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. இராகவயங்கார் அவர்களின் 
"ேவளிர் வரலா " 

 
    Source: 
    ேவளிர் வரலா . 
    "ெசந்தமிழ்" பத்திராசிாியராயி ந்த 
    இராமநாத ரம் . இராகைவயங்கார்எ திய . 
    ம ைரத் தமிழ்ச்சங்கம் /The Madura Tamil Sangam 
    ெசந்தமிழ்ப் பிரசுரம்-33 
    ம ைர : தமிழ்ச்சங்க த்திராசாைலயிற் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற . 
    காபிைரட் ாிஜிஸ்ெடர்ட் 1913 விைல அணா--8 
    ------------- 
 
ெபா ளடக்கம். 
    1.  உாிைம ைர. 
    2.  Hon: Dewan Bahadur. S.RM. M. இராமசாமி ெசட் யார்  
 அவர்கள  ஆங்கில க ைர. 
    3.  ன் கம். 
    4.  ைலப்பற்றிய சில அபிப்பிராயங்கள். 
    5*.  ேவளிர் வரலா . 
    6.  ேவள்--ஆய். 
    7.  ேவள்--ஆவி. 
    8.  ேவள்--எவ்வி. 
    9  ேவள்--ேபகன். 
    10.  ேவள்--பாாி. 
    11.  நன்னன்--ேவண்மான். 
    12.  மற்ைறேவளிர். 
    13.  விஷய சூசிைக. 
    14.  பிைழ ம் தி த்த ம். 
    ------------------------- 
    * இப்பகுதிேய, 1914-ம் வ டத்  இன்ெடர்மீ யட் (Intermediate)  
          பாீக்ஷாபாடமாகும். 
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    உாிைம ைர. 
 
    ஓ பதி னா லகுந் ெதா ஞ்ேச  
          காவலேர ெயாப்ப ன்னாள் 
    தீ பதி யாத ெகாைட திகழ்ேவளிர் 
          வரலாற்ைறச் ெசய்ய ெவாண்  
    மா பதி ரவிகுலத்  மகிபதிவண் 
          தமிழ்நர்ெப  மானா ெமங்கள் 
    ேச பதி ராஜரா ேஜச க்ேக 
          யா ாிைம ெசய்ேதன் மன்ேனா. 
    ------------------------------ 
 
    DEDICATION 
    To 
    His Highness 
    Mutthu Vijaya Raghunatha Rajah 
    B. Raja Rajeswara Sethupathy Avergal, 
    Rajah of Ramnad 
    FOR 
    His love and patronage for Tamil 
    and the sincere devotion of the 
    Sethupathy House to their mother tongue 
 
    This work 
    is 
    With kind permission 
    Dedicated 
    BY 
    THE AUTHOR 
    THE HEREDITORY PANDIT OF HIS HIGHNESS. 
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Preface. 
 
    "Velir-Varalaru" is a learned and a laborious production of Mr. M. Raghava Aiyangar of Ramnad. 
The sterling worth of the work has been attested to by the Royal Asiatic Society. The Madras 
University has set upon it its own seal of approval. In the face of these distinguished testimonials, any 
prefatory remarks of mine own, which I have been called upon by the learned author to advance, are 
not at all needed. 
 
    Till quite recent times the study of Tamil literature was confined solely to the aroma and the ornate 
side of it. Of late Tamil literature is being studied with a view to build up its history. The author here 
tries to pursue the pure history side imbedded in the regions of ancient Tamil works. He here gives the 
early history of the Velir probably the original ancestors of the community known at present by the 
name of Vellalas. His copious references to various authorities lend considerable support to this 
position. 
 
    According to the author the Velir originally belong to the Yadhava clan - the very clan in which Sri 
Krishna was born. Sometime after the Mahabharatha war, the Velir, it seems migrated from Guzerat, 
their original abode, to South India, leaving their outstanding traces wherever they lived. They can be 
gathered from the names of towns in that part of India beginning with Vel or its corrupted forms, 
Belhutti, Bela, Belgaum, Velapur. The author concludes that the Bellalas, Chalukyas, Andhras, 
Yadhavas and Velir come from the same stock of people and that many of the 
    Velir held sway over portions of South India either as paramount rulers or 
 
    as cheifs in subordinate capacity. As the author sketches it, the history of a few Velir, is an 
informing and an interesting reading. I have attempted in these few lines but a perfunctory resume of 
the work - a real research work. 
 
    The Thesis evidences a breadth of consultation and a compression of materials. The way in which 
the author cogently premises to suggest the inferency reflects a rare critical insight and a fine sense of 
discrimination. The materials, which the author has marshalled, subserve an investigation on kindred 
and collateral topics, I fervently hope that Mr. M. Raghava Aiyangar and scholar of his type will render 
similar service to the country. 
 
    S.RM. M. RAMASAMY CHETTIAR, 
    Chidambaram. 

    --------- 
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page iii 
 
    : 

ன் கம். 
 
    சில வ ஷங்கட்கு ன் சங்கச்ெசய் ள்கைள யான் ஆராய்ச்சி ெசய் வந்தேபா , 
அவற்றிற் கண்ட சிற்றரசர்களிேல ேவளிர் என்  குறிக்கப்பட்டவர் ஒ  தனியான 
குலத்தவர் என்பதற்குச் சிலபல சான் கள் கிைடத்தன. அதனால் அக்கூட்டத்தாைரப் 
பற்றிப் பின்  ெசவ்ைவயாக ஆரா ம்ப  ேநர்ந்தேதா , அவ்வாராய்ச்சியின் பயனாக 
ேவளிர்குலத்ைதப்பற்றிய வான ெகாள்ைககள் சில ம் ஏற்பட்டன. அவற்ைற 
அறிஞர் சிலர்க்கு அறிவித் க்ெகாண்டதில், அன்ேனா ம் என் ெகாள்ைககைள 
ஆேமாதித்  ஊக்கினர். பின் , 1905-ம் வ ஷம் நிகழ்ந்த ம ைரத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 
நான்காம் வ ஷக்கூட்டத்ேத, " The Tamils 1800-years ago" என்ற அாிய 
தமிழ்ச்சாித ன் ஆசிாியராக விளங்கிய மாந்- வி. கனகசைபப்பிள்ைள 
அவர்கள  அக்கிராசனத்தின் கீழ்க் கூ ய.வித்வத்ஸ கத்தின் ன் , 
என்னாராய்ச்சிகைளத் திரட் ெய தி அரங்ேகற்றலாயிேனன். அவ்வியாசம், 
அச்சங்கத் ச் ெசந்தமிழ்ப் பத்திாிைகயி ம் பின்  ெவளியிடப்ெபற்ற . பத்திாிைகயில் 
ெவளிவந்த அதைனப்ப த்த நம் நாட்டறிஞர் பலர், என் ெகாள்ைககளிற் றமக்குள்ள 
சம்மதத்ைதத் தாேம மகிழ்ச்சி டன் எனக்கு அறிவித்தார்கள். அன்ேனார் 
அபிப்பிராயங்கள் சில அ த் ப் பதிப்பிக்கப்பட் ள்ளன. இவர்க ள், ெகா ம்  

மாந்- வி.ெஜ.தம்பிப்பிள்ைளயவர்கள்,M.R.A.S., தம் டம் பாடறிவித்த  
மட் மன்றி, ஆங்கிலத்தில் இவ்வியாசத்ைத அழகுற ெமாழி ெபயர்த் ப் பல 
கீழ்க்குறிப் க ம் இட் --இலங்ைகப் பகுதி ராயல் ஏஷியா க் ெஸாைஸ க்கு 
அ ப்பி அதைன  
 
--------- 
page iv 
 
    ெவளியி வித்தார்கள்.* இவர்களால் அன் கூர்ந்  ெசய்யப்ெபற்ற ெப  நன்றி 
என்னால் என் ம் மறக்கத்தக்கதன் . 
 
    இங்ஙனம், நல்லறிஞர் பல்ேலார  நன்குமதிப்  இச்சி  வியாசத் க்கு ஏற்பட்ட  
எனக்குப் பின் ம் ஊக்கமளித்தைமயால் ேவளிர்குலத்தில் அறிவாற்றல் ெப ைம 

த ய உயர்குணங்கள் வாய்ந்  தமிழகம் கழ விளங்கிய பைழய வள்ளல்கள் சிலர  
வரலா கைள ம் ெசந்தமிழில் ைறேய எ தி ெவளியிடலாேனன். 
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    இப்ேபா , இவ்ேவளிர் வரலாற்ைறக் கனந்தங்கிய ெசன்ைனச் சர்வகலா 
சங்கத்தா ம் (University) நன்கு மதித் , தமிழ் கற்கும் மாணவர்க்கு உபேயாகமாம்ப , 
1914-ம் வ ஷத்  "இண்ெடர்-மீ யட்" ( Intermediate) பாீக்ஷா பாடங்க ள் ஒன்றாக 
நியமித்தி ந்தலறிந்  மகிழ்கின்ேறன். இக்ெகௗரவமளித்ததன் ெபா ட்  
சங்கத்தார்க்கு மிக ம் நன்றிெச த் ங் கடப்பா ைடேயன். 
 
    ேவளிர் விஷயமாக எ தப்ெபற்ற என் வியாசங்கைள ஒ ங்கு திரட்  
ெவளியி வதற்கு இதைனேய தக்க சமயமாகக்ெகாண் , ௸ ஆராய்ச்சிகைள ம ைற 
ேசாதித் ப் பல தி த்தங்க ட ம் கீழ்க்குறிப்  அ பந்தங்க ட ம் ஒ  சி  லாக 
இப்ேபா  ெவளியிட் க்கிேறன். இத ட் கண்ட ேவளி ள்ேள பாாி என்ற 
வள்ள ன் வரலா  ம், என் அ ம்ெபறன் ைமத் ன ம் ேஸ  ஸம்ஸ்தான 
வித் வா மாகிய : ரா. இராகைவயங்கார் அவர்களாற் ெசவ்விதின் 
எ தப்ெபற் ச் ெசந்தமிழில் ன்னேர ெவளிவந் ள்ள . அவ்வாராய்ச்சி ைர 
இந் ற்குப் ெபாி ம் ஏற்றதானைமயால், ஐயங்காரவர்கள  அன் ைடய மதி 
ெபற் , அதைன இவ்வியாசத் க்கு ஏற்றெபற்றியில் அைமத்  ெவளியிட் க்கிேறன். 
    ----------------- 
    * Journal of the Royal Asiatic Society Ceylon-Branch No.61-1908 
 
    ------ 
    page v 
 
    இந் ல் ெசந்தமிழ்ப் பத்திாிைக வாயிலாக ன்  ெவளிவந்ததாக ன், சங்கத்தார் 
வி ப்பத்தின்ப  "ெசந்தமிழ்ப்பிரசுரங்" களில் ஒன்றாக இ  ெவளியிடப்ெபற்ற . 
 
    இவ்வியாசத்ேத, பைழய ேவளி ைடய வரலா கைள ஆராய்ச்சி ெசய்ததின் 
பலனாக ஏற்பட்ட ெகாள்ைககைளக்கூ தேல என் ேநாக்கமன்றி, சாதிபற்றிய 
எவ்வழக்கி ம் பிரேவசிப்ப  என் க த்தன்  என்பைத அறிஞர்க்ெகல்லாம் வற் த்த 
வி ம் கிேறன். இந் ட் காணப்ப ம் ெகாள்ைககள் சில, காலாந்தரத்தில் 
கிைடக்கும் சாதனங்களால் மா ப த ங் கூ ம்: ஆதலால் 'என் கூற்ெறல்லாம் ' 
என்  ஒ தைலயாகச் சாதிக்கவந்தவ  மல்ேலன். அதனால், "குற்றங் கைளந்  
குைறெபய்  வாசித்தல்-கற்றறிந்த மாந்தர் கடன்" ஆகும். 
 
    இராமநாத ரம். )          இங்ஙனம், 
    10--1—13         )          .இராகைவயங்கார். 
-------------   
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    page vi 
 
    ேவளிர் வரலாற்ைறப்பற்றிய சில அபிப்பிராயங்கள் 
 
    (1) மஹாமேஹாபாத்யாயர்: ப்ரம்ம . ேவ. சாமிநாத ஐயர் அவர்கள்;-- " இந்த 

ைற ெசந்தமிழில் ெவளிப்பட்ட நன்னன்--ேவண்மாள் த ய நியாஸங்கள் மிக்க 
ஆனந்தத்ைத உண் பண்ணின. மிக ம் க னமாகிய சங்கச்ெசய் ளிற் குந்  
ஆராய்ந்  ஒ ங்காக விஷயங்கைள எ த்ெத வைதக் காட் ம் சிறந்த அ ைம 
ேவ  யா ள ? எல்லாம் அவ்விடத் ப் ெப  யற்சியால் வந்த பயேன"--( மாந்-- 
பாண் த் ைரத் ேதவரவர்கட்கு 3--5--06-ல் எ திய க தப்பகுதி) 
 
    (2) ";ெசந்தமிழ்" ப்பத்திராசிாியராயி ந்த-ேஸ ஸம்ஸ்தான வித்வான்  ரா. 
இராகைவயங்கார் அவர்கள்:-- நீ ெசந்தமிழில் எ திவ ம் வியாசங்கள் ெபாி ம் 
மதிக்கத்தக்கனவா ள்ளன. " ஆயண் ரன், நன்னன் ேவண்மான்" த ய 
ேவளிர்வரலா கைளப் ப த்  ெப மகிழ் வைடந்ேதன். உன்னால் எ தப்பட் ள்ள 
வியாசங்கெளல்லாம், ண்ணிய ஆராய்ச்சிெயா கூ ேய விளங்குங்குதலால், இனி 
எ தப்ப வன ம் அவ்வா  விளங்கத் தைடயில்ைல என்ேற நம் கிேறன். (5--3--06) 
 
    (3) மத்- தி மணம்- ெசல்வக்ேகசவராய த யார் அவர்கள் M.A., பச்ைசயப்பன் 
காேலஜ், ெசன்ைன;---- ஐயேர! றநா  வகுப்பிற் பாடமாக நடக்கும்ேபா  அதில் 
இ ங்ேகாேவளின் ஆதிக்க ைரக்கும் இடத்தி ம் நச்சினார்க்கினியர், ேவளிாின் 
ஆதிக்க ைரக்கின்ற இடத்தி ம் பிற்ைற நாள் வரலா க டன் ெதாடர் ப த்த 
இயலா  இடர்ப்பட் விட்ேடன். ஆயி ம், தாங்கள் எ திய ேவளிர் வரலாற்றில் 
இன்றியைமயாத சாித்திரக் கூ க ம் ேமற்ேகாள்க ம் பற்றாசான சான் க ம்--" 
ெபான் ம் கி ம் த் ம் மன்னிய--மாமைல பயந்த காம  மணி ம்-இைடபடச்ேசய 
வாயி ந் ெதாைட 
  
----------- 
    page vii 
 
    ணர்ந் -அ விைல நன்கலம் அைமக்குங் காைல--ஒ வழித் ேதான்றி யாங்கு"--
இைய படத் ெதாடர் ைடயனவாய் அைமந்தி த்தல் கண்  அடங்கா மகிழ்ச்சி 
அைடந் ேளன். தங்கள் வியாசத்ைதப் ப த்த டேன, ெதாண்ைட மண்டலத்  
உயர் வ ேவளாளர் என் ம் எங்கள் ர்ேவாத்தரம் இப்ெபா  ெவள்ளிைட 
விலங்கலாக விளக்கெமய் கின்ற . தங்கள் வியாசத்ைதப் ப த்த அளவிேல 
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என்பாெல ந்த மகிழ்ச்சி, யான் உள்ளப  ெசல்வக் ேகசவராயனாயின், உடேன 
வாிைசகள்பல ெசய் மா  என்ைன ஏவியி க்கும்; யான் ேச பதியல்லேன, 
பாண் த் ைரச்சாமியல்லேன, க்ேகாட்ைடத் ெதாண்ைடமான் 
அல்லேன...........இதனால், என் ளங்ெகாளா மகிழ்ச்சி என்ைனவிட்  என் ள்ளத்ைத 
ஈர்த் க்ெகாண்  தங்கள்பாற் ெசன் விட்ட . அதன் மகிழ்ச்சிைய அங்கீகாித்  
அதைன என்பால் வி க்க. (1905-ஜூைல.5) 
 
    (4) ப்ரம்ம : S. இராதாகி ஷ்ைணயர் அவர்கள், பிாின் பால், மகாராஜா காேலஜ், 

க்ேகாட்ைட:-- தங்களால் எ தப்ெபற்ற பைழய ைகத்ெதாழில் வியாபாரங்கள், 
ேவளிர் வரலா , மாைதத் தி ேவங்கடநாதர், ெபாய்யாெமாழிப் லவர், ரத்தாய்மார் 

த யைவ வந்  ேசர்ந்தன. இவற் ட் சிலவற்ைற ன்னேர வாசித்தி க்கிேறன். 
இைவ மிக்க ஆராய்ச்சிையக் காண்பிக்கின்றன என்  யாவ ம் ஒப் க்ெகாள்வார்கள். 
தாங்கள் தமி க்ெகன்  உைழத்  வ வ ேபால் அேநகர் உைழத்தால், மைறந்  
கிடக்கும் பல அாிய விஷயங்கள் எளிதில் ெவளிவ ம் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. ( 5--2-
-1908.) 
 
    (5) மத்-J.M. நல்லசாமிப் பிள்ைளயவர்கள் B.A., B.L., . ன்ஸீப், 
ராஜமேஹந்திரம்--(17-4-1910) " றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல றநா  
இைவகளினின் ம், டாக்டர் ஜி. . ேபாப்ைபயரவர்களால் ெமாழி 
ெபயர்க்கப்பட்டைவகைள இப்ெபா  அச்சிட் வ கின்ேறன். நான் எ தி வ ம் 
அதன் உைரப்பாயிரத்திற்குத் தாங்கள் எ தி ள்ள "வான்மீக ம் ெதன்னா ம்" என்ற 
விஷயங்க ம் மிக ம் க்கியமானைவ. ேவளாண் மாந்தைரப் பற்றிய என  சந்ேதகம், 
இ ெபா  கண்ட ேவளிர் வரலாற்றினால் ஒழிந்ததாகும். இவ்வாராய்ச்சியில் 
தாங்கள் ெசய் ள்ள  சிறப்பிக்கற் பால . 
  
------- 
    page viii 
 
    தங்கள் பத்திாிைக ெயாவ்ெவான் ம் ஆங்கிலத்தில் ெமாழி ெபயர்க்கப்ப ன் 
நம்மவர்க்கும் ஐேராப்பியர்க்கும் ெபாி ம் பிரேயாசனப்ப ம்; எனக்குச் ெசய்ய மிக ம் 
அவா ண் ; காலமின்ைமேய தைட. தாங்கள் எ தி ள்ள விஷயங்கைள ெயல்லாம் 
என் ைரயில் ேபசியி க்கிேறன்." 
 
    (6) மிஸ்டர் . சவாிராயப் பிள்ைளயவர்கள், M.R.A.S., தைலைமத் தமிழ்ப் பண் தர், 
ெசன்ட்-ேஜாஸப்ஸ்-காேலஜ். தி ச்சி:-- " தாங்கள் ெசந்தமிழ்ப்பத்திாிைகயிற் 
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பத்திராதிப-ஆஸனத்தின் கீழ் எ திவ வன ஆராய்ச்சித் திறம் அைமந்தைவ: மிக 
அ ைமயான விஷயங்கள். தங்கள் ஆராய்ச்சித் திறத்ைத ம் மதி ட்பத்ைத ம் 
எக்காலத் ம் ெபாி ம் வியக்கின்ேறன்.................. தாங்கள் ெவளியிட்ட ேவளிர் 
வரலாற்ைறக் ெகா ம்  மாந்-V.J. தம்பிப் பிள்ைளயவர்கள் M.R.A.S., ஆங்கிலத்தில் 
ெமாழிெபயர்த்  "ராயல்-ஏஷியா க்-ெஸாைஸ " க்கு அ ப்பியி ்க்கிறார்கள். 
அவ்விஷயம் அச்சங்கத்தாரால் ஒப் க்ெகாள்ளப்ப்ட்ட . இச்சங்கத்தின் 'ெமம்பர்ஷிப்' 
தான் 'M.R.A.S.,-- என்ப , தங்க க்கும் இக்ெகௗரவம் உாித்தாக ேவண் ெமன்ப  
என் அத்யந்த வி ப்பம்.......... இன் ம் தாங்கள் எ தி ள்ள பைழய ைகத்ெதாழில் 
வியாபாரங்கள், ரத்தாய்மார் த ய விஷயங்கள் மிக அ ைமயானைவ: தமிழாின் 
பண்ைடப்ெப ைமகைள நன்கு விளக்குவன (7--11--7) 
 
    (7) Brahma Sri. K..Sundara Rama Aiyer Avergal, M.A., Professor of History, 
Kumbakonam College," I read 2- articles in "Sen-Tamil" with very great interest, 
ேவளிர் வரலா  and பாரதகால ம் தமிழ ம். I was taken by surprise at the erudition 
displayed and the ingenuity of the suggestions and inference made regarding the 
past history of S. India. The writer expresses himself also with unusual reform of style 
that-- a style that commends itself to me atleast. It is that which has most affinity to 
the vigour and ease of modern English Writers. I trust Mr. . இராகைவயங்கார் will 
continue his researches and writings and convey more instruction regarding ancient 
S. India. 
 
 --------------- 
    page ix 
 
    I regard his writings altogether as of an epoch-making character and trust he will 
keep the promise he has given of a future of renown. It is now that the work of our 
great scholar Mr. Aiyer Avergal, is bearing fruit" (August 26th 05.) 
 
    (8) Sri., V.Gopala Aiyer, B.A., B.L, (Author of Chronology of Ancient India, 
Chittoor):-- " I am much obliged to you for your instructive essay on Velir, a copy of 
which was duly received by me a few days ago. The various lines of reasoning by 
which you seek to prove your theories are the evident result of your varied and 
extensive study of Tamil history and literature and I hope you will continue your 
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interesting researches. I am glad to find you support the date I have given for the 
great Mahabharata War." (11--7--05.) 
 
    (9) Sri., V.J. Thambi Pillai Avergal, M.R., A.S. Audit office, Colombo.--" May I take 
the liberty to write to you that I intend to have an English Translation of your very 
interesting paper entitled ேவளிர் வரலா  appearing in the last but one issue of 'Sen-
Tamil" published in the journal of the Royal Asiatic Society here. It is full of facts that 
ought to be more generally known. I had arrived at the same conclusions nearly two 
years ago. I hope that S.India, will yet reveal facts of history that will try to unite all 
the great races of India into one great nation. I shall send you a copy when printed" 
(August11,05'), 
    ii (12th, June.07.) " Dear Sir, You will be very glad to hear that the committee of 
the Royal Asiatic Society, Ceylon Branch have informed me to-day that they have 
accepted with thanks my 
 
------------- 
    page x 
 
    English tanslation of your interesting paper on the history of the Vels 
[ ேவளிர்வரலா .] Your paper is no doubt, one of the great merit and deserves to be 
published in the Journal of the Royal Asiatic Society for the perusal of learned men 
all over the world. You are indebted, I think, to me, for bringing your idea and theories 
to such prominence. I have done it as a labour of love. Your paper on 'Tamil 
Alphabet' is most interesying and original in some respects." 
    ------------------- 
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page 1 
 
    : 

ேவளிர் வரலா  
 
    ெசந்தமிழ் வளர்த்த ெப ைமயிற் ேசர ேசாழ பாண் யர்க்கு எவ்வள  பாக ண்ேடா, 
அதற்கு அதிகமில்லாமற்ேபாயி ம், அவரள  சமபாகம் ெபற் நின்ற ஒ  ெப ங் 
கூட்டத்தார் ற்காலத்ேத தமிழ்நாட் ல் விளங்கியி ந்தனர் எனின், அ  சிலர்க்கு 
வியப்பாகத் ேதாற்றலாம். ஆனால், பைழய லாராய்ச்சி ைடய ெசந்தமிழறிஞர்க்கு 
அ  சிறி ம் வியப்பன் . பண்ைட யிலக்கியங்கைள ஆரா மிடத் , ேவந்தர் 
பைடத்த தமிழ்ப்ெப ைமயள  தா ம் பைடத்  நின்ற ஒ  கூட்டத்தார் தமிழகத்ேத 
விளக்க ற்றி ந்த ெசய்தி ெவளியாகும். இன்ேனார் தாம் ேவளிர்* என்றைழக்கப்-
ப வார்கள். இரவாமலீந்த கைடேய வள்ளல்களிற்† பலர் இவர்கேள. “ெகா க்கிலா 
தாைனப் பாாிேய ெயன்  கூறி ங் ெகா ப்பாாிைல” ‡  என் ம் தி வாக்கில், 
வள்ளன்ைமக்ேக ஓெரல்ைலயாக ைவத் ப் பாராட்டப் ெபற்றவன் இவ ள் 
ஒ வேனயாவன். வைரயாவண்ைமயால் தானைடந்த ஒப்பற்ற கைழக்கண்  

ேவந்த ம்$ அ க்கா  ெகாள் ம்ப  நின்ற இப்ெப வள்ளல் விளங்கிய  ேவளிர் 
குலெமனின், அதற்கு ேவெறா  ெப ைம ம் ேவண் ேமா? 
 
        * ேவளிர், ேவள் என்பதன் பன்ைமச்ெசால்: ேகள் ேகளிர் என்றாற்ேபால. 
        † பாாி, ஓாி, மைலயன், எழினி, ேபகன், ஆய், நள்ளி என்ற எ வர். ( றம்-158; 
சி பாண் - அ . 84--122.) 
        ‡ : சுந்தர ர்த்திநாயனார் ேதவாரம். 
        $ இவன் ேவள் - பாாியாவன்; இவன  வள்ளன்ைமயால் உண்டாகிய ெப ம் கழ், 
தமிழரசராகிய ேசர ேசாழ பாண் யர கீர்த்திகைள ங்கீழ்ப்ப த்  ேமம்பட்டதனால் 
அ க்கா ெகாண்ட அவ்வரசர்கள், தம்மிற்கூ  அவ்ேவளின் பறம் மைலைய 

ற் ைகயிட் , அவ்வள்ளைல ம் வஞ்சத்தாற் ெகான்றனர். இச்சாிதவிாிைவ, 
இந் ள் ேவள்-பாாி என்ற தைலப்பின்கீழ்க் கண் ெகாள்க. 
 
    ----------- 
    page 2 
 
    இங்ஙனம் கழ்வாய்ந்தகுலத்தவாின் வரளா பற்றி நம்மவராற் சிறப்பாக 
ஆராய்ந்தறியப்பட்டைவ இ வைர இல்ைலெயன்ேற ெசால்லலாம். ெசந்தமிழரசர் 
என்ற அபிமானத்தாற் ேசர ேசாழ பாண் யர  வரலா கைள அறிவதிற்றமிழ் 
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மக்களால் எத் ைண ஊக்கங் காட்டப்ப கின்றேதா, அதனிற் சி  பகுதிேய ம் 
இவ்ேவளிர் விஷயத்தி ங் காட் தல் நம்மவர  ெப ங் கடைமயன்ேறா. ஆனால், 
இம் யற்சியில் இறங்கத்தக்க க விகள் கிைடப்ப தாிெதன்  ெசால்லக்கூ ம். 
ேவளிர  பரம்பைர வரலா கைள எ திைவத்த பைழய ல்கேள ம் 
சாதனங்கேள ம் கிைடயாெவன்ப  உண்ைமேய. இப்ேபா  காணப்ப வெதல்லாம், 

றநா  த ய சிலபைழய தமிழ் ல்களிற் லவர்கள் அவ்வப்ேபா  
பா ப்ேபாந்த ஒ  சில ெசய் ட்கேளயாம். இச் சிலவற்ைறக்ெகாண்  ேவளிர் 
வரலாெறல்லாந் ெதாிதல் எங்ஙனங் கூ ம்? எனி ம், ேவளிர் வரலாறாகிய இ ண்ட 
களஞ்சியத்ேத, ைகயி ள்ள இச்சி  ெவளிச்சங்கைளத் ைணக் ெகாண்  கூ யவள  
நாம் ேவாம். அங்ஙனந் வி ேநாக்குவதிற் ெறாிகின்றவற்ைறத் தமிழ்மக்கட்கு 
ெவளியிட யல்ேவாம். 
 
    பைழய சங்க ல்களிேல, ேவளிர் என்ற ஒ  கூட்டத்தார், தமிழ்ப் ேபரரசர்களாகிய 
ேசர ேசாழ பாண் யைர அ த் ப் பல விடங்களி ங் கூறப்ப கின்றனர்; இதைன:--
“பண்ெக  ேவந்த ம் ேவளி ம்”  எனப் றநா ற்றி ம், “இ ெப  ேவந்தெரா  
ேவளிர்”  என ம ைரக்காஞ்சியி ம், “ேவந்த ம் ேவளி ம்”  எனப் பதிற் ப்பத்திற் 
பலவிடங்களி ம் வ தலால் அறியலாம். இதனால், ேவந்தைர ம த்  

ற்காலத்ேத தமிழ்நாட் ல் மதிக்கப்பட்ட சிற்றரச ள், இவ்ேவளிேர ற்பட்டவர் 
என்ப  விளங்கும். அன்றி ம் “ெதான் திர் ேவளிர்”  (அகம் - 258; றம் - 24) 
“நாற்பத்ெதான்ப  வழி ைறவந்த ேவளிர்” ( றம் - 201) “இ ங் ேகாேவள் ம ங்கு” 
(பட் னப்பாைல) “எவ்விெதால்கு ” ( றம் - 202) என ல்களிற் காணப்ப த ன், 
இன்ேனார் பண்ைடக்கால தேல தமிழ்நாட் ல் விளங்கியி ந்தவர் என்ப ம் 
ெதளியப்ப கின்ற . 
 
    இனி, இவ்ேவளிர் யாவர்? இவர் குலம் யா ? இவர் தமிழ்நாட் ன் பைழய மக்களா? 
அன்றி இைடயில் வந்ேதறியவரா? இவர் 
 
    ------------- 
    page 3 
 
    ராதன நா  யா ? இவர் வந்ேதறிய கால ம் வரலா ம் என்ைன? என்பன 

த ய ெசய்திகைள விசாாிப்ேபாம். 
 
    ேவளிர் வரலாற்ைறப்பற்றித் தமிழ்நாட் ல் வழங்கிவந்த பைழய ெசய்திகள் 
சிலவற்ைற, ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் ெதால்காப்பியப் பாயிர ைரயில், அ யில் 
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வ மா  குறிப்பி கின்றார்:-"ேதவெரல்லாங்கூ  'யாம் ேசரவி த்த ன் 
ேம த்தாழ்ந்  ெதன்றிைச உயர்ந்த ; இதற்கு அகத்தியனாேர ஆண் த்தற்குாியர்' 
என்  அவைர ேவண் க்ெகாள்ள, அவ ம் ெதன்றிைசக்கட் ேபா கின்றவர்..... 
    வராபதிப்ேபாந் , நிலங்கடந்த ெந யண்ணல் வழிக்கண் அரசர் 
பதிெனண்மைர ம், பதிெனண்கு * ேவளிர் உள்ளிட்டாைர ம், அ வாளைர ங் 
ெகாண் ேபாந்  கா ெக த்  நாடாக்கி.......... ெபாதியி ன்கணி ந்தனர்" † - 
எனக்காண்க. இவ்வரலாற் ள், " வராபதிப்‡  ேபாந்  நிலங்கடந்த 
ெந யண்ணல்$ வழிக்கண்" எனத் வராபதிக்கும் தி மா க்கும் சம்பந்தங் 
கூறப்ப தலால், அத்ெதாடர், வாரைகையப் திதாகநி மித் தாட்சி ாிந்த கண்ண 
    பிராைனப்பற்றியெதன்ப  எளிதிற் லப்படத்தக்க . இனி, ேமற்கூறப்பட்ட 
ெசய்திக ள், 'அகத்திய னிவர் வாரைக ெசன்  
 
        * 'பதிெனண்ேகா ' என அச்சுப்பதிப்பில் உள்ளதாயி ம், ஏட் ப்பிரதிகளில் 
அவ்வாறின்ைமயா ம், ெபா ளதிகாரம், 32 - ம் சூத்திர ைரயி ம் 'பதிெனண்கு ' 
என்ேற ஆளப்ப தலா ம் 'கு ' என்பேத ெபா த்தமாம். 
        † இவ்வா  எ திச்ெசல் ம் நச்சினார்க்கினியர் - "இராவணைனக் கந்த வத்தாற் 
பிணித்  அவைன ஆண்  வாராைம விலக்கி" என்ற ெசய்திைய ம் உடன் 
கூ கின்றார். இச்ெசய்தி, ம ைரக்காஞ்சி ைரயி ம் அவ் ைரகாரராற் 
குறிக்கப்பட் ள்ள . இவ்விராவணன் இராமபிராேனா  ெபா  ழ்ந்தவனாயின், 
கண்ணபிரான் காலத் க்குப் பின்னிகழ்ந்த ெசய்தி டன் இராவணன் விஷயம் 
கூறப்ப தற்குக் காரணம் லப்படவில்ைல. ஒ கால், இவ்விராவணன் 
ெதன்றிைசயாண்ட ேவெறா வெனனிற் ெபா ந் ம். 
        ‡ வாரைக. 
        $ நிலங்கடந்த ெந யண்ணல் - உலகமளத்தற்குத் தி விக்ரமாவதாரம் எ த்த 
தி மால். ெதால் - பாயிர ைரயில் மற்ேறாாிடத் ம் "நிலங்கடந்த ெந யண்ணைல 
ேநாக்கி உலகந்தவஞ்ெசய்  ெபற்றமைலயாதலா ம், ேவங்கடத்ைத 
எல்ைலயாகக் கூறினார்" என இத்ெதாடைரேய நச்சினார்க்கினியர் தி மா க்கு 
வழங்குதல் காண்க. "நீணிலங் கடந்த ெந  யண்ணல் - தாெடா  தைகேயன்" 
என்றார் இளங்ேகாவ க ம். (சிலப். 11-ம் காைத - 148.) 
 
    --------------- 
    page 4 
 
    கண்ணபிரான் வழியினராகிய அரசைர ம் ேவளிைர ம் ெதன்னாட் ற் 
கு ேயற்றினர்" என்பேத, நாம் இங்கு ஆராய்தற்குாிய . அகத்தியனார் 
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ெதன்னா குந்த வரலாற்ைறப்பற்றிப் ராணங்களிற் ெசால்லப்பட் ப்பைத ஒத்ேத 
ேமற்கூறிய ெசய்திகள் ெப ம்பா ம் அைமந் ள்ளனவாயி ம், 
கண்ணன்வழிவந்ேதார் பலைர அம் னிவர் தம் டன் ெகாணர்ந்தாெரன்ப  
அப் ராணங்களிற் கூறப்பட் ப்பதாக இப்ேபா  ெதாியக்கூடவில்ைல. எனி ம், 
இச்ெசய்திேய, "ேவந் விைனயியற்ைக" என்ற ெதால்காப்பிய சூத்திரத்தின் 
அவதாாிைகயி ம்-"இ , மலயமாதவன் நிலங்கடந்த ெந யண்ண ைழ 
நரபதிய டன் ெகாணர்ந்த பதிெனண்வைகக் கு ப்பிறந்த ேவளிர்க்கும்* ேவந்தன் 
ெதாழில் உாித்ெதன்கின்ற " (ெபா ளதி - 32) என, மற் ம் ஒ ைற எ த்ேதாதி 
வற் த்தப்பட் ள . 
 
    இப்பிற்கூற்றிேல, ன்குறித்த ெதாடாிற்கண்ட அ வாளைர ெயாழித் , ஒழிந்த 
நரபதிய டன் கூ ய ேவளிேர கண்ணன் வழியினெரன ம், அவர் பதிெனண்வைகக் 
கு யினராயி ந்தனர் என ம்,† அவெரல்லாம் அரசுாிைம எய்தற்குாியவெரன ம் 
குறிக்கப் ப தல் காணலாம். இவ்வா , ேவளிைரப்பற்றிய வரலாற்ைற 
நச்சினார்க்கினியர் ஒ ைறக்கு இ ைற எ தலால், அஃ  எேதா ஒ  
பிரமாணம்பற்றிேய அவர்காலத்  வழங்கியி த்தல் ேவண்  
 
        * வியாஸபாரதம், ஸபாபர்வம், 14-ம் அத்யாயத்தில், ஜராஸந்தன் விஷயமாகக் 
கண்ணபிரான் திஷ்டர க்குக் கூறிவ மிடத்  -- "ராஜாேவ! ஜராஸந்தன் 
எதிர்த்தலாற் கைரகடந்த பயம் எங்கட்கு ேநர்ந்தேபா , நாங்கள் பதிெனண் 
குலத்ேதார்கள் ேசர்ந்  இவ்வாேலாசைன ெசய்ேதாம்" என் , இ  ைற 
குறிப்பி தலால், யாதவர் பதிெனண்வைகக் கு யினராயி ந்தைம ெதளிவாகின்ற . 
(  ம. . இராம ஜாசாாியரவர்கள் பதிப்பித் வ ம் வியாஸபாரதம் 
தமிழ்ெபாழிெபயர்ப் ப் பார்க்க.) மத் பாகவதத்தில், இவர்கள் ஐந்  குலமாக ம், 
101-கிைளகளாக ம் கூறப்ப வர். (தசமஸ்கந்தம்; அத்-1, 10) 
        † ன்குறித்த வாக்யத்தில், 'அரசர் பதிெனண்மைர ம், பதிெனண்கு  
ேவளி ள்ளிட்டாைர ம்' என ேவ ேவறாகக் குறிக்கப்பட் ப்பி ம், இவ் 
வாக்யத்தில் 'நரபதிய டன்ெகாணர்ந்த 18-கு ேவளிர்' என வ வதனால், 
அந்நரபதிகள் ேவளி ைடய தைலவர்கேள என்ப  ெபறப்ப கின்ற . ேவளிர் 
பதிெனன்வைகயினரானைமக்ேகற்ப, அவரரச ம் பதிெனண்மராயினர் ேபா ம். 
 
    --------- 
    page 5 
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    ெமன்  ெதாிகிற . ஆனால், அவ் ைரகாரர் தாெம தியவற் க்குக் 
காரணமாயி ந்த ேமற்ேகாைள எ த் க்காட் னாாில்ைல. இச்ெசய்திகைளப் 
பிரமாணத்தாலன்றிப் பிற்காலத்ெதா வர் கூற்றால் மட் ம் நம்பி ேமற்ெசால் தல், 
சாித்திர ண்ைம யறிவதற்குப் ேபாதாததாம். ேம ம், வாரைகயாண்ட 
கண்ணன்வழியினர் இவ்ேவளிெரனின், அ  தியெசய்தியன்ேறா. ஆதலால், 
நச்சினார்க்கினியர் எ தியவற்ைற அ யாகக்ெகாண் , அவற்றி ண்ைமைய 
விளக்கவல்ல ேவ  சாதனங்கள் உளவா என்பைத இனி, ஆராய்ச்சி ெசய்ேவாம். 
 
    நச்சினார்கிகினியர் எ த்தின்ப , ேவளிெரன்பவர் கண்ணன் வழியினராயின், 
அவைர நாம் யாதவர் என்ேற அைழக்கலாம்: என்ெனனின்-- அப்ெப மான் 
அவதாித்த  ய வமிசத்திெலன்ப * பிரசித்தமன்ேறா. இனி, இவ்ேவளிர் 

வாரைகயினின்  ெதன்னா  குந்த பைழய யாதவராயின், அன்ேனார்வரலா  
பண்ைடத் தமிழ் ல்களிற் குறிக்கப்பட் த்தல் ேவண் ம். ஆனால், இவர்கள் 
கண்ணன் காலத்ைத அ த் த் ெதற்ேக வந்ேதறியவராக நச்சினார்க்கினியர் கூ த ன், 
அவர்கள் ெசய்திைய நன்குவிளக்கக்கூ ய அக்காலத்  ல்கள் இறந்தனேபா ம்; 
எனி ம், பிற்பட்ட கைடச்சங்கச் ெசய் ளில், இவ்ேவளிர் வராற்ைறக் 
குறிப்பிக்கக்கூ ய இரண்ெடா  ெசய்திக ம் இல்லாமற்ேபாகவில்ைல. 
கைடச்சங்கத்தவராகிய கபிலர் என்ற லவர்ெப மான் இ ங்ேகாேவள் என்ற 
சிற்றரசைன ேநாில் அைழக்குமிடத்தில்:- 
 
        * " ய  என்பான், பாண்டவாின் தாைதகளில் ஒ வனாகிய யயாதிக்குத் 
ேதவயாைன வயிற்றில் உதித்த த்திரன். இவன்வம்சம் பல்கிப் பலகிைளகளாகி 
அேநக பிரசித்திெபற்ற ராஜர்கைளத் தந்த . ய வின் த்தகுமாரனாகிய 
ஸகஸ்ரஜித்தினாேல ேஹஹயவமிசமாயிற் . அவ்வம்சத்திேல கார்த்த ர்யார்ச்சுனன் 
என்ற பிரசித்திெபற்ற அரசன் ேதான்றினான். அவன் சந்ததியிேல தாளஜங்கர்கள் 
ேதான்றி விளங்கினர். ய வின் இரண்டாம் த்திரனாகிய குேராஷ் ஷ வம்சத்திேல 
பிரசித்திெபற்றவர்கள்--சசிபிந் , சியாமகன், விதர்ப்பன் என்பவர்கள். இவ ள் 
விதர்ப்பனால் விதர்ப்பராஜவம்சம் வந்த . விதர்ப்பன் ன்றாம் த்திரனாேல 
ேசதிவமிசம் வந்த . இரண்டாம் த்திரன் வமிசத்தவனாகிய சாத்வதனால் 
ேபாஜவமிச ம், அந்தகவமிச ம், வி ஷ்ணிகவமிச ம் வந்தன. இவற் ள், 
வி ஷ்ணிக வமிசத்திேலதான் கண்ணபிரான் அவதாித்த .--அபிதானேகாசம், ய  
என்ற தைலப்பின்கீழ்க் காண்க. 
 
    ------------ 
    page 6 
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        "நீேய-வடபான் னிவன் தடவி ட் ேடான்றிச் 
        ெசம் ைனந் தியற்றிய ேசெணா ம் ாிைச 
        உவரா ைகத் வைர யாண்  
        நாற்பத்ெதான்ப  வழி ைற வந்த 
        ேவளி ள் ேவேள" 
 
    எனக் கூறியி க்கும் அ கள் றநா ற்றில் (201) காணப்ப கின்றன. 
இதன்ெபா ள்:- நீதான், வடேதசத்  னிவர் ஒ வர  யாகத்திற்ேறான்றி, ெசம்பால் 
அழகாகச் ெசய்யப்பட்ட மிகப்ெபாிய ேகாட்ைட ைடய, ெவ ப்பில்லாத 
ெபான்மயமாகிய வாரைகைய ஆண் , நாற்பத்ெதான்ப  தைல ைறயாகவந்த 
ேவளிர்க்குள்ேள சிறந்த ேவளாய் உள்ளைன-என்பதாம். இப்பைழய ேமற்ேகாளால், 
ேவளிெரன்பார் வாரைகயினின் வந்  ெதன்னாடாண்ட சிற்றரச வகுப்பினர் 
என்ப மட் ல் நன்கு விளங்கிற் ; விளங்கேவ, ேமற்கூறிப்ேபாந்த நச்சினார்க்கினியர் 
ெசய்திகளிேல, சிறந்த ெதான்றற்குப் பிரபல ஆதாரங் காணப்பட்டதாம். 
 
    இனி, ேவளிர் வாரைகயினின்  வந்ேதறியவர் என்பதற்கு 
இலக்கிய ள்ளதாயி ம், அவர் யாதவகுலத்தவெரன்பைத விளக்கவல்ல 
பிரமாணங்கைள ன் ல்களினின்  அறிதல் இப்ேபா  அாிதாம். ஆயி ம், ய  
வமிசத்ேதார் ஆதியிற் கங்ைகபா ந் ேதசங்களிற் பல்கிப் ெப கியகாலத்ேத, அன்ேனார் 
பைகவர்களாற்* ன்ப றா  வாழ்தல்ேவண் , அக்குலத் தைலவராகிய 
கண்ணபிரான், ேமல்கடற்பக்கத்ேத வாரைகையப் திதாக நி மித் , அதைனச் 
சூழ்ந்  கிடந்த காட் ப் பிரேதசங்கைளத் தி த்தி நா களாக்கி எண்ணிறந்த 
யாதவர்கைள ஆங்குக் கு ேயற்றித் தாம் அவர்கட்கு இரக் ஷகராக நின்  உதவி 
வந்தனர் - என்ற ெசய்தி ராேணதிகாசங்களிற் ேகட்கப்ப கின்ற . கண்ணபிரான் 
தன்ன ச்ேசாதிக்கு+ எ ந்த ங் காலத்ேத, இவ் யாதவாிற் பலர் தமக்குள் விைளந்த 
ெப ங் 
 
        * ஜராஸந்தன் த ேயார். 
        + பரமபதம். 
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    கலகத்தாற் ேபார் ாிந்  மாணடனெரன்ப ம், அக்காலத் ப் பலர் 
அவ்விடத்ைதவிட்  ெவளிேயறினர் என்ப ம், அங்ஙனம் ெவளிேயறியவர் 
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ேகாதாவாியின் ெதன்கைரப் பக்கங்களி ம் பரவலாயினர் என்ப ம் இதிகாசங்களால் 
அறியப்ப கின்றன. 
    இச் ெசய்திகளால், யாதவ குலத்தார்க்குப் பலேதசங்களி ம் அ த்த த் க் 
கு ேய ம்ப  ேநர்ந் வந்தெதன் ம், அம் ைறயில், அன்ேனார் த ற் கங்ைக 
பா ம் நா களினின்  ேமல்கடேலாரங் கு ேயறிக் காலாந் தரத்தில் 
மஹாராஷ் ரெமனவழங்கும் ேதச ம் பரவியி ந்தனெரன் ம் விளங்கலாம். 
இவ்வாறாயின், அவ்யாதவர்கள் தாம் பரவியி ந்த நாட் க்குந் ெதற்கணி ந்த 
தமிழகத் க் கா கைளத் தி த்தி, ஆண் ம் கு ேயறினர் என்  ெகாள்வதிற் ைம 
ெயான் மில்ைல என்க. யாதவர் ெதற்ேக வந்தைதப்பற்றிய நச்சினார்க்கினியர் 
எ த் க்கைள ம் ஆதாிக்கக் கூ ய பிரமாணம் இப்ேபா  கிைடப்பதாிேத ம், 
அவற்ைறக் குறிப்பிக்கக் கூ ய பிரமாண ம் இல்லாமற் ேபாகவில்ைல என்பைத 
இதனால் அறியலாம். யாதவர் ெதன்னாட் ங் கு ேயறினர் என்ற இவ் கத் க்குப் 
பிரசித்தரான சாித்திராசிாியர் ஒ வ ம் சம்மதமளித்தல் கவனிக்கத்தக்க : 
    ேராேமச சந்த்ர தத்தர் எ திய "பைழய இந்திய நாகாீகம்" என்ற அாிய ன் 

தற்ெறாகுதியில்* யாதவைரப்பற்றி எ தப் பட் ப்பதாவ :-"கண்ணைனத் 
தைலைமயாகக்ெகாண்ட யாதவர்கள் (வட) ம ைரையவிட்  நீங்கிக் கூர்ச்சரத் ள்ள 

வாரைகயிற் கு ேயறினார்கள். அங்ேக அவர்கள் அதிககாலம் தங்கவில்ைல. 
அவர்கள் தங்கட்குள்ேள ெப ங்கலகம் விைளக்க, (அவ ட்பலர்) வாரைகைய 
நீங்கிக் கடல்வழிேய பிரயாணித்தனர். அங்ஙனம் பிரயாணித்தவர்கள் 
ெதன்னிந்தியாைவ அைடந்  ஆங்குப் ராஜ்யம் ஸ்தாபித்ததாக நம்பப்ப கிற " 
என்பேத. இவ்வா  தத்தரவர்கள் எ வ  நச்சினார்க்கினியர் எ திய ேவளிர் 
வரலாற்ேறா  சில அமிசங்களில் ஒத்தி க்கின்றைம காணலாம். "ேவளிர் யாதவேர" 
எனக்கண்  தமிழறிஞர் ஆங்கிலத்தில் வியாசெம த, அதைன ேநாக்கி "யாதவர் 
ெதன்னிந்தியாவில் ராஜ்யம் ஸ்தாபித்ததாக நம்பப்ப கின்ற " 
        - 
        * Dutt's Civilization in Ancient India: Part I, page 210. 
 
    ------------ 
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    என்  தத்தர் எ தியி க்கக்கூடாேதா எனின், இ வைர இக்ெகாள்ைகபற்றி 
எவ ம் வைரந்தி ப்பதாகத் ெதாியாைமயால், அங்ஙனஞ் ெசால்வதற்கில்ைல. 
ஆத ன், அச்சாித்திராசிாியர், ெதன்னாட் ற்ேபால வடநாட் ம் வழங்கும் ஏேதா ஒ  
கர்ண பரம்பைரச் ெசய்திையப்பற்றிக்ெகாண்  தம் ஆராய்ச்சியிற் ேறாற்றியைத 
எ தினர் என்பேத ைறயாம். ஆகேவ, நச்சினார்க்கினியர் எ திய ெசய்திகளில் 
மற்ெறான்றற்கும் வடநாட் ப் பண் தெரா வர் சம்மதமளித்த ன், கண்ணன் 
வழியினார் பலர் ெதன்னாட் க் கு க்கவரலா  ஒ ப யாக நி பணமாகின்ற . 
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    இனி, ேவளிர் என்பவர் யாதவகுலத்தவேர என்பைதக் குறிக்கவல்ல ேவ பல 
சான் க ம் காணப்ப கின்றன. அவற்ைற ஒவ்ெவான்றாக இனி எ ேவாம். 
ஏறக்குைறய, ெதாள்ளாயிரம் வ ஷங்க க்கு ன் ைமசூர் நாட்ைட அ ப்ப த்தி, 
அந்நாட் ள்ள வாரச த்திரம் என்ற நகரத்தி ந்  ஆட்சி ாிந்தவர் ெஹாய்சள-
யாதவர் என்பைதப் பலர் ெதாிந்தி க்கலாம். *இவ்வரசர், ஆதியிற் கூர்ச்சரநாட் த் 

வாரைகயினின்  கு ேயறியவெரன்ப ம், யாதவ குலத்தவெரன்ப ம் சாித்திர 
ர்வமாக அறியப்பட்டைவ. இவ்வா  வந்ேதறிய யாதவத் தைலவர், கன்னட 

பாைஷயில், ேபலாலர் என வழங்கப்ப கின்றனர். தமிழர் வழங்கும் ேவளாளர் என்ற 
ெசால்ேலா  இப்ேபலாலபதம் ெபாி ம் ஒற் ைம ெப தல் ஆராயத்தக்க . அன்றி ம், 
இப் ேபலால-யாதவர் காலத்ேத உண்டாகிய தைல நகெரான் , ேவ ர் அல்ல  
ேவளா ரம் என அவர்ெபயரால் வழங்கப்பட் ள்ள .+ இதனால், கன்னடவ வில் 
அவ்யாதவர் ேபலாலர் என வழங்கப்பட் ப்பி ம், அச் ெசால் ன் உண்ைம வம் 
ேவளாளர் எனத்ெதாிதேலா , ேவள் என்ற ெபய ம் அவ க்கு ன்  வழங்கிவந்த 
ெதன்ப ம், அறியப்ப ம். மத். வி. கனகசைபப் பிள்ைளயவர்க ம் - ைமசூர்ப் 
ேபலாலைர ம் தமிழ் ேவளாளைர ம் 
 
        * இவ்வரசைரப்பற்றிய சாித்திரக்குறிப்ைப, Lewis Rice ைரயவர்கள் எ திய 
"Mysore Gazetteer" என்ற ல், "Historical Period" என்ற தைலப்பின் கீழ் 
அறியலாம். 
        + இஃ  இப்ேபா  ஹால  என வழங்கப்ப கிற . 
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    யாதவகுலத்தவெரன்  விளங்கக்கூறா  ேபாயி ம், ஒ  குலத்தவராகேவ 
தம் ல் எ தல்காணலாம். *இனி, இப்ேபலாலயாதவ ம் பண்ைடத் தமிழ்ேவளி ம் 
ஒ  கூட்டத்தவேர என்பதற்கு ேவெறா  சிறந்த சான் ங் கூ ேவாம். 
 
    றநா  என்ற சங்க ற் கபிலெரன் ம் லவர், "ேவளி ள் ஒ வனாகிய 
இ ங்ேகாேவைள அைழக்குமிடத் , அவைன, வாரைகயினின்  வந்  
ெதன்னாடாண்ட ேவளிர் வழியினன் என்  கூறியி க்குஞ் ெசய்தி ன்னேர 
குறிக்கப்பட்ட . அவ் ேவைள ேநாக்கிக் கபிலர் தாம்பா ய இரண் பாடல்களி ம் 
( றம்-202, 203) க மால் என்ற சிறப் ப்ெபயரால் அவைனக் கூ கின்றனர். 
இதற்குப் றநா ற் ைரகாரர்-" க மால்- இவ க்கு ஒ  ெபயர்" என்ற மட் ற் 
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காட் , அப்ெபயர்க்காரணத்ைத விளக்காமற் ேபாயினர். அன்றி ம், 
அதன்காரணத்ைதச் சங்க ல்களினின்  ெதாிதல் இப்ேபா  அாிதாம். எனி ம், 
பிற்காலத்ேத வாரைகயினின்  வந்  ைமசூர் நாட்ைட ஆண்ட ேபலாலர், அப்ெபயர் 
வழக்ைகத் தம் வரலாற்றால் விளக்கித் தாம் தமிழ்ேவளி டன் ஒற் ைம ெபற்றவர் 
என்பைதக் குறிப்பித்தல் ேநாக்கத்தக்க . "ெகாங்குேதச ராஜாக்கள் சாித்திரம்" என்ற 

ம், + ஆங்கிலத்தில் எ தப்பட்ட ேவ சில ல்களி ம் ேபலால யாதவர் 
ெஹாய்ஸலர் என்ற ெபயர் ெபற்றதற்குப் பின்வ ங் கைத கூறப்பட் ள :- தபங்கர் 
என்ற னிவர் காட் ல் தவஞ்ெசய் ெகாண் க்கும்ேபா , ஒ   அவர் ேமற் 
பாய்தற்கு ெந ங்க, அ கண்  அம் னிவர், அப்ேபா  ேவட்ைட த் வந்  நின்ற 
சளன் என் ம் யாதவ அரசைன ேநாக்கி, 'இப் ையக் ெகால்க' என ம், 
அவ்வரச ம் அதைனத் தன்னம்பால் எய்  ழ்த்தினைமயால், அவன் வமிசத்ேதார் 
"ெஹாய்சளர்" ++ எனக் 
 
        * The Tamils 1800 years ago. pp 114. 
        + இந் ல், தமிழ்வசனநைடயில் அைமந்த . ெசன்ைன மி ஸ்யத்ைதச் 
சார்ந் ள்ள ைகெய த் ப் த்தகசாைலயில் இதன் பிரதி ள்ள . 
        ++ கன்னடத்தில், "ெஹாய்-சள" என்ப , "ெகால்-சளேன' எனப் ெபா ள்ப ம் 
என்பர். 
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    கன்னடத்தில் வழங்கப்பட்டார் என்பதாம்*. இக்கைத அப் ேபலாலைரப்ேபாலேவ 

வாரைகயினின் வந்  ற்காலத் த் தமிழ்நாடாண்ட ேவளிர் குலத்தவனாகிய 
இ ங்ேகாேவள் என்பான் ' க மால்' எனப் ெபயர் ெபற்றதன் காரணத்ைத ம் 
விளக்கக்கூ யதன்ேறா. ையக் ெகான்  னிவைரக் காத்த 
யாதவத்தைலவெனா வைனத் தங்கள் வழிக்கு ஆதி ன்ேனானாகக் ெகாண்டைம 
பற்றிேய, அவ்வி வ ம் ெஹாய்சளர் என ம், க மால் என ம் ஒத்த சாித்திரம் 
ெபற்றனர் என உணர்க. இவ்வா , 1800- ஆண் கட்கு ற்பட்டேவளி ம், 900-
ஆண் கட்கு ந்திய ேபலால ம் சாதியா ம் ெபயரா ம் சாிதத்தா ம் ெபாி ம் 
ஒற் ைமெகாண் , தாம் ஒேர குலத்தவர் என்  
    காட் க் ெகாள்வைதக் காணலாம். 
 
    இனி, இவ்வி வைக யாதவ ம், ைறேய ேவள் அல்ல  ேவளாளர் எனப் 
ெபயர்ெபற்றதன் காரண ம் ஆராயத்தக்கதாம். விந்தியமைலயின் ெதன்பக்கத்  
நா கைள ஆண் வந்த பைழய அரச ள், ச க்கியர் என்பவ ம் ஒ வர் என்ப  
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பலர்க்குத் ெதாிந்த . இவ் வரசர  ராதனராஜ்யம், கூர்ச்சர ம் அதன் பக்க மாம். 
பிற்காலத்ேத, இவ ள் ஒ  கூட்டத்தார் கீழ்கடைலச்சார்ந்த நா கைளக் 
ைகப்ப த்தாண்டைமயால், இவ் ேவ பாடறிதற்கு இவர்கைளக் கீைழச்ச க்கியர் 
என ம், ேமைலச்ச க்கியர் என ம் இ திறத்தாராகச் சாித்திர ேலார் வழங்குவர்.† 
 
        * ைமசூர் ெகஸட் யர், 335-ம் பக்கத் ம் இவ்வரலா  கூறப்பட் ள்ள ; ஆனால் 
அ யில்வ மா  சிறி  ேவ ப கின்ற :-- சளன் என்ற அரசன், சசக ரத்ைத அ த்த 
காட் ள்ள ம் தன் குலேதவைத மான வஸந்திகா ேதவிைய வணங்கச் 
ெசன்றி ந்தேபா , அவன் அத்ேதவிையத் ெதாழ யா வண்ணம் காட் னின்  
பாய்ந் வந்த ெயான்றால் த க்கப்பட்டான். அப்ேபா , அக்ேகாயிற் கு வானவர் 
பக்கத்தி ந்த இ ம் த்த ெயான்ைற எ த்  அவ்வரசன்ைகயிற் ெகா த் க் 
(கன்னட பாைஷயில்) 'ெஹாய் சள'! எனக்கூற, அதன்ப  அவ ம் அத்த யால் 
ஓங்கிய த்  அப் ைய இ ந்த விடத்ேத சாகும்ப  ழ்த்தினான். இவ்வா , 
கு ெசாற்ப  ைய ழ்த்திய அாியெசயல்பற்றி, அவ்வரச ம், அவன் வழியின ம். 
'ெஹாய்சளர்' என் ம் ெபயர் ெபற்றனர்; (அன்றி ம்) இ பற்றிேய, இவ்வமிசத்தார் 

ையத் தம் ெகா யாக ம் ெகாண்டனர்--என்பதாம். 
        † இச்ச க்கியவமிசத்தின் வரலா  ைமசூர்-ெகஸட் யர் த ய சாித ல்களில் 
விளங்கக்காணலாம். 
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    இவ ள், ெதன்னாடாடண்ட ச க்கியைரப் பண்ைடத் தமிழ் நிகண் கள் ேவள் 

லவரசர் என்  கூ கின்றன: இதைன-- " ேவள் ல அரசர் ச க்குேவந்தர்" * எனத் 
திவாகரத் ம், பிங்கலத் ம் வ ம் சூத்திரத்தால் அறியலாம். இவற் ள், திவாகரத்தில், 
அச்ச க்கர  ெகா  வராகெமன்பைதக் "ேகழல்ேவள் ல வரசர்ெகா ேய"‡ 
என்றசூத்திரங்கூ கிற . இத்திவாகரம் பா வித்த அம்பர்கிழான்-ேசந்தனார், கைடச் 
சங்கத்தவரான ஔைவயாராற் பாடப்ெபற்றவர் என்ப , அந்நிகண் ன் 
'ெதாகுதியி திக்கட் ைர'களாேன நன்குவிளங்குத ன், அத் திவாகர ம் அச் 
சங்ககாலத்த  என்ப  ெசால்லாேத அைம ம். கி,பி. 6-ம் ற்றாண் க்கும் ற்பட்ட 
ச க்கிய-சாஸனங்கள் இப்ேபா  காணப்பட் லேவ ம், அச்ச க்கர் 
பழைமெபற்றவர் என்ப , திவாகர த யைவ அவ்வரசர் ெபயைர 
எ த்ேதா தலாேன ெதளிவாகின்ற . இனி, இச்ச க்கு ேவந்தைர ேவள் லவரசர் 
என அந்நிகண் ைடயார் கூ வதில், ேவள் லெமன்ப , அவ்வரசர  ராதன 
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ராஜ்யமாகிய கூர்ச்சர த ய மஹாராஷ் ர மிேய என்பதற்கு, ேவண் ய ஆதாரங்கள் 
இப்ேபா  காணப்ப கின்றன. பண்ைடத் தமிழ்மக்கள் பம்பாய் மாகாணத்ைதேய 
ேவள் லெமனக் ெகாண்டனர் என்ற என் ெகாள்ைக, அம்மாகாணத் ள்ள நகரங்கள் 
பல ேவள் என்ற ெசால்ல யாக வழங்கிவ தலால் நிைல நாட்டப்ப கின்ற ; 
உதாரணமாக:-- ைநஸாம் ராஜ்யத்ைதச்சார்ந்  அதன்வட ேமற்ெகல்ைலயில் உள்ள ம், 
பம்பாயின் வடபாகத்ைத ஒட் ய மான எல் ரா (Ellora) என் ம் பிரபலமான 
குறிஞ்சிநிலத்  ஊெரான்  உண் . இவ்ெவல் ரா என்ப , எலா ரம் என்ற 
வடெசால் ன் திாிெபன்பர் டாக்டர்-பண்டார்கர். (Dr.Bandarkar) இதைன 
ஆேக்ஷபித்  டாக்டர்--பிளீட் ைர (Dr. Fleet) அவ் ர், ேவ ர், ேவ ரகம் எனப் 
பைழய சாஸனங்களிற் கூறப்ப தைலத் 
 
        * மக்கட் ெபயர்த்ெதாகுதி பார்க்க. 
        ‡ பல்ெபா ட் கூட்டத் ெதா ெபயர்த்ெதாகுதி--ேவள் ல அரசர் 
ெகா வைகப்ெபயர் பார்க்க: இக்காலத்  அங்கங்ேக அகப்ப ம் சிலா, தாமிர 
சாஸனங்களி ம் "ேவணாட்டரசர், ேவள்குலச்ச க்கி" என ம் "வராகெவல்ெகா , 
சூகரக்ெகா " என ம், ச க்கியர  நா , குலம், ெகா  த யைவ 
கூறப்ப கின்றன.( . .அ. ேகாபிநாதராயரவர்கள  ேசாழவமிச சாித்திரம், 
அ பந்தம் II பார்க்க) 
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    தக்க காரணங்காட்  நி பித்தி க்கின்றார்.* இவ்வாேற, பம்பாய் மாகாணத்  
ேஷாலா ர் ( Sholapur) ஜில்லாவில் ஒ  நகரம் ேவளா ரம் ( Velapur என்ற 
ெபயர்வாய்ந் ள  இன் ம், ேவளிாின் ஆதியி ப்பாகிய கத்யவார் ( Kathiawar) கட்சு 
(Cutch) பிரேதசங்களில் ேபலா (Bela) என்ற ெபயர்வாய்ந்த ஊர்கள் பல ள. 
அங்ஙனேம, அஹெமட்நகர்த் தா காவில் ேவளா ரம் என ம், னா ஜில்லாவில் 
ேவளகம் (Belha) என ம் நகரங்கள் காணலாம். இனி, அம்மாகாணத்தின் 
ெதன்பக்கத் ள்ள க்கியமானெதா  ஜில்லா ம் நகர ம் ேபல்காம் (Belgaum) என 
வழங்குதைல அறியாதார் அாியர். ேபல்காம் என்ப  ேவள்கிராமம் என அப் பக்கத் ச் 
சாஸனங்களிற் காணப்ப வெதன ம், ச க்கியாின் சேகாதர வகுப்பினராகிய 
கதம்பர்க்குத் தைலநகராக அஃ  ஓர்காலத்  விளங்கியெதன ம் சாித்திர ேலார் 
கூ வர்.† அப் பிரேதசத்  ல ேமச்வரத்ைத அ த் ள்ளேதார் ஊர் ேவள்பட்  
(Belhutti)‡ என வழங்குத ம் அறியத்தக்க . இங்ஙனேம பம்பாய்மாகாணத்ைத 
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ஊன்றி ேநாக்குமிடத் , ஆங்குள்ள ஊர்கள் பல, ேவெளன்ற ெசால்ல யாக 
வழங்குதைல நன்றாக நாம் காணலாம். ஆகேவ, பம்பாய் மாகாணமாகிய 
ேவள் லத்தினின்  வந்  ெதன்னாடாண்டைம பற்றித் தமிழ்நாட்டார் ச க்கியைர 
'ேவள் லவரசர்' என வழங்கினர் என்ப  ெபறப்ப வதன்ேறா. எனேவ, 
அவ்ேவள் லத்தினின்ேற ற்காலத் த் தமிழ்நாட் க் கு ேயறிய ேவளிராகிய 
யாதவ ம், பிற்காலத்  அங்ஙனங் கு குந்த ெஹாய்சள-யாதவ ம் ைறேய ேவளிர் 
என ம், ேபலாலர் என ம் ெபயர் ெபற்றதன் காரண ம் அ ேவ யாதல்ேவண் ம் 
என்ப  தாேன ெபறப்படத்தக்க . 
 
    ேமற்கூறியவா  ச க்கியைர ேவள் லவரசர் என நிகண் கள் ப ப்பேதா , ேவள் 
என்ற ெசால்ேல அச்ச க்கர்க்கு உாிய 
 
        † * Bombay Gazetteer, Vol. I, Part. II, pp. 391 
        ேவள் கிராமமாகிய இவ் ர், ேவ க்ராமம் என வடெமாழியில் வழங்கப் 
பட் ள்ள ; இந்நகரத்தி ந்-தாண்ட இக்கதம்ப ம் ச க்க ம் ஆதியில் 
ஒ குலத்தவெரன்பைத, இந் ல் நன்னன்-ேவண்மான் என்ற தைலப்பின் 
கீழ்க்காண்க. 
        ‡ வகரம் பகரமாக ம், பகரம் ஹகரமாக ம் பாஷாந்தரங்களில் வழங்கும். 
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    தாக ம் பிங்கலந்ைத கூ கிற : இதைனத்--" தாரகாாி ஞ் ச க்கியர் ேவந்த ம்-
ேவனிலாள ம் ேவெளனலாகும்' * என்பதனால் அறிக. இங்ஙனம், ேவளிர் எனச் 
ச க்கரசர் கூறப்ப தற்ேகற்ப, ைமசூர்ப் ேபலால-யாதவைரப் ேபாலேவ இவ்வரச ம் 
யாதவ ள் ஒ  வைகயினேர என்பதற்குப் பலசான் கள் உள்ளன. ச க்க ைடய 

ராதன நா  கங்காதீரமாக ம், வமிசம் சந்திரகுலமாக ம் -- யாதவர்க்குாிய கு  
குலங்கேள இவர்க்குங் கூறப்ப தல் காண்க. இனி கிறிஸ்தவாப்தந் ெதாடங்குதற்குப் 
பல ற்றாண் கட்கு ன்ேப, வடநாட் ற் பிராபல்யம் ெபற்  விளங்கிய ஆந்திர 
சக்கரவர்த்திகள  ஆட்சி,† பிற்காலத்ேத நிைலகுைலந்தேபா , அவாில் ஏ  பிாிவான 
அரசர்கள் தக்ஷிணத்தில் ராஜ்யங்கள்ஸ்தாபித்  ஆண்  வந்தனெரன் ம், ச க்க ம், 
விக்ரமார்க்கன் வம்சத்  மாளவ அரச ம், காலசூாிக ம், காகதீய-கணபதிக ம், 
ெகாண்ட -கஜபதிக ம், 
    விஜயநகர் - யாதவ நரபதிக ம் அவ்வைகயினெரன் ம் ‡ சாஸனங்களால் 
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        * பல்ெபா ட் ெபயர்த்ெதாகுதி. 
        † மகதநாட்  ஆந்திர-சக்கரவர்த்திகள் பலர், வடக்ேக இமாசல ம், ெதற்ேக 
        ெத ங்காண ம், ேமற்ேக மாளவ ம், கிழக்ேக வங்க ம் எல்ைலயாகக் ெகாண்ட 
ஏகாதிபத்யத்ைத( Empire) நாட் ப் பன் ற்றாண் கள்வைர ெப ந்திறைம டன் 
ஆட்சி ாிந்தவர்கள்; இன்ேனார், ஆந்திரர் (ேநரான அரசர்), ஆந்திர-ஜாதிகர் (அவர் 
பந் க்கள்), ஆந்திர-பி த்யர் (அவர் ேவைலக்காரர்) என ன்  பிாிவாயி ந்தனர். 
இவர்கள் 2000- ஆண் கட்கு ன்ேப பிரபலம் ெபற்றவர் என்பதற்கு ேவண் ய 
பிரமாணங்கள் உள்ளன. இந்த சக்கரவர்த்திகைள, அக்காலத் க் கிேரக்க-

மிசாஸ்திாிகள் அண்டாிய (Andoria) என வழங்கி வந்தனர். இத்ேதசத் க்கு 
வந் ெசன்ற பைழய யவனாசிாியராகிய பிைளநி ( Pliny) என்பவர் எ திய குறிப்பால், 
இன்ேனார் பரதகண்டத்ேத மஹா ரரா- யி ந்தவெரன ம், இவர்கள் வசம் 

ற் க்கணக்கான ேபரரண் வாய்ந்த நகரங்க ம், ஆயிரக்கணக்கான யாைனக ம், 
லக்ஷக்கணக்கான ைசந்யங்க ம் இ ந்தன என ம் ெதாிகின்றன. 
இம்மஹாவமிசத்தின் வரலா , பாகவத- விஷ்  மத்ஸ்ய- ராணங்களி ம் 
கூறப்பட் ள்ளன. இவ்வரசாிற் கைடசியானவன், கி.பி. 3-ம் ற்றாண் ல் 
ஆட்சி ாிந்த ேலாமன் என்பவன். சிலப்பதிகாரத்தில், ெசங்குட் வன  வடநாட்  
யாத்திைரயில் அவ க்கு உதவி ாிந்த " ற் வர் கன்னர்" என்பவர் இவ்வாந்திர 
குலத்தரசேர என்பர்; மற் ம் இன்ேனார் வரலா கள் சாித்திர ல்கள் ேநாக்கி 
அறியத்தக்கன. 
        ‡ James Priseps Essays on Indian Antiquities. Vol II. p.281 
 
    ---------- 
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    நன்கு ெதளியப் பட்டைவ என்பர் *. இவர்க ள், காகதீய ம் காலசூாிக ம் 
விஜயநகர-நரபதிக ம் யாதவகுலத்ைதச் சார்ந்தவெரன்ப  பிரசித்தமாம்; ஆகேவ, 
அவாினத்தவராய்த் தக்ஷிணத்திற் கு ேயறியாண்ட ச க்கர்க ம் அவ் யாதவ-
வமிசத்தவேரயாதல் ெசால்லாமேல அைமவதாம். இதனா ம், யாதவக்கிைளக ள் 
ச க்க மடங்குதல் அறிந் ெகாள்க. 
 
    இனி, இச்ச க்கிய-யாதவர், பண்ைடத் தமிழ்ேவளி டன் ஒற் ைமெபற்ற 
குலத்தவெரன்பதற்குச் சிறந்த சான்ெறான் , பம்பாய்-ெகஸட் யாில் 
காணப்ப கின்ற ; † அஃதாவ :-- வட ேதசத்ேத, ஹாாீத பஞ்சசிகர் என்ற னிவர் 
யாகம் ெசய் ெகாண் ந்தேபா , அவர  தீர்த்தபாத்திரத்தினின்  ஓர்அரசன் 
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உண்டானான்; 'சு கம்' என் ம் வடெமாழிப் ெபயர்ெபற்ற பாத்திரத்தினின்  
உதித்தைமபற்றி அவன் வழியினர் சு கர் எனப் ெபயர் ெபற்றனர் என்பதாம்; ‡ 
வடெமாழி ைறப்ப  'ெசௗ க்யர்' எனத் 
 
        * விக்கிரமார்க்கன் வழியினர், மாளவ நாட் த் தாராநகரத்தி ந்  
ஆண்டவர்கள்; ேபாஜன் என்ற பிரபல அரசன் இவ்வமிசத்தவேன. காலசூாிகள் 
யாதவாில் ேஹஹய வமிசத்தவராவர்; இவர்கள் கல்யாண ாியி ந்  ஆண்டவர்கள்; 
சா க்யாின் சந்ததியாராக இன்ேனாைரக் கூ வர். காகதீய-கணபதிகள், ஓரங்கல் 
நாட்ைட-யாண்டவர்கள்; பிரதாப த்ாீயம் எந்ற அலங்கார லாற் ைனயப்ெபற்ற 
பிரதாப த்திரன் இவ்வழியினேன; "உ த்திராநின் ைடய ஒரங்கல்நாட் ல்" என் ங் 
கம்பர்வாக்குங் காணத்தக்க . கஜபதிகள், கி ஷ்ணா நதிக்குத்ெதற்ேக, குண் க்கு 
அ கி ள்ள ெகாண்ட ட் ந்  ஒாிசா நாடாண்டவர்கள். விஜயநகரம்-
யாதவநரபதிகள்-இவர்கள் ெதன்னா  ைம ம் பலதைல ைற ெப ம் க ட ம் 
திறைம ட ம் ஆட்சி ாிந்த பிற்காலத் ச் சக்கரவர்த்திகள்; இவர்கள் ராஜதானி 
விஜயநகரமாகும். இவர்கள் வரலா , ஸுெவல் ைர எ திய " Forgotten Empire" 

த ய ல்களால் அறியத்தக்க . 
        † Bombay Gazetteer, Vol. I, partII. page. 339 
        ‡ இச்ெசய்திகேள, " இண் யன் ஆண் குாி "--ெதாகுதி7, பக் 74 ம் 
கூறப்ப கின்றன; ஆனால் பிலஹணகவியின் விக்ரமாங்க-காவியத்ேத- பிரமேதவர் 
ஒ காலத்தில் சந்தியாகர்மஞ் ெசய் ெகாண் ந்தேபா , இந்திரன் அவாிடம் வந் , 

லகில் நிாீசுரக்ெகாள்ைக தைலெய த் வ தலால், அக்ேகட்ைட நீக்கத்தக்க 
மஹா ரெனா வைன சி ஷ த் த் தரேவண் ெமன்  பிரார்த்திக்க, அதற்கிரங்கிப் 
பிரமேதவ ம் தம் சு கத்ைத ேநாக்க, அப்பாத்ரத்தினின்  லகும் ரக்கவல்ல ஒ  
மஹா ரன் ெவளிப்பட்டான் என் ம், அவன் வழியினேர ெசௗ க்யர் என் ம், 
அக்குலத்தைலவராக ஹாாீதெரன்பவ ம், அவர்க்குப் பின் மானவ்யர் என்பவ ம் 
உண்டானார்கள் என் ம், பிற சில வரலா க ம் கூறப்பட் ள்ளன. 
( Ind.Ant.Vol.V.p.317) 
 
    --------------- 
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    தக்க இவ் வரசர், பிற்காலத்தில் சா க்கியர், ச க்கியர், ச க்கர், ச க்கி எனப் 
பலப யாகத் திாித்  வழங்கப்பட்டனர்--என உணர்க. பிங்கலந்ைதயில் ேவளிர் என 
வழங்கப்பட்ட ச க்கியர  வரலாற்ைறக் குறிக்கும் இக்கைத, றநா ற்றில் 
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'வடபால் னிவன் தடவி ட்ேடான்றித். . . . . வைரயாண்டவர்' எனப்பட்ட ேவளிர் 
வரலாற் டன் ெபாி ம் ஒற் ைம ெபற்  விளங்குதல் அறிந்  மகிழத் தக்கதன்ேறா.* 
இச்ெசய்தி கபிலர் வாக்கிற் பயின் ள்ளைம ன்னேர குறிக்கப்படட . இத ள்வ ம் 
வடபால் னிவன் தட ' என்பதற்குப் றநா ற் ைரகாரர், 'வடநாட்  னிவர  
ஓமகுண்டம்' எனப் ெபா ள் கூறியி ப்பி ம், ச க்க-ேவளி ைடய ன்குறித்த 
வரலாற் க்கு இையய 'யாகபாத்திரம்' என்பேத ெபா த்தமாகும். [தட -தடா= 
பாத்திரம்] இங்ஙனம், னிவெரா வர  தீர்த்தபாத்திரத்திற் ேறான்றிய வரலா ம், 
ேவள் என்ற ெபயர் வழக்கும் தமிழ்-ேவளிர்க்கும் ச க்க-ேவளிர்க்கும் உாியனவாக 
வழங்குதலால், அவ்வி வ ம் ஒ குலத்தவராதல் விளக்கமாம். இவ் 
வி வைகயார்க்கும் வழங்கும் ேவளிர் என்ற ெபயர், யாக சமயத்திற்ேறான்றிய 
இவர்கள  வரலாற்ைறப்பற்றிேய வழங்கி யி த்தல் ேவண் ெமன் ஞ் ெசால்லலாம்: 
என்ைன? ேவளிெரன்ப , 
    யாகஞ்ெசய்தல் என்ற ெபா ைடய 'ேவள்' என் ம் பகுதி ய யாகப் பிறந்த 
ெபயராதலால் என்க. † 
 
        * ன் குறித்தப , ஆந்திரமரபினர் என அறியப்பட்ட இவ்ேவளிர், னிவர  
யாகசமயத்திற் ேறான்றிய அரசெனா வன் வமிசத்தவெரன் ம் வரலாற்ைறப் 

ராேணதிகாசங்களினின்  உ திப்ப த்தல் இப்ேபா  அாிதாம்; ஆயி ம், மத்-
பாகவதம், நவமஸ்கந்தம், 23-ம் அத்யாயத்ேத, -யயாதியின் வழியிற் பல 
தைல ைறகட்குப் பின் வந்த ஸுதபஸ் என்பவ க்கு ப  என்பவன் உண்டானான் 
என் ம், இப்ப யின் ேக்ஷத்திரத்தில் தீர்க்கதமஸ் என்ற னிவர்க்கு அங்கன், வங்கன், 
க ங்கன், சுகன், ப ண் ரன், ஆந்திரன் என்ற அ வர் குமாரர் ஜனித் த் தத்தம் 
ெபயர்களால் ைறேய ஆ  ராஜ்யங்கைளத் தாபித்தார்கெளன் ம் கூறப்பட் ள்ளன. 
இதனால், ஆந்திரர், ப ெயன்பானாற் ெசய்யப்பட்ட யாகத்தில் னிவரால் 
ேதான்றியவர் என்ற வரலா , ராணங்களா ம் ஒ வைகயால் ஆதாிக்கப்-
ப வெதன்ேற ெசால்லலாம். ப  என்ற அரசன் ெபயர், யாகஞ்ெசய்தவெனன்ற 
ெபா ள் ெகாள் த ம் ேநாக்க தக்க . [ப --யாகம்; அதைனச் ெசய்தவன் 
ப யாவன்.] 
        † ெத ங்கு நாட்டாராகிய ஆந்திர-யாதவகுலத்தார் சிலர்க்கு ப ஜர் என்ற 
குலப்ெபயர் இன் ம் வழங்கிவ தல் ஆராயத்தக்க , [ப -ஜர்=ேவள்வியில் 
உண்டானவர்.] இதனால், யாகத்திற்ேறான்றிய ேவளிர் ஆண்ட ேதசமாதலால், அ  
ேவணா , ேவள் லம் என வழங்கப்பட்டெதன் ங் ெகாள்ளப்ப ம். 
 
    ------------ 
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    இனி, ச க்க ம் ேவளி ம் ஒேர குலத்தவர் என்பைத மற்ெறா  தக்க எ ம் 
வ த் கின்ற . ற்காலத்ேத மகத நாடாண்ட ஆந்திர சக்கரவர்த்திகளின் 
வழியினராய்த் தக்ஷிணத் க்கு வந்த யாதவக்கிைளகளில் ச க்க ம் ஒ வெரன்ப  

ன் குறிக்கப்பட்டதன்ேறா. ஆந்திரராகிய இச் ச க்கைரப் பைழய தமிழ் நிகண் கள் 
ேவள் குலத்தவர் என்  கூ தற்ேகற்ப, இவ்ேவளிர் மரபின ம் 
கைடேய வள்ளல்களில் ஒ வ மாகிய ேவள்-ஆய் என்பவைன அண் ரன் என்ற 
ெபயராற் சங்கச்ெசய் ள்கள் குறிக்கின்றன.* இவ் அண் ரன் என்ற ெசால்ைல 
ேநாக்குமிடத் , அதற்கு ேவ  சிறந்த தமிழ்ப்ெபா ள் காணப்படாைமயின், அப்பதம்-- 
ேவள்-ஆயின் குலப்ெபயராகிய ஆந்திர சப்தத்தின் திாிபாக வழங்கியெதன்ேற 
ெசால்லலாம். ஆந்திரன், ேமேலான் என் ம் ெபா ைடய  என்பர். இவ் ஆந்திர 
பதம் பைழய கிேரக்காசிாியரால் அண்டாீ (Andarae) என ம வி 
வழங்கப்பட் த்த ங் காண்க. எனேவ, ஆந்திர ஜாதியினராகிய ச க்கர் பண்ைடத் 
தமிழ் ேவளிாின் ேவறன்றி ஒ  குலத்தவெரன்ற ெகாள்ைகேய பல்லாற்றா ம் 
ெதளிவாகின்ற . இத் ைண ம் கூறிப்ேபாந்தைவகளால், ேவளிர் எனப் பைழய 
தமிழ் ல்களிற் குறித்த கூட்டத்தார், யாதவ-வமிசத்தவராய்த் வாரைகயினின்  வந்  
ெதன்னாடாண்டவர்-- என்ெற திய ஆசிாியர்- நச்சினார்க்கினியர் ெசய்தி, பல்ேவ  
சான் களா ம் உ திெபற்  விளங்குதல் கண் ெகாள்க. 
 
    இனி, ெசந்தமிழ் நிலத்ைதச் சூழ்ந் ள்ளனவாகச் ெசால்லப்ப ம் பன்னிரண்  
ெகா ந்தமிழ் நா களில் 'ேவணா ' என்ப  ெமான்றாம். இஃ  யாதவர  
பழந்ேதயமாகிய 'ேவள் லம்' என்  க தப்ப கிற . † ேவள் லம் என்ப , இப்ேபா  
'ெகாங்கணம்' 
 
        * இவ்வள்ள ன் வரலாற்ைற, இந் ள் "ேவள்- ஆய்" என் ந்தைலப் 
பின்கீழ்வ ம் விஷயத் க் கண் ெகாள்க. 
        † மத்: வி.கனகசைபப்பிள்ைளயவர்கள், ேவணா  என்ப , பாண்  நாட் ன் 
ெதன்ேமற்கில் ேபாியாற் க்கும் குமாி ைனக்கும் இைடயில் உள்ளெதன் ம், 

ங்கிற்கா  மிக்குள்ளைமயின் ேவ  ங்கில் நா  எனப் ெபயர் ெபற் , அ ேவ 
ேவணா  எனத் தமிழில் திாிந்தெதன் ங் கூறினர். பிள்ைளயவர்கள் கூற்றின்ப , 
தி வாங்கூர் ராஜ்யத்தில் ேவணா  என்பெதான்  உண்டாயி ம், அ ேவளிாின் 
ஆதி மியாகாைமயின், மகாராஷ் ரமாகியேவள் லேம ெகா ந்தமிழ்நிலமாகக் 
ெகாள்ளத்தக்க . இனி, ேசனாவைரய ம் நச்சினார்க்கினிய ம் "ெசந்தமிழ் நிலஞ்ேசர் 
பன்னி நிலத் ம்" (ெசால்-400) என் ந் ெதால்காப்பிய - சூத்திர ைரயில், "பன்னி  
நிலமாவன:- ெபாங்கர்நா , ஒளிநா , ெதன்பாண் , குட்டம், குடநா , பன்றிநா , 
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கற்காநா , சீதநா , ழிநா , மைலநா , அ வாநா , அ வாவடதைல - எனச் 
ெசந்தமிழ் நாட் த் ெதன்கீழ்பால் தலாக வடகீழ்பா தியாக எண்ணிக்ெகாள்க" 
என்பர். இவர்கெள த்தின்ப , ேவணா  என்பதற்குப் பிரதியாக ஒளிநா  
காணப்ப வ டன், அவ்ெவளிநா  ெசந்தமிழ்நாட் க்குக் கீழ்பால் உள்ளதாக ம் 

கின்ற . "ெசந்தமிழ்நிலமாவ -ைவையயாற்றின்வடக்கும், ம தயாற்றின் ெதற்கும், 
க ாின் கிழக்கும், ம ாின் ேமற்குமாம்" என்ப  அவர் ெகாள்ைகயாம். இனி, 
நச்சினார்க்கினியர், "பல் ெலாளியர் பணிெபா ங்க" என்ற பட் ன்ப்பாைலய யின் 
உைரயில், "ஒளியராவார், மற்ைற மண்டலத் திற்கு அரசராதற்குாிய ேவளாளர்" என 
எ தல் ஆராயத்தக்க . 
 
    -------- 
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    என்  அைழக்கப்ப ம் நாட் க்கும் வடக்கி ள்ள மஹாராஷ் ர ேதசேம என 

ன்னர்க் குறிப்பிட்ேடாம். ெகாங்கணெமன்ப , ன்  தமிழ்நாடாகவி ந்த  என்ப , 
றநா ற்றில் (154) ெகாண்கானங்கிழான் என் ம் ேவைளப்பற்றிப் பண்ைடத் 

தமிழ்ப் லவர் பா ள்ள பாடல்களால் இனி  விளங்குகிற . இனி, இக் 
ெகாண்கானத்ைத அ த்தி ந்த ேவணாட் ந் திாிெசால்லாகிய தமிழ் ன்  
வழங்கிவந்தைமயால், அ  ெகா ந்தமிழ் நிலங்க ள் ஒன்றாக எண்ணப்பட்ட  
ேபா ம். பஞ்சதிராவிட நா களில் * மகாராஷ் ர ம் கூர்ச்சர ம் அடங்குதல் இக் 
ெகாள்ைகையேய வற் த் வ ங் காண்க. இனி, ேவளிர  நா  என் ம் 
ெபா ைடய ேவணா  என்ற ெதாடர்ெசால்ைல (ேவண் -- நா  எனப் பிாித் ) 
"ெதன்பாண்  குட்டங் குடங்கற்கா ேவண்" என் ழி, ேவண் என்பேத பதமாக 
வழங்கினர் பிற்காலத்தார்.† 
 
 
        * பஞ்சதிராவிட நா களாவன:- தமிழ், ஆந்திரம், க நடம், மஹாராஷ் ரம், 
கூர்ச்சரம் என்பன. இதனால் ஆதிகாலத்ேத, இவ்ைவந்  ெமாழிகட்கும் அதிக 
ேவற் ைம இ ந்ததில்ைலப்ேபா ம். 
        † தமிழ் மக்கள், பம்பாய்மாகாணத்ைத ேவள் லம் ேவணா  என அைழக்கப் 
பைழய ஆாியமக்கள் தண்டகாரணியேதசம் என அதைன வழங்கிவந்தனர். இச்ெசய்தி, 
மஹாராஷ் ரப் பிராமணர் ைவதிக கர்மத்ெதாடக்கத் ச் ெசய்  ெகாள் ம் 
சங்கற்பக்கட் ைரயிேல, 'மஹாராஷ் ரேதேச' என்னா  'தண்டகாரண்யேதேச' 
எனக்கூறிவ தலால் ெதாியலாம். (Dr: Bandarkar's History of Dekkan. p. 136) 
பதிற் ப்பத்தில் "தண்டகாரணியத் க் ேகாட்பட்டவ ைடய" என்பத ைரயில் (பக் - 
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98) "தண்டாரணியம் - ஆாியநாட் ள்ளேதார் நா " என எ தப்ப தலால், 
தண்டகாரண்ய ேதசெமன்ற பைழய வழக்குத் தமிழ் ல்களி ம் பயின்றி த்தல் 
காணலாம். 
 
    ------------ 
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    இனி, ேவளிாின் ஆதி தல்வர் எக்காலத்ேத ெதன்னாட் ற் கு ேயறியவர் என்ப  
ஆராயத்தக்க .ஆசிாியர்- நச்சினார்க்கினியர் எ திய ெசய்திப்ப , இன்ேனார் 
கண்ணபிரா க்குப் பிற்காலத்தில் ெவளிேயறியவராகத் ெதாிதலால், ெபா வாக, 
பாரத காலத்திற்குப்பின் இவர்கள் இங்கு வந்தவராக அறியப்ப ம், இன்ன 
    காலத்திற் ெறன்னா  குந்தவராதல் ேவண் ம் என்  சிறப்பாக 
அறிந்தெகாள்வதற்கு ஒ  குறிப் ம் ன் ற் காணப்ப கின்ற : அஃதாவ  --
ேமேல குறித்தப , இ ங்ேகாேவள் என்பவைன ேநாக்கிக் கபிலர்-- "நீேய.... 

வைரயாண் -நாற்பத்ெதான்ப  வழி ைற வந்த-ேவளி ள்ேவேள" எனக் 
கூ தேலயாம்.* இவ்வா  சங்கப் லவர் பா தலால்,அவர்காலத்தில் ேவளிர் 
வம்சத்ைதப்பற்றிப் பிரபலமாக வழங்கிவந்தெதா  ெசய்தி விளங்குவதன்ேறா? இனி, 
இந்நாற்பத் ெதான்ப  என் ம் எண்ெகாண்ட தைல ைறகளின் ஆட்சிக் 
காலத்ைதக்ெகாண் , ேவளிாின் ஆதி தல்வர் இன்ன காலத்  இங்கு வந்தவராதல் 
ேவண் ெமன ஒ வா  நாம் ஊகிக்கலாம். ற்காலத்ேத,ஆாியாவர்த்தத்ைத ஆண்ட 
ப ச் சகவழி அரசர் ப்பத் வர் 486-வ ஷ ம்,ெமௗாிய-அரசர் பதின்மர் 137-
வ ஷ ம் ஆட்சி ாிந்ததாக †விஷ் -பாகவத ராணங்களிற் 
கூறப்பட் ள்ள .இவற்ைற ேநாக்கின், த ற் குறித்த ப ச்சகவழியினர் 
தைல ைறெயான் க்குச் 'சராசாி' 15- வ ஷ ம், அ த்த ெமௗாியர் 14-வ ஷ ம் 
ஆட்சி ெசய்தவராக ஒ  கணக்கு ஏற்ப ம். இவ்வாேற, பைழைமயாக வ ம் அந்நிய 
அரசுகளின் தைல ைறயளைவ ஆராயி ம், நிகழ்காலத்தில் வல்லரசுகளில் ஒன்றாக 
விளங்கும் ஜப்பானிய-ஏகாதிபத்யத்ைத (Japanese Empire) 
 
        * இற்ைறக்கு 900-வ ஷங்கட்கு ந்திய சா க்கிய சாஸனங்களி ம், உதயணன் 

தலாக 75-தைல ைற இவர் ன்ேனார் ஆண்  வந்ததாகக் கூறப் பட் ள்ள ; 
இச்சாஸனங்களிற் கண்ட ராண வரலாற்றில் இவர்வமிசம், விஷ் வினின்  
ெதாடங்கி ம்,பாண்டவர  மரபாகக் கூறப்ப தலால், ற்காலத்ேதேய இவர் 
ஆதிவரலா  மா பாடைடந்ததாகத் ெதாிகிற . (In.Ant. 
        1890. p425) 
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        ‡விஷ்  ராணம்:4-ம் அம்சம், 24-ம் அத்தியாயம். பாகவதம்,12-ம் ஸ்கந்தம், 
தல் அத்யாயம். 
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    இப்ேபா  ஆட்சி ாி ம் மிக்ேகாடா-சக்கரவர்த்தி, தம  பழைம ெபற்ற ம் 
இைட  படாத மாகிய பரம்பைரயில் 123-ஆவ  தைல ைறயினராகச் 
ெசால்லப்ப கின்றார். அவ்ேவகாதிபத்யத்ைத நாட் ய ஆதி சக்கரவர்த்தியான 
ஜிம் _திந்ேநா இற்ைறக்ைகக்கு 2500-ஆண் கட்கு ன்  விளங்கியவர் என்ப  
ஜப்பானிய- சாித்திரத்தால் ெதாியவ கின்ற .இனி, இவ்2500-வ ஷங்கைள ம் 123-
அரசர்க்கும் பகிர்ந்தால்,ஜப்பானிய அர சர் ஒவ்ெவா வர்க்கும் 21-ஆண்ேட 
தைல ைறயளவாதல் ெபறப்ப ம். இம் ைறேய, ஆ ள்விர்த்தி ெபற்ற ஐேராப்பிய 
நா களில்,ரஷ்ய சக்கரவர்த்திகட்கு 19-ம்,இங்கிலாந்  அரசர்க்கும், ஜர்மானிய 
சக்கரவர்த்திகட் கும் 23-ம்,பிராஞ்சு அரசர்க்கு 24-ம் 'சராசாி"யாட்சிக் காலமாகச் 
ெசால்லப்ப கின்றன.* இவற் ள்ேள அதிக ஏற்றக்குைறவின்றி ஜப்பானியத் 
தைல ைறக்கு அைமந்த 21-ஆண்டளைவ நாம் ேமற்குறித்த 49-தைல ைற 
ேவளிர்க்குங் ெகாண்  கணிப்ேபாமாயின், கபிலர் பா ய இ ங்ேகாேவ க்கு 1000-
ஆண் கட்கு ற்பட்டேத அவன்வழியின் ஆதி ன்ேனார் ெதன்னா  குந்த 
காலெமன்ப  ெபறப்ப ம்; படேவ, கைடச்சங்கத்தவராகிய கபிலர் பா ய அவ்ேவளின் 
காலம் 1800-வ ஷங்கட்கு ற்பட்டெதன்ப  இப்ேபா ள்ள ெகாள்ைகயாத ன், 
ேவளி ைடய ஆதி ன்ேனார் தமிழ் நா  குந்த  கி. .10-ம் நாற்றாண் க்கும் 

ந்திய † என்  நாம் ஒ வா  கூறத் தைடயில்ைல என உணர்க. 
 
    இனி,ேமற்கூறிய ேவள் லமக்க ம் அவர  தைலவ ம், ற் காலத்ேத 
ெதன்னாட் ற் கு ேயறி வாழ்ந்த வரலாற்ைற அ யில் வ மா  சு க்கிக்கூறலாம். 
கண்னபிராைணத் தைலமயாகக் ெகாண்ட எண்ணிறந்த யாதவர்கள் பைகவர்க்கஞ்சித் 
தம் ஆதி மியாகிய 
        - 
        * The Chronology oa Ancient India.p.65 
        † இக் காலவைரயைறR.C.தத்தர் ,V..ேகாபாைலயர் த ேயார் பல ஏ க்களால் 
கி. .13 அல்ல  12-ஆம் ற்றாண் ல் நடந்ததாகக் கூறியி க்கும் மஹாபாரதக் 
காலத் க்குச் சிறி  பிற்பட்  ெந ங்கி ள்ள ;இவ்வா  ெந ங்குதல் 
கண்ணபிரான  விேயாகத்தின் பின் வந்தவர் ேவள் லத் தைலவர் என்ற 
வரலாற் டன் ஒத்தி த்தல் சிந்திக்கத்தக்க .இங்ஙனமன்றி,நம் இதிகாசங்கள் 
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கூ மா ,பாரதகாலம் 5000-ஆண் கட்கு ன்ெபன்பேத வாயின், அக்காலத் க்கு 
21- ற்றாண் க்குப்பின் ேவளிர் ெதன்னா  குந்தவராதல் ேவண் ம். 
 
    ---------- 
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    கங்ைக ய ைனக் கைரகைள நீங்கி ேமல்கடைலெயாட் ய ேவள் லத்திற் 
கு ேயறிப் ெப கிய ேபால, அவர் வழிவந்த பதிெனண்கு  ேவளி ம் 
அப் லத்திற்கும் ெதற்கணி ந்த ெப ங்கா கைளத் *தி த்திக்ெகாண்ேட 
பரவலாயினர். இன்ேனார் நாகாிகம்வாய்ந்த ஜாதியராத ன், அரசுத்ெதாழில் 
பைடத்திற த யவற்றி ம், தாம் 
    யன்  நின்ற கு ேயற்றத் க்கு இன்றியைமயாத உ ெதாழில்,† ெகாற்ெறாழில்,‡ 
மண்சு தல், ற்றல்,$ கால்நைடகைள வளர்த்தல் த ய பலவைக வி த்திகளி ங் 
ைகேதர்ந்தி ந்தனர். 
 
        * ெகாண்கானம், நா  த யன. ெகாண்கானம் ற்காலத்  ேவளிர  
ஆட்சிக்குட்பட் ந்தெதன்ப  றந ற்றால் (454) அறியப்பட்ட ; இனித் 

நாட் ற் குந்  பரவிய ேவளிர் வ - ேவளாளர் எனப்ப வர். 
இவ்வமிசத்தவராக இந் நாட் ள்ேளார், தம்ைமச் சந்திரகுப்தன் வழிவந்த 
ஆந்திரகுலத்தவெரனக் கூறிக்ெகாள் தல் அறியத்தக்க . (அபிதானேகாசம் - 

வமிசம் பார்க்க.) 
        † இவர் ெசய்தி பின்  விளக்கப்பட் ள்ள . 
        ‡ ெகால்லைர, ஆந்திரமக்கள் 'ெகால்ல - ேவலம' என்பர்; ேவலம, ேவள்மார் 
என்பதன திாிபாம். இதனால், ேவள்கு  பதிெனட் ல் இவ ம் அடங்கினவர் என்ப  
ெதாியலாம். 
        மட்கலம் வைனேவார்க்கு ேவட்ேகா, *இ ங்ேகாேவள் என்ற ெபயர்கள் 
        ல்களில் வழங்குதலால், ேவளிர் குலத்தில் இவ ம் அடங்கியவராதல் ேவண் ம். 
இக்குலத்ேதார், ற்காலத்தில் ஆாியெமாழியில் வல்லவராயி ந்தவெரன்ப -- 
நக்கீர டன் 'ஆாியம் நன்  தமிழ்தீ ' என வாதிட்ட ேவட்ேகாக்குயக் ேகாடன் 
ெசய்தியால் ெதாியலாம். (ெதால். ெபா ளதி. பக். 745) 'நன்மதி, ேவட்ேகாச்சிறார் ' 
எனப் றநா ற்றில் (32) வ த ன், இக்குலத் ச் சி வர் ண்ணறி ைடயராக 

ந்நாளில் மதிக்கப்பட் ந்தைம விளங்கும். இக்குயவர், ஆாியா ட்டானங்கள் 
தமக்ெகன்  உைடயர். 
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        $ பைழய நிகண் களில் 'சாயேவளர்ெகால் ' என இராகப்பகுப்  ஒன்  
காணப்ப த ன ற்றேலா  சாயமி த ம் இவர் ெதாிந்தவெரன்ப  
ெவளியாகின்ற . 
        || இவர்கள் ஆயெரன வழங்கப்ப வர்; இன்ேனார் நிைலயின்றித் தங்கள் 
ஆ மா க டன் சஞ்சாிப்பவெரன்பைத பாகவதத்திற் பலவிடங்களி ங் காணலாம். 
இவர்கைள யாதவாின் ேவறாகப் ராணங்கள் கூ வனேவ ம் ஆந்திரநாட்டார், 
ேவளாளைரப்ேபாலேவ தமிழிைடயைர ம் 'ேவலமா' என்ற குலப்ெபயரால் 
அைழத்தலால், ேவளிாில் இவ ம் அடங்கினவர்ேபா ம். இவ் ஆயைரக் ேகாைவசிய 
குலத்தவெரன்  ராணங் குறிக்கும். பாண் யர் ஆதியிற் 
        ெறன்னா  குந்  அரசியல் தாபித்தகாலத்ேத இவ் ஆய ம் அவ டன் 
வந்தவெரன்ற ெசய்தி "வாடாச்சீர்த் ெதன்னவன் - ெதால் ைசநட்ட கு ெயா  
ேதான்றிய - நல் னத்தாயர்" ' வில் கு ப்பி னி ங்குதியாயர்' ( ல்ைலக்க . 5,4) 
எனக் க த்ெதாைகயிற் கூறப்ப தலால் அறியலாம். இவ் ஆய்க்குலத்தா ம் 
ெதன்னாட் ற் சிற்றரசுகள் தாபித்தி ந்தனர் என ம், அவற்ைறத் தமிழ்ேவந்த ம் 
தைலவ ம் அழித்தனெரன ம் ெதாிகின்றன. (பதிற் ப். 71, 88; பட் னப்பாைல - 
281.) 
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    இன்ேனார  கு ேயற்ற யற்சிக்குப் ேப தவி ாிந்த ளியவர் அகத்திய னிவர் 
என்பர் நச்சினார்க்கினியர்*. இனி, இவ்ேவள்குலத்ேதார் தம்மாற் கா  ெகா த்  
நாடாக்கப்பட்ட பிரேதசங்களிற் ேகாட்ைட த ய அரண்கைளப் ெப க்கித் தம் 
தைலவாின் கீழ் அைமதி டன் அமர்ந்  வந்தனர். இங்ஙனம், நா களிற் றங்கியவர் 
    'பதிக்குறிேயார்' என் ம் ெபா ள்ெகாண்ட கிழார் என ம், தம் 

யற்சித்திறந்ேதான்ற ம தநிலங்கள் என ம், தம் ஆதிநாட் ன யாக ேவளிர், 
ேவளாளர் என ம் ெபயர் ெபற்றனர். ஆந்திர நாட்டா ம் இன்ேனாைர (ேவண்மார் 
என்பதன் திாிபாக) ேவலமா என்பர். ஆாியவகுப்பின ள் க்ஷத்ாிய-ஜாதிையச் ேசர்ந்த 
இவர்கள், தம் நா  ெசழித்தல்க தி வணங்கிவந்த ெதய்வம், ஆாியமக்கள் 
வணங்கிவந்த ெதய்வங்க ள் இந்திரனாவன் : "ேவந்தன் ேமய தீம் ன லக ம்" 
என்றார் ெதால்காப்பியனார். (ெபா ளதி, அகத்திைண, சூத்-5.) இவ்ேவளாளர், 
ஆதியிற் கங்காதீரங்களில் வாழ்ந்த 
    வராத ன், இவர்கள் தம்ைமக் 'கங்கா - த்திரர்' 'கங்ைக-வமிசத்தவர்' எனக் 
கூறிக்ெகாள்வர். இவர்கைள ஆண்ட சிற்றரசர் ேவளிர் அல்ல  ேவண்மார் 
எனப்ப வர். 
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    இவ்வா  தமிழகத் ப் குந்  கு ேயறிய ேவளிராகிய யாதவகுலத்தார், ஆதியில் 
க்ஷத்திாிய வகுப்பினேரயாயி ம், பன்ென ங்காலமாகக் கு ேயற்ற யற்சியிற் 
ெசன்றைமயா ம், உடெனாத்த ஆாியக்கூட்டரவின்றித் தமிழ்நாட் ற் றத்தந் ெதாழில் 
ேவ பாட்டாற் பிாிந்தைமயா ம் தம  ராதன ஆசரைணையச் சி கச் சி க 
ெநகிழவிட்டனர். கண்ணபிரான் காலத்ேதேய யாதவ குலம், மற்ற க்ஷத்திாிய-
குலங்களி ந் தாழ்ந்ததாகக் க தப்பட்ட ெதன்ப ம், †அரசா ாிைம 
அக்காலத்ேதேய இவர்க்கு 
 
        * ெதால்காப்பியப் பாயிர ைர. 
        † யாதவர்க்கு, ற்காலத்ேத, சிங்காதன உாிைமயின்ைம ம், அவர்கள் க்ஷத்ாிய 
        குலத்திற் றாழந் நின்ற ெசய்தி ம் மத்-பாகவதம், 45, 68-ம் அத்யாயங்களில் 

ைறேய கூறப்பட் ள்ள விஷயங்களால் அறியப்ப வன. இங்ஙனேம, 
ராணதாற்பாியங்கூ ம் ெபாிேயா ம் - "யயாதி சாபத்தாேல அபிேஷக ப்ராப்தியற் , 

க்ஷத்ாியாில் தாழ்ந்  ைவசியப்ராயரான ய  குலத்தில் ேதான்றிய வசுேதவர்க்கும், 
ேகாைவசியரான நந்தேகாபர்க்கும், த்ரனாகிய கண்ணபிரானாக ன்றாம் கத்திேல 

ன்றாம் வ ணத்தில் ஸர்ேவசுவரன் அவதாித்தான் " ... என்  கூ தலா ம் 
ேநாக்கத்தக்க . (  ைவ. .சட ேகாபராமா ஜாசாாியர் இயற்றிய சடேகாபரந்தாதி 
71-ம் பாட் ைர பார்க்க) இதனால், ைவசியகுலத்தாராக யாதவர் ன்  
க தப்பட்டைம விளங்கும். 
 
    -------- 
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    அதிகமாக இ ந்ததில்ைல என்ப ம் ராேணதிகாசங்களினின்  ெதாிதலால், 
ெதன்னாட் ப் குந்த ேவளியராகிய யாதவர் தம் பைழய மதிப்ைபக் காலாந்தரத்ேத 
இழந்ததில் வியப்பில்ைலயாம்*. ஆயி ம், இவர்க டன் பிறந்த ரத்தன்ைம ம் 
உ திப்பா ம் எக்காலத் ம் இவர்கைளக் ைகவிட்ெடாழிந்தில. 
 
    இங்ஙனம், தம  ெப த்த கு ேயற்றத்திற் பலவைகத் ெதாழிற்றிறங்களிற் 
சிறந் நின்ற ேவள்வகுப்பார், அவ்வத் ெதாழில்கைள வழிவழியாகக் 
ெகாண்டைமபற்றித் தா ம் ேவ  ேவ  கிைளகளாகி மைறந்தனர். இவ ள்ேள, தமிழ் 
நாட் ற் றம் பைழய மதிப் டன் பல்கிப்ெப த்த யாதவர் உ ண் வாழ்ந்த 
ேவளாளராவர். ஆசிாியர்-நச்சினார்க்கினியர் ெதால்காப்பிய ைரயில் (ெபா ளதி. 30) 
அ யில் வ மா  எ கின்றார்:- "ேவளாளர் இ ைவகயர்; உ ண்ேபா ம் 
உ வித் ண்ேபா ம் என. இவ ள் உ வித் ண்ேபார் மண் லமாக்க ந் 
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தண்டத்தைலவ மாய்ச் ேசாழ நாட் ப் பிட ம் அ ந் ம் நாங்கூ ம் நா ம் 
ஆலஞ்ேசாி ம் ெப ஞ்சிக்க ம் வல்ல ங் கிழா ம் த ய பதியிற்ேறான்றி, 'ேவள்' 
என ம் 'அரசு' என ம் உாிைம-ெயய்திேனா ம், 
 
        * ம ஸ்மி தி 10-ம் அத்யாயம், 43, 44-ம் சுேலாகங்களில் (உபநயன த ய) 
கர்மேலாபங்களா ம், பிராமண தர்சனமின்ைமயா ம் (-அஃதாவ , ைவதிக ெலௗகீக 
- ஆசார வியவகாரங்களிற் பிராமண டன் சம்பந்தம் ைவத் க் ெகாள்ளாைமயா ம்) 
சூத்ரநிைலைமக்கு இவ் லகத்ேத தாழ்ந் விட்ட 12-க்ஷத்ாிய வம்சங்களில் திராவிட ம் 
ஒ வராகக் கூறப்பட் ள்ளனர். இதைன ேநாக்கும்ேபா , யாதவ - க்ஷத்ாியராய்த் 
ெதன்னாடாண்ட ேவளிர் ேபான்றவர  ற்கால நிைலைய ேநாக்கி இவ்வா  
கூறப்பட்டேதா என்  ேதாற் கிற .  வியாச பாரதம், சபாபர்வம், 96-ம் 
அத்யாயத்தில், பரசுராமர  ெகா ய க்ஷத்ாியவதத் க்கு அஞ்சி ஓ ெயாளித்த அரசர் 
பலர், தங் குலதர்மங்கைள விட்டைமயா ம் பிராமணதர்சனமின்ைமயா ம், சூத்திர 
ப்ராயர் ஆயினெரன் ம், அவாில் திராவிட ம் ஒ வர் என் ம் கூறப்ப த ம் காண்க. 
இதற்ேகற்ப, க்ஷத்ாியனாகிய காந்தமன் என்ற ேசாழன், பரசுராம க்கு அஞ்சிப் 
ெபாதியமைலயில் அகத்திய னிவர்பால் அைடக்கலம் க்க ெசய்தி மணிேமகைலயில் 
வ த ம் அறிந்திெகாள்க. (காைத-22; அ  25-40) 
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    பாண் ய நாட் க் 'காவிதிப்' பட்டெமய்திேனா ம், கு  கு ப்பிறந்ேதார் 

த ேயா மாய் ைடேவந்தர்க்கு மகட் ெகாைடக்குாிய ேவளாளராம். உ வப் 
பஃேறர் இளஞ்ேசட்ெசன்னி அ ந் ர் ேவளிைட மகட்ேகாட ம், அவன் மகனாகிய 
காிகாற்ெப வளத்தான் நாங்கூர் ேவளிைட மகட்ேகாட ம் கூ வர்" என ம், 
"ேவளாளர் பைகவர்ேம ம், நா காத்தன்ேம ம், சந் ெசய்வித்தான்ேம ம் 
அரசேரவற்ப  ெசல் தற்குாியர்" என ம் காண்க. இவற்றால், ேவளாள ட் பலைரத் 
தமிழ்ப் ெப ேவந்தர் தம் அரசிய ல் உயர்நிைலயில் ைவத்  மதித் வந்தேதா , 
அவாினத் ச் சிற்றரசரான ேவளி ைடய ெபண்கைள அவ்ேவந்தர் வி ம்பி 
மணம் ாிந் வந்தனெரன்ப ம் அறியலாம். ேசரன்-ெசங்குட் வன் மைனவி 
'இளங்ேகா -ேவண்மாள்' என்  சிலப்பதிகாரங் கூ த ங் (காைத -25-அ -5) காண்க. 
பதிற் ப்பத்தில் இத்ெதாடர்  பலவாகக் கூறப்பட் ள்ள . இவ்ேவளிர் பைழய 
க்ஷத்திாிய -வகுப்பினராய் நாகாீக திர்ச்சி உைடயரா யி ந்தைம பற்றி, 
உயர்குலத்தவராகிய தமிழ்ேவந்தர் அவ டன் சம்பந்தஞ் ெசய்  வந்தனெரன்ப  
இதனாற் ெபறப்ப கின்ற . "நிகர்த்  ேமல்வந்த ேவந்தெனா  கு  - மகட்பா 
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டஞ்சிய மகட்பாலா ம்" ( றத்திைண - 79) என் ழி, இம்மணச் ெசய்திையத் 
ெதால்காப்பியனா ம் குறித்தனர் என்பர் நச்சினார்க்கினியர். 
 
    ேவளிரால், ஆதியிற் சிற்றரசுகள் தாபிக்கப்பட் வந்த காலங்களில், இவர்க்கும் ேசர 
ேசாழ பாண் யர்க்கும் அ த்த த் ப் ேபார் நிகழ்ந்  வந்ததாக அறியப்-ப கின்ற . 
அங்ஙனந் தாபிக்கப்ெபற்ற பைழய ேவளிர்நா கள்:- ெகாண்கானம், ஒளிநா , 

த் ற் க்கூற்றம், ெபாதிைகநா , மிழைலக்கூற்றம், குண் ர்க் கூற்றம், ைர, 
நா  த யன. பிற்காலத்தில் அவ்ேவளிர்பால் மகட்ெகாண் , சம்பந்தம்ெபற்ற 

ேபரரசர்கள் அவர  சிற்றரசுகைள ஆதாித்  வந்தேதா , அவாினத்  ேவளாளர் 
பலைரத் தம் மரசியற்கு உாியவராக்கி நா கள்பல அளித் ம், வாிைசகள் ெகா த் ம் 
அைமச்சராக ம் தண்டத்தைலவராக ம் நியமித் ப் ேபாற்றிவந்தனர். இங்ஙனம் 
அைமச்சுப் ண்டவர்கள், பாண் யாிடம் 'காவிதி' என்ற பட்டத் ட ம், ேசாழாிடம் 
'ஏனாதி' என்ற பட்டத் ட ம் விளங்கினர். 
 
    ------ 
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    காிகாற்ேசாழன் மற்ெறல்லாாி ஞ் சிறப்பாக, இன்ேனார்க்கு 74- நா களைமந்த 24 
- ேகாட்டங்கைள உதவிப் ெபாி ம் ஆதாித்தாெனன்  ெதாிகின்ற *. 
ெதால்காப்பியனார், இவ் ேவளாளாில் தாழ்ந்தவர் பலரால் மிகுதி ங் ெகாள்ளப்பட்  
வந்த ெதாழிலாதல் பற்றி "ேவளாண் மாந்தர்க் கு  ணல்ல - தில்ெலன ெமாழிப 
பிறவைக நிகழ்ச்சி" என மரபிய ற் கூறினேர ம், தங்காலத்ேத இன்ேனார் 
சிற்றரசராய்ச் சிறந்  விளங்கினைமயா ம், இவாினத்தார் தமிழ் ேவந்தர் சார்பிற் 
ெபாி ம் மதிக்கப்பட்  வந்தைம யா ம் - 
 
        "ேவந் விைன யியற்ைக ேவந்தனி ெனாாீஇய 
        ஏேனார் ம ங்கி  ெமய்திட ைடத்ேத." 
 
        "வில் ம் ேவ ங் கழ ங் கண்ணி ம் 
        தா  மார ந் ேத ம் வா ம் 
        மன்ெப  மரபி ேனேனார்க்கு ாிய" 
 
        "ேவந் வி  ெதாழி ற் கழ ங் கண்ணி ம் 
        வாய்ந்தன ெரன்ப அவர்ெப ம் ெபா ேள." 
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    என்ற சூத்திரங்களால், இக்குலத்தாைரேய ெப ம்பான்ைம க தி, அவர்க்கு 
அரசர்க்குாிய வாிைச பல ம் கூறிப்ேபாதல் காணலாம். இதனால், ெதால்காப்பியனார் 
காலத்ேத, ேவளி ைடய நிைல க்ஷத்ாிய ஒ க்கத்தினின் ம் ந வியி ந்ததாக 
உய்த் ணரப்ப ம். இ  பற்றிேய, உைரயாசியர்க ம் ேவளாளர  உயர்  லப்ப ம் 
இடெமல்லாம் அதைன அவ யர்ந்த உ வித் ண் ம் ேவளாளர் ேம ம், தாழ்  

லப்ப மாயின் அவாி ழிந்த உ ண் ம் ேவளாளர் ேம ம் ஏற்றிச் 
ெசல்வாராயினர். இனி, தமிழ்நாட் ற் பண்ைடக்காலத்ேத விளங்கிய சிற்றரச ட் 
ெப ம்பாலார் இவ்ேவள் கலத்தவேரயாவர்; இ பற்றி, ேவெளன்றபதம், பிற்காலத்ேத, 
ேவ  குலத்தைலவ ம் அடங்கக் கு நிலமன்னர் அைனவர்க்கு ாிய ெபயராக 
வழங்கலாயிற் . ஆனால், பண்ைட வழக்கு அவ்வா  காணப்படாைமயின், அ  
பிற்பட்ட ெகாள்ைக என்பேத 
 
        * The Tamils 1800 - years ago; ஏெர ப , 97-ம் பாட் . 
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    ெபா த்தமாம். இவ்ேவள்குலத்தார் உ ண்ெடாழிைல வழிவழியாக ம், ஏைனய 
கு களின் சிறப்பாக ம் ெகாண்டைமயால், அச்சிறப் ப்பற்றி, அவர் ெபயர யாக, 
'ேவளாண்ைம' என்ப  உ ண் ெதாழிற்குாிய ெபயராக வழங்குவதாயிற் *. 
இ பற்றிேய, "ேவளாண் மாந்தர்க் கு  ணல்ல - தில்ெலன ெமாழிப பிறவைக 
நிகழ்ச்சி" எனத் ெதால்காப்பிய ங் கூ வாராயினர். அன்றி ம், வழிவழியாக வந்த 
ேவளிர  வள்ளன்ைம ம் சிற்றரசுாிைம ம் ேநாக்கி, ேவெளன்ப  உபகாாி என் ம் 
ெபா ட்கும் சிற்றரசு என் ம் ெபா ட்கும் உாிய ெசால்லாக ம் வழங்கப்ெபற்ற . 
பண்ைடப் பதமாகிய ேவள், ேவளார்†என்பைவ, க்ேகாட்ைட ஸம்ஸ்தானத்ைதச் 
சார்ந்த ேதர்க்காட் ாி ம் பிரான்மைலப் பக்கத் ம்‡  உள்ள ேவளாளாில் ஒ  
கூட்டத்தார்க்கு இன் ம் பயின் வ தல் அறியத்தக்கதாம். 
 
    இ கா ம் கூறிப்ேபாந்தவற்றால், தமிழகத் ப் பண்ைடக்கால தேல உள்ள 
ேவளிர் என்ற கூட்டத்தார் கண்ணன்வழியினராய்த்¶  வாரைகயினின்  
கு ேயறியவர் என்ெற திய நச்சினார்க்கினியர் கூற் , அவர் யாதவ-
குலத்தவெரன்பைதக் குறிப்பெதன்ப ம், இச்ெசய்திக்குப் ெபா ந்த, ேவளிர் 

வாரைகயினின்  வந்தவெரன றநா ற்  ேமற்ேகா ண்ெடன்ப ம், பாரத 
காலத்ைத 



 36

 
        *உ ண்பாைர 'ெவள்ளாளர்' என வழங்குத ண் ; இதற்கு 'ெவள்ளத்ைத 
ஆள்பவர்' என்ப  ெபா ளாம், ெப க்காளர், காராளர் என்பவற் க்கும் இங்ஙனேம 
ெபா ள் கூ வர். இச்ெசால், ேவளாளர் என்பதின் ேவறாத ன், ஈண்டா-
ராய்ச்சியில்ைல என்க. 
        † ேவளார் என்ற ெபயர், பண்ைடச் ேசாழவரசர  மந்திாிக ம் பைடத் 
        தைலவ மாகிய பலர்க்கு வழங்கிவந்தெதன்ப  சாஸனங்களால் விளங்குகிற ; 
        ராஜராேஜந்திர ேவந்த ேவளார், ரேசாழ இளங்ேகாேவளார் எனக்காண்க. 
        (S.I. I; Vol III, p.115). இதனாற் பிற்காலத் த் தமிழ்ேவந்தரா ம், இவ்ேவளிர் 
அபிமானிக்கப்பட் வந்தைம ெவளியாகும். 
        ‡ இப்பிரான்மைலேய, ேவள்-பாாியின் பறம் மைலயாம். இந் ல், 
        ேவள் - பாாி என்ற விஷயம் பார்க்க. 
        ச க்கியர், கண்ணன் வழியினெரன்  சிறப்பாகக் கூறப்பட் லேர ம், 
ெபா வாக விஷ் வமிசத்தினராகத் தம்ைம வழங்கியி த்தல் சாஸனங்களால் 
அறியப்ப கின்ற (Ind. Ant, 1890, p.425.) 
 
    --------------- 
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    ய த்  யாதவர் ெதற்ேக வந்ேதறியவர் என்ற குறிப்  ன் ல்களினின்  
அறியப்ப தேலா , வடநாட் ப் பண் தரா ம் அஃ  ஆதாிக்கப்பட் ள்ள ெதன் ம், 
ேவளிர் யாதவகுலத்தவேர என்ப  பிற்காலத்தில் வாரைகயினின் வந்  
ெதன்னாடாண்ட ெஹாய்சள-ேபலாலயாதவர், இவ டன் பல்லாற்றா ம் 
ஒத்தி த்தலால் விளங்குவெதன்ப ம், ேவள் லத்தினின்  வந்தைமேய அவ்வி வ ம் 
ேவளிெரன ம், ேபலாலெரன ம் ெபயர்ெபற்றதன் காரணமாக ேவண் ெமன்ப ம், 
இவ்ேவெளன்ற பதம் ச க்குேவந்தர்க்கும் நிகண் களிற் ப க்கப்பட் ள்ளெதன்ப ம், 
இச் ச க்க ம் யாதவ குலத்தில் ஒ கிைளயினேர என்ப ம், னிவ ெரா வர  யாக 
பாத்திரத்திற் ேறான்றியவரலா  ச க்க க்கும் பண்ைட ேவளிர்க்கும் உாியதாகத் 
ெதாியவ த ன் அவ்வி வ ம் ஒ  குலத்தாவெரன்ப ம், ெகா ந்தமிழ்நா களில் 
ஒன்றாகிய ேவணா  என்ப  இவ் யாதவர  ராதன மியாகிய ேவள் லத்ைதேய 
குறிப்பதாகல் ேவண் ெமன்ப ம், பண்ைடேவளிர் தமிழ்நாட் க் கு ேயறிய காலம் 
கி. . 10-ம் ற்றாண்டாகக் ெகாள் தல் ஒ வா  ெபா ந் ெமன்ப ம், 
ேவளிர்ெப ங்கூட்டந் ெதன்னா  குந்  வாழ்ந்த வரலா  இ வாம் என்ப ம், 
அன்ேனார் ெப ைம இன்னெவன்ப ம் விளங்கியவா  கண் ெகாள்க. 
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    இங்ஙனம், ேவள் லத்தினின்  தமிழ்நா  குந்  ஆட்சி ாிந்த ேவளி ம் 
அவாினத்தாராகிய ேவளாள ம், தம  வைரயா  வழங்கும் வள்ளன்ைமயா ம், 
அரசாற்ெபற்ற வாிைசகளா ம், எளியைரத்தாங்கிய அளியினா ம், ந தற்காகா 
வ ைமயா ம் பண் ெதாட்ேட இத் தமிழ்நாட் ற் ெப ம் கழ் ண்  விளங்கினர். 

ற்காலத் ம் பிற்காலத் ம் விளங்கிய தமிழ்ப் ெப ங்கவிகளிேல, இவர்கைளப் பா ப் 
பயன்ெபறாதவர் எவ ேம இரார். இவர  இரவாமலீ ம் வள்ளன்ைமைய 
இத்தமிழகத்ேத ேபாற்றிப் 
 
    --------- 
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    கழாத இட மில்ைல. இத்தைகய ெப ைம பைடத்தவாின் வம்சத்தவராய் 
விளங்கியவர்கைளப் பிற்காலக்கவிகள் ேவண் யவள  வாயாரப் கழ்ந்  
பா ள்ளார். ஆதி ேவளிர் குலத்தவராகச் சங்கநாளில் விளங்கிய ெப வள்ளல்கள்:--
ேவள்-ஆய், ேவள்-ேபகன், ேவள்-ஆவி, ேவள்- எவ்வி, ேவள்-பாாி, நன்னன்-ேவண் 
மான் த ேயார் ஆவர். இன்ேனார  அழகிய சாிதங்கள், தமிழ் நாட்டார் அறிந்  
மகிழத்தக்கனவாக ன், ன் ல்களில் இவர்கைளப்பற்றி யாம் ெதாிந்த ெசய்திகைள 
இனி ைறேய எ ேவம். 
 
    ------------------ 
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    ேவள்-ஆய் 
 
    இவன் கைடச்சங்கநாளில் விளங்கிய கைடேய வள்ளல்களில் ஒ வன் என்ப -
158-ம் றப்பாட்டா ம், சி பாணாற் ப் பைடயா ம் நன்கு விளங்குகின்ற . 
இவ்ேவைளப்பற்றிய சாித்திர ம் ெதாியவிடமில்ைலேய ம், இவன் விஷயமாகப் 
பைழய நல் ைசப் லவர் பா ய ெசய் ள்கள் இவ்வள்ளல  வரலா கள் சிலவற்ைற 
அறிதற்கு உதவியாயி த்தேலா , இவன  அாிய குண விேசடங்கைள ம் ெபாிய 
ெகாைடச்சிறப்ைப ம் இக்காலத்தார்க்குப் லப்ப த் கின்றன. இவ்வள்ளல் ேவளிர் 
குலத்ைதச் ேசர்ந்தவெனன்ப , 'மாேவள் ஆய்', 'ேதர்ேவள் ஆய்' எனப் றநா ற்றில் 
வ தலாற்ெறாியலாம். அந் ல் "கழெறா  ஆஅய்மைழதவழ் ெபாதியில்" என ம், 
"ெதன்றிைசயாய்கு " என ம் கூறப்ப த ன், ஆய்நா  ெபாதிய மைலப்பக்கத்  
உள்ளெதன்ப ம், அவன் தைலநகர் 'ஆய்கு ' எனப் ெபயர்ெபற்ற ெதன்ப ம் 
விளங்கும். இவன் மைல ேவற்றரசரால் தாக்க யாத அரண்வ ைடய ெதன்பர்; 
"கழெறா  யாஅய் மைழதவழ் ெபாதியில் - ஆ மகள் கு கினல்ல  - ெக  
மன்னர் கு கேலா அாிேத" எனக் காண்க. இவனாட் ல் கவிரம் என் ம் 
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மைலப்பகுதியில் இனிய பல சுைனக ண்ெடன் ம், சூரரமகளிர்பலர் அதில் 
வாழ்வதாக ஐதிகமி ந்த ெதன் ம் ெதாியவ கிற . இதைன-- 
 
        "ெதனாஅ , ஆஅய் நன்னாட் டணங்குைடச் சிலம்பிற் 
        கவிரம் ெபயாிய உ ெக  கவாஅன் 
        ஏர்மலர் நிைறசுைன ைற ம் 
        சூர்மகள் மாேதா என் ெமன் ெனஞ்ேச." (அகம்-198) 
 
    என் ம் அ களிற் காண்க. ஆய்நாட் ல் யாைனகள் மிகுந்த கா கள் 
உண்ெடன் ம், பாிசிலர்க்கு யாைனக்ெகாைட மிகுதியாக அளித்  வந்தவன் 
இவ்வள்ளெலன் ம் ெதாிகின்றன. இங்ஙனம், இவன  யாைனக் ெகாைடயின் 
மிகுதிைய ேநாக்கி, ஒ லவர், "விளங்கு மணிக் ெகா ம் ண் ஆஅய்நின் னாட் -
இளம்பி  ஒ சூல் பத்தீ ம் ேமா" என்  நயப்பக் கூ த ங் காண்க. இவ்வள்ள க்கு 
    ---------- 
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    "அண் ரன்" என் ம் மற்ெறா  ெபய ம் உண்ெடன்ப , இவைனப் பற்றிய 
பாடல்கள் பலவற்றிற் காணலாம். றநா ற்  - உைரகார ம், 'அண் ரன் - ஆய்க்கு 
ஒ  ெபயர்' என்பர். இவ்வண் ரன் என்ற ெபயர்வழக்கின் காரணம் ன் ேவளிர் 
வரலாற்றி ள் விளக்கப்பட்ட .* றப்பாட் ல், "ஈைகயாிய இைழயணிமகளிர்" 
"ேகாேடந் தல்குற் கு ந்ெதா  மகளிெரா " என வ தலால், ஆய் மகளிர்பலைர 
மணம் ாிந்தவெனன்ப  அறியப்ப ம். இவ க்குாிய மாைல சுர ன்ைன ஆகும். 
இவ்வள்ளல், தன் ெப ங்ெகாைடக்ேகற்ப, இன்ெசால்ேல தன்ெசால்லாகப் 
பைடத்தவெனன்பர். இவ்ேவளிர் தைலவன், ெகாங்கு நாட்டாேரா  ேபார் ாிந் , 
அவைர ேமல்கடற் பக்கத்ேத ஓட் னவெனன் , 130-ம் றப்பாடல் அறிவிக்கின்ற . 
இவன், ஒ கால், நீலநாக ெமான்றால் அளிக்கப்ெபற்ற அ ைம ெப ைம 
வாய்ந்தேதார் ஆைடையச் சிவ 
    பிராேன அணியத்தக்கெதன்  க தி, அப்பிரா க்கு உவந்  சாத்தினன் என்  
சி பாணாற் ப் பைடயில் வியக்கப்ப கின்றான். இதைன, 
 
        "நீல நாகம் நல்கிய க ங்கம்+ 
        ஆலமர் ெசல்வர்க் கமர்ந்தனன் ெகா த்த 
        சாவந் தாங்கிய சாந் லர் திணிேதாள் 
        ஆர்வ நன்ெமாழி ஆய்" (96 - 99) 
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    என்பதனால் அறிக. இவ்வரலா , ஆய், சிவபக்தி மிக்கவன் என்பைத நன்கு 
விளக்குவ . இவ் வள்ள ன் நாேளாலக்கம் மிகச் சிறந்  விளங்கும் என்பர். (நற்.-30) 
இப்ெப ந்தைகையப் பா ய லவர்ெப மக்கள் உைற ர் ஏணிச்ேசாி- டேமாசியார், 

ைற ர் - ஓைடகிழார், குட் வன் - கீரனார் என்ேபார். இவ ள் டேமாசியார் 
அந்தணெரன்ப  ெதால்காப்பிய மரபிய ைரயால் (சூத் 74) அறிந்த . 
இம்ேமாசியாேர, ேவள்-ஆயின் அ ைம ெப ைமகைள அதிகமாக ெவளியிட்டவர். 
ேவள்-பாாிக்குக் கபிலர் ேபால ம், 
        - 
        * ேவளிர் வரலா , 16-ம் பக்கம் பார்க்க. 
        + நாகங்களின் ணர்ச்சிக்காலத் , அவற்றின் ேமல் ேபார்க்கப்பட்ட ஆைட 
மிக ம் பவித்திரமானெதன் ம், அ  ேதவைதக க்கு மிக ம் உகப் ைட ெதன் ம் 
வழக்குண் . 
 
    ---------- 
    page 30 
 
    அதிகமா க்கு ஔைவேபால ம், ஆய்க்கு ேமாசியாேர ெபாி  ாிைம 

ண்டவெரன்ப  " தி ந் ெமாழி ேமாசி பா ய ஆ ம்" எனப் ெப ஞ்சித்திரனார் 
என்ற லவர் கூ தலால் ( றம்-158) ெதாியலாம். 
 
    ேவள் - ஆயின் வள்ளன்ைமைய ம் அ ங்குணங்கைள ம் றநா ற்றில் வ ம் 
பாடல்கள் மிக ம் அழகுபடக் கூ கின்றன. ேமாசியார் தன் மைனவியர  மாங்கல்ய 
சூத்திரம் ஒழிய மற்றைவயைனத்ைத ம் பாிசிலர்க்கு வழங்கி விட்டனனாயி ம், 
ெகா க்கும் இன்பத்ைத அ பவித்தறியா  தம்வயிற த்திக் கழி ம் மற்றப் ெப ஞ் 
ெசல்வர்கள் மைனேபாலப் ெபா விழக்கா  ஆயின் அரண் மைன அழகுமிகுந்  
விளங்கும்" என்கிறார். இப் லவர், ஆையக் காணாத ன் , பிறர் சிறிய இைசையக் 
ேகட் ம் நிைனந் ம் பா ம் ேபாந்த தமக்கு, அவைனக் கண்ட ம் அவன  
அ ங்குணங்க ம் ெப ங்ெகாைடத்திற ம் அளவிறந்த அதிசயம் விைளத்தைமயால், 
" ன் ள்  ேவாைனப் பி்ன் ள்ளிேனேன - ஆழ்ெகன் ள்ளம் ேபாழ்ெகன் னாேவ - 
பா ர்க் கிணற்றிற் ர்கெவன் ெசவிேய" எனத் தம் அறியாைமைய இழிப்பதன் லம் 
ஆயின் உத்தம குணங்கைள வியந்தனர். இவ்வள்ள ன் அ ைம ெப ைமகள் தம் 
ேபான்ற ெப ம் லவர்கைளப் பணித் விட்டைமபற்றி " லவர்கள் நீயில்லாத 
உலகத்தில் இனி வாழாதி க்கக் கடவர்" என் ம், " ெபாிதாக ஏத்தினா ம் சிறி ம் 
உணரமாட்டாத, ெப ைமயில்லா ெப கிய ெசல்வத்ைத ைடய அரசைர எம்மவர் 
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பாடார்" என் ம் க வர். ( றம்-373) இங்ஙனம், ேவள் ஆயின் ேபரபிமானத் க்கு 
உாிைம ண்  விளங்கிய இப் லவர், மைலக்காட் வழிேய ஒ காற் ெசல் ம் 
    ேபா , ஆண் க் களித்  வா ம் யாைனக் கூட்டங்கள் தம் கண் க்குப் லப்பட, 
அப்ேபா -- 
 
        " மைழக்கணஞ் ேசக்கு மாமைலக் கிழவன் 
        வைழப் ங் கண்ணி வாய்வா ளண் ரன் 
        குன்றம் பா ன ெகால்ேலா 
        களி மிக ைடய இக்கவின்ெப  காேட" 
 
    --------- 
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    என் ம் இனிய பாடைலக் கூறினார். " யாைனகைள மிகுதியாக ைடய இவ்வழகிய 
கா , அண் ர ைடய (ஆய்) மைலையப் பா ப் பாிசில் ெபற்ற ெகால் என்ப  இகன் 
க த் . ஆயின் யாைனக்ெகாைட, காட் யாைனகைளக் கண்ட ம் தம் மனதில் 
ேதான்ற, அப்ேபா  தாேன சுரந்ெத ந்த பாடல் இஃெதன்ப  அறியலாம். இன் ம், 
    ேமாசியார் ஆயின் ஒப் யர்வற்ற ெகாைடத் ய்ைமைய-- 
 
        " இம்ைமச் ெசய்த  ம ைமக் காெம ம் 
        அறவிைல வாணிகன் ஆஅய் அல்லன் 
        பிற ம் சான்ேறார் ெசன்ற ெநறிெயன 
        ஆங்குப் பட்டன் றவன்ைக வண்ைமேய" 
 
    என்ற பாட்டாற் குறித்தனர். இவ் லகில் அறங்கள் ெசய்யின் அைவ ம ைமக்குத -
ெமன்  ம பயன் ெப ம் எண்ணத்தடன் த மவியாபாரம் ெசய் ம் வாணிகலன்னன் 
ஆய்; அவன  ெகாைட, ெபாிேயார்கள் ெசன்ற வழிெயன்  உலேகார் க ம்ப  
அைமந்த " என்ப  இப்பாட் ன் ேபாந்த ெபா ள். இனி, அம்ேமாசியார் 
மற்ேறாாிடத்தில், 
 
        வடதிைச ய ேவ வான்ேறா யிமயம் 
        ெதன்றிைச ஆஅய் கு யின் றாயிற் 
        பிறழ்வ  மன்ேனாவிம் மலர்தைல லேக" 
 
    என இவ்வள்ளல் உலகிற்குபகாரப்ப ம் சிறப்ைபப் கழ்வர். இவ்வ களில் 
அைமக்கப்பட்ட க த் , ெபாதியில் மைலக்குாிய அகத்தியர்க்கு வழங்கும் 

ராணகைதய யாக உண்டாகியி த்தல் ேவண் ம். 
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    இவ்வா , " ஆ நைடப் ர ◌ி ங் களி ந் ேத ம் - வாடாயாணர் நா  ம் - 
பா நர்க் க கா ஆஅய் அண் ரன்" ெப வள்ளலாய் உலேகார் தன்ைன என் ம் 
நிைனக்கும்ப  விளங்கி, பின் ' காலெனன் ங் கண்ணி  ய்ப்ப—ேமேலா லக 
ெமய்தினன்'. இவ்வள்ளல் பிாிவிற்காற்றா , இவன ாிைம மைனவியர் தீப்பாய்ந்  
உயிர்விட்ெடாழிந்தனர். ஆய் இறந்தேபா  அவன  பிாி க்குப் ெபாி ம் இரங்கிப் 
பா ய லவர்கள், உைற ர் ஏணிச்ேசாி 
    ------------ 
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    டேமாசியார், குட் வன் கீரனார் என்ேபார். இவ ள், ேமாசியார், ஆயண் ரன் 
விண்ணிலகு ெசன்றதற்கிரங்கி அ யில்வ ம் உ க்கமான பாடைலக் கூறினர்: 
 
        "திண்ேடர் இரவலர்க் கீத்த தண்டார் 
        அண் ரன் வ உ ெமன்ன ெவாண்ெடா  
        வச்சிரத் தடக்ைக ெந ேயான் ேகாயி ட் 
        ேபார்ப்  ரசங் கறங்க 
        ஆர்ப்ெப ந் தன்றால் விசும்பி னாேன"* 
 
    ெப ம் கழினனாகிய அண் ரைன விண் லகத்தில் இந்திரன் வாத்திய 
ேகாஷங்க டன் வரேவற்  எதிர்ெகாண்டான் என்ப  இதன் க த் ; என்ற  ஆய் 
சுவர்கஞ்ெசன்றான் என்பதாம். 
 
    இனி, ஆய் அண் ரைனத்தவிர, ஆய் எயினன் என மற்ெறா வ ம் அகநா ற்றிற் 
பல விடங்களி ங் கூறப்ப கிறான். இவைனப் பா யவர் பரணர் த ேயார். ேவள் 
ஆையப் பா யவராக ற்கூறிய லவர்கள் இவைனப் பா யவராகக் காணவில்ைல. 
இவ்வாய் எயின ம் லவர்க்குப் ேப பகாாியா யி ந்தவெனன்  ெதாிகின்ற . 
இவன் ேவளாகிய ஆயின் ேவ பட்டவெனன்பைத விளங்க ைவத்தற்ேபா ம், 
எயினன் என் ம் ெசாற் ணர்ப் டேன ெப ம்பா ம் வழங்கப்ப கின்றான். ேவள்- 
ஆையத் தனிேய அண் ரன் என ம் கூ தல்ேபால, இவைனத் தனிேய எயினன் 
என ம் வழங்குவர்; இதைன, "வண்ைமெயயினன் ழ்ந்தனன்" என வ ம் 
அகநா ற்ற யால் அறிக. இவ் வாெயயினன் மிஞி ெயன்பாேனா  ாிந்த 
ெப ம்ேபாாில் உயிாிழந்தவெனன்ப  அக நா ற்றிற் பரணர்பாடல் பலவற்றால் 
அறியக்கிடக்கின்ற . ஆனால், ேவள்-ஆயின் சாைவக்குறிக்கும் றப்பாடல்கள் அச் 
ெசய்தி கூறவில்ைல. ேமேல கூறிய ஆய் இ வ ம் ஒ வராயின், அகப்பாடல்களில் 
மிகுதியாகப் பயி ம் எயினன் என் ம் அைடெமாழி ஆையப் 
 



 42

        *இதன் ெபா ள்:- திண்ணிய ேதைர இரவலர்க்குக் ெகா த்த குளிர்ந்த 
மாைலைய ைடய ஆய் வ கிறான் என்  க தி, ஒள்ளிய ெதா ைய ம் 
வச்சிரா தத்ைத ைடய இந்திரன  ேகாயி ள் ேபார்த்த ற்ற ரசு ழங்க 
வானத்தில் ஓர் ஓைச எ ந்த -என்பதாம். 
 
    ------------------ 
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    பற்றிய றப்பாடல்களில் பயிலாதி த்தற்கும், றப்பாடல்களில் ேவள், அண் ரன் 
என ஆய்க்கு வழங்கும் அைடெமாழிகள் எயினைனப்பற்றிய அகப்பாடல்களிற் 
பயிலாதி த்தற்கும் சிறந்த காரணமின்ைமயால், அவ்வி வ ம் ஒ வரல்லெரன்பேத 
ஒ தைல. அன்றி ம் எயினனாகிய ஆய் ெபாதியின்மைலக்கு உாியவெனன்  கூறப் 
படாமல், ெபாிய காெடான்றற்குத் தைலவனாக வழங்கியி த்த ங் கண் ெகாள்க. 
இவ்வாய்-எயினன் ஏழிற்-குன்றத்திற்குாிய நன்னன  பைடத்தைலவனாக 
ஊகிக்கப்ப கிறான். இவற்றால், ஆய் அண் ரைன ம் ஆய் எயினைன ம் ஒ வராகக் 
ெகாள்ளா  ேவ ேவ  தைலவர்கெளன்  ெகாள் தேல ெபா த்தம் என்ப  
ெதாியலாம். 
 
    இனி, இற்ைறக்கு 1750- ஆண் கட்கு ன்  தாலமி(Ptolemy) என் ம் 
யவனாசிாியர் இப்பரதகண்ட ம் சுற்றி, அக்காலத் ப் மியி னியல் கைள ம் 
அரசிய னிைலகைள ம் பிறவற்ைற ம் பற்றி நீண்ட குறிப்ெபான் ெற தி-
யி க்கின்றனர். அக்குறிப்பில், ெதன்னாட்ைடப்பற்றிய பழங்காலச் ெசய்திகள் சில ம் 
காணலாம். இவ்வாசிாியர் இங்கு வந்த சமயம் கைடச்சங்க காலமாகேவண் ம். 
யவனர்கள் ன்னாளிற் ேசாணாட் ப் ெப ந் ைற கப் பட் னமாயி ந்த ெதாண்  

சிாி த ய இடங்களில் தம் கப்பல்க டன் இறங்கி, அந்நாட் க்குாிய 
பண்டங்களாகிய மிளகு த யவற்ைற விைலக்குப்ெபற் ச் ெசல்வ ம் 
உண்ணா களில் வியாபாபரஞ் ெசய்வ ம் ெப வழக்கமாயி ந்தனெவன்ப , தாலமி 

த ேயார் குறிப் களால் விளங்குதேலா  பைழய சங்க ல்களா ம் நன்கறியப் 
ப கின்ற . இதைன ' யவனர் தந்த விைனமா ணன்கலம்-ெபான்ெனா  வந்  
கறிெயா  ெபய ம்-வளங்ெக  சிாி" (அகம்) என்பன ேபான்றவற்றான் அறிக. (கறி - 
மிளகு) இனித், தாலமியாசிாியர் தம் குறிப்பில் தமிழகத் ள்ள பல நகரங்கைளப்பற்றி 
எ தியவிடத்தில் ஆயின் நாட்ைட ம், அத ள் ஐந்  ைற கங்கைள ங் 
குறிக்கின்றார். இவ்வா . 1750- ஆண் கட்கு ன்னி ந்த யவனாசிாியர் ஆய  
நாட்ைடக் குறித்தி த்தலால், ஆய் வமிசத்ேதார் என்ப  ெவளியாகின்ற . இவ்வள்ளல், 
கைடச்சங்ககாலத்  அரசர் பலர்க்குச் சிறி  ற்பட்டவெனன்ப  றநா ற்றால் 
ஊகிக்கப்ப கிற . 
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    இனி, தி வனந்த ர ஸம்ஸ்தானத் ச் சாஸன பாீக்ஷகராகிய மாந். . அ. 
ேகாபிநாதராயரவர்கள் M.A. "தி வாங்கூர் ஆர்க்ய லாஜிகல் ஸீாீஸ் No. 11, 12."-களில் 
ெவளிப்ப த்தி ள்ள ேகாக்க நந்தடக்கன், விக்கிரமாதித்ய-வரகுணன் என்ற அரசர  
சாஸனங்களால், அவ்வி வ ம் தந்ைத ம் மக மாக 9-ம் ற்றாண் ல் இ ந்தவர்கள் 
என்ப ம், ேவள் ஆயின் மரபினெரன்ப ம், அவனாண்ட ஆய் கு ேய தம் தைலநகராக 
உைடயெரன்ப ம் விளங்குவேதா , அன்ேனார் ய வமிசத்  வி ஷ்ணி 
குலத்தவெரன்ற அாிய ெசய்தி ம் ெவளியாகின்ற . இன் ம், இவ்வாய் மரபினாின் 
நா  ெதன் தி வாங்கூர் ராஜ்யேம என ம், இவர  ஆய்கு  ேகாட்டா  (Kotaur) 
என்ற பழைம ெப ைமவாய்ந்த ஊேரயாதல் ேவண் ெமன ம், சாஸனங்களில் 
ேவணா  என வழங்குவ  இவ்வாய் நாேட என ம், 8-ம் ற்றாண் ல் விளங்கிய 
ஜ லவர்மன்- பராந்தகெனன்ற பாண் யைனப்பற்றிய சாஸனங்களில் இவ் வாய் 
மரபினர், மைலநாட்  ஆய்ேவள் என் ம், ேவண் மன்னன் என் ம் 
வழங்கப்பட் ள்ளார் என ம், என் நண்பராகிய மாந்- ராயரவர்கள் ஆராய்ந்  
எ தியி க்கிறார்கள். 
 
    ேமல், ேவளிர் வரலாற்றில் " வைரயாண்ட கண்ணபிரான  வழியினேர ேவளிர்" 
என்ெற திய நச்சினார்க்கினியர் கூற்றிற்குப் ெபா ந்த, பிற்காலத்  ஆய்வமிசத்தரசர், 
அக்கண்ணன  வி ஷ்ணி குலத்தவராகச் சாஸனங்களி ம், கூறப்பட் த்தல், 
'ேவளிர் யாதவேர' என் ம் என் ெகாள்ைகையக் கரதலாமலகம்ேபால் விளக்கி நிற்றல் 
காணலாம். ேவணா , ேவண்மன்னன், ஆய்-ேவள் என்ற ெதாடர்கள் சாஸனங்களிற் 
பயி த டன் ஆய்கு  என்ற பைழய நகேர பிற்காலத்  ஆய்மரபினர்க்கு 
உாியதாயி ந்தைம ம் அறியத் தக்கன. இவற் ள், ேவணா  என்ப , ேவளி ள் ஒ  
பிாிவினராகிய ஆய்மரபினர் கு ேயறி ஆண்டைமபற்றிப் பின்  வழங்கிய ெபயேர 
என்ப ம், மகாராஷ் ரமாகிய ேவள் லேம அவர்கள  ர்வ ேதசெமன்பதற்கு, 
பிற்பட்ட சாஸனங்களிலன்றிப் பைழய தமிழ் ல்களில், ெதன்தி வாங்கூர் ேவணா  
என வழங்காைமேய சான்றாத ம் கண் ெகாள்க. 
    ---------------- 
    page 35 
 
    ேவள்- ஆவி. 
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    ஆவி என்பான் ேவளிர்குலத் தைலவ ட் பைழைமயானவாில் ஒ வன். 
அகநா ற்றில்:-- 
 
        வண் படத் ைதந்த கண்ணி ெயாண்கழல் 
        உ வக் குதிைர மழவ ேராட் ய 
        க னற்ேபார் ெந ேவ ளாவி 
        அ ேகாட் யாைனப் ெபாதினி" (1) 
 
        " ழ றழ் திணிேதாள் ெந ேவள் ஆவி 
        ெபான் ைட ெந நகர்ப் ெபாதினி" (61) 
 
    என வ தலால், இவ்வாவி ேவளிர் தைலவ ம் சிறந்த ர ம் ெபாதினி என் ம் 
நகர்க்கு உாியவ னனவன் என்ப  உணரலாம். அகநா ற்  அ ம்பத ைரகாரர்--
"ெந ேவளாவி – கு நில மன்னன்; ெபாதினி - ஆவிமைல" என்  எ த ன், இவன் 
இ ந்தாண்ட ெபாதினி என்ற நகர், அப் ெபயர்வாய்ந்த மைலயின்கண் உள்ளெதன்ப  
விளங்குகின்ற . இப் ெபாதினி என்ப , இப்ேபா  பழனி எனவழங்கும் மைல ம் 
ஊ மாெமன ம், பழனிக்கு ஆவிநன்கு  என்பேத பைழய வழக்காகத் ெதாிதலால், 
அ  ேவள் - ஆவிக்குாிய ஊர் என்பைத நன்கு விளக்குவெதன ம், பழனி என்ற 
    வழக்கு பைழய ல்களிற் காணப்படாைமயின், ெபாதினி என்பேத பழனி எனப் 
பிற்காலத்  ம வியததாகல் ேவண் ெமன ம், ேவளாவியின் வழியினனாகிய ேபகன் 
என்ற வள்ளைல 'ைவயாவிக்ேகா' என ல்கள் வழங்குவதற்ேகற்ப, பழனியி ள்ள 
குளெமான்  ைவயா ாி (ைவயாவி ாி) என இன் ம் வழங்குவெதன ம்—
ேஸ ஸம்ஸ்தான வித்வான் மத்-ரா.இராகைவங்கார் அவர்கள் க வர்* இவ் 
    வாவியின் வழியினர் ' ஆவியர்' என வழங்கப்ெப வர்; இம் மரபினனாகிய ேபகன் 
என்ற வள்ளல் ' ஆவியர் ெப மகன்' எனக் கூறப்ப தல் காண்க. 
 
        * " ெசந்தமிழ்" த் ெதாகுதி-2, பகுதி-1; ஆவிநன்கு  என்ற விஷயம் பார்க்க. 
 
    -------- 
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    இனி, ேவள் ஆவியின் வரலா கள் விேசடமாக ல்களினின்  அறியப்படவில்ைல. 
பதிற் ப்பத்  4-6-8-ம் பத் க்களின் பதிகங்களால், ேவளாவிக்ேகாமான் 
என்பவ க்குப் ப மன் என்ற ெபயர் வழங்கியெதன்ப ம், இப் ப ம ைடய மகளிர் 
இ வர்- ெந ஞ்ேசரலாதன், ெசல்வக்க ங்ேகா வாழியாதன் என்ற ேசரவரசர்க க்கு 
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ைறேய வாழ்க்ைகப்பட்டவெரன்ப ம், இம் மகளிர் வயிற்றில்,-ெந ஞ்-
ேசரலாத க்குக் களங்காய்க்கண்ணி நார் ச்ேசர ம் ஆ ேகாட்பாட் ச் 
ேசரலாத ம்; ெசல்வக்க ங்ேகா க்குத் தக ர் எறிந்த ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைற ம் 

ைறேய பிறந்த மக்கெளன்ப ம் விளங்குகுன்றன. இதனால், ப மன் எனப் ெபயர் 
ெபற்ற ேவளாவிக்ேகா, ேசர அரசர் பலர்க்குப் பாட்டனானவ ெனன்ப  அறியப்ப ம். 
இச் ேசரர்களில், தக ர் எறிந்த ெப ஞ் ேசர ம்ெபாைறையப் பதிற் ப்பத்தின் 
எட்டாம்பத்தாற் பா ய அாிசில்கிழார் என்ற லவர், ஆவிவமிசத்தவ ம் 
வள்ள மாகிய ேபகெனன்பவனாற் றக்கப்பட்ட அவன் மைனவி கண்ணகிைய 
அவேனா  ேசர்த்தல்ேவண் , அவ் வள்ளைலப் பா ன ெசய்தி 146-ம் றப்பாட்டாற் 
ெறாிகிற . இதனால், ேவளாவிக்ேகாவின் மகள் மகனாகிய ெப ஞ்-
ேசர ம்ெபாைற ம், ேவள்-ேபக ம் ஒ காலத்தவராதல் உணரலாம். இவ் 
வி ம்ெபாைறக்கு ேவளாவிக் ேகாப்ப மன் மாதாமகனாய் அணிைமக் 
காலத்தவனாத ன், ேபகன் என்ற வள்ளற்கும் அவன் சமீபித்தவெனன்ப  
ெசால்லாேத அைம ம். இத் ைணச் சமீபகாலத் க்குள், ப மன் என்ற ேவளாவியின் 
வழியினர் ெப கி "ஆவியர்" என வழங்கப்பட்டார் என்பதி ம் அப் ப ம க்கும் 

ற்பட்ட காலத்ேத ஆவி என்ற ெபயெரா  ஒ வன் இ ந்தனெனன ம், அவன் 
வழியினேர ஆவியெரன ம், ேவளாவிக்ேகாமான் ப ம ம் ைவயாவிக்ேகாப் 
ெப ம்ேபக ம் அக் கு யினராவெரன ம் ெகாள் தல் தகுதி ைடத்தாகும். 
இங்ஙனமன்றி, ேவளாவிக்ேகாப்ப மேன ஆவியர்கு  தல்வனாகிய ஆவி 
எனக்ெகாண் , அவன் தானி ந்தகாலத்ேத தன்வழி ெப க ம் தன்ெபயர் சிறக்க ம் 
நின்றான்--எனக் கூறி ம் இ க்கா . இங்ஙனம், ேவளாவி, ேசரர்வழியிற் 
ெபண் ைறயில் ன்ேனானாதல் பற்றிப்ேபா ம், அச் ேசரர  தைலநகராகிய 
வஞ்சிப் றத்ேத 
    ---------- 
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    ேவளாவிக்ேகா மாளிைக என்  பிசித்திெபற்ற மந்திரெமான்  அவ் 
ேவளிற்ெபயராற் ேசரன் ெசங்குட் வன் காலத் ம் விளங்கிய . இதைன-- 
 
        " ேபாிைச வஞ்சி ர்ப் றத் த் 
        தாழ்நீர் ேவ த் தண்மலர்ப் ம்ெபாழில் 
        ேவளா விக்ேகா மாளிைக காட் " ( கா-28; அ-196-8) 
 
    என் ம் சிலப்பதிகார- அ களால் உணர்க. றநா ற்றில் க ர்ப் பக்கத்தில் 
ேவண்மாடெமான்  கூறப்ப த ம் இவ் ேவளாவிக்ேகா மந்திரேமேபா ம்*. 
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ம ைரக்குத் ெதற்ேக ஒ காத ரத்தில், ஆவி ர் என் ம் ெபயாில் ஓர் உள்ள . 
இ ம், இவ்வாவியின் ெபயராற் பலஊர்கள் வழங்கப்பட்ட ெசய்திைய 
ெவளிப்ப க்கும். 
 
        * " ேசாழன் த்தைலக்ேகாப் ெப நற்கிள்ளி க ாிடஞ் ெசல்வாைனக் கண்  
ேசரமான் அந் வஞ்ேசர ம்ெபாைறெயா  ேவண்மாடத்  ேம ந்  உைற ர் 
ஏணிச்ேசாி டேமாசியார் பா ய " எனப் றநா ற்றில் வ தல் காண்க. (13) 
 

ேவள் -- எவ்வி. 
 
    பைழய ேவளிர் தைலவ ள் எவ்வி என் ம் ெபயர்ெபற்றவன் ஒ வன். 
கைடச்சங்கத்தவரான கபிலர் என் ம் லவர், இ ங் ேகாேவள் என்பவைன 
"எவ்விெதால்கு " ையச் ேசர்ந்தவனாகக் கூ வர். ேவள் எவ்வியின் நா  
மிழைலக்கூற்றம் என்ப ம் இக் கூற்றம் கடற்கைரையச்சார்ந் , பல ஊர்கள் 
உைடயெதன்ப ம் 24-ம் றப்பாட் ல்-- 
 
        " ந்நீ ண்  ந்நீர்ப் பா ம் 
        தாங்கா ைற  ணல் ர் ெகழீஇய 
        ஓம்பா ைக மாேவள் எவ்வி 
        னலம் தவின் மிழைல" 
 
    எனவ ம் அ களால் விளங்குவனவாம். இம் மிழைலக் கூற்றத்தில் நீ ர் என்ப  
எவ்வி்யின் தைலநகரெமன் ம் இதைன அ த்த எவ்வி 
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    நகரம் உறத் ர் என ம்-- "யாழிைச ம கி னீ ர் கிழேவான் - வாய்வா 
ெளவ்வி ...........உறத் ர்" என் ம் அகப்பாட்ட கள் குறிக்கின்றன. ேதவாரம்ெபற்ற 
ேசாணாட் ச் சிவஸ்தலங்க ள் தி நீ ர் என்பெதான் ண் . மிழைலக்கூற்றத்ேத 
மிழைல எனப் ெபயர் வாய்ந்த தனி ர் ஒன் ண்ெடன்ப ம், அ  சிவஸ்தல 
ெமன்ப ம்* " மிழைலநாட் மிழைலேய ெவண்ணிநாட் மிழைலேய" என வ ம் -
 ;சுந்தர ர்த்திகள் ேதவாரப்பகுதியால் ெவளியாம். (ெபா  1239-ம் பக்கம்) 
மிழைலக்கூற்றம் அல்ல  மிழைலநாெடன்ப  ேசாணாட் ன் கடற்கைரப் 
பகுதியாம்ேபா , நீ ர் மிழைல என்பைவ, சிவஸ்தலங்களாகிய தி நீ ம் 
தி ழிமிழைல மாகக் ெகாள்ளல் ெபா ந் வதாம்.† இம் மிழைலக்கூற்றம் 
பாண் நாட் ன் சில பகுதிைய ம் ன்  ெகாண் ந்தெதன்ப , 
தி வாலவா ைடயார் ராணத்தில் தி ப்ெப ந் ைறையச் சார்ந்த பிரேதசம் மிழைலக் 
கூற்றத்ைதச் சார்ந்தி ந்ததாகக் கூறப்பட் த்தலால் ெவளியாகின்ற .‡ இனி 
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எவ்வியின் மற்ேறார் ஊராகிய உறத் ர் நீடாமங்கலத்ைத ய த்  உள்ள . ஒ கால், 
இந்நீடாமங்கலேம நீ ர்ஆயி ம் ஆகலாம். 
 
    இம் மிழைலக்கூற்றத் க்குத் தைலவனாகிய ேவள் எவ்வி அ ங்குணங்க ம் 
ெப ங்ெகாைட ம் வாய்ந்தவன் என்ப  றநா ற்றில் இவைனப்பற்றி ள்ள 
பாடல்களால் விளங்குவனவாம்; " ஓம்பா ைக மாேவள் எவ்வி" என மாங்கு கிழா ம் 
( றம்-24) " இ ம்பாெணாக்கற் றைலவன்" என ெவள்ெள க்கிைலயா ம் (ஷ) 

கழ்தல் காண்க. இப் லவ ள் ெவள்ெள க்கிைலயார் பா ய றப்பாடல் இரண்டால் 
ஒ  ெப ம் ேபாாில் எவ்வி ண் ற்  ழ்ந்த ெசய்தி ம், அவன் அப்ேபாாில் 
இறந்ததன்பின் அப் லவர் இரங்கிய 
 
        * இஃ  ஆனந்தத்தாண்டவ ரம் ரயில்ேவஸ்ேடஷ க்குத் ெதன்ேமற்கில் 
ஒ ைம ல் உள்ள . 
        † ேசாணாட் ல், ெப ேவ ர், கீழ்ேவ ர், ள்ளி க்கும் ேவ ர், ேவள்கு  
எனவழங்கும் தலங்களின் ெபயர்கைள ேநாக்குமிடத் ம், ேவளிரால் ஆளப்பட்ட  
அப்பகுதி என்ப  லனாம். 
        ‡ நாி குதிைரயாக்கிய தி விைளயாடல். பாட் -11. மஹாமேஹாபாத்யாயர்: 
ப் ம்ம  ேவ. சாமிநாைதயரவர்கள் அ ம்பத ைர பார்க்க. ெப மிழைலக் கு ம்பர் 
என்ற நாயனார் இம் மிழைலநாட் த் தைலவராவர். 
 
    ------------- 
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    நிைல ம் ெவளியாகின்றன. எவ்வி ெப ம்ேபாேரான்றில் வி ப் ண் ற்றான் 
என்ற வார்த்ைத நாெடங்கும் பரவ அதைன, இப் லவர் வி யற் காலத்ேத சிலர் 
ெசால்லக்ேகட் ப் ெபாி ம் மனமிரங்கி - "இ  ெபாய்யாகக்கடவ , 
ெபாய்யாகக்கடவ ; யாைனகைளப் பாிசிலர்க்குக் ெகா க்கும் சிறப் ம் வ ைடய 
அகுைத என்பான்ேமற் சக்கரம் பட்டதாகச் ெசால்லப்பட்ட வார்த்ைதேபால, இ ம் 
ெபாய்யாக ேவண் ம்; ெபாிய பாண்சுற்றத் க்கு ஆதாரமாகிய எவ்வியின் 
மார்பினிைட ேவல்ைதத்த ண்கள் பலவாயின என்  வி யற்காலத் ச் ெசால்லப்பட்ட 
வார்த்ைத" என் ங் க த் ப்பட "ெபாய்யாகியேரா ெபாய்யாகியேரா" என்ற 
பாட்ைடக்கூறி வ ந்தித் தாம் அவ்வள்ளைல ேநாிற் கண் வர விைரந்  ெசன்றார். 
ெசன் ம் என்? வி யற்காலத் க் ேகள்விப்பட்ட அவ்வார்த்ைத ெபாய்யாகா  
ெமய்ேயயாகிய . ேவல் ைதத்ததனால் எவ்வி ேம லகெமய்த அவன் கற் ைட 
மைனவி நடத் ம் உத்தரகிாிையையக் கா ம் ர்பாக்கியேம லவர்க்குக் கிைடத்த . 
அப்ேபா  லவர் "அந்ேதா! வ ந்தக்கடேவேனா, யான்; என்வாழ்நாள் இனி 
மாய்வதாக. பி யின  அ ேபான்ற சிறிய விடத்ைத ெம கித் தான் வி ம்பிய 
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காத யால் ல்ேமல் ைவக்கப்பட்ட இனிய சி பிண்டத்ைத எவ்வா ண்டான் 
ெகால்ேலா, உலகத்தார் யாவ ம் கும்ப  திறந்தவாயிைல ைடய, பலேரா ங் 
கூ ண்டைல ம வியவன்" எனத் தம் மாற்றாைம ேதான்றக்கூறிப் லம்பினர். ( றம் 
- 234) 
 
    ேவள் எவ்வியின் வரலா  இதற்குேமல் அறிய இடமில்லாமற் ேபான  
வியசனிக்கத்தக்க . இவ்ேவள், ேவல்ைதத்திறக்கும்ப  ேநர்ந்த ெப ம்ேபார், யா டன் 
நடத்தப்பட்டெதன்ப  விளங்க வில்ைல. மாங்கு  கிழார் என்ற லவர், பாண் யன் 
தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியைனப் பா மிடத்தில் - 
 
        ஓம்பா ைக மாேவ ெளவ்வி 
        னலம் தவின் மிழைலெயா  
        * * * 
        குப்ைப ெநல் ன் த்  தந்த 
        ெகாற்ற நீள்குைடக் ெகா த்ேதர்ச் ெசழிய ( றம்-24) 
 
    -------------- 
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    எனக் கூ தலால், அப்பாண் யன் ேவள் எவ்வியின் மிழைலக் கூற்றத்ைத 
ஒ காலத்  ெவன் ெகாண்டவன் என்  ெதாிகிற .ஆனால், இச்ெசழியன் சிறி  
பிற்காலத்தவனாகத் ெதாித ன், ேவள் எவ்வி டன் ேபார்நிகழ்த்தி அவனாட்ைடக் 
ெகாண்டவன் என்  நிச்சயிக்கக்கூடவில்ைல. இனி, இந்ெந ஞ்ெசழியேனா  
தைலயாலங்கானத்  எதிர்த்தவர், ெந நிலமன்னர் இ வ ம் கு நிலமன்னர் 
ஐவ மாவர் என் ம், இவ்ெவ வாில் இ ங்ேகாேவண்மான் என்பவன் 
ஒ வெனன் ம் 36-ம் அகப்பாட் ல் நக்கீரனார் கூ கின்றார். இவ் வி ங்ேகா 
ேவண்மாைன "எவ்விெதால்கு " யில் உதித்தவன் என்  கபிலர் என்ற 

லவர்ெப மான் கூ வர். இதனால் ெந ஞ்ெசழியன் எவ்வி டனன்றி அவன் 
வழியினனாகிய இ ங்ேகாேவ டன் ேபார் ாிந்தி த்தல் கூ ெமன் ம், அப்ேபாாில் 
அவ்வி ங்ேகாேவள் தன் ன்ேனாாிடத்தி ந்  ெபற்ற மிழைலக் கூற்றத்ைத 
இழந்தி த்தல் கூ ெமன் ம் க தலாம். ஆகேவ, ேமற்குறித்த றப்பாட்ட யிற் 
குறித்தப , எவ்வியின்மிழைலைய ெந ஞ்ெசழியன் ெகாண்டான் என்பதற்கு, 'எவ்வி 

ன்பாட்சி ாிந்தமிழைல' என மிழைலக்கு விேசடணமாக்கிப் ெபா ள்ெகாள் தேல 
ெபா த்தமாகத் ேதாற் கின்ற . இவ்வாறன்றி, பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் 
எவ்வி டன் ேநாிற்ெபா  அவனாட்ைடக் ெகாண்டவன் என்றல், ஆராயத்தக்கதாம். 
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    இவ் ேவள் எவ்வி, அன்னி என்பவ க்கு நட்பினன் என்ப ம் அவ் வன்னி, தன் 
காவன்மரமாகிய ன்ைனையத் திதியன் என்பான் அழிக்கவந்தேபா  
க ஞ்சினங்ெகாண்  ேபார்க்கு எ ம்ப, அச்சினத்ைத ஆற்றேவண்  அவ்வன்னிக்கு 
ேவள் எவ்வி ேவண் ய நன்ெமாழி கூற ம் அவன் ேகளாமல் திதியேனா  ெபா  

ழ்ந்தாெனன்ப ம் 126-ம் அகப்பாட்டால் ெதாியவ கின்றன. 
 
    இனிக் கபிலர் என்ற லவர்ெப மான்;, தம் யிர்த் ேதாழனான ேவள்-பாாி என்ற 
வள்ளைல மாற்றரசர் கூ  வஞ்சித் க்ெகான்றபின், அவ்வள்ள ன் மகளிர் 
இ வைர ம் தாேம அைழத் க் ெகாண்  இ ங்ேகாேவள் என்பானிடம் ெசன் , அம் 
மகளிைர மணந் ெகாள் மா  ேவண்ட அதைன ஏற்கா  அவ்ேவள் ம த்தனன் 
என் ம், அப்ேபா  லவர் அவைன ேநாக்கி, 
    --------- 
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        "எவ்வி ெதால்கு ப் படீஇயர்; மற்றிவர் 
        ைகவண் பாாி மகளிர்; என்றெவன் 
        ேதற்றாப் ன்ெசால் ேநாற்றிசிற் ெப ம!" 
 
    எனச் சினந்  கூறினெரன் ம் 202-ம் றப்பாட்டால் ெதாிகின்றன. இவ் வ களின் 
உைரயிேல,- "இவர் எவ்வி ைடய பைழய கு யிேல ப வார்களாக; பின்ைன இவர் 
ைகவண்ைம ைடய பாாி மகளிர்" என் ெசால் ய என  ெதளியாத ன்ெசால்ைலப் 
ெபா ப்பாயாக; ெப மாேன!" எனப் ெபா ள் கூறப்பட் ள்ள . இதனால், 
'ைகவண்பாாி மகளிராகிய இவர் எவ்விகு யில் (வாழ்க்ைகப்) ப வார்களாக' என்பேத 
உைரகாரர் க திய ெபா ளாதல் ெதாியலாம். ஆகேவ, எவ்விெதால்கு யில் 
உதித்தவன் இ ங்ேகாேவள் என்ப  ெபறப்ப தல் காண்க. இவ் வி ங்ேகாேவளின் 
மன்ேனார் சிறறரயம் ேபரரயம் எனப்பட்ட நகரங்கைள ஆண்டவர்கெளன்ப ம், கழாத் 
தைலயார் என்ற நல் ைசப் லவைர இவன் ன்ேனார் இகழ்ந்ததன் பயனாக, அப் 

லவர் ெப மானால் சபிக்கப்ெபற் , அவ ர்கள் மண் மாாியால் அழிந்தனெவன் ம்- 
 
        "இ பாற் ெபயாிய உ ெக  ர்க் 
        ேகா பல வ க்கிய ெபா மக் குதவிய 
        நீ நிைல யைரயத் க் ேக ங் ேகளினி 
        ம்ேபா லறிவி ம  ெளா வன் 
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        கழ்ந்த ெசய் ட் கழாஅத்தைலைய 
        இகழ்ந்த தன்பயேன இயேறர் அண்ணல்" 
 
    எனக் கபிலர் பா தலால் விளங்குகிற . ( றம்-202). ேசாணாட் ல் 
தி விைடம ைர ய த் , அைரயகுளெமன் ம் கழாத்தைல ேம  என் ங் 
கூறப்ப ம் இடங்கள் உள்ளன ெவன் ம், பட் க் ேகாட்ைடத் தா காவி ம், 
அைரயகுளம் பட்டணக்கா  எனப் பட்டைவ ண்ெடன் ம், பிற்கூறிய  
பைழயநகரெமான்றின் அழிபாடாகத் ெதாிவெதன் ம் ேகள்விப்ப தலால், ற்கூறிய 
கைதயின் உண்ைமைய இச்ெசய்திகள் குறிப்பிக்கின்றன எனலாம். 
 
    ---------------- 
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    ேவள் - ேபகன். 
 
    இவன், ேமேல தனியாகக் குறித்த ஆவியின் கு யில் உதித்த ெப ந்தைகயாவன்; 
இவைன ைவயாவிக்ேகாப் ெப ம்ேபகன் என ம் வழங்குவர். கைடச்சங்கநாளில் 
விளங்கிய கைடெய வள்ளல்களில் இவ ம் ஒ வன் என்ப  " ரசுக ப்பிகுப்ப ம்" 
என் ம் றப்ப பாட்டா ம்(158) சி பாணாற் ப் பைடயில் 84- தல் 122-
வைர ள்ள அ களா ம் விளங்கும். இவன  வைரயா வள்ளன்ைமையப் பரணர் 
என் ம் பைழய லவர் க மிடத் --" குளத்தி ம் வய ம் களர்நிலத் ம் 
ஒப்பப்ெபய் ம் வைரயைறயில்லாத மாாிேபாலப், ேபக ம் ெகாைடயிடத் த் தான் 
அறியாைமப் ப வதல்ல , பிறர் பைடவந்  ெபா ம்ேபா  அப்பைடயிடத் த் தான் 
அறியாைமப்படான்"--என்ற க த் ப்பட, 
 
        " அ குளத் குத் ம் அகல்வயற் ெபாழிந் ம் 
        உ மிடத் தவா வர்நில ட் ம் 
        வைரயா மரபின் மாாி ேபாலக் 
        கடாஅ யாைனக் கழற்காற் ேபகன் 
        ெகாைடமடம் ப த லல்ல  
        பைடமடம் படாஅன்பிறர் பைடமயக் குறிேன" 
 
    என அவன  ெகாைடமடத்ைதச் சிறப்பிப்பர். இவன  ெகாைட மடத்ைதப்பற்றிய 
மற்ெறா  ெசய்தி ண் ; இவ்வள்ளல் ஒ கால் மைலவழிேய ெசல் ம்ேபா  
மயிெலான்  தன் சிறைக விாித்  ஆ வ  கண் , ' அ  குளி க்காற்றா  வ ந்தி 
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ந ங்குகின்ற  ேபா ம்' என்  க தித் தான் ேமற்ேபார்த்தி ந்த உயர்ந்த படாத்ைத 
அதன்ேமற் சார்த்திச் ெசன்றான்-- என்பதாம்.இச்ெசய்தி-- 
 
        " உடாஅ ேபாரா ஆகுத லறிந் ம் 
        படாஅ மஞ்ைஞக் கீத்த எங்ேகா 
        கடாஅ யாைனக் க மான் ேபக!" 
 
    எனப் பரண ம் ( றம்-141) 
    ------- 
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        "மடத்தைக மாமயில் பனிக்குெமன் ற ளிய 
        படாஅ மீத்த ெகடாஅ நல் ைசக் 
        கடாஅ யாைனக் க மான் ேபக!" 
 
    என வன்பரண ம் ( ௸ - 145) 
 
        " வானம் வாய்த்த வளமைலக் கவாற் 
        கான மஞ்ைஞக்குக் க ங்க நல்கிய 
        அ ந்திற லணங்கி னாவியர் ெப மகன் 
        ெப ங்கன் னாடன் ேபகன்" (சி பாண் - அ .14 - 7) 
 
    என இைடக்கழிநாட்  நல் ர் நத்தத்தனா ம் கூ தல் காண்க. " ல்ைலக்குத் 
ேத ம் மயி க்குப் ேபார்ைவ ம் - எல்ைல நீர் ஞாலத்திைசவிளங்கத் - ெதால்ைல-- 
இரவாம லீந்த இைறவர்ேபா னீ ங் - கரவாம லீைக கடன்" என் ழி ஐயனாாிதனா ம் 
இச்ெசய்திையக் குறித்தார். இவ்வழகிய வரலாற்றால், ேவ  பயன் க தா  
உயிர்களிடத் ப் ேபக க்கு இயல்பாகேவயி ந்த ெப ங்க ைணத்திறம் விளங்கும். " 
எத் ைண யாயி ம் ஈத்தல் நன்ெறன – ம ைம ேநாக்கின்ேறா அன்ேறபிறர், வ ைம 
ேநாக்கின் றவன்ைக வண்ைமேய" என, இவ்வள்ளைல ேநாக்கிப் பரணர் என்ற 

லவர்ெப மான் கழ்ந்தி த்த ம் ஈண் * ேநாக்கற்பால . 
 
    இங்ஙனம் ேபகெனன் ம் ெப ந்தைக வள்ள க்கு உாிய மைனவியானவள், 
கண்ணகிெயன்ற கற் ைடயரசியாவள். இம்மைனயா டன் இல்லறம் ாிந் வந்த 
ேபகன  நல் வாழ்க்ைகயில் திடீெரன்  மா தல் ஒன்  நிகழ்வதாயிற் . அந்ேதா! 
கண்ணகி என் ம் ெபயர்வாய்ந்த மகளிர்க்ெகல்லாம்--தங்கணவர் பரத்ைதயர் நலம் 

கர்ந்  மகிழ்ந்தி க்கத்-- தாம் தனித்தி ந்  அவர் பிாிவாற்றா  வ ந் தேல 
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இயல்பாயிற் ப் ேபா ம். ேகாவல ைடய கற் ைட மைனவியாகிய கண்ணகி 
என்பாள், இளைமயில் தன்கணவன் பரத்ைத வயத்தனாய் நின்ற யரமிக்கு 
வ ந்திய ேபாலேவ, இக்கண்ணகிக்கும், தன் கணவனாகிய ேபகன் 
ெபா மகெளா த்தி ேமாகத்தில் ழ்ந்தைமயால் ஆற்றாைம ெபாிதாயிற் , 
அ ங்குண ம் ெப ங்ெகாைட ைடய இப்ெப ந்தைக, இங்ஙனம் ெபா மகள் 
    ------ 
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    வைலப்பட் , தன்னாிய மைனவிையப்பற்றிய சிந்ைதேயயில்லா  உைறந்த , 
விதியின் வ ேபா ம். ேபக க்கும் கண்ணகிக்கும் ேநர்ந்த இப்பிாி பற்றிய 
ெசய்தியான . அவர்கள  இல்வாழ்க்ைகக் காலத்ேத ெபாி ம் உபசாிக்கப் ெபற் ப் 
ெப ம்பயனைடந்த லவர் ெப மக்களாகிய கபிலர், பரணர், அாிசில்கிழார், 
ெப ங்குன் ர்கிழார் என்ற சான்ேறார்கட்கு எட் ய ம், அப் லவர்கள் ன் ேபாலக் 
கண்ணகி ம் ேபக ம் ேசர்ந் வாழ யல்வாராயினர். இவர்கள் ேபகைனயைடந் , 
அவன் மைனவி கண்ணகியின் வாழ்க்ைகயில் இரக்கந்ேதான்றக் கூ ம் மாட்சி, 
ெபாி ம் வியக்கற்பால . இப் லவாிற் கபிலர் என்ற லவர்ெப மான் ேபகனிடஞ் 
ெசன்  அவைன ேநாக்கி -- "சிறந்த மைலநாடேன! ேபார்வன்ைம ம் ெகாைடத் 
திற ைடய ேபக! ேநற்  வழிநடந்  வ ந்திய என் சுற்றம் பசித்ததால், உயர்ந்த 
மைலயிடத் ள்ள சிறிய ஊாில் உன்வாயிற் கண்ேண வந்  நின்ைன ம் 
நின்மைலைய ம் வாழ்த்தி யான் பா  நின்ேறனாக, அப்ேபா  க்கத் டன் ெசாாிந்த 
கண்ணீைர ைடயவளாய் அக்கண்ணீர் ைலயிடத்ைத நைனக்கும்ப  ெபா மி, 
ேவய்ங்குழல் இரங்கிெயா ப்ப ேபால, ஒ த்தி அ தாள்; இரங்கத்தக்க அன்னாள், 
யார் ெகால்ேலா, ெசால்க" என் , அவ்வள்ள ங் ேகட் ரங்கும்ப  கூறினர். 
இவ்வாேற பரண ம், *அவ்வள்ளைளக்கண் , "ேநற் மாைலயில் நின்மைழமிகுந்த 
காட்ைட யாங்கள் பா க்ெகாண்  வந்ேதமாக, நீலமலர்ேபான்ற கண்களினின் ம் 
கலங்கி ழ்ந்த நீர்த் ளிகள், ைண ைடய தன்மார்பகத்ைத நைனக்கும்ப  வ ந்தி 
நின்ற ஒ த்தி எம் ன் வந்  ேதான்ற, அவைளேநாக்கி யாங்கள், 'இைளேயாய்! 
எங்க ைடய நட்ைப வி ம் ம் தைலவனாகிய ேபக க்கு நீ உறவிைனேயா' என்  
வணங்கிக் ேகட்டேபா , அவள், காந்தண் ெமாட் ப்ேபான்ற தன் விரலாேல தன் 
கண்ணீைரத் ைடத் க் ெகாண்  'நாங்கள் அவ ைடய உறவினர் அல்ேலம்; 
ேக ங்கள், விளங்கிய கைழ ைடய ேபகன் எம்ைம ெயாக்கும் ஒ த்தி ைடய 
அழைகக் காத த் த் தன்ேதாில் இந்நல் ாின்கண் அ க்க  
 
        *இவர் பா ய  "அ ளாயாகேலா ெகா ேத" ( றம்-144) என்ப . "இ , 
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        கண்ணகி காரணமாக ைவயாவிக்ேகாப் ெப ம் ேபகைனப் பரணர் பா ய 
ைகக்கிைளவைகப் பாடாண்பாட் " என்பர் நச்சினார்க்கினியர் (ெதால். ெபா ளதி. பக் 
- 210) ) 
 
    -------------- 
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    வ வன் என்  ெசால் வர்' என்  கூறினாள்; இஃ◌்  என்ேன! தைலவ! நீ அவட்கு 
இரங்கி அ ள் பண்ணாதி த்தல் மிகக்ெகா ய " " மயி க்கிரங்கிப் ேபார்ைவயளித்த 
ெப ங்க ைண ைடய ேபக! யாம் இப்ேபா  பசித்  நின்பால் வரவில்ைல; எம்மாற் 
றாங்கப்படேவண் ய சுற்ற ம் இப்ேபா  இல்ைல; ேபர ளாள! நீ அறெநறியில் ஒ க 
ேவண் ம் என்பேத யாம் இரக்கும் பாிசில்: ஆதலால் நீ உன் ேதாில் ஏறிச்ெசன் , 
பார்ப்பதற்காிய க்கத்ைதக் ெகாண்ட உன் கற் ைட மைனவியின் சிந்தாகுலத்ைதத் 
தீர்ப்பாயாக" என்றனர். இவ்வாேற, தாம் பாிசில் ேவண்  வரவில்ைல ெயன் ம், நீ 
அவைளச்ெசன்  ேசர்தேல யாம் ேவண் வெதன் ம்-- அாிசில் கிழா ம், 
ெப ங்குன் ர் கிழா ம் ேபகைனக்கண்  பா னர். * இங்ஙனம், அக்காலத்ேத தமிழ் 
நாட் ப் ெப மக்களாய் விளங்கிய லவர் ேவண் ேகா க்குப் ேபகன் இன்ன  
ெசய்தான் என்ப  ெதாிந்திலேத ம், ேவண் ேயார்க்கு ேவண் யாங்களிக்கும் 
ெப வள்ளலாகிய அவன், இத்தைகய ெப மக்கள் ெந ந் ரத்தி ந்  வந்  
தன்பால் ேவண் ய வி ப்பத்ைத நிைறேவற்றாதிரான் என்ேற நம்பலாம். 
 
    இனி இவ்ேவள் - ேபகைனப்பா ய அாிசில்கிழார், ேவளாவிக் ேகாமான் ப ம க்கு 
மகள்வயிற் ப் ெபயரனாகிய, தக ர் எறிந்த ெப ஞ்ேசர ம் ெபாைறையப் 
பதிற் ப்பத்  எட்டாம்பத்தாற் கழ்ந் ள்ளார். எனேவ, ேவளாவிக்ேகாவின் 
வழியினனாகிய ேபக ம், அவ்வாவிக்ேகாவின் மகள் மகனாகிய ெப ஞ்ேசரல் 
இ ம்ெபாைற ம் ஒ காலத்தவராதல் ெபறப்ப ம். ஒ கால், ேபகன் 
ேவளாவிக்ேகாமான் ப ம க்கு மகனாகேவ ம் அன்றி மகன் மகனாகேவ ம் 
இ த்த ம் கூ ம். ைவயாவிக்ேகாப் ெப ம்ேபகன் என்  இவ்வள்ளல் 
வழங்கப்ப தலால், இவ ர் ைவயாவி ாியாகிய ஆவி நன்கு  என்ப  ெதாிகிற . 
இவ்வாவிநன்கு க்குச் ' சித்தன் 
    வாழ் ' என்ப ம் ஒ  பழம்ெபயராம். இதைன, " நல்லம்பர் நல்ல கு ைடத் ச் 
சித்தன் வாழ் - வில்லந் ெதா  ன்ெறாி ைடத்  - நல்லரவப் - பாட் ைடத் ச் 
ேசாமன் வழிவந்த பாண் யநின் - 
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        * இப் லவர்கள் பாடல்கைள றநா ற்றில் 143 - தல் 147 - வைர ள்ள 
பாடல்களால் உணர்க. 
 
    --------------- 
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    நாட் ைடத்  நல்ல தமிழ்" என் ம் ஔைவவாக்கா ம் அறிக*, இப்பாட்டாற் 
சித்தன் வாழ்வாகிய ஆவிநன்கு யில், சங்கநாளில் அந்தணர் மிகுந்தி ந்தைம 
ெவளியாம். சித்தன் வாழ்  என்ப  பழநியாண்டவர், ேகாயில் ெகாண்டைமபற்றி வந்த 
ெபயர்:"சித்தன் - பிள்ைளயா க்குத் தி நாமம்" என்பர் நச்சினார்க்கினிய ம். 
 
    ேவள் - பாாி. 
 
    பைழய ேவளி ைடய வரலா க ள்ேள பாாி என் ம் ெப ந்தைகயின் சாித்திரம், 
இனிைம ம் ெப ைம ம் இரக்க ைடயதாகும். மாாியன்ன வைரயா ஈைகயால் 
உலக ள்ளள ம் ஓங்கு கழ் நி விய தமிழ் வள்ளல்களில், இவ்ேவளிர்தைலவைனேய 

தல் வனாகச் ெசால்லல் தகும். தமிழ் ேவந்த ம் மற்ைறச் சிற்றரசர்க ம்ேபால, 
இப்பாாி, நா ம் ெபா ம் நன்குபைடத்தவனில்ைலயாயி ம், இவன  வள்ளன்ைம 
அவெரல்லாைர ம் ெபாி ங் கீழ்ப்பட ைவத்தைமயால், இவன  ெப ைம மைலேமல் 
விளக்குப்ேபால் விளங்குவதாயிற் . இவ்ேவளிர் தைலவன  வள்ளன்ைமேய, 
ெகாைடப்ெப ைமக்கு ஓர் எல்ைலக்கல்லாகப் பிற்காலத் ப் ெபாிேயார்க ங் 
குறித் ைவப்பாராயினர். எத்தைனேயா வள்ளல்கள் ன்னாளில் விளங்கியி ப்பி ம், 
"ெகா க்கிலாதாைனப் பாாிேய ெயன்  கூறி ங் ெகா ப்பாாிைல" என் ம் 
அ ைமத்தி வாக்காற் குறிக்கப்பட்டவன், இப்ெப ந்தைகேயயன்ேறா. ற்காலத்ேத 

லவைர ம் இரவலைர ம் இவன் எவ்வா  ேபாற்றிவந்தவ ெனன்ப ம், பண்ைடச் 
ெசந்தமிழ்ப் லவர் இவன  தடங்க ைணைய ம் ெப ங் ெகாைடைய ம் எங்ஙனம் 

கழ்ந் ள்ளாெரன்ப ம், பிறவரலா க ம் சங்க ல்களில் இவ்வள்ளைளப்பற்றிய 
பாடல்கைள ேநாக்குவார்க்கு நன்கு விளங்கும். அந் ல்களி ம் பிறவற்றி ம் இவன  
வாழ்க்ைக பற்றிக் கூ ம் வரலா கைள, ெசவ்வனம் ஆராய்ந்  ேஸ  
 
        *தி காற் ப்பைட ைர; பக் - 27; நச்சினார்க்கினியர், சித்தன் வாழ்  என்ப  
ஆவிநன்கு க்கு ஒ  ெபயர் என்ெற தல் காண்க. 
 
    --------------- 
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    ஸம்ஸ்தான வித்வான் : ரா. இராகைவயங்கார் அவர்கள் ெசந்தமிழ்ப் பத்திாிைக 
இரண்டாந் ெதாகுதியில், ஔைவயார், பாாிமகளிர் என்ற வியாசங்களிேல நன்கு 
விளக்கிக் காட் யி க்கிறார்கள். அவர்கள் கூற்ைற இவ்வியாசத் க்ேகற்ப 
ஒ ங்குப த்திக்கூறிப், பின்  இவ்வள்ளைலப்பற்றி யாமறிந்த சிலவிேசடங்கைள ம் 
எ ேவம். 
 
    " பாாி என்பான், தமிழ்நாட் ற் பண்ைடக்காலத்ேத ெப ம் கழ்ெபற் விளங்கிய 
வள்ளல்கள் எ வ ள் தைலைம வாய்ந்தவன். ேவள் என் ம் பட்டம் ெபற்ற 
உ வித் ண்ேபார் வைகயினன். ெசல்வமிக்க ந்  ஊர்கைள ைடய 
பறம் நாட் க்குத் தைலவன்; இவன  பறம் நா , பறநா  என ம் வழங்கப்ப ம்; ' 
பாாி பறநாட் ப் ெபண் ர ' 'பறநாட் ப் ெப ங்ெகாற்றனார்' என வழங்குவ  
காண்க. இவன் பறம்ெபன் ம்ெபய ைடய வளமைலக்கண்ேண வ ைடயேதார் 
ேபரரண் அைமத்  அதைனத் தன் அரசி க்ைகயாக்கி அதன்பாற் 
சிறக்க ற்றி ந்ேதான்; இவன மைலயரண், ெபாிய அழகும் அாிய காவ ம் 
உைடய (நற்றிைண.253) என ம், பைகவர் ற்றியகாலத் ம் வறங்கூர்ந்தகாலத் ம் 
தன்னகத்  வாழ்வார் இனி ண்  ெச க்குதற்குாிய ங்கில் ெநல் ம் பலாப்பழ ம் 
வள்ளிக்கிழங்கும் ந ந்ேத ம் தன்பால்மிக்கெதன ம், ( றம்-109) என் ம் 
வற்றாத ம் ேபாினிைம பயப்ப மாகிய குளிர்ந்த நீைர ைடய ைபஞ்சுைனெயான்  
தன்கண் உைடயெதன ம்(அகம்-78; கு ந்ெதாைக-166) சான்ேறார் கூ வர். 
இப்பறம்  பாண்  நாட்டெதன்ப , " வாிைசத் தமிழ் ைன பாாி ம் பாண் யன் 
மண்டலேம" என் ம் பாண் மண்டலச்சதகச் ெசய் ளாற் (94) லப்ப கிற . இப்பாாி, 
' உலகுடன் திாித ம் பலர் கழ் நல் ைச – வாய் ெமாழிக் கபிலன்" (அகம்-78) என 
நல் ைசப் லவர்களால் ேமம்ப த்ேதத்தப்பட்ட கபிலர் என் ம் லவர் தைலவர்க்கு 
உயிர்த் ேதாழனானவன். ( றம்-201.) " லங் கந்தாக இரவலர் ெசவிேன - வைர ைர 
களிற்ெறா  நன்கல னீ ம் - உைரசால் வண் கழ்ப்பாாி" (அகம்- 303) என ஔைவயார் 
பா தலால், இவன் அவரா ம் ேபரன்  பாராட்டப்பட்டவெனன்  லனாம். இவன் 
நிழ ல்லாத நீண்ட வழியிற் றனிமரம் ேபால நின் , தன்ைனயைடந்த அறிஞர் மடவர் 
வ யர் ெம யர் யாவர்க்கும் இன்ன ள் சுரந் , ேவந்தாி ம் 
    ----------- 
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    மிகுதியாக நன்கு வழங்கிய வள்ளிேயான். இவன  ெப ங் ெகாைடக்குக் கபிலர் 
மாாியிைனேய பல் டத் ம் உவைம கூ வர்; 'மாாிவண் பாாி' (பதிற் ப். 71) ,'பாாி 
ெயா வ மல்லன் – மாாி ண்டீண் லகு ரப்ப ேவ' ( றம் -107) 
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எனவ வனவற்றால் உணர்க. இவன், ஒ நாள் ெபாற்ேற ர்ந்  ஒ காட் ற் 
ெசல் ம்ேபா , ல்ைலக்ெகா ெயான்  படர்தற்குக் ெகா ெகாம்பின்றி ெவற்றிைட 
யிெல ந்  காற்றால் தளர்ந்  ந ங்குவ  கண் , அவ்ேவாரறி யிர் மாட் ம் 
உண்டாகிய ேபர ளால், அஃ  இனி  பட மா , தன  ெபாற்ேறைர அதன் 
பக்கத்திட் த் தன் இைணய  சிவப்ப நடந்  ேபாயினன் என்பர். இவ்வாிய ெபாிய 
வள்ளன்ைமேய- 
 
        " த்தைல யறாஅப் ைனெகா  ல்ைல 
        நாத்த ம் பி ப்பப் பாடா தாயி ம் 
        கறங்குமணி ெந ந்ேதர் ெகாள்ெகனக் ெகா த்த 
        பரந்ேதாங்கு சிறப்பிற் பாாி" ( றம் - 200) 
 
        "ஊ ட னிரவலர்க் க ளித் ேத டன் 
        ல்ைலக் கீத்த ெசல்லா நல் ைசப் 
        ப மணி யாைனப் பறம்பிற் ேகாமான் 
        ெந மாப் பாாி." (௸ - 201) 
 
        "சி  ல்ைலக்குப் ெப ந்ேதர் நல்கிய 
        பறம்பிற் ேகாமான் பாாி" (சி பாணாற் ப்பைட) 
 
        " ல்ைலக்குத் ேத ம் மயி க்குப் ேபார்ைவ ம் 
        எல்ைலநீர் ஞாலத் திைசவிளங்கத்-- ெதால்ைல 
        இரவாம லீந்த இைறவர்ேபால் நீ ங் 
        கரவாம லீைக கடன்" (ெவண்பாமாைல. பாடாண். - 6) 
 
    என்பனவற்றாற் பாராட்டப்ப வ . தன்னரசி க்ைகயாகிய பறம், மைலெயாழியத் 
தன்னாட்  ந்  ஊர்கைள ம் இவன் இரவலர்க்ேக அளித்தனன் என்  கபிலர் 
கூ வர்: " ந் ர்த்ேத தண்பறம்  நன்னா  - ந் ம் பாிசிலர் ெபற்றனர்" 
( றம் -110) என்பதனால் உணர்க. இவன  வைரயாவண்ைம "ெகா க்கிலாதாைனப் 
பாாிேய ெயன்  கூறி ங்ெகா ப்பாாிைல" (ேதவாரம்) என்பதனால், 
    ----------- 
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    ைசவசமயாசாாியராகிய சுந்தர ர்த்தி நாயனாரா ம் எ த்தாளப்பட்ட  
என்பெதான்ேற இவன  வள்ளற்றைலைமையத் ெதள்ளிதிற் லப்ப த் ம். இங்ஙனம் 
மாாிேபான்ற வைரயா ைகயால், இவன் யாாி ம் சிறக்கவிைளத்த ெப ம் கழ்க்கு 
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அ க்கா ெகாண் , தமிழ் ேவந்த ம் ஒ ங்குகூ ப் பைடெய த் ப்ேபாய், 
இவன  பறம்பாகிய மைலயரைண ெந ங்காலம் ற் ைகெசய்ய, அதனால் 
அவ்வரண் அைடமதிற்பட்ட .* அப்ேபா  ேவள்பாாிக்கு உயிர்த் ைணவராய் 
அக்காலத் ம் அங்கி ந்த கபிலர் என் ம் லவர்ெப மான் கிளிகைள வளர்த்  
வி த்  அர க்கு அப் றத்ேத விைளநிலங்களில் உள்ள ெநற்கதிர்கைள நா ங் 
ெகாணரச்ெசய் , ஆங்கி ந்த கு பைடகைள அ த்திப், ேபாரால் தளராவண்ணம் 
பா காத்  வந்தனர். 
 
        * அைடக்கப்பட்ட மதி ள்ேள தங்குதல் 
 
    இவ்வாியகைத-- 
 
        "உலகுடன் திாித ம் பலர் கழ் நல் ைச 
        வாய்ெமாழிக் கபிலன் சூழச் ேசய்நின்  
        ெச ஞ்ெசந் ெநல் ன் விைளகதிர் ெகாண்  
        ெந ந்தா ளாம்பன் மலெரா  கூட்  
        யாண் பல கழிய ேவண் வயிற் பிைழயா  
        ஆளி உக் கடந்  வாளம ழக்கி 
        ஏந் ேகாட் யாைன ேவந்த ேராட் ய 
        க ம்பாிப் ரவிக் ைகவண் பாாி 
        தீம்ெப ம் ைபஞ்சுைனப் த்த 
        ேதங்கமழ் மலர் நா மிவள் தேல" 
 
    எனவ ம் அகப்பாட்டா ம் (78) "இத ட் 'கபிலன் சூழ' என்ற  - அரசர் வ ம் 
வைளத்தி ப்ப அகப்பட் ந் , உணவில்லாைமக் கிளிகைள வளர்த் க் 
கதிர்ெகாண்  வரவிட்ட கைத" என வ ம் அத ைரயா ம் அறியப்ப ம். இ ேவ- 
 
        "உைரசால் வண் கழ்ப் பாாி பறம்பி 
        னிைறபைறக் குாீஇயினங் காைலப் ேபாகி 
        டங்கு றச் ெசந்ெநல் தாீஇயர் ஓராங்கு 
 
    -------------- 
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        இைரேதர் ெகாட்பின வாகிப் ெபா படப் 
        படர்ெகாண் மாைலப் படர்தந் தாங்கு" (அகம்-303) 
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    என்பதனால் ஔைவயாரா ம் எ த் க் கூறப்பட்டதாம். பின் கபிலர், 
பறம்ைப ற் ய ேவந்தைர ம் ேநாக்கி, "நீவிர் த்திறத் தீ ம் ஒ ங்குகூ த் 
தாைனயாைன குதிைர த ய பைடெகாண்  எத் ைணக்காலம் ற்றிப் 
ெபா தீராயி ம், இப்பாாி ைடய பறம்  உம்மாற் ெகாள் தல் அாி ; இவன  

ந் ைரயம் இவன்பாற் பா ப்ெபற்ற பாிசிலர்ேபால நீவி ம் பா னராய்வாின், 
ெகாள் தல் எளி " என் , இவன  ரவலர்க்க ைம ம் இரவலர்க்கு 
எளிைம மாகிய ெப நிைலையத் தம் இனியபாடலான் அறிவிக்க, ( றம்-110) 
அதனால் அவ்ேவந்தர் இவைன எதிர்த்  ெவல் தல் அாிெதன்பேதார்ந்  இவேனா  
ெபா தற்கஞ்சி ஓ னர் என்பர். ேமேல, "ஏந்  ேகாட்  யாைன ேவந்த ேராட் ய – 
க ம் பாிப் ரவிக் ைகவண் பாாி" என்றதனால், இவன் அம் ேவந்தைர ம் 
ெவன்ேறாட் யைம நன்கு லப்ப ம். இதன்பின் ேவந்த ம் ஒ ங்குகூ  ேவெறா  
சூழ்ச்சிெசய்  பாாிைய வஞ்சித் க் ெகான்றனர். இதைன 112-ம் றப்பாட் ைரயில் 
"ஒ வைன ேவந்த ம் ற்றியி ந்  வஞ்சித் க் ெகான்றைமயின்" எனவ தலால் 
அறிக. "பாாி ம் பாிசிலர் இரப்பின்-வாேரன் என்னான் அவர்வைர யன்ேன" ( றம் -
108) எனக் கபிலர் பாாியினியல்  கூ தலால், அவ்ேவந்தர் வ ம் இவனியல் க்குத் 
தகப் பாிசிலர் ேவடம் ண்ேடா, பிறைரப் பாிசிலராக வி த்ேதா இவைன இரந்  தம் -
மகப்ப த்திக் ெகான்றனராதல் ேவண் ம். இக்க த் -- 
 
        " ாிைசப் றத்தினிற் ேசர ம் ேசாழ ம்* ேபார் ாிய 
        இாியச் சயங்ெகாண்ட ேபாதினில் யாமினி யீங்கிவைனப் 
        பாிசுக்கு நல்ல கவிபா  னால்வ ம் பாக்யெமன்ேற 
        வாிைசத் தமிழ் ைன பாாி ம் பாண் யன் மண்டலேம" 
 
    என் ம் பாண் மண்டல சதகச் ெசய் ளி ம் (64) பயில்வ  கண் ெகாள்க. 
 
        * இந் ைடயார், பாண் மண்டலச் சிறப்ைபேய கூறிப்ேபாந்தவராத ன், 
பாண் ய ம் அப்ேபாாில் இாிந்ேதா னன் எனக்கூற உடன்பட் லர் ேபா ம். 
 
    ----------- 
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    இங்ஙனம், ரவலர்க்கு இன்னானாய், இரவலர்க்கு இனியனாய் விளங்கிய நல் ைச 
வள்ளலான ேவள்-பாாி, ேவந்தர் சூழ்ச்சியால் இறந்த பின்னர், அவ க்கு 
இன் யிர்த்ேதாழராகிய லவர் ெப மானான கபிலர், அவ்வள்ளைல நீத் த் 
தமித் யிர்வாழ்தற்கு மனமிலராயி ம், அவ ைடய அறி ைடமகளிைரக் காப்பதற்கு 
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ேவெறா வ ம் இலராதல்பற்றி உயிர்ெகாண் நின் , அம்மகளிர்க்குத் தக்க அறி ம் 
ெப ைம ைடய கணவைரத் ேதடநிைனந் , அவர்க டன், * அவர்கட்குந் தமக்கும் 
ேபரன் மிக்க பறம்பிைன விட யாமேல வி த் , அப்பாாிைய நிைன ந்ேதா ம் 
பறம்பிைனத் தி ம்பி ேநாக்குந்ேதா ம் உள்ளம் ெநக்குெநக்கு கிக் கண்ணீர் 
வாரநின் , ஆற்ெறாணாத் யராற் ெபாங்கிெய ந்த அன் ைடப் பாடல்களால் 
பாாிைய ம் பறம்  மைலைய ம் கழ்ந் ெகாண்ேடெசன்  ஓ ாிற்றங்கினர். அங்கு 
அன்றிர  நிலாத்ேதான்றியேபா  அவ டனி ந்த பாாியின் அ ைமமகளிர், தாம் 
இதற்கு ந்திய நிலாக்காலத்தில் தம  அரசுநிைலயிட்ட தி ைடநகர்க்கண்ேண 
இனி  மகிழ்ந்  விைளயா ய ம், அ த்த நிலாக்காலத் த் தாம் தந்ைத யிழந் , 
தண்பறம்பிழந் , தமியராய்த் † ச்சிெலா ங்கித் யர் 
    கூரநின்ற ம் தம் ள்ளத்ேத ேதான்ற அப்ேபா , மன கி-- 
 
        "அற்ைறத் திங்க ளவ்ெவண் ணிலவின் 
        எந்ைத  ைடேயாம், எங்குன் ம் பிறர்ெகாளார்; 
        இற்ைறத் திங்கள் இவ்ெவண் ணிலவின் 
        ெவன்ெறறி ரசின் ேவந்தெரங் 
        குன் ங் ெகாண்டார்; யாம் எந்ைத  மிலேம." ( றம்-112) 
 
    என் ம் பாடைலப் பா னர். இப்பாடலால், இச்ெசய் ள் ெசய்தற்கு ஒ  
மாதத் க்கு ன், பாாி தன்னரசி க்ைகயாகிய பறம்பின் கண்தன் மகளிர் 

த ேயா டன் இ ந்  வாழ்ந் வந்தவெனன்ப  லப்ப ம். இப்பாடல் 
சங்கத்தாராற் ெறாகுக்கப்பட்ட றநா ற்றில் ஒன்றாகக் காணப்பட்டவாற்றால், 
இம்மகளிர் நல் ைசப் லவராதல் உணரப்ப ம் 
 
        * பாாி இறந்தபின், அவன் மைனவிைய ம் கபிலர் அைழத் ச் ெசன்றதாக 
இன்ைமயால், அவள் தன் கணவ டன் உயிர்நீத்தனள் ேபா ம். 
        † ச்சில் - பிறர் இ ப்  
 
    ------------ 
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    பாாிமகளிர் இ வர் என்ப  ேமேல லப்ப த ன், ஈண் ம் 'பாாிமகளிர் பா ய ' 
எனப் ெபா ப்படக் கூறப்பட்டைம பற்றி, அவ்வி வ ேம ெசந்தமிழ்ப் லைமயாற் 
சிறந்தவெரன்ப  ெதளிவாகும். லவாி வர் ேசர்ந்  ஒ பாடல் பா வ  ன்ைன 
வழக்ேக. இம்மகளிர  ெசந்தமிழ்ப் லைம, தம்ம ம்ெபறற் றந்ைதயாகிய 
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வள்ளற்பாாிக்கு ஆ யிர்த்ேதாழரான கபிலர் என் ம் லவர் தைலவர்பாற் ெபற்றதாம். 
இதன்ேமற் கபிலர் அவ் ைர வி த்  இளவிச்சிக்ேகா என்பவனிடஞ்ெசன் , 
இம்மகளிர  உயர் கு ப்பிறப்  த யவற்ைற எ த் ைரத்  இவர்கைள மணஞ் 
ெசய்  ெகாள் ம்ப  அவைனப் பா  ேவண்ட அவ டம் படாைமயால், 
இ ங்ேகாேவள் என்பானிடஞ் ெசன்  அவைன ம் அவ்வா  ேவண்ட அவ ம் 
அங்ஙனேம உடம்படானாய் ம க்க, இதற்காக அவைன னிந் பா , பாாிகு க்கும் 

ேவந்தர்க்கும் உண்டாகிய பைகைமபற்றி அரசெரா வ ம் இவர்கைள 
மணஞ்ெசய்  ெகாள்ள இையயாைமயால் மனெநாந் , கபிலர், அம்மகளிைரத் 
தமக்கினிய பார்ப்பார் சிலர்பாற்ப த் , பாாியின் பிாிவாற்றா  வடக்கி ப்பாராயினர். 
இதற்கிைடயில், கபிலர் ெசல்வக்க ங்ேகாவாழியாதன் என்ற ேசரமான்பாற் ெசன் , 
அவைனப் பத் ப்பாடல்களாற் கழ்ந் பா  றாயிரங்காண ம் அவன் 
மைலேமேலறிக் கண் ெகா த்த நா ம் அவன்பாற் ெபற்றனர் எனத் ெதாிகின்ற . 
இ ேவ பதிற் ப்பத்தி ள் ஏழாம் பத்தாவ . இவர், பாாி இறந்தபின்ேனதான், 
அவன  நற்குண நற்ெசயல்கள் ெசல்வக்க ங்ேகா வாழியாதனிட ம் இ ப்பனவாகக் 
ேகட்  அவைனக் காணச்ெசன்றனராவர். இதைன- 
 
        "பலா அம் ப த்த பசும் ண் ணாியல் 
        வாைட க்கும் நா ெக  ெப விறல் 
        ஓவத் தன்ன விைன ைன நல் ற் 
        பாைவ யன்ன நல்ேலாள் கணவன் 
        ெபான்னி னன்ன விற் பசியிைலப் 
        ன்கா ன்னத் த் தைலவ ெனங்ேகாப் 
        லர்ந்த சாந்திற் லரா ைக 
        மலர்ந்த மார்பின் மாாிவண் பாாி 
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        ழ மண் லரா இரவல ாிைனய 
        வாராச் ேசட் லம் படர்ந்ேதா னளிக்ெகன 
        இரக்கு வாேரன் எஞ்சிக் கூேறன் 
        ஈத்த திரங்கான் ஈத்ெதா  மகிழான் 
        அமரா வள்ளியன் என்ன வ நின் 
        நல் ைச தரவந் திசிேன"* 
 
    என் ம் பதிற் ப்பத்தான் (7-ம் பத் . 1) அறிக. இச்ேசரன்பால் இவர் 
ெசன்றகாலத்  இப்பாாிமகளி ம் உடனி ந்தனர்ேபா ம். இம்மகளிர் 
வரலாற்றிைனப் றநா  ஒன்ேற ைணயாகக்ெகாண்  ஆராயின், அதன்கண்-- 
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    112-ம் பாட் :- இ  பாாி மகளிர் பா ய . 
 
    113:- இஃ  அவன் (பாாி) மகளிைரப் பார்ப்பார்ப் ப க்கக்ெகாண்  ேபாவான் 
பறம் வி த்த கபிலர் பா ய . 
 
    114-:- அவன் மகளிைரக்ெகாண் ேபாம் கபிலர் பறம்  ேநாக்கியின்  ெசால் ய . 
 
    200:-இ  பாாி மகளிைர விச்சிக்ேகா ைழக்ெகாண்  ெசன்ற கபிலர் பா ய . 
 
    201:-இ  பாாி மகளிைர இ ங்ேகா ேவ ைழக் ெகாண்  ெசன்ற கபிலர் பா ய . 
 
    202:-இ ங்ேகாேவள் பாாிமகளிைரக் ெகாள்ளானாகக் கபிலர் பா ய . 
 
    236:-ேவள்-பாாி ஞ்சியவழி, மகளிைரப் பார்ப்பார்ப் ப த்  வடக்கி ந்த கபிலர் 
பா ய . 
 
        * "படர்ந்ேதான் என்ப  ற் ; அளிக்ெகன என்ப  நீ எம்ைம அளிப்பாயாக 
எனச்ெசால்  என்றவா ; இரக்கு என்ப  தன்விைன. எஞ்சிக்கூேறன் என்ப , 
உண்ைமயின் எல்ைலையக்கடந்  ெபாய்ேய கழ்ந்  ெசால்ேலன் எ- . யான், பாாி 
ேசட் லம் படர்ந்தான்: நீ எம்ைம அளிக்க: எனச் ெசால் , இரக்கெவன் வந்  சில 

கழ்ந்  ெசால்கின்ேற ம் அல்ேலன்; அஃதன்றி யான் உண்ைமெயாழியப் கழ்ந்  
ெசால்கின்ேற ம் அல்ேலன்; ஈத்ததிரங்காைம தலாகிய பாாி நற்குணங்கைள 
நின்பால் உளவாக உலகஞ் ெசால் ம் நின் கழ் நின்பாேல தரவந்ேதன்"- என்ப  
இவ்வ களின் பைழய உைர. 
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    என வ வனவற்றால், பாாிமகளிர் ஒ  சிலர் என்ப ம், அவர் பாட 
வல்லவெரன்ப ம், அப்பாாி இறந்தபின் அவன  ேதாழராகிய கபிலெரன் ம் 

லவரந்தணரால் இளவிச்சிக்ேகா இ ங்ேகாேவள் என் ம் அரசாிடம் தம்ைம 
மணஞ்ெசய்  ெகாள் ம்ப  ேவண்டப் பட்டனெரன்ப ம், அவ்வரசர் அதற்கு 
உடம்படாைமயாற் கபிலராற் பார்ப்பார் ப க்கப்பட்டன ெரன்ப ம்.* இவைரப் 
பார்ப்பார்ப் ப த்தபின் கபிலர் பிாிவாற்றா  வடக்கி ந்தன ெரன்ப ம் அறியப்ப ம் 
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        * கபிலர் பாாிமகளிைரப் பார்ப்பார்ப் ப த்தனர் என்ப , அம் மகளிைர 
அரசெரா வ ம் மணஞ்ெசய்  ெகாள்ளாைமயால்., அவைரத் தமக்கினிய பார்ப்பார் 
சிலர  பா காவ ல் ைவத்தைமேய குறிக்குெமனப் பல நியாயங்காட்  எ வர்-  
ரா.இராகைவயங்கார் அவர்கள். 
 
    இங்ஙனம், பாாிமகளிைர அரசெரவ ம் மணம் ாிந்  ெகாள்ளாைமயால், 
அவர்கைளத் தமக்கு ேவண் ய பார்ப்பார்சிலர  பா காவ ல் ைவத் த் 
தம் யிர்க்குயிராயி ந்த வள்ள றந்ததன்பின் உலத்ேத தாம் உயிர்வாழ ஒ ப்படா --" 
பாாி! நீ ம் யா ங்கலந்த நட்பிற்குப்ெபா ந்த யா ம் நின் டன் கூடப்ேபாவதற்கு 
மனமிையயாைமயால் 'நீ ஈண் த் தவிர்க' என்  ெசால் —இவ்வா  
மா பட்டைனயாத ன், நினக்கு நான் ெபா ந்தினவ னல்ேலன்; அதனால், நீஎனக்கு 
உதவிெசய்த காலங்களி ம் என்ைன ெவ த்தி ந்தைனேபா ம்; இங்ஙனமாயி ம், 
இப்பிறப்பின்கண் நீ ம் நா ங்கூ  இன் ற்றி ந்தவா ேபால, ம பிறப்பி ம் 
நின்ெனா கூ  வாழ்த்ைல விதி கூட் வதாக" என்ற க த் ப்பட— 
 
        "மைலெக  நாட மாவண் பாாி! 
        கலந்தேகண்ைமக்ெகாவ்வாய்,நீெயற் 
        லந்தைன யாகுைவ ரந்த யாண்ேட; 
        ெப ந்தகு சிறப்பி னட்பிற் ெகால்லா  
        ஒ ங்கு வரல்விடா ெதாழிெகனக் கூறி 
        இைனைய யாத , னினக்கு மற்றியான் 
        ேமவிேன னன்ைமயாேன; ஆயி ம் 
        இம்ைமேபாலக்காட் , உம்ைம 
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        யிைடயில் காட்சி நின்ேனா  
        உட ைற வாக்குக; உயர்ந்ர பாேல" 
 
    என்ற பாடலால் உள்ள கு, பிரேயாபேவசஞ் ெசய்தற்கு வடக்கி ந் * உயிர் 
நீத்தனர். இப்பாட் ல், "நட்பிற்ெகால்ல -ஒ ங்கு வரல்விடா ெதாழிெகனக் கூறி" என 
வ தலால், பாாி டன் தா ம் இறக்கத் ணிந்தி ந்த கபிலைர அவ்வள்ளல் த த்தவன் 
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என்ப  உணரப்ப ம். இங்ஙனம் கபிலைரத் த த்த , பாாி, தன்மகளிைர 
இப் லவைரக் ெகாண்  வாழ்க்ைகப்ப த்தற்குப்ேபா ம். 
 
        * வடக்கி த்தல் என்ப , கிழக்கு கமாகத் த ப்ைபகைளப்பரப்பி வடக்கு 
ேநாக்கியி ந் , தம் யிர்விடச் ெசய் ெகாள் ம் ஒ  மஹாவிரதமாம். சங்க காலத்தில் 
இவ்வழக்கு மிகுதியாக வழங்கியெதன்ப , பைழய ல்களால் நன்கறியப்ப கின்ற . 
இதைனப் 'பிராேயாபேவசம்' என்பர் வட லார். 
 
    இவ்வளேவ, றநா  த ய பைழய ல்களிற் பாாியின் வரலாறாகக் 
காணப்ப வன. ஆயி ம், பிற்காலத்தவரால் ெதாகுக்கப் பட்ட ம் பலசாித்திர 
விேசடங்கைளக் ெகாண்ட மான தமிழ் நாவலர் சாிைத என் ம் னின் , 
பாாிமகளிர் பார்ப்பார்ப் ப க்கப் பட்டபின் நிகழ்ந்த ேவ சில ெசய்திகைள ம் 
"ஔைவயார்" என்ற வியாசத்ேத, ேஸ சம்ஸ்தான வித்வான்  ரா. 
இராகைவயங்கார் அவர்கள் எ தியி க்கிறார்கள். அைவயாவன:- கபிலர், அரசர் 
ஒ வ ம் இையயாைமயாற் பாாிமகளிைர மணம் ாிந்  ெகா க்கவியலாமல், 
அவைரத் தமக்கு ேவண் ய பார்ப்பார் சிலர  பா காவ ல் ைவத் விட் த் தாம் 
வடக்கி ந்  உயிர் நீத்தனர் - என்ற ெசய்தி, ஔைவயார் என் ம் அ ந்தமிழ் 

தாட் க்குத் ெதாியவர, அவர் ேமனிகழ்ந்தவற் க்கு மனெநாந் , அப்பாாி மகளிர் 
இ ந்த தி க்ேகாவ ர்க்குச் ெசன் , அம்மகளிைரக்கண் , அவர்க்கு ேநர்ந்த 
ெப ந் யர்க்கு மிக ம் வ ந்தி, மைழயால் நைனந்  வந்த தமக்கு அவர்கள் ஒ  
நீலச்சிற்றாைட அளிக்க, அப்ேபா -- 
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        "பாாி பறித்த பறி ம்* பைழய ர்க் 
        காாியன் றீந்த கைளக்ேகா ம்† --ேசரமான் 
        வாராேயா என்றைழத்த வார்த்ைத ம்‡ இம் ன் ம் 
        நீலச்சிற் றாைடக்கு ேநர்" (தமிழ்நாவலர் சாிைத) 
 
    என்ற அழகிய பாடைலப்பா , அன்றிர  அவர்கள் தமக்கிட்ட இைலக்கறிய ைத 
உண் மகிழ்ந் -- 
 
        " ெவய்தாய் ந விதாய் ேவண்டள ந் தின்பதாய் 
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        ெநய்தா னளாவி நிைறயிட் ப்--ெபாய்ேய 
        அடெகன்  ெசால்  ய தத்ைத யிட்டாள் 
        கடகஞ் ெசறியாேதா ைகக்கு" (௸) 
 
        * ஔைவயார் பாாிபாற் பாிசில் ெபறச் ெசன்றேபா , அவ்வள்ளல் இவள ைம 
ெப ைமயறிந்  இவைரப் பிாிதற்கு இயலா  பாிசில் நீட் த்தனனாக, இவர் 
அவைனப் பாிசிலீந்  வி க்கும்ப  வற் த்த, அவ்ேவண் தைல அவன் 
ம த்தற்கியலானாய் ேவண் யவற்ைற அளித்  வி த் ம், இவர் பிாிவாற்றா  
தன்பால் இவர் தி ம்பிவரச் சூழ்ச்சிெசய் , இவர்ெசல் ம் வழியிற் சிலைரப் ேபாக்கித் 
தன்பாற்ெபற்ற ெபா ள்கைளப் பறித் வ ம்ப ெசய்ய, அதனால் ெபற்ற 
பாிசில்கைளயிழந்த ஔைவயார், பாாிெயண்ணியப ேய மீண் வந்  அவ்வள்ள டம் 
நிகழ்ந்தைத அறிவிக்க, அவன் கத்தால் ெநாந் , அவர் மீண்டைமக்கு அகத்தால் 
உவந்  ெந ங்காலம் அளவளாவிப் ெப மகிழ்ெவய்தி, ன்னி ம் மிகுதியாக 
அ ம்ெபா ள் நல்கி வி த்தனன்" என ம்; 
 
        † பைழய ர்க்காாி என்பவனிடம் ெசன்றி ந்த இவர், அவன்பாற் பாிசில் ெபற்  
ேவற் ர்ேபாக ெவண்ணிக், ெகால்ைலப் றத்ேத கைளெய க்குமிடத்தில் நின்ற 
அவன்பாற் ெசன்றாராக, இவர  உள்ளக்குறிப்ைப உணர்ந்த அக்காாி, இவர்பிாிதற்கு 
உடம்படா  சிலகாலம் தங்கும்ப  சூழ்ந் , அக்கைளெய த்த விடத்ைத அளத்தற்குாிய 
ேகாெலான்ைற இவர்பாற் ெகா த்  இதைன அளந் வ க என்  கூறி அவன் 
ேவ ெதாழில்ேம ட் ச் ெசல்ல, இவ ம் அங்ஙனேம அளந்  அன்  
விைடெபறக்கூடாைமயால் பின் ம் அவன்பாற் சிலகாலந் தங்கினார் என ம், 
 
        ‡ ேசரன் அரண்மைனயில், வி ந்திற்குவந்த பல டன் ஔைவயா ம் உண்டற்கு 
இ ந்தேபா , ஆங்கு ேவ  ெபாிய வி ந்தினெனா வன் குந்தானாக, ேசரமான் 
அவ ண்ணத்தக்க இடம் ஒழிக்க நிைனந் , ஆண் ள்ள பல ம் ேவற்ேறாராத ன் 
ஒன் ஞ்ெசால்ல இயலானாய்த், தன் அன்பிற்குாிய ெப ந்தமர் இவ்ெவௗைவயாேர-
யாயி ந்தப யால், இவைரேநாக்கி ' ஔைவேய! வாராய்' என ஆண் நின்  வ மா  
அைழக்க, இவர், வந்தவ க்குத் தம்மி ப்பிடத்ைதக் ெகா த் ப் பின் அச்ேசர டன் 
உண்டனர்" என ம் கூ வர்; இம் ன் ம் எவ்வா  ேபரன்ேபய யாகப் பிறந்தனேவா, 
அவ்வாேற நீலச்சிற்றாைட, ெகா த்த ம்: ஆத ன், இைவ தம் ள் ஒக்கும் என்றவா . 
இப்பாட் ல், கல ம்' என ம், 'வாராய் எனவைழத்த வாய்ெமாழி ம்' என ம் 
பாட ண் . 
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    என்ற ெவண்பாைவக் கூறி, அவர்கைள நன்னிைலயில் நி த் ங் கவைலேய 
ெபாி ைடயராய், ஆண் ந்த ெதய் கன் என் ம் அரசெனா வைன, இவர்கைள 
மணம் ாி ம்ப  ேவண்  உடம்ப வித்தனர். அவ்வரசன் உடம்பட்ட ம், 
இத்தி மணத்திற்குத் தாம்ெபற்ற ெதய்வத்தன்ைமயால் ேவண் வன அைனத் ம் 
உண்டாக்கி, ேவந்தர்க்கும் பாாிகு க்கு ள்ள பைகைம ம் ேபாக்கி, 
அம் ன்றரசைர ம் தம் அறிவின் வ ைமயாற் ேகாவ ர்க்கு வரவைழத்  அப்பாாி 
மகளிர  ெப மணத்ைதச் சிறப்ப இயற்றினர். இவ்வா , பாாி மகளிர் மணம் 
ஔைவயாராற் சிறக்க நிகழ்த்தப்பட்டைம அறியப்ப தலால், ' கபிலர் பாாிமகளிைரப் 
பார்ப்பார்ப் ப த்தன' ெரன்ப , அவர் அம்மகளிைரப் பார்ப்பார  பா காப்பில் 
ைவத்தைமையேய குறிக்கும். இப்ெப மணத்தில் ஔைவயார், பனந் ண்டம் 
பழந்தர ம், ெபண்ைணயா  ெநய்பால் தைலப்ெபய்  வர ம், வானம் ெபான்மாாி 
ெபாழிய ம் பா த் தம  ெதய்வவாக்கின் வ ைம உணர்த்தினர் என்பர். 
ெபண்ைணயா  இவர் பாட க்கு ெநய்பால் ெகாணர்ந்  வந்த கைத, வில் த் ரர் 
மகனார் வரந்த வாரா ம்-- 
 
        " ஔைவபா ட க்கு ந ெநய்பால் ெப கி 
        ய ந்தமி ழறிவினாற் சிறந்  
        * * * 
        ெதய்வமா நதிநீர் பரக்குநா டந்தத் 
        தி ைனப் பா நன் னா " 
 
    என எ த்தாளப்பட்டைம காண்க. ேமற்கூறியவற்ைற ெயல்லாம் தமிழ் நாவலர் 
சாிைதயில்--- 
 
        " ஔைவயார் அங்கைவ சங்கைவையத் ெதய் க க்குக் கல்யாணம் 
        பண் விக்கிறேபா  ஓைலெய த விநாடகைன அைழத்த ெவண்பா. 
 
        ஒ ைக யி ம ப்  ம்மதத்  நால்வாய்க் 
        காி வக் கங்காளன் ெசம்மல்--காி கவன் 
        கண்ணால ேவாைல க ெத த வாராேனற் 
        றன்னாண்ைம தீர்ப்பன் சபித் . 
 
    ------------- 
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    ேசர ேசாழ பாண் யர்க்கு விநாயகென தப் பா ய ெவண்பாக்கள். 
 
        ேசரலர்ேகான் ேசரல் ெச ம் ந் தி க்ேகாவ 
        ரள ந் தான்வ க உட்காேத -- பாாிமகள் 
        அங்கைவையக் ெகாள்ள அரசன் மனமிையந்தான் 
        சங்கியா ேதவ க தான். 
 
        கார்மன்னன் ெபான்னித் தி நாடன் ேசாழன் 
        தகாெதன்  தானங் கி ந்  - நகாேத 
        க க வ க க க்ேகாவ ர்க்கு 
        வி யல் பதிெனட்டா நாள். 
 
        ைவயத் ைறவன் ம ரா ாித்ெதன்னன் 
        ெசய்யத் தகாெதன்  ேதம்பாேத - ைதயற்கு 
        ேவண் வன ெகாண்  வி யல்பதி ெனட்டாநாள் 
        ஈண்  வ க இையந் . 
 
    வ ம் வந்தேபா  பனந் ண்டத்ைதப் பா ய . 
 
        திங்கட் குைட ைடச் ேசர ஞ் ேசாழ ம் பாண் ய ம் 
        மங்ைகக் க கிட *வந் நின் றார்மணப் பந்தாிேல 
        சங்ெகாக்க ெவண்கு த் தீன் பச் ேசாைல சலசலத் க் 
        ெகாங்கிற் குறத்தி குவி ைல ேபாலக் கு ம்ைபவிட்  
        ங்குக்கண் ற்றி ய க்கண் க த்  னிசிவந்  
        பங்குக்கு ன்  பழந்தர ேவண் ம் பனந் ண்டேம. 
 
    அந்தக் கல்யாணத்தில், ெபண்ைணயாற்ைறப் பா ய . 
 
        த்ெதறி ம் ெபண்ைண நீ ர தவிர்ந்  
        தத்திவ  ெநய்பால் தைலப்ெபய்  - குத்திச் 
        ெச மைலத்ெதய் கன் தி க்ேகாவ ர்க்கு 
        வ மளவிற் ெகாண்டா  வா. 
 
        * அ கி தல் -- ஒ மணவிைன. 
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    அப்ேபா  வ ணைனப் பா ய . 
 
        "க ைணயா ந்தக் கட லகங் காக்கும் 
        வ ணேன மாமைலயன் ேகாவற் -- ெப மணத்  
        நன்மாாி தாழ்க்ெகாண்ட நன்னீ ர தவிர்த் ப் 
        ெபான்மாாி யாகப் ெபாழி." 
 
    என வ வனவற்றால் அறியலாம். இவற்றால், அங்கைவ சங்கைவ ெயன்பார் 
பாாிமகளிர் என்ப ம், அம்மகளிர் தி க்ேகாவ ாில் ெதய் க ெனன் ம் அரச க்கு 
மணஞ்ெசய்யப்பட்டனெரன்ப ம், இம்மணம் ஔைவயார  அறிவின் மாட்சியா ம் 
ெதய்வத்தன்ைமயா ம் சிறப்ப நிகழ்த்தப்பட்ட ெதன்ப ம், ஔைவயார் 

ேவந்தைர ம் இம் மணத்திற்கு 'உட்கா ' 'நகா ' 'ெசய்யத் தகாெதன்  ேதம்பா ' 
வ க என்றைழத்தைமயால், பாாிகு க்கும் அவ்ேவந்தர்க்கும் உண்டாகிய பைழய 
ெசற்றம்ேபாக்கி வ க என்றன ெரன்ப ம், பிற ம் ஆராய்ந்தறியப்ப ம். ேமற்குறித்த 
பாட ள் "பாாி மகள் - அங்கைவையக் ெகாள்ள அரசன் மனமிையந்தான்" என்ப , 

ன் அரசர் சிலர் இம்மகளிைரக்ெகாள்ள மனமிையயாைம குறிப்பதாம். 
 
    இனி, ேவள் பாாியின் மகளிர் இ வ ம், லவர்ெப மானாகிய கபிலர்பாற் பயின்  
வந்ததற் ேகற்ப நல் ைசப் லைமேய யன்றி, வைரயா வள்ளிேயானாகிய பாாிமகளிர் 
என்றதற்ேகற்ப வள்ளற்றன்ைம ம் உைடயராயி ந்தனெரன்ப , 
 
        "மாாிெயான் றின்றி வறந்தி ந்த காலத் ம் 
        பாாி மடமகள் பாண்மகற்கு -- நீ ைல ட் 
        ெபான்றந்  ெகாண்  காவாக* நல்கினாள் 
        ஒன் றா ன்றிேலா வில்." 
 
    என் ம் பழெமாழிச் ெசய் ளா ம் (171) "மாாிெயன்ப ெதான்றின்றி உலகம் 
வற்றியி ந்த காலத் ம் பாாிமடமகளிர், இரந்  வந்தாெனா  பாண்மகற்குச் 
ேசா ெபறாைமயால் உைல ட் 
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    ெபான்ைனப் ெபய் ெகாண்  திறந்  ேசாறாகேவ நல்கினாள்; ஆதலால் 
ஒ ன்ப றாத மைனயில்ைல என்றவா . அல்ல உம், ேசா ம் அாிதாகிய 
காலத் ப் ெபான்ேன ேசாறாக உதவினாளாதலால், ெசன்றிரந்தால் ஒ  பயன்படாத 
மைனயில்ைல எ- ." - என் ம் அதன் பைழய உைரயா ம் அறியப்ப ம். 
 
        * கா - உண . " காக்காைலப் க்ெகதிர்ப்பட் ழி" என்றார் ெதால்காப்பிய ம். 
 
    ேமற் கூறியவா , மத்-ரா. இராகைவயங்கார் அவர்களால் ஆராய்ச்சிேயா  
எ தப்பட்ட பாாிமகளிர் மணச்ெசய்திையப் ெபாி ம் ஆதாித்  நிற்கும் 
சாஸனெமான்  'ெசந்தமிழ்ப்' பத்திாிைகயில் மாந் - . அ. ேகாபிநாதராயர் 
அவர்களால் ெவளியிடப்பட் ள்ள * இற்ைறக்குத் ெதாள்ளாயிரம் ஆண் கட்கு ன் 
ேசாணாடாண்ட தல் இராஜராஜேசாழன் காலத்ேத தி க்ேகாவ ர் 

ரட்டாேனச்சுரர் ேகாயி ன் கர்ப்பக்கிரகத்திற் ெபாறிக்கப்பட்ட ம், அகவல் வ வில் 
அைமந்த மான அச்சாஸனத்திற் கண்ட தி க்ேகாவ ர் விேசடங்க ள்ேள, 
இவ்வியாசத் க்கு இன்றியைமயாத சாித்திரப்பகுதிெயான் ம் அ யில்வ ம் அழகிய 
அ களிற் காணப்ப கிற . 
 
        "வன்கைர ெபா  வ னற் ெபண்ைணத் 
        ெதன்கைர ள்ள ; தீர்த்தத் ைறய ; 
        ெமாய்ைவத் திய  த்தமிழ்க் கபிலன் 
        ாிவண் டடக்ைகப் பாாிதன் னைடக்கலப் 
        ெபண்ைண மைலயற் குதவிப் ெபண்ைண 
        யைல ன ல வத் தந்தாிக்ஷஞ் ெசல 
        மினல் கும் ேப ெறண்ணிக் 
        கனல் குங் கபிலக் கல்ல , னல்வளர் 
        ேபெரட் டான ரட்டானம் 
        அைனத்தி  மநாதி யாய ;" 
 
    * "ெசந்தமிழ்" ெதாகுதி-4; பகுதி - 5; பக் - 232 
 
    இவ்வ களிேல, கபிலர், தம்பால் அைடக்கலமாக ைவக்கப்பட்ட பாாிமகைள 
மைலய க்கு மணம் ாிவித் ப் "பைசந்தாாிற் றீர்த ற் றீப் குத னன் " என்ற 

ைரப்ப , ெபண்ைணநதியின் மத்தியில் 
   
  ------------ 
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    ேப  க தி அக்கினியிற் பிராேயாபேலசஞ்ெசய்தனர் என ம்,* அப் லவர் 
அங்ஙனம் அக்கினிப் பிரேவசஞ்ெசய்த கல்ைல ைடய  ரட்டானங்களில் 
அநாதியாகிய தி க்ேகாவ ர் என ம் கூறப் பட் த்தல் காணத்தக்க . இச் 
சாஸனத்தால், பாாிமகளிர் பார்ப்பார்க்கு மணஞ்ெசய்யப்பட்டவர் அல்லெரன்ப ம், 
தி க்ேகாவ ைர ஆண்ட மைலயமா க்ேக அவர் மணம் 

ாிவிக்கப்பட்டனெரன்ப ம் ெவள்ளிைடமைலேபால் விளங்குவன அன்ேறா. ஆயின், 
ஐயங்காரவர்கள் எ தியவா , பாாி மகளிர் தி மணம் ஔைவயாரால் 
நிகழ்த்தப்பட்டெதன்  காணப்படாமல், கபிலரால் நிகழ்த்தப் ெபற்றதாக 
இச்சாஸனத் க் காணப்ப கிற . இதனால், பாாி மகளிர் இ வ ள்ேள த்தவைள 
மைலயற்கு மணம் ாிவித்  இைளயவைளக் கபிலர் தமக்கு ேவண் ய பார்ப்பார் 
சிலர  பா காவ ல் ைவத்  வடக்கி க்க, அவ் விைளயவைளத் ெதய் கன் என் ம் 
மைலயமா க்கு ஔைவயார் பின் மணம் ாிவித்தனர் என்  ெகாள் தல் 
ெபா ந் வதாம். பாாிமகளிர் மணத்ைதப்பற்றி ஔைவயார் ேசர க்கு 
வி த்தபாட ல் "பாாிமகள் - அங்கைவையக் ெகாள்ள அரசன் மனமிையந்தான்"† என 
அவ்வி வர் மண ங் கூறா  ஒ த்தி ெசய்திேய கூறப்பட் த்த ம், ேமேல குறித்த 
சாஸனப்பகுதியில் "பாாி தன் னைடக்கலப்-ெபண்ைண மைலயற்குதவி" என அவ்வா  
ஒ த்தி மணேம கபிலர் நிகழ்த்தியதாகக் கூறப்ப த ம், பாாி மகளி வர் மண ம் 
ஒ வரால் நிகழ்த்தப்பட்டதில்ைல என் ம் ஊகத் க்குத் தக்க சான்றாகின்றன. 
தமிழ்நாவலர்சாிைதக் குறிப்பி ம் சாஸனத் க்கண்ட ெசய்திேய மதிப் க்குாிய-
தாதலால், அங்கைவ சங்கைவயி வர் மண ம் ஔைவயாரால் நிகழ்த்தப்பட்டதாக ௸ 
சாிைதக்குறிப் க் கூ வதில், அவ்வி வ ள் இைளயவள் மணேம அப்ெபண் லவரால் 
நடத்தப்பட்டெதன்  -- ேமற்குறித்த சாஸனத் க் ேகற்ப்பக் ெகாள் தல் ெபாி ம் 
ெபா த்த ைடயதாகத் ேதாற் கின்ற . 
 
        * இதனால், கபிலர் வடக்கி ந்தனெரன்ற றநா ற் ச் ெசய்தி அக்னியிற் 
பிராேயாபேவசஞ் ெசய்தைதக் குறித்ததாகக் ெகாள்ளத்தக்க . 
        † இப் பாடல், பிற்காலத் த் திாிந்  வழங்கப்பட் வ வதில், அங்கைவ சங்கைவ 
யி வர் மண ம் ஔைவயார் நடத்தியதாகேவ கூறப்பட் ள்ள . 
 
    ------------------ 
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    இங்ஙனம், பாாிமகளிர  மணநிகழ்ச்சி பைழய பாடல்களி ம் சாஸனத்தி ம் 
ெதளிவாகக் கூறசப்பட் க்க, அம் மகளிர், சிங்கள ேதசத்தரசனாய் ேவற்  
ேவந்தனால் தன்னா கவரப்பட் ச் ேசரேனா  குந்தி ந்த பாாிசாலெனன்பான் 
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மகளிர் எனப் பிறசில ேவ பா க டன் பின் ல்களில் வழங்கப்பட் ள்ள ; இதைன 
அ யில்வ ம் அண்ணாமைலச்சதகச் ெசய் ளிற் காண்க. 
 
        "சிங்கள ெம ந்ேதய தா  மன்னவன் 
               சிறந்தேபர் பாாி சாலன் 
           ெசய்ெமய்த் தவத்தா தித் நற் குணேம  
               சி மியங் கைவசங்கைவ 
        மங்ைகேயா ாி வைர வளர்த்ெத த் ெதௗைவயார் 
               மா கக் கணபதி ைகயான் 
           மணேவாைல ெய தி ம் மன்னைரக் ேகாவ ர் 
               வரவைழத் த கிடற்ேக 
        தங்கிய பனந் ண்ட மரமாகி ேயபழந் 
               தரநதிப் ெபண்ைண ெநய்பால் 
           தான்வரப் பா யப் ெபண்கைளத் ெதய்விகத் 
               தைலவன் மணம்  ணரேவ 
        யங்குத  ெமௗைவெதா  ைமங்கரன் தந்ைதேய 
               ய ள்ெப  வசந்த ராயர் 
           அண்ணாவி னிற் திெசய் ண்ணா ைலக்குாிய 
               அண்ணா மைலத்ேத௶வேன." 
 
    இங்ஙனம், ெதன்னாட் ல் ஆட்சி ாிந்த சிற்றரசன் ஒ வைன இன் ந் 
ெதற்ேக ள்ள சிங்களநாட்டவெனன்  வடக்க ள்ேளார் ெகாண்ட ம், பிற 
மா பா ம் நம் நாட் க்குப் தியனவல்ல. உண்ைமக் கைதகள் பிற்காலத்தில் மாறி 
வழங்குவன இ ேபாற் பலவாம். ேமற்கூறியவற்றால் ேவள் பாாியின் வரலா  
ஒ வா  உணரத்தக்க . 
 
    இனி, பாாி ைடய நா ம் மைல ம் யாண்ைடயன? என்ப  ஆராயற்பால . 
பாண் மண்டல சதகத்தில்-- 
    ------------ 
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        " ாிைசப் றத்தினிற் ேசர ஞ் ேசாழ ம் ேபார் ாிய 
        இாியச் சயங்ெகாண்ட ேபாழ்தினில் யாமினி யீங்கிவைனப் 
        பாிசுக்கு நல்ல கவிபா  னால்வ ம் பாக்யெமன்ேற 
        வாிைசத் தமிழ் ைன பாாி ம் பாண் யன் மண்டலேம" 
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    என்  கூறப்பட் த்தலால், பாாி பறம் நா  பாண்  மண்டலத்ைதச் 
சார்ந்தெதன்ப  அறியப்ப ம். ம ைரயி ள்ள பைழய சிைறக்கூடத்  
வட றச்சுவாி ள்ள கல்ெல த்தி ம்* இப்பறம்  நாட்ைடப்பற்றிக் 
கூறப்பட் க்கின்ற . இனி, பாண் நாட் த் தி ப் த் ர் சிவன்ேகாயில் 
ெதன்மதி ற் ெபாறிக்கப்பட் ள்ள பாண் யன்- குலேசகரன் சாஸனங்களில்,† " 

றமைலநாட் ப் ெபான்னமராவதி- ைடயான் தி க்ெகா ங்குன் ைடயான்" 
என வ தலால், றமைலநா  என்பெதான்  பாண் நாட் ன்கண் இ ந்த 
ெசய்திேயா , ெபான்னமராவதி, ெகா ங்குன்  என் ம் ஊர்கள்‡  அத ள் 
அடங்கியி ந்தைம ம் ெதாியலாம். இப் றமைலநா , பாாியின் 'பறமைலநா ' 
எனப்ப வதின் ம உப் ேபா ம். இதற்ேகற்ப, அப்பக்கத் க் ெகாட்டாம்பட்  
மைலப்பகுதிையச் ேசர்ந்த கூற்றம் 'பிரமநா ' என இன் ம் வழங்குகின்ற : இ ம் 
ஒ கால் பறம் நா  என்பதின் திாி  ேபா ம். 
 
    இவ் கங்க க்கு ஏற்பேநாக்குமிடத் , பாாியின் பறம்  அல்ல  பறமைல, 
ெகாட்டாம்பட்  தி ப் த் ர்ப் பக்கங்களில் உள்ளெதா  மைலயாகேவ ெகாள்ளத் 
தக்கதாம்; ஆயின், இப்ேபா  'பிரான்மைல' என வழங்குவைதேய பாாிமைலயாகக் 
ேகாடல் ெபாி ம் ெபா த்த மாெமன்க. ஒ தைலயாகக் கூ மிடத் , 
இப்பிரான்மைலேய பறமைலயாகச் ெசால்லத் தைட மில்ைலயாம். என்ெனனில், 
பாண் நாட் த் ேதவாரம்ெபற்ற தலங்க ள் ெகா ங்குன்றெமன வழங்கும் 
இம்மைலயிற் றி க்ேகாயில்ெகாண்ட சிவபிரா க்குப் பாாீசுவர ைடயார் 
 
        * இக்கற்கள் ேவேறார் இடத்தினின்  ெபயர்த் க் கட்டப்பட்டைவ யாதலால், 
அதன் சாஸனங்கள் பிறழ்ந்  அங்கங்ேக காணப்ப கின்றன. 
        † இைவ, இன் ம் யாவ ங் கண்  வாசிக்கும் நிைலயில் உள்ளன. 
        ‡ இவ் ர்கள், தி ப் த் ர்ப்பக்கத்  உள்ளைவ. ெகா ங்குன்றம்-பிரான்மைல. 
 
    -------------- 
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    என்ெறா  தி நாமம் பைழய சாஸனெமான்றில் உள்ளெதன்  ெதாிகிற *. 
இதனால், அத்தி ப்பதிக்குப் 'பாாீசுவரம்' என்றெபய ம் ன்னா ல் வழங்கிவந்தைம 
விளங்கும். பாாீசுவரர்க்குாிய தலம்- பாாீசுவரம்; பாாீசுவரர் என்பதற்குப் பாாி 
என்பா க்கு அ க்ரகம் ாிந்த ஈசுவரர்; அல்ல  பாாி சித்த ஈசுவரர் என்பன 
ெபா ளாகும்; இராேமசுவரம், நாேகசுவரம், பட்டீசுவரம் என்பவற் க்கும் இராமன், 
ஐந்தைலநாகம், பட்  என்பாள்-இவர்கட்கு அ ள்ெசய்த அல்ல  இவர்கள் சித்த 
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தலெமன்பேத ெபா ளாமா  காண்க. ஆகேவ, பாாியின் பறமைல இன்னெதன்ப  
இப்ேபா  ெவள்ளிைட மைலயாயிற்றாம். இப்பறம் மைல 'பிரான்மைல' என 
இக்காலத்  வழங்குவதாயி ம், அதன் பைழயெபயர் ெகா ங்குன்றம் என்பதாகேவ 
ெதாிகின்ற . இதனால், 'பாாிமைல' அல்ல  'பறமைல' என்பைதேய, (சிவபிரான்மைல 
எனப் ெபா ள்ெகாண்ட) பிரான்மைல எனப் பிற்காலத்தார் வழங்கினேரா என ம் 
ெகாள்ளக்-கிடக்கின்ற . இ , வைளந்த குன்றமாத ன் ெகா ங்குன்றெமன் ம் 
ெபயர் ெபற்ற . பைழய சங்க ல்களிற் கூறப்பட்டவாேற, இம்மைல வள ம் 
ெப ைம ம் வாய்ந்தி த்தேலா , சிைதவற்ற பைழய அர ம் இனிய நீர்ச்சுைனக ம் 
ேதன்மிகுதி ங்ெகாண் , பாண் நாட் ன் கீழ்ப்பக்கத் க்குாிய ெப மைலயாக 
விளங்குகின்ற . இப்பறமைலயின் ெதாடர்ச்சியாக ள்ள மற்ெறா பகுதி " வராபதி 
நா " என இக்காலத் ம் வழங்கிவ தல் பைழயேவளிர் இப்பக்கத்ேத ஆட்சி ாிந்தவர் 
என்பைதக் குறிப்பிக்கின்ற . † இதற்ேகற்ப, பிரான்மைலயி ம் அதைனய த்த சில 
இடங்களி ம் ேவளாள வகுப்பினாின் "ேவளார்" என் ங் கு ப்ெபயர்ெபற்ற சி  
கூட்டத்தார் இன் ம் வசித் வ தல் கவனிக்கற்பால . இவற்றால், பாாிய  நா ம் 
மைல ம் நன்கு விளங்குமா  கண் ெகாள்க. 
 
        * இச்ெசய்திைய எனக்கு அன் டனறிவித்தவர், தி வனந்த ரம் சிலாசாஸன 
அத்யக்ஷ ம் என்னண்ப மான மாந்- . அ. ேகாபிநாதராயர் அவர்கள் M.A., 
இவர்கள் அச்சாஸன ள்ள இடத்ைத ங் குறித்த ப் வதாகத் ெதாிவித் ள்ளார்கள். 
        + வராபதி, ேவளி ைடய ஆதிநாதர் என்ப  இவ்வியாசத் ெதாடக்கத்ேத 
விளக்கப்-பட்ட . வரங்குறிச்சி என் ம் ஊ ம் இப்பக்கத் ண் . 
    - 
    ----------- 
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    நன்னன் ேவண்மான் 
    நன்னன் ேவண்மான் என்பவன், சங்கநாளிேல தமிழகத்திற் ெப வள்ளலாக 
விளங்கிய ஒ  சிற்றரசன். இவன் ேவளிர் குலத்ைதச் ேசர்ந்தவெனன்ப , இவ க்கு 
வழங்கும் 'ேவண்மான்' (அகம்-97.)'ேவள்'(மைலப கடாம்-94.) என் ம் அைடகளால் 
விளங்குகின்ற . ேவண்மான்-ேவளிர் தைலவன்.* சங்க ல்களிேல, நன்னன் என் ம் 
ெபய ைடயாாி வர் காணப்ப கின்றனர். இவாிெலா வன் பத் ப்பாட் ல் 
ஒன்றாகிய மைலப கடாம் ெகாண்டவன். அப் பாட் யற்றிய இரணிய ட்டத் ப் 
ெப ங்குன் ர்க் ெகௗசிகனார் தாம் பா ய ேவண்மாைன நன்னன் ேசய் நன்னன் 
என்  (மைலப -அ -64.) கூ தலால், மற்றவனாகிய நன்னன் இவ்ேவண்மா ைடய 
தந்ைதெயன்  ெதாிகின்ற . இவ்வி வ ள் மகனாகிய நன்னேன லவர் கழ்ச்சிக்கு 
இலக்காக விளங்கியவன். இவைன 'நன்னன் ஆய்' என ம் வழங்குவர் (அகம்-356) . 
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பத் ப்பாட் ல் இந்நன்னற்குப் 'பல்குன்றக்ேகாட்டத் ச் ெசங்கண்மாத் ேவள்" 
(பத் ப்பாட் -பக்-372) என் ம் அைட ெகா க்கப்பட் த்தலால், இவன்நா  
†பல்குன்றக்ேகாட்டெமன் ம் ெபயர் ெகாண்டெதன்ப ம், இவன் தைலநகர் 
ெசங்கண்மா என்ப ம் ெவளியாகின்றன.‡ இவன் மைலநா  ஏழிற்குன்றம் (அகம்-152, 
359) என ம் வழங்கும். அஃ  ஏ  மைலப்பகுதிகைளேக ெகாண் ந்தைமயால் 
அப்ெபயர் ெபற்றதாகத் ெதாிகின்ற . பல்குன்றக்ேகாட்டம் 
 
        * ெதாண்ைடமான், ேகாமான் என்பவற்றிற்ேபால, 'மான்' விகுதி தைலைமச் 
சிறப் ணர்த் வ . ேவண்மான் என்பதன் ெபண்பால் ேவண்மாள் என்ப ; 
இளங்ேகாேவண்மாள், ேவண்மாள் அந் வஞ்ெசள்ைள எனச் சிலப்பதிகாரத் ம் 
பதிற் ப்பத்தி ம் ைறேய பயின் ள்ளைம காண்க. 
        † இக்ேகாட்டம் பிற்காலத் ச் சாஸனங்களி ம், கூறப்ப கிற . " மண்ைடக் 
குலநாட்  கமங்கலப்பற் " இக்ேகாட்டத்ைதச் சார்ந்ததாம். ( South Indian 
Inscriptions. Vol.I. p.102--5.) 
        ‡ இப்ெபயேர இன் ம் வழங்குவ ; பிற்காலத்ேத ஆங்கிேலயர்க்கும் ஐதர் 
ஆ க்கும் ேபார்நிகழ்ந்த களமாகிய ெசங்கண்மா இ ேவ. 
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    என் ம் ெபயர் வழக்கின் காரண ம் இ ேவயாதல்ேவண் ம். இவ்ெவ  
மைலகளி ேல-பாழிச்சிலம்  (அகம்-152) நவிரம் (மைலப -579) என்ற இரண்ேட 
இப்ேபா  ெதாிவன. நன்னனாட் ல்,பாழி (அகம்-208,258,375) பாரம் (௸152) பிரம்  
(௸-356) விய ர் (௸-97)என்ற ஊர்க ம், ேசயா  (மைலப -474) என் ம் நதி ம் 
இ ந்தனெவன்ப  ன் ல்களால் அறியப்ப கிற . இவன  பாழிச்சிலம்பிற் 
பைழயேவளிரால் மிகுக்கப்பட்ட ெபாற்குவியல் ெபாி ம் உண்ெடன்பர் பரணர்.(257) 
இவனாண்ட பல்குன்றக்ேகாட்டநா ,இப்ேபா  வடஆர்க்கா , ெதன்னார்க்கா  
'ஜில்லா'க்களில் அடங்கி ள்ளதாகும்.* நன்னன  நவிரெமன் ம்†  மைலேமல் 
'காாி ண் க் கட ள்' எனப்ெபற்ற சிவபிரான் ேகாயிெலான் ண்  என்பர். (மைலப  
-74)அகநா ற்றிற் "பா நர் ெச ேன-அ ங்கு ம் ெபறிந்த ெப ங்கல ெவ க்ைக-
சூழா  சுரக்கும் நன்னன்" (349)" இைசநல் லீைகக் களி சு வண்மகிழ்ப்-பாரத் த் 
தைலவன் ஆர நன்னன்" (152) என இவன் கழப் ப தேலா , மைலப கடாத்தில் 
அ யிற் வ மா ம் சிறப்பிக்கப் ப கின்றான். 
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        * றநா ற் ப் பதிப்பி தியி ள்ள  ெவங்ைகயர் அவ ர்கள் குறிப் ப் பார்க்க. 
        † இஃ  அண்ணாமைல ேபா ம்? 
 
        "வின்னவில் தடக்ைக ேமவ ம் ெப ம் ண் 
        நன்னன்ேசய் நன்னற் படர்ந்த ெகாள்ைகெயா  
        ெதாைலயா நல் ைச லகெமா  நிற்பப் 
        பலர் றங் கண்டவ ர ங்கலந் தாீஇப் 
        லேவார்க்குச் சுரக்குமவ னீைக மாாி ம் 
        இக நர்ப் பிணிக்கு மாற்ற ம் க நர்க் 
        கரசு  ெகா ப்பி  மமரா ேநாக்கெமா  
        த் ளி ெபாழிந்த ெபாய்யா வானின் 
        யா  சுரக்குமவ னாண்மகி ழி க்ைக ம் 
        நல்ேலார் குழீஇய நாநவி லவயத்  
        வல்லாரா யி ம் ற மைறத் ச்ெசன் ேறாைரச் 
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        ெசால் க் காட் ச் ேசார்வின்றி விளக்கி 
        நல் தி னியக்குமவன் சுற்றத் ெதா க்க ம் 
        பாயி ள் நீங்கப் பகல்ெசய்யா எ த ம் 
        ஞாயி றன்னவவன் வைசயில் சிறப் ம் 
        ேகளினி ேவைளநீ ன்னிய திைசேய." 
 
    எனக் காண்க. ம ைரக்காஞ்சியில்,ம ைரயில் நிக ம் பலவைக உவைக 
ஆரவாரங்கைளப்பற்றிக் கூ ம்ேபா ,மாங்கு  ம தனார் என்ற லவர்,"ேபாிைச 
நன்னன் ெப ம்ெபயர் நன்னாட்-ேசாி விழவினார்ப் ெப ந்தாங்கு" (அ -610,619) 
என்  உவமிக்கின்றார்; இதனாற் ெசங்கண்மாவில் நன்னன்ேவண்மான  பிறந்த நாட் 
ெகாண்டாட்டம் தமிழகெமங்கும் கழத்தக்க சிறப் டன் நைடெபற்  வந்தைம 
விளங்கும். இக் ெகாண்டாட்டநாள் "நன்னனாள்' என்ற ெபயர் ெபற்ற  என்பர் 
நச்சினார்க்கினியர். (பத் ப்-பக்-225) இந் நன்னன்,ேசரமான  பைடத் தைலைம 
வகிக்கும் ெகௗரவ ம் ெபற்றி ந்தான். (44-ம் அகப்பாட் ைர) "ந ன்ன தியன் 
அ ங்க ப் பாழி" (அகம்-258) என வ தலால், ேசரைனச் சார்ந்தி ந்தைம பற்றி 
உதியன் என்ற ெபய ம் இவ க்கு வழங்கிய  ேபா ம்.* இந் நன்ன க்கு 
'வானவிறல்ேவள்' † என்ற சிறப் ப் ெபயெரான் ம் மைலப கடாத்திற் 
கூறப்பட் ள்ள . (அ -145) இத்ெதாடர்ெமாழிேய ம ைரக்காஞ்சியில் 
அ ம்பில்ேவள் என்பா க்கும் வழங்குவதாம். (அ -344-5) இவ் ேவ ம் ேசரமான  
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க மத் தைலவாில் ஒ வனாவான்.(சிலப்-27-205) இவ்வா  ேசரர  அரசிய ல் 
தைலைம வகித்த சிலர்க்கு 'வானவிறல்ேவள்' என் ம் சிறப் ப் ெபயர் வழங்குதைல 
ேநாக்கும்ேபா , அ ,'வானவன  ெவற்றிக்குாிய ேவள்' என்ற ெபா ளில் வந்த 
ெதாடராதல் ேவண் ம் என்  க த இடந்த கின்ற .(வானவன்- ேசரன்) 
இவ்வாறாயின், வானவன் விறல் ேவள் என்ப  வானவிறல்ேவள் என்  ம வியதாக ல் 
ேவண் ம். இனி, இந்ந ன்னன்ேவண்மான் பிண்டன் என்பாேனா     - 
 
        *அரசைரச் சார்ந்த பைடத்தைலவர் த ேயார் அவ்வரசர் ெபயேர ைனதல் 

ன்ைன வழக்கு. 
        † இ  மானவிறல்ேவள் எனத் திாிந் ம் வழங்கும். 
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    ெபா த ெப ம் ேபாெரான்றில் ெவற்றிெபற்றவன் என்  

கழப்பட் ள்ளான்.(அகம்-152). 
 
    இனி, நன்னன் ேவண்மா ைடய தந்ைதயாகிய நன்னன் ெகா ங்ேகால-ெனன் ம் 
கல்விய ைம அறியாதவெனன் ம் அ பற்றிப் லவைர ெவ த்  வந்தவெனன் ந் 
ெதாிகின்றன. இவன  ெகா ங்ேகான்ைமையக் காட் ங் கைதெயான் ம் பரணர் 
என் ம் பைழய லவராற் குறிக்கப்பட் ள்ள .இந்நன்னன  ேசாைலயிேல இவன் 
தின்  மகிழ்தற்ெகன்ேற ைவத் வளர்க்கப்பட்ட ஒ  மரத்தின் இனிய காெயான்  
அச்ேசாைலப்பக்கத்ேதா ம் ஆற்றில் ழ்ந்  அயலதாகிய ைறயில் ஒ ங்க, ஆங்குக் 
குளித்தற்ெபா ட்  வந்த சி மிெயா த்தி அங்ஙன-ெமா ங்கிய காைய 
அறியாெத த் த் தின்றனள். இச்ெசய்திையச் ேசாைலகாவலரால் அறிந்த இந்நன்னன் 
ெப ஞ்சினங் ெகாண்டவனாய்த், தான் தின் தற்குாிய காைய அப்ெபண்ெண த் த் 
தின்  விட்டதின் ெபா ட் , அவைளக் ெகாைல ாிந் வி ம்ப  
கட்டைளயிட்டனன்.இச்ெசய்தியறிந்த அப்ெபண்ணின் தந்ைத,தன் அ ைமமக க்கு 
அறியாைமயால் ேநர்ந்த விபத்ைதெயண்ணிக் கலங்கி,நன்னனிடம் ேநாிற் ெசன்  
"அரேச! என்மகள் தமக்குாிய காெயன்  அறிந் ைவத்  அதைனத் தின்றவளல்லள்; 
அறியா  ெசய்த இப்பிைழையப் ெபா த்த ளல் ேவண் ம். அவள் ாிந்த 
இத்தவற் க்காக, எண்பத்ெதா  யாைனக ம் அவள் நிைறயள  ெபான்னாற்ெசய்த 
பாைவெயான் ம் யான் ஈ தர வல்ேலன்; அவட்கு விதித்த 
இக்ெகாைலத்தண்டைனையமட் ம் நீக்கிய ள்க" எனப் பலவாறாக மன்றா னான். 
எவ்வள  மன்றா ம் என்?அக்ெகா ங்ேகால் நன்னன், அறத்ைத ேநாக்கானாய் 
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உள்ளீரஞ் சிறி மில்லானாய் அச்சி ெபண்ைணக் ெகாைல ாிந்ேத தன் 
சினந்தீர்ந்தனன்" என்பதாம். இதைன- 
 
        "மண்ணிய ெசன்ற ஒண் த லாிைவ 
        னல்த  பசுங்காய் தின்றதன் தப்பற்கு 
        ஒன்பதிற் ெறான்ப  களிற்ெறா  அவள்நிைற 
        ெபான்ெசய் பாைவ ெகா ப்ப ங் ெகாள்ளான் 
        ெபண்ெகாைல ாிந்த நன்னன் ேபால 
        வைரயா நிைரயத் ச் ெசலீயேரா" 
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    எனக் கு ந்ெதாைகயில் வ ம் பரணர்பாடலால் அறிக. (292) நன்ன ைடய 
ெகா ங்ேகா ம் அறி ன ம் இத்தன்ைமயன என்ப , சங்கநாளில்வழங்கிய 
இச்சாிைதயால் நன்குவிளங்குகின்ற . "பண் ம் பண் ம் பா ந வப்ப" என்ற 

றப்பாட் ல் அத ைர கார ம் இக்கைதையக் குறித் ள்ளார். " அறிவார் யார், 
நல்லாள் பிறக்குங் கு " என்றவா , இக்ெகா ேயா க்கு நற்குணேம திரண்ட 
நன்னன் - ேவண்மான் பிறந்தனன். பண்ைடக்கால வழக்கப்ப  தந்ைதெபயைர ம் 
உடனிைழத்  " நன்னன் ேசய் நன்னன்" என இவ்ேவண்மாைன ன்ேனார் 
வழங்கினராயி ம், அத்தீய தந்ைத ெபயைர விலக்கிெயாழியா  இவ டன் 
இைணத்த , " கள்ளி வயிற்றி னகில் பிறக்கும்" என் ம் ெமாழிைய உலேகார்க்கு 
ெமய்ப்பித்ததற்குப் ேபா ம். இங்ஙனம் உலகங்கூ ம் பழிச்ெசாற்கு இலக்காய் நின்ற 
நன்னன், களங்காய்க்கண்ணி நார் ச்ேசரல் என்ற ேசரவரச ைடய நாட்ைடக் 
கவர்ந்தாண்  வந்தைமயால், (அகம்-199) பிற்காலத்ேத அச்ேசரனால் தன் ெசற்றநீங்க, 
வாைகப் ெப ந் ைற என்றவிடத் நடந்த ெப ம்ேபாாிற் ெகால்லப்பட்  
இறந்ெதாழிந்தான். இவன் ஒழிந்தபின், இவன் மகனாகிய நன்னன்- ேவண்மான் 
பல்குன்றக்ேகாட்டத்ைதத் தன் ெசங்ேகாலால் நா ம் மகிழ்விப்பானாயினன். தன் 
தந்ைத ேசர டன் பைகத்திறந்தனனாயி ம், இந்நன்னன் அவ டன் நட் க் 
ெகாண் ந்தேதா  ற்கூறியவா  அச்ேசரன் பைடத்தைலைம ம் ண்டனன். 
( இவன் தந்ைதேய ேசரன்பைடத்தைலவன் எனின், அவன் தன்னரச டன் ேபார் 

ாிந்தானாதல் ேவண் ம். ஆயின், யஜமானத் ேராக ம் அவன் ெசய்தவன் ஆவன்.) 
இந்நன்னன் ேவண்மான், தன் பந் ேவா பைடத்தைலவேனா ஆகிய ஆய்-எயினன் 
என்பான் மிஞி  என்பாேனா  ாிந்த ெப ம்ேபாாில் இறந்ெதாழிய, அதற்காற்றா  
ெப ஞ்சினங் ெகாண்  பைகவைர ேவேரா  அழித்தாெனன்  208-ம் அகப்பாட்  
அறிவிக்கின்ற . 
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    இனி, நன்ன க்கு மகனாகிய நன்னன் ெப வள்ளலாய்ப் லவர் கழ்ச்சிக்கு 
உாியவனாக விளங்கி ம், இவன் தந்ைத ாிந்த தீச்ெசய்ைககைள இவனற் 
ெசய்ைககள் பிற்காலத்  மைறத் விட்டன வாகவில்ைல. தந்ைத நன்னன் 
ெபண்ெகாைல ாிந்த ெப ம்பழி 
 
    ----------- 
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    மட் ம் உைடயனல்லன். அவன் கல்விய ைம யறியாத கசட மாதலால், தன்பாற் 
பாிசில்ெபறேவண் வ ம் நல் ைசப் லவைர ெயல்லாம் ெவ த் , அவர் 
தன்பால்வாராமல் தன் வாயிற்கதைவ அைடத்  வந்தான். இஃ , அக்காலத்  
விளங்கிய லவர்க க்ெகல்லாம் ெப வியப் ம் ெப ங்ேகாப  ட் யேதா , 
அவன்ேமல் வைச பாட ம் அவர்கைளத் ண் ய . நல் ைசப் லவராகிய 
ஔைவயார், ஒ காற் பல்குன்றக்ேகாட்டெமனப்ப ம் ஏழிற்குன்றம் ெசன்றி ந்த 
ேபா , இந்நன்னன் அம் தாட் யின் அ ைம ெப ைமகைள அறிந்  உபசாியா  
உதாசீனனாயி க்க, அதைனப் ெபா க்கலாற்றாத அம்ெமல் யற் லவர்-- 
 
        " இ டீர் மணிவிளக்கத் ேதழிலார் ேகாேவ 
        கு ேட  மன் நின் குற்றம்--ம ேட ம்* 
        பாட்  ைர ம் பயிலா தனவிரண் 
        ேடாட்ைடச் ெசவி  ள." 
 
    என அவைன னிந்  பா னர். † [மகனாகிய நன்னன் லவர் கழ்ச்சிக்கு 
உாியவனாக ன், இப்பாட் ல் வ ம் ' ஏழிலார்ேகாேவ' என்ப ,தந்ைதயாகிய 
நன்னைனேயகுறிக்கும்;அவேன ஔைவயார் காலத் க்கு ஏற்றவ ம் 
தீச்ெசய ைடயவ மாதலால்.] ெதால்காப்பியச் ெசய் ளிய ைரயிற் 
குறிப்பில்லாம ம், தமிழ் நாவலர் சாிைதயில் " ஔைவயார் ஒ வைனப்பா  
அவனிகழ்ச்சி ெசால்ல, அப்ேபா  பா ய அங்கதம்" என் ம் குறிப் ட ம் அ யில் 
வ ம் அகவெலான்  காணப்ப கின்ற :-- 
    -------- 
        * ' ம டீர்ந்த' என ம் பாடம். 
        † ெதால் - ெபா ளதிகாரம், பக்-686; ‡ தமிழ்நாவலர் சாிைத. 
        ‡ " எம்மிக ழாதவர் தம்மிக ழாேர 
        எம்மிகழ் ேவாேர தம்மிகழ் ேவாேர 
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        எம் க ழிகழ்ேவார் தம் க ழிகழ்ேவார் 
        பாாி ேயாாி நள்ளி ெயழினி 
        ஆஅய் ேபகன் ெப ந்ேதாண் மைலயெனன 
 
    --------------- 
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        ‡ நின்ைன ேநாவ ெதவேனா [ லவா 
        தட்டார்க் குதவாக்]கட்  ேபால  
        நீ  ைளேய நின்னன் னார்க்ேக 
        யா  ளேன தீம்பா ேலார்க்ேக 
        கு கி ம் ெவளிேயாய் ேதத் ப் 
        ப குபா லன்னெவன் ெசால் குத் ேதேன." 
 
    இப் பாட் ம், ('எ வ  ெளா வ மல்ைல' என்பதனால்) அந் நன்னைனேய 
ஔைவயார் பா ய  ேபா ம். பிற்காலத்தி ம் லவர்கள் இத் தீயநன்னன் 
ெசய்ைககைள மறந்தவரல்லர் என்பைத அ யில் வ ம் வரலாெறான் ம் 
காட்டத்தக்கதாம். ஒ நாள் இளங்கண்டீரக்ேகா என் ம் அரசகுமார ம், இந்நன்னன் 
வழியில்வந்த இளவிச்சிக்ேகா என்பா ம் ஓாிடத் ச் ேசர்ந்தி ந்தேபா , ஆங்குச் 
ெசன்ற ெப ந்தைலச்சாத்தனார் என் ம் நல் ைசப் லவர், ன்னவைனத் த வி 
மாியாைதெசய் , பின்னவனாகிய இளவிச்சிக்ேகாைவ அவ்வா  மாியாைத 
ெசய்யாெதாழிய, அஃ ணர்ந்த இளவிச்சிக்ேகா 'என்ைன நீ ர் ல்லாைமக்குக் 
காரணெமன்ைன?' என்  லவைரக் ேகட்ப ம்,அவர், "இவன்-ெபண் ம் தம் 
தரத்தினின்  பாிசிலர்க்கு யாைனக் ெகாைடயளிக்கும் கண்டீரக்ேகான்:* ஆதலால் 
அவைனத் த விேனன்;நீ ம்-ந ன்னன் மரபி தித்த ெப ைம ைடைமேயா  
இயற்ைக நற்குணங்க ைடையயாதலால் என்னாற் ற வற்கு 
உாியவேனயாயி ம்,நின் ன்ேனான் பாிசில் ேவண் ச் ெசன்ற லவர்க்குத் தன் 
வாயிற்கதைவ அைடத் வந்த ெகா ைமபற்றி ம்மைலைய எம்மவர்பா  மாியாைத 

ாிதல் தவிர்ந்தார்" என்றனர். இதைன- 
 
        ‡ இத ள் அட ங்கிய எ த் க்கள் பிரதிகளிேல பலப யாக ேவ பட் ப்பி ம், 
உற்  ேநாக்கி ஒ வா  அைமக்கப்பட்டன; ஆயி ம், உண்ைமப் பாடம் 
இன்னெதன்  ணியக் கூடவில்ைல. 
        *கண்டீரக்ேகா,கண் ற்ேகா என ம் வழங்கும்.( ற-பக்-143) இப்ெபயர்கள் 
வள்ளலாகிய நள்ளிக்கு உாியைவ. இவ்விளங்கண்டீரக்ேகா, அந்நள்ளியின் 
மரபினனாதல் ேவண் ம். 
 



 79

    ------------- 
    page 72 
 
        "ெபண் ம் தம்பதங் ெகா க்கும் வண் கழ்க் 
        கண்டீரக்ேகா னாத ன், நன்  
        யங்க லான்றிசின் யாேன; ெபாலந்ேதர் 
        நன்னன் ம க னன்றி ம், நீ ம் 
        யங்கற் ெகாத்தைன மன்ேன; வயங்குெமாழிப் 
        பா நர்க் கைடத்த கதவி னா மைழ 
        யணங்குசா ல க்கம் ெபாழி ம் 
        மணங்கமழ் மால்வைர வைரந்தனர் எமேர." 
 
    எனவ ம் றப்பாட்ட களால் உணர்க. இவ் வ களிேல 'நன்னன் ம கனன்றி ம்' 
என்பதிற் கூறப்ப ம் நன்னன் என்பான் நற்குணமிக்க மகனாகிய நன்ன ம், 'பா நர்க் 
கைடத்த கதவி' ைன ைடயவன், தந்ைதயாகிய நன்ன ம் ஆதல் ேவண் ம். 
இவ்வி வர் வழியி ம் இளவச்சிரக்ேகா அல்ல  இளவிச்சிக்ேகா என் ம் 
அரசிளங்குமரன் உதித்தவன் என்ப , இப்பாட் ன் குறிப்பால் விளங்கத் தக்க . 
 
    இனி, ஆசிாியர் - நச்சினார்க்கினியர் மைலப கடாத் வ ம் 'தீயினன்ன 
ெவாண்ெசங் காந்தள்' என் ம் அ யின் விேசட ைரயிேல "இதற்கு, 'நன்னெனன் ம் 
ெபயர் தீேயா  அ த்தைமயின் ஆனந்தமாய்ப் பா னா ம் பாட் ண்டா ம் இறந்தார்' 
என்  ஆளவந்த பிள்ைளயாசிாியர் குற்றங் கூறினாரால் எனின்;- அவர் அறியா  
கூறினார்" என்  ெதாடங்கிப் பிறெரா வர் கூற்ைற ம த் க் கூ வர்; 'தீயினன்ன' 
என்ற ெதாடாில் ஆனந்தக் குற்றமில்ைல என்ப  நச்சினார்க்கினியர் ம ப்பாயி ம், 
நன்ன ம் அவைன 'மைலப கடாத்'தாற் கழ்ந் பா ய ெகௗசிகனா ம் 
ஒ ங்கிறந்தவர்கள் என்ற பிறர் கூற்ைற அவ் ைரயாளர் ம த்திலர்; இதனால், 
அவ்வி வ ம் ஏேதா ஒ காரணத்தால் ஒ காலத்ேத உயிர்நீத்தவர்கள் என்ப  
உய்த் ணரப் ப கிற . 
 
    இனி, நன்னன  குலவரலாற்ைறக் குறித் ம் சிறி  ஆராய்ேவாம். இவன் ேவளிர் 
மரைபச் ேசர்ந்தவன் என்ப  ேமேல ெபறப் பட்ட . ேவளிர் எனப்பட்டவாில் 
பண்ைடச் ச க்கிய ம் ஒ வர் 
 
    --------------- 
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    என்பைத அவர் வரலா  கூ மிடத்  விளக்கி ள்ேளன்*. ஆனால், 
இந்நன்னன்குலத்ைத ச க்கியர் மரெபன்பதி ம், அவர  சேகாதர வகுப்பினராகிய 
கடம்பர் †மரெபன்றல் ெபா த்தமாகத் ெதாிகிற . ஆதி சாித்திரத்ைத 
ஆராய்ேவாமாயின், ச க்க ங் கடம்ப ம் ஒ குலத்தவெரன்ப  நன்கு விளங்கும்; 
தம்ைமப் பிறப்பித்த னிவாிடத்தி ந்  ெபற்ற " ஆாீதி த்திரர்" என்ற குலப்ெபய ம், 
மானவ்ய ேகாத்தர ம் கக்கட ைளத் தங்குல ெதய்வமாகக் ெகாண்டைம ம் 
ச க்கர்க்கும் கடம்பர்க்கும் வித்தியாசமின்றிேய காணப்ப வனவாம். இவ ட் கடம்பர், 
தம்மி க்ைகக்குப் பக்கத்ேத ( தங்குலெதய்வமாகிய கக்கட ட்குாிய  பற்றிப் 
ேபா ம்.) கடம்ப மரெமான்ைற வளர்த்  அதைனப் ெபாி ம் ேபாற்றி வந்ததனால் 
அப்ெபயர் ெபறலாயினர். ‡ இவ்வா  கடம்பமரத்ைத வளர்த் ப் ேபாற்றிவந்த 
ேவளிர்வகுப்பார், சங்ககாலத்தில், இந்நன்னன் வழியினராகேவ காணப்ப கின்றனர். 
பதிற் ப்பத்தின் நான்காம்பத் ப் பதிகத்தில் " உ ள் ங் கடம்பின் ெப வாயில் 
நன்னன்" என்  கூறப்ப தல் காண்க. இதன் ெபா ள்:-- உ ட்சியாகிய ைவ ைடய 
கடம்ப மரத்ைதத் தன் ெபாிய வாயிற்கண்ேண ெகாண்ட நன்னன்" என்பதாம். 
பதிற் ப்பத் ைரகாரர் 'கடம்பின் ெப வாயில் - நன்னன் ஊர்' என்பர்; இ ம் 
கடம்பமரத்ைத வாயி ற்ெகாண்ட காரணம் பற்றிேய வழங்கியதாகல் 
உய்த் ணரப்ப ம். நன்ன க்கு வாைக காவன் மரெமன்  அப்பதிகத்தில் ேவ  
கூறப்ப தலால் ( பக் - 58.) இக்கடம்  அக்குலத்தினர் ெகாண்ட அைடயாளமரமாகும். 
இவற்றால், நன்னன் ேவளி ள்ேள கடம்பர் 
 
        * இந் ன் ற்பகுதியாகிய ேவளிர்வரலா  14-ம் பக்கங்காண்க. 
        † கடம்பர் என்ேபார், ைமசூர் ராஜ்யத்தின் ேமல்பாகத்ைத, --கி.பி. 3-ம் 
        ற்றாண்  தல் 6-ம் ற்றாண் வைர ஆட்சி ாிந்த தனி அரசராவர்; இவர்கள் 
நாட் ல், வடகன்னட ம்(Haiga) ெதன்கன்னட ம் (South Tuluva) அடங்கியி ந்தன. 
இவ்வரசர  தைலநகரம், ஸாரப் (Sarab) தா காவின் ேமல் எல்ைலயில் உள்ள ம், 
பழைமெபற்ற மான பனவா  (Banavasi) என்பதாம். இதைன ஜயந்தி, ைவஜயந்தி 
என ம் வழங்குவர். பிற்காலத்ேத இந்த ராஜ்யம், ஷிேமாகா ஜில்லாவின் 
ெப ம்பாக ம் அடங்க 'வனவா  - பன்னீராயிரம்' எனக் கூறப்பட் ள்ள . ( Mysore 
and Coorg from the inscriptions.pp21.) 
        ‡ Bombay Gazetteer. Vol. I ; Part.II; p 286. 
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    பிாிைவச்ேசர்ந்தவ ெனன்ப  உய்த்தறியலாம்.* இனி, இக்கடம்பர்க்கும் ேவளிர் 
என்ற ெசால்வழக்கம் ன்  வழங்கியெதன்பதற்கு, நீண்டகாலம் இவராண்ட 
பிரேதசெமான்  இவர் ெபயரால் " ேவள் கிராமம்" என 
    வழங்கியேத சான்றாகும். இப்பிரேதசம் இப்ேபா  " ேபல்காம்" (Belgaum) எனத் 
திாிந் , பம்பாய் ராஜதானியில் ஒ  'ஜில்லா'வாக ள்ளைம ன்னேர பிரஸ்தாபிக்கப்-
பட்ட .† 
 
    இனி, ேவளிராகிய ச க்கியர் மகதநாட்  ஆந்திராினின்  பிாிந்தவர் என்பதற்குாிய 
காரணங்கள் ேவளிர் வரலாற் ள் விளக்கப் பட்டன. எனேவ, அச்ச க்கர  சேகாதர 
வகுப்பினராகிய கடம்பேவளி ம் அவ்வாந்திரவமிசத்தவேர என்ப  ெசால்லாேத 
ெபறப்ப ம். இற்ைறக்கு 1700- வ ஷங்கட்கு ன் , கடம்பர் மரைபச் ேசர்ந்த 
ஆாீதி த்ரசாதகர்ணி என்ற ேவந்தெனா வன் தக்ஷிணத்ைத ஆண்டனன் என்ப  
பைழய சாஸனெமான்றால் ெதாிகிற ; அவ்வரசன் ெபய ள் ற்பகுதி அவன  
இயற்ெபயெரன் ம், பிற்பகுதியாகிய சாதகர்ணி என்ப , அவன் குலப்ெபயரா 
ெமன் ம் ஆகேவ, அக்கடம்பேவந்தன் ஆந்திரேரா  ெதாடர் ைடயவனாதல் 
ேவண் ெமன் ம் தக்க காரணங்க டன் சாித்திர ேலார் கூ வர்.‡ ( சாதகர்ணி- 
ஆந்திரபி த்திய அரசர் சிலர்க்கு வழங்கிய ெபயர்.) எனேவ, ச க்கியைரப்ேபாலேவ, 
கடம்ப ம் ஆதியில் ஆந்திராினின்  பிாிந்த வகுப்பாெரன்ப  வ ெப வ  
கண் ெகாள்க. 
 
    நன்னன் குலத்தவர், ேமற்குறித்தவா  ஆந்திர வமிசத்தவேர என்பதற்கு, ேவ  சில 
சான் க ம் காட்டலாம். நன்னன்வழியில் வந்த இைளஞெனா வன் இளவச்சிரக்ேகா 
என் ம் ெபய ைடயான் என்ப  றநா ற்றால் அறியப்ப ம். இளவச்சிரக்ேகா 
என்ப  இளவிச்சிக்ேகா எனத் திாித் ம் வழங்கப்ப கிற . இவ்விைளஞன் 
 
        * ெந ஞ்ேசரலாதைனக் 'கடற் கடம்ப த்தான்' என்  ல்கள் கூ வ , 
இவ்வரசர  காவன்மரமாகிய கடம்ைப ெவட்  ெவன்றைதேய என்  க தப்ப கிற , 
( பதிற் ப்-2-ம் பத் .) 
        † Bombay Gazetteer. Vol. I ; Part.II; p. 568-570 
        ‡ Tbid. p.278,279 
        றநா . 151-ம் பாடல். 
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    ெபயர்ெகாண்  இவன் ன்ேனார் வச்சிரக்ேகா, அல்ல  விச்சிக்ேகா 
என்றைழக்கப்பட்டனர்-- என்ப  ெபறலாகின்ற . இவ்வாேற, 
நன்னன்வழியினெனா வன் "வில்ெக  தாைன விச்சியர் ெப மகன்" எனக் 
கு ந்ெதாைகயிற் (328) கூறப்ப த ங் காண்க. வச்சிரக்ேகா என்பதற்கு 
வச்சிரநாட்டரசன் என்ப  ெபா ளாம். வச்சிர நா  என்பெதான்  தமிழகத்ேத 

ற்காலத்  வழங்கியதாக இப்ேபா  ெதாிந்தில ; ஆத ன், இப்ெபயர், 
நன்னன்வழியினர்க்கு அவர் ஆதிேதசத்ைதப்பற்றிேய வழங்கியதாகல் ேவண் ம். " 
மாநீர் ேவ  வச்சிர நன்னாட் க்ேகான்" என் ஞ் சிலப்பதிகார அ யின் 
விேசட ைரயிேல, அ யார்க்கு நல்லார், வச்சிரநா  – ேசாைணநதிக் கைரயி ள்ள 
(Son)* ேதயெமனக் குறிப்பி கின்றனர். (பக்-139) அஃதாவ -- ஆந்திரசக்கரவர்த்திகள் 
ஆட்சி ாிந்த மகத ேதசத்தின் ெதன்பகுதியாம். இக்காைலச் சாித்திர ல்களில், 
வச்சிரேதசெமன ஒன்  தனித்  வழங்கப்பட் லேத ம், ற்காலத்ேத அ  மகத 
நாட் ன் பிாி களில் ஒன்றாக அடங்கியி ந்தெதன்  ெதாிகின்ற . இவ்வா , 
நன்னன் குலத்தவர் ஆந்திரர் என்பதற்கு ன்  கூறிவந்த காரணங்கேளா  ெபா ந்த, 
அவ்வாந்திரர்க்குாிய வச்சிரநாட்ைட இந்நன்னன் வழியினர்க்கும் வழங்கியி த்தல் 
இங்ேக சிந்திக்கத் தக்க . நன்னன  பல்குன்றக் ேகாட்டத் க்ேக ' வச்சிரநா ' 
அல்ல  'விச்சிநா ' என் ம் ெபய  ண்ெடன்  பின்னாராய்ச்சியால் விளங்கி ம், 
அ ம், அவன் ன்ேனார  குலேதசம்பற்றிேய வழங்கியதாகல் ேவண் ெமன்  
க தத்தக்க . அன்றி ம், நன்னன் நாடாகிய ந நாட் க்கு மகதநா  என்ற ெபயர் 

ன்னாளில் வழங்கி வந்தெதன்ப  சாஸனங்களா ம் பாடல்களா ம் நன்கறிந்த .† 
இ ம் நன்னன்குலத்ேதார் தம் ர்வேதசத்ைத அபிமானித்  வழங்கியேதயாம். 
சு ங்கச் ெசால் மிடத் , "ேவளிர்" என்  தமிழ் ல்களிற் கூறப்பட்ேடார், 
பைழயகாலத்ேத, மகத நாடாண்ட ஆந்திராினின்  பிாிந் வந்  ெதன்னாடாண்ட 
சிற்றரசர் என்பேத ெபன் ம்ப  பைழய ல்க ம் பிற ங் குறிப்பிக்கின்றன 
    எனலாம். 
 
        *இச் ேசாைண நதியின் வரலா  வான்மீகத்திற் காணப்ப ம்; இ , வடக்ேக 
பண் ல்கண்  என்ற நகரத்ைதய த்  உற்பத்தியாகி, பாடலீ ரத் த ேக கங்ைகயிற் 
சங்கமமாகும் ஓர் உபநதியாகும். 
        † "ெசந்தமிழ்" ெதாகுதி-2; பக்-424. 
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    ேவளிர்குலத்ேத சங்ககாலத்தில் தமிழகம் கழ விளங்கிய ெப  வள்ளல்கள் 
ேமற்கூறிப்ேபாந்த ேவளிர் அ வ ேமயாவர். இவர்களன்றி, தமிழ் ேவந்தராகிய 
ேசரேசாழபாண் யர் சார்பிற் சிற்றரசராக ம், மகட்ெகா த் ச் சம்பந்தஞ் 
ெசய்தவராக ம், அைமச்சராக ம், பைடத்தைலைம,தந்திரத் தைலைம 
வகித்தவராக ம் அமர்ந்த ேவள்குலத் தைலவர் பல்ேலாெரன்  ெதாிகின்ற . 
நாங்கூர்ேவள் அ ந் ர்ேவள் என்ேபார், ேசாழன்-உ வப்பஃேறர் இளஞ்ேசட் 
ெசன்னிக்கும் அவன் மகன் காிகாற்ெப வளத்தா க்கும் ைறேய 
ெபண்ெகா த்தவர்கள். (ெதால்.ெபா ளதி. பக்.54) ைம ர் கிழானாகிய ேவண்மான், 
இளஞ்ேசர ம்ெபாைறயின் தாய்ப்பாட்ட ம் அைமச்ச மாக விளங்கியவன். 
(பதிற் ப்.-9-பத் ) நன்னன் ேவண்மான் அ ம்பில்ேவள் என்ேபார், ேசரர  பைடத் 
தைலைம ம் தந்திரத்தைலைம ம் ைறேய வகித்தவர். இனி, இவ்ேவளிர்கள் 
பதினால்வர் (135) என ம், பதிெனா வெரன ம் (246) அகநா ற் ட் 
கூறப்ப கின்றனர். இவாிற் பதினால்வர் ேசர்ந்  கா ர்த்தைலவனான க ள் 
என் ம் இைடக்குலத் ச் சிற்றரசைனப்* ேபாாில் ெவன்றனர் என்ப ம், காிகால் 
ெப வளத்தான் ெவண்ணிவாயில் என் மிடத்  நிகழ்த்திய ெப ம் ேபாாிேல 
ேதாற்றவ ள் பதிெனா ேவளிர் ேசர்ந்தவர் என்ப ம் 135, 246-ம் அகப்பாட் க்கள் 
குறிக்கின்றன. ேவளிர்க்கும் திதியன் என்பா க்கும் நிகழ்ந்த ேபாெரான் ம் அந் ற் 
கூறப்பட் ள்ள .(332) இனிச் சங்க நாளில் விளங்கிய ேவ  ேவள்குலத்தவராகத் 
ெதாிந்ேதார்--ெவளியன் ேவண்மான், பிட ர் ேவண்மான், ெந ேவளாதன், 
இளவிச்சிக்ேகா, இ ங்ேகாேவள், ஆலஞ்ேசாி-அயிந்த ன் த ேயாராவர். 
இவர்கைளப் பற்றிய வரலா கள் ெதளிவாக விளங்க இடமில்ைல:ஆத ன் ல்கள் 
ேநாக்கி உண மா  விடப்பட்டன. 
 
    இவ்வா  பைழய ேவளிர் வரலா கள்,சங்க ல்களிற் கூறப் பட்டவா  
ஆராயப்பட்டன. இவ ர் வ ழியின ராய்ப் பிற்கால த்  
 
        *ப திற் ப்ப த் ,71,88-ம் பாட ல்க ளி ம் இவ ன்ெசய்தி வ கின்ற . 
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    விளங்கியவர், ேவளார் என் ம் ெபய டன் ேசாழர் த ய அரசரா ம் பலவா  
ெகௗரவிக்கப்பட்  வந்த ெசய்தி சாஸனங்களால்* அறியப்ப கின்ற . இவர்க்குப் 
பிற்காலத் ம், இக்குலத்தைலவாிற் ெகாைடக்கடம் ண் ந்த ெப வள்ளல்கள் 
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பலராவர். இவற்ைறெயல்லாம் ஈண் விாிப்பிற் ெப கும்; ஆத ன், பின் ள்ேளார் 
இயற்றிய ல்கள் ேநாக்கி அறிந் ெகாள்ளற்பாலன. 
 
        "எப்ெபா ள் யார்யார்வாய்க் ேகட்பி  மப்ெபா ண் 
        ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப தறி " - தி வள் வர். 
 
            * South Indian Inscriptions, vol. III, p. 115. 
 

ேவளிர் வரலா  ற் ம். 
    ------------------ 
 

விஷய சூசிைக 
Page numbers given below refer to those of the printed edition. The page numbers 
are indicated clearly in this e-version. 
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    சித்தன்வாழ்  (பழனி) - 45 
    சிலப்பதிகாரம் - 3, 75 
    சிலாசாஸனம் - 60 
    சி பாணாற் ப்பைட - 1 
    சிற்றைரயம், ேபரைரயம் - 41 
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    பாாி ல்ைலக்குத் ேதாீந்த  -49 
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    ேபலா(ஊர்) - 12 
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    ம தநிலமக்கள் - 22 
    மைலப கடாம் - 65,72 
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