
                                           

ப�லவ� கால வரலா
 

 ேபராசி�ய� அ.�.பரமசிவான�த�, எ�.ஏ., எ�.லி�. 

 
உலக நா�க� அைன!"� த!தம#ெகன# கட�த கால வரலா
கைள' 
ெப(றி*#கி+றன. சில நா�� வரலா
க� பழைம வா-�தனவாக.�, சில கால� 
கணி#க �1யாதனவாக.�சில இைடயிைடேய இ*ளைட�த நிைலயி3� 
உ�ளைமைய வரலா(
 ஆ-வாள� ந+5 அறிவ�.  
 
ஒ* சில மைற�த வரலா
கைள' ப(றி7� அவ(றி+ அ1'பைடயி� கா8� 
ப9பா�, நாக�க�, சமய�, பிற வா:.நிைலக� ப(றி7� ெதா�ெபா*� 
ஆ-வாள�க� அக:�" அறி�" - ஆ:�" உண��" உல5#5 உண�!"கி+றன�.  
 
இ�திய நா��< சி�"ெவளி நாக�க�� தமி:நா��' பழ�ெப* நாக�க�� அ�த 
அ1'பைடயி� ஆ-.#5 நிைல#கள+களாக அைம�", பல'பல >"'>" 
உ9ைமகைள நம#5 உண�!"� வரலா(
< ெச�வ?களாக அைமகி+றன. அ�த 
அ1'பைடயி�, வா:�" மைற�த சி+ன?க�, வ1!ெத�!த சி(ப?க�, ெச"#கி 
ைவ!த எ@!"#க�, >ைத!" ைவ!த தாழிக� ேபா+றைவ பல'பல உ9ைமகைள 
நம#5 உண�!"கி+றன.  
 
வரலா
 எ+ப", ேமைல நா�� அறிஞ�க� கா�1யப1 ெவ
� அரச� 
பர�பைரயிைன7�, அவ�க� அர9மைன வா:ைவ7�, ஆ(றிய ேபாைர7� ம��� 
5றி'பி�வதாகா". அ" ம#க� வா:ெவா� பிைண�த ஒ+றா5�. ஆயிB�, இைவ 
மா
வத(5' ெப*�பா3� அரசியேல காரணமாக அைம�தைமயி+ வரலா(ைற 
அ�த அ�த அ1'பைடயிேல கண#கி�வ�. அ�த உ9ைமயி� பா�#5�ேபா" 
தமி:நா�� வரலா(றி� - ம#க� வா:வி� உ9டான எ!தைனேயா மா(ற?கைள 
ந�மா� எ9ணாதி*#க �1யா". அவ(
� ஒ+ேற ச?க கால!"#5� பி(கால' 
ப�லவ� கால!"#5� இைடயி� உ9டான ெப*மா(ற�. 
 
ச?க கால� ெப*�பாலான வரலா(
 அறிஞ�க� ஏ(
#ெகா9ட �1வி+ப1 
கி.பி.�த� C(றா9ேடா� �1வைடவதா5�. அ#கால!திய ம#க� வா:வி(5� 
ஏழா� C(றா91� அ'ப�, ச�ப�த� வா:�த கால ம#க� வா:வி(5� 
எ!தைனேயா ேவ
பா�கைள# கா9கிேறா�. ஏ+ இ�த மா(ற�? 
 
இ�த நா+ைக�" C(றா9�# கால!ைத! தமிழக வரலா(
 ஆரா-ேவா� தமிழக 
இ*9ட கால� எ+ேறா, கள'பிர� இைடய�ீ�# கால� எ+ேறா F
வ�. ெதளி�த 
ச�தாய வா:ைவ# கா��� ச?க கால!"#5� ஏழா� C(றா91(5� 
இைட'ப�ட வரலா(ைற வைரயைற ெச-ய �1யாைமேய இத(5# காரண�. ஏ+ 
ெச-யவி�ைல? நா� எ+னாயி(
? 
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கைட<ச?க கால!" இ
தி நிைலயிைனேயா அ+றி �1�த நிைலயிைனேயா 
நம#5 விள#5வனேவ இர�ைட# கா'பிய?க�. �17ைட ேவ�த�க� நிைலெக�� 
காலமாக அ" அைம�"வி�ட". ேசாழ+ க�கா(ெப*வள!தாB� பா91ய+ 
ெந�GெசழியB� சில'பதிகார இ
தி# கால!திேல வரலா(
 வ Hர�களாகிவி�டன�.  
 
ேசர+ ெச?5��வேன தமி: நா��< சிற�த ம+னனாக வள?கினா+. அவ+ 
கால� வைரயி� தமி: நா�� இல#கிய மர>, வா:#ைக ெநறி, சமய மர> 
�தலியன ஓரள. �ைறதவறாத வைகயி� அதிக மா
பா�க� இ�லாத 
வைகயி� இ*�தன. அவ+ கால!திேலேய தமி: நா��#5 �(
� >தியனவாகிய 
சமய?கJ� வா:#ைக ெநறிகJ� இட� ெப(
�ளைமைய# கா9கி+ேறா�. 
அவ+ கால!"#5' பிறேக தமிழ� நா�� �17ைட ேவ�த� மரபிேல மதி#க#F1ய 
ம+ன� இலராயின�.  
 
ஆனா�, அேதேவைளயி� வட#கி� சாதவாகன' ேபரரK� அைத< சா��"� 
தனி!"� நி+ற பல சி(றரKகJ� தமி: நா�ைட! த� உ�ைமயா#கி# ெகா�ள 
மைற�கமாக �ய+
 ெகா91*�தன. ஆ�திர*� சாதவாகன*� க?க*� 
வாகாடக*� கள'பிர*� கட�ப*� நாக*� (Chota Nagar) பிற*� ஒ*வ�பி+ 
ஒ*வராக! தனி!"� ேச��"� கி.பி. 2,3,4 ஆ� C(றா9�களி� தமி:நா�1+ 
எ�ைலயி3� தமி:நா�13� த!த� ெகா�ைககைள7� அவ(ைறெயா�1ய 
ஆ�சிைய7� >5!த நிைன!தன�.  
 
அ'ப1ேய வடநா��< சமய!தவ� பல*� உ�ேள வ�த ேபாதி3� அ"வைர ஆ#க� 
ெச3!த �1யாதி*�தைமயி+ உ�ள� ெபா*மி# ெகா91*#க, த�#க 
ஆளி�லாத காரண!தா� இ#கால!தி� தாராளமாக Pைழ�தன�. அ�த 
அ1'பைடயிேலதா+ சமண�� ெபௗ!த�� ைவதிக�� பிற சமய?கJ� 
தமி:நா�1� >5�தன. 'ஒ+ேற 5ல�� ஒ*வேன ேதவB�' எ+ற உண�வி3�, 
அ�!"< ைசவ� ைவணவ� எ+ற இ* சமய?க� ஒ+றிைன ஒ+
 தா#கா 
வைகயி� இைண�"� ெச+றைமைய!தா+ ச?க கால!தி� காண �1கி+ற".  
 
ஆனா� ெச?5��வ+ கால!ைத ஒ�17�, அவB#5 அ�!த சில ஆ9�களி3� 
எ@�த இல#கிய?களி� சமய' Sச�கேள இட� ெப(றைமைய# கா9கி+ேறா�. 
அ'ப1ேய ப�வþ
 வைக'ப�ட அரச மரபின� த!த� �ய(சி#5� திறB#5� த#க 
வைகயி� >5�"� பி��"� Pைழ�"� மாறி7� - ஏ+ நா�� ம#கைள மா(றி7� 
த!த� வா:., சமய ெநறி �தலியவ(ைற நிைலெபற< ெச-ய �ய+றன�. 
அ#கால நிக:<சிகைள அரச ஆதி#க!"#காக ஏ(ப�ட ேபாரா�ட?க� எ+பைத# 
கா�13� ெகா�ைக, சமய�, ஓரள. ெமாழி இவ(றி+ அ1'பைடயி� அைம�த 
ேபாரா�ட?க� என# ெகா�வ" ெபா*!தமா5�. இ!தைகய மா
பா�கJ#5 
இைடயி� நா� த+னிைல ெக�ட கால!தி� வ�தவ*� ஒ* மரபினேர ப�லவ� 
ஆவ�. அவ� வ*ைக நா�1� உ9டா#கிய மா
தைல# கா��வேத 
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இ#க��ைரயி+ ேநா#கமா5�. 
 
தமி:நா�� வரலா(
 எ�ைல#5 �(ப�ட கால�ெதா�� ஆ9�வ�த பழ?51 
ம#களாகிய Tேவ�த�கJ� அவேரா� வா:�த 5
நில ம+ன�கJ� வ�ள�கJ� 
த!த� நிைல5ைல�த கால!திேலதா+, தமி:நா�� மர>#5 �(
� மா
ப�ட பல 
ச�தாய ம#கJ� சமய ம#கJ� அவ�த� தைலவ�கJ� அைலயைலயாக! 
தமி:நா�1� >5�தன�.  
 
அத(5 �+>�Fட' பல வடநா��' ெப*ம+ன�க� - அேசாக+ உ�பட - ெத(5 
ேநா#கி வ�தி*�தா3� அவ�க� தமி:நா�� எ�ைல7� ஆ�சி#காகேவா, 
ெகா�ைக அ�ல" சமய� பர'பேவா உ�ைம ெகா9டா1 Pைழய �1யவி�ைல. 
ஆ�! அ#கால!தி� எ�லா� தமி:< ச�தாய�� அவ�த� ம+ன*� மா(றாைர 
விர�1 ஒ�1 நி(5� நிைலயி� வா:�" வ�தன�. எனிB�, கி.பி.�த� 
C(றா9� ெதாட?கி இ�த நிைல ெம�ல ெம�ல! தளர, அ�C(றா91+ 
இ
தியி� தாய(ற ேசெயன! தமி:நா� நிைல தள��த". இ�த# காரண!தாேலேய 
தமிழ� த� ேப*� >க@� ž*� சிற'>�, அறி.� திறB� பிற இய�>கJ� க9� 
க*!தழி�த பல� இ�நா�1� கா� ைவ!தன�. அVவா
 வ�தவ*� ப�லவ� 
�#கியமானவ�. 
 
ப�லவ� ெவளிநா�1லி*�" வ�தவேர எ+பைத' பல ேபரறிஞ�க� �1. க�1# 
Fறினா�க� எ+றா3� ஒ* சில� அவ�க� தமி:நா�1னேர எ+
 சாதி#க 
நிைன#கி+றன�. இ'ப�லவைர' ப(றி இ+ைற#5< Kமா� ஐ�ப" அ�ல" அ
ப" 
ஆ9�கJ#5 �+ க�ெவ��, சி(ப�, ஓவிய�, கைல நல�, சமய ெநறி 
இல#கிய� �தலியவ(றி+ அ1'பைடயி� ஆரா-�த ந�லறிஞ�க� சிற�த 
வைகயி� ஆ-. நட!தி7�ளன�. ஆயிB� அத(5' பிற5 கட�த அைர 
C(றா91� ஆ-கி+றவ�க� யாவ*� �+ ஆ-�தவ� ெகா9ட �1.கைள 
ைவ!"# ெகா9� ெசா�வைதேய ெசா�லி# ெகா�J� வைகயி� சில C�கைள 
ெவளியி���ளன�. அ#கால ஆரா-<சி அறிஞ�கJ� தி*வாள�க� வி. ெவ?ைகயா, 
"'ெரயி� "ைர (Jounean Dubreuil) 1.ஏ. ேகாபிநாதராV, ஏ.இலா?கX� (Longhurst) 

ஹூ��X ேபா+ேறா� �#கியமானவ�க�. ப�லவ� த� ெச'ேப�களி� உ�ள 
எ@!"#க� சில வடநா�� ேவ�த�களாகிய சதக�ணி >3மாயி ேபா+ேறா� த� 
எ@!"#கைள ஒ!"�ளன என அறிஞ�க� எ�!"#கா�17�ளன�. (Meenakshi p. 1 and 
2) 
 
ப�லவ� தமி:நா�டவேர எ+பா�, F
� காரண� ப�லவ� எ+ப" ெகா1 எ+
�, 
ெகா1யா� K(ற'ப�டைமயி+ ப�லவ� 51யி+ �த�வ+ அ'ெபய� ெப(றா+ 
என.� காரண� கா��வ� ெதா9ைடமா+ இள�திைரயேன அவ+ எ+ப�. 
ப!"'பா�1� ெப*�பாணா(
' பைட! தைலவேன - அ!ெதா9ைடமாேன 
இ#5ல!தி+ �த�வ+ எ+ப�. அ!"ட+ ஒ* சில� அவ+ ேசாழ ம+னB#5 
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வ@#கிய ேவ(
' ெப98#5' பிற�" ப�ட!"#5 வ�தவ+ எ+ப�. இ" எ'ப1' 
ெபா*�"� என எ9ணி' பா�#க ேவ9��. ெப*�பாணா(
'பைட ேபா+ற 
ேப�ல#கிய!தி+ தைலவ+ எ'ப1! தமி: அறியாத ஓ� அரச� 51#5 �த�வனாக 
இ*#க �17�? 
 
ெதா9ைடமா+ இள�திைரயைன' ப(றி இவ�க� F
� கைத#5� ப�லவ� 
மர>#5� ச�ப�தேம இ�ைல. ேசாழ ம+ன+ பலீிவைள எ+ற நாகக+னிைகைய! 
ெதா9ைட நா�1� க9� F1' பி�7� கால!தி� மக+ பிற�தா� அB'>மா
� 
அவைன அரசனா#கி ைவ'பதாக.� வா#களி#க, அ'ப1ேய நாகநா� ெச+ற 
பலீிவைள தா+ ெப(ற மகைன உ(ற ப*வ!தி� கல!தி� ேசாழ நா��#5 
அB'பின�, கடலி� ெகா�?கா(றா� கல� கவிழ, இள�திைரகJ#கிைடயி� 
இளவரச+ கடைல நH�தி# கைரைய அைட�தா+ எ+
�, அ"ேபா" கட(பாசி# 
ெகா1க� அவைன< K(றி இ*�தைமயா� அ#ெகா1களா� அவ+ ப�லவ+ 
ஆ#க'ப�டா+ எ+
�, F
வ�. (ப�லவ� தமி:' ெபயர+
) திைரகளா� 
தர'ெப(றவேன ெதா9ைடமா+ இள�திைரய+ எ+ப�; எனிB� அவைன' பா1ய 
ெப*�பாணா(
'பைடயாகிய ெப*C� இ"ப(றி ஒ+
� 5றி#கவி�ைல, ேம3� 
அவ+ சிற�த தமி: ம+ன+. ெகா1ைய' ப�லவமா#கி அதிலி*�" மரைப எ'ப1# 
கா�ட �17�? நாகநா� எ+ப" தமி:நா��#5� இல?ைக#5� இைட'ப�ட 
மணிப�லவ! தHவிB#5 அ9ைமயி� இ*�த தH.களி� சில. இதைன 
மணிேமகைல ந+5 விள#5�. மணிப�லவ!தி� இ*�த ப1ீைக ச�ப�தமாக 
இ*நா�� ம+ன� ேபா��ட நிைலயிைன, 
 
"கீ:நில ம*?கி� நாகநா டாJ� 
இ*வ� ம+ன� ஒ*வழி! ேதா+றி" 
(மணி 8 - காைத) 
 
அ' >!த ப1ீைக#5 உ�ைம ெகா9டா1ன� என# கா��கிற". எனேவ, இ+ைறய 
யா:'பாண!ைத ஒ�1ய தH.களி�சிலேவ நாகநா� எ+ப" ேத(ற�. ஏெனனி�, 
மணிப�லவ� அ+ைறய காவி�'S�ப�1ன!"#5 �'ப" ேயாசைன! `ர!தி� 
ெத(ேக இ*�த தH. எ+பதைன மணிேமகைல: 
 
"அ!த� ஆறா ஆைற�" ேயாசைன 
ெத+திைச ம*?கி� ெச+
திைர உ*!த 
மணிப�லவ! திைட மணிேமகலா ெத-வ� 
அணியிைழ த+ைன ைவ!த க+ற"" 
(காைத - 6, கைடசி வ�க�) 
 
 
என# கா��கி+ற". அ�நாகநா�� தமி: மரேபா� F1ய ம#கைள7� ம+னைர7� 
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ெகா9ட நாடாக இ*�த" ேத(ற�. இ+
� அ�நாக நா�1ைன நிைனc�1# 
ெகா9� மணிப�லவ!தHவி� நாகேதவைத நாக�ைமயாக' ெப*?ேகாயி� 
ெகா9�, தமி: மர>#5 ஏ(ப< சிற'ெபா� Sசைனகைள ஏ(
 இ*�" வ*வைத< 
ெச+ேறா� அறிவ�. >!த ப1ீைக7�, >!த� ப�ளமாகிய ேகா�கி' ெபா-ைக7� 
அ!தHவி� ஒ* ப#க� இல?ைகவா: >!த சமய!தின*#5' >னித இடமாக 
அைம7� அேதேவைளயி�, கட(கைரைய அ�!த நாக�ைம ேகாயி� இல?ைக 
வா: இ�"#கJ#5< சிற�த `-ைமநிைற ெத-வ இடமாக அைமகி+ற". இ!தH.� 
இைத ஒ�1ய சில தH.கJேம நாகநா� என#ெகா�ள� ெபா*�"�. எனேவ, 
இ�நா��' பலீிவைள#5' பிற�த திைரயைன எ#காரண� ெகா9�� ப�லவ� 5ல! 
தைலவனா#க �1யா". ந�லேவைள இவ�க� ஆ-. அழகிய ப�லவ� 
ஆ9டதா�தா+ அ!தH. மணிப�லவ� எ+ற ெபய� ெப(
< சிற�த" எ+ற 
அளவி(5< ெச�லாத" அைமதி த*கி+ற". 
 
ஆ�! �த( ப�லவ� தமி: மர>#5 மா
ப�டவ� எ+பைத அவ� த� பிராகி*த 
ெமாழி# க�ெவ��#கேள சா+
 பக*�. ேம3�, அவ�கேள த?கைள' பர!"வாச 
ேகா!திர!தவ� எ+
 Fறி# ெகா�கி+றன�. இ#ேகா!திர� தமி: மர>#5 
ஏ(றத+
. ப�லவ� �தலி� பிராகி*த' ப�லவராக இ*�", பி+ சமKகி*த' 
ப�லவராகி' பி+ ஏழா� C(றா91� அ'ப� அ1களா� மா(ற� ெப(ற பிறேக 
தமி:' ப�லவராகி! த� க�ெவ��#கைள! தமிழி( ெபாறி!"�ளன�. எனேவ, 
ப�லவ� தமி: நா�டவ� எ+
 ெகா�வேதா ேசாழB#5 �ைறய(ற வழியி� 
பிற�தவ� பர�பைரயின� எ+
 ெகா�வேதா ெபா*�தா". 
 
சில� 'ப�லவ� ெதா9ைடய�' என! தி*ம?ைக ஆ:வா� ேபா+ேறா� பா1யைத# 
ெகா9��, ெகா1#5 வடெமாழி' ெபய� ப�லவ� எ+றி*'ப" ெகா9�� இ�த 
உ9ைமைய நிைலநா�ட �ய�வ�. ெதா9ைட நா�ைட ஆ9டதா� அவ�க� 
ெதா9ைடய� எ+
� ெதா9ைடய� ேகா+ என.� அைழ#க' ெப(றா�கேளய+றி 
ேவற+
. 'Emperor of India' எ+
 ஆ?கில நா�� ம+ன� இ*�தா� எ+பதா� அவைர 
யாராவ" இ�திய� எ+
 Fற �17மா? அ�!"# ெகா1 வழியாக வ�தவராயி+ 
அத+ தமி:' ெபயைர வி�!", ேவ(
 ெமாழி' ெபயராகிய ப�லவ� எ+
 
அவ�க� த�ைம அைழ!"# ெகா�வா� எ+
 நிைன'ப" எVவள. ெபா*!தம(ற 
ஒ+
. எனேவ, இவ(றா� அவ�கைள! தமிழக!ைத< சா��தவ� எ+
 ெகா�ள� 
Fடா".  
 
ேம3� அவ�க� தமி: மரபினராகேவ இள�திைரய+ வழியினராகேவ 
இ*�தி*'பாராயி+ தமி:நா� அவ� த� ஆ�சியி� நிைலெக��, ெமாழி ெக��, 
மர> ெக��, சமய� மாறி, பிற வைகயி� எ�லா� இ*�ட1'>< ெச-7� வைகயி� 
இ*�தி*#5மா என எ9ணி' பா�#க ேவ9��. ேம3�, �த( ப�லவ� த� 
வா:.� பிற ெதாட�>கJ� ெபய*� பிற.� வடநா�டவேரா� 
ெதாட�>ைடயனவாகேவ அைமவைத7� மற#க �1யா". அவ�க� வட 
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இ�தியாைவேயா த#கண!ைதேயா சா��தவரா அ�ல" ஒ* சில� நிைன#5�ப1 
'பா�!திய நா�' எ+ற ஒ* ெவளிநா�1� இ*�" வ�தவரா எ+பதி� 
ஐயமி*#கலா�. அ" ப(றிய கவைல நம#5 இ?ேக ேதைவயி�ைல. அவ�க� 
�(
� தமி: இன!"#5 ேவ
ப�டவராகி! தமி:நா�1+ வட#ேக இ*�" 
வ�தவேர என# ெகா�வ" ெபா*!தமானதா5�. 
 
அவ�க� வட#கி*�" வ�தவ�க� எ+பத(5 அவ�த� 5ைக#ேகாயி�க� ம(ெறா* 
சா+
 பக*� எ+ப� சில�. மரா�1ய நா�13�ள அச�தா, எ�ேலாரா 
ேபா+றவ(ைற7� பி(கால' ப�லவ�த� 5ைக#ேகாயி�கைள7� ஒ'> ேநா#கி+, 
வள��த அ�த மரா�1ய நா�1+ கைல7ண�. ெப(ற பர�பைரயின*� ஒ*சாரா� 
ெத(5 ேநா#கி வ�தா�கேளா என# ெகா�ள இட�9�. எனிB�, 7ஆ� 
C(றா91+ ெதாட#க� வைரயி� அ!தைகய 5ைக#ேகாயி�க� 
இ�லாைமயா3� வட#5�ளைவ7� கால!தா� பி(ப�டைவ என# ெகா�ள 
ேவ91 இ*'பதா3� இ#F(ைற அ" அ!"ைண' ெபா*!தமாக# ெகா�ள 
வழியி�ைல. எனிB�, அவ�க� தமி:நா�1� வ�" ேச��த ேவ(
 இன!தவேர 
எ+பதி� ஐயமி�ைல. 
 
ப�லவ� காGசிைய! தைலநகராக# ெகா9� ஆ9டா�க� எ+ப" ம
#க �1யாத 
உ9ைம; எனிB�, அவ�க� எ'ேபா" காGசி#5 வ�தா�க� எ+பைத! தி�டமாக 
வைரய
#க �1யவி�ைல. ப�லவ� வா:வி+ இ
தி எ�ைல, அபராஜிதேரா�� 
தமிழக வரலா(றி+ தி*'> ைமயமான தி*'>ற�பிய' ேபாேரா�� 
அ
தியிட#F1ய ெதளி�த நிைல காண'ெபறிB� அவ�த� ெதாட#க எ�ைல 
தி�டமாக வைரய
#க �1யாததாகேவ உ�ள". இதனாேலேய இர9டா� 
C(றா91+ ெதாட#க!திேலா �த� C(றா91+ இ
தியிேலா வா:�த 
ெதா9ைடமா+ இள�திைரயைன இவ�க� �+ேனா#கி# ெகா9� 
இட�'ப�கி+றன�. எனிB�, இவ�கJைடய ஆ-வி+ப1 இவ�க� வட#கி*�" 
வ�தவ� எ+ப"�, அவ*� �தலாவதாக# காGசியி� ஆ9டவ+ ப'பேதவ+ 
எ+ப"�, அ�மரபி� ஒ*வனான விf8 ேகாபேன வடநா��' ெப*ேவ�தனாகிய 
ச�!திர5'தனி+ அலகாபா! `ணி� 5றி#க'ெப(றவ+ எ+ப"� ெதளிவாக 
விள?5கி+றன. இ�த வழியி� நி+ேற ப�லவ� காGசியி� காg+றிய 
வரலா(ைற# கா9ேபா�. 
 
இ'ப�லவ�, சாதவாகன' ேபரரசி+ கீ: இ*�த காGசிைய< சா��த நா�1ைன 
அவ�கJ#5' பிற5 ைக'ப(றி ஆள!ெதாட?கின� எ+
 >"ைவ "'பேர அவ�க� 
விள#கி7�ளா�க�. (History and the institutions of Pallavas Ed. 1924-by C.S.Subramania Iyer-P.6) 
 
ேவ(
 நில!தவ� தமி:நா�1� அைலயைலயாக' >க ேந��த நா�� 
நிைலயிைன7� கால< hழைல7� ேமேல க9ேடா�. அேத கால!தி�தா+ 
அ9ைட நாடாகிய ஆ�திர!தி� சாதவாகன' ேபரரK வ3.(றதாக 
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ஆ#க'ெப(றி*�த". அவ*ட+ ஒ�1ேயா அட?கிேயா, ேவ
 வைகயாேலா 
வடகிழ#கி3� ெத+ேம(கி3� ேம(கி3� ஏற#5ைறய அேத கால!தி�தா+ 
பைடெய�!" வ�" வடப5திைய ெவ(றி ெகா9� ஆ9டன� எ+
�, 
சாதவாகனேரா அவ�த� ஆைணவழி< சி(றரசேரா அவ�கைள வட#ேக ெந*#க, 
அவ�க� ேம3� ெத(ேக ெச+
 பா91ய� நா�ைட# ைக#ெகா9� நா�� 
நிைலைய மா(றின� எ+
 அறிகிேறா�. அVவா
 அவ�க� ெத(5 ேநா#கி< 
ெச�ல# காரணமானவ�கைள' ப�லவ� என# ெகா�ள� ெபா*!தமா5�.  
 
தி*. கி*fணசாமி ஐய?கா� அவ�க� அ'ப�லவைர வடெமாழி' ப�லவ� என# 
5றி'ப�. (Pailavas of Kanchi - Gopalan p.XXII) பிராகி*த' ப�லவ� என# ெகா�ள3� 
தவறி�ைல. வள��"�ள சாதவாகன' ேபரரசி+ கீ: இ*�த வார?க� 
காேக!திய*� ேமைல நா��# க?க*� ஆ�திர எ�ைலயி� இ*�த ப�லவ*� 
த!த� ஆைணைய வ3'ப�!தி# ெகா�ள' பல வைகயி� �ய+
 ஓரள. ெவ(றி 
ெபறேவ தா+ சாதவாகன' ேபரரK� தள�<சி7றலாயி(
. அட?கிய சி
சி
 
ெதா5தியினராகி அவ�வழி ஆ?கா?ேக சி(றரச�களாக.� எ�ைல# 
காவல�களாக.� இ*�த அரச பர�பைரயின*� அவைர< சா��தவ*� ெம�ல! 
தைல`#கி! தனி ஆ�சி அைம#க! ெதாட?கின�. அ�த வழியிேலதா+ ெந�g�, 
59i� ஆகியவ(ைற ஒ�1ேயா அவ(றி+ ேம� ப5திைய ஒ�1ேயா வா:�த 
இ�த மரபின� த� எ�ைலைய வி�வா#கி# ெகா9� தா:�தி*�த ெத(5' 
ப5திைய ேநா#கி, கா� அட��த ெதா9ைட ம9டல' ப5திைய# ைக'ப(றி, 
ேவ?கட!தி� வா:�தி*�த '>�லி'யி+ மரபின� �த�வைர ெவ+
, கா� ெகா+
 
நாடா#கி# காடவ�, கா� ெவ�1 எ+ற ப�ட?கைள' ெப(
, இ
தியாக# 
காGசிைய7� ப(றி ஆள! ெதாட?கின� என# ெகா�ள� ேவ9��. எனேவதா+ 
இவ�த� பிராகி*த# க�ெவ��#க� ெந�g�' ப5தியி3� பிற வட#5' 
ப5திகளி3� இ*#கி+றன என வரலா(
 அறிஞ�க� கா��கி+றன�. 
இதனாேலேய பி+ வ�த பல ம+ன�த� ப�லவ�, ம(றவ� - க�ெவ��#களி� 
காGசிைய' 'ப�லேவ�திர>�' என# 5றி!"�ளன�. ஏற#5ைறய இ�த# கால� கி.பி. 
T+றா� C(றா91� �த( ப5தியாக இ*#கலா� என# ெகா�Jவதி� 
தவறி�ைல. ெதா9ைடமா+ இள�திைரயB#5 ஒ* C(றா9�#5' பி+ கள'பிர� 
�தலிேயா� ஒ�?கிய இ�த நாளிேல ப�லவ� காGசி7� >5�தன� எ+
 
ெகா�ள� ெபா*�"வதா5� (Meenakshi P-2). 
 
இ�த �த( ப�லவைன' ப(றி ேக.வி.K'பரமணிய ஐய� அவ�க� தம" 
'பழ�த#கண!தி� வரலா(
# கா�சிக�' (Historical Sketches of Deccan) எ+ற Cலி+ 
இர9டா� ப5தியி� இர9டா� ப�லவ�த� மரபி+ ேதா(ற!ைத# 5றி#5�ேபா" 
ெதளிவாக# கா�17�ளைம ஈ9� எ9ண!த#க". 
 
இ�த விள#க!தி+ வழி ப�லவ� யா� எ+ற உ9ைம தி�டவ�டமாக! ெதளி. 
ெப(
வி�ட". ேம3� இவர" Cலி+ �த(ப5தியிேலேய (1971இ� 
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ெவளியிட'ெப(ற") ப�லவ� வட#5! திைசயி� யா� யா*ட+ எVெவVவா
 
இைண�"� பிண#5(
� ேவ
ப��� மா
ப��� ெம�ல! ெத(5 ேநா#கி 
வ�தன� எ+பைத விள#கி7�, அவ�த� சமய�, ெமாழி �தலியவ(ைற' ப(றி! 
ெதா��� கா�17�ளா�. (Section II Pallavas P.15) அவ�த� எ@!" ம!திய இ�திய 
எ@!" எ+ற ெகா�ைகைய7� அதைன அவ�க� �த+ �தலி� காGசியி� 
வா:�த கால!தி� க�ெவ��#களி� பய+ப�!தின� எ+பதைன7� žன யா!தி�க� 
(Beats Si Yu Ki P.226) "ைணெகா9�� டா#ட� ப�ன� (Dr.Burnall) "ைணெகா9�� 
கா�17�ளன�. இவ(றா� ப�லவ� வட நா�1� �ைள!ெத@�த ஒ* மரபின� 
என# ெகா�Jதேல ெபா*!தமானதா5�. 
 
இVவா
 வடநா�� எ�ைலயிலி*�" ெம�ல ெம�ல# காGசியி� வ�" ஆ9ட 
ப�லவ ம+ன�கைள' ப(றிய ஆ-விைன' பல அறிஞ�க� இ�த C(றா91+ 
ெதாட#க!தி� ந+5 ெச-"�ளன�. அVவாரா-<சிகளி+ வழிேய பல C�கJ� 
ெவளிவ�"�ளன. அவ(
� அவ�க� ப�லவ�கைள' பிராகி*த' ப�லவ�க� 
என.� வடெமாழி அ�ல" சமKகி*த' ப�லவ� என.� பி(கால!தவைர! 
தமி:'ப�லவ� என.� பி�!"�ளன�. அவரவ� க�ெவ��#களி� அைம�த 
ெமாழிகளி+ அ1'பைடயி� இ'ெபய�க� அைம�தன. இ�த' பர�பைரயின� 
ெதாட��" த�ைத வழி மக+ என வ�"�ளன� எ+
� இைடயிைடேய சில 
சி#க�க� எ@�"�ளன. அவ(
� ஒ+
 பி(கால' ப�லவ*� இர9டா� 
பரேமKவரB#5' பிற5 ந�திவ�ம' ப�லவ ம+ன+ ப�ட!"#5 வ�த 
வரலாறா5�. பரேமKவரB#5' பர�பைர அ(ற காரண!தாேலா அ+றி! த#கவ� 
இ�லாத காரண!தாேலா ம#க� மா(
வ�' ப�லவ� மரபிேல ஒ*வைர! 
ேதடேவ91 வ�த". ப�லவ� வரலா(றி� இ�த �ைற ஒ* சிற�த விள#கமாக 
அைமகி+ற". பரேம<Kர+ தன#5' பி+ இ+னா� எ+
 எ@தி ைவ!தானா 
இ�ைலயா எ+
 ெசா�ல �1யா". அ�ல" அவB#5'பி+ அவBைடய உ�ைம 
ம#க� அரேச(க! த#கவ� இ�ைலயா எ+
� ெத�யவி�ைல. ஆனா� ப�லவ 
ம+னைன ம#க� வி*�பி ஏ(ற நிைலதா+ ேநா#க!த#க". ம+ன� ஆ�சி மர> 
இ*�த ேபாதி3�, நா�1� அரசி+றி நிைல5ைல�தேபா" ம#க� த� ம+னைர! 
ேத��ெத�!த �ைறயிைன நம#5 இVவரலா
 ெத�ய# கா��கிறத+ேறா? ேசாழ+ 
க�கா� ெப*வள!தா+ ஆ�சி#5 வ�ததாக< ச?க கால< ெச-தி நம#5# F
� 
வைகயி� இ�த வரலா
� அைமகி+ற". ந�திவ�ம+ த�ைதயாகிய 
இரணியவ�மB� அவ*ைடய �த� T+
 ம#கJ� ஆ�சி' ெபா
'ைப ஏ(க 
ம
!த அேதேவைளயி�, ப+னிர9� வயேத நிர�பிய ந�திவ�ம+ வி*�பி ஏ(
 
ெவ(றி க9ட சிற'> ப�லவ� வரலா(றி� சிற�த ப5தியா5�. அவBைடய 
ெசய�திறேன ப�லவ� மரபிைன நா�1� ேம3� ஒ* C(றா91(5 வாழ 
ைவ!த". இVவரலா(ைற! தி*. ேகாபால+ அவ�க� 'Dynamic Revolution' எ+ற 
தைல'பி� கா�17�ளைம பாரா�ட(5�ய". 
 
சி�மவிf8.#5 �+ காGசிைய! தைலநகராக# ெகா9ட ப�லவ� �ைற 
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�ைறயாக ஆ9ட மர> ெநறி நம#5 இ+B� கிைட#கவி�ைல. ஆறா� 
C(றா91+ இ
தியி� ஆ9ட சி�மவிf8.#5 �+ Kமா� T+
 
C(றா9�க� ஆ9ட அ�த மரபின�+ வ�ைசைய ந�மா� �(
� உணர 
�1யவி�ைல. அவ�கேள ெதாட��" அ�த C(றா9�களி� காGசிைய! 
தைலநகராக# ெகா9� ஆ9டா�களா அ+றி ேவ(
 ேவ�த�களா� அ1#க1 
இைடய�ீ(
 இட� மாற ஆ9� வ�" மீ9�� மீ9�� தைலெய�!தா�களா 
எ+பதைன< சிற�த வரலா(றாள*� ஆ-�" உணர�1யவி�ைல. அ#கால!திய 
க�ெவ��#கேளா இல#கிய?கேளா பிற நாணய?க� �தலியனேவா வரலா(
 
அ1'பைட' ெபா*�கைள வைக'ப�!"� வைகயி� நம#5# கிைட#கவி�ைல. 
எனிB� ப�லவ� மர> T+
 C(றா91(5� இைடயி� ெதாட?கி ஒ+பதா� 
C(றா91+ இைடவைரயி� காGசியி� எ�ைலயி� ெதாட��" நி+ற" 
எ+பதைன யா*� ம
#கவி�ைல. ஆயிB�, இைட#கால!தி� ேசாழ� 
தைல`#கினா�கேளா என எ9ண ேவ917�ள". அதைன' பி+ன�# கா9ேபா�. 
 
இ�த ஆ
 C(றா9�களி� காGசியி� ஆ9ட ம+ன� வரலாேற ப�லவ� 
வரலாறாக அைமகி+ற". அ#கால ம+ன� வ�ைசயிைன7� ஆ9ட 
வைகயிைன7� பிறவ(ைற7� பல வரலா(றறிஞ�க� விள#கமாக# கா�1< 
ெச+
�ளன�. எனேவ, அவ(ைற மீ9�� நா+ இ?ேக கா�ட வி*�பவி�ைல. 
எனிB� ஒ*சில அ1'பைடகைள ம��� ெதா��# கா�1வி�� ேமேல ெச�ல 
நிைன#கி+ேற+. 
 
�த( ப�லவராகிய பிராகி*த' ப�லவ� ஆ�சி காGசியி� ம��ம+றி அத(5 
வட#ேக7� கி*fைண ஆ(ற?கைர வைரயி3� பரவி இ*�தெத+ப" ெதளி.. 
அவ�த� க�ெவ��#கJ� ப�டய?கJ� ஆ�திர நா�1� உ�ளைம அறிகிேறா�. 
அவ*� ஒ*வனாகிய விf8ேகாபைனேய ச�!திர5'தனி+ அலகாபா!"# 
க�ெவ�� கி*fைண ஆ(ற?கைரயி� ஆ�சி ெச-த ப�லவ+ என# 5றி#கிற". 
அVவிf8 ேகாப+ நா+கா� C(றா91+ இைட#கால!தவ+. அவB#5 �+ 
ப'பேதவ+ சிவXக�த வ�ம+, அ?5ர+, வ Hரவ�ம+ எ+ற நா+5 �த( ப�லவ� 
ஆ9டதாக# 5றி#கி+றன�. ப'பேதவேன �த+ �த� காGசிைய! 
தைலநகரா#கி# ெகா9ட ப�லவனாவ+. இள�திைரயB#5# 5ைற�த" 70 அ�ல" 
80 அ�ல" 100 ஆ9�க� கழி�" இ�நிக:<சி நிக:�தி*#கலா�. அ�த 
இைட#காலேம �+ க9ட கள'பிர� ஆ�சி# காலமாக இ*�தி*#கலா�. இவ�க� 
கால!திேலேய ேகாயி�கJ#5! தான� வழ?கிய மர>� அவ(ைற# க�ெவ�1� 
5றி#5� மர>� உ9டாகிவி�டன. இ#கால!திய ஆ�சி�ைற, ம#க� வா:#ைக 
ெநறி �தலியைவ ப(றிய தகவ� ஒ+
� தி�டமாக நம#5# கிைட#கவி�ைல. 
எனேவதா+ இ#கால!ைத இ*9ட கால� என# ெகா9டன� ேபா3�. 
இ#கால!ைத# ேகாபால+ அவ�க� கி.பி. 200 �த� 350 வைர என# ெகா�கி+றன�. 
 
அ�!" வ*� சமXகி*த' ப�லவ� கால!ைத அவ� கி.பி. 350 �த� 600 என# 
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கண#கி�வ�. கி.பி. 600-இ� மேக�திர+ ப�டேமறிய பி+ ப�லவ� த� ெதளி�த 
வரலாேற நம#5# கிைட#கிறத+ேறா! 
 
சமXகி*த' ப�லவ� ஆ�சியி� �ைறயாக யா� பி+ யா� வ�தா� எ+ப" 
காண�1யாத ஒ+றாக உ�ள". எனிB�, அ#கால!திய க�ெவ��, ெச'ேப� 
�தலியவ(றா3� பிற pக?களா3� விf8ேகாப+ ெதாட?கி மேக�திர+ 
த�ைதயாகிய சி�மவிf8 வைரயி� 19 அரச�கைள �ைற'ப�!தி7�ளன�. 
இ#கால!திேல7� ம(ெறா* நாக க+னிைகயி+ மகB� அவ+ மக+ வழி அரK� 
5றி#க' ெப
கி+ற". (Gopalan's Pallavas P.51 & 62) நா� �+னேர அ"ப(றி ஆ-�" 
தி�டமான �1ைவ# Fறிவி�டைமயி+ மீ9�� அ"ப(றி ஆராய ேவ9டா. 
தி*.எK.ேக. ஐய?கா� அவ�கJ� ந�லேவைள இ�த நாகக+னிைய< 
சாதவாகன�களி+ கீ:'ப�ட ஒ* சி(றரச� பர�பைரேயா� சா�!தி# Fறி7�ளா�. 
 
�த( ப�லவ� கால!ைத' ேபா+ேற இ#கால!தி3� உ9டான க�ெவ��, 
ெச'ேப� ேபா+றைவ அவ�த� ஆ�சிைய நம#5' ெப*�"ைண >�யவி�ைல. 
இ#க�ெவ��, ெச'ேப�கைள' ப(றி7� அைவ த*� ெபா*�க� ப(றி7� 
�+னேர பல� ஆ-�" ெவளியி���ளன�. இவ(றி+ வழி எ!தைனேயா வைகயி� 
அரச� வ�ைசைய# கா��� நிைலயிைன7� ந�மா� இவ�க� த� மரபிைன' 
பிரமேதவனிட!திலி*�" வ�ததாக# Fறி# ெகா�வதைன7� அறிகிேறா�. அ�த 
மரபி� ப�லவ+ எ+ற ெபய*டேனேய ஒ* ம+னவ+ இ*�ததாக.� 
கா9கி+ேறா�. (Vayalur list Ep.Ind. Vol XVIII P.151). 
 
இ�மரபி� 5மாரவிf8 I & II, க�தவ�ம+ I & II விf8ேகாப+ (அலகாபா! 
க�ெவ�1� உ�ளவ+ அ�ல+) சி�மவ�ம+, ந�திவ�ம+ ேபா+ேறா� 
�#கியமானவ�களாகி+றன�. இவ�கJ#5 இைடயி� ஓ� இைடெவளி இ*�" 
ேசாழ� தைல`#கினா�கேளா எ+ற ஐய�� எழ இட�9�. (Ancient History of Nellore 

By Venkiah - Gopalan Pallavas PP.63 and 64) இ#க*!ைத< சில� ம
#க நிைன!தா3� 
இதி3� நியாய� உ9� எ+
 ெகா�ள ந� தமிழக நிைல இட� ெகா�#கி+ற". 
'எ9ேதா� �#க9 ஈச(5 எழி� மாட� எ@ப" ெச-ேதா+' எ+
 ஆ:வாரா� 
ேபா(ற' ெப
பவ*� >ராண வரலா(றி� ஏ(ற? ெகா9டவ*மாகிய 
ேகா<ெச?கணா+ எ+B� ேகா<ெச?க� ேசாழ நாயனா� இ#கால!தி� 
வா:�தவராத� ேவ9��. அவ� தி*வாைன#காவி� இைறவைன வழிப�ட 
தவ!தா� ம+னனாகி அVவிைறவB#5! தமி: நா�1� ெப*?ேகாயி� 
எ�!தவ+ என நா��< சமய வரலா
 F
கிற". அவ+ கால!தி� எ@�த 
ேகாயி�கைள7� அவ(ைற ஒ�1 எ@�த பிற ேகாயி�கைள7� பி+ மேக�திர+, 
நரசி?க+ கால!தி� வா:�த அ'ப*� ச�ப�த*� ைவணவ ஆ:வா� ஆகிய 
தி*ம?ைகயா:வா*� பா1' பரவி7�ளன�. காGசிைய உ�ளி�ட பர�த 
தமி:நா�1� அவ+ இ!தைன வி�வாக< சமய' பணி ெச-தா+ எ+றா� அ" 
ேவ(
< சமய!ைத< சா��த ப�லவ� ஆ�சியி� இ*�தி*#க �1யா". 
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தி*.ெவ?ைகயா அவ�க� 5றி'பி�வ" ேபா+
, ஓ�* தைல�ைறக� ப�லவ� 
காGசிைய வி��, ெந�g�� த� காg+றி இ*�த நாளிேலதா+ ேசாழ+ 
ேகா<ெச?கணா+ ைசவ, ைவணவ' ெப*?ேகாயி�கைள# க�1 �1!தி*#க 
ேவ9��. ப�லவ� பல� இ�ைலயாகேவ அவர" சமய!ைத< சா��ேதா*� த�#க 
�1யாத நிைலயி� தள��தி*'ப�. 
 
எனிB�, ம
ப17� அ'ப�லவ� ைக ேமேலா?கிய கால!தி� >திதாக எ@�த 
ெப*?ேகாயி�கைள# க9ட சமண�கJ� அவ�க� வழிநி+ற ஆறா� 
C(றா91+ ப�லவ ம+ன�கJ� நா�� ம#க� நிைலயறி�" அவ(ைற! தக�#க 
�1யா" ேபாக, அத(5 மாறாக! த� சமய# ேகாயி�கைள7� மட?கைள7� 
ஊெர?5� க�1< சமண!ைத வள�!தன�. இ�த' ேபாரா�ட!தி+ இ
தி# க�டேம 
அ'ப� ச�ப�த� வரலா(றி� விள#க' ெப
வ". எனேவ, சமXகி*த' ப�லவ� 
கால!தி� சில கால� அவ�க� தமி:நா�� எ�ைல#5 அ'பா� ெச+றி*�தா�க� 
என.� அ#கால!தி� ேகா<ெச?கணாB� ம(
� ஓ�* ேசாழ*� 
ஆ91*#க#F�� என.� ெகா�வேத ெபா*!தமானதா5�. எனேவ, 
ெவ?ைகயாவி+ F(ைற ம
#5� தி*. ேகாபாலனி+ ஆ-.� (PP. 64-65) இைடயி� 
ேசாழ� ஆ�சி இ*�தி*#க �1யா" எ+
 கா��� �1.� ப�žலைன#5 
உ�யனேவயா�. 
 
இVவள. ெதளிவ(ற நா+5 C(றா9�கJ#5' பிறேக மேக�திரவ�ம+ கி.பி. 
600இ� காGசியி� ப�லவ' ெப*ம+னனாக அ�யைண அம��தா+. அவ+ 
கால�ெதா�� அபராசித+ கால� வைர (கி.பி.850) Kமா� இர9டைர 
C(றா9�#கால!தி� தமிழக வரலா
 ப�லவ� ஆ�சியி� ெதளி�த 
நHேராைடயாக' >"ைம S!த ேசாைலயாக# கா�சி அளி'பைத# கா9கி+ேறா�. 
அ#கால!தி� நா�1� வா:�த ப�லவ' ேபரரKகைள' ப(றி ஆ-வதி3� 
அ#கால!தி� நா�1� இ*�த மா
த�கைளேய காண �1கி+ற". கைட< ச?க 
கால!தி� ெதளி�த தமிழக!ைத# க9ட நம#5 ஏழா� C(றா91� கா8� பல 
மா
த�கJ#5�ப�ட தமிழக!ைத நிைன#5�ேபா" அ�த இைட'ப�ட இ* 
ப�லவ� ஆ�சி#கிைடயி� தமிழக� ெப(ற மா
த�கைள எ9ணாதி*#க 
�17மா? எனேவ, இ�த மா
த�கைள< சிறி" க9� ேமேல ெச�ேவா�. தமி: 
நா�� மர>#5 �(
� மா
ப�ட ம+ன� பர�பைரக� ஆள, �(றி3� மா
ப�ட 
சமய ெநறிகJ�, வா:#ைக �ைறகJ� ெப* வழ#காக ம#களிைடயி� >க, நாேட 
ஏழா� C(றா91+ ெதாட#க!தி� >திய நாெடBமா
 கா�சியளி!த". 
 
ஆ�சி �ைறயி� மா(ற� ெப*�பா+ைமயாக# காண �1யவி�ைல. ஒேர 
பர�பைரயி� த�ைத#5' பி+ மக+ எ+ற மர> கா#க'ெப
கிற". ச?க 
கால#க�கால+ ேபா+ற ப�லவ ம�ல+, ம#க� வி*'ப'ப1 அரசனா5� மர>� 
காண'ெப
கி+ற". அரச�கJ#5 இ*�த அைம<ச� 5@ �தலிய ஐ�ேபராய�� 
பிற hழ�கJ� ெப*�பா3� மா(ற� ெபறாமலி*�தைத7� கா9கி+ேறா�. 
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அரச*ட+ அரசிய*� அரசியலி� கல�" பணி>�வைத7� காண �1கிற". 
எனிB�, ப�லவ� கால!தி� சமய� அரசியலி� ப?5 ெகா�வைத# காண 
�1கிற". ச?க கால ம+ன�க� சமய< சா�>ைடயவ�கேள ஆயிB� அரசியலி� 
அ<சமய!திைன' >5!தா", 'ஒ+ேற ேதவ+' எ+ற உண�வி� அைனவ*� 
ஒ+றி#கல�" வா:�" வ�த மரபிைன# காண�1கிற". ஆனா�, ப�லவ� 
கால!திேலா சமயேம �#கிய இட� வகி#க, அரசிய� அ<சமய! தைலவ�கைள 
ஒ�1ேய நைடெப(றதாக# காண �1கிற". மேக�திர+ கால!தி� கா8� 
இ'ெப*மா(ற!"#5# காரண� இைட'ப�ட C(றா9�களி+ மா
த�கேள ஆ5�. 
 
ச?க கால இ
தியிேலேய சமண�� ெபௗ!த�� தமி:நா�1� கா�ெகா9� 
மா(
# க*!"#கைள வள�!தன எ+பைத# கா'பிய?க� வழி அறிய �1கி+ற". 
அேசாக� கால!திேலேய ெபௗ!த�� இல?ைக வைரயி� ெச+
 அ?ேக ெப*� 
சமயமாக விள?கியதாயிB�, தமிழக ம#களிைட அ" கா� ெகா�ளவி�ைல. ைசவ 
ைவணவ சமய ெநறிகைள7� கட.ளைர7� கா��� வைகயி� எ�த< ச?க 
இல#கிய?கJ� ேவ(
< சமய?கைள< K�டவி�ைல. சமண� �த+ �த� 
சில�பி3�, ெபௗ!த� �த+ �த� மணிேமகைலயி3� ேபச'ப�கி+றன. 
எனிB�, அ�!த இர9� T+
 C(றா9�களி� அைவ இர9�� தமி: 
நா��#ேக உ�ய ைசவ ைவணவ சமய?களி3� ேம�ப�� நி+
 அ#கால 
அரசிய� "ைண ெகா9� ஓ?கி, தம#5�ேளேய மா
ப���, ேபா���� 
இ
தியி� ெபௗ!த� நிைலெகட, 7 ஆ� C(றா91� சமணேம ேமேலா?கி 
நி+றைத# காண �1கிற". இ�த மா(
< சமய' ேபாரா�ட?கJ#5 
இைடயி�தா+ ைசவ�� ைவணவ�� Fட! தம#ேக அ" வைரயி� இ�லா 
வைகயி� பல சட?5கைள7� அவ(ைற வள�#க# ேகாயி�கைள7� 
வி�.ப�!தி# ெகா9டன. எனேவ தா+ அ�த அ1'பைடயி� சமய இல#கிய?க� 
தனியாக வளர ஆர�பி!தன. ச?க இல#கிய!தி� தி*�*கா(
'பைட7� 
ப�பாடலி� சில.� தவி�!" ேவெற?5� இைறவைன �+னி
!தி' பா1' ப�சி� 
ேவ9�� நிைல காண �1யாதத+ேறா? ஆ(
'பைட7� ப�பாட3� Fட# 
கால!தா� பி�தியைவ எ+ப" ஏ(
# ெகா�ள'ப�ட ஒ+
. எனேவ, கடைமயி� 
க*!தி*!தி# கட.� உண�ைவ ெநGசி� நி
வி `ய உ�ள!தா� ம#க� 
ெதா9டா(றிய தமிழக< சமய ெநறி, இ�த' ப�லவ� கால!திேல பல வைகயி� 
மா(ற� ெப(
 ெவ
� >ற#ேகால?கJ� >க@ைர7ேம சமய� எ+ற நிைலயி� 
ஆ#க'ெப(
�ள". இ�த< சமய' ேபாரா�ட!"#5 அ1'பைட# காரண� பிற சமய< 
சா�>ைடய பிற நா�� அரச�கJ� அவ�கJட+ ஆைணயி� ப?5 ெகா9ட பிற 
சமய! தைலவ�கJேமயாவ�. நா� இைவ ப(றி ந+5அறிய �1யாவி�டா3� 
ஏழா� C(றா91+ ெதாட#க!தி� நா� கா8� நா�� ெமாழியிேல7�Fட இ�த' 
ப�லவ� கால� ெப*மா(ற!ைத< ெச-"�ள". ப�லவ� க�ெவ��#கேள இத(5< 
சா+
 பக*�. தமி:நா�1� இ*�" தமி: நா�ைட7�, பிற எ�ைல' 
ப5திகைள7� ஆ9ட ப�லவ�க� தமிழில+றி' பிராகி*த!தி3� 
சமXகி*த!தி3� க�ெவ��#கைள' ெபாறி!தா�க� எ+றா� அ�த ஆ�சியி� 
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எ'ப1! தமி: ெமாழி வள��தி*#க �17�? எனிB�, ெபா"ம#கJ� தமிழக!தி+ 
சமய?களாகிய ைசவ ைவணவ ம#கJ� தமி:ெமாழிைய' பல வைகயி� ேபா(றி# 
கா!தன�. அ#கால!தி� வா:�த காைர#கா� அ�ைமயா�, தி*Tல� ேபா+ற 
சமய!தைலவ�கJ� பதிென9கீ:# கண#கி� உ�ள சில C�களி+ ஆசி�ய�கJ� 
தமி: இல#கிய?கைள7� சமய இல#கிய?கைள7� ேபா(றி வள�!தன�. எனிB�, 
அவ�கJ� கால< hழலி3� பிற சமய# ெகா�ைககளி3� ெவ(
 �ைறகளி3� 
த�ைம' பறிெகா�!தவராகேவ கா9கி+றன�. அVவள. ேவகமாக மா(
 
நாக�க�� சமய?கJ� தமி:நா�1� ஊ+ற! ெதாட?கிவி�டன. சில�பி+ 
கால!திேலேய மாடல+ வழிேய ைவதHக சமய!தி+ வள�<சிைய அறிகிேறா�. 
எனேவ, அ�த அ1'பைடயி� ப�லவ� கால!திய சமய இல#கிய?க� 
வள��"�ளன. அ�த இல#கிய?க� `ய தமி: நைடைய வி��' பிற 
ெமாழிகைள7� பி+ப(றின. சமய�� சாதி7� ேபா�ட! ெதாட?கி அவ(ைற# 
கட.� ெநறி#5 வழிகா��� எ�ைல# க(கெளன# கா��� பாட�கைள# 
கா9கி+ேறா�. எனேவ, இ�த' பிற ெமாழி' ப�லவ� ஆ�சியி� சமய 
அ1'பைடயி� ேவ(
 ெமாழிகJ� ெகா�ைககJ� பரவலாயின. 'ஆ�ய+ க9டா- 
தமிழ+ க9டா-', 'ஆ�ய�� தH�தமி@� ஆயினா+ கா9' எ+
 ஏழா� 
C(றா91+ ெதாட#க!தி� தமி: நா�1+ ஒ* ெமாழி# ெகா�ைக மாறி இ* 
ெமாழி# ெகா�ைக நிைலெபற! ெதாட?கி(
. தமி: ம#க� தமி@#5< சமமாக 
ம(ெறா* ெமாழிைய7� த?க� வா:விைட# ெகா�ள வழி வ5!த கால� 
இ'ப�லவ� காலேமயா5�. இ�த# ெகா�ைகைய! தமிழ�க� ெவ
#கா" ஏ(
# 
ெகா9டைத# க9ட ேவ(
 ெமாழியாள� ஒ* ப1 ேமேல ெச+றன�. அதனா�தா+ 
நா�1� ெமாழி அ1'பைடயி� - அ�த ெமாழிவழி< சாதி அ1'பைடயி� ச9ைடக� 
ேதா+றி இ+
 வைர வள��" வ�"�ளன. இர9�� சம� எ+ற அ'ப� 
ெகா�ைகயிைனேய சமய# க9ெகா9ட+றி ெமாழி# க9 ெகா9� 
ஒ!"#ெகா�ளாத நிைலயி�, ேவ(
 ெமாழியாள� தமிழி3� த� ெமாழிேய 
உய��த" எ+
�, கட.J#5 அ�ெமாழிேய உக�த" எ+
�, அ�ெமாழி 
ேபKேவாேர உய��தவ� எ+
� வாதிட.� ெசய�பட.� ெதாட?கின�. 
இ!ெதாட#க!"#5 வி!தி�ட கால� இ'ப�லவ� காலேம. அதனாேலேய ஆ:�த 
சமய' ப(
�ள ேச#கிழா*�, 'அ�<சைன பா�ேட யா5�: ஆதலா� ம9ேம� 
ந�ைம< ெசா(றமி: பா�க' எ+
 இைறவேன K�தர*#5# க�டைள இ�டதாக' 
பா�வ�. அ'ப*� 'தமிேழா� இைச பாட� மற�தறிேய+' எ+
 பா�கிறா�. எனிB�, 
இ�த' ேபாரா�ட� இ+
� தHரவி�ைல. இ�த ெமாழி' ேபாரா�ட� தH��தால+றி, 
தமி:நா�1� வா:வா� த�ைம! தமிழராக# ெகா9�, தமிேழ சிற�த ெமாழி என# 
கா�1 இைண�" வா:�தால+றி, உ-. இ�ைல. 
 
இைவய+றி< ச�தாய!தி3� எ!தைனேயா மாறா�ட?க� இ'ப�லவ� கால!தி� 
நிக:�தி*'பைத ந�மா� காண �1கி+ற". ம#க� உட� உைழ'>� கடைம7� 
உ�ளைவயாக# ெகா9� 'தம#ெகன வாழா' பிற�#5�யாளராக' வா:�" தா+ 
ெம-�ைம வா:. எ+றி*�த நிைல மாறி, ெவ
� ஆரவார�� மா(
 நிைலகJ� 
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ெப*க அவ(றி+ "ைண ெகா9� ேசா�பி வா@� வா:விைன ேம(ெகா9� 
வி�டா�க� எ+
ணர �1கிற". 'பிற'ெபா#5� எ�லா உயி�#5�' எ+ற 
வ�Jவ+ வா#5#5 ஏ(ப வா:�த ச�தாய!தி� சாதிகJ� பிற ேவ
பா�கJ� 
ஆ�சி>�யலாயின. 'ெச-ெதாழி� ேவ(
ைம யா+' எ+ற ேவ
பா� மாறி, பிற'பா� 
ேவ
பா�கா��� காலமாக மாறிய நிைலைய' பா�#கி+ேறா�. K�தர� கால!ேத 
'அ�தண� ேவேறா� அ�தண�# க1ைம யாத� இ�ைல' எ+
 வழ#கா�� அள.#5 
ஒ* சாதி#5 ஒ* நHதி எ+ற ெகா�ைக இ�த �த( ப�லவ� கால!தி� 
வள��த"தா+. அதனாேலதா+ ேச#கிழா� பா��ேபா"Fட, தம" ெப�ய >ராண! 
தைலவ�கைள< சாதிக� 5றி!"#கா��கி+றா�. அ!"ட+ அVவ<சாதி#5 
இ+னி+ன ெதாழி�க� எ+ற ஒ* க��'பா�� உ9டாகி இ*'பதறிகிேறா�. 
எனிB� இ�த< சாதி ேவ(
ைம க(றா� மா�� அதிக ேவ
பா�1ைன# க(பி!" 
மா
பா�ைட உ9டா#கவி�ைல எ+பைத அ'ப�, ச�ப�த�, 
தி*நHலக9டயா:'பாண� ேபா+றா� வா:விலி*�" அறி�" ெகா�கிேறா�.  
 
ஆ�சி �ைறயி� பல வ� விதி'> �தலியைவ ப(றிய மா(ற?க� சிலவ(ைற 
ந�மா� காண �1கிற". எனிB� பி(கால' ப�லவ�க� கால!தி�தா+ நா�� 
ஆ�சியி+ ந�ல இய�>கைள7� �ைறகைள7� பர#க# கா9கிேறா�. 
தமிழராகேவ ஆன சி�மவிf8வி+ பர�பைரயின� ஓரள. ேவ(
 ம#க� 
வா:வி+ அ1'பைடயி� நி+றா�கேளB�, ெப*�பா3� தமிழ�க� எ+
 த�ைம 
நிைன�", தமி:< ச�தாய ெநறியிேலேய த� அரசியைல7� வா:வியைல7� 
அைம!"# ெகா9டா�க� என# கா9கிேறா�. எனிB� அ�த இ*9ட காலமாகிய 
�(கால' ப�லவ� கால!தி� உ9டான சில ச�தாய மா
த�க� தமி: 
ம#களிட� ேவr+றி நிைல!", இ+றள.� அவ�கைள வி�� நH?காம� 
வா:கி+றன எ+ப" ேத(ற�. இனி இ�த ஆ-விைன வி��' பி(கால' ப�லவ� 
கால வரலா(ைற# கா9ேபா�. 
 
சி�மவிf8வி+ பர�பைரயினராய மேக�திர+ ெதாட?கி இர9டா� பரேமKவர+ 
வைரயி3� ஆ9ட அரச� கால!தி� நா� சமய' ேபாரா�ட?கJ#5 உ�ளாகி! 
ெதளிநிைல ெப(றைம கா9கிேறா�. அத(5 �+ வ�த பல ம+ன� பர�பைரயின� 
சிைத�"� மாறி7� பிற:�"� உழ�"� தமி: ம#கேளா� த�ைம7� உற. 
ப�!தி# ெகா9�, தமிழராகேவ மாறிவி�டன�. அவ�த� பர�பைரயின� இ+
� 
அ�மர>' ெபய�கைள< சிைத�"� உற:�"� ெகாள#ெகா9� �(றிய 
தமிழ�களாக மாறிவி�டன�. அ'ப1ேய ஏழா� C(றா91+ ெதாட#க!தி� மாறிய 
ப�லவ*� தமி: உண�. ெப(
! தமி:< ச�தாய வள�<சி#5 ஏ(ற பல 
ெசய�கைள< ெச-தா�க� என# கா9கிேறா�. இர9டா� பரேம<KரB#5 அ�!" 
வ�த இரணியவ�மனி+ பர�பைரயினரான ந�திவ�ம' ப�லவ+ ெதாட?கி 
அபராஜித+ வைரயி� நா�ைட ஆ9ட வரலா
 ெதளி�த நHேராைட ேபா+ேற 
அைமகி+ற". எனேவ, அ#கால எ�ைலயிலைம�த அரச�கைள! தனி!தனியாக 
எ�!" ஆ-வேதா அ+றி< ெசய�கைள அ
தியி�வேதா ஈ9�! ேதைவ 
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இ�ைலெயன எ98கிேற+. அவ�கைள' ப(றி எ�லா� �+ ஆ-�த வரலா(
 
அறிஞ�க� ந+5 விள#கி7�ளா�க�. எனேவ, அ�த உ9ைமகைள நாB� இ?ேக 
தி*'பி< ெசா�வ" ேதைவய(ற". 
 
இ'ப�லவ� கால!"#5� �(கால' ப�லவ� கால!"#5� உ�ள ஒ(
ைம 
ேவ(
ைமகைள# க9� இ'ப�லவ� கால!திய ச�தாய வரலா(றிைன ஓரள. 
விள#கி# கா�1 எ+ பணிைய �1!"# ெகா�ள நிைன#கிேற+. அ#கால!திய 
சமய�, இல#கிய�, கைல ஆகியைவ' ப(றி ஆராய! தனி!தனியாக அறிஞ�த� 
F�ட?க� இ+
 நைடெப
கி+றைமயி+ அவ(
� >5�" "*வி ஆராய 
ேவ91ய ேதைவ7� இ�ைல எ+
 க*"கிேற+. எனேவ, ேம(ேபா#காக' 
ப�லவ� கால வரலா
 நம#5# கா��� ஒ*சில உ9ைமகைள# க9� அவ(றா� 
தமி:நா� ெப(ற பய+கைள7� மா
த�கைள7� பிறவ(ைற7� கா�ட� 
ேபா"மானதா5�. 
 
தமி:நா�1� �த( ப�லவ� ஆ�சி மா(ற?கைள< ெச-த" எ+றா� பி(கால' 
ப�லவ� ஆ�சி அ�மா(ற?கைள மா(றி, நிைல!த பல பணிகைள7� ெச-"�ள". 
மேக�திர+ சமண சமய!திலி*�" ைசவ சமய!"#5 மாறிய உடேன நா�1� 
ெப*?கிள�<சி உ9டாயி(
. சி�மவிf8வாகிய அவ+ த�ைதயி+ ெபயைர 
ஒ�1 அவைன ைவணவ சமய!ைத< சா��தவனாக# FறிB� அ" 
ஆரா-த(5�ய". அ'ப1ேய அவ+ மகனான நரசி�ம+ கால!தி� அ#கால' 
பா91ய நா�1� உ�J#5� >ைக�தி*�த ெப*?கிள�<சி F+பா91யBைடய 
சமய மா(ற!தா� ெவளிேய கிள��ெத@�" நா�1� ெப* மா(ற!ைத 
உ9டா#கி(
. ஒ* நா�� ம#களி+ அ1'பைட' ப9பா�1(5 மா
ப�ட எ�த# 
ெகா�ைக7�, அVவ'ேபா" ஆைண அளி!த�, பிறவைக உதவிக� 
�தலியவ(றா� ஓ?5வ" ேபால# காண'ப1B�, கால ெவ�ள!தி� எதி�நி(கா" 
மைற7� எ+பைத!தா+ இ�த ஏழா� C(றா91+ வரலா
 கா��கி+ற". இ�த 
உ9ைம உண��தைமயா�தா+ ேமைலநா�1லி*�" தமிழக!தி� த� சமய� 
பர'பவ�த பாதி�க� த�ைம நைட, உைட, பாவைனகளா� ம��� அ+றி' ெபய�, 
வாழிட� ஆகிய பிற வைககளா3� தமிழராகேவ மா(றி# ெகா9டன�. வரலா
 
உண�!"� இ�த உ9ைமைய இ+B� சில� நா�1� >��" 
ெகா�ளாைமயாேலதா+ இ+B� பல ச9ைடகJ� மா
பா�கJ� 
நிக:�"ெகா9ேட இ*#கி+றன. 
 
ப�லவ� கால!தி� சமய மா
பா� உ9டானைம உ9ைமேய யாயிB� 
அ�மா
பா� ேவ
பாட(ற ச?க கால< சமய ெநறியிைன வழ?க! தவறிவி�ட". 
ைவதிக!ேதா� பிைண�த பிறிெதா* கலைவ< சமயேம தமிழக!தி� கா� 
ெகா9ட". அ!"ட+ >"'>" விதமான கட.ள*� வழிப� �ைறகJ� >5�தன. 
விநாயக� வண#க� இ#கால!தி� ஏ(ப�டேதயா5�. ைசவ சமய!தி� ஆ:�த 
ப(
# ெகா9டவராகிய பரGேசாதியா� வாதாபிைய ெவ+
 அ?கி*�தவ(
� பல 
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ெபா*�கைள# ெகா9� வ�தைம ேபா+
 பி�ைளயாைர7� உட+ ெகா9� 
வ�தா�. அதனாேலேய 'வாதாபி கணபதி� பேஜ' எ+ற வண#க' பாட3� 
உ*வாயி(
. விநாயக� வழிபா� இ+
� ேமைல< சாJ#கிய� ஆ9ட மரா�1ய' 
ப5திகளி3� ப�பாயி3� பிறவிட?களி3� மிக< சிற�த �ைறயி� வி��த 
வைகயி� ெகா9டாட' ெப
வதறிகிேறா�. 
 
பரGேசாதியா� விநாயகைர ஏ+ ெகா9� வ�தா�? அதைன அரச மர!தி+ கீ: ஏ+ 
நி
வினா�? அரச மர!"#5� விநாயக*#5� உ�ள ெதாட�> எ+ன? ெபௗ!த 
சமய# கால!திேல தமி:நா�1� >!த� அ*ளாளராக அ1'பைடயான 
அரசமர!த1யி� அவ*ைடய ேப**வ?கைள நி
!தி வழிப�டன�. அ�!" வ�த 
சமண�கJ� த� சமய! தைலவ�கைள ம#க� மனமறி�", அேத நிழலி� நி
வி 
வழிப�1*#க#F��. அேசா5� அவ*#5 அ*�"ைணயாக அைம�தத+ேறா?அேத 
ேவைளயி� வாதாபியி� விநாயக�+ ேப**ைவ# க9ட பரGேசாதியா� இ�த 
விநாயக� ேப**ைவ அரச மர!தி+ கீ: நி
!தி+ ம#க� மன நிைற. ெப
வ� 
என# கணி!" இ?ேக ெகா9� நி
விவி�டா�. ம#க� அ+
 மன நிைற. 
ெப(றேதா�, எ+
� அVவிநாயகைரேய �த� வழிப� கட.ளாக.� 
ெகா9�வி�டன�. எனேவ, பரGேசாதியா� அரசிய� ெவ(றி ம��ம+றி! த� 
சமய# ெகா�ைகயி3� ெவ(றி ெப(
வி�டா� எ+பைத இVவரலா
 கா��கிற". 
இ'பி�ைளயாைர' ப(றி! தமி: இல#கிய!திேலேய �த+ �த� பரGேசாதியா�+ 
கால!தவரான ஞானச�ப�த�தா� பா�கி+றா�. 
 
இVவா
 சமய அ1'பைடயி� எ!தைனேயா மா(ற?க� நைடெப(றன. அவ(
� 
ெப*�பாலான இ+றள.� வா:கி+றன. கைல7லகி� பி(கால' ப�லவ� ெச-த 
>ர�சி ெப*� >ர�சிேய ஆ5�. யா*� நிைன!தறியா வைகயி� 
5ைக#ேகாயி�கைள' பலவைகயி� வள�!" க(ேகாயி�கைள அைம!" 
அ#ேகாயி�களி� நிைலயான க�ெவ��#கைள7� எ@தி, உலக' >க: ெப(
 
வி�டா�க�. தமி: நா�1� �த+ �த� க�ெவ��#கைள7� ெச'ேப�கைள7� 
உ9டா#கி வரலா(
#5 வழி ேகாலிய ெப*ைம இ'ப�லவைரேய சா��ததா5�. 
எனேவ, தமிழக!தி+ ெதளி�த வரலா(
#5 அ1'பைட வ5!த இ'ப�லவைர நா� 
எ+ெற+
� ேபா(ற# கடைம'ப�டவராகி+ேறா�. 
 
கைல உலகி� இவ�க� ெச-த மா(ற?க�தா� எ!தைன! வ9ண# கலைவக� 
ஆயிர� ஆ9�க� கழியிB�அழியாதி*#5� வைகயி� அைம!"! தH�1ய 
சி!திர?கைள இ+
� ேபா(
கிேறா�. மாம�ல>ர!தி+ எழி� மி5�த சி(ப?கைள 
எ�நா�டவ*� ைவ!த க9 வா?கா" பா�#5� ஒ* நிைலயிைன# கா9கிேறா�. 
கயிைலயி+ கா�சிைய7� ைவ59ட!தி+ கா�சிைய7� காGசியி� 
அைம!தேதா�, அ#ேகாயி�களி� எ+
� க9� மகி@� சி!திர# கா�சிகைள7� 
வரலா(
# கா�சிகைள7� வ1!த ப�லவ� திற+ ேபா(ற(5�யதா5�. ப�லவ 
ம�ல+ ஆ�சி#5 வ�த வரலா(ைற ைவ5�த' ெப*மா� ேகாயி� Kவ�க� 
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அ�லேவா இ+
� ந�ேமா� ேபசி விள#கி#ெகா91*#கி+றன. 'க�3� 
ெசா�லாேதா கவி' எ+ற பா�1+ அ17� இவ�த� வ1!ெத�!த 
க�ெவ��#கைள' ப(றி எ@�த அ1யாகவ+ேறா ெகா�ளேவ9��. ப�லவ� 
ெச+ற இடெம�லா� அவ�த� ைகவ9ண!திறB� அ!திற+ வள�<சி அைட�த 
வைக7� ெகா9ட+ேறா இ+ைறய வரலா(றாசி�ய�க� அவரவ� கால!ைத7� 
அ#கால!ைத ஒ�1ய நா�� வரலா(ைற7� கண#கி�கிறா�க�? இ'ப1 ஒேர 
சமய!தி� கைலைய7� வரலா(ைற7� பிைண!" வள�!த அவ�த� ெப*ைமைய 
ேபசாதி*#க �17மா? 
 
பி(கால' ப�லவ� கால!தி� தமி: இல#கிய�� இல#கண�� ந+5 வள��தன 
என# ெகா�ளலா�. 'ந�தி கல�பக!தா� மா9ட கைத நாடறி7�' எ+ற மர> 
வா#கிய'ப1 ந�திவ�மனி+ தமி: உண�ைவ உல5 ந+5ண��"�ள". இ+
 
வைரயி� வா:�" சிற�தனவாக' ேபா(ற'ப�� ைசவ இல#கிய?களி� ஏ@ 
அ�ல" எ��! தி*�ைறகJ� ைவணவ நாலாயிர!தி+ ெப*�ப5திகJ� 
இ#கால!தி� எ@�தனவ+ேறா? இதனால+ேறா அ! ெத-வ ெநறி பா�� 
இல#கிய!தி� ப�லவ� இட� ெப(
< சாகாவர� ெப(
 வா:கி+றன�. 
ப�லவ*#5 மா
ப�டவைர! த� இைறவ+ ம
#க� ெச-" ப�லவைர வாழ 
ைவ#க ேவ9�� எ+ற உண�ைவ< K�தர�, 
"உ�ைமயா� ப�லவ�#5! திைரெகாடா 
ம+னவைர ம
#க� ெச-7� 
ெப*ைமயா� >லிp� சி(ற�பல!ெத� 
ெப*மாைன' ெப(றா ம+ேற" 
என' பா1 இைறவ+ ப�லவ� வாழ வழி வ5!தவ+ எ+பைத# 
கா��கி+றார+ேறா? 'பாr� ப�லவs� மதி(காGசி' எ+
 ேதவார அ1யவ�க� 
காGசிைய நிைன#5�ேபாேத அெதா9ைட நா�ைட' பல வைகயி� ெச'ப� ெச-த 
அேத ேவைளயி� அ!தி*!த' பணிகJ#ெக�லா� பல வ�கைள7� இ�� வh� 
ெச-" நா�� வள!ைத' ெப*#கிய ப�லவ� ச�தாய' பணிைய எ�லா 
வரலா(றாசி�ய�கJ� ேபா(
கி+றன�. உ!திரேமr� ஏ� வ(றியேபா" வ9டைல 
வா�7�, வ(றாதேபா"� பட5க� ெகா9� வ9டைல வா�7� அதைன# 
கைரயி� இ��# கைரைய' பல'ப�!திய ந�திவ�ம+ இ+ைறய 'P.W.D.' "ைற#5 
வழிகா�1யாவா+. (Historical sketches of Ancient Dekhan Vo1. II P.14). 
 
இVவா
 வள'ப�!திய ப5திகளி� சிலவ(ைற அ#கால ைவதிக ெநறி#ேக(ப' 
ப�லவ ம+ன�க� பிரமேதயமாக.� ேதவ தானமாக.� பிராமண�கJ#க� 
ேகாயி�கJ#5� அளி!தன� என# கா9கிேறா�. இவ�க� கா�1ய வழியிேலதா+ 
பி(கால!திய ேசாழ�க� ெப*மளவி� தான?கைள< ெச-" அவ(ைற வ�யிலா 
நில?களா#கின�. ம#களின!"� ேவ
பா� வள�#5� இ�த �ைற, ச�தாய 
வா:வி� கால!தா� மைற#க'ப�� எ+ற வரலா(
 உ9ைம#5 ஏ(ப, 
இ#கால!தி� �(
� நH#க'ெப(
, ேவ
பாட(ற நிைலயி� அைவ இ+
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ம#களிைடயி� வழ?க' ெப
வைத# கா9கிேறா�. 
 
ப�லவ� கால!தி� நாணய?க� >ழ#க!தி� இ*�தைம அறிகிேறா�. அ'ப1ேய 
அள.#5� -�க!த�, `#க� அளைவகJ#5� ப�ேவ
 வைரயைறக� இ*�தன 
என# கா9கிேறா�. இைவ யா.� நா��#5' >தியன அ�லேவB� ஓரள. 
இைட#கால!தி� சிைத�த நிைலயி� இவ�களா� ெச'ப� ெச-ய'ெப(றெதன# 
ெகா�ளலா�. 
 
ப�லவ� ஆ�சி �ைறைய' ப(றி7� நHதி வழ?கிய ெநறி ப(றி7� நா��' 
பி�.கைள' ப(றி7� Fட' பல அறிஞ�க�, கிைட!த சா+
கைள# ெகா9� 
ந+5 ஆ-�"�ளன�. அவ(றி+ வழி ப�லவ� நா�ைட< ெச�ைமயாக' ப5!"� 
ேந�ய வழியி� நHதி வழ?கி7� ம#க� வா:வி+ அ1'பைட உண��"� 
ெசயலா(றினா�க� என அறிய �1கிற". நா•ைட' பல ேகா�ட?களாக' பி�!"' 
ெப*�பாலான அதிகார?கைள அ�ம#களிடேம வி�ட ெப*ைம 
ப�லவ�கJைடயேத. இ+ைறய மாநில Kயா�சி# ேகா�#ைகைய ம
'பவ�#5 
இ'ப�லவ�கால ஆ�சி வரலா
 ஒ* சிற�த பாடமாக அைம7� என ந�>கிேற+. 
 
ெவ(றி ெப(ற ெப*ம+ன�க� த!த� ெபயரா� ம9டல?கைள7�, ஊ�கைள7�, 
நா�கைள7� - ஏ+ - ஏ�கைள7� அைம!தைம எ9ணி' பா�#க ேவ91ய 
ஒ+றா5�. இ+
� இ�த# ெகா�ேநா- ஆ�வா� யாராயிB� அவ�கைள 
விடவி�ைல. இைட#கால!தி3� ெப*ம+ன�க� ஆகிய ராேச�திர+ 
ேபா+றாைர7� இ�ேநா- ப(றியைமைய அறிகிேறா�. ஆயிB� வரலா
 அ" 
தவ
 எ+பைத< K�1# கா��கிற". இ'ப�லவ� அ+
 ைவ!த ெபய�க� எ�லா� 
இ+
 எ?ேக உ�ளன? பல ெபய�கேள இ+றி மைற�தன. சில சிைத�" 
நிைலெக�டன. மாம�ல>ர�� திைரய+ ஏ�7� மகாபலி>ர� என.� ெத+ேன� 
என.� வழ?க'ப�த� இத(5< சா+றா5�. அ'ப1ேய நா�கJ#5 அவ�க� 
ைவ!த ெபய�க� மாறி இய(ெபய�கேள நிைல!தைமைய# கா9கிேறா�. 
பி(கால!தி� >க@#காக உ9டான க?ைகெகா9ட ேசாழ>ர� நிைலெகடா! 
ெதா9டா� அைம�த தGைச7� ெப�யேகாயி3� இ+றள.� >க:ெப(
 
வா:கி+றன அ�லவா? அ9ைமயி� 'டா�மியா>ர�' க�ல#51யாக மாறிய 
கைத7� அ!தைகயேத. யா*� த?க� ெபயரா� எைத7� அைம#க 
ஒ*'படமா�டா�க�. ேப*� >க@� ெப(ற வரலா(றி� வா:கி+ற அ!"ைண' 
ெப*ம#கJ� த�ைம மற�" த� நாம� ெக��' பணியா(றியவ�க� எ+பைத7� 
உணர ேவ9��. இV.ணரைவ' ப�லவ� கால!திய வரலா
 நம#5 ஊ��� என 
ந�>கிேற+. 
 
ப�லவ� ம#க� வா:வி+ அ1'பைடயான க�விைய ஓ�ப! தவறவி�ைல. 
'க�விேய கைரயி�லாத காGசி மாநக�' எ+
 அ#கால!தி� வா:�த 
அ'பர1களாேலேய காGசி>ர� க�வி7� இைண�" ேபா(ற'ப�டைம அறிகிேறா�. 
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அ#கால!திய காGசியி� க(ற அறிஞ� பல� வடநா�1� ெந��ெதாைலவி� இ*�த 
நாள�தா' ப�கைல# கழக� ேபா+ற இட?களி� �#கிய' ெபா
'ேப(
< சிற�த 
அறிவிய� வி(ப+ன�களாக இ*�தைத# காண �1கிற". ேம3�, அ#கால!தி� 
காGசி>ர� வ�த žன யா!திரகராகிய 7வா+-Kவா? இ#க�விேச� காGசிைய' 
பாரா�1ய நிைல7� எ9ண! த#கதா5�. எனேவ, ம#க� வா:வி+ க9 என' 
ேபா(
� க�விைய' பி(கால' ப�லவ� ந+5 ேபா(றி' >ர�தன� என அறியலா�. 
அ'ப1ேய ம#கைள ேநாய8கா வைகயி3�, அ8கி+ தH�#5� ெநறியி3� பல 
ந�ல ஏ(பா�கைள< ெச-" ம#க� நல� ேபா(றி7� ப�லவ� திற�பட ஆ9டவ� 
என# கா9கிேறா�. 
 
இ!"ைண வைகயி� உ� நா�1� அைமதி கா!த அேத ேவைளயி� 
>ற'பைககJ#5 அGசா" அவ�கைள' >ற�"கிட< ெச-த ெப*ைம7� 
ப�லவைர< சா��ததா5�. ெப*ம+ன+ ஆகிய ஷ�ஷைன! ேதா(க1!த சாJ#கிய 
ம+னனாகிய >லிேகசிைய! ேதா(க1!தேதா�, அவ+ தைலநகைர# ைக'ப(றிய 
ெப*ைம நரசி�மவ�மைன7� அவ+ பைட!தைலவராகிய பரGேசாதியாைர7� 
சா��தத+ேறா? ப�லவ ம+ன*� ேபார(
 அைமதியி� வா:�தவ� ஓ�*வேர 
உ�ளன� எனலா�. எனேவ, அவ�க� ஆ9ட கால!தி� எ�லா� >ற'பைககளாகிய 
மா(றாைர' >ற?ெகா�!ேதாட< ெச-தேதா�, நா�� அக' பைககளாகிய அறியாைம, 
பிணி, வ
ைம �தலியவ(ைற' ேபா#கி' ப�லவ� ெச�ைமைய நா�1� 
நிைலநா�1ன� என# ெகா�ளலா�. அதனாேலேய ஆயிரமாயிர� ஆ9�க� 
கழி!"� அவ�த� >க: ஓ?கி உய�கி+ற". த� ஆைணயி+ கீ:'ப�ட ம#களி+ 
க*!ைத7� ெநறிைய7� ெமாழிைய7� ப9பா�ைட7� சமய உண�ைவ7� பிற 
ந�லிய�>கைள7� மதி!"' ேபா(றிய பி(கால' ப�லவ� தமி:நா�� வரலா(றி� 
எ+ெற+
� அழியாத நிைல!த இட!ைத' ெப(
�ளன�. ஆனா�, அவ�கJ#5 
�+ ஆ9ட அவ�க� �+ேனா� தமி:நா�1� இ*�" ெகா9ேட அ�ம#க� 
வா:.#5 ஒVவாத பலவ(ைற< ெச-" வ�தைமயா�தா+ அவ�த� 
ெபய�கைள#Fட அறிய�1யாதவைகயி� ெம�ல ெம�ல மைற�தன� - 
மைறகி+றன�. ப�லவ� வரலா
 க(
!த*� இ�த ந�ல பாட!ைத அறி�" 
ெச�ைமயாக நாடா�வா� உலகி� ந�ல சிற'>(
# கால ெவ�ள? கட�" >க: 
ெப(
 வா:வா�. அ�லாதா�..? 
 
ப�லவ ம+ன� ெதா�ட பல பணிக� இ+றள.� நா�1� ெதாட��" நைடெப(
# 
ெகா9��ளன. இனி7� ெதாட��" நைடெபற வா-'>� உ9�. நா� நாடாக 
ேவ9�மானா� அதைன நாடா#5� ெபா
'> எ#கால!"� ஆ�ேவாைர< சா��த" 
எ+பைத உண�!"� வைகயி� ப�லவ� ஆ�சி அைம�தி*�த". ேம3�, தமிழக 
வரலா(றி+ ெபா(கல� என' ேபா(ற'ெப
� பி(கால< ேசாழ� கால!"#5' பல 
வைகயி� ப�லவ� கால� வழிகா�1யாக அைம�த". ச?க கால!"#5' பிற5 
உ9டான நிைன#க �1யாத ெப*மா(ற!"#5' பிற5 ஏழா� C(றா91+ 
இ
தியி� பி(கால' ப�லவ� வரலா
 ஆகிய உதயh�ய+ ேதா+றியிராதி*�தா�, 
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தமிழக வரலா
 ம��ம+றி! தமிழ�த� வா:., வள+, ப9பா� அைன!"� எ'ப1 
எ'ப1ேயா உ*மாறி இ*#5� பி(கால' ப�லவ� நா�� ம#க� உளமறி�", த�ைம 
உள!தா� தமிழரா#கி# ெகா9�தமி: நா��< சமய�, இல#கிய�, ப9பா� 
இவ(ைற# காவா" அவ� த� �+ேனா� ேபால ேவ(
 வழியி� 
ெச+றி*'பாேரயானா�, பி(கால< ேசாழ� த� எ@<சி#5� அரK#5� இடேம 
இ*�தி*#க �1யா". எனேவ, எ?ேகா ெச+ற தமிழகதைத அத+ ேந�ய வழியி� 
தி*'பிய ெப*ைம பி(கால' ப�லவ�கJ#5� அ#கால!தி� வா:�த சமய, 
இல#கிய' ேபரறிஞ�களாகிய அ'ப�, ச�ப�த� ேபா+றா�#5� உ�யதா5�. எனேவ, 
இ'ப�லவ� கால� இ!மிழக வரலா(றி+ ஒ* தி*'> ைமய� எ+
 ெகா�ளலா�. 
 
நா+ ேமேல Fறிய இ#கால வரலா(ைற இ�த C(றா91+ ெதாட#க� ெதாட?கி 
ஆ-�தவ� பல�. இ+
 பல ேகாண?களி� ஆய இ*#கி+ற அறிஞ�க� பல�. 
எனேவதா+ நா+ அ#கால நிைலயி� வா:�த அரச�கைள7� அவ�த� ஆ#க 
அழி.' பணிகைள7� ேபா� �ைறகைள7� K�1#கா�டா", அவ�க� 
ச�தாய!ேதா� ெதாட�பி+ நிைலயி+ வழியிைன7� அத+ வழி உ*வாகிய 
பணிகைள7� K�1# கா�1ேன+. இதி� Fறிய ஒ* சில �1.கைள நH?க� 
அ'ப1ேய ஏ(
# ெகா�ள ேவ9�� எ+
 நா+ Fறமா�ேட+. இைவ ப(றிய 
சி�தைனகைள# கிளறேவ இவ(ைற< K�1# கா�1ேன+. அறிஞ�க� ேம3� 
ஆராய ேவ9�ெமன# ேக��# ெகா�கிேற+. 
 
�1.#5 �+ ெதா�ெபா*� ஆ-.# 5@வி(5� தமிழக அரK#5� சில ெசா�ல 
நிைன#கிேற+. க�ெவ��#க� ப(றி7� ெதா�ெபா*� ஆ-. ப(றி7� 
தமிழக!தி� ேபா*#5�+ நைடெப(ற அ!"ைண' ெப*மளவி� த(ேபா" 
நைடெபறவிலைல என ந�>கிேற+. காரண� எ"வாயிB� இ!"ைறயி� 
க*!தி*!தாத நிைல வ*�தத!த#கேத. ந�ல ேவைளயாக! த(ேபா" 
ெபா
'ேப(
�ள இய#5ந� இ#5ைறக� இ�லா வைகயி� பல "ைறகளி� 
இ!ெதா�ெபா*� ஆ-விைன ேம(ெகா�வேதா�, அவ(ைற' ெபா"ம#கJ#5 
உண�!"� வைகயி� C�களாக.�, வ5'>க�, க*!தர?5க�, மாநா�க� 
வாயிலாக.� விள#கி வ*கி+றன�. இ!"ைறயி� ெச-ய ேவ9�வன பல. >கா� 
நகர� உ�ளைமைய நிைலநா��� பல உ9ைமக� அக:ெபா*�க� வழிேய 
த(ேபா" கா�ட'ெப
கி+றன. ச(ேற ஆ:�" ஆ-. ெச-7� "ைற ெசயலா(றி+ 
எ!தைனேயா நா� கனவாக எ98� ச?க கால வா:#ைக நிைலக� 
உ9ைமகளா#க' ெப
�. ெமாகGசதாேரா, ஆர'பா ேபா+ற நாக�க?க� ப9ைட! 
தமிழ� நாக�க� அ+
 எ+பா*�, ெத+னி�திய நாக�கேம, பிற நாக�க?கJ#5 
அ1'பைட இ�ைல எ+பா*� வா-T1 ெமௗனியா5� வைகயி� பல'பல பழைம 
ப(றிய >திய உ9ைமக� ெவளியாகலா�. அ'ப1# கால எ�ைலயி� ந� 
தமிழக!தி� உ9டான மா
த�கைள7�, அவ(றி+ வழிேய கைல, நாக�க�, 
ப9பா�, சமய�, வா:. இவ(றி� ஏ(ப�ட மா
த�கைள7� தி�டவ�டமாக 
நி
வ �17�. இவ(ைற# க(பைனயாக# Fறவி�ைல. காரண அ1'பைடயிேலேய 
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F
கிேற+. இVவா
 வரலா
 காணாத கால எ�ைல#5 �(ப�� இைடயிைட 
விட'ப�ட ப5திக� இ�ைலெய+னாவா
 இ+
வைர ெதளி�த தமிழக வரலா(ைற 
உ*வா#க �17�, அ�த நிைல உரவாயி+ உ9ைமயி� தமிழின� உலகி� 
உய��த ெநறி ேபா(றிய - ஆ#க!திற+ பைட!த இன� எ+பைத உலேகா� உண�வ�. 
தமி:நா�� வரலா
 ப(றிய பல C�க� த(ேபா" கிைட#கவி�ைல. அவ(ைற 
ம
ப1 அ<சி�� உலவவிட ேவ9�வ" இ!"ைறயி+ கடைமயா5�. இ�த ஆ#க 
நிைல#5 அரK ஒ�3� வைகயி� ெச�3� வாெய�லா� ெசயலா(ற 
ேவ9�ெமன# ேக��#ெகா�கிேற+. 
 
தமிழக அரK#5 ஒ* வா�!ைத. எ!தைனேயா தி�ட?களி� எ9ண(ற ேகா1 
rபா-கைள< ெசலவி�� அரசா?க� இ!"ைறயி� க*!தி*!த ேவ9��. இ+
 
இ�தியாவிேலேய - ஏ+ - உலகிேலேய தமிழின� தனி!த சிற'பிைன உைடய" 
எ+ற ெப*ைம#5! தமிழ�த� பைழயதி3� பைழயதா-' >தியதி3� >தியதா- 
அைம�த ச�தாய அ1'பைடேய காரண� ஆ5�. இைத# ெகா9�தா+ இ+
� 
தமி:நா� ெமாழி �தலிய வைககளி� பிற மாநில?களிலி*�" ேவ
ப�� 
நி(கி+ற". எனேவ, இைவக� ெச�ைமயா#க' ெபற ேவ9�மாயி+ இவ(
#5 
அ1'பைடயான ெதா�ெபா*� ஆ-வி� அதிக# க*!தி*!த ேவ9��. 
இ!"ைறைய வி�>�!தி, பல "ைறகளி� பல'பல வைககளி� ஆ-விைன வள�!" 
உல5#5 மைற�" கிட#5� எ9ண(ற உ9ைமகைள' >ல'ப�!த ேவ9��. 
நம" ஒ* சில இல#கிய?கைள# க9� விய#5� உலக� உ9ைமயி� ந� பழைம 
ந+5 விள#க'ப�மாயி+ ந�ைம மிகமிக' பாரா���. இ�த அ1'பைடயிேலதா+ 
ஆ?கில ஆ�சி# கால!தி� ப�ேவ
 "ைறகளி� பணியா(ற வ�த ேம�நா�டவ� 
இ!"ைறயி� க*!தி*!தின�. அ�த ேமைலநா��' ெப�யவ�த� உைலயா �ய(சி 
இ+ேற� சி�"ெவளி நாக�க�� ெத+னி�திய நாக�க�� உல5#5! ெத�ய 
வழியி�ைல அ�லவா? இனி இ�த' ெபா
'பைன!"� தமிழக அரசிைன< 
சா��ததா5�. ஆனா� அத(5 ஒ* 5
#கீ� உ9�. எ+ன? இ!"ைறயி+ ெப*� 
ப5தி ம!திய அரசா?க!தி� இ*'ப"தா+. அதனால+ேறா ெப�யேகாயி� அைம!த 
இராசராச+ உ*F< சிைலைய! தமிழக அரK வி*�பிB� அவ+ அைம!த 
அ#ேகாயிேலேய ைவ#க �1யாத ச?கடமான நிைல உ9டாகி+ற". மாநில 
Kயா�சி ேகா*� தமிழக அரK, �தலி� இதி� Kயா�சி ேகா� இ!"ைறைய 
�(
� தனதா#கி# ெகா�ள� ேவ9��. 
 
தமிழக அரசி+கீ: இ!"ைற வ*வத(5 அ1'பைட ஒ+
9�. வரலா(
 
அ1'பைட#5�ய க�ெவ��#க� ெப*�பா3� ேகாயி�களி� உ�ளன. 
ேகாயி�கேளா மாநில ஆ�சியி� உ�ளன. எனேவ, அவ(ைற' ப(றி எ@� 
ஆ-.கJ� இ�த அரK#ேக உ�ைமயாக இ*!த�தாேன �ைற. ேவ9�மாயி+ 
இ!"ைற வளர ம!திய அரசிட� மானிய� ெபறலா�. இ!"ைற#ெகனேவ 
தனியைம<சக�� ஆ-வக��Fட அைம#கலா�. இ!"ைற தமிழ� வா:ைவ 
உல5#5 உண�!த மிகமிக இ+றியைமயாத". இ+ைறய தமிழக அரசா?க�� 
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இ�த உ9ைமைய அறியாத அரசா?க� அ+
. அறி�த" எ+ற அ1'பைடயிேலேய 
இ�த ேவ9�ேகாைள அவ�கJ#5 வி�#கிேற+. எனேவ, விைரவி� இ�த! 
"ைறயிைன மாநில அரK#5# ெகா9�வ*வேதா�, இத+ வள�<சி#5 ேவ91ய 
அைன!ைத7� தளரா" ெச-ய ேவ9�ெமன# ேக��# ெகா�கிேற+. 
வள�<சி#5 ேவ91ய அைன!ைத7� தளரா" ெச-ய ேவ9�ெமன# ேக��# 
ெகா�கிேற+. 
 
காGசிைய! தைலநகராக# ெகா9� ஆ9டா�க� எ+ப" ம
#க �1யாத 
உ9ைம; எனிB�, அவ�க� எ'ேபா" காGசி#5 வ�தா�க� எ+பைத! தி�டமாக 
வைரய
#க �1யவி�ைல. ப�லவ� வா:வி+ இ
தி எ�ைல, அபராஜிதேரா�� 
தமிழக வரலா(றி+ தி*'> ைமயமான தி*'>ற�பிய' ேபாேரா�� 
அ
தியிட#F1ய ெதளி�த நிைல காண'ெபறிB� அவ�த� ெதாட#க எ�ைல 
தி�டமாக வைரய
#க �1யாததாகேவ உ�ள". இதனாேலேய இர9டா� 
C(றா91+ ெதாட#க!திேலா �த� C(றா91+ இ
தியிேலா வா:�த 
ெதா9ைடமா+ இள�திைரயைன இவ�க� �+ேனா#கி# ெகா9� 
இட�'ப�கி+றன�. எனிB�, இவ�கJைடய ஆ-வி+ப1 இவ�க� வட#கி*�" 
வ�தவ� எ+ப"�, அவ*� �தலாவதாக# காGசியி� ஆ9டவ+ ப'பேதவ+ 
எ+ப"�, அ�மரபி� ஒ*வனான விf8 ேகாபேன வடநா��' ெப*ேவ�தனாகிய 
ச�!திர5'தனி+ அலகாபா! `ணி� 5றி#க'ெப(றவ+ எ+ப"� ெதளிவாக 
விள?5கி+றன. இ�த வழியி� நி+ேற ப�லவ� காGசியி� காg+றிய 
வரலா(ைற# கா9ேபா�. 
 
இ'ப�லவ�, சாதவாகன' ேபரரசி+ கீ: இ*�த காGசிைய< சா��த நா�1ைன 
அவ�கJ#5' பிற5 ைக'ப(றி ஆள!ெதாட?கின� எ+
 >"ைவ "'பேர அவ�க� 
விள#கி7�ளா�க�. (History and the institutions of Pallavas Ed. 1924-by C.S.Subramania Iyer-P.6) 
 
ேவ(
 நில!தவ� தமி:நா�1� அைலயைலயாக' >க ேந��த நா�� 
நிைலயிைன7� கால< hழைல7� ேமேல க9ேடா�. அேத கால!தி�தா+ 
அ9ைட நாடாகிய ஆ�திர!தி� சாதவாகன' ேபரரK வ3.(றதாக 
ஆ#க'ெப(றி*�த". அவ*ட+ ஒ�1ேயா அட?கிேயா, ேவ
 வைகயாேலா 
வடகிழ#கி3� ெத+ேம(கி3� ேம(கி3� ஏற#5ைறய அேத கால!தி�தா+ 
பைடெய�!" வ�" வடப5திைய ெவ(றி ெகா9� ஆ9டன� எ+
�, 
சாதவாகனேரா அவ�த� ஆைணவழி< சி(றரசேரா அவ�கைள வட#ேக ெந*#க, 
அவ�க� ேம3� ெத(ேக ெச+
 பா91ய� நா�ைட# ைக#ெகா9� நா�� 
நிைலைய மா(றின� எ+
 அறிகிேறா�. அVவா
 அவ�க� ெத(5 ேநா#கி< 
ெச�ல# காரணமானவ�கைள' ப�லவ� என# ெகா�ள� ெபா*!தமா5�. தி*. 
கி*fணசாமி ஐய?கா� அவ�க� அ'ப�லவைர வடெமாழி' ப�லவ� என# 
5றி'ப�. (Pailavas of Kanchi - Gopalan p.XXII) பிராகி*த' ப�லவ� என# ெகா�ள3� 
தவறி�ைல. வள��"�ள சாதவாகன' ேபரரசி+ கீ: இ*�த வார?க� 
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காேக!திய*� ேமைல நா��# க?க*� ஆ�திர எ�ைலயி� இ*�த ப�லவ*� 
த!த� ஆைணைய வ3'ப�!தி# ெகா�ள' பல வைகயி� �ய+
 ஓரள. ெவ(றி 
ெபறேவ தா+ சாதவாகன' ேபரரK� தள�<சி7றலாயி(
. அட?கிய சி
சி
 
ெதா5தியினராகி அவ�வழி ஆ?கா?ேக சி(றரச�களாக.� எ�ைல# 
காவல�களாக.� இ*�த அரச பர�பைரயின*� அவைர< சா��தவ*� ெம�ல! 
தைல`#கி! தனி ஆ�சி அைம#க! ெதாட?கின�. அ�த வழியிேலதா+ ெந�g�, 
59i� ஆகியவ(ைற ஒ�1ேயா அவ(றி+ ேம� ப5திைய ஒ�1ேயா வா:�த 
இ�த மரபின� த� எ�ைலைய வி�வா#கி# ெகா9� தா:�தி*�த ெத(5' 
ப5திைய ேநா#கி, கா� அட��த ெதா9ைட ம9டல' ப5திைய# ைக'ப(றி, 
ேவ?கட!தி� வா:�தி*�த '>�லி'யி+ மரபின� �த�வைர ெவ+
, கா� ெகா+
 
நாடா#கி# காடவ�, கா� ெவ�1 எ+ற ப�ட?கைள' ெப(
, இ
தியாக# 
காGசிைய7� ப(றி ஆள! ெதாட?கின� என# ெகா�ள� ேவ9��. எனேவதா+ 
இவ�த� பிராகி*த# க�ெவ��#க� ெந�g�' ப5தியி3� பிற வட#5' 
ப5திகளி3� இ*#கி+றன என வரலா(
 அறிஞ�க� கா��கி+றன�. 
இதனாேலேய பி+ வ�த பல ம+ன�த� ப�லவ�, ம(றவ� - க�ெவ��#களி� 
காGசிைய' 'ப�லேவ�திர>�' என# 5றி!"�ளன�. ஏற#5ைறய இ�த# கால� கி.பி. 
T+றா� C(றா91� �த( ப5தியாக இ*#கலா� என# ெகா�Jவதி� 
தவறி�ைல. ெதா9ைடமா+ இள�திைரயB#5 ஒ* C(றா9�#5' பி+ கள'பிர� 
�தலிேயா� ஒ�?கிய இ�த நாளிேல ப�லவ� காGசி7� >5�தன� எ+
 
ெகா�ள� ெபா*�"வதா5� (Meenakshi P-2). 
 
இ�த �த( ப�லவைன' ப(றி ேக.வி.K'பரமணிய ஐய� அவ�க� தம" 
'பழ�த#கண!தி� வரலா(
# கா�சிக�' (Historical Sketches of Deccan) எ+ற Cலி+ 
இர9டா� ப5தியி� இர9டா� ப�லவ�த� மரபி+ ேதா(ற!ைத# 5றி#5�ேபா" 
ெதளிவாக# கா�17�ளைம ஈ9� எ9ண!த#க". 
 
இ�த விள#க!தி+ வழி ப�லவ� யா� எ+ற உ9ைம தி�டவ�டமாக! ெதளி. 
ெப(
வி�ட". ேம3� இவர" Cலி+ �த(ப5தியிேலேய (1971இ� 
ெவளியிட'ெப(ற") ப�லவ� வட#5! திைசயி� யா� யா*ட+ எVெவVவா
 
இைண�"� பிண#5(
� ேவ
ப��� மா
ப��� ெம�ல! ெத(5 ேநா#கி 
வ�தன� எ+பைத விள#கி7�, அவ�த� சமய�, ெமாழி �தலியவ(ைற' ப(றி! 
ெதா��� கா�17�ளா�. (Section II Pallavas P.15) அவ�த� எ@!" ம!திய இ�திய 
எ@!" எ+ற ெகா�ைகைய7� அதைன அவ�க� �த+ �தலி� காGசியி� 
வா:�த கால!தி� க�ெவ��#களி� பய+ப�!தின� எ+பதைன7� žன யா!தி�க� 
(Beats Si Yu Ki P.226) "ைணெகா9�� டா#ட� ப�ன� (Dr.Burnall) "ைணெகா9�� 
கா�17�ளன�. இவ(றா� ப�லவ� வட நா�1� �ைள!ெத@�த ஒ* மரபின� 
என# ெகா�Jதேல ெபா*!தமானதா5�. 
 
இVவா
 வடநா�� எ�ைலயிலி*�" ெம�ல ெம�ல# காGசியி� வ�" ஆ9ட 
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ப�லவ ம+ன�கைள' ப(றிய ஆ-விைன' பல அறிஞ�க� இ�த C(றா91+ 
ெதாட#க!தி� ந+5 ெச-"�ளன�. அVவாரா-<சிகளி+ வழிேய பல C�கJ� 
ெவளிவ�"�ளன. அவ(
� அவ�க� ப�லவ�கைள' பிராகி*த' ப�லவ�க� 
என.� வடெமாழி அ�ல" சமKகி*த' ப�லவ� என.� பி(கால!தவைர! 
தமி:'ப�லவ� என.� பி�!"�ளன�. அவரவ� க�ெவ��#களி� அைம�த 
ெமாழிகளி+ அ1'பைடயி� இ'ெபய�க� அைம�தன. இ�த' பர�பைரயின� 
ெதாட��" த�ைத வழி மக+ என வ�"�ளன� எ+
� இைடயிைடேய சில 
சி#க�க� எ@�"�ளன. அவ(
� ஒ+
 பி(கால' ப�லவ*� இர9டா� 
பரேமKவரB#5' பிற5 ந�திவ�ம' ப�லவ ம+ன+ ப�ட!"#5 வ�த 
வரலாறா5�. பரேமKவரB#5' பர�பைர அ(ற காரண!தாேலா அ+றி! த#கவ� 
இ�லாத காரண!தாேலா ம#க� மா(
வ�' ப�லவ� மரபிேல ஒ*வைர! 
ேதடேவ91 வ�த". ப�லவ� வரலா(றி� இ�த �ைற ஒ* சிற�த விள#கமாக 
அைமகி+ற". பரேம<Kர+ தன#5' பி+ இ+னா� எ+
 எ@தி ைவ!தானா 
இ�ைலயா எ+
 ெசா�ல �1யா". அ�ல" அவB#5'பி+ அவBைடய உ�ைம 
ம#க� அரேச(க! த#கவ� இ�ைலயா எ+
� ெத�யவி�ைல. ஆனா� ப�லவ 
ம+னைன ம#க� வி*�பி ஏ(ற நிைலதா+ ேநா#க!த#க". ம+ன� ஆ�சி மர> 
இ*�த ேபாதி3�, நா�1� அரசி+றி நிைல5ைல�தேபா" ம#க� த� ம+னைர! 
ேத��ெத�!த �ைறயிைன நம#5 இVவரலா
 ெத�ய# கா��கிறத+ேறா? ேசாழ+ 
க�கா� ெப*வள!தா+ ஆ�சி#5 வ�ததாக< ச?க கால< ெச-தி நம#5# F
� 
வைகயி� இ�த வரலா
� அைமகி+ற". ந�திவ�ம+ த�ைதயாகிய 
இரணியவ�மB� அவ*ைடய �த� T+
 ம#கJ� ஆ�சி' ெபா
'ைப ஏ(க 
ம
!த அேதேவைளயி�, ப+னிர9� வயேத நிர�பிய ந�திவ�ம+ வி*�பி ஏ(
 
ெவ(றி க9ட சிற'> ப�லவ� வரலா(றி� சிற�த ப5தியா5�. அவBைடய 
ெசய�திறேன ப�லவ� மரபிைன நா�1� ேம3� ஒ* C(றா91(5 வாழ 
ைவ!த". இVவரலா(ைற! தி*. ேகாபால+ அவ�க� 'Dynamic Revolution' எ+ற 
தைல'பி� கா�17�ளைம பாரா�ட(5�ய". 
 
சி�மவிf8.#5 �+ காGசிைய! தைலநகராக# ெகா9ட ப�லவ� �ைற 
�ைறயாக ஆ9ட மர> ெநறி நம#5 இ+B� கிைட#கவி�ைல. ஆறா� 
C(றா91+ இ
தியி� ஆ9ட சி�மவிf8.#5 �+ Kமா� T+
 
C(றா9�க� ஆ9ட அ�த மரபின�+ வ�ைசைய ந�மா� �(
� உணர 
�1யவி�ைல. அவ�கேள ெதாட��" அ�த C(றா9�களி� காGசிைய! 
தைலநகராக# ெகா9� ஆ9டா�களா அ+றி ேவ(
 ேவ�த�களா� அ1#க1 
இைடய�ீ(
 இட� மாற ஆ9� வ�" மீ9�� மீ9�� தைலெய�!தா�களா 
எ+பதைன< சிற�த வரலா(றாள*� ஆ-�" உணர�1யவி�ைல. அ#கால!திய 
க�ெவ��#கேளா இல#கிய?கேளா பிற நாணய?க� �தலியனேவா வரலா(
 
அ1'பைட' ெபா*�கைள வைக'ப�!"� வைகயி� நம#5# கிைட#கவி�ைல. 
எனிB� ப�லவ� மர> T+
 C(றா91(5� இைடயி� ெதாட?கி ஒ+பதா� 
C(றா91+ இைடவைரயி� காGசியி� எ�ைலயி� ெதாட��" நி+ற" 
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எ+பதைன யா*� ம
#கவி�ைல. ஆயிB�, இைட#கால!தி� ேசாழ� 
தைல`#கினா�கேளா என எ9ண ேவ917�ள". அதைன' பி+ன�# கா9ேபா�. 
 
இ�த ஆ
 C(றா9�களி� காGசியி� ஆ9ட ம+ன� வரலாேற ப�லவ� 
வரலாறாக அைமகி+ற". அ#கால ம+ன� வ�ைசயிைன7� ஆ9ட 
வைகயிைன7� பிறவ(ைற7� பல வரலா(றறிஞ�க� விள#கமாக# கா�1< 
ெச+
�ளன�. எனேவ, அவ(ைற மீ9�� நா+ இ?ேக கா�ட வி*�பவி�ைல. 
எனிB� ஒ*சில அ1'பைடகைள ம��� ெதா��# கா�1வி�� ேமேல ெச�ல 
நிைன#கி+ேற+. 
 
�த( ப�லவராகிய பிராகி*த' ப�லவ� ஆ�சி காGசியி� ம��ம+றி அத(5 
வட#ேக7� கி*fைண ஆ(ற?கைர வைரயி3� பரவி இ*�தெத+ப" ெதளி.. 
அவ�த� க�ெவ��#கJ� ப�டய?கJ� ஆ�திர நா�1� உ�ளைம அறிகிேறா�. 
அவ*� ஒ*வனாகிய விf8ேகாபைனேய ச�!திர5'தனி+ அலகாபா!"# 
க�ெவ�� கி*fைண ஆ(ற?கைரயி� ஆ�சி ெச-த ப�லவ+ என# 5றி#கிற". 
அVவிf8 ேகாப+ நா+கா� C(றா91+ இைட#கால!தவ+. அவB#5 �+ 
ப'பேதவ+ சிவXக�த வ�ம+, அ?5ர+, வ Hரவ�ம+ எ+ற நா+5 �த( ப�லவ� 
ஆ9டதாக# 5றி#கி+றன�. ப'பேதவேன �த+ �த� காGசிைய! 
தைலநகரா#கி# ெகா9ட ப�லவனாவ+. இள�திைரயB#5# 5ைற�த" 70 அ�ல" 
80 அ�ல" 100 ஆ9�க� கழி�" இ�நிக:<சி நிக:�தி*#கலா�. அ�த 
இைட#காலேம �+ க9ட கள'பிர� ஆ�சி# காலமாக இ*�தி*#கலா�. இவ�க� 
கால!திேலேய ேகாயி�கJ#5! தான� வழ?கிய மர>� அவ(ைற# க�ெவ�1� 
5றி#5� மர>� உ9டாகிவி�டன. இ#கால!திய ஆ�சி�ைற, ம#க� வா:#ைக 
ெநறி �தலியைவ ப(றிய தகவ� ஒ+
� தி�டமாக நம#5# கிைட#கவி�ைல. 
எனேவதா+ இ#கால!ைத இ*9ட கால� என# ெகா9டன� ேபா3�. 
இ#கால!ைத# ேகாபால+ அவ�க� கி.பி. 200 �த� 350 வைர என# ெகா�கி+றன�. 
 
அ�!" வ*� சமXகி*த' ப�லவ� கால!ைத அவ� கி.பி. 350 �த� 600 என# 
கண#கி�வ�. கி.பி. 600-இ� மேக�திர+ ப�டேமறிய பி+ ப�லவ� த� ெதளி�த 
வரலாேற நம#5# கிைட#கிறத+ேறா! 
 
சமXகி*த' ப�லவ� ஆ�சியி� �ைறயாக யா� பி+ யா� வ�தா� எ+ப" 
காண�1யாத ஒ+றாக உ�ள". எனிB�, அ#கால!திய க�ெவ��, ெச'ேப� 
�தலியவ(றா3� பிற pக?களா3� விf8ேகாப+ ெதாட?கி மேக�திர+ 
த�ைதயாகிய சி�மவிf8 வைரயி� 19 அரச�கைள �ைற'ப�!தி7�ளன�. 
இ#கால!திேல7� ம(ெறா* நாக க+னிைகயி+ மகB� அவ+ மக+ வழி அரK� 
5றி#க' ெப
கி+ற". (Gopalan's Pallavas P.51 & 62) நா� �+னேர அ"ப(றி ஆ-�" 
தி�டமான �1ைவ# Fறிவி�டைமயி+ மீ9�� அ"ப(றி ஆராய ேவ9டா. 
தி*.எK.ேக. ஐய?கா� அவ�கJ� ந�லேவைள இ�த நாகக+னிைய< 
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சாதவாகன�களி+ கீ:'ப�ட ஒ* சி(றரச� பர�பைரேயா� சா�!தி# Fறி7�ளா�. 
 
�த( ப�லவ� கால!ைத' ேபா+ேற இ#கால!தி3� உ9டான க�ெவ��, 
ெச'ேப� ேபா+றைவ அவ�த� ஆ�சிைய நம#5' ெப*�"ைண >�யவி�ைல. 
இ#க�ெவ��, ெச'ேப�கைள' ப(றி7� அைவ த*� ெபா*�க� ப(றி7� 
�+னேர பல� ஆ-�" ெவளியி���ளன�. இவ(றி+ வழி எ!தைனேயா வைகயி� 
அரச� வ�ைசைய# கா��� நிைலயிைன7� ந�மா� இவ�க� த� மரபிைன' 
பிரமேதவனிட!திலி*�" வ�ததாக# Fறி# ெகா�வதைன7� அறிகிேறா�. அ�த 
மரபி� ப�லவ+ எ+ற ெபய*டேனேய ஒ* ம+னவ+ இ*�ததாக.� 
கா9கி+ேறா�. (Vayalur list Ep.Ind. Vol XVIII P.151). 
 
இ�மரபி� 5மாரவிf8 I & II, க�தவ�ம+ I & II விf8ேகாப+ (அலகாபா! 
க�ெவ�1� உ�ளவ+ அ�ல+) சி�மவ�ம+, ந�திவ�ம+ ேபா+ேறா� 
�#கியமானவ�களாகி+றன�. இவ�கJ#5 இைடயி� ஓ� இைடெவளி இ*�" 
ேசாழ� தைல`#கினா�கேளா எ+ற ஐய�� எழ இட�9�. (Ancient History of Nellore 

By Venkiah - Gopalan Pallavas PP.63 and 64) இ#க*!ைத< சில� ம
#க நிைன!தா3� 
இதி3� நியாய� உ9� எ+
 ெகா�ள ந� தமிழக நிைல இட� ெகா�#கி+ற". 
'எ9ேதா� �#க9 ஈச(5 எழி� மாட� எ@ப" ெச-ேதா+' எ+
 ஆ:வாரா� 
ேபா(ற' ெப
பவ*� >ராண வரலா(றி� ஏ(ற? ெகா9டவ*மாகிய 
ேகா<ெச?கணா+ எ+B� ேகா<ெச?க� ேசாழ நாயனா� இ#கால!தி� 
வா:�தவராத� ேவ9��. அவ� தி*வாைன#காவி� இைறவைன வழிப�ட 
தவ!தா� ம+னனாகி அVவிைறவB#5! தமி: நா�1� ெப*?ேகாயி� 
எ�!தவ+ என நா��< சமய வரலா
 F
கிற". அவ+ கால!தி� எ@�த 
ேகாயி�கைள7� அவ(ைற ஒ�1 எ@�த பிற ேகாயி�கைள7� பி+ மேக�திர+, 
நரசி?க+ கால!தி� வா:�த அ'ப*� ச�ப�த*� ைவணவ ஆ:வா� ஆகிய 
தி*ம?ைகயா:வா*� பா1' பரவி7�ளன�. காGசிைய உ�ளி�ட பர�த 
தமி:நா�1� அவ+ இ!தைன வி�வாக< சமய' பணி ெச-தா+ எ+றா� அ" 
ேவ(
< சமய!ைத< சா��த ப�லவ� ஆ�சியி� இ*�தி*#க �1யா". 
தி*.ெவ?ைகயா அவ�க� 5றி'பி�வ" ேபா+
, ஓ�* தைல�ைறக� ப�லவ� 
காGசிைய வி��, ெந�g�� த� காg+றி இ*�த நாளிேலதா+ ேசாழ+ 
ேகா<ெச?கணா+ ைசவ, ைவணவ' ெப*?ேகாயி�கைள# க�1 �1!தி*#க 
ேவ9��. ப�லவ� பல� இ�ைலயாகேவ அவர" சமய!ைத< சா��ேதா*� த�#க 
�1யாத நிைலயி� தள��தி*'ப�. 
 
எனிB�, ம
ப17� அ'ப�லவ� ைக ேமேலா?கிய கால!தி� >திதாக எ@�த 
ெப*?ேகாயி�கைள# க9ட சமண�கJ� அவ�க� வழிநி+ற ஆறா� 
C(றா91+ ப�லவ ம+ன�கJ� நா�� ம#க� நிைலயறி�" அவ(ைற! தக�#க 
�1யா" ேபாக, அத(5 மாறாக! த� சமய# ேகாயி�கைள7� மட?கைள7� 
ஊெர?5� க�1< சமண!ைத வள�!தன�. இ�த' ேபாரா�ட!தி+ இ
தி# க�டேம 
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அ'ப� ச�ப�த� வரலா(றி� விள#க' ெப
வ". எனேவ, சமXகி*த' ப�லவ� 
கால!தி� சில கால� அவ�க� தமி:நா�� எ�ைல#5 அ'பா� ெச+றி*�தா�க� 
என.� அ#கால!தி� ேகா<ெச?கணாB� ம(
� ஓ�* ேசாழ*� 
ஆ91*#க#F�� என.� ெகா�வேத ெபா*!தமானதா5�. எனேவ, 
ெவ?ைகயாவி+ F(ைற ம
#5� தி*. ேகாபாலனி+ ஆ-.� (PP. 64-65) இைடயி� 
ேசாழ� ஆ�சி இ*�தி*#க �1யா" எ+
 கா��� �1.� ப�žலைன#5 
உ�யனேவயா�. 
 
இVவள. ெதளிவ(ற நா+5 C(றா9�கJ#5' பிறேக மேக�திரவ�ம+ கி.பி. 
600இ� காGசியி� ப�லவ' ெப*ம+னனாக அ�யைண அம��தா+. அவ+ 
கால�ெதா�� அபராசித+ கால� வைர (கி.பி.850) Kமா� இர9டைர 
C(றா9�#கால!தி� தமிழக வரலா
 ப�லவ� ஆ�சியி� ெதளி�த 
நHேராைடயாக' >"ைம S!த ேசாைலயாக# கா�சி அளி'பைத# கா9கி+ேறா�. 
அ#கால!தி� நா�1� வா:�த ப�லவ' ேபரரKகைள' ப(றி ஆ-வதி3� 
அ#கால!தி� நா�1� இ*�த மா
த�கைளேய காண �1கி+ற". கைட< ச?க 
கால!தி� ெதளி�த தமிழக!ைத# க9ட நம#5 ஏழா� C(றா91� கா8� பல 
மா
த�கJ#5�ப�ட தமிழக!ைத நிைன#5�ேபா" அ�த இைட'ப�ட இ* 
ப�லவ� ஆ�சி#கிைடயி� தமிழக� ெப(ற மா
த�கைள எ9ணாதி*#க 
�17மா? எனேவ, இ�த மா
த�கைள< சிறி" க9� ேமேல ெச�ேவா�. தமி: 
நா�� மர>#5 �(
� மா
ப�ட ம+ன� பர�பைரக� ஆள, �(றி3� மா
ப�ட 
சமய ெநறிகJ�, வா:#ைக �ைறகJ� ெப* வழ#காக ம#களிைடயி� >க, நாேட 
ஏழா� C(றா91+ ெதாட#க!தி� >திய நாெடBமா
 கா�சியளி!த". 
 
ஆ�சி �ைறயி� மா(ற� ெப*�பா+ைமயாக# காண �1யவி�ைல. ஒேர 
பர�பைரயி� த�ைத#5' பி+ மக+ எ+ற மர> கா#க'ெப
கிற". ச?க 
கால#க�கால+ ேபா+ற ப�லவ ம�ல+, ம#க� வி*'ப'ப1 அரசனா5� மர>� 
காண'ெப
கி+ற". அரச�கJ#5 இ*�த அைம<ச� 5@ �தலிய ஐ�ேபராய�� 
பிற hழ�கJ� ெப*�பா3� மா(ற� ெபறாமலி*�தைத7� கா9கி+ேறா�. 
அரச*ட+ அரசிய*� அரசியலி� கல�" பணி>�வைத7� காண �1கிற". 
எனிB�, ப�லவ� கால!தி� சமய� அரசியலி� ப?5 ெகா�வைத# காண 
�1கிற". ச?க கால ம+ன�க� சமய< சா�>ைடயவ�கேள ஆயிB� அரசியலி� 
அ<சமய!திைன' >5!தா", 'ஒ+ேற ேதவ+' எ+ற உண�வி� அைனவ*� 
ஒ+றி#கல�" வா:�" வ�த மரபிைன# காண�1கிற". ஆனா�, ப�லவ� 
கால!திேலா சமயேம �#கிய இட� வகி#க, அரசிய� அ<சமய! தைலவ�கைள 
ஒ�1ேய நைடெப(றதாக# காண �1கிற". மேக�திர+ கால!தி� கா8� 
இ'ெப*மா(ற!"#5# காரண� இைட'ப�ட C(றா9�களி+ மா
த�கேள ஆ5�. 
 
ச?க கால இ
தியிேலேய சமண�� ெபௗ!த�� தமி:நா�1� கா�ெகா9� 
மா(
# க*!"#கைள வள�!தன எ+பைத# கா'பிய?க� வழி அறிய �1கி+ற". 
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அேசாக� கால!திேலேய ெபௗ!த�� இல?ைக வைரயி� ெச+
 அ?ேக ெப*� 
சமயமாக விள?கியதாயிB�, தமிழக ம#களிைட அ" கா� ெகா�ளவி�ைல. ைசவ 
ைவணவ சமய ெநறிகைள7� கட.ளைர7� கா��� வைகயி� எ�த< ச?க 
இல#கிய?கJ� ேவ(
< சமய?கைள< K�டவி�ைல. சமண� �த+ �த� 
சில�பி3�, ெபௗ!த� �த+ �த� மணிேமகைலயி3� ேபச'ப�கி+றன. 
எனிB�, அ�!த இர9� T+
 C(றா9�களி� அைவ இர9�� தமி: 
நா��#ேக உ�ய ைசவ ைவணவ சமய?களி3� ேம�ப�� நி+
 அ#கால 
அரசிய� "ைண ெகா9� ஓ?கி, தம#5�ேளேய மா
ப���, ேபா���� 
இ
தியி� ெபௗ!த� நிைலெகட, 7 ஆ� C(றா91� சமணேம ேமேலா?கி 
நி+றைத# காண �1கிற". இ�த மா(
< சமய' ேபாரா�ட?கJ#5 
இைடயி�தா+ ைசவ�� ைவணவ�� Fட! தம#ேக அ" வைரயி� இ�லா 
வைகயி� பல சட?5கைள7� அவ(ைற வள�#க# ேகாயி�கைள7� 
வி�.ப�!தி# ெகா9டன. எனேவ தா+ அ�த அ1'பைடயி� சமய இல#கிய?க� 
தனியாக வளர ஆர�பி!தன. ச?க இல#கிய!தி� தி*�*கா(
'பைட7� 
ப�பாடலி� சில.� தவி�!" ேவெற?5� இைறவைன �+னி
!தி' பா1' ப�சி� 
ேவ9�� நிைல காண �1யாதத+ேறா? ஆ(
'பைட7� ப�பாட3� Fட# 
கால!தா� பி�தியைவ எ+ப" ஏ(
# ெகா�ள'ப�ட ஒ+
. எனேவ, கடைமயி� 
க*!தி*!தி# கட.� உண�ைவ ெநGசி� நி
வி `ய உ�ள!தா� ம#க� 
ெதா9டா(றிய தமிழக< சமய ெநறி, இ�த' ப�லவ� கால!திேல பல வைகயி� 
மா(ற� ெப(
 ெவ
� >ற#ேகால?கJ� >க@ைர7ேம சமய� எ+ற நிைலயி� 
ஆ#க'ெப(
�ள". இ�த< சமய' ேபாரா�ட!"#5 அ1'பைட# காரண� பிற சமய< 
சா�>ைடய பிற நா�� அரச�கJ� அவ�கJட+ ஆைணயி� ப?5 ெகா9ட பிற 
சமய! தைலவ�கJேமயாவ�. நா� இைவ ப(றி ந+5அறிய �1யாவி�டா3� 
ஏழா� C(றா91+ ெதாட#க!தி� நா� கா8� நா�� ெமாழியிேல7�Fட இ�த' 
ப�லவ� கால� ெப*மா(ற!ைத< ெச-"�ள". ப�லவ� க�ெவ��#கேள இத(5< 
சா+
 பக*�. தமி:நா�1� இ*�" தமி: நா�ைட7�, பிற எ�ைல' 
ப5திகைள7� ஆ9ட ப�லவ�க� தமிழில+றி' பிராகி*த!தி3� 
சமXகி*த!தி3� க�ெவ��#கைள' ெபாறி!தா�க� எ+றா� அ�த ஆ�சியி� 
எ'ப1! தமி: ெமாழி வள��தி*#க �17�? எனிB�, ெபா"ம#கJ� தமிழக!தி+ 
சமய?களாகிய ைசவ ைவணவ ம#கJ� தமி:ெமாழிைய' பல வைகயி� ேபா(றி# 
கா!தன�. அ#கால!தி� வா:�த காைர#கா� அ�ைமயா�, தி*Tல� ேபா+ற 
சமய!தைலவ�கJ� பதிென9கீ:# கண#கி� உ�ள சில C�களி+ ஆசி�ய�கJ� 
தமி: இல#கிய?கைள7� சமய இல#கிய?கைள7� ேபா(றி வள�!தன�. எனிB�, 
அவ�கJ� கால< hழலி3� பிற சமய# ெகா�ைககளி3� ெவ(
 �ைறகளி3� 
த�ைம' பறிெகா�!தவராகேவ கா9கி+றன�. அVவள. ேவகமாக மா(
 
நாக�க�� சமய?கJ� தமி:நா�1� ஊ+ற! ெதாட?கிவி�டன. சில�பி+ 
கால!திேலேய மாடல+ வழிேய ைவதHக சமய!தி+ வள�<சிைய அறிகிேறா�. 
எனேவ, அ�த அ1'பைடயி� ப�லவ� கால!திய சமய இல#கிய?க� 
வள��"�ளன. அ�த இல#கிய?க� `ய தமி: நைடைய வி��' பிற 
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ெமாழிகைள7� பி+ப(றின. சமய�� சாதி7� ேபா�ட! ெதாட?கி அவ(ைற# 
கட.� ெநறி#5 வழிகா��� எ�ைல# க(கெளன# கா��� பாட�கைள# 
கா9கி+ேறா�. எனேவ, இ�த' பிற ெமாழி' ப�லவ� ஆ�சியி� சமய 
அ1'பைடயி� ேவ(
 ெமாழிகJ� ெகா�ைககJ� பரவலாயின. 'ஆ�ய+ க9டா- 
தமிழ+ க9டா-', 'ஆ�ய�� தH�தமி@� ஆயினா+ கா9' எ+
 ஏழா� 
C(றா91+ ெதாட#க!தி� தமி: நா�1+ ஒ* ெமாழி# ெகா�ைக மாறி இ* 
ெமாழி# ெகா�ைக நிைலெபற! ெதாட?கி(
. தமி: ம#க� தமி@#5< சமமாக 
ம(ெறா* ெமாழிைய7� த?க� வா:விைட# ெகா�ள வழி வ5!த கால� 
இ'ப�லவ� காலேமயா5�. இ�த# ெகா�ைகைய! தமிழ�க� ெவ
#கா" ஏ(
# 
ெகா9டைத# க9ட ேவ(
 ெமாழியாள� ஒ* ப1 ேமேல ெச+றன�. அதனா�தா+ 
நா�1� ெமாழி அ1'பைடயி� - அ�த ெமாழிவழி< சாதி அ1'பைடயி� ச9ைடக� 
ேதா+றி இ+
 வைர வள��" வ�"�ளன. இர9�� சம� எ+ற அ'ப� 
ெகா�ைகயிைனேய சமய# க9ெகா9ட+றி ெமாழி# க9 ெகா9� 
ஒ!"#ெகா�ளாத நிைலயி�, ேவ(
 ெமாழியாள� தமிழி3� த� ெமாழிேய 
உய��த" எ+
�, கட.J#5 அ�ெமாழிேய உக�த" எ+
�, அ�ெமாழி 
ேபKேவாேர உய��தவ� எ+
� வாதிட.� ெசய�பட.� ெதாட?கின�. 
இ!ெதாட#க!"#5 வி!தி�ட கால� இ'ப�லவ� காலேம. அதனாேலேய ஆ:�த 
சமய' ப(
�ள ேச#கிழா*�, 'அ�<சைன பா�ேட யா5�: ஆதலா� ம9ேம� 
ந�ைம< ெசா(றமி: பா�க' எ+
 இைறவேன K�தர*#5# க�டைள இ�டதாக' 
பா�வ�. அ'ப*� 'தமிேழா� இைச பாட� மற�தறிேய+' எ+
 பா�கிறா�. எனிB�, 
இ�த' ேபாரா�ட� இ+
� தHரவி�ைல. இ�த ெமாழி' ேபாரா�ட� தH��தால+றி, 
தமி:நா�1� வா:வா� த�ைம! தமிழராக# ெகா9�, தமிேழ சிற�த ெமாழி என# 
கா�1 இைண�" வா:�தால+றி, உ-. இ�ைல. 
 
இைவய+றி< ச�தாய!தி3� எ!தைனேயா மாறா�ட?க� இ'ப�லவ� கால!தி� 
நிக:�தி*'பைத ந�மா� காண �1கி+ற". ம#க� உட� உைழ'>� கடைம7� 
உ�ளைவயாக# ெகா9� 'தம#ெகன வாழா' பிற�#5�யாளராக' வா:�" தா+ 
ெம-�ைம வா:. எ+றி*�த நிைல மாறி, ெவ
� ஆரவார�� மா(
 நிைலகJ� 
ெப*க அவ(றி+ "ைண ெகா9� ேசா�பி வா@� வா:விைன ேம(ெகா9� 
வி�டா�க� எ+
ணர �1கிற". 'பிற'ெபா#5� எ�லா உயி�#5�' எ+ற 
வ�Jவ+ வா#5#5 ஏ(ப வா:�த ச�தாய!தி� சாதிகJ� பிற ேவ
பா�கJ� 
ஆ�சி>�யலாயின. 'ெச-ெதாழி� ேவ(
ைம யா+' எ+ற ேவ
பா� மாறி, பிற'பா� 
ேவ
பா�கா��� காலமாக மாறிய நிைலைய' பா�#கி+ேறா�. K�தர� கால!ேத 
'அ�தண� ேவேறா� அ�தண�# க1ைம யாத� இ�ைல' எ+
 வழ#கா�� அள.#5 
ஒ* சாதி#5 ஒ* நHதி எ+ற ெகா�ைக இ�த �த( ப�லவ� கால!தி� 
வள��த"தா+. அதனாேலதா+ ேச#கிழா� பா��ேபா"Fட, தம" ெப�ய >ராண! 
தைலவ�கைள< சாதிக� 5றி!"#கா��கி+றா�. அ!"ட+ அVவ<சாதி#5 
இ+னி+ன ெதாழி�க� எ+ற ஒ* க��'பா�� உ9டாகி இ*'பதறிகிேறா�. 
எனிB� இ�த< சாதி ேவ(
ைம க(றா� மா�� அதிக ேவ
பா�1ைன# க(பி!" 
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மா
பா�ைட உ9டா#கவி�ைல எ+பைத அ'ப�, ச�ப�த�, 
தி*நHலக9டயா:'பாண� ேபா+றா� வா:விலி*�" அறி�" ெகா�கிேறா�.  
 
ஆ�சி �ைறயி� பல வ� விதி'> �தலியைவ ப(றிய மா(ற?க� சிலவ(ைற 
ந�மா� காண �1கிற". எனிB� பி(கால' ப�லவ�க� கால!தி�தா+ நா�� 
ஆ�சியி+ ந�ல இய�>கைள7� �ைறகைள7� பர#க# கா9கிேறா�. 
தமிழராகேவ ஆன சி�மவிf8வி+ பர�பைரயின� ஓரள. ேவ(
 ம#க� 
வா:வி+ அ1'பைடயி� நி+றா�கேளB�, ெப*�பா3� தமிழ�க� எ+
 த�ைம 
நிைன�", தமி:< ச�தாய ெநறியிேலேய த� அரசியைல7� வா:வியைல7� 
அைம!"# ெகா9டா�க� என# கா9கிேறா�. எனிB� அ�த இ*9ட காலமாகிய 
�(கால' ப�லவ� கால!தி� உ9டான சில ச�தாய மா
த�க� தமி: 
ம#களிட� ேவr+றி நிைல!", இ+றள.� அவ�கைள வி�� நH?காம� 
வா:கி+றன எ+ப" ேத(ற�. இனி இ�த ஆ-விைன வி��' பி(கால' ப�லவ� 
கால வரலா(ைற# கா9ேபா�. 
 
சி�மவிf8வி+ பர�பைரயினராய மேக�திர+ ெதாட?கி இர9டா� பரேமKவர+ 
வைரயி3� ஆ9ட அரச� கால!தி� நா� சமய' ேபாரா�ட?கJ#5 உ�ளாகி! 
ெதளிநிைல ெப(றைம கா9கிேறா�. அத(5 �+ வ�த பல ம+ன� பர�பைரயின� 
சிைத�"� மாறி7� பிற:�"� உழ�"� தமி: ம#கேளா� த�ைம7� உற. 
ப�!தி# ெகா9�, தமிழராகேவ மாறிவி�டன�. அவ�த� பர�பைரயின� இ+
� 
அ�மர>' ெபய�கைள< சிைத�"� உற:�"� ெகாள#ெகா9� �(றிய 
தமிழ�களாக மாறிவி�டன�. அ'ப1ேய ஏழா� C(றா91+ ெதாட#க!தி� மாறிய 
ப�லவ*� தமி: உண�. ெப(
! தமி:< ச�தாய வள�<சி#5 ஏ(ற பல 
ெசய�கைள< ெச-தா�க� என# கா9கிேறா�. இர9டா� பரேம<KரB#5 அ�!" 
வ�த இரணியவ�மனி+ பர�பைரயினரான ந�திவ�ம' ப�லவ+ ெதாட?கி 
அபராஜித+ வைரயி� நா�ைட ஆ9ட வரலா
 ெதளி�த நHேராைட ேபா+ேற 
அைமகி+ற". எனேவ, அ#கால எ�ைலயிலைம�த அரச�கைள! தனி!தனியாக 
எ�!" ஆ-வேதா அ+றி< ெசய�கைள அ
தியி�வேதா ஈ9�! ேதைவ 
இ�ைலெயன எ98கிேற+. அவ�கைள' ப(றி எ�லா� �+ ஆ-�த வரலா(
 
அறிஞ�க� ந+5 விள#கி7�ளா�க�. எனேவ, அ�த உ9ைமகைள நாB� இ?ேக 
தி*'பி< ெசா�வ" ேதைவய(ற". 
 
இ'ப�லவ� கால!"#5� �(கால' ப�லவ� கால!"#5� உ�ள ஒ(
ைம 
ேவ(
ைமகைள# க9� இ'ப�லவ� கால!திய ச�தாய வரலா(றிைன ஓரள. 
விள#கி# கா�1 எ+ பணிைய �1!"# ெகா�ள நிைன#கிேற+. அ#கால!திய 
சமய�, இல#கிய�, கைல ஆகியைவ' ப(றி ஆராய! தனி!தனியாக அறிஞ�த� 
F�ட?க� இ+
 நைடெப
கி+றைமயி+ அவ(
� >5�" "*வி ஆராய 
ேவ91ய ேதைவ7� இ�ைல எ+
 க*"கிேற+. எனேவ, ேம(ேபா#காக' 
ப�லவ� கால வரலா
 நம#5# கா��� ஒ*சில உ9ைமகைள# க9� அவ(றா� 
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தமி:நா� ெப(ற பய+கைள7� மா
த�கைள7� பிறவ(ைற7� கா�ட� 
ேபா"மானதா5�. 
 
தமி:நா�1� �த( ப�லவ� ஆ�சி மா(ற?கைள< ெச-த" எ+றா� பி(கால' 
ப�லவ� ஆ�சி அ�மா(ற?கைள மா(றி, நிைல!த பல பணிகைள7� ெச-"�ள". 
மேக�திர+ சமண சமய!திலி*�" ைசவ சமய!"#5 மாறிய உடேன நா�1� 
ெப*?கிள�<சி உ9டாயி(
. சி�மவிf8வாகிய அவ+ த�ைதயி+ ெபயைர 
ஒ�1 அவைன ைவணவ சமய!ைத< சா��தவனாக# FறிB� அ" 
ஆரா-த(5�ய". அ'ப1ேய அவ+ மகனான நரசி�ம+ கால!தி� அ#கால' 
பா91ய நா�1� உ�J#5� >ைக�தி*�த ெப*?கிள�<சி F+பா91யBைடய 
சமய மா(ற!தா� ெவளிேய கிள��ெத@�" நா�1� ெப* மா(ற!ைத 
உ9டா#கி(
. ஒ* நா�� ம#களி+ அ1'பைட' ப9பா�1(5 மா
ப�ட எ�த# 
ெகா�ைக7�, அVவ'ேபா" ஆைண அளி!த�, பிறவைக உதவிக� 
�தலியவ(றா� ஓ?5வ" ேபால# காண'ப1B�, கால ெவ�ள!தி� எதி�நி(கா" 
மைற7� எ+பைத!தா+ இ�த ஏழா� C(றா91+ வரலா
 கா��கி+ற". இ�த 
உ9ைம உண��தைமயா�தா+ ேமைலநா�1லி*�" தமிழக!தி� த� சமய� 
பர'பவ�த பாதி�க� த�ைம நைட, உைட, பாவைனகளா� ம��� அ+றி' ெபய�, 
வாழிட� ஆகிய பிற வைககளா3� தமிழராகேவ மா(றி# ெகா9டன�. வரலா
 
உண�!"� இ�த உ9ைமைய இ+B� சில� நா�1� >��" 
ெகா�ளாைமயாேலதா+ இ+B� பல ச9ைடகJ� மா
பா�கJ� 
நிக:�"ெகா9ேட இ*#கி+றன. 
 
ப�லவ� கால!தி� சமய மா
பா� உ9டானைம உ9ைமேய யாயிB� 
அ�மா
பா� ேவ
பாட(ற ச?க கால< சமய ெநறியிைன வழ?க! தவறிவி�ட". 
ைவதிக!ேதா� பிைண�த பிறிெதா* கலைவ< சமயேம தமிழக!தி� கா� 
ெகா9ட". அ!"ட+ >"'>" விதமான கட.ள*� வழிப� �ைறகJ� >5�தன. 
விநாயக� வண#க� இ#கால!தி� ஏ(ப�டேதயா5�. ைசவ சமய!தி� ஆ:�த 
ப(
# ெகா9டவராகிய பரGேசாதியா� வாதாபிைய ெவ+
 அ?கி*�தவ(
� பல 
ெபா*�கைள# ெகா9� வ�தைம ேபா+
 பி�ைளயாைர7� உட+ ெகா9� 
வ�தா�. அதனாேலேய 'வாதாபி கணபதி� பேஜ' எ+ற வண#க' பாட3� 
உ*வாயி(
. விநாயக� வழிபா� இ+
� ேமைல< சாJ#கிய� ஆ9ட மரா�1ய' 
ப5திகளி3� ப�பாயி3� பிறவிட?களி3� மிக< சிற�த �ைறயி� வி��த 
வைகயி� ெகா9டாட' ெப
வதறிகிேறா�. 
 
பரGேசாதியா� விநாயகைர ஏ+ ெகா9� வ�தா�? அதைன அரச மர!தி+ கீ: ஏ+ 
நி
வினா�? அரச மர!"#5� விநாயக*#5� உ�ள ெதாட�> எ+ன? ெபௗ!த 
சமய# கால!திேல தமி:நா�1� >!த� அ*ளாளராக அ1'பைடயான 
அரசமர!த1யி� அவ*ைடய ேப**வ?கைள நி
!தி வழிப�டன�. அ�!" வ�த 
சமண�கJ� த� சமய! தைலவ�கைள ம#க� மனமறி�", அேத நிழலி� நி
வி 
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வழிப�1*#க#F��. அேசா5� அவ*#5 அ*�"ைணயாக அைம�தத+ேறா?அேத 
ேவைளயி� வாதாபியி� விநாயக�+ ேப**ைவ# க9ட பரGேசாதியா� இ�த 
விநாயக� ேப**ைவ அரச மர!தி+ கீ: நி
!தி+ ம#க� மன நிைற. ெப
வ� 
என# கணி!" இ?ேக ெகா9� நி
விவி�டா�. ம#க� அ+
 மன நிைற. 
ெப(றேதா�, எ+
� அVவிநாயகைரேய �த� வழிப� கட.ளாக.� 
ெகா9�வி�டன�. எனேவ, பரGேசாதியா� அரசிய� ெவ(றி ம��ம+றி! த� 
சமய# ெகா�ைகயி3� ெவ(றி ெப(
வி�டா� எ+பைத இVவரலா
 கா��கிற". 
இ'பி�ைளயாைர' ப(றி! தமி: இல#கிய!திேலேய �த+ �த� பரGேசாதியா�+ 
கால!தவரான ஞானச�ப�த�தா� பா�கி+றா�. 
 
இVவா
 சமய அ1'பைடயி� எ!தைனேயா மா(ற?க� நைடெப(றன. அவ(
� 
ெப*�பாலான இ+றள.� வா:கி+றன. கைல7லகி� பி(கால' ப�லவ� ெச-த 
>ர�சி ெப*� >ர�சிேய ஆ5�. யா*� நிைன!தறியா வைகயி� 
5ைக#ேகாயி�கைள' பலவைகயி� வள�!" க(ேகாயி�கைள அைம!" 
அ#ேகாயி�களி� நிைலயான க�ெவ��#கைள7� எ@தி, உலக' >க: ெப(
 
வி�டா�க�. தமி: நா�1� �த+ �த� க�ெவ��#கைள7� ெச'ேப�கைள7� 
உ9டா#கி வரலா(
#5 வழி ேகாலிய ெப*ைம இ'ப�லவைரேய சா��ததா5�. 
எனேவ, தமிழக!தி+ ெதளி�த வரலா(
#5 அ1'பைட வ5!த இ'ப�லவைர நா� 
எ+ெற+
� ேபா(ற# கடைம'ப�டவராகி+ேறா�. 
 
கைல உலகி� இவ�க� ெச-த மா(ற?க�தா� எ!தைன! வ9ண# கலைவக� 
ஆயிர� ஆ9�க� கழியிB�அழியாதி*#5� வைகயி� அைம!"! தH�1ய 
சி!திர?கைள இ+
� ேபா(
கிேறா�. மாம�ல>ர!தி+ எழி� மி5�த சி(ப?கைள 
எ�நா�டவ*� ைவ!த க9 வா?கா" பா�#5� ஒ* நிைலயிைன# கா9கிேறா�. 
கயிைலயி+ கா�சிைய7� ைவ59ட!தி+ கா�சிைய7� காGசியி� 
அைம!தேதா�, அ#ேகாயி�களி� எ+
� க9� மகி@� சி!திர# கா�சிகைள7� 
வரலா(
# கா�சிகைள7� வ1!த ப�லவ� திற+ ேபா(ற(5�யதா5�. ப�லவ 
ம�ல+ ஆ�சி#5 வ�த வரலா(ைற ைவ5�த' ெப*மா� ேகாயி� Kவ�க� 
அ�லேவா இ+
� ந�ேமா� ேபசி விள#கி#ெகா91*#கி+றன. 'க�3� 
ெசா�லாேதா கவி' எ+ற பா�1+ அ17� இவ�த� வ1!ெத�!த 
க�ெவ��#கைள' ப(றி எ@�த அ1யாகவ+ேறா ெகா�ளேவ9��. ப�லவ� 
ெச+ற இடெம�லா� அவ�த� ைகவ9ண!திறB� அ!திற+ வள�<சி அைட�த 
வைக7� ெகா9ட+ேறா இ+ைறய வரலா(றாசி�ய�க� அவரவ� கால!ைத7� 
அ#கால!ைத ஒ�1ய நா�� வரலா(ைற7� கண#கி�கிறா�க�? இ'ப1 ஒேர 
சமய!தி� கைலைய7� வரலா(ைற7� பிைண!" வள�!த அவ�த� ெப*ைமைய 
ேபசாதி*#க �17மா? 
 
பி(கால' ப�லவ� கால!தி� தமி: இல#கிய�� இல#கண�� ந+5 வள��தன 
என# ெகா�ளலா�. 'ந�தி கல�பக!தா� மா9ட கைத நாடறி7�' எ+ற மர> 
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வா#கிய'ப1 ந�திவ�மனி+ தமி: உண�ைவ உல5 ந+5ண��"�ள". இ+
 
வைரயி� வா:�" சிற�தனவாக' ேபா(ற'ப�� ைசவ இல#கிய?களி� ஏ@ 
அ�ல" எ��! தி*�ைறகJ� ைவணவ நாலாயிர!தி+ ெப*�ப5திகJ� 
இ#கால!தி� எ@�தனவ+ேறா? இதனால+ேறா அ! ெத-வ ெநறி பா�� 
இல#கிய!தி� ப�லவ� இட� ெப(
< சாகாவர� ெப(
 வா:கி+றன�. 
ப�லவ*#5 மா
ப�டவைர! த� இைறவ+ ம
#க� ெச-" ப�லவைர வாழ 
ைவ#க ேவ9�� எ+ற உண�ைவ< K�தர�, 
 
"உ�ைமயா� ப�லவ�#5! திைரெகாடா 
ம+னவைர ம
#க� ெச-7� 
ெப*ைமயா� >லிp� சி(ற�பல!ெத� 
ெப*மாைன' ெப(றா ம+ேற" 
 
என' பா1 இைறவ+ ப�லவ� வாழ வழி வ5!தவ+ எ+பைத# 
கா��கி+றார+ேறா? 'பாr� ப�லவs� மதி(காGசி' எ+
 ேதவார அ1யவ�க� 
காGசிைய நிைன#5�ேபாேத அெதா9ைட நா�ைட' பல வைகயி� ெச'ப� ெச-த 
அேத ேவைளயி� அ!தி*!த' பணிகJ#ெக�லா� பல வ�கைள7� இ�� வh� 
ெச-" நா�� வள!ைத' ெப*#கிய ப�லவ� ச�தாய' பணிைய எ�லா 
வரலா(றாசி�ய�கJ� ேபா(
கி+றன�. உ!திரேமr� ஏ� வ(றியேபா" வ9டைல 
வா�7�, வ(றாதேபா"� பட5க� ெகா9� வ9டைல வா�7� அதைன# 
கைரயி� இ��# கைரைய' பல'ப�!திய ந�திவ�ம+ இ+ைறய 'P.W.D.' "ைற#5 
வழிகா�1யாவா+. (Historical sketches of Ancient Dekhan Vo1. II P.14). 
 
இVவா
 வள'ப�!திய ப5திகளி� சிலவ(ைற அ#கால ைவதிக ெநறி#ேக(ப' 
ப�லவ ம+ன�க� பிரமேதயமாக.� ேதவ தானமாக.� பிராமண�கJ#க� 
ேகாயி�கJ#5� அளி!தன� என# கா9கிேறா�. இவ�க� கா�1ய வழியிேலதா+ 
பி(கால!திய ேசாழ�க� ெப*மளவி� தான?கைள< ெச-" அவ(ைற வ�யிலா 
நில?களா#கின�. ம#களின!"� ேவ
பா� வள�#5� இ�த �ைற, ச�தாய 
வா:வி� கால!தா� மைற#க'ப�� எ+ற வரலா(
 உ9ைம#5 ஏ(ப, 
இ#கால!தி� �(
� நH#க'ெப(
, ேவ
பாட(ற நிைலயி� அைவ இ+
 
ம#களிைடயி� வழ?க' ெப
வைத# கா9கிேறா�. 
 
ப�லவ� கால!தி� நாணய?க� >ழ#க!தி� இ*�தைம அறிகிேறா�. அ'ப1ேய 
அள.#5� -�க!த�, `#க� அளைவகJ#5� ப�ேவ
 வைரயைறக� இ*�தன 
என# கா9கிேறா�. இைவ யா.� நா��#5' >தியன அ�லேவB� ஓரள. 
இைட#கால!தி� சிைத�த நிைலயி� இவ�களா� ெச'ப� ெச-ய'ெப(றெதன# 
ெகா�ளலா�. 
 
ப�லவ� ஆ�சி �ைறைய' ப(றி7� நHதி வழ?கிய ெநறி ப(றி7� நா��' 
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பி�.கைள' ப(றி7� Fட' பல அறிஞ�க�, கிைட!த சா+
கைள# ெகா9� 
ந+5 ஆ-�"�ளன�. அவ(றி+ வழி ப�லவ� நா�ைட< ெச�ைமயாக' ப5!"� 
ேந�ய வழியி� நHதி வழ?கி7� ம#க� வா:வி+ அ1'பைட உண��"� 
ெசயலா(றினா�க� என அறிய �1கிற". நா•ைட' பல ேகா�ட?களாக' பி�!"' 
ெப*�பாலான அதிகார?கைள அ�ம#களிடேம வி�ட ெப*ைம 
ப�லவ�கJைடயேத. இ+ைறய மாநில Kயா�சி# ேகா�#ைகைய ம
'பவ�#5 
இ'ப�லவ�கால ஆ�சி வரலா
 ஒ* சிற�த பாடமாக அைம7� என ந�>கிேற+. 
 
ெவ(றி ெப(ற ெப*ம+ன�க� த!த� ெபயரா� ம9டல?கைள7�, ஊ�கைள7�, 
நா�கைள7� - ஏ+ - ஏ�கைள7� அைம!தைம எ9ணி' பா�#க ேவ91ய 
ஒ+றா5�. இ+
� இ�த# ெகா�ேநா- ஆ�வா� யாராயிB� அவ�கைள 
விடவி�ைல. இைட#கால!தி3� ெப*ம+ன�க� ஆகிய ராேச�திர+ 
ேபா+றாைர7� இ�ேநா- ப(றியைமைய அறிகிேறா�. ஆயிB� வரலா
 அ" 
தவ
 எ+பைத< K�1# கா��கிற". இ'ப�லவ� அ+
 ைவ!த ெபய�க� எ�லா� 
இ+
 எ?ேக உ�ளன? பல ெபய�கேள இ+றி மைற�தன. சில சிைத�" 
நிைலெக�டன. மாம�ல>ர�� திைரய+ ஏ�7� மகாபலி>ர� என.� ெத+ேன� 
என.� வழ?க'ப�த� இத(5< சா+றா5�. அ'ப1ேய நா�கJ#5 அவ�க� 
ைவ!த ெபய�க� மாறி இய(ெபய�கேள நிைல!தைமைய# கா9கிேறா�. 
பி(கால!தி� >க@#காக உ9டான க?ைகெகா9ட ேசாழ>ர� நிைலெகடா! 
ெதா9டா� அைம�த தGைச7� ெப�யேகாயி3� இ+றள.� >க:ெப(
 
வா:கி+றன அ�லவா? அ9ைமயி� 'டா�மியா>ர�' க�ல#51யாக மாறிய 
கைத7� அ!தைகயேத. யா*� த?க� ெபயரா� எைத7� அைம#க 
ஒ*'படமா�டா�க�. ேப*� >க@� ெப(ற வரலா(றி� வா:கி+ற அ!"ைண' 
ெப*ம#கJ� த�ைம மற�" த� நாம� ெக��' பணியா(றியவ�க� எ+பைத7� 
உணர ேவ9��. இV.ணரைவ' ப�லவ� கால!திய வரலா
 நம#5 ஊ��� என 
ந�>கிேற+. 
 
ப�லவ� ம#க� வா:வி+ அ1'பைடயான க�விைய ஓ�ப! தவறவி�ைல. 
'க�விேய கைரயி�லாத காGசி மாநக�' எ+
 அ#கால!தி� வா:�த 
அ'பர1களாேலேய காGசி>ர� க�வி7� இைண�" ேபா(ற'ப�டைம அறிகிேறா�. 
அ#கால!திய காGசியி� க(ற அறிஞ� பல� வடநா�1� ெந��ெதாைலவி� இ*�த 
நாள�தா' ப�கைல# கழக� ேபா+ற இட?களி� �#கிய' ெபா
'ேப(
< சிற�த 
அறிவிய� வி(ப+ன�களாக இ*�தைத# காண �1கிற". ேம3�, அ#கால!தி� 
காGசி>ர� வ�த žன யா!திரகராகிய 7வா+-Kவா? இ#க�விேச� காGசிைய' 
பாரா�1ய நிைல7� எ9ண! த#கதா5�. எனேவ, ம#க� வா:வி+ க9 என' 
ேபா(
� க�விைய' பி(கால' ப�லவ� ந+5 ேபா(றி' >ர�தன� என அறியலா�. 
அ'ப1ேய ம#கைள ேநாய8கா வைகயி3�, அ8கி+ தH�#5� ெநறியி3� பல 
ந�ல ஏ(பா�கைள< ெச-" ம#க� நல� ேபா(றி7� ப�லவ� திற�பட ஆ9டவ� 
என# கா9கிேறா�. 
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இ!"ைண வைகயி� உ� நா�1� அைமதி கா!த அேத ேவைளயி� 
>ற'பைககJ#5 அGசா" அவ�கைள' >ற�"கிட< ெச-த ெப*ைம7� 
ப�லவைர< சா��ததா5�. ெப*ம+ன+ ஆகிய ஷ�ஷைன! ேதா(க1!த சாJ#கிய 
ம+னனாகிய >லிேகசிைய! ேதா(க1!தேதா�, அவ+ தைலநகைர# ைக'ப(றிய 
ெப*ைம நரசி�மவ�மைன7� அவ+ பைட!தைலவராகிய பரGேசாதியாைர7� 
சா��தத+ேறா? ப�லவ ம+ன*� ேபார(
 அைமதியி� வா:�தவ� ஓ�*வேர 
உ�ளன� எனலா�. எனேவ, அவ�க� ஆ9ட கால!தி� எ�லா� >ற'பைககளாகிய 
மா(றாைர' >ற?ெகா�!ேதாட< ெச-தேதா�, நா�� அக' பைககளாகிய அறியாைம, 
பிணி, வ
ைம �தலியவ(ைற' ேபா#கி' ப�லவ� ெச�ைமைய நா�1� 
நிைலநா�1ன� என# ெகா�ளலா�. அதனாேலேய ஆயிரமாயிர� ஆ9�க� 
கழி!"� அவ�த� >க: ஓ?கி உய�கி+ற". த� ஆைணயி+ கீ:'ப�ட ம#களி+ 
க*!ைத7� ெநறிைய7� ெமாழிைய7� ப9பா�ைட7� சமய உண�ைவ7� பிற 
ந�லிய�>கைள7� மதி!"' ேபா(றிய பி(கால' ப�லவ� தமி:நா�� வரலா(றி� 
எ+ெற+
� அழியாத நிைல!த இட!ைத' ெப(
�ளன�. ஆனா�, அவ�கJ#5 
�+ ஆ9ட அவ�க� �+ேனா� தமி:நா�1� இ*�" ெகா9ேட அ�ம#க� 
வா:.#5 ஒVவாத பலவ(ைற< ெச-" வ�தைமயா�தா+ அவ�த� 
ெபய�கைள#Fட அறிய�1யாதவைகயி� ெம�ல ெம�ல மைற�தன� - 
மைறகி+றன�. ப�லவ� வரலா
 க(
!த*� இ�த ந�ல பாட!ைத அறி�" 
ெச�ைமயாக நாடா�வா� உலகி� ந�ல சிற'>(
# கால ெவ�ள? கட�" >க: 
ெப(
 வா:வா�. அ�லாதா�..? 
 
ப�லவ ம+ன� ெதா�ட பல பணிக� இ+றள.� நா�1� ெதாட��" நைடெப(
# 
ெகா9��ளன. இனி7� ெதாட��" நைடெபற வா-'>� உ9�. நா� நாடாக 
ேவ9�மானா� அதைன நாடா#5� ெபா
'> எ#கால!"� ஆ�ேவாைர< சா��த" 
எ+பைத உண�!"� வைகயி� ப�லவ� ஆ�சி அைம�தி*�த". ேம3�, தமிழக 
வரலா(றி+ ெபா(கல� என' ேபா(ற'ெப
� பி(கால< ேசாழ� கால!"#5' பல 
வைகயி� ப�லவ� கால� வழிகா�1யாக அைம�த". ச?க கால!"#5' பிற5 
உ9டான நிைன#க �1யாத ெப*மா(ற!"#5' பிற5 ஏழா� C(றா91+ 
இ
தியி� பி(கால' ப�லவ� வரலா
 ஆகிய உதயh�ய+ ேதா+றியிராதி*�தா�, 
தமிழக வரலா
 ம��ம+றி! தமிழ�த� வா:., வள+, ப9பா� அைன!"� எ'ப1 
எ'ப1ேயா உ*மாறி இ*#5� பி(கால' ப�லவ� நா�� ம#க� உளமறி�", த�ைம 
உள!தா� தமிழரா#கி# ெகா9�தமி: நா��< சமய�, இல#கிய�, ப9பா� 
இவ(ைற# காவா" அவ� த� �+ேனா� ேபால ேவ(
 வழியி� 
ெச+றி*'பாேரயானா�, பி(கால< ேசாழ� த� எ@<சி#5� அரK#5� இடேம 
இ*�தி*#க �1யா". எனேவ, எ?ேகா ெச+ற தமிழகதைத அத+ ேந�ய வழியி� 
தி*'பிய ெப*ைம பி(கால' ப�லவ�கJ#5� அ#கால!தி� வா:�த சமய, 
இல#கிய' ேபரறிஞ�களாகிய அ'ப�, ச�ப�த� ேபா+றா�#5� உ�யதா5�. எனேவ, 
இ'ப�லவ� கால� இ!மிழக வரலா(றி+ ஒ* தி*'> ைமய� எ+
 ெகா�ளலா�. 
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நா+ ேமேல Fறிய இ#கால வரலா(ைற இ�த C(றா91+ ெதாட#க� ெதாட?கி 
ஆ-�தவ� பல�. இ+
 பல ேகாண?களி� ஆய இ*#கி+ற அறிஞ�க� பல�. 
எனேவதா+ நா+ அ#கால நிைலயி� வா:�த அரச�கைள7� அவ�த� ஆ#க 
அழி.' பணிகைள7� ேபா� �ைறகைள7� K�1#கா�டா", அவ�க� 
ச�தாய!ேதா� ெதாட�பி+ நிைலயி+ வழியிைன7� அத+ வழி உ*வாகிய 
பணிகைள7� K�1# கா�1ேன+. இதி� Fறிய ஒ* சில �1.கைள நH?க� 
அ'ப1ேய ஏ(
# ெகா�ள ேவ9�� எ+
 நா+ Fறமா�ேட+. இைவ ப(றிய 
சி�தைனகைள# கிளறேவ இவ(ைற< K�1# கா�1ேன+. அறிஞ�க� ேம3� 
ஆராய ேவ9�ெமன# ேக��# ெகா�கிேற+. 
 
�1.#5 �+ ெதா�ெபா*� ஆ-.# 5@வி(5� தமிழக அரK#5� சில ெசா�ல 
நிைன#கிேற+. க�ெவ��#க� ப(றி7� ெதா�ெபா*� ஆ-. ப(றி7� 
தமிழக!தி� ேபா*#5�+ நைடெப(ற அ!"ைண' ெப*மளவி� த(ேபா" 
நைடெபறவிலைல என ந�>கிேற+. காரண� எ"வாயிB� இ!"ைறயி� 
க*!தி*!தாத நிைல வ*�தத!த#கேத. ந�ல ேவைளயாக! த(ேபா" 
ெபா
'ேப(
�ள இய#5ந� இ#5ைறக� இ�லா வைகயி� பல "ைறகளி� 
இ!ெதா�ெபா*� ஆ-விைன ேம(ெகா�வேதா�, அவ(ைற' ெபா"ம#கJ#5 
உண�!"� வைகயி� C�களாக.�, வ5'>க�, க*!தர?5க�, மாநா�க� 
வாயிலாக.� விள#கி வ*கி+றன�. இ!"ைறயி� ெச-ய ேவ9�வன பல. >கா� 
நகர� உ�ளைமைய நிைலநா��� பல உ9ைமக� அக:ெபா*�க� வழிேய 
த(ேபா" கா�ட'ெப
கி+றன. ச(ேற ஆ:�" ஆ-. ெச-7� "ைற ெசயலா(றி+ 
எ!தைனேயா நா� கனவாக எ98� ச?க கால வா:#ைக நிைலக� 
உ9ைமகளா#க' ெப
�. ெமாகGசதாேரா, ஆர'பா ேபா+ற நாக�க?க� ப9ைட! 
தமிழ� நாக�க� அ+
 எ+பா*�, ெத+னி�திய நாக�கேம, பிற நாக�க?கJ#5 
அ1'பைட இ�ைல எ+பா*� வா-T1 ெமௗனியா5� வைகயி� பல'பல பழைம 
ப(றிய >திய உ9ைமக� ெவளியாகலா�. அ'ப1# கால எ�ைலயி� ந� 
தமிழக!தி� உ9டான மா
த�கைள7�, அவ(றி+ வழிேய கைல, நாக�க�, 
ப9பா�, சமய�, வா:. இவ(றி� ஏ(ப�ட மா
த�கைள7� தி�டவ�டமாக 
நி
வ �17�. இவ(ைற# க(பைனயாக# Fறவி�ைல. காரண அ1'பைடயிேலேய 
F
கிேற+. இVவா
 வரலா
 காணாத கால எ�ைல#5 �(ப�� இைடயிைட 
விட'ப�ட ப5திக� இ�ைலெய+னாவா
 இ+
வைர ெதளி�த தமிழக வரலா(ைற 
உ*வா#க �17�, அ�த நிைல உரவாயி+ உ9ைமயி� தமிழின� உலகி� 
உய��த ெநறி ேபா(றிய - ஆ#க!திற+ பைட!த இன� எ+பைத உலேகா� உண�வ�. 
தமி:நா�� வரலா
 ப(றிய பல C�க� த(ேபா" கிைட#கவி�ைல. அவ(ைற 
ம
ப1 அ<சி�� உலவவிட ேவ9�வ" இ!"ைறயி+ கடைமயா5�. இ�த ஆ#க 
நிைல#5 அரK ஒ�3� வைகயி� ெச�3� வாெய�லா� ெசயலா(ற 
ேவ9�ெமன# ேக��#ெகா�கிேற+. 
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தமிழக அரK#5 ஒ* வா�!ைத. எ!தைனேயா தி�ட?களி� எ9ண(ற ேகா1 
rபா-கைள< ெசலவி�� அரசா?க� இ!"ைறயி� க*!தி*!த ேவ9��. இ+
 
இ�தியாவிேலேய - ஏ+ - உலகிேலேய தமிழின� தனி!த சிற'பிைன உைடய" 
எ+ற ெப*ைம#5! தமிழ�த� பைழயதி3� பைழயதா-' >தியதி3� >தியதா- 
அைம�த ச�தாய அ1'பைடேய காரண� ஆ5�. இைத# ெகா9�தா+ இ+
� 
தமி:நா� ெமாழி �தலிய வைககளி� பிற மாநில?களிலி*�" ேவ
ப�� 
நி(கி+ற". எனேவ, இைவக� ெச�ைமயா#க' ெபற ேவ9�மாயி+ இவ(
#5 
அ1'பைடயான ெதா�ெபா*� ஆ-வி� அதிக# க*!தி*!த ேவ9��. 
இ!"ைறைய வி�>�!தி, பல "ைறகளி� பல'பல வைககளி� ஆ-விைன வள�!" 
உல5#5 மைற�" கிட#5� எ9ண(ற உ9ைமகைள' >ல'ப�!த ேவ9��. 
நம" ஒ* சில இல#கிய?கைள# க9� விய#5� உலக� உ9ைமயி� ந� பழைம 
ந+5 விள#க'ப�மாயி+ ந�ைம மிகமிக' பாரா���. இ�த அ1'பைடயிேலதா+ 
ஆ?கில ஆ�சி# கால!தி� ப�ேவ
 "ைறகளி� பணியா(ற வ�த ேம�நா�டவ� 
இ!"ைறயி� க*!தி*!தின�. அ�த ேமைலநா��' ெப�யவ�த� உைலயா �ய(சி 
இ+ேற� சி�"ெவளி நாக�க�� ெத+னி�திய நாக�க�� உல5#5! ெத�ய 
வழியி�ைல அ�லவா? இனி இ�த' ெபா
'பைன!"� தமிழக அரசிைன< 
சா��ததா5�. ஆனா� அத(5 ஒ* 5
#கீ� உ9�. எ+ன? இ!"ைறயி+ ெப*� 
ப5தி ம!திய அரசா?க!தி� இ*'ப"தா+. அதனால+ேறா ெப�யேகாயி� அைம!த 
இராசராச+ உ*F< சிைலைய! தமிழக அரK வி*�பிB� அவ+ அைம!த 
அ#ேகாயிேலேய ைவ#க �1யாத ச?கடமான நிைல உ9டாகி+ற". மாநில 
Kயா�சி ேகா*� தமிழக அரK, �தலி� இதி� Kயா�சி ேகா� இ!"ைறைய 
�(
� தனதா#கி# ெகா�ள� ேவ9��. 
 
தமிழக அரசி+கீ: இ!"ைற வ*வத(5 அ1'பைட ஒ+
9�. வரலா(
 
அ1'பைட#5�ய க�ெவ��#க� ெப*�பா3� ேகாயி�களி� உ�ளன. 
ேகாயி�கேளா மாநில ஆ�சியி� உ�ளன. எனேவ, அவ(ைற' ப(றி எ@� 
ஆ-.கJ� இ�த அரK#ேக உ�ைமயாக இ*!த�தாேன �ைற. ேவ9�மாயி+ 
இ!"ைற வளர ம!திய அரசிட� மானிய� ெபறலா�. இ!"ைற#ெகனேவ 
தனியைம<சக�� ஆ-வக��Fட அைம#கலா�. இ!"ைற தமிழ� வா:ைவ 
உல5#5 உண�!த மிகமிக இ+றியைமயாத". இ+ைறய தமிழக அரசா?க�� 
இ�த உ9ைமைய அறியாத அரசா?க� அ+
. அறி�த" எ+ற அ1'பைடயிேலேய 
இ�த ேவ9�ேகாைள அவ�கJ#5 வி�#கிேற+. எனேவ, விைரவி� இ�த! 
"ைறயிைன மாநில அரK#5# ெகா9�வ*வேதா�, இத+ வள�<சி#5 ேவ91ய 
அைன!ைத7� தளரா" ெச-ய ேவ9�ெமன# ேக��# ெகா�கிேற+. 
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