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டாக்டர் பூவண்ணன் சிறுவர் உலகிற்காக இயற்றிய புலவர்மகன்
ச.ராஜேஸ்வாி
முழுஜேர முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துனற, இராணிஜமாி கல்லூாி, சசன்னை - 04
சுருக்கம் — குழந்னத எழுத்தாளராை டாக்டர் பூவண்ணன் என்ற ஜவ.தா.ஜகாபாலகிருஷ்ணன் சிறுவர் உலகிற்காக
ோன்கு வரலாற்று ோவல்கள் இயற்றியுள்ளார். அதில் ஒன்று தான் ‘புலவர்மகன்’ என்ற ோவலாகும். ஜமலும்
இவ்வரலாற்று ோவலுக்கு முன்பு பல சமூக ோவல்கனள எழுதியுள்ளார். அனவகள் சிறுவர் உலகம் சார்ந்து
இடம்சபற்றுள்ளஜதாடு சமூக ஜமம்பாட்டிற்காை பனடப்புகளாக அனமந்துள்ளை. அந்தவனகயில் புலவர்மகன்
என்ற வரலாற்று ோவலின் மூலம் உணர்த்திய கருத்துகனளக் காணலாம்.
சிறப்புச்சசால் — வரலாற்று முக்கியத்துவம்; மதுனர; மன்ைர்கள்
இடம்

1. வரலாற்று ோவல்

சபற்றள்ளது

குறிப்பிடத்தகுந்தது.

ஜமலும்,

தமிழ்ோட்டின் மூன்றாவது சபாிய ேகரமாக மதுனர
பாண்டியன்

முடத்திருமாறன்

ஆட்சிக்காலத்தில்

காட்சியளிக்கிறது.

கடற்ஜகாளின் தாக்கம் குமாிோட்டின் தனலேகராை
கபாடபுரம் மீது ஏற்பட்டதால், அதன் சபரும்பகுதினய
தமிழகம்

இழக்க

ஜேர்ந்துள்ளது.

அதன்பின்பு

சங்க காலத்தில் இந்ேகரம் ோன்மாடக் கூடல்
என்று அனழக்கப்பட்டுள்ளஜதாடு, தமிழ்சகழு கூடல்

பாண்டியன் முடத்திருமாறன் தன் ஆட்சிக்காக ஒரு

என்றும்

புதிய

பாண்டிய

இந்ேகரத்தில்

அவ்வாறு

சங்கம் என்ற கனடச்சங்கம் ேிறுவப்பட்டுள்ளது. அதன்

ேகனர

ோட்னட

தனலேகராகக்

ஆட்சிசசய்ய

இடம்சபற்ற

சகாண்டு

ஆரம்பித்தார்.

தனலேகரம்

தான்

மதுனரயாகும்.

மூலம்

அனழக்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்குக்காரணம்

தமிழறிஞர்களால்

தமிழ்

சமாழி

மூன்றாம்

வளர்ந்த

தமிழ்ச்

விதத்னதயும்

இம்மாேகரம் னவனக ஆற்றின் கனரயில் அனமந்துள்ள

எடுத்துக்காட்டுகிறது. அதைால் தான் இன்று மதுனர

ேகரமாகும். இன்று இந்ேகரம் 147.99 ச.கி.மீ பரப்பளவு

தமிழ்சமாழியின்

பிறப்பிடமாக

உனடயது.

மட்டுமல்லாமல்

கல்விக்காை

இதில்

வரலாற்று

சிறப்பு

வாய்ந்த

ேினைவிடங்கள் அனமந்துள்ளனதக் காணலாம். அனவ,

ஒன்றாகக்

திகழ்வஜதாடு,

எடுத்துக்காட்டுவது
னமய

இடங்களில்

மதுனர

காமராசர்



மீைாட்சியம்மன் ஜகாயில்

பல்கனலக்கழகம் உட்பட பல ஆராய்ச்சி ேிறுவைங்கள்



னவனக ஆறு

இருப்பதன் மூலம் அறியமுடிகிறது.



சதப்பக்குளம்



சபாியார் ஜபருந்து ேினலயம்

சங்க

காலத்தில்

ஜபான்ற இடங்கள் இன்று வரலாற்று முக்கியத்துவம்

சகாண்டு

வாய்ந்த

இத்தனகய

ஒருவராகப்

இந்ேகரம்

தனலயாலங்

சதன்ைிந்திய திருத்தலங்களுக்கு நுனழவு வாயிலாக

பாண்டியன்

இடம்சபற்றுள்ளஜதாடு,

இவருக்கு

வரலாற்று

இடங்கள்

அனமந்துள்ளை.

சிறப்பிடங்கனளக்

சகாண்ட

சதான்னமயாை

ேகரமாக

மதுனரனயத்

தமிழ்ோட்னட
பாண்டியன்

ஆண்ட

தனலேகரமாகக்
மன்ைர்களில்

சேடுஞ்சசழியன்

என்ற

காைத்துச் சசருசவன்ற
சேடுஞ்சசழியன்.
பின்பும்

இவருக்கு

இந்ேகனர

முன்பும்

தனலேகரமாகக்
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சகாண்டு ஆண்ட மன்ைர்களின் சபயர் பட்டியனலக்

அடுத்து

கீழ்வருமாறு காணலாம்.

பாண்டியன்

கனடச்

சங்க

முடத்திருமாறன்

சேடுஞ்சசழியன்

2. முன்பு

காலத்தில்

வனர

வாழ்ந்தவர்கள்
முதல்

இடம்சபற்ற

ேம்பி
பாண்டிய

மன்ைர்கள் ஆவர். அதைால் தனலயாலங்காைத்துச்
சசருசவன்ற பாண்டிய சேடுஞ் சசழியனை கனடச்



பாண்டியன் முடத்திருமாறன்

சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த மன்ைர் என்பர். ஜமலும்,



பாண்டியன் மதிவாணன்

இச்சங்க காலம் உட்பட பல்ஜவறு காலகட்டத்தில்



கருங்னக சயாள்வாட் சபரும்சபயர் வழுதி

மதுனரனய ஆண்டவர்கள்,



சபாற்னகப் பாண்டியன்



சங்ககாலப் பாண்டியர்கள்



கடலுள் மாய்ந்த இளம்சபருவழுதி



இனடக்காலச் ஜசாழர்கள்



பாண்டியன் அறிவுனட ேம்பி



பிற்காலச் ஜசாழர்கள்



ஒல்னலயூர் தந்த பூதப்பாண்டியன்



பிற்காலப் பாண்டியர்கள்



பசும்பூண் பாண்டியன்



மதுனர சுல்தாைகம்



அழகிய பாண்டியன்



விேய ேகரப் ஜபரரசு



ஆாியப் பனட கடந்த சேடுஞ்சசழியன்



மதுனர ோயக்கர்கள்



சவற்றிஜவற் சசழியன் (சித்திரமாடத்துத் துஞ்சிய



கர்ோடக இராட்சியம்

ேன்மாறன்)



ஆங்கிஜலயர்கள்

ஜபான்ஜறார் இந்ேகனர ஆண்டுள்ளஜதாடு, ஆட்சியும்

3. பின்பு

சசய்துள்ளைர். இதில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவர்
பாண்டியன் சேடுஞ்சசழியன் ஆவார். ஏசைன்றால்



பாண்டியன்

காைப்ஜபர்

கடந்த

உக்கிரப்

இவர் தன் இளம்வயதிஜலஜய பாண்டிய ோட்டின்

சபருவழுதி

ஜபரரசைாைஜதாடு,



சவள்ளியம் பலத்துத் துஞ்சிய மாறன்வழுதி

என்னுமிடத்தில்



மானலமாறன்

அரசர்கனளயும்

சவன்ற



கூடகாரத்துத்துஞ்சிய மாறன் வழுதி

புகழ்சபற்றவர்

இப்பாண்டிய



குறுவழுதி

இவனர புகழ்ந்துப் பாடிய புலவனரயும் முன்ைிட்டு



பன்ைாடுத்தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி

டாக்டர் பூவண்ணன் இயற்றிய வரலாற்று ோவஜல



ேம்பி சேடுஞ்சசழியன்

புலவர்மகன் என்ற ோவலாகும்.

தனலயாலங்காைம்

ேிகழ்ந்த

சபரும்

ஜபாாில்

ஏழு

இனளஞராகவும்
மன்ைர்,

அதைால்

ஜபான்ஜறார் பாண்டியன் சேடுஞ்சசழியனுக்கு முன்பும்
பின்பும் மதுனரனய ஆண்டைர். ஜமலும் இவர்கள்
சங்ககாலத்தில்

வாழ்ந்தவர்கள்.

சங்ககாலத்னத

முதற்சங்கம்,

கனடச்சங்கம்

என்று

குறிப்பாகக்
இனடச்சங்கம்,

சிறப்புக்குாிய

சிறுவர்

வரலாற்று

ோவலாக இடம்சபற்றுள்ளஜதாடு, சிறுவர் உலகின்
ஜமம்பாட்டிற்குாிய

ோவலாக

இடம்சபற்றுள்ளது.

ஆசிாியர்கள்

இதில் இடம்சபற்ற வரலாற்று கனதமாந்தர்கள் முதல்

பகுத்துள்ளைர். அதில் கனடச் சங்க காலத்திற்கு முந்தி

ேிகழ்விடங்கள் வனர அனைத்துஜம சங்ககாலத்னத

வாழ்ந்தவர்கள் வடிம்பலம்ப ேின்ற பாண்டியன் முதல்

பிரதிபலிப்பஜதாடு, அக்கால மக்களின் வாழ்க்னகச்

பல்யாக

சூழனலயும் காட்சிப்படுத்தும் ோவலாகவும் இந்ோவல்

சானல

வரலாற்று

இந்ோவல்

முதுகுடுமிப்

சபருவழுதி

வனர

இடம்சபற்ற பாண்டிய மன்ைர்கள் ஆவர். இவர்கனள

காணப்படுகிறது.
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சான்றாக, இன்று மதுனர மாேகரத்னத மல்லினக

4. ேினறவாக

மாேகரம், சிவேகரம், மதுனர என்று அனழக்கிஜறாம்,
சங்ககாலத்தில்

இந்ேகரம்

மதுனர,

கூடல்

என்று

இந்ோவஜல

பூவண்ணைின்

முதல்

வரலாற்று

அனழக்கப்பட்டுள்ளஜதாடு, ோன் மாடக் கூடல், திரு

ோவல் என்று சிறுவர் உலகில் இடம்சபறுவஜதாடு,

ஆலவாய்,

சிறுவர் உலகிற்காக வரலாற்று ோவனல முதலில்

கடம்பவன்

என்று

பலசபயர்களிலும்

அனழக்கப்பட்டுள்ளை. ஜமலும் இம்மதுனர மாேகரம்

எழுதியவர்

வரலாற்று

திகழ்வனதக் காணலாம்.

ேிகழ்விடமாக

இடம்சபற்றுள்ளஜதாடு

என்ற

சிறப்னபயும்

சபற்றவராகத்

இந்ோவலுக்காை களமாகவும் (இடமாகவும்) இடம்

இந்ோவனல 1964 இல் பாாிேினலய சவளியீடாக

சபற்றுள்ளது. இவற்ஜறாடு இந்ோவலில் இடம்சபற்ற

சவளிவந்துள்ளது.



பாண்டியன் சேடுஞ்சசழியன்

துனணேின்றனவ

(தனலயாலங்காைத்துச் சசருசவன்ற
பாண்டியன் சேடுஞ்சசழியன்)


ேன்மாறன்

[1]



குடபுலவியைார்



ஜசரமான் யானைக்கண் ஜசய் மாந்தரஞ் ஜசரல்

[2]

டாக்டர்

பூவண்ணன்,

டாக்டர்

பூவண்ணைின்

சிறுவர்

இலக்கியக் களஞ்சியம் (சதாகுதி - பதிசைான்று), புலவர்மகன்

இரும்சபானற

(வரலாற்று ோவல்), பூவண்ணன் பதிப்பகம், ஜகானவ, 2001.



பாண்டியன் முடத்திருமாறன்



கணக்காயர் கடலைார்



குறுங்ஜகாழியூர் கிழார்



சபருந்ஜதாளார்



புலவர் மாங்குடி மருதைார்



இனடக்குன்னூர் கிழார்



ஜசாழன் சபருேற்கிள்ளி



திதியன்,

எழியன்,

ம.இராசஜசகர தங்கமணி (ப.ஆ), பாண்டியர் வரலாறு (முதல்
பாகம்), தமிழ்ோட்டுப் பாடநூல் ேிறுவைம், 1978.

.

சபாருேன்,

எருனமயூரான்,

இளங்ஜகா
ஜபான்ஜறார்
வரலாற்றுக்

கனடச்சங்க

காலத்தில்

கனதமாந்தர்கள்.

பனடப்பின்

மூலம்

சவளியிட்டுள்ளார்
இக்கனதக்காைக்
சபற்றுள்ளஜதாடு,

வாழ்ந்த

இவர்கனள

தன்

பனடத்து

ோவலாக

பூவண்ணன்.

இவர்கள்

காட்சிகளாக
கனதக்குாிய

இடம்
வரலாற்றுக்

கனதமாந்தர் களாகவும் இடம்சபற்றுள்ளைர்.
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