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SourceSourceSourceSource    
ப�லவ� ேபரரச	 

1.  மேக�திர வ	ம�     2.  நரசி�மவ	ம� 
டா�ட	 மா. இராசமாணி�கனா	 
�ர� பதி�பக� 
59, ராஜூ நாய�க	 ெத�, ேம�� மா�பல�, ெச�ைன – 600 033 
�த� பதி�  1946; ம! பதி�   1999 
உாிைம:  �ர� பதி�பக� 
ப�க"க#  104, விைல $. 20 
அ&சி'ேடா	:  நடரா( ஆ�ெச' பிர* 
-------------------  
 

���ைர���ைர���ைர���ைர    
    
“ப�லவ	 வரலா!” எ�ற என. ெப� /ைல� பா	ைவயி'ட அறிஞ	 பல	,  
இைளஞ	க2��த3� �ைறயி� ப�லவைர� ப�றி& சில /�கைள எ4.மா! 
வ� !5தின	.  அத� பயனாக� ப�லவ� ேபரரச	 எ�6� வாிைசயி� �த� 
/லாக ெவளிவ��  இ&சி! /� எளிய நைடயி� எ4த�ப'7#ள.. இதனி�, 
ப�லவ� ேபரரைச ஏ�ப75திய சி�ம வி9:வி� மகனான மேஹ�திரவ	ம�, 
ெபயரனான நரசி�மவ	ம� வரலா!க#  �றி�க�ப'7#ளன. இவ	க# 
கால5தி�றா� ப�லவ	 - சா2�கிய	 ேபா	க# வ�ைமயாக5  ெதாட"க� ெப�றன. 
சமண� ஒ7�க�ப'7& ைசவ�� ைவணவ�� பரவின கால��  இ.ேவயா��. தமி= 
நா'>�ேக  தியைவயான. �ைடவைர� ேகாவி�க2� ஒ�ைற�க�  ேகாவி�க2� 
ேதா�ற� எ75தைம இ�ேபரரச	 கால5தி�றா� எ�பைத அைனவ�� அறிவ	. 
நாகாிக� கைலகளான இைச - நடன�-நாடக� சி�ப�-ஒவிய� எ�பன ப�லவ 
ம�னரா� ேபா�றி வள	�க�ப'ட கால�� இ.ெவ�னலா�. இ�பல .ைறகளி� 
இ�ேபரரச	 கா'>ய வழிவைககைள� பி�ப�றிேய இவ	 மரபின	 ஏற5தாழ 
இ�/!  ஆ@7க# ேபரரசராக இ��. ப�லவ� ெப�நா'ைட ஆ@டன	 எ�ன� 
மிைகயாகா..  இ"ஙன� எ�லா5 .ைறகளிB� ப@ப'7 விள"கிய இ�ெப� 
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ேவ�த	 வரலா!கைள�  ப>�பதா�, கி.பி. ஏழா� /�றா@>� தமி= நா'7 
வரலா�ைற ஒ�வா! அறி�தி�  றலா�. 
 

- இராசமாணி�கனா	. 
----------------- 

உ�ளட
க�உ�ளட
க�உ�ளட
க�உ�ளட
க�    
1.  ப�லவ	 யாவ	?     7.  கைல வள	&சி  
2.  �த�கால இைட�கால� ப�லவ	   8.  நரசி�மவ	ம� ேபா	& ெசய�க#  
3.  மேஹ�திர வ	ம�    9.  ேகாவி�க2� சி�ப"க2�   
4.  ேபா	& ெசய�க#   10.  மஹாம�ல� ஆ'சி    
5.  சமய மா�ற�    11. சமய நிைல  
6.  �ைடவைர� ேகாவி�க#   12.  அரசிய�  
--------------------- 
 
பட�க�பட�க�பட�க�பட�க�    
1. ப�லவ� ெப� நா7 - Map 
2. மேஹ�திரவ	ம�, அவ�  -சி5த�ன வாச� ஒவிய"க#. 
3. ந>க மாத	 ஒவிய"க# --சி5த�ன வாச� ஒவிய"க# 
4. மஹாம�ல ர5. ரத"க# 
---------- 
 

ப�லவ� ேபரரச�ப�லவ� ேபரரச�ப�லவ� ேபரரச�ப�லவ� ேபரரச�    
1111.... ப�லவ� யாவ�ப�லவ� யாவ�ப�லவ� யாவ�ப�லவ� யாவ�????    

 
ப�லவ	 யாவ	? இ�ேக#வி��5 தி'டமான பதி� Cற�Cடவி�ைல. ப�லவ	 
ஏற5தாழ ஐ�/! ஆ@7க# ெத�னி�தியாவி� ேபரரE ெசB5தினவ	. அவ	க# 
எ�!� அழியாத நிைலயி� பல �ைக�ேகாவி�கைள அைம5தி��கிறா	க#. 
பாைறகைளேய ேகாவி�களாக மா�றியி��கிறா	க#; பிரா��த ெமாழியிB� 
வடெமாழியிB� கிர�த - தமி= ெமாழியிB� த"க# ப'டய"கைளF� 
க�ெவ'7கைளF� ெவளியி'>��கிறா	க#, சி�மவி9: ச.	ேவதி ம"கல�, 
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�மார மா	5தா@ட  ர�, ப�லவ ர� (ப�லாவர�), மேஹ�திரவா>, பரேம*வர 
ம"கல�, மேஹ�திர ம"கல�, மஹாம�ல ர� எ�! பல இட"க'�5 த"க# 
ெபய	கைள வழ"கியி��கிறா	க# பல ேகாவி�க'� இராஜசி�ேம*வர�, 
வி5யாவிநீ5 ப�லேவ*வர�, பரேம*வ	 வி@ணகர�, ச5�ம�ேல*வர�, 
மேஹ�திரவி9:��ஹ�, மேஹ�திர�ப#ளி எ�! த"க# ெபய	கைள 
இ'>��கிறா	க#. இைவ அைன5.�, அவ	க# தமி= நா'ைட ஆ@டவ	க# 
எ�பைத உண	5.கி�றனேவ தவிர, அவ	க# யாவ	? எ"கி��. வ�தவ	? 
எ�6� ேக#விக'� விைட அளி�பனவாக இ�ைல. இதனா�, ஆராJ&சி அறிஞ	 
பலவா! �>  Cறி வ�கி�றன	. 
 

பலவைக�ப�ட க���க�பலவைக�ப�ட க���க�பலவைக�ப�ட க���க�பலவைக�ப�ட க���க�    
    
ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ----    ������ப���ப���ப���ப�    
 
“ெதா@ைடநா'7� பழ"�>க# ஆ7, மா7கைள ேமJ5.�ெகா@>��த �!�ப	 
ஆவ	. அவ	க# பா� வாணிப� ெசJ.வ�தவ	க#; அதனா�, பாலவ	 (பா� + அவ	) 
என�ப'டன	; அ�ெபய	 நாளைடவி� �!கி� ப�லவ	 என மாறியி��கலா�. 
எனேவ, ப�லவ	 ெதா@ைட நா'7� �!�ப	 இன5தவேர ஆவ	.” எ�ப. ஒ�சா	 
ஆராJ&சியாள	 க�5தா��.[1] 
 
ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ----    ((((மணிமணிமணிமணி) ) ) ) ப�லவ�ப�லவ�ப�லவ�ப�லவ�    
    
“யா=�பாண5 தீ3களி� ஒ�றான காைர5தீ3 ச"க கால5தி� மணிப�லவ� என� 
ெபய	 ெப�றி��த.. அ�கால5தி� இல"ைகயிB� மணிப�லவ� ேபா�ற 
தீ3களிB� நாக	 மரபின	 வா=�. வ�தன	. மணிேமகைல எ�6� காவிய5தி� 
Cற�ப'ட ெந7 �>�கி#ளி எ�ற ேசாழ அரச� இ�த நாக மரபின	 மகளான 
KLவைள எ�பவைள மண�தா�. அவ# . ெப�ற ைம�தேன அைலகளா� 
த#ள�ப'7� கைரேச	�தவ�. அ�மக� ெதா@ைட�ெகா>யா� E�ற�ப'7 
அ6�ப�ப'டதா� ெதா@ைடய� என�ப'டா�. அவ� (மணி) ப�லவ5திL��. 
அ6�ப�ப'டதா� ப�லவ� என� ெபய	 ெப�றா�. அவ� வழிவ�தவ	 ‘ப�லவ	’ 
என� ப'டன	. அவ	 த� அைடயாளமாைல ெதா@ைடமாைல ஆ��.ப�லவ�# 
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�த� அரச� ச"க /�களி� �றி���ப'ட ெதா@ைடமா� இள�திைரயேன 
ஆவ�.” எ�ப. ம�ெறா� /� ஆராJ&சியாள	 க�5.[2] 
 
ப�லவ� யா��பாண�தவ�ப�லவ� யா��பாண�தவ�ப�லவ� யா��பாண�தவ�ப�லவ� யா��பாண�தவ�    
 
“யா=�பாண� எ�ப. இல"ைக5 தீவி�� வட�ேக உ#ள Cாிய நீ@ட 
நில�ப�தியா��. அஃ. இ�தியாவிL��. இல"ைக ேநா�கி& ெச�பவ	�� ஒ� 
‘ேபா.’ (ேபா5.-அ�� ) ேபால� காண�ப7�ேபா., ேபா5., ப�லவ� எ�பன ஒ� 
ெபா�' ெசா�க#. யா=�பாண�- ‘ேபா., ேபா5., ப�லவ�’ என�ப>�, 
அ"கி��பவ	 ‘ேபா5த	, ப�லவ	’ என�ப7வ	 அ�லவா? ஆகேவ, ப�லவ	 எ�ற 
ெபய�ட�’ தமி=நா'ைட ஆ@டவ	 யா=�பாண5தவேர ஆவ	.” எ�ப. 
பிறிெதா�சா	 ஆராJ&சியாள	 க�5..[3] 
 
ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ----    ஆ#திர�ஆ#திர�ஆ#திர�ஆ#திர�    
 
"வ'ெப@ைணயா�!�� அ�பா�ப'டநா'ைட ஆ�திர� ேபரரசரான சாதவாஹன 
மரபின	 ஆ@7 வ�தன	. அவ	க# க"ைக யா!வைர பரவி இ��. த"க# 
நா'ைட� பல மாகாண"களாக வ�5., ஒNெவா� மாகாண5தி��� அதிகாாி 
ஒ�வைர நியமி5தன	. அ��ைறயி� கி�9ைணயா�!��� வடெப@ைண 
யா�!��� இைட�ப'ட மாகாண5ைத� ப�லவ	 எ�ற மரபின	 ஆ@7வ�தன	. 
அவ	க# ஆ�திர� ேபரரE அழி�த கி.பி. 3ஆ� /�றா@>� த"க# மாகாண5தி��5 
தா"கேள உாிைம ெப�ற அரச	க# ஆனா	க#. அவ	க# ெத�கி� த"க# நா'ைட 
விாிவா�க வி��பி& ேசாழ	��& ெசா�தமா� ெதா@ைட நா'ைட ஏற5தாழ� கி.பி. 
300- இ� ைக�ப�றின	. அவ	 மரபினேர மேஹ�திரவ	ம� �தLய பி�கால� 
ப�லவ	 ஆவ	,” எ�ப. ேவெறா�சா	 ஆராJ&சியாள	 க�5தா��.[4] 
 
ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ----    தமிழேரதமிழேரதமிழேரதமிழேர    
 
“ப�லவ	 தமிழ	 அ�ல	 எ�! உ!தியாக� Cற�>யா.. ஒ�ேவைள அவ	க# 
ெவளிநா'>L��. வ�தவராக இ��பி6�, அவ	க# C>யவைர தமிழ	களாகி-
வி'டா	க# எ�! அறியேவ@7�. இ"கிலா�தி� �தலா� ஜா	( ெஜ	மானியராக 
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இ��தேபாதிB� அவர. மர  ஆ"கில5தி� கல�. ஆ"கிலமாகிவி'வி�ைலயா? 
அ.ேபாலேவ, ப�லவ�� ஒ�ேவைள, ெவளிநா'>L��.  ��தி��தேபாதிB� 
நாளைடவி� தமிழராகி5 தமிைழேய ேபா�றினா	க#. தமிழி� ைசவ-ைவணவ 
இல�கிய"க2� சமய ேம�பா7க2� அவ	க# கால5திேலேய ேதா�றி 
உய	வைட�தன. உ@ைமயி� அ�ம�ன	க2ைடய ெதாட�க�� தமி= 
மயேமயா��. ப�லவ	 எ�6� ெசா� தமி= அ�லவா? இ�ெபா4.� ப� 
நீ@7#ளவைன� 'ப�லவ�’ எ�! பாிகசி�ப. இ�ைலயா? அ�ம�னாி� �த� 
 �ஷ6��� ப� நீ@>��கலா�. அ&ெசா� அ�மரபின	�ேக வ�தி��கலா�. 
இ5தைகய எ75.�கா'7 சாி5திர5தி� வ�தி��கிற.. க�நாடக5தி� ஆ! 
விர�ெகா@ட ம�ன� ஒ�வ6�� அ�ெபய	 நிைல5த.. �ட5தி�மாற�, C� 
பா@>ய�, ெந7மாற� �தLய ெபய	க# அNவாேற ஏ�ப'டன. 
 
ேமB�, ப�லவ	க# ‘காடவ	’ �தLய ப'ட"கைள� ெகா@>��தா	க#. சா�றாக 
இ�!#ள ‘கா	ேவ' நக	’ எ�6� ெபயைர� கா@க. அத� பைழய வ>வ� ‘கா7 
ெவ'> நகர�’ எ�ப.. ‘காடவ	, கா7 ெவ'>’ �தLயன தமி=�ெபய	க# அ�லவா? 
‘ேபா5தைரய	’ எ�ப. அவ	க2ைடய சிற� � ெபயரா��. ‘ேபா.’ எ�ப. 
ப�லவ���� எ�ைம� கடாவி��� Cற�ப7�. இ�ெபா4. ெதா@ைட நா'>B� 
அைத& E�றிF#ள ப�திகளிB� ‘ேபாதராஜா� ேகாவி�க#’ உ@7. இைவ 
ப�லவ	கால வழ�� எ�பைத அறிய�C7�. இ�ேகாவி�கைள, அரசமரபினராக 
உாிைம பாரா'7� வ�னிய �ல5தா	 (‘நாயக	’ மரபின	) ேபா�றி வ�வைத 
அறிேவா�. ஆகேவ, ப�லவ	-தமி= நா'>ன	 எ�! ெகா#வேத த�தி எ�னலா�” 
எ�ப. ேவெறா�சா	 ஆராJ&சியாள	 க�5தா��.[5] 
 
ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ----    ஆாியேரஆாியேரஆாியேரஆாியேர    
 
“பாரசீக5திL��. இ�தியாமீ. பைடெய75. வ�த ஆாிய	 பா	5திய	, பPலவ	, 
Q5ரப	, சாக	 எ�6� பல ெபய	கைள உைடயவ	. அவ	க# சி�. மாகாண�, 
C	&சர�, க"ைக& சமெவளிகளி� பரவின	. �5ரதாம� எ�ற Q5ரய அரசனிட� 
Eவிசாக� எ�ற பPலவ� அைம&சனாக இ��தா�. கி.பி. �த� /�றா@>� 
�ஷான	 இ�தியாமீ. பைடெய75தன	. அதனா� வட இ�தியாவி� இ��த ஷ5ரப	 
ெட�கா� Kட�மி ேநா�கி வரலாயின	. அ�ெபா4. ெட�கானி� சாதவ	ஹன	 
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மரபினரான ெதB"க	 ேபரரE ெசB5திவ�தன	. அதனா� சாதவாஹன	��� 
Q5ரப	��� ேபா	 நட�த.. Q5ரப	 ெசளரா9>ர�, ப�பாJ மாகாண5தி� 
வடப�தி, ஐதராபா5 சம*தான5தி� வடப�தி ஆகியவ�ைற� ைக�ப�றி 
ஆளலாயின	. இதனா� சாதவாஹன� ேபரரE எ�ைலயி� E�"கி� ேகாதாவாி, 
கி�9ைண ஜி�லா�க# அளவி�� வ�.வி'ட.. இ�நிைலைம ஏற5தாழ� கி.பி. 
200-� உ@டானெதனலா�. அத� பி�னேர பPலவ�# ஒ�வனான Rர C	&ச� 
எ�பவ� நாக அரச� மகைள மண�. நா'ைட� ெப�! அரசாள5 ெதாட"கினா�. 
அவ� மரபினேர பி�கால� ப�லவ	. இ� ப�லவ	 ��ெசா�� Eவிசாக� எ�ற 
அைம&சன. மரபி� வ�தN	 ஆகலா�. ப�லவ	 - �த��த� ஆ@ட ப�தி. 
கி�9ைண ஜி�லாவி� ெத�ேம��� ப�தி எ�னலா�. 
 
1. ப�லவ	 காSசிைய� ைக�ப�றிய. �த� அவ	த� ேபரரE R=&சி அைடF�வைர 
அவ	க# சா2�கிய	, கத�ப	, ேசாழ	, பா@>ய	, ேசர	, கள�பிர	 �தLயவ�ட� 
ஒயா. ேபாாிடேவ@>யவ	. ஆயின	. இ�ேபாரா'ட"க# ப�லவ	 ெவளி நா'டா	 
எ�பைத� �றி�கி�றன அ�லவா? 
 
2. ப�லவ	 �த� அரசனான சிவ*க�தவ	ம� ைவ5.�ெகா@ட மஹாராஜாதி-
ராஜ� எ�ற ப'ட� ெத�னா'>�ேக  தியதா��. அதைன இ�தியாவி��� 
ெகாண	�தவ	 பா	5தியேர ஆவ	. 
 
3. பா	5திய	 இ�திய	 அ�ல	 ஆயி6�, இ�தியாவி� பல ப�திகளி� த"கி 
ஆள5ெதாட"கிய. �த� இ�திய �ைறக# எ�லாவ�ைறF� ைகயாள5 
ெதாட"கின	. (1) அவ	க# த"க# நாணய"களி� கிேர�க-வடெமாழி எ45.கைள 
உபேயாகி5தன	; (2) நாணய"க#மீ. கிேர�க� கட3ள	 உ�வ"கைளF� சிவ� 
உ�வ5ைதF� ெபாறி5தன	; (3) Q5ரப	, மஹா Q5ரப	 எ�ற ப'ட"க2ட� 
‘ராஜ�’ எ�ற இ�திய வா	5ைதையF� த"க# ெபய	க2ட� இைண5.� - 
ெகா@டன	; (4) த"க# ெபய	கைளF� இ�திய �ைற�ேக�ப ஜயத	ம�, �5ர 
த	ம� �5ரசி�ம�, தாமேசன� எ�! மா�றி� ெகா@டன	; (3) ‘சாமி’ எ�6� 
ப'ட5ைதF� ைவ5.�ெகா@டன	; (6) தம. நாணய"களி� இ�திய நா'7� 
ெபா�#களாகிய யாைன, ந�தி, ெபள5த	 ேகாவி� இவ�ைற� ெபாறி5தன	: (7) 
ெதB"�நா'>� இ��தெபா4. ெபள5த சமய5தி� ப�!�ெகா@>��தன	; (8) 
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காSசியி� இ��த ேபா. ைசவ அ�ல. ைவணவ� ப�!ட� விள"கின	; (9) ஆ�திர 
நா'>� இ��தெபா4. சாதவாஹன	 ெவளியி'ட பிரா��த ெமாழியிேலேய த"க# 
ப'டய"கைள ெவளியி'டன	, காSசிைய� ைக�ப�றி5 ெத�ேக வ�த3ட� 
காSசியி� சிற� �றி��த வடெமாழியி� ப'டய"கைள வி7�கலாயின	; (10) 
வடநா'7� பா	5திய அரசைர� ேபாலேவ ெத�னா'7� பா	5திய (ப�லவ) 
அரச�� ைவதிக மத5ைத& சா	�. ேவத ேவ#விக# ெசJதன	; (11) இNவா! 
��றிB� த"கைள இ�.�களா�கி� ெகா#ளேவ, ‘பPலவ	’ எ�ற தம. மர � 
ெபயைரF� ‘ப�லவ	’ என எளிதாக ஒ	 எ45. மா�ற5தா� மா�றி�ெகா@டன	; 
(12) இவ	க# Q5திாிய	க#; அ"ஙன� இ��.� இவ	க# த"கைள� ‘பார5வாஜ 
ேகா5திர5தா	’ (பிராமண	) எ�ேற த"க# ப'டய"களி� Cறி�ெகா@ட. 
ேநா�க5த�க.. ‘இவ	க# C>5திாியேர’ எ�! கத�ப �த� அரசனான மTரச	ம� 
எ�ற பிராமண� Cறியி�5த� கவனி�க5த�க.. 
 
4. பா	5திய	 நாணய"களி� காண�ப7� Uாிய�, ச�திர� உ�வ"க# ப�லவ	 
நாணய"களிB� கா@கி�றன. 
 
5. ப�லவ அரசனான சி�மவி9:வி� ஆசன�, இ�தியாவி�ேக  திய.. அ. 
பாரசீகநா'7� பைழய ஆசன"கைள� ேபா�ற.. 
 
இ5தைகய பல சா�!கைள ேநா�க� ப�லவ	பPலவ	 எ�! உ!தியாக� 
Cறலா�” எ�ப. ஹீரா* பாதிாியா	 க�5தா��.[6] 
 
இNவா! பல	 பல க�5.கைள ெவளியி'7#ளன	. உ@ைம எ. எ�ப. 
உ!தி�படவி�ைல. ஆதL�, இ� க�5.கைள உள"ெகா@7, இனி அ75.வ�� 
பிாி3கைள� கா@ேபா�. 
 
----  
[1]  Rea-Pallava Architecture                [2].  Rasanayagam – Ancient Jaffna 
 [3]   Mysore Gazetteer       [4]  Dr.S.K. Aiyangar: Pallavas of Kanchi (by R. Gopalan) 
 [5]  C.M.R. Chettiar in "Pallavar Varalaru" by M. Rajamanikkam 
6  Journal of the University of Bombay, Vol.4, part 4 (1936). 
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----  
2222.... கிகிகிகி....பிபிபிபி. . . . 600600600600----
� �%ப�ட ப�லவ�
� �%ப�ட ப�லவ�
� �%ப�ட ப�லவ�
� �%ப�ட ப�லவ�        

((((கிகிகிகி....பிபிபிபி. . . . 300300300300----600)600)600)600)    
 

�த%கால� ப�லவ� �த%கால� ப�லவ� �த%கால� ப�லவ� �த%கால� ப�லவ� ((((கிகிகிகி....பிபிபிபி. . . . 300300300300----340)340)340)340)    
 
பிரா��த ெமாழிகளி� த"க# ப'டய"கைள ெவளியி'ட ப�லவ	 �த�கால� 
ப�லவ	 ஆவ	. இவ	க# ப'டய"கைள� ெகா@7 �த�கால� ப�லவ	 ெபய	க# 
கீ=வ�வன எ�! Cறலா�. 
 

 
 
சிவ &க#தவ�ம�சிவ &க#தவ�ம�சிவ &க#தவ�ம�சிவ &க#தவ�ம�    
 
இவ� த� த�ைதயி� கால5தி� இளவரசனாக� காSசியி� இ��., ப�லாாி 
ஜி�லாவி� உ#ள ‘விாிபர�’ எ�ற கிராம5ைத மைறயவ	 இ�வ	��5 தானமாக 
வி'டா�. இ&ெசJதிைய� C!வேத ‘மயிதேவாB� ப'டய�’ எ�ற �த� பிரா��த� 
ப'டயமா��. அ�ெபா4. இவ�த�ைத ப�லவ மஹாராஜ� எ�ப.�, இவ� 
இளமஹாராஜ� எ�ப.�, இவன. நா7 வட�ேக ."கப5திைரயா!வைர பரவி 
இ��த. எ�ப.�, இவ� காSசியிL��. இ� ப'டய� வி75ததா� இவ�, 
 திதாக� ப�லவ அரச� ெவ�ற ெதா@ைட நா'ைட இளவரசனாக இ��. 
ஆ@7வ�தா� எ�ப.� இ� ப'டய5தா� ஊகி�க5 த�க ெசJதிக# ஆ��. 
 
மஹா ராஜாதிராஜ�மஹா ராஜாதிராஜ�மஹா ராஜாதிராஜ�மஹா ராஜாதிராஜ�    
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இவ� ப'ட� ெப�ற எ'டா� ஆ@>� விட�ப'ட ப'டய� 'ஹிரஹதக�L� 
ப'டய�’ எ�ப.. ஹிரஹதக�L ப�லாாி ஜி�லாவி� உ#ள சி�!ா	 ஆ��. 
தானமாக விட�ப'ட கிராம5ேதா'ட� சாதவாஹன ரா9>ர5தி� உ#ள.. 
சாதவாஹன	��& ெசா�தமாக இ��த நா'>� உ#ள ஊ	5 ேதா'ட5ைத� ப�லவ� 
தான� ெகா75தா� எனி�, சாதவாஹன ரா9>ர� ப�லவ� ஆ'சி�� மாறிவி'ட. 
எ�ப. ெதளிவாக5 ெதாிகிறத�ேறா? இதனா�, சிவ*க�தவ	ம� வட�ேக தன. 
நா'ைட விாிவா�கியி�5த� ேவ@7� எ�ப. ெதாிகிற.. இ�ப'டய5தி� 
சிவ*க�தவ	ம� த�ைன5 த	ம-மஹா ராஜாதிராஜ� எ�! �றி5தி��கிறா�. 
இதனா�, இவ� அரச	 பலைர ெவ�! ப�லவநா'ைட விாிவா�கினவ� எ�ப. 
 லனா��. இவ� அ�நி9 ேடாம�, வாஜேபய�, அ*வேமத� எ�ற ெப� 
ேவ#விகைள&ெசJதவ� எ�! இ�ப'டய� C!கி�ற.. இவ�!# 
அ�நி9ேடாம� எ�ப. வச�த கால5தி� பலநா# ெதாட	�. ெசJய�ப7� 
ேவ#வியா��: வாஜேபய� எ�ப. உய	�த அரசநிைல, எJத�ெபா�'7& 
ெசJய�ப7� ேவ#வியா��; அ*வேமத� எ�ப. ேபரரச� எ�பைத� பிற அரச	 
பல�� ஒ� �ெகா@ட ைம�� அறி�றியாக& ெசJய�ப7� ெப� ேவ#வியா��. 
சிவ*க�தவ	ம� இைவ W�ைறF� ெவ�றிகரமாக& ெசJ., அறெநறி பிறழாம� 
நா'ைட ஆ@7, தா6� ேநாிய வா=�ைக வா=�தைமயா�ேபாB� த�ைன5 
‘த	மமஹா ராஜாதிராஜ�’ எ�! அைழ5.� ெகா@டா�! 
 
நா�+� பிாி,க�நா�+� பிாி,க�நா�+� பிாி,க�நா�+� பிாி,க�    
 
சிவ*க�தவ	ம� கால� ஏற5தாழ� கி.பி. 300-325 எ�னலா�. அ�கால5தி� 
ேவ"கட5தி�� அ�பா�ப'ட ெதB"� நா7 பல ரா9>ர"களாக 
(மாகாண"களாக)� பிாி�க�ப'>��த. எ�ப. ேம�ெசா�ன ப'டய"களிL��. 
ெதாிகிற.. அைவ �@டரா9>ர�, ெவ"ேகா (ேவ"கி) ரா9>ர�, சாதவாஹன 
ரா9>ர� �தLயனவா��. இரா9>ர"க# பல விஷய"களாக� (ேகா'ட� அ�ல. 
ஜி�லா) பிாி�க�ப'>��தன. ெதா@ைட நா7 ப�லவ	�� ��ப'ட ேசாழ	 
கால5தி� இ��தவாேற இ�ப5.நா�� ேகா'ட"களாக� பிாி�க� ப'>��தன. 
மாகாண5 தைலவ	க2� பிற அரசிய� உ5ேயாக*த	க2� இ��தா	க#. 
 
விஜய &க#தவ�ம�விஜய &க#தவ�ம�விஜய &க#தவ�ம�விஜய &க#தவ�ம�    
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இவ� விஜய *க�தவ	ம மஹாராஜ� எ�! Cற�ப'டவ�. இவ� 
ஆ'சி�கால5தி� இளவரசனாக இ��தவ�  5தவ	ம� எ�பவ�. அவ� மைனவி 
ெபய	 சா�ேதவி எ�ப.; மக� ெபய	  5ய"�ர� எ�ப.. இ&சா�ேதவி எ�பவ# 
ெதB"க நா'>� தாXரா� கிராம5தி� உ#ள ெப�மா# ேகாவிB�� நிலதான� 
ெசJதன#. அதைன5 ெதாிவி�பேத ‘�ணப ேதய� ப'டய�’ எ�ப.. 
 
இ�W�! ப'டய& ெசJதிகைள5 தவிர இ� ப�லவைர� ப�றி� Cற5த�க ேவ! 
சா�!க# இ�ைல. ஆதலா� இவ	கள. அரச �ைற-வரலா! இ�ன பிற3� 
�ைறயாக� Cற�>யவி�ைல. 
 

இைட
கால� ப�லவ�இைட
கால� ப�லவ�இைட
கால� ப�லவ�இைட
கால� ப�லவ�    
((((கிகிகிகி....பிபிபிபி. . . . 340340340340----600)600)600)600)    

 
இ�கால� ப�லவ	 த"க# ப'டய"கைள வடெமாழியி� ெவளியி'டன	. 
இவ	க2��� �� ெசா�ன ப�லவ	��� எ�ன உற3 எ�ப. ெதாியவி�ைல. 
இவ	க# ெவளியி'ட ப'டய"கைள� ெகா@7 கீ=வ�� ெபய	கைளFைடயவ	 
இ�கால5தவராக� Cறலா�. 
  

 
--------------- 
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.%��/ற நா+க�.%��/ற நா+க�.%��/ற நா+க�.%��/ற நா+க�    
 
இ�கால� ப�லவ	 ஓயாத ேபா	களி� ஈ7ப'டன	. அவ	க# யா�ட� இ"ஙன� 
ஒJவி�றி� ேபாாி'டன	? ப�லவ நா'ைட& E�றியி��த பல நா'டரச�ட� ேபா	 
ெசJதன	. அNவா! ப�லவ நா'ைட& E�றியி��த நா7க# எைவ? 
 
சால�காயன�சால�காயன�சால�காயன�சால�காயன�:::: ேகாதாவாி, கி�9ைண ஆ!க'� இைடயி� உ#ள நா'>� ெபய	 
ேவ"ைக (ேவ"கி) நா7 எ�ப.. அதைன& சால"காயன	 எ�ற அரச மரபின	 (கி.பி. 
320-600) ஆ@7வ�தன	. 
 
இ2வாக�இ2வாக�இ2வாக�இ2வாக�:::: �@[	, கி�9ணா ஜி�லா�கைள இ\வாக	 எ�பவ	 
ஆ@7வ�தன	; பிற� அதைன� ப�லவ	 ைக�ப�றின. பி�ன	 அதைன ஆன�த	 
எ�ற மரபின	 ைக�ப�றி (கி.பி.500-600) ஆ@டன	. 
    
கத�ப�கத�ப�கத�ப�கத�ப�:::: கி�9ைண, ."கப5திைர ஆ!க'� இைட�ப'ட நா7 கத�ப நா7 ஆ��. 
அத� தைலநகர� வனவாசி எ�ப.. இ�மரபி� �த� அரச� மTரச	ம� எ�ற 
மைறயவ�. அவ� ப�லவ	��� ெகா>ய பைகவ�. அவ� காSசியி� இ��த 
வடெமாழி� க�Xாி��� ப>�க& ெச�!, ப�லவ�பா� ெவ!� �!, 
இ�நா'ைட5 ேதா�!வி5தா�; ப�லவ	��� பல ெதா�ைலகைள விைளவி5தா�. 
அவ� மரபின	 ப�லவைர� பைகவராக� க�திேய ேபாாி'7 வ�தன	. இ�கத�ப	 
ஆ'சி ஏற��ைறய இர@டைர (கி.பி.350-600) /�றா@7க# இ��த. எ�னலா�. 
 
க�க�க�க�க�க�க�க�:::: இவ	க# காவிாி��5 ெத�ேக �ட� நா'ைடF� ைமUாி� ஒ� ப�திையF� 
ஆ@7வ�தவ	. இவ	க# ப�லவ	�� ந@பராகேவ இ��. வ�தன	. 
 
தமி� அரச�தமி� அரச�தமி� அரச�தமி� அரச�    
 
ப�லவ	 ெதா@ைட நா'ைட� ைக�ப�றிய ெபா4. தி��பதி, காள5தி �தLய 
மைல�ப�திகளி� வா=�த கள�பிர	 மரபின	 ெத�� ேநா�கி& ெச�! ேசாழ, 
பா@>ய நா7கைள� ைக�ப�றி ஆளலாயின	; அ"� நிைலயாக இ��த ேசாழ, 
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பா@>ய	 இ�கள�பிர�ட� ேபாாி'டன	. இவரைனவ�� ேச	�.� ேசராமB� 
இைட�கால� ப�லவ	��5 ெதா�ைல ெகா75. வ�தன	. 
 
ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ----    தமிழ� ேபா�தமிழ� ேபா�தமிழ� ேபா�தமிழ� ேபா�    
 
இைட�கால� ப�லவ அரச	 பல	 காSசியி� இ��. ப'டய"க# வி7�கவி�ைல; 
அவ	க# ெந�X	, கட�ைப ஜி�லா�களி� இ��ேத கால"கழி5தன	. அவ	களி� 
இர@டா� *க�தவ	ம� காSசிைய� ைக�ப�றியதாக� Cறி�ெகா#கிறா�. 
ஆனா�, அவ6���பி� காSசி மீ'7� ப�லவ	 ைகயிL��. ந4வி வி'ட.. 
அதைன� பி� சி�மவி9: எ�பவ� ஏற5தாழ� கி.பி.575-இ� மீள3� 
ைக�ப�றினா�. இ��றி� கைள ேநா�க� காSசி உ#ளி'ட ெதா@ைட நா7 இ�த 
இைட�கால� ப�லவ	 கால5தி�, ெத�ேக இ��த கள�பிர	.ேசாழ	 ைகக'� 
அ>�க> மாறி�ெகா@>��த. எ�னலா�. கி.பி. ஐ�தா� /�றா@>�  5தவ	ம� 
எ�பவ� கட�ேபா�ற ேசாழ	 பைடFட� ேபாாி'டா� எ�! ப�லவ	 ப'டய� 
பக	கி�ற.. சி�மவி9: ேசாழ	, கள�பிர	, பா@>ய	 இவ	க2ட� ேபா	 
ெசJதா� எ�! ப�லவ	 ப'டய� சா�! பக	கி�ற.. இவ�றா�, ெத�ேக 
தமிழரச	 ப�லவ	�� ஒயா5ெதா�ைலக# ெகா75. வ�தன	 எ�பைத அறியலா�. 
 
ப�லவ�ப�லவ�ப�லவ�ப�லவ�----கத�ப� ேபா�கத�ப� ேபா�கத�ப� ேபா�கத�ப� ேபா�    
 
கத�ப	 தம��5 ெத�ேக இ��த க"க நா'ைட� ைக�ப�ற� பல�ைற �ய�றன	. 
க"க	, ப�லவ	 .ைணைய நா>ன	. ப�லவ அரச	 பைடக2ட� ெச�! க"க�ட� 
கல�. கத�பைர ெவ�றன	. இ"ஙன� ப�லவ	��� கத�ப	��� நட�த ேபா	க# 
பலவா��. 
 
சா5
கிய�சா5
கிய�சா5
கிய�சா5
கிய�    
 
ஏற5தாழ� கி.பி. ஆறா� /�றா@>� ெதாட�க5தி� கத�ப நா'>�� வட�ேக 
சா2�கிய	 எ�6� மரபின	 ேதா�றின	. அவ�# �த� அரச� விஜயாதி5த� 
எ�பவ�. அவ� தைலநகர� வாதாபி எ�ப.. விஜயாதி5த�, அவ� மகனான 
ஜயசி�ம�, அவ� மகனான இரணதீர�, அவ� ைம�தனான �தலா�  Lேகசி 
ஆகிேயா	 அைனவ�� இNவிைட�கால� ப�லவ�ட� ேபாாி'டவ@ண� 
இ��தன	. 
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�ழ�பமான கால��ழ�பமான கால��ழ�பமான கால��ழ�பமான கால�    
 
இNவா! ப�லவ	 ெத�ேக ேசாழ	, கள�பிராிட5.� வட�ேக ஆன�த	, 
இ\வாகாிட5.�: வடேம�கி� கத�ப	, சா2�கியாிட5.� ஓயா. ேபாாிட 
ேவ@>யவ	 ஆயின	; அதனா�, பல சமய"களி� ெதா@ைடநா'ைட இழ�தன	; 
ெப��.�ப�ப'டன	; ேபா	�ைனகளிேலேய த� வா=நா'கைள� கழி5தன	. 
இ�நிைலைமயி� அவ	க# வி'ட ப'டய"கைள� ெகா@7 அவ	கள. அரச�ைற, 
அரசிய� �தLய ெசJதிகைள� Cற�Cடவி�ைல. 
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�ழ�பகால �6,�ழ�பகால �6,�ழ�பகால �6,�ழ�பகால �6,    
 
இ��ழ�பமான நிைலைம சி�மவி9: எ�ற ப�லவ அரச� கால�த� 
மைற�.வி'ட.. அவ� கால� �த� ப�லவ	 வரலா�றி� ெதளி3 ஏ�ப'7வி'ட.. 
ப�லவ	 ஆ'சிF� காSசியி� நிைலெப�!வி'ட.. ப�லவ	 ஒ� ெப�நா'ைட� 
க'>யாள5 ெதாட"கின	. 
--------- 

3. 3. 3. 3. மேஹ#திரவ�ம�மேஹ#திரவ�ம�மேஹ#திரவ�ம�மேஹ#திரவ�ம�    
((((கிகிகிகி....பிபிபிபி. . . . 600 600 600 600 ----    630)630)630)630)    

 
சி�மவி78சி�மவி78சி�மவி78சி�மவி78    
 
இவ� இைட�கால� ப�லவ�# இ!தி அரச�, W�றா� சி�மவ	ம� மக�. 
இவ6��� Kமவ	ம� எ�ற த�பி இ��தா�. அவ� ஆ�திர� ப�திைய இவ6�� 
அட"கி ஆ@7வ�தன� ேபாB�! “சி�மவி9: ‘ப�லவ�ல�’ எ�ற உலகிைன5 
தா"��. �லமைல ேபா�றவ�” எ�! இவ� மகனான மேஹ�திரவ	ம� 
CறிF#ளா�. இதனா� இவன. ெப�Rர� ஒ�வா! உணரலா�. ேமB� 
மேஹ�திரவ	ம� த� த�ைதைய� ப�றி� C!ைகயி�, “அவ� அ6பவி�க5த�க 
ெபா�#க# எ�லா வ�ைறF� உைடயவ� (ேபாகபா�கிய"களி� 
�ைறவி�லாதவ�); பல நா7கைள ெவ�றவ�; Rர5தி� இ�திரைன� ேபா�றவ� 
ெச�வ5தி� �ேபரைன நிக	5தவ�. அவ� அரச	�� அரச�” எ�! �றி5.#ளா�.  
 
இவ�ைடய ேபா�9 ெசஇவ�ைடய ேபா�9 ெசஇவ�ைடய ேபா�9 ெசஇவ�ைடய ேபா�9 ெசய�க�ய�க�ய�க�ய�க�    
 
“சி�மவி9:வி�  க= உலெகலா� பரவிF#ள.. இவ� காவிாிபாய�ெப�ற  
ெசழி� #ள ேசாழநா'ைட& ேசாழாிடமி��. ைக�பா�றினா�” எ�! ப�லவ	 
ப'டய� ஒ�! பக	கி�ற.. ம�ெறா� ப'டய�, “...பிற� இN3லகி� சி"க� 
ேபா�ற சி�மவி9: ேதா�றினா�. அவ� பைகவைர அழி�பதி� ெபய	 
ெப�றவ�. அNRர� கள�பிர	, மழவ	, ேசாழ	, பா@>ய	 ஆகியவைர ெவ�றி 
ெகா@டா�” எ�! C!கிற.. அவ�தி E�தாி கதாசார� எ�ற வடெமாழி /�, 
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“ப�லவ	 மரபி� சி�ம வி9: எ�பவ� ேதா�றினா�. அவ� காSசியிL��. 
இ!தி�பைகைமைய அறேவ நீ�கினா�. அவ�, த� Rர5தாB� ஆ@ைமயாB� 
பைக அரச	க2ைடய ெபா�#கைள5 தன�� உாிைமயாக� ெகா@டா�” எ�! 
C!கி�ற.. 
 
இைவ அைன5ைதF� ஒ�!ேச	5. ஆராயி�, சி�மவி9: கள�பிர	, மழவ	, 
ேசாழ	, பா@>ய	க2ட� ேபாாி'டா�; அவ	கைள ெவ�றா�; காSசிைய� 
ைக�ப�றினா�; ப�லவ நா'ைட5 ெத�ேக விாிவா�கினா� எ�பன அறியலா�. 
இவ� மகனான மேஹ�திரவ	ம� ஆ'சி தSசா]	, தி�&சிரா�ப#ளி 
ஜி�லா�களிB�  .�ேகா'ைட& சீைமயிB� பரவி இ��த.. ஆனா�, 
அ�ப�திகைள மேஹ�திர� த� கால5தி� ைக�ப�றினா� எ�! Cற�>யா.. 
ஆதலா�, அ�ப�திக# சி�மவி9: கால5திேலேய ப�லவ	 ஆ'சி�� 
உ'ப'டனவாத� ேவ@7�. அNவா! அ�ப�திக# வைர இவ� 
ைக�ப�றியதா�றா�. சி�மவி9: மழ �ட6� பா@>ய�ட6� ேபாாிட 
ேவ@>யவ� ஆயின�. 
 
சி�மவி9: கால5தி� ேசாழநா'>� வடப�தி ையF� ெதா@ைட நா'>� ெத� 
ப�திையF� கள�பிர	 ஆ@7வ�தன	. உைறT	வைர இ��த ேசாணா'7� 
ப�திைய& ேசாழ	 ஆ@டன	. தி�& சிரா�ப#ளி ேசல� ஜி�லா�களிB#ள 
ெகா�Lமைல� ப�திைய மழவ	 ஆ@7வ�தன	. இவ	க# நா7க# ப�லவ	 
ைக�ப7மாயி�, தன. நா'>��� ஆப5. உ@டாகலா�. எ�! க�திேய 
பா@>ய� சி�மவி9:ைவ5 தா�கின�. எனி6�, சி�மவி9: ெவ�றிெப�றா�. 
ப�லவநா7  .�ேகா'ைட& சீைமவைர பரவிவி'ட..  .� ேகா'ைட& சீைமைய 
ஆ@7வ�த ெகா7�பா2	& சி�றரச	க# ப�லவ	�� அட"கியவ	 ஆயின	. 
 
ச��ேவதி ம�கல�க�ச��ேவதி ம�கல�க�ச��ேவதி ம�கல�க�ச��ேவதி ம�கல�க�    
 
சி�மவி9: த� ெபயரா�, நா�� ேவத"களிB� வ�ல. மைறயவ	��&  
சி�!ா	க# பலவ�ைற5 தானமாக அளி5தா�. அைவ சி�மவி9: ச.	ேவதி 
ம"�ல"க# என�ெபய	 ெப�றன. இ�ெபய	, தி�ெவா�றிTைர அ75த மணL 
எ�6� சி�!ா	�� இ��ததாக5 ெதாிகிற.. வட ஆ	�கா7 ஜி�லாவி� சீயம"கல� 
எ�! வழ"��. கிராம�, பைழய கால5தி� ‘சி�மவி9: ச.	ேவதி ம"கல�’ எ�! 
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ெபய	 ெப�றி��த.. ��பேகாண5ைத அ75த கSச^	 இ�மாதிாி� ெபய	 
ெப�றி��த.. 
 
ைவணவ�ைவணவ�ைவணவ�ைவணவ�    
 
‘சி�மவி9:’ எ�ற ெபயைர�ெகா@ேட இவ� ைவணவ� எ�பைத எளிதி� 
உணரலா�. “ப�தி ஆராதித வி9: சி�மவி9:” எ�! ப�லவ	 ப'டய� 
இவைன� �றி�கிற.. இதனா� இவ� பரம பாகவத� எ�பைத அறியலா�. 
மஹாம�ல ர5தி� உ#ள ஆதிவராக	 ேகாவி� இவ� க'>யதா�� எ�! பல	 
க�.கி�றன	. 
 
ஆதிவாக� ேகாவி�ஆதிவாக� ேகாவி�ஆதிவாக� ேகாவி�ஆதிவாக� ேகாவி�    
 
இ. மஹாம�ல ர5தி� இ��கி�ற.. இ� ேகாவிL� ஆசன� ஒ�றி� 
அம	�தவ@ண� ஒ	 உ�வ&சிைல கா@கி�ற.. அத� ேம� ‘_ சி�மவி9: 
ேபாதாதிராஜ�’ எ�ப. ெபாறி�க� ப'7#ள.. அN3�வ5தி� தைலமீ. உய	�த 
கிாீட� காண�ப7கிற.. மா	பிB� க45திB� பலவைக மாைலக# கா@கி�றன. 
அN3�வ5தி� இ�  ற"களிB� இர@7 ெப@மணிகைள� �றி��� உ�வ& 
சிைலக# இ��கி�றன. அவ�றி� தைலக#மீ. �>க# காண�ப7கி�றன. அைவ 
சி�மவி9:வி� மைனவியைர� �றி�பனவா��. அN3�வ"க'� ேந	 எதி	� ற& 
Eவாி� ‘_மேஹ�திர ேபாதாதிராஜ�’ எ�ப. எ4த�ப'7#ள.. அத� அ>யி�, 
�> அணி�த மேஹ�திர� நி�கி�ற நிைலயி� ஓ	 உ�வ� ெச.�க�ப'7#ள.. 
அN3�வ� பல அணிகைள அணி�.#ள.. அத� வல�ைக, ேகாவிL� 
உ' ற5ைத& E'>� கா'7கிற.. இட�ைக, �த� அரசியி� வல�ைகைய� 
பி>5தப> உ#ள.. மேஹ�திர� மைனவிய	 இ�வ	 உ�வ"க2� நி�றேகால5தி� 
காண�ப7கி�றன. 
 
‘சி�மவி9: த� நிைன3 இ�5த�காக5 த� சிைலையF� ேதவிய	 சிைலகைளF� 
ஆதிவராக	 ேகாவிL� அைம5தி��கலா�. அவன. ஆ'சி� கால5தி� 
இளவரசனாக இ��த மேஹ�திரவ	ம� த�ைதFட� அ�ேகாவிB��& 
ெச�றி��கலா�. அ�நிைலைமைய உண	5தேவ அவ6ைடய சிைலF� அவ� 
ேதவிய	 சிைலக2� அ"� அைம�க�ப'டன. எ�ப. அறிஞ	 க�5.. 
 



18 

 

வடெமாழி� /லவ� தாேமாதர�வடெமாழி� /லவ� தாேமாதர�வடெமாழி� /லவ� தாேமாதர�வடெமாழி� /லவ� தாேமாதர�    
 
சி�மவி9: சிற�த வடெமாழி�  லவ� ஆவ�. அவ� கால5தி� க"க ந	'ைட5 
.	விநீத� எ�பவ� ஆ@7வ�தா�. அேத சமய5தி� ேகாதாவாி��� 
கி�9ைண��� இைட�ப'ட ேவ"ைக நா'ைட� கீைழ& சா2�கிய �த� 
அரசனான வி9:வ	5தன� எ�பவ� அரசா@7வ�தா�. அவ� ேவ"ைக 
நா'ைட ஆள5ெதாட"கிய கால� ஏற5தாழ கி.பி.614 ஆ��. அ�த 
வி9:வ	5தன� அைவயி� சிற�த  லவராக3� அவன. ந@பராக3� இ��தவ	 
தாேமாதர	 எ�ற வடெமாழி�  லவ	 ஆவ	. அவர. ம! ெபய	 பாரவி எ�ப.. 
அவ	, க"க அரசனான .	விநீத� சிற�த வடெமாழி�  லவ� எ�பைத� 
ேக#விF�! அவனிட� ெச�றா	. .	விநீத� அவைர வரேவ�! அவைர5 த� 
ந@பராக� ெகா@7 மகி=�தா�. 
 
சி�மவி78 அைவ
களசி�மவி78 அைவ
களசி�மவி78 அைவ
களசி�மவி78 அைவ
கள����    
 
ஒ�நா# வடெமாழியாள� ஒ�வ� சி�மவி9: அைவ�கள5தி�� வ�. நரசி�ம 
அவதார5ைத� ப�றிய ெப�மா# .தி ஒ�ைற� பா>னா�. அ�பாட� ெசா�Eைவ-
ெபா�'Eைவ� ெபாL3ட� விள"கிய.. அதைன அ`பவி5. மகி=�த 
சி�மவி9:, “இதைன� பா>ய  லவ	 யாவ	?” என� ேக'டா�. உடேன அ�த 
வடெமாழியாள�, “ஐயேன, வட�ேக ஆாியநா'7 அன�த ர5தி� ெகளசிக மரபி� 
நாராயணசாமி எ�! ஒ�வ	 இ��தா	. அவ���5 தாேமாதர	 எ�ற  5திர	 
பிற�தா	. அவ	 சிற�த வடெமாழி�  லவராகி� பாரவி என� ெபய	 ெப�றா	. அவ	 
கீைழ&சா2�கிய நா'7 அரசனான வி9:வ	5தன6�� ந@பரானா	; ஒ�நா# 
அவ6ட� கா7 ெச�றா	. அரச� ேவ'ைடயா>ய வில"கி� இைற&சிைய5 
தி�றா�; த�6ட� வ�த  லவைரF� a@>5 தி�ன& ெசJதா�.  லவ	 
அ�பாப5ைத� ேபா�க� பல இட"க'� யா5திைர ெச�றா	; இ!தியி� .	விநீத� 
அைவைய அைட�. அ"� இ��. வ�கி�றா	. அவ	 பா>ய பாடைலேய நா� 
த"க#�� பா>ேன�” எ�றா�. 
 
கா;சியி� பாரவிகா;சியி� பாரவிகா;சியி� பாரவிகா;சியி� பாரவி    
 
சி�மவி9: பாரவிைய5த� அைவயி� ைவ5தி��க வி��பினா�; அதனா� 
.	விநித6��� பா	விைய5 த�னிட� அ6� மா! ேவ@7ேகா# வி75தா�. 
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பாரவிF� காSசிைய அைட�தா	; ப�லவ� அைவைய அல"காி5தா	: அ	&Eன� 
தவ� ெசJத ெபா4. சிவபிரா� ேவடவ>வி� ெச�! அவ6ட� ெபாJயாக� 
ேபாாி'7 அவ6��� கா'சியளி5த வரலா�ைற ஒ� /லாக வடெமாழியி� 
பா>னா	. அத� ெபய	 ‘கிராதா	&Eனீய�’ எ�ப.. 
 
மேஹ#திரவ�ம�மேஹ#திரவ�ம�மேஹ#திரவ�ம�மேஹ#திரவ�ம�    
 
சி�மவி9: மகனானமேஹ�திரவ	ம� இளைம� ப�வ5தி� காSசியி� இ��த  
சிற�த வடெமாழி�  லவ	களிட� க�வி க�றா�; பாரவி காSசி�� வ�த பிற� 
அவாிட�� சில /�கைள� ப>5தி��கலா�. இவ� வடெமாழியி� ந�ல  லைம 
ெப�றி��தா�; தமிழிB� ஒரள3 பயி�சி ெப�றி��தா� எ�! Cறலா�. இவ� 
த�ைதFட� இ��. ெப�நா'>� அரசியைல� கவனி5. வ�ததா�, இளவரசனாக 
இ��த ெபா4ேத அரசிய� அறி3 சிற�க� ெப�றி��தா�. இவன. த�ைத ஏற5தாழ 
கி.பி. 615 வைர அரசனாக இ��தா� எ�பதா�, இவன. ஆ'சி ஏற��ைறய கி.பி. 
615இ� ெதாட"கி 635இ� �>3�றி��கலா� எ�! அறிஞ	 க�.கி�றன	. இவ� 
ப'ட� ெப!�ெபா4. ஏற5தாழ ��ப5ைத�. அ�ல. நா�ப. வய.ைடயவனாக 
இ��தா� எ�! ெசா�லலா�. 
 
ப�ட� ெபய�க�ப�ட� ெபய�க�ப�ட� ெபய�க�ப�ட� ெபய�க�    
 
இவ6ைடய வி�.� ெபய	க# பலவா��. அைவ தமிழிB� ெதB"கிB� 
வடெமாழியிB� இ��தன. அவ�!# சில �ணபர�, விசி5திரசி5த�,[1] 
ேச5தகாாி,[2] அவனிபாஜன�, லளிதா"�ர�,  �ேஷா5தம�, ச5தியச�த�, 
நேர�திர�, ேபா55ைரய�, ச5�ம�ல�, பகா�பி7�,[3] நயபர�, வி�கிரம�, 
கலக�பிாிய�, ம5தவிலாச�, அநி5யராக�,[4] ச"கீ	ண ஜாதி,[5] நரவாஹன�, 
உதாரசி5த�, பிரகி�தி�பிாிய�, அB�தகாம� எ�பனவா��. 
 
ேபரர.ேபரர.ேபரர.ேபரர.    
 
இவ6��5 ெதB"கி� பல வி�.�ெபய	க# இ�5தB�, �@7	 ஜி�லாவி� 
இவன. க�ெவ'7 காண�ப7தைலF� ேநா�க, இவன. ேபரரE வட�ேக 
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கி�9ைணயா!வைர பரவி இ��த. எ�பதறியலா�. நார5தாமைல, �7மியா� 
மைல, தி�ெமJய� �தLய  .�ேகா'ைடைய& சா	�த மைலகளி� இவ6ைடய 
க�ெவ'7க# இ�5தலா�, ெத�ேக  .�ேகா'ைட& சீைம �>ய இவன. ஆ'சி 
ெச�றி��த. எ�ப. ெதாிகிற.. எனேவ, ப�லவ� ெப�நா7 வட�ேக 
கி�9ைணயா! �த� ெத�ேக  .�ேகா'ைட& சீைம �>ய இ��த. எ�னலா�. 
 
�+�ப��+�ப��+�ப��+�ப�    
இவ6�� மைனவிய	 இ�வ	 எ�ப. மஹாபL ர5. ஆதிவராக	 ேகாவி� 
உ�வ&சிைலக# ெகா@7 Cறலா�. இவ� ெச�வைம�த� நரசி�மவ	ம� 
எ�பவ�. 
 
------- 
[1]. சி�பஓவிய� கைலஞ�.              [2]. ேகாவி�க# அைம�பவ�. 
[3]. பைகவ	 மீ. இ>ேபால� பாJபவ�. 
[4]. நடன - இைச�கைலகளி� அறிஞ�. 
[5]. ‘ச"கீ	ண�’ எ�6� தாளவைகைய�  தியதாக� க@7பி>5தவ�. 
----------- 

    
4. 4. 4. 4. ேபா�9 ெசய�க�ேபா�9 ெசய�க�ேபா�9 ெசய�க�ேபா�9 ெசய�க�    
.%��/ற நா+க�.%��/ற நா+க�.%��/ற நா+க�.%��/ற நா+க�    

 
ேமைல9 சா5
கிய�ேமைல9 சா5
கிய�ேமைல9 சா5
கிய�ேமைல9 சா5
கிய�    
 
சி�மவி9: ப�லவ அரசனாக இ��ைகயி�, கி.பி. 610-இ� இர@டா�  Lேகசி 
எ�பவ� சா2�கிய� ேபரரச� ஆனா�. அவ� த� ெப�நா'>��5 ெத�ேக 
இ��த கத�ப	, க"க	 எ�ேபாைரF� கிழ�ேக இ��த சால"காயனைரF� 
ெவ�றா�; ேகாதாவாி��� கி�9ைண��� இைட�ப'ட ேவ"ைகநா'ைட 
ெவ�!, அ"�5 த� த�பியான வி9:வ	5தனைன அரச� ஆ�கினா�. இ�த 
வி9:வ	5தனைன அரச� ஆ�கினா�. இ�த வி9:வ	5தனேன கீைழ& 
சா2�கிய �த� அரச� ஆவ�. இவ� கி.பி. 614-� அரச� ஆனா�. இவ� 
மரபினேர கீைழ& சா2�கிய	 என�ப'டன	. 
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க�க�க�க�க�க�க�க�    
 
இவ	க# �� ெசா�னவா! காவிாி��5 ெத�ேக �ட�மைல நா'ைட 
ஆ@டவ	க#. இவ	 தைலநகர� தைழ�கா7 எ�ப.. இவ	க2# சி�மவி9: 
கால5. அரச� .	விநீத� எ�பவ�. 
 
ேசாழ�ேசாழ�ேசாழ�ேசாழ�    
 
இ�கால5.& ேசாழ� ெபாிய ராண5.' Cற�ப7� ம"ைகய	�கரசியா	  
த�ைதயாவ�. அவ� பா@>ய அரச6ட� உற3ெகா@>��தா�. 
 
பா<6ய�பா<6ய�பா<6ய�பா<6ய�    
 
சி�மவி9: ேசாழநா'ைட� ைக�ப�றிய அேத சமய5தி� க7"ேகா� எ�ற 
பா@>ய ம�ன� கள�பிரைர விர'>� பா@>யநா'ைட� ைக�ப�றினா�. 
அவ6��� பி� அவ� மகனான மாறவ	ம� அவனி Uளாமணி (கி.பி. 600-625) 
அரச� ஆனா�. இ�பா@>ய	 ெத�கி� உாிைமெப�! வா=�த ேபரரச	 ஆவ	. 
 
ப�லவ�ப�லவ�ப�லவ�ப�லவ�----சா5
கிய� ேபாசா5
கிய� ேபாசா5
கிய� ேபாசா5
கிய� ேபா����    
 
கீைழ&சா2�கிய நா'ைட ஏ�ப75திய இர@டா�  Lேகசி ெத�ேக இ��த ப�லவ� 
ேபரரச� பல5ைத ஒ7�க வி��பினா�; அதனா� ெப��பைட திர'>� ப�லவ 
நா'>�மீ. பைடெய75தா�, “அ4�க�ற ெவ@சாமர"கைளF� 
/�!�கண�கான ெகா>கைளF� - �ைடகைளF� பி>5.�ெகா@7  Lேகசியி� 
பைடக# ெச�றன. அ�ெபா4. கிள�பின aளியான. எதி	�க வ�த ப�லவன. 
ஒளிைய ம"க& ெசJத..  Lேகசியி� ெபாிய பைட�கடைல� க@7 அSசிய காSசி 
ம�ன� காSசி ர� ேகா'ைட��#  ��. ெகா@டா�.” எ�!  Lேகசியி� 
ப'டய�  க=கி�ற.. ப�லவ	 ப'டய"க# மேஹ�திர� ெவ�றி ெப�றா� எ�! 
C!கி�றன. ேபாாி� �>வி� ப�லவ	�� எ�த விதமான நா'7 இழ� � 
ஏ�ப'டதாக5 ெதாியவி�ைல. ஆதலா�, இ�ேபாாினா� சா2�கிய	�� �ய�சி 
ந9ட�� ஆ# ந9ட�� ெபா�# ந9ட�� உ@டாயின எ�னலா�. எனி6�, ேபா	 
எNவா! நட�. �>�த. எ�பைத� கா@ேபா�: 



22 

 

 
“.#ளிவி4� கய� மீ�கைள� க@களாக� ெகா@ட காவிாி, சா2�கிய6ைடய 
யாைனகளி� மதநீ	 வி4�ததா� ஒ'ட� தைட�ப'7� கடL� கல�க 
இயலாததாயி�!.  LேகசிF� ப�லவனாகிய - பனிைய�ேபா��� பகலவனாJ& 
ேசர-ேசாழ-பா@>யைர� களி� ற& ெசJதா�.” எ�! . சா2�கிய� ப'டய� 
C!கி�ற.. 
 
சா2�கிய	 ப'டய� C!� இர@7 �றி� களாB�, மேஹ�திர�, இர@டா� 
 Lேகசிைய எதி	5.� ேபாாிட �>யாம� காSசி ர� ேகா'ைட��# 
ஒளி�.ெகா@டா� எ�ப.�, அ&ெசய� தமி= அரசைர மகி=வி5த. எ�ப.� 
ெதாிகி�றனேவ தவிர, ப�லவ� ேதா�!வி'டா� எ�பேதா, நா'ைட 
இழ�.வி'டா� எ�பேதா ெதாியவி�ைல. 
 
ேபா� நட#த �ைறேபா� நட#த �ைறேபா� நட#த �ைறேபா� நட#த �ைற    
 
இர@டா�  Lேகசி �தL� காSசிைய� ைக�ப�ற �ய�றா�; மேஹ�திரன. 
ேகா'ைட மதி� பைகவரா� ஏற �>யாத.. மேஹ�திர� ேகா'ைட��# ஒளி�. 
ெகா@டா�. அவைன ெவ�! ைக�பி>யாக� பி>�க ேவ@7� எ�ற எ@ண� 
இ�லாம� ெப�மித� ெகா@ட  Lேகசி, ப�லவ நா'>� ெத� எ�ைலயான 
காவிாியா!வைர ெச�றா�. 
 
அவ� மீ'7� தி��பி� காSசிைய ேநா�கி வ�வத��#, மேஹ�திரவ	ம� 
ெப��பைடைய5 திர'>5 தயாராக� கா5தி��தா�;  Lேகசி காSசி�� அ�கி� 
ெவ�றி5திமி�ட� அச'ைடயாக வ�. ெகா@>��ைகயி� திbெரன5 தா�கின�. 
தன�கSசி� ேகா'ைட��#  ��.ெகா@ட மேஹ�திர�, எதி	பாராவிதமாக 
இ"ஙன� வ�ைம மி�க பைடெகா@7 தா��வா� எ�!  Lேகசி கனவிB� 
க�தவி�ைல.  #ளX	 எ�6� இ'5தி� நட�த.. அ. காSசி��� 
ப5.�க�.ெதாைலவி� உ#ள.. எதி	பாராத எதி	�ைப� க@ட.� சா2�கிய	 
பைட திைக5த.. அதனா� அ. ெவ�றிகரமாக� ேபாராட�Cடவி�ைல. ப�லவ	 
பைட Rராேவச5.ட� ேபாரா>ய.. இ!தியி� மேஹ�திரவ	ம� பைட சா2�கிய	 
பைடைய5 .ர5தி& ெச�ற.. இர@டா�  Lேகசி உயி�ட� சா2�கிய நா'ைட 
அைட�தேத ெபாிதாயி�!. 
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ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ----    க�க� ேபா�க�க� ேபா�க�க� ேபா�க�க� ேபா�    
 
இர@டா�  Lேகசியி� த�பிF� கீைழ&கா2�கிய �த� அரச6மான 
வி9:வ	5தன6��� க"க அரசனான .	விநீத� த� மகைள மண� ெசJ. 
த�தா�. அ�த உறவினா� அவ� இர@டா�  Lேகசி��� உறவின� ஆனா�. 
கீைழ& சா2�கிய அரE சால"காயனைர விர'> ஏ�ப75த�ப'ட. எ�ப. 
��னேர �றி�க�ப'டத�ேறா? அ&சால"காயன	 மேஹ�திர வ	ம6��� 
அவ6ைடய ��ேனா	��� ெகா#வைன ெகா7�பைனயி� உற3ெகா@ேடா	 
ஆவ	. ஆதL�, தன�� ேவ@>ய அரசமரபினைர ஒழி5., இர@டா�  Lேகசி த� 
ஆதி�க5ைத� ெப��க ஏ�பா7 ெசJதைத மேஹ�திர� பா	5.�ெகா@>��க 
வி��பவி�ைல. அதனா� அவ�, வி9:வ	5தன� இற�த3ட� அவ� மக� 
ப'ட� ெப!வைத5 த75.& சால"காயன அரச� ப'ட5.�� வர உதவிெசJதா�. 
அதனா� சின"ெகா@ட .	விநீத� எ�ற க"க அரச� மேஹ�திரைன5 தா�க5 
.ணி�தா�. அ.ேவ த�க சமய� எ�! இர@டா�  LேகசிF� �ைன�தா�. 
 
 Lேகசி �� ெசா�னப> வட�ேக பைடெய75. வ�ைகயி�, .	வி�த� ப�லவ 
நா'>� ேம�ேக பைடெய75தா�. அ�தாி, ஆல5a	, ெப�நகர�,  #ளX	 எ�ற 
இட"களி� ேபா	 நைடெப�ற. எ�! க"க	 க�ெவ'ேட C!கி�ற.. 
அ�க�ெவ'7 ேமB�, “.	விநித� கா7ெவ'>ைய (ப�லவைன� ேபாாி� ெவ�!, 
த� மக# வயி�!� ெபயரைன& சா2�கிய அரE க'>L� அம	5தினா�” எ�! 
�றி�கி�ற.. இதனாB� ��ெசா�ன சா2�கியி� நட5திய ேபாரா'ட5தாB� 
மேஹ�திர� �ய�சி பL�கவி�ைல. எ�ப. ெதாிகிற.; மேஹ�திரைன� க"க6� 
சா2�கிய6� எதி	5தன	 எ�ப.�, அவ� இ�வைரF� சமாளி5.5 .ர5தி 
அ>5தா� எ�ப.� அறிய� கிட�கி�றன. 
------- 
 

5. 5. 5. 5. சமய மா%ற�சமய மா%ற�சமய மா%ற�சமய மா%ற�    
    

தமிழக�தி� சமயநிைலதமிழக�தி� சமயநிைலதமிழக�தி� சமயநிைலதமிழக�தி� சமயநிைல    
 
ஏற5தாழ& ச"க கால5தி� இ!தியாகிய கி.பி. 400�� ��ப'ட கால5தி� 
தமி=நா'>� பல சமய"க# இ��தன. அைவ ைசவ சமய�, ைவணவ சமய�, 
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ெபள5த சமய�, சமண சமய� �தLயனவா��. அைவ ஒ�ேறா7 ஒ�! ேபாாிடா. 
சமரசமாகேவ வா=�. வ�தன. 
 
ச"க கால5தி��� பிற� ேசாழ - பா@>ய நா7க# கள�பிர	 ஆ'சி�� உ'ப'ட 
கால5தி� சமண� தைல a�கிய.. பா@>ய நாடா@ட கள�பிர	 சமண5ைத� 
ேபா�றி வள	5தன	; ைவதிக ெநறிையF� ைசவ5ைதF� வளரவிடவி�ைல; ஒ� 
பிராமண6�� விட�ப'ட - பிரமேதய உாிைமைய� பறி�த� ெசJதன	 எ�! 
ேவ#வி��>�ப'டய� விள� கிற.. W	5திநாயனா	 எ�பவ	��, ேசாமE�த	� 
கட3# ேகாவிB�� நா2� ச�தன&சா�. ெகா7�க& ச�தன� க'ைடக# 
கிைட�காதவா! ெசJதன	 எ�! ெபாிய  ராண�  க�கி�ற.. பா@>ய நா'>� 
உ#ள மைலகளி� சமண �னிவ	க# வா=�.வ�தா	க#. சமண�  லவ	 பல	, 
ம.ைரயி� கி.பி. 5ஆ� /�றா@>� ஒ� ச"க5ைத� C'>ன	 எனி�, பா@>ய 
நா'>� சமண� ந�� பரவி இ��த. எ�பைத அறியலா�. 
 
சமண மட�சமண மட�சமண மட�சமண மட�    
 
ேசாழ நா'>B� தி�வா$	, பைழயாைற �தLய இட"களி� சமண	 பரவி  
இ��தன	; ெதா@ைட நா'>� ெவடா�, சி�றாW	, CடX	, தி��பாதிாி� LT	, 
காSசி �தLய இட"களி� பரவி வா=�தன	. தி��பாதிாி� LTாி� இ��த சமண 
மட� ஒ�! ெத�னி�தியாவி�  க=ெப�! விள"கிய.. அதனி�  க=ெப�ற 
சி�மUாி, ச	வந�தி எ�ற திக�பர சமண� ேபரறிஞ	 வடெமாழியிB� பிரா��த 
ெமாழியிB� வ�BநராJ விள"கின	; பிரா��த ெமாழியி� இ��த சமண /�கைள 
வடெமாழியி� ெபய	5ெத4தின	. காSசி வடெமாழி� க�Xாி ைவதிக	��&சிற� & 
ெசJதவா!, தி��பாதிாி� LT	 மட� சமண	��& சிற�பளி5த.. ‘ேலாகவிபாக�’ 
எ�ற சமண /� இ�த மட5தி� ெசJய�ப'ட.. அ�ெபா4. சி�மவ	ம� எ�ற 
இைட�கால� ப�லவ� அரசனாக இ��தா� எ�! அ�த /L� �க3ைரயி� 
க@7#ள.. மேஹ�திரவ	ம� தா� இ�த மட5ைத� ெபாி.� ஆதாி5. வ�தா�. 
இN� த� ஆ'சியி� ��ப�தியி� சமண� ப�!ைடயவனாக இ��தவ�. 
 

தி�நா,
கரச�தி�நா,
கரச�தி�நா,
கரச�தி�நா,
கரச�    
((((கிகிகிகி....பிபிபிபி. . . . 580580580580––––660660660660))))    [[[[1111]]]]    

 
இளைம� ப�வ�இளைம� ப�வ�இளைம� ப�வ�இளைம� ப�வ�    
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ெத� ஆ	�கா7 ஜி�லாவி� தி��ேகாவX	5 தாBகாவி� உ#ள தி�ஆW	 எ�6� 
தி��பதியி�  கழனா	 எ�ற ேவளாள	 இ��தா	. அவ	 மைனவியா	 ெபய	 
மாதினியா	 எ�ப.. இவ	க'�5 திலகவதியா	 எ�ற மகளா	 இ��தா	. ஆ@மக3 
இ�லாைமயா� ெப�ேறா	 சிவெப�மாைன5 தவ� கிட�தன	. பிற� ஒ	 ஆ@மக3 
பிற�த.. அவ��� ம�#நீ�கியா	 எ�! ெபயாி'7 வள	5தன	. திலகவதியா	�� 
உ�ற வய. வ�த.� அவைர& சிற�த ேபா	Rரரான கL�பைகயா	 எ�பவ	�� 
மண� ேபசின	. மண5தி�� �� ேவ�றரச� பைடெய7�ைப5 த7�க� 
கவி�பைகயா	 அரசனா� அ6�ப�ப'டா	. அவ	 வ�வத��#  கழனா�� 
மாதினியா�� காலமாயின	. பி�ன	� ேபா���& ெச�ற கL�பைகயா�� 
ெகா�ல�ப'டா	. இதைன அறி�த திலகவதியா	 இற�க5 .ணி�தா	. அNவமய� 
த�பியாரான ம�#நீ�கியா	 ேவ@ட, சி!வரான அவைர வள	�ப. தம. கடைம 
எ�! எ@ணி இற�ப. தவி	�தா	 சிற�த ஒ4�க5.ட� சிவ �ைசயி� ஈ7ப'7 
வா=�.வ�தா	. ம�#நீ�கியா�� தமி=� லைம ெப�!& சிவப�திFட� வா=�தா	. 
    
சமண வா�
ைகசமண வா�
ைகசமண வா�
ைகசமண வா�
ைக    
 
ம�#நீ�கியா	 சமண	 ெசா�ெபாழி3கைள� ேக'டா	; அ&சமய5தி� எNவாேறா 
அவ���� ப�! உ@டான.. அதனா� அவ	 தி��பாதிாி� LT	 மட5தி��& 
ெச�றா	; ஆைடய�ற திக�பர சமண �னிவராக மாறினா	; பல ஆ@7க# அ"�5 
த"கி& சமண சமய� ெகா#ைககைளF� பிற உ@ைமகைளF� உண	�தா	, சமண 
�னிவ	 பாரா'7�� உாியவராகி5 த�மேசன	 எ�ற ப'ட�� ெப�றா	; 
ெபள5தைர� பலவாத"களி� ெவ�!  க= ெப�றா	. அவர. மத மா�ற5ைத அறி�த 
திலகவதியா	 தி�வதிைகயி� உ#ள சிவெப�மானிட� �ைறயி'75 த� த�பிைய 
மீ'7� ைசவ சமய5தி� தி��பிய�ளேவ@7� எ�! வர� கிட�தா	. 
அNவ�ைமயா	 அ"� ஒ� மட� அைம5.� ெகா@7 தவ வா=�ைக 
வா=�.வ�தா	. இ�நிைலயி� ம�#நீ�கியா	 எ�ற த�மேசன	 பாடL ர5.& 
சமண மட5தி� சிற�த சமணசமய5 தைலவராக இ��. வ�தா	. த�மேசனர.  கைழ 
நம. மேஹ�திரவ	ம� ந�� அறி�தி��தா�. 
 
ப�லவ நா�+9 சமயநிைலப�லவ நா�+9 சமயநிைலப�லவ நா�+9 சமயநிைலப�லவ நா�+9 சமயநிைல    
 
ம�#நீ�கியா	 த�மேசனராக& சமண மட5தி� வா=�தெபா4. ெபள5த�� ைசவ 
ைவணவ"க2� ெச�வா�கி� ��றி இ��தன. கி�9ைணயா! �த� 
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காவிாியா!வைர அரசா@ட மேஹ�திரேன சமண� எனி�, எ�த மத� அவ� 
அரசியL� ெச�வா�ைக� ெபற �>F� எ�! நா� ெசா�ல3� ேவ@7மா? சமண 
சமயேம ப�லவ நா'>� மி�க ெச�வா��� ெப�! விள"கிய.. ஏைனய சமய"க# 
ெபயரளவி� இ��. வ�தன. 
 
=ைல ேநா>=ைல ேநா>=ைல ேநா>=ைல ேநா>    
 
இ�நிைலயி� திbெர�! த�மேசன	��� ெகா>ய வயி�! வL உ@டான.. அத� 
ெபய	 UைலேநாJ எ�ப.. வயி�! எாி&ச�, வயி! உைளத�,  ளி5த ஏ�ப� 
வ�த�, மய�க� உ@டாத�, �டைர �!�க� �தLய ெதா�ைலகைள 
உ@டா��த� அத� இய� . அ�ெகா7 ேநாயா� த�மேசன	 
ெப��.�ப�ப'டா	. சமண �னிவ	க# ம�திரவLயா� அதைன� ேபா�க 
�ய�றன	; பி�ன	 ம��. வைகயா� ேபா�க - ��ப'டன	. அவ	க# �ய�சி 
பல� அளி�கவி�ைல. 
 
தம
ைகயாைர அைடத�தம
ைகயாைர அைடத�தம
ைகயாைர அைடத�தம
ைகயாைர அைடத�    
 
Uைலேநாயி� ெகா7ைம மி�தி�ப'ட.. த�மேசன	. ேயாசைனயி� ஆ=�தா	. 
அ�ெபா4. அவ��� மன5ெதளி3 ஏ�ப'ட.; தம. நிைலைய5 தி�வதிைகயி� 
சிவ5ெதா@7 ெசJ.வ�த தம. தம�ைகயா���& ெசா�L அ6�ப விைழ�தா	; 
அNவ@ணேம ெசJதா	. தம�ைகயா	 ‘இ.3� சிவன�#’ எ�! எ@ணி5 த�பியா	 
வ�ைகைய ஆவேலா7 எதி	ேநா�கி இ��தா	. த�மேசன	 திக�பர சமண 
ேகால5ைத� கைள�. ெவ#ைளயாைட உ75., இரவி� ெச�!, “நம. �ல� ெசJத 
ந�றவ5தி� பய� அைனc	, எ� உடைல வ�5.� ெகா>ய UைலேநாJ�� வ��தி 
யா� உ�ைம& சர@ அைட�ேத�. நா� பிைழ��� வழிைய� கா'> அ�2க” 
எ�! ேவ@>, அவ	 மல	ேபா�ற பாத"களி� பணி�தா	. 
 
மத மா%ற�மத மா%ற�மத மா%ற�மத மா%ற�    
 
அ�# ேநா�க�ைடய அNவ�ைமயா	 த�பியாைர எ4�பி, “அ�பேன தி�வதிைக� 
ெப�மாைன� பாடவா; ெச�ேவா�; அவேன நின. ெகா7ேநாைய நீ�கவ�லவ�” 
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எ�றா	; எ�!, சிவெப�மாைன நிைன�. தி�நீ�ைற5 த�தா	:“நா� பிைழ5ேத�” 
எ�! ெசா�L�ெகா@7 ம�#நீ�கியா	 அத�ைன� ெப�!� ெப�மகி=&சிFட� 
உட� �4வ.� �சி�ெகா@டா	. பிற� இ�வ�� தி��ேகாவிைல அைட�தன	; 
ப�திFட� ேகாவிைல வல"ெகா@டன	. அ�ெபா4. ம�#நீ�கியா	 சிவபிரா�மீ. 
பாட�க# பா7� உண	3 ெப�றா	; உண	3 ெப�!, இைறவ�மீ. ெகா@ட 
ேபர�பினா� உ#ள� உ�க, “C�றாயினவா! வில�ககd	” எ�! ெதாட"கி ஒ� 
பதிக� பா>னா	. அதனி�, “நா� பிற�த. �த� உ� தி�வ>கைளேய 
எ@ணியி��ேத�; தமிேழா7 இைசபாட� ம��தறிேய�. எ� வயி�ைற வ�5.� 
ெகா>ய Uைலேநாைய� ேபா�கி, எ� பிைழைய� ெபா!5. ஆ'ெகா@ட�#R	” 
எ�! ேவ@>னா	. 
 
““““நா,
கரச�நா,
கரச�நா,
கரச�நா,
கரச�””””    
 
அNவமய�, “நா3�கரச�” எ�6� ெசா� ேகாவிLL��. எ4�த.. அ.�த� 
ம�#நீ�கியா	 தி�நா3�கரச	 என� ெபய	 ெப�றா	. இைறவ� தி�வ�ளா� 
அவர. UைலேநாF� மைற�த.. அ�! �த� தி�நா3�கரச	 சிவ சி�ன"கைள 
அணி�., தி�வதிைக� ெப�மாைன� ேபர� ட� பணி�. தி��பதிக"கைள� 
பா>வ�தா	; தின�ேதா!� தி��ேகாவிைல& E5த� ெசJF� தி�5ெதா@>� 
ஈ7ப'டா	. 
 
சமண �னிவ� மன
�ழ�ப�சமண �னிவ� மன
�ழ�ப�சமண �னிவ� மன
�ழ�ப�சமண �னிவ� மன
�ழ�ப�    
 
த"களிைட& சிற�த மதவாதியாக இ��த த�மேசன	 தி�வதிைக��& ெச�! மத� 
மாறிய ெசJதிைய�. பாடL ர5.& சமண �னிவ	 ேக#வி�ப'டன	 
“வயி�!வLைய� ேபா�க& சமணரா� �>யவி�ைல. அதனா� த�மேசன	 - 
சிவெப�மாைன ேவ@>னா	. ேநாJ நீ"கிவி'ட.; அவ	 உடேன ைசவ	 ஆனா	 
எ�6� ெசJதி எ"�� பரவினா�, சமண5தி� ெபா. ம�க2�� இ��த 
ப�!��ைறF� அ�லவா? அதனா� சமண	 ெச�வா��� ஒழிய இட�@டா��. 
ேமB�, சிற�த ப>�பாளிF� த	�கவாதிFமான த��ேசன	 ைசவ� பிரசார5ைத� 
பலமாக& ெசJய5 ெதாட"கிவி7வ	. இவ�ைற எ�லா� சமண �னிவ	 ந�� 
ேயாசி5தன	; எ�ன ெசJவ. எ�ப. ெதாியாம� மன��ழ�ப� அைட�தன	 



28 

 

�>வி� ஒ�வா! ேயாசைன ெசJ., த� அரசனான மேஹ�திரவ	மனிட� ெச�! 
Cற5.ணி�தன	. 
 
சமண�� ப�லவ��சமண�� ப�லவ��சமண�� ப�லவ��சமண�� ப�லவ��    
 
உடேன பாடL ர5திL��த சமண �னிவ	 ப�லவ� ேகாநகரமான காSசிைய 
அைட�தன	; மேஹ�திரவ	மைன ேநாி� க@டன	; க@7, “அரேச! நம. த�மேசன	 
Uைலேநாயா� வ��தியவைர� ேபால� பாசா"� ெசJதா	; நா"க# ம��.க# 
ெகா75ேதா� ம�திர"க# ஒதிேனா�. அ. தீரவி�ைல எ�! ெசா�L, ஒ�வ	��� 
ெதாியாம� அவ	 தி�வதிைக ெச�! ைசவராக மாறிவி'டா	; அதனா� நின. 
சமய� ஒழி5தா	” எ�றன	. உடேன ப�லவ� ெவ�@ெட4�தா� “ைசவ 
சமய5ைத& ேசர ேநாைய ஒ� ேபா	ைவயாக� ெகா@7,  க=ெப�ற நம. சமய5ைத 
அழி5ெதாழி�கேவ அவ	 ெச�றன	. ேபாB�. அ"ஙன� ெச�றி��பி�, அவ	� 
�ற�ைடயவேர ஆவ	. அவைர எ�ன ெசJயலா�? C!க” எ�றா�. உடேன, 
ெகாைல ாியா நிைலெகா@ட சமண �னிவ	 அரசைன ேநா�கி, “அரேச! 
தைலெநறியாகிய சமண சமய5ைத அழி5., உ�6ைடய பைழைமயான 
க'7�பா'ைடF� ஆைணையF� அவமதி5த அறிவ�ற அ5த�ம, ேசனைன5 
த�கவா! த@>�பேத த�க.” எ�றன	. அரச� அைம&சைர அைழ5., “நீவி	 
தி�வதிைக��& ெச�! இவ	க# C!� த�மேசன� எ�பவைன இ"� அைழ5. 
வ�க” எ�! பணி5தா�. 
 
அரச�� அைம9ச��அரச�� அைம9ச��அரச�� அைம9ச��அரச�� அைம9ச��    
 
அைம&ச	 தி�வதிைக அைட�தன	 த�மேசன	 தி�நா3�கரசராக இ��தைத� 
க@டன	; பணி3ட� த� அரச� க'டைளைய5 ெதாிவி5தன	. தி�நா3�கரச	, 
“நா� யா	? `� அரச� யாவ�? அவனிட� நா� வரேவ@>ய காரண� எ�ன? 
சிவன>யா	க# அரச� ஆைண��� க'7�ப'டவ	க# அ�லேர! நா� அரசைன� 
க@7. அSேசா�. நா� ஈச6ைடய �>க# ேவெறவ	��� �> அ�ேலா�” எ�! 
பலவா! ேபசின	.அைம&ச	, அவ	 காSசி�� வராவி>� தம��5 த@டைன 
கிைட��� எ�பைத அறிவி5தன	. “அ"ஙனமாயி�, வ�ேவ�,” என� Cறி5 
தி�நா3�கரச	 ப�லவ அைம&ச�ட� காSசி மாநகைர அைட�தா	. 
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பலவைக� த<டைனக�பலவைக� த<டைனக�பலவைக� த<டைனக�பலவைக� த<டைனக�    [[[[2]2]2]2]    

 
நீ%றைறயி� இ+த�நீ%றைறயி� இ+த�நீ%றைறயி� இ+த�நீ%றைறயி� இ+த�    
 
“த�மேசனைர� ெகாண	�ேதா�” எ�! அைம&ச	 Cற� ேக'ட அரச�, “அவைன 
யா. ெசJயலா�?” எ�! சமண �னிவைர� ேக'டா�, அவ	க#, “அவைன 
நீ�றைறயி� இ7க” எ�றன	. அரச� அ�கி� இ��தவைர� பா	5.,“அNவ@ண� 
ெசJக” எ�றா�. உடேன அரச6ைடய ஆ'க# தி�நா3�கரசைர ந�றாக 
எாி�.ெகா@>��த நீ�றைறயி� அைட5.� கதைவ W>வி'டன	. 
 
உ#ேள அைட�ப'ட தி�நா3�கரச	 சிவ ெப�மா� தி�வ>கைள 
நிைன�தவ@ண� த�ைம மற�., 
 

“மாசி� RைணF� மாைல மதிய�� 
RE ெத�றB� R"கிள ேவனிB� 
WE வ@டைற ெபாJைகF� ேபா�றேவ 
ஈச� எ�ைத இைணய> நீழேல” 
 

எ�6� தி��பதிக� பா>�ெகா@7 இ��தா	. இNவா! ஏ4நா#க# கழி�தன. 
எ'டா�நா# அரச� சமண �னிவைர அைழ5., “நீ�றைறைய5 திற�. பா�"க#” 
எ�றா�. அவ	க# திற�. பா	5. அதிசயி5தன	; அரசனிட� ெச�!, “ஐயேன, 
அவ� எNவாேறா பிைழ5தி��கிறா�. அவ6�� விட� ஊ'டேல த�க.” எ�றன	. 
 
ந;=�ட�ந;=�ட�ந;=�ட�ந;=�ட�    
 
சமண& சா	  ெகா@ட மேஹ�திரவ	ம� அத�� உட�ப'டா�. ேவைலயா'க# 
பா� அ�தி� விட� கல�., அதைன5 தி�நா3�கரச	�� அளி5தன	. அ�ெபாியவ	 
உ@ைமைய உண	�., “நSE@ட சிவெப�மாைன5 ேதவனாக� ெகா@ட 
அ>யவ	�� நSE� அ�தா��” எ�! Cறி, அ� பால>சிைல மகி=&சிேயா7 உ@7 
மகி=�தி��தா	. இதைன அறி�த சமண �னிவ	 அSசின	; “இவ� பிைழ5த� 
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நம�ெக�லா�. இ!திேயயா��” எ�! எ@ணி, ேவ�த�பா� ெச�!, “த�மேசன� 
ம�திர5தி� ேத	�தவ�; அதனா� உயி	 பிைழ5தி��கிறா�. அவைன நின. 
மதயாைனயி� ��னிைலயி� வி7வேத த�க.” எ�றன	. 
 
யாைனைய ஏ,த�யாைனைய ஏ,த�யாைனைய ஏ,த�யாைனைய ஏ,த�    
 
தி�நா3�கரச	 ஒாிட5தி� அம	5த�ப'டா	. அவைர ேநா�கி� ெகா�களி! ஒ�! 
க'டவி=5. விட�ப'ட.. உடேன வழியிL��த ெபா.ம�க# ஒ> ஒளி�தன	. 
அ�ெகா>ய மதயாைன த� .தி�ைகைய5 a�கியப> வ�த.. அ. த�ைன ேநா�கி 
வ�தைல� க@ட தி�நா3�கரச	 சிவெப�மாைன நிைன�., “E@ணெவ@ச�தன& 
சா�.�” எ�! ெதாட"�� தி��பதிக� பா>னா	. அNவளவி� அ�த� ெகா>ய 
யாைன அ&சிவன>யாைர வல� வ�த.; எதிாி� தா=�5. பி�  எ4�த.; அவைர 
வி'7 விலகி& ெச�ற.. அத�மீதி��த பாக	 அதைன� �5தி5 .� !5தி5 
தி�நா3�கரச	 மீ. ஏவ �ய�றன	. அ�த யாைன சீ�ற� மி��., பாகைர இ45.� 
கீேழ த#ளி மிதி5.� ெகா�! நகர5ைத� கல�கிய.. இதைன உண	�த அரச� 
ெப��.ய	 ெகா@டா�. 
 
க�A% க�6
 கடA% பா>9ச�க�A% க�6
 கடA% பா>9ச�க�A% க�6
 கடA% பா>9ச�க�A% க�6
 கடA% பா>9ச�    
 
யாைன��5 த�பி�பிைழ5த சமண �னிவ	 மேஹ�திரைன அைட�தன	; அைட�., 
“அ�ெகா> ேயாைன� க�Lைட� க'>� கடL� எறிதேல த�க.” எ�றன	. உடேன 
ேவ�த� ஆ'கைள ேநா�கி, “அவைன� படகி� ஏ�றி& ெச�! க�L�க'>� கடL� 
ேபா'7 வி7க” எ�! ஆைணயி'டா�. அவ	க# அ"ஙனேம ெசJ. மீ@டா	க#. 
 
கடL� R=5த�ப'ட தி�நா3�கரச	, 

“ெசா�!ைண ேவதிய� ேசாதி வானவ� 
ெபா�!ைண5 தி��த> ெபா�5த� ைகெதாழ� 
க�!ைண��'>ேயா	 கடL� பாJ&சி6� 
ந�!ைணயாவ. கம&சி வாயேவ” 

எ�6� தி��பதிக� பா>னா	 
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தி�வ�# .ைணயா� க� ெத�பமாக மித�த.. தி�நா3�கரச	 அத�மீ. அம	�. 
இைறவைன�. பா>�ெகா@ேட தி��பாதிாி� LT	� கைர ஓரமாக வ�. கைர[3] 
ஏறினா	; ஏறி, ேநராக5 தி��பாதிாி� LT	& சிவெப�மா� தி��ேகாவிைல 
அைட�தா	; அைட�. ெதா4., “ஈ�றா2 மாெயன� ெக�ைதFமாJ” எ�! 
ெதாட"�� தி��பதிக5ைத உ#��க� பா>னா	. அ�பதியி� இ��த ைசவ5 
ெதா@ட	க# அ>யவைர வரேவ�! உபசாி5தா	க#. 
 
பி�ன	5 தி�நா3�கரச	 தி��பாதிாி� LTைர வி'7 தி�மாணி��ழி, 
தி�5திைனநக	 ஆகியவ�ைற5 தாிசி5.� ெக>ல நதிைய5 தா@>5 தி�வதிைகைய 
அைட�தா	. அ�பதியி� இ��த சிவன>யா	க# ஊைர அல"காி5., 
தி�நா3�கரசைர வரேவ�றன	. அ�ெபாியவ	 தி�வதிைக Rர'டாேன*வரைர� 
பா>5 ெதா@7 ெசJ.வ�தா	. 
 
மேஹ#திர� மதமா%ற�மேஹ#திர� மதமா%ற�மேஹ#திர� மதமா%ற�மேஹ#திர� மதமா%ற�    
 
தி�நா3�கரச	 வரலா! �4வைதF� த�கா	 வாயிலாக� ேக#விF�ற 
மேஹ�திரவ	ம� தா� அவ���& ெசJத ெகா7ைமகைள எ@ணி எ@ணி மன� 
வ��தினா�; த� த@டைனக# அைன5ைதF� தி�5ெதா@>� உைற�பாேல 
ெவ�ற அவர. சிவப�தி ேம�ைமைய எ@ணி எ@ணி விய�தா�. உடேன அவ� 
உ#ள� சிவ5ைத5 .ைணெயன� ெகா@ட.. அவ� �>க# . ைசவ�ப�! 
மி��ைடயராதைல� க@டா�, தா6� ைசவ� ஆனா�. 
 
�ணபர ஈ&வர��ணபர ஈ&வர��ணபர ஈ&வர��ணபர ஈ&வர�    
 
மேஹ�திர� ைசவ� ஆன3ட� பாடL ர5தி� இ��த சமண� ப#ளிகைளF� 
பாழிகைளF� இ>�க& ெசJதா�, அ&சிைத3கைள5 தி�வதிைக��� ெகா@7 வர& 
ெசJதா�. அ"�5 தி�நா3�கரச	 தி�3#ள� மகிழேவா, எ�னேவா, 
ெதாியவி�ைல; அ&சிைத3கைள� ெகா@7 சிவ�ெகாவி� ஒ�ைற� க'>னா�. 
அத��5 த� ெபய	 ேதா�ற� “�ணபர ஈ*வர�” எ�! ெபயாி'7 மகி=�தா�. 
 
இNவா! மேஹ�திர� க'>யதாக� Cற�ப7� இ��ணபர ஈ*வர� தி�வதிைக� 
ேபாd* நிைலய5தி�� எதிேர இ��கி�ற.. இ�! இஃ. அழி3�ற நிைலயி� 
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சிறிய ேகாவிலாக� காண�ப7கிற.. இத6# உ#ள ெபாிய L"க� மேஹ�திர� 
கால5தெத�பதி� ஐயமி�ைல. மேஹ�திர� அழி5ததாக� Cற�ப7� பாடL ர5.& 
சமண மட5தி� சிைத3க#, [4] தி�� பாதிாி� LTாிL��. தி�வகீ�திர ர� 
(தி�வ�தி  ர�) ேபா�� பாைதயி� காண�கிட�கி�றன. அ"�& சமண தீ	5த"கர	 
சிைல ஒ�! இ�!� இ��. வ�கி�ற.. மேஹ�திர வ	ம6��� பிற�, 
 க=ெப�ற பாடL ர5.& சமண மட5.& ெசJதி ஒ�!� எ�த /LB� 
�றி�க�படவி�ைல. இதைன ேநா�க, ெபாிய  ராண� C�!�ப>, அ. 
மேஹ�திரனா� அழி�க�ப'7 வி'டெத�ேற க�தேவ@7வதாக இ��கி�ற.. 
 
க�ெவ�+9 சா��க�ெவ�+9 சா��க�ெவ�+9 சா��க�ெவ�+9 சா��    
 
மேஹ�திர� தி�&சிரா�ப#ளி மைலமீ. ஒ� ேகாவிைல� �ைட�தா�; அ"� ஒ� 
ெபாிய L"க5ைத எ4�த�ள& ெசJதா�; அத�� எதி	� ற5.� ப�க5.@க# 
இர@>� இர@7 வடெமாழி� க�ெவ'7கைள ெவ'7வி5தா�. அவ�!# ஒ�!, 
காவிாி வ�ணைனைய நிர�ப� Cறி, “வி��ப5 த�க �ண"கைளFைடய 
காவிாியா�ைற� க@7 த� கணவனான சிவெப�மா� அ�காவிாியாகிய ந"ைகமீ. 
காத� ெகா#வாேனா எ�! அSசியவளாJ மைலயரச�. மகளான உைமயவ#, த� 
பிற�தக5ைத வி'7 இ�மைலமீ. நி�!, “இNயா! ப�லவ6ைடய.” எ�! 
ெசா�L�ெகா@ேட இ��கி�றா#. �ணபர� வானளா3� இ�மைல� ேகாவிைல& 
சிவ6�காக அைம5தா�. �ணபர� அரசா'சியி� ம6ைவ ஒ5தவ�. அவ� 
சிவைன உ#ள5தி� நிைல நி!5திய  �ேஷா5தம�. அவ� நிகர�ற இ�த 
L"க5ைத மைலமீ. ைவ5., இ�மைலைய� பய6ைடயதா�கினா�” எ�ற 
ெசJதிையF� �றி�பி'7#ள.. 
 
ம�ெறா� க�ெவ'7, “�ணபர அரச� L"க5ைத� �சி�பவ�. ஆதL�, இத�� 
எதி	�ைறயி� இ��த அவன. அறிைவ5 த�பா� தி��பிய இ�த L"க5தி�  க= 
உலகெம�லா� பரவ'7�” [5] எ�ப.. 
 
சிற#த சிவ ப
த�சிற#த சிவ ப
த�சிற#த சிவ ப
த�சிற#த சிவ ப
த�    
 
இNவிர@டா� க�ெவ'7& சா�ைற ந�� ேநா��க. “இத�� எதி	�ைறயி� 
இ��த அவன. அறிைவ5 த�பா� தி��பிய L"க�” எ�ப. கவனி�க5 த�க.. 
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இ5ெதாட	 ெபாிய  ராண5.# Cற�ப7� . மேஹ�திரன. மத மா�ற5ைத 
உ!தி�ப75.த� காணலா�. இவ� ைசவனாகாம� சமணனாகேவ இ��தி��பி�, 
தி�நா3�கரச	 ெதா@ைட நா'>� ைசவ� பிரசார5ைத5 தீவிரமாக நட5தியி�5த� 
இயலா.. ஆனா�, அவர. ைசவ� பிரசார� தீவிரமாக� பரவியைத ேநா�க, அரச� 
ைசவனாகி, அ�பிரசார5தி�� ேவ@>ய ஆ�க� அளி5தா� எ�ப. 
ந�பேவ@7வதாக இ��கிற.. மேஹ�திர� சிற�த சிவப�தனாக இ��தா� எ�ப. 
ேம�ெசா�ன க�ெவ'7களாB�, இைசைய� ப�றிய க�ெவ'>� கா:� “சி5த� 
நமசிவாய” எ�6� ெதாடராB� ந�கறியலா�. 
 
---- 
[1]  இைவ தி� நா3�கரச	 வரலா!, ெபாிய ராண�, அ�ப	 ேதவார� இவ�!' 
�றி5.#ளப>ேய தர�ப'7#ள.. 
 [2]  இ"ஙன� த� ெகா#ைகக'7 மா!ப'டாைர� பலவா! .� !5த� ப@ைட 
நாளி� உலக� எ"�� நைடெப�!வ�த நிக=&சிேய ஆ��.  சா�ர>* விஷ� 
�>�க& ெசJய�ப'ட.�, இேயE நாத	 சிBைவயி� அைறF@ட.�, மா	>� 
Xத	 பல த@டைனக2�� ஆளான.� கா@க.  இ�நிக=&சிகைள வரலா�! 
நிக=&சிக#; அவ�ைற நிைல�ேக�ப நட�தைவ. இ�நிக=&சிக# ப�றி இ�கால5தி� 
விவாத� ேவ@7வதி�ைல. 
[3]  ’கைர ஏ� வி'ட �ழ�ப�’ எ�ப. பாதிாி� LTைர அ75. இ��கி�ற.. 
[4]  சமண� க'டட& சிைத3க2� �ணபர ஈ*வர�� வரலா�!�  க=ெப�ற 
இட"க# ஆதலா�, அவ�ைற� பா.கா5த� அரசா"க5தா	 – ெபா.ம�க# 
கடைமயா��. 
[5]  S.I.I, vol. I, 33 and 34. 
-- 
 

6. 6. 6. 6. �ைடவைர
 ேகாவி�க��ைடவைர
 ேகாவி�க��ைடவைர
 ேகாவி�க��ைடவைர
 ேகாவி�க�    
 
�ைடவைர
 ேகாவி�க��ைடவைர
 ேகாவி�க��ைடவைர
 ேகாவி�க��ைடவைர
 ேகாவி�க�    
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மேஹ�திரவ	ம� தி�வதிைகயி� �ணபர ஈ*வர� க'>ய.ேபாலேவெற�த� 
ேகாவிைலF� க'>யதாக5 ெதாியவி�ைல. ஆனா�, அவ� மைல&சாி3கைள� 
�ைட�. ேகாவி�களாக அைம5தா�. அ5தைகய பல ேகாவி�க# தமி= நாெட"�� 
பர�. இ��கி�றன. அைவ ‘�ைடவைர� ேகாவி�க#’ (மைலகளி� �ைட�த 
ேகாவி�க#) என�ப7�. அைவ ப�லாவர�, தி�வ�ல�, மாம@[	, மேஹ�திரவா>, 
தளவா^	, ம@டப�ப'7, சீயம"கல�, தி�&சிரா�ப#ளி, சி5த�னவாச�, �தLய 
இட"களி� பரவி இ��கி�றன. இவ�!# மாம@[	, மேஹ�திரவா> எ�6� 
இட"களி� �ைடய�ப'டைவ ெப�மா# ேகாவி�க# ஆ��. சியம"கல�, 
ப�லாவர�,தி�வ�ல�, தளவா6	, தி�&சிரா�ப#ளி - எ�6� இட"களி� 
�ைடய�ப'டைவ. சிவ� ேகாவி�க# ஆ��: ம@டப�ப'>� உ#ள. ��W	5தி 
ேகாவி�; சி5த�னவாசL� இ��ப. சமண	 ேகாவி� ஆ��. 
 
ேகாவி� அைம�/ேகாவி� அைம�/ேகாவி� அைம�/ேகாவி� அைம�/    
 
மேஹ�திர� ேகாவி�கைள� க@ட3ட� எளிதி� Cறிவிடலா�. அைவ மைல 
உ&சியிேலா, மைல அ>யிேலா இரா; மைல&சாிவி� சிறி. உயர5திேலேய �ைடய� 
ப'>����. அ"ஙன� �ைட�தைம5த ேகாவி� நீ# ச.ரமான. a@க2� 
W	5த"கைள ைவ�க அைறக2� விட�ப'>����. மேஹ�திர� கால5.5 
aணி� உயர� ஏற5தாழ ஏ4 �ழ�; ேம�ச.ர�� கீ=&ச.ர�� ஏற��ைறய 
இர@>ர@7 �ழ� இ��கலா�. சில ேகாவி� a@களி� உ#ள ச.ர"களி� 
தாமைர மல	க# ெச.�க�ப'>����. a@ இைடயி� எ'7 �க"க# (ப'ைடக#) 
இ����. a@களி� ேம� ற"களிB� வி'ட5தி� ேமB� மேஹ�திர6ைடய 
ப'ட�ெபய	க# ெச.�க�ப'>����. சில ேகாவி� Eவ	க#மீ. சி5திர 
ேவைல�பா7 காண�ப7கிற.. வாயி�காவல	 இர@7 ைககைள உைடயவ	; அவ	 
வல�ைக, இட�ைகமீ. இ����. இட�ைக ஒ� கைத[1] மீ. ெபா��தி இ����. 
அவ	க# உ�வ"க# ஒNெவா� ேகாவிL� ஒNெவா� வைகயாக இ����. சில 
ேகாவி�களி� பாைக அணி�த காவல	 இ��ப	. ேகாவி� Eவ	களி�  ராண� 
கைதகைள விள��� சி�ப"க# ெச.�க�ப'>����. L"க"க# உ�@ைட 
வ>வின; ப'ைடவ>வின அ�ல. சில ேகாவி�, மாட"களி� ேமB#ள ேதாரண"க# 
‘இர'ைட5 தி�வாசி’ ஆ��. அவ�றி� க�த	வ	 �தLயவ	 உ�வ& சிைலக# 
காண�ப7�. 
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1. 1. 1. 1. ப�லாவர�ப�லாவர�ப�லாவர�ப�லாவர�    [[[[2]2]2]2]    
 
ெச�ைனைய அ75த ப�லாவர�  ைகவ@> நிைலய5தி�� எதி	� ற� உ#ள 
��!க'� இைடேய பல சி�!ா	க# இ��கி�றன. அவ�!# ஒ�! ஜமீ� 
ப�லாவர� எ�ப.. அN]ாி� எதிாி� உ#ள ��றி� சாிவி� மேஹ�திர� 
�ைடவி5த ேகாவி� இ��கி�ற.. அஃ. இ�ெபா4. �*L�க# ெதா4ைக 
இடமாக இ��கி�ற.. ேகாவி� Eவ	க# ெவ@ைம அ>�க� ப'7� 
பாைற�ேகாவி� எ�ற எ@ணேம உ@டாக வழிய�றி��கிற.. ேகாவிL� நீள� 
ஏற5தாழ இ�ப5. நா�� அ> அகல� Eமா	 ப�னிர@7 அ>. ஐ�. க�!@க# 
இ��கி�றன. ேகாவி� Eவாி� ஐ�. உ#ளைறக# இ��கி�றன. அவ�றி� 
W	5த"க# ைவ�க�ப'>��தன. இ�ெபா4. ஒ�!மி�ைல. ஐ�. அைறக# 
இ��பதா� ஊரா	 அ�ேகாவிைல� பSச பா@டவ	 ேகாவி� எ�கி�றன	. 
வி'ட5தி� மீ. மேஹ�திர6ைடய வி�.�ெபய	க# வடெமாழியிB� ெதB"கிB� 
காண�ப7கி�றன. 
 
பைழய நகர�பைழய நகர�பைழய நகர�பைழய நகர�    
 
இ�த� ேகாவிB�� எதிேர உ#ள ஜமீ� ப�லாவர� பைழய ேதா�ற� 
ெகா@டதா��. ெத��க# சிதறி� கிட��� கா'சி அத� பைழைமைய 
ந��ண	5.கிற.. ஆ"கா"�5 ேதா@7�ெபா4. நாணய"க#, பைழய பாைன 
ஒ7க#, சவ�ெப'>க# கிைட5தப> இ��கி�றன. இ�பைழய நகர� மேஹ�திர� 
கால5தி� ‘ப�லவ ர�' எ�ற ெபய�ட� சிற� �றி��த. எ�பதி� ஐயமி�ைல. 
 
2. 2. 2. 2. வ�ல�வ�ல�வ�ல�வ�ல�    
 
இN]	 ெச"க�ப'>L��. தி��க4���ற� ேபா�� பாைதயி� இர@7 க� 
ெதாைலவி� இ��ப.. இ"� ஒ� பாைறயி� மேஹ�திரன. �ைடவைர� ேகாவி� 
இ��கி�ற.. அத� வாயிL� உ#ள இர@7 a@களி� ஒ� க�ெவ'7� 
கா@கிற.. அ., 
 

“பகா�பி7� லளிதா"�ர� 
ச5.�ம�ல� �ணபர� 
மேய�திர� ேபா5தரச� அ>யா� 
வய�த�பிாி அரச	 மக� க�தேசன� 



36 

 

ெசJவி5த ேதவ�ல�” 
எ�ப.. இதனா�, அ�ேகாவி� மேஹ�திரன.. சி�றரசனான வச�த�பிாிய� 
எ�பவ� மகனான க�தேசன� �ைடவி5த ேகாவி� எ�ப. ெதாிகிற.. ேகாவி� 
சிறிய உ#ளைறையF� �� ம@டப5ைதF� உைடய.. வாயிB�� இ� 
ப�க"களிB� சிைலக# இ��கி�றன; வல�ப�க� ேஜ9டாேதவியி� சிைலF� 
இட� �க� பி#ைளயா	 சிைலF� உ#ளன. உ#ளைறயி� உ#ள L"க� 
வ'டவ>வமான.. அைறயி� ெவளி�ப�க5தி� வாயி�காவல	 ேந	� 
பா	ைவயினராJ நி�கி�றன	. அவ	க# கா�க# ஒ�ற�ேம� ஒ�றாக� 
�!�கி'7#ளன; தைலயி� இர@7 ெகா� க# கா@கி�றன. ைகக# கைதமீ. 
ெபா��திF#ளன. 
 
3. 3. 3. 3. மாம<C�மாம<C�மாம<C�மாம<C�    
 
இN]	 காSசி ர5தி��5 ெத�ேக ஆ! க� ெதாைலவி� உ#ள.. இ"� நா�� 
ேகாவி�க# ஒேர ��றி� �ைடய�ப'7#ளன. அவ�றி� ஒ�! மேஹ�திர� 
க�ெவ'ைட�ெப�றி��கிற..அ"�#ள a@க2� அவ�றி� உ#ள தாமைர 
மல	க2� மேஹ�திரவா>யி� உ#ளவ�ைற ஒ5.#ளன. உ#ளைறயி� இ��த 
ெப�மா# சிைல இ�ெபா4. இ�ைல. மாம@7	 ஏாி மேஹ�திர� 
ெவ'7வி5ததா��. 
 
4. 4. 4. 4. மேஹ#திரவா6மேஹ#திரவா6மேஹ#திரவா6மேஹ#திரவா6    
 
இஃ. ஆ	�ேகாண5தி��[3] அ@ைமயி� உ#ள ேசாழசி"க ர� (ேசாளி"க	) 
எ�6�  ைகவ@> நிைலய5தி��5 ெத�கிழ�ேக W�! க� aர5தி� இ��ப.. 
ஊ���� பி� ற�#ள ெவளியி� உ#ள சிறிய ��றி� மேஹ�திர� �ைடவி5த 
ேகாவி� அழெகா4க� கா'சி அளி�கி�ற.. வல� ற5 aணி� வடெமாழி� 
க�ெவ'ெடா�! கா@கிற.. உ#ளைறயி� ெப�மா# சிைல இ��த.; 
இ�ெபா4. இ�ைல. அ�ேகாவி� ‘மேஹ�திர வி9:��ஹ�’ என�ப'ட.. அ"� 
இ��த பைழய ஏாி மேஹ�திர� எ7�பி5ததா��. அ"�#ள க�ெவ'>�, “ந�லவ	 
 க=வ.� ம�க'� இ�ப� பய�ப.மாகிய அழகிய மேஹ�திர வி96��ஹ�” 
எ�6� �ராாியி� ெப�"க�ேகாவி� மேஹ�திரன. ேப$ாி� மேஹ�திர 
தடாக5தி� கைரயி� - பாைறைய� பிள�. �ணபர� அைம5தா�” எ�ப. 
ெவ'ட� ப'7#ள.. இதனா� இ�ைறய மேஹ�திரவா> எ�6� சி�!ா	 
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மேஹ�திர� கால5தி� ேப$ராக இ��த. எ�ப.�, அ�ேகாவி� மேஹ�திரனா� 
உ@டா�க� ப'ட ஏாியி� கைரயி� இ��த. எ�ப.� ெதளிவா��. இ�! 
ேகாவி� அ�கி� ஏாி இ�ைல. அ. ப4.ப'7� ேபாJவி'ட.. 
 
5. 5. 5. 5. தளவாD�தளவாD�தளவாD�தளவாD�    
 
இ.ெத� ஆ	�கா7 ஜி�லாவி� இ��கிற.: ேபரணி எ�6�  ைகவ@> 
நிைலய5திL��. ேம�ேக ஐ�. க� ெதாைலவி� உ#ள.. இ5தளவா^��� 
வட�ேக மா�ப'7 எ�6� இட5தி� பSசபா@டவ	. மைலயி� �ைடவைர� 
ேகாவி� இ��கி�ற.. அ. ‘ச5�ம�ேல*வர�’ எ�ப.. உ#ளைறயி� L"க� 
இ��கி�ற.. இட� ற வாயி�காவல	 ஒ� ைகைய வண�க� 
ெதாிவி�பவைர�ேபால5 தைல��& சாியாக உய	5தி நி�கி�றன	. ம�றவ	 
கைதமீ. ைகைவ5. நி�கி�றன	. a@க# மீ. தி�வாசி என�ப7� ஒ�வைக5 
ேதாரண� ெச.�க�ப'7#ள.. அஃ. இ� ப�க"களிB� உ#ள மகரமீ�களி� 
வாJகளிL��. ெவளி�ப'7 ந7வி� உ#ள ஒ� சிறிய ேமைடயி� கல�கி�ற.. 
அ�ேமைடமீ. க�த	வ	 இ��கி�றன	. மகரமீ�களி� க45. மீ.� அவ	க# 
கா@கி�றன	. 
 
தி�வாசியி� இர@7 வைள3க# கா@பதா� அதைன ‘இர'ைட5 தி�வாசி’ எ�ப	. 
ேகாவிL� இர@7 க�ெவ'7க# இ��கி�றன; ஒ�! வடெமாழி� க�ெவ'7, 
ம�ற. தமி=� க�ெவ'7. 
 
"ெதா@ைடய� தா	ேவ�த� நேர�திர� ேபா5தைரய� ெவ@ேப'>� ெத�பா� 
மிகமகி=�. - க@டா� சரமி�க ெவSசிைலயா� ச5�ம� ேலசெம�[4](!) அர6� 
கிடமாக அ�!" 
 
எ�ப. தமி=� க�ெவ'டா��. 
 
6. 6. 6. 6. ம<டப� ப�+ம<டப� ப�+ம<டப� ப�+ம<டப� ப�+    
 
இNவிட�  .ைவ�� அ75த சி�னபா  ச�5திர� எ�ற  ைகவ@> 
நிைலய5தி��5 ெத�ேக இர@7 க� ெதாைலவி� உ#ள.. இ"�#ள 
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மேஹ�திரன. வடெமாழி� க�ெவ'7, ேகாவி� வாயிL� ெபாறி�க�ப'7#ள.. 
அ. ெத� இ�திய� ேகாவி� வரலா�!�� மிக3� �ககியமானதா��. 
 
“பிர�மா, ஈ*வர�, வி9: ஆகியவ	க'� இ��பிடமாகிய இ�ேகாவி� க� 
இ�லாமB�, மர� இ�லாமB�, உேலாக� இ�லாமB�, E@ணா�  இ�லாமB� 
விசி5திரசி5த� எ�6� அரசனா�, ெசJய�ப'ட..” 
 
இ�ேகாயிL� W�! உ#ளைறக# உ#ளன. வாயி� காவல	 பி>5.#ள கைதகளி� 
பா� க# E�றி� ெகா@>��கி�றன. 
 
7. 7. 7. 7. சீயம�கல�சீயம�கல�சீயம�கல�சீயம�கல�    [[[[5]5]5]5]    
 
இ. வட ஆ	�கா7 ஜி�லாவி� வ�தவாசி5 தாBகாவி� ேதU��� ஒ� க� ெத�ேக 
உ#ள.. இ"�#ள ேகாவி�, பல இ�'டைறகைள5 தா@> அ�பா� உ#ள.. 
இ"�#ள aணி�, ‘அவனிபாஜன ப�லேவ*வர� எ�6� ெபய	 ெகா@ட 
இ�ேகாவி�, லளிதா"�ரனா� �ைடய�ப'ட.’ எ�ப. ெவ'ட� ப'>��கிற.. 
இ"�#ள L"க�� வாயி�காவல	 உ�வ"க2� வ�ல5தி� உ#ளவ�ைற 
ஒ5.#ளன. �ைகயி� இ� ற"களிB� சிைலக# சில காண� ப7கி�றன. அைவ 
உ#ள மாட"களி� உ&சியி� ‘இர'ைட5 தி�வாசி’ எ�6� ேதாரண"க# ெச.�க� 
ப'>��கி�றன. 
 
8. 8. 8. 8. தி�9சிரா�ப�ளி மைல
ேகாவி�தி�9சிரா�ப�ளி மைல
ேகாவி�தி�9சிரா�ப�ளி மைல
ேகாவி�தி�9சிரா�ப�ளி மைல
ேகாவி�    
 
இ�ேகாவி�, உ&சி�பி#ைளயா	 ேகாவிB��� ேபா�� பாைதயி� இட� ற� 
�ைடய�ப'7#ள.. மேஹ�திர� ைசவனாக மாறின3ட� இ"�� ெபாிய 
சிவL"க� ைவ5.& சிற�பி5தா� எ�பைத& ெச�ற ப�தியி� Cறிேனா� 
அ�லவா? இ"�#ள Eவ	களி� மிக அழகிய சி�ப"க# காண�ப7கி�றன. 
அவ�றி� சிற�த. க"காதரைன� �றி�ப.. அத� �க ஒளிF� நிற�� நிைலF� 
கவனி�க5த�கைவ. அ., க"ைகைய அணி�த சிவபிராேன ந� எதிாி� நி�ப. 
ேபா�ற கா'சிைய அளி5. நி�ற� விய��'7வதா��. சைடயிL��. வி4கி�ற 
க"ைகைய வல�ைகயி� தா"கிF�, �^லாக� ேபா'7#ள பா�பி� தைலைய 
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ம�ெறா� ைகயா� பி>5.�, உ�5திராQ மாைலைய� பிறிெதா� ைகயி� ப�றிF�, 
ம�ேறா	 இட�ைகைய இ7�பி� ைவ5.� சிவெப�மா� நி�கி�ற கா'சி 
காண5த�க.. கி.பி.7-ஆ� /�றா@>� நம. தமிழக5தி� இNவள3 அ�ைமயாக� 
க�களி� உ�வ"கைள அைம��� ஆ@ைமயாள	 இ��தன	 எனி�, ந� ��ேனா	 
நாகாிக& சிற�ைப எ�ென�ப.! 
 
9. 9. 9. 9. சமண� �ைக
ேகாவி�சமண� �ைக
ேகாவி�சமண� �ைக
ேகாவி�சமண� �ைக
ேகாவி�    
 
சி5த�ன வாச�[6] எ�ப.  .�ேகா'ைட& சீைமைய& ேச	�த.; 
தி�&சிரா�ப#ளி��5 ெத�ேக இ�ப. க� ெதாைலவி� இ��ப.. இ. 
நார5தாமைல�  ைக வ@> நிைலய5திL��. இர@7 க� aர5தி� இ��கி�ற.. 
இ"�#ள சிறிய மைலமீ.#ள சாிவி� மேஹ�திர� �ைடவி5த சமண	 ேகாவி� 
இ��கி�ற.. �� ம@டப5தி� நா�� a@க# உ@7. அவ�!# ந7�ப'ட 
இர@ேட தனி5. நி�கி�றன. ம�றைவ பாைறயி� ப�தியாக இ��கி�றன. 
��ம@டப& Eவாி� உ#ள இர@7 மாட"களி� சமண�ெபாியா	 சிைலக# 
இ��கி�றன. அவ�!# ஒ�! சமண தீ	5த"கரரான Eபா	சவநாத	 உ�வ� உ# 
அைறயி� ந7வி� தீ	5த"கர	 Wவ	 சிைலக# வாிைசயாக� 
கா@கி�றன.Eபா	சவநாத	 சிைல, உ#ளைறயி� உ#ள இர@7 சிைலக# 
இவ�றி� �>க#மீ. ���ைடக# காண�ப7கி�றன. ���ைடகைள� ெப�றவ	 
தீ	5த"கர	 எ�ப.� அவ	க# பிறவா வர� ெப�றவ	க# எ�ப.� சமண	 
ெகா#ைக. 
 
a@க#மீ. அழகிய நடனமாத	 சிைலக# கா@கி�றன. ேம�Cைரமீ. சிற�த 
ஒவிய ேவைல�பா7 காண�ப7கிற.. இவ�றி� விவர"கைள அ75த பிாிவி� 
கா@க. 
-------- 
[1] கதாFத� 
[2¨.‘ப�லவ ர�’ எ�ப. ‘ப�லாவர�’ என ம�விய.. 
[3].   ‘அர�ேகாண�’ எ�ப. ம�வி வழ"�� ெபய	. 
[4].  ‘ச5�ம�ல�’ எ�ற வி�.�ெபய�ைடய மேஹ�திர� - அைம5த ஈ*வர� 
(சிவ� ேகாவி�). 
[5].   ‘சி�மவி9: ச.	ேவதி ம"கல�’ எ�ப. இNவா! �!கிவி'ட.. 
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[6].   “சி5தான� -வாஸP” எ�ப. சிைத�. ‘சி5த�ன வாச�’ எ�றாயி�!. 
‘.றவிக# இ��பிட�’ எ�ப. இத� ெபா�#” எ�! அறிஞ	 C!வ	. 
------------- 

7. 7. 7. 7. கைல வள�9சிகைல வள�9சிகைல வள�9சிகைல வள�9சி    
 
நாகாிக
 கைலக�நாகாிக
 கைலக�நாகாிக
 கைலக�நாகாிக
 கைலக�    
 
ஒவிய�,சி�ப�, இைச, நடன�, நாடக� எ�பன நாகாிக� கைலக# என�ப7�. 
இவ�ைற வள	��� ம�க# நாகாிக ம�க# என�ப7வ	. இவ�றி� ப@படாதவ	 
அநாகாிக ம�க# எ�! வரலா�றி� �றி�க� ெப!வ	. ஒ� நா'7 நாகாிக5ைத 
அள�க இைவ ஐ�.� பய�ப7கி�றன. இவ�ைற�ெகா@7 காணி�, மேஹ�திர� 
கால5.5 தமிழக� சிற�த நாகாிக5தி� விள"கிய. எ�பதறியலா�. ப�லவ� 
ேபரரசனான மேஹ�திரவ	ம� �ைடவி5த வைர� ேகாவி�களி� உ#ள ஒவிய"க#, 
சி�ப"க# இவ�ைற� ெகா@7 அவ� ஒவிய�, சி�ப�, நடன� இவ�றி� ஆ	வ� 
உைடயவ� எ�பதறியலா�; அவ6ைடய க�ெவ'7க# சிலவ�ைற� ெகா@7 
அவன. இைச�  லைமைய ந��ணரலா�; அவ� இய�றிய ம5தவிலாஸ� 
பிரஹஸன� எ�6� வடெமாழி ேவ>�ைக நாடக5ைத� ெகா@7 அவ� நாடக� 
பிாிய� எ�பைத அறியலா�. அரசேன இ�த நாகாிக� கைலகளி� ப�!� கா'>ன� 
எனி�, அைவ அவன. ெப�நா'>� ந��ைறயி� வள	&சிF�றன எ�பைத� 
Cற3� ேவ@7ேமா? 
 
ஓவிய
 கைலஓவிய
 கைலஓவிய
 கைலஓவிய
 கைல    
 
ெச�ற ப�தியி� Cற�ப'ட சி5த�ன வாச� ேகாவி� ஒ�ேற மேஹ�திர� கால 
ஒவிய வள	&சிைய விள�க� ேபா.மான.. அ�ேகாவி� a@க#மீ. நடனமாத	 
இ�வ	 உ�வ"க# தீ'ட�ப'7#ளன. அN3�வ"க# மிக3� அழகாக 
அைம�.#ளன. அைவ இர@7� ேகாவிB�� வ�பவைர மல	�க5ேதா7 
வரேவ�பனேபால அைம�.#ள அ�ைம�பா7 விய��'7வதா��. 
 
FFFF#தG� அணிக5�#தG� அணிக5�#தG� அணிக5�#தG� அணிக5�    
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வல5.ர@ மீ.#ள ஒவிய� ந�னிைலயி� இ��கி�ற.. ந>ைகயி� தைல 
ேவைல�பா7 ெகா@7#ள.. C�த�, ந7வி� பிாி�க�ப'7 வாாி5 தைலமீ. 
�>ய� ப'7##.. அ��>� & சில நைககளாB� பல நிற மல	� ெகா5.களாB� 
ெகா4�. இைலகளாB� அழ� ெசJய�ப'7#ள., க@ைண� கவர5த�கதாக 
இ��கி�ற.. க� இைழ�க�ெப�ற காதணிக# வைளய"களாக5 ெதா"�கி�றன. 
பலதிற�ப'ட க45தணிக# சிற�த ேவைல�பா'7ட# விள"�கி�றன. ைகயி� 
வைளய�, கடக� �தLயன அணி ெசJகி�றன. ைகவிர�களி� ேமாதிர"க# 
விள�க� ெசJகி�றன. 
 
ேமலாைடேமலாைடேமலாைடேமலாைட    
 
இர@7 ேமலாைடக# கா@கி�றன. அவ�றி� ஒ�! ேமலாக இைடயி� 
க'ட�ப'>��கிற.. ம�ெறா�!. ேதா# E�றி� பி�ேன E�ற�ப'>��கிற.. 
இ�த ேமலாைடக# மி�க வன� ைடய ேதா�ற5ைத அளி�கி�றன. இவ�றி� 
E��க� �தLய அைம� க# ெதளிவாக3� ஒ4"காக3� ஒவிய5தி� கா'ட� 
ப'>�5த�, அ�கால ஓவிய�கைல `'ப5ைத ந�� விள��வதா��. 
 
ம%ெறா� ந6ைகம%ெறா� ந6ைகம%ெறா� ந6ைகம%ெறா� ந6ைக    
 
இட�ப�க5 a@மீ.#ள ந>ைக உ�வ� �� ெசா�னைதவிட அழகாக3� 
ெம�ைம5 ேதா�ற� உைடயதாக3� இ��கி�ற.. அவ#. மயி	�> 
��னைதவிட& சிறிதள3 ேவ!ப'7� கா@கிற.. அணி, உைடவைககளி� 
ேவ!பா7 இ�ைல. இNவி� நடனமாத	��� W�கணி இ�ைல. ப�லவ	 கால� 
ெப@ ஒவிய"க2�� W�கணிேய இ�ைல எ�ப. கவனி�க5த�க.. 
 
இவ%றா� அறிய�த
கனஇவ%றா� அறிய�த
கனஇவ%றா� அறிய�த
கனஇவ%றா� அறிய�த
கன    
 
இNவிர@7 ஒவிய"களாB� அ�கால� ெப@மணிக# அணி�.வ�த நைக 
வைகக#, உ75.வ�த உைட விேசட"க#, ெசJ.ெகா@ட C�த� ஒ�பைன 
�ைறக#, நடன�கைல `'ப"க# �தLயவ�ைற ஒ�வா! அறி�. இ� றலா�. 
 
அரச�அரச�அரச�அரச�----அரசி ஒவிய�க�அரசி ஒவிய�க�அரசி ஒவிய�க�அரசி ஒவிய�க�    
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வல�ப�க5.5 aணி� உ' ற5தி� அரச� ஒ�வன. தைலF� அவ� மைனவி 
தைலF� ஓவியமாக5 தி'ட�ப'7#ளன. அரச� க45தி� பலவைக மணிமாைலக# 
இ��கி�றன. கா.களி� �@டல"க# ெதா"�கி�றன. தைலமீ. மணிம�ட� 
அழ�ற� கா@கிற.. �க� ெப��த�ைமF�, ெப��ேதா�ற�� ெகா@டதாக� 
காண�ப7கிற.. இ��க� ஆதிவராக	 ேகாவிL� உ#ள மேஹ�திரவ	ம� �க5ைத 
ஒ5.#ள.. அரசி மேஹ�திர6ைடய ப'ட5. ராணியாவ#. அவள. C�த� 
ஒ�பைன ெசJய�ப'75 தைலமீ. �>ய�ப'7#ள.. 
 
Fைரயி� உ�ள ஒவிய�Fைரயி� உ�ள ஒவிய�Fைரயி� உ�ள ஒவிய�Fைரயி� உ�ள ஒவிய�    
 
சி5த�னவாச� சிற�த ஒவிய�Cட� எ�பத��� ெப�� சா�றாக இ��ப. �� 
ம@டப� Cைர மீ.  அழெகா4க� கா'சியளி�கி�ற ஒவியேம ஆ��. 
அNேவாவிய� தாமைர இைலகைளF� தாமைர மல	கைளF� ெகா@ட தாமைர� 
�ளமா��. மல	க'�� இைலக'�� இைடயி� மீ�க#, அ�ன"க#, யாைனக#, 
எ�ைமக# இவ�றி� ஒவிய"க# கா@கி�றன. ைகயி� தாமைர மல	கைள5 
த@7ட� தா"கிF#ள சமண�ெபாியா	 இ�வ��, இட�ைகயி� ��Cைட 
ெகா@7 வல�ைகயா� தாமைர மலைர� பறி��� சமண� ெபாியா	 ஒ�வ�� 
சி5திாி�க�ப'7##ன	. இ�த ஒவிய� கா'சி மிக3� அழகான.. இ. சமண	 
.ற�க5ைத5 �றி�பதாக& சில	 C!கி��ன	. ஒவிய5தி� கா'ட�ப'7#ள �ள5. 
நீ	 அழகிய ேதா�ற5.ட� விள"�கிற.. தாமைரமல	 ஒவிய"க# இய�ைக 
மல	கைள� ெபாி.� ஒ5தி��கி�றன. E�"க� Cறி�, அ"�#ள ஒவிய"க# 
கா@பவ	 க@ைணF� க�5ைதF� கவர5த�கைவ. மேஹ�திர� �ைடவி5த �� 
ெசா�ன எ�லா� ேகாவி�களிB� அவ� கால5திய ஓவிய"க# தி'ட�ப'7 
இ��தன. அைவ பல /�றா@7க# ஆகிவி'டைமயா� அழி�.ப'டன. எனி6� 
அைவ இ��தன எ�பத�� அைடயாளமாக� ேகாவி� Eவ	களி� வ	ண�பைடக# 
இ�5தைல இ�!� காணலா�. 
 
ஓவிய� தி�+� �ைறஓவிய� தி�+� �ைறஓவிய� தி�+� �ைறஓவிய� தி�+� �ைற    
 
‘க�பாைறக# மீ. இ�த ஒவிய"க# எNவா! தீ'ட�ப'டன?’ எ�! நீ"க# 
ேக'கலா� அ�லவா? 
 
“Eவ	� ற� ேம7 ப#ள� இ�லாம� சமமாக இ��பத�காக& Eவ	 மீ. ஒ� ெந� 
அள3��& E@ணா� & சா�. �ச�ப7�. பாைற, த� மீ. தி'ட�ப7� நிற5ைத 
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ஏ�!�ெகா#2� த�ைம இ�லாததாதலா�, E@ண&சா�. �ச�ப7�. சL5. 
எ7�க�ப'ட �மண�, ைவ�ேகா�, க7�காJ �தLயவ�!ட� க��. ெவ�ல 
நீ�ட� அ�ல. பனSசா�!ட� அைர�க�ப'ட சா�. Eவாி� அ�ல. Cைரயி� 
ெக'>யாக� பி>5.�ெகா#2�, அைத எளிதி� ெபய	�க �>யா.. ஈர� 
காF��ேப ஒவிய�கார�. மSச# கிழ"ைக�ெகா@7 இேரைககைள 
வைர�.ெகா#வா�. E@ணா� ட� கல�த மSச# நிற� மாறி& சிவ�பாக5 
ேதா�!�, அழியாமB� இ����.ஒவிய� லவ� இேரைகக'� நிற"கைள5 
தீ'7வா�. அவ� சிவ� , மSச# �தLய நிற"கைள5 த�� ப&சிைல 
நிற"கைளேய பய�ப75 .வா�. ஈர� காJ�த பிற�, Eவ	 ந�றாJ உல	வத�� 
��ேப, Cழா"க�கைள� ெகா@7 Eவ	கைள வழவழ�பா�கி ெம�கி7வா�. 
இNவா! தி'ட�ப7� ஒவிய� அழியா. ெந7"கால�, இ��க5 த�கதா��”[1] 
 
சி%ப
 கைலசி%ப
 கைலசி%ப
 கைலசி%ப
 கைல    
 
மேஹ�திர� �ைடவி5த வைர�ேகாவி�க#. அவ� கால5.& சி�ப5திறைன 
விள��வனவா��. ஒNெவா� ேகாவிLB� உ#ள உ�வ&சிைலக#, Eவ	க# 
மீ.#ள வாயி�காவல	 உ�வ"க#,  ராண� கைதகைள விள��� சி�ப"க#, 
தி�&சிரா�ப#ளி மைல� ேகாவிL� உ#ள அழகிய ேவைல�பா7 ெகா@ட 
சி�ப"க# ஆகிய அைன5.� ஏழா� /�றா@>� சி�ப�கைல உண	ைவ 
உலகறிய& ெசJவனவா��. 
 
திாிசிர ர� மைல�ேகாவிL� உ#ள க"காதர உ�வ&சிைலயி� ேபரழ� ஒ�ேற 
ேபா.ம�ேறா? அத� வல�காL�கீ= �யலகைன� �றி��� சிறிய க�சிைல ஒ�! 
கா@கிற.. க"காதரைன& E�றிB� அ>யா	 நா�வ	 வண"�வ. ேபால3� 
ேம� ற� க�த	வ	 இ�வ	 பா'>ைச5த� ேபால3� உ#ள சி�ப"க# அழகியைவ. 
சி�!ளியா� க�B� தக	�. ேகாவிலாக மாறிய.; அழ�� ப�திF� ஒ�"ேக 
ஊ'7� ெதJவ& சிைலக2� அைம�தன. இ&சிைலக# இ�ைற��& 
ச�ேறற��ைறய 1300 ஆ@7க2�� �� ெசJய�ப'டைவ. எனி6�, இ�! 
ெசJதனேபால வசீகர5 ேதா�ற5.ட� இைவ காண�பட�, தமி=நா'7& 
சி�ப�கைலயி� பைழய ேத	&சி �ைறைய ந��ண	5.வதா��. 
 
இைச
 கைலஇைச
 கைலஇைச
 கைலஇைச
 கைல    



44 

 

 
மேஹ�திரவ	மன. ப�லாவர� �ைடவைர� ேகாயி� க�ெவ'>� ‘ச"கீ	ண ஜாதி’ 
எ�ப.. காண�ப7கிற.. அ. ப�லவ6ைடய வி�.� ெபய	க2# ஒ�றா��. 
தாளவைக ஐ�தா��. அவ�!# ஐ�தாவ. ச"கீ	ண� எ�ப.. மேஹ�திர� 
அதைன�  திதாக� க@டறி�., அத� வைககைளF� ஒ4"�கைளF� 
அைம5தவ� ஆதலா�, த�ைன& . 'ச"கீ	ண ஜாதி’ எ�! அைழ5.�ெகா@டா� 
எ�! அறிஞ	 C!கி�றன	. இவன. �7மியா�மைல� க�ெவ'7 ஒ�! 
பலவைக� ப@கைளF� தாளவைக கைளF� விள�கி �>வி�, “இைவ எ'>��� 
(எ'7 நர� கைள� ெகா@ட Rைண���) ஏழி��� (ஏ4) நர� கைள� ெகா@ட 
Rைண���) உாிய” எ�! �>�.#ள.. இதனா�, மேஹ�திர� க@டறி�த 
ப@க# இ�வைக Rைணக'�� பய�ப7� எ�ப. ெதாிகிற..ஏ4 நர� கைள� 
ெகா@டRைணேய எ"�� இ��ப. எ'7நர� கைளFைடய Rைண  திய.. அ. 
மேஹ�திர� க@7 பி>5.� ைகயா@ட.ேபாB�! மேஹ�திரைன ‘இைச�பி5த�’ 
எ�! ெசா�லலா�. இவ� இய�றிF#ள ம5தவிலாச� பிரஹசன5தி� ஒ� ந>க� 
C!வதாக இைச நடன"களி� சிற�ைப� கீ=வ�மா! �றி5.#ளா�: “இைச என. 
ெச�வ�. - ஆஹா, ந>�பவர. அழகிய நடன� பா	�க இ�பமாக இ��கிற.. 
தாள5தி��� இைச��� ஏ�ப அவ	க# திற�பட ெமJ�பா7கைள விள�கி 
ந>�கி�றன	.” 
 
நாய�மா� இைசநாய�மா� இைசநாய�மா� இைசநாய�மா� இைச    
 
ப�லவ	 வ�ைக�� ��ேப நம. தமி=நா'>� இைச மிக உய	�த நிைலயி� 
இ��த.. தமி4�ேக உாிய �ர�, .5த�, ைக�கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தார� 
எ�ற ஏ4 வைக� ப@க# வழ�கி� இ��தன; பலவைக இைச�க�விக# இ��தன. 
அைவ ேதா�க�வி, .ைள�க�வி, கSச�க�வி எ�பன. தமிழக5தி� மகரயா=, 
சேகாடயா=, ெச"ேகா'>யா=, ேபாியா= �தLய யா= வைகக# இ��தன. யாழி� 
பா7ந	 “யா=�பாண	 என�ப'டன	. தி�நா3�கரச	 கால5தி� தி�நீலக@ட 
யா=�பாண	 எ�பவ	 சிற�த யா= மீ'7பவராக இ��தா	. நாய�மா	 பா>ய 
தி��பதிக"க# ெப��பாB�தமி=�ப@களி� அைம�.#ளன. எனேவ, 
மேஹ�திர� கால5தி� RைணF� யா4� வழ�கி� இ��தன. தமிழிைச தமிழக5தி� 
சிற�பிட�ெப�றி��த. எ�பன அறியலா�. 
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நடன
 கைலநடன
 கைலநடன
 கைலநடன
 கைல    
 
இைசF#ள இட5தி� நடன�கைல ந�� வள	&சிF!�, மேஹ�திர� கால5தி� 
நடன�கைல சிற�தி��த. எ�பத�� ��ெசா�ன நடனமாத	 ஒவிய"களிL��.� 
ம5தவிலாச நாடக� C�றிL��.� ந�கறியலா�. மேஹ�திர� கால5தி� 
தி�ைலயி� நடராச	 சிற� �! விள"கினா	. அவர. நடன5தி� ஈ7ப'ட 
தி�நா3�கரச	 பலவா!'நடன�கைலைய& சிற�பி5.� பா>F#ளா	. நீ"க# 
ெபாியவ	க# ஆகிய பிற� தி�நா3�கரச	, ச�ப�த	, E�தர	. இவ�ைடய 
பதிக"கைள ஆராயி�, நடன�கைல ப�றிய உ@ைமக# பலவ�ைற அறியலா�. 
 
நாடக
 கைலநாடக
 கைலநாடக
 கைலநாடக
 கைல    
 
நாடக� எ�ப. தமிழி� ‘C5.’ என�ப7�. அஃ. அரச	�கா7� (ேவ5திய�) C5. 
எ�!�, ெபா.ம�க'� ஆ7� (ெபா.விய� C5. எ�!�, இ�வைக�ப7�. 
இ�C5. வைகக# தமி= நா'>� பைழயனவா��. மேஹ�திர� சிற�த 
நாடக�பிாிய� எ�பைத அவன. நாடக/� உண	5.கிற.. இ�/�, மேஹ�திர� 
கால5தி� பல சமய5தா�� தனி�ப'ட நிைலயி� வா=�ைக நட5திய �ைறைய 
ஒரள3 விள"க உைர�பதா��. 
 
கைத9 .�
க�கைத9 .�
க�கைத9 .�
க�கைத9 .�
க�    
 
ஒ4�க� ெக'ட காபாLக சமய5தவ�[2] ஒ�வ� த�ைன� ேபா�ற காபாLனி 
ஒ�5திFட� �>5. மய"கி� கிட5த�, அ�ெபா4. அவ� ைகயிL��த 
கபால5ைத ஒ� நாJ கவ	�. ஒ7த�, அதைன அறியாத காபாLக� அNவழிேய 
ெச�ற ஒ4�க� ெக'டெபள5த .றவிைய வழிமறி5.� �சLட�, அ��சைல5 
தீ	�க ஒ4�க� ெக'ட பாEபத� ஒ�வ� ேதா�!த�.இவ	க# உைரயாட�, 
இ!தியி� ெவறிய� ஒ�வனிடமி��. கபால5ைத� ெப!த� ஆகிய நிக=&சிக# 
நாடக $பமாக வைரய� ப'7#ளன. 
---- 
[1]. பி.நா. E�பிரமணிய� ‘ப�லவ மேஹ�திரவ	ம�’, ப�.107-109. 
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[2].  கபாLக�, பாEபத� �தLயன ைசவ சமய5தி� உ'பிாி3க#. இவ�ைற& 
சமயநிைல எ�6� பிாிவி� கா@க. 
------- 

8. 8. 8. 8. நரசி�மவ�ம�நரசி�மவ�ம�நரசி�மவ�ம�நரசி�மவ�ம�        
ேபா�9 ெசய�க�ேபா�9 ெசய�க�ேபா�9 ெசய�க�ேபா�9 ெசய�க�    

 
நரசி�மவ�ம�நரசி�மவ�ம�நரசி�மவ�ம�நரசி�மவ�ம�    
 
இவ� ஏற5தாழ, கிபி 635-இ� ப'ட� ெப�றா� எ�னலா�. இவன. வரலா! 
மிக3� ��கியமான நிக=&சிகைள� ெகா@ட.. இவ� இர@டா�  Lேகசிைய 
ெவ�ற ெப�Rர�; அவைன ெவ�!, சா2�கிய	 ேகாநகைரேய ைக�ப�றியவ�; 
இர@7�ைற இல"ைக மீ. பைடெய75தவ�; சிற�த கட�பைட ெப�றவ� 
மஹாபL ர5ைத�  .�பி5. அத�� 'மஹாம�ல ர�' எ�! த� ெபயாி'டவ�; 
ப�லவ� ெப�நா'>� பல ப�திகளி� ஒ�ைற�க� ேகாவி�கைள அைம5தவ�; 
ேகா'ைட ெகா5தள"கைள� க'>யவ�. இவ� கால5தி�றா�  க=ெப�ற சீன 
யா5ாிகரான ஹிT�ஸ" எ�பவ	 காSசி�� வ�. த"கி இ��தா	. இ�ேபரரச� 
கால5தி�றா� தி�ஞான ச�ப�த	 ப�லவ	��'ப'ட ேசாழ நா'>B�, பா@>ய 
நா'>B� ைசவ5ைத� பர�பினா	. ஆனா� நரசி�ம வ	மேனா, த� ெபய��ேக�ப, 
ைவணவ5ைத� ேபணி வள	5தா�. 
 

ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ----    சா5
கிய� ேபா�சா5
கிய� ேபா�சா5
கிய� ேபா�சா5
கிய� ேபா�    
 
/Aேகசி பைடெய+�//Aேகசி பைடெய+�//Aேகசி பைடெய+�//Aேகசி பைடெய+�/    
 
மேஹ�திரனிட� ேதா�ேறா>ன இர@டா�  Lேகசி அவ� இற���வைர 
கா5தி��தா�; அவ� மகனான நரசி�மவ	ம� ப'ட� ெப�ற சில ஆ@7க'�#, 
ப@ப'ட பைட ஒ�ைற5 திர'>� ெகா@7, ப�லவ நா'>�மீ. பைடெய75தா�. 
 
பல இட�களி% ேபா�பல இட�களி% ேபா�பல இட�களி% ேபா�பல இட�களி% ேபா�    
 
 Lேகசி ��ேபாலேவ காSசி�க�கி� வ�.வி'டா�. பைகவைன ேவ! 
இட"களி� தா�கா., த� ெப�நா'>��# ந�றாக�  கவி'7� பிற	 உதவி 
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அவ6��� கிைட�காதப> ெசJ., E�றிவைள5.� ெகா@7 ேபாாிடேல த�க. 
எ�ற �ைறைய ��ன	 மேஹ�திர� ைகயா@டா�. சா2�கிய ேசைன 
ெந7�.ார� வ�ததா� கைள� �றி�5த� இய�ேப அ�லவா? வழி நட�. கைள5த 
பைடFட� E!E!�பான ப�லவ	 பைட ேபாாிட� ஒரள3 எளித�ேறா? காSசிைய 
அ75.#ள பாியல�, மணிம"கல�, Uரமார� எ�6� இட"களி� ேபா	க# 
நைடெப�றன. ேபாாி� க7ைம C!�தர5தத�!. �>வி� சா2�கிய� பைட 
நிைலதள	�. வடேம�� ேநா�கி ஒட5 ெதாட"கிய.. ப�லவ� அதைன வி'>ல�. 
அவ� சா2�கியைன விர'>& ெச�றா�;  Lேகசி ப�லவ நா'ைட� கட�. த� 
நா'>��# ஒ> ஒளி�தா�. எனி6�, ப�லவ	 பைட வி'>ல.. அ. சா2�கிய 
நா'ைட� பாழா�கி, அத� தைலநகரமான  க=ெப�ற வாதாபிைய� ைக�ப�றிய.; 
நகர ந7விட5தி� ெவ�றி5.ா@ ஒ�! நா'ட�ப'ட.. அதனி�. நரசி�மவ	ம� 
ெபய	 ெபாறி�க�ப'ட.. 
 
இ�ேபாாி� கல#�ெகா<டவ�இ�ேபாாி� கல#�ெகா<டவ�இ�ேபாாி� கல#�ெகா<டவ�இ�ேபாாி� கல#�ெகா<டவ�    
 
'இர@டா�  Lேகசி பைக அரச	 Wவரா� ேதா�க>�க�ப'டா�' எ�! சா2�கிய	 
ப'டய� C!கி�ற.. அதி� �றி�க�ப'ட Wவ	 யாவ	? ஒ�வ� ப�லவ� 
ேபரரசனான நரசி�மவ	ம�, ம�ெறா�வ� அவன. மரபின6� ஆ�திரநா'ைட� 
ப�லவ6� கட"கி ஆ@7வ�த (சி�மவி9: த�பி மரபினனான ப�லவ அரசனாக 
இ��கலா�. W�றா� அரச� யாவ�? அவேன மானவ�ம� எ�ற இல"ைக 
அரச�. அவ� பைகவனா� அரசிழ�. இல"ைகைய வி'7� ப�லவனிட� 
உதவி�காக வ�தவ�. அவ�. ப�லவ6ட� காSசியி� த"கியி��த ெபா4.தா� 
இர@டா�  Lேகசி பைடெய75தா�. ஆகேவ, மானவ�ம� ப�லவ� பைடகளி� 
ஒ� ப�தி��5 தைலைம �@7 ேபா	  ாி�தி��கலா�. 
 
ப�லவ� ப�டய�க�ப�லவ� ப�டய�க�ப�லவ� ப�டய�க�ப�லவ� ப�டய�க�    
 
இ�ப�லவ	 சா2�கிய	 ேபாைர�ப�றி� ப�லவ	 �'டய"க# C!வன 
கவனி�க5த�கன. 
 
1. “இ�ப�லவ	 மரபி�, கீ=மைலயிL��.! Uாிய6� ச�திர6� ேதா�றினா�ேபால 
நரசி�மவ	ம� ேதா�றினா�. அவ� வண"கா�> ம�ன	க2ைடய �>யி� 
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இ���� Uடாமணி ேபா�றவ�; த�ைன எதி	5த யாைன� C'ட5தி��& சி"க� 
ேபா�றவ�; நரசி"க� ெப�மாேன அவதார� எ75தா� ேபா�றவ�; ேசர, ேசாழ, 
பா@>ய, கள�பிரைர அ>�க> �றிய>5தவ�; பல ேபா	க#  ாி�தவ�. 
அ�ெப�மக� பாியல�, மணிம"கல�, Uரமார� �தLய இட"களி� நட�த 
ேபா	களி�  Lேகசிைய5 ேதா�ேறாட& ெசJதவ�. அவ� ஒ7�ெபா4. ‘ெவ�றி’ 
எ�6� ெசா�ைல. அவன. �.காகிய ப'டய5தி� எ4தியவ�.”[1] 
 
2. "நரசி�மவ	ம� வாதாபிைய அழி5த அக5தியைன� ேபா�றவ� அ>�க> வ�லப 
அரசைன� பாிJல�, மணிம"கல�, Uரமார� �தLய இட"களி�, நட�தேபா	களி� 
ெவ�றவ� வாதாபிைய அழி5தவ�”[2] 
 
3. “வி9:ைவ� ேபா�ற  க=ெப�ற - நரசி�மவ	ம� த� பைகவைர அழி5., 
வாதாபியி� ந7வி� த� ெவ�றி5.ைண நா'>யவ�.”[3] 
 
வாதாபி ெகா<ட�வாதாபி ெகா<ட�வாதாபி ெகா<ட�வாதாபி ெகா<ட�    
 
“வாதாபி எ�ற அEரைன� ெகா�றழி5த அக5தியைன� ேபா�றவ� நரசி�மவ	ம�” 
எ�! ப'டய� �றி�பதா�, நரசி�மவ	ம� வாதாபிைய அழி5தா� எ�ப. 
ெபற�ப7கி�ற.. இதனா�, ப�லவ�, சா2�கிய� மீதி��த பைகைமைய அவன. 
தைலநகர5ைத அழி5.5 தீ	5.�ெகா@டா� எ�ப. ெதாிகிற.. ஆனா� �4 
நகர�� அழி�க�படவி�ைல.  
 
அழகிய பைழய க'டட"க# பல பி�கால5திB� இ��தன. இ�பைடெய7�  
ஏற5தாழ கி.பி. 642இ� நட�த.. நரசி�மவ	ம� நா'> ைவ5த ெவ�றி5 aணி� 
அவன. 13-ஆ� ஆ'சியா@7 �றி�க�ப'7#ள.. எனேவ, வாதாபி நரசி�மவ	ம� 
ைகயி� 13 ஆ@7கேள6� இ��தி�5த� ேவ@7� எ�ப. ெதாிகிற.. 
இNெவ�றி��� பிற� நரசி�மவ	ம�, “வாதாபி ெகா@ட நரசி�மவ	ம�” எ�! 
அைழ�க�ப'டா�. 
 
பைட�தைலவ� பர;ேசாதியா�பைட�தைலவ� பர;ேசாதியா�பைட�தைலவ� பர;ேசாதியா�பைட�தைலவ� பர;ேசாதியா�    
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“நரசி�மவ	ம� ஆ'சியி� பைட5தைலவராக இ��தவ	 பரSேசாதியா	 எ�பவ	. 
அவ	 மஹாமா5திர	 மரபி� வ�தவ	. அவேர ப�லவ	 சா2�கிய	 ேபாாி� 
கல�.ெகா@டவ	; சா2�கியைன5 .ர5தி�ெகா@ேட ெச�! வாதாபிைய� 
ைக�ப�றி யாைனகைள� ெகா@7 அழி5தவ	; அ"கி��த யாைனக# - பாிக# - 
ெபா� - மணிக# �தLயவ�ைற� ைக�ப�றி5 த� அரசனிட� ேச	�பி5தன	” எ�! 
ெபாிய  ராண5.# ேச�கிழா	 CறிF#ளா	. 
 

“ம�னவ	��5 த@7ெபாJ வட ல5. வாதாபி5 
ெதா�னகர� .களா�5 .ைளெந7"ைக வைரFைக5.� 
ப�மணிF� நிதி��ைவF� பக'>ன�� பாி5ெதாைகF� 
இ�னன எ@ணிலகவ	�ேத இகலரச� ��ெகாண	�தா	.” 

இ�ேபா���� பி�ன	 இ�பரSேசாதியா	 அரசனிட� பல வாிைசக# ெப�!5 த� 
ெசா�த ஊராகிய தி�&ெச"கா'ட"�>யி� �>ேயறினா	; அ"�� ‘கணபதி ஈ*வர�’ 
எ�ற சிவ� ேகாவிைல� க'>& சிவ வழிபா'>� கால� கழி5. வ�தா	. 
 
ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ----    பா<6ய� ேபா�பா<6ய� ேபா�பா<6ய� ேபா�பா<6ய� ேபா�    
 
நரசி�மவ	ம� ‘ேசாழ, பா@>ய, கள�பிரைர ெவ�றவ�’ எ�! ��ெசா�ன 
ப�லவ	 ப'டய� பக	கி�ற.. அ�கால5தி� இ��த பா@>ய ம�ன� ெந7மாற� 
(கி.பி.640-680) எ�பவ�. அவ� மைனவிேய ைசவ� ெப@மணியாரான 
ம"ைகய	�கரசியா	. ஆகேவ, ெந7மாற� கால5தி� ம"ைகய	�கரசியா	 த�ைத 
அ�ல. உட�பிற�தா� ேசாழ அரசனாக இ��தி�5த� ேவ@7�. இவ	க# ேசாழ 
நா'ைட� கவ	�த ப�லவைர எதி	�க5 த�க சமய� பா	5. வ�தன	 ேபாB�! 
 Lேகசி வட�ேக இ��. ப�லவ நா'ைட5 தா�கிய ெபா4., இவ	க# 
ஒ�!ேச	�. ெத�ேக இ��. ப�லவைன5 தா�கி இ��கலா�. அதனா� ேபாB�, 
நரசி�மவ	ம� சா2�கியைன5 .ர5தி� ெகா@7 வாதாபி ெச�லாம�, 
பரSேசாதியாைர அ6�பிவி'75 தா� தமிழரசைர எதி	�க நி�!வி'டா� 
‘ெந7மாற� ச"கரம"ைகயி� ப�லவைன�  ற"க@டவ�’ எ�! பா@>ய	 
ப'டய� �றி�கி�ற.. இதனா�, இர@ேடா	 இட"களி� பா@>ய� ெவ�றி 
ெப�றி��கலா�; ஆயி6� தமிழரச	 �ய�சி பல� அளி5தில.. 
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ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ப�லவ� ----    க�க� ேபா�க�க� ேபா�க�க� ேபா�க�க� ேபா�    
 
நரசி�மவ	ம� கால5தி� க"க அரசனாக இ��தவ� .	விநீத� எ�ற �தியவ�. 
அவ� சி�மவி9: கால5திB� மேஹ�திரவ	ம� கால5திB� க"க அரசனாக 
இ��தவ�. அவ� த� மகைள இர@டா�  Lேகசி��� ெகா75. உற3 
ெகா@டா>னா�. இர@டா�  Lேகசி மா@ட பிற� அரச பதவிைய�ப�றி அவ� 
ம�க# Wவ	��# ேபா	 நட�த.. அவ	க# ச�திராதி5த�, ஆதி5தவ	ம�, (�தலா�) 
வி�கிரமாதி5த�, எ�பவ	க#. ச�திராதி5த� திbெரன இற�தா�. எSசியி��த 
இ�வ�� �ச� இ'டன	. அவ�# வி�கிரமாதி5த� த� பா'டனான க"க அரச� 
.ைணைய நா>னா�. ஆதி5தவ	ம� ப�லவ� உதவிைய வி��பினா�. ப�லவ�. 
ஒ� பைடைய அவ6ட� அ6�பினா� ேபாB� �>வி� வி�கிரமாதி5த� 
சா2�கிய அரச� ஆனா�. ப�லவனா� அ6�ப� ப'ட பைடFட� 
ஆதி5தவ	மைன5 .	விநீத� ெவ�றைமயா�, தா� நரசி�மவ	மைனேய ெவ�! 
வி'டதாக அவ� ப'டய5தி� �றி5.�ெகா@டா�. அவ� ப�லவைனேய 
ெவ�ற. உ@ைமயாக இ��பி�, க"கன. ெச�வா��� ப�லவ நா'>� ப	வி 
இ��கேவ@7� அ�லவா? அ"ஙன� ஒ�!� - ஏ�ப'டதாக5 ெதாியவி�ைல. 
 
இல�ைக� ேபா� இல�ைக� ேபா� இல�ைக� ேபா� இல�ைக� ேபா� ----    IIII    
 
 LேகசிFட� நட�த ேபாாி� நரசி�மவ	ம6�� உதவியாக இ��த மானவ�ம� 
இல"ைக அரச� எ�! ெசா�ேனா� அ�லவா? அவைன அ'டத5த� எ�றவ� 
.ர5திவி'7 அரைச� ைக�ப�றி� ெகா@டா�. அதனா� மானவ�ம� ப�லவ� 
உதவிைய நா>னா�. ப�லவ� அவ6ைடய ந�ப@ களி� ஈ7ப'7 மகி=�தவ�; 
ஆதலா� அவ6�� உதவிெசJய வி��பி5 த� க�ப�பைடைய அவ6ட� 
இல"ைக�� அ6�பினா�. பைட உதவிெப�ற மானவ�ம� இல"ைகயி� 
இற"கி� பைகவ6ட� ேபாாி'டா� �த�ேபாாி� ெவ�றி ெப�றா�; அ75த 
ேபாாி� ேதா�விF�றா�. த� ேவ�த� ேநேர இ�லாததா� ப�லவ� பைடF� 
க7ைமயாக� ேபா	 ாியவி�ைல ேபாB�! மான3�ம� மீ'7� காSசி��5 
தி��பினா�. 
 
இல�ைக� ேபா� இல�ைக� ேபா� இல�ைக� ேபா� இல�ைக� ேபா� IIIIIIII    
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அவன. ேதா�விைய� ேக'ட ப�லவ� மன� வ��தினா�; வ�ைம மி�க 
பைடRரைர மாம�ல ர5தி�� அ6�பினா�. அரச6� அ"�&ெச�றா�. 
க�ப�க# Rரைர ஏ�றி&ெச�ல� கா5தி��தன. ேவ�த� தா6� அNRர�ட� 
க�பL� வ�வதாக ந>5தா�. எ�லா Rர�� உண	&சிேயா7 பிரயாண� ெசJதன	; 
இல"ைகைய அைட�தன	. த� அரச� க�பL� இ��பதாக எ@ணி�ெகா@7, 
க7ைமயாக� ேபாாி'டன	; அ'டத5த� பைடகைள அலற அ>5தன	. அ'டத5த� 
மைற�தா�. மானவ�ம� ��ேபா� இல"ைக அரசனாக �>U'ட�ப'டா�. 
 
நரசி�மவ	மன. இல"ைக ெவ�றிைய�ப�றி� ப�லவ	 ப'டய� ஒ�!, 
“நரசி�மவ	ம� இல"ைகயி� ெப�ற ெவ�றி, இராம� இல"ைகயி� ெப�ற 
ெவ�றிைய� ேபா�ற.,” எ�! பாரா'>F#ள.. 
 
---------  
[1].   Cர� ப'டய�. 
[2].  உதயச�திர ம"கல� ப'டய�. 
[3].  ேவX	� பாைளய� ப'டய�. 
------- 
 

9. 9. 9. 9. ேகாவி�க5� சி%ப�க5�ேகாவி�க5� சி%ப�க5�ேகாவி�க5� சி%ப�க5�ேகாவி�க5� சி%ப�க5�    
 
ேகாவி� அைம�/� I<க5�ேகாவி� அைம�/� I<க5�ேகாவி� அைம�/� I<க5�ேகாவி� அைம�/� I<க5�    
 
நரசி�மவ	ம� த� த�ைதைய� ேபாலேவ ேகாவி�க# அைம�பதி� 
வி��ப"ெகா@டவனாக இ��தா�. இவ� �தL� த�ைதைய� பி�ப�றி� 
�ைடவைர� ேகாவி�கைள அைம5தா�; பிற� பாைறகைளேய ேகாவி�களாக 
அைம5தா�. இவ6ைடய ேகாவி�களி� இவ6ைடய வி�.�ெபய	க# 
ெபாறி�க�ப'7#ளன. ேகாவி� �� ம@டப& Eவ	களி� அழகிய சிைலக2� 
வாிைச வாிைசயாக அ�ன� பறைவக2� சி!மணி� ேகாைவக2� ெச.�க� 
ப'>����. மேஹ�திர� a@க# நீ# ச.ரமாக இ����. ஆனா�, இவ6ைடய 
a@க# அ"ஙன� இரா. அவ�றி� ேபாதிைகக# உ�@7 கா>க# ெவ'> 
இ����. ேபாதிைக��� கீ= - aணி� ேம� ற� உ�@7� �&ெச.�க�ப'7� 
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இ����. a@களி� அ>�பாக� அம	�த சி"க உ�வமாக இ����; சி"க"க# 
தைலமீ. a@க# நி�பனேபா�ற கா'சி அளி���. சி"க"க# திற�த வாFட� 
இ����. இ5தைகய சி"க5 a@கைள� காSசி - ைவ��த� ெப�மா# ேகாவிL� 
காணலா�. 
 

I. I. I. I. �ைடவைர
 ேகாவி�க��ைடவைர
 ேகாவி�க��ைடவைர
 ேகாவி�க��ைடவைர
 ேகாவி�க�    
 
நாம
க� ேகாவி�நாம
க� ேகாவி�நாம
க� ேகாவி�நாம
க� ேகாவி�    
 
ேசல� ஜி�லாவி� உ#ள நாம�க� மைலயி� வனக கைடவைர� ேகாவி� ஒ�! 
இ��கி�ற.. அ. ெப�மா# ேகாவி�. அத� Eவ	களி�  ராண� கைதகைள 
விள��� சி�ப"க# அழகிய ேவைல�பா'7ட� விள"�கி�றன. 
 
தி�9சிரா�ப�ளி மைல
ேகாவி�தி�9சிரா�ப�ளி மைல
ேகாவி�தி�9சிரா�ப�ளி மைல
ேகாவி�தி�9சிரா�ப�ளி மைல
ேகாவி�    
 
இ�மைலயி� ெத�ேம�� Wைலயி� உ#ள �ைடவைர� ேகாவி� இ�ம�ன� 
கால5த.. அ.3� ெப�மா# ேகாவிேல ஆ��.அத� W�! Eவ	களிB� உ#ள 
சி�ப"க# பா	��வ	��5 திைக��'டவ�ல அ� த ேவைல�பா7 ெகா@டைவ. 
சிவ�, பிரம�, இ�திர�, .	�ைக, கணபதி எ�பவ	 உ�வ"க# ந�� 
ெச.�க�ப'7#ளன. ேகாவி��� மர வி'ட"க# ேபால� க�L� அைம5.#ள 
ேவைல�பா7 க@7 களி�க5த�க.. இ�க� வி'ட"களி� `னியி� ெப�வயி! 
ெகா@ட ‘�ேபர�’ உ�வ"க# ெச.�க�ப'>��கி�றன. 
 
பிற ேகாவி�க�பிற ேகாவி�க�பிற ேகாவி�க�பிற ேகாவி�க�    
 
திாிசிர ர5ைத அ75த தி�ெவ#ளைற, �7மியா� மைல, தி�ெமJய� ஆகிய 
இட"களி� உ#ள �ைடவைர� ேகாவி�களி� ைவணவ ச�ப�தமானைவ இவ� 
கால5தனவா��. 
 
மாம�ல/ர�� ம<டப�க�மாம�ல/ர�� ம<டப�க�மாம�ல/ர�� ம<டப�க�மாம�ல/ர�� ம<டப�க�    
 
மாம�ல ர5தி� உ#ள மகிடாEர ம@டப�, வராக ம@டப�, திாிW	5தி ம@டப� 
ஆகிய W�!� நரசி�மவ	ம� அைம5த �ைடவைர� ேகாவி�கேள. ஆ��. 
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இவ�றி� உ#ள சி�ப"க# க@ைண� கவர5 த�கைவ. வராக அவதார�, வாமன 
அவதார�, கஜல\மி, .	�ைக இவ	த� உ�வ&சிைலக# அழகிய ேவைல�பா7 
ெகா@டைவ. 
 
சா5
கிய ேவைல�பா+சா5
கிய ேவைல�பா+சா5
கிய ேவைல�பா+சா5
கிய ேவைல�பா+    
 
இ�ேகாவி� அைம� , a@க# அைம� , ேம�ெசா�ன சி�ப"களி� ேவைல�பா7 
இைவ அைன5.� சா2�கிய�ைடய ேகாவி�கைள ந�� பா	ைவயி'ட பிற� 
உ@டானைவ. நரசி�மவ	ம� வாதாபிைய� பதி�W�! வ�டகால� 
ைக�ெகா@>��தா�. அ�லவா? அ�கால5தி� சா2�கிய நா'>L��த 
�ைடவைர� ேகாவி�கைளF� சி�ப ேவைல�பா'ைடF� க@7 மகி=�., அ�த 
அழகிய அைம�பி� ேம�ெசா�னவ�ைற அைம5தி�5த� ேவ@7�. 
இNேவைல��& சா2�கிய நா'7& சி�பிக2� பய�ப75த�ப'>��கலா�. 
 

II. II. II. II. ஒ%ைற
ஒ%ைற
ஒ%ைற
ஒ%ைற
க� ேகாவி�க�க� ேகாவி�க�க� ேகாவி�க�க� ேகாவி�க�    
 
இைவ ‘ேகாவி�க#’ எ�பைத அறியாம� மாம�ல ர5. ம�க# ‘ேத	க#’ என5 
தவறாக வழ"கின	. இைவ ஐ�தாக இ�5தைல� க@7 த�மராஜ� ேத	, Kமேசன� 
ேத	, அ	&Eன� ேத	, சகேதவ� ேத	, திெரளபதி ேத	 என� ெபய�� 
இ'7வி'டன	. இதைன� பி�ப�றிேய ஆராJ&சியாள�� E'> விள�கலாயின	. 
இவ�ைற ஒNெவா�றாக� கா@ேபா�. 
 
1. 1. 1. 1. த�மராஜ� ேத�த�மராஜ� ேத�த�மராஜ� ேத�த�மராஜ� ேத�    
 
இ. சிவ� ேகாவி� ஆ��. இ. W�! த'7கைள� ெகா@ட விமான5ைத 
உைடய.. இர@டா� த'>� ந7வி� மாட� ைர ெவ'ட� ப'7#ள.. அத� 
அ>யி� ேசாமா*க�த	 உ�வ� ெச.�க�ப'>��கிற.. இ�ேகாவி� விமான� 
ஆராJ&சி��ாிய.. இத� வள	&சிேய காSசி - கயிலாசநாத	 ேகாவி� விமானமா��; 
அத� வள	&சிேய தSைச - இராஜராேஜ*வர5தி� விமானமா��. 
 
2. 2. 2. 2. மேசன� ேத�மேசன� ேத�மேசன� ேத�மேசன� ேத�    
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இ.3� சிவ�ேகாவிேல ஆ��. இத� ேம�Cைர அைம� � சாளர அைம� � 
ெபள5த விஹார அைம�ைப ஒ5.#ளன. விமான5ைத& E�றி வழி 
விட�ப'>��கிற.. ேம� இட� 45 அ> நீள� உைடய.. 25 அ> அகல� உைடய. 
26 அ> உயர� உ#ள.. இத� a@க# சி"க5 a@க#. 
 
3. 3. 3. 3. அ�9.ன� ேத�அ�9.ன� ேத�அ�9.ன� ேத�அ�9.ன� ேத�    
 
இ. த�மராஜ� ேதைர�ேபா�ற..இ.3� சிவ� ேகாவிேல ஆ��. இ. 
 5த�ப#ளி அைம�ைப� ெகா@7#ள.; பதிெனா� ச.ர அ>அைம� ைடய.. 
இத� விமான� நா�� நிைலகைள� ெகா@டதா��. 
 
4. 4. 4. 4. சகேதவ� ேத�சகேதவ� ேத�சகேதவ� ேத�சகேதவ� ேத�    
 
இ. ெபள5த	 ேகாவிைல�ேபா�ற அைம�  ைடய.. சா2�கிய நா'>� 
அJெஹாேள எ�6� இட5தி� உ#ள .	�ைகயி� ேகாவி� இ�த அைம� ட� 
கா@கி�ற.. இ.ேபா�ற விமான� தி�5தணிைகயி� இ��கி�ற.. அ. 
'.ர"காைன மாட� ேபா�ற அ�ம� ைடய.. 
 
5. 5. 5. 5. திெரளபதி ேத�திெரளபதி ேத�திெரளபதி ேத�திெரளபதி ேத�    
 
இ. கிராமேதவைதயி� ேகாவி� ேபா�ற.. இத� அ>5தள� பதிெனா� ச.ர அ> 
உயர� பதிென'7 அ>யா��. இ"�#ள .	�ைக& சிைலயி� அைம�.#ள 
ேவைல�பா7 விய�க5த�க.. க�யாைன, க�சி"க�, ந�தி எ�பன 
பா	�க5த�கைவ: அழகிய உ�வி� அைம�தி��பைவ. 
 

III. III. III. III. சி%ப�க�சி%ப�க�சி%ப�க�சி%ப�க�    
 
மகிடா.ர ம<டப�மகிடா.ர ம<டப�மகிடா.ர ம<டப�மகிடா.ர ம<டப�    
 
.	�ைகய�ம� மகிடாEரைன� ெகா�வதாக� கா'ட�ப'7#ள சி�ப� 
நரசி�மவ	ம� கால5தி� ேவெற� நா'>B� காண�படாததா��. எனேவ, அ. 
ப�லவ	�ேக உாிய தனி& சி�பமா��. .	�ைக த� வாகனமான சி"க5தி�மீ. 
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அம	�., எ�ைம5தைல ெகா@ட அEர�மீ. அ� கைள� ெபாழிகி�றா#. 
அவைள& E�றிB� அவ2ைடய பைடRர	 நி�கி�றன	. அNவாேற அEரைன& Uழ 
அவ6ைடய Rர	 நி�கி�றன	. இ�பைடக# இ�5த� இ�கா'சிைய& 
சிற�பி�கி�ற.. இ�கா'சிைய அைம5த சி�பிக# Cாிய அறி3� சி�ப5திற6� 
வாJ�க�ெப�றவ	க# எ�பதி� ஐயமி�ைல. 
 
ேகாவ��தன மைலேகாவ��தன மைலேகாவ��தன மைலேகாவ��தன மைல    
 
தனி�பாைறக# மீ. ெச.�க�ப'7#ள கா'சிக# சில, நரசி�மவ	ம� கால5தன 
எ�! அறிஞ	 க�.கி�றன	. அவ�!# ஒ�! க@ண� ேகாவ	5தன மைலைய 
எ�தி� ேகாபாலைரF� பE�கைளF� கா��� கா'சியா��. மைலைய5 
5◌ா"கிF#ள க@ண6� அவ� ப�க5தி� நி�!#ள பலராம6� ெபாியவராக� 
கா'ட�ப'7#ளன	. ம�றவ	 உ�வி�. சிறியவராக� கா@கி�றன	. 
அ�ம�க2ைடய கவைலெகா@ட �க�� சிறி. ெதளி3�ற மனநிைலF� ந�� 
கா'ட�ப'7#ளன. இN3�வ"க'� இைடேய ஆய	 வா=�ைகைய� �றி�பி7� 
சில கா'சிக# கா'ட�ப'7#ளன. அவ�!# ஒ�! கறைவ�கா'சி, ஒ�வ� பா� 
கற�கிறா�; பE த� க�ைற ந��கிற.. இ�த& சி�ப ேவைல�பா7 ெதளிவாக3� 
அழகாக3� அைம�.#ள.. க"ைக� கைர� கா'சி 
 
இஃ. ‘அ	&Eன� தவ�’ என5 தவறாக� Cற�ப7கிற.. இ"�#ள கா'சிக2# 
�றி�பிட5 த�கைவ ஆ!, அத� ந7வி� நாக	 நீரா7த� - மைறயவ� ஒ�வ� 
த@ணிைர ஆ�றி� �க�. ெச�ல� - மா�.ஒ�! நீ	 அ��த ஆ�ற@ைட வ�த� - 
ஆ�!�� ேம� ற� இர@7.அ�ன� பறைவக# நீராட நி�ற� - கீ=� ற� உ#ள 
ெப�மா# ேகாவிைல& E�றி5 தவ5தவ	 பல	 இ�5த� - இ5தவ�னிவைர� க@7 
�ைன ஒ�! பி� கா�க# மீ. நி�! ��கா�கைள5 தைல�� ேம� ேச	5. ேயாக 
நிைலயி� நி�ற� - அதைன� க@ட எLக# அ&ச� நீ"கி மாியாைதேயா7அதைன� 
பணித� எ�பன. இ�கா'சிக# க@ைண� கவர5 த�கைவயா��. இைவ இமயமைல 
அ>வார5தி� க"ைக�கைர� கா'சிக# எ�ப. அறிஞ	 க�5.. �ைன தவ� 
ெசJதைல� கா'>� கா@பா	�� நைக&Eைவ ஊ'>ய சி�பிகளி� `@மதி 
பாரா'ட� பாலத�ேறா? 
 
வி��� ெபய�க�வி��� ெபய�க�வி��� ெபய�க�வி��� ெபய�க�    
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நரசி�ம� இ"ஙன� அைம5த �ைக� ேகாவி�களிB� ஒ�ைற�க� ேகாவி�களிB� 
த� - வி�.�ெபய	கைள ெவ'7வி5தி◌ா�. அவ�!# �றி�க5 த�கைவ. 
மஹாம�ல�, ாீபர�, ாீேமக�, �ாீநிதி, இரணஜய�, அ5திய�தகாம�, 
அேமயமாய�, நயநா"�ர� எ�பனவா��. 
 
மஹாம�ல/ர�மஹாம�ல/ர�மஹாம�ல/ர�மஹாம�ல/ர�    
 
மஹாம�ல� எ�ற நரசி�மவ	ம� த� ெப�நா'7� கட�!ைற� ப'>னமான 
ம�ைலைய�  .�பி5., அத�� மஹாம�ல ர� எ�! த� ெபயாி'டா�. 
அ�ெபய	 நாளைடவி� சிைத�. 'மஹாபL ர�, மாவLவர�' என� பலவா! 
வழ"�கி�ற.. மஹாபL��� இ�நகர5தி��� யாெதா� ெதாட	 � இ�ைல 
எ�ப. அறிய5த�க.. 
----------- 

10. 10. 10. 10. மஹாம�ல� ஆ�சிமஹாம�ல� ஆ�சிமஹாம�ல� ஆ�சிமஹாம�ல� ஆ�சி    
 
க�டட� பிாிய�க�டட� பிாிய�க�டட� பிாிய�க�டட� பிாிய�    
 
மஹாம�லனான நரசி�மவ	ம� க'டட"க# அைம�பதி� ேபரவா� ெகா@டவ�. 
அவ� சிற�த ைவணவ� ஆதL�, த�ைத எ7�பி5த �ைடவைர� ேகாவி�க2�� 
அ@ைமயிேலேய ெப�மா# ேகாவி�கைள� �ைடவி5. மகி=&சி ெகா@டா� 
ம�ைலைய, மஹாம�ல ர� எ�! ெபயாி'7�  .�கி அைம5தா�. அஃ. அவன. 
ஆ'சியி� �த�தரமான கட�!ைற� ப'>னமாக விள"கிய.: ப�லவ	 கட�பைட 
த"�வத�ேக�ற வசதிெப�! இ��த.. மஹாம�ல� ப� இட"களி� 
ேகா'ைடகைள� க'>னா�. அவ�!# ஒ�! ப�லவ� ெப�நா'>� 
ெத�ேகா>யி� அைம�தி��த.. தி�&சிரா�ப#ளி ஜி�லாவி� உ#ள லா��>ைய 
அ75.� ெப�வள ந�X	 இ��கி�ற.. அதைன அ75.�ப�லவர� (ப�லவ  ர�) 
எ�6� சி�!ா	 உ#ள.. அ"�#ள பாைறமீ. நரசி�மவ	ம� அைம5த ேகா'ைட 
ஒ�! இ��த.. அஃ. இ�ெபா4. �4வ.� அழி�. மைற�. வி'டெதனி6�, 
அத� அ>�பைடைய இ�!� அ"� காணலா�. ப�லவ	 கால5.� ெபாிய 
ெச"க�க# இ�!� கிைட�கி�றன. அ� ப�லவ ர� ேகா'ைட ப�லவ� 
ெப�நா'>� ெத�ப�திைய� கா�க உதவியாக இ��த.. 
 
சீன யா�ாிக�சீன யா�ாிக�சீன யா�ாிக�சீன யா�ாிக�    
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 5த	 ெப�மா� அ�# சமயமாகிய ெபள5த சமய� சீன நா'>� பரவின.. சீன	 
பல	 ெபள5த பிr�க# ஆயின	. அவ�' சில	  5த	 ெப�மா� பிற�. வள	�த 
இ�திய நா'ைட ேநாி� க@7 மகிழ இ�தியாவி�� வ�தன	; வட இ�தியாவி� 
ெபள5த rே◌5திர"களாக இ��த இட"க'ெக�லா� ெச�! பா	ைவயி'டன	; 
அ""னேம ெத� இ�தியாைவF� பா	ைவயிட �ைன�தன	. ெபள5த சமய� 
பரவியி��த Eம5ரா, ஜாவா �தLய தீ3க2��� ெச�றன	: அ"க"�5 தா� தா� 
க@டவ�ைற5 த� �றி� �  5தக5தி� எ4தி& ெச�றன	. அ""ன� யா5திைர 
ெசJத சீன பிQு�களி� �றி�பிட5த�கவ	 இ�வ	; ஒ�வ	 கி.பி. நா�கா� 
/�றா@>� இ�தியா வ�த பாஹியா� எ�பவ	 ம�றவ	 ஹிT�-ஸ" எ�பவ	. 
இவ	 கி.பி. ஏழா� /�றா@>� இ�ட�ப�தியி� யா5திைர ெசJதவ	. 
 
ஹிJ�ஹிJ�ஹிJ�ஹிJ�----ஸ�ஸ�ஸ�ஸ�    
 
இவ	 இ�தியா வ�தெபா4. வட இ�தியாவி� ஹ	ஷ� ேபரரசனாக இ��தா�. 
அவ� ெபள5த அரச�. ஹிT�-ஸ" அவன. ஆதரவி� இ��. வடஇ�தியா 
�4வ.� பா	ைவயி'டா	. பிற� இவ	 ெத�னா'ைட அைட�., சா2�கிய� 
வி��தினராக5 த"கி இ��தா	. அ�ெபா4. சா2�கிய� ேபரரசனாக இ��தவ� 
இர@டா�  Lேகசி எ�பவ�. ஹிT� ஸ" அ"கி��. ப�லவ நா'ைட 
அைட�தா	. இவ	 காSசி மாநகாி� நரசி�மவ	ம� வி��தினராக5 த"கி இ��தா	. 
இவ	 காSசி�� வ�த. ஏற5தாழ கி.பி. 640இ� எ�னலா�. இவ	 காSசிைய� 
ப�றிF� அதைன& E�றிF#ள நா'ைட� ப�றிF� எ4தியி��பவ�!# 
�றி�க5த�கைவ இைவயா��. 
 
சீன� �றி�/சீன� �றி�/சீன� �றி�/சீன� �றி�/    
 
"திராவிட நா7 ெசழி� #ள.; ந� விைள&ச� த�வ.; ெவ�ப�#ள.. ம�க# அ&ச� 
அ�றவ	; உ@ைம ேபEபவ	 ஒ4�க� உ#ளவ	; க�வியாளைரF� சா�ேறாைரF� 
மதி5. நட�பவ	. இ� நா'>� /! ெபள5த மட"க# (ச"கிராம"க#) 
இ��கி�றன. அவ�றி� பதினாயிர� ெபள5த பிQு�க# வா=கி�றன	. ைசவ-
ைவணவ சமண	 ேகாவி�க# ஏற5தாழ எ@ப. இ��கி�றன. இ"�5 திக�பர 
சமண	 பல	 உ#ளன	.  5த	 ெப�மா� காSசி�� வ�. பலைர� 
ெபள5தரா�கினா	 எ�! இ�நா'டவ	 C!கி�றன	. அேசாக ம�ன� இ"�� பல 
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*aபிகைள நா'7வி5தா�. அவ�!' சில காSசிைய& E�றிB� ப4.ப'7� 
கிட�கி�றன. நால�தா� ப�கைல�கழக� ேபராசிாியரான த	மபால	 இ�காSசி� 
பதியினரா�. காSசி மாநகர� ஆ! க� E�றள3ைடய.. அ. கட�கைரைய ேநா�கி 
இ�ப. க� விாி�.#ள ெபாிய நகரமா��. இ"கி��. (மஹாம�ல ர5திL��.)பல 
க�ப�க# இல"ைக��� பிரயா@மாகி�றன. நா� பா@>ய நா7 ெச�! 
க@ேட�. அ"�& சிலேர. உ@ைம� ெபள5தராக இ��கி�றன	. பல	 ெபய	 
அளவி� ெபள5தராக இ��.ெகா@7 வாணிப5 .ைறயி� ெபா�ளீ'7வ திேலேய 
க@:� க�5.மாக இ��கி�றன	. அ"�� ெபள5த சமய� R=நிைல அைடய5 
ெதாட"கிவி'ட.. பல இட"களி� ெபள5த மட"க# இ��தைம��ாிய 
அைடயாள"க# ெதாிகி�றன.” 
 

அ
கால அரச�அ
கால அரச�அ
கால அரச�அ
கால அரச�    
சா5
கிய�சா5
கிய�சா5
கிய�சா5
கிய�    
 
இவ	க# வி�தியமைல��5 ெத�ேக ."கப5திைர யா! வைர ேபரரைச ஏ�ப75தி 
ஆ@டவ	க#. இவ	க# ப�லவ	��� ெகா>ய பைகவராக இ��., அவ	க2ட� 
ஒயா. ேபாாி'7 வ�தன	. இர@டா�  Lேகசி வரலா! ��ேப 
�றி�க�ப'டத�ேறா? நரசி�மவ	மன. நீ@ட ஆ'சியி� (கி.பி. 635-668) 
இர@டா�  LேகசிF� அவ� மகனான �த� வி�கிரமாதி5த6� சா2�கிய 
அரசராக இ��தன	. �த� வி�கிரமாதி5த� ஏற5தாழ கி.பி, 655இ� அரEக'>� 
ஏறினா�. 680 வைர அரசா@டா�. 
 
க�க�க�க�க�க�க�க�    
 
காவிாி��5 ெத�பா�ப'ட �ட� நா'ைடF� ெத�ைமU	� ப�திையF� 
.	விநீத� ஆ@7 வ�தா�. அவ6��� பிற� �வி�கிரம� (கி.பி.640-670) ஆ'சி 
 ாி�தா�. 
 
ேசர�ேசர�ேசர�ேசர�    
 
ச"க கால5தி��� பிற� இவ	க# ெச�வா��� உாிைமF� மைற�தன. இவ	க#. 
பா@>ய	�� அட"கி� ெப��பாB� சி�றரச	 நிைலயி� இ��. வ�தன	. 
பா@>ய	��� ேசர	��� ஒயா. ேபா	க# நட�த வ@ண� இ��தன. 
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ேசாழ�ேசாழ�ேசாழ�ேசாழ�    
 
நரசி�மவ	ம� கால5.& ேசாழ� ம"ைகய	� கரசியாாி� த�ைத அ�ல. 
உட�பிற�தா� ஆவ�. அவன. தைலநகர� உைறT	. அவ� பா@>ய	�� 
உட�ைதயாக இ��தவ�; பா@>ய�, ப�லவைன எதி	5த ெபா4ெத�லா�. இவ� 
பா@>ய6ட� ேச	�தி��தா�. 
 
பா<6ய�பா<6ய�பா<6ய�பா<6ய�    
 
இ�கால5.� பா@>ய� மாறவ	ம� அாிேகசாி எ�ற நி�றசீ	 ெந7மாற� 
எ�பவ�. இவ� கி.பி. 640இ� ப'ட� ெப�றவ� Eமா	 40 ஆ@7க# 
அரசா@டவ�. இவ� ம"ைகய	�கரசியா	��� கணவ�. இவ� ப�லவைன& 
ச"கரம"ைக எ�6� இட5தி� ெவ�றதாக� பா@>ய	 ப'டய� �றி�கி�ற.. 
இவ� மக� ேகா&சைடய� ரணதீர� எ�பவ�; ம"ைகய	�கரசியா	 மக�; 
அதனா� த�ைன ‘ேசாழ-பா@>ய�’ எ�!. Cறி�ெகா@டவ�. ெந7மாற� ைசவ 
நாய�மா	 அ!ப5.Wவ�# ஒ�வ�. 
 
கள�பிர�கள�பிர�கள�பிர�கள�பிர�    
 
இவ	க# சி�மவி9: கால�த� வL��றி& சி�றரச	 ஆயின	. இவ�# ஒ� 
ப�தியின	 தSசா]	, ச�திரேலகா (ெச�தைல) �தLய ேசாழ நா'7� ப�திகைள 
ஆ@7வ�தன	. இவ	க# தமி= அரச�ட� ேச	�. ��லவைர எதி	5. வ�தன	. 
 
கீைழ9 சா5
கிய�கீைழ9 சா5
கிய�கீைழ9 சா5
கிய�கீைழ9 சா5
கிய�    
 
ேகாதாவாி, கி�9ைணயா!க'� இைட�ப'ட ேவ"ைக நா'ைட இர@டா� 
 Lேகசியி� த�பியான வி9:வ	5தன� ஆ@7வ�தா� அ�லவா? அவ6��� 
பி�, அவ� மக� ப'ட� அைட�தா�. அவைன� ப'ட5தி� ஏ�!�ெப4.தா� 
நரசி�மவ	 ம6��� .	விநீத க"க6��� ேபாரா'ட� நைட ெப�ற. எ�ப. �� 
Cற�ப'டத�ேறா? அதனா�, கீைழ& சா2�கிய	 ப�லவ நா'>� பைகவேரயாவ	. 
 
.%றிG� பைகவ�.%றிG� பைகவ�.%றிG� பைகவ�.%றிG� பைகவ�    
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இ"ஙன�ப�லவ� ெப�நா'>�� வட திைசயி� கீைழ&சா2�கிய�� 
ேமைல&சா2�கிய�� அரசா@7 வ�தன	; ேம�கி� க"க�� ேசர�� . ஆ@7 
வ�தன	. ெத�ேக ேசாழ	, கள�பிர	, பா@>ய	 இ��. வ�தன	. இவ	 அைனவ�� 
ப�லவ6��� பைகவ	கேள ஆவா	க#. இ�பைகவ	களி� சா2�கிய�� க"க�� 
ேச	�. எதி	�ைகயி� ெத�னா'டரச	 ெத�கிL��. எதி	5.வ�தன	. இ"ஙன� 
ப�லவ� ேபரரச	 �� ற"களிB� பைகவைர� ெப�!, அவ	க'� இைடயி� 
ஏற5தாழ ��^! வ�டகால� ேபரரசராக இ��. வா=�தன	 எனி�, அவ	 த� 
ேபரா�றைல எ�ென�ப.! இ5.ைண� பைகயரசைரF� ெவ�!, வ�ைமமி�க 
சா2�கிய அரசனான இர@டா�  Lேகசிைய5 ெதாைல5.& சா2�கிய	 
தைலநகாி� த� ெவ�றி5 .ைண நா'>ய நரசி�மவ	ம� ஆ�றைல எ�ெனன� 
பாரா'7வ.! 
 
சமரச சமய நிைலசமரச சமய நிைலசமரச சமய நிைலசமரச சமய நிைல    
 
மஹாம�ல� இNவள3 ெப� ெவ�றி ெப�றத�� அவ6ைடய மனவLைமF� 
பைடவLைமF� ெச"ேகாBேம காரணமா��. அவ� சிற�த ைவணவனாக 
இ��.�, அரச� எ�ற �ைறயி� எ�லா& சமய"கைளF� சம ேநா��ட� கவனி5. 
வ�தா� இதைன, ஹிT�-ஸ" அவைன� ப�றி��றி�பதா� அறியலா�. 
தி�நா3�கரச�� தி�ஞானச�ப�த�� ஆகிய ைசவ சமய �ரவ	 இNைவணவ 
அரச� கால5தி�தா� த"க# ைச3 சமய� பிரசார5ைத நா7 �4வ.� ெசJதன	. 
�>க# த"க# வி��ப5தி�கிைச�த சமய"கைள5 த4வி மன அைமதிFட� 
வா=�தா	க#. 
--------- 
 

11. 11. 11. 11. சமய நிைலசமய நிைலசமய நிைலசமய நிைல    
 
ப�லவ நா�+9 சமய�க�ப�லவ நா�+9 சமய�க�ப�லவ நா�+9 சமய�க�ப�லவ நா�+9 சமய�க�    
 
மேஹ�திரவ	ம� வைர�.#ள ம5தவிலாச5 தாB� ைசவ சமய� �ரவ	 பா>ய�ளிய 
�த� ஆ! தி��ைறகளாB� ஹிT�-ஸ" எ4திைவ5த �றி� களாB� - ப�லவ� 
ெப�நா'>� சமண�, ெபள5த�, ைசவ�, ைவணவ� எ�6� சமய"க# இ��தைம 
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ெதளிவா��. ைசவ5தி� காபாLக�, பாEபத�, காலா �க� �தLய உ'பிாி3க# 
இ��தன எ�ப.� ெவளியாகி�ற.. 
 
சமண சமய�சமண சமய�சமண சமய�சமண சமய�    
 
இ. Eேவதா�பர சமண�, திக�பர சமண� என இ�வைக�ப7�. இவ�றி� திக�பர 
சமணேம தீவிரமான சமய�ெகா#ைகைகள உைடய.. அதைன& ேச	�த .றவிகளி� 
ஒ�வராகேவ தி�நா3�கரச	 இ��தா	. தி�நா3�கரச	 &ை◌வராத���� இவ	க# 
ெச�வா�� தமி=க� �4வ.� ந�றாக� பரவி இ��த.. இவ	கைள மேஹ�திர� 
உ#ளி'ட ப�லவ அரச	 சில	 ஆதாி5.வ�தன	. மேஹ�திர� ைசவ� ஆன. �த� 
சமண	 ெச�வா�� ஒ7"கிவி'ட.. ஆயி6�, ெத�னா	�கா7 ஜி�லா, 
வடஆ	�கா7 ஜி�லா,  .�ேகா'ைட&சிைம, தSசா]	 ஜி�லா, ெச"க�ப'7 
ஜி�லா ஆகிய இNவிட"களி� அ"க"�& சமண	 வா=�.வ�தன	. சமண�# ெப@ 
.றவிமா	 உ@7. அவ	க# க�திய	, �	5திமா	 என�ப'டன	. 
அவ	கைள�ெகா@ட மட"க# சில: ப�லவ நா'>� இ��தன. சமண	க# பாL, 
வடெமாழி /�களி� வ�லவ	க# த	�கவாத5தி� இைணய�றவ	க#. 
 
ெபள�த சமய�ெபள�த சமய�ெபள�த சமய�ெபள�த சமய�    
 
ெபள5த	க# அேசாக� கால�த� தமி=நா'>� வா=�.வ�தா	க#. அவ	க# சமய� 
ெகா#ைகக# நா'>� ந�றாக� பரவி இ��தன. ச"க கால& ேசாழ	, காSசியி� 
ெபள5த ச�ய5ைத� ெப�ைம� ப75தினா	க#. மணிேமகைல எ�பவ# ெபள5த 
பிQுணியாக இ��. காSசியி�  5தK>ைக ஒ�ைற அைம5தா#; அற�, 
ெசJ.வ�தா#. ஹிT�-ஸ" கால5தி� காSசி நகர5தி� ெபள5த *aபிக# 
ப4.ப'7� கிட�தன; ப�லவ நா'>� /! ெபள5த மட"க# இ��தன. 
பதினாயிர� .றவிக# இ��தன	. எனி6�, ெபள5த� அ�ெபா4. R= 
நிைலயி�றா� இ��த.. ெபள5த .றவிக2' பல	 ஒ4�க� ெக'>��தன	 எ�ப. 
மேஹ�திர� க�5. எ�ப., அவன. நாடக /LL��. ெவளி�ப7கி�ற.. 
 
ப�லவ ம�ன	 சமண�, ைசவ�, ைவணவ� ஆகிய சமய"க'� ஆதர3 கா'>ன	 - 
ேகாவி�க# அைம5தன	 எ�பத��& சா�!க# கிைட�கி�றன; ஆயி�; அவ	க# 
ெபள5த5ைத ஆதாி5தன	 எ�பத��& சா�! கி'ை◌�ப. அாிதாக இ��கி�ற.. 
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இதனா�, ப�லவ	 கால5தி� ெபள5த� அரசிய� ெச�வா�ைக இழ�.வி'ட. 
எ�னலா�. ப�லவ	 ெச�வா��� ெப�ற ச�ய"க# இர@ேட ஆ��.அைவ ைசவ�, 
ைவணவ� எ�பன. 
 
ைவணவ�ைவணவ�ைவணவ�ைவணவ�    
 
நில5ைத� �றிSசி, ��ைல, ம�த�,ெநJத� எ�! தமிழ� பிாிவிைன ெசJத 
அ�ேற தி�மா� ��ைல நில� கட3ளாக வழிபட�ப'டா�. அஃதாவ., தமிழ	�� 
அறி3 வ�. திைண வ��க5 ெதாட"கிய கால�த� இ�!வைர தமி= நா'>� 
ைவணவ� இ��. வ�கி�ற. எ�பதா�. அ&சமய� இ��தைத& ச"க/�களாB� 
அறியலா�. �த� ஆ=வா	. Wவ	 அ�ளிய அ�'பாட�களா� ைவணவ சமய� 
நா'>� ெப�றி��த ெச�வா�ைக ந��ணரலா�. ப�லவ ம�ன�# �த� கால� 
ப�லவ� ஒ�வ� மைனவியான சா�ேதவி எ�பவ# நாராயண� ேகாவிB�� 
நிலதான� ெசJதைத ��னேர �றி�பி'ேடா� அ�லவா? இைட�கால� ப�லவ�# 
வி9:ேகாப� �தLேயா	 த"கைள� பரம ‘பாகவத	’ எ�! Cறி�ெகா@டன	. 
சி�ம வி9: பாகவத உ5தம�. அவ� மகனான மேஹ�திர� ைசவ�. அவ� 
மகனான நரசி�மவ	ம� பரம பாகவத�. ப�லN அரச�# ெப��பாB� த�ைத 
ைசவனாயி� மக� ைவணவனாக இ��.வ�தா� எ�னலா�. ப�லவ அரச	 இ�த 
இர@7 சமய"கைளேய த� க@களாக� க�தி வள	5.வ�தன	. 
 
ைசவ�ைசவ�ைசவ�ைசவ�    
 
ைசவ சமய� ப�லவ	 கால5தி� ெப�Sசிற� �ற.. மேஹ�திர� கால �த� 
ப�லவ� ெப�நா'>� ைசவ�  5.யி	 ெப�! ேவ$�றி5 தைழ5.& 
சிற�பைட�த.. அவ� கால5தவரான தி�நா3�கரச	 த� தி��பதிக"களாB�, 
தீவிர5 ெதா@>னாB�, பிரயாண5தாB� ெதா@ைட நா'ைடF� ேசாழநா'ைடF� 
ைசவசமய� ஆ�கினா	. அவ��� �னிவ�� ப�லவ6� ெசJத ெகா7ைமக#, 
அவ�ைற அவ	 தம. தி�5ெதா@>� உைற�பாேல ெவ�றைம ஆகிய ெசJதிக# 
நாெட"�� பரவின; ம�க# தி�நா3�கரசைர� க@க@ட ெதJவமாக� 
ெகா@டா>ன	. அரச6� ைசவனானா� எ�ற. ேக'ட ம�க# உ#ள� ைசவ5தி� 
பாJத� இய� தாேன திரளான ம�க# ைசவ5 ெதா@ட	க# ஆயின	. நா7 
�4வ.� ைசவ� பைடெய4&சி ஏ�ப'ட.. சிவ5தல"க# சிற�பைடய5 
ெதாட"கின. அ�கால5தி� சீகாழியி� பிற�த தி�ஞானச�ப�த�� தி�நா3�கரச	�� 
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உதவியாக இ��., ேசாணா7 �4வ.� ப��ைற E�றி& ைசவ�பயிைர5 தைழய& 
ெசJதன	. இNவி�வைர& U=�. ஆயிர�கண�கான ெதா@ட	க# அணி அணியாக 
நா7 �4வ.� நட�தன	; இ�/�!�� ேம�ப'ட சிவ5தல"கைள5 தாிசி5.� 
பாட�க# பா>ன	. இவ	க# ப@ேணா7 பா> ஆ>னதா� ம�க# ப@ணிB� 
ப�தியிB� ஈ7ப'7 மகி=�தன	. ைசவனான மேஹ�திரவ	ம6� ைவணவனான 
நரசி�மவ	ம6� ேகாவி�கைள ந��ைறயி� ைவ5.� ேகாவி� ஆ'சிைய� 
கவனி5. வ�தைமயா�றா�, இ�நாய�மா	ெச�ற ேகாவி�களி� எ�லா� சிற� � 
ெப�றன	. 
 
பிற நாய�மா�க�பிற நாய�மா�க�பிற நாய�மா�க�பிற நாய�மா�க�    
 
தி�நா3�கரச�� தி�ஞான ச�ப�த�� வா=�த, கால5தி� மேஹ�திரவ	ம�, 
�ரசி�மவ	ம� ஆ'சி� கால5தி� வா=�த நாய�மா	 இவராவ	:(1) பரSேசாதியா	 
எ�ற சி!5ெதா@ட	, (2) �"கிLய�கலய நாயனா	, (3) ��க நாயனா	, (4) 
தி�நீலக@ட யா=�பாண	, (5) தி�நீலந�க	, (6) அ��தி அ>க#, (7) ெந7மாற�, 
(8) ம"ைகய	�கரசியா	, (9) பா@>ய� அைம&ச	. ��&சிைற நாயனா	. 
��ெசா�ன இ�வைரF� C'>னா� நாய�மா	 பதிெனா�வ	 ஆவ	. 
 
நாய�மா� நாய�மா� நாய�மா� நாய�மா� ----    சமய� ெதா<ட�சமய� ெதா<ட�சமய� ெதா<ட�சமய� ெதா<ட�    
 
இ�த நாய�மா�' பல	 தா� தா� வா=�த இட"களி� இ��த சிவ� ேகாவி�களி� 
ெதா@7 ெசJ.வ�தன	; மட"க# ைவ5.& ைசவ சமய� க�விைய� பர�பி 
வ�தன	. த@ணி	�ப�த�, உண3& சாைலகைள ைவ5.� ெபா.ம�க'�5 
ெதா@7 ெசJதன	; ெவளிT	 அ>யா	க# வ�. த"க மட"களி� வசதி 
ெசJ.வ�தன	. சிவன>யா	கைள& சிவெப� மானாகேவ க�தி மாியாைதFட� 
நட�. வ�தன	. இ5தைகJ ந�ெசய�களா� ைசவ	��# ஒ�!�ை◌F� 
சமய�ப�!� ஓ"கி வள	�தன. ைசவ சமய� நாெளா� ேமனிF� ெபா4ெதா� 
வ@ண�மாக வள	�.வ�த.. 
 
ேகாவி�க�ேகாவி�க�ேகாவி�க�ேகாவி�க�    
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ேகாவி�க# ெச"க�, ம@, மர�, உேலாக� இவ�றா� ஆகியைவ. இைவ ஏற5தாழ 
இ�/�!�� ேம�ப'டைவ. இைவ ப�லவ	�� ��ப'ட ேகாவி�க# ஆ��. 
இவ�!' பல ேகாவி�களி� இைசF� நடன�� வழ�கி� இ��தன. 
 

“ப@ணிய� பாடல அறாத ஆ]ா 
“மாத	 விழா& ெசா�கவிபாட ஆ]	” 
“ேகாவி� விழாவி� அர"ேகறி�ெகா>யிைட 
மாத	க# ைம�தேரா7� 
பாெலன ேவெமாழி� ேத5.� ஆ]	” 
“ைதயலா	 பா'ேடாவா& சாJ�கா7” 

என வ�� ச�ப�த	 C�றா� ேகாவி�களி� இைச வள	�க�ப'டைம அறியலா�. 
 

“ேதனா	 ெமாழியா	 திைள5த" கா>5 திக4� 
�டW�கி�” 
“வல� வ�த மடவா	க# நட� ஆட....” 
“�ழவ� ெமா�ைத �ழ�யா= ஒL 
சீராேல பாட� ஆட� சிைதவி�லேதா	 
ஏரா	�" க&சி” 

எனவ�� ேதவார அ>களா� ேகாவி�களி� நடன� வள	&சி ெப�றைத 
ந�கறியலா�. இைவய�றி5 தி"க#ேதா!� விழா�க# நைடெப�றன. இைவ 
அைன5.� ம�க# உ#ள5ைத ஈ	5தன. ம�க# ைசவ சமய5 ேதைன� ப��� ஈ�க# 
ஆயின	. 
 
ைசவ
 கிைள9 சமய�க�ைசவ
 கிைள9 சமய�க�ைசவ
 கிைள9 சமய�க�ைசவ
 கிைள9 சமய�க�    
 
சமய� வளரேவ@7� எ�ற �ைறயி� அ�கால& சமய� �ரவ	 பலவைக�ப'ட 
ைசவ� கிைள& சமய5தாைரF� கல�.ெகா@டன	 ேபாB� அ& - சமய"க# 
வடநா'>L��.வ�.  ��தைவ. அைவேய காபாLக�, பாEபத�, காலா�க� 
�தLயன. அவ�ைற� பி�ப�றிய ம�களி� ெபய	கைள� காணி�, அைவ ேதவ 
ேசாமா �தLய வடநா'7� ெபய	களாகேவ கா@கி�றன. அவ	க# சமய� 
ெகா#ைகக'��. பழ�கவழ�க"க'�� தி�நா3�கரசர. அ�  கல�த ைசவ சமய� 
ெகா#ைகக'�� பழ�க"க'�� சிற�த ேவ!பா7க# கா@கி�றன. 
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காபாAக�காபாAக�காபாAக�காபாAக�    
 
இவ	க# ைபரவைர வழிப'டவ	: ம@ைட ஒ7கைள மாைலகளாக அணி�தவ	; 
எ�லா உயி	 கைளF�ைபரவ���� பLயி'டவ	; இைற&சிையF� ம.ைவF� 
உ'ெகா@டவ	; ெப@கைள& ச�தி என வழிப'டவ	. இவ	களா� ச�தி வண�க� 
வள	�த.. காபாLக	��� கபால� இ�றியைமயாத.. அஃ. இ�லாம� காபாLக� 
தனி5. இரா�. இவ	க# உட��4வ.� சா�பைல� �சி�ெகா@டவ	.இவ�# 
ெப@பால�� இ��தன	. இ�பால�� ேவ�!ைம இ�றி� பழகின	. 
சி!5ெதா@ட	 காபாLக& ைசவேர ஆவ	. 
 
பா.பத�பா.பத�பா.பத�பா.பத�    
 
இவ	க# ‘மேஹ*வர	’ எ�!� Cற�ப7வ	. இவ	க# தி�நீ! அணி�. L"க �ைச 
ெசJபவ	; சிவைன �4�த� கட3ளாக� ெகா@>��பவ	. இவ�' சில	 ெமா'ைட 
அ>5தி��ப	 சில	 �7மி ைவ5தி��ப	 ேவ! சில	 மயிைர� க5திாி5. வி7வ	. 
சில	 உட�  �4வ.� நீறணி�. நடமா7வ	. இவ	க# தவ�ய�சி 
ேம�ெகா@டவ	க#; சிவ கண"களிட� ந�பி�ைக ெகா@டவ	க#; அவ�ைற5 
தி��தி ெசJய உயி	கைள� பLயி7வா	க#, இைற&சி பைட5. அதைனேய 
உ@பா	க#. 
 
காலா�க�காலா�க�காலா�க�காலா�க�    
 
இவ	க# சிற�த ப>�பாளிக# சமய /�கைள� க�ற ேபரறிஞ	க# ப�தி �ைறைய� 
பி�ப�றியவ	க#: இைறவைன�ப�றி� பாடB� ெமJ�மற�. ஆடB� 
ேம�ெகா@டவ	க#, ம�திர� ெசபி�பவ	க#. இவ�# ஒ� சாரா	 மஹாவிரதிய	 
(க7ேநா�பிக#), என�ப'டன	. அவ	க# ம@ைட ஒ'>� உண3 ெகா#வ	; உட� 
�4வ.� பின& சா�பைல� �Eவ	 அ&சா�பைல5 தி�ப	 ம.� பா5திர� 
ைவ5தி��ப	 த@ேட�தி5 திாிவ	. 
 
இ"ஙன� பலதிற�ப'ட ைசவ	க2� ப�லவ நா'>� இ��தன	. இவ	க# 
நிைலைய5 தி�நா3�கரச�� தம. ேதவா	5தி� �றி5.#ளன	. இவ	க# 
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அைனவ�� ேச	�. ப�லவ நா'7& ைசவ5ைத வள�ெபற வள	5தன	 எ�ன� 
தவறாகா.. 
 
ைசவ� தி��ைறக�ைசவ� தி��ைறக�ைசவ� தி��ைறக�ைசவ� தி��ைறக�    
 
தி�நா3�கரச	 பா>ய தி��பதிக"க2� தி�ஞானச�ப�த	 பா>ய தி��பதிக"க2� 
ப�லவ	கால சமய இல�கிய� எ�னலா�. இைவ ஏற5தாழ 6000-�� ேம�ப'ட 
பாட�க# ெகா@டைவ. இைவ ப�தி& Eைவைய ஊ'7வ.ட�, நா'>� ஊ	களி� 
இய�ைக அழ�, வரலா�!� �றி� க#, சமண	-ெபள5த	-பிற நாய�மா	கைள� 
ப�றிய �றி� க#, அ�கால5 தமி=நைட �தLய பல சிற�த ெபா�# ப�றிய 
�றி� கைள நம�� உத3கி�றன. இைவ அைன5தி��� ேமலாக, அைவ; 'தமி=� 
ப@க# இைவ எ�பைத நம�� எ75.� கா'7� இைச /�களாக3� 
உத3கி�றன. சமய நிைலைய ம'7� ேநா��மிட5., இNவிர@7 ப�லவ ேவ�த	 
கால�� ைசவ சமய வள	&சியி� ெபா�கால� எ�னலா�. 
--------- 
 

12. 12. 12. 12. அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய�    
 
நா�+� பிாி,நா�+� பிாி,நா�+� பிாி,நா�+� பிாி,    
 
ப�லவ� ெப�நா7 �@டரா9>ர�, ெவ"ேகாரா9>ர�, சாதவாஹனரா9>ர�, 
.@டக ரா9>ர� என� பல ரா9>ர"களாக� பிாி�க� ப'>��த.. இரா9>ர� 
பல விஷய"களாக (ஜி�லா�களாக� பிாி�தி��த.. ஆயி�, ெதா@ைடநா7 எ�ற 
.@டக ரா9>ர� ம'7� ச"க கால �தேல - இ�ப5. நா�� ேகா'ட"களாக� 
பிாி�தி��த.. அ�ேகா'ட"க#:  
1.  ழ� ேகா'ட�  2. ஈ�கா'7� ேகா'ட�.   
3. மணவி� ேகா'ட�    4. ெச"கா'7� ேகா'ட�  
5. ைபT	� ேகா'ட�  6. எயி� ேகா'ட�  
7. தாம� ேகா'ட�  8. ஊ�!� கா'7� ேகா'ட�  
9. கள5a	� ேகா'ட�  10. ெச��	� ேகா'ட�  
11. ஆ��	� ேகா'ட�  12. ெவ@��ற� ேகா'ட�  
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13. ப���ற� ேகா'ட�  14. இல"கா'7� ேகா'ட�  
15. கLT	�ேகா'ட�  16. ெச"கைர�ேகா'ட�  
17. ப7]	� ேகா'ட�  18. க>C	� ேகா'ட�  
19. ெச�தி��ைக� ேகா'ட�  20. ��றவ'டான ேகா'ட�  
21. ேவ"கட� ேகா'ட�  22.ேவX	�ேகா'ட�  
23. ேச5a	�ேகா'ட�  24.  LT	�ேகா'ட� எ�பன. 
 
அரச �ைறஅரச �ைறஅரச �ைறஅரச �ைற    
 
ப�லவ	 அரச �ைற, த�ைதயிட5திL��. �த� மக6�ேக உாிைமயாக வ�. 
ெகா@>��த.. மக� இ�லாத இட5.� ப"காளிக# அரச3ாிைம ஏ�ப. வழ�க�. 
அரச� திbெரன� பி##ை◌ இ�றி இற�பி�.அைம&ச	 �தLய அரசிய� 
ெபா!� #ளவ	 அர& மரபி� த�கா	 ஒ�வைர5 ேத	�ெத75த� மர . 
 
அரச� �+�ப�அரச� �+�ப�அரச� �+�ப�அரச� �+�ப�    
 
ப�லவ அரச	 உ5தம அரச இல�கண"க# அைமய� ெப�றவ	க#, மணி�> தாி5த 
ம�ன	க#. இ��றி� கைள மாம�ல� ர5தி� உ#ள சி�மவி9:, 
மேஹ�திரவ	ம� இவ	 த� உ�வ& சிைலக# ெகா@7 உணரலா�. ப�லவ அரச	 
ஒ4�க�� க�விF� ஒ�"ேக ெப�றவ	க#. மேஹ�தி	வ	ம� சிற�த வடெமாழி� 
 லவ�: /லாசிாிய�, இைசயாசிாிய�, சி�ப�, ஒவிய� ேபா�ற நாகாிக� 
கைலகைள வள	5தவ�. நரசி�மவ	ம� சிற�த ைவணவ ப�த�, ெச"ேகா� அரச�. 
மேஹ�திர� அறி3, ஆ@ைம, அரசிய� �ைற இவ�றி� ஒரள3� �ைறயாம� 
நரசி�மவ	ம� ெப�றி��தைத� காணி�, இளவரச	 இளைமயி� ந�ல �ைறயி� 
த�க பயி�சி ெப�! வ�தன	 எ�ப. அறிய�ப7�. அவ	கைள ஈ�ற அரச 
மாேதவிய	 க�வி, ஒ4�க�, சமய�ப�! �தLயவ�றி� சிற�தி��தன	 எ�ப. 
ெவளியா��. 
 
ப�லவ� இல9சிைனப�லவ� இல9சிைனப�லவ� இல9சிைனப�லவ� இல9சிைன    
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ேசர6�� இல&சிைன வி�; ேசாழ���  L, பா@>ய�� மீ� சா2�கிய	��� 
ப�றி. இNவாேற ப�லவ	�� ந�தி இல&சிைன ஆ��. ெகா>F� ந�தி� ெகா> 
நாணய"க2� ந�தி �5திைர ெகா@டைவ. சி� �5திைரகளி� ந�திமீ. L"க� 
பதிய� ப'7#ள.. இதனா�, ப�லவர. அரசிய� சமய� ைசவ சமய� எ�ப. 
ெபற�ப7�. தனி�ப'ட �ைறயி� ப�லவ அரச	 ைவணவராகேவா, சமண ராகேவா 
இ��கலா�. அரசா"க �5திைர ெகா@ட ஒைல ந�தி �5திைரேயா7விட�ப'ட 
ஒைல ஆ��. 
 
அைம9ச�அைம9ச�அைம9ச�அைம9ச�    
 
ப�லவ அரச��� உதவியாக இ��. அரசிய� நட5தL� அைம&ச	 சிற�த ப"� 
ெகா@>��தன	. மேஹ�திர� தி�நா3�கரசைர அைழ5.வர அைம&சைர5 
தி�வதிைக�� அ6�பினா� அ�லவா? 
 
அரச� அரச� அரச� அரச� ----    அைவஅைவஅைவஅைவ    
அரச� அைவயி� அைம&ச	, க�றறி�த சா�ேறா	. ேசைன5தைலவ	, a.வ	 
�தLேயா	 இட� ெப�றி��தன	. ேசைன5 தைலவரான பரSேசாதியா	 அரச 
அைவயி� ஆேலாசைன& சைபயி� இட� ெப�றவராவ	. 
 
ப�லவ� பைடப�லவ� பைடப�லவ� பைடப�லவ� பைட    
 
ப�லவ ேவ�த	 யாைன �திைர, காலா' பைடகைள ைவ5தி��தன	. அ�பைடக# 
ப�லவ� ெப� நா'ைட& E�றியி��த எ�லா அரச	. பைடகைளF� ெவ�லவ�ல 
ேபரா�ற� ெப�றி��5ன எ�பைத ��ப�திகளி� ப>5தீ	க# அ�லவா? ேபாாி� 
வ�ல சா2�கிய	 பைடகைளேய சிதற அ>5த ஆ�ற� ெப�ற ப�லவ	 
பைடகைளF�, அவ�றி� தைலவ	களா� பரSேசாதியா	 ேபா�ற ெப�RரைரF� 
எ�ெனன மதி�பிட� C7�! 
 
பைட�தைலவ�பைட�தைலவ�பைட�தைலவ�பைட�தைலவ�    
 
ப�லவ	 பைட5தைலவரான பரSேசாதியா	 வடெமாழி, ெத�ெமாழிகளி� 
வ�லவராக இ��தா	; பல வைக& சா5திர"களி� ேத	&சி ெப�றி��தா	; 
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ம�5.வ�கைல நி ணராக இ��தா	 எ�� விவர"கைள ேநா�க� ப�லவ	 
பைட5தைலவ	 சாதாரண Rர	 ம'7� அ�ல	 எ�பதறிய�ப7�. 
 
கட%பைடகட%பைடகட%பைடகட%பைட    
 
மேஹ�திர�, நரசி�ம� கால5தி� ப�லவர. கட�பைட ந�னிைலயி� இ��த.; 
கட� வாணிக� ெசழி� ற நட�த.; தீ3க#மீ. பைடெய75.& ெச�B� வ�ைம 
ெப�றி��த.. அ�கால5தி� மஹாம�ல ரேம மிக&சிற�த கட�!ைற� ப'>னமாக 
இ��த.. �� கா	 என�ப'ட காவிாி��� ப'>ன�� நாக�ப'>ன�� .ைற�க 
நகர"களாக இ��தன. ப�லவ நா'7 ம�க# கிழ�கி�திய5 தீ3க2ட6� சீன 
நா'7ட6� வாணிக� ெசJதன	. 
 

ஆ�சி �ைறஆ�சி �ைறஆ�சி �ைறஆ�சி �ைற    
 
சி%றரச�சி%றரச�சி%றரச�சி%றரச�    
 
இரா9>ர"கைள ‘ம@டdக	’ எ�பவ	 ஆ@7வ�தன	. ப�லவ நா'>� 
வடப�தியான ஆ�திர நா'ைட& சி�மவி9:வி� த�பியான Kமவ	ம� மரபின	, 
மேஹ�திரவ	ம� �தLய ேபரரச	�� அட"கி ஆ@7வ�தன	. ெத�ேக 
தி��ேகாவXைர5 தைல நகராக�ெகா@7 மைலநா'ைட மைலயமா�க# எ�ற 
‘சி5தவடவ	’ என�ப'ேடா	 ஆ@டன	. அத�� அ�பா�ப'ட தி�நாவXைர5 
த�னக5ேத ெப�ற நில�ப�தி தி��ைன�பா> நா7 என�ப'ட.. அதைன 
'�ைனயைரய	' எ�பவ	 ஆ@7 வ�தன	. வட ஆ	�கா7, ெத� ஆ	�கா7 
ஜி�லா�களி� ெப��ப�திைய� பாண அரச	க# ஆ@7வ�தன	.  .�ேகா'ைட& 
சீைமைய� ெகா7�பா2ைர5 தைலநகரமாக� ெகா@7 ேவளி	 மரபின	 
அரசா@டன	. 'ெகா�Lமைல� ப�திைய மழவ	 மரபின	 ஆ@7வ�தன	. கட�ைப, 
க	/� ஜி�லா�களி� ெப��ப�திைய ேரநா@7& ேசாழ	 அரசா@டன	. அவ	க# 
த"கைள� 'காிகால� மரபின	’ எ�! Cறி�ெகா@டன	. இ&சி�றரச	 ப�லவ� 
ேபரரச	�� அட"கிேய த� நா'ைட ஆ@டன	. ப�லவ� ேபரரச	 ச"க கால5 
தமிழக5ைதேயா அத� அரசிய� அைம�ைபேயா சிைத�கவி�ைல; சி�றரச	கைள 
ஒழி5.விடவி�ைல; ேசாழர. பழைமைய மதி5. அவ	கைள5 தனி அரச	களாகேவ 
மதி5.வ�தன	. 
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நா+� ஊ��நா+� ஊ��நா+� ஊ��நா+� ஊ��    
 
நா7 எ�ப. ேகா'ட5ைத விட& சிறிய.; பல ஊ	கைள5 த�னக5ேத ெப�ற.. 
அN]	க# அட"கிய நா'ைட ஆ@டவ	 ‘நா'டா	’ என�ப'டன	. ‘ஊரா	’ எ�பவ	 
தனி5தனி ஊரைவயின	. ‘ஆ#வா	’ எ�பவ	 ப�லவ அரசா"க அதிகார சைபயின	. 
இ� Wவ�� ேச	�ேத நா7 ஊ	கைள�ப�றிய விவகார"கைள& ெசJ.வ�தன	. 
தனி�ப'ட�ைறயி� நா'டா	��& சில அதிகார"க# உ@7; ஊரா	��� 
அ"ஙனேம. அரசன. ஆைண வ�மாயி�, இ��5திற5தா�� இ��ேத அதைன 
நிைறேவ�ற� வழ�க� ஊ	 அைவயின	 ‘ெப�ம�க#’ என�ப'டன	. அவ	க# ஊ	 
ஆ'சிைய5 திற�பட நட5திவ�தன	. 
 
ேகாவி� ஆ�சிேகாவி� ஆ�சிேகாவி� ஆ�சிேகாவி� ஆ�சி    
 
ஊ	களிL��த சிறிய ேகாவி�கைள ஊரைவயாேர கவனி5.வ�தன	; அவ�றி� 
வ�வாJ - ெசல3 - விழா நட5த� �தLய எ�லாவ�ைறF� கவனி5.வ�தன	. 
ெபாிய ேகாவி�கைள5 தனி அைவயா	 ேம�பா	5. வ�தன	. அவ	க'� ‘அமி	த 
கண5தா	’ எ�ப. ெபய	. அவ	க# ேகாவி� ச�ப�தமான எ�லா� காாிய"கைளF� 
கவனி5.வ�தன	. ேகாவி� நில�, கிராம5 ெதாட	பாக� ேகாவிL� ெசJயேவ@>ய 
காாிய"க# �தLயவ�றி� ஊ	&சைபயாைர� கல�ேத காாிய"கைள& 
ெசJ.வ�தன	. சி�!ர	களி� ேகாவி�கேள உயி	நா>யாக இ��தன. 
ேதைவ�ப'டெபா4. இ��த ஊரைவயா�� தனி�ப'டவ�� ேகாவி� 
ப@டார5திL��. கட�ெபற� வழ�க�. இைச, நடன�, நாடக�, சி�ப�, ஒவிய� 
எ�ற கைலகைள வள	��� கைல�Cடமாக� ேகாவி� விள"கிய.. ��கியமான 
வழ��க# ேகாவி� ம@டப5தி� விசாாி�க�ப'7 வ�தன. சமய ச�ப�தமான 
ெசா�ெபாழி3க# ேகாவி�களி�றா� நட�தன. 
 
மட�க�மட�க�மட�க�மட�க�    
 
ெபாிய ேகாவி�கைள அ75. மட"க# இ��.வ�தன. அவ�றி� சமய/� 
பாட"க# க�பி�க�ப'டன. அவ�ைற� ப>5த மாணவ	��� ஆசிாிய	��� உண3 
வழ"க நிலதான� ெசJய�ப'>��த.. மட5. ஆ'சிைய� கவனி�க ஒ� 
வ'ட5தின	 இ��தன	. அவ	க# மட5.& ச5த� ெப�ம�க# என�ப'டன	. சிறிய 
மட"க# ஆ2"கண5தா	 அ�ல. ஊரைவயா	 ேம� பா	ைவயி� நைடெப�ற�. 
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தான வைகதான வைகதான வைகதான வைக    
 
ப�லவ� ேபரரச	 ேவத"களி� வ�ல மைறயவ	��� பல ஊ	கைள வழ"கின	. 
அைவ ‘பிர�ம ேதச�’ என� ெபய	 ெப�றன. அவ	களா� ேகாவி�க'� விட�ப'ட 
கிராம"க# ‘ேதவதான& சி�!ா	க#’ என�ப'டன. சமண	 ேகாவி�க'�� 
ெப�றி��த வாிய�ற நில"க# ‘ப#ளி& ச�த�’ என� ெபய	ெப�றன. தனி�ப'டவ	 
க�வி�� மதி�K�. அளி�க�ப'ட நில"க# அ�ல. ஊ	க# ‘ப'ட வி�5தி’ 
என�ப'டன. 
 
அற�F� அைவய�அற�F� அைவய�அற�F� அைவய�அற�F� அைவய�    
 
ப�லவ� ெப�நா'>� இ��த ெபாிய அற"C	 அைவய"க# ‘அதிகரண"க#’ என� 
ெபய	ெப�றன. சி�h	 அைவய"க# ‘கரண�’ என�ப'டன. உய	 நீதிம�ற� 
‘த	மாஸன�’ என� ெபய	 ெப�ற.. 
 
பலவைக வாிக�பலவைக வாிக�பலவைக வாிக�பலவைக வாிக�    
 
ப�லவ அரசா"க� �>களிடமி��. பலவைக வாிக# ெப�! வ�த.. அவ�!# 
மிக& சிற�த.. நிலவாி ஆ��. ெமா5த வ�வாயி� ஆறி� ஒ� கடைம வா"கி வ�த.. 
ெத�ைன பைனமர"களி� க# இற�க வாி விதி�க�ப'>��த.. ெச"ெகா>, 
க�சரா" க@ணி �தLய ம��.& ெச>கைள� பயிரா�க� பண� ெசB5தி உாிைம 
ெபறேவ@> இ��த.. ம��ெகா4�., நீேலா�பல� (�வைள மல	) �தLயன 
அரசா"க உாிைம ெப�ேற (வாி ெசB5திேய) பயிாிட ேவ@>யனவாக இ��தன. 
கா�நைடகளா� பிைழ�பவ	, ேவ'ேகாவ	, வ@ணா	,  ேராகித	, பலவைக� 
ெகா�ல	 தரக	, ஒட�கார	, ெச�கா	, /� /�பவ	, ஆைட ெநJபவ	, 
ஆைடவி�பவ	, பனSசா! எ7�பவ	, வைலஞ	 �தLய ெதாழிலாள	 த5தம. 
ெதாழிB�ேக ஏ�றவா! வாி ெசB5திவ�தன	. அரசா"க5தி� ஒ	 இட5திL��. 
பிறிேதா	 இட5.�� ஒைல ேபா�க வசதி இ��த. ேபாB�! அNவசதி�காக& 
ெசB5த�ப'ட வாி ‘தி��க� காண�’ எ�ப.. க5தி �தLய ேபா	� க�விகைள& 
ெசJதவ	 ‘க5தி� காண�’ எ�ற ஒ�வைக வாிைய& ெசB5தி வ�தன	. 
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பைறய>�பவ	 ‘ெந7� பைற’ எ�ற ஒ�வைக வாி ெசB5தின	. ம�ற"களி� 
வழ�காளிக'� விதி�க�ப'ட த@ட� ‘ம�!பா7’ என�ப'ட.. இைவ 
அைன5ைதF� ேநா�க� ப�லவ அரசா"க� �>ம�களிடமி��. பல வழிகளிB� 
வாிைய� ெப�!வ�த. என அறியலா�. 
 
அரசா�க� ப<டார�அரசா�க� ப<டார�அரசா�க� ப<டார�அரசா�க� ப<டார�    
 
இத� தைலவ� நிைற�த க�விF� சிற�த ஒ4�க�� உைடயவனாக 
அம	5த�ப'டா�. ப@டார5திL��. ெபா�#ெகா7�க ஆைனயி7பவ� 
‘ெகா7�க�பி#ைள’ என�ப'டா�. அரசா"க� ப@டார� ‘மாணி�க� ப@டார�’ 
எ�!� ெபய	 ெப�றி��த.. 
 
அளைவக�அளைவக�அளைவக�அளைவக�    
 
நாழி, உறி, உழ��, பி>, ேஜா7, மர�கா�, பத��, �!ணி, கா>, கல� �தLயன 
�க5த� அளைவ�க�விக#. நிவ	5தன�, ப'>கா (ப'>), பாடக�, �ழி, ேவL 
எ�பன நீ'ட� அளைவ� ெபய	களா�. கழSE, மSசா>, ��றிமணி எ�பன 
நி!5த� அளைவ� ெபய	க#. 
 
நீ��பாசன வசதிக�நீ��பாசன வசதிக�நீ��பாசன வசதிக�நீ��பாசன வசதிக�    
 
ப�லவ அரச	 ‘கா7 ெவ'>க#’ ஆதலா�, நீ	�பாசன வசதிகைள� க@:� 
க�5.மாக� கவனி5. வ�தன	. இராஜ தடாக�, மேஹ�திர தடாக� (மேக�திரவா> 
ஏாி), சி5ரேமக தடாக� (மாம@[	 ஏாி) �தLய ெபய	கைள� கா@ைகயி� 
இN3@ைம விள"��. ெதா@ைட நா7 �4வ.� ெபாிய ஏாிக# நிர�பிய 
இடமா��. ஏாிகளிL��.� ஆ!களிL��.� நீைர� ெகா@7 ெச�ல 
வாJ�கா�க# ெவ'ட�ப'>��தன. ெப��பி7� வாJ�கா�, ைவரேமக� 
வாJ�கா� எ�ற ெபய	கைள� கா@க. இ�த ஏாிகைளF� கா�வாJகைளF� 
கவனி�க ஏாி வாாிய� ெப�ம�க# ஊ	ேதா!� இ��.வ�தன	. 
 
நாணய�க�நாணய�க�நாணய�க�நாணய�க�    
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ப�லவ	 நாணய"க# ெச� , ெவ#ளி, ெபா� இவ�றா� ஆனைவ. மேஹ�திர� 
கால5தி� ெபா�காEக# வழ�கி� இ��தன; நரசி�ம� கால5திB� அ"ஙனேம. 
அவ�!# பழ"காE எ�ப. வாசி (வ'ட�) இ�றி& ெச�லவ�ல..  .�காEக# 
வாசிேயா7 ெச�Bப> ஆயின. நரசி�மவ	ம� கால5தவரான தி�ஞானச�ப�தர., 
 

“வாசி திரேவ காE ந��R	” 
 
எ�6� தி�விழிமிழைல5 தி��பதிக� இN3@ைமைய உண	5தவ�ல.. 

*** 
 


