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தபொிய ிருமடலநம்பி (கி.பி.11-ஆம் நூற்றொண்டு)
தபொிய ிருமடலநம்பி
த ொண்டைமண்ைலத் ிலுள்ள
ிருமடலயில்
பிறந் ொர்;
ீொீட ல
பூரணர்
எைவும்
வழங்கப்பட்ைொர். இவர் நொ முைியின் சபரரொகிய ஆளவந் ொர்
என்னும் யொமுைநின் (கி.பி.976 – 1042)
ீைரொை ொலும்
இரொமொனு ொின் (கி.பி.1017 – 1137) ஆ ொநியரொடகயொலும் இவர்
கி.பி.11-ஆம் நூற்றொண்டில் வொழ்ந் வர் என்பது த ொியவருகிறது.
டவகுண்ைத் ில் நித் ிய சூொியரொை சுமுகர் என்பவொின்
மறுபிறப்பு எை இவர் கரு ப்படுகிறொர். இவர் ஆளவந் ொரடியில்
ிருவொய்தமொழி பயின்று வந் தபொழுது ஒருநொள் ‘ஒழிவில்
கொலதமல்லொம்’
என்னும்
பொசுரத் ின்
தபொருள்
சகட்டு
உள்ளமுருகி,
உைசை
ிருமடலயடைந்து
ிருசவங்கைமுடையொன்
பணியில்
ஈடுபை
அனும ிசகட்டுப்தபற்றுத் ிருமடல த ன்றொர். அந் நிடலயில்
ிருமடலக் சகொயில் ொிவரப் பரொமொிக்கப்பைொ ிருந் து பற்றி
டவணவ ஆச் ொொியர்களொை நொ முைி, ஆளவந் ொர் சபொன்சறொர்
ஆழ்ந்
கவடலடய
டவணவ
அடியொர்
குழொங்களில்
தவளிப்படுத் ியிருந் ைர். அந்நிடலடய மொற்றித் ிருமடலயில்
ொிவரப் பூட
மு லியை ஒழுங்கொக நடைதபறச்த ய்யத்
ிருமடல நம்பி உறு ிபூண்ைொர். அ ன்படி ிருமடலயில் அவர்
ங்கி
ஒரு
பூந்ச ொட்ைம்
நிறுவி
நொள்
வறொமல்
ிருசவங்கைமுடையொைின் பூட க்குத் ச டவயொை பூக்கள்,
ிருத்துழொய் மு லியவற்டறத் ொசம பறித்து வழங்கி வந் ொர்.
நொசைொறும்
ிருசவங்கைமுடையொன்
ிருமஞ் ைத் ிற்கொகப்
(நீரொட்ைல்) புைி நீடரச்
ற்றுத் த ொடலவிலுள்ள ஆகொ
கங்டகயின்று மண்குைத் ில் நிரப்பித் டலயிசல சுமந்து வந்து
சகொயிலில் ச ர்த்து நீரொட்டும் த ொண்டில் ஈடுபட்ைொர். இவரது
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பத் ியுணர்டவக் கண்டு மகிழ்ந்
ிருசவங்கைமுடையொன் ஒரு
சவைன் உருவில் கொட்டு வழியில் தபொிய
ிருமடல நம்பி
மண்ைபத் ில் அவர் ண்ணீர் சுமந்து தகொண்டிருந் தபொழுது
மடறந்து நின்று ண்ணீர்க் குைத்ட ஓட்டையொக்கி அடைத்துத்
ண்ணீரும் ஒழுகிைச் த ய் ொர். அ டை அறிந்
ிருமடல நம்பி
தவகுண்ைசபொது சவைைொகிய ிருசவங்கைமுடையொன் அவடர
அன்புைன் ‘ ொத் ொ’ என்று அடழத்து அருகிலுள்ள பொபநொ ம்
அருவிடயக் கொண்பித்துக் தகொடுத்து மடறந் ொகச் த விவழிச்
த ய் ி ஒன்று உண்டு. அன்றுமு ல் ிருமஞ் ைத் ிற்குப் புைி நீர்
பொபநொ ம் அருவியிலிருந்து தகொண்டு வருவது வழக்கமொயிற்று.
டவணவ
மு ொயத் ின் கொவலைொக இன்றும் விளங்கும்
இரொமொனு டர ஈன்தறடுத்
ொய் கொந் ிம ிசய ஆகும். எம்பொர்
என்று பிற்கொலத் ில் புகழ்தபற்ற சகொவிந் பட்ைர் இடளயவளின்
ிருமகைொவொர். கொந் ிம ி பிள்டள தபற்தறடுத் த ய் ிசகட்டுத்
ொய்மொமன் தபொிய
ிருமடலநம்பி பிறந்
பன்ைிரண்ைொம்
நொளன்று அக்குழந்ட க்கு இடளயொழ்வொர் என்று தபயொிட்ைொர்.
பிற்கொலத் ில் இரொமொனு ர் ம் ொய்மொமடையும் ஆ ொொியைொக
வொித்து அவர் பக்கலில் ஓரொண்டு பொைம் சகட்டு இரொமொயண
ொநத்ட க்
சகட்ைறிந்து
த ளிந் ொர்
என்பது
ஈண்டு
சநொக்கத் க்கது. கொளத் ியில் ிவவழிபொட்டில் இடைவிைொது
ஈடுபட்டிருந் சகொவிந் பட்ைடர ிருத் ிப் ‘பஞ்
ம்சுகொரம்’
த ய்வித்து மீண்டும் சுத் டவணவரொக்கியது இரொமொனு ொின்
ிருமடலநம்பிசய
ஆகும்.
அக்கொலத் ில்
அப்பகு ியில்
ச ொழப்சபரர ின்
சமலொண்டமடய
ஏற்று
ஆண்டுவந்
யொ வரொயன்
என்பொன்,
கீழ்த்
ிருப்ப ியில்
சகொவிந் ரொ ப்தபருமொள் சகொயிடலச் த ப்பைிட்டுச் சுற்று
வீ ிகடளயும் அடமத் ொன். ி ம்பரத் ிலிருந்து அகற்றப்பட்ை
சகொவிந் ரொ ைின் ிருவுருவ ிடலடய அங்கு நிறுவ இவன்
தபொிதும் உ வி புொிந் ொன். இரொமொனு ொின் ிருவுள்ளமறிந்து
சகொவிந் ரொ ர் சகொவில் பணிகடளக் கவைிக்கத்
ிருமடல
நம்பிடயயும்
அைந் ொழ்வொடையும்
சகொயிலருகிசலசய
குடியிருக்கச் த ய் ொர். இரொமொனு ர்
ிருமடலக்சகொவிலில்
நிருவொகச்
ீரடமப்புச்
த ய் பின்
ிருமடலநம்பியின்
சமற்பொர்டவயில் அத் ிட்ைம் நடைதபறச்த ய் ொர் எைக்
குருபரம்படர நூல்கள் கூறுகின்றை.
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ிருமடலநம்பியின் பக்கலில் இரொமொயண ொரம் கற்றுணர
ஓரொண்டுக் கொலம் இரொமொனு ர் ிருப்ப ியில் ங்கியிருந் ொர்.
ொய்மொமைிைம் பொைம் கற்றுக்தகொள்ள அவர் நொள்ச ொறும்
ிருப்ப ியிலிருந்து ிருமடல ஏறிச்த ன்று வந் ொர். அ டைக்
கண்ணுற்ற ிருமடலநம்பி அவரது துன்பத் ிடைக் குடறக்கும்
தபொருட்டுத் ொனும் ிருமடலயிைின்று இறங்கிவந்து நடுவழியில்
ஒரு
புளியமரத் டியில்
இரொமொனு ருக்கு
இரொமொயண
கொலட்ச பம் வழங்கிைொர். அ ைொல் ிருசவங்கைமுடையொைின்
உச் ிக்கொலப் பூட களில் கலந்து தகொள்ள முடியொது சபொயிற்சற
என்று ிருமடல நம்பி உள்ளுக்குள் வருந் அ டையறிந்
ிருசவங்கைமுடையொன்
இரொமொனு ருக்குப்
பொைம்
த ொல்லிக்தகொடுக்கும் சநரத் ில் புளிய மரத் டியில் உச் ிக்கொலப்
பூட சவடளயின் தபொழுது பூட யில் பயன்படுத் ப்பட்ை பூ
மு லியைவற்றுைன்
ம்
ிருவடிகடளத் ச ொன்றச் த ய்து
ிருமடல நம்பிக்குக் களிப்பூட்டித் த ொைர்ந்து மது பணியில்
ஈடுபைச்த ய் ொர். இவ்வளவு தபருடமகளுக்குொிய தபொிய
ிருமடலநம்பி
கொலமொைபின்
இவரது
நிடைடவப்
சபொற்றும்வடகயில் இரொமொனு ர் ஓர் ஏற்பொடு த ய் ொர். அது
ிருமடலயில் மொர்கழித்
ிங்களில் டவகுண்ை ஏகொ ிப்
தபருவிழொ முடிவுற்ற பின் அடுத்
நொளன்று சகொவில்
ின்ைங்களுைன் மங்கல இட த ொைர ஆகொ கங்டகயிலிருந்து
புைி நீர்
( ீர்த் ம்)
தகொண்டு
வரப்பட்டு
அன்று
ிருசவங்கைமுடையொனுக்கு
நடைதபறும்
நீரொட்ைத் ிற்குப்
பயன்படுத் ப்படுவ ொகும்.
இடறவசை
‘ ொத் ொ’
என்றடழத் ின் கொரணமொகத் ிருமடலநம்பியின் வழிவந்ச ொர்
ிருமடல
ொத் ொச் ொொியர்கள்
என்று
மொியொட யுைன்
குறிக்கப்படுகிறொர்கள். இவருக்கு ஒரு ிறு ‘ ன்ை ி’ ிருமடலயில்
உண்டு. இவருக்குப் பிள்டளத் ிருமடலநம்பி, இரொமொனு ன்,
பிள்ளொன் என்று மூன்று பு ல்வர் இருந் ைர். அவர் பிள்ளொடை
ய ிரொ ர் என்று புகழ்தபற்ற இரொமொனு ொிைம் ‘அபிமொை
புத் ிரரொக’ அளித் ொர். கல்வி சகள்விகளில் மிகச் ிறந்து
விளங்கிய பிள்ளொன் ‘ஞொைபிரொன்’ என்சற அடழக்கப்பட்டு
இரொமொனு ொின்
ிருவுள்ளப்படி
ிருவொய்தமொழிக்கு மு ல்
வியொக்கியொைமொக விளங்குகிற ‘ஆறொயிரப்படி’ என்ற அற்பு
நூடல
அரங்சகற்றிைொர்.
பிள்டளத்
ிருமடலநம்பியும்
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எம்தபருமைொர்
ிருவடிகளிசல பொைம் சகட்டுத்த ளிந் ொர்.
இவருடைய ிருமகன் அடைவருைனும் மிக்க ச ொழடமயுைன்
பழகிய ன் கொரணமொகத் ‘ச ொழப்பர்’ என்னும் தபயடரப்தபற்றுத்
‘ச ொழப்பர் வம் ம்’ என்று எ ிர்கொலத் ில் டவணவொிடைசய
ஏற்றம் தபறக் கொரணமொைொர் என்பது குருபரம்படரச் த ய் ி
ஆகும் (பொிமணம்,2009:905 - 907).

இரொமொனு ர் (கி.பி.11-ஆம் நூற்றொண்டு)
இரொமொனு ர் த ன்டைக்குத் த ன்சமற்கில் முப்பது கல்
த ொடலவிலுள்ள
ிருதபரும்புதூொில்
கொந் ிம ி
அம்டமயொருக்கும்
சக வ
ச ொமயொ ியொர்
என்பொருக்கும்
கி.பி.1017-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மொ ம் 13-ஆம் நொள் மகவொகத்
ச ொன்றிைொர். இவர் மடைவியின் தபயர் ஞ் மொம்பொள். இவர்
ம் ந்ட யிைம் த ொைக்கக் கல்வி பயின்றொர். பின்ைர், இவர் ம்
ந்ட யின் ச ொழர்
ிருக்கச் ி நம்பியிைம் கல்வி கற்றொர்.
அ ன்பின் இவர் யொ வப்பிரகொ ர் என்ற சவ ொந் ியிைம்
பயின்றொர். ஆ ிொியர் தகொண்தைொழுகிய அத்துவி க் தகொள்டக
மொணவரொகிய இரொமொனு ொின் பக் ிக் தகொள்டகக்கு இயலொது
சபொகசவ பிணக்கும் படகயும் ஏற்பட்டுப் பிொிந் ைர். பின்ைர்
இவர் தபொிய நம்பியிைம் பொைம்பயின்றொர். ிருவரங்கத் ிலிருந்து
பக் ி இயக்கத்ட ப் பரப்பிவந் ஆளதுத் ொடரக் கொணச்த ன்று
அவர் கொலமொகிய நிடலயில் அவரது மூன்று விரல்கள்
மைங்கியிருப்பட க் கண்டு, அவர் பரப்ப நிடைத் து மூன்று
தகொள்டககள் என்று துணிந்து அவற்டறப் பரப்பும் த யலில்
முடைந் ொர். அக்தகொள்டககளொவை: வியொ முைிவர் இயற்றிய
பிரம்ம சூத் ிரங்களுக்குப் பிரபந் க் தகொள்டககடளப் பின்பற்றி
வியொக்கியொைம் த ய்வது, 2) வியொ ருக்கும் அவர்
ந்ட
பரொ ரருக்கும் நன்றிக் கைைொற்றுவது, 3) நம்மொழ்வொடரச்
ிறப்பொக ஆழ்வொர் குழொத்துப் பயிலச் த ய்வது. அவர் இவற்டறத்
த ொிந்து தகொண்டு
ிருக்சகொட்டியூர் நம்பியிைம் டவணவ
மந் ிரமொகிய மடறதபொருடள அறிந்து தகொள்ளச்த ன்றொர்.
அவர், இவடரப் ப ிதைட்டுத் ைடவ ச ொ டை த ய்து உயிர்
சபொகுமளவில் ஏற்றுக்தகொண்ைொர்.
ிருக்சகொட்டியூர் நம்பி
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‘நசமொநொரொயணொய’
என்னும்
மந் ிரத்ட ச்
த வி ொற்றியருளிைொர்.
அ டைக்
சகட்ை
இரொமொனு ர்
அம்மந் ிரப் தபொருள் ஒரு ிலருக்சக மடறதபொருளொகி அறிய
அொி ொக இருத் டல சநொக்கித் ொம் அம்மடறப் தபொருடளப்
பலரறியக் கூறிைொல் நிரயம்(நரகம்) வரும் என்ற கூற்றிற்கு
மொறொக
ொம் நிரயம்(நரகம்) புகுந் ொலும் எண்ணிறந்ச ொர்
உய்யவிருக்கும் வொய்ப்டப உன்ைிக் சகொபுரத் ில் ஏறி
எல்சலொரும் அறியக்கூறி முழக்கமிட்ைொர்.
இவருக்கும்
இவருடைய
மடைவிக்கும்
ஏற்பட்ை
ொ ிதயொழுக்கம் பற்றிய கருத்து மொறுபொட்ைொல் இல்லற
வொழ்க்டகடயத் துறந்து துறவியொைொர். இவருக்குச் ீைர்கள் பலர்
இருந் ைர்.
அவர்கள்
மு லியொண்ைொன்,
கூரத் ொழ்வொர்,
யொ வப்பிரகொ ர்
(குருசவ
ீைரொைொர்),
சகொவிந் ன்,
அருளொளப்தபருமொள்,
நல்லொண்
க்கரவர்த் ி,
அகளங்க
நொட்ைொழ்வொன், எச் ொன், த ொண்டையனூர்நம்பி, மருதூர்நம்பி,
தபொன்ைொச் ி மு லியவரொவர். இவர்
ிருக்கச் ி நம்பியிைம்
கற்றைவொய கீழ்க்கண்ை ஆறு தகொள்டககடளக் கண்ணொகக்
தகொண்டு ொம் உணர்ந் டவணவ மயத்ட ப் பரப்பிைொர்: 1)
ிருமொசல
பரம்தபொருள்,
2)
ீவொத்துமொவிற்கும்
பரமொத்துமொவிற்கும் உள்ள சவற்றுடமடய உணர்வது, 3)
ரணொக ியும் பரபத் ியுசம
ிறந்
முக் ி என்றறிவது, 4)
இறக்கும்சபொது மைத்ட க் கைவுளிைத் ில் ஒப்படைத் லும்
சவண்ைொ து என்று தகொள்வது, 5) உைல் அழியுங்கொல் பொகவ ர்
உறு ியொக முத் ி தபறுவர் என்று நம்புவது, 6) தபொியநம்பிடயக்
குருவொகக் தகொள்வது ஆகியைவொம். இவர் ிருவரங்கத் ிலிருந்து
த ய் பணிகளுள் குறிப்பிைத் க்கை: ிருவரங்கம் சகொயிலின்
ிட ந்
ம ில்கடளச்
த ப்பைிட்ைடம,
சகொயில்
வழிபொட்டுமுடறகடளச் த ம்டமப்படுத் ியடம, மைப்பள்ளியில்
கொலம்
வறொது
நிசவ ை
உணவுகடள
அடமக்கவும்
ஆரொ டைக்கு ஆக்கவும் த ய் டம சபொன்றவைவொகும். இவர்
நொலொயிரத் ிவ்வியப்பிரபந் ம்
பொைல்கடளக்
சகொயில்
வழிபொட்டுைன் இடணத்துப் பரப்பிைொர். இவர் இயற்றியைவொக
உள்ள நூல்களுள் டலயொயது ீபொடியம். அது சபொ ொயை
விருத் ிடய அடிப்படையொகக் தகொண்ைது. இரொமொனு ொின்
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தகொள்டக வி ிட்ைொத்துவி மொகும். அது பிரமம் சவறு, ஆன்மொ
சவறு; ஆன்மொ பிரம்மத் ிற்கு உைலொக இருந்து பிரம்மத் ின்
ந்நி ொை விச ைத் ொல் தமய்யறிவு டககூைப்தபற்று உலகிடை
முற்றும்
துறந்து
பிரமத் ின்
சமல்
பற்றுடைய ொய்
டவகுண்ைத்ட
அடைந்து
பிரம்ம ொரூபம்
தபற்று
இன்புற்றிருத் சல முத் ி என்று கூறுவது. உயிர்ப் தபொருடளயும்
உயிரல்லொ
தபொருடளயும் உைம்பொக உடைய தபொருளின்
அத்துவி ம் என்பது வி ிட்ைொத்துவி ம் என்ப ன் தபொருளொகும்.
ித்து என்ற உயிர்ப்தபொருடளயும் அ ித்து என்ற உயிொில்லொ
தபொருடளயும் உைம்பொக உடைய தபொருளல்லது பரம்தபொருள்
இரண்டில்டல ஒன்சறயொகும் என்பதுசவ வி ிட்ைொத்துவி ம்
என்ப ில் வரும் அத்துவி த் ிற்குொிய தபொருளொகும். அருசள
இடறவன்
வடிவம்
என்பது
வி ிட்ைொத்துவி த் ின்
உட்தபொருளொகும். இவர் இயற்றிய சவறு நூல்கள் சவ ொந் ீபம்,
சவ ொந் ொரம், சவ ொந்
ங்கிரகம், கீ ொபொடியம், ரணொக ி
த் ியம், ீடவகுந்
த் ியம் என்பைவொகும். இவடரப்பற்றி
இரொமொனு ர் நூற்றந் ொ ி என்னும் நூடலத் ிருவரங்கத் ைொர்
என்பொர் இயற்றியுள்ளொர். இவர் விக்கிரம ச ொழன் கொலத் ில்
வொழ்ந் வர். இவர் நூற்று இருபது ஆண்டுகள் வொழ்ந்து டவணவ
தநறிடய நிடல நிறுத் ியவர் ஆவர் . இவர் கி.பி.1137-இல்
மடறந் ொர் (பொலு ொமி,2009:128-129).

கச் ியப்ப
நூற்றொண்டு)

ிவொச் ொொியொர்

(கி.பி.11-ஆம்

கச் ியப்ப
ிவொச் ொொியொொின் வரலொற்டறப் பின்வரும்
பொைலொல் அறியலொம்:
அந் ப் புரமும் அறுநொன்கு
சகொட்ைகத்து ஆரும் ஒன்றொய்க்
கந் ப் புரொணம்பன் ைீரொயி
ரம்த ொன்ை கச் ியப்பர்
ந் ப்பல் லக்குச் ிவிடகயும்
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ொங்கியச் ந்நி ிக்சக
வந் ப் புரொணம் அரங்சகற்றி
ைொர்த ொண்டை மண்ைலசம (த ொ.ம. .87).
இவர் கி.பி.11-ஆம் நூற்றொண்டில் வொழ்ந் தபரும்
புலவர்களுள் ஒருவர்; கந் புரொணம் என்னும் மிகச் ிறந்
புரொணநூடல
இயற்றியவர்.
கொஞ் ிபுரத் ிலுள்ள
குமர
சகொட்ைத்து அருச் கர்களுள் ஒருவர் கொளத் ியப்ப ிவொச் ொொியொர்
ஆவர். அவருக்கு தநடுங்கொலம் மகப்சபறுல்லொமல் இருந்து ஒரு
குழந்ட பிறந் து. அவர் அக்குழந்ட க்குக் கச் ியப்பர் எைப்
தபயர்சூட்டிைொர். ஆ ிட வ மரபில் ச ொன்றிய கச் ியப்பர்
இளம்வய ிசலசய
மிழ்இலக்கிய இலக்கணங்கடள நன்கு
கற்றுத்ச ர்ந் ொர். பின்ைர் வைதமொழியும் கற்றுத்த ளிந் ொர்.
ஆ ிட வ மரபிற்சகற்பச் மய ீக்டக மு லியை த ய்விக்கப்
தபற்ற இவர் குமரசகொட்ைத்து முருகடை உண்டம அன்புைன்
வழிபட்ைொர். இவர் வைதமொழியிலுள்ள கந் புரொணச்
ங்கர
ங்கிட ச்
ிவரக ிய கொண்ைத்துள் கூறப்தபற்ற முருகன்
ிருவிடளயொைல்கடளத் மிழில் இயற்றுவது என்ற முடிவுைன்
ஆரொய்ந்து வந் ொர். இவருக்குத் ‘ ிகை
க்கரச் த ம்முகம்
ஐந்துளொன்’ என்னும் த ொைர் மைத் ில் ச ொன்றியது. அவ்வடிடய
மு லடியொகக் தகொண்டு நூடல இயற்றியுள்ளொர். இவர்
நொள்ச ொறும் நூறு பொைல்கடளப் பொடிைொர் என்று கூறுவர்.
மு லொறு
கொண்ைங்கடளப்
பத் ொயிரத்துக்கும்
சமற்பட்ை
பொைல்களொய் பொடியுள்ளொர். இவர் ஏழொம் கொண்ைமொகிய
உபச க்கொண்ைத்ட த்
ம் மொணவரொகிய குகசைொியப்ப
நொவலடரப் பொடிமுடிக்குமொறு த ய் ொர். இவர்
ம் நூடல
அரங்சகற்றத்த ொைங்குங்கொல் மு ற் பொைலிலுள்ள ‘ ிகை க்கரச்
த ம்முகம்’ என்ப ற்குப் தபொருள் விொித்துடரத் ொர்; ிகழ்
ம்
எைப் பிொித்துக்கூறி இ ற்கு இலக்கண வி ி இல்டல எை
மறுப்பும்
கூறிைொர்இவர்
.
இ ற்குொிய
வி ி
வீரச ொழியத் ிலுள்ளடமடய எடுத்துக்கொட்டி அரங்சகற்றிைொர்
என்று ஒருகட வழங்குகிறது. கந் புரொணம் எனும் இந்நூல்
நல்ல ந் ம் அடமயப்பொைப்தபற்ற நூலொகும். பத்துப்பொட்டு,
எட்டுத்த ொடக மு லிய நூல்களில் கொணப்படும் த ொல்லொட் ியும்
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உவடம மு லிய அணிகளும் இந்நூலில் அடமந்துள்ளது.
இ ைொல் கச் ியப்ப ிவொச் ொொியொொின் கல்விப்பரப்டப நன்கு
உணர இயலும். ஐயிருவட்ைம், ஆடுறுகுழி ி, ட்டை, குளிர்,
ழல் மு லிய பத்துப்பொட்டிலுள்ள த ொற்கள் இந்நூலில்
ஆளப்பட்டுள்ளது. இவர் சவ ொந் ம், ித் ொந் ம், உசலொகொய ம்,
தபௌத் ம் மு லிய மயஉண்டமகடள ஆங்கங்சக இந்நூலில்
சப ியுள்ளொர். எைசவ, பல மய உண்டமகடள இவர் நன்கு
கற்றுத்ச ர்ந்துள்ளொர் எை அறியலொம் (பொலு ொமி,2009:466).

ச க்கிழொர் (கி.பி.12-ஆம் நூற்றொண்டு)
ச க்கிழொர்
வொைளவு
புகழ்தபற்ற
குன்றத்தூொில்
ச ொன்றியவர் என்பட ப் பின்வரும் பொைல்கள்
ொன்றுகள்
கொட்டுகின்றை:
விண்ணிற் பிறக்கும் புகழ்க்குன்ற
நொைன் விளங்கு மிழ்ப்
பண்ணிற் பிறக்கும் தபொிய
புரொணம் பகர்ந் பிரொன்
எண்ணிற் பிறக்கும் ப தூளி
என்றடல தயய் வந்
மண்ணிற் பிறக்கவும் டவக்குங்தகொல்
ஓத ொண்டை மண்ைலசம (த ொ.ம. .19).
ஊரொர் மலிபுலி யூர்க்சகொட்ை
நற்குன்றத்து ஊொில்உள்ள
ீரொர் வளமலி பொக்கிழ
சவொன்புகழ்ச் ச க்கிழசவொன்
வொழ்த ொண்டை மண்ைலசம (த ொ.ம. .66).
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ச க்கிழொர் ட வத் ிருமுடற பன்ைிரண்ைனுள் இறு ித்
ிருமுடறயொக விளங்கும் ிருத்த ொண்ைர் புரொணம் என்னும்
தபொியபுரொணத்ட
இயற்றியபுலவர்
ஆவர்.
இவர்
த ொண்டைமண்ைலத்துப்
புலியூர்க்சகொட்ைத் ிலுள்ள
குன்றத்தூொில் சவளொண்மரபில் ச க்கிழொர்குடியில் பிறந் ொர்.
இவரது இயற்தபயர் அருண்தமொழித்ச வர் என்ப ொகும். இவர்
ன்னுடைய த ொண்டிைொல் ொம் ச ொன்றியகுடியின் ிறப்பிடை
விளங்கச் த ய் டமயொல் பிற்கொலத் ில் ‘ச க்கிழொர்’ எைக்
குடிப்தபயரொசலசய வழங்கப்தபற்றொர். இளடமயில்
ீொிய
கல்வியும் ஒழுக்கமும் ிறந்துவிளங்கிய இவரது ிறப்புணர்ந்
அைபொய ச ொழன் இவடர வரவடழத்துத் ம் மு லடமச் ரொகப்
பணியமர்த் ிைொன். மு லடமச் ரொய் இவர் ஆற்றியபணியின்
ிறப்பிடை அறிந் மன்ைன் ‘உத் ம ச ொழப் பல்லவன்’ என்னும்
ிறப்புப்பட்ைம்
நல்கிப்பொரொட்டிைொன்.
மன்ைன்
மணக்
கொப்பியமொை ிந் ொமணியின் சுடவயில் ஈடுபட்டிருப்ப டை
அறிந் ச க்கிழொர், அவடை மொற்றிச் ட வத் ின் பொலும் ட வ
அடியொர்கள் பொலும் ஈடுபொடு தகொள்ளச்த ய் ொர் என்று ஒரு
வரலொறு கூறுகிறது. அ ற்கு உைன்பைொ வர்களும் உளர். அர ன்
சவண்டுசகொளின்படி இவர் ட வ அடியொர்களின் வரலொற்டறப்
புரொணமொகப் பொைமுற்பட்டு ில்டலடய அடைந்து இடறயருள்
சவண்டி நிற்க உலதகலொம்’ என்சறொர் அ ொீொி சகட்டு அ டை
இடறவன் அடிதயடுத்துக் தகொடுத் ொக ஏற்று மகிழ்ந்து
அத்த ொைடரசய த ொைக்கமொகக் தகொண்டு புரொணத்ட ப்பொடி
இறு ியில் அத்த ொைடரக் தகொண்சை நிடறவு த ய்துள்ளொர்.
அது
‘ ிருத்த ொண்ைர்
புரொணம்’
என்னும்
தபயொில்
அடமந் ொகும். சுந் ரமூர்த் ி நொயைொர்
ிருத்த ொண்ைத்
த ொடகடயயும்
நம்பியொண்ைொர்நம்பிகள்
இயற்றிய ிருத்த ொண்ைர் ிருவந் ொ ிடயயும் அடிப்படையொகக்
தகொண்சை ச க்கிழொர் ம் தபொியபுரொணத்ட இயற்றியுள்ளொர்.
ச க்கிழொர்
ொம் தபற்றகல்வி, உலகியலறிவு ஆகியவற்றின்
துடணசயொடு
மிழகத் ிற்கு அப்பொலும் விளங்கிய ட வ
அடியொர்களின் வரலொறுகடள, இலக்கியங்கள், கல்தவட்டுகள்,
வரலொற்சறடுகள், ொத் ிரநூல்கள், ச ொத் ிரநூல்கள் சபொன்ற
பல்துடறச்
ொன்றுகளின் அடிப்படையில் அப்புரொணத்ட ப்
படைத்துள்ளொர். அந்நூலில்
இவர் அடியொர்களின்
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வரலொற்றிடைப் பக் ிச்சுடவ மல்கப் பொடியுள்ளடமயொல்
மகொவித்துவொன் மீைொட் ி சுந் ரம்பிள்டள ‘பக் ி சுடவ நைி
த ொட்ைச் த ொட்ைப் பொடிய கவி வலவ’ என்று இவடரச்
ிறப்பித்துப் சபொற்றியுள்ளொர். ச க்கிழொர் அைபொயன் என்னும்
ிறப்புப்தபயர் தகொண்ை இரண்ைொம்குசலொத்துங்கன் (கி.பி.1133
– 1150) கொலத் வர் என்பது ஆய்வொளர்களின் முடிவொகும்.
அ ைொல் இவர் கொலம் கி.பி.12-ஆம் நூற்றொண்டு என்பது
த ளிவொகிறது. இவர் கி.பி.12-ஆம் நூற்றொண்டிற்கு முற்பட்ைவர்
எைக்
கருதுவொரும்
உளர்.
இவர்
இயற்றிய
ிருத்
த ொண்ைர்புரொணம் ச ொத் ிரப்பொைல்களின் இைிடமடயயும்
ொத் ிரப்பனுவல்களின் ொரத்ட யும் தகொண்டும் இடறப்பற்றில்
முடைந்து வொழ்ந்து
ிறந்
அடியொர்கள் வரலொறுகூறும்
வரலொற்றுக் கொப்பியமொத்
ிகழ்கிறது. இவரது கொப்பியம்
ட வதநறி
நின்று
இடறத்த ொண்ைொற்றிய
அடியொர்
ிருக்கூட்ைத் ில்
அறுபத்துமூன்று
ைியடியொர்களுடைய
ீர்டமகடளயும்
தபொதுநிடல
அடமப்பில்
பரந்துபட்ைபொர்டவயில்
மயப்தபொதுடம கொணும்வடகயில்
அடமயும் ஒன்பது த ொடகயடியொர்களின் பண்புகடளயும்
பரக்கப்சபசுவ ொக உள்ளது (பொலு ொமி,2005:510 – 511).

வச் ணந் ி (கி.பி.12-ஆம் நூற்றொண்டு)
இவர் த ொண்டைநொட்டிலுள்ள களத்தூொில்ச ொன்றிய
மணஞொைியொவொர்.
களத்தூருக்குக்
களந்ட
என்ற
சவறுஒருதபயரும் உண்டு. ‘வளங்தகழு மொைத்துக் களந்ட
தயம்தபருமொன் வளர்ந் கீர்த் ி வச் ணந் ி ச வன்’ என்னும்
அருடம வொக்கொல் வச் ணந் ியின் பிறப்பிைம் மு லிய
உண்டமகள்
த ொிய
வருகின்றை.
இவரது
மொணவர்
குணவீரபண்டி ர் என்னும்
மணப்புலவரும் களத்தூடரச்
ொர்ந் வசர ஆவர். அப்புலவர் த ொல்கொப்பியத் ின் சுருக்கமொக
சநமிநொ ம் என்னும் இலக்கணநூடல இயற்றிைொர். சமலும்
இவர்
ம் குருவொை வச் ணந் ியின் தபயடரசய சூட்டி
வச் ணந் ிமொடல என்னும் பொட்டியல் நூடலயும் இயற்றிைொர்.
வச் ணந் ிமொடல என்பது நூல்த ய்வித்ச ொன் தபயரொல்
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ஏற்பட்ைதபயரொகும்.
அந்நூல்
இந் ிரகொளி
என்னும்
பொட்டியல்நூடல அடிதயொற்றி கி.பி.12-ஆம் நூற்றொண்டில்
இயற்றப்பட்ைது.
வச் ணந் ிமொடல
ிறப்புப்பொயிர
உடரயிலிருந்து இந்நூல் ிொிபுவை ச வன் என்னும் அர ன்
கொலத்து இயற்றப்பட்ைது என்று த ொிகிறது.
ங்கத் ொர்
சகட்ைைதரன்று
ிறப்புப் பொயிரம் கூறுகின்றதுஆ லின் .
அக்கொலத்து நிலவிய மணமுைிவர்களின் ங்கம் அந்நூடலக்
சகட்டிருக்கலொம் எைத் ச ொன்றுகிறது (பொிமணம்,2008:296).

