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பதிைர
ந தமிழக,தி ப7ைட%காலத இ%காலவைர பவைக8 சமயக பகி
வள -ளன. அ#பழகால8 சமயக5, சமண ஒறா2.

சமய% கண%க க, த,த ெகாைககளாகிய சமய,ைத# பர#$த!2 ெமாழிைய%
கவியாக% ெகா71, ெமாழி% க7 சமய 9:%ககைள% காைதக வாயிலாக;,
எ1,-% கா'1, அளைவக தய வாயிகளாக; எ தி நிைலெபற8

ெச=யலாயின . அ-காரணமாக% கால,-% ேக!றவா+ ெமாழிைய வள ,-

வளப1,-வாமாயின . அநிைலயி நதமி0 ெமாழி%28 சமண சமய,தா

ெச=த ெதா71க அள#ப!றனவா2.

இ8 சமணரா ஒகால,- ந தமி0ெமாழி வளெபறலாயி!ெறனி, அ-

மிைகயாகா-. அ8சமண சமய,ைத வள %க ந தமி0ெமாழியி

ேபாில%கியகளாக;, தமிழ நாகாிக# ப7ைப விள%2 வரலா!+

களாக;

திக  சீவகசிதாமணி, சில#பதிகார தய இல%கியக5, ந>,

நபியக# ெபா ேபாற இல%கணக5 பிற; எ தன.

இ,தைகய சமண த ெகாைகைய? வரலா!+7ைமகைள? ந தமிழக ம%க
ந2ண - ேகாட!2 வா=#பாக# பழகால இல%கிய8 சா+, கெவ'1,

ஆரா=8சி% 2றி#$களி -ைணெகா71 த அஃகி அக+ பரத அறிவா தி.
மயிைல.சீனி. ேவகடசாமியவ க எ தி உதவி?ளா க.
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சிறத வரலா!+
தமிழக இ

ைல ஏ!+# ேபா!றி எைம ஊ%2வி%2ெமன ந$கிேறா.

ைசவசிதாத

--------------

லாகிய இதைன நைறயி பதி,- ெவளியி'1ேளா.

!பதி#$% கழக,தா


சமண தமி  எ) இ

ைர

ைல எ த, ெதாடகி# பதினா2 ஆ71க

ஆயின. இதைன எ த இ,தைன ஆ71 பிB,ததா எ+ கதாதீ க. எ -வத!2
C+ நா2 ஆ71கதா ெகா7டன. ஆனா, ''''ஊ0'''' இதைன இ- கா+

ெவளிவராம ெச=-வி'ட- !
ெபௗ,த தமி  எ)

சமண தமி  எ) இ

ைல எ தி ெவளியி'ட 1940 ஆ ஆ7Bேலேய
ைல எ த, ெதாடகிேன. அ#ேபா- சில

ந7ப க "ெபௗ,த தமி  எ தினீ கேள; இஃெதன, சமண தமி ?"

எ+ ேக'டா க. பB,தவ க5%ேக ெபௗ,த சமய,-%2 சமண சமய,-%2

ேவ!+ைம ெதாியாதி#பைத% க71 விய#பைடேத. இ) சில ந7ப க,
"காEசி$ர,தி தி#ப,தி% 2ற,தி $,த ேகாயி இ%கிறேத, நீக

பா ,தி%கிறீ களா?" எ+ ேக'டா க. இ#பB% ேக'டவ க5 பB,-# ப'ட
ெப!றவ கதா. தி#ப,தி% 2ற,தி இ#ப- $,த ேகாயி அ+;

ைஜன%ேகாயி எ+ விள%கியேபா- தா அவ க5%28 சமண சமய,-%2
ெபௗ,த சமய,-%2 உள ேவ+பா1 ெதாித-. பB,தவ க5%ேக இத

ேவ+பா1 ெதாியவிைல ெயறா, பாமர ம%கைள#ப!றி%

Gறேவ7Bயதிைலேய.

!கால,தி, ஏற%2ைறய ஐ

+ ஆ71க5%2 ேன, தமி0நா'Bேல

தைலசிறதித சமணசமய இ#ேபா- மற%க#ப'1 வி'ட-. சமணசமய

வரலா+, சாி,திர மற%க#ப'1 மைற%க#ப'1 ேபாயின. அ- ம'1ம+,
சமண சமய,திேம ெவ+#$ உண 8சி? உ7டா%க#ப'ட-. இவ!ைற-

ெயலா க7டேபா- தமி0 நா'B வரலா!+# ப2தியாகிய இதைன எ திB%க
ேவ71 எ) ஊ%க உ7டாயி!+. இெனா காரண உ71.
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எனெவறா, தமி0

கைள# பB%2 ேபா- தமி0 இல%கிய வரலா!ைற

ஆரா?ேபா- சமணசமய,தவ , தமி0 ெமாழி%28 ெச=தி%2 சிறத

ெதா71கைள% க7ேட. சமண சமய,தவ ெச=-ள ெதா71ேபால அIவள;

அதிகமான ெதா71கைள ேவ+ சமய,தவ தமி0 ெமாழி%28 ெச=யவிைல

எபைத? அறிேத. ஆகேவ, ப7ைட, தமிழாி சமய வா0%ைகயி ெப
ப2ெகா7B-, தமி0 ெமாழிைய வள#ப1,திய சமணசமய வரலா!ைற

எ தேவ71ெம) அவாவினா உத#ப'1 இ

ைல எ திேன. இதைன

எ -ேபா- அIவ#ேபா- எைன ஊ%க#ப1,தி, J7Bயவ அ7ைமயி
காலE ெசற தமி0# ேபராசிாிய தி.ச.த.ச!2ண .க.இ., அவ க ஆவ . அ#

ெபாியாாி ஆமா சதி?+வதாக.

வரலா+கைள ஆரா=- எ -வ-, கைதகைள எ -வ- ேபால, எளிதான
காாியம+, ஒIெவாைற? -வி, -வி# பா ,-8 சா+ கா'B
ஆதார,ேதா1 எ தேவ71, அறி?, என- மத பிற மத எ+
ெகாளாம, கா=த உவ,த இலாம, ந1நி+ ெசெபா காண ேவ71.
சாசனகைள?, பல

கைள?, ஏைனய சா+கைள? ஆரா=-

ஒ,தி'1#பா ,- B; காணேவ71. (இத மன#பாைம

ைல

வாசி#பவ க5%2 இ%கேவ71). வா0%ைக# ேபார'ட,தி இைடேய

கிைட,த சி+ சி+ ேநரகைள# பயப1,தி%ெகா71, எனா இயற வைரயி

என- சி!றறி;%ெக'Bயவைரயி ஏற%2ைறய நா2 ஆ71க இதைன எ தி
B,ேத. ஆயி), த ெசாயபB, ''ஊ0'' இதைன# ப,- ஆ71களாக

ெவளிவராம ெச=-வி'ட-. ேநர,ைத? உைழ#ைப? ெசலவி'1 இத

எ தி ஏ எ ஆ?ைள Kணா%கிேன எ+ கதி இைத ெவளியிடாமேல

ைல

இ-வி'ேட. அத!28 சில காரணக உ71. அவ!ைற இ2%

Gறவிபவிைல. ஒைறம'1 Gற வி$கிேற; உ7ைமயாக உைழ,-

ஆரா=8சி

 எ - உைழ#பாளிக5%2, தமி0 நா'Bேல இடமிைல எபேத

அ-. பாம கைள#ப!றி? பBயாத பண%கார கைள#ப!றி? Gறவிைல நா

"கலாத ேப கேள நலவ க நலவ கள ", கவி,-ைறயிேல மிக;ய த நிைல
ெப!+ ஆரா=8சியி அைம ெபைமகைள அறிதவ கGட, ஆரா=8சியாளைர# ேபா!+வதிைல ெயறா இ9£கைள ஏ எ தேவ71 ஏ
ெவளி#ப1,த ேவ71?
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ப,- ஆ71க கடதன. இ 9£ எ -வ- ப!றி# பல னேம
அறிதி,பBயினா, பல ந7ப க ேநாிL கBத எ தி? இைத#ப!றி%

ேக'டா க. இலகைய%2 ந7ப க சில கBத எ தி% ேக'டா க.

அவ க5%ெகலா ெவளிவ ெவளிவ எ+ Gறிேனேன யலாம எ
மனேவதைனைய% Gறவிைல.

உ7ைம அறித ெநகிய ந7ப க சில இதைன ெவயி1மா+

வ!$+,தினா க. ‘கிM-வ தமி  ‘, ‘ெபௗ,த தமி ’, எ திய-

தமி0நா'B சமயவரலா+ இல%கிய வரலா+கைள அறித!2 ஏ!றதாயி!+.

அ-ேபாலேவ ‘சமண தமி ’ ெவளிவரேவ71. அ-ம'1மல ‘இMலா

தமி ’. ‘இ-மத தமி ’ எ) 9£கைள? எ தேவ71 எ+

அB%கB வ!$+,த, ெதாடகினா க. கைடசியாக ைசவசி,தாத 9£!பதி#$%
கழக,தி ஆ'சி# ெபா+#பாள தி,வ, N#ைபயா பிைள அவ க இ9£ைல
அ8சி1வதாக% Gறி% ைகெய ,-# பிரதிைய% ேக'டா க. அத!2 இணகி%

ைகெய ,-# பிரதிைய, ேதBேன.அேதா! நா க7டெதன! ெப'Bயி)

சித அாி,த ஏ1க! தாக ெபபாL மைற- வி'டன. சில தாகேள

அைர2ைறயாக8 ெசலாி%க#ப'1% கிடதன. என- சில ஆ71 உைழ#$

Kணா=#ேபாயி!+. மீ71 எ த ேவ7Bயதாயி!+. இயறவைரயி

சா+கைள? ஆதாரகைள? ேதB ம+பB? எ திேன. ஆனா, இ-

!ப2திேய. இ# ப2தியி சமய வரலா+ ம'1 ேபச#ப1கிற-. பி!ப2தி

எ த#ப1கிற-. அ#ப2தியிதா சமண சமய,தின தமி0 ெமாழி%28 ெச=த

ெதா71க Gற#ப1கிறன. அ# ப2தி? விைரவி ெவளிவர%G1.

வா0%ைக# ேபா%கிைடேய, பல இனக5%கிைடேய கிைட,த சி+சி+ ஓ=;%
கால,ைத# பயப1,தி இ 9£ எ தி B%க#ப'ட-. இதி மைற- ேபான

வரலா+க5 ெச=திக5 Gற#ப1கிறன. உ7ைம காண வி$ேவா கா=த

உவ,த இலாம இவ!ைற ஆரா=- பா ,-% 2!றகைள2ணெகாவாராக.
இ

 ைஜன எ) ெசாL%2# பதிலாக8 சமண எ) ெசா

வழக#ப'1ள-. இத காரண இI வ8சக,தி வடெமாழி அ8ெச ,-%க

அதிக இலாைமேயயா. ைஜன ந7ப க இதைன# ெபா'ப1,த மா'டா க

எ+ ந$கிேற.
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இ

 பினிைண#பி ேச -ள “சமணசமய# $க0#பா%க” ெபபாL

யா#பகல, யா#பகல%காாிைக உைரகளி ேம!ேகா கா'ட#ப'டைவ.
ப,- ஆ71 அEஞாதவாச,தி பிற2 இ

 இ#ேபா- த தலாக

ெவளி#ப1கிற-. இ 9£ ெவளிவவத!2% காரணமாயி- இதைன ந2

அ8சி'1 ெவளி#ப1,திய ந7ப , ைசவசி,தாத 9£!பதி#$% கழக ஆ'சி#

ெபா+#பாள தி.வ. N#ைபயா பிைள அவ க5%2 என- நறி? தமிழக,தி

நறி? உாியவா2,

மயிைல. சீனி. ேவகடசாமி

மலரக, மயிலா#Q
ெசைன, 1-11-54
------------

1.

சமண  தமி

சமணசமய ேதாறிய வரலா

சமணசமய,தி!2 ைஜன மத, ஆகத மத, நிக7ட மத, அேநகாதவாத மத,
Rயா,வாத மத எ) ெபய க5 உளன.

சமண (Mரமண ) எறா -றவிக எப- ெபா. -றைவ வ!$+,தி% Gறி,

-ற; Q7ேடாேர K1ெப+வ எ+ இத மத சா!+கிற-. எனேவ, -ற; என#

ெபாப1 சமண எ) ெபய இத மத,தி!28 சிற#$# ெபயராக

வழக#ப1கிற-. பலகைள? க மகைள? ஜயி,தவ (ெவறவ ) ஆகலா
தீ ,தக %2 ஜின எ) ெபய உ71. ஜினைர% கட;ளாக உைடய மத

ைஜன மத என#ப'ட-. சமண சமய% கட;5%2 அக எ) ெபய

உ71. ஆகேவ, அகைன வண2ேவா ஆகத [1] எ+ இத மத,தி!2
ஆகதமத எ+ ெபய Gற#ப1கிற-.
--------

[1] . ‘‘அகெனன நி+,தி இவைன, ெத=வமாக;ைடயா யாவெனன%

கதியவிட,- அகர,ைத ஆகாரமா%கி, ‘ஒ!+மி2’ எபதனா! ககர ெவா!றி
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பிேன தகரெவா!ைற மி2,-, ‘N'1 மி2’ எபதனா அகர8 N'ைட மி2,-,
ெனா! +7ேட! ெசைம ?யிேர+E சிற-’ எபதினா ஒ!றிேல உயிைர

ஏ!றி ஆகத என B%க’’ எப- ேநமிநாத; எ ,ததிகார; 10ஆ

ெச=?5ைர.
-----

சமண% கட; ப!ற!றவ ஆத நி %கத அல- நிக7ட என#ப'டா .

அ-ப!றி8 சமண சமய நிக7டமத என# ெபய ெப!ற-. மதக ஏகாதவாத,

அேநகாதவாத என இவைக. சமண ஒழித ஏைனய மதக எலா

ஏகாதவாத மதக. சமண ஒேற அேநகாதவாத,ைத% G+வ-. ஆகேவ, இத

மத,தி!2 அேநகாதவாத மத எ+ ெபய உ7டாயி!+. Rயா,வாத

எறாL அேநகாதவாத எறாL ஒேற. அேசாக (பி7B) மர,ைத#
ேபா!+வ- சமண வழ%கமாத சமண%2# பி7Bய எ) ெபய
Gற#ப1கிற-.

சமண சமய% ெகாைககைள அIவ#ேபா- உலக,திேல பரவ8 ெச=வத

ெபா'1, தீ ,தகர க எ) ெபாியா க அIவ#ேபா- ேதா+கிறா க

எப- சமண சமய% ெகாைக, இ-வைர இப,- நா2 தீ ,தகர க

ேதாறி?ளா க எப-, இனி? இப,- நா2 தீ ,தகர க ேதாற#

ேபாகிறா க எப- இத மத% ெகாைகயா2.

இ-வைர ேதாறி?ள இப,-நா2 தீ ,தகர களி ெபய வமா+;
1. விஷப ேதவ (ஆதி பகவ.)

13. விமல நாத

3. சபவ நாத

15. தமநாத

2. அஜிதநாத .

4. அபி நதன
5. Nமதி நாத

14. அநத நாத (அநதஜி, ப'டாரக )
16. சாதி நாத

17. 2-நாத (2- ப'டாரக )

6. ப-ம நாப

18. அரநாத

8. சதிர# பிரப

20. னிN வ ,த

7. Nபா சவ நாத

19. மநாத
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9. $Tப தத (Nவிதி நாத )

21. நமிநாத (நமிப'டாரக )

11. சீறீயாச நாத

23. பா Nவ நாத

10. சீதள நாத

12. வாN QUய

22. ேநமிநாத (அாிTட ேநமி)

24. வ ,தமான மகாKர .

தீ ,தகர க அக% கட;ைள# ேபாேற ெத=வமாக, ெதாழ#ப1கிறன .
சமண சமய% ெகாைககைள, விஷப ேதவ (ஆதி பகவ) த த உலக,திேல
பர#பினா எ+, அவ%2# பின வத தீ ,தகர க5 இத மத,ைத#

ேபாதி,தா க எ+ சமண G+வ . ஆனா, வரலா!றாசிாிய க இதைன

ஒ#$%ெகாவதிைல. இப,- Cறாவ- தீ ,தகரராகிய பா சவநாத சமண

மத,ைத உ7டா%கினா எ+ அவ%2# பி வத வ ,தமான மகாKர இத
மத,ைத8 சீ தி,தியைம,தா எ+ வரலா!றாசிாிய க க-கிறா க.

இIவி தீ ,தகர%2 பித ஏைனய இப,திர71 தீ ,தகர

க!பைன# ெபாியா எ+ இவ க G+கிறன . இவ க இIவா+ G+வத!2

இர71 காரணகைள% கா'1கிறன . அ%காரணகளாவன;

த இப,திர71 தீ ,தகர க இய!ைக%2 மா+ப'1, அதிக உயர

அத!ேக!ற பம) வா=,திதன எ+ Gற#ப1வ- ஒ+.

இவ க இய!ைக%2 மா+ப'1# பலாயிர%கண%கான ஆ71க உயி
வா0திதன என% Gற#ப1வ- ம!ெறா+.
தீ ,தகர களி உயர ஆ?5 சமண

களி இIவா+ Gற#ப'1ளன.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ெபய

உயர

ஆ

1. விஷப

500-வி

84 ல'ச Q வ ஆ71

3. சபவநாத

400-வி

60 "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. அஜிதநாத

450-வி

71 "
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4. அபிநதன

350-வி

50 "

5. Nமதிநாத

300-வி

40 ல'ச Q வ ஆ71

7. Nபா சவநாத

200-வி

20 "

100-வி

2 ல'ச Q வ ஆ71

80-வி

80 ல'ச ஆ71

6. ப-மநாப

250-வி

8. சதிர#பிரப

150-வி

10. சீதளநாத

90-வி

9. $Tபதத

11. சிறீயாசநாத

12. வாN QUய

13. விமலநாத

14. அதநாத

15. தமநாத

16. சாதிநாத

17. 2-நாத

18. அரநாத

19. மநாத

20. னிNவ ,த

21. நமிநாத

22. ேநமிநாத

23. பா Nவநாத

24. மகாKர

70-வி

60-வி

50-வி

45-வி

40-வி

35-வி

30-வி

25-வி

20-வி

15-வி

10-வி

9-ழ

7-ழ

30 "

10 "

1"

72 "

60 "

30 "

10 "

1"

95 ஆயிர ஆ71

84 "

55 "

30 "

10 "

1"

100 ஆ71

72 ஆ71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------இIவா+ ஆயிர% கண%கான ஆ71க உயி வா0திதவராக% Gற#ப1கிற
த இப,திர71 தீ ,தகர கைள க!பைன# ெபாியா எ+ ஒ-%கிவி'1
ைறேய 100 ஆ71 72 ஆ71 உயி வா0தவராக% Gற#ப1கிற கைடசி

இர71 தீ ,தகரராகிய பா Nவநாதைர?, மகாKரைர? உலக,தி

உயி வா0தித உ7ைம# ெபாியா எ+ ெகா71, இவ க கால,திதா

சமணமத ேதாறியி%க ேவ71 எ+ வரலா!றாசிாிய க-கிறா க.
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ஆரா=- பா ,தா தீ ,தகர அைனவ உ7ைமயி உயி வா0தித
ெபாியா எப- க!பைன# ெபாியா அல எப- $ல#ப1. ப7ைட%

கால,தித சமய# ெபாியா கைள# ப!றி# பி!கால,தவ , ம%க இய!ைக%2

ேம!ப'ட இய$கைள% க!பி,-% கைத எ -வ- வழ%க. இ- எலா

மதக5%2 இய$. தைடய மத# ெபாியா களி ெபைம, ஆ!ற, சிற#$,
ெத=விக, தைம தயவ!ைற அதிக#ப1,த ேவ71 எ) சமய

ஆ வ,தினா ஒIெவா சமய,தா த,த சமய# ெபாியாைர# ப!றி# பலவித

ெச=திகைள% க!பி,- வி1கிறா க. இய!ைக%2 மா+ப'ட இ% க!பைனகைள8

‘சமய#ப!+’ என ஒ-%கிவி'1# பா ,தா, அவ க உ7ைமயி உலக,தி

வா0திதவ எப- $லனா2. அ-ேபா+ தீ ,தகராி மிக# ெபாிய

உவ,ைத? நீ7ட வா0%ைகைய? சமணாி ‘சமய% ெகாைக’ எ+

ஒ-%கிவி1ேவாமாயி, தீ ,தகர அைனவ உ7ைம# ெபாியா எப-

$ல#ப1.

சமண க தம- தீ ,தகர%2 ஏ ப,த உய த உடைல? நீ7ட ஆ?ைள?
க!பி,தா க?

உயி உட$  வ- பரவி நி!கிற- எப-, உடபி உவ,தி!2 ஏ!றபB
உயிரான- சிறி- ெபாி-மாக அைம? எப- சமண சமய%ெகாைக.

எ+பி மிக8சிறிய உட பர- நி!2 உயி அத உடL%2, த%கபB

சிறியதாக;, மிக#ெபாிய யாைனயி உடபி பர- நி!2 உயி அத ெபாிய
உட$%2, த%கபB மிக# ெபாியதாக; அைம- நி!2 எப- ஆகதமத%

ெகாைக. இ%க,-# ப!றிேய ‘‘ெபாியத ஆவி ெபாி-’’ எ) பழெமாழி?
சமணரா வழக#ப1வதாயி!+. எைன?
அாிதவி, தாசி +ண தவ பாத

விாிகட V0த விய7க7மா ஞால,

-ாியதனி! க71ண தா ஓ%கேம ேபால#
ெபாியத ஆவி ெபாி-.
எப- பழெமாழி நா>+.
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இ8சமய% ெகாைகைய அB#பைடயாக% ெகா71 ஆகத தம- தீ ,தகர%2

மிக# ெபாிய உவ,ைத% க!பி,தா க ேபாL, மிக# ெபாிய உவ,ைத%

க!பி,தத! ேக!ப மிக நீ7ட ஆ?ைள? க!பி,தா க ேபாL. இIவிர71

க!பைனகைள? தளிவி1ேவாமாயி, தீ ,தகர உ7ைமயி இத ெபாியா

எப- விள2.

தீ ,தகர அைனவ உ7ைம# ெபாியா எேற ெகாேவா. ஆனா,

இவ க அைனவ சாி,திர கால,-%2 உ'ப'டவ அல . த ப,ெதாப-

தீ ,தகர க சாி,திரகால,-%2 !ப'டவராக% காண#ப1கிறன . கைடசி
ஐ- தீ ,தகர களாகிய னிN வ ,த , நமிநாத , ேநமிநாத பா Nவநாத ,

மகாKர எபவ க சாி,திர கால,-%2'ப'டவராவ . எ#பB எறா, G+-.
இராமாயண% கைதைய? பாரத% கைதைய? சாி,திர% கைதகளாக

ஒ#$%ெகா71 வரலா!றாசிாிய இதிய சாி,திர,ைத எ தி வகிறா க. இதிய

சாி,திர,தி ெதாட%க,தி இராமாயண, பாரத% கைதக Gற#ப1கிறன.

இ%கைதக இ-%க5%2 (ைசவ ைவணவ ) உள-ேபாலேவ சமண க5%2

உளன. இ-, சமண இராமாயண பாரத% கைதகளி சில சி+ மா+தக

காண#ப1கிறேபாதிL இர71 ஒேர கைதகளா2. இராமாயண பாரத

இதிய சாி,திர,தி இடெப!+ இ%கிறபBயா, இராமாயண கால,தி இத

20 ஆவ- தீ ,தகராகிய னிNவ , த, அவ%2# பி இத நமிநாத

எ) 21 ஆவ- தீ ,தகர, அவ%2# பிற2 பா7டவ க7ணபிரா

கால,தி இதவராகிய 22-ஆவ- தீ ,தகரராகிய ேநமிநாத [2], அவ%2#

பிற2 இத பா Nவநாத தீ ,தகர. அவ%2# பிற2 $,த பகவா கால,தி

இத 24 ஆவ- தீ ,தகரராகிய மகாKர சாி,திர கால,தி இதவ ஆவ .

---------

[2]. ேநமிநாத தீ ,தகராி உறவினரான க7ணபிரா, இனி உலக,திேல

ேதாற#ேபாகிற சமண தீ ,தகர களி த தீ ,தகரராக, ேதாறி8 சமண
சமய,ைத# பரவ8 ெச=ய#ேபாகிறா எப- சமணாி நபி%ைக.
--------------

இப,- Cறாவ- தீ ,தகரராகிய பா Nவநாத கி.. எ'டா

!றா7B

இதவ . அதாவ- கி.. 817 த கி.பி. 717 வைரயி இதவ . இவ%2#
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பின 250 ஆ71க5%2# பிற2 வ ,தமான மகாKர ேதாறி 72 ஆ71க

உயி வா0திதா . இவ கி.. 599 த கி.பி. 527 வைரயி இதவ .

வ ,தமான மகாKர கால,திேல, ெபௗ,த மத,ைத உ7டா%கிய ெகௗதம$,த,

ஆசீவகமத,ைத உ7டா%கிய ம!க? இதா க. இவ களி மகாKர வயதி

C,தவ . ம!க, மகாKரட ஆ+ ஆ71 ஒகிதா . பிற2 மகாKர%2

மா+ப'1 ஆசீவகமத எ) $திய மத,ைத?7டா%கினா . இதனா, ெபௗ,த
மத ஆசிவகமத மகாKர கால,தி ேதாறிய மதக எப- இIவி
மதக5%2 !ப'ட- சமணமத எப- விள2கிறன.

சமண சமய பி!கால,தி C+ ெப பிாி;களாக# பிாி;7ட-. அைவ

Nேவதாபர சமண, திகபர சமண, Mதானகவாசி சமண எபன. Nேவதாபர

சமண, -றவிக ெவ7ணிற ஆைடக அணிவ . இவாி ஆலயகளி உள

தீ ,தகர தி;வக5%2 ெவ7ணிற ஆைட உ1,-வ . Nேவதாபர

எபத!2 ெவ7ணிற ஆைட எப- ெபா. திகபர சமண, -றவிக ஆைட

அணியமா'டா க, ெகௗWன உ1,தமா'டா க. திகபர எறா

திைசகைள ஆைடயாக உ1,தவ எப- ெபா. (தி% + அபர = திகபர)

அதாவ- உைடயிறி இ#ப . இவாி ேகாயிகளி உள தீ ,தகர

தி;வக5 ஆைட?1,த#ெபறாம திகபரமாகேவ (அமணமாகேவ)

இ%2. Nேவதாபர சமண திகபர சமண உவவழிபா'Bன .

Mதானகவாசி சமண%2 உவ வழிபா1 உடபா1 அ+; அவ க த
ேகாயிகளி சமண ஆகம

கைள ைவ,- அவ!ைறேய தீ ,தகரராக;,

அக% கட;ளாக; பாவி,- வண2வா க.

Nேவதாபர, Mதானகவாசி சமண க வட இதியாவி காண#ப1கிறன .
திகபர சமண ப7ைட% கால,தி தமி0 நா'Bேல ெபெதாைகயினராக

இதன . இ#ேபா- தமி0 நா'B உள சமண திகபர சமணேர. தமி0

களிேல ைஜன எ+, சமண எ+, அமண எ+, ஆகத எ+

Gற#ப1கிறவ திகபர சமணேரயாவ .
--------
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2.

சமணசமய த வ

இனி, சமண சமய த,-வ,ைத# ப!றி8 N%கமாக% G+ேவா;
‘உயிஉயி ரல-, $7ணிய, பாவ, ஊ!+
ெசயி தீ ெசறி# $, உதி #$, க'1, K1, உ!ற
-ய தீ %2 Jய ெநறி?N% கா=?ைர#ப;
மயதீ த கா'சி ?ைடேயா=! இ- ேக7மதி,ேத’
எப- ேமமதர$ராண.
சமணசமய த,-வ,தி ஒப- ெபாக Gற#ப1கிறன. இவ!ைற

நவபதா ,த எப . இைவ; உயி , உயிரல-, $7ணிய, பாவ, ஊ!+,
ெசறி#$, உதி #$, க'1, K1 எபனவா. இவ!ைற ைறேய ஜீவ, அஜீவ,
$7ணிய, பாவ, ஆMரவ, ஸவைர, நி ஜைர, பத, ேமா'ச எ+
G+வ . இIெவாப- ெபாகைள விள%2ேவா.

1. உயி (ஜீவ)
) : உயி க எ7ணிறதன; அழிவிலாதன; அநாதியாக;ளன.

அதாவ-, உயி கைள% கட; பைட%க விைல. நவிைன தீவிைன எ)

இவிைனகைள ($7ணிய பாவகைள8) ெச=-, அவ!றி பயனாகிய இப

-பகைள, -=#பத!2 நரக கதி, வில2 கதி, ம%க கதி, ேதவ கதி எ)
நா2 கதிகளி பிற- இற- உழ+ திாிவ- இவிைனகைள அ+,-#

பிறவா நிைலயாகிய ேபாிப K'Bைன அைடவ- உயி களி இயபா2.

உயி க ஓரறி;யி , ஈரறி;யி , Cவறி;யி , நாலறி;யி , ஐயறி;யி என ஐ-

வைக#ப1. ஐயறி;யி க ப2,தறி; (மன) இலாதைவ, ப2,தறி; உைடயைவ
என இவைக#ப1 [3].
------------

[3]. ெதாட $ைர I கா7க.
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உடபி பைம சி+ைம%2 ஏ!ப உயிரான- ெபாியதாக; சிறியதாக; உட
 வ- பர- நி!2. 2ட,தி!2 ைவ,த விள%2 2ட,தி!2 ம'1

ஒளிகா'1; ெபாிய அைறயி ைவ,த விள%2 அைற  வ- ஒளிகா'1;
அ-ேபால, உட$களி அள;%2, த%கபB உயிரான- ெபாியதாக# பரவி?
சிறியதாக8 Nகி? இ%2. ‘‘ெபாியத ஆவி ெபாி-’’ எப- ஆகத
வழ2 பழெமாழி.

ேமL, உயி க K'ட-, மா!ற- என இவைக#ப1. K'ட- என#ப1

‘ேமாZ ஜீவ’ அறி; விளக#ெப!+ இவிைனகைள? நீ%கி K1ேபறைட?
தைம?ள-. மா!ற- என#ப1 ‘சசார ஜீவ’ நவிைன தீவிைனகளி!

க'171 அIவிைன# பயகைள, -=#பத!காக நரக,திL ெசா %க,திL
பிற#ப- இற#ப-மாக உழ+ திாி? தைம?ள-. வில2, நரக , ேதவ

எ) பிற#$%களி பிறத உயி க அ#பிறவிகளிேல K1ேபறைடயா.

ம%களாக# பிறத உயி க ம'1 K1ெப+ வா=#$ உைடயன. அ-; -ற;

Q7டவ க5%ேக K1ேபறைடய B?. இலற,தா %2 K1ேப+ கிைடயா-.
2. உயிர#ல

(அஜீவ):
): $,கல, த ம, அத ம, கால, ஆகாய எ) இைவ

ஐ- உயிரலனவாகிய அஜீவ# ெபாகளா. இைவக5 உயிைர# ேபாேற

அனாதியாக உளன. அதாவ-, இவ!ைற% கட; பைட%கவிைல. உயி களி

இயபாகிய நவிைன தீவிைன எ) இவிைனகைள8 ெச=-

அIவிைனக5%ேக!ப இப -பகைள, -=,-# பல பிறவிகளிL பிறஇற- உழவ- பின , நலறி; நஞான ெப!+ இவிைன%

க'ட+,- K1ேபறைடவ- ஆகிய இ,தைமக உயிரலன வாகிய இத
அஜீவ# ெபாக5%2% கிைடயா.

இத ஐ- அஜீவ# ெபாகளி இயைப விள%2ேவா. கல எ)

ெபா, உயி களி பB- அவ!ைற# $7ணிய பாவகளாகிய இவிைனகைள8

ெச=வி%2 தைம?ள-. $,கல எபதி ஐ- $லக5, ஐ$லக5
அறிய#ப1கிற ெபாக5, இ'1, ெவளி8ச, ெவயிL, நிழL, ஒளி?,
நில நீ ெந#$ கா!+ எ) நா2 Qதக5 அடகி?ளன. 97ணிய

அ:#ெபாளாக; (V%2ம# ெபா), ெபாிய ப# ெபாளாக; (MJல#
ெபா) மா+ தைம?ள- இத# $,கல. $,கல,தி!2 உவ, நிற, Nைவ,
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நா!ற, ஊ+ எ) இைவக5 உ71. உயி க5%2 உடைப?, மன,
வா%2, Nக, -%க தயவ!ைற? பிற,த வா0த இற,த
தயல!ைற? $,கல#ெபா ெகா1%கிற-. அஃதாவ-, உயி க இவ!ைற
அைடவ- $,தகல# ெபாளினாேலதா.

த ம அத ம எபைவ த மாMதிகாய அத மாMதிகாய எ+ Gற#ப1
(இவ!ைற# $7ணிய பாவ எ+ க-வ- Gடா-. சமண த,-வ%

ெகாைக#பB, த ம அத ம எபைவ ேவ+ $7ணிய பாவ எபைவ ேவ+).
த ம அத ம எபைவ 97ணிய அ:#ெபாளாக உளன. இைவ உயி க

இய2வத!2 தகி நி!பத!2 இடமாக உளன. மீக நீ-வத!2 ஓ=;

ெகாவத!2 நீ நிைல (த7ணீ ) எIவா+ உத;கிற- அIவா+ உயி க

இய2வத!2 த2வத!2 த ம அத ம எ) அ:#ெபாக இடமாக
உளன. நட,த ஓ1த தய இய%கக த ம எ) அ:%களி

உதவியினாலா2. இ,த, நி!ற, கிட,த தயைவ அத ம எ)

அ:%களி உதவியினா ஆ2. த ம அத ம# ெபாக இைலயானா

$,கலகளா உ7டா2

பலவைகயான உட$க இயக; தக; Bயா-.
‘‘தமா,தி காய தாென2 உளதா=#

ெபாகைள நட,- ெபாத நி,தியமா=
அ#பB, தாக அதமா,தி காய

எ#ெபா கைள? நி+,த இய!+’’

(மணிேமகைல 27;187 - 190)

எனவ மணிேமகைல அBகளாL இதைன அறியலா. தம,
தம, அதம எ)

இைவ, ஆகாய பர-ள வைரயி நிைற- இ%கிறன. [4]

-------

[4]. மாதவ8 சிவஞான ேயாகிக தம- சிவஞானேபாத மாபாBய,திேல ஆகத
மத,ைத% G+கிறேபா- (அைவயட%க) "தம... நைமைய# பய#ப-;

அதம... "தீைமைய# பய#ப-" எ+ எ தியி#ப- சமண சமய த,-வ%

17

க,-#பB தவறா2. தம, அதம எபவ!ைற# $7ணிய பாவ எ)

ெபாளி Gறியி#ப- ஏ!+% ெகாள,த%க- அ+.
------

கால எப , இைம,த ெநாB,த தய சி+கால த க!பகால தய

ெபாிய கால அள; ஆ2.

‘‘கால கணிக எ)2+ நிக08சி?
ேமL க!ப,திெந1 நிக08சி? ஆ2’’
(மணிேமகைல 27;191 - 192)

ஆகாய எப-, சமண சமய% ெகாைக#பB ஐQதக5 ஒற+. த ம,
அத ம, கால, உயி க, $,கலக ஆகிய இIைவ- ெபாக5
த2வத!2 இடெகா1#ப- ஆகாய.
‘‘...ஆகாய எலா# ெபா'2
Q%2இட ெகா1%2$ாிவி! றா2’’
(மணிேமகைல, 27;193 - 194)

ஆகாய ேலாகாகாய எ+, அேலாகாகாய எ+ இர71 வைக#ப1.
ேலாகாகாய எப-, ேமேல GறியபB $,கல தய ஐ- ெபாக5%2

இட ெகா1#ப-. அேலாகாகாய எப- ேலாகாகாய,தி!2 இடெகா1,-

நி!ப-.

இைவேய உயிரலனவாகிய அஜீவ# ெபாகளா.
3,4. 'ணிய,
'ணிய, பாவ (ந#விைன,
ந#விைன, தீவிைன)
ிைன) : (இவ!ைற, ேமேல அஜீவ#

ெபாகளி Gற#ப'ட த ம அத ம என% க-வ- தவ+. இைவ ெவIேவ+

ெபாக எப- ேமேல விள%க#ப'ட-). இத# $7ணிய பாவக C+
வைகயாக உயிட கல%கிறன. மன,தினா நிைன#ப- வா%கினா

ெசாவ- காய,தினா ெச=வ- ஆக C+ வைக நல எ7ணகளாL நல
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ெசா!களினாL நல ெச=ைககளினாL ெபற#ப'ட $7ணியமான-,
உயி கைள மனிதராக; ேதவராக; பிற%க8ெச=- அறி;, ெசவ, இப,
$க0, ேமைம, சிற#$ தய நைமகைள யைடய8 ெச=கிற-. தீய

எ7ணகளாL, தீய ெசா!களாL, தீய ெச=ைககளினாL உ7டான
பாவமான- உயி கைள நரககதி, வில2கதி தய இழித பிற#$களி பிற%க8
ெச=- அறிவிைம, -ப, இக08சி, வ+ைம, சி+ைம தய -பகைள

அைடய8 ெச=கிற-.

5. ஊ* (ஆ+ரவ)
ஆ+ரவ) : நீ ஊ!+%களி நீ Nர#ப- ேபால, நவிைன தீவிைன

எ) இர71 விைனக5 உயிாி Nர#ப- (ேச வ-) ஊ!+ என#ப1. மன

வா%2 காயகளி வழியாக ஊ!+%க உயிாிட வ- ேச கிறன. இதைன%

கம, ெதாட 8சி அல- ெபாறிவழி8 ேசற எ+ G+வ .

6. ெசறி (ஸவைர)
ஸவைர) : ேமேல Gற#ப'ட இவிைனக5 Nர%2 ஊ!றின-

வழிைய அைட,- வி1வ- ெசறி#$ அல- ஸவைர என#ப1. உயி , $

ெச=த இவிைனகைள ம+பிற#பி -=,- ஒழி%2 ேபாேத $திதாக விைனகைள8
ெச=- மீ71 க ம,ைத, ேதB%ெகாகிறன. உயி க தா $ ெச=த

விைன#பயகைள, -=,- ஒழி%2 ேபா-, $திய க மக வ- ேசராதபB
த1%கேவ71. அIவா+ த1#ப- தா ெசறி#$ எப-, ஒ 2ள,தி!2 நீ வ
காவா=கைள அைட,-வி'டா, அ% 2ள,தி ேமேமL நீ ெபகாம
தைட#ப1வ- ேபா+, மன வா%2 காய ஐ$ல தயவ!ைற அட%கி

உயிாினிட,தி ேமேமL இவிைனக NரவாதபB த1,தேல ெசறி#$ ஆ2.
7. உதி (நிஜைர)
நிஜைர) : இவிைன ஊ!+ உயிாினிட,- ேமேமL ெபகாதபB

த1,தபின , அ)பவி,-% கழி%காம எEசி நிற விைனகைள% கைள-

வி1வத!2 உதி #$ அல- நி ஜைர எப- ெபய . இதைன, -வாதச தப, 2#தி,
சமிதி, தம,தியான, N%கில,தியான தயவ!றா ெச=ய ேவ71.
‘‘வபாவ எதி கா,- ம)த பழவிைன?
ஒகாக உதி ,த%கா உயி ,J=ைம Kெடறா’’.
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(நீலேகசி, ெமா%கல 312)
இத ெபா, ‘‘வகிற க மகைள% 2#தி, சமிதி தலாயினவ!றா அைடதபM ஸய மாதிகளா நிற க மகைள நி ஜாி#பி,த (உதி ,த) ஆ,மாவி

க7 மல நீ%க,தா பிற%கிற N,திேய Kடாவெத+ ெசாLவ-’’ (சமயதிவாகர
வாமன னிவ உைர).

8. க-. (ப/த)
ப/த) : மன, வா%2, காய, ஐ$ல தய வ!றா உ7டான

விைனக உயிட ஒறி% கல#ப- க'1 அல- பத என#ப1. ப %க%

கா=த இபி நீைர, ெதௗ¤,தா, அIவி$ நீைர இ ,-%ெகாவ-

ேபால;, பாLட நீைர% கலதா இர71 ஒ+ப1வ- ேபால; விைனக

உயிட கல%கிறன. எ7ெண= ேதா=த -ணியி அ %2 எளிதி

ப!றி%ெகாவைத இத!2 உதாரணமாக% G+வ-71. உயிைர, -ணியாக;,

ஐ$ல வா%2 காய தயவ!ைற எ7ெணயாக; விைனகைள அ %காக;
உபமான உபேமய#ப1,தி% G+வ .

9. 0. (ேமா1)
ேமா1) : ஐதவி,- விைனகளினி+ நீகிய உயி ேகவல ஞான,

ேகவலதாிசன, ேகவல Kாிய, ேகவல Nக எ) கைடயிலா அறி;, கைடயிலா%
கா'சி, கைடயிலா Kாிய, கைடயிலா இப எபைவகைள அைட-, எலா

உலகக5%2 உய த உலகமாகிய ெபற!காிய K'1லக ெப!+ எேலாராL
வணக#ப1 அகத நிைலைய யைடவ- ேமாZ அல- K1 என#ப1.
‘‘வவழி இர7ைட? மா!றி ெச=

அவிைன#பய அ)பவி, த+,தி1த

அ- Kடா2’’ (மணிேமகைல, 27;199 - 201)
இத ஒப- ெபாகளி விாிவான விள%க,ைத8 சமண சமய
க71ெகாக.

2றி#$ : சமண சமய த,-வ

களி

களி கட;ைள# ப!றி% Gறவிைல.

பத,தினி+ வி1ப'1 ேமாZ நிைலயைடத உயிேர கட; எப-

சமணசமய% க,-. ைசவ, ைவணவ தய சமயகளி, உயி க5%2
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அ#பா!ப'ட ஒ தனி%கட; Gற#ப1வ-ேபால, சமண சமய,தி தனி#ப'ட ஒ

கட; Gற#படவிைல.

ேம!Gறிய ஒப- ெபாகளி உ7ைமைய அறி- ெகாவ- நஞான
எ+, இவ!றி தைமைய ஐய#பாBறி உண - ெகாவ- ந!கா'சி

எ+, நஞான ந!கா'சி இர7ைட? ஒ தைம,தாக மன,தி!ெகா71
ஒ 2வ- நெலா %க எ+ Gற#ப1. இதைன இர,தின, திரய எ+

மணி எ+ G+வ . இர,தின,திரய K1 ேப!றி!2 இறியைமயாத-.
‘‘ெம=வைக ெதாித ஞான, விளகிய ெபாக தைம#
ெபா=வைக இறி, ேதற கா'சி; ஐ ெபாறி? வா'B
உ=வைக உயிைர, ேதயா ெதா 2த ஒ %க; C+
இIவைக நிைறத ேபா0ேத இவிைன கழி? எறா’’.
(சிதாமணி, ேகமசாியா , 25)

கீ0%கா: சி,திர சமண சமய த,வ,ைத விள%2கிற-. இத8 சி,திர,தி!28

NவMதிக எ+ ெபய . பிறவி8 ச%கர எ+ Gற#ப1. உயி க தாெச=த

$7ணிய பாவக5%2, த%கபB ேதவகதி வில2கதி நரககதி மனிதகதி எ)
நா2 கதிகளி பிற- உழவைத% 2றி%கிற- இ-.

பிறவி8 ச%கர,தி!2 ேமேல உள C+ $ளிக மணிகைள% 2றி%கிறன.
அஃதாவ- நஞான ந!கா'சி நெலா %க எபவ!ைற% 2றி%கிறன.
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C+ $ளிக5%2 ேமேல பிைறேபாற ஒ ேகா1 அ% ேகா'Bேமேல

ஒ!ைற# $ளி? காண#ப1கிறன. இத ஒ!ைற# $ளி விைனகைள நீ%கி K1

(ேமாZ) அைடத உயிைர% 2றி%கிற-. இத, த,-வ% 2றிைய8 சமண

இலகளிL ேகாவிகளிL காணலா.
-----------------

3.

சமண னிவ ஒ3க

வா0%ைகைய இலற -றவற எ+ சமண இர71விதமாக# பிாி,-ளன .
இIவிர7Bைன? ைறேய சாவக (சிராவக) த ம, யதித ம எ+ G+வ .

இலற என#ப1 சாவக த ம, மைனவி ம%க N!ற,தாட இ- ஒ 2
ஒ %க. -றவறமாகிய யதித ம, உலக,ைத, -ற- K1ேப!றிைன% கதி,
தவE ெச=? னிவர- ஒ %க. சமண சமய ஆரா=8சி%2, யதிக ம என#ப1
சமண னிவ ஒ %க,ைத அறியேவ71வ- இறியைமயாததாத, அதைன8

N%கமாக ஈ71 விள%2வா.

பிறவிைய நீ%கி, K1ேப+ ெப+வைத ேநா%கமாக% ெகா71, உலக,ைத, -ற%2

சமண னிவ தம- -றவற வா0%ைகயி ேம!ெகா7ெடா க ேவ7Bய

ஒ %கக இப,ெத'டா2. இIவிப,ெத'Bைன? Cல2ணக எப .

அைவயாவன:- மாவிரதக ஐ-; சமிதி ஐ-; ஐெபாறி அட%க ஐ-;

ஆவMயக ஆ+; ேலாச; திகபர, நீராடாைம, பேத=%காைம, தைரயி!ப1,த,

நி+ உ7ண, ஒேர ேவைள உ7ண ஆக இப,ெத'டா. இவ!ைற8

N%கமாக விள%2வா.
மாவிரத4க ஐ/

: 1. அகிைச, 2. வா=ைம, 3. களாைம, 4. -ற;, 5.

அவாவ+,த எபன. -ற; ெப+ சமண னிவ இIைவ- மாவிரதகைள?

தவறாம ேம!ெகா7ெடா க ேவ71.

1. அகிைச : ‘‘அகிசா பரேமா த ம’’ எப- சமணாி அB#பைடயான த ம.
இனா ெச=யாைம, அ5ைடைம, ெகாலாைம, $லா ம+,த ஆகிய

இநா2 ஒ+ ேச தேத அகிைச எப-, ‘‘ஓரறி;யி தலாக ஐயறி;யி
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ஈறாக, அைவ சிறியனவாயி) ெபாியனவாயி), அவ!ைற% ெகால மா'ேட;
ெகால8 ெசால; மா'ேட; ெகால நிைன%க; மா'ேட; ம!றவ
ெகாவத!2 மன ெமாழி ெம=களா உடபட; மா'ேட’’, எ+ உ+தி
Gறி8 சமண னிவ அகிசா விரத,ைத ேம!ெகாகிறா .

2. வா6ைம : அஃதாவ- ெபா=யாைம. ‘‘ெபா=யாைமயாவ-, தீைம பய%2
ெசா!கைள% Gறாைம’’ எறா சமணராகிய இளQரண அBக. சமணசமய%
ெகாைகயிபB, வா=ைம எப-, ேம!Gறிய அகிைசைய அB#பைடயாக%
ெகா7ட-. ஒவ ஓ உயிைர% ெகால, -ணிவானாயி, அIவமய ெபா=
ெசாயாகிL ெகாைலயினி+ அI;யிைர% கா#பா!ற ேவ7Bய-, சமண,

-றவியி கடைமயா2. ஓ உயிைர% கா#பா!ற# ெபா= ெசாLவ-

வா=ைமயி) அட2 எப- சமணாி ஓ,-. இ%காாிய,-%காக ம'1 ெபா=

ெசாலலாேம தவிர ம!ற#பB சமண, -றவிக சிறி- ெபா= ேபச%Gடா-

எப-, மன ெமாழி ெம=களா ெம=ேபNவைத ேம!ெகா7ெடா க ேவ71

எப- சமண சமய% ெகாைகயா2. வா=ைமைய# ப!றி நீலேகசி (ெமா%கல.
60ஆ ெச=?.) உைரயி Gற#ப'ட ெச=தி ஈ71% 2றி#பிட,த%க-:
‘‘எைன?

‘ெபா=ைம? வா=ைம யிட,த $ைரதீ த
நைம பய%2 எனி’

(2ற. 292)

எப- எ (சமணாி) ஓ,தாதலா, பிராணி Wடா நிவ ,தியா ,த மாக#

ெபா=?ைர,தL ஆவதாக எப-.....................ஆக நைம பய%க8
ெசாL ெபா= 2!றமெறப-’’

‘‘நா எ#ெபா - ெம=ைமேய ேபNேவ; ஒ ேபா- ெபா= ேபசமா'ேட;
பிற ெபா= ேபNவைத உடபடமா'ேட; பிறைர# ெபா= ேபச, J7ட;
மா'ேட; மன ெமாழி ெம=களா %காலகளிL ெம=ைமேய ேபNேவ,’’

எ+ உ+தி Gறி ஆகத னிவ வா=ைம எ) விரத,ைத ேம!ெகாகிறா .
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3. களாைம : எIவள; அ!பமான ெபாளாயிதாL, அதைன அத!2ாியவ

ெகா1,தாலறி, எ1,-%ெகாள மன,தினாL நிைனயாதி,த.

‘‘நா'Bலாயி) கா'Bலா யி) கிராம,திலாயி) நகர,திலாயி) பிற %2ாிய
ெபாைள - அஃ- அ!பமானதாக இதாL விைலமதி%க, த%கதாயிதாL,

உயிள தாயிதாL உயிர!றதாயிதாL-, அத!2ாியவ ெகா1,தாலறி
அதைன எ1,-% ெகாளமா'ேட; பிற எ1,-%ெகாள; உடபடமா'ேட.
மன ெமாழி ெம=களா களாைமைய ேம!ெகாகிேற’’ எ+ உ+தி Gறி8
சமண னிவ இத Cறாவ- விரத,ைத ேம!ெகாகிறா .

4. பிரமசாிய : அஃதாவ- $ண 8சி விைழயாைம. சி!றிப,ைத மன வா%2%

காயகளா, ெச=யாதி,த.

‘‘ெத=வக5டனாவ- மனித க5டனாவ- வில2க5டனாவ- இைணவிைழ8சாகிய சி!றிப,ைத, -=%க மா'ேட; இதைன மன ெமாழி ெம=களா
%கால,திL ெச=யாதி%க உ+தி G+கிேற’’ எ+ Gறி8 சமண, -றவி இத
நாகாவ- மாவிரத,ைத ேம!ெகாகிறா .

5. அவாவத# : அஃதாவ- !ற, -ற,த. ‘‘-ற,தலாவ- த)ைடய
ெபாைள# ப!றற, -ற,த’’ எறா சமணராகிய இளQரண அBக. இதைன#

‘பாி%கிரக, தியாக’ எப .

‘‘அவாெவப எலா உயி %2எE ஞா+
தவாஅ# பிற#W) வி,-’’ (2ற: 461)

எறபB, அவாவினா ேமேமL விைனக ஏ!ப'1, அவ!றா பிற#
பிற#பாகிய சசார உ7டா2. ஆைகயா, பிற#ப+%க, -ணித -றவி அவா
வ+,த ேவ71.

‘‘உயிள ெபாளாயிதாL உயிர!ற ெபாளாயிதாL சிறியதாயி)
ெபாியதாயி) எலா# ெபாகைள? -ற- அவ!றி ெதாட ைப நீ%கி%
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ெகாகிேற; இதைன மன ெமாழி ெம=களா %கால,திL ெச=ய உ+தி
G+கிேற’’, எ+ Gறி இத ஐதாவ- மாவிரத,ைத8 சமண னிவ

ேம!ெகாகிறா .

இத ஐ- மாவிரதகைள# ப!றி8 சமண

களி இIவா+ Gற#-ப'B%கிற-:

‘‘ஐவைக# ெபாறி? வா'B, ஆைமயி அடகி, ஐதி

ெம=வைக ெதாி?E சிைத விள%2 நிெறாிய வி'1#

ெபா= ெகாைல கள; காம அவா இ $கா- ேபா!றி8
ெச=தவ 9னி,த சீல% கைனகதி , திக ஒ#பா ’’
(சிதாமணி, 2834)

‘‘ேகாற ெபா=,த ெகா1கள; நீ%கி# பிற ம ைனகேம

ேசற றி8 ெச ெபா7ேம ெசற சிைத ேவ'ைகயிைன
ஆ+கி!பி அமலக 9க' கBய தாெமறா

நீ+ ஓ1 நிழமணி? ெபா) நிகரா ேநா%2வா.’’
(நீலேகசி, 40.)

சமிதிக ஐ/

: 1. இாிைய, 2. பாைஷ, 3. ஏஷைண, 4. ஆதான நி%ேஷபைன, 5.

உ,ச %க எபன. இவ!ைற விள%2வா:

1. இாியா சமிதி : சமண,-றவி, நட%2ேபா- தைரைய C+ழ Jர பா ,-#

$ #Q8சிக இதா அவ!ைற மிதி%காம நட,த ேவ71. ‘‘

!கதிெகா71

க7ணா 9க,தளெவைல ேநா%கி,’’ நட%கேவ71 எறா சிதாமணி

ஆசிாிய . ெகாலா ேநாைப அB#பைடயாக% ெகா7டவ ஆதலா எ+$, $ ,
Q8சி தய சி!+யி க5, நட%2 ேபா- கானா மிதிப'BறவாதபB

விழி#பாக, தைரைய# பா ,-8 சமண, -றவி நட%க ேவ71. இ- ப!றிேய அவ

இரா%காலகளி பிரயாண ெச=யா . வழியி உள சி!+யி க கா

மிதிபடாதபB ஒ-%2வத!காக மயி!W% 2Eச,ைத அவ ைகயி ைவ,தி#பா .

இ-ேவ இாியா சமிதி என#ப1.
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2. பாஷா சமிதி : நாவட%க அல- வா%கட%க, பழி,-# ேபNத, $க0-

ேபNத, ேகாபமாக# ேபNத, க1Eெசா!Gற தய ேப8N%கைள நீ%கி
இனிைமயாக# ேபNவைத?, தம ஒ %க சமய% ெகாைக இவ!ைற#

ேபாதி#பைத? -றவி தம%2 ஒ %கமாக% ெகாவ- பாஷா சமிதி என#ப1.
3. ஏஷணா சமிதி : நா!ப,தா+வைகயான 2!றக இலாத உணைவ8 சமண,

-றவி யாசி,-#ெப!+ அதிகமாக உ7ணாம அளவாக உ7:த ஏஷணா
சமிதியா2. உணவி நா!ப,தா+வைக% 2!றகைள8 சமண

க71ெகாக.

4. ஆதான நி3
நி3ேஷபனா
ேஷபனா சமிதி : சமண னிவ%2ாிய

களி

 ($,தக), 2Eச

(மயி!W), கம7டல எ) இ#ெபாகைள எ1%2ேபா- ைவ%2

ேபா- எ+$ தய சி!+யி க இற-ேபாகாதபB விழி#ேபா1 இ- ைபய
எ1,தL ைபய ைவ,தLமா.

5. உச3க சமிதி : சமண, -றவி மலC,திரகழி%2ேபா-, ஊ%2 அ#பா,

ஒவ நடமாடாத- பாராத-மான இட,தி கழி%கேவ71. அறி? $

Q8சிக உள இடகளிL வைள தயைவ?ள இடகளிL கழி%க%
Gடா-.

ஐெபாறி அட3க : ஐெபாறிகளி வாயிலாகேவ நவிைன தீவிைனக உயிைர#

ப!றி# பிணி,-, அதைன# பிற#$ இற#$களி! ெசL,-கிறபBயா ஐெபாறிகைள

அட%க ேவ71வ- -றவிக கடைம. நா'Bய, நடன தய கா'சிகைள%
கா7ப-, பா'1,யா0, Kைண தய இைசகைள% ேக'ப-, சதன, Q
தயவ!றி ந+மணகைள க வ-, அ+Nைவ?ண;கைள உ7ப-, ஊ+
எ) $ல)%2 இபமளி%கிற ெபாகைள, ெதா1த ேத=,த

தயவ!ைற8 ெச=வ- ஆகிய ஐ$ல9க 8சிைய மன ெமாழி ெம=களாL

நீ%2த ஐெபாறியட%க என#ப1. தீ ,தகர , அக தய கட;ள களி
ேதா,திர# பா%கைள# பா1 இைச#பா'1 தயவ!ைற% ேக'ப-, அவ களி

சாி,திரகைள நாடககளி கா7ப- தயைவ கட;'ப!+%2% காரண

ஆைகயா அ,தைகயவ!ைற8 சமண னிவ ஐெபாறி களாL -=%கலா.
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ஆனா, சி!றிப,தி! ெசL,த%GBய ஐெபாறி இபகைள ம'1

அட%கேவ71.

‘‘ெம=வா=க7 C%28 ெசவிஎன# ேப ெப!ற
ஐவாய ேவ'ைக அவாவிைன - ைகவா=

கலகாம கா,-=%2 ஆ!ற உைடயா

வலகா- K1 ெப+.’’

எப- நாலB நா>+ எ) சமண

.

ஆவ+யக ஆ : இைவ ஷடாவMய%கிாிைய என#ப1. அைவயாவன:
1. சாமயிக. 2. -தி. 3. வண%க. 4. பிரதி கி மண. 5. க வா=. 6. விச %க
எபன. இவ!றி விள%க வமா+:

1. சாமயிக : இப -ப, நைம தீைம, உய ; தா0; தயவ!ைற ஒ

தைமயாக (சமமாக#) பா ,த.
2.

தி : இஷப தய இப,- நா2 தீ ,தகர கைள? அக#

பரேம'Bைய? ேபா!றி, -தி,த.

3. வண3க : அக , சி,த , தீ ,தகர தயவ களி தி;வகைள?,

சா,திரகைள% க!ற தபசிகைள?, தீ¬Z ெகா1,த 2%கைள?,
ெபாிேயா கைள? மன வா%2% காயகளினா வண2த.

4. பிரதிகிமண : பாவ,தி!2% காரணமானைவ தனிட,தி மன வா%2%
காயகளினா ேநராதபB கா,-% ெகா5த.

5. கவா6 : அஃதாவ- பிராய8சி,த. சமண னிவ தம- விரத,தி ஏேத)

2!ற ேந -வி'டா, அதைன?ண - வதி மன ெமாழி ெம=களா

தைமேய ெநா-ெகா71 அ%2!ற,ைத% க ;த.
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‘‘ஒறி? ஒறா- தாெச=த தீவிைனைய
நி+ நிைன,திரக! பா!+.’’
‘‘தீயைவ எலா இனி8ெச=ேய எறடகி,
Jயவழி நி!றL அ!+’’ (அகல8 ெச#$.)

6. விச3க : காேயா,ஸ %க என; G+வ . தவ ெச=?ேபா- வ

-பகைள அEசாம ெபா+,த. வா5 உைற?ேபால உடL உயி ேவ+

ேவ+ எபைத உண -, தம- உடைப? தம- எ+ கதாம யா%ைகயி!

ப!ற+,த.

‘‘பிற#ப+%க L!றா %2 உட$ மிைக’’ எ+ கதி உட!ப!ைற? நீ%கி,
-றவி உய நிைலையயைடத சமண னிவ , தா -றத தம- உடைன

எIவா+ ைவ%கேவ71 எபைத% G+வ-தா கீ0 வ ஏ

ஒ %கக.

அைவயாவன. 1. ேலாச, 2. திகபர, 3. நீராடாைம, 4. தைரயி! ப1,த, 5.

பேத=%காைம, 6. நி+ உ7ண, 7. ஏக$%த எபன. இவ!ைற விள%2வா.
1. ேலாச : அஃதாவ- மயி கைளத, சமண னிவ -ற;ெகாவத!2 ன ,

தீைZ%ெப+வ . தைலமயிைர% கைளவ- தீைZயி இறியைமயாத-. தைல

மயிைர% க,தியா மழி%காம ைகயினா பி1கி% கைளயேவ71. மீ71

மயி வளேபாெதலா அIவ#ேபா- பி1கி% கைளயேவ71.

இதைன8ெச=? நா'களி ப'Bனி ேநாபி%கேவ71. இIவா+ மயி

கைள?ேபா- ேதக,தி உ7டா2 ெபா+,த!காிய ெபாிய வைமய#

ெபா+,-%ெகாவ-, சமண, -றவியி -ப,ைத# ெபா+,-% ெகா5

ஆ!றைல? மனவைமைய? ேதக,திேம ப!றிைமைய? கா'1கிற-.
2. திகபர : அஃதாவ- நி வாணமாக இ,த. நைக தயவ!ைற நீ%கி, -ணி,
ேதா, மர;ாி, இைல தயவ!றாL உடைல Cடாம திகபரமாக (ஆகாயேம

உைடயாக) இ,த. ‘‘பிற#ப+%க L!றா %2 உட$ மிைக’’ என% க71 தமஉடைல? தமத+ என உட!ப!ைற? நீகிய சமணனிவ , அ-ெதாட பான
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உைட உ1,த தயவ!ைற? நீ%கி  ,-ற; ெகாவ . அறி?,

ெவயி ெவைம? 2ளிாி த7ைம? ேதக,திப'டா அவ!ைற?

ெபா+,-% ெகாவ-, எ+$ ெகாN2 தயைவ கB,தா அ, -பகைள?

தாகி% ெகாவ- உட$ தமத+ என, -ணித சமணனிவாி கடைமயா2.
3. நீராடாைம : -ற; நிைலயி உய தபBயி! ெச+ உட$ தமதலெவ+
-ற- அத!2 உைட?1,-வ- ப!+%2% காரணமா2 எ+ கதி, திகபர
நிைலைய ேம!ெகா7ட சமண னிவ உடபி உ7டா2 விய ைவ அ %2

தயவ!ைற% க வி# ேபா!றமா'டா . நீராB8 ெச=? $ற,J=ைமையவிட

அக, J=ைமேய சிறதெதன% க-வ சமண னிவ . இ-ப!றி நீலேகசி

உைரயி இIவா+ Gற#ப'1ள-. ‘இதிாிய ஜயா ,தமாக அMநான

(நீராடாைம) விரதெகா7டதல- யாக சாீர,- மலமா%க ேவ71ெம+
ெசாயJஉ ெச=தJஉ இைல’’ (ெமா%கல. 318 ஆ பா'1ைர).
‘‘ெச!றவி'டா திேமனிெயலா மாNவிம
வ!றவி'டா .... நெதா

எப- தி

ெத=வேம’’

!றதாதி.

சமண னிவ நீராடாைம%2 இெனா காரண இ%க%G1. நீாி மிக8

சிறிய க7:%2# $ல#படாத உயி க உளன எப- சமண மத%ெகாைக.
சி!+யிைர? ெகாலாத அகிசா விரத,ைத தைமயாக% ெகா7ட சமண

னிவ , உட![=ைம%காக நீராBனா அநீாி உள 97:யி க ஊ+ப'1
இற-ப1 எறEசி#ேபாL அவ நீராடாெதாழித- என% க-வ-
ெபா-. நீாி உயி அ:%க உளைம ப!றிேய சமணனிவ

நீ7:ேபா- ஏ ைற வBக'Bய பின % 2B%கேவ71 எ)
ஒ %க,ைத8 ச'டமாக ைவ,-ளன .

4. தைரயி* ப.த# : பா= ப1%ைககளிறி, தைரயிமீ- ப1,- உற2ேபா-

க ம7 உ+,-வதனா உ7டா2 ேவதைனகைள# ெபா+,த. ப1%2ேபா-

இட- அல- வல- ப%கமாக# ப1%க ேவ71 எப-, 2#$ற# ப1#ப-

மலா- ப1#ப- Gடா- எப- க'டைள. எ+$, $ , Q8சிக நNகி
இறவாதபB அைவ இலாத இடகளி ப1%கேவ71.

29

5. ப# ேத63காைம : உட$ மிைக எ+ தம- உடைப? -றத சமண னிவ

ப ேத=,-8 N,த ெச=யா . அ#பB8 ெச=வ-, தா $ற%கணி,-வி'ட

உடபிமீ- மீ71 ப!றிைன உ7டா%2 என% க-வ . இதனா, அவ க
தம- உடைல?Gட எIவள; திடமாக# $ற%கணி,தன எப- அறிய#ப1.

6. நி உ'ண# : சமண னிவ , நிறபBேய உணைவ உ'ெகாளேவ71.
இைல தய உ7கலகளி உ7ணாம ைகயி வாகி# $சி%க ேவ71.

தம- அ+ எ+ உட!ப!றிைன? நீ%கிவி'ட அவ க, அத!28 Nகெகா1,-

ஆசன,தி அம - உ7கல,தி உ7ப- அதனிட,-# ப!+% ெகா71
அதைன# ேபா!றி வள #பத!2% காரண ஆ2 என% கதி, இIவா+

நிறவ7ணேம ைகயி உ7ப .

7. ஏக 3த : ஒ நாைள%2 ஒேர ேவைள, உ7:த, சமண னிவ களி சில
இர71 நா'க5%2 ஒைற, C+ நா'க5%2 ஒைற உ7:

விரத,ைத? ெகா7Bதன . எ'1 நா'க5%2 ஒ ைற உண;ெகா7ட

அ'ேடாபவாசிக சாசனகளி Gற#ப1கிறன . Vாிய $ற#ப'ட C+

நாழிைக%2# பின, Vாிய மைறவத!2 C+ நாழிைக%2 ன,
அஃதாவ-, பக ேநர,திேலேய சமண னிவ ஒேவைள உண;
ெகாளேவ71.

இ-கா+, Gறிய இைவேய சமண னிவ ைக% ெகா7ெடா கேவ7Bய

இப,ெத'1 Cல 2ணகளா2.

சமண னிவ உட!ப!றிைன% 2ைற,-8 ச%தி%2, த%கபB ேநாபிதன .

இ#பB8 ெச=வைத அள;%2 மிEசி8 ெச=யாம தம- உட நிைல%2 ஏ!றபB
ெச=-வதன . சமணைர% ‘‘க1ேநாபிக’’ எ+ ஏைனய சமய,தவ
2ைறGறியத!2 விைடயாக, நீலேகசி எ) சமண

Gற#ப1கிற-.

 கீ0%க7ட ெச=தி
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‘‘யாக (சமண ) ெகாைல தலாகிய பாவநிவ ,தி யா ,தமாக ச%தி%2,

த%கவா+ அனசனாதிக (உ7ணாவிரத தயன) ெச=- விஷயா9பவ (இப
9க 8சி) -றதன. ...........யாக பலகாL7ண; 2ளி%க; தாQல ேசைவ

தலாயின ப7ண; $2ேவாமாகி ஆ ஜன ரZணாதி (ஆ%க கா,த தய)
வியாபாரகளா ெகாைல தலாயின பாவக5 ஞான,தியான

வி%கினக5மாத, ‘‘ச%தி த,ஸ தியாக தபR’’ (ச%தி%2, த%கபB ெகாைட?
தபN) எப- எேமா,தாக, ச,திைய அதி%கிரமி,- அநசனாதிக

ெச=வ-மிைல. ெவயினிைல தலாயின; வனசரரா= நி+ சகல

வியாபாரக5 -ற- ஒவழி நி!ற இ,த ெச=- ஞான தியானக

பயி;ழி ெவயிL மைழ? கா!+ தலாயின வதா அவ!ைற8 ச%தி%2,
த%கவா+ ெபா+,தா. எைன?

‘‘உ!ற ேநா= ேநாற உயி %2+க7 ெச=யாைம
அ!ேற தவ,தி!2 உ.’’ (2ற. 241)

எப- எேமா,தாக, தாேம வதன ெபா+,த லல- ெவயி
தலாயினவ!+ வ-தேல தவெம+ ெசாேனாேமா? இவா0%ைக%க7

நிறா இவா0%ைக% காாியக5 ஒ+ ெச=;ழி அழித காாியக -றகிஷி தலாயின ெச=ய, அIவழி வத ெவயி தலாயின; ச%தி%2, த%கவா+

ெபா+#பத!காக% காய வதினாராவேரா?’’ (ெமா%கல, 87ஆ பா'B உைர)
இ-கா+ Gறிய இைவ யதிக ம ஆ2. அஃதாவ- சமணசமய, -றவிக

ஒ கேவ7Bய ைறயா2.
-----------
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4. ஆ:கதாி இ#லற ஒ3க
‘‘பாகைம ெசவராகி# ப2,-71 வா0த ஒேற
தாகிய தவ,தி மி%க தவநிைல நி!ற ஒேற’’
எ+ தி,த%கேதவ தா அளிய நாிவி,த,தி Gறிய-ேபால, சமணசமய,தி

இலற -றவற என இர71 அறக ம'1 Gற#ப1கிறன. சமண க

இIவறகளி ஏேத) ஒைற ேம!ெகாள ேவ71. சமணாி -றவற

ஒ %க,ைத ேமேல யதித ம எ) அதிகார,தினா Gறிேனா. ஈ718 சாவக

(சிராவக ) என#ப1 இலற,தா ஒ கேவ7Bய ஒ %க,ைத% G+ேவா. [5]

-------

[5]. ேதவார, நாலாயிர#பிரபத, ெபாிய$ராண, திவிைளயாட! $ராண
தய சமண சமயமலாத

கைள ம'1 பB,தவ , சமண எறா

ஆைடயிறி அமணமாக இ#பா க எ+ கதி%ெகா7B%கிறா க.
இலைகயிேல யா0#பாண,தி பிறத தமிழ ஒவ , ைசவசமய

க!றவ . ெசைனயி இ

கைள ந2

லாசிாியாிட உைரயாB% ெகா7Bதேபா-

‘இ#ேபா- சமண க இ%கிறா களா? உைட உ1,தாம அமணமாக,தாேன

இ%கிறா க?’’ எ+ ேக'டா .

‘‘நீக ெபாிய $ராண, திவிைளயாட! $ராண, ேதவார தய

பB,தி#பதனா இIவா+ ெசாLகிறீ க. அ

கைள#

களி Gற#ப'ட சமண

சமய,-றவிக ம'1தா அமணமாக இ#பா க. அதிL, மிக உய த

நிைலயைடத -றவிக ம'1 அIவா+ இ#பா க. ம!ைறய இலற,தா

ஆ: ெப7: நைம#ேபா+தா உைட உ1,- இ#பா க’’ எ+
Gறியேபா- அத ந7ப , ‘‘அ#பBயா’’ எ+ அதிசய#ப'டா .
----

இலற,தி ஒ 2 சமண ஒIெவாவ கீ0%க7ட ப,- விரதகைள%
(ஒ %ககைள%) கைட#பிB,-, தவறா- ஒ க ேவ71 எ+ சமண

க

G+கிறன. அைவயாவன: 1. ெகாலாைம (அகிைச), 2. ெபா=யாைம (ெபா=

ேபசாதி,த), 3. களாைம (கள; ெச=யாதி,த), 4. பிற மைன விபாைம,

5. ெபா வைரத, இைவ ஐ- ‘அ:விரத’ எ+ Gற#ப1.
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இIைவதி, த நா2 ெவளி#பைடயாக விள2கிறன. ஐதாவதாகிய
ெபா வைரத எப-, ெபாைள இIவள;தா ஈ'ட ேவ71 எ)
வைரய+,-% ெகா71, அIவைரயைற#பB ெபாைள ஈ'1வதா2. நில$ல,
K1வாச, பண காN, ெபா ெபா, தானிய தவச, ஆ1மா1 தய
ெபாகைள இIவள;தா ஈ'1ேவ; இத!2ேம சபாதி%கமா'ேட எ+

ஒ வைரயைற ெச=- ெகா71 அத அளவாக# ெபாைள8 ேச ,த.

இத ஐ- அ:விரதகேளா1 க உ7ணாைம, ஊ உ7ணாைம, ேத

உ7ணாைம எ) இCைற? சமண தவறாம கைட#பிB%க ேவ71.
ேத உ7ப- ‘பாவ’ எ+ ஏ ெகா7டா க எனி, நம- நா'B, ேத

அைடயி- ேதைன எ1%2ேபா- தீயி'1% ெகா5,தி, ேதனீ%கைள%
ெகா+ ேத அைடயிLள ேத $ %கைள% ெகா+ உயி %

ெகாைலகைள8 ெச=கிறா க. ஆகேவ, ெகாலா விரத,ைத த விரதமாக%

ெகா7ட சமண ேத உ7ப- பாவ எ+ வில%கி ைவ,தா க. மைத,

ேத)ட கல- உ7ண ேவ7Bயிதா, ேதைன வில%கி8 ச %கைர# பா2ட

கல- ெகா1#ப- சமண ம,-வாி மர$.

சமண %கியமாக% ெகாள ேவ7Bய ம!ெறா விரத இர; உ7ணாைம
எப-. Vாிய மைறத பிற2 உண; ெகாள%Gடா- எப- சமணாி

%கிய% ெகாைக. ஆைகயா இர; வவத!2 ேப உண; ெகாவ . இத

விரத,ேதா1 ஆசாாிய தய ெபாிேயாைர வண2தL ஒ ெகாைகயா2.
இத# ப,- ஒ %கக5 இலற,தா %2 இறியைமயாதன. கீ0%க7ட

ெச=? இ# ப,- ஒ %ககைள? G+கிற-.

‘‘ெகாலாைம, ெபா=யாைம, களாைம, காம,ைத
ஒலாைம, ஒ7ெபாைள வைரதேலா Bைவபிற;

ெபாலாத $ைலNேதக இ57ணா நிைலைமெயா1
நலாைர# பணிவ-; நாைறேய பய)ைர#பா’’
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தி%கலபக எ) சமணசமய
ஒ %கக Gற#ப1கிறன:

L சாவக ேநாபிகளி இ#ப,-

‘‘விைரயா மல மிைச வவா திவற

விைழவா , ெகாைலயிைன விைழயா ; ெபா=

உைரயா ; களவிைன ஒ கா ; பிற மைன

உவவா ; மி2ெபா உவவா ; ெவ

Nைரயா உண விைன அழியா ; அழிதைச
-Iவா ; விடெமன ெவIவா+

$ைரயா ; நறவிைன 9கரா ; இர;ண
$கழா ; 2ரவைர இகழாேர’’

இ8 ெச=?களி ஆகத இலற,தா கைட#பிB,ெதா க ேவ7Bய ப,-

ஒ %கக5 Gற#ப'1ளன. தீப2B எ) ஊாினராகிய சயெக7டா

எ) சமண# $லவைர8 ேசாழ அரச, 9மJ யா- எ+ ேக'டேபா-

அ#$லவ பாBய- ஒ ெச=?ளிL சமண இலற,தாாி ஒ %கக
Gற#ப'1ளன. அ8 ெச=? இ-:

‘‘ெச=? விைன? இஉ7 ப-;
ேத) நற; ஊ) கள;

ெபா=? ெகாைல? மற தவிர#
ெபா=தீ அற

 ெச=தா தமJ

ைக? க இத  விழி?

காL நிற ேபாL கமல

ெகா=? மடவா க7வா= அதர
ேகாப கB? தீப 2Bேய’’

இத# ப,- விரதகேளா1 திைச விரத, அன ,த த7ட விரத, ேபாேகாப ேபாக#
பாிமாண விரத எ) C+ 2ண விரதகைள?, நா2 சி'சா

விரதகைள? ேச ,- இலற,தாாி ஒ %கமாக% G+வ- உ71.
‘‘ெபாியெகாைல ெபா=கள; பிற மைனயி ெலாவ
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ெபாவைரத ம,தம- $ைலNண நீக
ெபாியதிைச த7டமி ேபாகவைர தாட

மாீஇயசி%ைக நா2மிைவ மைனயற,தா சீல’’
எப- ேமமதர $ராண8 ெச=? (ப,திர மி,திர அறேகவி8 ச%க, 133)

இதி பி இர7டBகளி Gற#ப'ட ஒ %ககைள விள%2ேவா.

திைசவைரத எப- திைச விரத. எ'1, திைசகளிL ஒ வைரயைற

ெச=-ெகா71 அத வைரயைற%2 அ#பா எ% காரண,ைத னி'1
ேபாவதிைல எ+ விரத ெச=- ெகாவ-. இத விரத,ைத, -றவிக

ெகாள%Gடா-.

த7ட வைரத எப- அன ,த த7ட விரத. இ- நா2 வித. 1. பிற %2,

தீ2 நிைனயாதி,த; 2. அச'ைட, தன,தினா Q8சிகைள8

சாகைவ%காதி,த; அஃதாவ- பா, எ7ெண=, நீ தயவ!ைற CB
ைவ%காதபBயா ஈ, எ+$க வி - இற%கிறன. இIவா+ ேநாிடாதபB

பா ,-% ெகா5த; 3. க,தி தய ஆ?தகளினா பிற%2, -ப

ஏ!ப1வதனா அIவித ஆ?தகைள ைவ,-% ெகாளாம, எIவள; 2ைற%க

ேவ71ேமா அIவள; 2ைற,-% ெகாவேதா1 அவ!றா பிற%2, -ப

ேநாிடாதபB பா ,-% ெகா5த; 4. த)ைடய ெசவா%2 பல தயவ!ைற

உபேயாகி,-# பிற%2, தீைம ெச=யாதி,தL பிறைர, தீைம ெச=ய,
J7டாதி,தL ஆ.

இேபாக வைரத எப- ேபாக# ேபாக பாிமாண விரத. அஃதாவ- ேபாக#

ெபாகைள வைரய+,த. உ1,- உைடக, உ7: பழக, கா= கறிக
சி!+7B தய உண;# ெபாக, ப2 பா பாயாச தய

பானவைகக, சதன வாசைன, ைதல மைக ேராசா ந+மண# ெபாக,
2திைர மா1 தய ஊ திக, பEசைண தய சயன# ெபாக, கா
அணி? பாதர¬Z தய ேபாக# ெபாக ஆகிய இவ!றி இனின
ெபாகைள உபேயாகி#பதிைல எ+ விரத ெச=- ெகா5த. இைவ ெபா=,
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கள;, ெகாைல தயன ெச=யா தி#பத!2 உதவியாக உளன.
சி%ைக எப- சிZாவிரத. இ- நா2 வைக#ப1. அைவ: - ேதசாவதாசிக,
ஸாமாயிக, $ேராஷேதாபவாச, அதிதி ஸவிபாக எபன. இவ!ைற8 ச!+
விள%2ேவா.

ேதசாவதாசிக எ) விரத ேமேல Gற#ப'ட திைச விரத ேபாற-. இத,

திைசயி இத எைல%2 அ#பா ெசவதிைல எ+ உ+திெச=- ெகா71
அதபB நட,த.

சாமாயிக விரத எப- தியான,தி அம தி,த. 2ைறத அள; நா!ப,ெத'1

நிமிடமாவ- ேகாயிேலா அல- K'Bேலா அைமதியான ஓாிட,தி அம -

தியான ெச=வ-. இைத% காைல ந1#பக மாைல எ) C+ ேவைளகளி

ெச=யலா. ஆனா காைலயில ெச=வேத சிறத-. சாமாயிக ெச=?ேபா- மன
வா%2% காயகளினா பாவ8 ெசயகைள நிைன%காமL ேபசாமL
ெச=யாமL இ%கேவ71.

$ேராேதாபவாச எப- ேபாசத விரத எ+ ெசால#ப1. ஓாிர; ஒ

பகL ஆகிய ஒ நா  வ- உண; ெகாளாமL நீ அதாமL உய த
ஆைட அணிக அணியாமL இைணவிைழ8ச இலாமL விரத கா,த. இத

விரத,ைத மாத,தி நா2 நா ெச=யேவ71. பி!கால,தி -ற;

ெகாளவி$ சமண இத விரத,ைத மாத,தி ஆ+ைற ெச=வ- உ71.
சமண# ெப7மணிக இத விரத,ைத அதிகமாக8 ெச=வ- வழ%க.

அதிதி சவிபாக விரத. இ- ைவயா விரத எ+ Gற#ப1. -றவிகளாகிய

சமண னிவ க ஏ!+% ெகாள% GBய பதினா2 ெபாகளி எைதேய)
அளி#ேப எ+ விரத ெச=-ெகா71 அதபB ஒ 2த இத விரதமா2.
சமண னிவ இலற,தாாிடமி- ஏ!+% ெகாள% GBய பதினா2

ெபாக எைவ எறா, உண;, நீ , பழ, கம7டல, ம-, உைட
தயன; உபேயாக#ப1,தி%ெகா71 தி#பி% ெகா1,-வி1கிற கபளி,
ப1%ைக, ஆசன தய ெபாக5மா. இத ைவயா விரத, -றவற,தாைர

இலற,தா ேபா!ற ேவ71 எபத!காக ஏ!ப'ட-. இலற,தா இத#

ெபாகைள, -றவிக5%2% ெகா1%2ேபா- பணிவிைடயாளைர% ெகா71
ெகா1#பி%காம தாேம தம- ைககளா மனவ- ெகா1,த ேவ71.
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இவ!ைற# ெப!+% ெகா5 -றவியானவ , தம%2 வைகைய னேர
ெதாிவி%க%Gடா-; தம%2 இனெபா ேவ71 எபைத, ெதாிவி%க;

Gடா-.

இIவா+ சமணசமய,- இலற,தா ; தா அறவழியி ஒ கி, -றவற,தாைர?

ந2 ேபா!ற ேவ71 எ) ைற ஏ!ப1,த#ப'1ள-. சமண, -றவிகைள8

சமண இலற,தாராகிய சாவக ேநாபிக மி%க ஆ வ,ேதா1 ேபா!றி வதா க.
இIவா+ ேபா!+வைத# ெப $7ணியமாக% க-வ . சமணசமய

இ- ப!றி விாிவாக% காணலா.

களி

-றதா %2, -#$ர; ேவ7B மறதா ெகா
ம!ைற யவ க தவ. (2ற)

எ) தி%2ற5%2 இல%கியமாக அைமதித- சமணசமய,- இலற
வா0%ைக.
----------

5. சமணசமய தமி<நா. வ/த வரலா
சமண களி கைடசி, தீ ,தகரராகிய வ ,தமான மகா0ர தம- 72 ஆவ-

வயதிேல கி.. 527 இ ேமா'ச அைடதா . மகாKராி சீட களி ஒபதிம ,

ேகவல ஞான வா=%க# ெப!+ மகாKர கால,திேலேய இராச%கிக நகாி

வட%கி,த எ) சேலகைன ேநாபி- K1ேபறைடதன [6]. ெகௗதம
இதிரQதி, Nத ம எ) இர71 Nணாதர க, மகாKர K1ேபறைடத
பின உயி வா0திதா க.
----------

[6]. சேலகைன எ) ெதாட $ைர கா7க.

--------

மகாKர K1ேபறைட? வைரயி தாேம சமண சமய, தைலவராக இதா .

அவ%2# பின , அவ சீட ெகௗதம இ/திர>தி எபவ சமய, தைலவராக

இதா . அவ%2# பிற2, மகாKராி ம!ெறா சீடராகிய ?தம எபவ சமய
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2வராக இதா . அவ%2# பின அவாி (Nத மர-) சீடராகிய ச ?வாமி

சமய 2ரவராக இதா . அவ%2# பிற2 வி-@ந/தி எ) வி':ேதவ
சமய, தைலவ ஆனா . அவ%2# பிற2 ந/திமிதிர: , அவ%2 பின

அபராசித:
அபராசித: , அவ%2# பிற2 ேகாவதன:
ேகாவதன: , அவ%2# பின பதிரபாA
னிவ:
னிவ: சமய 2ரவராக இதன . ப,திரபா2 னிவ கால,திேலதா சமண

சமய தமி0 நா'B!2 வத- எப . ப,திரபா2 னிவ கி.. 317 த கி.. 297

வைரயி சமண சமய, தைலவராக இதா . இவ , சமணசமய, தைலவராக

இதேதாடலாம, ேப ெப!ற சதிர2#த (கி.. 322 - 298) எ) ெமௗாிய
அரச)%2 மத 2வாக; இதா . இத8 சதிர2#த ெமௗாிய கிேர%க

அரசனாகிய மகா அெல%சத கால,தவ; இதியாைவ அரசா7ட ச%கரவ ,தி;
அேசாக ச%கரவ ,தியி பா'ட [7].
----------

[7]. ெமௗாிய அல- ேமாாிய தமி0 நா'Bமீ- பைடெய1,- வதன எ+
சக

களி Gற#ப1கிற நிக08சி இ8 சதிர2#த அரச கால,தி நிக0தி%க

ேவ71 எ+ வரலா!றாசிாிய க சில க-கிறன .
---------

சதிர2#த அரச)%28 சமய 2வாக இத ப,திரபா2 னிவ , மகத நா'B

பனிர71 யா71 வ!கட வர#ேபாவைதயறி- அ8 ெச=திைய அரச)%2

அறிவி,-, வர#ேபா2 வ!கட% ெகா1ைமயினி+ த#பி%க% கதி, தைம8

சா தித பனீராயிர சமண னிவ கைள அைழ,-%ெகா71 ெததிைச

ேநா%கி# $ற#ப'1 வதா . சதிர2#த அரச), அரைச, -ற- -ற; Q71

ப,திரபா2 னிவாி சீடனாகி அவட வதா. ெததிைச ேநா%கி வத

ப,திரபா2 னிவ , ைமV நா'B வ-, சமண ெவைள% 2ள எ)

ெபாப1 சிரவணெபௗெகாள எ+ இ#ேபா- ெபய வழக#ப1கிற இட,தி
தட வத னிவ க5ட தகினா . தகின பிற2, த சீட களி ஒவரான
விசாக னிவ எபவைர அ)#பி8 ேசாழ பா7Bய நா1களி சமண சமய%

ெகாைககைள# பரவ8 ெச=தா . பின , கி.. 297 இ வட%கி,த எ)
சேலகைனயி- K1ெப!றா . இவ சீடராக இத சதிர2#த

அIவிட,திேலேய சேலகைன ேநாபி- உயி நீ,தா . [8]
--------

[8]. வட%கி,த - சேலகைன எ) ெதாட $ைர கா7க.
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----------இ8ெச=திக சமணசமய வரலா+களினா அறிய#ப1. அாிேசன எபவ (கி..

931 இ) இய!றிய பிக, கதா ேகாச எ)

L, ேதவசதிர கனட

ெமாழியி (கி.பி. 1838 இ) இய!றிய ‘‘ராஜாவளி கெத’’ எ)

L

சமண களி க ணபரபைர8 ெச=திகளிL இIவரலா+க Gற#ப1கிறன.

அறி?, ைமVாி உள சதிரகிாி மைலயி ப,திரபா2 2ைக எ) 2ைக?

சதிர2#த பMதி எ) சமாதி% க'Bட இ) உளன. சதிர2#த

பMதியி, சதிர2#த ப,திரபா2 வரலா+க சி!ப உவகளாக;

அைம%க#ப'B%கிறன. ேமL அ2ள சாசன எ ,-%க5 இ8

ெச=திகைள உ+தி#ப1,-கிறன.
எனேவ, கி.. Cறா

!றா7B ப,திரபா2 னிவாி சீடராகிய ைவசாக

னிவரா தமி0 நா'Bேல சமணசமய பரவ8ெச=ய#ப'ட- எ+ அறிகிேறா.
பா7Bய நா'Bேல ம-ைர மாவ'ட,தி காண#ப1கிற பிராமி

கெவ'ெட ,-%க சமணரா எ த#ப'டைவ எ+, அைவ கி.. Cறா
!றா7B எ த#ப'டைவ எ+ அரசாக ஆ %கியாலஜி ஆரா=8சியாள

G+கிறபBயா, சமணசமய கி.. Cறா

!றா7B தமி0 நா'B வதி%க

ேவ71 எ+ -ணிய#ப1. இவ க G+ கால ப,திரபா2 னிவ

ெததிைச ேநா%கிவத கால ஒ,தி#ப- கத, த%க-.

வட நா'Bனி+ ெதனா1 வத பனீராயிர சமண, -றவிக5, ைமVாி

தகி வாளா கால கழி,தி%கமா'டா க. தம- மத% ெகாைகைய#

பர#$வைதேய தம- ேநா%கமாக% ெகா7ட அவ க, ைமV%2 அ1,தி%2
தமி0நா'BL வ- தம- சமணசமய,ைத# பரவ8 ெச=தி#ப எபதவறாகா-.

இெனா சாறினாL இ8ெச=தி உ+தி#ப1கிற-. மகாவச எ)

ெபௗ,த மத

, இலைகயிேல கி.. Cறா

!றா7B!2 ேப சமண

சமய இததாக% Gற#ப1கிற-. கி.. 377 த 307 வைரயி இலைக, தீைவ
அரசா7ட பா71 காபய எ) அரச, அ9ராத$ர எ) நகர,திேல
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ேசாதிய, கிாி, 2ப7ட எ) நிக7ட (சமண) மத% 2மா%2# பளிக
க'B% ெகா1,தா எ+ மகாவச[9] G+கிற-.

------

[9]. மகாவச x 97, 98, 99

-------

வட இதியாைவ அரசா7ட சதிர2#த அரச) இலைக, தீைவ அரசா7ட

இத# பா71காபய அரச) ஏற,தாழ ஒேர கால,தி வா0திதவ எபகத,த%க-. பா71காபய அரச கால,தி சமண சமய,தவ இலைகயி

இதா க எறா, அவ க தமி0 நா'Bேத ெசறி%க ேவ71; வட

இதியாவி இ- க#ப ஏறி% கட வழியாக ேநேர இலைக%28 ெசறி%க

Bயா-. ஏெனறா, சமணசமய, -றவிக, ஆ+ தய சி+ நீ #பர#$கைள%
கட- ெசலலாேம தவிர, கட பிரயாண ெச=ய%Gடா- எப- அத மத%

ெகாைக. ஆகேவ, வட இதியாவி- சமண க#பேலறி ேநேர இலைக%28

ெசறா க எ+ ந$வத!கிைல. அவ க தமி0 நா'Bேத இலைக%28

ெசறி%கேவ71. இலைக%2 பா7B நா'1%2 இைடயி உள

மனா 2டா% கட அ%கால,தி, மிக% 2+கி ஆழம!+ ஒேர நாளி

இலைக%28 ெசல%GBய அ7ைமயி இத- எப- நிைன;Gர,த%க-.
ஆகேவ, கி.பி. Cறா

!றா7Bேல தமி0 நா'BL இலைக, தீவிL சமண

இதன எ+ -ணி- Gறலா.

இ) ஊறி ஆராய#$2தா, கி.. Cறா

!றா7B!2# பல

!றா71க5%2 னேர சமண மத தமி0நா'B!2 வதி%க ேவ71 எ+

ெதாிய வகிற-. மகாபாரத கால,திேல, அஃதாவ- க7ணபிரா)ைடய கால,திேல
சமண தமி0 நா'B!2 வததாக, ெதாிகிற-. 22 ஆவ- தீ ,தகரராகிய ேநமி நாத

Nவாமி, க7ணபிரா)ைடய ெநகிய உறவின எ+, க7ணபிரா

எதி கால,திேல சமணதீ ,தகரராக# பிற- சமணமத,ைத நிைலநா'ட#
ேபாகிறா எ+ சமண

க G+கிறன: இ%கால,-8 சமணைடய

நபி%ைக? இ-ேவ. க7ணபிரா) அவைர8 ேச தவ க5 சமணசமய,தவ

எ+ சமண

க G+கிறன.
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க7ணபிரானிட,தி அக,திய ெச+ அவ இன,தவராகிய பதிென72B

ேவளிைர? அ:வாளைர தமி0நா'B!2 அைழ,-வ- 2Bேய!றினா எ+
ெதாகா#பிய உைரயிேல ந8சினா %கினிய G+கிறா :

அக,திய ெதனா1 ேபா-கிறவ ‘‘-வராபதி# ேபா- நிலகடத

ெந1Bய7ண வழி%க7 பதிென72B ேவளிைர? அ:வாளைர
:வாளைர ெகா71

ேபா-’’ கா1ெக1,- நாடா%கி% 2Bேய!றினா எ+ G+கிறா ; (ெதா: எ ,-,

பாயிர உைர)

‘‘இ- மலயமாதவ நிலகடத ெந1Bய7ணLைழ நரபதியட ெகாண த
பதிென'வைக3 ABபிற/த ேவளி3A ேவத ெதாழி உாி,ெதகிற-.’’
(ெதா: ெபா. அக,திைண 32 ஆ V,திர,தி!2 ந8சினா %கினிய எ திய
உைர)

மலயமாதவனாகிய அக,திய , நிலகடத ெந1Bய7ணலாகிய க7ண-

பிரானிடமி- பதிென'1% 2Bைய8 ேச த ேவளிைர? அவாளைர? தமி0
நா'B! ெகா71வ- 2Bேய!றிய ெச=தி இதனா அறிய#ப1. அக,திய

எ) ெபயைடயவ பல இதன . அவ க5 ஒ அக,திய ேவளிைர?

அவாளைர? தமி0நா'B 2Bேய!றிய ெச=திைய ந8சினா %கினிய G+கிறா .
இவ இIவா+ G+வ- இவ கால,தி க ணபரபைரயாக வழகிவத
வரலாறாக இ%கேவ71.

க7ணபிரா சமணராக இதா அவ வழியினராகிய அக,தியரா

அைழ,-வர#ப'ட பதிென72B ேவளி அவாள சமணராக இதி%க

ேவ71. பதிென72B ேவளி தமி0 நா'B 2Bேயறியபி, ேசர ேசாழ பா7Bய

அரச க5%2# ெப7 ெகா1%2 உாிைம?ைடயவராக வா0- வதன எ+
சக

களினா அறிகிேறா. அறி? அவ க அ%கால,தி சமண

மத,தவராக இதன எப- ஆரா=8சியினா விள2கிற-. அக,தியட

வத அவாள ெதா7ைட நா'B 2Bேயறினா க. அவ க 2Bேயறிய பிற2
ெதா7ைட நா'B!2 அவாநா1 (அவாள நா1) எ+ ெபய உ7டாயி!+.

அவாள அ%கால,தி சமண மத,தராக இதன எ+ கத#ப1கிறன .

ெந\ மாவ'ட க7டG தாLகாைவ8 ேச த மாலெகா7டா எ)
மைலேம உள ஒ 2ைகயி கி.. 3 ஆ

!றா7B எ த#ப'ட சாசன
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ஒ+ காண#ப1கிற-. இ- பிராகித ெமாழியிேல பிராமி எ ,தினா

எ த#ப'B%கிற-. ‘‘அ:வாஹி
அ:வாஹி (ள) Aல

ந/த ெச-B மக சிறீ0ாி ெச-B

ெச6வித Aைக’’
Aைக எ+ இத8 சாசன எ த#ப'B%கிற-. [10]

-----------

[10]. No. 531 of 1937-38 Annual Rep. South Indian Epi. 1938.
-----------

இதி கதேவ7Bய- எனெவறா, தமி0

களி அவாள எ+

Gற#ப1பவ தா இ8சாசன,தி அவாஹிள 2ல எ+ Gற#ப1கிறா

எப- இத% 2ைக சமண, -றவிக5%காக அைம%க#ப'ட- எப-

அவாள ப7ைட% கால,தி சமணராக இதன எப- ஆ2. இெனா

சிற#$ எனெவறா, இத8 சாசன காண#ப1கிற இட ப7ைட%கால,தி
தமி0நாடாக (தமி0நா'B வட எைலயாக) இத- எபேத கி.பி. 2 ஆ

!றா7B இத டாலமி எ) யவன ஆசிாிய அவா ெனா= (Aruvarnoi)

எ) இன,தா இத# ப2தியி (ெதா7ைடநா'B) வா0தன எ+

G+வ- இத அவாளைர,தா ேபாL.

க7ணபிரா மரபினராகிய பதிென72B ேவளி அவாள

சமணசமய,தவராக இதேதா1 அவ க ெதனா'B!2 வதபிற2 க7ண
பலராம எ) இவைர? வழிப1 வழ%க,ைத, தமி0நா'B நிைல

நா'Bனா க எ+ ெதாித-. க7ண பலராம வண%க சக கால,திேல

தமி0நா'B சிற#$!றித- எபைத8 சக

க பல இடகளி

G+கிறன. ைவணவமத தைல எ1,த பி!கால,திேல பலராம வண%க

மற%க#ப'1% க7ணபிரா வண%க ம'1 (க7ண திமா அவதார
எ) ைறயி) ைக%ெகாள#ப'ட-. இ-ப!றி ஆதார,-ட ெதௗ¤வாக
எ த#$2தா இட விாி? ஆக இதேனா1 நி+,-கிேறா.

இ8ெச=திகைள இ2% 2றி#பிட ேந த காரண எனெவறா, கி.. 3 ஆ
!றா71%2 பல

!றா71க5%2 னேர - க7ணபிரா வா0தித

மகாபாரத% கால,திேலேய - சமண சமய தமி0நா'B!2 வத- எபைத%

G+வத!ேகயா2. க7ணபிரா ெதாட $ைடய பாரத#ேபா நிக08சிைய8 சாி,திர

நிக08சியாக இதிய8 சாி,திர

க ஏ!+%ெகா7B%கிறபBயினாேல,

க7ணபிரா கால,தி இத அவ உறவினராக ேநமிநாத தீ ,தகர சாி,திர
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கால,தவ ஆவா . ஆகேவ, ேநமிநாத தீ ,தகர கால,திேல - க7ணபிரா

பாரத#ேபா ெச=த அத% கால,திேல - அக,திய னிவட தமி0நா1 வத
பதிென72B ேவளி அவாள ஆகிய இவ க Cலமாக8 சமணசமய

தமி0நா'B!2 வதி,த G1. மிக#பைழய அத% கால,திேல சமய#பைக?

கா0#$ அதிகமாக# பாரா'ட#படவிைல. சமய# பைக? மத# ேபா க5
நிக0த- மிக# பி!கால,திேலயாக, சமரச ேநா%கைடய மிக#பைழய

கால,தி எலா மதக5 சேகாதர பாவ,தட இதன. தமி0நா'Bத

மதகளி மிக# பைழயைமயான- சமணமத எபதி யாேதா ஐய இைல.
-----------

6. சமணசமய சிறபைட/த வரலா
ப7ைட% கால,திேல சமணசமய தமி0நா1  வ- பரவி நிைலெப!றித-.

பரவியித-ம'1மலாம ெசவா%2# ெப!+ இத-. இத8 சமய தமி0

நா'Bேல ேவ^றி தைழ,-% தளி ,- இதைத, ேதவரா, நாலாயிர# பிரபத,
ெபாிய $ராண, திவிைளயாட! $ராண தய பி!கால,மணிேமகைல, சில#பதிகார தய சககால,-

க5,

க5 ெதாிவி%கிறன.

இல%கிய8 சா+ ம'1மலாம, சாசனக5 அழி- அழியாமL

காண#ப1கிற சமண% ேகாயிக5 கா1ேம1களி ஆகாேக காண#ப1கிற

சமண சமய, தீ ,தகர களி தி;வக5 சா+ G+கிறன. சமணசமய

தமி0நா'Bேல ஏ ெசவா%கைடத-? ஏ ெசழி,- வள த-?

பிற#பினா உய ; தா0; கா: 2+கிய மன#பாைம ப7ைட%கால,தி
சமணசமய,தி இைல. எ%2ல,த வனாயி), தம- சமய% ெகாைகைய#

பிப!+வானாயி அவைன8 சமண ேபா!றிவதன . அவைடய அகல8

ெச#$ எ)

ேல,

‘‘பைறய மகெனனி) கா'சி ?ைடயா
இைறவ எனஉணர! பா!+.’’
எ+ Gற#ப'B%கிற-. ஆகேவ, ப7ைட%கால,திேல சாதிேபத பாரா'டாத
தமி0நா'Bேல, சாதி ேபத பாரா'டாத சமண சமய பரவியதி விய#பிைல.
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ேமL, உண;, அைட%கல, ம-, கவி எ) நா2 தானகைள8
ெச=வைத8 சமண தம- ேபரறமாக% ெகா7Bதா க. இத நாகிைன?,

அனதான, அபயதான, ஒளடததான, சா,திரதான எ+ G+வ . உண;

இலாத ஏைழ ம%க5%2 உ7B ெகா1,-# பசிேநாைய# ேபா%2வ- தைலசிறத
அற அேறா? ஆகேவ, அனதான,ைத த தானமாக8 ெச=-வதன .

இர7டாவதாகிய அைட%கல தான,ைத? சமண ெபாேபா ேபா!றிவதன .
அ8செகா71 அைட%கல எ+ $க அைடதவ%2 அபயமளி,-% கா#பஅபயதான எப-. இத!ெக+ 2றி#பி'ட சில இடக இதன. இத

இடக ெபபாL சமண%ேகாயிகைள அ1,திதன. இத இடக5%2

அDசினா கEட எப- ெபய . இத இடகளி $க அைடதவைர8 சமண
கா,-# ேபா!றினா க. சாசனகளிL இத8 ெச=தி Gற#ப1கிற-. ெத

ஆ %கா1 மாவ'ட தி%ேகாவி\ தா\%காவி பளி8சத கிராம,தி!2

அகி உள ஜைப எ) கிராம,- வய இ8 ெச=திைய% G+கிற சாசன

ஒ+ காண#ப1கிற- [11]. ஜைப எ) கிராம,-%2 Kரராேசதிர$ர எ+
ெபய இதெத+, இ2% க7டராதி,த# ெபபளி எ) சமண%

ேகாயி இதெத+, அ28 ேசாழ 4க ஆளவ/தா அDசினா கEட

எ+ ெபய உள ஒ $கட இதெத+, அ# $கட,தி!2 வத

அைட%கல $2தவைர% கா#பா!றேவ71 எப- க7ராதி,த#

ெப$ளியி எ தளியித ேநமிநாத?வாமி ஆைண எ+ இத8 சாசன
G+கிற-. வட ஆ %கா1 மாவ'ட வதவாசி தாLகா தளா+ எ) ஊாிேல

திC_Mவர ேகாயி  ம7டப,தி தைரயி ஒ சாசன காண#ப1கிற-.
மாறவ ம திாி$வன ச%கரவ ,தி வி%கிரம பா7Bய ேதவாி 5 ஆவ- ஆ7B

எ த#ப'ட இத8 சாசன அDசினா கEட ஒைற% 2றி#பி1கிற- [12].
----------

[11]. 448 of 1937-38, Ep. Rep.1937-38, page 89.
[12]. 22 of 1934-35.
--------------

வட ஆ %கா1 மாவ'ட வாலாஜாேப'ைட தாLகா கீ0மின எ) ஊாி
உள ஒ சாசன, சகலேலாக ச%கரவ ,தி ெவ+ ம7ெகா7டா எ)
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சா$வராய அரசைடய 16-ஆவ- ஆ7B எ த#ப'ட-. அ%கால,தி இத

ஊ அDசினா கEடமாக இத ெச=திைய இ8சாசன G+கிற- [13].
-------

[13] . 35 of 1933-34
------

வட ஆ %கா1 மாவ'ட ேபா` தாLகா வடமகாேதவிமகல எ) ஊாி

உள சாசன, சா$வராய சகலேலாக ச%கரவ ,தி ராஜநாரயாண)ைடய 19 ஆவ- ஆ7B எ த#ப'ட-. இ-, மகாேதவிமகல,ைத8 ேச த தனிநி+
ெவறா ந\ எ) இட அDசினா கEடமாக இத- எ+

G+கிற-[14]. இதனா அபயதான,ைத# ப7ைட%கால,தி சமண

நைடைறயி ெச=-வதன எப- ஐயமற விள2கிற-.
---------

[14] . 62 of 1933-34, S.I. Epi.Rep.1933-34, Page 37.
------

Cறவதாகிய ஒளடத தான,ைத? சமண . ெச=-வதன . ெபௗ,த கைள#

ேபாலேவ, சமண# ெபாியா க5 ம,-வ பயி+ ேநாயாளிக5%2 ம-

ெகா1,- ேநாைய, தீ ,- வதன . சமண த மடகளி இலவசமாக ம-

ெகா1,- ம%களி ேநாைய, தீ ,த- அமட,தி ஆ%க,தி!2 உதவியாக

இத-. (சமண க ம,-வ பயி+ ம- ெகா1,- ேநா= நீ%கியெச=தி,
அவ க இய!றிய

க சிலவ!றி!28 திாிக1க, ஏலாதி, சி+ பEச Cல எ+

ம,-களி ெபயாிட#ப'டதனாL அறிய#ப1.) உட ேநாைய, தீ %க ம-

ெகா1,- உளேநாைய, தீ %க

ம%க5%2, ெதா7டா!றி வதன .

கைள இய!றி% ெகா1,- சமண

நாகாவதாகிய சா,திர தான,ைத? சமண ெபாேனேபா ேபா!றிவதன .

சமண# ெபாிேயா , (ெபௗ,த க5Gட) த பளிகளிேல ஊ 8 சி+வ க5%2%
கவி க!பி,- வதன . இதனாேலேய பாடசாைல%2# பளி3Gட எ)
ெபய உ7டாயி!+; (பளி எறா சமண# பளி அல- ெபௗ,த#பளி

எப- ெபா). சமண களி சா,திரதான பிைளக5%2% கவி க!பி#பேதா1
ம'1 நி+விடவிைல. ெசவ பைட,த சமண க, த இலகளி
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நைடெப+ திமண நா'களிL, இறேதா%28 ெச=? இ+தி%கட
நா'களிL, த சமய

கைள# பல பிரதிக எ -வி,- அவ!ைற, த%கவ %2,

தான ெச=தா க. அ8N# $,தக இலாத அத% கால,திேல பைன ஏ1களி

கைள எ தி வதா க. ஒ NவB எ -வத!2# பலநா'க ெசL. ெபா'

ெசல; (எ ,-% G) அதிக. ஆகேவ, ெபா உைடயவ ம'1 $,தக எ தி

ைவ,-% ெகாள Bத-. ெபா அ!றவ $,தக ெப+வ- Bயா-. ஆகேவ,
ெசவ பைட,த சமண தம- சமய
தான ெச=தா க. கி.பி. 10 ஆ

ைல# பல பிரதிக எ -வி,- அவ!ைற,

!றா7Bேல கனட நா'B இத, சமண

சமய,ைத8 சா த அதி ெப எ) அைமயா தம- ெசாத8 ெசலவிேல,

சாதி$ராண எ) சமணசமய
ெச=தா எப.

ைல ஆயிர பிரதிக எ -வி,-, தான

சமணசமய ெசழி,- வள வத!2 ம!ெறா காரணமாயித- யாெதனி அவ க
ேம!ெகா7Bத தா=ெமாழி# பிரசார ஆ2. சமணசமய,தா ெபௗ,த

சமய,தாைர# ேபாலேவ, தாக எெதத நா'B!2# ேபாகிறா கேளா அதத

நா1களி வழ2கிற தா=ெமாழியிேல தக மத

கைள எ தினா க.

இதனா அதத நா'1 ம%க எளிதிேல இத மத%ெகாைககைள

அறி-ெகா71 அவ!ைற% ைக%ெகாள Bத-. பிராமண , த ைவதீக மத
கைள ம%க5%2 விளகாத ெமாழியி எ தி%ெகா7டேதா1 அ

கைள

ம!றவ பB%க%Gடா-, ஓ-வைத% ேக'க; Gடா- எ+, அ#பB8 ெச=தவ
நா%ைக ய+%க ேவ71, காதி ஈய,ைத% கா=8சி உ%கி ஊ!றேவ71

எ+ தைடகைள? த7டைனகைள? ஏ!ப1,தி% ெகா7ட-ேபா

அலாம, பர- விாித மன#பாைம? ெபதைம? உள சமண க
தம- மத

கைள அதத நா'1, தா=ெமாழிகளிேல எ தினா க. அதபB

தமிழிேல?

கைள இய!றினா க. இதனா தமி0 நா'B சமணசமய

ெசழி,ேதாக, ெதாடகி!+.

ம%க அறியாதபB ேவ+ெமாழியி மத%ெகாைககைள மைற,-ைவ#பமனி%கBயாத ெப2!ற எ+ ெப பாவ எ+ சமண
கதினா க. ஆகேவ, த மத

கைள ம%க ேபNகிற தா=ெமாழியிேல

எ தினா க. இதைன8 சமணசமய வரலா+ ஒ+ ந2 விள%2கிற-.
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உ8ைசனி ேதச,- அரசன- அைவ%கள,திேல, வடெமாழிைய% க!+, ேத -

ெப$க0 ெப!+ விளகிய சித ேசண திவாகர எ) பிராமண ஒவ

இதா . அேத கால,தி, இவைர#ேபாலேவ கவி% கடைல% கைரக7டவ

எ) $க ட வா0- வத வி:தவாதி

னிவ எ) சமண, -றவி ஒவ

இதா . இவ க இவ ஒவைரெயாவ . ேநாி க71 வாத ெச=-,

தமி யா அதிகமாக% க!றவ எ+ அறிய# ேபரவா%ெகா7Bதன .

ெந1நா ெசற பிற2 இவ ஒவைரெயாவ கா:பB ேநாி'ட-. இவ

வாத ெச=ய, -ணி-, வாத,தி ேதா!றவ ெவறவ%28 சீட ஆகேவ71

எ+ B;ெச=- ெகா71 வாத ெச=ய, ெதாடகின . அIa # ெபா- ம%க

அவ ெவ!றி ேதாவிைய8 ெசால ந1நிைலயாளராக இதா க. சி,தேசன

திவாகர தம- வடெமாழி வலைமைய# $ல#ப1,த எ7ணி வட ெமாழியி வாெச=தா . வி,தவாதி னிவ , வடெமாழியி ந2 ேத தவராக இ-, அத
ெமாழியி வா- ெச=யாம நா'1 ம%க ேபN தா=ெமாழியிேல வாத

நிக0,தினா . இத வாத# ேபாாி ெவ!றி ெப!றவ வி,தவாதி னிவேர எ+

ந1 நிறவ B; Gறின . ஆகேவ, உடபB%ைகயிபB வி,தவாதி

னிவ%28 சி,தேசன திவாகர சீட ஆனா .

இத பிற2 சி,தேசன திவாகர , வடநா'1 ம%க ேபசி# பயி+வத அதமாகதி

ெமாழியி எ த#ப'Bத சமணசமய

கைள வடெமாழியி ெமாழிெபய ,-

ெத த% கதி, தம- க,ைத, த 2வாகிய வி,தவாதி னிவாிட ெசானா .
வி,தவாதி னிவ அIவா+ ெச=ய%Gடா- எ+ த1,தா . ம%க ேபசி#
பயி+வ அ ,தமாகதி ெமாழியி உள

கைள வடெமாழியி

எ திைவ,-# ெபா-ம%க ெதாி-ெகாளாதபB ெச=வ- ெபபாவ எபைத
ந2 விள%கி8 ெசானா . த ஆசிாிய ெசான உ7ைமயிைன உண த

பின , சி,தேசன திவாகர தா ெச=ய நிைன,த 2!ற,தி!2% க வாயாக#
பனிர71 ஆ71 வைர வா= ேபசாம ஊைமேபா வா0திதா .

இத வரலா!றினா, சமண ெபௗ,தைர# ேபாலேவ, தா=ெமாழியி வாயிலாக#

ெபா-ம%க5%2, தக மத%ெகாைககைள# ேபாதி%க ேவ71 எ)
க,-ளவ எப-, ம%க அறியாத ேவ+ ெமாழியி

கைள எ திைவ%க#

பயபடாதபB ெச=வ- ெபபாவ என% கதி வதன எப- விள2கிற-.
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இIவா+ விாித மன#பாைம?ள சமண க தமி0 நா'Bேல தமி0 ெமாழியி
த மத% ெகாைககைள எ தினா க. ேவ+ பல நீதி
கைள? காவிய

கைள? ஒ %க

கைள? நிக71

கைள? எ தினா க. இைவ?

சமணசமய தமி0நா'B பர;வத!2% காரணமாயிதன.

தமி0 நா'Bேல சமணசமய பர;வத!2 இெனா காரணமாயிதவ அத

மத,-, -றவிக ஆவ . இவ க ஊ ஊராக8 ெச+ த சமய% ெகாைககைள#

ேபாதி#பைத, தம- கடைமயாக% ெகா7Bதன . சமண னிவாி

G'ட,தி!28 சக எப- ெபய . (சக = G'ட) ஆதிகால,தி சமண சக

ஒேர G'டமாக இத-. இத!2 Cல சக எ+ ெபய . பிற2 சக ெபாிதாக

வள - வி'ட-. ஆகேவ, அ- நா2 பிாிவாக# பிாி%க#ப'1, ந/திகண,
ந/திகண,

ேசனகண,
ேசனகண, சிமகண,
சிமகண, ேதவகண எ+ ெபய இட#ப'ட-. ஒIெவா
கண,திL க8ைச, அவய எ) உ'பிாி;க இதன.
‘‘கனக நதி? $'ப நதி? பவண நதி? 2மணமா

Nனக நதி? 2ணக நதி? திவண நதி? ெமாழிெகாளா
அனக நதிய ’’

தயவ கைள, திஞான சபத தம- திவாலவா=# பதிக,தி G+கிறா .

நமண நதி எபவைர8 NதரC ,திக 2றி#பி1கிறா . இவ க நதி கண,ைத8

ேச தவ க. தமி0நா'18 சாசனகளிL நதி கண,ைத8 ேச த னிவ களி

ெபய க காண#ப1கிறன. அைவ: $'பநதி, bநதி, கனகநதி படார ,

உ,தநதி 2வBக, ெபநதி படார , 2ணநதி ெபாியா , அUஜநதி, பவணதி
படார , சதிரநதி தயன. ந>ைல இய!றிய பவணதி னிவ இத நதி
கண,ைத8 ேச தவேர.

ேசனகண,ைத8 ேச த சமண னிவ க ெபயைர? திஞான சபத தமதிவாலவா=# பதிக,தி G+கிறா .

‘‘ச- ேசன) இ- ேசன) தமேசன) கைமேச
க- ேசன) கனக ேசன) தலாகிய ெபய ெகாளா’’
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எ+ அவ Gறிய- கா7க. NதரC ,திக5 தமேசன எ) னிவைர%
G+கிறா . திநா;%கரN Nவாமிக சமணராக இதேபா- இத8 ேசன

கண,ைத8 சா திதா எபைத அவ ெப!றித தமேசன எ)

ெபயாினா அறியலா. சதிர ேசன அBக, ேதவேசன படார தய ெபய க

சாசனகளிL காண#ப1கிறன.

சிம கண,ைத8 ேச தவ க Kர எ) ெபயரா அைழ%க#ப'டன ேபாL.
NதரC ,தி Nவாமிக தம- ேதவார,தி கமKர எபவைர% 2றி#பி1கிறா .
கனகKர அBக, 2ணKர படார எ) ெபய க சாசனகளி

காண#ப1கிறன.

சீவகசிதாமணிைய இய!றிய தி,த%கேதவ, Vளாமணிைய இய!றிய

ேதாலாெமாழி, ேதவ ேதவ கண,ைத8 சா தவ க ேபாL.

பி!கால,திேல, நதி சக,தி- (நதிகண,தி-) திரமிள சக அலதிராவிட சக எ) ஒ பிாி; ஏ!ப'டைத8 சாசனகளினா அறியலா.
ைமV நா'18 சாசன ஒ+ இIவா+ G+கிற-;

‘‘bம, திரமிள ஸேகMமி நதி ஸேகMதி அகளா
அவேயா பாதி நிMேஸஷ ஸாM,ர வாராR பாரைகவஹி’’[15]
” ந தி சக,ேதா1 GBய திரமிள சக,- அகலாவய#பிாி;” எப- இத
ெபா.
வ8சிரநதி எபவ வி%கிரம ஆ71 526 இ (கி.பி. 470 இ) திராவிட சக,ைத

ஏ!ப1,தினா எ+ த சனசார எ)
எ தியி%கிறா எ+ G+வ .[16]

 ேதவேசன எபவ

------------

[15]. E.C. Vol. V Hassan Taluk, 131, Arsikera Tq. I.E.C. Vol.IV Gundlupet Tq.27

[16]. Page XXI. Introduction Pravacana Sara by upadhye Digambaka Darna, P.74 J
Bom, B.A.S Vol XVII.
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----------எனேவ, வ8சிரநதி ம-ைரயி திராவிட சக (தமி08 சக) ஏ!ப1,தினா
எபைத8 சில தமி0 இர%கிய ஆரா=8சி8 சக ஏ!ப1,தினா எ+

க-கிறா க. இ- தவ+. வ8சிரநதி ஏ!ப1,திய- சமண னிவ களி
சகமா2. இத8 சக,ைத8 சா த னிவ க தமி0

கைள?

இய!றியி%க% G1. ஆனா, இத8 சக பா7Bய நி+வி, தமிைழ ஆரா=த
தமி08 சக ேபாற- அல எ+ ேதா+கிற-. ைமV நா'18 சாசனக

திராவிட சக,ைத8 ேச த சில சமண னிவ களி ெபய கைள% G+கிறன:- 1.
திாிகாலனி ப'டாரக , திராவிட சக,- $Tடக8ைசைய8 ேச தவ , கி.பி. 900 -

இ காலமானா . 2. அஜிதேசன ப'டாரக எ) வாதிகர'ட ; திராவிட சக,அகலா வய,ைத8 ேச தவ . 3. ெமௗனி ப'டாரக , திராவிள சக,-%

ெகா7ட 27டாவய $Tடக க8ைசைய8 ேச தவ . ெகா7ட 27டாவய

$Tடக க8ைசைய8 ேச தவ . 4. சாதினி திராவிள சக, அகலாவய

நதி கண,ைத8 ேச தவ . 5. bபாலதிைர வி,ய , இவ மாணா%க வNQ8ய
சி,தாத ேதவ . இவ க இவ திரமிள சக,- அகலாவய,ைத8

ேச தவ க. 6. 2ணேசன ப7Bத , திராவிள சக, த;ளகண, இகலா
வய,ைத8 ேச தவ .

சமண சமய,-# ெப7பா -றவிகைள8 சமண இய%கிய (ய'சி) எ+,

ஆ யாகைன எ+, கதியா எ+ G+வ . கதியா எப- க;தி எ+

வழக#ப1. க7ணகி? ேகாவல) ம-ைர%28 ெசறேபா- அவ க5ட

ெசற க;தியBக சமணசமய, -றவியாகிய கதியா ஆவா . சமண சமய,-#

ெப7பா -றவிக5%2% 2ர,திய எ+ ேவ+ ெபய உ71. 2ர,தி எப-

2ரவ (=2) எபத ெப7பா! ெபயரா2. ெபாிய $ராண திவிைளயாட!

$ராண சமணசமய# ெப7பா -றவிகைள% 2ர,திக எ+ G+கிறன.

தமி0 நா'18 சாசனகளிL 2ர,திய எ) ெபய க காண#ப1கிறன.
அவ!றி சில வமா+: bமிழ\ % 2ர,திக, சிறிவிசய% 2ர,தியா ,

தி8சாண,-% 2ர,திக, நாG % 2ர,திக, இளேந8Nர,-% 2ர,திக,
bமைம 2ர,திக, மாணா%கியா அாி'டேநமி% 2ர,திக bப'Bனி#படா
மாணா%கிக, தி#ப,தி% 2ர,திக, ேப^ % 2ர,திக, மாணா%கியா மிழ\ %
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2ர,திக, Gட! 2ர,தியா , ேவ$நா'1% 2ர,தி, கனக Kர% 2ர,தியா , பிதி
விடக% 2ர,தி.

சமணசமய,ைத8 ேச த -றவிக சமணசமய பர;வத!காக# ெபாி- உைழ,வதா க.

தமி0 நா'Bேல சமணசமய பர;வத!2 இெனா காரண உ71. மீ

பிB,த, ேவ'ைடயா1த ேபாற உயி %ெகாைல ெச=? ெதாழிகைள, தவிர

ஏைனய ெதாழிகைள எலா இத8 சமய சிற#பி,-# ேபா!றி வத-. (மிக8

சிறத ெதாழிலாகிய பயி ,ெதாழிைல, பிராமண மத என#ப1 ைவதீக மத

இழிவான ெதாழி எ+ தா0; ப1,திய- ேபாலலாம) சமணசமய பயி ,
ெதாழிைல மிக8 சிறத ெதாழி எ+ ேபா!றிய-. பயி , ெதாழி ெச=?

ேவளாள, வாணிப ெச=? வணிக ஏைனய ெதாழிலாள இத மத,ைத

ேம! ெகா7Bதன . எநா'BL எ%கால,திL ெபாளாதார, -ைறயி

ெசழி#$!+8 சிற#$ ெசவா%2 ெப!றி#பவ வாணிக, விவசாயிக5

ஆவ . இவ க சமணசமய,ைத8 ேச திதபBயா ஏைனய ம%க5

இ8சமய,ைத, த ;வராயின . ேசர ேசாழ பா7Bய, பலவ அரச களி பல

சமணசமய,ைத8 ேச திதன . இவ களா சமணசமய,-%2 ஆதர;

ெசவா%2 ஏ!ப'டன. இத மத,தி ெசவா%ைக% க71,

சமணசமய,தவரலாத அரசGட, சமண# பளிக5%2 மடக5%2

நில$லகைள? ெபாைன? ெபாைள? ‘‘பளி8 சதமாக’’% ெகா1,-

உதவினா க.

இ,தைகய காரணகளினரேல, சமணசமய தமி0 நா'Bேல ேவ^றி, தைழ,-8

ெசழி,-# பரவிய-. !கால,தி, சமணசமய (ெபௗ,த சமயGட) தமி0நா'Bேல
ெசழி,-# பரவியிதைத? ைவதீக மத தய ஏைனய மதக அடகி%
கிடதைத? ெபாிய $ராண தய

க ந2 விள%2கிறன.

‘‘ேமதினிேம சம7ைகயா சா%கிய த ெபா=மி2,ேத
ஆதி அ மைறவழ%க அகி, அர அBயா பா

Qதிசா தனவிள%க ேபா!றெபறா ெதாழிய%க71
ஏதமி சீ 8 சிவபாத விதய தா இடழதா .’’

51

எ+, திஞான சபதாி தைதசா சமண சமய ெபௗ,த மத

தமி0நா'B ெசழி,திதைத% க71 வதியதாக# ெபாிய $ராண G+கிற-.
ேமL,

‘‘அவெப%2 $லறிவி அம7தலா பரசமய#
பவெப%2 $ைரெநறிக பா0பட................’’
ஞானசபத பிறதா எ+ ௸ $ராண G+கிற-. இ),
‘‘Qழிய தமி0நா'1ள ெபாவிசீ # பதிக எலா
பாழி? அக ேம; பளிக பல; ஆகி8

Vழி' 2 %க ேபால, ெதாைடமயி! Wேயா1

Cழிநீ ைகயி! ப!றி அமணேர ஆகி ெமா=#ப.’’

‘‘பறிமயி , தைல? பா? W? த1%2 ேமனி8

ெசறி?% 2ைட? ஆகி, திாிபவ எ2 ஆகி
அறி? அ8 சமய

 அளவினி அடகி8 ைசவ

ெநறியினி சி,த ெசலா நிைலைமயி நிக  காைல.’’
எ+ பா7Bய நா'BL, சமண ெசழி,திதைத அ# $ராண G+கிற-.
இ8ெச=திையேய பி!கால,-, திவிைளயாட! $ராணக5 G+கிறன.

ப7ைட% கால,திேல தமி0நா1  வ- சமண சமய பரவியித ெச=திைய,
இல%கியக5, ஆகாேக காண#ப1கிற சமண உவ8 சிைலக5, சமண%
ேகாயிக5, கெவ'18 சாசனக5 சா+ பக கிறன எ+ ேமேல

Gறிேனா. இத8 சா+கைள ெயலா ஒ2 ேச ,- ஆரா=-

ேநா%2ேவாமானா, தமி0 நா'B !கால,தி சமணசமய எIவள; ெசழி,-8

சிற#$!றிதெதப- ந2 விள2.
----------
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---------------7. சமயேபா
பல

!றா71க5%2 னேர, ஆகத மத தமி0நா'B காெகா71

ெசவா%2# ெப!றித- எ+ Gறிேனா. இதனா, ேவ+ மதக

அ%கால,தி இைல எ+ Gறியதாக% கதேவ7டா. அ%கால,தி ேவ+ சில
மதக5 இதன. அைவ, ‘ைவதீக மத’ என#ப1 பிராமணீய மத,

‘ேதரவாத’ என#ப1 ெபௗ,த மத, ம!க?7டா%கிய ஆசீவக மத ஆ2.
சமண மத,ைத# ேபாேற இைவ? வடநா'B ேதாறி# பின ,

ெதனா'B!2 வதைவ. இமதகைள யறி, தமிழாி மத ஒ+ தனியாக

இத-. இத, தமிழ மத,ைத, ‘திராவிட மத’ எ) ெபயரா 2றி#ேபா.

இ, திராவிட மத,ைத# ப!றி# பின , உாிய இட,தி விள%கி% G+ேவா.

53

ேம!ெசான ‘ஆகத,’ ‘ைவதீக’, ‘ெபௗ,த’, ‘ஆசீவக’ ஆகிய நா2 வடநா'1
மதக5 அBநா ெதாடகி ஒேறாெடா+ பைக,-# ேபாாி'1

ஒைறெயா+ அழி%க ய!சி ெச=-வதன. இத8 சமய#ேபா தமி0நா'BL

ப7ைட% காலெதா'1 நட-வத-. ஆைகயா, இத மத# ேபாரா'ட,ைத#

ப!றிய வரலா!றிைன ஆராயேவ71வ- நம%2% கடைமயாகிற-. இதைன8

N%கமாக ஆரா=வா.

ெதனா'B நைடெப!ற வடநா'18 சமய# ேபாாி ஆசீவகமத தத
ஆ!ற 2றி அழி-வி'ட-.[17] ஆைகயா, ைவதீக, ெபௗ,த, ஆகத
எ) C+ மதக ம'1 ெந1கால வைரயி ேபாாி'1# Qச
விைள,-வதன.
-----------

[17]. ஆசீவக மத,தி வரலா!றிைன இ
தமி  எ)
-------

 கா7க.

லாசிாிய எ தி?ள ெபௗ,த

‘‘ஒ'Bய சமய, -+ெபா வாதிக

ப'B ம7டப,-# பாகறி ேத+மி
ப!றா மா%க தட னாயி)

ெச!ற கலா ெச=யா தகLமி’’

(மணிேமகைல, 1 - காைத 60-63)

எ+ அரச ஆைணயி- சமய#ேபா நிற பாBைல. C+ சமயக5

ஒற!ெகா+ தீரா# பைகைம ெகா7Bத ெச=தி தமி0

களி ஆகாேக

காண#ப1கிறன. எ1,-%கா'டாக8 சிலவ!ைற% G+ேவா. ெபௗ,த

மத,தி!2 ைவதீக மத,தி!2 இத பைகைம மணிேமகைல எ) பைழய
 ஆ$,திர கைதயி Gற#ப'1ள-.

ேசாழநா'1# பா #பன ஒவ அனாைத8 சி+வனாகிய ஆ$,திரைன

வள ,-வகிற கால,தி, அIa # பா #பன ெகாைல ேவவியாகிய யாக

ெச=ய, ெதாடகி அத ெபா'1# பN ஒைற% ெகா71 வ- க'Bைவ,தன .
ெபௗ,த த ம,ைத% ேக'1# பழகிய ஆ$,திர ஆநியாயமாக ஒ பN

ெகால#ப1வைத, த1%க எ7ணி ஒவ அறியாம அ#பNைவ அவி0,-

54

அைத% கா'B!2 ஓ'Bவி'டா. பிற2, உ7ைமயறித பா #பன இவைன
ஒ+,தன . வள #$, தைத? இவைன, -ர,தி வி'டா. ஆ$,திர

பி8ைசேய!+ உ7ண ேநாி'ட-. அவ Kதியி பி8ைச%28 ெசறேபா-

பா #பன அைனவ அவன- பி8ைச# பா,திர,தி கைல? ம7ைண?

ெகா'B% ெகா1ைம#ப1,தினா க. பிற2, அவ இ#பா #பன8 ேசாிைய வி'1#

ேபா=வி'டா. [18] இதனா ெபௗ,தாிட ைவதீக# பா #பன%2 இத சமய#

பைகயி கா0#$ ெவளியாகிற-.
------------

[18]. மணிேமகைல: 13 ஆ காைத.

----------

ெகௗசிக எ) ைவதீக# பா #பன காவிாி# Qப'Bன,தி இதேபா-,
ஒ பN த Gாிய ெகா$களா அவ வயி!ைற% 2,தி% கிழி,- வி'ட-. அ#

பா #பன அகித ஆகத# பளியி! ெச+ உதவி ேவ7Bனா. ஆகத

ெகாைலைய? ெகாைல ெச=ேவாைர? ெகாைல ேவவிைய? ெவ+,தவ-

ராக, ெகாைல ேவவி ெச=பவ) அ-ெச=ய உடப1பவ)மாகிய இI

ைவதீக# பா #பன)%2 உதவிெச=ய உடபடாம அவைன, தக
பளியினி+ ெவளிேய அ)#பிவி'டன . [19] இதனா, ைவதீக#

பா #பன%2 ஆகத%2 இத சமய# பைகைம விள2கிற-.
-----------

[19]. மணிேமகைல, 5 ஆ காைத, 32-55
---------

இனி, ெபௗ,த%2 சமண%2 இத சமய# பைக எேலா அறிதேத.
சமண சமய,ைத% க7B%க% A'டலேகசி எ)

ெபௗ,த சமய,ைத% க7B%க நீலேகசி எ)
இ

ைல# ெபௗ,த இய!றிய-,

ைல8 சமண இய!றிய-,

க5 ஒவ சமய,ைத ெயாவ க1ைமயாக, தா%கி% G+ ெச=திக5

இIவி சமய,தா%2 இத சமய# பைகைய, ெதௗ¤வா%2கிறன.
இIவா+, பல

!றா71க5%2 ன , ைவதீக, ெபௗ,த, சமண எ)

மதக5%2 தமி0நா'Bேல நைடெப!ற ேபாரா'ட,தி ைவதீக மத
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பினைட- அழி-ேபா2 நிைலைம எ=தி!+. ைவதீக மத பினைடவத!2%

காரணக இைவயா2:- ைவதீக ெகாைல ேவவிைய8 ெச=-வத- தலாவகாரண. பிராமண பிற#பினா உய ; தா0; பாரா'Bய-, தக ேவத,ைத,
தாக ம'1மறி ம!றவ பB%க%Gடா- எ+ த1,-வத- ம!ெறா

காரண. அறி?, ‘‘Nவ ணதானேம, «Z,திர (நில) தானேம, ேகாதானேம,

மகிஷ தானேம, அMவதானேம, கஜதானேம, பா யாதானேம கனியா தானேம’’
எறிைவ தலான தானகைள# ெப+வதி ைவதீக# பா #பன க7:

க,-மாக இதன . ெபௗ,த சமண ெபா-ம%க5%28 சாMதிரதான,
கவிதான, ம- தயைவகைள% ெகா1,- உதவிய-ேபால ைவதீக#
பா #பன ெச=யவிைல ம!+, இ% கால,திL வடநா'1# பா #பன ம8ச

மாமிச தய ஊ)ண;கைள உ7ப- ேபா+ அ% கால,தி

தமி0நா'Bத பா #பன ஊ)ணைவ உ71வதன . இ%காரணகளா,
தமி0 ம%களிைடேய ைவதீக# பா #பன மத, ெபௗ,த சமண மதகைள#ேபா+

ெசவா%2# ெபறாம 2ற, ெதாடகிவி'ட-. ெபா-ம%களி

ஆதர;ெபறாதபBயா இத மத ெபௗ,த சமண மதக5ட ேபாரா'ட வைம
இலாம ேதாவி?!ற-. அெகாவ இெகாவராக8 சில அரச ம'1

ைவதீக ைற#பB யாகக ெச=ததாக8 சக

களி காண#ப1கிறன.

ஆனா, ைவதீக மத ெபா- ம%களா ேபா!ற# ப'டதாக8 சா+க

அ

களி காண#படவிைல.

ைவதீக மத ெசவா%கிலாம பினைட- ேபாக, ெபௗ,த சமண

ெசவா%2# ெப!+8 சிறதிதன. இைவ ெசவா%2# ெப!றத!2% காரணக

இைவயா2. இIவி சமய, தைலவ க. ைவதீக மத,தவ கைள# ேபா+

இலற,தி இலாம -றவிகளாக இதன . பிராமண கைள#ேபா+

ேகாதான Qதான Nவ ணதான தய தானகைள# ெபறாம

உண;தான,ைதம'1 சிறிதள; ெப!+வதா க. தக மத% ெகாைககைள

மைற%காம சாதிேபதமிறி எேலா%2 ேபாதி,- வதா க. தக

பளிகளி நா'18 சி+வ க5%2% கவி க!பி,-% ெகா1,தன .

ேநாயாளிக5%2 இலவசமாக ம-ெகா1,- ேநா= தீ ,தன . இவ க

பிற#பினா உய ; தா0; பாரா'டவிைல. ெகாைலைய?, $லாL7பைத?

இவ க  வ- நீ%கியிதா க. இIவித விாித தாராளமான

மன#பாைம? ெகாைக? உைடய ெபௗ,த சமண மதக நா'B
ெசவா%2# ெப!+8 சிற#பைடதிதன.
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ஆனா, இத இர71 மதக5 ஒ!+ைமயாக இ%கவிைல. ெபௗ,த,

சமண வைமயாக# ேபாாி'1 வதன. சிலகால,தி!2 ெபௗ,த மத,தி

ெசவா%2% 2றிவி'ட-. ெபௗ,த மத,தி சில பிாி;க ஏ!ப'1# பிள;ப'1

வைம 2றி% கைடசியி ெசவா%கிழ-வி'ட-. (கி.பி. 8 ஆ

!றா7B

கி.பி. 753 இ) சமண சமய 2வான ேப ெப!ற ஆசாாிய அகளக [20].

காEசீ$ர,தி ெபௗ,த% ேகாவிலாக இத காமா'சி அம ஆலய,தி

ெபௗ,தபி%2க5ட சமயவாத ெச=- அவ கைள ெவறா . ேதாவி?!ற

பி%2க இலைக%28 ெச+வி'டன . இIவா+, பல

!றா71க5%2

ன , தமி0 நா'Bேல ைவதீக ெபௗ,த எ) மதக பினைட-விட8
சமண மத ெசவா%2# ெப!+8 சிற#$!றித-.
---------

20. Ep. Ind. Vol iii, P186, Ep.Rep.1904-05, P.57.
--------------

ெசவா%2# ெப!றித சமணசமய ெந1கால சிற#$டனி%க Bயவிைல.
சிலகாலE ெசற பின 8 சமணசமய,தி ெசவா%2% 2ைறய, ெதாடகி!+.
இத!2% காரண யாெதனி, $திதாக, ேதாறிய ‘இ-’ மத ‘ப%தி’

இய%கதா. இ#$திய ‘இ-’ மத எIவா+ ேதாறிய- எபைத ஆரா=வா.
ப7ைட% கால,திேல, வடநா'Bனி+ சமண, ெபௗ,த, ைவதீக தய

மதக தமி0நா'B!2 வவத!2 னேர, தமிழ ‘திராவிட’ மத,ைத%

ெகா7Bதன எ+ ன % Gறிேனா அேறா? அத, திராவிட மத
எப- க, ெகா!றைவ, சிவ, திமா தய ெத=வகைள வண2

வழிபா1 ஆ2. அ%கால,- ைவதீக# பிராமண த ேவவிகளி ஆ1மா1கைள%
ெகா+வத- ேபாலேவ, அத% கால,-, தமிழ க, ெகா!றைவ தய

ெத=வக5%2 ஆ1 ேகாழிகைள# பயி'1 வணகிவதன .

உயி #பயி1வைத# ெபா+,தவைரயி திராவிட மத ைவதீக மத

ஒ!+ைமெகா7Bதன. ஆனா, அ# ப7ைட% தமிழ ேசேயா மாேயா ஆகிய

சிவ திமா எ) ெத=வக5%2 உயி #ப ெகா1,ததாக, ெதாியவிைல.
அறி? அ%கால,தி ைசவ எ+ ைவணவ எ+ தனி,தனிேய இர71
மதக பிாி;பட; இைல.
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2+கிய ேநா%க 2+கிய ெகாைக? உைடய வடநா'1 ைவதீக மத
ெதனா'B ெசவா%கிறி ஒ-%க#ப'Bத ெத+ ன %

2றி#பி'ேடாமேறா? ஒ-%க#ப'1% கிடத இத மத ெபௗ,த சமண
மதகைள#ேபா+ ெசவா%2#ெபற யற-. ெசவா%2# ெபற

ேவ71மானா இIவிர71 மதகைள? அட%கி ஒ1%கேவ71.

இமதகைள அட%கி ஒ1%க ைவதீக மத,தி!2 ஆ!றL ஆ7ைம? இைல.

ஆ!றL ஆ7ைம? ெபற வழி யா-? ஒேர ஒ வழிதா உ71. அIவழி யா-

எனி: தமிழ வழிப'1 வ திராவிட மத,-ட ைவதீக மத கல- ெகா71

ெபா-ம%களி ஆதரைவ# ெப+வ-தா. இைத8 ெச=ய ைவதீக மத !ப'ட-.

நீாி C0கி உயி இழ%2 த+வாயி%2 ஒவ)%2 ஏேத) ப!+%ேகா1

கிைட%2மாயி அதைன அவ எIவா+ இ+க# ப!றி%ெகாவாேனா, அIவாேற

அழி? த+வாயித ைவதீக மத திராவிட மத,ைத, த வி# பிB,-%

ெகா7ட-. அஃதாவ- ைவதீக மத, திராவிட மத,தி ெத=வகளாகிய க,
ெகா!றைவ, சிவ, திமா தய ெத=வகைள ஏ!+% ெகா7ட-.
ஏ!+%ெகா7டேதா1 நிலாம, திராவிட ைவதீக, ெதாட ைப
உ+தி#ப1,தி%ெகா5 ெபா'1, திராவிட, ெத=வக5%2 ைவதீக,

ெத=வக5%2 $திய ெதாட $கைள? உற;கைள? க!பி,-% ெகா7ட-.

தமி0 க)%28 N#பிரமணிய, கத தலான $-#ெபய கைள8 V'B, வளி
எ) ஒ தமி0 மைனவிேயாBத அ, ெத=வ,தி!2, ெத=வயாைன எ)

ஆாிய ைவதீக# ெப7ெணா,திைய இர7டா மைனவியாக% ெகா1,- ஆாிய,
திராவிட, ெதாட ைப உ+தி#ப1,தி%ெகா7ட-. சிவ எ) திராவிட,

ெத=வ உ,திர எ) ைவதீக, ெத=வ,-ட ெபா,த#ெப!+ இர71
ஒேற எ+ க!பி%க#ப'ட-. ‘சிசன ேதவ ’ எ+ ைவதிக# பா #பனரா

ஆதிகால,தி இழி,-ைர%க#ப'ட சிவக உவ, திராவிட ைவதீக உறவி

பிற2 உய த ெத=வமாக ைவதீக மத,தினா ஏ!+%ெகாள#ப'ட-.

ெகா!றைவைய8 சிவ)ைடய மைனவியா%கிவி'டன . (ஆனா, மைலயாள நா'B
ெகா!றைவைய (காளிைய)8 சிவ)ைடய மைனவியா%க உடபடாம, இ)
சிவ)ைடய தைகயாகேவ கதிவகிறன !) ெகா!றைவ, காளி, - %ைக

இவ கெளலா பா வதியி ெவIேவ+ அசக எ+ க!பி%க#ப'டன.
பா வதி%2 சிவ)%2 ஆ+க மகனாக# பிறதா எ+, ம!+ பல

கைதக5 க!பி%க#ப'டன. மாேயானாகிய திமா எ) திராவிட

ெத=வ,-ட ைவதீக ெத=வகளாகிய விT: Vாிய இைவக ெபா,த#
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ெப!+# $திய ெதாட $க5 கைதக5 க!பி%க#ப'டன. இதிர, சதிர,
பலேதவ, Vாிய தய சில ெத=வக மைற%க#ப'1 மற%க#ப'டன.

விநாயக (பிைளயா ) தய $திய ெத=வக $திதாக# க!பி%க#ப'டன.

இைவக5%2 ஏ!ற ைறயி $தி- $திதாக# $ராணக க!பி,- எ த#ப'டன.
இIவாெறலா திராவிட மத ைவதீகமத ஒேறாெடா+ கல%க#ெப!+
ைவதீக அலாததா= திராவிட அலாததா= இர71 கலதெதா $திய
மதமாக மாறி!+. இIவா+ $திதாக, ேதாறிய மததா ‘இ-’ மத எப-.

இ#$திய ‘இ-’ மத திcெர+ உ7டாகவிைல. இத, ெதாட $க5
கல#$க5 மா+தக5 ஏ!பட8 சில

!றா71க ெசறி%க ேவ71.

இIவா+ $திய உவ அைடத ‘இ-’ மத,தி!2 நா'Bேல சிறி- ெசவா%2
ஏ!பட, ெதாடகிய-. ஏெனறா, ெபெதாைகயினரான திராவிட%

ெகாைக?ைடய தமிழ சி+ ெதாைகயினரான ைவதீக% ெகாைக?ைடய

பிராமண இத# $திய இ- மத,தி ேச திதன . ஆயி) $திய ‘இ-’

மத அதிக8 ெசவா%2# ெபறவிைல. பின , ‘இ-’ மத,தி ப%தி இய%க
ேதாறிய-. இத# ப%தி இய%கதா ‘இ-’ மத,தி!2# $,-யிைர? $திய
ஆ!றைல? ெபE ெசவா%ைக? தத-.

‘ப%தி’ இய%க,ைத ஆதரவாக% ெகா71 ‘இ-’ மத,ைத நிைலநா'ட

நாயமா க5 ஆ0வா க5 ேதாறினா க. இவ க $திய ‘இ-’ மத,ைத
ஆதாி,-# ப%தி இய%க,ைத# பரவ8ெச=தா க. சிவ, அற ெபா இப
K1 எ) நா!ெபாைள? அளி8 ெச=தா எ+, அவேர இ%2 யN

சாம அத வண எ) நாமைறைய? அளி8 ெச=தா எ+, அவேர
நாமைறயி ெபாளாயி%கிறா எ+, அIவாேற திமா, நா2
அறகைள? நா2 மைறகைள? அளி8ெச=தா எ+, அவேர

நாமைறயி ெபாளாயி%கிறா எ+, நாயமா க5 ஆ0வா க5

பாBயி#ப-, திராவிட - ைவதீக% ெகாைகைய ஒேறாெடா+ ெபா,தி#
பிைண,-# $திய இ- மத,தி!2 ஆ%கேத1த! ெகக.

அIவாேற, ‘,தமி  நாமைற? ஆனா க7டா=,’ ‘வடெமாழி?

ெதறமி  மைறக நா2 ஆனவகா7,’ ‘ெசதமிேழா டாாியைன%
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சீாியைன,’ ‘ஆாிய க7டா= தமிழ க7டா=, ‘அ7ணாமைல?ைற? அ7ண
க7டா=,’ ‘அதமிழி இப#பாவிைன அI வடெமாழிைய# ப!ற!றா க

பயிலரக, தரவைணயி பளிெகா5 ேகாவிைன’ எப- தலாக இவ க

Gறிய- இ#$திய திராவிட - ஆாிய ைவதீக மத% கல#பிைன வ!$+,-வத!ேக.
இவ கைள# பிப!றிேய ேச%கிழா தம- ெபாிய $ராண,தி, ‘ேவதெநறி
தைழ,ேதாக மி2ைசவ, -ைறவிளக’ எ+, ‘தாரணிேம! ைசவட

அமைறயி -ைறவிளக’ எ+, ‘ைசவத ைவதீக தைழ,ேதாக’

எ+, ‘அமைற8 ைசவ தைழ#ப’ எ+, ‘ைசவெநறி ைவதிக,தி

தமெநறிெயா1 தைழ#ப’ எ+ ஆகாேக திராவிட ைவதீக மதக

இர7Bைன? இைண,-% Gறி?ளா .

$திதாக, ேதாறிய இ- மத,தி!2# $திய ஆ!றைல% ெகா1,த- ப%தி இய%க
எ+ Gறிேனா. அ-ம'1 அ+, இ- மத,தி!2, -ைணயாக% காபாக,

காளக, பாNபத, மாவிரத தய சமயக ேதாறி வடநா'Bனி+ வ-

ேச தன. இைவ இ- சமய,தி உ'பிாிவாக% ெகாள#ப'1 ‘அக8 சமய’ எ+
ெபய ெகா1%க#ப'டன. இத மதகளி சில நரப ெகா1%2 வழ%க,ைத%

ெகா7Bதன. இத மதகளி உதவியினாL, ‘ப%தி’ இய%க,தி

-ைணயினாL $,-யி ெப!ற இ- மத, சமண சமய,ைத வைமயாக, தா%கி

அதைன K0,த, ெதாடகி!+.

‘இ-’ மத சமண சமய,ைத எIவா+ அழி,த- எபைத அ1,த அ,தியாய,தி
ஆரா=ேவா.
---------------

8. சமணசமய Aறிய வரலா
இ- மத,தி ‘ப%தி’ அல- ‘அ$’ இய%க ேதாறிய பின , இ-மத சமண

மத,ைத எதி %க ஆ!ற ெகா7ட- எ+ Gறிேனா. ப%தி இய%க எIவா+

சமணசமய,தி ெசவா%கிைன அழி%க Bத- எபைத% G+வா. இ8

ெச=திைய அறியேவ71மானா, த ‘0.
0.’
0. அல- ‘ேமா'ச’ எ)
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உய நிைல அைடவத!2 இIவி சமய,தவ ெகா71ள ெகாைகக

இனைவ எபைத அறியேவ71. ஆத, K'1 ெநறிைய# ப!றி இIவி

சமய,தவாி க,- இனெதபைத விள%2வா.

சமண சமய,தவ ெகாைக இ-: அக# ெபமா வி#$ ெவ+#$ அ!றவ .

தமா'1# ப%தி (அ$) ெச=ேவாாிட,- ெச=யாதவாிட,- உவ#$ ெவ+#$

இறி ஒ தைம,தாக இ%கிறா . தைம வணகி, தமா'1# ப%தி

ெச=ேவாாி பாவ $7ணியகைள# ேபா%கி அவ க5%2 K1 ேபறளி#ப-

வி#$ ெவ+#$ அ!றவராகிய அவர- இய$ அ+. ம%க K1ேபறைட?

வழிைய அவ அளி8 ெச=தி%கிறா . அெநறிைய% கைட#பிB, ெதா கி

ய!சி ெச=தா அவரவ K1ேபறைடய% G1. -றவிக5%ேக K1ேபறைடய

B?. இலற,தா மகளி நவிைன ெச=வாராயி, ெத=வ# பிறவி ெப!+8
Nவ %க பதவி ெபற B?ேமயறி K1ேப+ அைடய Bயா- (Nேவதாபர

சமண க5%2# ெப7 மகளி K1ேபறைடய B? எ) ெகாைக உ71.)
சமணசமய

களி Gற#ப'ட யதிதம#பB ஒ கினா -றவிக

ேமா'சமைடய# ெப+வ . அவ க அக% கட; மா'18 சர7

அைடயேவ71. ேமா'ச ெநறி%2, -ைணயாக நி!ப- அறெவா %க

ஒ+தா. இIவற ெவா %க,ைத? தவ,ைத? -ைணயாக# ப!றி%ெகா71

அவரவ தம- ய!சியாேலேய K'1லைக% ைக#ப!றேவ71.
‘‘கறகி உழL கதிேதா+ -ப

பிற2 பிற#பEசி வா0மி - சிறத

பிற#பிற#$ C#$# பிணிகெள) -ப

உ+#$ணர யா)ழ%2 காைல - அற,திறE ேச (-)

யானா ஒவேன யல- என%2 ம!(+)
ஏேனா -ைணயலவ எறறிமி.’’

எ) தி%கலபக8 ெச=?ளா இ% க,ைத நகறியலா. இதனா, அக%
கட; மா'1# ப%தி ெசL,தினா ம'1 K1ேபறைடய Bயா- எப-,

சமணசமய ெநறிைய# பிப!றி ஒ கி இவிைன ய+,- K1ேபறைடய வதி
ய!சி ெச=ய ேவ71 எப- விள2கிறன.

ைசவ ைவணவராகிய ‘இ-’%களி ெகாைக இ-: -றவிக5 இலற,தா,
ெப7 மகளி, ேமா'ச அைடயலா. ‘ப%தி’ ம'1 இதா ேபா-. -ற;
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Q71 தவ ெச=யாமேல ‘ப%தி’ ஒறினாேலேய %தியைடயலா. ‘ப%தியா

%தி எளிதா2.’ சிவெபமா திவB, ‘பர;வா பாவ பறி%2 அB’ எ,தைகய

பாதக ெச=தவராக இதாL, அவ க, கட; மா'1# ப%தி ெச=வாராயி
அவ பாவகைள% கட; நீ%கிவி1வ- ம'1 அறி ேமா'சமாகிய

K'1லக,ைத? ெகா1%கிறா . ஆனா, ப%தி ெச=யேவ71. ப%தி

ெச=யாதவ%2 அவ அ ெச=கிறதிைல. இ-ேவ இ- மத,தி ெகாைக.

இ% க,ைத இ-மத# ெபாியா க ெவளி#பைடயாக% Gறியி%கிறா க.
‘‘திம+ மா வ! நிைன8 சிைத? திகழ ைவ,-

மவிய மன,த ராகி மாநில,- உயி க ெளலா

ெவ;ற% ெகா+ N'Bவி'1 ஈ'Bய விைனயேர)
அவிைன# பயன -=யா அரகமா நக ளாேன.’
(நாலாயிர, திமாைல, 39)

‘மறிெத த ெத7திைர? ம)மாைலவா0,தினா
பறிெத - தீவிைனக ப!ற+த பாைமேய.’
(நாலாயிர, தி8சத வி,த. 74)

‘Jமந விைரமல க -வளற ஆ=- ெகா71
வாமன அB%ெகேற,த மா=த+ விைனகதாேம’
(நாலாயிர திவா=ெமாழி 10, பா'1 9)

‘‘விைனவ இஎ)

ைனக ெவவி#ேபா
Nைனக மல இ'1

நிைனமி ெநBயாேன.’’ (நாலாயிர 5, திவா=ெமாழி, 10)
‘ஓ- ேவதிய னா தி ெவா!றிd

பாத ேம,த# பைற?ந பாவேம.’ (ேதவார - அ#ப )
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‘உைரெச=

வழி ெயா7மல இ'Bட,

திைரக ேபாவ வவிைன தீ #பரா.’ (ேதவார - அ#ப )
‘க8சிளவர வைச,தீ உைம% கா7பவ
அ8சேமா டவிைன யிலேர.’

(ேதவார - சபத )

‘தா0சைட Be உைம% கா7பவ

ஆ0-ய அவிைன யிலேர.’ (ேதவார - சபத )
‘பி7ட அ+#W கா!

அ7ட ஆ^ரைர%
க71 மல Jவ

வி71 விைன ேபாேம.’

(ேதவார - சபத )

இ-ேபா+ ேம!ேகாகைள ஏராளமாக% கா'டலா. விாிவEசி வி1கிேறா.

இதனா ைசவ ைவணவராகிய ‘இ-’%க5%2# ப%தி ஒறினாேலேய ேமா'ச
ெபற இயL எ) ெகாைக உ71 எப- உளைக ெந%கனி என

அறிய#ப1. அறி? இலற,தா %28 Nவ %க பதவி தவிர K1ேப+ கிைடயா-;
-றவற,தா %ேக K1ேப+ உ71 எ) சமண சமய% ெகாைகைய ம+,-,
இலற,தா%2 K1ேப+ உ71 எ) இ-மத% ெகாைகைய,
திஞானசபத வ!$+,தி% Gறி?ளா .

‘பிறவியா வவன ேக1ள ஆதலா! ெபாிய இப,

-றவியா % கல- -ப நீகாெதன, Jகினாேய!

மறவநீ; மா %கேம ந7ணினா=; தீ ,தநீ ம2 ெசனி
அறவனா ஆ^ ெதா -=யலா ைமய ெகா7டEச ெநEேச.’
‘தைத தா=, த)ட ேதாறினா , $,திர , தார எ)
பத நீகாதவ %2 உ=- ேபா%கி என# ப!றினாேய!
ெவத நீறாBயா ஆதியா ேசாதியா ேவதகீத

எைத ஆ^ ெதா - உ=யலா ைமயெகா7டEச ெநEேச’
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(சபத -2 திவா^ .)
இIவா+, -றவற,தா இலற,தா ஆ7பால ெப7 பால கட;

மா'1# ப%தி ம'1 ெச=வாராயி அவ க5%2 ேமா'ச உ71 எ+

இ-மத பைற சா!றிய-. இIவள; எளிய ைறயி யாெதா வ,தமிறி

K'1லக,தி!28 ெசல வழிைய% கா'Bனா அதைன ம%க விபா-

ெதாழிவேரா? $திய இ- மத, ‘ப%தியா ,தி எளிதா2’ எ) எளிய
வழிைய% கா'B8 ெசவா%2# ெப!ற-. எளிய வழிைய% காண#ெப!ற ம%க,
இத!2 மாறாக உள, மைனவி ம%கைள K'1, உலக இபகைள, -றஐ$லகைள? அட%கி% க1தவ $ாி- இவிைன? ெக1,- ஞான

Kரனா= K'1லக,ைத ெவ!றிேயா1 ைக%ெகா5 சமண ேமா'ச வழிைய#
பிப!+வேரா? ஆகேவ, உலக ‘ப%தி’ ெச=- ‘%தி’ ெபற இ-மத,ைத#

பிப!ற, ெதாடகிய-. ஆகேவ இ-மத,தி ப%தி இய%க சமண சமய,தி

ெசவா%ைக# ெபாி- 2ைற,-வி'ட- எ+ -ணி- Gறலா.

ஆனா, இ- மத,தி ப%தி இய%க ஒறினாேலேய சமணசமய தன-  8
ெசவா%ைக? இழ-வி'டதாக% கதேவ7டா, சமணசமய,தி ெசவா%ைக

யழி%க இ-மத,தா ேவ+ ைறகைள? ைகயா7டன . அறெநறி அலாத

மறெநறிகைள?, ெசைம ைற%2 மா+ப'ட ைறகைள?, ெகா1E

ெசயகைள?, V08சிகைள? ெச=தபBயினாேல சமண சமய  வ-

ெசவா%2 இழ-வி'ட-. இத!28 சா+க உளன.

ப%தியி%க இ- மத,தி ேதாறிய பிற2, இ-%களாகிய ைசவ ைவணவ

சமணைர% க1ைமயாக, தா%கினா க. இதனா சமய# பைக ேமேமL

கா0#$% ெகா7ட-. சமண ேம வைச ெமாழிகைள? இழிெசா!கைள?

இ-%க அ 8சைன ெச=தபBயினாேல சமண க5%2 இவ கேம சீ!ற

வவ- இய$தா. ஆகேவ, சமண ைசவ ைவணவ% ேகாயிகைள% கா7ப-,
ைசவ ைவணவ% கட;கைள# ப!றி% ேக'ப- ‘‘பாவ’’ எ+ கதினா க.

இதைன8 சமண ‘‘க71 '1, ேக'1 '1’’ எப .
‘‘நீ!+ ேமனிய ராயினா ேமL!ற

கா!+% ெகாள; நிலா வமண ’’
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எ+ திஞானசபத திவாலவா=# பதிக,தி G+வ- கா7க. இIவா+

சமய#பைக !றி% கா0#$% ெகா7ட-. இத% கால,திதா ைசவ ைவணவ

ஆ0வா க ேதாறி நாெட2 N!+# பிரயாண ெச=- ைசவ ைவணவ

சமய,-%2 ஆ%கேதட யறா க. அவரவ சமய,ைத அவரவ பிரசார

ெச=வ- தவற+. ஆனா, ம!றவ சமய,ைத% 2ைற G+வ- ம!ற8

சமய,தவ%2 இைடd+க5 -பக5 உ7டா%2வ- கலக,-%2
பைகைம%2 காரணமா2. ஆகேவ சமய# ேபாரா'டக5 கலகக5

நைடெப!றன. இத8 சமய# ேபாரா'ட ரமாக நைடெப!ற கால கி.பி. 7,8,9
ஆ

!றா71களா2.

ேதவார# பாடெப!ற தி#பதிகளி சாி,திர,ைத ஆரா=- பா ,தா

அ#பதிகளி அ%கால,தி ெபௗ,த சமண 2Bயிதைத? ெபௗ,த சமண#
பளிக5 அகிதைத? அறியலா. அ%ேகாயிக பி!கால,தி அழி-

மைற-வி'டன.
கி.பி. 7,8,9 ஆ

!றா71களி சமய#ேபா தமி0 நா'B ரமாக

நைடெப!ற- எ+ Gறிேனா. அத8 சமய# ேபா %கியமாக C+ மதகளி

நிக0த-. ‘‘இ-’’ மத,-%2 சமணசமய,-%2, இ- மத,-%2 ெபௗ,த

மத,-%2, ெபௗ,த சமய,-%2 சமண சமய,-%2 ஆக ைன# ேபா ஆக

நைடெப!ற-. இ-%க சமணைர? ெபௗ,தைர? தா%கினா க. சமண

இ-%கைள? ெபௗ,த கைள? தா%கினா க. ெபௗ,த இ-%கைள?

சமண கைள? தா%கினா க. இIவா+ ஒேர கால,தி ைன#ேபா நடத-.

இத# ேபாாி இ- மத ெபௗ,த மத,ைத எIவா+ அழி,த- எபைத எம‘‘ெபௗ,த தமி ’’ எ)

 Gறியி%கிேறா. இ2 ‘‘இ-’’ மத சமண

மத,ைத எIவா+ அழி,த- எபைத ஆரா=ேவா.

இத8 சமய#ேபா நடத கால,திேல இ-மத ைசவ ைவணவ இர71
எ) இர71 பிாி;கைள% ெகா7Bத ேபாதிL, பி!கால,தி

ஏ!ப'ட-ேபா ெபாிய பிள; ஏ!ப'18 ைசவ ைவணவ#ேபா நிக0த- ேபால

அலாம இர71 மதக5 ஒ!+ைமயாக இ- சமணசமய,ைத? ெபௗ,த
மத,ைத? க1ைமயாக, தா%கின. (பி!கால,தி ரமாக நடத ைசவ

ைவணவ# ேபாரா'ட, ெபௗ,த சமண சமயக ெபாி- ஒ1கி#ேபான

கால,தி நடத-.)
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சமணசமய பலவித,தி தா%க#ப'ட-. ெகா1ைம#ப1,த, க ேவ!+த,
ெகாைல ெச=த, கலக விைளவி,த, நில$லகைள% கவ த தய ெசயக

நிக0தவைர% கா7கிேறா. இIவா+ இ-%க சமண மத,ைத அழி,த ெச=திக

பல உள. இவ!ைற8 ைசவ ைவணவ
‘‘ெவெபா.
ெவெபா. சமண

களி ஆகாேக காணலா.

'ட விதியி சா%கிய க நிபா

ெபா+#பாி யனகேபசி# ேபாவேத ேநாயதாகி%

2றி#ெபன% கைட?மாகி G1ேம தைலைய ஆேக

அபேத க:ம4 க'டா6 அரகமா நகளாேன!’’

எ) ெதா7டரB#ெபாB ஆ0வாாி தி#பாட, அ%கால,-8 சமய#ேபா

எIவள; தி - கா0#$% ெகா7Bத- எபைத விள%2கிற-.

திஞானசபத ம-ைரயிேல எ'1 ஆயிர சமணைர% க ேவ!றினா எ+
ைசவசமய

களாகிய ெபாிய $ராண, திவிைளயாட! $ராண, த%கயாக#

பரணி தய

க G+வ-, இவ!ைற நிைன;ப1,த ம-ைர# ெபா!றாமைர%

2ள,- ம7டப,தி Nவாி சமணைர% க ேவ!+ கா'சிைய8 சி,திர தீ'B

ைவ,தி#ப-, ம-ைர% ேகாவி நைடெப!+ வ உ!சவகளி ஐ-நா

க ேவ!+ உ!சவ ஆ71ேதா+ நைடெப!+ வவ- இைவ நைடெப!றத!2
தைமயான சா+களா2.

காEசி$ர,-%க1,த திேவா,JாிL இ-ேபாற கலக நடதி%கிற-.

அIaாி ஒ ைசவ பைன மரகைள ந'1வள %க, அமரக வள - ஆ7

பைனயாயி%க, அகித சமண அைத%க71 ‘இIவா7பைனக ெப7பைன
ஆ2ேமா?’ எ+ ேக'டாரா. ம-ைர%28 ெச+ வத ஞானசபத இIa%2

வதேபா- இத8 ைசவ , ஆ7பைனகைள# ெப7 பைனகளாக8 ெச=யேவ71

எ+ ேவ7B%ெகா7டன . அத!2 இணகி ஞானசபத பதிகபாBனா

எ+, ெபா - விBத;ட அ# பைனமரக ஆணாக இதைவ ெப7
பைனகளாக மாறி# பனகா=கைள% கா=,தன எ+, இைத% க7ட சமண அத
ஊைரவி'1 ‘ஓB’ வி'டன எ+, ெபாிய$ராண G+கிற-. இத!28 சாறாக
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அத, திேவா,J 8 சிவ ேகாயி சமணைர% க ேவ!+த ேபாற சி!ப

உவகைள அைம,- ைவ,தி%கிறா க. இIவித% கலக க ேவ!+தL

அIaாி நிகழாமதா, இIவிதமான சி!பக அ2 அைம%க ேவ7Bய
காரணமிைல. திேவா,J % கலக க ேவ!+தL, ஞானசபத

ம-ைர%28 ெச+ அ28 சமணைர ெவற பின நிக0தைவ.

இ-ேபாற ம!ெறா கலக, ேசாழ நா'Bேல பைழயாைற எ) இட,திேல

அ#ப Nவாமிக ெசறேபா- நைடெப!றதாக, தி,ெதா7ட $ராண,தி

ேச%கிழா G+கிறா . சமண , பைழயாைற வடதளியி இத சிவ ேகாயிைல%
ைக#ப!றியிதன . இதைனயறித அ#ப Nவாமிக, அ%ேகாயிைல மீ71
ைசவ% ேகாயிலா%க எ7ணினா . அ%ேகாயி இ%2 சிவெபமா

தி;வ,ைத% க71 வணகாம உண;ெகாளமா'ேட எ+ V5ைர,உண;ெகாளாம இதா . அ#ேபா- சிவெபமா, அரச)ைடய கனவிேல

ேதாறி8 சமணைர ஆழி%2பB க'டைளயி'டாரா. அரச யாைனகைள8

சமண ேம ஏவி அவ கைள% ெகாறா.

அ#ப சபத கால,-%28 ச!+ ன , திவா^ாிL இ,தைகய ைசவ சமண கலக ஏ!ப'18 சமண -$+,த#ப'1, -ர,த#ப'டேதா1,
அவைடய நிலக5, மடக5, பளிக5, பாழிக5ம அழி%க#ப'டன.

இத8 ெச=திைய? ெபாிய $ராண G+கிற-.

இ#ேபா- திவா^ , தி%2ள மிக# ெபாியதாக; பதிென'1 ஏ%க

நில#பர#ைப% ெகா7டதாக; இ%கிற-. இ,-ைண# ெபாிய 2ள தமி0

நா'Bேல ேவ+ எ2 கிைடயா- எ+ Gற#ப1கிற-. ஆனா, த7BயBக

நாயனா எ) ைசவ அBயா இத கால,திேல - அத% கால,தி திவா^ாி

சமண ெசவா%2ட) ஆதி%க,-ட) வா0திதன -; இத% 2ள மிக8

சிறியதாக இத-. அத8 சி+ 2ள,தி நா2 கைரகளிL சமண

சமய,தவைடய நிலக5 மடக5, பளிக5 பாழிக5 இதன.
அ#ேபா-, அத8 சிறிய 2ள,ைத# ெபாிய 2ளமாக, ேதா7டேவ71ெம+

த7BயBக எ) ைசவ நாயனா ய!சி ெச=தா . இத8 ெச=திைய#

ெபாிய$ராண G+கிற-.
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‘‘ெசக7 விைடயா தி%ேகாயி

2டபா தீ ,த% 2ள,தி பா2

எ2 அமண பாழிகளா=

இடதா# Aைறபா ெட6 தலா#

அக நிைலைம தைன,த7B

யBக அறிேத ஆதரவா

இ2 நானி% 2ளெபக%

கல ேவ71 எெற தா .’’ [21]

--------

[21]. தி,ெதா7ட $ராண - த7BயBக $ராண.
2ளேமா மிக8 சிறிய-. 2ள,தி கைரகளிேல சமணைடய நிலக5

க'Bடக5 உளன. 2ள,ைத# ெபாியதாக, ேதா7ட ேவ71மானா,

2ள%கைரைய8 V0தித சமணைடய நிலகைள? க'Bடகைள?
இB,-, தக %கேவ71. த7BயBக, சமணைடய நிலகைள?

க'Bடகைள? விைல ெகா1,- வாகியபிற2 2ள,ைத# ெபாியதாக,

ேதா7டவிைல. 2ள,ைத# ெபாியதாக, ேதா71கிறா . அ#ேபா- சமண , தக

நிலக5 க'Bடக5 ேதா7ட#ப'1 இB%க#ப1வைத# பா ,-% ெகா71

Nமா இ#பா களா? அவ க த1%கிறா க; வழ%கேபால% கலக ஏ!ப1கிற-.

ேச%கிழா வா%2#பB, ‘‘த7BயBகளா அமண கல%க விைளத-’’ கல%க

ம'1 நிகழவிைல; கலக நடத-. ஏெனறா, சிவெபமா அரச கனவி
ேதாறி8 சமணைர அழி%க8 ெசாகிறா . அரச, சமணைர ஊைரவி'18 -ர,திய
பின , அவ க5ைடய க'Bடகைள? நிலகைள? அழி,-# பறி,- அத8

சிறிய 2ள,ைத இ#ேபா-ள ெபாிய 2ளமாக, ேதா7Bனா. இதைன#
ெபாிய$ராண இIவா+ G+கிற-.
‘‘அன வ7ண ஆ^ாி

அமண கல%க க7டவ தா

ெசான வ7ண ேம அவைர
ப

ஓட, ெதாட - -ரதத!பி
 பாழி பளிகH

பறி 3 AளDI< கைரப.

மன னவ) மனமகி0-
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வ- ெதா7ட அBபணிதா.’’ [22]

[22]. தி,ெதா7ட $ராண - த7BயBக, 27.
இIவாெறலா சமண கைள% க ேவ!+த, யாைனகளா மிதி#பி,த,
ஊைரவி'1, -ர,-த, நில$லகைள% கவ த தய கலகக5

ெகா1ைமக5 ச8சர;க5 ேபாரா'டாக5 நிக0-வதன. சமய#ேபா -

இைல, சமய ெவறி - எலா நா'BL ெப தீ2 ெச=-ள-.

கிறி,-வ கைள உேராம க ெச=த ெகா1ைமக5, M- கிறிM-வ மத#
ேபா க5, ெச=-ள -பக5 ெகா1ைமக5 ெசா Bயா. இIவாேற,
நம- நா'BL சமய ெவறிய க நிக0,திய ெகா1E ெசயக கண%கில.

இIவாெறலா -பக5 ெகா1ைமக5 நிக0தபBயி னாேல நாளைடவி,
சமணசமய ெசவா%கிழ- நிைல 2றிய-. -பகைள# ெபா+%க Bயாத

சமண களி ெப பாைமேயா மத மாறினா க. அஃதாவ- சமண சமய,ைத

வி'18 ைசவ களாக; ைவணவ களாக; மாறிவி'டா க.

ைசவ ைவணவராகிய இ-%க எலா# பழிைய? சமண ேம Nம,தினா க
எப-, ‘‘ேபா பழிெயலா அமண தைலேயாேட’’ எ) பழெமாழியினா

அறியலா. ைவணவராகிய திவா=ெமாழி விள%க உைரகார , இத# பழெமாழிைய
விள%க ஒ கைத எ -கிறா . அத% கைத இ-:

‘‘ஒ கள ஒ பிராமண% கிஹக,திேல கனமிட, அ- ஈர8Nவராைகயாேல
இ,தி%ெகா71 மாி%க, அIவளவி அவ ப-%க வ- பிராமணைன#
பழிதரேவ:ெமன, இர71 திற,தா ராஜாவி பாேடேபாக, அத ராஜா;

அவிேவகியா= C %க)மாைகயாேல, ‘#ராfமணா! நீாீர8Nவைர ைவ%ைகயாேல
யேறா அவ மாி,தா. ஆைகயாேல நீ பழி ெகா1%கேவ:’ என, அவ

‘என%2, ெதாியா-. Nவைர ைவ,த Gயாைள% ேக'கேவ:’ என, அவைன

அைழ,-, ‘நீயேறா ஈர8Nவ ைவ,தா=; நீ பழி ெகா1%கேவ:’ என, அவ)

‘த7ணீைர வி1கிறவ ேபாரவி'டா; எனா! ெச=யவாவ- எ?’ என,
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அவைள அைழ,-% ேக'க, அவ5 ‘2சவ ெபபாைனைய, ததா;

அதனாேல நீ ஏறி!+’ என, அவைன அைழ,-% ேக'க, அவ) ‘எனா
வதத+; ஒ ேவMைய ேபாகவர, திாிதா; அவைள# பா %கேவ பாைன

ெப,த-’ என, அவைளயைழ,-% ேக'க, அவ5 ‘எனா அ+; வ7ணா

$டைவ தராைமயாேல ேபாகவர, திாிேத’ என, அவைன யைழ,-% ேக'க,
அவ) ‘எனா அ+; -ைறயி கேல ஓரமண வதிதா; அவ

ேபாகவி'1, த#பேவ7Bயதாயி!+’ என, அத அமணைன, ேதB#பிB,-%

ெகா71 வ-, ‘நீயேறா இ,தைன? ெச=தா=; நீ பழிெகா1%க ேவ:’ என,

அவ) ெமௗனியாைகயாேல ேபசாதி%க என, ‘உ7ைம%2,தரமிைல
எறி%கிறா; இவேன எலா ெச=தா’ எ+ ராஜா அவ தைலைய
யாிதா.’’

இ- க'1% கைதேய, ஆனாL, ம!ற8 சமய,தா சமண ேம பழி Nம,தினா க
எபத!2 இ- ஓ உதாரண ஆ2. ேசாழைடய தைலநகரமாகிய உைறd

ம7மாாி ெப=- அழி-ேபானேபா-, அதைன8 சமண தம- மதிர ச%தியினா
அழி,தா க எ+ அவ கமீ- பழி Nம,தியைத? ம!+ அபவாதகைள?
இ

 ம!ேறா இட,தி கா7க.

Nமா ஐ

+ ஆ71க5%2 ேன ெசEசி வ'டார,தி நைடெப!ற ஒ

ெச=திைய% Gறி இதைன B#ேபா. கி.பி. 1478 இ ெசEசி# பிரேதச,ைத

அரசா7டவ ெவகடபதி நாயக எபவ. இவ)%2, ‘-மா கிTண#ப
நாயக’ எ) ெபய உ71. இவ விஜயநகர மன%2 உ'ப'ட ெதL2
இன,தவ. இவ, உய த 2ல,தவரான ஒIெவா இன,திL ஒIெவா
மைனவிைய மண%கேவ71 எ+ எ7ண ெகா71, த உய த
2ல,தவரான பிராமண கைள அைழ,-, தன%2 ஒ பிராமண# ெப7ைண

மைனவியாக, தரேவ71 எ+ ேக'டா. தகைள விட, தா0த

இன,தவனாகிய இவ)%2# ெப7 ெகா1%க# பிராமண இைசயவிைல.

ம+,-%Gற; Bயவிைல. ஏெனறா இவ நியாய அநியாய அறியாத

C %க. ஆகேவ, பிராமண க இத, த ம சகட,தி-

த#பி,-%ெகாள;, சமண கைள8 சகட,-%2ளா%கி விட; ேயாசைன
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ெச=-, அரசனிட ெச+, ‘‘சமண க பிராமண கைளவிட உய த இன எ+
ெசா%ெகாகிறா க. ஆகேவ, த அவ க ெப7 ெகா1,தா பிற2

எக இன,தி ெப7 ெகா1%கிேறா,’’ எ+ Gறினா க. அரச சமணைர

அைழ,-, தன%2 ஒ,திைய மைனவியாக% ெகா1%கேவ71 எ+ ேக'டா.
தா0த இன,தானாகிய இவ)%28 சமண ெப7 ெகா1%க விபவிைல.

ஆனா, C %கனாகிய இவனிட ம+,-% Gறினா -ப ெச=வா எ+

அEசினா க. கைடசியாக அவ க ஒ+ ேச - ஒ B;%2 வதா க.
சமண# பிர$ ஒவாி K'ைட% 2றி#பி'1 அத K'1%2% 2றி#பி'ட ஒ
நாளி அரச வதா ெப7ைண மண ெச=-ெகா71 ேபாகலா எ+

ெதாிவி,தா க. அரச) அIவாேற பாிவாரக5ட அத K'B!2% 2றி#பி'ட

நாளி வதா. ஆனா, அவ க7டெதன? அIK'B ஒவ இல .

கயாண# பத ம'1 இத-. பத ஒ கா ஒ ெப'ைட நா=
க'ட#ப'Bத-!

ெப7 ெகா1#பதாக, ெதாிவி,த சமண# பிர$ அத ஊைரவி'1 ேவ+ நா'B!2#
ேபா=வி'டா . ெசEசி மன தைன8 சமண அவமான#ப1,தியைத% க71

ேகாப அைடதா. சமணைர% ெகாL பB க'டைளயி'டா. ேசவக ெசEசி

நா'Bேத சமணைர% ெகாறன . இைத8 Nமதா தைலப,- எ+

G+வா க. இத அநியாய,ைத% க7ட சமண பல ேவ+ நா'B!2

ஓBவி'டா க. பல Qgைல அ+,-# ேபா'18 ைசவசமய,தி ேச - விQதி

Qசி%ெகா7டா க; (இவ க நீ+Qசி ேவளாள எ+ Gற#ப'டன .) ெப7
ெகா1#பதாக8 ெசா ேவ+ நா'B!28 ெசற சமண# பிர$வி சததியா
இ#ேபா- ைசவசமய,தவராகேவ இ%கிறா க.

இத அரச கால,தி ெசEசி%2 அகி உள ேவ\ எ) ஊாி

Kரேசனாசாாியா எ) ெபயள சமண இதா . அவ அIa % 2ள,தி

சமண சபிரதாய#பB அ)Tடான ெச=-ெகா7Bதா . இதைன% க7ட அரச

ேசவக அவைர# பிB,-%ெகா71 ேபா= அரசனிட வி'டா க.

அ8சமய அரச)%2 ஒ 2ழைத பிறதிதபBயா அவ மகி08சிேயா-

Bதா. ஆகேவ, அவைர% ெகாலாம வி1தைல ெச=- வி'டா. தமதைலேபாவ- உ+திெய+ நபியித Kரேசனாசாாியா வி1தைல

ெச=ய#ப'டேபா- ம+பிற#$# பிறதவ ேபாலானா . அவ ேநேர ைமVாிLள
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சிரவணெபௗெகாள எ) இட,தி உள சமண மட,தி!28 ெச+ அ28
சமண சமய

கைள ந2 ஓதினா .

ெசEசி அரச அநா'18 சமண தைலைய ெவ'Bய கால,தி, ேவ+

நா1க5%2, த#பி# ேபா=வி'ட சமண களி காேகய உைடயா எபவ

ஒவ . இவ தி7Bவன,-%க1,த தாய> எ) ஊைர8 ேச தவ . இவ

உைடயா பாைளய 2+நில மனாிட அைட%கல $2தா . 2+நில மன

இவ%2 நில$லக அளி,- ஆதாி,தா . உைடயா பாைளய,தி தகியித

காேகய உைடயா , சிலகால கழி,- ைமVாி உள சிரவண ெபௗெகாள

மட,-%28 ெச+ அகித Kரேசனாசாாியாைர அ¬ழ,-% ெகா71 ெசEசி%2
வ- அ2 மத மாறியித பைழய சமண கைள மீ71 சமண மத,தி
ேச #பி,தா . Kரேசனாசாாியா , சமண ைற#பB அவ க5%2# Qg

அணிவி,-, தீ%ைக ெகா1,-8 சமண ஆ%கினா .

காேகய உைடயா பரபைரயின இ+ தாய>ாி இ%கிறன . ெசEசி#

ப2தியி மைற- ேபான சமண மத,ைத மீ71 $-#பி,தவாி

பரபைரயினராைகயா, இவ க5%2 இ2ள சமண , திமண தய

காலகளி த மாியாைத ெச=- வகிறன .

இIவாெறலா சமண ப!பல கால,தி ப!பல -பகைள அைடதா க.

ஆனா, ெபௗ,த மத தமி0 நா'B அBேயா1 அழி- வி'ட-ேபால8 சமண மத

 வ- மைற- விடவிைல. சமண தமி0 நா'B இ+ சி+
ெதாைகயினராக இ- வகிறா க.

சமய#ேபா க1ைமயாக நடத கால,திL சமணசமய 2றிய கால,திL

சமணாி! ெபபாேலா ‘‘இ-’’ மத,தி ேச - ைசவராக; ைவணவராக;
மத மாறிவி'டன . இIவா+ இ- மத,தி $2த சமண வாளா

ெவ+ைகேயா1 வ-விடவிைல. ைசவ ைவணவராக மாறிய சமண த சமண

சமய ஒ %ககைள? ெகாைககைள? இ- மத,தி $2,தி வி'டா .

ஏ!ெகனேவ, திராவிட ைவதீக மதகளி ெகாைகக கல%க# ெப!+# $திய

உவைடத இ- மத,தி இ) $தியதாக8 சமண% ெகாைகக5 கல%க,
ெதாடகின. இதேனா1 நிறபாBைல. இ%கால,திேலேய தமி0நா'Bத

ெபௗ,த மத,தின இ- மத,ேதா1 ேசர, ெதாடகி அவ க5 த சமய%

ெகாைககளி! சிலவ!ைற# $திய இ- சமய,-ட ேச ,- வி'டா க. [23]
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இIவா+, இ- மத,தி $திய $திய ெகாைகக கல%க#ெப!+ இ-மத

பலவா+ மா+த அைட- ெகா7Bத-. சமண ைசவ ைவணவராகி இ-

மத,தி $2,திய சமணசமய% ெகாைககைள ‘இ- மத,தி சமண சமய%
ெகாைகக’ எ) அதிகார,தி கா7க.

-------------

[23]. இ8ெச=திைய இ

கா7க.

லாசிாிய எ தி?ள ‘ெபௗ,த தமி ’ எ)

!

-----------இ+, தமி0நா'B சில இடகளி ‘நீ+QN ேவளாள ’ எேபா உளன .
இவ $ சமணராக இ- பின 8 ைசவராக மாறியவ . இவ நீறணி-

சிவைன வழிப1கிறனராயி) இரவி உ7ணாதி,த தய சமணசமய

ஒ %க கைள? ஒ கி வகிறன . இராமநாத$ர மாவ'ட,தி ‘மEN$,J
ெச'Bக’ எ+ ஒ வ2#பா உள . இவ க இ#ேபா- ைசவ க. ஆனா,

ெவளி%கிழைம ேதா+, இைளயா2B சிவ ேகாவிL%2 ெவளிேய?ள

‘அமணசாமி’ைய, ெதா - வகிறன . இத அமணசாமி இவ களி 2ல ெத=வ

எ+ ெசாLகிறன . இ#ேபா- ைசவராக உளவ களி ெப ப2திேயா

ப7ைட% கால,தி சமணராக இதவ கேள எபத!2# ேபாதிய சா+க பல
உள.

------------------9. இ/ மததி# சமண3 ெகாைகக
சமணசமய% ெகாைககளி சில இ#ேபா- இ- மத,தி [24] காண#ப1கிறன.
சமணசமய% ெகாைகக இர71 வழியாக இ- மத,தி ேச தி%க ேவ71.
இ-மத ேமேலாகி8 சமணசமய 2றியேபா-, சமண க இ-மத,ைத

ேம!ெகா71 இ-%களாக மாறியேபாதிL, தா $ ேம!ெகா7Bத சமண

சமய% ெகாைககைள? விடாம ஒ கி வத- ஒ+. சமணசமய,ைத அழி,த

இ-மத, சமண சமய,தி சிறத ெகாைகக சிலவ!ைற, த ெகாைகயாக
ஏ!+%ெகா7ட- ம!ெறா+. இIவா+ இர71 வழிகளி, சமணசமய%
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ெகாைகக இ-மத,தி கல- வி'டன. இ- மத,தி காண#ப1கிற

சமணசமய% ெகாைககைள ஆரா=ேவா.
----------

[24]. இ-மத எ+ இ2% G+வ- ைசவைவணவ மதகைள.

---------

ஊ உ7ணாைம: இத% ெகாைகைய இ- மத சமணசமய,தினிடமிெப!+%ெகா7ட-. ப7ைட% கால,தி தமிழ , க ெகா!றைவ தய

ெத=வக5%2 ஆ1 ேகாழி தயவ!ைற# பயி'1 வணகியேதா1, ஊ

உணைவ? உ'ெகா71வதன . இத!28 சக

கேள சாறா2. ஆாிய

(பா #பன) ப7ைட%கால,தி இதிர, வண தய ெத=வக5%2 ஆ1
மா1 2திைர தயவ!ைற% ெகா+ பயி'1வதேதா1 $லாLணைவ# $சி,வதன . ஆாிய#பா #பன ாிஷிக5%2 வி-ெச=? ேபா-, சிரா,த

ெச=?ேபா- க+%2'B, ஆ1, மா, ய, உ1$ தய பிராணிகளி
மாமிச,ைத8 சைம,- உ7டன . எ,தைன வைக மாமிச உணைவ8

சைம%கிறா கேளா அ,தைன உய வாக மதி%க#ப'ட- அவ க5ைடய வி-.

இத!2 அவ க5ைடய ேவத இதிகாச தய

கேள சாறா2. இ%

கால,திL வடநா'1# பா #பன மீ மாமிச தய $லா உணைவ

உ71வவ- க7G1. சமணசமய நம- நா'Bேல பரவி8 ெசவா%கைடதித

ேபா- அ- ஊ உண¢பைத, த1,- வத-. ஊ உ7பவ பிராணிகைள%
ெகாகிறவ இழிதவ எ+, மீபிB,த ேவ'ைடயா1த தய

ெகாைல, ெதாழி ெச=ேவா இழிபிற#பின எ+ சமணசமய Gறி!+.
‘‘வில%கி மா%ெகா+ ெவ7ணிண, தBவிளிப1,த
பனா க5, ப1கட பரதவ தலா
எைலநீகிய இழிெதாழி இழி2ல ஒவி,

நல ெதா2ல ெப+தL, நரபதி! அாிேத.’’
எ+ சமண

லாகிய சிதாமணி G+கிற-. இ-%க த ெத=வக5%2

ஆ1மா1கைள# பயி1வைத? யாககளி உயி %ெகாைல ெச=வைத? சமண
வைமயாக% க7B,- வதன . ைவதீகராகிய ாிஷிக (பிராணிகளி

உயிைர%ெகா+) யாக ெச=தேபா- அைத அர%க க அழி,-வதா க எ+
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இதிகாச $ராணகளி Gற#ப1கிறதலவா? இத உ7ைம% க,- யாெதனி,

ஆாிய#பா #பன யாக,திேபரா பிராணிகைள% ெகாைல ெச=-வதைத

அர%க க [25] அஃதாவ- சமண சமய,தவ த1,-வதா க எபேத. சமண
சமய,தவைடய ெகாைக நாெட2 பரவி8 ெசவா%கைடத ேபா-, இ-

மத,தவ இ% ெகாைகைய, தம- ெகாைகயாக ஏ!+%ெகாள

ேவ7Bயதாயி!+. ம!+ பி!கால,திேல இ-மத ெசவா%கைட-

சமணசமய பினைடத கால,தி, சமண க ஏராளமாக இ- சமய,தி ேச -

மத மாறியேபா-, தம- ஊ)7ணா% ெகாைகைய விடாம இ- மத,தி

$2,திவி'டன . இIவா+ இர71 வித,தி சமணாி இ% ெகாைக இ-

மத,தி ேச - வி'ட-.
-----------

[25]. இ-%களா அர%க எ+ Gற#ப1ேவா , சமண

எ+ Gற#ப1கிறன .

களி வி,தியாதர

ெபௗ,த க5 ஊ)7ணா% ெகாைக?ைடயவ . ஆனா, அவ க

ெகாலாைமைய ம'1 வ!$+,தி% Gறி ஊ)7ணாைமைய அதிகமாக

வ!$+,தா- வி'டன . சமணேரா ெகாலாைம, ஊ உ7ணாைம ஆகிய
இர7ைட? வ!$+,தியேதா1, இவ!ைற, தம- மத,தி தைமயான

ெகாைகயாக; ெகா7டன . ஆதலா, சமண களாேலேய இத% ெகாைக நமநா'B அதிகமாக# பரவி!+ எ+ கதலா.

ஊ உண; அலாத ‘‘கா=கறி’’ உண;%2 இ#ேபா- ைசவ உண; எ+ ெபய

Gற#ப1கிற-. சமண சமய ெசவா%2!றித ப7ைட%கால,திேல ‘‘மர%கறி’’

உண;%2 ஆகத உண; எ+ ெபய வழகியதாக, ெதாிகிற-.

இலைகயிLள தமிழ க ‘‘கா=கறி’’ உணைவ இ#ேபா- ஆரத உண; எ+

வழகி வகிறனரா [26]. ஆரத உண; எப- ஆகத உண; எபத திாி$.

---------

[26]. b$ராண;

க, ப%க 32.

தீபாவ: இ- சமணாிடமி- இ-%க ெப!+%ெகா7ட ப7Bைக. கைடசி,
தீ ,தகரரான வ ,தமான மகாKர , பாவா$ாி நகர,திேல அIa அரச)ைடய
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அர7மைனயிேல தகியிதேபா-, அ2% 2 மியித ம%க5%2 அற;ைர

ெச=தளினா . இர;  வ- நைடெப!ற இத8 ெசா!ெபாழி;

விBய!காைலயி Bவைடத-. ைவகைற#ெபா - ஆனபBயினாேல,

ெசா!ெபாழிைவ% ேக'1%ெகா7Bத ம%க அைனவ த,த இல
ெசலாம அவரவ இத இட,திேலேய உறகிவி'டன . வ ,தமான

மகாKர, தா அம தித ஆசன,திதபBேய K1ேபறைடதா .
ெபா -விB- எேலா விழி,ெத - பா ,தேபா-, மகாKர K1

ேபறைடதி#பைத# க71 அரச)%2 அறிவி,தன . அIவரச ம!ற அரச கைள

வரவைழ,- அவ கேளா1 ேயாசைன ெச=-, உலக,தி!2 ஞானெவாளியாக,

திக0த மகாKரைர ம%க நிைன;G - வழிப1ெபா'1, அவ K1ெப!ற

நாளி K1ேதா+ விள%2கைள ஏ!றிைவ,- விழா% ெக7டா1பB ஏ!பா1

ெச=தா. அ-த இத விழா தீபாவ எ) ெபயரா ெகா7டாட#ப1கிற-.
(தீப = விள%2. ஆவ = வாிைச) மகாKர விBய!காைலயி K1

ேபறைடதபBயா, தீபாவ விBய!காைலயி ெகா7டாட# ப1கிற-. நீராBய

பின திவிள%ேக!றி, தீபாவ# ப7Bைக ெகா7டா1வ- வழ%கமாக
இ%கிறதேறா?

சமணசமய K08சியைடத பிற2, சமண க ெபவாாியாக இ-மத,தி

ேச தன . ேச த பிற2 அவ க, தா வழ%கமாக% ெகா7டாBவத

தீபாவைய விடாம ெதாட - ெகா7டாB வதன . இத வழ%க,ைத

நீ%கBயாத இ-%க, இைத, தா, ஏ!+%ெகாள ேவ7Bயதாயி!+.
ஆனா, ெபா,தம!ற $ராண% கைதைய% க!பி,-%ெகா7டா க. திமா
நரகாNரைன% ெகாறா எ+, அவ இறதநாைள% ெகா7டா1வ-தா

தீபாவ# ப7Bைக எ+ Gற#ப1 $ராண% கைத ெபா,தமான- அ+.
அறி?, இரவி ேபா $ாிவ- ப7ைட%கால,- இதிய# ேபா Kர களி
ைற? அ+. Vாிய மைறத உடேன ேபாைர நி+,தி, ம+நா Vாிய

$ற#ப'டபிற2தா ேபாைர, ெதாட2வ- ப7ைட%கால,-# ேபா Kர க
நைடைறயி ெகா7Bத வழ%க. சமண ெகா7டாB வத, மகாKர
K1ேபறைடத திநா தீபாவ எபதி ஐயமிைல. ஆனா, இத#
ப7Bைகைய ஏ!+% ெகாளேவ7Bய நிைல ஏ!ப'ட பிற2, இ-%க இத#

ப7Bைகயி உ7ைம% காரண,ைத ஏ!+% ெகாள மன இலாம $திதாக%
க!பி,-%ெகா7ட கைததா நரகாNர கைத.
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சமண சமய,தி- இ-%க சில ெகாைககைள% ைக#ப!றி% ெகா7டா க
எ+ Gறிேனா. இ% ெகாைககளி இ-%களாகிய ைசவ க சில %கிய%
ெகாைககைள, தம%2ாியனவாக% ெகா7B%கிறா க. அவ!ைற ைறேய

ஆரா=வா:

ைசவ சமண: ைசவ க5%2 சமண சமய,தவ%2 ெபா-வான சில

ெகாைககைள இ2 ஆரா=ேவா. இ% ெகாைககளி சில இர71 சமய,-%2

ெபா-வானதாக, அB#பைடயான ெகாைககளி ஒ!+ைம?ளதாக இ%கிறன.

ேவ+ சில ேம!பா ைவ%2# ெபா-வாக; அB#பைட% ெகாைகயி ேவ+ப'1
காண#ப1கிறன. ஆயி), மிக மிக# ப7ைட% கால,தி, இIவி சமயக5
மிக ெநகிய ெதாட $ைடயனவா= இ- பின % காலE ெசல8 ெசல
ேவ+ப'1 ெவIேவ+ த,-வ# ெபாகைள% க!பி,-% ெகா7டனவாக,
ேதா+கிறன. இ% ெகாைககைள ஆரா=- கா7ேபா.

சிவரா,திாி: ைசவ சமய,தவ சிவரா,திாிைய# $னிதநாளாக% கதி% ெகா7டாB

வகிறன . எலா8 சிவ ேகாயிகளிL சிவரா,திாி வழிபா1 மிக8 சிற#பாக%

ெகா7டாட#ப1கிற-. சமண சமய,தவ சிவரா,திாிைய% ெகா7டாB

வகிறன . இதி, சிற#$ எனெவறா, ைசவ சமண ஆகிய இவ

ெகா7டா1 சிவரா,திாி மாத, பZ, திதி, ந'ச,திர தய எலா ஒறாக
அைமதி#ப-தா.

ைசவ க சிவரா,திாிய+ இர; சிவெபமாைன வழிப'1 ஒ கினா

சிவகதியைடய# ெபறலா எ+ க-கிறன . ஆனா, சமண சமய,தவ
சிவரா,திாி ெகா7டா1வத காரண என? த தீ ,தகரராகிய ஆதிபகவ

(ாிஷபேதவ ) தி%கயிலாய மைலயிேல K1ேபறைடதா எப- சமண சமய,தவ

ெகாைக. ெவளியகிாியாகிய கயிலாயமைலயிேல ஆதிபகவ K1ேபறைடதா

எப-, அ- மாசி, திக, அமரபZ,-8 ச- ,தசிய+ நளிர; எப-

சமணசமய% ெகாைக. சமண க, ைசவ சமய,திேல பி!கால,தி ேச தேபா-,
தம- பைழய சிவரா,திாி வழிபா'ைட8 ைசவ சமய,தி $2,தியி%கலா. அல-,

ஆதிகால,திேத சிவரா,திாி வழிபா1 ைசவ சமய,தி இத- எ+

Gறினா அைத ம+,-% Gற யாெதா சா+ கிைடயா-. அ#பBயானா,

சமண க5%2 ைசவ க5%2 சிவரா,திாி வழிபா1 ெதா+ ெதா'1 இ-
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வகிற- எ+ கதேவ71; இதனா, மிகமிக# பைழய கால,தி இர71
சமயக5 ஒ+ ப'Bதி%க ேவ71 எ+ கத இட71.

ேமா'சமாகிய K'1!28 சிவகதி எ+, சிவ$ாி எ+, அக%கட;5%28
சிவகதிநாயக, சிவ எ+ ெபய க Gற#ப1வைத8 சமணசமய
ெபாி- காணலா. அ- ேபாலேவ, ேதவார தய ைசவ சமய

K1ேப+ சிவகதி எ+ Gற#ப1கிற-.

களி

களிேல

தி%கயிலாயமைல : கயிைலயகிாி எ) தி%கயிலாயமைல இமயமைல%2

வட$ற,திேல திெப,- நா'B இ%கிற-. இத!2 ெவளியகிாி எ)
ெபய உ71. பனி%க'Bயா நிைற-ள இத மைல இர; பகL

ெவ7ைமநிறமாக ெவளிேபா காண#ப1வதா இத!2 இ#ெபய வா=த-.
சமண க5%2 ைசவ க5%2 இத மைல $னிதமான தி#பதியா2.
சிவெபமா இத மைலயி எ தளியி%கிறா எ+, இ2ள

சிவெபமாைன வண2வத!காக, திநா;%கரச $ற#ப'18 ெச+,

இ%க'டான வழியி ெசல Bயாம திபி வ- வி'டா எ+ $ராண
G+கிற-. NதரC ,தி நாயனா ேசரமா ெபமா நாயனா ைறேய

யாைன மீ- 2திைர மீ- அம - ஆகாய வழியாக இ% கயிைல மைல%28
ெசறா க எ+, காைர%கா அைமயா இமைல%28 ெச+

இIவிட,ைத% கானா மிதி%க அEசி, தைலயினா நட- ெசறா எ+

ைசவ $ராணக G+கிறன. ைசவசமய# ெபாியா க எலா தி%கயிலாய

மைலைய? அதி எ தளியி%2 கயிலாயநாதைன? த பாடகளி
பாBயி%கிறா க. தி%கயிலாய மைல ைசவ க5%2# $னிதமான

திமைலயா2.

அ- ேபாேற, சமண க5%2 தி%கயிலாயமைல $னிதமான தி#பதியா2.
ஏ? சமணைடய த தீ ,தகரரான ஆதிநாத இ%கயிைல மைலயிேல K1

ேபறைடதா . ஆகேவ, இ- சமண க5%2# $7ணிய,தி#பதியா2
தி%கலபக எ) சமண சமய

, ஆதிநாதைர, கயிலாய எ)

திமைலேம உைறகிறன எ+ G+கிற-. ேமL,
‘‘ேபா%க+ Nட ெவளி
மா%கயிைல மிைச நா#ப7’’
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ஆதிநாத எ தளியி%கிறா எ+ ேம!பB

 G+கிற-. இதனா

ைசவ க5%2ாிய- ேபாலேவ சமண க5%2 உாிய $னிதமான தி#பதி
கயிலாயமைல எப- விள2கிற-.

சைடB : ைசவ க வண2 சிவெபமா சைட B?ைடயவ எ+,

அதனா அவ சைடய எ+ Gற# ப1கிறா எ+ ைசவ

க G+கிறன.

சமணாி ஆதி நாத (ாிஷபதீ ,தகர ) சைட B?ைடயவ எ+ சமண

க G+கிறன. ஆதிநாதைர, தவிர, ஏைனய இப,- C+ தீ , தகர

எேலா சைடBய!றவ க. இவ க தி;வக சைடBயிலாம

அைம%க#ப'B#பைத இ+ சமண% ேகாயிகளி காணலா. ஆனா,

ஆதிநாத ம'1 சிவெபமாைன#ேபாலேவ சைடB?ைடயவ . இதைன,

தி%கலபக,

‘‘ஆலெந1 நிழலம தைன
கால C+ கடதைன
தா0சைட B8 ெசனி%

காச+ ெபாெனயி! கட;ைள’’
எ+ G+கிற-. இ%கால,-8 சமண ேகாயிகளி ாிஷபேதவராகிய ஆதிநாத
தி;வ, ஏைனய தீ ,தகரைர# ேபாலேவ, சைடBயிலாம

காண#ப1கிற-. ஆனா ப7ைட% கால,திேல இத ஆதிநாத தி;வக
சைடB?ட அைமதிதன. இத!2 ஆதாரமாக# பைழய ஆதிநாதாி

தி;வக இ+ சைடB?ட சில இடகளி காண#ப1கிறன.
இ#ேபாைதய திகபர8 சமண இைத !+ மற- வி'டன . தி%கலபக

ஒ+ தவிர ஏைனய சமண, தமி0

க ஆதிநாத சைடB?ைடயவ எபைத%

Gறவிைல. ஆனா, Nேவதாரபர8 சமணரா எ த#ப'ட திாிசTB சலாகா$ட
சாி,திர (ஆதீMவர சாித) இைத% G+கிற-. சமண னிவ

-ற;ெகா5ேபா-, ேலாச ெச=-ெகாவ- வழ%க. அஃதாவ- தைலமயிைர%
ைககளா பி=,-% கைளவ- வழ%க. அத ைற#பB, ஆதிநாத ேலாச

ெச=தேபா-, இதிர ெபாத'B அத மயிைர ஏதினா எ+, ஆதிநாத

தம- தைலயி- நா2 ப%ககளிL நா2 பிB மயிைர# பி=,-% கைள-
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த'B ைவ,-, ம!ற# ப%க,- மயிைர? கைளய, ெதாடகியேபா-, இதிர
அத மயிாி ஆழைக% க71 இனி? பி=,-% கைளய ேவ7டா எ+

ேவ7B% ெகா7டதாக;, இதிர ேவ71ேகா5%2 இணகி ாிஷப

(ஆதிநாத ) ம!ற8 சிைககைள% கைளயாமேல வி'டா எ+ ஆதீMவர $ராண

G+கிற-. [27]
-------

[27]. P.116, Adisvara Caritra. Trisasti Salaka Purusa Carita. Vol I Gaekwad’s Oriental
Series No.LI.

எ- அல- விஷப : சமணைடய த தீ ,தகரரான விஷப ேதவராகிய

ஆதிநாத%2 ,திைர (அைடயாள) விஷப எ) ஏ+ ஆ2. இவர-

தி;வ,திகீ0 விஷப (ஏ+) அைம%க# ப'1ளைத8 சமண% ேகாயிகளி

இ+ காணலா. இIவாேற, ைசவ சிவெபமா)ைடய வாகன ஏ+
(விஷப) எ+ G+கிறன .

அறி?, தம,தி!2 (அற,தி!2) வBவ ஏ+ (எ-) எ+ G+வ- சமணசமய,
-ணி$. இதைன,

‘மணியி)% ெகாளி; அகமல %2 மகிய
அணியைம அ2ளி வாச; அலJஉ
திணி இமிேல!றி)% ெகா-%க; ெசவநி
இைணமல 8 ேசவB ெகா1,த எபேவ.’
எனவ சீவகசிதாமணி ,தியிலபக8 ெச=?ளா அறியலா. இத!2 உைர

எ திய ந8சினா %கினிய , ‘இமிேலெறற-- அற,திைன; தம,தி!2 அ-

வBவமாக’ எ+ எ தி யி#ப- கத, த%க-. விஷப,ைத, தம,தி

வBவமாக% G+வ- ேபா+ தியான,ைத? எதி வBவமாக8 சமண G+வ .
இதைன, ‘தியானெம) நைரய $கா விைன, ெதIெவறவா’ எனவ
தி

!றதாதி [28] அBயினாL. ‘தியான எ) இடப,திேல $2- தீவிைன#

பைகைய ெவறபB. நைர - விடப’ என வ அத பைழய உைரயினாL

அறியலா.
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[28]. 34-ஆ ெச=?.

-----------

இத% க,ைத8 ைசவ ெகா71ளா . ஆதிநாத தி;வ,திகீ0, சமண

எ- உவ,ைத (சிறியதாக) அைம#பைத8 ைசவ ச!+# ெபாியதாக8 ெச=-,
சிவெபமான- வாகன எ- எ+, அவ அதேம ஊ - வ-

அBயா க5%2% கா'சியளி%கிறா எ+ G+கிறன . விஷப வாகன

ேசைவைய8 சிற#பாக; க-கிறன . அறி?, தம,தி உவதா எஎ+ சமணைர# ேபாேற ைசவ G+கிறன . இதைன,

‘வாேன+ ெமனதா?த அவனா?த ம வா
யாேன+வ தயிராபத அவேன+வ ெதேத’
எ+ இதிர சிவைன# பழி,-% Gறியதாக% Gற#ப1 த%கயாக#பரணி, [29]
தாழிைசயினாL, ‘எெதற- எைதய+; தமெமப- [30], தம

ெவ5,தி,தL வM-%களி வதாதலா) தம,திேமலல- ஈNவர

ஏறாென+ ெகா7டா. இதி ேதேவதிர ஈNவரைன இக0தவாறாவ- தம
வாகன ?,தE ெச=ய வல னலெனறவா+’ எனவ அத பைழய

உைரயினாL அறியலா. இதனா, சமணைர# ேபாேற ைசவ விஷப,ைத,
தம,தி (அற,தி) உவாக% ெகா7B#ப- உணரலா. இIெவா!+ைம இ8

சமயகளி ப7ைடய, ெதாட ைப% கா'1கிற-.
---------

[29]. காளி%2% Gளி Gறிய-. 209
[30]. கி.பி. 8 ஆ

!றா7B ெதாட%க,தி இத பரேமMவரவ ம எ)

பலவ அரச, ைசவ சமய,தவனா= எ-% ெகாBைய# ெப!றிதா. இவனஎ-% ெகாBைய8 சில $ராணக ‘த ம,-வஜ’ எ+ Gறவ- ஈ71%

கத,த%க-. இவ பரபைரயி யாவ ாிஷப% ெகாBைய% ெகா7Bதன .

---
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நதி - ேகாகயZ: தி%கயிலாயமைலயி K1 ேபறைடத ஆதிநாதராகிய

விஷப ேதவைடய பாிவார ெத=வகளி ேகாகயZ தைமயானவ
எ+ சமணசமய

க G+கிறன. (ேகாகயZ எபத!2# பNவி

க,ைத?ைடய யZ எப- ெபா.

ேகாகயZ உவ எ- அல- பN க,-ட சி,திரகளிL

சி!பகளிL அைம%க# ப1கிறன. ைசவசமய,தவ த சிவெபமா)ைடய

பாிவார, ெத=வகளி ‘நதி ேதவைர’ தைமயாக% G+கிறன . ைசவாி
நதிேதவ%2 சமணாி ேகாக யZைன# ேபாேற எ- க உள-.
சிவ ேகாவிகளி நதிவாகன ேசைவ சிறததாக% கத#ப1கிற-.

அறி?, சமண களி நதிகண எ) ஒ பிாி; உ71. இத% கண,ைத8
ேச தவ நதி எ) ெபயைர8 V'B%ெகாவ . அ8சநதி, ஆாிய நதி,

பவணதி, $'பநதி, கனகநதி தய ெபய க சமண னிவ%2 உ71.

சிவெபமா)ைடய கயிலாய மைலயி உள நதி ேதவர- வழியி வத

ச,தியஞான தாிசனிக எபவ ெம=க7டா%28 சிவஞான ேபாத,ைத#

$க'Bயதாக8 ைசவ G+வ . இத ஒ!+ைமகளா இIவிர71 சமயகளி

ப7ைடய, ெதாட $ அறிய#ப1.

காலைன% கடத-: ஆகதாி அக% கட;5, ைசவாி விாிசைட% கட;5
காலைன% கடதவ (இயமைன ெவறவ ) எ+ இர71 சமய
G+கிறன. இத!2, இர71 சமய
கா'1ேவா.

க5

களி இ- இல%கிய8 சா+கைள%

சிவெபமா காலைன உைத,தா எ+ ைசவ $ராணக G+கிறைத

அைனவ அறிேவா. ேதவார,திL இ8 ெச=தி பல இடகளி! Gற#ப'1ள-.
‘‘சாBனா கால மாள8 சா=%கா1ேமவினாேர’’
எ+,
‘‘காலைன உைத#ப ேபாL கடa Kர'டனாேர’’
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எ+,
‘‘சா!றிநா ள!ற ெத+ தமரா ச!கா= வத
G!றிைன% 2ைம#ப ேபாL 2+%ைகK ர'டனாேர’’
எ+ ேதவார G+கிற-. இ) பல ேம!ேகாக கா'ட% G1மாயி)

விாிவEசி வி1கிேறா இனி, சமண

கா'1வா:

களி- சில ேம!ேகாகைள%

‘‘ேகாற மா!றி ?ைத#ப- G!ைறேய
G+கி!ப- ெம=#ெபா' G!ைறேய’’
எ+, ‘‘காலைன ெவ க7ட ெவறி# ெபமாேன’’ எ+ சமணாி
தி%கலபக G+கிற-.

‘‘க+ காலைன% கடதா=! காத! காமைன% கBதா=!
ெதா+ C,தைல, -றதா=! ேதா!ற மா%கட றதா=’’
எ+ ம!ெறா சமண சமய

நி+,-கிறா.

லாகிய நீலேகசி G+கிற-. விாிவEசி இதேனா1

சிவெபமா தைம வழிப'ட அBயா %காக% (மா %க7ட!காக) G!+வைன

உைத,தளி, அBயவ %28 சாவா வர,ைத, ததளினா எப- ைசவாி
$ராண% கைத. அக% கட; காலைன% கட- (சாைவ% கட-) பிறவா

நிைலைய, தா அைடதா எப- சமணாி சா,திர%ெகாைக. காமைன%

கா=த- எ) கைதயி, ெபா-ேநா%காக# பா %2ேபா-, இசமய% க,-
ஒ!+ைம?ைடயன ேபா! காண#பB), அB#பைடயான க,தி
ேவ!+ைம?ைடயனேவ, அஃதாவ- சிவெபமா, இய!ைகயாகேவ

பிற#பிற#பிலாதவ ; ஆைகயா, த அBயவ ெபா'1% காலைன உைத,-
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அBயவ கைள இறவாைம உளவ களாக8 ெச=கிறா . ஆனா, அக%கட;,
தம- பிற#ைப நீ%கி%ெகாள% காலைன% கடதா எப-,
காமைன% கா=த-: அக#ெபமா) சிவெபமா) காமைன% கா=தவ

(ெவறவ ) எ+ சமணராL ைசவராL Gற#ப1கிறன . இவ!ைற?

ஆரா=ேவா:

‘‘ெச!ற கனகைன, தீவிழி,தா திைல யபலவ
ெந!றியி! க7 க7ட க7ெகா71 ம!றினி% கா7பெதேன’’
எ+
‘‘மகர ெவெகாB ைகதைன% கா=தவ’’
எ+,
‘‘Jம Nறவ -ைதத ெகாB?ைட%

காம கைணவல கா=த% க7ணின ’’
எ+ திநா;%கரச Gறி?ளைத# பB%கிேறா. ைசவ க இைத#ப!றி

நகறிதி#பதா ேமேமL ேம!ேகா கா'ட ேவ7Bயதிைல.
அக#ெபமா காமைன% கா=த ெச=திைய ஆகதமத

களி! கா7ேபா.

‘‘காமைன ெவேறா ஆயிர,ெத'1
நாம மல- நவிலா- எநா.’’
எ+ க;தியBக அக%கட;ைள, -தி%கிறா சில#பதிகார,தி.
‘‘அல! பிறவி அகேறா= நீ! ஆைசெவIேவ ர+,ேதா=நீ!

ெவல!காிய அனகைனெம=, ெவ7ணீறாகெவ27ேடா=நீ!’’
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எப- நீலேகசி.
‘‘களிேச கைண?ைடய காமைன? கா=த
அளிேச அறவாழி அ7ண இவ எப’’
எப- சீவகசிதாமணி.
‘‘சிைலவய2 ேதாளனக திறலழி,த விசயெமேனா?’’

‘‘க7C+ ேதா!றிஇக காம)ட ெபாBயாக% கனறா= Jய
வி7C+ மதி!2ைட%கீ0 K!றிதா கறைர, தா=’’
எப- தி%கலபக. இIவா+ சமண சமய

காமைன% கா=தா எ+ G+கிறன.

க5 த அக%கட;

ெபா- ேநா%காக# பா %2ேபா-, சிவெபமா) அக#ெபமா) காமைன%
கா=த ெச=தி ஒ!+ைம உைடயதாக% காண#ப'டாL, அB#பைடயான க,தி
ேவ+பா1 உ71. அஃதாவ- சிவெபமா, ம!றவ ெபா'1% காமைன%

கா=தா . அக#ெபமாேனா, தமிட,தி இத காம எ) 2!ற,ைத

நீ%2வத!காக% காமைன% கா=தா .

#$ர எாி,த-: சிவெபமா #$ர,ைத எாி,- அழி,தா எ+ ைசவ

க

G+கிறன. சமணாி அக% கட;5 #$ர,ைத எாி,- அழி,தா எ+ சமண

சமய

க G+கிறன.

ேதவார,திேல, சிவெபமா #$ர,ைத அழி,த ெச=தி Gற#ப1கிற-. அவ!றி
சில வமா+:

‘‘சிைலயினா மதிக C+ தீெயழ8 ெச!ற ெசவ ’’

‘‘வறைவ, ெதாழி$ாி- அதர,ேத ெசL மதிர, ேத #
பறைவ# $ரெமாி,தா எைம யா5 பNபதிேய’’
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‘‘ெச$ ெகா#$ளி,த C+ மதிLட Nக வாகி
அ$ ெகா#பளி%க எ=தா அதிைகK ர'டனாேர’’
#$ர எப- C+ ேகா'ைடக எ+ $ராண% கைத G+கிற-. ஆனா,

#$ர எப- மல எ+ த,-வா ,த Gற#ப1கிற-.
‘‘அ#பணி ெசEசைட ஆதி $ராதன

#$ர ெச!றன எப க Cட க
#$ர மாவன மல காாிய

அ#$ர எ=தைம யா அறி வாேர’’
எப- திCல அளி8ெச=த திமதிர. இதனா, #$ர அல- திாி$ர

எப- ஆணவ, கம, மாைய எ) மலக எ+ ெதாிகிற-. ஆகேவ
சிவெபமா #$ர அழி,தா எபத!2 ஆமா%களிட ெபாதி?ள
மலகைள அழி,தா எ+ த,-வ# ெபா ெகாளேவ71.
சமணாி அக%கட;5 #$ர,ைத எாி,தா எ+ சமண சமய

க5

G+கிறன. அக# ெபமா எாி,த #$ர எப- காம, ெவ2ளி, மய%க

எ) C+ 2!றக. சமண சமய

களி இ- இதைன விள%2வா.

‘‘ஒC+ அவி,ேதா ஓதிய ஞான,
திெமாழி% கல-எ ெசவியக திறவா’’
எ+, க;தி அBக அக# ெபமாைன# ேபா!+கிறா (சில#பதிகார நா1

கா7 காைத). இத!2 அBயா %2 நலா உைர வமா+: ‘‘என- ெசவிக காம,
ெவ2ளி, மய%ககைள% ெக1,தவனா ஓத#ப'ட ஞான பாதமாகிய
திெமாழிைய% ேக'ட!2, திற#பினல- பிறிெதாற!2, திற#பனவல.’’
‘‘ரணவிய ெவ+லக Cறிைன?, Cறி

தரணிேம ததளி,த த,-வதா யாேர’’
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(சிதாமணி, ப-ைமயா இலபக, 81)
இத!2 ந8சினா %கினிய உைர : ‘‘C+மதிைல? அழி,- அக, Q வ, ஆதி
எகிற Cறாகம,தாL உலக Cறி தைமைய? தரணிேமேல தெவளி#பட% Gறின த,-வ யா தா?’’

‘‘அரணெகாBய மதிC+ அழிய%கனறீ அ+ள
ரண ெபாேற 9ம%க2.....................’’
எப- தி%கலபக.
‘‘காவலாகிய ெகா1ைமைய?ைடய ஆவரணகளான %2!ற ெகட% ேகாபி,தீ ;
ேகாபி%2 கால,தி, மன,தின- வயாகிய ஒ கைணேய உம%கித-;’’(பைழய

உைர)

2றி#$ : ைசவாி சிவெபமா #$ர,ைத எாி,தா எப-, #$ர எபஆணவ, கம, மாைய எ) %2!றக எப-, அIவாேற சமணாி
அக#ெபமா) #$ர,ைத எாி,தா எப- அ#$ர எப- காம,
ெவ2ளி, மய%க எ) C+ 2!றக எப- ெவளி#பா ைவ%2 ஒேர
க,-ளனவாக, ேதாறினாL, உ7ைமயி க,- ேவ+பா1ைடயன.

இIேவ+பா1க இIவிர71 சமயகளி த,-வ% க,ைத அறிதவ தா
உணரB?. இர71%2 உள ேவ+பா1க யாைவ எனி:

ைசவ சமய% க,-#பB சிவெபமா ஆணவ, கம, மாைய எ) C+
2!றகைள அழி,தா எறா ஆமா%களிட உள இத C+

2!றகைள? அழி,தா எப- ெபா. சிவெபமா தமிடமித இத

C+ 2!றகைள? அழி,தா எப- ெபா அ+. எைன? இைறவ
இய!ைகயாகேவ இ%2!றக இலாதவ ஆக.

ஆனா, சமணாி அக%கட; காம, ெவ2ளி, மய%க எ) C+
2!றகைள? அழி,தா எறா, சமண சமய% க,-#பB, தமிடமித
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இC+ 2!றகைள? அழி,தா எப- ெபா. எைன? ம!ற

உயி களிடள இ%2!றகைள அக% கட; அழி#பவ அல . ஒIேவா

உயி தமிட உள 2!றகைள, தாேம ய+ அழி%க ேவ71 எ+

அக%கட; பிறாிடள இ% 2!றகைள அழி%கமா'டா எ+ சமண சமய
சா,திர G+கிற-.

ஆகேவ, #$ர எாி,த கைதயி இர71 சமய,-%2 ஒ!+ைம?ள-ேபால%
காண#ப'டாL, அB#பைடயான த,-வ% க,தி மா+பா1 உ71 எபஅறிய,த%க-.

ஐயனா : ஐயனா , சாMதா, அாிகர$,திர எ) ெபய கைள?ைடய ெத=வ

ஊ , ெத=வமாக இ#ேபா- இ-%களா வணக#ப1கிற-. இத, ெத=வ
ெபௗ,த, சமண எ) இ சமயகளி- இ- மத,தி

ேச ,-%ெகாள#ப'ட-. ெபௗ,த மத,தி- ‘சாMதா’ எ) ெத=வ,ைத

இ-%க எIவா+ ஏ!+% ெகா7டா க எபைத# ‘ெபௗ,த தமி ’ எ)
எம-

! கா7க. சமண சமய,தி- இ, ெத=வ,ைத இ-%க எIவா+

ஏ!+% ெகா7டா க எபைத ஈ71% G+ேவா. சமண க5ைடய

ேகாவிகளி இ, ெத=வ,ைத இ+ காணலா. பாிவார, ெத=வகளி

ஒறாக8 சமண இதைன இ+ வண2கிறன . இ, ெத=வ,தி!2 ‘பிரம

ய'ச’ ‘சா,தனா ’ தய ெபய கைள அவ க G+கிறன . த தலாக,
ஜினகாEசியி உள தி#ப,தி%2ற,-8 சமண% ேகாயிைல% க7ட ேபா-,
அ2 இ, ெத=வ,தி உவ Qசி%க#ப1வைத% க71 விய#பைடேதா.
பின , ஏைனய சமண, தி%ேகாயிக5%28 ெசறேபா- அ2

இ,ெத=வ,தி தி;வ Qசி%க#ப1வைத% க7ேடா. இ- சமண களிடமி-

இ-%க ெப!+%ெகா7ட சி+ ெத=வகளி ஒ+. சமணராக இ-

இ-%களாக மாறிய ஆகத களா இ- இ- மத,தி $2,த#ப'B%க
ேவ71.

ெபௗ,த மத,தி- சமண மத,தி- ஐயனாைர (சாMதாைவ) இ-%க

ஏ!+%ெகா7டன . ெபௗ,த ஐயனா%2 சமண ஐயனா%2 உள ேவ!+ைம

யாெதனி, ெபௗ,த ஐயனா%2 வாகன 2திைர; சமண ஐயனா%2 வாகன
யாைன எபேத. ைசவ% ேகாயிகளி பிைளயா அல- க எIவா+

ேபா!ற#ப1கிறனேரா அIவாேற சமண%ேகாயிகளி ஐயனா என#ப1
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பிரமய'ச தனி% ேகாயிL Qைச தய சிற#$ ெப!+ இ+

விள2கிறா .

‘‘ெபாிய$ராண’’ ‘‘அ+ப,-C+ அBயா ’’
‘‘b$ராண’’ ‘‘சி,தாத’’
ெபாிய$ராண எ) தி,ெதா7ட $ராண கி.பி 11 ஆ

இய!ற#ப'ட ைசவ

 இ# $ராண,தி!2 த

!றா7B

லாக உளைவ NதரC ,தி

Nவாமிக அளிய தி,ெதா7ட, ெதாைக?, நபியா7டா நபி அளிய

தி,ெதா7ட திவதாதி? ஆ2. இத, தி,ெதா7ட $ராண,ைத#

ெபாிய$ராண எ+ வழ2வ . இ# ெபய க சமணர- ‘‘திாிஸTB ஸலாகா
$ஷ சாி,திர’’ எ+ ெபயாி- அைம%க#ப'டதாக, ேதா+கிற-.
திாிஸTB ஸலாகா $ஷ சாி,திர சமண க5%2ாிய

. இதி 63

ெபாியா களி சாி,திரக Gற#ப1கிறன. திாிஸTB = அ+ப,-C+;

ஸலாகா $ஷ = ெபாியா . சமண%2 63 ெபாியா க உளன . அவ களாவன:

தீ ,தகர இப,- நாவ , ச%கரவ ,திக பனிவ , பலேதவ ஒபதிம ,

வாNேதவ ஒபதிம , பிரதிவாNேதவ ஒபதிம ஆக அ+ப,- Cவ .

இவ க5ைடய சாி,திரகைள% G+

L%2, திாிஸTB ஸலாகா $ஷ

சாி,திர எப- ெபய ; அஃதாவ- அ+ப,- C+ ெபாியா க சாி,திர எப-

ெபய .

ைசவாி ெபாிய$ராண,தி (தி,ெதா7ட $ராண,தி) 63 அBயா களி
சாி,திர Gற#படவிைல. எ ப,திவ சாி,திரக Gற#ப1கிறன. ஆனா,

ெதாைகயBயாைர% கழி,- 63 அBயா க எ+ G+கிறா க. எ ப,திர7ைட

ஏ 63 ஆக% 2ைற%கேவ71? சமணர- 63 அBயா%28 சமானமாக%

கண%கி1வத!2,தாேன? ெசைன மயிலா#Q ேபாற சில சிவ ேகாயிகளி
இ#ேபா- அ+ப,- Cவ உ!சவ ெவ2 சிற#பாக ஆ71ேதா+ நைடெப!+
வகிற-. அறி? கனட ெமாழியிேல ைசவ அBயா களி சாித, தமி0,

தி,ெதா7ட $ராண ேபாலேவ எ த#ப'B%கிற-. அவ!றி!2 அ+ப,-

Cவ ெபாியா சாித எ+ ெபய V'B?ளன . அஃதாவ-, அவ,-Cவர
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$ராதன சாிெத எ+, அவ,- C $ராதன சரணர சாிெத எ+ ெபய

V'B?ளன . [31] இதனா, சமணைர# ேபாலேவ ைசவ த அBயா
ெதாைகைய அ+ப,- Cவ எ+ ஆ%கி%ெகா7ட- ெதாிகிற-.

--------

[31] . P.5.6 Mys. Arch. Annual Report. 1925.
-------

சமண த திாிஸTB ஸலாகா $ஷ சாி,திர,ைத b $ராண எ+ வழ2வ .
b$ராண எ) ெபயைர?ைடய மணி# பிரவாள நைட

 ஒ+ சமண%2

உ71. இத b$ராண,தி சமணைடய 63 ெபாியாைடய சாிதக Gற#ப

1கிறன. சமண த திாிஸTB ஸலாகா $ஷ சாி,திர,ைத b$ராண எ+
வழகிவவ- ேபாலேவ, ைசவ க5 தம- ெபாிய $ராணமாகிய தி,ெதா7ட

$ராண,ைத b$ராண எ+ ப7ைட% கால,தி வழகி வதன . ஆனா, இத

வழ%2 இ%கால,தி வழக#ப1வதிைல.

ெதா7ைட நா'B, திெவா!றிdாி உள ஆதி$ாீMவர ேகாயி கெவ'18

சாசன இIவா+ G+கிற-. ‘‘தி#ப2னி ?,திர,- ஆறாதிநாளான $த

கிழைம? ஏகாதசி? ெப!ற ஆயிைல,தின+ படப%கநாயக ேதவ திமகிழி
கீ0 திேவால%கE ெச=ெத தளியி- ஆ5ைடய நபி b$ராண

ேக'டளி’’. [32]
---------

[32]. 371 of 1911. No. 1358 SII (Texts) Vol.V.P.494.
----------

இத8 சாசன ேகாவிராச ேகசாிபமரான ச%கரவ ,திக b இராசாதிராச

ேதவர- 9 ஆவ- ஆ7B எ த#ப'ட-. இவ கி.பி. 1172 த 1186 வைரயி

அரசா7ட இராசாதிராச II ஆவ . இத8 சாசன,திேல, திெவா!றிd % ேகாயி,

b $ராண,தி ஆ5ைடய நபி $ராண பB%க#ப'ட ெச=தி Gற#ப1கிற-.
இதி, ெபாிய$ராண b$ராண எ+ Gற#ப1வ- கா7க.
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b$ராண, அ+ப,- Cவ எபைவகைள8 ைசவ சமண

வழகிய-ேபாலேவ சி,தாத எ) ெபயைர? இ சமய,தா த சமய

சா,திரக5%2# ெபயராக வழகி வகிறன . சி,தாத எபத!2 BதB$

எப- ெபா. ஆயி) இத# ெபயைர8 சமண ைசவ த

சா,திரக5%2# ெபயராக வழகி?ளன .

‘‘bேகாமாறE சைடய!2 யா71 3. மதெந8Nர நா'1, தி8Nர,- திமைல,
ேதவ %2 2ணசாகர படார ெசயவி,த 2 வாைண ந\ -Q % G!ற,-

காடைத2B த மசி,தனான தயாமாற திமாலைடEசி- சி,தாத உைர%2
படார உளி'1# பதிம வயிரா%கிய %2 ஆஹாரதானமாக, த த 21,எ+ க 2மைல% கெவ'18 சாசன G+கிற- [33]. இதி சமணைடய

சா,திர சி,தாத எ+ Gற#ப'B#ப- கா7க. ைசவ தம- சமய

சா,திர,ைத8 சி,தாத எ+ G+கிறன .
-----------

[33]. S.I.I. Vol V.
-----------

சி,த வண%க
ப7ைட% கால,தி சி+வ க5%2 ெந1கண%2% க!பி%க, ெதாட2ேபா-

த சி,த வண%க G+வ- மர$. ‘‘ஹாி நேமா,- சித’’ எ+ Gறிய பி

ஆசிாிய பிைளக5%2 எ ,-% க!பி#ப . இ%கால,-# பாடசாைலகளி இத

வழ%க ைகவிட#ப'ட-. ஆனா, ப7ைட% கால,தி இத வழ%க இ-

வத-. இதி சித எப- சி,த எபத திாி$. சி,த எபவ சமணைடய

பEசபரேமTBகளி ஒவ . எனேவ, சமண சி,த வண%க ெச=- வதன . இத

வழ%க,ைத,தா ம!றவ க5 ைக%ெகா7டன . தமி0 நா'Bேல சி,த வண%க

ெச=த பிற2 சி+வ க5%2 எ ,-% க!பி%க, ெதாடகிய- ேபாலேவ, ‘‘சிததம நம’’
எ+ கனட நா'Bன, ‘‘ஓ நமMRவாய சி,த நம’’ எ+ ெத 2

நா'Bன இIவாேற சி,த வண%க ெச=- பிைளக5%2 எ ,-% க!பி,-

வகிறன . [34]
------

[34]. b$ராண,

க, ப%க XXXI.
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-------இIவிட,தி, பாடசாைலக5%2# பளி%Gட எ) ெபய வழ2வ-

நிைன;Gர,த%க-. பளி எபத!28 சமண னிவ வா  பளி எப-

ெபா. சமண னிவ , நா'18 சி+வ கைள, த பளிகளி உள Gட,தி

இ%க8 ெச=- அவ க5%2 எ ,-%கைள?

கைள? பB#பி,- வதன .

இதனா பாடசாைலக5%2 பளி%Gட எ) ெபய ஏ!ப'ட-. சமண த

பளி% Gடகளி, சி+வ க5%2 எ ,-% க!பி%2ேபா- சி,த வண%க

Gறிய பிற2 க!பி%2 வழ%க,ைத% ெகா7Bதன . இத வழ%கதா, இ%

கால,திL ம!றவ களாL வழ%க,தி ைக%ெகாள#ப'ட-. எனேவ, பளி%
Gட எ) ெபய, சி,த வண%க ைற? சமணாிடமி- ெப!+%

ெகா7டைவ எப- ெவளி#பைட.
-----------

10. சமண, தி#பதிக

தமி0நா'Bேல சமண சமய ப7ைட% கால,திேல ந2 ெசவா%2# ெப!+#
பரவியித-. கிராமகளிL நகரகளிL சமண% ேகாயிக இதன.

இ#ேபா-, சமண சமய ெபாி- மைற-வி'ட-. ஆகேவ, அ%ேகாயிக5
கிராமக5 இ#ேபா- ெபாி- மைற-வி'டன. மைற-ேபானைவ?

மைறயாம உளைவ? ஆன சமண% ேகாயிகைள? ஊ கைள? ப!றி இ2
ஆரா=ேவா. ப7ைட% கால,தித எலா8 சமண, தி#பதிகைள?

ஆரா=வத!2 இடமிைல. எம- ஆரா=8சி%2 எ'Bயவைரயி எம%2, ெதாித

தி#பதிகைளம'1 இ2% G+ேவா.
1. ெசைன மாவ'ட

மயிலா#Q : ெசைனைய8 ேச த மயிலா#Qாி ப7ைட% கால,தி

சமண%ேகாயி ஒ+ இத-. இத8 சமண% ேகாயி ேநமிநாத தீ ,தகர

உவ அைம%க#ப'Bத-. இத% ேகாயி எ தளியித ேநமிநாதைர#

ேபா!றி# பாBய

 தி

!றதாதி எப-. தி

!றதாதிைய# பாBனவ
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அவிேராதியா0வா எபவ . இவ த ைவணவராக இ- பின சமணராக

மாறி இ

ைல இய!றினா எப . தி

!றதாதியி த ெச=? இ-:

‘மறேம னி- மயிலா$ாி நி+ ம)யி க'

கறேம ெபாழி? ம'ெகா7டேல யதரE சிவத

நிறேம காியெவா7 மாணி%கேம ெந1நா ெளாளி,-#
$றேம திாித பிைழயB ேயைன# ெபா+,தேள.’’

அக% கட;, மயிலா#Qாி ேகாயி ெகா7Bதா எபைத, தி%கலபக
எ)

,

‘மயிலா$ாி நிறவ அாியாசன ;பாி

மல ேபாதி தவ அல Qவி னடதவ ’’
எ+ G+கிற-. மயிலா#Q # ப,-#பதிக, மயிலா#Q ேநமிநாதNவாமி பதிக

எ) ெச=?க5 சமண களா பாராயண ெச=ய#ப'1 வகிறன.

இத ேநமிநாத மயிலா#Q % கட!கைரயி, இ#ேபா- ெசேதா ச 8N எ+

Gற#ப1கிற கிறி,-வாி ேதாைமயா ேகாயி இ%2 இட,தி இத-. பிற2

ஒ கால,தி, கட நீ இ%ேகாயிைல அழி,- வி1 எ+ அEசி இ%ேகாயி

இத அக%கட;ளி திேமனிகைள8 சி,தாC எ) ஊாி ெகா71ேபா=
ைவ,தி%கிறா க. இ2ள ஒ கஎ ,-8 சாசன,
‘‘.........;'பட ேநமிநாத Mவாமி%(2)%
21,ேதா. இைவ பழதீ பரா.....’’
எ+ G+கிற-. [35] இதனா ேநமிநாத ேகாயி இ2 இத ெச=தி உ7ைம
எப- அறிய#ப1. ேதாைமயா ேகாவிL%2 எதிாி உள அனாைத#

பிைளக வி1தியி பல ஆ71க5%2 ேன சமண% கட; உவக

இதன எ+ ஆ %கியாலஜி அறி%ைக G+கிற-. இத அகி உள
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கனி#ெப7க மட,தி ஒ ெபாிய சமண, தி;வ இததா? அஇ#ேபா- அIவிட,தி $ைத%க#ப'B#பதா? Gற#ப1கிற-. [36]
-----------

[35]. P.74. Antiquities of St.Thome and Mylapore.

[36]. P.175. Antiquities of St.Thome and Mylapore.
----------

மயிலா#Q ேநமிநாத ேபரா இய!ற#ப'ட

 ேநமிநாத எப-. ந>L%2

உைர எ திய மயிைல நாத எ) சமண மயிலா#Qாி இதவ எப . ேவ+

சமண% கட; உவக மயிலா#Q பிஷ# K'BL உளன. இைவ

ேதாைமயா ேகாயி ேதா'ட,தி Qமியி இ- கிைட,தைவ. மயிலா#Qாி
இத ேவ+ இர71 சமண உவக இ
இ%கிறன.

லாசிாியாி ந7ப ஒவாிட

2. ெசக!ப'1 மாவ'ட
உ,தரேம^ : இத ஊ Nதரவரத#ெபமா ேகாயி ஆதிநாத (இஷபேதவ )
தி;வ இ%கிற-. இ2 !கால,தி சமண இதி%க ேவ71. [37]

--------

[37]. S.I. Ep. Rep. 1922-23.
-----

ஆநதமகல: ஒல%G இரயி நிைலய,தி- 5 ைம உள-. இ2%

க!பாைறயி சமண, தி;வக அைம%க#ப'1ளன. இI ;வகளி

ந1நாயகமாக உள- ஆனத தீ ,தகராி உவ. இ, தீ ,தகராி ெபயேர

இIa%2 ெபயராக அைமதி%கிற-. ஆனத தீ ,தகர%2 ஒ யZ¤2ைட
பிB#ப- ேபா+ ம!ெறா யZ¤ சாமைர KNவ- ேபா+

அைம%க#ப'1ள-. மதிைர ெகா7ட பரேகசாிவ ம)ைடய (பராதக 1) 38-

ஆவ- ஆ7B (கி.பி. 945 இ) எ த#ப'ட சாசன இ2 உள-. இ2

ஜினகிாி#பளி இதெத+ வினபாNர2வBக மாணவ வ ,தமான#

ெபாியBக எபவ நாேடா+ இ#பளியி ஒ சமண அBக5%2 உண;
ெகா1%2ெபா'1 5 கழEN ெபா தான, ெச=தைத? இ8சாசன
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G+கிற-. இIaாி இ#ேபா- சமண இல . N!+#$ற ஊ களி- சமண

ைத,திகளி இ2 வ- Qைசெச=- ெசகிறன . [38]
------

[38]. 430 of 1922. Mad. Ep. Rep. 1926-27, 1923.
-------

சி+வா%க: இIaாி இத சினகர இB- கிட%கிற-. இ2ள

சாசன,தினா, இ8 சினகர,-%2 bகரண# ெபபளி எப- ெபய எ+

இத!2 நிலக தான ெகா1%க#ப'டன எ+, ெதாிகிறன [39].
------------

[39]. 64 of 1923.
------

ெபாிய காEசி$ர: இ2ள ஒ ேதா'ட,தி சமண, தி;வ ஒ+

இ%கிற-. [40] ெபாிய காEசி $ர,-%2# ேபா2 பாைதயி ஒ சமண,

தி;வ இ%கிற- [41] காமா'சியம ேகாவி இர7டாவ- பிரகார,தி

சமண உவக இ#பதாக% Gற#ப1கிற- [42] யேதா,காாிெபமா ேகாயி
அகி ஒ சமண ;வ இ%கிற-[43].
---------

[40]. S.I.Ep. Rep. 1923, Page 84
[41]. M.A.R. 1898, Page 4
[42]. M.A.R. 1898, P.4
[43]. Top List P. 178
----------

மாகற: இ2 ஆதிப'டாரக (இஷபேதவ ) ேகாயி ஒ+ உள-. இIa

அB#ப'ட அழக ேகாயி இர71 சமண உவக உளன [44]. இIa

திமா_Mவரைர, திஞானசபத பாB?ளா . சபத இ2 வதேபா-

இகித சமண -ர,த#ப'டன எ+ இIa ஐதீக G+கிற- [45]. இ2ள
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ஆதிப'டாரக ேகாயி இ#ேபா- கிலமா=% கிட%கிற-. இIaாித சமண

தீ ,தகராி கசிைல ஒ+ எ ந7ப ஒவ %2% கிைட,தி%கிற-.

ஆ #பா%க: மாகறL%2 ஒ ைம உள-. ஆாிய#ெபபா%க எப- இத
சாியான ெபய . இ2 ஆதிநாத ேகாயி உள- [46].

----------

[44]. M.A.R. 1897, P.4, M.E.R. 1923, P.4.
[45]. Ep.Rep. 1923, P.129

[46]. S.I.Epi. Rep 1923, Page 4
---------

விஷா : இ-; மாகறL%2 அகி உள ஊ . இ2 சிைத-ேபான சமண,

தி;வக காண#ப1கிறன.

2ன,Jத (bெபQJ , தாLகா): இ2ள திநாேகMவர ேகாயி

உள சாசன ெபாிய நா'1# ெபபளி எ) பளிைய% G+கிற-. இ-

சமண# பளியாக இ%க%G1. இத, தாLகாவி அமண#பா%க எ)

இனா கிராம ஒ+ உ71. இ#ெபய க இ28 சமண இதைத%
2றி%கிறன.

கீைர#பா%க (ெசகப'1, தாLகா): இIa ஏாி%ககி உள க!பாைறயி

உள சாசன கி.பி. 9 ஆ

!றா7B எ த#ப'ட-. கீைர#பா%க,-%2

வட%ேக ேதசவலப ஜினாலய எ) சமண% ேகாயிைல% 2மிழிகண,-

யாபனீய சக,ைத8 ேச த மகாKர2வி மாணா%க அமரத 2 க'Bனா
எ+, சமண சக,தாைர உ7பி%க% க'டைள ஏ!ப1,தினா எ+ இத8

சாசன G+கிற-. [47]
-----------

[47]. 22 of 1934-35
--------

தி#ப,தி%2ற: ஜினகாEசி எப- இ-ேவ. இ2 எ தளி?ள அக%

கட;5%2, திைர ேலா%கியநாத எ+, தி#ப,தி%2றா0வா எ+
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சாசனகளி ெபய Gற#ப1கிறன. மேசன வாமனாசாாியா மாணவ

பரவாதிமல $Tப ேசனவாமனா ய எ) னிவ இ%ேகாயி ேகா$ர,ைத%
க'Bனா எ+ இ2ள ஒ சாசன G+கிற-. [48] வாமனாசாாியா

மேசனாசாாியாைர இெனா சாசன 2றி%கிற-.[49] இ%ேகாயி உள
2ராமர,தBயி இIவி ஆசாாிய களி பாதக க அைம%க#ப'1ளன.
மேசனவாமனாசாாியா ‘ேமமதர $ராண,’ ைத? நீலேகசி எ)
சமயதிவாகர எ) உைரைய? இய!றி?ளா . (இ

L%28

க இர71 பிரபல

சமண# ெபாியாராகிய ராIசாகி# அ ச%கரவ ,தி நயினா க.., இ.க.ஆ.ெப.
அவ களா அ8சிட#ெப!+ளன.) 2000 2ழிநில இ%ேகாயிL%2%

ெகா1%க#ப'ட ெச=திைய இெனா சாசன G+கிற-.[50] விஷா எ)

கிராம,தா வி%கிரம ேசாழேதவர- 13 ஆவ- ஆ7B இ%ேகாயிL%2 நில வி!ற
ெச=திைய இெனா சாசன G+கிற-. [51] ைகத1#Q கிராம8 சைபயா

‘தி#ப,தி%2ற,- ாிஷிசதாய,தா%2’% கிண+ ேதா7B%ெகாள நில
தான ெச=த ெச=திைய ம!ெறா சாசன G+கிற- [52]. இ%ேகாயிLள

2ராமர,ைத# $க0- கீ0%க7ட பாட பாட#ப'1ள-.
‘‘தனளவி! 2றா -யரா- த7காEசி

)ள- னிவ C0கிய- - மனவத

ெசேகா நலகா'1 ெதப,தி% 2றம த
ெகாகா தம% 2ரா.’’

இ% ேகாயிைல# ப!றி நகறிய வி$ேவா அரசாக,தா ெவளியி'1ள
ஆகில
-------

! க71ெகாக. [53]

[48]. 98 of 1923
[50]. 97 of 1923

[49]. 100 of 1923

[51]. 381 of 1923-24.

[52]. S.I.I. Vol VII No.399

[53]. Tiruparuttik-kunram and its temples by T.N. Rama chandran.
---------
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ைசதா#ேப'ைட, தாLகாவி மாகா1 கிராம,-% காமா'சியம ேகாயி
கெவ'B பளி8சத நில Gற#ப1கிற-. [54] இ,தாLகா திஆல

த மீMவர ேகாயி சாசன ேதமீMவரைடய மகாேதவைர% 2றி#ப1கிற-. [55]
இ- ேநமிநாத ேகாயிலாக இ%க%G1. ெசகப'1, தாLகாவி

அமணபா%க எ) கிராமக5, ம-ராதக தாLகாவி அமண
பா%க எ) கிராம, ெபாேனாி, தாLகாவி அக,-ைற,

அ,தமணEேசாி எ) கிராமக5, திவ` , தாLகாவி

அமணபா%க உளன. இைவ இ28 சமண இதைத, ெதாிவி%கிறன.

-------------

[54]. 358 of 1908
----------

[55]. S.I.I. Vol VII No.540.

$ழ: ெசைன%2 வடேம!ேக 9 ைம $ழ எ) கிராம உ71. இ2

ாிஷப ேதவ%2 (ஆதிநாதபகவா)%2) ஒ ேகாயி உ71. இதனா $ழ கிராம
ப7ைட%கால,தி சமண% கிராமமாக இதி%கேவ71. தமி0நா'18 சி!ப

ைறயி அைமதித இத% ேகாயி ேகா$ர ப தா=வி'டபBயா,
ெசைனயிLள சில வடநா'18 சமண இ%ேகாயிைல வடநா'18 சி!ப
ைறயி $-#பி,-ளன . இ%ேகாயி இ#ேபா- வழிபா1க

நைடெப+கிறன.

விவா%க: ெசகப'1 மாவ'ட ெசைன%2 அகி உள இரயி

நிைலய இIa . இIa , ெதவி, K!றி%2 ேகால,தி ஒ
சமண,தி;வ உ71. [56]
---------

[56]. Arch Sur of S Circle. Madras. 1912-13, Page-7
----------

ெபநக : (ெபனக ) ெசகப'1 மாவ'ட ம-ராதக தாLகா,

ம-ராதக,தி- வடேம!ேக 19 ைம உள-. இத% கிராம,-%2%
கிழ%ேக சமண% ேகாயி ஒ+ இB- கிட%கிற-. இ%ேகாயி க!கைள%
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ெகா71ேபா= இIa # ெபமா ேகாயிைல% க'ட உபேயாக#ப1,தி%
ெகா7டதாக% Gற#ப1கிற-. [57]
-----------

[57]. Top List Page 91
--------

3. வடஆ %கா1 மாவ'ட

க8V : காளாMதி ஜமீ, திவ`%2 வட%ேக 12 ைம உள-. க8V
மாதரபா%க, இ2 ஒ சமண பMதி உ71. [58]

நபா%க: காளாMதி ஜமீ. திவ` இரயி நிைலய,தி- வட%ேக 9
ைம உள-. இ2 $, ஒ சமண% ேகாயி இதெத+, பி!கால,தி
அ%ேகாயி ைசவ% ேகாயிலாக மா!ற#ப'ட ெத+ Gற#ப1கிற-. இ8 ைசவ%

ேகாயிL%2 ம7cMவர Nவாமி ேகாயி எ+ ெபய வழக#ப1கிற-. [59]
காவ>: 2Bயா,த தாLகா, 2Bயா,த,தி- கிழ%ேக 8 ைம. இத%
கிராம,தி சமண, தி;வக உளன. [60]

2ைகந\ : 2Bயா,த தாLகா. திவல இரயி நிைலய,தி- வட%ேக 3

ைம. இ28 சமண உவக உளன. [61

-----

[58]. Top List Page 149
[60]. Top list Page 160.
---------

[59]. Top List Page 151

[61]. Top List Page 160
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ேகாழC : 2Bயா,த தாLகா 2Bயா,த,தி- கிழ%ேக 3 ைம விாிEசி$ர

இரயி நிைலய,தி- ெதகிழ%2 3 ைம. இ28 சமண8சினக

காண#ப1கிறன. [62]

ெசனப'1: 2Bயா,த தாLகா. ஆQ இரயி நிைலய,தி- ெதேம!ேக

5 ைம. இ%கிராம,தி ெத!ேக 100 ெகஜ Jர,தி ஒ க ெச-%க#ப'ட ஓ
உவ காண#ப1கிற-. இI;வ $ சமண% ேகாயி இததாக%

Gற#ப1கிற-. [63]

திமணி: விாிEசி$ர இரயி நிைலய,தி- கிழ%ேக 4 ைம. இ28 சமண
உவக காண#ப1கிறன. [64]

ெபககி: வாலாஜாேப'ைட தாLகா. வாலாஜா ேப'ைட%2 வட%ேக 9 ைம.
$ இ- சமணாி %கிய கிராம. இ2 ஏாி%கைரயிL, ககி அகிL,
கிராம,தி ெபாிய மர,தBயிL சமண உவக உளன. [65]

ேசa : ஆரணி ஜாகீ . ஆரணியி- வடேம!2 2 ைம. இ2 ஒ பைழய
சமண% ேகாயி உ71. [66]
--------

[62]. Top List Page 161
[64]. Top List Page 161
[66]. Top List Page 168

[63]. Top List Page 161
[65]. Top List Page 162

-----------

திமைல: (ைவகாa திமைல) ேபா` தாLகா. ேபா`ாி- வடகிழ%ேக 6
ைம. வடமாதி மகல இரயி நிைலய,தி- கிழ%ேக 3 ைம. இ2ள

2றிேம ேநமிநாத தீ ,தகராி தி;வ பாைறயி ெபாியதாக8

ெச-%க#ப'1 மிக% கWரமாக% காண#ப1கிற-. 161/2 அB உயர. 2தைவ

ஜினாலய எ+ சாசனகளி இத!2# பைழய ெபய Gற#ப1கிற-. ேசாழ

அரச 21ப,தி பிறத 2தைவ எ) அைமயாரா இ- அைம%க#ப'ட-.
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தமி0நா'B உள சமண, தி;வகளி இI;வேம ெபாிய- எ+

கத#ப1கிற-. இ%2றி அBவார,திL இர71 சமண% ேகாயிக உளன.
இ%2றி, இய!ைக? ெசய!ைக?மாக அைம-ள 2ைகயி ேசாழ கால,-

ஓவியக சிைத- காண#ப1கிறன. இவ!றி சமவசரண ேபாற சி,திர

ஒ+ சிைத- காண#ப1கிற-. பி!கால,-. ஓவியக5 இ2%

காண#ப1கிறன. பாைறயி சில சி!ப உவக அழகாக8 ெச-%க#ப'1ளன.

‘‘ெஜயெகா7ட ேசாழ ம7டல,- பகள நா'1 ந1வி வைக ைகநா'1#
பளி8 சத ைவகாa , திமைல b2தைவ ஜினாலய’’ எ+ கெவ'1%
G+கிற-; (S.I.I. Vol. No. 98) கைட%ேகாh , திமைல# பரவாதி மலா

மாணா%க அாிTடேநமி ஆசாாியா , ஒ திேமனி (தி;வ) இ%ேகாயி
ெச=- ைவ,ததாக இெனா கெவ'ெட ,-% G+கிற-. ‘ெபா>

ம7ைண ெபானா7ைட மக நலா,தா’ எபவ . ‘bவிஹார நாயக

ெபாெனயி நாத ’ (அக ) தி;வ அைம,- இ%ேகாயிL%2% ெகா1,த

ெச=தி இ2ள ம!ெறா ெச=தி G+கிற-. பலவவரச ேதவியா

சி7ணைவயா இைளய மணிமைக எபவ இ%ேகாயிLைடய ஆரப

நதி%2 நதா விள%2%காக ைறேய அ+ப- காN நில ெகா1,த ெச=திைய
இெனா கெல ,-% G+கிற-. ேகாராஜ ேகசாிவ ம எ) இராசராச

ேதவ கால,தி, 2ணKரமானிவ எ) சமண ெநவயக5%2 நீ பா?

ெபா'1 ‘கணிேசகர மெபா! Vாிய க2’ எ) ெபயட ஒ க2

க'Bனா எபைத இ2 ஒ பாைறயி எ த#பட1ள ெச=?
G+கிற-.(S.I.I. Vol. I. No. 94) அ8ெச=? இ-:
அைல$ாி? $ன!ெபானி ஆ+ைடய ேசாழ

அ7ெமாழி%2 யா7Bப, ெதாறாவ ெத+
கைல$ாி? மதிநி$ண ெவ7கிழா கணிேச
கரமெபா! Vாியற றிநாம,தா வா=

நிைலநி!2 ககி'1 நிமி ைவைக மைல%2
நீhழி இம2 ெநவிைளய% ெகா7டா

ெகாைல$ாி? பைடயரச ெகா7டா1 பாத
2ணKர மானிவ 2ளி ைவைக% ேகாேவ.
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விடா: வட ஆ %கா1 மாவ'ட,தி உள-. இ2ள இர71 2+களி

இய!ைகயாயைமத இர71 2ைகக உளன. 2ைககளி $ற,தி இர71

ம7டபக உளன. ம7டபகளி ஒைற# பலவ மன எபவ),

ம!ெறாைற இராசேகசாி வ ம (ஆதி,திய) எபவ) க'Bயாதாக இ2ள
க எ ,-%க G+கிறபBயா பலவ அரச) ேசாழ மன) இவ!ைற%
க'Bயதாக% ெகாளலா. இ% 2ைககளி ப7ைட% கால,தி சமண னிவ

தகியிதன . ‘2ணகீ ,திபடார வழி மாணா%கியா கனக Kர% 2ர,தியாைர?
அவ வழிமாணா%கியாைர?’ பா-கா,த ெச=தி இ2ள க எ ,-%

G+கிற-. இIa%28 ‘சிக$ர நா'1% கீ0வழி விடா மாேதவி
ஆராதிமகல’ எ+ கெவ'ெட ,-% G+கிற-. [67]

$னதாைக: (Qனாவதி அல- திவ,J ) வட ஆ %கா1 ஜிலா ெச=யா+

தாLகாவி ஆன%காa%2 ஒ க ெதாைலவி இ%கிற-. ப7ைட% கால,தி

சமண இத ஊ . இ2 ஒ சமண% ேகாவிL இத-. ஒ ைசவ வள ,த

பைனமரக யா; ஆ7பைனயாக# ேபாவைத% க71 இIa 8 சமண ஏளன

ெச=ய, அதைன# ெபாறாத ைசவ அ%கால,தி ஆ2வத ஞானசபதாிட Gற.

அவ பதிக பாB ஆ7 பைனகைள# ெப7 பைனயாக8 ெச=தா எ+

ெபாிய$ராண G+கிற-. இIaாித சமண% ேகாயி இB%க#ப'1,

தைர#ப2தி ம'1 காண#ப1கிற-. இ% ேகாயி! க!கைள எ1,-%ெகா71ேபா=

இIa%ககி உள திேவா,J 8 ைசவ% ேகாயிைல% க!றளியாக%

க'Bனா க எ+ Gற#ப1கிற- [68] இIa 8 சமண%ேகாயி பா0படேவ,
இ%ேகாயிைல8 ேச த இர71 சமண, தி;வக ெவளிேய தைரயி

கிட#பதாக;, இI;வக5%ககி உள 2'ைடயி இ%ேகாயி ெச$%

கத;க5 ஏைனய ெபாக5 $ைத- கிட#பதாக; Gற#ப1கிறன. [69]

இIa வய கிடத ஒ சமண, தி;வ,ைத அரசாக,தா ெகா71ேபா=8
ெச=யா+ தாLகா ஆWசி ைவ,தி#பதாக, ெதாிகிற-. திேவா,J , தல

$ராண,திL இIaாி சமண இத ெச=தி Gற#ப1கிற-. [70]
-------------

[67]. S.I.I. Vol III Part iii No. 92

[68]. Mr. Swells List of Antiquities, Vol. I Page 167
[69]. N.A. Dt. Manual, P201, 202 and 168

[70]. South Indian Epigraphy Report 1923-24 Page 6
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-------திேவா,J : இ- !கால,தி சமண ெசவா%2# ெப!றித நகர.

திஞானசபத இIa%2 வதேபா- இ28 ைசவசமண கலக ஏ!ப'1,
சமண -ர,த#ப'ட ெச=திைய இIa , தல$ராண ெபாிய$ராண

G+கிறன. இIa 8 சிவ ேகாயி சமண -ர,த#ப'ட ெச=தி சி!பமாக

அைம%க#ப'1ள- எப . [71] இIa%2 அகி உள $னாவதி எ)

கிராம,தி $ சமண%ேகாயி இதெத+ அ%ேகாயிகைள%

ெகா71வ- திேவா,J 8 சிவேகாயி க'ட#ப'டெத+ G+கிறன .
$னாவதி கிராம,தி ெவ'டெவளியி இர71 சமண உவக

காண#ப1கிறன. இத! ககி உள 2'ைடயி சமண% ேகாயி ெச#$%

கத;க தயன $ைத-கிட%கிறன எ+ Gற#ப1கிற-. [72]
-----------

[71]. Ep. Rep. 1923, P.3 & 4
-------

[72]. North Arcot Dt. Manual P.308

தி#பனQ : காEசி$ர,-%2# ப,- ைம உள-. காEசி$ர,தி

இமசீதளமகாராச அைவயி ெபௗ,த க5ட சமயவாத ெச=- ெவ!றிெப!ற
அகளக ஆசாாியா எ) சமணசமய2 இ%கிராம,தி தகியிதா .

இ2ள சமண% ேகாயிL%2 னிகிாி ஆலய எ+ ெபய . இ- இ னிவைர

ஞாபக#ப1,- ெபா'1 ஏ!ப'ட ெபய எ+ ேதா+கிற-. இIவாலய,தி

மதி!Nவாி இIவாசிாியாி நிைன;%2றியாக இவைடய பாதக

ெச-%க#ப'1ளன. இவர- நிைன;%2றியாக இவ திவBகைள% ெகா7ட ஒ

ம7டப இ2 உ71. இ,திவBக5%2 மாசிமாத,தி Qைச நட-வகிற-.

இ%கிராம,தி பைழைம? $-ைம?மான இர71 சமண%ேகாயிக உ71.

இ28 சமண இ#ேபா- உளன . இத!2% கரைத எ+ ெபய வழக#

ப1கிற-. இ%கரைத% ேகாயி இB- சிைத- ேபான பைழய ேகாயி

ஒறி%கிற- இ%ேகாயி க'Bட சமவசரண ேபா+ அைம-ள-.

இ%ேகாயி சாசனக5 காண#ப1கிறன. ேகா$ர வாயி இ#பாட

எ த#ப'1ள-.

‘‘கா;வய V0தட கன,தமணி% ேகா$ர
பாைவய க ஆடக5 பரமனி வாசட

ேம;$க0, தி#பறைப வி7ணவ க ேபா!றிெச=ய,
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ேதவாிைற வகமல8 ேசவBைய, ெதா ேவாேம.’’
Q7B: வட ஆ %கா1 மாவ'ட வாலாஜா# ேப'ைட, தாLகாைவ8 சா த-

ஆ %கா'B- ஆரணி ெசL வழியி உள-மான இIaாி ெபானிவன
நாத ேகாயி எ) ஒ சினகர உ71. இ% ேகாயி உள ஒ

கெவ'ெட ,- அழகிய ஆசிாிய#பாவினா அைமத-. இ%ேகாயி

வரலா!றிைன% G+கிற-. அதி, ‘ெசயெகா7ட ேசாழ ம7டலதனி,
பயப1ேசாைல# ப2ற% ேகா'ட,-’ ேவ7Bய Nர%2 ேமd நா'1#, Q7B

எப- கா7ட2 திநக ’ எ+ இIa Gற#ப1கிற-. இகித

ெபானிநாத எ) சமண# ெபாியா KரKர எ) அரச)%28 சிற#$8
ெச=ய அவ மகி0- என ேவ71ெம+ ேக'க அவ ேவ71ேகாளிபB

இ%ேகாயிைல அைம,-, KரKரசினாலய எ) ெபயாி'1, கிராமகைள?
இைறயியாக% ெகா1,தா எ+ ேம!பB ஆசிாிய#பா G+கிற-.

இ%ேகாயித ெச$ உவ8சிைல, ஆரணி% ேகாயிL%2% ெகா71ேபா=

ைவ%க#ப'B#பதாக% Gற#ப1கிற-. இத வ'டார,தி உள சமண%

ேகாயிகளி இ% ேகாயி மிக# பழைமயான-. [73]
------

[73]. Top List Vol I, P.56, 168
-------

வளிமைல: வடஆ %கா1 மாவ'ட 2Bயா,த தாLகாவி உள ேமபாB%2
அகி உள- வளிமைல எ) கிராம இ% கிராம,தி உள 2+
க!பாைறகளா அைம-ள-. இ% 2றி கிழ%2# ப%க,தி

இய!ைகயாயைமத ஒ 2ைக உ71. இத ப%க,தி க!பாைறயி இர71.

ெதா2தி சமண உவக அைம%க#ப'1ளன. இத8 சமண உவகளி கீ0%

கனட ெமாழியி சில எ ,-%க ெபாறி%க#ப'1ளன. இ%க

எ ,-%களினா, இ2ள 2ைகைய உ7டா%கியவ இராசமல எ)

கக2ல அரச எப- ெதாியவகிற-. ேம Gற#ப'ட சமண உவகளி

கீ0# ெபாறி%க#ப'1ள க எ ,-%களி ஒ+, ‘அUஜ நதி ப'டார இத#

பிரதிைமைய8 ெச=தா ’ எ+, இேனா எ ,-, ‘bபாணராயாி 2வாகிய
பவணதி ப'டாராி மாணவராகிய ேதவேசன ப'டாராி தி;வ’ எ+,
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ம!ேறா எ ,- ‘பால சதிர ப'டாரர- சீடராகிய அUஜநதி ப'டார ெச=த

பிரதிைம; ேகாவ ,தன ப'டார எறாL அவேர’ எ+ G+கிறன.

இ2ள சமண உவகைள%ெகா71 கெல ,தினா அறிய#ப1

ெபய கைள% ெகா71 இ- சமண க5%2ாிய- எப- ெவளிைடமைலேபா
விள2கிற-. ஆகேவ, ப7ைட% கால,தி இத மைல? இத% கிராம

சமண க5%2 உாியதா= அவ களி ெசவா%2# ெப!றித- எப-ணிய#ப1. [74]
--------

[74]. A Jain Rock Inscription at Vallimalai by H. Hultzsch,Ph.D.; Epigraphia Indica
Vol. IV P.140-42. ; Top List Vol I Page 120.

௸ க எ ,தி! Gற#ப1 ‘பவணதி ப'டார ’ எபவ ந> எ)
இல%கண
--------

ைல இய!றிய பவணதி னிவராகலா எப- சில க,-.

பEசபா7டவ மைல: ஆ %கா1 நகர,-%2, ெத ேம!கி நா2 ைம Jர,தி
பEசபா7டவ மைல எ) ெபயள க!பாைறயான ஒ 2+ உள-.
இ%2+%2# பEசபா7டவ மைல எ+ ெபய Gற#ப'ட ேபாதிL

உ7ைமயி பEசபா7டவ%2 இத மைல%2 யாெதா ெதாட $ இல-.
இத!2 வழக#ப1 இெனா ெபய தி#பாமைல எப-. இ# ெபய

தி#பாமைல எபதி திாி$. இத மைலயி கிழ%2# $ற,தி

அைம%க#ப'1ள ெசய!ைக% 2ைகயி ஏ

அைறக பனிர71 J7க5ட

காண#ப1கிறன. இத% 2ைக%2 ேமேல ஒ க!பாைறயி சமண உவ ஒ+

தியான,தி அம தி#ப- ேபா+ ெச-%க#ப'1ள-. ெத$ற,தி

இய!ைகயாக அைமத ஒ 2ைக? அதி நீ உள சி+ Nைன?

காண#ப1கிறன. இ% 2ைகயி) க!பாைறயி ஒ ெப7 உவ இட-

ைகயி சாமைர பிB,-# Wட,தி அம தி#ப- ேபா+ இத வல-

ப%க,தி ஓ ஆ7 உவ நிறி#ப- ேபா+ ெச-%க#ப'1ளன. ெப7

உவ அம தி%2 Wட,தி  $ற,தி 2திைரேம ஓ ஆ இ#பேபா+, ஓ ஆ7 உவ ஒ ெப7 உவ நிறி#ப- ேபா+

காண#ப1கிறன. இ% 2ைகயி வாயி! $ற,தி ேம உள பாைறயி

கீ0%க7ட க எ ,-# ெபாறி%க#ப'1ள-.
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‘‘நதி# ேபா,தரச!2 ஐபதாவ-: நாகநதி 2ரவ இ%க ெபானியா%கியா
பBம ெகா,-வி,தா $கழாைள மகல,- ம,-வ மக நாரண.’’
எனேவ, நதி#ேபா,தரச எ) பலவ மன கால,தி நாகநதி எ)
2;%காக நாரண எபவ ‘ெபா இய%கி’ எ) ெபயள உவ,ைத

அைம,தா எப- இத% க எ ,தி க,-. இ% 2ைகயி காண#ப1

சாமைர பிB,த ெப7 உவ இதி 2றி#பி'ட ‘ெபா இய%கி’ யின உவ
எ+, அத ப%க,தி நி!2 ஆ7 உவ நாகநதி எபவாி உவ

எ+ கத#ப1கிறன.

இத மைலயி ெபாறி%க#ப'ட இெனா க எ ,- உ71. அ-, கி.பி.
984இ அரசா'சி%2 வத இராசராச ேசாழ)%2% கீ0#ப'ட லாடராச Kர

ேசாழ எபவனா ெபாறி%க#ப'ட-. அதி, இத மைல, ‘படa % ேகா'ட,-#
ெபதிமிாி நா'1, தி#பா மைல’ எ+ Gற#ப'1ள-. இத லாடராச
Kரேசாழ த மைனவி?ட இத மைலயி இத ேகாயிL%2 வ-

ெத=வ,ைத வணகியேபா- அவ மைனவி இ% ேகாயிL%2, தான

ெகா1%கேவ71ெம+ ேக'1%ெகாள அத!2 உடப'1 அIவரச

‘GறகபாB க!Qர விைல’ யா?, ‘அநியாயவால த7ட இைறைய?’ இ%

ேகாயிL%2# ‘‘பளி8 சதமாக%’’ ெகா1,தா. இ% க எ ,தி கைட#ப2தி,
‘இ#பளி8 சத,ைத% ெகாவா கைகயிைட% 2மாியிைட8 ெச=தா ெச=த
பாவ ெகாவா . இ- வலதி# பளி8 சத,ைத% ெக1#பா .................இ,
த ம,ைத ரZ¤#பா பாத -ளி எ தைல ேமலன. அற மறவ!க. அறமல-

-ைணயிைல’ எ+ Bகிற-. இத8 சாசன,தி Gற#ப'ட GறகபாB
கிராம எப-, பEச பா7டவ மைல%2% கிழ%ேக இர71 ைம Jர,தி உள
‘GறாபாB’ எ) கிராம எ+ கத#ப1கிற-.

இத மைலயி காண#ப1 சமண;வ இய%கி உவ மைல% 2ைகயி

உள அைறக5 சாசன,தி Gற#ப1 நாகநதி 2ரவ , பளி8 சத எ)

ெபய க5 இதமைல ஒ கால,தி சமண க5%2ாியதாயிதெதபைத

அ:வள; ஐயமிறி, ெதாிவி%கிறன. ப7ைட% கால,தி இத மைலயி
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சமண னிவ தவ $ாிதிதன எபத!2 இ2ள 2ைக சா+ பக கிற-.
[75]

------

[75] . Jaina Rock-Inscriptions at Panchapanda Vamalai by V.Venkayya M.A.(Page
136- 140); Epigrapia Indica. Vol IV. N.A. Dt. Manual P. 202-203; Top List P. 166.
----------

ெபா> : இ- வட ஆ %கா1 மாவ'ட வதவாசி தாLகாவி உள ஊ .

இத!2 அழகிய ேசாழ ந\ எ) ெபய வழகியதாக, ெதாிகிற-.

இ#ேபா-ள சமண களி %கிய ஊ களி ஒ+. இIaாி ஆதிநாத ேகாயி

இ%கிற-. இ% ேகாயி உள Uவாலாமானி அம (இய%கி)

ேப ேபான-.- இIa%2 2 ைம Jர,தி உள ெபா> மைல எ) ஒ

2றி ஏலாசாாியா எபவாி தி#பாத இ%கிற-. இத ஏலாசாாியா

எபவ தி%2ற இய!றிய திவ5வ எ+ சமண க G+கிறா க. இத

மைலயி பாைறயி அைம%க#ப'1ள ஏலாசாாியாி தி#பாத,தி!2
ஆ71ேதா+ சமண க Qைச தய சிற#$8 ெச=- வகிறா க.
ெபா>ைர8 Nவ ண$ாி எ+ G+கிறா க.

ேதV : வதவாசி தாLகா. வதவாசி%2, ெத ேம!2 10 ைம. இ28 சமண

உளன . (Top List. P. 170., N.A. Dt. Mannual P. 215).

ெதளா+: வதவாசியி- ெதேம!2 8 ைம உள-. இ2 ஒ சமண%

ேகாயி உ71. (Top. List. P. 170).

திர%ேகா: வதவாசியி- ெதேம!2 81/2 ைம. இ2ள 2றிேமேல

C+ சமண%ேகாயிக5 C+ 2ைகக5 உளன. (Top. List. P. 170).

ெவ72ற: வதவாசி%2 வட%ேக C+ ைம. இ28 சமண% ேகாயி உ71.
(Top. List P. 171)
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4.

ெதஆ %கா1 மாவ'ட

கீ0%2#ப: (கீழ2ண) Gட\ ெந% 2#ப சாைலக ேச இட,தி
உள இIaாி, கிராமேதவைத அம ேகாயி ேம!$ற ஒ சமண

தி;வ காண#ப1கிற-. ெசக! Vைள%காக ம7ைண, ேதா7Bயேபா-

இ- கிைட,த-. K!றி%2 ேகால,-ட உள இத உவ,தி தைல%2 ேம
2ைட?, இ ப%ககளிL சாமைர KNவ- ேபாற இர71 உவக5

உளன. [76]
--------

[76]. South Arcot District Gazetteer, Vol. I. P.311
--------

திவதிைக: ெத ஆ %கா1 மாவ'ட கட\ாி இ- ப7'B%2# ேபா2

சாைலயி 14 ைம உள ஊ . ‘திவதி’ எ+ ‘திKதி’ எ+ வழ2வ .

திவதிைக Kர'டான எ) ைசவ% ேகாயி இ2 உள-. சமணராக இத

தம ேசன , ைசவராக மாறி இIaாி Vைலேநா= தீர#ெப!+, திநா;%கரச

எ) ெபய ெப!றா . பாட$ர,தி (தி#பாதிாி#$d ) இத சமண#
பளிைய இB,- அ% க!கைள% ெகா71வ- ‘2ணபர’ எ) அரச

(மேகதிரவ ம) இIaாி ‘2ணதர K8Nர’ எ) ேகாயிைல% க'Bனா

எ+ ெபாிய $ராண G+கிற- இதனா, இIaாி சமண சமண மட

சமண% ேகாயிL ப7ைட%கால,தி இத ெச=தி ெதாிகிற-.

இIa வயகளி இர71 சமண, தி;வக க7ெட1%க#ப'டன. ஒ+

41/2 அB உயரைடயதா= அம தி%2 தி%ேகால,-ட உள-. இஃஇIa 8சிவ ேகாயி ைவ%க#ப'1ள-. ம!ெறா+, 2மர#பநாயக

ேப'ைடயி உள ச,திர,தி ைவ%க#ப'1ள-. இ- 31/2 அB உயர உள-.

[77] ஜடாவ ம Nதரபா7Bய)ைடய 13 + 13 -ஆவ- ஆ7B, நாக
நாயனா ைனயதீ8Nர உைடய நாயனா ேகாயி நில, அ ஹேதவ

(அக,ேதவ = சமண% கட;) ேகாயி நில இர7B!2 எைலயி ச8சர;

ஏ!ப'ட ெச=தி இ2% கிைட,த சாசன,தினா ெதாிய வகிற-. [78] இதனா,

இ28 சமண% ேகாயிக5 அ%ேகாவிக5%2ாிய நிலக5 இத ெச=தி
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அறிய#ப1கிற-. இ2% க7ெட1%க#ப'ட (ேமேல Gற#ப'ட) இர71 சமண,

தி;வக5 இத உ7ைமைய உ+தி#ப1,-கிறன. சாசன,தி

Gற#ப1கிற ‘நாகநாயனா ேகாயி’ எப- சமண%ேகாயிலாக

இ%க%G1. ஏெனறா, அக% கட;5%2 ‘நாக’ (நா2 அதிசய
ககைள?ைடயவ ) எ+ ெபய Gற#ப1கிற-.
----------

[77]. South Arcot District Gazetteer P. 318, Ep. Rep.1923-24. Ep.Rep 1921-22 P.99.
[78] . 416 of 1921. Ep.Rep. 1921-22, p.105.
---------

தி#பாதிாி#$d : (பாட$ர) தி#பா#$d என வழக#ப1. ெத
ஆ %கா1 மாவ'ட,தி உள-. கட\ எப- இ-ேவ. இ- ப7ைட%

கால,தி பாட$ர எ+ ெபய ெப!றித-. இ2 !கால,தி சமண

மட சமண% ேகாயிL இதன. இத# பாட$ர,-8 சமண மட மிக# பழைம

வா=த-. ச வநதி எ) சமண னிவ இத மட,தி தகியிதேபா-

ேலாகவிபாக எ)

ைல அ ,தமாகதி யி- வடெமாழியி ெமாழி

ெபய ,தா . இ-, சக ஆ71 380 இ (கி.பி 458 இ) காEசியி அரசா7ட சிம

வ ம எ) பலவ மன)ைடய 22 ஆவ- ஆ7B எ த#ப'ட- எ+
அ

 G+கிற- (Mysore Archaeological Report 1909-10. Page 45, 46) இ#

பாட$ர8 சமண மட,தி கவிக!+# பின இ மட,தி தைலவராக

விளகியவ தமேசன எபவ . இவ , பிற2 ைசவ மத,தி ேச - அ#ப என#
ெபய ெப!றா . [79] இகித சமண மட,ைத இB,- அ%க!கைள%

ெகா71ேபா=, திவதிைகயி ‘2ணதரK8Nர’ எ) ேகாயிைல% ‘2ணபர’

எ) அரச க'Bனா எப .[80] இ28 சமண ேகாயி இத ெதபைத
உ+தி#ப1,த, மEச%2#ப சாைலயி யா,ாிக பகளா;%2 அகி இ+

ஒ சமண, தி;வ காண#ப1கிற-. [81] இ- 4 அB உயர உள-.

தி7Bவன: தி7Bவன தாLகா. இ2ள ேதா'ட ஒறி %2ைட?ட
K!றி%2 சமண;வ காண#ப1கிற-. இத இ$ற,திL இய%கிக

சாமைர KNவ-ேபா அைம-ள-. இ- ெசEசியி இ- இ2%

ெகா71வர#ப'ட-. [82]
----------

109

[79]. ெபாிய$ராண, திநா;%கரN Nவாமிக $ராண 146.
[80]. ௸, ௸ 146.

[81]. South Arcot Dt. Gazetteer, P.369.
[82]. South Arcot Dt. Gazetteer, P.369
-----------

சி+கடQ : தி7Bவன தாLகாவி உள-. ெசEசி%2 வட%ேக 1 ைம.

இ2ள ஏாி%கைரயி ேம உள பாைறயி 41/2 அB உயர உள சமண,

தி;வ இ%கிற-. இர7டாக# பிள;ப'1ள-. இத!ககி ம!ெறா

க!பாைறயிேம, நிற ேகால,ேதா1 இெனா தீ ,தகராி தி உவ,

வாிைசயாக 24 தீ ,தகராி தி;வக5 அைம%க# ப'1ளன. [83] இைவ,

நல நிைலயி இ#ேபா- $,த $திதாக% காண#ப1கிறன. [84] இ#பாைற%2,
திநாத 2+ எ+ ெபய Gற#ப1கிற-. இ2, சதிரநதி ஆசிாிய,

இைளயபடார எபவ ைறேய 57 நா5 30 நா5 உ7ணா ேநாபிதன
எ+ இ2ள கெவ'18 சாசன G+கிற-. [85] இ2% காண#ப1

வ'ெட ,-8 சாசன கி.பி 3 அல- 4 ஆ

!றா7B எ த#ப'டெத+,

தமி0நா'B காண#ப1 வ'ெட ,-8 சாசனகளி இ-ேவ மிக# பழைமயானஎ+ G+வ .
------------

[83]. Top Antiq. P.208. [84]. South Arcot Dt. Gazetteer, P.369
[85]. 238 of 1904. 86. S.I. Ep.Rep. 1937-38, P.109
-----------

ேமசி,தாC : தி7Bவன தாLகா. இ2ள மநாத ேகாயி மநாத ,

பா2ப, பா Nவநாத , மகாKர இவ களி தி;வக உளன. இைவ ெவ2
அழகாக அைம-ளன. இ2 ஒ சமண மட உ71. இ-ேவ தமி0நா'18

சமணமட. இமட,தி ஏ'18 NவBக5 உ71. ெசைன மயிலா#Qாி இத
ேநமிநாத ேகாவி கட  கிய ேபா- அகித ேநமிநாத தி;வ,ைத

இ2ள ேகாயி ெகா71வ- ைவ,தி%கிறா க. [86] இ2ள

ேகாயிகளி சில சாசனக காண#ப1கிறன. [86(a)]
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ெதா7h : தி7Bவன தாLகா. தி7Bவன,தி!2 ேம!ேக 6 ைம உள-.

ெசEசியி இ- 8 ைம உள-. இIa%2, ெத!ேக ஒ ைம ஒ

2+, ‘பEசபா7டவ மைல’ எ) ெபயட உள-. இதி, இர71
2ைகக5, சில க!ப1%ைகக5 உளன. 2ைக%2 2 அB உயரள
தீ ,தகர தி;வ ஒ+ உள-. [86(b)]

இIaாி, வ வாெமாழி# ெபபளி எ) சமண% ேகாயி இததாக8
சாசன,தினா ெதாிகிற-. இத வ வாெமாழி# ெபபளி விளாக,தி!2,

இIaைர8 ேச த 2ணேனாிமகல எ) வ வாெமாழி

ஆராதமகல,ைத? ேதா'டகைள? கிண+கைள? வி7ணவேகாவைரய
ைவாிமைலய எ) சி!றரச பளி8சதமாக, தான ெச=தா எ+,
இத, தான,ைத# பாQ வ8சிர சிக இளெபமானBக5 அவ வழி

மாணவ ேம!பா ைவ பா ,- வரேவ71 எ+ இ8சாசன G+கிற-.
[86(c)]

வி #$ர: வி #$ர தாLகாவி தைலநகர. இ2 யா,திாிக பகளா;%2

அகி உள ‘ப'டா நில’ எ) இட,தி $ சமண% ேகாயி இத-.
இ#ேபா- இ%ேகாயி இைல. இ2 இ- சிைத-ேபான சமண,

தி;வக (Tate Park) எ) இட,தி ைவ%க#ப'1ளனவா. [87]
அாியா2#ப: $-8ேசாி%2 அகி உள ஊ . இ2 4 அB உயர உள
சமண, தி;வ உள-. இதைன ஓ ஆ7B, ‘பிரமா’ எ) ெபயட

Qைசெச=- வகிறா . [88] அாியா2#ப எப- அக 2#ப எபத ம^உ
ேபாL.
----------

[86a]. 201, 202, 203 of 1902.

[86b]. South Arcot Dt.Gazetteer, P.370, Top.Antiq p.209
[86c]. S.I. EP. Rep. 1934-35, P.58, 83 of 1934-35.

[87]. S.Arcot Dt.Gazetteer P.390. Top. Antiq P.209-10.
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[88]. S.A. Dt. Gazetteer P.405
-----------

பாவ7h : தி%ேகாயி\%2, ெதகிழ%கி 9 ைம ப7'B சாைலயி
உள-. இIaாி, ப7ைட%கால,தி சமண சமண% ேகாயிL

இதி%கேவ71. இIaாி இத ாிஷபேதவாி தி;வ

திந+ெகா7ைட சமண% ேகாயி இ%கிற-.

திந+ெகா7ைட: (திந+2ற - திந+2ண.) தி%ேகாயி\ தாLகா.

தி%ேகாயி\%2, 12 ைம உள-. இIa%2 வட%ேக Nமா 60 அB உயர

உள பாைற%2றி ேகாயி இ%கிற-. மைல%28 ெசல# பBக உ71.

இ%ேகாயி பா Nவநாத தி;வ இ%கிற-. பா Nவநாத ேகாயிைல

அ#பா7ைடநாத ேகாயி எ+ G+வ . நிற திேமனி. இ28 சதிரநாத

ேகாயிL உள-. இ2# பல சாசனக காண#ப1கிறன. [89] 2ேலா,-க8
ேசாழர- 9 ஆவ- ஆ7B, Kரேசக காடவராய எபவ இகித

நா!ப,ெத7ணாயிர ெபபளி%2 வாி#பண தான ெச=தி%கிறா .

இராசராச ேதவர- 13 ஆவ- ஆ7B இகித ேமைல#பளி%2# பண தான
ெச=ய#ப'ட ெச=திைய இெனா சாசன G+கிற-. இத, தான,ைத

ஆதிப'டாரக $Tபேசன எபவாிட ஒ#$வி%க#ப'ட-. அ#பா7டா %2

ைவகாசி,திநா சிற#$ நைடெப!றைத?, ைதமாத,தி ஒ திவிழா
நைடெப+பB நில தான ெச=ய#ப'டைத?, திாி$வன ச%கரவ ,தி

ேகாேனாிைம ெகா7டா கால,-8 சாசன ஒ+ G+கிற-.

‘திந+ெகா7ைட ெபாியபாழி ஆ0வா %2 நில தான ெச=ய#ப'ட ெச=தி
இெனா சாசன G+கிற-. இகித கீைழ#பளி%2 bதர எபவ

ெபா தான ெச=தைத இெனா சாசன G+கிற-. இ%ேகாயி

Mதல$ராண இIa 8 சமணாிட உ71. [90]

ஒல%G : தி7Bவன தாLகா, பிராமண Kதியி உள சிைத- ேத=-ேபான
கசாசன, ‘பிதிவி விடக 2ர,தி’ எ) சமண ஆாியாகைனைய%
2றி#பி1கிற-. [91]
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தி%ேகாயி\ : தி%ேகாவ\ எப- இத சாியான ெபய . இ2ள ெபமா

ேகாயிLள ெகாBமர சமணைடய மானMதாப ேபாறி%கிற-.
ஆைகயா இ- ஆதியி சமண ேகாயிலாக இதி%க%G1 எ+

ஐ?+கிறன . [92] இ2 அரசா7ட அரச களி பல சமணராக இதன
எப- கத,த%க-.
------------

[89]. Ep Rep.1901-02. 381, 382, 383, 384, 385, of 1902.
[90]. Top. Anti. P.211

[92]. EP.Rep. 1922. P. 98.

[91]. 356 of 1909. Top.List. No. 407. P. 178.

-----------

தாதா$ர: இத பைழய ெபய இராசராச$ர (தி7Bவன தாLகா.) இIa #

ெபமா ேகாவி வட%2, ேம!28 Nவ களி உள சாசனகளினா இ28

சமண% ேகாயிக இதன எப- அறிய#ப1கிற-. இ8சாசன இராசேகசாிவ

மரான இராசராச ேதவர- 21 ஆவ- ஆ7B எ த#ப'ட-. ‘2தைவ ஜினாலய’
எ) சமண% ேகாயிைல# பராதக 2தைவ# பிரா'Bயா எ) ேசாழ
அரசியா (இவ ெபா மாளிைக, -Eசிய ேதவைடய மகளா .) க'B,

அ%ேகாயிL%2# ெபா, ெவளி# பா,திரகைள?, ,-%கைள? தான

ெச=தைத இ8சாசன G+கிற-. [93] வட ஆ %கா1 மாவ'ட ேபா` தாLகா
திமைலயி உள சமண% ேகாயிைல?, தி8சி திமைலவாBயி உள சமண%

ேகாயிைல? இத அைமயா க'Bனா .(S.I. Vol. No. 67,68.)

ேவ\ : (தி7Bவன தாLகா). இகித சமண% ேகாயிைல ஜயேசன எபவ
ப -தீ ,-# $-#பி,தா எ+ ஒ சாசன G+கிற-. [94]
---------

[93]. 8 of 1919.
------------

[94]. I 124 of 1919.

Kரேசகர# ெபபளி: இ-, வதவாசி தாLகாவி உள ச5%கி எ) ஊாி
இத 2ைக% ேகாயி எப- சாசனகளா அறிய#ப1கிற-. [95]
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ெபம7h : (தி7Bவன தாLகா.) இ2ள சதிரநாத ேகாயி

ம7டப,Jணி உள சாசன, ‘ெபமா7ைட நா'1# ெபமா7ைட இரவி2ல
Nதர# ெபபளி’ைய% G+கிற-.[96] இெனா சாசன ெபபளிைய%
2றி%கிற-. [97]

தி'ைட%2B: (வி,தாசல தாLகா.) இ2ள ைவ,தியநாத Nவாமி ேகாயி

சாசனக, ‘மகைத ம7டல,-, ெதகைர, ெதா a ப!றி வாைகd

பளி8சத,ைத?’, [98] இைட8 சி+வா= அமணப'1 [99] எ) ஊைர?
2றி#பி1கிறன. இதனா, ப7ைட% கால,தி இ28 சமண இத ெச=தி
அறிய#ப1.
கீ

: (தி%ேகாயி\ தாLகா.) இ2ள சாசன,

‘...................க7ெணன%

காவிய கயபயி லாவிd ரதனி

தி%2ைட யிவ %2ைடயவ த
அற#$ற மான திற#பட நீ%கி’

எ+ G+கிற-. எனேவ, இ2 %2ைடயவ %2 (அக% கட;5%2) உாிய
நிலக இத ெச=தி அறிய#ப1கிற-. [100]
--------

[95]. 474 of 1920

[96]. S.I.I. Vol. VII. No. 846.(219 of 1902).

[97]. S.I.I. Vol. VII No. 847 (220 of 1902)

[98]. S.I.I. Vol. VII No. 279 [99]. S.I.I. Vol. VIII No. 289
[100]. S.I.I. Vol. VIII No. 863.
--------

பளி8சத: (தி%ேகாயி\ தாLகா.) இ2ள ஒ சி+ 2றிேம

சிைத-ேபான ெசனியம ேகாயி எ) சமண% ேகாயி இ%கிற-.
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பா2பயி திேமனி? சிைத- காண#ப1கிற-. இ2ள சாசன சக 1452

(கி.பி. 1530) இ விஜய நகர அரச அ8Nதேதவ மகாராய கால,தி எ த#ப'ட-.
இதி, ‘ேஜாBவாி,’ ‘Vலவாி’ எ) வாி#பண,ைத, ஜைபயித நாயனா

விஜயநாயக ேகாயிL%2, தான ெச=ய#ப'ட ெச=தி Gற#ப1கிற-. [101] இதி

Gற#ப1கிற ஜைப எ) ஊ பளி8சதL%2 ஒைம உள-.

ஜைபயி உள சாசன ஒ+, பரேகசாி வ ம (பராதக 1) உைடய 21 ஆவஆ7B எ த#ப'ட-. ‘வாைலd நா'1# ெபபளி’ எ) சமண%

ேகாயிL%2 உாிய ஏாிைய# பராமாி%2ெபா'1 நில (ஏாி#ப'B) தான

ெச=தைத இ- G+கிற-.[102] இத!2 அ#பா ஒ ைம உள ஒ வய

இராசராச ேசாழ III உைடய சாசன ஒ+ காண#ப1கிற-. இதி,

‘க7டராதி,த# ெபபளி’ எ) சமண% ேகாயி 2றி#பிட#ப1கிற-.[103]
அறி?, க7டராதி,த# ெபபளியி தைலவரான ேநமிநாத எபவாி

உ,தரைவ (க'டைளைய) இ8சாசன G+கிற-. அ%க'டைள எனெவறா,
ஜைப எ+ Gற#ப1 Kரராேசதிர$ர,தி ஒ ப2தி ‘ேசாழ-க
ஆளவதா அEசினா $கட’ எ) ெபய உைடய- எப-,

இIவிட,தி!2 வ- அைட%கல $2தவைர% கா,- ஆதாி%கேவ71 எப-
ஆ2.

-------------

[101]. 449 of 1937-38. Ep. Rep. 1937-38 P. 104.
[102]. 446 of 1937-38.

[103]. 448 of 1937-38. Ep. Rep. 1937-38. P.89.
------------

(2றி#$: ‘அEசினா $கட’ எப- அைட%கல தான,ைத% 2றி%2. சமண
அகாரதான, ஒளடததான, சாMதிரதான, அைட%கலதான, எ) இநா2

தானகைள8 சிற#பாக% ெகாவ . இத, தானகைள# ப!றி8 சமண

களி

விாிவாக% Gற#ப'1ள-. அைட%கல தான,ைத,தா அEசினா $கட

எ+ இத8 சாசன G+கிற-.)

ேசாழவா7B$ர: (தி%ேகாயி\ தாLகா.) இேக கீர> எ) கிராம,தி

‘பEசனா பாைற’ என#ப1 க!பாைறகளி ேகாமcMவர , பா Nவநாத
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தி;வக5 க!ப1%ைகக5 உளன. இ2# ப7ைட% கால,தி சமண

சிற#$!றிதன .[104] ேசாழ வா7B$ர,தி உள ‘ஆ7B மைலயி’ 10 ஆ

!றா71% கெவ'1%க காண#ப1கிறன. ேவ ெகாகைரய $,தBக

எபவ இ2ள. ‘ேதவார,ைத’ (ேகாயிைல) அைம,ததாக இைவ G+கிறன.

மைல# பாைறயி, ப,மாவதி அம, ேகாமcMவர , பா Nவநாத , மகாKர

தி;வக காண#ப1கிறன. ப,மாவதி அமைன% காளியம எ+

இIaரா G+கிறன . [105] இ2ள ம!ெறா சாசன, சி,தவடவ எபவ

பாண#பாB எ) ஊைர இ2ள பி7B% கட;5%2 (அக%கட;5%2),
மாதவ%2 தான ெச=தைத% G+கிற-. தான ெகா1%க# ப'ட இIaைர%

2ரதி2ணKரபடார அவ வழிமாணா%க ேம!பா ைவ பா ,-வததாக
இ8சாசன G+கிற-.[106]
----------

[104]. S.I. Ep. Rep. 1936-37. P.2.

[105]. S.I. Ep. Rep. 1936-37. P.60-61.
[106]. Do do do P.68.

[107]. S.I. Ep. Rep. 1937-38. P.67.
---------

இதி, தான ெச=த சி,தவடவ எபவ ேவ ெகாகராய $,தBக எ+

ெபய ெப+வா . ேகாவ நா'டரசனான சி,தவடவ எ) ேசதி அரச)

மைலய 2ேலா,பவ எ+ Gற#ப1பவ) இவேர எப . இவேர, ேவளி

ெகாகராய எ+ Gற#ப1கிறா . அறி? இவ , ேசதிநா'1 ஓாி 21ப,தவ

எ+, பாாி 21ப,தி ெப7 ெகா7டவ எ+ Gற#ப1கிறா . (ஓாி, பாாி
எ) 21ப,ைத8 ேச த சி!றரச சக

கைட ஏ

களி Gற#ப1கிறன . இவ க

வளகைள8 ேச தவ .) இராT'ரGட அரச கனர ேதவ

கால,தி (10 ஆ

!றா7B இ+தியி), இIவரச)%2% கீ0#ப'1,

தி%ேகாவ\ைர அரசா7ட மலாட அரச ச,திநாத எ+ சி,தவடவ

எ+ ெபயள நரசிமவ மதா இவ எ+ சில க-கிறன . [107]
இIa%2 அகி உள ேதவியகர, எல-ைற எ) ஊ களிL

பா Nவநாத தய சமண உவக காண#ப1கிறன. இத, ெத ஆ %கா1
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மாவ'ட,தி இ) பல இடகளி சமண க5 சமண% ேகாயிக5 இத
ெச=திக சாசனகளா அறிய#ப1கிறன. அவ!ைற8 N%கமாக% G+ேவா:
தி%ேகாயி\ திKர'டானைடய ேதவ%2ாிய நில தான ெச=ய#ப'ட
சாசன,தி, ‘பளி8 சதமாகிய இய%கி#ப'B’ 2றி%க#ப1கிற-.[108] (இதி,

இய%கி#ப'B எப- இய%கியாகிய யZ¤%2, தான ெச=ய#ப'ட நில,ைத%
2றி%2. இய%கி, யZ¤ எப- சமண தீ ,தகராி பாிவார ெத=வகளி

ஒ+.)

தி%ேகாவ\ அக,தீMவர ேகாவி நில,ைத% 2றி%2 சாசன ஒ+, ‘2ளவி

2ழி பளி8 சத’ எ) நில,ைத% 2றி%கிற-. [109]

சிதபர,-8 சாசனக, ‘திவபல# ெபபளி ந\ ’ எ) ஊைர?,

[110] 'ஆ![ரான ராஜராஜ ந\ாி’ இத ‘பளி8 சத’ நிலகைள?,[111]
2றி#பி1கிறன. திவ7ணா மைல8 சாசன, ‘ம-ராதக வளநா'1

ஆைடd நா'1 ஆைடd ’ வட%கி ஏாி கீ0#பா %ெகைல பளி8 சத ேம
பா % ெகைல பளி8 சத நிலகைள’% 2றி%கிற-.[112] இெனா சாசன,
‘த8V பளி8 சத’,ைத% 2றி%கிற-.[113] இவ!றி- இெகலா சமண%

ேகாயிL%2ாிய நிலக இதன எப- $லனா2.

ெகாய> : (ேகா=ல> என வழ2) வி #$ர தாLகாவி வி #$ர,தி!2,

ெதகிழ%ேக 4 ைம உள-. கிலமா=#ேபான சமண% ேகாயி இ2 உ71.
இ28 சாசனக5 காண#ப1கிறன.[114] ேகாய$ரந\ எப- இத

பைழய ெபய .[115] ‘MவMதி b நயினா ேதவ ெபமானா b ேகாயி

திவி#$% கபணி இைடயாற திம+மா ப வணிக$ரதர தி#பணி’
எ+ ஒ சாசன காண#ப1கிற-,[116] ‘‘காள?%திu ஆனிமீ 10உ bம

மகாம7டேலMவர ஆவ அNரநாராயண தியாக ச,திர இமB ெதாராத வசைவய
ேதவ மகாராசாவி காாிய,-%2% க ,தரான நல தபி தயா ெபாிய
தபியா ெகாயா$ர ந\ நயினா அெமாழி நாயக ேகாயி Qைச,

தி#பணி%2# Qவமாக வட%2 வாச ேம!2 உள விசயராச$ர,- எைல%2
இ#பா உள நEைச $Eைச நா!பா!ெகைல? தடவி'18 சதிராதி,த
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வைர? நட,த சீைம பல ப'டைட? கெவ'B% 21,த தம,-%2 அ2த
நிைன,தவ ெகைக% கைரயி காரா பNைவ% ெகாற பாவ,திL

பிராமணைர% ெகாற பாவ,திL ேபாக%கடவ,’[117] எ+ ஒ சாசன
G+கிற-.

ஜினசிதாமணி ந\ : வி,தாசல தாLகா. இIa # ெபயேர இ- ஒ சமண

ஊ எபைத8 ெதாிவி%கிற-.

ேவh : வி #$ர,தி!2% கிழ%ேக 11 ைம உள- இ2ள சமண% ேகாயி
இ#ேபா- Qசி%க#ப1கிற-.[118]
எளானாV : தி%ேகாயி\ தாLகா. தி%ேகாயி\%2, ெத!ேக 161/2 ைம
உள-. ஒ பைழய சமண ேகாயி இ2 உள-.[119]
ெசEசி: ெசEசி% ேகா'ைட%2 அகி 24 தீ ,தகர களி தி;வக

பாைறயி ெச-%க#ப'1ளன. (Annual Report of Arch Dept. Southern Circle
Madras. 1912-13. P.7)
----------

[108]. S.I.I (Texts) Vol. VIII. No. 889.

[110]. S.I.I. (Texts) Vol VIII. No. 48.

[109]. Do do do No. 890.

[111]. Do do do No. 51

[112]. S.I.I. Vol. VIII No. 67. [113]. S.I.I. Vol. VIII No. 79.
[114]. Top. Antiq P. 209

[115]. Ep. Rep. 1897. P. 5

[116]. S.I.I.(Texts) Vol. VI. No.64 [117]. S.I.I. Vol. VI. No. 65
[118]. Top. Antiq. P. 209 [119]. Top. Antiq. P. 210.
-----------

5. தி8சிரா#பளி மாவ'ட
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உைறd : இதைன ‘உறைத’, ‘ேகாழிd ’ எ+ G+வ . இ- ேசாழ அரசாி தைல

நகரமாக இத-. இIaாி அக%கட;ளி ேகாயிL சமண னிவ க5

இதன எ+, ேகாவல க7ணகியட ம-ைர%28 ெசற க;தியBக

எ) சமண, -றவி, இIaாி தகி அக%கட;ைள? னிவைர?

வணகினா எ+ சில#பதிகார G+கிற- [120]. இதனா, கி.பி.2 ஆ

!றா7B இ28 சமண இத ெச=தி அறிய#ப1கிற-. நீலேகசி எ)

L, இIaாி சமண% ேகாயி இத ெச=தி Gற#ப1கிற- [121].

உைறdாிL அதைன8 சா த ஊ களிL ப7ைட% கால,தி சமண இதன .
இIaைர8 சமண தம- மதிர வைமயினா அழி,-வி'டா க எ+ ைசவ
சமய

லாகிய த%கயாக#பரணி உைரயி Gற#ப'1ள-[122]. ேசாழ அரசேம

சின ெகா7ட சிIெபமா, ம7 மைழ ெபாழிய8 ெச=- உைறdைர அழி,தா

எ+ பி!கால,தி எ த#ப'ட ெசIவதி# $ராண எ) ம!ெறா ைசவ



G+கிற-[123]. இதைன அழி,த- சமண ஆயி) ஆ2க; ைசவ ஆயி) ஆ2க;
இIa பி!கால,தி ம7மாாியா அழி%க#ப'டெதப- ெதாிகிற-. இIa

அழிதபிற2, தி8சிராபளி ேசாழாி தைலநகராயி!+ எப .

ெவள> : தி8சி மாவ'ட,தி உள இத ஊாி வய கனா

அைம%க#ப'ட சமண, தி;வ8 சிைலக காண#ப1கிறன; (Arch. Rep. 19091910).

பழநாக#பளி: க^ தாLகா நாகபளி கிராம,தி உள மகாப_Mவர ேகாவி

ம7டப,தி உள சாசன திாி$வன ச%கரவ ,தி 2ேலா,-க8 ேசாழ ேவத
கால,தி எ த#ப'ட-. இ8சாசன,தி, பழநாக#பளி% ேகாயிL%2,

திவிள%2, தான ெச=ய#ப'ட ெச=தி Gற#ப1கிற-[124]. இதி 2றி%க#ப'ட

பழநாக#பளி எப- சமண% ேகாயி எபதி ஐயமிைல. இதனா இ2#

ப7ைட% கால,தி சமண இத- அறிய#ப1கிற-.

அதெமாழி# ெபபளி: தி8சி தாLகா அபி எ) ஊாி உள சாசன,

திாி$வன ச%கரவ ,தி இராசராசேசாழ ேதவர- 19 ஆவ- ஆ7B எ த#ப'ட-.

இதி, ‘திவிைட%2B அ- ெமாழி# ெபபளி’ எ) சமண% ேகாவி
2றி#பிட#ப'டள-[125].
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$வல: தி8சி தாLகா தி#பாைல, -ைற தாகவேனMவர ேகாயி

உள சாசனகளி, ‘$வல,- ஊாிைட# பளி8சத’ Gற#ப1கிற-[126].
இதனா, சமண% ேகாயிL%2ாிய நிலக இகித- அறிய#ப1.
அம72B: தி8சி தாLகா தி8ெச-ைறயி உள சதிரேசகர ேகாயி சாசன,
ம-ைர ெகா7ட ேகா#பர ேகசாிவமர- 16 ஆவ- ஆ7B எ த#ப'ட-. இதி,

அம72B 2றி%க#ப'1ள-[127]. ஷ அரசன- 23-ஆவ- ஆ7B எ த#ப'ட
சாசன ‘உைறd G!ற,- அம72B’ ைய% G+கிற-[128]. இ#ெபயாினா

இ28 சமண இத- அறிய#ப1. அமண எனி) சமண எனி) ஒேற.

-----------

[120]. ம-ைர% கா7ட, கா1கா7 காைத, (1-9)

[121]. அஜீவக வாத8 ச%க 8

[122]. ேகாயிைல# பாBய-. தாழிைச 70 உைர

[123]. உைறd அழி,த ச%க [124]. 258 of 1930-31

[125]. S.I.I. (Texts) Vol. VII No.198 P.98

[126]. S.I.I. (Texts) Vol. VIII. No. 557 and 572
[127]. S.I.I. (Texts) Vol. VIII. No. 609
[128]. do do No. 632
-------

பைழய சகட: 2ளி,தைல தாLகாவி உள இ# பைழய சகட,
மகாதான$ர,தி ஒ ப2தி. இ28 சமண8 சினக காண#ப1கிறன[129].

இ2# ப7ைட%கால,தி சமண இதன .

சீயால: 2ளி,தைல தாLகா சீயால,தி ‘N7ட%காபாைற’ எ) 2றி சமண
னிவ இதத!28 சா+க உளன.[130]
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2,தால: ெதகாசி தாLகாவி உள 2,தால எ) இட,தி ‘பரேதசி#
ெபாட;’ எ) 2+ 2ைக? உளன. இ2 ப7ைட%கால,தி சமண
னிவ இதன எபத!28 சா+க காண#ப1கிறன[131].
Kர#ப'B: தி8சியி இ- $-%ேகா'ைட%2# ேபாகிற பாைதயி

இட-$ற,தி உள இத ஊ%ககி அனவாச எ) இட,தி ஒ
வய சமண தீ ,தகராி தி;வ காண#ப1கிற-[132].

ஜ$ேகMவர: தி8சி தாLகாவி உள-. இIa ஜ$ேகMவர ேகாயி

உள, இராச ேகசாிவ மரான திாி$வன ச%கரவ ,தி இராசராச ேதவர- 16 ஆவஆ7B எ த#ப'ட சாசன,தி, ‘கவிராஜ# ெபபளி,’ எ) சமண%
ேகாயி Gற#ப1கிற-[133].
திமைலவாB: இ2% 2தைவ# பிரா'Bயா , ஒ சமண% ேகாயிைல% க'Bனா
எ+ ெதாிகிற-. (S.I.I. Vol.I.67&68) இத அரசியா வடஆ %கா1 மாவ'ட

ேபா`ாிL, ெத ஆ %கா1 மாவ'ட,திL சமண% ேகாயிகைள% க'B?ளா .

ெபாியமா பாைளய: ெபரப\ தாLகா ெபரப\%2 வடகிழ%ேக 14 ைம.
இ% கிராம,தி அகி ெபாிய சாைல ெவளா!ைற% கட%கிற இட,தி ஒ

சமண, தி;வ ஆ!றகைர மணனா C171 கிட%கிற-. இI ;வ,தி

தைல? ேதாக5 ெவளிேய ெதாிகிறன.[134].

அபா$ர: இ% கிராம,-%2 வி%ரம எ) ெபய உ71. உைடயா

பாைளய தாLகாவி உைடயா பாைளய,தி- ெதேம!கி 11 ைம
உள-. இ28 சில சமண உவக இ%கிறன. [135].

ஜயெகா7ட ேசாழ$ர: உைடயா பாைளய தாLகா உைடயா

பாைளய,தி- வடேம!ேக 5 ைம உள-. இ2 ஏாி%கைரயி ஒ+,

ஒ ெதவி ஒ+ ஆக இர71 சமண, தி;க உளன.

ஏாி%கைரயி%கிற தி;, தி!2 இ நகர ம%க ஆ71%2 ஒைற Qைச
ெச=கிறா க. [136].
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வ7ண: உ7ண எ+ G+வ . உைடயா பாைளய,-%2, ெதேம!கி 19
ைம உள-. கீ0#ப`%2, ெத!கி 2 ைம உள-. இ2 ஒ சமண,
தி;வ காண#ப1கிற-[137].
லா2B: தி8சி தாLகா தி8சிரா#பளி%2 வடகிழ%ேக 11 ைம.
இIa%ககி, $ளபாB%2# ேபாகிற சாைலயி இட- ப%க,தி ஒ
வயேய ஒ சமண, தி;வ காண#ப1கிற- [138].

மகாதான$ர: 2ளி,தைல தாLகா 2ளி,தைல%2 ேம!ேக 13 ைம உள-. இ-

கைகெகா7ட ேசாழ$ர,தி (இத!2# பைழய ெசகட எ+ ெபய .) ஒ

ப2தியாக உள-. இIவிட,தி பல சமண உவக காண#ப1கிறன. [139].
சிவாய: 2ளி,தைல தாLகா 2ளி,தைல%2, ெத!ேக 5 ைம. இ2 ஒ சமண

உவ காண#ப1கிற- [140].

N7ைட%கா#பாைற: 2ளி,தைல%2, ெத!ேக 3 ைம. இ%கிராம,தி ஒ
பாைறயி ேம ஒ சமண, தி;வ அைம%க#ப'B%கிற- [141].

ெவ'1வாதைல: 2ளி,தைல%2 வடேம!ேக 9 ைம. இேக C+ சமண,

திேமனிக காண#ப1கிறன [142].
----------------

[129]. Trichinopoly gazetter Vol. I. P. 282
[130]. Top. Ins. Vol III. No. 132

[131]. Ep. Rep. 1912, P.57. Top. Ins. Vol.III No. 339
[132]. An. Rep. Arch. Dept. S. Circle, 1909-10 P.19
[133]. 32 of 1937-38

[134]. Top. List, P.263
[135]. Top. List P 264.
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136. Top. List. P.265

[137]. Top. List. P.266

[138]. Top List, P. 267

[139]. Top. List, P. 269

[140]. Ind. Anti. 1875. Vol IV P. 272, Top. List, P. 269
--------------

6. $-%ேகா'ைட
அமா ச,திர: அமா ச,திர,-%2 ேம!ேக பளி%2ள எ) ஒ 2ள

உ71. பளி%2ள எறா, சமண#பளி%2ாிய 2ள எப- ெபா. இ%

2ள,தி!2 ேம!ேக 25 அB உயரள க!பாைற மீ- அக% கட;ளி தி;வ

%2ைட?ட காண#ப1கிற-. இ2 இர71 கெவ'18 சாசனக உளன.

இவ!றி- இ% க!பாைற%2, தி#பளிமைல எ) ெபய உ7ெட+
ெதாிகிற-. இ,தி#பளி மைல%2ாிய 2ளதா ேம!Gறிய பளி%2ள. இ#

பளி%2ள,-%ககி ேவ+ சில சமண, தி;வக சிைதகாண#ப1கிறன.

ஆ5'B மைல: அமா ச,திர,-%2 அகி உள- இ2ள 2றிேம

இர71 சமண, தி;வக காண#ப1கிறன. இ மைலயி 2ட2%2

பாக8 சாசன ெபாறி%க#ப'1ள-. இ8 சாசன,தினா, இ மைல%2,

திமா மைல எ) ெபய உ7ெடப- அறிய#ப1கிற-. ‘ச%கரவ ,திக

Nதரபா7Bய ேதவ %2..........2ேலா,-க ேசாழ ப'டண,- பளி8

சத.......உைடயா கனகசதிர ப7Bத மாணா%க தமேதவ ஆசாாியா

பாாிைச........ெபாியபளி வய நாயனா திமாமைல யா0வா பளி8

சதமா= எக5%2 அ 8சனா ேபாகமா= வகிற நில இர71மா,’ எப- இ8
சாசன,தி வாசக[143]. சிைத-ள ேவ+ சமண, தி;வ க5 இ2

உளன.

நார,தமைல: இ# ெபய நகர,-மைல எபத திாி$. இர'ைடபாB ெகா7ட

2ேலா,-க ேசாழ நகர,- மைல எ+ பைழய சாசன G+கிற-. பரேகசாி
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வ ம திாி$வன ச%கரவ ,தி b 2ேலா,-க ேசாழ ேதவ கால,-, திமைல%

கடப ேகாயி சாசன இ2ள சமண% கட;ைள, திமாமைல அக, ேதவ

எ+ G+கிற-. [144]. இத மைலயி ஒ ப2தி%2, தி#பளி மைல எ+

ம!ெறா ப2தி%2, ெததி#பளி மைல எ+ ெபய வழக#ப'டன.
தி#பளி மைலயி ெபாிய சமண மட ேகாயிL இதன. இ

மடக5%2ாிய நிலகளி- கிைட%2 வவாயி ெபாிய மட,-%2 இர71
ப2 சிறிய மட,-%2 ஒ ப2 வழக#ப'டன. இ8ெச=திக

ெபாைம#பாைறயி ேம!$ர,தி உள சாசன,தினா அறிய#ப1கிறன.
இத8 சாசன சக 675 இ (கி.பி. 753 இ) எ த#ப'ட-. அ- வமா+:

”MவMதி b திாி$வன ச%கரவ ,தி ேகாேனாிைம ெகா7டா தி#பளிமைல#
பளி உைடயா க5%2 ெத தி#பளிமைல உைடயா க5%2 தி#பளி

மைல நாயக %2 தி#பB மா!+ளி'ட நி,த நிபதக5%2, ெத சி+வாயி
நா'1% ெகா!றமகல நாெகைல% 2'ப'ட நீ நில நEெச= $ெச=?
அதராய ேதா'ட 2ள தவதான அ8N காாிய வாரா'சி?

ெவ'Bபா'ட பENபி சதிவி%கிரண# ேப+ வாச! ேப+ இலாEசிைன#ேப+

தறியிைற ெச%கிைற, த'ெடா# பா'ட இைடயவ வாி? இன வாி? ெபா
வாி? ம!+ெம# ெபய # ப'டன; உ'பட ஆறாவ- த பளி8சத

இைறயியாக, தி#பளிமைலயா0வா %2 இG+ ெத தி#பளிமைல

நாயக %2 ஒG+ 21,ேதா. இ#பB%2 இI ேவாைல பிBபாடா% ெகா71

$ரவிL வாியிL கழி#பி,-8 சதிராதி,தவ! ெசவதாக. இர71

திமைலயிL கL ெவ'B நாெகைலயிL b %2ைட% கL
நா'B%ெகாக - இைவ பழதிபராய ென ,- - ஆ71 6075. இைவ

விவவராயென ,- - இைவ ெதனவதைரயென ,-. [145].

பளிவய: நா ,தைல திமய% கடப ேகாயிL%2 வட$ற,-# பாைதயி உள

சாசன, b 2ேலா,-க ேசாழ ேதவர- 27 ஆவ- ஆ7B எ த# ப'ட-. இதி,

‘இர'ைடபாB ெகா7ட ேசாழவள நா'1, ெதLக 2லகால$ர,-# பளிவய’

நில 2றி%க#ப'1ள-. அறி?, ‘இIa , திமாைனமைல அக,ேதவ!2#
$றகைர நில இர71மா’ எ+ G+கிற-. [146] இெனா சாசன,

Kர#பிரதாப ேதவராய மகாராய விெசயராய 2மார ேதவராய மகாராய சகா#த
1353 இ ேம ெசலாநிற இரா'சச வட (கி.பி. 1431) எ த#ப'ட-. இ8

சாசன,திL, ‘கடலைடயா திலைகெகா7ட ேசாழவளநா'1 நகர

ெதக2லகால $ரமான 2ேலா,-க ேசாழ ப'டண,- உைடயா
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திமைல%கடQைடய நயினா ’ பளிவயநில இர71மா’ எ+ G+கிற-.

[147] இவ!றா இ2# ப7ைட% கால,தி அக%கட;5%2ாிய நிலக
இத- அறிய# ப1கிற-.

சமண திட: இத!28 சமண 271 எ+ ேவ+ ெபய உ71. காயா#ப'Bயி

உள ெவ7ணாவி%2ள,தி $றகைரயி உள-. இ2ள க ஒறி,

‘MவMதிb. திெவ7ணாயி ஐEi!+வ# ெபபளி, திவா=,த மாட
சயKர# ேபாிளைமயா’ எ+ ெபாறி%க#ப'1ள-. இதனா, ஐEi!+வ#

ெபபளி எ) சமண மட ேகாயிL இ2 இதி%கேவ71 எ+
ெதாிகிற-.

சைடயாபாைற: இ- சைடயா மைல எ+ வழக#ப1. தி%ேகாக ண,தி!2

அகி உள ஒ பாைற இ-. இ28 சமண தீ ,தகர தி;வ ஒ+

உள-. இI;வ,தி அகி ஒ சாசன காண#ப1கிற-.[148] இ8

சாசன,தி-, ெபந!கிளி ேசாழ#ெபபளி எ) சமண%ேகாயி இ2
இத ெச=தி அறிய#ப1கிற-. ‘‘ேகாேனாிைம ெகா7டா ெதகவி
நா'டா!2, தக நா'1% கலா!+# பளி# ெபந!கிளி ேசாழ#

ெபபளியா0வா!2 தி#பB மா!+ளி'1 ேவ71 நிமதக5%2

இIa #பளி உைடயா க காணியான நில %கா 21,ேதா. இநா'18

சைடயா மைலேம ெதகவி நா'1# ெபபளி ஆ0வா!2 இIa .............’’
எ+ இதி எ த#ப'B%கிற-.

ேதனிமைல: இத!2, ேத> மைல எ+ ெபய உ71. இ28 சில சமண,

திேமனிக காண#ப1கிறன. இமைலயி மைலய,-வஜ எ) சமண,

-றவி தவ ெச=வைத% க71 இ%2ேவ எ) ெகா1பா` 8 சி!றரச

நில தான ெச=த ெச=திைய இ2ள சாசன G+கிற-.[149] அ-

கீ0வமா+:- ‘MவMதிb மலய,-வஜ ேத> மைலயி தவE ெச=ய% க71

இ%2ேவ சதி,- அவி#$றE ெச=த பளி8சத நாேலகா.
இIவறகா,தா அB நீெள ெசனியன.’

இ2ள தீ ,தகர தி;வ ஒறிகீ0, ‘MவMதிb. bவல உதன
ெசெவா'B ெச=வி,த திேமனி’ எ+ எ த#ப'1ள-.[150]
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மைலயேகாயி: இ2ள இட-$ற# பாைறயி உள ஒ சாசன 2ணேசன

எ) சமண# ெபாியாைர% 2றி%கிற-.[151] க!பாைறயி 2ைடதைம%க#ப'ட
இர71 ேகாயிக இ2 உளன.
----------

141. Top. List, P. 269

142. Top. List, P. 270

143. P.S.I. No. 474. and 367 of 1904.

144. P.S.I. No. 158,

145. P.S.I. No.658 (Inscriptions (Texts) of the Pudukkottai State).
146. P.S.I. No. 158 147. P.S.I. No. 702
148. P.S.I. No. 530. 149. P.S.I. No. 9
150. P.S.I. No. 10 151. P.S.I. No. 4
-----------

சி,தனவாச: சி,தனவாச கிராம,தி!2% கிழ%ேக ஒ ைம வட%2,

ெத!காக ஒ மைல உள-. இமைலேம ப7ைட%கால,தி சமண னிவ க

தவEெச=-வதன . இமைலயி க!பாைறயி 2ைடதைம%க#ப'ட

2ைக%ேகாயி உ71. இ%ேகாயி  ம7டப வட%2, ெத!காக 22 அB 10

அ2ல நீள 111/2 அB அகல உள-. $ற,தி இர71

க![7கைள?ைடய-. J7க ஒIெவா+ 2 அB 2 அ2ல ச-ர 6 அB
10 அ2ல உயர உளன. இைவ யா; ஒேர பாைறைய% 2ைட-

அைம%க#ப'டன. இ ம7டப,தி வட$ற,தி Nவைரெயா'B, %2ைட?ட

K!றி%2 அக%கட;ளி தி;வ ெத$ற8 Nவைர ெயா'B#

பா சவநாத தி;வ அழகாக அைம%க# ப'1ளன. ம7டப,தி

ேம!GைரயிL J7களிL Nவ களிL ஓவியக எ த#ப'Bதன.

இIேவாவியக இ#ேபா- சிைத- காண#ப1கிறன. சிைதத நிைலயிL

இIேவாவியக மனைத% கவர%GBயனவாக உளன. இத ம7டப,-%2

ந1வி பாைறைய% 2ைடதைம%க#ெப!ற ஒ சி+ ேகாவி உ71. இத

அகல நீள உயர 101/2 அB. இ%ேகாயி வாயி 5 அB 7 அ2ல
உயர 21/2 அB அகல உள-. இ%ேகாயி அக%கட;ளி C+
உவக %2ைட?ட அைம%க#ப'1ளன. இ% 2ைக% ேகாயிைல

அைம,தவ ேப ேபான மேகதிரவ ம I எ) பலவ அரசனா2. இவ

கி.பி. 600 த 630 வைரயி ெதா7ைடம7டல ேசாழம7டலகைள
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அரசா7டா. இவ)ைடய உவ இ%2ைக% ேகாயி ஓவியமாக அைம%க#

ப'1ள-. இ%2ைக%ேகாயிL%2 வடகீ0#$ற,தி இய!ைகயா யைமத ஒ

2ைக உள-. இ%2ைக%2 17 க!ப1%ைகக பாைறயி அைம%க#ப'1ளன.
இ%2ைக%2 ஏழB#ப'ட எ) வழியாக8 ெசலேவ71.152 இ%2ைகயி

!கால,தி சமண, -றவிக தகியி- தவEெச=- வதன . இ2, பிராமி
எ ,திL வ'ெட ,திL சாசனக உளன. இ2ள சாசன,

‘ெதாழ%2ற,-% கட;ள நீல. தி#Qரண தி'ைட8சரண. தி8சா,த.
b$ராணசதிர, நிய,த%கர ப'ட%காழி.........,J % கட;ள’ எ)
ெபய கைள% G+கிற-.[153] இ#ெபய க இ2, தவEெச=தித

சமணனிவ களி சிலைடய ெபய க என, ேதா+கிறன.
இெனா சாசன கி.பி 9 ஆ

!றா7B பி!ப2தியி ‘அவனிேசகர

bவ5வ (bவலப)’ கால,தி, ம-ைரயாசிாிய இளெகௗதம எபவ
இ2ள உம7டப,ைத# ப -தீ ,- ெவளிம7டப ஒைற% க'Bனா

எ+ G+கிற-.[154] ம-ைர ஆசிாிய எ) ெபயைடைமயா இவ சிறத
$லவராக இ%கேவ71.

இ2ள ஒ ேதா'ட,தி உைடப'ட ஒ சமண தீ ,தகர தி;வ

உ7ெட+ இதைன, த'Bனா, இைச?ட GBய ஓைச உ7டாகிற- எ+

G+கிறன .

ஆல2B, தாLகா திவர2ள எ) இட,தி அாிதீ ,தீMவர ேகாவி

உள சாசன கி.பி. 1260 இ தி$வன ச%கரவ ,தி Kரபா7Bயேதவ கால,தி
எ த#ப'ட-. இதி, பளி8சதநில 2றி%க#ப1கிற-.[155] இ, தாLகா

ேகாக ண ேகாக ணீMவர ேகாவி சாசன Kரபா7Bய ேதவர- 14 ஆவ-

ஆ7B எ த#ப'ட-. இதி, ெதகவிநா'1# பளி8 சத நிலக
2றி%க#ப1கிறன.[156] இ, தாLகா வளவப'B அரசாக# பாடசாைல%2

அகி சமண, தி;வ ஒ+ காண#ப1கிற-. இ, தாLகா $,தாQாி

ெமா'ைட#பிைளயா என வழ2 சமண, தி;வ காண#ப1கிற-. இ,

தாLகா ெசபா'hாி தீ ,தகராி உவ காண#ப1வ-ட சிக, J7க5
காண#ப1கிறன. சிக,J7க பலவ கால,தி பலவ அரச க க'Bய

ேகாயிகளி காண#ப1வதா, இ2# ப7ைட%கால,தி பலவ அரசரா
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க'ட#ப'ட ேகாயி இதி%கேவ71. இ,தாLகா தி%க'டைள

NதேரMவர ேகாயி சாசன 2ேலா,-க ேசாழ)ைடய 10 ஆவ- ஆ7B
எ த#ப'ட-. இதி வள,தாமகல பளி8ெச= Gற#ப1கிற-.[157] (ெச= =

வய).

-------------

[152]. Madras Ep.Rep. 1915, P.86 [153]. P.S.I. No. 7
[154]. S.I. Ep.Rep. 1929-30, P.74 1915, P.86
[155]. P.S.I. No.364 [156]. P.S.I. No.590
[157]. P.S.I. No.119
----------

திம=ய தாLகாவி ெபானமராபதி ேகாளீNவர ேகாவி சாசன ‘ஒைலd
G!ற,-% ெகாைறdரான உ,தம ேசாழ$ர,-# ெபானமராபதி பளி8 சத,
Gற#ப1கிற-.[158] இ, தாLகா காைரd Nதரராச# ெபமா ேகாயி சாசன,

‘ஒைலd G!ற,-% காைரd பளி8 சத நில,ைத’% G+கிற-. [159] $லாைல%
2Bயி, பாைறயி அைம%க#ப'ட சி+ சமண% ேகாயி உ71. ேதவ மைல
எ) இட சமண% ேகாயிேல.

2ள,J தாLகா 2னா7டா ேகாயி எ) 2ைக%ேகாயி சமண%

ேகாயிலா2. இ,தாLகா அனவாச பளி ஊணி%2 ேம!கி உள ெதன
ேதா#பி இர71 சமண, தி;வக உளன. இ, தாLகா Kர%2B%2

அகி உள சமண ேம1 எ) இட,தி சமண, தி;வக Qமியிகிைட,தன. 2ள,J , தாLகா தி#Qாி ஒ சமண உவ கிைட,த-. ெஷ

தாLகா ேத%கா'hாி சமண, தி உவ உ71. ெஷ க7ண 2Bயி ஒ

சமண, திேமனி கிைட,-ள-.[160] ெஷ விரா\ாி சமண உவ உள-.

கீைழ,தனிய எ) ஊாி சில சமண உவக சில ஆ71 க5%2 ன %
க7ெட1%க#ப'டன. இைவெயலா, ப7ைட% கால,தி இIவிடகளி

சமண இதைத உ+தி#ப1,-கிறன. அமண2றி8சி எ) ஊ இ2

உ71. இ#ெபய இ2 அமண இதன எபைத% கா'1கிற-.
-------------

[158]. P.S.I. No.578 [159]. P.S.I. No.584

[160]. A Manual of Pudukkottai State, Vol.I Revised Ed.
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----------------

7. தEசாa மாவ'ட
திவா^ : இIaாி ப7ைட% கால,தி சமண ெசவா%2# ெப!றிதன .
அ%கால,தி இIa ,தி%2ள மிக8 சிறியதாக இத-. அ8சி+ 2ள,ைத8

V0- சமண களி பளிக5, மடக5, நிலக5 இதன. கி.பி. 7 ஆ
!றா71%2 ன (அ#ப சபத கால,-%28 ச!+ ன ) இIaாி

ைசவ8 சமண கலக உ7டாகி இகித சமண கைள8 ைசவ -ர,தின . த7B

அBக, நமிநதியBக எ) ைசவநாயமா க கால,தி இ%கலக

நிக0ததாக# ெபாிய $ராண G+கிற-.[161] இ%கலக,தி பயனாக இ8சி+
2ள,ைத8 V0தித சமண களி க'Bடக5 நிலக5 இB,-#

பறி%க#ப'1# ெபாிய 2ளமாக, ேதா7ட#ப'ட-. இ#ேபா- இ%2ள பதிென'1

ஏ%க உள ெபாிய இட#பர#ைப% ெகா71ள-. இ% 2ள,தி ெபப2தி

ப7ைட% கால,தி சமணாி நிலமாக இத- எப- அறிய, த%க-.

ெசதைல: தEைச, தாLகாவி உள இIa சதிரேலைக எ+ ப7ைட%
கால,தி ேப ெப!றித-. இ2ள Nதேர8சர எ) சிவ ேகாயி

ெவளி% ேகா$ர வாயி இட-$ற8 Nவாி உள சாசன,தா இ2#

ப7ைட%கால,தி சமண இத ெச=தி அறிய#ப1. அ8 சாசன# ப2தி இ-:

‘ேகா#பர ேகசாி பம %2 யா71 12-வ- கா...................!2B# பளி?ைடய

ஆரப Kரேன ைகெய ,-. வடகவிர................. பளி?ைடய கனகேசனபடார
ைகயா யா ெகா71 கடவ.’[162] ம!ெறா சாசன, ‘நைக ஒளி மாதியா

தாயா ந%க நீ’ [163] எபவ ெபா தான ெச=தைத% G+கிற-. இIaாி

இ#ேபா- இB- கிட%2 ஒ ேகாயி க![7 ஒறி சமண தீ ,தகராி
சிறிய தி;வ இதைத# பா ,ததாக எ ந7ப ஒவ G+கிறா .

தி,-ைற#Q7B: தி,-ைற#Q7B, தாLகாவி உள-. இIa மதீ8Nர

ேகாயி ம7டப,தி உள, திாி$வன ச%கரவ ,தி இராசராச ேதவ 3-உைடய

II-ஆவ- ஆ7B (கி.பி. 1227. ேம. 15). எ த#ப'ட சாசன,தி, சா,தமகல,ைத8

ேச த ‘பளி8சத’. 2றி%க#ப'1ள-.[164] இதனா, இIa%ககி இத
சா,தமகல,தி சமண% ேகாயிL% 2ாி,தான நிலக இத ெச=தி
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அறிய#ப1கிற-. ஆதலா, ப7ைட%கால,தி இ28 சமண
இதி%கேவ71.

திநாேக8Nர: 2பேகாண தாLகாைவ8 ேச த திநாேக8Nர ேகாயி

ம7டப% க![ணி உள சாசன. ‘ெதகைர, திைரC நா'B,’ இத
‘மிலா1ைடயா பளி,’ எ) சமண% ேகாயிைல% 2றி#பி1கிற-. இத

மிலா1ைடயா பளி, தி%ேகாவ\ாி இத மிலாட அரசனா க'ட# ப'B%க
ேவ71. !கால,தி இ2 ஒ சமண% ேகாயி இB- கிடதெத+, அ%
ேகாயி! க!கைள% ெகா71 இ#ேபா-ள திநாேக8Nர,-8 ைசவ%ேகாயி

க'ட#ப'ட ெத+ இIaரா G+வ . அம ேகாயி ம7டப, J7களி

இ#ேபா- சமண உவக காண#ப1கிறன. இைவ, இIaரா G+வைத

உ+தி# ப1,-கிறன. இIa%2 அகி உள வயகளி சமண உவக

காண# ப1கிறன.[165] திநாேக8Nர,தி!2# ப7ைட%கால,தி ‘2மார

மா ,தா7ட $ர,’ எ+ ெபய வழகியெத+, இகித மிலா1ைடயா

பளியி ம7டப,ைத? ேகா$ர,ைத? ஒ வணிக க'Bனா எ+

இராஜேகசாி வ ம எ) ேசாழன- 22 ஆவ- ஆ7B எ த#ப'ட சாசன

G+கிற-.
---------

[161]. இத% கலக,ைத# ப!றி இ
அதிகார,தி! கா7க.

, ‘சமண சமய 2றிய வரலா+’ எ)

[162]. Top. Ins. Vol ii (1293) S.I.I. (Toxtf) Vol VI NO.443
[163]. S.I.I. (Texts) Vol VI. NO. 422

[164]. Top. Ins Vol II (1527. 466 of 1912)

[165]. S.I.I. Vol III (No.91) M.E.R. 1912, p 7 and 62 S.I.I. Vol II P. 116
---------

தி#$க\ (வ ,தமானீ8Nர): இIa நனில இரயி நிைலய,-%2% கிழ%ேக
நா2 ைம உள-. இ2 வ ,த மானீ8Nர ேகாயி உ71. இ% ேகாயி

இ#ேபா- ைசவ% ேகாயிலாக உள-. ஆனா, இ%ேகாயி ெபயைர%ெகா7ட

இ- ப7ைட% கால,தி சமண% ேகாயிலாக இத- எபைத அறியலா.

bவ ,தமான (மகா Kர ) இப,- நாகாவ- தீ ,தகரராவ . இ8 சமண%

ேகாயி கி.பி 7 ஆ

!றா71%2 னேர ைசவரா ைக#ப!ற#ப'18 ைசவ%
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ேகாயிலா%க# ப'ட-. அ#ப சபத இ%ேகாயிைல# பாB?ளன . இ28

சமண ப7ைட% கால,தி இதன .

பைழயாைற: இதைன# ‘பைழயா+,’ ‘பழைச’, எ+ G+வ . ப'c8Nர,-%2,
ெத கிழ%ேக ஒ ைம உள-. ேசாழ அரச களி உறவின இ2

வா0திதன . இ2# ப7ைட% கால,தி சமண இதன . கி.பி. 7 ஆ
!றா7B, அ#ப Nவாமி கால,தி, இேக கலக ஏ!ப'18 சமண

-ர,த#ப'ட ெச=திைய# ெபாிய $ராண G+கிற-.[166, 167] கி.பி. 11 ஆ
!றா7BL இ28 சமண சமண% ேகாயிL இத ெச=தி

அறிய#ப1கிற-. இகித சமண% ேகாயி எ தளியித அக%கட;மீ-

இய!ற#ப'ட இர71 ெச=?க யா#பகல வி,தி உைரயி ேம!ேகா

கா'ட#ப'1ளன. இ2 வா0தித ேசாழ அரச இ% ேகாயிL%28 சிற#$8

ெச=தா எப- விள2கிற-. அ8 ெச=? வமா+:
‘தாழி ேயா2 மல % க7ணவ த7ணB

பாழி ேயா2 $னலா பைழ யா!+
காழி நிற மதியா மதிேச -

வாழி எ+ வணக விைன ேசரா.’
‘ழ2 களியாைன Cாி% கட!பைட றிதா மன

வழ2 மிடெமலா த$கேழ ேபா%கிய ைவேவ வி7ண
ெச  த7Q பழைச?' சிறத- நா5E ெசய
ெவ த ேசதிக, -ளித வ7ணலB

வி த7Q மல களா விய- நா5 ெதாழ,

ெதாட - நிற வவிைன -ற-ேபா மாலேரா’
ம,-வ%2B: இIa , பாபநாச தாLகாவி உள-. இIa ஐராவதீMவர

ேகாயி ம7டப,தி உள, திாி$வன ச%கரவ ,தி b 2ேலா,-க ேசாழ ேதவ 3

உைடய 16 ஆவ- ஆ7B (கி.பி. 1194 இ) எ த#ப'ட சாசன,தி, ஜனநாத$ர
எ) ஊாி இத ேசதி2ல மாணி%க# ெபபளி, ககள
Nதர#ெபபளி எ) இர71 சமண% ேகாயிக Gற#ப1கிறன.[168]
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இதனா, இIa%ககி சமண சமண% ேகாயிக5 இத ெச=தி

அறிய#ப1.

திவலENழி: இ- 2பேகாண தாLகாவி) உள-. இ2ள சிவ

ேகாயிL%ககி சில சமண உவக காண#ப1கிறன.[169] இதனா,

இIaாி ப7ைட%கால,தி சமண இத- அறிய#ப1கிற-.

மனா 2B: மனா 2B, தாLகாவி தைலநக . ப7ைட% கால,தி இIaாி

சமண அதிகமாக இதன . இ#ேபா- சில சமண உளன . ஒ சமண%

ேகாயிL இ%கிற-.[170] இ2ள ராஜேகாபால Nவாமி ேகாயி -வஜMதப,
ைஜனைடய மானMதப ேபாறி%கிறபBயா இஃ- ஆதியி சமண%
ேகாயிலாக இதி%க%G1 எ+ க-கிறன .[171]

தீப2B: நனில தாLகாவி உள-. நனில,தி!2, ெதேம!2 7 ைம
உள-. இ-; பைழய சமண ஊ . இகித ஜயெகா7டா எ) சமண

‘தீப2B# ப,-,’ எ) சிறத, இனிய, அழகிய பாடகைள# பாB?ளா .

இவேர ‘கக,-# பரணி,’ எ)

ைல இய!றியதாக% G+வ . இ,

தீப2Bயி இ#ேபா- சமண உளன . சமண% ேகாயி ஒ+

இ%கிற-.[172]

தEசாa மாவ'ட,தி இ) பல இடகளி சமண இத ெச=தி

சாசனகளா அறிய#ப1கிற-. ‘அெமாழி ேதவ வளநா'1 இகளநா'1#

பாைலd # பளி,’[173] ‘அாிசிL%2 காவிாி%2 ந1வான உ=ய% ெகா7ட

வளநா'1, திைரC நா'1# பளி8சத,’[174] ‘திவா நா'1%

2+வாணிய%2B பளி,’[175] ‘உ=ய% ெகா7ட வளநா'1 அம72B’[176] என

வ சாசன# ப2திகளா தEசாa மாவ'ட,தி சமண இத ெச=தி

அறிய#ப1.

அம72B: ‘ேசாழ ம7டல,- உ=ய% ெகா7ட வளநா'ைட’8 ேச த

ெவ7ணாB அம72B எ) ஊ இதெத+ இIa பி!கால,தி

ேகரளாதக8 ச- ேவதி மகல எ+ ெபய மா!ற#ப'டெத+ b இராசராச
ேசாழர- ேசனாபதியான கிTண இராமனான B ேசாழ பிரமராய
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எபவ இIaாி வா0திதா எ+, தEைச இராச ராேச8Nர% ேகாயி

கெவ' ெட ,-%க G+கிறன. [177] இIa # ெபயேர இ28 சமண
வா0திதன எபைத, ெதாிவி%கிற-.

கதி'ைட% 2B: (கத'டா2B எ+ வழ2வ ) அ28 சமண னாளி
சிற#$!றிதன . இ#ேபா- இ28 சமண உளன . சமண ஆலய உ71.
2G : இ2% 2ேலா,-க I கால,தி 2ேலா,-க ெபயரா ெப பளி
க'ட#ப'ட-.[178]
--------

[166]. 222 of 1911 Ep. Rep. 1912 P.7

[167]. ‘சமண சமய 2றிய வரலா+’ எ) அதிகார,தி இ8 ெச=திைய%
கா7க.

[168]. (392 of 1907) Ep.Rep. 1908

[169]. Tanjore. Dt. gazetteer, Vol. I P.223.

[170]. Tanjore Dt. Gazetteer Vol. I Topographical List of Antiquities P.280. List of the
Antiquarian Remain in the Presidency of Madras G RobertSewell, Madras 1888.
Archaeological Survey of Southern India I.
[171]. Ep.Rep. 1922, P.98, 99

[172]. Tan. Dt. Gazetteer. Vol.I (Top, List of Antiquities p.276. List of Antiquarian
Remains in the Presidency of Madras Robert Sewell, 1882)
[173]. S.I.I. Vol II (no.4, P.43)

[174]. S.I.I. Vol II Part I (no.4, P.47)
[175]. S.I.I. Vol II (No.5, P.54)

[176]. S.I.I. Vol II Part II (No.31, 33, 35)
[177]. S.I.I. Vol II Part II (No.31, 33, 35)
[178]. 288 of 1917.
------------

8. இராமநாத$ர மாவ'ட
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ேகாவில2ள: அ+#$%ேகா'ைட, தாLகாவி உள இIaாி அபல#பசாமி

ேகாயி ேமைடயி ேம!2, ெத!2# ப%க,தி சில சாசனக காண#ப1கிறன.
இ#ேபா-, இத ேமைடம'1 உள-; ேகாயி இைல. இ2ள சாசன நல

இல%கிய நைட?ள-. திாி$வன ச%கரவ ,தி b 2ேலா,-க ேசாழ ேதவர- 48

ஆவ- ஆ7B எ த#ப'ட இத8 சாசன, %2ைடநாத%2 (அக%கட;5%2)

ெபாமயமான ம7டப விமான, %2ைட நாத , இய%கி இவ களி

ெச#$, திேமனிக5, த7ணீ #பதL, இ%ேகாயி க'ட நில இIaாி

இத சமண களா அைம%க#ப'ட ெச=திைய% G+கிற-. இ8சாசன,தி

இIa ‘ேவ$ வடநா'18 ெசகா'B%ைகைய8 ேச த 2ப> ’ எ+

Gற#ப1கிற-. இ2ள இெனா சாசன, இ%2ப>ைர?, 2ரதி,

2ற,J , $,J எ) ஊ கைள? அரசா7ட சி!றரச ேசாழேகா
எபவைன? $க0- G+கிற-.[179]

இ#ைப%2B: சா,J , தாLகாவி உள எ%க2B%2 அைர%கா ைம

உள ஏாி%2 ேம!கி ஒ பாைறயி உள வ'ெட ,-8 சாசன உள-.

இ8சாசன பா7Bய சைடய மாற bவலபன- 18 ஆவ- ஆ7B

எ த#ப'ட-. இIவரச)%2% கீ0#ப'Bத ‘இ#ைப%2B கிழவ’ எபவ

‘ெபாியபளி’ைய% க'B# ‘பாழி%2ள’ எ) ஏாிைய# ப -பா ,த ெச=திக

இதி Gற#ப1கிறன. இ#ைப%2B கிழவ)%2 ‘எ'Bசா,த’ எ) ெபய
இததாக, ெதாிகிற-. இவ சமணனாக இ%கேவ71 இவ க'Bய ‘ெபாிய

பளி’? சமண% ேகாயி எபதி ஐயமிைல.[180]
பிராமைல: தி#ப,J , தாLகா பிராமைலயி உள மைகநாத ேகாயி

சாசனக உ71. இ8சாசன. ‘கடலைடயாதிலைக ெகா7ட ேசாழவள நா'1

ெதேகா நா'1 இைடயா![ ’ பளி8சத நிலகைள% 2றி#பி1கிற-.[181]

இ2ள ம!ெறா சாசன, ‘Gட\ரான ஐEi!+வ மகல,-# பளி8சத
நிலகைள% G+கிற-.[182] பளி8சத எப- சமண# பளி%2ாிய
நிலகளா2.
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இைளயா 2B: பரம%2B இரயி நிைலய,-%2 7 ைம உள- இIa .

(இIaாி ைசவ அBயாரான இைளயா2B மாற நாயனா இதா .) இIa

சிவ ேகாயிL%2 ெவளிேய சமண, தி;வ ஒ+ காண#ப1கிற-. இதைன
‘அமணசாமி’ (சமண% கட;) எ+ G+கிறா க. இIaரா ெவளி%கிழைம

ேதா+ இத அமணசாமிைய# Qசி,- வணகிவகிறன . இதனா,

!கால,தி இ28 சமண இதி%கேவ71 எப- அறிய#ப1கிற-.

மEச$,J 8 ெச'Bமா க வழிப'1 வகிறன . இIa ஏாி%கைரயி ஒ

சமண உவ காண#ப1கிற-.[183]

பளி மட: அ+#$%ேகா'ைட, தாLகாவி உள இ% கிராம ப7ைட%

கால,தி சமண கிராமமாக இதி%க ேவ71 என, ெதாிகிற-.

இ%கிராம,தி ப7ைட# ெபய , ‘தி#ப,தி%2B நா'1, தி8Nழியி பளி

மைட’ எப-. இ2ள கலாநாதNவாமிேகாயி சாசன ஒறி, ேவ$ நா'1%

2ர,தி தி%கா'டபளி ேதவ எ) சமண% ேகாயி நதா விள%2%காக8

சா,தகாாி எபவ ஐப- ஆ1கைள, தான ெச=த ெச=தி Gற#ப1கிற-.[184]
அ)மத2B: இராமநாத$ர,-%2 வட%ேக 371/2 ைம உள-. திவாடாைன,

தாLகாவி உள இ%கிராம,தி மழவநாத Nவாமி ேகாயி எ) சமண%

ேகாயி உ71. இ% ேகாயி எதிாி உள உைட- ேபான சாசன சக 1455
(கி.பி 1535) இ விஜயநகர அரச (ெபய காண#படவிைல) கால,தி

எ த#ப'ட-. இதி, ‘,J!+% G!ற,- அENேகா'ைட’ எ) ஊ, ஷ

,J!+% G!ற,- ‘2வBமிB...........எ) ஜிேனதிரமகல’ எ) ஊ
2றி%க#ப'1ளன. ஜிேனதிரமகல எ) ெபய இ28 சமண இதன

எபைத விள%2கிற-.[185] இ#ேபா- சமண%ேகாயி உள-.[186] இய%கி

ேகாமேடNவர தய நா2 ெச$வி%கிரகக5 உளனவா.

தி%களா%2B/: தி#ப,J , தாLகாவி உள இIa , தி#ப,J%2#
பதிேன

ைம ேச=ைமயி உள-. இ2 மைல? ேகாயிL உ71.

இ%ேகாயி ப7ைட%கால,தி ஆகத% ேகாயிலாக இதி%க ேவ71.

இ#ேபா- ைசவ% ேகாயிலாக உள-. இ%ேகாயி, பா Nவநாத Nவாமியி

திேமனி ஒ+ K!றி#ப-ேபா+ அைம%க#ப'1ள-. இ,தி ேமனியி

தைல%2ேம ஐதைல நாக காண#ப1கிற-.[187]
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இத மாவ'ட,தி இரணிd , இைளயா,த2B, நா8சியா$ர,-%2 ஒ ைம

உள ந1விேகா'ைட எ) ஊ களி ப7ைட%கால,தி சமண இதன
எபத!28 சா+க உள.[188]

ெபாியப'Bன: இராமநாத$ர இரயி நிைல,தி- ெதகிழ%காக# ப,-

ைம உள கட!கைர% கிராம. இ28 சமண உவ8சிைலக

காண#ப1கிறன.[189]

ேதவிப'Bன: இராமநாத$ர தாLகாவி உள-. இIaாி உள திலேகNவர

ேகாவி சாசன, ‘‘இைட%2 நா'18 ெச வ>ரான ச,- பயகர ந\,
கிடாரமான கிடார ெகா7ட ேசாழ$ர, ெகா a நா'1% கிளிd ஆகிய
இIa நாெகைல% 2'ப'ட நில,தி’’ இத பளி8 சத,ைத%
G+கிற-.[190] இதனா இேக சமண இதன எப- ெதாிகிற-.
கிடார: இராமநாத $ர,-%2, ெதேம!ேக 14 ைம உள-. இத%
கிராம,தி ெத!ேக ஒ சமண உவ இ%கிற-.[191]
ேகாவி2ள: இராமநாத$ர,-%2, ெதேம!கி 34 ைம உள-. இ2
இர71 சமண, தி;வக உளன.[192]

2லேசகர ந\ : (ந\ ) தி8Vைள எ) இட,தி- ேம!ேக 8 ைம
உள-. இராமநாத$ர,தி- வடேம!ேக 50 ைம உள-. இ2

இB-ேபான ஒ சிவ ேகாயி உ71. இத% ேகாயி $ சமண% ேகாயிலாக

இதெத+ G+#ப1கிற-. இத8 கிராம,தி சமண இதன எ+

2லேசகர பா7Bய அவ கைள, -ர,திவி'1 இ%ேகாயிைல8 ைசவ% ேகாயிலாக8
ெச=தா எ+ ஊரா G+கிறன .[193]

மEசிd : இராமநாத $ர,தி- வடேம!ேக 15 ைம உள-. இ% கிராம,தி
ேம!ேக ஒ ப லாகி ஒ சமண, தி;வ இ%கிற-.[194]
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ெசLவ> : ெசவந\ எ+ Gற#ப1. -2ள,J%2, ெதகிழ%கி

91/2 ைம உள-. இராமநாத$ர,தி!2, ெதேம!ேக 23 ைம உள-.
இ%கிராம,தி!2 ேம!ேக 2Bக அ!ற ஒ கிராம,தி ஒ சமண, திேமனி
இ%கிற-.[195]
-------------

[179]. 396, 397 of 1914

[180]. 334 of 1929-30, S.I. Ep. Rep. 1929-30, P.72,74
[181]. S.I.I. (Texts) Vol. VIII No. 436 P. 228
[182]. S.I.I. (Texts) Vol. VIII No. 438
[184]. Top. Ins. Vol. II No.30, P.116
[186]. Top. List of Antiq. P298

[183]. Top. Antiq. P. 296

[185]. Top. Ins. Vol. II No.279, P.1196

[187]. S.I. Ep. Rep. 1936-37 P.59

[188]. Ep.Rep. 1926 P.4

[189]. Arch. Rep. 1911-1912 Page 5

[192]. Top. List P. 299

[193]. Top. List P. 299

[190]. S.I.I. Vol. VIII No.404 Page 214
[194]. Top. List P. 299
-----------

[191]. Top. List P. 299

[195]. Top List P. 301

9. ம-ைர மாவ'ட

ப7ைட% கால,திேல ம-ைரயிேல சமணசமய சிற#பைடதித-. ம-ைரைய8

V0-ள மைலகளிL பாைறகளிL ெச-%க#ப'1ள பிராமி எ ,-%க,
கி.. இர7டா

!றா7Bேலேய அ28 சமண இதா க எபைத,

ெதாிவி%கிறன. C ,தி நாயனா கால,திேல இ28 சமண சமய இத
ெச=திைய# ெபாிய $ராண G+கிற-.

ஞானசபத கால,திேல பா7B நா'B சமண சமய மிக8 சிற#$!றித-.
Gபா7Bய எ) ெந1மாற) சமணசமய,ைத ேம!ெகா7Bதா.
ஆகேவ பா7B நா'B சமணசமய தைலJ%கி நிற-. இ8 ெச=திைய#

ெபாிய$ராண இIவா+ G+கிற-:
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‘‘Qழிய தமி0நா'1ள ெபாவிசீ # பதிக எலா
பாழி? அக ேம; பளிக பல; மாகி8

Vழி' 2 %க ேபால, ெதாைடமயி! W ேயா1
Cழிநீ ைகயி! ப!றி அமணேர யாகி ெமா=#ப.’’

‘‘பறிமயி , தைல? பா? W? த1%2 ேமனி8
ெசறி?% 2ைட? மாகி, திாிபவ எ2 மாகி
அறி? அ8 சமய

 அளவினி அடக8 ைசவ

ெநறியினி! சி,தE ெசலா நிைலைமயி நிக  காைல.’’
இIவா+ சமண ஆதி%க மி2தித பா7B நா'B ஞானசபத ெச+,
பா7Bய)%2 ெவ#$ ேநாைய உ7டா%கி# பின அேநாைய, தீ ,-#

பா7Bயைன8 ைசவசமய,தி ேச ,தா . பா7Bய நீ+Qசி8 ைசவனானா.

இதைன யறித நா'1ம%க5 நீறணி- ைசவ ஆனா க எ+ ெபாிய$ராண
G+கிற-.

‘‘ெதனவ தன%2 நீ+ சிர$ர8 ெசவ ஈதா

னவ பணி- ெகா71  வ- அணி- நிறா
மனநீ றணிதா எ+ ம!றவ ம-ைர வா0வா

-னிநி றா க எலா Jயநீ றணி- ெகா7டா .’’
இதேனாடலாம, ஞானசபத சமணட வாத#ேபா ெச=- ேதாவி?ற8

ெச=- அவ கைள% க வி ஏ!றினா . சமணைடய பாழிக5 பளிக5

தக ,- அழி%க#ப'டன.

‘‘Qழிய ம-ைர ?ளா $ற,-ள அமண ேச
பாழி? அக ேம; பளி? ஆன எலா

கீ ற# பறி,-# ேபா%கி% கிளெராளி, J=ைம ெச=ேத
வாழிய# பதிக எலா மகல ெபாய8 ெச=தா .’’
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எ+ ெபாிய $ராண G+கிற-. இIவா+ ெபாிய $ரண G+வைத%ெகா71

அ% கால,திேலேய சமண சமய பா7B நா'B அழி-வி'ட- எ+ கத%
Gடா-. ஏெனறா, ஞானசபத கால,தி!2# பிற2 பல

!றா71வைரயி

சமணசமய பா7B நா'B இத ெச=தி கெவ'1%களினா ெதாிகிற-.

ஞானசபத கால,தி பா7Bநா'Bேல சமணசமய,தி ஆதி%க 2ைற;ப'1#
பின # பல

!றா71க5%2# பிற2 அ8சமய மைறய,ெதாடகி!+ எ+

கதேவ7Bயி%கிற-.

இனி ம-ைரைய8 V0தித எ'18 சமண மைலகைள ஆரா=ேவா. ம-ைரைய8

V0- எ'1மைலக உளன எ+ அIெவ'1 மைலகளிL எ7ணாயிர
சமணனிவ இதன எ+ Gற#ப1கிறன. ஒமைலயி ஆயிர

சமணனிவ Kத எ'1 மைலகளி எ7ணாயிர னிவ வா0திதா க.

ஆயிர னிவ எ+ G+வ- 2றி#பி'ட ெதாைகையய+; ெபெதாைகயின

எப- க,-. எ'1மைலகளி எ7ணாயிரவ எறா எ'1மைலகளி

தவEெச=தித ெபெதாைகயான சமண னிவ க எப- க,-. இத

எ'1மைலகளி இத எ7ணாயிர சமண க ேவறி னா க எ+

ெபாிய$ராண G+கிற-. ‘‘எ7ெப2ற,- எ7ணாயிரவ ஏறினா க’’
எப- ெபாிய$ராண வாசக.

த%கயாக# பரணியிL எ7ெப 2றக Gற#ப1கிறன.
‘‘ேதவ# பைகவ நட$

Kக, J2 ெவக வி!

ேசத#ப1 எ7ெப 2ற,

ெதலா வேசா2 எாிெகனேவ.’’ (218-ஆ தாழிைச.)
இத!2# பைழய உைர இIவா+ G+கிற-. ‘‘எ7 ெப2றாவன:
யாைனமைல? நாகமைல? Nணக மைல?, ெச#$மைல?..........
ெவளிமைல?ெமன ம-ைரைய8 V0தி#பன என உண க’’
இI;ைரயி, ம-ைரைய8 V0தித ஐ- சமண மைலகளி ெபய க

Gற#ப1கிறன. C+ மைலகளி ெபய க ஏ'B சித

அாி,-வி'டபBயினாேல மைற- வி'டன. இ#ெபய களி Nணகமைல,
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ெச#$மைல, ெவளி மைல எபன எைவ எப- ெதாியவிைல. யாைனமைல?

நாகமைல? ம-ைர%ககி உளன.

சமண வழகிவ ஒெச=? எ'1மைலகளி ெபயைர% G+கிற-.
அ8ெச=? இ-:

‘‘பர2 ெறாவக ப#பார பளி

ய2ற ேபராைத யாைன - இ2ற

எெற'1 ெவ!$ எ1,தியப வலா %28
ெசெற'1 ேமாபிறவி, தீ2.’’

இதி Gற#ப1 எ'1 மைலகளி பர2ற, யாைனமைல, இ2ற

(அழக மைல அல- ேசாைல மைல) ம-ைர%ககி உளன. ம!ற ஒவக
ப#பார பளி அ2ற ஆைதமைல எபைவ எத மைலக எ+
ெதாியவிைல. ஆயி), கெவ'18 சா+ இல%கிய8 சா+

தயவ!ைற%ெகா71 எ7ெப 2றக எைவ எபைத ஆரா=ேவா.
யாைனமைல: இ- ம-ைர%2% கிழ%ேக 6 ைம Jர,தி உள ஒ 2+. இதி

யாைனக வா0தி#பதனாேல இத!2 இ#ெபய வதெத+

இ#ெபயைர%ெகா71 கத இட71. ஆனா, உ7ைம இ-வ+.

யாைனெயா+ காகைள நீ'B%ெகா71 ப1,தி#ப-ேபால இத மைலயி
உவ அைமதி%கிறபBயினாேல இத!2 இ#ெபய ஏ!ப'ட-. இத மைல

சமண களி எ7ெப 2+களி ஒ+. ஞானசபத தம- திவாலவா=#

பதிக,தி, இத யாைனமைலயிL ஏைனய இடகளிL சமண இத

ெச=திைய% 2றி#பி1கிறா .

யாைனமைலயி 2ைகக5, அவ!றி பிராமி எ ,-%க5 காண#ப1கிறன.

இத எ ,-%க இர7டாயிர ஆ71க5%2 ேன எ த#ப'டைவ எ+
சாசன ஆரா=8சியாள G+கிறன . இ2ள 2ைககளிேல சமண னிவ க

வா0திதா க. பி!கால,திேல, ஞானசபத%2# பிற2, இத மைலயி

நரசிக#ெபமா ஆலய ஒ+ க'ட#ப'ட-. பின இமைலயி- சமண

னிவ க இIவிட,ைத வி'1# ேபா=வி'டா க ேபாL.
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இ#ெபா - யாைனமைலயி நரசிக#ெபமா ேகாயி இ%கிற-.

இ%ேகாயி உள கெவ'18 சாசன,தி- இ%ேகாயி கி.பி. 770 இ

உ7டா%க#ப'டதாக, ெதாிகிற-. இ8சாசனகளி ஒ+ வடெமாழியிL

ம!ெறா+ தமி0 வ'ெட ,திL எ த#ப'1ளன. தமி08 சாசன வமா+:
‘‘ேகாமாறE சைடய!2 உ,தர மதிாி கள%2B ைவ,திய Cேவத மகல#
ேபரைறய ஆகிய மாற காாி இ% க!றளி ெச=- நீ ,தளியாேத Nவ %கா
ேராகணE ெச=த பிைன அவ)%2 அ)ஜ உ,தர ம,ரபத எ=தின

பா7Bமகல விைசயதைரய ஆகிய மாற எயின கம7டபE ெச=நீ ,தளி,தா. [196]

இத8 சாசன,தி- நா ெதாி-ெகா5வ- என ெவறா,

மாறEசைடய எ) பா7Bய கால,தி அவ)ைடய அைம8ச களாக இத
மாற காாி? அவ நபி மாற எயின) யாைன மைலயிேல நரசிக#

ெபமா5%2% ேகாயி அைம,தன எப-. இத மைலைய#ப!றி ம!+

ெதாி- ெகாள வி$ேவா எபிகிராபி அறி%ைகயி க71 ெகாக.[197]
----------

[196]. Epi. Indica Vol. VIII Page 317 [197]. Epi. Report 1907, Page 60-61
---------

ெபௗ,த% ேகாயிகைளயாவ- சமணசமய% ேகாயிகைள யாவ- ைவணவ

ைக#ப!றி% ெகாவதாக இதா, அத% ேகாயிகளி நரசிக# ெபமாைள

அைம#ப- வழ%க. இத ைற#பB சமண க இத யாைன மைலைய%

ைக#ப!+ வத!2 ைவணவ க அதேம நரசிக# ெபமா5%2% ேகாயி
அைம,தா க. பிற2 இ- ‘‘இ-’’%களி மைலயாக மாறிவி'ட-. இத8

ெச=திகைய# பி!கால,தவ கைதயாக% க!பி,-# $ராண எ திவி'டா க.
அ-தா திவிைளயாட! $ராண,தி யாைன எ=த படல எப-.

ம-ைரமா நகர,ைத அழி%2 ெபா'1 சமண க தம- மதிரச%தியா ஒ
யாைனைய உ7டா%கி அ)#பினா க எ+, ேசாமNதர% கட; அத

யாைனைய நரசிக அ$ எ=- ெகாறா எ+, ெகால#படட அத யாைன

மைலயாக8 சைம-வி'ட- எ+ இ#$ராண%கைத G+கிற-. இ#$ராண,தி
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உெபா எனெவறா, யாைனமைலயி சமண இதா க எப-

அவ க ம-ைரயி அதிக ெசவா%2ைடயவராக இதா க எப- அவ க
ெசவா%ைகயட%க அவ க இத யாைனமைலமீ- நரசிக# ெபமா ேகாயி
அைம%க#ப'டெதப- ஆ2.

நாகமைல: இ-; ம-ைர%2 அகி உள ஒ மைல. பாபி உவ,ைத
ஒ,தி#பதனா இத மைல%2 நாகமைல என#ெபய உ7டாயி!+. இத

மைலயி ேமL சமண னிவ க ப7ைட%கால,தி இதன . பி!கால,தி

இகித சமணனிவ கைள ‘இ- சமய,தா ’ -ர,திவி'டன . பிற2 ஒ$ராண%
கைதைய% க!பி,-% ெகா71, ‘‘நாகெம=தபடல’’ எற ெபயாி'டன . சமண ,
ம-ைரமா நகர,ைத அழி#பத!காக ஒெபாிய பாைப, தம- மதிரச%தியினா

உ7டா%கி அைத ம-ைர நகர,தி ஏவினா க எ+ ெசா%கநாத# ெபமா
அத# பாைப அ$ எ=- ெகாறா எ+ இறத அத# பா$ கலாக8
சைம- வி'ட- எ+ அ#$ராண G+கிற-.

யாைனமைல நாகமைலைய# ப!றிய கைதக ெவIேவ+ கால,தி ெவIேவ+

விதமாக வழக#ப'டைத8 ‘சில $ராண% கைதக’ எ+ ெதாட $ைரயி கா7க.
இடபகிாி: இத!28 ேசாைலமைல எ+ ெபய உ71. த7டைலைமைல

(த7டைல = ேசாைல) எ+ திவிைளயாட! $ராண G+கிற-.

திமாEேசாைல எ+ இத!2# ெபய உ71. ‘‘ஓகி2ற’’,

‘‘ேசாைலெயா1 ெதாட ெமாழி மா 2ற’’ எ+ பாிபாட இமைல

Gற#ப1கிற-. இ- இ#ேபா- யாைனமைலைய# ேபாலேவ ைவணவ,

தி#பதியாக இ%கிற-. ப7ைட% கால,தி இத மைலயி சமண க

இதா க எபைத இ2ள 2ைகக5 பிராமி எ ,-%க5 சா+
G+கிறன. இதைன எபிகிராபி அறி%ைகயி காணலா. [198]

யாைனமைலயி- நாகமைலயி- சமண -ர,த#ப'ட-ேபாலேவ

இமைலயி- சமண -ர,த#ப'டன . பிற2, இத மைல%2 ஒ $ராண%
கைதைய% க!பி,-% ெகா7டன . சமண தம- மதிர ச%தியினா மாய#பN

ஒைற உ7டா%கி அைத ம-ைர நகர,ைத அழி,-வபB அ)#பினா க

எ+ இைதயறித ெசா%கநாத தம- இடப,ைத ஏவி அத# பNைவ%ெகா+
விட8ெச=தா எ+, பிற2 இத ஞாபகா ,தமாக இடபகிாிைய உ7டா%கினா

எ+ இ%கைத G+கிற-.
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பNமைல: இ-; ம-ைர%2 அகி உள-. சமண க ஏவிய மாய#பNைவ8

ெசா%கநாதைடய இடப ெகாற பிற2, இறத அ#பN மைலயாக8

சைம-வி'ட- எப- $ராண%கைத. இதிL ப7ைட% கால,தி சமண க

இதா க எ+ கத#ப1கிற-.

இ-கா+ Gற#ப'ட யாைனமைல, நாகமைல இடபமைல, பNமைல எபைவ

ம-ைரைய8 V0தித சமணைடய எ7ெப 2+கைள8ேச தைவ. ஏைனய
நா2மைலக எைவ எபைத ஆரா=வா.

தி#பர2ற: ம-ைர%2 அகி இத எ7ெப 2+களி

தி#பர2ற ஒ+. ேமேல கா'ட#ப'ட சமணரா வழகிவகிற

ெவ7பாவி, இ% 2ற த Gற#ப1கிற-. இத மைலயி சமண, -றவிக

இத 2ைகக5, பாைறயி அைம%க#ப'ட க! ப1%ைகக5 பிராமி
எ ,-%க5 இ+ காண#ப1கிறன.[199] தீ ,தகராி உவ பாைறயி

அைம%க#ப'1ள-.
-----------

[198]. Epi. Report 1910, Page 8

[199]. Indian Antiquary Vol. XXII, Page 67
----------

சி,த மைல: இ#ெபய சமண னிவ இ2 இதா க எபைத, ெதாிவி%கிற-.

இத மைல ேம'1#ப'B எ) ஊாி இ%கிற-. இமைலயி 2ைகக5

க!ப1%ைகக5 இ%கிறன. இைவ, !கால,தி இ28 சமண னிவ

இதா க எபைத, ெதாிவி%கிறன. [200] அறி? இ2 ஏ கட என#

ெபயள ஒ Nைன உ71. சமண னிவ க தம- மதிர ச%தியினா ஏ

கடகைள? இத8 Nைனயி வபB ெச=- பா7Bய)%2% கா'Bனா க
எ+ த%கயாக# பரணி உைரயாசிாிய G+கிறா . ‘ஏ

கடL%2 மாறாக

ம-ைரயி எ கடெலன% கா'Bன இதிரசால உ71’ எ+ அவ எ -கிறா ;

(ேகாயிைல# பாBய- 70 ஆ தாழிைச உைர) சமண ெச=ததாக, த%கயாக# பணி
உைரயாசிாிய G+கிற இ% கைதைய# பி!கால,-

களாகிய திவிைளயாட!
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$ராணக சிவெபமா மீ- சா!றி% G+கிறன. (சில $ராண%கைதக எ)

ெதாட $ைர கா7க.)

சமணமைல: ம-ைர%2 ேம!ேக Nமா 5 ைம உள-. இத% 2+க கிழ%2

ேம!கா= அைம-ளன. ெதேம!2% ேகாBயி இமைல%2 அகி

கீ02யி2B எ) ஊ, வடேம!2% ேகாBயி ,-#ப'B அல-

ஆலப'B எ+ வழக#ப1கிற-. ஊ இ%கிறன. இத% கிராம ம-ைர,

தாLகா வடபழEசிைய8 ேச த-. இத8 சமணமைலயி அகேக சமண

தீ ,தகர களி உவக ெச-%க# ப'1ளன. ஆகேவ இத மைல%2 இத#

ெபய உ7டாயி!+. இத!2 அமணமைல எ+ ெபய உ71. அமண எ)

ெபய சமணைர% 2றி%2. [201]
-----------

[200]. Arch Report S. Circle 1910-1911, Page 50-51

[201]. இத8 சமணமைல# பாைறக, சாைலக5%28 ச ேபா1வத!காக

உைட%க#ப'டன. 1952-இ, ஜீவப- B.எM.bபா அவ க அரசாக,தாைர%

ெகா71 இ2% க உைட#பைத, த1,-வி'டா .
----------

ஆலப'B எ+ ,-#ப'B எ+ ெபயள ஊ%2 அகி இத%

2றி ேம!2% ேகாBயி பEசவ ப1%ைக எ) இட இ%கிற-. இ2#

பாைறயி கப1%ைகக ெச-%க#ப'1ளன. சமண னிவ ப1#பத!காக

இைவ அைம%க#ப'டன. இத# ப1%ைகக5%2 ேமேல பாைற%க Gைரேபா

அைமதி%கிற-. ஆகேவ இIவிட ஒ 2ைகேபால, ேதா+கிற-.

Gைரேபா+ள பாைறயி பிராமி எ ,தி தமி08 சாசனக

ெபாறி%க#ப'1ளன. இைவ கிறிM- சகா#த,தி!2 $ எ த#ப'டைவ. இத%

2ைகயி ப1%ைகக5%2 அேக ஒ Wட,தி ேம அக% கட;ளி உவ
அைம%க#ப'B%கிற-. இத!2 அகி பாைறயி எ த#ப'1ள பிராமி

எ ,-8 சாசன மிக; அழி%க#ப'1வி'ட-. 2ைகயி ேம!$ற# பாைறயி

இர71 இடகளி தீ ,தகர களி உவக5 அைவகளி கீேழ

வ'ெட ,-8 சாசனக5 எ த#ப'1ளன. இத எ ,-%க கி.பி. 10 ஆ
!றா71 எ ,-#ேபா காண#ப1கிறன.
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சமணமைலயி ெதேம!2# ப%க,தி கீ02யி 2Bயி அகி ெச'B#ெபாட;
எ) 2ைக இ%கிற-. இத% 2ைகயி இட-$ற,தி ஒ தீ ,தகராி

உவ பாைறயி அைம%க#ப'B%கிற-. இத உவ,திகீ0 வ'ெட ,-8

சாசன ெபாறி%க#ப'1ள-. இத எ ,- கி.பி. 10 ஆ

!றா7B

எ த#ப'ட-. 2ைகயி உேள அைர வ'டமாக% Gைரேம அைம-ள

பாைறயி தனி,தனியாக அைமத ஐ- உவக ெச-%க#ப'1ளன. த

உவ நா2 ைககைள?ைடய ய'சி உவ. சிக,தி ேம அம - ஒ

ைகயி விைல? ம!ெறா ைகயி அைப? ஏைனய ைககளி ேவ+
ஆ?தகைள? பிB,தி%கிற-. இத ய'சி%2 எதிாி யாைனயிேம

அம -ள ஆ7 உவ ைகயி வாைள? ேகடய,ைத? பிB,தி%கிற-. இ-

சாMதா உவ ேபாL இைதெய1,-, தனி,தனிேய C+ தீ ,தகர களி
உவக %2ைடக5ட ெச-%க#ப'1ளன. இத திேமனிக

கைடசியாக# ப-மாவதி எ) இய%கியி உவ, வல-காைல, ெதாகவி'1

இட-காைல மட%கி8 Nகாசன,தி அம தி#ப-ேபா ெச-%க#ப'1ள-.

இத ஐ- சி!பகளி ந1வி உள C+ தீ ,தகராி உவக5%2% கீேழ
C+ வ'ெட ,-8 சாசனக (கி.பி. 10 ஆ

!றா71) எ த#ப'1ளன.

ெச'B#ெபாட;%2% கிழ%ேக சமணமைலயி ேப8சி#பள எ) இட

இ%கிற-. இ- 2றி ேம இ%கிற-. இ2 வாிைசயாக# பாைறயி சமண

தீ ,தகர களின உவக ெச-%க#ப'1ளன. இத உவகளி கீேழ

வ'ெட ,-8 சாசனக எ த#ப'1ளன. இைவ கி.பி. 8ஆ 9ஆ

எ த#ப'டைவ.

!றா7B

ேப8சி#பள,தி!2 அ#பா 2றி ேமேல அழி-ேபான ஒ ேகாயி

காண#ப1கிற-. இ%ேகாயி தைரயைம#$ ம'1தா இ#ேபா- உள-.

இ2# 10 ஆ
உ71.

!றா7B எ த#ப'ட !+#ெபறாத வ'ெட ,-8 சாசன

இத இட,-%2 ேமேல 2றிேம பாைறயி விள%2 ஒ+

ெச-%க#ப'B%கிற-. இத விள%2# பாைற%2 அகி கனட எ ,-8 சாசன

காண#ப1கிற-. இத கைடசிவாி ம'1 தமிழாக உள-. இத8 சாசன கி.பி.

11ஆ

!றா7B எ த#ப'ட-.

சமணமைலயி உள சாசனக சில வமா+: -
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1. MவMதிb ெவ7$நா'1% 2ற7B அTட உபவாசி படார மாணா%கா

2ணேசன ேதவ . 2ணேசன ேதவ மாணா%க கனகKர#ெபாியBக, நா'டா!+#

$ற,- அமி தபரா%கிரம ந\ரான உயி 2B ஊரா ேபரா ெச=வி,த திேமனி
[202]. பளி8சிவிைகயா ர'ைச.

2. MவMதி b பராதக ப வதமாயின ெதவ'ைட# ெபபளி% 2ர7B

அTடஉபவாசி படார மாணா%க மகாணதி# ெபாியா நா'டா!+#$ர,நா'டா ேபரா ெச=வி8ச திேமனி. சி பளி8 சிவிைகயா ர'ைச [203].
3. (ேவ7$)ணா'1% 2ற7B தி%கா'டா பளி% கனகநதி# படார

அபினதன படார . அவ மாணா%க அாிம7டல படார அபினதன படார
ெச=வி,த திேமனி [204].

4. Mவஸதி b ெவ7$ணா'1% 2ற7B,தி%கா'டா பளி% 2ணேசனேதவ
மாண%க வ ,தமான# ப7Bத மாணா%க 2ணேசன# ெபாியBக ெச=வி,த
திேமனி [205].

5. MவMதி b இ#பளி உைடய 2ணேசன ேதவ ச'ட ெத=வபலேதவ
ெச=வி8ச திேமனி. [206]

6. MவMதி b இ#பளி ஆகிற 2ணேசன ேதவ ச'ட அதைலயா

கள%2Bத ைவைக அதைலயா ைகயாைச8 சா ,தி ெச=வி,த திேமனி
[207].

7. (ேப8சி#பள) b அ8சணதி தாயா 2ணமதியா ெச=வி,த திேமனி b
[208]

8. MவMதி b இ#பளி உைடய 2ணேசன ேதவ ச'ட அதைலயா மைலத
மக ஆ8சா சிறிபாலைன8 சா ,தி ெச=வி,த திேமனி b[209].
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9. b மிழைல% G!ற,- பா^ாிைடய ேவளா சைடவைன8சா ,தி இன
மாணவாட நி'ட#$ணா'1 நா.......G சைடய#ப ெச=வி,த ேதவ .

இ......டன,-......தா.......தாயா ெச=வி,த திேமனி.[210]

10. b ெவ7$நா'1 தி%2ற7B பாதCல,தான அமிததி மைரக கனகநதி
ெச=வி,த திேமனி[211].
11. MவMதி b இ#பளி உைடய 2ணேசன ேதவ ச'ட அைரயகாவிதி
சகணபிைய8 சா ,தி ெச=வி8ச திேமனி[212].
--------------

[202]. 61 of 1910

[203]. 62 of 1910

[204]. 63 of 1910 [205]. 330 of 1908

[206]. 331 of 1908 [207]. 332 of 1908
[208]. 64 of 1910

[209]. 65 of 1910

[210]. 67 of 1910 [211]. 68 of 1910
[212]. 68 of 1910
----------

இ-கா+ ஆரா=ததி, ம-ைர%2 அகி உள சமணைடய எ7ெப

2+க5 ஏ 2+க ெதாிதன. இெனா 2+ எ- எப- இ#ேபா-

ெதாியவிைல.

உ,தபாைளய: ம-ைர மாவ'ட,தி உள இIa%2 வடேம!ேக C+
ப லா2 Jர,தி ெபாிய பாைற%2றி தீ ,தகர களி உவக
அைம%க#ப'1ளன. ஏற%2ைறய 21 சமண, திேமனிக இ2%

காண#ப1கிறன. இ,திேமனிகைள8 ெச=வி,தவ களி ெபய க5

ெபாறி%க#ப'1ளன.

இத8 சி!பக5%ககி ெதளிவான நீைடய Nைனெயாறி%கிற-. இத8

Nைனயி- இIaரா நீ எ1,-%ெகா71 ேபாகிறா க.
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-----------10. திெநேவ மாவ'ட
எவாB: நா2ேநாி, தாLகா. இIaாி உள இர'ைட# ெபா,ைத#

பாைறயிேம சமண, தி;வக உளன. இ, தி;வகளி கீ0 உள

சாசன, அ8சநதி எபவ இ, தி;வகைள8 ெச=- அைம,தா எ+

G+கிற- [213]. இத அ8சநதி எபவ , சீவக சிதாமணியி சீவக)%2% கவி
க!பி,ததாக% Gற#ப1கிற அ8சநதி ஆசிாியராக இ%க%G1 எ+ G+வ

[214]. இ- தவ+. அ8சநதி எ) ெபயள சமண ஆசிாிய பல இதன ;
அவ இவ ஒவ . எைன? சீவக, வ ,தமான மகாKர கால,தி,
அஃதாவ-, கி.. 6 ஆ

!றா7B இதவ . ஆகேவ, அவைடய ஆசிாியராகிய

அ8சநதி? அத% கால,தி இதவராத ேவ71. இத அ8சநதி சீவக)%2

ஆசிாியராக இத அ8சநதி ஆகா .

இ2ள இெனா சாசன, பா7Bய மாற சைடய)ைடய 43 ஆவ-

ஆ7B எ த#ப'ட-. நா'டா!+# ேபா%கிைய8 ேச த திவிதைல எ)

ஊாி இத அவாள,-# படார%2# பளி8 சதமாக நில தான
ெச=ய#ப'ட ெச=திைய இ8 சாசன G+கிற-[215].

ெகா!ைக: இ- ப7ைட% கால,தி பா7Bய க5ைடய -ைறக# ப'Bனமா?,
பா7Bய இளவரச வா0தித இடமா? இத-. இ#ேபா- சி+ கிராமமாக

உள-. இIaாி ப7ைட% கால,தி சமண இதன எபத!28 சாறாக,
இIa%2 அகி உள சாய $ர,-8 சாைலேயார,தி, வ ,தமான மகாKராி

தி;வ K!றி%2 ேகால,-ட காண#ப1கிற-. சிைத-ேபான இெனா

சமண, தி;வ, இIa வய காண#ப1கிற- [216].

நிகராகர# ெபபளி: b ைவ27ட தாLகாைவ8 சா த ெப2ள எ)

ஊாி, இத8 சமண# பளி%2ாிய நிலக இதன. பா7Bய திாி$வன8

ச%கரவ ,தி ேகாேனாிைம ெகா7டா)ைடய 15 ஆவ- ஆ7B எ த#ப'ட ஒ
சாசன, இIa மாய%G,-# ெபமா நில,ைத இ# பளி%2ாிய பளி8சத

148

நில,-ட மா!றி%ெகாளப'ட ெச=திைய% G+கிற- [217]. இத நிலக5%2
அகி, இத நிகராகர# ெபபளி இதி%கேவ71.
அகமகல: b ைவ27ட தாLகா மாறமகல,தி உள K!றித

ெபமா ேகாயி சாசன ஒ+, அகமகல எ) ஊைர% 2றி#பி1கிற-.

[218] திெநேவ, தாL%காவி அக2ள எ) ஊ உள-. இ#

ெபய கேள இ2 !கால,தி சமண இதன எபைத, ெதாிவி%கிறன.

தி8ெசJ , தாLகாவி ஆதிநாத$ர எ) ஓ ஊ உ71. ஆதிநாத எப-

ாிஷப தீ ,தகராி ெபய ஆ2. ஆகேவ, இ-; !கால,தி சமண%
கிராமமாக இதி%கேவ71.

க 2மைல: ஐயனா ேகாயி எ+ வழக#ப1கிற-. இ% கிராம. இ-

ேகாவிப'B தாLகாவி உள-. சகரநயினா ேகாயிL%2% கிழ%ேக 111/2

ைம உள-. இ2ள மைல#பாைறயி

!+% கண%கான சமண,

தி;வக க!பாைறயி அைம%க#ப'1ளன.

!+% கண%கான

சாசனக5 இ2% காண#ப1கிறன. இத!2 ெவ'1வா ேகாயி எ+

ெபய வழக#ப1கிற-. [219] ப7ைட%கால,தி இ28 சமண ெவ2

ெசவா%2ட இதி%க ேவ71. ஏெனறா, இ2ள சாசனக, பல

சமண# ெபாியா க5ைடய ெபய கைள% 2றி#பி1கிறன.
------------

[213]. 603 of 1951 [214]. Ep. Rep. 1916 P. 112-113
[215]. 605 of 1951 [216]. Ep. Rep. 1936-37, P. 54

[217]. 2430 of 1932-33 [218]. S.I.I. Vol. VIII No. 452
[219]. Ep. Rep. 1908, P. 57
--------

இ8 சாசனகளி காண#ப1கிற சில சமண# ெபாியா க5ைடய ெபய கைள%
G+ேவா. இவ க இ2ள சமண, திேமனிகைள அைம,தவ ஆவ .

1. b 2ணசாகர படரா சீட ேபெரயி!2B சா,தேதவ ெச=வி,த திேமனி.
2. இIa $ரய ேசதைன8 சா,திய ேசதேசாி ெச=வி,த திேமனி.
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3. தி%ேகா'டா!+# பாதCல,தா கம $'பநதி ெச=வி,த திேமனி.

4. மைல%2ள,- bவ ,தமான# ெபமாணா%கா b நதி......

5. தி%ேகா'டா!+ உ,த நதி% 2வBக மாணா%க சாதிேசன# ெபாியா
ெச=வி,த திேமனி.

6. திந+ெகா7ைட பலேதவ% 2வBக மாணா%க கனகKர அBக
ெச=வி,த திேமனி.

7. ேகா'h நா'1# ெபப![ G,த காமைன சா,தி தி8சாண,-%
2ர,திக ெச=த பBம.

8. திெந8Nர,- மாற $ ெச=வி,த பBம. இ-%2% கீ ர ெறா'ட

திவிள%2 ெந=.

9. திெந8Nர,- ேசத ேவளா ெச=வி,த திேமனி.

10. கள%2B% காமE சி+நபி ெச=வி,த திேமனி.

11. 2ற7B% காவிதி ெச=வி,த திேமனி.

12. தி%ேகா'டா!+ விமளசதிர% 2 வBக மாணா%க சாதிேசன அBக
ெச=வி,த பBம.

13. திேந8Nர,-% ேகா மக சா,தக7ணா மக க7ணE சா,த
ெச=வி,த திேமனி.

14. பB%கமண படார மாணா%க பவணதி# ெபாியா ெசய.

15. கைட% கா'h திமைலயா ெமானிபடரா மணா%க தயாபால# ெபாியா
ெச=வி,த திேமனி.

16. ேவ7பிநா'1 ேபெரயி!2B ேதவE சா,த ெச=வி,த திேமனி.

17. ேபெரயி!2B ேசத காாியா ெச=வி,த திேமனி.

18. $'பநதி படார மாணா%க ெபணதி படார ெச=வி,த திேமனி.

19. ெவள!2B C,த அாி'டேநமி படார மாணா%க 2ணநதி ெபாியாைர8 சா ,தி
மிழ\ % 2ர,தியா ெசய.

20. ெந1மர, ேதா'ட,- 2ணதாகியா ெச=வி,த திேமனி.

21. திெந8Nர,- 2மரனமல ெச=வி,த திேமனி.
இ2% காண#ப1 Nமா

+ கெவ'18 சாசனகளி இப,ெதா

சாசனகைள ம'1 இ2% கா'Bேன. இ8 சாசனகைள# பா %க வி$ேவா

.(South Indian Inscriptions) எ)

! க71 ெகாக. [220] இIa ப7ைட%
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கால,தி ‘ெந8Nர நா'1, திெந8Nர’, எ+ வழக#ப'டதாக, ெதாிகிற-.

இ2# ப7ைட% கால,தி சி,தாத (சமண சி,தாத) நாேதா+

உபேதசி%க#ப'1 வதைத?, ‘‘சிதாத உைர%2 படார உளி'1# பதிம
வயிரா%கிய %2 ஆஹார தானமாக’’8 சில நிலகைள, தானE ெச=தித
ெச=திைய? இெனா சாசன G+கிற-.

Kரசிகாமணி: சகரநயினா ேகாயிL%2 வடேம!2 91/2 ைம உளஇ2ள பாைறயி 2ைகக உளன. ஒ 2ைகயி, ஒ வ'ட,தி!2 இர71
பாதக ெச-%க#ப'1ளன. இெனா 2ைககயி சில உவக பாைறயி

ெச-%க#ப'1ளன. இIaரா இI ;வகைள# பEச பா7டவ எ+

அைழ%கிறன . கயிலாசநாத ேகாயி எ) ஒ சி+ ேகாயிL இ2 உ71.

பEச பா7டவ உவ எ+ Gற#ப1வன சமண, தி;வகளா2 எ+
க-கிறன .[221]

2ள,J : ஓ'ட# பிடார,தி- வடகிழ%2 141/2 ைம உள-. இIaாி
உள சமண, திேமனிைய இIaரா வணகி வகிறா க.[222]
மதி2ள: தி2ள எ+ Gற#ப1. ஓ'ட#பிடார,தி- வடகிழ%ேக 17

ைம ைவ#பா!ற கைரயி உள-. இ2 ஒ சமண, தி;வ

இ%கிற-.[223]

ரப: ஓ'ட#பிடார,தி- ெதேம!கி 5 ைம, அஃதாவ-,

ஓ'ட#பிடார,தி- கய,தா!+%2# ேபாகிற சாைலயி வல-ப%க,தி ஒ
சமண, தி;வ இ%கிற-. இதைன இIaரா வசண (சமண ) எ+

G+கிறா க.[224]

நாகலா$ர: ஓ'ட#பிடார,தி- வடேம!கி 22 ைம உள-. இ2

வய ஒ ெபாிய சமண, தி;வ இத-. இைத#ப!றி அரசாக,தா%2

கி.பி. 1873இ ெதாிவி%க#ப'ட ேபா-, அரசாக,தா இைத விைல%2 வாகி8

Nவ அைம%2பB க'டைளயி'டா க. பிற2 இத உவ இ#ேபா- ெசைன#
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ப'Bன,-# ெபா'கா'சி8 சாைலயி (1878இ ெகா71 வர#ப'1)
ைவ%க#ப'B%கிற-.[225]
காய: ெதகைர தாLகா சிறீைவ27ட,தி- கிழ%ேக 12 ைம உள-

இIa . தாபிரபரணி ஆ!றகைரயி கட!கைர%2 அகி உள-. இ2# பல

சமண, தி;வக காண#ப1கிறன. இவ!றி ஒைற ஒ வ7ணா -ணி

ெவ5%2 கலாக உபேயாகி%கிறா.[226]

சிறீைவ27ட: ெதகைர தாLகா, திெநேவ%2, ெத கிழ%ேக 12 ைம

தாபிரபரணியி வடகைரேம உள-. இIa%2 அகி உள ஆதி8சந\

எ) இட,தி ஒ 2றி சமண உவ இ%கிற-.[227]

வளிd : நா2ேநாி%2, ெதேம!கி 8 ைம உள-. இIa உளிd
எ+ வழக#ப1. திெநேவயி- கனியா2மாி%2# ேபா2

சாைலயி ேம!2# $ற,தி உள-. இ%கிராம,தி ஒ சமண% ேகாயி

இத-. இ% ேகாயி க!கைள% ெகா71ேபா=, இIaாி உள

ெபாிய2ள,தி!2# பBயாக% க'Bவி'டா க. சமண, திேமனி ம'1

அIவிட,தி ேலேய இத-. பிற2 ேபாM' ஆWM உ,திேயாகMதராக இத ஒ

சமண இத வி%கிரக,ைத எ1,-%ெகா71 ேபானா . இ#ேபா- இத வி%கிரக

பிஷ# சா ஜ7ட அவ களிட இ%கிறெத+ ந$கிேற எ+ கி.பி. 1882 இ
ஒவ எ தியி%கிறா .[228] இ#ேபா- இ- எகி%கிறேதா?

------------

[220]. S.I.I. Vol. V, PP 121 to 134 [221]. Top. List p 306
[222]. Top. List, P.307 [223]. Top. List. P.307
[224]. Top. List, P.308

[225]. Top. List, Tist, P.308

[226]. Ind. Anti. Vol. Vi, Top. List, P.312 [227]. Top. List, P.312
[228]. Top. List, P.315
-------------

11. ெகா2நா1: ேசல, ேகாய$,J மாவ'டக
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ேசல: ேசல மாவ'ட,தி தைலநகர இIa ஆ!றகைரயி ஒ சமண,

தி;வ கிட%கிற-. இெனா சமண, தி;வ, கெல%ட K'1%2
ச 8N%2 இைடேய உள வழியி இ%கிற-. [229]

அதம ேகா'ைட: த மா$ாி தாLகாவி த மா$ாி%2 ேம!ேக 5 ைம உள-.
இIaாி இர71 சமண% ேகாயிக உளன. இ%ேகாயிL%2 அகி ஒ

சமண, திேமனி காண#ப1கிற-.[230]

த மா$ாி: த மா$ாி தாLகாவி தைலநக த மா$ாியி பைழய ெபய தகh

எப-. இ2 மகா 8Nன ேகாயி இ%கிற-. மகா 8Nன எப-

மநாத எ) சமண தீ ,தகரைர% 2றி%2. இIa%2 அகி உள

ராம%கா 2ள%கைரயி உள சமண உவக இIa சமண, தி#பதி

எபைத, ெதாிவி%கிறன. மகா 8Nன ேகாவி ம7டப, Jணி

உள சாசன சக ஆ71 815 ஆ மேகதிராதிராச ெநாப எ) அரச

கால,தி எ த#ப'ட-. நிதிய7ண எபவ அரசனிடமி- Cலபளி

எ) கிராம,ைத விைல%2 வாகி இ%ேகாயி பMதிைய8 ெச#பனி1வத!காக8
சமண னிவ%2, தான ெச=தைத% G+கிற-. தானெப!ற சமண னிவ

Cலசக,- ேசனா வய,- ெமாகாீய கண,ைத8 ேச த சி,தாத படாராி

மாணவ கனகேசன சி,தாத படார எபவ [231] ெஷ J7 கீ0#$ற,தி உள
சாசன, மேகதிர ெநாளப மக அ#ைபய ேதவ கால,தி எ த#ப'ட-.
இதி, ேலாைகயா எபவ $-G எ) கிராம,ைத இ% ேகாயிL%2, தான
ெச=த ெச=தி Gற#ப1கிற-.[232]
பMதீ$ர: ெகாேளகா தாLகாவி ெகாேள காL%2, ெத!கி ஒ ைம

உள-. இ- $ சமண% கிராமமாக இத-. இ#ேபா- ஒ சமண, திேமனி

அமணீNவர எ) ெபயட இ2 இ%கிற-. இகித பைழய சமண%

ேகாயிைல இB,- அத% க!கைள% ெகா71 சிவ ச,திர எ) இட,தி
காவிாி ஆ!றி ஒ பால க'Bனா க.[233] சிவ ச,திர ெகாேளகாL%2

வடகிழ%ேக 9 ைம உள-. இ2ள சமண% ேகாயிL%2 ெந'ைட% ேகா$ர

எப- ெபய .

ெப-ைற: Q-ைற எ+ G+வ . ஈேரா1 நகர,தி!2, ெதேம!2 101/2

ைம உள- இIa . விசயமகல எ) சமண% கிராம இத!2 அகி
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உ71. இ2 இB-ேபான சமண%ேகாயி உ71. இ%ேகாயி பா Nவநாத
தீ ,தகரைடய-. இேக சில சமண உவக உளன.[234]

விசயமகல: ஈேரா1 தாLகாவி விசயமகல இரயி நிைலய,தி-

வட%ேக 4 ைம உள ேம'1#$,Jாி ஒ சமண%ேகாயி உ71. இ-

ஆதீNவர ேகாயி. இ28 சில சமண சி!பக காண#ப1கிறன.

விசயமகல,தி சதிர# பிரப தீ ,தகராி ஆலய உள-. ெபகைத

எ) காவிய,ைத இய!றிய ெகா2ேவ எ) சமண இIaாி வா0தா
எப . சில#பதிகார உைரயாசிாியாரகிய அBயா %2 நலா எபவ

இIaாின எப . இIaாி சமண உவக உளன.[235] விசயமகல,-%2

அகி அரச7ணாமைல எ) 2+ இ%கிற-. இ%2றி ேம $

சமண% ேகாயி இத-. இ#ேபா- அ%ேகாயி சிவ ேகாயிலாக

மா!ற#ப'B%கிற-.

ஆைனமைல: ெபாளா8சி, தாLகாவி ெபாளா8சியி- ெதேம!ேக 71/2

ைம இ%கிற-. இIa%2 ேம!ேக சமண%க - %க எ) ஒ 2+

உ71.[236] இத# ெபயேர இ28 சமண இதவ எபைத, ெதாிவி%கிற-.
இ2ள யாைன மைல%கா1 எ) இட,தி ஒ சமண% ேகாயி உ71.

ெவேளா1: ேமேல 2றி#பி'ட Q-ைற%2 5 ைம Jர,தி உள-. ஆதிநாத
எ) ாிஷப தீ ,தகராி ேகாயி இ2 உ71.

திக` : ஈேரா1 தாLகாவி உள- இIa . $Tபநாத எ) சமண
தீ ,தகராி ேகாயி ஒ+ இ2 இ%கிற-.[237]

Bெகா7ட: ெகாேளகா தாLகாவி உள- இIa . !கால,தி சமண

இ2 இதன . Bெகா7ட ேசாழ$ர எப- இத பைழய ெபய . இIa %

2ள,தி ெதகைர# பBயி உள சிைத- ேபான சாசன ஒ+ சக ஆ71

1031 இ எ த#ப'ட-. Bெகா7ட ேசாழ$ர,தி இத சதிர# பிரபNவாமி

ேகாயி எ) சமண% ேகாயிL%2 ஒ கிராம தான ெச=ய#ப'ட ெச=திைய
இத8 சாசன G+கிற-.[238] Bெகா7ட ேசாழ எப- தலாவ-

இராசராச ெபய ஆ2.
-------------
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[229]. J.A.S.E.B. XIV, Page 76 [230]. Top. List P. 196
[231]. Ep. Ind. Vol. X P.54-70, 304 of 1901
[232]. 305 of 1901. [233]. Top. List P. 214

[234]. Top. List, P. 217, Madras Journal for 1918 P. 152
[235]. M.A.R. 1896, P.2, 1910-11, P.29, 1919-20, P.7
[236]. Top. List, P.221.

[237]. 614 of 1905. [238]. 10 of 1910
----------

திC ,திமைல: உ1மைல#ேப'ைட, தாLகாவி உ1மைல#ேப'ைடயிகிழ%ேக 11 ைம உள-. ஆைனமைல%2றி அBவார,தி உள ஊ ,

இ2ள ஓ அவியி ப%க,தி 30 அB உயர உள பாைற? இ#பாைறயி

ஒ சமண, திேமனி? காண#ப1கிறன. சமண, திேமனியி அகிேல

பாிவார,ெத=வகளி உவக காண#ப1கிறன. இI;வக ேத=-

ம கி% காண#ப1கிறன. இத# பாைறயான- மைலயிேம- உ71

வி - வி'டதாக% Gற#ப1கிற-. இ2ள சாசன ஒ+ இ,திேமனிைய

அமணசாமி எ+ இIa%2 அமணச,திர எப- ெபய எ+ G+கிற-.

அமணசாமி அமணச,திர எ) ெபய கேள இ28 சமண இதன
எபைத, ெதாிவி%கிறன. இ#ேபா- இத இட திாிC ,திமைல எ+

வழக#ப1கிற-.[239] திC ,தி எப- அக% கட;5%2# ெபய . இத,

திC ,தி எ) ெபயைர, திாிC ,தி எ+ மா!றி பிரமா, விT:, சிவ

எ) திாிC ,திைய% 2றி%கிற- எ+ இ#ேபா- G+கிறா க.

சீனா$ர: ஈேரா1 தாLகாவி உள-. இ28 சமணைடய ஆதிநாத ேகாயி

உ71. இத8 சீனா $ரதா ப7ைட% கால,தி சனகா$ர எ+

வழக#ப'டெத+, இ2# பவணதி னிவ வா0தி- ந> எ)

இல%கண

ைல இய!றினா எ+ G+வ . பவணதி னிவாி சனகா$ர

இ- அ+ எ+ அ- ேவ+ ஊ எ+ ேவ+ சில க-வ . (ெசதமி0 5

ஆெதா2தி கா7க).

ேம'1#$,J : ஈேரா1 தாLகாவி இ2 ஒ சமண% ேகாயி இ%கிற-. [240]
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மகாப$ர: இ- சமண தி#பதி அ+. ஆனா, இ2ள சி!பகளி ஒ+,
அஜிதநாத தீ ,தகர $ராண,தி Gற#ப1கிற சகரசாகர களி கைதைய%

கா'1கிற-. இத8 சி!ப,தி!2 இ#ேபா- ‘‘அ 8Nன தபN’’ எ+ தவறாக#

ெபய G+கிறா க. சகர 2மார க கயிலாய மைலைய8 V0- அகழி ேதா7B

அதி கைகயா!ைற# பா8ச அ- ெவள $ர7ேடாB ெவள,தினா நா1கைள
அழி%க, பகீரத அத% கைகயி ெவள,ைத% கட ெகா71
ேபா=வி'டா. இ%கைதைய ெவ2 அழகாக இ28 சி!பமாக
அைம%க#ப'B%கிற-. இ8சி!ப,ைத#ப!றி இ

மகாப$ர,- ைஜன சி!ப எ)

லாசிாிய எ தி?ள

 விாிவாக% காணலா. இ



ேவதாரணிய தி. அ.ஒ. அனதரஜ=ய அவ களா அ8சிட#ப'1ள-.

மகாப$ர,திேல பலவ அரச கால,திேல அைம%க#ப'டபBயா, அ%கால,தி

இத8 சமணசமய% கைத எேலாராL ந2 அறிய#ப'Bதெதப- ெதாிகிற-.
இதனா அ%கால,தி சமண சமய%ெகாைகக நா'B ெபாி- பரவியிதன

எப- விள2கிற-.
--------------

[239]. S.I. Ep An. Rep. 1926-27. P.118.
[240]. Arch Rep. 1911-12, Page 39.
-------------

11. த!ேபா-ள சமண ஊ க5 சமண
சினகEசி ப,தி%2ற கரைத Q7B

சிைகைவைக தி#$றைப அைக தாைச
சினகிாிவ7 தீைபசி,ைத Kைர Gட

ெசEசித \ ேபைர வி %க ேவைல
கனக$ாி இளகா1 -ர%ேகா வள,தி

கனிலத8 V 2ழைச வா0 நா! பாB

வினிவிJ ெவ72ற ேமாடாைல யாC

விைடெய=யி 2ற%ேகா'ைட விள2 கா#ேப.
எ) ெச=? b ஆதிநாத பிைள, தமி0% கா#$# பவ,தி காண#ப1கிற-. இதி இ%கால,-ள சமண ஊ க Gற#ப1ளெதன,

ேதா+கிற-. தி. சாMதிர அ=ய எ) சமண% ெபாியா ஒவ ‘ைஜனசமய

சி,தாத’ எ) க'1ைரைய எ தியி%கிறா . இ% க'1ைர இ!ைற%2

+
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ஆ71க5%2 ன (1841 ௵) அ8சிட#ப'ட ேவத அகராதி எ)
ேச %க#ப'B%கிற-. அத% க'1ைரயி சமண ஊ கைள# ப!றி%



கீ0%க7டவா+ எ த#ப'B%கிற-.

‘‘இவ க5ைடய (ைசனைடய) Mதலக ெத!ேக திந+ெகா7ைட எ+,
தீப2B எ+, சி!றாC எ+, ெபம7h எ+, இராசமேகதிரெம+,
ேம!ேக காEசீ$ர எ+, தி#பதி% 2றெம+, ெபாி2ள எ+,
C1ப,திைர எ+, bரக#ப'டணெம+, கனககிாி எ+ இ%கிறன.
ெபாி2ள,தி ஆசாாியமட71’’
இதனா, இIa க ைசன% கிராமகெளப- விள2.
‘சமண ஊ களி ஜாபிதா’ எ) ைகெய ,- ஏ'18NவB ஒ+ உ71. இத
 இ+தியி, ‘இத ஜாபிதா சகா,த 1738 இ எ தி%ெகா1,த க=W,-’

எ+ காண#ப1வதா, இ- கி.பி. 1819 இ எ த#ப'டதா2. அஃதாவ- 138
ஆ71க5%2 ன இ- எ த#ப'ட-. இ

, இ%கால,-ள சமண

ஊ களி ெபய ேகாயிக இ,தைன எப- Gற#ப'1ளன. அவ!ைற%

கீேழ கா7க. இபிைற% 2றி%2 ந. ேகா. எப- நனிைலயி உள சமண%
ேகாயிைல?, இ.ேகா. எப- நனிைலயி உள சமண% ேகாயிைல?

2றி%2. எ7க எ,தைன ேகாயிக எபைத% கா'1.
-7cரேதச (ெதா7ைட ம7டல)
ெசEசி ேச,-#ப'1 -%கிBயி உள ைசன% கிராமக.

சி,தாC (ந.ேகா.3), தாய> , ஓதலபாB, ெகாழ#$d (ெகாழ#ப\ ) (ந.ேகா.1),

ேகானாமகல, ெப2ண ந\ , Jளி, த8சாபாB, எ=ய, சி7B#ப'1,

மைலய> , ெதாற#பாB (ந.ேகா.1), ெகாச#ப'1, ெகாமியா2#ப, சீய#Q7B,

ெசவளாபாB, கனல (ந.ேகா.1), வள,தி, அ7ணமகல, கள#$d

(ந.ேகா.1), மEச#ப'1 (ந.ேகா.1), ெகாள,J (ந.ேகா.1), ெகனா,J (ந.ேகா.1),
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திவாபாB, சி!றகாa (ந.ேகா.1), $ளிமாதாக, ெதா7h , அகQ7B,

Kரணாமந\ , எளமகல (இ.ேகா.1), அகர, 2றவ $,J , (ெப$ைக)

ெபைக (ந.ேகா.1), சி+கடQ (இ.ேகா.1), ச%கிரா$ர வடதர, வயலாC

(ந.ேகா.1), ேமாழிய> , ேபரணி, ெச7Bயபா%க.
திேவா,J -%கிBயி

கரைத (ந.ேகா. 3), தி#பறQ (ந.ேகா.1), வைள, ெபக'h , நாக,

ந+மா#பள, ேவளிய ந\ , பனபா%க, ெந, கைரd , ேமல#பயைத,
வாைழ#பத (இ.ேகா.1), ேகாயிலாQ7B (இ.ேகா.1), தின\ .

வதவாசி -%கிBயி
கடனபாB (இ.ேகா.1), இராமச,திர, ெநயா2ள, எறம\ , ந\ ,
விவன, Gட\ (இ.ேகா.1), ெதௗ¢ளா+ (இ.ேகா.1), G,தேவ1 (?),

அகர%2ற%ெகா'ைட, விJ , ெபாியெகாற%ெகா'ைட, ெசனாத,

ெசகQ7B, $,J , ெபா> (ந.ேகா.1), இளகா1 (ந.ேகா.1), சிதகQ7B,

சா,தமகல (ந.ேகா.1), வகார (இ.ேகா.1) அலகர Q7B, ெவ72ண,
ேசதமகல (ந.ேகா.1), எ+Q , ந\ , ஆயிபாB, பழEV .
தி7Bவன -%கிBயி,
ெபம7ைட (ந.ேகா.2), ேவQ7B, ஆல%கிராம, இர'டைண, வி %க

(ந.ேகா.1), எைடயால (ந.ேகா.1), கள2ள,J (இ.ேகா.1), ேபராa (இ.ேகா.1),

ேவ\ (ந.ேகா.1), ெவளிேம1 (அபிேஷக இலாத ேகாயி 1), ெநம.
வ தாa -%கிBயி,
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Kh (ந.ேகா 1), ஆ,தி2#ப, எழா= ெகாைல $-#ப'1, பால#ப'1,

ெமா7Bயபா%க, சிதாமணி, க#பியாC , (க#பியா$d ) பிடாக.

திவதி -%கிBயி,
மானமாேவவி, கரBபா%க.
எலவனாV -%கிBயி,
திந+ெகா7ைட (ந.ேகா.1; இ.ேகா.1), ஆ%க> , இேவ#ப'1.
தி%ேகாவி\ -%கிBயி,
Kரேசாழ$ர, விளைத, Gவ, சாகிய, 'ட,J .
திவ7ணாமைல -%கிBயி,
ெபனா,J , மைலய> , சி+ெகா!ைக, ேசாமாசிபாB, ெகாள,J .
ேபா` -%கிBயி,
ர7ேடசாிப'1, 27ண,J (ந.ேகா.1; இ.ேகா.1), கா#ப\ , ம7டெகாள,J ,
திமைல (ந.ேகா.1; இ.ேகா.4).
ஆரணி சாகீ -%கிBயி,
திமைலச,திர (ந.ேகா.1), ஆரணி#பாைளய (ந.ேகா.1), $-%காC ,

ேந,தபா%க (இ.ேகா.1), பழகாC , Q7B, அைறயாள, ெநபாைளய,

ெமகQ7B, ேசாி (இ.ேகா.1), த71 27ண,J , அ%கிராபாைளய,
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ெசனாத (ந.ேகா.1), விராதக7ட, ேம'1#பாைளய, த8V (ந.ேகா.1),

பி\ , ஒ7:$ர.

ேமைல8ேசாி சாகீ -%கிBயி,
ேதV (ந.ேகா.1), சீயமகல, ெதற%ேகாவி (ந.ேகா.1; இ.ேகா.1)
பைழய 2பினி சாகீ -%கிBயி,
ேமல,தி# பா%க (ந.ேகா.1), ஆ #பா%க (இ.ேகா.1), ெபபா%க, Q8சி பா%க,

நாிய$,J , மத, காEசீ$ர, தி#ப,தி% 2ற (ந.ேகா.2), தாகி, (மாகற,
ெபானகாி எ) கிராமகளி இர71 சமண% ேகாயிக ப -71
கிட%கிறன.)

ெகாயந\ சாகீ -%கிBயி,
கMபா (இ.ேகா.2), ெகாய ந\ , அக\ (ந.ேகா.1), (ேகாய ந\ாி

ப7ைட% கால,தி சமண%2 இ-%க5%2 கலக நட- சமண
-பமைடதன எ+ ெதாிகிற-. இ

 இ%கலக,ைத#ப!றி எ தி?ள

ப2தி சிைத;ப'1% கிட#பதா  8 ெச=தி? ெதாியவிைல. ‘ெகாய ந\

அ%கி மஹம- சாகீ கMபா ெகாய ந\ாி Q Kக ைஜனா...........அத%

கிராம,தி $ஷா வதைன ப7:கிற ஜினாலய.........Mதிாிக வதைன

ப7:கிற ஜினாலய 1...........பிரசி,தமா= அபிேஷக நட- வைகயி

ெசEசியி மாதக அதிகார ப7:ைகயி ைஜன மா %க,திேபாி

-ேவஷமாயி........ேபா- ெகாய ந\ாி வ- ைஜன..........Z¦ணி8ச ேபா=
சி+ ேப களிதா க. அத மாதக நாைளயி 3 ஜினாலய...........எ1ப'1#

ேபா8N-.........’ (எ+ சிைத;ப'ட ப2தியி காண#ப1கிற-.)
ேசாழ ேதச,
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தEசாa , மனா ேகாவி (ந.ேகா.1) தீப2B, ேவதாரணிய, அணிமதி%ெகாB

(ந.ேகா.1, இ.ேகா.1), திவா^ , கீழ#ப1ைக, திைவயா+, ெதா வன2B,

2பேகாண, 2#பச,திர, சி+%2Q , ஆC , நாக#ப'டண, ேதா#$,-ைற,

உர,தநா1.

$வனகிாி -%கிBயி,
சிதபர, ெபாிய Gட\ .
***

ெதா7ைட நா'Bேல வட ஆ %கா1 மாவ'ட,தி இ#ேபா- சமண அதிகமாக
உளன . ஆ %கா1, ேபா` , வதவாசி, தாLகா%களி இவ க அதிகமாக
உளன .

சமண க, நயினா , உைடயா , தயா , ெச'Bயா , ராI, தாM எ) ப'ட#

ெபய கைள8 V'B% ெகாகிறா க. ெந!றியி சதன அணிகிறா க.

அகலமான நீ7ட ேகாடாக அணிகிறா க. QgL அணிகிறா க.

பிராமணைரவிட உய தவ க எ+ க-கிறா க. மாமிச உண; $சி#பதிைல.

இரவி உண;ெகாளமா'டா க. ஆகேவ, Vாிய மைறவத!2ளாக உண;
ெகாகிறா க.

சிவரா,திாி, தீபாவளி, ெபாக, கைலமக Qைச தய ப7Bைககைள%

ெகா7டா1கிறா க.

சமண% ேகாயிகளி அைம#$, ைசவ ைவணவ% ேகாயிகளி அைம#$#
ேபாலேவ உளன. ஆனா, இத% ேகாயிக மிக8 N,தமாக ைவ%க#ப'1ளன.

ேகாயிகளி Cலவ எ+ உ!சவC ,தி எ+ தி;வக உளன.

சாMதா, இய%கி தய பாிவார, ெத=வகளி உவக5 இ% ேகாயிகளி

அைம%க#ப'1ளன. தமி0நா'B உளவ அைனவ திகபர சமண

ஆைகயினாேலஇ% ேகாயிகளி உள திேமனிக திகபர உவமாக

(ஆைடயிலாம) அைம%க#ப'1ளன. ஆனா, பாிவார, ெத=வக ஆைட
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உளனவாக அைம%க#ப1கிறன. அக% கட; அல- தீ ,தகர களி

தி;வக நிற ேகாலமாக; K!றி%2 ேகாலமாக;

அைம%க#ப'1ளன. ைவணவ, ெபௗ,த% ேகாயிகளி சில இடகளி கிடத
(ப1,த) வ7ணமாக% காண#ப1கிற பளிெகா7ட தி;வகைள# ேபால8

சமண, தி;வக கிடதவ7ணமாக அைம%க#ப1வ- இைல.

சமண% ேகாயிகளில நாேதா+ காைல மாைலகளி Qைச நைடெப+கிற-.

அபிேஷக, தீப ஆராதைண, அ 8சைன தயைவ ைசவ ைவணவ% ேகாயிகளி

நைடெப+வ- ேபாலேவ நைடெப+கிறன. வடெமாழியி மதிரக

ஓத#ப1கிறன.

ஆ71ேதா+ சமண% ேகாயிகளி திவிழா%க நைடெப+வ- உ71. உ!சவ

கால,தி உ!சவ C ,திகைள? பாிவார, ெத=வ உவகைள? விமான,திL
வாகனகளிL எ தள8 ெச=கிறா க. சமண C ,திக Kதிவலமாக

எ த5ேபா- அC ,திக5%2 ன 8 தம8 ச%கர எ த5; ைசவ
ைவணவ% ேகாயிகளி ைறேய திாிVல ச%கர,தா0வா

எ த5வ-ேபால, ஒறிேம ஒறாக அைமத % 2ைடக5ட

உ!சவC ,தி எ த5கிறா .

ப7ைட% கால,தி பாட$ர (கட\ ), ஜின காEசி (காEசி$ர) தய

இடகளி சமண களி மடக இதன. இ#ேபா- தமி0நா'B உள சமண

மட சி,தாCாி உள மட ஒ+தா. சி,தாC ெதனா %கா1 மாவ'ட

தி7Bவன தாLகாவி இ%கிற-. சி,தாC , KரனாC , வி %க,

ெபமா7h , ஆல%கிராம, ேவ\ , தாய> தய ஊ களி இ%2

சமண க ேச - சி,தாC மட,-, தைலவைர ஏ!ப1,-கிறா க. இத மட,-,

தைலவைடய ெபயராவ-: ெட ெகாலா$ர ஜினகEசி ெப)ெகா7டா ச-

சி,த சிமாசனாதீMவர bம, அபிநவ லZ¢மீ ேசனப'டாரக ப'டாசாாிய

வ யNவாமிக எப-.

ைசன க வியாபாாிகளாக; உபா,திமா களாக; பயி ,ெதாழி

ெச=பவ களாக; உ,திேயாகMத களாக; பல ெதாழி ெச=கிறா க.

வடநா'18 ைசனைர#ேபால, தமி0நா'18 ைசன ெபEெசவ உைடயவ
அல . இவ களி சில ைசவ சமய,தவராக மாறி வகிறா க.

--------------
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பினிைண#$

1. ஆ+வைகயான உயி க
சமண சமய,தி உயி களி வைக ஆ+ வைகயாக% Gற#ப1வ- ேபாலேவ,
ெதாகா#பிய ஆ+வைகயான உயி கைள% G+கிறா . ெதாகா#பிய

ெபாளதிகார ெச=?ளிய, ெதாகா#பிய ஓதிய V,திரக5 அவ!றி!2

இளQரண எ) சமணசமய உைரயாசிாிய எ திய உைர? கீேழ
தர#ப1கிறன.

‘‘ஒறறி வ-ேவ ?!றறி வ-ேவ

இர7டறி வ-ேவ யதெனா1 நாேவ

Cறறி வ-ேவ யவ!ெறா1 C%ேக

நாகறி வ-ேவ யவ!ெறா1 க7ேண
ஐதறி வ-ேவ யவ!ெறா1 ெசவிேய
ஆறறி வ-ேவ யவ!ெறா1 மனேன

ேநாிதி )ண ேதா ெநறி#ப1, தினேர.
எ)த!ேறா ெவனி, உலக,-# பLயிைர? அறி? வைகயா!

Gற#ப1தைல உண ,-த 9த!+.

ஓரறி;யிராவ- உடபினானறிவ-; ஈரறி;யிராவ- உடபினாL வாயினாL
அறிவ-; Cவறி;யிராவ- உடபினா) வாயினாL C%கினாL அறிவ-;
நாலறி;யிராவ- உடபினாL வாயினா) C%கினா) க7ணினா)
அறிவ-; ஐயறி;யிராவ- உடபினா) வாயினா) C%கினா)

க7ணினா) ெசவியினா) அறிவ-; ஆறறி;யிராவ- உடபினாL
வாயினா) C%கினா) க7ணினா) ெசவியினா) மன,தினா) அறிவ-;
இIவைகயினா உயி ஆ+வைகயினானாயின.

இIவா+ அறிதலாவ-: உடபினா ெவ#ப த'ப வைம ெமைம அறி?.

நாவினா ைக#$ கா0#$ -வ #$ உவ #$ $ளி#$ ம-ர எபன அறி?.

C%கினா நனா!ற தீயநா!ற அறி?. க7ணினா ெவ7ைம ெசைம

ெபாைம பNைம கைம ெந1ைம 2+ைம பைம ேந ைம வ'ட ேகாண ச-ர
எபன அறி?. ெசவியினா ஓைச ேவ+பா1 ெசா!ப1 ெபா5 அறி?.
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மன,தினா லறிய#ப1வ- இ-ேபாவன ேவ71ெமன;, இஃ- எ,தைம

என; அ)மானி,த. அ)மானமாவ- $ைக க7டவழி ெந#$7ைம க'$ல

அறாயி) அதக7 ெந#$ உ7ெட+ அ)மானி,த.

இIவைகயினா உலகிLள ெவலா ம%க'2 அறிதலாயின. இனி, அவ!ைற
அறி? உயி கைள வகிற V,திரகளா! G+-,
$L மர) ஓரறி வினேவ

பிற; ளேவ ய%கிைள# பிற#ேப
ஓரறி;யிராமா+ $Lமர) எ+ ெசால#ப'ட இவைக உடபினாலறி?;
அ% கிைள#பிற#$# பிற; உள எறவா+.

பிறவாவன ெகா'B? தாமைர? க நீ எபன.
ந- ர5 மீரறி வினேவ

பிற; ளேவ ய%கிைள# பிற#ேப.
ஈரறி;யி உண ,-த 9த!+.
ஈரறி;யிராவன ந-, ர5ெம+ ெசாLவ; பிற;ள ஈரறி;யி ெரறவா+.
ந- எறதனா ச2, ந,ைத, அல2, ெநாைள எபன ெகாக. ர
எறதனா இ#பி, கிளிEசி, ஏர எபன ெகாக.
சிதL எ+$ Cவறி வினேவ

பிற; ளேவ ய%கிைள# பிற#ேப.
Cவறி;யிராமா+ உண ,-த 9த!+.
சிதL எ+$ Cவறிவின. அ%கிைள# பிற#$# பிற;ள எறவா+. பிறவாவன

அ'ைட தலாயின.
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ந71 -பி? நாகறி வினேவ

பிற; ளேவ ய%கிைள# பின#ேப.
நாலறி?யிராமா+ உண ,-த 9த!+
ந71 -பி?ெமன நாலறிைவ?ைடய; அ%கிைள# பிற#$# பிற;ள

ெவறவா+.

பிற; ெமறதனா ஞிமி+, Nெபபன ெகாக.
மா; $5 ஐயறி வினேவ

பிற; ளேவ ய%கிைள# பிற#ேப.
ஐயறி;யிராமா+ உண ,-த 9த!+.
நா!கா வில2 $5 ஐயறி;ைடய. அ%கிைள# பிற#$ பிற; உள

எறவா+.

பிறவாவன தவ0வனவ!+ பா$ தலாயின; நீ வா0வனவ!+ மீ)
தைல? ஆைம? தலாயின; ெகாள#ப1.
ம%க டாேம யாறறி ;யிேர

பிற; ளேவ ய%கிைள# பிற#ேப.
ஆறறி;யி ஆமா+ உண ,-த 9த!+.
ம%க ஆறறி;யி என#ப1வ ; அ%கிைள# பிற#$# பிற;ள எறவா+.
‘‘பிறவாவ- ேதவ அNர இய%க தலாயினா .’’
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சமண G+வ- ேபா+ ெதாகா#பிய ஆ+வைக உயி கைள%
G+கிறபBயினாேல ெதாகா#பிய சமண எ+ கத#ப1கிறா .
------------

2. வட%கி,த
வட%கி,த அல- ஸேலகைன எப- சமண சமய% ெகாைக. உ7ணா

ேநாபி- உயி வி1வ- எப- இத ெபா. வட%கி,த எ#ேபா- ெச=ய

ேவ71 எபைத அகல8 ெச#$ எ) சமண சமய

 இIவா+ G+கிற-.

இைடd+ஒழிவிேநா= C#$இைவ வதா
கைட-ற,த சேல கைன.

அஃதாவ-, ெபா+%க Bயாத மனேவதைனைய, தகிற இைடd+, தீராத ேநா=,

மி2த C#$ இைவ உ7டான கால,-8 சேலகைன ெச=- உயி விடலா

எப- சமண ெகாைக. இர,தின கர7டக சிராவகாசாசர எ) வடெமாழி8

சமணசமய

ேல இேத ெச=தி Gற#ப1வேதா1, வ!கட தலான பEச

கால,திL சேலகைன ெச=யலா எ+ Gற#ப1கிற-.

சேலகைன ெச=ேவா த#ைப# $ேம வட%2 ேநா%கி அம - சாகிற
வைரயி உண;ெகாளாம இ%க ேவ71. ேவ71மானா நீ ம'1

உ'ெகாளலா. சேலகைன இ%2ேபா- எைத? மன,தி நிைன%காமL
விபாமL Jய மனேதா1 தீ ,தகர அல- அகைர, தியானி,-%
ெகா7B%க ேவ71. அ1,த பிறவியி அரசனாகேவ அல- ெபE

ெசவனாகேவா அல- ேதவேலாக,திேல ெத=வ# பிறவியாகேவா பிற%க

ேவ71 எ+ வி$வ- Gடா-. அறி?, சேலகைனயா உட$%2

வ,த உ7டா2ேபா- விைரவி உயி நீக ேவ71 எ+ கத; Gடா-.

இIவா+ Jய எ7ண, ேதா1 ப!ற!றவரா= இ- K1ேப+ ஒைறேய
ேநா%கமாக% ெகா71 சேலகைன இ%கேவ71.

சேலகைன ெச=வ- த!ெகாைல ெச=வத!ெகா#பா2 எ+ ெபௗ,த%
காவியமாகிய 27டலேகசி G+கிற-. இ- த!ெகாைலயாகா- எ+
விைடயி+%கிற- நீலேகசி எ) சமணசமய

. நீலேகசி G+வ- வமா+:
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‘அழி; கால, தற,ெதாட # பாெடலா

ஒழிய ேவ71ெம ெறா!+ைம தாெகாளீஇ
வழி? கா'1ம மா7$ைட யா க7ேம

பழியி கி'1ைர, தா!பய ெனைனேயா? [241]
--------

[241]. ெமா%கலவாத8 ச%க, 55ஆ ெச=?.
--------

இத!2 உைர எ திய சமணதிவாகர வாமனனிவ , இIவா+ விள%க G+கிறா :
‘‘சேலகைனயாவ- - மரண கால,-8 சாகிேறாெம+ சகிேலச (வ,த)
சாீராதியி சகெமலா ெமாழிய ேவ71ெம+ ெசா, சி,த சமாதான
ப7:வி,-% கல%க நீ%கி, பரேலாக சமண பாேதய (க'ட-) மாகிய பEச

நமMகார பரம மதிேராபேதச ப7ணி ர,தின, திரய ^பமாகிய சமா %க
கலகாைம, த ேமாபேதசனாதிகளா! க'1த.
‘‘எலா# பB? வில%க# படா-, எாியா

இல அழியி அதனக,தி - நல

ெபாெகா71 ேபாவாேபா! சாேபா- ப!ற!+

அெகா71 ேபாத லற.

எபவ!றா) சேலகைனயாமாறறி- ெசா% ெகாக.’’
ப,திரபா2 தலான சமணசமய# ெபாியா க பல சேலகைனயி- உயி நீ,த
ெச=தி ைமV நா'B சிரவண ெபௗெகாள எ) இட,தி உள கெவ'18
சாசனகளினா ெதாிகிற-. சமணசமய, -றவியாராகிய க;தி அBக எ)

Cதா'Bயா சேலகைன எ) உ7ணா ேநாபி- உயி வி'ட ெச=தி
சில#பதிகார,தி Gற#ப1கிற-. ேகாவல ெகாைல?7ட-, பா7Bய)

ேகா#ெப ேதவி? உயி நீ,த-, அர7மைன எாி?7ட-, மாதாி எ)

Cதா'B அைட%கலமிழத -யர தாகாம தீயி பா=- உயி வி'ட- ஆகிய

-யர8 ெச=திகைள ெயலா க;தியBக அறிகிறா . அறி- ஆ!ெறாணா, -ய

அைடகிறா . இ, -யர8 ெசயக5%2 தம%2 ெதாட $7ெட+ க-கிறா .
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மாச!ற Jய மன பைட,த அ Cதா'Bயா%2, தீரா, -யர உ7டாகிற-.

ஆகேவ, சமணசமய% ெகாைக#பB உ7ணா ேநாபி- உயி வி1கிறா .
இதைன,

‘‘தவத$ சிற#பி! க;தி சீ!ற

நிவேதா2 ெசேகா னீணில ேவத
ேபா2யி தாக# ெபாைறசா லா'B

எேனா Bவ விைன ?+,த ேதாெவன

உ7ணா ேநாெபா 1ய பதி# ெபய த-.’’
எ+ சில#பதிகார (நீ #பைட% காைத) G+கிற-.
சேலகைன எப- தமிழி வட%கி,த எ+ Gற#ப'ட-. வட%கி,த

எ) ெபய எ#பB ஏ!ப'ட- எபைத ஆரா=ேவா. சமண சேலகைன

இ%2ேபா- வட%2 ேநா%கி அம வ- வழ%க. வட%2# $7ணிய, திைச

எப- அவ க ெகாைக. ஏெனறா சமணசமய# ெபாியா களாகிய

தீ ,தகர க யாவவட%ேக K1ேபறைடதன .த தீ ,தகரராகிய

ஆதிநாத என#ப1 ாிஷப கயிலாயமைலயி K1ேபறைடதா . ேநமிநாத

எ) தீ ,தகர வட இதியாவி கி நா எ) நகாி K1ேபறைடதா .
ம!ற எலா, தீ ,தகர க5 வட இதியாவி K1ேபறைடதா . ஆகேவ,
வட%2, திைசைய# $7ணிய, திைசயாக% ெகா71 வட%2 ேநா%கியிசேலகைன ெச=தன . ஆகேவ, வட%2 அம - ேநா!க#ப1வதனா,
சேலகைன%2 வட%கி,த எ) ெபய ஏ!ப'B%கலா எ+
ேதா+கிற-.

சககால,தி இத# பழ%க தமி0நா'B பரவியித-. சமண சமய,தவ

ம'1மிறி, அ8 சமய,தவ அலாதவ க5 வட%கி- உயி வி'ட ெச=தி சக
களி Gற#ப1கிற-.

ேசரமா ெபEேசரலாத) ேசாழ காிகா! ெப வள,தா) ெவ7ணி#
பறதைல எ) இட,தி ேபா ெச=தன . அ#ேபாாி ேசரமா ெபE

ேசரலாத -கி $ற#$7 ஏ!ப'ட-. $ற#$7 எப- -2#$ற,தி

$7ப1த. Kர க, ேபாாி1ேபா- தம- மா பி $7ப'டா அைத#

ெபைமயாக% க-வா க. -கி $7ப'டா அைத அவமானமாக%
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க-வா க. த!ெசயலாக# ேபாாிேல $ற#ப7 ஏ!ப'ட- ெபEேசரலாத)%2.

அதனா ெபகவைல யைடதா; தீரா,-யர ஏ!ப'ட-. ஆகேவ, அவ

உ7ணா விரத இ- (வட%கி-) உயி வி'டா. இ8ெச=திைய# $றநா>+

65,66 ஆ ெச=?களாL அவ!றி உைரயாL அறியலா.

உைறdைர அரசா7ட ேகா#ெபEேசாழ, த ம%க அரNாிைம%காக%

கலகEெச=தைத% க71 சினெகா71 அவ கேம ேபா ெச=ய8 ெசறா.
அ#ேபா-, $லா![ எயி!றியனா எ) $லவ , அறிவிலாத ம%கேம

தைத ேபா ெச=வ- தவ+ எ+ Gறி, த1,-வி'டா . ஆனா, ேசாழ த
ம%களி ெசயL%காக வதி வட%கி- (உ7ணாவிரத இ-)

உயி வி'டா. ேசாழ)ைடய ந7ப பிசி ஆைதயா எ) $லவ த

ந7பராகிய ேசாழ உயி வி1வைத% க71 மன ெபாறாம தா அவ

ப%க,தி அம - வட%கி- உயி வி'டா . ேசாழ)ைடய ம!ெறா ந7பரான

ெபா,தியா எபவ இ8ெச=தியறி- மன வதி, தா வட%கிஉயி வி'டா . இ8ெச=திகைள# $றநா>+ 212 த 223 வைரயி உள

ெச=?களா அறியலா.
சி+பEசCல எ)

ேல? வட%கி,த Gற#ப1கிற-.

வயழிதா C,தா வட%கிதா ேநாயி

நபழிதா நா'டைறேபா= ைநதா - ெமெவாழிய

இனவரா எனாரா= தத ஒ-!+
மனவரா8 ெச=? மதி,-.

இ8ெச=?, இனினா%2 உண;ெகா1,தவ ம+பிற#பி மனராக#

பிற#பா க எ+ G+கிற-. இதி வட%கி,த Gற#ப1வ- கா7க. பைழய

உைர% 2றி#$, ‘‘வட%கிதா - பழிப'1 உ7ணா- வட%கிதா ’’ எ+
G+கிற-.

சக# $லவராகிய கபில எபவ தம- ந7பராகிய பாாிவள இறத பிற2
ப'Bனிகிட- (வட%கி-) உயி வி'டா எ+ அறிகிேறா.
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இதனா, சககால,திேல சேலகைன எ) வட%கி,த சமண களிட,தி

ம'1 அலாம ம!றவ இட,திL பரவியிதைத அறிகிேறா. இதனா

கைட8சககால,திேலேய சமண ெசவா%28 சிறதித- எப-

அறிய#ப1கிற-.
----------

3. சமணசமய,தி மகளி நிைல
ெப7 பிறவி தா0த பிறவி எப-, பாவ ெச=தவ ெப7ணாக# பிற%கிறா

எப- சமணசமய% ெகாைக. ெப7ணாக# பிறதவ K1ேப+ (ேமா'ச)

அைடய Bயா- எப- சமணமத, -ணி$ ஆ2. அவ க5, Nேவதாபர
சமண ெப7 பிறவி%28 ச!+ உாிைம ெகா1%கிறன . இலற,ைத நீ%கி,

-ற;Q71 மன,ைத அட%கி உடைப வ,தி, -பகைள# ெபா+%2
ஆ!ற ெப7 மகளி %2 இலாத பBயினா, அவ க ெப7 பிற#பி

K1ேபறைடய Bயாெத+, ஆனா, அவ -ற;Q71 மன;+திேயா1
யவா களாயி K1ேபறைடய% G1 எ+ Nேவதாபர8 சமண

G+கிறன . ஆனா, திகபர8 சமண ெப7 பிறவியி K1ேபறைடய
Bயாெத+, ெப7க ஆணாக# பிற-, -ற;Q71 ேநா!றாதா
K1ேபறைடய B? எ+ G+கிறன .

ஒவ யாைரேய) வEசைன ெச=தா, அவ அ1,த பிற#பி ெப7ணாக#

பிற#பா எப- சமணசமய% ெகாைக.

தமி0நா'B !கால,தி இதவ இ#ேபா- இ#பவ திகபர8 சமண
ஆவ . ஆகேவ, திகபர8 சமணரா இய!ற#ப'ட சமணசமய, தமி0

களிL

ெப7ம%க5%2 ேமா'ச இைல எ+ எ தி ைவ,தன . ெப7க ேமா'ச

அைடய விபினா, த அவ க ஆணாக# பிற%கேவ71; ஆணாக#

பிறதாL -ற;Q71 க1ைமயாக ேநாபி%க ேவ71; அ#ெபா -தா

அவ க ேமா'ச அைடயB? எப- சமணசமய% ெகாைக.
ெதாகா#பிய எ ,ததிகார த V,திர.
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‘‘எ ,ெதன# ப1ப
அகரத நனகர வி+வா= ##ஃ ெதப”
எ+ G+கிற-. இத!2 உைரெய திய சமணராகிய இளQரண அBக, திகபர

சமணசமய,தவ ஆக, இIவா+ விள%க G+கிறா : ‘‘அகர தா) இயகி,

தனி ெம=கைள இய%2த! சிற#பா,  ைவ%க#ப'ட-. னகர
K1ேப!றி!2ாிய ஆ7பாைல உண ,-த! சிற#பா பி ைவ%க#ப'ட-.’’
இIவா+, ஆ7பாலா %கறி# ெப7பால %2 K1ேப+ கிைடயா- எ) தமசமய% ெகாைகைய இல%கண

L வ!$ற,-கிறா இளQரண அBக.

‘‘இதிர ேதவிமா %2 இைறைமெச= ைறைம இைல
ைபெதாB மகளிராவா பாவ,தா ெபாியநீரா .’’

எ+ G+கிற-, ேமமதர $ராண (738 ஆ ெச=?.)
‘‘அ7ைண[242] அ2 டாதி யவ கைள
ம7:ய ஞால,- மா)ட ராகைவ,

ெத7:ந யாள ? எலா மைமயி)
ெப7ணி பிறவி? W1ைட, தேற.’’
எ+ G+கிற- Vளாமணி%காவிய. (-ற;: 145 ஆ ெச=?.)
‘‘விதியினா கதிக நாகி ேமவிநி றா க த
மதியினா ெபாிய நீரா ம%களா= வ- ேதாறி

விதியினா தான Qைச ெம=,தவ ெச=- K'ைட%

கதிகைள% கட-ெசவா . காாிைக யா க ெசலா .’’
எப- ேமமதர $ராண.
--------
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[242]. அ7ைண - ேபB

--------

ெப7ணாக# பிறதவ , இத# பிற#பிேல அவ க5%2% Gற#ப'ட ைற#பB

நடதா, ம+பிற#பிேல ெத=வேலாக,திேல (ஆ7) ேதவராக# பிற- இப
-=,-# பிற2 மீ71 ம7:லக,திேல மனித# பிற#பிேல ஆ7மகனாக#

பிற#பா க எ+ அத ஆ7பிற#பிேல -ற;Q71 தவ ெச=வா களாயி
K1ேப+ அைடவா க எ+ ேமமதர $ராண G+கிற-.
‘‘விரதசீ ல,த ராகி, தானெம=, தவ %28 ெச=-

அகைன8 சரண C0கி யாறவ 8 சிற#$ ெச=கதிந! கணவ! ேப: க!$ைட மகளி இத

உவ,தி நீகி% க!ப, -,தம ேதவ ஆவா .’’

‘‘மாதவ தாகி ைவய,- ஐயரா= வ- ேதாறி
ஏதெமா றிறி K1 எ=-வ ைதய லா க.’’
இேத, க,ைத8 சீவகசிதாமணி? G+கிற-. சீவக -ற;Q7டேபா-

அவ)ட -ற;Q7ட அவ)ைடய ேதவிமா , K1ேபறைடவத!காக, தவ

ெச=யவிைல. ெப7 பிற#$ நீ2பBயாக, தவ இதன . அத, தவ,தி

பயனாக அவ க ம+பிற#பிேல ேதவேலாக,தி இதிர களாக (ஆ7பிறவியாக#)
பிறதா க எ+ Gற#ப1கிற-.
அ8 ெச=? இ-:
‘‘ஆைச யா வேமா ைடய மிறிேய

ஓைச ேபா=உல 27ண ேநா!றபி
ஏN ெப7ெணாழி, திதி ர களா=,

Jய ஞானமா=, -ற%க எ=தினா .’’
----------

4. சில $ராண%கைதக
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சில $ராண% கைதக ெவIேவ+ கால,தி ெவIேவ+ விதமாக வழகிவதன

எப- ஆரா=8சியினா அறிய# ப1கிறன. அவ!றி சிலவ!ைற ஆரா=ேவா.
ஒ'ட%G,த இய!றிய த%கயாக#பரணி எ) ைசவசமய

னாL அத

பைழய உைரயினாL சில ெச=திக அறிய#ப1. இத#பரணி
பாBய-, 70 ஆவ- தாழிைசயி இ8 ெச=தி Gற#ப1கிற-.

, ேகாயி

‘‘மைலெகா7 ெட வா கடெகா7 ெட வா
மிைசவத -சிலா வடE ெசாாிவா

நிைலெகா7 ெட வா ெகாைலெகா7 ெட த!
கிவாி! பிற யா வ நிசா சரேர.’’

இத!2, ெபய அறிய#படாத பைழய உைரயாசிாிய G+வதாவ-: ‘‘யாைனமைல

நாகமைல ெயன இர71 மைல உளெவன அைவயி!ைற% கா'B. ‘ப71 இைவ

அமண மதிரவாத வகா'Bன மைலக. ம-ைரைய ஒ மைல யாைனயா

யழி%க; அIவியாைன ம-ைரயி வவத இத மைல மகாநாகமா= அத

யாைனைய வி க; கா'B உயி ெப+,தி நட,திவர, எ Nவாமி (பா7Bய)

சா-வாத! பய#ப'1 இமகர நகர,தி! $%கன . பி$ எ கடL%2 மாறாக

ம-ைரயி எ கடெலன% கா'Bன இதிரசால71. உைறdாி க வஷ
(வஷ - மைழ)ம7 வஷ ெப=வி,- அதைன% ெக1,-, -ேராகE

ெச=தா இவ (சமண ) அத!2# பி$ இராசதானி தி8சிரா#பளி யா=,-’

எறவா+.

இதி சமண ெச=ததாக C+ ெச=திக Gற#ப1கிறன. 1. ம-ைர%2 அகி

உள இர71 மைலகளி ஒைற ஆைனயாக; இெனாைற மைல#

பாபாக; அைமய8 ெச=- அவ!றி!2 உயி ெகா1,- யாைனைய# பா$

வி 2வ-ேபா ெச=- பா7Bய)%28 சமண கா'Bன . 2. ஏ கடகைள?

ஓ இட,தி வபB ெச=- அதைன# பா7Bய)%2% கா'Bன . 3. உைறdாி

கமைழ ம7மைழ ெப=ய8 ெச=- சமண அIaைர அழி,தன .
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இவ!ைற ஆரா=ேவா: ப7ைட% கால,திேல, ம-ைரைய8 V0-ள எ'1

மைலகளி! சமண னிவ எ7ணிறேதா தவEெச=திதன எப- ைசவ சமய
களினாL, சமணசமய

களினாL இத மைலகளி உள 2ைககளி

காண#ப1 கெவ'1களாL பிற சா+களாL ெதாியவகிற-. இத

எ'1மைலகளி யாைனமைல நாகமைல எபைவ? ேச தைவ. யாைன த

னகாகைள நீ'B# ப1,தி#ப-ேபா+ காண#ப1வதாL,

பா$ேபா+ காண#ப1வதாL இத மைலக5%2 ைறேய யாைன மைல,

நாகமைல என# ெபய அைமதனேபாL. இத மைலகளிL ப7ைட%கால,தி

சமண னிவ தகி, தவEெச=- வதன எபத!28 சா+கைள இ

ஆ அதிகார,தி Gறிேனா. இத மைலக நாக யாைன? ேபா+

 10

காண#ப1வதாL இமைலகளி சமண னிவ இதைமயாL இ-%க,
சமண ேம பழிNம,- ேநா%க,-ட, பா$ யாைனைய வி 2வ-ேபா+

சமண மதிரசால ெச=தா க எ+ கைத க'Bனா கேபாL.

திஞானசபத த ேதவார,தி, ‘யாைன மாமைலயாதியாய இடகளி’ சமண

னிவ இதன எ+ Gறி?ளன . ஆனா, அவ பா$ யாைனைய

வி 2பB சமண ெச=- கா'Bயதாக8 ெசால#ப1 கைதைய% Gறவிைல.

அவ கால,தி இத% கைத வழக#பட விைலேபாL. அ%கால,தி இ%கைத

வழகியிதா, ஞானசபத இ8ெச=திைய? Gறியி#பாரேறா? எனேவ,

சபத கால,தி, கி.பி. 7 ஆ

கால,தி (கி.பி. 12 ஆ

!றா7B வழகாத இ%கைத, ஒ'ட%G,த

!றா7B) வழகிவததாக, ெதாிகிற-. (இத

மைலகைள#ப!றிய ஏைனய ெச=திகைள8 ‘சமண, தி#பதிக’ எ)
அதிகார,தி Gறி?ேளா.)

இனி, சமண ஏ கடகைள அைழ,ததாக8 ெசால#ப1 ெச=திைய ஆரா=ேவா.

ம-ைர%2 அகிேல ேம'1#ப'B எ) கிராம,-%2 அகி சி,த மைல

எ) ஒ மைல?71. ேகாைட%கான ேரா'1 அைமயநாயக> இரயி

நிைலய,தி- ெதேம!ேக பதிC+ ைம ெசறா

இ%கிராம,ைதயைடயலா. ேம'1#ப'Bயி உள இத8 சி,த மைலயி

சமணனிவ இத 2ைகக5 க!பாைறயி அைம%க#ப'ட க!ப1%ைகக5
இ+ காண#ப1கிறன. அறி? இ2 ஏ கட என# ெபயைடய

Nைனெயா+ உ71[243]. ப7ைட%கால,தி இ28 சமண னிவ

இதபBயாL ஏ கட எ) Nைன இ#பதாL ஏ கடகைள?
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ஓாிட,தி வரவைழ,-# பா7Bய)%2% கா'Bனா க எ+ இ%கைதைய%
க!பி,தி%க%G1.

உைறdைர அழி,த ெச=திைய ஆரா=ேவா. உைறdாி ெதா+ெதா'18 சமண

இதவதன . இIa%ககிLள தி8சிராபளி மைல%2ைககளிL

ப7ைட%கால,தி சமண னிவ இதத!28 சா+க உ71.

சிலேவைளகளி ெவள#ெப%காL ம7கா!றினாL ேவ+ காரணகளாL

ஊ க அழி-ேபாவ- இய!ைக. (இIவா+ அழி;7ட ஊ க சில இ%கால,தி
அக0ெத1%க#ப'1ளன.) இத இய!ைக# பB உைறd ம7கா!றினா
அழிதி%க%G1. ஆனா, சமண மதிர,தினா அழி,தா க எபநப,த%கத+.

இIவாெறலா சமண மீ- Nம,த#ப'ட இ%க!பைன% கைதக நாளைடவி

சமண%2# ெபைமைய? மதி#ைப? உ7டா%கி!+#ேபாL, சமண மனித

ஆ!றL%2 ேம!ப'ட ெத=வ ச%தி? மதிர ச%தி? உளவ எ)

எ7ண,ைத# பாமர ம%க5%2 இ%கைதக உ7டா%கிவிட, அவ க சமணைர
ந2 மதி,தன ேபாL. ஆைகயா, சமண ெச=ததாக த க!பி%க#ப'ட

இ%கைதகைள மா!றி8 சிவெபமா தம- ஆ!ற ேதாற8 ெச=த
திவிைளயாடக எ+ Gறி# பி!கால,தி $ராணகைள
எ தி%ெகா7டா க ேபாL.

யாைனைய# பா$ வி 2வ-ேபா சமண கா'Bனா க எ) கைதைய
இர7டாக# ப2,-, ம-ைரயான திவிைளயாட எ+, யாைன எ=த

திவிைளயாட எ+ பி!கால,தி திவிைளயாட $ராண,தி

Gற#ப1கிறன. ம-ைரைய அழி%க8 சமண பாைப?7டா%கி அ)#பின

எ+ அதைன8 சிவ அ$வி'1% ெகால அ#பா$ விஷ,ைத% க%கி!+
எ+, பிற2 சிவ தம- சைடயி உள ம- ெவள,ைத விஷ,திேம

ெதௗ¤,- விஷ,ைத ம-வா%கினபBயா அIa%2 ம-ைர என# ெபய ஏ!ப'ட
ெத+ கைத க!பி,தன . அIவாேற, சமண யாைனைய ?7டா%கி ம-ைரைய

அழி%க ஏவின எ+ சிவபிரா அைத அெப=- ெகாறா எ+ இெனா
கைதைய? க!பி,-% ெகா7டன .

பா7Bயைன அ8N+,தி வச#ப1,த8 சமண ஏ கடகைள அைழ,-% கா'Bனா
எ+ Gற#ப'ட கைத, பி!கால,தி சிவெபமா ெச=ததாக மா!றி
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அைம,-%ெகா71, எ கடலைழ,த திவிைளயாட எ+ ெபய ெகா1,தன .
இதி, பா7Bய மகளான தடாதைக# பிரா'Bயாைர8 சிவெபமா மணEெச=த

பிற2 தடாதைகயி தாயா நீரா1த!ெபா'18 சிவபிரா தம- ஆ!றனா

ஏ கடகைள ம-ைர%2 வரவைழ,-%ெகா1,தா எ+ கைத Gற#ப'1ள-.
ைசவ க'Bய கைதயி ஏ கட எப-, ேம'1#ப'B% கிராம,தி
சி,த மைலயிLள ஏ கட எ) Nைனையய+, ெசா%கநாத Nவாமி

ேகாயிL%2 பாக# பி!கால,தி ஏ கட அல- ச#தசாகர எ)

ெபயரா அைம%க#ப'ட 2ள,தைத% 2றி%கிற-. ஏ கட தீ ,த எ+ இ-

Gற#ப1. இ%2ள சக ஆ71 1438 இ (கி.பி. 1516 இ) சா5வ நரச நாயக

நரைசய எபவரா அைம%க#ப'ட ெதப- இத8 ச#தசாகர, தீ ,தகைரயி
உள சாசன,தினா ெதாியவகிற-. [244]

சமண உைறdைர அழி,ததாக% Gற#ப'ட கைத? பி!கால,தி மா!ற#ப'1,

சிவெபமா சாப,தினா ம7மாாி ெப=- உைறd அழி%க#ப'டதாக# $ராணக
கைத க!பி%க#ப'ட-. இ8ெச=திைய8 ெசIவதி# $ராண, உைறd அழி,த

ச%க,தி கா7க.

இIவா+ கி.பி. 7 ஆ

!றா7B சபத கால,தி இலாத கைதக, கி.பி. 12

பின கி.பி. 16 ஆ

!றா7B சிவெபமா ெச=ததாக,

ஆ

!றா7B ஒ'ட%G,த கால,தி சமண ெச=ததாக வழக#ப'1#

தி,தியைம%க#ப'டன எப- இதனா அறிய#ப1.

$ராண%கைதக எIவா+ $ைனய#ப1கிறன எபத!2 இ%கைதக

கால,-%2, கால எIவாெறலா மா+ ப1கிறன எபத!2 இ- ஒ
எ1,-%கா'டா2.
----------

[243]. An. Rep. Arch.Dept S. Circle 1910-1911. P.50-51
[244].161 of 1937-38, S.I. Ep. Rep. 1937-38, P.104.
------------

5. ஆகத சமய,-# ெப7பா -றவிக
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ஆகத சமய,-# ெப7பா -றவிக5%2% கதி அல- ெகௗதி எ+ ெபய
வழக#ப'ட-. எைன?

‘‘நதிய பி7B வாம நெனறி வழா- ேநா!பா
கதிேய அIைவ அைம கனிேய ெகௗதி எப.’’
எ+ Vடாமணி நிக71 G+கிற-. பிகல நிக71,
‘‘ைபைம? ெகௗதி? அதவ# ெப7 ெபய .’’
எ+, திவாகர நிக71,
‘‘ைபைம? ெகௗதி? அதவ# ெப7 ெபய .’’
எ+ G+கிறன. சில#பதிகார,தி Gற#ப1கிற ெகௗதியBக,

சமணசமய,-# ெப7பா -றவியாவ . ைமVாி உள- சமணாி

%கிய,தி#பதிக5 ஒ+மான சமண ெவைள%2ள எ) ெபா உள
சிரவண ெபௗெகாள எ) இட,தி சமணசமய8 சா பான சாசனக பல
காண#ப1கிறன. அத8 சாசனகளி சில கதியா களி ெபய க

Gற#ப1கிறன. அைவ வமா+:- நாகமதி கதியா , சசிமதி நதியா , நவி\

சக ஆஜிகண,ைத8 ேச த ராUஞிமதி கதியா , அநதமதி கதியா , bமதி

கதியா , மாக#ெப கதியா தயன.

சமணசமய# ெப7பா -றவிக5%2 ஆ யாகைள எ) ெபய உ71.
ஆ யாகைனக அல- கதியா க ஒ கேவ7Bய சில ைறகைள#ப!றி
நீலேகசி உைரயி இIவா+ Gற#ப1கிற-:-

‘‘ாிஷிக (சமண னிவ ) பிZு%2# $%க கிஹ,- ஆ யாகைனைய% காணி
'1#பா1 ெகா71 மீகெவ+, அவ க5 ாிஷிகைள% க7ட கிஹ,-#
பிZு ெகாளா- மீக ெவ+, ாிஷிக இ%2 பளி? ஆ யாகைனக
இ%க# ெபறாெர+, ஆ யாகைனக இ%2 பளி? ாிஷிக இ%க#
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ெபறாெர+, ாிஷிக ாிஷிகபா! +ற%க, ஆ யாகைனக ஆ யாகைனக
பா!+ற%க ெவ+ , அ,யயன இIவாேற ெச=கெவ+ விதி%கிற

பரமாகம ைடயா அIவாேற இ+கா+ அ)TB%கிறா க.’’
(நீலேகசி: ெமா%கல: 57. உைர.)

2ர,தி எ) ெபய சமணசமய# ெப7பா -றவிக5%2 வழகி வத-.

2ர,தி எ) ெபய 2 எபத ெப7பா!ெபய ஆ2. ெபாிய $ராண,
திவிைளயாட! $ராண, சாசனக தயவ!றி 2ர,தி எ) ெசா

வழக#ப'1ள-.

‘‘சாமி 2ர,தி ெபமா'B ஆசா தைலவி ஐைய
நாம க;தி? ைபைம? ஆகத,-, தவ#ெப7.’’
எப- கயாதர நிக71.
b மிழ\ % 2ர,தியா , சிறிவிைசய% 2ர,தியா , நாG % 2ர,திக,
இளேந8Nர,-% 2ர,திக, அாி'டேநமி% 2ர,திக, தி#ப,தி% 2ர,திக,

Gட! 2ர,தியா தய ெபய க சாசனகளி காண#ப1கிறன.

வடஆ %கா1 மாவ'ட வாலாஜாேப'ைட, தாLகா விளா#பா%க,தி உள

நாகநாேதNவர ேகாயி உள ஒ கெவ'18 சாசன, ப'Bனி% 2ர,தி அBக

எபவைர% 2றி#பி1கிற-. ப'Bனி% 2ர,தி அBக இIaாி சமண#

ெப7பளிைய (மட,ைத) நி+வின ெச=தி இ8 சாசன,தி Gற#ப1கிற-:MவMதி b ம-ைர ெகா7ட ேகா#பர ேகசாிவ ம %2 யா71 #ப,ெத'டாவ-,
ப1a % ேகா'ட,-# ெப திமிாிநா'1 விளா#பா%க,-, தி#பா மைல

அாிTடேநமி படார மாணா%கியா ப'Bனி 2ர,தி அBகேட க7ட கின+. இ-

இIa இப,- நாவைர இரZ¤#பதாக;, இ மைன? கிண+ ெப7பளி
யாவதாக;, இ, த ம ெக1,தா ெகைகயிைட% 2மாியிைட8 ெச=தா ெச=த

பாவ,தி!ப1வா . ஊ பணி%க எ திேன இIa % கமா இலாடா8சேன.

[245].

178

ஆ யாகைனக எ+ ெகௗதிக எ+ 2ர,திக எ+ Gற#ப'ட
சமணசமய# ெப7பா -றவிக, தைலைய மழி,- ெவளிய ஆைட

அணிதிதன . இவ க சமய

ைல? இல%கண இல%கிய

கைள? ந2

பயி+ இதன . இவ க ெப!றித கவியறிவி சிற#$%28 சிதா மணியி

இைட8 ெசக பா'1%கேள சா+ பக.

தி,த%க ேதவ இய!றிய சிதாமணி% காவிய 2,700 ெச=?'கைள ?ைடய-. இ%
காவிய,தி இ#ேபா- 450 ெச=?'க அதிகமாக% காண#ப1கிறன. இத

அதிக#பBயான ெச=?'கைள% கதியா எ) ஆகத சமய, -றவியா $திதாக
இய!றி இைட8 ெசகலாக அைம,-வி'டா எப . தி,த%க ேதவைடய

திவா%2# ேபாேற கதியாாி இைட8 ெசக! பா%க5 அைம-ளபBயா,
ேதவாி ெச=? எ- கதியாாி இைட8 ெசக ெச=? எ- எ+ க7டறிய
BயாதபB இ%கிறன. இ,தைகய திறைம வா=த ெப $லவ க

கதியா களி இதா க எறா, அவ க கவியி உய த நிைல
ெப!றிதா க எப- ஐயமற விள2கிறதேறா? இ,தைகய கதியா க5
2ர,தியா க5, இலற,தி உள ெப7 ம%க5%2 ஆகத% ெகாைககைள?

அற;ைரகைள? $க'Bவதன .

---------

[245]. S.I.I. Vol. Vii. No. 56
---------------

6. ஆகத மத,ைத ‘இ-’ மத,தி ேச %க யற$,தைர, திமா அவதார எ+ Gறி#ெபௗ,த மத,ைத ‘இ- மத,தி’

ேச ,-%ெகா71 பின , கால#ேபா%கி அத மத,ைத அழி,- வி'ட-ேபால,

சமண மத,ைத? ‘இ-’ மத,தி இைண,-%ெகாள ‘இ-%க’ ப7ைட%

கால,தி யறன . இதெபா'1, திமா சமண மத,ைத# ேபாதி,ததாக%

கைத க!பி,-%ெகா7டன . சமண மத,ைத ‘இ-’ மத,தி கிைளமதமாக

இைண,-% ெகாள அவ க ெச=த ய!சிக சில $ராணகளி
காண#ப1கிறன. அவ!ைற ஆரா=வா.
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விT:$ராண,தி கீ0க7ட கைத Gற#ப1கிற-; அNர %2 ேதவ %2

நைடெப!ற ேபாாி அNர ேதவைர ெவறன . ேதா!+ ஓBய ேதவ பா!கட

வட$றE ெச+ ஆ2, திமாைல வணகி, தம- ேதாவிைய% Gறி, அNரைர

ெவ!றிெகாள, தம%2 உதவி ெச=?மா+ அவைர ேவ7B%ெகா7டன . ேதவர-

ேவ71ேகா5%கிணகிய திமா அவ%2 உதவி ெச=ய உடப'1, தமஉடனி+ மாயா ேமாக எபவைர உ7டா%கி, அNரைர மய%கி வபB

அ)#பினா . அ%க'டைள#பBேய ெசற மாயாேமாக , த உைடகைள% கைளதைலைய மழி,-% ைகயி மயி!W பிB,- அNர வா0தித நமைத[246]

ஆ!றகைர%28 ெச+ அIவNர%2 ந%ன (சமண) மத,ைத# ேபாதி,- அவைர

ஆகத ஆ%கினா . பின , மாயாேமாக ெசப'டாைட (சீவர) அணி- எEசி

நிற அNர %2 அகிைசைய (ெபௗ,த மத,ைத) # ேபாதி,- அவைர#

ெபௗ,தரா%கினா . இIவா+ அNர ேவத மத,ைத (ைவதீக மத,ைத)% ைகவி'1,

தம- ஆ!ற 2றின . 2றேவ ேதவ , அNரைர# ெபா-ெவறன .
-------

இ%கைதயி அNர எப- சமண ெபௗ,த மத,தினைர எப-, ேதவ எப-

ைவதீக# பிராமணைர எப- விள2கிற-. சமண ெபௗ,த மதகைள,

திமா உ7டா%கினா எ+ கைத க!பி,- ‘இ-’ மத,-ட இத

மதகைள? இைண,-%ெகாள8 ெச=த V08சி இ%கைதயி காண#ப1கிற-.
ம8ச$ராண இேத கைதைய8 சிறி- மா!றி% G+%கிற-: ரசி எபவாி ம%க

க1தவE ெச=- ேபரா!ற ெப!றன . ஆ!றெப!ற அம%க இதிரேனா1

ேபா ெச=- ெவ+ அவன- ேதவேலாக,ைத% ைக#ப!றியேதா1, அவ

யாக,தி ெப+கிற அவி#பாக,ைத# ெபறாதபB? த1,-வி'டன .

ேதாவியைட- உாிைமயிழத இதிர பிரகMபதியிடE ெச+, தன-

ேதாவிைய% Gறி# ப7ைடய உய நிைலைய மீ71 ெபற, தன%2 உதவி ெச=ய
ேவ71 எ+ அவைர வணகி ேவ7Bனா. பிரகMபதி அவன-

ேவ71ேகா5%கிணகி அவ)%2 உதவி ெச=ய உடப'டா . அவ ரசியி

ம%களிடE ெச+ அவ க5%2 அைவதிக (சமண ெபௗ,த) மதகைள#

ேபாதி,தா . அவ அதைன# ெப!+%ெகா71 ைவதீக மத,ைத% ைகவி'டன .

இத காரணமாக அவ க வைம 2ற, இதிர அவ கைள# ெபாெவறா.
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ேதKபாகவத எ)

L இ%கைத Gற#ப'ட1ள-; இதி காண#ப1

சி+ மா+தயாெதனி, அNராி 2வாகிய N%கிராசாாியா ெவளிd%28

ெசறிதேபா-, பிரகMபதி N%கிராசாாியா ேபா+ உவ எ1,- அNராிடE

ெச+ அவ%28 சமண மத,ைத# ேபாதி,தா எபேத.

விT: $ராண, ம8ச $ராண, ேதவி பாகவத இவ!றி! Gற#ப'ட இ%கைதைய,
திர'B8 ேச ,-, திமா Gறாகிய மாயாேமாக சமண ெபௗ,த மதகைள#

ேபாதி,தா எ+ ப-ம $ராண G+கிற-.

அ%கினி $ராண G+வதாவ-: ைத,திய%2 ேதவ%2 நைடெப!ற ேபாாி

ைத,திய ேதவைர ெவறன . ேதாவி?!ற ேதவ திமாடE ெச+

அைட%கல $2- ைறயி'1, தம- 2ைறைய நீ%2மா+ அவைர ேவ7Bன .

அத!கிணகிய திமா N,ேதாதன%2 மாயாேமாக எ) மகனாக# பிறைத,தியைர மய%கி அவைர# ெபா,தரா%கினா . எEசி நிற ைத,திய%2

மாையைய# ேபாதி,- அவைர ஆகதரா%கினா . இIவா+ சமண ெபௗ,த மதக

உ7டாயின எ+ இ#$ராண G+கிற-.
காEசிமகா,மிய எ)

L இ- ேபாற கைத Gற#ப'1ள-. (19-ஆ

அ,தியாய.) தாரக ம%களான வி,-மா, தாரகாZ, கமலாZ எபவ
க1தவE ெச=-, நிைன%2 இடகளி! பற- ெசL ஆ!ற வா=த ெபா,
ெவளி, இ$ எ) உேலாககளினாலாய #$ரகைள# ெப!+ அதி

வா0- வதன . இIவNராி ஆ!றைல% க71 ெபாறாைம? அ8செகா7ட
ேதவ க திமாடE ெச+ அNரைர அழி%க ேவ71ெம+ அவைர ேவ7B%
ெகா7டன . வழ%கேபாலேவ திமா அவ க ேவ71ேகா5%கிணகி

அவட ேச - அபிசாரயாகE ெச=- கண%க!ற Qதகைள?7டா%கி அவ!ைற
ஏவி #$ரகைள அழி,- வபB க'டைளயி'டா . ெசற Qதக

#$ரகைள அழி%க Bயாம $றகா'B ஓBன. பின , திமா

#$ரதியைர8 V08சியினா ெவல% கதி, தம- உடபினி+ ஒவைர

உ7டா%கி அவைர# பா ,-. ‘நீ $,தென+ அைழ%க#ப1வா=. நீ
#$ராதியாிடE ெச+ கணபக எ)

ைல# ேபாதி,- அவைர8 சிவ

ெநறியினி+ பிறழ8 ெச=வா=. உ)ட நாரதைர? அைழ,-8 ெசவா=

எ+ க'டைளயி'டா .

181

அவ அ% க'டைளைய ஏ!+ நாரதைர? உட G'B8 ெச+

#$ராதியா%2% கணபக,ைத# ேபாதி,தா . (அவ கைள# ெபௗ,த சமண

மதகைள ேம!ெகாள8 ெச=தா எப- ெபா.) அவ க இத மத,ைத ஏ!+%
ெகா7டன . பின , ேதவ சிவனிடE ெச+ திாி$ராதியா சிவெநறிைய%

ைகவி'டன எ+ Gற அவ , திாி$ர,ைத எாி,- அழி,தா . பின , $,த

நாரத திாி$ராதியைர வEசி,த பாவ,ைத# ேபா%கி% ெகாள% காEசி$ர,தி!28
ெசறேபா-, ‘இ$ மைலெயா,த ெபாிய பாவ# பர#$# ப,திமைலைய# ேபால
ெநா=ைமயாயி!+.’ இதைன% க71 விய#பைடத $,த நாரத

அIவிட,தி!2, ‘தி#ப,தி%2ற’[247] என# ெபயாி'டன எ+ இத

மகா,மிய G+கிற-.
----------

பாகவத $ராண,தி திமா, $,த இஷப எ) அவதாரகைள எ1,-#

ெபௗ,த சமண மதகைள# ேபாதி,தா எ+ Gற#ப'1ள-. பா,ம ததிர

எ) ைவணவ ஆகம

, திமா பாEசரா,திர (ைவணவ), ேயாக,

சாகிய, Vனிய வாத (ெபௗ,த), ஆ கத சா,திர (சமண) ஆகிய மதகைள

?7டா%கினா எ+ G+கிற-. ம!ெறா ைவணவ ஆகமமாகிய அஹி $,நிய

சஹிைத, ெபௗ,த மத சமண மத பிரம ாிஷிகளாL ெத=வகளாL
ம%கைள மய%2வத!காக உ7டா%க#ப'டன எ+ G+கிற-.

திமா ெபௗ,த சமண மதகைள# ேபாதி,தா எபைத நமா0வா
G+கிறா :

‘‘களேவட,ைத% ெகா71ேபா=# $ர$%க வா+ கலத Nரைர
உள ேபத ெச=தி'1 உயி7ட உபாயக5

ெவளநீ 8 சைடயா) நினிைட ேவறலாைம விளக நிற-
உள 2ைட- எ)யிைர உ%கி ?7:ேம.’’
இத!2# பனீராயி#பB உைர வமா+:-

182

‘‘களேவட,ைத = ேவதபாfய $,த^பமான %,திர ேவஷ,ைத, ெகா71 =
ெகா71, ேபா= = ேபா=, $ர = ,ாி$ர,திேல, $%க ஆ+ = $%கபிரகார,

அNரைர = அ2,ைத யNரைர, கல- = உ'$%28 ெசறி-, உள ேபத = சி,த
ேபத,ைத, ெச=தி'1 = ப7ணி, உயி = அவ க பிராணகைள, உ7ட =
அபகாி,த, உபாயக5 = விர2க5.’’

நமா0வா அளிய திவா=ெமாழி, 5 ஆப,-, 7 ஆ திெமாழி, 5 ஆ
ெச=?ளிL இ8 ெச=தி Gற#ப1கிற-:‘‘எ=த% G;த லாவேத என%2

எIவ ெதIவ, -ளா?மா= நி+

ைகதவக ெச=? கேமனியமாேன.’’
இத!2 ஈ1 36 ஆயிரபB வியா%யான வமா+:
“ைகதவக ெச=? = கி,திாிமகைள8 ெச=?. அஃதாவ- - $,த னியா=
அவ க ந1ேவ $%2நிற அவ க5%27டான ைவதிக Mர,ைதைய#

ேபா%கினபB. வசனகளாL ?%திகளாL கி,திாிம,ைத# ப7ணி ைவதிக

Mர,ைதைய# ேபா%கி அIவளவினாL ேகளாதா %2 வBைவ% கா'B வாமாள#
ப7ணினபB (வாமாள# ப7ணினபB = சவ#பிராயராக# ப7ணினபB,

அஃதாவ- ெகாறபB.) த)ைடய வா ,ைதகளாேல அவ கைள8 சவ#
பிராயரா%கி ஒவ (சிவ) அ$%2 இல%கமாபB ப7ணிைவ,தா.

சிவ) திமாL ேச - #$ர,ைத (ெபௗ,த சமண மத,ைத) அழி,த ெச=திைய

ைவணவ

க Gறிய-ேபாலேல ேதவார தய

‘‘ேநச நீல% 2Bஅர ேனஎனா
நீச ரா=, ெந1 மாெச=த மாய,தா
ஈச ேனா சர ெம=ய எாி-ேபா=

நாச மானா திாி$ர நாதேர.’’ (அ#ப ேதவார)

க5 G+கிறன.
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G ம$ராண திாி$ரதகன உைர,த அ,தியாய,தி, திமா $,த னிவராக;

நாரத சமணனிவராக; உவ எ1,-8 ெச+ அNர அ;ண எபவ கைள
மய%2ெபா'1# ெபௗ,த சமண மதைள# ேபாதி,தா க எ+ G+கிற-:
‘‘சா%கிய 2வி மாய ஆகவ $ர,தி சா -,

ேகா%களி! +ாிைவ ேபா ,த ெகாைறேவ ணியேம அ$
நீ%கியI வNர தைம நிக0,-$ சமய தனி

ஆ%கிந இக Qைச யறிெவா1 அக!றி னாேன.’’
‘‘ஆக7மா ணா%க ேரா1 நாரத ன:கி யபி!

ேகா2ற0 ைலயா பக Qசைன 2றி,தி டாம
தீகிைன8 ெச=யா நி!2 சமய,தி ெச+ நா5

வா2வி அ;ண ெநEச ம7Bட மாைய ெச=தா.’’
இேத க,ைத, தி%Gவ#$ராண, (திாி$ர தகன# படல) G+கிற-:
‘‘மறெமா+ கிற அரணக தமி

வ அ$ ய%க7 இைறவ

திறெமா+ $,த னக றய2
சினெனன வக7 அைடயா
அறெம+ வEச மதி

 ம'B

யைறகிற காைல ய;ண

நிறெமா+ Qதி மணிேயா Bக
நிைலவி'1 அகற னரேரா.’’

இதி திமா, $,த அக சின எ) C+ உவெகா71

#$ர,தித அ;ணாிட ெச+ ெபௗ,த சமண மதகைள அவ க5%2#
ேபாதி,தா எ+ Gற#ப1கிற-. அக எப- சின எப- சமண,

ெத=வகளா2. இர71 ஒேற.

இத% கைதகளிேல, அ;ண அல- அNர எபவ க5ைடய திாி$ர,ைத8

சிவெபமா அழி,தா எ+ அதனா அIவ;ண அழிதா எ+
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Gற#ப1கிறன. திாி$ர எறா என? இ$, ெச$, ெபா எ)

உேலாககளா அைம%க#ப'ட நகரக எ+ $ராண% கைதக G+. திாி$ர

எப- அைவயல. ைசவ க G+கிற த,-வா ,த% க,தாகிய ஆணவ கம

மாைய எ) மலக5 அல.
‘‘அ#பணி ெசEசைட யாதி$ ராதன

#$ர ெச!றன எப க Cட க
#$ர மாவ- மல காாிய

அ#$ர எ=தைம யாரறி வாேர.’’
எப- திCல திமதிர. இத% க,- ைசவ சி,தாத சா,திர,தி!2#

ெபா-. ஆனா, இத% கைத%2# ெபாதா-. எைன? ‘‘#$ரமாவ-

மல காாிய’’ எ+ திCலேர, ேவ+ இடகளி இ#$ராண% கைதைய?

G+கிறா :

‘‘வானவ தைமவெச= தி%கிற
தானவ #$ர ெச!ற தைலவ’’
எ+ G+கிறா . ஆகேவ, #$ர எாி,த கைத%2, ேவ+ க,- உ71. அ%
க,- யா-?
#$ர எ+ G+வ- ெபௗ,த களி $,த, த ம, சக எ) மணிைய?,
சமணாி ந!கா'சி, நஞான, நெலா %க எ) மணி,திரய,ைத?
2றி%2. ெபௗ,த%2 C+ ேகா'ைடக ேபா இ#ப- $,த, த ம, சக

எ) மணி எப- ெபௗ,த மத,ைத% க!றவ நகறிவ . அIவாேற

சமண%2 உ+தியான ேகா'ைட ேபாறி#பைவ ந!கா'சி, நஞான,

நெலா %க எ) மணியா2. இவ!ைற,தா இ% கைதகளி திாி$ர

எ+ Gற#ப'டன எ+ ேதா+கிற-. இைவ அழிதா அத8 சமயகேள

அழி-வி1. #$ர எாி,த கைதயி, சிவ) விT: ேச - #$ரகைள

அழி,ததாக (ெபௗ,த, சமண மணிகைள அழி,ததாக) % Gற#ப1வ-

உவகமா2. இ%கைத%2 உ'ெபா உ71. அஃதாவ-, சமண ெபௗ,த
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சமயக5ட ைசவ ைவணவ சமயக சமய#ேபா இ'ட கால,தி, ைசவ
சமய ைவணவ சமய ேச - சமண ெபௗ,த மதகைள அழி,த

ெச=திைய,தா #$ரெமாி,த கைத G+கிற-. இத!2 உதாரண கா'B

விள2ேவா.

ம-ைரைய ய1,த யாைனமைலயி ப7ைட%கால,தி சமண னிவ க

இதா க. திஞானசபத ‘‘யாைனமாமைல யாதியாய இடகளி’’ சமண

இதா க எ+ திவாலவா=# பதிக,தி G+கிறா . இத மைலயி உவ

அைம#$, ெபாிய யாைனெயா+ காகைள நீ'B# ப1,தி#ப-ேபா+

இ#பதனா யாைனமைல எ+ இத!2# ெபய வத-. இத மைலயி சமண

னிவ க இதா க எபத!28 சாறாக இ2ள பாைறயி அUஜநதி
எ) சமண னிவாி ெபய ெபாறி%க#ப'B#பைத இ+ காணலா.
ஞானசபத கால,தி!2# பிற2 இத மைலயிேல ைவணவ க

நரசிகC ,திைய அைம,தா க. கி.பி. 770 இ மாரகாாி எ) ைவணவ -

இவ பா7Bய)ைடய அைம8ச -, யாைனமைல% 2ைகயிேல நரசிக#

ெபமாைள அைம,தா எ+ இ2ள கெவ'18 சாசன G+கிற- [248].

சமண% ேகாயி கைள? ெபௗ,த% ேகாயிகைள? ைவணவ ைக#ப!+ேபாத நரசிகC ,திைய அைம#ப- வழ%க. இத ைற#பB சமண

மைலயாகிய யாைனமைலைய% ைக#ப!+வத!2 ைவணவ நரசிகC ,திைய
அைம,தா க. இத!28 ைசவ க5 உடப'Bதேதா1, ஒ $ராண%
கைதைய? க!பி,-% ெகா7டா க. அஃ- எத% கைத எறா,
திவிைளயாட! $ராண,தி யாைன எ=த படல எ) கைத. இத% கைத,

சமணைடய யாைனைய8 ேசாமNதர# ெபமா நாரசிக அ$ எ=- ெகாறா
எ+ உவக#ப1,தி% G+கிற-.

‘‘இகித ெந1ேகா த7ட இடைகயி எ1,- நார

சிகெவ கைணெதா' டாக திக னிடதா ெசல
அ2 யிர7டா ஐய ெசவி?ற வ,- வி'டா
ம2 ழ2 ேவழ ம,தக கிழித தேற.’’

பிற2, இத யாைனமைலயி சிவ எ=த நரசிக அ$ நாரசிகC ,தியா=

அைமத- எ+ ேம!பB $ராண G+கிற-:-
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‘‘வ$ளா= மல த ஆரா வரவி1 ம,த% 2றி

சி$ளா= வBவ ெகா7ட ேசவக ஏவ ெச=த

அ$ளா=, Jண விள அறவ தாி,தவா ேபா

ெச$ளா=% ெகாBய நார சிகமா= இத தேற.’’ (41)
யாைனமைலயி அUஜநதி தய சமண இதைத?, திஞானசபத
யாைனமைலயி சமண இதன எ+ Gறியைத?, பின பா7Bய

அைம8சரான மாறகாாி யாைனமைல% 2ைகயி நரசிகC ,திைய

அைம,தைத?, ெசா%க#ெபமா நரசிக அ$ எ=- சமணைடய யாைனைய

(மைலைய) அழி,தா எபைத? ஒ+%ெகா+ ெதாட $ ப1,தி ஆரா=பா ,தா, ைசவ ைவணவ ேச - சமணைடய யாைனமைலைய%

ைக#ப!றின எ) உ7ைம $லனா2. இ-ேபா+ ேவ+ ெச=திக5 உள.
விாிவEசி நி+,-கிேறா.
-----------

[246] . நமைத ஆ!றகைரயிL அைத8 V0த இடகளிL சமண மத
ப7ைட% கால,தி ெசழி#$!றித ெச=தி ஆ2% கிைட%2 சிலாசாசனகளாL சி!ப உவகளாL ெதாிய வகிற-.

[247]. இ% கைதயி தி#ப,தி% 2ற Gற#ப1கிற-. தி#ப,தி% 2ற,தி
இ#ேபா- சமண%ேகாயி இ%கிற-. காEசி$ர,-% ககிLள

இ,தி#ப,தி% 2ற,தி!28 சினகாEசி எ+ ெபய . காEசியி ப7ைட%

கால,தித ெபௗ,த சமண% ேகாயிக பி! கால,தி ைசவ ைவணவ%

ேகாயிகளாக மா!ற#ப'ட- ேபால, தி# ப,தி% 2ற,-8 சமண%ேகாயிL

‘இ-’ ேகாயிலாக மா!ற#ப'1 வி1 எ) நபி%ைக?ட காEசி

மகா,மிய,தி ஆசிாிய இIவா+ கைத க!பி,-%ெகா7டா ேபாL. ஆனா,

ந!காலமாக, தி#ப,தி% 2ற இ) சமண% ேகாயிலாகேவ இவகிற-.

[248]. Ep. Indi. Vol VIII P. 317.
-------------

7. சமணசமய# $க0#பா%க
ேநாிைச ஒ,தாழிைச% க#பா
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,ெதா1 மணிதய2 %2ைட%கீ0 ைனவனா=
எ,திைச? பLயி க இ$ற இனிதிப,-+ காவத பைகபசி பிணிநீக

உ,தம க ெதா ேத,த ஒளிவைர ெசலவிேனா=
எளைன,- மிடமிறி எழிமா7ட ெபாெனயி

உளித உைனேய ?யி ,-ைணெய றைடேதாைர
ெவளிேச வியகா'1 உைறெகறா வி மிேதா.
2ணகளி வரபிக- GBய பனிர71

கணக5வ தBேய,த% காத,- னைடேதாைர#

பிணபிற2 ெபகா'B உைறெகற ெபைமேயா.
விட,தைகய விைனநீ%கி ெவவைள%ைக8 ெச-வ வா=
மட,தைகய மயிலைனயா வணகநி னைடேதாைர,
தட,தைரய கா1ைறக ெவப-நி த2திேயா.
எனவா2,

எைன,-ைணைய யாயி) ஆகம! +க7

திைன,-ைண? தீயைவ யிைமயி! ேச -
விைன,ெதாைகைய K'1க ெவ+. (1)
வEசி#பா
ெகாBவாலன 2நிற,தான 2+தாளன

வBவாெலயி! றழLைளயன வ5கிரன

பைணெய,தி இைணயாிமா னைணேயறி,
-ைணயிலா, -ற;ெநறி% கிைறவனாகி
எயிந1வ7 இனிதி ெதேலா %2

பயிப1விைன ப,தியலா ெச#பிேயா $ைணெயன,
தி;+ திதB திைசெதாழ

ெவ;+ நா!கதி K1நனி எளிேத. (2)
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ஆசிாிய, தாழிைச
நீட!க விைனெய+ ெநEசி )ளி

நிைறமலE சாதெமா1 $ைக? நீவி

Kட!2 தைமயினா விைர- ெச+

வி7ேணா1 ம7ணினிைட ந7: ெப!றி
பாட!2 பணித!2 த%க ெதாசீ

பகவற அBயிைணைய# ப!+ நாேம. (3)
இைடயிைட 2ைற- இைடமட%கா= வத ஆசீாிய இைண%2ற'1ைற
ேபா-+ %2ைட# ெபாெனயி ஒவ
தா-+ தாமைர அBயிைண பணிதா
தா-+ தாமைர அBயிைண பணிதா
தீ-+ தீவிைன இலேர. (4)
கெவ7பா
ப7ெகா7ட வாிவ71 ெபாறி%2யிL பயிவானா

வி7ெகா7ட வேசாகிகீ0 வி மிேயா ெபமாைன%
க7ணாL மன,தாL ெமாழியாL பயிவா க
வி7ணா5 ேவதரா வா . (5)
ெவ7க#பா
நாகிளQ பி7B%கீ0 நாகனா= வானிைறEச

மாகதEேச வா=ெமாழியா மாதவ %2 மலா %2
தீதகல எ1,-ைர,தா ேசவBெச றைடதா %2
மா-யர தீ த எளி-. (6)
ஆசிாிய#பா
ேபா- சாத ெபா!ப ேவதி
ஆதி நாத! ேச ேவா
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ேசாதி வான -) வாேர. (7)
அணிநிழ அேசாகம  தெநறி நடா,திய
மணிதிக0 அவிெராளி வரதைன#

பணிபவ பவநனி பாிச+# பவேர. (8)
ேநாிைச யாசிாி#பா
உல2ட விள%2 ஒளிதிக0 அவி மதி
மதிநல அழி%2 வளெக

%2ைட

%2ைட நீழ ெபா!$ைட ஆசன

ஆசன, தித திெதாளி அறிவ

ஆசன, தித திெதாளி அறிவைன

அறி;ேச உளெமா1 அதவ $ாி-னிய மாதர ெதப

பனE சிற#பி வி7மிைச உலேக. (9)
வ7ண
தாழி ேயா2மல % க7ணவ த7ணB
பாழி ேயா2 $னலா பைழயா!+
காழி நிற மதியா மதிேச -

வாழி எ+ வணக விைனவாரா. (10)
பிணியா பிறவி% கடL' பிறவா வைகநா மறிய#

பணியா= மணியா அைணேம பணியா ஒC ;ல2
கணியா -ண கவினா கைலமா மடவா கணவா
அணியா கமல, தலரா சனேன அறவா ழியேன. (11)
ஆதிநாத பத நீ%2றி

பாத Cல அத மி2ண,

நீதியா= நி ெதைத பாதேம

ேறா- ெநEேச. (12) சிதி ெநEசேம. (13)
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திாி,- ெவகய பா1 வ71 பா7ெச?
உாி,- நலற நீ1 பி7B நீழலா

விாி,த ேவதிய % K1 ேவ71 வா %ெகலா

2ாி,ெத உளேம. (14) ஊ1 ேபா%2 உ,தம (15)
ர+ ெச+ வ'Bன
நிர- பி7B நீழL

பரத ேசாதி நாதென

அரைத நீ%2 அ7ணேல. (16)
விைனைய, தாமிைட ேதா'Bநீ
அனைக, தான கா72றி!
கனக, தாமைர# Qமிைச8

சினைன8 சிதிமி ெசIவேன. (17)
ஆதி யானற வாழியி னா அல 8

ேசாதி யாெசாாி Qமைழ யாவிைன%
காதி ெவறபி ரானவ பாதேம

நீதி யாநிைன வாழிய ெநEசேம. (18)
ெபா2 சாமைர தாKச8
சிக Wட அம தெவ

ெகா2 ேச 2ளி Qபி7B8

ெசக ணானB ேச மிேன. (19)
ேபா- வி7ட $7ட ாீக

மாத ேரா1 ைவக ேவ7B
ஆதி நாத ஆ=த



நீதி ேயா1 நிமி நீ1. (20)
ஒதிர பி7B# ெபாெனயி Cறி
ஈரற பயத நாக வ7ண
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Cவைக உலகி!2 ஒெப கட;,

நாவைக ேயானி? இவிைன கBெநறி பயத ெசெநறி ஒவ,

நாவைக யளைவ? இவைக# ப7$
ஒற உைர,த %2ைட8 ெசவ
ஈரB பரவின எப

ேபரா நெனறி ெப+கி! ேபாேர. (21)
எ G!றி%ைக
ஒெபா' கி-ணி $ைர,தைன ஒகா
இபிற# பாள %2 Cவமி0 தா%கி
ஈரற பயத ஓர ஆழிைய,

இமல ெந1க7 அாிைவய தெமா1
Cவைக ?லகி நாவைக, ேதவ

ைமயி இைறEN ஈரB ஒவைன
இவிைன பிாி,- Cெவயி %கி
நா!கதி தவி ,த ைவகதி, தைலவ
நாமைற யாள மதி! கிழவ

இ2ண ஒைமயி ெதாி;ற% கிளத
இNட ம'1 %2ைட8 ெசவ

நாவைக வண ஐவைக% 2ல)
ஆறறி மாத % கறி;ற வ2,தைன
ஐநிற ந+மல )ற ரதி

நா!ெப பைடெயா1 ைற வலெகா7
Bைக? G#பி ஒைமயி வணகி

அரச ெந%2[உ ரNழ2 !ற,-

இநிதி# பிறகேலா Bைமயவ ெசாாித
கய ;யி %2 மல மாாிைய

நாவைக யனத நயதைன ேதவாி
ஐவைக விைழ; ைமயற ெவ=திைன

ஆ+$ாி நிைல? ேதறின % கியபிைன
எ நய விாி,த திம+ மா பிைன

அ+ெபா அைறதைன ஐபத அளிைன
நா2நி கேம C+நி க7ேண
இர71நி கவாி ஒ+நி அேசாேக
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ஒ தைமைய இதிற,திைன

%2ண,திைன நாவைகயிைன
ஐபத,திைன அ+பிறவிைய
ஏழக!றிய மாதவ,திைன

அாிமவிய மணியைணயிைன

வள கதிெராளி ம7டல,திைண
அதனா
மாெக

நீழ ேகவல ேதா!றிய

ஆதிய 2ாிசிநி! பர;-

தீத+ சிவகதி ேச கயா எனேவ. (22)
வEசி#பா
விைன, தி7பைக விழ8 ெச!றவ
வன# பகய மல , தாளிைண

நிைன, தெபா1 ெதா ேத,தின நா5,
மயலா நா!கதி மவா

ெபயரா ேம!கதி ெப+2வ விைரேத. (23)
வEசி#பா
வாேனா ெதாழ வ7தாமைர,
ேதனா மல ேமவத

ஆனாவ Gரறிவைன% கானா
மல ெகா7 ேட,தி வண2ந

பல $க0 ,திெப+வ விைரேத. (24)
தாேளாகிய த7பி7Bயி
நாமல விாி தநிழ!கீ08

Nட ெபாெனயி நக ந1வ7

அாியைணமிைச யினிதம தைன அதனா
ெபதைக அ7ணநி! பரN-

திதிய சிவகதி ேச கயா எனேவ. (25)
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ெவெளா,தாழிைச
பாதா ந+பி7B# ெபானா மணியணி#$ன
தாதா மலரBைய, தணவா- வண2ேவா
தீதா விைனெக1#ப ெச+. (26)
வEசி#பா
அக7வான, தமரரச

ெவகளியாைன ேவேவத
வBவா Gத மைகய

கBமலேரதி% கத0திைறEச8

சிகENமத மணியைணமிைச%

ெகாகவி அேசாகி 2ளி நிழ!கீ08
ெச நீ #பவள, திரகாபி

 மதி$ைர? %2ைடநீழ

ெவக7விைன#பைக விளிெவ=த#

ெபா$ைனெந1மதி $ைடவைள#ப
அனதச-'டய மைவெவ=த

நனதைல?ல2ட னைவநீக
மதமாத மகைச#ப
அதர --பி நிறியப

இல2சாமைர நிறியப

நலகிள Qமைழ நனிெசாாிதர
இனிதி-

அெநறி நடா,திய வாதித

திவB பர;- சி,திெபற! ெபா'ேட. (27)
வEசி#பா
Qத7சிைன மல மகிய ெபாழி!பி7B

ேவத$க0 பரவாதவ விைனெவலா அதனா
அறிவன தBயிைண பரவி#

ெப+2வ யாவ பிறவியி ெநறிேய. (28)
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ெவ7க#பா
வாளா த மைழ,தடக7 வனைலேம வப)க
ேகாளா த Qணாக 2ைழ$ரள% ேகா'ெட,தி
மாைலதா0 Gதலா வரைறயா வேத,த8

ேசாைலதா0 பி7B%கீ08 V0தவ த ெசாைறயா

மைனயற -றவற ம7ணவ %2 வி7ணவ %2

விைனய+%2 வைகெதாி- K'ெடா1க' Bைவ?ைர,த
ெதாைறசா கழி2ண,ெத -றவரைச, ெதா ேத,த
நைமசா Kெட=- மா+. (29)
நிைலெவளி வி,த
ஏதக நீக எழின பி7B%கீ0# - $றாேவ

ேவதக நா2 விாி,தா விைரமல ேம - $றாேவ

பாத பணி- பர;- பகாL - $றாேவ. (30)
ஆசிாிய வி,த
ககண%ைக# ைபதா % கைனகழ!கா!

கவைரேபா நீ7டமா பி! காம ேகால
ெபாகிய சாமைர ெபா!பேவதி#

$ைடநி றிய%க க ேபா!றிKச8

சிகENம -ய தவா சன,திேம!
சிவகதி%2 ேவதாகி, ேதவ ஏ,த

அகபயத அறிவனாகிய அற#பைடC
றா=தானB யைடவா மேற. (31)

ெகா2 த2 ேகாைத ேயாதி மாத ேரா1
GB நீ1 ஓைட ெந!றி

ெவக7 யாைன ேவத ேபா- ேவதகீத
நாத ெவ+ நி+ தாழ

அக Q வ ஆதி யாய ஆதி
நீதி ேயா- ஆதி யாய



ெசக7 மாைல% காைல மாைல ேச வ
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ேசாதி ேச த சி,தி தாேன. (32)
ஆசிாிய வி,த
ேசாதி ம7டல ேதா+வ -ளேத,
ெசாாி? மாமல Jமைழ ?ளேத,
காதிெவறேதா கா'சி? உளேத,
கவாி மாத காவன உளேவ,
பாத பகய ேச ந உளேர,
பரம கீத பா1ந உளேர,
ஆதி மாதவ தாம 2ளேர,

அவைர ேயெதாி தா'ப1 மேன. (33)
2 விாிகமல
ம; சினகர

திவ Bகெதா மி
அ2 மலமகல. (34)

-க% கனக8 ேசாதி வளாக,
தக# ெப

 ஆதிைய யா5

ெசக' சினேவ ேசவB ேச வா

தக' கம த7கட நாேட. (35)
வEசி#பா
மதாநில மகைச#ப

ெவ7சாமைர $ைடெபய தர8
ெசதாமைர நா7மல மிைச
என வா2

இனிதி ெனா-கிய விைறவைன

மனெமாழி ெம=களி வண2- மகி0ேத. (36)
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பைணெய,தி னிைணயாிமா னைணேயத,
-ைணயிலா, -ற;ெநறி% கிைறவனாகி
எயின1வ ணினிதி ெதேலா %2

பயிப1விைன ப,திைமயா! ெச#பிேனா
$ைணெயன,

தி;+ திதB திைசெதாழ

விாி;+ நா!கதி K1நனி ெயௗ¤ேத. (37)

ேகாழி? Gவின 2%கி 2ரகா'1

தாழியி ணீல, தடகணீ ேபா-மிேனா
ஆழிV0 ைவய, தறிவ னBேய,தி%

Gைழ நைனய% 2ைட- 2ைர$ன

ஊழி? ம)வா ெமேறேலா ெரபாவா= (38)
அதவ க' காதியா ையய நீகி

ஒளவியதீ  தவிெராளிேச ரா%ைக ெய=தி
யிதிர'ைட யினம#பி யாைன d தி

eைரEi ெறழிெனா'ட, திைமேயா ேன,த
ெவா2லகி >!க!ற ேவாத நீ

ெராளிவளர வறபக த ;ரேவா பாத
ககய!க' காாிைகயா காத னீ%கி%

ைகெதா தா! ைகயகL கIைவ தாேன. (39)
அனவரத மமர ராிைவயேரா ட:கி யகனம வைக
ய-விதியி னவர வணிதிகழ வவ ெராபா!

கனவைரெயா BகL மகலெமாளி கல; கரகமல நில;
கனகB கவி) கழலரச -ழனி ெயாபா

தனவரத நளின சரணநனி பர; தக;ைடய னிக

டரணிெதாழ வ வி றமெநறி ெமாழிவ ெராபா!

சினவரன ெபைம ெதாியினிைவ யவன திவிர; கிளவி
ெதனி ெமாழி யள; சிவ$ரம தைடத றிடேன. (40)
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இடைக ெவEசிைல வலைக வாளியி ெனதி த தாைனைய
யில2 மாழியி வில%கிேயா

ட2 வாLைள மடக மீமிைச னி- ெச+ட
ர7ட ராசைன %கிேயா

வடெகா7 ெமைல 9ட2 97ணிைட மடைத Nதர
வளெகா Qமைழ மகி0தேகா

தடெகா தாமைர யிடெகா ேசவB தைல%2 ைவ#பவ
தம%2 ெவ-ய தவி %2ேம. (41)
ஒமன மாத Cவைக ?லகி

னிமன ப'1 நா!கதி ?ழேவாேர
இமன ப'1 நா!கதி ?ழேவா
ஒமன மாகி C+திாி விலேர

C+ திாிவறி- தெலா றறிேதா
ஆற நா!கதி யிர7ட வரவிலேர

யாற நா!கதி யிர7ட வர;ைடேயா

ேம!ெசய Cறி ெனா+ண  ேதாேர. (42)
பிணியா பிறவி% கடL' பிறவா வைகநா மறிய#

பணியா= மணியா ரைணேம! பணியா ெவா^C ;ல2

கணியா -ண கவினா கைலமா மடவா கணவா
வணியா கமல, தலரா சனேன யறவா ழியேன. (43)

திகிய $ாி2ழ லாிைவய ரவெரா1 திகெழாளி யிைமயவ
ெபகிய காி2ல மவிய பைடெயா1 பிாித லரசைவய

2ைட மலெரா1 வழிபட னிகைள நனியக லாவகன

திவB ைறைற யைடபவ ரைட2வ ரமெராளி யமலேக. (44)
நாகிளQ பி7B%கீ0 நாகனா= வானிைறEச

மாகதEேச வா=ெமாழியா மாதவ %2 மலா %2
தீதகல ெவ1,-ைர,தா ேசவBெச றைடதா %2
மா-யர தீ த ெலௗ¤-. (45)

ப7ெகா7ட வாிவ71 ெபாறி%2யிL பயிவானா
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வி7ெகா7ட வேசாகிகீ0 வி மிேயா ெபமாைன8
க7ணாL மன,தாL ெமாழியாL பயிவா க
வி7ணாL ேவதரா வா . (46)
வEசி#பா
பா பரவிய பவைர,தா=

கா கவினிய கதெழாளியா=
நீ மகிய நீ7மலரவா=

திறமகிய ேதனினமா=,
அதனா

ெமா=மல -வறிய ேதபா=

மலரBயிைணைய ைவ,தவா மனேன. (47)
ர+ ெச+ வ'Bன
நிரத பி7B நீழL

பரத ேசாதி நாதென

அரைத நீ%2 ம7ணேல. (48)
கவி0தா மைரமல ேம Bயிைமேயா $ைடவரேவ
வசினநா தமைற

 வழிபிைழயா மனைடயா

இவிைளேபா= விழறியா ெவதிாியகா திையெயறியா

நிமலரா யவினரா= நில;வ ேசா தியினிைடேய. (49)
ழ2 களியாைன Cாி% கட!பைட றிதா மன

வழ2 மிடெமலா த$கேழ ேபா%கிய ைவேவ வி7ண
ெச த7Q பழைச?' சிறத-நா 5Eெசய
ெவ த ேசதிச, -ளித வ7ணலB

வி த7Q மல களா விய-நா 5ெதாழ,

ெதாட -நி றIவிைன -ற-ேபா மாலேரா. (50)
விைனைய, தாமிைட ேதா'Bநீ
அனைக, தான கா72றி!
கனக, தாமைர# Qமிைச8
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சினைன8 சிதிமி ெசIவேன. (51)
அேபாதரக ஒ,தாழிைச% க#பா
தர;

நலகிள திமணி? நெபா) 2யிறழகா

இலெகயி! றழலாிமா ென,தEேச ரைணயிேம
இ$ைட? இய%கரச இைண%கவாி எ1,ெதறிய

விாிதாம -யவ^உ ெவ72ைடC +டனிழ!ற
வ7டர!ற நா!காத வைகமாண உய ேதா2

த7டளி #Q பி7B%கீ0, தைகெபறK! றிதைனேய.
தாழிைச
ஒலாத பிற#$ண - ஒளிவ'ட $ைடVழ

எலா %2 எதி கமா யிபEேச திக,-
ஏ மலர மணி#ெபா=ைக எழிலாப ெபாதியவிழ

ஊ கேளா 1டைள,த ஒளிவ'ட, தம தைனேய;
கனவயிர 2றடாக% கனைபெபா V'டாக
இனமணி யாரமா இயறி இாிேதாட
அதர, -5நி அல கதி அறவாழி

இதிர) பணிேத,த இவிNபி திக0தேற;
வாடாத மணமாைல வானவ க உளி'டா

நீடா- ெதா ேத,த நிறEேச த ெபக7:

கி0பாிதி கேநா%கி +வ, -7ெணகி0-

திக0தைகய 2ைட$ைடV0 தி-கழ திைள,தேற.
அேபாதரக
நா!சீ ஈரB

மல ைவய அBெதா

ேத,த

அல நீ,த% கற#$ைண யாயிைன
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ஒ-ணி வழிய உயி %கர ணாகி

இ-ணி ெயாெபா' கியவைக Gறிைன.
நா!சீ ஓரB
ஏடல தாமைர ஏ- நினB

Kெடா1 க'Bைன விள%2 நிெமாழி
வி#$+ தமனிய விள%2 நிநிற
ஒ,த G1ற ;ஞ!+ நி$க0.
8சீேராரB
இதிர!2 இதிரநீ; இைணயிலா இ%ைகையநீ;

மதிரெமாழியிைனநீ; மாதவ %2 தவ)நீ;

அைமசா அற,திைனநீ; ஆயி அளி,தைனநீ;

ெபைமசா 2ண,திைனநீ; பிற %கறியா, திற,திைனநீ

இசீ ஓரB
பரமநீ; பகவநீ; ப7பநீ; $7ணியநீ;

உரவநீ; 2ரவநீ; dழிநீ; உல2நீ;

அ5நீ; அறநீ; அ$நீ; அைண;நீ;

ெபா5நீ; ெபா#$நீ; Qமி?நீ; $ைண?நீ;

எனவா2,
Nாிதக
அெநறி ஒவநி! பர;- எேகா
திமி2 சிற#பி! ெபவைர யகல,-

எ7மி2 தாைன# ப7ணைம ெந1ேத

அ7ண யாைன8 ெசேகா வி7ணவ
ெசைன ெச%கற, ெதாைல8சி
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ஒதனி ெவ72ைட ஓ2க எனேவ. (52)
தைலயள; அேபாதரக ெவா,தாழிைச% க#பா
தர;

அைலகட! கதி ,த மணிவயிர மைவயணி-

மைல?ைறமா Nமேத- மணியைணேம மகி0ெவ=தி
ேயாசைனV0 திநக7 :லெகாC +டேன,த
ஈசைனயா மினிதம த கிBக'2 மிைறவ!2
அளறேம யறமாக வயலா க மயலாக

இளறந ெக1,தியபி யிவிைனக கBதிசிேனா=.
தாழிைச
-னாத விைன#பைகைய, -ணிெச=? -ணிவிைனயா=
இனாத பைகைனேபா எாி,தட%2 நிைன#பினா

இளிலா ;ண ெவ) மிலெகாளியா ெலாி,தைனயா
யெளலா மைடெதக7 ண5வ- னளாேமா
மதி$ைர% 2ைடநீழ மகி0ெவ=தி யைடேதாைர%

கதி ெபாத% கவைரேம! கதி ெபாத கைவ,-%
ெகாைனேபா விைனநீக% 2ளி நிழ!க7
மகி0தனி ேபா

னிமினீ ெரன;ைர,த நிமலநி ெபைமேயா

மைன-ற- வள$2மி மலம+%க உ+Kேர

விைனய+%க L+வா %2 வி 8ெசவ ப ெதறி
கலகிலா# ெபEெசவ, தமரரச $ைடVழ

;லெகலா ட+றவா ;ைடைம?நி )ய வாேமா.
அராக
அைரச அமர அBநிழ அம தர

ைரசதி இமிழிைச ரணிய ெமாழியிைன.
ேபெர7
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அணிகிள அவி மதி யழெகழி அவி Nட
மணிெயாளி மலம+ கன நினிற

மைழய- மெயா மகட அைலெயா
ைறைற யாிய- ழ%க நிெமாழி.
இைடெய7
ெவல!க விைன#பைக ேவெரா1 ெவறைன
ெசால!க ெம=#ெபா  வ- ெசாைன
அவிைன ெவபவ % க$ைண ஆயிைன
ஒவைன யாகி ?ல2ட உண தைன.
சி!ெற7
உல2ட உண தைன உயி 

ேதாபிைன

நில;ற0 நிற,திைன, நிழய யா%ைகைய
மாதவ தாைதைய, மல மிைச மகி0தைன
ேபாதிவ பி7Bைய, $லவ' $லவைன
எனவா2,
Nாிதக
அ5ைட ஒவநி! பர;- எேகா

இள+ திகிாிெயா1 வல$ாி, தட%ைக
ஒவைன ேவ7ட இநிற ெகா1,த
நதி மாவைர8 சில$ நதி
ஒ!ைற8 ெசேகா ஓ8சி%

ெகா!ற ெவ72ைட நிழ!+க எனேவ. (53)
இைடயள; அேபாதரக ெவா,தாழிைச% க#பா
தர;
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பிற#ெப7: பிணிநீக# பிாிவாிய விைன%கடைல

அற#$ைணேய $ைணயாக ம+கைரேபா=% கைரேயறி

இற#பிலநி அ$ாிதா ெகம%ெகலா மளிைனயா=
மறவாழி ஒளிம க மைனயவ %2 ைனயவ %2
அறவாழி வல)யாி யெநறிேய யளிேயா=.
தாழிைச
அெளலா மக,தட%கி யBநிழைல யைடேதா %2#
ெபாெளலா நீவிளக# $காிலா வைகயினா
இளிலா மனஞான இயபிய- இயலாேமா.
தீதிலா நயதலா, திதியந லளைவகளா

ேகாதிலா அெபாைள% 2ைறவிறி யைறதத!பி
ேபதிலா விய!கா'சி யளிய- ெபைமேயா.

-ைணயிலா# பிற#பிைட%க7 -யெரலா உடனகல
$ைணயிலா உயி க'2# ெபாளிலா அளினா

இைணயிலா நெலா %க மிைச,த-நி னிைறைமேயா.
அராக
அ$ாி திெமாழி அமர அரச

மவ மனித மகி0;ற இயபிைன.
ேபெர7
Qமல -ைதத ெபாழிலணி ெகா நிழ ேதமல ரேசாகிைன
Jமல விNபி விEைசய ெபாழி? மாமல மாாிைய.
இைடெய7
காம கதி மதி க,திைன

சாமைர யிைடயிைட மகி0தைன
தாமைர மல $ைர யBயிைன

தாமைர மல மிைச ஒ-கிைன.
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சி!ெற7
அறிவைனநீ. அதிசயந.¦

யளிைனநீ. ெபாளிைனநீ.
உ+வைனநீ. உய தைனநீ.

உலகிைனநீ. அலகிைனநீ.
எனவா2,
Nாிதக

இைணைய ஆத ைனவ ைனவ
நிைன? கால நினB யைட-

ஞான கா'சி? ஒ %க நிைற-னிய தீவிைன, -கதீ

னிய ெபாள- Bகெவம% ெகனேவ. (54)
கைடயள; அேபாதரக ஒ,தாழிைச% க#பா
தர;
கைடயிலா அறிேவா1 ஞான கா'சி?

உைடைமயா ?லேக,த ஒ7ெபாள திய$ண மறவாழி இைறயவ மாதவ $ைடVழ

அறவாழி வல)யாி யெநறிேய அளிேயா=.
தாழிைச
விைனெய) வியபைகைய ேவேரா1 டகீ0-

ைனயவ க ெதா ேத,த இ#ப-நி ைறைமேயா.
ெபாளாட $ாிeேர $க தீ என அளி

மளானா மணியைணேம மகி0வ-நி மாதவேமா.

ேவத %2 ைனவ %2 விலகி!2 ம-றவா
ேதாதீ , -றதநி -றவரN -றவாேமா.
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அராக
 வ- உண பவ ைனவ ைனவ க
ெதா ெத

-திெயா -ைதமல அBயிைன

ேபெர7
நிழமணி விைளெயாளி நிக %2 நினிற
எழிமதி இ-ெவன இகL நிக.
இைடெய7
கவிைன கடேதா=நீ.

காலைன யட ேதா=நீ.

ஒவிைன? இேலா=நீ.
உய கதி%2 ைனவநீ.
சி!ெற7
அறவநீ. அமலநீ.

அ5நீ. ெபா5நீ.

உற;நீ. உய ;நீ.

உல2நீ. அல2நீ.

எனவா2,
Nாிதக

அ5ைட ஒவநி அBயிைண பர;-
இ5ைட நா!கதி யிட 
பா1த! 2ாிய ப$க0

தகல#

K1ேப +லக G1க எனேவ. (55)
வ7ணக ஒ,தாழிைச% க#பா
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தர;
ெதாிவிலா விைனெக1,-, தீவிைனயி! ெறாிேதாகி8
சாிவிலா இப,தா சகர),  -ல2

ெதாிெதாறி ?ண தநி தி#பியஞா னதனா

விாிெத2 ெசறைமயா வி7:மா= ம7ணிமிைச
ேத ;!ற வாாீட நாைமயி) திாிவிலா8

சா ;!ற நைமயி) ச-கனா= உய தைனேய.
தாழிைச
இ%ைக?

ெனறிய தியவைக? தனாL

வதாத ெகாைகயா ம)யிைர, தைலயளி#ேபா=

ெதாட ,த%2 பிணியரச ெதாட ேதாட ஞான,தா
அட ,த%க ெவற-நி அறமாகி% கா'1ேமா.
ஏதிலா ;யி கைள எIவைக% கதியக,-

காதலா உழ#பி%2 காமைன% க+,தவ

வB;ெகட8 சிைதயா எாி,தJஉ வவிைனைய#

ெபாBபட ெவற-நி ெபாைற?ைடைம ஆ2ேமா.
எI;யி %2 ஓாியேப எபைவ தம%ெகலா

ெசIவிய ெநறிபய- சிறேதா2 2ண,தைகயா=

ெகாைல,திற,தா G'17: G!ற#ேப ரரச)
அைல,தவைன ெவற-நி அளாகி% கிட%2ேம
அராக
தா-+ நைனசிைன தழெலழி NழNழ!
ைகவைக ைகந2 தடமல அேசாகிைன
சீ+ ெக த2 ெச மணி  தணி

ெசறி?ைள விலகைர சணிெபானி னைணயிைன.

207

வா+ கதிெரதி மரகத நிைர நிைர

வாி$ாி ெதௗ¤மதி ெவவ 2ைடயிைன.
ேபா+ தைகயன $யLள வியெலாளி

$-ம- நறவின $ைனமல மைழயிைன.
ெபாறிகிள அமர க $கட எனம)

ெபாம கெவL ெபாவ+ எயிைன
ெவறிகிள உவின விைரவினி னினிெதழ
ெவறிவ ெதாிதக வினி-ள கவாிைய.

விறLண பிறவிைய ெவவ ைறத

வியெலாி கதிெரன மிடLைட ஒளியிைன.
அறி;ள ரமர க அதிபதி யி-ெவன%

கடLைட யிBபட ெவறிவன விைசயிைன.
ேபெர7
ம)யி கா,தலா மறவி'ட அளிேனா1

இ)யி உ=ெகன இலற இய!றிைனேய.
$ைமசா அறநீ%கி# $லவ க ெதா ேத,த,

ெதாைமசா 2ண,தினா -றவரசா=, ேதா!றிைனேய.
இைடெய7
W1ைடய இ%ைகையநி ெபைமேய ேபசாேதா
K1ைடய ெநறிைமையநி ேமனிேய விள%காேதா
ஒலாத வா=ைமையநி உ+$கேழ ?ைரயாேதா
கலாத அறி;நி க'1ைரேய கா'டாேதா.
சி!ெற7
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அறிவினா அளவிைலநீ. அபினா அைசவிைலநீ.

ெசறிவினா சிறதைனநீ. ெசைமயா ெச கதி நீ.

கா'சியா கைடயிைலநீ. கணEV0த கதி #பிைனநீ.

மா'சியா மகி0விைனநீ. மணிவைரேபா வBவிைனநீ.
அளெவ7
வல$ாி கலெதாபா வாவைள ஞிமி ெதாபா
நலத ெகாBெயாபா நல$ண 2ணெமாபா
தீத+ திெவாபா திகெழாளி மணிெயாபா

ேபா-+ மலெராபா $ண கைக யாெறாபா
ஆBயி ஒளிெயாபா அழெலாி ய-ெவாபா
CBய ரெசாபா ழ2நீ % கடெலாபா

ெபாழிெலா1 கயெமாபா ெபாவ+ களிெறாபா
எழிLைட ஏெறாபா இைணயாி மாெனாபா.
எனவா2,
Nாிதக
இைவத லாகிய இல%கண# ெபாறிகிள
நைவயி கா'சி நலற, தைலவநி

ெதா2ண ெதாட -நி ேற,--, ப2ண#
ெபெநறி யளிெய பிறவிைய, ெத+வேதா
வரமிக, த2ைவ எனநனி

பர;- பரமநி அBயிைண பணிேத. (59)
-------------

இ/J# எத உதவியா6நிற J#க
J#

- ஆசிாிய

அகல8 ெச#$

-

கயாதர நிக71

- கயாதர

ஆதிநாத பிைள, தமி0

- (ைகெய ,-# பிரதி)
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காEசி மகா,மிய

-

சிவஞானேபாத மாபாBய

- மாதவ8சிவஞான Nவாமிக

சி+பEசCல

- காாியாசா

சில#பதிகார

சீவக சிதாமணி

Vளாமணி

- இளேகா அBக

- தி,த%க ேதவ

-- ேதாலாெமாழி, ேதவ

Vடாமணி நிக71

- ம7டல$ட

த%கயாக# பரணி (உைர?ட)

- ஒ'ட%Gட,த

ேதவார

- அ#ப , சபத , Nதா

ெசIவதி# $ராண
திவாகர நிக71
ேதKபாகவத

-

- திவாகானிவ
-

தி%கலபக

- உதீசி ேதவ

தி%Gவ# $ராண

-

திமதிர

- திCல

தி%2ற

தி

!றதாதி

- திவ5வ

- அவிேராதியா0வா

திவிைளயாட! $ராண,

- பரEேசாதி னிவ

நாிவி,த

- தி,த%க ேதவ

ெபப!ற#$d நபி

ந>

- பவணதி னிவ

நாலாயிர திIய# பிரபத

- ஆ0வா க

நாலB நா>+

- சமண னிவ

நீலேகசி

- அ. ச%கரவ ,தி நயினா அவ க பதி#$

பழெமாழி நா>+

- C+ைறயைரய

ெபாிய $ராண

- ேச%கிழா

மணிேமகைல

- சீ,தைல8 சா,தனா

ேமமதர $ராண

- வாம)8சாாிய

ேநமிநாத

$றநா>+

ெபள,த தமி 

மகாப$ர,- ைஜன சி!ப
யா#பகல-உைர

யா#பகல% காாிைக - உைர

- 2ணKர ப7Bத

- சக# $லவ க

- மயிைல. சீனி. ேவகடசாமி

- சீனி. ேவகடசாமி

- அதசாகர

-
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b$ராண

- ேவ. ேவகடராஜுL ெர'Bயா பதி#$
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