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ைாழ்த்துவர
தமிழ் ைாழ்வின் ைாக்குமூலம் தமிழ்்மாழி

முவைைர. வபணணியம் வ்சல்ைக்குமபாரி,

துற்ணயாசிரியர் 
தமிழ்்நெஞசம் பேதிபபேகம்

புதுச்சரி.
சஙககாைம் இனக்குழுச சமூகத்தின் எசசஙகறையும் நிைவுறடறம

சமூகத்தின் எழுசசியிறனயும் தாஙகி வநத காைம். அக்காைத்தில் 
தமிழகத்திலும் பிைபபேகுதிகளிலும் மக்கள் வாழ்க்றக பேல்விதமான 
சமய,தத்துவார்த்தக் ்காடபோடுகறைக் ்காணடதாக விைஙகியது. 
சம்ணம் ,்பேௌத்தம் ்போன்ை பிை சமயஙக்ைாடு றவதீகம் மக்களிடம் 
எங்ஙனம் வநதறடநதது என்பேறத வரைாற்றுப பூர்வமான ஆயறவ 
்மற்்காணடுள்ைார் இநநூைாசிரியர். 

தமிழ்்மாழி தனித்துவமிக்க்தாரு ஆயறவ ் மற்்காணடுள்ைார் 
என்்ை ்சால்ைத் ்தான்றுகிைது. “றவதீகம் / சஙக காைம் ஒரு 
வரைாற்றுப போர்றவ” எனும் தறைபபிைான இவவாயவு பேணறடத் 
தமிழகத்தின் தமிழரின் வாழ்றவ எங்ஙனம் தறைகீழாக்கிப 
்போடடிருக்கிைது என்பேறத எடுத்தியம்புகிைது. 

திற்ணக்குடிகைான தமிழ் மணணும் மக்களும் அரசர்களும் 
றவதீக மரபோல், சமூகப ்போருைாதார மாற்ைத்றதயும், வழிபோடடு 
முறைகளில் வழிபேடு கடவுைர்களில், பேணபோடடு இயஙகியலில் ்பேரும் 
்பேரும் மாற்ைஙகள் ஏற்பேடடதன் விறைவுகறைத் ்தளிவுறுத்துகின்ைன. 
இக்கருத்துக்கள் மிக வலுவாக காைத்தின், அரசறமபபுகளின் 
பேடிநிறைகளில் ஒழுஙகறமவு ்சயயபபேடடு திடத்தன்றம்யாடு 
்காடுக்கபபேடடுள்ைன. 

தாயத்தறைறம சமூகமாக விைஙகிய தமிழ்சசமூகம் ்மல்ை 
்மல்ை, வைர்நது நிைவுறடறம சமூகமாக மாறிய்போது, ்பேணகளின் 
நிறையிலும் ்பேரும் மாறுதல் ஏற்பேடடது. ஆம் ஆணுக்கு இற்ணயாக 
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வாழ்நத ்பேண வாழ்வு பின்னுக்குத் தள்ைபபேடடது. அதுவும் ்வத, 
றவதீக ்நெறிகள், ்பேணகள் சமூகத்தில் உறடறமப ்போருைாகக் 
கருதும் ம்னாபோவத்றத வைர்த்தது. ஒருகடடத்தில் மனுஸ்மிருதி 
காைத்தில் ்பேணகள் றவதீக இைக்கியஙகறைக் கற்றுக்்காள்ைக் 
கூடாது எனும் நிறையில் வாழ ்வணடி வநதது. அது இன்றுவறர 
இறைமறைக் காயாகப பின்்தாடர்நது வநது ்பேணகறை 
இரணடாநதர குடிமக்கைாக ஆக்கி றவத்திருக்கும் ்பேருங்காடுறம 
நிகழ்்தறியது என்ைால் மிறகயில்றை. 

தமிழ்்மாழி சிைநத தமிழ்ப புைவர்; தமிழ்மீது 
பேற்றுக்்காணடவர்; ்தர்நத இைக்கியவாதி. தமிழ்த்தாயக்குத் தானும் 
ஓர் அணிகைறன உருவாக்க முறனநதுள்ைார். அவரின் அரிய 
முயற்சிறய ஆன்்ைார் ்பேருமக்கள் ்போற்ைவும், ஆயவுள்ைம் 
்காண்டார் போராடடவும் ்சயய விறழகி்ைன். தமிழ்்மாழி இறவ 
்போன்ை ஆயவிறனத் ்தாடர்நது நிகழ்த்தவும் தமிழ்த் தாயக்கு அணி 
்சயயவும் மனமாைப போராடடுகி்ைன்.

முவைைர. வபணணியம் வ்சல்ைக்குமபாரி,

புதுச்சரி.
21.1. 2019
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முன்னுவர

 நொன்கு ்வத ்நெறிபபேடி நெடபபே்த ‘றவதீகம்’ எனபபேடும். 
நொன்கு ்வதத்றத ஏற்று அவற்றின் அடிபபேறடயில் உள்ை மதம் 
‘றவதீக மதம்’ ஆகும். இது வட்மற்கு இநதிய கஙறகச சம்வளியில் 
்தான்றியதாகும். மாநதர் பிைநதது முதல் இைக்கும் வறர ்சயய 
்வணடிய கடறமகறையும் கர்மாக்கறையும் (ஆசார, 
அனுஷடானஙகள்) ்வதம் விதித்துள்ைது. அக்கடறமகளும் 
கர்மாக்களும் அவரவர் பிைபபிற்கு ஏற்பே ்வதத்தில் கூைபபேடடுள்ைது. 
இக்கடறமகறையும் கர்மாக்கறையும் உள்ைடக்கிய தருமம் ‘றவதீக 
தருமம்’ எனபபேடும். ்வதம் ஓதி, ்வதத்திலும் அதன் வழி உருவான 
சாத்திரஙகளிலும் கூைபபேடடுள்ை ஆசாரத்றதக் கறடபபிடித்து 
வாழ்பேவர்கள் ‘றவதீகர்’ எனபபேடுவர். 

 றவதீகம் நொன்கு ்வதத்றதயும், நொன்கு வரு்ணம் மற்றும் 
நொன்கு ஆசிரமத்றதயும், பேல்்வறு யாகஙகறையும், கடவுைர்கறையும், 
பிராம்ண பு்ராகிதர்கறையும் அடிபபேறடயாகக் ்காணடதாகும். 
றவதீகத்தின் அடிபபேறட ்வதமும் யாகமும்; அதன் அறமபபு 
ஏற்ைத்தாழ்றவ அடிபபேறடயாகக் ்காணடது. 

 றவதீகம், சஙக காைத்து ஆளும் தமிழர் சமூகத்்தாடு 
இரணடைக் கைநதுவிடடது. அசசமூகம் பேற்றிய தமிழ் இைக்கியஙகளில் 
றவதீகத் தாக்கத்திற்கான பேதிவுகள் ்பேருமைவில் கா்ணபபேடுகின்ைன.

 இனக்குழுச சமுதாயம் அழிநது நிைவுறடறமச சமுதாயம் 
்தான்றிய நிறையில் ஒரு புைத்தில் உபேரி உற்பேத்தியால் ்வைாண 
்போருைாதாரமும்; இைாபேத்தால் வணிகமும் ்பேருகிய சூழலில் 
உறடறமப போதுகாபபிற்கான அரசும் அரசனும் உருவாயினர். 
இசசூழலில், றவதீகமும் எல்ைா நிறைகளிலும் தறைறம பூணட 
அதன் பிராமணியமும் ் வநதர்க்ைாடு மிக அணுக்கமாய உைவாடினர். 
அவர்களிடம் ்வள்வி ்வடடறை வலியுறுத்தி ்வள்விகள் பேை 
்சயதனர். இனக்குழு மக்களின், பேல்்வறு சமுதாயப பிரிவினரின் 
வழிபோடடு ்நெறிகறை எல்ைாம் ஒரு ்தயவ, ்பேருந்தயவ 
வழிபோடடுக்குள் ்கா்ணர முறனநதனர். உறடறம நொகரிகத்தின் 
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கருத்தியைாகச சஙக காை ் வநதர் சமுதாயத்தில் றவதீகம் விறனபுரியத் 
்தாடஙகிற்று .

 றவதீகத் தாக்கத்தின் பேரவலுக்கான அரசியல் ்போருைாதார 
மாற்ைஙகள், அவற்றிற்குத் துற்ணநின்ை மூ்வநதர் அரசுகள், சஙககாைத் 
தமிழகத்தின் வட அரசியல் எல்றை, மூ்வநதர்களின் அரசியல் 
வரைாறு, மூ்வநதர் அரசு தனித்த ஒற்றைப ்பேரரசாக மாைாத நிறை 
ஆகியனவும் விரிவாக ஆராயபபேடடுள்ைன. வடக்கிலிருநத மகதப 
்பேரரசு (்மௌரிய அ்சாக ஆடசிக்குப பின்) சுஙக வம்சத்தின் றவதீக 
சக்திகளின் ஆதிக்கமாகத் திகழ்நததும், சம்ண-்பேௌத்த மதஙகளின் 
ஆதிக்கம் முடிவறடநததும், றவதீக சாஸ்திரஙகளின் எழுசசிகளும், 
இதிகாசம், அவதாரப புரா்ணஙகள் இவற்றின் ஆதிக்கமும், கடவுளுக்கு 
அடுத்த பேடியாகப பிராம்ணர்களுக்குத் தறைறமயிடம் ்தான்றியதும், 
றசவ, றவ்ணவ சமயஙகளின் ் மல்நிறையும், றவதீக ஆதரவாைர்கைான 
சாதவாஹனர் ஆதிக்கமும் றவதீகத் தாக்கத்தின் பேரவலுக்கான 
வரைாற்றுக் கார்ணஙகைாகத் தக்க சான்றுகளுடன் விைக்கமாக 
ஆராயபபேடடுள்ைன. ஏைத்தாழ ஆயிரம் ஆணடுகளின் அரசியல் 
-்போருைாதார பேணபோடடுச சூழல்களின் தாக்கம் இநநூலின்
கவனத்திற்குரியதாகிைது.

 இநநூலின் கணணுள்ை ்போருணறம எனது முறனவர் பேடட 
ஆய்வடடிலிருநது ்பேைபபேடடு விரிவாக்கபபேடடறவ.அநத ஆயவில் 
என்றன ்நெறிபபேடுத்திய காஞசி மாமுனிவர் பேடட ்மற்பேடிபபு 
றமயத் தமிழ்துறைப ்பேராசிரியர் முறனவர் (திருமதி) க. பேரிமைம், 
தமிழ்த் துறைத் தறைவர் ்பேராசிரியர் சூ.ராஜ்கௌதமன் ஐயா மற்றும் 
்பேராசிரியப ்பேருமக்களுக்கும் காஞசி மாமுனிவர் பேடட ்மற்பேடிபபு 
றமயத்திற்கும் எனது நென்றிகள். 

 இநநூல் ்வளிவர கார்ணமாயுள்ைவர் முறனவர் ஆசிரியர் 
(திருமதி) ்பேணணியம் ்சல்வக்குமாரி அவர்கள். தமிழ் ்நெஞசம் 
பேதிபபேகத்தின் துற்ண ஆசிரியராக மடடுமின்றி வாழ்த்துறர 
நெல்கிய்தாடு ்தாழறமயுடன் பேை உதவிகள் ்சயத பேணபு 
அவருறடய சிைபபியல்பு. அவருக்கு எனது மனமார்நத நென்றிகள். 
இநத நூைாக்கத்தில் பேஙகு்பேரும் ஒளியசசு ்சயது தநத                          
சு. சிவக்குமார் ஐயா அவர்களுக்கும் அசசகத்தார்க்கும் ஊழியர்கடகும் 
எனது நென்றிகள். சிைநத முறையில் இநநூறை ்வளியிடும் தமிழ் 
்நெஞசம் பேதிபபேகத்தார்க்கும் என் நென்றிகள் பேற்பேை.

கல்லூரி ஆசிரியப பேணிகளுக்கும் வீடடுப பேணிகளுக்கும் 
இறடயில் ஒரு ்பேண்ணாக ஆயவுப பேணிகறைச ்சயவது என்பேது 
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எனக்கு அவவைவு எளிதாக இருக்கவில்றை. பேை ்போராடடஙகளுக்கு 
மத்தியில் இக்கனவு சாத்தியமாகி இருக்கிைது. எமது எழுத்துப பேணிறய 
ஊக்குவித்து வைர்சசிப போறதயில் தடம் பேதிக்க றவத்த ்பேரும் 
மதிபபிற்கும் மரியாறதக்கும் உரிய எம் கல்லூரி முதல்வர் முறனவர் 
(திருமதி) G. நிர்மைா அம்மா அவர்களுக்கு இத்தரு்ணத்தில் என் 
நென்றிறய உரித்தாக்குகி்ைன். 

 தவறு ்நெர்நதிடின் இடித்துறரத்து என்றன நெல்வழிபபேடுத்தியும் 
்சாரும்்போ்தல்ைாம் தடடி்யழுபபி ஊன்று்காைாய நின்று என்றன 
வழிநெடத்தும் என் நெைன் விரும்பியும் எமது நெடபு போராடடலுக்கு 
உரியவருமான ்பேராசிரியர் முறனவர் (திருமதி) சீ. மாலினி 
அவர்களுக்கு என் இதயம் கனிநத நென்றிறய நெவில்கின்்ைன்.

 இநநூறை ்சம்றமபபேடுத்துவதில் பேல்ைாற்ைானும் துற்ணநின்று 
எனக்கு ஊக்கமும் உற்சாகமும் தநத என் க்ணவர் முறனவர்                      
க. போைதணடாயுதம் மற்றும் என் மகள் போ. போவகிக்கும் என் அன்பு. 
்போருைாதார உதவிகள் பேை ்சயது என்றனப பேடிக்கத் தூணடிய 
ராஜம் அத்றதக் குடும்பேத்தார்க்கும் இவவறமயத்தில் நென்றி ்சால்ைக் 
கடறமபபேடடுள்்ைன்.

 என்றன இபபேடியாக இருக்கவிடடுப பேடிக்கவும் பேடித்தறத 
என் போடடுக்கு மீடகவும் ஆயவுக்குடபேடுத்தவும் அனுமதிக்கும் - 
எனக்கான சுறமகறையும் ்சர்த்து சுமக்கும் - எறன ஈன்்ைடுத்து 
ஆைாக்கிய மணணில் வாழும் ்தயவஙகைான தநறதயார்                
்ஜ.விஜயரஙகம் - தாயார் வி. ்காகிைாம்போல் அவர்களுக்கு 
என்்காடான ்காடி நென்றிகள் என்றும் உரித்தாகுக. இறுதியாக இநத 
நூல் மீது ஆற்ைல்சார் கருத்துக்கறைக் ்காணடு வநது ்சர்க்கும் 
உஙகளுக்கு நென்றிகளுடன்...

 
 முவைைர வி. தமிழவமபாழி 

 அரும்போர்த்தபுரம்.



என் பாசமிகு தநவத, தாய்க்கு.....
இநநூல்.......

சமரப்பணம்
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1. சஙககால அரசுருைாக்கச் சூழல் 

உைகின் மூத்த பேணபோடுகளில் ஒன்று இநதியப பேணபோடு. இது 
நொன்காயிரத்து ஐநநூறு (4500) ஆணடுகளுக்கு ்மற்பேடட வரைாற்றுப 
பேறழறம ்காணடது. சிநதுநெதிப பிர்தசத்தில் (இன்றைய போகிஸ்தான் 
சார்நத பேகுதிகளில்) நிகழ்நத அகழ்வாயவுகளில், ்வளிபபேடுத்தபபேடட 
நெகரஙகைான ‘்மாஹஞசதா்ரா’, ‘ஹரபபோ’ முதலியன இப 
பேணபோடடின் பேறழறமக்குச சான்ைாவன. நென்கு திடடமிடடுச 
்சழுறமயுை அறமக்கபபேடடனவாகப புைபபேடும் அநநெகரஙகள் கி.மு.
எணணூற்றிலிருநது கி.மு. எழுநூற்று ஐம்பேதாம் ஆணடுகடகு முற்பேடட 
்தான்றம வாயநதறவயாகக் கருதபபேடுவன. அநநெகரஙகளின் 
நொகரிகஙகறை உருவாக்கியவர்க்ை இநதியத் துற்ணக் கணட 
மணணின் ்தால்குடிகள் என்பேது ்போதுவாக ஒபபுக் ்காள்ைபபேடட 
கருத்தாகும். இவர்களும் இவர்கறைப ்போன்று இம்மணணின் 
பேல்்வறு பேகுதிகளில் வாழ்நதிருநத ்தால்குடிகளும் ்காணடிருநத 
பேணபோடடுக் ் காைஙகளும், பிற்காைத்தில் இம்மணணில் அடி்யடுத்து 
றவத்த ஆரியரின் பேணபோடடுக் கூறுகளும் கைநது உருவான ஒரு 
பேணபோடடு வடிவத்றத்ய இன்று இநதியப பேணபோடு என்ை சுடடாற் 
குறிபபிடுகிைார்கள். 

ஆரியர்கள் கஙறகச சம்வளியின் வட்மற்குப பேகுதிறய 
அறடநத காைத்தில் ்தாடஙகிய ஆரியமயமாக்கும் முயற்சி கி.பி. 
முதற் சிை நூற்ைாணடுகள் கழியுஙவறர நெடநது வநதது. விநதியத்றதக் 
கடநது தணடகாரம் என்னும் ்பேருஙகாடறட ஊடுருவித் ்தன்னகம் 
அறடதற்கு ஆரியர்கள் ்சயத முதல் முயற்சிறய விைக்குகின்ைது 
இராமாய்ணம் என்னும் இதிகாசம். ்வதத்தின் ஒரு பேகுதியான 
‘பிராம்ம்ணஙகள்’ காைத்திற்கு முன் ஆரியர் இைக்கியஙகளில் 
தக்கா்ணம், ்தன்னிநதியா ஆகிய பேகுதிகறைப பேற்றிய குறிபபுகள் 
கா்ணகிறடக்கவில்றை. என்வ, கி.மு.1500-1000 ஆணடுக்காைத்தின் 
இறடப பேகுதியில் பேஞசாறபே அறடநத ஆரியர்கள் அஙகுசசிை காைம் 
தஙகிவிடடு, பிைகு கஙறகச சம்வளிறய அறடநது, அஙகிருநது பிை 
பேகுதிகளிலும், ்தன்னிநதியாவிலும் குறிபபோகத் தமிழகத்திலும் 
பேரவைாயினர் என்பேது ்தளிவாகும்.

இத்தறகய்தாரு சூழலில் தமிழ்ச சமுதாயம், கி.மு.400 முதல் 
்தான்றமயான இனக்குழு நிறையிலிருநது நிைவுறடறமறய ்நொக்கி 
மாற்ைம் எயதிக் ்காணடிருநதது. இக்காைக்கடடத்தில் வட இநதிய 
அரசியற் சூழல் ்தாறை தூரத்திலுள்ை தமிழகத்தில் எவவித 
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குறிபபிடத்தக்க தாக்கத்றதயும் ஏற்பேடுத்தவில்றை. மாைாக, வட ஆரிய 
- றவதீகப பேணபோடடுக் கூறுகள் மடடும் சிறிது சிறிதாகத் 
தமிழகத்துக்கு அறிமுகமாகிக் ்காணடிருநதன. 

தமிழர் பேணபோடடில் ் வதமரபின் வரவானது ் தயவ நெம்பிக்றக, 
கிரிறய முறைகள் என்பேவற்றில் ஈடுபோடறட அதிகரித்தது. ்வத மரபு 
சார்நத றவதீக பிராம்ணர், வடநொடடில் இனக்குழுக்கள் மத்தியில் 
நிைவிய போரம்பேரிய ்தயவநெம்பிக்றக, வழிபோடடு முறை என்பேவற்றை 
்வதமரபுடன் ்போருத்தமுை இற்ணக்க முயன்று ்வற்றி ்பேற்ைனர். 
அ்த ்சயற்போடறடத் தமிழகத்திலும் அவர்கள் ்மற்்காணடனர். 
தமிழரின் போரம்பேரிய ்தயவஙகைான முருகன், ்காற்ைறவ ஆகி்யார் 
முறை்ய புரா்ண ் தயவஙகைான ஸ்கநதன், துர்க்றக ஆகியவர்களுடன் 
இற்ணத்துக் கருதபபேடத் ்தாடஙகிய நிறை இதறன உ்ணர்த்தும். 
இவவாைான சூழலில் வட ஆரிய றவதீக வரு்ணாசிரம 
தர்மசிநதறனகளும் பேடிபபேடியாகத் தமிழகத்தில் ்சல்வாக்குப ்பேைத் 
்தாடஙகின. இவவாறு, றவதீகத் தாக்கத்தின் பேரவலுக்கான 
்சயதிகறை அவதானிபபேதற்கு, முதற்கண இறவ எழுவதற்குக் 
கைமாயறமநத அரசியல் - ்போருைாதார - வரைாற்றுக் கார்ணஙகறை 
்நொக்குவது அவசியம். இவவறகயில் றவதீகத் தாக்கத்தின் 
பேரவலுக்கான அரசியல், ்போருைாதார மாற்ைஙகள் - அவற்றிற்குத் 
துற்ண நின்ை மூ்வநதர் அரசுகள் - சஙக காைத் தமிழகத்தின் வட 
அரசியல் எல்றை - மூ்வநதர்களின் அரசியல் வரைாறு - மூ்வநதர் 
அரசு ஒற்றைப ்பேரரசாக மாைாறம - வடக்கிலிருநத ்பேரரசுகள் - 
்மைரிய, அ்சாக ஆடசிக்குப பின் றவதீக சக்திகளின் ஆதிக்கம் 
ஆகியவற்றிலிருநது ்தாடஙகி, சம்ண, ்பேைத்த ஆதிக்கம் முடிதல், 
றவதீக சாஸ்திர எழுசசிகளின் ஆதிக்கம், கடவுளுக்கடுத்து 
பிராம்ணர்களுக்கு இருநத தறைறமயிடம், றசவ-றவ்ணவ சமயஙகளின் 
்மல்நிறை, றவதீக ஆதரவாைர்கைான சாதவாஹனர் ஆதிக்கம் வறர 
ஏைத்தாழ ஆயிரம் ஆணடுகளின் அரசியல்-்போருைாதார-பேணபோடடுச 
சூழல்களின் தாக்கம் இநநூலின் கவனத்திற்குரியதாகிைது. இனி 
அவற்றை விரிவாகக் கா்ணைாம்.

அ. தமிழக அரசியல் - வபபாருளபாதபார ைரைபாறு:
சஙககாைம் ஒரு மாறுதல் நிறைக்காைம் என்பேதால் பேறழய 

இனக்குழுச சமுதாய எசசஙகறையும் புதிய நிைவுறடறமச 
சமுதாயத்தின் வைர்சசி நிறைகறையும் ஒரு்சரக் கா்ணமுடிகிைது. 
இனக்குழு சார்நத திற்ணநிறை மக்கள் வாழ்்வாடு நெகர, பேடடின 
வாழ்றவயும் ்வகுவாகக் கா்ணமுடிகிைது. இனக்குழுச சமுதாயத் 
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தறைறமகறை ஒருபுைத்்தயும் மறுபுைத்்த நிைவுறடறமச சமுதாயப 
போதுகாபபிற்கான அரறசயும் அரசறனயும் சஙகபபோடல்கள் 
காடடுகின்ைன. அரசு தனக்குரிய இயல்புக்ைாடு உருவான காைமாகச 
சஙககாைம் உள்ைது. இன்றம - உறடறம இல்்ைார் - 
உறடறமயாைர்கள்; உழுதுண்போர் - உழுவித்துண்போர்; உழவு - 
றகத்்தாழில்; ஆளு்வார் - ஆைபபேடு்வார்; கறைஞர் - புைவர்; 
ஊர் - நெகரம் என்னும் இரு்வறு முரணகளுடன் சஙகச சமூகம் நிறை 
்காள்ைத் ்தாடஙகியது. இவவறக இரு ்வறுபேடட சமூக 
அறமபபுகளுடன் அரசுக்குரிய பேறட, ்வைாண ்பேருக்கம், வருவாய, 
இைக்கிய உருவாக்கம், ஆடசியாைர் என்னும் கூறுகளும் இருநதன. 
இநநிறையில், றவதீகத் தாக்கத்தின் பேரவலுக்கான அரசியல் - 
்போருைாதார கார்ணஙகறைச சஙககாை அரசு உருவாக்கச 
சூழலிலிருநது விரிவாக இபபேகுதி ஆராயகிைது. 

I. அரசியல் - ்�ொருளொதொரம்:
அநதநத நிைபபேகுதிக்ைாடு தம்றம இற்ணத்துக் ்காணடு 

வாழ்நத திற்ண நிறை மக்களின் வாழ்றவ ஆற்றுபபேறட போடல்கள் 
விரிவாகக் காடடியுள்ைன. குறிஞசியில் குைவர், குைத்தி, எயினர், 
எயிற்றியர்; முல்றையில் ஆயர் (இறடயர், ்காவைர்) ஆயசசியர்; 
மருதத்தில் உழவர், உழத்தியர்; ்நெயதலில் உம்ணர், உமடடியர், 
பேரதவர் என்னும் திற்ணமக்கள் வாழ்வு ஆற்றுபபேறடகள், 
மதுறரக்காஞசி ்போன்ைவற்றில் விரிவாகப போடபபேடடுள்ைது. உழவு 
என்பேது றமயபபேடுத்தபபேடட நிறையில் அரசு உருவான சூழலில் 
றகத்்தாழில்கள் பேல்கிப ்பேருகின.

தசசர், ்கால்ைர், குயவர், ்நெசவாைர், பேருத்திப ்பேணடு, 
்போற்்கால்ைர், ்சம்பு விறனஞர், மர்வறை ்சயயும் கம்மியர் 
என்னும் பேல்்வறு றகத்்தாழிைாைரும் உறடறமயாைர்க்குரிய 
பேணியாைர்கைாய இருநதார்கள்.1 இவர்க்ைாடு கடடில் பின்னும் 
இழிசினன் (இழி பிைபபோைன்), ஆறட ்வளுப்போர் (காமியர் - 
வண்ணார்), புறைத்தி (துணி ்வளுபபேவள்), பி்ணம் சுடும் புறையன், 
நீர் இறைக்கும் ்தாழுவர், ்நெல்ைரியும் ்தாழுவர், உழவு ்வறை 
்சயயும் கறடசியர், விைகு விற்்போர், போசவர் என்னும் ஆடடு 
வணிகர், சாற்ண பிடிப்போர், எண்்ணய ஆடடும் ்சக்கர், சஙறக 
வறையைாக அறுப்போர், ்போன்றன உறரத்துக் காணும் ்போன் 
வணிகர், ஆறட விற்பேவர், ்சம்றபே நிறுத்துக் ்காள்்வார், கசசு 
முடி்வார், பூ சாநது விற்்போர், முத்து, சஙகு குளிப்போர், பூ சுண்ணம், 
்வற்றிறைபபோக்கு ்போன்ை பேணடஙகள் விற்கும் பேல்்வறு சிறு 
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வணிகர்கள் என்னும் பேல்்வறு ்தாழிற் பிரிவினறரயும் சஙகபபோக்கள் 
காடடுகின்ைன.2 

இத்தறகய பேல்்வறு விறனஞர்க்ைாடு பேறையன், துடியன், 
போ்ணன், கடம்பேன், கூத்தர், விைலியர், கடடிடக் கறைஞர், ஓவியர் 
என்னும் பேல்்வறு கறைஞர்களும் வாழ்நதார்கள்3. இவவாறு, சஙக 
காை நிைவுறடறமச சமூகத் ்தாற்ைம், சமூக மக்கள் ்போருைாதார 
ஏற்ைத் தாழ்வுடன் பேல்்வறு ்தாழிற்பிரிவினராயப பிரிநது 
்போவதற்குக் கார்ணமாய இருநதது. ்போதுநிறையில் தமக்்கனத் 
தா்ம உறழத்துக் ்காணட இனக்குழுச சமூக அறமபபு மாறிப 
பிைருக்்கன உறழக்கும் நிறை ஏற்பேடடது.

உயர்ந்தார், இழி பிைபபோைர்; ்சல்வர், ஏறழ எனச சமூகம் 
வர்க்க ்வறுபோடு உறடய சமூகமாக மாற்ைம் அறடநது ்போயிற்று. 
்தாழில் ரீதியான இநதப பிரிவிறனகளுடன் ்ம்ைார் மூவர் 
எனபபேடட அநத்ணர், அரசர், வணிகர் என்னும் இவர்களுடன் 
நிைவுறடறமயாைரான உழுவித்துணனும் ்வைாைர் இற்ணநத 
நொல்வரு்ணச சமூகமாகவும் சஙககாைச சமூகம் மாற்ைம் அறடநதது. 
அரறச றமயமாகக் ்காணட இநத நொல்வறரப பேற்றிய ்சயதிகள் 
தான் சஙகபபோடல்களின் போடு்போருடகைாய உள்ைன. இத்தறகய 
பேல்்வறுபேடட சமூகப பிரிவிறனகள் பேல்்வறுபேடட பேடிநிறைகறைக் 
்காணடு அறமநதன. அன்ைாட வாழ்வுக்காக உறழத்்தார், வாழ்வின் 
வைத்துக்காக வாழ்ந்தார் எனச சஙகச சமூகம் இரு்வறுபேடடதாக 
மாற்ைம் அறடநதது. 

2. ஊர - நெகரம் - நெபாடு - மபாற்ைஙகள்: 
குடி என்பேது ‘சிறுகுடிப ்பேருந்தாழுவர்’ (ம.கா.,122) என 

இரு்வறு நிறைகளில் போகுபேடுத்தபபேடடறதப ்போல் ஊர் என்னும் 
்போதுப ்பேயரும் சிற்றூர்4, ்பேரூர்5 என இரணடாகப போகுபேடடுப 
்போனது. இநதப ்பேரூர்கள் பின்னர் நெகரம் எனவும் பேடடினம் எனவும் 
்பேயர் ்பேற்ைன. ஆடசியாைர்களும் ஊர் ஆண்டார், ்பேரூர் அல்ைது 
நெகரம் ஆண்டார் என ்வறுபேடடனர். சீறூர் மன்னரும், முதுகுடி 
மன்னர்களும் ஊர் ஆண்டாராக்வ காடடபபேடடுள்ைனர். சீறூர் 
மன்னரின் ஆடசி எல்றை சீறூறரச சார்நததாக்வ இருநதது. ‘பேருத்தி 
்வலிச சீறூர்’, ‘சீறூர், ‘கரம்றபேச சீறூர்’, ‘அம்குடிச சீறூர்’, ‘வன்புைச 
சீறூர்’, ‘புன்புைச சீறூர்’, சில்குடிச சீறூர்’ எனச சீறூர் எனவும் 
‘்பேருநதறக ஊர்’, ‘்நெடுநதறக ஊர்’ என ஊர் எனவும் சீறூர்மன்னர் 
நிைபபேகுதி குறிபபிடபபேடடுள்ைது.6 
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இறதப ்போை்வ முதுகுடிமன்னர் ஆணட பேகுதியும் ‘அருஙகடி 
மூதூர்’, ‘தணபேற்ண ஊர்’, ‘்நெடுநெல் ஊர்’, ‘்வர் துைஙகின நெம் 
ஊருள் மர்ன’, ‘அ்ணஙகு ஆயினன் தான் பிைநத ஊர்க்கு’, ‘கதுவாய 
மூதூர்’, ‘பேற்ணநெல் ஊர்’, ‘ஊர் கவின் இழபபே’, என ஊர் என்வ 
குறிபபிடபபேடடுள்ைது.7 இவர்கள் ஆணட இடமும், வாழ்நத இடமும் 
நெகர் என்னும் ்பேயரால் குறிபபிடப்பேைவில்றை. ஊர், நெகர் என்னும் 
இரணடும் ்வறுபோடு உறடயனவாக ஆைபபேடடறத, 

பழனக் கம்புள் பயிர்ப்படை அகவும்
கழனி ஊர! நின் ்�ொழிவல் என்றும்
துஞ்சு �டன ்ெடுெகர வருதி8 

என்றும், 
அன்டனயும் அறிந்தனள் அலரும் ஆயின்று
ெல்�டன ்ெடுெகர புலம்பு்கொள உறு்தரும் 
இன்னொ வொடையும் �டலயும்
நும் ஊரச் ்ெல்கம் எழுகம�ொ? - ்்தயமயொ9 

என்றும் வரும் போடைடிகைால் ்தளியைாம். ்வநதரின் தறைறம 
இடஙகள் நெகர் என்னும் ்பேயரா்ை்ய குறிபபிடபபேடடுள்ைன. 
இதற்கு,

்பொன்னுடை ்ெடுெகர்ப ்பொதினி10 

ெல்ெகர �ரநட்த11 

ெொடு பல்தந்த பசும்பூட் பொண்டியன்
்பொன்�லி ்ெடுெகரக் கூைல்12 

கடும்பகட்டு யொடன ்ெடுநம்தரக் மகொட்த 
திரு�ொ வியனகர கருவூர முன்றுடை13 

பூ்தங் கொக்கும் புகலருங் கடிெகர14 

ெொன் �ொைக் கூைல் ெகர15 

எனவரும் போடைடிகள் சான்ைாகின்ைன.
�ொைம் ஓங்கிய �ல்லல் மூதூர16 

விழவு ம�ம்பட்ை பழவிைல் மூதூர17 

எனச சிை இடஙகளில் மதுறரயும், கசசியும் மூதூர் எனவும் 
குறிபபிடபபேடடுள்ைன. கடற்கறர சார்நத நெகரஙகள் பேடடினஙகள் 
எனபபேடடன. இதற்குப பின்வரும் போடைடிகள் சான்ைாகின்ைன:
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............ �தி்லொடு ்பயரிய
பனி நீர்ப படுவின் பட்டினம்18 

.............. ்பொலம் பூண்கிள்ளி
பூவிரி ்ெடுங்கழி ெொ்பபண் ்பரும்்பயரக்
கொவிரி பை்படப்ப பட்டினம்19 

முத்தவொர �ணல் ்பொறகழங்கு ஆடும் 
பட்டின �ருங்கு.......20 

இநநெகரஙகள் அரசின் முக்கியமான றமயஙகைாக, ் போருைாதார 
மூைஙகைாக மாறின. நிைக்்காறட ்பேற்ை வீரர்களும் சீறூறரக் 
்காறடயாகப ்பேை மறுத்தறதச சஙக இைக்கியஙகள் சுடடுகின்ைன. 
இநநிறையில் மூ்வநதர்களில் ்சரர் முசிறி (பேடடினம்), வஞசி 
(கருவூர்) ஆகியவற்றையும், ்சாழர் புகார் (பேடடினம்), உறையூர் 
ஆகியவற்றையும், போணடியர் ்காற்றக (பேடடினம்), மதுறர 
ஆகியவற்றையும் றமயஙகைாகக் ்காணடு ஆணடனர். நிைக்்காறட 
்பேை விறழநத வீரர்களும் சீறூறரப ்பேை மறுத்த நிறையில் 
்போருைாதாரப ்பேருக்கத்திற்கு மூைாதாரமான மருத ஊர்க்ை 
சிைபறபேப ்பேற்றிருநதன.

சிறுசிறு ஊர்கறை ஆணட நிறைறமகள் மாறிப பேறட்யடுத்து 
பேல்்வறு ஊர்கறையும் கவர்நது ஆளும் நிறைகள் உருவாயின. 
மன்னர்கள் ்நெயதைஙகானல் இைஞ்சட ்சன்னி, கருவூர் ஏறிய 
ஒள்வாள் ் காப்பேருஞ்சரல் இரும்்போறை எனக் குறிபபிடட ஊரால் 
சிைபபுற்ை நிறைகள் மாறிச ‘்சா்ணாடடு அண்ணல்’ (புை.,337:1), 
்சாழ நொடடு ் போருநென்’ (புை.,382:3) என நொடறட முதன்றமபபேடுத்தி 
அறழக்கப்பேற்ைனர். சீறூர் மன்னரும், முதுகுடி மன்னரும் ஆணட 
நிைபபேகுதிகள் ஊர்கைாய மடடு்ம இருநத நிறையில் அறவ நொடு 
என அறழக்கப ் பேைவில்றை. மாைாக, குறுநிை மன்னரும் மூ்வநதரும் 
ஆணட நிைபபேகுதிக்ை நொடு என்று அறழக்கபபேடடுள்ைன.

கைற பல் ்தொரத்த ெொடு கிழமவொமய21 

்�ன் புல டவ்பபின் ெல் ெொட்டு்ப ்பொருெ!22 

பூத்தன்று ்பரு� நீகொத்த ெொமை23 

என ்வநதர் ஆணட நிைபபேகுதி நொடு என அறழக்கபபேடடறதப 
்போல்,

்பருங்கல் ெொைன் மபகன்24 

ெளி�டல ெொைன் ெள்ளி25 
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முநநூறு ஊரதம்த ்தண் பைம்பு ெல்ெொடு26 

்பொருெரும் உளமரொ, நும் அகன் ்தடல ெொட்டு27 

்பண்டண அம் பை்படப ெொடு கிழமவொமய28

.......... ஆஅய! நின் ெொட்டு
இளம் பிடி ஒருசூல் பதது ஈனும்ம�ொ?29  

ெொடு இழந்த்தனினும் ெனி இன்னொது30 

எனக் குறுநிைமன்னர் (்பேகன், நெள்ளி, போரி, அதியன், காரி, ஆய, 
கும்ணன்) ஆணட நிைபபேகுதி நொடு எனக் குறிபபிடபபேடடுள்ைது. 

்போதுவாகக் குறிஞசிநிைத் தறைவறனச சுடடும் ‘நொடன்’ 
என்னும் ்பேயர்31 ‘நொடறடயுறடயவன்’ என்னும் ்போருளில் 
்பேருநிைப பேகுதிகறை ஆணட மன்னறரக் குறிபபிடும் ்பேயராய 
மாற்ைம் ்பேற்ைது. ‘்பேருஙகல் நொடன் ்பேகன்’ (சி.ஆ.,87), ‘தண கடல் 
நொடன்’ (ம.கா.524), ‘்சல்வறர நொடன்’ (்பே.ஆ.103), ‘கானக 
நொடன்’ (புை.,5:3), ‘மறை ்கழு நொடன்’ (புை.,135:13), ‘வன் புை 
நொடன்’ (புை.,172:8), ‘்வஙகட நொடன்’ (புை.,381:22) என அரசர் 
நொடன் எனக் குறிபபிடபபேடடுள்ைனர்.

முல்றை, குறிஞசி முதைான நிைபபேகுதிகள், அநத நிைப 
பேகுதிகளில் வாழும் திற்ணநிறை மக்கள், அவர்கறைப போதுகாக்கும் 
தறைறம என்னும் நிறையில் இருநத சமூக அறமபபு ஒரு புைம் 
்தாடர்நதாலும், மறுபுைத்்த நொனிைத் தறைறம என்னும் நிறை 
உருவானது. சீறூர் மன்னர் முல்றை நிைப பேகுதிகளிலும், முதுகுடி 
மன்னர் மருதநிைப பேகுதிகளிலும் இருநத நிறைகளுக்கு மாைாக 
்வநதர், குறுநிைமன்னர் நொனிைத்தன்றம உறடயவராக உயர்நதனர். 
இநநொன்கு நிைத் திற்ண வாழ் மக்களும் குறிபபிடட்தாரு 
தறைறமயின் கீழ் வநதறத ஆற்றுபபேறட இைக்கியஙகளும், மதுறரக் 
காஞசியும் காடடுகின்ைன.

்பேரும்போ்ணாற்றுபபேறடயில் போறைக் கானவர் (106-117), 
குறிஞசி நிை மக்கள் (134-146), முல்றை நிைக் ்காவைர் (148-168), 
முல்றை நிை உழுதுண்போர் (185-195), மருத உழவர் ்சயற்போடு - 
உ்ணவு (207-255), மருத வறைஞர் (263-282), மருதநிை அநத்ணர் 
(297-310), திமிைர் வாழும் பேடடினம் (320-336), பேடடின மக்கள் 
(337-345), ்தன்னந ்தாபபுகளில் வாழும் தணடறை உழவர் (352-
362) எனப பேல்்வறு குடிகளின் - மக்களின் குடியிருபபுகள் பேற்றிப 
்பேசபபேடடுள்ைது. முல்றை, மருதம் ்போன்ை நிைபபேகுதியில் திற்ண 
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மக்க்ைாடு ்வறு பிை குடிகளும் இருநதறம காடடபபேடடுள்ைது. 
“பிர்தசம் அபபேடி்ய தான் இருநதது. மக்கள்தான் அங்கயும் 
இங்கயும் வநது ்போயக்்காணடிருநதார்கள். என்வ, பிர்தசபபேடி 
பிரிபபேது என்பேது ்தாடக்க ஏற்போடாகக் ்காள்ைபபேடடது. 
எங்கல்ைாம் பிரறஜகள் குடி தஙகினார்க்ைா அஙகு அவர்கள் தமது 
்போது உரிறமகறையும் கடறமகறையும் ஆற்ை அனுமதிக்கப 
பேடடார்கள். எநதக் காைம் எநதக் குைம் என்று போர்க்கபபேடவில்றை”32 
என எங்கல்ஸ் குறிபபிடடுள்ைறதப்போல் மருதம், ்நெயதல் முதைான 
நிைபபேகுதிகள் பேல்்வறு இனமக்கள் வாழும் நிைபபேகுதிகைாய மாறின.

மதுறரக்காஞசியில், தறையாைஙகானத்துச ்சரு்வன்ை போணடியன் 
்நெடுஞ்சழியனின் நொடு ஐவறகத் திற்ணயும் அறமநதிருநதறம 
போடபபேடடு நொடடின் நெடுவில் தறைநெகராகிய மதுறர அறமநதிருநதறம 
காடடபபேடடுள்ைது (328-331). மதுறர மாநெகர் அறமபபு, நொைஙகாடி, 
நொைஙகாடியில் பேல்்வறு விறைஞர்கள் சுற்றித் திரிநது விற்ைல், 
்சல்வர்களின் மாளிறக, ்பேைத்தப பேள்ளி, அநத்ணப பேள்ளி, சம்ணப 
பேள்ளி, பேல்்வறு ்தாழிைாைர் கூடடம், பேரத்றதயர் வாழ்க்றக எனும் 
பேைவும் விரிவாகப போடபபேடடுள்ைன (393-589). இவவா்ை, 
பேடடினபபோறையில் பூம்புகார் நெகரசசிைபபு போடபபேடடுள்ைது (29-
59). பேல்்வறு ்மாழி்பேசும் மக்களும் கைநது உைவாடிய நிறையும் 
காடடபபேடடுள்ைது (213-218). இவவாறு, ஆற்றுபபேறட 
இைக்கியஙகளும் பேத்துபபோடடின் பிை போடல்களும் நொனிைப 
பேகுதிக்ைாடு பேல்்வறு மக்களும் கைநது வாழும் நெகறர றமயமாகக் 
்காணட நொடு என்னும் அறமபபு உருவானறதக் காடடுகின்ைன.

2. மூரைநதர அரசும், சிற்ைரசும்:
‘வம்பே ்வநதன்’ (்வநதர்) (புை.,287:13.345:7) என 

அறழக்கபபேடட மூ்வநதர் ் காடி, முடி, முரசு (புை.,38:3.35:4.75:12), 
்வண்காற்ைக் குறட (புை.,3:1.31:3.75:11), ஆற்ணச சக்கரம் 
(புை.,3:4), பேனம் பூ, ்வபபேம் பூ, அத்திப பூ என்னும் அறடயாைப 
பூக்கள் (புை.,45:1-3) என்னும் இவற்றை உறடயவராகவும், ஏறனய 
குறுநிை மன்னர்கறைத் தம் கீழ்பபேடுத்தி ஆை முயன்ைவராகவும், 

மவநது ம�ம்பட்ை பூந்தொர �ொை 33 
என மூ்வநதர்களுக்குள் ்மம்பேடடவராகவும் உயரவிரும்பி, 

சிறு ்ெொற ்ெொல்லிய சினங்்கழு மவந்தடர
அருஞ்ெ�ஞ் சிட்தயத ்தொக்கி முரெ்�ொடு
ஒருங்கு அக்பபமை என் ஆயின்34 
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என எஞசிய இரு ்வநதர்கறை அடக்கி ஆை விரும்பியவராகவும் 
காடடபபேடடுள்ைனர்.

சஙக காைத்றதப ்போறுத்த வறரயில் ்மல்நிறையில் இருநத 
அரசர்கள் மூ்வநதர்க்ை. சிை குறுநிைமன்னர்கள் இவர்களின் 
கீழிருநது இவர்களுக்குக் கடடுபேடடும் உதவி ்சயதும் ஆணடுள்ைனர். 
சான்ைாக, மறையமான் திருமுடிக் காரி- மூ்வநதர்க்கும் உதவியாய 
இருநதவன் (புை.,122:5-7). நொஞசில் வள்ளுவன் - ்சரர் கீழிருநத 
சிற்ைரசன் (புை.,139:11-12). ஏனாதி திருக்குடடுவன் - ்சாழ நொடடுக் 
குறுநிை மன்னன் (புை.,167). பிடடங்காற்ைன் - ்சரமான் 
்காக்்காறத மார்பேன் பேறடத்தறைவன் (புை.,172:8-11). சிறுகுடிகிழான் 
பேண்ணன் - ்சாழன் குைமுற்ைத்துத் துஞசிய கிள்ளி வைவனுடன் 
நெடபு ்காணடவன் (புை.,70). மறையமான் ்சாழிய ஏனாதி 
திருக்கண்ணன் - ்சாழர்க்குத் துற்ணயானவன் (புை.,174:14-16). 
போணடியன் கீரஞசாத்தன் - போணடியர் கீழிருநத குறுநிைமன்னன் 
(புை.,178). நொறைகிழவன் நொகன்- போணடியர் கீழிருநத குறுநிைமன்னன் 
(புை.,179:5). ஈர்நதூர் கிழான் ்தாயன் மாைன் - ்சாழர்க்குத் துற்ண 
புரிநதவன் (புை.,120). நெம்பி ்நெடுஞ்சழியன் - போணடியர்க்கு 
உதவியவன் (புை.,239:10). ்மற்கூறியவற்றிலிருநது பேை குறுநிை 
மன்னர்கள் மூ்வநதர் கீழிருநது ஆணடு அவர்களுக்குத் துற்ணயாக 
இருநதார்கள் என்பேது ்தளிவாகிைது.

மூ்வநதர்களின் கீழ் இருநது ஆணடு அவர்களுக்கு உதவியாய 
நெணபேர்கைாய இருநது ்பேருதவியாற்றிய இநதக் குறுநிை மன்னர்கறைப 
்போைன்றி, மூ்வநதர்களுக்கு அடஙகியாணடு அவர்களுக்குத் திறை 
்சலுத்திய குறுநிை மன்னர்களும் இருநதார்கள். இதறன,

பலி ்கொண்டு ்பயரும் பொெம் மபொல
திடை ்கொண்டு ்பயரதி வொழக நின் ஊழி35

என்றும், 
ஒடிவி ்ைவவ ்ரதிரநின் றுடரஇ
இடுக திடரமய புர்வதிர ம்தொற்கன
அம்புடை வலத்த ருயரநம்தொர பரவ
அடனடய யொகன் �ொமை படகவர” 36 

என்றும், 
பிணிக்கதிர ்ெல்லின் ்ெம்�ன் மூதூர
நு�க்குரித ்தொகல் மவண்டிற ்ென்ைவற
கிறுக்கல் மவண்டுந திடைமய �று்பபின்
ஒல் வொனல்லன் ்வல்மபொ ரொன் 37 
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என்றும்,
்ெயிரத்்தழு ்்தவவர திடைதுடை மபொகிய
்ெல்வ........38 

என்றும்,
பணியொர ம்தஎம் பணிததுத திடை ்கொண்�ொர
பருநது பைக் கல்லொ்ப பொரவற பொெடை39 

என்றும் வரும் போடைடிகைால் அறியைாம். இபபோடைடிகள், பேறகவரிடம் 
்வநதர் திறை ்பேறும் ்சயற்போடறடக் காடடுகின்ைன.

“தமிழகத்தில் முடிமன்னர் மூவர் சஙககாைத்தில் ஆணடு வநதனர். 
இம்மூவர் தவிர பேை குறுநிை மன்னர்கள் நொடடின் ஆடசிறயப 
பேகிர்நது ்காணடனர். சிற்ைரசர்கள் ஒவ்வாரமயம் முடிமன்னர்தம் அடி 
சாராது சுதநதிரமாக ஆடசி புரிநதனர். ஆயினும், ் காள்றகயைவி்ைனும் 
அவர்கள் மூவரில் ஒரு மன்னர்க்குக் கீழ்பபேடிநதவராகக் கருதபபேடுவார். 
அத்தறகய சிற்ைரசர்களின் ்தாறக நூற்றிருபேது என்று ஸ்மித் 
க்ணக்கிடுகிைார்”40 என்னும் நெ.சுபரமணயன் அவர்களின் கூற்று இநதப 
பேடிநிறை ஆடசி முறைறயக் குறிபபிடுகிைது. மதுறரக்காஞசி,

்்தன்கு�ரி வை ்பருங்கல் 
குணகுை கைலொ எல்டலத
்்தொன்று ்�ொழிநது ்்தொழில் மகட்ப
்வறை்�ொடு ்வறுதது ஒழுகிய 
்கொறைவர்தம் மகொன் ஆகுடவ  (70-74)

எனத் தறையாைஙகானத்துச ் சரு்வன்ை போணடியன் ் நெடுஞ்சழியறனத் 
தமிழகம் முழுவதற்குமான ‘்கான்’ ஆக ்வணடும் என வாழ்த்துவதும் 
்பேரரசாக உயர விறழநத மன்னர்தம் எண்ணத்றதயும் காடடுகிைது. 
இம்மன்ன்ன,

ஒரு ்தொம் ஆகிய உரமவொர உம்பல்  (புை.,18:4)
எனவும் புகழபபேடடுள்ைான். ்மலும்,

்்தன்கு�ரி, வை ்பருங்கல்,
குண குை கைலொ எல்டல,
குன்று, �டல, கொடு, ெொடு
ஒன்று பட்டு வழி்�ொழிய,
்கொடிது கடிநது, மகொல் திருததி,
படுவது உண்டு, பகல் ஆறறி,
இனிது உருண்ை சுைர மெமி
முழுது ஆண்மைொர வழி கொவல!  (புை.,17-:1-8)
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என வரும் புைநொனூற்றுப போடைடிகளில், தமிழகம் முழுவறதயும் 
ஆண்டார் வழிவநதவனாக யாறனக்கட்சய மாநதரஞ ்சரலிரும் 
்போறை புகழபபேடடுள்ைான். மன்னர் மன்னராய உயர முயன்ை 
்வநதரின் நிறைறய இறவ காடடுகின்ைன. 

3. அரசும், பவடயும்:
தஙகளுக்குள் முடடி்மாதிக் ்காணடு அரசுகள் உயரத் 

தறைபபேடட சஙககாைம் ்போர்கள் மலிநதகாைம். 
ஒருவடன ஒருவன் அடு்தலும், ்்தொடல்தலும்,
புதுவது அன்று. இவஉலகதது இயறடக  (புை.,76:1-2)

எனப ்போர் இயற்றகச ்சயற்போடாயக் கருதபபேடட காைம். 
சான்்ைான் (வீரன்) ஆக்குத்ை தநறதயின் கடறமயாகவும் களிறு 
எறிநது ் பேயர்வது வீரரின் கடறமயாகவும் (புை.,312) குறிபபிடபபேடட 
காைச சூழலில் ்போர் முக்கியத்துவம் வாயநத சமூகச ்சயற்போடாக 
இருநதது. அரசுகள் உருவான சஙககாைச சூழலில் ‘பேறட’ என்பேது 
அரசின் அடிபபேறடயான அஙகமாக அறமநதது.

இநதப பேறடறயத் திரணட பேறட, நிறைத்த பேறட என 
இரணடு வறகயாகப போகுபேடுத்தைாம். மாடுபிடி சணறடகளில் 
ஈடுபேடட பேறடறயத் திரணட பேறட எனக் ்காள்ைைாம். மீடட 
நிறரகறை ஊரார் போதிடடுக் ்காணடனர் என்பேதால் ஊரார் திரணடு 
மீடடு வநதறத அறியைாம். நிைஙகவர் ்போர்களில் ஈடுபேடட அரசுகள் 
உருவான நிறையில் நிறையான பேறடகள் இருநதிருத்த்ை இயல்பு. 
இதற்கான குறிபபுகளும் சஙகபபோக்களில் ஓரைவு கா்ணபபேடுகின்ைன.

முரசு முழங்கு ்தொடன மூவர  (்பொ.ஆ.,54)

்்தைலருந ்தொடன்ப ்பொடையன்  (ெற.,18:5)

சினம் மிகு ்தொடன வொனவன்  (புை.,126:14)

கைந்தடு ்தொடனச் மெரலொ்தன்  (புை.,8:5)
சினம் ்கழு ்தொடனச் ்ெம்பியன் �ருக  (புை.,37:6)
அரவக் கைல் ்தொடன அதிகன்  (சி.ஆ.103)

என வரும் போடைடிகளில், அரசர்கள் பேறடயுறட்யார் எனப 
புகழபபேடடுள்ைார்கள். இத்துடன் பேறடக்கைக் ்காடடில்கள் 
இருநதறத, ‘இவ்வ பீலி அணிநது’ (புை.,95:1) என்னும் போடல் அடி 
காடடுகிைது. இத்துடன் ்போர்க்கைத்்த பேறடகள் ்சன்று தஙகிய 
போசறை பேற்றிய ்சயதிகளும் இடம்்பேற்றுள்ைன. இக்குறிபபுகளுடன் 
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நொல்வறகபபேறட குறித்த ்சயதிகளும் இடம்்பேற்றுள்ைன. சான்று: 
கடுஞ் சினத்த ்கொல் களிறும்; க்தழ பரிய கலி �ொவும்,
்ெடுங் ்கொடிய நிமிரம்தரும், ்ெஞ்சு உடைய புகல் �ைவரும், என 
ெொன்குைன் �ொண்ைது ஆயினும், �ொண்ை
அை ்ெறி மு்தறமை, அரசின் ்கொறைம்.  (புை.,55:7-10)
இபபோடைடிகள், ‘நொல்வறகப பேறட்காணட ்பேருறம உறடயது 
அரசு’ எனக் குறிபபிடுகின்ைன. ‘அரசின் ் பேரிய அரணகறை அழிக்கும் 
வலிறமயும் முயற்சியும் உறடய ்பேரும்பேறட உறடய போணடியன்’ 
எனப பேடடினபபோறை (277-279) நொல்வறகப பேறடகறைப பேற்றிப 
போடுகிைது.

களிறுகள் சினம் மிகுநது கைத்தில் வீரறரக் ்கால்ைவும், 
குதிறரக் கூடடம் பேறகவர் ்மற் ்சல்லுதைால் உணடான புழுதிப 
புறக ஆகாயத்தில் ்வயிறை மறைக்கவும், ்தர்கள் காற்றைப ்போல் 
சுழன்று திரியவும், வாட ்போரில் திைறம உறடய வீரர் ்தாள் 
வலிறமயால் ்வற்றி ்பேைவும் நொல்வறகப பேறட ்சயல்பேடடறத 
மதுறரக்காஞசி (43-54) போடியுள்ைது. மதுறர மாநெகரில் நொல்வறகப 
பேறடகளின் இயக்கம் இருநதறமயும் (375-394) போடபபேடடுள்ைது.

அதியமாறனப பேற்றிய புைபபோடலில் (98) ‘நின் யாறனப 
பேறட ்சைக் கணட பேறக அரசர், தம் மதில் வாயில்களுக்குப 
புதுக்கதவு அறமத்தனர். குதிறரப பேறட கணடு காவற்காடறட 
்வைமுள்கறை இடடு அறடத்தனர். ்வல் பேறட கணடு தம் 
்கடகஙகறைச சீர் ்சயதனர். மைவரது ்பேரும்பேறட கணடு தத்தம் 
அம்பேைாத்தூணிகளில் அம்றபே நிரபபினர்’ எனப பேறட பேற்றிய ்சயதி 
இடம் ்பேற்றுள்ைது. ்மலும்,

ஞொலம் ்ெளிய ஈண்டிய வியன்படை  (புை.,23:15)
கைல் கண்ைன்ன ஒண் படைத ்தொடன  (புை,197:3)
கைல் அன்ன ்தொங்கரும் ்தொடன  (பதி.பதது.,90:31)

எனவும் பேறடப்பேருறம போடபபேடடுள்ைது. இத்துடன் முதலில் 
்சன்ைவர் நுஙறக உண்ணவும், இறடயில் ்சன்ைவர் பேனம்பேழம் 
உண்ணவும், இறுதியில் ்சன்ைவர் பேனஙகிழஙகு உண்ணவும் நீணட 
்பேரும்பேறட (புை.,225:1-5) எனவும் பேறடகள் மிறகயாகப 
புகழபபேடடுள்ைன. இவற்றின் மூைம் பேறட, அரசர் தம் ஆற்ைலுக்கு 
ஏற்பே நிறைத்த பேறடகைாய, அரசின் அஙகமாய இருநதன எனக் 
கருதைாம். ்மலும், ்சல்வ வைம் வாயநத உறடறமயாைர்கள் 
்த்ரறி வர அவர்கள் வரும் வழியில் காைாட பேறடகள் காவல் 
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காத்தறத மதுறரக்காஞசி (431-442) காடடுவதும் அரசுக்கு நிறைத்த 
பேறட இருநதது என்பேறத உறுதிபபேடுத்தும் சான்ைாயுள்ைது.

இங்ஙனமாக, “பேழறமயான கூடடுச சமுதாயத்தில் இறையர் 
முதியர் ்வறுபோடின்றி எல்்ைாரும் ஆயுதம் றவத்திருக்கும் சமூக 
உரிறம ் பேற்றிருநதனர். ஆனால், வர்க்க ் வறுபோடுகள் ் பேருத்துவிடட 
சமூகத்தில் - அரசு சரியானபேடி நிறுவனமான பிற்காைச சமூகத்தில் 
ஆயுதஙகள் றவத்திருபபேதற்கான சமூக உரிறம அறனவருக்குமில்றை. 
ஒரு குறிபபிடட குழுக்க்ை ஆயுதநதரித்தன.....்சல்வாக்குப ்பேற்ை 
குழுவினர் ஆயுதநதரித்தறத இைக்கியம் (மதுறரக்காஞசி) கூறும்”41 

எனக் ்கா.்கசவன் குறிபபிடுகிைார். இவரது கூற்று, ஆயுதஙகளும் 
தனியுறடறம ஆக்கபபேடடறதக் காடடுகிைது.

4. உவடவமப் பபாதுகபாப்பில் மதில்கள்: 
தனியுறடறமகளின் ்தாற்றுவாயக்குப பின்னர் அவவுறடறம 

கறைப போதுகாக்கும் நிறைகளும் ்தறவபபேடடன. மதில்களும், 
கிடஙகுகளும், ஞாயில் எனபபேடட மதில் உறுபபுகளும், அரணகளும் 
பேற்றிய குறிபபுகள் சஙக இைக்கியஙகளில் மிகுதியாக இடம் ் பேற்றுள்ைன.

உறடறம அற்ை சீறூர் மன்னர் சமூகத்தில் உறடறமப 
போதுகாபபிற்கான மதில்களும் இல்றை. மதில் ்போர்களும் இல்றை. 
குறுநிைமன்னர், ்வநதர் பேற்றிய போடல்களிலும், முதுகுடிமன்னர் 
பேற்றிய போடல்களிலும் மதில் பேற்றிய குறிபபுகள் இடம்்பேற்றுள்ைன.42 
்வநதர் பேற்றிய போடல்களில் மதிற்்போர் பேற்றிய குறிபபுகள் 
வநதுள்ைன.43 எயில் என்னும் ்சால் வரும் இடஙகளிலும் 
குறுநிைமன்னரும், ்வநதரும் மதிற்்போரில் ஈடுபேடட ்சயதிகள் 
போடபபேடடுள்ைன.44 

அரசு உருவாக்கம் பேற்றிப ்பேசும் எங்கல்ஸ், “அரண 
்சயயபபேடட நெகரஙகறைச சுற்றிலும் ்பேரிய ்பேரிய சுவர்கள் 
எழுபபியது சும்மா விறையாடடுக்காக அல்ை, அவற்றின் விரிநத 
அகழிகள் க்ணமுறையின் சமாதிகைாகும். அவற்றின் ்காத்தைஙகள் 
நொகரிக நிறைறய எடடித் ்தாடடுக் ்காணடிருநதன”45 எனக் 
குறிபபிடுவறதப ்போல் இநத மதில்கள் எல்ைாம் இனக்குழுச சமுதாய 
அழிவின் மீது எழுபபேபபேடடனவாக்வ உள்ைன. அரசின், அரசனின் 
உறடறமயாைரின் போதுகாபபுக்கான அரணகைாகவும் உள்ைன. 

5. அரசும், வபபாருளபாதபாரமும்:
உழவு, வணிகம் ஆகிய இரணடும் அரசின் வருவாயக்கான 

ஆதாரஙகைாகும். நிைவரி, அரசர் தநத திறை, வணிகத்தால் ்பேற்ை 
சுஙகவரி என்பேன அரசுக்கான வருவாயகைாக இருநதுள்ைன.
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(i) நிலவரி:
போணடியன் அறிவுறட நெம்பியிடம் பிசிராநறதயார், அறிவு 

சான்ை ்வநதன் முறை அறிநது வரி திரடடுவானாயின் நொடு ்காடிப 
்போருறை ஈடடித் தநது வைம் உறடயதாயத் தறழக்கும்’ (புை.,184: 
5-6) என அறிவுறுத்துகிைார். ்சாழன் குைமுற்ைத்துத் துஞசிய கிள்ளி 
வைவனிடம் ்வள்றைக் குடி நொகனார், ‘நின் பேறட தருகின்ை ்வற்றி 
உழுகின்ை கைபறபே நிைத்்த விறைவித்த ்நெல்லின் பேயன்’ எனப 
்போர் ்வற்றிறய உழவின்்மல் றவத்துக் கூறி ‘மறழ ்பேயயவில்றை 
என்ைாலும் விறைசசல் குறைநதாலும் இயற்றகயல்ைன ்சயற்றகயில் 
்தான்றினாலும் அரசறர்ய இவவுைகம் பேழிக்கும்; என்வ நீ 
்நொதுமைாைர் (புதியவர்) புைங கூற்று ்மாழிறயக் ்கைாது 
எருதுகறைப போதுகாபபேவராகிய ் வைாைர் குடிறயப போதுகாபபோயாக’ 
என அறிவுறுத்திப பேறழய நிைவரிறய நீக்குமாறு ்வணடியுள்ைறதப 
புைநொனூற்றுப போடல் (35) காடடுகிைது.

‘புரவு’ எனும் காவல் வரியும் அரசால் திரடடபபேடடுள்ைது. 
‘புரவிற்கு ஆற்ைாச சீறூர்’ (புை.,330:6) என்னும் போடைடிக்குப ‘புரவு 
வரி ்சலுத்துவதற்கும் ஆற்ைாத வருவாறயயுறடய சீறூர்’ என உறர 
கூைபபேடடுள்ைது. 297-ஆம் போடலில் வரும் ‘சீறூர்க் ்காளிவன் 
்வண்டம்’ என்பேதற்கு, ‘சிறிய ஊர்கறைப புரவாகக் ்காள்வறத 
இவண ்வண்டம்’ எனப பேறழய உறரயும் “புரவாவது விறைநிைம். 
இதற்கு அரசிறையுண்ட யன்றிப புரவு வரி கிறடயாது. 
இறையிலியாவது அரசிறையன்றி ்யறனப புரவு வரி முதலியன 
உைபபேட வழஙகும் நிைம்”46 என விைக்க உறரயும் கூைபபேடடுள்ைது. 
புரவுவரி என்னும் நிைவரியும் அரசின் வருவாயாக இருநதறத 
இசசான்றுகள் காடடுகின்ைன. ‘புரவு’ என்பே்த வரி என்னும் 
்போருளிலும் ஆைபபேடடுள்ைது. ‘குடி புரவு இரக்கும் கூரிைாணறம’ 
(புை.,75:4) என்னும் ்சாழன் நெைஙகிள்ளியின் கூற்று ‘குடிகளிடமிருநது 
மிகுதியாக வரி ்பேறுவது அரசனுக்கு ஏற்ை ்சயல் அல்ை’ என்கின்ைது.

(ii) தினை:
்வநதரின் ஆளுறமக்கு உடபேடடு ஆணட பேறகவர்கள் அளித்த 

கபபேமும் (திறை) அரசுக்கான வருவாயாக இருநதது. இதறன,
வநது விடன முடித்தனன் மவந்தனும் படகவரும்
்தம்திடை ்கொடுததுத ்த�ர ஆயினமர  (அக.,44:1-2)
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அருநதிடை ்கொடு்பபவும் ்கொள்ளொன் சினம் சிைநது 
விடனவயின் ்பயரக்கும் ்தொடன
புடன்தொர மவந்தன் பொெடைமயம�  (அக.,84:15-17)

என்னும் போடைடிகைால் ்தளியைாம். பேறகவரிடம் ்வநதர், அதியன் 
்போன்ை குறுநிை மன்னர் ஆகி்யார் திறை ்பேற்ை நிகழ்வும் சஙகப 
போடல்களில் போடபபேடடுள்ைது.47 ரா.பூஙகுன்ைன் குறிபபிடுவறதப 
்போைத் திறை காணிக்றகப ்போருள் மடடும் அல்ை.48 இது 
்பேரும்போைான இடஙகளில் அரசருடன் இற்ணத்்த றகயாைப 
பேடடுள்ைதுடன் ஓர் அரசனுக்குக் கீழிருநத ்வ்ைார் அரசன் திறை 
்காடுத்ததும் (பேதி.பேத்து.,59:12), அரசன் பேறட்யடுத்துச ்சன்று 
பேறகவறர அடக்கித் திறை ்பேற்ைதும் (ம.கா.230) திறை காணிக்றகப 
்போருள் மடடு்ம அல்ை. அது அரச ்மைாணறமறய நிறை 
நிறுத்துவதற்கான அறடயாைம் என்பேறதக் காடடுகின்ைன. இவவாறு, 
பேறகமன்னர் தநத திறை ்போருடகளும் அரசின் வருவாறயப 
்பேருக்கின.

(iii) உல்கு (சுங்கம்) வரி:
வணிகம் ்பேரிய அைவில் நெறட்பேற்ை நிறையில், ஏற்றுமதி 

இைக்குமதி மிகுதியாக நெறட்பேற்ை சூழலில் அப்போருடகளின் மீது 
அரசு விதித்த உல்கு எனபபேடும் சுஙக வரியும் அரசுக்குப ்பேரும் 
வருவாறயத் ்தடித்தநதது. கடைருகில் இருக்கும் பேரதவருறடய 
அகன்ை ்தருவிடத்தில் உள்ை காவல் நிறைநத பேணட சாறையில் 
எல்றை அறியாதபேடி வநது திரணட ் போருடகறைக் கடலில் கபபேலில் 
ஏற்றுவதற்காகவும், கபபேலில் வநத ்போருடகறை நிைத்தில் இைக்கவும் 
புலிச சின்னத்றத அறடயாைமாக இடடுச சுஙகம் ்காள்ளுதறைப 
பேடடினபபோறை (116-131) காடடுகிைது.

ெல் இடைவன் ்பொருள் கொக்கும்
்்தொல் இடெத ்்தொழில் �ொக்கள்  (ப.பொ.,120-121)

என்பேதில், ‘அரசனின் ்போருறைப பிைர் ்காள்ைாதபேடி காக்கும் 
பேழறமயான புகறழ உறடயவர்’ எனபபேடட சுஙகங்காள்்வார் ஒரு 
்போழுதும் ்சாம்பியிராமல் நொள்்தாறும் சுஙகங ்காணடறம 
குறிபபிடபபேடடுள்ைது. புகாரில் சுஙக அதிகாரிகள் இருநதறத இது 
காடடுகிைது. 

வம்பேைர்கள் முதுகில் மிைகு மூடறடகள் ஏற்ைபபேடட கழுறதக் 
கூடடத்்தாடு ்சல்லும் காடடு வழியில் விற்பேறடயினர் சுஙகம் 
திரடடும் சுஙகசசாவடி இருநதறதப ்பேரும்போ்ணாற்றுபபேறட (75-82) 
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காடடுகிைது. உள்ளூர் வணிகத்தின் மூைமும் சுஙகம் வருவாயாக 
வநதறத இது காடடுகிைது.

“ஆயுத்மநதிய பேறடயாகத் தம்றம திரடடிக் ் காணடிருக்கின்ை 
மக்க்ைாடு இப்போது ்நெரடியாக ஒன்றியிராத ்போது அதிகாரத்றத 
நிறை நிறுத்துவது, வர்க்கஙகைாகப பிைவு ஏற்பேடடுப ்போன பிைகு 
சுயமாக்வ இயஙகுகிை மக்களின் ஆயுத ்மநதிய ஸ்தாபேனம் என்பேது 
சாத்தியமற்றுப ்போயிற்று என்ை கார்ணத்தால் இநத வி்சஷமான 
்போது அதிகாரம் அவசியமாயிற்று; இநதப ்போது அதிகாரத்றத 
நிறை நிறுத்துவதற்குப பிரறஜகளிடமிருநது கடட்ணஙகள் வசூலிபபேது 
அவசியபபேடடது. அறவதான் வரிகள்”49 என்னும் நிறையில், வரிக்ை 
அரசின் வருவாய ஆதாரஙகைாகவும், அதிகார நிறை நிறுத்தலுக்கான 
வழிகைாகவும் இருநதுள்ைன என்பேறத அவதானிக்க முடிகிைது.

6. அர்ச ரமைபாணவம:
“சமுதாயத்திலிருநது ்தான்றிய, சமுதாயத்திற்கு ்மைாகத் 

தன்றன உயர்த்தி றவத்துக்்காணடு, சமுதாயத்திலிருநது ்மலும் 
்மலும் தன்றன ்வைாகப பிரித்துக் ்காணடு ்சல்லும் இநதச 
சக்தி்ய அரசு என்பேது”50 என எங்கல்ஸ் குறிபபிடுவறதப ்போல், 
சமூகத்திற்கு ்மைாகத் தன்றன உயர்த்தி றவத்துக் ்காணட அரசு 
அதன் தறைவனான அரசறன எல்ைாம் வல்ை ஆற்ைல் வாயநதவனாகக் 
காடடிக் ்காணடது. இநதப பேணிறயச சஙககாைப புைவர்கள் 
சிைபபோக்வ ்சயதார்கள். ்நெல்லும் நீரும் உயிரன்று மன்ன்ன உயிர் 
(புை.,186) என்னும் நிறையில், அரச்ன உைக நெல்வாழ்வுக்கு 
அடிபபேறடயானவன் என்னும் கருத்றத முன்றவக்கும் ‘்போருண 
்மாழிக் காஞசிப’ போடல்கள் அரசரின் ்மன்றமறயப போடியுள்ைன. 
இத்துடன் அரசறனத் ்தயவஙகளுடன் இற்ணத்துபபோடும் ‘பூறவ 
நிறைப’ போடல்களும் பேரபபுறரயாைர்கைான புைவர்கைால் 
போடபபேடடுள்ைன.

நீ, உைன்று மெொக்கும்வொய எரி ்தவழ,
நீ, ெயநது மெொக்கும்வொய ்பொன் பூ்பப,
்ெஞ் ஞொயிறறு நிலவு மவண்டினும்,
்வண் திங்களுள் ்வயில் மவண்டினும்,
மவண்டியது விடளக்கும் ஆறைடல ஆகலின்51 

என்னும் போடைடிகளில், அரசன் ஞாயிற்றில் குளிர்சசிறயயும் திஙகளுள் 
்வயிறையும் விறைவிக்கும் ஆற்ைல் வாயநதவன் எனப 
புகழபபேடடுள்ைான். ்மலும்,
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கொல் பொர மகொதது, ஞொலதது இயக்கும்
கொவற ெொகொடு டக்பமபொன் �ொணின்,
ஊறு இன்ைொகி ஆறு இனிது படும�52

என்பேதில், காபபோகிய சகடத்றதச (வணடிறயச) ்சலுத்துபேவன் 
மாடசிறமபபேடடவனாக இருக்க ்வணடும் எனக் கூறுவ்தாடு, 
‘மன்னன் உயிர்த்்த மைர்த் தறையுைகம்’ (புை 186:2) என மன்னன் 
உயிராகவும் காடடபபேடடுள்ைான். உடலியக்கத்திற்கு ஆதாரமானது 
உயிர் என்பேறதப ்போல் இவவுைக இயக்கத்துக்கு ஆதாரமானவன் 
மன்னன் என அரசனின் ்மன்றம வலியுறுத்தபபேடடுள்ைது.

நெகரமயமாகிப்போன வாழ்க்றகச சூழலில் சஙககாைத் 
திற்ணநிறைத் ்தயவஙகள், தம் திற்ணச சமூக இயல்புகளுடன், வட 
ஆரிய - றவதீக - போர்பபேனப பேணபோடடு ்நெறியின் தாக்கத்தால் உள் 
நுறழநத வடபுைப புரா்ண - இதிகாசஙகளுடன் இற்ணக்கபபேடடு 
ஆற்ைல் வாயநத ்தயவஙகைாக உயர்த்தபபேடடுள்ைன. எறதயும் 
பேறடக்கவல்ை ஆற்ைல் வாயநதனவாகக் காடடபபேடட 
்தயவஙகளுடன் மன்னர் இற்ணத்துப ் பேசப ் பேற்ைனர். அதனால்தான் 
மன்னர் ‘இறைவன்’ என அறழக்கபபேடடனர்.

கூறறு ஒததீமய, �ொறறு அருஞ்சீறைம்.
வலி ஒததீமய, வொலிமயொடன;
புகழ ஒததீமய, இகழுெர அடுெடன;
முருகு ஒததீமய, முன்னியது முடித்தலின்.
ஆங்கு ஆங்கு அவர அவர ஒத்தலின், யொங்கும்
அரியவும் உளமவொ, நினக்மக?53

என்னும் போடைடிகளில், போணடியன் இைவநதிறகப பேள்ளித் துஞசிய 
நென்மாைன் ்காபேம், வலிறம, புகழ், எணணியது முடித்தல் என்னும் 
இயல்புகைால் சிவன் (கூற்றுவன்), பேை்தவன், மா்யான், முருகன் 
இவர்க்ைாடு ஒபபிடடுக் காடடபபேடடுள்ைான். திருமால் ்போல் 
்சல்வம் உறடயவன் எனவும் இவ்வநதன் புகழபபேடடுள்ைான் (புை 
198:9).

்சாழன் இராசசூயம் ்வடட ்பேருநெற்கிள்ளி முருகறனப 
்போன்று சீற்ைம் உறடயவன் (புை.,16:12) எனப போடபபேடடுள்ைான். 
்சாழன் குராபபேள்ளித்துஞசிய நென்மாைனும், போணடியன் ்வள்ளியம் 
பேைத்துத் துஞசிய ்பேருவழுதியும் பேைராமனுடனும் திருமாலுடனும் 
(புை.,58:14-18) உவமித்துப புகழபபேடடுள்ைனர். பேல்யாறனச 
்சல்்கழு குடடுவன் (பேதி.,பேத்து.,26:12), ் சல்வக்கடுங்கா வாழியாதன் 
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(புை.,14:19) என்னும் இருவர் வீரமும் முருகனின் வீரத்துடன் 
ஒபபிடடுப போடபபேடடுள்ைது.

்தயவஙகளுடன் இற்ணத்துப ்பேசபபேடடுள்ைறதப ்போல் 
மூ்வநதர்களின் ஆற்ைறையும் உயர்றவயும் காடடும் ்நொக்கில் சிை 
புரா்ணக்கறதகள் அவர்களுடன் இற்ணத்துக் காடடபபேடடுள்ைன. 

சத்திரியறர ்வன்ை பேரசுராமன் ்வன்ை நிைப பேகுதிகறைப 
பிராம்ணருக்குக் ்காடுத்த பின் அவர்கைால் ்வளி்யற்ைபபேடட 
நிறையில், கடலில் தன் பேரசாயுதத்றத எறிநது கடறைப பின்னுக்கு 
ஓடச ்சயது நிைப பேகுதிறய உருவாக்கிக் ்காணட புரா்ணக் கறத 
்சரன் கடல்பிைக்்காடடிய ்சஙகுடடுவனுடன் இற்ணத்துப 
போடபபேடடுள்ைது.54

மகொடுெரல் ்பளவம் கலங்க மவலிட் 
டுடைதிடர்ப பர்பபிற படுகை மலொட்டிய 
்வல்புகழக் குட்டுவன்  (பதி. பதது., 46:11 - 13)

என இவ்வநதன் புகழ்பபேடடுள்ைான்.
பேருநதிடமிருநது தபபி வநது தன்னிடம் அறடக்கைம் புகுநத 

புைாறவக் காபபோற்ை ்வணடி, புைாவின் எறடக்கு எறட தன் 
தறசறய அரிநது ்காடுக்க முயன்று எறட சீர்பபேடாறமயால் தா்ன 
தராசுத் தடடில் ஏறி நின்ை ‘சிபி’ மன்னன் கறத ்சாழ அரசர்களுடன் 
இற்ணத்துப ்பேசபபேடடுள்ைது. குைமுற்ைத்துத் துஞசிய கிள்ளிவைவன் 
(புை.,39:1-3. 46:1-2), நெைஙகிள்ளியின் தம்பி மாவைத்தான் (புை.,43: 
4-8) ஆகி்யாருடன் சிபியின் கறத இற்ணத்துப போடபபேடடுள்ைது. 
்சாழ அரசர் சிபி மரபுவழி வந்தாராகக் காடடபபேடடுள்ைனர்.

இவற்றைப ்போை்வ, சிவன் முபபுரம் அழித்த புரா்ணக் 
கறதயும் ்சாழ மன்னர்களுடன் இற்ணத்துக் கூைபபேடடுள்ைது. 
‘தூங்கயில் எறிநத நின் முன்்னார்’ (புை.,39:6) எனச ்சாழன் 
குைமுற்ைத்துத் துஞசிய கிள்ளி வைவன் தூங்கயில் எறிநத முன்்னார் 
வழி வநதவனாகப புகழபபேடடுள்ைான். சிறுபோ்ணாற்றுபபேறடயில்,

குணபுலம் கொவலர �ரு�ொன் ஒன்னொர 
ஓங்குஎயிற க்தவம் உருமுச் சுவல் ்ெொறியும் 
தூங்குஎயில் எறிந்த ்்தொடிவிளங்கு ்தைக்டக,
ெொைொ ெல்இடெ, ெல்ம்தரச் ்ெம்பியன்
ஓைொ்ப பூட்டக உைநட்த......  (79 - 83)

எனச ்சாழன், ‘உரு்மறு தன் தின்வடுத்த கழுத்றத மதிலின் 
தறையி்ை ்தயத்துக் ்காள்ளும் தூங்கயிறை அழித்த ்சம்பியன்’ 
எனப புகழபபேடடுள்ைான்.
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இவவாறு, ்தயவஙகளுடனும், புரா்ண - இதிகாசக் 
கறதகளுடனும் மூ்வநதர் இற்ணத்துப ்பேசபபேடடிருபபேது அரசு 
உருவாக்கச சூழலின் ஒரு பேகுதியாக அரசரின் ்பேராற்ைறையும் 
்மைாணறமறயயும் உயர்த்திக் காடடுவதற்கான, றவதீகத்தாக்கத்தின் 
பேரவலுக்கான ஓர் உத்தியாய உள்ைது. 

7. அரசும் இைக்கிய உருைபாக்கமும்:
சஙககாை அகம், புைம் என்னும் இருவறக இைக்கியஙகளில் புை 

இைக்கியஙகள் (புைநொனூறு, பேதிற்றுபபேத்து) முழுக்க முழுக்க 
அரசர்கறை றமயபபேடுத்தியனவாக்வ உள்ைன. குறிபபிடட 
அரசறனக் குறிபபிடட சிை போடல்களில் போடும் புைநொனூற்று மரபில் 
மாற்ைம் ஏற்பேடடுக் குறிபபிடட ்சர அரசர்கறைப பேத்துப பேத்துப 
போடல்களில் போடும் மரபு ஏற்பேடடறதப பேதிற்றுபபேத்து காடடுகின்ைது. 

இநத மரபிலும் மாற்ைம் ஏற்பேடடறதப பேத்துபபோடடின் ்நெடும் 
போடல்கள் ்வளிபபேடுத்துகின்ைன. “பேத்துபபோடடினுள் இடம்்பேறும் 
முல்றைபபோடடு, ் நெடுநெல்வாறட, பேடடினபபோறை ஆகிய போடல்களில் 
அகத்திற்ண புைத்திற்ண இறயக்கபபேடடுள்ை முறையில் நியமமான 
திற்ண, துறை மரபில் இல்ைாத ஒரு ் நெகிழ்சசிறய அவதானிக்கைாம்”55 
என்கிைார் கா. சிவத்தம்பி. குறிஞசிபபோடடு, முல்றைபபோடடு, 
பேடடினபபோறை மூன்றும் அகம் சார்நதறவ என்ைாலும், குறிஞசிபபோடடு 
எஞசிய இரணடிலும் அரசனது வீர்ம ்பேரிதும் போடபபேடடுள்ைது. 
முல்றைபபோடடில் போசறை இயல்பு (24- 28), வீரர் தஙகும் 
பேறடவீடுகள் (37-42), அரசனது போசறை (43 - 44), ்மயகாபபோைர் 
காவல் புரிதல் (50-54), கணதுஞசா வீரர், ்சஞ்சாற்றுக் கடன் ்சயத 
வீரர் ஆகி்யாருடன் ்போரில் புணபேடட யாறன, குதிறர 
ஆகியவற்றையும் நிறனநது அரசன் இருத்தல் (68-75), ்வற்றி (77-89), 
அரசன் ் வற்றியுடன் திரும்புதல் (90-92) ஆகியறவ போடபபேடடுள்ைன. 
பேடடினபபோறையில் ்சாழ நொடடு வைமும் கரிகாைனின் ஆற்ைலும் 
நொடறடச சிைபபுைச ்சயத ்சயலும் போடபபேடடுள்ைன. அக 
இைக்கியஙகள் பேைவற்றில் வரைாற்றுச ்சயதிகள் பேைவும் உவறமயாக 
ஆைபபேடடுள்ைன. இவவாறு, சஙகப போடல்கள் பேைவும் அரசன், அரசு 
பேற்றிய தகவல்கறைக் ்காணடனவாக்வ உள்ைன.

தனிபபோடல்கைாயப போடபபேடடவற்றை இைக்கியமாக்கித் 
்தாறகயாக்கம் ்சயவித்தவர்கள் அரசர்க்ையாவர். அகநொனூற்றைப 
போணடியன் உக்கிரப ் பேருவழுதியும், குறுந்தாறகறயப பூரிக்்காவும், 
ஐஙகுறுநூற்றிறன யாறனகட ்சய மாநதரஞ ்சரல் இரும்்போறையும் 
்தாகுபபித்துள்ைனர். திடடமிடடுப போடபபேடடுள்ை பேதிற்றுபபேத்து 
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முழுக்க முழுக்கச ்சரர் பேற்றிய போடல்கைாக்வ இருபபேதாலும், 
புைநொனூற்றின் முதல் போடல் ்சரர் பேற்றியதாய இருபபேதாலும் 
இவவிரணறடயும் ் சரர் சார்பில் ் தாகுக்கபபேடடனவாகக் ் காள்ைைாம்.

“போடுநெர் காைத்துக்குரிய இபபோடல்கறைத் ்தாகுத்தது, அதற்கு 
முன்னிருநத காைத்து இைக்கியத் ்தடடத்றத நிறை ்பேறுறடயதாக்கி, 
அதன் மூைம் மன்னர் பேரம்பேறரகளின் ்தாடர்சசிறய நிசசயப 
பேடுத்துவதற்காக விருக்கைாம்”56 எனக் கா.சிவத்தம்பி சஙகஇைக்கியத் 
்தாறகயாக்கத்றத அரசருடன், அரசுடன் இற்ணத்து ்நொக்குகிைார். 
இநத வறகயில் இத்்தாறகயாக்கம் அரசு உருவாக்கத்தின் ஒரு 
கூைாக்வ இருநதுள்ைறத இறவ காடடுகின்ைன. 

பேதிற்றுபபேத்திலிருநதும், புைநொனூற்றுப போடல்களிலிருநதும் 
பேத்துபபோடடின் போடல்கள் ்வறுபேட அறமநதுள்ைன. சிறு 
காபபியஙகறைப ்போை இறவ நொடடு வைமும் நெகர வைமும் 
போடுவனவாக உள்ைன. ்போருநெராற்றுபபேறடயில் ்சாழநொடடின் 
வைம் (178 - 213), நிை மயக்கமும் நெல்ைாடசியும் (214 - 231), 
காவிரியின் ்வள்ைச சிைபபு (232-241), ்சாழ நொடடு வயல் வைம் 
(242-248) ஆகியன போடபபேடடுள்ைன. சிறுபோ்ணாற்றுபபேறடயில் 
எயிற்பேடடினத்தின் ்போருள் வைம் (143 - 163), ்வலூரின் வைம் 
(164 - 173), ஆமூர் வைம் (178 - 188) ஆகியனவும், ் பேரும்போ்ணாற்றுப 
பேறடயில் நொனிை வைம் (46 - 345), திரு்வஃகாவின் சிைபபு (372-
392), காஞசி நெகரின் சிைபபு (494-500) ஆகியனவும் போடபபேடடுள்ைன. 

மதுறரக்காஞசி மதுறர நெகரின் அறமபறபேயும் சிைபறபேயும் 
பேைபேடப போடியுள்ைது. அகழியும் மதிலும் உறடய மாடஙகள் 
பேல்வறகக் ்காடிகளுடன் விைஙகுதல் (342 - 359), நொல்வறகப 
பேறடகளின் இயக்கம் (375 - 394), நொைஙகாடி (395 - 423), ்சல்வர் 
நிறை (431-452), ்பேைத்த, சம்ண, அநத்ணர்ப பேள்ளிகள் (461 - 488), 
அைஙகூைறவயம் (489-492), காவிதி மாக்கள் (493-499), நொற்்பேருஙகுழு 
(507-510), அநதிக் கறடகளில் எழும் ஓறச (536 - 544), பேரத்றதயர் 
வாழ்வு (559 - 589), விடியற்காைத்து மதுறர (654 - 686), மதுறரயின் 
சிைபபு (687-699) என நெகர் வைம் மிக விரிவாகப போடபபேடடுள்ைது. 
“இநத விரிவான வர்்ணறன முறை, திற்ண துறை முறைறமயின் 
்சறிறவ உறடத்து ஒரு நீடசிறய ஏற்பேடுத்துகின்ைது எனைாம். 
இத்தறகய நீடசி புரவைறரப பேரவுதலிலும் ஒரு புதிய பேரிமா்ணத்றத 
ஏற்பேடுத்துகின்ைது”57 எனக் கா.சிவத்தம்பி குறிபபிடுவறதப ்போல் 
அரசனது ்தாற்ைஙகளும், ்காறடப பேணபுகளும் விரிவாகப 
போடபபேடடுள்ைன. இவவாறு, ்நெடும் போடல்கைாய அறமநத 
பேத்துபபோடடுப போடல்களின் உருவாக்கம் முழுக்க முழுக்க அரசு 
சார்நத நிறையில் தனிபபேடட இைக்கிய வறககைாக உருப்பேற்றுள்ைது. 
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பேல்்வறு பேடட அரசர்களும் குறிபபிடட நிை எல்றைகளுக்கு 
உடபேடடு ஒருகாைத்தில் ஆஙகாங்க ஆணடிருநத ்போதிலும், அரசு 
தனக்குரிய எல்ைா இயல்புகளுடனும் முழுப பேரிமா்ணத்்தாடும் 
உருவாகி வநதறத ்ம்ை ஆராயபபேடட எல்ைா சான்றுகளும் 
உறுதி்சயகின்ைன. மருத ்வைாண ்போருைாதாரமும் ்நெயதல்நிைப 
பேகுதியின் வணிகப ்போருைாதாரமும் ்வநதர்கைால் மிகுதியும் 
கவனத்தில் ்காள்ைபபேடடன. இவவிருவறகப ்போருைாதாரக் 
கவனத்துடன் நிை எல்றைப ்பேருக்கத்திற்கான, மருத நிை விறைவயல் 
்பேருக்கத்திற்கான ்போர்களில் ஈடுபேடடு றவதீக ்நெறிக்கும் 
அநத்ணர்க்கும் முக்கியத்துவம் அளித்த மூ்வநதர் சமூகஙகளில், 
றவதீகத் தாக்கத்தின் பேரவலுக்கான அரசியல் - ்போருைாதார 
கார்ணஙகளுள் ஒன்ைான அரசு உருவாக்கச சூழறை அழுத்தமாகக் 
கா்ணமுடிகின்ைது. 

திற்ணநிறைத் ்தயவஙகள் திற்ண எல்றைகறைக் கடநது 
நொனிைஙகளிலும் ்சல்வாக்றகப ்பேரும் நிறையில் ஊர், நெகரம், நொடு 
என்னும் பேடிநிறை அறமபபு உருவானது. நொனிை இற்ணபபு ்வநதர் 
சமூகத்தில் முக்கிய இடத்றதப ்பேற்ைது. பேடடினபபோறையும், 
மதுறரக் காஞசியும் இதற்குச சான்றுகைாய அறமநதுள்ைன. “சஙக 
காை அரசு மூ்வநதர்களின் வைர்சசியுடன் இற்ணநதது”58 எனவும் 
“இது ்வைாண சமுதாய வைர்சசியுடன் ்தாடர்புறடயது”59 எனவும் 
கா.சிவத்தம்பி கூறுவது ் மற்காடடிய சான்றுகைால் உறுதிபபேடுகின்ைது. 

மூ்வநதர்களும் அவர்களின் அரசுகளும் ்பேரரசுகைாக 
உருப்பேைவில்றை. அரசாடசிக்்கன ஒ்ர குடிக்குள்ளும் நிை எல்றைப 
்பேருக்கத்திற்்கன மூ்வநதர்கள் இறட்யயும் நெறட்பேற்ை 
்போராடடஙகள் ்பேரரசு உருவாகத் தறடயாய இருநதன. ்சரமான் 
கருவூ்ரறிய ஒள்வாள் ்காப்பேருஞ ்சரல் இரும்்போறை, ்காற்றகப 
்போருநென், ்வள்்வல் ்நெடுஞ ்சழியன், ்பேருஞ்சாற்று உதியன் 
்சரைாதன், உருவபபேல்்தர் இைஞ்சட ்சன்னி, ஒல்றையூர் தநத 
பூதபபோணடியன் ்போன்்ைார் காைம் ்தாடஙகி ்மல்ை ்மல்ை 
வைர்நத அரசு கரிகாற் ்சாழன், தறையாைஙகானத்துச ்சரு்வன்ை 
போணடியன் ்நெடுஞ்சழியன் ்போன்்ைார் காைஙகளில் வலுவுடன் 
வைர்நது உயர்நதறதப ்போருநெராற்றுபபேறட, பேடடினபபோறை, 
மதுறரக் காஞசி ்போன்ைறவ காடடுகின்ைன. சஙக காைத்தின் இறுதிப 
பேகுதியில் மூ்வநதர் அரசுகள் வீழ்சசியறடநதறதச சிறுபோ்ணாற்றுப 
பேறட ்போன்ை இைக்கியஙகள், மூ்வநதர்கள் ஒருஙகு இருநதறதக் 
காடடும் ஒைறவயார் போடல் (புை. 367) ்போன்ைறவ காடடுகின்ைன. 
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சஙககாை இறுதிப பேகுதிறயச சார்நத சிறுபோ்ணாற்றுபபேறடயில் 
‘இயல் ்தர்க் குடடுவன், வருபுனல் வஞசியும் வறி்த’ (49-50), 
‘கடுஞ்தர்ச ்சழியன் தமிழ் நிறை்பேற்ை தாஙகரு மரபின் மகிழ்நெறன 
மறுகின் மதுறரயும் வறி்த’ (65-67), ‘தூங்கயில் எறிநத 
்தாடிவிைஙகு தடக்றக, நொடா நெல்லிறச நெற்்ைர்ச ்சம்பியன், ஓடாப 
பூடறக உைநறதயும் வறி்த’ (81-83) என வஞசி, மதுறர, உைநறத 
மூன்றும் வறிதாகப ்போய விடட நிறை காடடபபேடுவது 
மூ்வநதர்களின், அவர்தம் அரசுகளின் நிறைகுறைறவக் காடடுகின்ைது. 

இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருநது றவதீகத் தாக்கத்தின் பேரவலுக்கான 
தமிழக அரசியல் - ்போருைாதார வரைாற்றில் சஙககாைத்தில் நிைவிய 
அரசியல் - ்போருைாதார -சமூக மாற்ைஙகறையும், அவற்்ைாடு 
்தாடர்புறடய ஊர், நெகரம், நொடு அறடநத மாற்ைஙகறையும், 
மூ்வநதர் அரசு சிற்ைர்சாடு ்காணடிருநத உைவு நிறைகள் பேற்றியும், 
அரசறமபபில் பேறடயும், மதில்களும், ்போருைாதாரமும் ்பேற்றிருநத 
நிறை பேற்றியும், அரசு ்மைாணறம குறித்தும், அரசும் இைக்கிய 
உருவாக்கமும் பேற்றியும் அறியமுடிகின்ைது. 
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2. தமிழகத்தின் சஙககால ைட அரசியல் எல்வல

தமிழரது வரைாற்றுத் ்தாடக்கக் காைத்துச ்சயதிகளில் 
முநதியவற்றை முதன்முதலில் தருவது தமிழகத்திற்குப புைத்்த்யழுநத 
சான்றுக்ையாகும். இராமாய்ணத்தில் வடக்்கயிருநது இைஙறகக்குப 
்போகும் வழியில் அறமநதிருபபேது போணடிய நொடு என்று 
கூைபபேடுகிைது. மகாபோரதத்தில் அர்ஜஜுனன் போணடி நொடடு அரசியான 
அல்லிறய ம்ணநத ்சயதி கூைபபேடுகிைது. ்மகஸ்தனிஸஜும் (கி.மு.4-
ஆம் நூற்ைாணடு), ்கைடில்யரும் (கி.மு. 4-ஆம் நூற்ைாணடு) 
முக்கியமாகப போணடிய நொடறடக் குறிபபிடுகின்ைனர். பிைகு அ்சாகர் 
கல்்வடடுக்கள் ்சர, ்சாழ, போணடியர்கறையும், சிஙகைத்றதயும், 
சதியபுத்ரர்கறையும் (துளுநொடடினர்) குறிக்கின்ைன. ஆக்வ, கி.மு. 
மூன்ைாம் நூற்ைாணடின் ்தாடக்கத்தில் போணடியர்க்ை அன்றிச ்சர, 
்சாழ ்வநதர்களும் அரசு நிறுவி ஆடசி ்சலுத்தி வநதனர் என்பேது 
்பேைபபேடுகிைது. அ்சாகருக்கு இரணடு நூற்ைாணடுகளுக்குப பிைகு 
கலிஙகத்றத ஆணட கார்வைரது கல்்வடடு ஒன்றில் பிநதுசாரர் 
காைத்தில் தமிழர் அரசுகள் ஒரு கூடடுப போதுகாபபுப பேறடறய 
அறமத்திருநதனர் என்று குறிக்கின்ைது. ஆக்வ, குறைநதது அ்சாகர் 
காைத்திலிருநது தமிழர் சமூகம் நொகரிக முறையில் அறமக்கபபேடடு 
நெல்ை வலுவுள்ை அரசுகளுக்கு உடபேடடு வநதது என்பேது ்பேைபபேடும்.

சஙக இைக்கியத்தில் ‘்மாரியர்’ என்று ஒரு கூடடத்தார் 
குறிபபிடபபேடுகின்ைனர்.1 சிைர், இவர்கறை ்மறை இநதியாவில் 
இருநத ்மாரியர் என்னும் ஓரினத்தாராகக் கருதுவர். ஆயினும், 
போடலிபுத்திரத்றதத் தறைநெகராகக் ்காணடு மகதத்றத ஆணட 
்மைரியர்க்ை இவர்கள் என்று ் காள்ளுத்ை ் போருத்தமுறடயதாகும். 
பிநதுசாரர் காைத்தில் ்மைரியப பேறடகள் ்தற்கு ்நொக்கிப 
பேறட்யடுத்து வநது கருநொடகத்தின் ்தன் ்காடிவறரயில் ்வன்று 
தமது ்பேரரசில் இற்ணத்துக் ்காணடது வரைாற்று உணறம. 
ஆதைால், சஙக இைக்கியம் இயற்ைபபேடட காைத்தில் ் மைரியர்கறைப 
பேற்றித் தமிழகம் நென்ைாக அறிநதிருக்க ்வணடும்.

அ்சாகர் கல்்வடடுக்களில் (2,13-ஆம் போறை கல்்வடடுக்கள்) 
கூைபபேடும் சதிய புத்திரர் என்பேவர்கள் அம்மன்னர் கல்்வடடுக்களில் 
்சர, ்சாழ, போணடியர்களுக்குப பிைகு குறிக்கப ்பேறுகின்ைனர். 
இவர்கள் யார் என்று நிர்்ணயம் ்சயவதில் வரைாற்ைாைர்களிறட்ய 
கருத்து ்வறுபோடுகள் கா்ணபபேடுகின்ைன. பேர்்ரா என்னும் ஆஙகிை 
அறிஞர் ‘சதிய புத்ரர்’ கறை ‘அதியமான்’ க்ைாடு இற்ணபபோர். 
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‘அதிய’ என்பேது ‘சதிய’ என்ைாகி, மகன் என்று ்போருள்பேடும் மான் 
என்னும் ்சால் புத்ரர் என்று ்மாழி்பேயர்க்கபபேடடது என்று 
கருதுவர்.2 

அதியமான்கள், தற்காைத்்த தருமபுரி என்ைறழக்கப்பேறும் 
தகடூறரத் தறைநெகராகக் ்காணடு ்சரநொடடில் ஆடசி புரிநது வநத 
சிற்ைரசர்கைாவர். அதியமான்கள் தான் அ்சாகர் கல்்வடடுக்களில் 
கா்ணப்பேறும் சதியபுத்ரர்கள் என்று முதன்முதலில் கூறியவர் ்க.
ஜி.்சஷ ஐயர் என்பேவராவர்.3 இவவதியமான்கள் ்சர நொடடின் வட 
பேகுதியான ் காஙகு நொடடில் ஆணடவர்கள். வி.ஏ.ஸ்மித் சதியபுத்ரர்கறைக் 
்காசர் என்று கருதுவார்.4 இக்்காசர்கள் துளுநொடடவர். ்காசறரச 
சஙக இைக்கியம் ‘்மயம்மலி ் காசர்’ என்று கூறுகிைது. இம் ‘்மயம்மலி’  
என்னும் அறட்மாழிதான் ‘சதிய’ என்று ்மாழி்பேயர்க்கபபேடடு 
‘சதியபுத்ரர்’ என்னும் ்பேயறரயாக்கிற்று என்று கருதுவதுணடு. அது 
எவவாைாயினும், இசசதியபுத்ரர்கள் ்சரநொடடின் வட்மற்குப 
பேகுதியினர் என்று ்காள்ைைாம்.

்காசர் துளுநொடடினர் என்பேது அகநொனூற்ைால் விைஙகும். 
இக்்காசருறரய அரசப பிரதிநிதிகள் ்காஙகு நொடடின் ஒரு பேகுதியில் 
ஆணடனர். அவர்கள் ்காஙகிைங்காசர் எனபபேடுவர். ஏ்தா ஒரு 
்மைரியர் பேறட்யடுபபில் ்காசர் ்தாடர்பு அகநொனூற்றுபபோடல் 
(251) ஒன்றில் குறிக்கப்பேறுகின்ைது. ் காசர் நொடடிற்குத் ் தன்கிழக்்க 
அறமநதுள்ை ்மாகூர் என்னுமிடத்றத ்மைரியர் றகபபேற்றுவதற்குக் 
்காசர் உதவினர். இக்கூற்றுக்கைால், பிநதுசாரர் ்தன்னாடறடப 
பேறட்யடுத்தறம வலியுறுத்தப ்பேறுகிைது. 

அ்சாகர் தம் ஆடசிக் காைத்தில் (கி.மு.272-232) ்பேைத்த 
தர்மக் ்காள்றககறைப போறைகளிலும் கல்தூணகளிலும் ்போறித்து 
றவத்தார். அறவ இன்றும் நின்று நிைவுகின்ைன. இரணடு மற்றும் 
பேதின்மூன்ைாம் போறை கல்்வடடுக்களில் சஙககாைத் தமிழகம் 
குறிபபிடபபேடுகிைது. 

இரணடாம் போறை கல்்வடடில் அ்சாகர் கூறியிருபபேது 
பின்வருமாறு:

“கடவுைரால் விரும்பேபபேடும் பிரியதர்சி மன்னன் தன் 
நொ்டஙகிலும் இரணடு வறகயான மருத்துவ சிகிசறசக்கு ஏற்போடு 
்சயதான்: அதாவது, மனிதருக்கான மருத்துவ சிகசறச, 
விைஙகுகளுக்கான மருத்துவ சிகிசறச. தன் நொடறடப ்போை்வ, 
அணறட நொடுகைான ்சாழ, போணடிய நொடுகளிலும்; சதியபுத்ர, 
்கரை புத்ர நொடுகளில் ்தற்்க தாம்ரபேர்ணி வறரயிலும்; யவன 



முவைைர வி. தழிழ்மாழி 37

மன்னன் அணடி்யாகாவின் நொடடிலும்; அணடி்யாகாறவ அடுத்துள்்ைார் 
நொடுகளிலும்; எல்ைாவிடஙகளிலும் இருவறகயான மருத்துவ 
சிகிசறசக்கு ஏற்போடு ்சயதான்.”5

பேதின்மூன்ைாம் போறை கல்்வடடில், அ்சாகர் தான் 
கலிஙகத்றத ்வன்ைறதயும், கலிஙகப ்போரில் இைந்தாறரயும், 
காயம் உற்்ைாறரயும், அடிறமபபேட்டாறரயும் கணடு மனம் வருநதி 
்பேைத்த தர்மத்றத ்மற்்காணடறதயும், தம் அணறட நொடுகளிலும் 
்பேைத்தமதப பிரசாரத்றத ்வற்றிகரமாக நெடத்தி வருவறதயும் 
கூறுவது பின்வருமாறு:

“தர்மத்தின் மூைமாகப ்பேறும் ்வற்றி எது்வா அறத்ய 
சிைநத ்வற்றியாகக் கடவுைரால் விரும்பேபபேடு்வான் கருதுகிைான். 
அத்தறகய ்வற்றிறயக் கடவுைரால் விரும்பேபபேடு்வான் தனது 
நொடடில் மடடுமின்றி, தனதுநொடறட அடுத்துள்ை நொடுகளிலும் 
அறடநதுள்ைான். அறுநூறு ்யாசறன (9 றமல் அல்ைது 14.4.கி்ைா 
மீடடர்) தூரத்தில் அணடி்யாகா என்ை யவன மன்னன் ஆளும் 
நொடடிலும், அநநொடடிற்கு அபபோல் துரமாயா, அநதிகினி, மகா, 
அலிக சுநதரா என்ை ்பேயருறடய நொன்கு ்வறு மன்னர்கள் ஆளும் 
நொடுகளிலும், ்தற்கி்ை ்சாழர்களும் போணடியர்களும் வாழும் 
தாம்ரபேர்ணி வறரயிைான இடஙகளிலும் கடவுைரால் 
விரும்பேபபேடு்வான் தர்ம ்வற்றிறய அறடநதுள்ைான்.”6

்மற்கூறிய போறை கல்்வடடுப ்போறிபபுகளிலிருநது மூன்று 
்சயதிகள் ்தரியவருகின்ைன. அறவ பின்வருமாறு:

1. தமிழக அரசுகள் ்மைரியப ்பேரரசுக்கு உடபேடாத சுதநதிர 
நொடுகைாக இருநதன. 

2. கி.மு. மூன்ைாம் நூற்ைாணடில் ்சாழர், போணடியர், சதிய 
புத்ரர், ் சரர் ஆகிய நொன்கு அரசுகள் தமிழகத்தில் சிைபபுற்று 
விைஙகின.

3. ்சாழ, போணடிய நொடுகளில் ்பேைத்த மதம் பேரவத் 
்தாடஙகியது. 

தமிழகத்தின் சஙககாை வட அரசியல் எல்றை அ்சாகர் 
்பேரரசின் ்தன் எல்றை எது்வன்று நிர்்ணயிபபேதன் மூைமாக்வ 
அறியபபேடும். அ்சாகர் ்பேரரசின் ்தன் எல்றை ்மற்்க மஙகளூரில் 
்தாடஙகி குடகு வழி்ய, றமசூர் வழி்ய, திருபபேதி மறைகள் 
வழியாக வநது புழ்ைரியருகில் கீறழக் கடறைச ்சர்நதது. 
இக்்காடடிற்குத் ்தற்்கயுள்ை பேகுதிகள் முழுவதும் தமிழ்நொடாக்வ 
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இருநதது. வட்மற்்க மஙகளூறரச சுற்றியுள்ை துளுநொடறடச 
சதியபுத்ரர் ஆணடு வருறகயில் எஞசிய ்பேரும் பேகுதிறய ்மற்்க 
்சரரும், ்தற்்க போணடியரும், கிழக்்க ்சாழரும் என்று பிரித்துக் 
்காணடு ஆணடு வநதனர். ்தாணறட மணடைத்தின் ஒரு பேகுதி 
அ்சாகர் ்பேரரசில் அடஙகியிருநதது என்று ்க.ஏ.நீைகணட 
சாஸ்திரியார் கருதுகின்ைார். அவர் இதற்குக் கூறும் கார்ணம், 9-ஆம் 
நூற்ைாணறடச ்சர்நத பேல்ைவர் ்சப்பேடு ஒன்றில் (்வலூர் 
போறையம் ்சப்பேடுகள்) காஞசிறயயாணட ஆதிப பேல்ைவர்களில் 
அ்சாகவர்மர் என்பேவரும் ஒருவர்7 என்பேதாகும். இவவாறு இவர் 
கூறும் கருத்து ஆயவிற்குரியது.

அ்சாகர் இைநத பிைகு, தக்கா்ணத்தில் அரசு நிறுவிய 
சாதவாஹனர்கள் கிழக்கிலும், ்தற்கிலும் தமது அரறச விரிவுபேடுத்த 
முயன்ைனர். இம்முயற்சி, கிழக்்க கலிஙகத்றத எதிர்த்தும், ்தற்்க 
தமிழக அரசுகறை எதிர்த்தும் ் மற்்காள்ைபபேடடது. அவர்கள் கலிஙகத்றத 
்வற்றி்பேைக் கருதிக் கிழக்கு ்நொக்கிப பேறட்காணடு ்சன்ைறம 
கார்வைரின் ஹத்திகும்போ கல்்வடடால் ்தரியவருகின்ைது. 

்தற்கு ்நொக்கிச சாதவாஹனர்கள் பேறட்யடுத்து 
முன்்னறியறமக்கு ்வளிபபேறடயான சான்றில்றையாயினும் அதறன 
எளிதில் ஊகித்துக்்காள்ைைாம். சிை ஆநதிர சாதவாஹன இரு்மாழிக் 
காசுகள் ்தாணறட மணடைத்தில் கிறடக்கின்ைன. இதனால், 
சாதவாஹனர் தமிழ் நொட்டாடு வாணிபேத் ் தாடர்பு ் காணடிருநதனர் 
என்பேது ்பேைபபேடும். சாதவாஹனர் அறவக்கைத்தில் கு்ணாடடியர் 
என்று ஒரு பேணடிதர் இருநதார். அவர் மகாராடடிரத்றத விடடு 
நீஙகித் தமிழ் நொடடிற்கு வநது வட்மாழி அல்ைது பிராகிருதஙகள் 
யாதுமில்ைாத றபேசாசி என்னும் ஒரு ் மாழியில் ‘பிருகத்கதா’ என்னும் 
நூறை இயற்றினார். இது்வ, ்பேருஙகறத என்று ்காஙகு ்வளிரால் 
தமிழில் ்சயயபபேடடது. இவவாைாகச சாதவாஹனர்க்கும் தமிழர்க்கும் 
பேணபோடடு நிறையில் பேைவறகத் ்தாடர்புகள் இருநது வநதறம 
புைனாகும். 

சாதவாஹனர் காசுகள் சிை ்தாணறட மணடைத்திற் 
கிறடபபேதால் அவர்கள் தமிழகத்தில் ் தாணறட மணடைத்றத்யனும் 
்வன்று ஆணடார்கள் என்று சிைர் கருதுவதற்குச சான்று 
்போதுமானதன்று. ஏ்னனில், ஒரு நொடடில் ்வளியிடபபேடட காசுகள் 
கிறடக்குமிடம் எல்ைாம் அநத நொடடால் ஒரு காைத்தில் ்வன்று 
ஆைபபேடடிருக்கும் என்று கருதுதல் தவைானதாகும். அன்றியும் 
்ராமானியப ்பேரரசுக் காசுகள் தமிழகத்தில் கணடுபிடிக்கப 
பேடடுள்ைறமயால் தமிழகம் ்ராமானியப ்பேரரசின் ஒரு பேகுதியாக 
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ஒரு காைத்தில் விைஙகிற்று என்று கருதுதல் எவவைவு தவறு என்று 
எளிதில் விைஙகும். 

சாதவாஹனர் தமிழகத்றதயும் பேறட ்காணடு ்வற்றி்பேைக் 
கருதியிருநதறம சிை சான்றுகைால் ்வளிபபேடுகிைது. கி.பி. முதல் 
மூன்று நூற்ைாணடுகளில் சஙக காைம் தமிழகத்தில் நிகழ்வுற்ைது. அ்த 
காைத்தில்தான் சாதவாஹனர் ஆடசியின் பிற்பேகுதி தக்கா்ணத்தில் 
நெறட்பேற்ைது. சிைபபேதிகாரம் வஞசிக் காணடத்தில் நூற்றுவர் கன்னர் 
என்று குறிக்கப்பேறுபேவர்கள் சதகர்னிகைாகிய சாதவாஹன்ர (சதம் - 
நூறு) ஆவர். ்சரன் ்சஙகுடடுவன் ்சர நொடடிறன ஆணடு வநத 
காைத்தில், அதாவது கி.பி.இரணடாம் நூற்ைாணடின் பிற்பேகுதியில் 
சாதவாஹனப ்பேரரசிறன ஆணடவர் ஸ்ரீயஜஞ சாதகர்னி 
என்பேவராவார். இவர், ் சர மன்ன்ராடு நெடபுரிறம பூணடவர் என்பேது 
சிைபபேதிகாரத்தால் புைனாகும்.

இனி, அ்சாகர் இைநது பேடடதற்கு உடனடியாக்வ 
சாதவாஹனர் ஆடசி தக்கா்ணத்தில் ஏற்பேடடு நிறைத்துவிடடது. 
அதாவது கி.மு. மூன்ைாம் நூற்ைாணடின் பிற்பேகுதி எனைாம். இத்தறகய 
சூழலில், சாதவாஹனர் தமிழகத்றதயும் ் வன்று றகபபேற்ை முயன்ைறம 
பேற்றிப பேணறடத் தமிழ் இைக்கியத்தில் ஒரு முக்கியமான சான்று 
கிறடக்கின்ைது என்றும், இதறன மறைமுகமான சான்று என்று சிைர் 
கருதுவர் என்றும், ஆயினும் சற்று ஊன்றிக் காணுஙகால் அதறன 
்நெரடிச சான்று என்்ை ் காள்ைைாம் என்றும் கூறுவர் நெ.சுபரமணியன். 
அவரது கூற்று பின்வருமாறு:

“அஃதாவது புைநொனூற்றில் ் பேருஞ்சாற்று உதியன் ் சரைாதறன 
முரஞசியூர் முடிநொகராயர் போடிய (இரணடாம்) போடலில் கீழ்க் 
கணடவாறு கூைபபேடுகிைது: “அைஙகு உறைப புரவி ஐவ்ராடு 
சிறனஇ, நிைம் தறைக்்காணட ்போைம் பூந தும்றபே, ஈர்-
ஐம்பேதின்மரும் ்போருது, கைத்து ஒழிய, ்பேருஞ்சாற்று மிகு பேதம் 
வறரயாது ்காடுத்்தாய!” - இதன் ்போருள், “நூற்றுவறர ஐவர் 
்வன்ை ்போரில் ‘்பேருஞ்சாறு’ அளித்தவ்ன” என்பேது. ஐநது, நூறு 
என்னும் எணகறைக் கணணுற்ைதும் இவர்கறைப போணடவர் என்றும் 
்கைரவர் என்றும் கருதி இக்கறத போரதப ் போ்ராடு ் தாடர்புறடயது 
என்று கருதிவிடடனர் சிைர். ஆனால், நூற்றுவர் என்பேது 
சதகர்னிகறையும் ஐவர் என்பேது தமிழ்நொடறடச ்சர்நத ஐம்்பேரும் 
்வளிறரயும், குறிபபேதாகக் ்காள்ை ்வணடும்.”8

இக்கூற்றிறன அடிபபேறடயாகக் ்காணடு ்நொக்கினால், 
சாதவாஹனர் தமிழ்நொடடின் வடபேகுதி மீது பேறட்யடுத்து வநத்போது 
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்சர மன்னர் தறைறமயில் ஐம்்பேரும் ்வளிர் ஒன்று ்சர்நது 
அத்தாக்குதறைத் தவிர்த்தனர் என்பேது ்பேைபபேடும். ்மலும், 
இநநிகழ்சசி கி.மு.இரணடாம் நூற்ைாணடில் நிகழ்நதிருத்தல் கூடும். 

பிநதுசாரர் காைத்தி்ை்ய ்மைரியப பேறட்யடுபபிறனத் 
தடுத்து நிறுத்தத் தமிழர் ்சயது ்காணடிருநத தற்காபபு முயற்சிகள் 
சாதவாஹனர் தாக்குதறை முறியடிக்கப பேயன்பேடடன. இக்கார்ணத்தால் 
தான், தக்கா்ணம் முழுவறதயும் தமது அடிக்கீழ்பபேடுத்திய 
சாதவாஹனரும் தமிழகத்றத ்வன்று ஆைவில்றை. தமிழ் ்வநதரது 
்பேராற்ைறை உ்ணர்நதிருநத சாதவாஹனர் கி.பி.இரணடாம் 
நூற்ைாணடில் ்சஙகுடடுவ்னாடு நெடபுப பூணடிருநதது இயல்போன 
ஒன்று என்பேது எளிதில் புைபபேடும்.

கி.மு.இரணடாம் நூற்ைாணடின் ்தாடக்கத்தில் கலிஙகத்றத 
ஆணட கார்வைர் என்னும் வல்ைரசர் ஒருவர் ஹத்திகும்போ என்னும் 
இடத்தில் ஒரு போறையில் முக்கியமான கல்்வடடு ஒன்றிறனச 
்சதுக்கி றவத்துள்ைார். இக்கல்்வடடு சுமார் கி.மு. 175-இல் 
்சதுக்கபபேடடது என்று ்காள்ைைாம்.9 இக்கல்்வடடில் சிை மிக 
முக்கியமான ்சயதிகள் கூைபபேடடுள்ைன:

1. கார்வைர் போடலிபுத்திரம் வறர பேறட ்காணடு ்சன்று 
்வன்று மீணடவர்.

2. கிழக்கு ்நொக்கி முன்்னறி வநத சாதவாஹனர் பேறடகறை 
முறியடித்து விரடடினவர்.

3. இக்கல்்வடடுச ்சதுக்கபபேடுவதற்கு 113 ஆணடுகளுக்கு 
முன்பு தமிழக ்வநதர் அறமத்துக் ்காணடிருநத 
இராணுவத் தற்காபபுக் கூடடறமபபிறனத் தகர்த்து 
எறிநதவர். 

இறவ்யயன்றி ்வறு சிை ்சயதிகளும் இக்கல்்வடடில் 
கூைபபேடடுள்ைன. என்ைாலும், இறவ்ய இவவாயவிற்குப 
்போதுமானறவயாகும். 

கி.மு. 175-இல் ்சதுக்கபபேடட இக்கல்்வடடின் பேடி, 113 
ஆணடுகளுக்கு முன்பு தமிழக ்வநதர் தம்மிறட்ய ஒரு கூடடு 
ஒபபேநதம் ்சயது ்காணடிருநதிருபபோர்க்ையானால் அது                                               
கி.மு. 288-ல் நெறடமுறைக்கு வநதிருக்க ்வணடும். அது ்மைரியப 
்பேரரசில் பிநதுசாரர் ஆடசிக் காைமாகும். பிநதுசாரர் ்தன்னாடடின் 
மீது பேறட்யடுத்து றமசூர் வறரயில் ்வன்று தமது ்பேரரசில் 
்சர்த்துக் ்காணடறம வரைாைறிநதது. அப்போது அம்்மைரியர் 
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தாக்குதறைச சமாளிக்க்வ தமிழக ்வநதர் கூடடு ஒபபேநதம் ்சயது 
்காள்ைபபேடடது என்பேது ் தளிவு. இக்கூடடணியின் தறைவர்கைாக்வ 
்சரன் ்சஙகுடடுவனும், ஆரியபபேறட கடநத ்நெடுஞ்சழியனும் 
வடவர்க்ைாடு ்போர் ்சயதார்கள் என்று கருதைாம். இக்கூடடணி 
்தாடஙகிய்போது அதில் ்சர, ்சாழ, போணடியர், சதிய புத்ரர் 
(அதியர்) ஆகிய நொல்வர் இருநதிருக்க ்வணடும். காைப்போக்கில் 
சதிய புத்ரர் ்சல்வாக்குக் குன்றி, போணடியருக்கு அடஙகி வாழ்வ, 
கூடடணியில் ் சர, ் சாழ, போணடியராகிய மூவ்ர அஙகம் வகித்தனர். 
இம்்மைரியர் பேறட்யடுபறபேயும், மூ்வநதரும் தமிழகத்தின் 
எல்றைறயக் காத்து வநதறதயும் மாமூைனார் பின்வரும் அகநொனூற்றுப 
போடைடிகளின் வழி குறிபபிடடுள்ைார்:

முரண் மிகு வடுகர முன்னுை, ம�ொரியர
்்தன்திடெ �ொதிரம் முன்னிய வரவிறகு
விண்ணுை ஓங்கிய பனி இருங் குன்ைதது,
ஒண் கதிரத திகிரி உருளிய குடைத்த
அடை இைநது, அவமரொ ்ென்ைனர (281:8-12)

்ென்ைொர என்பு இலர - ம்தொழி! - ்வன்றி்யொடு
......................................
்தமிழ்கழு மூவர கொக்கும்
்�ொழி ்பயர ம்தஎத்த பல் �டல இைநம்த  (31:12.14-15)

இபபோடைடிகள், நிகழ் காைத்தில் தமிழக ்வநதர் கூடடணிறயக் 
குறிபபிடுவதால், மாமூைனார் காைத்தில் கூடடணி இருநதது என்று 
்காள்ை ்வணடியுள்ைது. என்வ, மாமூைனார் காைம் கி.மு. 
மூன்ைாம் அல்ைது இரணடாம் நூற்ைாணடு என்று அறியைாம். ் மலும், 
இக்கூடடணியின் வலுறவத் தகர்த்த தற்்பேருறமறயக் கார்வைர் 
போராடடிக்்காள்கிைார். இதறன ஹத்திகும்போ கல்்வடடினால் 
அறியமுடிகின்ைது.

ஆக்வ, சஙக இைக்கியத்திலிருநது அறியக்கூடிய விைக்கமான 
அரசியல் ்சயதிகளுக்கு முற்பேடட தமிழகத்தில் நிகழ்நதவற்றை 
சுருக்கமாகக் கா்ணைாம். 1.கி.மு.4-ஆம் நூற்ைாணடில் ்மகஸ்தனிஸஜும், 
்கைடில்யரும் போணடியர் அரறசப பேற்றி அறிநதிருநதனர்; 2. கி.மு. 
மூன்ைாம் நூற்ைாணடில் பிநதுசாரர் ்தன்னகத்றதப பேறட்யடுத்துத் 
தாக்கிய காைத்தில் தமிழ் ்வநதர்கள் ஒரு தற்காபபு ஒபபேநதம் ்சயது 
்காணடு ராணுவ ஒற்றுறமயால் ்மைரியர் பேறட்யடுபறபே 
முறியடித்தனர்; 3. கி.மு. மூன்று அல்ைது இரணடாம் நூற்ைாணடில் 
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சாதவாஹனர் தமிழ்நொடடின் மீது தாக்குதல் நெடத்திய்போது ் சரமன்னர் 
தறைமயில் ஐம்்பேரும் ்வளிரும் ்சர்நது அத்தாக்குதறை 
முறியடித்த்தாடு சாதவாஹனறரயும் ்தாற்கடித்தனர்; 4.கி.மு.
இரணடாம் நூற்ைாணடின் ்தாடக்கத்தில் கார்வைர் தமிழக 
்வநதரது தற்காபபுக் கூடடணிறயத் தகர்த்துவிடடார்.

சாதவாஹனறரத் ்தாற்கடித்த ஐம்்பேரும் ்வளிருக்கும் 
தறைறம பூணட உதியன்்சரல், ்பேருஞ்சாற்று உதியன் ்சரல் என்ை 
புகழ்ப்பேயர் ்காணட ்சரமன்னன். இவன் ்வறு; பேதிற்றுபபேத்து 
இரணடாம் பேத்துப பேதிகத்தில் இமயவரம்பேனின் தநறதயாகப 
்பேசபபேடும் உதியன் ்சரல் ்வறு. இமயவரம்பேனின் தநறத, 
்பேருஞ்சாற்று உதியன் ்சரலுக்கு ஏைத்தாழ இரணடு 
நூற்ைாணடுகளுக்குப பிநதியவன். இனி, மூ்வநதர் அரசு ஒற்றைப 
்பேரரசாக மாைாறமக்குரிய கார்ணத்றத அறிய சஙககாைச ்சர, 
்சாழ, போணடியர்களின் அரசியல் வரைாற்றிறனக் கா்ணைாம். 

அடிக்குறிப்புக்கள்:
1. அக., 69:10-12; 251:10-14; 281:8-12; புை., 175:6-10.
2. எடுத்தாைபபேடடது, ்க.ஏ.நீைகணட சாஸ்திரி, ்தன்னிநதிய வரைாறு 

(்தாகுதி I), பே.138.
3. ்மைது., பே.138.
4. எடுத்தாைபபேடடது, நெ.சுபரமணயன், தமிழக வரைாறு, பே.40.
5. எடுத்தாைபபேடடது, வி.பி. புரு்ஷாத்தம், சஙக காை மன்னர் காை 

நிறை வரைாறு, பே.50. 
6. ்மைது., பேக். 50-51.
7. ்க.ஏ.நீைகணட சாஸ்திரி, ்தன்னிநதிய வரைாறு (்தாகுதி I), பே.140.
8. நெ.சுபரமணயன், தமிழக வரைாறு, பே.43. 
9. ்க.ஏ.நீைகணட சாஸ்திரி, ்தன்னிநதிய வரைாறு (்தாகுதி I), 

பே.183.
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3. மூவைநதர அரசு ஒற்வறைப் வபரரசாக 
மாறைாவம

1. மூரைநதரகளின் அரசியல் ைரைபாறு:
்தான்று்தாடடுத் தமிழ்நொடடு பேழம்்பேரும் மன்னர்கைான 

முடியுறட மூ்வநதறரச ்சர, ்சாழ, போணடியர் என்று குறிபபிடுதல் 
ஒரு மரபோதலின் முதற்கண ்சர ்வநதரது அரசியல் வரைாற்றிறனக் 
கா்ணைாம்.

(i) சேர சவநதரது அரசியல் வரலொறு:
்சரரது அரசியல் வரைாற்றைப பேற்றிய ்சயதிகள் ்சாழ, 

போணடியர்கறைவிடச சற்று அதிகமாக்வ கிறடத்துள்ைன. இதற்கு 
முக்கியமான கார்ணம் சஙகத் ்தாறக நூல்களுள் ஒன்ைான 
பேதிற்றுபபேத்து முற்றிலுமாக ்சரமன்னர்கைது ்வற்றி, ்காறட 
என்பேவற்றைப பேற்றி்ய ்பேசுகின்ைது. அத்்தாறக நூலில் பேத்துப 
போடல்கறைக் ்காணட பேத்துப பிரிவுகள் இருக்கின்ைன. ஆக அதில் 
நூறு போடல்கள் இருத்தல் ்வணடும். ஆயினும், முதல் பேத்தும் இறுதிப 
பேத்தும் நீஙகைாக இறடபபேடட எடடுப பேத்துக்கள் மடடும் 
கிறடத்துள்ைன. ஒவ்வாரு பேத்தும் ்வவ்வறு புைவர்கைாற் 
போடபபேடடன. அபபுைவர்கள் அபபேத்துக்களில் தஙகறை ஆதரித்த 
்சர ்வநதர்கறைப புகழ்நது போடியுள்ைனர். அன்றியும், 
இபபேத்துக்கறை வரிறசப பேடுத்தியுள்ை முறைறயக் காணும்்போது 
அம்மன்னர்களிறட்ய இருநத உைவும் புைபபேடுகின்ைது. ்சரர் 
குைத்தின் பிை கிறைகளின் வரைாறு இன்னும் அறிய இயைாம்ை்ய 
உள்ைது. பேதிற்றுபபேத்தின் உதவி ்காணடு ்சரர் வரைாற்றிறன 
முற்றிலும் எழுதிவிடமுடியாது. சிைபபேதிகாரத்திலும் ்சரர் வரைாறு 
கூைபபேடடுள்ைது. என்ைாலும், அவவிவரஙகறை றவத்துக்கூட ்சரர் 
வரைாற்றை இறடயீடு இன்றி அறிநது ்காள்ளுதல் கடின்ம. 

வஞசியில் ஆணட உதியன் ்சரல் மகன் இமயவரம்பேன் 
்நெடுஞ்சரைாதன் என்பேவன் தாய ்வளியன் ்வணமாள் நெல்லினி 
என்பேவள். அவள் ் வளிர் குைத்றதச ் சர்நதவள். இதனால் சஙககாைத்து 
முடியுறட ்வநதரும் ்வளிரிறட்ய மகட்காணடனர் என்பேது 
விைஙகும். ்வளிர் சிற்ைரசராயிருத்த்ை மரபோயினும், முடியுறட 
்வநத்ராடு ம்ண உைவு ்காணட கார்ணத்தினால், அவர்கைது 
அரசியல், சமூக நிறை உயர்ந்த விைஙகிற்று எனைாம். இமயவரம்பேவன் 
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இமயம்வறர பேறட்யடுத்துச ்சன்று, ஆரியறர ்வன்று இமய 
முகபபில் ்சரர்க்குரிய விற்்காடிறயப ்போறித்து, யவனர்கறைப 
்போரில் ் வன்று சிறைப பிடித்து வநது அவர்கறை விடுவிக்கப ் போன்னும் 
மணியும் ்பேற்ைான். பேறகவரிடம் அவன் றகபபேற்றிய ்போருள்கறை 
தன் தறைநெகரத்திலிருநத எளி்யார்க்குப பேகிர்நதளித்தான். அவன் 
்போர்க்கை ்வற்றியில் சிைநதவன். இச்சரைாதன் ்சாழ ்வநதன் 
்வற்பேஃைடக்றகப ்பேருவிைற் கிள்ளி என்பேவ்னாடு ்பேரும் ்போர் 
புரிநது பேறகவறனயும் ் கான்று தானும் ் போர்க்கைத்்த இைநது ் போனான். 
இைநது ்போன இரு ்வநதருறடய மறனவியரும் ்போர்க்கைத்தி்ை்ய 
க்ணவ்ராடு உடன் உயிர் நீத்தனர். இச்சரல், ஐம்பேத்்தடடு ஆணடு 
ஆடசி புரிநதான்.

இவவிமயவரம்பேன் ஒரு ்சாழ மன்னன் மகைான நெற்்சாற்ண 
என்போறை ம்ணநது இரு புதல்வர்க்குத் தநறதயானான். 
கடல்பிைக்்காடடிய ் சஙகுடடுவனும், இைங்காவடிகளு்ம அவவிரு 
புதல்வர்கைாவர். ஒருமுறை இமயவரம்பேனது அறவக்கைத்திற்கு வநத 
ஒரு ்சாதிடன், தம்பியான இைங்காதான் அரசனாவான் என்று 
கூறினான். இது்கடடு மூத்தவனான ் சஙகுடடுவன் கனன்று ் நொக்க்வ, 
இறையவன் இைவரசுப பேதவிறயயும் துைநது துைவு ்மற்்காணடு 
இைங்காவடிகள் என்னும் ்பேயறர ஏற்று கு்ணவாயிற் ்காடடத்தில் 
தஙகியிருநதான். அவ்ன, பிற்காைத்தில் சிைபபேதிகாரத்றத இயற்றியவன். 
உதியன் ்சரலுக்கு இமயவரம்பே்ன அல்ைாமல் ்வ்ைாரு மகனும் 
இருநதான். அவன் ் பேயர் பேல்யாறனச ் சல்்கழு குடடுவன் என்பேதாகும். 
இச்சல்்கழுகுடவன் இமயவரம்பேறனயடுத்துச ்சரமன்னன் ஆனான். 
அவன் உம்பேற் காடறடக் றகபபேற்றி அரசில் ்சர்த்துக் ்காணடான். 
அகபபோ என்னும் ்காடறடறயப பிடித்தான். தனது அரறசத் தன் 
குைத்தில் பிைநதவரிறட்ய பேகிர்நது ்காணடான். கீறழக் 
கடலிலிருநதும் ்மறைக் கடலிலிருநதும் களிறுகள் ்காணர்நத நீரில் 
ஒ்ர நொளில் குளித்தவன். அயிறர என்னும் மறைமீது எழுநதருளியிருநத 
இறைவிறய வ்ணஙகினான். அவனது பு்ராகிதர் ்நெடும்போரதாயனார் 
என்பேவறனப பின்பேற்றி அவனும் தவம் ்சயயக் கானகம் ்சன்ைான். 
அவன் இருபேத்றதநது ஆணடுகள் ஆணடான்.

இமயவரம்பேறன அடுத்து, அவன் மகன் ்சஙகுடடுவனுக்குப 
பேதிைாக தம்பி ்சல்்கழுகுடவன் எவவாறு அரசு கடடில் ஏறினான் 
என்பேது விைஙகவில்றை. சிற்ைபபேனான ்சல்்கழுகுடடுவன் ஆடசி 
புரிநது இைநது ் போகும் வறரயில் காத்திருநது ் சஙகுடடுவன் ஆடசிக்கு 
வநதான் என்று கருதுதல் ்வணடும். ஒரு்வறை ்சல்்கழுகுடடுவன் 
்சர அரறசத் தன் குைத்தா்ராடு பேகிர்நது ்காணடான் என்று 
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கூைபபேடுதலின் அவன் அரசுகடடில் ஏறியவுட்ன்ய வஞசிப 
பேகுதிறயச ்சஙகுடவனுக்்க பேகிர்நது விடடு இரு அரசர்களும் ்சர 
நொடடில் ்வவ்வறு பேகுதிகறை ஏைத்தாழ ஒ்ர சமயத்தில் 
ஆணடிருக்கவும் கூடும்.

இமயவரம்பேனுக்கும் ்தவி என்னும் ்வ்ைாரு மறனவியால் 
இரு புதல்வர் இருநதனர். இம்மறனவியின் ்பேயர் ்தவி என்பேதாகும். 
்வைாவிக் ் காமான் பேதுமன் என்று ஒரு ் வளிர் தறைவன் இருநதான். 
அவனுக்கு இரணடு ்பேணகள். அவவிருவருக்கு்ம ்தவி என்பேது 
்பேயர். அதில் ஒருத்தி இமயவரம்பேறனயும், மற்்ைாருத்தி ்சல்வக் 
கடுங்கா வாழி ஆதன் என்போறனயும் ம்ணநதனர். இமயவரம்பேனுக்குத் 
்தவியிடம் பிைநத புதல்வர்கள் கைஙகாயக்கணணி நொர்முடிச ்சரல், 
ஆடு்காடபோடடுச ்சரைாதன் என்பேவர்கைாவர். இவவிருவரில், 
கைஙகாயக்கணணி நொர்முடிச்சரல் என்பேவன் பூமி நொடடிறன ் வன்று 
கடம்பில் ்பேருவாயில் என்னுமிடத்தில் தனது பேறழய பேறகவனான 
நென்னன் என்போறன ்வன்று அவனது கடிமரமான வாறக மரத்றத 
அடி்யாடு ்வடடி வீழ்த்தினான். ்போர்க்கை ்வள்விகள் ்சயதான். 
இவன் முடிசூடடு விழாவின்்போது வழக்கமான கணணியும் முடியும் 
கிறடயாறமயின், கைஙகாயக் கணணிறய அணிநது நொராைான 
முடிறயத் தரித்ததனா்ை்ய இப்பேயர் ்பேற்ைான். இவன் 
இருபேத்றதநது ஆணடுகள் ஆடசி புரிநதான்.

கடல்பிைக்்காடடிய ்சஙகுடடுவன், இமயவரம்பேனக்கும் 
ம்ணக்கிள்ளி என்னும் ஒரு ்சாழ மன்னன் மகளுக்கும் பிைநதவன் 
ஆவான். இவன், சஙககாைச ்சரமன்னர் அறனவருள்ளும் ்பேரும் 
புகழ் ்பேற்ைவன். அவன் தநறதறயயும் விஞசிய ்வற்றிகறை 
அறடநதான். அவன் வட இநதியாவிற்குச ்சன்று பேத்தினிக்கடவுைான 
கண்ணகிக்குக் ்காயில் எடுபபித்து, அதில் நிறுவ ஒரு கல் ்கா்ணர 
்வணடி, வடநொடு ்சன்ைான். அஙகு நூற்றுவர் கன்னர் நெட்போடு 
கனக விசயர் என்னும் சிற்ைரசர்கறை ்வன்ைான். இடும்பில் 
என்னுமிடத்தில் சிை ்வடடுவறர ்வன்ைான்; ்காடுகூறர 
்வன்ைான்; பேறழயன் என்போனது கடிமரமான ்வம்பிறன ்வ்ராடு 
தகர்த்தான்; அவன் மகளிரது ்காயத கூநதறைக் கயிைாகத் திரித்து, 
அவ்வம்பிறன வணடியில் றவத்து இழுத்து வநத யாறனகறைப 
பிணிக்கப பேயன்பேடுத்தினான்; ்நெரி வாயிலில் ்சாழர் குைத்றதச 
்சர்நத ஒன்பேது இைவரசர்கறை ஒருங்க ்வன்ைான்; கடலில் 
ஆதிக்கம் ்சலுத்தி வநத கடம்பேறரக் கடற்்போரில் ்வன்று 
விரடடினான். ஆதைால், கடல் பிைக்்காடடிய ்சஙகுடடுவன் 
என்னும் ்பேயரும் ்பேற்ைான். இவன் இைங்கா ்வணமாள் என்னும் 
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்வளிர்குைப ்பேணற்ண ம்ணநதான். இவன் ஐம்பேத்றதநதாணடுகள் 
ஆடசி புரிநதான். ் சரன் ் சஙகுடடுவனது இமயச்சைவும் கண்ணகிக்குக் 
்காயில் எடுபபித்ததும் சிைபபேதிகாரத்திலும் பேதிற்றுபபேத்தின் 
பேதிகத்திலும்தான் குறிக்கபபேடடிருக்கிைன. ஆனால், பேர்ணர் இயற்றிய 
பேதிற்றுபபேத்துப போடல்கள் ஒன்றிலும் குறிபபிடப பேடவில்றை.  

இச்சஙகுடடுவனுக்குக் குடடுவன் ்சரல் என்று ஒரு புதல்வன் 
இருநதான். அவன் தாய இைங்கா ்வணமாள். பேர்ணர் இயற்றிய 
பேதிற்றுபபேத்து ஐநதாம் பேத்தின் பேதிகத்தில் ்சஙகுடடுவன் தன் மகன் 
குடடுவன் ்சரறைப பேர்ணருக்கு அளித்தான் என்று கூைபபேடுகிைது. 
பேர்ணர், குடடுவன் ்சரறை ஏற்றுக் ்காணடார் என்றும் அபபேதிகம் 
கூறுகிைது; அதாவது அவவிைங்காவிறனத் தமது மா்ணவனாக 
ஏற்றுக்்காணடார் என்பேது கருத்து. குடடுவன் ்சரலுக்குப பிைகு 
்சரநொடடிறன யார் ஆணடார் என்னும் குறிபபுப பேதிற்றுபபேத்தில் 
கிறடக்கவில்றை. குடடுவன் ்சரல் மீது பேதிற்றுபபேத்தில் எநதப 
பேத்தும் போடபபேடவில்றை யாதைால், அவன் அரசாணடானா என்பே்த 
்தரியாது. இமயவரம்பேனிலிருநது ஆடு்காடபோடடுச ்சரைாதன் 
வறர ஆணட ஆறு அரசர்கள் பேதிற்றுபபேத்துச ்சயயுடகள் அறமக்கப 
பேடடுள்ை முறையில் அரசு கடடில் ஏறினர் என்று ்காள்வதில் பேை 
இறடயூறுகள் இருபபேதால் பேதிற்றுபபேத்து அறமபபிற்கும், ்சர 
மன்னர்கள் அரசு கடடில் ஏறிய முறைக்கும் ்தாடர்பு யா்தான்றும் 
இல்றை்யன்று விடுத்த்ை நென்ைாகும். 

ஆடு்காடபோடடுச ்சரைாதன் சிை மறை ஆடுகறைத் தணட 
காரணயத்துக் கள்வரிடமிருநது திரும்பேக் றகபபேற்றினான். அவற்றை 
்மறைக் கறரயிலுள்ை ்தாணடியிற் ்சர்பபித்தான்; பேசுக்கறைத் 
தம்மவரிறட்ய பேகிர்நதான்; குடநொடடிலுள்ை ஓரூறரப போர்பபோர்க்குப 
பேகிர்நதான்; வானவரம்பேன் என்னும் பேடடத்றத ்மற்்காணடான். 
மழவறர ்வன்ைான்; அவன் முப்பேத்்தடடு ஆணடுகள் அரசு 
புரிநதான். இம்மன்னன் தணட காரணயத்திலிருநது ஆடுகறைக் 
்காணடறமயின் ஆடு்காடபோடடுச ்சரைாதன் என்னும் ்பேயர் 
்பேற்ைான் என்று சிைர் கருதுவர். ஆயினும், பேதிற்றுபபேத்து ஆைாம் 
பேத்துபபோடல்களிலிருநது அவன் நொடடியக்கறையில் ்பேரிதும் 
ஈடுபோடுறடயன் என்பேது விைஙகுதைாலும் ‘ஆடு’ என்னும் ்சால் 
‘ஆடட’ த்றதயும் குறிக்குமாதைாலும் அப்பேயர் ்பேற்றிருக்கக் கூடும்.

்வள்ஆவிக் ்காமான் பேதுமனின் மற்்ைாரு மகைான ்தவி 
என்போள் ்சரமன்னன் ்சல்வக் கடுங்காவாழியாதன் என்போறன 
ம்ணநதாள். ஒரு தநறத என்போனுறடய மகள் ் போறையன் ் பேருந்தவிறய 
ம்ணநத அநதுவன் என்போனது மக்ன இச்சல்வக்கடுங்கா. 
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்சல்வக்கடுங்கா தன் நொடடில் பேை ஊர்கறை நிர்மாணித்து, பேறகவறர 
்வன்று, ் வத ் வள்விகள் பேை புரிநது, திருமாலிடம் பேக்தி பூணடிருநது 
அக்கடவுளுக்கு ஓகநதூர் என்னும் கிராமத்றத மாணியமாக விடடுச 
்சங்கால் ்சலுத்தியவன். அவன் தநறதயான அநதுவன் ்சரல் 
இரும்்போறையும் ்சாழன் ்பேருநெற்கிள்ளியும் பேறகவர்கள். 
்சல்வக்கடுங்கா சிக்கற்பேள்ளி என்னும் ஊரில் இைநதான். அவன் 
ஆணடது இருபேநறதநது ஆணடுகள். 

்சல்வக்கடுங்காவிற்குத் ் தவியிடம் ் பேருஞ ் சரல் இரும்்போறை 
என்்ைாரு மகன் பிைநதான். இவன் ்சரரில் இரும்்போறைக் குடிறயச 
்சர்நதவன். இவறன்ய தகடூர் எறிநத ்பேருஞ்சரல் இரும்்போறை 
என்பேர். இவன் தகடூரில் அரசு புரிநது வநத அதியமான் ்நெடுமான் 
அஞசிறய ்வன்று அக்்காடறடறய அழித்துப ்பேரும் புகழ் 
எயதியவன். இச்சயதிகள் அரிசில் கிழார், ்போன் முடியார் முதலிய 
சஙகப புைவர்கள் ்சர்நது எழுதிய தகடூர் யாத்திறர என்னும் 
காபபியத்திற் கா்ணபபேடும்; இவன் ்கால்லி மறையில் ஏறனய 
முடியுறட ்வநதர் இருவறரயும் ்வன்று ்போர் முரறசயும், 
குறடறயயும் றகபபேற்றினான். அரிசில் கிழார் ்பேருஞ்சரல் இரும் 
்போறைறயப பேதிற்றுபபேத்தில் போடியுள்ைார். இவ்ர தகடூர் 
யாத்திறரயில் சிை பேகுதிகறையும் இயற்றியுள்ைார். ஆதைால் 
அக்காபபியம் தகடூர் வீழ்சசியறடநத காைத்தி்ை்ய இயற்ைபபேடடது 
என்பேதில் ஐயமில்றை. ்சல்வக் கடுங்கா, றமயூர்கிழான் மகள் 
்வணமாள் அநதுவன் ்சள்றை என்போறை ம்ணநது புத்திரகா்மஷடி 
என்னும் ்வத ்வள்விறய இயற்றி, இைம் ்சரல் இரும்்போறைறயப 
்பேற்ைான். இவன், கழுவுள் என்னும் இறடயர் தறைவனுறடய 
்காடறடறயத் தகர்த்து அவறன ்வன்ைான். இவன் அறிவுறர 
்கடடு இவனது பு்ராகிதனான போரதாயனார் (போரத்துவாசனார்) 
என்போர் உைகு துைநதார்; அவறரப பின்பேற்றி மன்னனும் உைகு 
துைநதான். இவன் பேதி்னழு ஆணடுகள் அரசு கடடிலில் வீற்றிருநதான்.

இவன் மகன் இைஞ்சரல் இரும்்போறை ்சாழ, போணடிய 
மன்னர்கறை ்வன்ைான்; விசசிமறைத் தறைவறன ்வன்று ஐநது 
்காடறடகறைக் றகபபேற்றினான். ்போத்தி என்னும் புைவறர 
ஆதரித்த ்காப்பேருஞ்சாழன் வஞசியில் ்வன்ைான். வித்றத 
என்னும் புைவறர ஆதரித்த இைம்பேறழயன் மாைன் என்பேவறனயும் 
்வன்ைான். இவன் மநதிர மரபில் கடவுள் வழிபோடு நெடத்தும் 
முறைறய ஏற்பேடுத்தினான்; தனது பு்ராகிதனான றமயூர் கிழானினும் 
மிக்குக் கல்விச சிைபபுறடயவன். இவன், வஞசி நெகரில் ்பேருஞ 
சதுக்கத்துப பூதத்திற்கு வழிபோடு நிறுவினான். பேதிற்றுபபேத்தின் 
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இறுதிபபேத்தான எடடாம் பேத்தில் ்பேருஙகுன்றூர்கிழார் என்னும் 
புைவர் இைஞ்சரல் இரும்்போறைறயப புகழ்நதுள்ைார். 

ஐராவதம் மகா்தவன் ்போன்ை ்தால்்போருளியைார் 
பேதிற்றுபபேத்திற் கிறடக்கும் ்சரர் குைமுறை புகளூரில் கா்ணபபேடும் 
ஒரு தமிழ் - பிராமிக் கல்்வடடுச ்சயதிகைால் வற்புறுத்தப 
்பேறுகின்ைது என்போர். புகளூர் கல்்வடடுக் கூறுவதாவது: 
“யாற்றூறரச ்சர்நத சம்ணமுனி ்சஙகாயபேனது இருக்றக: இக்கல் 
ஆதன் ்சல் இரும்்போறையின் மகன் ்பேருஙகடுங்காவின் மகன் 
இைஙகடுங்கா என்போனால் அவன் இைங்காப பேதவி எயதிய ்போது 
்வடடபபேடடது.”1 இக்கல்்வடடிலிருநது கீழ்க்கணட குைமுறை 
விைஙகும்:

  1. ஆதன்்சல் இரும்்போறை
  2. ்பேருஙகடுங்கர்
  3. இைஙகடுங்கா.
பேதிற்றுபபேத்தில் கீழ்க்கணட குைமுறைத் ்தான்றுகிைது:
  1. ்சல்வக்கடுங்காவாழி ஆதன்
  2. ்பேருஞ்சரல் இரும்்போறை
  3. இைஞ்சரல் இரும்்போறை
இக்கல்்வடடு கி.பி. மூன்று அல்ைது நொன்காம் நூற்ைாணறடச 

்சர்நதது என்பேர் ்தால்்போருளியைார். அரசியல் வரைாற்றுக் 
க்ணக்குபபேடி இம்மன்னர்கள் கி.பி.மூன்ைாம் நூற்ைாணடின் 
முற்பேகுதியில் ஆணடிருக்க ்வணடும். 

பேதிற்றுபபேத்தின் பேதிகஙகள் அபபேத்துக்கள் எழுதப்பேற்ை 
சூழ்நிறைறய விைக்குவ்தாடு மன்னர் ்பேயர், புைவர் ்பேயர், 
மன்னரது ்வற்றிகள், அவர் ஆணட ஆணடுக் க்ணக்கு, புைவர் ்பேற்ை 
பேரிசில் என்பேன கூைபபேடுகின்ைன. இபபேதிகஙகைால் அறிநது ் காள்ளும் 
விவரஙகறைக் கீழ்வரும் பேடடியலில் கா்ணைாம்: 
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ர்சரன் வபயர

பு.
 

வ
பய

ர

ஆ
ட்
சி
க் 

கபா
ை
ம் பபாடிப்வபற்ை பரிசில்

1. உதியன் ர்சரல் - - -
2. இமயைரம்பன்  

வநெடுஞர்சரைபாதன் 

கு
மட்

டூ
ரக்
 

கண
ண

ை
பார

58
 ஆ

ண
டு
கள்

 

உம்பரகபாட்டில் ைரி இல்ைபாமல் 
பிரம்மதபாயமபாக 500 ஊரகள் (38 
ஆணடுகளுக்கு) வதன்ைபாட்டு 
ைருைபாயில் பகுதி (உம்பற்கபாடு - 
யபாவைமவைப்பகுதி)

3. பல்யபாவைச  வ்சல் 
வகழு குட்டுைன்

பபா
வ
ை
க்வ

கள
தம

ை
பார
 

25
 ஆ

ண
டு
கள்

ஒன்பது வபருரைள்வி ரைட்டபின் 
புைைரும் அைர மவையபாளும் 
மவைநதைர.

4. களஙகபாய்க்கணணி 
நெபாரமுடிச ர்சரல் 

கபா
ப்பி

யபா
ற்று

க் 
கபா
ப்பி

யை
பார
 

25
 

ஆ
ண

டு
கள்

நெபாற்பதபாயிரம் வபபாற் கபாசுகள். அரசில் 
பகுதி.

5. கடல்பிைக்ரகபாட்டிய 
வ்சஙகுட்டுைன் 

பர
ண

ர

55
 

ஆ
ண

டு
கள்

உம்பற்கபாட்டு ைருைபாயும், 
இளஙரகபாகுட்டுைன் ர்சரலும் 
(மபாணைைபாக).

6. ஆடுரகபாட்பபாட்டுச 
ர்சரைபாதன்

கபா
க்வ

கப்
பபா

டி
னி

ய
பார
 

நெச
வ
்சள்

வ
ள
ய
பார
 

38
 ஆ

ண
டு
கள்

அணிகைனுக்கபாக ஒன்பது கபாப்வபபான். 
நூைபாயிரம் கபாணம் வபபான். மன்ைன் 
அருகில் வீற்றிருக்கும் உரிவம.

7. வ்சல்ைக்கடுஙரகபா ைபாழி 
ஆதன்

கபி
ை
ர 

25
 

ஆ
ண

டு
கள்

சில்ைவைச வ்சைவுக்கபாக நூைபாயிரம் 
கபாணம் வபபான். நென்ைபா என்னும் 
குன்றின் மீது மன்ைனும் புைைரும் ஏறி 
நின்று கணட நெபாடு முழுைதும். 

8. வபருஞர்சரல் 
இரும்வபபாவை 

அ
ரிசி

ல்
 கி

ழபா
ர 

17
 ஆ

ண
டு
கள்

 

அர்சனும் அரசியும் அரணமவைவய 
விட்டு வைளிரய ைநது அரவ்சப் 
புைைருக்குக் வகபாடுத்தது நூைபாயிரம் 
கபாணம் வபபான். புைைர அரசு துைநது 
மன்ைனுவடய மநதிரியபாைபார.

9. குடக்ரகபா இளஞ ர்சரல் 
இரும்வபபாவை

வ
பரு

ங
கு
ன்
றூ

ரக்
 

கி
ழபா

ர 

16
 ஆ

ண
டு
கள்

 முப்பத்தீரபாயிரம் கபாணம் வபபான்னும்; 
புைைர அறியபாமல் அைருக்கு வீடும் 
வ்சல்ைமும் அளவிைநத அணிகைனும்.
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இபபேரிசில்களின் ்சயதிகறைக் காண்போர் ஒரு ்வறை அறவ 
மிறகக் கூற்றுக்கைாயிருக்கைா்மா என்று ஐயுைக்கூடும். ஆயினும், 
அறவ உணறமயாக்வ இருநதிருத்தல் கூடும். ்போது வரிபபே்ணத்றத 
மன்னன் அல்ைது அரசு எவவறகயில் எவவைவு ்சைவிடுகின்ைது 
என்பேறதக் கணகாணிக்க அக்காைத்தில் தணிக்றக முறை்யான்று 
இல்றை என்பேறத நிறனவு கூர்தல் ்வணடும்.

பேதிற்றுபபேத்தில் கூைபபேடடுள்ை ்சர மன்னர்களில் கீழ்க்கா்ணப 
பேடு்வார் ஆணடிருக்கக் கூடிய காைவறரயறைறய ஏைத்தாழக் 
குறிக்கைாம்: 

(சுமொர் ்கணக்கீடு)
உதியன் ்சரல்  கி.பி.27 (ஏைத்தாழ)
இமயவரம்பேன்  27-85  ”
பேல்யாறனச ்சல்்கழு குடடுவன் 85-110 ”
கைஙகாயக்கணணி நொர்முடிச்சரல்  110-135  ”
்சஙகுடடுவன்  135-190  ”
இக்காைவறரயறை ்சஙகுடடுவன் - கயவாகு உடன் காைக் 

்காடபோடறட அடிபபேறடயாகக் ்காணடு அறமக்கப ்பேறுகின்ைது. 
கயவாகு காைம் ்தரிவதால் ்சஙகுடடுவன் காைம் நிர்்ணயிக்கப 
பேடைாம். பேர்ணர் ்சஙகுடடுவன் காைத்தவர். அவர் ்நெடுநொள் 
வாழ்நத புைவர். ்சஙகுடவன் இமயச ்சைவு, கண்ணகிக்குக் ்காயில் 
எடுபபித்தல் முதலியன ்சயதற்கு முன்்பே இைநதுபேடடவர். அவர் 
காைத்றத ஏைக்குறைய கி.பி. 100-180 என்று ்காள்ைைாம். கபிைர் 
பேர்ணரின் சம காைத்தவர். அவர் ்சல்வக்கடுங்கா அறவக்கைத்தில் 
போரி இைநத பிைகு ் சன்றிருநதவர். ஆறகயால் அவர் கி.பி.175-200-இல் 
அச்சரன் அறவக்கைத்திருநததாகக் ்காள்ைைாம். அச்சரன் மகன் 
்பேருஞ்சரல் இரும்்போறை ஏைக்குறைய கி.பி. 200-217 லும், 
இைஞ்சரல் இரும்்போறை ஏைக்குறைய கி.பி.217-233 லும் ஆடசி 
நெடத்தியதாகக் ்காள்ைைாம்.

்சரமன்னர்கள் இரணடு தறைநெகரஙகளில் இருநது ஆணடனர். 
வஞசி (இன்றைய திருசசி மாவடடத்திலுள்ை கரூர்) உள்நொடடுத் 
தறைநெகரமாகவும், ்தாணடி துறைமுக (மாற்று)த் தறைநெகராகவும் 
விைஙகின. ்சரர் வஞசி இன்றையக் கரூர்தானா என்பேது பேற்றிய 
கருத்து ்வறுபோடுகள் நிைவுகின்ைன. எஸ்.கிருஷ்ணசாமி ஐயஙகார் 
்போன்்ைார் வஞசி என்பேது ்மறைக் கறரயில் உள்ை கிராஙகனூர் 
(திரு அஞறசக்கைம்) தான் என்பேர்.2 ்க.ஏ.நீைகணடசாஸ்திரி ்போன்ை 
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அறிஞர்கள் வஞசி கரூர் தான் என்பேர்.3 பிநறத்யார் கூற்்ை 
வலுவுறடயதாகக் கா்ணபபேடுகின்ைது. ஏ்னனில், கிராஙகனூறர வஞசி 
என்்போர் திருஅஞறசக்கைத்றதத் திருவஞறசக்கைம் என்று மயஙகினர். 
கரூர் அரு்க ்ராமானியக் காசுகள் கிறடபபேதும், தாைமி என்னும் 
கி்ரக்க புவியியைார் ்சரர் தறைநெகறரக் ‘்காரூரா’ என்ைதும், 
கரூர்தான் வஞசி என்று நிறுவப ்போதுமான சான்றுகைாகும். 

்சரர் குைத்தில் இரும்்போறை என்னும் வமிசத்றதச ்சர்நத 
்பேருஞ்சரல் இரும்்போறை, இைஞ்சரல் இரும்்போறை ஆகிய 
இருவரும் பேதிற்றுபபேத்தில் குறிக்கபபேடடுள்ைறம ்வளிபபேறட. 
இவர்கறைத் தவிர ்வறு இரு இரும்்போறைகளும் அரசு 
்சலுத்தியுள்ைனர். அவர்கள் யாறனக்கட்சய மாநதரஞ ்சரல் 
இரும்்போறை, கற்ணக்கால் இரும்்போறை என்பேவர்கள். 
யாறனக்கட்சய ஏைக்குறைய கி.பி. 200-275 இல் ஆடசி 
்சலுத்தியிருக்கைாம். இவவிரும்்போறை ஒரு முறை போணடியன் 
தறையாைஙகானத்து ்நெடுஞ்சழிய்னாடு ்போர் புரிநது பேறகவராற் 
்காடபேடடுச சிறையிலிருநதான். ஆயினும், சிறையிருநத 
அவவிரும்்போறை சிறையினின்றும் தபபிப்போய மறுபேடியும் ்சரர் 
அரசிறன ்மற்்காணட ்சயதியும் கூைபபேடுகின்ைது. கூடலூர்க் 
கிழார் என்னும் புைவர் யாறனக்கட்சய இைநதநொள் ்சயதிகறை 
குறிபபிடடுப போடியுள்ை போடலில் (புை.,229) அம்மன்னன் 
இைநதுபேடடறமக்குப ்பேரிதும் வருநதுகின்ைார். 

அபபோடலில், கூடலூர்க்கிழார் கூறியுள்ை ்சயதிகறை மடடும் 
்காணடு அம்மன்னன் இைநத நொறை நிர்்ணயித்துவிட முடியாது. 
யாறனக்கட்சய ்தாணடியிலிருநது ஆணடிருத்தல் கூடும். அவறனக் 
்கால்லிமறைத் தறைவன் என்று புைவர்கள் ் போற்றுவதால் அவன்நொடு 
அகன்று விரிநததாயிருத்தல் ்வணடும் என்பேது விைஙகும். ஒருமுறை 
அவன், விைஙகில் என்னுமிடத்றதப பேறகவர்களிடமிருநது 
றகபபேற்றினான். அம்மன்னன், ்சாழன் ராசசூயம்்வடட 
்பேருநெற்கிள்ளி்யாடு ்போருதான். அவன், ஐஙகுறுநூறு என்னும் சஙகத் 
்தாறக நூறைக் கூடலூர்க் கிழாறரக் ்காணடு ்தாகுபபித்தான். 
அவன் கபிைறரயும் ஆதரித்தான். 

கற்ணக்கால் இரும்்போறை என்னும் ்சரமன்னன் ்சாழன் 
்சஙக்ணா்னாடு கழுமைம் என்னுமிடத்தில் ்போருது ்தாற்றுப 
பேறகவனால் சிறைப பிடிக்கபபேடடுக் குடவாயிலில் சிறையிருநதான். 
்போயறகயார் என்னும் புைவர், ்சாழன் ்பேருறமகறைப புகழ்நது 
கைவழி நொற்பேது என்னும் நூறைப போடிக் கற்ணக்கால் 
இரும்்போறைறயச சிறைமீடடார். இச்சாழன் ்சஙக்ணான்தான் 
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்பேரியபுரா்ணத்தில் ்சக்கிழாரால் போடப்பேற்ை ்காச்சஙகட 
்சாழன் என்பேவன். ஆனால், ்போயறகயார் என்னும் இபபுைவர் 
்போயறகயாழ்வார் அல்ைர். இக்கற்ணக்கால் இரும்்போறைதான் 
கறடசி இரும்்போறை மன்னன்; இவன் கி.பி.மூன்ைாம் நூற்ைாணடின் 
பிற்பேகுதியில் ஆணடவன் கழுமைத்து நிகழ்நத ்போறரப பேற்றிய 
போடல்கள் புைநொனூற்றில் கா்ணபபேடுகின்ைன.

ஒள்வாள் ்காப்பேருஞ்சரல் இரும்்போறை என்னும் ்சரன் 
சஙககாைத்தில் முன்னதாக்வ அரசு ்சலுத்தியவனாதல் ்வணடும். 
பிை ்சரமன்னர்களில் குடடுவன் ்காறத, ்சரமான் ்காக்்காறத 
மார்பேன், போறை போடிய ்பேருஙகடுங்கா, ்சரமான் மாரி்வண்கா, 
்சரமான் வஞசன் என்்போறரக் குறிபபிட ்வணடும். இவர்களில் 
போறைபோடிய ்பேருஙகடுங்கா கலித்்தாறகயில் போறைக்கலி 
போடியவன்; ்சரமான் மாரி ்வண்கா போணடியன் உக்ரப 
்பேருவழுதி, ராசசூயம் ்வடட ்பேருநெற்கிள்ளி என்பேவர்களின் உடன் 
காைத்தவன். ்சரமான் ்பேருஞ்சரைாதன் இமயவரம்பேன் உடன் 
காைத்தவன்; இவன் ்சாழன் கரிகாை்னாடு ்போருது புைபபுணபேடடு 
நொணித் தற்்காறை ்சயது ்காணடான். 

முடியுறட மூ்வநதரான ் சர, ் சாழ, போணடியர்க்கு உடபேடடுச 
சிற்ைரசர்கைாக ஆஙகாஙகு ஆடசி புரிநது வநதவர்களில் ்வளிர் 
என்னும் கூடடத்தார் முக்கியமானவர்கள். ்தால்காபபியத்திற்கு 
உறரவகுத்த நெசசினார்க்கினியர், இவ்வளிர் என்்போர் அகத்திய்ராடு 
தமிழ்நொடடிற்கு வநதவர்கள் என்று ஒரு வரைாறு கூறுவார். இவர்கள் 
தமிழகத்தில் பேை இடஙகளிலும் பேரவி ஆஙகாஙகுச சிற்ைரசுகறை 
அறமத்துக் ்காணடு ்காடறடகறைக் கடடிக்்காணடு ஆடசி 
்சலுத்தி வநதனர். இவர்கள் ்போரிலும், ஈறகயிலும் மூ்வநதறரயும் 
விஞசிப புகழ் ்பேற்ைனர். இவர்கள் தம்மிறட்யயும் ஒவ்வாரு 
சமயஙகளில் ்வநதர்க்ைாடும் கூடப ்போரிடடவாறு இருநதார்கள்.

்சரநொடடில் ஆணடு வநத ்வளிரில் ஆய என்போன் ஒருவன்; 
அவன் மதுறரக்குத் ்தற்்கயுள்ை ்போதியில் மறைப பேக்கத்தில் 
ஆடசி ்சயதவன். அவன் நொடறடக் கி்ரக்க எழுத்தாைர் தாைமி, 
ஆய (Aioi) என்போறனக் குமரியாணட மன்னன் என்போர்.4 ஆவி 
என்னும் ்சால் ஆய என்று மருவிற்று எனைாம். ்வைாவிக் ்காமான் 
பேதுமன் ஆவியர் குைத்றதச சார்நதவன். பேழனிறய ஆவிநென்குடி 
என்பேர். இறடயர் சாதிறயக் குறிக்கும் ஆயரும், ஆவியரும் 
்தாடர்புறடயவராக இருக்கைாம். ஆறய அணடிரன் என்றும் 
அறிவர்; அவன் ஏணிச்சரி முட்மாசியார் என்னும் புைவறர 
ஆதரித்தவன். ஒரு நொகர் தறைவன் தனக்களித்த நீைத்துகில் ஒன்றை 
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இவன், சிவனுக்குக் காணிக்றகயாகக் ்காடுத்துவிடட ்சயதி 
்பேசபபேடுகிைது. ஆய அணடிரன், ்காஙகர் ்காறன ்வன்று ்மல் 
கடற்பேக்கம் ஓடடினான். அவன், ஆய குடியிலிருநது ஆணடவன். 
அவன் கறட்யழு வள்ைல்களில் ஒருவன். கறட்யழு வள்ைல்கள் 
ஆய, ்பேகன், போரி, காரி, அதியன், நெல்லி, ஓரி என்பேவர்கைாவர். 

ஒைறவயாரால் புகழ்நது போடப்பேற்ை அதியமான் ் நெடுமானஞசி 
தகடூறரயும், குதிறர மறைறயயும் ஆணடவன். அவன் மழவர் 
்காமான். ஒரு முறை இவவள்ைல் சாகாவரம் அளிக்க வல்ை ஒரு 
்நெல்லிக்கனிறயத் தான் உண்ணாது ஒைறவக்கு அளித்த 
்பேருறமயுறடயவன். இவன் மகன் ்போகுட்டமினி என்பேவன். 
அதியமான் ்சரர்க்கு உடபேடடு ஆணட சிற்ைரசனாயினும், 
்காவலூறரயாணட மறையமாறனப ் போரில் ் வன்ைவன். காஞசியில் 
ஆணட ் தாணறடமானிடம் தூது ் சன்ை ஒைறவயார் அதியமாறனப 
புகழ்நது ்பேசித் ்தாணறடமான் பேறடக்கைக் ்காடடிலிலுள்ை 
பேறடக்கைஙகள் பேயன்பேடுத்தபபேடாமல் றவக்கபபேடடிருபபேறதச 
சுடடிக்காடடினார். ்பேருஞ்சரல் இரும்்போறை தகடூர் மீது 
பேறட்யடுத்துச ்சன்று அதியமாறன ்வன்று ்கான்று தகடூறர 
அழித்த ்சயதி தகடூர் யாத்திறரயில் கூைபபேடுகின்ைது.

றவயாவிக் ்காப்பேரும் ்பேகன் மறைநொடடிலுள்ை நெல்லூர் 
என்னும் தறைநெகரிலிருநது ஆணடவன். இவனும் ஆவியர் குடிறயச 
சார்நதவ்ன. இவன் ஒருமுறை குளிரால் நெடுஙகிய மயில் ஒன்றிற்குத் 
தனது ்போர்றவறய அளித்து வள்ைல் என்று ்பேயர் ்பேற்ைவன். 
இவன் தனது மறனயாள் கண்ணகி என்பேவறைத் துைநதிருநதான். 
கபிைர் முதலிய ்பேரும் புைவர்கள் இரநதும் இவன் மனம் 
இரஙகியதாகத் ்தரியவில்றை.

கறட்யழு வள்ைல்களில் ஓரி அல்ைது ஆதன் ஓரி என்பேவனும் 
ஒருவன். இவன் ்கால்லிமறைப பேகுதியின் தறைவன். இவன் 
குதிறரக்கும் ஓரி என்று ்பேயர். இவன் வில் வித்றதயில் சிைநதவன். 
ஆதைால், வல்வில் ஓரி எனவும் அறழக்கபபேடடான். ்காவலூர்ச 
சிற்ைரசனான காரி என்பேவனால் ்போரில் ்கால்ைபபேடடான். 

சஙக காைத்தில் நென்னன் என்னும் ்பேயறரக் ்காணட 
சிற்ைரசர்கள் பேைர் இருநதார்கள். ்சரநொடடின் வட ்மற்குப பேகுதியில் 
ஆணடு ் காணடிருநது கைஙகாயக்கணணியால் ் தாற்கடிக்கபபேடடவன் 
ஒரு நென்னன். ்காஙகா்ணத்றத ஆணட நென்னன் ஒருவன்; அவன் 
புன்னாடடின் மீது பேறட எடுத்தவன். புன்னாடடினர்க்கு உதவியாக 
வநதவன் ஆய எயினன் என்போன்; நென்னனுக்கு ஆதரவு தநதவன் 
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மிஞிலி (அல்ைது ஞிமிலி); போழி என்னுமிடத்தில் இவர்கள் 
்போரிடடார்கள். இப்போரில் ஆய இைநது்போனான். நென்னன் ்வற்றி 
்பேற்ைான். தனது அரணமறனத் ்தாடடத்தில் பேழுத்து விழுநது 
கிடநத ஒரு மாஙகனிறய எடுத்துத் தின்ை குற்ைத்திற்காக ஒரு சிறு 
்பேணற்ணக் ்கான்ை ்காடி்யான் ஒரு நென்னன். இவறன இகழ்நது 
போடி்யார் பேை சஙகப புைவர்கள். ்தாணறட மணடைத்திலுள்ை 
பேல்குன்ைக் ்காடடத்றத ஆணட நென்னன் ்வ்ைாருவன் இவ்ன 
மறைபேடுகடாம் என்னும் போடலின் தறைவன்.

கணடீரக்்காப ்பேருநெள்ளி ்தாடடி மறைறய ஆணடவன். 
அவறனப ்பேரும்போலும் நெள்ளி என்பேர். அவனால் ஆதரிக்கபபேடட 
புைவர் வன்பேர்ணராவார். நெள்ளி வறியவரின் நெணபேன்; கற்்ைாறர 
ஆதரித்தவன்.

குதிறர மறைறய ஆணட வள்ைல் பிடடன் ்காற்ைன். அவன் 
்சரர் பேறடத்தறைவன். ்காஙகர் ்காஙகு நொடடவர். அவர்கள் 
வலிறமயான வீரர்கள். ஏறனய சிற்ைரசர்க்ைாடும் ்சரர்க்ைாடும் 
அவர்கள் அடிக்கடிப ்போரிடடார்கள். 

துளுநொடறடச ்சர்நத ்காசர்கள் (இவர்கள்தாம் அ்சாகர் 
கல்்வடடுக்களில் கணட சதியபுத்ரர் என்று முன் பேக்கஙகளில் 
விைக்கபபேடடுள்ைது). ்சரநொடடின் வடபேகுதிறயப பேை காைம் தஙகிச 
சிை பேகுதிகறைத் தஙகள் ஆளுறகக்குள் அடக்கியவர்கள். இவர்கள் 
சார்பில், ்காஙகு நொடறடயாணட ்காசர்கள் ்காஙகிைங்காசர் 
எனபபேடடார்கள். ்சஙகுடடுவன் காைத்தில் இவர்கள் ்சர நொடடின் 
ஒரு பேகுதிறய ஆணடார்கள்.

கடம்பேர் என்போர் புைநொனூற்றில் தமிழகத்து நொன்கு இராணுவக் 
குடிகளில் ஒருவர் என்று கூைபபேடுவார்கள். அவர்கள் கடம்பே மரமாகிய 
‘்தாற்ை’த்றத வழிபேடடார்கள். முருகன் கடம்பேன் எனபபேடுவான். 
முருகன் கடம்பேரின் குை ்தயவம். இவர்கள், றமசூருக்குத் 
்தற்்கயுள்ை பேகுதிகளில் வாழ்நதவர்கள். இவர்கள், ்மறைக் 
கடற்்காள்றைக்காரர்கள். இவர்கறைச ்சஙகுடடுவன் கடற்்போரில் 
்வன்ைான். தமிழக வரைாற்றின் இறடக்காைத்தில் கல்்வடடுக்கள் 
வாயிைாக அறியபபேடும் மயூரசர்மனின் குடியாகிய கதம்பேர்கள், 
இக்கடம்பேர்களின் வழிவந்தா்ர என்பேதில் ஐயமில்றை.

இதுகாறும் கூறிய கருத்துக்கறை அடிபபேறடயாகக் ்காணடு 
்சர ்வநதர்களின் அரசியல் வரைாற்றை ஒருவாறு அறியமுடிகின்ைது. 
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(ii) சேொழ சவநதரது அரசியல் வரலொறு:
சஙககாைச ்சாழர் வரைாறு  அ்சாகர் கல்்வடடுக்களிலும், 

சஙக இைக்கியத்திலும், பிற்காைச ்சாழர் வரைாறு கலிஙகத்துபபேரணி, 
மூவருைா முதலிய நூல்கைாலும் எணணிைநத கல்்வடடுக்கைாலும் 
புைனாகின்ைது. சிஙகைத்து மகாவமிசமும் இறடக்காைப ்பேரரசுச 
்சாழர் வரைாற்றை அறிய உதவுகின்ைது.

்சாழர் தம்றமச சூரிய குைத்தவர் என்று கூறிக் ்காணடனர். 
தூங்கயி்ைறிநத ்தாடித்்தாட ்சம்பியன், காகநதன், க்வரன், 
மனுநீதிகணட ்சாழன், காற்றை ஆடல் ்காணடவன், சமுத்ரஜித் 
என்்போர் வரைாற்றுத் ்தாடக்ககாைச ்சாழர்கள் ஆவர். ்சாழர்கள், 
தம்றமச சிபி வமிசத்தினர் என்று ்காள்வர்; சிபி வமிசத்தினர் 
்சம்பியர் என்று அறழக்கப ்பேறுவர். மனுச்சாழறனப பேற்றிப 
்பேரியபுரா்ணம் கூறுகிைது. இவன் திருவாரூரிலிருநது ஆணடதாகவும், 
ஒரு கன்றிறனத் ்த்ரற்றிக் ்கான்றுவிடட கார்ணத்திற்காகத் தன் 
மகறன்ய அவவாறு தணடிக்கத் துணிநத நீதிவான் என்றும் 
புகழபபேடடவன். மகாவமிசம், இைஙறகயில் ஆணட ஏைாரா என்னும் 
தமிழ் மன்னன் ஒருவன் இத்தறகய நீதிச ்சயறைப புரிநததாகக் 
கூறுகிைது. இவ ‘வாரூர’ (ஆலூர) ்ன ஏைாராவாதல் கூடுமா என்பேது 
ஆயவிற்குரியது. காகநதன் ்பேயரால் காவிரிபபூம்பேடடினம் காகநதி 
நெகரம் எனபபேடடது. க்வரன் ்சாழ நொடடிற்குக் காவிரிறயக் 
்கா்ணர்நதவன் என்பேது ஒரு கறத.

சஙககாை வரைாற்று நிறையிலிருநது போர்க்கும்்போது ்சாழ 
நொடறட ஆணட முதல் ்சாழமன்னன் உருவபபேஃ்ைர் இைம் ்சட 
்சன்னி என்பேறத அறியமுடிகின்ைது. இவறன இறை்யான் என்றும் 
கூறுவர். இவன் உறையூரிலிருநது ஆணடவன்; அழும்பில் ்வளிரிறட 
மகட்காணடவன். இவன் காைத்தில் ்சாழ அரசு உறையூருக்குச 
சற்று ்மற்்கயிருநது கீறழக்கடல் வறரயில் பேரவியிருநத்த அன்றி, 
காவிரிக்கு வடபோல் ்தாணறட மணடைம் முதலிய பேகுதிகறை 
உள்ைடக்கவில்றை.

இவன் மகனான கரிகாை்ன சஙககாைச ்சாழ மன்னர்களில் 
தறைசிைநதவன். பிற்காைத் தமிழ்ச ்சாழர்களும் ்தலுஙகுச 
்சாழர்களும் தஙகறைக் கரிகாைனின் வழித்்தான்ைல்கள் என்று 
கூறிக்்காள்வதில் ் பேருறமயறடநதனர். சிறுவயதில் எக்கார்ணத்தா்ைா 
இவன் தனக்குரிய அரசிறனயிழநது தன் மாமனான இரும்பிடர்த் 
தறையார் போதுகாபபில் மறைநது வாழ்நது வர்வணடியிருநதது. 
சிறையிலிருநது ஒருமுறை தபபி்யாடிய ்போது ்நெருபபுப பேற்றிக் 
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்காணடதால் கால் கரிநது விட்வ இவன் ்பேயர் கரிகாைன் 
என்ைாயிற்று. இவன் தனது மாமனது உதவி ்காணடு மறுபேடியும் 
உறையூறரக் றகபபேற்றி ஆணடான். அப்போது அவனுக்கு வயது 
ஐநது. ஆயினும் அவன் ஆடசி, நீதியிலும் திைறமயிலும் வழுவாது 
இருநதது.

கரிகாைன் ்தாணறட மணடைம் வறர அக்காைத்தில் 
அடர்நதிருநத காடுகறை அழித்து மக்கள் வாழத்தகுநத நொடாக்கினான். 
இம்முயற்சியில், அவன் சிஙகைத் தீவின் மீது பேறட்யடுத்துச ்சன்று 
்வன்று வநத்போது, சிறைபபிடித்து வநத ்போர்க் றகதிகறைப 
பேயன்பேடுத்தினான். இவன் சிைநத ் போர்வீரன். தஞசாவூரின் அருகிலுள்ை 
்காவில் ்வணணி என்று இப்போழுது அறியபபேடும் ்வணணி 
என்னும் ஊரில், இவன் இரு்பேரும் ்போர்களில் ்வற்றி கணடான். 
முதல் ்வணணிப ்போரில் ்பேருஞ்சரைாதன் என்னும் ்சர 
மன்னறனயும், ஒரு போணடியறனயும், பேதி்னாரு ்வளிறரயும் 
புைஙகணடான். இப்போரில்தான் புைபபுண நொணிய ் பேருஞ்சரைாதன் 
வடக்கிருநது உயிர்விடத் துணிநதான். அப்போது இவறனப போடியவர் 
்வணணிக் குயத்தியார் என்னும் புைவர். மற்்ைாரு ்வணணிப 
்போரில் இவன் கணட ்வற்றியால் தமிழகம் முழுவதும் இவன் 
ஆடசியின் கீழ் வநதது. ்வ்ைாரு சமயத்தில், வாறகப பேைநதறை 
என்னுமிடத்தில் ஒன்பேது சிற்ைரசர்கள் இவனால் ்வல்ைபபேடடனர்.

இவன், புகார் என்னும் காவிரிப பூம்பேடடினத்றதப ்பேரிய 
துறைமுகமாக அறமத்துச ்சாழ அரசின் மாற்றுத் தறைநெகராக 
அறமத்தான். வடக்்கயிருநத அருவாைரும், ்தற்்கயிருநத ஒளியரும் 
இவன் ஆடசிக்குடபேடடனர். சிைபபேதிகாரம் முதலிய நூல்கள், இவன் 
இமயம் வறர பேறட்யடுத்துச ்சன்று இமய முகபபில் புலிக் 
்காடிறயப ்போறித்து வநததாகக் கூறுகின்ைன. உருத்ரன் கண்ணனார் 
என்னும் புைவர் இவன் மீது பேடடினபபோறைறயப போடினார். அதற்கு 
அவர் பேதினாறு ைடசம் ்போற்காசு ்பேற்ைதாக ஒரு கறத கூறும். 
கரிகாைனுக்குத் திருமாவைவன் என்பேதும் ஒரு ்பேயர்.

கரிகாைனுக்குப பின் ்சாழர் வரைாறு மறுபேடியும் 
குழபபேமறடகிைது. அவறன அடுத்துச ் சாழ அரறச ஆணடவர்கறைப 
பேற்றி உடனடியாக அறியமுடியவில்றை. ஆயினும், அடுத்துக் காணும் 
்சாழர் குைமுறை, சஙககாைச ்சாழர் ஆடசி வரன்முறைறய ஒருவாறு 
விைக்கும். இவவரன் முறை சிைபபேதிகாரம், புைநொனூறு முதலிய 
சஙகநூல்களிற் கா்ணபபேடும் குறிபபுக்களிலிருநது ்பேைபபேடுகிைது.

இமயவரம்பேன் தநறதயான உதியன் ்சரலுக்கு உடன் 
காைத்தவன் கரிகாைன். அவனுக்கு ம்ணக்கிள்ளி, ்வற்பேஃைடக்றகப 
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்பேருவிைற்கிள்ளி என்று இருபுதல்வர் இருநதனர். இவர்களில் 
முநதியவன், உறையூரில் இருநது ஆணடவன். அவனுக்கு ்நெடுஙகிள்ளி 
என்று ஒரு மகனும், நெற்்சாற்ண என்்ைாரு மகளும் இருநதனர். 
இநநெற்்சாற்ண, இமயவரம்பேறன ம்ணநது ்சஙகுடடுவறனயும் 
இைங்கா அடிகறையும் ்பேற்ை ்சயதி முன்்பே கூைபபேடடது. 
்நெடுஙகிள்ளியின் மகன் ்பேருநெற்கிள்ளி என்பேவன் ராசசூயம் என்னும் 
்பேரு்வள்வி இயற்றியவன். கரிகாைனது இரணடாவது மகன் 
்வற்பேஃைடக்றக என்போன் புகாரிலிருநது ஆணடான். அவனுக்குக் 
கிள்ளி வைவன், நெைஙகிள்ளி ்சட்சன்னி, மாவைத்தான் என்று மூன்று 
புதல்வர் இருநதனர். கரிகாைன் இைநத்போது நொடடிற் குழபபேம் 
மிகுநதது. அவன் இருமக்களில் மூத்தவனான ம்ணக்கிள்ளி உறையூரி 
லிருநதும், இறையவன் புகாரிலிருநதும் ஆணடனர். ்நெடுஙகிள்ளியும், 
நெைஙகிள்ளியும் ்பேரியபபேன் மகனும், சிற்ைபபேன் மகனுமாயிருபபினும் 
ஒருவ்ரா்டாருவர் பேறகத்துப ்போரிடடு நொடடில் உள்நொடடுப 
்போறர உணடாக்கித் தீஙகு விறைவித்தனர். ்நெடுஙகிள்ளிறயவிட 
நெைஙகிள்ளி ்போரிற் சிைநதவன். அவன் பேைமுறை உறையூறர முற்றுறக 
யிடடான். ஒருமுறை ் நெடுஙகிள்ளி தஙகியிருநத ஆவூர்க் ் காடறடறயயும் 
அவன் முற்றுறகயிடடான். இசசமயஙகளி ்ைல்ைாம் ்காவூர்க்கிழார் 
என்னும் புைவர் இவர்களிறட்ய சநது ்சயவிக்க முயன்ைார். 
இைநதத்தன் என்னும் ஒரு தறைவன், புகாரிலிருநது உறையூர் 
வநதானாக, அவறன ஒற்ைன் என்று தவைாக எணணி யாறனயால் 
இடை முற்பேடட்போது ்நெடுஙகிள்ளியின் சினநதணிவித்துப புைவறரக் 
காத்தவர் ்காவூர்க் கிழா்ரயாவார். காரியாறு என்னுமிடத்தில் 
இவவிரு கிள்ளிகளும் இறுதியாகப ்போருதனர். அப்போரில் 
்நெடுஙகிள்ளி இைநதான். அதனால், அவறனக் காரியாற்றுத் துஞசிய 
்நெடுஙகிள்ளி என்பேர். இப்போரில் கிள்ளிவைவன் சார்பில் நெைஙகிள்ளி 
்போரிடடான்.

்நெடுஙகிள்ளிறய அடுத்து உறையூறர ஆணடவன் அவன் மகன் 
ராசசூயம் ்வடட ்பேருநெற்கிள்ளி. அவன் காைத்தில் ்சர நொடடில் 
மாரி ்வண்காவும், போணடிய நொடடில் உக்கிரப ்பேருவழுதியும் 
ஆடசி புரிநதனர். இவர்கள் யாவரும் கி.பி. மூன்ைாம் நூற்ைாணடின் 
முற்பேகுதியில் வாழ்நதவர்கள். ்தர்வணமறையன் என்னும் ்பேயர் 
்பேற்ை மறையமான் திருமுடிக்காரி ்காவலூறரயும் முள்ளூர் 
மறைறயயும் ஆணடவன். ஒருமுறை இத்திருமுடிக்காரி 
்பேருநெற்கிள்ளிக்கு ஆதரவாகப ்போரில் ஈடுபேடடு, மாநதரன் ்சரல் 
இரும்்போறைறயத் ்தாற்கடித்தான். அதன் பிைகு ்தர்வணமறையன் 
இைநது்போனான். அவன் மகன் திருக்கண்ணன் ்காவலூர்ச 
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சிற்ைரசனானான்; பிைகு ஒரு சமயம், ்பேருநெற்கிள்ளி தனது பேறகவர்க்கு 
அஞசித் தனது சிற்ைரசனான திருக்கண்ணனிட்ம தஞசம் புக 
்வணடியதாயிற்று. இநநிறையில்தான் ்சஙகுடடுவன் ்நெரிவாயில் 
்போரில் ஒன்பேது ்சாழர்கறை ்வன்று ்பேருநெற்கிள்ளிக்கு உதவினான். 
்பேருநெற்கிள்ளி ்சஙகுடடுவனிடம் நெடபுப பூணடான்; அது மடடும் 
அல்ைாமல், உறையூரில் பேத்தினிக் கடவுளுக்குக் ்காவிலும் 
எடுபபித்தான்.

புகாரில் ்வற்பேஃைடக்றகப ்பேருவிைற் கிள்ளிறய அடுத்துக் 
கிள்ளிவைவன் மன்னனானான். அவன் ்போரிலும் ்காறடயிலும் 
சிைநதவன். அவன் போடிய போடல்கள் ்தாறக நூல்களிற் 
கா்ணபபேடுகிைது. ்வள்றைக்குடி நொகனார் என்னும் புைவர் 
்வணடியபேடி அவர்க்குச ்சயக்கடன் வீடு ்சயதான். இவ்ன ஈழத்து 
நொகவாணிகனான வறைவ்ணன் என்போனுறடய மகள் பீலிவறைறய 
ம்ணநதவன்; இவன் அபபீலிவறையால் பிைநத இைநதிறரயன் 
்தாணறட மணடைத்றதக் காஞசியிலிருநது ஆணடான். 
மணி்மகறை கூறும் கறதயினால் ்சாழருக்கும், ்தாணறட 
மணடைத்றத ஆணட திறரயர்க்கும் ம்ணவுைவினால் ஏற்பேடட 
்தாடர்பு அரசியலில் நீடித்தது என்று கருதைாம். இவன் தம்பி 
நெைஙகிள்ளி, ்நெடுஙகிள்ளிறயக் காரியாறு என்னுமிடத்தில் நெடநத 
்போரில் ்வன்று ்கான்ைான். கிள்ளி வைவன் அரசாணடு வநத 
காைத்தி்ை்ய நெைஙகிள்ளி இவ்வற்றிறய எயதினான் என்று கருத 
இட்மற்பேடுகிைது. நெைஙகிள்ளி ஒருமுறை போணடிய நொடடில் ஏழு 
்காடறடகறைக் றகபபேற்றினான். அவனுக்குப ‘புடபேறக, 
‘்சட்சன்னி’ என்னும் ்பேயர்களும் உணடு. அவனது நெணபேரான 
உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தன் என்பேவர் அவறனப ்போர்ச 
்சயல்களில் ஈடுபேடாமல் அறமதியாக ஆடசி புரியுமாறு 
அறிவுறுத்தினான். இவன் தம்பியான மாவைத்தான் அரசு கடடில் ஏறி 
ஆணடானா என்பேது பேற்றி அறியமுடியவில்றை. அவன் கவைாடலில் 
விருபபேம் உறடயவன் என்பேது ஒரு புைநொனூற்றுச (43) ்சயயுைால் 
விைஙகுகிைது.

பிற்காைச ்சாழர்களில் ்தாடக்ககாைத்தில் ஆணட தித்தன் 
தன் மகன் ் போரறவக் ் காப்பேருநெற்கிள்ளி என்பேவ்னாடு பேறகத்தான். 
நொடு கடத்தபபேடட ்போரறவக்்கா, முக்காவனாடடு ஆமூர் மல்ைன் 
என்பேவ்னாடு மற்்போர் புரிநது அவறன ்வன்ைான். அவறனக் 
காதலித்த நெக்கணற்ணயார் என்னும் ்பேணபோற் புைவர் அவறனப 
புகழ்நது போடியுள்ைார். ்காப்பேருஞ ்சாழர் என்னும் இன்்னாரு 
்சாழ மன்னர் தனது இரு புதல்வர்க்ைாடு பி்ணஙகிப ்போரிடடுத் 
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்தாற்று வடக்கிருநது உயிர்நீத்தார். இவரது உயிர் நெணபேரான 
பிசிராநறதயார் என்பேவர் அச்சாழறன ்நெரில் கணடறியாராயினும் 
தாமும் போணடி நொடடிலிருநது ்சாழன் வடக்கிருநத இடத்திற்கு 
வநது வடக்கிருநது உயிர்நீத்தார். இச்சாழ மன்னர் ஒரு காைத்தில் 
இைஞ்சரல் இரும்்போறையால் ்தாற்கடிக்கபபேடடவர்.

சஙககாைத்துச ்சாழமன்னர்கள் அறனவருள்ளும் கறடசியில் 
இருநதவன் ்சஙக்ணான் என்பேவன். இவன் ்சரன் கற்ணக்கால் 
இரும்்போறைறயக் கழுமைம் ்போரில் ்வன்று சிறையிருத்திப பிைகு 
்போயறகயார் கைவழி நொற்பேது போடித் தன்றனப புகழ்வ அச்சரற்குச 
சிறை வீடு ்சயதான். இவன்தான் ்காச்சஙகட ்சாழன் என்பேவன். 
இவன் வரைாறு ்பேரிய புரா்ணத்தில் கூைபபேடடுள்ைது. இவன் கி.பி. 
மூன்ைாம் நூற்ைாணடில் அரசு புரிநதிருக்க ்வணடும். சிைர், இவன் 
கி.பி. ஆைாம் நூற்ைாணடில் இருநததாகக் கூறுதல் ்போருநதாது. 

்காவலூறரயாணட மறையமான்கள் ்சாழர்கடகுடபேடட 
சிற்ைரசர்கள். இவர்கள், கரிகாைன் காைத்தில் இநநிறைறய எயதியிருக்க 
்வணடும். இவர்கள் ்பேரும்போலும் ்சாழர்பேறடத் தறைவர்கைாய 
இருநதனர்; ஆதைால், ்சாழிய ஏனாதி என்னும் பேடடம் ்பேற்ைார்கள். 
இவர்களில், கறட்யழு வள்ைல்களில் ்சர்நத திருமுடிக்காரி ஒருவன். 
இக்காரி, அநத்ணறர ஆதரித்துப புைவறரப ்போற்றியவன்; இவன் 
குதிறரயும் காரி என்னும் ் பேயறரக் ் காணடிருநதது. இவன், ் கால்லி 
மறைத்தறைவனான ஓரியிடம் ்போரிடடு அவறனக் ்கான்ைான். 
இவறன ் வன்ைவன் தகடூறரயாணட அதியமான். இவன் மக்களிருவறரக் 
கிள்ளி வைவன் பிடித்து இடரும்பேடி, யாறனக்கு இடும்்போது 
்காவூர்க் கிழார் குறுக்கிடடு அம்மக்கறைக் காத்தார். காரிக்குப பின் 
்காவலூறர அவன் மகன் திருக்கண்ணன் ஆணடான்.

்தாணறட மணடைத்தில் மாமல்ைபுரத்றதச சுற்றியுள்ை நொடு 
ஓயமானாடு எனபபேடும். இநநொடறடயாணட நெல்லியக்்காடன் ஒரு 
வள்ைல். ்பேகனும் பிைசஙக காை வள்ைல்கள் எழுவரும் இவனுக்கு 
முன்்பே இைநதனர். இவன் குடிறயச ்சர்நத ஒயமான் நெல்லி ஆதன், 
ஓயமான் வில்லி ஆதன் என்னும் இருவரில் பிநதியவன். மாவிைஙறக 
என்னும் மாமல்ைபுரத்றத ஆணடவன்.

்தாணறட மணடைத்றதக் காஞசியிலிருநது ஆணட 
இைநதிறரயர்க்கும், ்சாழவமிசத்திற்கும் ்தாடர் உணடு என்று 
நிறனக்க இடம் தருவது மணி்மகறையில் கூைபபேடும் ஒரு கறத. 
ஆயினும், திறரயர் என்்போர் ்வஙகடத்திற்கு அருகில் வாழ்நத ஒரு 
சிற்ைரசர் குழாம். இவர்களில் சிைர் காஞசியில் இைநதிறரயராக 
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அர்சாசசினர். ்தாணறடயர் ஆணட நொடு ்தாணறட 
மணடைமாகும். இவர்கறைச ்சர்நத ்தாணறடமான் ஒருவறன 
ஒைறவயார் போடினார். சஙககாை இறுதியில் ஆணட ்சாழன் 
்சஙக்ணானுக்கு நெல்ைடி என்னும் மகன் ஒருவன் இருநதான் என்று 
சுநதர ்சாழனின் அன்பில் பேடடயம் கூறுகிைது.

இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருநது ்சாழ ்வநதர்களின் அரசியல் 
வரைாற்றை ஒருவாறு அறிநது்காள்ை முடிகின்ைது. 

(iii) பபாணடிய ரைநதரது அரசியல் ைரைபாறு:
இவர்க்ை முடியுறட மூ்வநதருள் மிகவும் ்தான்றமயானவர் 

என்று சிைர் கருதுவர்; ்மகஸ்தனிஸ், ்கைடில்யர் என்்போர் 
போணடியறர்ய குறிபபிடுகின்ைனர். போணடியர்கள் தமிழ்ச சஙகத்றத 
நிறுவிப புைவர்கறை ஆதரித்தனர். இசசஙகம் முதலில் ்தன் 
மதுறரயிலும், பிைகு கபோடபுரத்திலும், அதன் பிைகு றவறகக்கறர 
மதுறரயிலும் இருநததாகக் கூறுவது மரபுவழிச ்சயதி.

முதற் சஙகத்றதப ்போற்றிய போணடியன் வடிம்பேைம்பே நின்ை 
போணடியன். இவறன மாகீர்த்தி, ்நெடி்யான், நிைநதரு திருவிற் 
போணடியன் என்றும் அறழபபேர். இவன் அறவக்கைத்தில்தான் 
்தால்காபபியம் அரங்கறிற்று. இறையனார் அகப்போருள் உறர 
காயசின வழுதி என்னும் போணடிய்ன முதல் சஙகத்றத நிறுவினான் 
என்று கூறுகிைது. அவவுறரயால் ்கள்வியுறும் போணடியர்கள் 
்வண்தர்ச ்சழியன், முடத்திரு மாைன், உக்கிரப ்பேருவழுதி, 
கடுங்கான் என்னும் அரசர்கள் ஆவர். இவவுறரக் கூற்றுபபேடி, ்தன் 
மதுறரறய விடடு நீஙகிய போணடியர், கபோடபுரத்திலிருநதும் 
அக்கபோடபுரம் கடல் ்காைால் அழிநதுபேட்வ அதன் பிைகு 
றவறகக்கறர மதுறரயிலிருநதும் ஆணடனர் என்பேதும் ்தான்றுகிைது. 
சிைர், கபோடபுரத்றத விடடு நீஙகிய போணடியர் ம்ணலூரில் சிைகாைம் 
தஙகி ஆணடபின், மதுறரக்கு வநதனர் என்று கருதுவர். ம்ணலூர் 
என்னுமிடம் போணடியர் தறைநெகரமாக மகாபோரதத்தில் 
்பேசபபேடுகின்ைது.

வரைாைறிநத முதல் போணடிய மன்னர் றவறகக் கறர மதுறரயி 
லிருந்த ஆணடவர். அவர்களில் காைத்தால் முநதியவன் பேல்யாகசாறை 
முதுகுடுமிப ்பேருவழுதி என்பேவன். அவன் ்பேருவீரன், ்காறடயாளி, 
்வள்வி பேை புரிநதவன், றசவன், அநத்ணர்க்கு ்வள்விக்குடி என்னும் 
கிராமத்றதத் தானமாகக் ்காடுத்தவன் என்று ்வள்விக்குடிச சாசனம் 
கூறும். நொடக நூல் இயற்றிய மதிவா்ணன், நீதிதவைாத ்போற்றகப 
போணடியன், ்சயயுளியற்றுதலில் வல்லுநெனான கடலுள் மாயநத 
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்பேருவழுதி ஆகி்யார் பேணறடக்காைப போணடிய மன்னர்கைாவர். 
இவருள் கறடசியில் கூறியவன் கடல் கடநது ்சல்லும் ்போது கபபேல் 
மூழ்கி இைநதிருக்கைாம்.

ஆரியபபேறட கடநத ்நெடுஞ்சழியன் சிைபபேதிகாரத்தில் 
கூைபபேடுபேவன். இவன் ஏ்தா ஓர் ஆரியபபேறடறய ்வன்ைான். 
இவ்ன, ்காவைறனக் ்கால்ை ஆற்ணயிடடவனாக அக்காபபியம் 
கூறுகிைது. இவன் இைநதபின் மதுறர தீக்கிறரயாயிற்று. அதன்பின் 
்காற்றகயில் இருநது ஆணடு வநத இவன் தம்பி ்வற்றி்வர் 
்சழியன் மதுறரயிலிருநது ஆணடான். இவன் காைத்தில் போணடிய 
நொடடிலும் பேத்தினிக் கடவுள் வழிபோடு ்தாடஙகிற்று. இவ்ன 
சித்திரமாடத்துத் துஞசிய நென்மாைன் என்பேவனாவான்.

சஙககாைப போணடியர்களுள் மிக முக்கியமானவன் தறையாைங 
கானத்துச ்சரு்வன்ை போணடியன் ்நெடுஞ்சழியன் என்பேவனாவான். 
இவன் மிகச சிறு வயதி்ை்ய பேடடத்திற்கு வநதவன். ் சரன் மாநதரன் 
்சரல் இரும்்போறை, திதியன், எழினி, எருறமயூரன், இருங்கா 
்வணமான், ்போருநென், ஒரு ்சாழன் என்போ்ராடு தறையாைங 
கானத்தில் இவன் இடட ்போரில் முற்றிலும் ்வற்றியறடநது 
இரும்்போறைறயயும் சிறைபபிடித்தான். ்வளிருக்கு உரிய மிழறைக் 
கூற்ைம், முத்தூற்றுக் கூற்ைம் என்னும் இடஙகறைத் தன் நொட்டாடு 
இற்ணத்துக்்காணடான். இவனது ் வற்றிகள் சின்னமனூர், ் வள்விக்குடி 
்போன்ை பிற்காைப பேடடயஙகளில் குறிபபிடபபேடுகின்ைன. இவனது 
அறவக்கைப புைவர் மதுறரக்காஞசிறய இயற்றிய மாஙகுடி மருதனார் 
ஆவார்.

புகாரில் கரிகாைன் ஆணட்போழுது மதுறரறயக் கருஙறக 
ஒள்வாட ்பேரும்்பேயர் வழுதி என்பேவன் ஆணடான். நெல்வழுதி, 
கூடகாரத்துத்துஞசிய மாைன் வழுதி, பேன்னாடு தநத மாைன் வழுதி 
(இவன் நெற்றிற்ண என்னும் ்தாறகநூறைத் ்தாகுபபித்தவன்), 
இைவநதிறகப பேள்ளித்துஞசிய நென்மாைன், குறுவழுதி, 
்வள்ளியம்பேைத்துத் துஙசிய ்பேருவழுதி, நெம்பி ்நெடுஞ்சழியன் 
என்னும் சிை சஙககாைப போணடியர்கறைப பேற்றி அறியமுடிகின்ைது. 
ஒல்றையூர் தநத பூதபபோணடியன் அவன் மறனயாள் ்பேருங்காப 
்பேணடு இருவரு்ம புைறம மிக்கவர்கள். மாவன், ஆநறத அநதுவன் 
சாத்தன், ஆதன் அமிசி, இயக்கன் என்்போர் அவன் நெணபேர்கைாவர். 
பூதபபோணடியன் இைநது்போன அன்று ்பேருங்காப ்பேணடு 
தீபபோயநது உயிர் நீத்தாள்.

சஙககாைத்தின் இறுதியில் ஆணட ்பேரிய போணடிய அரசன் 
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கானப்பேர் கடநத உக்கிரப ்பேருவழுதி என்போன். அவனும் புைறம 
சான்ை புரவை்ன. அவன் தறையாைஙகானத்து ்நெடுஞ்சழியனின் 
றமநதன் என்று சிைர் கருதுவதற்குச சான்று இல்றை. மாரி ்வண்கா 
என்னும் ்சரனும், இராசசூயம் ்வடட ்பேருநெற்கிள்ளியும் அவன் 
காைத்தவர்கள், நெணபேர்கள். அகநொனூறு என்னும் ்தாறக நூறை 
உருத்ரசன்மன் என்பேவரால் அவன் ்தாகுபபித்தான். இறையனார் 
அகப்போருள் உறர அவ்ன கறடசி சஙககாைப போணடிய மன்னன் 
என்று கூறுகிைது. அவன் கானப்பேர் (காறையார் ்காவில்) 
என்னுமிடத்தில் ்வஙறக மார்பேன் என்னும் சிற்ைரசறன ்வன்று 
அக்்காடறடறயக் றகபபேற்றினான்.

போணடியரின் சிற்ைரசர்களில் தறையாயவன் போரி. கறட்யழு 
வள்ைல்களிலும், வீரத்தாலும், ்காறடயாலும், விடா நெடபோலும் புகழ் 
்பேற்ைவன். கபிைர் என்னும் புைவர் ்பேருமாறன ஆதரித்தவன். 
மதுறரக்குக் கீழ்போலுள்ை பேைம்பு மறைறயயும் அறதச ்சர்நத 
முன்னூறு ஊர்கறையும் ஆணடவன். ஒரு முல்றைக் ்காடி தனக்குப 
பேற்றுக்்காடு இன்றி வாடிய்போது தன் ்தறர அஙகு நிறுத்திவிடடு 
வநத வள்ைன்றமயுறடயவன். போரியின் புகழால் ் போைாறம ் காணட 
முடியுறட மூ்வநதரும் பேைம்பிறன முற்றினர். அப்போரில் கபிைர் 
போரிக்குப ்பேரிதும் உதவினார். மூ்வநதரும் போரிறயப ்போரில் 
்வல்ை இயைாமல் உபோயத்தால் ்கான்ைனர். கபிைர் அவன் மகளிர் 
இருவறரயும் உடன் கூடடிச ்சன்று தக்கார்க்கு ம்ணம் ்சயது 
றவத்தார். பிைகு அபபுைவர் ்சல்வக் கடுங்கா வாழியாதன் என்னும் 
்சரன் அறவக்கைத்திற்குச ் சன்று அஙகு அவனால் ஆதரிக்கப்பேற்ைார்.

நொைடியாரில் கூைபபேடும் முத்தறரயர், வடகிழக்குப பேகுதியில் 
ஆணட அருவாைர், ்தன்போலிருநத ஓவியர், திறரயர், கள்வர், 
பேரதவர், ்காஙகர், ்காசர், ஆயர் என்்போரும் பிைரும் அக்காைத்து 
மற்ை சிற்ைரசுக் குழுக்கைாகும். சிறு குடிவா்ணன், மாவலிவா்ணன் 
என்்போர் மாவிைஙறகப பேகுதியில் ஆணடவர்கள். தமிழகத்திற்குப 
புைம்்பேயிருநத பேை அரச வமிசஙகறையும், கூடடத்தாறரயும் 
சஙககாைத் தமிழர் அறிநதிருநதனர். 

கஙகர், துளுவர், வடுகர், கலிஙகர், வத்தவர், மாளுவர், நூற்றுவர் 
கன்னர், ் மாரியர், மராடடர் என்்போறர அவர்கள் அறிநதிருநதார்கள். 
உத்தரகுரு என்னுமிடம் ஒழிவிைா இன்பேத்திற்குப ்பேயர் ்பேற்ைது. 
நொகர்கள் கீறழ நொடடவர். மி்ைசசர் கடல் கடநத புைத்தார்; கி்ரக்கர், 
்ராமானியர் முதலியவர்கறை யவனர், ் சானகர் என்்ைல்ைாம் அறிநதனர். 
போடலிபுத்திரத்தில் ஆணட ்மைரியரது வலுவும் வன்றமயும் 
அக்காைப புைவரால் ்பேசபபேடடன. 
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்மற்கூறியவற்றிலிருநது போணடிய ்வநதர்களின் அரசியல் 
வரைாற்றை ஒருவாறு அறிநது்காள்ை முடிகின்ைது.்மற்கூறிய 
கார்ணஙகள் அறனத்தும் மூ்வநதர் அரசு தனித்தப ்பேரும் ஒற்றைப 
்பேரரசாக மாைாத நிறைறயக் குறிக்கின்ைன. ்மலும் சிை வரைாற்றுக் 
கார்ணஙகறைச சான்றுகைாகக் ்காணடு மூ்வநதர் அரசு ஒற்றைப 
்பேரரசாக மாைாறமறயப பின்வரும் பேகுதியில் விைக்கமாகக் 
கா்ணைாம். 

அடிக்குறிப்புகள்:
1. ஐராவதம் மகா்தவன், சஙக காைத் தமிழ் - பிராமிக் கல்்வடடுகள், 

பேக்.94-95.
2. எஸ். கிருஷ்ணசாமி ஐயஙகார், ்சரன் வஞசி, பே. 98.
3. ்க.ஏ.நீைகணட சாஸ்திரி, ்தன்னிநதிய வரைாறு (்தாகுதி I), பே.196.
4. ்மைது., பே.192.
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4. பாரதப் வபாரும் உணவு ைழஙகுதலும்

போணடவர்க்கும் ்கைரவர்க்கும் நெடநத போரதப்போரில் 
உ்ணாக்்காறட வழஙகிய ்மன்றமக்குரிய ்சர்வநதனாகப புகழப 
பேடடுள்ைவன் உதியஞ்சரல் என்பேவனாவான். இவ்ன பேதிற்றுபபேத்து 
முதைாம் பேத்தின் போடடுறடத்தறைவன் என்கின்ைனர் அறிஞர்.1 
இரணடாம் பேத்தின் பேதிகத்தில், 

இன் இடெ முரசின், உதியஞ்மெரறகு
்வளியன் மவண்�ொள் ெல்லினி ஈன்ை �கன் 
  (பதி. பதது.2:பதிகம்.2-3)

என இரணடாம் பேத்தின் போடடுறடத் தறைவனான இமயவரம்பேன் 
்நெடுஞ்சரைாதனின் தநறதயாக உதியஞ்சரல் குறிபபிடபபேடுவதால் 
இவன் தநறதயான உதியஞ்சர்ை முதற்பேத்தின் போடடுறடத் 
தறைவன் என்கின்ைனர். ்பேருஞ்சாறு வழஙகிய இயல்போல் இவன் 
்பேருஞ்சாறு உதியன் ்சரைாதன் எனப புகழபபேடடான். இவறன 
முரஞசியூர் முடிநொகராயர், மாமூைனார், இைஙகீரனார், ் காடடம்பேைத்துத் 
துஞசிய ்சரமான் ஆகிய புைவர்கள் போடியுள்ைார்கள். இவன் 
்பேருஞ்சாறு வழஙகிய ்சயதிறய, 

அலங்கு உடள்ப புரவி ஐவ்ரொடு சிடனஇ,
நிலம் ்தடலக் ்கொண்ை ்பொலம் பூந தும்டப
  ஈர-ஐம் பதின்�ரும் ்பொருது, களதது ஒழிய,
்பருஞ் மெொறறு மிகு ப்தம் வடரயொது ்கொடுதம்தொய 
  (புைம்., 2:13-16)

என முடிநொகராயரும்,
�ை்பபடைக் குதிடர, �ொைொ ட�நதின்,
துைக்கம் எயதிய ்்தொயயொ ெல் இடெ 
 முதியர்ப மபணிய, உதியஞ்மெரல் 
 ் பருஞ் மெொறு ்கொடுத்த ஞொன்டை, இரும்பல்
கூளிச் சுறைம் குழீ, இருந்தொங்கு,
 குறியவும் ்ெடியவும் குன்று ்தடல�ணந்த 
சுரன்...........................  (அக., 233:6-12)

என மாமூைனாரும் போடியுள்ைனர்.
இவவிருவருள் முரஞசியூர் முடிநொகராய்ர இவ்வநதன் போரதப 

்போரில் உ்ணவு வழஙகியதாகக் குறிபபிடுகின்ைார். ஆனால், 
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மாமூைனா்ரா முதி்யார்க்குரிய அைக்கடறம ்சயத காைத்்த அவன் 
்பேருஞ்சாறு வழஙகியதாகக் குறிபபிடுகிைார். “தமது ஆற்ைல் 
கார்ணமாக விழுபபுண ஏற்று ்மனிறை உைகம் எயதிய அழியாத 
நெல்ை புகறழ உறடய தம் முன்்னார்களுக்குத் தான் ்சயயும் 
அைக்கடறமகறைச ்சயது அவர்கறைப ்பேணுதற் ்போருடடு 
உதியஞ்சரல் என்னும் மன்னன் மிக்க ்சாற்றிறனத் தானம் ்காடுத்த 
்போழுது அவவிடத்்த கரிய பேைவாகிய ்பேயகளின் சுற்ைம் கூடி 
இருநதாற்்போை”2 எனப ் போ.்வ.்சாமசுநதரனார் உறர எழுதினாலும், 
விைக்கக் குறிபபில் “மைபபேறட.... முதியர் என்ைது போணடவர்கறை 
எனக் ்காடலுமாம்”3 என்னும் ்சயதிறயயும் குறிபபிடுகின்ைார். இது 
முரஞசியூர் முடிநொகராயர் கருத்றதத் தழுவி நிற்ைறை உ்ணர 
முடிகின்ைது. ஆனால், இவவிரு போடல்களின் ஆசிரியர் இருவரும் 
உதியன் ்பேருஞ்சாறு வழஙகிய சூழறை இரு்வறுபேடக் 
குறிபபிடடுள்ைனர் என்பே்த உணறம. ்ம்ை குறிபபிடட 
இருபோடல்க்ைாடு, 

ெல் ஆன் பர்பபின் குழுமூர ஆங்கண்-
்கொடைக் கைன் ஏன்ை மகொைொ ்ெஞ்சின் 
உதியன் அட்டில் மபொல ஒலி எழுநது,
அருவி ஆரக்கும் ்பரு வடரச் சில்பபின் (அக.,168:5-8)

என்னும் போடறையும் இற்ணத்்த எண்ண்வணடும். அவன் 
்காறடக் கடன் ்மற்்காணட இயல்பும் வறியவர்க்கு உ்ணவளிக்கும் 
உ்ணவுச சாறை அவன் நொடடில் இருநத ்சயதியும் இபபோடலில் 
குறிபபிடபபேடடுள்ைன. உதியஞ்சரல் ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்த 
்சயதிறய இம்மூன்று போடல்களும் குறிபபிடுகின்ைன. என்ைாலும், 
இம்மூன்று போடல்களும் ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்த சூழறை இடமாகக் 
காடட, மாமூைனா்ரா பிதிர்க்கடன் ்சயத சூழலில் உ்ணவு 
வழஙகியதாகக் குறிபபிடுகின்ைார். அகநொனூற்றின் 168-ஆம் போடறைப 
போடிய ்காடடம்பேைத்துத் துஞசிய ்சரமா்னா இவவிருவரிலும் 
மாறுடடு வறியவர்க்கு உ்ணவளித்த அைக்்காறடயாகக் 
காடடுகின்ைார். சுருஙகக் கூறினால், அவன் ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்த 
்சயதி உணறம்யன்ைாகின்ைது.

்பேருஞ்சாறு வழஙகுதல் என்பேது பேணறடய தமிழ்மரபு. 
்போர்க்காைத்்த ்பேருஞ்சாறு வழஙகுவது ்தால்காபபியரால் ஒரு 
துறையாகக் குறிபபிடபபேடடுள்ைது. ்தால்காபபியர் இத்துறைறய 
வஞசித் திற்ணயுள் ஒன்ைாக,

பிண்ைம் ம�ய ்பருஞ்மெொறறு நிடலயும் 
  (்்தொல்.,புைத.,7:9)
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எனக் குறிபபிடுகின்ைார். இதற்கு “்வநதன் ்போர் தறைக் ்காணட 
பிற்றைஞான்று தா்ன ்போர் குறித்த பேறடயாைருநதானும் 
உடனுணபோன் ்போல்வ்தார் முகமன் ்சயதற்குப பிணடித்து றவத்த 
உணடிறயக் ்காடுத்தன் ்மயின ்பேருஞ்சாற்று நிறை”4 என 
நெசசினார்க்கினியர் ்போருள் கூறியுள்ைார். ்தால்காபபிய மூைவரிகள் 
உ்ணர்த்தும் அடிபபேறடப ்போருள் ்தளிவுபேடவில்றை; என்ைாலும், 
இவவுறரயில் ்மற்்காைாகக் காடடபபேடட பேதிற்றுபபேத்துப போடல் 
சிை ஐயபபோடுகறைத் ்தளிவாக்குகின்ைது.

அருந திைல் �ரபின் கைவுட் மபணியர,
உயரநம்தொன் ஏநதிய அரும் ்பைற பிண்ைம்,
கருங் கட் மபய�கள் டக புடையூஉ ெடுங்க,
்ெயதம்தொர தூஉய நிடை �கிழ இரும் பலி,
எறும்பும் மூெொ இறும்பூது �ரபின்,
கருங் கட் கொக்டக்யொடு பருநது இருநது ஆர
ஓைொ்ப பூட்டக, ஒண் ்பொறிக் கழற கொல்,
்பருஞ் ெ�ம் ்தட்தந்த, ்ெரு்பபுகல், �ைவர
உருமு நிலன் அதிரக்கும் குர்லொடு, ்கொடள புணரநது,
்பருஞ் மெொறு உகுத்தறகு, எறியும் -
கடுஞ் சின மவநம்த!-நின் ்தழங்கு குரல் முரமெ 
  (பதி.பதது.30:34-44) 

இபபோடலுக்கு ‘்பேருஞ்சாற்று நிறை’ என்பே்த துறையாகக் 
குறிபபிடபபேடடுள்ைது. இமயவரம்பேன் ்நெடுஞ்சரைாதனின் தம்பியான 
பேல்யாறனச ்சல்்கழுகுடடுவறனப பேற்றியது இபபோடல். இரத்தம் 
கைநத உ்ணவு பிணடமாக ஏநதபபேடுதல், காக்றகயும் பேருநதும் அறத 
உணணுதல், வீரர்க்குப ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்தற்கு முரசு முழஙகுதல் 
ஆகிய ்சயதிகள் இபபோடலில் உறரக்கபபேடடுள்ைன. இங்க இது 
்சரனின் ்போர்ச்சயல் நிகழ்வாக்வ குறிபபிடபபேடடுள்ைது. 
இபபோட்ைாடு, மாமூைனாரின் அகபபோடைடிகறையும் (233) 
இற்ணத்துப போர்க்கின்ை ்போழுது இரணடும் ஒத்துப்போவறத உ்ணர 
முடிகின்ைது. தம் முன்்னார் ்போருடடுப பிதிர்க் கடனாகப 
்பேருஞ்சாறு பேறடத்த ் சயதியும் ் பேயக் கூடடம் அங்க கூடியிருநத 
நிறையும் மாமூைனாரின் போடலிலும் குறிபபிடபபேடடுள்ைன. என்வ, 
இவவறகபபோடலும் ்போர்க்கைச சூழறை்ய முன்றவக்கின்ைது. 
ஆக்வ ்சரர் மரபின் முன்்னானான உதியன் ்சயதது ்போன்ை்தார் 
்சயறைத்தான் பின்னர் வநத பேல்யாறனச ்சல்்கழு குடடுவனும் 
்சயதுள்ைான் என்பேது இவற்ைால் ்தளிவுபேடுகின்ைது. என்வ, 
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உதியஞ்சரல் ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்தான் என்பேதும் தமிழ்ப ்போர் 
மரபில் இடம்்பேற்ை்தார் ்சயதி்ய ஆகும். மாமூைனாரின் 
இநநிறையினின்றும் ்வறுபேடடு முரஞசியூர் முடிநொகராயர் உதியன் 
்பேருஞ்சாறு ்காடுத்த ்சயறைப போரதப ்போ்ராடு இற்ணத்துக் 
கூறுகின்ைார். 

(i) �ொரப் ச�ொரும் உதியஞ் சேரலின் ்�ருஞ்சேொறும்:
உதியஞ ்சரைாதன் ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்தான் என்பேது 

பேணறடத் தமிழ்ப ்போர் மரபில் இடம்்பேற்ை்தார் நிகழ்்வயாகும். 
உதியஞ ்சரைாதன் என்னும் மன்னனும் ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்த 
்சயலும் ஒத்திருநத ்போதிலும் முரஞசியூர் முடிநொகராயரும் 
மாமூைனாரும் இரு்வறு காைத்தவர் என்பேதால், உதியஞ ்சரறையும் 
இரு்வறு மன்னராகக் ்காள்வர் ஆயவறிஞர்.5 இவவாறு இரணடு 
அரசர்கைாயக் ்காள்வதற்கான அடிபபேறடக் கார்ணம் இரணடு. 
அறவ வருமாறு: 

1. முரஞசியூர் முடிநொகராயர் இறையனார் கைவியல் உறரயில் 
கறடசசஙகப புைவராகக் காடடபபேடுதல்.

2. முடிநொகராயர் உதியனின் ் பேருஞ்சாறு ் காடுத்த ் சயறைப 
போரதப ்போரில் நெடநததாகக் குறிபபிடல். 

இவவிரு கார்ணஙகளின் அடிபபேறடயில்தான் ்பேருஞ்சாற்று 
உதியன், மாமூைனார் போடிய உதியஞ்சரலிலிருநது ்வறுபேடுத்தப 
பேடுகின்ைான். மாமூைனார் பிற்பேடட காைத்தவர் என்பேதால் மடடு்ம 
்பேருஞ்சாறு ்காடுத்த ்சயறைப போரதப்போர் நெடநத காைத்்த 
நிகழ்நத்தனக் கூைமுடியாது. மாமூைனார் தன் காைத்்த நெடநத 
நிகழ்சசியாகக் குறிபபிடாமல் உவறமயாகப பேயன்பேடுத்தும் நிறையி்ை்ய 
குறிபபிடடுள்ைார். இபபேடிபபேடட முன் நிகழ்வுகள் பேை மாமூைனார் 
போடல்களில் இடம்்பேற்றிருபபேறதக் கா்ணைாம். அவவரைாற்றுச 
்சயதிகள் அறனத்தும் மாமூைனார் காைத்தில் நிகழ்நதறவ எனக் 
கருதாதறதப ்போை இறதயும் மாமூைனார் காைத்திற்கு முநறதய 
்சயதியாகக் ்காள்ை்வணடும் ்சவிவழிச ்சயதியான இதறன 
அவர்தம் போடலில் உவறமவழி குறிபபிடடுள்ைார் என்பேதால், இவர் 
சுடடும் உதியஞ்சரைாதனும் முரஞசியூர் முடிநொகராயர் குறிபபிடு 
பேவனும் ஒருவ்ர எனக் ்காள்வதில் தறட்யதும் இல்றை.

போரதப்போர் நெடநத காைத்றத அடிபபேறடயாகக் ்காணடும் 
இறையனார் கைவியல் உறரயில் கறடசசஙகப புைவராக முடிநொகராயர் 
சுடடபபேடடிருபபேறதக் ்காணடும், இபபுைநொனூற்றுப போடல் குறித்து 
இரு்வறுபேடட ஆயவுக் கருத்துகள் ்வளிவநதுள்ைன. 
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போரதப ் போர் நெடநத காைம் பேழறமயானது. இறையனார் கைவியல் 
உறர குறிபபிடும் சஙகச ்சயதிகள் உணறமயானறவ என்னும் 
அடிபபேறடகளில் தமிழிைக்கியத்தின், தமிழரசர்களின் பேழறமறயக் 
காடட ்வணடும் என்ை ்நொக்கில் முரஞசியூர் முடிநொகராயர் சுடடும் 
்சயதிறய உணறம எனக் ்காள்வர் சிை ஆயவறிஞர். இதற்கு 
மறுதறையாகப போரதப்போர் நெடநத காைம் தமிழ் அரசர்க்கு மிகத் 
்தான்றமயானது. இறையனார் கைவியல் உறர சுடடும் ்சயதி 
உணறமயல்ை, அது ஒரு கற்பேறன என்னும் கருத்துக்களின் அடியாக 
வரைாற்று அறிஞர் சிைர் ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்த ்சயதி உணறமயில் 
மரபு பேற்றிக் கூைபபேடட ஒரு கற்பேறனச ்சயதி்ய என்கின்ைனர். 

்சநதமிழ்ச ் சல்வியின் பேதிபபோசிரியர் (1910), மு.இராகறவயஙகார் 
(1947), சு.அ.இராமசாமிப புைவுர் (1950), மா.இராசமாணிக்கனார்(1957), 
புைவர் கா.்காவிநதன் (1989) ஆகி்யார் உதியஞ்சரல் போரதப்போரில் 
உ்ணவு வழஙகிய ்சயதிறய உணறம்யன வலியுறுத்துகின்ைனர். 
்மலும், முரஞசியூர் முடிநொகராயரும் போரதப ்போர் நிகழ்நத 
காைத்தில் வாழ்நதவ்ர என்ை கருத்றதயும் முன்றவக்கின்ைனர். 

உதியஞ்சரல் உ்ணவளித்த ் சயதிறயச சுடடிக்காடடி “இவற்ைால் 
தமிழரசர்கள் போணடவர்க்குத் தக்க சமயஙகளி்ைல்ைாம் உ்ணவளித்து 
உதவியவ்ரன்ை விசயமும் கவனிக்கற்போைதாம்”6 என்கிைார் 
்சநதமிழின் பேதிபபோசிரியர். இறதப ்போை்வ, சு.அ.இராமசாமிப 
புைவரும்,

“உதியஞ ்சரைன் எநதப பேக்கத்திலுஞ ்சர்நது ்போரில் 
ஈடுபேடவில்றை அவன் மிகுதியான உ்ணவுப ்போருடகறைத் திரடடிக் 
்காணடு வடநொடடிற்குச ்சன்ைான்; இரு பேக்கத்துப்போர் 
மைவர்களுக்கும் உ்ணவளித்தான். ்சரன் உ்ணவளித்த சீரிய ்சயைால் 
அவனுறடய ்பேயர் ‘்சரமான் ்பேருஞ்சாற்று உதியன் ்சரைாதன்’ 
என நீணடு நின்ைது. போரதப்போரில் உ்ணவளித்த காறையில் 
இபபுைவர் ்பேருமானும் உடனிருநது உ்ணாக்்காறடறயக் 
கணடுகளித்தார்”7

என்னும் கருத்றதத் ்தரிவிக்கின்ைார். உ்ணறவ இஙகிருநது 
நீணட ்நெடுந்தாறைவு எடுத்துச ்சன்று இருதிைப பேறடயினருக்கும் 
உ்ணவளித்ததாக உணறம நிகழ்வினதாகச சுடடுவது வியபபேளிபபே 
தாக்வ உள்ைது. மா.இராசமாணிக்கனாரும் இ்த சிநதறனப 
்போக்கில் இச்சயதிறய உணறம என்கிைார்.

“புைநொனூற்றில் கூைப்பேற்ை நிகழ்சசிறயக் குறிபபிடடுப 
போடியுள்ைார் இைங்காவடிகள் தமக்குப பேை நூற்ைாணடுகளுக்கு 
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முன்பு வாழ்நத ்சயற்கரும் ்சயறைச ்சயத தமது முன்்னாறன 
உைமாரப போராடடியுள்ைார். எனின் போரதப ்போர் நிகழ்நத காைத்தில் 
உதியன் ்சரைாதன் ்சயத ்சயற்கரும் ்சயல் (்பேருஞ்சாறு 
வழஙகியறம) ்சரமரபினராலும் ்சரநொடடுக் குடி மக்கைாலும் 
வழிவழியாகப ்போற்ைபபேடடிருத்தல் ்வணடும் என்று கருதுதல் 
்போருத்தமாகும்”8

எனப போரதப்போரில் ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்தது ்சயற்கரிய 
்சயல் என்பேறதயும் அது ்சரமரபில் ்சரநொடடில் மரபோகப 
்போற்ைபபேடடு வநதறதயும் சிைபபேதிகாரச ்சயதி வலியுறுத்துகிைது 
என்கிைார் அவர். இவர், தமக்கு முன்வநத பி.டி.சீனிவாச ஐயஙகார், 
்க.ஏ. நீைகணட சாஸ்திரி ஆகி்யார் கருத்துகறை (இது உணறம 
நிகழ்வன்று என மறுத்த அவர்தம் கருத்துகறை) ஏற்றுக் ்காள்ை 
வில்றை. இவறரப ்போை்வ, புைவர் கா.்காவிநதனும் “இபபோடடு 
காைத்தால் பிற்பேடட புைவர்களுள் ஒருவராய மாமூைனாரால் 
போடபபேடடுள்ைது. ஆக்வ, உதியஞ ்சரைாதனின் காைம் நெனிமிகப 
பேறழய காைத்தது ஆதல் இயைாது”9 என்னும் பி.டிசீனிவாச ஐயஙகார் 
கருத்றத மறுத்துப பிற்காைப புைவராகக் கருதபபேடும் மாமூைனாறர 
உதியஞ்சரலின் காைத்தவர் என்கிைார். 

“மாமூைனார், தமிழகம் மூ்வநதர் ஆடசிக்கீழ் முழுறமயாக 
இருநத காைத்தில் வாழ்நதவர்தாம். அதனால் தான், தமிழகத்துக்கு 
அபபோற்பேடட ்வற்று்மாழி வழஙகும் நொடறடக் குறிபபிடும் ்போது, 
‘தமிழ்்கழு மூவர்காக்கும் ்மாழி்பேயர் ்தஎம்’ (அக.,31) எனக் 
குறிபபிட முடிநததது. இவவாறு ்போதுவறகயால் கூறிய்தாடு 
அறமயாது தன் நொடடு எல்றைறய விரிவுபேடுத்தி மறைநத தன் 
முன்்னார் நிறனவாகப ்பேருஞ்சாறு அளித்து, கடம்பேறர ்வன்று 
இறமயத்்த வில் ்போறித்து அக்கார்ணஙகைால், ்பேருஞ்சாற்று 
உதியன் ்சரைாதன் என அறழக்கப ்பேற்ை ்சரர் குைப ்பேரு்வநதன் 
ஒருவறனப போராடடியுள்ைார்.”10

என்னும் புைவர் கா.்காவிநதன், உதியஞ்சரல் போரதப ்போரில் 
்பேருஞ்சாறு ்காடுத்தறதக் குறிபபிடவில்றை. இவன் முன்்னார் 
நிறனவாக்வ ் பேருஞ்சாறு ் காடுத்தான் என்பேறதக் குறிபபிடடாலும், 
மாமூைனாறர உதியஞ்சரலின் காைத்தவராக அவர் ்காள்கின்ைார். 
்மலும், இவர் மாமூைனார் குறிபபிடும் ்மாரியப பேறட்யடுபறபே 
அவரின் சமகாை நிகழ்வாகக் காடடி, “மாமூைனாரும், பிைரும் கூறும் 
்மாரியர் பேறட்யடுபபு, கி.மு.மூன்ைாம் நூற்ைாணடில், பிநதுசாரன் 
்மற்்காணட ் தன்னாடடுப பேறட்யடுபறபே்ய குறிக்கும் என்பேதும், 
ஆக்வ, மாமூைனார் அபபேறட்யடுபபு நிகழ்நத காைத்றத அடுத்து 
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வாழ்நதவ்ர”11 எனக் கூறும் கருத்து உதியஞ ்சரைாதனின் காைத்றத 
மிகமிகப பேழறமயானதாகக் காடடுகின்ைது.

உதியஞ்சரலின் காைம் இத்தறனப பேழறம வாயநததல்ை 
என்பேதுதான் வரைாற்ைறிஞர் எண்ணம். இவன் காைம் பிற்பேடடது 
என்பேதால் தான் இவவறிஞர் இவன் ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்த ்சயல் 
போரதப்போரில் நெடநததன்று என்கின்ைனர். உதியஞ்சரறை மிகப 
பேழஙகாைத்தவன் எனக் காடடும் புைவர் கா.்காவிநதனின் கருத்து 
்பேருஞ்சாறு ்காடுத்த ்சயறைப போரதப ்போருடன் மறைமுகமாக 
இற்ணத்துக் காடடும் ்நொக்கத்றத உள்ளீடாகக் ்காணட்தா 
என்னும் ஐயபபோடறடயும் எழுபபுகின்ைது. 

மரபோய ஆயநத இவவறிஞர் அறனவரும் சஙக இைக்கியம் 
மிகப பேழறமயானது, மூ்வநதர் தமிழகத்தின் மிகப பேழஙகுடிகள், 
தமிழ் இன்ம இநதியத் துற்ணக் கணடத்தின் முதல் இனம் என்னும் 
கருத்துப பின்னணியின் அடியாகத் ்தான்றிய, இயல்போன வரைாற்றுப 
்போக்கிற்குப புைம்போன கருத்துகறை முன்றவத்துள்ைனர். பிைரால் 
அறிவியல் அடிபபேறடயிைான சிநதறனகள் முன்றவக்கபபேடடிருநதாலும் 
இவர்கள் அவற்றைப பேழறமயான மரபுகாடடல் என்னும் அடிபபேறடயில், 
உணறமக்குப புைம்போன ஆயவுகைாகக் கருதி மறுத்துள்ைனர். 

மரபோன இக்கருத்துகளினின்றும் ்வறுபேடட நிறையில்                      
பி.டி.சீனிவாச ஐயஙகார் (1929), ்க.என்.சிவராஐபிள்றை (1932),                                                                      
எஸ்.றவயாபுரிபபிள்றை (1947) ்போன்்ைார் ்பேருஞ்சாறு 
்காடுத்தது போரதப ்போரில் நெடநத நிகழ்வன்று என மறுத்துள்ைனர். 

“உதியன் இருதிைப பேறடயினர்க்கும் உ்ணவளித்தான் எனக் 
கூறுவதன் மூைம் இநதியாவின் ்தன்்காடி முறனறயச ்சர்நத ஓர் 
அரசன் ்காதுறம உ்ணவுணணும் துரி்யாதனன் யுதிஷடிரர் பேறட 
வீரர்களுக்கு உ்ணவு பேறடக்க அரிசிறயயும் அறுசுறவயூடடும் உ்ணவுப 
்போருடகறையும் குரு்ஷத்திரத்திற்குச சுமநது ்சன்ைான் எனக் 
கூறுவதில் உள்ை ்போருத்தமின்றமறய உ்ணராம்ை உறரயாசிரியர் 
அம்மூைவரிகளில் குறிபபோக உ்ணர நின்ை ஒன்றை ்வறுவறகயில் 
விரித்து்ணர றவத்துள்ைார்”12

என பி.டிசீனிவாச ஐயஙகார் வடநொடடவர், ்தன்னாடடவர் 
உ்ணவுபபேழக்க ்வறுபோடறடயும் அரிசி ்போன்ை உ்ணவுப 
்போருடகறை இஙகிருநது எடுத்துச ்சல்வதன் இயைாறமறயயும் 
எடுத்துக் காடடி உறரயாசிரியர் தரும் கருத்றத மறுத்துள்ைார். 
்மலும் இவ்ர இது ்கைரவர் இைநதநொள் ்காணடாடடமாகச 
்சரநொடடில் நெடத்தபபேடட போரதப்போர் குறித்த நொடகத்தின் 
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இறுதியில் நெடத்தபபேடட விருநறத்ய குறிக்கும் என்கிைார். ்மலும், 
போரதப ் போர் நெறட்பேற்ை காைமும் ் பேருஞ்சாறு ் காடுத்த காைமும் 
்வவ்வறு காைஙகள் எனவும் கூறி மறுக்கின்ைார்.13

இவருக்குப பின்னர் இக்கறதக் குறிபறபே ஆராயநத ்க.என்.
சிவராஜபிள்றையும் இது உணறமக்குப புைம்போன ்சயதி என்பேறதக் 
குறிபபிடடுள்ைார். இது உதியன் மீது ஏற்றிக் கூைபபேடட புகழ்க்கறத 
என்கிைார் இவர். ்மலும் கி.மு.1000-இல் போரதப்போர் நெறட்பேற்ைது 
எனவும் கி.மு.1 கி.பி.25-இல் வாழ்நத உதியஞ்சரைாதன் போரதப 
்போரில் உ்ணவளித்தான் என்பேது ்போருநதாது எனவும் 
மறுத்துறரக்கின்ைார்.14

இவவிருவருக்குப பின்னர் தமிழ் ஆராயசசி உைகில் புதுவறகச 
சிநதறனப ்போக்குகறை அறிவியல் அணுகுமுறைகள் சிைவற்றின் 
மூைம் முன் றவத்த எஸ்.றவயாபுரிபபிள்றை, இது மரபு பேற்றிக் 
கூைபபேடட ்சயதி்ய அன்றிப போரதப்போர்க் காைத்்த நெடநத 
சமகாை நிகழ்வல்ை என மறுத்துறரக்கின்ைார். 

“உதியஞ ்சரலின் காைம் கி.பி. 100 என்று ்காள்ளுதல் 
்வணடும். இக்காைத்திற்கும் போரதயுத்தம் நிகழ்நததாகக் கணிக்கபபேடும் 
காைத்திற்கும் எத்துற்ண்யா நூற்ைாணடுகள் இறடபபேடடன ஆதல் 
்வணடும். ஆதைால் போரதப பேறடகளுக்கு இவன் ்சாைளித்திருத்தல் 
இயைாது. ்மலும் ்தன்னாடடிலிருநத அரச்னாருவன் போரதயுத்தம் 
நிகழ்நத குரு்ஷத்திரத்திற்கு உ்ணவுப ்போருள்கறை ்யல்ைாம் 
எடுத்துச ்சன்று அங்க ்போரக் கூடியிருநத பேறடகளுக்்கல்ைாம் 
உ்ணவளித்தான் எனல் சரித்திர முறையில் ஒபபுக் ்காள்ைக் 
கூடியதன்று. அன்றியும் ்சரர்கள் இவவாறு உ்ணவளித்தார்கள் என்ை 
்சயதி வியாச போரதத்தில் கூைபபேடவில்றை”15

எனக் காை ் வறுபோடறடயும் நெறடமுறை்யாடு ஒத்துப்போகாத 
இயல்புக்கு முர்ணான நிறைறயயும், மகாபோரதத்தில் இநநிகழ்சசி 
சுடடபபேடாறமறயயும் எடுத்துக்காடடி இது உணறமச ்சயதி 
அன்்ைனக் கூறுகின்ைார். ்மலும்,  

“உணடி ் காடுத்்தார் உயிர் ் காடுத்்தா்ர’ எனக் கருதி அதனினும் 
்மம்பேடட ்காறட இல்றை என்று உ்ணர்நது அன்னதானம் ்சயது 
வநத இவவரசன் வரைாற்றில் போரதப பேறடகளுக்குப ்பேருஞ 
்சாைளித்தான் என்ை புகழும் ்சர்தல் இயற்றகதா்ன ஆக்வ, 
இப்பேருஞ்சாற்று வரைாறு ஒரு புகழ்சசி மர்பேன்்ை நொம் துணிதல் 
்வணடும். இது பேற்றித் தமிழ் இைக்கியத்தின் ்தான்றமறயத் 
திடடமாய அைத்தல் கூடாது”16
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எனக் கூறி இது புகழ் மரபு, பேழறம போராடடும் மரபு என்பேறதயும், 
இது தமிழிைக்கிய வரைாற்றைத் தீர்மானிக்கும் ஆதாரமன்று என்னும் 
கருத்றதயும் வற்புறுத்துகின்ைார்.

“வீரத்தாலும் ்காறட முதலிய பிை தகுதிகைாலும் ்பேயர் 
சிைநது விைஙகிய ் தசிய வீரர்க்ைாடு ் தாடர்புறடயராக அரசர்கறைக் 
கூறுதல் உைகம் முழுதும் வழஙகிய ஒரு மரபோகும். ஐ்ராபபிய 
அரசர்கள் து்ராஜன் யுத்தத்தில் ்போர் புரிநதவராகக் கருதும் 
வீரர்க்ைாடு ்தாடர்புறடயவராகத் தம்றமக் கூறிக்்காணடனர். 
இது ்போன்ை ஒரு மரபிறன மனத்துள் ்காண்ட முடிநொகராயர் 
தமது அரசறனப போடினார் என்று நொம் ்காள்ளுதல் ்வணடும்”17

என இவவாறு, அரசர்கள் புகழபபேடுவது உைகப ் போதுப்போக்கு 
என்பேறதயும் காடடிப ்பேருஞ்சாற்று நிகழ்றவயும் இம்மரபினுள் 
ஒன்ைாக அடக்குகின்ைார். ்மலும் புைநொனூறு (9), கலித்்தாறக 
(104), சிைபபேதிகாரம் (11:17-22) ்போன்ைவற்றுள் கூைபபேடடுள்ை 
பேஃறுளி யாற்றையும் அது கடைால் ்காள்ைபபேடட ்சயதிறயயும் 
எடுத்துக்காடடிப பேழறம ்போற்றும் மரபு நெம் இைக்கிய மரபோக 
வநதுள்ைறமறய எடுத்துக்காடடிப போரதப்போரில் ்பேருஞ்சாறு 
்காடுத்தான் என்பேறதயும் அம்மரபு வழிபபேடடதாகக் 
குறிபபிடுகின்ைார்.18

இவவறிஞர் மூவரும் தரும் கருத்துகறை எல்ைாம் ஒருஙகிற்ணத்து 
காணும் ்போழுது தமிழ் மரபின் ‘்பேருஞ்சாறு ்காடுத்தல்’ என்னும் 
இயல்போன ்சயல் போரதப ்போருடன் இற்ணத்துக் கூைபபேடடுள்ைது 
என்பேதும், இது பேழறம ்போற்ைல் என்னும் மரபு வழிபபேடட போடல் 
உத்தி என்பேதும் ்தளிவுபேடுகின்ைன. என்வ இறத வரைாற்று 
நிகழ்வாகக் ்காள்ைாமல் பேழறம்போற்றும் மரபுக் கறதயாகக் 
்காள்வ்த ்போருத்தமானது. 

இவவறிஞர்களின் விவாதஙகறை அடிபபேறடயாகக் ் காள்வ்தாடு 
சஙக காை அரசு உருவாக்கச சூழறையும், தமிழக ஆடசியின் நிை 
எல்றைறயயும், ்வநதர் தம் ஆற்ைறையும், போரதப ்போர் நெடநத 
காைம், உதியஞ்சரலின் காைம், குரு்ஷத்திரத்திற்கும் தமிழகத்திற்கும் 
இறடபபேடட ்தாறைவு, வடநொடடில் அன்று நிைவிய ்பேரரசுகள் 
என்னும் இவற்றுடன் இற்ணத்துப போர்பபேதும் இக்கறதச ்சயதி 
்வளிபபேடுத்தும் பேழறம ்போற்றும் புகழ் மரபு உத்திறய்ய 
மடடுமல்ைாது மூ்வநதர் அரசு தனித்தப ்பேரும் ஒற்றைப ்பேரரசாக 
மாைாத நிறைறயயு்ம வலியுறுத்தும்.
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(ii) மூசவநதரும் அரசு உருவொக்்கச் சூழலும்:
சஙக காைம் அரசுகள் ்தான்றி உருவாகத் தறைபபேடட காைம். 

இனக்குழுச சமூக வாழ்வு முறைகளிலிருநது மாறி நிை எல்றைறய 
அடிபபேறடயாகக் ்காணட தறைறமகள் உருவாகி வைரத் 
தறைபபேடட காைம். இனக் குழுசசமூகத் தறைறமயிலிருநது அரசர்கள் 
உருவான காைம். மூ்வநதர் மரபிலும் இ்த சூழறைக் கா்ணைாம். 
இத்தறகறய சஙக காைச சூழலில் உதியன் ்சரல் ்சரர் மரபினுள் 
முதைாம் தறைமுறைறயச சார்நதவன். இவன் குழுமூரிலிருநது 
அரசாணடவன். இது ்சரர்களின் பேறழய தறைநெகரம் என்கிைார் ்க.
என்.சிவராஜபிள்றை.19 இதற்கு முன்்பே ் சரர் மரபில் ் சரமான் கருவூர் 
ஏறிய ஒள்வாள் ்காப்பேருஞ ்சரலிரும்்போறை என்பேவன் கருவூறரக் 
றகபபேற்றி ஆணடு வநததாக அறிஞர் குறிபபிடுகின்ைனர்.20 அவனுக்குப 
பின் குழுமூரிலிருநது ஆணடவன் உதியஞ்சரல். இக்காைத்்த 
கருவூரிலிருநது அநதுவஞ்சரல் இரும்்போறை என்போன் ஆணடு 
வநதான் என்பேறத சு.வித்தியானநதன், 

“இச்சர அரசனுக்குப பின் அநதுவஞ்சரல் இரும்்போறை 
கருவூரிலிருநதும் (புைநொனூறு:13), உதியன் ்சரல் குழுமூரிலிருநதும் 
(புைநொனூறு:2), ஆடசி ்சலுத்தி வநதனர். இவவாறு இருவழிச ்சர 
அரசர் ஒ்ர காைத்தில் ஆணடு வநதறம, உைநறதயிலும் 
அழுநதூரிலுமிருநது கிள்ளி பேரம்பேறரயினரும் ் சன்னி பேரம்பேறரயினரும் 
்சாழ நொடறட ஆணடு வநதறம்யாடு ஒபபிடடு ்நொக்கற்போைது”21

எனக் குறிபபிடுகின்ைார். இ்த கருத்றத மு.இராகறவயஙகாரும் 
்சர்வநதர் தாய வழக்கு பேற்றிய தன் கடடுறரயில் ்வறு வறகயில் 
குறிபபிடுகின்ைார்.

“பேதிற்றுபபேத்துக் கூறும் ்சரறர்யல்ைாம் ஓரிடத்தாடசி ்சயது 
வநத ஒரு கிறையினராக்வ ்காணடு இம்முறை கூறுவதாயின் அது 
சிறிது சிநதித்தற்குரியதாம். அவவாைன்றி, ஈரிடத்தாணடு வநதவராகப 
பேகுத்துக் ்காள்ளுமிடத்து பேைவிடத்துப பேைகிறையினராய ஆணடு 
வநதவராகவும் நொம் அவறரப பேகுத்துக் ்காள்ளுவதால் ்நெருந 
தறட்யன்்ன.”22

எனக் குறிபபிடும் அவர் ்சர ்வநதருள் தறைறமயரசன் ஒருவன் 
்போதுவான தறைநெகரிலிருநதும், ்காக்கிறையினர் ்வறு பேகுதிகளில் 
இருநதும் அரசாணடு வநதனர் எனக் ்காள்கின்ைார். இறத அவர் 
கூறுவது ்வறு ஒரு கருத்றத நிறைநொடட என்ைாலும், இவவாறு இரு 
மரபினராகச ்சரர் ஆணடு வநதனர் என்னும் ்சயதிறய இக்கருத்து 
முன்றவக்கின்ைது. இறதப ்போை்வ ்சாழ அரச மரபிலும் இரு 
குடியினறரக் கா்ணைாம் என்னும் சு.விநதியானநதன்,
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“இருவழிச ்சாழ அரசினர் ்தாடக்கத்தில் உைநறதயிலும் 
அழுநதூரிலும் இருநது ஆணடு வநதன்ரனக் கூைைாம். உைநறத 
அரசர் கிள்ளி என்ை ்பேயறரயும் அழுநதூர் அரசர் ்சன்னி என்ை 
்பேயறரயும் பூணடிருநதனர். ்சன்னி அரசர் ்நெயதல் நிைப 
பிர்தசத்றத்ய ஆணடு வநதனர். இதிலிருநது ஆதிக்காைத்திற் ்சாழ 
அரசர் ஒரு தறைவனுக்கு உடபேடடு வாழாத இருபிரிவினராக 
வாழ்நதன்ரன அறியைாம்”23 எனக் குறிபபிடுகின்ைார். 

இதுகாறும் கணட கருத்துகறை ஒருஙகிற்ணத்துப போர்க்கின்ை 
்போழுது ் சரர், ் சாழர் ஆகிய இருகுடி மன்னரும் வைரத்தறைபபேடட 
காைம் சஙககாைம் என்பேறதயும், இவர்களும் ஏறனய அரச 
மரபினறரப்போல் குழுத் தறைறமயிலிருநது உயர்நதனர் என்பேறதயும் 
உ்ணரமுடிகின்ைது. சஙக காைத்தில் ஒ்ர குடிக்குள்்ையும் (நெைஙகிள்ளி 
- ்நெடுஙகிள்ளி), மூ்வநதர்களுக்குள்ளும், மூ்வநதர் குறுநிை 
மன்னர்களுக்குள்ளும் (மூ்வநதர் x அதியன், போரி, ஓரி) ஏராைமான 
்போராடடஙகள் நெறட்பேற்ைறதச சஙகப போக்கள் காடடுகின்ைன. 
என்வ, சஙககாைம் என்பேது பேை தறைறமகள் தஙகளுக்குள் ்மாதிக் 
்காணடு ஒன்ைன் அழிவில் பிறி்தான்று வைரத் தறைபபேடட காைம். 
இசசூழலில் மிகப்பேரிய ்பேரரசுகள் ஏதும் நிைவவில்றை. தமிழக 
நிைபபேரபபிற்குள்்ை்ய பேைவித அரசுகள் நிைவிய சூழலில் மூ்வநதர் 
பேைபேடப போராடடபபேடடுள்ைனர். ்போதுவாக ்வநதர், குறுநிை 
மன்னர் ஆகி்யாரின் ்காறட, வீர மாணபுகள் மிறகபபேடப 
போராடடபபேடட நிறை சஙகப போக்களின் இயல்போன ் போதுத்தன்றம. 
இநநிறையில் ்காறட ்போற்றும் போடல் உத்தியாக உதியன் ்சரலின் 
்பேருஞ்சாற்றுக் ்காறட போரதப ்போருடன் இற்ணத்துப 
போடபபேடடுள்ைது. இங்க்ய பேைவிதப ்போராடடஙகள் நிைவிய 
காைச சூழலில் தமிழக எல்றைக்குள் பேை அரசுகறையும், வடபுைத்்த 
பேை அரசுகறையும் கடநது ்சன்று ்காடுத்தல் என்பேது இயல்புக்கு 
முர்ணான ஒன்று. என்வ, இது எஸ்.றவயாபுரிப பிள்றை 
குறிபபிடடறதப்போல் போடல் மர்பேயாகும்.

(iii) �ொரதப் ச�ொரும் அது நி்கழநத ்கொலமும்: 
போணடவர் காைத்றதயும், போரதப ்போர் நெடநத காைத்றதயும் 

அறிஞர் பேைர் ஆராயநதுள்ைனர். இவர்கள் முரணபேடட நிறையில் 
காைத்றதக் குறிபபிடுகின்ைார்கள். ்சநதமிழ்ச ்சல்வியின் 
பேதிபபோசிரியர் போணடவர் காைம் 3100க்கு முற்பேடடது என்கிைார்.24 
அ.முத்துத்தம்பிபபிள்றை இன்றைக்கு 4500 வருடஙகளுக்கு 
முற்பேடட்தனவும் கூறுகின்ைார்.25 ஆர்.சி.தத் (Dutt) என்போர்                    
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கி.மு.1400-800 எனவும்26, ஆர்.சத்தியநொதஐயர் கி.மு.1000 எனவும்27 

குறிபபிடுகின்ைனர். இவற்றுள் கி.மு.1000 என்னும் கருத்து பேரவைாக 
ஏற்றுக்்காள்ைபபேடடுள்ைது. ்க.என்.சிவராஜபிள்றையும்28, மா.
இராசமாணிக்கனாரும் இறத ஏற்றுக் ்காணடுள்ைனர். மா.
இராசமாணிக்கனார், 

“போரத நிகழ்சசிகள் நெறட்பேற்ை காைம்....்வறுசிை வரைாற்று 
ஆசிரியர் ஏைத்தாழ கி.மு.1000 என்பேர். என்வ ்பேருஞ்சாற்று 
உதியன் ்சரைாதன் காைமும் ஏைத்தாழ கி.மு. 1000 என்று கூைைாம்.”29 

என்கிைார். உதியஞ ்சரலின் பேழறமறயக் காடடும் ்நொக்கில் 
இவர் இக்கருத்றதக் குறிபபிடடு ஏற்றுள்ைார். ஆனால், உதியனின் 
காைம் அத்துற்ணப பேழறமயானதன்று. முன்னர்ச சுடடிய சஙக காை 
அரசு உருவாக்கச சூழல்கறைக் கருத்திற் ்காணடு போர்த்தால் இது 
மிறகபபேடுத்தபபேடட ்சயதியாக இருபபேது புைனாகின்ைது. தமிழக 
அரசு வரைாற்றை ஆராயநத ்க.என்.சிவராஜபிள்றை உதியன் ்சரலின் 
காைத்றத 1 A.D.25 A.D.30 எனவும், ்க.ஏ.நீைகணட சாஸ்திரியார் 
கி.பி.13031 எனவும் குறிபபிடுகின்ைனர். சு.வித்தியானநதன்                                      
கி.மு. முதைாம் நூற்ைாணறடச சஙக காைத்தின் ்தாடக்க காைமாகக் 
குறிபபிடுகின்ைார். அவரின்,

“பேசும்பூண போணடியன் ஆயநொடறடக் றகபபேற்றியது ஏைக் 
குறைய கி.பி.எழுபேதாம் ஆணடிைாகும். இவனுக்கு முன்பும் பின்பும் 
ஆணட அரசர் ஒவ்வாருவருக்கும் இருபேத்றதநது ஆணடுகள் வறர 
ஆணடனர் எனக் ்காணடு க்ணக்கிடடால் கி.மு.ஐம்பேது ்தாடக்கம் 
கி.பி. இருநூறு வறரயுள்ை காைபபேகுதிறயச சஙக காைம் எனக் 
்காள்ைைாம். என்வ, ்போதுவாகக் கூறுமிடத்துச சஙக நூல்கறைக் 
கி.மு.முதைாம் நூற்ைாணடு ்தாடக்கம் கி.பி.மூன்ைாம் நூற்ைாணடின் 
முற்பேகுதி வறரயுள்ை நூற்ைாணடுகளுக்கு உரியன என வறரயறுக்கைாம்.”32

என்னும் கருத்றத அடிபபேறடயாகக் ்காணடு போர்த்தால், 
கருவூ்ரறிய ஒள்வாள் ்காப்பேருஞ ்சரலுக்குப பின் குழுமூரிலிருநது 
ஆணட உதியன்்சரலின் காைத்றதக் கி.மு.முதைாம் நூற்ைாணடு எனக் 
்காள்ைைாம். இவவாறு, கி.மு.முதைாம் நூற்ைாணறடச சார்நத 
இவறன கி.மு.1000-இல் நெடநத போரதப்போர்க் காைத்தவனாகக் 
காடடுவது எவவறகயிலும் ்போருநதாது. இக்காை முரணும் இக்கறதச 
்சயதி பேழறம போராடடும் போடல் மர்பே என்பேறதயும், இக்கறதயின் 
வழி மூ்வநதர் அரசு ஒன்றைப ்பேரரசாக மாைாத நிறைறயயும் 
வலியுறுத்துகின்ைது.
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(iv) குருசேத்திரமும் தமிழ்கமும்:
போரதப்போர் நெடநத குரு்ஷத்திரம் என்பேது இன்றைய ் டல்லிப 

பேகுதிறய அடுத்த ஹரியானாறவச சார்நதது. இபபேகுதிக்கும் 
தமிழகத்திற்கும் இறடபபேடட ்தாறைவு மிக அதிகமானது. இன்றைய 
சூழலில் அபபேகுதிக்குச ்சல்ை்வ பேை நொடகள் பிடிக்கும் நிறையில் 
எவவித எளிய ்போக்குவரத்து வசதியும் இல்ைாத பேணறடக் காைச 
சூழலில் ஏைத்தாழ 2000 கி.மீ.்தாறைவிலுள்ை அவவிடத்திற்கு 
இச்சர ்வநதன் ்சன்ைான் என்பேது நெம்பிக்றகக்கு அபபோற்பேடட 
்சயதியாக்வ உள்ைது. ்மலும், இவன் உ்ணவுப ்போருடகளுடனும் 
்வணடிய ஆடகளுடனும் அஙகுச ்சன்ைான் என்னும் உறரயாசிரியர் 
கருத்து இயல்புக்கு முர்ணாக உள்ைது.

இத்துடன் மடடுமின்றி மூ்வநதர் தமிழகத்றத ஆணட 
அக்காைத்்தயும் அதற்கு முன்பும் வடக்கில் பேை பேைம் வாயநத 
அரசுகள் ்தாடர்நது ஆணடு வநதுள்ைன. கி.மு.269 முதல் கி.மு.232 
வறர அ்சாகன் ்பேரரசு ்சலுத்தினான். அதன் பின்னர் ஐம்பேது 
ஆணடுகள் மகத நொடறட ஆணடவர் ்மாரிய மன்னர். இவர்களின் 
இறுதிக் காைக்கடட அரசனான பிரஹத்திரதன் என்போன் ஆடசி்யாடு 
்மைரியர் ஆடசிக் காைம் கி.மு.183-இல் முடிவுக்கு வநதது. அதன் 
பின்னர் குஷா்ணர்கள் வட இநதியப ்பேரும்பேரபபில் ஒரு சிை 
நூற்ைாணடு காைம் ஆடசி ்சலுத்தினர். இவவாறு, வட இநதியாவில் 
கி.மு.மூன்ைாம் நூற்ைாணடு முதல் பேல்்வறு அரச இனஙகளும் ஆணட 
காைச சூழலில் இப்பேரரசுகறைக் கடநது உதியன்்சரல் ்சன்ைான் 
என்பேது நெடபபுக்கு முர்ணானது. தமிழ் நொடடி்ை்ய தம் ஆடசிப 
பேரபறபே விரிவுபேடுத்திக் ்காள்ை இயைாத, பேல்வறகபபேடட 
உட்போராடடஙகள் நிைவிய சூழலில் ஒரு மன்னன் வடநொடு வறர 
்சன்று வநதான் என்பேது இயல்போன ்சயைன்று.

இதுவறர ஆராயநத ்சயதிகறை எல்ைாம் அடிபபேறடயாகக் 
்காணடு போர்க்கின்ை ்போழுது, போரதப்போர் நெடநத காைம் மிகப 
பேழறமயான காைம் என்பேதாலும், ்சர, ்சாழ, போணடியர் தம் 
ஆரம்பேகாைம் அபபோரதப்போருக்குப பேை நூற்ைாணடுகள் பிைபபேடடது 
என்பேதாலும், தமிழகத்்த அன்று நிைவிய பேல்வறகபபேடட 
உட்போராடடஙகளுக்கு இறட்ய தறை்யடுக்க ஆரம்பித்த 
மூ்வநதர் மரபில் முதல் மரறபேச சார்நத ஒரு ்வநதன், ்பேராற்ைல் 
வாயநதவனாக மிக ்நெடுந ்தாறைவிலுள்ை குரு்ஷத்திரத்திற்குச 
்சன்ைான் என்பேது நெடபபு நிறைக்கு முர்ணானது என்பேதாலும் 
போரதப்போரில் ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்த ்சயல் உணறமயன்று 
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என்பேறத உ்ணரைாம். இது ் வநதனின் பேழறம ் போற்றும் நெடபபேல்ைாத 
ஒரு புகழ்ச ்சயதியாகும். என்வ, உதியனும் முரஞசியூர் 
முடிநொகராயரும் போரதப ்போர் நெடநத காைத்்த வாழநதவர் அல்ைர் 
என்பேறதயும், போரதப்போரில் ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்தறம ஒரு 
புகழ்க்கறத்ய என்பேறதயும், இதன்வழி மூ்வநதர் அரசு ஒற்றைப 
்பேரரசாக மாைாத சமூக - அரசியற் கார்ணஙகறையும், அதன் 
மாற்ைஙகறையும் உ்ணைராம். 
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பே.349.
3. ்மைது., பே.349.
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24. பேத்திராதிபேர், போணடவர் காைம், ்சநதமிழ்ச ்சல்வி, 3:10; பே.371.
25. ்மைது., 3:10; பே. 371, மற்றும் 3:12, பே.402.
26. R.C.Dutt, Ancient India, pp. 15-20.
27. R. Sathianathaier, A political and cultural History of India, 

volume 1, p.51.
28. K.N.sivaraja Pillai, The Chronology of the Early Tamils, p.104.
29. மா.இராசமாணிக்கனார், காை ஆராயசசி, பே. 7.
30. K.N.sivaraja Pillai, The Chronology of the Early Tamils, in 

the synchronistic Tables, p. 518.
31. ்மைது., பே.518.
32. சு.வித்தியானநதன், தமிழர் சால்பு, பே.42.



முவைைர வி. தழிழ்மாழி 79

5. மூவைநதரும் இமயமும் இலச்சிவைப் 
்பாறிப்பும்

சஙக இைக்கியத்தில் இமயம் பேற்றிய ்சயதிகள் பேரவைாகப 
்பேசபபேடடுள்ைன. சஙகப போக்களில், 

்பொறமகொட்டு இ�யமும், ்பொதியமும், மபொன்மை 
  (புை.,2:24)

இ�யதது ஈண்டி, இன் குரல் பயிறறி (புை.,34:21)

இ�யச் ்ெவ வடர �ொனும் ்கொல்மலொ (அக.,265:3)

வைதிடெ எல்டல இ�யம் ஆக (பதி.பதது.,43:7)

வை புல இ�யம் (சி.ஆ.,48)

என்ைாற் ்போல் பேை இடஙகளில் இமயம் குறிபபிடபபேடடுள்ைது. 
நெற்றிற்ண, குறுந்தாறக, கலித்்தாறக, பேரிபோடல் ்போன்ை பிை 
இைக்கியஙகளிலும் இச்சால் இடம் ்பேற்றுள்ைது. இமயம் என்னும் 
்சால் ஏைத்தாழ பேதி்னடடு இடஙகளிலும், இறமயம் என்னும் 
்சால் கலித்்தாறகயில் மூன்றிடஙகளிலும் கா்ணபபேடுகின்ைன. 
இவவாறு இறமயம் பேற்றி நென்கறிநத தமிழ்ப புைவர்கள் இமயம் 
பேற்றிய ்சயதிகறை மடடு்ம கூறுவ்தாடு நில்ைாமல் அறதத் தமிழ் 
்வநதர்களுடனும் இற்ணத்துக் கூறியிருபபேறதயும் சஙகப போடல்களில் 
கா்ணைாம். இறத ஒருவித மரபோக அவர்கள் றகக்்காணடுள்ைனர்.

வை திடெயதுமவ வொன் ம்தொய இ�யம்,
்்தன் திடெ ஆஅய குடி இன்ைொயின்,
பிைழவது �ன்மனொ, இம் �லர ்தடல உலமக 
  (புை.,132:7-9)

கடழ வளர இ�யம் மபொல,
நிலீஇயர அதட்த, நீ நிலம் மிடெயொமன (புை.,166:33-34)

எனப புகழும் ்நொக்கில் பேைபேட இமயத்துடன் அரசர்கறை 
இற்ணத்துக் கூறுகின்ைனர். இச்சயதி பின்னாளில்,

கைவுள் நிடலய கல் ஓங்கு ்ெடு வடர
வை திடெ எல்டல இ�யம் ஆக,
்்தன்அம் கு�ரி்யொடு ஆயிடை அரெர
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முரசுடை்ப ்பருஞ் ெ�ம் ்தட்தய, ஆர்பபு எழ,
்ெொல் பல ெொட்டைத ்்தொல்கவின் அழித்த 
மபொர அடு ்தொடன்ப ்பொலந்தொரக் குட்டுவ!
   (பதி.பதது.,43:6-11)

ஆரியர துவன்றிய, மபர இடெ இ�யம்
்்தன்அம் கு�ரி்யொடு ஆயிடை
�ன் மீக் கூறுெர �ைம் ்தபக் கைநம்த (பதி.பதது.,11:23-25)

என்்ைல்ைாம் தமிழ் ்வநதர் இநதிய அரசர் பேைரின் ஆற்ைறை 
அழித்து அவர்தம் நொடறடப போழ்பேடுத்தியதாகப போடும் நிறைக்கு 
மாற்ைம் ்பேற்ைது. இவவாறு, தமிழக ்வநதரின் ்போர் மாணபுகள் 
பேைபேடப போராடடபபேடட நிறையில், இமயத்தில் சின்னம் 
்போறித்ததான ்சயதிகளும் போடல்களில் இடம்்பேற்றுள்ைன. 
இவவாறு பேைபேட வைர்நத இமயச சிநதறனயின் உசச நிறை ்சரன் 
்சஙகுடடுவன் இமயத்திலிருநது கண்ணகி சிறைக்குக் கல்்ைடுத்து 
வநதறம்ய எனைாம். இச்சயதி பேதிற்றுபபேத்தின் ஐநதாம் பேத்தின் 
பேதிகத்தில் மடடு்ம இடம்்பேற்றுள்ைது.

ஆரியர அலைத ்தொக்கி, மபர இடெத
்்தொன்று முதிர வை வடர வணங்கு வில் ்பொறிதது,
்வஞ்சின மவந்தடர்ப பிணிதம்தொன்
வஞ்சி................1

வலம் படு முரசிற மெரலொ்தன்
முநநீர ஓட்டிக் கைம்பு அறுதது, இ�யதது
முன்மனொர �ருள வணங்குவில் ்பொறிதது,
ெல் ெகர �ரநட்த முறைதது ஒன்னொர
பணி திடை ்தந்த பொடுெொல் ென்கலம்2

வை புல இ�யதது, வொங்கு விற ்பொறித்த
எழு உைழ திணி ம்தொள், இயல் ம்தரக் குட்டுவன்3

அடு களதது உயரக, நும் மவமல; ்கொடுவரிக்
மகொண்�ொக் குயின்ை மெண் விளங்கு ்்தொடு ்பொறி
்ெடு நீரக் ்கண்டை்யொடு ்பொறித்த
குடுமிய ஆக, பிைர குன்று ்கழு ெொமை4

�லி திடர ஊரநது ்தன் �ண் கைல் ்வளவலின்,
்�லிவு இன்றி, ம�ல் ்ென்று, ம�வொர ெொடு இைம்பை,
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புலி்யொடு வில் நீக்கி, புகழ ்பொறித்த கிளர ்கண்டை,
வலியினொன் வணக்கிய, வொைொச் சீரத ்்தன்னவன்5

்மற்சுடடிய ஐநது போடைடிகளிலும் மூ்வநதர் தம் 
இைசசிறனறயப ்போறித்த ்சயதிகள் போடபபேடடுள்ைன. இவறவநது 
போடல்களும் இைசசிறன ்போறிக்கபபேடட இடத்றதச சுடடுதைால் 
இருவறகபபேடுகின்ைன. முதல் மூன்று போடைடிகளுள் இமயத்தில் ்சர 
்வநதர் இைசசிறன ்போறித்தறதக் குறிபபிடுகின்ைன. ஏறனய 
இரணடில், புைநொனூற்றுப போடல் ்சாழறனயும் போணடியறனயும் 
இற்ணத்து இருவருறடய இைசசிறனகைான புலியும் மீனும் 
்போறிக்கபபேட குன்றுகறை உறடயனவாகடடும் பிைர் நொடு எனப 
புகழ்கின்ைது. இதில், இமயத்தில் இவவிைசசிறனகள் ்போறிக்கப 
பேடடதான ்சயதி குறிபபிடபபேடவில்றை. இறதப்போை்வ, 
கலித்்தாறகயும் பிைர் நொடறடக் றகபபேற்றிய போணடிய மன்னன் 
ஒருவன் அநநொடடில் முன்ன்ம ்போறிக்கபபேடடிருநத புலி, வில் 
இைசசிறனகறை நீக்கி விடடு மீன் இைசசிறன ்போறித்த ்சயதிறயத் 
தருகின்ைது. இவவிரு போடல்களிலும் இைசசிறன ்போறிக்கபபேடட 
இடம் தமிழகமாக்வ குறிபபிடபபேடடுள்ைது.

இபபோடல்கள் தரும் ்சயதிகளின் அடியாகப போர்க்கின்ை 
்போழுது தமிழகச சூழலில் பிைர் நொடறட, ஊறர ்வன்ை மன்னர்கள் 
தம் அரச இைசசிறனறயப பிைறர ் வன்ைதன் அறிகுறியாக அநநொடடு 
மறைகளில் ் போறித்தறை வழக்கமாகக் ் காணடிருநதது புைனாகின்ைது. 
இவவாறு தமிழக அைவில் நிைவிய இம்மரறபே விரிவுபேடுத்தி 
இமயத்தில் ்போறித்ததாகக் காடடியிருபபேது றவதீகத் தாக்கத்தால் 
எழுநத புகழ்மரபு பேற்றிய ஒரு போடல் மர்பே எனைாம். முன் 
பேக்கஙகளில் போர்த்தறதப்போை, அ்சாகனுக்குப பின் வடபுைத்்த 
பேை அரசுகள் வலிறமயுடன் திகழ்நதன. இத்தறகய அரசுகறை 
எல்ைாம் ்வன்று வடநொடு ்சன்று இமயத்்த இைசசிறன பேதிக்கும் 
அைவுக்கு வலிறம வாயநத ்பேரரசுகள் இங்க (தமிழகத்தில்) 
நிைவியிருக்கவில்றை.

மருத விறைவயல் ் பேருக்கத்தின் கார்ணமாகவும், பேன்முகபபேடட 
்போர்களின் கார்ணமாகவும், தறைறமகள் பேைவும் தஙகளுக்குள் 
முடடி்மாதிக் ்காணடு அரசுகள் வைரத்தறைபபேடட காைம் 
சஙககாைம். இக்காைச சூழலில் இமயம் வறர பேறட்யடுத்துச ்சன்று 
பேை அரசுகறையும் ்வன்று இமயத்தில் இைசசிறன ்போறித்து வரும் 
நிறையில் ஆற்ைல் வாயநத பேறட இருநததற்குச சஙக இைக்கியத்தில் 
சான்றுகள் இல்றை. சஙக காைப போடல்கள் குறிபபிடும் ்போர் 
முறைகறைப போர்த்தா்ை அது ் போர்க்காைத்்த மக்கள் திரண்டழுநது 
்போர் ்சயத நிறைறயத்தான் ்பேரும்போலும் காடடுகின்ைன.
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்கடுக சிநட்த கடிது இவள் துணிமவ  (புை.,279:1) 
என்னும் புைநொனூற்றுபபோடல், மைக்குடி மக்ைாருத்தி தறமயன், 
க்ணவன், மகன் மூவறரயும் அடுத்தடுத்த ்போர் நொடகளில் ்போருக்கு 
அனுபபிய ்சயதிறய்ய காடடுகின்ைது.

பேறடக்கைக் ்காடடில் இருநதறமறயப புைநொனூற்றின் 95-
ஆம் போடல் காடடுகின்ைது. இறதப்போை்வ ்நெடுநெல் வாறடயும் 
(177-187), முல்றைபபோடடும் (24-28), பேதிற்றுபபேத்தும் போசறை பேற்றிய 
்சயதிகறை முன்றவக்கின்ைன. இறவ்யல்ைாம் மிகப்பேரிய, 
நிறையான பேறடயறமபபு இருநதறமக்கான சான்றுகைாகக் ்காள்ை 
இயைாதறவ.

சஙக காைம் ் போர்கள் மலிநத காைம். தறைறமகள் ஒவ்வான்றும் 
தஙகளுக்குள் முடடி ் மாதிக் ் காணடு வைரத் தறைபபேடட நிறையில் 
குறுநிை மன்னர் மூ்வநதர்க்குள்ளும், மூ்வநதர்கள் இறட்யயும், 
குறுநிை மன்னரிறட்யயும் ்போர்கள் பேை நிகழ்நதுள்ைறம இயல்்பே. 
“தமிழ் நொடடு மூ்வநதரும் ஓயாது தம்முள்ளும் குறுநிை மன்னருடனும் 
நிகழ்த்திய ்போர்கறை ்நொக்கின், தம் பேறடவலி, தம் ்சங்கால், தம் 
ஆற்ண முதலியவற்றை யாவரும் ஒபபுக்்காணடு தமது ஆடசிக்கு 
உடபேடடிருக்கத் தாம் அரசருக்கு அரசராகத் திகழ ்வணடும் என்ை 
உட்கா்ை அக்காை அரசரின் ்போர்கள் பேைவற்றிற்குக் கார்ணமாக 
இருநத்தன அறியைாம்”6 என, சு.வித்தியானநதன் குறிபபிடுவது 
தமிழகத்தில் நிகழ்நத பேல்வறகப ்போர்கறையும் அவற்றின் 
்நொக்கஙகறையும் விைக்குகிைது.

பேணறடத் தமிழகப ்போர்களுள் ஒ்ர குடிக்குள் நெடநத 
்போர்கறையும் கா்ணமுடிகின்ைது. நெைஙகிள்ளி, ்நெடுஙகிள்ளி இருவரும் 
ஆடசி உரிறம ்வணடிப ்போர் நெடத்தியுள்ைனர் (புை., 44;45). 
்காப்பேருஞ்சாழனுடன் அவன் மக்க்ை மாறுபேடடு ஆடசி 
்வணடிப ்போர் ்தாடுத்துள்ைனர்(புை.,213). இதற்கு அபபோற்பேடட 
நிறையில் மூ்வநதர்களுக்குள்ளும் பேை ்போர்கள் நெடநதுள்ைன. 
தறையாைஙகானத்துச ்சரு்வன்ை போணடியன் ்நெடுஞ்சழியன், 
யாறனக்கட்சய மாநதரஞ்சரல் இரும்்போறை்யாடும் (புை.,17), 
யாறனக்கட்சய மாநதரஞ்சரல் இரும்்போறை இராசசூயம் ்வடட 
்பேருநெற்கிள்ளி்யாடும் (புை.,125), ்சாழன் ்சஙக்ணான் ்சரமான் 
கற்ணக்கால் இரும்்போறை்யாடும் (புை.,74) ்மாதிய நிறைறய 
அபபோடற் ்காளுக்கள் காடடுகின்ைன.

கரிகாைன் ்பேருஞ்சரைாத்னாடு ்மாதிய ்வணணிப 
்போறரயும் (புை.,65;66), ்சழியன் ஏறனய இரு்பேரு ்வநத்ராடு 
்மாதிய கூடற்பேைநதறைப ்போறரயும் (அக.,116), கிள்ளிவைவன் 
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்காறத மார்பே்னாடு ்மாதிய கூடல் ்போறரயும் (அக.,346), 
்வல்பேல் தடக்றக ்பேருவிைற்கிள்ளி, ்சரமான் குடக்்கா 
்நெடுஞ்சரைாதன் இருவருக்கும் இறட்ய நெறட்பேற்ை ்போறரயும் 
(புை.,62;63) சஙகபபோக்கள் காடடுகின்ைன.

இவற்றிற்கு மாைாக ஒரு மன்னறனப பேைரும் ஒன்று ்சர்நது 
எதிர்த்த நிறைகறையும் கா்ணமுடிகின்ைது. போரி, மூ்வநதரால் 
எதிர்க்கபபேடடறதப புைபபோடல்கள் (109-112) காடடுகின்ைன. 
கரிகாைன், பேதி்னாரு (11) ்வளி்ராடும் இரு்பேரு ்வநத்ராடும் 
்போரிடடறதயும் (அக.,196;246) அவ்ன வாறகபபேைநதறையில் 
ஒன்பேது மன்னருடன் ்மாதியறதயும் (அக.,125) சஙகபபோடல்களில் 
கா்ணைாம். தறையாைஙகானத்துச ்சரு்வன்ை போணடியன் 
்நெடுஞ்சழியன் ்சர, ்சாழருடன் திதியன், எழினி, எருறமயூரன் 
இருங்கா ்வணமான், ்போருநென் எனும் ஐவருடனும் 
்போரிடடறதயும் (புை.,19;76), ஒல்றையூர் தநத பூதப போணடியன் 
மாவன், ஆதன் அழிசி, அநதுவஞ சாத்தன், ஆநறத, இயக்கன் என்னும் 
மன்னர்க்ைாடு ்மாதியறதயும் (புை.,71), ்சரன் ்சஙகுடடுவன் 
ஒன்பேது மன்னருடன் ்போரிடடறதயும் (பேதி.பேத்து.5-ம் பேத்துப பேதிகம் 
19;20) சஙகபபோடல்கள் எடுத்துக்காடடுகின்ைன.

இவற்றுடன், ்சாழன் குைமுற்ைத்துத் துஞசிய கிள்ளி வைவனின் 
கருவூர் முற்றுறகயும் (புை.,36), வஞசி முற்றுறகறயயும் (புை.,39), 
இம்மன்னன் காரியுடன் ் போரிடட திருக்்காவில் ் போறரயும் (புை.,46) 
கா்ணைாம். ்சரன் ்போருடடு காரி ஓரிறயக் ்கான்ைறதயும் 
அகநொனூற்றுப போடலும் (209), நெற்றிற்ணயும் (320) காடடுகின்ைன. 
தகடூர் எறிநத ்பேருஞ்சரல் இரும்்போறை அதியனுடன் ்போரிடட 
வாறகப பேைநதறைப ்போறரயும் (அக.,125.குறு.,393), அதியமான் 
எழினியுடன் ்போரிடட தகடூர்ப ்போறரயும் (புை.,230), ஆய 
எயினனுடன் மிஞிலி ்மாதிய போழிபபேைநதறைப ்போறரயும் 
(அக.,208), ்வளியன் தித்தன் x ்சநதன் (குறு.,258), ஆமூர் மல்ைன் 
x ்வளியன் தித்தன் (புை.,80), பேறழயன் x தித்தன் ்வளியன் 
(்போர்றவக் ்காப்பேருநெற்கிள்ளி) (அக.,186), பேறழயன் x நென்னன் 
(அக.,44), அதியன் (புள்ளுநொடு) x நென்னன் (அக.,396), பிணடன் x 
நென்னன் (அக., 152) ஆகி்யாரிறட்ய நெறட்பேற்ை ்போர்கறையும் 
சஙகப போக்களில் கா்ணைாம்.

இத்தறகய பேல்வறகபபேடட ்போர்களும் அன்றைய தமிழக 
எல்றைக்குள் நெடநதறவ. தமிழக எல்றைக்குள்்ை்ய இத்தகு 
பேல்வறகப ்போர்களும், தமிழகத்தில் ஒரு நிறையான தனித்த ஒற்றைப 
்பேரரசு நிைவவில்றை என்பேறத்ய வலியுறுத்துகின்ைன. “இமயமுதல் 
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குமரி வறர ஆணட முதற் ்பேரரசன் மடடுமல்ை ஒ்ர ்பேரரசன் 
்நெடி்யான் என்ை இநத நிைநதரு திருவிற் போணடிய்ன யாவான்..... 
இநதியா அல்ைது போரத கணடம் முழுவதும் ஒரு குறடக்கீழ் 
ஆணடதாக இதிகாசஙகளில் கூைபபேடும் பேரதன் இவ்ன என்று 
பேணடித சவரிராயன் ் போன்ை அறிஞர் கருதியுள்ைனர்”7 என ஆயவாைர் 
கருதும் நிறைக்கு மாைாகத் தமிழக ்வநதர்கள் தமிழக எல்றைக் 
குள்்ை்ய ஒரு ் பேரும் ் பேரரசு அறமக்க இயைாதவராக இருநதுள்ைனர்.

இத்தறகய ்போராடடச சூழல்களில் வலிறம வாயநத ்பேரரசு 
இருநதிருக்க வாயப்பே இல்றை. என்வ, இசசூழலில் ்வநதர் இமயம் 
்சன்று இைசசிறன ்போறித்தனர் என்பேதும் நெடபபுநிறை பேற்றிய 
போடல் மரபோக இருக்க வாயப்பேதும் இல்றை என்றும் 
அவதானிக்கைாம். 

“இநதியத் ்தன்்காடியிலிருநது இமாையத்தின் உசசி வறரயான 
ஒரு ்நெப்போலியப பேறட்யடுபபு இநதிய வரைாற்றின் எநதக் 
காைத்திலும் எணணிப போர்க்கவும் இயைா ஓர் அருஞ்சயைாகும். 
்மலும், பிற்காைக் கடடுக்கறத ஒன்றின்பேடி தம்முறடய போடடுக்குப  
பேதினாறு நூைாயிரம் ்போற்காசுகள் பேரிசளிக்கப பேடடவரும் தம் 
தறைவனின் அருஞ்சயல்கறை மிறகப பேடுத்திக் கூை முழுஉரிறம 
்பேற்ைவரும் ஆன கரிகாைன் புகழ் போடிய, அவன் சமகாைப புைவரான 
உருத்திரங கண்ணனார் இறதக் குறிபபிடவில்றை..... இமயம் வறரப 
பேறட்யடுத்துச ்சன்ைான் என்பேது ்தளிவாக ஒரு பிற்காைக் கடடுக் 
கறத்ய அல்ைது ்வைன்று”8 எனச சிைபபேதிகாரம் கூறும் கரிகாைனின் 
இமய ்வற்றிக்கு பி.டி.சீனிவாச ஐயஙகார் அளித்த கருத்து விைக்க்ம 
்சரர் இமயத்தில் இைசசிறன ்போறித்ததாகக் கூைபபேடும் சஙகச 
்சயதிக்கும் ்போருநதும். அரசுகள் வைரத் தறைபபேடட அக்காைச 
சூழலில் மூ்வநதர்களின் புகறழயும் வீரத்றதயும் ்மம்பேடுத்திக்காடட 
றவதீகத் தாக்கத்தால் புைவர்கள் றகயாணட ஒருவறகப போடல் 
உத்தி்ய இது. என்வ இதுவும் றவதீகத் தாக்கத்தின் பேரவைால் 
எழுநத புகழ்மரபுக் கறத்ய ஆகும். ்மலும்,

“்சரர், ் சாழர், போணடியர் முதலி்யார் தஙகள் முன்்னார்களில் 
சிைர் ்சயற்கரிய ்சயல்கறைச ்சயததாகக் கூறுகின்ைனர். அவற்றில் 
பேை வரைாற்று நிகழ்சசிகறை நிறனவுறுத்துகின்ைன. சிை 
கற்பேறனயாகவும் உள்ைன.கற்பேறனயாக உள்ைறவயும் ஏ்தா ஒரு 
வரைாற்று நிகழ்சசிறய முதலில் உவறம ்போல் மிறகபேடக் கூை 
அறத்ய பின்னர் உவறம என எடுத்துக்்காணடுள்ைார்கள் என்று 
ஊகிக்க இடமுணடு. இமயத்தில் சின்னம் ்போறித்தது ்போன்ைறவ 
மூ்வநதருக்கும் ்போதுவானறவ”9 என்னும் இரா.நொகசாமியின் கூற்றும் 
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இமய இைசசிறனப ்போறிபபு கற்பேறனயாக உருவாக்கபபேடட ஒரு 
புகழ் மர்பே என்பேறத வலியுறுத்துகின்ைது.

“பேறகபபுைத்றதத் தமதாக்கி நொட்டல்றைகறை விரிவாக்கி, 
நிறை்பேை அநநொடுகறை ஆளுதறைக் காணபேது அரிதாக்வ இருக்கிைது. 
இமயம் வறர பேறட்யடுத்துச ்சன்ை பேணறடத் தமிழ் மன்னர்கள் 
இமய ்வற்பில் புலி விற்்போறி பேதித்து மீள்கின்ைன்ரயன்றித் தாம் 
்வன்ை பேகுதிகறைத் தம் ்போறுபபில் றவத்துக்்காள்பேவராக 
இல்றை”10 என, கு.்வ.போைசுபபிரமணியன் சுடடும் கருத்து சஙககாை 
வாழ்வியல் சூழலுக்கு ்வறுபேடடதாக உள்ைது. ்போருக்கான 
கார்ணஙகளுள் மண்ணாறச, இடஞசிறிது என்னும் ஊக்க ்மலீடு 
எனச சிைவற்றையும் காடடும் இவ்ர ்மற்கருத்றதயும் சுடடுவது 
முர்ணாக உள்ைது. இத்தகு மண்ணாறசகள் இல்றை்யனில் மூ்வநதர் 
நொடடு எல்றைப பேரபபு வைர்நது இருக்காது. மூ்வநதர் மரபும் 
்தான்றி்ய இருக்காது.

நீமய, பிைர ெொடு ்கொள்ளும்கொடல, அவர ெொட்டு 
இைங்கு கதிரக் கழனி நின் இடளயரும் கவரக  (புை.,57:5-6)

�ொறறு இரு மவந்தர �ண் மெொக்கிடனமய  (புை.,42:24)

பிைர �ண் உண்ணும் ்ெம்�ல்  (புை.,20:13)

ஆர எயில் ம்தொட்டி ்வளவிடன  (பதி.பதது.71:13)

முள்ளூர �ன்னன் கழல்்்தொடிக் கொரி
்ெல்லொ ெல் இடெ நிறுத்த வல் வில்
ஓரிக் ்கொன்று மெரலரக்கு ஈத்த
்ெவமவர்ப பலவின் பயம் ்கழு ்கொல்லி

   (அக.,209:12-15)
என்்ைல்ைாம் புைவர் போடுவது ்வநதர் மண்ணாறசயின் ்போருடடுப 
்போர்புரிநத நிறைறய்ய காடடுகின்ைது. அரசு உருவாக்கத்தின் 
அடிபபேறடக் கூறு நிைப ்பேருக்க்ம ஆகும். என்வ, பேைபபேை 
உட்போராடடஙகள் நிைவிய சஙகச சூழலில் இமயப பேறட்யடுபபு 
என்பேதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் சிறிதும் இல்றை என்று கூைைாம். 

இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருநது சஙககாைத் தமிழகத்தின் வட 
அரசியல் எல்றை குறித்தும், மூ்வநதர்கைது அரசியல் வரைாறு 
பேற்றியும், மூ்வநதர் அரசு ஒற்றைப ்பேரரசாக மாைமுடியாத நிறைகள் 
குறித்தும் சான்றுகளுடன் விரிவாக அறிய முடிகின்ைது. இனி, றவதீகத் 
தாக்கத்தின் பேரவலுக்கான வரைாற்றுக் கார்ணஙகறைக் கா்ணைாம். 
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6. ைட இநதிய அரசியல் ைரலாறு                      
(கி.மு. 6-4 ஆம் நூற்றைாண்டு)

இதிகாசஙகள், புரா்ணஙகள் ஆகியவற்்ைாடு இநதிய வரைாற்றில் 
இருணடகாைம் ஓரைவு முடிவுறுகிைது என்று கூைைாம்.1 கி.மு.ஆைாம் 
நூற்ைாணடில் கஙறகச சம்வளியில் பேை ் பேரரசுகள் ் தான்றுவதற்்கற்ை 
சூழ்நிறை உருவாகி வநதது. அவற்றைப பேற்றிப ்பேைத்த 
இைக்கியஙகளும், சம்ண இைக்கியஙகளும் நென்கு எடுத்துக்காடடுகின்ைன. 
இநநூல்களின் மூைமாக்வ வட இநதிய அரசியல் நிறைறமறயப 
பேற்றி ஓரைவு அறிநது ்காள்ை முடிகிைது. றவதீகத் தாக்கத்தின் 
பேரவலுக்கான வரைாற்றுக் கார்ணஙகறை அறிநது ்காள்வதற்கும், 
இநதியாவின் வரைாற்றை முறையாக எழுதுவதற்கும் இது முதல் (கி.மு. 
ஆைாம் நூற்ைாணடு முதல்) சாத்தியமாகிைது. 

I. வமளரியருக்கு முற்பட்ட ைடஇநதியபா:
கி.மு.ஆைாம் நூற்ைாணடிலிருநதுதான் வட இநதிய அரசியலின் 

்தாடர்சசியான வரைாறு கிறடக்கிைது. அவவரைாற்றிறன 
அறிவதற்குத் ்தறவயான சான்றுகள்: (1) புரா்ணஙகள், (2) ்பேைத்த, 
சம்ணர்களுறடய (போலி) சமய இைக்கியஙகள், (3) போரசீக, கி்ரக்க 
வரைாற்று ஆசிரியர்களுறடய சிை குறிபபுக்கள் முதலியவற்றினின்றும் 
கிறடக்கின்ைன. இவற்றில் புரா்ணஙகளில் அைவிைநத கடடுக்கறதகள் 
உள்ைன (புரா்ணம்:பேழறமயானது). என்ைாலும், ஒவ்வாரிடஙகளில் 
சிை அரசகுை விவரஙகள் கா்ணபபேடுகின்ைன. புரா்ணஙகளிற் பேழறமயானது 
விஷணு புரா்ணம் என்பேது ்பேரும்போைான ஆசிரியர்கைது கருத்து: 
மத்ஸ்ய, வாயு புரா்ணஙகளில் உணறம வரைாறும் கடடுக்கறதகளும் 
கைநது கா்ணப்பேறுவதால் ஒன்றிலிருநது ஒன்றைப பிரித்துக் காணபேது 
கடினமாயினும் அறவயும் ்தறவபபேடுவனவாக்வ உள்ைன. குபதர் 
ஆடசிக் காைம் வறரயில் உள்ை மன்னர்கள் வரைாற்றை ஓரைவு 
உ்ணர்த்துவது மத்ஸ்ய புரா்ணமாகும். புரா்ணஙகள் வரைாற்று 
மறைறயப பின்பேற்றுவனவல்ை... ஆதைால், போர்ஜிதர் என்னும் அறிஞர் 
்வணடுவது ்போை அவற்றை முற்றிலும் நெம்பிவிடுதல் தகுதியன்று. 
வரைாற்று நூல்கைாக அறவ பேயன்பேட ்வணடும் என்று கருதி 
இயற்ைபபேடவில்றை. என்வ, வரைாறு கற்்போர்க்கு இறவ அதிகம் 
பேயன்பேடா்தனைாம்.

சூரிய குைம், சநதிர குைம் என்ை குைமுறை கூறும் புரா்ணஙகைால் 
வரைாற்றிற்கு மிகுதியாகப பேயன் இருக்க முடியாது என்பேது 
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்வளிபபேறட. பேரீடசித்திற்கு முற்பேடட அபபுரா்ணஙகள் கூறும் 
வரைாறு ்பேைராணிகரது கற்பேறனறயச சார்நததாக இருக்கக் கூடும். 
அதற்குப பிற்பேடட வரைாறு ஆஙகாஙகுச சிை மாறுதல்க்ைாடு 
வரன்முறைக்கு ஒத்ததாக இருக்கைாம். மகாபோரதப ்போருக்கு 36 
ஆணடுகளுக்குப பிைகு பேரீடசித் ஆடசி புரிநததாக ஒரு ்காடபோடு. 
போரதப ் போ்ர கி.மு.3200 லிருநது கி.மு.950-க்குள்ைாக எப்போ்தனும் 
நெடநதிருக்கக் கூடும் என்று பேைரால் பேைவிதமாகக் க்ணக்கிடபபேடுகிைது. 
்போதுவாக வரைாற்றுச சூழ்நிறைறய ஆராயுமிடத்து அப்போர் 
கி.மு.1000-ஐச சார நெடநதிருக்கைாம் என்று கருதுவது மரபு.
அப்போருக்குப பின் புருமன்னர்களும், இஷவாகுக்களும், மகத 
மன்னர்களும் ஆரியாவர்த்தத்தின் ஒவ்வாரு பேகுதியில் ஆணடனர். 

மகத வம்சாவளிறயப பேற்றிய விவரஙகள் புரா்ணஙகளில் ஓரைவு 
நெம்பேத்தக்க முறையிலும் வரைாற்று முறைறயப பின்பேற்றியும் 
அறமநதுள்ைன. றசசுநொக வம்சத்திற்குப பிற்பேடட புரா்ண விவரஙகள் 
வடஇநதிய வரைாற்றிற்கு முக்கியமான சான்றுகைாக விைஙகுகின்ைன. 
சிசுநொகருக்கும் மகாபேத்ம நெநதருக்கும் இறட்ய 421 ஆணடுகள் 
்சன்ைதாகப புரா்ணஙகள் கூறும்; ஆனால், சிஙகை ்பேைத்தக் 
குறிபபுகள் (சான்ைாக மகாவம்சம்) பிம்பிசாரருக்கும் நெவநெநதர்களுக்கும் 
இறட்ய 222 ஆணடுகள் கழிநததாகக் கூறும். சிசுநொகருக்கும் 
பிம்பிசாரருக்கும் இறட்ய இரணடு நூற்ைாணடுகள் கழிநதிருக்க முடியாது. 
இங்ஙனம் இசசான்றுகளிறட்ய ்வறுபோடு கா்ணபபேடடாலும், 
சிஙகைக் குறிபபுக்கறை விடக் கஙறகச சம்வளியில் இயற்ைப்பேற்ை 
புரா்ண வரைாறு ்போற்ைத்தக்கது என்று ்காள்ைபபேடும். அன்றியும், 
புரா்ணஙகள் தரும் ்சயதிகள் விரிவாக அறமநதுள்ைன. 
அசசான்றுகைால் வட இநதிய அரசியல் வரைாற்றின் முதற் பேகுதி 
சிசுநொகர் காைத்தில் ்தாடஙகி சநதிரகுபத ்மைரியரால் 
்தாற்கடிக்கபபேடட மகாபேத்ம நெநதர் காைம் வறரயுள்ை காை்மயாகும்.

சநதிரகுபதர் கி.மு. 325-இல் பேடட்மயதியதாகக் கருதபபேடுவர்: 
அதாவது அவர் மகா அ்ைக்ஸாநதர் இநதியாறவ விடடு நீஙகிய 
உட்ன பேடட்மயதியதாகக் ் காள்வதால் இநநிறை ் பேைபபேடுகின்ைது. 
சிசுநொகருக்கும் மகாபேத்ம நெநதருக்கும் இறட்ய பேதி்னாரு மன்னர்கள் 
்பேயர்கள் கா்ணபபேடுகின்ைன: 1.சிசுநொகர்; 2.காகவர்்ணர்;                       
3.்ஷமதர்மர்; 4.ஷத்ரஜஞர்; 5.பிம்பிசாரர்; 6.அஜாதசத்ரு;                     
7.தர்சகர்; 8.உதய்ணன்; 9.நெநதிவர்த்தனர்; 10.மகாநெநதி;                       
11.மகாபேத்மநெநதி. முதல் நொன்கு மன்னர்களுக்கும் ்மாத்தமாக                   
75 ஆணடுகளும் ஏறன்யார் ஒவ்வாருவருக்கும் 25 ஆணடுகளும் 
ஆடசிக் காைம் என்று ்காணடால், பேதி்னாருவருக்கும் ்மாத்தமாக 
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250 ஆணடுகள் ஆகும். இ்தாடு மகாபேத்ம நெநதரின் 8 பிள்றைகளின் 
கூடடு ஆடசிக் காைத்றத 25 ஆணடுகைாகக் ்காணடால் ்மாத்தம் 
275 ஆணடுகைாகின்ைன. சநதிர குபதர் பேடட்மயதிய கி.மு.325-ஓடு 
275-ஐச ்சர்க்க, சிசுநொகர் பேடட்மயதிய காைம் கி.மு.600 என்று 
்காள்ைைாம்.

்பேைத்தர்களுறடய பிடக நூல்களினின்று புத்தறரப பேற்றியும், 
்பேைத்தத்றதப பேற்றியும் அறியமுடிகின்ைது. அவற்ைால் பிம்பிசாரர், 
அஜாதசத்ரு, புத்தர் ஆகி்யார் ஒ்ர காைத்தவர் என்று அறியைாம். 
்வளிநொடடவருறடய வரைாற்றுக் குறிபபுகளிலிருநது இநதியாவின் 
உள்நொடடுச ்சயதிகள் மிகுதியாகத் ்தரியவில்றை; அன்றியும் 
புைத்தார் இநதியா மீது பேறட்யடுத்து ்வன்ை விவரஙகள் இநதிய 
அகசசான்றுகைால் புைனாவதில்றை. போரசீகர்களும் கி்ரக்கர்களும் 
வட்மற்கு இநதியா மீது பேறட்யடுத்த ்சயதிறய இநதிய நூல்கள் 
குறிபபிடுவதில்றை.

1. ஆரியரின் அரசு்கள்:
கி.மு.ஏழு அல்ைது ஆைாம் நூற்ைாணடில் ஆரியரின் அரசுகள் 

இநதியாவில் எந்தநத இடஙகள் வறர பேரநது கிடநதன என்பேறத 
அயித்ரயப பிராம்ணம் (Aitareya Brahmana) அறிவிக்கிைது. 
இமயமறைக்கு அபபோல் உத்தர குரு (uttara Kurus), உத்தர மத்ரா 
(uttara madras) ஆகிய அரசுகள் முதல் யமுறனக்கும் சம்பேல் நெதிக்கும் 
்தற்கில் சத்வத் (Satvats) அரசு வறரயிலும், ்மற்கில் நீசயர்கள் 
(Nichyas), அபோசயர்கள் (Apachyas) ஆகி்யார் வாழ்நத பிர்தசம் 
முதல் கிழக்கில் பிராசயர்கள் (Prachyas) வாழ்நத பிர்தசம் 
வறரயிலும் ஆரியர்கள் பேரவியிருநதனர் என்கிைது அநநூல். நீசயர்கள், 
அபோசயர்கள் ஆகி்யார் யார், அவர்கள் எபபேகுதியில் வாழ்நதார்கள் 
என்பேறதப பேற்றி அறியமுடியவில்றை. ஆனால், பிராசயர்கள் என்்போர் 
கி்ரக்கர்கைால் பிராசி (Prasii) என்று அறழக்கபபேடட மக்க்ை 
என்பேது ் தரிகிைது. மகதத்திலும் அறதச சுற்றியிருநத பிர்தசஙகளிலும் 
வாழ்நதவர்க்ை பிராசிகள். மகதத்துக்கு அபபோல் வடக்கு வஙகாைத்தில் 
புநதிரர்களும் (Pundras); அவர்களுக்கும் அபபோல் மத்திய 
வஙகாைத்திலும் கிழக்கு வஙகாைத்திலும் வஙகர்களும் (Vangas) 
வாழ்நதார்கள். (பிராம்ணத்தில் வஙகர்கறைப பேற்றிக் 
குறிபபிடபபேடவில்றை; ஆனால், அதனுடன் ்சர்நத ஆரணயகத்தில் 
அவர்கள் குறிபபிடபபேடுகின்ைனர்.)

்தற்கில் ்போஜர்கைான ஆரிய குைத்தினரும், அவர்களுக்கு 
அபபோல் விநதிய மறைக் காடுகளில் புராதனப பேழஙகுடியினரும், 



90 வைதீகம் / சஙக காலம்: ஒரு ைரலாற்றுப் பாரவை

்தற்கில் ்காதாவரிச சம்வளியில் ஆநதிரர்களும் வசித்தனர். 
அயித்ரயப பிராம்ணத்துக்குப பிநதிய இநது இைக்கியஙகளும் 
்பேைத்த இைக்கியஙகளும் ்மலும் புதிய அரசுகள் சிைவற்றைக் 
குறிபபிடுகின்ைன. அறவ ்காதாவரி நெதிக்கு வடக்கில் கிழக்குக் 
கடற்கறரறய ஒடடியுள்ை கலிஙக நொடு, ்காதாவரி நெதியின் 
்மற்புைத்தில் அஸ்மக நொடு, மூைக நொடு, மாைவத்தில் அவநதி நொடு, 
கத்தியவாரில் ்சைராஷடிர நொடு, ்தற்குச சிநதுச சம்வளியில் (சிநது 
மாநிைத்தில்) சிநது-்சைவீர நொடு (Sindhu-Sauvira) எனபபேடும் புதிய 
நொடுகைாகும். இதனால் கி.மு.7 அல்ைது 6-ஆம் நூற்ைாணடு வாக்கில் 
காபூல் சம்வளியிலிருநது பீகார் வறரயிலும் ்தற்கில் ்காதாவரி நெதி 
வறரயிலும் ஆரியரின் பேணபோடும் ஆதிக்கமும் பேரவியிருநதன எனத் 
்தரிகிைது.

2. �திைொறு ்�ரிய அரசு்கள்:
கி.மு.ஆைாம் நூற்ைாணடின் ்தாடக்கத்தில், கஙறகச 

சம்வளியில் பேை சிறு முடி அரசுகளும் சிை குடியரசுகளும் ஆணடு 
வநதன. ்காசைமும், மகதமும், அவநதியும் ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாகப 
்பேரரசு நிறையில் இருநது வநதன. இறுதியில் அநநூற்ைாணடில் மகதம் 
ஏறனயவற்றைவிட அதிக வலு்வயதி வட இநதியாவி்ை்ய முக்கிய 
அரசாகிப பேை நூற்ைாணடுகள் ்தாடர்நது அநநிறையில் இருநதது. 
்போதுவாக ஒவ்வாரு அரசும் அருகிலுள்ை பிை அரசுகறை ்வன்று 
தன் ஆடசிக்குடபேடுத்த முயன்ைது; இது்வ ்கைடல்யர் தமது அர்த்த 
சாத்திரத்தில் கூறும் ஏகசக்ராதிபேத்யக் ்காடபோடாகும். அக்காைக் 
குடியரசுகறைப பேற்றிய விவரஙகறையறிநது ்காள்ை சான்றுகள் 
அதிகமாக இல்றை. குடியரசுத் தறைவர்கள் அவர்களுறடய 
அரசுகளில் ‘தறைவர்’கைாக விைஙகினர்; ஆைால், அவர்கள் எங்ஙனம் 
்தர்ந்தடுக்கபபேடடார்கள் என்பேது ்தரியவில்றை; இவவரசுகளில், 
அனுபேவம் மிக்க மூத்்தார் அறவ(சறபே)கள் அவவப்போது கூடி 
அரசியல், சமூகப பிரசசிறனகறை ஆராயநது, தறைவனுக்கு ஆடசியில் 
உதவினர். அக்காைத்து மூத்்தார் அறவகறைத் தற்காைப போராளு 
மன்ைஙக்ைாடு சிைர் ஒபபிடுவர்; இது வரைாற்று ஆராயசசியாற் 
்பேைபபேடாத முடிவு என்்ை ்காள்ை ்வணடும். 

கி.மு.ஆைாம் நூற்ைாணடின் ்தாடக்கத்தில் ஆர்யா வர்த்தத்தில் 
பேதினாறு ்பேரிய அரசுகள் இருநததாகத் ்தரிகிைது; அவற்றிற்கு மகா 
ஜனபேதஙகள் (்பேரிய அரசுகள்) என்று ்பேயர். அவற்றில் மகதம் 
(்தற்குப பீகார்), ்காசைம் (இன்றைய ஒைக் பேகுதி), வத்ஸம் 
(அைகாபோத் பேகுதி), அவநதி (மாைவம்-சர்ம்ணவதி, சம்பேல் ஆகிய 
நெதிகளின் பேள்ைத்தாக்குகள்), குரு (தா்னஸ்வரம்,்டல்லி,மீரட ஆகிய 
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மாவடடஙகள்), போஞசாைம் (பே்ரலி, பேதாவூன், பேரூக்காபோத் 
மாவடடஙகள்), காசி (இன்றைய வார்ணாசியும் அறதச சுற்றியுள்ை 
பேகுதிகளும்), மத்ஸ்யம் (்ஜயபபூறரச சுற்றியுள்ை பேகுதி) என்பேறவ 
முக்கியமானறவ; சிை மகாபோரதத்தில் கூைப்பேற்றுள்ைன. 

சுதநதிரக் குடிகளில் மிதிறைறயச ்சர்நத விரிஜஜிகளும், 
கபிைவாஸ்துறவச ்சர்நத சாக்கியர்களும், குசீநெகரத்றதச ்சர்நத 
மல்ைர்களும் சிைர். றவசாலிறயச ்சர்நத லிசசாவிகளும் 
விரிஜஜிகளுடன் ்சர்நது ஒரு கூடடாடசி ஏற்பேடுத்திக் ்காணடனர். 
இவவரசுகறை ஆணட பேணறடய மன்னர்களில் அவநதி மன்னரான 
பிரத்்யாதர், அவரது மருமகனான ்கைசாம்பி மன்னர் உதய்ணர், 
காசிறய ் வன்ை ் காசை மன்னர் பிர்சனஜித் என்பேவர்கள் புகழ்்பேற்ை 
சிைர். மகத மன்னரான பிம்பிசாரர் அஙக நொடறட ்வன்ைறமயும், 
அவர் மகனான அஜாதசத்ரு றவசாலிறய ்வன்ைறமயும் அறியைாம். 
இம்மன்னர்கள் அறனவரும் ஆைாம் நூற்ைாணறடச ்சர்நதவர்கள். 
பிம்பிசாரருக்குப பிைகு மகதத்தின் அரசியல் ஆதிக்கம் ஓஙகிற்று; 
அதன் விறைவாக வட இநதிய அரசியல் ஐக்கியம் ஓரைவு 
இயலுவதாயிற்று. 

3. ம்கதப் ச�ரரசின் சதொறைமும் வளர்ச்சியும்:
புரா்ணஙகளும், ்பேைத்த வரைாறுகளும் முதல் மகத அரசியல் 

வம்சத்றதப பேற்றி ்வவ்வறு கருத்துக்கறைக் கூறுகின்ைன. பிம்பிசாரர் 
ஆணட அரசகுை முதல்வர் சிசுநொகர் என்றும், அவர் குைம் 
றசசுநொககுைம் என்றும் புரா்ணஙகள் கூறுகின்ைன; ஆனால் 
அஜாதசத்ருவுக்குப பிைகு உதய்ணர் என்னும் மன்னர் கி.மு.475-இல் 
பேடட்மயதினார் என்று ்பேைத்த வரைாறுகள் கூறுகின்ைன. 
அவவரைாற்றின் பேடி, உதய்ணர் போடலீபுத்ர நெகரத்றத நிருமாணித்தவர். 
அவர் காைத்திற்குப பிைகு அநநெகர்ம மகதத்தின் புகழ் ்பேற்ை 
தறைநெகரமாயிற்று. போடலீபுத்ரத்திற்கு முன் ராஜக்ருஹம் (இப்போது 
போடனா மாவடடத்றதச ்சர்நது ராஜகீர் என்னும் ்பேய்ராடு 
விைஙகும் இடிகறரகள்) என்னும் ஊர் தறைநெகராயிருநதது. சிைர் 
போடலீகிராமம் என்னும் ஊறர அஜாதசத்ரு நிருமாணித்தார் என்றும், 
அநநெகரம் கஙறகயும் ்சாற்ணயும் ்சருமிடத்தில் இருநதது என்றும், 
அநநெகர்ம உதய்ணர் ஆடசிக் காைத்தில் போடலீபுத்ரம் என்னும் 
்பேய்ராடு விைஙகிற்று என்றும், அவவுதய்ண்ர அஜாதசத்ருவுக்குப 
பின் அர்சயதிய தர்சகருக்கு அடுத்த மகத மன்னர் என்றும் கூறுவர். 

உதய்ணருக்குப பிைகு மகதத்றதயாணட மன்னர்கள் நெநத 
குைத்தவர்கள் எனபபேடுவர். றசசு நொககுைம் முடிவுற்ைதும் மன்னராக 
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வநத நெநதி வர்த்தன்ர நெநத வம்ச முதல்வர்; அவவம்சம் மகத 
வரைாற்றில் ் காடுங்கான்றமக்கும் அைவிைாச ் சல்வச ் சருக்கிற்கும் 
நிகரற்று விைஙகிற்று. நெநதர்கள் அறனத்து இநதியப புகழ் எயதினர். 
அவர்களில் மகாபேத்ம நெநதர் ்பேரிய ்போர் வீரர். ்காதாவரிக் 
கறரயில் உள்ை நெவநெநத்தரா என்னும் பேணறடய ஊர், தக்கா்ணத்தில் 
நெநதர்கள் ஆடசிறயப பேற்றிக் குறிபபிடும் றமசூர்க் கல்்வடடுக்கள், 
அர்த்த சாத்திரம், நெநதர்கறைப ்பேரரசர்கள் என்று குறிபபிடும் முத்ரா 
ராடசசம் ஆகிய சான்றுகள் நெநதர்கள் காைத்தி்ை்ய மகதத்றத 
றமயமாகக் ்காணட ்பேரரசாடசி ்தாடஙகி விடடது என்பேறதக் 
குறிக்கின்ைன. மகா அ்ைக்ஸாநதர் காைத்துக் கி்ரக்கக் குறிபபுக்கள், 
கிழக்கு இநதியாவில் மிக வலுப்பேற்ை ்பேரரசு ஒன்று ஆடசி ்சலுத்தி 
வநதறமறயக் குறிபபிடுகின்ைன; கலிஙகத்றத நெநதர்கள் ்வற்றி்யாடு 
பேறட்யடுத்தறம கார்வைரின் ஹாதிகும்போ கல்்வடடில் 
கூைபபேடுகின்ைது; தமிழ்ச சஙகப புைவரான மாமூைனார் போடலியில் 
ஆணட நெநதர்களின் அைபபேரும் ்சல்வத்றதப பேற்றி அகநொனூற்றில் 
குறிக்கின்ைார்.2

ராய்சைத்ரி என்னும் வரைாற்ைாசிரியர் ்பேைராணிகர்கள் 
கூறும் மகத வம்சாவளிறயயும், சிஙகை ்பேைத்தக் குறிபபோன 
மகாவம்சத்தில் காணும் மகதவம்சாவளிறயயும் ஒபபிடடுக் கீழ்க்கணட 
குைமுறைறய ஏற்றுக் ்காள்ைத் தக்கதாகக் கூறுகின்ைார்3: 

    கி.மு.  கி.மு.
1. பிம்பிசாரர்  - 545 493
2. அஜாதசத்ரு  - 493  461
3. உதய்ணர்  - 461 445
4. அனுருத்தமுணடர்  - 445 437
5. நொகதர்சகர் - 437 413
6. சிசுநொகர்  - 413 395
7. காைா்சாகர் - 395 367
8. காைா்சாகரின் பேத்து மக்கள்  - 367 345
9. (நெவ) நெநதர்கள்  - 345 323
ஆர்.ஸி.மஜஜும்தார் ்மற்கூறிய வம்சாவளிறயப ்போதுவாக 

ஏற்றுக் ்காள்கிைார்.4 இவவம்சாவளி பிம்பிசாரர், சிசுநொகர், நெநதர் 
ஆகிய மூன்று குைஙகறையும் ஒன்ைாகப பிற்ணத்து ஒரு குைமாக்கிக் 
கூறுகிைது; அன்றியும் மகத அரசின் முதல்வர் சிசுநொகர் என்னும் 
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்பேரும்போன்றமக் கருத்துக்கு மாைாகவும் இது அறமகிைது. புரா்ண 
வம்சாவளிறய மடடும் ஏற்றுக் ்காணடால் கீழ்க்கணட குைமுறை 
ஏற்பேடும்:

   கி.மு. கி.மு.
1. சிசுநொகர்  
2. காகவர்்ணர்  
3. ்ஷமதர்மர் 

- 600 525
 

4. ்ஷத்ரஜஞர் 
5. பிம்பிசாரர்  - 525 500
6. அஜாதசத்ரு  - 500 475
7. தர்சகர் - 475 450
8. உதய்ணர்  - 450 425
9. நெநதிவர்த்தனர் - 425 400
10. மகாநெநதி  - 400 375
11. மகாபேத்மநெநதர் - 375 350
12. ்மற்கூறியவரின் எடடு மக்கள் - 350 325
(மகாபேத்ம நெநதரின்)
இக்குைமுறை ஏற்றுக்்காள்ைத்தக்கதாக உள்ைது. பேறழய 

ராஜக்ருஹமான (ராஜகீர்) கிரிவராஜத்திலிருநது (தறைநெகரம்) ஆணட 
முதற் ்பேரு மன்னர் பிம்பிசாரர் ஆவர். (மகதத்தின் ஆரம்பேக் காைத் 
தறைநெகரம் ராஜகீரில் அறமநதிருநதது; அது அநநொடகளில் 
கிரிவராஜா என அறழக்கபபேடடது) அவர் ்தாடஙகிய அரசியல், 
ம்ணமுறை உைவுகைால் லிசசாவிக் குடியரசும், காசி அரசும் 
மகதத்்தாடு இற்ணநதன. அவர் அஙகநொடறட ்வன்று தம் மகன் 
அஜாதசத்ருறவ அம்மாகா்ணத்றத ஆை நியமித்தார். இவறரச 
சநதிரகுபத ்மைரியரின் பிற்காைப ்பேரரசாடசிக்கு முன்்னாடியாகக் 
கருதைாம். றசன வரைாறுகள் அவறரச றசனர் என்று 
்காணடாடுகின்ைன. அவருக்குப பின் பேடட்மயதிய அஜாதசத்ரு 
‘பிதாஹத்தி’ (தநறதறயக் ்காறை) ்சயதவர் என்று ்பேைத்தக் 
குறிபபுக்கள் கூறும். அஜாதசத்ரு காைத்தில்தான் புத்தரும் மகாவீரரும் 
தஙகள் சமயஙகறைப பேரபபினர். அவர் ஆடசிக் காைத்தி்ை்ய 
புத்தரது பேரிநிர்வா்ணம் நிகழ்நது முதல் ்பேைத்த சஙகக் கூடடமும் 
கூடிற்று. அஜாதசத்ருவுக்குப பின் மன்னர்கைான தர்சகரும், உதய்ணரும் 

}
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அத்துற்ண முக்கியமானவர்கள் அல்ைர். குஸஜு மபுரம், புஷபேபுரம் 
அல்ைது போடலீபுரம் என்று ்பேயர் ்பேற்ை தறைநெகரம் நிறுவப 
பேடடறம்ய உதய்ணர் ஆடசிக் காைத்து முக்கியமான நிகழ்சசி. 
நெநதவர்த்தனர் நிறுவிய மகத வம்சத்தின் மிகச சிைநத மன்னர் மகாபேத்ம 
நெநதர் என்பேவர். அம்மன்னர்கள் ்காடுங்காைராயினும் ்சல்வச 
சிைபபு எயதியவர்கள். அவர்களுறடய பேறடபேைம் மிகுநதது; 
அவர்களுறடய பேறடகள் அ்ைக்ஸாநதர் அவற்றைப பேற்றிக் 
குறிபபிடும் அைவிற்கு வலுப்போருநதியிருநதன. நெநதர்கள் பேறடயில் 
2,00,000 காைாட பேறடகள் தவிர, 60,000 குதிறரப பேறடகளும், 
2,000 ்தர்ப பேறடகளும், 6,000 யாறனகளும் இருநதன. இவற்றை 
எல்ைாம் கருத்திற் ்காணடுதான் நெநதர்களுக்கு எதிராக அ்ைக்ஸாநதர் 
பேறட்யடுபபு ் மற்்காள்ைவில்றை என்று கருதவும் இட்மற்பேடுகிைது. 
ஆனால், பிற்காை நெநதர்கள் பேைவீனமானவர்கைாகவும், ்சல்வாக்கு 
அ்ற்ைவர்கைாகவும் இருநதார்கள். மகதத்தில் அவர்கைது ஆடசிறயத் 
்தாடர்நது அதாவது கி.மு.325-இல் நெநதர் குைத்றத ்வரறுத்துச 
சநதிரகுபத ்மைரியர் மகதநொடடு பேடட்மயதி ்மைரிய 
அரசகுைத்றத நிறுவினார். இனி, வட இநதிய சமூக வரைாற்றைப  
(கி.மு. 6-4. நூற்ைாணடு) பின்வருமாறு கா்ணைாம். 

அடிக்குறிப்புகள்:
1. இர.ஆைாைசுநதரம், இநதிய வரைாறு, முதல் ்தாகுதி, பே.151.
2. அக., 251:4-6; 265:22-23.
3. நெ.சுபரமணயன், இநதிய வரைாறு, பே.65.
4. ்மைது., பே.65.
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7. ்மளரியருக்கு முற்படட ைட இநதிய                  
சமூக ைரலாறு

இநதியாவில் கஙறகச சம்வளியில் மடடுமின்றி அதற்கு 
அபபோலுங கூட முடியரசுக்ை வைர்சசியுற்று வநதன. கஙறகச 
சம்வளியில்தான் வலிறம மிக்க மகதப ்பேரரசு உருவாகி வநதது. 
மற்ைப பேகுதிகளிலும் கூட, குறிபபோகச சிநது சம்வளி, மாைவம் 
்போன்ை பேகுதிகளில், முடியரசுகள் நிறைநது கா்ணபபேடடாலும் 
குடியரசு முறைறயப பின்பேற்றிய பேல்்வறு குைஙக்ைாடு அறவ 
்போரிட ்வணடியிருநதது. கிழக்கு இநதியாவில் ‘சாம்ராஜயஙகள்’ 
என்று அக்காை இைக்கியஙகைால் அறியபபேடட ்பேரரசுகள் வைர்நது 
வநதன. அவற்றை ஆணட அரசர்கள் ‘ஏக்ராட’ டுகள் (Ekrat) என்று 
தம்றம கூறிக்்காணடார்கள். அ்த சமயத்தில் சிநது நெதியின் கழிமுகப 
பேகுதியில் இருநத அரசுகளில் ஒரு புதுறமறயக் கா்ணமுடிகின்ைது. 
்போர்களில் தறைறம தாஙகுவதற்்கன்று மடடு்ம அஙகு அரசர்கள் 
இருநதார்கள். நிர்வாகத்றத ‘முதி்யார் அறவ’ (council of Elders) 
ஒன்று நெடத்தி வநதது. சிை இடஙகளில், ஸ்போர்டடா நெகரில் 
இருநதறதப ்போை இரணடு இற்ண அரசர்கள் ஒ்ர சமயத்தில் 
ஆடசி புரிநதார்கள். சிநதுவின் கழிமுகப பேகுதியில் பிராம்ணர்களும் 
அரசியலில் ்பேரும் பேஙகு வகித்தார்கள் என்று ்தரிகிைது. சிநது 
சம்வளிப பேகுதியில் சத்திரியர்க்ை அரசர்கைாக இருநது வநதார்கள். 
ஆனால், கஙறகச சம்வளியி்ைா சூத்திரரும் அரச பேதவியில் இருநது 
வநதனர். 

1. நெபான்கு ைருணஙகள்:
வரு்ண ்வறுபோடுகள் ்வரூன்றி விடடன. என்வ, மனிதர்கள் 

அறனவரும் பிரம்மாவால் ்தாற்றுவிக்கபபேடடவர்கள் என்றும், 
என்வ அவர்களுக்கிறடயில் சாதி ்வற்றுறமகள் இருக்கக் கூடாது 
என்றும், அவரவர் ்சயயும் ்சயல்கைால் மடடு்ம அவர்கள் ்வறு 
்வறு சாதியராகப பிரிநதிருக்கிைார்கள் என்றும் இதிகாசஙகளில் 
கூைபபேடடன. ஆயினும், சாதிகளுக்கிறடயில் திரும்ண உைவுகள் தறட 
்சயயபபேடடிருநதன என்று கி்ரக்க எழுத்தாைர்கள் எழுதுகின்ைனர். 
்தாழில்களுஙகூட வரு்ண அடிபபேறடயி்ை்ய வகுக்கபபேடடுவிடடன. 
ஒரு வரு்ணத்றதச ்சர்நதவர் மறு வரு்ணத்தாரின் ்தாழிறைச 
்சயவது தவைானதாகக் கருதபபேடடது. ்மல்வரு்ணத்தினர் சிற்சிை 
உ்ணவு வறககறை அருநதக் கூடாது என்றும் விதிக்கபபேடடது. 
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சாதிகளுக்கும் வரு்ணஙகளுக்கும் இறடயில் இறவ ் போல் பேைவிதமான 
தறடகளும் ்வறுபோடுகளும் உணடாக்கபபேடடன.

இருபபினும் அன்றைய சமூகத்தில் இத்தறடகள் எண்ணற்ை 
்வறைகளில் மீைபபேடடன என்பேதற்குச சான்றுகள் உள்ைன. இநதிய 
அரசர்களுக்கும் கி்ரக்க அரசர்களுக்கும் இறடயில் திரும்ண உைவுகள் 
இருநது வநதறத அறியமுடிகின்ைது. சத்திரிய அரசர்கள் சூத்திரப 
்பேணகறை ம்ணநது ்காணடறதயும், சூத்திரர்கள் அரசர்கைாக 
இருநது ஆடசி புரிநதறதயும் புரா்ணஙக்ை கூறுகின்ைன. சிநது 
மாநிைத்தில் பிராம்ணர்கள் ஆடசியிலும் ்போரிலும் ஈடுபேடடறதக் 
கி்ரக்கர்கள் வாயிைாக அறியமுடிகின்ைது. பிராம்ணர்கள் ்போர்த் 
்தாழிறை நென்கு பேயின்று மகாபோரதப ்போரில் பேறடகளுக்குத் 
தறைறம தாஙகினர் என்பேறதயும் அறியமுடிகின்ைது. சத்திரிய 
அரசர்கள் கீழ்சசாதியினரால் அளிக்கபபேடட உ்ணறவயும் உணடனர் 
என்பேதற்கு இைக்கியச சான்றுகள் உள்ைன. பிராம்ணர்கள் அரச 
குடும்பேத்துப ்பேணகறை ம்ணநது ்காணடது, அரசர்களும் 
பிராம்ணர்களும் சாதார்ண வியாபோரிகளும் (வணிகர்) ஒன்ைாக 
அமர்நது உ்ணவு உணடது, பிராம்ணர்களும் சத்திரியர் ஈடுபேடடது 
்போன்ை பேைவற்றைப பேற்றியும் ்பேைத்த இைக்கியஙகள் கூறுகின்ைன. 
இதன்மூைம், தத்துவத்திற்கும் நெறடமுறைக்கும் நிறைய ்வறுபோடு 
இருநதது என்பேது ்தரியவருகிைது.

2. வபணகளின் நிவை:
ஆரியர்கைது பேணபோடு இக்காைக்கடடத்தில் கிடடத்தடட 

இநதியா முழுவதிலும் பேரவி இருநதது. ஆஙகாங்க நிைவியிருநத மற்ை 
பேணபோடுகளுடன் இது கைநதது. என்வ, இடத்துக்கு இடம் 
பேணபோடடில் பேை ்வறுபோடுகள் கா்ணபபேடடன. குறிபபோகத் 
்தன்னிநதியாவில் இநத ்வறுபோடுகள் அதிகம் கா்ணபபேடடன. வட 
இநதியாவில் ்பேணகளின் நிறையில் எவவித மாறுபோடும் இல்றை. 
க்ணவருக்கும் ஆணகளுக்கும் அடஙகியவர்கைாக்வ அவர்கள் அங்க 
இருநது வநதார்கள். ்தன்னிநதியாவி்ைா அவர்கைது நிறை ஓரைவு 
நெல்ை முறையில் இருநதது. வடக்கில், க்ணவனின் ்சாத்துகளின் ஒரு 
பேகுதியாக்வ மறனவி கருதபபேடடாள். உடன்கடறட ஏறும் வழக்கம் 
அஙகுமிஙகும் இருநது வநதது என்று ்தரிகிைது. மகாபோரதமும் 
கி்ரக்கரின் குறிபபுகளும் இறத நிரூபிக்கும் பேை நிகழ்சசிகறை 
எடுத்துக்காடடுகின்ைன. என்ைாலும், இது அதிகமாக வழக்கிலில்றை 
என்பேதும் ்தரிகிைது. விதறவகள் மறும்ணம் ்சயது ்காள்ளும் 
வழக்கம் அதிகமாகக் கா்ணபபேடவில்றை. கீழ் வகுபபுகறைச ்சர்நத 
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்பேணகள் ்சல்வமிக்க வகுபபுப ்பேணகறை விட அதிக சுதநதிரத்றத 
நுகர்நது வநதார்கள். வட்மற்கு இநதியாவில் அ்ைக்ஸாநதரது 
பேறடகளுக்கு்கதிராகப ்பேணகளும் ஆயுத்மநதிப ்போரிடடார்கள் 
என்பேறத அறிய முடிகின்ைது.

்பேணகறை றவதீக விறனகளிலிருநது விைக்கி விடும் மரபு 
சிறிது சிறிதாக உறுதிபபேடைாயிற்று. சமூகத்தில் ்பேணகளின் நிறைறம 
்மலும் ்மலும் சீர்்கடைாயிற்று. அவர்கள் ்வதஙகறை 
ஓதுதலினின்றும், பூணூல் அணிநது ்காள்ளுதலினின்றும் விைக்கப 
பேடடனர். அக்காைத்தில் கல்வி ்கள்விகளில் சிைநது விைஙகிய சிை 
்பேணகள் ்போது விதிக்கு விைக்கு என்று ்காள்ை ்வணடும். 
இநநிறையிலிருநது மநுஸ்மிருதி காைத்தில் ்பேணகள் ்வதஙகறைக் 
கற்ைல் கூடாது என்னும் நிறைறம வந்தயதியது. 

3. வபபாருளபாதபார நிவைவம:
அரசுகள் ்பேரரசுகைாக வைர்சசியுற்றுப பேைவிதமான 

்தாழில்களும் வாணிபேமும் வைர்நது வநத கார்ணத்தால் தான் 
நெகரஙகளும் வைர்சசியுற்ைன. ்தாழில்கள் அதிகம் வைர்சசியுைாத 
அக்காைத்தில் ஒரு சிை நெகரஙகள் மடடு்ம ்தான்ை முடிநதது. 
்பேருவாறியான மக்கள் கிராமப புைஙகளி்ை்ய வாழநதனர். 

(i) நிலமும் விவேொயமும்:
கிராமஙகளில் நிைமானது எல்ைாக் குடும்பேஙகளுக்கும் இறடயில் 

பேகிர்நதளிக்கபபேடடது. இதனால் ஒவ்வாரு குடும்பேத்துக்கும் சிறிய 
அைவு நிை்ம கிறடத்தது. நிைத்துக்கு உரிறமயுறடயவர்கைாக 
அவர்கள் இருநதார்கைா என்பேதும், ஒருவர் நிைத்றத ்வ்ைாருவருக்கு 
விைக்க்வா மாற்ை்வா அவர்கள் அதிகாரம் ்பேற்றிருநதார்கைா 
என்பேதும் ்தரியவில்றை. பிரபுக்களும் பிராம்ணர்களும் ்பேரிய 
பேணற்ணகறைப ்பேற்றிருநதனர். இவர்கள் தம் நிைஙகறை விற்கும் 
உரிறம ்பேற்றிருநதார்கள் என்பேதற்குப பேை சான்றுகள் உள்ைன. சிறு 
சிறு நிைஙகறைப ்பேற்ை குடியானவர்கள் ஏரிகள் ்வடடுதல், 
வாயக்கால்கள் அறமத்தல் ்போன்ை ்போதுக் காரியஙகளில் ஒன்று 
்சர்நது ஒத்துறழத்தனர் என்று ்தரிகிைது. ஏறழக் குடியானவர்களின் 
வாழ்க்றக வறுறம மிகுநததாக்வ இருநதது. அரசர்களுறடய 
மாடுகறையும் பிரபுக்களின் மாடுகறையும் ்மயபபேதற்்கன்று தனி 
ஆடகள் இருநதனர். குயவர், ்நெசவர், தசசர், கருமார், வாணியர் 
்போன்ை பேல்்வறு ்தாழிைாைரும் கிராமஙகளில் இருநதனர். 
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(ii) வணி்கர்்களும், இருவன்க வணி்கமும்:
வணிகர்கள் தஙகள் ்தாழிலுக்்கற்ை குழுக்கறை 

அறமத்துக்்காணடு அவற்றின் விதிகளுக்கடஙகி ஒழுகினார்கள். 
இக்குழுக்களுக்கு ‘சி்ரணிகள்’ (Sreni) என்று ்பேயர். ்கால்ைர், 
ஓவியர், தசசர் முதலிய பேதி்னணவறக சி்ரணிகள் நொடடில் 
இருநதன. ்நெய்வார், தடடார், குயவர், தநதத் ்தாழிைாைர்கள், 
மாறை கடடிகள் முதலி்யார் தஙகள் ்தாழில்களில் சிைநது 
விைஙகினர். இநதியக் கபபேல்கள் சுவர்்ண பூமி (பேர்மா, ம்ையா), 
தாமிரவருணி (இைஙறக), பே்வரு (போபி்ைான்) ஆகிய தூரத்து 
நொடுகளுக்்கல்ைாம் ்சன்று வநதன. இநதியாவுக்குள்்ையும் சிநது, 
கஙறக, யமுறன முதலிய நெதிகளில் வாணிபேக் கபபேல்கள் 
்போக்குவரத்தும் ்சயதன. இநதியாவுக்குள் தறர மார்க்கமாவும் 
வாணிபேம் நெறட்பேற்ைது. தடசசீைம் வழியாக மத்திய ஆசியாவுக்கும் 
கஙறகச சம்வளிக்கும் இறடயில் வாணிபேம் நெறட்பேற்று வநதது. 
பேணட மாற்று முறையிலும் வாணிபேம் நெறட்பேற்று வநதது. அ்த 
சமயம் கார்ஷபே்ணம் (Karshapana) என்ை ்சபபுக் காசு ஒன்றும் 
வணிகர்கைால் அதிகம் பேயன்பேடுத்தபபேடடு வநதது. ்வள்ளி 
நொ்ணயஙகளுங கூடப புழக்கத்திலிருநது வநதன.

4. ்சமயநிவை:
கி.மு. ஆைாம் நூற்ைாணடில் ்தாடஙகிய சமயப புரடசியின் 

விறைவாகப ்பேைத்த சமயம், சம்ண சமயம் ஆகியறவ ்தான்றி 
வைர்சசியுற்ைன. அ்த சமயத்தில் றவதீக சமயத்திலும் மிகவும் 
அடிபபேறடயான மாறுதல்கள் ஏற்பேடடு வநதன. இனி அவற்றைப 
பேற்றிப பின்வருமாறு கா்ணைாம்.

(i) னவதீ்க ேமய ்கலப்பு:
இநதியாவின் பேல்்வறு பேகுதிகளிலும் ஏற்கன்வ மக்கைால் 

பின்பேற்ைபபேடடு வநத பேல்்வறு புராதனக் கடவுள்கள், வழிபோடடு 
முறைகள், சமயக் ்காடபோடுகள் முதலியவற்்ைாடு ்வதஙகளில் 
கா்ணபபேடுகிை றவதீக சமயம் இக்காைக்கடடத்தில் கைநதது. இதனால் 
புதிய ்தயவஙகள் வழிபோடடுக்கு வநதன. புதிய சமயக் கருத்துகள் 
தறைதூக்கின. புதிய தத்துவஙகளும் வைரைாயின. அதாவது, 
ஆரியருக்கு முற்பேடட புராதன சமயம் ஆரியரின் புதிய சமயத்தில் 
பேல்்வறு மாறுபோடுகறைத் ்தாற்றுவித்தது. றவதீக சமயத்றத 
ஏற்றுக்்காணடிருநத ்மல் வகுபபினரும் அதற்கு முநதியறவயான 
புராதன ்தயவஙகறையும் சமயக் ்காடடுபோடுகறையும் சிற்சிை 
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மாறுபோடுக்ைாடு ஏற்றுக் ்காள்ை முன்வநதனர். உபேநிடதஙகளில் 
கூைபபேடட வைணட தத்துவ விைக்கஙகைால் மக்கறைக் கவர 
முடியவில்றை என்பேறத அறனவரும் உ்ணர்நதனர். கிடடத்தடட 
இ்த சூழ்நிறையில் இ்த கார்ணஙகைால் ்தான்றிய ்பேைத்த, சம்ண 
சமயஙகளும் றவதீக சமயத்தில் மாற்ைஙகள் அவசியம் என்பேறத 
அசசமயத்றதச ்சர்நதவர்களுக்கு உ்ணர்த்தின. ஆயினும், றவதீக 
சமயத்தில் இக்காைத்தில் ஏற்பேடடு வநத இம்மாறுதல்கள் இநதியா 
முழுவதிலும் ஒ்ர மாதிரியாக இருக்கவில்றை. இடத்திற்கு இடம் 
அறவ மாறுபேடடன. 

பிநதிய ்வத காைத்திலும் அதற்குப பின்னரும் சிநதுச 
சம்வளிக்குப பேதிைாக யமுறன-கஙறகச சம்வளியின் ்மற்குப 
பிர்தச்ம றவதீக சமயத்தின் றமயமாக ஆகிவநதது. இதுதான் 
‘மத்திய ்தசம்’ என்று அறழக்கபபேடடது. (இதற்கு அபபோலிருநத 
கிழக்கு இநதியா, இமய மறையின் அடிவாரப பேகுதி ஆகிய 
இடஙகளி்ை்ய ்பேைத்த, சம்ண சமயஙகள் ்தான்றின என்பேறத 
இஙகு நிறனவில் றவத்துக் ்காள்ை ்வணடும்.) இநநிறையில், சிநது 
சம்வளியில் ்வத காைத்துக் கடவுைான இநதிரன் இன்னமும் 
வழிபேடபபேடடு வநதான். இநதிரறனப ்போல், இடிக்கும் மறழக்கும் 
்தயவமான சக்கரன் (Sakra) என்பேது வடகிழக்கு இநதியாவில் 
வழிபேடபபேடடு வநதது. மத்திய ்தசத்தில் றவஸ்ரவ்ணன் (கு்பேரன்), 
குமரன் (கார்த்தி்கயன்) ்போன்ை ஆண ்தயவஙகளும், உமா, 
றஹமாவதி, வசினி ்போன்ை ்பேண ்தயவஙகளும், மக்கைால் அதிகம் 
வழிபேடபபேடடு வநதன. இப்பேண ்தயவஙகள் சிவனுறடய 
மறனவியான துர்க்றகயின் அவதாரஙக்ை என்று கருதபபேடடன. 
மரம், ்சடி, நீர், ்நெருபபு, பேைவித உயிர்கள் ஆகியறவயும் 
்தயவஙகைாக வழிபேடபபேடடு வநதன. 

(ii) உருவ வழி�ொடு:
உருவ வழிபோடு அல்ைது விக்கிரக வழிபோடு ்வகமாகப பேரவி 

வநதது. சிநது சம்வளியில் ்வதகாைத்திலும் விக்கிரக வழிபோடு 
இருநதிருக்கக் கூடும் என்பேது உ்ணரபபேடுகிைது. ஆயினும், அது 
அஙகுமிஙகும் ஒரு சிை சமயஙகளி்ை்ய நெறட்பேற்ைது. ஆனால், 
்வதகாைத்தின் பின் விக்கிரக வ்ணக்கம் பேரவைாக நெறடமுறைக்கு 
வநதது. அதுவும் மனித உருவில் விக்கிரகஙகள் அறமக்கபபேடடன 
என்பேது குறிபபிடத்தக்கது. மனிதன் கடவுறைத் தன் உருவில் வடித்து, 
தன் உறடறயயும், தன் உ்ணறவயும், ்பேசறசயும், பேழக்கவழக்கங 
கறையும் அதற்குப புகுத்தினான். அநத விக்கிரகஙகறை றவத்து 
வழிபேடுவதற்்கனக் ்காயில்களும் இக்காை முதல் கடடபபேடடன. 
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இதிகாசஙகள் இத்தறகய ்காவில்கறைப பேற்றி நிறையக் குறிபபிடு 
கின்ைன. அ்ைக்ஸாநதறர எதிர்த்துப ்போருக்குப புைபபேடட 
்பேைரவப பேறடக்கு முன்பு ்ஹர்க்குலிஸ் ்போன்ை ்தயவம் ஒன்றின் 
விக்கிரகம் எடுத்துச ்சல்ைபபேடடது என்று கி்ரக்க நூைாசிரியரான 
கர்டடியஸ் (Curtius) எழுதினார்.1 ்மைரிய மன்னர்கள் சிவன், 
ஸ்கநதன், விசாகன் ்போன்ை ்தயவஙகளின் விக்கிரகஙகறைச ்சயது 
விற்பேறன ்சயதனர் என்று பேதஞசலி எழுதுகிைார்.2

(iii) உயிர்ப்�லி, இனைச்சி:
்தயவஙகளுக்கு உயிர்பபேலி இடடு வழிபேடும் வழக்கம் 

இக்காைத்திலுந ்தாடர்நதது. பேைறவகள், விைஙகுகள் மடடுமின்றி, 
மனிதர்களுங கூடப பேலியிடபபேடடனர். அ்த சமயம் ‘உயிர்பபேலி’ 
றயச சிைர் கணடிக்கவும் ்சயதனர். இரக்க உ்ணர்வும், அகிம்றச 
மனபபோஙகும் கூட்வ வைர்நதன. உயிருடனான பேைறவக்கும் 
விைஙகுக்கும் பேதிைாக அ்த வடிவில் உ்ணவுப பேணடஙகறைச ்சயது 
பேலியிடைாம் என்று சமய நூல்க்ை கூறின. குறிபபோகப பிராம்ணர்களி 
றடயில் மாமிசம் உணணும் வழக்கம் சிறிது சிறிதாகக் குறைநது, 
முற்றிலும் நின்று ்போயிற்று என்பேது பேை சான்றுகைாலும் ்தரிய 
வருகிைது.

(iv) னவதீ்க �க்தி மொர்க்்கம்:
சமயத் தத்துவமும் ்காடபோடுகளும் நெம்பிக்றககளுங கூட 

மாறுதலுக்கு உள்ைாயின. உயிர்களுக்கு மறுபிைவி உணடு என்ை 
நெம்பிக்றக பேரவியது. உைகில் எல்ைா உயிர்களுக்கும் பிைபபு, இைபபு, 
மறுபிைபபு ஆகியறவ உணடு என்ை ்காடபோடு ்தான்றியது. ஒரு 
பிைவியில் ஒருவன் ்சயயும் நெற்்சயல், தீச்சயல் ஆகியவற்றைப 
்போருத்்த அவனது மறுபிைபபு அறமகிைது என்ை கர்ம தத்துவம் 
(Marma Theory) ்பேசபபேடடது. கடவுளிடத்தில் பேக்தி ்சலுத்துவதன் 
மூைம் தன்னுறடய தீச ்சயல்களிலிருநது ஒருவன் விடுபேடைாம் 
என்று கூைபபேடடது. இநதப புதிய பேக்திக் ்காடபோடறடப பேற்றிப 
்பேசியவர்கள் பின்னர் வாசு்தவகர்கள் என்றும், பின்னர்ப போகவதர்கள் 
என்றும் அறழக்கபபேடடார்கள். இவர்கள், வாசு்தவனிடத்தில் பேக்தி 
்சலுத்தியவர்கள் ஆவர். விஷணு, நொராய்ணன், வாசு்தவன், கிருஷ்ணன் 
ஆகிய அறனத்துத் ்தயவஙகளும் ஒன்்ை என்று கூைபபேடடன. 
மகாபோரதத்தில் உள்ை ‘பேகவத்கீறத’ இநதப பேக்தி ்நெறிறய 
உ்ணர்த்துவதற்்கன்்ை எழுதபபேடடது.

இநத வாசு்தவகர்களுக்குப ் போடடியாகச சிவறன வழிபேட்டார் 
திரணடனர். இவர்கள் சிவ-போகவதர்கள் என்றும், மா்கஸ்வரர்கள் 
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என்றும், போசுபேதர்கள் என்றும் பின்னர்ப ்பேயர் ்பேற்ைனர். இவவாறு, 
றவதீக சமயத்தில் விஷணுறவப பின்பேற்றியவர் என்றும், சிவறனப 
பின்பேற்றியவர் என்றும் இரு கிறைகள் முறைத்தன.

(v) னேவ, னவணவ ேமயங்களின் சமல் நினல:
அ்சாகர் ஆடசிக் காைத்திற்குப பின் ்தாடர்நத சிை 

நூற்ைாணடுகளில் விைஙகுகறைக் ்கான்று பேலியிடும் ்வத ்வள்வி 
வழிபோடு மக்களிறட்ய ்சல்வாக்கிழநதது. பேக்தி அடிபபேறடயில் 
அறமநத விக்கிரக வழிபோடு மக்கள் கவனத்றதக் கவர்நது 
்பேராதரறவப ்பேைத் ்தாடஙகியது. ்பேைத்த சமயமும் ்வறு பேை 
புை சமயஙகளும் ்தாடுத்த தாக்குதல்கள் ்வத நிறுவனஙகள் 
பிராம்ணர்கள் ஆகி்யார் மதிபறபேயும் அதிகாரத்றதயும் சிறதத்தன. 
்வதச சடஙகுகளின் ்தறவ குறைநததனால் நிறை குறைநத 
பிராம்ணர்கள் ்வறு ்வறு வழிகளில் ்போருள் ஈடடி வாழ ்வணடிய 
கடடாயம் ஏற்பேடடது. இப்போழுது பேை இனக்குழு ஆரியரல்ைாத 
்தயவ வழிபோடுகளின் போல் தம் கவனத்றதச ்சலுத்தைாயினர். 
இவவழிபோடுகளில் பிராம்ணர் ஊடுருவல் திடீ்ரன நிகழ்நததாக 
இருக்க முடியாது. பிராம்ணர்கள் சிைர் இதற்கு முன்்பே 
இவவழிபோடுகறை நெடத்துகின்ை பு்ராகிதர்கைாக இருநதிருக்கைாம். 
ஆனால், புதிதாகத் ்தான்றிய அரசியல், ்போருைாதார நிறைறமகள், 
அன்றிருநத பேறழய சமுதாயத்றத அசசுறுத்தத் ்தாடஙகிய்போது 
இத்்தயவ வழிபோடடு முறைகளுக்கு றவதீக அஙகீகாரம் அளிக்கும் 
இயக்கம் ்தாடஙகியது. 

கி.மு. 200-ஆம் ஆணடு முதல் கி.பி. 200-ஆம் ஆணடு 
வறரயிைான காைத்தில் புதிய கறைகள் ்தான்றின. வாணிபேமும் மிக்க 
முன்்னற்ைம் அறடநதன. இம்முன்்னற்ைம் கார்ணமாக 
இத்்தாழில்களில் ஈடுபேடடு வநத கீழ்வரு்ண மக்கள், குறிபபோகச 
சூத்திரர் நிறை தவிர்க்க முடியாதவாறு அதிக முன்்னற்ைம் கணடது. 
எணணிக்றகயில் அதிகமாக ்வளிநொடடினர் வநது குடியமர்நதது, 
பிராமணியச சமூக முறையின் தறைகறை ்மலும் தைர்த்திவிடடது. 
கீழ்வரு்ண மக்கள்போல் அைவுகடநத பிற்்போக்கு மனபபோன்றம 
்காணட ்வத-றவதீக சமயம் புதிய சக்திகளுடன் ஈடு்காடுக்க 
ஏற்ைதாக இல்றை. ்பேைத்தம் தீவர ்சல்வாக்குப ்பேற்று வநதது. 
்பேைத்தத்றத எதிர்த்து ்வன்று பிராமணியச சமூக ஒழுஙகறமபறபே 
அழிவிலிருநது காக்கும் ்நொக்கத்தில் பிராம்ணர்கள் மிகப 
்பேரும்போைான மக்களிறடச ்சல்வாக்குப ்பேற்றிருநத வழிபோடடு 
முறைகறைக் கவர்நது அகிம்றச, பேக்தி உ்ணர்வூடடல், அதிகாரத்திற்கு 
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அடிபபேணிதல் என்னும் ்காள்றககறை இற்ணத்து அவற்றுக்குச சமூக 
நிறைறமகளுக்கு ஏற்பே புது வடிவம் ்காடுத்தனர். ்பேணகளிடமும், 
கீழ்சாதியினரிடமும் தாராைமான அணுகுமுறைறயக் றகக்்காணட 
்போதிலும் வரு்ண அடிபபேறடயில் அறமநத சமுதாயப பிரிவுகறைப 
போதுகாபபேதில் அவர்கள் அதிக அக்கறை எடுத்துக்்காணடனர். 

போமர மக்களிறட்ய ்சல்வாக்குறடய வழிபோடடு 
முறைகறைப பிராமணிய மயமாக்கும் முயற்சியில் மக்கள் 
்தயவஙகறைப பிராமணியக் கடவுைான நொராய்ண விஷணுவுடன் 
ஒன்ைாக்கியதனால் எவவாறு றவ்ணவம் ்தான்றியது, ருத்ரனுடன்- 
சிவன் இற்ணக்கபபேடடு எவவாறு றசவம் ்தான்றியது. உயர்சாதி 
வகுபபினர் வரு்ண அை்நெறிகறைப பேரபபுவதற்கு எவவாறு றசவமும், 
றவ்ணவமும் உதவிற்று, ்பேரும்போைான மக்கள் கூடடம் சமூக ஏற்ைத் 
தாழ்வுகளுக்கு எவவாறு இறசநது இறயநது ஏற்று ்காணடனர் 
என்பேவற்றை றசவ, றவ்ணவ சமயஙகளின் ் மல் நிறை உருவாக்ககாைம் 
பேற்றிய ஆராயசசி ்தள்ளிதின் புைபபேடுத்துகிைது.

மக்களுறடய சமயக் ்காடபோடுகள், நெம்பிக்றககள் 
ஆகியவற்றைப ்போதுமான அைவு ்தரிவிபபேதற்கு ஆவ்ணஙகள் 
எறவயுமில்றை. ஆயினும், ்தயவத்றதப பேற்றிய கருத்துருவாக்கத்தில் 
்சயல்பேடும் சிை அடிபபேறடக் கருத்துக்களும் சிை புரா்ணக் 
கறதகளும் கடவுளுறடய கு்ணாதிசயம் வழிபேடடு வநத மக்களுறடய 
சமூக - ்போருைாதார நிறைறம ஆகியவற்றைப பேற்றி அறிய 
உதவுகின்ைன.

்மகஸ்தனிஸ் என்ை கி்ரக்க தூதர் பேக்தி பேற்றிக் குறித்துள்ைார். 
கடறமறயச ்சயது ்காண்ட கடவுறைத் ்தடுவதுதான் சிைநத 
வழி என்று கருதபபேடடது. றசவர்களும், றவ்ணவர்களும் இற்ணநது 
வாழ்நதனர். றவதீக சமயத்தில் பேடித்தவர்களும், பேடிக்காதவர்களும் 
தம் விருபபேத்திற்குரிய ஒ்ர கடவுள் மீ்த அதிகப பேற்று றவத்திருநதனர்.

திருமால் உைகில் அவதரித்து மக்கறைத் தீறமகளிலிருநதும் 
காத்தார் என்றும் நெம்பேபபேடடது. அதன் ்போருடடுப பேத்து 
அவதாரஙகறை எடுத்தார் என்றும் கருதினர். கிருஷ்ணறன 
வழிபேடடவர்கள் தம்றம ‘போகவதர்கள்’ என்று கூறிக் ்காணடனர். 
அவர்களுறடய பிரிவு ‘போகவதப பிரிவு’ எனபபேடடது. இநதப 
போகவதபபிரி்வ பிற்காை றவ்ணவமாக வைர்நதது என்பேர். 
றவ்ணவர்கள் திருமா்ை உயர்நத கடவுள் என நெம்பினர். அவர்கள் 
அை உ்ணர்வு, அன்பு உ்ணர்வு, அகிம்றச உ்ணர்வு, தியானம் 
ஆகியவற்றைக் கறடபிடிக்க ்வணடும் எனவும், பேலியிடுதல் கூடாது 
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எனவும் வலியுறுத்தினார்கள். எளியவர்களும் பின்பேற்ைத் தக்கதாக 
றவதீக சமயம் மாைத் ்தாடஙகியது.

றவ்ணவ சமயத்றதப ்போன்்ை றவதீக சமயத்தில் மற்்ைாரு 
பிரிவு ்தான்றியது. இபபிரிவினர் சிவறன வழிபேடடனர். இவர்கள் 
றசவர்கள் எனபபேடடார்கள். றசவர்கள் சிவ்ன உயர்நத கடவுள் 
எனக் ்காணடனர். றசவ சமயத்திறன இநநொடடில் இருநதவர்கள் 
மடடுமின்றி, ்வளிநொடடிலிருநது பேறட்யடுத்து வநத குஷா்ணர்கள் 
முதலியவர்களும் பின்பேற்றினார்கள். குஷா்ணர் காசுகளில் சிவனின் 
வடிவம் இருபபேறதக் கா்ணைாம். சிவன் ஆரியரின் கடவுள் என்றும் 
என்வ, ்வளிநொடடுப பேறட்யடுபபோைர்கள் சிவறன வழிபேடடனர் 
என்றும் சிைர் குறிபபிடடுள்ைனர். ஆனால், அக்கருத்து ஏற்புறடயதாக 
இல்றை. ஏ்னனில், சிநது்வளி முத்திறரயில் சிவனுக்குரிய 
அறடயாைஙகள் ்காணட வடிவஙகள் ்யாக முத்திறரயில் இருபபேது 
்போல் கிறடத்துள்ைன. என்வ, அதற்கு முன்ன்ர சிவ வழிபோடு 
இநதியாவில் கா்ணபபேடடது என்பேது ்தளிவாகும்.

்மலும், அநநிய ஆடசியாைர்களில் சிைர் றவ்ணவத்றதத் 
தழுவினர். காக்கும் ்தயவமான விஷணுறவ வழிபேடடனர். கி்ரக்கத் 
தூதுவரான ்ஹலி்யா்டாரஸ் விஷணு பேக்தன் ஆவான். அவன் 
கி.மு. இரணடாம் நூற்ைாணடு மத்தியில் மத்தியப பிர்தசத்தில் 
விதிசாவுக்கு அருகில் வாசு்தவறரப ்பேருறமபபேடுத்தும் வறகயில் 
ஒரு தூபிறய அறமத்தான். குஷா்ண மன்னர்களில் பேைர் விஷணு 
பேக்தர்கைாக இருநதார்கள். குஷா்ண மன்னனான வாசு்தவறன 
இவவறகயில் முக்கியமாகக் குறிபபிடைாம். அவனுறடய ்பேய்ர 
கிருஷ்ணருறடய மற்்ைாரு ்பேயராகும். கிருஷ்ணர் விஷணுவின் 
அவதாரமாக வழிபேடபபேடடு வநதவராவார். 

இதுகாறும் கூறியவற்றில் றவதீகத் தாக்கத்தின் பேரவலுக்கான 
வரைாற்றுக் கார்ணஙகறை ஆராயநததிலிருநது வட இநதிய அரசியல் 
வரைாற்றில், கி.மு. ஆறு முதல் நொன்காம் நூற்ைாணடு வறரயிைான 
்மைரியருக்கு முற்பேடட வட இநதியாவின் நிறை பேற்றியும், அஙகு 
நிைவிய ஆரியரின் அரசுகள் பேற்றியும், மகதம் உடபேட நிைவிய 
பேதினாறு ்பேரிய அரசுகள் பேற்றியும், இறுதியில் மகதப ்பேரரசின் 
்தாற்ைமும் வைர்சசியும் எவவாறு இருநதது என்பேது பேற்றியும், அஙகு 
நிைவிய இரு வம்சஙகள் பேற்றியும், மகதத்தில் நெநதர்கள் ஆடசிறயத் 
்தாடர்நது ் மைரியர் ஆடசி ஏற்பேடட விதம் குறித்தும், ் மைரியருக்கு 
முற்பேடட வடஇநதிய சமூக வரைாறு பேற்றியும், கி.மு. ஆைாம் 
நூற்ைாணடிலிருநது கி.மு. நொன்காம் நூற்ைாணடு வறரயில் சமூகத்தில் 
நிைவிய நொன்கு வரு்ணஙகள் பேற்றியும், சமூகத்தில் ்பேணகளுக்கும், 
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சூத்திரர்களுக்கும் இருநத நிறை பேற்றியும், ்போருைாதார நிறை 
பேற்றியும், றவதீக சமயத்தில் நிகழ்நத கைபபுப பேற்றியும், உருவ 
வழிபோடு, உயிர்பபேலி, இறைசசி, றவதீக பேக்தி மார்க்கம் ்தான்றிய 
நிறை பேற்றியும் விரிவாக அறியமுடிகின்ைது. இனி ் மைரியர் காைத்துச 
சமூக வரைாற்றைப பின்வருமாறு கா்ணைாம்.

அடிக்குறிப்புக்கள்:
1. இர.ஆைாைசுநதரம், இநதிய வரைாறு, முதல் ்தாகுதி, பே.223.
2. ்மைது., பே. 223.
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8. ்மளரியர ஆடசிக்காலச் சமூக ைரலாறு                       
(கி.மு. 4 முதல் 1-ஆம் நூறைொண்டு வனர)

்மைரியர் காைத்து அரசியறையும் சமூகத்றதப பேற்றி அறிநது 
்காள்வதற்குக் ் கைடில்யரது அர்த்த சாஸ்திரமும், கி்ரக்கரின் குறிபபுகளும், 
அ்சாகருறடய கல்்வடடுகளும் ்பேரிதும் துற்ணபுரிகின்ைன. 
பிற்காைத்றதச ்சர்நத ்வறு சிை இநதிய நூல்களும் ஓரைவு 
பேயன்பேடுகின்ைன.

்மைரியர்கள் காைத்தில் சமூகமானது றவதீகப பிராம்ண 
முறைபபேடி நொன்கு ்பேரும் சாதிகைாகப (வரு்ணஙகள்) பிரிக்கப 
பேடடிருநதது. ஒவ்வாரு சாதிக்கும் உரிய கடறமகள் இன்னின்ன 
என்று நென்கு வறரயறுக்கபபேடடிருநதன. ஒவ்வாரு வரு்ணம் அல்ைது 
சாதிக்கும் நொன்கு ஆசிரமஙகள் குறிக்கபபேடடன. அநதநதச சாதிக்கும் 
ஆசிரமத்துக்கும் உரிய கடறமகள் ‘சுவதர்மம்’ எனக் ்கைடில்யரால் 
வழஙகபபேடுகிைது. அவரவரது சுவதர்மத்றத அவரவர் முறையாகப 
பின்பேற்றுகிைார்கைா என்பேறதக் கணகாணிபபே்த ஓர் அரசனின் 
முக்கியக் கடறம என அவர் கூறுகிைார்.

1. பல்ரைறு ்சபாதிகள்:
சாதி (வரு்ண) முறையும் ஆசிரம முறையும் பேணறடய இநது 

சமுதாயத்தின் இரணடு முக்கியமான அம்சஙகைாயிருநதன. அவற்றுள் 
ஆசிரம முறையானது ்போதுவாக அறனவராலும் பின்பேற்ைபபேடடது 
என்று கூைமுடியாது. பிரம்மசசரியமும், கிரஹஸ்தமும் ்போதுவாக 
அறனவராலும் பின்பேற்ைபபேடடனவாயினும், மற்ை இரணடு ஆசிரமஙக 
கைான வானபபிரஸ்தமும், சநநியாசமும் அதிகம் பின்பேற்ைபபேடடன 
என்று கூறுவதிற்கில்றை. சதுர் ஆசிரம முறையானது நூல்களில் 
விரிவாகப ்பேசபபேடட்த ஒழிய, சமுதாயத்து நெறடமுறையில் 
மிகுதியாகக் கா்ணபபேடவில்றை.

சாதிய முறைகள் ்மைரியர் காைத்தில் நென்கு ்வரூன்றிவிடடன. 
ஒருவன் தனது சாதியிலிருநது மற்்ைாரு சாதியில் ்பேண 
்காள்வதற்்கா, தனது சாதித் ்தாழிறை விடுத்துப பிை சாதித் 
்தாழிறை ்மற்்காள்வதற்்கா அனுமதிக்கபபேடவில்றை என்று 
கி்ரக்க எழுத்தாைர்கள் ்மைரியர் காைத்து நிறைறயப பேற்றிக் 
கூறுகின்ைனர். ஆயினும், றவதீக சமயத்துக்கு வி்ராதமான சம்ண, 
்பேைத்த சமயஙகளின் ் சல்வாக்கும், கி்ரக்கர் முதைான அநநியர்களின் 
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வருறகயும், கைபபும் ்மல் மடடத்தில் இசசாதி விதிகறை ஓரைவு 
தைர்த்தின. இநதிய மன்னர்களும் பிரபுக்களும் கி்ரக்கப ்பேணகறை 
ம்ணநதனர். அ்த ்போல் கி்ரக்க மன்னர்களும் பிரபுக்களும் இநதியப 
்பேணகறை ம்ணநதிருக்கக் கூடும். விவசாயம், கால்நெறட வைர்பபு, 
வணிகம் ஆகியறவ றவசியர், சூத்திரர் ஆகி்யாரது ்தாழில்கள் 
என்று அர்த்த சாஸ்திரம் கூறுகிைது. இவவிரு சாதிகளுக்கும் ்தாழில் 
அடிபபேறடயில் இருநது வநத ்வற்றுறமகள் ஓரைவு மறைநதிருக்கக் 
கூடும் என்பேறத இது உ்ணர்த்துகிைது. கி்ரக்கரின் குறிபபுகளும் இறத 
உறுதிபபேடுத்துகின்ைன. இவவிரு சாதிக்கும் இறடயிலிருநத 
்வற்றுறமகள் குறைநது, விவசாயி, இறடயன், வணிகன் என்ை சாதிகள் 
ஏற்பேடடுவிடடன என்று அறவ உ்ணர்த்துகின்ைன. அ்த்போல் 
மருத்துவத் ்தாழில் ்சயதாரும் தனிச சாதியராக அறமநதனர்.

இநதிய மக்கள் ஏழு சாதிகைாகத் ்தாழிைடிபபேறடயில் 
பிரிக்கபபேடடனர் என்று ்மகஸ்தனிஸ் கூறுவது கவனிக்கத்தக்கது.                   
1. தத்துவஞானிகள், 2. குடியானவர்கள் (விவசாயிகள்), 3. இறடயர், 
்வடர், 4. வணிகர், றகத்்தாழில் ்சய்வார், 5. ்போர் வீரர்கள்,                  
6. ்மற்போர்றவ ்சயயும் அதிகாரிகள், 7. அரசனுக்கு அறிவுறர 
கூறு்வார் ஆகி்யார் அவ்வழு பிரிவினர். அரசாஙக அதிகாரிகளுள் 
கீழ் மடடத்தில் இருநதவர் ஒரு சாதி எனவும், ்மற்போர்றவ ்சயயும் 
்மல் நிறையில் அறிவுறர கூறும் அதிகாரிகைாக இருந்தார் மற்்ைாரு 
சாதி எனவும், ்மகஸ்தனிஸ் கூறுவது சிைபபோகக் கவனிக்கத்தக்கது. 
அமாத்திய அல்ைது அறமசசகுைம் என்று போலி நூல்கள் இநத ்மல் 
மடட அதிகாரிகறைக் குறிபபிடுகின்ைன. இவவாறு, ‘நொல்வரு்ண’ 
(சதுர் சாதிப) பிரிவுகள் ்மைரியர் காைத்தில் ்மலும் விரிவறடநது 
பேல்்வறு சாதிகள் ஏற்பேடடன என்பேது ்தரிகிைது.

2. வபணடிர நிவை:
பிநதிய ்வத காைத்துப ்பேணகளின் நிறையிலிருநது ்மைரியர் 

காைத்துப ்பேணகளின் நிறை அதிகம் ்வறுபேடடிருக்கவில்றை 
என்பேறதப பேை சான்றுகளும் ்தரிவிக்கின்ைன. பிரம்மம், 
பிரசாபேத்தியம், ஆர்ஷம், ்தயவம், கநதர்வம், ஆசுரம், இராடசசம், 
றபேசாசம் என்னும் எண வறக ம்ணஙகள் ்காள்றகயைவில் 
்மற்்காள்ைப ்பேற்ைன. ம்ண முறிவு அனுமதிக்கப ்பேற்ைது. 
என்ைாலும் மிகுதியாக நெறடமுறையில் இல்றை. மகளிருக்கும் 
மறும்ணம் ்சயது ்காள்ை உரிறமயிருநததாயினும் அவர்கள் தஙகள் 
க்ணவரது ச்காதரறர்ய ம்ணக்க முடியும். பேைதார ம்ணமும், சதி 
அல்ைது இைநத க்ணவறனப பிரிநது வாழ விரும்போத மறனவி 
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தற்்காறை புரிநது ்காள்ளும் மரபும் நெறடமுறையில் இருநதன. 
நெகர்பபுைஙகளில் கணிறகயர் பேைரிருநதனர். விபேசாரம் விைக்கப 
பேடவில்றை. இறச, நொடடியம், நொடகம் முதலிய நுணகறைகள் 
கணிறகயரது தனிச ்சல்வ்மனக் கருதபபேடடன. பிற்காைத்தில் இ்த 
கார்ணத்தால், குைமகளிர் இநநுணகறைகறைப பேயிலுதல் விரும்பேத் 
த்தகாதது என்றும் கருதபபேடடது. 

3. ்சமயநிவை:
்மைரியர் காைத்தில் மூன்று முக்கியமான சமயஙகள் இருநதன. 

முதைாவது றவதீக சமயம், இரணடாவது ் பேைத்த சமயம், மூன்ைாவது 
சம்ண சமயம். ்மைரிய அரச குைத்றத நிறுவியவரான சநதிரகுபத 
்மைரியர் றவதீக சமயத்றத்ய ஆரம்பேத்தில் ்சர்நதவராயிருநதார். 
தமது இறுதிக் காைத்தில் இவர் சம்ண சமயத்றதத் தழுவினார் என்று 
சம்ண சமய நூல்கள் கூறுகின்ைன. அவறர அடுத்து ஆணட 
பிநதுசாரரும் றவதீக சமயத்றத்ய தழுவியிருநதார் என்பேறத எல்ைாச 
சான்றுகளும் ்தரிவிக்கின்ைன. போடடனாறரயும் தநறதறயயும் ்போல் 
றவதீக சமயத்றத்ய தழுவியிருநத அ்சாகர் கலிஙகப ்போருக்குப 
பின்னர்ப ்பேைத்த சமயத்றதத் தழுவினார். பிற்காை ்மைரிய 
அரசர்கள் றவதீக, ்பேைத்த, சம்ண சமயஙகள் ஆகிய மூன்றையு்ம 
பின்பேற்றினார்கள். என்ைாலும், ்போதுவாக ்மைரியர் காைத்தில் 
்பேரும்போைான மக்கைால் பின்பேற்ைபபேடடு வநத சமயம் றவதீக 
சமய்மயாகும். அ்சாகரது முயற்சி கார்ணமாக்வ ்பேைத்த சமயம் 
பேரவைாகப பேைரால் ஏற்றுக்்காள்ைபபேடடது.

(i) னவதீ்க ேமயம்:
்வத காைத்துத் ்தயவஙகைான இநதிரன், வரு்ணன் ஆகி்யார் 

்மைரியர் காைத்திலும் வழிபேடபபேடடு வநதனர். அ்த சமயம் 
இதிகாச காைமுதல் முக்கியத்துவம் ்பேைத் துவஙகியிருநத விஷணு, 
கிருஷ்ணன் ஆகிய ்தயவஙகளும் வழிபேடபபேடடன. யமுறனச 
சம்வளியல் - மதுராபுரிப பிர்தசத்தில் கிருஷ்ணன் ்பேரிதும் 
வழிபேடபபேடடான். சிவனும் அதிகமான மக்கைால் வழிபேடபபேடடான். 
இவற்றை்யல்ைாம் ்மகஸ்தனிஸ் விடடுச ்சன்ை குறிபபுகள் 
காடடுகின்ைன. கஙறக நெதியுஙகூடத் ்தயவமாக அக்காைம் முதல் 
வழிபேடபபேடடது. ்மைரிய அரசர்க்ை சிவன், ஸ்கநதன், விசாகன் 
்போன்ை ்தயவஙகளின் விக்கிரகஙகறைச ்சயது, விற்பேறன ்சயதனர் 
என்று பேதஞசலி ்தரிவிக்கிைார். (ஸ்கநதன், விசாகன் ்போன்ை 
்தயவஙகள் குஷா்ணர்கள் காைத்தில் மிகவும் ்சல்வாக்்காடு 
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திகழ்நதன. ஹஜுவிஷகரது நொ்ணயஙகளின் மீது அறவ ்போறிக்கப 
பேடடிருநதன.)

யாகஙகள் நெடத்துதல், பேலியிடுதல் ஆகியறவ இக்காைத்தில் 
்தாடர்நது ்சயயபபேடடன. அரசர்களும் மக்களும் இவற்றில் பேஙகு 
்காணடார்கள். ் போதுவாக மது அருநதும் வழக்கத்றத ் மற்்காள்ைாத 
பேைருஙகூட இத்தறகய விழாக்களின் ்போது அறத அருநதினர் என்று 
கி்ரக்கர் எழுதுகின்ைனர். இத்தறகய சடஙகுகளின் ் போது உயிர்கறைப 
பேலியிடுவறத நிறுத்துவதற்கு அ்சாகர் முயற்சிகள் ்மற்்காணடார். 
்மைரியருக்குப பிைகு சுஙக வம்சத்தின் ஆடசியில் றவதீக சமயம் 
புதிய விறுவிறுப்போடு இயஙகி வநதது. அசுவ்மதம், வாஜ்பேயம் 
்போன்ை யாகஙகள் மிகவும் ஆடம்பேரமாகச ்சயயபபேடடன. 
அக்காைத்தி்ை்ய கூட, உயிபபேலி நிறைநத யாகச சடஙகுகறைத் 
தவிர்த்துப ்பேைத்த, சம்ண சமயத்தினரின் தாக்குதல்களிலிருநது 
தபபித்துக் ் காள்ை சிைர் எணணினர். என்வ, யாகஙகளில் பேலிகறைக் 
குறைத்து, அவற்றுக்குப புதிய ்போருள்கறைக் கற்பிக்க அவர்கள் 
முயன்ைார்கள். ஆனால், இம்முயற்சிகள் அப்போழுது மிகவும் சிைய 
அைவி்ை்ய இருநது வநதன. 

சிவன், அபேராஜிதா, ்ஜயநதன், றவஜயநதன், றவசிரவ்ணன் 
(கு்பேரன்), ஸ்ரீ்தவி, அசுவினிகள் முதலிய பேை ்தயவஙகளுக்குக் 
்காயில்கள் கடடபபேடடிருநதன என்பேறதக் ்கைடில்யர் கூறுகிைார். 
விக்கிரக வழிபோடு இருநது வநதறத எல்ைாச சான்றுகளும் 
்தரிவிக்கின்ைன. கடல், ஆறு, தீ, மண, மரம், காடு, மறை, திறசகள், 
வானம், மறழ, பேல்்வறு விைஙகுகள், போம்பு முதலியறவயும் 
வ்ணஙகபபேடடன. அவற்றுக்்கன விழாக்களின் ்போது ்காடிகள் 
கடடபபேடடன. மநதிரம், தாயத்து, ்பேய, பிசாசு, ஆவிகள், நிமித்தம் 
போர்த்தல் முதலிய பேைவற்றிலும் மக்கள் நெம்பிக்றகக் ்காணடிருநதனர்.

(ii) பிைேமயங்கள்:
அ்சாகர் ்பேைத்த சமயத்றதப பின்பேற்றினார். சநதிரகுபத 

்மைரியர், சம்பிரதி ்போன்்ைார் சம்ண சமயத்றதப பின்பேற்றினர் 
என்று கூைபபேடுகின்ைனர். ்மைரியருக்குப பின்னர் வநத கார்வைர் 
(சம்ணர்), மினாணடர், கனிஷகர் (்பேைத்தர்) ்போன்ை பேை அரசர்கள் 
இசசமயஙகறைத் தழுவினர். இவர்கைன்றி ஆஜீவகர்களும் அப்போழுது 
நிறைய இருநதார்கள். அ்சாகர், தசரதர் ்போன்ை ்மைரிய அரசர்கள் 
இபபிரிறவச ்சர்நத துைவிகளுக்குக் குறககள் ்வடடிக் ்காடுத்தல் 
்போன்ை பேை உதவிகறைச ்சயதனர். பிநதுசாரர் கூட அவர்களுக்கு 
உதவியதாகக் கறதகள் உள்ைன. றவதீக சமயம் நீஙகைாக மற்ை 
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இசசமயஙகள் ்பேரும்போலும் ஒைத் (ழுரழா), பீகார், ஒரிசா ்போன்ை 
பேகுதிகளி்ை்ய அதிகம் கா்ணபபேடடன. சம்ண சமயமானது 
விறரவி்ை்ய ்மற்கு இநதியாவில் குஜராத், ்சைராஷடிரம், 
கத்தியவார் ஆகிய இடஙகளுக்குச ்சன்று அறடக்கைம் புகுநதது.

IV. வமளரியப் ரபரரசின் வீழசசிக்கபாை கபாரணஙகள் 
ஒன்ைன் பின் ஒன்ைாக நெறட்பேற்ை பேை ்போர்களின் விறைவாக 

விரிநது பேரநது வைர்சசியறடநது வநத மகதப ்பேரரசு கலிஙக 
்வற்றியுடன் தனது ்போர்கறை நிறுத்திக் ்காணடது. கி.மு. 232-இல் 
அ்சாகரின் மறைவுக்குப பிைகு அது வீழ்சசி அறடயத் ்தாடஙகியது. 
்மைரியப ்பேரரசின் சிறதவுக்கும் நெலிவுக்கும் வீழ்சசிக்கும் பேை 
கார்ணஙகள் கூைபபேடுகின்ைன. அவற்றில் ஒன்றுதான் பிராமணிய 
எதிர்பபு.

1. பிரபாமணிய எதிரப்பு: 
அ்சாகர் கறடபபிடித்து வநத ்காள்றகயின் விறைவாக 

பிராமணிய எதிர்பபு தறைதூக்கிற்று. அ்சாகர் சகிபபுத் தன்றம 
(அஹிம்றச) ்காள்றகறயப பின்பேற்றினார் என்பேதிலும், பிராம்ணர் 
கறையும் மதிக்கும்பேடி அவர் மக்கறைக் ்கடடுக் ்காணடார் 
என்பேதிலும் ஐயமில்றை. ஆனால் விைஙகுகறையும் பேைறவகறையும் 
்கால்வறத அவர் தறட ்சயதார். ்பேணகள் அைவுக்கு அதிகமாக 
சமய விறனமுறைகளில் ஈடுபேடுவறத எதிர்த்தார். இது பிராம்ணர்களின் 
வருவாறயப போதித்தது. ்வள்விகள், யாகஙகள் ்போன்ை சடஙகில் 
்பேைத்த சமயத்தினரும் அ்சாகரும் எதிர் மறையான ்போக்றகக் 
கறடபபிடித்தனர். இதனால் பிராம்ணர்களுக்குப ் பேரும் ் போருைாதார 
இழபபு ஏற்பேடடது. பேல்்வறு வறகயான யாகஙகளில் பேரிசுப 
்போருள்களும் தடசற்ணகளும் ்பேற்று வாழ்க்றக நெடத்தி வநதவர்கள் 
அவர்கள். என்வ, அ்சாகர் சகிபபுக் ்காள்றகறயப பின்பேற்றி வநத 
்போதிலும் பிராம்ணர்கள் அவறர ்வறுத்து வநதார்கள். அவருறடய 
சகிபபுத் தன்றமக் ்காள்றக அவர்களுக்கு மனநிறைவு அளிக்கவில்றை 
என்பேது ்தளிவு. தஙகளுக்குப பேயன் அளிக்கக்கூடிய, தற்்போது 
தாஙகள் அனுபேவித்து வருகிை சலுறககறையும் நெைன்கறையும் 
போதுகாக்கக் கூடிய ஒரு ்காள்றகறய்ய அவர்கள் விரும்பினார்கள். 
்மைரியப ்பேரரசின் இடிபோடுகளிலிருநது ்தான்றிய சிை அரசுகள் 
பிராம்ணர்கைால் ஆைபபேடடு வநதன. மத்தியப பிர்தசத்றதயும், 
்மலும் கிழக்்க சற்று தள்ளி ்மைரிய ்பேரரிசன் எஞசிய 
பேகுதிகறையும் ஆணடு வநத சுஙகர்களும், கன்வர்களும் பிராம்ணர்க்ை 
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ஆவர். இ்த்போன்று, ்மற்கு தக்கா்ணத்திலும் ஆநதிரத்திலும் நீணட 
காைம் நீடித்திருநத ஓர் அரறச நிறுவிய சாதவாஹனர்களும் தஙகறைப 
பிராம்ணர்கள் என்று கூறிக் ்காணடனர். அ்சாகர் புைக்கணித்த 
்வத ்வள்விகறை இநதப பிராம்ண அரச குைத்தினர் ்சயது 
வநதனர்.

2. வபபாருளபாதபார வநெருக்கடி:
இராணுவத்துக்கு அைவுக்கதிகமாக ்சைவு ்சயததாலும், 

அதிகார வர்க்கத்துக்குப ்பேருந்தாறகறய ஊதியமாக வாரி 
வழஙகியதாலும் ்மைரியப ்பேரரசு ்போருைாதார ்நெருக்கடிக்கு 
உள்ைாயிற்று. கிறடக்கும் சான்றுகறை எல்ைாம் ஒருஙகிற்ணத்துப 
போர்க்கும் ்போழுது பேணறடக் காைத்தில் ்மைரியர்கள் தான் மிகப 
பிரம்மாணடமான இராணுவத்றதயும், ஏராைமான அதிகாரிகறையும் 
பேராமரித்து வநதார்கள் என்பேது புைபபேடுகிைது. மக்கள் மீது பேல்்வறு 
விதமான வரிகள் விதிக்கபபேடட ்போதிலும் இநத மா்பேரும் 
கடடுமானத்றத றவத்துப ்பேணுவது என்பேது மிகக் கடினமாக்வ 
இருநதது. அ்சாகர் ்பேைத்தத் துைவிகளுக்கு ஏராைமான 
மானியஙகறை வாரி வழஙகியதால் அரசுக் கருவூைம் காலியாகி 
விடடதாகத் ்தான்றுகிைது. ்சைவுகறைச சமாளிக்கும் ்போருடடு 
கறடசிக் கடடத்தில் அவர்கள் தஙகப பேடிமஙகறை உருக்க 
்வணடியதாயிற்று.

3. அரசியல் மற்றும் நிரைபாகக் குழப்பஙகள்:
கலிஙகப ்போருக்குபபின் அ்சாகர் ஆக்கிரமிபபுப ்போர்கறைக் 

றகவிடடார். ்மலும், நொடுபிடிக்கும் ்போர்களில் ஈடுபேட ்வணடாம் 
என்று தம் வாரிசுகளுக்கும் தம் ஆற்ணகள் (Edicts) மூைம் கூறினார். 
இதனால், அ்சாகரது ஆடசியின் பிநதிய 29 ஆணடுகளில் (எடடாவது 
ஆணடில் கலிஙகப்போர் நெடநதது தவிர) ்மைரியப பேறடயானது 
்போர்கள் ஏதுமின்றி இருநததால் அதன் திைறம குன்றிவிடடது 
என்றும், அரசரிடம் இருநத விசுவாசம் குறைநது விடடது என்றும் 
சிை ஆசிரியர்கள் கருதுகின்ைார்கள். இவர்களுள் முக்கியமானவர்               
H.C. இராய ்சைத்திரி என்பேவராவர். இதனால் தான் பேறடகளின் 
முன்னிறையி்ை்ய பிரஹத்ரதர் என்னும் கறடசி ்மைரிய அரசறரக் 
்கால்வது பேறடத்தறைவரான புஷயமித்திரருக்கு எளிதாயிற்று என்பேது 
இவர்கைது கருத்து.1

அ்சாகரது காைத்தில் ்மைரியப ்பேரரசு அைவுக்கு மீறி 
விரிவறடநதிருநதது. அன்றிருநத ்போக்குவரத்து சாதனஙகறைக் 
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க்ணக்கில் எடுத்துக்்காணடு போர்த்தால் அவற்றை மடடும் ்காணடு 
அவவைவு ்பேரிய ்பேரரறசத் ்தாடர்நது நீணட காைம் ஆளுவது 
என்பேது மிகவும் கடினம் என்பேது ்வளிபபேறட. பேல்்வறு பேகுதிகளில் 
வாழ்நது ்வவ்வறு ்மாழிகறைப ்பேசிய மக்கறைக் ்காணட 
அப்பேரரசு ஒரு சிறிது காை்ம நீடித்திருக்க முடியும். பிநதுசாரரின் 
காைத்திலும் அ்சாகரின் ஆடசியிலும் தடசசீைத்தில் நெறட்பேற்ை 
கிைர்சசிகள் இநத உணறமறய்ய வலியுறுத்துகின்ைன. அ்சாகரது 
மர்ணத்துக்குப பின்னர் ்மைரியப ்பேரரசு சீர்குறைநதது இநதக் 
கார்ணத்தினால்தான் என்றும் கருதைாம். 

்மலும், ்மைரியப ்பேரரசு பேல்்வறு சிற்ைரசுகறையும் 
உள்ைடக்கியிருநதது. அசசிற்ைரசுகள் ்மைரியப ்பேரரசறரத் 
தம்முறடய தறைவராக ஏற்றுக் ்காணடு அவருக்குத் திறை ்சலுத்தி 
வநதன. இநதியாவில் நிறுவபபேடட ்பேரரசுகள் பேைவும் 
இவவிதத்தி்ை்ய அறமநதிருநதன. மத்திய அரசின் வலிறம குன்றிய 
உட்ன்ய இசசிற்ைரசுகள் தத்தமது சுதநதிரத்றத மீணடும் அறடய 
எணணி அதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபேடடன. இ்த்போல் 
அ்சாகருக்குப பின் ்மைரியப ்பேரரசிலும் ஏற்பேடடிருக்க ்வணடும் 
என்று ஆசிரியர்கள் பேைரும் கருதுகின்ைார்கள்.

்மைரிய வம்சத்தின் சீர்குறைவுக்கு இன்்னாரு கார்ணத்றதயும் 
கூைைாம். ் மைரிய அரசுக்கு வாரிசாக மூத்தப பிள்றையாகப பிைக்காத 
அ்சாகர் தம்முறடய ச்காதரர்க்ைாடு ்போரிடடு அரியற்ணறயக் 
றகபபேற்றினார். இ்த உதார்ணத்றத அ்சாகரின் பிள்றைகளும் 
பின்னர்ப பின்பேற்ை முயன்றிருக்கக் கூடும். அ்சாகரது ஆடசியின் 
கறடசிப பேத்தாணடுகளில் எநத ஆற்ணகளும் ்வளியிடபபேடடதாகத் 
்தரியவில்றை. அதுவறர ஏராைமான ஆற்ணகள் கல்்வடடுகளில் 
்போறிக்கபபேடடன. ஆனால், தீடீ்ரன்று அறவ ஏன் நின்று்போக 
்வணடும்? அ்சாகரது ஆடசியின் கறடசி ஆணடுகளில் குழபபேஙகள் 
நிைவியறத ஒரு்வறை இது காடடுகிை்தா? எனினும், இது பேற்றி 
உறுதியாக எறதயும் கூை இயைவில்றை. ஆயினும், அவரது 
மர்ணத்துக்குப பின் ்மைரியப ்பேரரசு பிைவுணடு, ஒவ்வாரு 
பேகுதியும் அவருறடய பிள்றைகள் ஒவ்வாருவரால் ஆைபபேடடு 
வநதது என்பேறத ஊகித்தறிய முடிகிைது. ்மைரிய மன்னர்களின் 
இநதப பேைவீனத்றதக் கணடுதான் கி்ரக்க மன்னர்களும் 
இநதியாவுக்குள் மீணடும் பேறட்யடுத்து வநதார்கள். இநநிறையில் 
தான் புஷய மித்திர சுஙகன் கி.மு.185 - இல் ்மைரிய வம்சத்துக்கு 
முற்றுப புள்ளி றவத்தான். அவன் ஒரு பிராம்ணன் என்ைாலும் 
பிரஹத்ரதன் என்னும் கறடசி ்மைரிய மன்னனின் தைபேதியாக 
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இருநது வநதான். அவன் பிரஹத்ரதறனப பேடு்காறை ்சயது போடலி 
புத்திரத்தின் சிம்மாசனத்றதக் றகபபேற்றிக் ்காணடான். சுஙகர்கள் 
போடலிபுத்திரத்றதயும், மத்திய இநதியாறவயும் ஆணடு வநதார்கள். 
பிராமணிய வாழ்க்றக முறைறய மீணடும் உயிர்பபிபபேதற்காக 
அதற்குப புது வாழ்வு அளிபபேதற்காக அவர்கள் பேை ் வத ் வள்விகறை 
நெடத்தினார்கள். அவர்கள் ்பேைத்தர்கறைப ்பேரிதும் ்காடுறமப 
பேடுத்தியதாக, அடக்கு முறைகளுக்கு ஆடபேடுத்தியதாகக் கூைபபேடுகிைது. 
அவர்களுக்குப பிைகு கன்வர்கள் ஆடசிப பீட ்மறினர். இவர்களும் 
பிராம்ணர்க்ையாவர். 

்மற்கூறிய ்சயதிகளின் மூைம் கி.மு. நொன்காம் 
நூற்ைாணடிலிருநது கி.மு. ஒன்ைாம் நூற்ைாணடு வறரயிைான ் மைரியர் 
ஆடசிக் காைச சமூக வரைாற்றில் நிைவிய பேல்்வறு சாதிகளின் நிறை 
குறித்தும், அசசமூகத்தில் வாழ்நத ்பேணகளின் நிறை பேற்றியும், 
றவதீக- சம்ண- ்பேைத்த சமயஙகளின் நிறை பேற்றியும் இறுதியாக 
்மைரியப ்பேரரசின் வீழ்சசிக்கான கார்ணஙகள் குறித்தும், அது 
றவதீக சமயம் பேரவுதற்கு எவவாறு வழி ்காலியது என்பேது பேற்றியும் 
விரிவாக அறியமுடிகின்ைது.

இனி, வடக்கிலிருநத மகதப ்பேரரசு (்மைரிய அ்சாக 
ஆடசிக்குப பின்) சுஙக வம்சத்தின் றவதீக சக்திகளின் ஆதிக்கமாகத் 
திகழ்நத வரைாற்றைப பின்வருமாறு கா்ணைாம்.

அடிக்குறிப்பு:
1. ஆர்.எஸ்.சர்மா, பேணறடக்காை இநதியா, பே. 235.
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9. ைடக்கிலிருநத வபரரசுகள் -                    
வைதீக சக்திகளின் ஆதிக்கம் 
(்மளரிய அசேொ்க ஆட்சிக்குப் பின்                               

(கி.மு.2,1-ஆம் நூறைொண்டு)

I. சுஙகைம்்சம்
்மைரியர்களுக்குப பின்னர், சுஙக வம்சத்தினர் ஆடசிக்கு 

வநதனர். சுஙகர் குைத்தில் ்மாத்தம் பேத்து அரசர்கள் 112 ஆணடுகள், 
அதாவது கி.மு.185 முதல் கி.மு.73 வறர ஆடசி ்சயதார்கள். 
சுஙகர்கறைப பேற்றி அறிநது ்காள்வதற்கு உதவுகின்ை சான்றுகளில் 
புரா்ணஙகள், போ்ணர் (Bana) எழுதிய ஹர்ஷ சரிதம், பேதஞசலி 
முனிவர் எழுதிய மகாபோஷயம் ஆகிய நூல்கள் குறிபபிடத்தக்கனவாக 
விைஙகுகின்ைன. றவதீக சமயச சான்றுகளில் மடடுமின்றிச சம்ண 
சமயச சான்றுகளிலிருநதுஙகூடச சிை ்சயதிகள் கிறடக்கின்ைன. 
மிருதுஙகன் எழுதிய ‘்தராவளி’ என்னும் நூலிலிருநதும் சிை 
்சயதிகள் கிறடக்கப ்பேற்றுள்ைன. புஷயமித்திர சுஙகர் நிகழ்த்திய 
அஸ்வ்மத யாகஙகறைப பேற்றிக் காளிதாசர் எழுதிய ‘மாைவிகாக்கினி 
மித்திரம்’ என்னும் நூல் விைக்குவ்தாடு, அக்கினி மித்திரன் என்னும் 
சுஙக அரசன் விதர்பபே ்தசத்து அரச்ராடு ்போரிடடறதயும் 
விைக்குகிைது. க்ண்தவரின் அ்யாத்திப பேடடயஙகள் புஷயமித்திர 
சுஙகரால் முடிக்கபபேடட இரணடு அஸ்வ்மத யாகஙகறைப பேற்றி 
விைக்குகின்ைன.

‘திவவியவதனம்’ (Divyavadana) எனபபேடும் நூல், தி்பேத் 
நொடறடச ்சர்நத தாராநொத் என்பேவரால் ்வளியிடபபேடட ்பேைத்த 
சமய நூைாகும். இநநூலில் சுஙக வம்சத்து அரசர்கள் சமயக் ்காறை 
புரிநதனர் என்ை ்சயதிகள் கா்ணபபேடுகின்ைன. சுஙக வம்சத்தின் முதல் 
அரசரான புஷயமித்திர சுஙகர் எவவாறு ஆடசிக்கு வநதார்? ்மரியப 
்பேரரசின் கறடசி அரசரான ‘பிரஹத்ரதர்’ என்பேவர் வலிறமயற்ை 
அரசராக விைஙகினார். அவரது ஆடசிக்கு எதிராக நொடடில் பேைத்த 
எதிர்பபு இருநதது. அநத எதிர்பபிறனப பேயன்பேடுத்திக் ்காணடு 
அவரிடம் தைபேதியாயிருநத புஷயமித்திர சுஙகர் பேறடவீரரின் 
முன்னால், பேடடப பேகலில் பிரஹத்ரதறரக் குத்திக் ்காறை ்சயதார். 
அதன் பின்னர் ஆடசித் துறையில் ஏற்பேடட குழபபேத்திறனப 
பேயன்பேடுத்திக் ்காணடு தா்ம அரசரானார்.
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1. பூரவீகம் (புஷயமித்திர சுஙகர):
சுஙக வம்சத்தவர் யார்? என்பேது குறித்துப பேைவிதமான 

கருத்துகள் நிைவுகின்ைன. போணினியினுறடய கருத்துபபேடி சுஙகர்கள் 
பிராம்ணக் குடும்பேத்றதச சார்நதவர்கள் என்றும், அவர்களுறடய 
்காத்திரம் ‘பேரத்வாஜா ்காத்திரம்’ என்றும் ்சால்ைபபேடுகிைது. 
இக்காைத்தில் பிராம்ணர்கள், ஷத்திரியத் ் தாழிறையும் ் மற்்காள்ைத் 
்தாடஙகினார்கள். து்ரா்ணாசசாரியார், பேரசுராமன் முதலிய 
பிராம்ணர்கள் தைபேதிகைாக்வ இருநதனர். இக்கருத்திறன, ்க.பி. 
்ஜயஸ்வால் ஏற்றுக் ்காணடு சுஙகர்கள் பிராம்ணர்கள் என்றும், 
புஷயமித்திரர் பு்ராகிதர் குடும்பேத்றதச சார்நதவர் என்றும் கூறியுள்ைார்.1 
பிற்காை ்மைரியர்கள் வலிறமயற்ைவராக இருநதறமயால், 
பிரஹத்ரதர் புஷயமித்திரரால் ்காறை ்சயயபபேடடார்.

தாராநொத்தின் ‘திவவியவதனம்’, புஷயமித்திரர் ்மைரிய 
வம்சத்திலிருநது ் தான்றியவர் என்று குறிபபிடுகிைது. வரைாற்ைாசிரியர்கள் 
சிைர் ‘மித்திரா’ என்று சுஙகர்களின் ்பேயர் முடிவறதக்்காணடு, 
இராணியர்கள் என்று அவர்கறைக் கருதினர்.2 ்மற்கூறிய கருத்துகள் 
பேை நிைவுகின்ைறமயால், சுஙகர்களின் ்தாற்ைம் குறித்து ்தளிவாக 
ஏதும் அறிநது ்காள்ை இயைவில்றை. புஷயமித்திர சுஙகர் 36 
ஆணடுகள் ஆடசி ்சலுத்தினார். நொடடின் ஆடசிப்போறுபபில் 
புஷயமித்திர சுஙகர் மடடுமின்றி அவர் மகனும் ்பேரனுஙகூடக் கைநது 
்காணடனர்.

(i) யவைப் ச�ொர்்கள்:
புஷயமித்திர சுஙகர் இரணடு யவனப ்போர்கறை அவரது 

வாழ்க்றகயில் நெடத்தினார் என்பேதறனக் கி்ரக்கச சான்றுகள் 
எடுத்துறரக்கின்ைன. ‘கார்கி சமிறத’ என்னும் நூலில் புஷயமித்திரசுஙகர் 
காைத்தில் ‘ச்கதர்’, ‘போஞசாைம்’, ‘்சதுரா’ ஆகிய பேகுதிகளில் 
யவனர்கள் ஆதிக்கம் ்சலுத்தத் ்தாடஙகினர் என்று குறிபபிடப 
பேடடுள்ைது. யவனத் தறைவரும் ்போரிடடிருக்கைாம் அல்ைது 
திரும்பிச ்சன்றிருக்கைாம் என்று கூைபபேடுகிைது. புஷயமித்திரர் தமது 
தறைநெகறர அநநியப பேறட்யடுபபினால் இழநதார் என்று 
கூறுவதற்கில்றை. டி்மடரியஸ் என்பேவ்ர பேறடறய நெடத்தி வநத 
கி்ரக்க அரசர் என்று வரைாற்ைாசிரியர் கருதுகின்ைனர்.3

இரணடாவது யவனப பேறட்யடுபறபேப பேற்றிக் காளிதாசர் 
எழுதிய ‘மாைவிகாக்னிமித்திரம்’ என்னும் நூலிலிருநது அறியைாம். 
புஷயமித்திரர் வயதானவராய இருநதறமயால், அவர் ்பேரன் 
வசுமித்திரர் ் போருக்குப பேறடறய நெடத்திச ் சன்ைதாகக் கூைபபேடுகிைது. 
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இப்போர், சிநது நெதிக்கறரயில் நெறட்பேற்ை்தன்று கூைபபேடுகிைது. 
மினாணடர் என்பேவ்ர ்தாற்கடிக்கபபேடட கி்ரக்கத் தறைவராவர். 
அ்ைக்ஸாநதறர விட அதிகப பேகுதிகறை றகபபேற்றியவர் மினாணடர் 
என்று கூைபபேடுவ்தாடு, அவரது நொடடின் எல்றை மதுராவறர 
பேரவியிருநதது என்றும் கூைபபேடுகிைது. வின்்சன்ட ஸ்மித், மினாணடர் 
காைத்றதக் கி.மு. 155-53 வறர என்று கணித்துள்ைார்.4 அக்காைம் 
புஷயமித்திரர் காைத்்தாடு ்போருநதுகிைது.

(ii) விதர்ப்�ப் ச�ொர்:
காளிதாசரின் மாைவிகாக்னிமித்திரத்தில், அக்னி மித்திரருக்கும் 

விதர்பபே நொடடு அரசனுக்குமிறட்ய நெறட ்பேற்ை ்போர் பேற்றிய 
்சயதிகறை அறியமுடிகின்ைது. விதிர்பபே நொடடு அரசரான யஜன 
்சனன், பிரஹத்ரதர் என்ை அரசனின் உைவினர் என்று கூைபபேடுகிைது. 
மாதவ்சனன் என அறழக்கபபேடட யஜன்சனனின் உைவினன் 
இரகசியமாக அக்னி மித்திரறரச சநதித்து வநதறத அறிநது, யஜன 
்சனன் மாதவ ்சனறரச சிறையிைறடக்க்வ, அக்னிமித்திரர் அவறர 
விடுவிக்க ்வணடினார் என்றும், அவரது ்வணடு்காறை யஜன 
்சனன் மறுக்க்வ விதர்பபே நொடடிற்கும் அக்னிமித்திரருக்கும் 
இறட்ய ்போர் நெறட்பேற்ைது என்றும் கூைபபேடுகிைது. இப்போரில் 
யஜன்சனன் ்தால்வியறடநதான். விதர்பபே நொடறட 
யஜன்சனனுக்கும், மாதவ்சனனுக்கும் பிரித்துக் ்காடுத்தான்.

‘கார்வைன்’ என அறழக்கபபேடட கலிஙக ்தசத்து அரசன், 
புஷயமித்திரரின் காைத்தில் இரணடுமுறை மகத நொடறடத் 
தாக்கியதாக வின்்சன்ட ஸ்மித் குறிபபிடடுள்ைார். முதைாவது 
பேறட்யடுபபு கி.மு.165-லும் இரணடாவது பேறட்யடுபபு கி.மு. 
161-லும் நெறட்பேற்ைதாகக் கூறியுள்ைார்.5 இப்போரில் புஷயமித்திரர் 
கலிஙக அரசனிடம் ்தாற்ைதாகக் கூைபபேடுகிைது.

எனினும், இக்கருத்து ஆர்.பி.சநதா, ஆைன் ஆகிய வரைாற்ைா 
சிரியர்கைால் ஏற்ைக்்காள்ைபபேடவில்றை. அவர்கைால் ்தாற்கடிக்கப 
பபேடடவர் புஷயமித்திர சுஙகர் அல்ைர் என்று அவர்கள் கூறினார்கள்.6 
்பேராசிரியர் இராபசனின் கருத்துபபேடி, புஷயமித்திரர் முதைாம் 
சதகர்னி என்பேவரிடம் உஜஜயினிறயப பேறி்காத்ததாகக் கூைபபேடுகிைது7 

ஆனால், சமீபேத்திய ஆராயசசியில் ்பேராசியர் இராபசனின் கூற்றுத் 
தவறு என்பேது நிரூபிக்கபபேடடது.8 ் மலும், சாகைா (இன்றைய சியால்்காட) 
எனபபேடும் பேகுதிறய மினாணடர் புஷயமித்திரரிட மிருநது 
றகபபேற்றினார் என்ை இராபசனின் கருத்திறன ஏற்றுக் ்காள்வதற்கு 
ஆதாரமில்றை என்கிைார் கி.ரா.அனுமநதன்.9 யுகபுரா்ணத்தில் சாகைா 
அரச்னாடு ்போர் நிகழ்த்தியதாகக் கூைபபேடுகிைது. 
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(iii) �ரி சவள்வி்கள் (அஸவசமத யொ்கம்):
அ்யாத்திப பேடடயத்தில் புஷயமித்திரர் இரணடு பேரி்வள்வி 

கறைச (அஸ்வ்மத யாகம்) ்சயதார் என்று கூைபபேடடுள்ைது. 
மாைவிகாக்னிமித்திரம் என்னும் நூலில் கூைபபேடடுள்ை பேரி்வள்வி, 
புஷயமித்திரரின் ஆடசியின் இறுதிக் காைத்தில் ்சயயபபேடடது. 
அவ்வள்விக்கு மகாபோஷயம் என்னும் நூறை எழுதிய பேதஞசலி 
முனிவர் பு்ராகிதராகப பேணியாற்றியதாகக் கூைபபேடடுள்ைது. முதைாவது 
பேரி ்வள்வி எப்போழுது ்சயயபபேடடது என்று ்தரியவில்றை.

்பேைத்த சமயச சான்றுகளில் தி்பேத்திய அறிஞர் தாரநொத்தின் 
‘திவவியவதன’ நூலில் புஷயமித்திரர் ்பேைத்த சமயத்திற்கு எதிராக 
நெடநது ்காணடார் எனவும், ்பேைத்த சமயக் கடடிடஙகறை 
இடித்துத் தள்ளினார் எனவும், ்பேைத்த துைவிகறைக் ்காறை 
்சயதார் எனவும் கூறினார். வின்்சன்ட ஸ்மித், தராநொத்தின் 
கருத்துகறை முழுவதும் தவறு என்று தள்ளிவிட முடியாது என்று 
கருதுகிைார். எனினும், ்பேரும்போைான வரைாற்ைாசிரியர்கள் 
புஷயமித்திரர் ்பேைத்த சமய எதிர்பபோைராகத் திகழ்நதார் என்று 
கூறுவறத ஏற்றுக்்காள்ைவில்றை. இராய ்சைத்ரி போர்ஹஜுத் 
என்னுமிடத்தில் புஷயமித்திரர் காைத்தில் இருநத ஸ்தூபிகள் இன்றும் 
அவர்கள் ்பேைத்த சமயத்திற்கு எதிராக நெடக்கவில்றை என்பேறத்ய 
காடடுகின்ைன என்றுறரத்தார்.10 புஷயமித்திரர், ்பேைத்த சமயத்றதச 
சார்நதவர்கள் என்பேதற்காகச சிைறர ் காறை ் சயயவில்றை. அரசியல் 
ரீதியாகச ்சயல்பேடடுத் தறையிடடறமயால் அவர்கள் ்காறை 
்சயயபபேடடிருக்கைாம் என்றும் இராய ்சைத்ரி கருதுகின்ைார்.11

(iv) புரொண இதி்கொேங்களின் ஆதிக்்கம்:
சுஙக வம்சத்தினரின் காைத்தில் றவதீக சமயம் உசச நிறைறய 

அறடநதது. பிராம்ணர்களும், அவர்கள் ்மற்்காணட றவதீகச 
சடஙகுகளும் சிைபபுப ்பேற்ைது சுஙகவம்சத்தினர் காைத்தில்தான். 
பேதஞசலி முனிவர் சுஙகர்களின் காைத்தில் இருநத சறபேகறைப பேற்றிப 
்பேசுகின்ைார்.

சுஙகர்களின் றவதீக சமய இைக்கியஙகள் வைம் ்பேற்ைறவ. 
வட்மாழி நென்கு ்பே்ணபபேடடு வநதது. பேதி்னண புரா்ணஙகளும் 
இன்றைய நிறையில் வகுக்கப ் பேற்ைது இவர்கள் காைத்தி்ை்யயாகும். 
மகாபோரதம், இராமாய்ணம் முதலிய இதிகாசஙகள் நென்கு விரிவாக 
எழுதபபேடடு மக்களிறட்ய பேரவிய காைமும் இது்வயாகும். 



முவைைர வி. தழிழ்மாழி 117

2. அக்னிமித்திரர:
கி.மு. 148-இல் புஷயமித்திரர் இைநததும் அக்னிமித்திரர் 

ஆடசிக்கு வநதார். அவர் எடடு ஆணடுகள் ஆடசி ்சயதார். அவர் 
ஆடசிகாை நிகழ்வுகள் குறித்து ஏதும் ்தரியவில்றை. அவரது 
பேடடயஙக்ைா, நொ்ணயஙக்ைா கிறடக்கப்பேைவில்றை. அக்னிமித் 
திரருக்குப பின்னர் ‘சூஜயஸ்தா’ என்பேவர் ஏழு ஆணடுகள் ஆடசி 
்சலுத்தினார். அவருக்குபபின்னர் ‘அமிர்தர்’ என்பேவர் ஆடசிக்கு 
வநதார். ‘ஆநதிரகா, ‘புலிநதகா, ‘்காஷா’ ஆகி்யார் அக்னிமித்திரரின் 
பின்்தான்ைல்கள் என்று புரா்ணஙகள் கூறுவறத ஏற்றுக் ்காள்வதற் 
கில்றை. அக்னிமித்திரருக்குப பின்னர். ‘வஜரமித்திரர்’ ஒன்பேது 
ஆணடுகளும், அவருக்குப பின்னர்ப ‘போகவதர்’ 32 ஆணடுகளும் 
ஆடசி ்சலுத்தினர். கறடசி அரசர் ‘்தவபூதி’ எனபபேடுபேவராவர். 
வாசு்தவர் எனபபேடும் அறமசசரின் தூணடுதைால் ்தவபூதி 
்கால்ைபபேட, ‘வாசு்தவர், ஆடசிக்கு வநது கி.மு. 73-இல் ‘கன்வ 
வம்சத்றத’ நிறுவினார். இவவாைாக றவதீக சத்திகளின் ஆதிக்கமாகத் 
திகழ்நத சுஙக வம்சத்தின் ஆடசி முடிவுற்ைது.

II. ்கன்வ வம்ேம்:
சுஙகப ் பேரரறசத் ் தாடர்நது, கன்வர்கள் ஆடசிக்கு வநதார்கள். 

கன்வர்களின் போரம்பேரியத்றதப பேற்றி அதிகமாக அறிநது ்காள்ை 
முடியவில்றை. புரா்ணஙகளில் 112 ஆணடுகள் சுஙக வம்சத்தின் ஆடசி 
நெறட்பேறும் என்றும், அறதத் ்தாடர்நது கன்வர்களின் ஆடசி 
நெறட்பேறும் என்றும் குறிபபிடபபேடடுள்ைது. போ்ணர் எழுதிய ஹர்ஷ 
சரிதத்தில் வாசு்தவர் என்ை அறமசசரின் சதியினால், கறடசிச சுஙக 
அரசன் ்காறை்சயயபபேடடதாக அறியமுடிகின்ைது. ஆர்.ஜி.
பேணடார்கர் என்னும் வரைாற்ைாசிரியர், சுஙகர்களிடம் பேணிபுரிநத 
வர்க்ை கன்வர்கள் என்றும், பின்னர் அவர்கள் ஆடசிறயக் 
றகபபேற்றினார்கள் என்றும் கூறிய்தாடு, மராத்திய ்பேஷவாக்களுக்கு 
அவர்கறை ஒபபிடடுப ்பேசுகின்ைார்.12 எனினும், வின்்சன்ட ஸ்மித், 
இராய ்சைத்ரி முதலியவர்கள் பேணடார்கரின் கருத்துக்கறை 
ஏற்றுக்்காள்ைவில்றை.

கன்வ வம்சத்து எநத அரசறரப பேற்றியும் ்தளிவாகத் ்தரிநது 
்காள்வதற்கு விைக்கமான சான்றுகள் இல்றை. சிை நொ்ணயஙகள் பூமி 
மித்திரன் என்னும் அரசனால் ்வளியிடபபேடடறவ என்று 
கூறுபபேடுகின்ைவற்றைச சான்ைாகக் ்காள்ைைாம். சிைர் சூசர்மன் 
என்பேவ்ன கன்வ வம்சத்துக் கறடசி அரசன் என்று குறிபபிடுகின்ை 
கூற்றிறன ஏற்றுக்்காள்வதற்கில்றை. சுஙகர்கள் ஆடசி ்சயத 
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பேகுதிகறைவிட மிகக் குறைவான பேகுதிகறை்ய கன்வர்கள் ஆடசி 
்சலுத்தினார்கள். கறடசிக் கன்வர் மகதத்தின் மீது பேறட்யடுத்து 
வநத ஆநதிரர்களிடம் அடிபேணிநத காகவர்மர் ஆவர். கன்வர்களுக்குப 
பிைகு மகதத்தின் ஆதிக்கம் மறைநதது. குபதர்கள் ஆடசி ்தாடஙகும் 
வறரயிலும் மகதம் மஙகியிருநதது.

புரா்ணஙகளில், கன்வர்கறைத் தூக்கி எறிநது விடடு ஆநதிரர்கள் 
அல்ைது சாதவாஹனர்கள் ஆடசிக்கு வநதனர் என்று குறிபபிடப 
பேடடுள்ைதாயினும், அதற்குக் கார்ணமான சாதவாஹன அரசன் யார் 
என்பேது ்தரியவில்றை. மகத நொடறடச சிை காைம் ஆடசி ்சயது 
விடடுத் தக்கா்ணப பேகுதிகறை ஆநதிரர்கள் ஆைத் ்தாடஙகினர் 
என்றும், மகதநொடு கிறிஸ்துவ சகாபதத்தின் முதல் மூன்று 
நூற்ைாணடுகள் சிற்ைரசர்கள் பேைவற்ைால் ஆைபபேடடது என்றும் 
கூைபபேடுகிைது. அக்காைத்தில் மகதநொடு பேற்றிய வரைாறு ்தளிவாகத் 
்தரியவில்றை. 

இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருநது ்மைரிய அ்சாக ஆடசிக்குப 
பின் வடக்கிலிருநத மகதப ் பேரரசு சுஙக வம்சத்தின் றவதீக சக்திகளின் 
ஆதிக்கமாகத் திகழ்நத வரைாறு பேற்றியும், சுஙக வம்சம் றவதீக 
சமயத்திற்கு ஆற்றிய பேணிகள் குறித்தும், கன்வ வம்சம் பேற்றியும் 
விரிவாக அறிய முடிகிைது. இனி, றவதீக ஆதரவாைர்கைான 
சாதவாஹனர்களின் ஆதிக்கத்றதப பின்வருமாறு கா்ணைாம். 

அடிக்குறிப்புக்கள்:
1. கி.ர.அனுமநதன், இநதிய வரைாறு, முதல் ்தாகுதி, பே. 164.
2. ்மைது., பே.164. 
3. நெ.சுபரமணயன், இநதிய வரைாறு, பே. 98.
4. கி.ர.அனுமநதன், இநதிய வரைாறு, முதல் ்தாகுதி, பே.165.
5. ்மைது., பே.165.
6. ்மைது., பே.165.
7. ்மைது., பேக். 165-166.
8. ்மைது., பே.166.
9. ்மைது., பே.166.
10. ்மைது., பே.166. 
11. ்மைது., பே.168. 
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10. சாதைாஹைரகளின் ஆதிக்கம்                            
(வைதீக ஆதரைாளரகள்) 

்மைரியர்களுக்குப பிைகு வடக்்க ஆடசிபீட்மறிய சு்தச 
மன்னர்களில் சுஙக வம்சத்தினரும், அவர்கறைத் ்தாடர்நது 
கன்வர்களும் மிக முக்கியமானவர்கைாவர். தக்கா்ணத்திலும் மத்திய 
இநதியாவிலும் ்மைரியர்களின் ஆடசி மறைநத பின்னர் நூறு ஆணடு 
இறட்வளிக்குப பிைகு சாதவாஹனர்கள் ஆடசிக்கு வநதார்கள். 
சாதவாஹனப ்பேரரசு கி.மு. சுமார் 230 முதல் ஏைத்தாழ நொன்கு 
அல்ைது நொைறர நூற்ைாணடுகள் நீடித்தது. ்மற்கு இநதியாறவ 
ஆணட சாகர்க்ைாடு (Sakar) நெறட்பேற்ை நீணட ்போர்கள் 
கார்ணமாக இநத அரசு இறுதியில் நிறை தைரைாயிற்று. கி.பி. 
மூன்ைாம் நூற்ைாணடின் துவக்கத்தில் இப்பேரரசு ஆணட பிர்தசத்தில் 
பேை சிற்ைரசுகள் தறை தூக்கின. ்மற்குத் தக்கா்ணத்தில் சிறிய அரசாக 
ஆரம்பேத்தில் உருவான சாதவாஹன அரசு நொைறடவில் வைர்சசியுற்றுத் 
தக்கா்ணம் முழுவறதயும் றகபபேற்றியது. பின்னர் வட இநதியாவின் 
பேை பிர்தசஙகறையுங கூட அது தன்னுடன் ்சர்த்துக் ்காணடது. 
மகதத்றதயும் கூட அது ்வன்ைது என்று ஒரு சிைர் கருதுகின்ைனர்.

1. ்சபாதைபாஹைரகள் யபாைர:
கல்்வடடுகளிலும் நொ்ணயஙகளிலும் சாதவாஹனர்கள் என்றும் 

சாதகர்னிகள் என்றும் அறழக்கபபேடுகின்ை இம்மன்னர்களும், 
புரா்ணஙகளில் ஆநதிரர்கள் அல்ைது ஆநதிரப பிரித்தியர்கள் என்று 
அறழக்கபபேடுபேவர்களும் ஒருவ்ர என்று வரைாற்று ஆசிரியர்கள் 
அறனவரும் முடிவு ்சயகின்ைார்கள். புரா்ணஙகள் எழுதபபேடட 
காைத்தில் ஆநதிர நொடடில் மடடு்ம இவர்கள் கா்ணபபேடடதால் 
அறவ ஆநதிரர்கள் என்று இவர்கறை வழஙகின எனக் கருத 
இடமுணடு. ஆநதிரப பிரித்தியர்கள் (Andhra Bhrityas) என்ை ்சால் 
‘ஆநதிர ஊழியர்கள்’ என்று ்போருள்பேடும். ்மைரியப ்பேரரசில் 
முன்பு ஊழியம் ்சயததால் இவர்களுக்கு இப்பேயர் ஏற்பேடடிருக்கக் 
கூடும். 

சாலிவாஹனர்கள் என்றும் பேணறடய நூல்களில் இவர்கள் 
வழஙகபபேடுகின்ைார்கள். இவர்கள் ஆநதிர ஜாதிறயச ்சர்நதவர்கள் 
என்று புரா்ணஙகள் கூறுகின்ைன. ‘ஜாதி’ என்ை ்சால் இனம் அல்ைது 
மக்கறை இஙகுக் குறிக்கிைது என்று ்காள்ை ்வணடும். தம் 
்நெறிகளுக்குக் கடடுபபேடாத தம் புதல்வர்கறை விசுவாமித்திரர் 
விரடடி விடடார் என்றும், அவர்கைா்ை்ய ஆநதிரர், புநதிரர், 
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சபேராக்கள் ்போன்ை பேை தாஸ்யூக் குைஙகள் ்தாற்றுவிக்கபபேடடன 
என்றும் அயித்ரயப பிராம்ணம் கறத ்சால்கிைது.

தமது அரசின் ்தன்்காடியில் ஆநதிரர், போரிநதர் (Parindas) 
்போன்்ைார் வாழ்நதார்கள் என்று அ்சாகர் தமது கல்்வடடில் 
கூறுகிைார். அ்சாகரது மர்ணத்துக்குபபின் இவர்கள் ்மற்குத் 
தக்கா்ணத்துக்குச ்சன்று தமது அரறச அஙகு நிறுவினார்கள் என்று 
கருதைாம். முன்பு ்மைரியர்களுக்கு அடஙகி வாழ்நத ்போஜர்கள். 
இரதிகர்கள், போரிநதர்கள், ்பேதனிகர்கள் (Petenikas) முதலி்யார் 
ஆநதிரர்கைது இம்முயற்சியில் ஒத்துறழத்தனர் என்று ்தரிகிைது. 
பின்னர் அவர்களுக்குச சாதவாஹனப ்பேரரசில் பேடடஙகளும் 
பேதவிகளும் நிறைய அளிக்கபபேடடன.

2. வபயரக்கபாரணம்:
சாதவாஹனர் என்ை ்பேயர் எவவாறு ஏற்பேடடது என்பேது 

உறுதியாகத் ்தரியவில்றை. அவர்கள் சாதவாஹன குைத்றதச (kula) 
்சர்நதவர்கள் என்று கல்்வடடுக்கள் ்தரிவிக்கின்ைன. சாதவாஹன 
குைத்து முதல் அரசர் ஆநதிர ஜாதிறயச (Jati) ்சர்நதவர் என்று 
புரா்ணஙகள் கூறுகின்ைன. சாதவாஹனர் என்பேது அவர்களுறடய 
மூதாறத ஒருவரது ்பேயரால் ஏற்பேடட குைப்யராக இருக்கக் கூடும் 
என்றும் சிைர் ஊகிக்கின்ைனர். ஆநதிர ஜாதி என்பேது ஆநதிரர் என்ை 
்போருளில் புரா்ணஙகளில் வழஙகபபேடுகிைது என்றும் கருதைாம். 
ஆநதிர நொடடில் சாதவாஹனர்கள் ஆணட காைத்தில் எழுதபபேடட 
புரா்ணஙகள் அவர்கறை ஆநதிரர் என அறழத்தன ்போலும் என்று 
சிைர் கருதுகின்ைனர்.

முதல் சாதவாஹன அரசரான சிமுகரின் முன்்னாறரப பேற்றி 
எதுவு்ம ்தரியவில்றை. ‘ராஜா சிமுக சாதவாஹனர்’ என்று 
நொனாகாட (Nanaghat) கல்்வடடு அவறரக் குறிபபிடுகிைது. 
சாதவாஹன குைத்தில் அல்ைது சாதவாஹனர் என்போரின் வழியில் 
அவர் ்தான்றியவர் என்று அது குறிபபிடுகிைது என்று கருதவும் 
இட்மற்பேடுகிைது.

சாதவாஹனர்கள் பிராம்ணர்கள் என்பேர் சிைர். நொகர்களுடன் 
கைபபுற்ை பிராம்ணர்களின் வழியில் அவர்கள் வநதவர்கள் என்றும், 
சாகர்க்ைாடும் கைபபுற்ைவர்கள் என்றும் பேணறட நூல்களும் 
கல்்வடடுகளும் ்தரிவிக்கின்ைன. ஆநதிரரல்ைாத சாதவாஹனர் 
பின்னர்ப பிராம்ணக் கைபபினால் பிராம்ணராயினர் என்று கருதைாம்.
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3. ்சபாதைபாஹை அரசு அவமக்கப்பட்ட இடம்:
ஆநதிரர்கள் 1,00,000 காைபபேறடகறையும், 2,000 குதிறர 

வீரர்கறையும் 1,000 யாறனகறையும் ்காணட ்பேரும் பேறட 
ஒன்றைப ்பேற்று, மதில் சூழ்நத முபபேது நெகரஙகளிலும் எண்ணற்ை 
கிராமஙகளிலும் கிழக்குத் தக்கா்ணத்தில் வாழ்நத மக்கள் என்று கி.பி. 
முதைாம் நூற்ைாணறடச ்சர்நத பிறைனி எழுதுகிைார்.1 கிழக்குக் 
கடற்கறரயில் கிருஷ்ணா நெதியின் கறரயில் அறமநதுள்ை ஸ்ரீகாகுை்ம 
(Srikakulam) ஆநதிரர்களின் தறைநெகரமாயிருநதது என்று பின்னர்ப 
பேை நூல்களும் எழுதின. இவற்றை அடிபபேறடயாகக் ்காணடு 
சாதவாஹனர்கள் ்காதாவரி கிருஷ்ணா நெதிகளின் கழிமுகப 
பேகுதியி்ை்ய தமது ஆதிக்கத்றத ஆரம்பேத்தில் நிறுவினர் என்ை 
முடிவுக்குச சிைர் வநதனர். இநத முடிவு தவைானது என்பேறதப 
பேல்்வறு சான்றுகளும் காடடுகின்ைன. 

கி.மு. மூன்ைாம் நூற்ைாணறடச ்சர்நத கல்்வடடுகள் கிழக்குக் 
கறரயில் ஆநதிரர் ஆணடதாக்வ கூைவில்றை. கிருஷ்ணா நெதியின் 
கழிமுகப பேகுதியில் பேடடிப்ராலுவில் கா்ணபபேடட கல்்வடடுகள் 
(கி.மு.சுமார் 200) குபிரகர் (Kuoirake) என்ை அரசர் அபபேகுதியில் 
ஆணடதாகக் கூறுகின்ைன. இவர் யார் என்பேறதப பேற்றி இதுவறர 
அறியமுடியவில்றை. ஆயினும் இவர் சாதவாஹன அரசர் அல்ைர் 
என்பேது மடடும் உறுதியாகத் ் தரிகிைது. அ்த சமயத்தில், சாதவாஹன 
அரசர்களின் கல்்வடடுகளும் நொ்ணயஙகளும் ்மற்குத் 
தக்கா்ணத்தி்ை்ய கா்ணபபேடுகின்ைன. அவற்றில் ்போறிக்கபபேடடுள்ை 
அரசர்களின் ்பேயர்கள் புரா்ணஙகளில் தரபபேடடுள்ை சாதவாஹன 
அரசர்கள் பேடடியலில் உள்ை முதற் சிை மன்னர்க்ைாடு ஒத்துள்ைன. 
அக்கல்்வடடுகளும், நொ்ணயஙகளும் இன்றைய மகாராஷடிரத்தில் 
பூனா மாவடடத்திலுள்ை நொசிக் (Nasik), கார்்ை (Karle), நொனாகாட 
(Nanaghat) ஆகிய இடஙகளி்ை்ய கண்டடுக்கபபேடடுள்ைன. 
என்வ, ஆரம்பேத்தில் சாதவாஹனர்கள் தமது அரறச ்மற்குத் 
தக்கா்ணத்தி்ை்ய நிறுவினர் என்பேது உறுதியாகின்ைது.

தம்முறடய சமகாைத்தவரான சாதவாஹன மன்னர் 
சாதகர்னியின் அரசு, தம் அரசுக்கு ்மற்குப புைத்தில் அறமநதிருநதது 
என்று கலிஙக மன்னர் கார்வைர் கூறுவறதயும் இஙகுக் கவனிக்க 
்வணடும். ்மலும் அயித்ரயப பிராம்ணம், அ்சாகரது 
பேதின்மூன்ைாவது கல்்வடடு, ்பேைத்தர்களின் வினய நூல்கள், ஜாதகக் 
கறதகள் முதலியறவயும் ஆநதிரர்கறைப பேற்றிக் குறிபபிடுகின்ைன. 
அறவ குறிபபிடும் இடஙகள் ஆநதிரர்கள் ்மற்குத் தக்கா்ணத்தில் 
வாழ்நதார்கள் என்பேறத்ய சுடடுகின்ைன.
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இவவாறு ஆரம்பேத்தில் ்மற்குத் தக்கா்ணத்தில் அறமக்கபபேடட 
சாதவாஹன அரசு பின்னர்க் கிழக்கு ்நொக்கி விரிவறடநது, இன்றைய 
ஆநதிரப பேகுதிறயயும் உள்ைடக்கிக் ்காணடது என்பேது ்தரிகிைது. 
பிறைனியின் காைமான கி.பி. முதைாம் நூற்ைாணடின் பின் பேகுதியில் 
அவவரசு வலிறம குன்றி, இன்றைய ஆநதிர நொடறட்ய நிறைக் 
கைனாகக் ்காணடிருநதது ்போலும். ஆரம்பேத்தில் பிரதிஷடானம் 
தான் அவர்கைது தறைநெகராயிருநதது என்்ை பேை சான்றுகளும் 
உ்ணர்த்துகின்ைன. அறத அடுத்திருநத பேகுதியி்ை்ய சாதவாஹன 
அரசு ஆரம்பேத்தில் அறமக்கபபேடடிருக்க ்வணடும். பின்னர் 
்தற்கிலும் வடக்கிலுமாக மகாராஷடிரம் முழுவதிலும் பேரவிப பின்னர் 
மாைவத்திலும், இன்றைய மத்தியப பிர்தசத்திலும் கூட அது 
பேரவியது. இன்றைய ஆநதிரத்தின் பேை பேகுதிகள் வாசிஷடிபுத்திர 
புலுமாயியின் காைத்தில்தான் சாதவாஹன அரசில் ்சர்நதன. என்வ, 
கிழக்குக் கறரயிலிருந்த ஆநதிர அரசு வைர்சசியுற்ைது என்ை முடிவு 
தவைானது என்பேது ்தளிவாகிைது.

4. ்சபாதைபாஹைர கபாைம்:
சாதவாஹன வம்சம் பேதவிக்கு வநத காைம் பேற்றியும் 

கருத்து்வறுபோடுகள் உள்ைன. புரா்ணஙகள் கூறுகின்ை க்ணக்கீடு 
பின்வருமாறு: சநதிரகுபத ்மைரியர் அரியற்ண ஏறிய பின் 137 
ஆணடுகள் கழித்துச சுஙக வம்சம் பேதவிக்கு வநதது. சுஙக அரசர்கள் 
112 ஆணடுகள் ஆணடபின், கன்வர்கள் 45 ஆணடுகள் ஆடசி 
புரிநதார்கள். கறடசிக் கன்வ அரசரான சூசர்மறர அவருறடய 
அறமசசரான சிமுகர் (சாதவாஹன அரறச நிறுவியவர்) ்காறை 
்சயது விடடு அரசரானார். சுநதிரகுபதர் அரியற்ண்யறிய காைம் 
கி.மு.324 என்று றவத்துக் ்காணடால், சிமுகர் அரசரானது அதற்கு 
137+112+45=294 ஆணடுகளுக்குப பின்னர், அதாவது கி.மு.30 ஆம் 
ஆணடுவாக்கில் அவர் அரசரானார் என்ைாகிைது.

ஸ்மித், ்காபோைாசசாரி ்போன்்ைார் இறத ஏற்றுக்்காள்ை 
வில்றை. அ்சாகரது மர்ணத்துக்குப பின்னர் விறரவி்ை்ய ‘ஆநதிரப 
பிரித்தியர்கள்’ சிமுகரின் தறைறமயில் தனியரசு ஒன்றை அறமத்துக் 
்காணடனர் என்று அவர்கள் கூறுகின்ைனர்.2 அதாவது கி.மு.235-ஆம் 
ஆணடு வாக்கில் இது நிகழ்நதது என்று ்தரிகிைது. கார்வைரது 
ஹாதிகும்போக் கல்்வடடு (கி.மு.இரணடாம் நூற்ைாணடு) ஒரு 
சாதவாஹன அரசர் அக்காைத்தில் ஆணடறதக் குறிபபிடுகிைது. அது 
குறிபபிடும் ஸ்ரீ சாதகர்னி சாதவாஹன வம்சத்து ஆைாம் அரசரான 
இரணடாம் சாதகர்னி்ய என்று கருதபபேடுகிைார். ஹாதிகும்போக் 
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கல்்வடறட ஆராயநத இராபசன் (Sapson) சிமுகர் கி.மு.225 
வாக்கில் அரசரானார் என்று முடிவு ்சயகிைார்.3

புரா்ணஙகள் கூறுகின்ை முர்ணான பேல்்வறு தகவல்கறையும் 
ஆராயநத பின் சாதவாஹன அரசர்கள் ்மாத்தம் முபபேது ்பேர்கள் 
என்றும், அவர்கள் சுமார் 460 ஆணடுகள் ஆணடிருக்கக் கூடும் 
என்றும் ஸ்மித்தும், ்காபோைசசாரியும் முடிவு ்சயகின்ைனர்.4 சுமார் 
கி.மு.230-ஆம் ஆணடிலிருநது சுமார் கி.பி. 230-ஆம் ஆணடு வறரயில் 
சாதவாஹனர் ஆணடனர் என்று ்தாராயமாக எடுத்துக் ்காள்ைைாம்.

5. ்சபாதைபாஹை அர்சரகள்: 
சாதவாஹன வம்சத்தில் ்மாத்தம் முபபேது அரசர்கள் 

இருநதார்கள் என்றும், அவர்கள் அறனவரும் ்சர்நது 460 ஆணடுகள் 
ஆடசி புரிநதார்கள் என்றும் மத்சயபுரா்ணங கூறுகின்ைது. இன்று 
கிறடத்துள்ை சான்றுகறைக் ்காணடு இவவரசர்களின் வரைாற்றை 
முழுறமயாக அறியமுடியவில்றை. (இவர்கள் ்மாத்தம் 17,18 அல்ைது 
19 அரசர்க்ை என்றும், இவர்கள் ்மாத்தம் 300 ஆணடுகள் 
ஆணடனர் என்றும் வாயு புரா்ணம் கூறுகிைது. இவற்றுள் மத்சய 
புரா்ணம் கூறுவ்த ் போருத்தமானது என்று அறிஞர் ் காள்ளுகின்ைனர்.)

சாதவாஹன அரசர்களுள் முதன்றமயானவர் சிமுகர் (Simuka). 
சிசுகர் (Sisuka), சிபபிரகர் (Sipraka), சிநதுகர் (Sindhuka) என்றும் 
இவறரப புரா்ணஙகள் குறிக்கின்ைன. கறடசிக் கன்வ அரசரான 
சூசர்மறரக் ்கான்ைவர் இவ்ர என்று புரா்ணஙகள் கூறுவது தவறு 
என்று ்தரிகிைது. கல்்வடடுகளும், நொ்ணயஙகளும் சாதவாஹனர்கள் 
கி.மு. சுமார் 230-ஆம் ஆணடு வாக்கில் ்மைரிய ்பேரரசிலிருநது 
பிரிநது தனியாடசிறயத் துவக்கினர் என்பேறத உ்ணர்த்துகின்ைன. 
என்வ, கன்வ அரசறரக் ்கான்ைவர் இவராக இருக்க முடியாது 
என்பேது ்தளிவு. இவர் இருபேத்து மூன்று ஆணடுகள் ஆடசி புரிநதார். 
பிற்காைத்தில் ்காடிய மன்னராக இவர் மாறினார் என்றும், என்வ 
அரியற்ணயிலிருநது அகற்ைபபேடடுக் ்கால்ைபபேடடார் என்றும் 
சம்ண நூல்கள் கூறுகின்ைன. அவருக்குப பின் அரசரானவர் அவருறடய 
தம்பியான கண்ணர் (Kanha) அல்ைது கிருஷ்ணர் என்பேவர். இவர் 
கி.மு. 207 முதல் 189 வறர ஆணடார் என்று ்தாராயமாக றவத்துக் 
்காள்ைைாம். பிரதிஷடானத்திலிருநது (அவுரஙகாபோத் மாவடடம்) 
நொசிக் (பூனா மாவடடம்) வறரயில் சாதவாஹன அரசு இவரது 
காைத்தில் விரிவறடநதது.

இவவம்சத்தின் மூன்ைாம் அரசரான முதைாம் சாதகர்னி (Sata-
karni I, கி.மு. சுமார் 189-172) சிமுகரின் பிள்றை. இவர் வலிறம 
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்போருநதிய அரசர். ் மற்கு மாைவத்றத இவர் ் வன்ைார். வட இநதியாறவ 
ஆணட சுஙகப ்பேரரசரும் கூட இவரால் ்தாற்கடிக்கபபேடடார். 
தம்முறடய ்வற்றிகறைக் ்காணடாடுவதற்காகப பேை ்வள்விகறை 
இவர் ்சயதார் என்று இவருறடய அரசியான நொகனிகாவின் (Nagan-
ika) கல்்வடடு ஒன்று கூறுகிைது. பேை அசுவ்மத யாகஙகறையும், 
இராஜசூய யாகஙகறையுங கூட இவர் ்சயதார். சிமுகர், முதைாம் 
சாதகர்னி, நொகனிகா, இைவரசர் சர்மூவர் ஆகி்யாருறடய உருவஙகள் 
கல்லில் ்போறிக்கபபேடடு நொனாகாடடில் கா்ணபபேடுகின்ைன. 
இரதிகர்களின் தறைவர்களுள் ஒருவரான மகாரதியின் மக்ை நொகனிகா 
என்று ்தரிகிைது. இவரது காைத்தில் சாதவாஹன அரசு உஜஜயினி, 
விதிசா ஆகியறவ வறரயில் பேரவியிருநதது. ‘தடசி்ணாபேதத்தின் அரசர்’ 
(Lord of Dakshinapatha) என்றும், ‘யாராலும் தடுக்க ்வாண்ணாத 
சக்கரத்றதப ்பேற்ைவர்’ என்றும் தம் க்ணவரது மர்ணத்துக்குப பின் 
அவறரப பேற்றித் தம் கல்்வடடில் கூறுகிைார் நொகனிகா.

முதைாம் சாதகர்னிக்குப பின்னர் அவருறடய இைம் 
பிள்றைகைான ்வதிஸ்ரீ, சதிஸ்ரீ (Satisri) ஆகி்யார் ஆணடதாகத் 
்தரிகிைது. நொகனிகா்வ இவர்களின் போதுகாவைராக இருநது ஆணடு 
வநதார் என்று ்தரிகிைது. இருபபினும், முதைாம் சாதகர்னிக்குப 
பின்னர் அரியற்ண்யறிய நொன்காம் ஐநதாம் அரசர்கறைப பேற்றிப 
புரா்ணஙகள் ் வறு ் பேயர்கறைத் தருகின்ைன. இநத வம்சத்தின் ஆைாம் 
(அல்ைது ஏழாம்) அரசர் இரணடாம் சாதகர்னி கி.மு. சுமார் 172-இல் 
அரியற்ண்யறிய இவர் 56 ஆணடுகள் ஆடசி புரிநதார். சாதவாஹன 
அரசர்களுள் அதிக காைம் ஆடசி புரிநதது இவ்ரயாவர். என்வ, 
கார்வைரது ஹாதிகும்போக் கல்்வடடில் குறிக்கபபேடும் சாதகர்னி 
இவராகத்தான் இருக்கக் கூடும்.

தாம் அரசரான பின் இரணடாவது ஆணடி்ை்ய 
்பேரும்பேறட்யான்றை ்மற்கு ்நொக்கிச சாதகர்னியின் அரசுக்குள் 
அனுபபி றவத்ததாகக் கார்வைர் கூறுகின்ைார். இரணடாணடுகளுக்குப 
பின்னர் மீணடு்மாரு முறை இவவா்ை பேறடகறை அனுபபிப 
பிரதிஷடானத்றத ஆணட ஆநதிர அரசருக்குக் கடடுபபேடட 
மராடடிய நொடடில் இருநத இரதிகர்கள், விதர்பபேத்திலிருநத 
்போஜர்கள் ஆகி்யாறரத் ்தாற்கடித்ததாகவும் அவர் கூறுகிைார்.5 
இபபேறட்யடுபபுகறைப பேற்றி இதற்கு்மல் ஒன்றும் ்தரியவில்றை. 
இரணடாம் சாதகர்னியின் காைத்திலும் சாதவாஹன அரசு 
வலுவுட்ன்ய திகழ்நதது. சுஙகர்களிடமிருநது மாைவம் முழுவதும் 
இவர் காைத்தில் றகபபேற்ைபபேடடது. மத்தியப பிர்தசத்தின் கிழக்குப 
பேகுதிறயயும் இவர் ்வன்றிருக்கக் கூடும். இவருக்கு அடுத்த அரசரான 
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ஆபீைகரின் (Apilaka) நொ்ணயஙகள் அபபேகுதியில் கா்ணபபேடுகின்ைன. 
ஒரு்வறை ஆபீைக்ர அபபேகுதிறய ்வன்றிருக்கவும் கூடும் எனக் 
கருதவும் இட்மற்பேடுகிைது. இவவம்சத்தின் பேதி்னழாம் அரசரான 
ஹாைர் (Hala) என்பேவர் மகாராஷடிரப பிராகிருதத்தில் ‘சத்தசாயி’ 
(Sattasai) என்ை 700 கவிறதகறைக் ்காணட ்தாகுதி ஒன்றை 
இயற்றினார். கி.பி.20-24 இல் இவர் ஆணடிருக்குக் கூடும் என்று 
க்ணக்கிடுகின்ைனர்.

(i) ேொ்கர்்களின் �னை்யடுப்பு:
இரணடு நூற்ைாணடுகைாக வைர்நது ்காணடு வநத 

சாதவாஹனப ்பேரரசு கி.பி. முதைாம் நூற்ைாணடின் பின் போதியில் 
பேை ்தால்விகறைக் கணடது. கி.மு.75-ஆம் ஆணடில் சிஸ்தானத்றதச 
(Sistan) ்சர்நத சாகர்கள் (Sakas) சிநது நெதியின் கழிமுகப பேகுதிறயக் 
றகபபேற்றினார்கள். இதனால், இபபேகுதிறயச ‘சகத்வீபேம்’ என்று 
இநதிய ஆசிரியர்களும் ‘இந்தா - றசத்தியா’ (Indo-Scythia) என்று 
கி்ரக்கரும் அறழக்கைாயினர். இநதச சக சத்ரபபுகள் (Satraps) 
்மற்குத் தக்கா்ணத்திலும் தமது ஆதிக்கத்றத நிறுவினார்கள். இதனால், 
சாதவாஹனர்களின் ஆதிக்கமும் வைர்சசியும் சுமார் அறர நூற்ைாணடுக் 
காைம் தறடபபேடடன. ஹாைருக்குப பின் வநத நொன்கு சாதவாஹன 
மன்னர்களும் ்சர்நது ்மாத்தம் பின்னிரணடு ஆணடுகளுக்கும் 
குறைவாக்வ ஆடசி புரிநதார்கள். சாதவாஹன அரசில் ஏற்பேடடிருநத 
குழபபேத்றதக் காடடுவதற்கு இது்வ ஒரு சான்ைாகும்.

‘்மற்குச சத்ரபபுகள்’ (Western Satraps) என்று அறழக்கப 
பேடுகிை இநத ஷகராத (Kshaharate) அரசர்களுள் முதைாமவர் பூமகர் 
(Bhumaka) என்பேவர். அவருறடய நொ்ணயஙகள் பேை கிறடத்துள்ைன. 
அவவரசர்களுள் மிகவும் முக்கியமானவர் நொகபோ்ணர் (Nahapana) 
என்பேவராவர். இவர் சிைநத வீரராகக் கருதபபேடுகிைார். இவரது அரசு 
குஜராத், கத்தியவார், வடக்கு மகாராஷடிரம், ்காஙக்ணம், ்தற்கு 
மகாராஷடிரத்தின் சிை பேகுதிகள் ஆகிய இடஙகளில் பேரவியிருநதது 
என்பேறதக் கல்்வடடுகளும், நொ்ணயஙகளும் ்தரிவிக்கின்ைன.

தம்முறடய நொ்ணயஙகளின் வழியாக ‘இராஜன்’ என்ை பேடடத்றத 
இவர் சூடடிக் ்காணடதாக அறிவிக்கிைார். இவரது தறைநெகர் 
மின்னகரம் (Minnagara) என்று அறழக்கபபேடடது. உஜஜயினிக்கும் 
பு்ராசசுக்கும் இறடயிைான ் தாகாத் (Dohad) என்ை பேடட்ணமாக்வ 
அது இருக்க ்வணடும் என்று கருதபபேடுகிைது. ்பேரிபபுளூசின் 
ஆசிரியர் நொகபோ்ணறரப பேற்றி எழுதுகிைார். சாதவாஹனர்களின் 
துறைமுகமான கல்யாணுக்குச (Kalyan) ்சன்ை கி்ரக்கக் கபபேல்கள் 
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பு்ராசசுக்குத் (Broach - Barygeza) திருபபிவிடபபேடடன என்று 
அவர் எழுதுகிைார்.6 கி.பி. 40 முதல் 80 வறரயிைான காைத்தில்தான் 
சாதவாஹனர்களுக்குச ்சாநதமான பேை பேகுதிகறை ஷகராத 
மன்னர்கள் இவவாறு பிடித்துக் ்காணடிருக்க ்வணடும் என்று 
வரைாற்ைாசிரியர்கள் முடிவு ்சயகின்ைார்கள். 

6. வகளதமிபுத்திர ்சபாதகரனி:
சாதவாஹன அரசர்களுள் 23-ஆம் மன்னரான ்கைதமி புத்திர 

சாதகர்னியின் ஆடசியில் சாதவாஹனர் மீணடும் தமது ஆதிக்கத்றத 
வலு்வாடு நிறுவினார். சாதவாஹன வம்சத்தி்ை்ய மிகவும் திைறம 
மிக்கவராக இவர் கா்ணபபேடுகிைார். கி.பி. சுமார் 80-ஆம் 
ஆணடிலிருநது 104 வறர இவர் ஆணடார். ஷகராத அரசர்கறைத் 
்தாற்கடிபபேதற்்கனத் தமது ஆடசியில் முதல் பேதினாறு ஆணடுகளில் 
்தறவயான ஏற்போடுகறை்யல்ைாம் ்சயத பின், அவர்கள் மீது 
தாக்குதல் ்தாடுத்துப ்பேரு்வற்றி ்பேற்ைார் இவர். சாகர்கள், 
பேகைவர்கள் (Pahlavas), யவனர்கள் ஆகி்யாறர அழித்தவர் என்று 
இவர் வருணிக்கபபேடுகிைார். நொகபோ்ணறரத் ்தாற்கடித்து விரடடி 
விடடு, அவருறடய ்வள்ளி நொ்ணயஙகறை மீணடும் அசசிடடு இவர் 
்வளியிடடார்.

வடக்கு மகாராஷடிரம், ்காஙக்ணம், நெர்மறத நெதிச சம்வளி, 
்சைராஷடிரம், மாைவம், ் மற்கு இராஜஸ்தானம் முதலிய பேகுதிகறைச 
சாகர்களிடமிருநது மீணடும் சாதகர்னி றகபபேற்றினார். வடக்கில் 
விதர்பபேமும், ்தற்கில் பேனவாசியும் (Banavasi) இவருறடய நொடடு 
எல்றைகைாயிருநதன. கிழக்கில் கலிஙகத்தின் ஒரு பேகுதியும் இவரது 
அரசில் இருநதிருக்கக் கூடும். ஆனால், ஆநதிரம் இவரது ஆடசியில் 
இருநதது என்பேதற்கான சான்றுகள் ஒன்றுமில்றை.

தமது வாழ்வின் கறடசிச சிை ஆணடுகளில் இவர் ்நொயவாய 
பேடடதா்ைா, ் போரில் அதிகக் கவனம் ் சலுத்தியதா்ைா இவருறடய 
அன்றனயான ்கைதமிபோைஸ்ரீ நிர்வாகத்தில் ்பேரும்பேங்கற்றுத் தம் 
மக்னாடு ஒத்துறழத்தார் என்பேது புைனாகிைது. இநத அம்றமயாரின் 
நொசிக் (Nasik) கல்்வடடு மூைமாகக் ்கைதமிபுத்திர சாதகர்னியின் 
சாதறனகறைப பேற்றித் ்தரிநது ்காள்ைமுடிகிைது. அடுத்த அரசரும் 
்கைதம புத்திர சாதகர்னியின் மகனுமான இரணடாம் புலுமாயி          
(Pulumayi- II) என்பேவரது ஆடசியின் பேத்்தான்பேதாவது ஆணடில் 
இக்கல்்வடடு ்போறிக்கபபேடடது. 
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7. இரணடபாம் புலுமபாயி:
இரணடாம் புலுமாயி இருபேத்து நொன்கு ஆணடுகள் ஆணடார். 

இவர் வாசிஷடிபுத்திர புலுமாயி என்றும் அறழக்கபபேடடார். கிழக்கு 
ஆநதிர நொடறட ்வன்ைவர் இவ்ரயாவர். ்காதாவரி, குணடூர் 
மாவடடஙகளிலும் ்சாழ மணடைக் கடற்கறரயின் ்தன்னார்க்காடு 
மாவடடத்தில் கடலூர் வறரயிலும் இவருறடய நொ்ணயஙகள் 
கண்டடுக்கபபேடடுள்ைன. இவவாறு, கிழக்கில் இவர் ்போர்களில் 
ஈடுபேடடிருநத ்நெரத்றதப பேயன்பேடுத்திச சாகர்கள் ்மற்கில் பேை 
பேகுதிகறைக் றகபபேற்றிக் ்காணடார்கள். மாைவம், ்மற்கு 
இராஜஸ்தானம் ஆகிய பிர்தசஙகறை இவவாறு சாதவாஹனர் 
இழநதனர்.

இநதப ்போர்களின் விறைவாக்வ புலுமாயிக்கு அடுத்த 
அரசரான அவருறடய தம்பி வாசிஷடிபுத்திர சாதகர்னி என்பேவர் சக 
அரசரான மகாஷத்ரபே ருத்ரதாமன் (Mahakshatrapa Rudradam) 
என்பேவரின் மகறைத் திரும்ணம் ்சயது ்காணடார். ஆயினும் தம் 
மருமகனுக்குப பின் அரியற்ண்யறிய சாதவாஹன மன்னறர 
உருத்ரதாமன் இரணடு முறை ்தாற்கடித்து வடக்குக் 
்காஙக்ணத்றதயும் நெர்மறதச சம்வளிறயயும் பேறித்துக் ்காணடார். 

(i) னேவ, னவணவ ேமயங்களின் நினல:
சாதவாஹன ஆடசியாைர்கள் தம்றம பிராம்ணர்கள் என்று 

கூறிக் ்காணடார்கள். பிராமணியம் ்வற்றி வாறக சூட அரும்போடு 
பேடடனர். ்தாடக்ககாைம் முத்ை அரசர்களும் அரசியர்களும் 
அஸ்வ்மதம், வாஜ்பேயம் ்போன்ை ்வத ்வள்விகறை ்சயது 
வநதார்கள்.

கிருஷ்ணன், வாசு்தவன் ்போன்ை பேை றவ்ணவ ்தயவஙகறை 
அவர்கள் வழிபேடடனர். ்வள்விகறை நெடத்தித் தருவதற்கான 
தடசற்ணகறைப பிராம்ணர்களுக்குத் தாராைமாக வழஙகினார்கள். 
சாதாவாஹன அரசர்களுள் ஒருவனான ்கைதமிபுத்திரன் 
பிராம்ணர்கறை ஆதரிபபேதில் நிகரற்ைவன் என்றும் வர்்ணாசிரம 
தர்மத்றத தவைாது கறடபபிடித்தவன் என்றும் குறிபபிடபபேடுகிைான். 

(ii) பிரொமணர்்களுக்குத் தனலனமயிைம் (்கைவுளுக்்கடுத்து)
்மைரியர் ஆடசி மறைநது சுஙகர், சாதவாஹனர் ்போன்ை 

றவதீக வம்சஙகள் ஆடசிக்கு வநத பிைகு றவதீக ்வள்விகள் 
மறுபேடியும் நெறடமுறைக்கு வநதன. பிராம்ணர்களுக்குக் கடவுளுக் 
கடுத்தத் தறைறமயிடம் ்காக்கபபேடடது. 
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பிராம்ணர்களுக்குப ்பேருமைவுக்கு நிைஙகறை மானியமாக 
வழஙகியது குபதர் காைத்தில்தான். இது பிராம்ணர்களின் ஆதிக்கம் 
்தாடர்நது நீடித்தது என்பேறத்ய காடடுகிைது. றவசியர்கைான 
குபதர்கறை சத்திரியர்கள் எனப பிராம்ணர்கள் ்போற்ை 
ஆரம்பித்தார்கள். அதுமடடுமின்றி, குபத மன்னர்கள் ்தயவாம்சஙகள் 
்போருநதியவர்கள் என்று அவர்கறைத் தறைமீது தூக்கி றவத்துக் 
்காணடு ்காணடாடவும் தறைபபேடடனர். இறவயாவும் குபத 
மன்னர்களின் நிறைறய முறைறமபபேடுத்த உதவின. பேதிலுக்கு, 
இம்மன்னர்கள் பிராமணிய அறமபபின் மா்பேரும் ஆதரவாைர்க 
ைாயினர். எண்ணற்ை நிைமானியஙகள் கிறடத்ததன் கார்ணமாக 
பிராம்ணர்கள் ்மன்்மலும் ்சல்வநதர்கைாயினர். என்வ, அவர்கள் 
பேல்்வறு சலுறககறையும் உரிறமகறையும் ்கார ஆரம்பித்தனர். 
சுமார் கி.பி. ஐநதாம் நூற்ைாணடில் நொரதர் இயற்றிய தரும நூலில் 
இறவ பேடடியலிடடுக் கூைபபேடடிருக்கின்ைன.

இவவாறு, பிராம்ணர்களின் அதிகாரம் வைர்சசி அறடநததற்கு 
முக்கிய கார்ணம், அவர்கள் நிைமானியம் ்பேற்ை்தயாகும். 
பிராம்ணர்களுக்கு நிைம் வழஙகுவதன் ்தறவறயத் தர்ம 
சாஸ்திரஙகளும், இதிகாசஙகள், புரா்ணஙகள் ஆகியவற்றின் நீதி்நெறிப 
பேகுதிகளும் சிைபபித்துக் கூறுகின்ைன. “கி.மு. நொன்காம் நூற்ைாணடு 
முத்ை பிராம்ணர்களுக்கு நிைமானியம் ்காடுக்கும் வழக்கம் இருநது 
வருவதாக ஆரம்பேகாை புத்த நூல்கள் ்தரிவிக்கின்ைன”7 என்று 
குறிபபிடுகின்ைார் ஆர்.எஸ்.சர்மா. இசசூழல், குபதர்கள் காைத்தில் 
பேல்கிப ்பேருகியறதச சான்றுகள் வழித் ்தளிவாக அறியமுடிகின்ைது.

சாதவாஹனர் காைத்தில் றவதீக சமயம் முன்்னற்ைம் 
அறடநதது. சாதவாஹன அரசர்களுள் ்பேரும்போைா்னார் றவதீக 
சமயத்றதப பின்பேற்றினார்கள். அநதச சாதவாஹன மரபின் மூன்ைாம் 
அரசன் ்வத ்வள்விகள் பேைவற்றைப பிராம்ணர்கறைக் ்காணடு 
்சயதான். தன் மகனுக்கு ்வதிஸ்ரீ என்னும் ்பேயறரயும் றவத்தான். 
ஹாைன் ்தாகுத்த ‘சபதசதி’ என்னும் நூல் சிவ்பேருமாறன 
வாழ்த்துகின்ை ஒரு போட்ைாடு ்தாடஙகுகிைது. ்கைதமி புத்திர 
சதகர்னி போர்பபேனர்க்குப ்பேராதரவு தநதான். அவன் இராமன், 
்கசவன், அர்சசுனன் முதலிய இதிகாசத் தறைவர்கறைப பின்பேற்ை 
முயன்ைான். அநதக் காை றவதீக சமயத்தில் இநதிரன், வாசு்தவன், 
சூரியன், சநதிரன், சிவன், விஷணு, கிருஷ்ணன், க்்ணசன், பேசுபேதி 
ஆகிய ்தயவஙகள் இடம்்பேற்ைன. ்கைரி ்காயிலும், நீர் ்நெருபபு 
விரதமும் சபதசதியில் குறிக்கபபேடடுள்ைன. 
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8. ஸ்ரீ யக்்ஞ ்சபாதகரனி:
கறடசி முக்கியமான சாதவாஹன அரசரும் அநத வம்சத்து 

மன்னர்களி்ை்ய ஏராைமான நொ்ணயஙகள் மூைம் நென்கு 
அறியபபேடுபேவரும் ஸ்ரீ யக்ஞ சாதகர்னிதான். இவர் கி.பி. சுமார் 170 
முதல் 199 வறர, ்மாத்தம் 29 ஆணடுகள் ஆணடார் என்று 
்தரிகிைது. தமது வம்சத்துக்குப பேறகவர்கைான சாகர்க்ைாடு 
்போரிடடு ்மற்கில் தம் முன்்னார் இழநத பேை பேகுதிகறை இவர் 
்வன்ைார் என்பேது நென்கு புைனாகிைது. இவவாறு ்வல்ைபபேடட 
்மற்குப பிர்தசத்தின், சத்ரபபுகள் ்வளியிடடிருநதறதப ்போை்வ 
புதிய ்வள்ளி நொ்ணயஙகறை இவர் அசசிடடு ்வளியிடடார். இறவ, 
வடக்கு மகாராஷடிரத்திலும் மத்தியப பிர்தசத்திலும் 
கண்டடுக்கபபேடடுள்ைன. கிழக்குக் கடற்கறரயில் கிறடபபேறவ 
இவருறடய ்சம்பு, ஈய நொ்ணயஙகள் மடடு்ம. அறவ 
ஆயிரக்க்ணக்கில் கண்டடுக்கபபேடடுள்ைன. கிழக்குத் தக்கா்ணத்தில் 
கண்டடுக்கபபேடட இநநொ்ணயஙகளின் மீது குதிறர, யாறன, புத்த 
ஆையஙகள் ஆகியவற்றின் வடிவஙகள் ்போறிக்கபபேடடுள்ைன. சிை 
நொ்ணயஙகளின் மீது இரணடு போயமரஙக்ைாடு கூடிய கபபேல்களின் 
உருவஙகளும் கா்ணபபேடுகின்ைன. இவர் கபபேற்பேறட்யான்றையும் 
றவத்திருநதார் என்பேது இதன் மூைம் ஊகிக்கமுடிகிைது. 
‘திரிசமுத்திராதிபேதி’ (முக்கடறை ஆணடவர்) என்று சாதவாஹன 
மன்னர்கறைப போ்ணபபேடடர் வருணிபபேதுங கவனிக்கத்தக்கது.

இவருறடய கல்்வடடுகள் ்மற்கில் கான்்ஹரி (Kanhari) 
நொசிக் ஆகிய இடஙகளிலும், கிழக்கில் சின்ன கஞசத்திலும் 
கா்ணபபேடுகின்ைன. ்மற்குக் கடற்கறரறயயும் கிழக்குக் 
கடற்கறரறயயும் ்சர்த்துக் கறடசியாக ஆணட சாதவாஹன மன்னர் 
இவர்தான் என்பேது ்தரிகிைது. இவருக்குப பின் சாதவாஹன அரசு 
நிறை தைர்நது வீழ்சசியுைைாயிற்று. 

9. ்சபாதைபாஹை அரசின் வீழசசி:
ஸ்ரீ யக்ஞ சாதகர்னிக்குப பின் விஜயன், ஸ்ரீசநதிரன், கர்்ணன், 

கும்பேன், உருத்திர சாதகர்னி ்போன்ை பேை அரசர்கள் ஆணடனர். 
இவர்களின் நொ்ணயஙகளும், கல்்வடடுகளும் கிறடத்துள்ைன. 
இவர்களுள் கறடசி மூன்று அரசர்களும் மத்தியப பிர்தசம், கிழக்குத் 
தக்கா்ணம் ஆகிய பேகுதிகளில் ஆடசி புரிநதார்கள் என்பேது ்தரிகிைது. 
ஆயினும், புரா்ணஙகளில் தரபபேடடுள்ை பேடடியலில் இவர்களின் 
்பேயர்கள் கா்ணபபேடவில்றை. அபபேடடியல்கள் தாயரிக்கபபேடட 
பின்ன்ர இவர்கள் ஆடசிக்கு வநதார்கள் என்று எண்ணவும் 
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இட்மற்பேடுகிைது. தக்கா்ணத்தின் மற்ைப பேகுதிகளில் சாதவாஹன 
வம்சத்றதச ்சர்நத பேைர் குறுநிை மன்னர்கைாக ஆணடு வநதார்கள். 
இநத முறையில் சாதவாஹன அரசின் வீழ்சசி ஏன், எவவாறு 
ஏற்பேடடது என்பேறத அறிநது ்காள்ை இயைவில்றை.

10. புதிய அரசுகளின் ரதபாற்ைம்: 
ஸ்ரீயக்ஞ சாதகர்னியின் மர்ணத்துக்குப (கி.பி.199) பின் 

சாதவாஹன அரசு சிறதவுைைாயிற்று. சாகர்களின் இறடயைாத 
தாக்குதல்களினால் ்மலிநது ்போயிருநத சாதவாஹன அரசு, பேல்்வறு 
மாநிை ஆளுநெர்களின் தறைறமயில் பேை சிற்ைரசுகைாகப பிைவுணடு 
்போயிற்று. சாதவாஹன அரசின் வட்மற்குப பேகுதிறய ஆபீரர்களும் 
(Abhiras), ்தற்கில் சூடடுகளும் (Chutus), ஆநதிரப பிர்தசத்தில் 
இஷவாகுகளும் (Ikshuvakus), ்தன்கிழக்கில் பேல்ைவர்களும் (Palla-
vas) குறுநிை மன்னர்கைாய, சுதநதிரமாகத் தத்தமது அரசுகறை 
நிறுவைாயினர். மத்தியப பிர்தசத்தில் மடடு்ம பேறழய சாதவாஹன 
வம்சத்தினர் ஆணடனர். ஆனால், ஒரு சிை ஆணடுகளி்ை்ய அதாவது 
கி.பி. மூன்ைாம் நூற்ைாணடில் முன்போதியி்ை்ய வாகாடகர்கள் 
இபபேகுதிறயயும் றகபபேற்றிக் ்காணடார்கள். கி.பி. நொன்கு, ஐநதாம் 
நூற்ைாணடுகளில் தக்கா்ணத்தில் வலிறம மிக்க அரசாக விைஙகியது 
வாகாடகர்களின் அரசுதான்.

்மற்கூறியவற்றிலிருநது றவதீக ஆதரவாைர்கைான சாதவாஹனப 
்பேரரசின் ஆதிக்கத்தில் சாதவாஹனர் யார் என்பேது பேற்றியும், 
அவர்களுக்கு இப்பேயர் வநத கார்ணம் பேற்றியும், அப்பேரரசு 
அறமக்கபபேடட இடம் குறித்தும், அவர்களின் காைவறரயறை 
பேற்றியும், சாதவாஹனப ்பேரரசர்களின் நிறை குறித்தும், அவர்களின் 
அரசியல், சமூக வரைாறு பேற்றியும், அவர்கள் ்மற்்காணட 
பேறட்யடுபபுகள் குறித்தும், அதில் ்பேற்ை ்வற்றிகள் பேற்றியும், 
இறுதியாக அப்பேரரசு வீழ்சசியுற்ை நிறை குறித்தும், அவர்களுக்குப 
பின் ்தான்றிய அரசுகள் பேற்றியும் சான்றுகளுடன் விரிவாக 
அறியமுடிகின்ைது. 

அடிக்குறிப்புக்கள்:
1. கி.ர.அனுமநதன், இநதிய வரைாறு, முதல் ்தாகுதி, பே.264.
2. ்மைது., பே. 264.
3. இர.ஆைாைசுநதரம், இநதிய வரைாறு, முதல் ்தாகுதி, பே.312.
4. ்க.ஏ.நீ ைகணட சாஸ்திரி, ்தன்னிநதிய வரைாறு, முதல் ்தாகுதி, 

பே.150.
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5. ்மைது., பே.152.
6. ஆர்.எஸ்.சர்மா, பேழஙகாை இநதியாவில் அரசியல் ்காள்றககள் 

நிறையஙகள் சிை ்தாற்ைஙகள், பே.231. 
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முடிவுவர

இதுவறர இநநூலில் றவதீகம்/சஙககாைம்: ஒரு வரைாற்றுப 
போர்றவ என்னும் தறைபபில் றவதீகத் தாக்கத்தின் பேரவலுக்கான 
அரசியல் - ்போருைாதார - வரைாற்றுக் கார்ணஙகள் பேற்றிய ஆயவு 
்மற்்காள்ைபபேடடது. இநத ஆயவில் கணட முடிவுகளின் ்தாகுபபு 
பின்வருமாறு:

1.‘சஙககாை அரசுருவாக்கச சூழல்’ என்ை முதல் அைகில் 
‘அரசியல்-்போருைாதாரம்’ என்னும் தறைபபில் இனக்குழுச சுமுதாய 
வாழ்வு முறையில் ்தாடஙகிப ்போருைாதார அடித்தைத்திற்்கற்ை 
்போர் முறைகள் நிைவிய நிறை, உறடறமப பேணபும் நிைவுறடறமயும் 
நிை எல்றைப ்பேருக்கமும் வைர்நது வர்க்க ்வறுபோடுகளும், வரு்ணப 
போகுபோடுகளும், ்வறைப பிரிவிறனகளும் ்தான்றிய சூழல், அரசருள் 
பேடித்தர நிறைகள் ஏற்பேடடு ்வநதர் ்ம்ைாஙகிய நிறை, ்வைாண 
்போருைாதாரம் வைர்நத சூழலில் வணிகப ்போருைாதாரம் அறதவிட 
்ம்ைாஙகிய நிறை ஆகியவற்றை விைக்கி, றவதீகத் தாக்கத்தின் 
்சல்வாக்றக எடுத்துக்காடடி, அரசு உருவான சஙக காைச சமுதாய 
சூழல் என்பேன தரவுக்ைாடு நிறுவபபேடடுள்ைன.

2.‘தமிழகத்தின் சஙக காை வட அரசியல் எல்றை’ என்ை 
இரணடாவது அைகில் சஙக இைக்கியத்திலிருநது அறியக்கூடிய 
விைக்கமான அரசியல் ்சயதிகளுக்கு முற்பேடட தமிழகத்தில் 
நிகழ்நதவற்றைப பேற்றி விரிவாக ஆராயபபேடடுள்ைன. கி.மு. நொன்காம் 
நூற்ைாணடில் ்மகஸ்தனிஸஜும், ்கைடில்யரும் போணடியர் அரறசப 
பேற்றி அறிநதிருநதனர் என்பேதும், கி.மு.மூன்ைாம் நூற்ைாணடில் 
பிநதுசாரர் ்தன்னகத்றதப பேறட்யடுத்துத் தாக்கிய காைத்தில் தமிழ் 
்வநதர்கள் ஒரு தற்காபபு ஒபபேநதம் ்சயது ்காணடு இராணுவ 
ஒற்றுறமயால் ்மைரியர் பேறட்யடுபறபே முறியடித்தனர் என்பேதும் 
சான்றுகளுடன் நிறுவபபேடடுள்ைன. ்மலும், கி.மு.மூன்று அல்ைது 
இரணடாம் நூற்ைாணடில் சாதவாஹனர் தமிழ் நொடடின் மீது 
தாக்குதல் நெடத்திய்போது ்சரமன்னர் தறைறமயில் ஐம்்பேரும் 
்வளிரும் ் சர்நது அத்தாக்குதறை முறியடித்த்தாடு சாதவாஹனறரயும் 
்தாற்கடித்தனர் என்பேதும், கி.மு.இரணடாம் நூற்ைாணடின் 
்தாடக்கத்தில் கார்வைர் தமிழக ் வநதரது தற்காபபுக் கூடடணிறயத் 
தகர்த்துவிடடார் என்பேதும் தரவுக்ைாடு விைக்கபபேடடுள்ைன.

3. ‘மூ்வநதர் அரசு ஒற்றைப ்பேரரசாக மாைாறம’ என்ை 
மூன்ைாவது அைகில் மூ்வநதர்களின் அரசியல் வரைாறு வரைாற்று 
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ஆதாரஙகளுடன் விைக்கபபேடடுள்ைன. ்சர ்வநதரது அரசியல் 
வரைாறு பேற்றியும், பேதிற்றுபபேத்துப பேதிகஙகைால் ்தரியவரும் 
்சரமன்னர்களின் குை முறை வரைாறுகளும், ்சர ்வநதர்கைது 
்வற்றி, ்காறடகள் குறித்தும், அவ்வநதர்களிறட்ய நிைவிய உைவு 
முறைகள் குறித்தும், அவர்கள் காைத்தில் வாழ்நத குறுநிை மன்னர்கள் 
பேற்றியும் விைக்கமாக எடுத்துக்காடடபபேடடுள்ைன. தமிழகத்துச 
்சாழர்கறைப பேற்றி முதன் முதலில் ்கள்வியுறுவது அ்சாகர் 
கல்்வடடுகளில்தான். அவர்கள் ்தாற்ைம் ்சர, போணடியர்கள் 
்தாடக்க வரைாற்றிறனப ்போை்வ வரைாற்றின் முன்பேகுதி இருளில் 
மறைநதுள்ைது என்பேதும், சஙக காைச ்சாழர் வரைாறு சஙக 
இைக்கியத்திலும், பிற்காைச ்சாழர் வரைாறு கலிஙகத்துப பேரணி, 
மூவருைா முதலிய நூல்கைாலும் எணணிைநத கல்்வடடுகைாலும் 
புைனாகின்ைது. சிஙகைத்து மகாவம்சமும் இறடக் காைப ்பேரரசுச 
்சாழர் வரைாற்றை அறிய உதவுகின்ைது என்பேதும் 
சுடடிக்காடடபபேடடுள்ைது. முடியுறட மூ்வநதருள் போணடிய்ர 
மிகவும் ்தான்றமயானவர் என்பேதும், ்மகஸ்தனிஸ் ்கைடில்யர் 
என்்போர் போணடியறரப பேற்றித் தமது குறிபபுகளில் கூறியுள்ைதும், 
அவர்கைது குைமுறை குறித்தும் விரிவாக ஆராயபபேடடுள்ைது. 

4.‘போரதப ்போரும் உ்ணவு வழஙகுதலும்’ என்ை நொன்காவது 
அைகில், சஙககாை அரசு உருவாக்கச சூழறையும், தமிழக ஆடசியின் 
நிை எல்றைறயயும், ்வநதர் தம் ஆற்ைறையும், போரதப ்போர் நெடநத 
காைம், உதியஞ்சரலின் காைம், குரு்ஷத்திரத்திற்கும் தமிழகத்திற்கும் 
இறடபபேடட ்தறைவு, வடநொடடில் அன்று நிைவிய ்பேரரசுகள் 
என்னும் இவற்றுடன் இற்ணத்துப போர்பபேதும், போரதப்போரில் 
உதியஞ்சரல் ்பேருஞ்சாறு ்காடுத்தான் என்னும் கறதச ்சயதி 
்வளிபபேடுத்தும் பேழறம ்போற்றும் மரபு உத்திறய மடடுமல்ைாது 
மூ்வநதர் அரசு தனித்தப ்பேரும் ஒற்றைப ்பேரரசாக மாைா 
நிறைறயயு்ம காடடுகிைது என்பேதும் இநநூல் வழி விைக்கப 
பேடடுள்ைது. 

5.‘மூ்வநதரும் இமயமும் இைசசிறனப ்போறிபபும்’ என்ை 
ஐநதாவது அைகில், சஙக காைம் ் போர்கள் மலிநத காைம். தறைறமகள் 
ஒவ்வான்றும் தஙகளுக்குள் முடடி ்மாதிக் ்காணடு வைரத் 
தறைபபேடட நிறையில் குறுநிை மன்னர் மூ்வநதர்க்குள்ளும், 
மூ்வநதர்கள் இறட்யயும், குறுநிை மன்னரிறட்யயும் ்போர்கள் 
பேை நிகழ்நதுள்ைறம இயல்்பே. இத்தறகய பேல்வறகபபேடட 
்போர்களும் அன்றைய தமிழக எல்றைக்குள் நெடநதறவ. தமிழக 
எல்றைக்குள்்ை்ய இத்தகு பேல்வறகப ்போர்களும், தமிழகத்தில் ஒரு 
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நிறையான தனித்த ஒற்றைப ்பேரரசு நிைவவில்றை என்பேறத 
மூ்வநதரும் இமயமும் இைசசிறனப ்போறிபபும் என்ை பேழமரபு 
கறத்யாடு ்போருத்தி விைக்கபபேடடுள்ைன. 

6. ‘வட இநதிய அரசியல் வரைாறு (கி.மு.6-4 ஆம் நூற்ைாணடு)’ 
என்னும் ஆைாவது அைகில் ‘்மைரியருக்கு முற்பேடட வட இநதியா’ 
என்னும் தறைபபில் கி.மு.ஆைாம் நூற்ைாணடின் ்தாடக்கத்தில், 
கஙறகச சம்வளியில் பேை சிறு முடி அரசுகளும் சிை குடியரசுகளும் 
ஆணடு வநதன. ்காசைமும், மகதமும், அவநதியும் ஒன்ைன் பின் 
ஒன்ைாகப ்பேரரசு நிறையில் இருநது வநதன. இறுதியில் 
அநநூற்ைாணடில் மகதம் ஏறனய எல்ைாவற்றையும் விட அதிக 
வலு்வயதி வடஇநதியாவி்ை்ய முக்கிய அரசாகிப பேை 
நூற்ைாணடுகள் ்தாடர்நது அநநிறையில் இருநதது என்பேறதயும், 
புரா்ணஙகளும், ்பேைத்த வரைாறுகளும் முதல் மகத அரசியல் 
வம்சத்றதப பேற்றிக் கூறும் ்வவ்வறு வறகயான கருத்துக்கறையும், 
முதல் மகதப ்பேரரசின் குைமுறைப பேடடியல் பேற்றியும் நெநதர்கறைப 
பேற்றியும் விரிவாகச சான்றுகளுடன் எடுத்துக்காடடபபேடடுள்ைன. 

7.‘்மைரியருக்கு முற்பேடட வட இநதிய சமூக வரைாறு’ 
என்னும் ஏழாவது அைகில் இவவிரு நூற்ைாணடு காைத்தில், நொடடில் 
்போதுவான முன்்னற்ைம் எல்ைாத் துறைகளிலும் கா்ணபபேடடது. 
கிராமபபுைஙகளில் விவசாய்ம முக்கியத் ்தாழிைாக விைஙகியது. 
வணிகர் குைம் ‘சி்ரஷடி’ (்சடடி) குைம் எனபபேடடது. சாதிப 
பிரிவிறனகள் சமூகத்தில் இறுகத் ்தாடஙகிவிடடறமயால், 
ஒவ்வாருவரும் குைத்்தாழிறை்ய பின்பேற்றினர். ்நெடுநொைாக 
நெறட்பேற்று வநத பேணடமாற்று முறை மாறி நொ்ணய முறை 
நெறடமுறைக்கு வநதது. ராஜக்ருகம், போடலிபுத்ரம், காசி, ்கைசாம்பி, 
சா்கதா முதலிய நெகரஙகள் புகழ் ்பேற்று விைஙகின என்பேதும் 
சுடடிக்காடடபபேடடுள்ைன. 

்வத பிற்காைத்தில் பேை எதிர்பபுச சமயஙகளின் தாக்குதல்கைால், 
றவதீக சமய்ம உருமாைத் ்தாடஙகிவிடடது. சமஸ்கிருத ்மாழி 
சமயத் தைறவர்கைது தனி்மாழியாக விைஙகிற்று. ்வதஙகள் மாற்ை 
முடியாத புனிதத் தன்றம எயதின. ்வதஙகறை உரு்வற்றுத்ை 
சிைநத புணணியச ்சயைாகக் கருதபபேடடது, ஆரியர் சமய 
ஏற்போடடில் பேறழய இயற்றகக் கடவுைரின் ்பேருறம மறைநது, 
பிரம்மா, விஷணு, சிவன் முதலிய புதுப ்பேருஙகடவுைர் 
்தான்ைைாயினர். சடஙகுகள் அைவிைநது பேல்கின. உணறமத் 
தத்துவத்றத ்வற்றுச சடஙகுகள் மூடி மறைக்க முற்பேடடன என்ை 
தகவலும் இதில் நிறுவபபேடடுள்ைன. 
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்பேைத்த சமயத்திறன முன் மாதிரியாகக் ்காணடு றவதீக 
சமயத்திலும் பேக்தி்நெறி கறடபபிடிக்கபபேடடது என்பேதும், 
்வதஙகறையும் மற்ை நூல்கறையும் நென்கு கற்ைவர்கள் ஒரு பேக்கமும், 
அவற்றைப பேடித்துத் தத்துவ நுணுக்கஙகறை்யல்ைாம் பேடித்தறிய 
முடியாத போமர மக்கள் மறுபேக்கமுமாக இநதப பேக்தி்நெறி ் தான்றியது. 
இக்காைத்தில் ்தான்றிய புரா்ண நூல்கள் அறனத்தும் பேக்தி 
மார்க்கத்றத வைர்க்கப ்பேரிதும் பேயன்பேடடன என்பேதும், விஷணுறவ 
வ்ணஙகியவர்கள் றவ்ணவர்கள் என்றும், போகவதர்கள் என்றும் 
அறழக்கபபேடடு ஒரு பிரிறவத் ்தாற்றுவித்தனர். விறரவி்ை்ய 
சிவறன வழிபேடடவர்கள் றசவர்கள் என்று மற்்ைாரு பிரிவாக 
அறமநதனர். சுஙகர்களுக்கும் குபதர்களுக்கும் இறடயில் ஆடசி 
புரிநத பேை அநநிய குைத்தினருள் பேைர் றவ்ணவப பிரிறவ்யா, 
றசவப பிரிறவ்யா பின்பேற்றினார்கள் என்பேதும் இபபேகுதியில் 
விரிவாக விைக்கபபேடடுள்ைன. 

கி.மு. இரணடாம் நூற்ைாணடின் நெடுபபேகுதியி்ை்ய 
இராஜஸ்தானத்தில் உதயபபூருக்கு அருகில் வாசு்தவனுக்குக் ்காயில் 
ஒன்றிருநதது என்பேறதக் கல்்வட்டான்று காடடுகிைது. இரணடாம் 
கத்பீசஸ், வாசு்தவர் ஆகிய குஷா்ண அரசர்கள் சிவறன 
வழிபேடடார்கள் என்ை தகவலும் நிறுவபபேடடுள்ைன.

்வறு பேற்பேை ்தயவஙகறையும் மக்கள் வ்ணஙகினர். பிரம்மன், 
கார்த்தி்கயன், ்தவி ்போன்ைவற்றையும் யஷர்கள், நொகம், நெதிகள், 
சூரியன், வரு்ணன் ்போன்ைவற்றையும் மக்கள் வழிபேடடனர். இநதியா 
முழுவதிலும் இருநத பேல்்வறு இடஙகள் புனிதமானறவ என்று 
கருதபபேடடன. அபபுணணிய இடஙகளுக்கு யாத்திறர ்சல்லும் 
வழக்கம் வைர்நது வநதது. பேைவிதமான ்நொன்புகறையும் 
்காணடாடும் வழக்கம் ஏற்பேடடது. திருவிழாக்கள், சடஙகுகள் 
்காணடாடபபேடடன என்ை கூடுதல் தகவல்களும் சான்றுகளுடன் 
நிறுவபபேடடுள்ைன. 

இசசமயசசடஙகுகள் பிைபபிலிருநது இைபபு வறர மனிதனது 
வாழ்றவத் தஙகள் பிடியில் இறுக்கிக் ்காணடன. சிராத்தம் முதலிய 
முன்்னார் வழிபோடடு ்நெறிகள் வகுக்கபபேடடன. கிருஹய 
சூத்திரஙகளில் இசசடஙகுகளின் விரிவு கூைபபேடுகிைது. பிரம்மசசரியம், 
கிருகஸ்தம், வானபபிரஸ்தம், சநநியாசம் என்னும் நொன்கு ஆசிரம 
நிறைகள் ஒவ்வாரு ஆரியனுக்கும் விதிக்கப்பேற்ைன. ஆயினும் 
இவவழிறயப பின்பேற்றி்னார் சிை்ரயாவர் என்பேதும் 
விைக்கபபேடடுள்ைன.



136 வைதீகம் / சஙக காலம்: ஒரு ைரலாற்றுப் பாரவை

்மலும், றவசிய, சூத்திரர்கறைவிட பிரம்ம, ஷத்திரியர்கள் 
சாதியில் உயர்நதவர்கள் என்னும் கருத்து உருவாயிற்று. 
சூத்திரர்கறையும், மகளிறரயும் றவதீக சடஙகாசாரஙகளிலிருநது 
விைக்கிவிடும் மரபு சிறிது சிறிதாக உறுதிபபேடைாயிற்று. சமூகத்தில் 
மகளிர் நிறைறம ்மலும் ்மலும் சீர்்கடைாயிற்று. அவர்கள் 
்வதஙகறை ஓதுதலினின்றும், பூணூல் அணிநது ்காள்வதிலிருநதும் 
விைக்கபபேடடார்கள். அக்காைத்தில் கல்வி ்கள்விகளில் சிைநது 
விைஙகிய சிை மகளிர் ்போது விதிக்கு விைக்கு எனக் ்காள்ை 
்வணடும். இநநிறையிலிருநது மநுஸ்மிருதி காைத்தில் மகளிர் 
்வதஙகறைக் கற்ைல் கூடாது என்னும் நிறைறம வந்தயதியது. 
இக்காைத்தி்ை்ய கிருஹய, சி்ரைத சூத்திரஙகறையும் தர்ம 
சாத்திரஙகறையும் இயற்றினார்கள். அவர்கள் இயற்றிய கிருஹய 
சூத்திரஙக்ை றவதீக சமயம் நொைறடவில் மிகவும் இறுகித் தனித்து 
விடடறமக்குக் கார்ணம் என்பேதும் சான்றுகளுடன் எடுத்துக்காடடப 
பேடடுள்ைன.

8.‘்மைரியர் ஆடசி காைச சமூக வரைாறு (கி.மு. 4 முதல் 
1-ஆம் நூற்ைாணடு வறர)’ என்னும் எடடாவது அைகில் ஏற்கன்வ 
சமூகத்தில் இறுகிவிடட சாதிக் கடடுபபோடு இக்காைத்தில் பேை 
பேடியாக வைர்நது விடடது. சாதி உடபிரிவுகள் ்தான்ைைாயின. 
பிராம்ணர்கள் அரசாஙக வரி தருவதில்றை. அவர்கள் எக்குற்ைத்றதச 
்சயதாலும் அவர்களுக்குக் ்காறைத் தணடறன்யா உடறை 
ஒறுக்கும் தணடறன்யா இடபபேடுவதில்றை. பிராம்ணர்களுறடய 
சமுதாய உயர்நிறை மநுதர்ம சாத்திரத்தால் நிறை நிறுத்தபபேடடது. 
அ்த தர்ம சாத்திரத்தால் சமூகத்தில் மகளிருறடய நிறைறம 
இழிநதது. பேைதாரம்ணமும், சதி அல்ைது இைநத க்ணவறனப பிரிநது 
வாழ விரும்போத மறனவி தற்்காறை புரிநது ்காள்ளும் மரபும் 
நெறடமுறையில் இருநதன என்பேதும் இபபேகுதியில் விரிவாக 
விைக்கபபேடடுள்ைன.

்மலும், ்மைரியர் ஆடசியின் முற்பேகுதியில் சம்ணத்தின் 
வைர்சசியும், பிற்பேகுதியில் ்பேைத்தத்தின் பேரவுறகயும் நிகழ்நதன. 
றவதீக சமயம் சமயச சீர்த்திருத்த மாற்று இயக்கத்தில் இைஙகிப 
பேறழய றவதீக சமயத்றதப புதுக்கடவுள் மூைம் வலுவாக்கிற்று. 
சிவன், விஷணு, பிரம்மா முதலி்யார் இநதிரன், அக்னி, வரு்ணன் 
ஆகி்யாரது உயர்நத நிறைகளில் அமரைாயினர். ஸ்கநதமூர்த்தி 
்தான்றி முருக்னாடு இற்ணயும் நிறையிலிருநதார். ஆனால், 
விக்்நெசுவரர் அது வறரயில் உருவாக்கபபேடவில்றை என்பேதும் 
சான்றுகளுடன் நிறுவபபேடடுள்ைன.
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‘்மைரியப ்பேரரசின் வீழ்சசிக்கான கார்ணஙகள்’ என்பேதில் 
அ்சாகர் கறடபிடித்து வநத ்காள்றகயின் விறைவாக பிராமணிய 
எதிர்பபுத் தறைதூக்கிற்று. விைஙகுகறையும், பேைறவகறையும் ் கால்வறத 
அவர் தறட ்சயதார். பிராம்ணர்கள் தாஙகள் அனுபேவித்து வருகிை 
சலுறககறையும் நெைன்கறையும் போதுகாக்கக் கூடிய ஒரு ் காள்றகறய்ய 
விரும்பினார்கள் என்பேதும், ராணுவத்துக்கு அதிகமாக ்சைவு 
்சயததாலும், அதிகாரவர்க்கத்திற்குப ்பேருந்தாறகறய ஊதியமாக 
வாரி வழஙகியதாலும் ்மைரியப ்பேரரசு ்போருைாதார ்நெருக்கடிக்கு 
இைக்கானது என்பேதும், மாகா்ணஙகளில் நெறட்பேற்று வநத 
அடக்குமுறை, ஒடுக்குமுறை ஆடசி ்மைரியப ்பேரரசு உறடநது 
்நொறுஙகுவதற்கு ஒரு முக்கியமான கார்ணமாக இருநதது என்பேதும் 
இவவைகில் விரிவாகச சுடடிக்காடடபபேடடுள்ைன.

9. ‘வடக்கிலிருநத ்பேரரசுகள் - றவதீக சக்திகளில் ஆதிக்கம் 
(்மைரிய அ்சாக ஆடசிக்குபபின் (கி.மு.2-1-ஆம் நூற்ைாணடு) ’ 
என்ை ஒன்பேதாவது அைகில் ‘சுஙக வம்சம்’ என்னும் தறைபபில் 
்மைரியர்களுக்குப பின்னர், சுஙக வம்சத்தினர் ஆடசிக்கு வநதனர். 
சுஙக வம்சத்தினர் 112 ஆணடுகள், அதாவது கி.மு. 185 முதல் கி.மு.73 
வறர ஆடசி ் சயதனர் என்ை தகவல் இதில் சுடடிக்காடடபபேடடுள்ைது. 
சுஙகர்கள் பிராம்ணர்கள் என்பேதும், புஷய மித்திரர் பு்ராகிதர் 
குடும்பேத்றதச சார்நதவர் என்பேதும், பிற்காை ்மைரியர்கள் வலிறம 
யற்ைவராக இருநதறமயால் பிருகத்ரதாவிடம் பேறடத் தைபேதியாக 
இருநத புஷய மித்திர சுஙகர் பேறடவீரர்களின் முன்னால், பேடடப 
பேகலில் பிருகத்ரதாறவ ்காறை ்சயத நிகழ்வும், அதன் பின்னர் 
ஆடசித்துறையில் ஏற்பேடட குழபபேத்திறனப பேயன்பேடுத்திக் ்காணடு 
புஷயமித்திரர் சுஙக வம்சத்தின் முதல் அரசரான நிகழ்வும் இதில் 
சான்றுக்ைாடு எடுத்துக்காடடபபேடடுள்ைன. 

்மலும், புஷய மித்திர சுஙகர் நிகழ்த்திய இரு யவனப 
்போர்களும், விதர்பபே நொடடிற்கும் அக்னி மித்திர சுஙகருக்கும் 
நெறட்பேற்ை விதர்பபேப ்போரும், புஷய மித்திர சுஙகரால் 
முடிக்கபபேடட இரணடு அஸ்வ்மத யாகஙகளும், ் பேைத்த சமயத்றதச 
சார்நதவர்கள் அரசியல் ரீதியாகச ்சயல்பேடடுத் தறையிடடறமயால், 
அவர்கள் புஷயமித்திர சுஙகரால் ்காறை ்சயயபபேடடனர் என்ை 
தகவலும் இதில் விரிவாகக் ்காடுக்கபபேடடுள்ைன. 

மநு, யாஞஞ வல்கியர் முதலி்யாரது தர்மசாத்திரஙகறைப 
்போை நொரதர், பிருகஸ்பேதி என்பேவர்கள் இயற்றிய ்ைைகிக நூல்கள் 
பேை எழுநதன. புரா்ணஙகள் என்பேறவ கடவுைர் முதலி்யாரது 
்சயல்கறை விரித்துக் கூறும் புறன நூல்கைாயினும், அவற்றில் 
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கா்ணப்பேறும் அரசகுை வரைாறுகள் ஓரைவு வரைாற்றுப 
பேயனுறடயறவ என்பேதும், சுஙகர்களின் றவதீக சமய இைக்கியஙகள் 
வைம்்பேற்ைதும், 18 வறக புரா்ணஙகள் இவர்கள் காைத்தில் 
வகுக்கப்பேற்ைதும், மகாபோரதம், இராமாய்ணம் முதலிய இதிகாசஙகள் 
இவர்கள் காைத்தில் நென்கு விரிவாக எழுதபபேடடு மக்களிறட்ய 
பேரவிய காைமும் இது்வயாகும். ்மலும், இவர்கள் காைத்தில்தான் 18 
வறகப புரா்ணஙகளும் இறுதியாக இயற்றி முடிக்கபபேடடன. றவதீக 
சமய புரா்ணஙகளில் முக்கியமானறவ பேதி்னடடாகும். அவற்றில் 
வாயு, மத்ஸ்ய, விஷணு, போகவத புரா்ணஙகள் முக்கியமானறவயாகும். 
குபதர்களின் காைத்தில்தான் போகவத தருமத்தின் ்தாற்ைமும் 
வைர்சசியும் நிகழ்நதது. ்மலும், இநது சமயப பிரிவுகைான, றசவம், 
றவ்ணவம், சாக்தம், ்கைமாரம், ்சைரம், கா்ணாபேத்யம் ்போன்ை 
சமயஙகளும் ்தாற்ைம் ்பேற்ைன.

‘கன்வ வம்சம்’ என்னும் தறைபபில் சுஙகப ்பேரரறசத் 
்தாடர்நது, கன்வர்கள் ஆடசிக்கு வநதார்கள். கறடசி சுஙக வம்ச 
அரசரான ்தவபூபேதி, வாசு்தவர் என்னும் அறமசசரின் தூணடுதைால் 
்கால்ைபபேட, வாசு்தவர் ஆடசிக்கு வநது கி.மு.73-இல் கன்வ 
வம்சத்றத நிறுவனார் என்பேதும், கன்வ வம்சத்து எநத அரசறரப 
பேற்றியும் ்தளிவாகத் ்தரிநது ்காள்ை முடியாத கார்ணஙகளும் 
இபபேகுதியில் விைக்கபபேடடுள்ைன. 

10. ‘சாதவாஹனர்களின் ஆதிக்கம் (றவதீக ஆதரவாைர்கள்)’ 
என்னும் பேத்தாவது அைகில் கன்வர்களுக்குப பின்னர், இநதிய 
வரைாற்றில் சிைபபோன ஓர் இடத்றத வகிபபேவர்கள் சாதவாஹனர்க்ை 
என்பேதும், தக்கா்ணத்தில் எழுசசியுற்ை சாதவாஹனப ்பேரரசு கி.மு. 
சுமார் 230 முதல் ஏைத்தாழ நொன்கு அல்ைது நொைறர நூற்ைாணடுகள் 
நீடித்தது என்பேதும் விைக்கபபேடடுள்ைன. கல்்வடடுகளிலும் 
நொ்ணயஙகளிலும் சாதவாஹனர்கள் என்றும் சாதகர்னிகள் என்றும் 
அறழக்கபபேடுகின்ை இம்மன்னர்களும், புரா்ணஙகளில் ஆநதிரர்கள் 
அல்ைது ஆநதிரப பிரித்தியர்கள் என்று அறழக்கபபேடுபேவர்களும் 
ஒருவ்ர என்று வரைாற்ைாசிரியர்கள் அறனவரும் முடிவு ் சயகின்ைனர் 
என்பேது சான்றுகளுடன் சுடடிக்காடடபபேடடுள்ைன. சாதவாஹனர் 
என்ை ் பேயர் எவவாறு ஏற்பேடடது என்பேது உறுதியாகத் ் தரியவில்றை 
என்பேதும் அதுகுறித்து நிைவும் பேை கருத்துக்களும் எடுத்துக்காடடப 
பேடடுள்ைன. சாதவாஹனர்கள் பிராம்ணர்கள் என்றும், நொகர்களுடன் 
கைபபுற்ை பிராம்ணர்களின் வழியில் அவர்கள் வநதவர்கள் என்றும், 
சாகர்க்ைாடு கைபபுற்ைவர்கள் என்றும் பேணறடய நூல்களும், 
கல்்வடடுகளும் ்தரிவிக்கின்ை ்சயதியும் இதில் தரபபேடடுள்ைது.
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ஆரம்பேத்தில் சாதவாஹனர்கள் தமது அரறச ்மற்குத் 
தக்கா்ணத்தி்ை்ய நிறுவினர் என்ை உறுதியான தகவலும் தம்முறடய 
சமகாைத்தவரான சாதவாஹன மன்னர் சாதகர்னியின் அரசு, தம் 
அரசுக்கு ்மற்குபபுைத்தில் அறமநதிருநதது என்று கலிஙக மன்னர் 
கார்வைர் கூறும் தகவலும், இபபேகுதியில் ்காடுக்கபபேடடுள்ைன. 
புரா்ணஙகள் கூறுகின்ை முர்ணான பேல்்வறு தகவல்கறையும் ஆராயநத 
பின், சாதவாஹன அரசர்கள் ்மாத்தம் முபபேது ்பேர்கள் என்றும், 
அவர்கள் சுமார் 460 ஆணடுகள் ஆணடிருக்கக் கூடும் என்றும் 
வரைாற்ைறிஞர்கள் முடிவு ்சயகின்ைனர். என்வ, சுமார் கி.மு.230-
ஆம் ஆணடிலிருநது சுமார் கி.பி. 230-ஆம் ஆணடு வறரயில் 
சாதவாஹனர் ஆணடனர் என்று ்தாராயமாக எடுத்துக் ்காள்ைைாம் 
என்பேதும் இதில் சுடடிக்காடடபபேடடுள்ைன. 

சாதவாஹன மரபிறனத் ்தாற்றுவித்தவர் சிமுகர் என்பேவர் 
ஆவார். கல்்வடடுகளும், நொ்ணயஙகளும் சாதவாஹனர்கள் கி.மு. 
சுமார் 230 ஆம் ஆணடில் ்மைரியப ்பேரரசிலிருநது பிரிநது 
தனியாடசிறயத் துவக்கினர் என்பேறத உ்ணர்த்துகின்ைன. சிமுகருக்கப 
பிைகு இவவம்சத்தின் மூன்ைாம் அரசரான முதைாம் சாதகர்னி, 
தம்முறடய ்வற்றிகறை ்காணடாடுவதற்காகப பேை அஸ்வ்மத 
யாகஙகறையும், இராசசூய யாகஙகறையும் ்சயதார் என்பேதும், 
இவருக்கப பின் இவரது பிள்றைகள் அரசாணடனர் என்பேதும், 
இரணடு நூற்ைாணடுகைாக வைர்நது வநத சாதவாஹனப ்பேரரசு கி.பி. 
முதைாம் நூற்ைாணடின் பின்போதியில் சாகர்களின் பேறட்யடுபபோல் 
பேை ்தால்விகறைக் கணடது என்பேதும் இதில் நிறுவபபேடடுள்ைன.

சாதவாஹன அரசர்களுள் 23-ஆம் மன்னரான ்கைதமி புத்திர 
சாதகர்னியின் ஆடசியில் சாதவாஹனர் மீணடும் தமது ஆதிக்கத்றத 
வலு்வாடு நிறுவினர் என்பேதும், சாதவாஹன வம்சத்தி்ை்ய மிகவும் 
திைறமமிக்கவராக இவர் கா்ணபபேடடார் என்பேதும், சாகர்கள், 
பேகைவர்கள், யவனர்கள் ஆகி்யாறர அழித்தவர் என்பேதும் விரிவாக 
விைக்கபபேடடுள்ைன.

்மைரியர் ஆடசி மறைநது சுஙகர், சாதவாஹனர் ்போன்ை 
றவதீகப ்பேரரசுகள் ஆடசிக்கு வநத பிைகு றவதீக ்வள்விகளும், 
சடஙகாசாரஙகளும் மறுபேடியும் நெறடமுறைக்கு வநதன. பிராம்ணர்களுக்குக் 
கடவுளுக்கடுத்தத் தறைறமயிடம் ்காடுக்கபபேடடது. என்பேதும், 
பிராம்ணர்களுக்குப ்பேருமைவுக்கு நிைஙகள் மானியமாக வழஙகப 
பேடடன என்பேதும், எண்ணற்ை நிைமானியஙகள் கிறடத்ததன் 
கார்ணமாகப பிராம்ணர்கள் ்மன்்மலும் ்சல்வநதர்கள் ஆனார்கள் 
என்பேதும், சுடடிக்காடடபபேடடுள்ைன. 
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இரணடாம் புலுமாயி இருபேத்து நொன்கு ஆணடுகள் ஆணடவர். 
இவ்ர கிழக்கு ஆநதிர நொடறட ்வன்ைவர் என்பேதும், கறடசி 
முக்கிய சாதவாஹன அரசரும் அநத வம்சத்து மன்னர்களி்ை்ய 
ஏராைமான நொ்ணயஙகள் மூைம் நென்கு அறியபபேடுபேவரும் ஸ்ரீ யக்ஞ 
சாதகர்னிதான் என்பேதும், தமது வம்சத்துப பேறகவர்கைான 
சாகர்க்ைாடு ்போரிடடு ்மற்கில் பேை பேகுதிகறை இவர் ்வன்ைார் 
என்பேதும் ்வள்ளி, ்சம்பு, ஈய நொ்ணயஙகறை இவர் ்வளியிடடார் 
என்பேதும், இநத நொ்ணயஙகளில் குதிறர, யாறன, புத்த ஆையஙகள், 
இரணடு போயமரக் கபபேல்கள் ஆகிய உருவஙகள் ் போறிக்கபபேடடுள்ைன 
என்பேதும், இவருக்குப பின் சாதவாஹன அரசு நிறை தைர்நது 
வீழ்சசியுற்ைதால் புதிய பேை அரசுகளின் ்தாற்ைத்திற்குக் கார்ணமாக 
இருநதது என்பேதும் விரிவாக விைக்கபபேடடுள்ைன. 

றவதீகம்/சஙககாைம்: ஒரு வரைாற்றுப போர்றவறய முன்றவக்கும் 
ஆயவு நூைாக அறமநதுள்ைது. இது ்மன்்மலும் பேரநதுபேடட 
விரிவான ஆயவாகப பேல்துறை ்நொக்கும் இற்ணநத ஆயவுநூைாய 
விரிய ்வணடும் என்பே்த இதன் எதிர்காை இைக்கு.
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5. குறுந்தாறக’ (முதல்்தாகுதி), நொகராசன்.வி., (உ.ஆ.), (நியூ்சஞசுரி 

புக் ஹவுஸ் (பி) லிட., ்சன்றன: 2004).
6. குறுந்தாறக, (இரணடாம் ்தாகுதி), நொகராசன்.வி., (உ.ஆ.), 

(நியூ்சஞசுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட., ்சன்றன: 2004).
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