணயமாகப் பதிற் ப்பத் ப் பதிகங்களால் ெதாிகிற . 
மைலநாட் ல் 3-கழஞ்சு அல்ல  1 1/2 பணம், காணம் என இப்ேபா  வழங்குகின்ற . 
(Dr.Gundert's Malayalam Dictionary) 
    † 4-ம் பத் ப்பதிகம். 
    ‡தண்டாரணியம் - ஆாிய நாட் ள்ளேதார் நா . இஃ  இப்ேபா  பம்பாய் 
மாகாணத்ைதச் சார்ந்ததாகும். (Dr. Bhandarkar's History of Dekkan. p. 136) 
    § கா - ஒ  பைழய நிைற. 
    $ 6-பத் ப் பதிகம். 
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    இதனால், நார் ச்ேசரல் ெசங்குட் வ க்கு ற்பட்டவனாக ம், அவன் தம்பி 
சிறி  பிற்பட்டவனாக ங்க த இட ண்டாகின்ற . கால ைறயில் ைவத்ேத, 
பதிற் ப்பத் த் ெதாகுக்கப்பட் த்தைல அத ட்கண்ட பதிகங்களா ம் 
வாக்கியங்களா ம் உய்த் ணரலாகும். 
 
    ேசரன் ெசங்குட் வன  5-ம் பதிகத்தால் அவன் தாய்ப்பாட்டனாகத் ெதாி ம் 
மணக்கிள்ளி, உைற ாி ந்தாட்சி ாிந்த ேசாழனாவன். ெசங்குட் வன் 
மாற்றாந்தாையப் ெபற்றவனாக 4, 6-ம் பதிகங்கள் கூ ம் ேவளாவிக்ேகாமான் 
ப மன்என்பவன் ெபாதினிமைலக்குாிய* ஆவியர்குலத்ேதான்றல். இவ்ேவளாவியின் 
ெபயரால் வஞ்சியின் றத்ேத ஒ  மாளிைக அைமக்கப்பட் ந்தெதன்  
ெதாிகின்ற .† 
    -------------- 
    * ெபாதினி என்ப  பழனியின் பைழய ெபயர். இவ்வாவியர் இதைன-
யாண்டைமபற்றிேய, இஃ  ஆவிநன்கு  என வழங்கப்ெபற்ற . இவ்வாவியர்கு யில் 
உதித்தவ ள், வள்ளலான ெப ம்ேபக ம் ஒ வன். (யாெம திய ேவளிர் வரலா  
பார்க்க) 
    † சிலப்பதிகாரம். 28: 196-8; றநா . 13. 
    ---------------- 
 
    ேசராின் மற்ெறா  கிைளயினர். 
 
    இனி, பதிற் ப்பத்தின் இ தி ன்  பத் க்களாற் கழப்பட்ட அரசர், ேசரமரபின் 
மற்ெறா  கிைளயினராகத் ேதாற் கின்றனர். அந் வஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைற 
என்பவன் இம்மரபின் தைலவன் என்ப ம், இவன் மகன் ெசல்வக் க ங்ேகா 
வாழியாதெனன்ப ம் 6-ம்பத் ப்பதிகத்தால் அறியப்ப ம். இவ்வந் வஞ்ேசரல், 
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த்தைலக்ேகாப் ெப நற்கிள்ளி என்ற ேசாழ க்குப் பைகவன்.( றநா  13) இச் 
ேசரன் மகனான ெசல்வக்க ங்ேகா, ெப ங்ெகாைடயா ம் அ ங்குணங்களா ம் 
ெபயர்ெபற்றவன்; தி மால் பத்தியிற் சிறந்  விளங்கிேயான்.('மாயவண்ணைன 
மன றப்ெபற் ' என இவன்பதிகங் கூ தல் காண்க.) 
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    கபிலர் என் ம் லவர் ெப மான் தம் உயிர்த் ைணவனாக விளங்கிய ேவள் - பாாி 
உயிர்நீத்த ம், அப்பாாியின் உத்தமகுணங்கள் பல ம் இச் ெசல்வக்க ங்ேகாவிடம் 
உள்ளனவாகக் ேகள்வி ற்  இவைனக் காணச்ெசன்  ஏழாம்பத்ைத இச்ேசரன் ன் 
பா னர். (இவ்ேவழாம்பத்தின் தற்பாட் ல், இச்ெசய்திையக் கபிலேர கூ தல் 
காணலாம்.) அவர் பாடைலக்ேகட்ட ெசல்வக்க ங்ேகா அவ்வந்தணப் ெபாியார்க்குச் 
சி றமாக (சி றம்-சி ெகாைட) றாயிரங் காணம் அளித்தேதா ,நன்றா 
என் ங்குன்றில் தா ம் அவ ம் ஏறிநின்  தன் கண்ணிற்கண்ட நாெடல்லாங்காட்  
அப் லவர்க்-களித்தான். (7-ம் பத் ப்பதிக வாக்கியம்.) இவ்வ ங்ெகாைடைய 
"நனவிற்பா ய நல் ைசக் - கபிலன் ெபற்ற ஊாி ம் பலேவ" எனப் பிற்காலத்தவ ம் 

கழ்தல் காண்க.(பதிற் ப். 85) இவன் மைனவி (ெந ஞ்ேசரலாதற்கு மகட்ெகா த்த) 
ேவளாவிக் ேகாமா ைடய மற்ெறா  மகளாவள்.(8-ம் பதிகம்) ஆகேவ, 
ெந ஞ்ேசரலாத ம் ெசல்வக்க ங்ேகா ம் சகல ைறயினெரன்ப  விளங்கும். 
இவ்ேவந்தர்பிரான் இ பத்ைதந்தாண்  ற்றி ந்தவன்.(7-ம் பதிகவி தி). இவன் 
சிக்கற்பள்ளி என் மிடத்திற் காலஞ்ெசன்றவெனன்  ெதாிகின்ற .( றநா  387) 
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    இச் ெசல்வக்க ங்ேகா க்குப் பிறந்த ரமகன் ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைற என்பான். 
இவன் அதியமான  தக ர் ேமற்பைடெய த் ச் ெசன்  ெப ம்ேபார் ாிந் , 
அவ் ைர ம் அவ்வதியமாைன ம் அழித்தனன். இப் ேபார்ச்ெசயேல தக ர் 
யாத்திைர(இத ட் சில பாடல்கள், ெதால்காப்பிய ைர, றத்திரட்  த யவற்றிற் 
காணப்ப வதன்றி, ன் ம் இ வைர ெவளிவரவில்ைல.) என் ம் 
பண்ைட ற் சிறப்பித் க் கூறப்ப வ . இவ் ெவற்றிபற்றித் 'தக ெரறிந்த’ என் ம் 
அைட டன் இவன் வழங்கப்ப வன். இப்ெப ஞ்ேசரைல 8-ம்பத்தாற் கழ்ந்தவர் 
அாிசில் கிழார் என்ற லவர்ெப மான்.இவர் பாடல்கைளக்ேகட்  மகிழ்ந்த இச்ேசரன், 
தா ந்தன் மைனவி ம் ெவளிேய வந் நின்  'தன் ேகாயி ள்ளனெவல்லாம் 
ெகாள்க’ என்  ஒன்ப றாயிரங் காணத்ேதா  தன் அரசுக் கட் ைல ம் 
(சிங்காதனம்.) லவர்க்குக் ெகா ப்ப, அவர் 'யானிரப்ப நீ யாள்க’ என்  அவற்ைறத் 
தி ம்பக்ெகா த்  அவ்வரச க்கு அைமச்சுப் ண்டார். இச்ேசரன் பதிேனழாண்  

ற்றி ந்தான்.(8-ம்பத் ப் பதிகம்.) இப்ெப ஞ்ேசரற்கு மைனவியாகிய 
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அந் வஞ்ெசள்ைள வயிற்றில் உதித்தவன் இளஞ்ேசர ம்ெபாைற என்பான். இவன், 
தன்ைன 9-ம்பத்தாற்பா ய ெப ங்குன் ர் கிழார்க்கு "ம ளில்லார்க்கு ம ளக் 
ெகா க்க" என்  உவைகயின் ப்பத்தீராயிரங் காணங்ெகா த் , அவரறியாைம 
ஊ மைன ம் வளமிகப்பைடத் ,ஏ மின்ப ம் இயல்வரப் பரப்பி, எண்ணற்காகா 
அ ங்கல ெவ க்ைகெயா , பன்னீராயிரம் பாற்படவகுத் க், காப் மறந்தான் 
விட்டான்" என்  கூறப்பட் ள .($ 9-ம்பத் ப் பதிகம்.) 
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    இங்ஙனமாகப் லைமையக் ெகௗரவித்த அரசர் ற்காலத்ேத ேவெறவ ங் 
காணப்பட் லர்.[** ெப ங்குன் ர்க்கிழார் இவ்ேவந்தைனப் பா யனவாகப் 

றநா ற்றிற் காணப்ப ம் 210, 211-ம் பாடல்களால், அப் லவைர ெந ங்காலங் 
காக்கும்ப ைவத் ப் பின் ஒன் ங்ெகாடாமேல இவ்ேவந்தன் அ ப்ப, அ பற்றி 
மன ைடந் ெசன்றனர் லவர் என்ப  ெதாிகின்ற . இதனால், ெப ங்குன் ர் 
கிழார  நல்வாழ் க்கு ேவண் யவைனத்ைத ம் அவ ாில் அவரறியாமேல அைமத்  
ைவத் ப் பின்னர் ெவ ங்ைகேயா  அவைரவி த்தனன் இப்ெப ஞ்ேசரல் என்ப  
உய்த் ணரப்ப கின்ற . இச்சாிதம்ேபாலப் பிற்காலத்  வழங்குவ  சத்தி ற்றப் 

லவர் என்பவர் வரலாெறான்ேறயாம்.)] இவ்விளஞ்ேசரல் பதினாறாண்  
ற்றி ந்தவன். 

 
    இனி, இவ்விளஞ் ேசர ன் ன்ேனா ள், மாந்தரன்('அறன்வாழ்த்த நற்சாண்ட, 
விறன்மாந்தரன் விறன்ம க’ எனக்காண்க. (பதிற். 90.))என்பவ ம், க ேரறிய 
ஒள்வாட் ேகாப்ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைற என்பவ ம் பிரசித்தர்களாகக் 
காணப்ப கின்றனர்.இவ ள் ன்னவேன 'மாந்தரம் ெபாைறயன் க ங்ேகா’எனப் 
பரணரா ம் பாடப்பட்டவனாதல் ேவண் ம்.(அகம். 142.)மற்ெறா வனாகிய 
ேகாப்ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைறைய நாிெவ உத்தைலயார் என்ற லவர் கண்ட ம் 
அவர் தம் பைழய நல் டம்  ெபற்றனர் எனப்ப கின்ற .( றம். 5)ேமற்குறித்த 
மாந்தரனின் ேவறாக, யாைனக்கட் ேசய் மாந்தரஞ்ேசர ம்ெபாைற 
என்பவெனா வன் லவ ம் வள்ள ம் ேபார் ர மாக ல்களால் 
அறியப்ப கின்றான். இவன் கபிலர் காலத்திற்குச் சிறி  பிற்பட் ந்தவன்.( றம். 53.) 
ஐங்கு  இவனால் ெதாகுப்பிக்கப்ெபற்ற ெதன்பர். இவன் ேமற்குறித்த 
இளஞ்ேசர ம்ெபாைறக்குத் தம்பி அல்ல  மகன் ேபான்ற சமீபித்த உறவினன் 
ேபா ம். 
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    இவர்களன்றிப் பிற்காலத்தில் கைணக்கா ம்ெபாைற ( றம் 74. களவழி நாற்ப  
என் ஞ் சி ல், இவ் வி ம்ெபாைறக்கும் ேசாழன் ெசங்கணா க்கும் நிகழ்ந்த 
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க மலப்ேபாைரப்பற்றிப் ெபாய்ைகயாராற் பாடப்ெபற்ற .) என்பவெனா வ ம் 
இவர் வழியில் ஆண்டனன். இவைரெயல்லாம் இ ம்ெபாைற மரபினர் என்  நாம் 
கூ தல் தகும். ெசங்குட் வன், இவ்வி ம்ெபாைறமரபின் ன்ேனா ள் ஒ வனாக ம் 
கூறப்ப தலால்,+ ('கட ப்ப ேவ ட் ம்' என்ப  ெசங்குட் வன் ெசய்தியாகும். 
(பதிற். 90)) இம்மரபின ம் நம் ேசரன்மரபின ம் ெந ங்கிய தாயத்தார் என்ப  
ெதளிவாகின்ற . 
    ------------- 
 
    இ ம்ெபாைற மரபினர். 
 
    1. மாந்தரம் ெபாைறயன் க ங்ேகா 
    2. க ேரறிய ஒள்வாட் ேகாப் ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைற. 
    3. அந் வஞ் ேசர ம்ெபாைற. 
    4. ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன் X ப மன்ேறவி. 
    5. தக ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைற X அந் வஞ் ெசள்ைள. 
    6. இளஞ்ேசர ம்ெபாைற. 
    7. யாைனக்கட் ேசய் மாந்தரஞ்ேசர ம்ெபாைற. 
    8. கைணக்கா ம்ெபாைற. 
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    ேமற்குறித்தவர் அல்லாத ேவ சில ேசரவரச ம் றநா  த ய சங்கச்-
ெசய் ள்களிற் காணப்ப கின்றாராயி ம், அவர்கட்கும் ெசங்குட் வ க்கு ள்ள 
ெதாடர்  விளங்கவில்ைல. 
 
    இனி, இமயவரம்பன் ெப ந்ேதவியாிடம் பிறந்த மக்க ம், இ ம்ெபாைறமரபின ம் 
ேசரநாட் ல் ேவ ேவ  தைலநகரங்களில் ஆட்சி ாிந்தவர்கள். இம் ைறயில், 
க ராகிய வஞ்சிமாநகரம் ெசங்குட் வ க்குத் தைலைமநகராக விளங்க, 
மாந்ைதெயன்ப  நார் ச்ேசர க்கும், ெதாண்  இ ம்ெபாைற மரபினர்க்கும் 
இராஜதானிகளாகவி ந்தன எனத் ெதாிகின்ற . மாந்ைத ந் ெதாண் ம் 
ேசரேதசத்தின் க்கிய நகரங்கள் என்ப , "ேசரலாதன் ... நன்னகர் மாந்ைத ற்றத் " 
(அகம் 127) "குட் வன் மாந்ைத"(ெதால். ெபா . 107 உைர.) என ம்,"குட் வன் 
ெதாண் " என ம் ல்கள் கூ தலால் அறியலாம். இவ்விரண்  தைலநகரங்க ம் 
கடற்கைரயில் அைமந்தைவ. (கடல்ெக  மாந்ைத" (ெதால். ெபா . 150 உைர) 
"கானலந்ெதாண் " ( றம் 48) எனக் காண்க இவற் ள், ெதாண்  என்ப  

ற்காலத்ேத பலேதச மரக்கலங்கள் வந் தங்கும் ெப ந் ைற கமாக விளங்கிய 
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ெதன்ப , ன் ல்களா ம்,தாலமி(Ptolemy) த ய யவனாசிாிய  
குறிப் க்களா ம் அறியப்ப கின்ற . இப்ேபா , அகலப் ைழையய த் ள்ள 
ெதாண் ப்பாயில் என் ஞ் சிற் ைரப் பைழய ெதாண் யாகக் க வர்.) 
 
    ேமற்கூறிப்ேபாந்த ேசரமரபினெரல்லாம் அறி தி வாற்றல்களால் தங்காலத்ேத 
ஒப் யர்வற்  விளங்கியவெரன்ப ம் ெசந்தமிழ்வளர்ச்சி ெசய்ததில் இன்ேனாேர 
அக்காலத் ச் சிறந்  நின்றவெரன்ப ம் நன்கு ெவளியாதல் காண்க. 
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    ெசங்குட் வன் சேகாதரர். 
 
    ெசங்குட் வன் தந்ைதயாகிய ெந ஞ்ேசரலாதன், ேவற்பஃறடக்ைகப் ெப நற்கிள்ளி 
என் ஞ் ேசாழ டன் ெப ம்ேபார் ாிந்தேபா , அவ்வி வ ேம ேபார்க்களத்தில் 
ஒ ங்கிறந்தனர் என்ப , அவர்களிறந் கிடந்த நிைலைய ேநாிற்கண்  
கழாத்தைலயா ம் பரண ம் உ கிப்பா ய பாடல்களால் ெதாியவ கின்ற . 
( றநா  62, 63.)இந் ெந ஞ்ேசரலாதன் 58-ஆண்  ற்றி ந்தவன். இவன் 
ேபராற்ற டன் விளங்கியதற்ேகற்ப, இவன் மகன் ெசங்குட் வ ம் ெப ரனாய் 
அவன  சிங்காதனத் க்கு உாியவனாயினான். ெந ஞ்ேசரலாதன் சிவபிரான் 
தி வ ைள ேநாற் ச் ெசங்குட் வைனப் ெபற்றவெனன்ப  உய்த் ணரப்-
ப கின்ற .(சிலப்பதிகாரம் 26; 98-99. 30; 141-142) இவன் அரசாட்சிெபற்றதில் 
விேசடச் ெசய்திெயான் ஞ் ெசால்லப்பட் ள்ள . ெந ஞ்ேசரலாத க்குச் 
ெசங்குட் வ டன் இளங்ேகா ஒ வ ம் பிறந்தி ந்தனன். இவ்விளங்ேகா,ேபரறி ம் 
உத்தமகுணங்க ம் வாய்ந்தவன். ஒ நாள் ேபரத்தாணியில் மன்னர்கள் ைடசூழ, 
ெந ஞ்ேசரலாதன் தன் மக்களி வ ட ம் ற்றி ந்தேபா , நிகழ்வ  கூறவல்ல 
நிமித்திகெனா வன் அம் மண்டபத்ைத அைடந் ,அரசைன ம், அவன் மக்கைள ம் 
அ தன் வைர ேநாக்கி- "ேவந்தர் ேவந்ேத! இனி நீ விண் லகு ெசல் ங்காலம் 
ெந ங்கிய ; நீ தாங்கி ள்ள ெசங்ேகாைல நின் மக்களி வ ள் இைளேயாேன 
வகித்தற்குாியனாவன்" என்  பல மறியக் கூறினான். 
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    இ ேகட்ட த்தவனான ெசங்குட் வன் மன ைளந்  நிற்க, அஃதறிந்த இளங்ேகா, 
அந்நிமித்திகன் ைறைமெகடச் ெசான்னதற்காக அவைனெவகுண்  தந் 
தைமயன்ெகாண்ட மனக்கவைலநீங்கும்ப  அவ்வத்தாணிக்கண்ேண 
அரசா ாிைமைய னிந்  ற ண் , ட் லகத்ைத ஆளற்குாிய ெப ேவந்தராய் 
விளங்கினர்-என்பதாம். க விேல தி ைடயராயி ந் ம் இளைமயில் தாம் 

ற ம்ப  ேநர்ந்தைதத் தம் அழகிய வாக்கால் இவ் விளங்ேகாேவ கூறியி த்தல் 
அறிந்  மகிழற்பால . ெசங்குட் வ டன் பத்தினிக்கட ைள வழிபட் த் 
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தி ம் ம்ேபா , ேதவந்தியின்ேமல் அக்கட ள் ஆேவசித் த் தம்ைமேநாக்கிக் 
கூறியதாக இவ்வ கள் கூ வதாவ :- 
 
    "ேவள்விச் சாைலயில் ேவந்தன் ெபயர்ந்தபின் 
    யா ஞ் ெசன்ேறன், என்ெனதி ெர ந்  
    ேதவந் திைகேமற் றிகழ்ந்  ேதான்றி 
    'வஞ்சி ர் மணிமண் டபத்திைட 
    ந்ைத தாணிழ ந்ேதாய்! நின்ைன 
    அரசு ற் றி க்குந் தி ப்ெபாறி ண்ெடன்  
    உைரெசய் தவன்ேம த்  ேநாக்கிக் 
    ெகாங்கவிழ் ந ந்தார்க் ெகா த்ேதர்த் தாைனச் 
    ெசங்குட் வன்றன் ெசல்லல் நீங்கப் 
    பகல்ெசல் வாயிற் ப ேயார் தம் ன் 
    அக டப் பாரம் அகல நீக்கிச் 
    சிந்ைத ெசல்லாச் ேசெண ந் ரத்  
    அந்தமி ன்பத் தரசாள் ேவந் 'என 
    என்றிற ைரத்தஇைமேயா ாிளங்ெகா "(சிலப்பதிகாரம் 30: 170-183.) என்ப . 
 
    இவ்வரலாற்ைறேய அ யார்க்குநல்லார் சிலப்பதிகாரப் பதிக ைரயிற் சிறி  
விாித் க்கூறினர். 
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    இவற்றால், ெசங்குட் வன் பட்டெமய் வதற்கு ன்  நிகழ்ந்த இளங்ேகாவின் 

ற வரலா  ெவளியாம். இங்ஙனம் ற  ண்ட பின், இளங்ேகாவ கள் என 
வழங்கப்ெபற் , வஞ்சிமாநகாின் கீழ்பா ள்ள 'குணவாயிற் ேகாட்டம்' என்றவிடத்தில் 
வசித்  வந்தனர்.('குணவாயிற் ேகாட்டத் தரசு றந் தி ந்த-குடக்ேகாச் 
ேசரல்இளங்ேகாவ கட்கு' என்ப  பதிகம்.) இவர், ெப ந் றவியாக இ ந்த  
மட் மன்றி, அக்காலத்தி ந்த உத்தம கவிக ள் ஒ வராக ம் விளங்கினர். 
தமிைழம்ெப ங் காவியங்க ள் ஒன்றாகச் சிறப்பிக்கப்ப ம் சிலப்பதிகாரம் 
இவ்வ கள் இயற்றியெதன்பைத ம், அதன் ெசாற்ெபா ள்வளங்கைள ம் அறிந்  
வியவாத அறிஞ ளேரா? இந் ைல அ கள் பா தற்குக் க வியாக நின்ற 
ெப ம் லவர், ம ைரக்கூலவாணிகன் சாத்தனார்(இவர் வரலாற்ைற 'இ ெப ம் 

லவர்' என் ம் இந் ற்பகுதி ட் காண்க.) என்பவர். இப் லவைரத் 
தைலைமயாகக்ெகாண்ட அைவக்கண்ேண அ கள் தம் ைல 
அரங்ேகற்றினர்.("உைரசா ல க ள ள ம ைரக்-கூலவாணிகன் சாத்தன் ேகட்டனன்." 
(சிலப்-பதி.88-9)) அவ்வச் சமயநிைலகைள ம், தமிழ் ேவந்தர் ெப ைமகைள ம் 
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ந நிைலபிறழா  கூறிச்ெசல்வதி ம் இயற்ைகச் சிறப் க்கைள எ த் ெமாழிவதி ம், 
உலகத்தின் தர்மங்கைள உணர்த் வதி ம் இவ்வ கட்கி ந்த ேபராற்றல் மிக ம் 
வியக்கற்பால . இவ்வ கள் ைஜநமதத்திற் பற் ள்ளவராகேவ இவர  வாக்கின் 
ேபாக்கால் உய்த் ணரப் ப மாயி ம்,ைவதிக சமயத்தவராகக் க தற்குாிய 
சான் க ள்ளன. 
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    எங்ஙனமாயி ம், மதாந்தரங்களில் அபிமான ம் ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சி மிக்கவர் 
இவ்வ கள் என்பதில் ஐயமில்ைல.மற் ம் இவர் அ ைம ெப ைமகள் இந் ல் 
உாியவிடங்களிற் கூறி ள்ேளாம். 
    --------------- 
 
    ெசங்குட் வன் மைனவிமக்கள் த ேயார். 
 
    ேசரன் - ெசங்குட் வ ைடய ேகாப்ெப ந்ேதவியாக விளங்கியவள் 
இளங்ேகாேவண்மாள் என்பாள். " இளங்ேகாேவண்மா டனி ந் த ளி" 
(சிலப்பதிகாரம். 25,5)"வ ைவேவண்மாள் மங்கல மடந்ைத"(சிலப்பதிகாரம் 28:51) 
எனச் சிலப்பதிகாரம் குறிப்ப  காண்க. இதனால், இப்ெப ந்ேதவி ேவளிர் குலத்தவள் 
என்ப  ெபறப்ப ம். இவெளா த்திையயன்றி ேவ  மைனவியைரச் ெசங்குட் வன் 
மணந்தி ந்தவனாகத் ெதாியவில்ைல. (இளங்ேகா ேவண்மாள் என்ற ெபயரால் 
இவைள இைளய மைனவியாகக் க தக்கூ ேம ம், ெசங்குட் வற்கு 

த்தமைனவிெயா த்தி இ ந்ததாக இளங்ேகாவ கள் உாியவிடங்களி ம் 
உணர்த்தாைமயால், அவ்வா  ணியக்கூடவில்ைல. ஒ கால் த்தவளி ந்  
இறந்தனளாக, அ த் மணம் ாியப்ெபற்ற இவள் இங்ஙனம் வழங்கப் 
ெபற்றாள்ேபா ம்.) ெசங்குட் வ க்குக் குட் வஞ்ேசரல் (குட் வஞ்ேசரல்-
(ெசங்)குட் வ க்கு மகனாகிய ேசரல் எனப்ெபா ள்ப ம்.) என் ம் ெபயர் ண்ட 
மகெனா வனி ந்தனன். 
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    பரணெரன் ம் லவர் ெப மான் ஐந்தாம் பத்தால் தன்ைனப் பா ய ேகட்  
மகிழ்ந்த ெசங்குட் வன், அவ்வந்தணர்க்குப் ெப ம்ெபா ேளா , 
இக்குட் வஞ்ேசரைல ம் பாிசாக அளித்தாெனன்  அப் பத்தின் இ திவாக்கியங் 
கூ கின்ற . இங்ஙனம் 'மகைனப் பாிசளித்தான்’ என்ப , பரணாிடங் கற்  
வல்லனாம்ப  அவைனக் கு குலவாசஞ் ெசய்ய நியமித்தைதக் குறிப்ப ேபா ம். இக் 
குட் வஞ்ேசரல் ேமற்குறித்த ேகாப்ெப ந்ேதவியிடம் பிறந்தவனாதல் ேவண் ம். 
இம்மகன் பட்டம் ெபற்ற பின்னர், ற்கால ைறப்ப  ேவ ெபய ம் இவ க்கு 
வழங்கியி த்தல் கூ ம். ஒ கால், ேசாழன் ெப நற்கிள்ளி, பாண் யன் 
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உக்கிரப்ெப வ தி--இவ டன் நட் ப் ண் ந்த ேசரமான் மாெவண்ேகா 
என்பவன்,( றநா --367.) இக்குட் வஞ்ேசரேலா என்  க தற்கும் இட ண் . 
 
    ெசங்குட் வன் தா டன் பிறந்த அம்மான் காாியாற் த் ஞ்சிய ெந ங்கிள்ளி 
என்பவெனன் ம், அவ் வம்மா க்கு மகன் ேசாழன்-இராசசூயம் ேவட்ட 
ெப நற்கிள்ளிெயன் ம் லப்ப கின்றன. இதற்குற்ற காரணங்கைளச் 
"ெசங்குட் வன் காலத்தரசர்" என்ற அதிகாரத் ள் விளக்கி ள்ேளாம்.இவ்வா  
பண்ைட ல்களாற் ெறாிந்தவளவிற் ெசங்குட் வன் சுற்றத்தாைரப் பின்னர் வ மா  
ெதாகுத் க் காட்டலாம். இவைரப்பற்றிய விவரங்கைள ஆங்காங்கு அறிந் ெகாள்க. 
    ------------- 
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    [ெசங்குட் வன். ... ... சுற்றத்தார்.] 
 
    1. தந்ைதையப்ெபற்ற பாட்டன் -- உதியஞ்ேசரல். 
    2. தந்ைதையப்ெபற்ற பாட்  -- ேவண்மாள் நல் னி. 
    3. தந்ைத -- இமயவரம்பன்-ெந ஞ்ேசரலாதன். 
    4. தாய் -- நற்ேசாைண. 
    5. இைளய சேகாதரர் -- இளங்ேகாவ கள். 
    6. மைனவி -- இளங்ேகாேவண்மாள். 
    7. மகன் -- குட் வஞ்ேசரல். 
    8. சிறியதந்ைத -- பல்யாைனச் ெசல்ெக  குட் வன். 
    9. தாய்ப்பாட்டன் -- ேசாழன் மணக்கிள்ளி. 
    10. அம்மான் -- காாியாற் த் ஞ்சிய ெந ங்கிள்ளி. 
    11. அம்மான் ேசய் -- இராசசூயம் ேவட்ட ெப நற்கிள்ளி. 
    12. மாற்றாந்தாய் -- ப மன்ேறவி. 
    13. மாற்றாந்தாய் வயிற் ச் சேகாதரர் -- நார் ச்ேசரல். 
    ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதன். 
    14. மாற்றாந்தாய்ப் பாட்டன் -- ேவளாவிக்ேகாமான் ப மன். 
    15. தாயத்தார் -- இ ம்ெபாைற மரபினர். 
    ----------------------------------------------------------- 
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    3-ம் அதிகாரம்:- 
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    ெசங்குட் வன் ேபார்ச்ெசயல்கள் 
 
    ெந ஞ்ேசரலாதன் விண் லகஞ் ெசன்றேபா  ெசங்குட் வ க்கு உத்ேதசம் 20-
வய  ெகாள்ளலாம். ஆயின்,55-ஆண்  ெசங்குட் வன் ற்றி ந்ததாகப் 
பதிற் ப்பத் க் கூ தலால், குைறந்த  35-வ ஷகாலம் இவன் ஆட்சி ெசய்தவனாதல் 
ேவண் ம். இந்நீ த்த ஆட்சியில் நிகழ்ந்த இவன் ெசய்திகள் ந் ெதாியக் 
கூடவில்ைல. ஆயி ம்,சிலப்பதிகார ம் பதிற் ப்பத் ம், இவனால் நிகழ்த்தப்பட்ட 
அ ஞ்ெசயல்கள் சிலவற்ைறக் குறித்தி க்கின்றன.அவற்றிற்கண்ட ெசங்குட் வன் 

ரச்ெசயல்களிேல சிறப் ைடயைவ அ யில் வ வனவாம். 
 
    1. தன் தாயின்ெபா ட் ச் சைமத்த ப மத்ைதக் கங்ைகநீராட்டச் ெசன்றேபா , 
ஆங்ெகதிர்த்த ஆாியவரச டன் நடத்திய ேபார். 
    2. ெகாங்கர் ெசங்களத்  நடத்திய ேபார் 
    3. கடல்வழிேய ெசன்  நடத்திய ேபார் 
    4. பைழயன் மாற டன் நடத்திய ேபார் 
    5. ஒன்ப  ேசாழ டன் நடத்திய ேபார் 
 
    என்பன. இப்ேபார்களிற் சில, இன்னகாரணம்பற்ாி நிகழ்ந்தன என்ற விவரத்ைதச் 
ெசங்குட் வன் சேகாதரேர விளக்கின ஆயி ம் ன் ல்களின் குறிப் க்ெகாண்  
அ யில்வ மா  அறிதற்பாலன; 
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    இப்ேபார்க ள்-- 
 
    (1) ெசங்குட் வன் தாயான நற்ேசாைண இறந்தேபா ,அவள்ெபா ட் ச் சைமத்த 
பத்தினிக்கல்ைல(சககமனஞ்ெசய்த பத்தினியி வம் வைரந்த சிைல; இதைன, 
மாஸ்திகல் என்பர், கன்னடநாட்டார்.) நீராட் த் ய்ைம ெசய்தற்குச் ெசன்ற 
கங்காயாத்திைரயில், ஆாியவரசர் பலர் திரண் வந்  ெசங்குட் வைன எதிர்த் ப் 
ெப ம்ேபார் விைளத்தனெரன் ம், அவைரெயல்லாம் அப்ேபராற்றங் கைரயில் 
இச்ேசரன் தனியனாகப்ெபா  ெவற்றி ெகாண்டனெனன் ம் ெதாிகின்றன. இதைன, 
 
    "கங்ைகப் ேபர்யாற் க் க ம் ன னீத்தம் 
    எங்ேகா மகைள யாட் ய வந்நாள் 
    ஆாிய மன்ன ாீைரஞ் ற் வர்க்கு 
    ஒ நீ யாகிய ெச ெவங் ேகாலங் 
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    கண்விழித் க் கண்ட  க ங்கட் கூற்றம்." (சிலப். 25: 160-64) 
 
    என் ம் இளங்ேகாவ கள் வாக்கால் அறிக. ெசங்குட் வன் தந்ைத 
ெந ஞ்ேசரலாதன், ற்கூறியப  ெப நற்கிள்ளி டன் ெபா  இறந்தேபா , அவன் 
மைனவி ம் ெசங்குட் வன் தா மாகிய நற்ேசாைண உட யிர்நீத்தனள் என்ப , 

றநா ற்றின் 63-ம் பாடலாற் லப்ப கின்ற .இங்ஙனம் சககமனஞ்ெசய்த 
தாயின்ெபா ட் ச் ெசங்குட் வன் பத்தினிக்கல் அைமத்தனன் ேபா ம். 
இங்ஙனமன்றாயின்,தனிைமயாக இறக்கும் மகளிர்க்குப் பத்தினிக்கல் எ த்தல் 
சிறவாதாகும். இவ்வா , தாயின் ப மத்ைத நீராட்டச் ெசன்றேபா , கங்ைகக்கைரயில் 
ெசங்குட் வன் நிகழ்த்திய இவ்வாியெசயல் அவன  கன்னிப்ேபார்க ள் ஒன்றாகக் 
க தப்ப கின்ற . 
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    (2) இனிக் ெகாங்கர் ெசங்களத்ேத ெசங்குட் வன் ஒ  ேபார் நடத்தியதாகத் 
ெதாிகிற . இதனில், ேசாழபாண் ய ஞ்ேசர்ந்  எதிர்த்தனெரன் ம், அவர  ெகா  
பைடகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண் , அப்ேபாாில் யாவ ம் கழத்தக்க ெபாிய 
ெவற்றிையச் ெசங்குட் வன் ெபற்றனெனன் ம் சில ப்பதிகாரங் கூ கிற . 
 
    " ம்ேபால் ேவந்தர் ம்ேமா க க் 
    ெகாங்கர்ெசங் களத் க் ெகா வாிக் கயற்ெகா  
    பைகப் றத் த் தந்தன ராயி  மாங்கைவ 
    திைச க ேவழத்தின் ெசவியகம் க்கன." (சிலப்.25: 152-55) 
 
    எனக்காண்க. ெகா கூர் என்ற நகரம் இக்ெகாங்கர் ேபாாிேல ெசங்குட் வனால் 
அழிபட்டதாகும். "ெகா கூெரறிந் " என்ப  பதிற் ப்பத் . ெகா கூர் நா  
என்பெதான் , இப்ேபா  ைமசூாிராஜ்யத்தின் ெதன்பகுதியாகிய பன்னா  
விஷயத்தின் ஒ  பிாிவாக ம், ேசரமா க்குாிய மியாக ம் இ ந்தெதன்  
பைழயசாஸனெமான் (இரவிதத்தன  குமார ங்க சாஸனம். இக்ெகா கூர் நா  
ேசர க்குாியதாயி ந்தெதன்ப ,ேமற்ப இரவிதத்தன் என்றசிற்றரசன்,ேசரன் 
அ மதிெபற் ப் பிராமணெனா வ க்கு அந்நாட் ள்ள கிராமெமான்ைறத் 
தானஞ்ெசய்தான் என்பதனால் அறியப்ப ம்.( Indian Antiquary.Vol.XVIII, 
1889.p.367.)) கூ கிற . இக் ெகா கூர்நாட் ன் தைலநகேர ேசரனால் 
அழிக்கப்பட்டதாதல் ேவண் ம். 
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    (3). இனிப் பரணெரன்ற லவர் ெப மான் பா ய ஐந்தாம்பத்தில் மிகுதியாகப் 
பாராட்டப்ப ம் ெசங்குட் வன் ரச்ெசயல்கள், அவன் கட ல் ைசந்நியங்கைளச் 
ெச த்திய ம் பைழயெனன்பவைன அழித்த மாம். 
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    இவற் ள் தற்ெசயல், கடைல அரணாகக்ெகாண்  இடர்விைளத்த பைகயரசைர, 
எண்ணிறந்த மரக்கலங்கள் லம் பைடெய த் ச் ெசன்  ெவற்றிெகாண்டைதக் 
குறிக்கின்ற . 
 
    "இனியா ளேரா ன்  மில்ைல 
    வயங்குமணி யிைமப்பின் ேவ  
    ழங்குதிைரப்பனிக்கடல் ம த்திசி ேனாேர." (45) 
 
    " ேகா நரல் பவ்வங் கலங்க ேவ ட் 
    ைடதிைரப் பரப்பிற் ப கட ேலாட் ய 
    ெவல் கழ்க்குட் வன். " (46) 
 
    "ெகடல ம் பல் கழ் நிைலஇ நீர் க்குக் 
    கடெலா ழந்த பனித் ைறப் பரதவ." (48) 
 
    எனப் பதிற் ப்பத்தி ம், 
 
    "பைடநிலா விலங்குங் கடன்ம  டாைன 
    மட்டவிழ் ெதாியன் மறப்ேபார்க் குட் வன் 
    ெபா ரண் ெபாறா  விலங்குசினஞ்சிறந்  
    ெச ச்ெசய் ன்ெபா  ந்நீர் ற்றி 
    ஓங்குதிைரப் ெபௗவ நீங்க ேவாட் ய 
    நீர்மா ெணஃக நி த் ச்ெசன் ற ந்தக் 
    கூர்மத னழியேரா ெநஞ்ேச. " (212) 
 
    என அகநா ற்றி ம் வ ம் பரணர் வாக்குக்களால், ெசய்தற்காிய 
கடற்ேபாெரான்  ெசங்குட் வனால் நிகழ்த்தப்பட்டைம ெதளியப்ப ம். 
இளங்ேகாவ கள், 
 
    "ெநடங்கட ேலாட் , உடற் ேமல் வந்த வாாியமன்னைரக் 
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    க ம் னற் கங்ைகப் ேபர்யாற்  ெவன்ேறாய். " (28;119-21) 
    Page 31 
    "மறத் ைற த்த வாய்வாட் டாைனெயா  
    ெபாங்கி ம் பரப்பிற் கடல்பிறக் ேகாட் க் 
    கங்ைகப் ேபர்யாற் க்கைர ேபாகிய 
    ெசங்குட் வன்." (சிலப். இ திக்கட் ைர.) 
 
    என, கடேலாட் ய ெசய்திேயா ேசர்த்  ஆாியைர ெவற்றி ெகாண்டைத இ ைற 
இைணத் க் கூ தலால், ெசங்குட் வன், தன் தாயின் ப மத்ைத நீராட் தற்குக் 
கங்காயாத்திைர ெசய்தேபா , இங்ஙனம் பைக ெவன்றவனாகேவ ேதாற் கிற . 
கட ற்ெசய்த இவ்வ ஞ்ெசயல்பற்றிேய "ேசரமான் கடேலாட் ய ேவல் 
ெக குட் வன்" ( றம்-369.) "கடல்பிறக் ேகாட் ய ெசங்குட் வன்"(பதிற் ப்பத்  5-ம் 
பத் ப்பதிகம்) என இவ்ேவந்தன் கழப்ப கின்றான்.இவன  கடற்பைடெய ப்பில், 
தனக்குச் சிறந்த ேவைலேயற்றிக் கலங்கைளச் ெச த்தி, தன் ள் வாழ்வார்க்கு 
அரணாயி ந்த கடல்வ ைய அழித்தைமயால், ேமற்குறித்த ெபயர்கள் வழங்கலாயின 
என்க.(பதிற் ப்பத்  5-ம் பத் ப்பதிகம் 45, 46, உைர காண்க.) இவன் தந்ைத 
ெந ஞ்ேசரலாத ம் இங்ஙனேம கடன வி ந்த தன் பைகவர் ேமற் பைடெய த் ச் 
ெசன்  ெவன்ற ெசய்தி ன்னேர குறிக்கப்பட்ட .(இந் ல் ேவ  பக்கங்காண்க) 
இனி, இளங்ேகாவ கள், 
 
    "ெகாங்கணர் க ங்கர் ெகா ங்க  நாடர் 
    பங்களர் கங்கர் பல்ேவற் கட் யர் 
    வடவா ாீயெரா  வண்டமிழ் மயக்கத் ன் 
    கடமைல ேவட்டெமன் கட் லம் பிாியா ." (சிலப். 25:156-59) 
 
    என்  கூறிய ெசய்தி, இப்ேபா டன் ெதாடர் ைடயேதா அன்றித் தனியானேதா 
ெதாிந்தில . 
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    இதனால், தன் காலத்தரசர் பலர்க்குப் ேபரச்சம்விைளத்த ெப ரனாக 
விளங்கியவன் ெசங்குட் வன் என்ப  ெபறப்ப ம். 
 
    (4) இனிச் ெசங்குட் வன  ெவற்றிப் கழ்க் ேக வாகிய மற்ெறா  ேபார், பைழயன் 
என்பா டன் நிகழ்ந்ததாகும்.பைழயன் என்பவன் பாண் யன் பைடத்தைலவனாகிய 
ெப ரன். இவன் ேமாகூர் என் ம் ஊ க்குாியவன்; "பைழயன் ேமாகூ ரைவயகம்" 
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என்ப  ம ைரக்காஞ்சி. இப்பைழயைன "ேமாகூர்" என ம் வழங்குவர்;"ெமாய்வளஞ் 
ெச க்கி ெமாசிந் வ  ேமாகூர்" (பதிற் ப்பத் .44)"ேமாகூர் பணியாைமயின்" (அகம். 
251) எனக் காண்க. ேமாாியவரசர் திக்குவிசயஞ் ெசய் ெகாண்  ெதன்றிைச ேநாக்கி 
வந்தேபா , இப்ப ைழயன் அவர்க்குப் பணியாைமயால், அவர்க்கும் இவ க்கும் 
ெபாதியமைலப் பக்கத்ேத ேபார் நிகழ்ந்தெதன்  ெதாிகிற . ெசங்குட் வன் 
இப்பைழய டன் பைகைம ண்  ேபார் ாிந்த ,ெந ந் ரத்தி ந்த தன் 
நட்பரசனாகிய அ ைக என்பவ க்கு இப்பைழயன் பைகவனாயி ந்தைமயால், அந் 
நண்ப க்கு உதவி ெசய்வற்காகேவ என்ப , 
 
    " ண்ெகா  ழிைஞ ெவல்ேபா ர ைக 
    ேசண னாயி ங் ேகெளன ெமாழிந்  
    லம்ெபயர்ந் ெதாளித்த கைளயாப் சற் 
    கரண்கடா றீஇ யணங்கு நிகழ்ந்தன்ன 
    ேமாகூர் மன்னன் ரசங் ெகாண் ." 
 
    என் ம் பரணர்வாக்கால் அறியப்ப கிற . ஈண்  அ ைகெயனப்பட்டவன் 
ேமாாியவமிசத் தித்த அரசன் ேபா ம்.ெசங்குட் வன் நிகழ்த்திய இப்ெப ம்ேபாாில், 
பைழயன . 
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    காவன் மரமாகிய ேவம்பிைனத் ண்டந் ண்டங்களாகத் தறிப்பித் , அப்பைழயன் 
யாைனகைளேய கடாவாக ம், அவன் மகளிர  கூந்தைல அ த் த்திாித்  அதைனய் 
கயிறாக ங் ெகாண்  வண் யி ப்பித்தனன் எனக் கூறப்பட் ள்ள . 
(பதிற் ப்பத் . 44) இப்ேபாைரப்பற்றி, இளங்ேகாவ க ம், 
 
    "பைழயன் காக்குங் குைழபயி ென ங்ேகாட்  
    ேவம் தல் த ந்த ஏந் வாள் வலத் ப் 
    ேபாந்ைதக் கண்ணிப் ெபாைறய" ( சிலப்.27.124-26.) 
 
    என்  கூறினார். 
 
    (5) இனி, கடற்கைரயி ள்ள விய ைர ஒ ேபாாிற் ெசங்குட் வன் 
எறிந்தனெனன் ம், இதைனய த்  ேநாிவாயி ற் ேசாழமன்னெரான்பதின்மைர 
அழித்தேதா , இ ம்பாதவனத் ம் (இ , ேசாழநாட் ல் தி த் ைறப் ண் ைய 
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அ த் ள்ள ம், ேதவாரப்பாடல் ெபற்ற மான இ ம்பாவனம் என்ற தலம் ேபா ம்.) 
ெவற்றி ெபற்றனெனன் ம் சிலப்பதிகாரங்குறிக்கின்ற . 
 
    "சி குர ெனய்தல் விய  ெரறிந்தபின் 
    ஆர் ைன ெதாிய ெலான்ப  மன்னைர 
    ேநாிவாயில் நிைலச் ெச  ெவன்  
    ெந ந்ேதர்த் தாைனெயா ம்பிற் றத்தி த் க் 
    ெகா ம்ேபார் கடந் ." (சிலப்.28:115-19.) 
 
    இவற் ள் ஒன்ப மன்னெரன்ற ,ேசாழர்கு யிற் பிறந்த இளங்ேகாேவந்தர் 
ஒன்பதினமைர. ெசங்குட் வ க்கு அம்மானாகிய ேசாழன் இறந்த ம், அவன்மக ம் 
தன் ைமத் ன மாகிய, இளஞ்ேசாழன் பட்டத்ைத அைடந்த காலத்ேத, 
அ ெபாறாமல் ெப ங்கலகம் விைளத் ச் ேசாணாட்ைட அைலத்  நின்ற 
ேசாழவமிசத்தவர் ஒன்பதின்மைர உைற ர்க்குத் ெதன்பக்கத் ள்ள ேநாிவாயில் 
(ேநாிவாயில் – உைற ர்த் ெதற்கில் வாயிலேதார் ஊர்' என்றார்.சிலப்பதிகார 
அ ம்பத ைரகாரர் (பக்-73). 
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    இப்ெபயர் ெகாண்ட ஊர், உைற ைரச் சூழ்ந்த நாட் க்குப் பிற்காலத்  வழங்கிய 
ெபயராகிய க்ஷத்திாிய சிகாமணி வளநாட்ைடச் சார்ந்தி ந்த ெதன்ப , 
"க்ஷத்திாியசிகாமணி வளநாட் ப் பைன ர்நாட்  ேநர்வாயி ைடயான்... வானவன் 
பல்லவ தைரயன்" என் ம் சாஸனப்பகுதியால் விளங்கும். (South Indian Inscriptions. 
Vol.III.No.21)) என்ற ஊாில் நிகழ்ந்த ேபாாிேல ஒ பக ற்ெகான் , தன் ைமத் னச் 
ேசாழைனப் பட்டத்தில் நி வினன் ெசங்குட் வன். தன் தைமயன  
இவ்வாியெசயைல வியந் :- 
 
    "ைமத் ன வளவன் கிள்ளிெயா  ெபா ந்தா 
    ஒத்த பண்பின ெரான்ப  மன்னர் 
    இளவரசு ெபாறாஅர் ஏவல் ேகளார் 
    வளநா டழிக்கு மாண்பின ராத ன் 
    ஒன்ப  குைட  ெமா பக ெலாழித்தவன் 
    ெபான் ைன திகிாி ஒ வழிப் ப த்ேதாய்." (சிலப்.27:118-23) 
 
    என இளங்ேகாவ கேள கூ தல் காண்க. "ஆராத் தி விற் ேசாழர்கு க் குாிேயார் - 
ஒன்பதின்மர் ழ வாயிற் றத்தி த் " என்றார் பதிற் ப்பத்தி ம். ெசங்குட் வன் 
ைமத் னனாகிய இவ்விளஞ்ேசாழன் ெபயர் ெப ங்கிள்ளி ெயன்ப  சிலப்பதிகாரத்  
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உைரெப  கட் ைரயாற் லப்ப ம்.(இவைனப் ெப நற்கிள்ளி என்பர், அ யார்க்கு 
நல்லார்.(சிலப்.பக்.32)) இன் ம் இதன் விாிைவ 'ெசங்குட் வன் காலத்தரசர்' என்ற 
பகுதியிற் காண்க. இவ் வரலா களால்,ெசங்குட் வ னிகழ்த்திய ேபார்களிற்சில 
ெபா வாக ஒ வா  அறியப்ப தல் கண் ெகாள்ளலாம். 
    -------------------------------- 
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4-ஆம் அதிகாரம்:- 
ெசங்குட் வன் காலத்  இரண்  சாித நிகழ்ச்சிகள் 

 
    ெசங்குட் வன  நீ த்த ஆட்சிக்காலத்தில் நிகழ்ந்த விேசடங்க ள்ேள, இரண்  
சாிதங்கள் க்கியமானைவ. அைவ, ேகாவலன் கண்ணகிகைளப் பற்றிய ம், 
ேகாவல ைடய கணிைகமகள் மணிேமகைலையப் பற்றிய மாம். இவ்வி வர் 
சாிதங்களில், ன்னைதச் ெசங்குட் வன் சேகாதரரான இளங்ேகாவ கள் 
சிலப்பதிகாரெமன்ற காவியத்தா ம், பின்னைத அவ்வ கள் காலத் ப் லவராகிய 
ம ைரக் கூல வாணிகன் சாத்தனார் மணிேமகைலெயன்ற காவியத்தா ம் மிக 
வழகாகப் பா யி க்கின்றனர். இவ்விரண்  ல்க ம் அகவற்பாவில் தனித்தனி 

ப்ப  காைதக ைடயனவாக அைமந் ள்ளன. இவற்றிற்கண்ட அவ்வி வர் 
சாித்திரச் சு க்கங்க ம் அ யில் வ மா :- 
 
    I. ேகாவலன் கண்ணகிகள் வரலா  
 
    ேசாணாட் ல், காவிாி கடெலா  கலக்குமிடத்தைமந்த ம் ேசாழர  பைழய 
இராஜதானி மாகிய கார் என்ற காவிாிப் ம்பட் னத்தில், வணிகர் தைலவனாகிய 
மாசாத் வான் என்பவன் தன்மகன் ேகாவல க்கு, மாநாய்கன் என்ற வணிகன் மகள் 
கண்ணகிைய மணம் ாிவித் த் தனிமாளிைகயில் அவர்கைள வாழ்ந்  வ ம்ப  
ெசய்ய, அவர்க ம் அறேவார்க்களித்தல் அநதணேராம்பல் த ய த மங்கைளச் 
ெசய்  இல்லறத்ைத இனி  நடத்தி வந்தனர். 
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    இங்ஙனம் நிகழ்ந் வ ங்கால், மிக்க அழகும் ஆடல் பாடல்களிற் ேறர்ச்சி ைடய 
மாதவி என் ம் நாடகக் கணிைகையக் ேகாவலன் காத ற் , தன்பா ள்ள 
ெபா ள்கைள நா ம் அவள் ெபா ட் ச் ெசலவிட்  அவ டன் மகிழ்ந்  
வ வானாயினன். கண்ணகி தன் கணவன  பிாி க்கு வ ந்தினளாயி ம், அதைன 
ெவளிக்காட்டாதி ந்தாள். இங்ஙனம் நிகழ, ேசாழர்கள் இந்திரன் ெபா ட்  
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ஆண் ேதா ம் நடத் ம் இந்திர விழாவான  அக்காலத்  நைடெபற்ற . 
அதன் வில் நகரத் ள்ளார், வழக்கம்ேபாலத் தத்தம் பாிவாரங்க டன் 
கடலா தற்குச் ெசன்றனர். ேகாவல ம் மாதவி டன் கடற்கைரயைடந்  
ஓாிடத்தி ந்  பலவைகப் பாடல்ைளப் பா க்ெகாண்  ைணைய எ த்  
வாசித்தான். அவன் பா யைவ, ெவவ்ேவ  அகப்ெபா ட்சுைவ த வியி ந்தைமயால், 
மாதவி, ' இவன் ேவ  மகளிர்பால் வி ப் ைடயன் ேபா ம்' என்ெறண்ணிப் லந் , 
அவன் ைகயாைழ வாங்கித், தான் ேவ குறிப்பில்லாதவளாயி ம், அக் 
குறிப் க்ெகாண்ட அகப்ெபா ட்சுைவ த விய பாட் க்கைளப் பா க்ெகாண்  

ைணைய வாசித்தனள். அவள் பா யவற்ைறக் ேகட் ந்த ேகாவலன் ' 
ேவெறா வன்ேமற் காதல்ெகாண்  இவள் பா னள்' என்ெறண்ணி, ஊழ்வசத்தால் 
அவைளத் றந்  தன் மைனயைடந்  கண்ணகிையக் கண் , " ெபாய்ைய ெமய்யாகக் 
காட் ெயா கும் பரத்ைதைய ம வி வ ைம ற் க் ெகட்ேடன்; அஃ  எனக்கு 
மிக ம் நாைணத்த கின்ற " என்றான். 
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    கண்ணகி, ' மாதவிக்கு ேம ங்ெகா க்கப் ெபா ளின்ைமயால் இங்ஙனம் 
கவல்கின்றான்' என்  க தி,' அ ேயனிடத்  இரண்  சிலம் கள் உள்ளன: 
அவற்ைறக் ெகாண்ட ள்க' என்றாள். இ ேகட்ட ேகாவலன், ' ஆயின் 
ம ைரயைடந்  அச்சிலம்ைபேய தலாகக்ெகாண்  வாணிகஞ்ெசய்  ெபா ள்ேதட 
எண் கின்ேறன்; நீ ம் உடன்வ க' என்றான்.இதற்குக் கண்ணகி ம் 
சம்மதிக்க,அவ்விரவின் கைடயாமத்ேத ஒ வ மறியாவைக அவ்வி வ ம் றப்பட் க் 
காவிாியின் வடகைர வழிேய ெசன் ,ஆங்ெகா  ேசாைலயில் ம ைரக்குப் றப்படச் 
சித்தமாயி ந்த ெகௗந்திய கள் என்ற ைஜநசந்யா நி டன் கூ ப்பிரயாணஞ் 
ெசய் ெகாண்  உைற ர் வந்  ேசர்ந்தார்கள். 
 
    இங்ஙனம் வந்தவர்கள், ம நாள் அவ் ாினின்  றப்பட்  
இைடவழியிெலதிர்ப்பட்ட அந்தணெனா வனால் ம ைரக்கு மார்க்கந் 
ெதாிந் ெகாண்  அப்பாற் ெசன்றனர். ெசல்ைகயில், காைலக்கடன் கழிப்பதற்காகக் 
ேகாவலன் ஒ  ெபாய்ைகக்கைரைய அைடந் நிற்க, ஆங்குத் தன் நாடகக் 
கணிைகயால் வி க்கப்பட் த் தன்ைனத் ேத வந்த ெகௗசிகன் என்ற 
பார்ப்பனைனக்கண் , தன் தந்ைததாயாின் யரங்கைள ம் மாதவியின் 
பிாிவாற்றாைமைய ம் அவன் ெசால்லக்ேகட்  வ ந்தி, தான் றப்பட்ட காரணத்ைதத் 
தன் ெபற்ேறார்க்குக்கூறித் தன் வந்தனங்கைள ம் ெதாிவிக்கும்ப  ெசால் , அவைன 
ய ப்பிவிட் , ன் ேபாலேவ ெகௗந்திய க டன் பிரயாணமாகி ம ைரைய 
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ெந ங்கி, ைவையயாற்ைறத் ெதா  படேகறி, அந்நகாின் மதிற் றத் ள்ள 
ைஜன னிவாி க்ைகயில் அவ்வ க டன் தங்கினான். 
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    ம நாட்காைலயில், ேகாவலன் ெகௗந்திய கைள வணங்கித் தன் 

ன்பங்கைளக்கூறி வ த்தமைடய, அவளால் ேதற்றப்பட் , கண்ணகிைய அவ்வ கள் 
பார்ைவயில் ைவத் ப்பின், வாணிகஞ்ெசய்தற்குாிய இடமறிந்  வ ம்ெபா ட்  
ம ைரயி ள்ேள பிரேவசித்  அந் நகரவளங்கைளக்கண்  மகிழ்ந்  தி ம்பிக் 
ெகௗந்தியிடம் வந்  ேசர்ந் , தன்பைழய நட்பாள ம் தைலச்ெசங்கானம் என் ம் 
ஊாி ள்ளவ மாகிய மாடலெனன் ம் அந்தணைன அவ்விடத் க்கண்  
அளவளாவிக் ெகாண் ந்தான். அப்ேபா  ெகௗந்திய கள்,தம்மிடம்வந்த 
இைடச்சியர் தைலவியாகிய மாதாி என்பவள  உத்தமகுணங்கைள ேநாக்கி, 
அவள்பாற் கண்ணகிைய அைடக்கலமாக ஒப்பிக்க, அவள் மகிழ்ச்சி டேனற் க் 
கண்ணகிையக் ேகாவல டன் அைழத் க்ெகாண்  ஆயர்பா யி ள்ள தன் 
மைனெயான்றில் அவர்கைளயமர்த்தி, சைமத் ண் தற்கு ேவண் ய 
பண்டங்க மளித் த் தன் மகள் ஐையையக் கண்ணகிக்குத் ைணயாகைவத் ப் 
ெபாி ம் உபசாித்தனள். கண்ணகி ம் தான் ெபற்றவற்ைறப் பக்குவமாகச் சைமத் த் 
தன் கணவ க்கு ைறப்ப  பாிமாறக்,ேகாவலன் இனிதாக உண் , பின் தன் 
மைனவிைய அ கிலைழத் த் தான் அவட்குச்ெசய்த தவ கைள ம் தன் 
கூடாெவா க்கங்கைள ம் கூறி ன் ாிந்தவற் க்கு இரங்கி அவைள 
ய ைமபாராட்  விட் , 'இனி உன் சிலம் களில் ஒன்ைறக்ெகாண்  நகரத் ள்ேள 
ெசன்  விற்  விைரவில் வ வன்; அ வைரயில் நீ ஆற்றியி ;' 
என் ெசால் ,அவள  சிலம் களிெலான்ைற வாங்கிக்ெகாண்  ெசன் ,எதிர்ப்பட்ட 

ன்னிமித்தங்கைள ம் அறியாதவனாய் ம ைரயின் ஆவண தியி ள்ேள 
குந்தனன். 
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    இங்ஙனம் குத ம், ெபாற்ெகால்லர் ற் வர் தன் பின் வர மிக்க ஆடம்பரத் டன் 
    வ கின்ற ெபாற்ெகால்லர் தைலவைனக் ேகாவலன் கண் , 'இவன் அரசனாற் 
ெபயர்ெபற்றவன்ேபா ம்' என்ெறண்ணி அவன கிற்ெசன் , "அரசன்ேதவி 
அணிதற்குத் தகுதியான சிலம்ெபான்ைற விைல மதித்தற்கு நீ தகுதி ைடையேயா" 
என்  அவைன சாவ,அக்ெகால்ல ம் மிக்கபணி டன் தான் வல்லனாதைலக் 
குறிப்பிக்க ேகாவலன் தான்ெகாணர்ந்த சிலம்பிைன அவனிடங் காட் னான். அவன் 
பார்த் , 'இதைன அரச க்கு நான் ெதாிவித்  வ மள ம் இவ்விடத்ேத நீவிர் இ ம்' 
என்  ஓாிடத்ைதக் ேகாவல க்குக் காட் ச் ெசன்றான். ெசன்ற ெபாற்ெகால்லன், 

ன்  அரசன்மைன ள் சிலம்ெபான்ைற வஞ்சித் த் தி க்ெகாண்டவனாதலால், 
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'யான் கவர்ந்த சிலம்  என்னிடத்ேத ள்ள  என்  அரசன் அறிதற்கு ன்ேன 
அதேனாெடாத்த சிலம்ைபக் ெகாணர்ந்த இப் தியவனால் என்மீ ண்டாகும் 
ஐயத்ைதப் ேபாக்கிக்ெகாள்ேவன்'என்  தனக்குள்ேள சூழ்ந் , அரண்மைனைய-
யைடந் , காமபரவசனாய் அந்தப் ரத்ைத ேநாக்கிச் ெசன் ெகாண் ந்த 
பாண் யைனக்கண்  வணங்கி - 'அரேச! கன்னக்ேகால் த யைவயில்லாமேல 
அரண்மைன ள்ளி ந்த சிலம்ைபத் தி யகள்வன் அ ேய ைடயமைனயில் 
வந்தி க்கிறான்.' என்  ெசால்ல, பாண் யன் உடேன காவலாளைர அைழத் ,'என் 
மைனவியின் சிலம்  இவன்கூறிய கள்வன் ைகயிடத்ததாயின் அவைனக் ெகான்  
அச்சிலம்ைபக் ெகாண திர்' என்  ஆராய்ச்சியின்றிேய கட்டைளயிட்டனன். 
ெபாற்ெகால்லன் தனெதண்ணம் ப த்தெதன்  அகமகிழ்ந்  அக்காவலாளர்க டன் 
ெசன்  ேகாவலைனயைடந்  அவைன ேநாக்கி, 'இவர்கள் அரசன் கட்டைளப்ப  
சிலம் காண வந்தவர்கள்' என்  கூற ம், ேகாவலன் கக்குறி த யவற்ைறக் 
கண்  'இவன் கள்வனல்லன்' என்  கூறிய காவலாளர்க்கு 'இவன் கள்வேன' என்பைத 
வற் த்திப் பக்கத்தில் நின்றான். அப்ேபா , அவர்களிற் ெகாைலயஞ் 
சாதாெனா வன் விைரந்  ெசன்  தன் ைகவாளாற் ேகாவலைன ெவட்  ழ்த்தினன். 
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    இப்பால், கண்ணகியி ந்த இைடச்ேசாியிேல பலவித உற்பாதங்கள் உண்டாயின. 
அவற்ைறக்கண்ட மாதாி த ேயாரால் உற்பாத சாந்தியாகத் தி மாைலக்குறித் க் 
குரைவக் கூத்ெதான்  நிகழ்த்தப்பட்ட . அதன் வில் மாதாி நீரா தற் ெபா ட்  
ைவையயாற் க்குச் ெசன்றாள்.அப்ெபா , சிலம்  தி யவெனன்  ேகாவலைனக் 
காவலாளர் ெகான்ற ெசய்திைய ம ைர ள்ளி ந் வந்த ஒ த்தி ெசால்லக்ேகட்ட 
கண்ணகி, பைதபைதத்  ர்ச்சித் ப் பலவா  லம்பித் தா ம் அவ டன் இறக்கத் 

ணிந் , இைடச்சியர்மத்தியில் நின் , சூாியைன ேநாக்கி 'ெசங்கதிர்ச் ெசல்வேன! நீ 
யறிய என் கணவன் கள்வேனா?'என்றாள். அவன், 'நின் கணவன் கள்வனல்லன்; 
அவைன அவ்வா ெசான்ன இவ் ைர விைரவில் தீ ண் ம்' என்  அசாீாியாகக் 
கூறினன். அதைனக்ேகட்ட கண்ணகி மிகுந்த சீற்றத்ேதா ம் தன்னிட ள்ள 
மற்ெறா சிலம் டேன றப்பட் க் கண்டார்ந ந ங்கும்ப  திவழிேயெசன்  அங்கு 
நின்ற மகளிைர ேநாக்கிப் பலவா  லம்பி ெவட் ண்  கிடந்த ேகாவலைனச் சிலர் 
காட்டக்கண்  அள கடந்த ன்பத்திலாழ்ந்  அவைன ன்னிைலப்ப த்திப் 
பலவா  பிரலாபித்  அவ டம்ைபத் த விக் ெகாள்ள ம், அவ்வளவில் 
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    அவன் உயிர்ெபற்ெற ந்  'மதிேபான்ற கம் வா யேத' என்  ெசால் த் தன் 
ைகயாேல அவள் கண்ணீைர மாற்ற, கண்ணகி அவன் பாதங்கைளப் பணிந்தனள். 
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உடேன, அவன் 'நீ இங்கி ' என்  ெசால்  அவ் டம்ைப ஒழித் விட் த் ேதவ லகம் 
குந்தான். 

 
    இங்ேக இவ்வா  நிகழப், பாண் யன் மைனவி தான் கண்ட தீச்சகுனங்கைளத் தன் 
கணவ டன் ேபசிக்ெகாண் க்கு நிைலயிேல, கண்ணகி ேகாபமிக்கவளாய் 
அரண்மைன யைடந் , வாயில்காவலனால் தன் வரைவ அரச க்கறிவித் , 
அ மதிெபற்  அரசன் ன்ெசன் , அவன்ேகட்பத் தன் ஊர் ெபயர் த யவற்ைற ம், 
ஆராயா  ேகாவலைனக் ெகால்வித்த அவன  ெகா ங்ேகான்ைமைய ம் மிகுந்த 
    ணி டன் எ த்  ெமாழிந்தனள். இதைனக்ேகட்ட பாண் யன் 'கள்வைனக் 
ேகாறல் க ங்ேகால் அன்  – ேவள்ேவற் ெகாற்றங்காண்' என்  கூற, கண்ணகி தன் 
கணவன் கள்வனல்லன் என்பைதக் காட் ம் ெபா ட் த் 'தன் சிலம்பி ள்ேளயி க்கும் 
பரல் மாணிக்கமாம்' என்றாள். இ ேகட்ட அரசன் 'நன் ; ேதவிசிலம்பின் பரல் த் ' 
என்றான். உடேன, அவற்றின் உண்ைமையச் ேசாதிப்பதற்காகக் ேகாவலனிடமி ந்த 
சிலம்  வ விக்கப்பட்ட . அதைனக் கண்ணகி வாங்கித் தன்ைகயால் 
உைடக்கலானாள். உைடக்க ம் அத ள்ளி ந்த மாணிக்கப்பரல் பாண் யன  
    வாய யிற்ெசன்  ெதறித்த . அ கண்  அரசன் பைத பைதத்  - "இழிந்த 
ெபாற்ெகால்லன் ெசால்ைலக் ேகட்ட ெகா ங்ேகாலனாகிய யாேனா அரசன்; யாேன 
கள்வன்; அந்ேதா! மிகப் கழ்பைடத்த இவ்வ மந்த குலம் என்னாற் ெப ம் 
பழியைடந்தேத; என் ஆ ள் இப்ேபாேத அழியக்கடவதாக" என் கூறிப் லம்பி 
மன ைடந்  தானி ந்த ஆசனத்ேத ழ்ந்  உயிர்விட்டனன். தன் 
கணவனிறந்தெசய்தி யறிந்த சிலேநரத் க்குள், அத் க்க மாற்றா  அவன் 
ேகாப்ெப ந்ேதவி ம் உயிர் நீங்கினள். 
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    இங்ஙனம், கண்ணகி, தன் கணவன் கள்வனல்லன் என்பைதப் பாண் யன் ன் 
வழக்கா  ெமய்ப்பித் , ன்ெகாண்ட ேகாபஞ் சிறி ந் தணியாளாய், 'நான் பத்தினியா 
    யி ப்ப  உண்ைமயாயின் இவ் ைர அழிப்ேபன்' என்  சபதஞ் ெசய்  ெகாண்  
அரண்மைனையவிட் ப் றப்பட்டாள். றப்பட் , ம ைரயி ள்ேள பிரேவசித் த் 
தன் இடக்ெகாங்ைகையத் தி கி ெய த்  அதைன அந்நகாின் மீெதறிய, அவள் 
ெசால் யவண்ணேம, அந்நக ள் தீப்பற்றிக் ெகாண்  பலவிடங்கைள ம் எாித்த . 
அதன் ெவம்ைமைய ஆற்றாத ம ைரயின் அதிேதவைதயானவள் கண்ணகி ன் வந்  
நின் , அவைள ேநாக்கி, 'யான் இந்நகாின் ெதய்வம்; உனக்குச் சில ண்ைம கூற 
வந்ேதன்; அவற்ைறக் ேகட்பாயாக; இந்நகரத்தில் ன்பி ந்த பாண் யர்க ள் 
    ஒ வேர ஞ் சிறி ங் ெகா ங்ேகான்ைம ைடயவரல்லர். இந்ெந ஞ்ெசழிய ம் 
அத் தன்ைமயேனயாவன்; ஆயி ம் இத் ன்பம் உனக்கு வந்தவரலாற்ைறக் 
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கூ ேவன்; ன்  க ங்கநாட் ச் சிங்க ரத்தரசனாகிய வசு என்பவ ம், கபில 
ரத்தரசனாகிய குமாெனனபவ ம் தம் ட் பைகெகாண்  ஒ வைரெயா வர் 

ெவல்லக் க தியி ந்தனர். 
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    அப்ேபா  சிங்க ரத் க் கைட தியிற் பண்டம் விற் க் ெகாண் ந்த 
சங்கமெனன் ம் வணிகைன, அந் நகரத்தரசனிடம் ெதாழில் ெசய் ெகாண் ந்த 
பரதெனன்பவன், இவன் பைகவன  ஒற்றெனன் பி த்  அரச க்குக்காட்  
அவைனக் ெகாைல ெசய் விட்டான். அப்ேபா  அச் சங்கமன் மைனவியாகிய 
நீ ெயன்பவள் மிகுந்த யர ற்  பதினான்குநாள் பலவிடத் ம் அைலந் , பின்  
ஒ மைலயின்மீேதறிக் கணவைனச் ேசர்தற்ெபா ட் த் தன் யிைர விட 
நிைனந்தவள்,'எமக்குத் ன்பம்விைளத்ேதார் ம பிறப்பில் இத் ன்பத்ைதேய 
அைடவார்களாக' என்  சாபமிட் றந்தனள். அப் பரதேன ேகாவலனாகப் பிறந்தான். 
ஆதலால் நீங்கள் இத் ன்பம் அைடந்தீர்கள். இற்ைறக்குப் பதினான்காவ  நாளில் 
பகல் ெசன்ற பின் , நீ உன் கணவைனக்கண்  ேசர்வாய்" என்  ெசால்  
அவைளத்ேதற்றி ம ராபதியாகிய அத்ெதய்வஞ் ெசன்ற . பின்  கண்ணகி ம ைரைய 
விட்  நீங்கி, ைவையக் கைரவழிேய ேமற்றிைச ேநாக்கிச் ெசன்  மைலநாடைடந்  
ெசங்குன்ெறன் ம் மைலயின்ேமேலறி ஒ  ேவங்ைகமரத்  நிழ ல்நிற்க, 
பதினான்காந்தினத் ப் பகல்ெசன்றபின் , அங்ேக ெதய்வவ ேவா  வந்த 
ேகாவலைனக் கண்  களித்  அவ டன் விமானேமறித் ேதவர்கள் ேபாற் ம்ப  
விண் லகைடந்தாள். 
 
    இவ்வளேவ, சிலப்பதிகாரத்தின் ம ைரப் கார்க் காண்டங்களிற் சிறப்பித் க் 
கூறப்ப வ . ன்றாவதான வஞ்சிக்காண்டெமன் ம் பகுதியில், கண்ணகி 
விண் லகஞ் ெசன்றைதக் கண்ணாரக்கண்ட ேவ வர்கள் திரண் , அவ் 
விேசடத்ைதத் தம்மரசனாகிய ெசங்குட் வ க்குத் ெதாிவித்த  த ய ெசய்திகள் 
விவாிக்கப்ப கின்றன. இவற்ைறச் 'ெசங்குட் வன் வடயாத்திைர'யிற் கூ ேவாம். 
    ------------ 
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    II. மணிேமகைல வரலா . 
 
    காவிாிப் ம் பட் னத்ேத ெப ங்கு வாணிகர் மரபி தித்த ேகாவல க்கு, 
மாதவிெயன் ம் நாடகக்கணிைகயிடம் மணிேமகைல என்பவள் பிறந்தி ந்தனள். 
இவள் தாயாகிய மாதவி, தன் காதலனான ேகாவலன் ம ைரயிற் ெகாைல-

ண் றந்த  ேகட் த் தன் குலத்ெதாழிைல ற் ம் ெவ த் ப் ெபௗத்த னிவராகிய 
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அறவணவ கைளச் சரணமைடந்  அவரால் வாய்ைம நான்குஞ் சீலைமந் ம் 
உபேதசிக்கப்ெபற் ப் ெபௗத்தசங்கத்ைதச் ேசர்ந்  பிக்ஷுணியாயினள். அவள்மகள் 
மணிேமகைலேயா, தன் தா டன் பழகிவந்ததாற் சி பிராயத்ேத ெபௗத்தத மங்கைள 
அறிதற்ேகற்ற உணர்ச்சிெபற்றி ந்தாள். ஒ நாள் மணிேமகைல தாயின் கட்டைளப்ப  
தன்ேதாழியாகிய சுதமதி டன் க்ெகாய்  வ வதற்கு உபவனஞ்ெசல்ல, ஆங்குத் 
தன்ைன வி ம்பிவந்த ேசாழன்-கிள்ளிவளவன் மகனாகிய உதயகுமர க்கு 
அஞ்சியவளாய், ஆங்கி ந்த பளிக்கைறெயான்றிற் ப ங்கியி ந்  அவன் 
ேபாயினபின்  ெவளிேய வந்தாள்.பின்னர், அவள் குலேதவைதயான மணிேமகலா 
ெதய்வம் ேதான்றி, மணிபல்லவம் என் ந்தீவிற்கு அவைள அைழத் க் ெகாண்  
ேபாயிற் . அத்தீவிற்ெசன்ற மணிேமகைல அங்குள்ள த்தபீ ைகக்காட்சியால் தன் 
பழம்பிறப்பில் நிகழ்ந்த விேசடங்கைள அறிந்தேதா , அத்ெதய்வம் அறி த்திய 

ன்  மந்திரங்கைள உணர்ந் , ற்பிறப்பில் தன் கணவனாகவி ந்த இராகுலன் 
என்பவேன இப்பிறப்பில் உதயகுமரனாக வந்தான் என்பைத ம் அத்ேதவைதயால் 
அறிந்தனள். 
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    பின்னர், அப்பீ ைகயின் காவற்ெறய்வமான தீவதிலைகயி தவியால் அங்ேக ள்ள 
ேகா கிெயன் ம் ெபாய்ைகைய அைடந் , அதி ந்த அ தசுரபி என் ம் அக்ஷய 
பாத்திரம் தன் ைகயில் வரப்ெபற் , அப்பாத்திரத் டன் தன் நகராகிய 

காைரயைடந் , அறவணவ களிடஞ் ெசன்  நிகழ்ந்த  கூறி வணங்கினாள். 
அம் னிவர், ஆ த்திரன் வரலாற்ைற ம், அவ க்கு ம ைரயிற் சிந்தாேதவி யளித்த 
    அ தசுரபிேய அவள்ைகப் குந்தைத ம், அப்பாத்திரத்தாற் பசித்த யிர்கட்கு 
உணவளித்த ன் சிறப்ைப ம் மணிேமகைலக்கு உணர்த்தினர். அவர் கூறியவாேற, 
உணவளித்தற் ெபா ட் , தான்ெபற்ற அ தசுரபிையக் ைகயிேலந்தினவளாய் 
மணிேமகைல தியிற்ெசல்ல, அவள  அக்ஷய பாத்திரத்தில் உத்தம பத்தினியாகிய 
ஆதிைரெயன்பவள் வந்  த ல் பிச்ைசயிட்டனள். 
 
    பின்  மணிேமகைல அப் பாத்திரத்தினின்  எ த் தவிய ஒ பி ய தால், 
காயசண் ைக ெயன் ம் வித்யாதரமங்ைகயின் தீராப்பசிையப்ேபாக்கி, 
அப்பாத்திரத்தில் ேமன்ேம ம் அ  வளரப்ெபற் , அந்நகாி ள்ள 
உலகவறிெயன் ம் அம்பலத்ைதயைடந் , அங்ேக வந்த எல்லா யிர்களின் 
பசிைய ம் ேபாக்கி, அவ்வறஞ் ெசய்தைலேய நித்யநியமமாகப் ண் ந்தனள். 
அங்ஙனமி க்கும்ேபா , ேசாழன் மகனான உதயகுமரன் தன்ைன வி ம்பி ம ைற 
அவ்விடம் வர, அதைனயறிந்த மணிேமகைல அவன் தன்ைன 
அறிந் ெகாள்ளாவண்ணம் வித்யாதர மங்ைகயாகிய காயசண் ைகயின் 
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வ வங்ெகாண்  அந்நகரத் ச் சிைறச்சாைலைய யைடந்  ஆங்குப் பசித்தி ப்பவர்க் 
ெகல்லாம் உணவளித்  அதைன அறச்சாைல யாக்கினாள். 
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    அப்ேபா  அவ்விடத் ந் தன்ைன விடா ெதாடர்ந்த உதயகுமரன், 
காயசண் ைகயின் கணவனாகிய வித்யாதரனால் தன் மைனவிைய வி ம்பி 
வந்தவெனன் க தி, வாளால் ெவட்டப்பட்  ழ்ந்த கண்  மனங்கலங்கிப் பின்  
கந்திற்பாைவெயன் ந் ெதய்வந்ேதற்றத் ேதறி, உதயகுமரன் றந்ைதயாகிய ேசாழனால் 
சந்ேதகத்தின்ேமற் சிைற ைவக்கப்பட்  அவன்மைனவி இராசமாேதவியின் 

யற்சியாேல அச்சிைறயினின் ம் வி பட்டனள். பின் மணிேமகைல, 
காவிாிப் ம்பட் னத்தினின்  சாவகநாட் ள்ள நாக ரத்ைத யைடந் , அதனரசனான 

ண்ணியராசேனா  மணிபல்லவஞ் சார்ந் , அங்குள்ள த்தபீ ைகைய அவ க்குக் 
காட்  அதனால் 
    அவ்வரசன  பழம்பிறப்ைப அவ க்கறிவித்தாள். அக்காலத் க் காவிாிப்பட் னம் 
கடல்ெகாள்ளப்பட்டெதன்ற ெசய்திைய ம், தன் தாயான மாதவி ம் 
அறவணவ க ம் வஞ்சிமாநகாி த்தைல ம் தீவதிலைகயால் அறிந் , அவ் 
    வஞ்சிேநாக்கி எ ந்தவள், த ல், ெசங்குட் வனா ெல ப்பிக்கப்பட்ட 
கண்ணகிேகாட்டமைடந்  தாயாகிய அப் பத்தினிக்கட ைளத் தாிசித் த் 
தன்ெனதிர்காலச்ெசய்திகைள அக்கட ளாலறியப்ெபற்றபின், ெசங்குட் வனா ம் 
அந் நகைரயைடந் , அத ள்ேள பிரேவசித்தாள்; பிரேவசித்தவள், 
    அதன் வளங்கைளெயல்லாங் கண்  மகிழ்ந் , ஆங்கு வசித்த சமயவாதிகள் 
பலேரா ம் அளவளாவி அவ்வச்சமயத் திறங்கைள அறிந் ெகாண்டனள். அதன்பின் , 
அந்நகரத் ள்ள ெபௗத்த விகாரத்தில் தவஞ் ெசய் ெகாண் ந்த ேகாவலன் தந்ைத 
மாசாத் வாைனக்கண்  பணிய, அவன், அவள் தா ம் அறவணவ க ம் 
காஞ்சிமாநகரஞ் ெசன்றி த் தைல ம் அவ்வ கள் அவட்குத் த ேமாபேதசஞ்ெசய்ய 
எண்ணியி த்தைல ங் கூறியேதா , அந்நாட் ல் மைழயின்ைமயால் உயிர்கள் 
வா த ன், அ தசுரபி டன் அவள் அங்குச் ெசல்லேவண் ய ஆவசியகத்ைத ம் 
மணிேமகைலக்கு வற் த்தினன். 
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    இவற்ைறத் தன் பாட்டன்வாய்க் ேகட்ட ம் அவள் வஞ்சியினின் ம் 
உடேன றப்பட் க் காஞ்சி மாநகரமைடந் , அந்நகாிற் பசியால் வ ந்திவா ய 
உயிர்கட்ெகல்லா ணவளித் த் தன்தா டன் அறவணவ கைள ம் ஆங்குக் கண்  
வணங்கி, அவ்வ களால் ெபௗத்தமத த மங்களைனத் ம் உபேதசிக்கப்ெபற் ப் பின் 

த்திெப தற்ெபா ட்  அக்காஞ்சியிேலேய தவஞ்ெசய்  ெகாண் ந்தனள். 
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    ேமற்காட் ய இரண்  சாித்திரங்க ம் ெசங்குட் வன் சம்பந்தம் ெபற்  அவன் 
வரலா கள் பலவற்ைற அறிவிக்கக் கூ யனவாயி க்கின்றன. இவ்விரண்  
சாித்திர ல்க ள், சிலப்பதிகாரத்தின் இ திப்பகுதியான வஞ்சிக்காண்ட ம், 
ெசங்குட் வன், கண்ணகியின் ப வஞ் சைமக்கேவண்  இமயமைலயிற் கல்ெல த் க் 
கங்ைகயில் நீராட் வதற்கும், அம் யற்சியில் தன்ைனயிகழ்ந்த ஆாியவரசைர 
ெவற்றிெகாள்வதற்குமாக நிகழ்த்திய வடநாட்  யாத்திைரைய ம், அதன்பின் நிகழ்ந்த 
அச்ேசரன் ெசய்திகைள ம் மிகுதியாகக் கூ வ . ஆத ன், அக்காண்டத்ேத 
இளங்ேகாவ கள் கூறியி ப்பைவ ெப ம்பா ம் இவ்வாராய்ச்சிக்குப் ெபாி ம் 
உபகாரமாயி த்தலால், அவ்வ கள  ெசய் ணைடைய ஏற்றெபற்றி 
வசனநைடப்ப த் கின்ேறம்: இக்காண்டமான  (1) குன்றக்குரைவ, (2) 
காட்சிக்காைத, (3) கால்ேகாட்காைத, (4) நீர்ப்பைடக்காைத,(5) ந கற்காைத,(6) 
வாழ்த் க்காைத, (7) வரந்த காைத என இளங்ேகாவ களால் ஏ  
பிாி களாக்கப்பட் ள்ள . 
    -------------------------------- 
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5-ம் அதிகாரம்:- 
ெசங்குட் வன  வட நாட் யாத்திைர. 

 
    1. குன்றக்குரைவ. 
    ேவ வர் தங்கள் குறிச்சியில் கண்ணகி ெபா ட் க் குரைவக் கூத்தா ய . 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
    கண்ணகி தன் கணவைனயிழந்த ெப ந் யேரா ம் ைவையக்கைர வழிேய 
ேமற்றிைசேநாக்கிச் ெசன் , ெசங்குன்  என் ம் மைலயைடந்  ஆங்கு ஒ  ேவங்ைக 
மரத்தின் கீேழநிற்ப, அவ்விடத்தி ந்த மைலேவ வாிற்சிலர் அக்கண்ணகிையெந ங்கி 
அவைளேநாக்கி, 'மைலேவங்ைக ந நிழ ன் வள்ளிேபால் ர் மனந ங்க - 

ைலயிழந்  வந்  நின்றீர் யாவிேரா?' என்  ேகட்ப, அதற்கவள் சிறி ங் 
ேகாபியாமேல, 'மணம ைரேயா டரசுேக ற வல்விைனவந் த்த காைலக் - 
கணவைனயங் கிழந் ேபாந்த க விைனேயன் யாெனன்றாள்.' இங்ஙனம் 
கண்ணகிகூற, மைலவாணர் ேகட்  அஞ்சி அவைள வணங்கிநின்றேபா , 
ேதவர்குழாம் ஆங்கு வந்  மலர்மைழ ெபாழிந்  அங்குள்ளவர் கண் ன்ேப 
    கண்ணகிக்கு அவள் கணவன் ேகாவலைனக்காட் , அவைள டனைழத் க் 
ெகாண்  விண் லகஞ் ெசல்வாராயினர். இவ்வற் த நிகழ்ச்சிைய ேநாிற்கண்  
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களித்த அவ்ேவ வர், இங்கு வந்  நின்ற மாதராள் நம் குலத் க்ேக ஒ  ெப ந் 
ெதய்வமாவள்; இவள்ெபா ட்  நாம் குரைவயா க்ெகாண்டா ேவாம்' என் , 
தம்மவரெயல்லாம் ஒ ங்கைழத்  - 
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    "சி கு யீேர! சி கு  யீேர! 
    ெதய்வங் ெகாள் மின் சி கு  யீேர! 
    நிறங்கிள ர விப் பறம்பின் தாழ்வைர 
    ந ஞ்சிைன ேவங்ைக நன்னிழற் கீேழார் 
    ெதய்வங் ெகாள் மின் சி கு  யீேர! 
    ெதாண்டகந் ெதா மின் சி பைற ெதா மின் 
    ேகா வாய் ைவம்மின் ெகா மணி யியக்கு ◌ின் 
    குறிஞ்சி பா மின் ந ம் ைக ெய மின் 
    ப்ப  ெசய்ம்மின் காப் க்கைட நி மின் 
    பரவ ம் பர மின் விர மலர் மின் 
    ஒ ைல யிழந்த நங்ைகக்குப் 
    ெப மைல ஞ்சா  வளஞ்சுரக் ெகனேவ" 
 
    என்  ஆர்ப்பாித்ெத ந் , மைலநாட்  ைறப்ப , குரைவக்கூத்தா ம், 
அதற்குாிய பாடல்கைளப்பா ம் ெப ஞ் சிறப் ச் ெசய்தார்கள். இங்கு இங்ஙனம் 
நிகழ்ந்த . 
    ---------------------------------- 
 
    2. காட்சிக்காைத. 
 
    கண்ணகியின் வரலாறறிந்த ெசங்குட் வன், பத்தினிக்குப் ப வஞ் சைமத்தற்கு 
இமயத்தினின்  கல்ெல த் வர எண்ணிய . 
    - ------------------------------ 
 
    இமயவரம்பன் - ெந ஞ்ேசரலாதன் ேதான்றலாகிய ெசங்குட் வன் வஞ்சியி ள்ள 
இலவந்திைக ெவள்ளிமாடம் என்ற மாளிைகயில் தன்ேதவி இளங்ேகாேவண்மா டன்* 
வசித்  வந்த காைலயில், மஞ்சுசூ ஞ் 
    ேசாைலகைள ைடய மைலவளத்ைதக் கண் களிக்க எண்ணியவனாய் – 
    -------- 
    * 'இளங்ேகா ேவண்மா டனி ந் த ளி' எனவ ம் லத் க்கு 
அ ம்பத ைரயாசிாியர் "இளங்ேகா ேவண்மாள் - ெபயர்; நன்னன் ேவண்மாள், 
உதியன் ேவண்மாள் என்ப ேபால; ேவண்மா டனி ந்  இளங்ேகாைவ அ ளப் 
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பா ட்  என் மாம்." என்ெற தினார். இதனால், தம்பி இளங்ேகாவ க ட ம், 
மைனவி ேவண்மா ட ம் ெசங்குட் வனி ந்தான் என்  அத்ெதாடர்க்கு 
உைரகூ வ ம் அவ் ைரயாசிாியர் க த்தாதல் விளங்கும். இளங்ேகாவ கள், தம் 
தமய டன் தங்கியி ந்தவ ெரன்ப , பதிகத்தா ம் ெதாிதலால் பிற்கூறிய ம் 
ெபா ந் வேதயாம். 
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    அரமகளி டன் விைளயாடைல வி ம்பிய ேதேவந்திரன் தன் பைடகைள ற்  
நாற்பதிேயாசைன ரம் பரப்பி ஐராவதத்தில் ஆேராகணித் ச் ெசல்வ ேபால - தன் 
ெப ம்பாிவாரங்கள் சூழச்ெசன் , தி மா ன் மார்பிைடேய விளங்கும் த்தாரம் 
ேபால், மரங்களால் அழகுமிக்க மைலயினின்றிழி ம் ேபாியா  என் ம் 
ஆற்றங்கைரயின் மணல்மிக்க எக்காிேல தங்குவானாயினன். 
 
    அக்காலத் , குன்றக்குரைவ நிகழ்த் ம் மைலமகளிர் பாடல்க ம், அம்மைலயில் 

க ைசெசய் ம் ேவலவன  பாட் ம், திைனமாவி ப் ேபா ைடய வள்ைளப் 
பாட் ம், திைனப் னங்களினின்ெற ம் ஒ ம், ேதென க்குங் குறவர் நிகழ்த் ம் 
    ஓைச ம், பைறேயாைசேபான்ற அ வியின் ஒ ம், ேயா  ெபா கின்ற 
யாைனயின் ழக்க ம், திைனப் னங் காவ ற் பரண்மிைசயி ப்ேபா ைடய 
கூப்பீ க ம், யாைன பி க்கும் இடங்களிேல குழியில் ழ்ந்த ேவழங்கைளப் பாகர் 
    பழக்கு ் சப்த ம், ஆங்குச்ெசன்ற ேசைனகள  ஆரவாரத்ேதா  கலந்ெதா த்தன. 
அந்நிைலயில், மைலவாணராகிய ேவ வர் பலர் ஒ ங்குகூ , 
 
    "யாைனெவண் ேகா  மகி ன் குப்ைப ம் 
    மான்மயிர்க் கவாி ம்* ம வின் குடங்க ம் 
    சந்தனக் குைற ம் சிந் ரக் கட் ம் 
    அஞ்சனத் திர ம் அணியாி தார ம் 
    ஏல வல் ம் இ ங்கறி வல் ம் 
    கூைவ நீ ங் ெகா ங்ெகா க் கவைல ம் 
    ெதங்கின் பழ ந் ேதமாங் கனி ம் 
    ைபங்ெகா ப் படைல ம் பலவின் பழங்க ம் 
    காய ங் க ம் ம் ம  ெகா ம் 
    ெகாழிந்தாட் க கின் ெச ங்குைலத் தா ம் 
    ெப ங்குைல வாைழயி னி ங்கனித் தா ம் 
    ஆளியி னணங்கும் அாியின் கு ைள ம் 
    வாள்வாிப் பற ம் மதகாிக் களப ம் 
    குரங்கின் குட் ம் குடாவ  ளிய ம் 
    வைரயா  வ ைட ம் மடமான் மறி ம் 
    காசைறக் க ம் மாச  நகுல ம் 
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    பீ  மஞ்ைஞ ம் நாவியின் பிள்ைள ம் 
    கானக் ேகாழி ம் ேதெமாழிக் கிள்ைள ம்" 
    ---- 
    *மான்மயிராகிய ெவண்சாமைர. 
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    (படைல ம்- பச்சிைலமாைல காய ங்-ெவள் ள்ளி அணங்கு-குட்  வாள்வாி-  
குடாவ ளி ம்-பிள்ைளக்கர  காசைறக்க -கத் ாிக்குட் .) என்ற பண்டங்கைளத் 
தங்கள் தைலேமேல தாங்கிக்ெகாண் —வஞ்சி மாநகாில் அரசன  சமயம்ெபறா  
தத்தம் திைறக டன் வாயி ற் காத் நிற்கும் பைகயரசர்ேபால, அம் மைலவாணர் 
ெசங்குட் வன் தி ன்  வந்  நின்  'ஏழ்பிறப்ப ேயம், வாழ்கநின் ெகாற்றம்' என்  
அவன  பணிந் ," ேவந்தர் ேவந்ேத! யாம் வா ம் மைலயின்க ள்ள காட்  
ேவங்ைகயின் கீேழ, மங்ைகெயா த்தி, ஒ ைலயிழந்தவளாய்ப் ெப ந் யேரா ம் 
வந் நிற்க, ேதவர்கள் பல ம் அவளிடம்வந்  அம்மங்ைகக்கு அவள் காதற் 
ெகா நைனக் காட் , அவைள ம் உடனைழத் க்ெகாண்  எங்கள் கண் ன்ேப 
விண் லகஞ் ெசன்றனர்; 
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    (இச்ெசய்தி சிலப்பதிகாரப் பதிகத் க் கண்ட .)அவள் எந்நாட்டாள் ெகால்ேலா! 
யாவர் மகேளா, அறிேயம். இ  ெபாியேதார் அதிசயந்தரா நின்ற ; ேதவாீர் நாட் ல் 
நிகழ்ந்த இதைன அறிந்த ளல் ேவண் ம்" என்  தாங்கள் ேநாிற்கண்ட ெசய்திகைள 
அரச க்குக்கூறி அவைன வாழ்த்திநின்றனர். 
 
    அப்ேபா  அரசன  ெப ஞ்சிறப்பிைன ம், மைலவளத்தின் மாட்சிைய ங் கண்  
களிப் ற்றி ந்த ம ைரச்சாத்தனார், (ேகாவலன் ெகாைல ண்ட  தலாய ெசய்திகள் 
தம் ாில் நிகழ்ந்தவற்ைற ேநாில் அறிந்தவராதலால்) ெசங்குட் வைன ேநாக்கி 
"ேவந்ேத! யானறிேவன், அ  நிகழ்ந்தவாற்ைற" என்  ெதாடங்கி, தன்ேதவியின் 
சிலம்  தி யவெனன்  கண்ணகி கணவைனப் பாண் யன் ெகாைல ாிவித்தைத ம், 
அஃதறிந்த கண்ணகி ெப ஞ்சினங்ெகாண்  பாண் யன் ன் ெசன்  வழக்கா  
ெவன்ற ம், பாண் யன்ேதவி ன்  மற்ெறா  சிலம்ைப சிெயறிந் விட் க் 
கண்ணகி வஞ்சினங்கூறித் தன் ஒ ைலையத் தி கி சி, அதினின்ெற ந்த தீயால் 
ம ைர ைரச் சுட்ெடாித்த ம், சிங்காதனத்தி ந்  கண்ணகியின் வழக்ைகக்ேகட்ட 
ெந ஞ்ெசழியன் தான்ெசய்த ெகா ங்ேகான்ைமக்கு ஆற்றா  தன் ஆசனத்ேத 

ழ்ந்திறந்த ம், இங்ஙனம் பாண் யன் இறக்க ம், அவன் ேகாப்ெப ந்ேதவி ம் 
கலக்கங்ெகாள்ளாேத உட யிர் விட்ட ம் விளங்கக்கூறிவிட் ப் பின், 'பாண் யன  
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ெகா ங்ேகான்ைம இத்தன்ைமத்  என்பைதப் ெப ேவந்தனாகிய உன்னிடத் க் 
கூறவந்தவள்ேபாலத் தனக்குாிய ேசாணா  ெசல்லா  நின்னா  அைடவாளாயினள் 
அந்நங்ைக' என்  அச்சாத்தனார் ெசால்  த்தனர். 
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    இங்ஙனம் பாண் ய க்கு ேநர்ந்த தீவிைனத்திறங்கைள ெயல்லாங்ேகட்ட 
ெசங்குட் வன், வ த்தமிக்கவனாய்ச் சாத்தனாைர ேநாக்கி " ல ர்! தான் 
ெசங்ேகா னின்  வ விய ெசய்தி எம்ைமெயாத்த அரசர் ெசவிகளிற் 
ெசன்ெறட் வதற்கு ன்ேப பாண் யன் உயிர் நீங்கியதான , அவன  தீவிைனயால் 
வைளக்கப்பட்ட ேகாைல உடேன நிமிரச் ெசய்  ெசங்ேகாலாக்கிவிட்ட . 
அரசரா ள்ளார்க்கு, நாட் ல் மைழ காலத்திற் ெபய்யாதாயின் அச்சம்; உயிர்கள் தவ  
ெசய் மாயின் அச்சம்; ெகா ங்ேகாற்கஞ்சி மன் யிர்கைளக் காத்தற்குாிய 
உயர்கு யிற்பிறத்த ற் ன்பமல்ல  சுகேமயில்ைல" என்  கூறிவிட் த் தன் 
ேதவிைய ேநாக்கி " நன் தால்! கணவனாகிய பாண் ய டன் தன் யிைர நீத்த 
அவன் ேதவி ம், சினத் டன் நம் நா ேநாக்கிவந்த கண்ணகி மாகிய 
இவ்வி ெப ம்பத்தினிக ள்ேள யாவர் வியக்கத் தக்கவராவர்?" என்  உசாவ, 
அதற்கு ேவண்மாள் ' தன் கணவன  ன்பத்ைதக் காணா  உயிர்நீத்த பாண் யன் 
ெப ந்ேதவி விண் லகத்ேத ெப ந்தி றக்கடவள்.அ நிற்க; நம் நாட்ைட 
ேநாக்கிவந்த பத்தினிைய நாம் வழிப தல் இன்றியைமயாத ' என்  கூறினாள். அ  
ேகட்ட அரசன், அவள் கூறியைத வி ம்பிேயற் த் தன் அைமச்சைர ேநாக்க ம், 
அவர்கள், 'நம் நா  ேநாக்கிவந்த அப்பத்தினிக்கட ட்குப் ப வஞ்சைமத்தற்குாிய 
சிைலையப் ெபாதியமைலயினின்ேற ம் இமயமைலயினின்ேற ம் எ த் வ தேல 
தக்கதாம். ஆயின், ெபாதியத்தினின்  ெகாணர்வைதக் காவிாியி ம் இமயத்தினின்  
ெகாணர்வைதக் கங்ைகயி ம் நீராட் த் ய்ைமெசய்வித்தல் மிகப் ெபா த்த 

ைடயதாகும்' என்  கூறினர். 
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    கூறக்ேகட்ட ெசங்குட் வன் 'ெபாதியமைலயிற் கல்ெல த் க் காவிாித் ைறயில் 
நீராட் தல் ெப ரராகிய ேசரவமிசத்தவர்க்குச் சிறப்ைபத் த ஞ் ெசய்ைகயன் ; 
ஆதலால், இமயத்தி ந்  கல்ெல ப்பித் க் கங்ைகயில் நீராட் வ தேல நம் 
ெப ைமக் ேகற்றதாம். இமவான் நம் வி ப்பத்திற் கிணங்கானாயின்(அப்பக்கத்தார் 
நங்க த் க் கிணங்கா  த த்  நிற்பராயின் என்ப  க த் .) இங்குநின் ம் 
வஞ்சிமாைல சூ ச் ேசைனக டன் ெசன்  றத் ைறக்கைமந்த நம் ரச்ெசயல்கள் 
பலவற்ைற ம் ஆங்குக்காண்பிப்ேபன்' என்  ராேவசத் டன் கூறினான். 
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    இங்ஙனம் ெசங்குட் வன் கூறிய ரெமாழிகைளக் ேகட்ட வில்லவன் ேகாைத 
என்ற ேசனாபதி அரசைன வாழ்த்திக்ெகாண்  கூ வான்:- "ேவந்தர் ேவந்ேத! 

ம்ைமெயாத்த ேவந்தரான ேசாழபாண் யர் ம்ேமா  பைகத் க் ெகாங்கர் 
ேபார்க்களத்ேத தம் க் ெகா ைய ம் மீனக்ெகா ைய ம் த்தகளத்தி ழந்  
ஓ னராயி ம், அச் ெசய்தி திக்கயங்களின் ெசவிவைர ெசன்  பரவலாயிற் . 
ெகாங்கணர், க ங்கர், க நடர், பங்களர், கங்கர், கட் யர் வடவாாியர் இவ டன் 
தம  தமிழ்ப்பைட கலந் ெபா த ெச க்களத்தில் தாம் யாைனையவிட் ப் பைகவைர 
யழித்த அாியெசய்ைக இன் ம் எங்கள் கண்கைளவிட்  நீங்கவில்ைல.அன்றி ம் 
எம்ேகாமகளாய் விளங்கிய ("எங்ேகாமகெளன்ற  ெசங்குட் வன்மாதாைவ; இவைள 
இவன் ெகாண் ேபாய்த் தீர்த்தமாட் னெதா  கைத" என்பர், அ ம்பத ைரயாசிாியர். 
இவ்வாக்கியத்தினின் , ெசங்குட் வன் தன் தாயின் சிைலையயன்றி அவைளேய 
உடனைழத் ச் ெசன்  நீராட் வித்தான் என்ப ம் அவ் ைரயாசிாியர் க த்தாகத் 
ெதாிகின்ற .) 
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    தம் தாயின்சிைலையக் கங்ைகயிற் றீர்த்தமாட் யகாலத்ேத எதிர்த் வந்த ஆாிய 
வரசர் ஆயிரவர் ன் தாம் ஒ வராகநின்  ெபா த ேபார்க் ேகாலத்ைதக் 
க ங்கட்கூற்ற ம், கண்விழித்  ேநாக்கிய தன்ேறா. இங்ஙனம், நீர்சூழ்ந்த இந் 
நில லகத்ைத ெவன்  தமிழ்நாடாகச்ெசய்த தாம் வடநாட் ல் யாத்திைரெசய்யக் 
க தின், ஆங்கு ம்ைம எதிர்ப்பவர் யாவேரா? இமயமைலக்கு எங்ேகானாகிய நீவிர் 
ெசல்லக்க தியி ப்ப  பத்தினிக் கட ைளச் சைமத்தற்குாிய சிைலயின்ெபா ட்ேட 
யாதலால், ஆங்குவா ம் அரசர்க்ெகல்லாம், வில்கயல் யிவற்ைற இலச்சிைனயாகக் 
ெகாண்ட ம் தி கத்ைத ன்ேன வி த்த ளல் ேவண் ம்' என்  கூறினன். 
இ ேகட்ட அ ம்பில்ேவள் என் ம் அைமச்சன் "இந் நாவலந்தீவில் நம் 
பைகவரா ள்ளார  ஒற்றர்கள் இவ் வஞ்சிமாநகைரவிட்  நீங்குபவரல்லர். இவ் 
ெவாற் க்கேள பைகயரசர் ெசவிகளில் நம் வடநாட் யாத்திைரபற்றிய ெசய்திகைள 
அறிவிக்கத் தக்கன. அதனால் நம் யாத்திைரையப்பற்றி, இவ் ாிற் பைறயைறந்  
ெதாிவித்தெலான்ேற ேபாதிய " என்  உைரக்கச் ெசங்குட் வ ம் அதற்கு 
உடம்பட்டனன். பின்னர்ப் ேபாியாற்றினின் சு றப்பட்  அரசன் தன் ெப ம் 
பாிவாரங்க டன் வஞ்சிமா- நகரைடந்தான். அைடந்த ம், யாைனேமல் 

ரேசற்றப்ெபற் ச் ெசங்குட் வன  வட நாட் யாத்திைரபற்றி ம், பைகயரசர் வந்  
பணியாவி ல் 
    அவர்க்கு ேந ங் ேக கைளப்பற்றி ம், 
 
    "வாழ்க எங்ேகா மன்னவர் ெப ந்தைக 
    ஊழிேதா ழி லகங் காக்ெகன 
    விற்றைலக் ெகாண்ட வியன்ேப ாிமயத்ேதார் 
    கற்ெகாண்  ெபய ெமங் காவல னாத ன் 
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    வடதிைச ம ங்கின் மன்ன ெரல்லாம் 
    இ திைற ெகா வந் ெததிாீ ராயின் 
    கடற்கடம் ெபறிந்த க ம்ேபார் வார்த்ைத ம் 
    விடர்ச்சிைல ெபாறித்த வியன்ெப  வார்த்ைத ங்* 
    ேகட்  வா மின் ேகளீ ராயின் 
    ேதாட் ைண† றக்குந் றெவா  வா மின் 
    தாழ்கழன் மன்னன் தன்றி  ேமனி‡ 
    வாழ்க ேசனா கம்." 
 
    என்  ஊெரங்கும் பைற அைறயப்பட்ட . 
    --------- 
    * 'எதிேரற் க் காணீராயின், கட ட் க்கும் மைலயிேனறி ம் வா மின் என்பார், 
இரண் வார்த்ைத ங் ேகட்  வா மின் – என்றார்' என்ப  அ ம்பத ைர. 
    † ேதாட் ைண-மைனவியர் 
    ‡ 'தி ேமனியாகிய ேசனா கம்; ேசனா கம் அரச க்குச் சிறந்தைமயின், தி ேமனி 
என்றார்' என்ப  அ ம்பத ைர. 
    --------------------------- 
 
    3. கால்ேகாட் காைத. 
    ெசங்குட் வன் வடநாட் ற்ெசய்த ெப ம்ேபா ம், இமயஞ்ெசன்  
    பத்தினிக்குக் கல்ெல ப்பித்த ம். 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
    இங்ஙனம் வஞ்சிமாநகாிற் பைறயைறயப்பட்டபின்னர், ேசரன் - ெசங்குட் வன் 
அன்  மாைலயில் ஆசான் ெப ங்கணி அைமச்சர்க ம் தாைனத்தைலவ ந் தன்ைன 
வாழ்த்தி நிற்கச் சிங்காதனத்ேத ற்றி ந்  தன் ேசனாதிபதிகைள ேநாக்கி அ யில் 
வ மா  கூ வானாயினான்:- "ஆாியமன்னர் பல ம் தம்நாட் ல்நிகழ்ந்த 
சுயம்வரெமான்றன் ெபா ட் க் கு மியி ந்த ெப ங்கூட்டத்ேத - 'ெதன்றமிழ் 
நாடா ம் ேவந்தர் ெச ேவட் ப் கன்ெற ந்  - மின்றவ  மிமய ெநற்றியில் 
விளங்குவிற்  கயல்ெபாறித்த நாள் – 
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    எம்ேபா ம் மன்னர் ஈங்கில்ைலப்ேபா ம்' என்  நைகத்திகழ்ந்எனர் எனத், 
தீர்த்த யாத்திைர ெசய்  ெகாண்  இங்குவந்த இமயத்தாபதரால் அறிந்ேதம். (இச் 
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ெசய்தி, வாழ்த் க் காைதயின் உைரப்பாட்  மைடயிற் கண்ட .) அவ் விழிெமாழி 
நம்பாேல தங்குமாயின், அஃ  எமக்குமட்  மன்றி எம்ேபான்ற ேசாழபாண் யராகிய 
தமிழ் ேவந்தர்க்கும் இகழ்ச்சி விைளக்கக் கூ யதன்ேறா? ஆத ன், அங்ஙனம் 
இகழ்ச்சிெசய்த வடதிைச மன்னர  த்தைலயில் பத்தினிக்கட ைளச் 
சைமத்தற்குாிய கல்ைல ஏற்றிக்ெகாண்  வ ேவன். அங்ஙனஞ் ெசய்யா  என் 
ைகவாள் வறிேதவ மாயின், என்ெனா  ரணிய பைகயரசைர 
ந ங்கச்ெசய்தடக்காமல், வளந்தங்கிய என்னாட் க் கு கைள வ த் ங் 
ெகா ங்ேகாலனாகக் கடேவன்" - என்  அப்ேபரத்தாணியிற் சினத் டன் 
வஞ்சினங்கூறினன். இங்ஙனம் அரசன் கூறியைதக் ேகட்ட ஆசான் ( ேராகிதன்) 
'இமயவரம்ப! வடவரசர், ேசாழ பாண் யைரயன்றி, நின்ைன இகழ்ந்  கூறினவரல்லர்; 
நீ இங்ஙனம் வஞ்சினங்கூ தற்கு நின்ெனா  எதிர்க்கும் மன்ன ம் உளேரா? ஆதலால் 
ேகாபந்தணிக.' என்  அவன் சீற்றத்ைதச் சமனஞ் ெசய்வானாயினன். உடேன, 
ேசாதிடம் வல்லானாகிய ெமௗத்திகன் எ ந்  நின்  'அரேச! நின் ெவற்றி வாழ்வதாக; 
இவ் லகி ள்ள பைகயரசெரல்லாம் நின் அ த் தாமைரகைளச் சரணைடயத் தக்க 
நன் கூர்த்தம் இ ேவ; நீ க திய வடதிைச யாத்திைரக்கு இப்ேபாேத எ தல் 
சிறந்த ' என்றான். 
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    இந் நிமித்திகன் வார்த்ைத ேகட்ட ெசங்குட் வன் மகிழ் ற் , உடேன தன் 
வாளிைன ங் குைடைய ம் அந் நன் கூர்த்தத்தில் வடதிைசப் ெபயர்த்  
நாட்ெகாள் ம்ப  ஆஞ்ஞாபித்தனன். ஆைண பிறந்த ம், ேபார் ரர  
ஆரவாரத்ேதா  ரசங்கள் மி அதி ம்ப  ஒ த்தன. பைகவர்க்கு 
ேவதைனவிைளக்குஞ் ேசைனகள், மணிவிளக்குக ட ம் வசங்க ட ம் ன் 
ெசல்ல ம், ஐம்ெப ங்கு ம்(ஐம்ெப ங்கு  - அைமச்சர், ேராகிதர், ேசனாபதியர், 

வர், சாரணெரன்ேபார். எண்ேபராயத்ைத, 'கரணத் தியலவர் க மவிதிகள், கனகச் 
சுற்றங் கைடகாப்பாளர், நகர மாந்தர் நளிபைடத்தைலவர், யாைன ர ாி ளி மறவர், 
இைனய ெரன்ேப ராய ெமன்ப'என்பதனாலறிக.) எண்ேபராய ம் அரசாங்கத்ைத 
நடத் ம் க மவிைனஞ ம் கணக்கியல் விைனஞ ம் த மவிைனஞ ம் தந்திர 
விைனஞ ம் தம் அரசனான 'ெசங்குட் வன் வாழ்க' என்  கூற ம், பட்டவர்த்தன 
யாைனயின் பிடாிேமல் ஏற்றப்பட்ட அரசவா ம் ெவண்ெகாற்றக் ெகாைட ம் 
வஞ்சிப் றத் ள்ள ேகாட்ைடயிற் கும்ப ெசய்  ெசங்குட் வன் தன்னரசி க்ைகைய 
யைடந்தான். அன்றிரவில் ேபார்வி ப்பத்தாற் களிப் ற் த் தன் டன் வ தற்கி க்கும் 
தாைனக க்கும் தாைனத் தைலவர்க்கும் ெப ஞ்ேசாறளித் பசாித்  உற்சாகப்ப த்தி, 
மற்ெறா ேவந்தைனக் ெகாற்றங்ெகாள்ளநிற்கும் தன் ெகாள்ைகக்ேகற்ப, 
வஞ்சிமாைலைய மணி யிலணிந்  ம நாட்காைலயில் யாத்திைரக்குச் 
சித்தமாயி ந்தனன், ெசங்குட் வன். அன்றிர  இங்ஙனம் கழிந்த . 
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    ெபா வி ந்த ம், அரண்மைனயிேல அரசாி தற்குாிய திைறெகாணர அைழக்கும் 
காைல ரசம் ழங்கிய . 
 
    Page 59 
    அ ேவ யாத்திராகாலமாதலால், காைலக் கடன்கைள ெயல்லாம் த் ச் 
சித்தனாயி ந்த ேசரன்-ெசங்குட் வன், தன்வழிப கட ளாகிய சந்திரசடாதரர  
தி வ ப் பா ைககைள, யாவர்க்கும் வணங்காத ம் வஞ்சிமாைல சூ ய மான தன் 
ெசன்னியால் வணங்கித் தாித் க்ெகாண் , அந்தணர்கள் வளர்க்கின்ற 
அக்கினிேஹாத்திரங்கைள ம் நமஸ்காித் த் தன் பட்டவர்த்தனக் களிற்றின்ேமல் 
உாிய நன் கூர்த்தத்தில் ஆேராகணித்தனன். அப்ேபா , 'குடவர் ேகாமானாகிய 
ெசங்குட் வன் ெகாற்றங்ெகாள்வானாக' என்  வாழ்த்தினவராய், 
ஆடகமாடெமன் ங் ேகாயி ன் ம் தி மா ன் பிரசாதத் டன் வந்  சிலர் 
அரசன் ன் நிற்க, தான் சிவபிரான் பா ைககைளச் ெசன்னியிற்றாங்கியி ந்தைமயால், 
அத்தி மால் பிரசாதத்ைத வாங்கித் தன் மணிப் யத் ேதந்தியவனாய் அங்கி ந் ம் 
பிரயாணிப்பானாயினன். அவன் ெசல் ம்ேபா  நாடகக் கணிைகயர்கள் 
அரங்குகேடா ம் ெந ங்கிக் கூ நின்  இ ைக ங் கூப்பிக் ெகாண்  'யாைனேமல் 
ெவண்ெகாற்றக்குைட நிழ ல் விளங்கும் அரசன  காட்சி எங்கட்கு என் ம் 
இன்பம்பயந்  விளங்குவதாக' என்  தித்தனர். சூத ம் மாகத ம் ேவதாளிக ம் 
    ெசங்குட் வன  ெவற்றிப் கழ் ேதான் ம்ப  வாழ்த்திக் ெகாண்  
உடன்ெசன்றனர். யாைனகுதிைர ரர்க ம் வாட்பைட தாங்கிய ேசைனக ம் தங்கள் 
ேவந்தன  வாள் 
    வ ைய ஏத்தி ஆர்ப்பாித்தனர். இங்ஙனமாக, அசுரர்ேமற் ேபார்குறித்  
அமராவதியினின்  நீங்கும் இந்திரன்ேபால, ெசங்குட் வ ம் வஞ்சியினின் ம் 

றப்பட் , சிப்பைடயான  கடற்கைரையத் ெதா ம்ப  பரவிய தன்ேசைனகளால் 
    மைலகளின் கு ெநளிய ம், நாட் ல் வழி ண்டாக ஞ் ெசன்  இ தியில் 
நீலகிாி என்ற மைலயின் அ வாரத்தைமக்கப்பட்ட பா ையயைடந் , 
யாைனயினின்றிழிந் , ரெரல்லாம் ஆர்ப்பாித்ேதத்தக் காவல்மிக்க தன்னி க்ைகயிற் 

குந்  அமளிமிைசத் தங்கி இைளப்பாறலாயினன். 
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    இங்ஙனம், அரசன் இைளப்பாறிய சிறி  ேநரத் க்ெகல்லாம் அந்தரசாாிகளாகிய 

னிவரர் சிலர், ஆங்குவந்த ேவந்தைனக் காண்ேபாெமன்  கீேழயிறங்கி 
அரசி க்ைகைய ேநாக்கி ஒளிமிக்க ேமனி டன் வர ம், அவைரக்கண்டதனால் 
உண்டான ேசைனகளின் ஆரவாரத்தாற் ெசங்குட் வன் னிவர்வ ைகைய அறிந் , 
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அமளியினின்ெற ந்  வந்  அவர  வணங்கி நின்றனன். நின்ற அரசைன ேநாக்கி 
அம் னிவர்கள் "சிவபிரான் தி வ ளால் வஞ்சிமாநகாில் ேதான்றிய அரேச! யாங்கள் 
ெபாதியமைலக்குச் ெசல்கின்ேறாம். இமயபர்வதம்வைர ெசல்வ  நின்க த்தாதலால், 
ஆங்கு வா ம் அ மைறயந்தணர்கைளத் ன்பமின்றிக் காப்ப , நின் கடைமயாகும்" 
என்  கூறிச் ெசங்குட் வைன வாழ்த்திச் ெசன்றனர். ெசன்ற ம், ெகாங்கண நாட் க் 
கூத்தர்க ம், ெகா ங்க நாடர்க ம் தத்தங்குலத்திற்ேகற்ற அலங்கார ைடயவராய்க் 
குஞ்சியில் தைழத்த மாைலயணிந்  அழகுவாய்ந்த தம் மகளி டன் வாிப் 
பாட் க்கைளப் பா க்ெகாண் ம், குடகுநாட்டவர் தம் மகளி டன் கார்காலத்ைதப் 
பற்றிய பாடல்கைளப் பா க்ெகாண் ம்,தங்கள் சுற்றத்ேதா  அலங்காரமாக ஓவர் 
என்ற சாதியார் அரசைன வாழ்த்திக்ெகாண் ம் ேசரன் ன்ேன ேதான்றினர். 
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    இவர்கள  ஆடல் பாடல்கைளெயல்லாங் கண் வந் , தன் ஆஸ்தான-
ஆடலாசிாியன் குறிப்பிட்ட ைறப்ப ேய அன்ேனார்க்ெகல்லாம் ேவண் ய 
அணிகலன்கைளச் சம்மானித் ச் ேசரர்ெப மான் ற்றி ந்தான். அந் நிைலயில் 
வாயில் காவலன் ெசங்குட் வன் தி ன் வந் நின் , "அரேச! நாடகமகளிர் 
ஐம்பத்தி வ ம், குயி வர் (வாத்தியகாரர்) இ ற்ெறண்ம ம், 
ெதாண் ற்ற வைகப் பாசண்ட ல்களிச் வல்ல நைகவிைளத் மகிழச்ெசய் ம் 
ேவழம்பர் ற் வ ம், ேதர்க ம், ஐந்  களி க ம், பதினாயிரம் 
குதிைரக ம், இன்னின்னசரக்ெகன்  எ தப்பட் , யாத்திைரக்குேவண் ய 
பண்டங்கள் ஏற்றப்பட்ட சகடங்கள் இ பதினாயிர ம், தைலப்பாைக ஞ் சட்ைட ந் 
தாித்தவர்க ம் சஞ்சயன் என்பவைனத் தைலைமயாகக் 
    ெகாண்டவர்க மான க மத் தைலவர் ஆயிரவ ம் நின் வாயிற்கண்ேண வந்  
காத்தி க்கின்றார்கள், அறிந்த ள்க" என்றான். என ம் "அவர்க க்குள்ேள, 
சஞ்சய டன் நாடக மகளி ம் கஞ்சுக தல்வ ம் (க மத்தைலவர்), குயி வ ம் 
    இங்கு வரக்கடவர்" என்  அரசன் ஆைணயிட, அன்ேனா டன் அத் தர்தைலவன் 
அரசைவ குந்  ெசங்குட் வைன வணங்கி, உடன்வந்தவைரெயல்லாம் அரச க்கு 

ைறப்ப  காட் ப் பின்னர், "ேதவாீர் வடநா ெசல்வ  பத்தினிக்கட ைளச் 
சைமத்தற்குாிய சிைலெயான்றன் ெபா ட்ேடயாயின்,'இமயமைலயிற் 
கல்ெல ப்பித் க் கங்ைகயாற்றில் அதைன நீர்ப்பைடெசய் தர யாங்கேள வல்ேலாம்’ 
என் , ேதவாீ டன் ேவற் ைமயின்றிக் கலந்த நட்பரசராகிய ற் வர் கன்னர் 
ெதாிவித்தி க்கின்றனர்" என்றறிவித்  வாழ்த்தி நின்றனன். 
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    இ ேகட்ட ெசங்குட் வன் 'நன் , வடநாட்டரசனான பாலகுமரன் மக்களாகிய 
கனகன் விசயெனன்ற இ வ ம் தம்நாக்கைளக் காவாதவராய், வி ந்ெதான்றிேல 
வடவரசர் பல டன்கூ த் தமிழ் ேவந்தரான எம் ைடய ஆற்றலறியா  
இகழ்ந் ைரயா னராம்; அதனால் பத்தினிக்குக் கல்ெல ப்பித்தேலா  அவாிடம் 
நம்மாற்றைலக் காண்பிப்பதற்காக ம் இச்ேசைன சீற்றத்ெதா ஞ் ெசல்லா நின்ற ; 
இச்ெசய்திைய நம் நட்பினராகிய அக்கன்னர்க்குத் ெதாிவித் , ஆங்குக் 
கங்ைகப்ேபாியாற்ைற நம் ேசைனகள் கடப்பதற்குேவண் ய மரக்கலங்கைள 
அவ தவியால் சித்தஞ் ெசய்வதற்கு நீ ன்னர்ச் ெசல்லக்கடவாய்" என்  
ெசங்குட் வன் கற்பைனெசய்ய, சஞ்சய ம் அவ்வாைணையச் சிரேமற்ெகாண்  

ற்படப் ேபாயினன். அவன் ேபான ம், ேபசுத ல்வல்ல கஞ்சுக தல்வர், 
அரசன் ன்னர்ப் பாண் யாிட்ட சந்தனம் த்  த ய திைறகைளக் 
ெகாண் வந் நின்றனர். இவர்க்கு அரசன் தன் இலச்சிைனயிட்ட தி கங்கைளக் 
கண்ெண த்தாளைரக் ெகாண்  (கண்ெண த்தாளர் – தி க ெம வார்.) 
எ வித்  அத் தர்கள் ைகயிற் ெகா த்  அரசாிடம் அவற்ைற 

ைறப்ப ேசர்ப்பிக்குமா  ஆைணயிட்  அவர்கைள ம் அ ப்பினன். 
அவர்கெளல்லாம் ேபாயினபின்னர்,ேசரர்ெப மான், மற்ைறய மன்னர் தன் 
ெப ைமைய ஏத் ம்ப  தன் ைடய ெப ம்பாிவாரங்க டன் நீலகிாிப் 
பா யினின் ம் நீங்கி வடநா  ேநாக்கிப் பிரயாணிப்பானாயினான். 
 
    இங்ஙனம், தன் ெப ஞ்ேசைனக டன் ெசன்ற ெசங்குட் வன் வில் கங்ைகப் 
ேபாியாற்ைற ெந ங்கினன்.ஆங்கு, ன்னேர ெசன்றி ந்த சஞ்சயனால் ற் வர் 
கன்னர் உதவிெகாண்  கங்ைகையச் ேசைனகள் கடத்தற்கு ேவண் ய மரக்கலங்கள் 
சித்தஞ்ெசய்யப்பட் ந்தன. 
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    அப்ெபாிய நதிைய அைடந்த ேசரர்ெப ந்தைக தன் சகல ைசந்யங்க ட ம் 
அதைனக்கடந்  அவ்வாற்றின் வடகைரைய அைடந்தான். அப்ேபா  தம் 
நட்பாளனாகிய ெசங்குட் வைன அந்நாடா ம் ற் வர்கன்னர் எதிர்ெகாண்  
உபசாித்தனர். அவ பசாரத்ைதப் ெபற் ச் ெசங்குட் வன் அங்கு நின் ம் றப்பட் த் 
தன் பைகவர  நாடாகிய உத்தர ேகாசலத்ைத ெந ங்கினான். இங்ஙனம் ேசரவரசன் 
ெப ம்பைட டன் தம் ேதசத்ைத ெந ங்குகின்றான் என்ற 
    ெசய்தி ெதாிந்த ம், அந்நாட்டரசர்களான உத்தரன், விசித்திரன், உ த்திரன், 
ைபரவன், சித்திரன், சிங்கன், த த்தரன், சிேவதன் என்பவ தவி டன் 
கனகவிசயெரன்ற ேவந்தர், தமிழராற்றைலக் காண்ேபாெமன்  ெச க்கிப் ெப த்த 
ேசைன டன் ேபார்க்ேகாலங்ெகாண்  எதிர்ந்தனர். இங்ஙனம் வடவரசர் திரண்  
வ த ம், இைரையத்ேத  ேவட்ைடக்குச் ெசன்ற சிங்கெமான்  யாைனயின் 
ெப ங்கூட்டத்ைதக் கண்  உள்ளம் ாித் ப் பாய்ந்தவா ேபால, தன்ைன எதிர்த்  
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    வந்த வடேவந்தர  ேசைனகண்  களித் , அவற்றின்ேமல் வி ந்  ெசங்குட் வன் 
ெபா வானாயினன். வடவ ம் தமிழ ம் ெபா நின்ற அப்ெப ம் ேபாாில், 

கிற்ெகா களின் பந்தர்களாற் சூாியகிரணங்கள் மைறப் ண்டன. ெகா ம்பைறக ம் 
சங்கங்க ம் நீண்ட ெகாம் க ம் ேபாிைகக ம் மயிர்க்கண் ரசங்க ம் 
திக்குகளினின்  எதிெரா ண்டாகும்ப  ஒ த்தன. 
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    வில், ேவல், ேகடயமிவற்ைறக் ெகாண்ட மறவர்க ம், ேதர் ரர் யாைன ரர் 
குதிைர ரர்க ம் கலந்ெததிர்த்த அப்ேபார்க்களத்தில் மி ெதாியாமெலழிந்த 

தியான , யாைனக்க த்திற் கட் ய மணிகளின் நாக்களி ம் ெகா களிற்கட் ய 
சங்குகளின் நாக்களி ம் குந்  அவற்ைற ஒ க்காவண்ணஞ் ெசய்  விட்டன. 

சிப்பைடகள் தம்மிற் கலந்  ாிந்த அப்ேபாாிேல ேதா ந் தைல ந் ணிபட்  
ேவறாகிய ரர  உடற்கும் ப ற் ள்ளிெய ந்த குைற டலாகிய கவந்தங்கள், 
ேபயின  தாளத் க்ெகாப்பக் கூத்தா ன. அப்பிணக்குவிய னின்  வழிந்ேதா ம் 
ஊன்கலந்த கு தியிேல, கூட்டங்ெகாண்ட ேபய்மகளிர  நாக்கெளல்லாம் 
ஆடலாயின. இங்ஙனம் ஆாியவரசர  ேசனா ரைர அக்களத்ேத ெகான்  குவித்  
அவர  ேதர்யாைன குதிைரகளில் ஆட்களில்ைலயாகக்ெகான்  ( ழில்- ரக்கழன் 
மன்னர் ேசைனையக்ெகான்  அழ ம் ேவைலத் திாித்  விைளயா தைலவி ம்பல் 
என்பர்.) ழிலாட் ய ேசரன்-ெசங்குட் வன், எ ைம ர்தி ைடய கூற் வன், 
உயிர்த்ெதாகுதிைய ஒேர ெபா தி ள் உண்ணவல்லவன் என்பைத அறிவித் த் 

ம்ைபசூ  விளங்கினான். இவன  சினவைலயின் கண்ேண, தம் நாைவக்காவா  
தமிழரசைரயிகழ்ந்த கனகவிசய டன் ேதர் ரர் ஐம்பத்தி வர் அகப்பட் க் 
ெகாண்டனர். மற்றப் பைகவர்கேளா தத்தம் ஆ தங்கைள எறிந் விட் ச் சைட, 
காஷாய ைட, சாம்பல் இவற்ைறத் தாித்த சந்நியாசிகளாக ம் பீ  ைகக்ெகாண்ட 
ைசந னிவராக ம், பாடகராக ம், பற்பல வாத்தியக்காரராக ம், ஆ ேவாராக ம் 
தாந்தாம் வல்ல ைறக்ேகற்ற ேவடம் ண்  ேவண் மிடங்களிேல ப ங்கி-
ெயாளிந்தனர். 
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    இவ்வா  வடவரசர்கள் ந ந ங்கும்ப , களி கேள எ தாக ம், வாேள 
பி க்குங்ேகாலாக ம், பைகவர்ேசைனகேள சூட்ட க் கதிர்களாக ங் ெகாண் , 
வாைள ைடய தான் உழவனாகநின்  அப்ேபாாிேல* அதாிதிாித் க் கலக்கினான் 
ெசங்குட் வன். இவ் வரசன  மறக்களத்ைதப் கழ்ந் , 
    ேபய்கெளல்லாம் ெந யைககைளத் தம் காியதைலமிைச உயர்த்தியைவகளாய், 
தி மால் பாற்கடல்கைடந்தேபா  நிகழ்த்திய ேதவாசுர த்தத்ைத ம், அவன் 
இலங்ைகயில் நடத்திய ேபாைர ம், ேத ர்ந்  நிகழ்த்திய அவன  பாரதச் 
ெச ைவ ம் இதேனா  ஒ ேசரைவத் ப் பா ய டன், இப்ேபார்க்களத்ேத 
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பைகவர  த்தைலகைளேய அ ப்பாக ம், பிடாிகைளேய தாழியாக ம், 
வலயமணிந்த ேதாள்கைளேய ப்பாக ம் ெகாண்  சைமத்த ஊன்ேசாற்ைறப் ேபய் 
    மைடயன் அவ்வப்ேபயின் தகுதியறிந்  பாிமாற வயிறார உண்  களித் த், 
த ம த்தத்தால் தமக்கித்தைகய ெப வி ந் ெசய்த ெசங்குட் வைன 'ஊழியள  
வாழ்க' என்  வாயார வாழ்த் வன ம் ஆயின. 
    --- 
    * ெநற்களத்திற் கடாவிட் ழக்குதல். 
 
    இங்ஙனமாக, ஆாியப்பைடையெவன்  தானிைனத்த காாியங்க ெளான்ைற 

த் க்ெகாண்ட ெசங்குட் வன் தன் தாைனத்தைலவனாகிய வில்லவன்ேகாைதைய 
ேநாக்கி, 'வடதிைச ள் நான்மைறயா ம் நித்யாக்கினி வளர்த்தைலேய ெப வாழ்வாக 
உைடயவ மாகிய அந்தணப்ெபாிேயாைரச் ெசல் மிடங்களிெலல்லாம் ேபாற்றிக் 
காக்கக் கட ர்' என்  கூறிப் ெப ம்பைட டன் அவைனேயவி, பத்தினிக் கட ைளப் 
ெபாறித்தற்குாிய சிைலைய இமயமைலயினின்  ெகாண் வ ம்ப  ெசய்  
அக்காாியத்ைத ம் த் க் ெகாண்டனன். 
    ----------------------------------------------- 
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    4.நீர்ப்பைடக்காைத. 
    ெசங்குட் வன் பத்தினிப்ப வத்ைதக் கங்ைக நீராட் ய ம், 
    தன்னா  தி ம்பிய ம். 
    ----------------------- 
 
    ேமற்கூறியவா , தமிழர  ஆற்றைலயறியா  தன் டன் மைலந்த ஆாியச் 
ேசைனகைளக் கூற் வ க்குத் ெதாழில் ெப கும்ப  ெகான் , ேதவாசுர த்தம் 
பதிெனட்டாண் ம், இராமராவண த்தம் பதிெனட்  மாதத் ம், பாரத த்தம் 
பதிெனட்  நாளி ம், ெசங்குட் வ ம் கனவிசய ம் ாிந்தேபார் பதிெனட்  
நாழிைகயி ம் ந்தனெவன் , உலேகார் இப்ேபாைர ம் கூட் ெயண்ணிக் 
ெகாள் ம்ப  ஒ பகற்குள்ேள பைகவைர ெவன் விளங்கிய ேசரன்-ெசங்குட் வன், 
சினமிக்க தன் ேசைனகளால் பத்தினிக் கட ட்குாிய சிைலைய இமயத்தினின்  
ெம ப்பித்த பின்னர், தன் டன் ேபார்க்ேகாலங்ெகாண்ெட ந்த கனக விசயர  
கதிர் ேமல் அச்சிைலையேயற்றிக்ெகாண்  அதைன நீராட் த் ய்ைம 
ெசய்தற்ெபா ட் க் கங்ைகப்ேபாியாற்றின் வடகைரவந்  ேசர்ந்தான். அவன் அங்கு 
வந்த ம், பத்தினியின்சிைல ஆகமம்வல்ேலாரால் கங்காநதியில் ைறப்ப  
நீராட்டப்பட்ட . இ  ந்தபின்னர்ச் ேசைன ட ம் பாிவாரங்க ட ம் ேசரர் 
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ெப மான் நாவாய்கள் லம் அப் ேபாியாற்ைறக் கடந்  அதன் ெதன்கைரயிற் 
பிரேவசித்தனன். அம்மாநதியின் ெதன்கைர ெவளிப்பரப்பிேல, ஆாிய மன்ன ம் 
நட்பாள மாகிய கன்னரால் ஜயசீலனாகவ ஞ் ேசரர் ெப ந்தைக பைடக டன் வந்  
தங்குதற்ெகன் , அரசர்க்குாிய ேகாயி ம் அழகிய மண்டபங்க ம் இராச சைபக ம் 
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    ம்பந்த ம் உாிைமப் பள்ளி ம் தாமைரப் ெபாய்ைக ம் ஆடரங்குக ம் மற் ம் 
ெப ேவந்தர்க்கு ேவண் யனெவல்லாம் மிக ம் அழகுெபற அைமக்கப்பட் ந்தன. 
ெசங்குட் வன் ெதன்கைர க்க ம் அவ்வழகியபா யில் தன் பாிவாரங்கேளா ஞ் 
ெசன்  தங்கினான். 
 
    இங்ஙனம் பா யிற்றங்கியபின், ேசரர்ெப மான், எதிர்த்த மாற்றரச ர  மன க்கங் 
ெக ம்ப  ேபாாில் தம் ரச் ெசயல்கைளக் காட்  ரசுவர்க்கமைடந்த தாைனத் 
தைலவர்க ம், அப்ேபாாிேல அடர்ந் ழக்கித் தைல ந் ேதா ம் விைலெபற 
அ பட் க்கிடந்தவர்க ம், வாளாற்ெசய் ம் விைனகெளல்லாஞ்ெசய்  பைகவைர 
அழித் ந்தவர்க ம், உறவினேரா  தம்மகளி ம் உடன்ம ம்ப  

ழ்ந்தவர்க மாகிய இறந் பட்ட ரர்க ைடய ைமந்தைர ம்; சிப் பைடயில் 
நின்  மாற்றாைரெவன்  வாைகமாைல சூ யவர்க ம், பைகவர  
ேதர் ரைரக்ெகான்  அவர்க ைடய கு திேயா  ெபா ந் நின்றவர்க ம், 
பைகவர  க ந்தைலகைளக் கூற் வ ங் கண் ரங்கும்ப  ஒ ேசர அ த்  
ெவற்றிெபற்றவர்க ம், கவசஞ்சிைதய மார்பில் வி ப் ண்பட்  மாற்றாைரப் 

றங்கண்  மீண்டவர்க ம் ஆகிய (இறவாத) எல்லா ரர்கைள ம் தன்னிடத்  
வ ம்ப யைழத் ,அவரைடந்த ெவற்றிக்கு அறிகுறியாக அவர்கட்ெகல்லாம் 
ெபான்னாலாகிய வாைகப் க்கைள, தான் பிறந்தநாளிற் ெசய் ம் 
ெப ங்ெகாைடயி ம் மிகுதியாக ெந ம்ேபாதி ந்  ெகா த்  ெவகுமானித்தான். 
இங்ஙனம் பனம் ைவத் ம்ைப மாைல டன் சூ ப் லவர்பா தற்குாிய 

றத் ைறகெளல்லாம் த்  ஜயசீலனாகச் ேசரன் - ெசங்குட் வன் 
தன்னரசி க்ைகயில் ற்றி க்கும்ேபா , 
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    மாடலன் என் ம் மைறயவன் ஆங்கு எதிர்பாராேத வந் நின்  அரசைன 
ஆசிகூறிவாழ்த்தி விட் , ' எங்ேகாேவ! மாதவிெயன் ம் நாடகக்கணிைகயின் 
கடற்கைரப்பாடலான , கனகவிசயர  த்தைலகைள இங்ஙனம் ெநாித் விட்ட ; 
இ  வியக்கத்தக்கதாம்' என்  ஒ  வார்த்ைதையக் கூறினான். இதைனக்ேகட்ட 
ெசங்குட் வன் அவன் க த்ைத அறியாதவனாய், 'நான்மைறயாளேன! 
பைகப் லத்தரச ம் அறிந்திராத நைகச்ெசால்ெலான்ைற இங்குவந்  தி ெரனக் 
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கூறிைன; நீ ெசான்ன உைரப்ெபா ள் யா ? விளங்கச்ெசால் க' என்றான்; என ம் 
அம்மைறயவன் ெசால்ல ற்றான். 
 
    "குடவர்ேகாேவ! காவிாிப் ம்பட் னத்தில் நிகழ்ந்த கடல்விைளயாட் ற்குத் தன் 
காதலனாகிய ேகாவல டன் ெசன்றி ந்த மாதவிெயன் ம் நாடகக்கணிைக 
க த் ேவ படப் பா ய கானல்வாிப்பாட் டன் ஊழ்விைன ம் உடன் 
ேசர்ந் த்தைமயால் ேகாவலன் அக்கணிைகைய ெவ த் ப்பிாிந் , தன்மைனவி 
கண்ணகிைய உடனைழத் க்ெகாண்  ம ைரமாநகரம் குந்தான்; குந்தவன், 
அந்நகரத்தரசனான பாண் யன் உயிர்நீத்  விண் லகைட ம்ப  ெகாைல ண்டன 
னன்ேறா. அங்ஙனங் ெகாைல ண்ட ேகாவலன் கற் ைடமைனவியானவள் உன் 
நாட்ைட அைடந்தைமயாலன்ேறா, அப்பத்தினி இப்ேபா  வடதிைசயச ைடய 
மணி யிேலறி விளங்குவாளாயினள்" என் , ன்னிகழ்ந்த ேகாவலன்சாிதத்ைதச் 
சு ங்கக்கூறிப் பின் ம், ெசங்குட் வைன ேநாக்கி, 'ேவந்தர்ேவந்ேத! யான் ஈண்  
வ தற்கு அைமந்த காரணத்ைத ம் ேகட்பாயாக; 
 
    page 69 
    அகத்திய னிவ ைடய ெபாதியமைலைய வலஞ்ெசய் ெகாண்  
கன்னியாகுமாித் ைறயிற் றீர்த்தமா  மீண் வ கின்ற யான்,என் ஊழ்விைனப் 
பயன்ேபா ம், பாண் யன  ம ைரமாநகரம் ெசன்ேறன். அங்ேக நான் தங்கியேபா , 
பாண் யன் தன்கணவைன அநியாயமாகக் ெகால்வித்த ெகா ங்ேகான்ைமையத் தன் 
சிலம்ைபக்ெகாண்  அவ் வரச க்கு விளக்கி வழக்கா ெவன்றாள் கண்ணகி 
என்றெசய்தி ஊர் ம் பரவிய . இக்ெகாைலச்ெசய்தி ேகட்ட 
ஆய்ச்சியர்தைலவியாகிய மாதாி (ேகாவலன்கண்ணகிைய அைடக்கலமாகப்ெபற்றவள்) 
இைடத்ெத வி ள்ள தாெத மன்றத்தினின் ம் எ ந் ெசன் , 'இைடக்குலமக்காள்! 
அந்ேதா, அைடக்கலப்ெபா ைள இழந் ெகட்ேடன்; ேகாவலன் 
குற்ற ைடயவனல்லன்; அரசேன தவறினான்; ெசங்ேகா ம் ெவண்குைட ம் 
இங்ஙனம் பிைழப ங்கால ம் ேநர்ந்தனேவா!'என்றலறி இரவின் ந ச்சாமத்ேத 
எாியிற் குந்  மாய்ந்தனள். ேகாவலன் கண்ணகி இ வைர ம் 
தம் டனைழத் க்ெகாண்  ம ைரவந்த க ந்திய கள், ேகாவலைன அரசன் ெகாைல 
ெசய்த ேகட்ட ம் உண்டாகிய ெப ஞ்சீற்றமான  அவ்வரசன  மரணத்தால் 
மாறியதாயி ம், 'என் அன் க்குாிய இவர்கட்கு இவ்விைன ம் வரக்கடவேதா' 
என்றிரங்கி உண்ணாேநான் ெகாண்  உயர்கதியைடந்தனள். அன்றி ம், 
கண்ணகியின் சீற்றத்தால் ம ைரமாநகரம் எாிக்கப்பட்ட . இவற்ைறெயல்லாம் 
ம ைரயில் ேநாி ணர்ந்த யான், பின்  என் ராகிய காவிாிப் ம்பட் னம் ெசன் , 
என்னண்பனான (ேகாவல க்கு இவன் நண்பெனன்ப ம், ம ைரயில் அவ டன் 
இவ்வந்தணன் அளவளாவிய ம், இந் ல் 38ம் பக்கத் க் காண்க.) ேகாவலன் 
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ெகாைல த யவற்றால் யானைடந்த யரங்கைள ஆங்குள்ள ெபாிேயார்கட்கு 
உைரக்கலாயிேனன். 
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    அவ்வா ைரத்த ெசய்தி சிறி சிறிதாக ஊெரங்கும்பரவி வில் ேகாவலன்தந்ைத 
மாசாத் வா க்கும் எட்ட, அவ்வணிகர் தைலவன், தன்ைமந்த க்கும் ம கிக்கும் 
பாண் ய க்கும் ேநர்ந்த ெகா ந் ன்பங்கைளச் சகியாதவனாய், 
இல்லறத்ைதெவ த் த் தான்பைடத்த ெப ம்ெபா ளைனத்ைத ம் 
உத்தமதானங்களிற் ெசல  ெசய் விட் ப், ெபௗத்த சங்கத்தார் இ க்ைகயாகிய 
இந்திரவிகாரத்ைதச் சார்ந்  அங்ேக தவஞ்ெசய்  ெகாண் ந்த னிவர் ற் வைரச் 
சரணமைடந்  றவியாயினன். அம் மாசாத் வான் மைனவியாகிய ேகாவலன்தாேயா, 
தன் ெசல்வப் தல்வ க்கு ேநர்ந்த விபத்ைதப் ெபாறாதவளாய் அளவிறந்த யரால் 
ெநாந்  உயிர்விட்டனள். இனிக் கண்ணகியின் தாைதயான மாநாய்கன் 
தவ னிவராகிய ஆசீவகைரயைடந்  தன் ெபா ள்களாற் ண்ணிய தானங்கைளப் 

ாிந்  ற ண்டனன். அவன் மைனவியாகிய கண்ணகியின் தாய் சில 
நாள்க ள்ேள உயிர் நீத்தனள். இச்ெசய்திெயல்லாங் ேகட்ட ேகாவலன் 
கணிைகயாகிய மாதவி ெபாி ந் க்கித் , ன்பம் விைளவிக்கும் 
பரத்ைதயர்ேகாலத்திேல தன்மகள் மணிேமகைலையப் கவிடாதப  தன் தாயான 
சித்திராபதிக்குக் கூறி விட் , மாைல டன் தன் கூந்தைல ங்கைளந்  
பிக்ஷுணியாகிப் ெபௗத்தவிகாரமைடந்  த ேமாபேதசம் ெபற்றனள். இங்ஙனமாக, 
யான் ம ைரயி ந்  ெகாணர்ந்த ெகா ஞ்ெசய்திேகட்  இறந்தவர்சில ம் 
உண்ைமயால் அப் பாவவிேமாசனத்தின்ெபா ட் க் கங்ைகயாடெவண்ணி 
இங்குவரலாயிேனன்; இ ேவ என்வ ைகக்குக் காரணம்; ேவந்ேத! நீ வாழ்க' என்  
அம்மாடலமைறேயான் ன்னிகழ்ந்தைவ ெயல்லாம் விளங்கச் ெசங்குட் வ க்குக் 
கூறி த்தனன். 
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    இவற்ைறக் ேகட் ந்த அவ்வஞ்சி ேவந்தன் 'நான்மைறயாள! பாண் யன் 
தான் ாிந்த ெகா ங்ேகான்ைமைய நிைனந்  உயிர்நீத்தபின்னர் அப் பாண் நாட் ல் 
நிகழ்ந்த விேசடம் என்ைன?' என்  உசாவினான். மாடல ம் அரசைனேநாக்கி, 
'ேசாழர் கு க்குாிய தாயத்தாெரான்பதின்மர் தம்மிெலான் கூ  நின்ைமத் னச் 
ேசாழனாகிய கிள்ளிேயா  பைகத்  அவன  இளவரசியைலேயற்  ஏவல்ேகளா  
ேசாணாட்ைடப் ெபாி ம் அைலத் வந்தகாைலயில், அவ்ெவான்பதின்ம ட ம் 
ெபா  ஒ பக ல் அவர்கைள யழித்  ைமத் னன  ஆஞ்ஞாசக்கரத்ைத 
ஒ வழியில் நி வியவ ம், பைழயன்மாறன  காவன்மரமாகிய ேவம்ைப அ ேயா  
அழித் ெவன்றவ ம், ேபாந்ைதக்கண்ணி ைடயவ மாகிய ெபாைறயேன! 
ேகட்ட ள்க; ெகாற்ைக நகரத்ேத இளவரசாய் விளங்கிய ெவற்றிேவற்ெசழியன் 
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என்பவன் தன்னாட் க்கு ேநர்ந்த விபத்ைதயறிந்  ெப ஞ்சினங்ெகாண் , 
ஒ ைலகுைறத்த தி மா பத்தினியாகிய கண்ணகிக்குப் ெபாற்ெகால்லர் ஆயிரவைரப் 
ப யி வித் ப்பின், தன் அரசைன இழந் வ ந் ம் ம ைர ாில் 
ெதன்னாடாட்சிக்குாியதாய்த் ெதான் ெதாட்  வ ஞ் சிங்காதனத்ேத,ெதய்வத்தன்ைம 
வாய்ந்த ஒற்ைறயாழியந்ேதர் ேமற் காைலச் ெசங்கதிர்க் கட ள் ஏறி 
விளங்கியவா ேபால, சந்திரவமிசத்ேதானாகிய அவ் விளஞ்ெசழியன் ஏறி 
விளங்குவானாயினன்;அரேச! வாழ்க' என்  த்தான். 
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    கங்ைகக்கைரப் பா யிேல ெசங்குட் வன் இவற்ைறெயல்லாம் 
ெந நாட்க க்குப்பின் மாடலன் வாயினின் ம் ேகட்டறிந்  வியப் ற்றி ந்த 
காைலயில், விாிந்தஞாலத்ைதப் ேபாி ள் வி ங்கும்ப  வந்த மாைலக்காலத்ேத, 
ெசந்தீப் பரந்த ேபான்ற ேமைலத்திைச விளக்கெமய்த ெவண்பிைற ேதான்றிய . 
அங்ஙனெம ந்த பிைறையப் ெப ந்தைகயான ெசங்குட் வன் 
ேநாக்கினான்.அப்ேபா  பக்கத்தி ந்த நிமித்திகன் (ெப ங்கணி) சமயமறிந்  
அரசைன வாழ்த்தி, 'ேவந்தர் ேவந்ேத! வஞ்சியினின் ம் ேதவாீர் றப்பட்  இன்ேறா  

ப்பத்திரண்  மாதங்களாகின்றன' என்றான். என ம், ெசங்குட் வன் 
அக்கங்ைகப்பா யில், மர ைளகளால் ஒ ங்காக நிைரக்கப்பட் ப் படங்குகைளேய 
மதிலாக ைடய ேதர் தி ள்ேள, சிறி ம் ெபாி மாய்க் குன் கைளக் கண்டாற்ேபால் 
விளங்கும் கூடகாரங்களைமந்த க்கின் ஒ  பக்கமாகச் ெசன் , ேவைலப்பா  
மிக்க ம் சித்திரவிதான மைமந்த மான அத்தாணி மண்டபத்ைத அைடந் , ஆங்குள்ள 
ெபாற்சிங்காதனத்ேத ற்றி ந்  வாயில் காவலரால் மாடலமைறேயாைன 
ஆங்கைழக்கச் ெசய்தனன். அவன் வந்த ம், ெசங்குட் வன் அவ்வந்தணைன ேநாக்கி 
'என் ைமத் னனாகிய ேசாழ டன் பைகத்த இளங்ேகாேவந்தர் ேபாாில் 
இறந்தபின்னர், அச்ேசாணாட்டரசன  ெகாற்ற ம் ெசங்ேகா ம் 
ேக ன்றி ள்ளனேவா'என்  உசாவ, மாடல ம், அரசைன வாழ்த்தி 'ேவந்ேத! 
ேதவ ம் வியப்பத் ங்ெகயில் ன்ைற ம் (இவன் ஆகாசத்திற் சாித் வந்த 
அசுரர்கள  ன்ெறயில்கைள ம் அழித்தவெனன்  தமிழ் ல்களிற் கழப்ப வன்.) 
எறிந்தவன  ேவல்ெவற்றி ம், கு நைட ைடய றாவின் ெப ந் யர ம் அதைனத் 

ரத்திவந்த ப ந்தினி ம்ைப ம் 
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    ஒ ங்குநீங்கத் தன் டம்ைபேய அாிந்  ைலயிற் குந்ேதான  (சிபிச்சக்ரவர்த்தி; 

ன்னவ ம் இவ ம் ேசாழவமிசத் தைலவர்களாதலால், இவர்கள் ெசயல்கைளச் 
ெசங்குட் வ ைடய ைமத் னச் ேசாழன்ேமல் ஏற்றி பசாித்தாெரன்க.) ெசங்ேகா ம், 
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மா ங்கால ம் உண்டாேமா? காவிாியாற் ரக்கப்ப ம் ேசாணாட் ேவந்தற்கு 
அத் ன்பக்காலத் ங் ேக ல்ைல' என்  கூறினன். இவ்வா  மாடலன் 
ெசால்லக்ேகட் ச் ெசங்குட் வன் மகிழ் ற் த் தன்னிைறயளவாக ஐம்ப லாபாரம் 
ெபான்ைன அம் மைறயவ க்குத் தானஞ்ெசய்  ெவகுமானித்தனன். இ ந்த ம் 
ேசரர் ெப மான் தன் யாத்திைரக்கு உதவி ாிந்த ஆாியவரசராகிய கன்னர் 

ற் வைர ம் அவ ைடய வளமிகுந்த நாட் க்குச் ெசல் மா  வி த் ப், பின் தன் 
வராயிரவைர அைழப்பித் த் தமிழர  ேபராற்றைலயறியா  

ேபார்க்ேகாலங்ெகாண் வந்  ேதாற் த் தாபதேவடம் ண்ெடாளித்த 
இராசகுமாரைரத் தமிழரசரான ேசாழபாண் யர்க்குக் காட் வ மா  ஆைணயிட்  
அவர்கைள ன்னதாகப் பிரயாணப்ப த்தி அ ப்பிவிட் ப் பின் தன் சிரமம் நீங்கப் 
பள்ளிேமவித் யில் ெகாள்வானாயினன். இங்கு இவ்வாறாக:- 
 
    ேசரராஜதானியாகிய வஞ்சிமாந காிற் ெசல்வமிகுந்த அரண்மைன ள் வானளாவிய 
அந்தப் ரத்ேத, த் க்களாலாகிய சல் ம் க்குமிைவகளால் ம் 
வைளக்கப்பட்ட ம் விசித்திரமான ேமற்கட் யைமந்த ம் மணிநிைரகைள 
இைடயிைடேய வகுத்  வயிரம த்தப்ெபற்ற ெபாற்றகட் ெனாளி ஒ கப்ெபற்ற ம், 
ேவைலப்பா மிக்க ைடதிரண்ட ெபாற்காைல ைடய மான அழகிய ெபாிய 
அமளிக்கட் ன் ேமல், 
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    ணர்ச்சி ற்ற அன்னங்கள  ளகிப்பால் ழ்ந்த இளந்ேதாைககைளச் ெசறித்  
இரட்ைடயாக விாிக்கப்ெபற்ற பள்ளியிைடேய, ேகாப்ெப ந்ேதவியாகிய இளங்ேகா 
ேவண்மாள் க்கெமன்பதின்றித் தனித்தி க்க, அத் யைரச் ெசங்குட் வன  
வடநாட்  ெவற்றிைய அறிந்தவராகிய ெசவி மார்கள் 'அன்னாய்! 
காதற்ெகா நைனக் காணாதி ந்த நின்கவைலைய இனி ெயாழியக்கடவாய்" என்  
கூறிப் பாசுரங்கேளா  ேசர்த் ப் பல்லாண்  பா வாராயினர். அவ்வாேற, அரசிக்கு 
ஊழியஞ்ெசய் ஞ் சிந்த ங் கூன ஞ் ெசன்  அ  வணங்கி 'ேத ! எம்ெப மான் 
வந் விட்டனன்; இனி நீ கமலர்ச்சி டன் கூந்த ல் நாெளாப்பைனெபற்  
நலம்ெபற விளங்குக' என்றார். இங்ஙனம் ஆயத்தார் அரசியின் பிாிவாற்றாநிைலைய 
ஒ சார் ஆற்றிநிற்க, மைலகளிற் னங்காவல்ெசய் ங் கானவன் ஆங்கு 

ங்கி ற்கட்டப்பட்ட ேதைன ண்  களித்  அக்களிப்பால் கவண்விட் க் காவல் 
ாிதைல ெநகிழ்ந்தைமயின், அச்சமயமறிந்  ெசழித்த னக் கதிர்கைள உண் தற்கு 

வந்த ெபாியயாைனகள் நல்ல யிலைட ம்ப  மைலமகளிர் னப்பரண் ேம ந்  
ெகாண்  'வட திைசச்ெசன்  வாைக ந் ம்ைப ஞ் சூ ய ேபார்க்களி கள் 
தி ம் ம்வழி சு ங்கக் கடவ ' என்  தாந்தாம் அறிந்தவா  பா ய குறிஞ்சிப் 
பாட் க்க ம், 'வடவரசர  ேகாட்ைடகைளத் தகர்த் க் க ைதகைள ஏாிேல 

ட்  ெகாள்ைளவிைதத்த உழவனாகிய குடவர்ேகாமான் நாைளவந்  
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    வி வான்; ஆதலாற் பக கேள! கம் ண்  நாட்ைடப் பண்ப த் ராக; 
பைகமன்னைரச் சிைறநீக்கும் அவன் பிறந்தநா ெளாப்பைன ம் வ கின்ற ' என்  
பா ம் உழவர  ஒ யைமந்த பாடல்க ம், 
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    அரசன  ஆனிைரகைளக் காக்கும் ேகாவலர்கள், குளிர்ந்த ஆன்ெபா ைநயாற்றில் 
நீரா மகளிரால் விடப்பட்ட வண்ண ஞ்சுண்ண ம் மல ம் பரந்  இந்திரவிற்ேபால் 
விளங்குகின்ற ெபாிய ைறய கி ள்ள தாைழமரங்களின்ேமல் இ ந் ெகாண்  தம் 
பசுக்கைள அப் ெப ந் ைறயிற் ப யவிட் த் தாமைரகுவைள த ய க்கைளத் 
தைலயிற்சூ யவராய் 'ஆனிைரகேள! வில்லவனாகிய நம் ேவந்தன் வந்தனன்; அவன் 
இமயப் பக்கத்தினின்  ெகாணர்ந்த ெப த்த பசுநிைரகேளா  நீ ம் நாைளச்ேசர்ந்  
மகிழக்கட ர்’ என் ங் க த் ப்பட ஊ ம் ஆயர  ேவய்ங்குழேலாைச ம், 
ெவண் ைரகளால் ேமாதப்பட்ட கடற்கைரக்கழிகளின் பக்கத் ள்ள ன்ைனக்கீழ் 
வலம் ாிச் சங்கமீன்ற த் க்கேள கழங்காக ெநய்தனிலமகளிர் தங் ைககளில் 
ஏந்திக்ெகாண் , ெந நாட்பிாிந்த நம் மரசிேயா  கூ மகி ம்ப  வானவனாகிய நம் 
ேவந்தன் ெவற்றிேயா ம் மீண்டனன்; அவன் சூ ய ம்ைபைய ம் பனம் ைவ ம் 
வஞ்சிநகைர ம், நங்ைகமீர்! நாம் பா ேவாமாக’ என்  ைளச்சியர் பா ய இனிய 
பாடல்க மாக நால்வைக நிலங்களினின் ம் எ ந்த இன்னிைசகைளக் கூர்ந்  
கவனித் க்ெகாண்  உறங்காதி ந்த ேகாப்ெப ந்ேதவியானவள், தன் 
ைகவைளகைளச் ெசறித் தணிந் ெகாள்ள ம், நகாில் வலம் ாிச் சங்கங்கள் 
வலமாகெவ ந்  ழங்க ம், ெசங்குட் வன் த் மாைலகளைமந்த 
ெவண்ெகாற்றக்குைடயின் கீழ் வாைகயணிந்த ெசன்னிேயா ம் தன் 
பட்டத்தியாைனயின் ேமல் விளங்கியவனாய்,குஞ்சரங்கள் ட் ய இரதங்க டன் 
    ேகாநகர் ம் வந்ெததிர்ெகாள்ள வஞ்சி ாிற் பிரேவசஞ்ெசய்  தன் 
ேகாயிைல அைடவானாயினன். 
    _____________ 
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6-ம் அதிகாரம்:- 
ெசங்குட் வன் பத்தினிக்கட ைளப் பிரதிஷ் த்தல். 

 
    5. ந கற்காைத. 
 
    தண்மதிேபான்ற ம் ெபான்னாலாகிய மான ெவண்ெகாற்றக் குைடயால் 
மண்ணகத்ைதக் குளிர்வித்த நிலந்த  தி விென ேயானாகிய ெசங்குட் வன், விஜயம் 
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விளங்கும் அவ் வஞ்சிமாநகாிற் குந்தபின்னர், மகளிெரல்லாங்கூ  மலர்கைளப் 
ப யாகத் வித் தி விளக்குகைளக் ெகாணர்ந்  நின்  'உலகமன்னனாகிய 
நம்மரசன் நீ வாழ்க' என்ேறத் ம்ப , மாைலக்கால ம் வந்த . பல ம் 
ெதாழத்தக்க ம் மலர்கள் விாிதற்குக் காரணமாகிய மான அவ்வழகிய காலத்ேத 
பனம் ங் கண்ணிையப் மாைலேயாடணிந்தவர்க ம் தம் அரசன  ேபார்விைனைய 

த்தவர்க மான வாள் ரர  யாைனக்ேகாட த்தின ம் ேவல் கைணகளாற் 
கிழிப் ண்  ண்பட்டன மான மார் கைள, அவர்கள் ரபத்தினியர் தம் அழகிய 
தனங்களால் ேவ  ெகாண்  ஆற் வித்தனர். இங்ஙனம் ஆற் விக்க அவ் ரரர்கள் 
மன்மதபாணம் பாய்ந்தவர்களாய் 'இம்மகளிர  கைடக் கண்கள் ன்  நமக்குப் 
பாசைறக்கண்ேண வ த்தஞ்ெசய்தனவாயி ம், இம்மாைலக் காலத்  அதற்கு 
ம ந் மா ள்ளன' என்  கழ்ந்ேதத்த, அ ேகட்  அம்மகளிர் தம் பவள வாயினின்  
நிலெவழக் கைடக்கண்ேணாக்குடன் ன்சிாிப்பாகிய வி ந் ட்  மகிழ்வித்தனர். 
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    மற் ள்ள இைளஞரான ரர்கள் இைசவல்ல மகளிர  இன்பக்கட லா த், 
தங்குைலந்த ேகாலத்ைதக் கண்ணா யாற் றி த்திக்ெகாண்  யாழ்த விக் 
குறிஞ்சிப்பணைண இனி பா ய அந்நங்ைகயரால் கானவி ந்  ெசய்யப் ெபற்றனர். 
 
    இங்ஙனம், அவ்வழகிய மாைலக்காலமான  ரர்க்ெகல்லாம் 
இன்பவி ந்தயர்வித் ப் பின், ேசரன்-ெசங்குட் வன் கு கள  குைறதீர 
ெவளிப்ேபாத ங் காலத்  விளங்கும் அவன  தி கம்ேபால, உலகந்ெதா ம்ப  
ேதான்றிய ர்ணசந்திரைன அவ்வஞ்சி ர்க்குக் காட் த் தான் நீங்கிய . அப்ேபா  
ைமந்த ம் மகளி ந் தன்னாைணப்ப ேய நடக்குமா  ஐங்கைணக்கிழவனான 
மன்மதன் அரசு ற்றி ந்த நிலா ற்றங்க ம், ம்பள்ளிக ம், 
நடனசாைலக ம்,மலர்ப்பந்தர்க ம், மஞ்சங்க ம், விதானமைமந்த ேவதிைகக ம் 
அத்தண்கதிரால் விளக்க வனவாயின. கடல் சூழ்ந்த இவ் லகிற்கு இைடநின்  
விளங்கும் ேம ப்ேபால,அவ் வஞ்சிமாநகாின் ந நின்ேறாங்கும் ெபான்மயமான 
அரண்மைனயி ள்ள நிலா ற்றமாகிய மணியரங்கில் அப் ர்ணசந்திரன  
காட்சிையக் காணேவண் , மகளிர் தம் வைளக்ைககளில் விளக்குகைள ஏந்திப் 
பல்லாண்  பா க்ெகாண்  ஒ ைட வர ம், மத்தளம் ைணக டன் பண்கனிந்த 
பாட ைசகள் ஒ சார் பரவ ம், கூன ம் குறள ம் கஸ் ாி ெவண்கலைவச் 
சாந்தங்கைள ஏந்தினவராய் ஒ ைட ெசல்ல ம், ெபண்ேகாலம் ண்ட ேப யர் 
வண்ணஞ்சுண்ணம் மாைலயிவற்ைறத் தாங்கிவர ம், ம் ந ம் ைகக ம் 
வாசைனப்பண்டங்க ம் பரவ ம், கண்ணா  ம  அணிகலன்கைளக் ெகாண்  
ேச யர் சூழ ம், இவ்வாறாக எ ந்த ளிய தன் தன்மபத்தினியாகிய இளங்ேகா 
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ேவண்மாேளா ங் கூ  ேவந்தர்ெப மானான ெசங்குட் வன் அவ்வரங்கிைன 
அைடந்  அதனில் ற்றி ப்பானாயினன். 
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    அப்ேபா , மைறயவர்நிைறந்த பைற ர்வாசி ம், கூத்தில் வல்லவ மாகிய 
சாக்ைகயன் ஒ வன் அரசன் ன் வந்  நின் , சிவபிரான் திாி ரங்கைள 
எாித்தவிடத்ேத உைமயவைள ஒ  பாகத் க்ெகாண்  ஆ ய ெகாட் ச்ேசதம்* 
என் ங் கூத்திைன அப்ெப மான் ஆ ய ைறேய ந த் க் காட்டக், குடவர் 
ேகாமா ம் ேகாப்ெப ந்ேதவி ம் அதைனக் கண்  மகிழ்ந்தனர். 
 
    இங்ஙனம், அவ்வி வர  நன்குமதிப்ைப ம் ெபற் க் கூத்தச்சாக்ைகயன் 
விைடெபற்  நீங்கியபின், ெசங்குட் வன் மைனவி டன் அந்நிலா ற்றத்ைத விட் ப் 

றப்பட்  அரசி ப்பாகிய ேபேராலக்கத்ைத அைடந்தான். அைடந்தபின்னர், நீலன் 
தலாய கஞ்சுகமாக்கள் மைறேயானான மாடல டன் அவ்விடம்வந் , வாயில் 

காவலரால் தம்வரைவ மன்ன க்கறிவித் , அவனாைணெபற்  உட்ெசன்  
அரசைன வணங்கிச் ெசால் கின்றார்:- "ெவற்றி ேவந்ேத! ேதவாீர் எங்க க்கிட்ட 
கட்டைளப்ப ேய, ேசாழர  பழைமதங்கிய நகரஞ்ெசன் , அங்ேக, வச்சிரம் 
அவந்திமகத நாட்டரசரால் அளிக்கப்ெபற்ற பந்த ந் ேதாரண வாயி ங் ெகாண்ட 
சித்திரமண்டபத்தில் ற்றி ந்த ெசம்பியர் ெப மாைனக்கண் , வடநாட் ப் ேபாாில் 
அகப்பட்ட ஆாிய மன்னைர அவ்ேவந்த க்குக் காட்  அவன  வணங்கி நின்ேறம். 
    ----- 
    * இ , ெகா ெகாட் , ெகாட்  என ம் வழங்கும்; 'திாி ரந்தீம த் ெதாியக்கண்  
இரங்கா  ைகெகாட்  நின்றா த ற் ெகா ைம ைடத்தாதல் ேநாக்கிக் 
ெகா ெகாட்  என்  ெபயர் கூறினார்' என்பர் அ யார்க்குநல்லார். (சிலப். 6, 43). 
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    அஃதறிந்த அவ்வரசன் 'ேபார்க்களத்ேத ேபராண்ைமகாட் ப்ெபா  தங்கள் 
வாைள ம் குைடைய ம் அக்களத்திட்  உயிர்தப்பிேயா ய ேவந்தைரப் ேபாாிற் 
பி த் க் ெகாண் வ தல் ெவற்றியாகா ' என்  தன்ேசனாபதிைய ேநாக்கிக் 
கூறினான். பின்னர் அரேச! அவன் தைலநகைரவிட் நீங்கி ம ைரெசன்  
பாண் யைனக்கண்ேடம். 'அமர்க்களத்ேத தங்கள் குைடக்காம்ைப நட் வத்தைலவர் 
ேபாலக் ைகயிேல பி த் க்ெகாண் , இமயப்பக்கத் ள்ள குயிலா வம் என் ம் 
ேபார்க்களத்ைதத் றந்  றங்ெகா த் , ஆங்குள்ள சிவபிராைன வணங்கியவராய்த் 
தவக்ேகாலங் ெகாண்ேடா ன ஆாியமன்னர்கள்ேமல் இவ்வா  மிகுந்த 
சீற்றங்ெகாண்ட அரசன  ெவற்றி, இ வைரயில்லாத ைமயாகும்' என்றான் 
அப்பாண் யன்" எனச் ேசரர்பிரா க்குத் தர்தைலவனான நீலன் அவ்ேவந்தர்கூறிய 
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வார்த்ைதகைளச் ெசப்பிநின்றனன். இவற்ைறச் ெசவி ற் க்ேகட்ட ெசங்குட் வன், 
தன்ெவற்றிைய அவ் வரசர்கள் இகழ்ந்ததனாற் ேகாபம் ெப கித் தாமைரேபான்ற 
கண்கள் தழனிறங்ெகாள்ள நைக ெசய்தனன். இங்ஙனம் அரச க்குச் ேசாழ 
பாண் யர்ேமற் சீற்றம்ெப குதைல மைறயவனாகிய மாடலன் கண்  
அச்சைபயிெல ந்  நின்  'ேவந்தர்ேவந்ேத! நின் ெவற்றி விளங்குவதாகுக' 
என்ேறத்திப் பின்வ மா  கூ கின்றான். "மிளகுக்ெகா மிக்க மைலப்பக்கத் றங்கும் 
யாைனக் கூட்டங்கைள ைடய பைகவர  விய ைர யழித் ம், ஆத்திமாைல-

ைடயவ ம் ேசாழர்கு யின மாகிய ஒன்பதின்ம ங் கூ விைளத்த ெப ம்ேபாைர 
ேநாிவாயில் என்ற ஊாில் ெவன் ம், ெபாிய ேதர்ச்ேசைனக டன் இ ம்பாதவனத் த் 
தங்கி ஆங்குவிைளந்த ேபாைரக்கடந் ம், 
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    ெந ங்கட ல் மரக்கலங்கைளச் ெச த்தி ம், ன்ெனா காலத்தில் எதிர்த் வந்த 
ஆாியமன்னைரக் கங்ைகக்கைரயிற் ெசயித் ம் இங்ஙனம் ெவற்றிமாைலசூ , 
உயர்ந்ேதார் பல டன் அறிய ேவண் வனவற்ைற அறிந்த அரசேரேற! நீ வாழ்க; நின் 
ேகாபம் அடங்குவதாக; நின் வாழ்நாட்கள் ஆன்ெபா ைநயாற்  மண ம் 
அதிகமாக விளங்குக; யான் கூ ஞ் ெசாற்கைள இகழா  ேகட்ட ள்வாய்; உலகங் 
காத்தைல ேமற்ெகாண் விளங்கும் உன  சிறந்த ஆ ட்காலத்ேத ஐம்பதி 
யாண் கள்வைர கழிந் ம் நீ அறக்கள ேவள்விையச் ெசய்யா  எப்ேபா ம் மறக்கள 
ேவள்விேய ெசய்  வ கின்றாய்; இராச காாியங்கைள ெயல்லாம் ற்றச்ெசய்  
ெகாற்றவாைள வலத்ேதந்தி நிற்கும் உன் ைடய தைலநகரத்தில், ன்னி ந்த 

கழ்மிக்க உன் ன்ேனாாிேல, 
 
    * "கடற்கடம் ெபறிந்த காவல னாயி ம் 1 
    விடர்ச்சிைல ெபாறித்த விறேலா னாயி ம் 2 
    நான்மைற யாளன் ெசய் ட் ெகாண்  
    ேமனிைல லகம் வி த்ேதா னாயி ம் 3 
    ேபாற்றி மன் யிர் ைறயிற் ெகாள்ெகனக் 
    கூற் வைர நி த்த ெகாற்றவ னாயி ம் 4 
    வன்ெசால் யவனர் வளநா டாண்  
    ெபான்ப  ெந வைர குந்ேதா னாயி ம் 5 
    இகற்ெப ந் தாைனெயா ஞ்ெச  ேவாட்  
    அகப்பா ெவறிந்த அ ந்திற லாயி ம் 6 
    உ ெக  மரபி னயிைர மண்ணி 
    இ கட னீ  மாட்ேனா னாயி ம் 7 
    ச க்கப் தைர வஞ்சி ட் டந்  
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    ம க்ெகாள் ேவள்வி ேவட்ேடா னாயி ம்" 8 
    --------- 
    * இவ் வ களிற் கூறப்பட்ட ெசங்குட் வன் ன்ேனார் ெசயல்கைளப் 
பதிற் ப்பத் ப்பாடல்களி ம் பதிகங்களி ம் கண்ட ேசரர் ெசய்திகேளா  
ஒப்பி ம்ேபா , பல (3, 6, 7) ஒ வர் ெசய்ைககளாக ம், சில (8) ெசங்குட் வ க்குப் 
பிற்பட்ட ேசரர்ெசயலாக ம், ைற பிறழ்ந் ம் காணப்ப கின்றன. இதனால், 
ெசங்குட் வ க்கு ன்ேனார்கைள, இவ் வ கைளக்ெகாண்  ைறப்ப த்தல் 
அ ைமயாகும். 
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    இன் வைர ஒ வ ம் நிைலத்தவராகக் காணப்படாைமயின் இவ்யாக்ைக 
நிைலயற்றெதன்பைத நீேய ணர்வாய்; விாிந்த லகத்திற் ெப வாழ் ைடயராகிய 
ெசல்வாிடத்ேத அச் ெசல்வந்தா ம் நிைலயாெதன்பைதத் தமிழரசைர யிகழ்ந்த 
இவ்வாாியமன்னாிடத்தில் நீேய கண்டைனயன்ேறா? இனி இளைம 
நிைலயாெதன்பைத அறிஞர் உனக்கு உைரக்க ேவண் வேதயில்ைல; என்ெனனின், 
தி ைட மன்னனாகிய நீ ம் உன  நைர திர்ந்த யாக்ைகையக் காண்கின்றாய்; 
ேதவேயானியிற் பிறந்த ஒ  நல் யிர் அதனிற்றாழ்ந்த மக்கட் பிறவிக்குத் தி ம்ப ங் 
கூ ம். மக்கள்யாக்ைகயிற் ெபா ந்திய ஆன்மா அவ்வாேற விலங்குடைலெய த்த ம், 
அவ்விலங்குடைல ெய த்த  க்கமிகுந்த நரக கதிையயைடத ம் உண்டாம். 
ஆதலால், இவ் யிர்கள் ஆ கின்ற கூத்தைரப் ேபால ஓாிடத்ேத ஒ  ேகாலங்ெகாண்  
நிைலத்தல் ஒ ெபா மில்ைல. தான்ெசய்கின்ற க மவிதிக்ேகற்ப உயிர்கள் 
    அவ்வக்கதிைய அைட ெமன்ப  குற்றமற்ற அறிஞர  ெமய் ைரயாகும்; ஆதலால், 
இவற்ைற நன்குணர்ந் , எ யாரந் தாங்கிய ேவந்ேத! வழிவழியாக நின்னாைண 
வாழ்வதாக; யான் இவற்ைறப் பிறர்ேபாலப் ெபா ட்பாிசில் காரணமாக உன்பாற் 
ெசால்லவந்தவ னல்ேலன். மற் , நல்விைனப் பயனால் உத்தமசாீரம்ெபற்ற ஒ  
நல் யிர், ெசய்யேவண் ய க மங்கைளச் ெசய்த ன்றி, 
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    இவ் லகத் ப் பிறந்திறப் ேபாெரல்லா ம் ேபாம்வழியிேலேபாய் ேணகழிதைல 
யான் ெபா க்க க்கூடாதவனாக இைவகூறிேனன். ஆத ன், அறி  திர்ந்த அரேச! 
ேமாக்ஷ-மார்க்கத்ைத அளிக்கும் யாகேவதியர்கள் காட் கின்ற ேவதவழிப்ப ேய 
அரசர்க்ெக க்கப்பட்ட ெபாியயாகங்கைள நீ ெசய்தல் தகும். அவ்வறங்கைள 
நாைளச்ெசய்ேவாம் என்  தாழ்ப்ேபாமாயின், ேகள்வியளேவயான இவ்வான்மா 
நீங்கிவி ன் என் ெசய்வ ? தம் வாணாைள இவ்வளெவன்  வைரய த் ணர்ந்ேதார் 
கடல் சூழ்ந்த இப்ேப லகில் ஓாிடத்தி ம் இலர். ஆதலால், யாகபத்தினியாகிய 
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இவ்ேவண்மா டன் கூ , அரசெரல்லாம் நின்ன  ேபாற்ற அவ்ேவள்விைய உடேன 
ெதாடங்கி ஊழியளவாக உலகங்காவல் ாிந் , ெந ந்தகாய்! நீ வாழ்வாயாக" என்  
அம்மைறயவன் உபேதசித்தனன். 
 
    இவ்வா , மாடலன், ெசங்குட் வன  ெசவிேய வயலாக ேவதம்வல்ல 
தன்நாைவக்ெகாண்  உத்தம தர்மங்களாகிய வித் க்கைள விைதத்தைமயின், 
அவ்விைதகள் அப்ேபாேத விைளந்  பக்குவம்ெபற்ற உணவாய்ப் ெப க ம், 
அவற்ைற விைரந் ண் ம்ேவட்ைக அவ்வரச க்கு உண்டாகிய . அதனால், 
ேசரர்ெப மான், ேவதவழிப்பட்ட தர்மங்கைள நன்கறிந்த சிெரௗதியராகிய 
ேவள்வியாசிாியர்க க்கு, மாடலமைறேயான் கூறிய ைறேய, யாகசாந்திக்குாிய 
விழாைவத் ெதாடங்கும்ப  ஆஞ்ஞாபித்தனன்.பின்னர்த் தன்னாற் சிைறப்ப த்தப்பட்ட 
ஆாியமன்னராகிய கனகவிசயைரச் சிைறயினின்  மீட்பித் , ெபாய்ைகசூழ்ந்த ம் 
குளிர்ச்சிதங்கிய மலர்ச்ேசாைலக ைடய மாகிய ேவளாவிக் ேகாமந்திரம் 
என் மாளிைகயில் அவர்கைள வசிக்கும்ப  ெசய்வித் த் தான் நிகழ்த் ம் 
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    யாக ந்த ம் அவைர அவர  நாட் க்க ப் வதாக அறிவித் , அ  வைர 
அவ்வாாியவரசர்க்கு ேவண் ய உபசாரங்கைளச் ெசய் வ மா  வில்லவன்ேகாைத 
என் ம் ேசனாபதிக்கு மகிழ்ச்சி டன் கட்டைளயிட்டான். அவ்வாேற, அ ம்பில்ேவள் 
என் ம் அைமச்சேனா  ஆயக்கணக்கர்கைளேயவி, நீர்வளமிக்க நகரங்களி ம் 
மற்ைற ர்களி ம் சிைறப்பட்டவைர ெயல்லாம் ெவளிேயற்றிச் சிைறச்சாைலகைளத் 

ய்ைமெசய்ய ம் ஆைணயிட்டனன். 
 
    இவ்வா , ேசரர்ெப மான் ஆைணயிட்டபின், உலக ற் ந் ெதா கின்ற 
பத்தினியாகத் தான் (கண்ணகி) விளங்குதலால், 'அ ந்திற லரசர் ைறெசயி னல்ல  - 
ெப ம் ெபயர்ப் ெபண் ர்க்குக் கற் ச் சிறவா ' என ன்ேனா ைரத்த 
ெமாழியி ண்ைமைய ஆத்திமாைலசூ ய ேசாழைனக் ெகாண்  விளக்கி ம், 
ெசங்ேகால் வைள மாயின் அரசர் உயிர்வாழார் என்ற உண்ைமையத் ெதன்னாடா ம் 
பாண் யைனக்ெகாண்  விளக்கி ம், தாஞ்ெசய்த சபதம் நிைறேவறினாலல்ல  தம் 
ெகா ஞ்சினந் தணியார் அரசெரன்பைத ஆாியவரசர் அறி ம்ப  ேசரன்-
ெசங்குட் வைனக்ெகாண்  விளக்கி ம், ம ைரமாநகரம் ேகடைட ம்ப  ெகா ய 
அழைலக் ெகாங்ைகயினின்  விைளவித் ம் (இங்ஙனம் அ ஞ்ெசயல்கைளப் ாிந் ) 
ேசரநாட்ைட யைடந்  ேவங்ைகமர நீழ ல் தங்கிய நங்ைகயின்ெபா ட் , அந்தணர் 

ேராகிதன் நிமித்திகன் சிற்பாசாாிகள் இவர்கள்ெசன்  அழகுெபற அைமத்த 
பத்தினிக்ேகாயி ள்ள ம், இமயத்தினின்  ெகாணர்ந்த சிைலயில் 
ைகத்ெதாழிற்றிறைமயால் 
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    ற் விக்கப்ெபற்ற மான பத்தினிக்கட ளின் பிரதிைமக்கு அணிகலன்கெளல்லாம் 

ட் யலங்காித் ப் ஷ்பாஞ்ச  ெசய் ,திக்ேதவைதகைள ம் கைடவாயி ேல 
தாபித் , யாகேவள்விேயாமங்க ம் உற்சவங்க ம் நிக மா  கட ண்மங்கலமாகிய 
பிரதிஷ்ைடநிகழ்த்தச் ெசல் க" என்  சாத்திரம் வல்ல மக்கைள ேநாக்கி, 
வடதிைசவணங்கிய ேசரன்-ெசங்குட் வன் கற்பைன ெசய்தனன். 
    -------------- 
 
    6-வ  வாழ்த் க்காைத. 
    கண்ணகியின் உற்றார் அவள்ேகாயிற்கு வ த ம் அவ டன் 
    ெசங்குட் வன் பத்தினிைய வாழ்த்திய ம். 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
    ேமேல கூறியவா , குமாி தல் இமயம்வைர தன் ஆைணநடத்தி உலகாண்ட 
ேசரலாத க்குச் சூாியவமிசத் ச் ேசாழன்மகள் ெபற்ற ைமந்த ம், ன்ெனா காற் 
ெகாங்க டன் ேபார் ாியவி ம்பிக் கங்ைகயாற் க்கைரவைர பைடெய த் ச் 
ெசன்றவ மாகிய ேசரன்-ெசங்குட் வன் ஆாியாிடத்ேதெகாண்ட 
சினத்ேதா ந்தி ம்பித் தன் தைலநகரான வஞ்சி ள்வந்  தங்கியி ந்தகாலத்ேத, 
வடநாட்  ஆாியவரசர்பலர் அப்பக்கத் நடந்த சுயம்வரெமான்றன்ெபா ட் க் 
கூ யி ந்தவிடத்தில், 'தமிழ்நாடா ம் ேவந்தர் ேபார் வி ம்பிப் பைடெய த் வந்  
இங்குள்ள ஆாியவரசர்கைள ெவன்  இமயவைரேமல் தங்கள் இலச்சிைனகளாகிய 
வில்  மீன்கைளப் ெபாறித் ச்ெசன்ற காலங்களில் எங்கைளப் ேபா ம் 
ெப ேவந்தர்கள் இந்நாட் ல் இ ந்திலர்ேபா ம்' என்  தம்மில் ஒத் ப்ேபசித் 
தமிழரசைரயிகழ்ந்  நைகயா ய 
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    ெசய்திைய ஆங்கி ந் வந்த மாதவர்சிலர் ெசால்லக்ேகட் , இயற்ைகயி ள்கின்ற 
உ ைளெயான்ைறக் குணிைலக்ெகாண்  உ ட் னாற்ேபாலப் பத்தினியின் 
ெபா ட் க் கற்ெகாணர ேவண் -ெமன்ெறண்ணியி ந்த அவ்வரச ள்ளத்ைத 
அம்மாதவர் வார்த்ைத கிளரச் ெசய்தைமயால் உடேன தன்பைடகைளத் 
திரட் ச்ெசன்  ஆாியநாட்டரசைரப் ேபாாில் ெவன்  அவர் த்தைலயிற் 
பத்தினியின் ப மத் க்குாிய இமயக்கல்ைலச் சுமத்திக்ெகாண்  அங்கி ந்  தி ம்பி 
ெவற்றிமகிழ்ச்சி டன் கங்ைகயாற்றிற் றங்கி அப்ப மத்ைதக் கங்ைகயாட் த் 

ய்ைமெசய்  தன் சினநீங்கி வஞ்சிமாநகரமைடந்  ேவந்தர் பல ந் ெதாழத்தக்க 
ப மஞ் ெசய்வித் ப் பத்தினிக்கட ைளப் பிரதிஷ்ைட ெசய்தேதா ,அக்ேகாயி ல் 
அரசெரல்லாம் தத்தம் திைறகைளக்ெகாண்  வந்  வணங்கும்ப ம் ெசய்வித்தனன். 
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    இஃ  இங்ஙனமாக, ம ைரமாநகாில் ன்ைனவிைனயாற் ேகாவலன் 
ெபாற்ெகால்லனாற் ெகாைல ண்ண அ  ேகட்ட அவன் மைனவி கண்ணகி 

ன்பமிக்குக் கண்ணீர் ெப க்கி தியிற் ரண்ட கூந்தைலவிாித் த் 
த மேதவைதையப் பழித் க்ெகாண்  பாண் யன் ன் ெசன்  வழக்காட, அவள  

க்கத்ைதக்கண்  ெபாறாத அவ்வரசன் தன் ெசங்ேகால் வைளந்தைமயால் 
உயிர்நீத்தைத ம், ேகாவலன் ெகாைல ண்ட ேகட்  அவன் தந்ைத 

ற ண்டைத ம்,தாய் இறந்தைமைய ம், மாடலெனன் ம் அந்தணன் 
லங்ேகள்வி ற்  மிக ம் க்கித் க் கண்ணகியின் ெசவி த்தா ம், அ த்ேதாழி ம் 

( க்கியத்ேதாழி), சாத்தன் ேகாயி ல் வா ம் 
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    ேதவந்திெயன் ம் பர்ப்பனத்ேதாழி ம் ஆகிய வ ஞ் ேசர்ந்  கண்ணகிையக் 
காணேவண்  ம ைரக்கு வர ம், அப்பத்தினியின் சீற்றத்தால் அந்நகரம் 
ெவந்தெசய்திைய யறிந் , கண்ணகிைய அைடக்கலமாகப்ெபற்  அவள  ன்பம் 
ெபாறாம யிர்விட்ட மாதாியின்மகள் ஐைய என் ம் இைடக்குலமகைளயைடந்  
அவ டன் ேசர்ந்  ம ைரநீங்கி ைவையக்கைர வழிேய ெசன்  தி ச்ெசங்குன்  
என் ம் மைலமீேதறி,ஆங்குப் பிரதிஷ் க்கப்ெபற்ற கண்ணகி ேகாட்டத்ைதயைடந்  
அப் பிரதிஷ்ைடையச் ெசய்  சிறப்பித்  நின்ற ேசரன்-ெசங்குட் வைன 
ஆங்குக்கண்  அவ க்குத் தங்கள் வரலா கைளெயல்லாம் ைறேய உைரத்தனர். 
உைரத்தபின்,அவர்க ள் ேதவந்தி என் ம் பார்ப்பனத் ேதாழி ம் ெசவி ம் 
அ த்ேதாழி ம் -கண்ணகியின் யர்ெபாறா  அவள்தா ம் தம்மாமி ம் உயிர்நீத்த ம், 
மாமனாகிய மாசாத் வா ம், தந்ைத மாநாய்க ம், ேகாவலன்காதற்கணிைக 
மாதவி ம், அவள்மகள் மணிேமகைல ம் ற  ண்ட மாகிய ெசய்திகைள 
அப்பத்தினிக்கட ள் ன் ெசால் ப்,பின் தம் டன்வந்த ஐையைய அக்கட ட்குக் 
காட்  'நின்ைன அைடக்கலமாகப் ெபற்  அவ்வைடக்கலப் ெபா ைளக் 
காத்ேதாம்ப யாமல் உயிர் றந்த மாதாி என் ம் இைடக்குல தியாளின் 
மகைள ம் பார்' என்  கூறி அ தரற்றி நின்றார்கள்.இங்ஙனம் இவர்கள் 
அரற் கின்றேபா , ெபாற்சிலம் ம் ேமகலாபரண ம் வைளக்ைகக ம் வயிரத் 
ேதாடணிந்த கா க ம் மற் ம்பல அணிக ம் அணிந் ெகாண்  மின்னற்ெகா  
ேபான்ற உ வெமான்  மீவிசும்பிற் ேறான்றிய . 
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    அதைனக்கண்ட ெசங்குட் வன் ெபாி ம் அதிசயமைடந்தான். அப்ேபா  
அவ்வரச க்குக் கண்ணகி, தன் கட ணல்லணி காட் யேதா , தன்ைனக் காணவந்த 
மகளிைரேநாக்கித் "ேதாழிகாள்! ெதன்னவனாகிய பாண் யன் சிறி ங் 
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குற்ற ைடயவனல்லன். அவன் ேதேவந்திரன் சைபயில் நல்வி ந்தாய் 
விளங்குகின்றான். நான் அவ்வரசன் மகள் என்றறி ங்கள். கன் வைரப்பாகிய 
இம்மைலயில் விைளயாடல் ாிய எனக்குப் ெப வி ப்பமாதலால் இவ்விடத்ைதவிட்  
யான் நீங்ேகன். என்ேனா  என் ேதாழிகளாகிய நீவி ம் ேசர்ந்  விைளயாடவ திர்" 
என்  தன் பழைமெகாண்டா  அப்பத்தினி கூறினள். இங்ஙனம் பத்தினித்ெதய்வம் 
ேநர்நின் கூற அவற்ைறக் ேகட் ந்தவராகிய வஞ்சிமகளி ம் ெசங்குட் வன் 
ஆயமகளி ம் வியப் ற் த் தங்களிற்கூ , அத் ெதய்வத்ைத ம் அத்ெதய்வஞ் சஞ்சாித்த 
தமிழ்நாடா ம் அரசர் வைர ம் அம்மாைன கந் கம் ஊசல்வாிகளா ம் 
உலக்ைகப்பாட்டா ம் பலவா  வாழ்த்திக்ெகாண்  பா னர். வில் 'ேசரன்-
ெசங்குட் வன் நீ ழிவாழ்க' என்  அத் ெதய்வ வ ம் அரசைன வாழ்த்தி 
மைறந்த . 
    -------------- 
 
    7-வ  வரந்த காைத. 
    பத்தினி, ெசங்குட் வைன ம் பிறைர ம் அ க்கிரகித்த . 
 
    வடதிைசைய ெவன் வணக்கிய ேசரலர்ெப மானான ெசங்குட் வன், பத்தினிக் 
கட ள  ெதய்வ ைவ ேமற் கூறியவா  தாிசித்தபின்னர், ேதவந்திெயன் ம் 
பார்ப்பனிையேநாக்கிச் 'சிறி ன்னர் நீங்கள் அ தரற்றிக்ெகாண்  பத்தினி ன்  
கூறிய மணிேமகைலெயன்பவள் யார்? 
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    அவள் ற  ண்டதற்குக் காரணம் யா ? ெசால் க' என்  ேகட்டனன். 
ேதவந்தி ம், கணிைகயர்குலத்  யர்ந்தவளான மணிேமகைலயின் றைவக் 
கூறத்ெதாடங்கி - "அரேச! நின்ெவற்றி ெப குக: நின்னா  வளஞ்சிறப்பதாக; 
ேகாவல க்கு மாதவிவயிற் தித்த மணிேமகைலயானவள் கன்னிப் 
ப வமைடந்ததற்ேகற்ற அறிகுறிகெளல்லாம் நிரம்பினளாயி ம், காமக்குறிப் ச் 
சிறிேத ம் இல்லாதவளாயினள். அதனால், நட் வனார் கூத் த யன 
பயில்வியாைமயின் குலத்தைலவர்களாகிய ெசல்வர்கள் அவைளக் ெகாள் தற்கு 
நிைனந்திலர். இங்ஙனமாதலறிந்  மணிேமகைலயின் பாட்  சித்திராபதி, தன்மகள் 
மாதவிக்கு அவள்நிைலைமகூறி மன வ த்தமைடயத் தாயின்க த்தறிந்த அம்மாதவி, 
மணிேமகைலைய உடனைழத் க்ெகாண்  அவைளக் கணிைகயர்குலத்திற் கவிடா , 
மன்மதன் தானிைனத்தி ந்த எண்ணம் ப தாகித் தன்க ம் வில்ைல ம் 
மலர்வாளிகைள ம் ெவ நிலத்ெதறி ம்ப , மணிேமகைலயின் கூந்தைல 
மாைல டன் கைளவித்  இந்திரவிகாரமைடந்  ெபௗத்தத மத்ேத ேசர்த்தனள். 
இச்ெசய்திேகட்ட அரச ம் நகரத்தா ம், கிைடத்தற்காிய நன்மணிையக் கட ல் 
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ழ்த்தவர்ேபாலப் ெப ந் ன்பமைடந்தனர். மணிேமகைல தன் ைவராக்கியத்ைதச் 
சங்கத்தாரான அறவணவ களிடம் ெசன் கூறிப் பிக்ஷுணியாயமர்ந்த ெசய்திைய, 
அவ்வ கேள அன்ேபா ம் எமக்குக் கூறினார். இவ்வா , இளம்ப வத்ேத 
மணிேமகைல தன் அழகிய ேகாலத்ைத அழித் த் ற  ண்டாளாத ன் நான் 
கதறியழலாயிேனன்" என்  ன்னடந்த வரலா கைளத் ேதவந்தி கூறி த்தாள். 
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    பின்னர்ச் சாத்தெனன் ந் ெதய்வம் தி க்ெகன்ேறறியதனால் ஆேவசங்ெகாண் , 
அத்ேதவந்தி, கூந்தல்குைலந்  விழ ம், வந் க்க ம், ெசவ்வாய்ம த் ச் சிாிப் த் 
ேதான்ற ம், ெமாழித மாறி கம்வியர்க்க ம், ெசங்கண் சிவக்க ம், 
ைககைளேயாச்சிக் கால்ெபயர்த்ெத ந் , பல மின்னெதன்  ெதாியவாராத 
அறி மயக்க ைடயவளாய் நா லர்ந்  ெதய்வம்ேபசும் ேபச்சுக்கைளக் 
கூறிக்ெகாண் ,ெசங்குட் வன் தி ன்பி ந்த மாடலைனேநாக்கி "மாடல! யான் 
பாசண்டச் சாத்தன். இப்ேபா  இத் ேதவந்தியின் ேமல் ஆேவசித் ள்ேளன். 
பத்தினிக்கட ளின் பிரதிஷ்ைடையத் தாிசிக்கேவண்  இங்குவந் ள்ள மகளி ள்ேள 
அரட்டன்ெசட் யின் இரட்ைடப்ெபண்க ம் ஆடகமாடத் த் தி மால் 
ைகங்காியம் ாி ம்[*] ேசடக்கு ம்பியின் இளம்ெபண் ம் ஈங்கி க்கின்றனர். 
மங்கலாேதவியின் ேகாயிற் பக்கத் ள்ள மைலயிடத்ேத, மயிற்கல் ன் 
பிடர்தைலயினின் றிழிகின்ற நீரால் நிரம் ம் ெபாய்ைககள் பலவற் ள்ேள 
இைடயி ப்ப ம், சிறியஅழகிய கற்கேளா  மாைவக் கைரத்தாெலாத் வி ம் 
நீ ைடய மாகிய சுைனெயான்றிற் குந்  நீரா ேவார் பண்ைடப்பிறப்பின் 
ெசய்திகைள அறிந்ேதாராவர் என்ப பற்றி, அம்மங்கலாேதவி ேகாயி ன் வாயி ேல 
நீ இ ந்தேபா , அந்நீ ள்ள கரகத்ைத 'இ  நீ ெகாள்ளத்தக்க'ெதன்  நான் உன்பாற 
ெகா த்ேதனன்ேறா. 
    ---- 
    [*] ேசடக்கு ம்பி என்பதற்குத் தி வ பி ப்பான் என்  கூ வர், அ ம்பத-

ைரயாசிாியர் (பக். 75). தி வ பி ப்பான் - அ ச்சகெனன்ப  'ந விற்ேகாயிற் 
றி வ பி க்கும் தரபட்ட ம்' என் ம் சாஸனப்பகுதியால் ெதாிகின்ற .* ( South 
Indian Inscriptions, Vol. III. p.84.) 
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    அந்நீர்க்கரக ம் இப்ேபா  உன் ைகயின்கண்ேண உள்ள . சந்திராதித்தர் 
உள்ளவள ம் அந்நீாின் கட ட்டன்ைம ஒழியா . இக்கரகத் நீைரச் ெசங்குட் வன் 

ன்ேன ள்ள இவ்விளம்ெபண்கள் வர்மீ ம் ெதளிப்பாயாயின், இன்ேனார் 
ற்பிறப்பிைன அறிந்ேதார் ஆவர்; இத ண்ைமைய நீேய ேசாதித் ப் பார்." என்  

கூறினாள். 
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    இங்ஙனம் ேதவந்தி ஆேவச ற் க்கூறிய வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட ம், 
ெசங்குட் வன் மிக ம் விம்மித ற் ப் பக்கத்தி ந்த மாடலன் கத்ைத 
ேநாக்கினான்.அப்ேபா  அவ்வந்தணன் மகிழ்ச்சி ற்றவனாகிச் ெசங்குட் வைன 
வாழ்த்தி-'அரேச! இ  ேகட்பாயாக;மாலதிெயன் ம் பார்ப்பனமா  
தன்மாற்றாள்குழந்ைதைய எ த் ப் பால் ெகா க்கப் பழவிைனவயத்தால் 
அப்பால்விக்கிக் குழந்ைத ைகயிேலயிறக்க ம், அதன்ெபா ட்  ஆற்றாளாய்ப் 
ெப ந் ன்பமைடந் , பாசண்டச்சாத்தன் ேகாயில் ெசன்  அத்ெதய்வத்தின்பால் 
வரங்கிடந்தாள். அவள  ெப ர்ந் யர்க்கிரங்கி அச்சாத்தன் குழந்ைத க்ெகாண்  
வந்  ’அன்னாய்! யான் வந்ேதன்;இனி உன் யெராழிக' என்  கூற ம், 
அம்மாலதி ம் மாற்றாந்தா ம் அதைன வளர்க்கக் காப்பியம் என் ம் பழங்கு  
ெபா வைடய வளர்ந் ,பக்குவம் வந்த ம் அப்பிள்ைள இத்ேதவந்திைய மணந்  
இவேளா ம் எட் யாண்  இல்லறம் நடத்திவந்தான்.* 
    இவ்வா  நிக ங்கால், ஒ நாள், தன் மைனவியாகிய இவட்கு அச்சாத்தன் தன் 
ெதய்வ ைவ ெவளிப்ப த்திக் காட் த் 
    --------------- 
    * இங்ஙனேம, கண்ணகியின் பார்ப்பனத்ேதாழியான ேதவந்தியின் வரலாற்ைற, 
இளங்ேகாவ கள் கனாத்திற ைரத்த காைதயி ம் விாித் க் கூ வர். 
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    தன் ேகாட்டத்திற்கு வ ம்ப  இவ க்குக் கட்டைளயிட்  
மைறந்தனன்.மைறந்தவன், நான் மங்கலாேதவியின் ேகாட்டத்தி க்கும் ேபா , 
அந்தண க்ெகாண்  வந் ேதான்றி, உறியிலைமந்த இக்கரகத்ைத 
என்ைகக்ெகா த்  நிகழ்வ கூறி, இதைனச் ேசமமாக ைவத்தி க்கும்ப  எனக்குக் 
கூறிச்ெசன்றான். அங்ஙனஞ் ெசன்ற தல் இ வைர அவன் தி ம்ப என்பால் 
வந்திலன்; அதனால் இக்கரகத்ைதத் தவறவிடா  என் டன் ெகாண் வந்ேதன். 
இவ்வாறாதலால், அச்சாத்தெனன் ந் ெதய்வேம தன் பார்ப்பனியாகிய 
இத்ேதவந்தியின்ேமல் இப்ேபா  ஆேவசித்  இக்கமண்டலநீைரத் ெதளிக்கும்ப  
கூறினான். ேவந்தர்ேவந்ேத! இங்குள்ள இச் சி மியர்ேமல் இதனீைரத் ெதளித் ச் 
சாத்தன்கூறிய அவ் ண்ைமகைள நாம் இனியறிேவாம்" என்  அம் 
மாடலமைறேயான் நிகழ்ந்த வரலா கைளக்கூறித் தான் ெகாணர்ந்த கமண்டலத்  
நீைர, அங்கி ந்த ெபண்கள் வர்ேம ம் ேராக்ஷித்தனன். உடேன, அச்சி மிகட்குத் 
தங்கள் பழம் பிறப் ணர்ச்சி வந்தைடய ம், அம் வ ந் தனித்தனியாக 
அ யில்வ மா  லம்பலானார்கள்:- 
 
    ( தலாமவள்) "யான்ெபற்ற மகேள! யாவ ம் கழத் தக்க உன்கணவன் 
கூடாெவா க்கத்தனாய் உன்ைன இகழ்ந் நின்ற நிைலைமக்கு வ ந்திநின்ற 
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உன்தாயாகிய யா ம் அறியாமேல அந்நியநா ெசன் , உற்றாெரா வ ம் 
இல்லாதவிடத்தில் தன்னந்தனிையயாய்க் கணவ டன் க ந் யரமைடந்தைனேய" 
(என்றரற்றினாள்). 
 
    (இரண்டாமவள்) "என் டன் கூடேவயி ந் வந்த உன்மைனவி ம் 
என்ம கி மாகிய கண்ணகிைய 
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    அைழத் க் ெகாண் , ந நிசியில் ெப ந் யரத்ேதா  ெசன்றைனேய; இதைன 
நிைனக்குந்ேதா ம் என்ெனஞ்சம் வ த்தமிக்குப் லம் கின்ற ; இத் யரம் என்னாற் 
ெபா க்கக்கூடவில்ைல;என் அ ைம மகேன! என்பால் ஒ கால் வாராேயா"(என்  
கதறினாள்). 
 
    ( ன்றாமவள்) "இைளேயாேன! நீ என்மைனயிற் றங்கியி ந்த காலத்ேத 
ைவையயாற்றில் நீராடச்ெசன்றி ந்த நான் தி ம்பிவந்தேபா  ஊராரால், ஐேயா! நீ 
ெகாைல ண்டைதக் ேகட்ேடன். ேகட்டதற்ேகற்ப, மைனயில்வந்  நான் பார்த்தேபா  
நின்ைனக் கண் ேலன். எந்தாய்! என்ைனயறியா  எங்குச்ெசன்றைனேயா, 
ெதாிந்திலேன!" (என்ற தாள்). 
 
    இவ்வாறாக அச்சி மிகள் வ ம் திேயார் ேபசும் ேபச்சால் ெசங்குட் வன் 
தி ன்ேப அக் ேகாட்டத்தில் அரற்றியழ ம், ேபாந்ைதமாைலயணிந்த அவ் 
ேவந்தர்ெப மான் வியப் ற்  மாடலன் கத்ைத ம ைற ம் ேநாக்க,அரசன  
குறிப்பறிந்  அவைனயாசீர்வதித்  அம்மைறயவன் கூ வான்:- "அரேச! 
ஒ காலத்தில், மதயாைன ைகக்ெகாண்டதனால் உயிர்ேபாகும் நிைலைமயி ந்த 
அந்தணெனா வன  ெப ந் யர் ஒழி ம்ப  அவைன அவ்யாைனயின் ைகயி ந்  
தப் வித் த் தாேன அதன் ைகயிற் குந் , ெகாம் களின் வழியாக அதன் 
பிடர்த்தைலயிேலறி வித்யாதரன்ேபால விளங்கித் தன்ன ஞ்ெசயைலக் காட் ய 
ேகாவலன  (இவன  இவ்வாிய ெசயைல அைடக்கலக்காைத (42-53)யி ம் 
இளங்ேகாவ கள் கூறினர்.) 
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    அன் ைட மைனவிேமல், இம் வ ம் ெப ங்காதல் ைவத்தவராதலால், 
விண்ணா ெசன்ற அவேரா  தா ஞ் ெசல்லத்தக்க நல்லறத்ைத இன்ேனார் 
ெசய்யா ேபாயினர். அதனால், இவர்கள் கண்ணகியின்பாற் ேபரன் ைடயராய், 
அரட்டன்ெசட்  மைனவிவயிற்றில் இரட்ைடகளாகச் ேசர்ந்  வஞ்சி ாிற் 
பிறந்தனர்; ஆயர் மகளாகிய மாதாி ற்பிறப்பிற் கண்ணகிேமல் ைவத்த 
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காதன்மிகுதியா ம், தி மால்ெபா ட் க் குரைவக்கூத்தா ய விேசடத்தா ம் 
ேசஷசாயியாகிய அப்ெப மான  தி வ பி ப்பான்குலத்திற் சி மகளாகத் 
ேதான்றினள். இதனால் நல்லறஞ்ெசய்தவர் ெபான் லகைடத ம், ஒன்றிற் காதல் 
ைவத்ேதார் மியிற் பற் ள்ளவிடத்ேத பிறத்த ம், அறம்பாவங்களின் பயன் உடேன 
விைளத ம், பிறந்தவர் இறத்த ம்,இறந்தவர் பிறத்த ம் தியனவன்றித் 
ெதான்ைமப்பட்டன என்ப  நன்குவிளங்கும். இடபா டனாகிய சிவபிரான் 
தி வ ளா தித் ப் கழ்மிகுந்த மன்னவனாக நீ விளங்குதலால், அரேச! 

ற்பிறவியிற் ெசய்த தவப்பயன்கைள ம் ெபாிேயார் தாிசனங்கைள ம் ைகயகத் ப் 
ெபா ள்ேபாற் கண்  மகிழப்ெபற்றாய்; ஊழி ழியாக இவ் லகங்காத்  ேவந்ேத!நீ 
வாழ்வாயாக" என்  கூறித், தம் ன் அ  லம்பிய அவ்விளம்ெபண்கள் வ ம் 

ற்பிறப்பில் ைறேய கண்ணகியின் தா ம், ேகாவலன் தா ம், ஆய்ச்சியாகிய 
மாதாி மாயி ந்த ெசய்திகைளச் ெசங்குட் வ க்குத் ெதளிய மாடலன் விளக்கினான். 
 
    இவற்ைறக் ேகட் ப் ெபாி ம் வியப் ற்ற ேசரர்ெப மான், பாண் நாட் த் 
தைலநகரான கூடன்மாநகரம் எாி ண் ம்ப  தன் ைல கத்ைதத் தி கிெயறிந்த 
பத்தினியாகிய 
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    கண்ணகியின் ேகாயில்ப த்தரங்க க்கு ேவண் ய மிகளளித்  நித்ேயாற்சவம் 
நிகழ்த்தி,ஆராதைன அத்ேதவந்தியால் நடந் வ ம்ப  நியமித் , அப் 
பத்தினிக்கட ைள ம் ைற பிரதக்ஷிணஞ்ெசய்  வணங்கிநின்றான்.இங்ஙனம் 
இவனிற்க,கனகவிசயெரன் ம் ஆாியேவந்த ம், பண்ேட வஞ்சியிற் சிைறப்பட்  
வி பட்ட மன்ன ம், குடகநாடா ம் ெகாங்கிளங் ேகாச ம், மா வ ேவந்த ம், 
கடல்சூழ்ந்த இலங்காதிபனான கயவாகு ேவந்த ம் ெசங்குட் வன் ன்னர் அப் 
பத்தினிைய வணங்கினவர்களாய் "ேத ! எங்கள் நாட் ற்கும் எ ந்த ளிவந் , ேசரர் 
ெப மான் ெசய்த பிரதி ைடயிற்ேபாலப் பிரஸந்ைநயாகி எங்கட்கும் அ ள் ாிய 
ேவண் ம்" என்  பிரார்த்தித்தனர்.இங்ஙனம் அவர்கள் ேவண் நின்றேபா , 
'தந்ேதன்,வரம்' என்  ஒ  ெதய்வவாக்கு ஆங்கு யாவ ங்ேகட்ப எ ந்த .அ  ேகட் ச் 
ெசங்குட் வ ம் ஏைனயரசர்க ம் ேசைனக ம் வியப் ற் , ட் லகத்ைதேய 
ேநாிற்கண்டவர்ேபால ஆரவாாித் தானந்தித்தார்கள். பின்னர், அரசெரல்லாம் தன்ன  
வணங்கிேயத்த, தத் வஞானியாகிய மாடல டன் ேசர்ந் , அப்பத்தினிக் ேகாட்டத்  
யாகசாைலயி ள்ேள ேசரன்-ெசங்குட் வன் பிரேவசிப்பானாயினன்.இங்ஙனம் 
அரசன் ெசன்றபின் யா ம் (#* இளங்ேகாவ கள் தம் வரலா பற்றிக் கூ ங் கூற் ) 
ஆங்குச் ெசல்லெவ ந்ேதன்; அப் பத்தினிக்கட ள் ேதவந்திெயன் ம் பார்ப்பனிேமல் 
ஆேவசித்தவளாகி என் ன்னர்த் ேதான்றி " ராகிய வஞ்சிமாநகரத்ேத ேபேராலக்க 
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மண்டபத்தில் உந்ைதயாகிய ேசரலாதேனா  நீ ேசர்ந்தி ந்தகாைலயில், 
நிமித்திகெனா வன் வந்  நின்ைனப் 
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    பார்த் , அரசு ற்றி த்தற்குாிய இலக்கணம் நினக்ேக ண்ெடன்  கூற, 'என் 
தைமயனான ெசங்குட் வனி ப்ப நீ ைறைமெகடச் ெசான்னாய்' என்  
அந்நிமித்திகைன ெவகுண்  ேநாக்கி, இராச்சியபாரத்ைத அகலத்தள்ளிக் குணவாயிற் 
ேகாட்டத்தில் றந்த னிவனாய் வசித் ,தைமயனான ெசங்குட் வன  
ஆட்சி ாிைமக்குக் ேக வாராதப  ேமாக்ஷ சாம்ராஜ்யத்ைத ஆளநிற்கும் 
ேவந்தனல்ைலேயா, நீ" என் , ன்னிகழ்ந்த ம் இனி நிகழ்வ மாகிய என் ைடய 
வரலா கைள ம் உைரத்த ளினாள். இங்ஙன ைரத்த இைமேயாாிளங்ெகா யாகிய 
கண்ணகியின் ெப ைமதங்கிய இச் சாிதத்ைத விளங்கக்ேகட்ட ெசல்வமிக்க 
நல்ேலார்கேள! 
 
    "பாி  மி க்க ம் பாங்குற நீங்குமின் 
    ெதய்வந் ெதளிமின் ெதளிந்ேதார்ப் ேப மின் 
    ெபாய் ைர யஞ்சுமின் றஞ்ெசாற் ேபாற் மின் 
    ஊ ண் றமின் உயிர்க்ெகாைல நீங்குமின் 
    தானஞ் ெசய்ம்மின் தவம்பல தாங்குமின் 
    ெசய்ந்நன்றி ெகால்லன்மின் தீநட் பிகழ்மின் 
    ெபாய்க்காி ேபாகன்மின் ெபா ண்ெமாழி நீங்கன்மின் 
    அறேவா ரைவக்கள மகலா த குமின் 
    பிறேவா ரைவக்களம் பிைழத் ப் ெபயர்மின் 
    பிறர்மைன யஞ்சுமின் பிைழ யி ேராம் மின் 
    அறமைன காமி னல்லைவ க மின் 
    கள் ங் கள ங் காம ம் ெபாய் ம் 
    ெவள்ைளக் ேகாட் ம் விரகினி ெலாழிமின் 
    இளம ஞ் ெசல்வ ம் யாக்ைக  நிைலயா 
    உளநாள் வைரயா  ஒல் வ ெதாழியா  
    ெசல் ந் ேதஎத் க் கு ைண ேத மின் 
    மல்லன்மா ஞாலத்  வாழ்  ாீங்ெகன." 
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    ேமற்கூறியவா , கண்ணகியின்ெபா ட்  இமயத்திற் கல்ெல க்கச் ெசன்ற 
ெசங்குட் வன், வடநா  ெசன்  தன் பைகவைரப் ேபாாில் ெவன்  கல்ெல ப்பித் , 
அதைனக் கங்ைகநீராட்  இரண்ேட க்கால் வ ஷங்கட்குப்பின் தன் ர் குந்  
பத்தினிையப் பிரதிஷ்ைடெசய்த வரலா கைளச் ெசங்குட் வன் சேகாதரராகிய 
இளங்ேகாவ கேள இனிைம ம் கம்பீர மான தம் வாக்காற் பா , அப்பத்தினிக் 
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கட ள் தம்ைம ேநாக்கிக் கூறிய வாக்கியங்கேளா ம் ைல த்தி த்தல் 
அறியத்தக்க . இப்பத்தினியின் பிரதிஷ்டாகாலத்தில் வந்தி ந்த ேவற் நாட்டரசர் 
சில ம் ேசாழபாண் ய ம், ெசங்குட் வன் ெசய்தவாேற, கண்ணகிக்குத் தத்தம் 
நகரங்களில் ேகாயிெல த் த் தி விழா நடத்திய த ய ெசய்திகைள அவ்வ கள் 
சிலப்பதிகார கப்பில் உைரெப கட் ைர என் ம் பகுதியிற் கூறியி க்கின்றனர்; 
அ  வ மா :- 
 
    ( 1 ) "அன் ெதாட் ப் பாண் யநா  மைழவறங் கூர்ந்  வ ைமெயய்தி 
ெவப் ேநா ங் கு ந்ெதாடரக் ெகாற்ைகயி ந்த ெவற்றிேவற்ெசழியன் 
நங்ைகக்குப் ெபாற்ெகால்லராயிரவைரக் ெகான்  களேவள்வியால் விழெவா  
சாந்திெசய்ய நா ம ய மைழெபய்  ேநா ந் ன்ப ம் நீங்கிய . 
 
    ( 2 ) "அ ேகட் க் ெகாங்கிளங்ேகாசர் தங்கணாட்டகத்  நங்ைகக்கு விழெவா  
சாந்திெசய்ய மைழெதாழிெலன் ம் மாறாததாயிற் . 
 
    ( 3 )"அ  ேகட் க் கடல்சூழிலங்ைகக் கயவாகுெவன்பான் நங்ைகக்கு நாட்ப  
பீ ைக ேகாட்ட ந் த்தாங்கு அரந்ைதெக த்  வரந்த மிவெளன 
ஆ த்திங்களகைவ யினாங்ேகார் பா விழாக்ேகாள் பன் ைறெய ப்ப 
மைழ ற்றி ந்  வளம்பல ெப கிப் பிைழயாவிைள  ணாடாயிற் . 
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    (4) "அ  ேகட் ச் ேசாழன்-ெப ங்கிள்ளி ேகாழியகத்  எத்திறத்தா ம் 
வரந்த மிவேளார் பத்தினிக்கட ளாகுெமன நங்ைகக்குப் பத்தினிக்ேகாட்ட ஞ் 
சைமத்  நித்தல் விழாவணி நிகழ்வித்ேதாேன"-எனக் காண்க. 
    ----------------------- 
 

7-ம் அதிகாரம் 
ெசங்குட் வன் சமயநிைல 

 
    ேசரன்-ெசங்குட் வன் ெகாண்ெடா கியமதம் ெபா வாக ைவதிக 
சமயேமயாயி ம், சிறப்பாக இவைனச் ைசவாபிமானவ ள்ளவன் என்  ெசால் தல் 
தகும். இவ்ேவந்தன் சிவெப மான் தி வ ளால் உதித்தவெனன் ம், 
அப்ெப மான ள் ெகாண்  விளங்கியவெனன் ம் இவன் சேகாதரேர கூ வர். 
 
    "ெசஞ்சைட வானவன் அ ளினில் விளங்க 
    வஞ்சித் ேதான்றிய வானவ ேகளாய்" (சிலப்.26.98-9.) 
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    "ஆேன யர்த்ேதா ன ளில் விளங்க 
    மாநிலம் விளக்கிய மன்னவன்" (சிலப்.80.141-2.) 
 
    இவன  ைசவாபிமானத்ைத அ யில்வ ம் மற்ெறா  ெசய்தி ம் விளக்குவதாம். 
வஞ்சியினின்  வடநாட் யாத்திைரக்குப் றப்ப ங்காலத்ேத, இவ் ேவந்தன், 
சிவபிரான் 
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    பா ைககைள வணங்கிவாங்கிச் சிரசில் தாித் க்ெகாண்  தன் அரசுவாவின்ேமல் 
ஆேராகணித்தனெனன் ம்,அப்ேபா  ஆடகமாடெமன் ங் ேகாயி ற் 
பள்ளிெகாண்ட தி மால் பிரசாதத் டன் சிலர் வந்  இவைன வாழ்த்திநிற்க, 
தன் யிற் சிவபிரான் தி வ நிைலகைளத் தாித்தி ந்தைமயின்,அத் தி மால் 
பிரசாதத்ைத வாங்கித் தன் மணிப் யத்தில் தாங்கிக்ெகாண்  ெசன்றனெனன் ம் 
இளங்ேகாவ கள் குறிக்கின்றார். இவற்ைற, 
 
    "நில க்கதிர் த்த நீளி ஞ் ெசன்னி 
    உலகுெபாதி வத் யர்ந்ேதான் ேசவ  
    மறஞ்ேசர் வஞ்சி மாைலேயா  ைனந்  
    இைறஞ்சாச் ெசன்னி யிைறஞ்சி வலங்ெகாண் " (சிலப்.26:62_67) 
 
    "கடக்களி யாைனப் பிடர்த்தைல ேயறினன் 
    குடக்ேகாக் குட் வன் ெகாற்றங் ெகாள்ெகன 
    ஆடக மாடத் தறி யி லமர்ந்ேதான் 
    ேசடங் ெகாண்  சிலர்நின் ேறத்தத் 
    ெதண்ணீர்க் கரந்த ெசஞ்சைடக் கட ள் 
    வண்ணச் ேசவ  மணி  ைவத்த ன் 
    ஆங்க  வாங்கி யணிமணிப் யத் த் 
    தாங்கினனாகி-(சிலப்.26:60-67) 
 
    என் ம் அ களால் அறியலாம். இவற்றால்,சிவபிரான்பால் இவ் வரச க்கி ந்த 
பத்தி விளங்கத்தக்க . ஆயி ம்,பிற்காலத்தரசர் சிலர்ேபால மதாந்தரங்களில் 
ெவ ப் க் காட் த ன்றித் தன்காலத்  வழங்கிய எல்லாச்சமயங்களி ம் 
அன் ைவத்  ஆதாித்  வந்தவன் ெசங்குட் வெனன்ேற ெதாிகின்ற . 
 
    Page 99 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 74

    இவனாட்சிக் காலத்திேல, வஞ்சி ாில், ைவதிக ம் ைசந ம் ஆசீவக ம் 
(ஆசீவகம் - சமணசமயத்தின் பாகுபா க ள் ஒன் ; இம்மதத்தினர்க்குத் ெதய்வம் 
மற்க ெயன் ம், ல் நவகதிெரன் ம் கூ வர். (மணிேம. 27: 112 அ ம்பத ைர.)) 
ெபௗத்த ம் தம்மிற் கலந்  வாழ்ந்  வந்தனர். மணிேமகைல, அந்நகர்க்குச் 
ெசல்லேநர்ந்தேபா , சமயவாதியேராெடல்லாம் அவள் அளவளாவினள் என்பதனால் 
இதைனயறியலாம். இஃ  என்? ெசங்குட் வ க்கு உடன்பிறந்தவரான 
இளங்ேகாவ கள் அ ஷ் த்தமதம் ைசநேமயாதல் ேவண் ெமன் , அவர  
வாக்கின்ேபாக்கால் ெதாிகின்ற . ெசங்குட் வ க்கும் அவன் சேகாதரர்க்கும் மிகுந்த 
நட்பினரான கூலவாணிகன் சாத்தனார் ெகாள்ைகேயா, ெபௗத்தமதெமன்பதில் 
ஐயமில்ைல.இனிச் ெசங்குட் வனால் ெதய்வமாக வணங்கப்ெபற்ற 
கண்ணகி ங்ேகாவல ங் ெகாண் ந்த மத ம் அப்ெபௗத்தேமயாெமன்ப , 
மணிேமகைலைய ேநாக்கிக் கண்ணகிக்கட ள் தன்னிகழ்ச்சிகூறிய வாக்கியங்களால் 
நன்கறியப்ப ம். (மணிேம. 29: 42-61.)இங்ஙனம், ெபௗத்தச்சார்பினரான ேகாவலன் 
கண்ணகிகளின் தந்ைதயர் ெகாண்ட சமயங்கேளா, ைறேய ெபௗத்த ம் ஆசீவக ம் 
ஆகும்.(சிலப். 27: 90-100.) இவற்றால், ெசங்குட் வன் காலத்தி ந்த ெதன்னாட் ச் 
சமயநிைலைய ேநாக்குமிடத் , அஃ  இக்காலத் ப்ேபாற் பரம்பைரய ஷ்டானத் க் 
குட்படா  அவ்வவர் அறிந் கைடப்பி த்த ெகாள்ைகமாத்திைரயாகேவ 
இ ந்தெதன்ப  விளக்கமாம். தந்ைதமதம் மக க்கும் தம்பிமதம் தைமய க்கும் 
உாியதாக அக்காலத்தி ந்ததில்ைல. ஆயி ம், உற ைறயி ம் நீதி ைறயி ம், 
தம் ளி ந்த ெகாள்ைக ேவ பா பற்றி அவர்கள் ஒ கா ம் 
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    பிாிந்தி ந்தவரல்லர். அக்காலவியல்  அங்ஙனமாத ன்,ேசரன் -ெசங்குட் வன் 
தன்ைனச்சார்ந்த அந்நியமதத்தவைர அபிமானித்த ம் ஆதாித்த ம் 
வியப் ைடயனவல்ல எனலாம். இவ்வாேற, பிற்காலத் த் தமிழரச ம் மதாந்தரங்கைள 
அபிமானித்தி க்குஞ் ெசய்தி சாஸனங்களால் அறிந்த .(இராஜராஜேசாழன் 1, 

த ேயார் ைசவாபிமான மிக்கவர்களாயி ம், இவ்வாேற ைசநெபௗத்த மதங்கைள 
அபிமானித்  வந்தவர்கள் என்ப  அவர்கள் சாஸனங்களால் அறியப்ப கின்ற . 
(ேகாபிநாதராயரவர்கெள திய ேசாழவமிச சாித்திரம். பக். 17.)) இனிச் ெசங்குட் வன் 
தன் ைவதிகச்சார் க்ேகற்ப, பிராமணைரப் ெபாி ம் ஆதாித் , அவர்கள் கூ ம் 
உ திெமாழிப்ப ேய ஒ கி வந்தவெனன்ப , மாடலெனன்ற மைறயவனிடம் அவன் 
காட் ப்ேபாந்த ெகௗரவச் ெசய்ைககளாக ன்பறிந்தவற்றால் விளக்கமாகும். இவன் 
தமிழ்ேவந்தனாயி ம் க்ஷத்திாிய வ ணத்தவனாதலால், அவ் வகுப்பினர்க்குாிய 
யாகாதிகைள அந்தணைரக்ெகாண்  ெசய் வந்த ம்(சிலப். 28: 175-194.) 
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பிராமணைர ம் அவர் தர்மங்கைள ம் ெபாி ம் ேபாற்றி வந்தைம ம்(சிலப். 26: 247-
250.) அறியத்தக்கன. 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    page 101 

8-ம் அதிகாரம் 
ெசங்குட் வன் சமகாலத்தரசர். 

 
    ெசங்குட் வன் காலத்ேத, தமிழ்ப் ெப ேவந்தர்களாகிய ேசாழபாண் யேரா  அவர் 
கீழடங்கிய சிற்றரசர் பல ம் மிகுந்தி ந்தனர். தமிழ்ப்ெப ேவந்த ள் ம் 
பலகிைளயினர் தத்தம் நாட் ன் ஒவ்ெவா பகுதிகைளப் பிாித்தாண்  வந்தனெரன்ப  

ன் ல்களால் உய்த்தறியப்ப கின்ற . ேசராில் ெதாண் ைய ம் மாந்ைதைய ம் 
தைலநகராகக்ெகாண்  ஆட்சி ாிந்தவர்கைள ன்னேர குறிப்பிட்ேடாம். இவ்வாேற 
ேசாழபாண் யாி மி ந்தனெரன்ப  றநா  த யவற்ைற ேநாக்குமிடத் ப் 

லப்படக்கூ யேத. ஒ  லவர் ஒேர ேவந்தர்வமிசத்திற் பலைரப்பா ம்ப  
ேநர்ந்ததற்கு இ ேவ காரணமாகும். இவ்வா  ெகாள்ளாவிடத் , பலவரசர் ஒேர 
வமிசத்தில் ஏககாலத்தில் இ ந்தவராகக் காணப்பட் ச் சாித்திரெவாற் ைம 
ெப வதில் மயக்கங் ெகாள்ள ேந ம். இங்ஙனம் ேவந்தர் வமிசங்க ம் தனித் 
    தனிக் கிைளக ைடயனவாயி ம், ெசங்குட் வன் காலத் ச் ேசாழ 
பாண் ய ள்ேள தைலசிறந் நின்ற அரசர்சிலைர நாம் ன் ல்களினின்  
குறிப்பிடலாகும். அன்ேனாரகைள அ யில் வ மா  காண்க :-- 
 
    [ேசாழர்.] 
 
    ெசங்குட் வன்காலத்திற் ேசாணாடாண்ட அரசர்கள் பலராயி ம், க்கியமாக, 
உைற ர்ச்ேசாழ ம் கார்ச்ேசாழ ெமன இ பகுதியினராகக் ெகாள்ளலாம். " 
மாடம ைர ம் 
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    பீடா றந்ைத ம் - ஒ னற் கா ங் க ெக வஞ்சி ம்"(சிலப்பதி. 8: 3-4.) எனச் 
ேசாணா  தங்காலத்தில் இரண்  இராஜதானிக  ைடயதாயி ந்தைத 
இளங்ேகாவ க ம் குறிப்பி வர்.(காிகாற்ெப வளத்தான், உைற ைர நீங்கிப் 

காைரத் தன் தைலநகராகக் ெகாண்டாெனன்  பட் னப்பாைல (அ . 285.)) 
குறிப்பிக்கும்.)ெசங்குட் வன் தா டன் பிறந்த அம்மா ம் ேசாழன் மணக்கிள்ளியின் 
மக மாகிய ெந ங்கிள்ளி உைற ைர ஆண்  வந்தனன்.( றம். 44, 45, 47-ம் 
பாடல்கள்) இவ் ைற ர்ச் ேசாழர்க்கும் கார்ச்ேசாழர்க்கும் ெப ம்பைக ண்  ேபார் 
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நிகழ்ந்  வந்ததாகப் றநா ற்றால் அறியப்ப கின்ற . கார்ச்ேசாழெரன்பவர், 
காிகாலன்மகனாகக் க தப்ப ம் கிள்ளிவளவ ம் (இவேன, மணிேமகைலயிற் கண்ட 
ேசாழன்.) அவன் தம்பியாகிய நலங்கிள்ளி மாவர். இவ டன் காாியாற்றங்கைரயில் 
நடந்த ேபாாிேல, ெசங்குட் வனம்மானாகிய ெந ங்கிள்ளி இறந்தான் என்ப , 
'காாியாற் த் ஞ்சிய' என அவன் விேச க்கப்ப தலா ம்( றம். 47.) அப்ேபாாில் 
கிள்ளிவளவன் தம்பிேய ெவற்றிெபற்றவெனன்ப , "ஆர் ைன ெதாிய 
விளங்ேகான்றன்னால், காாியாற் க்ெகாண்ட காவல் ெவண்குைட, வ ெக  தடக்ைக 
மாவண் கிள்ளி" எனச் சாத்தனார் மணிேமகைலயிற் கிள்ளிவளவைனக் கூ தலா ம் 
(மணி. 19: 126-128.) லப்ப கின்றன.ெசங்குட் வன் அம்மானாகிய ெந ங்கிள்ளி 
இங்ஙனமிறந்த ம், அவன் மகனான ெப ங்கிள்ளி உைற ாிற் பட்டெமய்தினன். 
தி க்ேகாவ ர்ச் சிறறரச ம் ெப ர மாகிய மைலயமான் தி க்காாி(இவேன 
கைடெய வள்ளல்க ள் ஒ வனாகிய காாி.) என்பவன் உைற ர்ச் ேசாழர்க்குச் 
ேசனாபதியாகவி ந்  
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    உதவி ாிந்  வந்தான்; ஆனால், இவ ம் அதிர்ஷ்ட னத்தால் இைடயில் இறந்  
விட்டான். விடேவ,ஆண் ல் இைளயனாய்ப் பட்டெமய்திய ெப நற்கிள்ளிக்கு 
விேராதமாக அவன் ஞாதியரசெரல்லாம் கிளம்பிப் ெப ங்கலகம் விைளப்பாராயினர். 
இக்காலத்ேத, அவ்விளஞ் ேசாழன் தனக்குப் ெப ந் ைணவனாக- வி ந்த 
மைலயமான  ள் ர் மைலயில் ஓ  ஒளிக்கும்ப  ேநர்ந்த . இவைன 
இவ்வாபத் க்காலத்திற் காத் வந்தவன், ற்கூறிய மைலய மான்மகன் 
தி க்கண்ணன் என்பான்.*இங்ஙனம் தன் அம்மான்மக க்கு ேநர்ந்த ஆபத்ைதக் 
ேகட்ட ம்,ெசங்குட் வன் விைரந் ெசன் ,அவ க்குப் பைகவராய்த் ேதான்றிய 
ேசாழெரான்பதின்மைர உைற ைரய த்த ேநாிவாயி ல் அழித் த் தன் 
ைமத் னச்ேசாழைனப் பட்டத்தில் நி வினான்.† இச்ெசய்தி ன்ன ம் 
விளக்கப்பட்ட . இங்ஙனம் ெசங்குட் வன் ெசய்த , அவன் இரண்டா ைற 
    வடநா  ெசன்  வந்ததற்கு இரண்ெடா  வ ஷங்கட்கு ந்தியதாகும்;அஃதாவ  -
அவன  45-ம் வயைத ஒட் யதாதல் ேவண் ம். இவ்வா ,ெசங்குட் வனால் உதவி 
    ாியப்ெபற்றவேன,பிற்காலத்தில் ெப ரனாய்,'இராசசூயம்ேவட்ட ெப நற்கிள்ளி' 
எனச் சிறப்பிக்கப் ெபற்றவன் எனத் ெதாிகின்ற . ‡ இவேன,ெசங்குட் வன், கண்ண 
    கிக்குக் ேகாயிெல த் ச் சிறப்பித்த ெசய்திேகட் த் தா ம் உைற ாிற் 
ேகாயிெலான் கட் ,அப்பத்தினிக்குத் தி விழாெவ த் ச் 
சிறப்பித்தனன்.$ ெசங்குட் வனம்மாைன ம் 
    ---------- 
    * .( றநா .174-ம்பாட் ல் இச்ெசய்தி குறிப்பிடப்ப தல் காண்க.) 
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    †(சிலப்.27:118-23)‡ ( றம்.16). $(சிலப். உைர ெப  கட் ைர.) 
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    அம்மான் ேசைய ம் பற்றி யாமீண்ெட தியவற்றிற் சில றநா  

த யவற்ைறக் ெகாண்  ஊகித்தனவாம்; ஆத ன்,அறிஞர் அவற்ைற ஏற்றெபற்றி 
ஆராய்ந் ெகாள்ளக் கடவர். இவற்றால், ெசங்குட் வன் காலத் ச் ேசாழைர 
    அ யில்வ மா  குறிக்கலாம். 
 
    [உைற ர்] [ கார்] 
    மணக் கிள்ளி காிகாற்ெப வளத்தான் 
    | | 
    (காாியாற் த் ஞ்சிய) | 
    ெந ங்கிள்ளி கிள்ளிவளவன் 
    | | 
    (இராசசூயம் ேவட்ட) (ேசட்ெசன்னி) 
    ெப நற்கிள்ளி. நலங்கிள்ளி. 
    ----------- 
 
    [பாண் யர்.] 
 
    இனிச் ெசங்குட் வன்காலத்  விளங்கிய பாண் யர் ஆாியப்பைடதந்த 
ெந ஞ்ெசழிய ம், அவன் தம்பிேயா மகேனாவாகிய ெவற்றிேவற் 
ெசழிய மாவர்.ெசங்குட் வன் சிறிய தந்ைத ம் இமயவரம்பன்-ெந ஞ்ேசரலாதன் 
தம்பி மாகிய பல்யாைனச் ெசல்ெக குட் வ ம், ஆாியபைட தந்த 
ெந ஞ்ெசழிய ம் சமகாலத்தவராகத் ெதாிகின்ற .* பிற்கூறிய ெசழியேன 
ேகாவலைன அநியாயமாகக் ெகால்வித்  அவ்வநீதிைய உணர்ந்  தன்மைனவி டன் 
உயிர்விட்டவன். "வடவாாியர் பைடகடந் ,ெதன்றமிழ்நா ெடா ங்குகாணப், 
    ைரதீர்கற்பிற் ேறவிதன் டன், அரசுகட் ற் ஞ்சிய பாண் யன் 
ெந ஞ்ெசழியன்" என்  இவைனச் சிறப்பித் க் கூ வர் இளங்ேகாவ கள்.** 
    ------------------- 
    * இ , சிலப்பதிகாரம் கட் ைரகாைதயில் வ ம் பராசரெனன் ம் பார்ப்பான் 
வரலாற்றால் அறியப்ப ம்.) 
    ** சிலப்.ம ைரக்காண்டத்தினி திக் கட் ைர 
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    இப்பாண் யன் ெபாிய ர ம் அாிய லைம ம் உைடயவன். இவன்பா ய 
பாடெலான்  றநா ற்றிற்(183) காணப்ப வ  ெகாண் , இவன  லைம ம் 
த மசிந்ைத ம் அறியலாம். இச்ெசழியன் கண்ணகிவழக்ைகக் ேகட்  இறந்த ம், 
ெகாற்ைகயில் இளவரசாய் ஆட்சி ாிந் வந்த ெவற்றிேவற்ெசழியன் ெதன்னாட் 
டாட்சிக்கு உாியவனாயினன்.ெசங்குட் வன் வடக்ேக யாத்திைர ெசன்றி ந்த 
காலத்தில், இச் ெசழிய க்கு சூட் ற்சவம் நைடெபற்ற .+ இவன் 
பட்டெமய்திய ம், ன்மாறன் என் ம் ேவ ெபயர் ண்டனெனன்  க தப்ப கிற . 
ேகாவலன் ெகாைல ண்டைமக்குப் ெபாற்ெகால்லேன காரணமாயி ந்தைமயால் 
அச்சாதியா ரைனவர்ேம ம் இப்பாண் யன் ெப ஞ்சீற்றங்ெகாண் , அவர்க  
ளாயிரவைரக் கண்ணகியின்ெபா ட் க் களேவள்விெசய்  ெகான்றாெனன் ம், 
அதற்கு அப்பத்தினி உவந்த ளினெளன் ங் கூ வர்.** இவ்வரசன் சிலகாலமாட்சி 

ாிந்  இறந்த ம், இவன்மகனாய்ப் பட்டெமய்தியவன் ெந ஞ்ெசழியன் 
என்பவனாகத் ேதாற் கின்றான். மிகச்சி பிராயத்திேல சிறந்த ரெனன்  
ேபர்ெபற்றவன், இச்ெசழியன். தன் டெனதிர்த்த தமிழரசர் எ வ டன் இவன் 
அதிபால்யத்தில் தைலயாலங்கானம் என்றவிடத் நிகழ்ந்த ேபாாில் ெவற்றிெபற்ற 
ெசய்தி ன் ல்களிேல ெபாி ம் கழப்ப கின்ற .++ 
    ------------------------- 
    + சிலப்.27:114-138 ** இந் ல். பக் - 96. 
    ++ றம்.77;அகம்-36.சின்னம ர்த் தாமிர சாஸன ம் இவன் ேபார்ச்ெசய்தி 
    கூ தல் அறியத்தக்க . (Vide Madras G.O. No. 508 Public dated 27-6-07.)) 
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    இந்ெந ஞ்ெசழிய க்குப் பின் பட்டெமய்தியவன் உக்கிரப்ெப வ தி 
என்பவனாதல் ேவண் ம்.கைடச்சங்கமி ந்த பாண் ய ள் இவைனேய 
இ தியில்ைவத்  ல்கள் கூ தல் காண்க.* இச் ெசழியன்,கானப்ேபர்† என்ற 
ஊைரப்பி த்  அதன் 
    தைலவனான ேவங்ைகமார்பைனப் ேபாாில்ெவன்றவன்,எட் த் ெதாைக ள் 
ஒன்றாகிய அகநா  ெதாகுத்தவ ம் இவ்வரசேனயாவன்.ெசங்குட் வன் 
அம்மானாகிய ெப நற்கிள்ளி ம், ேசரமான் மாெவண்ேகா ம், இவ் க்கிரப்ெப  
    வ தி ம் மிக்கநட்பாயி ந்த ெசய்தி ஔைவயார் பாடெலான்றால்‡ (* றம்.367) 
அறியப்ப கின்ற . இவற்றால்,நம் ேசரர் ெப மான்காலத்தில் ஆட்சி ாிந்த 
பாண் யைர அ யில் வ மா  ெகாள்ளலாம். 
 
    ஆாியப்பைடதந்த ெந ஞ்ெசழியன் 
    | 
    ெவற்றிேவற்ெசழியன் என்ற நன்மாறன் 
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    | 
    தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன் 
    | 
    கானப்ேபர்தந்த உக்கிரப்ெப வ தி. 
 
    ---------------------- 
    * இைறயனார் களவியல் உைரப்பாயிரம். † இஃ , இப்ேபா  பாண்  
    நாட் ள் காைளயார்ேகாயில் என வழங்கும் தலமாகும். ‡ றம்.367. 
 
    [ேசரர் கிைளயினர்.] 
 
    ெசங்குட் வ ைடய மாற்றாந்தாய்மக்கைள ம் அவன் ஞாதியரான 
இ ம்ெபாைறகைள ம் 'ேசரவமிசத்ேதார்' என் ம் பகுதி ள் விாித் க் கூறிேனம். 
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    இவ ள், மாற்றாந்தாய்ச் சேகாதரரான நார் ச்ேசர ம் ஆ ேகாட்பாட் ச் 
ேசரலாத ம், ஞாதியராகிய ெசல்வக்க ங்ேகா ம் ெப ஞ்ேசரல் என்பவ ம், 
ெசங்குட் வன் காலத்தவராகத் ெதாிகின்றனர். ேமேலகூறிப்ேபாந்த ைறேய, 
பண்ைட ல்களிற் கண்ட ெசய்திகள் பலவற் க்கும் மிகப் ெபா ந் வெதன்ப , 
அறிஞர் கி அறியத்தக்க *. 
    ---- 
    *காலஞ்ெசன்ற  கனகசைபப்பிள்ைளயவர்கள் தம் '1800- வ ஷத் க்கு ற்பட்ட 
தமிழர்' (The Tamils 1800 - years ago)என் ம் அாிய ல், ெசங்குட் வன் மரைப 

ற் ம் ேவ படக் குறித்தி ப்பேதா , ஏைனச் ேசாழர்வமிசத்ைத ம் சிறி  
மாற்றிெய தியி க்கின்றனர். அவர்கள் க த் ப்ப , ெசங்குட் வன் தந்ைத - 
ெசல்வக்க ங்ேகா வாழியாத ம், தாய் - காிகாலன் மக மாவர்.ஆனால், 
பதிற் ப்பத்தின் 5-ம் பதிகத்தில் "குடவர்ேகாமான் ெந ஞ்ேசரலாதற்குச் ேசாழன் 
மணக்கிள்ளி" மகளீன்ற ைமந்தன் எனச் ெசங்குட் வன் கூறப்ப கின்றான். இதனால், 
இவன்றந்ைத ெந ஞ்ேசரலாதெனன்ப ம், தாய் மணக்கிள்ளியின் மகெளன்ப ம் 
விளக்கமாகும்.இனிப் பிள்ைளயவர்கள், மாந்தரஞ்ேசர ம்ெபாைறையச் 
ெசங்குட் வன் மகனாகக் க தினர். ெசங்குட் வன் மகன் குட் வஞ்ேசரெலன்ப  
பதிற் ப்பத்தின் 5-ம் பதிகத்தால் நன்கறியப்ப ம். மாந்தரஞ்ேசரல், ேசரர் 
கிைளயினராய்த் ெதாண் யாண்ட இ ம்ெபாைற மரபினனாவன். இம்மாந்தரன் 
மகனாகப் ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைறையப் பிள்ைளயவர்கள் குறித்தி ப்ப ம் 
மாறாகும். இப்ெப ஞ்ேசரல், ெசல்வக்க ங்ேகா-வாழியாதன் மகனாவான். இஃ  
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அவைனப் பற்றிய 8-ம்பத் ப் பதிகத் வ ம் 'ெபாய்யில் ெசல்வக்க ங்ேகா க்கு 
ேவளாவிக்ேகாமான் ப மன் ேதவியீன்ற மகன்' என் ந் ெதாடரால் விளக்கமாம். 
ஆகேவ, இந் ன் த ற்குறித்த ைறப்ப  ேசரர் மரபினைரக்ெகாள் தேல 
ெபாி ம் ெபா த்தெமன்ப  ஆராய்ந்தறியத்தக்க . இனிச் ேசாழர்மரபினைர 

ன்குறித்தப  இ பகுதியினராகக் ெகாண் , உைற ர்ச் ேசாழர் 
கிைளயில்,மணக்கிள்ளிைய ம், அவன் மகனாக ெந ங்கிள்ளிைய ம், அவன் 
மகனாகப் ெப நற்கிள்ளிைய ம் காட் த ம்; கார்ச்ேசாழர்கிைளயில்,காிகாலன், 
கிள்ளிவளவன், நலங்கிள்ளி என்பவைர ைறேய காட் த ம் ெபா த்தமாம். 
மணக்கிள்ளியின் மக ம் ெந ங்கிள்ளிக்குடன்பிறந்தவ மாகிய நற்ேசாைண, 
ெசங்குட் வன்தாெயன்ப ங் குறிக்கத்தக்க . பாண் ய வமிசாவளியாகப் 
பிள்ைளயவர்கள் குறிப்பிட்டைவ, ன் ல்கேளா  ெபா ந் ம். 
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    [ேவ  அரசர்கள்.] 
 
    இனிச் ேசரன்-ெசங்குட் வன் காலத்தி ந்த அந்நியரான அரசர்கள்:-- (1) 
ெகாங்கிளங்ேகாசர், (2) கயவாகு, (3) ற் வர் கன்னர், (4) அ ைக என்ேபார். 
இவ ள் ெகாங்கிளங்ேகாசெரன்ேபார் குடகுநாட்ைட ஆண்டவர்கள்.*கயவாகு 
இலங்ைகைய ஆட்சி ாிந்தவன். ற் வர்கன்னர் என்ேபார் கங்ைகயின் 
வடகைரயி ள்ள பிரேதசங்கைள ம் மா வநாட்ைட ம்† ஆட்சி ாிந்ேதார். 
அ ைகெயன்பவ ம் அவ்வட நாட்டரசாில் ஒ வனாகத் ெதாிகின்ற . இவெரல்லாம் 
ெசங்குட் வ க்கு மிக்க நட்பாளராக விளங்கியவெரன்ப  சிலப்பதிகாரம் 
பதிற் ப்பத்  த யவற்றால் ெதளிந்த . இன்ேனார் ெசய்திகள் "ெசங்குட் வன் 
காலவாராய்ச்சி" என்ற பகுதியி ம் விாிவாக வ தலால், இங்குக் கூறப்பட் ல. 
    --------------- 
    *இதனால், ற்காலத் க் ெகாங்குேதசம், குடகுநாடாயி ந்தைம ெபறப்ப ம். 
    † 'குடகக் ெகாங்க  மா வேவந்த ம்' என் ழி இளங்ேகாவ கள் குறித்த 
மா வேவந்தர், ெசங்குட் வன் நட்பரசரான கன்னேரயாதல் ேவண் ம். 
ஏெனனில்,கண்ணகியின் சிைலக்கு மிக ம் உதவிெசய்த கன்னர், அப்பத்தினிப் 
பிரதிஷ்ைடக்கு வந்தி க்கத் தவறாராதலால், அவர் வ ைகைய அ கள் குறியாதிரார் 
என்க. 
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    இவர்களன்றித் தமிழ்நாட் ல் ெசங்குட் வன் காலத்  விளங்கிய சிற்றரச ம் 
பலராவர். றநா  அகநா  த ய சங்கச் ெசய் ள்கைள ஆரா மிடத் , 
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அவற்றிற் குறிக்கப்பட்ட சிற்றரசாில் அேநகர் இவன் காலத்தவராக அல்ல  
இவன்காலத்ைத ஒட் யி ந்தவராகேவ லப்ப ம்.அவைரெயல்லாம் ஈண் க் 
காட் ன் விாி ம். இனிச் ெசங்குட் வ க்குப் பைகயரசராய் இ ந்தவைரப்பற்றி 
இவன  ேபார்ச்ெசய்தி கூறப்பட்டவிடத் ம் பிறவிடங்களி ம் கூறி ள்ேளாம். 
    -------------------- 
 

9-ம் அதிகாரம் 
ெசங்குட் வைனப் பா ய இ ெப ம் லவர்கள். 

 
    ேசரன்-ெசங்குட் வன்காலத்ேத, தமிழ்நாட் ற் லவர் ெப மக்களாக விளங்கியவர், 
பலர்; இவெரல்லாம் தமிழ்ப் ேபரரசர்களா ம் சிற்றரசர்களா ம் ெபாி ம் 
அபிமானித்  ஆதாிக்கப்பட் வந்தனர். எட் த்ெதாைக ல்களிற் காணப்பட்ட 

லவர்ெப மக்களிற் பலர், ெசங்குட் வன்காலத் ம் அவைனெயாட் ம் 
ஒ ற்றாண் க்குள் விளங்கியி ந்தவராகேவ, அன்ேனார்பா ய அரசர் த யவாின் 
ெதாடர் கள்ெகாண்  அறியப்ப கின்றனர். இங்ஙனம் இச்ேசரைன அ த்தி ந்த 

லவர் வரலா கைளெயல்லாம் விாிப்பிற்ெப கும்;ஆயி ம், ெசங்குட் வனால் 
ேநாில் அபிமானிக்கப்பட்ட லவாி வைர மட் ம் இங்ேக குறிப்பிடல் தகும். 
அவராவார்:- பரண ம் சாத்தனா ம். 
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    [பரணர்.] 
 
    இவ ட் பரணெரன்பவர், கைடச்சங்கமி ந்த லவர் ெப மக்க ள் ஒ வர். 
இவைரப்ேபால அக்காலத்ேத கழ் ெபற்றி ந்தவர், கபிலர் ஒ வேரெயனலாம். 
அந்தணர்குல திலகராகிய இப்பரணர், ெசங்குட் வைனப் பதிற் ப்பத்தின் ஐந்தாம் 
பதிகத்தாற்பா , அவன  ரங்ெகாைட த யவற்ைற விளக்கியி க்கின்றார். இவர் 
பாடல்கைளக்ேகட்ட ேசரர் ெப மான் ம கிழ் ற்  உம்பற்கா  என் ம் ேசரநாட் ப் 
பகுதியின் அரசிைறவ வாைய ம், தன் மகன் குட் வஞ்ேசரைல ம் பரணர்க்குப் 
பாிசாகக்ெகா த்தான் என் , அப்பத்தின் இ திவாக்கியங் கூ கின்ற . தன் 
மகைனப் பாிசளித்தான் என்பதற்கு, பரணாிடம் அவைன மாணாக்கனாக 
ஒப்பித்தெசய்திையக் குறிப்பதாகக் ெகாள் தேல ெபா ந் ம். இப்பரணர் தம் 
பாடல்களிேல, ெசங்குட் வன் கட ைடயி ந்த தன்பைகவர்ேமற் பைடெய த்  
மரக்கலங்கைளச் ெச த்திய ேபராற்றைலேய மிகுதியாகப் கழ்கின்றனர். 
ெசங்குட் வன் தந்ைத ெந ஞ்ேசரலாதனா ம் இப் லவர் அபிமானிக்கப்-
பட்டவெரன்ப , அச்ேசரலாதன் ேசாழ டன் ாிந்த ெப ம்ேபாாில் 
இறந் கிடந்தேபா , இவர் உ கிப்பா ய பாடெலான்றால்( றம்-62.) 
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உணரப்ப கின்ற . மற் ம், இவராற்பாடப்ெபற்றதமிழரசர், உ வப்பஃேறர் 
இளஞ்ேசட்ெசன்னி ம் (இவன், காாிகாற்ெப வளத்தான் தந்ைத) ேவற்பஃறடக்ைகப் 
ெப விறற்கிள்ளி ம்,ைவயாவிக்ேகாப்ெப ம்ேபக ம்(ேபக ம் அதிக ம் 
கைடெய வள்ளல்கைளச் ேசர்ந்தவர்.) அதிகமானஞ்சி ம் ேவ  சில மாவர். 
ஔைவயாரா ம் அ ைமயாகப் கழ்ந்  கூறப்பட்டவர் 
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    இப் லவர் ெப மாெனனின் ேவ  மிகுத் ச் ெசால்வெதன்ைன?* 
எட் த்ெதாைக ல்களிேல, இவர் பா யனவாக 82-ெசய் ட்கள் காணப்ப கின்றன. 
இப்பாடல்களால் அறியப்ப ம் விேசடங்கைளெயல்லாம், மஹாமேஹாபாத்யாய-
ஐயரவர்கள் பதிற் ப்பத் ப் பதிப்பின் க ைரயில் நன்குவிளக்கியி த்தலால், இங்கு 
அவற்ைற எ த்ெத வ  மிைகெயன வி த்ேதாம். 
 
    [சாத்தனார்] 
 
    இனிச் சாத்தனார் என்பவ ம், கைடச்சங்கப் லவ ள் ஒ வேர; இவர் ம ைரயில் 
ெநல் ப் ல்  த ய கூல** வியாபாரஞ் ெசய் வந்தைமயால், ம ைரக் 
கூலவாணிகன் சாத்தனார் எனப் ெபயர்ெபற்றனர். சங்கத்தில் அரங்ேகற்றற் 
ெபா ட் ப் பிறர் பா வ ம் ல்களிற் குற்றங்கா ந்ேதா ம், அவற் க்கு 
மனம்ெபாறா  தம்விதிையெநாந்  தைலயிற் குத்திக்ெகாண்  வந்தவர் இவெரன் ம், 
அ பற்றிச் சீத்தைலச்சாத்தனார் என வழங்கப்ெபற்றார் என் ங் கூ வர்.இவர  
தைலக்குத் த் தி வள் வர  ப்பாைலக் ேகட்டேபா  ற் ம் நீங்கியெதன்ப :- 
 
    "சீந்திநீர்க் கண்டந் ெதறிசுக்குத் ேதனளாய் 
    ேமாந்தபின் யார்க்குந் தைலக்குத்தில்-காந் ம் 
    மைலக்குத்  மால்யாைன வள் வர் ப் பாலாற் 
    றைலக்குத் த் தீர் சாத் தற்கு" 
    ---- 
    * றம்-99 
    **கூலம் என்பன - ெநல் ப் ல்  வரகு திைன சாைம இ ங்கு ேதாைர இராகி 
என்பன.) 
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    என் ம் ம த் வன்-தாேமாதரனார் வாக்கால் (தி வள் வமாைல. 11.) 
அறியப்ப கின்ற . இச் சாத்தனார் ெபௗத்தமதச் சார் ைடயவெரன்ப , 
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மணிேமகைலயில், அம் மதவிஷயங்கைள உணர்ச்சி ட ம் உ க்கத் ட ம் 
மிகவழகாக இவர் பா த னின் ம் ஏைனய மதங்கைள அங்ஙனம் 
கூறாைமயினின் ம் உய்த்தறியலாம். ற்காலத்  வழங்கிய சமய ல்களி ம் 
த க்க த யவற்றி ம் மிகுந்த ஆராய்ச்சி ைடயார் இவெரன்ப ம்,வட ற்பயிற்சி 
ெபாி ைடயவெரன்ப ம் மணிேமகைலயால் ெதளிவாகின்றன. ேகாவலன் 
ெகாைலைய ம், கண்ணகியின் சீற்றத்தால் விைளந்த ம ைரக் ேகட்ைட ம், 
ேகாவலன் மகள் மணிேமகைல றைவ ம் இப் லவர் ேநாில் அறிந்தவர். 
ெசங்குட் வன் தன் சேகாதர டன் ெபாியாற்றங்கைரயில் தங்கியி ந்தேபா , இப் 

லவர்ெப மா ம் அவ டன் ெசன்றி ந்தார். அப்ேபா  மைலவாணர்பலர் வந் , 
தங்கள்மைலயில் கண்ணகி சுவர்க்கம் க்க ெசய்திையச் ெசங்குட் வ க்குத் ெதாிவிக்க, 
இச் சாத்தனார், தாம் ம ைரயில் ேநாிலறிந்த அவள்வரலா கைள அரச க்கு 
விாித் ைரத்தனர். இவர் ெதாிவித்த ெசய்திகைளக்ெகாண்ேட, இளங்ேகாவ கள், 
கண்ணகியின் சாித்திரத்ைதச் சிலப்பதிகாரெமன் ஞ் சிறந்த காப்பியமாகப் 
பா வாராயினர். இவ்வ கள் சிலப்பதிகாரத்ைதப் பா ப்பதற்கு ன்ேப, 
சாத்தனார் ேகாவலன்மகள் மணிேமகைலயின் றைவப்பா  த்தி ந்தனெரன்ப , 
"மணிேமகைலேம ைரப்ெபா ண் ற்றிய சிலப்பதிகார ற் ம்' என்ற 
இளங்ேகாவ கள் கூற்ேற அறிவிக்கின்ற . கண்ணகி மணிேமகைலயி வர் 
சாிதங்கைள ம் 
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    ெசங்குட் வன் சேகாதரரான அவ்வ கேள பாடக் க தியி ந்தனெரன் ம், 
சாத்தனார் மணிேமகைல றைவப் பா  த் விட்டைம ெதாிந்  சிலப்பதிகாரத்ைத 
மட் ம் அவாியற்றினெரன் ம் அ யார்க்குநல்லார் பதிக ைரயிற் குறிப்பி வர். 
சாத்தனார் தாம்பா ய மணிேமகைலைய இளங்ேகாவ கைளத் 
தைலைமயாகக்ெகாண்ட அைவக்கண்ேண அரங்ேகற்றினெரன்ப ம், 
இளங்ேகாவ க ம் தம் சிலப்பதிகாரத்ைதச் சாத்தனார் ன்  
அரங்ேகற்றினெரன்ப ம் அவ்வி வ ம் பா ய பதிகங்களால் ெதாிகின்றன. 
சாத்தனார் ெசங்குட் வனாற் ெபாி ம் அபிமானிக்கப்பட்டேதா  அவன் சைபைய 
அலங்காித்த லவர்ெப மானாக ம் விளங்கினர்.(சிலப். பதிகம்.10; சிலப் 25: 106.) 
மைலவளங் காணேவண் ச் ெசங்குட் வன் ேபாியாற்றங்கைரயில் தங்கியி ந்தேபா , 
இவ ம் அவ டன் ெசன்றி ந் , ேசரன  ெசல்வப்ெபா ைவக் கண் வியந்தனர் 
என்ப  "கண்களி மயக்கத் க் காதேலா ந்த-தண்டமி ழாசான் சாத்தன்"என அ கள் 
கூ தலால்(சிலப்25:65-66) அறியலாம். தம் நகரத்தரசனாக விளங்கிய 
ஆாியப்பைடதந்த -- ெந ஞ்ெசழியன் ேகாவலன் ெகாைலகாரணமாக இறந்த ம், 
சாத்தனார் வஞ்சிெசன்  ெசங்குட் வனால் ஆதாிக்கப்பட்டார் என்ப ம், பின் 
பாண் நாட்ைட அந்ெந ஞ்ெசழியன் தம்பி ெவற்றிேவற்ெசழியன் என்ற நன்மாறன் 
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ஆட்சி ாியத் ெதாடங்கிய ம், இவர், தம் ஊராகிய ம ைரெசன்  அப்பாண் யனால் 
அபிமானிக்கப் பட்டனெரன்ப ம் உய்த்தறியப்ப கின்றன. சாத்தனார் இந் 
நன்மாறைனப் பா ய பாடெலான்  றநா ற் ள் (59) காணப்ப தல் அறியத்தக்க  
    --------- 
    *(சிலப். பதிகம்.10; சிலப் 25: 106.) †(சிலப்25:65-66) 
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    . இம்மாறன்,'சித்திரமாடத் த் ஞ்சிய' என் ம் அைட டன் பிற்காலத்தில் வழங்கப் 
    பட்டான். நக்கீரர் த ேயாராற் பாடப்பட்டவனாக அந் ற்கண்ட 
'இலவந்திைகப் பள்ளித் ஞ்சிய நன்மாற'னின் இவன் ேவறானவன். நற்றிைண 

த ய ெதாைக ல்களிேல இச்சாத்தனராற் பாடப்பட்டனவாகக் காணப்ப ம் 
ெசய் ள்கள் சில ண் . இப் லவர்ெப மான  வாக்கினிைம ம் ெப ைம ம் 
பிறசிறப் க்க ம், மஹாமேஹாபாத்யாய-ஐயரவர்கள் ெவளியிட்ட 
மணிேமகைல லம் அறிஞெரல்லாம் அறிந்  மகிழ்ந்தைவயாதலால், இங்கு 
விாித்திேலம். 
    -------------------------- 
 

10-ம் அதிகாரம் 
ெசங்குட் வன் நா ம்- வஞ்சி மாநகர ம் 

 
    1. நா . 
 
    ேசரேதசம் என்ப  க ர்ப்பிரேதச ட்படக் ேகாயம் த் ர் ேசலம் நீலகிாி 
'ஜில்லா'க்க ம்,ைமசூர்நாட் ன் ெதன்பகுதி ம் ேமற்குத்ெதாடர்ச்சிமைல ெந க ள்ள 
    கடற்கைரப் பக்கங்க மாம்.இந்நா , ஒவ்ெவா காலத்  விாிந் ங் குைறந்  
மி ந்தைமயால்,இதெனல்ைலைய வைரய த் க் கூ தல் அாி . ெசங்குட் வன், 
அவன் காலத்ேத சிறந் விளங்கிய ெப ரனாத ன், அவன் நா ,பண்ைடயி ம் 
விாி ைடயதாகேவ இ ந்தி த்தல் ேவண் ம். இவன் ெவன்ற ப் ப த்திய நா களில், 
ெகா கூர் என்ப ம் 
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    ஒன்றாகக் கூறப்பட் ள்ள . இஃ  இப்ேபா  ைமசூாி ராஜ்யத் ள் ஒ  பகுதியாக 
அடங்கும்.இதைன இச்ேசரன் ெவன்றான் என்றதற்ேகற்பப், பைழய 
சாஸனெமான் ,ெகா கூர் நாட்ைடச் ேசரமா க்குாிைமகூறிச் ெசல்கின்ற .* 
அன்றி ம், ைமசூாின் ெப ம்பகுதி ேசரநாடாயி ந்த ெதன்  ேவ  சாஸனங்களா ம் 
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விளங்குதலால், † ற்காலத்ேத ேசரேதசம் அதிகவிஸ்தீரணம் ெபற்றிந்ததாகேவ 
ெகாள்ளலாம். இத்ேதசத் ள்ேள, ேமற்குமைலத்ெதாடர்ச்சிக்கு உள்ளடங்கிய 
மைலநாட் ல் ெசங்குட் வ க்கும் உாிைம ண்டாயி ம், அதன் ெப ம்பகுதிைய 
அவன் ஞாதியரசர் ஆண்  வந்தனெரன்ப  ன்னேர குறிப்பிட்ேடாம். ஆயி ம், 
    நம் ேசர க்குவழங்கிய ெசங்குட் வன் என்ற ெபயர்க்ேகற்பக் ெகாள் மிடத் க் 
குட்டநா ‡ இவனாட்சிக்குட் பட்டதாகச் ெசால்லல் ெபா ந் ம். இ பற்றிப் ேபா ம், 
அக்குட்ட நாட் ற்குள் அடங்கிய ேபாியாற் க்கு மைலவளங் காண்டல் ேவண் ச் 
ெசங்குட் வன் ெசன்றி ந்த உம் என்க. ஆயின், அப் ேபாியா  சங்கமமாகு-
மிடத்தைமந்த சிறி என் ம் கடற்கைரப்பட் னம் நம் ேசரைனச் ேசர்ந்ததாதல் 
ேவண் ம். இம் சிறி அந்நிய ேதசங்க டன் "ஏற் மதி' 'இறக்குமதி'ச் சம்பந்தம் 
ெபற் ப் பைழயகாலத்தில் மிகப் பிரசித்தி ெபற்றி ந்த . 
    ------- 
    *இந் ல் 29ஆம் பக்கத் க் கீழ்குறிப் ப் பார்க்க. 
    † Dr Fleet’s History of deccan. P.189 
    ‡ இ , ெகா ந்தமிழ் நா க ள் ஒன் ; இன் ம் இப்ெபய டன் வழங்குகின்ற ; 
ேகாட்டயத் க்கும் ெகால்லத் க்குமிைடயில், பாைலயாற்றாற் பல ஏாிக ம் 
தீ க ைடயதாகி இப்பிரேதசமி த்தலால் 'குட்டநா ' என வழங்கப்பட்டதாகக் 
க தப்ப கின்ற . 
    ----------------------------------------------------------- 
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    2. வஞ்சிமாநகரம் 
    -------------------------- 
 
    தமிழ்நாட்ைட ஆண் வந்த ேவந்த ள்ேள,ேசாழ பாண் யர்க்கு உைற ர் கார் 
ம ைரகள் எவ்வா  பைழய தைலநகரங்களாக விளங்கினேவா,அவ்வாேற, ேசரர  
ெதான் ெதாட்ட இராஜதானி *வஞ்சி மாநகரமாகும். ேமல் கட ல் ெதாண்  மாந்ைத 
என் ந் ைற க நகரங்க ம்,ேசரர்க்குச் சிறந்த தலங்களாயி ம் வஞ்சிமா நகர்க்கு 
அைவ அ த்த தரத்தனேவயாம். இவ்வஞ்சிக்குக் க ர் என்ப ம் ஒ  பழம் ெபயர். 
இந்நகரம் ஆன்ெபா ைநயாற்றங் கைரயில் அைமந்  விளங்கியதாம். 
 
    " ெந ந்ேதர்க்ேகாைத-- 
    தி மா வியனகர்க் க ர் ன் ைறத் 
    ெதண்ணீ யர்கைரக் குைவஇய 
    தண்ணான் ெபா ைந மண ம் பலேவ" 
    (அகநா .93.) 
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    "தண்ெபா ைநப் னற்பா ம் 
    விண்ெபா கழ் விறல்வஞ்சி" ( றம்.11) 
 
    "தண்ெபா ைந சூழ்த ம் வஞ்சியார் ேகாமான்"(சிலப்-29.) 
 
    எனக் காண்க.ஆன்ெபா ைநயாற்றின் அைல, வஞ்சிக்ேகாட்ைடமதி ற் றாக்கும்ப  
அவ்யா  ெந ங்கிச் ெசல்வெதன்ப , "வஞ்சிப் றமதி லைலக்குங் கல்ெலன் 
ெபா ைந" என் ம் றப்பாட்ட யால்(387) விளங்கும். 
    ------- 
    *இந்நகரத்ைதப் வாவஞ்சி(சிலப்.26.50),வாடாவஞ்சி(28-180) ெபாற்ெகா ப் 
ெபயர்ப்ப உம் ெபான்னகர்(மணி.92.) ேகாநகர் (சிலப்.27.255) என ன் ல்கள் 
அணிந்  கூ ம். 
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    இவ் வான் ெபா ைந--ஆனி,வானி,ஆன்ெபா ந்தம்,தண்ெபா ைந, சூதநதி என ம் 
கூறப்ப ம்.* 
 
    க ராகிய வஞ்சிக்குப் பக்கத்ேதா ம் ஆன்ெபா ைநேயா  ேநர்கிழக்கிற் ெசல் ம் 
காவிாி ம்,குடவனா ம் சங்கமமாகும் கூடெலான்  உண் ; இதைன-- 
 
    "ெசங்குணக் ெகா குங் க ழி ம ர்நிைறக் 
    காவிாி யன்றி ம் விாி னெலா  
    ன் டன் கூ ய கூட லைனைய" (பதிற்-50) 
 
    எனச் ெசங்குட் வைனப் பரணர் பா தலால் அறியலாம். " ன் டன் கூ ய 
கூடெலன்ற ,அக்காவிாிதா ம் ஆன்ெபா ைந ம், குடவனா ெமன இம் ன் ஞ் 
ேசரக்கூ ய கூட்டம்" என்ப  பைழய ைர.இந்நதிகளன்றிக் காஞ்சிெயன் ம் †ஓர் 
யா ம் ெசங்குட் வனாட் ற் பிரபலம்ெபற்ற ; ' தீனம் ன லாய மா ங்-காஞ்சியம் 
ெப ந் ைற ' எனக் காண்க. 
 
    இவ்வஞ்சிமாநகாின் பைழய அைமப் , ன் ல்களில் அ யில் வ மா  
சிறப்பிக்கப்ப கின்ற .இம் ாின் ேகாட்ைடக்கு ெவளிேய ேதவர் ேகாட்டங்க ம் 
ெபா  ஸ்தலங்க ம் ைஜநப்பள்ளிக ம் ெபாழில்க ம் ெபாய்ைகக ம் 
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மிகுந்தி ந்தேதா , அவ்விடங்களில் தவ னிவ ம் ஞானிக ம் சாஸ்திரவறிஞ ம் 
எங்கும் நிைறந்தி ந்தனர். 
    ------------- 
    *பிங்கல நிகண் ,4.118 ெபா ைந என்ப  தாமிரபர்ணிக்குத் தனித்த 
ெபயராதலால்,அதனின் ேவெறன்பைதக் குறித்தற்கு ஆன்ெபா ைந என 
விேஷ க்கப்பட்டதாகத் ெதாிகின்ற . 
    † குடவனா , க ர்க்குத் ெதன்கிழக்ேக 12-ைம ல், ஆம்பிராவதி டன் 
சங்கமாகின்ற . இதைனக் காவிாி டன் கலப்பதாக உைரகாரர் எ தியற்குக் 
காரணந்ெதாியவில்ைல. 
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    ேகாட்ைடையச் சூழ்ந் ள்ள றக்கு  அல்ல  றஞ்ேசாியில் அரண்காவல் ாி ம் 
பைடயி ப் க ம் அந்நியவரசர் தங்குதற்கைமந்த மாளிைகக ம் இ ந்தன. 
ேகாட்ைடைய,ஆழ்ந்தகன்ற அகழி சூழ்ந்தி ந்த . அதனிற் பல வைக தைலச் 
சாதிக ம் ெப மீன்க ம் நிைறந்தி ந்தன.வஞ்சிமாநக ள்ேள ெப கிேயா ங் 
கழிநீெரல்லாம் வில் அவ் வகழிக்கண்ேண ெசன்  ேசர்வதாம். இவ்வக க்கும் 
ேகாட்ைடக்கும் இைடயிேல காவற்காெடான்  உண் .ேகாட்ைடமதில், பைகவைர 
அழிக்கத்தக்க எந்திரங்கள் பலவற்றால் மாட்சிைமெபற்றி ந்த . அதன் வாயிலான , 
ேவைலப்பா  மிகுந் , பல நிைலெகாண்ட ேகா ரத்ேதா ங் ெகா கேளா ம், 
ெவள்ளிமைலெயான்  உள்கிழிந்தாற்ேபால விளங்கிய . இவ்வாயிைலக் கடந்  
ெசல் ன், ேகாட்ைட வாயில் காக்கும் காவலாளர் ெந ங்கி ைற ம் திக ம் 
மீன்விைலஞ ம் உப் வாணிக ம் கள்விற்ேபா ம் பிட்  அப்பங்கள் விற்ேபா ம், 
வாசைனப்பண்டம் விற்ேபா ம் இைறச்சிவிற்ேபா ம் வசிக்கின்ற திக ம் 
அைமந்தி ந்தன.இவ் திகைளய த்  - மட்கலஞ்ெசய் ங் குயவர்,ெசம்  ெகாட் கள், 
ெவண்கலக்கன்னார், ெபாற்ெகால்லர்,தச்சர், நட்பாைவெசய்ேவார், ைதயற்காரர், 
மாைலகட் ேவார்,ேசாதிடர், பாணர் த ேயார் ெத க்க ம், சங்க ப்ேபார் 
இரத்தினப்பணியாளர் திக ம், நாடகக்கணிைகயர் தி ம்,ெநல் ப் ல்  த ய 
கூலவைக விற்ேபார் ெத ம்,சூதர் மாகதர் ேவதாளிகர், ெபா மகளிர் ெத க்க ம், 
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    ஆைடெநய்  விற்ேபார்,ெபான்வாணிகர்,இரத்தின வியாபாாிகள் திக ம், 
அந்தணர் அக்கிரகார ம், இராச தி ம், மந்திாிகள் தி ம், பல்வைக அரசாங்க 
அதிகாாிகள் வா ந் ெத க்க ம் அப்ெப நகாில் ைறேய அைமந்தி ந்தன. 
இைவயன்றி, யாவ ம் வந்  தங்குதற்குாிய மரத்த க ம், அம்பல ம், ச்சந்தி 
நாற்சந்திக ம், அ விேயா ம் அழகிய ெசய்குன் க ம், இளமரக்காக்க ம், 
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ெபாய்ைகக ம், அறச்சாைலக ம், ெபான்னம்பல ம், தவப்பள்ளிக ம் விளங்கின. 
மிகவழகாக அைமக்கப்பட்ட ெபௗத்த ைசத்தியெமான் ம்* அவ்வஞ்சியி ள்ேள 
திகழ்ந்த .(மணிேம. காைத.28) 
 
    ேசர ைடய அரண்மைனயான  அம் ாின் மத்தியில்,ெபான்மயமானெதா  சி  
ேம ப்ேபாலப் பிரகாசித்த ; "ெந நிைல ேம விற்,ெகா மதின் ர் ந நின் 
    ேறாங்கிய,தமனிய மாளிைக" என்பர் இளங்ேகாவ கள்.† அத ள் அத்தானி 
மண்டப ம் (ெகா வி க்ைக), ேவத்தியன்மண்டப ம் (மந்திராேலாசைனச்சைப), 
மணியரங்குக ம் (நடனசாைல), பிற ம் மாட்சிைமெபற்  விளங்கின. அரசன் தன் 
மைனவி டன் வசந்தகாலத்ைதக் ெகாண்டா  தற்ெகன்  அைமந்த 'இலவந்திைக 
ெவள்ளிமாடம்' என் ம் மாளிைக ெயான் ண் ‡ .இஃதன்றி, நகர்ப் றத்ேத,ெபாய் 
    ைககளா ம் ேசாைலகளா ம் சூழப்பட்ட 'ேவளாவிக் ேகாமாளிைக' (சிலப்பதி 28: 
197-198.)என் ம் ஓர் அழகிய மந்திர ம் அைமந்தி ந்த . 
    --------- 
    *ேகாவல க்கு ஒன்பதாந்தைல ைறப் பாட்டனான ேகாவலனால் வஞ்சிநகாிற் 
கட்டப்பட்டதாக மணிேமகைலயிற் கூறப்ப ம் ெபௗத்த ைசத்தியம் இ ேபா ம். 
(காைத-28. 123-31) 
    †சிலப்.28 ‡ ௸.25.4. 
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    இ  'ேவண்மாடம்' என ம் வழங்கப்ப ம்.( றநா  13.) ெசங்குட் வன் 
மாற்றாந்தாய்ப் பாட்ட ம், ெபாதினிமைலத் தைலவ மான ேவளாவிக்ேகாமான் 
ெபயர்ெபற்றி த்தலால், இம்மாளிைக அவன் வசித் வந்த  ேபா ம். இவ்வழகிய 
மாடம் ெசங்குட் வன்காலத்ேத அந்நியவரசர் தங்குதற்ெகன்  உபேயாகப்பட்ட . 
(சிலப் 28.198.) தி மால் பள்ளிெகாண்ட ம் ஆடகமாடம் (சிலப் 26. 62; 30.51.) 
என்ற ஆலயெமான் ம் வஞ்சிக்குப் பக்கத்தி ந்ததாகக் க தப்ப கின்ற . 
 
    இங்ஙனம், ேசரர  பைழய இராசதானியாகச் சிறப்பிக்கப்பட்ட வஞ்சிெயன்ப  
யாெதன ஆரா மிடத் , அஃ ,இப்ேபா  தி ச்சிராப்பள்ளி ஜில்லாைவச் 
சார்ந் ள்ள ம், ெகாங்குநாட் த் தலங்க ள் ஒன் மாகிய க ேர(கர்ப்ப ாி என்பர் 
வட லார்.) என்பதற்கு ேவண் ய பிரமாணங்கள் எதிர்ப்ப கின்றன. ன் ல்களிற் 
கூறப்பட்டவாேற, இவ் ர் ஆம்பிராவதி நதிக்கைரயில் உள்ளதாம்; ஆம்பிராவதி 
என்ப , ஆன்ெபா ைநயின் வடெமாழிப்ெபயர்; "ெபாற்  ம யாம் பிரவதியான் 
ெபா ைந ெயன ம் க வரால்" என்ப  க ர்ப் ராணம்(இப் ராணம் இற்ைறக்கு 
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290-வ ஷங்கட்கு ன் இயற்றப்பட்டெதன்ப . அதன் பாயிரச் ெசய் ளால் 
அறியப்ப கின்ற ; இனிய வாக்குைடய ; லாசிாியர் ெபயர் த ய வரலா கள் 
விளங்கவில்ைல.) [ஆம்பிரம்-மாமரம்] சூதநதி என்  பிங்கலநிகண்  இதற்ெகா  
ெபயர் கூ வ ம் ஆம்பிராவதி என்பேதா  ஒத்த ெபா ைடயேதயாகும்; [சூதம் -
மா]. இந்நதி வராக மைலயில் உற்பத்தியாகி மாமரச்ேசாைலவழிேய ெசல் தலால் 
இப்பயர்கள் ெபற்றெதன்பர். "வஞ்சிப் றமதிலைலக்கும் கல்ெலன் ெபா ைந" 
"தண்ெபா ைந சூழ்த ம் வஞ்சியார் ேகாமான்" என ன்ேனார் கூறியவாேற,இக் 
    காலத் ம், இவ் வாம்பிராவதி க ைரெயாட் த் ெதன்றிைசயி ந்  
கீழ் றமாகேவா  வடக்ேகதி ம்பிக் காவிாி டன் கலக்கின்ற . இக் க ேர, வஞ்சி 
எனத் தமிழி ம், வஞ்சுளாரணியம் என வடெமாழியி ம் வழங்கப்ப வதாம்; 
"வஞ்சுளா ரணியம் வஞ்சி க ர்" என்ப  க ர்ப் ராணம்.இதற்ேகற்ப, 
இந்நகரத்தின் ெதன்றிைசயில் நதிக்கைரயி ள்ள ர்க்காேதவிக்கு வஞ்சியம்மன் 
என் ம் ெபயர் இன் ம் வழங்கிவ த ம், இவ் ர் அரங்கநாதப் ெப மாள் ேகாயிற் 
கர்ப்பக்கிரகத்தின் ெதன்பக்கத் க் காணப்ப ம் சாஸனத் ள்ேள 
"வஞ்சி... ைவஷ்ணவேராம்" என் ந் ெதாடர் காணப்ப த ம், ஆம்பிராவதிக்கு 
வடக்ேக ேகாயில் ெகாண்ட †சிவெப மான் வஞ்சுேளச்சுர ங்கம் என 
    அைழக்கப்ப த ம் இங்கு அறியத்தக்கன. 
 
    க ர்க்கு வடகிழக்ேக, ஆம்பிராவதி மணி த்தாநதி காேவாி ன் ங்கூ ந் 
தி க்கூடல் உள்ள ; "வஞ்சுளாடவிக்குத் தரகுணக்காக வாம்பிர வதிநதி மதிேபால், 
விஞ்சுமா மணி த் தா காேவாி ேம ழி ேம  ேம தலால், எஞ்ச ல் 
தி க்கூடெலன் றிைசப்ப" என்ப  க ர்ப் ராணம்.‡ இம் ந்நதியின் கூடேல 
"காவிாி யன்றி ம் விாி னெலா  ன் டன் கூ ய கூட லைனைய" எனப் பரணர் 
ெசங்குட் வ க்கு உவமித்ததாம். 
    --------- 
    * வஞ்சிமரம் நிைறந்த காடாத ன் இப் ெபயர்ெபற்றெதன்பர். 
    † தி வானிைலப் பசுபதீசுவரர் ேகாயிற்குத் ெதன்பா ள்ள . 
    ‡ ஆம்பிராவதிச்ச க்கம். 45-மணி த்தாநதி, காவிாி டன் கலக்குமிடம் இப்ேபா  
ேமற்ேக ெவகு ரத் ள்ள . ற்காலத்  இந்நதி ஆன்ெபா ைந டன் ேசர்ந்  
காவிாியிற் சங்கமித்த  ேபா ம்.)) 
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    இனிக் காஞ்சி என் ம் யா ம் ெசங்குட் வனாட் ற் சிறப் ைடய 
நதிக ெளான்ெறன்ப  "காஞ்சியம் ெப ந் ைற மண ம் பலேவ" என அப் லவர் 
நம் ேசரைன வாழ்த் தலாற் ெறாியலாம். இவ் ஆ , ெநாய்யல், காஞ்சிமாநதி(இந்நதி 
108-ைமல் நீள ைடய ; ஈேரா  க ர்த் தா காக்கள் கூ மிடத்  ெநய்க்குப்பத் 
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த கில் காவிாி டன் சங்கமமாகிற .) என அப் பிரேதசத்தில் இன் ம் வழங்கி 
வ கின்ற ; இந்நதிக்கைரயி ள்ள ேப ர் என் ந் தலத்ைதக் காஞ்சிவாய்ப்ேப ர் 
எனப் பைழயசாஸன ம்(ெசந்தமிழ், ெதாகுதி-4, பக்.342; ஏயர்ேகான்.88.) ெபாிய 

ராண ம் குறிப்பி த ங் காண்க. இவற்றால், ேசரன் ெசங்குட் வைன அவன் 
ேதசத்தி ம் நகரத்தி ம் ஓ ம் நதிகேளா ம் உவமித்  ற்கால வழக்குக்கிணங்கச் 
சிறப்பித்தனர் பரணர் என்ப  நன்கறியப்ப ம். 
 
    இக்க ர்க்குக் கிழக்ேக ஆம்பிராவதிக் கைரயி ள்ள அரசவனம் என் ம் 
பிரேதசத்தில் தி மால் பள்ளி ெகாண்ட ம் ஆலயெமான் ண்  என்  
க ர்ப் ராணங் கூ கின்ற  (ஆம்பிராவதிச்ச க்கம்.) இஃ  இப்ேபா  க ாில் 
அரங்கநாதப் ெப மாள் ேகாயில் என்  வழங்கப்பட் , அப்ெப மாள் பள்ளி 
ெகாண்ட ந் தலமா ள்ள . ஆடகமாடம் என்ற ெபய டன் தி மால் 
பள்ளிெகாண்ட ங் ேகாயிெலான் ,இளங்ேகாவ களாற் குறிக்கப்பட் ப்ப , 
ேமற்கூறிய சந்நிதிேய யாதல்ேவண் ம். 
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    சிலப்பதிகார அ ம்பத ைரயாசிாியர், "ஆடகமாடம்-தி வனந்த ரம்; இரவி ரம் 
என்பா ளர்" (பக்.68) என்ெற தினார். ஆனால், ெசங்குட் வன்,ஒேரயிரவில் 
சித்தஞ்ெசய் , வடநாட் ற்குப் பிரயாணித்த அவசர த ணத்தில், ஆடகமாடத் த் 
தி மா ன்ேகாயிற் பிரசாதத் டன் சிலர் வந்  அவைனக்கண்டனர் என்  அ கள் 
கூ வைத(இந் ல் ேவறிடம் காண்க ) ேநாக்குமிடத் , அக்ேகாயில், வஞ்சியாகிய 
க ர்க்குப் பக்கத்தி ந்ததாகுேம யல்ல , 300-ைம க்கப்பா ள்ள 
தி வனந்த ரமாகாெதன்ப  திண்ணம்; ஆதலால், ேமற்கூறிய அரங்கநாதப்ெப மாள் 
சந்நிதிேய பைழய ஆடகமாடமாகக் ெகாள் தல் ெபா ந் ெமனலாம்.(க ர்-
அரங்கநாதர்சந்நிதிைய யாம் ேநாிற்ெசன்  தாிசிக்க ேநர்ந்தேபா , அக்ேகாயில் 
சிறியதாயி ம் பழைமேய காணப்பட்ட ; கர்ப்பக்கிரகத் ள்ேள அரவைணயிற் 
பள்ளிெகாண்ட ம் ெப மாள் சாந்தாகார ைடயவெரன்  விசாரைணயில் 
ெதாிந்ேதாம். ஆனால், கர்ப்பக்கிரகத்தின் ேமற்குெவளிப்பிரகாரத்ைத யாம் 
அைடந்தேபா ,ஒ  சி பந்த ள், ேசஷசாயியாகத் தி மா வம் வகுக்கப்பட்ட 
ெபாிய சிைலெயான்  அற் தமாக ஆங்குக் காணப்பட்ட . அம் ர்த்தியின் 
வரலாற்ைற விசாாித்ததில், மைடப்பள்ளிையத் தி ப்பணிக்காகப் பிாித்தேபா , 

மியின்கீழ் அவ்வழகிய சிைல அகப்பட் ச் சில மாதங்கேள ஆயினெவன்  
ெதாியவந்த . இவற்ைற ேநாக்குமிடத்  அவ்வரவைணக்கிடந்த ர்த்திேய, 
ெசங்குட் வன்காலத்  "ஆடக மாடத் தரவைணக் கிடந்ேதா"னாக ேவண் ெமன் ம், 
ஏேதா ஒ  காலவிேசடத்தால் அம் ர்த்தி மியில்மைறந் , அதற்குப் பிரதியாக 
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சாந்தாகார ர்த்தி அக்ேகாயி ள் எ ந்த ளப்பண்ணப்பட்ட ெதன் ம் 
க தப்ப கின்றன.) 
 
    ெசங்குட் வன் சிவபிரான்பாற் பக்திமிகுதி ைடயெனன்பைத ன்னேம 
விளக்கிேனாம்.(இந் ல்,ேவறிடம் காண்க ) 
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    இளங்ேகாவ கள் வஞ்சியி ந்த சிவாலயத்ைதப்பற்றி ஒன் ங் கூறேநராமற் 
ேபாயி ம், 'ஆேன யர்த்ேதான்', 'ெசஞ்சைடவானவன்' 'உலகுெபாதி வத் 

யர்ந்ேதான்' எனத் தம் தமயனாற் பக்திெசய்யப்பட்ட சிவெப மாைனச் 
சிறப்பித்தலால், அப் ெப மா க்கு ஆலயெமான்  அந்நகாில் அைமந்தி ந்ததாகக் 
ெகாள்ளத் தைடயில்ைல. ஆயின், அஃ , இப்ேபா ள்ள பசுபதீசுவரர் ேகாயிேல 
ஆதல்ேவண் ம். இவ்வாலயம், க ர்த் தி வானிைல எனத் ேதவாரப்பாடல் 
ெபற்றி த்தேலா , ேசாழர் சாஸனங்கள் பல ெகாண்டதாக ம் உள்ள . 
காமேத வாகிய பசுவினாற் ெசய்யப்பட்ட ஆலயமாத ன் இதற்கு 'ஆனிைல' எனப் 
ெபயர்வழங்கியெதன்பர்.இ பற்றிேய, இக்ேகாயிற் சிவபிரான், பசுபதீசுவரர் எனப் 
பட்டார். இங்ஙனம் க ர்க்கு ஆனிைல என்ற ெபயாி த்தல் ேபாலேவ, 
அவ் ைரய த் ச் ெசல் ம் ஆம்பிராவதிக்கு,ஆன்ெபா ைந ஆன்ெபா ந்தம் எனப் 
ெபயர்கள் வழங்குதல் ஈண் ச் சிந்திக்கத்தக்க . இனி "பங்குனி விழவின் வஞ்சிெயா , 
உள்ளி விழவி றந்ைத ஞ் சிறிேத" எனவ ம் ன்ேனார் கூற் ம், (ெதால்-
ெபா ளதி. பக். 320) "ம ைர ஆவணியவிட்டேம, க ர்ப் பங்குனி த்திரேம, 
உைற ர் உள்ளிவிழாேவ" எனவ ம் இைறயனார் களவிய ைர 
வாக்கிய ம்,(ேமற்ப . களவியல். 17-ம் சூத்திர ைர காண்க.; இத ள்,'உைற ர்ப் 
பங்குனி த்திரேம, க ர் உள்ளிவிழாேவ' என மாறிக் காணப்ப கின்ற ; ஆயி ம் 

ன் காட் ய பைழயவாக்கிற்கிணங்கக் 'க ர்ப் பங்குனி த்திரேம" என்  
பாடங்ெகாள் தேல ெபா த்தமாகும்.) க ாில் நிகழ்ந்த தி விழாநாெளான்ைறக் 
குறிப்பி தல் காணலாம். இக்குறிப்பின்ப , வஞ்சிப்பங்குனி விழா என்ப , க ர்ப் 
பசுபதீசுவரர்க்கு ஆண் ேதா ம் இக்காலத் ம் நைடெப ம் பங்குனி த்தரத் 
தி விழாவாகேவ க தப்ப கின்ற . 
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    இனி, வஞ்சிைய ேமற்கூறிய க ராகக் ெகாள்ளா ,மைலநாட் க் 
ெகா ங்ேகா ர் அல்ல  தி வஞ்ைசக்களம் என்  க வா ம்;, அந்நாட்  
ேமற்குத்ெதாடர்ச்சி மைல அ வாரத் ப் ேபாியாற்றங்கைரயி ள்ள 
தி க்க ர்(தி க்க ர் (Tiru-karur), ெகாச்சிக்கு வடகிழக்ேக 28-ைம ம், 
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ேகாைதமங்கலத் க்கு 3-ம் ைம ம் உள்ளெதன் ம், அஃ  இப்ேபா  
பா ராயி ப்பி ம் கிலமான பலெபாிய கட் டங்க ம் ேகாயி ம் உைடயெதன் ம் 
கூ வர். (The Tamils 1800-years ago. p. 15).) என்  க வா ெமனச் 
சாித்திரவறிஞர் பலராயினார். இவற் ள் த ற் கூறிய , அ யார்க்குநல்லார்க்கும் 
ஒத்த ெகாள்ைகயாயி த்தேல வியப்ைபத்த வதாம்.(சிலப்பதி. பதிகம். 3. உைர.) 
ஆனால், இவ்விரண் பக்ஷங்க ம், ஆரா மிடத் ச்சிறி ம் உ திெபற்றனவாகக் 
காணப்படவில்ைல. தலாவ  - தி வஞ்ைசக்களம் என்ப  ெகாச்சிக்கு வடக்ேக 10-
ைமல் ரத்தில் ேபாியா  ேமல்கட ற் சங்கமமாகுமிடத்  உள்ளதாம். மேகாைக 
என் ம் ெகா ங்ேகா ைரய த் ள்ள இவ் ர், பாடல் ெபற்ற பைழய சிவதலங்க ள் 
ஒன்றாகும். இத்தலத்ைதப் பற்றிச் சுந்தர ர்த்திநாயனார் பா ய பதிகத்தில் - 
"கடலங்கைரேமன் மேகாைத யணியார்ெபாழில் அஞ்ைசக்களத் தப்பேன" என்ற 
ெதாடேர பாட் திேதா ம் பயின் வ கின்ற . எனேவ, அந்நாயனார் காலத் க்கு 

ன்  அத்தலத் க்கு வழங்கிவந்த பைழயெபயர் அஞ்ைசக்களம் என்பேத 
விளக்கமாகும். ஆகேவ, அத்தலத்ைத வஞ்சிேயா ம் சம்பந்த ைடயதாகக் க தற்குச் 
சிறி ம் ஆதாரமின்ைம காண்க. 
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    இனிப் பைழய ேசரர்தைலநகரான வஞ்சிமாநகரம் கடற்கைரக்கண்ணதாயின், 
அதைனச் சிறப்பிக்கப் குந்த சிலப்பதிகார மணிேமகைல த ய ன் ல்கள், 
உடெனாத்த கார் ெகாற்ைக த ய பட் னங்கைளப்ேபாலேவ 
வஞ்சிைய ம்(ெசங்குட் வன  வடயாத்திைரயில் அவன்ேசைன ெசன்றைதக் 
கூ மிடத்  "வஞ்சிநீங்கித்- தண்டத் தைலவ ந் தைலத்தார்ச் ேசைன ம், 
ெவண்டைலப் ணாியின் விளிம் சூழ் ேபாத" என இளங்ேகாவ கள் கூறியி ப்ப , 
அச்ேசைனயின் பரப் மிகுதிைய வ ணித்த ப ேயயன்றிப் பிறிதன் . வஞ்சி 
கடற்கைரக்கண்ணதாயின், தாைனகளின் ெப க்ைகக் கூறவந்த அவ்விடத்ேத, அைவ 
கடற்கைர விளிம் வைர ெசன்றனெவன்  அ கள்கூ வதில் ெப ைம ம் 
வியப் மில்ைலெயன்க. இனி, ெசங்குட் வன் வடநாட் னின்  தி ம்பிவ ம்ேபா , 
நால்வைக நிலத்தா ம் அைடந்த மகிழ்ச்சிகைள வ ணிக்கு ைறயில், 
ெநய்தனிலமாக்கள் ெசய்தி ம் கூறப்பட்டதன்றி, கடற்கைரச் சம்பந்தம்பற்றி 
யன்ெறன்ப ம், அறியத்தக்க .) அதன் கடல்வளச் சிறப்பால் வ ணித் க் 
கூறாமற்ேபாகுமா? ஒ கா மில்ைல. அங்ஙனம் கடற்கைரச்சம்பந்தம் வஞ்சிக்குக் 
ெகாஞ்ச ம் காணப்படாைமேய, அஃ  உள்நாட்  நகரெமன்பைத(தாலமி (Ptolemy) 
என் ம் ர்வயவனாசிாியர், க ைர ேநாிற் கண்ெட திய குறிப்பில், அஃ  
உள்நாட் ந்த நகரமாகேவ கூறினர் என்பர். (The Tamils 1800 years ago. p.20).) 
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விசதமாக்கவல்ல . ேம ம், க ர் என்ற ெபயர் ெகா ங்ேகா ர் அல்ல  
தி வஞ்ைசக்களத் க்கு உள்ளதாகப் பிரமாணெமான் ங் காணப்படாைம ம் அறிக. 
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    இனி, :கனகசைபப்பிள்ைளயவர்கள் ேமற்குத்ெதாடைரய த் ப் ேபாியாற்றங் 
கைரயி ள்ள தி க்க ேர (Tiru-karur) வஞ்சியாதல் ேவண் ெமன் ம், அதற்ேகற்ப 
அங்குள்ள ேபாியாேற ல்களிற் கூறப்பட்டப , ஆன்ெபா ைநயாதல் 
ேவண் ெமன் ம் ஒ  தியெகாள்ைகைய நாட்ட, அதைனேய சாித்திரவறிஞர் பல ம் 
பின்பற் வாராயினர். இக் ெகாள்ைகக்கு ஆதாரமாயி ப்பெதல்லாம், க ெரன்ற 
ெபயெராற் ைம ெயான்ைறத்தவிர, ேவ  சாதனமில்ைல. இங்ஙனம் 
ெபயெராப்ெபான்ைறேய ெகாண் , நாம் ஒ  ப த்தல் எங்ஙனம் கூ ம்? இனி, 
வஞ்சியி ந்த ெசங்குட் வன் 'மஞ்சுசூழ்ேசாைல மைலகாண்குவம்'என் , தன் 
பாிவாரங்க டன் றப்பட் ப் ேபாியாற்ைற யைடந்தாெனன்  ன்னேம 
ெசான்ேனாம். இதனால், மைலவளமில்லாதேதார் இடத்ேத அவன் தைலநகர் 
அைமந்தி ந்ததாதல் ேவண் மன்ேறா? ேமற்குமைலத்ெதாடாின் அ வாரத் ள்ள 
தி க்க ேர ெசங்குட் வன் தைலநகராயின், மைலவளங் காண்டல்ேவண்  அவன் 
ேபாியாற்றங்கைர ெசன்றாெனன்  சிலப்பதிகாரங் குறிப்பதில் வியப் த்தான் 
என்ைன? இதனால், வஞ்சிெயன்ப , ஆம்பிராவதி அல்ல  ஆன்ெபா ைநப் 
பக்கத்த ம், மைலவளமில்லாத மான க ேரயாதல் திண்ணெமன்க. இங்ஙனமாயின், 
இக்க ாி ந்  ெசங்குட் வன் பிரயாணித்த ேபாியாற்றங்கைர உத்ேதசம் 300-
ைமல் ர ைடய தாகல்ேவண் ம்.(அ பதின்காத ரெமன்பர், அ யார்க்குநல்லார். 
(சிலப்.பதிகம். 3. உைர).)இவ்விடத்ேத ஓர் ஆேக்ஷபத்ைதச் சிலர் கூ கின்றனர்; 
அஃதாவ  - மைலவளங் காணச் ெசன்ற ெசங்குட் வன் 300-ைமல் 
பிரயாணித்தவனாயின், அந்ெந ம் பிரயாணத்தில் அவன் இைடயிற்றங்கிேய 
ெசன்றி த்தல் ேவண் ம்; 
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    அங்ஙனஞ் ெசன்ற ெசய்திைய அ கள் குறிக்கவில்ைல-யாதலால், அரசன் 
ெசன் வந்த ேபாியாற்றங்கைர அவன் தைலநகர்க்கு அணித்தாதல் ேவண் ம்--
என்பதாம்; "அரச ம் உாிைம ம் மைலகாண்குவம் என்  வந்  கண்டவன்ேற வஞ்சி 

குந்தைமயா ம்" என அ யார்க்குநல்லா ம் இக்க த்ேதபட எ தினார். ஆனால், 
ெசங்குட் வன  நீண்ட யாத்திைரையக் கூ மிடெமங்கும் 
    அவன் இைடயிற்றங்கிய விவரத்ைத ம் இளங்ேகாவ கள் கூறிச்ெசல்  
மியல் ைடயேரா எனின், இல்ைல. இதற்கு நீலகிாியினின்  ெசங்குட் வன் 
கங்ைகக்கப்பால்வைர ெசன்  வந்த ெந ம்பிரயாணத்ைத அ கள் மிகச் சு க்கிக் 
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கூறிச்ெசல்வேத, தக்க சான்றாகும். அன்றி ம், வஞ்சியாகிய க க்கும் 
ேபாியாற்றங்கைரக்கும் ெந ந் ர ண்ெடன்பதற்குச் சிலப்பதிகாரத்ேத மற்ெறா  
சிறந்த சான் ண் ; இளங்ேகாவ கள் தம் தமயன  வடயாத்திைரைய 
வ ணிக்குமிடத்  "ஒ  ற் நாற்ப  ேயாசைன ரம், இந்திரன் யாைனகைளப் 
பரப்பிச் ெசல்வ ேபாலச் ெசன்றான்" என்கிறார்.* ஈண்  'ஒ ற் நாற்ப ' 
என் ந்ெதாடர் இந்திரன  யாைனப்பரப்பின் ரத்ைதக் குறிப்பெதன்பதி ம் 
ெசங்குட் வன  பிரயாண ரத்ைதக் குறிப்பெதன்பேத ெபா த்தமாகும். இன்ேறல், 

ற்  நாற்பெதன்ற எண்ைண அ கள் குறிப்பி வதற்குத் தக்ககாரணம் 
ேவண் மன்ேறா? இந்திர க்ேக அத்ெதாடர் விேச க்கப்பட்டதாயி ம், அத்ெதா 
    ைகயினள  ரத்ைத, அ கள் ேசரன் பிரயாணத் க்கு உவமித்தி ப்ப , அவன் 
ெசன் வந்த ேபாியாற்றங்கைர வஞ்சிமாநகர்க்குச் சமீபித்ததன்  என்பைத 
ெவளியாக்கும் என்பதில் ஐயமில்ைல.** 
    --------- 
    * "விைளயாட்  வி ம்பிய விறல்ேவல் வானவன்-ஒ ற்  நாற்ப  ேயாசைன 
விாிந்த-ெப மால் களிற் ப் ெபயர்ேவான் ேபா ன் " என்ப  லம் (சிலப்.25-
11,15,16.)) 
    ** ேயாசைனயினள  பலப யாக வழங்கிவ கின்ற  (சீவகசிந்தாமணி. இரண்டாம் 
பதிப் . ேசடக்குறிப் . பக். 84 பார்க்க.) மைலநாட்  வழக்கப்ப , ேயாசைன-
ெயான் க்கு 4 நாழிைக அல்ல  6 ைமலாகக் ெகாண்டால், 140-ேயாசைனக்கு 840-
ைமலாகும். க க்கும் ேபாியாற்றங்கைரக்கும் உத்ேதசம் 300-ைமேலயாத ன், இ  
மிக ம் அதிகேமயாம். இதனால், இளங்ேகாவ கள் காலத்  ஒ ேயாசைனயினள  2 
1/2 ைம க்குட்பட்டதாக இ ந்த ேபா ம். 
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    ேமற்கூறியவா , க ைரய த்  ஆம்பிராவதி ம் காவிாி ங்கலக்கும் கூடைல ம், 
ெநாய்யல் அல்ல  காஞ்சிமாநதிைய ம் பரணர் ெசங்குட் வ க்கு உவைமயாகக் 
கூறியி த்த ம், ஆன்ெபா ைநக் கைரயில் வஞ்சி ள்ளதாகச் ெசால்லப்ப த ம், 
க ர்க்கும் ேபாியாற் க்கும் ெப ந் ர ண்ெடன்பைத இளங்ேகாவ கள் 
குறிப்பிப்ப ம்-ேசரர  பைழய தைலநகரம் அந்நதிகள் பா மிடங்க க்குப் பக்கத்த  
என்பதற்குத் தக்கசான்றாதல் காணலாம். ெகாச்சிராஜ்யத் ள்ள ெகா ங்ேகா ர் 
அல்ல  தி வஞ்ைசக்களமாயின், அம் மைலநாட்  நதிெயான்ைற ம் பரணர் 
ெசங்குட் வ க்கு உவமிக்காமல், ேமற்காட் ய ஆ கைளேய† கூறிச்ெசல்வதற்குத் 
தக்க காரணம் ேவண் மன்ேறா? 
    ----------- 
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    † இந்நதிகளன்றி, அயிைர என்ற நதி ம் (சிலப். 28. 145) அப்ெபயேரெகாண்ட 
மைல ம் (பதிற் ப். 21) ேசரநாட் ல் உள்ளனவாகச் ெசால்லப்ப கின்றன. இவற் ள், 
அயிைரயா , ேசரர்க்குாிய ெகால் மைலயில் (அகநா. 33. 281) உற்பத்தியாகிக் 
காவிாி டன் ேமலைணயிற் சங்கமிக்கும் அய்யா  என்ற நதியாகக் க தப்ப கிற . 
இனி, அயிாிமைல என்ப , குழித்தைலக்கு ேமற்ேக 4 1/2-ைம ல் உள்ள இரத்தினகிாி 
ேபா ம்; இதற்கு அய்யர்மைல என் ம் ெபய ம் அப்பக்கத்  வழங்குதல் காண்க. 
க ர்க்குக் கீழ்பா ள்ள ெசங்குத்தான இவ்வழகிய குன்றி ச்சியில் மிகப்பைழய 
சிவாலயெமான்  உண் . பதிற் ப்பத் க் கூ மா , ேசரர்கள  குலெதய்வமாக 
விளங்கிய ெகா1ற்றைவக்கட ட்கு இக்குன்  ற்காலத் ச் சிறந்த தலமாயி ந்த  
ேபா ம். இனி, சிாி என்ற ெபயர்ெகாண்ட ஊெரான்  இப்பக்கத் ள்ளைத 
ேநாக்குமிடத் , ேசரர்க்குச் சிறந்த ைற கமாய் ேமல்கடற்பக்கத்தைமந்த சிாிைய 
ஞாபகப்ப த்தற்கு உண்ணாட் ல் அவ்வரசர் அதன் ெபயாிட்ட ேபாலத்; 
ேதாற் கிற .இப்பக்கத் த் ேதாட் ய த யவிடங்களில் ம ைரக்காளியம்மன் என்ற 
ெபயரா ம் பிறவைகயா ம் பிடாாிவழிபா  ெபாி ம் நிகழ்ந்  வ வதான , 

ர்வத்திற் பத்தினிவணக்கமாயி ந்தேத காலாந்தரத்தில் அங்ஙனம் மாறியேதா என்  
க த ம் இடந்த கின்ற . 
    --- 
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    இதற்ேகற்ப, வஞ்சி வஞ்சுளாரணியம் என்றெபயர்கள் ன்குறித்தப , ஆம்பிராவதிக் 
க ர்க்கு இன் ம் வழங்கிவ தல் அறியத்தக்க . இைவயன்றி, பைழய ேராம 
சக்கரவர்த்திகளாகிய அகஸ்டஸ் (Augustus) ைடபீாியஸ் (Tiberius), கிளா யஸ் 
(Claudius) த ேயார் நாணயங்கள் இக்க ர்ப்பக்கத்ேத 1806-ம் வ ஷத் க் 
கண்ெட க்கப்பட் ப்பதாகத் ெதாியவ வ ம்,(Gazetteer of Trichinopoly. p. 260) 
இதன் பைழைம ெப ைமகைள நன்கு விளக்குவதாம். க ர்க் ேகாட்ைட இப்ெபா  
அழிபட்ட நிைலயிற் காணப்ப கின்ற . 
 
    இங்ஙனம் ஆம்பிராவதி அல்ல  ஆன்ெபா ைநக் கைரயி ள்ள க ேர, ேசரர  
பழைம ெப ைம வாய்ந்த தைலைமநகராயி ப்ப ம், அச்ெசய்திையச் சங்க 
காலத் க்குப் பிற்பட்ட தமிழ்மக்கள் ற் ம் மறந் விட்டனெரன்ேற ேதாற் கிற . 
இவ் ர்த் தி வானிைலக் (தி வானிைல என்ப , க ர்ப் பசுபதீசுவரர் ேகாயிேல.) 
ேகாயிைலப்பற்றிய ேதவாரப் பதிகங்களிேல ம் அக்ேகாயி ற் கண்ட 
சாஸனங்களிேல ம் (இப்பசுபதீசுவரர் ஆலயத்தில், ரராேஜந்திரன் 1, 
இராேஜந்திரன் 1, குேலாத் ங்கன் 3, ரேசாழன் என்ற ேசாழவரசர் சாஸனங்களாகக் 
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கண்டவற்ைற, சாஸனபாிேசாதகர் ெவளிப்ப த்தியி க்கின்றனர். (South Indian 
Inscriptions. Vol. III. No. 20-26).) 
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    வஞ்சியின் பழஞ்ெசய்தி சிறி ங் குறிக்கப்பட் க்கவில்ைல. ஆனால், இக்க ாின் 
ஸ்தானத்தில் மைலநாட் க் ெகா ங்ேகா ர் ேசரராஜதானியாகப் பின் ல்களிற் 
கூறப்ப தல் காணலாம்; "ேசரர்குலக் ேகா ற்றி ந்  ைற ாி ங் குலக்ேகா ர் 
ெகா ங்ேகா ர்" என்றார் ேசக்கிழா ம். (ேசரமான் ெப மாணாயனார் ராணம். 1.) 
இங்ஙனம் ேசரர் தைலநகரமான  பிற்காலத்  ற் ம் மறக்கப்பட்டதற்கும் அதற்குப் 
பிரதியாக ேவ  தைலநகரம் மைலநாட் ல் உண்டானதற்கும் தக்க காரணங்க ம் 
உள்ளன. க ர், ேசாணா  பாண் நா களின் எல்ைலயில் அைமந்தைமயால், 
(க ர்க்குக் கீழ்பால் 8-ைம ல், காவிாிக்கைரயி ள்ள ம க்கைரையச் ேசர- ேசாழ -
பாண் ய நா களின் எல்ைலயாக இக்காலத்தா ம் கூ வர். ேசாணாட் ன் 
ேமற்ெகல்ைல க ர் என்பர், யாப்ப ங்கலக்காாிைக உைரகாரர். (ஒழிபி. 7. உைர).) 
ேசர டன் விவாதம் ேநாிட்டேபாெதல்லாம் தமிழ்ேவந்தர்க்குள் ேபார்நிகழ்வதற்கு 
அஃ  உாியகளமாயிற் . இச்ெசய்தி றநா  த ய சங்கச்ெசய் ள்களால் 
நன்கறியப்ப ம். பிற்காலத்திற் ேசாழர  ஆதிக்கம் ெப கியேபா , க ர் 
ேசாணாட் ன் க்கியநகரங்க ள் ஒன்றானெசய்தி சாஸனங்களா ம்$$ (கி.பி. 10-ம் 

ற்றாண் ன் ெதாடக்கத்தில் க ர் ேசாணாட்ைடச் சார்ந்தெதன்பர். 
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    சாஸனபாிேசாதகர் (Government Epigraphist report. 1891.)) ல்களா ம் 
ெதாிகின்ற ; "அநபாயன் சீர்மரபின் மாநகரமாகுந் ெதான்ென ங் க ர்" (எாிபத்த.2) 
"தங்கள் குல மரபின் தற் றனிநகராங் க ாில்" ( கழ்ச்ேசாழ. 12) எனச் ேசக்கிழா ம் 
இச்ெசய்தி கூ தல் காண்க. ஏறக்குைறய 900-வ ஷங்கட்கு ன் ேசாழ 
சக்கரவர்த்திகளாகப் பிரபலம் ெபற்றி ந்த இராஜராஜன் 1. அவன்மகன் 
இராேஜந்திரன் 1 காலங்களில், இக்க ைரச் சூழ்ந்த ெவங்காலநாட் ற்குக் 
ேகரளாந்தகவளநா  என் ம், இவர்கைள அ த்த குேலாத் ங்கேசாழன் காலத்தில் 
ேசாழேகரளமண்டலம் என் ம் ெபயர்கள் வழங்கிவந்தன என்ப (S.I.I Vol. III No. 30, 
31.) க ர்ப் பசுபதீசுவரர் ேகாயி ள்ள சாஸனங்களால் ெவளியாகின்ற . 
இப்ெபயர்களால், ேசாழராதிக்கத் க்கு ன்  க ர்ப்பிரேதசம் ேசரர்க்குச் 
சிறந்த மியாகக் க தப்பட் ந்தைம ெபறப்ப ம். ேசாழர்க்கு ன் இம்மண்டலம் 
ெகாங்கு ேதச ராஜாக்கள் ஆட்சிக்குட்-பட் ந்தெதன் ம், (க ர், ெகாங்குநாட் த் 
தலங்க ள் ஒன்றாகக் கூறப்ப தல் காண்க. ஆனால், சங்கநாளிேல, ெகாங்குேதசம் 
குடகுநாடாயி ந்தைம "குடகக்ெகாங்க ம்" என் ம் அ கள் வாக்கால் 
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அறியலாம்.(சிலப். 30. 159)) அவர்க்கும் ற்பட்ட சங்ககாலத்ேததான், அ  ேசரர  
சிறந்த ேதசமாகி வஞ்சி எனப்பட்ட இக்க ைர தைலைம நகரமாகக்ெகாண்  
விளங்கியெதன் ம் அறியத்தக்கன. சங்ககாலத் க்குப் பின்னர்ச் ேசாழராற்றற்கு 
அஞ்சிய ேசரர், வஞ்சிையவிட் நீங்கித் தங்கட்குாிய மைல நாட் ற் கடற்கைரயி ள்ள 
ெகா ங்-ேகா ைரத் தைலைம நகரமாகக் ெகாள்ளலாயினர். பிற்பட்ட 
ேசரராஜதானியாகத் ெதாிகின்ற இவ் ைரப் பைழயவஞ்சி அல்ல  க ெரன்  
ெகாள்வதற்குச் சங்க ற்பிரமாணம் ஒன் ேம கிைடயாதாயி ம் 
அ யார்க்குநல்லா ள்படப் பல ம் இதைனேய மாறிக்க வாராயினர். 
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    ெகா ங்ேகா ர் என்ற ெபயேரா பைழய ல்க க்குச் சிறி ந் ெதாியாத 
ெதான்றாகும். இதைனய த் ள்ள தி வஞ்ைசக் களத் க்கும் வஞ்சிக்கும் எவ்விதப் 
ெபா த்த ம் இல்லாைமயால், சாித்திரவறிஞர் அவ்விரண்டைன ம் ெபா த்தி 
ெய வனெவல்லாம் ன்ைனவழக்ேகா  ர வேதெயன்க. இனிச் சிலர், 
சிலப்பதிகார மணிேமகைலகளில், இக்காலத் வழங்கும் மைலநாட் ச் ெசாற்க ம் 
வழக்குக ம் காணப்ப வ  ெகாண் , ெசங்குட் வன  தைலைம நக ம் அம்மைல 
நாட் ந்ததாகக் க வர். மைலநாட்  வழக்ெகன்  அவர்கள் காட் வனெவல்லாம் 
ெபா வாகப் பைழய தமிழ்வழக்குகேளயன்றி ேவறில்ைல. அதனால், நம் காலத்  
ேவ பட்ட ேபாலேவ, ெசங்குட் வன் காலத் ம் அவ்வழக்குகள் ேவ பட் ந்தன 
என்  க தல் ெபா ந்தாெதன உணர்க. ஒ கால், சிற்சில வழக்குகள் 
மைலநாட் க்ேக சிறப் ைடயவாயி ம் நம் ேசர க்கு அம்மைலநாட் ம் 
உாிைம ந் தைலைம ண்டாதலால், அ பற்றி அவைனப்பற்றிய பாடல்களில் 
அவ்வழக்குகள் பயின்றன என்  க த ம் இ க்கா . இ வைர யாம் கூறிவந்த 
பிரபல பிரமாணங்களால் ேசரராஜதானியாகிய வஞ்சிெயன்ப , ஆம்பிராவதிக் 
கைரயி ள்ள க ேரயன்றிக் ெகா ங்ேகா ேர ம் தி வஞ்ைசக்களேம ம் 
ஆகாெவன்ப ம், கனகசைபயவர்கள் க த் ப்ப , ேபாியாற்றங்கைரத் 
தி க்க ைரப் பைழய வஞ்சியாக ம், அப்ேபாியாற்ைறேய ெபா ைநயாக ம் 
ெகாள்வதற்குப் ெபா த்த ம் பிரமாண ம் இல்ைலெயன்ப ம் நன்கு விளங்கத்தக்கன. 
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    இனி, ெசங்குட் வன் ெசன்றி ந்த ேபாியாற்றங்கைரக்குச் சமீபித்த ம், கண்ணகி 
விண்ணா  ெசன்ற மான ெசங்குன் (கண்ணகி சுவர்க்கம் க்க மைல, ெசங்ேகா  
என்ப , அ ம்பத ைரயாசிாியர் க த்  (சிலப். அ ம்பத. பக். 74); அ யார்க்கு 
நல்லார், அவெர திய ெசங்ேகாெடன்ப  இப்ேபா  ேசலம் ஜில்லாைவச்ேசர்ந்த 
தி ச்ெசங்ேகாடாகக் க தி, அவ் ர் கண்ணகி விண்ணா  ெசன்ற இடமாகாெதன் ம், 
ெசங்குட் வன் ெசன்றி ந்த ேபாியாற்றங்கைரைய அ த்த ெசங்குன்ேற 
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அவ்விடமாதல் ேவண் ம் என் ம் எ தினர். (சிலப். பதிகம். 3. உைர).) என் ம் 
மைலேய, அச்ேசரன் பத்தினிேதவிக்குக் ேகாயிெல த் ச் சிறப்பித்த இடமாகும். 
கண்ணகியின் உற்றார் அவள்ேகாயிைல அைடந்தைத ம், அவைர ேநாக்கி 
அப்பத்தினிக்கட ள் கூறிய வார்த்ைதைய ம் இளங்ேகாவ கள் எ மிடத் :- 
 
    "ைவையெயா  வழிக்ெகாண் , 
    மாமைலமீ மிைசேயறிக் ேகாமகடன் ேகாயில் க்கு" 
    (சிலப். 29. உைரப்பாட் மைட) 
 
    "ெவன்ேவலான் குன்றில் விைளயாட்  யானகேலன் 
    என்ேனா ந் ேதாழிமீ ெரல்லா ம் வம்ெமல்லாம்" 
    (சிலப். 29. உைரப்பாட் மைட) 
 
    என ைறேய கூ தலால், பத்தினிக்ேகாயில் க ர்க்கு ெவகு ரத்தில் 
மைலேமலைமந்தி ந்தைம லப்ப ம். அன்றி ம், பத்தினிப் பிரதிஷைடக்குாிய 

ற்காாியங்கைளச் ெசங்குட் வன் வஞ்சியி ந்ேத ெசய் வந்தவெனன்ப :- 
 
    "சிறப் ைடக் கம்மியர் தம்ெமா ஞ் ெசன்  
    பால்ெபற வகுத்த பத்தினிக் ேகாட்டத்  
    கட ண் மங்கலஞ் ெசய்ெகன ஏவினன்" (சிலப். 28-223, 225, 233) 
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    என் ம் அ கள  வாக்கின்ேபாக்கால் அறியப்ப கிற .மணிபல்லவத்தினின்  

றப்பட்ட மணிேமகைல ம் த ல் இச்ெசங்குன்ைறயைடந் , தன் தாயாகிய அப் 
பத்தினிைய ஆங்குத் தாிசித்தபின்ேப வஞ்சிேநாக்கிச் ெசன்றனெளன உணர்க. 
(மணிேமகைல 25-ம் காைத ம், 26-ம் காைத த ங் காண்க.) இச்ெசங்குன்  
இப்ேபா  ெசங்குன் ர் என் ம் ெபய டன் மைலநாட் ல்(ெசங்குன் ர், 
மைலநாட் ல் அகலப் ைழக்குத் ெதன்கிழக்கி ம் ேகாட்டயத் க்குத் ெதற்கி ம், 
உத்ேதசம் 20-ைமல் ரத் ள்ள .) உள்ள . இவ் ாி ள்ள குன்றின்ேமல் 
மிகப்பிரபலம் ெபற்ற பகவதிேகாயிெலான்  உண் . இத்ேதவிக்குத் தி விழா 

த யைவ ெப ஞ் சிறப் டன் நைடெப கின்றன. இப்பகவதிைய ம ைர 
மீனாக்ஷியம்மனாக அப்பக்கத்தார் இன் ம் வழங்கிவ வதாகத் ெதாிதல் 
ஆராயத்தக்கேதயாம். 
    ------------------------ 
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11 -ம் அதிகாரம்  
ெசங்குட் வன் அரசியல் 

 
    நம் ேசரர்ெப மான  இராஜாங்க ைறகைள இனி ேநாக்குேவாம். ெபா வாகச் 
ெசால் மிடத் , ெசங்குட் வன் காலத்தனவாகிய சங்க ல்களிேல அரசியன் 

ைறகளாக அைமந்தைவ யா ம் நம் ேவந்த க்கும் உாியைவெயன்ேற ெசால்லலாம். 
இவ்வா  கூறப்பட்ட அரசியல்கைள விடா  இங்கு விவாிப்பதாயின் இவ்வதிகாரம் 
அள  கடந் வி ம். அதனால், ேவற் ல்க ட் காமல், ெசங்குட் வன் 
சம்பந்தமான ெசய் ள்களி ந்  ெதாியவ ம் விேசடச்ெசய்திகைள மட் ம் இங்கு 
விளக்குேவாம். 
 
    நம் ேசரர்ெப ந்தைக, சங்ககாலத் த் தமிழ் ேவந்த ள்ேள சிறந்  விளங்கியவன். 
இவன் தந்ைத ெந ஞ்ேசரலாத ம், அவன் ன்ேனா ம், வடவாாிய ட ம் 
அயலரச ட ம் அ த்த த் ப் ேபார் ாிந்  வந்தவராதலால், அவர  
பைகைமெயல்லாம் இவ க்கும் இ ந்தெதன்ேற ெதாிகின்ற . அதனால், 
கடல்வழியாக ம் தைரவழியாக ம் பைகவர் பிரேவசிப்பைதத் த ப்பதற்ேகற்ற 
கப்பற்பைட ம் தைரப்பைட ம் இவன் உைடயனாகேவயி ந்தான். 
 
    "சினமிகு தாைன வானவன் குடகடற் 
    ெபாலந்த  நாவா ேயாட் ய ஞான்ைறப் 
    பிறர்கலஞ் ெசல்கலா தைனேயம்" ( றநா.126.) 
 
    என, மரக்கலப்பைடயின் மாட்சியால் கடற்றைலைமைய அக்காலத் ச் 
ெசங்குட் வன் வகித்தி ந்த சிறப்ைபப் ெபயர் கூறா  வியந்தனர் ஒ  லவர். 
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    கடற்பைடையக் ெகாண்  இவன் ஒ  காலத் ச் ெசய்த ரச்ெசயைல ம், அ  
பற்றி இவன் "கடல்பிறக்ேகாட் ய ெசங்குட் வன் " என வழங்கப்பட்டைத ம் 
இவன  "ேபார்ச்ெசயல்கள்" கூறிய விடத்ேத விளக்கிேனாம்: இவ்ேவந்தன  
தைரப்பைட ம் அங்ஙனேம அளவா ம் ஆற்றலா ம் ேமம்பட் ந்த . பத்தினிக்குப் 
ப மச்சிைல எ த்தற்கும், ஆாியைர ெவற்றி ெகாள்வற்குமாக இவன் வடக்ேக 
ெசன் வந்த ப்பத்திரண்  மாதம் வைர இவனாட் ற் குழப்ெபான் ம் 
இல்லாதி ந்தேதா , கு கெளல்லாம் இவனாட்சியில் மகிழ்ச்சி மிக்கவர்களாய்த் தம் 
அரசன் ெவற்றிையத் தமக்குாிய ெப ைமயாகேவெகாண்  விளங்கினர் 
என் ந்ெதாிகிற . * 
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    ெசங்குட் வன  அரசிய ல், ற்கால ைறப்ப , அைமச்சர், ேராகிதர், 
ேசனாபதியர், வர், சாரணர் என்ற ஐவ ேம சிறந்தி ந்தவர்கள். இவர்கைள 
அரசர்க்குாிய ஐம்ெப ங்கு  என்பர் ன்ேனார்.† இவர்களன்றிக் க ம விைனஞர், 
கணக்கியல் விைனஞர், த மவிைனஞர், தந்திர விைனஞர், ெப ங்கணி என்ற 
அரசியல்வகிக்குந் தைலவ ம் இ ந்தனர். ‡ க மவிைனஞர் என்ேபார் ேதசத்தின் 
ஆட்சிைய நடத் ேவாெரன் ம், கணக்கியல்விைனஞர் என்ேபார் ேதசத்தின் 
வாிவ வாய்கைளக் கவனிக்கும் அதிகாாிகெளன் ம்,த மவிைனஞர் 
நாட் னறங்கைளப் பா காப்ேபாெரன் ம், தந்திரவிைனஞராவார் பைடகளின் 
சம்பந்தமான தைலைமவகிப்ேபார் என் ம், ெப ங்கணி அரசன  காாியங்கட்குாிய 
காலங்கைள ம் நிமித்தங்கைள ம் கணித் ைரப்ேபான் என் ந் ெதாிகின்றன. 
    ------------ 
    *இந் ல், 74--5 -ம் பக்கம். †�.58-ம் பக்கக் கீழ்க்குறிப் . ‡ சிலப்,26. 40-1 
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    இவெரல்லாம், அரசன  மந்திராேலாசைனக்கு உாியவராவர். ெசங்குட் வன  
தைரப்பைடக்குத் தைலைம வகித்த ர ன் வில்லவன்ேகாைத என்பான். இவேன 
ெசங்குட் வன  வடயாத்திைரயில் அவ ைடய ேசைனகைள நடத்திச்ெசன்  
ஆாியவரச டன் நிகழ்ந்த ெப ம்ேபாாில் ெவற்றிெபற்றவன். "வில்லவன் 
ேகாைதெயா  ெவன்  விைன த்த-பல்ேவற் றாைனப் பைட" என்றார், 
இளங்ேகாவ க ம் (சிலப்.26.251-2). இவைனப்ேபாலேவ,ேதசவ வாயின் 
தைலைமையவகித்த அைமச்சன், அ ம்பில்ேவள்(சிலப்.28.204-5) என்பவன்; இவன் 
அ ம்பில் எனப்ப ம் வளம் ெப த்த நாட் ன் தைலவன்; இவ க்கு 
'வானவிறல்ேவள்' என்ற ெபய ம் வழங்கிய . ("வானவிறல்ேவள், அ ம்பி லன்ன 
நா ழந் தன ம்" என்ப  ம ைரக்ைககாஞ்சி (344-5). ேசரன் பைடத்தைலவனாகிய 
நன்ன க்கும் இப்ெபயேர வழங்கப்பட் ள்ள .இதனால், ேசரர  அரசிய ல் 
தைலைமவகித்த ஒ சாரார்க்கு இப்ெபயர் வழங்கிவந்ததாகக் க தப்ப கிற . (யாம் 
எ திய ேவளிர் வரலா ; 67-ம் பக்கம் பார்க்க.)) இவ்வைமச்சன் ெசங்குட் வற்குச் 
சமேயாசிதமாகச் சூழ்ச்சி ைரக்க வல்லனாயி ந்தான்.(சிலப்.25.173-7.) 
 
    இனி, நம் ேவந்தன  வ ள்ேள தைலைம வகித்தவன் சஞ்சயன் என் ம்,(சிலப் 
26.137) இவ க்கு அ த்தப யி ந்தவன் நீலெனன் ம்(சிலப் 28.109) 
ெதாிகின்றன. இவர்கள்கீழடங்கிய வெரல்லாம் தம்மரசனிடமி ந்  ேவற்றரசாிடம் 
சமாசாரங்கைளத் ெதாிவித்  வ தற்குாியர்; 
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    அன்றி ம் த்தத்திற்கு அரச டன் ெசன்  ேவண் யகாாியங்கைள நிர்வகிக்க ம் 
வல்லவர். இன்ேனார் இராஜ ச கங்கட்கு அ த்த த் ச் ெசன்  வ பவராதலால், 
சட்ைட ம் தைலப்பாைக ந் தாித்தி ப்பர். இவைரக் கஞ்சுக தல்வர் என ம் 
வழங்குவர்; "சஞ்சயன் தலாத் தைலக்கீ  ெபற்ற-கஞ்சுக தல்வ ாீைரஞ் ற் வர்" 
எனத் தம் தைமய க்கி ந்த வைரப்பற்றி இளங்ேகாவ கள் குறித்தல் காண்க.* 
இனிச் சாரணெரன்ேபார் ஒற்றராவார். இன்ேனார், இக்காலத் ப்ேபாலேவ, 

ற்காலத் ம் அரசர்க்குக் கண்ேபான்  விளங்கினர். ெசங்குட் வ ைடய ஒற்றர்கள் 
அந்நியநாெடங்கும் சஞ்சாித்  வந்தனெரன் ம், அவ்வாேற ேவற்றரசெராற்றர்க ம் 
ெப ரனான நம் ேசரன் நாட்ெசய்திகைளத் ெதாிதற்ெபா ட்  வஞ்சிமாநாில் 
    மைறந்  வசித்தனெரன் ம் ெசால்லப்பட் ள்ளன.† ேமற்கூறியவர்களன்றிக் 
கரணத்தியலவர் (கணக்கர்),க மவிதிகன் (ஆைணநிைறேவற் ம் அதிகாாிகள்), 
கனகச்சுற்றம் (பண்டாரம் வகிப்ேபார்), கைடகாப்பாளர் (அரண்மைன காவலர்), 
    நகரமாந்தர், பைடத்தைலவர், யாைன ரர், குதிைர ரர் எனப்பட்ட 
எண்ேபராயத்தா ம் ெசங்குட் வன் அரசிய ல் தைலைம ண் ந்தனர்.‡ 
 
    ெசங்குட் வன  அரசியல் த்திைரயான  வில், கயல்,  என் ம் ன் ம் 
அைமந்தேதார் இலாஞ்சைனயாகும். இதைனத் "ெதன்றமிழ் நாட் ச் ெச விற் கயற் 
    , மண்டைல ேயற்ற வைரகீ" என்பதனால் அறிக. $ 
    ----------- 
    *சிலப். 26. 137-8. †�.25 173- 6. ‡� 26.38. $ �.25.171-2. 
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    ேசாழபாண் யர் அைடயாளங்களாகிய ைய ம் மீைன ம் தனக்குாிய 
வில்ேலா ேசர்த்  நம்ேசரன் இலச்சிைனயாகக் ெகாண் ந்தைத ேநாக்குமிடத் , 
அக்காலத் த் தமிழ் ேவந்த ள் இவேன தைலைம வகித்தவெனன்ப  

லப்ப கின்ற . இவ்வாேற, இவ்ேவந்தன் ேசாழபாண் யர்க்கும் ேமம்பட்டவன் என 
இளங்ேகாவ கள் பல ைற கூ வர்.* 
 
    ெசங்குட் வன  தைலைமயதிகாாிக ம்,அந்தணர் லவர் கு க ம் 
அவனிடம்வந்  ஒன்  கூ ம்ேபா , ேபச்சின் ெதாடக்கத் ம் வி ம் 
"அரேச!வாழ்க" என்  அவைன வாழ்த் தல் பைழய ைறயாக இ ந்தெதன்ப  
இளங்ேகாவ கள் வாக்கால் ெந க ம் உணரப் ப கின்ற . இதைன, 
"வடநாட் யாத்திைர" "பத்தினிக் கட ைளப் பிரதிஷ் த்தல்' என்ற அதிகாரங்கைளக் 
ெகாண்  அறியலாகும். 
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    ெசங்குட் வன் தி கெம ேவார் 'கண்ெண த்தாளர்' எனப்ப வர்; 
"கண்ெண த் தாளர் காவல் ேவந்தன், மண் ைட டங்கலம் மன்னவர்க்களித் " 
எனக் காண்க.† கண்ெண த்  என்ப  சங்கநாளில் வழங்கிய தமிெழ த்தின் 
பைழயெபயராத் ேதாற் கிற . ெசங்குட் வன  வடயாத்திைரயில் பண்டங்கள் 
ஏற்றிச்ெசன்ற வண் கள் இன்னின்ன சரக்குைடயைவ என்ெற தப்ட் ாி ந்தன 
என்பைத அ கள் கூ மிடத் , "இ பதினாயிரங் கண்ெண த் ப் ப த்தன ைக ைன 
சகட ம்" என்கிறார்; 
    --------------- 
    *சிலப். 25.87-90; 26.168-71. † �. 26.170-1 ‡�.26.186;5.112. 
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    இதனா ம் கண்ெண த் , பண்ைடத்தமிெழ த்தின் ெபயேரயாதல் காணலாம். 
இங்ஙனமாயின், சாஸன பாிேசாதகரால் வட்ெட த்  எனப்ப ம் பைழய 
தமிெழ த்ைதச் ெசங்குட் வன் காலத் க் கண்ெண த்தாகக்ெகாள்ளல் ெபா ந் ம் 
    ேபா ம். பைழயதமிெழ த்தாய்ச் சாஸனங்களில் மட் ம் காணப்ப ம் வட்ெட த்  
நம்நாட் ல் வழக்கு ழ்ந்  பல ற்றாண் களாயி ம், மைலநாட் ள்ள 
ேசானகர்க்குள் ேகாெல த்  என்  வழங்கப்பட்  இன் ம் அ  
வழங்குகின்றெதன்பர்.* கண்ேபான்றி த்தலாற் கண்ெண த்  என் ம், வட்டமாக 
வி த்த ன் வட்ெடெழத்  என் ம், சித்திாித்ெத தப்ப லாற் ேகாெல த்  என் ம் 
ஒன்ேற பல ெபயர் ெபற்றெதன்க. இனி மாந்- ேகாபிநாதராயரவர்கள், 
    இ வைர கண்ட சாஸனங்க க் ள்ேள பழைமவாய்ந்த தமிழ்ச் சாஸனெமான்ைறச் 
ெசந்தமிழ்ப்பத்திாிைகயில் ெவளியிட் க்கின்றனர்.† ெசஞ்சிக்க த்த தி நாதர் 
குன் ப் பாைறயில் ெவட்டப்பட்ட அச்சாஸசனம்,ைஜந ஆசிாியெரா வர் 
ஐம்பத்ேத நாள் அநசநவிரதம் (உண்ணாேநான் ) ண்  உயிர் றந்த ெசய்திையக் 
குறிப்ப . அ த்த பக்கத் க்கண்ட அத்தமிழ்ச்சாஸனம் வட்ெட த் ைறயினின் 
    ம் சிறி  மாறி ள்ளெதன்ப  இராயவர்கள் ெகாள்ைக; ஆயி ம் அதன் 
தமிெழத் க்கள், ஏறக்குைறயச் ெசங்குட் வன் காலத்  வழங்கியைவ என்ப  
அவர்கெள திய குறிப்பால் அறியப்ப தலால், அத் தமிெழ த்தின் மாதிாிைகைய 
நம்மவர் அறிந் ெகாள் மா  அச்சாஸனத்ைதேய த கின்ேறம். 
    ----------------- 
    * Dr.Cundert’s Malayalam Grammar (art)) †ெதாகுதி-5,பக்-410-1. 
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 ( இங்கு நான்கு வாிகள் வட்ெட த்தில் காமப்ப கின்றன.) 

    1. ஐம்பத்ேதழன-- 
    2. சனந்ேநாற்ற 
    3. சந்திரநந்தி ஆ-- 
    4. சிாிகர் நிசீதிைக. 
 
    ெசங்குட் வன் அத்தாணிமண்டபத்ைத யைடந்  அைமச்சர் த யவ டன் 
மந்திராேலாசைன ாி ம்ேபா , அவ ைடய ேகாப்ெப ந்ேதவி ம் 
(இளங்ேகாேவண்மாள்) கூட ற்றி ந்  தன்னபிப்பிராயத்ைத ம் தைடயின்றி 
ெவளியிடற்கு உாியவளாயி ந்தனள். * அரசன் தன் ெப ந்ேதவி டன் 
அத்தாணிக்குவ ம் மத்தியிேல அரண்மைனயி ள்ள அரங்குகளிற் கூத்தர்கள் 
நிகழ்த் ம் அழகிய ஆட்டங்கைளக்கண்  மகிழ்வ ண் . ெசங்குட் வன  
ஆஸ்தாநக் கூத்தாிற் சாக்ைகயர் என்ேபார் சிறந்தவராகக காணப்ப கின்றனர் 
(சிலப்.28.65-79). 
    ----------- 
    * ;சிலப்.25.107--114; 28.65--6 
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    இச் சாக்ைகயர் என்ற கூத்தவகுப்பார் மைலநா களில் தம் ர்வவி த்திையேய 
இன் ம் நடத்திவ தல் அறியத்தக்க .(இச்சாக்ைகயர் வரலாற்ைற .T.K.ேகாபால 
பணிக்கர் எ திய "மைலயாள ம் அதில் வாழ்ந ம்"(Malabar and its folk) என்ற 
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ஆங்கில ன் 184,185-ம் பக்கங்களி ம், ெசந்தமிழ் 7-ம் ெதாகுதி, தற்பகுதியில் 
யாெம திய ' ன்  தமிழ்க்கு கள்' என்ற வியாசத்தி ம் கண் ெகாள்க.) 
 
    நம் ேசரர்ெப மா க்கு அடங்கியி ந்த அரசர்கள் தத்தம் 
திைறகைளக்ெகாண் வந்  தைலநகர்ப் ெபாியபண்டாரத்திற் ேசர்க்குங்காலம் 
வி யற்காைலயாகும். அங்ஙனம் திைறெகாண ம்ப  அரண்மைன ள் ரசம் 
அைறயப்பட்  வந்தெதன்  ெதாிகிற ; " ஞாலங் காவலர் நாட் ைற பயி ங், காைல 

ரசங் கைட கத் ெத த ம்" எனக் காண்க.(சிலப்.26.52-3.) 
 
    அரசன  பிறந்தநாளான  நகரத்தாரால் ஆண் ேதா ம் ஒ  ண்ணிய தினமாகக் 
க திக் ெகாண்டாடப்ப ம்.(மணிேம.28.9) இப்பிறந்தநாள் ெப நாள்(சிலப்.27.44) 
என ம் ெப மங்கலம் என ம் வழங்கும். இக்காலத்ேத, அரசன் உயிர்களிடங்காட் ம் 
க ைணக்கறிகுறியாக மங்கல வண்ணமாகிய ெவள்ளணி அணிந் , சிைறப்பட்டவைர-
ெயல்லாம் வி விப்ப ம், தன் தாைன ரர்கைளத் தக்கப  ெகௗரவிப்ப ம் மரபாகும். 
இதைனேய ெதால்காப்பியனா ம் "சிறந்த நாளணிெசற்ற நீக்கிப்-பிறந்த நாள்வயிற் 
ெப மங்கல ம்" என்  சிறப்பிப்பர்.* 
 
    இக்காலத்ேத, நகரத்தாெரல்லாம் உற்சாக மிக்கவர்களாய் த்தி த யவற்றால் 
நீர்ெகாண்  இைறத்  விைளயா  மகிழ்வர்.மணிேமகைல மணி பல்லவத்தினின்  
வஞ்சிநகர் குந்தேபா , ெசங்குட் வன் பிறந்தநாள் ெகாண்டாடப்பட்டெதன்  
ெதாிகின்ற .இக்காலத் ம், தி வனந்த ர அரசர்க்குள் ஜன்மதினக் ெகாண்டாட்டம் 
சிறப்பாகேவ நைடெப தேலா , அவ்வரசர் ' லந்தி நாள், விசாகந்தி நாள்'எனத் 
தங்கள் பிறந்தநாள்கைளேய ெபயராகக்ெகாண்  விளங்குத ம் கண் ெகாள்க. 
 
    விேசட நாள்களிேல, அரசன் ஒ தட் ற் ெபான் ம் ஒ தட் ற் றா மாகத் 

ைலயிேலறித் தன்ைன நி த்  அந்நி த்த ெபான்ைன மைறயவர்க்குத் 
தானஞ்ெசய்தல் மரபாகும். ெசங்குட் வன் கங்ைகக் கைரயிேல பத்தினிப் ப மத்ைத 
நீராட் த் ய்ைமெசய்தபின்னர், மாடலன் என் ம் அந்தண க்கு ேமற்கூறியப  
தானஞ்ெசய்தான் என்  அ கள் கூ வர்.† இவ்வா  " லாபாரதானம்" ெசய்வ  
    மைலநாட்டரசர்க்குள் இன் ம் நைடெபற் வ ம் வழக்கெமன்ப  யாவ ம் 
நன்கறிந்த . 
 
    அரசன் மைலப்பிரேதசங்கட்குச் ெசல் ம்ேபா , அம் மைலவாணராகிய 
குன்றக்குறவர் தம் நாட் ற் கிைடக்கக்கூ ய அ ம்ெபா ள்கைளச்ேசகாித்  
அவற்ைறத் தைலேமற் சுமந் ெகாண்  கூட்டமாக வந்  அரசைன அ பணிந்  
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    அவன் தி ன்  காணிக்ைக ைவப்பர்.‡ இம்மாியாைத தி வனந்த ரம் ெகாச்சி 
த ய மைலநாட்டரசர்க க்கு இன் ம் நடந் வ வெதான்றாகும். 

    ------------- 
    .* ெதால். ெபா ளதி.91 . † சிலப். 27.175-6) ‡ சிலப்.25. 35-56; 
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    அப்ேபா  மைலநாட் க் கூத்தர்கள் வந்  தங்களாட்டத்தால் அரசைன 
மகிழ்விப்ப ம் அவர்கட்ெகல்லாம் ஆஸ்தானத் தைலைமகூத்தன் கூறிய ைறேய 
அரசன் பாிசளிப்ப ம் ர்வ வழக்கம்.(சிலப். 26.125-126.) 
 
    அரசன் த்தயாத்திைரயாகப் றப்ப ன்னர்த் தன் பைடத்தைலவர்க்கும் 
ேசைனகட்கும் ெப வி ந்  ெசய்  அவர்கைள மகிழ்விப்ப ம் வழக்கமாம்: இதைனப் 
'ெப ஞ்ேசாற் நிைல' என்பர் ெதால்காப்பியர்.(ெதால். ெபா ளதி. 63.; பக். 130.) 
"ேவந்தன் ேபார் தைலக்ெகாண்ட பிற்ைறஞான்  ேபார்குறித்த பைடயாள ந் தா ம் 
உட ண்பான்ேபாலவந்  ஒ கமன் ெசய்தற்குத் தாேன பிண் த் ைவத்த 
உண் ையக் ெகா த்தல்' என்பர் நச்சினார்க்கினியர். 
 
    அரசன் த்தத்திற்காக யாத்திைரெசய்ய ேந ம்ெபா , குறித்த நன் கூர்த்தத்தில் 
தான் பிரயாணஞ்ெசய்ய இயலாதாயின், தன் ெவற்றிவாைள ம் ெகாற்றக்குைடைய ம் 
யாைனேமேலற்றி மிக்கஆடம்பரத் டன் ேகாட்ைடக்கு த ற் 'பரஸ்தானம்' 
ெசய் ைவப்ப  தமிழ் ேவந்தர  பண்ைட மரபாகும்.(ெதால். ெபா ளதி 33-45.) 
இதைன நாட்ேகாள் என்பர் ெதால்காப்பியனார்.(ெதால். ெபா ளதி. 68.) இதன்பின்ேப, 
அலங்காிக்கப்பட்ட அரசுவாவின் ேமல் அரசன் ஆேராகணித் ப் பிரயாணமாவான். 
இங்ஙனம் றப்ப ம்ேபா , சிவபிரான் தி மால் த ய ெதய்வங்களின் 
பிரசாதங்கைள வணங்கிப் ெபற் க்ெகாண் ம், நான்மைறேயார் வளர்க்கும் 
நித்தியாக்கினிகைள நமஸ்காித் ம் ெசல்வ  வழக்கமாகும்.(இந் ல்.ேவ  பக்.) 
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    இங்ஙனமாக அரசன் யாத்திைரெசல் ங் காட்சி மிக்க ஆடம்பர ம் அழகும் 
வாய்ந்ததாம்: வழிெந க ம், நாடகக்கணிைகய ம், சூதர் மாகதர் ேவதாளிக ம், 
யாைன குதிைர காலாள் ரர்க ம் தம்மரசைன மனமாரவாழ்த்திப் ெபாி ம் 
ஆனந்திப்பர். இவ்வா  ெசல் கின்ற அரச டன்,நால்வைகச் ேசைனகள்மட் மன்றி, 
நாடகமகளி ம், நைக விைளத்  மகிழச்ெசய் ம் ேவழம்பர் என்ேபா ம், வாத்தியம் 
வாசிப்ேபா ம் உடன்ெசல்வ  ண் . ெசங்குட் வன  வடயாத்திைரயிற்ெசன்ற 
அளவற்ற காலாட்பைட டன் அ யிற் குறித்த ேசைனக ம் பாிவாரங்க ஞ் ெசன்றன 
என்  இளங்ேகாவ கள் கூ வர்.(சிலப். 26. 128-140.) 
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    நாடகமகளிர் 52; யாைன 500; 
    குயி வர் (வாத்தியகாரர்) 208; குதிைர 10,000; 
    நைகேவழம்பர் 100; பண்டங்கேளற்றிய வண் கள் 20,000; 
    ேதர் 100; சட்ைடயிட்ட அதிகாாிகள் 1000. 
 
    இன்னின்ன சரக்குைடய  என்ெற தப்பட்ட பண்டங்கேளற்றிய சகடங்கள் 
இ பதினாயிர ம், அவற்ைறக் கண்காணிக்கும் அதிகாாிகள் ெதாைக ஆயிர மாயின், 
நம் ேவந்த டன் ெசன்ற காலாட்பைடயினள  கணக்கிறந்த  என்ப  ெசால்ல ம் 
ேவண் ேமா? 
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    இளங்ேகாவ க ம், இச்ேசைனப்ெப க்ைக வைரய க்கவியலாமல், 
"தண்டத்தைலவ ந் தைலத்தார்ச் ேசைன ம், ெவண்டைலப் ணாியின் விளிம் சூழ் 
ேபாத, மைல கு ெநளிய நிைலநா டதர்பட,உலக மன்னவன்" ெசன்றான் 
என்றார்.(சிலப். 26. 80-83.) யாத்திைரயிற் ேசைனகட்குத் தளர்ச்சி ண்டாகா  உள்ளக் 
கிளர்ச்சியைட மா  நாடகமகளி ம், நைகேவழம்ப ம், குயி வ ம் தங்கள் ஆடல் 
பாடலழகுகளா ம், விேநாதப் ேபச்சா ம், வாத்திய இைசகளா ம் மகிழ்ச்சி 
விைளத்தற்கு உடன்ெசல்வ  பண்ைடமரெபன்ப  இதனால் விளக்கமாகும். 
 
    ெசங்குட் வன் காலத்  நடந்த த்த ைறைமயான  ெதால்காப்பிய த ய 

ன் ல்களிற் கண்ட றத் ைறகட்கும், பைழய தமிழ்வழக்குகட்கும் ஒத்ததாகேவ 
லப்ப கின்ற . எனேவ, ெசங்குட் வன் காலம்வைர அத்ெதால்காப்பியமர கள் 

சிைதந்தன வல்லெவன்ப  ெபறப்ப ம். அம் ைறகைளெயல்லாம் இங்கு 
விவாிப்பதாயிற் ெப கும்; இளங்ேகாவ கள  வஞ்சிக் காண்டத்ைதக்ெகாண்  அறிக. 
 
    ேபாாில் அரசன் ெவற்றியைடந்தபின்னர், வி ப் ண்பட்  இறவாதி ந்த 

ரர்கைள ம், ரசுவர்க்கம் ெபற்ற சூரர்க ைடய ைமந்தர்கைள ம் தன் 
ஆஸ்தானத்தில் அைழத்  அவர்கைளெயல்லாம் ெபாி ம் அபிமானித்  ஊக்குதல் 
பைழய மரபாயி ந்த . நம் ேவந்தர்ெப ந்தைக,கங்ைகக்கைரயில் அைமக்கப்பட்ட 
பா யிற் ேபேராலக்கமாக ற்றி ந் , ேமற்குறித்த ரர்க்ெகல்லாம் ெபான்னாலாகிய 
வாைகப் க்கைளச் சூட் ப் கழ்ந்  அவர்கைள உற்சாகப் ப த்திய ெசய்திைய 
இளங்ேகாவ கள் அழகுெபறக் கூ தல் அறிந்  மகிழத்தக்க .(சிலப் 27.23-44.) 
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    இக்காலத்  நம்ைமயா ம் அரசாங்கத்தா ம் ேபாாிற் ெப ந்திறல் காட் ம் 
ரசிகாமணிகட்குப் பட்ட ம் பதக்க ம் (Victoria Cross) அளித் ப்பாராட் வ ம் 
ைறயான , பைழய தமிழ்ேவந்தராற் ைகக்ெகாள்ளப்பட்டெதான்ேற என்பைதயறிய 

நம்மவாில் யார்தாம் மகிழார்? இவ்வளேவா? ேபாாிற் பைகவைர ெவன் கவர்ந்த 
ெபா ள்கள் எத் ைண அ ைம ம் ெப ைம ம் உைடயைவயாயி ம், அவற்ைறத் 
தம் ரர்க க்கும், ேபார்க்களம்பா ம் லவர்க்கும், மற்ற இரவலர்க்கும் ேவண் ய 
ேவண் யாங்கு அளித்  மகிழ்வ ம் பண்ைட அரசர்ெகாண்ட ஒ க்கமாக ந் 
ெதாிகின்ற . ெசங்குட் வன் தந்ைத இங்ஙனேம "நன்னகர் மாந்ைத ற்றத் 
ெதான்னார்-பணிதிைற தந்த பா சால் நன்கல"ங்கைள ேவண் யவர்க்கு 
அளித்தாெனன்  மா லனா ம்,(அகநா .127) அச்ேசரலாதன் மகனான 
ெசங்குட் வன் "ெபாிய வாயி  மமரகத் ப் ெபற்ற-தாியெவன்னா  ஓம்பா  சி" 
னாெனன்  பரண ம்(பதிற் ப்பத் .44.) கூறியி த்தல் குறிப்பிடத்தக்க . 
 
    ேபாாில் தம் ெப ந்திறைமையக் காட்  இறந்த ரர்க்கு ரக்கல் என்ற ந கல் 
நாட்  அவைரக் ெகௗரவிக்கு ைற ெதால்காப்பிய த ய ன் ல்களில் விளங்கக் 
கூறப்பட் ள்ள .(ெதால்.ெபா ளதி.60.) ஆனால், தம் கணவ டன் உயிர் நீத்த 
பத்தினிக க்கு அவ்வா  கல்லைமத் க் ெகௗரவிக்கும் வழக்ைக அந் ல்களிற் 
கா தல் அாிதாம். 
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    ஆயி ம், ெசங்குட் வன் காலத்ேத கற்பின்மாட்சிைய நி விய பத்தினிகளிடம் 
ெதய்வபாவைன ைவத் - ரர்க்குச்ெசய்வ ேபாலக்-கற்காண்ட ம், கல்ெல த்த ம், 
அதைன நீர்ப்ப த் த் ய்ைமெசய்த ம், பிரஷ் த்த ம், வாழ்த் த ம் 
ெப மரபாயி ந்தன என்ப  ேமற்குறித்த வஞ்சிக் காண்டப் பகுதிகளால் 
நன்கறியப்ப ம். கண்ணகியின் கற்பிைன ரக்கற்  அல்ல  மறக்கற்  என் ம், 
அவைள ரபத்தினி ெயன் ம் (('ஆரஞ ற்ற ரபத்தினி'(பதிகம்)) அ கள் 
கூறியதற்ேகற்ப ரர்க்குாியதாக நைடெபற் வந்த ந கல்வழக்கத்ைதக் கண்ணகி 

த ேயார்கும் பண்ைடேயார் ெகாண்டனர் ேபா ம். இவ்வா  ரசுவர்க்கம் ெபற்ற 
சூரர்கட்குமட் மன்றி, சககமனஞ்ெசய்த பத்தினிகட்கும் கல்நாட் வந்த 
வழக்கமான ,பிற்காலத்ேத பிரபலமாகவி ந்த ெதன்ப , ெதன்னாட் ன் 
பலபாகங்களி ம் அத்தைகய ரக்கற்க ம் ஸதிகற்க ம் விேசடமாகக் 
காணப்ப தலால் விசதமாகின்ற . பிற்கூறிய ஸதிகல்ைல மாஸ்திகல் என்பர் 
கன்னடநாட்டார். [இ  மஹா ஸதி கல் என்பதன; ம உ] மாந்-
ேகாபிநாதராயரவர்கள் ெசந்தமிழ்ப் பத்திாிைகயில் எ திய சிறந்த ஆராய்ச்சி ைர 
ெயான்றில் அவ்வி வைகக் கற்களின் மாதிாிகளாகக் காட் ய படங்கைள அ த்த 
பக்கங்களிற்(*modify) கண் ெகாள்க. 
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    பண்ைடயரசர்கள் ேமற்கூறியவா  ரபத்தினிகைளச் சிறப்பித்தற்குாிய சிைலகைள 
இமயம் ெபாதியம்ேபான்ற ெபாிய பர்வதங்களினின் ம் எ த்  வ த ம், அவ் 
ெவ த்தவற்ைறக் கங்ைக காவிாிேபான்ற ண்ணியநதிகளில் நீராட் த் ய்ைம 
ெசய்வித்த ம், அம் யற்சியில் இைட  விைளக்கும் பைகயரசைர அடக்கி 
மீ த ம் வழக்கெமன்ப , ெசங்குட் வன் ெசய்திகளினின் ந் ெதாியலாம். 
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    பண்ைடத் தமிழ்ேவந்தர  அரசிய ாிைம, ெபா வாக, மக்கட்டாயமாய் 
ேஜஷ்டா க்கிரமமாக வந்தேதயாகும். அம்மா ாிைம ம மக க்கு வ ம் ம மக் 
கட்டாயம் ெசங்குட் வன் ேபான்ற ேசரர்காலத்  வழங்கியேதயன் . சாித்திரவறிஞர் 
சிலர், நம் ேசரன்காலத்தில் ம மக்கட்டாயேம வழங்கியதாகக்ெகாண் , 
அக்ெகாள்ைகக் ேகற்பப் பைழய பாடல்கைளத் தி த்திச் ெசல்வர். ேசரலாதைன 
இளங்ேகாவ கட்கு மாமன் என்ற ைறயிற் கூறா , தந்ைதெயன்ற ைறயில் ைவத்  
" ந்ைத தாணிழ ந்ேதாய்"(சிலப்.30.174.) எனத் ேதவந்தி அவ்வ கைள 
அைழத்தி ப்ப ம், ேசரவரசுக்குாியவர்கைள, ம கெரன்னா  தல்வர் 
என் ைறயிற் பதிற் ப்பத் க் கூ த ம் (70, 74). அவர்ெகாள்ைகக்கு  
விேராதமாதேலா , ன் ல்வழக்ேக யின்ைமயா ம் அ  ெபா ந்தாெதன உணர்க. 
 
    நம் ேசரர்ெப மான  மற்ற அரசியலைடயாளங்கள்,ேசரர்க்குப் ெபா வாக 

ல்களிற் கண்டனெவல்லாம் அைம ம். க்கியமாக, ெசங்குட் வன் ன்ேனார் 
'எ ' என்  ெபயர்ெபற்ற மாைலெயான்  உைடயராயி ந்தனர் எனப்ப கின்ற  
(பதிற் ப்.14,16,40,45.). ெசங்குட் வ ம் அதைன அணிந்தி ந்தவன் என்ப  
"எ  மார்ப"(சிலப்.28.169.)என் ம் இளங்ேகாவ கள் வாக்கால் ெதாியலாம். 
அரசெர வைரச் ேசரர் ன்ேனார் ெவன் , அவ்ெவற்றிக் கறிகுறியாக அவர  
எ ேபாலச் ெசய்யப்பட்ட மாைலைய அணிந் வந்தவராதலால், அஃ  
அப்ெபயர்ெபற்ற ெதன்பர்(பதிற் ப்.14.உைர.). 
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12-ம் அதிகாரம் :- 
ெசங்குட் வன் குணாதிசயங்கள். 

 
    ேசரன்-ெசங்குட் வன் இந்நில லகில் ஐம்பத்ைதந்  வ ஷம் 

ற்றி ந்தவெனன்ப , பதிற் ப்பத் ள் இவைனப்பற்றிய பதிகவாக்கியத்தால் 
அறியப்ப கின்ற . இவன் தந்ைத ெந ஞ்ேசரலாதன் தன் மக்கள  இளைமக்காலத்  
இறந்தவெனன்  ெதாிதலால், 20-ம் வயதிற் ெசங்குட் வன் பட்டெமய்தியவனாயி ம், 
குைறந்த  35-வ ஷம் இவன் ஆட்சி ாிந்தவனாதல் ேவண் ம். இவ்வரசன் 
இரண்டாம் ைறயாகச் ெசன்ற வடயாத்திைரயில் 32-மாதங்கள் 
ெசலவிட்டனெனன் ம்,(சிலப்.27.149.) அவ் யாத்திைர த் க்ெகாண்  
வஞ்சிமாநகரம் குந்தேபா  இவ க்கு 50-ம் வய  நடந்தெதன் ம்(சிலப்.28.130.) 
இளங்ேகாவ கள் ெதளிவாகக் கூ கின்றார்.எனேவ, ெசங்குட் வன், 47-ம் 
வயதாரம்பத்ேத அவ்வட யாத்திைர ெதாடங்கினெனன்  ெதளியலாகும். இவன  47-
ம் வயதிற்குச் சிலகாலத் க்கு ன் தான், தன் ைமத் னச்ேசாழற்கு அ கூலமாகச் 
ேசாணாட் ல் இவன் ேபார் நிகழ்த்திய . ேபாாின் விவரம் ன்னேர 
விளக்கப்பட்ட .ெசங்குட் வன  வடயாத்திைரக்குச் சிறி ன்ேப இவன் 
ைமத் னச்ேசாழைனப் பட்டத்தில் நி வியெசயல் நிகழ்ந்தெதன்ப , 
கங்ைகக்கைரப்பா யில், மாடலைன இவன் சந்தித்தேபா , அச்ேசாழன  
ேக்ஷமத்ைதப்பற்றி உசாவிப்ேபாந்த குறிப்பால் லப்ப ம். (சிலப்.27.159-172.) 
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    இச்ேசரன் தன் ெபாிய யாத்திைரைய த் த் தி ம்பியபின்னர், மாடல 
மைறயவன  உபேதசமாட்சியால் பரகதிவழிகைளேய பற்றியவனாய்,5-வ ஷம் 
அைமதி டன் ஆட்சி ாிந்  பின் "காலெனன் ம் கண்ணி  ய்ப்ப-ேமேலா லகம் 
எய்தினன்" 
 
    இ கா ம் எ திவந்த சாித்திரத்தால் தமிழ்நாட் ன் மேகாந்நதநிைலைமக்குச் 
ெசங்குட் வன  ஆட்சிக்காலேம சிறந்த இலக்காகவி ந்தெதன்ப  
ெவள்ளிைடமைலேபால் விளக்கமாகும். பண்ைடத் தமிழிலக்கியங்கைளச் ேசாதித்  
வ மிடத் , நம் ேசரர்ெப மான் ேபான்ற அறி ந் தி ம் ெபற்ற அ ந்திறலரசர் 
ெதன்னாட் ல் அதிகமி ந்திலர் என்ப  லப்படத் தைடயில்ைல. பைழய தமிழ் 
ேவந்த ள்ேள, இவன்றந்ைத ேசரலாத ம் ேசாழன் காிகாற்ெப வள த்தா ந் தவிர, 
ேவெறவ ம் இவ க்கிைண கூறத் தக்கவரல்லர்; அவ்வி வ ம் தங்கள் ரப் கைழ 
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நாவலந்தீவ ம் விாித் நின்றவர்களாயி ம், தமிழ்ேவந்தர்க்ேக 
அப்ெப ைம ாியெதன்பைத வடேவந்தர்கள் நன்கறியச் ெசய் , அவர்கள் 
விாித்த கைழ நிைலநி த்திய ரசிகாமணி நம் ேசரர்ெப மாேன யாவன். 
பிற்காலத்திேல இவ க்கிைணயாகச் ெசால்லத்தக்க தமிழ்ேவந்தன் தலாம் 
இராேஜந்திரேசாழன் ஒ வேன எனலாம். 
 
    ேசரன்-ெசங்குட் வன  உத்தமகுணங்க ள்ேள இவன  ெதய்வபக்திைய த ல் 
ைவத் ப் பாராட்டல்தகும்.சிவபிரான் தி மால் த ய ெதய்வங்களிடத் ம் 

னிவர்(சிலப்.26.93-97.)அந்தணர் த ய ெபாிேயார்கள்பா ம் இவன் ைவத்தி ந்த 
பக்தி ம், மதாந்தரங்களில் இவ க்கி ந்த ெபா  ேநாக்க ம் ன்னேர 
அறியப்பட்டன. 
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    இைவயன்றி, ரபத்தினிகளாக விளங்கியவாிடம் இவன் ெகாண் ந்த 
ெப மதிப் ம் பிேரைம ம் ஈண் ம் விாித்ெத தேவண் ேமா? கண்ணகிக் கட ளின் 
வணக்கம் தமிழகத்தி ம் இலங்ைக த ய ேதசாந்தரங்களி ம் பரவியி ந்ததற்குக் 
காரணமானவன் இச்ேசரேனயன்ேறா? 
 
    நம் ேசர க்கி ந்த உயர்குணங்க ள்ேள அ த் ப் கழத்தக்க , இவன  ஏகதார 
விரதேமயாம். இவ ைடய தர்மபத்தினியாக ம் பட்டமகிஷியாக ம் விளங்கிய 
இளங்ேகாேவண்மாள் என்பவைளப்பற்றி ன்னேர கூறிேனாம். (இந் ல்.ேவ  
பக்)ேவளிர்குலக் ெகா ந்தாகிய இத்ேதவி, அறி  தி  அழகு அைமதி த ய உயர் 
குணங்கெளல்லாம் ஒ ங்கு வாய்ந்தி ந்தேதா , தன் நாயக க்கு உற்றசமயங்களில் 
உ தி கூ ம் ஆற்ற ைடயவளாக ம் விளங்கினள். ெசங்குட் வன் 
பத்தினிக்கட ைளச் சிறப்பித்ததற்கும், ரப் கைழ இமயம்வைர பரப்பியதற்கும் 
இவ் த்தமிகூறிய சமேயாசிதமான ஒ ெசால்லன்ேறா காரணமாயிற் ?(சிலப்.25.110-
114.) தன் கணவைனப் பிாியேநர்ந்த 32-மாதங்கள்வைர ஊ றக்க ம் ெகாள்ளா  
நாெளாப்பைன ஞ் ெசய்யா  இப்ெப ந்ேதவி இ ந்த பிாிவாற்றாநிைலைய ம், 
அவன் ஜயசீலனாகத் தி ம் கின்ற தறிந்த ம் இவளைடந்த ெப மகிழ்ச்சிைய ம் 
அ கள் க ந்திறம் பல ைறப த்  ஆனந்திக்கத்தக்க . இத்தைகய ஒப் யர்வற்ற 
கற் ைடயாட் ைய மைனவியாகப்ெபற்றி ந்த நம் ேசரர்ெப ந்தைகக்குச் 
சீராம ர்த்தியன்றி ேவறியாவர் சிறந்த உவைமயாவார்? 
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    ேசரன்-ெசங்குட் வன  இயற்ைகக்குணங்கள் பலவற் ள்ேள அவன  

ரத்தன்ைமேய ேமம்பட்  விளங்கியி ந்தெதன்ப , இவன் சேகாதர ம் பரண ம் 
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அக்குணத்ைதேய அதிகமாகப் கழ்வதால் ெதாிகின்ற . இவ க்குக் 
காமேவட்ைகயி ம் ேபார்ேவட்ைகேய மிக்கி ந்த  என்  கழ்வர், பிற்கூறிய 
அந்தணராகிய லவர்.(பதிற் ப். 50.)இவ்ேவந்தன  அந்தியகாலத் க்கு ஐந் வ ஷம் 

ன்வைர பைகவைரயடக்குவ ம் நாட்ைடப் ெப கச்ெசய்வ ேம இவன் 
ேமற்ெகாண் ந்த ெப ங்க மமாக இ ந்தன.மாடலமைறேயான் ஒ காற் 
ெசங்குட் வ க்கு உபேதசிக்கப் க்கவிடத்தில், அவன  இக்குணத்ைதேய சுட் , 
 
    "ைவயங் காவல் ண்டநின் னல்யாண்  
    ஐையந் திரட்  ெசன்றதற் பின் ம் 
    அறக்கள ேவள்வி ெசய்யா  யாங்க ம் 
    மறக்கள ேவள்வி ெசய்ேவா யாயிைன." (சிலப்.28.129-132.) 
 
    எனக் கூ தல் காண்க. இதனால், தன்னா ட்காலத்தின் ெப ம்பகுதிையப் 
ேபார் ாிவதிேல ெசலவிட்டவன் ெசங்குட் வன் என்ப  ெவளியாகும். பரண ம் 
இவன் ரத்திறத்ைதேய வியந் , "அைனய பண்பிற் றாைனமன்னீர், இனியா ளேரா 

ன் மில்ைல" எனக் கூறினர்.(பதிற் ப்.45.) தமிழர  ரத்திற் ெசங்குட் வ க்கு 
மதிப் ம் அபிமான ம் அதிகமாகேவ யி ந்தன. 
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    தன்ைன ம் மற்ைறத் தமிழரசைர ம் ரக்குைறகூறி இகழ்ந்தார் 
என்ப பற்றியன்ேறா, இமயச் சார ள்ள குயிலா வம்(குயிலா வம், என்ப  
இமயமைலயின் ஒ  பகுதியாய், உத்தரேகாசலத்ைதச் சார்ந்த ஒ  தலமாகத் 
ெதாிகிற . இங்குச் சிவபிரா க்கு ஒ  ேகாயி ம் இ ந்தெதன்ப , 'இமயச் சிமயத் 
தி ங்குயிலா வத்  -- உைமெயா  பாகத் ெதா வைன வணங்கி' என் ம் 
இளங்ேகாவ கள் வாக்கால் அறியலாம். (சிலப். 28. 102-3) த்தர  ர்வ 
அவதாரஸ்தலங்க ள் ஒன்றாகச் ெசால்லப்ப ம் குயிலால ரம் என்ப  இ ேபா ம். 
(மணிேம. த்தசாித். பக்கம். 2 கீழ்க்குறிப் ) என் ம் ேபார்க்களத்தில், இவன் 
வடவரசர் பலைர 
 
    "அைமயா வாழ்க்ைக யரசர் வாய்ெமாழி 
    நம்பால் ஒழிகுவ தாயின் ஆங்கஃ  
    எம்ேபால் ேவந்தர்க்கு இகழ்ச்சி ந் த உம்." (சிலப். 26. 10-12) 
 
    "காவா நாவிற் கனக ம் விசய ம் 
    வி ந்தின் மன்னர் தம் டன் கூ  
    அ ந்தமி ழாற்றல் அறிந்தில ராங்ெகனச் 
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    சீற்றங் ெகாண் ச் ேசைன ெசல்வ " (சிலப். 26. 159-62) 
 
    என இவன  தமிழபிமானத்ைத இளங்ேகாவ கேள எ த் ைரத்தல் காண்க. 
ெசங்குட் வன  ெப ம் கழ் தமிழகத்தின் மட் மின்றி, வடநாெடங்கும் 
பரவியி ந்தெதன்ப , இவன  யாத்திைரயில், நட்பரசராகிய ற் வர் கன்னர் 
இவ க்குச் ெசய் ேபாந்த உபசாரங்களா ம், பிறவற்றா ம் ெதளிவாகும். 
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    ஆயின், அேசாகன் ச த்திரகுப்தன் த ய வடேவந்தர  ெதன்னாட்  
விஜயங்கைள விளக்கும் சாஸனங்கள் தஷிணத் க் காணப்ப தல்ேபாலச் 
ெசங்குட் வன  வடநாட்  ெவற்றிபற்றிய சாஸனெமான் ேம அத்ேதசத்தில் 
இ கா ம் காணப்படவில்ைல. அதனால், இவன  வடேதசத் ப் பைடெய ப்பில் 
ந னர் சிலர் ஐ வர். ஆயி ம், இவ டன்பிறந்த சேகாதரர் மட் மின்றி 
இவன்காலத் ப் லவர்களி வ ம்,(பதிற் ப்.43:) அவ்வடெவற்றிைய விாிவாக ம் 
ெதளிவாக ங் கூறியி த்தலால், அதைன எளிதிற் றள்ளிவி தல் எங்ஙனம் இய ம்? 
அன்றி ம் ேசரநாட்ைட அ த்தி ந்தவரான கங்கவமிசத்தரசர்கள் இற்ைறக்கு 800-
வ ஷங்கட்கு ன்னர், இமயம்வைர பைடெய த் ச்ெசன்  ேநபாளேதசத்ைதச் 
ெசயித்  அதைனப் பலதைல ைற ஆண் வந்தனர் எனச் சாஸன லம் 
அறியப்ப கின்ற .(It is curious that a Karnataka dynasty was set up even in distant 
Nepal, apparently in 1097, which was presumably of Ganga origin. The founder, 
Nanya Deva (perhaps? Nanniya Deva), came from the South. He was succeeded by 
Ganga Deva and four others, the last of whom removed the capital to Khatmandu, 
where the line came to an end. - Ins. from Nepal, by Dr. G. Buhler -- (Lewis Rice's 
Mysore and Coorg from the Inscriptions p.48)) ஆயின், அவாி ம் 
ெப ைமவாய்ந்தவராய்ப் பக்கத்தி ந்த ேசரவரசர் வடநாட் ல் தம் ரப் கழ் பரப்பினர் 
என் கூ ம் இலக்கியப் பிரமாணங்கைளமட் ம் கற்பைனயாகக் க வெதன்ேனா? 
பிற்காலத் த் தமிழ்ேவந்த ள் தலாம் இராேஜந்திரேசாழன் கங்ைக ம் கடார ம் 
(பர்மா) ெவன் ெகாண்டாெனன்ற சாிதம் நம்மவரால் ற் ம் நம்பப்பட் வ கின்ற ; 
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    ஆயின், பைழய ேசரெனா வன் ெப ரனாய் அக்காாியத்ைதேய ெசய்தி த்த ம் 
கூ யதன்ேறா? ெசங்குட் வன  பிரஸ்தாபத்ைதப் பற்றிய ெதன்னாட் ச் சாஸனம் 
ஒன் ேம இ வைர காணப்படவில்ைல; அ பற்றி அத்தைகய ேவந்தெனா வேன 
இ ந்தவனல்லன் என்  கூறிவிடலாகுேமா? கைடச்சங்க ல்களிற் கண்ட 
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அரசைரப்பற்றிய சாஸனக்குறிப் கேள இல்ைல என்றி ந்தகாலத் , 
கு மிப்ெப வ தி, தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன், 

காிகாலன், ேகாச்ெசங்கணான் ேபான்றவைரப்பற்றிய சாஸனக்குறிப் க்கள் சிறி  
சிறிதாகச் சமீபத்திற்றான் காணப்பட் வ கின்றன. அ ேபாலேவ, ெசங்குட் வன  
அ ைம ெப ைமக ம் நாளைடவில் ெவளிப்ப தல் கூ யேத. 
ஆதலால்,சாஸனசாக்ஷிக ளில்லாைமபற்றி இலக்கியச் ெசய்திகைளெயல்லாம் 

றக்கணித் வி தல் கூடாெதன்பேத எங்க த் .ெசங்குட் வன் வடநாட் ற் 
பைடெய த் ச் ெசன்றதற்குக் காரணம் 'தமிழ்ேவந்தர்கள் தம் த்திைரகைள 
இமயத்திற் பதித்தவர்' என்ற ெப ைமைய வடவரசர்சிலர் இகழ்ந்  கூறியதனால், 
அப்ெப ைம தங்கட்குண்ெடன்பைத ெமய்ப்பிப்பதற்காகேவ என்ப  
இளங்ேகாவ கள் வாக்கால் ெந க உணர்ந்ேதாம். அங்ஙனம் தமிழராற்றைல 
வடவர்க்கு ெமய்ப்பித்த நம் ேசரர்ெப மான  அ ஞ்ெசயைலச் சாஸன 
ஆதாரமின்ைமபற்றிச் சிலர் எளிதாக்கிவி வாராயின், அஃ  அவ் வடேவந்தர் 
ெசய ம் அதிசயிக்கத் தக்கேதயன்ேறா! 
 
    ெசங்குட் வன், ரமிகுதிேயா  மதி ட்பமிக்கவனாக ம் இ ந்தான். 
அறிஞர்பல டன் அனவளாவி அறிய ேவண் வனவற்ைற நன்கறிந்தவன் 
இவெனன்ப , 
 
    Page 158 
    " ைரேயார் தம்ேமா  ெபா ந்த ணர்ந்த-அரசேரேற(*சிலப்.28.123-4) என ம், 
" லவைரயிறந்ேதாய்" (*சிலப்.28.174) என ம், தத் வ ஞானியாகிய 
மாடலமைறேயாேன நம் ேசரைன அைழத்தலால் அறியலாம். ம ைரயிற் 
ேகாவலைனக் ெகால்வித் , அத்தவற்ைற யறிந்த ம் பாண் யன் தன் யிர் நீத்த 
ெசய்திையச் சாத்தனார் வாயாற் ெசங்குட் வன் தன் தற்ேகட்டேபா  
அவ்வரசன  ெசய்திக்கு மிக ம் வ ந்தி, 
 
    "எம்ெமா ரன்ன ேவந்தர்க் கிற்ெறனச் 
    ெசம்ைமயி னிகந்தெசாற் ெசவிப் லம் படா ன் 
    உயிர்பதிப் ெபயர்ந்தைம க ங்ெகன 
    வல்விைன வைளத்த ேகாைல மன்னவன் 
    ெசல் யிர் நிமிர்த் ச் ெசங்ேகா லாக்கிய ; 
    மைழவளங் கரப்பின் வான்ேப ரச்சம் 
    பிைழ யி ெரய்திற் ெப ம்ேப ரச்சம் 
    கு ர ண் ங் ெகா ங்ேகா லஞ்சி 
    மன்பைத காக்கும் நன்கு ப் பிறத்தல் 
    ன்ப மல்ல  ெதா தக வில்ைல" (சிலப்.25.95-104) 
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    என்  கூறிப்ேபாந்த வார்த்ைதகள், உண்ைமயில் எவ்வள  ெபா ள் 
ெபாதிந் ள்ளன? இளங்ேகாவ கள் ேபாியாற்றங்கைரயில் தம் தைமய டனி ந்  
அவன் வாய்ப்படக் ேகட்ெட திய அழகிய வசனங்களன்ேறா இைவ? 

லவர்ெப மக்களிடம் இவன் ைவத்தி ந்த மதிப் ம் அன் ம் ற்கூறிய 
"இ ெப ம் லவர்" என்ற அதிகாரத்தால் விளங்கற்பாலன. 
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    நம் ேசரேவந்தன  ெசங்ேகாற்ெப ைம ம் மதிக்கத்தக்கேத. தன்னாட் க் 
கு கைளப் ெபாி ம் அபிமானித்  ஆட்சி ாிவதிற் ெப ேநாக்-குைடயவன் 
இவெனன்ப , ஒ சமயத்  இவன் ெசய்த சபதத்தில் "வறி  மீ ெமன் வாய்வா 
ளாகிற் - கு ந க் கு உங் ேகாேல னாகுக"(சிலப்.26.15,18)என்  
கூறியி ப்பெதான்றாேன ெதளிவாகும். கு க ம் அங்ஙனேம இவன்பாற் ேபரன்  

ண் ந்த ெசய்தி ன்னேர குறிப்பிட்ேடாம். இவ்ேவந்தன  சேகாதர 
அபிமானத்ைத ம் ஈண் க் குறித்தல் தகும். தன் சேகாதரரான இளங்ேகாவ கள் 

ற்றத் றந்த னிவரராயி ப்பி ம்,அவசியமான காலத்தன்றி அவ்வ கைள 
இவ்வரசன் விட்  நீங்கியவனல்லன்.(சிலப் 25,5 அ ம்பத ைர. பக்.66) அவ்வாேற, 
"ராஜ ஷி"யாகிய அ க ம் தன் தைமயனிடம் பிறவிக்குற்ற அன்ைபப் 
ெபற்றி ந்தவேரயாவர். ஆனால், அ பற்றி, ேவந்தர்க்கும் ெபா வாக ஒ  
காப்பியஞ்ெசய்யத் ெதாடங்கிய தாம், ந நிைல பிறழ,தம் தைமயைன அதிகமாகப் 

ைனந் கூறினவராகத் ேதாற்றவில்ைல. அ யார்க்கு நல்லா ம் இவ்வ கள  ெபா  
ேநாக்ைக அ க்க  கழ்த ங் காணலாம்.(சிலப்18-ம் காைத. " ந்நீாி ள் க்கு" 
உைர) ஆனால், வஞ்சிக்காண்ட ம், ெசங்குட் வன் கைழேய அவ்வ கள் 
கூறியெதன்ெனனின், கண்ணகிெபா ட்  அாியெபாிய ெசயல்கைளப் ாிந்  
சிறப்பித்த ெப ைம ெசங்குட் வனேதயாத ன், எ த் க்ெகாண்ட 
காப்பியநிைலக்ேகற்ப அவைனப் பாராட் த ம் இன்றியைமயாத தாயிற்ெறன அறிக. 
 
    இவ்வள  ெப ைம டன், நம் ேசரர்ெப மான் சிறி  ன்ேகாப ைடயவனாக ந் 
ேதாற் கிறான். ஆயி ம், ெபாிேயார்கூ ம் நன்ெமாழிகைள ஏற் க்ெகாள்வதில் 
இவன் ந் கின்ற இயல் ைடயவனாயி ந்தனன். 
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    இவ்விஷயம் ேசாழபாண் யாிடம் இவன் ேகாபங்ெகாள்ள ேநர்ந்தேபா , 
மாடலமைறேயான் கூறிய சாந்தவசனங்கைள விைரந்ேதற் க் ேகாபமடங்கிய ம், 
தன்னால் ெவன்  சிைறபி க்கப்பட்ட கனகவிைசயைரச் சிைறநீக்கியேதா , 
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அவர்கைளச் சிைறப்ப த்திய வில்லவன்ேகாைத என்ற பைடத்தைலவைனக் 
ெகாண்ேட அன்ேனாைர உபசாிக்க ஏவிய ம், பின்னர் அவ்வந்தணன் கூறிய 
தர்மமார்க்கங்கைளேய அ ஷ் த்த மாகிய வரலா களால் விளங்கும். "அந்தணர் 

ற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்-நின்ற  மன்னவன் ேகால்" என்றப  நம் ேவந்தன் 
பிராமண தர்மங்கைளத் தன்னாட் ல் மட் மன்றித் தான் ெசன்றவிடங்களி ம் 
ஆதாித் க் காத் வந்தவன்.சிலப்.26.247-250.) இக்காைலச் ேசரவரசர்க்கும் இஃ  
இயல்ேபயன்ேறா? 
 
    இனி, நம் ேசரர்ெப ந்தைக, குட் வன் எனத் தனித் ம் வழங்கப்ப வன். 
(சிலப்.26:61,247.) இதனால், இவ க்குாிய அைடெசால் இவன  நிறம்பற்றி 
வழங்கப்பட்டெதன்ப  ெபறப்ப ம்.இவன் சிறியதந்ைதக்கும் குட் வன் என்ப  
ெபயராயி ம் 'பல்யாைனச் ெசல்க ' என்ப  அவ க்கு விேசடணமாகும். [குட் வன் 
- குட்டநாட் க்குாிேயான்.] இங்ஙனம் ெசங்குட் வன் என்றதற்ேகற்பப் பிறெரல்லாம் 
கண் மகி ம் கட்டழகும் உைடயவனாகவி ந்தான்.(சிலப்.26.73.) இவற் டன் 
பல ம் ப ம ம் ெகாண்டவனாக ம் காணப்ப கின்றான். கங்ைகக்கைரப்பா யில் 
மாடல க்குச் ெசங்குட் வன் தன் நிைறயள  ெபான்ைன நி த் த் தானஞ் 
ெசய்தாெனன்பைத எ மிடத்தில் இளங்ேகா கள், 
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    "ெப மகன் மைறேயாற் ேபணி யாங்கவற்கு 
    ஆடகப் ெப நிைற ஐையந் திரட்  
    ேதாடார் ேபாந்ைத ேவேலான் தன்னிைற 
    மாடல மைறேயான் ெகாள்ெகன் றீத்தாங்கு" (சிலப்.27.173 -76) 
 
    எனக் கூ கின்றார். இத ள்ேள, இவன  நிைறயளவாகக் குறிக்கப்பட்ட 
"ஆடகப்ெப நிைற ஐையந்திரட் " என்பதற்கு,அ ம்பத ைரயாளர் "ஐம்ப  லாம் 
பாரம் ெபான்" என்  கூ வர். ஒ  லாம் என்ப  100-பலமாகும்;(பிங்கலந்ைத. 
சூத்திரம் - 2254 - 55.)ஆகேவ, 50 - லாத் க்கு 5000 - பலமாகின்றன.ஒ  
பலெமன்ப  3 - பா எைடயாக ம், 6 - பா எைடயாக ம் இக்காலத்தார் பலப யாக 
வழங்குதலால், பைழய காலத் ப் பலவள  இ ெவன்  ணியக்கூடவில்ைல. 
எனி ம்,குைறந்த ைறயிேல, தற்காலத்  3 - பா எைடப் பிரமாணத்ைதேய 
ெகாண்  பார்ப்ேபாமானால், 40- பா நிைறெகாண்ட ெபௗண் க் கணக்கில் 375 - 
ப ண்  ெசங்குட் வன  நிைறயாகேவண் ம். இ  சிறி  மிகுதிேபாலத் 
ேதாற் மாயி ம், பைழயகாலத்  மக்க க்குள்ேள ெப ரனாக விள ங்கிய ேவந்தர் 
ெப ந்தைக ெயா வ க்கு ேமற்குறித்த நிைறயள  அதிகமாகாெதன்ேற ெதளியலாம். 
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ஒ கால், ன் பா நிைறக்குங் குைறந்ததாகப் பைழயபலவள  இ ந்தி த்தல் 
கூ மாயின், அஃ  இக்காலவியல் க்கும் ஒத்ததாகலாம். 
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    எங்ஙனேம ம், தற்காலத் ம் 300 ப ண்  நிைறயள ள்ள மக்கைள நாம் 
காணக்கூ யதாகேவ இ த்தலால், இளங்ேகாவ கள் தம் தைமய க்குக் குறித்த 50-

லாமள , ைனந் ைரயன்றிப் ெபா த்த ைடயதாகுெமன்பதில் ஐயமில்ைல. இ  
நிற்க. ேசரன்-ெசங்குட் வன  50-ம் வயதில் "நாற்ப ம் வந்த  நைரத் ம் வந்த " 
என்ற ன்ேனார் ெமாழிப்ப , அவன் நைர திர்ந்தவனாகேவ இ ந்தனன்; 
"தி ெஞமி ரகலத் ச் ெசங்ேகால் ேவந்ேத-நைர திர் யாக்ைக நீ ங் 
கண்டைன"(சிலப்.28.157-158.)என மாடலன் இவைனேநாக்கிக் கூ தலால் 
இதைனயறிக.ேசரவரசர் பல ள்ேள, ெசங்குட் வ ம் இவன்றந்ைத ேசரலாத ம் 
அதிககாலம் ஆட்சி ாிந்தவர்கள் என்ப , பதிற் ப்பத்தின் பதிகங்களாற் 

லப்ப கின்ற . 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    page 163 

13-ம் அதிகாரம் :- 
ெசங்குட் வன் காலவாராய்ச்சி. 

 
    இனி, ெசங்குட் வன்காலத்ைத ஆராய்ேவாம். இவ்ேவந்தன் வாழ்ந்த காலத்ைத 
ஆராய்வதினின் , தமிழ்ச்சாிதத்தின் க்கியமான பகுதிெயான்ைறேய நாம் ெதாிதல் 
கூ ம். எவ்வாெறனின், இச்ேசரைனப் பா ய பரண ம் சாத்தனா ம் அவர்கள் 
காலத் ப் லவர்கள்பல ம் கைடச் சங்கத்தவெரன்ப ம், அப் லவர்களாற் 
பாடப்பட்ட ேபரரச ஞ் சிற்றரச ம் அக்காலத்ைதேய சூழ்ந்தி ந்தவெரன்ப ம் சங்க 

ல்களால் நன்கறியப்ப கின்றைமயால், இவ்வாராய்ச்சியி ந்  அப் லவர் 
அரசர்கள  காலநிைல ம் ெதளிவாகக்கூ மன்ேறா? இ பற்றிேய, தமிழறிஞர் சிலர் 
இவ்ேவந்தன் காலத்ைதயாராய ற்ப வாராயினர். இன்ேனா ள், காலஞ்ெசன்ற 

.கனகசைபப்பிள்ைளயவர்கைள இங்ேக குறிப்பிடல் தகும். கைடச்சங்க காலம்பற்றி 
இவர்கள் எ திப்ேபாந்த காரணங்க ள் க்கியமானைவ இரண்ெடனலாம். 
 
    தற்காரணம்-ெசங்குட் வன் காலத்தவனாக இளங்ேகாவ கள் கூறிய 
இலங்ைகேவந்தன் -கயவாகுவின் காலத்ைதக்ெகாண்  அச்ேசரன்காலத்ைத 
அளந்ததாம்; அஃதாவ , இலங்ைகச் சாித்திரத் ட்கண்ட கஜபாகு என்ற 
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ெபய ைடயார் இ வ ள், ன்னவன் கி.பி. இரண்டா ற்றாண் ம், பின்னவன் 
12-ம் ற்றாண் ம் ஆண்டவர் எனப்ப கின்றனர். இவ ள் இரண்டாமவன், 
மிகப்பிந்திய காலத்தவனாத ன், கி.பி. 113 - 135 வைர ஆட்சி ாிந்தவனாகத் ெதாி ம் 

தற்கயவாகுேவ நம் ேசரன்காலத்தவனாதல் ேவண் ம் என்பதாம். 
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    இரண்டாங் காரணம் - ெசங்குட் வ க்கு நட்பரசராக இளங்ேகாவ கள் குறித்த 

ற் வர்கன்னைரப் பற்றிய . ற் வர்கன்னர் என்ேபார், மகதநாடாண்ட சாதகர்ணி 
என்ற ஆந்திரவரசைரக் குறிக்கும் தமிழ்வழக்ெகன் ம், மச்ச ராணத்தின்ப , 
அப்ெபயர்தாித்த அரசன  காலம், கி.பி.77 - 133 வைரயாகுெமன் ங் 
கூறப்ப கின்றன. இங்ஙனம், ற் வர் கன்னர் என்ற அரசன் கால ம், ேமற்குறித்த 
கயவாகுவின்கால ம் மிகெந ங்கியி த்தலால், அவ்வி வ டன் நட் ப் ண் ந்த 
ெசங்குட் வ க்கு ேமற்ப  2 - ஆம் ற்றாண்ைடேய ெகாள் தல் ெபா ந் ம் 
என்ப .(  மாந் - S.கி ஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்காரவர்கள் M.A., கயவாகுவின் காலம் 
179 - 201 வைர ஆகுெமன் ம், ற் வர் கன்னர் எனப்பட்ட சாதகர்ணி என்பான் 172 
- 202 வைர ஆட்சி ாிந்த யஜ்ஞ  சாதகர்ணி ஆதல்ேவண் ெமன் ம் சில 
மாற்றங்கள்ெசய்  எ வர்; இவர்கள் க த் ப்ப , ெசங்குட் வன் 2 அல்ல  3 - ம் 

ற்றாண் னனாவன் (ெசந்தமிழ். 4 -ம் ெதாகுதி.பக்.525 - 27).) 
 
    இவ்வா , ெசங்குட் வன்காலம், 2 -ஆம் ற்றாண்டாக எ தப்பட்ட 
ெகாள்ைகயான , நம்மவ ட் ெப ம்பாலா ைடய நன்மதிப் ம் சம்மத ம் 
ெபற்றி த்தைல நாம் அறிேவாம். ஆயி ம், சமீபத்தில் நிகழ்ந்த எமதாராய்ச்சியில், அம் 
' ந்த' ெகாள்ைகைய விேராதித்  நிற்கும் க்கியமான விஷயங்கள்சில 
எதிர்ப்படலாயின. இவற்றினின் , நம் ேசரன், ேமற்குறித்த காலத் க்கும் இரண்  

ன்  ற்றாண் வைர பிற்பட்டவனாகத் ேதாற் கின்ற . 
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    இதற்குாிய காரணங்கைள இங்கு விவாிப்பதால், சங்ககாலத்ைதப்பற்றி ஐ றா  
சமாதானம் ெபற்றி க்கும் உள்ளங்கட்கு இைட றாகுேமா என்றஞ்சுகின்ேறம். 
எனி ம், அபிப்பிராயங்கைள மைறப்பதனாற் சாித்திர ண்ைம ெவளிப்ப தல் 
தைடப்ப மாத ன், அறிஞர் ஆராய்ந்  ஏற்றெபற்றி ெகாள் மா ,அவற்ைற ஈண்  
ெவளியி ேவம். 
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    கைடசங்ககாலத்தில் விளங்கிய லவ ள்ேள,கபிலர், பரணர், நக்கீரர், மா லர், 
சாத்தனார் த ேயார் சிறந்தவர்கெளன்ப , யாவ ம் நன்கறிவர். இவ ள், 
மா லனார் - ேசாழன் காிகாலன், ேசரலாதன், கள்வர்ேகாமான் ல்  த ய 
அரசர்காலத்தவர் என்ப ம், தமிழ் நாட் ன் பலபாகங்களி ம் வடநா களி ம் இவர் 
சஞ்சாித்  வந்தவெரன்ப ம், அகநா ற்றிற்கண்ட இவர் பாடல்களால் 
அறியப்ப கின்றன. இப் லவர், ெசங்குட் வனாற் ேபாாில் ெவல்லப்பட்ட 
பைழயன்மாற க்கும் ேமாாிய க்கும் நிகழ்ந்த ேபாெரான்ைற ம் குறிப்பி தலால் 
(அகநா . 251.) அச்ெசங்குட் வன் காலத்தவராக ம் ெதளியப்ப கின்றார்.இனி, 
இம்மா லனார் வாக்காக ள்ள, அகநா ற்றின் 265 -ம் பாட் ற்கண்ட அாிய 
ெசய்திெயான்  ஈண்  ஆராய்ச்சிக்கு எ த் க் ெகாள்ளத்தக்க : அஃதாவ  - 
 
    "பல் கழ் நிைறந்த ெவல்ேபார் நந்தர் 
    சீர்மிகு பாட க் குழீஇக் கங்ைக 
    நீர் தற் கரந்த நிதியங் ெகால்ேலா." 
 
    என்ப . இவ்வ களிேல, நந்த ைடய ராதன ராஜஸ்தலமாகிய பாடலீ ரத் ள் 
கங்காநதி பிரேவசித்  அதன் வளங்கைள அழித் ப்ேபாந்த ெசய்தி குறிக்கப்ப தல் 
காணலாம். இவ்வா  கங்காப்பிரவாகத்தால் பாடலீ ரம் தன் வளங்கைளயிழந்  
வ ைம ற்ற விேசடம் எக்காலத்  நிகழ்ந்த ? என்பைத இனி ேநாக்குேவாம். 
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    பாடலீ ரமான , நந்தர் ெமௗாியர் ஆந்திரர் த ய பிரபல சக்கரவர்த்திகள  
ஆட்சித்தலமாய், இப்பரதகண்டத் க்ேக ஒ  சிேராரத்தினம்ேபால் மிகுந்த 
பிரசித்தம்ெபற்  விளங்கியதாகும். இதன் வரலா , தக்க சாஸனங்கள் லமாகப் பல 

ற்றாண் கள்வைர ெதாியக்கூ ய நிைலயில் உள்ள .(பைழய பாடலீ ரமான , 
ேசாைணநதியின் (Son) வடகைரயி ம், கங்ைகக்குச் சிறி  ரத் ம் 
அைமந்தி ந்தெதன் ம், 9-ைமல் நீள ம் 1 1/2 - ைமல் அகல ம் உைடயெதன் ம், 
64-வாயில்க ம், 574 ேகா ரங்க ம், ேசாைணநதியின் ஜலத்தால் நிரம்பிய அக ம் 
உைடத்தா யி ந்தெதன் ம் ர் கர்பலர் எ திய குறிப் க்களால் ெதாிகின்றன. (V.A. 
Smith's Early History of India. p.119-120.))ெமௗாியவரச ள் தல்வனாகிய 
சந்திரகுப்த ம், அவன்ெபயரன் அேசாகசக்கரவர்த்தி ம் ற்றி ந்  ஆட்சி ாிந்த 
அரண்மைன, கி.பி. 4-ம் ற்றாண் வைர அதன் பைழய நிைலப்ப ேய இ ந்  
வந்தெதன்ப , பா-ஹியான் (Fa-Hian) என்ற சீனவித்வான் அம்மஹாநகரத்ைத ேநாிற் 
கண்  கழ்ந்தி த்தலால் ெதளிவாகின்ற . இதனால்,அேசாகன் காலந்ெதாட்  
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பாஹியான் வர நிகழ்ந்த 4-ம் ற்றாண் திவைர எவ்வைகச் சிைத மின்றித் தன் 
பைழய நிைலயில் அந்நகரம் இ ந் வந்தெதன்ப  நன்கு விளங்கும். 
 
    இனி, அந்நகரம், ேமற்குறித்தப , இன்னகாலத்தில் அழி ற்ற  என்பைத 
விளக்கற்கு ேநரான பிரமாணம் இப்ேபா  காணப்படவில்ைல. 
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    ஆயி ம், கி.பி.7-ம் ற்றாண் ல் சீனேதசத்தினின்  வந்  நம் நாெடங்கும் 
சஞ்சாித்த பிரசித்த யாத்திாிகரான ஹ் ந்-த்ஸாங் (Hiuen-Tsung) என்பவர் 
இந்நகரத்ைத ேநாிற் பார்த்  வ தற்ெபா ட் ச் ெசன்றேபா , அ  தன் 

ர்வநிைலைய ற் மிழந் , கங்ைகக்கைரயில் 200, 300- க ைடயதாய் 1000-
ஜனங்கள் வசித் வந்த ஒ  சி  கிராமமாக மாறிவிட்ட நிைலைய அவர் 
குறித்தி க்கின்றார். இதனால், கி.பி. 400-ல் தன் பைழய ெப ைமேயா  விளங்கிய 
பாடலீ ரம், ஹ் ந்-த்ஸாங் வந்த காலமான கி.பி.650-க்கு ன் கங்ைகயால் 
அழி ற்றி த்தல் ேவண் ெமன்ப  ஐயமின்றிப் ெபறப்ப ம். சந்திரகுப்தன் 
காலத்தவரான ெமகஸ்தனிஸ் என்ற யவன தரால் குறிக்கப்பட்ட ம், பாட ையச் 
சூழ்ந்தி ந்த மான ெபாிய மர க்ேகாட்ைட சமீபத்திற் கண்ெட க்கப்பட்ட விவரத்ைத 
எ மிடத்தில், .ேராேமசசந்திர தத்தர் தம் ற் காட் ள்ள கீழ்க்குறிப்  ஈண் க் 
கவனிக்கத்தக்க . 
 
    "சீனேதச யாத்திாிகரான பாஹியான் வந்  பார்த்தேபா , கி.பி.5-ம் ற்றாண் ல் 
அம்மரச்சுவர்கள் அழியாதி ந்தன. பாஹியான் எ வதாவ -'அந்நகரத் ள்ள 
அரண்மைனகள்(இப்பைழய அரண்மைன, பாங்கி ர் (Bankipore) பாட்னா (Patna) 
நகரங்கட்கு இைடப்பட்ட ரயில்ேவயின் ெதன்பாாிசத் ,குமாராஹார் (Kumarahar) 
கிராமத்தின் வயல்களின்கீழ்ப் ைத ண் ந்ததாகத் ெதாிகிற . (V.A. Smith's 
Early History of India. p. 120. note.)) தகணங்கள் ெகாணர்ந் ேசர்த்த கற்களால் 
நி மிக்கப்பட்ட சுவர்க ைடயனவாகும். அக்கட் டத் ச் சாளரங்கைள அலங்காித்  
நிற்கும் சித்திரங்க ம் பிரதிைமக ம், இக்காலத்தவராற் ெசய்ய யாத அவ்வள  
ேவைலத்திறம் வாய்ந்தைவ. 
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    அைவகள், ன்பி ந்தவாேற இன் ம் உள்ளன'-என்ப . பாட ரத்தின் 
அழிவான ,பாஹியான் காலத் க்குப்பின் மிக ம் அ த்  நிகழ்ந்ததாம். ஏெனனின்,7-
ம் ற்றாண் ல் ஹ் ந்-த்ஸாங் என்ற மற்ெறா  சீனயாத்திாிகர் ஆங்கு வந்  
பார்த்தேபா ,அந்நகரத்தின் அழி பாட்ைட ம், 200,300- 
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    க ைடய ஒ சி  கிராமத்ைத ந்தவிர,ேவெறான்ைற ம் அவர் அங்குப் 
பார்க்கவில்ல்ைல"-எனக் காண்க.* 
 
    ேமற்கூறியவற்றால்,பாடலீ ரம் கி.பி.5,7ஆம் ற்றாண் கட்கிைடயில் அழி ற்ற 
ெசய்தி ெதளிவாகின்ற . பைழய பாட க்குச் சிறி  ரத்ேதா ய கங்ைகயான  
    இப்ேபா  அதன்பக்கத் ச் ெசல்வதால், அம்மஹா நதியின் தி ம் 
பிரேவசத்தா ண்டான நிைலமாற்றேம அவ்விராஜ ஸ்தலத்தின் ேபரழி க்குக் 
காரணமாகியெதெனக் க தலாம். ஆகேவ ெசங்குட் வன் காலத்தவராகிய 
மா லனார்,"சீர்மிகு பாட க் குழீஇக் கங்ைக, நீர் தற் கரந்த நிதியம்" என்  
பா யி ப்ப , ற்கூறிய பாட யழி ச் ெசய்திையேய குறிப்பெதன்பதில் 
தைடெயன்ைன? ஹ் ந்-த்ஸாங் வந்  பார்த்தேபா  பாடலீ ரம் ஒ  குக்கிராமமாக 
மாறியெதன்  அவர் எ தினராயி ம், அவ்வழி  தமக்கு ன் இன்னகாலத்  
நிகழ்ந்தெதன்  அவ ங் குறித்திலர்; தம  காலத்ைதய த்  அ  நிகழ்ந்தி ந்ததாயின் 
அச் ெசய்திைய ம் அவர் கூறாமற் ேபாகார்; அங்ஙனமின்ைமயால், அவர் வ ைகக்கு 
இரண்ெடா  ற்றாண் க க்கு 
    ன்ேப அவ்வழி  ேநர்ந்தி த்தல் ேவண் ம்; 
    ---------------------- 
    *Civilization in ancient India. P. 217 
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    அஃதாவ  ஹ் ந்-த்ஸாங்க்கு ன் வந்தவரான பாஹியான் காலத்ைத ெயாட்  
(கி.பி. 5-ம் ற்றாண் ல்) அ  நிகழ்ந்த ெதன்பதாம். * தத்தரவர்க ம் இவ்வபிப்-
பிராயப்ப தல், ன் குறித்த அவர்குறிப்ைபக் ெகாண்  அறியத்தக்க . 
இவற்றால்,பாட யழிைவப் பா ய மா லனா ம் அவர்காலத்  விளங்கிய 
ெசங்குட் வ ம் ஏறக்குைறய அவ்ைவந்தாம் ற்றாண் ல் இ ந்தவராதல் 
ெபறப்ப கின்ற . 
 
    இனி, ேசரன் ெசங்குட் வன் மா லனார் இவர்கட்கு, பாஹியான், ஹ் ந்-த்ஸாங்-
இ வர்க்கும் இைடப்பட்ட 6, 7-ம் ற்றாண் கைளேய, பாட யழிைவக் ெகாண் , 
கூ தல் கூடாேதா என்  ஒ  ேகள்வி இங்குநிகழ்தல் கூ யேத. அவ்வா  
ெகாள்வற்கு,ஒ  க்கியமானகாரணந் தைடயாகின்ற . அஃதாவ ,6 அல்ல  7 -ஆம் 

ற்றாண்ேட சங்கத்தரசர் லவர்க்கு உாியதாயின், அ , பல்லவ சக்கரவர்த்திகள  
ஆதிக்கம் ெதன்னாட் ல் நிகழ்ந்த ஒ  கால விேசடமாகும்; ஆம்ேபா ,தமிழ்ச்சிற்றரசர் 
ேபரரசர்க்குள் ம், அந்நியவரசர்க்குள் ம் நிகழ்ந்த எத்தைனேயா ேபார்கைளக் 
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    குறித் வ ம் அகநா  றநா  த ய பண்ைட ல்கள், ெப வ  
பைடத்தவ ம், த்தப்பிாிய ம், தமிழ் நா  ம் தம்ம ப்ப த்  ஆண்  
வந்தவ மான பல்லவர  ெபயைரேய ம்,அவர் வரலா க ள் ஒன்ைறேய ம் 
சிறி ங்கூறாமேல ெசல்வற்குத் தக்க காரணம் ேவண் மன்ேறா? நம் நாட் ற் 
காணப்ப ம் பல்லவ சாஸனங்களிலாயி ம், சங்ககாலத்தரசர் ெசய்தி 
அறியப்ப வ ண்டா? அ மில்ைல. 
    ----------- 
    *ச த்திரகுப்த க்குப் பிந்திய அரசர்,பாடலீ ரத்ைதத் தங்கள் ராஜஸ்தலமாக்கா  
ெநகிழவிட்டதாகத் ெதாிதலா ம்,அந்நகரம் அக்காலத்ேத நிைலமாறிய ெசய்தி 
ஊகிக்கப்ப கிற . V.A.Smith’s Early History of India p.278.) 
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    அதனால், பல்லவர்கள் ெதன்னாட் ல் தங்கள் ெப ைமைய நிைல நாட் வதற்கு 

ன்னதான காலெமான்றில்தான்,ெசங்குட் வன்ேபான்ற சங்ககாலத்தவரான அரசர் 
திகழ்ந்தி த்தல் ேவண் ம் என்ப , ஒ ேபா ம் தவறான 
    ஊகமாகா . அக்காலமாவ  4,5-ம் ற்றாண்ேட என்க. பல்லவர் இக்காலத்ேத 
தமிழ்நாட் ற் பிரேவசித்தி த்தல் கூ ேம ம்,6 அல்ல  7-ம் ற்றாண் ற்ேபாலப் 
பிரபலம் ெபற்றவரல்லர் என்ப ,சாித்திர லம் அறியப்பட்ட . 
 
    ற்குறித்த ற்றாண் கேள சங்ககாலமாகக் ெகாள்ளல் ெபா ந் ெமன்பதற்கு 
மற்ெறா  சி சான் ண் ; திகம்பரதாிசனெமன் ம் ைசந ல்,விக்கிரமாப்தம் 
526 (கி.பி.470)-ல் வச்சிரநந்தி என்பவரால் ெதன்ம ைரயில் ஒ  திராவிடசங்கம் 
கூட்டப்பட்டதாகச் ெசால்லப் ப கின்ற .* சிலர்க த் ப்ப ,இத்திராவிட 
சங்கத்ைதேய கைடச்சங்கெமன்  ெகாள்வற்குத் தகுந்த ஆதாரமில்ைல.ஆனால், 
எக்காரணத்தாேலா கைடச்சங்கம் குைலந்தைத உத்ேதசித் ,அதைனய த் த் 
தமிழ்வளர்ச்சி சமய வளர்ச்சி ெசய்வதற்கு ஒ  சங்கம் ஸ்தாபிக்கச் ைசநர் இம் யற்சி 
ெசய்தி க்கலாம். இச்ைசநதிராவிட சங்கத்தினின்ேற நால யார் த ய தமிழ் ல்கள் 
எ ந்தனேபா ம். இச்சங்கத்தின் ேநாக்கம்,குைலந்த கைடச்சங்கத்ைதப் 

ன த்தாரணஞ் ெசய்வேதயாயின், அக்கைடச்சங்கம் இச்ைசந சங்கத் க்குச் 
    சிறி  ற்பட்டதாதல் ேவண் ம். அஃதாவ  5-ம் ற்றான் ன் ற்பகுதி அல்ல  
4-ம் ற்றாண்  ஆகும்; எங்ஙனமாயி ம்,இத்திராவிட சங்கத்தின் எ ச்சியான , 
கைடச்சங்கம் 5-ம் ற்றாண் க்கும் ந்தியெதன்பைதக் குறிப்ப மட் ல் 
நிச்சயெமனலாம். 
    ------------- 
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    *Bombay Royal Asiatic society’s journal.Vol.XVII. No.XLIV.pp.74 
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    ேசரன்-ெசங்குட் வன்காலம் 4, 5-ம் ற்றாண் கேள எனக்குறிப்பி ம் ேமற்கூறிய 
பிரமாணங்கைள, மற்ேறார் அாியெசய்தி ம் ஆதாியாநின்ற . வடநாட் ல் 
மகதநாடாண்ட ஆந்திரசக்கரவர்த்திகள  ழ்ச்சிக்குப்பின், பிரபலம்ெபற்  விளங்கிய 
குப்தவமிச சக்கரவர்த்திக ள்ேள,ச த்திரகுப்தன் என்பான் திக்விஜயஞ்ெசய் , 
இப்பரதகண்ட ைம ம் தன் ெவற்றிப் கைழப் பரப்பியவெனன்ப ,சாஸன லம் 
அறியப்ப கின்ற . இம்மன்னர்ெப மான் கி.பி. 326.ல் பட்டெமய்தியவன். இவன  
ெதன்னாட் ப் பைடெய ச்சியில் ஜயிக்கப்பட்ட ேவந்த ள்ேள ேகரள ேதசத்  
மாந்தராஜா ஒ வெனன்  கூறப்ப கின்ற .(Gupta Inscriptions. p. 12-13; Dr. Fleet's 
Dynasties of the Kanarese Districts. p. 280; Indian Antiquary, Vol.XIV, p. 1891.} 
இம்மாந்தராஜா என்பவன் சங்க ல்களிற் கூறப்ப ம் மாந்தர ன் என்பவனாகேவ 
ேதாற் கின்றான். ஆனால் இப்ெபயர் ெகாண்டவாி வர் இ ந்தனெரன்ப ம், 
அவ ள் ஒ வன் ெசங்குட் வ க்குச் சிறி ன் ம், மற்ெறா வன் அவ க்குச் 
சிறி பின் ம் இ ந்தவெரன்ப ம் ன்னேம குறிப்பிட்ேடாம்.+ (+ இந் ல் பக். 18. ) 
இவ ள் ன்னவேன, ச த்திர குப்தனால் ெவல்லப்பட்டவனாகக் க தி ம், 
அச்ேசரன் 4-ம் ற்றாண் ன் பிறபகுதியி ந்தவனாதல் ேவண் ம். 
அம்மாந்தரஞ்ேசரைலப் பா ய பர ணேர ெசங்குட் வைன ம் பா யி த்தலால், 
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    நம் ேசரன் அம்மாந்தர க்குச் சிறி  பிற்பட்டவெனன்ப  ெபறப்ப ம்;("மாந்தரஞ் 
ேசரல்" என்ற ெபயைரச் ேசரெனா வ க்கு இளங்ேகாவ கள் கூறியி ப்பதா ம், 
அவன், ெசங்குட் வ க்கு ற்பட்டவனாதல் லப்ப கின்ற . (சிலப். 23. 84)) 
அஃதாவ , 5-ம் ற்றாண் ன் ற்பாகெமன்க. இ  நிற்க. ச த்திரகுப்தன  
சாஸனத் க் கண்ட மாந்தராஜா என் ம் ெபயர் தமிழ் ல்களிற் 
பயி தலறியாைமயால், அவைன ேவற்  நாட்டரசனாகச் சாித்திர ேலார் சிலர் 
க வாராயினர். 
 
    இனி, ச த்திரகுப்தன் சங்ககாலத்தவனான மாந்தரஞ்ேசரைல ெவன்றவன் 
என்றதற்ேகற்ப, மற்ேறார் அாிய ெசய்தி ம் சங்க ல்களில் குறிப்பிடப்ப தல் 
கவனிக்கத்தக்க .ேமற்கூறியப  பாட யழிைவப்பற்றிப் பா ய மா லனாேர,தம் 
காலத்தில், வடவாாிய ேவந்தெனா வன் ெதன்னா ேநாக்கிப் பைடெய த் ப்ேபாந்த 
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ெப த்த திக்விஜய விஷயம் ஒன்ைற ம் இ ைற குறிப்பி கின்றார். அவர் 
கூ வன:- 
 
    " ரண்மிகு வ கர் ன் ற ேமாாியர் 
    ெதன்றிைச மாதிர ன்னிய வரவிற்கு 
    விண் ற ேவாங்கிய பனியி ங் குன்றத் 
    ெதாண்கதிர்த் திகிாி ளிய குைறத்த ...வைர" (அகம். 281). 
 
    "ெவல்ெகா த்- 
    ைனகா லன்ன ைனேதர்க் ேகாசர் 
    ெதான்  தாலத் த ம்பைணப் ெபாதியில் 
    இன்னிைச ரசங் க ப்பிகுத் திரங்கத் 
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    ெதம் ைன சிைதத்த ஞான்ைற ேமாகூர் 
    பணியா ைமயிற் பைகதைல வந்த 
    மாெக  தாைன வம்ப ேமாாியர் 
    ைனேதர் ேநமி ளிய குைறத்த...அைறவாய்" 

    (�251.) 
 
    எனக் காண்க.இவ்வ களிேல, ேமாாியர் திக்விஜயஞ் ெசய் ெகாண்  ெதன்னா  
ேநாக்கிப் பைடெய த்  வந்த காலத்ேத,அவர்க்குப் பணியாமல் எதிர்த் நின்ற 
ேமாகூர் அரச டன் அவர்கள் ெபாதியமைலப்பக்கத்தில் ேபார் ாிந்தனர் என்ற அாிய 
ெசய்தி கூறப்ப தல் காணலாம். இத ட்கண்ட ேமாகூர் அரசனாவான்,பாண் யன் 
ேசனாபதியான பைழயன்மாறன் என்பவன்; இவேன ேமாகூர் என வழங்கப்பட்டவன் 
என்ப ம்,ெசங்குட் வனால் இவன் அழிக்கப்பட்ட ெசய்தி ம் ன்னேர குறித்ேதாம்.* 
இதனால், ெமௗாியவரசர  ெதன்னாட்  விஜயம், ெசங்குட் வனாற் ேபாாில் 
ெவல்லப்பட்ட பைழயன் மாறன் காலத்  நிகழ்ந்தெதன்ப  ெதளிவாகின்ற .இப்ெப  
ேவந்தர் வ ைகேய நம் ேசரைனப்பா ய பரணரால்-- 
 
    "விண்ெபா  ெந வைர யியேறர் ேமாாியர் 
    ெபான் ைன திகிாி திாிதரக் குைறத்த....வைர" என ம் 
    (அகம்.69.) 
 
    கள்ளில் ஆத்திைரயனார் என்ற லவரால்-- 
 
    "விண்ெபா  ெந ங்குைடக் ெகா த்ேதர் ேமாாியர் 
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    திண்கதிர்த் திகிாி திாிதரக் குைறத்த 
    உலக விைடகழி" என ம் ( றம்.175.) 
    ------ 
    இந் ல். பக்-32, 33 
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    பாராட்டப்பட் த்த ம் அறியத்தக்க . (ேமாாியர  ெதன்னாட் ப் 
பைடெய ச்சியில், அவர  ேசைன டன் ேதர் ெசல் தற்குத் தைடயாயி ந்த 
மைலெயான்ைறக் குைடந்  வழிெசய் ெகாண்  அவர் ெதற்ேக வந்தனெரன்ப , 
ேமற்கூறிய,மா லர், பரணர், ஆத்திைரயனார் வாக்குக்களால் அறியலாம்.ஆயின், 
அங்ஙனம் வழி ண்டாக்கப்பட்ட மைல இன்னெதன்ப  இப்ேபா  விளங்கவில்ைல. 
இப் லவர்பாடல்களால், றநா ற் ைரகாரர் ெகாண்ட 'ஓாியர்' என்றபாடம் 
ெபா த்தமாகாைம காண்க.) இனி, இம் ேமாாியர் என்பவர் யாவர்? என்பேத 
ேகள்வியாம். 
 
    மகதேவந்தராய்ப் பாடலீ ரத்தி ந்தாண்ட ெமௗாிய சக்கரவர்த்திக ள் ஆதி 

தல்வனானவன், கி. . 321-ல் பட்டெமய்திய சந்திரகுப்தன் என்பான். இவன் 
காலத்  உற்பத்தியாகிய ெமௗாியவமிசம், சுங்கவமிசத்தவனாய் கி. .184-ல் 
பட்டெமய்திய ஷ்யமித்திரனால் வைடந்தெதன்ப  ராணங்களா ம் 
சாித்திரவாராய்ச்சியா ந் ெதளியப்பட்ட .இதற்குபின், ெமௗாியர் பிரஸ்தாபம் 
வடேதச வரலா களிற் காண்டல் அ ைமயாம். ஆனால், தக்ஷிணத்திற் 
ெகாங்கண த ய சில பிரேதசங்களில், ெமௗாியவமிசத்தவர் சிலர் கி.பி.6,7-ஆம் 

ற்றாண் களில் இ ந்தனர் எனப்ப கின்ற .(V.A. Smith's Early History of India. 
p.183) இவர்கைளப்பற்றிய ெப ைமயாவ  பிற வரலா களாவ  சாித்திர ல்களால் 
விளங்கக்கூ ய நிைலயில் இல்ைல. இவ்வி வைக ெமௗாிய ள்ேள, ன்னவர் 
மிக ம் ற்பட்டவராக ம், பின்னவர் மிக ம் பிற்காலத்தவராதேலா  
பிரபலமற்றவராக ம் காணப்ப தலால்,அவ் வி வைகயின ள் ஒ வைரப்பற்றி ம் 
மா லனார் த ேயார் கூறினெரன்  க தக்கூடவில்ைல. ஆயி ம்,ெமௗாியர் 
பிரஸ்தாபத் க்கு இடேம கிைடயாத ம், 
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    ஆந்திர வமிசத்தரசர் பிரபலங் குன்றிய மான கி.பி 4-ம் ற்றாண் ன் 
ெதாடக்கத்தில், ெமௗாிய தல்வனான சந்திரகுப்தன  ெபயர் ண் , அவன் 
தைலநகரான பாடலீ ரத்தில் பிரசித்த ேவந்தெனா வன் ேதான்றினெனன்  
ெசால்லப்ப கின்ற . இவைனய த்  மஹா ரர்களாக ச த்திர குப்த ம், அவன் 
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மகன் சந்திரகுப்த-விக்ரமாதித்த ம் விளங்கினர். இவர்கைளக் "குப்தவமிசத்தவர்" 
என்  ெபா வாகேவ சாஸனம் குறிக்கின்றதாயி ம், இன்ன மரபினெரன்பைதத் 
ெதளிவாக அறியவிடமில்ைல. ேமற்குறித்த திய சந்திரகுப்தைனத் தைலைமயாகக் 
ெகாண்  பாட ையயாண்ட குப்த மரபினைரேய மா லனார் ேமாாியெரன்  
குறித்தனர்ேபா ம். இதற்ேகற்ப, அப் லவர், இவர்கைள "வம்ப ேமாாியர்" 
என்கின்றார்.இதற்குப் ' திய ேமாாியர்' என்ப  ெபா ளாதலால், பைழய ேமாாியைர 
விலக்கற்ேக இவ்வைட ெகா க்கப்பட்டதாகலாம். எங்ஙனமாயி ம், பிற்பட்ட 
சந்திரகுப்தன் மகன் ச த்திரகுப்தன் என்பான், பரத கண்ட ந் திக்விஜயஞ்ெசய்  
தன் ரப் கைழ எங்கும் பரப்பிய சக்கரவர்த்தியாதேலா , (இவன், ேசரநாட்ைட 
ய த்தி ந்த கடம்பேவந்தனான காகுஸ்தன் மகைள மனம் ாிந்தவெனன் ந் 
ெதாிகிற . (Mysore and Coorg. p. 23).) அவன் ேசரேவந்தனான மாந்தரைன 
ெவன்றவெனன் ஞ் சிறப்பிக்கப்ப கின்றான். (இதைன ன்னேர விளக்கிேனம்). 
ஆதலால், இச்சக்கரவர்த்தியின் ெதன்னாட்  வ ைகையேய - "வ கர் ன் ற 
ேமாாியர் - ெதன்றிைச மாதிர ன்னிய வரவிற்கு" என் ம் மா லனார் வாக்குக் 
குறித்ததாகல் ேவண் ம். இக்குப்த சக்கரவர்த்திகட்கு வ கர்ேசைன கூறப்-
பட் ப்ப ம் ெபா ந் ம்; 
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    என்ெனனின்,ச த்திரகுப்த ம் அவன் தந்ைத ம், ஆந்திரர் மகதநாட் ற் 
றம்பைழயநிைல தவறியபின்,அவர் ஸ்தானத்திற்ேறான்றியவராதலால், ேபார்வ ைம 
ெபற்ற அவ்வாந்திரைர இவ் 'வம்பேமாாியர்' தம் பைடயாளாிற் சிறந்தவராகக் 
ெகாண் த்தல் கூ யேதயாம்.ெவல்லப்பட்ட கு கைள இங்ஙனமமர்த்திக் 
ெகாள் தல், இக்காலத்தரசர்க்கும் இயல்ேபயன்ேறா? இக்குப்தர் வ ைகயன்றி, 
பிற்காலத் க் ெகாங்கண-ெமௗாியைரப் பற்றியேத மா லனார் விஷயமாயின், 
ேசரநாட்ைடய த் ப் பிரபலமற்றி ந்த சிற்றரச ம், ச க்கியரால்* 
அடக்கப்பட்டவ மான அன்ேனாைர 'வ கர் ன் ற ேமாாியர்,ெதன்றிைச மாதிர 

ன்னிய வரவிற்கு' என்றிங்ஙனம் திக்குவிசயப் ெப ைமக்ேகற்ற ெசாற்களாற் 
சிறப்பியார் என்க."ெதன்றிைச மாதிர ன்னிய வர "என்பதனால், அங்ஙனம்வந்த 
ேமாாியர்,ெதன்னாட்ைடய த்த ெகாங்கணத்தவரன்றி,வடவாாியேர என்ப ம் 
ெபறப்ப தல் காணலாம். 
    ----- 
    *கீர்த்திவர்மன் என்ற சா க்கிய ேவந்தன் இம்ெமௗாியைர ெவன்  தன்கீழ்க் 
ெகாண்டான் என்பர். (Mysore and coorg from the Inscriptions.p.62.) 
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    இனிப்பாண் யன் ேசனாபதியான பைழயன்மாற க்கும் ேமாாியர்க்கும் 
நிகழ்ந்ததாக மா லனார்கூறிய ெபாதியப்ேபார், ச த்திரகுப்தன  ெதன்னாட் ப் 
பைடெய ச் 
    சியில் அவன் பாண் நாட்ைடத் தாக்கிய ெசய்திையக் குறிக்கின்ற . ற்கூறியப , 
மாந்தரைன இக்குப்தவரசன் ெவன்றவனாத ன், அங்ஙனஞ் ேசரைன அடக்கியவன் 
பாண் நாட்ைட ம் ெவல்லக் க தினன் ேபா ம். 
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    இக்குப்தனால் ெவல்லப்பட்ட தக்ஷிணேதசத்  ராஜாக்க க்குள்ேள 
ேகரளைனமட் ம் இவன் சாஸனங்குறித்  மற்றச்ேசாழபாண் யைரக் 
குறிக்காைமயால், அத்தமிழ்ேவந்தர் இவ டன் எதிர்த் நின்  
அடாங்காதி ந்தவாராதல் ேவண் ம். பாண் யன் ேசனா ர 
    னான பைழயன்மாறன் அங்ஙனேம அடங்கவில்ைல ெயன்ப  மா லனார் வாக்ேக 
காட் தல் காணலாம். ச த்திரகுப்தன் காலத் ச் ேசாழபாண் யர் ைறேய 
காிகால ம்,ெந ஞ்ெசழியன் அல்ல  மாறன்வ தி ேபான்றவ மாதல் ேவண் ம். 
இவர்க ட் காிகாலன் வச்சிரம்அவந்திமகத நாட்டரசைர ெவன்றவன் எனப்ப த ம்* 
ெந ஞ்ெசழியன் "ஆாியப்பைடதந்த"வன் என் ம்† மாறன்வ தி "வட ல மன்னர் 
வாட அடல்குறித்த"வெனன் ம்‡ கூறப்பட் த்த ம் இச்ச த்திரகுப்தன் ேபான்ற 
வடவரசர் வி த்த ேசைனைய அக்காலத் த் தமிழ்ேவந்தர் அஞ்சாெததிர்த்  
    நின்ற ெசய்திையக் குறிப்பிக்கும். 
    ---------- 
    * சிலப்பதிகாரம். 5-ம் காைத.99--104 
    † . ம ைரக்காண்டத்தினி திக் கட் ைர. ‡ றம்.52. 
 
    இச்ச த்திரகுப்தன் கி.பி.375-வைர ஆட்சி ாிந்தவன் எனப்ப கின்றான். எனேவ, 
இவனால் ெவல்லப்பட்ட மாந்தரன், ற்கூறியப  ெசங்குட் வ க்குச் சிறி  ற் 
    பட்டவனாக ம், பைழயன்மாறன் அக்குட் வ க்குச் சமகாலத்தவனாக ம் 
ெதாித ன்,நம் சாித்திரநாயகனான ேசரன் கால ம் 4-ஆம் ற்றாண் ன் பிற்பகுதி 
அல்ல  5-ம் ற்றாண் ன் ற்பகுதியாகக்ெகாள்ளல் ெபா த்தமாம்.ஆயின், 
    ச த்திரகுப்தன் மகனான சந்திரகுப்த-விக்கிரமாதித்தன் (கி.பி. 375-418) அல்ல  
அவன் மகனான குமாரகுப்தன் (413-455) காலங்க ம், நம் ேசரர்ெப மான் கால ம் 
ஒன்றாகச் ெசால்லலாம். 
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    இனித் தமிழ்ச்ெசய்திகைளக்ெகாண் ,ெசங்குட் வன் வாழ்ந்த சங்ககாலத்ைத 
ேநாக்குேவாம். நக்கீரனாைரப் பற்றித் தமிழ்மக்கெளல்லாம் நன்கறிவரன்ேறா? இவர் 
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கைடச்சங்கத்ைத அலங்காித்த ெப ம் லெவெரனக் க தப்ப த ன்,அச்சங்கத்ைதச் 
சார்ந்தவராய்ச் ெசங்குட் வைனப் பா ய பரணர்சாத்தனார் த ேயா க்கு, 
ஏறக்குைறய சமகாலத்தவெரன்ப  ெசால்லாேத அைம ம். (நம் ேசர டன் ெபா த 
பைழயன்மாறன்,கிள்ளிவளவன் என்ற ேசாழைன (இந் ல்.*ேவ  பக்கம்) 
ெவற்றிெகாண்ட ெசய்திைய நக்கீரனார் பா தல் (அகம்-346) அப் லவ ம்நம் ேசர ம் 
சமகாலத்தெவரன்பைதக் காட் கின்ற .) இந்நக்கீரர் இைறயனார் களவிய க்குப் 
ெபா ள் கண்டவராகக் கூறப்ப கின்றார். இப்ேபா  ெவளிவந் ள்ள 
அக்களவிய ைர இந்நக்கீரர் ெசய்ததாகேவ வழக்குளேத ம்,அவரால் ேநராக 
எ தப்பட்டதன்றி அவரதாசிாியபரம்பைரயின் கீழ் வழங்கியெதன்ப  அந் ன் 
உைரப்பாயிரத்ைத ஆராய்ச்சி ெசய் ம்ேபா  உணரப்ப கின்ற . 
அவ் ைரப்பாயிரத்தில், நக்கீரனார் தலாக, மாணாக்கர் பதின்மர்தைல ைறகள் 
கூறப்பட்  'இங்ஙனம் வ கின்ற ைர' என்  ந்தி த்தலால், நக்கீரனார் தல் 
வாய்ப்பாடமாகச் ெசால்லப்பட்  வந்த அவ் ைர,அவர்க்குப் பத்தாந் தைல ைறக் 
காலத்ேததான் லாக எ தப்பட்டெதன்ப  விளக்கமாமன்ேறா? (இவ் ைர 
வரலாற்ைறப்பற்றி "இளம் ரணவ கள்" என்ற ஆராய்ச்சியி ம் 
விாித்ெத தி ள்ேளம். (ெசந்தமிழ்.ெதாகுதி-4,பகுதி.7.) 
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    இக்களவிய ைர எ த் வைடந்த  எக்காலத் ? என்ப  இனி ஆராயற்பால . 
அவ் ைரெய திேயாராற் காட்டப்பட்ட உதாரணச் ெசய் ள்களில் அாிேகசாி, 
பராங்குசன், ெந மாறன் த ய ெபயர்கள் தாித்த பாண் யெனா வன்,சங்கமங்ைக 
ெநல்ேவ  த ய இடங்களிற் ேபார் ெவன்றவெனன்  விேசடமாகப் 

கழப்ப கின்றான். சமீபத் க்கண்ட சின்னம ர் ேவள்விக்கு த் (Epigraphical 
Annual Report. 1907-8. P.62. 68) தாமிரசாஸசனங்களிற் குறிக்கப்பட்ட பாண் ய 
வமிசாவளியால், அப்ேபார்களிேல ெவற்றிெபற்ற அாிேகசாி-பராங்குசன் என்பான்2 
(இவன், கி.பி.760-ல் இ ந்த நந்திேபாதபல்லவமல்ல டன் ேமற்ப  இடங்களிற் ேபார் 
நிகழ்த்தியவெனன்பர்.) கி.பி.770-ல் விளங்கிய (இவன் காலம் கி.பி.770 என்ப  
யாைனமைலச்சாஸனத்தால் அறிந்த .(ெசந்தமிழ்.ெதாகுதி-4.பக்336.))ஜ லவர்மன்-
பராந்தக ைடய தந்ைதெயன்ப  ெதளிவாகின்ற .இதனால் தந்ைத அாிேகசாியின் 
காலம் கி.பி.770-க்கு ற்பட்டெதன்ப  ெபறப்ப ம். படேவ,களவி லைர 
இயற்றப்பட்ட காலம் அவ் எட்டா ற்றாண் க்கும் பிற்பட்டதாகுெமன்ப  
விளங்குகின்ற . அன்றி,உைரெய தியவர்,தாம் காட் ம் உதாரணச்ெசய் ளிற் கண்ட 
பாண் யன  காலம் அவ் எட்டா ற்றாண் க்கும் பிற்பட்டதாகுெமன்ப  
விளங்குகின்ற .அன்றி, உைரெய தியவர், தாம் காட் ம் உதாரணச்ெசய் ளிற் 
கண்ட பாண் யன  காலத்தவேர (கி.பி.760) என்றா ம், அவாி ந்  10-

RangaRakes tamilnavarasam.com



 129

தைல ைற ற்பட்ட நக்கீரனார்க்கு ஐந்தா ற்றாண்ேட உாியகாலமாதல் ேவண் ம். 
எவ்வாெறனின், பரம்பைர வமிசங்கைளத் தைல ைற ஒன் க்கு 30-வ ஷங் 
ெகாண்டளக்கும் ைறப்ப , (பதிற் ப்பத்திற் கண்ட ேசரவரசர் எண்ம க்கு, அவரவர் 
பதிகங்கூ ம் காலத்ைதக்ெகாண்  ேநாக்குமிடத் ம், தைல ைறெயான் க்கு 30-
வ ஷங்ெகாள் தல், பைழயதமிழ்மக்க க்கு அதிகமாகாெதன்ப  விளங்குகின்ற .) 
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    அக்களவிய ைரக்காலமாகிய 8-ம் ற்றாண்ைடைவத்  அதனி ந்  10-
தைல ைற ற்பட்ட நக்கீரர்காலத்ைதக் கா மிடத் ,அப் லவர்ெப மான் 
உத்ேதசம் 5-ம் ற்றாண் ந்தவராதல் ெபறப்ப ம்.அஃதாவ ,--(கி,பி, 
    770-10 x 30) 470-ல் வாழ்ந்தவர் என்பதாம். ஆகேவ, அந்நக்கீரனார் காலத்ைத 
ஏறக்குைறய ஒட் யி ந்தவனாகத் ெதாி ம் ெசங்குட் வன் த ேயார்க்கும் 
அந் ற்றாண் ன் ற்பகுதிையக் ெகாள்ளத்தைடயில்ைல என்க.இவ்வைரயைற, 
களவிய ைரெய தியவர் தாங்காட் ய பாண் ய க்குச் சமகாலத்தவாராயிற் 
ெபா ந் மல்ல ,பிற்பட்டவராயின் நக்கீரர் காலம் இன் ம் குைற ப ெமன 
உணர்க. எங்ஙனமாயி ம்,5-ம் ற்றாண் க்கும் ேமற்பட்ட காலத்ைத நக்கீரனார்க்குக் 
கூ தல் ஏற் ைடத்தன்ெறன்பைத இச்ெசய்தி விளக்குெமன்ப  ஒ தைலயாகும்.* 
 
    ேசரன்-ெசங்குட் வன  வடயாத்திைரயில் அவ க்குப்ேப தவி ாிந்தவர் கன்னர் 
என்ேபார்; இளங்ேகாவ கள் இவைரக் கூ மிடங்களிெலல்லாம் கன்னெரனப் 
பன்ைமயாக்குவேதா , ற் வர்கன்னர் ஆாியவரசர் ஐயி பதின்மர் எனத் 
ெதாைகப்ப த் வதா ம், அவர் ஒ  கூட்டத்தவராயி ந்தனர் என்ப  
விளங்குகின்ற . இவைரேய அவ்வ கள் மா வேவந்தர் என் ம் குறிப்பி தல் 

ன்னேர விளக்கப்பட்ட #. இவற்றால் மா வேதசத்ைத (Malwa) பலபகுதிகளாகப் 
பிாித்தாண்ட அரசர் கூட்டத்தவராகேவ 
    --------- 
    * மந்- .அ.ேகாபிநாதராயவர்க ம் இவ்வபிப்பிராயேம ெகாள்வர். 
(ெசந்தமிழ்.ெதாகுதி-6.பக்58-59) # இந் ல் பக்-108 
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    இவைரக்ெகாள் தல் ெபா ந் ெமன் ேதாற் கின்ற . ச த்திரகுப்தனால் 
மா வேதசம் ெவல்லப்பட்ட காலத்தில் அந்நாட் ன் ெப ம்பாகம் ஒ வரன்றிப் 
பலகூட்டத்தாரால் ஆளப்பட் வந்தெதன் ம், அவன் மகன் சந்திரகுப்தனால் 
    அத்ேதசம் குப்த-ஏகாதிபத்யத் ள் ஒன்றாக்கப்பட்டெதன் ம் சாித்திர ேலார்* 
கூ வர். ேசரன்-ெசங்குட் வன் 5-ம் ற்றாண் னனாயின், அவனட்பரசராய் மா வ 
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நாட்ைட ஆண் வந்த கன்னெரன்ற கூட்டத்தார் ேமற்கூறிய குப்தர் காலத் ச் 
சிற்றரசர்கேள என்  க தல் தகும். 
 
    இனி, தமிழறிஞர் சிலர், இளங்ேகாவ கள் குறித்த " ற் வர் கன்னர்" என்ப  
ஆந்திரவரசர் பட்டப்ெபயரான "சாதகர்ணி" என்பதன் தமிழ்ெமாழிெபயர்ப்ெபன் ம், 
    அதனால் " ற் வர்கன்னர்" என்ப  ெசங்குட் வன் காலத்  ஆந்திரவரசனான 
ஒ வைனேய குறிக்க ேவண் ெமன் ங் க வர். இளங்ேகாவ கள் வாக்ைக 
ேநாக்குமிடத் , கன்னன், கன்னி என ஒ ைமயாற் கூறா  கன்னர்† எனப் 
    பன்ைமயாக ம், கங்ைகக்கைரயி ந்த ெசங்குட் வன் அக்கன்னைர அவ ைடய 
வளந்தங்கிய நாட் ற்க ப்பியைதக் குறிக்கும்ேபா , "ஆாியவரசர் ஐயி  பதின்மைரச்-
சீாியல் நாட் ச் ெசல்ெகன் ேறவி" என் ம்‡, "மா வ ேவந்தர்" என் ம் 
ஒ கூட்டத்தாராக ம் பாடப்பட் த்தலால் " ற் வர் கன்னர்" என்றெதாடர் 
அரசெனா வைனக் குறிப்பதாகப் லப்படவில்ைல. 
    ---------- 
    * V.A. Smith's Early History of India. p.271,276 
    † சிலப்.26, 176. ‡சிலப். 27, 176-7 
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    ஒ கால், சாதகர்ணி என்பதன் ெமாழிெபயர்ப்பாகேவ அத்ெதாடரைமந்ததாயி ம், 
அஃ  ஆந்திரவரசாின் குலப்ெபா ப் ெபயராதலால்,5-ம் ற்றாண் னனான 
ெசங்குட் வன்காலத்  ஆந்திரவரசெனா வ க்கு அ  வழங்கியி த்த ங் 
கூ ம்;அதனால்,2-அல்ல  3-ம் ற்றாண் ச் சாதகர்ணிேய நம் ேசரன்காலத்தவனா 
    தல் ேவண் ம் என் ம் நியதியில்ைல என்க. 
 
    சாஸனபாிேசாதக ம் ேவ  அறிஞர்சில ம்,கைடச் சங்கத் க்கு எட்டாம் 

ற்றாண்ைடேய ஏற் ைடய காலமாக்கி ெய வர்.இங்ஙனமாயின், அஃ , அப்பர் 
    சம்பந்தர் த ய நாயன்மார்கைளெயாட் ய காலமாதல் ேவண் ம்.இந்நாயன்மார் 
அக்காலத்தவெரன்ப ,சாஸன பண் த ட்படச் சாித்திரவறிஞர் பலரா ம் ன்னேர 
    ணியப்பட்டெதான்றாம். தி மால யாராகிய ஆழ்வார்களிற் சில ம் 
இக்காலத்தவேர யாவர். இவ்வ யார்க க்குாிய காலவிேசடத்ைதேய சங்கத்தரசர் 

லவர்க்குங் கூ வதாயின், அதன் ன் எத்தைனேயா ஆேக்ஷபங்கள் எதிர்ப்ப தல் 
ஒ தைலயாம். ேமற்கூறிய நாயன்மார்க்கு ெந ங்காலத் க்கு ன்ேப கைடச்சங்கம் 
நைடெபற்றெதன்ப ,சங்ககாலத்தரசனான ேசாழன்-ேகாச்ெசங்கணான் 

ர்வெஜன்மத்திற் சிலந்தியாகப்பிறந்தைத ம்* நக்கீரனார் சாிதப்பகுதியான 
    'த மிக்குப் ெபாற்கிழியளித்த' வரலாற்ைற ம் † அவ்வ யார்கள் பா தலால் 
நன்குவிளங்குவதன்ேறா? இன் ம் கி.பி. 770-ல் விளங்கிய ஜ லவர்மன்-பராந்தகன் 
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ன்ேனாராகப் பாண் யெரண்மர் சின்னம ர் ேவள்விக்கு ச் சாஸனங்களிற் 
கூறப்ப கின்றனர். 
    ------------- 
    * ேதவாரம்.தி ப்பாசூர்ப்பதிகம்.விண்ணாகி-6 (அப்பர்.) 

    † �. ேதவாரம்.தி ப் த் ர்ப்பதிகம். ாிந்தமரர்-3 (அப்பர்.) 
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    இம் ன்ேனா ள், கைடச்சங்கமி ந்தவராக ன் ல்க ட்கண்ட பிரபலபாண் யர் 
பல ள் ஒ வேர ம் காணப்பட் லர். இதனா ம் 8-ஆம் ற்றாண் க்குப் பல 
தைல ைறகள் ற்பட்டவர் சங்ககாலத்தரசர்கள் என்ப  ெவளிப்பைடயன்ேறா? 
இன் ம் இதைன விாிப்பிற் ெப கும்; சு ங்க ைரக்குமிடத் , இலக்கியப் 
பிரமாணங்க ம் சாஸனவாதர க ம் அக்ெகாள்ைகக்கு ற் ம் மாறானைவ-
ெயன்ேற ெசால்லலாம். 
 
    இனி, ெசங்குட் வன்காலத்தவனாகச் சிலப்பதிகாரங் குறிக்கும், 
'இலங்ைகக்கயவாகு' என்ற அரசன்ெபயர், மகா வமிசத் ள் 2-ம் ற்றாண் ந்த 
ஒ வ க்குக் காணப் 
    ப கிற ; ஆயி ம், அக்கஜபாகுேவ நம் ேசரன்காலத்தவன் என்பதற்குப் 
ெபயெராற் ைம ஒன்ைறத்தவிர, உட்பிரமாணெமான் ம்* அந் லாற் 
ெபறப்படவில்ைல என்ப  சாித்திர அறிஞர் நன்கறிவர். இங்ஙனம் ெபயெராப் 
ெபான்ைறேய பற்றி ஒ  ப த்தல் எங்ஙனம் இய ம்? இதனால், ேமற்கூறிய 
எங்ெகாள்ைகக்கைமந்த பிரமாணபலங்கைள ேநாக்குமிடத் , அக்கயவாகுபற்றிய 
ெகாள்ைக உ தி ெபற்றதாகக் க தக்கூடவில்ைல. கயவாகு என்றெபயர், 5-ம் ற் 
    றாண் ன் ற்பகுதி ள் இலங்ைகயாண்ட ஒ வ க்கு 
    ---------------- 
    * மகாவமிசமான , கி. . 501 தல் கி.பி. 301 வைர இ ந்த இலங்ைகயரசர் 
வரலா கைளேய கூ வதாதலால், 5-ம் ற்றாண் னனாகிய நம் ேசரன்காலத்தி ந்த 
இலங்ைகேவந்தன் ெசய்திைய அந் ற் காண்டல் இயலாதாம். கி.பி. 301-க்குப் 
பிற்பட்ட இலங்ைகயரசர் வரலா கள், 1262, 1295-ம் வ ஷங்களில் (ஏறக் 
    குைறய மகாவமிசம் ெசய்யப்பட்டதற்கு ஆயிரமாண் க்குப்பின்) 
எ தப்பட்டெதன்பர். (Sketches of Ceylon History by Sir- P. Arunachalam. p. 29-30.) 
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    ன் வழங்கிப் பின்  மறக்கப்பட்ட ேபா ம். இவ்ைவந்தாம் சதாப்தத்தில். 
ததியன்(Dathiya) பிதியன்(Pithiya) த ய தமிழரசர வர் இலங்ைகைய 
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ெவன்றவெரனப்-ப கின்றனர்.* இவ ள், ததியன் என்பவன், தைலயாலங்கானந் தந்த 
ெந ஞ்ெசழியனால் ெவல்லப்பட்டவனாக அகநா ற்றால் (39) அறியப்ப ம் திதியன்
† என்பவன்ேபா ம்; இவ்வாறாயின், இவன் ஏறக்குைறய நம்ேசரன் 
காலத்தவேனயாதலால், ேமற்கண்ட ெகாள்ைகக்கு இ ம் ஓராதாரம் ஆகும். இ  
    வைர கூறிப்ேபாந்தவற்றால், ேசரன்-ெசங்குட் வ ம் அவைனெயாட் யி ந்த 
அரச ம் லவ ம் 5-ம் ற்றாண் ல்--அஃதாவ  இற்ைறக்கு 1450-வ ஷங்கட்கு ன்-
-விளங்கியவெரன்ற ெகாள்ைகையேய, பற்பல காரணங்க ம் வற் த் தல் 
கண் ெகாள்க. 
    ___________ 
    ----------- 
    *Ibid,See-List of the Kings and Suluvamsa 
    †இவன், ெபாதியின்மைல ம் (அகம்.321) அறந்ைத என் ம் ஊ ம் (அகம்.196) 
உைடயவன்; அன்னி என்பவைனப் ேபாாில் அழித்தவன் (அகம் 45,126,145); 
அவ்வன்னிமகன் மிஞி யால் அழி ற்றவன் (அகம்.196,262). இனி, ததியன் என்ற 
ெபய ம் பைழயன்மாறன் என்ற ெபய ம் கி. . த ற்றாண் ல் இலங்ைகெவன்ற 
தமிழரசர் சில க்கும் மகாவமிசத்திற் காணப்ப கின்றன. இவர்கள், ெசங்குட் வன் 
காலத்தி ந்த திதியன் பைழயன் இவர்க க்கு ன்ேனாராதல் ேவண் ம். இவர்கைள 
நம் ேசரேனா  ஒட் க்கூ வதில் தைடகள் பல ள. 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    page 185 

14-ம் அதிகாரம் :  ைர. 
 
    ேமேல விாிவாக எ திப்ேபாந் த பல அதிகாரங்களா ம், ேசரன்-ெசங்குட் வன  
ெப வாழ்வின் வரலா  ஒ வா  ெவளியாகும்.இச்ேசரர்ெப மான  ெப ைமைய 
ேநாக்குமிடத் , இவைனேய நாம் "ெதன்னாட்  அேசாகன்" என்ேற ெசால்லல் 
தகும்.அறிவாற்றல்களால் மட் மன்றி,சாித்திர உண்ைமயா ம் எவ்வா  
அேசாகச்சக்கரவர்த்தி வடநாட் ல் மதிக்கப்ெபற்றவேனா,அவ்வாேற,ெதன்னாட் ன் 
பைழைமக் குற்றவ ள் ெசங்குட் வேன சிறந்ேதானாவன்.சங்கச் ெசய் ள்களில் 
எத்தைனேயா அரசர் ெசய்திகள் கூறப்பட் ப்பி ம், இச்ேசரன்ேபான்ற அத் ைணப் 
ெப ைம ைடயவராக அன்ேனார் அறியப்படாதேதா , இவ்வளவாக அவர் 
    வரலா கைள ஆராய்ச்சி ெசய்வற்கும் இடமில்ைல. இங்ஙனம்," லவர் பா ம் 

க ைடேயா"னாய், ரம் நியாயம் தியாக த யவற்றால் விளங்கிநின்ற 
இச்ேசர க்குப்பின், இவன் மகன் குட் வஞ்ேசரேல பட்டெமய்தியவானாதல் 
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    ேவண் ம். ஆனால், ெசங்குட் வன் பரம்பைரேயார், அவ க்குப்பின் தம் பைழய 
ெப ைமயினின்  சு ங்கி விட்டவராகேவ ேதாற் கின்றனர். இவர் 
வ சு ங்கியகாலத்ேத ேசாழபாண் ய ம்,அந்நிய அரசராகிய பல்லவர் கங்கர் 
    ேபான்றவ ம் ெதன்னாட் ல் மாறிமாறி ஆதிக்கம் ெப வாராயினர். இதனால், 
ேசரவரசர் தம் ராதன ராஜஸ்தலமான வஞ்சிமாநகைர ெநகிழவிட் . 
இயற்ைகயரண்ெபற்ற மைலநாட் ள்ள ெகா ங்ேகா ைர (Cranganore), தங்கள் 
தைலநகராகக் ெகாள்ளலாயினர். 
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    அவ்விராஜதானியில் இ ந்  மைலநாடாண்ட ேசரமான்கள் பலராவர். இவ ள்ேள, 
தி மால யாராகிய குலேசகர ஆழ்வாைர ம், சிவன யாராகிய ேசரமான் ெப மாள் 
நாயனாைர ம் நம்மவெரல்லாம் நன்கறிவர். இத்தைகய தனித்தமிழ் ேவந்தர்கள  
ஆட்சியிடமாய்ச் ெசந்தமிழ்ப்பயிர் ெசழித் வளர்ந்த அம்மைல நாடான  பிற்காலத்தின் 
மாறியநிைலைய என்ெனன்ேபம்! அச்ேசரநா  சில ற்றாண் க்குள் பாைஷயா ம் 
நைட ைடபாவைனகளா ம் ேவ பட்ட ஒ  தனித்ேதசம்ேபால் இப்ேபா  நிற்ப  
அதிசயேமயன்ேறா? இவ்வாறாயி ம், பைழய ேசரவரசர் கிைளகள்மட் ம் இன் ம் 
அந்நாடாட்சி ெசய்  வ கின்றன. ேசாழபாண் ய வமிசங்கள் மைறந் ேபாய்ப் பல 

ற்றாண் களாயி ம், ேசரமரபினர்சிலர் தி வனந்த ரம் தி சூர்கைளத் 
தைலநகர்களாகக் ெகாண்  அரசியல் ாிந்  வ வ , ெதன்னா ெசய்த பாக்கியேம 
என்னலாம். இவர்க ள், தி வனந்த ரவரசர் வஞ்சிபாலர் என்ற பட்டப்ெபயரால் 
இன் ம் வழங்கப்ெபற்  வ தல் இங்ேக குறிப்பிடத்தக்க . இதனால், இவ்ேவந்தர் 
வஞ்சிமாநகைரேய தம் ர்வராஜஸதலமாகக் ெகாண் ந்தவர் என்ப  நன்கு 
விளங்கும். இவ்வமிசத்தரச ம், இவரால் ஆளப்ப ம் கு க ம் பாைஷ நைட ைட 
பாவைனகளால் ேவற்  நாட்டார் ேபால இக்காலத்தில் மாறிநின்றனராயி ம், பைழய 
தமிழ் வழக்க ஒ க்கங்கைள ம், ெசாற்ெபா ண் மர கைள ம் அவாிடத் ப்ேபாலச் 
ெசந்தமிழ்நாட்  மக்க ள் ம் நாம் காண யாெவன்ேற ெசால்லலாம். 
அவற்ைறெயல்லாம் ஈண்  விாிப்பிற் ெப கும். 
 
    ற் ம். 
    ________ 
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ெபா ட் குறிப்  
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