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முனா் ன ளா் முதலா் வரா், ஸ்ரீக ளீஸா்வரி கலா் லூரி,
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முன்னுடர
பணா்டை இலகா்கியமா் வவளிரா், கிழ ரா் எனா் று இருவவறு பபயரா்கள லா் வவள ணா்டம
பசயா் பவடரசா் சுைா்டுகிறது. இரணா்டு பபயரா்களுமா் ஒவர இனதா்டதசா் சுைா்டுகினா் றனவ ? அனா் றி பவவா் வவறு
இனதா்டதசா் சுைா்டுகினா் றனவ ? இபா்பபயரா் வவறுப ைா்டினா் அடிபா்படைய யா் அடமயுமா் க ரணமா் எனா் ன? வப னா் ற
வின கா்களுகா்கு விடைக ணுமா் வந கா்கிலா் இகா்கைா்டுடர அடமகினா் றது.
வேளிர் குறித்த அடடய ளப் பதிவுகள்
சஙா் க இலகா்கியமா் வவளிடரசா் சுைா்டுமா் வப பதலா் ல மா் அவரா்களா் விடளவிதா்த பநலா் அலா் லது
பநலா் லுைனா் பத ைரா்புடைய கழனி, அதனா் குவியலா் , ஏரா் பரநா்த வயலா் , நீ ரா் பரநா்த பசறு ஆகியவறா் றுைனா்
பத ைரா்புறுதா்திவய வபசுகிறது.
“பழம் பல் நெல் லின் வேளூர்”

(அகந னூறு,166)

எனுமா் அடி படழய பநலா் லினா் மிகுதிடய வவளிரா் ஊருைனா் வசரா்தா்துபா் வபசுகிறது.
“கழனி க ேலர் கடுெெ் து உடடக்கும்
நத ன்றுமுதிர் வேளிர் குன்றூர்”

(நறா் றிடண, 280)

இது வவளிரது குனா் றூரினா் கழனிகா் க வலரா்; பழன ய டமயினா் முதுகிலா் நதா்டதடய உடைதா்து
உணா்ைடமடயகா் க ைா்சிபா்படுதா்துகிறது.
“.......................... நத ன்முதிர் வேளிர்
குப் டப நெல் லின் முத்தூறு”

(புறந னூறு, 24)

இவா் வடி வவளிரா் முதா்தூறா் றிலா் குவிதா்து டவதா்திருநா்த பநலா் டலகா் கணா் முனா் னரா் பக ணா்டு
வருகிறது.
“ஏர்பரெ் தேயல் ெீ ர்பரெ் த நசறுவின்
நெல் மலிெ் த மடன ……………………
நெடுவேள தன் வப ெ் டத”

(புறந னூறு, 338)

இபா்ப ைலா் அடிகளிலா் பநடுவவளா் ஆதனினா் வப நா்டதயிலா் ஏர லா் உழுத பரநா்த வயலிலா் நீ ரா்
நிடறநா்து
அடுதா்தகைா்ை
நைவடிகா்டககா்குகா்
க தா்திருபா்பத ககா்
கூறுவதுைனா்
பநலா்
மிகுநா்த
வீடுமா்
வருணிகா்கபா்பைா்டுளா் ளது.
கிழ ர் குறித்த அடடய ளப் பதிவுகள்
வவள ணா்டமயிலா் ஈடுபைா்ை கிழ டரபா் ப டுமா் வப து அவரது வத ைா்ைமுமா் , பநலா் லுகா்கு ம ற ன
புலா் லினா் வளமுமா் , அடத ஈவதுமா் சுைா்ைபா்படுகினா் றன. பணா்ணனினா் பைபா்டபயிலா் விடளநா்த ம , பநலா் லி,
ப திரிபா்பூ முதலியடவ பணா்ணனினா் சிறபா்வப டு வசரா்தா்துபா் பதிவு பசயா் யபா்பைா்டுளா் ளன.
“கழல் க ல் பண்ணன் க விரி ேடேயின்

ெிழல் கயம் தழீஇய நெடுங் க ல் ம வின்
தளிவரர் ஆகம் ... ”

(அகந னூறு,177)

தடலவியினா் ஆகதா்திறா் குபா் பணா்ணனது ம வினா் தளிரா் உவடமய க எடுதா்த ளபா்படுகிறது.
“பண்ணன் சிறுகுடிப் படப் டப நுண்ணிடலப்

புன்க ழ் நெல் லிப் டபங் க ய் தின்றேர்
ெீ ர்குடி சுடேயில் தீவிய மிழற் றி”

(அகந னூறு, 54)

தடலவியினா் பச லா் லினா் சுடவகா்குபா் பணா்ணனா் வத ைா்ை பநலா் லிடயதா் தினா் றபினா் நீ ரருநா்துமா் சுடவ
உவடமய கிறது.
விறலியினா் கூநா்தலா் மணதா்திறா் குபா் பணா்ணனா் வத ைா்ைதா்துபா் ப திரிபா்பூ மணமா் உவடமய மா் . இதடன,
”டகேள் ளட
ீ கப் பண்ணன் சிறுகுடிப்
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ப திரி கமழும் ஓதி ஒண்ணுதல்
இன்னடக விறலி ...”

(புறந னூறு, 70)

எனுமா் ப ைலடிகளா் பதளிவுறுதா்துகினா் றன. நீ ரா்வளமா் குனா் றிய வப துமா்
விடளநிலதா்டதகா் பக டைய ககா் பக டுதா்தடத,
“நேள் ளி நதன்புலத் துடறய விடளேயற்
பள் ளம் ே டிய பயனில் க டல…………... ……...

நேல் லும் ே ய் நம ழிப் புல் லுடட விடளெிலம்
நபயர்க்கும் பண்ணன் …”

எனா் ற ப ைலடிகளா் புலபா்படுதா்துகினா் றன. பணா்ணனினா்
இருநா்தபதனா் வற புலவரா் குறிபா்பிடுவடத,
“கழல் க ல் பண்ணன் க விரி ேடேயின்”

பணா்ணனா்

புலவரா்கா்குபா்

புலா் லினா்

(புறந னூறு, 388)
சிறுகுடி க விரியினா்

வைகடரயிலா்

(அகந னூறு, 177)

எனா் ற ப ைலடி வழி அறியமுடிகினா் றது. எனவவ, கிழ ரா்களா் வ ழா் நா்த இைதா்திறா் குமா் ;
விடளவிதா்தடமகா்குமா் பத ைரா்பிலா் டல எனா் பது பதறா் பறனபா் புலபா்படுகினா் றது. .
“நெல் லுக்கு இடறத்தெீ ர் ே ய் க்க ல் ேழிவய டிப்
புல் லுக்கும் அங் வக நப சியும ம் ...“

வச ண ைா்டிலா்

புனா் பசயா் பா்பயிரா்

(மூதுடர, 10)

எனுமா் ப ைலிலா் பநலா் லுகா்கு ம ற கபா் ‘புலா் ’ எனா் பது புனா் பசயா் பா் பயிரா்கடளகா் குறிகா்கிறது.
பணா்ணனது உழவு விடனகா்குரிய எருதுகடளயுமா் , ஏறா் றதா்டதயுமா் கிடணபா்படற பக ைா்டி இடசதா்து,
“......................பண்ணற் வகட்டிர்………………….

விடனப் பகடு ஏற் றம் எழீஇக் கிடணநத ட
ெ நட றும் ப வடன யின் …”

(புறந னூறு- 388)

எனபா் ப ைலிலா் வசரா்தா்துபா் வபசியுளா் ளத கபா் புலன கினா் றது.
வேளிர், கிழ ர் வேறுப டுகள்
வவளிரா் தமிழகமா் வப நா்து ஆைா்சி பசயா் த வவள ளரா் ஆவரா். கிழ ரா் மனா் னரா் அலா் லரா்; வயலிலா்
இறஙா் கி உழுமா் உழவரா் வ ழுமா் சிறுகுடிகளினா் தடலவரா் ஆவரா். மு.இர கடவயஙா் க ரா் ஆளுமா் தகுதி பபறா் ற
வவளிரா் தமிழகமா் வநா்து குடிவயறிய வவள ளரா் எனா் படத நிறுவியுளா் ள ரா்(வவளிரா் வரல று, பகா்கமா் 1-25).
பக ணா்க னதா்டத ஆணா்ை நனா் னனா்
எனா் னுமா்
சஙா் கபா்ப ைலா் களா் உளா் ளன. இருபா்பினுமா் பக ணா்க னகா் கிழ னா்
அவரிருவருமா் பவவா் வவறு இனதா்தினரா் எனா் படதகா் குறிகா்கிறது.
“திடரநப ரு முெ் ெீர்க் கடரெணிச் நசலினும்

வவளிரா்குலதா் வத னா் றலா் பறா் றிபா் பல
நனா் னடன விதநா்து வப றா் றுவதிலிருநா்து

அறியுெர்க் க ணின் வேட்டக ெீ க்கும்
சின்னீர் வினவுேர் ம ெ் தர் அதுவப ல் ”

(புறந னூறு, 154)
அரசரா் அருகிலிருநா்துமா் உனா் டன உளா் ளி வநா்வதனா் எனுமா் வம சிகா்கீரன ரினா் ப ைலா் அரசடரபா்
வப னா் ற பசலா் வமா் இலா் ல தவனா் பக ணா்க னகா்கிழ னா் எனா் படத பவளிபா்படைய கசா் பச லா் கினா் றது. கைலுகா்கு
அருவக இருநா்த லுமா் த கமா் தீரா்கா்க; அறிநா்வத ரிைமா் சிறிதளவு நீ ரா் வகைா்படதபா் வப ல எனா் பத லா் கிழ ரா்
வவளிடரபா் வப லா் மனா் னரா் அலா் லரா் எனா் பது உறுதி.
குறுெில மன்னர க வேளிர்
வவளிரா் ஓபரயிலா் பக ணா்ை குறுநில மனா் னர கசா் சுைா்ைபா்படுகினா் றனரா்.
“.................................ேண்வத ட்டுப்

பிணங் குகதிர்க் கழனி ெ ப் பண் ஏமுற் று
உணங் குகலன் ஆழியிற் வத ன்றும்
ஓநரயில் மன்னன்“

(புறந னூறு, 338)

இபா்ப ைறா் பகுதி ‘அகழி, க வறா் க டு இனா் றி ஓபரயிலா் பக ணா்டு பநலா் வயலா் களினா் நடுவவ வவள ணா்டம பசயா் து
ஆணா்ை வவளிரா்’ எனா் று புலபா்படுதா்துகிறது. கைலா் நடுவவ மிதகா்குமா் கபா்படலபா் வப ல அவனது எயிலுைனா் கூடிய
மடன பநறா் கழனிகளுகா்கு நடுவவ வத றா் றமளிதா்தது எனா் கிற ரா். வவநா்தர லா் வப ரிலா் வத றா் கடிகா்கபா்பபறா் ற
குறுநிலமனா் னரா்
ஓபரயிலுைனா்
கூடிய
மடனகளிலா்
வதிநா்தடமடயபா்
ப ணா்டியனா்
ஏன தி
பநடுஙா் கணா்ணன ருமா் , (அகந னூறு, 373) உவடமய கா்கியுளா் ள ரா்.
உழேர் சிறுகுடிகளின் தடலேர கக் கிழ ர்
கிழ ரா்களா் பநருஙா் கிய குறிய பல குறுமா் புகளிலா் வ ழா் நா்தனரா். மலா் லிகிழ னா் க ரிய திடயபா்
ப டுமா் ஆவூரா்மூலஙா் கிழ ரா், மலா் லிகா்கிழ னினா் வ ழிைமா் உறா் ற ருமா் , உறவினருமா் புகுவதறா் பகளிது; படகவரா்கா்கு
நுடழய அரிது; பப றிகளா் பப ருநா்திய வ யிடல உடையது; அதா்தடகய அளவிறா் சிறிய பல குறுமா் புகளிடைவய
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அவனது பசலா் வமடன இருநா்தது; அடவ ஒருவரா்கா்பக ருவரா் களா் டளபா் பகிரா்நா்து பக ளா் ள ஏதுவ க அருகருவக
இருநா்தன (புறந னூறு, 177) எனா் கிற ரா். எனவவ அவரா்களா் மனா் னரா் அலா் லரா் எனா் பதுமா் , அவரா்களா் வயலிலா் இறஙா் கி
உழுமா் உழவரா் வ ழுமா் சிறுகுடிகளினா் தடலவரா் எனா் பதுமா் புலன கினா் றது.
வேெ் தர், வேளிர், கிழ ர் இடடவய இருெ் த உறவுெிடல
வவளிரினா் பநலா் வளதா்டத அழிதா்வத வவநா்தரா் தமா் ஆைா்சிடய நிடலந ைா்டினரா். வவளிரா்
வவநா்தரா்கா்கு அஞா் சிபா் பணிநா்து திடற பசலுதா்தினரா்; தமா் பசலா் வதா்டதபா் பதுகா்கி டவதா்தனரா்; மகைா்பக டை
மறுதா்தனரா்.
தமா் குடுமா் பதா்துபா் பபணா்கடள வவநா்தரா் பபணா்வகைா்டு வருஙா் க லா் வவளிரா் அடத ஏறா் றுகா்
பக ளா் ளவிலா் டல. பரணரா் (புறமா் , 343&354), கபிலரா்(புறமா் , 337), அரிசிலா் கிழ ரா் (புறமா் , 342), அணா்ைரா்
பநடுஙா் கலா் லின ரா்(புறமா் - 344 & 345), அணா்ைரா்மகனா் குறுவழுதிய ரா் (புறமா் , 346), மதுடரபா் படைமஙா் கமனா் னிய ரா்
(புறமா் , 351). க விரிபா்பூமா் பைா்டினதா்துகா் க ரிகா்கணா்ணன ரா் (புறமா் , 353) முதலிவய ரினா் ப ைலா் களிலா் இைமா் பபறுமா்
வயலா் வளமா் ; அபா்ப ைலிலா் மகைா்பக டை மறுகா்குமா் தடலவரா்களா் வவளிரா் எனா் படதசா் சுைா்டி நிறா் கினா் றன.
கரிக றா் வச ழனா் ப ணா்டிய வசரருைனா் பதிவன ரு வவளிடரயுமா் வத றா் கடிதா்த னா்
பசயா் திடயபா் பதிவுபசயா் துளா் ள ரா்.
“கரிக ல் ……….. பதிநன ரு வேளிநர டு வேெ் தர் ச ய”
(அகமா் , 246)

எனா் ற

எனா் கிற ரா் பரணரா். தனா் தடலநகர ககா் பக ணா்ை உறநா்டதடய பவணா்பணலா் டல வவலிய ககா் பக ணா்ை
திதா்தனிைமிருநா்து பறிதா்த னா் (புறமா் , 352) எனா் ற பசயா் திடயயுமா் அறியமுடிகினா் றது.
பநடுஞா் பசழியனா் வவளிடரபா் வப ரிலா் பவனா் றடமடய மதுடரகா்க ஞா் சி,
“இருநபரு வேெ் தநர டு வேளிர் ச ய …….நப லெ் த ர் ம ர்பின் நெடிவய ன்”
(மதுடரகா்க ஞா் சி, அடிகளா் 55-61)
எனா் னுமா் அடிகள லா் உணரா்தா்துகிறது. எவா் வியினா் ந ைா்டை பநடுஞா் பசழியனா் அபகரிதா்தடமடய ம ஙா் குடி
கிழ ரா்,
“ம வேள் எே் வி புனலும் புதவின் மிழடலநய டு கழனி……. தெ் த”
(புறமா் , 24)
எனபா் வப றா் றுகிற ரா்.
பதிறா் றுபா்பதா்துசா் வசரமனா் னரா்கள ன பலா் ய டனசா் பசலா் பகழு குைா்டுவனா் , கைலா் பிறகா்வக ைா்டிய
பசஙா் குைா்டுவனா் , பபருஞா் வசரலா் இருமா் பப டற, இளஞா் வசரலிருமா் பப டற ஆகிவய ரா் முனா் வவளிரா் நடுஙா் கி
நினா் றடதபா் பல ப ைலா் களா் எடுதா்துடரகா்கினா் றன. (பதிறா் றுபா்பதா்து, 30, 45, 75, 88) பதிகஙா் களுமா் (3, 5, 8, 9) அடத
உறுதி பசயா் கினா் றன.
ய டனகா்கைா்வசயா் ம நா்தரனா் வசரலா் இருமா் பப டறடயபா் ப டுமா் குறுஙா் வக ழியூரா் கிழ ரா்;
அவனா் திருவிலா் அலா் லது பக டலவிலா் அறிய த; ந ஞா் சிலா் அலா் லது படையுமா் அறிய தவரா்களினா் மணா்டணகா்
கவரா்நா்த னா் எனா் கிற ரா் (புறந னூறு, 20). எனவவ வ னவிலா் டலயுமா் , ஏரா்பா்படைடயயுமா் மைா்டுவம வப றா் றிய
வவளிரா் அவன லா் அைகா்கபா்பைா்ைடம திணா்ணமா் .
மிகுநா்த திடறபா்பப ருளா் பக டுதா்துபா் பணியதா் தய ர க இருநா்த வவளிடரயுமா் வவநா்தரா்
வப ரிைா்டு அழிதா்தனரா் (அகந னூறு, 84). ப ரி(புறந னூறு,112), நனா் னனா் (பதிறா் றுபா்பதா்து, 88), இருஙா் வக வவளா்
(பைா்டினபா்ப டல, 282), மூவனா் (நறா் றிடண,18) முதலிய வவளிரா், வவநா்தர லா் பக லா் லபா்பைா்ைனரா்.
வவநா்தரா் தமா் ஆைா்சிடய நிடலபா்படுதா்தி ந ைா்டை விரிவுபடுதா்த வவளிரினா் விடளநிலஙா் களுகா்கு
எரியூைா்டிகா் கழுடத ஏரா்பூைா்டிகா் கவடி விதா்தி அவரா்களா் மீணா்டுமா் தடலபயடுகா்க வணா்ணமா் அழிதா்தனரா். வவளிரா்
அஞா் சி
வ ழ
வவணா்டிய
சூழடல
எயினநா்டதய ரினா்
அகபா்ப ைலா் (நறா் றிடண,
43)
உவடமய ககா்
க ைா்சிபா்படுதா்துகினா் றது. இமயவரமா் பனா் தனா் ந ைா்டை விரிவுபடுதா்தபா் படகந ைா்டை அழிதா்த ப ஙா் கிடனகா்
குமைா்டூரா் கணா்ணன ரா் விரிதா்துபா் ப டுகிற ரா்.(பதிறா் றுபா் பதா்து, 13, 15 &19).
பல வவளிரா் ஒனா் று வசரா்நா்து தமா் பசலா் வதா்டதபா் பிறரா் அணுக இயல த நனா் னனா் மடலயினா் ப ழி
எனா் ற பகுதியிலா் ப துக பா்ப க டவதா்து இருநா்தனரா். இவா் வரல றா் றுசா் பசயா் திடய,
“ென்னன் உதியன் அருங் கடிப் ப ழித்
நத ன்முதிர் வேளிர் ஓம் பினர் டேத்த நப ன் ” (அகந னூறு, 258)
எனா் று பரணரா் பதிவு பசயா் துளா் ள ரா்.
கிழ ரா் வவநா்தரினா் அனா் பிறா் குரியவர யா் இருநா்தனரா். சிறுகுடி கிழ னா் பணா்ணனா் வச ழனா்
கிளா் ளிவளவனினா் அனா் பிறா் கு உரியவனா் அவடனபா்,
“பசிப் பிணி மருத்துேன்”
(புறந னூறு, 173)

எனா் கிற னா் வச ழனா் .
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”விறநக ய் ம க்கள் நப ன்நபற் றன்னவத ர்
தடலப் ப டன்றேன் ஈடக “

(புறந னூறு, 70)

இஙா் கு ஒரு கிழ ரினா் பக டைதா்தனா் டமடய இனா் பன ரு கிழ ரா் (அத வது பணா்ணனினா் பபருடமடயகா்
வக வூரா்கிழ ரா்) வச ழனா் கிளா் ளிவளவனா் அருகிருநா்து ப ைதா் துணியுமா் உறவுநிடல வந கா்கதா்தகா்கது.
கிழ ரா் வவளிருைனுமா் பநருஙா் கி வ ழா் நா்தடமடய குனா் றூரா் கிழ ரா் மகன ரினா் புறந னூறு,
338ஆமா் ப ைலா் மூலமுமா் அறியமுடிகினா் றது. மூவவநா்தருமா் வப ரா் வமறா் பக ணா்டு வரினுமா் தமா் டமபா் பணிநா்து
பபணா் வகைா்க வவணா்டுமா் எனா் று எதிரா்ப ரா்தா்தத கபா் ப டி பநடுவவளா் ஆதனினா் மனநிடலடயபா் பைமா் பிடிதா்துகா்
க ைா்டி உளா் ள ரா். இநா்த பநருகா்கதா்தினா் க ரணமா் அவரா் பநடுவவளா் ஆதனுகா்க க உழுத உழவரினா் தடலவனா் என
ஆயா் நா்தறிய முடிகினா் றது.
கிழ ர், வேளிடரச் சுட்டி அடழக்கும் முடற
வவளிடர அவரது குடிபா்பபயவர டு இடணதா்வத சுைா்டுமா் வழகா்கமா் சஙா் க இலகா்கியமா் எஙா் குமா்
க ணமுடிகினா் றது. இதடன, வவளா் ப ரி, வவளா் எவா் வி, வவளா் ஆயா் , வவளா் ஆவிகா்வக வப னா் ற பபயரா்களா்
பதளிவுறுதா்துகினா் றன. சஙா் க இலகா்கியமா் கிழ ரா்கடளசா் சுைா்டுமா் பப ழுபதலா் ல மா் அவரா்களா் ச ரா்நா்த ஊரா்பா்
பபயருைனா் வசரா்தா்வத .அடழகா்கிறது. இதடனகா் வக வூரா் கிழ ரா், ஆவூரா்மூலஙா் கிழ ரா், ம ஙா் குடி கிழ ரா், ஆலதா்தூரா்
கிழ ரா் வப னா் ற பபயரா்சா்ச னா் றுகளா் புலபா்படுதா்துகினா் றன.
ெிடறவுடர
சஙா் க இலகா்கியமா் வவளிடரசா் சுைா்டுமா் வப பதலா் ல மா் அவரா்களா் விடளவிதா்த பநலா் அலா் லது
பநலா் வல டு பத ைரா்புடையவறா் றுைனா் வசரா்தா்வத வபசுகிறது. கிழ டரபா் ப டுமா் வப து அவரது வத ைா்ைமுமா் ,
பநலா் லுகா்கு ம ற ன புலா் லினா் வளமுமா் , அடத ஈவதுமா் சுைா்ைபா்படுகினா் றன. வவளிரா் தமிழகமா் வப நா்து ஆைா்சி
பசயா் த வவள ளரா்; கிழ ரா் வயலிலா் இறஙா் கி உழுமா் உழவரா் வ ழுமா் சிறுகுடிகளினா் தடலவரா் என அறிய ஆயா் வு
இைமளிகா்கினா் றது. வவளிரா் ஓபரயிலா் பக ணா்ை குறுநில மனா் னரா்; கிழ ரா் பநருஙா் கிய குறிய பல குறுமா் புகளிலா்
வ ழா் நா்தவரா். வவளிரினா் பநலா் வளதா்டத அழிதா்வத வவநா்தரா் தமா் ஆைா்சிடயதா் தமிழகதா்திலா் நிடலந ைா்டினரா்.
இதன லா் வவளிரா் அஞா் சிபா் பணிநா்து திடற பசலுதா்தினரா்; சிலரா் தமா் பசலா் வதா்டதபா் பதுகா்கி டவதா்தனரா்;
மகைா்பக டை மறுதா்தனரா். கிழ ரா் வவநா்தரினா் அனா் பிறா் கு உரியவர யா் இருநா்தனரா். அதா்துைனா் வவளிருைனுமா்
பநருஙா் கிய பத ைரா்பு அவருகா்கு இருநா்தது. வவளிடர அவரது குடிபா்பபயவர டு இடணதா்வத சுைா்ை; கிழ டர
அவரா்களா் ச ரா்நா்த ஊரா்பா் பபயருைனா் வசரா்தா்வத அடழதா்தனரா். கிழ ரா் தமிழா் மணா்ணினா் மருததா்திடண ம நா்தரா்
எனா் பது புலன கினா் றது.

TWO GROUPS OF ANCIENT TAMIL VELALARS
S. Kanmani Ganesan
The Tamil society in the ancient Taminad was unique in its multiplicity. The
early Dravidologist Dr.Andree F. Sjoberg had mentioned that the Dravidian entity in South
India was an amalgam of divergent peoples and cultures. There are evidences in the eight
anthologies and the ten idylls for the above statement. The velalars who belong to the fourth
varna are distinguished clearly by their paddy cultivation. Besides they were not indulged in
the manual work of cultivation. They ruled their farming lands as oreyil mannar and got the
work done by the uzhavars (farmers) who were the natives of the tamil land. There were the
kizhars who were the heads of the sirukudi where the farmers dwell. In fact kizhars cultivated
the cereals and millets before the arrival of velirs. Thus the tamil society had two types of
velalars; one the velirs and the other the native people of the Tamil land. Like velirs and
venthar; kizhars were also generous and magnanimous in serving the poor and artisans. These
facts are made clear with proper evidences from the Sangam Literature.
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