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பாரா��ைரபாரா��ைரபாரா��ைரபாரா��ைர    
நாவல� சநாவல� சநாவல� சநாவல� ச. . . . ேசாம��தர பாரதியா�ேசாம��தர பாரதியா�ேசாம��தர பாரதியா�ேசாம��தர பாரதியா�, M.A., B.L , M.A., B.L , M.A., B.L , M.A., B.L     
25-1-47       ப:மைல 
To 
ெச�ைன வி0;வா� மா. இராசமாணி�க� பி�ைள அவ�க�, B.O.L., L.T., M.O. L. 
 
அ�பா�<த ஐயா, 
நல�. நான�& நா4வ;� நலேம. தா�க� அ�ேபாட>�பிய ேசாழ� வரலா
 - 
��
 ப&திக?� வர�ெப%ேற�; ப30; மகி8@%ேற�. இனிய எளிய நைடயி5, 
கனி9 ம;ர ெமாழியா5, ெபா�னி வளநா*4� �க8) ேசாழ� ெபா�கால வரலா
 
தமிழ#�&0 த<த ெப#ைம த�களெத�பதி5 தைடயி5ைல. ந4நிைலயி5 ெந4 
நாளா,<;, பழ� பாட5, இைட�கால) சா�ேறா� 25, க5ெவ*4, ெச�ேப4க� 
அைன0;� ;#வி, த%கால ஆரா,)சியாள� க#0;கைள அலசி, ேந�ைம வAவாத 
ந�'3�கைள� க 4 ெவளியி*ட தமி8)சாித வாிைசயி5ே◌ த�க� க*4ைரக� 
சிற�பிட� ெப
வதி5 ஐயமி5ைல. த�க� &ேலா0;�க� வரலா
�, பிற 
உைரக?� ேசாழ� வரலா%
�&) சா��� ;ைண9� த<; வள� நிைற 
பாரா*4�&ாிய;. 
 
இளைமயிேல த� 'ய%சியா5 நிர�பிய 25 பயி�
, தா� வர�ப
0த வரலா
க� 
எAதி உதவிய அ#<திற>� D  அறி@� இள��லவ� பாரா*3� பி�ப%றி� 
பயனைடய உத@ெமன ந��கிேற�. ந4 வயைத அைட9'ன�, �லைமெயா4 �க8 
வளர� ெப%
�ள தா�, ெந4� ப5லா 3னிய தமி80 ெதா டா%றி, ெபா#?ைர 
25 பல இய%றி, அறி@ைடயா� அைவயிEட� அைட<; சிற<; உய�<தி4மா
 
இைறவ� அ#� F*34க. எ�
� த� ந*ைப9� பலைன9� வி#���. 
 

அ�ப�,  
இளைசகிழா�  
ச. ேசாம:<தர பாரதி 

-------------------   
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���������ைர�ைர�ைர�ைர    
 
தமிழ� நாகாிக� ேசாழ அரச�களா5 மிக@� உய�<த நிைலைய அைட<த;. 
ெத�னி<தியா 'Aவ;� ஒேர ஆ*சி�& உ*ப*4) :மா� '<2
 வ#ஷகால� ஒேர 
ராIயமாக ஆள�ப*4 வ<த;. நாெட�&� அைமதி நிலவிய;. சிறிய@� ெபாிய@� 
ஆன க%ேகாயி5க� க*ட�ப*டன. அழ& வா,<த சி%ப�க� அேநக� க5E5 
ெச;�க�ப*டன; ெவ கல0தி7� வா��க�ப*டன. ந5ல ஒவிய�க� பல வைரய� 
ப*டன. ைக0ெதாழி5க?� வியாபார'� ெசழி0; வள�<தன. ஜய�ெகா டா�, 
ேச�கிழா�, க�ப�, ஒ*ட� F0த� 'தEய ெப#� �லவ�க� பல� இனிய 25கைள 
இய%றி0 தமிைழ� ெப#�கினா�க�. இ�மாதிாியான பல காரண�க� ப%றி) ேசாழ 
அரச�களி� ேம�ைம9� ெப#ைம9� இ<தியா 'Aவ;மி�றி, ஆசியா�க ட 
'%றி7ேம எ5லா#� ேபா%
�ப3 விள�கின. 
 
இ<த ேம�ைம மி�க 2%றா 4களி� சாி0திர0ைத விாிவாக0 தமிழி5 எAத 
வி0;வா� மா.இராசமாணி�க� '� வ<தி#�ப; ஒ# ந5ல காாிய�. அவ�க� த� 
2ைல ந5ல ஆரா,)சி 'ைறயி5 எளிய நைடயி5 யாவ��&� பய�பட� F3ய 
வழியி5 எAதியி#�கிறா�க� எ�ப; சில ப�க�கைள� ப30தாேல எளிதி5 
விள�&�. ந5ல ஆரா,)சி 25கைள அவ�க� ந�கன� க%றறி<தி#�பேதா4, 
:யமாக@� ஆரா,)சி0 ;ைறயி5 ஈ4ப*டவ�க�. ஆயி>� அவ�க� 
ெவளியி*3#�&� அபி�பிரா ய�க� எ5லாவ%ைற9� எ5ேலா#� ஒ#�ேக 
அ�கீகாி�பா�க� எ�
 அவ�க� எ ணமா*டா�க�. அஃ; அவசிய'மி5ைல. ந� 
நா*4) சாி0திர� ப&திக� பலவ%றி5 அபி�பிராய ேவ
பா4க?�& இட� இ#<; 
ெகா ேடதானி#�&�. ஆனா5 இ�மாதிாி 25க�, அMவ�ேபா; கிைட�&� 
ஆ,<த தீ�மான�கைள எ5ேலா#� எளிதி5 அறி<; ெகா�வத%& ேவ 3ய ந5ல 
க#விகளா&�. இ<த) ேசாழ� சாி0திர0ைத� பல� ப30; ந�ைம ெப
வா�க� 
எ�
 ந��கிேற�. 
 
ெச�ைன 9னிவ�சி3, 
14-3-47      K.A. நீலக ட சா.திாி 

--------------------------------------------------------------------    
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ேசாழ� வரலா ேசாழ� வரலா ேசாழ� வரலா ேசாழ� வரலா     
1.1. 1.1. 1.1. 1.1. ேசாழ� வரலா
 �!ாிய "ல#க�ேசாழ� வரலா
 �!ாிய "ல#க�ேசாழ� வரலா
 �!ாிய "ல#க�ேசாழ� வரலா
 �!ாிய "ல#க�    

 
ச#க கால�ச#க கால�ச#க கால�ச#க கால�    
 
இ�ெபாA; ‘ச#க $%க�ச#க $%க�ச#க $%க�ச#க $%க�’’’’ எ�
 Fற� ெப
� எ*40 ெதாைக , ப0;�பா*4, 
பதிென கீ8�கண�& எ�பன@�, சில�பதிகார�, மணிேமகைல எ�>� 
கா�பிய�க?� ச�ககால) ேசாழ� வரலா
கைள அறிய� ெப#<;ைண �ாிவன 
ஆ&�. ‘பதிென  கீ8�கண�& 25களி5 தி#�&ற�, களவழி ேபா�ற சிலேவ ச�க 
கால0ைத) ேச�<தைவ, ஏைனயைவ பி%ப*ட கால0தைவ - சமண� ச�க0தி5 
‘இய%ற� ப*டைவ’ எ�
 ஆரா,)சி அறிஞ� ெதளி@ற� Fறலா�. பதிென  
கீ8�கண�கி5 ‘இனியைவ நா%ப;’ ேபா�றைவ பி%கால 25க� எ�
 ேகாடE5 
தவறி5ைல. �றநாP
, அகநாP
, ந%றிைண, ப0;�பா*4, சில�பதிகார�, 
மணிேமகைல எ�பனேவ ச�கால) ேசாழ� வரலா%
�&� ேப#தவி �ாிவன 
எனலா�. இM@ ைமைய அ40த பிாிவி% காணலா�. இவ%
ட� பிைளநி, தாலமி, 
ெபாி�?. ஆசிாிய� 'தEேயா� எAதி9�ள ‘ெசல@ 25க�’ பய�ப4வன ஆ&�.  
 
இைட'ப�ட கால�இைட'ப�ட கால�இைட'ப�ட கால�இைட'ப�ட கால�    
    
ச�க0; இ
தியாகிய (:மா�) கி.பி. 3-ஆ� 2%றா 4�&� பி� ஆதி0த ேசாழ� 
ப5லவைர ெவ�ற ேசாழ� ேபரர: ஏ%ப40திய 9-ஆ� 2%றா 3� 
கைட�ப&திவைர ஏற0தாழ 500 ஆ 4க� ேசாழைர� ப%றி9� ேசாழ நா*ைட� 
ப%றி9� அறி<; ெகா�ள� ேப#தவி ெச,வன சிலேவ ஆ&�. அைவ (1) ப5லவ� 
ப*டய�க�, (2) அ�கால� பாE - வடெமாழி - தமி8 25க�, (3) பா 3ய� 
ப*டய�க�, (4) சா?�கிய�, க�க�, இரா*3ரFட� ப*டய�க� 'தEயன ஆ&�. 
இவ%
ட� தைலசிற<தன ேதவார0 தி#'ைறக� ஆ&�. இவ%ைற உ�ளட�கி� பல 
க5ெவ*4கைள9� (இ�கால0தி5 நம�&� கி*டாத) பிற சா�
கைள9� ெகா 4 
எAத� ெப%ற ேச�கிழா� - ெபாிய )ராண�ெபாிய )ராண�ெபாிய )ராண�ெபாிய )ராண� எ�>� ஒ��ய�வ%ற 27� 
சிற<ததா&�. ஆ8வா�க� பா3ய#ளிய நாலாயிர� பிரப<த'� திMயQாி சாித� 
'தEயன@� ஒரள@ உ
;ைண �ாி9�. 
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பி
ப�ட ேசாழ பி
ப�ட ேசாழ பி
ப�ட ேசாழ பி
ப�ட ேசாழ ----    க%ெவ��க�க%ெவ��க�க%ெவ��க�க%ெவ��க�    
 
விஜயாலய ேசாழ� 'த5 கி.பி. 13ஆ� 2%றா 4 வைர இ#<த ேசாழ� வரலா
 
அறிய ஆயிர�கண�கான க5ெவ*4க?� ெச�ேப4க?� ெப#<;ைண �ாிகி�றன. 
இவ%
� சிற<தைவ இராசராச� கால'த5 ேதா�றிய க5ெவ*4க?� 
ெச�ேப4க?ேம ஆ&�. இைவ அரச� ேபா�) ெசய5கைள9� பிறவ%ைற9� 
'�ன�� Fறி அவர; ஆ*சி ஆ ைட� பி%Fறி� க5ெவ*4 அ5ல; ெச�ேப4 
ேதா�றியத� ேநா�க0ைத இ
தியி%Fறி '3�&� 'ைறயி5 அைம<;�ளன. 
இவ%றா5, &றி�பி*ட அரசன; நா*4 விாி@, ேபா�) ெசய5க�, &4�ப நிைல, 
அரசிய% ெச,திக�, அற)ெசய5க�, சமய0 ெதாட�பான ெசய5க�, அரசிய5 
அ7வலாள� 'தEேயா� ெபய�க� இ�ன பிற@� அறிய வசதி ஏ%ப*4�ள;. 
ெபா;வாக� க5ெவ*4க�. ப5லவ� கால 'தேல சமய0 ெதாட�பாக 
உ டானைவேய ஆ&�; ேகாவி5, மட�, மைறயவ� ெதாட�பாக0 தான� ெச,த5 
எ�பவ%ைற� &றி�க0 ேதா�றியைவ ஆ&�. ேகாவி5கைள� �தியனவாக� 
க*4த5, பைழயவ%ைற� �;�பி0த5, ேகாவி5 தி#�பணிக� ெச,த5 'தEய 
ந%பணிகைள� &றி�க வ<த அவ%றி5, “இ�னி�ன இட�களி5 இ�னவைர 
ெவ�ற இ�ன அரச� ப*ட� ெப%ற இ�ன ஆ 35”. எ�
 விள�கமாக வ#� 
'த% ப&திேய வரலா%
�&� ெப#<;ைண ெச,வதா&�. சில க5ெவ*4க� 
அரசிய5 ெதாட�பாக எA<;�ளன. அைவ எ�
ேம நிைல0தி#�க0 த�கைவ. 
அைவ வாிவிதி0த5, நிலவாி, ெதாழி5வாி, ஊரைவகளி� '3@க�, ெதாழி5 
'ைறக�, அரசிய5 'ைறக� இ�ன பிற@� விள�&வனவா&�.பல ேகாவி5களி5 
உ�ள க5ெவ*4க� ஊ� ம�க?ைடய நில� வி%ற5, S4 வி%ற5, மைன வி%ற5, 
வா�க5 'தEய ெச,திகைள9� &றி�கி�றன. சில ேகாவி5 :வ�களி5 ேதவார 
25களி5 காண�ெபறாத ச�ப<த� 'தEேயா� பா�க� ெவ*ட�ப*4�ளன. 
இ�ஙன� இ�க5 ெவ*4க� வரலா%
�&� பல ;ைறகளி7� ேப#தவி �ாித5 
காணலா�.இைவேய அ�றி, இ�க5ெவ*4களா5 அ�கால வடெமாழி-தமி8 
இவ%றி� வள�)சி-நைட மா
பா4 'தEயவ%ைற9� அறியலா�. வ*ெடA0;, 
ப5லவ-கிர<த எA0;, ேசாழ� கால0 தமி8 எA0; ஆகிய இ���
 தமி8 
எA0;கைள9� இ� க5ெவ*4களா5 ந�&ண�த5 F4�. 
 
ேகாவி%க�ேகாவி%க�ேகாவி%க�ேகாவி%க�    
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தமி8 நா*35 விய0த& 'ைறயி5 க%ேகாவி5க� பலவ%ைற அைம0த ெப#ைம 
ேசாழ��ேக உாிய;. கயிலாசநாத� ேகாவி5, பரேம:வர வ�ம� க*3ய Fர0;) 
சிவ� ேகாயி5 'தEயவ%ைற� க U%ற பி%கால) ேசாழ� வானளாவிய 
விமான�ெகா ட ேகாவி5கைள� க*3ன�. இ�க%ேகாவி5 :வ�களி7� 
V களி7� தைரயி7� ஏராளமான க5ெவ*4க� ெவ*ட�ப*டன. க5ெவ*4�ள 
ேகாவி5க� �;�பி�க� ப4�கா5, அ�க5ெவ*4கைள� பிரதி ெச,;ெகா 4 
�திதாக அைம<த ேகாவிE5 ெபாறி0த5 அ�கால மரபாக இ#<த;. :ைத, ெச�க5 
'தEயவ%றா5 ஆகிய ேகாவி5களி7� க5ெவ*4க� இ#<தன. ேகாவி5களி5 
உ�ள பலவைக) சி%ப�கைள� ெகா 4 ேசாழ� சி%ப� கைல உண�ைவ 
அறியலா�[1]. ஒவிய�கைள�[2] ெகா 4, ேசாழ�கால ஓவிய�கைல வள�)சிைய 
அறியலா�; ம�க?ைடய நைட, உைட, பாவைன, அணிக� 'தEயன அறியலா�. 
ேகாவி5 க*டட அைம�ைப� F�<; ேநா�கி� ப5லவ� கால� க*டட� கைல 
ேசாழ� கால0தி5 எ�ஙன� ெதாட��%
 வள�<; வ<த; எ�பைத உணரலா�. 
எ ணிற<த பாட5ெப%ற ேகாவி5க� ேசாழ�களா5 க%ேகாவி5களாக 
மா%ற�ப*டன. ெப#6சிற��� ெப%றன, இ�ேகாவி5கைள '%ற� பாிேசாதி0;) 
ேசாழ�கால) சி%ப-ஒவிய-க*டட� கைலகளி� வள�)சிைய) சிற<த 'ைறயி5 
ஆரா,<; 25 எAதிேனா� எவ#� இ5ைல எ�ப; வ#<த0த�க ெச,தியா&�. 
:#�க�Fறி�, இ�
 ேசாழ� வரலா%ைற உ�ளவா
 உணர� ேப#தவி ெச,வன - 
வரலா%
�& �லமாக அைம<;�ளன - ேகாவி%கேளேகாவி%கேளேகாவி%கேளேகாவி%கேள ஆ&�. 
------ 
[1] 123 of 1900; Ep Ind. Vol. 7, pp. 145-146. 
[2]. த6ைச� ெப#@ைடயா� க#வைற) :வ� மீ;�ள ேசாழ�கால ஒவிய�க� 
'தEயன. 
 
ேசாழ� கா�க�ேசாழ� கா�க�ேசாழ� கா�க�ேசாழ� கா�க�    
 
ேசாழ�, ப5லவ�கைள� ேபாலேவ, ெபா�, ெவ�ளி, ெச�� ஆகியவ%றா5 ஆன 
கா:கைள ெவளியி*டன�. அவ%
� பல இ�ெபாA; கிைட0;�ளன. ெபா% 
கா:க� சிலேவ, ெவ�ளி� கா:க� சில: ெச��� கா:க� பல. ெச��� கா:க� பல 
வ3வ�களி% கிைட0;�ளன. எ5லா� கா:க?� ேசாழ� அைடயாளமான �E 
பதிய� ெப%றைவ; �E�க#கி5 ேசர, பா 3ய� &றிகளான வி57� கய7� 
ெகா டைவ. இவ%ைற) :%றி7� இவ%ைற ெவளியி*ட அரச� ெபய� 
ெபாறி�க�ப*3#�கிற;. சில கா:களி5 இைவேய பி��ற0தி7� 
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ெபாறி�க�ப*4�ளன. ேவ
 சில கா:க� ‘ஈழ�கா:’ என�ப4வன. அவ%றி5 ஒ# 
'ர*4 மனித� ஒ# ப�க0தி5 நி%ப; ேபால@� ம%ெறா# ப�க0தி5 இ#�ப; 
ேபால@� காண�ப4கிறா�. க5ெவ*4கைள9� கா:களி5 உ�ள எA0;கைள9� 
ெகா 4 இ�கா:க� இ�ன அரச� கால0தைவ என உ
தி�ப40தலா�. ஈழ�கா: 
எ�பன இராசராச� கால� 'த5 'த% &ேலா0;�க� கால� வைர வழ�கி5 
இ#<தைம க5ெவ*4களா5 ெதாிகிற;. ேசாழ� ஈழநா*ைட அ3ைம�ப40தி ஆ ட 
ேபா; ஈழ�காைச ெவளியி*டன� எ�ப; இதனா5 அறிய�கிட�கிற; அ�ேறா? 
-------- 
Vide Elliots' 'coins of Southern India'.; Lovanthal’s ‘coins of Tinnevelly.’ 
 
இல�கிய� இல�கிய� இல�கிய� இல�கிய�     
 
ேம5நா*4 இல�கிய�க*&� ந�நா*4 இல�கிய�க*&� சிற<த ேவ
பா4 உ 4. 
ேம5நா*4 இல�கிய� சமய) சா��ைடயதாக இரா;. அதனா5 அ; வரலா%
�&� 
ெப#<;ைண ெச,கிற;. ஆனா5 இ<திய நா*3� வரலா
 சமய� கட7� ஆ8<; 
�ைன<;ைர�க�ப*ட பல கைதகளி5 மைற�� 4 கிட�கிற; ெகா4ைமயா&�. 
இதனா5, ‘இல�கிய�கைள ந�பி வரலா%
� க*டட� அ�ப3ேய க*டலாகா;[3] 
எ�ற சா0திாீய 'ைறயி5 ஆரா,)சி நட0;� அறிஞ� அைற<;�ளன�. 
இராமாயண�, பாரத� ேபா�ற வடெமாழி� ெப#25க� பல�ைற பல மா த%க�பல�ைற பல மா த%க�பல�ைற பல மா த%க�பல�ைற பல மா த%க� 
அைட<;�ளன எ�பைத அறிஞ�க� ந�& கா*3 விள�கி9�ளன�. ஆதE�, 
தமிழி5 உ�ள தி#விைளயாட5 �ராண 25க�, பரணி, உலா, ெபாிய �ராண� 
'தE,வ%றி5 வரலா%
 'ைற�& ஏ%பனவ%ைறேய ேகாட5 ஆரா,)சியாள� 
கடனா&�. 
----- 
[3]. A. A. Macdonell’s ‘A History of Sanskrit Literature', pp.282-288; J. Muir's ‘Original 
Sanskrit Texts’, Vol.IV pp. 441–491. 
 
பி%கால) ேசாழ� காலேம ெத�னா*35 இல�கிய இல�கண 25க� ெப#கிய 
கால� ஆ&�. ைசவ0 தி# 'ைறகைள வ&0த ந�பியா,டா� ந�பிந�பியா,டா� ந�பிந�பியா,டா� ந�பிந�பியா,டா� ந�பி 
இ�கால0தி%றா� வா8<தவராவ�. ஒ�பதா� தி#'ைறைய� பா3ய அ3யா� பல� 
வா8<த கால'� இ;ேவ. ப�னிர டா� தி#'ைற ஆகிய தி#0ெதா ட� �ராண� 
எ�>� வரலா
 - சிற')ைட' ெப. $%வரலா
 - சிற')ைட' ெப. $%வரலா
 - சிற')ைட' ெப. $%வரலா
 - சிற')ைட' ெப. $% இ�கால0ேததா� எAத�ப*ட;. 
‘ேச�கிழா� த� மன� ேபானவா
 ந�பிக� அ<தாதியி5 இ5லாதவ%ைற9� ேச�0; 
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விாி0; 25 ெச,;�ளா�. அவ� F
� நா*4 நிைல அவ� கால0தேத எ�
 
வரலா%றாசிாிய� சில� வைர<;�ளன�. ெத�னா�� வரலா  ச�ப�த'ப�டவைரெத�னா�� வரலா  ச�ப�த'ப�டவைரெத�னா�� வரலா  ச�ப�த'ப�டவைரெத�னா�� வரலா  ச�ப�த'ப�டவைர, , , , 
ேச�கிழா� ெப.மா� ெப.�பா�ைம பிைழபடா0 எ2தி3�ளா�ேச�கிழா� ெப.மா� ெப.�பா�ைம பிைழபடா0 எ2தி3�ளா�ேச�கிழா� ெப.மா� ெப.�பா�ைம பிைழபடா0 எ2தி3�ளா�ேச�கிழா� ெப.மா� ெப.�பா�ைம பிைழபடா0 எ2தி3�ளா� எ�பைத ெபாிய 
�ராண0ைத அA0தமாக� ப30தவ#� ப5லவ� 'தEய பல மர� அரச� த� 
க5ெவ*4கைள D*பமாக ஆ,<தவ#� ந�& அறித5 F4�. ேச�கிழா�, தா� 
ப�னிர டா� 2%றா 3ன� எ�பைத அறேவ மற<தவரா, - அMவ< நாய�மா� 
கால0தவராக இ#<; நா*4 நட��� பிற@� ந�கறி<தவரா,� பா39�ள 'ைறைய 
ேவ
 எ<த0 தமி8 2E7� காண இயலாேத! ேச�கிழா� ெப#மா� �ராண� பாட 
வ<த பி%கால ஆசிாிய� ேபா�றவ� அ5ல�. அவ� சிற<த �லவ�, ேசாழ� ேபரரசி� 
'த5 அைம)ச�; சிற<த சிவன3யா�; தமிழக� 'Aவைத9� ந�& அறி<தவ�; 
ெதா ைட நா*3ன�; ப5லவ அரச� க5ெவ*4கைள9� ேசாழ� 
க5ெவ*4கைள9� இ�கால0தி5 நம�&� கிைட�காத பல 25கைள9� ெச��� 
ப*டய�கைள9� க5ெவ*4கைள9� ந�& ப30தவ� எ�பன ேபா�ற பல 
ெச,திக� அவ� த� �ராண0;� காண�ப4கி�றன. வரலா%றாசிாிய� ‘இ# ட 
கால�’ எ�
 Fறி வ#<;� கால0ைத� ப%றிய பல உ ைம) ெச,திகைள0 த� 
கால0தி#<த �ல�கைள� ெகா 4 ேச�கிழா� &றி0;) ெச5லைல வரலா%
� 
ப �ைடய உ�ள0தின� ந�&ண�த5 F4�. ஆயிர�கண�கான க5ெவ*4க� 
இ�>� ெவளி வராத இ�கால0தி5 கிைட0;�ள க5ெவ*4கைள� ெகா 4 
பா��பி>�, ‘ேச�கிழா� சிற<த க5ெவ*4� �லவ�-வரலா%
�& மாறாக 25 
ெச,யாத மாெப#� �லவ�.அவ#�கிைணயாக இ0;ைறயி5 தமி8� �லவ� எவ#� 
இல�. ஆதE�, அவர; 2ைல)[4] சா�றாக� ெகா�ளலா�’ என0 ;ணி<; 
ேகாடE5 தவ
 டாகா;. 
------ 
[4]. Vide the Author's ‘critical study of Sekkizhar and his historical material.’ 
 
க�பராமாயண�க�பராமாயண�க�பராமாயண�க�பராமாயண� தமிழி� வளைமைய வள'ற� கா*4� ெப#�கா�பியமா&�. 
ஒ*ட� F0த� பா3ய "வ� உலா"வ� உலா"வ� உலா"வ� உலா, , , , !ேலா40#க� பி�ைள4தமி5!ேலா40#க� பி�ைள4தமி5!ேலா40#க� பி�ைள4தமி5!ேலா40#க� பி�ைள4தமி5, , , , த�கயாக' பரணித�கயாக' பரணித�கயாக' பரணித�கயாக' பரணி 
எ�பன ேசாழ அரச� �வைர� ப%றியைவ. அைவ வரலா%
�&0 ;ைண ெச,வன 
ஆ&�. சய�ெகா டா� பா3ய க6#க40'பரணிக6#க40'பரணிக6#க40'பரணிக6#க40'பரணி வரலா%
) சிற��ைடய;. 
கE�க� பைடெய4��, ேசாழ� பர�பைர, &ேலா0;�க� சிற��, அவன; தாைன0 
தைலவனான க#ணாகர0 ெதா ைடமா� சிற�� இ�ன பிற@� இனிதறிய இ<25 
உதவி ெச,கிற;. ைவணவ 25களான தி7ய 8ாி சாித�தி7ய 8ாி சாித�தி7ய 8ாி சாித�தி7ய 8ாி சாித�, , , , !.பர�பைர!.பர�பைர!.பர�பைர!.பர�பைர எ�பன 
எAத�ப*ட கால'� ேசாழ� காலேம ஆ&�. இைவ இராமா9ச� இராமா9ச� இராமா9ச� இராமா9ச� கால0ைத உ
தி� 
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ப40த@� அ�கால0 தமி8நைட, ைவணவ சமயநிைல 'தEயவ%ைற அறிய@� 
உத@கி�றன. ஆ8வா� பா:ர�க*& விாி@ைர வைர<த கால'� ஏற�&ைறய 
இ;ேவ ஆ&�. �0தமி0திர� எ�பவ� ெச,த :ரேசாழிய�:ரேசாழிய�:ரேசாழிய�:ரேசாழிய� Sர ராேச<திர� 
கால0தேத ஆ&�. யா'ப.#கல� காாிைகயா'ப.#கல� காாிைகயா'ப.#கல� காாிைகயா'ப.#கல� காாிைக, , , , வி.4திவி.4திவி.4திவி.4தி எ�பன@� இ�கால0ேததா� 
ெச,ய�ப*டன. ைசவ சி0தா<த சா0திர�களி% பல இ�கால0ேததா� 
ெச,ய�ப*டன. 
 
ெவளி- சா� க�ெவளி- சா� க�ெவளி- சா� க�ெவளி- சா� க�    
 
சாசன#க�சாசன#க�சாசன#க�சாசன#க�:::: ேசாழ� கால0தி5 ேசாழ� ெப# நா*ைட) Qழ இ#<தா ட ேமைல) 
சா?�கிய�, கீைழ) சா?�கிய�, இரா*3ரFட�, க�க� 'தEய பலதிற�ப*ேடா� 
க5ெவ*4க?� ெச�ேப4க?� ேசாழ� வரலா%ைற9� கால�கைள9� அறிய 
ஒரள@ ;ைண �ாிகி�றன. ேசாழ��& அட�கி) சி%றரசராக இ#<; ஆ டவ� 
ப*டய�க?� ேவ ட% பாலனேவ ஆ&�. 
 
ெவளிநா�டா� !றி')க� ெவளிநா�டா� !றி')க� ெவளிநா�டா� !றி')க� ெவளிநா�டா� !றி')க� :::: சீன� சில� எAதி ைவ0;�ள ெசல;ெசல;ெசல;ெசல; (யா0திைர)� 
&றி��க�, அராபிய� &றி0;�ள ெசல@� &றி��க�, மா��ேகாேபாேலா 
ேபா�ேறா� எAதி9�ள &றி��க�, மகாவ�ச�மகாவ�ச�மகாவ�ச�மகாவ�ச� 'தEயன இ�கால0 தமிழக 
நிைலைமைய ந�& விள�&வனவா&�.  
 
ேசாழ� வரலா
  $%க�ேசாழ� வரலா
  $%க�ேசாழ� வரலா
  $%க�ேசாழ� வரலா
  $%க�    
 
இ;கா
� Fறிய பலவைக) சா�
களி� ;ைணைய� ெகா 4 வரலா%
0 
;ைறயி% �க8 ெப%ற ேபராசிாிய� ேபராசிாிய� ேபராசிாிய� ேபராசிாிய� K.A. K.A. K.A. K.A. நீலக,ட சா=திாியா�நீலக,ட சா=திாியா�நீலக,ட சா=திாியா�நீலக,ட சா=திாியா� அவ�க� விாிவான 
'ைறயி5 ேசாழ� வரலா%ைற வைர<; அழியா� �க8ெப%
�ளன�. இவ��& 
'�னேம நாவல� ப 3த நநநந....����. . . . ேவ#கடசாமி நா�டா�ேவ#கடசாமி நா�டா�ேவ#கடசாமி நா�டா�ேவ#கடசாமி நா�டா� அவ�க� (ச�ககால)) 
‘‘‘‘ேசாழ� சாி4திர�ேசாழ� சாி4திர�ேசாழ� சாி4திர�ேசாழ� சாி4திர�’’’’ எ�ெறா# 2ைல வைர<;ள�, அறிஞ� பல� பல ெவளிX4களி5 
ேசாழ�கைள� ப%றி� பல ஆரா,)சி� க*4ைரக� வைர<;�ளன�. ப 3த உலக 
நாத பி�ைள அவ�க� காிகால�காிகால�காிகால�காிகால�, , , , இராசராச�இராசராச�இராசராச�இராசராச� வரலா
கைள0 தனி0தனி 25களாக 
ெவளியி*4ள�. பி.நா. :�பிரமணிய� எ�பவ� இராேச�திர�இராேச�திர�இராேச�திர�இராேச�திர� வரலா%ைற0 தனி 
2லாக வைர<;�ளா�. ப 3த� சதாசிவ� ப டார0தா#� L. சீனிவாச� 
எ�பவ#� �த
 !ேலா40#க��த
 !ேலா40#க��த
 !ேலா40#க��த
 !ேலா40#க� வரலா%ைற0 தனி 2லாக எAதி9�ளன�. 
வரலா%
 ஆசிாிய� தி#வாள� இராமச<திர தீ� ஷித� அவ�க� "�றா� "�றா� "�றா� "�றா� 
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!ேலா40#க� !ேலா40#க� !ேலா40#க� !ேலா40#க� வரலா%ைற0 தனி 2லாக ெவளியி*டன�. இ<25 ஆசிாிய� 
இர டா� &ேலா0;�க� வரலா%ைற0 தனி 2லாக வைர<;�ளன�. 
 
தி#வாள� ேகா*டா
 - சிவராஜ' பி�ைளசிவராஜ' பி�ைளசிவராஜ' பி�ைளசிவராஜ' பி�ைள அவ�க� ‘ப ைட0 தமி8� கால நிைல’ 
எ�>� அாிய ஆரா,)சி 2ைல ஆ�கில0தி5 ெவளி�ப40தி உ�ளன�. தி#வாள� 
J.M. J.M. J.M. J.M. ேசாம��தர� பி�ைளேசாம��தர� பி�ைளேசாம��தர� பி�ைளேசாம��தர� பி�ைள அவ�க� ‘‘‘‘ேசாழ� ேகாவி
 பணிக�ேசாழ� ேகாவி
 பணிக�ேசாழ� ேகாவி
 பணிக�ேசாழ� ேகாவி
 பணிக�’, ‘’, ‘’, ‘’, ‘த?ைச' ெபாிய த?ைச' ெபாிய த?ைச' ெபாிய த?ைச' ெபாிய 
ேகாவி%ேகாவி%ேகாவி%ேகாவி%’ ’ ’ ’ எ�>� ஆரா,)சி 25க� இர ைட வைர<;�ளன�. 
 
‘ஆரா,)சி’ எ�ப; '3வ%ற;; நா?� வள�<; வ#வ;. ஆதE�, ேம%க ட 
25க� ெவளிவ<த பிற& சில வரலா%
) ெச,திக� �தியனவாக அறிஞரா5 
ெவளியிட� ெப
த5 இய5ேப அ�ேறா? அ�ஙன� இ�றள@� ெவளிவ<;�ள 
&றி��க?� பிற@� வரலா%
 'ைற�&� தமி8 'ைற�&� மா
படா வைகயி5 
ந�& ஆ,<; ெவளியிடேல இ<2E� ந�ேனா�க� ஆ&�. 
--------  
 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. ச#க கால�ச#க கால�ச#க கால�ச#க கால�    
ச#க கால� ச#க கால� ச#க கால� ச#க கால�     
 
வரலா%றாசிாிய� பல� கைட) ச�க0தி� இ
தி� கால� கி.பி. 3-ஆ� 2%றா டாக 
இ#0த5 F4� எ�
 '3@ க*39�ளன�. இராMசாஹி� '. இராக ைவய�கா� 
ேபா�ேறா� அ)ச�க0தி� ெதாட�க� ஏற0தாழ� கி.'. நா�கா� 2%றா டாக 
இ#�கலா� எ�
 த�க சா�
க� ெகா 4 நி
வி9�ளன�. இ�
�ள ெதாைக 
2%பாட5கைள ந4@ நிைல யினி�
 ஆராயி�, இ�
�ள பா�களி5 சில 
கி.'.1000 வைர ெச5கி�றன எ�பைத அறியலா�. ‘வட ெமாழியி5 ஆதிகாவிய� 
பா3ய வா�மீக� �றநாP%றி5 ஒ# பாடைல� பா39�ளா�’ எ�
 பல சா�
க� 
ெகா 4 ‘ெச<தமி8 ஆசிாியராகிய தி#. நாராயண ஐய�கா� அவ�க� ெச<தமிழி5 
ஆரா,)சி� க*4ைர வைர<;�ளன�.[1] வா�மீகியா� கால� கி.'. 8-ஆ� 
2%றா ெட�
 ஆரா,)சியாள� F
வ�. த#ம�0திரைன விளி0; ேநேர 
பா3யதாக ஒ# பாட5 �றநாP%றி5 உ 4. பாரத� ேபாாி5 இ#திற0தா� 
பைடக*&� உணவளி0தவ� எ�
 ேசரலாத� ஒ#வ�, ‘ெப#6ேசா%
 உதிய� 
ேசரலாத�’, எ�
 �றநாP%றி% �கழ�ப*4�ளா�. இராமாயண கால 
நிக8)சிகளி5 சில �ற-அக நா>
களி% &றி�க�ப* 4�ளன. இவ%ைற ந�& 
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ேநா�&ைகயி5 தமி8� �லவ� ஏற0தாழ� கி.'. 10000திE#<; இ#<; வ<தன� 
எ�பைத ஒ#வா
 அறியலா�.[2] ப5லவ� எ�ற �திய அரசமரபின� கா6சிைய0 
தைலநகரமாக� ெகா 4 ஏற�&ைறய கி.பி.400 -450 இ5 ேசாணா4 அ-�த அ-�த அ-�த அ-�த 
வி�க�த� வி�க�த� வி�க�த� வி�க�த� எ�ற கள�பிர &ல காவல� ஆ*சியி5 இ#<த; எ�பைத� �0தத0த� 
எ�ற ெபள0த0 ;றவியி� F%றா5 அறியலா�.[3] ‘கள�பிர� ப5யாக சாைல 
';&4மி� ெப#வAதி�&� பிற& பா 3ய நா*ைட� ைக�ப%றின�. கி.பி.6ஆ� 
2%றா 3� இ
தியி5 க4�ேகா� எ�ற பா 3ய� கள�பிர அரசைன0 
ெதாைல0;� பா 3ய நா*ைட� ைக�ப%றினா�’ எ�ற ெச,திகைள ேவ�வி� 
&3� ப*டய0தா5 அறியலா�. இைவ அைன0ைத9� ேநா�க, கள�பிர#� 
ப5லவ#� &றி�க� ெபறாத ச�க 2%பா�களி� கால� ஏற�&ைறய� கள�பிர��& 
'%ப*டாத5 ேவ 4� எ�பைத அறியலா�. எனேவ ச�க0தி� இ
தி�கால� 
(பா�க� பா3ய கால'� அைவ ெதா&�க� ெப%ற கால'�) ஏற0தாழ� கி.பி.300�& 
'%ப*டதாகலா� என� ேகாடேல ெபா#0தமா&�. 
--- 
[1]. Vide ‘Sentamil’ Vol. for 1939-’40. 
[2]. Vide Purananuttru Chorpolivuka!, Lecture 3. 
[3]. History of Pali Literature by B.C. Law Vol.2, Pages 384,385,and 389. 
 
ெதா%கா'பிய� கால�ெதா%கா'பிய� கால�ெதா%கா'பிய� கால�ெதா%கா'பிய� கால�    
 
இனி0 ெதா5கா�பிய� எ�பத� காலவைரயைறைய� கா ேபா�. இ<27� 
ெபள0த சமண� &றி��க� இ�ைமயா5 இத� கால� கி.'.4ஆ� 2%றா 3%& 
'%ப*டதாத5 ேவ 4�. வட[4]ெமாழியாள� தமிழக� ��க கால� ஏற0தாழ� 
கி.'.1000 எ�
 வி�ெச�* .மி0 ேபா�ற ெபய�ெப%ற வரலா%றாசிாிய� 
Fறி9�ளன�.[5] இ�ஙன� தமிழக� �&<த வடெமாழியாள� ெதா5கா�பிய0தி5 - 
தமிழ� இல�கண 2E5 இட� ெப
வெதனி�, அவ�க� தமிழேரா4 ந�& 
கல<தி#0த5 ேவ 4�. அவ�த� வடெமாழி) ெசா%க?� வழ�கி5 
ேவZ�றியி#0த5 ேவ 4�. இ�ேற5, 
 

“வடெசா% கிளவி வடஎA0 ெதாாீஇ 
எA0ெதா4 �ண�<த ெசா5லா &�ேம.” 



13 

 

என@�, 
 

“சிைத<தன வாி>� இைய<தன வைரயா�” 
என@�, 
 
'ைறேய வடெசா% கல���&� பிரா�#த� கல���&� ெதா5கா�பிய� விதிக� 
ெச,திரா� எ�க. இ<நிைல உ டாக ஏற0தாழ 300 அ5ல; 400 ஆ 4க� ஆகி 
இ#0த5 இய5ேப ஆ&� அ�ேறா? 
 
ேம7� ெதா5கா�பிய� ‘ஐ�திர�ஐ�திர�ஐ�திர�ஐ�திர� நிைற<த ெதா5கா�பிய�’ எ�
 �கழ�ப*டவ�. 
ஐ<திர இல�கண 27�& மிக@� பி%ப*ட; பாணினீய� எ�ப; எ5லா��&� ஒ�ப 
'3<த க#0;. பாணினி கால� கி.'. 7-ஆ� 2%றா 4 எ�ப� ேகா%=டக� ேகா%=டக� ேகா%=டக� ேகா%=டக� 
எ�>� அறிஞ�. பாணினியேம பி%கால வடெமாழி உலைக� ெகா�ைள ெகா ட 
இல�கண 2லா&�. அ<25 ெதா5கா�பிய� கால0தி5 தமிழக0தி5 இ#<தி#�பி�, 
அவ� ‘பாணிபாணிபாணிபாணினீனீனீனீய�ய�ய�ய� நிைற<த ெதா5 கா�பிய�’ என� ெபய� ெப%றி#�பா�. அ�ஙன� 
இ�ைமயா5, ெதா5கா�பிய�, பாணினிய� தமிழக0;�& வராத கால0தி5 
இ#<தவ� என� ெகா�ளலா�. 
 
‘ெதா5கா�பிய� கால0தி5 கவாட�ர� (அைல வா,) கட5ேகாளா5 அழி<த;’ எ�
 
இைறயனா� களவிய5 உைர F
கி�ற;. இ�கட5ேகா?�&� இல�ைகயி5 நட<த 
கட5ேகா�க?�&� ெந#�கிய ெதாட�� 4 எ�பைத அைனவ#� ஒ��கி�றன�. 
இல�ைகைய அழி0த கட5ேகா�க� பல. அவ%
� 'தE5 நட<த; கி.'. 2387-
இ5 எ�
�, இர டா� கட5ேகா� கி.'. 504-இ5 நட<த; எ�
�, ��றா� 
கட5ேகா� கி.'. 306-இ5 நட<த; எ�
� மகாவ�ச�மகாவ�ச�மகாவ�ச�மகாவ�ச�, , , , இராசாவழிஇராசாவழிஇராசாவழிஇராசாவழி எ�>� 
இல�ைக வரலா%
 25க� F
கி�றன. இவ%
� இர டா� கட5ேகாளா%றா� 
இல�ைகயி� ெப#� ப&தி அழி<த; எ�
 இல�ைக வரலா%
 25க� 
F
கி�றன. இ�ஙன� இல�ைகயி� ெப#� ப&திைய அழி0த அ�கட5ேகாேள 
கபாட�ர0ைத உ�ளி*ட தமிழக0;) சி
 ப&திைய அழி0தி#0த5 F4� எ�
 
ேகாடE5 தவறி5ைல. ேம7�, ேம%Fற�ெப%ற பல காரண�க*&� ஏ%�ைட0தான 
கால� இர டா� கட5 ேகா� நிக8<த காலமாகேவ இ#0த5 ேவ 4� எ�பைத 
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ந�கறியலா�. இ�ன பிற காரண�களா5, ெதா%கா'பிய� கால� ஏற�!ைறய கிெதா%கா'பிய� கால� ஏற�!ைறய கிெதா%கா'பிய� கால� ஏற�!ைறய கிெதா%கா'பிய� கால� ஏற�!ைறய கி....����. . . . 
5555----ஆ� $
றா,�ஆ� $
றா,�ஆ� $
றா,�ஆ� $
றா,�[6] என� ேகாட5 ப5லா%றா>� ெபா#0தமாத5 கா க. 
------- 
[4]. T.R. Sesha Iyengar's ‘Dravidan India’ p. 109. 
[5]. Vide his ‘Oxford History of India’, p.5. 
[6]. Vide ‘Tamil Polil’, Vol. 13 py. 289, 300; Vol. 15, article on ‘Tolkappiyam and the 
Sangam Literature’. ெதா5கா�பிய� கால� கி.'. 300 ஆக இ#�கலா� எ�பவ� ரா. 
இராகைவய�கா�. - Vide his Tamil Varalaru. 
 
ெதா%கா'பிய��! �
ப�ட $%க� ெதா%கா'பிய��! �
ப�ட $%க� ெதா%கா'பிய��! �
ப�ட $%க� ெதா%கா'பிய��! �
ப�ட $%க�     
 
ெதா5கா�பிய� தம; ேபாில�கண 2E5 100-�& 16 Sத� உ�ள Q0திர�களி5 
தம�! �� இ.�த இல�கண ஆசிாியைரதம�! �� இ.�த இல�கண ஆசிாியைரதம�! �� இ.�த இல�கண ஆசிாியைரதம�! �� இ.�த இல�கண ஆசிாியைர) :*3) ெசா5கி�றா�. “யா�ெபன 
ெமாழிவ� யா�பறி �லவ�” “... �லவ� ஆேற" எ�ெற5லா� F
தைல ந�& 
சி<தி�பி�, ெதா5கா�பிய��& '� இல�கண' )லவ� பல�இல�கண' )லவ� பல�இல�கண' )லவ� பல�இல�கண' )லவ� பல� இ#<தன� எ�ப; 
ெவ�ளிைடமைல, எ ணிற<த இல�கண 25க� இ#<தன எனி�, - 'இல�கிய� 
க டத%& இல�கண� இய�ப5’ எ�ப; உ ைம எனி� அ�பல இல�கண 
25க*& உணவளி0த இல�கிய 25க� எ0;ைண இ0தமிழக0தி5 இ#<தி#0த5 
ேவ 4�! ஆதE�, ஏற0தாழ� கி.'.1500 'த5 தமிழி5 இல�கண இல�கிய 
25க� இ#<தி#0த5 ேவ 4� என� ேகாட5 மிைகயாகா; அ�ேறா? இ�'3@ 
ெமாழி ஆரா,)சி�&� வரலா%
 ஆரா,)சி�&� ெபா#<தி நி%றைல ந4@ 
நிைலயாள� ந�&ண�த5 F4�.[7] 
 
�D; �D; �D; �D; :::: இ;கா
� Fறிய ெச,திகளா5, தமி8 25க� பல 2%றா 4க� கால 
எ5ைலைய உைடயன எ�பைத ந�கறியலா�. அறியேவ, அMவ� கால� �லவ� 
பா3ய ெச,9*கைள எ5லா� த�மக0ேத ெகா 4�ள )ற�)ற�)ற�)ற�, , , , அக�அக�அக�அக� 'தEய 
25கைள� ‘கைட)ச�க 25க�’ என� ேகாடேல தவறா�. 'த5-இைட-கைட) 
ச�க�க� எ�பன இ#<தன எ�பத%&� களவிய5 உைர தவிர ேவ
 சா�
க� 
இ�ைமயா5, ேவ
 சா�
க� கிைட�&� வைர அ�F%ைற வி4வி�பேத 
ந�றா&�; வி40;� ெபா;வாக) ‘‘‘‘ச#க$%க�ச#க$%க�ச#க$%க�ச#க$%க�’’’’ என� Fறேல ெபா#0த� ஆ&�. 
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ஆகேவ, ச�ககால� மிக� பர<; ப*ட கால எ5ைலைய உைடய;; அத� இ
தி� 
கால�, வரலா%றாசிாிய� '3@�ப3, ஏற�&ைறய கி.பி. 3-ஆ� 2%றா டா&�, 
என� ேகாடேல இ�ைறய ஆரா,)சி அளவி%&� ெபா#<;வதா&�. இனி இ�பர<; 
ப*ட கால0தி5 இ#<; ேசாழ�கைள� ப%றிய &றி��கைள� கா ேபா�. 
 
நம�!�ள 0�ப� நம�!�ள 0�ப� நம�!�ள 0�ப� நம�!�ள 0�ப�     
 
நம�&� கிைட0;�ள ச�க) ெச,9*கைள� ெகா 4. ேசாழ� அரச மரபின� 
ம�னவ� என�Fறலாேமய�றி, ‘இவ��&� பி� இவ� ப*ட� ெப%றன�’ எ�
 
த�க சா�
க?ட� Fற0த�க வசதி இ5ைல. ச�க) ெச,9*கைள� பலபட 
ஆரா,<;, அரச� 'ைறைவ�ைப அ#�பா4 ப*4 அைம�க 'ய�ற பல� 
ெச,;�ள பிைழக� பல ஆ&�. ஆதE�, '3யாத இ<த ேவைலைய ேம%ெகா 4 
இட� உறாம5, ந�றாக0 ெதாி<தவைர� ப%றி ம*4� விள�கமாக� Fறி, பிறைர) 
ச�க) ெச,9*க� F
மா
 Fறி) ‘ச�ககால) ேசாழ� வரலா%’ைற ஒ#வா
 எAதி 
'30த நாவல� ப 3த� நா*டா� அவ�க?� ேபராசிாிய� நீலக ட சா.திாியா� 
அவ�க?� நம; பாரா*4� &ாியவேர ஆவ�. த�க சா�
க� கிைட�&�வைர, 
இ�ேபரறிஞ� ெகா 4�ள 'ைறேய சிற<ததா&� எ�ப; சா0திாீய ஆரா,)சி 
உண�@ைடயா��& ஒ�ப '3<த ஒ�றா&�. 
 
நம0 கடைமநம0 கடைமநம0 கடைமநம0 கடைம    
 
ச�ககால) ேசாழ அரச#� ந4நாயகமாக விள�கியவ� காிகால�. அவ� கால0ைத 
ஏற�&ைறய ஒ#வா
 '3@ க*டலா�. அவைன�ப%றி� F
� ச�க) ெச,9*க?� 
பி%கால) ேசாழ�கால0;) ெச,9*க?� சில க5ெவ*4க?� இ�'ய%சியி5 
;ைணெச,ய%பாலன. பி%கால) ேசாழ� 25களி7� க5ெவ*4களி7� 
காிகாலைன� ப%றி� F
� ெச,திக� பல ச�க) ெச,9*களி5 இ5ைல. 
இ�காரண� ெகா ேட வரலா%றாசிாிய� சில� ‘அைவ ந�ப0த�கன அ5ல’ என 
உதறிவி*4� காிகால� வரலா%ைற� க*3 '30;�ளன�. ச�க கால0;) 
ெச,9*க� அைன0;� நம�&� கிைட0தில, பி% கால0தா� ெதா&0; 
ைவ0தைவேய ‘ச�க 25க�’ என�ப4வன. ெதா&0தா� க க*& அக�படாத 
பைழய ெச,9*க� பல இ#<தி#0த5 இயலாெத�
 யா�வன� Fற5 இய7�? 
அ�பைழய பாட% ெச,திகைள9� ேசாழ� மரபின� வழிவழியாக� Fறிவ<த 
ெச,திகைள9� உள�ெகா ேட சய� ெகா டா� ேபா�ற ெபா
�� வா,<த 
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�லவ�க�’ த� 25களி5 பல ெச,திகைள� &றி0தி#�ப� எ�ெற Uவேத 
ஏ%�ைடய;; அ�ஙனேம பி%கால) ேசாழ� த� ப*டய�களி% &றி0தன� என� 
ேகாடேல த�க;. அ�ஙன� த�க சா�
களாக இ#�பவ%ைற (அைவ பி%கால0தன 
ஆயி>�) ம*4� ெகா 4 ேந�ைமயான வரலா
 க*டேல ந%ெசயலா&�. இ<த 
ேநாிய 'ைறைய� ெகா 4 காிகால� கால0ைத� க டறிய 'ய�ற தி#. T. G. 
ஆராவ'த� அவ�க� நம; பாரா*3%& உாிய� ஆவ�.[8] 
------ 
[7]. Karanthaik Katturai. ‘Antiquity of Tamil. 
[8]. Vide his ‘The Sangam Age’ 395-2 
----------- 
 

1.3. 1.3. 1.3. 1.3. காிகா
 ெப.வள4தா� கால�காிகா
 ெப.வள4தா� கால�காிகா
 ெப.வள4தா� கால�காிகா
 ெப.வள4தா� கால�    
 
இ�
�ள ச�க) ெச,9*களி% Fற�ப*4�ள ேசாழ#� இமய� ெச�ற 
காிகால>�& '%ப*டவ� சில� உள�. பி%ப*டவ� சில� உள�. ஆதE�, இ�ெப# 
ேவ<த� கால0ைத ஒ#வா
 க டறிேவாமாயி�, அ�கால0தி%& '%ப*ட ேசாழ� 
இ�னவ� பி%ப*ட ேசாழ� இ�னவ� எ�ப; எளிதி5 விள�க'
�. ஆதE�, இ�& 
அத%&ாிய ஆரா,)சிைய நிக80;ேவா�. 
 
காிகா%ேசாழ� இல�ைகைய ெவ�
 ஆ டவ� எ�
 ச�க 2%க� 
&றியாவி3>�, கE�க0;�பரணி F
கி�ற;. அவ� வடநா4 ெச�
 மீ டைம 
ெதாைக 2%பா�க� &றியாவி3>�, அவ>�&� பி%ப*டதான சில�பதிகார� 
F
கி�ற;. ேசர அரச� மகனாரான இள�ேகாவ3க� ேசாழ அரசரான காிகாலைன 
நடவாத ஒ�ைற� Fறி� �க8<தன� எ�
 ேகாட5 ெபா#0தம%ற;. அவ� 
அ�ஙன� Fறேவ 3ய காரண� ஒ�
ேம இ5ைல. தமி8 நா*3%ேக ெப#ைம த<த 
அ)ெச,திைய அவ� தமிழ� அைனவ��&� சிற��0 த#� ெச,தியாக� க#திேய 
தம; ெப#� காவிய0தி5 &றி0;�ளா�. எனேவ, இல�ைக� பைடெய4���&� 
வடநா*4� பைடெய4���&� எ%றதான ஒ# கால0ேததா� காிகால� 
இ#<தி#0த5 ேவ 4�. அ�ெபா#0தமான கால� க டறிய�ப3�, அ;ேவ 
‘காிகால� கால�’ எ�
 நா� ஒ#வா
 உ
தி ெச,யலா�. 
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காிகால� பைடெய4�பி� கால0ைத ஆராய� �&<த தி#. ஆராவ'த� எ�பா�, 
தம; 2E5 “கி.'. 327 - கி.'. 232-�& உ*ப*ட கால� ச<திர &�த�, பி<; சார�, 
அேசாக� ஆகிய �வ� காலமாதலா5, அ�கால0தி5 தமி8ேவ<த� வடநா4 
ெச�றி#0த5 இயலா;. கி.'. 184 'த5 கி.'. 145 �-பமி0திர :�காவி� கால�. 
கி.பி. 'த5 இர 4 2%றா 4களி5 ஆ<திர� ஆதி�க� வ7�ெப%றி#<த கால�. 
கி.பி. 3-ஆ� 2%றா 35 இ�பைடெய4�� நட<தி#�&� எ�
 தி*டமாக� Fற5 
இயலா;..... ஆதE�, தமி8ேவ<த� பைடெய40த கால� (1) அேசாக>�&� 
பி%ப*ட ேமாாிய� (கி.'. 232 - கி.'. 184) காலமாகேவா, (2) �-பமி0திர 
:�கா@�&� பி%ப*ட (கி.'.148 - கி.'.27) காலமாகேவா (3) ஆ<திர� வE&�றிய 
கி.பி. 3-ஆ� 2%றா 3� ெதாட�கமாகேவா இ#0த5 ேவ 4�” என '3@ 
Fறின�.[1] 
 
இவ� Fறிய ��றா� கால� சிறி; தி#0த� ெபற5 நல�. எ�ைன? கி.பி. 163-இ5 
இற<த ெகளதமீ�0திர சதக�ணியி� மகனான �7மாயி�&� பி� வ<த ஆ<திர அரச� 
வEய%றவ� என�ப4தE�[2] எ�க. எனேவ தமிழரச� பைடெய4�க வசதியாக 
இ#<த ��
 கால�களாவன: (1) கி.'. 232 - கி.'. 184 (2 கி.'. 148 - கி.'.27 (3) 
கி.பி.163 கி.பி.300. இவ%
�, ெச�&*4வ� வடநா4 ெச�ற கால� ��றா� 
காலமா&�; அவ� ெச5ல0 த&<த கால� - கட5 Q8 இல�ைக� கயவா&வி� கால� 
- 2%
வ� க�ன� (சாதவாகன�) இ#<த கால� ஆகிய கி.பி. 166-193 ஆக இ#0த5 
ேவ 4�.[3] ெச�&*4வ� கால� - சில�பதிகார� ெச,த கால� கி.பி. இர டா� 
2%றா ெட�ப; வரலா%
 ஆசிாிய� அைனவ#� ஒ���ெகா ட ெச,தியா&�. 
எனேவ, அ�கால0தி%& '%ப*3#<த காிகால� 'த5 இர 4 கால�களி5 
ஒ�ைற) ேச�<தவனாத5 ேவ 4ம�ேறா? 
 
இல�ைக வரலா%றி� ப3, (1) தமி8 அரச� கி.'.170 'த5 கி.'.100 வைர 
இல�ைகைய ஆ டன�; (2) கி.'. 44 'த5 கி.'. 17 வைர ஆ டன� எ�ப; 
ெதாிகிற;.[4] இவ%
�&� பி�ன� தமிழ� இல�ைகயி� மீ; பைடெய40த 
கால�க� 'ைறேய கி.பி. 660, கி.பி. 1065, கி.பி.1200 - 1266 எ�
 ஆரா,)சியாள� 
அைறகி�றன�.[5] எனேவ 'த5 இர 4 கால�களி5 ஒ�றி%றா� காிகால� 
இல�ைக மீ; பைடெய40தா� எ�
 ேகாட5 ேவ 4�. அவ%றி7� 'த% கால� 
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'� ப&தியி% Fறிய ஏழார� எ�>� தமி8 அரச� பைடெய4�பா&�. ஆதE�, 
இர டா� காலேம (கி.'. 44 - கி.'. 17) காிகால� இல�ைக மீ; பைடெய40த 
காலமாத5 ேவ 4�. இ�கால0;ட� வடநா*4� பைடெய4���&ாிய இர டா� 
கால� (கி.'.148 - கி.'. 27) ஒ0தி#0த5 காண0த�க;. எனேவ, ஏற0தாழ, கி.'. 60 - 
கி.'. 10 எ�ப; காிகா% ேசாழ� கால� என� ேகாட5 தவறாகாத�ேறா? 
 
இ�'3பி%&� கட5வாணிக) ெச,தி9� ;ைண ெச,த5 கா க. காிகால� 
பாட�ெப%ற ெபா#ந� ஆ
 'பைடஆ
 'பைடஆ
 'பைடஆ
 'பைடயி7� ப�Dன' பாைலப�Dன' பாைலப�Dன' பாைலப�Dன' பாைலயி7� �கா�) சிற��� 
கட5 வாணிக) சிற��� விாிவாக விள�க�ப*4�ளன. தமிழ� ேராம� 
ெப#நா*4ட� வாணிக� ெச,ய0 ெதாட�கிய; காிகால>�& '�னேர ஆயி>�, 
அ; வள�)சி9ற0 ெதாட�கிய;, கி.'. 'த5[6] 2%றா 3%றா� எ�ப; 
உேராமேர எAதி ைவ0;�ள &றி��களா5 ந�&ணரலா�. கி.'.39 'த5 கி.'.14 
வைர உேராம� ேபரரசனாக இ#<த அக=ட= அக=ட= அக=ட= அக=ட= எ�பா>�&� பா 3ய ம�ன� 
கி.'. 20-இ5 ‘;;�&A’ ஒ�ைற அ>�பினா� எ�ப; ேநா�க0த�க;. 
இஃெதா�ேற தமிழ� உேராமேரா4 கட5 வாணிக� சிற��ற நட0தின� எ�பத%&� 
ேபாதிய சா�றா&�. 
--------- 
[1]. Vide his ‘The Sangam age’, pp. 56,57. 
[2]. C.S. Srinivasacharia’s, A History of India p,49. 
[3]. ‘Tamil Polil’, Vol. 13.pp. 31-34. 
[4]. Dr. W. Griger’s ‘A Short History of Ceylon’ in ‘Buddhistic Studies’ ed. by B.C. 
Law. 
[5]. Dr. W.A. De Silva ‘History of Buddhism in Ceylon, in ‘B. Studies’ ed. by B.C. Law. 
pp. 493, 494 and 500. 
[6]. V.A. Smith’s ‘Early History of India,’ p.471. 
 
இமய' பைடெய�') இமய' பைடெய�') இமய' பைடெய�') இமய' பைடெய�')     
 
காிகால� ஆ*சி�கால� என நா� ெகா ட கி.'. 60-கி.'.10 ஆகிய கால0தி5 
வடநா4 இ#<த நிைலைய� காண5 ேவ 4�. மகத�ெப#நா4    �#க��#க��#க��#க� வச0தினி�
 
‘‘‘‘க,வக,வக,வக,வ’’’’ மரபின� ைக�& மாறிவி*ட;. கி.'.73-இ5 ‘வா:ேதவ க வ�’ 
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மகதநா*4�& அரச� ஆனா�. அவ>�&� பி� �வ� கி.பி. 28 வைர ஆ டன�. 
அவ� அைனவ#� வEய%ற அரசேர ஆவ�.[7] அவ�க� கால0தி5 ெகளசா�பிைய0 
தைலநகராக� ெகா ட வ-சிரவ-சிரவ-சிரவ-சிர நா4�, உ)ைசயினிைய� ேகா நகராக� ெகா ட 
அவ�திஅவ�திஅவ�திஅவ�தி நா4� த�மா*சி ெப%றனேபா7�; இ�ேற5, காிகால� இமய� ெச�
 
மீ டேபா; மகதநா*4 ம�ன� ப*3 ம டப'�, வ)சிர நா*4 ேவ<த� 
ெகா%ற�ப<த#�, அவ<திநா*4 அரச� ேதாரண வாயி7� ெகா40; மாியாைத 
ெச,தன� எ�
 சில'பதிகார�சில'பதிகார�சில'பதிகார�சில'பதிகார� FறE% ெபா#� இராத�ேறா?[8] இ<நா*டரச� 
ச<திர &�த ேமாாிய� கால 'த5 சி%றரசராக@� அ3ைம�ப*4� ஹ�ஷ>�&� 
பி�>� இ#<; வ<தன� எ�பத%& வரலாேற சா�றா&�.[9] காிகால� வடநா*4� 
பைடெய4�ைப� ப%றி0 தமி8 2% &றி�ைப0 தவிர ேவெறMவித) சா�
� 
இ;வைர கிைட�கவி5ைல. 
----- 
[7]. V.A. Smith's ‘Early History of India,’ pp. 215-216. 
[8]. இ<திரவிழ[ெர40த காைத, வாி, 99-104. 
[9]. V.A. Smith’s ‘Early History of India’, p.369. 
 
ச#ககால� காிகால� இ.வ� ச#ககால� காிகால� இ.வ� ச#ககால� காிகால� இ.வ� ச#ககால� காிகால� இ.வ�     
 
காிகால�காிகால�காிகால�காிகால� எ�
 ெபய� தா�கிய ேசாழ� இ#வ� இ#<தன� எ�
 ஆரா,)சியறி@ 
மி�க தி#வாள� சிவராச�பி�ைள அவ�க� ெகா 4�ள '3@ ேபா%ற0த�கேத 
ஆ&�. “இமய� ெச�ற காிகால>�& '�னி#<த ேசாழ� இ#வைர�பா39�ள 
பரண�, தம�& '�ன� இ#<த காிகால� ஒ#வைன� ப%றி0 த� பா�களி5 
&றி�பி*4�ளா�. பரண�, காிகால� கால0தின� அ5ல�. ஆனா5 அவ� &றி�கி�ற 
ெச,திக� அைன0;� ெசவிவழி அறி<த ெச,திக�. அைவ அவ#�& '�ன� இ#<த 
காிகால� ஒ#வைன� ப%றியன எ�பனேவ ெதாிகி�றன. இ<D*ப0ைத உண�<த 
நா�, காிகால� எ�ற ெபய� ெகா ட இ#வைர� ப%றிய ெச,9*கைள9� ந�& 
ஆரா,<ேத�; இ#வைர� ப%றிய ேபா�க� - ேபா� ெச,த பைகவ�, இவைர� பா3ய 
�லவ�க� ேவ
 ேவ
 எ�பைத அறி<ேத�. �த
 காிகாலைன'�த
 காிகாலைன'�த
 காிகாலைன'�த
 காிகாலைன' பா3யவ� கழா0 
தைலயா�, ெவ ணி� &ய0தியா�, எ�பவ�, பரண� கால0தவரான கபில�கபில�கபில�கபில�, கழா0 
தைலயா� தம�&� கால0தா5 '%ப*டவ� எ�
 ெதளி@ற� F
கிறா�. இMவி# 
�லவ#�, ெப#6ேசர5 ஆத� அ5ல; ெப#<ேதா� ஆத� எ�பவைன� காிகால� 
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ேதா%க30த ெச,திைய� Fறி9�ளன�. ெப#6ேசரலாத� �ற��  நாணி வட�& 
இ#<தா�. அ�ெபாA; அவைன� கழா4கழா4கழா4கழா4    தைலயா�தைலயா�தைலயா�தைலயா� பா3ன�. ெவ�ற காிகா5 
வளவைன ெவ,ணி� !ய4தியா�ெவ,ணி� !ய4தியா�ெவ,ணி� !ய4தியா�ெவ,ணி� !ய4தியா� பாரா*3 9�ளன�. 
 
“இ;ேபாலேவ ேவெறா# ‘ெவ ணி�ேபா�’ ெபா#ந� ஆ%
�பைட9� 
Fற�ப*4�ள;. அதைன� பா3யவ� �ட4தாம� க,ணியா��ட4தாம� க,ணியா��ட4தாம� க,ணியா��ட4தாம� க,ணியா�. அ�ேபா� 
காிகால>�&� ேசர�, ேசாழ� எ�பா��&� நட<த;.ேபாாி5 காிகால� 
அMவி#வைர9� ெகா�
 ெவ%றிெப%றா�. ெபா#ந� ஆ%
�பைட எ�ப; 
காிகாலைன� பாரா*3� பாட�ெப%ற நீ ட அகவ%பா. அதனி5, ெவ ணி� 
ேபாாி5 மா ட ேசர� ெபயேரா பா 3ய� ெபயேரா, &றி�க� படவி5ைல. 
இ�ேபா�, கழா0 தைலயா� &றி0த ேபாராக இ#<தி#�&மாயி�, பா 3ய� ேபா� 
ெச,ததாக அவ� &றி0த5 ேவ 4�. ெவ ணி� &ய0தியா#� பா 3யைன�ப%றி 
ஒ�
ேம &றி0தில�. இMவி#வ#� &றி0த ெவ ணி� ேபாராக இஃ; 
இ#<தெதனி� ேசர� �ற��  நாணி வட�கி#<தைத 'ட0தாம� க ணியா� 
&றி0தி#0த5 ேவ 4�. 
 
“ேம7�, ெவ ணிவாயிE5 நட<த ெப#� ேபாாி5 காிகால� ேவ<தைர9� 
பதிெனா# ேவளிைர9� ெவ�றா� எ�
 பரண� பா39�ளா�. அவேர பிறிெதா# 
ெச,9ளி5, “அரச� ஒ�பதி�ம� ‘வாைக’ எ�>� இட0தி5 காிகாலேனா4 நட0திய 
ேபாாி5 ேதா%றன�” எ�
 &றி0;�ளா�. இ�ேபா�) ெச,திக� பி%கால� 
காிகாலைன (இமய� ெச�
 மீ ட காிகாலைன)�ப%றிய நீ ட பா�களாகிய 
ெபா#ந� ஆ%
�பைடயி7� ப*3ன�பாைலயி7� &றி�பிட�ப*3ல. ேம7�, 
ேசாழ� ஒாிட0தி5 பதிெனா# ேவளி#ட>� அரச#ட>�, ம%ேறா� இட0தி5 
ஒ�ப; அரச#ட>� ேபாாிட ேவ 3ய நிைலைம மிக@� '%ப*டதாகேவ இ#0த5 
ேவ 4� அ�ேறா? ேசாழநா4 ஒரரச� ஆ*சி�& உ*படாம5 - பல சி
 
நா4களாக� பிாி<; பல� ஆ*சியி5 இ#<த கால0தி%றா� இ0தைகய &ழ�ப 
நிைலைம உ டாத5 இய5�. பி%கால� காிகால� ெபா;வ�, அ#ளாள� 
எ�பவ#ட>� பா 3ய� 'தEயவ#ட>� ேபா� ெச,; ெவ�றதாக0தா� 
ெபா#ந� ஆ%
�பைட F
கிற;. பதிெனா. ேவளி� ஒ�ப0 அரச� பதிெனா. ேவளி� ஒ�ப0 அரச� பதிெனா. ேவளி� ஒ�ப0 அரச� பதிெனா. ேவளி� ஒ�ப0 அரச� எ�ப; ந�& 
சி<தி�க0த�க எ க� ஆ&�. ெதாைக 2% பாட5களி5 ேசாழ�ேசாழ�ேசாழ�ேசாழ� எ�>� ப�ைம) 
ெசா5 பல இட�களி5 வ#தைல� காணலா�; உற�ைதஉற�ைதஉற�ைதஉற�ைத, , , , வ%ல�வ%ல�வ%ல�வ%ல�, , , , !ட�ைத!ட�ைத!ட�ைத!ட�ைத, , , , ப.F�ப.F�ப.F�ப.F�, , , , 
ெப.�0ைறெப.�0ைறெப.�0ைறெப.�0ைற 'தEய பல இட�களி5 ேசாழ மரபின� இ#<தன� எ�
 ெதாிகிற;. 
இ�&றி��களா5, ெதாட�க கால'த5 ஏற�&ைறய இர,டா� காிகால�இர,டா� காிகால�இர,டா� காிகால�இர,டா� காிகால� கால� 
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வைர ேசாழநா*35 ேசாழ மரபின� பல� பல இட�களி5 இ#<; ஆ*சி �ாி<தன�; 
அவ#� ம ணாைச ெகா ட ஒ#வ� ம%றவைர ெவ�றட�க 
'ய�றன�.இதனா5 பல இட�களி5 ேபா� நட<தன எ�பன ஒ#வா
 அறியலா�. 
இ�மரபின#� 'த% காிகால� அA<;ைர ஆ ட ெச�னி மரபினனாக 
இ#�கலா�." 
 
இ<D*பமான ஆரா,)சியா5, இமய� ெச�ற காிகால� இர டா� காிகால� 
எ�ப;�, ெவ ணி� &ய0தியாரா5 பாட�ெப%றவ� 'த% காிகால� எ�ப;� 
அறிய�கிட0த5 கா க.[10] இதனா5, ஆரா,)சியாள� கண�&�ப3, 'த%காிகால� 
ஏற0தாழ இர டா� காிகால>�& இர 4 தைல'ைற '%ப*டவ� ஆவ�; 
ஆகேவ, அவ� கால� ஏற0தாழ, கி.'. 120 - 90 என� ெகா�ளலா�. 
-------- 
[10]. K.N.S. Pillai's ‘Chronology of the Early Tamils’, pp. 91-98. 
 
ச#ககால- ேசாழ� வைரயைற ச#ககால- ேசாழ� வைரயைற ச#ககால- ேசாழ� வைரயைற ச#ககால- ேசாழ� வைரயைற     
 
இ�கால 'ைறைய� ெகா 4 ச�க கால) ேசாழ� கால�கைள ஒ#வா
 வைரயைற 
ெச,ேவா�. 
 
ெதாைக 25களி7� சில�பதிகார - மணிேமகைலகளி7� Fற�ப*4�ள பைழய 
ேசாழராவா� பல�. அவ#� மி�க பைழைமயானவ� (1) சிபி. (2) ':&<த� (3) 
கா<த� (4) V�ெகயி5 எறி<த ெதா30ேதா* ெச�பிய� (5) மDநீதி) ேசாழ� 
எ�ேபா� ஆவ�. இவ#� ம;நீதி) ேசாழ� மகைன0 ேத�� காEE*4� ெகா�ற 
வரலா
 கி.'. இர டா� 2%றா 3� இைட� ப&தியி5 இல�ைகைய� 
பி30தா ட ேசாழ� ஒ#வன; வரலா%றி5 ஒ# ப&தியாக� காண�படலா5, 
மDநீதி) ேசாழ� கால� ஏற0தாழ� கி.'. இர டா� 2%றா ெடன� ெகா�ளலா�. 
ஏைனேயா� அைனவ#� அத%& '%ப*டவ� ஆவ�. எ�ைன? அைனவ#� மி�க 
பைழைம வா,<தவ� எ�
 ச�க 25கேள Fறலா5 எ�க. 
 
ேமாாிய - பி<;சார� பைடெய4�ைப எதி�0; நி�ற (வரலா
 பிற& விள�க�ப4�) 
ெச#�பாழி எறி<த இள6ேச*ெச�னி எ�பவ� கால� கி.'. 298 - கி.'. 272, 
எ�ைன? அ;ேவ பி<;சார� காலமாதE� எ�க. '� ப�க0தி% ெசா�ன 'த% 
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காிகால� கால� ஏற0தாழ� கி.'. 120 - கி.'. 90 என� ெகா�ளலா�. இர டா� 
காிகால� கால� கி.'. 60 - கி.'.10 ஆ&�. கி.பி. ஐ<தா� 2%றா 35 
ேகா)ெச�க* ேசாழ� வா8<தா�. அவ>�& '� சில�பதிகார0தி5 (கி.பி.150 - 
200) ெந4'3� கி�ளி ேசாழ அரசனாக இ#<தா�. இவ>�& '%ப*டவ#� 
காிகால>�&� பி%ப*ட வ#மாக நல�கி�ளி, கி�ளிவளவ� 'தEேயாைர� 
ெகா�ளலா�. இ<த� &றி��கைள� ெகா 4 ச�ககால� ப*3யைல� 
கால'ைற�ப3 (ஒ#வா
) ெதா&�ேபா�: [11] 
 
1. 1. 1. 1. கிகிகிகி....����. . . . 3333----ஆ� $
றா,D
! �
ப�ட ேசாழ�ஆ� $
றா,D
! �
ப�ட ேசாழ�ஆ� $
றா,D
! �
ப�ட ேசாழ�ஆ� $
றா,D
! �
ப�ட ேசாழ�::::    

(1) சிபி. (2) ':&<த� (3) கா<த� (4) ;ர�ெகயி5 எறி<த ெதா30ேதா* 
ெச�பிய�. 
 
2. 2. 2. 2. கிகிகிகி....����. . . . 3333----ஆ� $
றா,�- ேசாழ�ஆ� $
றா,�- ேசாழ�ஆ� $
றா,�- ேசாழ�ஆ� $
றா,�- ேசாழ�::::----    

ெச#�பாழி எறி<த இள6ேச* ெச�னி.  
 
3. 3. 3. 3. கிகிகிகி....����. . . . 2222----ஆ� $
றா,�- ேசாழ�ஆ� $
றா,�- ேசாழ�ஆ� $
றா,�- ேசாழ�ஆ� $
றா,�- ேசாழ�::::    

(1) மDநீதி) ேசாழ� (2) 'த% காிகால� 
 
4. 4. 4. 4. கிகிகிகி....����. . . . �த% $
றா,�- ேசாழ� �த% $
றா,�- ேசாழ� �த% $
றா,�- ேசாழ� �த% $
றா,�- ேசாழ� ::::    

இர டா� காிகால� (இமய� வைர ெச�றவ�) 
 
5. 5. 5. 5. கிகிகிகி....பிபிபிபி. . . . 1111    �த% கி�த% கி�த% கி�த% கி....பிபிபிபி. . . . 150150150150    வைர இ.�த ேசாழ� வைர இ.�த ேசாழ� வைர இ.�த ேசாழ� வைர இ.�த ேசாழ� : : : :     

(1) நல�கி�ளி, ெந4�கி�ளி, மாவள0தா� (2) கி�ளி வளவ� (3) 
ெப#ந%கி�ளி (4) ேகா�ெப#6 ேசாழ� (5) ேவ
 ேசாழ மரபின� சில�. 
 
6. 6. 6. 6. கிகிகிகி....பிபிபிபி. . . . 150 150 150 150 ----    300300300300    வைர இ.�த ேசாழ� வைர இ.�த ேசாழ� வைர இ.�த ேசாழ� வைர இ.�த ேசாழ� : : : :     

(1) ெந4'3�கி�ளி, இள�கி�ளி 'தEேயா�. 
------------ 
[11]. இ�கால வைரயைற '%
� ெபா#0தமான ெத�ேறா, '3<த '3ெப�ேறா 
க#தலாகா;. 
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---------- 
 

1. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 4. கிகிகிகி....����. . . . "�றா� $
றா,D
! �
ப�ட ேசாழ�"�றா� $
றா,D
! �
ப�ட ேசாழ�"�றா� $
றா,D
! �
ப�ட ேசாழ�"�றா� $
றா,D
! �
ப�ட ேசாழ�    
1. 1. 1. 1. சிபிசிபிசிபிசிபி    

���ைர���ைர���ைர���ைர....    
 
இவ�, எ5லா) ச�க� �லவரா7� பி%ப*ட �லவரா7� ேசாழ மரபி� 
'�ேனாைர�ப%றிய இட�களி5 &றி�க�ப*4�ளா�.[1] இவ� வரலா
 பாரத�, 
இராமாயண� 'தEய 25களி% Fற�ப*4�ள;. இவ�, ப#<தி%& அ6சி0 
த�னிட� அைட�கல� �&<த �றவிைன� கா�க� த� தைசைய� ெகா40தவ� 
எ�ப; அைனவ#� அறி<தேதயா&�. 
 
இவைன� !றி�!� தமி5 $%க� இவைன� !றி�!� தமி5 $%க� இவைன� !றி�!� தமி5 $%க� இவைன� !றி�!� தமி5 $%க�     
 
�றநாP
, சில�பதிகார�, கE�க0;�பரணி, �வ#லா, ெபாிய �ராண� 'தEயன 
இவைன� &றி�கி�றன. 
 

“ ��?
 ��க  தீ�0த ெவ�ேவ5 
சின�ெகA தாைன) ெச�பிய� ம#க!” 

- �றநா>ா
 
 

“த�னக� ��க &
நைட� �றவி� 
த�தி அ6சி) சீைர ��க 
வைரயா ஈைக உரேவா� ம#க!” 

 
“�ற@ நிைற��&� ெபா�>லக� ஏ0த� 
&ைறவி5 இட�பாி<த ெகா%றவ�.” 

- சில�பதிகார� 
 

“உட5க ல�கற வாி<; தைச யி*4� ஒ#வ� 
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ஒ#;ைல� �றெவா ெடா�கநிைற ��க �கA�.” 
- கE�க0;�பரணி 

 
“உலகறிய� 
கா�&� சி
�ற@� காக� களிF�<; 
2�&� ;ைல��க Vேயா�.” 

- வி�கிரம ேசாழ� உலா 
 

“;ைலயி% �றவி� நிைறயளி0த ேசாழ� உாிைம) ேசாணா4” 
- ெபாிய �ராண� 

 
--------- 
[1]. காவிாி நா*ைட) சிபிேதச�சிபிேதச�சிபிேதச�சிபிேதச� எ�
 த 3 - தம; தச&மார சாித0தி5 
Fறியி#0த5 கவனி�க0 த�க;. த 3 கி.'. 7-ஆ� 2%றா 3ன�. 
------- 

2. 2. 2. 2. ��!�த���!�த���!�த���!�த�    
அர�அர�அர�அர�    
 
':&<த� [*] எ�
 ெபயைர9ைடய ேசாழ ம�ன� க#[ாி5 இ#<; 
அரசா டவ�. இவ� கால0தி5 க#[� ேசாணா*3% ேச�<தி#<த; ேபா7�! 
இவ� இ<திர� எ�>� ேபரரச� ஒ#வ%&� ேபாாி5 உதவி ெச,;, அவன; ந� 
மதி�ைப� ெப%றா�. 
 
சிவ'பணிசிவ'பணிசிவ'பணிசிவ'பணி    
 
இவ� சிற<த சிவப�த�. இவ� இ<திர� �சி0; வ<த சிவE�க� உ*பட ஏA 
E�க�கைள இ<திர� பா5 ெப%
 மீ டா�; அவ%ைற0 தி#வாZ�, தி#நாைக� 
காேராண�, தி#�காறாயி5, தி#�ேகாளிE, தி#மைற�கா4, தி#ந�ளா
, 
தி#வா,�� ஆகிய ஏA தி#�பதிகளி7� எA<த#ள) ெச,தா�. ஆதE� இ<த ஏA 
பதிக?�    ‘‘‘‘ச'த விட#க4 தல�ச'த விட#க4 தல�ச'த விட#க4 தல�ச'த விட#க4 தல�’ ’ ’ ’ என�ப4கி�றன. 
 



25 

 

நாள#காD' Gத�நாள#காD' Gத�நாள#காD' Gத�நாள#காD' Gத�    
 
இ<திர� ':&<த>�& ெம,�காவலா&மா
 வEய    Gத�Gத�Gத�Gத� ஒ�ைற அ>�பினா�. 
அ; ���கா� நகர� ெச�
, ம#[��பா�க�, ப*3ன�பா�க� எ�ற இ# 
ப&திக*&� இ#<த நா� அ#காDயி%நா� அ#காDயி%நா� அ#காDயி%நா� அ#காDயி% (பக%கால� கைட0 ெத#) இ#<;, த� 
பணிைய) ெச,; வ<த;.[1] அ��த�, �கா� நகாி5 இ<திர விழா) ெச,ய�படா 
ெதாழியி� ெவ& 4 ;�ப� விைளவி�&� எ�ப; மணிேமகைல கால0; ம�க� 
ெகா 3#<த ந�பி�ைகயா&�.[2]  
 
இவைன� !றி�!� தமி5 $%க� இவைன� !றி�!� தமி5 $%க� இவைன� !றி�!� தமி5 $%க� இவைன� !றி�!� தமி5 $%க�     
 
':&<த� சில�பதிகார�, மணிேமகைல, கE�க0;�பரணி, க<த�ராண�, ஒ# 
;ைற�ேகாைவ 'தEயவ%றி5 &றி�க�ப*4�ளா�. இ�&றி��களி5 சிற�பாக 
அறிய0த�க; - ':&<த� கால0திேல காவிாி��� ப*3ன� ந�னிைலயி5 
இ#<த; எ�பேத ஆ&�. இ0;ட�, ‘கி.'. 6 அ5ல; 7-ஆ� 2%றா 4 'தேல 
ெத� இ<தியா ேமனா4க?ட� சிற�க வாணிப� நட0தி வ<த;’[3] எ�
 ேமனா*4 
ஆரா,)சியாள� F
� F%ைற ஒ0தி*4� பா�0த5 இ�ப� பய�பதா&�. 
--------- 
[*] இவ� &ர�& 'க0;ட>� மனித உட7ட>� இ#<; ஆ டவ� எ�ப;� 
பிற@� க<த �ராண0;� வி-U �ராண0;� காணலா�. 
[1]. சில�பதிகார� - கடலா4 காைத. 
[2]. மணிேமகைல - விழாவைற காைத. 
[3]. Kennedy's conclusion that maritime trade between South India and the West 
dates from this Sixth or even the Seventh Century B.C. still seem good’. K.A.N. 
Sastri’s CHOLAS, Vol. I. p.29. foot Note. 
---------- 

3. 3. 3. 3. கா�த�கா�த�கா�த�கா�த�    
 
வரலா வரலா வரலா வரலா     
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இவ� காவிாி��� ப*டண0தி5 இ#<த ேசாழ ேவ<த�.இவ� அக0தியாிட� 
ேபர��ைடயவ�; அவ� அ#ளா5 காவிாி த� நா*35 வர�ெப%றவ� என ஒ# 
&றி�� மணிேமகைலயி% காண�ப4கிற;. இவ� பர:ராம� கால0தவனா�; அவ� 
ெத%ேக வ#தைல� ேக*4 (அவ� அரச மரபினைர� ெகா57� விரத� 
உைடயவனாதE�) அ6சி அக0திய� ெசா%ப3, தன�&� பர0ைதவழி� பிற<த 
கா�த� கா�த� கா�த� கா�த� எ�பாைன) ேசாழ அரசனா�கி, எ�ேகா மைற<தி#<தானா�, பர: 
ராமைன� ப%றிய அ)ச� நீ�கிய@ட� மீ 4 வ<; த� நா*ைட0 தாேன 
ஆ டானா�.[4] 
 
காவிாி வரலா காவிாி வரலா காவிாி வரலா காவிாி வரலா     
 
காவிாியா
 அக0திய� கம டல0திE#<; வ<த; எ�>� கைத மணிேமகைல 
காலமாகிய கி.பி. 2ஆ� 2%றா 3ேலேய வழ�கி5 வ<தைம விய�ப�ேறா? கா<த� 
அக0திய� ேயாசைன ேக*4� காவிாியா%ைற0 த� நா4 ேநா�கி வ#மா
 பாைத 
அைம0தா� என� ேகாட5 ெபா#0தமா&�. இதைனேய, 
 

“ேம%&யர�, 
ெகா�?� கிட� &வ4 ட
0திழய0 
த�?� திைர�ெபா�னி த<ேதா>�” 

 
என வ#� வி�கிரம ேசாழ� உலா அ3க� உண�0;கி�றனேவா? ���காைர 
அ40த நா*35 தவ� ெச,; ெகா 3#<த கேவர� எ�ற ேசாழ ம�ன� 
ேவ 4ேகாளா5 ேசாணா4 ��கைமயி� காவிாி, அவ� ெபயரா5 காவிாி 
என�ப*ட; எ�
, ‘கா<த� காவிாி ெகாண�<தா�’ எ�
 Fறிய மணிேமகைல 
ஆசிாியேர Fறி9�ள;� இ�& ேநா�க%பால;. 
 
காக�தி கா�காக�தி கா�காக�தி கா�காக�தி கா�    
 
கா<த� க<தனிட� ���காைர ஒ��வி0த ெபாA;, “இ<நகைர நி� ெபயரா5 
‘காக<தி’ எ�
 ெபயாி*4� பா;கா�பாயாக” என� Fறின� எ�
 மணிேமகைல 
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F
கிற;. அ�
 'த5 ���கா��&ாிய பல ெபய�களி5 ‘காக<தி’ எ�ப;� 
ஒ�றாக� ெகா�ள�ப*டதா�. 
 
ெந5\�� ேகா*ட0ைத) ேச�<த ெர*3 பாைளய� (F]�0 தா7�கா) பாவி4திாி பாவி4திாி பாவி4திாி பாவி4திாி 
என) ச�க கால0தி% ெபய� ெப%றி#<த;. அதைன) :%றி9�ள நா4 ‘‘‘‘காக�தி நா�காக�தி நா�காக�தி நா�காக�தி நா�’ ’ ’ ’ 
என அ�&� கிைட0;�ள க5ெவ*4களி% Fற�ப*4�ள;. அஃ; ஒ# கால0தி5 
கடலா5 ெகா�ள�ப*3#<ததா5 ‘‘‘‘கட% ெகா,ட கா�தி நா�கட% ெகா,ட கா�தி நா�கட% ெகா,ட கா�தி நா�கட% ெகா,ட கா�தி நா�’’’’ என@� ெபய� 
ெப%றதா�.[5] இMவிாிட�க*&� உ�ள ெதாட�� ஆராய0 த�க;. 
----------- 
[4]. மணிேமகைல, காைத 22 
[5]. Dr.S.C. Iyengar’s ‘Manimekalai - in its Historical Setting,’ pp. 48-49. 
-----------  
 

4. 4. 4. 4. தா#ெகயி% எறி�த தா#ெகயி% எறி�த தா#ெகயி% எறி�த தா#ெகயி% எறி�த ெச�பிய�ெச�பிய�ெச�பிய�ெச�பிய�    
 
ெபய�� காரண�ெபய�� காரண�ெபய�� காரண�ெபய�� காரண�    
 
இ)ேசாழ ம�ன�, ‘வான0தி5 அைச<; ெகா 3#<த பைகவர; மதிைல அழி0த 
Sரவாைள அணி<த ேதாைள9ைடயவ�’ ஆதE�, ‘V�& எயி5 எறி<த 
ெதா30ேதா* ெச�பிய�’ என� ெபய� ெப%றா�. இவ� அழி0த அர க� ��
 
என) சில�பதிகார� ெச��கிற;. சிற<த Sர� 
 
இவ� சிற<த Sர� எ�ப; ச�ககால��லவ� க#0;. இவைன நிைன[*30 த� 
ேசாழ அரச��& Sர@ண�)சி ஊ*ட5 அ��லவ� வழ�கமாக இ#<த;. 
&ள'%ற0;0 ;6சிய கி�ளிவளவ� எ�ற பி%கால) ேசாழ ம�ன� ஒ#வைன� 
பா3ய மாேறா�க40 ந'பசைலய�மாேறா�க40 ந'பசைலய�மாேறா�க40 ந'பசைலய�மாேறா�க40 ந'பசைலய� எ�ற ெப பா% �லவ�,  
 

“....................... சா�த5 
ஒ�னா� உ*&� ;�ன#� க4<திற5 
H#ெகயி% எறி�தநி� ஊ#கேனா�H#ெகயி% எறி�தநி� ஊ#கேனா�H#ெகயி% எறி�தநி� ஊ#கேனா�H#ெகயி% எறி�தநி� ஊ#கேனா� நிைன�பி� 
அ4த5நி� �கA� அ�ேற”[6] 
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இ�திர விழாஇ�திர விழாஇ�திர விழாஇ�திர விழா    
 
‘இ)ேசாழேன அக0திய 'னிவர; க*டைளயா5 காவிாி��� ப*டண0தி5 
'த�'த5 இ<திர>�& விழா) ெச,தா�; அMவிழா� காலமாகிய 28 நா�களி7� 
த� நகாி5 வ<; உைற9மா
 இ<திரைன ேவ 3ன�; இ<திர� அத%& 
இைச<தா�’[7] எ�
 மணிேமகைல &றி0;�ள;. 
 
இவைன� !றி40�ள $%க�இவைன� !றி40�ள $%க�இவைன� !றி40�ள $%க�இவைன� !றி40�ள $%க�    
 
இவ� ;ர�ெகயி5 எறி<த ெசயைல� �றநாP
, சில�பதிகார�, மணிேமகைல, 
சி
பா  ஆ%
�பைட, பழெமாழி, கE�க0;�பரணி, �வ� உலா 'தEய 25க� 
&றி0;�ளன. 
 

“V�ெகயி5 எறி<த ெதா3விள�& தட�ைக 
நாட ந5Eைக ந%ேற�) ெச�பிய�.” 

- சி
பாணா%
�பைட 
 

“V�ெகயி5 ��ெறறி<த ேசாழ�கா  அ�மாைன” 
- சில�பதிகார� 

 
“S�&ேதா� ெச�பிய� சீ%ற� விற5வி:�பி5 
V�&� எயி7� ெதாைல0தலா5” 

- பழெமாழி 
 

"ேத�& V�ெகயி5 எறி<த அவ>�” 
- க. பரணி 

 
"...................... Fடா�த� 
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;�&� எயி5 எறி<த ேசாழ>�” 
- �வ#லா 

------ 
[6]. �ற�, 39. 
[7]. மணிேமகைல விழாவைற காைத. 
------------  
 

1.5. 1.5. 1.5. 1.5. கிகிகிகி....����. . . . "�றா� $
றா,�- ேசாழ� ெச.'பாழி எறி�த"�றா� $
றா,�- ேசாழ� ெச.'பாழி எறி�த"�றா� $
றா,�- ேசாழ� ெச.'பாழி எறி�த"�றா� $
றா,�- ேசாழ� ெச.'பாழி எறி�த    
இள? ேச�ெச�னி இள? ேச�ெச�னி இள? ேச�ெச�னி இள? ேச�ெச�னி ((((கிகிகிகி....����. . . . 290 290 290 290 ----    270)270)270)270)    

 
இவ� கால0தி%றா� தமிழக0தி5 ேமாாிய�ேமாாிய�ேமாாிய�ேமாாிய� பைடெய�')பைடெய�')பைடெய�')பைடெய�') நட<தைத� பல பாட5க� 
&றி�கி�றன. பழ<தமிழ�, ேமாாிய��& '%ப*4� பாடEைய0 தைலநகரமாக� 
ெகா 4 மகத நா*ைட ஆ ட    ந�த�ந�த�ந�த�ந�த� எ�பவைர9� ந�கறி<தி#<தன� எ�ப; பல 
பா�களா5 அறிய� கிட�&� உ ைம ஆ&�.[1] 
 
ச<திர&�த ேமாாிய� கால0;� ேபரைம)சனான சாண�கிய�சாண�கிய�சாண�கிய�சாண�கிய� தன; ெபா#� 
2E5, தமிழக0திE#<; இர0தின�க�, ேசரநா*4 ைவ4ாிய�க�, க#நிற'�ள 
பா 3ய நா*4) சா5ைவக�, ம;ைர ெம5Eய ஆைடக� 'தEயன ச<திர&�த� 
ப டார0தி%& அ>�ப�ப*டன’ எ�
 வைர<;�ளைம,[2] தமிழக0தி%&� மகத� 
ேபரரசி%&� இ#<த ெதாட�ைப வE9
0;வதா&�.இதனா5 பழ<தமிழ�    ந�த� ந�த� ந�த� ந�த� 
பாடEைய ம*4ேம அ�றி, ேமாாிய� ேமாாிய� ேமாாிய� ேமாாிய� பாடEைய9� ந�& அறி<தி#<தன� எ�ப; 
அ�ைக� கனியா&�. எனேவ, தமி8� �லவ� ெதளிவாக ‘ேமாாிய�’ என� &றி0த5 
ச<திர &�த ேமாாிய� மரபினைரேய ஆ&� எ�பதி5 ஐய� இ5ைல. ேம7�, ந� 
'�ைனேயா� வடநா*டவைர ேவ
 ேவறாகேவ பிாி0; வழ�கின�: ‘ேவ�கட0 
;�ப� ெமாழிெபய� ேதய�’ எ�பைத அவ�கேள Fறி, ஆ 4ைற<தவைர வ�க� வ�க� வ�க� வ�க� 
எ�
�, அத%& (வி<தமைல�&) அ�பா%ப*டவைர வடவ�க�வடவ�க�வடவ�க�வடவ�க�[3] (அ�கால மகத 
நா*3ன�) எ�
� &றி0;�ளன�. மா�லனா� எ�>� ந5Eைச� �லவ� சிற<த 
வரலா%
 உண�)சி உைடயவராக� காண�ப4கிறா�. அவ� ஒேர ெச,9ளி5 
ந<தைர� &றி0;� பி� ேமாாிய� பைடெய4�ைப9� Fறி9�ளா�. �லவ� பல� இ) 
ெச,திைய� &றி0;�ளன�: 
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“கைன&ர5 இைச�&� விைரெசல% க4�கைன 
'ர மி& வ4க� '�>ற ேமாாிய� 
ெத�றிைக மாதிர� '�னிய வரவி%&”[4] 

 
“ேமாF� 
பணியா ைமயி� பைகதைல வ<த 
மாெகA தாைன வ�ப ேமாாிய�”[5] 

 
“வி ெபா# ெந4வைர இய5ேச� ேமாாிய� 
ெபா��ைன திகிாி திாிதர� &ைற0த”[6] 

 
“ெவ�ேவ5 
வி ெபா# ெந4�&ைட� ெகா30ேத� ேமாாிய� 
தி கதி�0 திகிாி திாிதர� &ைற0த”[7] 
 

இ)ெச,9� அ3கைள9� பி� வ#� அ3கைள9� ந�& ஆராயி�, ேமாாிய��& 
உதவியாக வ4க� எ�பா#� ேகாச� எ�பா#� ஆக இ#வைக� பைடSர� 
இ#<தன� எ�ப; ெபற�ப4�. இMவி# திற0தாைர� ெகா ட இ# ேவ
 
பைடகைள ேமாாிய� '� அ>�பி0 தா� பி� ெச�றதாக� பாட5 அ3க� 
பக�கி�றன. அ3ைம�ப*ட நா*4 Sரைர, அவைர ஆ*ெகா ட பிறநா*டா� தா� 
பைடெய4�&� '�ன�� �கவிட5 இ�
� நைடெப
கி�ற வழ�கேம அ�ேறா? 
மகத� ேபரரைச நட0திய ேமாாிய�, தா� ெவ�றட�கிய வ4க Sரைர9� ேகாசைர9� 
இ�'ைறயி5 த� தமிழக� பைடெய4���&� பய�ப40தின�. 
 
வ�கராவா�வ�கராவா�வ�கராவா�வ�கராவா�    
 

"பனிப4 ேவ�கட0 ;�ப� 
ெமாழிெபய� ேதஎ0த�”[8] 
“க5லா நீ�ெமாழி� கதநா, வ4க�”[9] 
“க4�&ர% ப�ைப� கதநா, வ4க�”[10] 
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என� �லவ� &றி0;�ளைமயி�, ெத7�க#� க�னட#ேம ஆவ� எ�ப; 
ெபற�ப4கிற;. ேகாச� ஆவா�, வடவ�க�வடவ�க�வடவ�க�வடவ�க�[11] என�ப4வ�. இவ� கிழ�& 
வ�காள0ைத) ேச�<தவராகலா� என டா�ட� கி#-ணசாமி ஐய�கா� அவ�க� 
க#;த5 ெபா#0த'ைடயேத ஆ&�.[12] இ�ேகாச�, ‘ெசா%ப3 நட�பவ�; அவ� 
இட� ெந,தல6 ெச
’[13] என) சில அ3க� &றி�கி�றன. இ�ேமாாிய� 
பைடெய4�பி5 இ�ேகாச�த� ஆ%ற5 க ட தமி8 ம�ன� அவைர0 த� ேசவக0தி5 
ைவ0;� ெகா டன� ேபா7�! இ�ேகாசேர அேசாக� க5ெவ*4களி% க ட ‘ச0தி 
�0திர�’ ஆகலா� எ�
 ேபராசிாிய� நீலக ட சா.திாியா� க#;கி�றன�.[14] 
ேகாச� எவேர ஆயி>�, தமிழக0;�&� �தியவ� எ�பதி5 ஐயமி5ைல. 
-------  
[1]. &
<ெதாைக 75; அக� 251-265 
[2] P.T.S. Iyengar’s ‘History of the Tamils’ pp. 141-141. 
[3]. �ற�, 378.    [4]. அக�, 281. 
[5]. அக�, 251.    [6]. அக�, 69. 
[7]. �ற�, 175.    [8]. அக�, 211. 
[9]. அக�, 107.    [10]. ந%றிைண 212. 
[11]. �ற�, 378.  [12]. Vide his ‘Beginnings of S.I. History,’ pp, 59,94. 
[13] அக�, 196,15,113.  [14]. Vide his ‘Cholas’, vol. I p.28. 
---------- 
 
ேமாாிய� பைடெய�')ேமாாிய� பைடெய�')ேமாாிய� பைடெய�')ேமாாிய� பைடெய�')    
 
வ4க�, ேகாச� எ�>� பைடSர� தவிர, ேமாாிய� பைட ஒ�
 தனிேய இ#<த;. 
அ�பைடயி5 ேத�க� இ#<தன. எனேவ, இ0தமிழக� பைடெய4�பி5 ேமாாிய� 
பைடபைடபைடபைட, , , , ேகாச� பைடேகாச� பைடேகாச� பைடேகாச� பைட, , , , வ�க� பைடவ�க� பைடவ�க� பைடவ�க� பைட என �வைக�பைடக� இ#<தன. (1) இ��வ#� 
'�>ற வ<த ேகாச� தமிழக0தி� வடேம%& எ5ைல வழியாக Dைழ<; ;?வ 
நா*ைட அைட<தன�; அ<நா*டரசனான    ந�ன�ந�ன�ந�ன�ந�ன� எ�பாைன� கா*3%& 
விர*3ன�; அவன; ப*ட0; யாைனைய� ெகா�றன�, ;?வ நா*ைட� 
ைக�ப%றின�;[15] அவன; காவ5 மி&<த பாழி எ�>� இட0ேத வ4க� 
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த�கிவி*டன�.[16] ெவ�ற நா*35 ெவ�றவ� பைட இ#<; பா;கா0த5 இய5ேப 
ய�ேறா? 
 
(2) ந�னைன ெவ�ற ேகாச�, ேசர� தாைன0 தைலவ>� 'திரமைல0 
தைலவ>மான பி�ட# ெகா
ற� பி�ட# ெகா
ற� பி�ட# ெகா
ற� பி�ட# ெகா
ற� எ�பாைன0 தா�கின�; ேபா� நட<த;. '3@ 
ெதாியவி5ைல.[17] (3) பி�ன� ‘வா*டா
’ எ�ற ஊைர9� ‘ெச5\�’ எ�பதைன9� 
ஆ ட எழினி ஆத� எ�பவைன� ேகாச� எதி�0தன�. அவ� ெச57��&� கிழ�ேக 
ேகாசேரா4, ேபாாி*4, ேவ5 மா�பி5 ைத�க� ெப%
 இற<தா�.[18] (4) ேகாச� 
ேசாழ நா*ைட அைட<; அA<;ர� ேவளான திதியைன0 தா�கின�; திதிய� 
க4�ேகாப� ெகா 4, �E� F*ட0;� சி�க� பா,வைத� ேபால� பா,<; 
க4�ேபா� �ாி<; பைகவைர� �ற�கா*ட) ெச,தா�.[19] (5) பி�ன� அ�ேகாச� 
ேமாFைர0 தா�கின�. ேமாF� பணி<தில;, அ�ெபாA; ‘வ4க�’ பைடைய '� 
வி*4� பி� �திதாக வ<த (வ�ப) ேமாாிய� - ெபாிய ேத�கைள9ைடய ேமாாிய Sர� 
ேமாFைர0 தா�கின�; '3� ெதாி<தில;.[20] இ�பைடெய4�பி5 ேமாாிய�, த� 
வரவி%&0 தைடெச,த மைலைய அ5ல; ப�ள0தா�ைக ஒA�& ெச,; வ<தன� 
எ�ப; ெதாிகிற;.[21] இ�ேமாF� ெத� ஆ��கா*4� ேகா*ட0தி5 ஆ0V�� 
கணவா,�& அ ைமயி5 உ�ள ேமாFராக இ#�கலா� எ�
 அறிஞ�[22] 
க#;கி�றன�. (6) இ�ஙன� ெத� ஆ��கா*4� ேகா*ட� வைர வ<த 
வடவ4கரான ேகாசைர இள? ேச�ெச�னிஇள? ேச�ெச�னிஇள? ேச�ெச�னிஇள? ேச�ெச�னி எ�>� ேசாழ� எதி�0; வாைக 
�ைன<தா�;[23] ேம7� இவ�, &ைறவிைனைய '3�பத%காக� (அைர 
&ைறயாக� பைகவைர 'றிய30; அ0;ட� விடாம5 அவ�கைள '%றி7� 
'றிய3�க) பாழி நக� வைர பைகவைர0 ெதாட�<; ெச�
, வ4க� த�கி இ#<த 
பாழிைய எறி<;, வ�பவ4க� தைலகைள அ
0; அழி0தா�. இ��ன� காவ5 
மி&<த ‘பாழி’ைய ெவ�ற காரண� ப%றி இ)ேசாழ� ெச.'பாழி எறி�த ெச.'பாழி எறி�த ெச.'பாழி எறி�த ெச.'பாழி எறி�த 
இள?ேச�ெச�னிஇள?ேச�ெச�னிஇள?ேச�ெச�னிஇள?ேச�ெச�னி என�ப*டா�.[24] 
 
ேமாாிய� ேதா%வி�!� காரண�ேமாாிய� ேதா%வி�!� காரண�ேமாாிய� ேதா%வி�!� காரண�ேமாாிய� ேதா%வி�!� காரண�    
 
இ�ஙன� வE மி�க ேசாழ� ேபா� ெதா40; ெவ�றைமயா%றா�, ேமாாிய� பைட 
நிைல&ைல<; தம; க#0;நிைறேவற� ெபறாம5, தமிழக� வி*4 மீ 3#0த5 
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ேவ 4�. இ)ெச�னி பைகவைர எதி�0திராவி3�, தமிழக� ேமாாிய��& அ3ைம� 
ப*3#�&�. தமிழக0தி� பைட வEைமைய9� இய%ைக அைம�ைப9� 
பிறவ%ைற9� அறியாத வடநா*3ன� ஆதE�, ேமாாிய�, ;?வநா*ைட 'தE5 
ெவ�
, ேசரநா4 ெச�
, பிற& வா*டா
 ெச�
, பி�ன�) ேசாணா4 அைட<; 
திதியனிட� ேதா5வி9%
� பல இட�களி5 வழி ெதாியா; திாி<; மீ 4� 
ேசாணா4 ��& 'றிய3�க�ப*டன�. 
 
இ�பைடெய4�� ேமாாிய��& ெவ%றிைய0 தராைமயா7�, தமிழக� த�னா*சி 
ெப%ேற அேசாக� கால0;� விள�கினைமயா7�, இள6ேச*ெச�னியா5 
ேமாாிய� ேதா%க3�க�ப*டன� எ�>� �லவ� F%
க� உ ைம எ�ேற 
�ல�ப4கி�றன. இ�பைடெய4��) ெச,தியி5 ேசர�, பா 3ய� ெபய�க� 
காண�படவி5ைல. ஆனா5 கி.'. 2ஆ� 2%றா 3னனான காரேவல� காரேவல� காரேவல� காரேவல� தன�& 
'� 113 ஆ 4களாக இ#<; வ<த தமிழரச� J�டைம'ைபதமிழரச� J�டைம'ைபதமிழரச� J�டைம'ைபதமிழரச� J�டைம'ைப அழி0ததாக� Fறி� 
ெகா�கிறா�. இதைன ேநா�க, ேமாாிய� பைடெய4���&� பி� தமிழரச� 
ஒ�
ப*4 வடவைர எதி�0தன� எ�ப; ெதாிகிற;. 
 
பி
கால ஆாிய�பி
கால ஆாிய�பி
கால ஆாிய�பி
கால ஆாிய�, , , , ேகாச�ேகாச�ேகாச�ேகாச�, , , , வ�க�வ�க�வ�க�வ�க�    
 
ேகாச�, வ4க�, ேமாாிய� ச�ப<த�ப*ட ெச,9*கைள ஒ#�& F*3 
ந57ண�)சிேயா4 DUகி ஆரா,பவ� ஒ#வா
 ேம%Fற� ெப%ற '3@�ேக 
வ#த5 F4�. இ�பைடெய4�பி5 ெதாட�ப%ற பி%கால ஆாிய�, ேகாச�, வ4க� 
எ�
 தமி8�பா�களி5 &றி�க� ெப%றவ� ேவ
. கி.'.232-இ5 அேசாக� இற�ப, 
அவ>�&� பி� வ<த சாதவாகன� (வ4க�) த�மா*சி ெப%
 வடேவ�கட� 'த5 
க�ைகயா
 வைர ேபரரைச நி
0தி ஆள0 ெதாட�கின�. அ�ெபாA; தமிழக0தி� 
வட எ5ைலயி5 வ4க� பா;காவ%பைட இ#<த;. ேமாாிய� கால0;� ேகாச� 
மரபின� எ5ைல��ற0தி5 நிைல0தனராத5 ேவ 4�. அ�ஙன� நிைலெப%ற 
அ�ேகாச�, வ4க�, க�ைக) சமெவளியினி�
� வ4க நா*35 த�கிய ஆாிய� 
ஆகிய இவ�க�, பி%கால0ேத மைலயமா�, ஆாிய� பைட கட<த ெந46ெசழிய� 
'தEேயாரா5 தா�க�ப*3#�க ேவ 4�. எ�ைன? இ)ெசழிய� கால� 
சில�பதிகார கால�. கி.பி. 150 -200[25] ேமாாிய� பைடெய4�பி� கால� கி.'. 298 - 
கி.'. 272; அஃதாவ; அேசாக� த<ைதயான பி<;சார� கால� ஆ&�.[26] எனேவ 
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ஏற0தாழ 400 ஆ 4க*& '%ப*டவ#� பி%ப*டவ#� ஆகிய ேகாச�, வ4க� 
எ�பவ� ேவ
 ேவறானவ�. இ�க#0திைன டா�ட� கி#-ணசாமி ஐய�கா� 
அவ�க?� ஆதாி0த5 கா க.[27] 
------ 
 
[15]. &
<ெதாைக 73.   [16]. அக�, 375. 
[17]. �ற�, 169.    [18]. அக�, 90, 216. 
[19]. �ற� 261, 281    [20]. அக� 196, 262. 
[21]. அக� 69, 251, 281, �ற�, 175. [22]. K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’, Vol. 1.p. 28. 
[23]. அக� 205, 378.   [24]. அக� 375, �ற� 378. 
[25]. K.G. ‘Sesha Iyers’ ‘Cheras of the Sangam Period’, pp. 121, 122. 
[26]. Vide the author's article in ‘Sentamil Selvi’, vol. 16 pp. 117-199. 
[27]. Vide his ‘Beginnings of S.I. History’, pp.98,99. 
------------ 
 

1.6. 1.6. 1.6. 1.6. கிகிகிகி....����. . . . இர,டா� $
றா,�- ேசாழ�இர,டா� $
றா,�- ேசாழ�இர,டா� $
றா,�- ேசாழ�இர,டா� $
றா,�- ேசாழ�    
1. 1. 1. 1. மகைன �ைற ெசKத ம�னவ�மகைன �ைற ெசKத ம�னவ�மகைன �ைற ெசKத ம�னவ�மகைன �ைற ெசKத ம�னவ�    

 
வரலா வரலா வரலா வரலா     
 
இவ� தி#வாZாி5 இ#<; ேசாணா*ைட ஆ 4 வ<தவ�. இவ� சிற<த 
சிவப�த�. இவ>�& Sதிவிட�க� எ�ற ெபய�ெகா ட ஒ�ப%ற ைம<த� 
ஒ#வேன இ#<தா�. அவ� ஒ# நா� ேகாவி7�&0 ேதZ�<; ெச�ற ெபாA; 
ப:�க�
 ஒ�
 தி^ெரன� பா,<ேதா30 ேத��காE5 அக�ப*4 இற<த;. 
இதைன அறி<த தா,�ப: ஆரா,)சி மணிைய0 த� ெகா��களா5 அைச0; 
அரச��&0 த� &ைறைய அறிவி0த;. நிக8<தைத அறி<த ேசாழ ம�ன�, த� 
ைம<தைன� க�
 இற<த இட0தி5 கிட0தி0 தா� ேதZ�<; ெச�றா�. பிற& 
இைறவ� அ#ளா5 க�
� ைம<த>� பிைழ0ததாக� ெபாிய �ராண� 
�க5கிற;.[1] 
 
இல#ைக வரலா இல#ைக வரலா இல#ைக வரலா இல#ைக வரலா     
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இல�ைக வரலா
 F
� மகாவ�ச� பி�வ#� :ைவதர0த�க ெச,திைய) 
ெச��கிற;:- 
 
“கி.'. இர டா� 2%றா 3� இைட� ப&தியி5 உய�&3� பிற<த ேசாணா*டா� 
ஒ#வ� ஈழ0தி%& வ<தா�. அ�ெபாA; இல�ைக அரசனாக இ#<தவ� ‘அேசல�’ 
எ�பவ�. வ<த ேசாணா*டா� பைடெயா4 வ<தா� ஆதE� எளிதி5 ஈழ0தரசைன 
ெவ�
, 45 ஆ 4க� ஈழ நா*ைட ஆ டா�: அவ� ெபய� ஏழார�ஏழார�ஏழார�ஏழார�'[2] எ�ப;. 
அMவரச� பைகவ��&� ந ப��&� ஒ# ப30தாகேவ நீதி வழ�கினா�. த� மக� 
ேத� ஊ�<; ெச�
 அறியா; ப:�க�ைற� ெகா�றதாக அ0தனி மகைன� கிட0தி, 
அவ�மீ; தாேன ேத� ஊ�<; ெகா�ற உ0தம�. அ�ேபரரச� ெபள0த 
சமய0தின� அ5ல�; ஆயி>�, ெபள0த0 ;றவிகளிட� ேபர�� கா*3 வ<தா�. 
அவன; அரசா*சி &3க*& உக<ததாகேவ இ#<த;. அவ� ஆ ட ப&தி 
இல�ைகயி� வடப&திேய ஆ&�. பி�ன� இல�ைக அரசனான 04தகாமனி04தகாமனி04தகாமனி04தகாமனி 
எ�பவ� ஏழாரைன� - ேபாாி5 ெவ�
 தமி8 அரைச0 ெதாைல0தா�; ஏழாரைன0 
;ர0தி) ெச�
 அDராத�ர0தி5 எதி�0தா�. அ�& நட<த ேபாாி5 ஏழார� 
இற<தா�. தமிழ� சமய� ெகா�ைகக� இல�ைகயி% பரவாமE#�க@� Vய 
ெபள0தமத0ைத� கா�க@ேம ;0தகாமனி ஏழாரைன எதி�0; ெவ%றி ெப%றா�. 
இ�ஙன� ெவ%றி ெப%ற இல�ைக இைறவ� ஏழார>�&ாிய இ
தி� கட�கைள) 
ெச,; '30தா�; அவ� இற<த இட0தி5 நிைன@�&றி எA�பி, வழிபா4 
நைடெபற) ெச,தா�. பி�வ<த ஈழ0தரச#� அ<த இட0ைத அைட<த 
ெபாAெத5லா� இைச ஒEைய நி
0தி அைமதியாக வழிப*4) ெச5ல5 
மரபா&�.[3] 
---------- 
[1] இஃ; இ�ப3ேய க5ெவ*37� காண�ப4கிற;;- Vide. I.I. Vol 5, No.436. 
[2]. ஏழார� ஏ8 + ஆர� ஏAமாைலகைள அணி<தவ� என�ெபா#� படலா�, 
‘'�'3) ேசாழ�’ எ�றா%ேபா5 ஏA அரசைர ெவ�றைம�& அைடயாளமாக ஏA 
மாைலகைள அணி<தனேனா? அ5ல; வ�?வ� வரலா%றி5 இைண�� ட 
‘ஏேலல�’ எ�ற ெபய� இ��ன� பாE ெமாழியி5 திாி� டேதா? 
[3]. Geiger's Mahavamsa, Chap. 21-25. 
 
ேசாழ� ெபய� யா0ேசாழ� ெபய� யா0ேசாழ� ெபய� யா0ேசாழ� ெபய� யா0????    
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ெசய%காிய இ)ெசயைல) ெச,த ேசாழ� ெபயைர, இ)ெசயைல� பாரா*3� F
� 
சில�பதிகார�, மணிேமகைல, ஆகிய பைழய 25க� Fறா; வி*டன. கி.பி. 11, 12 - 
ஆ� 2%றா 4களி5 வா8<த சய�ெகா டா�, ஒ*ட�F0த�, ேச�கிழா� ஆகிய 
�லவ�க� இவைன ‘மD’ நீதி) ேசாழ� எ�ேற Fறி� ேபா<தன�. ‘‘‘‘ம9ம9ம9ம9’’’’ மDநீதி, 
மD25 எ�>� ெபய�க� ச�க 25களி% காUமாறி5ைல. பி%கால0; 
நிக 4களி%றா� இ�ெபய�க� காண�ப4கி�றன. ெசMவிய ேகாேலா)சிய ந� 
ேசாழ� ‘ம> நீதி) ேசாழ�, ‘ம>’ என இவன; ெசய5 ேநா�கி� பி%கால0தா� 
இ*ட ெபயைரேய சய�ெகா டா� 'தEய �லவ� வழ�கினராத5 ேவ 4�.[4] 
இ)ேசாழைன, ‘அ#� ெபற% )த%வைன ஆழியி� மD4ேதா�)த%வைன ஆழியி� மD4ேதா�)த%வைன ஆழியி� மD4ேதா�)த%வைன ஆழியி� மD4ேதா�’’’’[4] என) 
சில�பதிகார'�, ‘‘‘‘மகைன �ைறெசKத ம�னவ�மகைன �ைறெசKத ம�னவ�மகைன �ைறெசKத ம�னவ�மகைன �ைறெசKத ம�னவ�’’’’ என மணிேமகைல9� 
&றி�கி�றனேவ அ�றி� ெபயரா5 &றி�கவி5ைல எ�ப; கவனி�க0 த�க;. 
இவ%றா5 இMவரச� ெபய� இ�ன; எ�ப; சில�பதிகார கால0தி7� 
ெதாியவி5ைல எ�ப; ெதாிகிறத�ேறா? ேம7�, ச�க 25கைள� ெகா 4 
இவைன� ப%றிய ேவ
 ெச,திக� அறிய� Fடவி5ைல. 
 
வரலா
  ஒ')வரலா
  ஒ')வரலா
  ஒ')வரலா
  ஒ')ைமைமைமைம    
 
சில�பதிகார� 'தEய 25க� ேசாழ� மகைன 'ைற ெச,த ஒ�ைறேய 
&றி�கி�றன. ஆயி�, ெபாிய �ராண� ஒ�ேற இவ>ைடய சிவ�ப%
 'தEய 
ந5Eய5�கைள விாிவாக� &றி�கி�ற;. இMவிய5�களைன0;� மகாவ�ச� 
&றி�&� தமி8 அரசனிட� கா கி�றன. ெபய� ஒ�ேற ேவ
ப4கிற;. ‘ஏழரச�’ 
எ�ப; சிற��� ெபயராக இ#�கலா�, அ5ல; கி.பி. 6-ஆ� 2%றா 35 
எAத�ப*ட மகாவ�ச� சய�ெகா டா�, F0த�, ேச�கிழா� ஆகிேயாைர� ேபால� 
ெபயைர0 தவறாக@� &றி0தி#0த5 F3யேத. ஆதE�, ெபய� ெகா 4 மய�க 
ேவ 4வதி5ைல. மகைன 'ைற ெச,த நிக8)சி எ�& நட<தெத�
 
சில�பதிகார'� மணிேமகைல9� Fறவி5ைல. ேச�கிழா� ஒ#வேர அ)ெசய5 
தி#வாZாி5 நட<ததாக� Fறி9�ளா�.[5] மகைன 'ைற ெச,த நிக8)சிைய� 
&றி�&� க5 ேத� தி#வாZாி5 ேகாவி7�& அ ைமயி5 இ#�கி�ற;. இ)ேசாழ�, 
மகைன 'ைற ெச,த பிற&, இல�ைகைய� ைக�ப%றி 'ைற வAவா; 
ஆ 3#�கலா�. 
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இல#ைக' பைடெய�') நட�தி.�!மாஇல#ைக' பைடெய�') நட�தி.�!மாஇல#ைக' பைடெய�') நட�தி.�!மாஇல#ைக' பைடெய�') நட�தி.�!மா????    
 
‘கி.'. இர டா� 2%றா 3� இைட� ப&தியி5 தமி8 அரச� ஒ#வ� 
இல�ைகைய ெவ�
 45 ஆ 4க� ஆ*சி �ாி<தா� எ�
 இல�ைக வரலாேற 
F
த5 ெம,யாக0தாேன இ#0த5 ேவ 4�? ஆயி�, அ�பழ�கால0தி5, 
கட5Q8 இல�ைகைய� ைக�ப%ற0 த�க க�ப% பைட ேசாழாிட� இ#<ததா? 
அத%&) சா�
 டா? 
 
கி.'. 6 அ5ல; 7-ஆ� 2%றா 4 'தேல ேசாழ� 'தEய தமிழரச� 
ேமனா4க?ட� கட5 வாணிக� நட0தின� எ�ப; அைனவ#� ஒ���ெகா ட 
உ ைமயா&�. ேமனா4க?ட� கட5 வாணிக� நட0தி� ெகா 3#<த 
நா*டாாிட� கட%பைட இ#<ேத தீர ேவ 4� எ�ப; Fறாேத அைம9�. 
இ�
�ள ஆ�கிேலய�, ஜ�பானிய�, அெமாி�க� 'தEேயா� கட5 
வாணிக0தி%காகவ�ேறா, க�ப%பைட ைவ0;�ளன�. இஃத�றி, அ�பழ� 
கால0ேத கட5 கட<; நா4 பி30த5 ேவ 4� எ�ற ேவ*ைக9� ேசாழ ம�னாிட� 
இ#<த;. நா� 'த% காிகால� கால� ஏற0தாழ� கி.'. 120 'த5 கி.'. 90 என� 
ெகா ேடா� அ�ேறா? அ�'த% காிகாலைன� பாடவ<த ெவ,ணி� !ய4தியா�ெவ,ணி� !ய4தியா�ெவ,ணி� !ய4தியா�ெவ,ணி� !ய4தியா� 
எ�ற ெப பா% �லவ�, 
 
“நீ� நிைற<த ெபாிய கடE5 மர�கல0ைத ஓ*3� ேபா� ெச,வத%&� கா%றி�றி 
நாவா, ஒடவி5ைல. அதனா5 கா%
� கட@ைள அைழ0; ஏவ5 ெகா ட (கா%
 
Sச) ெச,; மர�கல� ெச70தி) ெச�
 ெவ5ல வி#�பிய நா*ைட ெவ�ற) வ6ய வ6ய வ6ய வ6ய 
அரச� மரபி% வ�தவேனஅரச� மரபி% வ�தவேனஅரச� மரபி% வ�தவேனஅரச� மரபி% வ�தவேன!” எ�
 ஒ# ெச,9ளி% பா39�ளா�. இதனா5 ஏற0தாழ� 
கி.'. இர டா� 2%றா 3� ஈ%
� ப&தியி5 இ#<த 'த% காிகால>�& 
'%ப*ட ேசாழ ம�ன#� ஒ#வ� (பா*டனாக அ5ல; '%பா*டனாக இ#�கலா�) 
கட% கட�0 நா� ெவ�றைமகட% கட�0 நா� ெவ�றைமகட% கட�0 நா� ெவ�றைமகட% கட�0 நா� ெவ�றைம[6] அறிய�ப4கிற;. 
----------  
[4]. 4.0 4.1 N.M.V. Nattar’s ‘Cholas’, pp.14-15. 
[5]. வி�ரம ேசாழ� கால0;� க5ெவ*4� F
கிற; S.I.I. Vol. No.436. 
[6]. �ற� 66. 
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அ�நா� எ0அ�நா� எ0அ�நா� எ0அ�நா� எ0????    
 
சிற�பாக0 தமிழக0ைத அ40; இ#�ப; இல�ைக0 தீேவயா&�. பிற ெந4< 
ெதாைலவி5 இ#�பன. அைவ கி.பி. 11-ஆ� 2%றா 3னனான இராேஜ<திர 
ேசாழனா5 ெவ5ல�ப*டைவ; அத%&'� எ0தமிழரச#� ெச�
 ெவ�றதாக 
வரலா
 ெபறாதைவ. கி.'.2-ஆ� 2%றா 4 'த5 ப�'ைற ெவ5ல� ெப%
� 
ஆள�ெப%
� வ<த; இல�ைக ஒ�ேற எ�ப; வரலா
 அறி<த உ ைம. ஆதE� 
�திய சா�
க� கிைட�&� வைர, ேமேல &றி�பிட�ெப%ற பைடெய4�� இல�ைக 
ேம%ேற என� ேகாடE5 தவறி5ைல. அ�கனமாயி�, அத� கால� யா0கால� யா0கால� யா0கால� யா0?[7] 
 
‘ேசாழ� இல�ைகமீ; பைடெய40த 'த%காலேம கி.'. 2ஆ� 2%றா 3� 
இைட�ப&தி’ எ�
 மகாவ�சேம Fறலா5, அ;ேவ, ேம%&றி0த பைடெய4�� 
நிக8<த கால� என� ேகாட5 ெபா#0தமா&�, அஃதாயி�, ஏற0தாழ� கி.'. 160-
கி.'. 140 என� Fறலா�. அ�கால� 'த% காிகால>ைடய த<ைத அ5ல; பா*ட� 
இ#<த காலமா&�.[8] இ; ேம7� ஆரா,த%&ாிய;. 
-----  
[7] இ<த இர டா� 2%றா 35 வா8<த காரேவல� எ�ற கE�க அரச�, தன�& 
'� 113 ஆ 4களாக இ#<த தமிழரசர; F*4 எதி���0 தி*ட0ைத) சிதற 
வ30ததாக� Fறி� ெகா�கிறா�. ஆயி� அவ� கால) ேசாழ� இ�னவ� எ�
 
Fற� Fடவி5ைல. 
[8]. 'த% காிகாலன; உ0ேதச கால� கி.'. 120- கி.'. 90 என� ெகா�ளி�, அவ� 
த<ைதயி� கால� கி.'. 150 - கி.'. 120 ஆ&�; பா*ட� ஆ*சி கி.'. 180-150 ஆ&�. 
கி.'. இர டா� 2%றா 3� இைடயி5 பைடெய4�� நிக8<த;’ என மகாவ�ச� 
Fறலா5, அ<த இைட�ப*ட கால� கி.'. 160 கி.'. 140 என�ேகாட5 
ெபா#0தமா&�. அஃதாயி�, த<ைதையவிட�பா*டேன பைடெய40தவ� என� 
ேகாட5 ந5ல;. எ�ைன? ‘த<ைத’ எனி�, இMவள@ அ ைமயி5 இ#<தவைன� 
�லவ� ெதளிவாக� &றி0தி#�பா� ஆதE� எ�க. 
------   
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2. 2. 2. 2. �த
 காிகால� �த
 காிகால� �த
 காிகால� �த
 காிகால� ((((கிகிகிகி....����. . . . 120 120 120 120 ----    கிகிகிகி....����. . . . 90)90)90)90)    
 
ெச�னி ெச�னி ெச�னி ெச�னி ----    கி�ளி மரபின�கி�ளி மரபின�கி�ளி மரபின�கி�ளி மரபின�    
 
'த% காிகால� ‘‘‘‘ெச�னிெச�னிெச�னிெச�னி’’’’ மரைப) ேச�<தவ�,[9] ெச�னி மரபின� அA<;ைர0 
தைலநகராக� ெகா 4 ேசாழ நா*3� ஒ# ப&திைய ஆ டவ�. "கி�ளி" மரபின� 
உைற_ைர0 தைலநகராக� ெகா 4 ேசாணா*3� ம%ெறா# ப&திைய ஆ டன�. 
 
ேகாநகர#க�ேகாநகர#க�ேகாநகர#க�ேகாநகர#க�    
 
'த%காிகால� அ2�0ைரஅ2�0ைரஅ2�0ைரஅ2�0ைர0 தைலநகராக� ெகா 3#<தா�, பிற& !டவாயிைல!டவாயிைல!டவாயிைல!டவாயிைல9� 
த� ேகாநகரமாக� ெகா டா�. 
 
ேபா�க�ேபா�க�ேபா�க�ேபா�க�    
 
இ�காிகால� பதிேனா# ேவளிைர9� அவ#ட� வ<; மைல<த ேவ<தைர9� (ேசர 
பா 3ய�?) ெவ,ணி வாயி%ெவ,ணி வாயி%ெவ,ணி வாயி%ெவ,ணி வாயி% எ�ற இட0தி% ெபா#; ெவ�றா�.[10] இ)ேசாழ� 
பிறிெதா# ச<த��ப0தி5 வாைக' பற�தைலவாைக' பற�தைலவாைக' பற�தைலவாைக' பற�தைல எ�ற இட0தி5 அரச� ஒ�பதி�மைர� 
ேபாாி5 �ற�கா*3 ஒட) ெச,தா�.[11] இவ>ைடய தாைன0 தைலவ� திதிய� திதிய� திதிய� திதிய� 
எ�பவ�. அவனிட� ப ப*ட ேபா�0 ெதாழிE5 வ5ல ேகாச� எ�>� வடநா*4 
Sர� இ#<; வ<தன�. அவ�க� எ�காரண� ப%றிேயா ‘அ�னிதிமிE’ எ�ற 
ெப ணி� த<ைதயி>ைடய க கைள� பறி0; வி*டன�. அவ� ;யர� 
மி&<தவளா,0 திதியனிட� ெச�
 'ைறயி*டா�. அ�கன� அவ� 'ைறயி*ட 
இட� அA<;ாரா&�.[12] இ�காிகால� யா; காரண� ப%றிேயா, ேசர அரசனான 
ெப.?ேசரலாத� ெப.?ேசரலாத� ெப.?ேசரலாத� ெப.?ேசரலாத� எ�பா>ட� ெவ,ணி'பற�தைலெவ,ணி'பற�தைலெவ,ணி'பற�தைலெவ,ணி'பற�தைல யி% ேபா� ெச,தா�. ேபாாி5 
காிகால� வி*ட அ�� ேசரலாதன; மா�ைப0 ;ைள0; ஊ4#வி ';கினி�
� 
ெவளி�ப*ட;. அ�';கி% ப*ட � ைண� �ற� � ணா&� எ�
 நாணி) ேசர� 
த� ைகயி% பி30த வா?ட� வட�கி#<;. ப*3னி கிட<; உயி� வி*டன�. 
இதனா5, அ%ைற நாளி5 ';கி% � பட5 ேதா5வியாக� க#த� ப*டெத�பைத 
அறிலா�. வட�கி#<த ெப#6ேசரலாதைன� கழாகழாகழாகழா4 தைலயா�4 தைலயா�4 தைலயா�4 தைலயா�[13] எ�ற �லவ� 
பா30 த� ;யர0ைத அழ&ற விள�கி9�ளா�. [14] ெவ�ற 'த% காிகாலைன 
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ெவ,ணி� !ய4தியா�ெவ,ணி� !ய4தியா�ெவ,ணி� !ய4தியா�ெவ,ணி� !ய4தியா�[15] எ�>� ந5Eைச� �லைம ெம5Eயலா� பாரா*3� 
பா39�ளா�.[16] 
 
“நீ� நிைற<த ெப#�கடE5 மர�கல0ைத ஒ*3� ேபா� ெச,வத%&� கா%றி�றி 
நாவா, ஒடவி5ைல. அதனா5 வளி)ெச5வைன (கா%
� கட@ைள) அைழ0; ஏவ5 
ெகா 4 (கா%
 Sச) ெச,;) மர�கல� ெச70தி� &றி0த நா*ைட ெவ�ற வEய 
அரச� (இவ� யாவ� எ�ப; ெதாியவி5ைல) மரபி5 வ<தவேன, மத� ெபா#<திய 
யாைனைய9ைடய காிகா5 வளவேன ேம%ெச�
 ேபாைர எதி� நி�
 ெகா�ற 
நின; வEேதா%ற ெவ�றவேன, தைழ0தைல� ெகா ட �; வ#வாைய9ைடய 
‘ெவ ணி’ எ�>� ஊ��ற0;� ேபா��கள0தி� க  மி�க �கைழ உலக0;� 
ெபா#<தி� �ற�� ணி%& நாணி வட�கி#<த ெப#6 ேசரலாத� அMவா
 
இ#0தலா5 நி�னி>� ந5ல� அ5ல�.” 
---------- 
[9]. அக�. 246   [10]. அக� 
[11]. அக� 125   [12]. அக� 196 
[13] கழா0தைல - ஒ� ஊ�  [14]. �ற� 65 
[15]. �ற� 66. 
[16]. ெவ ணி - ேகாவி5ெவ ணி எ�ற ஊ�; அM[ாி5 இ#<த ேவ*ேகாவ� 
மரபி5 வ<த �லைம மி�க அ�ைமயா� இவ�. 
-------------- 
 

1.7. 1.7. 1.7. 1.7. கிகிகிகி....����. . . . �த% $
றா,�- ேசாழ��த% $
றா,�- ேசாழ��த% $
றா,�- ேசாழ��த% $
றா,�- ேசாழ�    
இர,டா� காிகால�இர,டா� காிகால�இர,டா� காிகால�இர,டா� காிகால�    

 
���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
இவ� தி.மாவளவ�தி.மாவளவ�தி.மாவளவ�தி.மாவளவ�, , , , காிகா
 ெப.வள4தா�காிகா
 ெப.வள4தா�காிகா
 ெப.வள4தா�காிகா
 ெப.வள4தா� 'தEய பல ெபய�கைள� ெப%றா�. 
இவன; வரலா%ைற விாிவாக அறிவத%&) சில�பதிகார�, ெபா#ந� ஆ%
�பைட, 
ப*3ன�பாைல, எ*40 ெதாைக9� உ�ள சில பாட5க�, கE�க0;�பரணி, 
ெபாிய �ராண� ஆகிய அைன0;� ;ைண ெச,கி�றன - ேரனா 4 ேசாழ� 'த5 
கி.பி.14-ஆ� 2%றா 4 வைர ெபா0த�பி, ெந5\�, சி0;ா� 'தEயவ%ைற 
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ஆ 4 வ<த ெத7�க) ேசாழ#� த�ைம� காிகால� மரபின�காிகால� மரபின�காிகால� மரபின�காிகால� மரபின� என� க5ெவ*4களி% 
Fறி� ெகா 4 மகி8<தன�. எனி�, இவன; ெப#ைமைய எ�ென�ப;! க�னட 
நா*37� சி%றரச� பல� த�ைம� காிகால� மரபின� என� Fறி� ெகா டன� 
எ�ப; க5ெவ*4களா5 அறிய� கிட�&� அ#6ெச,தியா&�. பி%கால) 
ேசாழராகிய விசயாலய� மரபின#� த� ெச��� ப*டய�களி7� க5ெவ*4களி7� 
இவைன� &றி0; மகி8<தன�. எனி�, இவ� Sர) ெசய5க?� ேசாழ� ேபரரைச 
நிைல நா*3ய இவன; ெப#< திறைம9� தமிழக0தி5 மறவா; 
ேபா%ற�ப*டைம9� அMவ� கால��லவ� த0த� 25களி5 அவ%ைற� &றி0; 
வ<தைம9ேம காரணமா&�. இனி, இ�ெப#மக� வரலா%ைற 'ைற�ப3 
கா ேபா�. 
 
இளைம3� அர��இளைம3� அர��இளைம3� அர��இளைம3� அர��    
 
இவ� இள? ேச�ெச�னிஇள? ேச�ெச�னிஇள? ேச�ெச�னிஇள? ேச�ெச�னி, எ�பவ� மக�. ‘இள6ேச* ெச�னி’ எ�ற ெபயராேன, 
இவ� த<ைத '3 �ைன<; அரசா டவ� அ5ல�, அரச>�& இைளயவ�; அர: 
ெபறாேத கால� கழி0தவ�[1] எ�ப; ெபற�ப4கிற;. இவ� அ240ா� ேவ�அ240ா� ேவ�அ240ா� ேவ�அ240ா� ேவ� 
மகைள மன<தவ�. அ�ெப#மா*3 ந5ேலாைரயி5 காிகாலைன� ெப%றா�. 
காிகால�[2] வள�பிைற ேபால வள�<; பல கைலக?� பயி�
 ஒ�ப%ற 
இள6சி�க மாக விள�கினா�. அ�ெபாA; உைற_ைர ஆ ட இவ� ெபாிய 
த<ைத இற<தன�; த<ைத9� இற<தன�. இற<த அரச� ைம<த� ப*ட� ெபற 
'ைன<தனேன, அ�றி யா; நட<தேதா ெதாியவி5ைல; நா*3% &ழ�ப� 
உ டாயி%
. காிகால� உைற_ாினி�
� ெவளி�ப*4� பல இட�களி5 
அைல<; திாிவானாயின�. நா*35 இ#<த ந5லறிஞ� ப ைட�கால வழ�க� 
ேபால� கAமல0;[3] இ#<த யாைனைய� க*டவி80;வி*4 அர:�& 
உாியவைன� ெகா 4 வ#மா
 ஏவினா�. அ<த யாைன பல இட�களி5 அைல<; 
திாி<;, க#[ாி5 இ#<த காிகாலைன0 த�மீ; எ40;� ெகா 4 உைற_ைர 
அைட<த;. அ; க ட ெப#ம�க� ம*ட%ற மகி8)சி அைட<தவரா,� 
காிகாலைன) ேசாழ அரச� ஆ�கின�. 
 
பி�ன� யா; நட<தெத�ப; விள�கவி5ைல. தாய0தா� இவ� மீ; அA�கா
%
 
இவைன� பி30; சிைற� Fட0தி5 அைட0தன�;[4] அத%&�ேளேய இவைன� 
ெகா�
விட0 ;ணி<த அவ� சிைற� Fட0தி%& எாி_*3ன�. ெப#Sரனாகிய 
காிகால� எMவாேறா த�பி ெவளி�ேபா<தா�. த� தா, மாமனான இ.�பிட�4 இ.�பிட�4 இ.�பிட�4 இ.�பிட�4 
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தைலயா�தைலயா�தைலயா�தைலயா� எ�ற ந5Eைச� �லவ� ;ைண�ெப%
, மதி%�ற0ைத� காவ5 ெச,; 
வ<த வா*பைடஞைர� �ற�க 4, தாய0தாைர ஒழி0;, அர:ாிைமைய� ைக� 
ெகா 4 அாியைண அம�<தா�.[5] 
 
இவ� எாி<; ெகா 3#<த சிைற�Fட0திE#<; ெவளி�ப*ட ேபா; இவ� கா5 
காி<; வி*டதா5 ‘காிகால�’ என� ெபய� ெப%றா� எ�
 சில பழ� பாட5க� 
பக�கி�றன. இ�ஙனமாயி�, ‘'த% காிகால�’ எ�பா� ெகா ட ெபய#�& எ�ன 
காரண� F
வ;?[6] 
---------- 
[1] இ�ஙன� அர: ெபறா; கால� கழி0தவ� ப5லவ மரபின#� இள�ேகா - 
வி-U ேகாப வ�ம� எ�ப; இ�& நிைன@ F�த%&ாிய;. ஆயி�, ‘அவ� மக� 
'தEேயா� ப5லவ அரசராக விள�கின� எ�ப;� இ�& ேநா�க0 த�க;. 
[2]. Tolkappiyam, Amgam. S. 30. Commentary. 
[3] கAமல� - சீகாழி. அ�& யாைன க*ட�ப*3#<த இட� இ�
� இ#�கிற;. 
[4]. இ�பழ�க�, ��0தி நாயனா� �ராண0தா5 பா 3யநா*37� 
இ#<தெத�பைத உணரலா�. 
[5] ச<திர&�த ேமாாிய� ந<தரா5 சிைறயி5 இட�ெப%றைம இ�&� க#த0த&�. 
[6]. Vide K.N.S. Pillai’s ‘The Chronology of the Early Tamils’, p. 129 and its foot-note. 
-------- 
 
ேபா�-ேபா�-ேபா�-ேபா�-    ெசய%க�ெசய%க�ெசய%க�ெசய%க�    
 
இவ>ைடய ேபா�) ெசய5க� ெபா#ந� ஆ%
� பைடயி7� சில�பதிகார0தி7� 
ந�& விள�க�ப*4�ளன: 
 
(1) இவ� தமி8 நா*ைட0 த� அரசா*சியி% ெகாணர அவாவி) ேசர பா 3ய#ட� 
ேபாாி*டா�. ேபா� ‘ெவ ணி’யி5 நைடெப%ற;. ‘'#க� சீ%ற0; 
உ#ெகA&ாிசி’லான காிகால� அMவி# ேவ<தைர9� ெவ ணி� ேபாாி5 அவிய) 
ெச,தா�. இதைன� ெபா#ந� ஆ%
� பைட பா3ய 'ட0தாம� க ணியா�, 
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“இ#�பன� ேபா<ைத0 ேதா4� க#6சிைன 
அரவா, ேவ�பி� அ�&ைழ0 ெதாிய7� 
ஓ�கி#6 ெச�னி ேம�பட மிைல<த 
இ#ெப# ேவ<த#� ஒ#கள0(;) அவிய 
ெவ ணி0 தா�கிய ெவ#வ# ேநா�றா� 
க ணா� க ணி� காிகா5 வளவ�.”[7] 
 

எ�
 சிற�பி0;�ளா�. 
 
(2) காிகால� ப�றி நா*3%&) ெச�றன�. ப�றி நா4 நாக�ப*3ன0ைத0 
தைலநகராக� ெகா 4 பா 3ய நா*3%& வட�கி5 இ#�ப;. இதி5 எயின� எ�ற 
மரபின� இ#<தன�. அவ#� நாக� ஒ# பிாிவின�. அவ#�?� ஒளிய� எ�>� 
உ*பிாிவினேர அரசா?த%&ாிய� ஆதE� அ<த ஒளி நாகைர� காிகால� ெவ%றி 
ெகா டா�, பிற& ெத�பா 3 நா*ைட அ3�ப40தி ேம%ேக ெச�றா�. 
 
(3) க%கா (பால�கா4), ேவ� நா4 (தி#வா�F�), &*ட� (ெகா)சி), &ட� (ெத� 
மைலயாள�), �ழி (வடமைலயாள�) ஆகிய ப&திகைள� ெகா ட ேசர நா*ைட 
அைட<தா�; அ<நா4கைள ெவ�
 காிகால� த� ேபரரசி% ேச�0;� ெகா டா�. 
 
(4) இைட நில�களி5 வா8<த ெபா0வ�ெபா0வ�ெபா0வ�ெபா0வ� எ�பாைர (இைட நில அரசைர) 
ெவ�றன�; இ#�ேகாேவ� 'தEய ேவளிைர0 தன�& அட�கியவ� ஆ�கின�. 
 
(5) இ�ஙன� தமிழக0ைத அ3�ப40திய காிகால� அ#வா நா*ைட (ெதா ைட 
நா*ைட)� ைக�ப%ற எ ணி வட�ேக ெச�றா�; அ<நா*35 ஓாிட0தினி�றி� 
க டவா
 அைல<; திாி<த &
�பைர அட�கி, அ#வாளைர ெவ�
,[8] 
ெதா ைட நா*4 24 ேகா*ட�களி7� அவ�கைள நிைலெபற) ெச,தா�;[9] 24 
ேகா*ட�களி7� ேவளாள� பலைர� &3ேய%றினா�.[10] 
 
(6) பி�ன�� காிகால� மைலயமானா*ைட அைட<தா�. இ; ெப ைண- 
யா%ற�கைரயி5 உ�ள தி#�ேகாவ\ைர0 தைலநகராக� ெகா ட;. இதைன 
ஆ டவ� மைலயமா�மைலயமா�மைலயமா�மைலயமா�. இவ� ேசாழ� ஆ*சி�& உ*ப*டவ� ஆயினா�.  
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வ�கநா�வ�கநா�வ�கநா�வ�கநா�    
 
(7) ேவ�கட� வைர ெவ%றிெகா ட காிகால�, வட�& ேநா�கி� ெப#6 
ேசைன9ட� �ற�ப*டா�; வ4க� சி%றரச� பலைர ெவ�றா�. 
 
வடநா�வடநா�வடநா�வடநா�    
 
(8) பி�ன�� காிகால� ேநேர இமய� வைர ெச�
 மீ டா�, அ�ெபாA; மகத� 
ெப#நா4 :�க� ஆ*சியிE#<; க வ மரபின� ஆ*சி�& மாறிவி*ட காலமா&�. 
கி.'. 73-இ5 வா:ேதவ க வ� மகதநா*4 அரச� ஆனா�. அவ>�&� பி� 
க வ� �வ� கி.'. 28 வைர ஆ டன�.[11] அத%&� பிறேக மகத� ெப#நா4 
ஆ<திர� ஆ*சி�& உ*ப*ட;. வEய%ற க வ� ஆ ட கால0தி%றா� காிகால� 
வடநா*4) ெசல@ ஏ%ப*டதாத5 ேவ 4�. அ�கால0தி5 ேகாசா�பிைய� 
ேகாநகராக� ெகா ட வ)சிரநா4�, உ)ைசயினிைய0 தைலநகராக ெகா ட அவ<தி 
நா4� த�மா*சி ெப%றி#0த5 ேவ 4�. அதனா% ேபா7�, காிகாலைன வரேவ%
 
மகத நா*4 ம�ன� ப�D ம,டப�ப�D ம,டப�ப�D ம,டப�ப�D ம,டப� ெகா40தா�; வ)சிரநா*4 ேவ<த� ெகா
ற' ெகா
ற' ெகா
ற' ெகா
ற' 
ப�த� ப�த� ப�த� ப�த� அளி0தா�; அவ<தி ேவ<த� ேதாரணவாயி% ேதாரணவாயி% ேதாரணவாயி% ேதாரணவாயி% வழ�கினா� எ�
 
சில�பதிகார� ெச��கிற;.[12] பி� இ# ேவ<த#� ச<திர&�த ேமாாிய� கால'த5 
சி%றரசராகேவ அ3ைம�ப*4 ஹ�ஷ>�&� பி�>� இ#<; வ<தன� எ�
 
வரலா
 F
த5 ேநா�க0த�க;.[13] 
 
ஈழஈழஈழஈழ    நா�நா�நா�நா�    
 
இ�ஙன� இமய� வைர இ
மா<; ெச�
 மீ ட காிகால� இல�ைக நா*3� மீ; 
த� க#0ைத) ெச70தினா�; க�ப% பைட Sரைர அைழ0;� ெகா 4 இல�ைக0 
தீைவ அைட<தா�; அதைன ெவ�
, த� த ட0 தைலவ� ஒ#வைன ஆளவி*4 
மீ டா�;[14] மீ டேபா; ப�னிராயிர� &3கைள) ேசாணா*3%&� 
ெகாண�<தா� எ�
 கE�க0;� பரணி F
கிற;. 
-------  
[7]. ப*3ன�பாைல வாி 274-282.  [8] அக�, 141. 
[9] ப*3ன�பாைல, வாி 275. 
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[10] ெச�க%ப*4 மாவ*ட0தி5 உ�ள ேகா[�, Qணா�ேப4 'தEய இட�களி5 
உ�ள இ�கால 'தEமா�க� த�ைம� காிகா5 வளவனா5 &3ேய%ற�ெப%ற 
ேவளாள� மரபின� என� F
கி�றன�.- Vide. L. Ulaganatha Pillai’s ‘Karikala Chola’ 
p. 34 foot-note. 
[11] V.A. Smith's ‘Early History of India’ pp. 215-216. 
[12]. இ<திரவிழ[ெர40த காைத, வாி; 99-110 
[13]. Ibid. No. I.p. 369. 
[14]. ‘இல�ைக கி.'. 44 'த5 கி.'. 17 வைர�&*ப*ட 15 ஆ 4க� தமிழ� 
வசமி#<த;’ எ�>�, மஹா வ�ச� F%
 இதைன உ
தி�ப40த5 கா க- Vide ‘A 
Short History of Ceylon’ pp. 722-725 by Dr.W. Geiger, in ‘Buddhistic Studies’ ed. by 
R.C. Law. 
 
ேசாழ' ெப.நா�ேசாழ' ெப.நா�ேசாழ' ெப.நா�ேசாழ' ெப.நா�    
 
F4#� அைத) :%றி9�ள ப&தி9� ‘காக<திநா4’ எ�
 க5ெவ*4களி% 
Fற�ப4கி�றன. ‘காக<தி நா4’ ப%றிய &றி�� பழ�கால0ததாக� கி.பி. 2ஆ� 
2%றா 3% ெச,ய�ப*ட மணிேமகைலயி% &றி�பிட�ப*4�ள;. 
அ�ப&திகைள� பி%கால0தி5 ஆ ட ேரனா�4, ெபா0த�பி) ேசாழ�க� த�கைள� 
‘காிகால� மரபின�’ என� க5ெவ*4களி% &றி0;�ளன�. ‘கா6சி நகர0ைத� 
காிகால� �;�பி0தா�; ெதா ைட ம டல0ைத� கா4ெக40; நாடா�கினா�’ 
எ�ெற5லா� கE�க0;�பரணி, ெபாிய �ராண� 'தEய அ#<தமி8 25க� 
அைறகி�றன. இைவ அைன0ைத9� ஒ# ேசர ேநா�கி, ந4நிைலைமயினி�
 
ஆராயி�, காிகால� கால0;) ேசாழ� ெப#நா4 வட ெப ைணயா
 'த5 
க�னி'ைனவைர9� பரவி இ#<த;, எ�னி5 '%றி7� ெபா#0தமா&�. 
 
அரசிய%அரசிய%அரசிய%அரசிய%    
 
ெதாெதாெதாெதா,ைட நா�,ைட நா�,ைட நா�,ைட நா�:::: ெதா ைட நா*ைட9� ேசாழ நா*ைட9� வள�ப40திய ெப#ைம 
ச�ககால0தி5 காிகா% ேசாழ%ேக சா#�. இவ� தா� ெவ�ற ெதா ைட நா*ைட0 
தி#0தினா�. கா4கைள ெவ*3, ம�க� உைறத%ேக%ற சி%
ா�க� ஆ�கினா�; 
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அவ�க� பயிாி4த%ேக%ற விைளநில�க� ஆ�கினா�. ெதா ைட நா*ைட 4 
ேகா*ட�களாக அைம0தா�. அைவயாவன: 1. ஆ��� 2. இள�கா4 3. ஈ�கா4 
4.மணவி5 5. ஊ%
�கா4 6. எயி5 7. க3ைக 8. கE_� 9.கள0;ா� 10. 
&�றவ*டான� 11. ேச0;� 12. ெச�கா4 13. ெச<தி#�ைக 14. ெச��� 15. தாம5 
16. ப4[� 17.ப5&�ற� 18. �ழ5 19. �E_� 20. ைப_� 21.ெவ &�ற� 22, 
ேவ�கட� 23. மண[� 24, ேவ\�.[15] 
 
ெதா ைட ம டல0தி� தைலநகர� கா6சி�ர�, காிகால� அதைன மதிலா5 
வைள�பி0;) சிற�பி0தா� அ�&� பலைர� &3ேய%றினா�;[16] ெதா ைட 
நா*ைட ஆ 4வ#மா
 த� மரபின� ஒ#வைன (இள<திைரய�?) வி*40 த� 
நா4 மீ டா�. 
 
ேசாணா�ேசாணா�ேசாணா�ேசாணா�:::: ேசாழநா4 எ�
� ேசா%
�&� ப6சமி�றி இ#�க) ெச,தவ� 
இMவளவேன. இவ� ‘ெசவிE0தா, எ�ன ஒ��� தீ��ன% க�னி’ யா%
� 
ெப#�கா5 உ டா&� தீைமைய மா%ற உள� ெகா டா�; ஆ%றி� இ#ம#�&� 
கைர அைம�க '3@ ெச,தா�. உடேன காவிாியா
 எ<ெத<த ஊ� வழி) 
ெச5கிறேதா, அM[� அரச��ெக5லா� கைர க*4மா
 தி#'க� ேபா�கினா�; 
அ0;ட� அவரவ� ப�ைக9� அள<; ெகா40தா�. இ�க*டைள�ப3 சி%றரச� 
அைனவ#� இல�ைகயிE#<; ெகா 4 வர�ப*ட ஐ�பதாயிர� ம�க?� 'ய�
 
கைர அைம0தன�. கைர அைம�� ேவைல '3<தபி�, காிகால�, ப%பல 
வா,�கா5கைள9� வ3 மத&கைள9� அைம0;0 த ணிைர அழி@றாம% 
பா;கா0;, ேவளா  வா8�ைகைய விAமியதா�கினா�. இ��திய 'ய%சியா5 
ேசாணா4 ெபா� ெகாழி�&� நாடாயி%
. நா4 வள� ெபற) ‘ேசாழ வளநா4 
ேசா
ைட0;’ என��லவ� பாரா*டலாயின�. அ�
 'த5 காிகால� ‘காிகா% 
ெப#வள0தா�’ என�ப*டா�. காவிாியா
 ‘‘‘‘ெபா�னிெபா�னிெபா�னிெபா�னி’’’’ என� ெபய� ெப%ற;. 
ெபா�னிநா*ைடஆ டைமயா5, ேசாழ#� அ;'த5    ‘‘‘‘வளவ�வளவ�வளவ�வளவ�’ ’ ’ ’ என�ப*டன�. 
ேசாணா*3� சிற�ைப� ெபா#ந� ஆ%
� பைட9� க 4 மகி8க! [17] 
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இவ� காவிாியா%ைற ஒA�&ப40தியத�றி� பல &ள�கைள� �தியனவாக 
எ4�பி0தா�; ேகாவி5கைள� க*3னா�; ேகா*ைட ெகா0தள�கைள ஆ�கா�& 
அைம0தா� எ�
 ப*3ன�பாைல பக�கி�ற;.[18] 
 
அைமதி3ைடய வா5�ைகஅைமதி3ைடய வா5�ைகஅைமதி3ைடய வா5�ைகஅைமதி3ைடய வா5�ைக:::: இவன; தைலநகரமான ���காாி5 கட%கைர ஓர� 
வாணிப0தி� ெபா#*4) ேசானக�ேசானக�ேசானக�ேசானக�, , , , சீன�சீன�சீன�சீன�, , , , சாவக�சாவக�சாவக�சாவக� 'தEய பல நா*டா#� 
வி4திகைள அைம0;� ெகா 4 வா8<தன�; அவ�க?ட� உ�நா*4 ம�க?� 
கல<; உறவா3ன�; இ# திற0தா#� மனெமா0; வா8�ைக நட0தின�. ெபள0த, 
சமண, ைவதிக சமய ம�க?� ப ைட0 தமிழேரா4 அைமதி9ைடய வா8�ைகைய 
வா8<; வ<தன�. இத%ெக�ன காரண�? காிகாலன; ெச�ேகா% சிற��ைடய 
அரசியேல அ�ேறா?[19] 
 
�ைற வழ#க%�ைற வழ#க%�ைற வழ#க%�ைற வழ#க%:::: காிகாலனிட� ஒ#கா5 'தியவ� இ#வ� 'ைற ேவ 3 வ<தனரா�. 
அவ� இவன; இளைம0 ேதா%ற0ைத� க 4 ஐ9%றனரா�. அஃ;ண�<த இவ� 
'தியவ� ேவட�ெகா 4 வழ�ைக� ேக*4 ேநாிய தீ���� Fறினனா�. 
அ�'தியவ� மன�களி��%றன�. உடேன அவ� த� ெபா, ேவட0ைத அவ� '� 
நீ�க, அவ�க� இவன; ேபரா%றைல� க 4 விய<தன�, அேத சமய� இவன; 
திறைமைய ஐ9%றைம�& நாணினரா�. இ)ெச,தி பழெமாழி, 'தEய 25களி5 
&றி�க� ெப%
�ள;. 
 
கட% வாணிக�கட% வாணிக�கட% வாணிக�கட% வாணிக�:::: இ�ம�ன� கால0தி5 கட5 வாணிக� சிற��ற நட<; 
வ<தெத�னலா�. ���கா�� ப*3ன0ைத வள�ப40திய ெப#ைம இவைன) 
சா�<தேத ஆ&�. அ<நகாி5 பலபாைட ம�க� கட5 வாணிக0தி� ெபா#*40 
த�கியி#<தன� எ�பைத ேநா�க� கட5 வாணிக�, உய�<த 'ைறயி5 
நைடெப%றைத ந�&ணரலா�. �கா� நக� காவிாி கடெலா4 கல�&� இட0தி5 
அைம<த;. காவிாியி� இ#ம#�&� ���கா� அைம<தி#<த;. அMவா%றி5 
மர�கல�க� ெச�
 மீள0 த�கவா
 ஆ8<; அக�ற ;ைற'க� இ#<த;. 
கட%கைர ஓர� கல#கைர விள�க�கல#கைர விள�க�கல#கைர விள�க�கல#கைர விள�க� இ#<த;; இற�&மதியா&� ப ட�கைள0 
தீ�ைவ வைரய
0;� கடைம (custom) ெகா�?� ஆய0;ைற (Custom House)க� 
இ#<தன; பிற& அ�ப ட�க*&) ேசாழன; �E இல)சிைன இ*4, அவ%ைற 
இ*4 ைவ�&� ப டசாைலக� (ware-house), கிட�&க� (godowns), உய�<த 
ேமைடக� (Docks and Piers)இ#<தன. இற�&மதியான ெபா#�க*&� 
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கண�கி5ைல. அவ%றி� விவர� யா@� ப*3ன�பாைல, சில�பதிகார�, ஊ�கா  
காைத உைர இவ%றி% க 4 ெதளிக: விாி�பி% ெப#&�. இ�&றி��க� 
அைன0;ட>�, கீ8�கைர ஓர� கிைட0;�ள ேராம நாணய�கைள9�, சாதவாகன� 
நாணய�கைள9� ேநா�க - ெவளிநா*4 உ�நா*4 வாணிக� நட<; வ<த உய� 
நிைலைய ந�&ணரலா�. :#�க� Fறி�, காிகா% ெப#வள0 தான; அரசா*சி 
‘ெபா%கால ஆ*சி’ என�Fறலா�. 
 
ெச�தமி5 வள�-சிெச�தமி5 வள�-சிெச�தமி5 வள�-சிெச�தமி5 வள�-சி:::: இ)ெச�ேகா5 ேவ<த� ஆ*சியி5 தமி8 ெச�ைம9றேவ 
வள�)சிெப%
 வ<தெத�ப; Fற ேவ 4ேமா? இவன; தா, மாமனான 
இ#�பிட�0 தைலயாேர ெப#<தமி8� �லவ�; அவரா% பா;கா��� ெப%ற இவ>� 
சிற<த தமி8 அறி@ வா,�க� ெப%றி#<தா� எ�பதி5 விய�பி5ைல. இவைன� 
பாரா*3ய �லவ� பலராவ�. அவ#� இவைன ப*3ன�பாைலயா% �க8<; 
பாரா*3ய ெப#� �லவ� உ#0திர� க ணனா� எ�பவ�. இவ� அவ��& 16 
ல`� ெபா� பாிசளி0தா� எ�ப�. ப*3ன�பாைல ப30; இ��ற0த�க அழகிய 
2லா&�. இவ� மீ; பாட�ெப%ற ம%ெறா# ெபாிய பா*4 ெபா#ந� ஆ%
�பைட 
எ�ப;. அதைன� பா3யவ� 'ட0தாம� க ணியா� எ�பவ�. அ�பாவி5 
இவ>ைடய ேபா�) ெசய5க�, &ணாதிசய�க� இ�னபிற@� ெசMவேன விள�க� 
ெப%
�ளன. இவ� வரலா%ைற அறிய அ; ெப#<;ைண ெச,வதா&�. 
இவைன�பா3ய பிற �லவ#� காவிாி���ப*3ன0;�காாி�க ணனா� எ�பவ� 
ஒ#வ�. இவ�, காிகால� த� ந பனான பா 3ய� ெவ�ளி அ�பல0;0 ;6சிய 
ெப#வAதி9ட� இ#<த மகி8)சி மி�க ேநர0தி% ச<தி0;, இ#வைர9� பலபட� 
பாரா*3� பா39�ளா�.[20] காிகாலைன� பா3ய ம%ெறா# �லவ� ம#0;வ� 
தாேமாதரனா� எ�பவ�. இவ� காிகாலன; அரசிய% ெபா
�ைப ந�& உண�<;, 
கட%கைர இட0;� கழியி� நீரா5 விைள<த உ�ைப 'க<; ெகா 4 மைலநா*ைட 
ேநா�கி) ெச57� வEைய9ைடய பார� ெபா
�&� பக*ைட ஒ�பா, நீ’ என 
விள�கியி#0த5 பாரா*ட0த�க;. இவ� பி�>� ‘ெவ%றியாக 'ழ�&� 
'ரசிைன9� த�பாத வாளிைன9� உைடய நின; ெவ ெகா%ற� &ைட உவாமதி 
ேபா�ற; எ�
 நிைன<; நி�பா5 பாிசி5 ெபற யா� வ<ேத�”[21] என� F
த5, 
காிகாலன; ெச�ேகா% சிற�ைப உண�0தி நி%கி�றத�ேறா? 
------ 
[15]. இவ%ைற� &
�பேர அைம0தன� என� Fற7� உ 4.  
[16]. தி#�&றி��0 ெதா ட� �ராண�; ெச 85. 
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[17]. வாி 242-248.   [18]. வாி 283-288. 
[19]. ப*3ன� பாைல ; வாி. 216-218. 199, 207-8. 
[20]. �ற� 58. 
 
இ�காிகாலைன� பா3ய ம%ெறா# �லவ� ேகானா*4 எறி)ச\� மாடல� ம;ைர� 
&மரனா� எ�பவ�. இவ� ெச�ற@ட� காிகால� பாிசி5 தரவி5ைல: எ�காரண� 
ப%றிேயா கால� தா80தா�. அ�ெபாA; �லவ� வ#<தி ஒ# பா*ைட� பா3னா�; 
அத� அக0;� காிகால� சிற�ைப� ெபா; 'ைறயிேல ைவ0;� Fறியி#0த5 
கவனி0த%&ாிய;. 
 
“காிகால� கா%
 இய�கினா%ேபா7� தா@தைல உைடயதாகிய கதிைய9ைடய 
&திைர9ட� ெகா3 Dட�&� உ)சிைய� ெகா ட ேத� உைடயவ�; கடைல� 
க டா% ேபா7� ஒளி ெபா#<திய பைட� கல�கைள� ெகா ட ேசைன Sரைர 
உைடயவ�; மைலேயா4 மா
ப*4� ெபா#� களி
கைள உைடயவ� இ3 
'ழ�கினா% ேபா7� அ6ச0த�க 'ரச� உைடயவ�; ேபாாி5 ேம�ப4� 
ெவ%றிைய உைடயவ�.”[21] 
 
இ�காிகாலைன� பி%கால0தி% பா3ய �லவ� பலராவ�. அவ�க� பரண�, ந�கீர�, 
இள�ேகாவ3க� சய�ெகா டா�, ேச�கிழா� 'தEேயா� ஆவ�. இவ� கால0தி5 
தமி8ெமாழி சிற<த நிைலயி5 இ#<த; எ�ப; ச�க 25கைள� ெகா 4 
ந�கறிய� கிட�கிற;. இவ�, �லவ�த� க5வி0 திற0ைத) சீ�V�கி� ப*3 
ம டப0ைத9� ந5லாசிாிய� ஒ#�கி#<; ஆரா,)சி ெச,ய0த�க கைல� 
கழக�கைள9�[22] அைம0த அறிஞ� ஆவா�. இ�ெப#< தைகயாள� �லவ�கைள 
ந�& வரேவ%
 ேவ 3ய ந5கி0 தன�& அவ� மா*4�ள ஆ�வமி&தியா5, அவ� 
பி� ஏழ3 நட<; ெச�
 மீ?� கட�பா4 உைடயவனாக இ#<தா�.[23] 
வடெப ைணயா
 'த5 &மாி'ைன வைர�ப*ட ெப#நா*ைட0 த� ஒ# &ைட� 
கீ8 ைவ0தா ட காிகா% ேசாழ�, �லவ� பி� ஏழ3 நட<; ெச�
 மீ?� பழ�க� 
உைடயவனாக இ#<தா� எனி�, இ�ெப#மகன; ெப#<த�ைம ைய9� 
தமி8��லவ� மா*4 இவ� ைவ0தி#<த ெப#மதி�ைப9�, சிற�பாக0 த� 
தா,ெமாழி வள�)சியி5 இவ>�கி#<த தனி�ப%ைற9� எ�ெனன� �க8வ;! 
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இ0தைகய தமி8� ேபரரச� அ#�பா4 ப*4 வள�0த ச�க0 தமிழா%றா� - நா� 
இ�
 ‘தமிழ�’ என0 த#�&ட� நி%கி�ேறா� எ�ன5 மிைகயாேமா? 
 
கைலக� கைலக� கைலக� கைலக� :::: காிகால� கால� ெசழி0த காலமாதE� பல கைலக?� ஓ�கி 
வள�)சி9%றன எ�பதி5 ஐயமி5ைல. இைச, நாடக� 'தEயன வள�<ேதா�கின 
எ�ப; ெபா;வாக) ச�க 25கைள� காU�ேபா; ந�கறியலா�. கி.பி. 2ஆ� 
2%றா 35 மாதவி ந30தேபா; இ#<த ப5வைக ஆசிாிய�, க#விக�, ந3�� 
'ைறக� இ�னபிற@� காிகால� கால0தி5 ந�னிைலயி5 இ#<தன எ�பதி5 
ஐய' ேடா? இத� விாிெவ5லா� அ40த ப&தியி% கா க. 
-------- 
[21]. �ற� 60.    [22]. அக� 197. 
[23]. ப*3ன�பாைல; வாி. 169-171. 
 
சமய�சமய�சமய�சமய�:::: காிகால� கால0தி5 ேசாழ நா*35 பல சமய�க� இ#<தன. கி.'. ��றா� 
2%றா 35 அேசாக� ேவ 4ேகா*ப3 [24] தமிழரச� ெபள0த சமய� 
பிரசார0தி%& நா*35 இட� த<தன�. அ�
 'த5 ேசர ேசாழ பா 3ய நா4களி5 
ெபள0த� ப�ளிக?� விகார�க?� ெப#கின. காிகால� கால0தி5 
காவிாி���ப*3ன0தி5 இ�திரவிகார�இ�திரவிகார�இ�திரவிகார�இ�திரவிகார� இ#<தி#0த5 ேவ 4�; இ�ஙனேம 
சமண� ப�ளிக?� இ#<தி#0த5 ேவ 4� ேவதிய� வட25 'ைற�ப3 
ேவ�விக� ெச,; வ<தன�. இவர�றி வாணிக0தி� ெபா#*4) ேசாணா4 ��க பல 
நா*4 ம�க� ெகா 3#<த சமய�க� பலவா&�. இ�ஙன� ப%பல சமய0தவ� 
ேசாணா*35 இ#<தா7�, அவரைனவ#� ஒ#தாX�ற ம�கைள� ேபால� 
காிகால� ஆ*சியி5 கல<; உைற<தன�. அரச>� எ5லா) சமய0தவைர9� மதி0; 
நட<; வ<தா�. காிகால� தன�ெகன� ெகா 3#<த சமய� ைசவ� ஆ&�. இவ� 
கா6சி நகாி5 உ�ள ப ைட� ேகாவிலாகிய ஏக�பவாண� தி#�ேகாவி5 தி#�பணி 
ெச,; வழிப*டா�. இவன; தி#0ெதா 3ைன) ைசவ சமய� &ரவ#� கி.பி. 7-
ஆ� 2%றா 3ன#மாகிய தி#ஞான ச�ப<த� தம; ேதவார� பதிக0;) சிற�பி0;� 
பா39�ளா�. 
 

“வி Uளா� மைறக� ேவத� விாி0ேதா;வா� 
க Uளா� கழE� ெச5வா� காிகாலைன 
ந Uவா� எழி5ெகாள க)சிநக� ஏக�ப0(;) 
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அ ணலா� ஆ4கி�ற அல�காரேம.”[25] 
 
இவன; உ#வ) சிைல ‘ஏகா�பரநாத�’ ேகாவிE5 இ#�கிற;. இவ� ைவதிக 
ேவ�விகைள9� ெச,தவ� ஆவ�.[26] 
 
இவன; அணிமி�க ேகாநகரான காவிாி� ��ப*3ன0தி5, 

“Dத5விழி நா*ட0; இைறேயா� 'தலா� 
பதிவா8 ச;�க0;0 ெத,வ� ஈறா” க� 

பல ேகாவி5க� இ#<தன எ�ப; அறிய� கிட�கிற;. 
------------- 
[24]. ெபா#ந� ஆ%
� பைட வாி. 76-129; 151;173. 
[25]. தி#�க)சி ஏக�ப�: ‘மைறயாைன’ எ�>� பதிக�; 7-ஆ� பாட5. 
[26]. �ற� 224. 
 
பிற அரச�க�பிற அரச�க�பிற அரச�க�பிற அரச�க�:::: அ�கால0;� பா 3ய� ெவ�ளிய� பல0;0 ;6சிய 
ெப#வAதியாவ�; ேசர அரச� ேசரமா� &ட�ேகா) ேசர5 இ#�ெபாைற எ�பவ�; 
சி%றரச� - ஏனாதி தி#�கி�ளி, ஈ�<;�� கிழா� ேதாய� மாற�, ேசாழியஏனாதி 
தி#�&*4வ�, காிகாலனிட� ேதா%ற இ#�ேகாேவ� 'தEேயா� ஆவ�.[27] 
 
அரச !அரச !அரச !அரச !��ப���ப���ப���ப�:::: காிகா5 வளவ� த<ைத இள6ேச* ெச�னி, தா, அA<;� ேவ� 
மக� எ�ப; '�ேப Fற�ப*ட;. இவ� நா�F� (சீகாழி0 தா\கா) ேவ� மகைள 
மண<; ெகா டா�.[28] இவள�றி ேவ
 மைனவிய� சில#� இ#<தன�.[29] 
ஆதிம<தியா� எ�ற மக?� இ#<தன�[30] எ�ப�. இ�F%
 ஆரா,)சி�& உாிய;. 
 
இ தி இ தி இ தி இ தி :::: கிறி.;@�& '%ப*ட 2%றா 35 ேசாழ� ேபரரைச ஏ%ப40தி ஒ# 
&ைட� கீ8 ைவ0தா ட காிகா% ெப#வள0தா� இ
தியி5 &ரா�ப�ளி எ�ற 
இட0தி5 உலக வா8ைவ நீ0தா� எ�ப; ெதாிகிற;. ‘&ரா�ப�ளி’ எ�ப; 
&ராமர0ைத0 தலமரமாக� ெகா ட தி#விைட) சிவ0தலமா&� எ�ப; 
க#த�ப4கிற;.[31] 
------- 
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[27]. K.N.S. Pillai's Chronology of the Early Tamils. 
[28]. Thol. Porul S. 30 and its commentary. 
[29]. ப*3ன�பாைல, வாி, 295, 299. 
[30]. Sentamil, Vol.2, p. 114. 
[31]. L. Ulaganatha Pillai’s ‘Karikala Chola’, p.66. 
------------- 

1.8. 1.8. 1.8. 1.8. ேசாழ� நல#கி�ளிேசாழ� நல#கி�ளிேசாழ� நல#கி�ளிேசாழ� நல#கி�ளி    
 
கால விள�க�கால விள�க�கால விள�க�கால விள�க�:::: காிகால� கால� கி.'. 60 - கி.' 10 என� ெகா ேடா�, 
சில�பதிகார�ப3 ெச�&*4வ� கால� கி.பி. 150-200 என� ெகா�ளலா�.[1] 
அ�கால0;) ேசாழ� ெந4'3� கி�ளி எ�கிற; மணிேமகைல, அவ%&� 
பி%ப*டவேன ேகா) ெச�க* ேசாழ� எ�ப; ஆரா,)சியாள� ;ணி�. ெந4'3� 
கி�ளி9ட� கைட) ச�க கால� '3@ ெப%றெத�ேற ஆரா,)சியாள� 
க#;கி�றன�. ஆதE�, ெதாைக 2%களி% Fற�ப4� ேசாழ� பல#� ஏற0தாழ� 
காிகால%&� பி%ப*ட கி.'. 10 'த5 ெச�&*4வ� காலமாகிய கி.பி. 150 வைர 
இ#<தன� என� ெகா 4, அ)ேசாழ� வரலா
கைள இ�ப&தியி% கா ேபா�. 
 
���ைர���ைர���ைர���ைர::::    
 
ேசாழ� நல�கி�ளி காிகாலனி� மக� எ�பேத இவைன�ப%றிய பாட5களா5 
உ,0;ணர� ப4கிற;. இவ� ெபாியெதா# நா*ைட� பைகவ� அ6ச 
ஆ 4வ<தா� எ�ேற �லவ� Fறி9�ளன�. இவ� பலவைக� பைடகைள� 
ெப%றி#<தா�. இவைன� ப%றி� 10 பாட5க�[2] �றநாP%றி5 உ�ளன. 
இவனா5 பாரா*ட� ெப%ற ச�க��லவ� உைற_� ';க ண� சா0தனா�, 
ேகா[� கிழா�, ஆல<;ா� கிழா� எ�பவ�க�. இ��லவ� பாட5களா5 இவ� 
வரலா
 விள�&கிற;. 
 
ேபா�- ெசய%க� ேபா�- ெசய%க� ேபா�- ெசய%க� ேபா�- ெசய%க� :::: நல�கி�ளி ப*ட� ெப%ற@ட� தாய0தா��&� பைகைம 
� ட;. ெந4�கி�ளி எ�பவ� ஆ[ாி5 இ#<த ேசாழ அரச மரபின�. அவ�, 
நல�கி�ளி காவிாி���ப*3ன0தி5 '3 கவி0;� ெகா 4 ேசாழ� ேபரரச� 
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ஆன;�, உைற_��& ஒ3, அதைன0 தனதா�கி� ெகா டா�; ெகா 4, Q� 
உைர0;� ேபா#�&� �ற�ப*டா�.[3] 
 
8� உைர8� உைர8� உைர8� உைர:::: ெம5ல வ<; என; ந5ல அ3ைய அைட<;, ‘எம�& ஈய ேவ 4�’ 
எ�
 தா8<; இர�பாராயி�, அவ��&) சிற��ைடய 'ர: ெபா#<திய பைழயதா, 
வ#கி�ற உாிைமைய9ைடய என; அரசா*சிைய� ெகா40; வி4ேவ�; இனிய 
உயிைர ேவ 4மாயி>� ெகா4�ேப�. எ� அைம)ச� பைட0 தைலவ� 'தEேயா� 
வEைமைய உணரா; எ�ைன இக8<; அறிவி5லாதவ�, யாவ��&� விள�க0 
;�&கி�ற �Eைய இடறின &#ட� ேபால� பிைழ0;� ேபாத5 அாிதா&�. 
��கிைல0 தி�>� வEைய9ைடய யாைனயின; காE� க  அக�ப*ட வEய 
��கில; நீ ட 'ைனைய ஒ�ப ேம%ெச�
 ெபா#ேவ�; யா� அ�ஙன� 
ெச,ேயனாயி�, ெபா;மகளி� ேபாக0தி5 என; மாைல ;வ�வதாக” 
 
ஆF� �
 ைக ஆF� �
 ைக ஆF� �
 ைக ஆF� �
 ைக :::: இ�கன� வ6சின� உைர0; ெந4�கி�ளிய; ஆ[�� 
ேகா*ைடைய '%
ைக இ*டா�. ெந4�கி�ளி ேகா*ைட� கத@கைள அைட0;� 
ெகா 4 உ�ேள அைமதியாக இ#<; வ<தா�; ெவளிேய நல�கி�ளி '%
ைக- 
யி*3#<தா�. ேகா*ைட�& ெவளிேய இ#<த நா*4� �ற�க� அ5ல7%றன; 
ேபாரா5 ;��%றன. இ�ெகா4ைமைய9�, தாய0தா� அறியாைமயா% ெச,9� 
ேக*3ைன9� க 4 இர�கிய ேகா[� கிழா� எ�>� �லவ� ேகா*ைட�&� 
இ#<த ெந4�கி�ளிைய� பா�0;, அறி@ைர பக�<தா�. 
 
“நல�கி�ளியி� யாைனக� ஊ�கைள� பாழா�&கி�றன; உ#ேம
 ேபால 
'ழ�&கி�றன. உ� ப&தியி5 உ�ள &ழ<ைதக� பாE�றி அAகி�றன�; மகளி� 
�வ%றவறிய தைலைய '3�கி�றன�. (மகளி� பல� Sர� இற0தலா5 
ைக�ெப க� ஆயின�; இ5லற வா8�ைகய� நி�ைன ேநா�கி ‘ஒல�’ என� 
F�&ர5 இ4கி�றன�. நீ இவ%ைற� கவனியாம7� இவ%றி%& நாணாம7� 
இனிதாக இ�& (ேகா*ைட�&�) இ#0த5 இனியத�
. வEய &திைரைய9ைடய 
ேதா�றேல! நீ அற0ைத உைடைய ஆயி�, ‘இஃ; உனத�ேறா!’ எ�
 ெசா5E� 
கதைவ0 திற<;வி4; மற0ைத உைடைய ஆயி�, ேபாரா5 திற0த5 ெச,வாயாக. 
இMவிர 4� இ�றி� ேகா*ைட�&� ஒளி<; ெகா 3#0த5 நாண'ைடய 
ெசயலா&�”[4] எ�
 உைற�க உைர0தா�. 
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பி�ன� எ�ன நட<தெத�ப; ெதாியவி5ைல. ெந4�கி�ளி ஆ[�� ேகா*ைடைய 
வி*4 ஓ3 உைற_�� ேகா*ைட�&� ஒளி<; ெகா டா�. 
 
உைறL� �
 ைகஉைறL� �
 ைகஉைறL� �
 ைகஉைறL� �
 ைக: “ெந4�கி�ளியி� பி3வாத0ைத9� நல�கி�ளி அவைன 
விடா; பி�ெதாட�<; ெச�
 உைற_ைர '%றியி#<தைத9� க 4 மன� 
வ#<திய ேகா[� கிழா� இ#வைர9� உள� உ#க� பா�0;, 
 
“ெந4�கி�ளி அ ணேல, உ�ேனா4 ெபா#பவ� பன�� மாைல அணி<த ேசர 
அரச� அ5ல�; ேவ�ப�� மாைல அணி<த பா 3ய>� அ5ல�. உன; 
க ணி9� ஆ0தியா5 க*ட�ப*ட;. உ�>ட� ெபா#ேவான; க ணி9� 
ஆ0தியா% ெசறிய� க*ட�ப*ட;. ஆதலா5, D�'� ஒ#S� ேதா%பி>� ேதா%ப; 
ேசாழ� &3ேய அ�ேறா? இ#S#� ெவ57த5 இய5�ம�
; ஆதE� நீ�க� 
இ#வ#� அ�ஙன� ேபா� இ4த5 த�க ெசயல�
. இ)ெசய5, ;�ைம� ேபா�ற 
ேவ<த��& மன�களி�ைப உ டா�&ேம அ�றி உம�& ந�ைம பயவா;. ஆதE�, 
இதைன0 தவி�0தேல 'ைற”[5] எ�
 இ#வ� மன0தி7� ந�& பதி9மா
 
�க�றா�. 
 
இள�த4த�இள�த4த�இள�த4த�இள�த4த�:::: இ<நிைலயி5 நல�கி�ளியா5 பாிசி5 ெப%ற இள<த0த� எ�ற 
�லவ� உைற_��&* �&<; ெந4�கி�ளிைய� காணவ<தா�. அவ� பைகவனிட 
மி#<; வ<ததா5, ஒ%
 அறிய வ<தவ� என ெந4�கி�ளி தவறாக எ ணினா�; 
அ0தவ%றா5 அவைன� ெகா5ல0 ;ணி<தா�. இ�ேக*ைட� ேக�வி9%ற ேகா[� 
கிழா� விைர<; ெச�
, ெந4�கி�ளிைய� க 4, 
 
“ஐயேன, பAமர� ேத#� பறைவேபால ெந3ய வழிைய9� கவனியா; வ�ள5கைள 
ேநா�கி வ#� எளிய �லவ#� இவ� ஒ#வ�, தா� வ5லப3 பா3� பாிசி5 ெபற 
நி�பா5 வ<தவ�; அரசிய5 ஒ%
 'ைறகைள அறி<தவ� அ5ல�. தா� க%ற 
க5வியா5 தைல நிமி�<; நட�&� �லவ� இவ�. இவ� வ<த ேநா�க0ைத 
அறியா;, நீ இவைன� ெகா5ல 'ய7த5 ெகா46 ெசயலா&�.” எ�றா�. அரச>� 
அ)ெசய5 தவி�<தா�. 
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உைற_� '%
ைக நல�கி�ளி�ேக ெவ%றி அளி0தெத�ப; ெதாிகிற;. எ�ைன? 
நல�கி�ளி உைற_ைர ஆ 4வ<தா�, அதைன0 தைலநகராக� ெகா 3#<தா� 
எ�
 �ற�பா*4 68 Fறலா� எ�க. ேம7�, ெந4�கி�ளி நல�கி�ளி9ட� 
ேபாாிட ஆ%றா;, பலவா
 'ய�
, இ
தியி5 ‘காாியா
’ எ�ற இட0தி5 
(ேபாாி*4) இற<தா� எ�ப; ெதாிகிற;. அதனா5 அவ� ‘காாியா%
0 ;6சிய 
ெந4�கி�ளி’ என�ப*டா�.[6] 
 
பா,Dய.ட� ேபா�பா,Dய.ட� ேபா�பா,Dய.ட� ேபா�பா,Dய.ட� ேபா�:::: நல�கி�ளி த� ஆ*சி� கால0தி5 பா 3ய#ட� 
ேபாாி*டா� எ�ப; ெதாிகிற;. பா 3ய நா*35 அர  மி�க வEய ேகா*ைடக� 
ஏA இ#<தன. நல�கி�ளி அவ%ைற� ைக�ப%றி, அவ%றி5 த� �E� &றிைய� 
ெபாறி0தா�. 
 
ெப. :ர�ெப. :ர�ெப. :ர�ெப. :ர�:::: இவ� எ�ெபாA;� ேபா��கள0திE#<; வ<தவ�; பைகவ� 
அ6ச0தி�க ேபா�களி% ெப#�களி��� ெகா டவ�; ேபா�'ைனயி%றா� பாண� 
'தEேயா��&� பாிசளி0தவ�;[7] இவனிட� சிற<த கட%பைட இ#<த;: &திைர� 
பைட இ#<த; : இவ� ேத�மீ; ெச57� பழ�க� உைடயவ�.[8] இவ� 
காலா*பைடக� �வைக�ப4�. ;ரசி�பைட, இைடயணி�பைட, இ
தியணி�பைட 
எ�பன.[9] அைவ ேபா#�&� ேபா&� ெபாA; 'த% பைட பைனD�ைக0 தி�>�. 
இைடயணி�பைட, பன� பழ0தி� கனிைய Dக#�; இ
தியணி�பைட :ட�ப*ட 
பன�கிழ�ைக0 தி�>�, அஃதாவ;, Vசி�பைட 'தEேல அ>�ப�ப4�; அ;ேவ 
ெச,விைனைய '30;வி4�. தவறி� பிற&தா� இர டா� பைட அ>�ப�ப4�. 
இ<த இர 3%&� இைட�ப*ட காலேம D�& பழமா&� கால� ஆ&�. இர டா� 
பைட9� தவ
மாயி� ஈ%றணி�பைட பி�னேர அ>�ப�ப4�. இவ%றி%& 
இைட�ப*ட காலேம பன�பழ� பன�கிழ�காக மா
� கால� எ�ன அழகிய 
D*பமான க#0;![10] இதனா5 நல�கி�ளியி� ேபா�0திற� ப%றிய அறிைவ 
ந�கறியலா� அ�ேறா? பைடகைள '�னேர ெகா 4 &வி0; Sணா�&� 
வினைர� ேபால�றி0 ேதைவ உ டாயி�, ஒMெவா# பைடயாக அ>��த5 
ந�'ைறேய அ�ேறா? 
-------- 
[1]. Vide the Author's article in ‘Tamil Polil’. 1937-38, pp.31-34. 
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[2]. �ற� ெச, 27-33, 43-45, 47, 68, 73, 75, 225 382, 400. 
[3]. அக� 73.    [4]. �ற�, 44. 
[5]. �ற� 45. 
[6. இவைன� கி.பி. 2ஆ� 2%றா 35 இள�கி�ளிேயா4 ெபா#தவ� என) சில� 
தவறாக� க#தி எAதி9�ளன�. இத%&� காாியா%
� ேபாைர� ப%றிய 
மணிேமகைல அ3களி% சா�றி5ைல எ�ப; அறிய%பால;. 
[7]. �ற� 33.    [8]. �ற� 33. 
[9]. �ற� 382.   [10]. �ற� 225. 
----------  
 
ேபரரச�ேபரரச�ேபரரச�ேபரரச�:::: இவ� கட%பைட ைவ0தி#<தா� எ�பதா7� எ�ெபாA;� 
ேபா��களேம இடமாக� ெகா டவ� எ�பதா7� இவ� ேபரரச� எ�ப;�, 
பைகவைர அட�&தEேல க U� க#0;மாக இ#<தா� எ�ப;� அறிய� 
கிட�கி�றன. இதைன, 
 
“சிற��ைடய 'ைறைமயா5 ெபா#?� இ�ப'� அற0தி� பி�ேன ேதா�
� 
கா*சி ேபால) ேசர, பா 3ய� &ைடக� இர 4� நி� &ைட�&� பி�ேன 
ேதா�
கி�றன. நீ பா3 S*3� க ேண இ#0தைலேய வி#��கி�றைன நகாி� 
க  இ#0தைல உட�படா,, பைகவ� ேகா*ைட� கத@கைள0 த� ேகா*டா% 
&0;�, நி� யாைனக� அட�கி இரா. ேபா�’ எ�ற@ட� &;கE0;0 ;�?� 
நி�மறவ� ேபா� இ�றி வா3யிரா�. ஆதE� கீ8�கட5 பி�னதாக ேம5 கடEன; 
அைல நி� &திைரயி� &ள�ைப அைல�ப வலமாக 'ைறேய நீ வ#ைவேயா எ�
 
வடநா*டரச� ஏ�&கி�றன�.”[11]  
 
எ�
 ேகா[�கிழா� பா39�ள; ெகா 4� அறியலா�. ேகா[� கிழார; F%றா5, 
இவ� ேபரரச� எ�ப;�, வடநா*டரச#� அ6)0த�க நிைலயி5 இ#<தவ� 
எ�ப;� ெதளி@ற0 ெதாிகி�றன அ5லவா? இ)ேசாழ�, விறEய� �வி%& 
விைலயாக� ெப
க எ�
 மாட0ைத9ைடய ம;ைரைய9� த#&வ�,” எ�
 
ேகா[� கிழா� Fறினா�.[12] எனி�, நல�கி�ளி ேபரரச� எ�பதி5 ஐய' ேடா? 
‘பைகவைர ெவ�ற மா
பா*டா5 மி�க ெச5வ0ைத9ைடய ேத�வ  கி�ளி’ எ�
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இவைன0 தாம'ப% க,ணனா�தாம'ப% க,ணனா�தாம'ப% க,ணனா�தாம'ப% க,ணனா�[13] பாரா*39�ளைம9� இவ� ேபரரச� 
எ�பைத உண�0;கிறத�ேறா? ‘நல�கி�ளியி� பைடக� இடமக�ற உலக0; 
வல'ைறயாக) Q8<;, ம�னைர வEெக40த ேம�பா*ைட9ைடய;. ‘அவ� 
உலக� கா�&� அரச�’ எ�
 ஆல0;ா� கிழா� பாரா*3யி#0த5 கா க.[14] 
 
)லவ�)லவ�)லவ�)லவ�:::: இ�ேபரரச� தமி8� �லைம நிர�பியவ� எ�ப; இவன; பாட5 ெகா 4 
உணரலா�. அத� ெச<தமி8 நைட, ெபா#* ெசறி@, உவைம நய� இ�ன பிற@� 
:ைவ0த%& உாியன. ெந4�கி�ளிைய� ெபா#'� ெசா�ன வ6சின� பாட5 அ;. 
அத� ெபா#� '�னேர ெகா4�க� ெப%ற;. பாட5 �ற�பா*35[15] க 4 
மகி8க. 
 
)ரவல�)ரவல�)ரவல�)ரவல�:::: இவ� ேகா[� கிழா�, உைற_� ';க ண� சா0தனா�, ஆல0;ா� 
கிழா� 'தEய �லவ� ெப#ம�கைள� பாரா*3 ஊ�கிய வ�ள5; பாண�, F0த�, 
விறEய� 'தEேயாைர9� பா;கா0;, அவ� வாயிலாக இைச0 தமிைழ9�, நாடக0 
தமிைழ9� நல>ற வள�0த தமி8� ெப#மக� ஆவ�. “நம; :%ற0தின; 
அ4கல0ைத நிைற�&� ெபா#*4 விைலயாக� ெகா3 க*3ய வ6சிமாநகைர9� 
த#&வ�; ‘விறEய� �வி%& விைலயாக� ெப
க’ எ�
 மாட0ைத9ைடய 
ம;ைரைய9� த#வ�; ஆதE�, நாெம5லா� அவைன� பா4ேவா�, வாாீ� பாிசி5 
மா�கேள,”[16] எ�
 ப6சிலைர� �ரவல� பா5 அைழ�&� ேகா[�கிழா� பாட5 
இவன; வ�ள� ைமைய விள�க� ேபா;ம�ேறா? 
 
)லவ� அற;ைர)லவ� அற;ைர)லவ� அற;ைர)லவ� அற;ைர:::: ேபாாி5 சிற<த நல�கி�ளி�& ';க ண� சா0தனா� அளி0த 
அற@ைர சால) சிற<ததா&�. அத� :#�க� பி�வ#மா
: 
 
“எ� இைறவ, ேச*ெச�னி நல�கி�ளி, உலகி5 ேதா�றி மைற<த ம�ன� பலராவ�. 
அவ#� உைர9� பா*4� உைடேயா� சிலேர. வள�<த; &ைறத7�, &ைற<த; 
வள�த7�, பிற<த; இற0த7�, இற<த; பிற0த7� க5வியா5 அறிய�படாத 
மடேவாைர9� அறிய� கா*3 அறிைவ ஊ*3 வ#� �லவைர எ�
� கா�பாயாக. நீ 
ந5ல வளநா*3%&0 தைலவ�. ஆதலா5, அற�, ெபா#�, இ�ப� எ�>� 
��ைற9� நீ ெப%
 வா8வாயாக நின; நாேளால�க� நி�ைன0 ேத3 வ#� பா  
ம�களா5 Q8வதா&க, பிற& நின; மா�ப� நி� உாிைம மகளி� ேதா� Q8வதா&க: 
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நி� அர மைன '%ற0தி5 'ர: அதிர0 தீேயாைர ஒ
0;. ந5ேலாைர அ#� 
ெச,; வ#� 'ைறைய இனி9� கைட�பி3� பாயாக. 'ந5விைன நல� பய�&� 
தீவிைன தீைம பய�&�’ எ�பைத ம
�பவ� உறைவ நீ நாடா ெதாழிவாயாக 
நி�ைன நா3வ#� எளியா��& உதவி ெச,9� இய5� எ�
� நி�பா5 
நிைல�பதாக, நீ பா;கா0த ெபா#� நி� �கழிட0ததாக” 
------- 
[11]. �ற� 31.   [12]. �ற� 32. 
[13]. �ற�, 43   [14]. �ற�, 225. 
[15]. �ற�, 73   [16]. �ற� 32. 
 
இ��லவ� ெப#மா� ெபா�ெமாழிக� அவ� உ�ள0ைத உ#�கின. இவேர 
அ�றி� ேகா[� கிழா#� '%
ைகயி*ட கால�களி5 எ5லா� அறி@ைர Fறி0 
ெத#*39�ளைம ேமேல Fற� ெப%ற;. ந%&ண�க� ஒ#�ேக ெப%ற நல�கி�ளி, 
இ� ெப#ம�க� அறி@ைர�ப3 நட<; வ<தா� எ�
 நா� எ Uவதி5 பிைழ 
ஒ�
� இ5ைல. 
 
அ�கால- ெசKதிக� சில அ�கால- ெசKதிக� சில அ�கால- ெசKதிக� சில அ�கால- ெசKதிக� சில :::: ‘ஞாயி%றின; Sதி9� அ<த ஞாயி%றி� இய�க'� 
அMவிய�க0தா% Qழ�ப4� பா�வ*ட'� கா%
 இய�&� தி�&�, ஒ� ஆதார'� 
இ�றி0தாேன நி%கி�ற ஆகாய'� எ�
 ெசா5ல�ப*ட இவ%ைற ஆ டா 4 
ேபா, அள<; அறி<தவைர� ேபால நா?� இ0;ைண அளைவ உைடயன எ�
 
ெசா57� க5விைய உைடயவ#� உள�.’[17] ........ இ�F%றா5, அ�கால0தி5 
வி Uர5 அறிஞ� இ#<தன� எ�பைத அறியலா�. நா?� த� க5விைய வள�0; 
வ<த ேபரறிஞ� இ#<தன� எ�பைத உணரலா�. 
 
‘F��டேன ேம5 �ாி�க�ப*ட பாைய மா%றாம5 அத� ேம5 பார0ைத9� 
பறியாம5 ஆ%
'க0;� �&<த ெபாிய மர�கல0ைத� பரதவ#�, அளவ#� 
'தலாகிய த&தி இ5லாேதா� த� �ல0தி%& இைடயாகிய ெப#வழி�க ேன 
ெசாாி9� கடலா5 வ#� பல ப ட0ைத9ைடய நா*ைட உைடயா,!’[18] ............ 
இதனா5, நல�கி�ளியி� கால0தி5 நட<; வ<த கட5 வாணிக� இ0த�ைம0 
ெத�பைத ஒ#வா
 அறியலா� அ�ேறா? 
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‘ைகவ5ேலானா5 �ைன<; ெச,ய�ப*ட, எAதிய, அழ& ெபா#<திய அ5E�பாைவ 
‘அ5Eய�’ எ�>� F0ைத ஆ4�’[19] ..... இதனா5, ஒவிய�கைல ேசாணா*35 
இ#<; வ<தைம அறியலா�, F0; வைகக� பல இ#<தன; அவ%றி5 அ5Eய� 
எ�ப; ஒ�
 எ�ப;� அறி<தி��றலா�. 
 
‘பல� ;6ச@� தா� ;6சா� உல& கா�&�’[20] எ�பதனா5, நல�கி�ளி அரசிய5 
ெபா
�ைப அA0தமாக உண�<த ெச�ேகா5 அரச� எ�ப; ெசMவிதி� விள�&� 
அ�ேறா? 
 
த�பி மாவள4தா�த�பி மாவள4தா�த�பி மாவள4தா�த�பி மாவள4தா�:::: இவைன�ப%றி விவரமாக ஒ�
� ெதாியவி5ைல. இவ� 
தாம�ப5 க ணனா� எ�ற �லவைர ஆதாி0த வ�ள5, ஒ#நா� இவ� அவேரா4 
வ*டா3னா�. அவ� ைககர�ப, இவ� ெவ& டா�; வ*ைட அவ�மீ; Sசி 
எறி<தா�. உடேன அவ� ெவ& 4,‘நீ ேசாழ� மரபின� அ5ைல; அ�மரபி5 
வ<தி#�பி� நீ இ�ஙண� ெச,யா,’ என�க3<தன�. அ;ேக*ட மாவள0தா� தா� 
சின0தி% ெச,த சி
 ெசயைல எ ணி வ#<தி நாணி நி�றா�. அவன; உ�ள 
நிைலைய ந�& உண�<த �லவ�, தா� அவைன ெவ& 4 Fறியத%& வ#<தி, 
அவைன0 ேத%றி மகி8வி0தா�. இ<நிக8)சிைய அ��லவேர அழகாக� 
பா39�ளா�.[21] 
---------  
[17] �ற� 30.    [18]. �ற� 
[19]. �ற� 33.   [20]. �ற� 400. 
[21]. �ற�, 43. 
----------- 
 

1.9. 1.9. 1.9. 1.9. கி�ளி வளவகி�ளி வளவகி�ளி வளவகி�ளி வளவ����    
 
���ைர���ைர���ைர���ைர:::: இவ� '�ெசா�ன நல�கி�ளி, ெந4�கி�ளி ஆகியவ��& அ40; 
இ#<த ெபாிய அரச� ஆவ�. எ�ைன? அMவி#வைர9� பா3ய �லவ� பல#� 
இவைன ேநாி% பா3யி#0தE� எ�க. இவ� உைற_ைர அரசி#�ைகயாக� 
ெகா 4 ஆ டவ�.[1] இவைன� �லவ� ஒ�பதி�ம� 18 பா�களி% பா39�ளன�. 
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இவைன அகநாP%றி5 ஒ� இட0தி5 ந�கீர� &றி0;�ளா�.[2] இவைன� ப%றிய 
பாட5களா5 இவ� சிற<த ேபா� Sர�, சிற<த �லவ�, �லவைர� ப%றிய �ரவல�, 
காிகால� நல�கி�ளி ேபா�ற ேசாழ� ேபரரச� எ�பன எளிதி% �லனாகி�றன. 
 
ேபா�- ெசய%க�ேபா�- ெசய%க�ேபா�- ெசய%க�ேபா�- ெசய%க�:::: இவ� ெச,த ேபா�க� பல எ�ப; பல பாட5களா5 
விள�&கிற;. இட� &றி�காமேல பல பாட5க� ேபா�கைள� &றி�கி�றன; இவ� 
பைகவ� அர க� பலவ%ைற அழி0தவ�; அரச� ெபா� ம&ட�கைள� ெகா 4 
தன�& Sர�கழைல) ெச,; ெகா டவ�,[3] எ*40 திைச9� எாி ெகா?0தி� பல 
ேக4க� நிகழ� பைகவ� நா*ைட அழி0தவ�; கா%
ட� எாி நிக8<தா% ேபா�ற 
ெசலைவ9ைடய ேபாாி5 மி�கவ�.[4] ேவ<தர; பா3 S*3�க  &#தி� பர�பி� 
க ேண யாைனைய� ெகா�
 �லாைல9ைடய ேபா�� கள0ைத உ டா�கிய 
ேபா� ெச,9� பைடைய உைடயவ�.[5] ம 3ய ேபாாி5 எதி� நி�
 ெவ57� 
பைடைய9� தி ணிய ேதா�கைள9� உைடயவ�;[6] வா� Sர#� யாைன9� 
&திைர9� உதிர� ெகா ட ேபா��கள0தி5 மாய, நாேடா
� அைமயானா,, 
எதி�நி�
 ெகா�
 நம>�& ந5வி#<தளி0தவ�.[7] 
 
க.F� �
 ைகக.F� �
 ைகக.F� �
 ைகக.F� �
 ைக:::: இவ� ெச,த பல ேபா�களி5 க#[� '%
ைக ஒ�றா&�. இவ� 
த� பைடக?ட� க#[ைர '%றி� ேபா� ெச,தா�. ேசர ம�ன� க#[� 
அரU�&� இ�பமாக� கால� கழி0; வ<தா�. அவ� Sர மான� அ%றவ�. 
கி�ளி வளவ� விேண ேபாாிடைல� க 4 வ#<திய ஆல0;ா� கிழா� எ�ற �லவ� 
அவைன ேநா�கி, “நி� பைடக� ெச,9� ேக*ைட ந�& உண�<;� ேசர ம�ன� 
மான� இ�றி0 த� ேகா*ைட�&� இனிதாக இ#�கி�றா�. அவ� ேபா#�& 
வரவி5ைல. நீ மானம%ற அவ>ட� ெபா#வதி5 எ�ன சிற�� உ டா&�? நீ 
ெவ�றா7� ஒ�ேற அவைன� ெகா�றா7� ஒ�ேற. எ)ெசயலா7� நின�&� 
ெப#ைம வ#ெம�ப; விள�கவி5ைல.”[8] 
 
எ�
 F
'க0தா5, ேசர அரசன; மானமி�ைமைய9� கி�ளிவளவன; 
ஆ ைமைய9� விள�கினா�. பி�ன�) ேசர� ேதா%றா�ேபா7�! எ�ைன? 
 
“இமய மைலயி�க  Q*ட�ப*ட காவலாகிய வி5 ெபாறிைய9� சிற<த 
ேவைல�பாடைம<த ேதைர9� உைடய ேசர� அழிய அவன; அழிவி5லாத 
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க#[ைர அழி�&� நின; ெப#ைம ெபா#<திய வEய தாைள எ�ஙன� 
பாடவ5ேல�?”[9] எ�
 கி�ளிவளவைன மாேறா�க0; ந�பசைலயா� 
பா39�ளதால எ�க. 
---------- 
[1]. �ற�, 69.           [2]. அக�, 346. 
[3]. �ற�, 40.           [4]. அக� 41. 
[5]. அக� 69.           [6]. �ற�, 226. 
[7]. அக� 227.           [8]. �ற�, 36. 
[9]. �ற� 39. 
 
மைலயமா�ட� ேபா�மைலயமா�ட� ேபா�மைலயமா�ட� ேபா�மைலயமா�ட� ேபா�:::: மைலயமா� எ�பவ� தி#�ேகாவ7ைர0 தைலநகரமாக� 
ெகா ட மைலநா*40 தைலவ�. இ<த மைலயமா� மரபின� கி.பி.13-ஆ� 
2%றா 4 வைர தமிழக வரலா%றி5 இட� ெப%
�ளன�. இவ�க� ச�க கால� 
'தேல ேசாழ� ேபரரசி%& உ*ப*டவராவ�. அ�ஙன� இ#<;�, கி�ளிவளவ� 
கால0; மைலயமா� எ�காரண� ப%றிேயா ேசாழன; சீ%ற0தி%& ஆளானா�. 
அதனா5 கி�ளிவளவ� அவைன எ�ன ெச,தா� எ�ப; விள�கவி5ைல; ஆயி� 
அவ� ம�க� இ#வைர9� சிைற� பி30;� ெகாண�வி0தா�; அவ�கைள 
யாைனயா5 இடற) ெச,ய0 தீ�மானி0தா�. இஃ; அ�கால0;0 த டைன 
வைககளி5 ஒ�றாக இ#<த;. 
 
இ<த� ெகா46 ெசயைல� ேகா[� கிழா� அறி<தா�. அவ� மைலயமான; 
அற)ெசயைல ந�கறி<தவ�; அMவ�ள5 ம�க*& ேநர இ#<த ெகா4<;�ப0ைத� 
ெபாறாதவரா,) ேசாழைன� &
கி, 
 
“நீ, ஒ# �றாவி� ;�ப� நீ�க0 த� உயி� ெகா40த ேசாழ� மரபி5 வ<தவ�. 
இ�பி�ைளக� �லவ� வ
ைமைய� ேபா�&� மரபி5 வ<தவ�க�. இவ�க� 
யாைனைய� காU'�வைர அ)ச0தா5 அA;� ெகா 3#<தன�; யாைனைய� 
க ட@ட� த� அAைகைய நி
0தி விய�பா5 அதைன ேநா�கி நி%கி�றன�; 
அ��திய இட0ைத� க 4 அ6சி இ#�கி�றன�. நீ இதைன� ேக*டைனயாயி�, 
வி#��வைத) ெச,வாயாக.”[10] 
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எ�
 உைற�க உைர0தா�. பிற& நட<த; ெதாியவி5ைல. 
 
பா,Dய நா��' ேபா�பா,Dய நா��' ேபா�பா,Dய நா��' ேபா�பா,Dய நா��' ேபா�:::: கி�ளிவளவ� பா 3ய >ட� ேபா� ெச,தா�. ேபா� 
ம;ைரயி5 நட<த;. பா 3ய� தாைன0 தைலவ� பைழய� மாற� எ�பவ�. 
ேசாழ� ெவ�ள� ேபா�ற த� ேசைன9ட� ேபாாி*டா�. எனி>�, அ�ேபாாி5 
ேதா%றா�. அவ>ைடய �ரவிக?�, களி
க?� பா 3ய� ெப%ற இ<த 
ெவ%றிைய� க ட ேகா�ேகாைத மா�ப� (ேசரமா� ேகா�ேகாைத மா�ப�?) 
மகி8)சி அைட<தா�. 
 
இ<த) ெச,திைய ந�கீர� அகநாP%
� பாட5 ஒ�றி5 &றி0;�ளா�.[11] 
கி�ளிவளவ� இ�ேபாாி5 ெவ%றி ெப%றி#�பானாயி�, அவைன� ப%றிய 18 
பாட5களி5 ஒ�றிேல>� &றி�க� ெப%றி#�பா�. அவைன� பா3ய �லவ� 
ஒ�பதி�ம#� ஒ#வேர>� இதைன� &றியாைம ஒ�ேற, அவ� பா 3� ேபாாி5 
ேதா%றி#0த5 ேவ 4� எ�பைத வE9
0;கிற;. கி�ளிவளவ� இற<த பிற&� 
அவைன� �லவ� நா5வ� பா39�ளன�. அ�பாட5களி7� பா 3� ேபா� 
&றி�க�ப*3ல;. இவ%ைற ேநா�க� கி�ளிவளவ� பா 3 நா*4� ேபாாி5 
ேதா%றானாத5 ேவ 4� எ�ப; ெதாிகிற;. காிகால� ஏ%ப40திய ேசாழ� 
ேபரரசி%&0 த�ைன� ேபால உ*ப*3#<த பா 3ய�, அ�காிகால� மரபி5 வ<த 
கி�ளிவள வைன0 ேதா%க30;0 த� ஆ*சி ெப%றைத� கான (ேசரமா�) 
ேகா�ேகாைத மா�ப� மகி8<தன� எ�ப; இய5ேப அ�ேறா? 
 
ேசரநா��' ேபா�ேசரநா��' ேபா�ேசரநா��' ேபா�ேசரநா��' ேபா�:::: இ0;ட�, இ)ேசாழ� ‘&ள'%ற0;0 ;6சிய கி�ளிவளவ�’ 
என இற<தபி� ெபய� ெப%றா�. ‘&ள'%ற� எ�>� இட0தி5 இற<த’ எ�ப; 
இத�ெபா#�. &ள'%ற� எ�ப; ேசரநா*35 உ�ளேதா� ஊ�. இவ� ேசரேனா4 
ெச,த ேபாாி5 இற<தானாத5 ேவ 4�[12] எ�ப; ெதாிகிறத�ேறா? 
 
�D;�D;�D;�D;:::: இவ� பல இட�களி% ேபா� ெச,தா�; க#[ைர ஆ ட ேசர ம�னைன 
'தE5 தா�கினா�; மைலயமாைன� பைக0;� ெகா டா�' எ�ற 
'%ெச,திகைள9� இவ%ேறா4 ேநா�க, இவன; ஆ*சி� கால0தி5, காிகால� 
கால'த% சி%றரசரான அைனவ#� த�மா*சி ெபற 'ைன<தன� எ�ப;�, 
இ
தியி5 ெவ%றி ெப%றன� எ�ப;� ெதளிவாக விள�&கி�றன. 
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இைவ அைன0ைத9� சீ�V�கி�, காிகால� உ டா�கிய ேசாழ� ேபரர: 
கி�ளிவளவ� கால0தி5 :#�கிவி*ட; எ�ப; ந�& விள�&த5 கா க. 
 
கி�ளிவளவ� ேபரரச�கி�ளிவளவ� ேபரரச�கி�ளிவளவ� ேபரரச�கி�ளிவளவ� ேபரரச�:::: தமி8நா*3%& உாியராகிய �ேவ<த#�?� ‘அர:’ 
எ�பத%& உாிய சிற��ைடய; கி�ளிவளவ� அரேச[13] எ�
 ெவ�ைள� 
&3நாகனா� ெவளி�ப40;வதிE#<;, இவ� அ�கால0தி5 தைலைம ெப%றி#<த 
த�ைமைய ந�கறியலா�. “ெச6ஞாயி%றி� க  நில@ ேவ 3>�, ேவ 3ய 
ெபா#ைள உ டா�&� வEைம உைடயவ�'[14] எ�
 ஆ[� �ல�கிழா� 
அைற<தைம அவன; ேபரர:0 த�ைமைய அ�ேறா �ல�ப40;வ;? மி�க ெபாிய 
ேசைனைய9ைடய அறிஞ� �க8<த ந5ல �கைழ9� பர<த :டாிைன9� உைடய 
ஆதி0த� வான0தி� க  பர<தாெலா0த தைலைமைய உைடய ெச�பிய� மரபின� 
கி�ளிவளவ�, ெகா3க� அைச<தா4� யாைனகைள9ைடய மிக� ெபாிய 
வளவ�[15] எ�
 ஐ_� 'டவனா� அ#ளி) ெச,தைம அறிய%பால;. 
 
சிற�த ேபா� விர�சிற�த ேபா� விர�சிற�த ேபா� விர�சிற�த ேபா� விர�:::: இவ� ெச,த பல ேபா�க� '�ன�� &றி�க�ப*4ள. ெப#� 
பைடகைள� ெகா ட இவேன சிற<த ேபா�Sர� எ�ப;� �லவ� ெசா%களா5 
அறியலா�. ‘அ#6சம� கட�&� ஆ%றல�’ எ�
 இவைன எ#கா*4�0 தாய� 
க ணனா�[16] பா39�ள; ேநா�க0த�க;. 
------- 
[10]. �ற� 46.         [11]. அக� 349; K.A.N. Sastry’s ‘Cholas,’ Vol 1.p.54 
[12]. N.M.V. Nattar’s “Choals', p.69.  [13]. �ற� 35. 
[14]. �ற� 38.             [15]. �ற� 228. 
[16]. �ற�, 397. 
 
)லவ�)லவ�)லவ�)லவ�----ந,ப�ந,ப�ந,ப�ந,ப�:::: கி�ளிவளவ� சிற<த �லவ� எ�ப; இவ� பா3ய �றநாP%
� 
பாடலா5 ந�கறியலா�. அ�ஙனேம அ�பாடலா5, இவ� ப ண� எ�பானிட� 
ெகா 3#<த சிற<த ந*�� ெதாியலா�. அ�பாடE� ெபா#� பி�வ#மா
: 
 
‘பA0த மர0தினிட� பறைவக� F3 ஒைசயி4�. அ; ேபால� ப ண� வி4தியி5 
உ 3யா5 உ டாகிய ஆரவார� ேக*4� ெகா ேட இ#�&�. மைழ ெப,9� 
கால0ைத ேநா�கி0 த� '*ைடகைள� ெகா 4 ேம*4 நில0ைத அைட9� 
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சி%ெற
�பி� ஒA�&� ேபால) ேசா%
0 திரைளைய� ைகயி5 உைடயரா, 
ெவMேவ
 வாிைசயாக) ெச5கி�ற ெபாிய :%ற0;ட� F3ய பி�ைளகைள� 
கா கி�ேறா�. அ�ஙன� ேக*4� க 4�, எ�பசி வ#0தலா5, பசி ேநா, தீ��&� 
ம#0;வன; மைன அ ைமயி5 உ�ளேதா? ேச,ைமயி5 உ�ளேதா? F
�க�’ 
எ�
 இ�பாண� ேக*கி�றா�. பாணேர, இவ�, வ
ைமைய� கா aராக. எ� 
வ
ைம9� தீ�0; இவ� வ
ைம9� தீ��க இ#�கி�ற ப ண�, யா� உயி� 
வா8நாைள9� ெப%
 வா8வானாக”[17] 
 
இMவழகிய பாடE5, கி�ளிவளவ� த� �லைமைய9� தன; ந பனாகிய 
ப ணன; ெகாைட0 திற0ைத9� அவ�பா5 தா� ெகா 3#<த சிற<த ந*ைப9� 
ஒ#�ேக விள�கியி#0த5 ப30; இ��ற%பால;. 
 
)ரவல�)ரவல�)ரவல�)ரவல�:::: இவைன� பா39�ள �லவ� ஒ�பதி�ம� ஆவ�. அவ� ஆல<;� 
கிழா�’[18], ெவ�ைள�&3 நாகனா�,[19] மாேறா�க0; ந�பசைலயா�,[20] ஆ[� 
�ல�கிழா�,[21] ேகா[�கிழா�,[22] ஆ4;ைற மாசா0தனா�[23] ஐ_� 'டவனா�,[24] 
ந5 இைறயனா�,[25] எ#�F*4�0 தாய�க ணனா�[26] எ�ேபாராவா�. இவ#� 
ஆ4;ைற மாசா0தனா#� எ#�F*4�0 தாய� க ணனா#� இவ� இற<த பி� 
வ#<தி� பா3ய ெச,9*கேள �ற�பா*35 இ#�கி�றன. அவ�க� அவ� 
உயிேரா3#<த ெபாA; க 4 பா3ய பா�க� கிைட0தில. இ<த ஒ�பதி�மைர9� 
இவ�த� �லைமயறி<; ேபா%றி� பா;கா0த வளவ� ெப#ைமைய எ�ென�ப;! 
சிற<த ெகாைடயாளியாகிய ப ணைன0 த� ந பனாக� ெப%றவ>� �லவ� 
ஒ�பதி�மைர� பா;கா0தவ>மாகிய இ�கி�ளி வளவ�, த�னளவி5 சிற<த 
�ரவல� எ�பதி5 ஐய' ேடா? இவ� இ0த�ைமயனாக இ#<தைம யா%றா� 
�லவ� ஒ�பதி�ம� பா4� ேப%ைற� ெப%றா�, அற@ைர பல அைறய� ெப%றா�; 
இற<த பி�>� �லவ� பாட5க� ெகா டா�. அவ� இற<தபி� இவைன� 
பா3யவ�, ேம%&றி0த ஒ�பதி�ம#� நா5வ� ஆவ�. அவ� ேகா[� கிழா�, 
மாேறா�க0; ந�பசைலயா�, ஐ_� 'டவனா�, ஆ4;ைற மாசா0தனா� 
எ�ேபாராவ�. 
 
இரவல��! எளிய�இரவல��! எளிய�இரவல��! எளிய�இரவல��! எளிய�:::: ‘பானேன, நீ கி�ளிவளவன; ெகா3ய வாயிE5 கால� பா�0; 
நி%க ேவ 4வதி5ைல; உடேன உ�ேள ேபாகலா�’[27] எ�
 ஆல0;ா� கிழா� 
பாணைன ஆ%
�ப40தைல� காண, ேசாழன; இரவல��& எளியனா<த�ைம 
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இ%ெறன இனி; விள�&கிறத�ேறா? ‘கE�க'� (ஆைட9�) ெச5வ'� ேக3�றி 
(&ைறவி�றி)� ெகா4�பாயாக; ெப#ம, நி� ந5Eைச நிைன<; இ�& வ<ேத�; 
நி� a4ெகA ேநா�றா� பலவா
 பா4ேவ�”[28] எ�ற ந5 இைறயனா� பாடE5, 
இவன; ந5Eைச அவைர வ#மா
 ெச,த; எ�பைத ேநா�&க. இதனா5, இவன; 
வ�ள%ற�ைம9� இரவல��& எளியனா0 த�ைம9� ந�& விள�&கி�றன. இவ� 
வ<த �லவ��&, 
 

“ெந,9ற� ெபாாி0த &,9ைட ெந46Q4 
மணி�கல� நிைற<த மணனா
 ேதற5 
பா��ாி0 த�ன வா��� கE�கெமா4 
மாாிய�ன வ,ைமயி
 ெசாாி�0மாாிய�ன வ,ைமயி
 ெசாாி�0மாாிய�ன வ,ைமயி
 ெசாாி�0மாாிய�ன வ,ைமயி
 ெசாாி�0    
ேவனி5 அ�னஎ� ெவ�� நீ�க 
அ#�கல� ந5கி ேயாேன”[29] 

 
எ�ப; எ#�கா*4�0 தாய� க ணனா� பாடலா5 இனி;ணர� கிட0த5 கா க. 
-------- 
[17]. �ற� 173.           [18] �ற� 34, 36, 69 
[19] �ற� 35.            [20] �ற� 37,39,226. 
[21]. �ற� 38, 40.           [22]. �ற� 41,46,70,386. 
[23]. �ற� 227.           [24]. �ற� 228. 
[25]. �ற� 363.           [26]. �ற� 397. 
[27]. �ற� 69            [28]. �ற�, 393 
[29]. �ற� 397 
 
)லவ� ைகய  நிைல)லவ� ைகய  நிைல)லவ� ைகய  நிைல)லவ� ைகய  நிைல:::: இ�ெப#மக� அரசனாக இ#<;, பல ேபா�க� �ாி<;, �லவ� 
பலைர� ேபா%றி, எளிய� பலைர ஆதாி0;, '0தமிைழ ஒ�பி வள�0தைம உ�னி 
உ�னி, இவ� இற<தெபாA; �லவ� பா3ய பா�க�[30] உ�ள0ைத 
உ#�&வனவா&�. 
 
“நம� ெவ& 4 ேசாழ� உயிைர� ெகா 3#0த5 இயலா;; அவ� பா4வாைர� 
ேபால நி�
 ைகயா5 ெதாA; வா80தி இர<; உயி�ெகா டானாத5 
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ேவ 4�”[31] எ�றா� ந�பசைலயா�. “அறிவ%ற நமேன, நா?� பலைர� 
ேபாாி%ெகா�
 நின�& ந5 வி#<தளி0த �ரவலைனேய அைழ0;� ெகா ட உ� 
ெசய5 விைதையேய &%றி உ டா� �ட) ெசயைல ஒ0ததா&�. இனி, தின�& 
நா?� உண@ த#வா� யாவ�?”[32] எ�றன� ஆ4;ைற மாசா0தனா�. 
“ேபரரசனாகிய கி�ளிவளவைன� �ைத�&� தாழிைய, ேவ*ேகாேவ, எ�ன 
அள@ெகா 4 ெச,ய� ேபாகிறா,? அவ� மிக� ெபாியவனாயி%ேற”[33] என 
வ#<தின� ஐ_� 'டவனா�. 
 

“&ணதிைச நி�
 &ட'த% ெசE>� 
&டதிைச நி�
 &ண'த% ெசE>� 
வடதிைச நி�
 ெத�வயி% ெசE>� 
ெத�திைச நி�
 &
கா; நீ3>� 
யா 4 நி%க எ�ளியா�! 
ேவ 3ய ;ண�<ேதா� தா�வா ழியேவ!”[34] 

 
எ�
 ைகய%
� �ல�பினா� ேகா[��கிழா�. 
 
பா�களா% அறிய4த!வனபா�களா% அறிய4த!வனபா�களா% அறிய4த!வனபா�களா% அறிய4த!வன:::: ேசாழவளநா4 ேவ�விக� மE<த நா4.[35] அ�கால0ேத 
அற25 ஒ�
 தமிழக0ேத இ#<த;. அதைன� �லவ� ந�கறி<தி#<தன�.[36] 
உைற_� ேசாழ� ேகாநகர� ஆதE�, அ�& அற�Fறைவய� இ#<த;.[37] 
ேகா*ைட மதிைல) Qழ ஆழமான அகழி இ#<த;. அத�க  'தைலக� 
விட�ப*3#<தன. ஊ� கா�பா� இைடயாம0தி5 விள�& எ40;� ெகா 4 ஊ� 
:%றிவ#வ; வழ�க�[38] வரகாிசிைய� பாE% ெப,; அ*டேசா%
ட� 'ய% 
கறிைய உ ட7� அ�கால வழ�க�.[39] இல�கண 'ைறைம நிர�பிய யாைழ� 
பாண� ைவ0தி#<தன�. அ; ேத�ேபா�ற இனிய நர��0 ெதாைடகைள 
உைடய;.[40] அரச� 'தலாேனா� உடைல0 தாழியி% கவி0த5 மர�.[41] 
நா�ேதா
� அரசைன� காைலயி5 ;யி5 எA�ப5 பாடக� ெதாழிலா&�.[42] 
பா�பி� ச*ைட ேபா�ற ெம5Eய ஆைடக� அ�கால0தி5 தமி8 நா*3% 
ெச,ய�ப*டன.[43] கி�ளிவளவ� கால0தி%& '%ப*டெதா# கால0தி#<த ேசர� 
இமயமைல மீ; வி5ெபாறி ெபாறி0தி#<தா�?[44] இ)ெச,தி ந�& கவனி0த%& 
உாிய;. இ)ேசர� யாவ�? இவ� கால� யா;? எ�பன ஆரா,த%&ாிய ெச,திக�. 
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இைவ ெபா,யான ெச,திகளாக இ#0த5 இயலா;. எ�ைன? ேசாழைன� 
பாரா*3� பா4� �லவ�, ேசரைன� ப%றிய ெபா,) ெச,திைய) ேசாழ� '�Fற0 
;ணியா� ஆதE� எ�க. �றவி%காக0 ;ைல��க ேசாழ�, V�ெகயி5 எறி<த 
ெதா30 ேதா* ெச�பிய� எ�பவ� கி�ளிவளவ� '�ேனா�; '�னவ� 
அ#?ைடைம�&� பி�னவ� ெப# Sர0தி%&� :*ட� ெப%றன�. 
---------- 
[30]. �ற� 226, 227, 228, 386.    [31]. �ற� 226. 
[32]. �ற� 227.        [33]. �ற� 228. 
[34]. �ற� 386.           [35] �ற� 397. 
[36]. �ற� 34.            [37]. �ற� 39. 
[38] �ற� 37.            [39]. �ற� 34. 
[40]. �ற� 69,70.          [41]. �ற� 228. 
[42] �ற� 397.            [43]. �ற� 39. 
[44]. �ற� 37,38,46. 
--------- 

1.1.1.1.10. 10. 10. 10. ேகா'ெப.? ேசாழ�ேகா'ெப.? ேசாழ�ேகா'ெப.? ேசாழ�ேகா'ெப.? ேசாழ�    
 
���ைர���ைர���ைர���ைர:::: இவ� உைற_ைர� ேகாநகராக� ெகா 4 ேசாணா*ைட ஆ ட 
அரச�. இவ� ந%&ண�க*& இ#�பிடமானவ�; சிற<த தமி8��லவ�; அற0தி� 
D*ப�கைள உண�<; அறவழி ஒAகிய ெபாிேயா�, ெபா0தியா� எ�றவைர 
அைவ� �லவராக� ெகா டவ�; க ணகனா�, �5லா%
ா� எயி%றியனா�, 
க#[�� ெப#6ச;�க0;� �தநாதனா�, பிசிரா<ைதயா� எ�ற �லவரா% பாரா*ட� 
ெப%ற ெப#<தைகயாள�. 
 
பழகா ந�)பழகா ந�)பழகா ந�)பழகா ந�):::: பா 3ய நா*3% பிசி� எ�பேதா� ஊ� ஆ&�. அதனி5 ஆ<ைதயா�[1] 
எ�ெறா# தமி8� �லவ� இ#<தா�. அவ� ேசாழ>ைடய ந5Eய5�கைள� பல� 
வாயிலாக� ேக*4, அவ� மீ; ேபர�� ெகா டா�; த� பாரா*டைல� பல� 
வாயிலாக) ேசாழ%& அறிவி0; வ<தா�. ேசாழ>� அவர; ந*ைப9� 
�லைமைய9� வ5லா� வா,� ேக*4ண�<; அவைர மதி0; வ<தா�. 
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ஒ# நா� பிசிரா<ைதயா� ேசாழைன நிைன<; அ�ன) ேசவைல விளி0;� பா3ய 
பா*4 அவர; ந*பிைன ந�& விள�&வதா&�. 
 
“அ�ன) ேசவேல! அ�ன) ேசவேல! எ� அ ண5 த� நா*3ைன0 தைலயணி 
ெச,9� தி#'க� ேபா5 மதிய� விள�&� மாைல� ெபாAதி5 யா� ெசயல%
 
வ#<;கி�ேறா�; நீதா� &மாி� ெப#<;ைறயி5 அயிைர ேம,<; வடதிைச� 
க ணதாகிய இமய மைல�&) ெச5ைவயாயி�, இைடயி5 உ�ள ேசாணா*ைட 
அைடக உைற_ாி� க  உய�<; ேதா�
� மி◌ாட0தினிட0ேத நி� ெபைடேயா4 
த�கி, வாயி% காவல��& உண�0தி விடாேத தைடயி�றி� ேகாவிE% �&க, எ� 
ேகாவாகிய கி�ளி ேக*க, ‘யா� பிசிரா<ைதயி� அ39ைற என� F
க, அவ� 
உடேன நி� ேபைட அணி ைய0 த� அணிகல� த#வ�.”[2] 
 
த�ைத3� ம�கM�த�ைத3� ம�கM�த�ைத3� ம�கM�த�ைத3� ம�கM�:::: ேகா�ெப#6 ேசாழ� ந5Eய5�க*& மாறாக அவ� ம�க� 
தீய இய5�கைள� ெப%றி#<தன�. அவ�க� த<ைதயா ட ேபரரசி� சில 
ப&திகைள ஆ 4வ<தன�(?). அவ�க� த<ைத�&� கீ8�ப3யவி5ைலேயா அ5ல; 
த<ைதைய ெவ�
 தாேம 'A நா*ைட9� ஆள விைழ<தனேரா அறிேயா�. 
ேகா�ெப#6 ேசாழ� ெப#� பைட9ட� த� ம�க� மீ; ேபா� �ாிய) ெச�றா�. 
 
அ<நிக8)சிைய� க ட அைவ� �லவராகிய �5லா%
ா� எயி%றியனா� எ�ற 
�லவ� ெப#மா� அரசைன ந5வழி�ப40த விைழ<தா�. அவ� 
ேகா�ெப#6ேசாழைன ேநா�கி, 
 
"பைகவைர ெவ5ல வ5ல ேவ<ேத, ேபரரசனாகிய கி�ளிேய, நி�>ட� ேபா� ெச,ய 
வ<தவ� நி�பைகவ� அ5ல�, நீ உலைக ெவ
0;0 ேதவ� உலக� எ,த பி�ன� 
இMவரசா*சி�& உாியவ� அவேர யாவ�. இதைன நீ ெவ�ற பி�ன� இ<நா*ைட 
யா#�& அளி�ைப? நீ ேபாாி5 ேதா%ற பி�, நி� பைகவ� இழ�க0த�க பழிைய 
உலகி5 நி
0தியவ� ஆவா,! ஆதE�, நின; மற� ஒழிவதாக வி ேணா� 
வி#��ட� நி�ைன வி#<தாக எதி�ெகா�ள ந5விைன ெச,த5 ந5ல; அத%& 
விைர<; எAக நி� உ�ள� வா8வதாக”[3] 
 
எ�
 உ#�கமாக உைர0தா�. 
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அரச� வட�அரச� வட�அரச� வட�அரச� வட�கி.4த%கி.4த%கி.4த%கி.4த%: : : : ேகா�ெப#6 ேசாழ� ந5Eய5�க� மி�கவ�; ஆதE�, 
அவன; ேகாப�, �லவ� அறி@ைர ேக*டபி�, இ#<த இட� ெதாியா; ஒழி<த;. 
அவ� த� அரைச0 த� ம�களிட� ஒ��வி0;, அவரா5 தன�& ேந�<த பழிைய 
நிைன0; நாணி வட�கி#<தா�. வட�கி#0த5 எ�ப; - யாேத>� ஒ# காரண� 
ப%றி உயி� ;ற�க0 ;ணி<ேதா� ஆ%
 இைட�&ைறேபா7� Vயெதா# தனி 
இட0; எ,தி, வட�& ேநா�கி இ#<;, உண@ 'தEயன ;ற<;, கட@* 
சி<ைத9ட� உயி� வி4வதா&�. இ�ஙன� வட�கி#<த ேசாழ� தா� உண�<த 
அறெநறி) சார0ைத0 த� ந ப��& உண�0த வி#�பி� கீ8 வ#மா
 Fறினா�: 
 
அற;ைரஅற;ைரஅற;ைரஅற;ைர:::: “ெதளிவ%ற உ�ள� உைடேயா�, ‘அற0திைன) ெச,ேவாேமா, 
ெச,யாதி#�ேபாேமா’ எ�
 க#தி ஐய� நீ�காதவராகி�றன�. யாைன 
ேவ*ைட�&) ெச5பவ� யாைனைய9� எளிதி% ெப
வ�, காைட ேவ*ைட�&� 
ேபா&பவ� அ; ெபறாம5 ெவ
�ைக9ட� தி#�பி>� தி#��வ�. அதனா5, 
உய�<தவ��&0 தா� ெச,த ந5விைன� ப&தியா5, அதைன Dக�த5 உ ெடனி�, 
அவ� இ#விைன9� ெச,யாத உ�ப� உலகி5 இ�ப� Dக�த7� F4�. 
இ5ைலயாயி�, மாறி� பிற�&� பிற�� இ5ைலயாக@� F4�; ‘மாறி� பிற0தேல 
இ5ைல’ எ�
 F
வ� உளராயி�, இமய) சிகர� ஓ�கினா% ேபா�ற தம; �கைழ 
நிைலநி
0தி வைசயி5லாத உட�ேபா4 F3நி�
 இற�ப; சிற<ததா&�. அதனா5 
எMவா%றா>� ந5விைன ெச,தேல ஏ%�ைட0;.”[4] 
 
எதி�கால உண�-சிஎதி�கால உண�-சிஎதி�கால உண�-சிஎதி�கால உண�-சி:::: இ�ஙன� சிற<த அற@ைர �க�ற அரச� ெப#<தைக த� 
ப�க0தி5 இ#<த சா�ேறாைர� பா�0;, “பா 3ய நா*35 ெந4<ெதாைலவி5 
உ�ள பிசி� எ�>� ஊைர) ேச�<த ஆ<ைதயா� எ�ற என; உயி� ந ப� 
இ�ெபாA; இ�& வ#வ�!”[5] எ�றன�. அ;ேக*ட சா�ேறா�, “பா 3ய 
நா*3E#<; ஆ<ைதயா� இ<ெந4<ெதாைல@ கட<;வ#த5 சாலா;” எ�றன�. 
அ;ேக*ட அரச� நைக0;,"நிைற<த அறிவிைன உைடX�, எ� உயிைர� 
பா;கா�&� ந ப� நா� ெச5வ� உைடய கால0; வராதி#�பி>� வ
ைம9%ற 
இ�கால0; வ<ேததீ#வ�. அவ� இனிய &ண�கைள உைடயவ� தன; ெபயைர� 
பிற��&) ெசா57�ெபாA;, 'எ� ெபய� ேபைதைம9ைடய ேசாழ�' எ�
 என; 
ெபயைர0 தன�&� ெபயராக) ெசா57� மி�க அ��ப*ட உாிைம உைடயவ�. 
அவ� ெம,யாக வ#வ�; அவ>�&� இட� ஒழி9�க�”[6] எ�றா�. 
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ெபா4தியா� பாரா��ைரெபா4தியா� பாரா��ைரெபா4தியா� பாரா��ைரெபா4தியா� பாரா��ைர:::: இ�ஙன� அரச� அைற<த சிறி; ெபாAதி%&� 
பிசிரா<ைதயா� அ�&0 ேதா�றினா�; அரசைன0 த� மா�ேபா4 தAவி� ெகா 4 
உவைக� க ணி� ெப#�கினா�. இ<த அ%�த0ைத� க ட ெபா0தியா� 
ெப#விய�ெப,தி, “தன�&ாிய சிற��கைள ெய5லா� ைகவி*4 இ�ஙன� அரச� 
வட�கி#0த5 எ�ப; நிைன�&�ெபாA; விய�பிைன உைடயதா&�! ேவ%
 
ேவ<த� நா*3E#<; விள�க� அைம<த சா�ேறா� �க8 ேம�பாடாக ந*ேப 
ப%
� ேகாடாக இ0தைகய ;�ப கால0தி5 வAவி�றி இ�& வ#த5 அதனி>� 
விய��ைடய;. இ��லவ� வ<ேத தீ#வ� எ�
 ெசா�ன ேவ<தன; ெப#ைம9� 
அவ� ெசா5 பAதி�றாக வ<தவன; அறி@� விய�&<ேதா
� விய�&<ேதா
� 
விய�� எ5ைல கட<;�ள;; ஆதலா5, த� ெச�ேகா5 ெச5லாத ேதய0;ைற9� 
சா�ேறான; ெந6ச0ைத0 த�னிட0ேத உாி0தாக� ெப%ற �கAைடய 
ெபாிேயாைன இழ<த இ<நா4 எ�ன ;�ப '
�ெகா5ேலா! இ;தா� 
இர�க0த�க;!”[7] எ�
 Fறி விய��%
 வ#<தினா�. 
 
எ� � இளைமஎ� � இளைமஎ� � இளைமஎ� � இளைம:::: ேசாழைன) Qழ இ#<த சா�ேறா� பிசிரா<ைதயாைர ேநா�கி, 
‘உன�& யா 4 பல ஆகி9� நைரயி5லாதி#�க� காரண� எ�ைன?’ எ�
 
விய�ேபா4 ேக*டன�. அத%&� �லவ� ��'
வ7ட�, ‘"ஐய�மீ�, ெப#ைம 
ெபா#<திய எ� மைனவி9� ம�க?� அறி@ நிர�பியவ�. ஏவல� எ� ெசா%ப3 
நட�பவ�! எம; பா 3ய� 'ைற வAவா; &3கைள� பா;கா�கி�றா�; எம; 
ஊாி5 அறி@ ஒA�க�களா5 ேம�ப*4 அட�க0ைதேய அணிகலனாக� ெகா ேட 
சா�ேறா� பல� வா8கி�றன�.இ<நா�& காரண�களா5 யா� நைர இ�றி 
இ#�கி�ேற�”[8] எ�றா�. ேக*ேடா� விய<தன�. 
 
ஆ�ைதயா� வட�கி.4த%ஆ�ைதயா� வட�கி.4த%ஆ�ைதயா� வட�கி.4த%ஆ�ைதயா� வட�கி.4த%:::: ெம,ய��ைடய பிசிரா<ைதயா� ேகா�ெப#6-
ேசாழ>ட� வட�கி#<; உயி� விட0 ;ணி<தா�. இதி5 விய�பி5ைல அ�ேறா? 
இதைன� க ட க ணகனா� எ�ற �லவ�. 
 
“ெபா�>� பவள'� '0;� மணி9� நில�, கட5 'தEயவ%றி5 உ டாவன. 
இைவ ஒ�
� ெகா�
 ேச,ைமய ஆயி>�, அாிய விைலயி>ைடய ந5ல 
அணிகல�கைள) ெச,9�ெபாA; அைவ ஒாிட0;0 ேதா�றினா%ேபால 
எ�ெபாA;� சா�ேறா� ப�க0தின� ஆவ�.”[9] 
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எ�ற ெபா#�பட0த�க ைப<தமி8� பாவா5 பாரா*3 மகி8<தன�. 
 
Gதனா� பாரா��Gதனா� பாரா��Gதனா� பாரா��Gதனா� பாரா��:::: க#[�� ெப#6 ச;�க0;� �தநாதனா� எ�ற ந5Eைச� 
�லவ�, ேசாழ� ெப#மா� வட�கி#0தைல� க 4, “யா%
 இைட�&ைற9� 
��ளி�ப*ட மரநிழ%க  இ#<த உட�பாகிய 'A0 தைசைய வா*4� Sரேன, நி� 
க#0தி%ேக%ப நி�ேனா4 வட�& இ#<தா� பலராவ�. யா� பி%பட வ<ேத�. நீ 
எ�ைன ெவ
�ைப ேபா7�!”[10] என�Fறிவ#<தி நி�றன�. 
------------ 
[1]. ஆ<ைதயா� ஆத� எ�பா>�&0 த<ைதயா� அ5ல; ஆத� த<ைத வழி வ<; 
அ� ெபயாிட� ெப%றவ� எ�ேற>� ெகா�?த5 த&�. 
- N.M.V. Nattar’s ‘Cholas’, p.79. 
[2]. �ற�, 67.             [3]. �ற�, 213. 
[4]. �ற�, 214             [5]. �ற�, 215. 
[6]. �ற�, 216.             [7]. �ற�, 217. 
[8] �ற� 191; வா8�ைகயி5 இ�ப� Dகர விைழபவ� இத� ெபா#ைள ந�&ண�<; 
கைட�பி3�க� கடைம�ப*டவராவ�. 
[9]. �ற� 218             [10]. �ற� 219. 
 
ெபா4தியா� )ல�ப%ெபா4தியா� )ல�ப%ெபா4தியா� )ல�ப%ெபா4தியா� )ல�ப%:::: அரச� வட�கி#�பி� அவ>ட� பல� வட�கி#<; 
உயி�விட5 ப ைட மர�.[11] ஆதE� ேகா�ெப#6 ேசாழ>ட� �லவ� பல� 
வட�கி#<; உயி�வி*டன�. ஆனா5 ெபா0தியா� ஒ#வ� ம*4� வட�கி#<தில�. 
அத%&� காரண� அவ� மைனவி க#@%றி#<தைமயா5, ேகா�ெப#6 ேசாழேன 
அவைர0 த40;, நின�& மக� பிற<தபி� வ#க எ�
 Fறிவி*டன�. இதனா5 
�லவ� த� ந ப� ெசா5ைல மீறா; தி#�பிவி*டா�. அவ� தி#�பி� ேபாைகயி5 
உைற_ைர� க டா�. உடேன அவ#�& அரச� நிைன@ டாயி%
. அ��லவ� 
ெப#மா�, 
 
“ெப#6 ேசா
 பைட0;*3� பல ஆ 4க� பா;கா0த ெபாிய களி%ைற இழ<த 
வ#0த0ைத9ைடய பாக�, அ<த யாைன இ#<த Fட0தி5 உ�ள க�ப� வறிேத 
நி%க� பா�0;� கல�கின த�ைம ேபால - சிற<த ேத�வ  கி�ளிைய இழ<த ெபாிய 
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�கழிைன9ைடய பைழய உைற_ாி� ம�ற0ைத� பா�0; யா� 
கல�&கி�ேற�.”[12] 
எ�
 Fறி� க ணி� உ&0தா�. 
 
ெபா0தியா� பி�ெனா#கா5 ேகா�ெப#6 ேசாழ� இற<த இட0ேத நட�ப*ட 
ந4க5ைல� பா�0; வ#<தி, 
 
“இவ� பா4ந��&� ெகா40த பல �கAைடயவ�; F0த��&� ெகா40த மி�க 
அ�பிைன9� உைடயவ�; அற0திற� உைடேயா� பாரா*4� நீதி 2%ப3 நட0;� 
ெச�ேகாைல உைடயவ�; சா�ேறா� �க8<த தி ணிய ந*ைப உைடயவ�; 
மகளிாிட0; ெம�ைமைய உைடயவ�, வEேயாாிட0; மி�க வEைய உைடயவ�; 
&%றம%ற ேக�விைய9ைடய அ<தண��&� �கEடமானவ�; இ)சிற��கைள 
உைடயவ� எ�பைத� க#தா; F%ற� இவைன� ெகா 4 ெச�ற;; ஆதலா5, 
நா� அைனவ#� அ�F%ற0ைத ைவேவாமாக, வாாீ�, �லS�, ந� அரச� 
ந%�க8மாைலைய) Q3 நட�ப*ட க5லாயினா�.”[13] 
 
எ�
 Fறி� �ல�பினா�. அவ� தம�& ைம<த� பிற<த பிற&, ந4க5லான 
அரசனிட� வ<;, ‘மக� பிற<த பி� வா’ எ�
 எ�ைன நீ�கிய உறவி5லாதவேன, 
என; ந*ைப மறவாத நீ யா� கிட0தி%&ாிய இட0ைத� கா*4”[14] என�Fறி 
ஒாிட0தி5 வட�கி#<; உயி� வி*டன�. 
 
சில ெசKதிக�சில ெசKதிக�சில ெசKதிக�சில ெசKதிக�:::: இ�ேகா�ெப#6 ேசாழ� �லவ� வா,ெமாழி ேக*4 நட<தவ�. 
இய5, இைச, நாடக� எ�ற '0தமிைழ9� 'ைறேய வள�0தவ�. இவ� 
நா*4�களம� ம;ைவ ஆைம இைற)சி9ட� உ ப�; ெகாAவிய ஆர5 மீனாகிய 
இைற)சிைய� க;�பக0ேத அட�&வ�. வரகாிசி சைம0;, ேவைள� �ைவ0 தயிாி5 
இ*4) ெச,; �ளி�கறி உ ண5 பா 3நா*4 இைடநில0தா� வழ�க� எ�
 
ேகா�ெப#6 ேசாழ� &றி�கி�றா�. இM@ணைவ) சில� உ டன� ேபா7�! 
உற<ைதயி5 இ#<த அற�Fறைவய� �க8 வா,<த; எ�ப; ெபா0தியா� 
வா�கா5 அறியலா�. 
--------- 
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[11]. :ேமாிய நா*35 அகழ�ெப%ற அரச� �ைத&ழிகைள ஆ,<த அறிஞ� 
இ�'3வி%& வ<;ள�, Vide H.R., Hall’s ‘Ur of the Chaldees.’ 
[12]. �ற�, 220.            [13]. �ற�, 221. 
[14]. �ற�, 222. 
------------ 
 

1.11. 1.11. 1.11. 1.11. பிற ேசாழ அரச�பிற ேசாழ அரச�பிற ேசாழ அரச�பிற ேசாழ அரச�    
 
���ைர���ைர���ைர���ைர:::: �றநாP%
� பாட5களி5 ேசாழ மரபின� பல� &றி�க� ெப%
ள�. 
அவ�கைள� ப%றி ஒ�
 'த5 நா�&, ஐ<; பாட5க� அ<27* கா கி�றன. 
சில� ேபரரசராக@� பல� சி%றரசராக@� இ#<தி#0த5 F3யேத ஆ&�. இவ� த� 
&றி��க� அைன0;� இ�ப&தியி% கா க.  
 
1. 1. 1. 1. இராய8ய� ேவ�ட ெப.ந
கி�ளிஇராய8ய� ேவ�ட ெப.ந
கி�ளிஇராய8ய� ேவ�ட ெப.ந
கி�ளிஇராய8ய� ேவ�ட ெப.ந
கி�ளி    
 
���ைர���ைர���ைர���ைர:::: இவ� ெபயைர�கான, இவ� ேபரரசனாக இ#<தி#0த5 ேவ 4� 
எ�ப; ெதாிகிற;. இராயQய ேவ�வி ெச,பவ� ேபரரசனாக இ#0த5 ேவ 4�. 
எனேவ, இவ� பல நா4கைள ெவ�
 அட�கியவனாத5 ேவ 4� எ�ப;தாேன 
ேபாத#�, �ற� 16-ஆ� ெச,9� இவன; ேபா�0 திற0ைத� பாரா*39�ள;. 
அதைன� பா3யவ� பா,டர#க,ணனா�பா,டர#க,ணனா�பா,டர#க,ணனா�பா,டர#க,ணனா� எ�பவ�. இவைன� ப%றிய பாட5க� 
கிைட�காைம வ#<த%&ாியேத. 
 
ேபா�- ெசய%க�ேபா�- ெசய%க�ேபா�- ெசய%க�ேபா�- ெசய%க�:::: “இவ� எ5ைல இ5லாத பைடயிைன9� ;ைண�பைட 
ேவ டாத ேபா� ெவ%றியிைன9� உைடயவ�; �லா5 நா
� வாளிைன9� �சி� 
�ல�<த சா<திைன9� உைடயவ�; பைகவர; ெந5விைள கழனிைய� 
ெகா�ைள_*3 காவ% ெபா,ைககளி% களி
கைள� ப3வி0; நா4 'Aவ;� 
ெச<நிறமாக) ெச,த ெப#Sர�. இவ� எ ண�ப3ேய இவ>ைடய களி
க� 
ேபா� ெச,ய வ5லன.”[1] இ�ஙன� இவ� ேபா� ெச,த இட�க� எைவ எ�ப; 
விள�கவி5ைல. 
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ேசர�ட� ேபா�ேசர�ட� ேபா�ேசர�ட� ேபா�ேசர�ட� ேபா�:::: இ�ேபரரச� ேசரமா� மா�தர? ேசர% இ.�ெபாமா�தர? ேசர% இ.�ெபாமா�தர? ேசர% இ.�ெபாமா�தர? ேசர% இ.�ெபாைறைறைறைற 
எ�பவ>ட� ேபா� ெச,தவ�. அ�ேபாாி5 இவ>�& உதவி ெச,தவ� 
தி#�ேகாவி7ைர ஆ ட மைலயமா� மைலயமா� மைலயமா� மைலயமா� ஆவ�. அவைன� பா*3 வடம வ,ண�க� வ,ண�க� வ,ண�க� வ,ண�க� 
ெப.? சா4தனா�ெப.? சா4தனா�ெப.? சா4தனா�ெப.? சா4தனா� பா39�ளா�; “மைலய� இ5லாவி35 நா� ெவ57த5 
அாிெத�
 ேசாழ>� நி�ைன� �க8கி�றா�; மைலய� இ5லாவி35 நா� 
ேதா%பதாி;’ எ�
 ேசர>� நி�ைன� பாரா*4கி�றா�. வ�ள�ைமயி% சிற<த 
ெபாிேயாேன, ந ப#� பைகவ#� பாரா*ட0த�க நின; Sர� �க8த%&ாியேத 
ஆ&�”[2] 
 
ேசர பா,Dய��! ந,ப�ேசர பா,Dய��! ந,ப�ேசர பா,Dய��! ந,ப�ேசர பா,Dய��! ந,ப�:::: இ�ெப#ந%கி�ளி த� கால0;) ேசர பா 3ய 
ம�ன��& ெந#�கிய ந பனாக இ#<தா�. இவ� கால0;) ேசர� ேபரரச� மாாி மாாி மாாி மாாி 
ெவ,ேகாெவ,ேகாெவ,ேகாெவ,ேகா எ�பவ�; பா 3ய� கான'ேப� த�த உ�கிர' ெப.வ2திகான'ேப� த�த உ�கிர' ெப.வ2திகான'ேப� த�த உ�கிர' ெப.வ2திகான'ேப� த�த உ�கிர' ெப.வ2தி எ�பவ�. 
இMவி#வ#� ேசாழ>ட� சில நா� அளவளாவி0 த�கி இ#<தன�. அMவமய� 
ஒளைவயா� இ��வைர9� பாரா*3� பா39�ளா�; 
 
“ேதவேலாக0ைத ஒ0த சிற��ைடய நாடாயி>� அ; ந�'ட� வ#த5 இ5ைல; அ; 
தவ6 ெச,ேதா��ேக உாியதா&�; எ�
�, இர<த பா��பா��& ஈ��ைக நிைறய� 
�@� ெபா�>� �ன5பட) ெசாாி<; பல ஊ�கைள0 தானமளி4தீ�தானமளி4தீ�தானமளி4தீ�தானமளி4தீ�; பசிய 
இைழகைள அணி<த மகளி� ெபா%கி ண�களி5 ஏ<திய ேதைன உ 4 மகி8<தீ�, 
இரவல��&� பல நைககைள அளி0தீ�;[#] இநத ந5விைனேய D�ைம வாழ) 
ெச,9�. நீவி� �வ#� வி மீ�களி7� பல வா8நா*கைள� ெப%
 வா8Sராக![3] 
----- 
[#] மைறயவ��& ஊ�கைள0 தானமளி0த5 ச�ககால0திேலேய ஏ%ப*ட பழ�க� 
எ�பைத இ�&றி�� உண�0;கிற;. இதைன� ப5லவ� மி&தியாக� 
ைகயா டன�. 
 
சிற�த வ�ள%சிற�த வ�ள%சிற�த வ�ள%சிற�த வ�ள%:::: இவன; வ�ள�ைமைய உேலா)சனா� எ�ற �லவ� அழகாக 
விள�கி9�ளா�: “மைல பய<த மணி9� கா4 பய<த ெபா�>� கட5 பய<த கதி� 
'0த'� ேவ
ப*ட உைட9� ம;�&ட'� கனவி% க டா% ேபால (மி&தியாக) 
வழ�&கி�ற வ�ளேல, நி� ெகா%ற� வா8வதாக!”[4] 
 



75 

 

)ரவல�)ரவல�)ரவல�)ரவல�:::: இ�ெப#<தைக ஒளைவயா�, பா டர� க ணனா�, உேலா)சனா� எ�ற 
ைப<தமி8� �லவைர ஆதாி0தவ� எ�ப; இ�பா�களா5 ந�& ெதாிகிற;. இவ� 
வைரயா; வழ�கிய ெப#வ�ள5 எ�ப;�, பா��பா��&� பிர�மேதய�கைள0 
தாைரவா�0;� ெகா40தவ� எ�ப;�, அவ�க� ;ைணெகா 4 இராயQய� 
ெச,; �க8ெப%றவ� எ�ப;� விள�&கி�றன. 
 
2. 2. 2. 2. ேபா�ைவ� ேகா' ெப.ந
கி�ளி ேபா�ைவ� ேகா' ெப.ந
கி�ளி ேபா�ைவ� ேகா' ெப.ந
கி�ளி ேபா�ைவ� ேகா' ெப.ந
கி�ளி [[[[§]§]§]§]    
 
���ைர���ைர���ைர���ைர:::: இவ� தி0த� எ�ற ேசாழன; மக�; த<ைத9ட� ேவ
ப*4 நா3ழ<; 
வ
ைம9%
� �5லாிசி� Fைழ உ 3#<தவ�, '�காவனா*4 ஆ�� ம5லைன� 
ெபா#; ெகா�றவ� இவைன� பா3யவ� சா0த<ைதயா� (சா0த� த<ைதயா�?)[5] 
ெப#�ேகாழி நா,க� மக� த�க ைணயா�[6] எ�ேபாராவ�. 
 
[§] ‘ேபாரைவ’ எ�பேத ஏ%�ைடயெத�ப�; Vide R. Raghava Iyengar’s ‘Tamil 
Varalaru’ p.60. 
 
ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�:::: இவன; ஊைர� ெகா�ள ஆ[� ம5ல� வ<தன� ேபா7�! அவ>ட� 
இவ� விைர<; ேபா� ெச,தா�. அ�ேபா� ெபாA; ேபான பிற& க*3ைல� 
பிணி�&� �ைலமக� ைகயதாகிய வாைர) ெச70;� ஊசியி>� விைர<; நட<த; 
எ�ப; &றி�பிட0த�க;.[7] 
 
ந�க,ைணயா� காத%ந�க,ைணயா� காத%ந�க,ைணயா� காத%ந�க,ைணயா� காத%:::: இவ� �லவ� ெப மணி ஆவ�; ெப#�ேகாழி (உைற_�?) 
நா,க� மகளாவ�. இவ� கி�ளிமீ; காத5 ெகா டவ�ேபால� பாரா*4� பா�க� 
நய'ைடயன; 
 
"Sர� கழைல9� ைமேபா�ற மீைசைய9� உைடய இைளேயா� ெபா#*4 என; 
வைள எ�ைன� ைகவி4கிற;. அவைன0 தAவ உ�ள� உ<;கிற;. ஆயி�, 
யா,�&� அைவேயா��&� அ6:கிேற�.[8] எ� ேசாழ� உ�� வி%பா� அ6ச0த�க 
ஏ%றிழி@ைடய ;ைறைய� ேபால பைகவ��&� காண�ப4வ�. அவ� ேபாாி% 
சிற<தவ�.[9] எ� தைலவ� சிற<த ெவ%றி க டவ� எ�
 எ5லா#� �க8தைல� 
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ேக*4 யா� மகி8கி�ேற�. எ� உ�ள� கவ�<த ஆ ைம9ைடய வளவ� 
வா8வானாக!”[10] 
 
3. 3. 3. 3. ேவ%ப% தட�ைக' ெப.ந
கி�ளிேவ%ப% தட�ைக' ெப.ந
கி�ளிேவ%ப% தட�ைக' ெப.ந
கி�ளிேவ%ப% தட�ைக' ெப.ந
கி�ளி    
 
���ைர���ைர���ைர���ைர:::: இவ� கழா0 தைலயா�, பரண� எ�பவரா5 பாட�ெப%றவ�; &ட�ேகா 
ெந46 ேசரலாத >ட� ேபா� ெச,; இற<தவ�. இர 4 அரச#� ேபா��கள0தி5 
இற<தைம க 4 கழா0 தைலயா#� பாண#� பா3 வ#<தின�. அ�பாட5களா% சில 
ெச,திக� அறிய� கிட�கி�றன. அைவயாவன: 
 
பாட
 ெசKதிக�பாட
 ெசKதிக�பாட
 ெசKதிக�பாட
 ெசKதிக�:::: பைடSர� பதிென பாைட மா�க� ஆவ�. இற<த அரச#ட� 
அவ� த� மைனவிய� உட�க*ைட ஏறின�. ேதவ�க� நா%றமாகிய உணைவ� 
(ேபாாி5 பல� இற<தைமயி�) ெப%றன�.[11] யாைன &திைர யா@� கள0தி5 
இற<தன; காிSர� அைனவ#� மா டன�; ேதைர) ெச70தினவ� எ5லா#� 
இற<தன�. மயி� சீவா; ேபா�0த�ப*ட க ைண9ைடய 'ரச�க� அ3�பாாி�றி� 
கிட<தன. கழனி� க  ஆ�ப5 த டா5 ெச,த வைளயைல� ெப க� அணித5 
மர�.[12] 
 
4. 4. 4. 4. �D4தைல� ேகா' ெப.ந
கி�ளி�D4தைல� ேகா' ெப.ந
கி�ளி�D4தைல� ேகா' ெப.ந
கி�ளி�D4தைல� ேகா' ெப.ந
கி�ளி    
 
இவைன�ப%றி உைற_� ஏணி)ேசாி 'டேமாசியா� எ�பவ� பா3ய பா*4 ஒ�ேற 
கிைட0;�ள;. இவ� ஒ#நா� த� யாைன இவ�<; ெச5ைகயி5, அ; மத� 
ெகா 4 க#[�� ப�க� விைர<; ெச�ற;. அவைன� க 4 க#[ைர ஆ ட 
ேசரமா� அ<;வ6 ேசர5 இ#�ெபாைற எ�பவ� த�>ட� இ#<; 
'டேமாசியா� எ�ற �லவைர, ‘இவ� யாவ�?’ என�ேக*டா�. அ�ேபா; �லவ� 
இவன; சிற�ைப9� யாைன மத�ெகா 4 வழி கட<; ேபாதைல9� விள�க 
உைர0தா�.[13] இவ� வரலா
 ெதாி<தில;. 
 
5. 5. 5. 5. தி4த�தி4த�தி4த�தி4த�    
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சிற')சிற')சிற')சிற'):::: இவ� உைற_ாி5 இ#<; அரசா ட பைழய ேவ<த�. இவ� மகேன '� 
Fற�ெப%ற ேபா�ைவ� ேகா� ெப#ந%கி�ளி எ�பவ�. இ0தி0த� 
ெப#�ெகாைடயாளி எ�ப;, 
 

“இைழயணி பைண0ேதா� ஐைய த<ைத 
மைழவள� தZஉ மாவ  தி0த�” 
 

எ�>� பரண� அ3களா5 விள�&த5 காணலா�. இவ� மக� ஐைய எ�ற 
க%�ைட� ெப  ஆவ�. 
 
உைறL�உைறL�உைறL�உைறL�:::: இவ� உைற_ைர) சிற<த மதி5 அர>� கா*டரU� உைடயதாக) 
ெச,; பைகெவ�
 &3கைள ந�& �ர<த காவல� எ�ப; பரண�, ந�கீர� 
இவ�த� பாட5களா5 அறிய� கிட�கிற;. 
 
ேபாாி% பைகவ� ஒ�ட�ேபாாி% பைகவ� ஒ�ட�ேபாாி% பைகவ� ஒ�ட�ேபாாி% பைகவ� ஒ�ட�:::: வ4க ேவ<தனாகிய க*3 எ�பவ� இ0 தி0த>ட� 
ேபா� ெச,ய வ<தா�. அவ>�& உதவியாக� பாண அரச� (Bana King) ஒ#வ>� 
வ<; உைற_ைர '%
ைக இ*டா�. ஒ#நா� ேசாழ� அைவ�கள0தி5 ஒE0த 
கிைள ஒைச ேக*4 அ)ச'%
 இ#ேவ<த#� ஒ3வி*டனரா�. இ;, 
 

“வEமி& '�பி% பாணெனா4 மEதா�0 
தி0த� ெவளிய� உற<ைத நாளைவ� 
பா3� ெற கிைள� பா4ேக* ட6சி�  
ேபார4 தாைன� க*3  
ெபாராஅ ேதா3ய ஆ��பி>� ெபாிேத”[14] 
 

என அக�பா*3% Fற�ப*4�ள;. 
 
சிற<த �லவ�: இ0தி0த� சிற<த �லவ� எ�ப; ெதாிகிற;. இவ� பா3ய 
பா*ெடா�
 அகநாP%றி5 இ#�கிற;. அஃ; இனிைம மி�க பாடலா&�.[15] 
 
6. 6. 6. 6. ேசாழ� ந% உ.4திர�ேசாழ� ந% உ.4திர�ேசாழ� ந% உ.4திர�ேசாழ� ந% உ.4திர�    
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)லவ�)லவ�)லவ�)லவ�:::: இவன; வரலா
 ஒ�
� ெதாி<தில;. இவ� பா3ய ஒ� அழகிய 
�ற�பா*ேட இ�
 இ#�ப;. அைத� காணி�, இவ� விாி<த உ�ள'ைடயா#ட� 
ந*�) ெச,தE5 மி�க வி#�ப� உைடயவ� எ�ப;� ெச,9� ெச,தE5 
வ5லவ� எ�ப;� ெதாிகி�றன. அ)ெச,9ளி� ெபா#� இ;வா&�: 
 
“தா� ெப%ற சிறிய கதிைர0 த� வைளயி5 ைவ�&� எEேபா7� சி
 
'ய%சியினராகி0 த� ெச5வ0ைத இ
க� பி3�&� உ�ள மி&தி இ5லாதா#ட� 
ெபா#<திய ந*� என�& இ5ைலயா&க; த
க ைம9ைடய ஆ ப�றி 
இட�ப�க0ேத S8<ததாகE�, அதைன உ Uத5 இழிெவ�
 க#தி அ�
 
அதைன உ ணாதி#<;, அ40த நா� மைல� &ைகயிE#<; �ற�ப*4) ெச�
 
ெபாிய ஆ  யாைனைய வல�ப�க0ேத Sழ) ெச,; உ U� �E 
பசி0தா%ேபா7� ெமEவி5லாத உ�ள'ைடய உரேவா� ந*�ட� ெபா#<திய 
நா�க� உளவா&க”[16] 
 
�%ைல�க6�%ைல�க6�%ைல�க6�%ைல�க6:::: இ)ேசாழ ம�ன� '5ைல�கE பா3ய ெப#� �லவ� ஆவ�. 
எனி�, இவன; �லைம) சிற�ைப யாரா5 அளவி*4ைர�கலா&�? 
 
[1]. �ற�, 16.         [2]. �ற�, 125. 
[3]. �ற�, 367.        [4]. �ற� 377. 
[5]. �ற�, 80-82.         [6]. �ற�, 83-85. 
[7]. �ற�, 82          [8]. �ற�, 83. 
[9]. �ற�, 84          [10]. �ற�, 35. 
[11], �ற�, 62.         [12]. �ற�, 63. 
[13]. �ற�, 13. 595-7 [14]. அக�. 
[15]. அக�. [16]. �ற�, 190. 
------------ 
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1.12. 1.12. 1.12. 1.12. ெந��D�கி�ளி ெந��D�கி�ளி ெந��D�கி�ளி ெந��D�கி�ளி ((((கிகிகிகி....பிபிபிபி....150150150150----200)200)200)200)    
 
ப�ட� ெப
றைமப�ட� ெப
றைமப�ட� ெப
றைமப�ட� ெப
றைம:::: சில�பதிகார கால0தி5 வா8<தவ� ெச�&*4வ� என@� 
அவ� கால� கி.பி.150-200 என@� '� ெசா�ன; நிைனவி#�&� அ5லவா? 
அ�கால0தி5, அவனா5 ஆ�க� ெப%றவேன இ< ெந4'3�கி�ளி எ�பவ�. 
இவ>ைடய தக�ப>� ெச�&*4வ� தாயான ந%ேசாைண எ�பவ?� உட� 
பிற<தவராவ�. ஆதE�, இவ� ெச�&*4வ%& 'ைம0;ன) ேசாழ�’ என�ப*டா�. 
இவ� த<ைதயான ேசாழ ம�ன� இற<த@ட� ப�காளிக� ஒ�பதி�ம� 
இவ>ட� ேபாாி*டன�. அதைன உண�<த ெச�&*4வ� அவ�க� அைனவைர9� 
ேநாிவாயி5 எ�ற இட0தி5 ெவ�
, த� ைம0;ன) ேசாழ ேவ<த� ஆ�கின�.[1] 
 
பல ெபய�க�பல ெபய�க�பல ெபய�க�பல ெபய�க�:::: இ)ேசாழ� ெவ,ேவ
 கி�ளிெவ,ேவ
 கி�ளிெவ,ேவ
 கி�ளிெவ,ேவ
 கி�ளி, , , , மால, கி�ளிமால, கி�ளிமால, கி�ளிமால, கி�ளி, , , , வDேவ
கி�ளிவDேவ
கி�ளிவDேவ
கி�ளிவDேவ
கி�ளி, , , , 
கழ
கி�ளிகழ
கி�ளிகழ
கி�ளிகழ
கி�ளி, , , , கி�ளிகி�ளிகி�ளிகி�ளி என� பலவா
 மணிேமகைலயி% &றி�க�ப*4�ளா�. 
 
மைனவி3� மக�� த�பி3�மைனவி3� மக�� த�பி3�மைனவி3� மக�� த�பி3�மைனவி3� மக�� த�பி3�:::: இவ� பாண பாண பாண பாண மரபி% பிற<த அரச மகைள மண<தவ�, 
அவ� ெபய� சீ�4தி சீ�4தி சீ�4தி சீ�4தி எ�ப;. பாண�பாண�பாண�பாண� எ�பவ� “மாவE” மரபினராவ�. அவ� வட 
ஆ��கா4 ேகா*ட0ைத ஆ ட சி%றரச�. இ�மரபின� கி.பி. 13-ஆ� 2%றா 4 
வைர க5ெவ*4களி5 &றி�க�ப*4�ளன�. சீ�0தி�& ஒேர மக� பிற<; 
வள�<தா�. அவேன உதய!மர� உதய!மர� உதய!மர� உதய!மர� எ�பவ�. ெந4'3� கி�ளியி� த�பி 
இள#கி�ளி இள#கி�ளி இள#கி�ளி இள#கி�ளி எ�பவ�. இவ� ேசாழ� ேபரரசி� வட ப&தியாகிய ெதா ைட 
ம டல0ைத� கா6சிைய0 தைலநகராக� ெகா 4 அரசா 4 வ<தா�.  
 
காாியா
 ' ேபா�காாியா
 ' ேபா�காாியா
 ' ேபா�காாியா
 ' ேபா�:::: ெந4'3�கி�ளி ப*ட� ெப%ற சில ஆ 4க*&� பா 3ய� 
ஒ#வ>� ேசர>� வ6சியிE#<; பைட9ட� �ற�ப*4) ெச�
 ேசாணா*3� 
வடேம%&� ப&தியாகிய காாியா
 எ�ற இட0தி%ேசாழைன0 தா�கினா�. அ<த 
இட� ெதா ைட நா*ட;. ஆதE�, இள�கி�ளி த�பைட9ட� ெச�
 க4�ேபா� 
ெச,; பைகவைர ெவ�றா�; பைகவ� &ைடக� 'தEயவ%ைற� ைக�ப%றி 
மீ டா�.[2] 
 
‘காாியா
’ எ;? : தி#வ�bாிE#<; காள0தி�&� ேபா&� பாைதயி5 உ�ள ஒ# 
மைலய3வார0தி5 பாட5 ெப%ற சிவ� ேகாவி5 ஒ�
 உ 4. அஃ; உ�ள இட� 
‘இராமகிாி’ என�ப4�. அ<த இட0தி5 உ�ள சிவெப#மா� ‘காாி�கைரகாாி�கைரகாாி�கைரகாாி�கைர உைடய 



80 

 

நாயனா�’ எ�
 அ�&�ள க5ெவ*4களி% &றி�க�ப*4�ளா�. அ�ேகாவி5 
அ#கி5 நகாி மைலைய) :%றி� காளி�கியா
 ஒ4கி�ற;. அஃ; இர 4 
சி%றா
களா5 ஆன;: ஒ�
 காளி�கி என@�, ம%ெறா�
 காேல
 என@� ெபய� 
ெப%றைவ. கா5-க#ைம, ஏ
-ஆ
, காாியா
. எனேவ, ‘காேல
’ எ�
 ெத7�கி5 
Fற�ப4கி�ற யாேற, அ�ப� கால0தி7� அத%& '�ன#� ‘காாியா
’ என0 
தமி8� ெபய� ெப%றதாத5 ேவ 4�.”[3] 
 
அ�த இட4தி� நிைலைமஅ�த இட4தி� நிைலைமஅ�த இட4தி� நிைலைமஅ�த இட4தி� நிைலைம:::: ச�க கால0தி5 ெந5\� வைர ேசாழநா4 விாி<; 
இ#<த;. ேவ�கட0ைத) ேச�<த நில�ப&திைய0 திைரய� எ�பவ� 
ஆ 4வ<தா�. அவன; தைலநகர� பாவி0திாி எ�ப;. அ;ேவ இ�கால0;� 
F]�0 தா7காவி5 உ�ள ‘ெர*3 பாைளய�’ எ�ப;. ‘கட5 ெகா ட காக<தி 
நா*4� பாவி0திாி’ எ�
 அ�&�ள க5ெவ*4க� &றி�கி�றன. எனேவ, 
ப ைட� கால0தி5 ெதா ைட ம டல� அ;வைர பரவி இ#<தெத�றா5 
தவறாகா;. அ<த�ப&தி 'Aவ;� மைல�ப&தியாக உ�ளதா7� சாதவாகனர; 
ெத�ப&தி அ�& '3வதா7� எ5ைல��ற� ேபா�க� அ�& நிக8<தனவாத5 
ேவ 4�. அ�ேபா�களா5 அ<த� ப&தி வ�ைம &ைற<தி#<தேதா எ�னேவா, 
ெதாியவி5ைல. அ�&� ெச�
 ேசர பா 3ய� ேசாணா*4 ம ணாைசயா5 
தா�கின� எ�
 மணிேமகைல F
கிற;.[4] 
 
ேசர ேசர ேசர ேசர ----    பா,Dய� யாவ�பா,Dய� யாவ�பா,Dய� யாவ�பா,Dய� யாவ�????:  இ�ஙன� ேபாாி*ட ேசர பா 3ய� யாவ�? 
ெச�&*4வ� ேபரரசனாக இ#<த ேபாதி7� அவன; ேசர நா*35 ஞாதிய� பல� 
பல ப&திகைள ஆ 4 வ<தன�; அ�ஙனேம பா 3 நா*35 சி%றரச� சில� 
இ#<தி#�கலா�. இ�ேற5, க ணகியா5 ெகா5ல�ப*ட பா 3ய%&� பி�வ<த 
பா 3யேன இ�ேபாாி% கல<தவனாகலா�. 
 
கி�ளி3� மணிேமகைல3�கி�ளி3� மணிேமகைல3�கி�ளி3� மணிேமகைல3�கி�ளி3� மணிேமகைல3�:::: ேகாவல>�&� மாதவி� &� பிற<த மணிேமகைல 
ெபள0த ம<திர வEயா5 ேவ%
#� ெகா 4 �கா� நகர0; ஏைழக*& உண@ 
பைட0; வ<தைத� ேக�வி9%ற ெந4'3�கி�ளி அவைள அைழ�பி0; 
உபசாி0தா�; அவ� ேவ 4ேகா*ப3 சிைற)சாைலைய அழி0;0 ;,ைம ெச,; 
அMவிட0ைத� பல வைகயான ந%ெசய5க?� நட0த%&ாிய இடமாக) 
ெச,வி0தா�.[5] 
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மணிேமகைல3� உதய!மர��மணிேமகைல3� உதய!மர��மணிேமகைல3� உதய!மர��மணிேமகைல3� உதய!மர��:::: அரசன; தவ��த5வனான உதய&மர� 
மணிேமகைல மீ; காத5 ெகா 4 அவைள0 த� வய�ப40த� பலவா
 
'ய�றா�. அவ� இவ>�க6சி� காயச 3ைக எ�பவள; உ#வ0ைத� � 4 
அ�னதான� ெச,; வ<தா� த�னிட� வ<த உதய&மரைன அறெமாழிகளா5 
ெத#*3னா�. உ ைம உணராத - காய ச 3ைகயி� கணவனாக வி0தியாதர�, 
த� மைனவி உதய&மரைன ேநசி�பதாக0 தவறாக எ ணினா�. ஒ� இர@ 
மணிேமகைலைய0 ேத3வ<த உதய&மரைன வாளா5 ெவ*3 S80தினா�; பிற& 
த� &%ற0ைத உண�<; வ#<தி0 த� நா4 மீ டா�.[6] 
 
அரச� மாண:ர�அரச� மாண:ர�அரச� மாண:ர�அரச� மாண:ர�:::: த� தனி��த5வ� இற<தைத� ேக*ட அரச� அத%&) சிறி;� 
வ#<தாம5, "இள�ேகா>�& யா� ெச,ய ேவ 3ய த டைனைய வி0தியாதர� 
ெச,;வி*டா�. 
 

மாதவ� ேநா��� மடவா� க%�� 
காவல� காவ5 இ�ெறனி5 இ�றா5; 
 

‘த� ஒ# மகைன0 ேத��காE5 இ*4� ெகா�ற ேசாழ� மரபி5 இ�ஙன� ஒ# 
ெகா3யவ� ேதா�றின�’  எ�ற ெச,தி ேசர, பா 3ய��& எ*4 '�னேர 
அவைன ஈம0ேத%றி வி4க; அ�கணிைக மகைள9� சிைற ெச,க" எ�
 த� 
தாைன0 தைலவனான ேசாழிக ஏனாதிேசாழிக ஏனாதிேசாழிக ஏனாதிேசாழிக ஏனாதி�&� க*டைளயி*டா�.[7] 
 
அரசி3� மணிேமகைல3�அரசி3� மணிேமகைல3�அரசி3� மணிேமகைல3�அரசி3� மணிேமகைல3�:::: ெந4'3�கி�ளியி� மைனவியான சீ�4தி சீ�4தி சீ�4தி சீ�4தி எ�ற 
ேகா�ெப#<ேதவி மணிேமகைலைய) சிைற நீ�கி0 த�னிட� ைவ0;� ெகா 4 
அவ?�&� பல ;�ப�கைள) ெச,தா�. அவ� ஒMெவா�றி7� க*4�படா 
தி#0தைல� க 4 ெவ# 4. த� &%ற0ைத� ெபா#0த#?மா
 ேவ 3னா�; 
பி� அறவண அ3க� அற@ைர ேக*4 அரசமாேதவி மணிேமகைலைய வி*டா�.[8] 
 
கா?சியி% மணிேமகைலகா?சியி% மணிேமகைலகா?சியி% மணிேமகைலகா?சியி% மணிேமகைல:::: மணிேமகைல பல இட�களி% :%றி� ெபள0த சமய0 
ெதா 4 ெச,; வ#ைகயி5, கா6சி�ர0தி5 பசி�ெகா4ைம தைல விாி0தாடைல� 
ேக*4 அ�&) ெச�றா�. அவைள இள#கி�ளி இள#கி�ளி இள#கி�ளி இள#கி�ளி வரேவ%றா�; தா� க*3யி#<த 
�0த� ேகாவிைல� கா*3னா�; அத%&0 ெத�ேம%கி5 ஒ# ேசாைலயி5 �0த 
a3ைகைய அைம0;, ெபா,ைக எ40;, தீவதிலைகைய9� மணிேமகலா 
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ெத,வ0ைத9� வழிபட%&ாிய ேகாவிைல9� அ�& உ டா�கி, நா*�ைச, தி#விழா 
'தEயன அரசைன� ெகா 4 நைடெப
மா
 ெச,வி0;, அற� வள��பா� 
ஆயின�.[9] 
 
அரச�� N6வைள3�அரச�� N6வைள3�அரச�� N6வைள3�அரச�� N6வைள3�:::: ஒ# நா� ெந4'3�கி�ளி ���கா�� கட%கைரைய) சா�<த 
��ைனமர� ேசாைலயி5 ேபரழகினளான ம�ைக ஒ#0திைய� க 4 மய�கினா�; 
அவ?ட� ஒ# தி�க� அ)ேசாைல யி%றாேன உைற<; இ#<தா�. ஒ# நா� அவ� 
தி^ெரன மைற<; வி*டா�. அரச� அவைள� பல இட�களி7� ேத3 அைல<தா�; 
அவ� ஒ#நா� ெபள0த சாரண� சாரண� சாரண� சாரண� ஒ#வைன� க 4 வண�கி, “எ� உயி� 
ேபா5பவளாகிய ஒ#0தி இ�ேக ஒளி0தன�, அவைள அ3க� க ட; ேடா?” 
எ�
 ேக*டா�. அ)சாரண�, " அரச, அவைள யா� அறிேவ�. அவ� நாக நா*4 
அரசனான வைளவண� மக� ஆவா�. அவ� ெபய� N6வைள N6வைள N6வைள N6வைள எ�ப;. அவ� 
சாதக� &றி0த கணி, ‘இவ� Qாிய&ல0; அரச� ஒ#வைன) ேச�<; க#@%
 
வ#வா�’ எ�
 த<ைத�&� Fறின�. அவேள நீ Fறிய மட<ைத. இனி அவ� 
வாரா�. அவ� ெப
� மகேன வ#வா�. இ<திர விழா) ெச,யாத நாளி5 
மணிேமகலா ெத,வ0தி� ெசா5லா5 உ� நகர0ைத� கட5 ெகா�?�, இ<திர� 
சாப'� இ#0தலா5 அ; த�பா;; ஆதE�, எ� F%ைற ந�பி, இ<நகைர� கட5 
ெகா�ளாதப3 இ<திர விழாைவ ஆ 4 ேதா
� மவா; ெச,; வ#க” எ�
 Fறி 
அக�றா�.[10] 
 
)கா� அழி;)கா� அழி;)கா� அழி;)கா� அழி;:::: �கா� நகாி5 க�பள) ெச*3 எ�ெறா#வ� இ#<தா�. அவ� 
நாகநா4 ெச�றி#<த ெபாA; aEவைள, தா� ெப%ற மகைன அவனிட� 
ஒ��வி0தா�. அவ� அ�&ழ<ைத9ட� க�பE5 வ#� ெபாA;, க�ப5 தைர த*3 
உைட<; வி*ட;. வணிக� உயி� பிைழ0;� ���காைர அைட<தா�. &ழ<ைத 
எ�ன ஆயி%
 எ�ப; அவ>�&0 ெதாியா;. வ<த வணிக� நட<தைத அரச>�& 
அறிவி0தா�. ேசாழ� ெப#மா� அ; ேக*4 ஆ%ெறானா0 ;ய� அைட<;, 
அ�&ழ<ைதைய0 ேத3 அைலயலானா�; அவன; ;�ப நிைலயி5 இ<திர விழாைவ 
மற<தா�. உடேன இ<திர� - மணிேமகலா ெத,வ� இவ� த� சாப�களா5 
G�)காைர� கட% ெகா,ட0G�)காைர� கட% ெகா,ட0G�)காைர� கட% ெகா,ட0G�)காைர� கட% ெகா,ட0[[[[11] இ<த அழிவினா5, மாதவி, அறவண அ3க� 
'தEேயா� கா6சிைய அைட<தன�.[12] 
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�D;�D;�D;�D;:::: இ<நிக8)சி�&� பிற& இ< ெந4'3�கி�ளிைய� ப%றி ஒ�
� ெதாி<தில;. 
இவ>�&� பி�ைள� ேப
 இ�ைமயா5, இவ>�&� பி� ேசாழ அரச� ஆனவ� 
இ�னவ� எ�ப; ெதாியவி5ைல. 
 
கட% வாணிக�கட% வாணிக�கட% வாணிக�கட% வாணிக�:::: மணிேமகைல, சில�பதிகார�கைள ந�& ஆராயி�, கி.பி.2ஆ� 
2%றா 35 ேசாணா4 ேமனா4க?ட� கிழ�& நா4க?ட>� சிற<த 'ைறயி5 
கட5 வாணிக� நட0தி வ<த; எ�பைத அறியலா�. இதைன� ப%றிய விள�க� 
அ<25களி7� பர�க� காணலா�. இவ%ேறா4, அMவி# 2%றா 4களி7� 
இ<நா4 ேபா<த ேமனா*4) ெசலவின� (யா0ாிக�) எAதி9�ள &றி��க?� 
ேநா�க0 த�கனவா&�. 
 
ெபாி'O=ெபாி'O=ெபாி'O=ெபாி'O=----பிைளநிபிைளநிபிைளநிபிைளநி----தாலமிதாலமிதாலமிதாலமி:::: கி.'.3-ஆ� 2%றா 3E#<; ெத� இ<தியா - 
சிற�பாக0 தமிழக� ேம5 நா4க?ட� வாணிக� நட0தி வ<தைத அMவ�கால 
ேமனா*4 ஆசிாிய�ம� &றி�பி*4�ளன�.[13] கி.பி. 'த5 2%றா 3� கைட� 
ப&தியி5 (கி.பி. 70-100) இ#<த அெல�ஸா 3ாிய வணிக� ஒ#வ� &றி0த 
ெபாி�?. எ�>� 2E5 தமி8 நா*40 ;ைற'க�ப*3ன�க�, தமி8நா*4� 
பிாி@க�, ஏ%
மதி� ெபா#�க�, இற�&மதி� ெபா#�க� 'தEயன &றி�க�ப* 
4�ளன. அ�கால0தி5 ேசாழ நா4 இர 4 மரபினரா5 ஆள�ப*4 வ<த;. ஒ# 
ப&தி �காைர0 தைலநகராக� ெகா ட;; ம%ற; உைற_ைர0 தைலநகராக� 
ெகா ட உ�நா*4� ப&தி. இ�F%
 உ ைம எ�பைத ‘உைற_�) ேசாழ�’, 
‘�கா�) ேசாழ�’ என வ#� ச�க கால� பா�களி5 வ#� ெச,திகைள� ெகா 4 
ந�கறியலா�. காவிாி���ப*3ன� என� ப*ட �கா� நகர� &றி�க�ப*4�ள;. 
உைற_� &றி�க�ப*4�ள;. மர�காண�மர�காண�மர�காண�மர�காண� சிற<த ;ைற'க� ப*3னமாக 
இ#<த;.[14]  
 
ஏற�&ைறய� கி.பி.80இ5 பிைளநி எ�பா� &றி0;�ள &றி��க?� சில 
ேசாழநா*ைட� &றி�கி�றன. அவ� &றி0;�ள பல ெபா#�க� �காாிE#<; 
ஏ%
மதி ெச,ய�ப*டனவாக� கா கி�றன.[15] 
 
)கா�)கா�)கா�)கா� நகர�, நாக'ப�Dன� நாக'ப�Dன� நாக'ப�Dன� நாக'ப�Dன� ஆகிய இர 4� ேசாழ� ;ைற'க�களாக இ#<தன 
எ�
 கி.பி.140-இ5 வா8<த தாலமி எ�பா� &றி0;ள�; உைற_ைர9� &றி0;ள�; 
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ஆ��கா4 &றி�க�ப*4ள;; அMவிட0ேத நிைல0; வாழாத &3க� இ#<தன� 
எ�
 தாலமி Fறி9�ளா�.[16] 
-------- 
[1]. சில�பதிகார�, காைத 27,28. 
[2]. மணிேமகைல, காைத 19, வாி 119-129. 
[3]. Dr.S.K. Aiyangar’s ‘Manimekalai in its Historical Setting.’ pp.46-48. 
[4]. Dr.S.K. Aiyangar’s ‘Manimekalai in its Historical Setting.’ pp.46-48. 
[5]. மணிேமகைல, காைத, 19.  [6]. மணிேமகைல, காைத, 20. 
[7]. மணிேமகைல, காைத, 22, வாி, 205-215. 
[8]. மணி, காைத 24.   [9]. மணி, காைத, 28. 
[10]. மணி, காைத 24. 
[11]. இ<த� கால0தி5 நகர0தி� ஒ# ப&திேய அழி<; வி*ட;.கி.பி.450-இ5 
�0தத0த� ���காாி5 இ#<தா� எ�ப;�, கி.பி. 7-ஆ� 2%றா 37� �கா� நகர� 
சிற��ட� இ#<த; எ�ப;� அறிய0 த�கன. 
[12]. மணி, காைத, 29. 
[13]. vide Kennedy's article in J.R.A.S, 1898, pp. 248-287; Cholas, vol.1, p. 29. [14]. 
Rawlinson's Intercourse between India and the western world, pp. 120-130 and 
Periplus (Tamil) by S. Desikar. [15]. Pliny, XXI, Kanakasabai Pillai's 'Tamils 1800 
years ago', pp-29.32. [16]. Coldwell's 'Comprehensive Grammar', pp.92-100, Tamils 
1800 years ago, pp.-29-32.  
-------------  
 

1.13. 1.13. 1.13. 1.13. ச#ககால அரசியP� ம�க� வா5�ைக3�ச#ககால அரசியP� ம�க� வா5�ைக3�ச#ககால அரசியP� ம�க� வா5�ைக3�ச#ககால அரசியP� ம�க� வா5�ைக3�    
 
ச#ககால நிைலைமச#ககால நிைலைமச#ககால நிைலைமச#ககால நிைலைம:::: ெதா5கா�பிய�, வடெமாழியாள� தமிழக0தி5 
ேவZ�றிவி*டைத ந�& அறிவி�கிற;; அவ� த� பழ�க வழ�க�கைள9� ஒரள@ 
ெதாிவி�கிற;. அ�கால 'த5 ச�க0; இ
தி� காலமாகிய கி.பி. 3-ஆ� 
2%றா 4வைர சில�பதிகார கால� வைர9�ள தமி8�பா�கைள� கானி�, 
வடெமாழியாள#ைடய ேவதேவ�விக�, சமய� ேகா*பா4க� இ�னபிற@� 
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ப3�ப3யாக0 தமிழ� வா8�ைகயி5 கல<; வ<த நிைலைமைய ந�& உணரலா�. 
எனி>�, இ<த� �;ைம நகர ம�களிடேம காண�ப*டதா&�. திைண ம�களாக 
இ#<தவாிட� இைவ ேவZ�றில, இஃ; எ�ஙனமாயி>�, தமி8 அரச� த�ைம� 
கதிரவ�வழி வ<தவ� எ�
�, மதிவழி வ<தவ� எ�
� வடநா*4 அரசைர� ேபால� 
Fற0 தைல�ப*4 வி*டன�; ேவத ேவ�விகளி5 வி#��� ெகா டன�, 
ேவத�களி5 வ5லாைர0 தம�&� �ேராகிதராக� ெகா�ள0 தைல�ப*டன� எ�பன 
ந�& விள�&கி�றன. வடவ� F*4றவா5 பழ<தமிழ� மணவா8�ைக, பிற 
சட�&க�, சமய� ெகா�ைக 'தEயவ%
� வடவ�ெகா�ைகக� சிறி; சிறிதாக� 
�க0 ெதாட�கின எ�ப;� ந�& அறிய� கிட�கிற;. எனி>�, F�0தஅறி@ 
ெகா 4காணி�, ‘பழ<தமிழ� நாகாிக� இ;’ எ�பைத) ச�க 2%கைள� ெகா 4 
எளிதி5 உணரலா�. இதைன உணர வி#�பாதா#� உணர அறிவ%றா#ேம, 
‘இர ைட9� பிாி0;ணர5 இயலா;’ எ�ப�. 
 
நா�நா�நா�நா�:::: ேசாழநா4 எ�ப; த6ைச, தி#)சி� ேகா*ட�கைள� ெகா ட 
நில�பர�பா&�. வட�&� ெத%&� ெவ�ளா
க�; கிழ�ேக கட5, ேம%ேக 
ேகா*ைட� கைர இத%& எ5ைலக� ஆ&�. ‘ேகா*ைட� கைர’ எ�ப; ஆ%ற�கைர 
மீதைம<த ேகா*ைட, அஃதாவ; ஆ%ற�கைரைய மிக@ய�0தி� ேகா*ைட 
ேபால�க*ட�ெப%ற அர  அைம�பா&�. இஃ; தி#)சி� ேகா*ட0தி5 உ�ள 
&ழி0தைல நா*35 உ�ள;. ேகா*ைடயி� சிைத@க� இ�
� 
காண�கிட�கி�றன.[1] இ<நா4 த*ைடயான சமெவளி மைலக� அ%ற;; 
காவிாியா
 த� பல கிைளயா
க?ட� பர<; பா9� ெசAைம9ைடய;. 
இ)சமெவளி ேம%ேக சிறி; உய�<;� கிழ�ேக சிறி; தா8<;� இ#�கி�ற;. 
காவிாி கடல#கி5 பல கிைளகளாக� பிாி<; கடைல அைடகி�ற;. அ<த இட0தி5 
காவிாியா5 ேத�க�ப4� வ ட5, நா*ைட) ெசAைம�ப40;கிற;. காவிாி9� 
அத� கிைளக?� கடேலா4 கல�&� இட� நீ ட சமெவளியா&�. அ<த இட�, 
பா��க0த�க ப �ைடய;. ேசாழநா*35 ெந5வய5க� மி�&�ளன. 
மாமர�க�,ெத�ைனமர�க�, பழமர�க� எ�பன ந�றாக ெசழி0; வள#கி�றன. 
ேசாணா*35 கா4கேள இ5ைல.[2] ‘யாைன ப4�&� அள@�ள இட0தி5 விைள9� 
பயி� எAவைர உ பி�&� வள'ைடய ேசாணா4 எ�
 ஆ[� �ல�கிழா� 
அைற<;ள�.[3] ஒ# ேவE நில0தி5 ஆயிர� கல� ெந5 விைள<தெத�
 ெபா#ந� 
ஆ%
�பைட ஆசிாிய� Fறி9�ளா�.[4] 
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நா�D� பிாி;க�நா�D� பிாி;க�நா�D� பிாி;க�நா�D� பிாி;க�:::: ச�க நாளி5 நா*3� பிாி@க*&� F%ற�, ேகா*ட�, நா4 
எ�>� ெபய�க� வழ�கின. &றி)சி, பா3, ஊ�, &3, பதி, பா�க�, ப*3ன�, நக� 
'தEயன ஊ�க*& வழ�கிய ெபய�களா&�. இவ%
� ப*3ன�, நக� எ�பன 
ேபZ� அ5ல; அரச� உைற9� ஊைர� &றி�&�. இMவிர 3>� ப*3ன� 
எ�ப; கட%கைரயி5 உ�ள நகரா&�.[5] 
 
காவிாியா காவிாியா காவிாியா காவிாியா :::: காவிாியாேற ேசாணா*3� ெசAைம�&� காரணமான;. ஆதE� 
அதைன�ப%றி� பி%கால0ேத பல கைதக� எA<தன. அவ%ைற மணிேமகைலயி% 
கா க. காவிாி, ‘ெசவிE0தா, எ�ன ஒ��� தீ��ன% க�னி’ எ�
 
சிவஞான'னிவ#� பாரா*ட0த�க சிற��ைடய;. அ; ெபா�ைன� ெகாழி0தலா% 
ெபா�னி என@�, ேசாைலகைள0 த� இ#�ற�களி7� விாி<தி#�க� 
ெப%றைமயி� காவிாி என@� ெபய� ெப%றன.இத� சிற�ைப ந�&ண�<ேத கி.பி. 
12ஆ� 2%றா 3னரான ேச�கிழா� “வ#நா ெள�
� பிைழயா0 ெத,வ� 
ெபா�னி” எ�றா�. இ�ஙன� பி%கால� �லவ#� ேபா%
<தைகைம உைடயதாய 
அ�காவிாி, ேசாணா*4� &3க*&) ெசவிE0தாயாக அைம<ததி5 விய�பி5ைல 
அ�ேறா? ஆ 4ேதா
� �; நீ�� ெப#�க� வ#�ெபாA; பதிென*4� ப3க?� 
நீாி5 மைற9மா�. அ<த நாேள ‘பதிென*டா� ெப#�க�’ எ�
 ப ைடேயா� 
காவிாியா%
�& வண�க� ெச,; வ<தன�. இ�காவிாிைய� ெப ணாக 
உ#வக�ப40தி� பாட�ெப%ற காவிாி�பா�கைள) சில�பதிகார0தி% க 4 மகி8க. 
 
நகர#க�நகர#க�நகர#க�நகர#க�:::: ப ைட) ேசாழநா*3� ;ைற'க� ப*3னமாக இ#<த ெப#ைம 
ெப%ற; காவிாி��� ப*3ன�. அ<த இட� மணிேமகைல கால0தி% கட5 
ெகா ட;. அ<த இட0ைத உண�0த இ�
 காவிாி� ப*3ன� எ�ற ெபய#ட� 
அ�& ஒ# சி%
ா� இ#�கிற;. அ<த இட0தி% கிைட0த க5ெவ*4க� அ�&தா� 
�கா� இ#<த; எ�பைத உ
தி�ப40;கி�றன.[6] தவிர, நாக�ப*3ன'� சிற<த 
;ைற'க நகரமா&�. இ�
 சி%
ாராக� கிட�&� உைற_� ப ைட) ேசாழ� ேகா 
நகர�களி5 ஒ�றா&�. &ட<ைத அ5ல; &�பேகாண� ேசாணா*4� பைழய 
நகர�களி5 ஒ�றா&�. 
 
சி
 ா�க�சி
 ா�க�சி
 ா�க�சி
 ா�க�: : : : ேசாழ நா*35 எ ணிற<த சி%
ா�க� இ#<தன. ெபா,யாதளி�&� 
ெபா�னியா%
 வள0தா5 சி%
ா�க� ெந%கள6சிய�களாக விள�கின. வய5களி5 
அ5E மல�க� �0;� கிட<தன. அைவ க#�ப6 சா%ைற� கா,):� 'ய%சியி5 
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எA<த �ைகயா5 வா*ட'%றன. எ#ைம மைறய0 த�க ெச6சாE� பயி�க� வயைல 
அழ& ெச,தன. சி%
ைர) :%றி7� மா, பலா, வாைழ, ெத�ைன, க'& மர�க� 
ெசழி0; வள�<தன; நிைற<த பயைன0 த<தன. அ
வைட�& '� க ைண� கவர0 
த�க அணிகல�கைள அணி<த மகளி� வய5கைள� காவ5 �ாி<தன�. ெந� 
மணிகைள0 தி�ன வ<த பறைவகைள0 ;ர0த0 த� அணிகைள Sசி எறி<தன�. 
சிறிய பி�ைளக� கா5களி5 த ைட ஒைசயிட விைளயா*4� ெபா#�கைள 
ைவ0; விைளயா3� ெகா 3#<தன�.[7] 
 
ேசாழ� �ேசாழ� �ேசாழ� �ேசாழ� �த6ய ெபய�க�த6ய ெபய�க�த6ய ெபய�க�த6ய ெபய�க�:::: ேசாழ� எ�>� ெசா57�&� ெபா#� காண 'ய�ேறா� 
பல�, ெபா#� காண, '3யாத ெசா%களி5 ‘ேசாழ’ ஒ�றா&� (நீ�) ‘Q8நா4’ எ�ப; 
நாளைடவி5 ‘Qழநா4, ேசாழ நா4 என மாறியி#�கலாேமா எ�ப; 
ஆராய0த�க;.[#] உல�ைக - ஒல�ைகயாக மாறி வழ�க5 ேபால ‘Q’ - ‘ேசா’வாக 
மாற5, இய5ேப அ�ேறா? இஃ; ஆரா,)சி�&ாிய;. ேசாழ��&ாிய ெபய�க?� 
கி�ளி, வளவ�, ெச�பிய� எ�பன சிற<தைவ. ‘கி�, ேதா 4, ெவ*4’ எ�>� பல 
ெபா#�கைள� &றி0;, ‘நில0ைத0 ேதா 3வள� ெச,பவ�’ எ�>� ெபா#ளி5 
வ<தி#�கலா�. வள'ைடய நா*டா� வளவ� என�ப*டா�. ‘சிபி’ ம�ன� 
மரபின� ெச�பிய� (சிபிய�, ெசபிய�, ெச�பிய�?) என�ப*டா�. ெச�னி 
எ�ப;� ேசாழ� ெப%ற ெபயரா&�.ெச�னி-தைல;“சிற��ைடய;” எ�>� ெபா#� 
ெகா 4, ெச�னி நா*3% சிற<தவ�, அரச� எ�>� ெபா#�களி5 வழ�க� 
ெப%ற;ேபா7�! 
------ 
[#] இ; ெபா#0த'ைடய, ெபா#� அ�
. இத� ெபா#ைள உணர� பைழய 
எகி�திய, கிேர�க, மிேநாவ வரலா
கைள ஆரா,த5 ந�
. 
 
அரச� இல-சிைனஅரச� இல-சிைனஅரச� இல-சிைனஅரச� இல-சிைன:::: வழிவழியாக) ேசாழ��& உாிய; �E இல)சிைன. ேசாழ� 
�E�ெகா3 உைடயவ�. காேட இ5லாத ேசாழ நா*35 �E ஏ;? மிக� பைழய 
கால0தி5 இ#<த நா*35 ேவ<த� எவேன>� 'த� 'த5 �Eைய� ெகா�ற 
ெப#6 ெசயைல மதி0;, அதைன) சிற��� &றியாக� ெகா 3#�கலா�; பி�னவ� 
அதைனேய தம; மர� இல)சிைனயாக� ெகா டன� ேபா7�! இ�&றிைய� ப%றிய 
விள�க� ச�க 2%களி5 காண�படவி5ைல. இைட�கால0தி5 ெத7�க நா*35 
ஒ# ப&திைய ஆ ட ேசாழ� சி�க இல)சிைனைய� ெப%றி#<தன�.[8] 
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அர� அர� அர� அர� :::: ேசாழநா4 ப ைட�கால0தி5, '� ெசா�னவா
, பல சி
 பிாி@களாக 
இ#<த;. பிற& காிகால� ேபா�ற Sரம�ன� கால0தி5 ஒ� அரசனிடேம 
அைம<தி#<த;. அர: த<ைத�&�பி� மக� அைடவெத�ற 'ைறயிேலேய 
நைடெப%
 வ<த;. சில ச<த��ப�களி5 ப*ட� ெப
� இைளஞ� 
வEய%றவனாயி�, தாய0தா� அவைன0 ;ர0தி� ப*ட0ைத� ெப
த7� உ 4. 
‘அரச>� &3க?� ஒ�
 ப*4�ள நாேட நா4’ எ�>� தி#�&ற� க#0தி%றா� 
ப ைட அர: ஏற0தாழ நட<; வ<த;. அர:�& நிலவாி, :�கவாி, ெவ�ற நா*4) 
ெச5வ� எ�பனேவ ெச5வமாக அைம<தி#<தன. ேசாழ� &�பேகாண0தி5 அர: 
ப டார0ைத ைவ0தி#<தன�; அ; மி�க காவைல� ெகா 3#<த;.[9] 
------------ 
[1]. Gazetteer of the Tanjore Dt.,Vol. I, p.15 
[2]. Tanjore Manual, pp.4-5; Trichinopoly Manual pp.2-3. 
[3]. �ற� 40.    [4]. ெபா#ந� ஆ%
�பைட வாி 245-246. 
[5]. N.M.V. Nattars ‘cholas,’ p.97  [6]. A.R.E. 1919, Part II No.2 
[7]. ப*3ன�பாைல, வாி, 128.  [8]. Ep. Indica, vol. 1 l, p.338. 
[9]. அக�, 60. 
 
!2!2!2!2----ஆய�ஆய�ஆய�ஆய�----ம�ற�ம�ற�ம�ற�ம�ற�:::: அரச>�& உதவியாக ஐ�ெப#� &A@� எ  ேபராய'� 
இ#<தன. அைம)ச�, �ேராகித�, தாைன0 தைலவ�, V;வ�, சாரண� எ�ேபா� 
ெகா ட அைவ ஐ�ெப.#!2ஐ�ெப.#!2ஐ�ெப.#!2ஐ�ெப.#!2 என�ப4�. கரண0தியலவ�, க#ம விதிக�, கனக) 
:%ற�, கைடகா�பாள�, நகரமா<த�, பைட0தைலவ�, யாைன Sர�, &திைர Sர� 
ெகா ட அைவ எ,ேபராய�எ,ேபராய�எ,ேபராய�எ,ேபராய� என� ெபய� ெப
�. இைவய�றி ம�ற� ம�ற� ம�ற� ம�ற� எ�ப; 
ஒ�
 4. அ�& அைவஅைவஅைவஅைவ F4� எ�
 தி#�&ற?� பிற 25க?� பலப3யாக� 
F
வதிE#<;, ஊரைவ அரசியE% ப�& ெகா டேத எ�
 க#;த5 தவறாகா;. 
உைற_� ம�ற0தி5 மைலயமா� ம�க� விசாாி�க�ப*டன�[10] எ�பதிE#<;, 
ஊ� ம�ற� எ�ப; நீதிம�ற� பணியி7� ஈ4ப*3#<தைம ெதளிவாத5 
கா க.‘உைற_� அரசனான ேகா�ெப#6 ேசாழ� இற<தபி�, அவ� இ#<த 
ம�ற0ைத� பா�0;� கல�கிேன�’ எ�
 ெபா0தியா�[11] வ#<தி� Fறைல 
ேநா�க, அரச� ம�ற0தி5 இ#<; அரசிய5 ெச,த அழ& ெதாிகிறத�ேறா? அறிஞ� 
ஊ� அைவைய அைட9� ெபாA;, த�க� பைகைமைய9� �சைல9� மற<;, 
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ெபா;�பணி ெச,வத%& உாிய உ�ள0ேதா4 இ#�ப� எ�
 ெபா#�பட0 
த�கவா
 ெபா#ந� ஆ%
�பைட வாிக� இ#0த5 கா க.[12] அரச�, 
ஐ�ெப#�&A, எ ேபராய�, ஊ� அைவ இ���
 &Aவினைர9� கல<ேத 
அரசிய5 நட0தி வ<தா� என� ேகாடE5 தவறி5ைல. இ0தைகய அரசிய5 அைவ, 
க%றா� அைவகைள� ப%றிேய வ�?வனா� வ%�
0தி� பா39�ளா� எ�ப; 
ஈ 4 அறிய0த�க;. ஊ�ேதா
� தீேயா� தீைமக 4 ஒ
�பத%&ாிய : சா% : சா% : சா% : சா% 
அைவக�அைவக�அைவக�அைவக� ப ைட0 தமிழக0திE#<; 'ைற ெச,தன.[13] 
 
ஊ� ம�ற�ஊ� ம�ற�ஊ� ம�ற�ஊ� ம�ற�:::: சி%
ா�களி7� ச�க கால0தி5 ம�ற� இ#<த;. ஊாி� ெபா;) 
ெசய5கைள ஆ,<; '3� Fற ஊரா� F3ய இடேம ம�ற� என�ப*ட;. 
அ�F*ட� ெபாிய மரநிழE% F4�.அ�ெபா; இட0தி5 ஊைர�ப%றிய 
ெசய5க?ட�, F0; 'தEயன@� நைடெபற5 வழ�க�. ெப க� 
ந3�ப�.இM[ரைவ) ெசய5க� ேபா��கால0தி5 நி
0த�ப*4 வ<தன.[14] இM[� 
அைவக� இ�னி�ன ெசய5கைள) ெச,தன எ�
 தி*டமாக அத%& உாிய 
விவர�க� இ�
 கிைட�கவி5ைல. ஆயி>�, கி.பி. 3ஆ� 2%றா 4 'த5 
ெதா ைட நா*ைட ஆள0 ெதாட�கிய ப5லவ� ப*டய�களி5 இM[ரைவக� 
இ#<தன எ�ப; &றி�க�ப*3#0தலா5, இைவ ெப#�பா7� ஊரா,ைம ஊரா,ைம ஊரா,ைம ஊரா,ைம நட0தி 
வ<தன எ�
 ேகாட5 தவறாகா;. ஊரைவயா� !டேவாைல !டேவாைல !டேவாைல !டேவாைல 'ைறயா5 
ேத�<ெத4�க�ப*டன� எ�ப;� இ�& அறிய0த&�. 
 
வாிவிதி')வாிவிதி')வாிவிதி')வாிவிதி'):::: நிலவாி, ெதாழி5 வளி, :�க வாி எ�பன வழ�கி5 இ#<தன. நிலவாிேய 
ெபாிய வாியா&�. நில�கிழவேன அரசியE� ';ெக7�பாக� க#த�ப*டா�. 
இதனா5 அ�ேறா வ�?வனா�, 
 

“உA; 4 வா8வாேர வா8வா�ம% ெற5லா� 
ெதாA; 4 பி�ெச5 பவ�” 

 
என அA0தமாக அைற<தா�? ெவளிநா*4 வாணிக� ச�க கால0தி% சிற<தி#<த;. 
:�க) சாைலக� மி�கி#<தன. இைவப%றிய விள�க� ப*3ன� பாைலயி% பர�க� 
காணலா�.[15] “கட7�& எதிேர9�ள அக�ற சாைலயி5, உைழ�பி% சிற<த 
அரசிய5 அ7வலாள� அரச>ைடய ப ட�கைள� க#0ேதா4 பா;கா�கி�றன�; 
நா�ேதா
� �#க� �#க� �#க� �#க� வQE�கி�றன�; கதிரவ� &திைரகைள� ேபால) சE�பி�றி 
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உைழ�கி�றன�; நா� ேதா
� அளவ%ற ப ட�க� கடEE#<; கைர�&� 
ெகா 4 வர�ப4கி�றன; கைரயிE#<; ஏ%
மதி9� ெச,ய�ப4கி�ற;. 
ஒMெவா# ப ட� ெபாதி மீ;� �வி இல)சிைன ெபாறி�க�ப4�. ப ட�க� 
ப டசாைலகளி5 அைட�க�ப4�.......” இ�F%றா5 அரசிய7�& வ<த வாிக?� 
:�கவ#மான� ஒ�றா&� எ�ப; ெதளிவாத5 கா க. நில அளைவகளி5 ேவ6ேவ6ேவ6ேவ6, , , , 
மாமாமாமா எ�பன இ#<தன எ�ப; ெதாிகிற;. இதனா5, பிற அளைவக� இ5ைல என5 
க#0த�
. 
 
சிைற-சாைலசிைற-சாைலசிைற-சாைலசிைற-சாைல:::: மணிேமகைல �காாி5 சிைற ைவ�க�ப*டா�. அவ� 
சிைற�ேகா*ட0ைத அற�ேகா*ட� ஆ�கினா�.[16] ப ைட�கால0தி5 
சிைற)சாைல ‘சிைற�ேகா*ட�’ எ�
 ெபய� ெப%
 இ#<த; ேபா7�! 
 
பைட பைட பைட பைட :::: ேசாழ ம�னாிட� ப ப*ட பைடSர� இ#<தன�. யாைன�பைட, 
&திைர�பைட, ேத��பைட, காலா*பைட இ#<தன. தாைன4 தைலவ�தாைன4 தைலவ�தாைன4 தைலவ�தாைன4 தைலவ� 
எ ேபராய0தி% ப�& ெகா டவ�. ேசனாதிபதிய�ேசனாதிபதிய�ேசனாதிபதிய�ேசனாதிபதிய� (பி%கால மகா சாம<த�) 
ஐ�ெப#�&Aவி% ப�& ெகா டவ�. ேபாாி5 த� வEைய� கா*3ய ெப#Sர� 
‘‘‘‘ஏனாதிஏனாதிஏனாதிஏனாதி’’’’ எ�>� ப*ட� ெப%றா�. அரச� அ�ப*ட0ைத0 த<; அMSரைன� 
ெப#ைம�ப40த5 மர�. அ)சி
 விழாவி5 ப*ட� ெப%றவ� ெபா%� ேமாதிர� 
'தEயன ெப
த5 மர�, ஏனாதி� ப*ட� ெப%ற இ#வ� �றநாP%றி5 
�கழ�ப*4�ளன�; ஒ#வ� ஏனாதி-தி#�கி�ளி[17][18] எ�பவ�. ம%றவ� ஏனாதி-
தி#�&*4வ�. ஏனாதி எ�ப; ெப#ைம த#� ப*ட� ெபய�. இMSர�க� Sர) 
ெசய5களி5 சிற<; விள�கின�. ஏனாதி-தி#�கி�ளி' எ�பதி5 உ�ள ‘‘‘‘கி�ளிகி�ளிகி�ளிகி�ளி’ ’ ’ ’ 
எ�ப; ேசாழ அரச� ெபயரா&�. ெபாிய சாம<த� அ5ல; அைம)ச� அ5ல; 
அரசிய5 அ7வலாள� த� அரச� ெபா;� ெபயைரேயா சிற��� ெபயைரேயா 
ைவ0;� ெகா�ளைல� பி%கால� ப5லவ�-ேசாழ�-பா 3ய� க5ெவ*4களி% 
காணலா�. அ�ஙனேம ப ைட� கால0தி7� ைவ0தி#<தன� எ�பத%& இஃெதா# 
சா�றா&�. அ�றி, ேசாழ� மரபின� ஒ#வனாகேவ இMSரைன� ெகா�ளி>� 
இA�கா;. இ<த ஏனாதி�ப*ட� கி.பி. 7,8,9-ஆ� 2%றா 4களி7� ேசாழம�ன� 
த� தாைன� ெப# Sர��& வழ�கின� எ�பத%&� ெபாிய �ராணேம சா�றா&�. 
ஏ�? கி.பி.9-ஆ� 2%றா 3% பாட�ெப%ற :<தர� தி#0 ெதா ட0 ெதாைகேய 
த�க சா�றா&�: 
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“ஏனாதிநாதஏனாதிநாதஏனாதிநாதஏனாதிநாத�ற� அ3யா��&� அ3ேய�” 
 

எ�றிவ� F
வதி% கா க. ேபா�� பயி%சி அளி�ப;� இவ� த� ெதாழி5 எ�பைத 
ெபாிய �ராண0தா5 அறிகிேறா�. இ�ப*ட� பி%கால) ேசாழ� ஆ*சியி7� வழ�கி5 
இ#<தைத� க5ெவ*4க� ெகா 4 அறியலா�. 
 
அரச� ேவ%
 நா*3� மீ; ேபா#�&� ேபாைகயி5 ெவ%றிவா�, ெகா%ற�&ைட, 
Sர'ர: இவ%ைற ந� 'A0த0தி% �ற�பட) ெச,த5 வழ�க�, இ�ஙன� ெச,த5 
வா�நா*ேகா�, &ைடநா*ேகா�, 'ர: நா*ேகா� என�ப4�. அரச� வ6சி Q3� 
பைகேம% ெச57� ெபாA; த� பைடSர��&� பைட�கல� 'தEயன@�, 
பாிசில��&� ெபா#?� ெகா4�ப� ேபாாிைன ேம%ெகா ட பி�னாளி5 
பைடக*&� ெப#வி#<; ெச,; மகி8வி�ப�.[19] 
 
ப�ட#க�ப�ட#க�ப�ட#க�ப�ட#க�:::: ேசைன0 தைலவ��&    ஏனாதிஏனாதிஏனாதிஏனாதி எ�ற ப*ட� அளி0த5 ேபா�ேற 
அைம)ச�, கண�க�, ேவளாள� 'தலாயினா��&� காவிதி காவிதி காவிதி காவிதி எ�ற ப*ட'�, 
வணிக��& எ�D எ�D எ�D எ�D எ�ற ப*ட'� அளி0; அத%& அைடயாளமாக� ெபா�னா% 
ெச,ய�ப*ட �விைன அளி�ப�. அைவ எ�D'Gஎ�D'Gஎ�D'Gஎ�D'G, , , , காவிதி'Gகாவிதி'Gகாவிதி'Gகாவிதி'G என�ப4�.[20] 
--------- 
[10]. அக�, 46. [11]. Ibid, 220. 
[12]. வாி. 187-188. 
[13]. Agam, S. 256; R. Raghava Iyengar's ‘Tamil Varalaru’, pp. 119-120. 
[14]. Puram, 373 ெம�ேறா� மகளி� ம�ற� ேபனா�. 
[15]. வாி, 118-137. [16]. மணிேமகைல, காைத 19. 
[17]. �ற�, 167. [18]. �ற�, 394. 
[19]. N.M.V. Nattar's ‘cholas’, p. 101.  [20]. Ibid. 
 
:ர�க%:ர�க%:ர�க%:ர�க%:::: ேபாாி5 இற<;ப*ட Sர��&� க5ந*4, ெபய#� a4� எAதி, aEQ*3) 
சிற��) ெச,த5 மர�. இ�பழ�க0தா5 Sர��& உ%சாக'� கா ேபா��& நா*4� 
ப%
� உ டாத5 இய5�. இMSர� க%க� இ#<த இட�க� நாளைடவி5 
ேகாவி5களாக மாறிவி*டன. Sர�க5 ந4த5ப%றி0 ெதா5கா�பிய� விாி0;� Fற5 
காண0த�க;. க5ைல� கா ட5, ேத�<ெத40த5, நீரா*ட5, உ#வ<தீ*ட5, 
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ந4த5 விழா) ெச,த5 'தEய ெசய5க� விள�க�ப*4�ளன. இதைன ந�& 
விள�கிய ெப#ைம சில�பதிகார0தி%ேக உாிய;. வ6சி�கா ட0தி5 ப0தினி�&� 
க5 எ40;) ெச�&*4வ� ெச,த பலவைக) ெசய5கைள ேநா�&க. இ�பழ�க� 
இ�
� ‘க5 நா*ட5’ ‘க5 எ40த5’ எ�>� 'ைறகளி5 இ5ல<ேதா
� 
நைடெபற5 கா க. க5E5 Sரன; அாிய ெசய5 &றி�க� ப*3#�&�; இ�ன 
ேபாாி5 இற<தா� எ�ப;� ெச;�க�ப*3#�&�. இ0தைக� க%க� பல பி%கால� 
ப5லவ�, ேசாழ� கால�களி5 எA<தன. அைவ இ�ெபாA; கிைட0;�ளன. இM 
Sர�க5 வழிபா4 �றநாP
,[21] �ற�ெபா#� ெவ பாமாைல ஆகியவ%றி5 ந�& 
விள�க�ப*4ள. 
 
ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�:::: பழ<தமி8 அரச� ெப#�பா7� தாேம ேபாாி5 கல<; ெகா�வ�, ேபா� 
Sர��&� �ற�ப4'� ெப#6 ேசா
 வழ�&வ�; அவரவ��&ாிய சிற��) ெச,வ�, 
ேபா�� கள0தி5 Sர��& ஊ�க �*4வ�. அரச� ேபாாி5 � ப*4 S8வராயி�, 
அவ� Sர�க� ேபாைர நி
0திவி4வ�.[22] ேதா%ற அரச� வட�கி.4த%வட�கி.4த%வட�கி.4த%வட�கி.4த% வழ�க�. 
வட�கி#0தலாவ; - ப*3னி கிட<; வட�கிE#<; உயி� நீ0த5. ேபாாி5 இறவா;, 
ேவ
வைகயி5 இற<த அரசன; உடைல� &ைச��5 மீ; கிட0தி, வாளா% ேபா8<; 
ேபாாி5 ம3<ததாக� க#தி எாி0;விட5 மரபா�. இ�ஙன� ெச,யி�, அவ� ஆவி 
Sர� ;ற�க� எ,;� எ�ப; அ�கால ம�க� க#0;.[23] ேதா%ற அரச%& '3 
அழி0;� கடக� ெச,ய�ப4�.[24] வா�, ேவ5, வி5 எ�பன ேபா��க#விக� ஆ&�. 
ேபா� 'ரச� ஒ�
 4. ேபா� ெச,9� இ# திற0தா��&� ேபா� 'ைற�ேக%ப 
அைடயாள மல�க� உ 4. �ேவ<த#� இ#வைர ெவ�ற ஒ#வ� த� ேம�பா4 
விள�க0 ேதா%றவ� இல)சிைனகைள0 த� இல)சிைனேயா4 ேச�0; 
வழ�கினா�. அவ� ‘'�'3 ேவ<த�’ என வழ�க�ப*டா�. யாைனக� 
ெகா3கைள ஏ<தி) ெச57� Sர�க� தைலயி% �)Q3 மா�பி5 மாைல Q3 இ#�ப�. 
�ற�� ப3�, அவ� S4 மீளா�. Sர� இற<;கிட�பி�, அMவிட0தி5 அவ� 
மைனவிய� வ<; ஆக<தAவி உவைக� க ணி� வி*4 உட� இற�ப�; சில� 
ைக�ைம ேநா�� ேநா%ப�. � ப*40 தி#�பிய Sர��&� ெப 3� ெப#6சிற��) 
ெச,வ�. ெவ�ற அரச� ேதா%ற அரசன; நா*ைட� ெகா�ைளய30த7� உ 4; 
அ<த அரச� ெச5வ0ைத� கவ�<; வ<; �லவ�, பாண�, Sர�, விறEய�, F0த� 
'தEேயா��&� ெகா40; மகி8வ�. இ)ெச,திக� அைன0ைத9� �றநாP%
� 
பா�களி% க 4 ெதளியலா�. 
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ெப#நில� கிழவ#� அரசமரபின#� காிக� மீ; இவ�<; ெச�றன�. தாைன0 
தைலவ�க� ேத�களி% ெச�றன�. 
 
சில ேவைளகளி5 அரச� ேபா#�& '� வ6சின� Fறி)ெச5ல5 மர�. ேசாழ� 
நல�கி�ளி எ�பா� ேபா#�&� �ற�ப*ட ெபாA; Fறியதாவ;: “பைகவ� ெம5ல 
எ�னிட� வ<; ‘எம�& ஈயேவ 4�’ எ�
 இர�பாராயி�, பைழைமயாகிய என; 
அரசா*சி த#த5 எளி;; இனிய உயிைர9� ெகா4�ேப� அைம)ச�, பைட0 
தைலவ� 'தEேயார; வE9ைடைம எ ணா; எ� உ�ள0ைத இக8<த 
அறிவ%றவ�, யாவ#� அறி9�ப3 ;யி7� �Eைய இடறின &#ட� ேபால� 
பிைழ0;� ேபாத5 அாிதா&�. அ�பைகவைன யா� ெவ5லாவி3�, ெபா;� 
ெப 3ர; ெபா#<தாத ேச��ைகயி5 என; மாைல ;வ�வதா&க’![25] எ�ப;. 
இ�பாடலா5, ேசாழ� நல�கி�ளியி� அற@ண�)சி9� ஒA�க ேம�பா4� 
Sர@ண�)சி9� ந�கறியலா� அ�ேறா? 
 
அரச� ப
றிய விழா�க�அரச� ப
றிய விழா�க�அரச� ப
றிய விழா�க�அரச� ப
றிய விழா�க�:::: அரச� பிற<த நா� விழா ஒMேவா� ஆ 37� 
சிற�பாக� ெகா டாட� ெப
�. அ�ெபாA; அரச�க� ம�கலவ ணமாகிய 
ெவ�ளணி அணி<;, ெச#)ெச,த5, சிைறெச,த5, ெகாைலெச,த5 'தEய ெச%ற) 
ெசய5க� ெச,யா ெதாழி<;, சிைறவி4த5, சிைற தவி�த5, �லவ� 'தEய 
த�கா��& ேவ 4வன த#த5, இரவல��கீத5 'தEய அற)ெசய5க� ெச,வ�. 
இ; ெப#ம�கல� என@�, ெவ�ளணி என@� Fற�ப4�.இ�ஙனேம அரச� 
'3�ைன<த நா� ெதாட�கி ஒMேவா� ஆ 37� '3Q*4 நா?� ெகா டாட� 
ெப
�. இ; '3 �ைன<; நீரா4தE�, ம Uம�கல� என�ெபய� ெப
�.[26] 
இத� விாி@ ெதா5கா�பிய0;* காணலா�. 
 
�4தமி5 வள�-சி�4தமி5 வள�-சி�4தமி5 வள�-சி�4தமி5 வள�-சி:::: ேபா� ஒழி<த ஏைன ேநர�களி5 எ5லா� அரச� �லவ#டேன 
இ#<; கால0ைத இ�பமாக� கழி0த5 மர�. �லவ� அவ>ைடய சிற<த 
இய5�கைள� �க8வ� &%ற�க ட இட0;� க3வ�. இத%&� ேகா[� கிழாேர 
சா�றாவ�. ேபா� ஒேர மரபின#�&� நட�பி>� �லவ� ச<; ெச,ய '%ப4வ�; 
ெப#�பா�ைம ெவ%றி ெப
வ�. அரச� ேபாாி5 ெவ%றி ெப%
 மீளி�, அவன; 
ெப#6 சிற�ைப� பா4வ�; அவ� இற�பி�, �லவ� சில� உட� இற�ப�. அரசன; 
நாேளால�க� சிற��ைடய;. அ�ேக ஆ4மகளி�, பா4மகளி�, பாண�, F0த� 
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'தEேயா� ஆட5பாட5களி5 ப�ெக40;� ெகா�வ�. இ�பாணரா5 இைச0தமி8 
வள�<த;. F0தரா5 நாடக0 தமி8 வள�<த;; �லவரா5 இய%றமி8 வள�<த;. 
இ�ஙன� ஒMெவா# மரபின#� (ேசாழ� உ*பட) '0தமிைழ� ேபா%றி வள�0தன�. 
த�ைன� காணவ#��லவ�, பாண�, F0த� 'தEேயா��& அரச� அவரவ� 
த&தி�ேக%றவா
 பாிசி5 வழ�&வ�; ெபாிய �லவராயி�, யாைன9� ந5&வ�. 
சிற<த �லவைர� பல மாத�க� இ#<; ேபா&�ப3 அரசேன வ%�
0; வா�. 
அர மைனயி5 எ�ெபாA;� வி#<;� இைச9� F0;ேம &3ெகா 3#�&�. 
அரச� எ5லாைர9� உட� ைவ0; உ Uத5 வழ�க�. இர டா� காிகா% 
ேசாழ� அர மைன) ெச,திகைள� ெபா#ந� ஆ%
� பைடயி5 பர�க� க 4 
ெதளியலா�.[27] &ள'%ற0;0 ;6சிய கி�ளி வளவ� அற)ெசயைல� 
�ற�பா*டா5 ந�கறியலா�.[28] 
 
ெப,பா
 )லவ�ெப,பா
 )லவ�ெப,பா
 )லவ�ெப,பா
 )லவ�:::: ச�ககால� �லவ� ஏற0தாழ 700ஆவ�. அவ#* ெப பால#� 
இ#<தன�. அவ#� - ஒளைவயா�, ஆதிம<தியா�, கா�ைகபா3னியா�, 
ந)ெச�ைளயா�, ஒ�F� மாசா0தியா�, ெவ�ளி Sதியா�, ெவ ணி� &ய0தியா�, 
&றமக� இளெவயினி, &றமக� &றிெயயினி, காவ%ெப 4, கழா%கீர� 
எயி%றியா�, காம�கணி� பசைலயா�, ந�க ைணயா�, ந�னாைகயா�, ��க  
உ0திைரயா�, ெபா�'3யா�, மாேறாக0; ந�பசைலயா�, ேபா<ைத� பசைலயா�, 
அ�?� ந�'5ைலயா�, பாாிமகளி�, ப0தினி (க ணகி), �த�பா 3ய� மைனவி 
'தEேயா� &றி�பிட0 த�கவ�, இவ#� கா�ைக பா3னியா� யா�பில�கண� 
ெச,தவ� எனி�, அ�ம�ம! அ�கால� ெப �லவ� ெப#ைமைய எ�ென�ப;! 
 
பா3னிய� இைச0தமிைழ வள�0தன�, F0தியா� நாடக0 தமிைழ வள�0தன�. இவ� 
அைனவ��&� அாச� பாிசி5 வழ�கி) சிற��) ெச,வ; வழ�க�. �லவ� 
அைனவ#ைடய பா�க?� த�ைம நவி%சிேய உைடயைவ; அஃதாவ;, உ�ளைத 
உ�ளவா
 உைர�பைவ: உய�@ நவி%சி அ%றைவ ப3�ேபா� உ�ள0ைத� 
ெகா�ைள ெகா�பைவ. ஆதE�, அ�கால அரச� �லவைர� ேபா%றி0 த� 
தா,ெமாழிைய9� ேபா%றின�. க3ய\� #0திர� க ணனா� ப*3ன�பாைல 
பா3யத%காக 15 2றாயிர� ெபா� பாிசி5 ெப%றா� எ�
 சய�ெகா டா� 
கE�க0;� பரணியி% பா39�ளா�. பதி%
� ப0ைத� பா3ய �லவ� பல� உய�தர� 
பாி:க?� ஊ�க?� ெப%றன�. இ�F%
களி5 பாதியளேவ>� உ ைம இ#0த5 
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F4�. இ�ஙன� ப ைட அரச�, �லவைர� ேபா%றினைமயா%றா� பல 25க� 
ெவளிவ<தன. நம; ேபறி�ைம காரணமாக� பல இ�கால0; இ5லா ெதாழி<தன. 
பாிசி5 ெப%ற �லவ� ம%ெறா# �லவைன0 த� வ�ளEட0ேத ஆ%
�ப40;� 
'ைற அழகிய;. F0த� ேவெறா# F0தைன0 த� �ரவல� பா5 ஆ%
�ப40த5, 
ெபா#ந� ேவெறா# ெபா#நைன0 த� அரசனிட� ஆ%
�ப40த5, பாண� 
ம%ெறா# பாணைன இ�ஙண� ஆ%
� ப40த5 'தEயன ப0;�பா*4 எ>� 
2E5 க 4 களி�கலா�. அரச� எ5லா��&� ேப#தவி �ாி<; வ<தைமயி� 
�லவ��&�?� பாண��&�?� ஒ%
ைம நிலவி இ#<த;. ஒ# �லவ� ம%ெறா# 
�லவைன மனமார� �க8<; பா3யி#0தைல அ�பா�களி5 காணலா�.இ�ஙன� 
அரச�பா5 த ணளி9� �லவ�பா5 ஒ%
ைம9� இ#<தைமயா%றா�, 
அ�கால0தி5 '0தமிA� ெசழி0ேதா�கின. தமிழ� த#�&ட� வா8<தன�. 
இ<தியாவி� ெப#� ப&திைய� பி30தா ட பி<; சாரனிட� தமிழக� 
அ3ைம�படாதி#<த;! 
 
இைச3� J40�இைச3� J40�இைச3� J40�இைச3� J40�:::: இவ%றி� விாிைவ) சில�பதிகார� அர�ேக%
 காைதயி5 
விள�கமாக� காணலா�. அ�காைத�& அ3யா��& ந5லா� எAதிய விள�க@ைரேய 
ஊ�றி� ப30த%&ாிய;. ஏற�&ைறய� கி.பி. 13-ஆ� 2%றா 3னரான அவ� 
கி.பி.2ஆ� 2%றா 4 2லாகிய சில�பதிகார0தி%&, உைர எAதின�. அவ� 
கால0தி5 பலவைக� F0; 25க?� இைச 25க?� இ#<திராவி35, அவ� உைர 
வைர<தி#0த5 இயலாத�ேறா? அ<25க� இ#<தைமெகா ேட ச�க கால0; 
இைச நாடக ேம�பா*ைட நா� ந�
 உணரலாம�ேறா? நாடக மக� அரச��&ாிய 
நடன வைகக�, ெபா; ம�க*&ாிய நடன வைகக�, பாட5, ேதா%க#வி. 
;ைள�க#வி. நர��� க#விகைள� ெகா 4 பாட5, ஒவிய� தீ*ட5, � ேவைல 
ெச,த5 'தEய பல கைலகளி5 ப5லா 4க� பழகி0 ேத�)சி9ற5 ேவ 4� 
எ�
 மணிேமகைல F
கி�ற;.[29] பலவைக யா8 வைகக� விள�க�ப*4�ளன. 
ஆட5 ஆசிாிய�, இைச ஆசிாிய� 'தEய ஆசிாிய� மா� &றி�க�ப*4�ளன�. 
அர�ேக%
 காைதயி% &றி�க�ப*ட பல ெச,திக� இ�
 அறி9மாறி5ைல எனி�, 
அ�கால இைச) சிற�ைப9� நடன) சிற�ைப9� எ�ெனன� Fறி விய�ப;! 
 
இைச�க.விக�இைச�க.விக�இைச�க.விக�இைச�க.விக�:::: அ�கால0; இ#<த இைச� க#விகளாவன : அக'ழ@, 
அக��ற'ழ@, �ற'ழ@, �ற��ற'ழ@, ப ணைம'ழ@, நா�'ழ@, காைல 'ழ@ 
என ஏAவைகயா% ப&�க�ப4�. ேபாிைக, படக�, இட�ைக, உ4�ைக, ம0தள�, 
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ச5Eைக, கர3ைக, திமிைல, &ட'ழா, த�ைக, கண� பைற, தம#க�, த Uைம, 
தடாாி, அ<தாி, 'ழ@, ச<திரவைளய�, ெமா<ைத, 'ர:, க வி4;��, நிசால�, 
;4ைம, சி
பைற, அட�க�, த&னி)ச�, விரேல
, பாக�, உபா�க�, 
நாழிைக�பைற, ;3, ெப#�பைற 'தEய ேதா% க#விக?�, வ�கிய�, &ழ5 
எ�>� ;ைள� க#விக?�; ேபாியா8, மகரயா8, சேகாடயா8, ெச�ேகா*3யா8 
எ�>� நர��� க#விக?� பிற@� ஆ&�. 
 
இைசஇைசஇைசஇைச:::: &ர5, ;0த�, ைக�கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தார� எ�>� ஏழிைசயா7� 
பிற�&� ப விக% ப�க?� பதிேனாராயிர0;0 ெதா�ளாயிர0;0 
ெதா Uா%ெறா�றாகிய இைசக?� தமி8� பாண�களா5 அறி<; பாட�ெப%
 
வ<தன.  
 
பலவைக� J40க�பலவைக� J40க�பலவைக� J40க�பலவைக� J40க�:::: ேவதிய5, ெபா;விய5 எ�>� இ#திற'ைடய அக�F0;, 
�ற�F0;க?�, &ரைவ, களிநட�, &ட�F0;, கரண�, ேநா�& ேதா%பாைவ 
எ�>� விேனாத� F0;க?�; அ�மாைன, ப<;, கழ�காட5, உ<தி, சாழ5, 
ப5லா�&ழி, அவE3, ெகா%றி, பி)சிவாாி)சி, சி<;� பிA�ைக, &ட� பிA�ைக, 
பா 3�பிA�ைக, பா�பா*3, ஆல�கா*டா 3[§] 'தEய பலவைக 
வாி�J40கM�வாி�J40கM�வாி�J40கM�வாி�J40கM� பிற@� ச�க நாளி5 ந3�க�ெப%
 வ<தன.[30] 
------ 
[§]தி#வால�கா*35 சிவபிரா� ஆ3ய நடன0தி� ெபய�ேபா7� ! 
 
நகர வா5�ைகநகர வா5�ைகநகர வா5�ைகநகர வா5�ைக:::: �கா� ேபா�ற ெபாிய நகர�களி5 ெச�க5, : ணா�பா5 ஆகிய 
மாடமாளிைகக� மி�& இ#<தன. அவ%றி� :வ�க� மீ; ெத,வ�க�, வில�&க� 
இவ%ைற� &றி�&� விய0த& ஒவிய�க� தீ*ட� ெப%
 இ#<தன.[31] பல 
மாளிைகக� அழகிய �6ேசாைலக� Qழ�ெப%றி#<தன. அ)ேசாைலகளி5 ஆழம%ற 
கிண
 அ5ல; &ள�, பளி�& அைற அ5ல; அழகிய அைற, ெச,&�
 இ�ன 
பிற@� இ�ப விைளயா*4க?�காக அைம�க�ப*3#<தன.[32] 
------------ 
[21]. �ற�, 221, 223, 232, 250, 264, 306, 314, 339, 335. 
[22]. �ற�, 62. 
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[23]. மணி-காைத 23 வாி, 13-20. [24]. �ற�, 40. 
[25]. �ற�, 73. [26]. N.M. Nattar’s Cholas', pp. 101-102. 
[27] வாி, 84-89, 102-121 [28]. �ற�, 34. 
[29] காைத 2, வாி 18-32. [30]. N.M.V. Nattar’s ‘Cholas’, pp 104-105. 
[31]. மணிேமகைல : காைத 3. [32]. மணிேமகைல : காைத 19 
 
மண�ைறமண�ைறமண�ைறமண�ைற:::: ச�க 25களி5 இ#வைக மண'ைறக� Fற�ப*4ள; ஒ�
 பழ�தமிழ� பழ�தமிழ� பழ�தமிழ� பழ�தமிழ� 
மண�ைறமண�ைறமண�ைறமண�ைற; பி�ன; சில�பதிகார கால0த;. '�னதி5 (1) இைச�க#விக� ஒE�� 
(2) கட@� வண�க� (3) மண� ெப ைண� பி�ைள ெப%ற ெப 3� நா5வ� F3 
அாிசி9� மல#� கல<த நீரா5 ‘ெப%ேறா� ெப*&� பிைணைய ஆ&க’ என வா80தி 
நீரா*ட5, (4) அ�றிரேவ மணம�கைள இ5லற�ப40த5, (5) மனவி#<; ஆகிய 
இைவேய சிற�பிட� ெப%
�ளன.[33] “இ�மண'ைறயி5, (1) எாிவள�0த5 இ5ைல 
(2) தீ வல� வ#த5 இ5ைல; (3) த� ஷிைண ெபற� �ேராகித� இ5ைல. இ; '%
� 
தமிழ��ேக உாிய தி#மண�” எ�
 தி#.பி.3. சீனிவாச ஐய�கா� அவ�க� 
Fறி9�ள; கவனி0த%&ாிய;.[34] 
 
சில�பதிகார� கி.பி. 2-ஆ� 2%றா 35 ெச,ய�ப*ட;. அ<2E5 ேகாவல�, 
க ணகி மண� 'த%காைத9� விவாி�க�ப*4�ள;. அதி5 ெப க� யாைன மீ; 
ெச�
 மாநகர0தா��& அறிவி0தேல �;ைமயான;.[&றி�� 3] அ0தி#மண0தி5 (1) 
மா'; பா��பா� மைற வழி கா*ட5 (2) தீ வல� ெச,த5, (3) பாEைகயி� 
ேதா%ற� எ�பன �தியைவ. அ�மைறயவ� ‘சமண� ெபாிேயா�’ எ�ப� 
ஆரா,)சியாள�. ‘ேகாவல>� க ணகி9� சமண� ஆதE�, ேவத 'ைற�ப3 
மண<திரா�-சமண 'ைற�ப3ேய மண<தனராவ�’ எ�ப� அMவறிஞ�. மண� '3<த 
பிற& மன ம�க� வா80த� ெப%றன�. பி�ன� அைனவ#� ேசாழ ேவ<தைன 
வா80தி மண நிக8)சிைய '30தன� [#] எ�ப; சில�பதிகார0;� Fற�ப*4�ள;. 
------- 
[#] இ�பழ�க� இ�
� �வா?� - ெச*3மாாிட� இ#�கிற;. அவ�க� த�ைம� 
‘காவிாி���ப*3ன0;) ெச*3மா�’ எ�
 F
கி�றன�. 
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G�)கா�G�)கா�G�)கா�G�)கா�:::: இ<த நகர வ#ணைன சில�பதிகார� ஐ<தா� காைத9� ெதளி@ற 
விள�க�ப*4�ள;. நகர� காவிாியா%றி� வடகைரயி5 அைம�க�ப*ட;. 
ம#[��பா�க�, ப*3ன�பா�க� எ�>� இர 4 பிாி@கைள உைடய;. 
இர 3%&� இைடயி5 திற<த ெவளி உ 4. அ�& மர0த3களி5 கைடக� 
இ#<தன. ம#[�� பா�க0தி5 கட%கைரைய அ40; உய�<த மாடமாளிைகக� 
இ#<தன. ெச5வா�& நிைற<த யவன� மாளிைகக� இ#<தன; வாணிக0தி� 
ெபா#*4 வ<தி#<த பல ெமாழி ம�க� த�'� ேவ%
ைமயி�றி ெந#�கி வா8<; 
வ<தன�. பலவைக மண�ெபா#�க�, ப*டாைட, ப#0தியாைட , க�பள ஆைட 
'தEயன, பலவைக� �மாைலக�, இவ%ைற) ெச,9� ம�க�, Fலவாணிக�, 
மீ�வாணிக� உ�ளி*ட பலவைக வணிக�; ெபா%ெகா5ல�, க�னா�, க#மா�, 
த)ச� 'தEேயா�, ஒவிய� தி*4ேவா�, க%ற)ச�, மா7மிக� 'தEய 
பலதிற�ப*டவ#� ம#[��பா�க0தி5 உைற<தன�. ப*3ன�பா�க0தி5 அரச� 
மாளிைக உைடய அக�ற அரச� ெத#@� ேதேரா4� ெத#@� அ�கா30 ெத#@� 
இ#<தன. ெச5வ0தி% சிற<த வணிக�, நில�கிழவ�, மைறயவ�, ம#0;வ�, ேசாதிட� 
'தEேயா� வா8<தன�. அர மைனைய) :%றி� காிவிர�, பாிSர�, ேசைன0 
தைலவ� 'தEேயா� உைற9� ெத#�க� இ#<தன. �லவ�, பாண�, இைசவாண�, 
மாைல ெதா4�பதி5 வ5லா�, '0; ேவைல ெச,ேவா�, நாழிைக F
ேவா�, 
அர மைன அ7வலாள� 'தEய பல திற0தவ#� ப*3ன� பா�க0தி5 
உைற<தன�. 
 
�கா� சிற<த ;ைற'க0ைத� ெப%றி#<த;. அரசர; ெப#6 ெச5வ நகர�, 
மா7மிக� நிைற<த நகர�, கட5 Q8<த உலகேம வ
ைம உறி>� தா� ம*4� 
வ
ைம உறாத;; ெவளிநா*4� ெபா#�க?� உ�நா*4� ெபா#�க?� 
வ 3களி5 ேபாதைல9� வ#தைல9� கான, பல நா*4� ப ட�கைள9� 
சாைலயாக� �கா� நகர� கா*சி அளி0த;. அ�ேகா நகர0தி� ெசAைம இமய� 
அ5ல; ெபாதிய� ேபா�ற உ
தி�பா4 உைடயதா&�.[35] இ<நகர வ#ணைன 
ப*3ன�பாைலயி% கா க. ெபாிய க�ப5க� �கா�0;ைற'க0ைத அைட<; 
ப ட�கைள இற�&�.[36] நகர� கைடSதியி5 உய�<த மாடமாளிைகக� உ 4. 
அவ%ைற) :%றி7� நா%�ற�களி7� ேமைடக� உ 4. அவ%ைற அைடய� 
ப3�க*4க� உ 4. அ�மாளிைகயி5 பல அைறக� சிறிய@� ெபாிய@மாக 
இ#�&�. அவ%
�ெக5லா� கத@க� உ 4. :வ�களி5 சாளர�க� உ 4. ேம5 
மாட�களிE#<; ெச5வ மகளி� கர�கைள� &வி0; '#கைன வண�&� கா*சி-
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உய�<த மைல� பா�காி5 ெச�கா<த� மல��ெகா0;க� இ#0தைல� ேபால 
இ#�&�. �.க� கட;��.க� கட;��.க� கட;��.க� கட;� ஊ�வல� வ#�ெபாA; இைச9� நடன'� இட� ெப
� 
பலவைக� க#விகளி� ஒைச9� ெத#�களி5 ஒ�
ப4�; ஆட7� பாட7� 
நைடெப
�.[37] 
 
நகர0தி� பல ப&திகளி7� பலவைக� ெகா3க� கா*சி அளி�&�. சில ெகா3க� 
வழிபா4 ெபற0த�கைவ. சில ெவ�ைள� ெகா3க?�& அ3யி5 உய�தர� ெபா#� 
ெகா ட ெப*3க*& வழிபா4 நைடெப
�. பல கைலகளி5 வ5லா� ெகா3 
ந*4�பிறைர வா;�கைழ�ப�. ;ைற'க0தி5 க�ப5 மீ;�ள ெகா3க� கா%றி5 
அைச<தா4� ேதா%ற� அழகியதாக இ#�&�. ேவ
 பல கைடகளி5 அவ%றி� 
த�ைமைய உண�0த0த�க ெகா3க� க*ட�ப*4 இ#�&�.[38] 
------------- 
[33] அக�, 86, 136. 
[34]. Vide his “History of the Tamils” p.80. 
[35]. சில�பதிகார�, காைத I, வாி 14-19; காைத II, வாி 1-10 
[36]. �ற�, S. 30. 
[37]. ப*3ன�பாைல, வாி 142-158. 
[38]. ப*3ன�பாைல, வாி. 159-183. 
 
இ�ைறய )கா�இ�ைறய )கா�இ�ைறய )கா�இ�ைறய )கா� [#]: மா_ர0திE#<; காவிாி��� ப*3ன� ேபா&� பாைதயி5 20 
கி.மீ. அளவி5 ைககா*3 மர� ஒ�
 இ#�கி�ற;.அதிE#<; கட%கைரவைர ஒேர 
சாைல 5 கிமீ ெதாைலவி% ேபாகி�ற;. அத� இ#�ற'� S4க� இ#�கி�றன. 
அ�கி#�பவ� பழ�&3 ம�க�. இர 4 அ�கிரகார�க� இ#�கி�றன. அ�& 
மைறயவ� இ#�கி�றன�. சாைலயிE#<; பிாி<; ெச57� கிைள� பாைதக� ேம4 
ப�ள�க� உைடயன. சாைல�& இட��றேம சி
 &3யி#��க� மி&தியாக 
இ#�கி�றன. சாைல�& இ#�ற0தி7� பைழய உைற கிண க�உைற கிண க�உைற கிண க�உைற கிண க� காண� 
கிட�கி�றன. ‘இ�& நா�க� கிண
க� ேதா 4வதி5ைல. இைவெய5லா� 
பைழய கால0;�கிண
க�’ எ�
 அ�&�ளவ� F
கி�றன�. ெந4<ெத#வி%& 
இட��ற� சிறி; ெதாைலவி5 ெப#<திட5க� இ#�கி�றன; ‘இைவ அ�கிரகார� 
இ#<த இட�; ேவளாள� ெத# இ#<த இட� எ�
 எ�க� பா*டனா� ெசா5ல� 
ேக*ேடா�’ எ�
 80 வய;ைடய கிழவ� ஒ#வ� ெசா�னா�. அ<த0 திட5கைள) 
:%றி7� வய5க� இ#�கி�றன. திட5க� ம*4� ேதா ட�ப*3ல. எ�&0 
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ேதா 3>� பைழய ெச�க%க�, ம*பா ட)சிைத@க� காண� கிட�கி�றன. 
அவ%
� சில, �;ைவைய அ40;�ள அாி�கேம*35 கிைட0த ம*பா ட) 
சிைத@கைள ஒ0;�ளன. ஓாிட0தி5 பைழய ெச�க%க� 3 மீ ஆழ0திE#<; 
அ��ற�ப40த�ப*3#<தன. அவ%
� ஒ�ைற அள<ேத�; நீள� 23 ெசமீ அகல� 
15 ெச.மீ. கன� 4 ெச.மீ. அத%&� �திய க%க?�&� ேவ
பா4 ந�& ெதாிகிற;. 
--------- 
[#] இ�ப ைடநகர� இ#<த இட0ைதயா� 12.3.43ெச�
 பா�ைவயி*ேட�. 
இத%& உதவி�ாி<தவ� தி#ெவ கா*40 தி#�ேகாவி5 ெபா
�பாள� தி#வாள� 
பால:�பிரமணிய 'தEயா�, கண�க� பி�ைள சித�பரநாத 'தEயா�, �வனகிாி 
சித�பரநாத 'தEயா� எ�>� ெப#ம�களாவ�. 
 
ேகாவி%க�ேகாவி%க�ேகாவி%க�ேகாவி%க�:::: இMைவ<; கி.மீ. நீள'�ள பாைத ெந4க� பல சிறிய பைழய 
ேகாவி5க� இ#�கி�றன. இைவ பலவைக�ப*டைவ (1) கீ%
� Fைர9� 
:வ�க?� உைடய ேகாவி5க� (2) ம  :வ�க?� கீ%
� Fைர9� உைடய 
ேகாவி5க� (3) ெச�க% :வ�க?� ஒ*4� Fைர9� ெகா ட ேகாவி5க�, ஒேர 
அைற, அைத) :%றி7� நா%�ற'� அக�ற தி ைண; அைற9�ேள :ைதயா5 
இய�ற சிைலக� :வ�க� மீ; கட@ள� ஒவிய�க�, சில உ�ளைறகளி5 
க%சிைலக� இ#�கி�றன. Fைர மீ; கலச� ெகா ட ேகாவி5க� பல. சில 
இட�களி5 ��
 கலச�க� இ#�கி�றன. இ0தைகய பைழய ேகாவி5க� பிற 
இட�களி5 கா ட5 அ#ைம. 
 
ஏற�&ைறய இவ%ைற� ேபாலேவ பைழய ச�ககால� ேகாவி5க� பல 
இ#<தி#�கலா� எ�ெற Uத5 தவறாகா;. சில ேகாவி5களி5 சிைல இ5ைல; 
:வ� மீ; கட@� உ#வ� தி*ட�ப*4�ள;. அத%& வழிபா4 நட<; வ#கிற;. 
இ�ஙனேம தா களி7� கட@ள� உ#வ�க� கா கி�றன. இவ%ைற ேநா�கிய 
ெபாA; என�&� க�தி
பாைவ க�தி
பாைவ க�தி
பாைவ க�தி
பாைவ நிைனவி%& வ<த;. 
 
காவிாி�! வல')ற�காவிாி�! வல')ற�காவிாி�! வல')ற�காவிாி�! வல')ற�:::: காவிாி�& அ�பா5 ேமடான இட� பர<; கிட�கிற;. அ;ேவ 
பைழய ���கா� நகர0தி� சிற<த ப&தி எ�
 அ�&�ளா� F
கி�றன�. 
அ�ேம*3� மீ; பரதவ� &35க� அைம0; வா8கி�றன�. அMவழி வ<த அ�ைம 
ஒ#0திைய� க 4 அ�&0 ேதா 3� பா�0தீ�களா?' எ�
 ேக*ேட�. 
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அMவ�ைம, ‘அ�& அக5�த0அக5�த0அக5�த0அக5�த0 இ5ைல’ எ�
 விைடயி
0தா�. நா� 
தி4�கி*ேட�. ஏ�? 
 

“அக8வாைர0 தா�&� நில� ேபால0 த�ைம 
இக8வா�� ெபா
0த5 தைல” 
 

எ�ற &ற� நிைனவி%& வ<த;.இ�கால0தி5 ப 3த#� பய�ப40தாத அக8த5 
எ�ற Vய தமி8) ெசா5ைல� க5வி அறிவ%ற ஓ� அ�ைம எளிைமயாக உ)சாி0தா� 
எ�ப; விய�ேப அ�ேறா? ���கா� அழி<தா7� ���கா�� கால0;0 தமி8) 
ெசா5 அழியவி5ைல எ�பைத உண�<; மகி8<ேத�. ச�க 'க0;ைறயி5 தமி8 
உண�)சி9ைடயா� நி%பி�, ச�ககால நிைன@ எA� எ�பதிேலா - மாதவி பா3ய 
கான5 வாி�பாட5 நிைன@ எA� எ�பதிேலா ஐய� இ5ைல; இ5ைல!! 
 
சாK�கா�சாK�கா�சாK�கா�சாK�கா�:::: இ; பாட5ெப%ற சிவனா� ேகாவிலா&�. இ; ெப# வழியி5 
ஏற�&ைறய ஒ�றைர� க5 ெதாைலவி5 உ�ள;. ேகாவி7�& எதிேர ெபாிய &ள� 
இ#�கிற;. அைத) :%றி நீ ட Fட� Fைர9ைடய தா,) ெச5கிற;. 
ேகாவி7�&� ேகா�ர� இ5ைல. :%
) :வ� பA;ப*3#�கிற;. ேகாவி5 மாட� மாட� மாட� மாட� 
ேகாவி% ேகாவி% ேகாவி% ேகாவி% ஆ&�. சிவனா��& ேந� எதிேர உ�ள சி
 வாச5 யாைன �க '3யாத;. 
அ�ம>�& எதிேர உ�ள வாசேல ெபா; வாசலா&�. அ<த வாச5 க5ேத� 
உ#ைளக?ட>� க%&திைரக?ட>� கா*சி அளி�கி�றன. ேத#�& இர 4 
ப�க� வாயி% ப3க� இ#�கி�றன. அ�ப3க� மீ; ஏறிேய ேகாவி7�&� ெச5ல 
ேவ 4�. பிராகார ம*ட0தி%& உ*ேகாவி5 ம*ட� ஆற3 உயரமான;. 
இMவழகிய ேகாவி5 ‘‘‘‘சில�தி- ேசாழ�சில�தி- ேசாழ�சில�தி- ேசாழ�சில�தி- ேசாழ�’’’’ க*3யெத�
 அ�)சக� அ#ளி) ெச,தா�. 
ேகாவிைல) :%றி '� நிைற<தி#�கி�ற;. ேகாவி5 ந�னிைலயி5 இராதத%& 
தமி8 ம�க� - சிற�பாக) ைசவ ந�ம�க� கவனி�பி�ைமேய காரண� எனலா�. 
‘சிவன3யா� பல� �க8<; பா3ய சா,�கா4 - பாட7� ஆட7� அறாத சா,�கா4 
எ�
 கி.பி. 650-இ5 வா8<த தி.ஞான ச�ப�த�தி.ஞான ச�ப�த�தி.ஞான ச�ப�த�தி.ஞான ச�ப�த� பதிக� ெப%ற இ�ேகாவி5 
பைழைம வா,<த; எ�பதி5 ஐயமி5ைல. இஃ; சில<தி) ேசாழ� க*3யெதனி�, 
இத� கால� கி.பி. 5 ஆ� 2%றா 4 என�Fற5 தவறாகா;. ���காாி� ஒ# ப&தி 
கட5 ெகா ட பி�, எ6சிய ப&தி�&� சா,�கா*3%&� இைடேய கா4 வள�<; 
வி*ட; எ�பைத இய
பைக நாயனா�இய
பைக நாயனா�இய
பைக நாயனா�இய
பைக நாயனா� வரலா%றா5 இனி;ணரலா�. 
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ப%லவ� ஈ-சர�ப%லவ� ஈ-சர�ப%லவ� ஈ-சர�ப%லவ� ஈ-சர�:::: சா,கா*4� ேகாவி7�& அைர கி.மீ. ெதாைலவி5 கட%கைர 
ேநா�கி� ேபா&� பாைதயி5 இ#�ப; ப%லவ� ஈ-சர� ப%லவ� ஈ-சர� ப%லவ� ஈ-சர� ப%லவ� ஈ-சர� எ�>� தி#�ேகாவி5 
ஆ&�. இ;@� பாட5 ெப%ற;.கி.பி.650-ேலேய இஃ; இ�ெபய� ெப%றெதனி�, 
அத%& '<திேய இ�ேகாவி5 ப5லவ அரச� ஒ#வனா5 க*ட� ெப%றதாகேவா - 
வழிபா4 ெச,ய� ெப%றதாகேவா இ#0த5 ேவ 4� எ�ப; ெதாிகிற; அ�ேறா? 
எனேவ, இ�ேகாவி5 கி.பி.7-ஆ� 2%றா 3%& '%ப*ட பைழய ேகாவிலா&� 
எ�பதி5 ஐயமி5ைல; �ல E�க� ப*ைட இ*டத�
. ேகாவி5 நகர0தாரா% 
�;�பி�க� ப*டதா&�. தி#):%றி5 உ�ள பி�ைளயா� ேகாவி5 ;ரபி ;ர�&� 
சி�க� வ3வி5 அைம<;�ள அழ& பா��க0த�க;. 
 
G�)காாி� பி
சிற')G�)காாி� பி
சிற')G�)காாி� பி
சிற')G�)காாி� பி
சிற'):::: இ�ேகாவி5 ‘ப5லவ� ஈ)சர�’ என� ெபய� 
ெப%றைமயா7�, ெபாிய ப5லவ ேவ<தனாகிய மேஹ<திர� கால0தி5 இஃ; 
இ#<தைம யா7�, அவ>�&� '%ப*ட கால0திேல இஃ; இய�றதாத5 
ேவ 4�. அஃதாவ; இைட� ப*ட ப5லவ� கால0திேல>� (கி.பி. 350-600) க*ட� 
ெப%றதாத5 ேவ 4�. அ�ஙனமாயி�, அ�கால0ேத காவிாி��� ப*3ன� த� 
பழ� ெப#ைம9ட� இ#<தி#0த5 ேவ 4� எ�ப; தாேன ெபற�ப4கி�ற 
த�ேறா? எ�ைன? கி.பி. 450-இ5 வா8<த )4தத4த�)4தத4த�)4தத4த�)4தத4த� காவிாி���ப*3ன0ைத) 
சிற�பி0தி#0தலா7�, இய%பைக நாயனா� கால0தி5 ���கா� சிற�பாக 
இ#<தி#0தலா7�, ேதவார கால0தி7� மாடமாளிைகக� இ#<தன எ�
 ச�ப<த� 
Fறலா7� எ�க. எனேவ, இைட�கால� ப5லவ� கால0தி7� பி%கால� ப5லவ� 
கால0தி7�, ஏற0தாழ� கி.பி. 7-ஆ� 2%றா 4 '3யேவ>� ���கா� சிற��%ற 
நகரமாக@� ;ைற'கமாக@� இ#<தி#�கலா� எ�
 ேகாடE5 தவறி5ைல.  
 
கட% வாணிக�கட% வாணிக�கட% வாணிக�கட% வாணிக�:::: அய5நா*4 வாணிக� சிற��ற நட<; வ<ததா5 பல நா*4 
வாணிக� த� உ%றா� உறவின#ட� �காாி% F3 வா8<தன�. பாிக� மி&தியாக 
வ<; இற�கின. மிள&� ெபாதிக� ஏ%
மதி ெச,ய�ப*டன; வடமைலகளிE#<; 
மணிக?�, ெபா�>�, ேம%& மைலயிE#<; அகி7� ச<தன'�, 
ெத�கடEE#<; '0;க?�, ேம%கடEE#<; பவள�, க�ைக) சமெவளி� 
ெபா#�க?� காவிாி) சமெவளி� ெபா#�க?� ெவளிநா4க*& ஏ%
மதி 
ெச,ய�ப*டன. ஈழ0திE#<; உண@� ப ட�க?� கடார0திE#<; (மேலயா) 
பலவைக� ப ட�க?� �*ைட '*ைடயாக இற�&மதி ஆயின.[39] 
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இ)ெச,திகைள� ெபாி�?., எ�>� 27ட>�, பிைளநி, தாலமி 'தEயவ� 
வைர<த 25க?ட>� ஒ�பி*4� பா�0தா5, தமி8 2%ெச,திக� அைன0;� 
உ ைம எ�பைத அறியலா�. ‘இ<திய நா*4 அரச� அ<த��ர�க*& ேராம வணிக� 
ஆ 4ேதா
� அழகிய ந�ைகயைர� ெகா 4 ெச5கி�றன�’ எ�
 ெபாி�b. 
ஆசிாிய� Fறியி#0த5 கா க.[40] இஃ; உ ைம எ�பைத) சில இ<திய நாடக 
25க� ெம,�பி�கி�றன.[41] ேராம� தயாாி0த ப*டய0தி5 இ<திய0 ெதாட�பான 
ெச,திகளி5 தி 3. (ெதா 3), 'சிாி. ('சிறி) எ�பன காண�ப4கி�றன.[42] 
ஏராளமான ேராம நாணய�க� தமிழக0தி� கீ8�கைர ஓரமாக� கிைட0தைல 
ேநா�க, யவன� 'தEய ேமனா*டா� இ�&0 த�கி வாணிக� ெச,தைம ந�& 
விள�&�. ‘சீன0தி%&� ேம%& நா4 க*&� நட<த கட5 வாணிக0தி5 ெத� 
இ<தியா ந4விடமாக இ#<; பல 2%றா 4க� ெசழி0த வாணிக0தி5 
ஈ4ப*3#<த;’ எ�
 F
� சீன� &றி��க?� நிைன@ F�த%&ாியன. கி.பி. 'த5 
இர 4 2%றா 4களி5 நட<த கட5 வழி வாணிகேம உய�<ததா&�. ப ைட 
வாணிக0தி5 ேராம� ேபரர: ஆ 4ேதா
� இ<தியா, சின�, அேரபியா ஆகிய 
நா4க*& ஏற0தாழ 10,87,500 ப@�க� ெபற0த�க ெபா�ைன9� ெவ�ளிைய9� 
ெகா40; வ<த;.[43] ப#வ� கா%
 நிைல9� ேராம� ேபாக வா8�ைக9� கட5 
வாணிக0ைத� ெப#�கிய;. இத%& ந4நாயக� அெல�சா *ாியாவாக இ#<த;. 
அக.ட. ேபரரச��&� பிற& அேரபிய0 ;ைற'க�க� த� ெச5வா�ைக இழ<தன. 
எகி�தி%&� இ<தியாவி%&� ேநேர வாணிக� நட�கலாயி%
. ெபாி�?. கால0தி5 
இ<ேந�வழி உ டாகிவி*ட;. ப ட மா%ற� நைடெப%ற;. 
 
இ<தியாவிE#<; ப#0தி9� ப*4� சிற�பாக) ெச�றன. இMவிர 4� 
அெல�சா *ாியாவி5 இ#<த ெதாழி%சாைலகளி5 ஆைடகளாக ெந,ய�ெப%றன. 
பதி7�&� க ணா3� ெபா#�க�, உேலாக0 தக4க� ெம5Eய ஆைடக� 
இ�னபிற@� இ<தியாவி%& அ>�ப�ப*டன.[44][45] இ<தியாவி%&� ேராம� 
ெப#நா*3%&� நட<த வாணிக0தி� சிற�ைப� ெபாி�?. 2E7� தாலமி 
வைர<;�ள 2E7� இ#<ேத ந�கறியலா�. ேராம நா*3E#<; வ#� 
ெபா#�கைள) :ம0ரா, மேலயா 'தEய இட�க*& ேம5 கைர நா*3E#<; 
ெகா 4 ெச�றவ� தமிழேர. ஆவ�. அவ�க� அ�கால0தி5 திைர கட5 ஓ3 
வாணிக� ெச,தன�.[46] இ0தைகய ெசAைமயான வாணிக� அெல�சா *ாிய� 
ப4ெகாைல நிக8)சிவைர ெச�ைமயாக நைடெப%
 வ<த;. 
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இ�ஙன� நைடெப%
 வ<த வாணிக0தி% கீ8�கைர ஒரமாக நட<த ப&தியி5 ெப#� 
ப�& ெகா டவ� ேசாழேர யாவ�. ேசாழ நா*40 ;ைற'க�களி5 கடேலாரேம 
ெச5ல0த�க க'ப%க�க'ப%க�க'ப%க�க'ப%க� பல இ#<தன. ‘‘‘‘ச#கராச#கராச#கராச#கரா’ ’ ’ ’ எ�>� ெபய� ெகா ட ெபாிய 
க�ப5க?� இ#<தன. க�ைக 'தEய இட�க?�&) ெச�ற க�ப5க�    ‘‘‘‘ேசாழ�திேசாழ�திேசாழ�திேசாழ�தி’ ’ ’ ’ 
என� ெபய� ெப%றன.[46] இ�&றி�பா5 ேசாழாிட� கடேலாரேம ெச5ல0த�க சிறிய 
க�ப5க?�, ெபாிய க�ப5க?� கட5 கட<; ெச5ல0த�க ெபாிய க�ப5க?� 
இ#<தன எ�ப; ந�& விள�&கிறத�ேறா? இ�க�ப5க� இ#<தைம 
ப*3ன�பாைலயா7� மணிேமகைலயா7� (இல�கிய வைகயா7�) நா� 
ந�&ணரலா�.[47] இ�ஙன� ெப#0த கட5 வாணிக� கிழ�கி7� ெத%கி7� ெச,; 
வ<த தமி8 ம�க� இ<; - சீன�, :ம0ரா, ஜாவா 'தEய இட�களி5 வாணிக0தி� 
ெபா#*4� &3ேயறியி#<தன� எ�பதி5 ஐய' ேடா? இைத0தா� அறிஞ� 
ஆதாி0; விள�க வைர<;�ளா�.[48] 
 
ப,ட#க� சிலப,ட#க� சிலப,ட#க� சிலப,ட#க� சில:::: ���காாி5 வி%பைன�& இ#<த ெபா#*க?* சில அ3யா��& 
ந5லாரா5 ஊ�கா  காைத உைரயி% &றி�க� ெப%றன. அைவ அறிதலா5 அ�கால 
வாணிக)சிற�ைப9� அMவாணிக� ெச,த தமி8 ம�கள; ஒ��ய�வ%ற 
நாகாிக0ைத9� ந�&ணரலா�. 
 
“அ#மணவ�, த�ேகாE, கிடராவ�, காரகி5 என�ப*ட அகி6� ெதா!தி3�அகி6� ெதா!தி3�அகி6� ெதா!தி3�அகி6� ெதா!தி3�; 
ேகாசிக�, aதக�, ப)சிைல, அர0த�, D ;கி5, : ண�, வடக�, ப6:, இர*4 
பாடக�, ேகா�கல�, ேகாப�, சி0திர�க�பி, &#தி, காிய5, ேபடக�, பாிய*ட�கா:, 
ேவத�க�, ��க��காழக�, சி5Eைக, ;ாிய�, ப�க�, த0திய�, வ ணைட, 
கவ%
ம3 25யா��, தி#�&, ேதவா�&[§], ெபா� எA0;, &)சாி, ேதவகிாி, 
கா0;ல�. இற6சி, ெவ ெபா0தி, ெச�ெபா0தி, பணி�ெபா0தி என�ப*ட 0கி6� 0கி6� 0கி6� 0கி6� 
ெதா!தி3�ெதா!தி3�ெதா!தி3�ெதா!தி3�; மைலயார�, தீ 'ர  ப)ைச, கிழா� ப)ைச, ப)ைச ெவ*ைட, 
அாிச<தன�, ேவ�, :�ெகா3 என�ப*ட ஆர4 ெதா!தி3�ஆர4 ெதா!தி3�ஆர4 ெதா!தி3�ஆர4 ெதா!தி3�: அ�பேர)ச�, க0;ாி, 
சMவா;, சா<; &�&ம�, பனிநீ�, �ழ&, த�ேகால�, நாக�� இலவ�க�, சாதி�கா,, 
வ:வாசி, நீாியாச�, ைதல� என�ப*ட வாசைன4 ெதா!தி3�வாசைன4 ெதா!தி3�வாசைன4 ெதா!தி3�வாசைன4 ெதா!தி3�; மைல)சர�&, கைல, 
அைட@ சர�&, மா��, இளமா��, ஆZ��கா5, ைகெயா*4�கா5, மா��ப%
,  
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வாராசா�,  &மெடறிவா�, உ#�&#�&, வாேறாக Qட�, சீன)Qட� என�ப*ட 
க
Gர4 ெதா!தி3�க
Gர4 ெதா!தி3�க
Gர4 ெதா!தி3�க
Gர4 ெதா!தி3� 'தலாயின.”[49] 
---- 
[§] இMவைக0 ;கிைல0 தயாாி0தவ� ேதவா�க� என�ப*டன� ேபா7�! 
 
ைக4 ெதாழி%க�ைக4 ெதாழி%க�ைக4 ெதாழி%க�ைக4 ெதாழி%க�:::: ேசாழநா*35 ப*டாைட, ப#0தியாைட 'தEய ெந,ய�ப*டன; 
25 2%ற5, ெப க� ெதாழிலாக இ#<த;. பா�பி� ப*ைட ேபா�ற பலவைக 
ெம5Eய ஆைடக�, பலநிற ஆைடக� எ�பன அழ&ற ெந,ய�ப*டன. இ� ைக0 
ெதாழி5 உைற_ாி5 சிற�பாக நட<தெத�
 ெபாி�?. F
த5 கா க. 
க ணா7� கா ட%காிய D ணிய இைழகைள� ெகா 4 ெந,ய�ப*ட 
ஆைடக?� உ ெட�
 ெபா#ந� ஆ%
�பைட அைறகி�ற;. ஆைடயி� உயாிய 
த�ைமைய மணிேமகைல9� விய<; Fறைல� காணலா�. உயாிய ஆைடக� 
ெவளிநா4க*&) ெச�றைம ேநா�க, நா*35 ெப#� ப&திேயா� ெந,த%ெறாழிE5 
ஈ4ப*3#<தன� எ�ன5 மிைகயாகா;. நகர) சிற��� Fறியவிட0;� பலவைக0 
ெதாழிலாள#� &றி�பிட� ெப%றனராதE�, அவ� ெச,; வ<த பலவைக0 
ெதாழி5க?� இ<நா*35 நைடெப%றன எ�பைத ந�& உணரலா�. உ�நா*4 
வாணிக� ெபாி;� ப,டமா
றாகப,டமா
றாகப,டமா
றாகப,டமா
றாகேவ இ#<தெத�னலா�. ெந5ேல ெப#�பா7� 
நாணயமாக இ#<த;. ெந5ைல0 தவிர, அவரவ��&0 ேதைவயான ெபா#�கைள0 
த<; தம�&0 ேதைவயான ெபா#�கைள� ெப
� பழ�க'� இ#<; வ<த;. 
பி%கால) ேசாழ அரசியE7� ெந5ேல சிற<த ப ட மா%
 ேவைலைய) ெச,; 
வ<த;. நாணய�க� இர டா� ப3யினவாகேவ க#த�ப*டன. 
 
சமய நிைலசமய நிைலசமய நிைலசமய நிைல:::: ேசாழநா4 ெதா�
 ெதா*4) ைசவ நாடாகேவ இ#<; வ<த;. அத%& 
அ40தப3யாக ைவணவ� இ#<; வ<த;. பி%கால� கள�பிர� கால0தி7� ப5லவ� 
கால0தி7� சி%றரசாக இ#<த ேசாழ#� ப5லவைர� ேபாலேவா, பா 3யைர� 
ேபாலேவா, சமய� மாறின� எ�
 Fற இ;கா
� சா�
 கிைட0தில;. சிவ�, 
'#க� ேகாவி5க�, தி#மா5 ேகாவி5 ஆகியன இ#<தன. இ<த நா*3%& 
�தியனவாக� �&<த வடநா*4� ெகா�ைகக� பரவிய பி%கால0தி5, இ<திர�, 
பலேதவ� 'தEேயா��&� அ#க�, �0த� 'தEய ேதவ��&� ேகாவி5க� 
ேதா�றின. �காாி5 பல சமய�க� இ#<தன. பல சமய� �லவ� இ#<தன�. ஆனா5 
அ)சமய�க� ேபாாி*3ல; �லவ� ேபாாி*3ல�. எ5லா) சமய0தவ#� த0தம; 
சமய� ேகா*பா4க*ேக%ற ேநாிய வா8ைவ நட0தி வ<தன�. 
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கல')- சமய�கல')- சமய�கல')- சமய�கல')- சமய�:::: ெதாைக 25களி5 பைழய பா�க� உ 4. அவ%றி5 பழ<தமிழ� 
ெத,வ�கேள ேபச�ப*3 #�&� திைண�&ாிய ெத,வ�கேள ேபச�ப*3#�&�. 
பி%கால� பா�களி5 வடவ� வ#ைகயா5 #0ர வழிபா4 ஏ%ப*ட கால0தி5 பல 
கைதக� �&<தன. அ�கைதக� அைன0;� பி%கால� பா�களி5 ஆ�கா�& இட� 
ெப%
�ளன. சிவ� '��ர� எாி0தைம, சகர� கடைல0 ேதா 3ய;; இராமாயண� 
கைதக�, மகாபாரத� கைதக� இ�ேனார�ன பிற வடநா*4� கைதக�, 
சில�பதிகார�. மணிேமகைல எ�>� கைட)ச�க0; இ
தி�கால 25களி5 
பாகவத �ராண) ெச,திக�, வி:வாமி0திர� நா, இைற)சிைய உ ட;. அக5ைய 
வரலா
. வாமன அவதார� கைத இ�ன பிற@� பல இட�களி5 
&றி�க�ப*4�ளன. 
 
வடெமாழியாள� ச�க கால0தி5 ந�& நிைல0; வி*டன� எ�பைத� பலவிட0;� 
&றி0ேதா�. அவ�க� சிற<த க5வி, ேக�விகளி5 வ57னராக இ#<தன�. நா�& 
ேவத�களி7� அைவ ெதாட�பான பிற 25களி7� �லைம ெப%றி#<தன�. 
அவ�க� பழ�க0தா5 ச�க கால0;) ேசாழ ம�ன#* சில� ேவத ேவ�விகைள) 
ெச,தன� எ�ப; ெதாிகிற;. ெப#ந%கி�ளி எ�பவ� இரா?8ய�இரா?8ய�இரா?8ய�இரா?8ய� (இராஜQய 
யாக�) ெச,தவ�. அதனா5 இவ� வட2% ெகா�ைக�ப3 ேபரரச� எ�ப; 
ெபற�ப4கிற;. இ0தைகய அரச�க� அ<நா�மைறயாள��&) சில ஊ�கைள 
மானியமாக வி*3#<தன� ேபா7�! அவ#� ஒ#வ� ேசாணா*4 �6சா%
ா�� 
பா��பா� ெகளனிய� வி,ண�தாய�ெகளனிய� வி,ண�தாய�ெகளனிய� வி,ண�தாய�ெகளனிய� வி,ண�தாய� எ�பவ�. இவ� ெகள 3�ய 
ேகா0திர0ைத) ேச�<தவ� ஓத5, ஒ;வி0த5 'தEய ‘அ
வைக�ப*ட பா��பன� 
ப�க’0தி7� சிற<தவ�; சிற<த ெகாைடயாளி. தமி8� �லவ�கைள ந�& 
ஆதாி0தா�. இவைன ஆ[� �ல�கிழா� எ�>� ந5Eைச� �லவ� பாரா*3� 
பா39�ளா�. அ�பாடE5 ேவ�விைய� ப%றிய பல விவர�க� ெதாிகி�றன. 
இ�&றி�பா5 ேவத ேவ�வி தமி8நா*35 ெச,ய�ப*ட; எ�ப;�, அறி@ைட0 
தமிழ� அதைன ந�& அறி<தி#<தன� எ�பன@� ந�& விள�&கி�றன.[50] 
---------- 
[39] ப*3ன�பாைல, வாி 184-193.   [40]. Periplus Sec. 49. 
[41]. Reinand’s article in Journal Asiatic, 1863, i. 301-302; K.A.N. Sastry's cholas, 
vol.I. 
[42]. Ibid, p. 183. 
[43] Warmington’s ‘The Commerce between the Roman Empire & India’ pp. 274-276. 
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[44]. Rostoviziffs ‘Social and Economic History of the Roman Empire,’ p.93; Sastry’s 
cholas’ vol. 1, p. 102 
[45]. Warmington, pp. 128-131.        [46]. Periplus, Sec. 60 and Schoff’s, notes. 
[47]. ப*3ன�பாைல, வாி 29-32; மணிேமகைல, காைத வாி 29-34. 
[48]. ‘Periplus’, p. 261.  [49]. N.M.V. Nattar’s ‘Cholas’. 
[50]. �ற�, 166. 
 
சிவபிரா� 'A'த% கட@� எ�பைத) சமண காவியமான சில�பதிகார'� ெபள0த 
காவியமாகிய மணிேமகைல9ேம F
கி�றன எனி�, அ�கால0 தமிழ� அ�ஙனேம 
க#தின� என� ேகாடE5 தவறி5ைல அ�ேறா? இதனா% ெப#�பாலான தமிழ� 
ைசவ� எ�ப; Fறாேத அைம9� அ�ேறா? ேவ�கட'� தி#வர�க'� சிற<த 
ைவணவ0 தளிகளாக) சில�பதிகார� Fறைல ேநா�கி� ஆ,)சிய� &ரைவைய 
அA0தமாக ஆராயி�, ச�ககால0தி5 ைவணவ'� ேபா%ற0த�க சமயமாக இ#<த; 
எ�பைத ந�கறியலா�. இ<த இர 4ட� ேம%ெசா�ன ேவத சமய'� ச�ககால0 
தமிழாிட� கல�க0 ெதாட�கிய; எ�ப; ந4நி�
 ஆரா,வா� ந�கறித5 F4�. 
 
�காாி5 ெபள0த விகார�, சமண�ப�ளி 'தEயன இ#<தன. இ#திற0;� 
ெபாியா#� த�க� சமய ேபாதைனகைள� ப பட நட0தி வ<தா�க�. ெப#6 
ெச5வனாக விள�கிய ேகாவல� சமண�, இள�ேகா அ3க� சமண� மணிேமகைல 
ெச,த Fலவாணிக� சா0தனா�, ெபள0த�. மாதவி9� மணிேமகைல9� ெபள0த 
பி�&ணிகளாயி#<தன�. இவ%ைற ந�& ேநா�&ைகயி5, ச�க கால0 தமிழக0தி5 
அவரவ� வி#�பியவா
 சமய� ெகா�ைககைள� பி�ப%ற 'A@ாிைம 
ெப%றி#<தன� எ�ப; ந�& ெதாிகிறத�ேறா? 
 
ச#க கால40� ேகாவி%க�ச#க கால40� ேகாவி%க�ச#க கால40� ேகாவி%க�ச#க கால40� ேகாவி%க�:::: சிவ�, '#க�, தி#மா5, பலேதவ�, மாசா0த� 
இவ��&�; க%பக0த# ெவ�ைளயாைன, வ)சிர�பைட, ஞாயி
, தி�க� '#க� 
ேவ5 இவ%
�&� ேகாவி5க� இ#<தன; வ�0தமான��&� �0த ேதவ��&� 
ேகாவி5க� இ#<தன. நா4 'A;� கிராம ேதவைதக*&� Sர��&� பிற��&� 
சிறிய ேகாவி5க� இ#<தன. இைவ யா@� ெச�க5, ம , மர�, உேலாக� 
இவ%றா5 ஆன ேகாவி5கேள ஆ&�. 
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இ�த%இ�த%இ�த%இ�த%, , , , ��த% �த6யன��த% �த6யன��த% �த6யன��த% �த6யன:::: இற<தவ� உடைல எாி0த5 உ 4; �ைத0த5 உ 4; 
தாழியி% கவி0த5 உ 4. தாழியி% கவி0தேல மிக� பைழய வழ�க�. இ4த5, 
:4த5 எ�பன பி%ப*டைவ. இைவ பி%ப*டைவ ஆயி>�, பல ஆயிர�கண�கான 
ஆ 4களாக இ#<;வ#� பழ�கேம ஆ&�. இற<தவ� உடைல அட�க� ெச,த 
இட0தி5 சி
 ேகாவி5க� எA��த5 மர�. “&றிய@� ெந3ய@� &�
 க ட�ன” 
இற<தா� ேகாவி5க� �காாி5 இ#<தன எ�
 மணிேமகைல F
த5 காணலா�. 
ப0தினி� ெப 3� கணவ#ட� இற0த5 மர�. அ�ெப 3��&� ேகாவி5க� 
எA��த5 மரபாக இ#<த;. மைனவிய� கணவ#ட� இற0த5 ெதா�
 ெதா*4 
இ#<; வ#� தமி8நா*4� பழ�கமா&�. ‘அ�கன� இறவாதவ� தீ�&ளி�ப�; 
அ;@� ஆ%றாதவ� ம
பிற�பி5 அ�கணவைன� Fட%&ாிய 'ைறயி5 ைக�ைம 
ேநா�� ேநா%ப�” எ�
 மணிேமகைலயி5 மாதவி F%றாக வ#த5 ேநா�க0 த�க;. 
 
ேசாழ� ேபரறி;ேசாழ� ேபரறி;ேசாழ� ேபரறி;ேசாழ� ேபரறி;:::: ேசாழ அரச� &றி�பி*ட நா�களி5 பல சமய0தவைர9� அைழ0;0 
த0தம; சமய0ைத� ப%றி விள�க) ச<த��ப� அளி0; அவ%ைற� ெபா; ம�க� 
ேக*க வசதியளி0தன� எ�ப; &றி�பிட0த�க ெச,தியா�. இதைன மணிேமகைல 
இ<திர விழ[ெர40த காைதயி% காணலா�. ேசாழ� ஆ*சி�& உ*ப*3#<த 
கா6சியி7� பல சமய� ெப#ம�க� இ#<தன�. ஒMெவா# தைலநகர0தி7� 
இ�கா*சிைய� காணலா�. இ�ெப#<த�ைம வா,<த ெசய5. 
 

“எ�ெபா#� யா�யா�வா,� ேக*பி>� அ�ெபா#� 
ெம,�ெபா#� கா ப தறி@” 

என@�, 
 

“எ�ெபா#� எ0த�ைம0தாயி>� அ�ெபா#� 
ெம,�ெபா#� கா ப தறி@” 
 

என@�, வ&0த வ�?வனா� ச*ட�ப3 ேசாழ� ேபரரச� நட<; வ<தன� எ�பைத 
ந�& உண�0;கிறத�ேறா? 
------------ 
 


