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பொருளடக்கம். 

க, உ ரிமையுரை. 

௨. Hon: Dewan Bahadur. 

5S. Ru. நம. இராமசாமி செட்டியார். அவர்களது 

ஆங்கல முகவுரை, 

௩,  மூன்முகம், 

௪,  மூலைப்பற்றிய சில அபிப்பிராயங்கள், 

+B, வேளிர் வரலாறு, 

dr, மூவள் - ஆம், 

௭, மீவள் - அளி, 

வி, (Sauer - ol ou a, 

௯, வள் - மேபேகன், 

௧0, வேள் - பாரி. 

௧௧, நன்னன் - வேண்மான், 

௧௨, மற்றை வேளிர். 

குட, விஷய (ரீ கை, 

௧௮, பிழையும் இருத்தமும், 
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2 இப்பகுதியே, 1914-ம் வருஷத்து டுன்டேர் மீடியேட் (Intermediate) 

பரீக்ஷ£பாடமாகும்,



ஸ்ரீ: 

உரிமையுளரை. 

-. ப தது ஒடை ட்ட 

ஒஅபதி னாலுலரகுத் தொழுஞ்சேது 

காவலசே யொப்ப முன்னாள் 

தீதுபதி யாககொடை திகம்வேளிர் 

வாலாற்றைச் செய்ய வொண்டபூ 

மாதுபதி ரவிகுலத்து மகிபஇவண் 

தமிம்தர்பெரு மானா மெங்கள் 

சேதுபதி ராஜாரா ஜேசனுக்கே 

யானுரிமை செய்தேன் மன்னோ.
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ஒசர அணறமாைமனாகாகக 

* Velir-Varalaru ” is a learned and a laborious produc- 
tion of Mr. M. Raghava Aiyangay 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 testi- 
monials, 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 
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 origi- 
nally 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, Chaluk- 
yas, 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



ii 

as chiefs in subordinate capacity. As the author sketches 
it, the history of afew Velir, is an informing and an 
interesting reading. I have attempted in these few lines 
but a perfunctory resume of the workea 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 rate 
critical insight anda 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. Ru. M. RAMASAMY CHETTIAR, 

Chilambaram. 
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ஸ்ரீ: 
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~96(0)3¢- 
சில வருஷங்கட்குமுன் சங்கச்செய்யுள்களை யான் ஆராய்ச்சி 

செய்துவக்சபோது, அவற்றிற் கண்ட இற்றரசர்களிலே வேளிர் 

என்று குறிக்கப்பட்டவர் ஒரு தனியான குலத்தவர் என்பதற்குச் 

சிலபல சான்றுகள் இடைக்தன. அசனால் அக்கூட்டத்தாரைப் 

பற்றிப் பின்பு செவ்வையாக ஆராயும்படி நேர்ர்கதோடு, அவ்வா 

ராயச்சியின் பயக Cao FASO SUD OU முடிவான கொள் 

கைகள சிலவும் ஏற்பட்டன. அவற்றை அறிஞர் சிலர்க்கு அறிவித் 

துச்கொண்டஇல், அன்னோரும் என் கொள்சைகளை ஆமோதித்து 

ஊக்னெர். பின்பு, [905-ம் வருஷம் நிகழ்க்த மதுரைத் தமிழ்ச்சங் 

கத்தின் நான்காம் வருஷக்கூட்டத்தே, “111 Tamils 1800- 

30878 ௨90 7” என்ற அரிய தமிழ்ச்சரித நூலின் அ௫ிரியராக விளங் 

கய ஸ்ரீமார் - வி. கனகசபைப்பிள்ளை அவர்களது ௮க்ரொசனத்இன் 
ஈழ்க் கூடிய வித்வலமூகத்தின் முன்பு, என்னாராய்ச்கெளைச் இரட்டி 

யெழுதி அ௮ரங்கேற்றலாயினேன். அவ்வியாசம், அச்சங்கத்துச் 

சேர்தமிழ்ப் பத்திரிகையிலும் பின்பு வெளியிடப்பெற்றது, ப.த்இரி 

கையில் வெளிவந்த அ௮.சனைப்படி தீத ஈம் நாட்டதிஞர் பலர், என் 

கொள்கைகளிழற் றமக்குள்ள சம்மகத்தைக் தாமே மகழ்ச்டியுடன் 

எனக்கு அறிவித்தார்கள், அன்னோர் அபிப்பிராயங்கள் ல அடுத் 

துப் பஇப்பிக்கப்பட்டெிள்ளன. இவர்களுள், கொழும்பு ஸ்ரீமாந்: 

வி. ஜே. தம்பிப்பிள்ளையவர்கள், ][, %, &, 8., தம்முடம்பாடறிவித் 

saunas, ஆங்கிலத்தில் இவ்வியாசத்தை அழகுற மொழி 

பெயர்த்துப் பல &ழ்க்குறிப்புக்களும் இட்டு௭இலங்கைப் பகுதி 

ராயல் ஏஷியாடிக் ஸோஸைடிக்கு அனுப்பி அதனை வெளியிடு
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வித்தார்கள்,* Oeatsorra அனபுகூர்ந்து செய்யப்பெற்ற பெரு 

ன்றி என்னால் என்றும் மறககத்தக்ககன்று, 

இங்கனம், ஈல்லநிஞர் பல்லோரஅ ஈன்குமதிப்பு இச்றுவியா 

சத்துக்கு ஏற்பட்டது எனக்குப் பின்னும் ஊக்கமளித்தமையால் 
வேளிர்குலத் இல் அறிவாற்றல்பெருமை முதலிய உயர்குணங்கள் 
வாய்ந்து தமிழகம்புகழ விளங்கிய பழையவள்ளல்கள் லெொது வா 

லா.றுகமாயும் செந்தமிழில் முறையே எழுதி வெளியிடலானேன், 

இப்போது, இவ்வேளிர் வரலாற்றைச் கனர்தங்கிய சென்னைச் 
சர்வகலா சங்கத்தாரும் (னர) ஈன்கு மதத்த, தமிழ் கற்கும் 
மாணவாக்கு உபயோகமாம்படி , () 14-ம் வருஷத்து *இண்டொ-மீடி. 

யட்” (பேர்ராய 60120௦) பரிக்ஷாபாடங்களுள் ஒன்றாக நியமித்திருத்த 

லறிந்து மகிழ்கின்றேன். இக்கெளரவமளித்ததின் பொருட்டு டே 

சங்கத்தார்க்கு மிகவும் ஈன்றிசெலுத்துங் கடப்பாடுடையேன், 

வேளிர் விஷயமாக எழுதப்பெற்ற என் வியாசங்க&£ ஒருங்கு 
திரட்டி. வெளியிடுவதற்கு இதனையே சக்க சமயமாகக்சொண்டு, ஷே 
ஆராய்ச்சிகளை மறுமுறை சோதித்துப் பல திருத்தங்களுடனும் 
கீழ்க்குறிப்பு ௮ அபந்தங்களுடனும் ஒரு ஏறு நூலாக இப்போது 

வெளியிட்டிருக்கமேன். இதனுட் சண்ட வேளிருள்ளே பாரி 
என்ற வள்ளலின் வரலாறு முழுதும், என் அ௮ரும்பெறன்மைத்து 
னரும் ளேதுஸம்ஸ்தானவிதீதுவானுமாகிய ஸ்ரீ: ரா. இராகவையங்கார் 
அவர்களாற் செவ்விதின் எழுதப்பெய்றுச் செந்தமிழில் முன்னரே 

வெளிவர அள்ள.ஐு. அவ்வாராய்ச்சியுரை இர்நூற்குப் பெரிதும் 
ஏற்ற தானமையால், ஐயங்காரவர்களது ௮ன்புடையனுமதி பெற்று, 
அதனை இவ்வியாச)த்துக்கு ஏற்றபெற்றியில் அமைத்து வெளியிட் 
ட.ருக்கறேன், 

  

  

* Journal of the Royal Asiatic Society Ceylon—Branch. 
No. 61.—1908,



இரால் சேந்தமிழ்ப் பத்திரிகை வாயிலாக முன்பு வெளிவந்த 

.தாகலின, சங்கத்தார் விருப்பத்தின்படி. 'செர்தமிழ்ப்பிரசுரங்" களில் 

ஒன்ராக இது வெளிபிடப்பெற்ற து, 

இவவியாசத்தே, பழைய வேளிருடைய வரலாறுகளை ஆராய்ச்சி 

செய்ததின் பயனாக ஏற்பட்ட கொள்கைகளைக்கூற௮ுதலே என் நோக் 

கமன்றி, சாதிபற்றிய எவ்வழக்கிலும் பிரவேடிப்பது என் கருத் 

SOM என்பதை அ.றிஞர்ச்கெல்லாம் வற்புறுத்த விரும்புகிறேன். 

இராலுட் காணப்படும் கொள்கைகள் இல, காலாச்கரத்திற் கிடைக் 

கும் சாதனங்களால் மாறுபடுதலுங் கூடும்: ஆதலால் “வன் கூற்றெல் 

லாம் முடிபு” என்று ஒருகலையாகச் சாதிக்கவர்தவனு மல்லேன், 

அதனால், “குற்றங் களைந்து குறைபெய்து வாடத்தல் - shy Vig cree 

மாந்தர் கடன்?” அகும், 

இராமநாதபுரம், ( | இங்கனம், 

பணி 4 மு. இராகவையங்கார்,



ஸீ 
வேளிர் வரலாற்றைப்பற்றிய 

சில அபிப்பிராயங்கள், 

.. -56(இ)௨ 
(1) மஹாமஹோபாத்யாயர்; ப்ரம்மரி, வே, சாமீநாத ஐயர் இவர் 

கள்:-- “இந்தமுறை சேந்தமீழீல் வெளிப்பட்ட நன்னன்-வேண்மான் (ps 
விய நியாஸங்கள் மிச்ச ஆனந்தத்தை உண்டுபண்ணின. மிகவும் கடினமாகிய 

சங்சச்செய்யுளிற் புகுந்து அராய்ச்து ஒழு௩காக விஷயங்களை எடுத்செழு துவ 

சைக்காட்டிலும் சிறர்ச அருமை வேறு யாதுளத ” எல்லாம் அவ்விடத்துப் பெரு 

மூயற்சியால் ௨௪ பயனே? (ரீமார-பாண்டிச்சளாச் சேவரவர்கட்கு 

9--6--00-ல் எழு இய கடிதப் பகுதி) 

(2) “செர்தமிழ்? ப்பத்திராசரியராயிருந்ச-ஸேதுஸம்ஸ்தான வித்வான் 

ஸ்ரீ ரா. இராகவையங்கார் அவர்கள்: ரீ செந்தமிழில் எவரும் வியாசங் 

கள் பெரிதும் மதிக்கத்தக்கனவாயுள்ளன, *ஆயண்டிரன், நன்னன் வேண் 
மான்?” முதலிய வேளிர்வரலாறுகளைப் படி சீ.துப் பெருமகிழ் வடைந்சேன், 

உன்னால் எழுதப்பட்டுள்ள வியாசங்களெல்லாம், நுண்ணிய ஆராய்ச்சியொடகூடி 

யேவிளங்குதலால், இனி எழுதப்பவெனவும் அவ்வாறு விளங்கத் தடையில்லை 
என்றே ஈம்புகிறேன், (5—3—06) 

(5) ஸாீமத்-தீநமணம்-சேல்வக்கேசலராய ழதலியார் அவர்கள் 3, 4, 
பச்சையப்பன் காலேஜ், சென்னை:--ஐயரே ! புறகானூறு வகுப்பிற் பாடமாக 
நடக்கும்போது அதில் இருங்கோவேளின் ஆதிக்க முரைக்கும் இடச்திலும் 

நச்சினார்ச்ிியர், வேளிரின் ஆதிச்ச முரைக்ச்ற இடத்திலும் பித்றைகாள் 
வரலாறுகளுடன் தொடர்புபடுத்த இயலாது இடர்ப்பட்டுவிட்டேன். ஆயினும், 
தாங்கள் எழுதிய வேளிர் வரலாற்றில் இன்றியமையாத சரித்திரச் கூறுகளும் 
மேற்கோள்களும் பற்றாசான சான்றுகளும்--பொன்னுக் தரும் முத்தும் 
மனனிய--மாமலை பயக்ச காமரு மணியும்-இடைபடச் சேய மாயினும் தொடை
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புணர்ஈது-அருவில சஈன்கலம் ௮மைக்குங் கால--ஒருவழித் தோன்றி 

யாங்கு?--இயைபுபடத் தொடர்புடையனவாய் அமைந்திருத்தல் கண்டு 

அடங்கா மகிழ்ச்சி அடைந்துளேன். தங்கள் வியாசத்தைப் படி. த்தவுடனே, 

சொண்டைமண்டலத்து ௨யர்துஞவ வேளாளர் என்னும் எங்கள் பூர்வோத்தரம் 

இப்பொழுது வெள்ளிடை விலங்கலாக விளக்கமெய்துகன்றது, தங்கள் வியா 

சத்தைப் படித்த அளவிலே என்பாலெழமுந்த மூழ்சச, யான் உள்ளபடி. செல்வக் 

கேசவராயனாயின், உடனே வரிசைகள்பல செய்யுமாறு என்னை ஏவியிருக்கும்; 

யான் சேதுபதியல்லனே, பாண்டித் துரைச்சாமியல்லனே, புதுச்கோட்டைத் 

தொண்டைமான் அல்லனே......... இதனால், என்னுளங்கொளா மஇழ்ச்டி 

என்னைவிட்டு என்னுள்ள ததை ஈர்த் துக்கொண்டு தங்கள்பாற் சென்றுவிட்டது, 

அதன் மகிழ்ச்சியை அஙகேரித்து அதனை என்பால் விடுக்க, (1905, ஜுலை, 5) 

(5) ப்ரம்மா: 5, டுராதாகிநஷணையர் அவர்கள், பிரின் ஸிடால், 

மகாராஜா காலேஜ், புதுக்கோட்டை:--தங்களால் எழுதப்பெற்ற பழைய கைத் 

தொழில்வியாபாரங்கள், வேளிர்வரலாறு, மாசைச் இிருவேங்கடசாதர், 

பொய்யாமொழிப்புலவர், வீரத்தாய்மார் மூ தலியவை வந்து சேர்ந்தன, இவற் 

றுட் சிலவற்றை முன்னரே வாடித் இிருக்றேன். இவை மிக்க ஆராய்ச்சியைச் 

காண்பிக்கின்றன என்று. யாவரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள், தாங்கள் தமிழுக் 

கென்று உழைச்துவருவதுபோல் அநேகர் உழைத்தால், மறைந்து இடக்கும் 

பல அரிய விஷயங்கள் எளிதில் வெளிவரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. 

(5—2—1908.) 

(5) ஸஎரிமத்-பீ. ]4. நல்லசாமிப் பிள்ளையவர்கள், ௩. &,, ம. ப, டி-முன் 

WU, ராஜமஹேர்திரம்--(17.--4--1910) புறப்பொருள் வெண்பாமாலை 

புறகானூறு இவைகளினின்றும், டாக்டர் ஜி. யூ, போப்பையரவர்களால் மொழி 

பெயர்க்கப்பட்டவைகளை இப்பொழுது அச்ிட்டெருின்றேன், சான் எழுஇ 

வரும் அதன் உரைப்பாயிரத்திற்குத் தாங்கள் எழுதியுள்ள *வான்மீகரும்- 

தென்னாடும்? என்ற விஷயம் மிசவும் உபயோகமாயிருந்சது. “(வளிர், வேள் 

புலம்? என்ற விஷயங்களும் மிகவும் முக்கியமானவை. வெளாண்மார்தரைப் 

பற்றிய எனது சந்தேகம், இதுபொழுது சண்ட வேளிர்வரலாற்தினால் ஒழிந்த 

தாகும், இவ்வாராய்ச்சியில் தாங்கள் செய்துள்ளது மிகவும் சறப்பிக்கற் பாலது,
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தங்கள் பத்திரிகை யொல்வொன்றும் ஆங்லெத்சில் மொழிபெயர்ச்சப்படின், 

நம்மவர்ச்கும் ஐரோப்பியர்க்கும் பெரிதும் பிரயோசனப்படும்; எனக்குச்செய்ய 

மிகவும் அவாவுண்டு; காலமின்மையே தடை, தாங்கள் எழுதியுள்ள விஷயங் 

களை யெல்லாம் என்னுரையில் பேசியிருச்சிறேன்.?! 

(0) மிஸ்டர் டி. சவரிராய பிள்ளையவர்கள், 1. £, A. 8., தலைமைத் 

தமிழ்ப் பண்டிதர், சென்ட்-ஜோஸப்ஸ்-காலேஜ், இருச்சி:--4தாங்கள் சேந் 

தமீழ்ப்பத் திரிகையிற் பத்திராதிப-ஆஸனச்தின் ழ் எழு திவருவன ஆராய்ச்சித் 

இறம் அமைந்தவை: மிக அருமையான விஷயங்கள், தங்கள் ஆராய்ச்சித்திறத் 

தையும் மதிநுட்பத்தையும் எக்காலத்தும் பெரிதும் வியக்ன்றேன்......... 

தாங்கள் வெளியிட்ட வேளிர் வாலாற்றைக் கொழும்பு ஸ்ரிமாச்./, 8, தம்பிப் 

பிள்ளையவர்கள் ][, 1%, &, 8., ஆங்லெத்தில் மொழிபெயர்த்து 8ராயல்-ஏஷியா 

டிச்ஸொளைடி.?க்கு அனுப்பியிருச்ிறார்கள். அவ்விஷயம் அச்சங்கத்தாரால் 

ஒப்புச்சொள்ளப்பட்டத, இச்சங்கத்தின் :மெம்பர்ஷிப்'தான் (]4, BR. A, 9’ 

என்பது, தங்களுக்கும் இக்கெளரவம் உரித்தாக வேண்டுமென்பது என் ௮ச் 

யந்த விருப்பம்......... இன்னும் தாங்கள் எழுதியுள்ள பழைய கைத்தோமில் 

வியாபாரங்கள், விரத்தாய்மார் முதலிய விஷயங்கள் மிக அருமையானவை; 

தமிழரின் பண்டைப்பெருமைகளை ஈன்குவிளக்குவன (7—11 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, Gaatt exreung 

and uns estovlph sfiomin. I was taken by surprise at the erudi- 

tion displayed and the ingenuity of the suggestions and inference 
wade regarding the past history of $. India. The writer expresses 
himself also with unusual reform of style that—a style that com- 
mends itself to me at least. It is that which hag most affinity to 

the vigour and ease of modern English Writers. Ttrust Mr. Ip. 

இராகவையங்கார் will continue his researches and writings and 

convey more instruction regarding aucient §. India. I regard
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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 

1s now that the work of our great scholar Mr. Aiyer Avorgal, 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 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. Tambi 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 interest- 

ing paper entitled Guafiaszoui gm 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 §. 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” (August 11, 05%) 

1 (12th, Juue, 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
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English translation of your interesting paper on the history of the 

4918 [வேளிர் வாலாறு,] Your paper is no doubt, one of great 
merit and deserves to be published in the Journal of the Royal 
Asiatic Society for the perusal of learned men allover the world. 
You are indebted, I think, to me, for bringing your idea and the- 

ories to such prominence. I have done it as a labour of love. Your 

paper on “Tamil Alphabet’ is most interesting and original in some 

respects.” 

KO AKO 
NEARS



uh 
வேளிர் வரலாறு 

eee ௮ ௯௬௯ ௫௯. அணை 

லுக் 

  

செந்தமிழ் வளர்த்த பெருமையிற் சோ சோழ பாண்டியர்ச்கு 
எவ்வளவு பாகமுண்டோ, ௮சற்கு அஇிகமில்லாமற்போயினும், அவ 
ரளவு சமபாகம் பெத்றுகின்ற ஒரு பெருங்கூட்டத்தார் முற்காலத்தே 
தமிழ்காட்டில் விளங்கயிருர்தனர் எனின், அது சிலர்க்கு வியப்பா 
கக் தோற்றலாம், அனால், பழைய மாலாராய்ச்சியுடைய செந்தமி 
ஓறிஞர்க்கு ௮து சிறிதும் வியப்பன்று, பண்டை பிலக்யெங்களை 
ஆசர்யுமிடத்து, மூவேர்தர் படைத்த தமிழ்ப்பெருமையளவு தாமும் 
படைத்துகின்ற ஒரு கூட்டத்தார் தமிழக ச்தே விளக்கமுற்றிருந்த 
செய்தி வெளியாகும். இன்னோர் தாம் வேளிர்* என்றழைக்கப்படு 
வார்கள். இரவாமலீந்த கடையேழுவள்ளல்களிற்ர*் பலர் இவர்களே, 
 கொடுக்கலொ தானைப் பாரியே யென்று ஈூறினுங் கொடுப்பாரிலை? ம 
என்னும் தஇிருவாக்கல், வள்ளன்மைக்கே ஒரெல்லையாக வைத்துப் 
பாராட்டப்பெற்றவன் இவருள் ஒருவனேயாவன், வரையாவண்மை 
யால் தானடைந்த ஒப்பற்ற புசழைக்கண்டு மூவேந்தரும்$ அழுக் 
காறுகொள்ளும்படி. நின்ற இப்பெருவள்ளல் விளங்கெது வேளிர் 
குலமெனின், அதற்கு வேறொரு பெருமையும் வேண்டுமோ? 

x வேளிர், வேள் என்பதன் பன்மைச்சொல்; கேள் கேளிர்என்றாற்போல, 

1 பாரி, ஓரி, மலையன், எழினி, பேகன், ஐய், ஈள்ளி என்ற எழுவர், (புறம்- 
சடு௮; சிறுபாண் - அடி, ௮௪--௧௨௨. 

1 ஸரி: சு$தரமூர்த்திராயனார் தேவாரம், 

6 இவன் வேள் - பாரியாவன்; இவனது வள்ளன் மையால் உண்டாயெ 
பெரும்புகழ்,தமிழரசராயெ சேர சோழ டாண்டியர த£ர்த் இகளையுக்கழ்ப்படுத் து 
மேம்பட்டசதனால் அழுக்சாறுகொண்ட ௮வ்வரசர்கள், சம்மிற்கூடி ௮வ்வேளின் 
பறம்புமலையை முற்றுகையிட்டு, ௮வ்வள்ளலையும் வஞ்சத்சாற் கொன்றனர், 
இச்சரிதவிரிவை,இந்தூலுள் வேள்-பாரி என்ற தலைப்பின்€ழ்க் கண்டுசொள்ச,



௨ வேளிர் வரலாறு, 

இங்கனம் புகழ்வாய்க்தகுலத்தவரின் வரலா௮பற்றி ஈம்மவராற் இ றப் 
பாக ஆராய்ந்தறியப்பட்டவை இதுவரை இல்லையென்றே சொல்ல 
லாம், செந்சமிழரசர் என்ற அபிமானச்தாற் சோ சோழ பாண்டி 
யாது வரலாறுகளை அறிவதிற் தமிழ்மக்களால் எச் துணை ஊக்கங் 
காட்டப்படுகின்றதோ, அதனிற் சி௮ பகுதியேனும் இவ்வேளிர் விஷ 
யத்தினுங் காட்டுநல் ஈம்மவாது பெருங் கடமையன் ரோ. அனால், 
இம்முயற்சியில் இறங்கத்தக்க கருவிகள்கடைப்ப தரிசென்றுசொல் 
லக்கூடும், வேளிரது பரம்பரை வரலாறுகளை எழுதிவைத்த பழைய 
தூல்களேனும் சாதனங்களேனும் இடையாவென்பது உண்மையே, 
இப்போது காணப்படுவதெல்லாம், புறகானூறு முதலிய சிலபழைய 
தமிழ் நூல்களிற் புலவர்கள் அவ்வப்போது பாடி. ப்போந்த ஒரு சில 
செய்யுட்களேயாம். இச் சிலவற்றைக்கொண்டு வேளிர்வரலாறெல் 
லாட் தெரிதல் எங்கனங் கூடும்? எனினும், வேளிர் வரலாராகிய இரு 
ண்ட களஞ்சியத்தே, கையிலுள்ள இச்ுவெளிச்சங்களை த் அணைக் 
கொண்டு கூடியவளவு காம் அருவுவோம். அங்ஙனம் துருவி நோக் 
குவதிற் தெரிகின்றவற்றைச் கமிழ்மக்கட்கு வெளியிட முயல்வோம். 

பமைப சங்க நால்களிலை, வேளிர் என்ற ஒரு கூட்டத்தார், 
தமிழ்ப் பேரரசர்களாகய சேர சோழ பாண்டியரை அடுத்துப் பல 
விடங்களிலுங் கூறப்படுகின்றனர்; இதனை :--பண்கெழு வேந்த 
ரும் வேளிரும்” எனப் புறநானூற்றினும், “இருபெரு வேர்ஈரொடு 
வேளிர்? என மதுரைச்காஞ்சியிலும், வேந்தரும் வேளிரும்” எனப்; 
பதிற்றுப்பக்திற் பலவிடங்களிலும் வருதலால் அறியலாம். இத 
னால், மூவேக்தரையுமடுகது முற்காலத்தே தமிழ்ராட்டில் மதிக்கப், 
புட்ட சற்,மாசருள், இவ்வேளிரே முற்பட்டவர் என்பது விளங்கும், 
அன்றியும் 'தொன்முஇர் வேளிர்” (௮கம் - உடு; புறம் - ௨௪) 
'சாற்பத்தொன்பது வழிமுறைவர்க வேளிர்? (புறம் -௨0௧):1இருங் 
கோவேள் மருங்கு” (பட்டினப்பாலை) '*எவவிதொல்குடி” (புறம் - 
௨0௨) என .ரால்களிற் காணப்படுதலின், இன்னோர் பண்டைக்கால 
முதலே தமிழ்நாட்டில் விளங்கியிருந்தவர் என்பதும் தெளியப்படு 
நின்றது, 

இனி, இவ்வேளிர் யாவர்? இவர் குலம் யாது? இவர் தமிழ்காட் 
டன் பழைய மக்களா? அன்றி இடையில் வந்தேறியவரா ? இவர்



வேளிர் வரலாறு. 

புராதன நாடு யாத? இவர் வர்தேறிய காலமும் வரலாறும் என்னை? 
என்பன முதலிய செய்திகளை விசாரிப்போம், 

வேளிர் வாலாற்றைப்பற்றித் தமிழ்காட்டில்வமங்வெர்த பழைய 
செய்திகள் சிலவற்றை, ஆடரியர்-ஈச்டனார்க்னெயர் தொல்காப்பியப் 
பாயிரவுரையில், அடியில் வருமாறு குறிப்பிடு்ரார்:-- “தே வரல் 
லாங்கூடி. யாம் சேரவிருத்தலின் மேருத்தாழ்ர்.து தென் பிசை உயர்க் 

FH இதற்கு அகத்தியனாரே ஆண்டி.ருத்தற்குரியா? என்று ௮வசை 
வேண்டிக்கொள்ள, ௮வரும் தென்றிசைக்கட் போதுகன்றவர்,..... 
துவராபதிப்போந்து, நிலங்கடந்த நேடமூடியண்ணல் வழிக்கண் ௮ரசர் 
பதினெண்மரையும், பதினெண்குடி. * வேளிர் உள்ளிட்டாரையும், 
அருவாளரையுங் கொண்டுபோர்து காடுகெடுத்து காடாக்,......... 
பொதியிலின்கணிருர்தனர்”1-எனக்காண்க, இவவாலாற்றுள், **துவ 
ராபதிப்் போந்து நிலங்கடந்த நெடுமுடி யண்ணல்$ வழிக்சண்” 
எனச் துவராபதிச்கும் திருமாலுக்கும் சம்பந்தங் கூறப்படுதலால், 
௮.த்தொடர், துவாரகையைப் பு இிதாககிருமிக் காட்டுபுரிர்த கண்ண 
பிரானைப்பற்கியதென்ப.து எளிதிற் புலப்படத்தக்கது, இனி, மேற் 
கூறப்பட்ட செய்திகளுள், “அகுத்தியமுனிவர் துவாரகை சென்று 

* பதினெண்கோடி என அச்சுப்பதிப்பில் உள்ளசாயினும், ஏட்டுப்பிரஇ 
களில் அவ்வாதின்மையாலும், பொருளதிகாரம், ௬௨-ம் சூத்திரவுரையிலும் 
“பதினெண்குடி என்றே அளப்படுதலாலும் “குடி என்பதே பொருக்தமாம், 

1 இவ்வாறு எழுஇச்செல்லும் ஈ2சனார்க்னியர்-- இராவணனைக் கந்தரு 
வத்தாற் பிணித்து அவனை ஆண்டு வாராமை விலச்இ!? என்ற செய்தியையும் 
உடன் கூறுகின்றார், இச்செய்கி, மதுரைச்காஞ்சியுரையிலும் அவ்வுரைகார 
ராற் குறிக்கப்பட்டுள்ளது, இவ்விராவணன் இராமபிரானோடு பொருத வீழ்ந்த 
வனாயின், கண்ணபிரான் காலத்துக்குப் பின்னிகழ்க் த செய்தியுடன் இராவணன் 
விஷயம் கூறப்படுதற்குக் காரணம் புலப்படவில்லை. ஒருகால், இவ்விராவணன் 
சென்றிசையாண்ட வேரொருவனெனிந் பொருந்தும். 

1 துவாரகை, 

மி மிலங்கடந்த நெரிமுடியண்ணல் - உலமளத்தற்குத் இருவிச்ரமாவதாரம் 
எடுத்த திருமால், தொல் - பாயிரவுரையில் மற்றோரிடத்தும் **நிலங்கடச்த 
கெடுமுடியண்ணலை Caras) உலகந்தவஞ்செய்து வீடிபெற்றமலையாதலானும், 
வேஙகடத்தை எல்லையாகக் கூறினார்” என இத்சொடரையே ஈச்சனார்க்கினியர் 
இருமாலுச்கு வழங்குதல் காண்க, “*நீணிலங் கடந்த நெடுமுடி யண்ணல்-தா 
டொழு தகையேன்"' என்ருர் இளங்கேர்வடிகளும். (சிலப், ௧௧-ம் சாதை-௧௪௮.)



௪ வேளிர் வரலாறு, 

கண்ணபிரான் வழியினராகிய ௮ரசரையும் வேளிரையும் தென்னாட் 

டிம் குடியேற்றினா' என்பதே, சாம் இங்கு ஆராய்தற்குரியது. ௮கத் 

தியனார் தென்னாறிபுகு£த வரலாற்றைப்பற்றிப் புராணங்களிற் சொல் 

லப்பட்டிருப்பதை ஒத்தே மேற்கூறிய செய்திகள் பெரும்பாலும் 

அமைந்துள்ளனவாயினும், கண்ணன்வழிவந்தோர் பலரை அம்முனி 

வர் தம்முடன்கொணர்ந்தாரென்பது ௮ப்புசாணங்களிற் கூறப்பட் 

டி.ருப்பகாக இப்போது தெரியக்கூடவில்லை, எனிலும், இச்செய்தி 

யே, **வேர்அவினையியற்கை” என்ற தொல்காப்பிய சூத்திரத்தின் 

௮வதாரிகையிலும்--*இத, மலயமாதவன் நிலங்கடந்த நெடுமுடி 

யண்ணலுமை நரபதியருடன் கொணர்ந்த பதினேண்வகைக் குடிப் 

பிறந்த வேளிர்க்கும்” வேர்தன் தொழில் உரித்சென்கின்றது”(டொரு 

orf) - ௩௨) என, மற்றும் ஒருமுறை எடுத்தோதி வற்புறுத்தப்பட் 

Qer gi. 

இப்பிற்கூற்றிலே, முன்குறித்த தொடரிற்கண்ட ௮ருவாளரை 
யொழித்து, ஒழிந்த நராபதியருடன் கூடிய வேளிரே கண்ணன் வழி 
யினரெனவும், அவர் பதினெண்வகைக் குடியினராயிருர்தனர் என 
வும்,] அவரெல்லாம் அரசுரிமை எய்தற்குரியவரெனவும் குறிக்கப் 

படுதல் காணலாம். இவ்வாறு, வேளிரைப்பற்றிய வரலாற்றை ஈச்ச 
னார்க்ியர் ஒருமுறைக்கு இருமுறை எழுதுதலால், ௮ஃது ஏதோ 
ஒரு பிரமாணம்பற்தியே ௮வர்காலத்து வழங்கியிருத்தல் வேண்டு 

  

** மரீவியாஸடாரதம், ஸபாபர்வம், ௧௪-ம் ௮தயாயச்தில், ஜராஸர்தன்விஷ 
யமாகச் கண்ணபிரான் யு.திஷ்டி ரருக்குக் கூறிவருமிடச்.து--(ராஜாவே! ஜரா 
ஸந்தன் எதிர்த்தலாற் கரைகடந்த பயம் எங்கட்கு நேர்ந்தபோ து, நாங்கள் பதி 
னேண்தலத்தோர்கள் சேர்ந்து இவ்வாலோசனை செய்தோம்? என்று, இரு 
மூறை குறிப்பிடுதலால், யாதவர் பதினெண்வசைக் குடியின ராயிருந்தமை 
தெளிவாகின்றது (ஸ்ரீ ம. வீ. இராமானுஜாசாரியாவர்கள் பதிப்பித் தவரும் 
வியாஸடாரதம் தமிழ்மொழிபெயம்ப்புப் பார்க்க) ஸரீமத்- பாகவதத்தில், இவர்கள் 
ஐது குலமாகவும், ௧௦௧-இளைகளாகவும் கூறப்படுவர், ( தீசமஸ்கந்தம்; ௮-௧, ௬௦) 

  

1 மூன்குறித்த வாக்யத்தில், அரசர் பதினெண்மரையும், பதினெண்குடி, 
வேளிருள்ளிட்டாரையும்? என வேறுவேருகக் குதிச்சப்பட்டி ௬ப்பினும், இவ் 
வாச்யத்தில் “ஈரபதிய நடன்காணர்ந்த ௧௮-குடிகேளிர்' என வருவசனால், 
௮ஈரபதிகள் வேளிருடைய தலைவர்களே என்பது பெறப்படுகன் றது. வேளிர் 
பதினெண்வகையின ரானமைச்கேற்ப, ௮வரரசரும் பபினெண்மராயினர் போ 
லும்,



வேளிர் வாலாறு. டூ 

மென்று தெரிறெது, அனால், அவ்வுரைகாரர் தாமெழுதியவற்றுக் 
குக் காரணமாயிருந்த மேற்கோளை எடுத்துக்காட்டினாரில்லை, இச் 
செய்திகளைப் பிரமாணத்தாலன்றிப் பிற்காலத்தவரொருவர் கூற்றால் 
மட்டும் ஈம்பி மேற்செல்லுதல், சரி தீதரவுண்மை யறிவதற்குப் 
போதாததாம். மேலும், துவாரசையாண்ட கண்ணன்வழியினர் இவ் 
வேளிசெனின், ௮௮ புதிய செய் இயன்றோ,.” ஆதலால், ஈச்௫னார்க் 
இனியர் எழுதியவற்றை அ௮டியாகக்கொண்டு, அவற்றி னுண்மையை 
விளக்கவல்ல வேறு சாதனங்கள் உளவா என்பதை இனி, ஆராய்ச்சி 
செய்வோம். 

ஈச்சினார்க்கினியர் எழுத்தின்படி, வேளிரென்பவர் சண்ணன் 
வழியினராயின், அவரை ராம் யாதவர் என்றே அழைக்கலாம்: என் 
னெனின்--௮ப்பெருமான் அவதரித்தது யதுவமிசத்திலென்பது* 

பிரசித்தமன்றோ, இனி, இவ்வேளிர் அவாரகையினின்று தென்னாடு 

புகுர்ச பழைய யாதவராயின், ௮ன்னோர்வாலாற௮ு பண்டைத் தமிழ் 
மால்களிற்குறிக்கப்பட்டி ௬ த்தல்வேண்டும். ஆனால்,இவர்கள்சகண்ணன் 
காலத்தை அடுக்.துக் தெற்கே வந்தேறியவராக ஈச்சினார்க்கினியர் 
கூறுதலின், அவர்கள் செய்இயை ஈன்குவிளக்கக்கூடிய அக்காலத்து 
நூல்கள் இறந்கனபோலும்; எனினும், பிற்பட்ட கடைச்சங்கச்செய் 
uote, இவவேளிர் வரலாற்றைக் முறிப்பிக்கக் கூடி.ப இரண்டொரு 
செய்திகளும் இல்லாமற்போகவில்லை. கடைச்சங்க த்ரவசாகிய கபி 

லர் என்ற புலவர்பெழுமான் இழுங்கோவேள் என்ற சிற்றரசனை மே 

ரில் ௮ழைக்குரிடத் இல்:-- 

* “யது என்பான், பாண்டவரின் மூ.சாதைகளில் ஒருவனாயெ யயாதிக்குத் 
தேவயானை வயிற்றில் ௨.இ்ச புக்கான், இவன்வம்எம் பல்கிப் பலகளைகளாஇ 
அகேக பிரசிக்சிபெற்ற ராஜர்களைத் சுந்தது, யதுவின் மூ,ச்சகுமாஞ இய 
ஸகஸ்ரஜிக்தினுலே ஹேஹபவமிசமாயிற்ற, அவ்வம்சச்திலே கார்த்தவீர்யார்ச் 
சுனன் என்ற பிரசித்திபெற்ற அரசன் சோன்றினான். அவன் she Aun 
தாளஜங்கசர்கள் சோன்றிவிளட்கினர், யஅவின் இரண்டாம்புச்தினாகய குரோ 
ஷ்ெ வம்சத்திலே பிரிக் நிபெற்றவர்கள்--சரிபிர் ௪, சியாமசன், விதர்ப்பன் 
என்பவர்கள். இவருள் விதர்ப்பனால் விதர்ப்பராறவம்சம் வந்தது, விதர்ப்பன் 
மூன்றும்புத்கிரனாலே சே.இிவமிசம் ௨ந்சது. இரண்டாம் புத்திரன் உமிசத்த 
வாகிய சா,ச்வசனால் போறவமிசமும், அந்சசவமிரமும், all may cot! se.) spi 
வந்தன. இவற்றள், விநஷணிக வமிசச்திலேதான் கண்ணபிரான் அவதரித் 
தீது. -அ௮பிதானகோசம், யது என்ற தலைப்பின் £ழ்க் காண்க,



ச் வேள்ர் வர்லர்க், 

“நீயே வடபான் முனிவன் தடகினுட் டோன்றிச் 

செம்புபுனைர் இயற்திய சேணெடும் புரிசை 

உவரா விகைச் துவரை யாண்டு 
நாற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த 

வேளிரள் வேளே” 

எனக் கூறியிருக்கும் ௮டி.கள் பு.றநானூந்தில் (௨0௧) சர்ணப்படுனெ. 
றன. இதன்பொருள:--நீதான், வடசேசத்து முனிவர் ஒருவரது 
யாகத்திற்றோன்றி, செம்பால் அழகாகச் செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய 
கோட்டையுடைய, வெறுப்பில்லாசு பொன்மயமாயே துவாரகையை 
ஆண்டு, நாற்பத்தொன்பது தலைமுறையாகவந்த வேளிர்க்குள்ளே 
சிறந்த வேளாய் உள்ளனை--என்பதாம், இப்பழைய மேற்கோளால், 
வேளிசென்பார் அவாரகையினின்றுவர்து சென்னாடாண்ட சற்றரச 
வகுப்பினர் என்பதுமட்டில் நன்கு விளங்கிற்று; விளங்கவே, 
மேற்கூறிப்போக்த ஈச்இஞர்க்கனியர் செய்திகளிலே, சிறந்ததொன் 
ஐ,ற்குப் பிபல ஆதாரங் காணப்பட்ட தாம், 

இனி, வேளிர் துவாரசையினின்று வர்தேறியவர் என்பதற்கு 
இலக்கியமுள்ளதாயினும், அவர் பாதவகுலக்தவரென்பதை விளக்க 
வல்ல பிரமாணங்களை முன்னூல்களினின் நு அறிகல் இப்போது அரி 
தாம். ஆயினும், யது வமிசத்தோர் அ௮இயிற் கங்கைபாயுக் தேசங்க 
ளிற் பல்கிப் பெருகியகால,க்தே, அன்னோர் பகைவர்களாற்* அுன்ப 
(POPS வாழ். நல் வண்டி, அக்குலக் கலைவராகய கண்ணபிரான், 

மேல்கட,ற்பக்கக்தே துவாசகையைப் புஇதாக நிருமித்த, அதனைச் 
குழ்ந்துகடக்த காட்டுப் பிரதேசங்களைத் இருத்தி கராகெளாக்கி எண் 
ணிறர்ச யாகவாகமா அங்குக் குடியேற்றித் தாம் ௮வர்கட்ரு இரக்ஷ 
கராககின்று உ.சவிவர்கனர-- என்ற செய்தி புராணே இசாசங்களிற் 
கேட்கப்படுிகின்றது. கண்ணபிரான் தன்னடி. ச்சோஇக்குர் எழுக 
தருளுங்காலத்2க, இவ் யாகவரிம் பலர் தமக்குள் விளைக்க பெருங் 

** ஜராஸந்சன் முதலியோர். 

* பரமபதம்,



'வேலிர் வரலரற், 

கலகத்தாம் போர்புரிந்து மாண்டனரென்பம், அக்காலத்துப்: பலர் 
௮வ்விடத்தைகவிட்டு வெளியேறினர் என்பதும், ௮ங்ஙனம் வெளியே 

இியவர் கோதாவரியின் தென்கரைப் பக்கங்களிலும் பரவலாயினா் என் 
பம் இதிகாசங்களால் அ௮.மியப்படுகன்றன. இச் செய் இகளால், 

யாதவ குலத்தாரக்குப் பலதேசங்களிலும் அடுத்தடுத்துக் குடியே 
௮ும்படி. நோக்துவர்ததென்றும், அம்முறையில், ௮ன்னோர் முதலிழ் 
கங்கைபாயும் நாடுகளினின்௮ு மேல்கடலோரங் குடியேறிக் காலார 

தீரத்தில் மஹாராஷ்டிரமெனவ ழங்கும் தேசமுழுதும் பரவியிருந்தன 
மென்றும் விளங்கலாம் இவ்வாளுயின், அ௮வயாதவர்கள் தாம் பரவி 
யிருக்க சாட்டுக்குர் தெர்கணிருந்த தமிழகத்துக் காடுகளை த 

இருத்தி, ஆண்டும் குடியேறினர் என்று கொள்வதிற் புதுமை 
யொன்றுமில்லைஎன்க, யாதவர் தெற்கே வர்ததைப்பற்றிய ஈச்இனார்க் 

இனியா எழுத் துக்களை முழுதும் அதரிக்கக்கூடிய பிரமாணம் இப் 
போது கிடைப்பதரிதேனும், அவற்றைக் குறிப்பிக்கக்கூடிய பிரமா 
ணமும் இல்லாமற்போகவில்லை என்பதை இதனால் அறியலாம். யாத 
வர் தென்னாட்டுங் குடியேறினர் என்ற இவவூகத்துக்குப் பிரசித்த 
ரான சரித்திராசிரியர் ஒருவரும் சம்மகமளித்தல் கவனிக்கத்தக்கது: 
ஸ்ரீ: ரோமேச சந்த்ர தத்தர் எழுதிய “பழைய இந்திய நாகரீகம்” 
என்ற அரியதாலின் முதற்றொகுஇயில்* யாதவரைப்பற்றி எழுதப் 
பட்டிருப்பதாவது:-- கண்ணனை த தலைமையாகச்கொண்ட யாதவர் 
கள் (வட) மதுரையைவிட்டு நீங்கிக் கூர்ச்சரத் துள்ள துவாரகையிற் 

குடியேறினார்கள், ௮ங்கே அவர்கள் ௮இககாலம் தங்கவில்லை. அவர் 
கள் தங்கட்குள்ளே பெருங்கலகம் விளைக்க, (௮வருட்பலர்) துவார 
கையை நீங்கிச் கடல்வழியே பிரயாணித்தனர். அங்கனம் பியா 
ணி தவர்கள் தென்னிந்தியாவை அடைந்து ஆங்குப் புதுராஜ்யம் ஸ்தா 
பித்ததாக ஈம்பப்படூகின்றது” என்பதே, இவ்வாறு தத்தரவர்கள் 
எழுதுவது ஈச்சினார்க்கினியர் எழுதிய வேளிர்வரலாற்றோடு சில ௮மி 
சங்களில் ஒத் இருக்கின்றமை காணலாம், வேளிர் யாதவரே” எனக் 

கண்டு தமிழறிஞர் ஆங்கிலத்தில் வியாசமெழுத, ௮தனை நோக்க 
யாதவர் தென்னிர்தியாவில் ராஜியம் ஸ்தாபிச் சாக நம்பப்படுஇன் 

  
(nape 

* Dutt's Civilization in Ancient India. Part I. page 219,



௮ வேளிர் வரலாறு, 

றது” என்று ஸ்ரீ தத்தா எழுதியிருக்கக்கூடாதோ எனின், இது 

வரை இக்கொள்கைபற்றி எவரும் வரைக்திருப்பதாகச் தெரியாமை 
யால், ௮ங்ஙனஞ் சொல்வதற்கில்லை. ஆதலின், அச்சரித்திராஇரியர், 

தென்னாட்டி ற்போல வடசாட்டும் வழங்கும் ஏதோ ஒரு கர்ண பரம் 

பரைச் செய்இயைப்பற்றிக்கொண்டு திம்.அராமச்சியிம் ஜோற்றியதை 

எழுதினர் என்பத முலையாம். ஆகவே, நச்னார்க்கினியர் 
எழுதிய செய்இகளில் மற்ஜொன்நற்கும் வடராரட்டுப் பண்டி,கரொரு 
வர் ஈம்மதமளித்தலின், கண்ணன் வரியினர் பலர் தெனனுட்டுக் 

குடி.புக்கவரலா௮ ஒருபடியாக நிரூபணமாகின்ற து, 

இனி, வேளிர் என்பவர் LUT FON GUE GUST என்பதைக் குறிக்க 
வல்ல (2வறுபல சான்றுகளும் காணப்படுகின்றன. அவற்றை ஓவ் 

வொன்றாச இனி எழுதுவோம். ஏறக்முூறைய, தொள்ளாயிரம் வரு 

ஷங்கட்கு முன் மைசூர் சாட்டை அடி.ப்படுத்து, அந்நாட்டி லுள்ள 
அவாரசமுத்திரம் என்ற ஈகரத்திருக்து ஆட்டுபுரிக்தவர் ஹோய்சள- 

யாதவர் என்பதைப் பலர் தெரிந்திருக்கலாம், * இவ்வாசர், அ.தியிற் 
கூர்ச்சாநாட்டுத் துவாரகையினின்று குடியேறியவரென்பதும், யா 
தவ குலத்தவரென்பதும் சரித்திர பூர்வமாக அறியப்பட்டவை, இவ் 
வாறு வ்ர்தேறிய யாகவத்தலைவர், சன்னளடபாஷையில், பேலாலர் என 
வழங்கப்படுகின்றனர். தமிழர் வழங்கும் வேளாளர் என்ற சொல் 
லோடு இப்பேலாலபதம் பெரிதும் ஒற்றுமை பெறுதல் ஆராயத்தக் 
& 5. அன்றியும், இப் பேலால-யாதவர் காலத்தே உண்டாகிய தலை 
ஈகரொன்று, வேளூர் அலலது வேளாபுரம் என அவர்பெயரால் வழங் 

கப்பட்டுள்ளது.* இதனால், சன்னடவடி.வில் அவயாதவர் பேலாலர் 
என வழங்கப்பட்டிருப்பினும், ௮ச் சொல்லின் உண்மையுருவம் 

வேளாளர் எனத்தெரிதலோடு,வேள் என்றபெயரும் அவர்க்கு முன்பு 
வழங்கிவந்த சென்பதும் அறியப்படும், ஸ்ரீமத்-வி. சனக௪பைப் 
பிள்ளையவர்களும்--மைசூர்ப் பேலாலரையும் தமிழ் வேளாளரையும் 

ஸ் 
௭ 

டன் 

* இவ்வரசரைப்பற்றிய சரித்திரக்குறிப்பை, 161718 1310௦ துரையவர்கள் 
எழுதிய “188016 062600௦91”” என்ற தலில், 1119407108] 110077 என்ற 
தீலைப்பின்£ழ் ௮.நியலாம், 

1 இஃது இப்போது வமாலபீடூ என வழங்கப்படுறத,



வேளிர் வரலாறு. ௯ 

யாதவகுலக்கவென்று விளங்கக்கூருதுபோயினும், ஒருகுலத்தவ 
ஆ . . . உட . 6 சாகவே தம் நாலில் எ(ததலகாணகாம்.” இனி, இப்பேலாலயாதவரும் 

பண்டைச் கமிழ்வேளிரும் ஒருகூட்டக்சவரே என்! தற்கு வேறொரு 
தி தநகசானறுஙி க.றுவோம், 

புறரானா௮ என்ற சங்கதூலிம் கபிலரென்லும்புலவர், வேளி 
ரள ஒருவனாகிய இருங்கொவேளை அழைக்குமிடத்து, அவனை, துவா 
ரகையினின்று வரது சென்னாடாண்ட வேளிர் வழியினன் என்று 
கூறியிருக்குஞ் செப் இ முன்னரே குறிக்கப்பட்டது. ௮வ் வேளை 
கோக்கிக் கபிலா தாம்பாடிய இரண்டுபாடல்களிலும் (புறம்- ௨௦௨, 

௨௦௩.) புலிகடிமால் என்ற சிறபபுப்பெயரால் அவனைக் கூ௮ுஇன்றனர், 
இதற்குப் புறகானூறறுரைகாரா--புலிகடிமால் - இவனுக்கு ஒரு 

பெயர்” என்றமட்டிற் காட்டி, அப்பெயர்க்காரண சீதை விளக்காமற் 
போயினர். அன்றியும், அதன்காணத்தைச் சங்கதால்களினின்று 
தெரிகல் இப்போது அரிதாம், எனினும், பிற்காலத் 2த துவாரகையி 
னின்று வர்து மைஞசூர்காட்டை ஆண்ட பேலாலர், அப்பெயர் வழக் 
கைத் தம் வரலாற்றால் விளக்லித் தாம் தமிழ்வேளிருடன் ஓற்றுமை 
பெற்றவர் என்பதைக் குறிப்பிக்தல் நோக்கத்தக்கது, “கொக்குதேச 
ராஜாக்கள் சரித்திரம்” என்ற நூலிலும், * ஆங்கெத்தில் எழுதப் 
பட்ட வேறுசில ூல்களிலும் பேலால யாதவர் ஹோய்ஸளர் என்ற 
பெயர்பெற்ற தற்குப் பின்வருங் சதை கூறப்பட்டுளத:-- தபங்கா் 
என்ற முனிவர் காட்டில் தவஞ்செய்துகொண்கிருக்கும்போது, 
ஒருபுலி அவர்மேற் பாய்தற்கு நெருங்க, அதுகண்டு அம்முனிவர், 
அப்போது வேட்டைமுடி த்துவர்துகின்ற சளன் என்னும் யாதவ 

அரசனை கோக்டு, *இப்புலியைக் கொல்க” எனலும், ௮வவரசலும் 

அதனைத் தன்னம்பால் எய்து விழ்த்தினமையால், ௮வன் வமிசத் 

தோர் (ஹொய்சளர்?$ எனக் கன்னடத்தில் வழங்கப்பட்டா£-- 

  
    

* The Tamils 1800-years ago. pp. 114. 

tOrgre, sdpasersonWe geowssg. சென்னை மிபூஸ்யத்சைச் 
சார்ரி துள்ள கையெழுத்துப் புத்தசசாலையில் இதன்பிரதி யுள்ள2, 

1 கன்னடத்தில், *ஹொய்-௪௭!! என்பத,*சொல்-சஎனே'எனப் பொருள் 
படும் என்பர், 

2



௧௦ வேளிர் வாலாறு, 

என்பதாம்.” இக்ககை அப் பேலாலரைப்போலவே துூவாசகையி 

னின்னுவந்து PUTTS gd கமிழ்காடாண்ட வேளிர் குலத்தவ 

னாகிய இருங்கோவேள் என்பான் £புலிகடி.மால்' எனப் பெயர்பெற்ற 

தன காரணத்தையும் விளக்கக்கூடியதன்றோ, புலியைக் கொன்று 

முனிவரைக்காத்த பாதவத்தலைவனொருவனை க் தங்கள் வழிக்கு 

ஆதி முன் னோனாகக் கொண்டமை பற்றியே, அவ்விருவரும் ஹொய் 

சளர் எனவும், புலிகடிமால் எனவும் ஒக்க சரித்திரம் பெற்றனர் என 

உணர்க. இவ்வாறு, 1800- ஆண்கெட்ரு முற்பட்டவேளிரும், 900- 

ஆண்கெட்கு முந்திய பேலாலரும் சாஇபாலும் பெயராலும் சரிதத் 

தாலும் பெரிதும் ஓுறுமைகொண்டு, தாம் GPO குலத்தவா என்று 

காட்டிக்கொள்வதைக் காணலாம், 

இனி, இவ்விருவகை பாதவரும், முறையே வேள் அல்லது 

வேளாளர் எனப் பெயர்பெற்றதன் காரணமும் அராயத்தக்கதாம், 
விர்திபமலையின் தென்பக்கத்து காகெளை அண்டுவர்க பழைய ௮ரச 

ருள், சளுக்கியர் என்பவரும் ஒருவர் என்பது பலர்க்குர் தெரிர்த.த. 

இவ வரசாது புராகனசாஷ்யம், கூர்ச்சரமும் ௮தன் பக்கமுமாம். பிற் 

காலத்ேத, இவருள் ஒரு கூட்டத்தார் சழ்சடலைச்சார்ந்த நாடுகளைக் 
கைப்படுத்தாண்டமையால், இவ் வேறுபாடறிதற்கு இவர்களைக் 

கீழைச்சளுக்கியர் எனவும், மேலைச்சளுக்கியர் எனவும் இருஇறத்தா 
ராகச் சரித்திர நாலோர் வழங்குவர். இவருள், தென்னாடாண்ட 

*மைசூர் கேஸட்டியர், 8985-ம் பக்கத்தும் இவ்வரலாறு கூறப்பட்டுள்ள து; 
ஆனால் அடியில்வருமாறு சிறிது வேறுபடுகன்றது:--சளன் என்ற அரசன், 
சசகபுரத்தை ௮.5 காட்டிலுள்ள தும் தன் குலதேவதையமான வளர்திகா 
தேவியை வணங்கச் சென் நிருந்தபோது, ௮வன் அத்தேவியைச் தொழமுடியா 
வண்ணம் காட்டினின்ற பாய்ந்துவர் த புலியொன்றால் தடுச்சப்பட்டான், அப் 
போது, அக்கோயிற் குருவானவர் பஃகத்திருந்த இரும்புத்தடியொன்றை எடுத்து 
அல்வரசன்கையிற் கொடுத்துக் (கன்னட பாஷையில்) “ஹொய் சள!! எனச் 
கூற) அதன்படி ௮வனும் அத்தடியால் ஒங்கெடிச்து அப்புவியை இருந்த 
விடத்தே சாகும்படி வீழ்ச இதனான், இவ்வாறு, குருசொற்படி புலியை வீழ்த் 
இய அரியசெயல்பற்றி, ௮வ்வரசனும், அவன் வ யினரும் (ஹொய்சளர்' என் 
னும் பெயர் பெற்றனர்; (அன்றியும்) இதுபற்றியே, இவ்வமிசத்தார் புலியைத் 
தீம் கொடியாகவும் சொண்டனர்--ஈ ன்பதாம், 

* இச்சளுக்கெவமிசத்தின் வரலாறு, 'மைசூர்-கேஸட்டியர்' முசலிய சரித 
தூல்களில் விளங்கக்காணலாம்.



வேளிர் வரலாறு. BS 

சஞக்கியரைப் பண்டைக் தமிழ்நிகண்டுசள் வேள்புலவரசர் என்னு 
கூறுகின்றன; இகனை--வேள்புல அரசர் சளணாக்குவெர்தர்?* எனத் 
இவாகரத்தும், பிங்கல தீனும் வரும் சூசக இரத்கால் அ௮சியலாம், இவம் 

அள, திவாகரத்இல், அச்சஞக்கா ற கொடி. வராகமென்பதைக் 

*மகழல்வேள்புல வரர கொடியே? al ol றசூசுகரங்கூறுகிறது, இத 
திவாகரம் பாடுவித்த அம்பர ழான்-சேக்கனார், கடைச்சங்கத்தவ 

ரான ஒளவையாராற பாடப்பெர்றவர் என்பது, அற்நிகண்டின் 

“தொகுதியி௮ு இக்கட்டிபை?களானே கன்கு விளங்குதலின், ௮ச் இவா 

காமும் அச் சங்ககாலத்தது என்பது சொல்லாசே அமையும். இ, பி, 

0-ம் நாற்முண்டுக்கும் முற்பட்ட சளுக்கெ-சாஸனங்கள் இப்போ து 
காணபபட்டிலவேனும், அச்சளுக்கர் பமமைபெ றவர் என்பது, 

திவாகா முதலியவை ௮ வ்வரசர்பெயரை எடுக்தோதுதலானே தெளி 
வாகின்றது. இனி, இச் சளுக்குவேர் சரை வேள்புலவரசர் என ௮5 
நிகண்டுடையார் கூறுவதில், வேள்புலமென்ப.து, ௮வ்வாசா.து புரா 

தனராஜயமாகிய கூர்ச்சாமுதலிய மஹாராஷ்டிரபூமியே எனப 
தற்கு, வேண்டிய அதாரங்கள் இப்போது காணப்படுகின் றன, 
பண்டைச் தமிழ்மக்கள் பம்பாய் மாகாணத்தையே வேள்புலமெனக் 

கொண்டனர் என்ற என் கொள்கை, ௮ம் மாகாணத்துள்ள ஈகாங்கள் 
பல வேள் என்்2 சொல்லடியாக வழங்கிவருதலால் கிலைகாட்டப்படு 
கின்றது; உதாரணமாக;--மைஸாம் ராஜ்பத்தைச்சார்ந்து. ௮தன்வட 
மேறத்கெல்லையில் உள்ளதும், பம்பாயின் வடபாகத்தை ஒட்டியது 
மான எல்லூரா (141108) என்னும் பிரபலமான குறிஞ்சிகிலத்து 
ஊரொன்று உண்டு. இவ்வெல்லூரா என்பறு, பலாபுரம் என்ற 

வடசொல்லின் இரிபென்பர் டாக்டர். பண்டாரகர், (197. Bandarkar) 

இதனை YG IBID FS Lt et UG at ogy 600 (Dr. Fleet) அவ்வூர், 

வேளூர், வேளுூகம் எனப் பழைய சாளனங்களிற் கூறப்படுசலை் 

ச் மக்கட் பெயர்ச்சொகுி பார், 

$ பல்பொருட். கூட்டக் சொருபெயர்த்தொகுதி-வேள்புல அரசர் கோடி 
வகைப்பெயர் பார்க்) இக்காலத்து அங்கங்கே அகப்படும் சிலா, தாமிர சாஸனங் 
களிலும் “வேணாட்டாசர், வேள்குலச்சளூக்கி!? எனவும், *வராகெல்கொடி, 
ருகரச்கொடி.' எனவும், சளுக்கியாது காமி, குலம், கொடி மூ ஈலியவை கூ.றப்படி 
கின்றன. (ஸரீ. து. ௮, கோபிகாசராயாவர்களது சோழலமிச சரித்திரம், அ.நு 
பந்தம் 1] பார்க்க.)



௧௨ வேளிர் வாலாறு. 

தீக்க சாரணங்காட்டி நிரூபித்திருக்கின்றார்.*. இவ்வாறே, பம்பாய் 
மாகாணத்து ஷோலாபூர் (61010) ஜில்லாவில் ஒரு ஈகரம் 
வேளாபுரம் (61௧. என்ற பெயர்வாய்ந்துளது இன்னும், வேளி 
ரின் ஆதியிருப்பாயெ கத்யவார் (18பிப்கரகா) கட்சு (00) பிரதே 
சங்களில் பேலா (13688) என்ற பெயர்வாய்க் த ஊர்கள் பலவுள, ௮ங் 
ஙனமே, ௮ஹமெட்ரகர்த் தாலூகாவில் வேளாபுரம் எனவும், பூனா 
ஜில்லாவில் வேளகம் (19606) எனவும் ஈகரங்கள் காணலாம். இனி, 
அ௮ம்மாகாணத்தின் சென்பக்கத்துள்ள முக்ெயெமானதொரு ஜில்லா 
வும் ஈகாமும் பேல்காம் (138 ஈபாப் என வழங்குகலை அறியாதார் 
அரியர், பேல்காம் என்பது வேள்கிராமம் என ௮) பக்கத்துச் சாஸ 

னங்களிற் காணப்படுவசெனவும், சஞக்கியரின் சகோதர வகுப்பின 
சாகிய கதம்பர்க்குத் தலைகராக அஃது ஒர்காலத்து விளல்கய தென 

வும் சரித்திர.நா மோர் கூறுவா,௮ப் பிரதேசத்து லக்ஷ்மேச்வரத்தை 

அ௮டுத்துள்ளதோர் ஊர் வேள்பட்டி (Belhutti)t என வழங்கு 
தலும் அறியத்தக்கது. இங்ஙனமே பம்பாய்மாகாணத்தை ஊன்றி 
கோக்குமிடத்து, அங்குள்ள ஊர்கள் பல, வேளென்ற சொல்லடி. 
யாக வழங்குதலை ஈன்றாக ராம் காணலாம். ஆகவே, பம்பாய்மாகாண 
மாகிய வேள்புலத்தினின்௮ு வந்து தென்னாடாண்டமைபற்றித் 
தமிழ்காட்டார் சளுக்கியரை 'வேள்புலவரசர்” என வழங்னெர் என் 
பது பெறப்படுவதன் ரோ. எனவே, ௮வ்வேள்புலத்இனின்றே முற் 
காலத்துத் தமிழ்நாட்டுக் குடியேறிய வேளிராகய யாதவரும், பிற் 

காலத்து ௮ங்ஙனங் குடிபுகுந்த ஹொய்சள-யா தவரும் முறையே 

வேளி எனவும், பேலாலா் எனவும் பெயர்பெற்றதன் காரணமும் 

௮துவேயாதல்2வண்டும் என்பது தானே பெறப்படத்தக்க து. 

மேற்கூறியவாறு, சளுக்குயரை வேள்புலவரசர் என நிகண்டு 

கள் படி.ப்பகோடு, வேள் என்ற சொல்லே அச்சஞக்காக்கு உரிய 

* Bombay Gazetteer, Vol. I, Part. IL, pp. 391. 

வேள் கிராமமாதிய இவ்வூர், வேணுக்ராமம் என ஈடமொழியில் வழங்கப் 
பட்டெொள த; இர் 55ர.தீதிலிருக்காண்ட OS கசம்பரும் சளுக்கரும் ஆதியில் 
ஒருகுலத்தவரென்பரை, இச்நூலில் “நஈன்னன்-ேண்மான்'' என்ற தலைப்பின் 
கீழ்க் காண்க, 

$ வகரம் பகரமாகவும், பகரம் ஹகரமாகவும் பாஷார் தரங்களில் வழங்கும் ,



வேளிர் வரலாறு. ௧௩௬ 

தாகவும் பிஙகலந்தை கூறுகிறது: இதனை சீ-' தாரகாரியுஞ் சளுக்கியர் 
வேந்தனும்-3வேனிலாளனும் வேளென லாகும்?* என்பதனால் ௮.றிக, 
இங்கனம், வேளிர் எனச் சளஞுக்கரசா கூறப்படுதற்கேற்ப, மைசூர்ப் 
பேலால-யாகவரைப் போலவே இவவாசரும் யாதவருள் ஒரு வகை 
பரினரே என்பதற்குப் பலசான்றுகள் உள்ளன. சளுக்கருடைய 
புராதன காடு கங்காதிரமாகவும், வமிசம் சந்திரகுலமாசவும்--யா.த 
வாக்குரிய குடி. குலங்களே இவர்க்குங் கூறப்படுதல் காண்க, இனி, 
கிறிஸ் தவாப்தர் தொடங்குதற்குப் பல நாற்றாண்டுகட்கு முன்பே, 
வட.நாட்டிற் பிராபல்யம் பெற்று விளங்யெ ஆந்திர சக்கரவர்த்திக 
ளர் ஆட்ட, பிற்காலத்தே நிலைகுலைக்தபோது, அவரில் எழு பிரி 
வான அசசர்கள் சகதிண த்தில் ராஜ்யங்கள்ஸ்தாபித்து ஆண்டுவர்தன 
ரென்றும், சளுக்கரும், விக்சமார்க்கன் வம்சத்து மாளவ அரசரும், 
காலசூரிகளும், காகதிய-கணபதிகளும், கொண்டவிடு-கஐபதிகளும், 
வி£யஈகர-யாதவ ஈரபதிகளும் ௮வவகையினரென்றும்$ சாளஸனங்க 

 பல்பொருட் பெயர்த்தொகுி, 

1 மகதராட்டு ஆக்.இி.ர-சக்கரவர்ச்திகள் பலர், வடக்கே இமாசலமும், செற்கே 
தெலுங்காணமும், மேற்கே மாளவமும், இழகச்கே வங்கமும் எல்லையாகக் 
கொண்ட ஏகாதிபத்யச்சை(11ம11௦) காட்டிப் பன் ஞூ ர்ருண்டுகள்வரை பெருந் 
திறமையுடன் ஆட்டுபுரிர் தவர்கள்; இன்னோர், ஆந்திரர் (சேரான அரசர்), ஆர் 
இ.ர-ஜா.இகர் (௮வர் பந்துக்கள்), ஆர்.இர-பிருச்யர் (அவர் வேலைக்காரர்) என 
மூன்று பிரிவாயிருந்தனர், இகர்கள் 2000-அண்கெட்கு -முன்பே பிரபலம் 
பெற்றவர் என்பசற்கு வேண்டிய பிரமாணங்கள் உள்ளன, இந்த சக்கரவர்த்தி 
களை, ௮க்காலத்துக் திரேக்க-பூமிசாஸ்திரிகள் அண்டரிய(,&400011௨)௭ன வழங் 
கிவந்தனர். இத்சேசத்துக்கு வந்;சென்ற பழைய யவனாசரியராகிய பிளைநி 
(1113) என்பவர் எழுதிய குறிப்பால், இன்னோர் பரதசண்டத்தே மஹாகவீரரா 
யிருந்தவரெனவும், இவர்கள் வசம் நூற்றுக்கணக்கான பேோரரண்வாய்ந்ச 
கரங்களும், ஆயிரக்கணக்கான யானைகளும், லக்ஷக்சணச்சான சைச்யங்களும் 
இருந்தன எனவும் தெரிகின்ரன, இம்மஹாவமிசத்தின் வரலாறு, பாகவத- 
ஷ்ணு மத்ஸ்ய-புராணங்களிலும் கூறப்டட்டுள்ளன. இவ்வரசரிற் சடைசயான 

வன், ௫, பி, 8-ம் நூற்றாண்டில் ஆட்ச புரிந்த புலோமன் என்பஉன், €லப்பதி 
காரத்தில், செஈகுட்டுிவனது வடகாட்டு யாக் திரையில், அவனுக்கு உசவிபுரிந்த 
“நூற்றுவர் seer” என்பவர் இவ்வாந்திர குலத்தரசரே என்பர்; மற்றம் 
இன்னோர் வரலாறகள் சரித் திரநால்கள் நோக்கு ௮றியத்தக்கன. 

%$ James Prinsep’s Essays on Indian Antiquities. Vol. II. 

p. 281,



௧௪ வேளிர் வரலாறு. 

ளால் நன்கு தெளியப்பட்டவை என்பர்.” இவர்களுள், காகதயரும் 

காலசூரிகஞம் விஜயாகர-நரப இகளும் யாதவகுலத்தைச் சார்ந்தவ 

ரென்பது (ரசித் தமாம்; ஆகவே, அவரினத்தவசாய்ச் தக்ஷிண த்திற் 

குடியேதியாண்ட சளுக்கர்களும் ௮வ் யாதவ-வமிசத்தவரேயாதல் 

சொல்லாமலே அமைவதாம். இதனாலும், யாதவக்ளைகளுள் 

சஞச்கருமடங்குதல் ௮மிந்துகொள்ச, 

இனி, இச் சளுக்கிய-யாதவர், பண்டைத் தமிழ்வேளிருடன் 

ஒற்றுமைபெற்ற குலத்தவரென்பதற்குச் சிறந்த சான்றொன்று, 

பம்பாய்-கேஸட்டியரில் காணப்படுகின்றது ; * ௮ஃதாவது::--வட 

தேசத்தே, ஹாரீத பஞ்சகர் என்ற முனிவர் யாகம் செய்துகொண் 

டிருந்தபோது, அவரது தீர்த்தபா ததாத்தினின்று ஜர் ௮ரசன் உண் 
டானான் ; சுளுகம்' என்னும் வடமொழிப் பெயர்பெற்ற பாத்திரத்து 

னின்று உஇத்தமைபற்றி ௮வன் வழியினர் சுளுகர் எனப் பெயர் 

பெற்றனர் என்பதாம்;;வடமொழி முறைப்படி. 'செளளுக்யர” எனத் 

* விக்கிரமார்க்கன் வழியினர், மாளவராட்டுத் தாராரகரத்திலிருந்து 
ஆண்டவர்கள்; போஜன் என்ற பிரபலஅரசன் இவ்வமிசத்சவனே., காலதரிகள் 
யாதவரில் ஹேஹயவமிசத்தவராவர்; இவர்கள் கல்யாணபுரியிலிருக்து அண்டவர் 
கள்) சாளுக்யரின்சந்ததியாராக இன்னோரைச் கூறுவர். காகதீய-கணபதிகள், 
ஒரீங்கல் காட்டையாண்டவர்கள்) பிரசாபருச்ரீயம் என்ற அலங்காரநூலாற் 
புனையப்பெற்ற பிரதாபருத்கிரன் இவ்வழியினனே; '*உருக்திராரின்னுடைய 
தரங்கல்காட்டில்”என்னுக் ஈம்பர்வாக்கும் காணத்தக்கது, கஜபதிீகள், இருஷ்ணா 
ந.திக்குத் தெற்சே, குண்டூருச்கு அருகிலுள்ள கொண்டவீட்டிலிருந்து ஒரிசா 
நாடாண்டவர்கள். விஜயநகாம்-யாதவநரபதீகள்-இவர்கள் தென்னாடு முழு 
மையும் பலதலைமுறை பெரும்புகழுடனும் இிறமையுடனும் ஆட்டூபுரிந்த பி att 
SHE FEI ats Ham; Qlatsor soingreh Swsssor Go. இவர்கள் வர 
arn, ஸுவெல்துரை எழுதிய “Forgotten Empire’ @sow sreeorme 
அறியத்தக்கது. ப 

f Bombay Gazetteer, Vol. I, part IL. page. 339. 
$ இச்செயதிகளே, “இண்டியன் ஆண்டிகுரி"”-தொகுதி 7, பச் 74-லி 

லும் கூறப்படிகின் ன; ஆனால் பில்றணசவியின் விக ரமாங்க-காவிபத்தே-பிரம 
தேவர் ஒருகாலத்தில் சற்தியாகர்மஞ் செய்துகொண்டிருந்தசபோத, இந்திரன் 
௮ வரிடம் வந்.து,பூவுலடில் நிரீசுரச்கொள்௯.க தலையெடுத்துவருசலால், அகேட் 
டை நீச்கத்தக்க மஹாவீரனொருவனை சருஷ்டிச்த.ச் தரகேண்டுமென்ற பிரார்த் 

கச, அதற்கொஙகிப் பிரமதேவரும் சம் சுளுகத்தை நோக்க, ௮ப்பாத்ரத்து 
ன்று மூவுலகும் புரக்கவல்ல ஒரு மஹாவீரன் வெளிப்பட்டான் என்றம், 

அவன் வழியினரே செளளூக்யர் என்றும், அக்குலச்தலைஉராக ஹாரீதரென்ப 
வரும், அவர்க்குப் பின் மானல்யர் என்பவரும் உண்டானார்கள் என் றம், பிற 
சில வரலாறுகளும் கூறப்பட்டுள்ளன. (13ம். கரம், Vol. V, p. 817.)



வேளிர் வாலாறு, ௧௫ 

தீக்க இல வாசர், பிற்காலக்இல் சாளுக்கியர், சளுக்கயர், சளுக்கர், 
சளுக்கி எனப் பலபடியாகக் இரித்து வழங்கப்பட்டனர--.என 
உணர்க, பிஙகலங்கையில் வேளிர் என வழங்கப்பட்ட சளுக்யெ.து 

வாலாற்றைக் குறிக்கும் இக்கதை, புறகானூற்றில் வடபால்முனிவன் 
தடவிலுட்டோன்றித்,... துவரசையாண்டவா' எனப்பட்ட வேளிர் வா 
லாற்றுடன் பெரிதும் ஒ.ற்றுமைபெற்றுவிளங்கு தல் அறிந்து மகிழத் 

தக்கதன்றோ.* இச்செய்தி கபிலர் வாக்கம் பயின் ௮ுள்ளமை, முன் 
னசே குறிக்கப்பட்ட, இதனுளவரும் *வடபால் முனிவன் தடவு' 
எனபதற்குப் -புறகானூற்றுரைகாரர், (வடசாட்டு முனிவரது ஓம 
குண்டம்” எனப் பொருள் கூறியிருப்பிலும், சளுக்க-வேளிருடைய 
முன்குறித்த வாலாற்றுக்கு இயைய *யாகபாத்திரம்' என்பதே 
பொருத்தமாகும். | சடவு- தடா-பாத்திரம்] இங்ஙனம், முனிவ 
ரொருவரது தீர்த்தபாத்இரத்இற் மோன்றிய வரலாறும், வேள் என்ற 
பெயர்வழக்கும் தமிழ்-வேளிர்க்கும் சளுக்க-வேளிர்க்கும் உரியன 
வாக வழங்குதலால், அவ்விருவரும் ஒருகுலத்தவராதல் விளக்கமாம். 
இவ விருவகையார்க்கும் வழங்கும் வேளிர் என்ற பெயர், யாக 
சமயக்திற்றோன்றிய இவர்களது வரலாற்றைப்பற்றியே வழங்க 

யிருத்தல் வேண்டுமென்௮ஞ் சொல்லலாம்: என்னை? வேளிரென்பது, 

பாகஞ்செய்தல் என்ற பொருஞ்டைய ‘Caren’ creer spin பகுதி, 
படியாகப் பிறந்த பெயராதலால் என்க,* 
  

* மூன் குறித்தபடி, அர் இிரமரபினர் என அறியப்பட்ட இல்வேளிர், முனி 
வரது யாகசமயத்திற் மோன்றிய ௮ரசனொருவன் வமிசத்தவரென்னும் வரலாற் 
றைப் புராணே இகாசங்களினின்று உறுதஇப்படுத்தல் இட்போது அரிதாம்; ஆயி 
னும், னாீ£மத் - பாகவதம், ஈவமஸ்கந்தம், ௨௯-ம் அச்யாயத்தே யயாதியின் வழி 
யிற் பலதலைமுறைசட்குப் பின்வந்த ஸுசபஸ் என்பவனுக்கு பலி என்பவன் 
உண்டானான் என்றும், இப்பலியின் க்ஷேத்இரத்தில் தீர்க்கதமஸ் என்ற முனி 
வர்க்கு ௮ஙகன், வங்கன், கலிங்கன், சுகன், பவுண்டிரன், இந்திரன் என்ற 
அறுவர் குமாரர் ஜணனித்துச் தத்தம் பெயர்களால் முறையே ஆறு ராஜ்யங்களை த் 
சாபித்சார்களென்றம் கூறப்பட்டுள்ளன. இதனால், ஆந்திரர், பலியென்பா 
ஞாற் செய்யப்பட்ட யாகத்தில் மூனிவ.ரால் தோன்றியவர் என்ற வரலாறு, புரா 
ணங்களாலும் ஒருவகையால் ஆசரிக்கப்படுவதென்றே சொல்லலாம். பலி என்ற. 
௮.ரசன் பெயர், யாகஞ்செய்சவனென்ற பொருள் கொள்ளுதலும் நோக்கத்தக் 
'கது, [பலி-யாகம்; அதனைச் செய்தவன் பலியாவன்,] | 

* தெலுங்கு காட்டாராகய ஆந்.இிர - யாதவகுலத்சார் சிலர்க்கு பலிஜர் 
என்ற குலப்பெயர் இன்றும் வழங்வெருதல் ஆராயத்தக்க2. [பலி - ஜர்--வேள் 
வியில் உண்டானவர்.] இதனால், யாகத்திற்மேன் திய வேளிர் ஆண்ட தேசமாத 
லால் ௮.து வேணாடு, வேள்புலம் என வழங்கப்பட்டதென்றுங் கொள்ளப்படும்,



௧௬ வேளிர் வரலாறு. 

இனி, சளுக்கரும் வேளிரும் ஒரேகுலத்கவர் என்பதை மற் 
Ont சக்க ஏவும் வலியஅத்துனெறது. முற்காலத்தே மகத 
மாடாண்ட ஆந்திர சக்கரவர்த்கெளின் வழியினராய்க் தக்ஷிணத் 
அக்கு வர்க யாதவச்கிளைகளில் சளுச்கரும் ஒருவரென்பது (முன் 
குதிக்கபபட்டஈன்றோ, அர் இரராடிய இச்சளுக்கரைப் பழைய கமிழ் 
நிகண்டுகள் வேள்குலச்தவர் என்று கூறுகற்கேற்ப, இல் வேளிர் 
மரபினனும் கடையேழுவள்ளல்களில் ஒருவனுமாகய வேள் - ஆய் 

என்பவனை அண்டிரன் என்ற பெயசாழ் சங்கச்செய்யுள்கள் குறிக் 
கின்றன.* இவ் அண்டிரன் என்ற சொல்லை நோக்குமிடத்து, அதற்கு 
வேறு சிறந்த தமிழ்ப்பொருள் காணப்படாமையின், அப் பதம் 
வேள் - ஆயின் குலபபெயராகய ஆந்திர சப்தத்தின் திரிபாக வழா 
இயதென்றே சொல்லலாம். அர்திரன், மேலோன் என்னும் பொரு 
ஞூடையது எனபர். இவ ஆச்இரபதம் பழைய கரேக்காடிரியரால் 

௮ண்டரீ (&௱கோக௦) என மருவி வழங்கப்பட்டிருத்தலுங் காண்க, 
எனவே, ஆர்திர ஜாதியினராயெ சளுக்கர் பண்டைத் தமிழ் வேளி 
ரின் வேறன்றி ஒரு குலத்தவரென்ற கொள்கையே பல்லாற்றானும் 
ds Meir Borg. இத்துணையுங் கூறிப்போர்தவைகளால், வேளிர் 
எனப பழைய தமிழ்தூல்களிற் குறித்த கூட்டத்தார், யாதவ - வமி 
சதீதவராயத் துவாரகையினின்று வந்து தென்னாடாண்டவர்--என் 

நெழுதிய ஆரியர் - ஈச்டினார்ச்ினிய௰ர் செய்தி, பல்வே சான்றுக 
ளாலும் உறுதிபெற்று விளங்குதல் கண்டுகொள்க. 

இனி, செந்தமிழ் நிலத்தைச் சூழ்ர்துள்ளனவாகச் சொல்லப் 
படும் பன்னிரண்டு கொடுந்தமிழ் நாடுகளில் (வேணாடூ' என்பது 
மொன்றாம், இஃது யாதவரது பழந்தேயமாகிய வேள்புலம் என்று 
கருதப்படுகிறது, 1 வேள்புலம் என்பது, இப்போது (கொங்கணம்? 

* இவ்வள்ளலின் வரலாற்றை, இர்நூலுள் '*வேள் - அய்? என்னுந்த$லப் 
பின்€£ழ்வரும் விஷயத்துச் கண்டுகொள்க, : 

1 ஸ்ரீமத்; வி, கசனகசபைப்பிள்ளையவர்சள், வேணாடு என்பத, டாண்டிசாட் 
டின் தென்மேற்டுல் பேரியாற்றுக்கும் குமரிமுனைக்கும் இடையில் உள்ளசென் 
றும், மூங்கற்காடு மிக்குள்ளமையின் வேணு (மூங்கில்) காடு எனப் பெயர் 
பெற்ற, அதுவே வேணாடு எனத் சமிழில் திரிர்ததென்றுங் கூறினர்,



வேளிர் வரலாறு. ௧௭ 

® a ௪ . ஏ உட ௪ உர ‘ . e எனற அமைக்கப்படும் நாட்டுக்கும் வடக்கிலுள்ள மஹாராஷ்டிர 
சகேசமே என முன்னர்க். குறிப்பிட்டோம். கொங்கணொன்பது, 
முனபு கமிழ்காடாகவிருர்த.து என்பது, புற காரில் (௧௫௪) 
கோண்கானங்கிழான் என்னும் வேளைப்பற் ரிப் பண்டை கீ தமிழ்ப் 
புலவா பாடியுள்ள பாடல்களால் இனிது விளங்குது, இனி, இக் 
கொ GOST னத்தை ௮ 5 திரும றி வேஷட்டினு i B சொல்லா Bil} 

தமிழ் முன்பு வழஙகூவர் தமையால், அது Olga Dita, மிம் நி லங்கஞள் 

ஒன்றாக எண்ணப்பட்டது போலும். பஞ்ச ிராவிட காடுகளில் :* 
( 

மகாராஷ்டி ரமும் கூர்ச்சரரும் அடங்குதல் இக் கொள்கையையே 
வறபுறுத்துவதுங் காண்க, இனி, வேளிரது நாடு என்னும் பொரு 
ளுடைய வேணடு என்ற கொடர்சொல்லை (வண் - எடு எனப் 

பிரித்து) “தென்பாண்டி. குட்டங் குடங்கற்கா வேண்” என்பு பி, 
(வண் என்பசே பககக வாங்கினா பிற்காலம்காார 

பிள்ளையவர்கள் கூற்றின்படி, இருவாங்கூர் ராழ்யக்தில் வேணாடு என்பசொன்் ற 
உண்டாயினும், ௮ துவேளிரின் ஆதிபூமியாகாமையின், மகாராஷ்டி ரமாகயவேள் 
புலமே கொடுந்தமிழ்நிலமாகக் கொள்ளத்தக்க த, இனி, சேனாவரையரும் நரி 
னார்ச்செனியரும் ** Geb gM நிலஞ்சேர் பன்னிருநிலத் தும்? (சொல்-௪௦௦) 
என்னுர் தொல்காப்பிய - சூத் திரவுரையில், பன்னிரு நிலமாவன:.... பொங் கர்ராடு, ஒளிராடு, சென்பாண்டி, குட்டம், குடநாடு, பன்றிநாடு, கற்காநாடு, சீதநாடு, பூழிகாடு, மலைநாடு, அருவாநாடு, அருவாவடதலை - எனச் செர்சமிழ் 
நாட்டுத் ெென்€ழ்பால் முதலாக வ்ட£€ழ்பா லிறுதியாக எண்ணிச்சொள்க 7! 
என்பர். இவர்களெழுச் இன்படி, வேணாடு என்பதற்குப் பிரதியாக ஒளிநாடு 
SIM Ua gor, ௮வ்வொளிகாடு செந்தமிழ்நாட்டுக்குச் ழ்பால் உள்ளதாக 
வும் முடிடின்றது, “செர்தமிழ்நிலமாவது-ையையாற்தின் வடக்கும், மருதயாற் 
றின் தெற்கும், கருவூரின் இழக்கும், மருவூரின் மேர்குமாம் 31 என்பது அவர் 
கொள்கையாம், இனி, ஈச்சினார்க்சி௰ர், 6 பல் லோளியர் பணிபொடுங்க 7 
என்ற பட்டினப்பாலையடியின் உரையில், 4 எளிய ராவார், மற்றை மண்டலச் 
இற்கு ௮ரசராதற்குரிய வேளாளர் 7 என எழுதல் அராயத்தக்க.து, 

* பஞ்சதிராவிட நாடுசளாவன:-- தமிழ், அக்ரம், SCL, மவ 
Tages, கூர்ச்சாம் என்பன. இசனால் அதிசாலத்சே, இவ்வைந்து 
மொழிசட்கும் அதிக வேற்றுமை இருந்த தில்லைப்போலும், 

் ர் தமிழ் மச்கள், பம்பாய்மாகாண த்தை வேள்புலம் வேணூடு என ௮மழைச்சப், 
பழைய ஆரியமக்கள் தண்டகாரணியதேசம் என அதனை வழங இவர்சனர், 
இச்செய்தி, மஹாராஷ்டிரப் பிராமணர் வைதிக கர்மத்தொடச்சத்தச் செய்து 

- கொள்ளும் சங்கற்பச்கட்டுரையிலே, “மஹாராவ்டிரசேசே? என்னாது ! சண்ட 
சாரண்யதேசே'எனக்கூறிவருதலால் தெரியலாம். (191: 13% 08712819% History 
of Dekkan. 1, 180) பதிற்றுப்பத்தில் 8 தீண்டாரணியத்துச் சோட்பட்ட 
வருடையை * என்பதனுரையில் (பச் - ௬௮.) £ தண்டாரணியம் - ஆரியகாட்டி



௧.௮ வேளிர் வரலாறு, 

இனி, வேளிரின் ஆதிமுதல்வர் எக்காலத்தே சென்னாட்டிற் 

குடி.யேறியவா என்பது ஆராயத்தக்கது, அரியா - ஈச்சினார்க் 

இனியா எழு செய்திப்படி, இன்னோர் கண்ணபிரானுக்குப் பிற் 

காலத்தில் வெளியே ரியவராகக் தெரிசலால், பொதுவாக, பாரககாலக் 

இற்குப் ன் இவா கள் இஃஅ்கு வர்தவராக அறியப்படினும், இன்ன 

காலத்திற் றென்னாடு புகும்கவராதல் வேண்டும் என்று திறப்பாக 

அதிந்துகொள்வகற்ரு ஒரு குறிப்பும் முன்னூலிம் காணப்படுஇன் 

றது: ௮௦ தாவ து Bin ew குறித்தபடி, இருங்கோவேள் என்* 

பானை கோக்டக் கபிலா--! நீயே... தவரை யாண்டு--நாற்பத்தோன் 

பது வழிமுறை வந்த - வேளிருள்வேளே * எனக் கூறுதலேயாம். * 
இவவானு சங்கப்புலவர் பாடுதலால், ௮வர்காலத்தில் வேளிர்வம் 
௪.ததைப்பற்றிப் பிரபலமாக வழங்வெக்ததொரு செய்தி விளங்குவ 

தன்றோ? இனி, இர்காற்பத்தொன்பது என்னும் எண்கொண்டதலை 
முறைகளின் ஆட்டுக்காலத்தைக்கொண்டு, வேளிரின் ஆ திமுதல்வர் 

இன்ன காலத்து இங்கு வர்சவசாதல் வேண்டுமென ஒருவாறு நாம் 

ports) BOUT LD, முதிகாலத்தே, அரியாவர்சீதத்தை அண்ட பலிபுச் 
சகவழி ௮சசர் முப்பத் துமூவர் 480-வருஷமும், மெளரிய - அரசர் 
பதின்மர் 137-வருஷமும் ஆட்ட. புரிந்தகாக * விஷ்ணு - பாகவத ' 
புராணங்களிற் கூறப்பட்டுள்ளது. இவற்றை நோக்கன், முதலிற் 
குறித்த பலிபுச்சகவழியினா் தலைமுறையொன்றற்குச் “சராசரி' 15- 
வருஷமும், அடுக்க மெளரியர் 14-வருஷமும் ஆட்டு செய்தவராக 
ஒரு கணக்கு ஏம்படும். இவ்வாறே, பழமையாகவரும் ௮ர்நிய ௮/ர 
சுகளின் சலைமுறையளவை அராயினும், நிகழ்காலத்தில் வல்லரசுக 
ளில் ஒன்ராக விளங்கும் ஜப்பானிய - ஏகாஇபத்யத்தை (Japa- 
  

  

லுள்ளதோர் ராடு? என எழுதப்படுதலால், சண்டகாரண்ய தேசமென்ற 
பழைய வழக்குத் தமிழ் நூல்களிலும் பயின்றிருச்சல் காணலாம், 

* இற்றைக்கு 900-வருஷங்கட்கு முந்திய சளுக்கெ சாஸனங்களிலும், 
உதயணன் முசலாக 75-தலைமுறை இவர் முன்னோர் yer Dats snes கூறப் 
பட்டுள்ள ௮; இச்சாஸனங்களிற் சண்ட புராணவரலாற்தில் இவர்வமிசம், விவ், 
ணுவினின்்று தொடங்கினும், பாண்டவ மரபாகச் கூறப்படுதலால், மூற் 
காலத்தேயே இவர் ஆதிவரலாறு மாறுபாடடைர்தசாகத் Osos (In. Ant. 
1890. p. 425.) | 

* விஷ்ணு புராணம்: ௪-ம் ௮ம்சம், ௨௪-ம் ௮.ச்இயாயம், பாகவதம், ௧௨-ம் 
ஸ்கந்தம், சல் அத்யாயம், |



வேளிர் வாலாறு, ௧௯ 

nese Kmpire) QuGurg ஆட்சிபுரியும் மிக்காடோ - சக்கரவர் ததி, 
தமது பழமை பெற்றதும் இடையூறு படாததுமாகிய பரம்பரையில் 

128-வது தலைமுறையினராகச் சொல்லப்படுகி art, அவ்வேகாஇ 
பதயத்தை காட்டிய அ இச௫க்ரவர் & Bun en ஜிம்மு - திந்கோ இற 

ஹைக்கு 2௦00- ஆண்டுகட்கு முன்புவிளங்க யவர் என்பது ஜஐப்பானிய- 
FU SBT SE STA) தெரியவருகின்றஅ. இனி, இவ் 2௦00-வருஷங்களை 
யும் 128-அ_ரசர்க்கும் பகிர்ந்தால், ஜப்பானிய ௮ரசர் ஒவவொருவர்க் 

"கும் 21-அண்டே சலைமுறையளவாதல் பெறப்படும். இம்முறையே, 
ஆயுள்விர்த்தி பெற்த ஐரோப்பிய காடுகளில், ரஷ்ய சக்ரவர்த்இ 
கட்கு 19-ம், இங்கிலாந்து அரசாக்கும், ஜர்மானிய சக்ரவர்த்திகட் 
கும் 38-ம், பிராஞ்சு அரசர்க்கு 24-ம் * சராசரி ? யாட்டுக்காலமாகச் 
சொல்லப்படுகின்றன. ** இவற்றுள்ளே அதக ஏற்றக்குறைவின் றி 
இப்பானியத்தலைமுறைக்கு அமைந்த 21-அண்டளவை நரம் மேற் 
குறித்த 49-தலைமுறை வேளிர்க்குங் கொண்டு கணிப்போமாயின், 
கபிலர் பாடிய இருங்கோவேளுக்கு 1000-௮ ஆண்டுகட்கு முற்பட் 
LCs அ௮வன்வழியின் அ திமுன்னோ் தென்னாடுப்குர் த காலமென் 
பது பெறப்படும்; படவே, கடைச்சங்கத்தவராகய கபிலர் பாடிய 
அவவேளின்காலம் 1800-வருஷங்கட்கு முற்பட்டதென்பது இப் 
போதுள்ள கொள்கையா தலின், வேளிருடைய அ திமுன்ஜோர் தமிழ் 
நாடு புகுந்தது ௮, மு. 10-ம் நூற்றாண்டுக்கும் முந்திய்துர் என்று 
நாம் ஒருவாறு கூறச் தடையில்லை என உணர்க, 

இனி, மேற்கூறிய வேள்புலமக்களும் அவரது தலைவரும், முற் 
காலத்தே தென்னாட்டிற் குடியேதி வாழ்ந்த வரலாற்றை அடியில் 
வருமாறு சுருக்கிக்கூறலாம். கண்ணபிரான் தலைமையாகக்கொண்ட 

எண்ணிறந்த யாதவர்கள் பசைவர்க்கஞ்டுக் தம் ௮ இபூமியாயெ 

* The Chronology of Ancient India. p. 65 

t இக் காலவரையறை, . 0. தத்தர், V. கோபாலையர் முசலி யோர் பல 
ஏதுக்களால் இ, மு. 13 அல்லது 12-ம் தூற்றாண்டில் நடர்ததாகச் கூதியிருச்கும் 
மஹாபாரத காலத்துக்குச் சிறித பிற்ப:ஃடு கெருங்கியுள்ள து; இவ்வாறு Cle a 

குதல், கண்ணபிரானது Curse salar Ser at gat வேள்புலத்தலைவர் என்ற 
வரலாற்றுடன் ஓத்.இருத்தல் சிந்திக்கத்தச்சது. இங்கனமன்றி, ஈம் இதிகாசங் 

கள் கூறுமாறு, பாரசகாலம் 5000-ஆண்ூகட்கு முன்பென்பதே முடிவாயின், 
அக்காலத்துக்கு 21-நூற்றாண்டுக்குப்பின் வேளிர் தென்னாடு புகுந்தவராதல் 
வேண்டும்,



20 வேளிர் வாலாறு, 

கங்கை யமானைக் கரைகளை நிங்க மேல்கடல்பொட்டிய வேள்புல 5 Ba 
குடிய ஜிப் பெரு பது பால, அவர் வழிவந்த பதினெண்குி. 

வேளிரும் அப்புலத்திற்கும் தெ pax பெருங்காடுகளை த் * இரு 

இன்னோர் காகரிகம்வாய்ந்த ஜா.இ 

பராதலின், அரச்த்தொழில் படைக்கிற முசலியவற்றினும், தாம் 

முயன்அ நின்ற குடி'2பற்ற துக்கு இன்சியமையாக உழுதொழில்,ர 

கொற்றொழில்,ழ warren, நாற்றல்,8 கால்கடைகளை வளர்த் 

த்திச்சொண்டே பரவலாயினர், 

திலி பறகலிய பலவகை விருததிகளினுங். கைதேர்ந் இருக்கனர், 

  

* கொண்கானம், அளுகாடு முசலியன. சொண்கானம் முற்காலத்து 
வேளிரத ஆட்டிக் சட்பட்டி ருந்தசென்பது புறா மாற்றால் (௪௫௪) அறியப் 
பட்டது; இனித் அளுநாட்டிற் புகுந்து பரவிய வேளிர் துளுவ - வேளாளர் 
எனப்படுவர். இவ்வமிசத்தவராக இந் நாட்டிலுள்ளோர், தம்மைச் ஈரஇரகுப் 
தன் வழிவந்த ஆக்திரகுலச்தவொனக் கூறிக்கொள்ளுதல் ௮றியத்த/க. (அபி 
சானகோசம் - அலுவமிசம் பார்ச்ச.) 

* இவர் செய்தி பின்பு விள.ச்சப்பட்டுள்ள த, 

1 கொல்லரை, ஆச்கிரமக்கள் 4 கொல்ல - வேலம? ௭ ன பர்; வேலம, 
வேள்மார் என்பதன் நிரிபாம், இதனால், வேள்குடி பதினெட்டில் இவரும் 
அடங்கிெனவர் என்பது தெரியலாம். 

1 மட்கலம் வனைவோர்ச்கு வேட்கோ, இுநங்கோவேள் என்ற பெயர்கள் 
தூல்களில் வழங்குதலால், வேளிர் குலத்தில் இவரும் ௮டக்கயெவராதல் வேண் 
டும். இக்குலத்தோர், முற்காலத்தில் ஆரியமொழியில் வல்லவராயிருஈ்தவரென் 
பது--- நகர ருடன் “ஆரியம் நன்று தமிழ்தீத3 என வாதிட்ட வேட்கோகச் 
குயக்கோடன் செய்தியால் தெரியலாம். (தொல், பொருளி. பச், ௭௪௫) 
*நன்மதி, வேட்கோச்சிரார் ? எனப் புறகானூற்றில் (௯௨) வருதலின், இக் 
குலத்துச்சிறுவர் நுண்ணறிவுடையராக, முன்னாளில் மதிக்சப்பட்டிர௬்தமை 
விளங்கும், இக்குயவர், ஆரியாநுட்டானங்கள் சமச்சென்று உடையர், 

ம பழைய நிகண்டுகளில் * சாயவேளர்கொல்லி? என இராகப்பகுப்பு 
ஓன்று காணப்படுதலின் நூற்றலோடு சாயமிடுதலும் இவர் தெரிர்சவரென்பது 
வெளியாகின்றது, 

॥ இவர்கள் ஆயரென வழங்கப்படுவர் ) இன்னோர் நிலையின் ஜித் தங்கள் 
ஆமோடுகளுடன் சஞ்சரிப்பவரென்பதைப் பாகவதத்திற் பலவிடங்களினுங் 
காணலாம். இவர்களை யாதவரின் வேருகப் புராணங்கள் கூறுவனவேனும் 
ஆர்திரநாட்டார், வேளாளரைப்போலவே சமிழிடையலரயும் (வேலமா? என்ற 
குலப்பெயரால் ௮ழைத்சலால், வேளிரில் இவரும் அடங்கெனவர்போலும், இவ் 
ஆபரைம கோவை?ய குலத்சவரென்று புராணங் குறிக்கும். பாண்டியர் ஆதியிற் 
ஹென்னா புகுந்து அரசியல் தாபித்தசாலத்தே இவ் ஆயரும் அவருடன் 
வரதவரென்ற செய்தி 4 வாடாச்சீர்ச் தென்னவன் - தொல்லிசைநட்ட குடி 
யொடு சோன்றிய - நல்லினத்தாயர் ?? * வீலில் குடிப்பி னிருங்குடியாயர் ” 
(முல்லைக்கலி, ௫, ௪.) எனக் கலிச்தொகையிற் கூறப்படுதலால் அறியலாம். 
இவ் ஆயக்குலத்தாரும் சென்னாட்டிற் சிற்றரசுகள் தாபித் திருந்கனர் எனவும்,



வேளிர் வாலாறு, 2 & 

இன்னோது குடியேற்ற மூயற்சிக்குப் பேருதலிபுரு£தருனியவர் 
௮௧, இபமுனிவர் என்பர் சச்சினாக்கினியர்*, இனி, இவவேள்குலத் 
தோர் தம்மாற் காடு கெடுத்து நாடாச்கப்பட்ட பிரதே சங்களிற் 
கோட்டை முதலிய அரண்கக££ப் பெருக்கித் தம் தலைவரின்€ழ் 
அமைதியுடன் அமர்ந்து வ£தனர். இங்கனம், காடுகளிற் ஐங்கயெவா் 
 பதிக்குரியோர் ' என்ஸும் பொருள்கொண்ட கிழார் எனவும், தம் 

முயத்சித்திறக்தோன்ற மருதநிலமக்கள் எனவும், தம் ஆதிரொட்டி 
னடியாக வேளிர், வேளாளர் எனவும் பெயர் பெற்றனர். ஆந்திர 
நாட்டாரும் இன்னோரை (வேண்மார் என்பதன் இரிபாக) வேலமா 
எனபர். ஆரியவகுப்பினருள் க்ஷத்ரிய-ஜா இியைச் சேர்ந்த இவர்கள், 

தீம் நாடு செழித்தல்கருதி வணங்வெர்த தெய்வம், ஆரியமக்கள் 

வணங்கிவக்த தெய்வங்களுள் இந்்இிரனாவன் : “வேந்தன் மேய 
தீம்புன லுலகமும்? என்றார் தொல்காப்பியனார். (பொருளதி. ௮கத் 
திணை, சூத்-டு,) இவ்வேளாளர், ஆதியிற் கங்கா இரங்களில் வாழ்ந்த 
.வராதலின், இவர்கள் தம்மைக் : கங்கா - புத்திரர் ' * கங்கை-வமிசத் 
தீவர்' எனச் கூறிக்கொள்வர். இவர்களை ஆண்ட சிற்றரசர் வேளிர் 
அல்லது வேண்மார் எனப்படுவர், 

இவ்வாறு தமிழகத்துப் புகுந்து குடியேறிய வேளிராகிய 

யாதவகுலத்தார், ஆதியில் க்ஷத்திரிய வகுப்பினரேயாயிலும், பன் 
னெடுங்காலமாகக் குடியேற்றமுயற்சியிற் சென்றமையாலும், உட 
னொத்த ஆரியக்கூட்டாலின்றித் தீமிழ்சாட்டிற் றத்தந் தொழில் 

வேறுபாட்டாற் பிரிம்கமையாலும் தமது புராதன அசரணையைச் 

சி௮கச் சிறுக கெடுழவிட்டனர். கண்ணபிரான் காலத்தேயே யாதவ 

குலம், மற்ற க்ஷத்திரிய-குலங்களினுர் தாழ்ந்ததாகக்: கருதப்பட்ட 
தென்பதும்ர் ௮சசாளுமுரிமை ௮க்காலக்தேயே இவர்க்கு ௮தஇக 

  

அவற்றைச் தமிழ்வேந்தரும் தலைவரும் ௮ழித்சனெனவும் செரிஇன்றன, 
(பதிற்றுப், ௭௧, ௮௮) பட்டினப்பாலை - ௨௮௧) 

* தொல்காப்பியப் பாயிரவுரை, | 

1 யாதவர்ச்கு, முற்காலத்தே, சிங்காசன உரிமையின்மையும், அவர்கள் க்ஷத் 
ரிய குலத்திற் ரூழ்ந்துகின்ற செய்தியும் ஸரீமத் - பாசவசம், ௪௫, ௬௮-ம் அத் 

யாயங்களில் முறையே கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்களால் அதியப்படுவன, இங் 
ஙனமே, புராணதாற்பரியங்கூறும் பெரியோரும் --- * யயாஇிசாபத்தாலே அபி 
ஷேக ப்ராப்தியற்று, க்ஷத்ரியரில் தாழ்ந்து வைசியப்ராயரான யது Gos Ped



2௨௨ வேளிர் வாலாறு. 

மாக இருஈததில்லை என்பதும் புராணே திகாசங்களினின்று தெரித 

லால், சென்னாட்டுப் புகுர்சு வேளிராயெ யாதவர் தம் பழைய மதப் 
பைக் காலாக்தாக்கே Dips as eo Buen Deru, ஆயினும், இவர் 
களுடன் பிறமத விரத்தன்மையும் உறுதிப்பாடும் எக்காலத்தும் இவர் 
கக் கைவிட்டொ ழ் 5 Bev . 

இங்ஙனம், தமது பெருத்த குடியேற்2த்திற் பலவகைத் 

தொழிற்றிறங்களிம் இறற்துநின்ற வேள்வகுப்பார், youn Go sre 
களை வழிவழீயாகக் கொண்டமைபழ்தித் தாழும் வேறு வேறு Ger 
களாகி மறைந்தனர். இவருள்ளே, தமிழ் நாட்டிற் றம் பழைய மதிப் 
புடன் பல்கிப்பெரு ச் த யாதவா உ அண்டுவாழ்ஈத மவளாளசாவர். 

ஆசிரியா - ஈச்சினார்க்செனியர் தொல்காப்பிய வரையில் (பொருளி. 

௩0.) அடியில் வருமாறு எழுதுசின்றார்.-- * வேளாளர் இருவகை 
யா; உழுதுண்போரும் உழுவிக்துண்போரும் என, இவருள் 
உழுவித்துண்போர் மண்டிலமா ககஞ் தண்டத்தலைவருமாய்ச் சோழ 

நாட்டுப் பிடவரும் அழுந்தாரும் நாங்கூரும் நாவூரும் அலஞ் 

சேரியும் பெருஞ்சிக்கலும் வல்லமுங் கிழாரும் முதலிய பதியிற் 

மன்றி வேள் ' எனவும் *அர௯? எனவும் உ॥மையெய் இனோ 
அல். வலய ee வயலை, ——- டட —_——-     

தோன்றிய வஈதேவர்க்கும், சோவைசயரான நந்தகோபர்க்கும் புத்ரனாகய 
கண்ணபிரானக மன்றம் யுகத்த்லே மன்றம் வநணத்தில் ஸர்வேசுவான் 
அவதரித்தான் 2... ஏன்று கூற தலும் நோக்கத்தக்கது. (ஸ்ரீ: வை. மு. FL 
சோபராமாந: 3ரசாரியர் இயற்றிய சடகோபரந்சாதி ௭௧-ம் பாட்டுரை பார்க்க.) 
இதனால், வை?ியகுலத்தாராக யாசவர் முன்பு கருதப்பட்டமை விளங்கும். 

* மனுஸ்.பிருஇ ௧௦-ம் அத்யாயம், ௪௯, ௪௪-ம் சுலோகங்களில் (உபஈயன 
முதலிய) சர்மலோபங்களாலும், பிராமண தர்சனமின்மையாலும் (- அஃசா 
வது, வைதீக லெள$க - ஆசார வியவகாரங்களிற் பிராமணருடன் சம்பந்தம் 
வைச்துக்கொள்ளாமையாலும்) சூத்ரநிலைமைக்கு இவ்வுலகத்தே சாழ்க் துவிட்ட 
12- க்ஷத்ரிய வம்சங்களில் : இரராவிடரும் . ஒருவராகச் கூறப்பட்டுள்ளனர். 
இதனை கோக்கும்போது, யாதவ - க்ஷ£த்ரியராய்த் சென்னாடாண்ட வேளிர் 
போன்றவரது முற்கால நிலையை நோக் இவ்வாறு கூறப்பட்டதோ என்று 
தோற்றுகறது, ஸரீ வியாச பாரதம், சபாபர்வம், ௬௪-ம் அத்யாயத்தில், பரசு 
ராமாது கொடிய க்ஷ்த்ரியவதத்துச்கு அஞ்சி ஒடியொளித்த அரசர் டலர், 
தங் குலதர்மங்களை விட்டமையாலும் பிராமணதர்சனமின்மையாலும், சூத்திர 
ப்ராயர் ஆயினரென்றும், அவரில் இராவிடரும் ஒருவர் என்றும் கூறப்படுதலும் 
காண்க. இதற்கேற்ப, க்ஷத்ரியனாகிய கார்தமன் என்ற சோழன், பரசுராம 
ருக்கு அஞ்சிப் பொதியமலையில் அகத்தியமுனிவர்பால் அடைக்சலம்புக்க . 
செய்தி மணிமேகலையில் வருதலும் அறிந்துகொள்க, (காதை - ௨௨; அடி. 
௨௫-௪0.) ட்ட ப



வேளிர் வரலாறு. ௨௬ 

ரும், பாண்டிய ராட்டுக் ! காவிஇப் ” பட்டமெப்தினோரும் குறுமுடி. 
குடிப்பிறந்தோர் முகலியோருமாய் Py Yomi Ooi grb மகட் 
கொடைக்குரிய மீவளாளராம், உருவப் பல்றேர். இளஞ்சேட் 

சென்னி அழும். தூர் வேளிடை மகட்கோடலும், அவன் மகனாகிய 
கரிகாற்பெருவளக்கான் சாங்கர் வேளிடை. மகட்கோடலும் கூறு 
வர்.” எனவும் “4 வேளாளர் பகைவாமேலும், ராகொக்சன்மேலும், 
Fh BOF ADS Go's in opin HF OTM Mig. Ora ong DS Aunt ” 
எனவும் காண்க, இவற்றால், வேளாளருட். பலலசக் தமிழ்ப் பெரு 

(வந்தா கம் அரதியலில உயாகிலையில்வைகத்து மதக துவர்ததோடு, 

அவரினத்துச் சற்றாசரான ரீவளிருடைய பெண்களை அவ்வெரற்தர் 

விரும்பி மணம்புரிக்துவர்கனரென்பதும் அறியலாம், ரேரன் - 
செங்குட்டுவன் மனைவி ! இளங்கோ - வேண்மாள் ” என்று சிலப்பதி 
காரங கூறுதலுஙி (காதை -௨௫- ௮. -௫.) காண்க. பதிற்றுப்பத்தில் 

இக்தொடர்பு பலவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இவ் வேளிர் பழைய 
க்ஷத்திரிய - வகுப்பினராப் நாகரிகழுதிர்ச்சி உடையரா யிருர்கமை 
பற்றி, உயாகுலக்தவராகய கமிழ்வேர்தர் அவருடன் சம்பக்தஞ் 

செப்து வர்தனரென்பது இகனாற் பெறப்படுடின்றது. © நிகாத்து 

மேல்வர்க வேந்தனொடு முதுகுடி. - மகட்பா டஞ்சிெய மகட்பாலா 
ணும்? (புறக்இணை - ௭௯.) என்புழி, இம்மணர் செய்இயைகம் தொல் 
காப்பியனாரும் குறித்தனர் என்பர் ஈச்சினார்க்கினி௰ர், 

வேளிரால், அ.தியிற் இற்றாசுகள் தாபிக்கப்பட்டுவர்த காலங்க 
ளில், இவர்க்கும் சேர சோழ பாண்டியர்க்கும் அடுத்தடுத்துப் போர் 
நிகழ்ந்து வர்ததாக அ.றியப்படுகின்றது, ௮ங்கனர் தாபிக்கப்பெற்ற 
பழைய வேளிர்ராடுகள் :-- கொண்கானம், ஒளிகாடு, (ipsam 
அக்கூற்றம், பொதிகைராடு, மிழலக்கூற்றம், 'குண்டூர்ச் கூற்றம், 
விரை, துளுகாடு முதலியன. பிற்காலத்தில் ௮வ்வேளிர்பால்' மகட் 

கொண்டு சம்பர்தம்பெற்ற பேரரசர்கள் அவரது இற்றரசுகளை YS 

ரித்து வந்ததோடு, ௮வரினத்து வேளாளர் பலரைத் தம் மாசிய்கு 
உரியவராக் காடுகள்பல அளித்தும், வரிசைகள் சொடுத்தும் ௮மைச் 
சராகவும் தண்டத்தலைவராசவும் கியமித்துப் போழ்றிவர்தனர், இங் 
கனம் அமைச்சுப் பூண்டவர்கள், பாண்டியரிடம் *காவிதி' என்றபட் 
டத்துடலும்,சோழரிடம் ஏனா இ'என்ற பட்டத்துடலும் விளங்னெர்.



௨௪ வேளிர் வரலாறு, 

கரிசாற்சோழன் மற்றெல்லாரினுஞ் சிறப்பாக, இன்னோர்ச்கு ௭௪- 

நாடுகளமைந்த ௨௪ - கோட்டங்களை உதவிப் பெரிதும் ஆதரித்தா 

னென்று தெரிகின்றது, தொல்காப்பியனார், இவ் வேளாளரில் 

தாழ்ந்தவர் பலரால் மிகுஇியுங் கொள்ளப்பட்டுவக்த தொழிலாதல் 

பற்றி வேளாண் மாந்தர்க் Gysr ணல்ல - தில்லென மொழிப 

ிறவகை நிகழ்ச்சி ? என மாபியலிற் கூறினரேனும், தங்காலத்தே 

இன்னோர் இற்றாசராய்ச் இறந்து விளங்னெமையாலும், இவரினத் 

தார் தமிழ் மூவேர்தர் சார்பிற் பெரிதும் மதிக்கட்பட்டு வந்தமை 
யாலும்-- 

(2வர்துவினை யியற்கை வேக்தனி னொரீஇய 

ஏனோர் மருங்கினு மெய்திட னுடைத்தே,” 

* வில்லும் வேலுங் கழலுங் கண்ணியும் 

தாரு மாரமுர் தேரும் வாளும் 

மன்பெறு மரபி னேனோர்க்கு ரிய.” 

' வேந்துவிடு தொழிலிம் கழலுங் கண்ணியும் 

வாயந்தன ரென்ப அவர்பெறும் பொருளே.” 

என்ற சூத்இரங்களால், இக்குலத்காரையே பெரும்பான்மை கருதி, 
வர்க்கு அரசர்க்குரிய வரிசை பலவும் கூறிப்போதல் காணலாம், 
இதனால், தொல்காப்பியனார் காலத்தே, வேளிருடைய நிலை க்ஷத்ரிய 
ஒமுக்கத்தினின்றும் ஈழுவியிருந்தகாக உய்த்துணாப்படும். இது 
பம்றியே, உரையாசிரியர்களும் வேளாளர.து உயர்வு புலப்படும் இட 
மெல்லாம் அதனை அவருளுயர்க்த உழுவித்துண்ணும் வேளாளர் 

மேலும், தாழ்வு புலப்படுமாயின் ௮வரிலிழிர்த உழு துண்ணும் வேளா 
ளர் மேலும் ஏற்றிச் செல்வாராயினர். இனி, தீமிழ்காட்டிற் பண் 

டைக்காலத்தே விளங்கய இற்றாசருட் பெரும்பாலார் இவ்வேள் 
குலத்தவசேயாவர் ; இதுபற்றி, வேளென்றபதம், பிற்காலத்தே, 
வேறு குலத்தலைவரும் அடங்கக் குறுநிலமன்னர் ௮னைவர்க்குமுரிய 
பெயராக வழங்கலாயிற்று, அனால், பண்டை வழக்கு அவ்வாறு 
சாணப்படாமையின், ௮ பிற்பட்ட கொள்கை என்பே தீ பொருத்த 
  

* The Tamils 1800 - years 880) ஏரெழுபது, ௬௭-ம் பாட்டு,



வேளிர் வாலாறு. ௨௫ 

மாம். இவ்வேள்குலத்தார் உழுதாண்டொழிலை வழிவழியாசவும், 
ஏனைய குடிகளினலும் சிறப்பாகவும் கொண்டமையால், HFA OILY 
பற்றி, அவர்பெயரடியாக, *வேளாண்மை ' என்பது உழு ் 

தூண் தொழிற்குரிய பெயராக வழங்குவசாயிற்று*, இதுபற்றியே, 
“வேளாண் மாந்தர்க் குழுதா ணல்ல - இல்லென மொழிப பிறவகை 
நிகழ்ச்சி ? எனச் தொல்காப்பியரு&் கூறுவாசாயினர். அன்தியும், 
வழிவழியாகவந்த Carat) a ga வள்ளன்மையம் சிற்றரசுரிமையும் 

கோக்க, வேளென்பது உபகாரி என்னும் பொருட்கும் சிற்றரசு என். 
னும். பொருட்கும் உரிய சொல்லாகவும் வழங்கப்பெற்றது, பண் 

டைப் பதமாகிய வேள், வேளார்ர என்பவை, புதுக்கோட்டை எம்ல். 

தானத்கைச் சார்ந்த தேர்க்காட்டுரிலும் பிரான்மலைப்பக்கத்தும்ர். 
உள்ள வேளாளரில் ஒரு கூட்டத்தார்க்கு இன்றும் பயின்றுவருதல் 

அ௮றியத்தக்கதாம், 

இதுகாறும் கூறிப்போக்தவற்றால், கமிமகக்துப் பண்டைக்கால 
முதலே உள்ள (வேளிர் என்ற கூட்டக்தார் கண்ணனவழீயினசாய்த *[ 
துவாசகையினின்௮ குடியேறியவர் என்றெழுஇிய ஈச்னார்க்னியர் 
கூற்று, அவர் யாதவ-குலக்தவரென்பறைக் குறிப்பதென்பதும், 

இச்செய்திக்குப் பொருந்த, வேளிர் அுவாரகையினின்று OB FOU 
ரெனப் புறகானூற்றுமேற்கோ ஞுண்டென்பதும், பாரத காலத்தை 

* உழுதுண்பாரை ₹$வெள்ளாளர்* என வழங்குதலுமுண்டு ; இதற்கு 
* வெள்ளத்தை ஆள்பவர் ? என்பது பொருளாம். பெருக்காளர், காராளர் என் 
பவற்றுக்கும் இங்ஙனமே பொருள் கூறுவர், இச்சொல், வேளாளர் என்பதின் 
வேருதலின், ஈண்டாராய்ச்சியில்லை என்க, 

1 வேளார் என்ற பெயர், பண்டைச் சோழவரசரது மந் இரிகளும் படைச் 
தலைவருமாகிய பலர்க்கு வழங்கெந்ததென்பது சாஸனங்களால் விளங்குகிறது; 
ராஜராஜேர்கிர மூவேந்த வேளார், வீரசோழ இளங்சோவேளார் எனக்காண்க. 
(S. I. I; Vol II, p. 115). இசனாற் பிற்காலத்துத் தமிழ்வேந்தராலும், இவ் 
வேளிர் ௮பிமானிச்கப்பட்டுவந்தமை வெளியாகும், ் 
5 ர் இப் 'ரான்மலேயெ, வேள் - பாரியின் பறம்புமலையாம், இரழாலில், 

வள் - பாரி என்ற விஷயம் பார்ச்ச, | ஏ 

.... ர சஞுச்சயர், கண்ணன் வழியினரென்று சிறப்பாகச் சூட றப்பட்டிலேேனும், 
பொதுவாக விஷ்ணவமிசச்தினராகச் தம்மை வழஙியிருச்சல் சானனங்களால் 
அதியப்படுகின்றது (110. கார், 1890, ற. 425.) ப 
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ஒரு வேளிர் வரலாற, 

யடிச்து யாதவர் தெற்கே வந்தேறியவர் என்ற குறிப்பு முன்னூல் 

களினின்ற௮ு ௮றியப்படுதலோடு, வடமாட்டுப் பண்டி. தராலும் ௮ல்து 

ஆதரிக்கப்பட்டிள்ளதென்றும், வேளிர் யாதவகுலத்தவரே என்பது 

பிற்காலத்தில் துவாரகையினின்றுவர்து தென்னாடாண்ட ஹொய் 

சள-பேலாலயாதவர், இவருடன் பல்லாற்றானும் ஒத்திருத்தலால் 

விளஙகுவதென்பதும், வேள்புலத்தினின்று வந்தமையே ௮வ்லிரு 

வரும்வேளிசெனவும், பேலாலசெனவும் பெயர்பெற்றதன் காரணமாக 

வேண்டுமென்பதும், இவ்வேளென்ற பதம் சளுக்குவேந்தர்க்கும் 

நிகண்டுகளிற் படிக்கப்பட்டுள்ளதென்பதும், இச் சஞுக்கரும் யாதவ 

குலத்தில் ஒருகொயினரே என்பதும், முனிவ ரொருவரஅு யாகபாத் 

திரத்திற் ரோன்றியவரலாறு சஞுக்கருக்கும் பண்டைவேளிர்க்கும் 

உரியதாகக் தெரியவருதலின் அவ்விருவரும் ஒருகுலத்தவரென்ப 

அம், கொடுந்தமிழ்காடுகளில் ஒன்றாகிய வேணாடு என்பது இவ் 

யாதவரது புராதனபூமியாயெ வேள்புலத்தையே குறிப்பதாகல் 

வேண்டுமென்பதும், பண்டைவேளிர் தமிழ்காட்டுக் குடியேறிய 

காலம் இ, மு. 10-ம் நாற்முண்டாகக் கொள்ளுதல் ஒருவாறு 

பொருர்துமென்பதும், வேளிபெருங்கூட்டங் தென்னாடுபுகுக்து 

வாழந்த வரலாறு இதுவாம் என்பதும், அன்னோர் பெருமை இன்ன 

வென்பதும் விளங்யெவா௮ு கண்டுகொள்ச. 

இங்கனம், வேள்புலத்தினின்று தமிழ்நாடு புகுந்து ஆட்டு 

புரிந்த வேளிரும் ௮வரினத்தாராயெ வேளாளரும், தமது வசை 

யாது வழங்கும் வள்ளன்மையாலும், அ௮ரசசாற்பெற்ற வரிசைகளா 

௮ம், எளியரைத்தாங்யெ அளியினாலும், ஈலிதற்காகா வலிமை 

யாலும் பண்டுகொட்டே இச் தமிழ்சாட்டி.ற் பெரும்புகழ் பூண்டு 

விளங்கெர், முற்காலத்தும் பிற்காலத்தும் விளங்பயெ தீமிழ்ப் பெருங் 

கவிகளிலே, இவர்களைப் பாடிப் பயன்பெராதவர் எவருமே இரார், 
இவரஅ இரவாமலீயும் வள்ளன்மையை இத்தமிழகத்தே போற்றிப்



"வளிர் வரலாறு, Oe 

புகமாத இடமுமில்லை. இத்தகைய பெருமை படைத்தவரின் வம் 

சத்தவராய் விளங்கெயவர்களைப் பிற்காலக்சலீகள் வேண்டி. யவளவு 

வாயாரப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். ௮இ வேளிர் குலத்தவராகச் 

சங்கநாளில் விளங்கிய பெருவள்ளல்கள்:--வேள் - ஆய், வேள் - ஆவி, 

வேள் - பேகன், வேள் - எவ்வி, வேள் - பாரி, நன்னன் - வேண் 

மான் முதலியோர் ஆவர். இன்னோது அழயெ சரிதங்கள், தமிழ் 

சாட்டார் அறிந்து மகிழத்தக்கனவாகலின், மூன்னூல்களில் இவர் 

களைப்பற்றி யாம் தெரிந்த செய்திகளை இனி முறையே எழுதுவேம்,



வேள் - அம். 

OT 

.... இவன் கடைச்சங்கராளில் விளங்யெ கடையேழுவள்ளல்களில் 

ஒருவன் என்ப--௧௫௮- ம் புறப்பட்டாலும், சறுபாணாற்௮ுப் படை 

யாலும் நன்கு விளங்குன்றது. இவ்வேளைப்பற்றிய சரித்திரமுழு 
தும் தெரியவிடமில்லையேனும், இவன் விஷயமாகப் பழைய bev 

லிசைட்புலவர் பாடிய செய்யுள்கள் இவவள்ளலது வரலாறுகள் தில 

வற்மை அறிதற்கு உதவியாயிருக்தலோடு, இவனது ww குண 

விசேடங்களையும் பெரிய கொடைச்ிறட்பையும் இக்காலத்தார்க்குப் 

புலப்படுத்துன் நன." இவவள்ளல் வேளிர் குலத்தைச் சோர்தவ 

னென்பது, * மாவேள் ஆய்” தேர்3வேள் ஆய் ' எனப் புறதானூற் 

தில வருதலாற்றெரிபலாம். அம்நாலில் “*கழறொடி. அ௮பய்மழைதவ் 

பொதியில் ? எனவும், *! தென்றிசையாய்குடி ” எனவும் கூறப்படுத 
லின், அய்காடு பொதிய மலைப்புக்கற்து ௨ உள்ளதென்பதும், அவன் 

தலைநகர் 6 ஆய்க.” எனப் பெயர்பெற்ற சென்பதும் விளங்கும், 

இவன் மலை வேற்றரசரால் ஜாக்கமுடியாக அ௮ரண்வலியுடையதென் 

பா; *கழறொடி யா௮ய் மழைதவம் பொதியில் - ஆடுமகள் குறுஇ 
னல்ல.து - பீடுகெழு மன்னர் கு௮கலே அரிதே” எனக் காண்க, 

இவனாட்டில் கவிரம் என்னும் மலைப்பகுதியில் இனிய பல ஈனைக 
ஞுண்டென்றும், சூரரமகளிர்பலர் அதில் வாழ்வதாக ஐ இகமிருந்த 

தென்றும் ிதரியவருகறது, இதனை 

 தெனா௮௮ு, ஆஅய் ஈன்னாட் ட.ணங்குடைச் இலம்பிற் 
கவிரம் பெயரிய உருகெழு கவாஅன் 

ஏர்மலா் நிறைசுனை யுறையும் 

சூர்மகள் மாதோ என்னுமென் னெஞ்சே,” (அகம் - ௧௯௮) 

எனலும் அடிகளிற் காண்சு. அய்காட்டில் யானைகள் மிகுந்த காடுகள் 
உண்டென்றும், பரிசிலர்க்கு யானைக் கொடை மிகுதியாக அளித்து 
வந்தவன் இவவள்ளலென்றும் தெரிகின்றன இங்கனம், இவனது 
யானைக் கொடையின் மிகுதியை நோக்கு, ஒருபுலவர் விளங்கு 
மணிக் கொடும்பூண் ௮௮ய்கின் ஞட்டு-இளம்பிடி. ஒருசூல் பத்திலும் 
மோ ” என்று நயப்பக் கூறுதலுங் காண்க, இவவள்ளலுக்கு (அண்



வேள் - ஆம், Be 

ner” என்னும் மத்ரொரு பெயரும் உண்டென்பது, இவனைப் 
பற்றிய பாடல்கள் பலவற்றிற் காணலாம், புறகானூறறு - உரை 
காரரும், * அண்டிரன் - ஆய்க்கு ஒரு பெயர் * என்பர், இவ்வண் 
டிரான் என்ற பெயர்வழக்ன் காரணம் முன் வேளிர் வரலாற்றினுள் 

விளக்கப்பட்ட, பு.றப்பாட்டில், 4 ஈகையரிய இழையணிமகளிர் £ 
 கோடேநட் தல்குற் குறுந்தொடி மகளிரொடு?” என வருதலால், 

ஆய் மகளிர்பலரை மணம்புரிர்தவனென்பது அறியப்படும், இவ 
னுக்குரிய மாலை சுரபுன்னை அகும், இவ்வள்ளல், தன் பெருங் 
கொடைக் கேற்ப, இன்சொல்லே தன்சொல்லாகப் படைத்தவனென் 
ut, இவவேளிர் தலைவன், கொங்கு காட்டாரோடு போர்புரிந்து, 
அவரை மேல்கட.ம் பக்கத்தே ஒட்டினவனென்று, ௧௩0௦-ம் புறப் 
பாடல் அறிவிக்கின்ற. இவன், ஒருகால், நீலராகமொன்றால் 
அளிக்கப்பெற்ற அருமை பெருமை வாய்ந்ததோர் ஆடையைச் இவ 
பிரானே அ௮ணிபத்தக்கதென்று கரி, ௮பபிரானுக்கு உவந்து சாத் 
இனன் என்று சிறுபாணாற்றுப் படையில் வியக்கப்படுகன்றான், 

இதனை, 
£ நீல நாகம் nag கலிங்கம் * 

ஆலமர் செல்வர்க் கமர்க்தனன் கொடுத்த 

. சாவற் தாங்கிய சாந்துபுலர் திணிதோள் 

ஆர்வ ஈன்மெ. ழி ஆய்.” (௬௬ - ௯௯) 

என்பதனால் அறிக, இவ்வரலா௮, அய், சிவபத்தி மிக்கவன் என் 
பகை ஈன்கு விளக்குவது. இவ் வள்ளலின் சாளோலச்கம் மிகச் 
சிறந்து விளங்கும் என்பர், (கற் - ௩0) இப்பெருந்தகையைப் பாடிய 
புலவர்பெருமக்கள் உறையூர் ஏணிச்சேரி - முடமோசியார், துறை 
யூர் - ஓடைகிழார், குட்டென் - கீரனார் என்போர், இவருள் மூட 

மோ௫ியார் ௮ந்கணமரென்பது தொல்காப்பிய மாபியலுரையால் (சூச்- 
௭௪) அறிந்தது. இம்மோசியாரே, வேள்- ஆயின் ௮ருமை பெருமை 
களை அதிகமாக வெளியிட்டவர், வேள் - பாரிக்குக் கபிலர்போலவும், 

  

a உ வதய வைட. அககைகயல் ஆட்ட பட லவைவயை யய பட ஆவைஆய அமைய ல சவ யய பெய்ய அவ பப 

வேளிர் வரலாறு, ௧௬-ம் பக்கம் பார்க்க, 

  

* நாகங்களின் புணர்ச்சிக்காலத்து அவற்றின்மேல் போர்ச்சப்பட்ட ஆடை 
மிகவும் பவித்திரமானதென்றும், அது தேவதைகளுக்கு மிகவும் உகப்புடை 
தென்றும் வழக்குண்டு,



௩௦ வேளிர் வரலாறு, 

௮இிகமாலுக்கு ஒளவையபோலவும், ஆய்க்கு மோடியாரே பெரிது 

(phen பூண்டவரென்பது * இருந்துமொழி மோட பாடிய ஆயும்? 

எனப் பெருஞ் சித்திரனார் என்ற புலவர் கூறுதலால் (புறம் - ௪டு௮) 
தெரியலாம். 

வேள் - ஆயின் வள்ளன்மையையும் ௮ருங்குணங்களையும் புற 
ஈரனூறறில் : வரும் பாடல்கள் மிகவும் ௮ழகுபடக் கூற௮ுன்றன. 
மோசியார் இவவள்ளலின் ௮ரண்மனையைப் பற்றிப் பேசுமிடத்து, 
“அவன் தன் மனைவியரது மாங்கல்ய சூத்திரம் ஒழிய மற்றவை 
யனை த்தையும் பரிஏிலரக்கு வழங்கி விட்டனனாயிலும், கொடுக்கும் 

இன்பத்தை அனுபவித்தறியாது தம்வயிறருத்திக் கழியும் மற்றப் 
பெருஞ்செல்வர்கள் மனைபோலப். பொலிவிழக்கா.து ஆயின் அரண் 
மனை அழகுமிகுந்து விளங்கும்” என்களர், இப்புலவர், ஆயைக் 
Sree por, Gor சிறியஇசையைக் கேட்டும் கினைந்தும் பாடியும் 
போந்த தமக்கு, அவனைக் கண்டதும் அவனது அருகங்குணங்களும் 

பெருங்கொடைத்திறமும் அளவிறந்த ௮ இசயம் விளைத்தமையால், 
“ முன்னுள்ளு வோனைப் பின்னுள்ளினேனே - ஆழ்கென் னுள்ளம் 
போழ்கென் னாவே - பாமூர்க் கிணற்திற் மார்கவென் செவியே? 
எனத் தம் அறியாமையை இழீப்பதன்மூலம் ஆயின். உத்தமகுணங் 
களை வியர்தனர். இவ்வள்ளலின் ௮ருமை பெருமைகள் தம்போன்ற 
Oli (LDL evant BEAT பிணித் துவிட்டமைபற்றி * புலவர்கள் நீயில்லாத 
உலகத்தில் இனி வாழா திருக்கக் கடவ” என்றும், பெரிதாக ஏத்தி 
னாலும் சிறிதும் உணரமாட்டாத, பெருமையில்லா துபெருகய செல் 
வத்தையுடைய அரசரை எம்மவர் பாடார்” என்றும் புகழுவா, 

(புறம் - ௩௭௩.) இங்கனம், வேள் ஆயின் பேரபிமானத்துக்கு உரிமை 
பூண்டு விளங்கிய இப்புலவர், மலைக்காட்டுவழியே ஒருகாற் செல்லும் 
போது, அண்டுக் களித்து வாழும் யானைக் கூட்டங்கள் தம் கண் 
ணுக்குப் புலப்பட, ௮ப்போது-- 

* மழைக்கணஞ் சேக்கு மாமலைக் கிழவன் 

வழைப்பூங் கண்ணி வாய்வா ளண்டி ரன் 

குன்றம் பாடின கொல்லோ 

களிறுமிஉ வடைய இக்கவின்பெறு காடே 2



வேள் - ஆம், ௬௧ 

என்னும் இனிய பாடலைக் கூறினார். * யானைகளை மிகு தியாகவுடைய 
இவ்வழகிய காடு, ௮ண்டி.ரனுடைய (ஆய்) மலையைப் பாடிப் பரிசில் 
பெற்றதுகொல் என்பது இதன் கருத்து. ஆயின் யானைக்கொடை, 

காட்டியானைகளைக் கண்டதும் தம் மனதில் தோன்ற, அப்போது 

தானே சுரந்தெழுந்த பாடல் இஃதென்பது அறியலாம், இன்னும், 
மோசியார் ஆயின் ஒப்புயர்வற்ற கொடைத் தூய்மையை....- 

0 இம்மைச் செய்தது மறுமைக் காமெலும் 

௮றவிலை வாணிகன் ஆ௮ய் அல்லன் 

பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறியென 

ஆங்குப் பட்டன் றவன்கை வண்மையே £ 

என்ற பாட்டாற் குறித்தனர். இவ்வுலகில் அறங்கள் செய்யின் 
அவை மறுமைக்குசவுமென்௮ மறுபயன் பெறும் எண்ணத்துடன் 
தருமவியாபாரஞ் செய்யும் வாணிசனல்லன் அப் ; அவனது கொடை, 
பெரியோர்கள் சென்ற வழியென்று உலகோர் கருதும்படி அமைந் 

தத? என்பது இப்பாட்டின் போந்த பொருள், இனி, ௮ம்மோச 
யார் மற்றோரிடத இல், 

£ வடதிசை யதுவே வான்ரோ யிமயம் 

தென்றிசை அஅய் குடியின் மயிற் 

பிமழ்வது மன்னோவிம் மலர்தலை யுலகே? 

என இவ்வள்ளல் உல$ூற்குபகாரப்படும் இறப்பைப் புகழ்வார். இவ 

வடி.களில் ௮மைச்சப்பட்ட கருத்து, பொதியில் மலைக்குரிய அகத்தி 
யாக்கு வழங்கும் புராணகதையடியாக உண்டாயிருத்தல் வேண்டும்: 

இவ்வாறு, * அடுநடைப் புரவியுங் களிறுர் தேரும் - வாடா 

யாணா் காடு மூரும் - பாடுநர்க் கருகா ஆ௮ய் அண்டிரன் * பெரு 
வள்ளலாய் உலகோர் தன்னை என்றும் நினைக்கும்படி. விளக, பின் 
£காலனென்லுங் கண்ணிலி யுய்ப்ப - மேலோருலக மெய்தினன் ், 

இவ்வளளல் பிரிவிற்காற்றாது, இவன துரிமை மனைவியர் தீப்பாய்ந்து 
உயிர்விட்டொழிர்தனர். ஆய் இறந்தபோது அவனது பிரிவுக் 
குப் பெரிதும் இரங்கிப் பாடிய புலவர்கள், உறையூர் ஏணிச்சேரி



௬௨ வேளிர் வரலாறு, 

மூடமோ௫யார், குட்டுவன் €ரனார் என்போர். இவருள், Gur Aus, 

ஆயண்டிரன் விண்ணுலகு] சென்றதற்கரங்கி அடியில்வரும் உருக்க 

மான பாடலைக் கூறினா, 

 இண்டேர் இரவலர்க் கத்த தண்டார் 

- அண்டிரன் வரூ௨ மென்ன வொண்டொடி. 

வச்சரத் தடக்கை நெடியோன் கோயிலுட் 

போர்ப்பு௮ு முரசங் கறங்க 

ஆர்ப்பெழுந் தன்றால் விசும்பி னானே ** 

பெரும்புகழினனாகிய அண்டி ரனை விண்ணுலககத்இல் இந்திரன் வாக் 

திய கோஷங்களுடன் வாவேற்று எதிர்கொண்டான் என்பது இதன் 

கருத்து; என்றது அய் சுவர்க்கஞ்சென்றான் என்பதாம், 

இனி, ஆய் அண்டி ரனை த்சவிர, ஆய் எயினன் என மற்றொரு 

வனும் அககானூற்றிற் பல விடங்களிலுங் கூறப்படுகிறான். இவனைப் 

பாடியவர் பரணர் முதலியோர். வேள் ஆயைப் பாடியவராக முற் 

கூறிய புலவர்கள் இவனைப் பாடி. யவராகக் காணவில்லை, இவவாய் 

எயினனும் புலவர்க்குப் பேருபகாரியா யிருர்தவனென்று தெரிசன் 

og. இவன் வேளாகய ஆயின் வே௮ுபட்டவனென்பகை விளங்க 

வைத்தற்குப்போலும், , எயினன் என்னும் சொற்புணர்ப்புடனே 

பெரும்பாலும் வழங்கப்படுகின்றான். வேள் - ஆயைத் தனியே 

அண்டிரன் எனவும் கூ௮ுதல்போல, இவனைத் தனியே எயினன் என 

வும் வழங்குவர்; இதனை, வண்மையெயினன் வீழ்க்கனன்” என 

வரும் அகரானூற்றடியால் ௮றிக, இவ வாயெயினன் மிஞிலி 

யென்பானோடு புரிந்த பெரும் போரில் உயிரிழர்தவனென்பது' ௮௧ 

நானூற்றிற் பாணர்பாடல் பலவற்றால் ௮றிபக்க்கின்றது. அனால், 

வேள்-ஆயின் சாவைக்குறிக்கும் புறப்பாடல்கள் அச் செய்தி கூற 

வில்லை. மேலே கூறிய ஆய இருவரும் ஒருவராயின், அகப்பாடல் 

களில் மிகுதியாகப் பயிலும் எபினன்என்னும் அடைமொழி ஆயைப் 

    

% இதன்] பொருள்:--திண்ணிய தேரை இரவலர்க்குக் கொடுத்த குளிர்ர்ச 
மாலையையுடைய ஆய் வருகருன் என்று கருதி, ஒள்ளிய தொடியையும் வச் 
சிராயுசத்தையுமுடைய இர்துரனது கோயிலுள் போர்த்தலுற்ற மூரசுமூழங்க 

வானத்தில் ஒர் ஒசை எழுந்தது---என்பதாம். ப



வேள் - gui. | ௬௩ 

பற்றிய புறப்பாடல்களில். பயிலா திரு தீதற்கும், புறப்பாடல்களில் 
அவள், அண்டிரன் என ஆய்க்கு வழங்கும் அடைமொழிகள் எயின 
னைப்பற்றிய அகப்பாடல்களிழ் பயிலா இருத்தற்கும் சிறந்த காரண 
மின்மையால், அவவிருவரும் ஒருவரல்லசென்பதே ஒருதலை. ௮ன்றி 
யம் எபினனாய ஆய் பொதியின்மலைக்கு உரியவனென்று கூறப் 
படாமல், பெரிய காடெ.ரன்றற்குத் தலைவனாக வழங்கயிருத்தலுங் 
கண்டுகொள்க, இவ்வாய்-எயினன் ஏழிற்குன்றத்திற்குரிய ஈன்ன 
னது படை ததலைவனாக ஊகிக்கப்படுகிறான். இவற்றால், ஆய் ௮ண்டிர 

'னையும் ஆய் 'எயினனையும் ஒருவராகக் கொள்ளாது வேறுவேறு 

தலைவர்களென்று கொள்ளுதலே பொருத்தம் என்பது தெரியலாம். 

| இனி, இதிறைக்கு 1/50-ஆண்டுகட்குமுன்பு தாலமி (Ptolemy) 
Ter Bln waren AAwit இப்பாதகண்டமாழுதும் சுற்றி, அக்காலத்துப் 

பூமியி . ஸியல்புகளையும் அரசிய னிலைகளையும் பிறவழ்றையும்பற்றி 
நீண்ட குறிப்பொன் றெழுதியிருக்கின்றனர். அக்குறிப்பில், சென் 
னாட்டைப்பற்றிய பழங்காலச் செய்திகள் சிலவும் காணலாம், இவ் 
வாரியார் இங்கு வர்க. சமயம் கடைச்சங்க காலமாகவேண்டும். 
யவனர்கள் முன்னாளிற் சோஷணட்டுப் பெருர் துறைமுகப்பட்டினமா 

யிருக்ச கொண்டி. முசிரி முதலிய இடங்களில் தம் கப்பல்களுடன் 
இறங்க), அக்காட்டுக்குரிய பண்டங்களாகிய மிளகு முதலியவற்றை 
விலைக்குப்பெற்ற௮ுச் செல்வதும் உண்ணாடுகளில் வியாபாரஞ் செய்வ 
தும் பெருவழக்கமாயிருஈ தனவென்பஅ, தாலமி முதலியோர் குறிப் 

புக்களால் விளங்குகலோடு பழைய சங்கழதால்களாலும் ஈன்கறியப் 
படுகின்றஅ. இதனை யவனர் தநத வினைமா ணன்கலம்-பொன்னொடு 
வந்து கறியொடு பெயரும்-வளங்கெழு முரி 7 (அகம்) என்பன 
போன்றவற்றான் அறிக, (கறி - மிளகு) இனித், தாலமியாசிரியர் 
தீம் குறிப்பில் சமிழகத்துள்ள பல ஈகரங்களைப்பற்றி எழுதியவிடத் 

தில் ஆயின் நாட்டையும், ௮தனுள் ஐந்துதுமைமுகங்களையும் குறிக் 
இன்றார். இவ்வாறு, 1750- ஆண்டுகட்கு முன்னிருந்த யவனாசிரியர் 
ஆயது. ராட்டைச் குறித்திருத்தலால், ௮க்காலத்துக்கும் முன்பே 

தமிழசத்து விளங்யெவர், ஆய் வமிசத்தோர் என்பது வெளி 

யாசின்றது. இவ்வள்ளல், கடைச்சங்ககாலத்து அரசர்பலர்க்குச் 
சிறிது முற்பட்டவனென்பது பு.றகாலூற்றால் ஊ௫க்கப்படுகறது. 

a



‘rep வேளிர் வாலாறு. 

.. இனி, திருவனர்தபுர ஸம்ஸ்தானத்துச் சாலன பரிக்ஷகராயெ 
ஸ்ரீமார்-து. ௮. கோபிநாதராயரவர்கள் 1, &. *இருவாங்கூர். ஆர்க்ய 
லாஜிகல் ஸீரீஸ், 10. 11, 12.”--களில் வெளிப்ப டு தீதியுள்ள 
கோக்கருகந்தடக்கன், விக்கிரமா இத்ப-வரகுணன் என்ற ௮ரசரது 
சாஸனங்களால், அ௮வவிருவரும் தந்தையும் மசகனுமாக 9- -ம் நூற் 

ருண்டில் இ இருந்தவர்கள் எனபதும், வேள் ஆயின் மரபினரேன்பதும், 

அவனாண்ட ஆய் குடியே தீம் கலைகராக உடையரென்பதும் விளக 
குவதோடு, அ௮ன்ஜோர் யதுவமிசத்து விருஷ்ணிகுலத்தவரேன்ற அரிய 
செய்தியும் வெளியாகின்ற அ. இன்னும் இவவாய் மரபினரின் காடு 
தென் திருவாங்கூர் ராஜ்யமே எனவும், இவரது ஆய்குடி. கோட் 

டாது (௩0180) என்ற பழமை பெருமைவாய்க்த ஊரேயாதல் 
வேண்டுமெனவும், சாலனங்களில் வேணூடு என வழங்குவது இவ் 
வாய்காடே எனவும், 8-ம் நூற்றாண்டில் விளங்யெ ஜஐடிலவர்ம்மன்- 
பரார்தகனென்ற பாண்டியனைப்பற்றிய சாலனைங்களில் இவ் வாய் 
மாபினர், மலைநாட்டு ஆய்வேள் என்றும், வேண் மன்னன் என் 

அம் வழங்கப்பட்டுள்ளார் எனவும், என் ஈண்பராகய ஸ்ரீமார்- 

ராயாவர்கள் ஆராய்ந்து எழுதியிருக்கருர்கள். 

.... மேல், வேளிர் வரலாற்றில் **துவரசையாண்ட கண்ணபிரானது 
வழியினரே வேளிர்” என்றெழுஇய ஈச்௫ினார்க்இனியர் KP OH 
பொருர்த, பிற்காலத்து ஆய்வமிசத்தரசர், ௮அக்கண்ணனது விருஷ்ணி 
குலத்தவராகச் சாலனங்களிலும் கூறப்பட்டி ரத்தல், 'வேளிர் யாத 
வரே' என்னும் என் கொள்கையைக் கரதலாமலகம்போல் விளக்க 

நிற்றல் காணலாம், வேணாடு, வேண்மன்னன், அய்-வேள் என்ற 

தொடர்கள் சாலனஙகளிற் பயிலு தலுடன் ஆய்குடி. என்ற பழைய 
நகரே : பிற்காலத்து ஆய்மரபினர்க்கு உரியதாயிருந்தமையும் அமி 

யத்தக்கன. இவற்றுள், லேணடு என்பது, வேளிருள் ஒரு பிரிவின 
ro Bu ஆயமரபினர் குடியேறி அண்டமைபற்றிப் பின்பு வழங்கவே 
பெயரே என்பதும், மகாராஸ்டிரமாகிய வேள்புலமே . ௮வர்களது 
பூர்வ தேசமென்பதற்கு, பிற்பட்ட சாலனங்களிலன்றிப் பழைய 
தமிழ் நூல்களில், தென்திருவாங்கூர் வேணாடு என வழங்காமையே 
சான்னுதலும் கண்டுகொள்க, |



வேள் ஸு அ.வி, 

AON KO 

ஆவி என்பான் வேளிர்குலத் smal. பழைமையானவரில் 
ஒருவன். அ௮கநானூத்தில்:-- 

“வண்டுபடச் அதைந்த கணண் யொண்கழல் 

உருவக் குதிரை மழவ ரோட்டிய 

மருக னற்போர் நேடூவே ளாவி 

அ௮றுகோட் டியானைப் போதினி” (௧) 

“முழவுதமழ் திணிதோள் ரெடுவேள் ஆவி 

பொன்னுடை நெடநகர்ப் போதினி” (௬௧) 

என வருதலால், இவவாவி வேளிர் தலைவனும் Anos raged 

பொதினி என்னும் ஈகாக்கு உரியவனுமானவன் என்பது உணாலாம்., 

அகரானூற்று அரும்பதவுரைகாரா-- (டஈடுவேளாவி - குறுநில 
மன்னன்; பொதினி - அவிமல்? என்று எழுதலின், இவன் இருந் 
தாண்ட பொதினி என்ற ஈகர், அப் பெயர்வாய்ந்த மலையின்கண் 

உள்ளதென்பது விளங்குகிற நூ. இப் பொதினி என்பது, இப்போது 

பழனி எனவழங்கும் மலையும் ஊருமாமெனவும், பழனிக்கு ஆவிஈன் 

குடி என்பகே பழைய வழக்காகத் தெரிதலால், ௮து வேள் - ஆவிக் 

குரிய ஊா என்பதை ஈன்கு விளக்குவதெனவும், பழனி என்ற 

வழக்குப் பழையநால்களிற் காணப்டடாமையின், போதினி என்பதே 

பழனி எனப் பிற்காலத்து மருவியதாகல் வேண்டுமெனவும், வேளா 
வியின் வழியினனாயெ பேகன் என்ற வள்ளலை :வையாவிக்கோ” என 
நூல்கள் வழங்குக கேற்ப, பழனியி லுள்ள குளமொன்று வையாபுரி 
(வையாவிபுரி) என இன்றும் வழங்குவதெனவும்--ளேதுஸம்ஸ்தான 
வித்வான் ஸ்ரீமத்-ரா. இராகவையங்கார் அவர்கள் கருதுவர%* இவ 
வாவியின் வழியினர் *௮.வியா்' என வழங்கப்பெறுவர்; இம் மரபின 
னாகிய பேகன் என்ற வள்ளல் “அ வி.பர் பெருமகன்? எனக் கூறப் 
படுதல் காண்க, 

9 66 செந்தமிழ்? தொகுதி-௨, பகுதி-௧5; Spal ger gy. என்ற விவ. 
யம் பார்க்க,



௬௬ வேளிர் வரலாறு, 

இனி, வேள் ஆவியின் வரலாறுகள் விசேடமாக ழூல்களினின்று 
அறியப்படவில்லை, பதிற்றுப்பத்து ௪௬-ம் பதீதுக்களின் 
பதிகங்களால், வேளாவிக்கோமான் என்பவனுக்குப் பதுமன் என்ற 
பெயர் வழங்கெதென்பதும், இப் பதுமனுடைய மகளிர் இருவா-- 
நெடுஞ்சேரலாதன், செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன் என்ற சேரவசசர் 
களுக்கு முமையே வாம்க்கைப்பட்டவரென்பதும், இம் மகளிர் 
வயிற்றில்,-- கெடுஞ்சேரலாத னுக்குக் களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச் 

சேரலும் ஆடுகோட்பாட்டுச்சேரலாதனும்: செல்வக்கடுங்கோவுக்குத். 
தகர் எறிந்த பெருஞ்சேரலிரும்பொறையம் முறையே பிறந்த 
மக்களென்பதும் விளங்குகன் மன, இகனால், பதுமன் எனப் பெயர் 
பெற்ற வேளாவிக்கோ, சே அரசர் பலர்க்குப் பாட்டனுனவ னென் 
பது அறியப்படும், இச் சேரர்களில், தகர் எறிந்த பெருஞ் 
சேரலிரும்பொறையைப் பதிற்றுப்பத்தின் எட்டாம்பத்தாம் பாடிய 
அரிசில்கிழார் என்றபுலவர், ஆவிவமிசத்கவனும் வள்ள லுமாயெ பேக 
னென்பவளுற் நுறக்கப்பட்ட அவன் மனைவி கண்ணடயை ௮வ 
னோடு சேர்த்தல்வேண்டி, அவ் வள்ளலைப் பாடின செய்தி ௧௪௫௬-ம் 
புறப்பாட்டாற் ஹெரிகறது. இதனால், வேளாவிக்கோவின் மகள் 
மகனாகிய பெருஞ்சேரலிரும்பொறையம், வேள்-பேகனும் ஒருகாலக் 
SUITED உணரலாம், இவ் விரும்பொறைக்கு வேளாவிக்சோப் 

பதுமன மாதாமகனாப் ௮ணிமைக்காலத்தவனாதலின், பேகன் என்ற 
வளளற்கும் ௮வன் சமீபிச்தவனென்பது சொல்லாதே அமையும், 
இத்துணைச் சமீபகாலத்துக்குள், பதுமன் என்ற வேளாவியின் 
வழியினர் பெருகி அலவியர்” என வழங்கப்பட்டார் என்ப திலும், 
௮ப் பதுமனுக்கும் முற்பட்ட காலத்தே ஆவி என்ற பெயரோடு 
ஒருவன இருக்சனனெனவும், ௮வன் வழியினரே ஆவியரெனவும், 
(2வளாவிக்கோமான் பதுமனும் வையாவிக்சோப் பெரும்பேகனும் 
NE குடியினராவரெனவும் கொள்ளுதல் தகுஇயுடைத்தாகும், 
இஙஙனமன் கி, வேளாவிக்கோப்பதுமனே ஆவியர்குடி. முதல்வனாகிய 

ஆவி எனக்கொண்டு, ௮வன் தானிருர்சகாலத்தே தன்வழி பெருக 
வும் தன்பெயர் சிறக்கவும் நின்றான்--எனக் கூறினும் இழுக்காது, 
இங்கனம், வேளாவி,சேரர்வதீயிற் பெண்முறையில் முன்னோனாதல் 

பற்றிப்போலும், ௮ச் சோரது தலைஈகராகிய வஞ்சிப்புறத்தே



வேள் - எள்ளி, நள 

வேளாவிக்கோ மாளிகை என்௮ பிரசத் திபெற்றமர்தெமொன்று ௮/வ 
வேளின்பெயராற் சேரன் செங்குட்டுவன் காலத்தும் Boru sr 
இதனை-- 

*மீபரிசை வஞ்சி மூதூர்ப் புறத்துத் 

தாழ்நீர் வேலித் கண்மலாப் பூம்பொழில் 

வேளா விக்கோ மாளிகை காட்டி.” (கா-௨௮; ௮-௧௯௬-௮) 

என்னும் சிலப்பதிகார-அ௮டி.களால் உணர்க, புறநானூற்றில் கருவூர்ப் 
பக்கத்தில் வேண்மாடமொன்று கூறப்படுதலும் இவ் வேளாவிக்கோ 
மந்திரமேபோலும்*, மதுரைக்குத் தெற்கே ஒருகாத தூரத்தில், 
அலியூர் என்னும் பெயரில் ஓர் ஊர உள்ளது. இதுவும், இவ் வாவி 
யின்பெயராற் பலஊர்கள் வழங்கப்பட்டசெய்தியை வெளிப்படுக்கும், 

வேள் - எவ்வி, 

௨9௫940. 

பழைய வேளிர் தலைவருள் எவ்வி என்னும் பெயர்பெற்றவன் 
ஒருவன், கடைச்சங்கக்தவரான கபிலர் என்னும் புலவா, இருங் 
கோவேள் என்பவனை “எவ்விதொல்குடி” யைச் சேர்ந்தவனாகக் 
கூறுவார், வேள் எவ்வியின் நாடு மிழலைக்கூற்றம் என்பதும் இக் 
கூற்றம் கடற்கரையைச்சார்ந்து, பல ஊர்கள் உடையதென்பதும் 

௨௪-ம் புறப்பாட்டில-- 

“முந்நீ ரண்டு முக்நீர்ப் பாயும் 

தாங்கா வுறையு ணல்லூர் கெழிஇய 

ஓம்பா விசை மாவேள் எவ்வி 

புனலம் புதவின் மிழலை” 

எனவரும் ௮டி.களால் விளங்குவனவாம், இம் மிழலைக் கூற்றத்தில் 
நீடூர் என்பது எவ்வியின் தலைககரமென்றும் இகனை அடுத்த எவ்வி 
    

      

“சோழன் முடித் த$லஈகோப் பெருஈற்ள்ளி கருவூரிடஞ் செல்வானைக் 
கண்டு சேரமான் ௮ந்.துவஞ்சேரலிரும்பொறையொடு வேண்மாடத்து மேலிந 
நீது உறையூர் ஏணிச்சேரிமுடமோியார் பாடியது?” எனப் புறரசாஞூற்றில் 
வருதல் சாண்ச, (௧௩) | ப



௬.8] வேளிர் வாலாகு. 

ஈகரம் உறத்தூர் எனவும்--யாழிசை மறுகி னீடூர் இழெவோன் - 

வாய்வா ளெவ்லி............ உ௰த்தார்” என்னும் அ௮கப்பாட்டடிகள் 
குறிக்கின்றன. தேவாரம்பெற்ற சோணூட்டுச் சவஸ்தலங்களுள் 

இருநீர என்பதொன்றுண்டு, மிழலைச்கூற்றத்தே ' மிழலை எனப் 
பெயர் வாய்ந்த தனியூர் ஒன்றுண்டென்பதும், ௮.து சவஸ்தலமென் 
பதும் * “மிழலைநாட்டுமிழலையே வெண்ணிகாட்டுமிழலையே” என 
வரும் ஸ்ரீ-சுந்தரமூர்.த்திகள் தேவாரப்பகு தியால்வெளியாம். (பொது 
௧௨௩௯-ம் பக்கம்) மிழலைக்கூற்றம் அல்லது மிழலைநாடென்ப்து 

சோணுட்டின் கடற்கரைப் பகுதியாம்போது, நீடூர் மிழலை என்பவை, 
சிவஸ்தலங்களாகயெ இருநீடூரும் இருவிழிமிழலையுமாசக் கொள்ளல் 
பொருந்துவதாமர், இம் மிழலைக்கூற்றம் பாண்டி நாட்டின் தில பகுதி 
யையும் முன்பு கொண்டிருந்ததென்பது, இருவாலவாயுடையார் புசா 
ணத்தில் இருப்பெருந்துறைடழைச் சார்ந்த பிரதேசம் மிழலைக்கூற் 
றத்தைச் சார்ந்திருந்ததாகக் கூறப்பட்டி ரத்தலால் வெளியாகன் 
Dsl. இனி எவ்வியின் மற்றோர் ஊராகிய உறக்தூர் நீடாமங்கலத் 

தையடுத்து உள்ளது. ஒருகால், இந்நீடாமங்கலமே நீடூர்ஆயினும் 
ஆகலாம், 

இம் மிழலைக்கூற்றத்துக்குத் தலைவனாகிய வேள் எவ்வி அருங் 
குணங்களும் பெருங்கொடையம் வாய்க்தவன் என்பது புறநானூம் 
ஜில் இவனைப்பற்றியுள்ள பாடல்களால் விளங்குவனவாம்; **ஓம்பா 
வீகை மாவேள் எவ்வி” என மாங்குடி கழாரும் ( றம்-௨௪) “இரும் 
பாணொக்கற் தலைவன்? என வெள்ளெருக்கலையாரும் (ஷேபுகழ்தல் 
காண்க. இப் புலவருள் வெள்ளெருக்கிலையார் பாடிய புறப்பாடல் 
இரண்டால் ஒரு பெரும்போரில் எவ்வி புண்ணுற்று விழ்ர்த செய்தி 
யம், ௮வன் அப்போரில் இறந்சதன்பின் ௮ப்புலவர் இரங்க நிலை 

* இஃது ஆனந்தத்தாண்டவபுரம் ரயில்வேல்டேஷனுக்குச் தென்மேற் 
கில் ஒருமைலில் உள்ளத. 

. 1 சோணுட்டில், பெருவேளூர், €ழ்வேளூர், புள்ளிருக்கும்வேளூர், வேள் 
குடி. எனவழங்கும் தலங்களின் பெயர்களை நோக்குமிடத்தும், வேளிரால் ஆளப் 
பட்டது அப்பகுதி என்பது புலனாம், 

1 ஈரி குதிரையாக்கயெ திருவிளையாடல், பாட்டு-௪௪, மஹாமஹோபாத் 
யாயர்: பீரும்மனா. வே, சாமிசாதையரவர்கள் அரும்பதவுசை பார்க்க, பெரு 
மிழலைக் குறும்பர் என்ற நாயனார் இம் மிழலைநாட்டுத் தலைவராவர்,



- வேள் - எவ்லி. ௬௯ 

யம் வெளியாகன் றன. எவ்வி பெரும்போரொன்றில் விழுப்புண்ணுற் 
ரன் என்ற வார்த்தை காடெங்கும்பரவ அதனை, இப்புலவர் விடியற் 

கால,ச்தே சிலர் சொல்லக்கேட்டுப் பெரிதும் மன மிரங்கி-6இது 

பொய்யாகக்கடவ ௮, பொய்யாகக்கடவ து; யானைகளைப் பரிசிலர்க்குக் 

கொடுக்கும் சிறப்பும் வலியுமுடைய அகுதை என்பான்மேற் சக்க 

ரம்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்ட வார். த்தைபோல, இதுவும் பொய்யாக 

வேண்டும்; பெரிய பாண்சுற்றத்துக்கு ஆதாரமாகயே எவ்வியின் 

மார்பினிடை வேல்தைத்த புண்கள் பலவாயினஎன்று விடியற்காலத் 

துச் சொல்லப்பட்ட: வார்த்தை” என்னுங் கருத்துப்பட “பொய்யா 
இயரோ பொய்யாயெரோ? என்ற பாட்டைக்கூறி வருர் இத் தாம் 
அவ்வள்ளலை கேரிழ் கண்டவா விரைந்து சென்றார், சென்றும் என்? 

விடியற்காலத்துக் கேள்விப்பட்ட; ௮வ வார்த்தை பொய்யாகாது 
மெய்யேயாகயஅ. வேல் தைத்ததனால் எவ்வி மேலுலகமெய்த 

௮வன கற்புடை மனைவி நடத்தும் உத்தரசரியையைக் காணும் அப் 

பாக்கியமே புலவர்க்குக் கிடைத்தது, அப்போது புலவர் “அந்தோ! 

வருர்தக்கடவேனோ, யான்; என்வாழ்காள் இனி மாய்வதாக, பிடி. 
யினது அ௮டிபோன்ற றிய விடத்தை மெழுடுத் தான் விரும்பிய 

காதலியால் புல்மேல் வைக்கப்பட்ட இனிய சிறுபிண்டத்தை எவ்வா 

அண்டான் கொல்லோ, உலகத்தார்யாவரும் புகும்படி. தறந்தவாயிலை 
யுடைய, பலரோடுங் கூடியுண்டலை மருவியவன்” எனத் தம் “மாற் 
gous கோன்றக்கநிப புலம்பினர், (புறம் - one) 

வேள் ் எவ்வியின் வரலாறு இதற்குமேல் அறிய இடமில்லாமற் 
போனது வியசனிக்கத்தக்கது. இவ வேள், ! வேல்தைக்இறக்கும்படி 
நேர்ந்த பெரும்போர், யாருடன் ஈடத்தப்பட்டதென்பது விளக்க 
வில்லை, மாங்குடி இழார் என்ற புலவர், பாண்டியன் தலையாவம்கா 
னத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செ ழியனைப் பாடுமிடத் இல்... 

ஓம்பா விகை மாவே ளெவவி 

புனலம் பு.சவின் மிழலையொடு 

"குப்பை செல்லின் முத்தா௮ தர்த 
கொஷ்ற நீள்குடைக் சொடி.த்தேர்ச் செழிய! (பூறம்-௨௪)



எனச் கூஅதலால், அப்பாண்டியன் (வேள் எவவியின் மிழலைக்கூ2 

றத்தை ஒருகாலத்து வென்றுகொண்டவன் என்று தெரிகிற௮. 

ஆனால், இச்செழியன் சிறிது பிற்காலத்தவனாகத் தெரிதலின், வேள் 

எவவியுடன் -போர்நிகழ்த்தி ௮வனாட்டைக் கொண்டவன் என்று 

நிச்சயிக்கக்கூடவில்லை. இனி, இர்நெடுஞ்செழியனோடு . தலையாலவங் 

கானத்து எதிர்த்தவர், மெடுநிலமன்னர்இருவரும் குறுநிலமன்னர் 

ஐவருமாவர் என்றும், இவவெழுவரில் இருங்கோவேண்மான் என் 

பவன் ஒருவனென்றும் ௩௬-ம் அகப்பாட்டில் ஈக்ரேனார் கூறுகின் 

ரர், இவ விருங்கோவேண்மானை எவ்விதொல்குடி” யில் உ௫த் 

தவன் என்று கபிலர் என்ம புலவர்பெருமான் கூ௮வர், இதனால் 

நெடுஞ்செழியன் எவ்வியுடனன்றி ௮வன் வழியினனாயெே இருங்கோ 

வேளஞுடன் போர்புரிந் இருத்தல் கூடுமென்றும், அப்போரில் ௮வ் 

விருங்கோவேள் சன் முன்னோரிடத்திருந்து பெற்ற மிழலைக்கூற் 

றத்தை இழந்திருத்தல் கூடுமென்றும் கருதலாம், ஆகவே, மேற் 

குறித்த புறப்பாட்டடியிற் குறித்தபடி, எவவியின்மிழலையை நெடுஞ் 
செழியன் கொண்டான் என்பதற்கு, ‘cad முன்பாட்டிபுரிர் த 
மிழலை' என மிழலைக்கு விசேடணமாக்டப் பொருள்கொள்ளு தலே 
பொருத்தமாகக் தோழற்றுன்றது. இவ்வாறன்றி, பாண்டியன் 
நெடுஞ்செழியன் எவ்வியுடன் கேரிற்டொருது ௮வனாட்டைக்கொண் 
டவன் என்றல், ௮ராயச்தக்கதாம், 

இவ வேள் எவ்வி, அன்னி என்பவனுக்கு ஈட்பினன்என்ப அம், 
அவ வன்னி, தன் காவன்மாமாகயே புன்னையைத் திதியன் என்பான் 
அழிக்கவர்தபோது கடுஞ்சிெனங்சொண்டு போர்க்கு எழும்ப, we 
சினத்தை அற்றவேண்டி. ௮ வவன்னிக்கு வேள் எவ்வி வேண்டிய 
ஈன்மொழி கூறவும் ௮வன் கேளாமல் இதியனோடு பொருஅ வீழ்ச் 
தானென்பதும் ௧௨௭௬-ம் அ௮கப்பாட்டால் தெரியவருஇன்றன. 

இனிக் கபிலர் என்ற புலவர்பெருமான், தம் மூயிர்த்தோழ 
னான வேள்-பாரி என்ற வள்ளலை மா,மறரசர் கூடி வஞ்சித்துக்கொன் 
பின், ௮வ்வள்ளலின் மகளிர் இருவரையும் தாமே HO HE 
கொண்டு இருங்கோவேள் என்பானிடம் சென்று, ௮ம் மசளிரை 
மணந்துகொள்ளுமானு வேண்ட அதனை ஏற்காது அவ்வேள் முத் 
தீனன் என்அ௮ம், அப்போது புலவர் அவனை நோக்கு,



*எவவி தொல்குடிப் படீஇயர்; மற்றிவர் 

கைவண் பாரி மகளிர்; என்றவென் 

- தேற்ருப் புன்சொல் கோற்றிற் பெரும!” 

எனச் சினந்து கூறினரென்றும் ௨0௦௨-ம் புறப்பாட்டால் தெரிகின் 
றன. இவ் வடிகளின் உரையிலே,--*இவர் எவ்வியுடைய பழைய 
குடியிலே படுவார்களாக; பின்னை இவர் கைவண்மையுடைய பாரி 
மகளிர்? என்றுசொல்லிய எனத தெளியாதபுன்சொல்லைப் பொறுப் 
பாயாக) பெருமானே!” எனப் பொருள் கூறப்பட்டுள்ள. இதனால், 
'கைவண்பாரி மகளிராசய இவர் எவ்விகுடியில் (வாழ்க்கைப்) படு 
வார்களாக' என்பதே உரைகாரர் கருதிய பொருளாதல் தெரியலாம், 
ஆகவே, எவ்விதொல்குடியில் உதித்தவன் இருங்கோவேள் என்பது 
பெறப்படுதல் காண்க, இவ் விருங்கோவேளின் முன்னோர் சழ்றர 
யம் போரயம் எனப்பட்டரஈகரங்களை ஆண்டவர்களென்பதும், கழாக் 
தலையா என்ற ஈல்லிசைப்புலவசை இவன்முன்னோர் இகழ்ர்ததன் 
பயனாக, ௮ப் புலவர் பெருமானால் சபிக்கப்பெற்று, அவலூர்கள் மண் 
மாரியால் ௮ழிந்தனவென்றும்-- 

““இருபாற் பெயரிய உருகெழு மூதூர்க் 

கோடிபல வடுக்கெ பொருணுமக் குசவிய 

நீடுகிலை யரையத்துக் கேடுங் கேளினி 

அம்போ லறிவி னுமரு ளொருவன் 

புகழ்ந்த செய்யுட் கமா௮த்தலையை 

இகழ₹த தன்பயனே இயறேர் ௮ண்ணல்” 

எனக் கபிலர் பாதெலால் விளங்குகிற து. (பு,௰ம்-௨௦௨) சோணாட் 
டல திருவிடைமருதாசை யடுத்து, அசையகுளமென்றும் சழாததலை 
மேடு என்றுங் கூ.௰ப்படும் இடங்கள் உள்ளன வென்றும், பட்டுக் 
கோட்டைச் தாலூகாவிலும், அசையகுளம் பட்டணக்காடு எனப் 
பட்ட்வை யுண்டெ.ன்றும், பிற்கூறியது பழையாகரமொன்றின் ௮ழி 
பாடாகத் தெரிவதென்றும் கேள்விப்படுதலால், மமக. மியகதையின் 
உண்மையை இச்செய்திகள் குமிப்பிக்கின்மன எனலாம், 

௦: 
oneness ween, 

°. உ



Kae ட் 

.. இவன், மேலே தனியாசச் குறித்த அவியின் கில் உதித்த 

பெருந்தகையாவன்; இவனை வையாவிக்சோப் பெரும்பேகன் எனவும் 

வழங்குவர். கடைச்சங்கராளில் விளங்யெ கடையெழுவள்ளல்களில் 
இவனும் ஒருவன் என்பது “முரசுகடிப்பிகுப்பவும்” என்னும் ப] ற்ப் 

பட்டா லம் (௧௫௮) சிறுபாணாற்றுப் படையில் ௮௪- CED) soe 

வரையுள்ள அடி.களாலும் விளந்கும். இவனது வரையா வள்ளன் 
மையைப் பரணர் என்னும் பழையபுலவர் புகழுமிடத்து--“குளத்தி 
லும் வயலிலும் களர்நிலத்தும் ஒப்பப்பெய்யும் வரையறழையில்லாத 
மாரிபோலப், பேகலும் கொடையிடத்துத் தான் ௮றியாமைப் படுவ 

தல்லது,, பிறர் படைவநக்து பொரும்போது ௮ப்படையிடத் துத் தான 
அ.சியாமைப்படான்? என்ற கருத்துப்பட, 

கு “அறுகுளத் அகுத்தும் அ.கல்வயற் Gur Or gb 

உறுமிட த் ஓதவா துவர்நில மூட்டியும் 

வரையா மரபின் மாரி போலக் 

கடா௮ யானைச் கழற்காற் பேகன் 
கொடைமடம் படு த லல்லது 

படைமடம் படா௮ன்பிறர் படைமயக் குறினே” 

என ௮வனது கொடைமடத்தைச் இறப்பிப்பா், இவனது கொடை 
மடத்தைப்பற்றிய மற்றொரு செய்தியுமுண்டு; இவவள்ளல் ஒருகால் 
மலைவழியே செல் ஓும்போது. மயிலொன்று தன் இறகை விரித் த்து அடு 
வன கண்டு) அது குளிருக்காற்றாது வருந்தி நடுங்குசின்ற துபோ 
லும்' என்று கரக் தான் மேற்போர்த் இருந்த உயர்ந்த படாத்தை 
அதன்மேம் சாத் இச் சென்றாள்--எனள்பதாம், இச்செய்தி... 

“உடா௮ போரா கு தீ லறிந்தும் 

LiL மஞ்ஞைக் சேத்த எங்கோ 
சடா யானைச் கலிமான் பேச!” 

எனப் பரணரும் (புறம் - ௧௪௧)



வேள் - பேகன். ௪௩ 

... *மடத்தகை மாமயில் பனிக்குமென் றருளி 

். படாஅ மீத்த கெடா௮ ஈல்லிசைக் 

"கடா யானைக் கலிமான் பேக!? ' 

என வன்பரணரும் (ழே. - ச௪ட௫) 

வானம் வாய்த்த வளமலைக் கவாற் 

கான மஞ்ஞுக்குக் கலிங்க ஈல்கயெ 

அருந்்திற லணங்கி னாவியர் பெருமகன் 

பெருங்கன் னாடன் பேகன்” (ஏிறுபாண் - Hig. HH = oT) 

என இடைக்கழிகாட்டு நல்லூர் ஈத்தத்தனாரும் கூறுதல் காண்க, 
"முல்லைக்குத் தேரும் மயிலுக்குப் போர்வையும் - எல்லை நீர் ஞாலத் 

இசைவிளங்கத் - தொல்லை--இரவாம லீந்த இறைவர்போ ஸீயுங்- கா 
வாம லீகை கடன்” என்புழி 8ேனாரிதனாரும் இச்செய் தியைக் குறித் 
தார. இவவழகிய வரலாற்றால், வேறு பயன் கருதாது உயிர்களி 
டததுப் பேகனுக்கு இயல்பாகவயிருந்த பெருங்கருணை த்இறம் 
விளங்கும், எத்துணை யாயிலும் ஈத்தல் ஈன்மென - மறுமைசோக் 

கின்றோ அன்றேபிறர், வறுமை நோக்கின் ஐவன்கை வண்மையே” 
என, இவ்வள்ளலை நோக்கிப் பரணர் என்ற புலவர்பெருமான் புகழ்ர் 
இருத்தலும் என்டு நோக்கற்பாலது, 

இங்கனம் பேகனென்னும் பெருந்தகை MAT ET BY GF உரிய 
மனைவியானவள், கண்ணகயென்ற கற்புடையாசியாவள், இம்மனை 
யாளுடன் இலலமம் புரிந் துவந்த பேகனது நலவாழ்க்கையில் இடீ 

ரென்று மாறுதல் ஒன்று நிகழ்வதாயிற்று, அர்தோ! கண்ணடு என் 
னும் பெயர்வாய்க்த மகளிர்க்கெல்லாம்---தங்கணவர் பாத்தையாரஈலம் 
அகர்ந்து மகிழ்ர் இிருக்கத்---தாம் தனித்திருந்து அவர்பிரிவாற்றாது 

வருந்து தலே இயல்பாயிற்றுப் போலும், கோவலனுடைய கற்புடை 
மனைவியாக கண்ணகி என்பாள், இளமையில் தன்கணவன் பர த்தை 
வயத்தனாய் நின்ற துயாமிக்கு வருர்இியதுபோலவே, இக்கண்ண௫ூக் 
கும், தன் கணவனாகிய பேகன் பொதுமகளொருசத்தி மோகத்தில் 
வீழ்ர்தமையால் ஆற்ருமை பெரிதாயிற்று, ௮ருங்குணமும் பெருங் 

கொடை வள்ளலுமாகய இப்பெருந்தகை, இங்கனம் பொதுமகள்



௪௪ வேளிர் வரலாறு. 

வலைப்பட்டு, தன்னரிய மனைவியைப்பற்றிய இர்தையேயில்லாது 

உறைந்தது, விதியின் வலிபோலும். பேசலுக்கும் கண்ணகுக்கும் 

நோந்த இப்பிரிவுபற்றிய செய்தியானது. அவர்களது இல்வாழ்க் 

கைச் காலத்தே பெரிதும் உபசரிக்கப் பெற்றுப் பெரும்பயனடைந்த 
புலவா பெருமக்களாகிய கபிலர், பரணர், அரிசில்கிழார், பெருங்குன் 

அர்கிழார் என்ற சான்றோர்கட்கு எட்டியதும், அப்புலவர்கள் முன் 
போலக் கண்ணகியும் பேகனும் சேர்ந்துவாழ முயல்வாராயினர், 
இவர்கள் பேகனையடைந்து, ௮வன் மனைவி கண்ண௫யின் வாழ்க்கை 

யில் இரக்கந்தோன்றக் கூறும் மாட்டு, பெரிதும் வியக்கற்பாலது.. 

இப்புலவரிற் கபிலர் என்ற புலவாபெருமான் பேகனிடஞ் சென்று 

௮வனை நோக்கி-*இறந்த மலைரடனே! போர்வன்மையும் கொடைச் 
திறமுமுடைய பேசி! நேற்று வழிஈடந்து வருர்திய என் சுற்றம் 
பசித் ததால், உயர்ந்த மலையிடத்துள்ள ஏறிய ஊரில் உன்வாயிழ் 
கண்ணே வந்த நின்னையும் நின்மலையையும் வாழ்த்தி யான் பாடிநின் 

தேனாக, அப்போது துக்கத்துடன் சொரிர்த கண்ணீரையுடையவ 

ளாய் ௮க்சண்ணீர் முலையிட த்தை ஈனைக்கும்படி பொருமி, வேய்ங் 
குழல் இரங்கியொலிப்பதுபோல, ஒருச்தி அழுதாள்; இரங்தத்தக்க 
அன்னாள், யார் கொல்லோ, சொல்க” என்று, அவ்வள்ளலுங் கேட் 
டிரங்கும்படி கூறினர், இவ்வாழே பரணரும்,* ௮வவளளலைக்கண்டு, 

“கேற்றுமாலையில் நின் மழைமிகுந்த காட்டை யாங்களபாடி க்கொண்டு 
வந்தேமாக, நீலமலர்போன்ற கண்களினின்றும் கலங்இ வீழ்ந்த 
நீர்திதுளிகள், பூணையடைப தீன்மாபகத்தை ஈனைக்கும்படி வருந்தி 
நின்ற ஒருத்தி எம்முன் வந்து தோன்ற, அவளைநோக்? யாங்கள், 
'இளையோய்! எங்கஞடைப ஈட்பைவிரும்பும் தலைவனாகிய பேகனுக்கு 
நீ உறவினையோ” என்று வணக்கிக் கேட்டபோது, அவள், காந்தண் 

மொட்டுப்போன்ற தன் விரலாலே தன் கண்ணீரைத் துடைத்துக் 
கொண்டு நாங்கள் அவனுடைய உறவினர் அல்லேம்; கேளுங்கள், 
விளங்கிய புகழையுடைய பேகன் எம்மை யொக்கும் ஒருத்தியுடைய 
அழகைக் காதலித்துக் தன்தேரில் இர்நல்லூரின்கண் அடிக்கடி வரு 
  

    

* இவர் பாடியது *அருளாயாகலோ கொடிதே? (புறம்-௧௪௪) என்பது, “Big, 
கண்ணூ காரணமாக வயையாவிச்கோப் பெரும் பேகனைப் பரணர் பாடிய சைச் 
களைவகைப் பாடாண்பாட்டு'' என்பர் நச்சினார்ச்னெயர் (தொல். பொருளி. 
பச். ௨௧0,) ப | ப ப ப



வேள் - பேகன். ௪௫ 

வன் என்று சொல்லுவர்” என்று கூறினாள்; இஃது என்னே! தலைவ! 

8 அவட்கு இரக்ெ ௮ருள்பண்ணா இருத்தல் மிசக்கொடியது” மயி 

ஓுக்செங்்ப் போர்வையளித்த பெருங்கருணையுடைய பேக! யாம் 

இப்போது படத்து நின்பால் வரவில்லை; எம்மாற் ரூங்கப்படவேண்டிய 

சுற்றமும் இப்போது இல்லை; போருளாள ! நீ ௮.றிநெறியில் ஒமுக 

வேண்டும் என்பதே யாம் இரக்கும் பரிசில்: ஆதலால் நீ உன் தேரில் 

ஏறிச்சென்று, பார்ப்பதற்கரிய துக்கக்தைச் கொண்ட உன் கற்புடை 

மனைவியின் சிக்தாகுலத்தைத் தீர்ப்பாயாக” என்றனர், இவ்வாறே; 

தாம் பரிசில் வேண்டி. வரவில்லை யென்றும், நீ ௮வளைச்சென்று சேர் 

தலே யாம் வேண்டுவதென்றும்-- அரிசில் கிழாரும், பெருங்குன்ார் 
கிழாரும் பேகனைக்கண்டு பாடினர், இங்ஙனம், அக்காலத்தே தமிழ் 
நாட்டுப் பெருமக்களாய் விளங்கிய புலவர் வேண்டுசோளுக்குப் பே 
கன் இன்னது செய்தான் என்பது தெரிர்திலதேனும், வேண்டியோர் 

க்கு வேண்டியாங்களிக்கும் பெருவள்ளலாகய அவன், இத்தகைய 
பெருமக்கள் ரெடுர்தூரத்திலிருக்து வந்து தன்பால்வேண்டி.ய விருப் 

பத்தை நிறைவேற்ருஇரான் என்றே ஈம்பலாம், 

இனி இவவேள் - பேசனைப்பாடிய அரிசில் கிழார், வேளாவிக் 
கோமான் பதமனுக்கு பகளவயிற்றுப் பெயரனாயெ, தகடூர் எறிந்த 
பெருஞ்சேரலிரும் பொறையைப் பதிற்றுப்பத்து எட்டாம்பக்தாற 

புகழ்ந்துள்ளார். எனவ, வேளாவிக்கோவின் வழியினனாகயெ பேக 
னும், ௮வவாவிக்கோவின் மகள் மகனாகிய பெருஞ்சேரல் இரும் 
பொறையும் ஒருகாலத்தவராகல் பெறப்படும். ஒருகால், பேசன், 
வேளாவிக்கோமான் பதுமலுச்கு மகனாகவேளும் அன்றி மகன்மகனா 

கவேலும் இருத்தலும் கூடும்,வையாவிக்கோப் பெரும்பேகன் என்று 
இவவள்ளல் வழங்கப்படுகலால், இவனூர் auras Aureus ஆவி 
ஈனகுடி. என்பது தெரிகிறது, இவவாவிசஈன்குடிக்குச் ‘G&S oor 
வாழ்வு” என்பதும் ஒரு பழம்பெயராம். இதனை, (*நல்லம்பர் ஈல்ல 
குடியுடைத்துச் சித்தன் வாழ் - வில்லர் தொறுமூன் றெரியுடைத் த - 
நல்லாவப் - பாட்டுடைக்துச் சோமன் வழிவந்த பாண்டியநின் - நாட் 
  

3 இப்புலவர்கள் பாடல்களைப் புறநானூற்றில் ௧௪௯ - Gee ௧௪௭ - - வரை 
யுள்ள பாடல்களால் உணர்க,



௪௬ வேளிர் வரலாறு, 

டமுடை.த்.து ஈல்ல தமிழ்” என்னும் ஒளவைவாக்கானும் ௮தி௧*, இப் 
பாட்டாற் சித்தன் வாழ்வாகய அவிஈன்குடியில், சங்ககாளில் அந் 
தணர் மிகுர் இருக்சமை வெளியாம். இத்தன் வாழ்வு என்பது பழகி 
யாண்டவர், கோயில் கொண்டமைபற்றி வந்தபெயர்: “தித்தன் - பிள் 
ளையாருக்குத் திருகாமம்” என்பா ஈச்சினார்க்கினிபரும். 

Carat - பாரி, 

௦. 

பழைய வேளிருடைய வரலாறகளுள்ளே பாரி என்னும் பெருக் 
தசையின் சரித்திரம், இனிமையும் பெருமையும் இரக்கமுமுடைய 
தாகும், மாரியன்ன வரையா ஈகையால் உலகமூள்ளளவும் ஓங்கு 
புகழ் நிறுவிய தமிழ்வள்ளல்களில், இவ்வேளிர்தலைவனையே முதல் 
வனாகச் சொல்லல் தகும் தமிழ் மூவேர்தரும் மற்றைச் இற்றாசர் 
களும்போல, இப்பாரி, காடும் பொருளும் ஈனகுபடைத்தவனில்லை 
யாயினும், இவனது வள்ளன்மை அ௮வரெல்லாரையும் பெரிதுங் இழ்ப் 
பட வைக்சமையால், இவனதுபெருமை மலைமேல் விளக்குப்போல் 
விளங்குவதாயிற்று, இவ்வேளிர் தலைவன து வள்ளன்மையையே, 
கொடைப்பெருமைக்கு ஜா எல்லைக்கல்லாகப் பிற்காலத்துப் பெரியோர் 
SORE குறித்துவைப்பாராயினர், எத்தனையோ வள்ளல்கள் முன் 
னாளில் விளங் *யிருப்பினு.், “மகொடுக்லொகாளைப் பாரியே யென்று 
கூறினுங் கொடுப்பாரிலை” என்னும் அருமைத்திருவாக்காற் குறிக் 
கப்பட்டவன், இப்பெருந்தகையேயன்றோ. முற்காலக்தே புலவரை 
யும் இரவலரையும் இவன் எவ்வான௮ு போற்றிவர்தவ னென்பதும், 
பண்டைச் செந்தமிழ்ப் புலவர் இவனது தடங்கருணையையும் பெருங் 
கொடையையும் எங்கனம் புகழ்ந்துள்ளா ரென்பதும், பிறவரலாறு 
களும் சங்க, நூல்களில் இவ்வள்ளலைப்பற்றிய பாடல்களை கோக்கு 
வார்க்கு ஈன்குவிளங்கும். அ௮ர்நூல்களிலும் பிறவற்றிலும் இவன 
வாழ்க்கைபற்றிக் கூறும் வரலாறுகளை, செவ்வனம் ஆராய்ர்து ளேது 

டடத திருமுருகாற்றுப்படையுரை; பக் - ௨௭: ஈச்சினார்க்கினியர், Asser 
வாழ்வு என்பது ஆவிரஈன்குடிக்கு ஒருபெயர் என்றெழுதல் காண்க,



வேள் - பாரி, ௪௭ 

ஸம்ஸ்தான வித்வான் ஸ்ரீ: ரா. இராகவையங்கார் அவர்கள் செந்தமிழ்ப் 
பத்திரிகை இரண்டார் தொகுதியில், ஒளவையார், பாரிமகளிர் என்ற 

வியாசங்களிலே ஈன்கு விளக்குக் காட்டியிருக்கறார்கள். வர்கள் 

கூற்றை இவவியாசத்துக்கேற்ப ஒழுங்குபடுத்துக்க. திப், பின்பு 

இவவள்ளலைப்பற்றி யாமறிந்த சிலவிசேடர்களையும் எழு வேம். 

.. பாரி என்பான, தமிழ்சாட்டி த் பண்டைக்காலத்தே பெரும் 

புகழ்பெற்று விளங்கிய வள்ளல்கள் எழுவருள் தலைமை வாய்ந்தவன். 

வேள் என்னும் பட்டம் பெற்ற உழுவித்துண்போர் வகையினன், 

செல்வமிக்க முந்நூறு ஊர்களையுடைய பறம்பு காட்டுக்குத் தலைவன்: 

இவனது பறம்புகாடு, பறகாடு எனவும் வழங்கப்படும்; ‘uf unsere. 

டுப் பெண்டிரடி' *பறநாட்டுப் பெருங்கொற்றனா்” என வழங்குவது 

காண்க, இவன் பறம்பென்னும்பெயருடைய வளமலைக்கண்ணே 

வலியுடையதோர் போண் அமைத்து அதனைத் தன் அ௮ரிிருக்கை 

யாக்கி ௮கன்பாற் சிறக்கவிற்றிருந்தோன்; இவனதுமலையரண்,பெரிய 

அழகும் அ௮ரியகாவலும் உடையது (5ற்றிணை, ௨௫௩) எனவும், பகை 

வர் முற்றியகாலததும் வறஙகூர்ந்தகாலத்தும் தன்னகத்துவாழ்வார் 

இனிஅண்டு செருக்குதற்குரிய மூங்கில் ரெல்லும் பலாப்பழமும் 

வள்ளிக்கிழங்கும் நறுக்ே தனும் தன்பால்மிக்கதெனவும், (புறம்-௧௦௯) 

என்றும் வற்றாததும் பேரினிமை பயப்பதுமாகயே குளிர்ந்த நீரை 
யுடைய பைஞ்சுனையொன்று தன்கண் உடையதெனவும் (௮கம்-௭௮; 

கு௮க்தொகை - ௧௬௬) சான்றோர் கூறுவர், இப்பறம்ப் பாண்டி 

நாட்டதென்பது, “வரிசைத் தமிழ்புனை பாரியும் பாண்டியன் மண்ட, 
லமே” என்னும் பாண்டி மண்டலசதகச் செய்யுளாற் (௯௪) புலப்படு 
௫ற௮. இப்பாரி, உலகுடன் திரி தரும் பலர்புகழ் ஈல்லிசை - வாய் 
மொழிக் கபிலன்” (௮கம் - ௭௮) என ௩லலிசைப்புலவர்களால் மேம் 
படுத்தே தீதப்பட்ட கபிலர் என்னும் புலவர் தீலைவர்க்கு உயிர் த்தோழ 

னானவன். (புறம் - 2.08.) புல கந்தாக இரவலர் செலினே வரை 

woe) என காவ் அநக ணச் வண்புகழப்பரி (அம, 
பாராட்டப்பட்டவனெள்பது ல aac ee பேரன்பு : oe புலனாம். இவன் நகிழலில்லாத நீண்ட 
வழியிம் றனிமாம் போல நின்று, தன்னையடைர்த HOF wet 
'வலியர் மெலியர் யாவர்க்கும் இன்னருள் சுரந்து, மூவேர் si eid



௪. வேளிர் வரலாறு. 

(கிரு.தியாக ஈன்கு வழங்யெ வள்ளியோன். இவன.து பெருங்கொடைக் 

குக் கபிலர் மாரியினையே பல்லிடத்தும் உவமை கூறுவர்; *மாரிவண் 

பாரி” (பதிற்றுப், எக) பாரி யொருவனுமல்லன் - மாரியுமுண்டீண் 

டுலகுபுசப்பதுவே' (புறம் - ௧௦௭) எனவருவனவற்றால் உணர்ச, 

இவன், ஒருநாள் பொற்தேளூர்ந்து ஒருகாட்டிற் செல்லும்போது, 

முல்லைக்கொடியொன்று படர்தற்குக் கொழுகொம்பின்றி வெற்றிடை 

யிலெழுந்து காற்றால் தளர்ந்து நடுங்குவதுகண்டு, ௮வ்வோரறிவுயிர் 

மாட்டும் உண்டாகி. பேரருளால், ௮ஃது இனிதுபடருமாறு, தனது 

பொற்றேரை அதன்பக்கத்தட்டுத் சன் இணையடி. வெப்ப நடந்து 

போயினன் என்பா, இவ்வரிய பெரிய வள்ளன்மையே-- 

“பூத்தலை யமு௮ப் புனைகொடி முல்லை 

நாத்தமும் பிருப்பப் பாடா தாயினும் 

கறங்குமணி கெடுந்தேர் கொள்செனக் சொடுத்த 

பரந்தோங்கு சிறப்பிற் பாரி” (புறம் - ௨௦௦) 

:ஊருட ஸனிரவலர்க் கருளித் ே திருடன் 

முல்லைக் கத்த செல்லா கல்லிசைப் 

படுமணி யானைப் பறம்பிற் கோமான் 

செடுமாப் பாரி” (ஷே - ௨௦௧) 

சிறுவி முல்லைக்குப் பெருந்தேர் ஈல்கிய 

ப்.றம்பிற் கோமான் பாரி” (சிறுபாணாற்றுப்படை) 

| - முல்லைக்குத் ே தரும் மயிலுக்குப் போர்வையும் 

எல்லை£ர் ஞாலத் இசைவிளங்கத்--தொல்லை 

இரவாம லீந்ச இறைவாடோல் நீயுங் 

- தீரவாமி லீகை கடன்” (வெண்பாமாலை. பாடாண் .. ௬) 

என்பனவற்றாற் பாராட்டப்படுவது, தன்னாடிருக்கையாயெ பழம். 
மலையொழியத் தன்னாட்டு முற்.நாறு ஊர்களையும் இவன் இரவலா்க் 
கே அளித்தனன் என்னு கபிலர் கூறுவர்: (முக்நூழார்த்தே தண் 
பறம்பு ஈன்னாடு - முர்,நூழாரும் பரிலர் பெற்றனர்? (புறம் - ௧௧௦) 
என்பதனால் உணர்க, இவனது வசையாவண்மை **கொடுக்லொ தானைப் 
பாரியே யென்று கூறினுங்கொடுப்பாரிலை” (தேவாரம்) என்பதனால்,



சைவசமயாசாரியராகிய சுந்தரமூர்த்தி நாயனாராலும் எடுத்தாளப் 
பட்டது என்பதொன்றே இவன௮ வள்ளற் றலைமையைக் கெள்ளிதிற் 

புலப்படுத்தும். இங்கனம் மாரிபோன்ற வரையாவீகையால், இவன் 
யாரினும் சிறக்கவிளைத்த பெரும்புகழ்க்கு அமுக்காறுசொண்டு, கமிம் 

மூவேந்தரும் ஒருங்குகூடிப் படையெடுச்துப்போய், இவனது பதம் 
பா௫ய மலையரணை நெடுங்காலம் முூற்றுகைசெட்ய, அதனால் ௮வ்வரண் 
அ௮டைம இற்பட்ட௫.* அப்போது வேள்பாரிக்கு உயிர்த்துணைவராய் 
அச்சாலத்தும் அங்கிருந்த கபிலர் என்னும் புலவர்பெருமான் & ah) 
களை வளர்த்து GOSH, ௮ரணுக்கு அ௮ப்புறத்தே விளைகிலங்களில் 
உள்ள நெற்கதிர்களை காளுங் கொணரச்செய்து, ஆங்இருக்த குடி படை 
களை ௮ருத்திப், போரால் தளராவண்ணம் பாஅகாத்துவந்தனா, 
இவவரிய ௪தை-- 

“உலகுடன் திரிதரும் பலர்புகழ் ஈல்லிசை 
வாய்மொழிக் கபிலன் சூழச் சேய்கின்று 

செழுஞ்செர் நெல்லின் விஃகஇர் கொண்டு 

கெடுக்தா ளாம்பன் மலரொடு கூட்டி. 

யாண்டுபல கழிய வேண்டுவயிழற் பிழையாது 

அளிக் கடந்து வாளம ருழக்கி 

ஏர்துகோட் டியானை வேந்த ரோட்டிய 

கடும்பரிப் புரவிக் கைவண் பாரி 

தீம்பெரும் பைஞ்சுனைப் பூச்த 

தேங்கமழ் புதுமலர் நாறுமிவள் நு கலே” 

எனவரும் அகப்பாட்டாலும் (௪௮) ((இதனுட் கபிலன் சூழ” என் 
றது - ௮ரசா மூவரும் வளைத்திருப்ப அகப் பட்டிருந்த, உணவில் 
லாமைக் கிளிகளை வளர்த்துக் சதிர்கொண்டு வாவிட்ட கதை” என 
வரும் ௮தனுரையாலும் அறியப்படும், இதுவே-- 

* உரைசால் வண்புகழ்ப் பாரி பறம்பி 

னிரைபறைக் குரீஇயினங் காலைப் போக 

மூடங்குபு.றச் செர்நெல் தரீஇயர் ராங்கு 

** அடைக்கப்பட்ட மதிலினுள்ளே தங்குதல், 
 



௫௦ வேளிர் வாலாறு. 

இரைதேர் கொட்பின வாடப் பொழுதுபடப் 

படர்கொண் மாலைப் படர்தம் தாங்கு” (அ௮கம்-௩௦௩) 

என்பதனால் ஒளவையாரசாலும் எடுத்துக் கூறப்பட்டதாம். பின் 

கபிலர், பறம்பைரநுற்றிய மூவேர்தரையும் நோக்கு, நீவிர் முத்திறத் 

தீரும் ஒருங்குகூடி.க் கானையானை குதிரைமுதலிய படைகொண்டு 

எத்துணைக்காலம் முற்றிப் பொருதீராயினும், இப்பாரியுடைய 

பறம்பு உம்மாற் கொள்ளுதல் அரிது; இவனது முக். நூறூரையும் 

இவன்பாற் பாடிப்பெற்ற பரிிலாபோல நீவிரும் பாடினராய்வரின், 

கொள்ளுதல் எளிது” என்று, இவன பு£வலர்க்கருமையும் இரவ 

லார்க்கு எளிமையுமாகிய பெருநிலையைத் தம் இனியபாடலான் ௮றி 
விக்க, (புறம்-௧௧௦) அதனால் ௮வவேந்தர் இவனை எதிர்த்து வெல் 

லு.தல் ௮ரிதென்பதோர்ந்து இவனோடு பொருதற்கஞ்சி ஓடினர் 
என்பர், மேலே, “£ஏர்துகோட்டி யானை வேந்த ரோட்டிய - கடும் 
பரிப் புரவிக் கைவண் பாரி” என்றகனால், இவன் ௮ம்மூவேர்தரை 

யும் வென்றோட்டியமை ஈன்கு புலப்படும். இதன்பின் மூவேந்த 

ரும் ஒருங்குகூடி வேறொரு சூழ்ச்சசெய்து பாரியை வஞ்சித்துக் 

கொன்றனர். இதனை ௧௧௨-ம் புறப்பாட்டுரையில் “ஒருவனை மூவேர் 

தீரும் முற்றியிருர்து வஞ்சித்துக் கொன்றமையின்” எனவருதலால் 
அறிக. “பாரியும் பரிலர் இரப்பின்--வாரேன் என்னான் ௮வர்வசை 
யன்னே” (புறம்-௧௦௮) எனக் கபிலர் பாரியினியல்பு கூறுதலால், ௮வ் 
வேந்தர் மூவரும் இவனியல்புக்குத் தகப் பரிசிலர் வேடம்பூண்டோ, 
பிறரைப் பரிசிலராக விமித்தோ இவனை இரந்து தம்மகப்படுத்திக் 

கொன்றனரா தல்வேண்டும், இக்கருத்து-- 

“புரிசைப் புறத்தினிற் சோனும் சோழனும்* போர்புரிய 
இரியச் சயங்கொண்ட போதினில் யாமினி யீங்வெனைப் 
பரிசுக்கு ஈல்ல கவிபாடி னால்வரும் பாக்யுமென்றே 
வரிசைச் தமிழ்புனை பாரியும் பாண்டியன் மண்டலமே” 

என்னும் பாண்டிமண்டல சசகச் செய்யுளினும் (௬௪) பயில்வது 

கண்டுகொள்க, 
  

** இந்நூலுடையார், பாண்டிமண்டலச் சிறப்பையே கூறிப்போர்தவராத 
லின், பாண்டியனும் அப்போரில் இரிந்தோடினன் எனக்கூற உடன்பட்டிலர் 
போலும். :



வேள் - பாரி, க 

இங்கனம், புரவலர்க்கு இன்னானாய். இரவலர்க்கு இனியனாய் விள 
ங்கிய ஈல்லிசை வள்ளலான வேள்-பாரி, மூவேந்தர் சூழ்ச்சயொல் இற 
நீதபின்னர், அவளுக்கு இனனுயிர்த்தோமராகயெ புலவர்பெருமா 
னான கபிலர், ௮வ்வள்ளலை நீத்துத் தீமிதீதுயிரவாழ்தற்கு மனமில 
ராயினும், அவனுடைய அறிவுடைமகளிரைக் காப்பதற்கு வேறொரு 
வரும் இலராதல்பற்றி உயிர்கொண்டுநின்று, ௮ம்மகளிர்க்குக் தக்க 
அறிவும் பெருமையுமுடைய கணவரைத் தேடநினைந்து, அவர்களு 
டன்,* அவர்கட்குர் தமக்கும் பேோரன்புமிக்க பறம்பினை விடமுடி 

. யாமலே விடுத்து, ௮ப்பாரியை கினையுந்தோறும் பறம்பினை த திரும்பி 
கோக்குந்தோறும் உள்ளம் கெக்குரெக்குரு௫க் சண்ணீர்வாரநின்று, 
ஆற்றொடை் துயராற் பொங்கியெழுந்த அன்புடைப் பாடல்களால் 
பாரியையும் பறம்புமலையையும் புகழ்ந்துகொண்டேசென்று ஓரூரிற் 
pagent. அங்கு அன்றிரவு நிலாத்தோன்றியபோது அ௮வருடனி 
ரத பாரிபின் ௮ருமைமகளிர், தாம் இதற்கு (ps Bus நிலாக்காலத் 
தில் தமது ௮ரசுகிலையிட்ட இருவுடைஈகர்க்கண்ணே இனிது ம, 
ழ்ந்து விளையாடியதும், அடுத்த நிலாக்காலத்துக் தாம் தந்தை 
யிழந்து, தண்பறம்பிழந்து, தமியராய்த் *துச்சிலொதுங்கத் அயர் 
கூரநின்றஅம் சம்முள்ளத்தே தோன்ற அப்போது, மனமுருடெ- 

அற்றமைச் இங்க ளவ்வெண் ணிலவின் 

GT eM su முடையேம், எங்குன்றும் பிறர்கொளார்; 

இதிறைச் இங்கள் இவ்வெண் ணிலவின் 

வென்றெறி (்ரரன் வேர்தரெங் 

குன்றுவ கொண்டார்; யாம் எந்தையு மிலமே,”” (பு.௰ம்-௧௧௨) 

என்னும் பாடலைப் பாடினர். இப்பாடலால், இச்செய்யுள் செய்தற்கு 
ஒரு மாதத்துக்குமுன், பாரி தன்னரிிருக்கையாகய பறம்பின்கண் 
தன் மகளிர் முதலியோருடன் இருந்து வாழ்க்துவர்சவனென்பது 
புலப்படும். இப்பாடல் சங்கத்தாராற் ஜொகுக்கப்பட்ட புறகானூ றில் 
ஒன்றாகக் காணப்பட்டவாற்றால், இம்மகளிர் ஈல்லிசைப்புலவராதல் 
  

* பாரி இறந்தபின், அவன் மனை வியையும் கபிலர் அழைத்துசசென்றசாக 
இன்மையால், அவள் தன் கணவனுடன் உயிர்நீத்தனள் போலும், 

1 தச்சில் - பிறர் இருப்பு,



Re. வேளிர் வரலாறு. 

உணரப்படும். பாரிமகளிர் இருவர் என்பது மேலே புலப்படுதலின், 

ஈண்டும் பாரிமகளிர் பாடியது” எனப் பொதுப்படக் கூறப்பட்டமை 

பற்றி, ௮வவிருவருமே செர்தமிழ்ப்புலமையாற் இறந்தவரென்ப.து 

தெளிவாகும், புலவரிருவர் சேர்ந்து ஒருபாடல்பாடுவது முன்னை 

வழக்கே. இம்மகளிரது செந்தமிழ்ப்புலமை, தம்மரும்பெறற் றந்தை 

யாகிய வளளற்பாரிக்கு அருயிர்த்தோழரான சுபிலர் என்னும் புல 

வா தலைவா்பாற் பெற்றகாம். இதன்மேற் கபிலர் அவ்வூரை விடு 

த்து இளவிச்சிக்கோ என்பவனிடஞ்சென்று, இம்மகளிரது உயர் 

குடிப்பிறப்பு முதலியவற்றை எடுத்துரைத்து இவர்ககா மணஞ் 

செய்துகொள்ளும்படி. அவனைப் பாடி வேண்ட ௮வனுடம்படாமை 

யால், இருஙகோவேள் என்பானிடஞ் சென்று அவனையும் ௮வ்வா௮ 

வேண்ட ௮ வனும் ௮ங்கனமே உடம்படானாய் மறுக்க, இதற்காக 

அவனை முனிந்துபாடி, பாரிகுடிக்கும் மூவேர்தர்க்கும் உண்டாகிய 

பகைமைபம்றி ௮ரசரொருவரும் இவர்களை மணஞ்செய்துசொள்ள 
இயையாமையால் மனகொந்து, கபிலர், அம்மகளிரை ச் தமக்கனிய 
பார்ப்பார் சலர்பாற்படுத்து, பாரியின் பிரிவாற்றாது வடக்கிருப்பாரா 
யினர். இக ற்கிடையில், கபிலர் செல்வக்ஈடுங்கோவாழீயாதன் என்ற 
சே மான்பாற் சென்று, அவனைப் பத்துப்பாடல்களா ற் புகழ்ந்துபாடி. 
தாறாயிரங்காணமும் ௮வன் மலைமேலேறிக் கண்டூகொடுத்த நாடும் 
அவன்பாற் பெற்றனர் எனத் தெரிகின்றது, இதுவே பதிற்௮ுப்பத் 
திலுள் ஏழாம் பத்தாவது, இவர், பாரி இறர்தபின்னேதான், ௮வ 
னது ஈற்குண ஈற்செயல்கள் செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதனிடமும் 
இருப்பனவாகக் கேட்டு அவனைக் காணச்சென்றனராவர், இதனை. 

“UOT LD பழுத்த பசும்புண் ணரியல் 
வாடை. தூக்கும் நாடுகெழு பெருவிறல் 
ஓவச் தன்ன வினைபுனை ஈல்லிற் 
பாவை யன்ன ஈல்லோள் ச௪ணவன் 

பொன்னி னன்ன பூவிற் பசியிலைப் 
புனகா லுன்னத்துத் தலைவ னெங்கோப் 
புலாந்த சாந்திம் புலரா விகை 

மலாந்த மார்பின் மாரிவண் பாரி .



வேள் - பாரி. ௫௯. 

முழவுமண் புலரா இரவல ரினைய 

வாராச் சேட்புலம் படர்ந்தோ னளிக்கென 

இசக்கு வாரேன் எஞ்சிக் கூறேன் 

ஈத்த இரங்கான் ஈத்தொனறு மழொன் 

௮மரா வள்ளியன் என்ன அுவலுநின் 

நல்லிசை தரவம் இரனே?* 

என்னும் பதிற்றுப்பத்தான் (எ-ம் பத்து, ௧) ௮றிக. இச்சேரன்பால் 
இவர் சென்றகாலத்து இப்பாரிமகளிரும் உடனிருர்தனர்போலும். 

இம்மகளிர் வரலாற்றினைப் Yost arn gan துணையாகக்கொண்டு 
ஆராயின், ௮தன்கண்-- 

௧௧௪௨-ம் பாட்டு:--இது பாரி மகளிர் பாடியது, 

௧௧௯:--இஃது அவன் (-பாரி) மகளிரைப் பார்ப்பாரீப் படக்கக் கொண்டு 

போவான் பறம்புவிடுத்த கபிலர் பாடியது, 

௧௧௪;--௮வன் மகளிரைக் கொண்டுபோம் கபிலர் பறம்பு நோக்கிநின்று 

சொல்லியது, 

௨௦0:--இது பாரி மகளிரை விச்ரிச்கோனுழைச் சொண்டு சென்ற கபிலர் 

பாடியது, 

௨௦௧:--இது பாரி மகளிரை இருங்கோ வேளுழைச் கொண்டுசென்ற 
கபிலர் பாடியது, 

௨0௨:--இருஙகோவேள் பாரிமகளிரைச் கொள்ளானாகச் கபிலர் பாடியது 

௨௬௪; வேள்-பாரி அஞ்செயவழி, மகளிரைப் பார்ப்பார்ப் படுத்து வடக் 

இருந்,ச கபிலர் பாடியது, ப 
  

  

** “படர்ந்தோன் என்பது முற்று; அளிச்சென என்பது நீ எம்மை ௮ளி 
ப்பாயாக எனச்சொல்லி என்றவாறு; இரக்கு என்பது தன்வினை, C1 CFF S a. 
றேன் என்பது, உண்மையின்எல்லையைக்கடந்து பொய்யே புகழ்ந்து சொல் 
லேன் ௭ - று. யான், பாரி சேட்புலம் படர்ந்தான்: நீ எம்மை ௮ளிக்ச; எனச் 
சொல்லி, இரச்சவென்றுவந்து சல புகழ்ச்து சொல்ன்றேனும் அல்லேன்; ௮ஃ 
தன்றி யான் உண்மையொழியப் புகழ்ர்.து சொல்ெறேனும் அல்லேன் ; ஈத்த 
இரங்காமை முதலாகிய பாரி நற்குணங்களை நின்பால் உளவாக உலகஞ்சொல் 
ஓம் நின்புகழ் நின்பாலே த.ரவந்தேன்?.--என்பது இவ் வடி.களின் பழைய, 
௨,



Os வேளிர் வரலாறு, 

என வருவனவறறால், பாரிமகளிர் ஒருசிலர் என்பதும், ௮வர் பாட 
வல்லவரென்பதும், ௮ப் பாரி இறந்தபின் அவனது தோழராயெ 
கபிலரென்னும் புலவரர்சணரால் இளகிச்சக்கோ இருங்கோவேள் 
என்னும் அரசரிடம் தம்மை மணஞ்செய்துகொள்ளும்படி. வேண்டப் 
பட்ட ன ரென்பதும், HUUTET 95 DG உடம்படாமையாற் கபில 
சாற பார்ப்பார்ப் படுக்கப்பட்டன ரென்பதும்,* இவரைப் பார்ப்பார்ப் 
படுத்தபின் கபிலர் பாரி பிரிவாற்றாது வடக்கிருந்கன ரென்பதும் 
௮.தியப்படும், 

இங்கனம், பாரிமகளிரை ௮ரசரெவரும் மணம் புரிந்து கொள் 
ளாமையால், அவர்களை த் தமக்கு வேண்டிய பார்ப்பார்சிலாது பாது 
காவலில் வைத்துத் தம்முயிர்க்குயிராயிருந்க வள்ளலிறட்சதன்பின் 
உலகத்தே தாம் உயிர்வாழ ஒருப்படா து--பாரி ! நீயும் யானுங் 

கலக்த ஈட்பிற்குப்பொருந்த யானும் நின்னுடன் கூடப்போவதற்கு 
மனமியையாமல் “நீ ஈண்டுத் தவிர்க என்று சொல்லி--இவ்வாறு 
மாறுபட்டனையாதலின், நினக்கு நான் பொருர்தினவ னல்லேன் ; 

அதனால், எனக்கு உதவிசெய்த காலங்களிலும் என்னை வெ._௮த்திருக 
தனைபோலும்; இங்கனமாயினும், இப்பிறப்பின்கண் நீயும் கானுங் 
கூடி இன்புற்றிருந்கவாறுபோல, மறுபிறப்பினும் நின்னொடுகூடி. 

வாழ்தலை விதி கூட்டுவகாக? என்ற கருத் அப்பட-- 

'மலைகெழு நாட மாவண் பாரி ! 

கலந்த கேண்மைக் கொவ்வாய், நீயெற் 

புலந்தனை யாகுவை புரந்த யாண்டே; 

பெருந்தகு சிறப்பி னட்பிற் கொல்லாது 

ஒருங்கு வரல்விடா தொழிகெனக் கூறி 

இனையை யாதலி, னினக்கு மற்றியான் 

மேவினே னன்மை யானே: ஆயினும் 

இம்மை போலக் காட்டி, உம்மை 

** கபிலர் பாரிமகளிரைப் பார்ப்பார்ப் படுத்தனர் என்பது, ௮ம் மகளிரை 
௮.ரசரொருவரும் மணஞ்செய்து கொள்ளாமையால், அவரைச் சமக்னிய பார்ப் 

பார் சிலரது பாதுசாவலில் வைத்தமையே குறிக்குமெனம் பல நியாயங்காட்டி 
எழுதுவர்-ஸ்ரீ ரா, இராகவையங்கார் அவர்கள், .



வேள் - பாரி, ௫௫ 

யிடையில் காட்சி நின்னோடு 
உடனுமை வாக்குச: உயார்த பாலே” 

என்ற பாடலால் உள்ளமுரு,, பிராயோபவேசஞ் செய்தற்கு வடக் 
இருந்து * உயிர் நீத்தனர். இட்பாட்டில், '“5ட்பிற்கொல்லாது-ஒருக்கு 

வரல்விடா தொழிகெனக் கூறி” என வருதலால், பாரியுடன் தாமும் 
இறக்கச் அணிச் இருர்த கபிலரை ௮வ்வள்ளல் தடுத்தவன் என்பது 

mers, இங்கனம் கபிலரைச் தடுத்தது, பாரி, தன்மகளிரை 
இப்புலவரைக்கொண்டு வாழ்ச்கைப்படு தீதற்குப் போலும், 

இவவளவே, புறகானூறு முதலிய பழைய நூல்களிற் பாரியின் 

வரலாமுகக் காணப்படுவன, ஆயினும், பிற்காலத்சவரால் தொகுக் 

'கப்பட்டதும் பலசரித்த விசேடங்களைக் கொண்டதுமான தமிழ் 

நாவலர் சரிதை என்னும் நாலினின்று, பாரிமகளிர் பார்ப்பார்ப் படுக் 

கப்பட்டபின் நிகழ்ர்த வேறு செய் திகளையும் ஒளவையார்” என்ற 

வியாசத்தே, ளேதுஸம்ஸ்கான வித்வான் ஸ்ரீ ரா. இராகவையங்கார் 

௮ வர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். அலையாவன:---கபிலர், அரசர் ஒரு 

வரும் இயையாமையாற் பாரிமகளிரை மணம்புரிந்து கொடுக்கவிய 

லாமல், ௮வரைத் தமக்கு வேண்டிய பார்ப்பார்லரது பாதுகாவலில் 

வைத்துவிட்டுத் தாம் வடக்கிருர்.அ உயிர் ரி.த்தனா--என்ற செய்தி, 
"தஒளவையார என்னும் அருந்தமிழ் மூதாட்டிக்குத் தெரியவர, ௮வர் 

மேனிகழ்ர்தவற்றுக்கு மனரொக்து, அப்பாரி மகளிர் இருந்த திருக் 

கோவலூர்க்குச் சென்று அ௮ம்மகளிரைக்கண்டு அவர்க்கு நேர்ந்த 

பெருந்அயர்க்கு மிசவும் வருக்தி, மழையால் ஈனைந்து வந்த தமக்கு 

- வி/வர்கள் ஒரு நீலச்சிற்ருடை ௮ளிக்க, ௮ப்போது-- 

* வடச்சிருத்தல் என்பது, இழக்குமுகமாகத் சருப்பைகளைப்பரப்பி உடக்கு 
சோச்சியிருஈ, தம்முயிர்விடச் செய்துகொள்ளும் ஒரு மஹாவிரதமாம், sma 
காலத்தில் இவ்வழக்கு மிகுதியாக 'வழங்கெசென்பது, பழையதூல்களால் ஈன் 
கறியப்படுகின்றது. இதனைப் *பிராயோபவேசம்! என்பர் வடழாலார்.



௫௬ வேளிர் வரலாறு. 

பாரி பறித்த M1 றியும்* பழையனூர்க் 

காரியன் நீந்த களைக்கோலும்4--சேரமான் 

வாராயோ என்றழைத்த வார்த்தையும்] இம்மான்௮ம் 

நீலச்சிற் ருடைக்கு கேர்” (கமிழ்காவலர் சரிதை) 

என்ற ௮ழகய பாடலைப்பாடி, அன்றிரவு அவர்கள் தமக்கட்ட இலைக் 

கறியமுதை உண்டும௫ழ்ர து-- ப 

(வெய்தாய் நறுவிதாய் வேண்டளவுந் இன்பதாய் 

கெய்தா னளாவி நிறையிட்டுப்--பொய்யே 

அடகென்று கொல்லி யமுதத்தை யிட்டாள் 

கடகஞ் செறியாசோ சைக்கு? (ஷூ) 

  

** ஒளவையார் பாரிபாற் பரிசில்பெறச் சென்றபோது, ௮வ்வள்ளல் இவ 
சருமைபெருமையறிர்து இவரைப் பிரிதற்கு இயலாத பரிசில் நீட்டி த்தனனாக, 
இவர் அவனைப் பரிசிலீந்து விடுக்கும்படி. வற்புறு,த்2, அவ்வேண்டுதலை அவன் 
மறுத்தற்தெலானாய் வேண்டியவற்றை அளித்து விடுத்தும், இவர் பிரிவாத்ருது 
தன்பால் இவர் இரும்பிவரச் சூழ்ச்சசெய்து, இவர் செல்லும்வழியிற் "லரைப் 
போக்கித் தன்பாற்பெற்ற பொருள்களைப் பறித்துவரும்படிசெய்ய, அதனால் 
பெற்ற பரிரில்களையிழர்த ஒளவையார், பாரியெண்ணியபடியே மீண்டுவக்து 
அவ்வள்ளலிடம் நிகழ்ந்ததை அறிவிச்,, அவன் முகத்தால் கொந்து, அவர் 
மீண்டமைக்கு அகத்தால் உவர் து நெடுங்காலம் ௮ளவளாவிப் பெரும௫ ம்வெய்தி, 
முன்னிலும் மிகுதியாக அரும்பொருள் நல்க விடுத்தனன்? எனவும்; | 

1 பழையனார்க்காரி என்பவனிடம் சென்றிருந்த இவர், அவன்பாற் பரி 
சில் பெற்று வேற்றூர்போக வெண்ணிக், கொல்லைப்புறத்தே களையெடுக்கு 
மிடத்தில் நின்ற ௮வன்பாற் சென்றாராக, இவரது உள்ளக்குறிப்பை உணர்ந்த 
அக்காரி, இவர்பிரிதற்கு உடம்படாது சிலகாலம் தங்கும்படி. Gps, ௮க்களை : 
.யெடுத்த விடத்தை ௮ளத்தற்குரிய கோலொன்றை இவர்பாற் கொடுத்து இதனை 
அளநதுவருக என்று கூறி ௮வன் வேறுதொழில்மேலிட்டுச் செல்ல, இவரும் 
அங்ஙனமே அளந்த! ௮ன்று விடைபெறக்கூடாமையால் பின்னும் அ௮வன்டாற் 
சிலகாலந் தங்கினார் எனவும், 

1 சேரன் அரண்மனையில், விருந் இற்குவர்த பலருடன் ஒளவையாரும் உண் 
டூற்கு இருந்தபோது, ஆங்கு வேறு பெரிய விருந்தினனொருவன் புகு தானாக, 
சேரமான் ௮அவனுண்ணத்தச்ச இடம் ஒழிச்ச நினைந்து, ஆண்டுள்ள பலரும் வேற் 
ரோராதலின் ஒன்றஞ்சொல்ல இயலானாய்த், சன் அன்பிற்குரிய பெருந்சமர் 
இவ்வெளவையாரேயாயிருந்சமையால், இவரைநோக்கசி 'ஒளவையே! காராய்! 
என அண்டுகின்று வருமாறு ௮ழைச்ச, இவர், வர்சவனுக்கு ச் தீம்மிருப்பிடத் 
தைச் சொடுத்துப் பின் ௮ச்சோனுடன் உண்டனர்? எனவும் கூறுவர்; இம்மூன் 
றும் எவ்வாறு பேரன்பேயடியாகப் பிறர்சனவோ, அவ்வாறே நீலச்ற்ருடை, 
கொடுத்ததும்: ஆசலின், இவை தம்முள் ஒக்கும் என்றவாறு, இப்டாட்டில், 
சலலும்' எனவும், “வாராய் எனவழைச்த வாய்மொழியும்' எனவும் பாடமுண்டு,



வேள் - பாரி, (er 

என்ற வெண்பாவைக் கூறி, அவர்களை ஈன்னிலையில் நி௮.த். துங் கவலை 
யே பெரிதுடையராய், ஆண்டிருர்க தெய்விகன் என்னும் ௮ ரசனெ 
ரூவனை, இவர்களை மணம்புரியும்படி. வேண்டி. உடம்படுவித்தனர், 

௮வவசசன் உடம்பட்டதும், இத்திருமணத்திற்குக் தாம்பெற்ற தெய் 
வ.த,சன்மையால் வேண்டுவன அனைத்தும் உண்டாக்கி, மூவேர்தர்க் 
கும் பாரிகுடிக்குமுள்ள பகைமையும் போக்க, அம்மூன்2ரசரையும் 
தீம் ௮றிவின்வலியாற் கோவலூர்க்கு வரவழைத்து அப்பாரிமகளி 

ரது பெருமணத்தைச் இறப்ப இயற்றினர். இவவாறு, பாரி மகளிர் 
மணம் ஒளவையாராந் இறக்க SEP SSI Loon HM wun sO sere, 

“கபிலர் பாரிமகளிரைப் பார்ப்பார்ப் படுகச்தன' ரென்பது, ௮வர் ௮ம் 

மகளிரைப் பார்ப்பாரது பாதுகாப்பில் வை தீ தமையையே குறிக்கும். 
இப்பெருமணத்தில் ஒளவையார், பன் அண்டம் பழந்தரவும், பெண் 
ணையாறு நெய்பால் தலைப்பெய்து வரவும், வானம் பொன்மாரி பொ 

ழியவும் பாடித் தமது தெய்வவாக்ன் வலிமை உணர்த்தினர் என் 
பர். பெண்ணையாறு இவர்பாடலுக்கு கெய் பால் கொணர்க்துவக்த 
கதை, வில்லிபுத்தூரர் மகனார் வார்தருவாராலும்-- 

“ஒளவைபா டலுக்கு ஈறுகெய்பால் பெருக 

யருந்தமி ழறிவினாற் றர்.து 
ஆ x * 

தெய்வமா ஈ௩இநீர் பரக்குநா டந்தத் 

திருமுனைப் பாடி.ஈன் னாடு? 

என எடுத்தாளப்பட்டமை காண்க. மேற்கூறியவற்றை யெல்லாம் 

தமிழ் நாவலர் சரிதையில்-- 

“ஒளவையார் அங்கவை சங்கவையைத் தேயிவீகறுக்கக் கல்யாணம் 

பண்ணுவிக்கீிறபோது ஒலையேழத விநாயகனை அழைத்த வேண்பா, 

ஒருகை யிருமருப்பு மும்மதத்து சால்வாய்க் 
கரியுருவச் கங்காளன் செம்மல்---கரிமுகவன் 
கண்ணால வோலை சடி.தெழுத வாரானேற் 

றன்னாண்மை தீர்ப்பன் சபித்து, 

 



டூ௮ வேளிர் வரலாறு. 

சோ சோழ பாண்டியர்க்த விநாயகனேழதப் பாடிய வெண்பாக்கள். 

சேரலர்கோன் சேரல் செழும்பூர் தருக்கோவ 

அரரளவுர் தான்வருக உட்காதே--பாரிமகள் 
அங்கவையைக் கோள்ள அரசன் மனமியைந்தான் 

சங்யொ தேவருக தான். 

புகார்மன்னன் பொன்னித் இருகாடன் சோழன் 

தகாதேன்று தானங் கிருந்அ.--நகாதே 
கடுக வருக சடிக்கோவ லார்க்கு 

விடியல் பதினெட்டா நாள். 

வையத் அறைவன் மதுரா புரித்தென்னன் 

செய்யத் தகாதேன்று தேம்பாதே--தையற்கு 

வேண்டுவன கொண்டு விடியல்பதி னெட்டாகாள் 

ஈண்டு வருக இயைந்து, 

ழவரம் வந்தபோது பனந்துண்டத்தைப் பாடியது. 

இ்கட் குடையுடைச் சேரனுஞ் சோழனும் பாண்டியனும் 

மங்கைக் கறுடெ *வந்துகின் ரார்மணப் பற்தரிலே 

சங்கொக்க வெண்குருத் Sor muse Cari சலசலத்துக் 
கொங்கற் குறத்தி குவிமுலை போலக் குரும்பைவிட்டு 
அஙகுக்கண் முற்றி யடிக்கண் கறுத்து நூனிசிவந்து 

பங்குக்கு மூன்று பழந்தர பேண்டும் பனந்துண்டமே, 

அந்தக கல்யாணத்தில், பேண்ணையாற்றைப் பாடியது. 

முத்தெறியும் பெண்ணை முதுநீ ரதுதகிர்ந்து 
தீ.தீதிவரு கெய்பால் தல்ப்பெட்து-குத்இச் 
செருமலைத்தெய் விகன் இிருக்கோவ லூர்க்கு 
வருமளவிற சொண்டாடி வா, 
      

  * அறுதல் ஒருமணவினை,



அப்போது வநணனைப் பாடியது, 

கருணையா லிந்தக் கடலுலகம் காக்கும் 

வருணனே மாமலையன் கோவற்--பெருமணத்து 

ஈன்மாரி தாழ்க்கொண்ட ஈன்னீ ரதுதவிர்த்துப் 

பொன்மாரி யாகப் பொழி.” 

என வருவனவற்றால் அறியலாம். இவற்றால், ௮ங்கவை சங்கவை 
யென்பார் பாரிமகளிர் என்பதும், அம்மகளிர் இிருக்கோவ.லூரில் 
தெய்விக னென்னும் ௮ரச னுக்கு மணஞ்செய்யப்பட்டனரென்பதும், 
இம்மணம் ஒளவையாரது அறிவின் மாட்யோலும் தெய்வக்தன்மை 
யாலும் சிறப்ப நிகழ்த்தப்பட்ட தென்பதும், ஒளவையார் மூவேக் 
தரையும் இம் மணத்திற்கு “உட்காது' *ஈகாது” செய்யத் தகா 
தென்அ௮ தேம்பாது” வருக என் தழைத்தமையால், பாரிகுடிக்கும் ௮வ் 
வேந்தர்க்கும் உண்டாகிய பழையசெற்றம்போக்கு வருக என்றன 
சென்பதும், பிழவும் ஆராய்ந் தறியப்படும், மேற்குறித்த பாடலுள் 
* பாரி மகள் - ௮ங்கவையைக் கொள்ள ௮ரசன் மனமியைந்தான் 7 
என்பது, முன் ௮ரசர்சிலர் இம்மகளிரைக்கொள்ள மனமியையாமை 
குறிப்பதாம், 

இனி, வேள் பாரியின் மகளிர்இருவரும், புலவாபெருமானாகய 

கபிலர்பாற் பயின்றுவந்ததற் கேம்ப நல்லிசைப்புலமையே யன்றி, 
வரையா வள்ளியோனாகிய பாரிமகளிர் என்றதற்கேற்ற வள்ளற்றன் 
மையும் உடையராயிருர்தனரென்பது, 

*மாரியொன் நின்றி வறச் இருந்த காலத்தும் 

பாரி மடமகள் பாண்மகம்கு--நிருலையுட் 

பொன்றந்து கொண்டு புகாவாக* ஈல்இனாள் 

ஒன்றுரா முன்றிலோ வில்.” 

என்னும் பழமொழிச் செய்யுளாலும் (௧௭௧) **மாரியென்ப தொன் 

இன்றி உலகம் வற்றியிருஈ்க காலத்தும் பாரிமடமகளிர், இரந்து 

வநீதானொரு பாண்மகற்குச் சோறுபெறாமையால் உலையுட் பொன் 
Aon அவனைக் ere ene a eater 

புகா - உணவு, €புகாக்காலைப் புக்கெதிர்ப்பட்டுழி? என்ருர் தொல்காப்பியரும். 
 



௬௦ வேளிர் வரலாறு. 

னைப் பெய்துகொண்டு இறந்து சோருகவே ஈல்இனாள் ; தலால் 

ஒருதுன்பமுரு1 மனையில்லை என்றவாறு, அல்லதூஉம், சோறும் 

அரிதாகிய காலத்துப் பொன்னே சோருக உதவினாளாதலால், சென் 

திரந்தால் ஒரு பயன்படா த மனையில்லை எ - று.”-- என்னும் அதன் 

பழைய உரையாலும் அறியப்படும், 

மேற் கூறியவாறு, ஸ்ரீமத்-ரா. இராகவையங்கார் அவர்களால் 

ஆ.சாய்ச்சியோடு எழுதப்பட்ட பாரிமகளிர் மணச்செய் தியைப் பெரி 

தும் ஆதரித்துநிற்கும் சாஸனமொன்று செந்தமிழ்ப்'ப.த் திரிகையில் 

ஸ்ரீமாந் - து. ௮. கோபிநாதராயர் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டுள் 

ளது இம்றைக்குத் தொள்ளாயிரம் அண்டுகட்குமுன் சோண 

டாண்ட முதல் இராஉராஉசோழன் காலத்தே திருக்கோவலூர் விரட் 

டானேச்்சரர் கோயிலின் க ப்பக்கிரகத்திற் பொறிக்கப்பட்டதும், 

HSA வடிவில் ௮மைந்ததுமான அ௮ச்சாளனத்திற் கண்ட திருக் 

கோவலூர் விசேடங்களுள்ளே, இவ்வியாசத்துக்கு இன்றியமையா த 

சரித்திரப் பகுதியொன்றும் அடி.யில்வரும் ௮ழகய அடிகளிற் 

காணப்படுகிறது, 

“வன்கரை பொருஅ வருபுனற் பெண்ணைத் 

தென்கரை யுள்ளது; தாரத்தத் துறையது ; 

மொய்வைத் தயலு முத்தமிழ்க் கபிலன் 
மூரிவண் டடக்கைப் பாரிதன் னடைக்கலப் 
பேண்ணை மலையற் குதவிப் பெண்ணை 
யலைபுன லழுவத் தந்தரிக்ஷஞ் சேல 
மினல்புகும் வீட்பே றேண்ணிக் 
கனல்புகுங் கபிலக் கல்லது, புனல்வளர் 
பேரெட் டான வீரட் டானம் 

அ௮னைத்தினு மநாதி யாயது;? 

இவ வடி.களிலே, கபிலர், தம்பால் அடைக்கலமாக வைக்சப்பட்ட 
பாரிமகளை மல்யனுக்கு மணம்புரிவித் தப் “பசைந்தாரிற் மீர்தலிற் 
றீப்புகுத னன்.” என்ற மூதுரைப்பரி., பெண் ணேதியின் மத்இயில் 
      

* “செர்சமிழ்” தொரகுஇி.௪; பகுதி-டு; பம்-௨ ௬௨.



வேள் - பாரி, சுக 

வீடுபேறு கருதி ௮க்கினியிற் பிராயோபவேசஞ்செய்தனர் என்வும்,* 
அப் புலவர் அங்ஙனம் அக்கினிப் பிரவேசஞ்செய்க கல்லையடையது 
விரட்டானங்களில் அநாதியாகய இருக்கோவலூர் எனவும் கூறப் 
பட்டி. ரத்தல் காணத்தக்கது. இச் சாளனக்தால், பாரிமகளிர் பார்ப் 
பார்க்கு மணஞ்செய்யப்பட்டவர் ௮ல்லரென்பதம், இருக்கோவலூரை 
ஆண்ட மலையமானுக்கே ௮வர் மணம் புரிவிக்கப்பட்டனரென்பதும் 

வெள்ளிடைமலைபோல் விளங்குவன அன்றோ, ஆயின், ஜயங்கா 

ரவாகள் எழுதியவாறு, பாரி மகளிர் இருமணம் ஒளவையாரால் 

நிகழ்த்தப்பட்டதென்று காணப்படாமல், கபிலரால் நிகழ்த்தப்பெற்ற 

தாக இச்சாஸனத்துக் காணப்படுதின்றது, இதனால், பாரி மகளிர் 

இருவருள்ளே மூத்தவளை மலையற்கு மணம்புரிவிச்து இளையவளைக் 

கபிலர் தமக்குவேண்டிய பார்ப்பார்சிலரது பாதுகாவலில் வைத்து 

வடக்கிருக்க, அவ் விளையவளைச் செய்விகன் என்னும் மலையமா 

னுக்கு ஒளவையார் பின்புமணம்புரிவித்தனர் என்று கொள்ளுதல் 

பொருக்துவதாம். பாரிமகளிர் மணத்தைப்பற்றி ஒளவையார் Cer 

னுக்கு விடுச்தபாடலில் **பாரிமகள் - ௮ங்கவையைக் கொள்ள ௮ரசன் 

மனமியைர்தகான்”* என ௮வவிருவர் மணமுங் கூறாது ஒருத்திசெய் 

தியே கூறப்பட்டிருத்தலும், மேலேகுறித்த சாலனப்பகுஇயில் “பாரி 

தன் னடைக்கலப்-பெண்ணை மலையற்குதவி” என ௮வ்வாறு ஒருத்தி 

மணமே கபிலர் நிகழ்த்தியகாகக் கூறப்படுதலும், பாரி மகளிரிருவர் 

மணமும் ஒருவரால் நிகழ்த்கப்பட்டதல்லை என்னும் ஊகத்துக்குத் 

தீக்க சான்றாகன்றன, தமிழ்காவலர்சரிதைக் குறிப்பினும் சாஸன த் 

அக்கண்ட செய்தியே மதிப்புக்குரியதாதலால், ௮ங்கவை சங்கவை 
யிருவர் மணமும் ஒளவையாரால் நிகழ்த்தப்பட்டதாக ழே. சரி 
தைக்குறிப்புக் கூறுவ இல், ௮வவிருவருள் இளையவள்மணமே அப் 
பெண் புலவரால் ஈடத் தப்பட்டதென்௮--மேற்குதித்த சாலனத்தும். 
கேற்பக்கொள்ளுதல் பெரிதும் பொருத்தமுடையதாசத் தோ ba ன் ன். 

றது, ட்ட 

* இதனால், கபிலர் வடக்சிருச்சனரென் சாலூத்தச் செய்தி அனி அனி Wp பிராயோபவேசஞ் செய்ததைக் Sbiseced 'கொள்சத்தச்சது. ட 

1 இப் பாடல், பிற்காலத் துத் இரிர தள் By ci ட 7 
ட 5 ()] தி QR Stat / “a 

சங்கவை யிருவர்மணமும் ஓளகை.யார் ஈடத்தியதாகவே ௧ ட த ச as, _—, 
   



௬௨ வேளிர் வரலாறு, 

இங்கனம், பாரிமகளிரது மணகிகழ்ச்சி பழைய பாடல்களிலும் 

சாளனத்திலும் தெளிவாகக் கூறப்பட்டிருக்க, ௮ம் மகளிர், சிங்கள 

தேசத்தாசனாய் வேற்றுவேர்சனால் தன்னாடுகவரப்பட்டுச் சேரனாடு 

புகுர்திருர்த பாரிசாலனென்பான் மகளிர் எனப் பிறசில வேறுபாடுக 

ஞூடன பின்னூல்களில் வழங்கப்பட்டுள்ளது ; இதனை அடி.யில்வரும் 

அண்ணாமலைச்௪தகச் செய்யுளில் காண்க, 

சிங்கள மெனுந்தேய முழுதாளு மன்னவன் 

இறந்தபேர் பாரி சாலன் 

செய்மெய்த் தவத்தா லுதஇத்துகற் குணமேவு 

சிறுமியங் கவைசங்கவை 

மஙகையோ ரிருவரை வளர்த்தெடுத் தெளவையார் 

மாமுகக் கணபஇ கையான் 

மணவோலை யெழுதிமும் மன்னரைக் கோவலூர் 

வரவழைத் தறுடெற்கே 

தங்கிய பனந்துண்ட மரமாகி யேபழர் 

தரஈஇப் பெண்ணை செய்பால் 

தான்வாப் பாடியப் பெண்களைத் தெய்விகக் 

தலைவன் மணம்பு ணரவே 

யங்குதவ மெளவைதொழு மைங்கரன் தந்தையே 
யருள்பெறு வசந்த ராயர் 

அண்ணாவி னிற்றுதிசெய் புண்ணா முலைக்குரிய 

அண்ணா மலைத்தேவனே” 

இங்கனம், தென்னாட்டில் ஆட்சிபுரிந்த சிற்றரசன் ஒருவனை 

இன்னுந் தெற்கேயுள்ள சிங்களராட்டவனென்ன வடக்கணுள்ளோர் 

கொண்டதும், பிற மாறுபாடும் ஈம் நாட்டுக்குப் புதியனவல்ல, 

உண்மைக் கதைகள் பிற்காலத்தில் மாறி வழங்குவன இதபோற் 

பலவாம். மேற்கூறியவற்றால் வேள் பாரியின் வாலாழு ஒருவாறு 

உணரத்தக்கது. | 

இனி, பாரியுடைய நாடும் மலையும் யாண்டையன? என்ப து 
ஆசாயற்பாலது, பாண்டி மண்டல சதகத்தில்--



வேள் : பாரி, ௬௬ 

“புரிசைப் புறத்தினிற் சேரனுஞ் சோழனும் போர்புரிய 
இரியச் ஈயங்கொண்ட போம்.இனில் யாமினி மிங்வெனைப் 
பரிசுக்கு ஈல்ல கவிபாடி னால்வரும் பாக்ய மென்றே 
வரிசைக் தமிழ்புனை பாரியும் பாண்டியன் மண்டலமே” 

என்னு கூறப்பட்டிருத்தலால், பாரி பறம்புநாடு பாண்டி மண்டலத் 
தைச் சார்ந்ததென்பது அறியப்படும், மதுரையிலுள்ள பழைய 
சிறைக்கூடத்து வடபுறச்சுவரிலுள்ள கல்லெழுத்திலும்* Qui pir 
நாட்டைப்பற்றிக் கூ றப்பட்டி ருக்கின்றது. இனி, பாண்டி காட்டுத் 
இருப்புத்தூர்ச் சவன்கோயில் தென்ம்இலிற் பொறிக்கப்பட்டுள்ள 
பாண்டியன் - குலசேகான் சாளனங்களில்,1 ““புறமலைநாட்டூபப் பொன் 
னமராவதியூருடையான் திருக்கொடுங்குன்தாருடையான்” என வரு 
தலால், புறமலைகாடு என்பதொன்று பாண்டி நாட்டின்கண் இருந்த 
செய்தியோடு, பொன்னமராவதி, கொடுங்குன்று என்னும் ஊர்கள்] 
அதனுள் அடங்கியிருந்தமையும் தெரியலாம். இப்புறமலை நாடு, 
பாரியின் *பறமலைநாடு ' எனப்படுவதின் மரூ௨ப் போலும், இதற் 
கேற்ப, அப்பக்கத்துக் கொட்டாம்பட்டி. மலைப்பகுதியைச் சேந்த 
கூற்றம் *பிரமநாட6ீ என இன்றும் வழங்குகின்றது : இதுவும் ஒருகால் 

பறம்புநாடூ என்பதின் திரிபு போலும், 

இவவூகங்களுச்கு ஏற்பநோக்குமிடத்து, பாரியின் பறம்பு அல்லது 

பறமலை, கொட்டாம்பட்டி திருப்பத் தூர்ப் பக்கங்களில் உள்ளதொரு 

மலையாகவே கொள்ளதச்தக்கதாம்; அயின், இப்போது பிரான்மலை” 

என வழங்குவதையே பாரிமலையாகக் கோடல் பெரிதும் பொருத்த 

மாமென்க, ஒருதலையாகக்் ௯ ௮ுமிடத் து, இப்பிரான்மடலையே பறமலை 

யாகச் சொல்லத் தடையுமில்லையாம், என்னெனில், பாண்டிகாட்டு த் 

தேவாரம்பெற்ற தலங்களுள் கொடுங்குன்றமென வழக்கும் இம்மலை 

யிற் றிருக்கோயில்கொண்ட வபிரானுக்குப் பாரீசுவரமுடையார் 

  

3 இக்கற்கள் வேறோர் இடச்தினின்று பெயர்த் துக் கட்டப்பட்டவை யாத 

லால், ௮தன் சாஸனங்கள் பிறழ்ஈ்து அங்கங்கே காணப்படுகின்றன. 

* இவை, இன்னும் யாவருங் சண்டு வா௫ச்கும் நிலையில் உள்ளன, 

1 இவ்வூர்கள், திருப்புத்தூர்ப்பக்கத்து உள்ளவை, கொடுங்குன் றம்-பிரான் 
மலை



த வேளிர் வரலாறு. 

என்றொரு தஇருகாமம் பழைய சாஸனமொன் நில் உள்ளதென் ௮ுதெரி 
இற௮.* இதனால், ௮த்திருப்பதிக்குப் 'பாரீசுவரம்' என்றபெயரும் 

முன்னாளில் வழங்கெவர்தமை விளங்கும், பாரீசுவரர்க்குரிய தலம்- 
பாரீசுவரம்; பாரீசுவரர் என்பதற்குப் பாரி என்பானுக்கு LM STS 

புரிந்த ஈசுவரர்; அல்லது பாரி பூசித்த ஈசுவரர் என்பன பொருளா 
கும்; இராமேசுவரம், காகேசுவரம், பட்டீசுவரம் என்பவற்றுக்கும் 
இராமன், ஐந்தலைகாகம், பட்டி என்பாள்--இவர்கட்கு அருள்செய்த 

அல்லது இவர்கள் பூசித்த தலமென்பதே பொருளாமாறு காண்க, 
ஆகவே, பாரியின் பறமலை இன்னசென்பது இப்போது வெள்ளிடை 
மலையாயிறறாம். இப்பறம்புமலை ₹ பிரான்மலை? என இக்காலத்து 
வழங்குவதாயினும், ௮தன் பழையபெயர் கொடுங்குன்றம் என்ப 
தாகவே தெரிகின்றது. இதனால், 4பாரிமலை' அல்ல *பறமலை' என் 
பதையே, (சிவபிரான்மலை எனப் பொருள்கொண்ட) பிரான்மலை 
எனப் பிற்காலத்தார் வழம்கனரோ எனவும் கொள்ளக்டெக்இன்றத. 
இஅ௮, வளைந்தகுன்றமாதலின் கொடுங்குன்றமென்னும் பெயர்பெற் 
றஅ. பழைய சங்க,நால்களிற் கூறப்பட்டவாழே, இம்மலை வளழும் 
பெருமையும் வாய்க்திருத்தலோடு, சிதைவுற்ற பழைப அரணும் 
இனிய நீர்ச்சனைகளும் தேன்மிகு இயுங்கொண்டு, பாண்டி நாட்டின் 
கீழ்ப்பக்கத்துக்குரிய பெருமலையாக விளங்குகின்றது. இப்பறமலை 
யின் தொடர்ச்சியாகவுள்ள மறறஜொருபகுதி 4 துவராபதி காடு ? என 
இக்காலத்தும் வழங்குெவருகல் பழையவேளிர் இப்பக்கத்தே ஆட்டி 
புரிந்தவர் என்பதைச் குறிப்பிக்கெறது.* இதற்கேற்ப, பிரான்மலை 
யிலும் அதனையடுத்த ல இடங்களிலும் வேளாள வகுப்பினரில் 
(வேளார்? என்னுங் குடிப்பெயா்பெற்ற று கூட்டத்தார் இன்றும் 
வசித்துவருதல் கவனிக்கம்பால.து. இவற்றால், பாரியது காடும் மலை 
யும் ஈன்கு விளங்குமாறு சண்டுகொள்க, 

  

———ap 

  

* இச்செய்தியை எனக்கு அன்புடன நிவித்தவர், இருவனர்தபுரம் சிலா 
சாஸன அச்பக்ஷரும் என்னண்பருமான ஸ்றீமார்-து, ௮ கோபிநாதராய/ 
அவர்கள் 18.3., இவர்கள் ௮ச்சாலனமுள்ள Qu gon gy a குறித்தனுப்புவதாகத் 
தெரிவித் துள்ளார்கள்., ப ன க 

1 கிவராபதி, வேளிருடைய ஆஇிரசர் என்பது இவ்வியாசத் தொடச்சத்தே 
விளக்கப்பட்டது. துவரங்குறிச்சி என்னும் ஊரும் இப்பக்கத் தண்டு,



நன்னன் வேண்மான்; 
அவைது ர ட். 47 ர லைட் 

௩ன்னன் வேண்மான் என்பவன், சங்ககாளிலே தமிழகத் இற 
பெருவள்ளலாக விளங்க ஒரு சிற்றரசன், இவன் வேளிர் குலத் 
தைச் சோந்தவனென்பது, இவனுக்கு வழங்கும் (வேண்மான்: 
(௮கம்-௯௭,) *வேள்' (மலைபடுகடாம்: ௯௪,) என்னும் அ௮டைகளால் 
விளங்குகின்றது, வேண்மான்-வேளிர் தலைவன். சங்க,நால்களிலே, 
ஈன்னன் என்லும் பெயருடையாரிருவர் காணப்படுன்றனர், இவரி 
லொருவன் பத்துப்பாட்டில் ஒன்றாகிய மலைபடுகடாம் கொண்டவன், 

னப் பாட்டியற்றிய இரணியமுட்டத்துப் பெருங்குன்மூர்க் கெள 

சிகனார் தாம் பாடிய வேண்மானை ஈன்னன் சேய்: நன்னன் என்று 
(மலைபடு-௮டி.-௬௪.) கூறுகலால், மற்றவனாகய ஈன்னன் இவ்வேண் 
மானுடைய தந்தையென்று தெரிகின்றது, இவ்விருவருள் மகனாகிய 
நன்னனே புலவர் புகழ்ச்சிக்கு இலக்காக விளங்யெவன், இவனை 

நன்னன் ஆம்" எனவும் வழங்குவர் ௮கம்-௩௫௬), பத்துப்பாட்டில் 

இந்நன்னக்குப் *பல்குன்றக்கோட்டத்துச் செங்கண்மாத்துவேள்' 
( பத்துப்பாட்டு - பக் - ௩௭௨) என்னும் ௮டை சொடுக்கப்பட் 
டிரு.ததலால், இவன்காடு + பல்குன்மக்கோட்டமென்னும் பெயர் 
கொண்ட தென்பதும், இவன் தலைஈகர் செங்கண்மா என்பதும் வெளி 
யாகின்றன.? இவன் மலைநாடு ஏழிற்குன்றம் (௮சம்-க௫௨, ௩௫௯) 
எனவும் வழங்கும். ௮ஃது ஏழு மலைப்பகுதிகளைக் கொண்டி.ரூக்சமை 
யால் அப்பெயர் பெற்றதாகத் தெரி௫ன்றது. பலகுன்றக்கோட்டம் 

  

  

,** தொண்டைமான், கோமான் என்பவற்றிற்போல, “மான்” விகுதி தலை 
மைச் சிறப்புணர்ச் தவத, வேண்மான் என்பதன் பெண்பால் வேண்மாள் 
என்பது) இளங்கோவேண்மாள், வேண்மாள் அந் துவஞ்செள்ளை எனச் சிலப்பதி 
சாரத்தும் பதிற்றுப்பத்தினும் முறையே பயின்ற ள்ளமை காண்க, 

* இச்சோட்டம் பிற்காலத்துச் சாஸனங்களிலும், கூறப்படுகிறது, மண் 
டைக்குலராட்டு முருகமங்கலப்பற்று? இச்கோட்டத்தைச் சார்ர்தசாம், ‘(South 
Indian Inscriptions. Vol. I. p. 102—5.) | 

$ இப் பெயரே இன்றும் வழங்குவது; பிற்காலத்தே ஆர்டிலேயர்ச்கும் 
ஐதர் ஆலிக்கும் போர்நிசழ்ர்த களமா சேங்கண்மா இதுவே, 

9



௬௬ வேளிர் வரலாறு, 

என்னும் பெயர்வழக்கின் காரணமும் இதுவேயாதல்வேண்டும், இவ் 
வெழு மல்களிலே--பாழிச்சிலம்பு (அகம்-க௫௨.) ஈவிரம்(மலைபடு- 

டு௪௯) என்ற இரண்டே இப்போது தெரிவன. ஈன்னனாட்டில், பாழி 

(கம்-௨0௮, ௨௫௮, ௩.௭௫) பாரம் (ழை ௧௫௨) பிரம்பு (ஷே-௩௫௯) 
வியலூர் (ஷே.-௯௭) என்ற ஊர்களும், சேயாறு (மலைபடு-௪௭௪௪) 
என்னும் ஈதியும் இருந்தனவென்பது முன்னூல்களால் அ௮.றியப்படு 
கிறது, இவனது டா மிச்சிலம்பிற் பழையவேளிரால் மிகுக்கப்பட்ட 
பொற்குவியல் பெரிதும் உண்டென்பர் பரணர்.(௨௫௮) இவனாண்ட 
பல்குன்றக்கோட்டநாடு, இப்போது வட அர்க்காடு, தென்னார்க்காடு 
“ஜில்லா 'ச்களில் அடங்கியுள்ள தாகும். ஈன்னனஅ ஈவிரமென்னும்ர் 
மலைமேல் காரியுண்டிக் கடவுள்” எனப்பெற்ற சிவபிரான். கோயி 
லொன்றுண்டு என்பர், (மலைபடு-௮௪) அ௮ககாலூற்றிற் : பாடுகா் 
செலினே - ௮ருங்குறும் பெறிந்த பெருங்கல.வெறுக்கை - சூழாது 
சரக்கும் ஈன்னன்? (௩௪௯) **இசைரல் லிகைச் களிறுவீச௪ வண் 
மகிழ்ப் - பாரத்துத் தலைவன் ஆர கன்னன்” (௧௫௨) என இவன் புக 
மப்பமிதலோடு, மலைபடுகடாத் இல் அடியில் வருமாறும் இறப்பிக்கப் 
படுகின்றான். 

“வின்னவில் தடக்கை மேவரும் பெரும்பூண் 
நன்னன்சேய் நன்னற் படர்ந்த கொள்கையொடு 
தொலையா ஈல்லிசை யலகமொடு நிற்பப் 
பலாபு,ற௦ங கண்டவ ரருங்கலந் st Qu 
புலவோர்க்குச் சுரக்குமவ னீகை மாரியும் 
இகழுகாப் பிணிக்கு மாற்றலும் புகழுரர்க் 
கரசுமுழு௮ு கொடுப்பினு மமரா நோக்கமொடு 
தூத்துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் 
வியாது சுரக்குமவ னாண்ம௫ ழிருக்கையும் 
ஈல்லோர் குழீஇய sree லவயத்து 
வல்லா யினும்புற மறைத்துச்சென் ரோசைச் 

  

  ... * புழரானூத்றுப் பதிப்பிறுதியிலுள்ள ஸரி வெங்கையர் அவர்கள் குறிப் 'புப் பார்க்க, 

* இஃது அ௮ண்ணாமலைபோலும் ?



நன்னன் வேண்மான். ௬ள் 

சொல்லிச் காட்டிச் சோர்வின்றி விளக்கி 

நல்லிதி னியக்குமவன் சுற்றத் தொழுக்கமும் 
பாயிருள் நீங்கப் பகல்செய்யா எழுதரும் 

ஞாயி றன்னவவன் வசையில் இறப்பும் 

கேளினி வேளைநீ முன்னிய திசையே.* 

எனக் காண்க, மதுரைக்காஞ்சியில், மதுரையில் நிகழும் பலவகை 
உவகை ஆரவாரங்களைப்பற்றிக் கூறும்போது, மாங்குடி. மருதனார் 
என்ற புலவர், “பேரிசை ஈன்னன் பெரும்பெயர் ஈன்னாட்-சேரி விழவி 
னூாப்பெழுர் தாங்கு” (அடி-௬௧௦, ௬௧௯.) என்று உவமிக்கன்ருர்; 
இதனாற் செங்கண்மாவில் ஈன்னன்வேண்மானது பிறக்சகாட்கொண் 
டாட்டம் தமிழகமெங்கும் புகழத்தக்க சறெப்புடன் நடைபெற்று 
வந்தமை விளங்கும். இக் கொண்டாட்டகாள் ‘emer Gar? என்ற 
பெயர்பெற்றது என்பர் ஈச்சினார்க்கினி௰ர், (பத்துப்- -பக்- ௨௨௫) இக் 
நன்னன், சேரமானது படைத்தலைமை வகிக்கும் கெளரவமும் பெற் 
றிருந்தான். (௪௪-ம் அகப்பாட்டுரை) * நன்ன னுஇயன் அருங்கடி ப் 
பாழி” (அகம்-௨௫௮) என வருதலால், சேரனைச் சார்ர்இருநசமை 

பற்றி உதியன் என்ற பெயரும் இவனுக்கு வழங்கியது போலும்." 

இட் ஈன்னனுக்கு *வானவிறல்வேள்?* என்ற இறப்புப்பெயரொன்றும் 
மலைபடுகடாத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது, (௮டி.-௧௪ட௫) இ த்தொடாமொழி 
யே மதுசைக்காஞ்சியில் அமும்பில்வேள் எனபானுக்கும் வழங்குவ 
தாம். (௮டி-௩௪௪-டு) இவ் வேளும் சேரமானது கருமத்தலைவரில் 
ஒருவனாவன். (சலப்-௨௮-௨0௫) இவ்வாறு சேரரது அரசியலில் 
தலைமை வகித்த சிலர்க்கு (வானவிறல்வேள்'” என்னும் சிறப்புப் 
பெயர் வழங்கு தலை கோக்கும்போது, ௮, (வானவனது வெற்றிக் 
குரியவேள் ? என்ற பொருளில் வந்த தொடசாதல்வேண்டும் என்று 

கருத இடந்தருகின்றது. (வானவன்-சேன்) இவ்வாருயின், வான 
வன் விறல் வேள் என்பது வானவிறல்வேள் என்று மருவியதாகல் 

வேண்டும், இனி, இக்நகன்னன்வேண்மான் பிண்டன் என்பானோடு 

  
  

* அரசரைச் சார்ரச படைத்தலைவர்மு.சலியோர் ௮வ்வரசர்பெயரே புனை 
தல் yaraanig 

1 இது மானவிறல்வேள் எனத் திரிந்தும் வழங்கும்,



௬.௮ வேளிர் வரலாறு, 

பொருத பெரும்போரொன்றில் வெற்றிபெற்றவன் என்று புகழப் 

பட்டுள்ளான். (௮கம்-௧௫௨) 

இனி, ஈன்னன் வேண்மானுடைய தந்தையாகய ஈன்னன் கொ 

டுங்கோலனென்றும்' கல்வியருமை ௮.றியாதவனென்றும் ௮.துபற் 

இிப் புலவர்களை வெறுத்அவர்த்வனென்றுர் தெரிகின்றன. இவனது 

கொடுங்கோன்மையைக் காட்டுங் கதையொன்றும் பரணர் என்னும் 

பழைய புலவராற் குறிக்கப்பட்டுள்ளஅ. இர்ஈன்னன.து சோலையிலே 

இவன் தஇன்றும௫ழ்தற்கென்றே வைத்துவளர்க்கப்பட்ட ஒருமரத் 

இன் இனிய காயொன்னறு அ௮ச்சோலைப்பக்கத்தோடும் ஆற்றில் விழ் 

ந்து ௮யலதாசிய துறையில் ஒதுங்க, ஆங்குக் குளித்தற்பொருட்டு 

வந்த ச.றுமியொருக்தி ௮அங்கனமொதுங்யெ காயை ௮.றியாதெடுத் 
அத் இன்றனள். இச்செய்தியைச் சோலைகாவலரால் அறிந்த இந் 
நன்னன் பெருஞ்சினங் கொண்டவளனாய்த், தான் தின்னுதற்குரிய 

காயை அ௮ப்பெண்ணெடுத்து ச் இன்அவிட் டதின்பொருட்டு, ௮வளைக் 
கொல்புரிஈ் அவிரம்படி. கட்டளையிட்டனன். இச்செய் இயறிர்த௮ப் 

பெண்ணின் தற்தை, தன் ௮ருமைமகளுக்கு அறியாமையால் Carbs 
விபத்தையெண்ணிக் கலங்கி, ஈன்னனிடம் சேரிம்சென்று : அரசே! 

என்மகள் தமக்குரிய காயென அறிர்துவைத்து அதனைத் இன்றவ 

ளல்லள்; ௮ியாஅ செய்க இப்பிழையைப் பொருத்தருளல் வேண் 
டும். அவள் புரிந்த இத்தவற்றுக்காக, எண்பத்தொரு யானைகளும் 

அவள் நிஹையளவு பொன்னாற்செய்த பாவையொன்றும் யான். ஈடுதர 
வல்லேன் ; அவட்கு விதித்த இக்கொலைத்தண்டனையைமட்டும் நீக் 

? எனப் ப்லவாருக மன்ருடினன். எவ்வளவு மன்றாடியும் யருள்க 

என்? ௮கச்கொடுங்கோல் ஈன்னன், ௮2, த்தை நோக்கானாய் உள்ளீ ரஞ் 
சிறிதுமில்லானாய் ௮ச்சிறுபெண்ணைக் கொஃைபுரிந்தே தன் சினம் 

727 இர்ர்தனன்” என்பதாம், இகனை-- 

மண்ணிய சென்ற ஒண்ணுச லரிவை 

புனல்தரு பசுங்காய் தின்றதன் தப்பற்கு 

Qe sn Omer gi களிற்ரொடு அவள் கிை 

பொன்செய் பாவை கொடுப்பவுங் கொள்ளான் 

பெண்கொலை புரிக்த நன்னன் போல 

வரையா நிரையத்துச் செலியரோ?”



நன்னன் வேண்மான், ௬௯ 

எனக் குறுந்தொகையில்வரும் பரணர் பாடலால் ௮றிக, (௨௬௨) 
ஈன்னலுடைய கொடுங்கோலும் அ௮.திவினமழும் இத்தன்மையன என் 
பது, சங்கராளில்வழங்கெ இச்சரிதையால் ஈன்குவிளங்குகென்ற த. 
“பண்டும் பண்டும் பாடுக ருவப்ப? என்ற புறப்பாட்டில் ௮தனுரை 
காரரும் இக்கதையைச் குறித்துள்ளார். அறிவார் யார், ஈல்லாள் 
பிறச்குங் குடி.” என்றவாறு, இக்கொடியோனுக்கு ஈற்குணமே இர. 
ண்ட நன்னன் - வேண்மான் பிறந்தனன். பண்டைக்கால வழக்கப் 
படி. தர்தைபெயரையும் உடனிணைத்து ::ஈன்னன்சேய் ஈன்னன்” 
என இவ்வேண்மானை முன்னோர் வழங்னெராயினும், அ௮த்தியதந்தை 
பெயரை விலக்கயொழியாது இவனுடன் இணை த்தது, கள்ளி வயி 

ற்றி னகில்பிறக்கும்”? என்னும் முதுமொழியை உலகோர்க்கு மெய்ப் 
பித்தற்குப் போலும், இ௫ஙனம் உலகங்கூறும் பழீச்சொற்கு இல 
க்காய் நின்ற ஈன்னன், களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரல் என்ற 

சேரவரசனுடைய காட்டைக் கவர்ந்தாண்டு வந்தமையால், (அகம்- 

௧௯௯) பிற்காலத்தே ௮ச்சோனால் தன் செழற்றநீங்க, வாகைப் பெரு 
ந்துமை என்றவிடத்துகடக்த பெரும்போரிற் கொல்லப்பட்டு இறக் 

தொழிகங்கான். இவன் ஒழிர்தபின், இவன் மகனாகிய ஈன்னன்- 

வேண்மான் பல்குன்றக்கோட்டச்தைச் தன் செங்கோலால் நாளும் 

மகழ்வீப்பானாயினன். தன் த்தை சேரனுடன் பகை த திறக்தனஞாயி 

னும், இர்ஈன்னன் அவனுடன் ஈட்புக்கொண்டிருந்ததோடு மும்கூறிய 
வாறு ௮ச்சேரன் படைத்தலைமையும் பூண்டனன். (இவன் தந்ைத 

யே சோன்படைத்தலைவன் எனின், ௮வன் தன்னரசனுடன் போர் 
புரிந்தானாதல் வேண்டும். ஆயின், யஜமானத் துரோகமும் ௮வன் 

செய்தவன் ஆவன்.) இர்ஈன்னன் வேண்மான், தன் பந்துவோ 
படைத்தலைவனே அகிய ஆய்-எயினன் என்பான் மிஞிலி என்பா 
னோடு புரி த பெரும்போரில் இறந்தொழிய, அதற்காற்றுது பெருஞ் 

சினங்கொண்டு பகைவரை வேரோடு ௮மழித்தானென்று ௨௦0௮-ம் 
அகப்பாட்டு அறிவிக்கின்றது, 

இனி, ஈன்னனுக்கு மகனா£ய ஈன்னன் பெருவள்ளலாய்ப் புல 
வர் புகழ்ச்சிக்கு உரியவனாக விளங்கினும், இவன்தந்தை புரிந்த தீச் 
செய்கைகளை இவனழ்செய்கைகள் பிற்காலத்து மறைக்துவிட்டன 
வாகவில்லை. தந்ைத ஈன்னன் பெண்கொலை புரிந்த பெரும் பழி



௪௦ வேளீர் வரலாறு, 

மட்டும் உடையனல்லன். அவன் கல்வியருமை யறியாத சசடலுமாத 

லால், தன்பாற் பரிசில்பெறவேண்டி வரும் நல்லிசைப்புலவசையெல் 

லாம் வெறு த்து, ௮ வா தன்பால்வாராமல் தன் வாயிற்ககவை ௮டை 

த்தூ வந்தான். இஃது, அக்காலத்து விளங்யெ புலவர்களுக்செல்லாம் 

பெருவியப்பும் பெருக்கோபமு மூட்டியதோடு, ௮வன்மேல் வசை 

பாடவும் அவர்களை தீதூண்டியது, ஈல்லிசைப்புலவராகிய ஒளவையார், 

ஒருகா£ற் பல்குன்றக்கோட்டமெனப்படும் ஏழிற்குன்றம் சென்றதிருர் 

தபோது, இர்ஈன்னன் ௮ம்மூதாட்டியின் ௮ர௬மை பெருமைகளை 

அறிந்து உபசரியாது ௨ தாசனனாயிருக்க, ௮ தனைப் பொறுக்கலாற் 

ரூத் ௮ம்மெல்லிய் புலவர்-- 

::இருடீர் மணிவிளக்கத் ee ழிலார் கோவே 

- குருடேயு மன்றுநின் குழ் )றம்--மருடேயும்* 

பாட்டு முரையும் பயிலா சனவிரண் 

டோட்டைச் செவியு முள. 

கர்ன அவனை மூனிக்து பாடினா. [ மகனாயெ நன்னன் புலவாபுகழ்ச் 

சிக்கு உரியவனாகலின், இப்பாட்டில் வரும் *ஏழிலார்கோவே' என் 
ப, தர்தையாகிய ஈன்னனையே குறிக்கும்: அவனே ஒளவையார் 

காலத்துக்கு ஏற்றவனும் தீச்செயலுடையவனுமாதலால்.] தொல் 

காப்பியச் செய்யுளியலுரையிற் குறிப்பில்லாமலும், தமிழ் நாவலர் 

சரிதையில் “ஒளவையார் சருவளைப்பாடி அ வனிகம்ச்சி சொல்ல, 
௮ப்போது பாடிய அங்கதம்” என்னுங் குறிட்புடனும் அடி. பில்வரும் 

அகவலொன்று காணப்படுகின்றது. 

எம்மிக ழாதவர் தம்மிச ழாரே 

Dad வோரே தம்மிகழ் வோரே 

எம்புக ழிகழ்வோர் தம்புக ழிகழ்வோர் 

பாரி யோரி ஈள்ளி யெழினி 

ஆ௮ய் பேகன் பெருந்தோண் மலையனென் 

தஜெழுவரு ளொருவனு மல்லை யதனால் 

  

* *மருடீர்ந்த' எனவும் பாடம், 

* தொல் - பொருளதிகாரம், பச் - ௬௮) 1 தமிழ்நாவலர் சரிதை,



நன்னன் வேண்மான், ௭௧ 

நின்னை நோவ தெவனோ [வுலவா ' 
தட்டார்க் குகவாக்] கட்டி போல 

நீயு முளையே நின்னன் னார்க்கே | 
யானு முளனே இம்பா லோர்ச்கே 

- குருகினும் வெளியோய் தேத்துப் 

பருகுபா லன்னவென் சொல்லுகுச் தேனே.” 

இப் பாட்டும், ('எழுவரு ளொருவனுமல்லை' என்பதனால்) ME Herre, 
னையே ஒளவையார் பாடியதுபோலும், பிற்காலத்திலும் புலவர்கள் 
இதச் தியன்னன் செய்கைகளை மறந்தவரல்லர் என்பதை அடியில் 
வரும் வரலாறொன்னும் காட்டத்தக்ககாம். ஒருகாள் இளங்கண் 
ீரக்கோ என்னும் அ௮ரசகுமானும், இர்ஈன்னன் வழீயில்வர்த: இள 

விச்சிக்கோ என்பானும் Qi ose சேர்ச் திருந்தபோ௮, ஆங்குச் 
சென்ற பெருந்தலைச்சாத்சனார் என்னும் ஈல்லிசைப் புலவர், முன்ன 
வனை ச் தழுவி மரியாதைசெய்து, பின்னவனாகிய இளவிச்சிக்கோவை 
அவ்வாறு மரியாதை செய்யாதொழிய, ௮ஃ்துணாந்த இளவிச்ச9க் 
கோ *என்னை நீவிர் புல்லாமைக்குக் காரணமென்னை ?' என்று புல 
வரைக் கேட்பவும், ௮வா, *இவன்--பெண்டிரும் தம் srs Seton gu 

Ue ee யானைக்கொடையளிக்கும் கண்டீரச்கோன் :£ ஆதலால் 

அவனைக் தழுலினேன் ; நீயும்--ஈன்னன் மரபிலுஇத்த பெருமை 
யுடைமையோடு இயற்கைஈற்குணங்களுமுடையையாதலால் என் 
ஞற் றழுவற்கு உரியவனேயாயினும், நின் முன்னோன் பரிசல் 
வேண்டிச்சென்ற புலவாக்குச் தன் வாயிற்ககவை அடைத்துவந்த 
கொடுமைபற்றி ,நும்மலையை எம்மவர்பாடி. மரியாதைபுரிதல் தவிர்க 
தார்? என்றனர், இதனை-- 

  
TY 

L] இதனுள் அடங்கிய எழுத்துச்கள் பிர திசளிலே பலபடியாக வேறபட் 
டிருப்பினும், உற்றுநோக்டு ஒருவாறு ௮மைச்சப்பட்டன ; ஆயினும், உண்மைப் 
பாடம் இன்னதென்று துணிய கூடவில்லை, | ன 

* சண்டீரச்கோ, கண்டிற்கோ எனவும் வழங்கும், (புற்ரா - பச் - ௧௪௯) 
"இப்பெயர்கள் வள்ளலாகிய ஈள்ளிக்கு உரியவை, இவ்விளங்கண்டீரச்சோ, ௮ர 
சள்ளியின் மரபினனாதல் வேண்டும், ன ட =



௭௨ வேளிர் வாலாறு, 

*பெண்டிரும் தம்பதங் கொடுக்கும் வண்புகழ்க் 

கண்டீரக்கோ னாதலின், நன்று 

முயங்க லான்றிசின் யானே ; பொலந்தேர் 

ஈன்னன் மருக னன்றியும், நீயும் 

முபங்கற் கொத்தனை மன்னே : வயங்குமொழிப் 

பாடுகர்க் கடைத்த கதவி னாடுமமழை 

யணங்குசா லடுக்கம் பொழியுநும் 

மணங்கமழ் மால்வரை வரைந்தனர் எமரே,” 

எனவரும் புறப்பாட்டடிகளால் உணர்க, இவ் வடிகளிலே ₹ஈன்னன் 

மருகனன்றியும்' என்பதற் கூறப்படும் ஈன்னன் என்பான். ஈற்குண 

மிக்க: மகனாகிய ஈன்னனும், *பாடுரர்க் கடைத்த கதவி' னையுடைய 

வன், தந்தையாக ஈன்னனும் அதல் வேண்டும், இவவிருவர் வழி 

யிலும் இளவச்சிரக்கோ அல்லது இளவிச்சிக்கோ என்னும் ௮ரளங் 

குமரன் உதித்தவன் என்பது, இப்பாட்டின். குறிப்பால் விளங்கத் 

pase. 

Qa, ஆரியர் - ஈச்சினார்ச்சினியர் மலபடுகடாத்துவரும் தயி 

னன்ன வொண்செங் காந்தள்' என்னும் ௮டியின் விசேடவுரையிலே 
இதற்கு, 'ஈன்னனென்னும் பெயர் தீயோடு அடுத்தமையின் ஆனந்த 

மாய்ப் பாடினாரும் பாட்டுண்டாரும் இறக்தா£' என்று ஆளவந்த 

பிள்ளையாசிரியர் குற்றங் கூறினாசால் எனின்;--௮வர் அறியாது கூறி 

ஞா்் என்று தொடங்கிப் பிறரொருவர்கூற்றை மறுத்துக் கூறுவா;: 

*தியினன்ன' என்ற தொடரில் ஆனந்தக்குற்றமில்லை என்பது ஈச்ச 

னார்க்னொயர் மறுப்பாயினும், ஈன்னனும் அவனை 'மலைபடுகடாத்? 

தாற் புகழ்க்துபாடிய கெளகனாரும் ஒருங்கிறந்தவர்கள் என்ற பிர் 

கூற்மை ௮வ்வுரையாளர் மறுத்திலர்; இதனால், அவ்விருவரும் ஏதோ 

ஒருகாரணத்தால் ஒருகாலத்தே உயிர்நீ.த்தவர்கள் என்பது ஆய்த 

துணரப்படுகின்றது, 

... இனி, ஈன்னனது குலவரலாற்மைச் குறித்தும் சிறிது ஆராய் 
வோம். இவன் வேளிர்மாபைச் சேர்ந்தவன் என்பது மேலே பெழப் 

பட்டது. வேளிர் எனப்பட்டவரில் பண்டைச்சளுச்பரும் ஒருவர்



நன்னன் வேண்மான். ௭௩ 

என்பகை அவர் வரலாறு கூறுமிடத்து விளக்கியுள்ரளன்.?* ஆனால, 

இரஈனனன்குலக்கைச் சளுக்கியர் மரபென்பதினும், அவரது சகோ 

தர வகுப்பினரா௫ிய 4 கடம்பா மரபென்றல் பொருத்தமாகத் தெரி 

கிறது. ஆதிசரிச்தூச்தை அராய்வோமாயின், சுக்கருங் கடம் 
பரும் ஒருகுலத்தவரென்பது ௩னகு விளக்கும்; தம்மைப் பிறப்பித்த 

முனிவரிடத்திலிருந்து பெற்ற **ஆரீதிபுச்இரர்? என்ற குலப்பெய 
ரும், மானவய கோக்திரமும் முருசக்கடவுளை த் தங்குலதெய்வமாகக் 
கொண்டமையும் சளுக்கர்க்கும் SLL EG வித்தியரசமின்றியே 
காணப்பவெனவாம். இவருட் கடம்பர், தம்மிருக்சைக்குப் பக்கத்தே 
(தங்குலதெய்வமாகிய முருகக்கட .வுட்குரியது பம்.ஜிப்போ லும்.)கடம் 
பமரமொன்றை வளர்த்து அதனைப் பெரிதும் போ ற்றிவர்ததனால் 
அப்பெயர் பெறலாயினர்.$ இவ்வாறு கடம்பமரத்தை வளர்த்துப் 
போஜற்றிவர்த வேளிர்வகுப்பார், சங்ககாலத்தில், இந்ஈன்னன் வழியின 

ராகவே காணப்படுகின்றனர். பதிற்றுப்பத்தின் சான்காம்பத்துப் பதி 
கத்தில் ('உருள்பூங் கடம்பின் பேருவாயில் நன்னன்” என்று கூறப்படு 
தீல் காண்க. இதன்பொருள்:-- உருட்சியாபெ பூவையுடைய கடம்ப 
மரத்தைத் தனது பெரிய வாயிற்கண்ணே கொண்ட நன்னன்” என்ப 
தாம், பதிற்றுப்பத்துரைகாரர் கடம்பின் பெருவாயில் - நன்னன் 

ஊர: என்பா; இதுவும் கடம்பமரத்தை வாயிலிற்கொண்ட காரணம் 
பற்றியே வழங்கியகாகல் உய்த் துணரப்படும்., ஈன்னனுக்கு வாகை 
காவன்மரமென்று அ௮ப்பதிகத்தில் வேறு கூறப்படுதலால் (பக் - 
௫௮.) இக்கடம்பு ௮வன் குலத்தினர்கொண்ட அடையாளமரமாகும், 
இவற்றால், ஈன்னன் வேளிருள்ளே கடம்பர் பிரிவைச்சேர்ச்தவ 
  

% இந்நாலின் முற்பகுதி.யாகிய வேளிர்வரலாறு ௧௪-ம் பச்சங்காண்ச, 

* கடம்பர் என்போர், மைசூர் ராஜ்யத்தின் மேல்பாகத்தை,--இ, பி, 9-ம் 
தூ.ற்றாண்டு மதல் 0-ம் நூற்றாண்டுவரை ஆட்டிபுரிர்ச தனி ௮ரசராவர்; இவர் 
கள் சாட்டில், வடகன்னடமும் (11812௨) சென்சன்னடமும் (800141) Tuluva) 
அடங்கியிருந்தன, இவ்வரசர.து தலைஈகரம், ஸாரப் (8௨௨) சாலூகாவின்.மேல் 
எல்லையில் உள்ள தும், பழமைபெற்றஅமான பனவாஸி (1981 87281) என்பதாம், 
இதனை ஜயர்.தி, வைஜயந்இ எனவும் வழங்குவர், பிற்காலத்தே இந்த ராஜ்யம், 
ஷிமோகா ஜில்லாவின் பெரும்பாகமும் ௮டங்க *வனவாஸி - பன்னீராயிரம் 
எனச் சூடறப்பட்டுள்ளது, (Mysore and Coorg from the inscriptions. 
pp. 21.) 

{ Bombay Gazetteer. Vol. I; Part. IT; p. 286, 
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எத வேளிர் வரலாறு. 

னென்பது உய்த்தறியலாம்.* இனி, இக்கடம்பா்க்கும் வேளிர் என்ற 
சொல்வமழக்கம் முன்பு வ்ழங்கெதென்பதற்கு, நீண்டகாலம்' இவ 
ராண்ட பிரதேசமொன்று இவர் பெயரால் (வேள் ரொமம்” என 
வழங்கெதே 'சான்றாகும், இப்பிரசேசம் இப்போது *மபல்காம்”? 
(38) எனத் திரிக்து, பம்பாய் ராஜதானியில் ஒரு ஜில்லா” வாக 
வுள்ளமை முன்னரே பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டது. * | 

இனி, வேளிராகய சளுக்கியர் மகதராட்டு ஆர்திரரினின்று 
பிரிந்தவர் என்பதற்குரிய காரணங்கள் வேளிர் வரலாற்றுள் விளக் 
சப்பட்டன, எனவே, ௮ச் சளுக்கரது சகோதர வகுப்பினராகிய 
கடம்ப?வேளிரும் ௮வ்வாந்திரவமிசத்தவரே என்பது சொல்லாதே 
பெறப்படும், இகறைக்கு 1/00-வருஷங்கட்கு முன்பு, கடம்பர் மர 
பைச் சேர்ந்த ஆரீதிபுத்ரசாதகர்ணி என்ற வேர்தனொருவன் தக்ஷ 
ணத்சை அண்டனன் என்பது பழைய சாஸனமொன்றால் தெரிகிறது; 
அவவரசன் பெயருள் முற்பகுதி அவனத இயற்பெயரென்றும், பிற் 
பகுதியாகய சாதகர்ணி என்பது, ௮வன குலப்பெயரா மென்றும் 
ஆகவே, அக்கடம்பவேர்தன் அர்திரரோடு தொடர்புடையவனாதல் 
வேண்டுமென்றும் தக்க காரணங்களுடன் சரித்திர நாலோர் கூறு 

வர், 3 (சாககர்ணி- ஆர் இரபிருத்திய அரசா சிலர்க்கு வழங்கிய பெ 
யா்,) எனவே, சளுக்கரைப் போலவே, கட.ம்பரும் ஆதியில் ௮ந்.இரரி 
னின்று பிரிந்த வகுப்பாரென்பது வலிபெறுவது கண்டுகொள்க, 

௩னனன் குலக்தவர், மேற்குறித்தவாறு அர்திர வமிச த்தவரே 
என்பதற்கு, வேறுசில சான்அகளும் காட்டலாம், ஈன்னன்வ.மியில் 
வரத இளைஞனொருவன் இளவச்சிரக்கோ என்னும் பெயருடையான் 
என்ப புறகானூற்றால் அதியப்படும்,| இளவச்சரக்கோ என்பது 
இளவிச்சிக்கோ எனத் இரித்தும் வழங்கப்படுகிறஅ, இவ் விளைஞன் 
yee, 
        

  

* நெடுஞ்சேரலாதனைக் “கடற் கடம்பறுத்தான்! என்று நூல்கள் கூறு வது, இவ்வரசர.து காவன்மரமாய சடம்பை வெட்டி. வென்றதையே என்று கருதப்படுகிறது. (பதிற்றப் - ௨-ம் பத்.த.) ப 
t Bombay Gazetteer. Vol. I; Part. IT; p. 568—570. 
t Thid. p. 278, 279. 

ர புறரானூறு, கடுக-ம் பாடல்,



நன்னன் வேண்மான். | ௭௫ 

பெயர்கொண்டு இவன் முன்னோர் வச்சரக்கோ, ௮ல்ல.து விச்சிக்கோ 
என்றழைக்கப்பட்டனர்--என்பது பெறலாகன் றது. இவ்வாறே, 
ஈன்னன்வழியினனொருவன் *வில்கெழு தானை விச்யொ் பெருமகன்” 
எனக் குற௮ுர்தொகையிற் (௩௨௮) கூறப்படுதலுங் காண்க. வச்சிரக் 
கோ என்பதற்கு வச்சரராட்டரசன் என்பது பொருளாம். வச்சிர 
நாடு என்பதொன்று தமிழகத்தே முற்காலத்து வழங்கெயதாக இப் 
போது O eft Dav gr} ஆதலின், இப்பெயர், ஈன்னன்வழியினர்க்கு 
௮வர் ஆதிகேசச்சைப்பற்தியே வழங்கெதாகல் வேண்டும். “மாநீர் 
வேலி வச்சிரான்னாட்டூக் கோன்” என்னுஞ் சலப்ப இகார அடியின் 
விசேடவுரையிலே, அடியார்க்கு நல்லார், வச்சரநாடு - சோணைகஇக் 
சுரையிலுள்ள (501) தேயமெனக் குறிப்பிடுகன்றனர். (பக்-௧௩௯) 
௮ஃதாவது--ஆந்திரசக்கரவர்த்திகள் அட்ிபுரிந்த மகததேசத்இன் 
தென் பகுதியாம். இக்காலைச் சரித்திர நால்களில், வச்சரதேசமென 
ஒன்று தனித்து வழங்கப்பட்டிலதேனும், முற்காலத்தே அது மகத 
நாட்டின் பிரிவுகளில் ஒன்றாக அடங்கியிருந்ததென்று தெரி௫ன்ற.து, 
இவவாஹறு, ஈன்னன் குலச்தவர் ஆந்திரர் என்பதற்கு முன்பு கூறி 
வந்த காரணங்களோடு பொருக்க, அவ்வாந்திரர்க்குரிய வச்சிரகாட் 
டை இக்ஈன்னன் வழியினர்க்கும் வழங்கயிருத்தல் Oia Aa Qa 

கத்தக்கது. ஈன்னது பல்குன்றக் கோட்டத்துக்கே *வச்சிரநாடு' 

yong AFR GTO? என்னும் பெயரு முண்டென்று பின்னாராய்ச்டி 

யால் விளங்கினும், ௮ HAL, அவனமுன்னோ.து குலதேசம்பற்றியே 

வழங்கயெதாகல் வேண்டுமென்று கருததக்கக்கது. அன்றியும், ஈன்னன் 
நாடாகிய ஈகொட்டுக்கு மகதநாடூ என் பெயர் முன்னாளில் வழங்க 

வ$ததென்பது சாளனங்களாலும் பாடல்களாலும் ஈன்கறிந்தது, 4 
இ௫வும் ஈனனன்குலக்தோர் தம் பூர்வதேசத்தை அபிமானித்து 
வழங்கியதேயாம். சுருங்கச் சொல்லுமிடத்த, வேளிர்” என்று 
தீமிழ் நூல்களிற் கூறப்பட்டோர், பழையகாலத்தே, மகத நாடாண்ட 
ஆந்திரரினின்று பிரிந்துவர்து தென்னாடாண்ட சிற்றரசர் என்பதே 
முடிபென்னும்படி. பழைய மூல்களும் பிறவும் குமிப்பிச்கின்றன 
எனலாம், a eens |   

% இச் சோணை ஈதியின் வரலாறு வான்மீகத்திற் காணப்படும் ; 9), 
வடக்கே பண்டிலகண்டு என்ற ஈகரச்தையடுத்து உற்பத்தியாக, பாடலீபுரத் 
தருகே கங்கையிற் சங்கமமாகும் ஒர் உபஈதியாகும், 

ர் *செந்தமிழ்” தொகுஇி-௨ ; பச்-௪௨௪, 

 



ம ற்ை ற வேளிர். 

“சீ 
வேளிர்குலத்ேே shar ofr தமிழகம்புகழ விளங்யெ. பெரு 

வள்ளல்கள் மேற்கூறிப்போந்த வேளிர் அறுவராமேயாவர், இவர்க 

ன்றி, தமிழ்வேக்கராயெ சோசோழபாண்டியர் சார்பிற் சற்றரச 

ராகவும், மகட்கொடுக்துச் சம்பர்தஞ் செய்தவராகவும், அமைச்சராக 

வும், படைத்தலைமை தந்இரத்தலைமை வூத்தவராகவும் அமர்ந்த 
வேள்குலத்தலைவர் பல்லோரென்று தெரிகின்ற௫, சாங்கூர்வேள் 

அழுர்தூாவேள் என்போர், சோழன் - உருவப்பஃறேர் இளஞ்சேட் 

சென்னிக்கும் ௮வன்மகன் கரிகாற்பெருவளத்தானுக்கும் முறை 

யே பெண்கொடுத்தவர்கள். (தொல். பொருள. பக் - ௫௪) மையூர் 

கிழானாகிய வேண்மான், இளஞ்சேரலிரும்பொறையின் தாய்ப்பாட்ட 

னும் ௮மைச்சனுமாக விளங்கியவன். (பதிற்றுப். ௬-பத்து) ஈன்னன் 
வேண்மான் ௮ழும்பில்வேள் என்போர், சேது படைத்தலைமை 

யும் தந்திரத்தலைமையும் முறையே வகித்தவர், இனி, இவ்வேளிர் 
கள்பதினால்வர் (௧௩௫) எனவும், பதினொருவரெனவும் (௨௪௬) ௮௧ 
நானூற்றுட் கூறப்படுகின்றனர். இவரிற் பதினால்வர் சேர்ந்து 

காமூமாத்தலைவனான கழுவுள் என்னும் இடைக்குலத்துச் சற்றாச 
னைப்* போரில் வென்றனர் என்பதும், கரிகாற்பெருவளத்தான் 

வெண்ணிவாயில் என்னுமிடத்து நிகழ்த்திய பெரும் போரிலே 
தோழற்றவருள் பதினொருவேளிர் சேர்ர்தவர் என்பதும் ௧௩௫, 
௨௪௬௭-ம் அகப்பாட்டுக்கள் குறிக்சன்றன. வேளிர்க்கும் இதியன் 
என்பானுக்கும் நிகழ்ந்த போரொன்றும் ௮ர்நாலிற் கூறப்பட்டுள் 
ளது.(௩௩௨) இனிச் சங்கராளில் விளங்கிய வே.று வேள்குலத்தவ 
ராகத் தெரிக்தகோர--வெளியன் வேண்மான், பிடவூர் வேண்மான், 
நெடுவேளாதன், இளவிச்சிக்கோ, இருங்கோவேள், ஆலஞ்சேரி - 

அயிர்கன் முதலியபோராவர். இவர்களைப்பம்ிய error psc தெளி 
வாக விளங்க இடமில்லை: ௮,தலின் நால்கள் கோக்இ உணருமாறு 
விடப்பட்டன. 

இவவா௮, பழைய வேளிர் வாலாறுகள், சங்க தால்களிம் கூறப் 
Lit eur gy ஆராயப்பட்டன. இவர் வழியினராய்ப் பிற்காலத்து 
  

கட்ச வகைய வவ ஒக, 

  

ee at ee tl a 

* பதிற்றுப்பத்து, ௭௧ அழும் பாடல்களிலும் ares ax ag@@er ns.



௭௭ மற்றை வேளிர். 

விளங்கயெவரா், வேளார் என்னும் பெயருடன் சோழர் முதலிய gyre 

ராலும் பலவா௮ கெளரகிக்கப்பட்டு வந்த செய்தி சாஸனங்களால்* 

௮.தியப்படுகின்றது. இவர்க்குப் பிற்காலத்தும், இக்குலத்தலைவரிற் 

கொடைக்கடம் பூண்டிருந்த பெருவள்ளல்கள் பலராவர், இவற்றை 

யெல்லாம் ஈண்டுவிரிப்பிற் பெருகும்; ஆதலின், பின்புள்ளோர் இயற் 

திய நூல்கள்நோக்கி ௮றிர்துகொள்ளற்பாலன. 

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினு மப்பொருண் 

மெய்ப்பொருள் சாண்ப தறிவு?-- திருவள்ளுவர். 

வேளிர் வரலாது 

முற்றும். 

* South Indian Inscriptions, Vol. TT, p. 115.
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catia cena 

அகதஇயர் சென்றிசை வரந்தவரலாறு-9 
அசரானூறு-2, 99, 49, 70 
அங்கசப் பாட்டு - 70 
அங்கவை, சங்கவை - 50 
அடியார்க்கு ஈல்லார் - 75 
அண்டரீ (400108) - 18 
அண்டிரன் - 10 
அண்ணாமலை - 060 
௮ண்ணாமலை சதகம் - 02 
௮பிதான சோசம் - 5 
அம்பர்கிழான் சேந்தனார் - 11 
அரசர் பதினெண்மர் - 4 
அரிசில்கிழார் - 45 
௮ருவாளர் - 8 
அரையகுளம் - 41] 
அழுர்தூர் வேள் - 23,76 
அழும்பில் வேள் - 07,760 

அன்னி - 40 
ஆர்திரசக்சரவர்த்தகள் - 18 [15 
ஆர்.இிரர் பலியின்யாசத்து ௨இத்தமை- 
அர்திரவரசர் எழுவர் - 14 
ஆயரது வரலாறு - 20 - 1, 
ஆய்-எயினன் - 92,009 
ஆய்குடி (கோட்டாறு) - 29,34 
ஆய்காடு - வேணாடு - 84 | 33 
ஆயராட்டின் ஐந்து துறைமுகசகர்கள் - 
ஆய்மர்பினர் சாஸனம் - 94 
அய்மரபு விருஷ்ணிகுலம் - 94 
ஆய்வேள் - 94 
ஆரீதிபுத்திரசாசகர்ணி - 74 
ஆரீதிபுத்இிரர் (சடம்பர்) - 78 
அலஞ்சேரி-௮யிந்தன் - 76 
ஆவிசன்குடி. - 94 
ஆவியர் - 84 
ஆளவந்த பிள்ளையாரியர் - 70 [49 
டுடைச்சழிராட்ே ரல்லூர் ஈத்த ச்சஞர் 
இரணிய முட்டத்தப் பெருங் குன் 

நூர்ச் கெளசிகனார் - 68 [54, 60 
இராகவையங்காரவர்கள்-(ரா) 54, 47,   

இசாஜராஜ சோழன் சாஸனம் - 60 
இருங்கோவேள் - 20,97,56,5,8 இருங்கோவேள் மருங்கு - 9 
இளங்சண்டீரச்சோ - 71 
இளங்கோவடிகள் - 8 
இளங்கோவேண்மாள் - 99, 05 
இஎஞ்சேரலிரும்பொறை - 76 
இளவசசிரக்கோ - 74 
இளவிச்சிக்கோ 52, 7] [7/6 
உருவப்பஃ்றேரிஎஞ்சேட்சென்னி-29 
உறத்தார் - 98 [ 29 
உறையூர் - ஏணிச்சேரி முடமோசியார் 
எல்லூரா (11108)-11 
எவ்வி - 87 
எவ்விதொல்குடி. - 2, 41 
ஏ ரெழுபது - 24 

ஏலாபுரம் - 1] 
ஏழிலார்சோ - 70 
எழிற்குன்றம் 889, 05 
ஏழுவள்ளல்கள் - ] 
ஏனாதிப்பட்டம் - 99 
ஐயனாரிதனார் - 48 
ஐசோப்யவரசர் அட்டிக்காலம் - 10 
ஒளிராடு - 17 
ஒளியர் - 17 
ஒளவையார் - 11, 40, 50, 57, 70 
கங்காபுத்ரர் - 2] 
கறபதிகள் - 14 
கடம்பருஞ் சளுக்கரும் ஒருகுலம் - 74 
கடம்பர் - 78 
கடம்பர்க்கு வேளிர்என்ற பெயர்வழக்கு 
கடம்பர் தலைரகர் - 78 [74 
கடம்பற த்தசேரன் - 74 
சடம்பின் பெருவாயில் - 73 
கடையெழு௫ள்ளல்கள் - ] 
சண்டீரச்சோன் . 7] 
கண்ணடு (பேசன்மனைவி) - 00, 48 
கண்ணபிரான் - 8 
கதம்பர் - 19
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கபிலக்கல் - 00 
கபிலருங் கிளிகளும் - 40 
கபிலருஞ்சேரமானும் - 58 
சபிலலாப்பற்றிய சாஸனம் - 00 
கமபிலர்- 5, 9, 15, 18, 87, 44, 47, 54 
கரிகாற்பெருவளத்தான் - 98, 70 
கருவூர் (வஞ்சி) - 37 
கவித்சொகை - 2] 

கவிரம் - 20 

கழாத்தலைமேடு - 4] 
கழாத்தலையார் - 41 

கழுவுள் - 70 (36, 69 
களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிர் சோல் - 
கனகசபைப்பிள்ளையவர்கள் (1) 8, 10 
காசதயர் - ]4 
காரியுண்டிக்கடவுள் (சிவன்) - 00 
காலகுரியரசர் - ] 
காவிதஇிப்பட்டம் - 28 

கீளியின் கதை - 40 
கிரேக்க ஆசிரியர் - 16 
இழார் - 29 
தட்வென்கரனார் - 99 
குலசேகரபாண்டியன் சாஸனம் - 08 
குறுகிலமன்னர் ஐவர் - த0 
குறுந்தொகை - 09, 75 
கூர்ச்சரம் - 10 
கோங்சணம் - 17, 20 
கொங்குசேசராஜாக்கள் சரிதை - 8 
கொங்குராட்டாரோடு ஆயின்போர்-20 
கொடுந்தமிழ்நாடு, - 12 10 
கொடைமடம் - 49 
கொட்டாம்பட்டிமலை - 08 
கொல்லவேலம - 0 
கோச்கருஈந்தடக்சன் சாஸனம் - 84 
கோட்டம் இருபத்துரான்கு - 24 
சோபாலையரவர்கள், 7, ந, (ஸு) - 10 
கோபிகாதராயரவர்கள் 18, த்,- 11, 84 
சசகபும் - 10 [ 60, 64 
சடகோபராமாநுஜாசாரியர் - 22 [84 
சடிலவாமன் பராந்தகன் ] பாண்டியன்- 

ஜப்பான ரசாரது சாலவளவை - 18 

ஜராசந்தன் - 0 

conken nn தொடு - 12 
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சளுக்கர துவராகச்கொடி - 1] [74 
சளுக்கருங்கடம்பரும் ஒருகுலமாதல் - 
ஞுக்கருக தமிழ் வேளிரும் - 18-5 

சளுக்சர் யாதவகுலம் - ]4 
சளுக்கர் விஷணுவமிசம் - 18, 95 
சளுக்கெயப் பெயர் வரலாறு - 14 
சாதகர்ணி - 74 
சாயவேளர் - 20 

சித் தன்வாழ்வு (பழனி) - 45 
லப்பதிகாரம் - 5, 75 

சிலாசாளனம் - 00 
சி றுபாணாற்றுப்படை - 1 
சிற்றரையம், பேரரையம் - 41 
சுர தரமூர்சிதிகாயனர் - 1, 40 
சுரபுன்னைமாலை ('ய்) - 20 
ஸுவெல்துரை - 14 

சுளுகர் - 1 
சூகரச்கொடி - 11 
மங்கண்மா .- 65 
செங்குட்டுவன் - 87 
செந்தமிழ்ப்பத் இரிகை - 47, 00: 
செல்வக்கடுங்கோவாழியாதன் - 36,52 
மீசயாறு - 00 
சே ரமான்வாராய் எனவழைத்த வார்த் 
சோணைகதி (800) - 75 [தை- 50 
சோழவம்சசரித்திரம் - 1] 
டாகடர் - பணடர்கார் - 11 
டாக்டர் - பிளீட் - ]] 
தடவு (சளுகம்) - பாத்ரம் - 15 
தண்டாரணியம் - 1 
தபங்கமுனிவர் - 9 
தீமிழ்காவலர்சரிதை - 9, 55, 57, 70 
தலையாலங்கானத்தச் செரு வென்ற 
தாலமி - 88 | நெடுஞ்செழியன் - 80 
& Swer - 40, 76 

இருக்கொடுங்குன் நூருடையாண் - 08 
திருக்கோவலூர் சாஸனம் - 55,57,00 
ருவாலவாயுடையார்புராணம் - 88 

திவாகரம் - 1] 
இருவீழிமிழலை - 98 

துவரங்குறிச்சி - 04 

துவ. ராபதி (துவாரகை) - :) 

துவராபதிநாடு - 04
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துவாரசமுத்திரம் - 8 
துளுநாடு - 20 
துளுவவேளாளர் - 21 
தேய்வீசன் - 57 
தென்னார்க்காடு - 60 
தேர்க்காட்டூர்வேளார் - 95 
தேவாரம் .. 47 
தோல்காப்பியனார் - 8, 21, 26, 9 
நக்கீரர் - 20 ப 
ஈச்சினார்க்கிி௰ர் - 8, 72 
நடுநாடு - 75 

ஈவிரம் - (0 

ஈன்னன் - ஆய் - (5) 
நன்னன் - உதியன் - 67 
நன்னன் சேய்*ஈன்னன் - (5 
நன்னன்தர்தையின் கொடுங்கோன் 
நன்னன் நாள் - (7 [மை - 08 
நன்னன் - வேண்மான் - 19 
நள்ளி - 7] ப 
நாங்கூர்வேள் - 28, 76 [18 
நாந்பத்தொன்பது வேளிர் தலைமுறை 
நீலங்கடக்த நெடுமுடியண்ணல் - 34 
நீடாமங்கலம் - 88 
நீ€ர்தழுவோன் - 87 
நீலநாகம் - 90 

நேடுஞ்சேரலாதன் - 80, 74 
நெடுவேளாதன் - 70 
பஞ்சதிராவிடதேசங்கள் - 17 
பட்டணக்காடு - 41 
பட்டினப்பாலை - 9 

பண்டில்கண்டு - 75 

பதிற்றுப்பத்து - 2, 45, 78, 70 
பதினான்கு வேளிர் - 76 

பதினெண்குலயாதவர் - ஆ 
பதினெண்குடி வேளிர் - 8, 4 
ப தினொருவேளிர் - 76 

பத.மன் - 80 
பம்பாய்கெஸட்டியர் - 14 
பரணர் - 08, 42 

பலி - 15 
பலிஜர் - 15 

பலிபுச்சகர் - 18 

பல்குன்றக்கோட்டகாடு - 65--0 

பழமொழி - 59 

  

  
  

பழனி (பொதினி) - 84 
பழையவேளிர் - 27, 76 
பழையனூர்க்காரி - 55 
பறராடு - 47 
பறநாட்டுப்பெருங்கொற்றனார் - 47 
பறமலைநாடு - 68 
பறமலையே பிரான்மலை - 08 
பறம்புமலை பாண்டிநாட்டில் - 47 
பனாதுண்டம் பழந்தரப்பாடியது - 57 
பனவாடூ - 78 
பாகவதம் - 15, 18 
பாடலீபுரம் - 75 
பாண்டிமண்டலாசகம் - 47, 50 
பாண்டி௰ருடன் ஆயர்வந்தமை - 21 
பாண்டியன் குலசேகரன் சாஸனம்-0௦ 
பாரம் - 0) 

பாரிசாலன் - 08 
பாரிகாடுபாண்டி காட்டில் - 08 
பாரிபறித்தபறியின்செய்தி - 56 
பாரிமகளிர் - 51 [gr - 96 
பாரிமகளிர் ஒளவைக்கு ஆடையளித்த 
பாரிமகளிர் சோதிட்டத - 50 
பாரிமுல்லைக்குத் தேரீந்தது - 49 
பாரிமூவேந்தரையும் வென்றது - 50 
பாரீசுவரமுடையார் - 08 
பாரீசுவரம் - 64 
பார்ப்பார்ப் படுத்தல் - ௦2, 54 
பாழி - (நன்னனூர்) - 66 
பாழிச்சிலம்பு - 66 

பிஈசலந்தை - 10, 18 
பிண்டன் - 07 
பிடவூர்வேண்மான் - 760 
பிரமகாடு - 08 

பிரம்பு (ஊர்) - 00 

பிரான்மலைவேளார் - 15 

புவிகடி.மால் - 9, 10 
புலிக்கொடி. - 1] 

| புறரானூறு - 1, 2, 15, 16 
பு மலைநாடு - 08 
பேண்ணையாறு - 57 

பெருஞ்சேரலிரும்பொறை - 80, 45 
பெருந்தலைச்சா த்.தனார் . 71 

பேகன் - 8 [42-8 

பேகன்மயிற்குப்போர்வை அளித்தது -
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போரையம் - 40 
பேலா (ஊர்) - 12 
பேலாலர் - 8 
பேல்காம் (ஊர்) - 12, 74 
போதினி (பழனி) - 84 
பொருளதிகாரம் - 9, 4 
பொன்னமராவதியூருடையான் - 08 
மசதநாடு - 70 
மண்டைக்குலகாடு - 05 
மதுரைச்சாஞ்சி - 2, 8, 07 
மருதநிலமக்கள் - 29 
மலைபடுகடாம் - 05, 72 
மாங்குடி.இழார் - 80 
மாளவவரசர் - 14 
மானவிறல்வேள் - 07 
மானவ்யகோத்ரம் - ], 73 

மிஞிலி - 92, 6009 
மிழலைக்கூற்றம் - 37 

வேந்தரும் பாரியை வஞ்டூத்துச் சொ 
மேலை ச்சளுச்கெொர் - 10 [ன்றமை-50 
மையூர்கிழான் - 70 
மோிபாடிய ஆய் - 99, 30 
மேளரியர் - 18 
யதுவமிச வரலாறு - 5 
யவனர் - 88 
யாதவ அரசர் - 15 
யாதவர்பதினெண்குலத்தார் - 4 
யாதவர் ௧௦௧- இளை - 4 
யாதவர் வைடஏியராதல் - 91, 92 
சரோமேச சச்இரதத்தர் - 7, 11 
வசர இகாதேவி - 10 
வசீசிரகாடு - 75 
வட ஆர்ச்சாடு - 00 
வடக்கிருத்தல் - 55 
வரந்தருவார் - 57 
வராசக்கொடி 11 

வருணன் - 509 
வனவாி பன்னீராயிரம் - 79 
வன்பரணர் - 48 
வாகை (காவல்மரம்) - 79 
வாசைப்பெருந்துறை - 09 

வானவிறல்வேள் - 07 
வான்மீகம் - 75 

விசரமாங்ககால்யம் - 14 

      

  
  
  

  

விச்ரமா தித்யவாகுணன் - 94 
விகீரமார்ச்சன்வமிசம் - 14 
விஜயாகரஈரபதிகள் - 14 
விச்சிக்கோன் - 58, 75 
விநாயகன் - 58 
வி.பலூர் - 60 
வியாஸபாரதம் - த் 
விருஷ்ணிவமிசத்து ஆய் அரசர் - 84 
விருஷ்ணிவமிசம் - 5 
வில்லிபுத்.தா ரர்மசனார் . 57 
விஷ்ணுபு ராணம் . 18 
விஷ்ணுவமிசம் - 18, 95 
வேங்கையசவர்கள், ]/. ந, - 66 
வெளியன் வேண்மான் - 70 
வெள்ளெருச்இலையார் - 88 
வேட்சோ - 20 
வேணாடு - 16 
வேணாட்டரசர் - 1] 
வேண்மன்னன் - 84 
வேண்மாடம் - 87 
வேண்மார் - 21, 06 
வேண்மாள் அந்துவஞ்செள்ளை - 05 
வேண் .. 17 
வேலமா (வேண்மார்) - 20 
வேளாபுரம் -8, 19 
வேளார் - 04, 77 
வேளாவிச்கோமாளிகை - 87 
வேளாவிக்கோமான் - 80, 45 
வேளாளர் இருவகையர் - 92 
வேளிரது ஊர்கள் - 99 
வேளிரத நாடுகள் - 28 
வேளிரது ௪௯ - தலைமுறை -2, 6 
வேளிர்குடி.யேறியகாலம் - 18-09 
வேளிர் தமிழரசருடன் சம்பர்தஞ்செய் 
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வேளிர் தவரையாண்டமை - 6 
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வேளிர் யாகத்து ௨தித்தமை - 18 
வேளஞூரகம் - 11 
வேளூர் . 8, 11 
வேள் - அய் - 10 

வேள் என்பதின் பொருள்கள் - 265 

வேள்கிராமம் (139]ஐகய0) - 12, 74 
வேள்குலச்சளுக்டு - 11
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வையாவிக்சோப்பேகன் - 84, 42 
வையாவிபுரி (பழணி) - 84, 45 
ேறாய்சளப் பெயரின் வரலாறு - 0 
ஹொய்சளயாதவர் - 8 
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பக்கம், வரி, 

பிழையும் திருத்தமும். 

பிழை. 

Gezetteer 

செளளூக்யர் 

புருந்தருளியவர் 

வேள்-பேசன், வேள்-எவ்வி 

புறப்பட்டாலும் 

உகப்புடை 

சோணுாட்டு 

புறப்பட்டாலும் 

தருளி 

காவாம 

UT SOO SWI 

வள்ளலுமாகிய 

அறிநெறியில் 

Thid 

ய, வணக 
_— ல 

திருத்தம். 

Gazetteer 

செஎளுக்யர் 

புரிச் சருளியவர் 

வேள்-எவ்வி, வேள்-பேசன் 

புற்ப்பாட்டாலும் 

உகப்புடைய 

சேரநாட்டு 

புறப்பாட்டாலும் 

Pats 

கரவாம 

பரத்தையர் 

யுமுடைய 

அறகெறியில் 
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