
ச ோழர்களும் பழுசேட்டரையர்களும் 

 

 

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள பழுவூரர ரமயமாக ககாண்டு ஆட்சி 
கசய்தவர்கள் பழுவவட்டரரயர்கள் ஆவர்.இவர்கள் வசாழ அரசர்களின் 
கெருங்கிய உறவினர்களாவர். வசர அரச மரபினர்களான பழுவவட்டரரயர்கள் 
வசாழ வபரரசின் உருவாக்கத்திற்கு அடிவகாலிட்டவர்களில் மிக 
முக்கியமானவர்கள். வசாழர்கவளாடு உதிரமும் உறவுமாக கலந்து இருந்த 
பழுவவட்டரரயர்களின் வரலாற்றின் சில துளிகரள காண்வபாம்... 
 

பழுவவட்டரரயர்கள் வசரர்களின் ஒரு கிரளயினராவர். வசரருக்கு உரியது 
பனம்பூ மாரல, பழுவவட்டரரயரின் பரனமரச் சின்னமுரடய ககாடி 
அவர்கரளச் வசரவராடு உள்ள கதாடர்ரப காட்டுகிறது. பழுவூரானது 
முற்காலத்தில் மண்ணுப் கபரும்பழுவூர்,அவனிகந்தபுரம், பரகவிரட ஈஸ்வரம் 
முதலிய கபயர்களில் அரழக்கப்பட்டது. 
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முதலாம் ஆதித்த வசாழன் காலத்ரத வசர்ந்த திருகெய்தானத்து கல்கவட்டு " 
பல்யாரன வகாக்கண்டனான ஆதித்த வசாழனும் வசரமான் ஸ்தானு இரவியும் 
உற்ற ெண்பர்களாக திகழ்ந்து இருவரும் விக்கியண்ணன் என்ற தரலவனுக்கு 
" கசம்பியன் தமிழ்வவள் " எனும் பட்டத்ரத அளித்து சிறப்புகள் கசய்ததாக 
கூறுகிறது.( Sii vol 3 - 89) 

 

 

 
 

பழுவவட்டரரயர்கள் குடும்பத்ரத வசர்ந்த வசரமான் ஸ்தானு இரவி , வசாழ 
மன்னன் ஆதித்தவனாடு சரி ெிகரா1க இருந்து கசம்பியன் தமிழ்வவள் எனும் 
பட்டத்ரதயும் சிறப்புகரளயும் விக்கியண்ணனுக்கு அளித்துள்ளதன் மூலம் 
வசாழ அரசியலில் பழுவவட்டரரயர்களுக்கு இருந்த ஆளுரமரயயும் 
முக்கியத்துவத்ரதயும் ொம் உணரலாம். 
 

வகாயம்புத்தூர் கபான்னிவாடியில் கிரடத்த கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்ரட 
வசர்ந்த கல்கவட்டு வசர மன்னர் வகாக்கண்டன் இரவி பற்றி 
குறிப்பிடுகிறது.அதன்படி"  கலிெிருப கள்வனான வகாக்கண்டன் இரவி" 
குறிப்பிடப்படுகிறார்.  வசர அரசரான வகாக்கண்டன் இரவி கள்வன் என்று 



குறிப்பிடப்படுவது இங்கு வொக்கத்தக்கது. பழுவவட்டரரயர்கள் தங்களது 
கபயவராடு மறவன் என்றும் பயன்படுத்தி வந்துள்ளரதயும் கல்கவட்டுகள் 
உணர்த்துகின்றன. 
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மண உறவுகள் வசாழர்களுடனான பழுவவட்டரரயர்களின் மண உறவு முதலாம் 
ஆதித்தன் காலத்திவலவய கதாடங்கியதாகும். முதலாம் ஆதித்த வசாழன் 
வசரமான் ஸ்தானு இரவி வரீராகவ பழுவவட்டரரயரின் மகளான முதலாம் 
வகாக்கிழானடிகரள மணந்தார். அன்பில் கசப்வபடு மற்றும் உதவயந்திரம் 
கசப்வபடுகள் மூலம் முதலாம் பராந்தக வசாழன், கண்டன் அமுதன் 
பழுவவட்டரரயரின் மகள்களான இரண்டாம் வகாக்கிழானடிகள் மற்றும் 
அருள்கமாழி ெங்ரக முதலிய வசர வம்சத்து பழுவவட்டரரயர் இளவரசிகரள 
திருமணம் கசய்திருந்தரத அறிகிவறாம்.(299 of 1901) 



 

 

 
 

முதலாம் பராந்தக வசாழன்  பழுவவட்டரரயர் இளவரசிரய மணந்தரத 
குறித்து உதவயந்திரம் கசப்வபடு பின்வருமாறு புகழ்கிறது. 
 

 
 

பராந்தக வசாழன் " புவலாமரின் மகளான சசிரய இந்திரன் மணந்தது 
வபாலவும், மரலயரசன் மகரள சிவகபருமான் மணந்தது வபாலவும் முதலாம் 
பராந்தகன் வகரள அரசரான பழுவவட்டரரயரின் மகரள மணந்திருந்தார்" என 
புகழ்கிறது. 
 



"வகரள அரசரான பழுவவட்டரரயர் இளவரசி திருமகள் வபால் இருந்ததாக" 
அன்பில் கசப்வபடு புகழ்கிறது. 
 

 

 
 

 

முதலாம் பராந்தகன் மணந்த வசர இளவரசி வகாக்கிழானடிகள் பட்டத்தரசியாக 
திகழ்ந்தார். லால்குடி சபதரீஸ்வரர் வகாயிலில் கிரடத்த முதலாம் பராந்தகன் 
கால கல்கவட்டில் " வசரமானார் மகளார் வகாக்கிழானடிகள் " என 
பழுவவட்டரரயர் இளவரசி குறிப்பிடப்படுகிறார்.( Sii vol 19- No 408) 

 

முதலாம் பராந்தகனுக்கும் பழுவவட்டரரயர் இளவரசி 
இரண்டாம்  வகாக்கிழானடிகளுக்கும் பிறந்தவவர ராஜாதித்ய வசாழன். இவர் 
தக்வகாலத்தில் ெடந்த வபாரில் வரீமரணம் அரடந்தார். 
 

 



 
 

முதலாம் பராந்தகனின் மற்கறாரு மகனான கண்டராதித்த வசாழன் வசர 
இளவரசியான வரீொராயணிரய மணந்தார்.அரிஞ்சய வசாழன் வசர 
இளவரசியான கல்யாணிரய திருமணம் கசய்திருந்தார். 
 

முதலாம் இராஜராஜ வசாழனின் தந்ரதயான சுந்தரவசாழனின் மரனவி 
பராந்தக வதவியார் வசர வம்ச பழுவவட்டரரயர்கள் மகளாவார். இவர் " 
கபான்மாளிரக துஞ்சின வதவர் வதவியார் பராந்தக வதவியார் வசரமானார் 
மகளார் " என கல்கவட்டு குறிப்பிடப்படுகிறார்( 159/1895) 
 

 



 
 

உத்தம வசாழனின் மரனவியருள் பழுவவட்டரரயர் வம்சத்து இளவரசியும் 
ஒருவராவார்.( Ins 494 of 1925) 

 

 

 
 

முதலாம் ராசராசனுரடய மரனவியருள், பஞ்சவன் மாவதவி மற்றும் ெக்கன் 
மாவதவி முதலாவனார் பழுவவட்டரரயர் விக்ரம கண்டன் அமுதனின் 
புதல்விகள் ஆவர்.( Ins 385 of 1924). 

 



 

 
 

ஆட்சி இராசராசன் காலத்தில் சிறப்புற்று விளங்கிய பழுவூர்க் குறுெில மன்னன், 
அடிகள் பழுவவட்டரரயர் கண்டன் மறவன் என்பவராவார். அவர், வசாழப் 
வபரரசனின் வமலாண்ரமரய ஏற்றுக் ககாண்டு ஆண்டு வந்தார். இச்கசய்திரய 
வமரலப் பழுவூரிலும் கீரழப் பழுவூரிலும் காணப்படும் கல்கவட்டுகள் 
கதரிவிக்கின்றன. வபரரசனுக்குரிய உரிரமகள் பல அவருக்கு 
வழங்கப்பட்டிருந்தன. ஏறக்குரறய அரனத்துரிரமயும் வாய்ந்த ஒரு 
தனியரசனாக அவர் விளங்கினார். அவனுரடய அதிகாரிகளும் கபருந்தரம், 
சிறுதரம் என்ற பிரிவினர் இருந்தனர். வசாழப்வபரரசின் கீழ் பழுவவட்டரரயர்கள் 
தனிக் ககாடி ,தனி சின்னம் என தன்னாட்சிவய ெடத்தியுள்ளனர். 
 

இராஜராஜன் காலத்து குறுெில மன்னர்களில் அடிகள் பழுவவட்டரரயர் 
கண்டன் மறவன் மிக முக்கியமானவர்.  வசாழ வவந்தர்கரளப் வபால் 
இவர்களும் கபரும் தரம் அதிகாரிகரள ெியமித்தனர். 
 

இதரன பழுவூரில் கிரடத்த கல்கவட்டு" திருவாலந்துரறயுரடய 
மகாவதவர்க்கு அடிகள் பழுவவட்டரரயர் கண்டன் மறவனார் கபருந்திரத் 
தரரயந் சுந்தரவசாழகென்"  என குறிப்பிடுகிறது. (106 of 1895) 

 

 



 
 

ெந்திபுரத்தில் ெிலவிய பண்ரடய முரறகளின் அடிப்பரடயில் பழுவூரில் வரி 
விதிக்கும் முரறகரள பழுவவட்டரரயர்கள் ஒழுங்குபடுத்தினர்.  இது பற்றி 
குறிப்பிடும் சுந்தர வசாழன் காலத்து வமலப்பழுவூர் கல்கவட்டு " 
பழுவவட்டரரயர் மறவன் கண்டனார் அவனிகந்தபுரத்து மன்றுபாடு 
எப்கபற்பட்டது பண்ரடய ெந்திபுர மற்றாதிவய ககாள்க" என குறிப்பிடுகிறது.(Ins 

365 of 1924) 

 

 



 
 

இக்கல்கவட்டில் குறிப்பிடப்படும் ெந்திபுரம் திருரவயாறில் அரமந்துள்ள 
கண்டியூர் எனும் ஊராகும். பல்லவர் காலம் முதல் இவ்வூர் முக்கியத்துவம் 
கபற்று விளங்கியது.  சுந்தர வசாழன் " ெந்திபுரத்து சுந்தரவசாழன்" என 
வபாற்றப்படும் அளவுக்கு ெந்திபுரம் வசாழர் வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் கபற்று 
விளங்கியுள்ளது. 
 

பழுவவட்டரரயர் பரட தஞ்ரசயில் முத்தரரயர்களுடன் ெடந்த வபாரில் வசாழ 
மன்னன் விஜயால வசாழனுக்கு ஆதரவாக வசரமான் குலவசகர கண்டன் 
பழுவவட்டரரயர் வபாரிட்டார். விஷம் தடவப்பட்ட எதிரிகளின் அம்புகள் 
ரதத்ததில் இருவரின் கால்களும் கசயல் இழந்தது என்பது வரலாற்று 
தகவலாகும். 
 

கிபி 879ல் இரண்டாம் வரகுண பாண்டியனுக்கும் பல்லவருக்கும் ெடந்த 
திருப்புறம்பயம் வபாரில் குலவசகர கண்டன் பழுவவட்டரரயரின் 
புதல்வர்களான குலவசகர விக்ரம பழுவவட்டரரயரும் , பழுவவட்டரரயர் 
கண்டன் அமுதனாரும் விஜயாலய வசாழனுக்கு ஆதரவாக பல்லவர் அணியில் 
வபார்க்களம் கண்டனர். 
 

ஆதித்த வசாழனின் ககாங்கு ொட்டு பரடகயடுப்புகளில் பழுவவட்டரரயர்கள் 
முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளனர்.முதலாம் பராந்தகன் காலத்தில் ெடந்த 
தக்வகாலப் வபாரில் பழுவவட்டரரயர் விக்ரம கண்டன் அமுதனார் 
வசாழர்களுக்காக வபாரிட்டார். 
 

கிபி 915 ஆம் ஆண்டளவில் முதலாம் பராந்தக வசாழன் காலத்தில் பாண்டிய 
ொட்டில் கவள்ளளூர் எனும் இடத்தில் ெரடகபற்ற வபாரில் பாண்டியர் 
இராசசிம்மன் மற்றும் ஈழப்பரடகரள எதிர்த்து பழுவவட்டரரயர் கண்டன் 
அமுதனார் தரலரமயிலான வசாழர் பரட கவற்றி 
அரடந்தது.  இவ்கவற்றியின் ெிரனவாக ெக்கன் சாத்தன் என்பவர் 
சிறுபழுவூரில் இருந்த திருவளந்துரற சிவன் வகாயிலுக்கு ெந்தா விளக்கு 



எரிக்க ஆடுகரள தானமாக அளித்துள்ளார்.(கல்கவட்டு எண் 231 of 1926) 

 

 

 
 

முதலாம் பராந்தகன் காலத்தில் ெடந்த தக்வகாலப் வபாரில் பழுவவட்டரரயர் 
விக்ரம கண்டன் அமுதனார் வசாழர்களுக்காக வபாரிட்டார். 
 

 

 
 

வசாழப் வபரரசின் ெிர்வாகத்தில் தரலரம கபாறுப்ரப வகித்த 
பழுவவட்டரரயர்கள் தங்களுக்ககன்று தனியாக  பரடரயயும் 
ககாண்டிருத்தனர். கீழப்பழுவூர் சிவன் வகாயிலில் கிரடத்த கல்கவட்டு " 
பழுவவட்டரரயர் கண்டன் மறவனார் பரட"  என குறிப்பிடுகிறது. பழுவூரில் 
பழுவவட்டரரயர்கள் தரலரமயிலான பரட இருந்தரத இக்கல்கவட்டு 
குறிப்பிடுகிறது.( Ins 109 of 1895) 

 

திருப்பணிகள் வசாழப்வபரரசின் முக்கிய அங்கமான பழுவவட்டரரயர்கள் 
பல்வவறு திருப்பணிகரள கசய்து புகழ் கபற்றனர். அவற்றில் சில திகவல்கரள 
காண்வபாம்.... 



 

 

 
 

பழுவூர் அரசர் அடிகள் பழுவவட்டரரயர் கண்டன் மறவனார் முதலாம் 
ராசராசன் காலத்தில் வமலப்பழுவூரில் திருத்வதாற்றம் உரடயாருக்கு ஒரு 
வகாயிரல எடுப்பித்தார். ( Ins 394 of 1924) 

 

 

" பழுவவட்டரரயர் கண்டன் மறவன் எடுப்பித்த ஸ்ரீவகாயில்" எனும் கல்கவட்டு 
வரிகள் வமலப்பழுவூர் சிவன் வகாயிலில் கிரடக்கின்றது. 
( Ins 394 of 1924 

 

 



 
 

கீழப்பழுவூரில் உள்ள  வகாயிலான மறவனசீ்சுவரம் எனும் பசுபதீஸ்வரம் 
பழுவவட்டரரயர் மறவன் கண்டனாரால் கட்டப்பட்டதாகும். 
 

முதலாம் பராந்தகனின் பன்னிரண்டாம் ஆட்சியாண்டில் பழுவவட்டரரயர் 
மகளான ெம்பிராட்டியார் அருள்கமாழி ெங்ரக தனது பணியாள் குணவன் 
மூலம்,  கீழப்பழுவூர் சிவன் வகாயிலுக்கு பன்னிரண்டு கழஞ்சு கபான்ரன 
தானமாக அளித்துள்ளார்.( Ins 299 of 1901) 

 

சுந்தர வசாழனின் பன்னிரண்டாம் ஆட்சியாண்டில் அடிகள் பழுவவட்டரரயர் 
மறவன் கண்டன்  கீழப்பழுவூர் சிவன் வகாயிலில் விளக்கு எரிப்பதற்கு 90 
ஆடுகரள தானமாக அளித்துள்ளார்.(Ins 229 of 1926) 

 

சுந்தர வசாழனின் பதினாராம் ஆட்சியாண்டில் அடிகள் 
பழுவவட்டரரயர்   கீழப்பழுவூர் சிவன் வகாயிலில் விளக்கு எரிப்பதற்கு 
கபான்ரன தானமாக அளித்துள்ளார்.(Ins 373 of 1924) 

 

உத்தமவசாழரின் இரண்டாம் ஆண்டு ஆட்சியில் உரடயார்குடியில் உள்ள 
வரீொராயணசுவாமி வகாயிலுக்கு பழுவவட்டரரயர் வகாதண்டணார் 12.5 கழஞ்சு 
தங்கத்ரத ககாரடயாக அளித்துள்ளார்.( Ins 609 of 1920) 

 



உத்தம வசாழனிரன ஐந்தாம் ஆட்சியாண்டில் லால்குடி சப்தரீஸ்வரர் 
வகாயிலுக்கு அடிகள் பழுவவட்டரரயர் குமரன் மறவன் 30 கழஞ்சு கபான்ரன 
தானமாக அளித்துள்ளார்.( Ins 117 of 1929) 

 

உத்தமவசாழனின் எட்டாம் ஆட்சியாண்டில் பழுவவட்டரரயர் 
விக்ரமாதித்தியரின் மரனவி ராமன் வகாவியார் கீழப்பழுவூர் சிவன் 
வகாயிலுக்கு பன்னிரண்டு ஆட்டுகரள தானமாக அளித்துள்ளார்.( Ins 237 of 1926) 

 

உத்தம வசாழனின் பன்னிகரண்டாம் ஆட்சியாண்டில் உரடயார்குடி சிவன் 
வகாயிலுக்கு அடிகள் பழுவவட்டரரயர் சுந்தர வசாழன் தனது சவகாதரன் 
கண்டன் சத்ருபயங்கரனுக்காக ெிலதானம் அளித்துள்ளார் (Ins 592 of 1920) 

 

உத்தம வசாழனின் பதினாறாம் ஆட்சியாண்டில் ஆடுதுரற சிவன் 
வகாயிலுக்கு  பழுவவட்டரரயர் கண்டன் மறவனார் விளக்கு எரிக்க தானம் 
அளித்துள்ளார். (Ins 395 of 1924) 

 

பத்தாம் நூற்றாண்ரட வசர்ந்த மற்கறாரு கல்கவட்டில் கீழப்பழுவூர் சிவன் 
வகாயிலுக்கு அடிகள் பழுவவட்டரரயர் கண்டன் மறவனாரின் மாமனான 
மழவர் ககாங்கணி கசன்னி ெம்பியார் விளக்கு எரிப்பதற்கு ெிலதானம் 
அளித்துள்ளார்.( Ins 249 of 1926) 

 

பத்தாம் நூற்றாண்ரட கல்கவட்டில் கீழப்பழுவூர் சிவன் 
வகாயிலுக்கு  பழுவவட்டரரயர் கண்டன் மறவனார் ெிலங்கரள தானமாக 
அளித்துள்ளார்.( Ins 219 of 1926) 

 

கீழப்பழுவூர் சிவன் வகாயிலுக்கு அடிகள் பழுவவட்டரரயர் கண்டன் 
சுந்தரவசாழனார் 180 ஆடுகரள தானமாக ககாடுத்துள்ளார். ( Ins 120 of 1895) 

 

கீழப்பழுவூர் சிவன் வகாயிலுக்கு அடிகள் பழுவவட்டரரயர் கண்டன் மறவன் 
இரு தங்க ஆபரணங்கள் அளித்தரத ராசராசனின் மூன்றாம் ஆட்சியாண்டு 
கல்கவட்டு குறிப்பிடுகிறது.( Ins 111 of 1895) 

 

கீழப்பழுவூர் சிவன் வகாயிலுக்கு அடிகள் பழுவவட்டரரயர் கண்டன் மாறன் 
என்வரின் மரனவி ெில தானம் அளித்தரத ராசராசனின் ஏழாம் ஆட்சியாண்டு 
கல்கவட்டு குறிப்பிடுகிறது.( Ins 226 of 1926) 

 

பிற்கால வசாழப் வபரரசின் எழுச்சிக்கு வித்திட்ட பழுவவட்டரரயர்கள் கிபி 
பதிவனாறாம் நூற்றாண்டு வரரயிலும் மிகவும் உன்னத ெிரலயில் இருந்த 
கல்கவட்டுகள் ெமக்கு உணர்த்துகின்றன. பழம்கபருரம வாய்ந்த 



பழுவவட்டரரயர்கள் வம்சாவளியில் வந்த மதிப்பிற்குரிய திரு அர.க. விக்ரம 
கர்ண பழுவவட்டரரயர் குடும்பத்தினர் திருச்சியில் இன்றும் தங்களது 
பழம்கபருரம மாறாது கலாச்சாரக் காவலர்களாக வாழ்ந்து வருவது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

பழுவவட்டரரயர் மரபினர் குறித்த வரலாற்று தகவல்கரள அளித்து உதவிய 
வாழும் பழுவூர் அரசர் அர.க.விக்ரம கர்ணன் பழுவவட்டரரயர் அவர்களுக்கு 
கெஞ்சார்ந்த ென்றிகள் , விரரவில் பழுவவட்டரரயர் அவர்களால் 
கவளியிடப்பட இருக்கும் " உய்யங்ககாண்டான்" எனும் வரலாற்று ொவலில் 
பழுவவட்டரரயர்கள் மற்றும் வசாழர்களின் பல அரிய வரலாற்று தகவல்கள் 
உலகிற்கு கவளிப்படும் :- 

www.pazhuvettarayar.com 

சு. சியாம் சுந்தர் சம்பட்டியார் 

Bsc Nautical science 

(இனக்குழு வரலாற்று ஆராய்ச்சி) 
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