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உாிைமைர
தமிைழ. க)ப- அதைன ப'ேலா.: க)பி ப- தமி!

ெதா<ெடப=உ, அதைன. க)$ க)பி- வ+கிற ெபாிேயாைர
ேபா)$வ- தமி! தாைய வழிப"வெதா.:ெமப=உ வா8ைமயாத5, தமவா!நா  வ- தமிைழ ஆரா8#- க)$ க)பி- வ+கிற ெபாியா,

ெசைன. கிறி>-வ. க'?ாி தைலைம தமி! ேபராசிாியரா8 விளகிய
ந):ண( ெசம', உயதி+.ச. த. ச)தண அவக@.: இ#/லாசிாிய
ஆவ-ட அணிவி.: அ1மலராக இ#/' இல:க.
------------

ைர

ஒ+ காலதி' ெபௗதமத தமி! நா%&' சிற1)றி+#த-. ஏற.:ைறய கி. .

இர<டா /)றா<" த' கி. பி. பதா /)றா<" வைரயி' இ#த மத தமி!
நா%&' உய நிைல ெப)றி+#த-. பி)காலதி', பதிCறா /)றா<".:

பின, இ#த மத மைறய ெதாடகி, இேபா-  வ- தமி! நா%&'
மைற#-வி%ட-. இேபாைதய தமிழ, ஒ+ காலதி' ெபௗத மத தமிழகதி'
ெச'வா.: ெப)றி+#தெதபைத )$ மற#-வி%டன; அ- இவக@.:
பழகைதயா8, கனவா8 மைற#-வி%ட-.
எ /$ ஆ<"க@.: ன, பல /)றா<டாக தமிழகதி' பரவியி+#த
ெபௗத மத, தமி! ெமாழியிE த ெச'வா.ைக( ெசEதியி+.க
ேவ<"மேறா? ெபௗத தமி! ெமாழி.:( ெச8த ெதா<"க, அ'லஉதவிக யாைவ? ெபௗத தமி! ெமாழியி' இய)றிய /'க எைவ? அவ)றி
வரலா$ என? இவ)ைற அறிய. க+தி யா ெச8த ஆரா8(சியி பயேன

இ#/லா:. ெபௗத தமி! ெமாழி.:( ெச8த ெதா<&ைன ம%" ஆரா8வேத

எம- த' ேநா.கமாயி+#த-. பின, இ#த ஆரா8(சி, ெபௗத தமி! நா%&'
வ#த-, வள#த-, மைற#த-மான வரலா$கைளF G+.கமாக எ -ப&

ெச8-வி%ட-. ெபௗதரா' தமிழ+.:<டான நைமைய ஆரா8வேத இ#/5

த' ேநா.கமாைகயாE, இ- தமி! ெமாழி வரலா)றி ஒ+ ப:தியாைகயாE,

இ#/E.: ெபௗத தமி  எ ெபய H%டப%ட-.
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ேவ$ ேவைலக@.கிைடேய, ஓ8J ேநரதி'ம%" இதைன ஆரா8(சி ெச8ய
ேவ<&யி+#தப&யினாE, பல இன'க@.கிைடேய இதைன

எ தேவ<&யி+#த ப&யினாE யா க+திய அளJ இ#/' ஆ.கபடவி'ைல.
ஆயி, எம- ஆ)றE.: இயற வைரயி' ய$, கிைட.க.K&ய

ஆதாரகைள அ&பைடயாக. ெகா<" இ#/' இய)றெப)$ள-. தமி!

நா%" ெபௗத மத வரலா)றிைன. K$வ- ெபௗத தமி! ெமாழி.:( ெச8த
ெதா<"கைள ஒ+காரா8#- விள.:வ-மான /', தமி! ெமாழியி', யா

அறி#தவைரயி', இ-ேவ தலாவதா:. இ-வைரயி' மைற#- கிட#தனJ

மா8#- ேபா:#த+வாயி5+#தனJமான வரலா$க@ ெச8திக@
இ9வாரா8(சியா' உயிபி.கப%" ெவளி ப"தப"கிறன.

இ#த ஆரா8(சிைய ெதாடகிய பின, பாளி எ மாகதி ெமாழியி' உள

ெபௗத /'கைள ேநேர ப&தறி#தாலறி தமி! நா%" ெபௗத மத

வரலா)றி ஆரா8(சி )$ெபறாெதபைத உண#ேதா. ஏெனறா',

ெபௗதரா' ேபா)றப"கிற பாளிெமாழி /'களி' சிலவ)ைற

இய)றியவக@, பாளிெமாழியி' உள /'க@.:( சிற#த உைரகைள பாளி

ெமாழியி' இய)றியவக@ தமி! நா%&' வா!#தி+#த தமிழ ெபௗதகளாவ.

அறிF, தமி! நா%&' ெபௗதமத நிைலெப)றி+#த காலகளி', பாளிெமாழி

தமி! நா%" ெபௗதகளி ெத8வ பாைஷ யாக இ+#த-. இ.காரணகளினா',

தமி!நா%" ெபௗதமத ஆரா8(சி.: பாளி ெமாழியறிJ ெபாி-

ேவ<ட)பால-. பாளிெமாழியறியாத :ைற எம.:<". ஆயி, ஆகிலதி'

ெமாழிெபய.கப%"ள பாளிெமாழி /'களினா' இ.:ைற ஒ+வா$

நீ.கப%ட-. ெசைன பிராி' உள மகாேபாதி ஆ>ரமைத( ேச#த M

சதமாசாாிய ேசாமாந#த >தவிர அவக, பாளிெமாழி /'களி' சில ப:திகைள

ெமாழி ெபய-( ெசானாக. இ#த உதவி.காக எம- நறி

அவ+.:ாியதா:. ஆயி, ேநகமாக பாளி ெமாழிைய

அறி#தி+.கேவ<"வ- தமி! நா%" ெபௗதமத ஆரா8(சி.:
இறியைமயாததா:.

ஆரா8(சி ெச8ேவா உவத' ெவ$த' இறி, சா$க கா%" ஆரா8(சி
&Jகைள உள- உளவா$ K$த'ேவ<"; தம- ெகாைக.:
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ர<ப%டதாக இ+பி, உ<ைமையேய ந" நி$ K$த' ேவ<", தமெகாைக.: ர<ப%டதாக ேதா$வதாேலா, அ'ல- உ<ைமைய. Kறினா'
உலக சீ$ெம அ(சதாேலா, உ<ைம Kறாம' வி"ேவா தம.:

நா%".: தீ: ெச8ேதாராவ. இ#த. ெகாைகைய மனதி) ெகா<"தா யா

எம- ஆரா8(சியி) க<ட &1கைள இ#/E KறிFேளா. வாசக இ#/E
த ெகாைக.: மா$ப%ட க+ைத. க<டா', அதெபா+%" எமீ-

சீ)றெகாளாம', அ- எ ஆரா8(சி கா%&ய &1 என.ெகாவாராக, எ#த
மதைதயாவ- :ைறKறேவ<"ெமபேதா, அ'ல- ேபா)றேவ<"ெமபேதா

எம- க+த$. உ<ைம Fணரேவ<" எபெதாேற எ க+-. இ#/'
எ தப%ட- அ.க+-ைடயா.ேக.

இ#/E ஒேராவிடகளி' சில ெச8திக மீ<" Kறப". அவ)ைற.

Kறிய- Kற' எ :)றமாக. ெகாளாம', இ- ஆரா8(சி /லாத5,

ெதௗ¤J ப)றி அNவாதமாக அ9வா$ Kறப%டெதன. ெகாக. இ#/5ைன
தமி லக ஏ)$.ெகா<", இ-ேபாற தமி!ெதா<&ைன ேமேமE இய)ற

ெபாி- ஊ.:வி.: என ெபாி- ந1கிேறா.
59, காரணீGவரேகாயி' ெத+,
மயிலா, ெசைன,

5-1- 40.

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

மயிைல, சீனி. ேவகடசாமி.
ெபௗத தமி 

அதிகார 1. ெபௗத மத தமிநா வ த வரலா".
வரலா".
கி. . ஐ#தா /)றா<&' ெகௗதம 1தரா' வட இ#தியாவி' ேதாறிய

ெபௗதமத, ெத இ#தியாவி' உள தமி!நா%&' எேபா- வ#த-? இ#த
மதைத த'த' இ:. ெகா<"வ#தவ யாவ? இவ)ைற ப)றி இ:
ஆரா8ேவா.

கைட(சக காலதி): பினதா, அதாவ- கி. பி. தலாவ-, அ'லஇர<டாவ- /)றா<".: பிற:தா, ெபௗதமத தமி!நா%&'
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வ#தி+.க.K" எ$ சில க+-கிறன. இ9வா$ இவக க+-வத):.

காரண யாெதனி', கைட(சக /'களி' ெபௗதமதைதப)றி.

Kறபடாத-தா. ஆனா', இவக க+- தவெறன ெதாிகிற-. ெபௗத

மதைதப)றிய :றி1க கைட(சக ெதாைக /'க@%

காணபடவி'ைலயாயி, அ(சக கால- /'களி' காணப"கிறன.
அதாவ-, கைட(சக கால- /'களாகிய மணிேமகைல சிலபதிகாரகளி' இ#த
மதைதப)றி. Kறப%"ளன. அறிF, ெபௗதமத 1லவக இய)றிய
ெச8Fக கைட(சக ெதாைக /'க@% காணப"கிறன. மணிேமகைல

எ ெபௗத காவியைத இய)றிய ெபௗதராகிய Kலவாணிக சாதனா
அ+ளி(ெச8த ெச8Fக அகநாP$, 1றநாP$, ந)றிைண, :$#ெதாைக

எ /'க@ ெதா:.கப%"ளன. இளேபாதியா எபவ+ கைட(சக

காலதி5+#த ெபௗத 1லவ. இவர- ெபயேர இவ ெபௗத எபைத

ெதாிவி.கிற-. (ேபாதி=அரசமர; அரசமரதி கீேழ 1த ஞான

ெப)றப&யா', ெபௗத அரசமரைத ெதா வ- வழ.க.) இ#த இளேபாதியா

இய)றிய ெச8F ஒ$ ந)றிைண எ கைட(சக ெதாைக /5' 72 -ஆ
பா%டாக ெதா:.கப%&+.கிற-. ஆகேவ, கைட(சக /'களி' ெபௗத

1லவகளி ெச8Fக ெதா:.கப%&+.கிறப&யினாேல, அ(சக

கால-.: பிற:தா ெபௗதமத தமி!நா" வ#தி+.க.K" எப-

தவறாகிற-. கைட(சக காலதிேலேய, அதாவ-, கி. பி. தலாவ-, அ'ல-

இர<டாவ- /)றா<&ேலேய ெபௗத தமி!நா%&' இ+#த- எப- ந:
விள:கிற-. ஆயி, ெபௗத மத தமி!நா%&): த'த' எேபாவ#த- எ ேகவி.: இ- விைடய$.

இ.ேகவி.: விைட தமி! /'களி' காண.கிைட.கவி'ைல. ஆைகயா',
1ற(சா$கைள.ெகா<" ஆரா8ேவா. ந)காலமாக, அேசாக ச.கரவதி

எ -வி-ள க'ெவ%"( சாசனகளி' இர<" நம- ஆரா8(சி.: ெபாி-

-ைணெச8கிறன. அேசாக ச.கரவதி ெமௗாிய மனக@ தைலசிற#தவ. கி.

. Cறா /)றா<&' (கி. . 273 த' 232 வைரயி'), தமி! இ#தியாைவ

தவிர ஏைனய இ#தியா  வைதF ஒ+ :ைட.கீ! ைவ-லகா<ட ஒப)ற

மன. அறிF, இவ, ெபௗத மதைத ேம)ெகா<", இ#தியா ேதசதிE

அத)கபா)ப%ட ேதசகளிE இ#த ெபௗத மதைத பரவ(ெச8தா. இவ

இ#திய ேதசதி' ெவ9ேவறிடகளி' எ -வி-ள க'ெவ%"( சாசனகளி'
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இர<" நம- ஆரா8(சி.: உதவிெச8கிறன எ$ ெசாேனா. ெசௗராR&ர

ேதசதிEள கினா நகர-க+கி' உள பாைறெயாறி' எ தப%ட அேசாக
சாசனதி' (Edict ii) கீ!.க<ட ப:தி காணப"கிற-:-

'கா+<யள ேதவனாபிாியராகிய அரசெப+மாைடய (அேசாக+ைடய)
ஆ%சி.:%ப%ட எ'லாவிடகளிE, இ9ெவ'ைல.: அபா)ப%ட ேசாழ,

பா<&ய, சதிய1திர, ேகரள1திர ேதசகளிE, தாமிரபரணியிE (இலைக),
யவன அரசனாகிய அ<&ெயாக> ஆ%சிெச8F ேதசதிE, அத)க பா)ப%ட

ேதசகளிE கா+<ய ேமைமF ெபா+#திய அரசரா' இர<"வித
ம+-வ சிகி(ைசக ஏ)ப"தப%டன. அைவ, ம.க@.: ம+-வ,

கா'நைடக@.: ம+-வ எ இ+வைக ம+-வ நிைலயகளா.'
இ#த( சாசனதி', அேசாக ச.கரவதி தம- நா%&E, தமி!நா%&E, ஏைனய

நா"களிE ம+-வ நிைலயகைள அைமதா எப-ம%" Kறப"கிற-.

ஆனா', கீ!.க<ட இெனா+ சாசனதி', இவ தமி! நா%&' ெபௗத மதைத

பரபிய ெச8தி காணப"கிற-. பிஷாவ நகர-.க+கி' காணப"கிற

இ#த( சாசன (Rock Edict iii), ேபாெச8- பலைர. ெகா$ அதனா' ெப$
மறெவ)றிையவிட, அறைத ேபாதி- அதனா' ெப$ அறெவ)றிேய தம.:

வி+பமான- எபைத தம- பிைள.: ேபரபிைள.: அேசாக மன

ெதாிவி.கிற ெச8திைய. K$கிற-. இ9வா$ K$கிற இ#த( சாசனதி' நம-

ஆரா8(சி.: உதவிெச8கிற ப:திF காணப"கிற-. அ- வ+மா$ :-

த+ம விஜய (அறெவ)றி) எ ெவ)றிேய மா%சி மி.க அரசரா' (அேசாக

மனரா') த'தரமான ெவ)றிெய$ க+தப"கிற-. இ#த ெவ)றி இ#த
இரா(சியதிE, இத)கபா)ப%ட அ$/$ ேயாசைன =ரதிEள

அ<&ெயாக> எ யவன அரசைடய ேதசதிE, அத): அபா' டாலமி,
அ<&ெகான>, மக>, அெல.ஸா#த எ ெபய+ள நா: அரசகளி

ேதசகளிE, இபா' ெத)ேகFள ேசாழ, பா<&ய, தாபிரபரணி (இலைக)

வைரயிE இ#த (அற) ெவ)றி அ&.க& அரசரா' ைகப)றப%ட-.

இ#த( சாசன கி. . 258 -இ' எ தப%ட-. அேசாக மன, தமி!நா%&E,
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இலைகயிE த+ம விஜயைத - அதாவ-, ெபௗத த+மைத ேபாதி-

அதைன பரவ(ெச8வதா' வ#த அறெவ)றிைய - ைகப)றினா எ

ெச8திைய இ(சாசன ெதாிவி.கிற-. இத திர<ட ெபா+ எனெவறா',

அேசாக ச.கரவதி =தகைள (பிU.கைள) அபி ெபௗத த+மைத

தமி!நா%&E இலைகயிE ம)$ பல நா"களிE பரவ(ெச8தா எபேத.

சாிதிர ஆரா8(சியாள அைனவ+ இ.க+ைதேய இ(சானப:தி விள.:வதாக.
K$கிறன.

அேசாக மன காலதி'தா ெபௗதமத தமி! நா%&): வ#த- எபத):

ேவ$விதமான 1ற(சா$ கிைட.கிற-. மகாவச, தீபவச எ ெபௗத
/'க இலைகயி' ெபௗதமத வ#த வரலா)றிைனF, அ#த மதைத இலைக

அரச எ9வா$ ேபா)றி பா-கா-வ#தன எ வரலா)றிைனF விாிவாக.
K$கிறன. இலைக தீJ தமி!நா%ைட ய"-ளதாைகயாE,

தமி!நா%&ைன. கட#ேத இலைக.:( ெச'லேவ<"மாைகயாE, இலைகயி'

ெபௗத மத வ#த அேத காலதி'தா தமி!நா%&E ெபௗதமத

வ#தி+.கேவ<" எ$ -ணியலா. ஆகேவ, தீபவச மகாவச என
K$கிறன எ$ பாேபா. பாடV1ர எ நகரதி' அேசாக

ச.கரவதியி ஆதரவி' ெமா.கல1த தி>ஸ எ ேதராி தைலைமயி'
Cறாவ- ெபௗத மகாநா" K&யெத$, ஒப- திக வைரயி' அ#த

மகாநா%&' ெபௗதமத ஆரா8(சி நைடெப)ற ெத$, மகாநா" &#தபின

ெபௗத மதைத பர1வத)காக பல பி.:க ப'ேவ$ நா"க@.:

அபப%டன எ$, இலைக.: அபப%டவ அேசாகர- மகனாராகிய
மகி#த எபவ எ$, இ#த மகி#த இதிாிய, உதிய, சபல, பதிரசார,

சாமனர Gமண எ பி.:கைள தட அைழ-.ெகா<" இலைக வ#ெபௗத மதைத பரவ(ெச8தா எ$ இ#த /'க K$கிறன. இ#த /'க
K$கிற மகி#த எபவ மேக#திர ஆவ. மேக#திர எ ெபய பாளி

ெமாழியி' மகி#த எ$ வழகப". இ#த மகி#த அ'ல- மேக#திர

எபவைர இலைக /'க அேசாகர- மகனா எ$ K$கிறன. ஆனா',

இ#தியாவி' உள /'க இவைர அேசாகர- தபியா எ$ K$கிறன.
மகனாராயி ஆ:க, தபியாராயி ஆ:க, இ#த மேக#திர அேசாகரா'
அபப%டவ எப- ம%" உ$தி. அறிF, இவ+ட இலைக.:

வ#தவகளி' ஒ+வரான சாமனர Gமண எபவ அேசாக மனர- ெப<
வயி)$ ேபர எப- ஈ<".:றிபிடத.க-. இ#த மேக#திர+
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அவைர(ேச#த ஐ#- பி.:க@ கி. . 250 -இ' இலைக.: வ#ததாக
ஆரா8(சியாள K$வ. இதனா', அேசாக மன காலதி' மகி#த அ'லமேக#திர எபவரா' இலைகதீவி' ெபௗதமத பரவிய- எ$, அேத
காலதி'தா இலைகையய"த தமி! நா%&E இ#த மத த' த'
வ#தி+.கேவ<" எ$ -ணியலா.

மேக#திர தமி! நா%&' வ#- ெபௗத மதைத ேபாதிததாக இலைக /'க
Kறவி'ைல. ப<ைட. காலதி' தமிழ இலைகேம' பைடெய"-(ெச$

அ&.க& அ#நா%ைட. ைகப)றி அரசா<" வ#தப&யாE, அ&.க& தமிழ+.:
சிகளவரான இலைகய+.: ேபா நிக!#-வ#தப&யாE, மேக#திர தமி!

நா%&' ெபௗதமதைத ேபாதித ெச8திைய இலைக /'க பைகைம

காரணமாக. Kறாம' வி%டன எ$ உவிெச% >மி எ ஆசிாிய தமபழகால இ#தியா எ /5' K$கிறா. இவ க+ைதேய

ஆரா8(சியாள+ ஒ1.ெகா@கிறன. வட இ#தியாவி5+#- ெத

இலைக.: வ#த மேக#திர கட' வழியாக. கப5' பிரயாண ெச8தி+.க

ேவ<" எ$, அ9வா$ கட' பிரயாண ெச8தவ இலைக.:( ெச'E
வழியி' உள- அ.கால- ேப ெப)$ விளகிய-மான காவிாி-

ப%&னதி' தகியி+.க. K"ெம$, அ9வா$ தகியி+#த காலதி' க%ட

ப%டைவதா அ#நகரதி' இ+#தனவாக தமி! /'களி' Kறப" இ#திர
விகாைரகெள$ ேம' நா%". கீ! நா%" ஆரா8(சியாள ஒ+ கமாக.
K$கிறன.

அேசாக மன காலதி' அவரா' அபப%ட மேக#திரரா' தமி! நா%&'
ெபௗத மத பரவிய- எபைத வ)1$- ம)ெறா+ சா$ நம.:.

கிைடதி+.கிற-. Fவா-Gவா எ சீன ேதச- ெபௗத யாதிாிக கி.

பி. 640 - இ' தமி! நா%&): வ#தேபா-, பா<&யநா%" ம-ைரமாநகாி

கீ!1றதி' அேசாகர- உட பிற#தவராகிய மேக#திரரா' க%டப%ட ஒ+
ெபௗதபளிF, இ#தபளி.:. கிழ.கி' அேசாக ச.கரவதியா'

அைம.கப%ட ஒ+ விகாைரF இ&#- சிைத#-ேபான நிைலயி'

காணப%டனவாக தம- யாதிைர.:றிபி' எ தியி+.கிறா. அறிF,
காXசீ1ரதிE அேசாக மன க%&ய ஒ+ =பி இ+#தெத$ அவேர
:றிபி%&+.கிறா. ஆனா', இவ :றிபி"கிற ெபௗத.

க%&டகைளப)றி தமி! /'க ஒ$ Kறவி'ைல.
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மேக#திர இலைகயி' ெபௗத மதைத ேபாதிதேபா-, இலைகயரசைடய

மாமனாரான அாி%ட எபவ அ#த மதைத ேம)ெகா<" -றJ <"

பி.:வானா. இ#த அாி%ட இலைக  வ- அ#த மதைத பர1வத):
மேக#திர+.: ேவ<&ய உதவி ெச8தா எ$ மகாவச எ /'

K$கிற-. பின மேக#திர+ அாி%ட+ ேச#- ெபௗத மதைத தமி!

நா%&' பரபியி+.க.K". பா<&ய நா%&' ம-ைர ஜி'லாவி' சில :ைகக
காணப"கிறன. இ.:ைககளி' பி.:க ப"-ற:வத)காக பாைறயி'

ெச-.கியைம.கப%ட ப".ைகக@, அப".ைகயி கீ!( சில எ -.க@
காணப"கிறன. இ.க)ப".ைககளி அைம1 த5யைவ, இலைக தீவி'

ெபௗத -றவிக த:வத)காக ப<ைட. காலதி' அைம.கப%ட

:ைகயிEள ப".ைகக த5யவ)றி அைமைப ஒதி+.கிறன. ெபௗத

-றவிக ஊ+.: வசி.க.Kடாெதப- அமத. ெகாைகயாதலா', அவக

வசிபத)காக மைலபாைறகளி' :ைகக அைமப- ப<ைட.கால- வழ.க.
இலைகயிE பா<& நா%&E காணப" இ#த. :ைககளி ஒ)$ைமயைமைப.ெகா<" இைவ ெபௗத -றவிக த:வத)ெகன அைம.கப%டைவ எ$, இபா<& நா%". :ைககளி' காணப" எ -.கைள.

ெகா<" (இைவ அேசாக கால-. க'ெவ%"( சாசனகளி' காணப" பிராமி

எ ைத ஒதி+பதா'), இைவ கி. . Cறா /)றா<&' அைம.கப%&+.க

ேவ<" எ$ ஆரா8(சி வ'லவ K$கிறன. இ9வா$ காணப" பா<&

நா%". :ைககளி' ஒ$ அாி%டாப%& எ கிராம-. க+கி' இ+.கிற-.
அாி%டாப%& எ ெபய, இலைகயி5+#- வ#- தமி! நா%&' ெபௗத

மதைத பரவ(ெச8ய மேக#திர+.: உதவியாயி+#த அாி%ட எ பி.:ைவ
நிைனY%"கிற-. இ#த அாி%ட எ ெபௗத னிவ இ:ள :ைகயி'

தம- சீட+ட வா!#தி+.க. K" எ$, ஆன-ப)றிேய இ.:ைக.க+கி'

உள சி)Z அாி%டாப%& எ$ வழகலாயி)$ எ$ K$வ. மகாவச

எ /' மகா அாி%ட எபவ மகி#த+ட ேச#- ெவளியிடக@.: அதாவ- தமி!நா%&): - ெச$ ெபௗத மதைத பரபினா எ$

ெசா'வைத பா<& நா%&' உள அாி%டாப%& எ ெபய+ அ:ள
:ைகக@ வ5F$-கிறன.

ேமேல எ"-.கா%&ய சா$களினாேல, யா த5' ேக%ட ேகவிக@.:
விைட கிைட.கெப)ேறா. அதாவ-, தமி! நா%&' ெபௗத மத எ#த. காலதி'
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வ#த-? இ#த மதைத. ெகா<"வ#- இ: 1:தியவ யாவ? எ

வினா.க@.:, கி. . Cறா /)றா<&' இ#த மத தமி! நா%&'

வ#தெத$, இதைன இ:. ெகா<"வ#- 1:தியவ அேசாக மன+
அவர- உறவினராகிய மேக#திர+ ம)$ அவைர( ேச#த பி.:க@மாவ
எ$ விைட க<ேடா.
-----------

அதிகார 2. ெபௗத தமி நா#$% வள'(சிெப)ற வரலா".
வரலா".

ெபௗதமத வடநா%&னி$, ெதனா%&): எ#த.காலதி' வ#தெதபைத

 அதிகாரதி' ஆரா8#ேதா. இ#த மத தமி! நா%&' எ9வா$ பரவிய-

எபதைன ஈ<" ஆரா8ேவா.

இ#த மத உலகெம: பரJவத):. காரணமாயி+#த- சக. 'சக' எறா'

ெபௗத பிU.களி K%ட. ெபௗத மததி' 'மணி' எ$ ெசா'லப"
1த, தம, சக எ Cற இமததி உயிநிைலயாயி+#தசகேம. சகதி அகதினரான ேதரக நாெட:X ெச$ ெபௗத

தமைத (ெகாைகைய) பரவ( ெச8தப&யா', இ#த மத அ#த#த நா%"
ம.களா' ேம)ெகாளப%" ேமேலாகி நிற-.

1த நிவாண அைட#த பிற:, அவைர பி ப)றிெயா கிய பிU.க ப)பல
நா"களிE ெச$ இமத.ெகாைகைய பரவ(ெச8த- ேபாலேவ, தமி!
நா%&E வ#-, நகர கிராம எ ேவ$பா&றி எ'லாவிடகளிE தம-

மத.ெகாைகைய ேபாதிபைதேய தம- வா! நா%களி :றி.ேகாளாக.

ெகா<&+#தாக. தமி! நா%&' ஆகாகி+#த அரச, வணிக, ெச'வ#த
தலானவகளி ெபா+@தவி ெப)$ விகாைரகைளF, பளிகைளF,
ேசதியகைளF, ஆராமகைளF ஆகாேக நி$வினாக. மடகளி' வா 
ெபௗத -றவிக ம+-வ பயி$, தமிட வ+ பிணியாள+.: இலவசமாக
ம+#- ெகா"- ெதா<" ெச8-வ#தாக. அறிF, தம- பளிகளி'

பாடசாைலகைள அைம-( சி$வக@.:. க'விையF க)பி-வ#தாக.

ெபௗத+.:ாிய நனா%களி' நா%" ம.கைள தம- பளி.: அைழ-, மண'
பரபிய )றகளி' அமர(ெச8-, திாிபிடக, 1தஜாதக. கைதக, 1தசாிதிர

12

தலான /'கைள ஓதி ெபா+ ெசா'5F ம.க@.: மதேபாதைன ெச8வ#தன. ம)$, :+ட, ெசவிட, டவ தலான வ+.:, ஏைழக@.:

உணJ ெகா"-தவ அற(சாைலகைள அரச ெச'வ#த தலாேனா உதவிெப)$
நி$வினாக. இ9வா$ நா%"ம.க@.: நல 1ாி#-ெகா<ேட ெபௗதமததி
ெகாைககைளF ேபாதி-வ#தப&யா', இ#த மத தமி! நா%&E ந: பரவி
வள#த-.

இைவயறிF, இ#த மத ேம'சாதி கீ!சாதி எ$ பிறபினா' உயJ தா!J
பாரா%டாதப&யினாE, எ.:&யி) பிற#ேதாராயி, அனவ க'வி

அறிJகளி) சிற#ேதாரா8 த மத.ெகாைகப& ஒ :வாராயி, அவைரF#
த:+வாக. ெகா@ விாி#த மனபாைம ெகா<&+#தப&யினாE,

அ.காலதி' சாதிபா:பாட)றி+#த தமிழ இ#த மதைத ேம)ெகா<டன

எ$ ேதா$கிற-. இ(ெச8திகெளலா தமி! /'களிE பிற /'களிE
ஆகாேக காணப" :றி1கைள.ெகா<" அறியலா. ெபௗதமத தமி!

நா%&' ெச'வா.: ெப)றி+#த ெச8தி, சிலபதிகார, மணிேமகைல, ேதவார,
நாலாயிரபிரப#த, ெபாிய1ராண, நீலேகசி த5ய /'களினா'

அறிய.கிட.கிற-.
-------------

அதிகார 3. ெபௗதமத மைற த வரலா".
வரலா".

ெபௗதமத தமி! நா%&' வ#த வரலா)றிைனF, அ- பரவி வள(சியைட#த
வரலா)றிைனF, ேமேல இர<" அதிகாரகளி' ஆரா8#ேதா. ெச'வா.:

ெப)$( சிறபைட#தி+#த அ#த மத பி)காலதி' எ9வா$ மைற#-வி%டஎபைத இ: ஆரா8ேவா.

ெபௗத தமி!நா" வ#த காலதி' ேவ$ வடநா%" மதக@ இ: வ#-

ேச#தன. அைவ ஆ+கத எனப" ைஜன மத, பிராமண மத எனப"
ைவதீக மத, ரண எபவைர வழிப%ெடா : ஆசீவக மத எபன.

(ஆசீவக மதைதப)றி இர<டா ெதாட1ைரயி' கா<க.) இ#த மதக வட

நா%&' ேதாறியைவ. ெபௗத மதைத உ<டா.கிய சா.கிய 1த+, ைஜன

மதைதF<டா.கிய வதமான மகா7ர+, ஆசீவக மதைதF<டா.கிய ேகாசால

ம)க51திர+ ஒேர காலதி' உயிவா!#தி+#தவராவ. இ#த மதக
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உ<டான காலதிேல ைவதீக மத இ+#த-. இ#த நா: வடநா%" மதக@

கி. . Cறா /)றா<&ேல தமி! நா%&): வ#தன. ெபௗதமத அேசாக

ச.கரவதி காலதி' தமி! நா%&' பரவ(ெச8யப%ட- எ$ அறி#ேதா.

ைஜனமத, அேசாக ச.கரவதியி பா%டனான ச#திர:த அரச காலதி'
ெதனா" வ#ததாக( சா$க உளன. ச)ேறறதாழ இேத காலதி'தா

ைவதீக பிராமண மத, ஆசீவக மத தமி!நா%&): வ#தி+.கேவ<".

அ.காலதி', வடநா%" மதகளினி$ ேவ$ப%ட- தனிப%ட-மான ஒ+

மதைத தமிழ ேம)ெகா<&+#தன. வடநா%" மதகளி ெதாடப)ற 1ராதன
மதமாக இ+#த- அ.கால- தமிழ மத.

வட நா%&னி$ ெதனா" ேபா#த ேம)Kறிய நா: மதக@ ஒ$.ெகா$
ர<ப%ட ெகாைகFைடயைவ; ஒேறாெட$ ெப+பைக ெகா<டைவ. இ#த

மதக ெச)றெகா<" ஒைறெயா$ அழிெதாழி.க அ)ற பாதி+#தன.
அைமதியாக வாழெதாியாம', ஒைறெயா$ இழி- பழி-ேபசி வ#தன.

அைமதியாக இ+#த தமி! நா%&' இ#த வடநா%" மதக வ#- சமய

ச'கைள. கிளபிவி%டன. தமி! நா%" ெப+:&ம.கைள தத மததி'

ேச-, தத மததி):( ெச'வா.: சிற1 ேத&.ெகாள இ#த மதக

ய)சி ெச8தன. ெபா- ம.களி அைபF ஆதரைவF ெபறJ, அரசகைளF
ெச'வ#தகைளF வசப"தி( ெச'வா.கைடயJ இைவ யறன. தமிழ

ெகா<டா" தி+விழா.கைளF ப<&ைககைளF த.க அமயமாக. ெகா<"
இ#த வட நா%" மதக தத ெகாைககைள தமி!ம.க@.: ேபாதிவ#ததாக ெதாிகிற-. இ9வித( சமய ேபா%&யி' ெச)ற கலக

ஏ)ப%டன. இ#த. கலககைள அட.க அரச தைலயிடேவ<&ய- ஆயி)$.,
'ஒ%&ய சமய -$ெபா+ வாதிக

ப%& ம<டப- பாகறி# ேத$மி ;

ப)றா மா.க தட னாயி,

ச)ற கலாX ெச8யா தகEமி '
எ$ அரச தி+விழா. காலகளி' பைறயைறவிதா எபைத மணிேமகைல

எ காவியதினா' அறிகிேறா. எறாE, சமயேபா நிறபா&'ைல.
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தமி! நா%&', ெச'வா.: ெப$வத)காக ேபா%&யி%ட நா: வடநா%"(

சமயகளி' த'த' ெவ)றிெப)$( ெச'வா.கைட#த- ெபௗதமத. இ#த(

சமய ெச'வா.கைட#த காரணைத இர<டா அதிகாரதி' Kறிேனா.
இ(சமய ேபா%&யி' )$ பினைட#-வி%ட- ஆசீவகமத. ஆகேவ,

ெபௗத, ைஜன, ைவதீக எ C$ மதக@.: ம%"#தா பி)காலதி'

சமயேபா நிக!#-வ#த-. ெபௗத மத தத' ெச'வா.: சிற1

ெப)$ தமி!நா%&' விளகிய- எ$ Kறிேனா. ஆனா', இத ெச'வா.ைக.
க<" ைஜனமத ைவதீக சமய பினட#-விடவி'ைல; இைவ வாளா

இராம', ெபௗதைத எதி- தா.கிய வ<ணமா8, அத 7!(சி.: வழி

ேகா5.ெகா<ேடயி+#தன. தன- நிைலைய. கா-. ெகாள ெபௗத இ#த

இர<" பிறவிபைகFட ேபாராட ேவ<&யி+#த-. கைடசியாக, நாளைடவி',
ெபௗத மததி 7!(சி.: வழிF ஏ)ப%"வி%ட-. ைஜன, ைவதீக எ
1றபைக ஒ+1றமி+.க, அகபைகF ேதாறிவி%ட-. ெபௗததி):ேளேய
சில பிாிJ உ<டாயின. ஈனயான, மகாயான எ இர<" பிாிJக
ேதாறி அவ)றினி$ சில பிாிJக கிைள- வள#தன. சிராவகயான,
மகாயான, ம#திரயான எ C$ பிாிJகைள நீலேகசிFைரயினா'

அறிகிேறா. 'ஐF$மமண+, அ$வைகேதர+' எ$ ஆ$வைகபிாிவினரான

ேதரக (ேதர=ெபௗத) இ+#ததாக தி+ஞான சப#த தம- ேதவாரதி'

K$கிறா. இ#த ெபௗத உ%பிாிவின தம.:ேளேய த.க ெச8-

ேபாாி%".ெகா<டன. இ#த உ%பிாிJகளா' அ#த மததி வ5ைம

:றிவி%ட-. உடபி' ேதாறிய ேநா8 நாளைடவி' உடைலேய அழி-

வி"வ-ேபால, இ#த உ%பிாிJகேள ெபௗத மததி 7!(சி.: த)காரணமாயி+#தன. அறிF, ெபா-ம.களாE அரசகளாE ெச'வ#தகளாE
அளி.கப%ட ெச'வதினா', தம- பளிகளி' ெபௗத பிU¨.க தக
கடைமைய மற#-, ெச'வதி இபகைள -8.க ெதாடகிவி%டாக.

ஆகேவ, இவகளிடதி' ெபா- ம.களிடமி+#த மதி1. :றJ, ெபௗத த
ெச'வா.கிைன இழ.க ேநாி%ட-. இைவேபாற :)ற :ைறக@

உ%பிாிJக@ ஏ)படாம5+#தா', ெபௗத மத தன- 1றபைக மதக@ட

ேபாாி%".ெகா<ேட இறளJ ஓரளJ நிைலெப)றி+பி இ+.:.
ஆயி, :ைற பா"க@ உ%பிாிJக@ ஏ)ப%"வி%டப&யா', அ-
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1றபைகயாகிய ைஜன ைவதீக மதக@ட ேபாராட &யாம'

7!(சியைட#-வி%ட-.

கி. பி. நாலாவ-, அ'ல- ஐ#தாவ- /)றா<&): பின, ெபௗததி
சிற1. :றJ, ைஜன மத தைலெய"-( ெச'வா.: ெபற ெதாடகி)$.
ஆனா', அெபா - ைவதீக மத உயநிைல அைடய &யாமேல இ+#த-,
ெபௗத மத 7!(சி.: பிற:, ைஜன மத ெச'வா.: ெப)ற-. ெப)ற-, தனெகாைக.: வள(சி.: ெப+#தைடயாயி+#த ெபௗதைத ைனவிட.

க"ைமயாக தா.கி, அைத நிைல:ைலய( ெச8-வி%ட-. ெபௗத. ேகாயி'க
ைஜன.ேகாயி'களாக மா)றப%டன. அகளக எ ைஜன, காXசீ1ரதி'
உள காம.ேகா%டதி', ெபௗத+ட சமயவாத ெச8- அவைர ேதா)பி-(
சிகள நா%&): -ரதிவி%டா எ ெச8தி பல அறி#தெதாேற. ஆனா',
ெபௗதைத 7!(சியைடய(ெச8- ைஜன ெவ)றி.ெகா& நா%&யேபாதிE,

ெபௗத  வ- அழி#-விடவி'ைல. வ5ைம யிழ#த நிைலயி' அ#த மத தமி!

நா%&' ஒரளவி' ஊடா&.ெகா<&+#த-.

இ9வா$ C$ அ'ல- நா: /)றா<"க ெசறன. பிற:, இ-கா$
பினணியி' இ+#த ைவதீக மத ெம'ல ெம'ல வ5ைம ெபறெதாடகி,
ைஜனமதைத 7!தி, உனத நிைலயைடய ெதாடகி)$. இ.காலதி'தா

ெபௗத மத அ&ேயா" 7!(சியைட#- )$ மைற#-வி%ட-.

ைவதீக பிராமண மத யாகதி' உயி.ெகாைல ெச8F வழ.கைத.

ெகா<&+#தப&யாE, நா'வைக( சாதிபா:பா"ைடயதா8 பிராமணம%"
உய#தவ எ ெகாைகFைடயதாயி+#தப&யாE, இவ)றி): ேமலாக,
பிராமண தவிர ம)றவக ேவதைத ப&.க.Kடா- எ$ த"-வ#தப&யாE, இ9வித. :$கிய ேகா%பா%&ைனFைடய ைவதீக மததி' ம.க@.:
மன ெச'லவி'ைல. ஆகேவ, கி. . Cறா /)றா<&', தமி!நா" வ#த

ைவதீக பிராமண மத, கி. பி. நாகா, அ'ல- ஐ#தா /)றா<" வைரயி',

ெபா-ம.களி ெச'வா.: ெபறாம' ஒ-.கப%ேட வ#த-. கி. பி. நாலாவ-,

அ'ல- ஐ#தாவ- /)றா<".: பின, ைவதீக மத தன- அ&பைடயான
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ெகாைகக சிலவ)றி' மா$த' ெச8-ெகா<" 1-யி ெப)ற-. அதாவ-,
யாககளி' உயி.ெகாைல ெச8வைத நி$தி.ெகா<டேதா", ெகா)றைவ,
+க, சிவ, தி+மா' தலான திராவிட ெத8வகைள த மத.கடJளராக

ஏ)$.ெகா<" 1திய உ+வ ெப)$ வி%ட-. இ#த மா$தEட, 'ப.தி'

இய.கைத ேம)ெகா<டப&யா', இ#த மத ெபா-ம.க ஆதரைவெபறJ,
ப<ைட பைகFள ைஜன ெபௗத மதகைள. க"ைமயாக தா.கி

ேதா)பி.கJ &#த-. சப#த, மணிவாசக, தி+மைகயா!வா, ேபயா!வா
ேபாற ைசவ ைவணவ ெதா<டக ேதாறி 1திய இ#- மதைத

நிைலநா%டJ, ைஜன ெபௗத மதகைள ஒழி.கJ தைலப%டாக. கி. பி.
ஏழா /)றா<&', இ#த 1திய ைவதீக இ#- மத ைஜன ெபௗத மதக@ட
ேபா ெதாடகி ெவ)றி ெப)ற-. இ#- மததி ெவ)றி.:. காரண யாெதனி,
அ.காலதி' இ#- மத பிாிவிைனயிறி ஒேர மதமாக இ+#தேதயா. தி+மா',
சிவ எ இ+ேதவ அதி' இ+#தேபாதிE, ைவணவமத எ$ ைசவமத
எ$ பி)கால- பிாி#- நிற-ேபால, அ.காலதி' இ#-மத

பிாி.கபடவி'ைல. 1திய ைவதீக மத ைஜன ெபௗத மதக@ட ேபாரா&ய

காலதி', ைவணவ ைசவ எ$, வடகைல ெதகைல எ$, 7ரைசவ
சிதா#த ைசவ எ$, >மாத மத எ$ பல ப:திகளாக பிாி.க

படவி'ைல. ஆகேவ, ஒ)$ைமFட ேபாாி%ட ப&யா', ைஜன ெபௗத மதகைள
அ- 7!(சியைடய( ெச8-வி%ட-; தமி! நா%&' ைஜன மத எ$ தைல=.க
&யாதப&F, ஏ)கனேவ ைஜன மததா' வ5ைம :றியி+#த ெபௗத மத

அ&ேயா" ஒழிF ப&F இதனா' ேந#த-. சாதமைக த5ய இடகளி'

சப#த ெபௗத+ட வாதேபா ெச8- அவகைள ேதா)பி-( ைசவரா.கிய
வரலா$, மாணி.க வாசக சிதபரதி' ெபௗத+ட வாத ெச8- அவைர
இலைக.: -ரதிய வரலா$, தி+மைக யா!வா நாைகப%&ன-

ெபௗத ஆலயதி5+#- ெபானா' அைம#த 1த(சிைலைய. கவ#- ெச$

அ#த ெபாைன.ெகா<" தி+வரகதி' தி+பணி ெச8த வரலா$ ெபௗத
மததி 7!(சிைய. கா%"கிறன.

க5கால சாகிய ப<&த பரா.கிரம பா: எ இலைக மன, கி. பி. 1266 இ' ேசாளி (ேசாழ) ேதசதி5+#- ெபௗத பிU.கைள இலைக.: வர

வைழ- ெபௗத மதைத வ5Fற(ெச8தா எ$ இலைக( சாிதிரதினா'
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அறியப"கிறதாக5, கி. பி. பதிCறா /)றா<&E தமி! நா%&'
ேசாழ ேதசதி' ெபௗத மத நிைலெப)றி+#த- எ$ -ணியலா. கி. பி.

பதினாகா /)றா<" வைரயி' தமி! நா%& சி)சில இடகளி' ெபௗத+
ெபௗதபளிக@ இ+#-வ#தன. பின, நாளைடவி', ெபௗத தமி!

நா%&' மைற#-வி%ட-; மற.கJப%ட-. ஆனா', அத ெபாிய ெகாைகக

ம%" பல இ இ#-மததி' ேபா)றப%" வ+கிறன.
-------------

அதிகார 4. ெபௗத தி*+பதிக

தமி!நா%&ேல ப<ைட.காலதிேல ெபௗத மத சிற1 ெச'வா.:
ெப)றி+#த- எபைத அறி#ேதா. ெபா-வாக தமி!நா%&' சிற1

ெப)றி+#தெதறாE, சிறபாக எ#ெத#த நகரகளிE ஊகளிE

ெச'வா.:)றி+#த- எபைத ஈ<" ஆரா8ேவா. த5' ேசாழநா%&' இ+#த

ெபௗத தி+பதிகைள. K$ேவா.
காவிாிப%&ன

ேசாழநா%&' ேபெப)ற -ைறக ப%&ன ேசாழகளி தைலநகரகளி'

ஒ$மான காவிாிப%&ன ப<ைட. காலத' ெபௗதகளி ெச'வா.:
ெப)றி+#த-. காவிாியா$ கட5' கல.: இடதி' அ9யா)றி வடகைரயி'

அைம#தி+#த இ#த -ைறகப%&ன 1கா எ$ ெபய ெப)றி+#த-.

பாளிெமாழியி' உள ெபௗத /'களி' இப%&ன 'க7ரப%&ன' எ$

Kறப%"ள-. மிகபைழைமயானெத$ க+தப"கிற 1த ஜாதக. கைதக
ஒறி' இ#த நகர டமிள (தமி!) ேதசதி' உளெத$, அகதி, அ'ல-

அகிதி எ னிவ தம- ெப+X ெச'வைத தானX ெச8-வி%" -றJ
<" காவிாிப%&னதி அ+கி' இ+#த ஒ+ வனதி' தகி தவ

ெச8தாெர$, அெபாியாைர. க<" வணக ெப+#திரளான ம.க அ:(
ெச$ வ#ததா', அவர- தவ-.: இைட[றாயி+#த-ப)றி அவ அ9விடைத
வி%" யா!பாண-.க+கி' உள காைரதீவி):( ெச$ தவ

1ாி#தாெர$ Kறப%&+.கிற-. இ#த அகதி, அ'ல- அகிதி எபவ

ெபௗத னிவகளி' ஒ+வ.

கி. . Cறா /)றா<&', அேசாக ச.கரவதியி உறவினரான மகி#த,
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அ'ல- மேக#திர எபவ இலைக.:( ெச$ அ: ெபௗத மதைத
பர1வத): , ேசாழ நா%". காவிாிப%&னதி' தகி, அ: ஏ

1த

விகாைரகைள. க%&னாெர$, மணிேமகைல சிலபதிகார /'களி'
Kறப"கிற இ#திர விகாைர எபைவ இவ க%&யைவகேள ெய$,

மேக#திர க%&ய அ#த விகாைரகைள இ#திர க%&யதாக அ#த /'களி'

Kறப%"ளெத$ சாிதிர ஆரா8(சியி) சிற#த அறிஞக க+-கிறாக.
கி. பி. இர<டா /)றா<&' இ#த விகாைரகளி தைலவராக அறவண அ&க
எ ேதர இ+#தா என ெதாிகிற-. இ#த ஏ

இ#திர விகாைரகைளயறி,

'உவவன' எ Xேசாைலயி ந"வி', பளிகினா' அைம.கப%ட சி$

ேகாயி' ஒறி' 1தர- பாத\&ைக இ+#த-. இ#த பாத \&ைகைய

அப%&னதி' இ+#த ெபௗதக வணகிவ#தாக. அறிF,

இப%&னதி -கா%&ைன அ"-( 'G"கா%". ேகா%ட' எ$ ஏைனய

மதேதாரா' Kறப%ட-, 'ச.கரவாள. ேகா%ட' எ$ ெபௗதரா'

ேபா)றப%ட-மான ஒ+ ேகா%ட இ+#த-. இ.ேகா%டதி 'சபாபதி'
எ ெபௗத ெத8வ ேகாயி' ெகா<&+#ெதபைதF, அ.ேகாயி5
=ெணாறி' க#தி)பாைவ எ ெத8வ உ+வ அைம#தி+#தெதபைதF,
'ச.கரவாள' எ ெபௗதர- அ<டேகாளதி உ+வ இ.ேகா%டதி

வாயி5' அைம.கப%&+#தெதபைதF மணிேமகைல எ /5னா'
அறிகிேறா. சபாபதி ேகாயிE.:. ':(சர. :&ைக' எ$, 'தியா
ேகா%ட' எ$ ேவ$ ெபயக வழகப%டன.

கி. பி. இர<டா /)றா<&' ேசாழ நா%&ைன அரசா<ட கிளிவளவ எ
அரச, ெபௗத மதைத( ேச#- -றJ<ட மணிேமகைலயி

ேவ<"ேகாளிப&, சிைற(சாைலைய அற(சாைலயா.கி.ெகா@ ப& அதைன
ெபௗதக@.:. ெகா"தா எ$, அ(சிைற(சாைல. க%&டைத

ெபௗதக அற(சாைலயாகJ ெபௗத பளியாகJ அைம-ெகா<டன
எ$ மணிேமகைல /5னா' அறிகிேறா.

'இரசவாகினி' எ பாளிெமாழியி' உள ெபௗத /5', ேசாழ அரச ஒ+வ
காவிாிப%&னதி' சிவெப+மா.:. ேகாயி' ஒ$ நி$வினா எ$,
அ.ேகாயி)பணி நைடெப$ேபா- சில ெபௗத -றவிக வ#- சில
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அதிசயகைள( ெச8- அரச.:. கா%&, அ(சிவ ேகாயிைல ெபௗத.

ேகாயிலா.கினாக எ$ Kறப%&+.கிற-.

கி. பி. நாலா /)றா<&' அ(Gதவி.க#த எ களபர அரசனா'

ஆதாி.கப%டவ+, தமி! நா%" ெபௗத ெபாியாகளி' ேப ெப)றவ+மான
1ததத ேதர எ ெபௗத ஆசாாிய காவிாிப%&னதி' இ+#த ஒ+

ெபௗத பளியி' சிலகால தகியி+#ததாக தம- /'களி' :றிபி%"ளா.
தமகல
இ-J ேசாழநா%&' இ+#த ெபௗத ஊகளி' ஒ$. இ9Yாி', பி<&தாச
எ$, ேவ]தாச எ$ ெபய+ள ஒ+வரா' அைம.கப%ட ெபௗத பளி
ஒறி+#தெத$, அபளியி' சில கால தகியி+#தேபா- ஆசாாிய 1ததத

ேதர 'வினய வினி(சய' எ பாளி ெமாழி /ைல இய)றினா எ$

ெதாிகிற-.

ேபாதிமைக
இ-J ேசாழநா%&' இ+#த-. 'சா.கியத ேபாதிமைக' எ$ இதைன ெபாிய

1ராண K$கிற-. (சா.கிய=ெபௗத.) இெபயைர.ெகா<ேட இ-

ெபௗதக@.:ாிய- எபைத நகறியலா. இ9Yாி' 1தந#தி, சாாி1த

தலான ெபௗத ேதரக இ+#தன எ$, இவக@ட தி+ஞான சப#த (கி.

பி. ஏழா /)றா<") வாத ெச8தா எ$ ெபாிய 1ராண K$கிற-. இ
ேபாதிமைகF ேம)Kறிய தமகல ஒேர ஊராக இ+.க.K" எ$

க+-ேவா+ உ<". ஆனா', அவக அத): ஆதார ஒ$ கா%டவி'ைல.
ெபாப)றி
இ-J ேசாழ நா%&' உள-. இ- மாைல. K)றைத( ேச#த-. தXைச

ஜி'லா 1-. ேகா%ைட தா?.காவி' உள- இ#த ஊ எ$, தXைச

ஜி'லா அற#தாகி தா?.காவி' உள 'ெபா ேபதி' எ ஊேர ெபாப)றி
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எப- எ$ K$வ. இ9Yாி' 7ரேசாழிய ஆசிாியரான 1தமிதிரனா

வா!#தி+#தா.

நாைகப%&ன
இ- ேசாழ நா%ைட( ேச#த -ைறகப%&ன. இ- ெதா$ெதா%"

ெபௗதகளி 1<ணிய நகரமாக இ+#-வ#த-.

'உ)றவ. :$ப$ ெதாியிக ]8தைல யன

தீைம ெச8ேவா.: ெமாத மனததா8,
ந)றவ. கிடமாகிற- நாைகேய '

எ$ ெபௗதக இ#நகைர 1க!#- K$வ.
கி. பி. 720 -ஆ ஆ<&', நரசிம ேபாதவம எ ப'லவ மன
காலதி', இ#த ப%&னதி' ஒ+ ெபௗத. ேகாயி' க%டப%ட-. வதகதி

ெபா+%"( சீன நா%&5+#- நாைக.: வ+ ெபௗதக@.காக( சீன அரச

வி+பப& அ- க%டப%ட-. பி)காலதி' இ.ேகாயிைல( 'சீனா ேகாயி'' எ$
வழகியதாக ெதாிகிற-. ெவனி> ேதசதி5+#- சீனாJ.: யாதிைர ெசற

மா.ேகா-ேபாேலா எபவ நாைகப%&னதி' 'சீனா ேகாயி'' எ

ெபய+ள ஒ+ ேகாயி' இ+#ததாக. :றிபி"கிறா.

கி. பி. எ%டா, அ'ல- ஒபதா /)றா<&' இ+#த தி+மைகயா!வா
நாைகப%&ன- ெபௗத விகாைரெயாறி',  - ெபானா'
அைம.கப%&+#த 1த உ+வ(சிைலைய. கவ#-ெகா<"ேபா8,

அெபாைன.ெகா<" தி+வரக தி+பதியி' தி+மதி' எ"பித' தலான
தி+ெதா<"கைள( ெச8தா எப- ைவணவ /'களினா' ெதாியவ+கிற-.

கி. பி. 985 த' 1014 வைரயி' ேசாழ நா%ைட அரசா<ட 1க!ெப)ற இராச இராச

ேசாழ காலதி' நாைகயி' 'M ைசேல#திர Hடாமணி விகாைர' எ

ெபௗதபளி க%டப%ட-. Gமாதிரா தீவி' Mவிஜய எ

இரா(சியைதF, பமா ேதசதி' கடார எ இரா(சியைதF அரசா<ட
Mமாற விஜேயா-க வம எ அரச ேவ<"ேகாளிப&, இ#த

விகாைரைய நாைகப%&னதி' க%"வத): இராச இராச ேசாழ உதரJ
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ெகா"தா. இ#த விகாைர Mமாற விஜேயா-கன- த#ைதயான

Hடாமணிவம எபவ ெபயரா' க%டப%டதாக5, இத):( 'Hடாமணி

விகாைர' எ$ ெபயராயி)$. யாைனமகல தலான ஊகைள இ9விகாைர.:

பளி(ச#தமாக இராச இராச அளிதா. ஆயி, சாசன எ -வத):
னேம அவ இற#-விட., அவ.:பி அரசா<ட இராேச#திர ேசாழ

ெச1 ப%டயதி' சாசன எ தித#தா. இவ எ தி. ெகா"த சாசனக

Vட நகர- ெபா+%கா%சி சாைலயி' இேபா- இ+.கிறன. இெபா -

இ(சாசனக@.: 'Vட சாசன' (Leiden Grant) எ$ ெபய வழகப"கிற-.
(Arch. Sur. Of South India, Vol. IV, Epigraphica Indica, Vol. XXII.) இைவ
ெவளியிடப%"ளன.

பமா ேதசதி' ஹசவதி நா%ைட (Pegu) பதிைன#தா /)றா<&' அரசா<ட
ராமாபதி ராஜ எபவ அபிய பதிெனா+ ெபௗத பிU.க@, சிதிர =த

எ =த இலைக ெச$ தக ேவைலைய &-.ெகா<" மீ<"
கபேலறி( ெச'E வழியி' கப' 1ய5' அகப%" உைட#-ேபாக,

ந)காலமாக உயி பிைழ-. கைரேயறினாக எ$, நாைகப%&னைத

அைட#- அகி+#த 'படாிகாராம' எ ெபௗதபளியி' தகியி+#தாக
எ$, அபளி.க+கி' சீன ேதச- அரசனா' :ைக வ&வமாக.

க%டப%&+#த ெபௗத பளியி' 1தேதவைர வணகினாக எ$ பமா

ேதச-. க5யாணி நகர-. க'ெவ%"(சாசன K$கிற-. இ- நிக!#த- கி. பி.
1477 -ஆ ஆ<&'.

கி. பி. 1725 -ஆ ஆ<&', 'சீனா ேகாயி'' எ ெபய+ள ஒ+ ேகாயி'
நாைகப%&னதி' இ+#தெத$ வாெல& (Valentyn) எபவ

எ தியி+.கிறா.

நாைகப%&ன-.: வட.ேக, ஒ$ அ'ல- இர<" க'ெதாைலவி', '1-

ெவளி. ேகா1ர' எ$, 'சீனா ேகாயி'' எ$, 'க$1. ேகாயி'' எ$

ெபய+ள ஒ+ ேகா1ர இ+#தெத$, இ.ேகா1ர நாைகப%&ன-.:
வ+கிற கப'க@.: ஒ+ அைடயாளமாக. கட5' ேதாறியெத$, இ#த.
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ேகா1ர தா ேநாி' 1846 -ஆ ஆ<&' க<டெத$ ச. வா'ட எ5ய% (Sir

Walter Elliot) எபவ எ தியி+.கிறா. (பட 1 கா<க).

பட 1. நாைக ப

நிைலயி இத.

ன தி இத ெபௗ தேகாயி ேகார. 1846-இ இத

இ#த. ேகா1ர இ+#த இடதி', ஏGவி சைப பாதிாிமா இேபா- க%&ட

க%&யி+.கிறாக. 1867 -இ' இ#த. ேகா1ரைத இ&-வி%". க%&ட

க%&.ெகாள அரசாக உதரJெப)$ இைத இ&- ேபா%டாக.

இ9விடதி' இ+#த மிகபைழய இEைப மர ஒைற ஏGவி சைப பாதிாிமா
1856 -இ' ெவ%&யேபா-, அமரதி அ&யி' ஒளி- ைவ.கப%&+#த ஐ#சிறிய ெபௗத வி.கிரககைள. க<ெட"தன. இவ)றி' நா:

உேலாகதினா' ஆனைவ; ஒ$ \கானா' ெச8யப%ட-. இவ)றி' ஒ$

1த நி$ ெகா<" உபேதச ெச8வ-ேபா' அைம.கப%ட-. கவனராயி+#த
ேநபிய பிர1 (Lord Napier) நாைக.:( ெசறேபா-, பாதிாிமா இைத அவ+.:.

ெகா"தாக. (பட 2 கா<க).
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பட 2. நாைகயி கெடக ப ட  த ெவகல! சிைல. அத$ %ட தி,

அ&றி கா ட ப ட இட தி எ) க* காண பகி$றன. (பட 3 -இ

காக)

இ#த வி.கிரகதி \டதி', பதிெனாறா, அ'ல- பனிர<டா
/)றா<&' வழகிய தமி! எ தி', '>வ>திM ஆகம ப<&த

உ8ய.ெகா<ட நாயக' எ$ எ தப%&+.கிற-. (பட 3 கா<க).

பட 3 இ தமி- எ) க* 2 -ஆவ பட தி உ*ள  த! சிைலயி$ %ட தி

எ)த ப *ளன. '1வ1தி 2 ஆகம ப த உ3யெகாட நாயக' எ$ப
இத$ வாசக.

இெனா+ வி.கிரக 1த ேபாதியிகீ! அம#- தியானதி' இ+.:
பாவைனயாக அைம#-ள-. (பட 4 கா<க).
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பட 4. நாைகயி கெடக ப ட  த ெவகல! சிைல.

இ$ெனா$4  த இ ைககைள5 உய தி அபய அளி பேபா
அைமக ப ட உவ. (பட 5 காக).

பட 5. நாைகயி கெடக ப ட  த ெவகல! சிைல. இ$ெனா$4 சீன

7ைற ப

ெச3ய ப ட  த விகிரக.
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நாைகப%&னதி' இெபா - '1த ேகா%ட' எ ெபய+ள
அ.கிரகார இ+.கிறெத$, ப<ைட.காலதி' இ#த இடதி' ெபௗத.
ேகாயி' இ+#தி+.கேவ<"ெம$, ெபௗத. ேகாயி' அழி#த பிற: அ#த

இடதி' இ#த அ.கிரகார ஏ)ப%&+.கேவ<"ெம$ K$வ டா.ட S.
கி+Rணசாமி அ8யகா அவக.

நாைகப%&னதி5+#- க<ெட".கப%ட ேவ$ ெபௗத உ+வ( சிைலக
ெசைன ெபா+%கா%சி சாைலயி' உளன.
1த:&
இ-J ேசாழநா%&' நாைகப%&ன-.: அ+கி' இ+#த ஒ+ ஊ. இ9Y

'ெசயெகா<ட ேசாழவளநா%". :$' நா%&' இ+#ததாக. :ேலா-க

ேசாழன- ெச1 ப%டய (Leiden Grant) K$கிற-. இ9Yாி ெபயேர இெபௗத :&யி+#த ஊ எபைத ெதாிவி.கிற-.
உைற[
இ- ேசாழகளி தைலநகரமாக இ+#த-. இ#த ஊைர வடெமாழியி' 'உரக1ர'

எப. ேப ெப)ற ெபௗத ஆசாாிய+ ெபௗத /'க@.: பாளிெமாழியி' பல

உைரகைள இய)றியவ+மான 1த ததேதர (கி. பி. நாலா /)றா<") இ#த

நகரதி' பிற#தா. இ9Yாி' ெபௗத அதிகமாக இ+#ததாகJ ெதாிகிற-.

இனி, ெதா<ைட நா%&' சிற1)றி+#த ெபௗத ஊகைளப)றி ஆரா8ேவா.
காXசீ1ர
இ#த ஊ ெதா$ெதா%" ைசவ, ைவணவ, ைஜன, ெபௗத மததவக@.:

நிைல.களமாக இ+#-வ#த-. ெபௗதக ப<ைட.காலதி' இ: அதிகமாக

இ+#தன. இ#த ஊாி', கி. . Cறா /)றா<&' அரசா<ட அேசாக

ச.கரவதியினா' க%டப%ட ஒ+ ெபௗத =பி இ+#ததாக கி. பி. ஏழா

/)றா<&' இ#த நகரதி): வ#த Fவா Gவா எ சீனயாதிாிக
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எ தியி+.கிறா. ஆனா', அேசாக க%&ய =பிையப)றி மணிேமகைலயி'

Kறபடவி'ைல. கி. பி. இர<டா /)றா<&' ேசாழநா%ைட அரசா<ட

கிளிவளவ எ ேசாழ தபி இளகிளி எபவ காXசீ1ரைத

தைலநகராக.ெகா<" ெதா<ைடநா%ைட அரசா<ட காலதி', 'ைபேபாதி
பகவ):' ஒ+ ேசதிய அைமதா எ$ மணிேமகைலயினா' அறிகிேறா.

இ#த( ேசதியைததா பி)காலதவராகிய Fவா Gவா எ சீன அேசாக
க%&யதாக. Kறினா ேபாE. இளகிளி அரசா<ட கி. பி. இர<டா

/)றா<&ேல, காXசீ1ர-.: ெதேம): திைசயி', 'த+மத வன' எ
ஒ+ #ேதா%ட இ+#தெத$, அதி' இளகிளி ஒ+ 1த \&ைகைய

அைம- விழாJ சிற1 ெச8தாென$ மணிேமகைலயினா' அறிகிேறா.
காவிாி ப%&னதி' ெபௗத பளியி தைலவராக இ+#த அறவண அ&க
பி)காலதி' காXசீ1ரதி' வ#- தகி ெபௗத மதைத ேபாதி- வ#தா

எப- மணிேமகைலயினா' ெபறப"கிற-. இைற.:, காXசீ1ரதி'

அறபணXேசாி எ ஒ+ ெத+ உ<ெட$, அ- 'அறவணXேசாி' எபத

ம_உெவ$, அறவண அ&க தகியி+#த ெத+ (ேசாி=ெத+) ஆத5, அெத+

இெபய வா8#தெத$ K$வ வி-வா ரா9பக= . இராகவ அ8யகா
அவக. அறிF, '1ேதாி ெத+' எ ெபய+ட ஒ+ ெத+ காXசீ1ரதி'
இ+.கிறெத$, அ- '1த ெத+' எபத ம_உெவ$ ேம)ப&

அ8யகா அவகேள K$வ. மாதவி மக மணிேமகைல ெபௗத த+மேக%"

-றJ <டபி, காXசீ1ரதிேல கைடநா வைரயி' இ+#ததாக மணிேமகைல

K$கிற-. இெபா - காXசீ1ர-.க+கி' 'மணிேமகைல அம' எ

ெபய+ட ஒ+ அம ேகாயி' இ+.கிறதாக( ெசா'லப"கிற-. ெபௗத

பி.:ணியாகிய மணிேமகைலயி ேகாயிலாக இ- இ+.:ேமா எப- ஆரா8(சி
ெச8ய)பால-.

காXசீ1ரைத தைலநகராக.ெகா<" அரசா<ட ப'லவ அரசக@ 1தவம

எபவ ெபௗத மதைத( ேச#தவ எ$ Kறப"கிறா. இவ

ெபௗதக@.காக ெபௗதபளிகைள. க%& அவகைள ஆதாிதி+.க.K".

கி. பி. ஏழா /)றா<&', ஹிமசீதள எ அரச ெபௗதகைள ஆதாிதா
எ$, அகளக எ ைஜன காXசீ1ரதி' இ9வரச னிைலயி'
ெபௗதக@ட சமயவாத ெச8- ெவ$, இ9வரசைன ைஜன மததி'
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ேசதேதா", ேதா'விF)ற ெபௗதகைள இலைக.: அபி வி%டா எ$

ெதாிகிற-. ஏழா /)றா<&', அதாவ- 640-இ', காXசீ1ர-.: வ#த Fவா
Gவா எ சீன காXசீ1ரதி' /$ ெபௗத பளிக@ ஆயிர ெபௗத
பிU.க@ இ+#ததாகJ, ெபௗத பளிக ந'ல நிைலயி'

இ+.கவி'ைலெயபதாகJ எ தியி+.கிறா.

காXசீ1ரதி' உள காமா%சியம ேகாயி' ப<ைட.காலதி' ெபௗதகளி
தாராேதவி ேகாயி' எ$, ெபௗத மத அழி#த பிற: அ.ேகாயி' இ#-மத.
ேகாயிலாக மா)றப%டெத$ அரசாக சிலா சாசன ஆரா8(சியாள

K$கிறன. காமா%சியம ேகாயி5' ஐ#தா$ 1த உ+வ( சிைலக

இைற.: காணப"கிறன. இவ)றி' .கியமான- ெபாிதாகJ, 1த

நி): ேகாலமாகJ அ.ேகாயி5 உ%பிராகாரதிேல இ+.கிற-. இ#த 1த

உ+வதி): இேபா- 'சாத' எ$ ெபய ெசா'லப"கிற-. 'காமா%சி

Vலா பிரபாவ' எ /5', சா>தா (சாத) ேதவியி ைலபா' உ<"

வள#ததாக. Kறப%&+.கிற-. 1த+.:( சா>தா எப- ெபய.

காமா%சியம ேகாயி' ப<ைட.கா'தி' ெபௗத. ேகாயி' எ$

ெசா'Eகிறவகளி ெகாைகைய இைவ ஆதாி.கிறன. (படக, 6, 7 கா<க.)
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பட 6. கா8சீர தி, காமா சியம$ ேகாயி9$ உ பிராகார தி இத  த
உவ!சிைல, உவ 7 அ
ப *ளன.

உயர உ*ள. :& ைகக; உைடக -

அறவண அ&க, மணிேமகைல, தி.நாக, ேபாதி த+ம, த+மபால, ஆன#தேதர,
அN+த, 1தாதிதிய த5ய ேபெப)ற ேதரக இ9Yாி' வசிதவராவ.
தி+பாதிாி15[
இெபா - Kட?.: அ+கி' உள தி+பாதிாி15[ாி' ப<ைட.காலதி'
ெபௗத இ+#தனெர$, அ: ெபௗத ப'கைல.கழக

ஒறி+#தெத$ K$வ. ஆயி, அவ)ைறப)றிய வரலா$க ஒ$
ெதாியவி'ைல.

பட 7. கா8சீர காமா சியம$ ேகாயிைல! ேசத ேதா ட தி உ*ள  த

உவ!சிைல. கா8சீர திேல உ*ள இ$ெனா அம$ ேகாயி9  த உவ!

சிைலக* இர காண பகி$றன. (பட 8 காக.)
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பட 8. கா8சீர, ககி அமராட அம$ ேகாயி9 உ*ள இர  த

விகிரக<களி ஒ$4.
சகமைக

இ-J ெதா<ைட நா%&5+#ததாக ெதாிகிற-. ெபௗதராயி+#-, பின.
காXசீ1ரX ெச$ ெபௗத த+மைத ந: க)$, பின( ைசவ சமயைத(

ேச#த சா.கிய நாயனா இ9Yாி' பிற#தவ. இ#த ஊாி ெபயேர இ- ெபௗதர-

ஊ எபைத ெதாிவி.:. சக எப-, 1த, தம சக எ

மணிகளி' ஒ$. அதாவ-, ெபௗத பிU¨க@.:( சக எப- ெபய.
எனேவ, சக

மைக எகிற ெபய ெபௗத( சாபானெதபைத ெதாிவி.கிற-.
Kவ
இ-J ெதா<ைட நா%&Eள ஒ+ ஊ. ெசக)ப%" ஜி'லாவி' உள-.

இ9YாிE ப<ைட. காலதி' ெபௗதக இ+#தாக. இ9Yாி' இ+#த
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ெபாிய 1த வி.கிரக ஒைற( ெசைன ெபா+%கா%சி( சாைலயி'
ெகா<"வ#- ைவதி+.கிறாக.

இனி, பா<& நா%&' ெபௗத இ+#த ஊகைள ப)றி ஆரா8ேவா.
ம-ைர
இ#த நகரதி' ெபௗதபளிக இ+#தனெவபைத ம-ைர. காXசியி',
'தி<கதி மதாணி ெயா<:$ மா.கைள

ேயாபின தழீஇ தா1ண#- யகி
தாதணி தாமைர ேபா-பி& தா:
தா மவ+ ேமாரா: விளக.

காம கவினிய ேபாிள ெப<&

வின ைகயின ெதா வன பழி(சி(

சிற#- 1றகா.: கடJ% பளிF '
என வ+ அ&க@.:, 'தி<ணிய ஒளியிைனFைடய ேபரணிகலகைளFைடவரா8
வி+ப அழ: ெப)ற ெபாிய இளைமயிைனFைடய ெப<&, தா ய:தைல(

ெச8- K& பா-கா.: கணவைரF K%&.ெகா<" தா- ேச#த ெச9வி

தாமைர ைவ பி&தா)ேபால ஒளிய சி$ பிைளகைளF எ"-.ெகா<",
தா கணவ+ பிைளக@ ேசர( சீலதாேல விள:ப&யாக ைச.:

ேவ<" விைனFைடயரா8 =பகைளFைடயரா8 வணகினரா8 மி:-

-தி- பா-காதைல நட- ெபௗத பளிF' எ$ ந(சினா.கினிய உைர
எ தியி+ப-ெகா<" அறியலா.

அேசாக ச.கரவதி, ம-ைர.:. கீ!திைசயி' க%&ய ஒ+ ெபௗத விகாைர
இ&#- ப -ப%ட நிைலயி' இ+#தெத$, அத):( ச)$( ேச8ைமயி'

மேக#திர க%&ய ெபௗத பளிெயா$ அழி#- ேபா: நிைலயி'

இ+#தெத$ கி. பி. ஏழா /)றா<& )ப:தியி' தமி! நா%&' பிரயாண

ெச8த Fவா Gவா எ சீன எ தியி+.கிறா. ஆனா', இ#த விகாைர
பளிகைளப)றி( சிலபதிகார, மணிேமகைல த5ய தமி! /'களி'
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:றிபிடபடவி'ைல. இைவ பி)காலதி' க%டப%", நாளைடவி' க%&யவ
ெபய மைற#-, அேசாக+ மேக#திர க%&யதாக தவறாக.
க+தப%&+.கலா. யா க%&யதாக இ+#தாE, ம-ைரயிE ெபௗதக@
ெபௗத பளிக@ இ+#-வ#த-ம%" இதனா' உ$திப"கிற-.

ம-ைரயி', கி. பி. இர<டா /)றா<&', 'சி#தாேதவி' எ அம ேகாயி'

ஒ$ இ+#ததாக மணிேமகைலயினா' ெதாிய வ+கிற-. இ#த. ேகாயிைல

ெபௗதகளி தாராேதவி ேகாயி' எ$ ஆரா8(சியாளாி) சில க+-கிறாக.
அாி%டாப%&
ம-ைர ஜி'லாவி' இேபா- :.கிராமமாFள ஒ+ ஊ. கி. . Cறா

/)றா<&' இலைகைய அரசா<ட ேதவனாபிாிய தி>ஸ எ

அரசைடய அமானாராகிய அாி%ட எ ெபௗத பிU, மேக#திர+ட
ேச#- பா<& நா%&' ெபௗதமதைத பரவ( ெச8தாெர$, அ#த அாி%ட
எபவ இ#த ஊ+.: அ+கி' உள மைல.:ைகயி' வா!#- வ#தா எ$,

ஆகேவ இ9Y+.: அவ ெபய வழகலாயி)$ எ$ ஆரா8(சி வ'ல அறிஞ
க+-கிறன. இ#த அாி%டாப%&.க+கி' உள ெபௗத. :ைககளி' அேசாக

மன காலதி' வழகிய பிராமி எ -.க ெபாறி.கப%"ளன. இ-

ப<ைட. காலதி' ெபௗத. கிராமமாயி+#-, பி)காலதி' அழி#- இேபா-

:.கிராமமாக இ+.கிற-.
ெபாதிைக

ெபாதிைக மைலF ெபௗதகளி 1<ணிய மைலகளி' ஒறாக பி)காலதி'
க+தப%" வ#த-. அ#த மைலயி' அவேலாகிதீ>வர எ ேபாதி சவ

7)றி+.கிறா எப-, அவாிட அகதிய தமி! க)றா எப-

ெபௗதகளி ெகாைக. இ#த மைலைய அ"- 'மைலய நா"' எ

ெபய+ைடய நா" இ+#த-. அ#நா%&' த#திரயான ெபௗத

மததவராகியவ(சிரேபாதி (கி. பி. 661 - 730) எபவ பிற#தா. சீன ேதசதிE,

ஜபா ேதசதிE ெச ெபௗத (Zen Buddhism) மதைத பரபியவ இவேர.
தXைச
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பா<& நா%&' இ+#த தXசாY. இ#தYாி' வாண எ சி)றரச

ஒ+வமீ- இய)றப%ட தXைசவாண ேகாைவ எ ஒ+ /' தமிழி'
உ<". பாளி ெமாழியி' பதினா: /'கைள இய)றிய ேபெப)ற ெபௗத

பிUவாகிய ஆசாாிய தமபால இ#த ஊாி' பிற#தா. இ#த ஊாிE ெபௗதக

இ+#ததாக ெதாிகிற-.
தி+மா5+X ேசாைல

'அழகமைல' எ$ ேவ$ ெபய+ள இ#த இட இேபா- ைவணவ
தி+பதிகளி' ஒ$. இ:ள மைல.:ைககளி' பிராமி எ -.க

ெபாறி.கப%"ள-ெகா<" இ: ப<ைட. காலதி' ெபௗதக@

ைஜன+ வா!#தி+.க ேவ<" எ$ K$வ தி+. V. R. இராம(ச#திர தீU¤த
அவக.

இனி, ேசரநா%&' இ+#த ெபௗத ஊகைள ஆரா8ேவா.
வXசிமாநக
இேபா- மைலயாளேதசமாக மாறிவி%ட ேகரளேதச ப<ைட.காலதி' தமி!

நாடாக இ+#த-. அேபா- அத):( ேசரநா" எ$ ெபய. அத தைலநகராக

இ+#த- வXசிமாநக. கி. பி. இர<டா /)றா<&' வா!#தி+#த சிலபதிகார.

கைததைலவனாகிய ேகாவல எபவைடய Cதாைத, ேகாவல எ
ெபய+ளவ, இ#த நகரதி' சிற#தேதா 1தேசதிய க%&னா எ$

மணிேமகைலயினா' ெதாிகிற-. சிலபதிகார தைலவனாகிய ேகாவலன-

ஒப- தைலைற.: )ப%ட பா%டனான இ#த. ேகாவல இமயவரப

ெந"Xேசரலாத.: உ)ற ந<ப எப-, பாதபகய மைலயி5+#- வ#த ஒ+

ெபௗத பிUவி உபேதசகைள. ேக%" இவ -றJ <" ேசதிய

அைமதேதா", த ெபா+  வ- தான ெச8தா எப- ெதாிகிறன.
இவ கி. . த' /)றா<& )ப:தியி' இ+#தவனாக5, இ#த( ேசதிய

க%டப%ட- அ.காலமா:. கி. பி. இர<டா /)றா<&', இ#த( ேசதிய

இ பல ெபௗத பளிக@ இ+#ததாகJ, ேகாவல த#ைத மாசா-வா

33

எபவ, மணிேமகைலF, அறவண அ&க எ பிU¨J இ#த நகரதி)

ெச$ இகி+#த ெபௗத விகாைரகைள ெதா தனெரபதாகJ மணிேமகைல
K$கிற-.

இேபா- மைலயாள நா%&' ஆகாேக 'சாத காJ' எ$, 'ஐயப
ேகாயி'' எ$ ெசா'லப" ேகாயி'க பல உ<". இைவ )காலதி'

ெபௗத. ேகாயி'களாயி+#தன எ$ சில க+-கிறாக. 'சாத' எப-

'சா>தா' எபத திாி1. சா>தா எப- 1த+.: ெபய. காJ அ'ல- கா
எப- ேதா%ட. எனேவ, 'சாதகாJ' எறா', 1தர- ேதா%ட எப-

ெபா+. ப<ைட. காலதி' #ேதா%டக@.கிைடேய 1தேகாயி'க

அைமப- வழ.க. ெபௗத பளிFள #ேதா%டைத ெபௗத 'ஆராம'

எப. 'ஆராம' எறா', ேதா%ட அ'ல- கா எபேத ெபா+. (ெதாட1ைர 3

கா<க.)

இைவயறிF, மானாY, -&த1ர எ ஊகளி' ெபௗத பளிக

இ+#தனவாக ெதாிகிறன. இ#த ஊக எகி+#தன எப- விளகவி'ைல.

த.க யாகபரணி உைரயி' ெபௗத1ர எ ஓ ஊ Kறப"கிற-. இ-J

எ#த இடதி' இ+#தெத$ ெதாியவி'ைல.
----------

அதிகார 5. இ - மததி% ெபௗதமத. ெகாைகக.
ெகாைகக.

தமி! நா%&ேல, ஏ? இ#தியாவிேலேய ெபௗத மத இேபா- மைற#-வி%ட-.
அ#த மத மைற#- வி%டேபாதிE, அத ெபாிய ெகாைககளி' பல நாள-

வைரயி' இ#- மததி' நி$ நிைலெப)$ வ+கிறன. ெபௗத

மத.ெகாைகம%"ம$, ப<ைட திராவிடாி சமய. ெகாைகக@, ைஜனாி

மத.ெகாைகக@ இேபாைதய இ#- மததி' கல#- காணப"கிறன.
அ9வ.காலதி' நைடைறயி5+#- சிற#த ெகாைககைள இ#-மத

தனிடதி' ஏ)$.ெகா<&+.கிற-. இ>லா மதைதF இ#-மததி உ%

பிாிJகளி' ஒறாக( ேச.க அ.ப ச.கரவதி காலதி' ய)சி ெச8யப%",

'அ'லா உபநிஷ' எ ஒ+ 1திய உபநிஷ- இய)றப%ட- எப- ஈ<"
நிைனJKர)பால-. இ- நி)க.
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ெபௗத மத.ெகாைகக பல இ#- மததி' நி$ நிலJகிறனெவ$

ெசாேனா. அைவ எைவ எபைத இ: ஆரா8ேவா. இ.காலதி' இ#-.க
அைவ ெபௗதமத. ெகாைகக எபைத  வ- மற#-வி%டாக. இ#-

மததி' காணப" ெபௗத மத. ெகாைககளாவன:1. 1தைர அவதாரமாக ஏ)$.ெகா<ட-

இ#- மத ெபௗதமதைத அழி-வி%ட ேபாதிE, அ#த மதைத உ<டா.கின
1தைர ஒ+ ெத8வமாக ஏ)$.ெகா<ட-. அதாவ-, 1த தி+மா5
அவதாரகளி' ஒ+வெர$ ஒ1.ெகா<"வி%ட-. ஏ ஒ1.ெகா<ட-?
1தாி உ+வ வழிபா" அ.கால- ம.களிைடேய ேவ_றியி+#தப&யா',
ெபௗத மதைத அழி-வி%ட ேபாதிE, 1தைர ெத8வமாக

ஏ)$.ெகாளேவ<&ய க%டாய இ#- மததி): ஏ)ப%ட-ேபாE.
1த தி+மா5 அவதாரமாக இ#- மததி' 1:தப%ட கால இன- எ$
-ணி#-Kற இயலவி'ைல. ெபௗத மததவராகிய அமரசிம தா இய)றிய

'அமரேகாச' எ நிக<&ேல, 1த மாயாேதவி.: Gேதாதன+.:

பிற#தவ எ$ Kறியி+.கிறாேர தவிர, தி+மா5 அவதாரகளி' ஒ+வெர$

Kறவி'ைல. ஆனா', 'Uேம#திர' எபா தா இய)றிய 'தசாவதார சாிதிரதி'',
1தைர தி+மா5 ஒபதாவ- அவதார எ$ எ தியி+.கிறா. ஆைகயா',
அமரேகாச, தசாவதார சாிதிர எ இ9விர<" /'க@ இய)றப%ட
காலதி இைடப:தியி', 1த தி+மா5 ஓ அவதாரமாக(

ேச.கப%&+.கேவ<" எ$ -ணியலா.

இ#- மததி ஒ+ பிாிவான ைவணவ மத 1தைர தி+மா5 ஓ அவதாரமாக
ஏ)$.ெகா<ட- ேபாலேவ, ம)ெறா+ பிாிவாகிய ைசவசமய 1தைர தனேதவகளி' ஒ+வராக ஏ)$.ெகா<ட-. சா>தா, அ'ல- ஐயனா எ
ெபய+ட 1தைர தன- ேதவகளி' ஒ+வராக( ேச-.ெகா<", பின,
+க, அ'ல- Gபிரமணியேரா" 1தைர ஒ)$ைமப"தி.ெகா<ட-.

அறிF, ெபௗதாி தாராேதவி தலான ெத8வகைள 'திெரௗபதி அம'
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எ$, 1தைர 'த+மராச' எ$ ெபய H%& ஏ)$.ெகா<ட-.
(ெதாட1ைர 3 கா<க.)

2. ேவவியி' உயி.ெகாைல நீ.கியயாககளி' ஆ" மா" த5யவ)ைற. ெகா'வ- ெப+பாவெமப-

ெபௗதமத. ெகாைக. அத): ேநமாறாக, யாககளி' ஆ" மா" :திைர

த5யவ)ைற ப5யிடேவ<"ெமப- பிராமண மததி ெகாைகயாக
இ+#-வ#த-. கைடசியாக,. ைவதீக பிராமண மத தன- ெகாைகைய

வி%".ெகா"-, ெபௗத மத. ெகாைகயாகிய ெகா'லாைமைய

ஏ)$.ெகா<ட-. அறிF, பிராமண மாமிச உ<"வ#தைதF நி$தி( 'ைசவ'

உணைவ உ<]ப& ெச8த- ெபௗத மத#தா. ைவதீக மததா மாமிச

உ<பைதF யாககளி' உயி.ெகாைல ெச8வைதF த"-, அவ)ைற நி$த(
ெச8த ெப+ைம ெபௗத மததி):ம%"ம$, ஆ+கத மததி): உாியதா:.
3. அரசமரைத ெதா த'
'ேபாதி' எ அரசமர ெபௗதக@.: 1னிதமான-. ஏெனறா',

அரசமரத&யி' இ+#த காலதி'தா 1த+.: ெம8யறிJ உ<டாயி)$.

ஆைகயா', ெபௗதக அரச மரைத 1தைர ேபாலேவ ேபா)றி வண:வ.

1தைர. K$ேபா-, 'ம+ அ$த ெப+ேபாதி மாதவ' எ$, 'பவள(
ெசXGட மரகத பாசைட, பGெபா மா(சிைன விGபக 1ைத.:,

ேபாதிய#தி+நிழ) 1னித' எ$, 'பாசைடேபாதி ேபர+ வாம' எ$,
'வாடாேபாதி மாகத பாசைட மாநிழ' அம#ேதா' எ$, அரசமர-ட

அவைர ெதாட1 ப"திேய /'க K$கிறன. ெபௗதைர 'ேபாதிய'

(அரசமரைத ெதா ேவா) எ$ 'ேதவார' K$கிற-. சககாலதி5+#த ஒ+

ெபௗத 1லவ+.: 'இளேபாதியா' எ ெபய இ+#த- ஈ<"

நிைனJKர)பால-. அறிF, '1தேம' பதி.:. காரணமான ேபாதி வி+%ச

நினா' (ெபௗதரா') 1தேனாபாதி (1த சப#தமான-) எ$

ெதாழப%டவா$ ேபால' எனJ, '1த பதி நிமிதமாக ேபாதி வி+%ச
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ெதா மா$ ேபா'' எனJ வ+கிற நீலேகசி உைரப:திகலாE ெபௗத

அரசமரைத ெதா -வ#த ெச8தி அறியப". இ#- மத ெபௗத மதைத

அழி- வி%டெதனி, ெபௗதமத. ெகாைகயாகிய அரசமர வண.க

ஒழி.கபடாம', இறளJ ேபா)றப%" வ+கிற-. அரசமரைத வல வ#வண:கிற இ.கால- இ#-.க, இ#த வண.கைத உ<டா.கியவ
ெபௗத எபைத அறியா. ஆனா', இ9வண.கைத உ<டா.கியவ ெபௗத
எப- ம$.க&யாத உ<ைம.
4. மடக ஏ)ப"தியைசவ, ைவணவ, >மாத மததின மடகைள அைம-, அவ)றி' தத மத
தைலவக இ+#- சமயெதா<டா)ற ஏ)பா" ெச8தி+.கிறாக.

இைவக@.: 'மட' எ$, 'சிமாசன' எ$, '\ட' எ$ ெபயக
வழகிவ+கிறன. இ#நிைலயக ெபௗதாி பளிகைள பிப)றி

அைம.கப%டைவ எப- ஆரா8(சியாளாி -ணி1. ெபௗத மததி உயி

நா&யாயி+#த- சக. சக எப- ெபௗத -றவிகளி K%ட. இ#த
-றவிக ஊேதா$ பளி அ'ல- மடகைள அைம-, அவ)றி' தகி,

நா%"ம.க@.: மதேபாதைன ெச8- தக சமயைத பரவ( ெச8-வ#தாக.
இ#த நிைலயகைள த' த' உ<டா.கிய ெப+ைம 1த ேதவ+.ேக உாிய-.
1த இ#த நிைலயகைள உ<டா.:வத): ேன, -றவிக@ சமய

தைலவக@ கா"க, மர( ேசாைலக த5ய இடகளி' வசி-வ#தன.
பின, ெபௗத மடகைள பிப)றி, ஏைனய சமயதவ+ மடக அைம.:
வழ.கைத ேம)ெகா<டன எப- ஆரா8(சியாள க<ட &1.

5. அைவத உ<டானகி. பி. ஒபதா /)றா<& )ப:தியி' சகராசாாியாரா' உ<டா.கப%ட
'மாயாவாத மத' எ$ 'ஏகாமவாத மத' எ$, '>மாத மத' எ$,
ெசா'லப"கிற 'அைவத மததி' அ&பைடயான ெகாைக மகாயான

ெபௗத மததி5+#- ஏ)$. ெகாளப%டதாக அறிவி) சிற#த ஆேறா
K$கிறா. அைவத மதைத உ<டா.கின சகராசாாியா, ெபௗத :+
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ஒ+வாிட பயிற மாணவ எ$ சில K$வ. அஙன அ$;
சகராசாாியாாி :+ ேகாவி#த பாத எ$, ேகாவி#த பாதாி :+ ெகௗட பாத
எ ெபௗத எ$ ேவ$ சில K$வ. அறிF, ெபௗத மததி
பிாிJகளான விXஞானவாத, Hனியவாத மதக அதிகமாக பரவியி+#த
ெசௗராR&ர ேதசதி' சகர க'வி பயிறா எ$, அ:

பயிறப&யினா'தா Hனியவாத ெபௗததினி$ மாயாவாத. க+திைன

ெப)$.ெகா<டா எ$ ம)$X சில K$வ. இவ எ9விடதி' யாாிடதி'

க'வி பயிறா எ ஆரா8(சியி) 1கேவ<"வதி'ைல. இவ தம-

மாயாவாத. ெகாைகைய ெபௗதமததினி$ ெப)$.ெகா<டா

எப-ம%" உ$திேய. ஏெனறா', ைவணவ ஆசாாிய+ தைல சிற#தவ+
MபாRய அ+ளி(ெச8தவ+மான இராமாNச, சகராசாாியாாி அைவத

மதைத 'பிர(சன ெபௗத,' அதாவ- மா$ேவட <"வ#த ெபௗத எ$

Kறியி+.கிறா. -ைவத மததி தைலவராகிய மாதவாசாாியா+ அ9வாேற
சகராி அைவத மதைத 'பிர(சன ெபௗத' எ$ Kறியி+.கிறா.
ப-ம1ராணதி உதரகா<டதிE சகராசாாியாாி மாயாவாத மத

பிர(சன ெபௗத எேற Kறப"கிற-. இதனா', அைவத மததி

அ&பைடயான ெகாைகக ெபௗத மததி5+#- ஏ)$.ெகாளப%டன
எப- ந: விள:கிற-.

ேமேல கா%&ய ஐ#- ெகாைகக@ ெபௗத மதைத( சா#தைவ எப-,
அ.ெகாைகக இ#- மததி' ஏ)$.ெகாளப%" இறளJ

நிைலெப)றி+.கிறன எப- விள.கப%டன. இதினி$ நா

அறிய.கிடப- யா-? இ#-மத ெபௗத மதைத அழி-வி%ட-; ஆனா',

ெபௗதமத. ெகாைககைள ஏ)$.ெகா<" இறளJ ைகயா<"வ+கிற-

எபேத. ெபௗத மத ேதா'விF)ற-; ஆனா', அத ெகாைக ெவ)றி ெப)ற-.

-----------

அதிகார 6. ெபௗத* தமி .
.

வடநா%&5+#- ெதனா%&' வ#த மதகைள ப<ைட ெபாிேயா இர<"
வைகயாக பிாிதி+.கிறன. அைவ பிராமண மத, சிரமண மத எபன.

பிராமணமத எப- ைவதீக மத. சிரமண மத எப- ெபௗத ைஜன

மதகளா:. சிரமண எ ெசா' தமிழி' சமண என வழ:. சமணமத
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எறா', ைஜனமத-.:ம%" ெபயராக இ.காலதி' ெப+பாைமேயாரா'
க+தப"கிற-. ஆனா', சமண எ ெசா', ைவதீக மததவர'லாத ெபௗத

ைஜன மதக@.: ெபா- ெபயராக ப<ைட. காலதி' வழகிவ#த-.

சமணகளாகிய ெபௗத ைஜனக தக மத. ெகாைககைள உலகதிEள

ம.க எ'ேலா+ அறிய ேவ<" எ விாி#த மனபாைம உைடயவக.
ஆைகயா', அ#த#த நா"களி' ேபசப" தா8ெமாழிகளி' தக சமய

உ<ைமகைள எ திF ேபசிFவ#தாக. பிராமணகேளா அதைகய விாி#த

மனபாைம உைடயவகள'ல. அத): மாறாக, தம- மதைத தாகம%"
அறியேவ<" எ எ<ணைடயவக. ெபா-ம.க அறியாத ச>கி+த

ெமாழியி' தக மத.ெகாைககைள எ திைவ-.ெகா<டேதா", அ#த

/'கைள பிராமணர'லாதவக ப&.கJKடா-, பிற ப&பைத. காதா'
ேக%கJKடா-, அப&( ெச8வராயி, அவைர. க"ைமயாக

த<&.கேவ<" எ$ ச%ட எ திைவ-ளாக.

பர#த உய#த ெபாிய ேநா.க, மனபாைமF ெகா<டவகளான சமணக

தக மத.ெகாைககைள எ'ேலா+ அறியேவ<" எ

ந'ெல<ணைடயவகளாத5, அவக தக மத/'கைள அ#த#த நா%"

தா8ெமாழிகளி' ெமாழிெபய-ைவதாக. நா%"ம.க அறியாதப& ேவெறா+

ெமாழியி' மத.ெகாைககைள மைற-ைவப- மனி.க&யாத ெப+ பாவ
எப- சமணகளி ெகாைக. சமணகளி இ.ெகாைகைய விள.க.

கீ!.க<ட வரலா$கேள ேபா-மானைவ.

ெபௗதக@.:ாிய G'லவ.க எ பாளி ெமாழி /5' இ(ெச8தி
காணப"கிற- :-

ெபௗத மதைத( ேச#த இர<" பாபன -றவிக 1தேதவாிட ெச$,

1தாி வா8ெமாழிகைள ெவ9ேவ$ நா%&) ெச$ ேபாதி-வ+கிற ேதரக
அ#த#த நா%" தா8ெமாழியி' உபேதச ெச8கிறப&யா', 1தெமாழிக
ெக%"ேபாகிறன. ஆைகயா', 1தாி உபேதசகைள( ச#தபாைஷயி'
எ திைவேபாமாக! எறன. இ:( ச#த எப- ச>கி+த Gேலாக.

ச>கி+த Gேலாகதி' 1த உபேதசகைள அைம- எ தேவ<" எ$
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Kறியதாக. க+-. ெகௗதம 1த இவகள- ேவ<"ேகாளிைன ம$-, நீக
1தாி வா8ெமாழிகைள( ச#தபாைஷயி' அைம- எ த.Kடா-; அப&(
ெச8கிறவ யாராயி+#தாE தீ:ெச8த :)றதி):ளாவ. 1தாி

வா8ெமாழிகைள ஒ9ெவா+வ+ அவரவர- தா8ெமாழியிேலேய அறியேவ<"
எறன.

இதனா' 1தாி விாி#த மனபாைம ந: விள:கிற-. இ#த.

ெகாைகைய பிப)றி பி)கால- ெபௗதக@ அ#த#த நா%"
தா8ெமாழிகளி' ெபௗத. ெகாைகைய ேபாதி-வ#தன.

ைஜன சமயதவ+ இ9வாேற பர#த ெகாைகFளவ எப- பிவ+
வரலா)றி5+#- அறியலா :-

உaைஜனி ேதச- அரசன- அைவ.களதி', ச>கி+த க)$ேத#-

ெப+1க! ெப)$விளகிய சிதேசன திவாகர எ பிராமண ஒ+வ

இ+#தா. அேத காலதி', இவைர ேபாலேவ க'வி.கடைல. கைர க<டவ

எ$ 1க ட வா!#-வ#த வி+தவாதி னிவ எ ைஜன-றவி ஒ+வ+
இ+#தா. இவக இ+வ+ ஒ+வைரெயா+வ ேநாி' க<" வாத ெச8-,

தமி' யா அதிகமாக. க)றவ எ$ அறியேபரவா.ெகா<&+#தன. ெந"நா

ெசற பின, இவ ஒ+வைரெயா+வ ேநாி' கா]ப& ேநாி%ட-. உடேன
இ+வ+ வாத ெச8ய -ணி#-, வாதி' ேதா)றவ மாணவ+, ெவறவ

:+J ஆவ எ$ &J ெச8-ெகா<", வா- ெச8ய ெதாடகினா. அ9Y

ெபா-ம.க அவ ெவ)றி ேதா'விைய( ெசா'ல ந" நிைலயாளராயி+#தன.

சிதேசன திவாகர தம- வட ெமாழிவ'லைமைய விள.க எ<ணி, ச>கி+ததி'
வா- ெச8தா. வி+தவாதி னிவேரா, ச>கி+ததி' ந: ேத#தவராயி+#-,
அ#த ெமாழியி' வாத ெச8யாம', நா%"ம.க ேபG தா8ெமாழியிேலேய வாத

நிக!தினா. இ9வாத ேபாாி' ெவ)றிெப)றவ வி+தவாதி னிவேர எ$

ந"நிைலயி' நிறவ &J ெசானா. ஆகேவ, உடப&.ைகப&, வி+தவாதி

னிவ+.:( சிதேசன திவாகர மாணவ ஆனா.

அத பிற:, சிதேசன திவாகர, ம.க ேபசி பயி$வ#த அத மாகதி

ெமாழியி' எ தப%&+#த ைஜனமத /'கைள( ச>கி+ததி' ெமாழிெபய.க.
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க+தி தம- க+ைத தம- :+வான வி+தவாதி னிவாிட ெசானா.

வி+தவாதி னிவ அ9வா$ ெச8ய.Kடா- எ$ த"தா. ஜனக ேபசிF

க)$வ+ அத மாகதி பாைஷயி' உள /'கைள ெபா-ம.க அறியாத

ச>கி+த ெமாழியி' எ தி ைவ-, ெபா-ம.க ெதாி#-ெகாளாதப& ெச8வ-

ெப+பாவ எபைத ந: விள.கி( ெசானா. தம- :+ ெசான

உ<ைமயிைன உண#த பின, சிதேசன திவாகர தா ெச8ய நிைனத

:)றதி):. க வாயாக பனிர<" ஆ<"வைரயி' வா8ேபசாம'

ஊைமேபா' வா!#தி+#தா. இவ கி. . த' /)றா<&' இ+#தவ.
இ#த வரலா)றினா', ைஜன+ ெபௗதைர ேபாலேவ தா8 ெமாழிகளி

வாயிலாக ெபா- ம.க@.: தக மத.ெகாைகைய ேபாதி.கேவ<"
எ க+-ளவ எப- விள:கிற-.

இ9வா$, தா8ெமாழி வாயிலாக தம- மத.ேகா%பா%&ைன உலகதி'

பரவ(ெச8F க+-ைடயவகளா8 ெபௗத ைஜனகளான சமணக எ#ெத#த
நா%&):( ெசறாகேளா, அ#த#த நா%" ெமாழிகைள. க)$, அ#த#த

ெமாழிகளி' மத/'கைளF பிற/'கைளF இய)றிைவதாக. இ#த

ைறயி' இவக தமி! ெமாழி.:( ெச8த ெதா<" தமிழகளா' மற.க)

பாலத$. அறிF, சி$வகளி க'விையப)றிF இவக க+திைன(

ெசEதி,. அவக@.: தா8 ெமாழிைய எ த ப&.க. க)பி-வ#தாக. நா

இெபா - வழ:கிற பளி.Kட எ ெசா'ேல, இவக க'விைய

பர1வத)காக( ெச8-வ#த ய)சிைய இனி- விள.:கிற-. பளி எ

ெபய.: ெபௗத ைஜன -றவிக வா  மட எப- ெபா+. ெபௗத
ைஜன -றவிக தாக வா  பளிகளி Kடகளி' பாடசாைலகைள

ைவ- பாடX ெசா'5வ#தைமயா', பாடசாைல.: பளி.Kட எ

ெபய உ<டாயி)$. ெபௗத ைஜன மதக மைற#- பல /)றா<"க

கழி#-, இறளJ பளி.Kட எ ெசா' தமி! நா%&'

வழகிவ+கிற-.

இ9வா$ ெசா'வதா', ெபௗத ைஜனக வ+வத): ேன தமி!நா%&'

க'வி(சாைலக கிைடயாெவ$ ெசானதாக. க+தேவ<டா. சமணக தமி!

நா" வ+வத): பல/)றா<"க@.: னேர, தமிழக கிராமகேதா$

க'வி(சாைலக அைம- நடதிவ#தன. சி$வக@.:. க'விக)பித
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ஆசிாிய+.:. கண.காய எற ெபய சக /'களி' காண ப"கிற-. பி,
ஏ இதைன இ:. :றிபி%ேடாெமறா', சமணக@ தா8ெமாழி. க'விைய

பரவ(ெச8ய அதிகமாக. க+ைத( ெசEதினாக எபைத
விள.:வத)காகதா.

சமண மததா தா8ெமாழியான ேதசபாைஷயி' ெபாி- ஊ.ககா%&, அ#த

ெமாழியி' ெபா-ம.களி நைம.காக /'க இய)றிைவத-ேபால, ைவதீக
மதைத( ேச#த பிராமண தக மத/'கைள ேதச பாைஷயி'

எ திைவ.கவி'ைல. ஏெனறா', அவக தக மத.ெகாைககைள
தாகம%" ப&.க ேவ<", பிற அவ)ைற ஒ+ேபா- ப&.க.Kடாெத

:$கிய மனபாைம உைடயவக.

வன1 ெபா+#திய தமி!மைக எ ெப+மா%&.:( சில1, ேமகைல, வைள,
:<டல, மணி எ விைலெப)ற ந)கலகைள அணிவி-, எெற$

அெப+மா%& அழ:ட விளக( ெச8தவ சமணராகிய ெபௗத ைஜன

மததினேரயாவ. அஃதாவ-, சிலபதிகார, மணிேமகைல, வைளயாபதி,
:<டலேகசி, சி#தாமணி எ ஐெப+காபியகைள இய)றி தமி!

ெமாழிைய அழ:ற( ெச8தவ ெபௗத ைஜனேரயாவ. மணிேமகைல, வைளயாபதி,

:<டலேகசி எ CைறF ெபௗத+, சிலபதிகார, சி#தாமணி எ
இர<ைடF ைஜன+ இய)றின. அவ அெப+மா%&: அணிவித ேவ$

அணிகலக@ பலபல உ<".

ெபௗத+ ைஜன+ அ#த#த நா%" தா8ெமாழிக வாயிலாக தக

ெகாைகைய பரபிய ெச8திைய இ#த அதிகாரதி) Kறிேனா. இனி, தமி!

நா%&5+#த ெபௗத ெபாியா யாவ எபைத ஆரா8ேவா.
------------

அதிகார 7. தமிநா#+ ெபௗத+ ெபாியா'.
ெபாியா'.

1. இள ேபாதியா.
இவ ெபயைர.ெகா<ேட இவ ெபௗத எபைத அறியலா. இவ தமி!
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ெமாழியி' வ'லவ. கைட(சக காலதி' இ+#தவ. கி. பி. த', அ'ல-

இர<டாவ- /)றா<&' இவ வா!#தி+.க.K" எ$ ேதா$கிற-. இவர-

வரலா$ ேவெறா$ ெதாியவி'ைல. இவ இய)றிய ெச8F ஒ$ ந)றிைண

எ சக இல.கியதி' 72-ஆ பா%டாக ெதா:.கப%&+.கிற-.
அபாட' இ-:

'ேப]ப ேபணா ெபாிேயா எபநா]த. கற- கா] காைல !
உயிஓ அன ெசயிதீ ந%பி

நின.கியா மைறத' யாவ- மிகெபாி
தழித. கறா' தாேன ! ெகா<க

யாயா8 அXGவ' ! எனி தாேன
பிாித' Hழா ; மேன ! இனிேய,

கான' ஆய அறியி, ஆனா

தலவ த$ெகா' எ ! அதனா',

1லவ- ெகா'அவ ந%(1)எனா

அXGவ' ேதாழி எ ெநXச தாேன !'
2. அறவண அ&க.
இவர- வரலா$ மணிேமகைல எ /5னி$ அறிய. கிட.கிற-. இவ

காவிாிப%&னதி' ெந"கால வா!#தி+#தவ. இவர- இளைமயி' இவ

வட.ேக கைக த' ெத)ேக இலைகயி' உள பாதபகய மைலவைரயி'

யாதிைர ெச8தவ எ$ ெதாிகிற-. ெபௗத த+மைத இவ ந: க)றவ.

அதேனா" அைத பல+.: ேபாதி-வ#தவ. இவ நாவைம பைடதவ எ$

ேதா$கிற-. காவிாிப%&னதி' ஒ+ ெபௗத பளியி தைலவராக

இ+#தவ. ேகாவல ெகாைலF<ட ெச8திேக%", மாதவி த மக

மணிேமகைலFட இவர- பளிையயைட#- இவாிட ெபௗத தம ேக%"(

சீலைத ேம)ெகா<டா. ேசாழமன மைனவி இராசமாேதவி மணிேமகைலைய(
சிைறபி&- ைவதி+#தேபா-, அவைள( சிைற 7"ெச8ய இவ அர<மைன

ெசறா. இவர- வ+ைகைய. க<ட இராசமாேதவி மி:#த வண.கேதா"

இவைர வரேவ)றா எ$ Kறப"வதினி$, அரச:"பதினராE இவ

ந: மதி.கப%&+#தவ எப- விள:. காவிாிப%&னதி'
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கட)ெப+.:<டானேபா-, இவ அதைனவி%" மாதவிFட ேசரநா%"
வXசிமாநகர ெச$, அ:( சிலநா தகியபி, காXசிமாநகர ெச$,
கைடநா வைரயி' அேகேய தகியி+#தா. பின, அ: வ#த

மணிேமகைல.: ெபௗத த+மைத ஐயமற ேபாதிதா. நீ<டநா

வா!#தி+#த இவ காXசிமா நகரதிேல நிவாண ெப)றா. இவர- கால த'

/)றா<& பி)ப:திF இர<டா /)றா<& )ப:திF ஆ:.

இெபா - காXசீ1ரதி', அறபணXேசாி எ ெபய+ைடய ெத+ ஒ$
இ+.கிறெத$, அ- அறவணXேசாி எபத ம_உ எ$, இ#த
அறவணXேசாி எ ெத+வி' அறவண அ&க வா!#தி+த' K"ெம$,
ஆன-ப)றிேய அவ ெபயரா' அறபணXேசாி ( ேசாி=ெத+) எ$ வழக

ப%டெத$ K$வ விவா ரா9சாகி . இராகவ அ8யகா அவக.

அறவண அ&கைள பி)காலதி' இ+#த த+மபால எ ெபௗத எ$

K$வ சில. த+மபால எப- அறவண அ&க எபத ேந ெமாழிெபய1

எ$ இவ க+-வதா', இ9வா$ K$கிறனேபாE. அறவண அ&க கி. பி.

இர<டா /)றா<&' இ+#தவ. த+மபாலேரா கி. பி. ஆறா /)றா<&'

இ+#தவ. இதனா' அறவண அ&க ேவ$; த+மபால ேவ$ எபைத அறியலா.
அறவண அ&க எபவ ஒ+வ உ<ைமயி' இ+#தில எ$,

மணிேமகைலயி' Kறப"பவ ஒ+ க)பைன ெபாியா எ$ சில K$வ.
இ9வா$ இவக K$வத காரண யாெதனி', அறவண அ&க ஆகாய

வழியாக( ெசறா எப-, மணிேமகைல, மாதவி த5யவகளி பழபிறபி'

இவ அவகைள. க<டதாக. Kறப"வ-ேம. இைவ மானிட ஆ)றE.:

அபா)ப%ட ெச8ைககளாத5, இவைர. க)பைன ெபாியா எப. இ9வா$
க+-வ- தவ$ எ$ ேதா$கிற-. இற#தகால, நிக!கால, எதிகால

நிக!(சிகைளயறித', ேவறிடக@.: வானதி' பற#- ெச'Eத' த5யைவ

ெபௗதமத. ெகாைகப& ெபௗத ேதரக@.: ஏ)ப%ட இல.கணகளா:.
இதைன ாிதி எப. ாிதி எனி சிதி எனி ஒ.:. ெபௗத

மததி'ம%"ம$; இ#- மததிE சகராசாாியா, சப#த த5ய

ெபாியாக@ மானிட ஆ)றE.கபா)ப%ட ெத8விக( ெசயைல( ெச8தவ எ$
Kறப"கிற-. அ-ெகா<" இவகைளF க)பைன ெபாியா எ$
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க+தத:ேமா? இவ)ைற அ9வ(சமய. ெகாைக எ$ ஒ-.கிவி"ேவாமாயி,
அவக@ உ<ைம ெபாியாேர எப- விள:.
3. மணிேமகைல.
யா அறி#த வைரயி', தமி! நா%" ெபௗத பிUணி இவ ஒ+திேய. இவளவரலா$ மணிேமகைல /5னா' அறியப"கிற-. காவிாி ப%&னதி'

ெச'வதி) சிற#த ேகாவல எபவ.: அவன- காம. கிழதி மாதவி

எபவ@.: பிற#தவ மணிேமகைல. இ.:ழ#ைத ெச'வமாக வள.கப%"

த.க வயதைட#த பின, இைச.கைல நாடக.கைலகைள. க)$ ேத#மைகப+வ அைட#த-. இ#நைகயி க%டழகிைனF, இைச.கைல

நாடக.கைலகளி' அைட#-ள ேத(சியிைனF க<", ேசாழ அரச மக

உதய:மார எபவ இவேம' காத' ெகா<டா.

இ9வாறி+.க, மணிேமகைலயி த#ைத ேகாவல ம-ைரமா நகர ெச$,

ஆ: ெபா8.:)றX சா)ற ெப)$. ெகாைலF<&ற#தா. ேகாவல இற#த

ெகா"X ெச8திைய. ேக%" மாதவி மன ெநா#-, உலகிைன ெவ$- த மக

மணிேமகைலFட அறவண அ&க எ ெபௗத பி.: இ+#த ெபௗத
பளியி' சரணைட#-, ெபௗத சீலைத ேம)ெகா<டா. மணிேமகைலைய

நாடக.கணிைக வா!.ைகயி' 1:த அவள- பா%& சிதிராபதி எபவ
க"ைமயாக யறா. ஆயி, மணிேமகைல அ#த வா!.ைகயி' 1க

இைசயவி'ைல. அரச மக உதய:மார அவைள த காம.கிழதியா.க

யறா. அத): அவ உடபடவி'ைல. ஆனாE, அவ அவைள விடாம'
அவளிட ெச$, அ&.க& பி.:ணி ேகாலைத வி%"வி" ப& ேவ<&னா.
மணிேமகைல இலைகயி வடபா' உள மணிப'லவ ெச$, அகி+#த
பாத\&ைகைய ெதா -, மீ<" காவிாிப%&ன வ#தா. அ- த' அவ
உலகவறவி எ அபலதி' ெச$, தா ஐயேம)$ வ#த உணைவ
அகி+#த Kன, :+ட, டவ த5ய எளியவ+.:. ெகா"-, அவகளபசிபிணிைய நீ.கிவ#தா. இ#த( ெச8திைய. ேக%ட ேசாழமன

மணிேமகைலைய அைழ-, அவள- ெபா-நல ஊழியைத பாரா%&, அவ@.:

ேவ<&ய வரைத. ேக%க( ெசானா. அவ சிைற(சாைலைய அற(சாைலயாக
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மா)றியைம.கேவ<" எ$ ேவ<ட, அ9வாேற அரச ெச8தா.
காயச<&ைக எபவ ஒ+தி வடநா%&னி$ காவிாிப%&ன வ#-

பி(ைசேய)$<" வா!#- வ#தா. அவ மணிேமகைலைய ேபாற உ+வ

உைடயவ. இ#த. காயச<&ைகைய ேத&.ெகா<" அவ கணவ

அ#நகரதி): வ#தா. அேபா-, உலகவறவி எ அபலதி'

மணிேமகைலFட உதய:மார ெசா'லா&.ெகா<&+#தா. அவ.:

மணிேமகைல, நிைலயாைமைய. Kறி தேம' அவ.:ள காதைல

வி%"வி"ப& Kறி.ெகா<&+#தா. காயச<&ைகைய ேத&.ெகா<" வ#த

அவ கணவ மணிேமகைலைய. க<", அவதா த மைனவியாகிய

காயச<&ைக எ$ தவறாக. க+தி, அவ இெனா+ ஆடவேனா" ேபGவைத.
க<" ெபாறானா8,. உ<ைமைய அறிய அ: ஒ+ Cைலயி' ப-கியி+#தா.
உதய:மார மணிேமகைலைய வி%"( ெச$, இரJ வ#தேபா- மீ<"

அ9விட வ#தா. உ+வ ஒ)$ைமயா' த மைனவி எ$ தவறாக.

க+தியி+#தவனாத5, காயச<&ைகயி கணவ இரவி' வ#த உதய:மாரைன
வாளா' ெவ%& 7!தினா. த மைனவி எ$ மணிேமகைலைய. க+திய-,

உதய:மார அரச மக எ$ அறியாத- இ#நிக!(சி.:. காரண.
தவ$தலா' ஏ)ப%ட இ#த நிக!(சிைய ெபா - வி&#த பின ம.க

அறி#தன. உலகவறவியி' இ+#த னிவக இதைன அரச.: அறிவிதன.
அரச உ<ைம அறி#-, மணிேமகைலைய நகரம.க -1$தா வ<ண

காவ5' ைவதா. இராசமாேதவி த மக இற#த- மணிேமகைலயினா' எ$

க+தி, அவ@.: ஊ$ ெச8ய நிைன-, அவைள. காவ5னி$ தனிட
அைழ-.ெகா<", அவ@.: ப)பல -பகைள( ெச8- பாதா;

ஒ .க7னளவ எ$ அல =)றJ யறா. இவ)றி)ெக'லா

மணிேமகைல உ%படாம' த நிைலைய. கா-.ெகா<டா. இவள- உ<ைம

நிைலைய அறி#த பின, இராசமாேதவி த :)றைத மனி.:ப&

ேவ<&.ெகா<" மணிேமகைலைய( சிைறவி%டா.

பின, மணிேமகைல, தா அ#நகாி' இ+#தா' அரச:மார இறபத):.
காரணமாயி+#தவ எ$ ஊரா :ைறK$வராத5, அ#நகரதி' இ+.க
வி+பாம', அறவண அ&க, மாதவி த5யவகளிட விைட ெப)$( சாவகநா"
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ெசறா. சினா ெசற பின, அகி+#த ேசர நா%& தைலநகரமான
வXசிமா நக ெச$, அ: வா!#தி+#த ப)பல சமயதவைரF க<",
அ9வவகளி சமய உ<ைமகைள அறி#தா. அவ)றா' ஒ$ மனேதறாம',
கைடசியாக. காXசிமா நக+.:( ெச$, அ: வ#தி+#த அறவண அ&களிட
ெபௗத த+ம ெம8ெபா+ைள. ேக%" உண#-, ெந" நா ேநா)$, கைடசியி'

அ9Yாிேலேய காலமானா.

மணிேமகைலயி கால கி. பி. இர<டா /)றா<".
மணிேமகைல வரலா)றிE, ெபௗதமத. ெகாைகப&, வானதி' பற#ெச'Eத', அத Gரபி எ சி$ பாதிரதினி$ நிைனத ேபாெத'லா
ேவ<&ய அளJ உணைவ உ<டா.கி. ெகா"த' த5ய ாிதிக

Kறப%&+.கிறன. இவ)ைற உ<ைம எ$ ெகாளாம' சமய.ெகாைக

எ$ ஒ-.கிவி"வ ப:தறிவாள.

காXசீ1ர-.: அ+கி', மணிேமகைல அம ேகாயி' ஒ$ இ+.கிறதாக

ெதாிகிற-. மணிேமகைல. காவியதி' Kறப" மணிேமகைல காXசீ1ரதி'

உயி நீததாக. Kறப"வதி5+#-, காXசீ1ரதி' இேபா- மணிேமகைல

அம ேகாயி' இ+பதி5+#-, இர<".: ெதாட1<டாயி+.க. K"ேமா

எகிற ஐய உ<டாகிற-.

மணிேமகைல எ ெபய+ள ெபௗத ெத8வ ஒ$<". அத

வரலா)றிைன நாலா ெதாட1ைரயி) கா<க.
4. சீதைல( சாதனா.

இவ ெபௗத எபைத இவர- ெபயேர விள.:கிற-. 1த+.:ாிய

ெபயக@ சா>தா எப- ஒ$. இ(ெசா' திாி#- தமிழி' சாத எ$

வழ:கிற-. சீதைல எ அைட ெமாழிெகா<" சீ வழி#ேதா"

1<]ைடய தைலய இவ எ$, பிற பா" பா%".களி) :)றக<டா'

அ.:)றைத ெபாறாம', எ தாணியா' தம- தைலைய. :தி. ெகாள,

அதனா' எேபா- இவ தைலயி' 1< இ+#- சீபி&தி+#த- எ$
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ெபா+#தா. கைதகைள. K$வ. சீதைல எ ஊைர( ேச#தவராைகயா'

இவ+.:( சீதைல எ அைட ெமாழி ெகா".க ப%டெத$ K$வா K)$

ெபா+தமாக ேதா$கிற-. ம-ைரமாநகாி' இவ Kலவாணிக

ெச8தி+#தைமப)றி இவைர ம-ைர. Kலவாணிக சாதனா எ$ K$வ.
சீதைல( சாதனா எ$ இவ வழகப"த' ப)றி, சீதைல எ ஊாி'

கிராமேதவைதயாக. ேகாயி' ெகா<&+#த ஐயனாாி ெபயராகிய சாத எ
ெபயேர இவ+.: ெபயராக அைம#த- எ$ ேவ$ சில K$வ. இ-

ெபா+தமாக ேதாறவி'ைல. ( சாதனா எ ெதாட1ைரைய. கா<க.)
சாத எ ெபய தமி! நா%&' ப<ைட. காலதி' ெப+பாைமேயா+.:
வழகிவ#த-. சககால 1லவகளி'ம%" இ+ப- ேப+.: ேம)ப%டவ

சாத எ ெபயைர. ெகா<டவக. ஆகேவ, இவக ஒ9ெவா+வைரF

ெவ9ேவ$ அைடெமாழிFட சக /'க :றிபி"கிறன. நம-

சாதனா+.: அ9வாேற சீதைல, ம-ைர. Kலவாணிக எ

அைடெமாழிக ெகா".கப%"ளன.

ெச#தமி! 1லைம வா8#த இவ வாணிக ய)சிைய ேம)ெகா<&+#தா. எனேவ,
1லவ எகிற ைறயிE, வணிக எகிற ைறயிE இவ பல நா"கைள(
G)றி பாதவராத'ேவ<". எஙனெமனி', அ.கால- வழ.கப&, தமி!
நா%" 1லவக வறியராயி ெச'வராயி ெவ9ேவ$ நா"க@.:( ெச$,
அ9வ#நா%&Eள அறிஞேரா" கல#- உறவா"வ- வழ.க. வியாபாாிக@

வாணிக சப#தமாக அய' நா"க@.:( சர.:. ெகாளJ வி)கJ ேபாவ-

இய)ைக. அறிF, ெபா-வாக வாணிகக@.:தா ெபா-பைடயான பல

ெச8திக அறிய &F. இவ பல நா"க@.:( ெசறவ எப- இவ இய)றிய

மணிேமகைலயி', 1கா, ம-ைர, வXசி, காXசீ1ர த5ய ஊகைள ப)றி.
Kறியி+.: ைறயினி$ ந: ெதாிய வ+கிற-. ேசர நா%&ைன

அரசா<&+#த ெச:%"வ.:, அவன- தபியாராகிய இளேகாவ&க@.:

இவ உ)ற ந<ப. இவ காலதி'தா ேகாவல பா<& நா%&' ெகாைல

F<டா. ேகாவல,. க<ணகி இவகளி ெச8திைய இவ ெச:%"வ.:
இளேகாவ&க@.: ெசா'ல, அைத. ேக%ட ெச:%"வ க<ணகியி

க)பிைன பாரா%&, அவ@.:. ேகாயி' அைமதா; இளேகா அ&க
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அ9வரலா)றிைன( சிலபதிகார எ காபியமாக இய)றி, இவ

னிைலயி' அரேக)றினா. சிலபதிகாரதி ெதாட(சியாகிய மணிேமகைல

எ காபியைத இவ இய)றி, இளேகா அ&க ன அரேக)றினா.
மணிேமகைலைய இய)றிய-மறி, ேவ$சில ெச8FகைளF இவ

இய)றியி+.கிறா. அைவ சக/'க@ ெதா:.கப%"ளன. ந)றிைணயி'

C$, :$#ெதாைகயி' ஒ$, 1றநாP)றி' ஒ$, அகநாP)றி' ஐ#-.
சக/'களி' ெதா:.கப%"ள ேம)ப&( ெச8Fகளி நைடயிE,

மணிேமகைலயி நைடயிE ேவ$பா" காணப"வ-ெகா<" இ9வி+வைக(

ெச8FைளF இய)றியவ ஒ+வதாேமா எ$ சில ஐF$வ. ஒேர 1லவ, தா

ேம)ெகா<ட ேநா.கைத நிைறேவ)ற ெவ9ேவ$ நைடயி' ெச8F ெச8ய.

K"மேறா? ஆனா', ஒ+வேர ெவ9ேவ$ நைடயி' ெச8F இய)$வ- ேத#த
1லவ+.:ம%"#தா இயE எப- உ<ைமேய. சீதைல(சாதனா, 1லவ
உலக ஏ)$.ெகாளத.க நைடயி' அகெபா+, 1றெபா+ ெபாதி#த சில

ெச8Fகைள இய)றினா. ஆனா', 1லவ உலக-.காகம%" அ$, பாமர

உலக-.காகJ அவ மணிேமகைலைய இய)றினா. ஆக5, இ- சிறி- எளிய

நைடயி' அைம.கப%ட-. தம- மத.ெகாைகைய ஒ+சி$ K%ட-.: ம%"

ெதாிவிப- தவ$ எப-, எ'லா ம.க@.: அைத அறிவிப-தா சிற#த-

எப- ெபௗதக க+-. ஆகேவ, ெபௗதமத. ெகாைக நிைற#த

மணிேமகைலைய இவ ேவ<"ெமேற சிறி- எளிய நைடயி' இய)றினா எ$
க+-வேத ெபா+தமான-.

இவ தா இய)றிய மணிேமகைலயி',
'ெத8வ# ெதாழாஅ ெகா ந) ெறா ெத வா
ெப8ெயன ெப8F ெப+மைழ எறவ
ெபா8யி' 1லவ ெபா+@ைர ேதறா8 '

எ$ தி+.:றைள ேம)ேகா கா%& தி+வ@வைர 1க!கிறப&யா', இவ
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தி+வ@வ+.: பி)காலதவராவ. இவர- கால கி. பி. இர<டா

/)றா<& பி)ப:தி. மணிேமகைல /5 கால எ ெதாட1ைர கா<க.
5. சக மிதிர.
இவ ேசாழநா%ைட( ேச#த தமிழ. இவர- சமய.ெகாைக மகாயான ெபௗத.
இவ ேசாழ நா%&' வா!#தி+#த காலதி', இலைகயி' ேகாதாபய எ$,

ேமகவணாபய எ$ ெபய+ள அரச அரசா<"வ#தா. இ#த அரச கி.

பி. 302 த' 315 வைரயி' அரசா<டா. இவ காலதி', இலைகயி

தைலநகரான அNராத1ரதி', அபயகிாி விகாைரயி' இ+#த அ$ப- பிU.க
ைவ-'ய மதைத ேம)ெகா<&+#தப&யா', அவகைள அரச அ.கைர.:,
அதாவ- தமி! நா%&', நா" கடதி வி%டா. இலைக மன ஈனயான ெபௗத
மதைத( ேச#தவ, ஆைகயா', மாறான மகாயான ெபௗதமான ைவ-'ய
மதைத தன- நா%&' பரவவிட.Kடா- எ ேநா.கேதா",

அபிU.கைள தமி! நா%&): -ரதிவி%டா. நா" கடதப%ட பிU.க

ேசாழ நா%&): வ#தாக.

இவக நா" கடதப%"( ேசாழ நா%".: வ#த காரணைதயறி#த சகமிதிர
தா ைவ-'ய (மகாயான) ெபௗத மதைத( ேச#தவராத5, தம- மதைத

இலைகயி' நா%டேவ<" எ உ$தி ெகா<" இலைக.:( ெசறா.

ெச$ ைவ-'ய மதைத ேபாதிதா. இைதயறி#த ஈனயான ெபௗத பிU.க

அரசனிடதி' ைறயி%டாக. அரச சக மிதிரைரF ஈனயான பிU.களி

தைலவரான சகபால எபவைரF அைழ- தன- னிைலயி' வா- ெச8க
எ$, யா வாதி' ெவ)றிெப$கிறாேரா அவர- மத#தா சிற#த- எ$

Kறினா. இ+வ+.: அரச அைவ.களதி' வாதேபா நிக!#த-. வாததி'
தமிழரான சக மிதிரேர ெவ)றி ெப)றா. இலைக ேவ#த சகமிதிரராி

ஆ!#த க'வியறிைவ பாரா%& இவைர ஆதாிதா. ஆதாித-ம%" அறி,
தம- பிைளகளான ேஜத தி>ஸ, மகாேசன எ இ+வ+.: க'வி
க)பி.க இவைர ஆசிாியராக நியமிதா. சகமிதிர,. இ9வி+வாி'
இைளயவனான மகாேசனனிடதி' அதிக அ1 பாரா%&னப&யா', Cதவனான

ேஜத தி>ஸ இவாிட பைகைம பாரா%&வ#தா. இவ அரசனிட ெப)றி+#த
ெச'வா.ைக.ெகா<" ைவ-'ய மதைத இலைகயி' பரப ய)சி ெச8தா.
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இ9வாறி+.க, ேமகவணாபய காலXெசறா. அரGாிைம Cத மகனான
ேஜத தி>ஸ ஏ)$, அரG க%&' ஏறினா. ஏறினJட ம#திாிகளி' சிலைர.

ெகாைலெச8-வி%டா. இைத. க<ட சக மிதிர தம- மாணவனான இவ

ஏ)கனேவ தமிட பைகைம பாரா%&வ#தவனாத5, தைமF

ெகா$வி"வாேனா எ$ அXசி( ேசாழ நா%&): வ#-வி%டா. பிற:, பஆ<" வைரயி' இலைக ெச'லேவ இ'ைல. ப- ஆ<" கழி#த பின, ேஜத

தி>ஸ இற#- வி%டா. அேபா- அரGாிைமைய இவர- அ1.:ாிய

மாணவனான மகாேசன ேம)ெகா<டா. இ(ெச8தி அறி#த சகமிதிர

சிகளநா" ெச$, தம- மாணவனாகிய அரச.: தம- ைகயினாேலேய &

H%&னா. அ-த' இலைகயி' தகி மீ<" தம- ைவ-'ய மதைத பரப

ய)சி ெச8தா.

மகாவிகாைர எ ெபௗத பளியி' வா  ஈனயான பிU.க

உ<ைமயான ெபௗத மதைத ேபாதி.கவி'ைல எ$ இவ அரசனிட :)ற
சா)றினா. அரச இவ ெசா'ைல தவறாதவ ஆைகயா', மகாவிகாைரயி'
வா  பிU.க@.: நகர ம.க உணJ ெகா".க.Kடாெத$, மீறி.
ெகா"பவக@.: /$ ெபா அபராத விதி.கப" எ$ க%டைள-

யி%டா. இத காரணமாக மகாவிகாைரயி5+#த ஈனயான பிU.க உ<ண

உணJ கிைட.கெபறாம' நகரைத வி%" இலைகயி ெதப:தி.: ேபா8

வி%டாக. ேபா8விடேவ, மகாவிகாைரபளி உாியவாிறி. கிட.கிறப&யா',
அ- அரச.:ாிய ெபா+ளா8 வி%ட- எ$ சக மிதிர அரச.: ெதாிவி.க,
அரச அதைன இவாிடதிேல ஒபைடதா. சக மிதிர அ#த விகாைரைய

இ&-, அெபா+கைள. ெகா<" தம- ெகாைகைய( ேச#த பிU.க
வா  அபயகிாி விகாைரைய 1-பி- ெபாியதாக. க%&னா.

இ(ெச8ைக.:( ேசாண எ ம#திாிF -ைணயாயி+#தா. இவ)ைற-

ெய'லா அறி#த அரசைடய மைனவியக@ ஒ+தி - அவனா' அதிகமாக.

காத5.கப%டவ - இலைக தீவி பைழய மதமாகிய ஈனயான ெபௗத

மதைத பிப)றி நடபவளாத5, அபயகிாி விகாைரயி5+#த பிU.கைள
-ரதிவி%", அ#த விகாைரையF இ&ெதாழித சக மிதிரைரF அவ+.:
-ைணயாயி+#த ம#திாி ேசாணைனF ெகா$ -வி"ப& சிலைர ஏவினா.
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அவக ம#திாிையF சகமிதிரைரF ெகாைல ெச8-வி%டாக. இ#த(

ெச8திக மகாவச 36, 37 -ஆ அதிகாரகளி' ெசா'லப%&+.கிறன.
சகமிதிர ைவ-'ய மதைத ந: க)$, அத வழி ஒ கியேதா", அ#த

மதைத( சிகளதீவிE பரவ( ெச8ய யறா. ெபௗத மத. ெகாைககைள

ந: அறி#தவ. இவர- வரலா$ ேவ$ ஒ$ ெதாியவி'ைல. இவ ஏேத

/' இய)றியி+.கிறாரா எப- ெதாியவி'ைல. கி. பி. நாகா /)றா<&

)ப:தியி' இவ வா!#தி+#தவெர$ அறிகிேறா.

ைசவ சமய :ரவகளி' ஒ+வரான மாணி.கவாசக இலைக ேவ#த ஒ+வைன(

ைசவ சமயதி' 1க(ெச8தா எ வரலா$, சகமிதிர இலைக மனைன
ைவ-'ய மததி' 1க(ெச8த வரலா$ ஒதி+த5, சகமிதிர எ$ மகா

வச K$வ- மாணி.கவாசகைர. :றி.: எ$ தி+ ேக. ஜி. ேசைஷய

எபவ ஒ+ திக ெவளிc%&' எ தியி+.கிறா. (Tamilian Antiquary Vol I. No.
4. P. 54.). இவ க+ைதேய உ<ைம என. ெகா<" >மி எ சாிதிர
ஆசிாிய+ எ தியி+.கிறா. அவ, இலைக ேவ#தைன மாணி.கவாசக
ைசவமததி' ேசதா எபைத ஆதாரமாக. ெகா<", அ#த அரச
மகாவசதி' Kறப%ட ேகாதாபயனாக இ+.க.K" எ$, மகாவச

ஆசிாிய ைசவராகிய மாணி.கவாசகைர 1தபிU சகமிதிர எ$ தவறாக

எ தியி+.க.K" எ$ K$கிறா. (The Early History of India : Page 246-7,

Third Edition : V.A. Smith.) இ9வி+வ க+-.க@ தவ$ எப- எம- ெகாைக.
ஏெனறா', மாணி.கவாசக இலைக.:( ெச$ இலைக மனைன ைசவ

சமயதி' ேசததாக அவ வரலா)றி' காணபடவி'ைல. இலைக மன

சிதபரதி): வ#தேபா- அவைன மத மா)றியதாக( ெசா'லப%&+.கிற-.
சக மிதிரேரா ேநேர இலைக.:( ெச$ அ#த நா%டரசைன மத மாற(
ெச8தா. அறிF, சகமிதிர இலைகயி' ெகா'லப%&ற#தா.

மாணி.கவாசகேரா சிதபரதி' சிவகதியைட#தா. இ.காரணகளினா'

சகமிதிர+ மாணி.கவாசக+ ஒ+வேர எ$ K$வ- ெபா+தமாக
ேதாறவி'ைல.
6. நாத:தனா.
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இெபய நாத:தனா எபத திாி1 ேபாE. இவ :<டலேகசி எ

காபியைத தமிழி' இய)றியவ. இவ இ#த. காவியதி ஆசிாிய எப-,

நீலேகசி (ெமா.கல வாத( ச+.க 78 -ஆ பா%&) உைரயி', 1 .:ல# தமா'

NகரJ வாழJ ப%டவிைனய Jட1 எ அ&ைய ேம)ேகா கா%&, இதைன
நாத:தனா வா.: எ$ :றிபி%&+பதி5+#- அறியப". ேம)ேகா

கா%டப%ட இப:தி :<டலேகசி( ெச8Fளி5+#- எ".கப%ட-. அ(ெச8F

இ-:

' எனெதன( சி#திதலா ம)றி9Jட பிப-.காேம'

திைனெப8த 1கைத ேபால( சிறியJ CதJமாகி
Nைழய 1 .:ல#தமா' NகரJ வாழJ ப%ட

இைனய Jடபிைன பாவி யாெனன ெதனE மாேமா. '
நாத:தனாைர ப)றிய வரலா$ ேவெறா$ ெதாியவி'ைல. :<டலேகசி

எ ெபௗத பி.:ணி ஒ+தி, வடநா%&' இ+#த ஆவண எ ஊாி'

நாத:தனா எ ஆ+கத சமயதவைர வாதி' ெவறதாக நீலேகசி

உைரயினா' ெதாிகிற-. ஆ+கதராகிய அ#த நாத:தனா ேவ$. :<டலேகசியி
ஆசிாிய+ ெபௗத+மாகிய இ#த நாத:தனா ேவ$.

நீலேகசி எ ைஜன/' கி. பி. ஐ#தா /)றா<".: )ப%டெத$

Kறப"வதா', :<டலேகசிF ஐ#தா /)றா<".: )ப%டதாத'ேவ<".
ஏெனறா', :<டலேகசிைய ம$பத)காகேவ நீலேகசி இய)றப%டெதப-

வரலா$. ஆகேவ, :<டலேகசியி ஆசிாியராகிய நாத:தனா+ கி. பி. ஐ#தா
/)றா<".: )ப%டவராத'ேவ<".
7. 1ததத ேதர.
இவ ேசாழநா%டவ. இலைகயி' அNராத1ரதி5+#த மகாவிகாைரயி' இவ
சிலகால தகியி+#தா. பின, க7ரப%&ன (காவிாிப%&ன), உரக1ர

(உைற[), தமகல, காXசீ1ர தலான ஊகளி' வா!#-வ#தா. தா பிற#த

ேசாழ நா%&ைன தம- /'களி' பாரா%&. Kறியி+.கிறா.

காவிாிப%&ன -ைறகப%&னெம$, ெச'வ ெதா:திF
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ம.க%K%ட ெந+கிய இடெம$, அப%&னதி' இவ தகியி+#த

ெபௗதபளி ெந"XGவகளா' Hழப%" ெபாியவாயி'கைள

உைடயெத$, பளி.க%&டக ெபாியனவா8 ெவ<Gைத செப)$.
கயிலாயேபா' ெவ<ணிறமாக விள:ெம$ அபிதமாவதார எ
/5' இவ எ தியி+.கிறா.

காவிாிப%&ன- ெபௗதபளியி' இ+#த ேபா-, தம- மாணவராகிய 1த
சீகா எபவ ேவ<"ேகாளிப& 1தவசாதகாைத எ /ைலF, Gமதி
எபவ ேவ<"ேகாளிப&, அபிதமாவதார எ /ைலF இய)றினா.

ேசாழநா%" தமகல எ ஊாி' க<ண தாச, அ'ல- ேவ]தாச (இவ
ைவணவராக இ+#- பின ெபௗத ஆனா ேபாE) எபவார' க%டப%ட

ெபௗத பளியி' தகியி+#தேபா-, இவ வினய வினி(சய எ /ைல
1த சீகா எபவ ேவ<"ேகாளிப& இய)றினா. அறிF, இலைகயி'

வா!#தி+#த மகாேதர சகபால எபவ ேவ<"ேகாளிப&, உதர வினி(சய
எ /5ைன( ெச8தா. அறிF, 1தவச எ /E.: ம-ராத
விலாசினீ எ உைரையF, _பா_ப விபாக, ஜினாலகார எ

/'கைளF இய)றியி+.கிறா. இலைகயிE இ#தியாவிE உள

ெபௗதகளா' இவ மிகJ ேபா)றப"பவ.

ேபெப)ற 1த ேகாஷ எ ெபௗத ஆசிாிய+ இவ+ த)ெசயலாக ஒ+வைர
ஒ+வ க<" உைரயா&யதாக. Kறப"வதாE, 1தேகாஷ தலாவ- :மார
:த எ அரச காலதி' வா!#தி+#தவராைகயாE, ேசாழ நா%ைட

ஆ<ட அ(Gத நாராயண, அ'ல- அ(Gத வி.க#த எ களபர (களப)
அரச ேம)ப& :மார :த ஒேர காலதவராைகயாE, 1ததத ேதரைர

அ(Gத வி.க#த ஆதாிதவனாைகயாE, இவ கி. பி. ஐ#தா /)றா<&'

வா!#தவ ஆவ.
8. ேபாதி த+ம.

இவ காXசீ1ரைத அரசா<ட ஓ அரசைடய :மார. இவ தியான மா.க

எ ெபௗத மதபிாிைவ( ேச#தவ. சீன ேதச ெச$, அ: தம-
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ெகாைகைய ேபாதி-வ#தா. இவர- ெகாைக சகராி அைவதமத.

ெகாைகைய ேபாற-. இவ கி. பி. 520 -இ' சீன ேதச-. கா<ட

ப%&னைத( ேச#ததாக. K$வ. ேவ$ சில கி. பி. 525 -இ' சீனேதச

ெசறதாக. K$வ. அ.காலதி' சீனேதசைத ஆ<"வ#த 5யா :"பைத(

ேச#த ஊ-& (Wu Ti) எ அரச அைவ.களதி' இவ தம- தியான

மா.கைத ேபாதிதா.

பட 9. ேபாதி தம.
இ#த அரச கி. பி. 502 த' 549 வைர அரசா<டவ. ெபௗத மததி' மி:#த
ப)$ளவ. பின, இ#த அரச.: இவ+.: மனதாக' ஏ)பட,

சீனேதசதி வடப:தியி) ெச$ இவ தம- ெகாைகைய பரபியதாக.
K$வ. இவ+.: பிற:, இவ ேபாதித மத சீன ேதசதிE ஜபா

ேதசதிE சிற1)ற-. இவர- தியான மா.க-.: ஜபானிய ெஸ (Zen)

மத எ$, சீன சா (Ch an) மத எ$ ெபய K$வ. ேபாதி த+மைர(

சீன தம.:ாிய இ+பெத%"( சமய :ரவகளி' ஒ+வராக. ெகா<&+.கிறா.
இவைர( சீன டா-ெமா (Ta mo) எப. இவர- மாணவ சீனராகிய ஹ¨8-ெக-ஓ

(Hui-K O) எபவ. ேபாதி த+ம சீன ேதசதி' தம- மதைத ேபாதித பிற:,
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ஜபா ேதச-.:( ெசறதாகJ, அ:. கேடாகயாமா (Kataoka Yama)

எ இடதி' ேஷாட:டா8ஷி (Shotoku Taishi) எபவ இவைர. க<"

உைரயா&யதாகJ ஜபா ேதச- வரலா$ K$கிற-. ஜபா ேதசதிE

சீன ேதசதிE இவ+.:. ேகாயி'க உ<". இ#த. ேகாயி'களி' இரJ

பகE எ<ெண8 விள.:க எாி#-ெகா<&+.கிறன. (பட 9 கா<க.)
9. தினாக (தி.நாக).

இவ காXசீ1ரைத( ேச#தவ. இளைமயிேலேய த+.க தலான /'கைள

பயி$, பின வடநா%&' வா!#தி+#த வGப#- எபவாிட ெபௗத சமய

/'களி' சிலவ)ைற. க)றா. பின, நளா#ைத ப'கைல. கழகX ெச$ பல
நா தகியி+#-, அ: பல /'கைள. க)றா. த.க /5' இவ ந:
பயிறவ. இவ ப)பல ேதச ெச$ த.கவாத ெச8-, கைடசியாக மீ<"

காXசீ1ர வ#- வா!#தி+#தா. காXசீ1ர தி+1வத): னேர, ஒாிசா
ேதசதி' காலXெசறா எ$ சில K$வ. இவ ெபௗத மததி'

விXஞானவாத பிாிைவ உ<டா.கினா எப. நியாய பிரேவச, நியாய

-வார எ இர<" த.க (அளைவ) /'கைள வட ெமாழியி'

இய)றியி+.கிறா. இவர- மாணவ சகர Gவாமி எபவ. இெனா+

மாணவ, நளா#ைத ப'கைல. கழகதி தைலைம ேபராசிாியராக விளகிய

ஆசாாிய த+ம பால (கி. பி. 528 - 590) எபவ. இவ வGப#- எபவாிட சில

/'கைள. க)றா எ$ Kறப"கிறப&யா', இவ வGப#- காலதவராவ.

வGப#- கி. பி. 420 த' 500 வைர இ+#தவ. சதிர:த எ அரசனா'

ஆதாி.கப%டவ. அவ சைபயி' காளிதாச+ட ஒ+கி+#தவ. எனேவ, அவர-

மாணவராகிய தி.நாக ஐ#தா /)றா<& பி)ப:தியிE, ஆறா /)றா<&

)ப:தியிE வா!#தி+#தவராத'ேவ<".
10. த+மபால ஆசாாிய (கி. பி. 528 - 560).

இவ காXசீ1ரதி' படராதித விகாைர எ ெபௗதபளியி' இ+#த

த+மபால ஆசாாியாி ேவறானவ. இவ காXசீ1ர- அரசனிட ம#திாியாயி+#த

ஒ+வாி Cறாவ- :மார. இவ+.: த.க வய- வ#தகாலதி' காXசி மன
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இவ+.: தி+மண ெச8வி.க ஏ)பா" ெச8தா. ஆனா', இவ உலகைத
ெவ$தவரா8, ஒ+வ+.:X ெசா'லாம' ஒ+ ெபௗத மடைதயைட#- -றJ
<" ெபௗத பிU ஆனா. பின, பல நா"களி' யாதிைர ெச8- தமக'விைய ேமேமE வள-.ெகா<டா. இவ க'வியிE அறிவிE

ேமப%டவ.

ஆசாாிய த+மபால தினாக (தி.நாக)ாிடதிE சமய. க'வி பயிறா எப.
இவ வட நா"களி' G)$ பிரயாணX ெச8த ேபா-, ெகௗசாபி எ

இடதி' ெபௗத+.: ஏைனய மததா+.: நிக!#த சமயவாததி'

ெபௗதகளா' எதிவாத ெச8ய &யாம)ேபான நிைலயி', இவ ெச$

தனி- நி$ ெபௗத சாபாக வா- ெச8- ெவ)றி ெப)றா. அதேனா"

அைமயாம', எதிவாத ெச8தவகைளF அைவதைலவராக 7)றி+#த

அரசைனF ெபௗத மததி' ேசதா. இதனா' இவ 1க! எ: பரவிய-.

ம)ெறா+ைற, /$ ஈனயான ெபௗதக@ட ஏ நா வைரயி' வா- ெச8-

ெவ)றிெப)$ தம- மகாயான ெபௗத. ெகாைகைய நிைலநா%&னா. மகாயான
ெபௗதக இவைர தம- மதைத நிைல நி$த வ#த சமய:ரவெரன

ேபா)றினாக. இவ ெபௗதமத /'கைளF ஏைனய மத /'கைளF க)$

ேத#- ேபராசிாியராக விளகினைமயா', அ.காலதி' வட இ#தியாவி' இ+#த

உலகெம: ேப ெப)$ விளகிய நளா#ைத ப'கைல. கழகதி தைலைம
ேபராசிாியராக இவைர ஏ)ப"தினாக. நளா#ைத ப'கைல. கழகதி

தைலைம பதவி யா+.: எளிதி' வா8பெதாற$. -ைறேபாக. க)$

ேத#த அறிஞக@.:தா அபதவி வா8.:. இவ.: இதைலைம பதவி

ெகா"ததி5+#- அ.கால- ம.க இவைர எ9வளJ உயவாக மதிதன
எப- ந: விள:.

இவ+.: பிற: அப'கைல. கழகதி தைலைம ஆசிாியராக விளகிய

1க!பைடத சீலபதிர எபவ இவாிட பயிற மாணவகளி' தைலசிற#தவ.

த+ம பால நளா#ைத. கழகதி தைலைமயாசிாியரா8 7)றி+#த காலதி', தமி!

நா%&5+#- ஒ+பிராமண அ:( ெச$ இவைர தட வா- ெச8ய

அைழதா. இவ, தம- மாணவராகிய சீல பதிரைர அபிராமண+ட வாெச8ய( ெச8- அவைர. க"ைமயாக ேதா'விFற( ெச8தா. இ#த(

சீலபதிராிடதி'தா சீன யாதிாிகரான Fவா Gவா எபவ ச>கி+த
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பயிறா. சீலபதிர கி. பி. 585 த' 640 வைரயி' தைலைமயாசிாியராக

நளா#ைத. கழகதி' இ+#தவ. இ#த த+மபால ஆசாாிய ஏேத /'

இய)றினாரா எப- ெதாியவி'ைல.

த+மபால இளைமயிேலேய, அதாவ- தம- 32 -ஆவ- வயதி', கி. பி. 560-இ'

காலமானா. இவ+ைடய தைலமாணவ சீலபதிர எ$ ெசாேனா. இவரம)ற மாணவக. 1. விேசஷ மிதிர - இவ ைமதிேரய அ+ளி(ெச8த
ேயாகசாரமி எ /E.: உைர எ தியவ. 2. ஜின 1திர - இவ

ைமதிேரய அ+ளி(ெச8த ேபாதிசவமி எ /E.: உைர இய)றியவ. 3.
ஞானG#தர - இவ இசி எ சீனயாதிாிக இ#தியாJ.: வ#தேபா- (கி.
பி. 671 த' 695 வைரயி') திலக விகாைரயி' வா!#தி+#தா.

இ#த த+மபால+ மணிேமகைல /5' Kறப" அறவண அ&க@ ஒ+வேர
என( சில க+-கிறா. அறவண அ&க எ தமி!( ெசா'5 ெமாழி

ெபயபாக த+மபால எ ெபய காணப"வ-ெகா<" இ9வா$
க+-கிறா ேபாE. இ#த. க+- தவறானதாக ேதா$கிற-.

ஏெனறா', அறவண அ&க காXசீ1ரதி' கைடசி நா%களி' தகினதாக.
Kறப%டேபாதிE, அவ தம- வா!நாளி' ெப+ப:திைய.
காவிாிப%&ன த5ய தமி! நா%" ஊகளி' கழிதவராவ. த+மபாலேரா,
தமி! நா%&' காXசீ1ரதி' பிற#தவராகவி+#-, தம- வா!நா%களி

ெப+ப:திையF, கைடசி நா%கைளF வட இ#தியாவி' கழிதவ. அறவண

அ&க கி. பி. இர<டா /)றா<&' வா!#தவ. த+மபாலேரா கி. பி. ஆறா

/)றா<&' இ+#தவ. இ#த. காரணகளாE, பிற சா$களாE த+மபால
ேவ$, அறவண அ&க ேவ$ எனப- ெவளிைட மைலேபா' விள:கிற-.
11. ஆசாாிய தமபால.
இவர- ஊைரப)றி தபரா%ேட வச#ேதந நகேர தXசா நாமேக எ$
Kறப%&+பதா', இவ தாபிரபரணி ஆ$ பாF தி+ெந'ேவ5யி'

தXைசைய( ேச#தவ எ$ ெதாிகிற-. * இ#த தமபால, காXசீ1ரதி' பிற#-

பின நளா#ைத ப'கைல. கழகதி தைலைம ேபராசியராக விளகிய
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மகாயான ெபௗத மதைத( ேச#த ேபெப)ற த+ம பாலாி ேவறானவ. இவ

பாளி ெமாழியி' வ'லவ. ெபௗத மத /'கைள ந: க)$ ேத#தவ.

காXசீ1ரதி' இ+#த படராதித விகாைரயி தைலவராக இ+#தவ. இலைகயி'

அNராத1ரதி5+#த மகாவிகாைர எ ெபௗத பளியி' இவ சில கால

தகியி+#ததாக ெதாிகிற-. ெபௗதமத உைரயாசிாியகளி' சிற#தவ. இவ

எ திFள உைர/'களி', இவ கால- தமி! ெபௗத /'களி' காணப%ட

க+-.கைளF அைம- எ தியி+.கிறா எ$ இவர- /'கைள ஆரா8(சி
ெச8த அறிஞ K$கிறன.

உதான, இதிJதக, ேதரகாதா, ேதாிகாதா , ேபதவ-, விமானவ- எ பாளி
ெமாழி ெபௗத /'க@.: அ%டகதா எ உைர எ தியி+.கிறா. இ#த

உைர  வ-.: பரமாத தீபனீ எப- ெபய. ேம)ப& உைரகளி', விமான

வ- உைர.: விமல விலாசனீ எப- ெபய. இ பரமாத மXGஸா ,

ெந%&பகரணா%டகதா எ /'கைளF இய)றியி+.கிறா. ஆக ெமாத

பதினா: /'கைள இவ இய)றியி+.கிறா எ$ க#தவச எ /'
K$கிற-. தமிழி' இவ ஏேத /' இய)றியி+.கிறாரா எப-

ெதாியவி'ைல. இவர- கால கி. பி. ஐ#தாவ-, அ'ல- ஆறாவ- /)றா<"

எ$ க+தப"கிற-.

12. 1த ந#தி, சாாி 1த.
இ9வி+வ+ ேசாழ நா%&' ேபாதி மைக எ ஊாி' இ+#தவ. ைசவ சமய

ஆசாாியராகிய தி+ஞான சப#த இ#த ஊ வழியாக( ச:, தாைர தலான

வி+-கைள ஊதி ஆரவார ெச8-ெகா<" வ#தேபா-, ெபௗதக அவைர
த"-, வாதி' ெவற பினேர ெவ)றி( சினக ஊதேவ<" எ$
ெசா'ல, அவ+ அத):( சமதிதா. பிற: ெபௗதக 1த ந#திைய
தைலவராக. ெகா<" வா- நிக!திய ேபா-, சப#த+ட இ+#த சப#த

சரணாலய எபவ இய)றிய மாையயினா' இ& வி #- 1த ந#தி இற#தா

எ$ ெபாிய 1ராண K$கிற-. இதைன. க<ட ெபௗதக, ம#திரவாத
ெச8யேவ<டா, சமயவாத ெச8Fக எ$ ெசா'5( சாாி 1தைர
தைலவராக. ெகா<" மீ<" வ#தாக. அ9வாேற சாாி 1த+.:

சப#த+.: சமய வாத நிகழ, அதி' சாாி 1த ேதா'விF)றா எ$ ெபாிய
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1ராண K$கிற-. (சாாி 1த கா<க.) இவகைளப)றி ேவ$ வரலா$
ெதாிய'ைல. தி+ஞானசப#த கி. பி. ஏழா /)றா<&5+#தவராதலா',
இவக@ அ#த /)றா<&5+#தவராவ.
13. வ(சிரேபாதி. (கி. பி. 661 - 730.)
இவ பா<& ம<டலைத( ேச#த ெபாதிைக மைல.: அ+கி' மைலயநா%&'

இ+#தவ. இவர- த#ைதயா ஓ அரச.: மதேபாதகராக இ+#தா. இவ கி. பி.
661-இ' பிற#தா. வட இ#தியாவி' இ+#த ேபெப)ற நளா#ைத ப'கைல.
கழகதி' 26 வய- வைரயி' க'வி பயிறா. பின, 689 -இ' கபிலவ>-

எ நகர வைரயி' யாதிைர ெச8தா. பின, மீ<" தமி! நா%&):

வ#தா. அ.காலதி' ெதா<ைடம<டலதி' வ)கட உ<டாகி ம.க

வ+#தின. அ#த நா%&ைன அரசா<ட நரசிம ேபாதவம எ அரச

வ(சிரேபாதியி மகிைமைய. ேகவிப%", இவைரய]கி, நா%".: ேநாி%"ள
வ+தைத ேபா.க ேவ<"ெம$ ேக%".ெகாள, இவ ெத8வைத ேபா)றி
ேவ<&.ெகாள, மைழெப8- நா" ெசழிபைட#த- எ$ இவர- வரலா$

K$கிற-.

இவ த#திரயான ெபௗத மதைத( ேச#தவ. த#திரயான மத-.: வ(சிரயான

, ம#திரயான எ ெபயக@ உ<". இவர- மாணவ அேமாக வ(சிர
எபவ. இவ இலைக.:( ெச$, அகி+#த அபயகிாி விகாைரயி' ஆ$
திக தகியி+#தா. பின, மீ<" தமி!நா%&): வ#- சிலநா
தகியி+#தா. பின, தம- த#திரயான ெபௗத மதைத( சீன ேதசதி'

பரவ(ெச8ய எ<ணெகா<" சீனேதச ெச'ல வி+பினா. இவ எ<ணைத

அறி#த காXசி அரச கட' யாதிைரயி -பகைள எ"-ைர-

ேபாகேவ<டா எ$ த"தா. இவ பி&வாதமாக வி+#தப&யா', அரச இவர-

சீனேதச பிரயாண-.: ேவ<" உதவிகைள( ெச8-ெகா"தா. மகா

பிரaஞ பாரமிைத எ ெபௗத /5 பிரதிெயாறைனF, ம)$

விைலFய#த ெபா+கைளF சீன அரச.:. ைகFைறயாக வழக, ஒ+
=-வைனF இவ+ட அரச அபினா.

வ(சிரேபாதி தம- மாணவ+ட 1றப%"( ெசறா. கப' அ"த நா
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இலைகையயைட#த-. M ைசல எ இலைக அரச இவைர வரேவ)$

தன- அர<மைனயி' ஒ+ திக வைரயி' இ+.க( ெச8தா. பின,

மர.கலேமறி( சீனநா%".:( ெச'E வழியி', Gமாரா தீவி' இ+#த M

விஜயேதசதி' ஐ#- திக தகினா. மீ<" 1றப%", கி. பி. 720-இ'

சீனேதச ேச#தா. ஆ: தம- த#திரயான ெபௗத. ெகாைககைள

ேபாதி- தா#திாிக ெபௗத /'கைள( சீனெமாழியி' ெமாழிெபயதா. இவ

அ#நா%&ேல கி. பி. 730-இ' காலமானா.
14. 1த மிதிர.

இவ 1த மிதிரனா எ$ Kறப"வா. இவர- ெபயைர.ெகா<ேட இவ

ெபௗத எபைத அறியலா.

' மி.கவ ேபாதியி ேமத. கி+#தவ ெம8தவதா'

ெதா.கவ யா.:# ெதாடரஒ< ணாதவ =யெனன
த.கவ பாத# தைலேம) 1ைன#- தமி!உைர.க

1.கவ ைபெபாழி) ெபாப)றி ம1த மிதிரேன '
எ இவ இய)றிய 7ரேசாழிய பாயிர( ெச8F இதைன வ)1$-கிற-.
இவ, ேசாழ நா%&', மாைல.K)றதி', ெபாப)றி எற ஊாி' சி)றரசரா8
விளகியவ. ெபாப)றி எ ஊ தXைச ஜி'லா 1-.ேகா%ைட

தா?.காவி' உள- எப சிலாசாசன ஆரா8(சியாள காலXெசற தி+.

ெவைகயா அவக. தXசாY ஜி'லா அற#தாகி தா?.காவி' ெபாேபதி

எ$ இேபா- வழ:கிற ஊதா 1தமிதிரனாாி ெபாப)றி எப
விவா ரா9சாகி . இராகவ அ8யகா அவக.

1த மிதிர 7ரேசாழிய எ இல.கண /ைல இய)றியி+.கிறா.
7ரேசாழ, அ'ல- 7ரராேச#திர எ ெபய+ள ேசாழ மன

ேவ<"ேகாளிப& இ#/ைல இவ இய)றி அவ ெபயைரேய இத):(
H%&னா. இதைன

' ஈ<"/' க<டா எழி'மாைல. K)ற-

<ட1க! ெபாப)றி காவலேன-C<டவைர
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ெவ'E பைடதட.ைக ெவ)றி1ைன 7ரற
ெசா'5 ப&ேய ெதா:-.'
எ ெவ<பாவினாE,
' நாேம ெவ -(ெசா' ந)ெபா+ யாபல காரெம
பாேமJ பXச அதிகார மாபர ைப(G+.கி

ேதேம வியெதாக) « ற7ர ேசாழ தி+ெபயரா',

ேம' உைரப வட/' மர1 1க$ெகா<ேட '
எ, க5-ைற( ெச8FளினாE அறியலா.
இவர- கால, இவைர ஆதாித 7ரேசாழ காலமா:. 7ரேசாழ எபவ

7ரராேச#திர எ ெபய+ட கி. பி. 1063 த' 1070 வைரயி' ேசாழ நா%ைட
அரசா<டவ; 7ரேசாள காிகால ேசாள M 7ரராேஜ#திர ேதவ ராஜேகசாி வம
ெப+மான&க எ$ சாசனதி' 1கழப"வ; எ'லா உல:ேமவிய ெவ<:ைட(
ெசபிய 7ரராேச#திர எ$ 1த மிதிரனாரா' 7ரேசாழியதி'

1கழப"பவ. கி+Rைண, -கபதிைர எ இர<" ஆ$க ஒ$

K"கிற Kட' சகம எ இடதி' ேசாேமRவர ii, வி.கிரமாதித
எ இர<" சா@.கிய அரசக அரGாிைம.காக( ெச8த ேபாாி', இ#த(
ேசாழ, வி.கிரமாதித ப.க ேச#- ேபா ெச8-, ேசாேம>வரைன

றிய&-, வி.கிரமாதிதைன அரGக%&' ஏற(ெச8தா. அறிF, அவ.:
த மகைள மணXெச8- ெகா"தா. இவனா' ஆதாி.கப%ட 1த

மிதிரனா+ இவ காலதி', அதாவ- கி. பி. பதிெனாறா /)றா<&',
இ+#தவராவ.

அணி எ அலகார இல.கணைத த<&யாசிாியைர பிப)றி(

ெசானதாக இவ தம- 7ர ேசாழியதி' K$வதா', இவ த<&யாசிாிய+.:

பி)ப%டவராத'ேவ<".

சிவெப+மானிடதி' அகதிய னிவ தமி! ெமாழிைய. க)றா எ$ ஒ+
ெகாைக ைசவக@.: உ<". 1தமிதிரனா, ெபௗத னிவராகிய

அவேலாகிதீRவராிடதி' அகதிய னிவ தமி! பயிறதாக. K$கிறா.
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இதைன, ஆF:ண- அவேலாகித எ 7ரேசாழிய அைவயட.க(
ெச8Fளா' அறியலா. (ெதாட1ைர 5 கா<க.)

1தமிதிரனா 7ரேசாழியைத தவிர ேவ$ /' யாேத ெச8தி+.கிறாரா

எப- ெதாியவி'ைல. இவ இ+#த ேசாழநா%&ேலேய இவ ெபயைர. ெகா<ட

ெபௗத பி.: ஒ+வ இ+#ததாகJ, அவ இலைக ெச$ அNராத1ரதி'
தகியி+#ததாகJ, இலைகயி' அவ+.:( ேசாழேதர எற ெபய

வழகியதாகJ ெபௗத /'களா' அறிகிேறா. ஆனா', அ#த 1தமிதிர
இவாி ேவறானவ எ$ ெதாிகிற-.
15. ெப+#ேதவனா.
ெப+#ேதவனா எ ெபய+ைடய தமிழாசிாிய சில ப<ைட. காலதி'

இ+#தி+.கிறன. கைட(சக காலதி' இ+#த பாரத பா&ய ெப+#ேதவனா

எபவ+, பி)காலதி5+#த பாரத ெவ<பா பா&ய ெப+#ேதவனா+ இவாி
ேவறானவக. இ#த ெப+#ேதவனா ெபௗத; 1தமிதிரனாாி மாணவ;

1தமிதிரனா இய)றிய 7ரேசாழிய எ இல.கண /5 உைரயாசிாிய.
இதைன

'தடமா த+ெபாழி) ெபாப)றி காவல தாெமாழி#த
ப&7ர ேசாழிய. காாிைக /)ெற< பஃெதாெடாறி

திடமா ெபாழி1ைர ையெப+# ேதவ ெசகபழி(ச.
கடனாக ேவநவி றாறமி! காத5) க)பவ.ேக '

எ 7ரேசாழிய உைரபாயிர( ெச8Fளா' அறியலா. 7ரேசாழிய /5

சிறைப அதிகப"-வ- இவர- உைரேய எ$ K$வ- மிைகயாகா-. இவ

எ திய உைர தமிழாரா8(சியாள+.:, தமி! நா%"( சாிதிர ஆரா8(சியாள+.:

மி.க உதவியாக இ+.கிற-.

இ#த /5' ேச.கப%"ள 1தைர ேபா)$ ெச8Fகளி'

ெப+பாைமF இவ உைரயி' ேம)ேகா கா%டப%ட ெச8Fகேள,
(ெதாட1ைர 1 கா<க)
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இவ தம- உைரயி' நியாய Hடாமணி, 1தியாN%ப, வ(ச ெதாளாயிர,
உதயண கைத, க5வி+த, எ5 வி+த, நாிவி+த எ /'கைள.
:றிபி%&+.கிறா. அறிF, :<டலேகசி, பாரதெவ<பா, யாப+கல

த5ய /'களினி$ ெச8Fகைள ேம)ேகாகளாக எ"தா<&+.கிறா.
இவர- வரலா$ ேவெறா$ ெதாியவி'ைல. இவர- கால 1தமிதிரனா+

7ரராேச#திர ேசாழ வா!#தி+#த கி. பி. பதிெனாறா /)றா<&
பி)ப:தியா:.

16. தீபாகர ேதர.
இவ ேசாழ நா%&ைன( ேச#தவ. ஆன-ப)றி( ேசாளிய தீபாகர எ$ இவ

வழகப"கிறா. 1த பிாிய ேதர எ$ ேவெறா+ ெபய இவ+.: உ<".

இவ இலைக.:( ெச$, ஆ: ஆன#த வனரதன எ ேதராிட

சமய.க'வி பயிறா. பின, காXசீ1ரதி5+#த பாலாதி(ச விகாைர எ

ெபௗத பளியி தைலவராக இ+#தா. பாளி ெமாழிைய ந: பயிறவ. அ#த
ெமாழியி' பaஜம- எ /ைல இய)றியி+.கிறா. 1தர- உ+வ

அழகிைனF, அவ உபேதசித ெபௗத. ெகாைக, அவ அைமத ெபௗத

சக. இவ)றி ெச9விகைளF இ#/5' விய#- Kறியி+.கிறா. இ#/'
/)$ நா: ெச8Fகைள. ெகா<ட-. இவ இய)றிய இெனா+ /' _ப

சிதி எப-. பாட _ப சிதி எ$ இத): ெபய உ<". இ- பாளி ெமாழி

இல.கண /', இத): ஒ+ உைரF உ<". இ#த உைரயிைனF இவேர

இய)றினா எ$ K$வ. இவ இய)றிய பaஜம- எ /' கி. பி. 1100-

இ¢' இய)றப%&+.கலா எ$ க+தப"கிறப&யா', இவ பனிர<டா

/)றா<& )ப:தியி' இ+#தவராவ.
17. அN+த.

அநி+த எ$ இவ+.: ெபய உ<". இவ காXசீ1ரதி' Cலேசாம

விகாைர எ ெபௗத பளி.: தைலவராக இ+#தவ. இவ பா<&ய

ேதசதவ எ$ ெதாிகிற-. அபிதமாத சகிரக , பரமாத வினி(சய ,
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நாம_ப பாி(ேசத எ /'கைள இவ இய)றியி+.கிறா. அபித மாத

சகிரக இலைகயிE, பமாேதசதிE உள ெபௗதகளா'

ெந"காலமாக ேபா)றி. க)க ப%"வ+கிற-.

இவ கி. பி. பனிர<டா /)றா<&' வா!நிதி+#தவ. ஆசிாிய அநி+த

எபவ ஒ+வ ெப+ பி": தைரய எ சி)றரசைன பா&ய க%டைள.
க5-ைறெயா$, திாி(சிராபளிைய அ"த ெச#தைல எ ஊாி' உள

சிவ ேகாயி' சாசனதி' சிைத#- காணப"கிறைத( சாசன 1லவ எ
/5' விவா ரா9சாகி . இராகவ அ8யகா அவக

:றிபி%&+.கிறாக. அவக கா%&ய ெச8F இ-:
'..............................

ேபாலரG பிறவா பிறெந" ேம+ ெந)றி

ெபாேபா' பGகதி ராயிர [7G] ெபா)ேறப+தி.

ெகேபா தரவி"ேமாவிைன(ேசாதி யி+விGேப. '

இ(ெச8Fைள பா&ய அநி+த+ ேம)ப& /'கைள இய)றிய அN+த+
ஒ+வதாேமா எப- ெதாியவி'ைல.

18. 1தமிதிர, மகாகாசிப. (ேசாழ ேதரக.)
இ9வி+வைரF ேசாழ ேதரக எ$ இலைக /'க K$கிறன.

ேசாழநா%டவராகிய இவக இலைக.:( ெச$ ஆ: வா!#-வ#தன

ேபாE. இவக ேவ<"ேகாளிப& உேதாதய , நாம_ப பாி(ேசத எ
/'க இய)றப%டன. நாம_ப பாி(ேசத இய)றிய அநி+த பனிர<டா

/)றா<&' இ+#தவ; ஆதலா', இவக@ அ.காலதவராவ.

இவகைளப)றிய ேவ$ வரலா$க ெதாியவி'ைல. இ#த 1தமிதிர,

7ரேசாழிய இய)றிய 1தமிதிராி ேவறானவ.
19. ஆன#த ேதர. (? - 1245.)

இவ காXசீ1ரதி' இ+#தவ. ெபௗத மத /'கைள ந: க)$ ேத#தவ.

பமா ேதசதவரான சதம ேஜாதி பால எ சிற1 ெபயைர.ெகா<ட

சாபத எபவ இவைர பமா ேதசதி5+#த அாிமதன1ர-.: அைழ-(
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ெசறா எ$ சாசனவச எ /' K$கிற-. பமா ேதசைத அரசா<ட

நரபதி ஜயHர எ அரச இவ+.: யாைன ஒைற பாிசாக அளிதா
எ$, அ#த யாைனைய இவ காXசீ1ரதி5+#த தம- உறவின+.:

அபினா எ$ க'யாணி நகர-. க'ெவ%"( சாசன K$கிற-. இவ

தம.:. கிைடத யாைனைய தம- உறவின+.: அளிதா எ$

K$கிறப&யா', யாைனைய. காபா)ற.K&ய ெப+Xெச'வைதFைடய

:"பைத( ேச#தவ எ$ ேதா$கிற-. இவ ஐப- ஆ<" பமா

ேதசதி' ெபௗதமத :+வாக இ+#-, பின கி. பி. 1245-இ' காலமானா எ$
க'ெவ%"( சாசன K$கிற-. இவர- வரலா$ ேவெறா$ ெதாியவி'ைல.

20. தமகீதி.
இவ தபரா%டா எ பா<&ய ம<டலைத( ேச#தவ. (தாமிரவணி பாF
பா<&ய நா%&ைன தபரா%டா எ$ ெபௗத /'க K$கிறன.) க'வி
அறிJ ஒ .ககளினா' சிற#தவ. இவர- ேமைமைய. ேகவிF)$,

பரா.கிரமபா: (இர<டாவ) எ இலைக மன இவைர தனிட

வண.கமாக வரவைழ-.ெகா<டா. அறிF, ேசாழநா%&5+#த ெபௗத
பி.:கைளF இவ இலைக.: வரவைழ-, ஒ+ ெபாிய ெபௗத மகாநா"

நடதினா. இ#த அரச ம)ற பிU.கைளவிட தமகீதியிடதி' தனிப%ட

அ1 மாியாைதF ெகா<&+#தா. தா%டா வச எ /5ைன இவ

பா5 ெமாழியி' இய)றியதாக( சில K$கிறன. இலைகயி வரலா)றிைன.

K$ மகாவச எ /5 பி)ப:தியாகிய Hலவச எ /'

(மகாேசன எ அரச காலத' பரா.கிரமபா: இர<டாவ கால

வைரயி') இவ இய)றியதாக. க+தப"கிற-. இவைர ஆதாித பரா.கிரமபா:

இர<டாவ இலைகைய கி. பி. 1236 த'- 68 வைரயி' அரசா<டவ.
ஆைகயா', இவர- கால பதிCறா /)றா<டா:.
21. கவிராசராச.

இவ ஒ+ ெபௗத 1லவ. இவ தமி!.கவி இய)$வதி' ேத#தவ என இவர-

ெபயாினா' அறியப". இவர- கால ெதாியவி'ைல. ஆயி, பதிெனாறா,

அ'ல- பனிர<டா /)றா<&5+#தவராக. க+தலா. இவ இய)றிய

/5 ெபய ெதாியவி'ைல. வபசி. க"15.:டபளி -டபிேம'
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வாெளறி#த வாயிP" பா'Gர#- எ ெச8Fள&ைய ேம)ேகா கா%&, இகவி ராசராச வா.: எ$ த.கயாக பரணி உைரயாசிாிய Kறியி+பதி5+#-,
இெபயைரFைடய 1லவ ஒ+வ இ+#தாெரப- ெதாிகிற-. (377 -ஆ

தாழிைச உைர கா<க.)
22. காசபேதர.

இவ ேமாகவி(ேசதனீ , விமதிவிேனாதனீ , விமதிவி( ேசதனீ , அநாகத வச

எ /'கைள பாளி ெமாழியி' இய)றியி+.கிறா. இ#/'கைள இய)றிய

காசப ேசாழநா%டவ எ$, டமிள (தமிழ) ேதசதவ எ$ க#த வச ,

சாசன வசதீப எ /'க K$கிறன. ஆகேவ, இவ ேசாழநா%ைட(

ேச#த தமிழ எப- ெதாிகிற-. இவ இய)றிய அநாகத வச எப- இனி

வரேபாகிற ைமேரய 1தாி வரலா)றிைன. K$வ-. இவைரப)றிய வரலா$

ேவெறா$ ெதாியவி'ைல. கால ெதாியவி'ைல.
23. சாாி1த.

இவ ேசாழநா%&ைன( ேச#தவ எப-, பாடா வதார எ பாளிெமாழி

/ைல இய)றியவ எப- க#த வச (கிர#த வச), சாசன வச எ
/'களினா' ெதாிகிறன. இவர- கால, வரலா$ த5யைவ ஒ$

ெதாியவி'ைல.

தி+ஞானசப#த Gவாமிக காலதி' ேசாழநா%&' சாாி1த எ ஒ+ ேதர
ேபாதிமைக எ ஊாி' இ+#தா எ$, அவ+ட ஞானசப#த

சமயவாத ெச8தா எ$ ெபாிய 1ராண K$கிற-. ெபாிய 1ராண

K$கிற சாாி1த+, க#தவச K$கிற சாாி1த+ ஒ+வதாேமா, அறி
ெவ9ேவ$ காலதி5+#த ெவ9ேவ$ சாாி1தகேளா ெதாியவி'ைல.
24. 1தாதிதிய.
இவ காXசீ1ரைத( ேச#த ெபௗத பி.:. இவ சாவகதீவி (ஜாவா) அரச
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ஒ+வைன 1க!#- சில பாட'க இய)றியி+.கிறா. இவர- கால, வரலா$
ஒ$ ெதாியவி'ைல.

தமி! நா%&ேல இ எதைனேயா ேதரக பல /'கைள இய)றியி+.கிறாக. 1தசிகா, ேஜாதி பால, இரா:ல ேதர, வாசாாிய இ+வ,

(இவக ெபய ெதாியவி'ைல) மகா வaஜிர1தி, G'ல வaஜிர1தி, G'ல தம
பால, த5யவகைளப)றிய வரலா$க ஒ$ ெதாியவி'ைல. இவகளறி,

ேவ$ இ+ப- ெபௗத ஆசிாியக@ காXசீ1ரதி' /'க இய)றியதாக. க#த
வச (கிர#த வச) எ /' K$கிற-. இவகள- வரலா$

ெதாியவி'ைல.
-------------

* இெபா - ேசாழநா%&' ஒ+ தXைச இ+ப- ேபாலேவ, பா<&ய நா%&E
ஒ+ தXைச இ+#ததாக ெதாிகிற-. இ#த பா<&ய நா%" தXைசைய ஒ+

காலதி' அரசா<ட வாண எ சி)றரசேம' பாடப%டேத
தXைசவாண ேகாைவ எ சிற#த தமி! /'.
-------------

அதிகார 8. ெபௗத' இய)றிய தமி 0%க.
0%க.

ெனா+ காலதி' தமி!நா%&ேல ெபௗதமத ெச'வா.:)$(

சிற#தி+#தெதபைத அறி#ேதா. அ#த மத.ெகாைககைள நகறி#த ெபௗத

ஆசிாிய ப)பல ஆகாேக தமி! நா%&' இ+#தைதF க<ேடா. அ#த

ெபௗத ஆசிாிய பாளிெமாழியி' பல /'கைள இய)றிைவதன எபைதF
அறி#ேதா. ஈ<", ெபௗத ஆசிாிய தமி!ெமாழியி' எெனன /'
இய)றிFளா எபைத ஆரா8ேவா.

இேபா- தமிழி' உள ெபௗத /'க மிக(சில. இல.கியதி' ஒ$

இல.கணதி' ஒ$ ஆக இர<" /'கேள இேபா-  /லாக எXசி

நி)கிறன. ஏைனய நாைல#- /'களி ெபயம%" வழகப"கிறனேவயறி /'  வ- கிைட.க ெப)றில.

ைஜன+, ெபௗத+ தத மத.ெகாைககைள அ#த#த நா%" தா8ெமாழி
வாயிலாக பரவ( ெச8தன எ$ 'ெபௗத+ தமி ' எ அதிகாரதி'
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Kறிேனா. அஙனமாயி, தமி! ெமாழியிE அவக பல /'கைள
இய)றியி+.கேவ<"மேறா? ஆ. பல /'கைள இய)றிைவதன எபதி'

யாெதா+ ஐயமி'ைல. கி. பி. நாகா /)றா<&' உரக1ர (உைற[),

1கா, தமகல தலான இடகளி' தகி ெபௗதமத ஊழிய 1ாி#-வ#த
ேபெப)ற 1ததத எ தமிழ ெபௗத, பாளிெமாழியி' பாளிெமாழி
/'க@.: பல உைரக எ தியி+பதி', ெதனா%&' வழகிய பல ெபௗத.
ெகாைககைள எ"-. Kறியி+.கிறா எ$, அவ)ைற அ.காலதி+#த தமி!

ெபௗத /'களினி$ எ"தி+.க.K" எ$ ைர> ேடவி% எ
ேம'நா%" ஆரா8(சியாள K$கிறா. நீலேகசி உைரயிE, 7ரேசாழிய

உைரயிE ெபௗதமத( ெச8Fக ேம)ேகா கா%டப%"ளன, அவ)றி' சில

பாட'க எ#த /5னி$ எ".கப%டன எப- அறிய.Kடாம' இ+.கிற-.
எனேவ, ப<ைட. காலதி', ெபௗதமத தமி! நா%&' வழகிவ#தேபா-,

ெபௗதரா' இய)றப%ட பல தமி! /'க இ+#தன எபதி' ஐயமி'ைல.
அஙனமாயி, அ#த /'க இேபா- எேக? இ9வினாவி): விைடெப$வ-

க&னம$. ெபௗத மத-.: ெப+ பைகஞராக இ+#தவ ைஜன+

ைவதீக+ எபதைன Cறா அதிகாரதி' அறி#ேதா. ெபௗத மததி

பிறவி பைகஞராகிய இவகளா' ெபௗத /'க அழிF<டனேபாE. ெபௗத

மத 7!(சி.: பிற: நைடெப)ற சமயேபாாி', ைவதீக மத ைஜன மதைத
அழி-வி%டேபாதிE, சில ைஜன ஆகாேக தமி!நா%&' அ+கி.

காணப"கிறன. இ9வா$ எXசி நிற ைஜனரா' ைஜனமத /'க சில

இற#-படாம' பா-கா.கப%"ளன. ஆனா', ெபௗத மத ைஜன மதைதவிட.
க"ைமயான 7!(சிைய அைட#-வி%ட-. ெபௗத தமி! /'கைள ேபா)றி

பா-.கா.க தமிழ ெபௗத இ+#ததாக ெதாியவி'ைல. இ#த நிைலயி' தமி!

ெபௗத /'க எ9வா$ உயிெப)றி+.:? அைவயாJ 'ெகாைல'

ெச8யப%டன. இேபா- எXசி நி): இர<ெடா+ ெபௗத /'க எ9வா$

தபி பிைழதி+.கிறன எபேத எம.: ெப+வியபாக இ+.கிற-. தமி!

நா%" ெபௗத ஆசிாிய இய)றிய பாளிெமாழி /'க ம%" எ9வா$ இ$
நி$ நிலJகிறன எறா', அைவ இலைக, பமா தலான ேதச-

ெபௗதகளா' ேபா)றி பா-கா.கப"கிறன. தமி! ெபௗத /'கைள

ேபா)$வத): தமிழ ெபௗத இ'லாத ப&யா', அைவ இற#-ப%டன.
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ெபௗத /'கைள இழ#-வி%ேடா. அஃதாவ-, தமி! இல.கிய( ெச'வதி ஒ+
ப:திைய தமி!நா" இழ#-வி%ட-. ஒ+ நா" தன- ெபா+% ெச'வைத இழ#-

வ$ைமப"வைதவிட இல.கிய( ெச'வைத இழ#-வி"வ- ெபாி-

வ+#தத.க-. எெச8வ-? ெசற- ெச$வி%ட-. இனி, தமிழி' இேபா-

எXசிFள ெபௗத /'கைளப)றி ஆரா8ேவா.
மணிேமகைல

தமிழி' உள ஐெப+காபியக ெபௗத ைஜன எ இ+ சமயதாரா'
இய)றப%டைவ. சி#தாமணி, சிலபதிகார இர<" ைஜனரா' இய)ற

ப%டன. மணிேமகைல, :<டலேகசி, வைளயாபதி எபன ெபௗதகளா'

இய)றப%டைவ. இ#த Cறி' மணிேமகைலைய தவிர ம)ற இர<"

இற#-வி%டன. மணிேமகைல ஐெப+காபியக@ ஒெற$

Kறப"கிறேபாதிE, இ- சிலபதிகார-ட ெதாட1ைடய-. இதைன,
' மணிேம கைலேம Eைரெபா+< )றிய

சிலபதிகார )$ '

எ சிலபதிகார வXசி.கா<ட. க%"ைர( ெச8F% ப:தியினா' அறியலா.
எனேவ, சிலபதிகாரைதF மணிேமகைலையF ஒேர காபிய எ$ Kறி
ெபா+#-. ஆயி, ஆேறா இைவயிர<டைனF ெவ9ேவ$

காபியகளாகேவ ெகா<டன.

மணிேமகைலைய இய)றியவ ம-ைர. Kலவாணிக சீதைல( சாதனா. (இவர-

வரலா)றிைன ஏழா அதிகாரதி' கா<க.) இ#/'  வ- ஆசிாியபாவினா'
அைம#த-. 'கைத ெபாதி பா%"' எ பதிகைத தவி-, 'விழாவைற காைத'
தலாக 'பவதிற ம$ெகன பாைவ ேநா)ற காைத' இ$தியாக ப-

காைதகைளFைடய-. இத): மணிேமகைல -றJ எ$ ெபய உ<". இதைன

இய)றிய சாதனா, இளேகாேவ#த எ இளேகா அ&க னிைலயி'
இதைன அரேக)றினா. இவ)ைற,
' இளேகா ேவ#த ன+ளி. ேக%ப
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வளெக

Kல வாணிக சாத

மாவ< டமி!திற மணிேம கைல-ற

வாைற பா%& ளறியைவ தென '
எனவ+ பதிக ஈ)ற&களா' அறியலா.
மணிேமகைல பல திறதா சிற1ைடய /', ெசா' வள ெபா+ ஆழ

ெசறி#- திக  இ#/' ெவ$ இல.கியம%" அ$. ப<ைடதமி! நா%&

வரலா)றிைனF, கைலகைளF, நாகாிகதிைனF, அ.காலதி5+#த சமயக
அவ)றி ெகாைகக த5யவ)ைறF, அ.கால வழ.க ஒ .ககைளF

ஆரா8வத): இ- ெபாி- பயப"கிற-. இ#த மணிேமகைல /'

தமி!தா8.: அணி ெச8F மணிேமகைலயாகேவ இல:கிற-. இ#த /'

இய)றப%ட கால கி. பி. இர<டா /)றா<". (ெதாட1ைர 6 கா<க.)

Gைவ ம5#த இ(ெச#தமி! /ைல த த' அ(சி) பதிபிதவ மகாவி-வா
தி+மயிைல ச<க பிைளயவகளாவ. 1894 - ஆ ஆ<".: ேநரான 'விஜய

த ரவி'யி' இ1தக மதரா> ாிப அ(சிய#திரசாைலயி' பதி.கப%", 12 -

அணாJ.: வி)கப%ட-. மகாவி-வா ச<க பிைளயவக

தமிடமி+#த ஏ%"(Gவ&ையம%" ஆரா8#- ெவளியி%ட /லாத5, இதி'

சி)சில பிைழக ஆகாேக காணப"கிறன. பிைளயவக பதி1

ெவளிவ#த நா: ஆ<"க@.: பின, டா.ட சாமிநாத ஐயரவக பல

பிரதிகைள ஆரா8#- 1898 -ஆ ஆ<&' அ+பத உைரFட இ#/ைல அ(சி)

பதிபிதாக. ஐயரவக@.: உதவியாயி+#த பல ஏ%" பிரதிக@ மகா

வி-வா ச<க பிைளயவக உதவிய பிரதிF ஒறா:. பிைளயவக

பதிபித மணிேமகைல 1தகைதF ஐயரவக பாதி+.க. K". ஆனா',
எ.காரணதினாேலா, ஐயரவக பிைளயவக பதிபித மணிேமகைலைய-

ப)றி. :றிபிடாமேலேயயி+#-வி%டாக. பிைளயவகளி பதிபி'

காணப%ட பிைழக பலJ ஐயரவகளி பதிபி' தி+தெப)றன. எXசி நிற

ஒ+ சில பிைழக@ இர<டாவ-, Cறாவ- பதி1களி' தி+தெப)றன. இ#த
அ+ைமயான சிற#த ெச#தமி! /' இற#-படாம' உ8வித+ளிய இர<"
ெபாியா+.: தமி! நா%& நறி எ$ உாியதா:க.
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இ#/' நைடயிைன அறிய. கீேழ சில ப:திகைள எ"-.கா%"ேவா.

1காப%&னதி உவவன எ Xேசாைலைய. K$ ப:தி இ- :' :ரவ மரவ :+#- ெகாைறF#
திலக வ:ளX ெசகா' ெவ%சிF
நர#த நாக பர#தல 1ைனF
பிடவ# தளவ ட% டாைழF

:டச ெவதிர ெகா கா லேசாகX
ெச+#திF ேவைகF ெப+Xச< பக
எாிமல ாிலவ விாிமல பரபி

விதக ாிய)றிய விளகிய ைகவிைன(

சிதிர( ெச8ைக படாேபா த-ேவ
ஒப ேதாறிய Jவவன# தைன

ெதா தன கா%&ய Gதமதி தெனா"

மலெகா8ய 1:#தன மணிேம கைலெய. '
(மலவன 1.க காைத, 160 - 171.)

ேம)ெசான உவவனதி) ெசற- மணிேமகைல.: அ-ேவ த'

தடைவயாத5, அவ@ட ெசற Gதமதி எபவ, அXேசாைலயி இய)ைக

எழி5ைன மணிேமகைல.:. கா%& விள.:கிறா. அப:தி இ- :' பாிதியX ெச'வ விாிகதி தாைன.

கி+வைள 1<ட ம+ப" ெபாழி'
:ழ5ைச -பி ெகா@தி. கா%ட

மழைல வ<&ன ந'5யா! ெச8ய

ெவயிைழ பறியா. :யிைழ ெபா-ப
மயிலா டரகி ம#திகா< பனகா< !
மாசற ெதௗ¤#த மணிநீ ாிலXசி

பாசைட பரபி) பமல ாிைடநி

ெறா+தனி ேயாகிய விைரமல தாமைர
அரச வன மாகினி தி+ப.

கைரநி றாE ஒ+மயி' தன.:.
க1% ேசவ) கைன:ர ழவா.

ெகாப ாி+:யி' விளிப- காணா8 !
இய:ேத 7தி ெய -க ேச#-
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வயெகாளி ம கிய மாதநி கேபா'
விைரமல தாமைர கைரநி ேறாகிய
ேகா"ைட தாைழ. ெகா மட லவி!#த
வா'ெவ< G<ண மா&ய தி-கா< !
மாத நிக< ேபாெதன( ேச#-

தா-< வ<&ன மீ-க& ெசைகயி
அXசிைற விாிய வல#த தாமைர(

ெசகய' பா8#- பிற!வன க<டா

ெகறி#த- ெபறா'அ திைரயிழ#- வ+#தி
மறி#- நீ: மணிதிர' கா< ! என

ெபாழிE ெபா8ைகயX Gதமதி கா%ட

மணிேம கைலய மலவன கா<1ழி. '
(பளி.கைற 1.க காைத, 1 - 26.)

கீ!.கா] ப:தி மாைலெபா தி இய)ைகைய இனி- விள.:கிற- :' அன( ேசவ' அய#-விைள யா&ய
த$ ெபைடைய தாமைர யட.க

ெபாதி சிைதய. கிழி- ெபைடெகா<
ேடாகி+# ெதகி உயமட ேலற

அறி) ேபைட யாி.:ர லைழஇ(

ெச$7! ெபா - ேசவ) கிைசப
பவள( ெசகா) பறைவ. கான-.
:வைள ேம8#த :ட.க% ேசதா

ைலெபாழி தீபா' எ -க ளவிப.
க$நிைன :ரல ம$வழி படர
அ#தி ய#தண ெச#தீ ேபண

ைப#ெதா& மகளி பலவிள. ெக"ப
யாேழா ம+த தினர 1ளர.

ேகாவல 'ைல. :ழேம) ெகாள
அமரக ம+கி) கணவைன யிழ#தமரக 1Kஉ ெமா+மக ேபால.

கதிரா)$ ப"த திரா -பேமா
ட#தி ெய பசைலெம8 யா%&

வ#தி$ தனளா' மாநக ம+ெக. '
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(மணிேமகலா ெத8வ வ#- ேதாறிய காைத, 123 - 141.)
காைல ேவைளயி இய)ைகைய( சாதனா கீ!.க<டவா$ விள.:கிறா :' காவ லாள க<"யி' ெகாள

=ெம ேச.ைக -யி'க< விழிப

வல1ாி( சக வறிெத # தாப

1ல1ாி( சக ெபா+ெளா" ழக
1கக வாரண ெந"K விளிப

ெபாறிமயி வாரண :$K விளிப
பைணநிைல 1ரவி பலெவ # தால

பைணநிைல 1@ பலெவ # தால

ெபாழி லாைக 1ெளா5 சிறப
ெகா& யாைக 1ெளா5 சிறப.
கடJ% \&ைக ப5 கைடெகாள.

:யிEவ கைடெதா$ ப<ணிய பர#ெதழ.

ெகா"ேபா கைடெதா$ ப<ணிய பர#ெதழ.

ஊ-யி ெல"ப JரJநீ ர வ-.

காாி+ சீ-. கதிரவ ைளதE'.
(-யிெல பிய காைத, 111 - 126.)
7ரேசாழிய
இஃேதா இல.கண /'. வடெமாழி இல.கணைத( சி$பாைம த வி தமி!

ஐ#தில.கணகைளF G+.கமாக. K$வ-. இதைன இய)றியவ

1தமிதிரனா. இ#/): உைர எ தியவ இவர- மாணவராகிய ெப+#ேதவனா.

(/லாசிாிய, உைரயாசிாிய வரலா$கைள ஏழா அதிகாரதி' கா<க.)

1தமிதிரனாைர ஆதாித 7ரராேச#திர எ 7ரேசாழ ெபயரா' இ#/'
இய)றப%டதாக5, இத): இெபய வா8#த-. இதைன 'எதி /'' எப.
இத): '7ரேசாழிய. காாிைக' எ ெபய+ உ<". எ ததிகார,

ச#திபடல எ ஒேர படலைதFைடயதா8 28-ெச8FகைளFைடய-.

ெசா'லதிகார, ேவ)$ைமபடல (9-ெச8F), உபகாரபடல (6-ெச8F),

74

ெதாைகபடல (8-ெச8F), ததிதபடல (8-ெச8F), தா-படல (11-

ெச8F), கிாியாபதபடல (13 + 2 - ெச8F) எ ஆ$ படலகைளFைடய-.
ஏைனய ெபா+, யா1, அணி எ C$ அதிகாரக@ ைறேய

ெபா+%படல (36-ெச8F), யா1படல (36-ெச8F), அலகாரபடல (41ெச8F) எ ஒ9ெவா+ படலைடயன. இவ)ைறயறி C$ பாயிர(
ெச8FகைளFைடய-.

இ- வழ.ெகாழி#த இல.கண /'க@ ஒ$. க(சியப Gவாமிக

க#த1ராணைத இய)றி. க(சி.:மரேகா%டேத அரேக)$ காலதி',

அ1ராணதி த) ெச8Fளி' வ+கிற 'திகடச.கர' எ ெசா) 1ண(சி.:
இல.கண கா%"ப& அைவயிEேளா தைட நிக!தியேபா-, அவக@.:
இ#த 7ர ேசாழியதி5+#- இல.கண கா%டப%டெத$, பின

அைவயிEேளா அ1ண(சிைய ஒ1.ெகா<டனெர$ ஒ+ வரலா$

Kறப"கிற-. இ9வரலா)றினி$, அ.காலதிேலேய இ#/' வழ.ெகாழி#வி%டெதபைத ந:ணரலா. (ெதாட1ைர 7 கா<க.) இ- இய)றப%ட கால
பதிெனாறா /)றா<".

இ#த /E இத உைரF தமி!நா%& சாிதிர த5யவ)ைற ஆரா8வத):(
சிறி- உதவி 1ாிகிறன. ேசாழக Kட' சக த5ய இடகளி' அய' நா%"
ேவ#தைர ெவற ெச8திக இ9Jைரயி' கா%டப" ேம)ேகா%

ெச8Fகளினா' விள:கிறன. இ(ெச8திகைள. க'ெவ%"( சாசனக

உ$திப"-கிறன. :<டலேகசி வி+த, க5வி+த, எ5வி+த,

நாிவி+த, உதயண காைத, நியாய Hடாமணி, 1தியாN%ப, யாப+கல,
த<&யலகார, வ(செதாளாயிர த5ய /'களி ெபய இ9Jைரயி'

Kறப"கிறன. 1தைரப)றிய அழகான பாட'க யா1படல உைரயி'

ேம)ேகாகளாக. கா%ட ப%"ளன. ெதாட1ைர 1-இ' ேச.கப%ட
ெச8Fகளி' பல இ9Jைரயினி$ எ".கப%டைவேய.

ேபா)$ேவாாிறி இற#-ப%ட சில /'கைள ேபாேற இ#/E

இற#-ப%&+.:. ந)காலமாக,. இற.:# த$வாயி5+#த இ#த /5ைன.

காலXெசற ரா9பக= சி. ைவ. தாேமாதர பிைளயவக இைற.:

ஐபெத%" ஆ<"க%: ன அ(சி)பதிபி- 1-யி ெகா"தாக.
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1881-ஆ ஆ<" (விG வ+ட சிதிைர மாத) அ(சி) பதிபி.கப%ட இ1தக

இேபா- கிைடப- அாி-. தி+#திய ந'ல பதிபாக அ(சி%" மீ<"
இ#/5ைன உயிபி.கேவ<"வ- தமிழறிஞ கடைமயா:.

மாதிாி.காக, இ#/5னி$ சில ெச8Fகைள. கா%"ேவா :' மி.கவ ேபாதியி ேமத. கி+#தவ ெம8தவதா'

ெதா.கவ யா.:# ெதாடரெவா< ணாதவ =யெனன
த.கவ பாத# தைலேம) 1ைன#- தமி ைர.க

1.கவ ைபெபாழி) ெபாப)றி ம1த மிதிரேன '
' ஆF :ணதவ ேலாகித ப.க லகதியேக%
ேடF 1வனி. கியபிய த<டமி ழீ:ைர.க

நீF ைளேயா ெவனி)க+ டெசற நீவிGபி'

ஈF பற.: மித)ெக ெகாேலாெசா'E ேம#திைழேய ! '
' நாேம ெவ -(ெசா ன)ெபா+ யாபல காரெம
பாேமJ பXச வதிகார மாபர ைப(G+.கி

ேதேம வியெதாக) ேற7ர ேசாழ றி+ெபயரா)

ேம Eைரப வட/ மர1 1க$ெகா<ேட '

(பாயிர.)

' அறி#த ெவ த  பனிர<டாவிகளான, க
பிற#த பதிென%"ெம8, ந"வா8த, ெபயதிைடயா
றி#தன யதலா$, ஙஞண நமெவ$

ெசறி#தன ெம'5ன, ெசபாதனவ'5ன#ேத ெமாழிேய '

(ச#தி-1.)

இ#/' உைர ப:தியினி$ மாதிாி.காக. கீ!.க<ட ப:திைய த+கிேறா.
இ-, ெபா+% படலதி', 'நா):ல ப.க' எ ெதாட.கதிைனFைடய 19-

ஆவ- ெச8F உைர :

"களவழி களதிலழிJ. :ரைவயாவ-, இேற. :ரைவயி%டா"த'. ஆ)றலாவ-,
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ஆாியரணா தபைக மிைகைய மதியா- ெபா+மா)ற', வ'லா< ப.கமாவ-,

பைக ெவ$ விளகி மதிெப+ வாைக வ<டார- ெப$வா ெசகள-

1ல#- மா8த'. ேவ%ைகயா ப.கமாவ-, வி+#ேதாபE மழேலாபE %பட
ெவ<வைகதா ப.க. ேமைமயாவ-, ெப+பைக தா: ேமைம. அ-

அ+ெளா" 1ண#தகவ)சியா.

' 1னி)$ பசிFழ#த 15பிணJ தனாஅ-

ைலமறாஅ. :ழவி வாகி வா8ப"
திைரெயன. கவ#த- ேநா.கி யாக
ேவாிள :ழவி ெச$ தான.

K+கி வயமா 1லJேவ%" ெதாடகிய

வாெளயி)$. ெகாைளயி) றகின க-வ

பாசிைல ேபாதி ேமவிய ெப+#தைக
ஆ+யி காவ' <ட

ேபர+% 1ண(சி ெப+ைம தாேன. '

ெபா+ளாவ-, அற ெபா+ளிப C$ ெபா+ளி விடாம) 1ணப-.

காவலாவ-, பிைழேதாைர தா:த'. -றவாவ-, தவதிைன ெவற ப.க.
அஃதாவ-,
' வாடா ேபாதி மரகத பாசைட

மரநிழ லம#ேதா ெனXச யா.:

அ+ளி றீ#ேத ைறபநனி ெநகி!#மலாி ெம'5 ெதப வதைன.
காம ெச9வி மார மகளி

ெந"மா மைழ.க< விலகி நிமிாி#ெத"த
வா@ ேபா!#தில வாயி

யாேதா ம)ற- ெம'5ய வாேற. '
ெகாைட ெயப-,
' பாசைட ேபாதி ேபர+ வாம
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வைரயா ஈைக ேபால யாவி+

ெகாைடப" 7ர. ெகாைடவல ப"மி
ன ெரா+ைற தைழ யிர#த
அபி லர.க ேவ< டளJ ப+க

எ1ெதா$ கழிபித ெம8திற#- வா.கி.
:+தி. ெகா பத ெகா"த- மறி.
க+சிமி% ப%ட கள 1றவி

மாய யா.ைக ெசா'5ய தா)ற

உட1 நி$-. ெகா"த- மறி ' எனவ+.
பைடயாள ப.கமாவ-, க+தியறிF பைடயாள ப.க. ஒ)$ைமயாவ-, சிறிேயா

நாண ெபாிேயா Kறிய K$பா%&) கழிமனைதெயா)$ைம ெகாள'.
'ம)$'ெமறைமயா', எ%&ய' சாேறா ப.க%பட. க<"ெகாக.
எ%&யலாவன :

' அ .கா றிலாைம யவாவிைம =8ைம

ெயா .க :&பிற1 வா8ைம-யி .காத

ந)1லைம ேயா" ந"J நிைலைமேய
க)1ைடய ெவ%"$1. கா< '

எறைமயாலறிக. சாேறா ப.கமாவ-, பைகவக<]# தபாலாக<]

ெமா1ைமயாக பாசைறFளா( சா'1ைடைம K$த'. அXசா( சிறெபப-ம-

பிறJ மன.

:<டலேகசி
ஐெப+காபியக@ ஒறாகிய இ#த /' இேபா- இற#-ப%ட-.

'த+.கமாவன : ஏகா#த வாத அேனகா#த வாத எபன. அைவ :<டல,
நீல, பிகல, அXசன, த-வதாிசன, காலேகசி த5ய ெச8F%க@@
சாகிய த5ய ஆ$ தாிசனக@@ கா<க' எ$ யாப+கல

வி+திFைரயாசிாிய 'மாைல மா)ேற ச.கர Gழி:ள' எ Hதிர உைரயி'

Kறியி+பதனா', :<டலேகசி த+.க/' எப- அறியப". எனேவ, ெபௗத
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சமய( சாபான இ#/' த+.க வாயிலாக ைஜன, ைவதீக தலான சமயகைள.

க<&பதா:. இ- ெப+பாைமF வி+த பாவினா'

இய)றப%டதாத5, இதைன. ':<டலேகசி வி+த' எ$ K$வ.

':<டலேகசி தலான காபிய ெம'லா வி+தமா' எப- 7ர ேசாழிய (யா1.
23-ஆ பா%") உைர. எனி, இைடயிைடேய க5-ைற( ெச8Fக@

விரவியி+#தன எப- ':<டலேகசி வி+த . . . . . . . . . . . . . . . தலாயினவ)$%

க5-ைறக@ ளவா' எனவ+ 7ர ேசாழிய (யா1. 21-ஆ ெச8F)

உைரயினா' விள:கிற-. ':<டலேகசி . . . . . . . . . தலாகJைடயவ)றி)
ெறறியாத ெசா'E ெபா+@ வ#தனெவனி, அகல. கவி ெச8வா.: அப&
ய'லதாகாெதப-. அறிF, அைவ ெச8தகால- அ(ெசா)க@ ெபா+க@
விளகியி+.: எறாE அைமFெமன. ெகாக' எற 7ரேசாழிய (அல. 4-

ஆ ெச8F) உைர. :றிபினா', இ.காவியதி' ெபா+ ெதாியாத ெசா)க
சில இ+#தன எப- விள:கிற-.

இ#/லாசிாிய நாத:தனா எபவ. இதைன நீலேகசி 344 -ஆ பா%"ைரயி'

'1 .:ல# தமா' NகரJ வாழJ ப%ட விைனய Jட1' எ :<டல ேகசி(
ெச8F அ&ைய எ"-. கா%&, நாத:தனா வா.ெகன. :றிபி"வதனா'

அறியலா. (கீ!.கா] மாதிாி( ெச8F 3 -ஆவ- கா<க.)

மணிேமகைல. காபியதி தைலவி மணிேமகைல எபவளி ெபயைரேய
அ.காபிய ெபயராக H%&னைம ேபால, இ.காவிய தைலவியி ெபய

:<டலேகசி எபதாத5, இ.காபியதி):. :<டலேகசி எ ெபய

H%டப%ட-. :<டலேகசி எபவ 1த உயி வா!#தி+#த காலதி'

வடநா%&5+#த ஒ+ ெப< -றவி. இெப<மணியி வரலா$ பாளி ெமாழியி'

எ தப%ட ெபௗத /லாகிய 'ேதாிகாைதயிE', 'தம பாதா', 'அ:தரநிகாயா'

எ /5E நீலேகசி எ ைஜன தமி! /' (286 -ஆ ெச8F)

உைரயிE Kறப%&+.கிற-. :<டலேகசியி வரலா)$( G+.க வ+மா$

:-

இராச கி+க எ நகரைத அரசா<ட அரசன- ம#திாி.: ஒ+ ெப< :ழ#ைத

பிற#த-. அ.:ழ#ைத.: பதிைர என ெபயாி%" ெப)ேறா சீரா%& பாரா%&

வளதா. இ9வா$ வள#த அெப< மகJ ெபாியதாகி மண ெச8யத.க
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வயதிைனயைட#த-. ஒ+நா, இெப< த மாளிைகயி ேம)1றதி'
உலாவியேபா-, ெத+வழிேய க%டழ: மி.க காைளெயா+வைன அரசன- ேசவக

ெகாைல.கள-.: அைழ-.ெகா<" ேபாவைத. க<டா. க<ட-

அ.காைளயிேம' காத' ெகா<டா. அவ அரசன- 1ேராகித மக.

வழிபறி ெச8த :)றதி)காக. ெகாைலத<டைன அைடயெப)$.

ெகாைலகளதி): அைழேதகப%டா. இ.:)றவாளியிேம' காத' ெகா<ட

பதிைர, 'அவைனேய மண 1ாிேவ; அேற' உயி வி"ேவ' எ$ பி&வாத
ெச8தா. இதைனயறி#த இவ த#ைத ெகாைலயாள+.:. ைக.K5 ெகா"-

அவைன மீ%".ெகா<" வ#- நீரா%& ஆைடயணிகைள அணிவி- பதிைரைய

அவ.: மணX ெச8விதா.

மணம.க இ+வ+ இபமாக வா  காலதி' ஒ+நா, ஊட'

நிக!(சியிேபா- பதிைர த கணவைன பா-, '1 கவ அ'லேனா?'
என. Kறினா. அவ, அவ தைன இக!#ததாக. க+தி மி.க

சினெகா<டா. ஆயி, அதைன அேபா- ெவளியி)கா%டாம'
அட.கி.ெகா<டா.

பின, ஒ+ நா அவ பதிைரைய அைழ-, அவளிட, த உயிைர.

காபா)றிய ெத8வைத வழிப" ெபா+%" அ+கி5+.: மைலF(சி.: ேபாக

வி+1வதாகJ, அவைளF உட வ+ப&யாகJ Kறினா. அவ@ இைசய,
இ+வ+ மைலF(சி.:( ெசறன. மைலF(சியிைன அைட#தJட,

அ.ெகா&ேயா அவைள( சின#- ேநா.கி, 'அ$ நீ எைன. கவ எ$
Kறினாயேறா? இ$ உைன. ெகா'லேபாகிேற. நீ இற.: உனவழிப" கடJைள வணகி.ெகா' எறா. இதைன. ேக%" தி"கி%ட அவ,
'த)ெகா'5ைய )ெகா'லேவ<"' எ -ெமாழிைய( சி#தி-, அவ
க%டைள.:. கீ!ப&பவேபால ந&-, 'எ கணவனாகிய உைனயறி

என.: ேவ$ ெத8வ ஏ-? ஆத5, உைனேய நா வலவ#- வண:ேவ'
எ$ ெசா'5, அவைன வலவ+வ-ேபா' பி1ற ெச$, அவைன ஊ.கி
தளினா. இ9வா$ அ.ெகா&யவ மைலF(சியினி$ 7!#- இற#தா.

இத பிற:, பதிைர உலகைத ெவ$தவளா8, ைஜன மததி பிாிவாகிய
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நிக<ட மததி' ேச#- -றJ <டா. அ#த மத.ெகாைகப&, பதிைரயி
தைலமயிைர. கைள#-வி%டாக. ஆயி, மீ<" தைலயி' மயி வள#G+<" காணப%ட-. ஆகேவ, 'G+<ட மயிாிைனFைடயவ' எ

ெபா+ப" ':<டலேகசி' எ$ அவைள. Kறின. இெபயேர பி)காலதி'

இவ@.: ெப+பாE வழகப%ட-. சில ேவைளகளி' இவள- இய)ைக

ெபயைரF காரண ெபயைரF ஒ+: ேச- 'பதிரா :<டலேகசி' எ$
ெசா'வ-<".

ைஜன மததி) ேச#த :<டலேகசி ைஜனகளிட சமய சாதிரகைளF த.க
/'கைளF க)$ேத#-, சமயவாத ெச8ய 1றப%", ெசறவிடெம:

நாவ' ந%", வாதேபா ெச8- ெவ)றிெகா<" வா!#தா. (வாதேபா

ெச8ேவா நாவ' மர.கிைளைய ஊந"வி' ந%" வா-.கைழப- அ.கால

வழ.க.) இ9வா$ நிக கா', ஒ+நா ஓ ஊைரயைட#-, அ9Y ந"வி'
மணைல. :வி- நாவ)கிைளைய ந%", உணJெப$வத)காக 7"ேதா$

ெசறா. அ9வமய 1த தம- சீடக@ட அ9Y+.க+கி5+#த ஒ+

ேதா%டதி' வ#- தகினா. அவர- சீடகளி' சாாி1த எபவ உணJ.காக

அ9Y.:% ெசறா. ெசறவ அ: நாவ' ந%&+பைத. க<])$, அத
காரணைத அகி+#தவகளா' அறி#-, அகி+#த சி$வகைள அைழ-,

அ.கிைளயிைன பி"கி எறிFப& Kறினா. அவக@ அ9வாேற ெச8தன.
பின, உணJ ெகாள( ெசற :<டலேகசி மீ<" தி+பி வ#தேபா-, தா
ந%ட நாவ' 7!தப%&+பைத. க<", அதைன 7!தியவ அ+கி5+#த

சாாி1த எபதைனயறி#-, அ9Y ெபாிேயாைர அைழ-, அைவ

K%ட(ெச8-, சாாி 1த+ட வாத ெச8ய ெதாடகினா. ெந"ேநர

நைடெப)ற வாததி' :<டலேகசி வினாவிய வினா.க@.ெக'லா சாாி 1த
விைடயளிதா. பின, சாாி1த வினாவிய வினாJ.:. :<டலேகசி

விைடயி$.க ெதாியாம' தா ேதா)றதாக( ெசா'5, அவ கா5' வி #வணகி, அவைர அைட.கல 1:#தா. சாாி1த :<டலேகசிைய பா-,
'எனிட அைட.கல 1காேத, என- :+ 1த பகவானிட அைட.கல

1:வாயாக' எ$ ெசா'5 அவைள அைழ-( ெச$ 1தைர வணக( ெச8தா.
1த அவ@.: உபேதச ெச8-, அவைள ெபௗத மததி' ேசதா. இ-ேவ
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:<டலேகசி எ ேதாியி வரலா$.
இ#த. :<டலேகசி எபவ சமயவாத ெச8ய 1றப%", ைஜன, ைவதீக
தலான சமயகைள த+.க ைறயாக. க<&பதாக இய)றப%ட-தா

:<டலேகசி காபிய எப-. இ#த. :<டலேகசி.: விைடயி$-, ைஜனமத.
ெகாைகைய நா%ட இய)றப%ட-, நீலேகசி எ /'. :<டலேகசி இய)ற
படாம5+#தி+#தா', நீலேகசிF இய)றப%&+#திரா-. இேபா- நீலேகசி

உயி+ட இ+.க, :<டலேகசிேயா இற#- ப%ட-. இ- சமய ெபாறாைமயி
விைளJ, சமயபைக தமி! நா%&' ெப+#தீ: விைளதி+.கிற-. நிைனதா'

மன பத$கிற-. :<டலேகசிைய இழ#-வி%ட- தமி! நா%&):

ெப+:ைறேய, ஏெனறா', தமி! நா%& பழ.க வழ.கக, சாிதிர.
:றி1க, அ.காலதி5+#த சமயக,. அவ)றி ெகாைகக இவ)ைறF,
அ.காலதி' தமி! நா%"ெபௗத மத.ெகாைககைளF, அமததி

நிைலைமையF ெதாிவி.க.K&ய ஒ+ /ைல நா இழ#-வி%ேடா. இ#த /'

இய)றப%ட கால ெதாியவி'ைல.

:<டலேகசி இற#-வி%ட-. ஆயி, பல /'களினி$ ெதா:.கப%ட

'1றதிர%"' எ /5' :<டலேகசி( ெச8Fக காணப"கிறன.

அறிF, ெதா'காபிய உைர, யாப+கல வி+திFைர, 7ரேசாழிய உைர

எ இவ)றி' :<டலேகசி( ெச8Fக சில ேம)ேகா கா%டப%"ளன.
ெச8F நைட மாதிாி.காக அவ)$% சிலவ)ைற. கீேழ த+கிேறா :கடJ வா!-.
' றா ெப+ைம.க ணிறா &ெவ8- கா$

நேற நிைன#தா :ணேம ெபாழி#தா தன.ெக
ெறாறா ளா பிற.ேக F$தி. :ழ#தா
னேற யிைறவ னவறா சரணக ளேற. '

' ேநா8.:)ற மா#த ம+#திGைவ ேநா.ககி'லா
தீ.:)ற காதEைடயா 1ைகதீைம ேயாரா
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ேபா8.:)ற C$ ம$தா1க! K$ேவ)ெக
வா8.:)ற ெசா'5 வ J வ

வ'லவேற. '

' எனெதன( சி#தித லாம) றி9Jட பிப-.காேம'

திைன ெப8த 1கைத ேபால( சிறியJ CதJமாகி
Nைழய 1 .:ல# தமா கரJ வாழJ ப%ட

இைனய உடபிைன பாவி யாெனன ெதனE மாேமா. '
' வைகெயழி) ேறாகெள$ மணிநிற. :Xசி ெய$
1கெழழ விக)பி.கிற ெபா+ளி'கா மைத ம)ேறா

ெதாைகெய  காத' தனா' -8-யா# -ைட-ெமபா
அைகயழ ல வ#தைன ெந8யினால வி.கலாேமா '

' அனெலன நிைனபி) ெபாதி யக#தைல. ெகா<ட காம.
கன5ைன Fவ1 நீரா) கைடயற வ5- ெமனா

நிைனவிலா 1ண(சி தனா' நீ.:- ெமன$ நி)பா
1ன5ைன 1ன5னாேல யாவேபா காைம ைவபா. '

' பாைளயா# தைம ெச- பாலனா# தைம ெச-
காைளயா# தைம ெச- கா$ மிளைம ெச-
மீ@மி9 விய'1 மிேன ேம'வ+ C1 மாகி

நா@நா% சாகிேறாமா' நம.:நா மழாத ெதேனா. '
சிதா#த ெதாைக
இ- இற#-ப%ட /'க@ ஒ$. இ- ெபௗத மத. ெகாைககைள ெதா:-.

K$ /' என ெதாிகிற-. இதைன இய)றியவ இனா எப-, ஒ+வரா

பலரா எப- ெதாியவி'ைல. இய)றப%ட கால ெதாியவி'ைல. சிவஞான
சிதியா எ ைசவசமய /E.: ஞானபிரகாச எபவ தா எ திய

உைரயி' (பரப.க ெசௗதிரா#திக மத, 2, 31 பா%".களி உைர) கீ!.க<ட

ெச8Fைள இ#/55+#- ேம)ேகா கா%&யி+.கிறா :
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' அ+ெணறியா) பாரமிைத யாைற#- டனட.கி

ெபா+< - ேபாதியிகீ!  -ண#த னிவரற
அ+<ெமாழியா ன'வா8ைம யறி#தவேர பிறப$பா
ம+ெணறியா பிற/E மய.க$.: மா$ளேதா. '

"ம+ட+ மனவா8 ெம8யி) ெகாைலத' விைனபதாேம' எப- சிதா#த

ெதாைக" எ$ நீலேகசி, 1தவாத( ச+.க 64-ஆ பா%"ைரயி'

Kறப%&+.கிற-. இவ)ைற தவிர இ#/) ெச8Fக ேவெறா$

கிைட.கவி'ைல.
தி+பதிக

இ-J இற#-ப%ட /E ஒ$. இ#/' ஆசிாிய யாவ, இ#/' எதைன
பா.கைள. ெகா<ட- எ ெச8திக ஒ$ ெதாியவி'ைல. கால

ெதாியவி'ைல. இ#/5 ெபயைர.ெகா<" இ- 1த மீ- இய)றப%ட

ேதாதிர /' எ$ க+த இட<டாகிற-. சிவஞான சிதியா (பரப.க :

ெசௗதிரா#திக மத, 2-ஆ ெச8F, ேம)ப& ம$தைல, 8-ஆ ெச8F)

உைரயி', ஞானபிரகாச கீ!.க<ட ெச8Fைள ேம)ேகா கா%&, 'இதி+பதிக என. ெகாக' எ$ :றிபி%&+.கிறா:
' எ<ணிக#த காலக ெளெபா+%டா மிகJழ$
எ<ணிக#த காலக ளி+dர ெவா+:ண#-
எ<ணிக#த தானX சீல மிைவயா.கி

எ<ணிக#த :ணதினா ெனெப+மா ன'லேனா '.
நீலேகசி உைரயாசிாிய கடJ வா!- உைரயி', ேமேல கா%&ய ெச8FைளF,
கீ!.க<ட ெச8FைளF ேம)ேகா கா%&Fளா. ஆனா', அவ இ(ெச8Fக
இ#/55+#- எ".கப%டன என. :றிபிடவி'ைல. ஆயி, அவ கா%&ய
கீ!.க<ட ெச8F@ இ#த /ைல( ேச#த-தா எபதி' ஐயமி'ைல :
' எ$தா ல:8ய. ேகாெள<ணினா ன-தலா(
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ெசறிர#தா. கீ#தன ெபா+@ட 1$1.க
"றின பிற.:ந ளனாயி மாேம+.

:றியி $ைணயாக. ெகா"தி%டா ன'லேனா '.
விபசார கைத
இ#த ெபயெகா<ட ெபௗத/' ஒறி+#தெதப- நீலேகசி உைரயினா' (190ஆவ- பா%"ைர) அறியப". நீலேகசி உைரயாசிாிய விபசார கைதயி5+#-

நா: அ&கைள ேம)ேகா கா%&, 'இ- விபசார கைத எ காவிய;

ெபௗத+ைடய /'; அதக% க<" ெகாக' எ$ எ தியி+.கிறா. சிவஞான

சிதியா எ /E.: உைரெய திய ஞானபிரகாச (பர : ெசௗதி : ம$தைல.
5-ஆ ெச8F@ைர) நீலேகசி உைரயாசிாிய ேம)ேகா கா%&ய அேத

நாக&கைள ேம)ேகா கா%&, விபசார கைதையப)றி அவ எ தியவ)ைற

அ9வாேற எ தியி+.கிறா.

விபசார கைத எ இ#த. காபிய எதைன( ெச8FகைளFைடய-,
எதைன அதிகாரகைளFைடய-, இதைன இய)றியவ யாவ எபைதப)றி
ஒ$ ெதாியவி'ைல. ஆயி, இ.காபியதி ெபயைர. ெகா<", 1த
காலதி' இ+#தவ, அவ+.: பல விததிE ெதா<"ெச8- அவைர

ஆதாி-வ#தவமான விபசார எ அரசன- வரலா)றிைன. K$வஇ.காபிய எ$ க+த. கிட.கிற-. விபசாரன- வரலா)$( G+.க

இ-வா:.

விபசார அ'ல- பிபசார எ அரச இராசகி+க எ நகைர

தைலநகராக. ெகா<ட மகத நா%ைட (கி. . 540 த' 490 வைரயி') அரசா<"
வ#தா. அ.கா'தி' ஒ+நா, இ'லற வா!.ைகைய -ற#-, -பைத நீ.:
வழிைய. கா<பத)காக( ெச'E சிதாதைர அரமைனயி' இ+#தப&ேய
7தியி' க<ட விபசார, அவைர அைழ- தனிட தகியி+.:ப&

ேவ<&னா. சிதாத, தா ெச'E ேநா.கைத ெதாிவி.க, அவ உம-

ேநா.க நிைறேவறிய பிற: எனிட வரேவ<" எ$ இர#- ேவ<&னா.
சிதாத அத): உடப%", அவனிட விைடெப)$( ெசறா. பின,

சிதாத 1தரான பிற:, விபசார.: தா வா.களிதைத நிைன-, தம-
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சீடக@ட இராசகி+கதி அ+கி' உள Gபதித ேசதியதி' வ#- தகினா.
இதைனயறி#த அரச தன- G)றதா+ட ெச$ 1தைர வணக, அவ

அவக@.: உபேதச ெச8தா. அ$ த' அரச ெபௗத மதைத

ேம)ெகா<டா. அ"த நா அரச 1தைரF அவர- சீடகைளF

அர<மைன.கைழ- அவக@.: வி+#தளித பின, அவக த:வத):

'ெவ@வன' எ ேதா%டைத 1த+.: தானமாக. ெகா"தா.

அறிF, அவ இற.:வைரயி' 1த+.: அவர- சகதா+.: ப)பல

உதவிகைளF ெதா<"கைளF ெச8-வ#தா.

இ#த அரச.: அஜாத ச-+ எ மக ஒ+வ உ<". இபிைள

பிற.:ேபாேத, இவனா' அரச.: மரண ேநாி" எ$ நிமிதிக Kறின.
1த+.: ைம-ன ஒ+வ இ+#தா. அவ ெபய ேதவதத எப-. அவ

1தர- தா8 வழி மாமன- மக. இ#த ேதவதத, 1த உலகதாரா' ேபா)றி
1கழப"வைத. க<" ெபாறாைம ெகா<டா. ெபௗத சகதி தைலவராக

7)றி+.: 1தைர நீ.கிவி%", அவ இடதி' தா அம#- ெப+ைமயைடய
அவா.ெகா<டா. ஆனா', 1த+, விபசார அரச உயிேரா"ளவைரயி'
தன- வி+ப நிைறேவறாெதன. க<", அவகைள. ெகா'ல( H!(சி ெச8தா.
ேதவதத சில சிதிக ைகவரெப)றவனாக5, அவ அரச மக அஜாத
ச-+விட ெச$, அவ அXGப& சில சிதிகைள( ெச8-, அவைன
தவசப"தி, அரசைன. ெகா$ அரைச. ைகப)றி.ெகா@மா$, 1தைர.

ெகா$ ெபௗத சக தைலைம பதவிைய தன.களி.:மா$ அவ.:.
Kறினா. இவன- சிதிகைள. க<" இவனிட அ(ச மதி1 ெகா<ட

அரச:மார இவ க)பித தீ(ெசய'கைள( ெச8ய உடப%டா.

ேதவதத, அரச:மார உதவியா' சில வி'7ரகைள ஆகாேகயி+.க(
ெச8-, 1த பாைதவழிேய ெச'Eேபா- அவைர அெப8- ெகா'Eமா$
ஏவினா. 1த 7திவழிேய ெசறேபா-, வி'7ரக அவேம' அெப8ய
&யாதவகளாகி விைற- நிறன. பின, அவக 1தாிட வ#- அவாிட

உபேதச ெப)$( ெசறன. தன- ேநா.க நிைறேவறாம) ேபானைத. க<ட
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ேதவதத, தாேன 1தைர. ெகா'ல &Jெச8-, அவ பாைதவழிேய

ெச'Eேபா- ெப+ பாைறகைள மைலமீதி+#- உ+%&னா. அைவ அவ+.:

ெபாிய ஊ$ ெச8யவி'ைலயாயி, கா5' சிறி- காயைதF<டா.கின.

இதைனயறி#த அவர- சீடக அவைர ெவளிேய ெச'ல.Kடா- எ$

த"தாக. 1த, 'ததாகத+ைடய உயிைர ேபா.க ஒ+வராE ஆகா-' எ$
ெசா'5, த வழ.கேபா' ெவளிேய ெச$வ#தா. பின, ேதவதத அரச

:மார உதவியா', 'நளாகிாி' எ$, 'தனபால' எ$ ெபய+ள மதபி&த
யாைனைய. கe%& ெவறிெகாள( ெச8-, 1த 7திவழிேய ெச'E ேபா-

அவைர. ெகா'ல அைத ஏவினா. அ9யாைன 1தைர. க<டேபா- மத

ெவறிF தணியெப)$ அவைர வணகிய-.

இ9வா$, ேதவதத 1தைர. ெகா'ல( H!(சி ெச8தி+.க, அஜாத ச-+

அரசைன. ெகா'ல( H!(சி ெச8தா. இதைனயறி#த அரச த மக.:

அரசா%சிைய. ெகா"-வி%" தா அபதவியினி$ விலகி.ெகா<டா.
ஆயி, ேதவதத அரச:மாரனிட ெச$, அரசைன. ெகா'Eப&

வ)1$தினா. அதைன. ேக%", அஜாத ச-+ அரசைன( சிைறப"தி,

கா)ேறா%டமி'லாத 'ெபாதியைற'யி' அைட-, அரசிைய தவிர ஒ+வ+ அ:(

ெச'ல.Kடாெத$, ஒ+வ+ அவ.: உணJ ெகா".க.Kடாெத$

க%டைளயி%டா. இ9வா$ சிைறப%ட விபசார அரச.: அவன- மைனவி
அவைன. காண( ெச'Eேபாெத'லா தன- உைடயி' உணைவ

மைற-.ெகா<"ேபா8. ெகா"-வ#தா. இ- க<டறியப%டபி, தன-

தைலயணியி' சிறி- உணைவ மைற-. ெகா<"ேபானா. இ-J

க<டறியப%டேபா-, இ#த அரசி நீரா& த உடபி' 'சா- ம-ர' எ

நா'வைக இனி1 வைககைள சி.ெகா<" அரசனிட ெசறா. அரச அவ

உடபி' சப%ட இனிைப ந.கி உ<" உயி வா!#தா. இ-J

க<"பி&.கப%", அரசி விபசாரைன பா.க.Kடாெத$ த".கப%ட-.

விபசார மன கவலாம' ெபாதியைரயாகிய அ(சிைறயி' உலாவி.

ெகா<&+#தா. இதைனயறி#த அஜாத ச-+ சில மயிவிைனஞைர அபி,
விபசாரைடய பாதைத. கதியா' கீறிய$-, உைபF 1ளித கா&ையF

இ%". க%"மா$ Kறினா. இ.ெகா"X ெசயைல( ெச8ய மனம)றவராக

இ+#-, அ9Yழிய அ9வாேற ெச8தன. இ.ெகா"ைமகளா' ஏ)ப%ட

-பைத தாக ெபறாம', விபசார சிைற(சாைலயி' உயி நீதா.
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விபசார உயி -ற#த அேத நாளி', அஜாத ச-+J.: ஒ+ :ழ#ைத பிற#த-.
அேபா-, :ழ#ைதயிடதி' த#ைத.: உ<டா: அ1ண(சி அவ.:
ஏ)ப%ட-. தைனF த த#ைத இப&தாேன ேநசிதி+பா எ$ க+தி,

அவ த தாயிட ெச$ இைதப)றி வினாவினா. அஜாத ச-+ பிற#த-

த' விபசார அரச எ9வா$ அவைன அபாக ேநசிதா எபதைனF,

எ9வா$ க<].:. க<ணாF உயி+.:யிராF ேபா)றி. காபா)றினா

எபதைனF அவ அவ.: விள.கி( ெசானா. இவ)ைறெய'லா ேக%ட

அஜாத ச-+ தா த த#ைதயாகிய விபசார அரசைன. ெகா"ைமயா8(
சிதிரவைத ெச8- ெகாறைத நிைன- வ+#தினா.

இ9வரலா)றிைன ெபா+ளாக. ெகா<" இய)றப%ட- இ#த விபசார கைத

எ காபிய என ேதா$கிற-. இ- இய)றப%ட கால ெதாியவி'ைல.

இ#த. காபியதினி$ நம.:. கிைடதி+பன நா: அ&கம%"ேம. அைவ
பி வ+வன :

' உEபினி வன- ஒ<:ைழ ேதவி
வலப" ம+:' வ"ேநா Fறாம'

ஆேறா அ9வழி ேதாறின ஆத5
ஈேறா ஏ!நா இயி ைவதா.'

இ(ெச8F நைடைய ேநா.:ேபா-, இ#த. காபிய, மணிேமகைலைய

ேபாேற ஆசிாியபாவினா' இய)றப%&+.கேவ<" என ேதா$கிற-.
வைளயாபதி

ஐெப+ காபியக@ இ-J ஒ$. இ#/' இேபா- இற#-ப%டதாக5,
இ- ெபௗத( சாபினதா, அறி ைஜன( சாபினதா எ$ -ணி#-Kற
இயலவி'ைல. ஆயி, இ- ெபௗத /' எ$ பலரா' க+தப"கிறப&யா',

இ- இப:தியி' ேச.கப%ட-. இ.காவியதினி$ எ".கப%ட சில

பாட'க '1றதிர%"' எ /5' ெதா:.கப%"ளன. அறிF,

சிலபதிகார உைரயி' இர<" ெச8Fக@, யாப+கல வி+தியி' இர<"

ெச8Fக@ இ.காவியதினி$ ேம)ேகா கா%டப%"ளன.
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இ.காவியதி தைலவ யாவ, அவ வரலா$ யா-, இத ஆசிாிய யாவ,

எதைன அதிகாரகைள. ெகா<ட- எபன ெதாியவி'ைல. இ#/)

ெச8Fகளி' தி+.:றளி) காணப" ெசா)க@ ெசா)ெறாடக@
எ"தாளப%"ளன. இ.காவியதி ெச8Fநைட மாதிாி.காக.

கீ!.கா%டப%ட ெச8Fகளி', இர<டாவ- ெச8Fளி', தி+.:ற ஒறைன

இ9வாசிாிய எ"தா<&+ப- ேநா.கத.க-.
கடJ வா!-.
' உலக C$ ெமா+:ட ேன- மா<
&லக மாய திறலறி வன&

வ வி ெனXெசா" வா5தி னா)றJ#

ெதா வ' ெதா'விைன நீ:க ெவறியா.'

1.

' ம)$# ெதாடபா ெடவெகா' பிறப$.க
E)றா. :ட1 மிைகயிைவ Fவழி
ப)றா விைனயா8 பலபல ேயானிக
ள)றா FழE ம$த) காிேத.'

2.

' உய:& நனிF% ேடாற', ஊனமி' யா.ைகயாத',
மயவ$ க'விேகவி தைமயா' வ'லராத',
ெபாி-ண வறிேவ யாத', ேபரற ேகாட' எறா
காிதிைவ ெப$த ேலடா ெப)றவ ம.க ெளபா.'

3.

' :ல#த+ ; க'வி ெகாண#- &.: ;
அல#த கிைளக ளழிபசி தீ.: ;

நிலபக ெவபிய நீGர ேபாகி

1லபி' ெபா+தர 1க<ைம F<ேடா ?'
' ெபாைறயிலா வறிJ, ேபாக 1ணவிலா விளைம, ேமவ
-ைறயிலா வனசவாவி, -கி5லா. ேகால =8ைம,

4.
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நைறயிலா மாைல, க'விநலமிலா 1லைம, நன(
சிைறயிலா நகர ேபாE ேசயிலா( ெச'வமேற.'

5.

' ெபா8ய மி1ற Kறமி, யாைரF
ைவய மிவ& வ'லன ெசா'5நீ

உ8ய மியி ெகா$<" வா நா%
ெச8ய மிசிறி யாேரா" தீயன.'

6.

' ெதா மக னாயி# -)$ைட யாைன
ப மரX H!#த பறைவயி) H!ப ;

வி மிய ேர ெவ$.ைக Fல#தா'
ப மர 7!#த பறைவயி) ேபாப.'

7.

' விதக ெச8த விள:& கவிதா

மதக மா<பழித' கா<வழி ெநXேச.

மதக மா<பழித' க<டா' மயகாேத
உதம நெனறி.க ணி'வாழி ெநXேச.

உதம நெனறி.க ணிZ.கX ெச8திேய'
சிதி படத' ெதௗ¤வாழி ெநXேச.'

-----------

8.

அதிகார 9. தமிழி% பாளிெமாழி( ெசா)க.
ெசா)க.

வாணிக, மத, அரசா%சி த5ய ெதாட1களினாேல ஒ+ ேதசதாேரா"

இெனா+ ேதசதா கல#- உறவா"ேபா- அ#த#த ேதச- ெமாழிகளி'
அய'நா%"( ெசா)க கல#-வி"வ- இய)ைக. வழ.கா)றிEள எ'லா

ெமாழிகளிE ெவ9ேவ$ பாைஷ( ெசா)க கல#தி+பைத. காணலா. இ#த

இய)ைகப&ேய தமிழிE ெவ9ேவ$ ெமாழி( ெசா)க சில கல#-

வழ:கிறன. இ9வா$ கல#- வழ: ேவ$ெமாழி( ெசா)கைள

திைச(ெசா)க எப இல.கண ஆசிாிய.

தமிழி' ேபா(GகீG, ஆகில, உ+-, அரபி த5ய அய'ெமாழி( ெசா)க சில

கல#-வி%ட- ேபாலேவ, பாகத (பிராகி+த) ெமாழிகளி' ஒறான பாளி
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ெமாழியி5+#- சில ெசா)க கல#- காணப"கிறன. பாளி ெமாழி இேபா-

வழ.காறிறி இற#- வி%ட-. எறாE, ப<ைட. காலதி', வட இ#தியாவி'

மகத தலான ேதசகளி' அ- வழ.கா)றி' இ+#-வ#த-. 'தன.ெகன வாழா
பிற.:ாியாள' என ேபா)றப" ெகௗதம 1த, இ#த பாளி

ெமாழியிேலதா தம- உபேதசகைள ஜனக@.: ேபாதி- வ#தா எப.
பாளி ெமாழி.: மாகதி எ$ ேவ$ ெபய உ<". மகத நா%&'

வழகப%டதாக5, இெபய ெப)ற- ேபாE. ைவதீக மததா+.:(

ச>கி+த 'ெத8வ பாைஷ'யாகJ ஆ+கத+.:( Hரேசனி எ அத மாகதி
'ெத8வ பாைஷ'யாகJ இ+ப-ேபால, ெபௗதக@.: மாகதி எ

பாளிெமாழி 'ெத8வபாைஷ'யாக இ+#-வ+கிற-. ஆகேவ, ப<ைட. காலதி'

எ தப%ட ெபௗத /'க எ'லா பாளிெமாழியிேல எ தப%"வ#தன.
பி)காலதி', மகாயான ெபௗதக, பாளி ெமாழிைய தளி, ச>கி+த

ெமாழியி' தம- சமய /'கைள இய)ற ெதாடகினாக. ஆனாE, ெத
இ#தியா, இலைக, பமா ஆகிய இடகளி' உள ெபௗதக ெதா$ ெதா%"

இ$ வைரயி' பாளிெமாழிையேய தக 'ெத8வ ெமாழி'யாக ேபா)றி

வ+கிறாக. ெபௗத மத, தமி! நா%&' பரவி நிைலெப)றி+#த காலதி',

அ#த மததி ெத8வ பாைஷயான பாளி ெமாழிF தமி! நா%&' இட ெப)ற-.
பாளிெமாழி தமி! நா%&' இட ெப)றி+#த- எறா', தமி! நா%" ெபௗதக

அ#த ெமாழிைய ேபசிவ#தாக எ$ க+த.Kடா-. பாளிெமாழி ஒ+ ேபா-

தமி!நா%" ெபௗத ெபா- ம.களா' ேபசபடவி'ைல. ஆனா', ெபௗத.
:+மாரான ேதரக பாளிெமாழியி' இய)றப%ட தம- மத/'கைள
ப&-வ#தாக. பிராமணக, தம- மதவிஷயகைள அறிய தம-

'ெத8வெமாழி'யான ச>கி+த ெமாழியி' எ தப%ட /'கைள ப&ப-, உலக
நடவ&.ைகயி' தமி!, ெதE: தலான தா8ெமாழிகைள. ைகயா@வ- ேபால,

ெபௗத பிU.க@ தம- மத/'கைள ம%" பாளிெமாழியி' க)$, உலக
வழ.கி', தமி! நா%&ைன ெபா$தம%&', தமி! ெமாழிைய.

ைகயா<"வ#தாக. இ#த பிU.க ெபா- ம.க@.: பாளிெமாழி

/55+#- மத உ<ைமகைள ேபாதித ேபா-, சில பாளிெமாழி( ெசா)க
தமிழி' கல#- வி%டன.
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இ9வாேற, அத மாகதி எ ேவ$ பாகத ெமாழி( ெசா)க@, ச>கி+த

ெமாழி( ெசா)க@ ஆ+கத மததவராகிய ைஜனகளாேல தமிழி' கல#-வி%டன.
ஆ+கத+ ெபௗத+ தமிைழ ந: க)றவ. அதேனா" பாகத, ச>கி+த

ெமாழிகைளF பயிறவ. இதைன

ஆகமெதா" ம#திரக அைம#த சகத பகதமா
பாகதேதா &ைர-ைரத சனக . . . . . . . . . . . . '

எ$ சமணைரப)றி தி+ஞான சப#த தி+வாலவா8 பதிகதி'
Kறியி+பதனாE அறியலா.

மாகதி எ பாளிெமாழி( ெசா)க சில தமிழி' கல#-ளன எபைத

த.கயாக பரணி உைரயாசிாிய Kறியதி5+#- உணரலா. 410-ஆ தாழிைச
உைரயி', 'ஐைய - ஆாிைய. இத ெபா+ உய#ேதாெளப-. ஆாிையயாவ-

சகி+த; அஃ- ஐையெய$ பிராகி+தமா8 திாி#தவா$; மாகதெமனEமா'

எ$ எ தியி+பைத. கா<க. அறிF, 485-ஆ தாழிைசFைரயி' 'தள=எ ;
இ- பXசமா _டபதிர தள; இ- மாகத' என எ தியி+பைதF கா<க.
தமி!நா%&ேல, காXசீ1ர, காவிாிப%&ன (1கா), நாைகப%&ன,
உைற[, தமகல, ம-ைர, பா<& நா%" தXைச, மானாY, -&த1ர,
பாடV1ர, சாதமைக, ேபாதிமைக, சகமைக, அாி%டாப%&, ெபௗத1ர

தலான ஊகளி' பாளிெமாழிைய நகறி#தி+#த ெபௗத ஆசிாிய

ப<ைட.காலதி+#தன எப- ெபௗத /'களாE பிற /'களாE ெதாிய
வ+கிற-. பாளிெமாழிைய ந: க)$ ேத#-, அ#த ெமாழியி' /'கைள

இய)றிய தமி!நா%" ெபௗத ஆசிாியகளி வரலா)றிைன 'தமி! நா%"
ெபௗத ெபாியா' எ தைலெபயைரFைடய அதிகாரதி' கா<க. இ-

நி)க.

தமிழி' கல#- வழ: பாளிெமாழி( ெசா)க அைனதிைனF எ"-.கா%ட
இயலவி'ைல. அ9வா$ ெச8வ- தமி!, பாளி எ இ+ெமாழிகைளF ந:
க)$ ேத#த அறிஞகளா'ம%"ேம இயE. ஆயி, பாளிெமாழி( ெசா)க
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தமிழி' அதிக இ+பதாக ெதாியவி'ைல. யா அறி#தம%&', தமிழி' வழ:

பாளி(ெசா)க சிலவ)ைற. கீேழ த+கிேறா :
ஆராம

#ேதா%ட எப- ெபா+. ெபௗதாி பளி, விகாைர, =பி த5யைவ

இ+.: இடைத( ேச#த Xேசாைலக@.: இெபய வழகப%டதாக
ெதாிகிற-. இ(ெசா' மணிேமகைலயி' வ#-ள-.

சமண
இெபய ைஜன, ெபௗத -றவிக@.: ெபா-ெபய. ஆயி, இேபாதமி!நா%&' ைஜன மததினைரம%" :றி.க தவறாக வழகப"கிற-.
வடெமாழியி' இ- '>ரமண' எ$ வழகப"கிற-. இ(ெசா' ேதவார,

மணிேமகைல த5ய /'களி' காணப"கிற-.
ைசதிய; ேசதிய; =ப; =பி

இ(ெசா)க ெபௗத வண:த):ாிய க%&டக, ஆலயக, த5யவ)ைற.
:றி.கிறன. '=ப', '=பி' எபனவ)ைற '>=ப', '>=பி' எ வடெமாழி(

ெசா)களி தமி! திாிபாகJ ெகாளலா. ஆயி, பாளிெமாழியி5+#தமிழி' வ#ததாக. ெகாவ-தா ெபா+த ைடய-. இ(ெசா)கைள

மணிேமகைல, நீலேகசி த5ய /'களி' காணலா.
ேதர, ேதாி

இைவ ெபௗத -றவிகளி' Cதவக@.: வழ: ஆ<பா) ெப<பா)

ெபயக. இ(ெசா)க மணிேமகைல, நீலேகசி, ேதவார த5ய /'களி'

வ#-ளன.

பிU, பிUணி
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(பி.:, பி.:ணி) ைறேய ெபௗத ஆ<, ெப< -றவிகைள. :றி.கிறன.
மணிேமகைல, நீலேகசி த5ய /'களி' இ(ெசா)க காணப"கிறன.

விகாைர, விகார
ெபௗத. ேகாயிE.:, பிU.க வா  இட-.: ெபய.
ேவதி, ேவதிைக
தி<ைண எப- ெபா+. அரG தலான மரகளிகீ! ம.க த:வத)காக.

க%டப" ேமைட.: ெபய.
-----------

ெதாட'2ைர 1 : 2த' ேதாதிர+ பா.க.
பா.க.

7ரேசாழிய உைர, நீலேகசி உைர த5யவ)றி' 1தைரப)றிய பாட'க பல
காணப"கிறன: அவ)$ சிலவ)ைற ெதா:-. கீேழ த+கிேறா.

அவ)றி ெசா'லழ: ெபா+ளழ:கைள( Gைவ- இ1$க :1. ேபாதி, ஆதி, பாத, ஓ- !
2. ேபாதிநிழ) 1னித ெபாலகழ'

ஆதி உலகி) கா< !

3. மாதவா ேபாதி வரதா வ+ளமலா

பாதேம ேயா- Gரைரநீ - தீதகல

மாயா ெநறியளிபா8 வார பகலா(சீ
தாயா யலகில+ டா !
4. உைடய தானவ

உைடய ெவறவ
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உைடய தாநம

சரண ஆ:ேம !
5. ெபா+#- ேபாதியி'

இ+#த மாதவ
தி+#- ேசவ&

ம+#- ஆ:ேம !
6. ேபாதி நீழ)
ேசாதி பாத

காத லா'நி

ேறாத' நேற !
7. அணித: ேபாதி வாம
பணித: பாத அ'லா',
-ணிெபா றிலாத ேதவ

மணித: பாத ேமவா !
8. வி<ணவ நாயக ேவ<ட.

க<ணினி தளித காத)

1<ணிய இ+#த ேபாதி

ந<ணிட ேநா8ந5 யாேவ !
9. ேபாதி ேமவிைன ! 1ைம அக)றிைன !
ேசாதி வானவ ெதாழஎ # த+ளிைன !
ஆதி நாத ! நி அ&யிைண பரJ- !

10. ம+ அ$த ெப+ேபாதி மாதவைர.

க<&லனா' !--எெச8ேகா யா !

அ+இ+#த தி+ெமாழியா' அறவழ.க
ேக%&லனா' !--எெச8ேகா யா !
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ெபா+ அறிF அ+#தவ- 1ரவலைர.
க<&லனா' !--எெச8ேகா யா !

11. ேதாடா இல: மலேகாதி வ<"

வாிபாட நீ" -ணேச

வாடாத ேபாதி ெநறிநீழ' ேமய
வரத பய#த அற/'

ேகாடாத சீல விதேமவி வா8ைம
:ணனாக நா@ ய'வா

7டாத இப ெநறிேசவ ! -ப
விைனேசத' நா@ இலேர !

12. ெதா அ&ய இதயமல ஒ+ெபா - பிாிவாிய
-ைணவ எனலா

எ இரவி கிரணநிக இல:-கி' 1ைனெச8த+
இைறவ இடமா

: Jமைற யவ+னி வர+மாி பிரம+ர
கவ எவ+

ெதா தைகய இைமயவ+ அறம+J
-திெச8ெத

-&த 1ரேம !

13. மணியில: ெசறிதளிெரா டலஒளிய

நிழ' அரசி ம+வி அறேவா

பிணிவிரJ -யரெமா" பிறவிெகட
உைரஅ+@ ெபாிய அ+ேளா
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-ணியில: Gட+ைடய அரசெரா"
பிரமெதா

தைலைம யவமா

அணியில: கமலமல அைனயஎழி'
அறிவனிைண அ&க ெதா வா !

14. எ<&ைசF ஆகி இ+ அகல /றி

எ தளிக ேசாதி  -லக நாறி

வ<&ைசக பா& ம-மலக ேவ8#-

ம ம+J ேபாதி உைழ நிழ'ெகா வாம
ெவ<&ைரயி மீ- விாிகதிக நாண

ெவறிதழ'ெகா ேமனி அறிவெனழி' ேமJ
1<டாிக பாத நமசரண ஆ:

என னிவ தீைம 1ணபிறவி காணா !
15. Kஆ வைளஉகி வா எயி)$( ெசக%

ெகாைல உ ைவ கா8பசியா' K#த ெவ#ேநா8நீக
ஓஆ யிரகதிேபா' வாவிாி#த ேமனி

உளவி+பி( ெசறா கிைய#தைனநீ எறா',
காஆ திைரைளத ெசபவள ேமJ
க&கி! த<சிைனய காம+ ேபாதி

ஏஆ னிவரக வானவத ேகாேவ !

எ#தா8 ! அேகா ! நிைன ஏதாதா யாேர !
16. மி.கதன கைளமாாி C$ ெப8F

ெவகளி)ைற மி:சி#தா மணிைய ேமனி
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ஒ.கஅாி# ெதா+K)ைற இர<" க<ைண
ஒளிதிக  தி+&ைய உடபி' ஊைன
எ.கிவி  :+திதைன அரG தைன

இயிேபா' ேதவிையஈ ெற"த ெச'வ
ம.கைளவ# திர#தவ.: மகி!#ேத ஈF
வானவதா உைற#தபதி மானா Yேர !

17. வாஆ" பாியாF அாிண மாF

வண.ேகழ) களிறாF எ<கா) 1மா
தானாF பைணஎ+ைம ஒ+த லாF

தட.ைக இள களிறாF * சடக மாF
மீனாF யலாF அன மாF

மயிலாF பிறவாF ெவ'EX சிக
மானாF ெகாைலகளJ கெபா8 காம

வைர#தவதா உைற#தபதி மானா Yேர !
18. ஆதிய கடJைள ! அ+மைற அ+கைன !
ேபாதிய கிழவைன ! மிைச ஒ-கிைன !

ேபாதிய கிழவைன ! மிைச ஒ-கிய

ேசதியX ெச'வ ! நி தி+வ& ெதா தன !
19. ைபக<வா எயி)றின பக%ெட+தி வஉகி

ப_உதிர% :_உ.ெகாடா% பாEைட( ெசனாJைட(
சிகஏ$ நா:தாக மீ-ய#த ேசெயாளி(

சிதிர :யி)றிநா$ ெசெபானாச னதிேம'
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ெகா:நா$ ேபா-சி#தி வாேளா இைறXசிட.
ேகாதிலா அறபக# தம#தேகா :ளிநிழ)

ெபா:தா- ெகா1ளி- வ<"பா" ேதமல

ேபாதிஎ பிரா அ&.க< ேபா)றி7ட தா:ேம !
20. 7"ெகா<ட ந'அற பக#-ம பைத.ெகலா

விள:திக நீைமயா' விாி#தில: அபிேனா
ேமா"ெகா<ட ெவ<Nைர. க+கட) ெச XGட

ைளெத #த ெதனலா8 கி!#தில: ேபாதியி
ஆ"கிற Cவைக பலகட#- :)றமான

ஐ#ெதாடெகா Cற$த நாதனா மல-ண
\"ெகா<ட வாதளி பிற:ேபாதி யாைனஎ
பிராைனநா@ ஏ-வா பிறபிற பிலாகேள !
வ<ணக ஒதாழிைச. க5பா.
(தரJ.)

21. தி+ேமJ ப-மXேச திைசகேன தலாக

உ+ேமவி அவதாித உயிஅைன- உய.ெகாவா
இ9Jல: கீ ல: மிைசFல: இ+நீக

எ9Jல: ெதா ேதத எ #தெச X Gடஎன
வில:கதி ஓ இர<" விலகிவல ெகா<"லவ

அய:சிைன ேபாதிநிழ' அறஅம#த ெபாிேயா8 நீ !
(தாழிைச.)

1. ேம+கிாி இர<டா: எனபைணத இ+1யக

மாரவனிைத யேவ%" ம1ர ம$தைனேய !
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2. 'ேவ<&ன.: ேவ<&னேவ அளிபெபன'ன ேமைலநா

<டஅ+ ளாள ! நி 1க!1திதா8. கா%டாேதா !

3. உல:மிக மன#தளJ) $யெநறிேயா ெநறி அ க

1லJநைச ெப+Xசின- 15.:ட1 ெகா"தைனேய !
4. தல- எ9Jயி.: ெபா-வாய தி+ேமனி

மாதவநீ எபத)ேகா ம$தைலயா. கா%டாேதா !
5. கழ'அைட#த உலகைன- ஆயிரவா8. க"பா#த

அழ'அைட#த பணதிைடஇ% ட$-ைல ஏறிைனேய !
6. ம+பாரா வதஒேற வா!வி.க. க+தியநி

அ+பாரா வதஉயிக அைனதி): ஒறாேமா !
(அராக.)

1. அ+விைன சிலெகட ஒ+ெப+ நரகிைட

எாிGட மைரமல எனவி" அ&யிைன !
2. அக5ட  வ- அழ'ெகட அமி!-மி!

கி'1ாி இமி!இைச நிகத+ ெமாழியிைன !

(ஈர& அேபாதரக.)

1. அெபேகா ! ஒ1ரெவ ேகா ! ஒ+வ அயி'ெகா<"
#திவிழி ெதறியபா' ெபாழி#த . க+ைணைய

2. நாெணேகா ! நாகெமேகா ! நறி'லா ]#
தீயிைன பா8ப"த சி$-யி'ெகா< ட+ளிைன !
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(ஓர& அேபாதரக.)

1. ைக#நாக தா.காழி ைக.ெகா< டளிதைனேய !

2. ைப#நாக :லஉ8ய வா8அமி!த பக#தைனேய !

3. இர#ேத)ற பைடஅர.க. கிழி:+தி ெபாழி#தைனேய !

4. பர#ேத)ற ம)றவ.: பட+ெநறி ெமாழி#தைனேய
(தனி(ெசா'.)
எனவா:
(Gாிதக.)

அ+7) றி+#த தி+நிழ) ேபாதி

 -ண னிவ!நி) பரJ- ெதா தக

ஒ+மன எ8தி இ+விைன பிணிவி%"

பைக கட#- நா'வைக ெபா+@ண#
ேதா:நீ உலகிைட யாவ+

நீகா இபெமா" நீ"வா! ெகனேவ !
அேபாதரக ஒதாழிைச. க5பா.
(தரJ.)

22. ம<வா  ப'Eயி+ வானவ+ இைமயவ+

க<வா  மாநாக கிைளஅைன- களிKர
அ#தர-# -பிஇயக அமரக நடஆட

இ#திர மைழெபாழிய இைமயவசா மைரயிர%ட
தெந" :ைடநிழ)கீ! Cாியர சாிஅைணேம'

ெம8தவக ேபா)றிைசப 7)றி+#த ஒ+ெபாிேயா8 !
(தாழிைச.)

1. எ$1கைட அயதலா எ<ணிற#த எ$ைர.க

பிற#திற#த ேயானிெதா$ பிாியா- H!ேபாகி

எ9Jடபி' எ9Jயி.: யாெதாறா' இடெர8தி

அ9Jடபி உயி.:யிரா8 அ+ெபாழிF தி+Jள !
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2. அறK$ உலகைன- :ளிவள.: மைழழ.கி

திறKற வைரகதி+ ெச கமல நனிநாண

ஒ+ைம.க< ஈஒபா உைரவிாிப உணெபா+ளா'

அ+ைம.க< மைலவிறி அைட#த-நி தி+வாைத !
3. இ+%பார விைனநீ.கி எ9Jயி.: காவெலன

அ+%பார தனிGம#த அ$த' இறளJ

ம-ஒ$ மலர&.கீ! வ#தைட#ேதா யாவ.:

ெபா-அறி நின.:ாிேதா 1<ணிய ! நி தி+ேமனி !
(ேபெர<.)

1. ஆ+யிக அைனதிைனF காபத)ேக அ+ <டா8 !

ஓ+யி.ேக உடபளிதா' ஒ1ரவி ெகனா: !

2. தாமந$ :ழ'மைழ.க< தளிாியலா தன.

காமைனேய ன#ெதாைலதா' க<ேணா%ட யாதாெகா' !
(சி)ெற<.)

1. ேபாஅர.க ஓ ஐவ. கறவமி!த ெபாழி#தைனேய !

2. ஆஅமி!த மணிநாக :ல உ8ய அ+ளிைனேய !

3. வாசிைற1 அைரய.: வா8ைமெநறி பக#தைனேய !

4.. பாமிைச ஈைர#- பாவிறி பயி)றிைனேய !
(இைடெய<.)

அ+ளாழி நய#ேதா8 நீஇ !
அறவாழி பய#ேதா8 நீஇ !
ம+ளாழி -ற#ேதா8 நீஇ !

மைறயாழி 1ர#ேதா8 நீஇ !
மாதவாி' மாதவ நீஇ !

வானவ+ வானவ நீஇ !

ேபாதனாி) ேபாதன நீஇ !
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1<ணிய+% 1<ணிய நீஇ !
(அளெவ<.)

ஆதி நீஇ ! அமல நீஇ !

அய நீஇ ! அாிF நீஇ !
ேசாதி நீஇ ! நாத நீஇ !

-ைறவ நீஇ ! இைறவ நீஇ !

அ+@ நீஇ ! ெபா+@ நீஇ !

அறிவ நீஇ ! அநக நீஇ !

ெத+@ நீஇ ! தி+J நீஇ !

ெசறிJ நீஇ ! ெசம' நீஇ !

(தனி(ெசா'.)
எனவா:
(Gாிதக.)

பவள( ெச XGட மரகத பாசைட

பGெபா மா(சிைன விGபக 1ைத.:
ேபாதிய# தி+நிழ) 1னித ! நி) பரJ-
ேமத: ந#தி 1ாிமன G#தர(
ேசாழ வ<ைமF வன1#

தி<ைமF உலகி' சிற#-வா! ெகனேவ !
வ<ணக ஒதாழிைச. க5பா.
(தரJ.)

23. மகேன தலாக 1ர#தர எ<திைசF

=மலரா' அ&மலைர ெதா திர#- வினவியநா

காம க"Xசின கழிபாிய மய.கமா8¢

தீைமசா' க%"ைர.: திற)க+வி யா8.கிட#த

நாமXசா நமக@.: நயப"மா றினி-ைர-(

ேசமXசா நெனறி.:( ெச'Eமா ற+ளிைனேய !
(தாழிைச.)

1. தானேம தலாக தசபார நிைறத+ளி
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ஊனெமா றி'லாைம ஒழிவிறி இய)றிைனேய !
2. எ<பெதா ப-சிதி இய'பினா' உள எ$

ப<ெபாத N<ெபா+ைள பாஅறிய பக#தைனேய !
3. -பியற :ணேதா" ெதாழி'களா' ேவ$பட

பதேம' இர<"கைல ைறைமயா' ெமாழி#தைனேய !
(அராக.)

1. ஆதியி இைடயிேனா &$திF அறி:வ

தமர+ னிவ+ அாி-நி நிைலைமைய !
2. மீதிய' க+டைன விடஅர ெவா"பைக

விதிைற ெகடஅற ெவளிFற அ+ளிைன !
3. தீதிய' 15ய- பசிெக" வைகநின

தி+உ+ அ+ளிய திறம5 ெப+ைமைய !
4. ேபாதியி நலம5 தி+நிழ ல-நனி

ெபா5Jற அ&யவ இடெகட அ+ளிைன !
(ேபெர<.)

1. திைசக ம+விய கமலந' நிறெமன
வைசஅ$ னிெவா" ம5F நிஅ& !

2. உயJ$ ெப+ைமெயா டயர$ மயெவா"

1ைரஅ$ நலெனா" ெபா5F நி1க! !
(சி)ெற<.)

1. க)1ைட மாரைன. கா8சின# தவிதைன !

2. ெபா)1ைட நாகத# -யர ேபா.கிைன !

3. மீ+ ஆகி ெம8ைமயி) ப&#தைன !

4. மா+ ஆகி வா:ண இய)றிைன !
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(இைடெய<.)

எ<ணிற#த :ணேதா8 நீஇ !

யாவ.: அாிேயா8 நீஇ !

உ<ணிைற#த அ+ேளா8 நீஇ !
உயபார நிைறேதா8 நீஇ !

ெம8ெபா+ைள அறி#ேதா8 நீஇ !
ெம8யறஇ களிேதா8 நீஇ !
ெசபாிய தவேதா8 நீஇ !
ேசவா.:( சாJ நீஇ !
(அளெவ<.)

நைம நீஇ ! திைம நீஇ !

நனJ நீஇ ! கனJ நீஇ !

வைம நீஇ ! ெமைம நீஇ !

மதிF நீஇ ! விதிF நீஇ !

இைம நீஇ ! ம$ைம நீஇ !

இரJ நீஇ ! பகE நீஇ !

ெசைம நீஇ ! க+ைம நீஇ !
ேசJ நீஇ ! சாJ நீஇ !

(தனி(ெசா'.)
எனவா:
(Gாிதக..)

அலகிலா நிற அ&இைண பரJ-,

ெவ'பைட ெதா<ைடமா விற) ேசனாபதி
சிகள தைரய ெவ<:ைட யதெனா"

ெபா:1க! வி'லவற 1ற.ெகாைட க<"

ெபா5த+ ேச#த ெபாப)றி காவல

ம5த+ பாமிைச, மேவா எனேவ.

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

* சடக= ஊ.:+வி.
------------
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ெதாட'2ைர 2 : ஆசீவக
ஆசீவக மத.
மத.
ெபௗத, ைஜன, ைவதீக மதகைள ேபாலேவ, இ#த ஆசீவக மத வட

இ#தியாவி' ேதாறிய-. இ#த மதைத உ<டா.கினவ ம>காி1திர எபவ.

பாளிெமாழியி' இெபய ம.க51த எ$ வழகப"கிற-. மா%"

ெதா வ எ$ ெபா+ப" 'ேகாசால' எ அைடெமாழி ெகா"-. ேகாசால
ம.க51த எ$ இவ வழகப"வ. ஏெனறா', இவ மா%"

ெதா வதி' பிற#தா எ$ ெசா'லப"கிற-. தமி! /'க இவைர ம)க5

எ$ K$.

'ம.க5' எப- வடநா%&' ப<ைட. காலதி5+#த இர#-<" வா 
ஒ+வைக. K%டதா+.: ெபயெர$, அ#த. K%டைத( ேச#தவ,

ஆைகயா' இவ+.: 'ம.க51திர' எ ெபய வ#தெத$ சில K$வ.

'ம.க5' எப- இவ+ைடய த#ைதயி ெபய, ஆைகயா' இவ+.: 'ம.க51திர'
எ ெபய வழகியெத$ ேவ$சில உைரப.

ம.க5, அ'ல- ம)க5 எபவ, ஆ+கத மதைத F<டா.கிய மகா 7ர+,

ெபௗத மதைதF<டா.கிய ெகௗதம 1த+ உயி வா!#தி+#த அேத காலதி'
இ+#தவ. மகா7ர ஆ+கத மத.ெகாைகைய உலகதா+.: ேபாதி-வ#த

காலதி', அவர- 1கைழF ெச'வா.ைகF ேகவிF)ற ம)க5 அவாிட
ெச$ அவைர( சா#தி+.க வி+பினா. ஆனா', ம)க5யி மா$ப%ட

ஒ .ககைளF :ணகைளF அறி#த மகா7ர, அவ தைம( சா#தி+.க
உடபடவி'ைல. ஆயி, ம)க5 எ9வாேறா மகா7ரர- உடபா" ெப)$,
அவ+ட சில ஆ<" தகியி+#தா. பின, அவ+ட மா$ப%" தனிேய

பிாி#-ேபா8, ஒ+ 1திய மதைத உ<டா.கினா. அ-தா 'ஆசீவகமத', அ'ல'ஆஜீவகமத' எப-. ஆ+கதமத. ெகாைகக சிலவ)ைறF, தா உ<ைம

எ$ க<ட ெகாைககைளF திர%& ம)க5 இ#த மதைத
உ<டா.கினாெர$ ெசா'லப"கிற-.

ச)ேறறதாழ கி. . 500-இ' ம)க5 காலமானா எ$ க+தப"கிற-. இவ
காலXெசற பதினா$ ஆ<"க@.: பின, மகா7ர 7" ெப)றா எப.
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மகா7ர 7" ெப)ற சில ஆ<".: பின, ெகௗதம 1த நிவாண

அைட#தா.

ஆசீவக, ெபௗத, ைஜன, ைவதீக ஆகிய இ#த மததவக@.: எேபா-

சமயபைக இ+#- ெகா<&+#த-.

ஆசீவக மத. ெகாைககைள. K$ /E.: 'நவ கதி' எப- ெபய. இ#த /5'
நில அ], நீ அ], தீ அ], வளி அ], உயி அ] எ
ஐெபா+ைளப)றி. KறிFளெதப. க+ைம, நீல, ெசைம, ெபாைம,
ெவ<ைம, =ய ெவ<ைம எ ஆ$வைக பிற1 உ<ெடப- =ய
ெவ<ைம பிற1தா மிக உய நிைலபிறெபப-, இபிறபிைன

அைட#தவதா 7%"லக ேசவ எப- இ#த மத.ெகாைக. எ<ப-

நா: ல%ச மகா க'பகால வைரயி' உயிக மீ<" மீ<" பிற#திற#-

உழEெம$, அ#த. கால கட#த- அைவ 7"ேபறைடFெம$ இ#த நியதி
மாறி உயிக 7"ேபறைடயாெவ$ ெகா<ட- இ#த மத எப. இ#த

நியதி.: /E+<ைட உதாரணமாக. Kறப". ஒ+ /E+<ைடைய

பிாிதா', /' எ9வளJ இ+.கிறேதா அ9வளJ வைரயி'தா அ- நீ@ேம தவிர,
அத):. :ைறவாகேவா அதிகமாகேவா நீளாத- ேபால, உயிக யாJ

ேம)ெசான நியதி.:. க%"ப%ேட நட.:. ந'லறிJ ெப)$ ந'ல

ெசய'கைள( ெச8பவ விைரவி' 7"ெபறா; அவ.: நியமி.கப%ட கால

வைரயி' அவ பிற#- இற#- உழேற ஆகேவ<". ேமா%சமைடF

நிைலயி5+.: ஒ+வ கால நியதிைய. கட#-, தீய க+மக ெச8- மீ<"
பிற#திற#- உழல வி+பினாE, அவ அ9வா$ ெச8ய இயலா- எப-,

அவ.: ஏ)ப%ட நியதிப& அவ 7"ேபறைட#தாகேவ<" எப-
இமத. ெகாைககளி' சிலவா.

நவகதிைரயறி, 'ஆதிதிய' எ /E இ#த மததா+.:<ெட$

ெதாிகிற-. இ-, 'ஆசீவக சக சமயதவ+.: ஆதிதியெமபெதா+ /E<".
ம)ற- ஆதிதைனப)றியி+.:; அ- ேசாதி சாதிரெமனJணக. அறிேயF,
ஆதிதைன ேபால மீ<" அவ வான ம<டல வரJைடயாெரன ப"வ' எ$
K$ த.கயாக பரணி (183-ஆ தாழிைச) உைர ப:தியினா' அறியப".
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ம)க5.: 'ரண' எ ெபய+ உ<". களகம)ற ஞானைடயவராக5,

அவ+.: இெபய உ<டாயி)ெறப. இ#த ரண+ைடய இய'1 கீ!.

க<டவா$ 'நீல ேகசி' எ /5' Kறப%&+.கிற-.
' உைரயா னிைறவ ணE மிலனா8
திைரயா னைரயா ெறாிவி' E+வ

வைரயா வைக வானி"வி' லைனய
1ைரயா வறிவி) 1க! ரணேன '

(ஆஜீவக வாத( ச+.க 15-ஆ ெச8F.)
'வா.கிய பிரவி+திF, 1திF, நைர திைர தலாயினJ ைடயன'லானாகி
ஆகாச தல- இ#திர தGேபால ேதா$ ேதா)றைதFைடயனாகி.

:)றபடாத வறிைவFைடயவ ரணென எைடய ஆத எறவா$'
(ேம)ப& உைர.)

ஆசீவக மத -றவிக -ம.க% சா&யி' அம#- தவ ெச8தன எபத.கயாக பரணிFைரயினா' அறியப"கிற-. இதைன,
' தாழியி) பிணக@# தைலபடா ெவ$#தவ
பாழியி) பிண:@# -ளெபழ ப"திேய '

எ 376-ஆ தாழிைச.: உைரயாசிாிய, 'தாழி - -ம.க% சா& * * * தாழியி)
பிணெமற-, ஆ+கதாிேல ஆசீவக ெப+மிடா.களி) 1.: தவ ெச8வராத5,
அவைர( G%& நிற-' எ$ எ தியி+பதினி$ -ணியலா.
ேமேல கா%&ய உைர ப:தியி', ஆ+கதாிேல ஆசீவக எ$ காணப"கிற-.
அதாவ-, ஆசீவகமத ஆ+கத மதமாகிய ைஜன மததி ஒ+ பிாிJ எ$

Kறப%&+.கிற-. ஆனா', 'மணிேமகைல', 'நீலேகசி' எ /'களி',

ஆ+கதமத (ைஜன) ேவ$, ஆசீவகமத ேவ$ எ$ ெதௗ¤வாக.
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Kறப%&+.கிற-. ஆனா', பி)காலதி' இ#த மத ைஜன மததி ஒ+ பிாிJ

என தவறாக. க+தப%ட-. இ#த தவ$தைலதா ேமேல கா%&யப&

த.கயாக பரணிFைரயாசிாிய எ தியி+.கிறா. நிக<"க@ ஆசீவக மத

ஆ+கத மததி பிாிJ எேற K$கிறன.
' சாவக அ+க சமண ஆ: ;

ஆசீ வக+ அதவ ேதாேர ' - ேச#த திவாகர.
' சாவக அ+க சமண அமண ;

ஆசீவக தாபத அதவ ேதாேர ' - பிகல நிக<".

'சிவஞான சிதியா' எ ைசவ சமய /5ேல, இ#த மத ைஜன மததி

பிாிJகளி' ஒறான திகபர ைஜன மத எ$ தவறாக. Kறியி+.கிற-. இ#த

தவ)றிைன ஞானபிரகாச எ உைரயாசிாிய எ"-. கா%&யி+.கிறா.
'திகபரெமாபி அேநகா#த வாதிகளாகிய நி.க#த ஆசீவகெனக' எ$

எ தியி+.கிறா. அதாவ-, ஆசீவக ைஜனாி' திகபரைர (நி.க#தைர)ேபாற
ெகாைகFைடயவெரனி, அவாி ேவறானவ எ$ விள.கிFளா.

'மணிேமகைல', 'நீல ேகசி' எ இர<" /'கைள தவிர, பி)கால-

/'களாகிய 'சிவஞான சிதியா', 'த.கயாக பரணி', 'திவாகர', 'பிகல நிக<"'

தலானைவ ஆசீவகமதைத (திகபர) ைஜன மத எேற K$கிறன. இ9வா$
க+தப%டத):. காரண ஆசீவக மததவ+ திகபர ைஜன மததவ+

ேம)ெகா<"வ#த ெபா-வான சில ெகாைககளா:. உைடயிறி இ+தE,
:ளியாம' அ .:டேபா" இ+தE, இைவ ேபாற சில ெவளிபாைவ.:
ெபா-வாக ேதாறிய ெகாைககைள. க<", இ9வி+ சமயதவ+ ஒேர

சமயதவெர$ தவறாக. க+தப%&+.கலா. ெவளிெயா .கதி' ஒறாக

ேதாறினாE, இ9வி+வ+ைடய த-வ. ெகாைகக ெவ9ேவறானைவ.

இ9வா$ ஆசீவக மததின திகபர ைஜன மததினராக பி)காலதி' தவறாக.
க+தப%ட- தமி!நா%&' ம%"ம'ல; வடநா%&E அவ இ9வாேற

க+தப%"வ#தன.
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இ#த மதைதப)றிய உ<ைம வரலா$க@ ெகாைகக@ இேபா-  -
கிைட.கவி'ைல. இேபா- கிைடபன எ'லா இ#த மததி பைகவகளா'

எ தப%டைவ. ஆகேவ, ந"நி$ Kறாம' சா1 ப)றி. KறிFளன எ$
க+தப"கிற-. 'மணிேமகைல' எ ெபௗத /5E (சமய. கண.க

த#திற ேக%ட காைத), 'நீலேகசி' எ ைஜன /5E (ஆசீவக வாத( ச+.க),

'சிவஞானசிதியா' எ ைசவ /5E (பரப.க ஆசீவகமத) இ#த

மத.ெகாைளகைள எ"-.Kறி ம$.கப%"ளன. இ#த மதைதப)றி அறிய

வி+1ேவா.: ேம)ெசான தமி! /'க@, Encylopaedia of Religion and Ethics
by James Hastings எ ஆகில /E உதவி1ாிF.

இ#த மத தமி!நா%&E ஒ+ காலதி' பரவியி+#த-, தமி!நா%&ேல சமத<ட

எ ஊாிேல இ#த மத தைலவக இ+#ததாக 'நீலேகசி' எ /'

K$கிற-. கி. பி. இர<டா /)றா<&' வா!#தி+#த ேகாவலைடய

மாம, க<ணகியி த#ைதFமாகிய மாநா8க எ ெச'வதி' ேமப%ட
வணிக, ேகாவல க<ணகிF உயிநீத ெச8தி ேக%", உலகைத ெவ$-
தன- ெப+X ெச'வெம'லாவ)ைறF தான ெச8-வி%", ஆசீவக மததி)

ேச#- -றJ<டதாக( சிலபதிகார K$கிற-.
' க<ணகி தாைத கடJள ேகால

த<ணல ெப+#தவ தாசீவக 

1<ணிய தான 1ாி#தற ெகாளJ ' - (நீபைடகாைத.)

எனவ+ அ&களா' இதைன அறியலா.

இராச இராச ேசாழ காலதி' ெபாறி.கப%ட சிலா சாசனகளி' 'ஆGவ கடைம'
எ ஆய (வாி) :றி.கப%&+பைத. ெகா<", ஆசீவகமததா+.:
அ.காலதி' ஆய விதி.கப%&+#ததாக. K$வ சில. இைத ம$-,

சாசனகளி' Kறப%"ள 'ஆGவ கடைம' எப- ெச1 அ'ல- பிதைள
பாதிரகைள( ெச8F கனா+.: விதி.கப%ட வாிைய. :றி.:ேம தவிர,
ஆசீவக மததா+.: விதி.கப%ட ஒ+வாிைய. :றியா- எ$, அ9வா$

K$வ- தவ$ எ$ ேபராசிாிய தி+. ச.கரவதி நயினா அவக தா

பதிபி-ள 'நீலேகசி'யி ஆகில ைரயி' விள.கமாக

110

எ தியி+.கிறாக. ஆகேவ, ஆசீவக மததா+.: இைற
விதி.கப%&+#ததாக. க+-வ- தவறா:.
-------------

ெதாட'2ைர 3 : சாதனா' - ஐயனா'.
ஐயனா'.

சாத', அ'ல- 'சாதனா' எ ெபய 'சா>தா' எ வடெமாழி ெபயாி
திாி1. 'சா>தா' எப- 1த+.:ாியெபயக@ ஒ$ எப- 'அமரேகாச',

'நாம5காசாசன' த5ய வடெமாழி நிக<"களா' அறியப". எனேவ,

'சா>தா' எ ெசா'5 திாிபாகிய 'சாத' எ ெபய 1தைர. :றி.:

ெபயராக ப<ைட. காலதி' வழகப%"வ#த-. இ#த ெபயைர ெபௗத

மததின ெப+பாைமF தத சி$வ+.:( H%&ன. ப<ைட. காலதி',

அதாவ- கைட(சக காலதி', தமி! நா%&5+#த ெபௗதக 'சாத' எ
ெபயைர ெப+பாE ேம)ெகா<&+#தன எப- சக /'களினி$

ெதாியவ+கிற-. ெபௗத /லாகிய 'மணிேமகைல'ைய இய)றியவ ெபௗத

மததின எப-, அவர- ெபய 'சாதனா' எப- ஈ<". க+தத.க-.

ேகாவல எ 'சிலபதிகார'. கைத தைலவைடய த#ைத 'மாசா-வ'
எ ெபௗத எப-, ேகாவல ெகாைலF<டபி, மாசா-வ ெபௗத
பிU¨வாகி -றJ<டா எப- ஈ<" ேநா.க)பாலன. ம)$,

'ெப+#தைல( சாதனா', 'ேமாசி சாதனா', 'வடமவ<ண.க ெப+Xசாதனா',

'ஒ.Kமா சாதனா', 'க+Y. க#தபிைள சாதனா' தலான சககால-
1லவக@ ெபௗதகளாக இ+#தி+.க.K" எ$, அவக ெகா<&+#த

'சாத' எ ெபயைர.ெகா<" க+தலா:.

ெகாகண நாடாகிய -@வேதசதி' உள சில ேகாவி'க@.:( 'சா>தாJ :&'
எ$, 'சா>தா ேவ>வர' எ$, 'சா>தாJ கள' எ$ ெபயக

வழகப"கிறன எ$, இைவ யாJ ப<ைட. காலதி' ெபௗத.
ேகாயி'களாக இ+#தன எ$, ெபௗத மத அழிJ<ட பின இ#த.

ேகாயி'க இ#-மத. ேகாயி'களாக மா)றப%டன எ$ Kறப"கிறஇதைன உ$திப"-கிற-. இெபா - மைலயாள நா%&' சா>தா

ேகாயி'க உ<". இவ)றி):( 'சாத காJக' எ$ ெபய. (காJ = கா =
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ேதா%ட, அ'ல- Xேசாைல எப- ெபா+) ப<ைட. காலதி'
தமி!நா%&5+#த ெபௗத. ேகாயி'க Xேசாைலகளி ந"வி'

அைம.கப%&+#ததாக ப<ைட /'களினா' ெதாிகிற-. இவ)றி):

'ஆராம' (ேதா%ட) எ$ ெபய வழகிவ#தன. மைலயாள நா%&Eள
சாத காJக@ ப<ைட. காலதி' ெபௗத.ேகாயி'களாக இ+#-, இேபா-

இ#-மத. ேகாயி'களாக மா)றப%டைவ எப- ஆரா8(சிவ'ேலா க+-.

சாதனா+.: 'ஐயப' எ ெபய+ மைலயாள ேதசதி' வழகிவ+கிற-.

காவிாிப%&னதிE சாத ேகாயி' இ+#ததாக( சிலபதிகாரதினா'
ெதாிகிற-. 'சா>தா', அ'ல- 'சாத' எ வட ெசா'5): ேநரான

தமி!(ெசா' 'ஐய', அ'ல- 'ஐயனா' எப-. 'ஐய' எபத): உய#ேதா,
:+, ஆசா எபன ெபா+. ெபௗதமத அழி#த பின,
அமத.ெகாைககைளF ெத8வகைளF இ#- மத ஏ)$.ெகா<டேபா-,
ெவ9ேவ$ கைதக க)பி.கப%டன. ைவணவ 1தைர தி+மா5 ஓ

அவதாரமாகேவ ெவளிபைடயாக ஒ1.ெகா<டன. ைசவ சமயேதா, 1தராகிய
சாதனாைர தி+மாE.: சிவெப+மா.: பிற#த பிைளயாக. க)பி-,

சாதனாைர தம- ெத8வ.:ழாகளி' ஒ+வராக( ேச-.ெகா<டன. அப

Gவாமிக@ தம- ேதவாரதி' சாதனாைர( சிவெப+மானி பிைள எேற
Kறியி+.கிறா.

' பாத. க+@ைவதா பாபைர யாடைவதா

சாதைன மகனா ைவதா சா<& சாமேவத
Kெதா" பாடைவதா ேகாளராமதிய ந'ல

தீதX சைடேம' ைவதா தி+பய)Zரனாேர '
என வ+ ேதவாரதினாேல இதைன அறியலா.
பி)காலதி', 'சாதனா,' 'ஐயனா', 'அாிஹர1தி' எ இெத8வைத.
கிராம ெத8வமாக( ெச8-, ப<ைட ெப+ைமைய. :ைல-வி%டன.
'சாத,' அ'ல- 'சா>தா' எ$ 1த+.: ெபய ெகா".கப%டத காரண
எனெவறா', அவ எ'லா( சா>திரகைளF க)றவ எ க+- ப)றி
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எக. சிலபதிகார, கனாதிற ைரத காைதயி', 'பாச<ட( சாத):

பா"கிட#தா@.:' எனவ+ அ&யி', 'பாச<ட( சாத' எ ெசா'E.:

அ&யா.: ந'லா எ - உைர வ+மா$ : "பாச<ட ெதா<f)றா$ வைக(

சமய சாதிர த+.க. ேகாைவ. இவ)றி): தலாFள சாதிரகைள

பயிறவனாத5, மகாசாதிர'ெனப- அவ.: ெபயராயி)$." இவ K$
உைர.ேக)பேவ ெபௗதக@, 1த பல /'கைள. க)றவ எ$ K$வ.

இதைன வ)1$திேய, 'Hடாமணி நிக<",'

' அ<ணேல மாயாேதவிGத அகளக Cதி

ந<ணியகைலக% ெக'லாநாத .:)ற மி'ேலா '
எ$ K$கிற-. 'அ+கைல நாயக' எ$ திவாகர K$கிற-.
நாைகப%&னதி' க<ெட".கப%ட 1த உ+வ(சிைலெயாற \டதி',

'>வ>தி M ஆகம ப<&த உ8ய.ெகா<ட நாயக' எ$ எ தியி+ப- (பட

3) கா<க. 1த சகல சா>திரகைளF க)$ வ'லவ எப-, அ-ப)றிேய

அவ+.:( 'சா>தா', அ'ல- 'மகா சா>தா' எ ெபய+<ெடப-

அறியப". 'ல5தாவி>தார' எ ெபௗத /5E 1த பலகைலகைள.

க)றவ எ$ Kறப%"ளெத$ K$வ. இெமா+ க< Kடான சா$

யாெதனி', காXசீ1ரதிEள காமா%சியம ேகாயி5 உ%பிராகாரதி'

இ+#த 1த உ+வ( சிைல.:( 'சா>தா' எ ெபய உள-தா. (பட 6

கா<க.) இ(சா>தாைவப)றி. 'காமா%சிVலா பிரபாவ' எ காமாU¤

விலாசதி', 'காம.ேகா%ட பிரபாவதி'', 'ேதவியி (காமா%சி ேதவியி)

தயபானX ெச8- (ைலபா' அ+#தி) Gபிரமணியைர ேபாலான சா>தா

ஆலய' காமா%சியம ேகாயி5' இ+.கிறதாக. Kறப%"ள-. * 'சா>தா'
எபவ+ '1த' எபவ+ ஒ+வேர எபத): இ-ேவ ேபா-மான ஆதார.

இ சில ஆதாரக உ<". அைவ விாிவXசி விடப%டன.

'சா>தா' எ 1த+ைடய ேகாயி'கைள 'ஐயனா ேகாயி'க' எ$,

'சாதவாகன ேகாயி'க' எ$ ெசா'5, பி)கால- இ#-.க நாளைடவி'

அவ)ைற. கிராமேதவைதயி ேகாயி'களா.கி ெப+ைம :ற( ெச8-வி%ட-
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ேபாலேவ, ஏைனய சில 1த ெபயக@.: ேவ$ ெபா+@ கைதF க)பி-

அவ)ைறF மதிபிழ.க( ெச8-வி%டதாக ெதாிகிற-. சில இடகளி' 1தைர

னீ>வர ஆ.கிவி%டன. ெதனா%&', 'தைலெவ%& னீ>வர' ேகாயி'
என ஒ$ உ<ெட$, அ.ேகாயி5' உள உ+வ 1தாி

உ+வேபா$ளெத$ ெசா'லப"கிற-. இெபா - காணப"

'த+மராஜா ேகாயி'க' எபனJ ப<ெடா+காலதி' ெபௗத.

ேகாயி'களாயி+#தி+.கேவ<" எ$ ேதா$கிற-. 'த+ம,' அ'ல-

'த+மராச' எப- 1த+.:ாிய ெபயகளி' ஒ$, பிகல நிக<&' 'த+ம'

எ$, திவாகரதிE நாம5காசாசனதிE 'தமராஜ' எ$ 1த+.:

ேவ$ ெபய Kறப%"ள-. இ- தமி! நிக<"களினாE அறியப". இ#த

த+மராஜா ேகாயி'களான ெபௗத. ேகாயி'க, இ#-மத ெச'வா.: ெப)ற

காலதி', பXசபா<டவாி' ஒ+வரான த+மாராஜா ேகாயிலாக. க)பி.கப%"

பலராE நபப%டன. த+மராஜா ேகாயி'களி', ெபௗத ேபா)$ 'ேபாதி'
எ அரச மரக இைற.: காணப"வேத, த+மராஜா ேகாயி'க

ப<ைட. காலதி' ெபௗத. ேகாயி'க எபைத விள.:. சமீபகால வைரயி'

ெபௗதமத நிைலெப)றி+#த வகாளதிேல, இெபா - சில ெபௗத.
ேகாயி'க@<ெட$, அ.ேகாயி'களி' உள 1தவி.கிரகக@.:

'த+மராஜா', அ'ல- 'த+மதாK' எ$ ெபய வழகப"கிறெத$

அறிகிேறா. எனேவ, தமி! நா%&Eள இேபாைதய த+மராஜா ேகாயி'க

ப<ைட.கா'தி' ெபௗத. ேகாயி'களாயி+#தி+.கேவ<" எ$ க+தப".
இ9வாேற, தாராேதவி, மகலாேதவி, சி#தாேதவி தலான ெபௗத ெத8வகளி
ேகாயி'க@, பி)காலதி' இ#-.களா' பகவதி ேகாயி'களாகJ கிராமேதவைத

ேகாயி'களான அம ேகாயி'களாகJ மா)ற ப%டனவாக ெதாிகிறன.
தாராேதவி ேகாயி' திெரௗபைதயம ேகாயிெலன இெபா -

வழகப"கிற-. 'த+மராஜா' எ ெபய+ள 1த ேகாயி', பி)காலதி',
பா<டவைர( ேச#த த+மராஜா ேகாயிலா.கப%ட- ேபால, 'தாராேதவி' எ

ெபௗத அம ேகாயி', த+மராஜாவி மைனவியாகிய திெரௗபைதயி

ேகாயிலா.கப%ட-ேபாE.
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G+.கமாக( ெசா'Eவெதறா', இேபா- தி+மா' ேகாயி'க

அ9வ9விடகளி' 'வரதராச ேகாயி'', 'தி+வரக ேகாயி'', 'ேவகேடச
ேகாயி'' த5ய ெவ9ேவ$ ெபயக@ட, சிவெப+மா ேகாயி'க

'கபாV>வர ேகாயி'', 'தியாகராச ேகாயி'', 'ெசா.க5க ேகாயி'' தலான
ெவ9ேவ$ ெபயக@ட வழகப"வ- ேபாலேவ, ப<ைட.காலதி',

ெபௗத. ேகாயி'க@ 1த+ைடய பல ெபயகளி' ஒ9ெவாற ெபயரா'

'த+மராசா ேகாயி'', 'சாதனா ேகாயி'', 'னீ>வர ேகாயி'' எபன ேபாற

ெபயக@ட வழகப%"வ#தன எ$, பி)காலதி', இ#-மத ெச'வா.:
ெப)றேபா-, அைவ இ#-மத. ேகாயிலாக( ெச8யப%", இ#-ம ெதாடபான
கைதக@ட இைண.கப%", பி நாளைடவி' அைவ கிராம ேதவைத

ேகாயி'க எ நிைலயி' தா!#த நிைல.:. ெகா<"வரப%டனெவ$
ேதா$கிற-.
----------

* காXசி. காமா%சி அம ேகாயி' உ% பிராகாரதி' இ+#த இ#த 'சா>தா'

எ 1த உ+வ(சிைல இேபா- ெசைன ெபா+%கா%சி( சாைலயி'
இ+.கிற-.
-------------

ெதாட'2ைர 4 : கட)காவ% ெத5வ மணிேமகைல.
மணிேமகைல.

சிலபதிகார. கைததைலவனாகிய ேகாவல எ வணிக மக@.:

மணிேமகைல எப- ெபய. இ#த மணிேமகைலையப)றி 'தமி! நா%"
ெபௗத ெபாியா' எ அதிகாரதி' Kறியி+.கிேறா.
இ#த மணிேமகைலைய. கைததைலவியாக. ெகா<", அவள- வரலா)றிைன.

K$ சீதைல(சாதனாாிய)றிய காபிய-.: 'மணிேமகைல' எப- ெபய.

இ#த /5ைனப)றி 'தமி!ெபௗத /'க' எ அதிகாரதி'

Kறியி+.கிேறா. *

இ: 'மணிேமகைல' எ கட' ெத8வைத ப)றி ஆரா8ேவா. இ#த

ெத8வ 'சதிர மணிேமகைல' எ$ Kறப". '- மணிேமகைல' எ$

115

K$வ. இ- ெபௗதக@.:ாிய சி$ ெத8வகளி' ஒ$. இத வரலா$
வ+மா$ :

ெபௗதக@.:ாிய ஆ$ ெத8வேலாகக@ 'மகாராஜிக ேலாக' எப- ஒ$.
இ#த உலகதி :ணதிைசைய 'தி+தரா%&ர' எபவ+, :டதிைசைய

'வி_பாU' எபவ+, ெதறிைசைய 'வி_ளாU' எபவ+, வடதிைசைய
'ைவசிரண' எபவ+ ஆ%சி ெச8-வ+கிறாக. இவக@.:(

'சா-மகாராஜிக' எப- ெபய. -&தேலாகதி' 7)றி+.: ேபாதிசவ

மாயாேதவியி தி+வயி)றி' க+தாி- ம<]லகி) பிற#- வா!#- இ$தியி'

நிவாண அைடகிற வைரயி', அவ+.: யாெதா+ இைட[$ ேநாிடாவ<ண

காபதாக ேம)ெசான நா: ெத8வ அரசக@ ெபா$ேப)$.ெகா<டாக.

அறிF, ெபௗத தமைத பிப)றிெயா : ந'ேலா.:, ெப)ேறா,
ஆசிாிய த5யவைர வழிப%ெடா : சீாிேயா.: யாேத இைட[$
ேநாி"மாயி, அவ)றினி$ அனவைர. காபா)றJ இவக

ெபா$ேப)$.ெகா<டாக. இ9வா$ கடைம ஏ)$.ெகா<ட இவக

ம<]லகி' ஆகாேக சி$ெத8வகைள இ+.க(ெச8-, ந'ேலா+.: ேநாி"

-பைத தீ.:ப& அ(சி$ ெத8வக@.:. க%டைளயி%டாக. இ9வா$

இ+தப%ட ெத8வகளி' மணிேமகைலF ஒ$. கட5' கப' யாதிைர

ெச8F ந'ேலா+.: இ".க< ேநாி"மாயி, அனவாி -யதீ- உதவி
ெச8வ- மணிேமகைல ெத8வதி ெபா$1 வா8#த கடைமயா:.
இ9வா$ ெபா$ேப)$.ெகா<ட மணிேமகைல, தன- கடைமைய(

ெச8-வ+வதாக ெபௗதக க+-கிறாக. ந".கட5' கப' உைட#-

நீாி' C!கி இற.:# த+வாயி5+#த ந'ேலாைர இ#த ெத8வ காபா)றிய
ெச8திக ெபௗத /'களி' Kறப%"ளன. மிக பைழைமயானெத$

க+தப"கிற 1த ஜாதக. கைதகளி' இர<" இடகளி'

இெத8வைதப)றிய வரலா$ Kறப%&+.கிற-. அவ)றி G+.கமான
வரலா)றிைன. கீேழ த+கிேறா :

சகஜாதக : 'ேமா5னி' எ ெபய+ைடய காசிமாநகரதி', சக எ
அ#தண ெச'வதி) சிற#தவ. இவ காசி நகரதி நா: ேகா%ைட

வாயி5E, நகரதி ந"விE, தன- இ'லதிE ஆக ஆ$ அற(சாைலக
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அைம-, நாேதா$ அறவிைனைய %&றி( ெச8-வ#தா. ஒ+நா, இவ,

':றதைன ெச'வ ஒ+ காலதி' :$. அ.கால- அற ெச8ய ெபா+
%"ப"வத): னேர யா ேமேமE ெபா+ ஈ%"ேவ' எ$
சி#தி- ேத#-, மைனவிைய அைழ- அவ@.: த க+ைத ெதாிவி-,
'யா தி+பிவ+மளJ நா ெச8-வ+ இ9வற(சாைலகைள( ெச9வேன

நடதி. ெகா<&+' எ$ க%டைளயி%", 'ெசாணமி' எ பமா ேதசதி):(
ெச'ல 1றப%டா. ஏவலாள த பின வர, இவ கா5' ெச+பணி#-,
:ைடபி&-( ெச'Eேபா-, ந<பக' ஆயி)$. அேபா- க#தமானத மைலயி'
7)றி+#த பா(சக1த எ ேபாதிசவ இ#த( சக எ அ#தண
ேபாவைதயறி#-, ஒ+ மனிதனாக உ+.ெகா<", அன' 7G மண'வழிேய

ெச+1 :ைடFமிறி இவ எதிாி' ேதாறினா. ஓ ஆ ெவயி5'

வா%ட)$ வ+#திவ+வைத. க<ட சக, அ#த வழிேபா.கைன அ+கி'
அைழ-, ஒ+மரநிழ5' அமர(ெச8-, காைல நீெகா<" க வி, தா
அணி#தி+#த ெச+ைப -ைட- எ<ெணயி%" அவ+.:. ெகா"த-மறி,

த :ைடயிைனF ெகா"-தவினா. இவ)ைற ெப)$.ெகா<ட அ#த ஆ

தம- உ<ைம உ+வேதா" வானதி' பற#- த இ+பிட ேச#தா.

பிற: சக -ைறக அைட#-, கபேலறி. கட' யாதிைர 1றப%டா.
கப' கட5' ஏ

நா%க ெசறன. ஏ

நா%க@.: பின, 1யல&-. கப'

பாைறேம' ேமாதி உைட#-விட, பிரயாணிக C!கி இற#தன. சக அவன-

ேவைலயா ஒ+வ உயி+ட கடைல. ைகயினா' நீ#தி.ெகா<&+#தன.

ஏ நா வைரயி' இவக நீ#தி.ெகா<&+#தன. அேபா- கட)ெற8வமாகிய

மணிேமகைல அ: வ#- சக க<க@.:ம%" ேதாறி, தகத%&'

அமித ேபாற அ$Gைவ உணைவ அவ.:. ெகா"த-. அதைன( சக

ம$-, 'இ$ உபவாச நா, ஆைகயா' இ$ நா உணJ உ%ெகாேள'
எறா. சக தன.: ஏேதா உள$கிறா எ$ அவட

நீ#தி.ெகா<&+#த ேவைலயா க+தி, 'ஐயா, என பித)$கிறீ?' எறா.
சக, 'நா பித)றவி'ைல; எ க< நி): ெப< ேபGகிேற'

எறா. ஏவலாள, 'அஙனமாயி, அவ ம<]லக மைகயா, ெத8வேலாக
ெத8வமா எபைத. ேக@. அறிF, இேபா- இ#த -பதினி$
காபா)ற உதவி ெச8ய&Fமா எ$ ேக@' எறா. சக
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மணிேமகைலைய இ.ேகவிகைள. ேக%க, அவ, 'நா இ.கட5' வா!கிற

ெத8வ. நீ ெச8த ந)ெசயE.காக உைன. காபா)றேவ<"வ- என-

கடைமயாதலா', நா இ9விட வ#ேத. நீ இேபா- எ:( ெச'ல

வி+1கிறா8?' எ$ ேக%க, அவ, 'என- காசிமாநகர ெச'லேவ<"' எ$

ெசானா. உடேன மணிேமகைல தன- ெத8வ ஆ)ற5னா' ெபாிய கப'
ஒறைன( ெச8த-. அ- நிைறய விைலFய#த ப<டகைள அைம-(

சகைனF அவன- ஏவலாைளF அதி' ஏ)றி, தாேன கபைல( ெசEதி.

காசிமாநகர ெகா<"ேபா8வி%ட-.

'மகாஜனக ஜாதக' எ கைதயிE இ#த ெத8வ உதவி ெச8த வரலா$

Kறப%&+.கிற-. அத G+.க பி வ+வ- :

மிதிைல ேதச- அரச ஜனக எபவ.: அாி%டஜனக, ெபாலஜனக
எ இர<" பிைளக இ+#தாக. தகப இற#த பின, Cதவனான
அாி%டஜனக அரசனானா. இேபா- இைளயவனான ெபாலஜனக

தைமயேம' பைகெகா<", பைடதிர%&வ#- ச<ைடெச8தா. ச<ைடயி'
அாி%டஜனக இற.க, அவ தபி அரசனானா. இற#த அாி%டஜனகனி

மைனவி, அேபா- வயி$ வா8தி+#தவ, ெப+X ெச'வைத எ"-.ெகா<",
ஒ+வ+மறியாம' ச<ைப நகர ெச$, அ: ஓ ஆ< மகைவ ெப)றா.

அ.:ழ#ைத.: மகாஜனக எ$ ெபய இடப%ட-. :ழ#ைதயாகிய

மகாஜனக ெபாியவனாக வள#த பிற:, தன- சி)றப தன- நா%ைட.
கவ#- ஆகிறா எபதறி#-, த நா%ைட மீ%க. க+தி, அதெபா+%"(
ெச'வ ேதட உ$தி ெகா<டா. இ.க+ைத த தா8.: ெதாிவி-, அவ

உதரJ ெப)$. கப' ஏறி( Gவணமி.: 1றப%டா. இைடவழியி'

ந".கட5' 1யல&-. கப' உைட#-விட, ம)றவ C!கி இற#தன.

மகாஜனக ய)சிைய விடாம' ைகயினா' கடைல நீ#தி. ெகா<&+#தா.

ஏழா நா, மணிேமகைல அவ  ேதாறி, 'இெபாிய கடைல. ைகயினா'
நீ#தி. கட.க &Fமா?' எ$ ேக%க, 'கைர ேசவ- K"மா Kடாதா

எபைதப)றி. கவைலயி'ைல; ஆனா', ய)சி ெச8யேவ<"வ- எ
கடைமய'லவா' எ$ விைடயி$தா. இவன- ஊ.கைத ெம(சிய

மணிேமகைல, இவ ெச8-ள ந)க+மக@.காக இவன- இ".க<ைண
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தீ.க. க+தி, தா யா எபைத அவ.: ெதாிவி-, அவ ேபாக நிைனத

இட யா- என. ேக%ட-. மகாஜனக தா மிதிைல நகரXெச'ல வி+1வதாக(

ெசா'ல, மணிேமகைல, தா8 :ழ#ைதைய =.:வ- ேபால, அவைன

இ+ைககளாE =.கி. ெகா<" வானதி' எ #- பற#- ெச$, மிதிைல
நகர- மாXேசாைலயி' வி%"வி%"( ெசற-.

இத): மிதிைல நகரைத ஆ<ட ெபாலஜனக இற#-விட, அவன- ஒேர

மகளாகிய 'சீவாVேதவி' எபவைள மகாஜனக மண#-ெகா<" அரசனானா.

அவைள மணபத):, ஆயிர 7ரராE வைள.க &யாத வி'ைல வைளத'

த5யவ)ைற( ெச8தா. பிற: இவ த பிைள.: &H%&வி%".

கா%&): தவ ெச8ய( ெசறா.

ெபௗத. கைதக அடகிய இரசவாகினி எ /5E, பலக க<ட

தின>ஸ வ- எ =<"பலைக ெகா"தவ கைதயி', மணிேமகைல

கட5' ஒ+வைன. காபா)றிய ெச8தி ெசா'லப%&+.கிற-. அத G+.க
இ- :

வர%சி மி.க ேவனி) காலதி', ெதனா%&னி$ வட நா%&): யாதிைர
ெசற ஒ+வ, நீ ேவ%ைகெகா<", எ: நீ கிைடயாம' வ+#தி, ஒ+
மரநிழ5' அம#-, தனிடமி+#த இர<" ெவ)றிைலகைளயாவ- ெம$
சா)றிைன வி கி, ேவ%ைக தீ.கலா எ$ எ<ணினா. அ9வமய,
அவைன ேபாலேவ வட நா%&னி$ ெதனா%&): யாதிைரவ+ ஒ+வ, நீ
ேவ%ைக மி.கவனா8, ப+க நீ கிைடயாம' வ+#தி, அேத மரத&யி' வ#-

அம#தா. வ#தவ னவைன பா-, 'ஐயா, என- நீ ேவ%ைக தீர ஒ+
ெவ)றிைலையயாவ- ெகா"' எ$ இர#- ேவ<&னா. அத): அவ,

'என.: நீ ேவ%ைக மி:தியாயி+.கிற-. எனிடள- இ#த இர<"

ெவ)றிைலகேள ; ஒைற உம.:. ெகா"-வி%" யா எ ெச8வ-?' எ$
ெசா'5 ம$தா. பினவ, 'எனிட காG இ+.கிற-, த+கிேற, ஒ+

ெவ)றிைல தா+' எ$ ேக%க, அத): அவ ம$தா. பின,
ெப+#ெதாைக ெகா"பதாக( ெசானேபா-, அவ அெப+#ெதாைகைய
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ெப)$.ெகா<" ஒ+ ெவ)றிைலைய. ெகா"தா. இ+வ+ ஒ9ெவா+

ெவ)றிைலைய ெம$ ஒ+வா$ நீேவ%ைகைய தீ-.ெகா<டன.

பின, இ+வ+ 1றப%" ெவ9ேவ$ வழிேய ெச$, கைடசியாக ஒ+
-ைறகைத அைட#-, மர.கல ஏறி. கப' யாதிைர 1றப%டன. ஆனா'

அ.கப5' இ+வ+ ஒ+ேக யாதிைர ெச8வ- அவக@.: ெதாியா-.

சிலநா ெசறபி, ந".கட5' 1ய' அ&.க, மர.கல உைட#-வி%ட-. கப'
யாதிாிகாி' சில C!கி இற#தன; சில த உயிைர. கா.க. கட5'

நீ#தி.ெகா<&+#தன. அ9வா$ நீ#தியவகளி' ெவ)றிைலைய ெப+ெபா+

ெகா"- வாகியவ ஒ+ மரபலைகைய ப)றி.ெகா<" அத உதவியினா'

நீ#தி.ெகா<&+#தா. ெவ)றிைலைய வி)றவேனா யாெதா+ ப)$.ேகா"மிறி

அெப+ கட5ைன த ெவ$ைககளா' நீ#தி தவி-.ெகா<&+#தா.
அேபா- பலைகFளவ அவைன.க<", ெப+#ெதாைக ெப)$.ெகா<ட

ேபாதிE, த.க ேநரதி' ஒ+ ெவ)றிைலையயாவ- ெகா"- உதவி ெச8த
அவன- நறிைய நிைனJ K#-, தனிடமி+#த ஒேர மரபலைகைய

அவ.:. ெகா"-வி%" தா ெவ$ைககளா' நீ#த ெதாடகினா.
அேபா- மணிேமகைல இவன- இர.கள மனபாைமயிைனF, தனல
ம)ற உதவிையF க<" ெம(சி, இதைகய நமகைன. காபா)றேவ<"வதன- நீகா. கடைம என. க<", அவமீ- அ+ K#-, அவ க<க@.:
ேதாறாமேல அவைன ஒ+ கைரயி) ெகா<"ேபா8 வி%ட-. பின, ெந" ேநரX
ெச$, தன.:. கிைடத மரபலைகயி உதவியினா' ம)றவ கடைல நீ#நி
அேத கைரையயைட#தா. அைட#தவ, தன.: ேன தன- ந<ப

வ#தி+பைத. க<" விய1)$, 'ஐயா, ெவ$ைகயினா' இெப+ கடைல

நீ#தி என.: னேர எ9வா$ வ#தீ? பலைகFள என.:. கைரேசர இ9வளJ
ேநர ெசறேத! ைகயினா' கடைல நீ#தியேதா", கைளபிறிF

காணப"கிறீேர!' எ$ வினாவினா. அத): ம)றவ, 'நா இ: வ#த வித
என.: ெதாியா-' எ$ ெசானா. அேபா-, அ-வைரயி' அவ
க<க@.: 1லபடாதி+#த மணிேமகலா ெத8வ அவ க< ன ேதாறி,
'நாேன உைன இ:. ெகா<" வ#ேத. ெப)ேறாைர ேபணி

ஒ :கிறவகைளF, 1த தம சக எ மணிகைள( சரணைட#-
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ஒ :கிறவகைளF, பXசசீல, அRடாக சீல, பிரதிேமாU சவரசீல
எ சீலகைள ேம)ெகா<" ஒ :கிறவகைளF, ெம8 ெமாழி
மனகளா' பிற+.: நைம ெச8கிறவகைளF, ெச8#நறி அறி#- உதவி
ெச8கிறவகைளF -பதி5+#- ேதவக காபா)$வாக' எ$
ெசா'5)$.

இைத. ேக%".ெகா<&+#த அவகளி' பலைக ெகா"-தவியவ, 'தாக
ெசா'5ய தமகளி' ஒைறேய நா ெச8தவன'லேவ. அப&யி+.க,
எைன. கட5னி$ காபா)றிய வைக என?' எ$ விய1ட

வினாவினா. அத): அெத8வ, 'உன.: ஒ+ ெவ)றிைல ெகா"- உதவிய

நறிைய நிைன-, ந".கட5' உ உயிைரF பாராம' ம)றவ.: உ

பலைகைய. ெகா"- உதவினா8. இ#த நறியறித' எ உன-

ந):ண-.காக உைன நா காபா)றிேன' எ$ ெசா'5, அ.கட)ெற8வ

மைற#-வி%ட-.

கேபா&யா ேதசதிE, சீயா ேதசதிE மணிேமகைலையப)றிய கைதக

வழ:கிறனெவ$ தி+. சி'வ Vவி எ ஆசிாிய (The Indian Historical

Quarterly, Vol. VII, Page 371.) எ தியி+.கிறா. அத G+.க இ-வா: :கேபா&யா ேதச- இராமாயணதி' கீ!.க<ட ப:தி காணப"கிற- :

ேதவக@ ெத8வமகளி+ ஒ+ அரகதி' K& நடன ெச8கிற வழ.கப&,
ேம)ப& அரகதி' ஒ+ நா ேதவக K&யி+#தாக. அ.K%டதி'

கல#-ெகாள மணிேமகலா ெத8வ தன- ஒளி7G அணிகைள அணி#-, ைகயி'
மாணி.க. க' ஒறைன எ"-.ெகா<" ெசற-. ெச'E வழியி' 'ராமHர',
அ'ல- 'ராம பரG' எ ெபய+ள அGர அவ ைகயி' உள ஒளி7G

மாணி.க. க'ைல பி"கி.ெகாள வி+பி அவைள ெதாட#தா. அதைன
அறி#த மணிேமகைல ேமகதி' மைற#ெதாளி#தா. அGர அ: அவைள

ெதாடர, அவ த ைகயி5+#த மாணி.க நைகைய அவ க< கா%ட, அத
ஒளியினா' க< Kசி, அ9வர.க திைக- நிறா. அேபா- மணிேமகைல

அவனிடமி+#- தபி ஓ&னா. அ9வமய ெத8வகளி அரகதி):(

ெச'Eவத)காக ேபா8.ெகா<&+#த 7ர மி.க 'வஜூ' எ ேதவ,
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ராமபரG எ அGர மணிேமகைலைய -ர-வ- க<", அ9விட வர,
அவ.: ராமHர.: ெப+ ேபா நட#த-. கைடசியி', வஜூ

எபவைன ராமHர த பரG எ ஆFததினா' ெகா$ ெவறா. இ#த.

கைத கேபா&யா ேதச- அர<மைனயி' நாடகமாக ந&.கப%"வ+கிற-.

சீயா ேதச- இராமாயணதிE இேத கைத Kறப%&+.கிற-. கி. பி. 1783
த' 1806 வைரயி' அரசா<ட சீயா ேதச- அரச, 'தலாவ- ராம'

எபவ காலதி', இ#த இராமாயண எ தப%ட-. இ-J கேபா&யா

ேதச- இராமாயண ேபாறேத. இதி' காணப" சி$ மா$பா"

எனெவறா', 'வஜூ' எ ேதவ ெபய 'அஜூன' எ$
காணப"வ-தா. ேம)ப& கேபா&யா, சீயா ேதச-. கைதக@ மணிேமகைல
சதிரதி' வா!வதாகJ, அ- கட)ெற8வ எபதாகJ K$கிறன.
'ச-ேகச-தா- வச' எ (Cha-Kesa-Dhatuvamsa) பி)கால- பாளிெமாழி
ெபௗத /5', 1த தம- ஆ$ சீடக@.: ஆ$ உேராம தா- ெகா"ததாகJ,
அவக அவ)ைற. ெகா<" ெதனா%&): வ#தேபா-, கடலா' Hழப%ட ஒ+
அேசாக வன-.: வ#ததாகJ, அேபா- அ#த தா-ைவ ைவ.க =பி

க%"ேவாைர. காணாம' அ(சீடக வ+#த 1த க%டைளயினா' மணிேமகலா
ெத8வ அவக@.: ேதாறி, ஒ+ =பிைய. க%&யதாகJ காணலா.

('மணிேமகைலபாசாத' எ ெபய+ள ெபௗதபளி ஒ$ இலைகயி'

இ+#தெதப-, அதைன 'இர<டாவ- ேசன' எ அரச பி)காலதி'

ப - பா- 1-பிதா எப- ெதாிகிறன. இ#த பளி மணிேமகைல

க%&யதாக. Kறப" =பி அெறப- உ$தி.)

இலைகயி' சிகளவ வழ: கைத சிலவ)றிE மணிேமகைலையப)றிய

:றி1.க காணப"கிறன. அவ)ைறெய'லா இ: எ தேவ<"வதி'ைல.
ஆனா', அ.கைதக ஒறி' தமிழ+.: வியைப த+வன எைவெயறா',

'பாலகா' எபவ த மைனவி 'பதினி' எபவ@ட ம-ைர.:( ெச'E

வழியி', 'ைவத' எ ஆ$ :$.கி%டதா', பதினி த விர5' அணி#தி+#த

ஆழிைய. கழ)றி ஆ)றி' எறிய, அ#த ஆ)$நீ விலகி இவக@.: வழிவி%டஎப-, அ.கைரையயைட#த பின, மணிேமகலா ெத8வ வ#- ஆ)றி'
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எறியப%ட ேமாதிரைத எ"- பதினியிட ெகா"த- எப-Jேம. இேக

பாலகா எபவ ேகாவல, பதினி எபவ க<ணகி, ைவத, எப- ைவைக

ஆ$.

மணிேமகைல ெத8வதி உ+வபட சீயா (Siam) நா%&' இ+.கிற-.

----------

* இலைகயி' உள 'மகாவ5 கைக' எ ஆ)றி' 'மணிேமகைல' எ

ெபய+ைடய அைண.க%" ஒ$ உ<". இ#த அைண.க%&ைன இலைகைய

ஆ<ட தலாவ- 'அ.கேபாதி' எ அரச க%&னா. பி)காலதி' இ#த

அைண.க%&ைன 'இர<டாவ- ேசன' எ அரச ப - தீ-

1-பிதா.

இலைகயி', 'மணிேமகைல' எ ெபய+ட ஓ ஊைர 'மாக' எ

அரசைடய ேசைனதைலவ உ<டா.கினா எப- ெதாிகிற-.
-------------

ெதாட'2ைர 5 : அகதிய'.
அகதிய'.

' விைடFைகதவ பாணினி.: இல.கண ேமனா
வடெமாழி.:ைர தா: இயமலயமா னி.:
திட$திய ெமாழி.: எதிரா.கிய ெதெசா'
மடமக%: அரெகப- வ திநாடேறா? '
- தி+விைளயாட)1ராண.

' வடெமாழிைய பாணினி.: வ:த+ளி அத)கிைணயா

ெதாட1ைடய ெதெமாழிைய உலகெமலா# ெதா ேத-
:டனி.: வ5F$தா ெகா'ேல)$ பாகெரனி

கட'வைரபி' இதெப+ைம யாவேர கணிதறிவா? '

' இ+ெமாழி.: க<]தலா த):ரவ இய'வா8ப
இ+ெமாழிF வழிப"தா னிேவ#த '.
-

காXசி1ராண.
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இ9வா$ ைசவ /'க Kறாநி)க, ெபௗத /லாசிாிய தம- ெபாியாராகிய

அவேலாகித வடெமாழி ெதெமாழிகைள பாணினி.: அகதிய+.:

அறிJ$தியதாக. K$கிறன. பாணினி னிவ வடெமாழி இல.கண அறிைவ

நிரப ெப$வா ேவ<& தவகிட#தாெர$, அவேலாகிதீ>வர அவ+.:
ேதாறி அ+1ாி#தாெர$, அத பினேர அவ வடெமாழி இல.கணைத

இய)றினா எ$ பி)கால- ெபௗத ஆசிாியரான 'தாரநாத' எபா

எ தியி+.கிறா. இ.ெகாைக.: ஆதாரமாக, 'மXஜூ M Cல ம#ர' எ
/5னி$ ேம)ேகா கா%"கிறா. '1தமிதிரனா' எ தமி.! நா%"

ெபௗத+ அவேலாகிதீ>வரேர அகதியனா+.: தமி! அறிJ$தினா எ$
தா இய)றிFள 7ரேசாழியா எ /5' Kறியி+.கிறா. அ(ெச8F

இ- :

' ஆF:ண தவேலாகித ப.க' அகதிய ேக%(")
ஏF 1வனி.கியபிய த< தமி! ஈ:ைர.க

நீF உைளேயா? எனி, க+ட ெசற நீவிGபி'

ஈF பற.: இத)ெகெகாேலா ெசா'E ஏ#திைழேய. '
அவேலாகிதீ>வரேர தமி! ெமாழிைய உ<டா.கினா எப- 1தமிதிரனா
க+-. இதைன 'பPறாயிர விததி) ெபா5F 1க! அவேலாகித

ெமா8தமிேழ' எ கிாியாபதபடல. கைடசி( ெச8Fள&யாE அறியலா.

அகதிய னிவ ெபாதிைக மைலயி' எ #த+ளியி+.கிறா எ$
Kறப"கிற- ேபாலேவ, அவேலாகித+ ெபாதிைக மைலயி'

எ #த+ளியி+.கிறாெர$ ெபௗதக Kறியி+.கிறாக. [அவேலாகித

ஈ>வரராகிய ேபாதிசவ+.: 'ேலாகீ>வர' எ$, 'உலகநாத' எ$ ெபயக
K$வ-<".] ெபௗத மத /'கைள ஆரா8வத ெபா+%", இ#தியாவி' கி. பி.
629 த' 645 வைரயி' G)$பிரயாண ெச8த 'Fவா Gவா' எ

சீனநா%" ெபௗத ஆசிாிய, அவேலாகித ெபாதிைக மைலயி'

எ #த+ளியி+பைத. கீ!.க<டவா$ :றிபி%&+.கிறா: மலேகா%டா

(பா<&யநா"), ெத திைசயி' கடல+கி' மலய மைலகளா' Hழப%&+.கிற-.
இ#த மைலகளி' ச#தன மரக வள+கிறன. மலய மைலக@.:. கிழ.கி'

ெபாடாலகா மைல இ+.கிற-. அமைலேம' ஓ ஏாி இ+.கிற-. அ#த

ஏாியி5+#- ஒ+ ெபாிய ஆ$ உ<டாகிற-. இ#த மைலயி' ேபாதிசவ
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அவேலாகித வா!கிறா. இ#த மைல.: வடகிழ.: ப.கமாக.

கட)கைரேயாரதி' ஒ+ ப%&ன உ<". அப%&னதி5+#- இலைக
தீJ.:( ெச'ல ம.க மர.கல ஏ$கிறாக.

இ, பி)காலதினராகிய 'தாரநாத' எபவ ெபாடாலகா எ ஒ+ மைல
ெத திைசயி' உளெத$, அதி' அவேலாகித வா!கிறாெர$, அ:(
ெச'ல. கடைலF, அபா' ஓ ஆ)ைறF, பிற: ஒ+ ஏாிையF

கட.கேவ<"ெம$ எ தியி+.கிறா.

ேம)ெசான ஆசிாியக 'ெபாடாலகா' எ$ K$வ- ெபாதிைகமைல எ$,

அகி+#- உ<டாவதாக. Kறப" ஆ$ 'தாபிரவணி' எ ெபா+ைள

ஆ$ எ$ ஆரா8(சியாள K$வ. ெபாடாலகாJ.: (ெபாதிைக.:) வடகிழ.ேக

கட)கைரயி' உளதாக. Kறப" -ைறகப%&ன நாைகப%&னமா:

எ$ சில+, பா<&யநா%". 'ெகா)ைக' எ -ைறகமா: எ$ ேவ$
சில+ க+-கிறா.

ேம) Kறப%ட 'தாரநாத' எ ெபௗத ஆசிாியேர ெபாதிைக மைலயி'

7)றி+.: அவேலாகிதைரப)றி இ சில ெச8திக Kறியி+.கிறா.
ெபௗத மததி' ஆவமி.க பிU¨.களி) பல ெபாதிைக மைல.:

அவேலாகிதைர. காண அ&.க& யாதிைர ெச8- வ#ததாகJ, அ9வா$

ெசறவகளி' ஒ+வ அெபாியாைர -தி- நாகக@ அGரக@ பா&ய
இனிைசைய. ேக%டதாகJ, இெனா+ யாதிாிக அவேலாகிதாி

உ+வ(சிைலெயாறைன அ:. க<டதாகJ, சா#திவம எ ேவெறா+
ெபௗத யாதிாிக ெத8வ அ+ளினா' அ#த மைலF(சி.:( ெசறதாகJ,
ஆனா' அ#த இட ெவ$ைமயாக. கிட#தைத. க<டதாகJ அவ
எ தியி+.கிறா.

பைழய ெபௗத /லாகிய மணிேமகைலயி' அகதியைரப)றி.

Kறப%&+.கிறெதனி, அவேலாகிதைரப)றி ஒ$ :றிபிடவி'ைல. கி.

பி. ஏழா /)றா<&' சீன யாதிாிகராE, கி. பி. பதிெனாரா /)றா<&' 1த
மிதிரராE, இவ+.: பி)ப%டவராகிய தாரநாதராE, ெபாதிைகயி'
அவேலாகித வா!கிறா எப-, அவாிட அகதிய தமி! க)றா எப-
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Kறப"கிறன. கி. பி. 719 -இ' சீன ேதச ெசற தமி! ெபௗதராகிய

வ(சிரேபாதி எபவ பா<&ய ேதச- மலய நா%&' வா!#தி+#தவராக.

Kறப"கிறா. இவ)ைறெய'லா ஒ+: ேச- ஆராFேபா-, மணிேமகைல

/' இய)றப%ட கி. பி. இர<டா /)றா<".: பிற:, ஐ#தா அ'ல-

ஆறா /)றா<&', பா<&ய ேதச- மலய நா%&' மகாயான ெபௗதக
இ+#தாக எப-, அவக ெபாதிைக மைலயி' ேபாதிசவ
அவேலாகித+.:. ேகாயி' அைமதி+#தாக எப-, அவேலாகிதாிடதி'

அகதிய தமி! பயிறா எ ெகாைகைய அவக

உ<டா.கியி+.க.K" எப-, பி)காலதி' ெபௗத மத தமி! நா%&'

7!(சியைட#த பின ெபாதிைகயி5+#த அவேலாகித ேகாயி'
அழி#-வி%&+.க ேவ<" எப- ெதாிகிறன.
-------------

ெதாட'2ைர 6 : மணிேமகைல 07 கால.
கால.

மணிேமகைலயி காலைத ஆதார-ட ஆரா8#- எ -வெதறா' அெபாியேதா தனி /லாக &F. ஆத5, மிக( G+.கமாக எ -ேவா.

மணிேமகைலF சிலபதிகார கி. பி. இர<டா /)றா<&' இய)றப%டைவ
எபேத பலாி ெகாைக. ஆயி, சில ம%", ஐயபா%&)கிடமான சில

ஆதாரகைள. கா%&, இதைன பி)கால- /' எ$ K$வ. ஈ<", கி. பி.

இர<டா /)றா<& இ$தியி' மணிேமகைல எ த ப%டெதபத)கான

ஆதரகைள த5' எ"-.கா%& பின, இதைன பி)கால- /' எ$

K$ேவாாி K)$ ஆதாரம)றெதபைத விள.:ேவா.

1. 'மணிேமகைல'ைய இய)றிய ஆசிாிய சீதைல(சாதனா+ 'சிலபதிகார'ைத
இய)றிய இளேகா அ&க@ ந<பகெளப-, சிலபதிகார. காவியதி

ெதாட(சிேய மணிேமகைல. காவிய எப- யாவ+ ஒ1.ெகா<ட உ<ைம.

அறிF, இளேகா அ&களி தைமயனான ேசர ெச:%"வ.: சீதைல(

சாதனா உ)ற ந<ப. க<ணகியி வரலா)றிைன( சீதைல(சாதனா

ெசா'ல. ேக%". க<ணகியி க)பிைன பாரா%& அவ@.:. ேகாயி' அைமத
ெச:%"வ மன, இலைக தீைவ அரசா<&+#த கஜபா: (கயவா:) எ

அரசைன பதினி. கடJளான க<ணகியி விழாJ.: அைழதி+#தா. கஜபா:

மன இ9விழாJ.: வ#தி+#தேதா", இலைக:( ெச$ அ: க<ணகி
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வண.கைத ஏ)ப"தினா. இைற.: சிகளவ 'பதினி ெத8ேயா' (பதினி

ெத8வ) எ$ க<ணகிைய. ெகா<டா&வ+கிறன. பதினி ெத8வ

வண.கைத இலைகயி' ஏ)ப"திய கஜபா: ேவ#த கி. பி. 171 த' 193

வைரயி' இலைகைய அரசா<டா. இவ.:. 'கஜபா: காமினி' எ

ெபய+ உ<". எனேவ, கஜபா:வி ந<பனான ேசர ெச:%"வ,

இளேகா அ&க@, சீதைல(சாதனா+ ஒேர காலதவ எப- ெபறப%ட-.

ஆகேவ, மணிேமகைலைய( சீதைல(சாதனா கி. பி. இர<டா /)றா<&

இ$தியி' இய)றியி+.கேவ<".

2. மணிேமகைல /5' இ+பேதழாவ- காைதயி',
' ேவத வியாத கி+த ேகா&F

ஏதமி' ைசமினி ெயமி9 வாசிாிய
ப- ெம%" மா$ ப<1ற

தத வைகயா) றாபக# தி%டன '
என வ+ அ&களி', 'கி+த ேகா&' எ ஆசிாியைர ப)றி. Kறப%"ள-.

'கி+த ேகா&' எப- மீமாைச சாதிரமாகிய ேவதா#த Hதிரதி): 'ேபாதாயன'

எபவ இய)றிய உைர. 'பிரபXசஹி+தய' எ ச>கி+த /5', மீமாைச
சா>திர  வ-.: ேபாதாயன எபவ ஒ+ பாRய (விாிJைர) எ தினா

எ$, அ#த உைர.: 'கி+த ேகா&' எப- ெபய எ$, இ#த உைர மிக

விாிவாக இ+#த-ப)றி 'உபவஷ' எபவ அதைன( G+.கி அைமதன எ$
Kறப%&+.கிற-. ேவதா#த Hதிரதி): இராமாNச எ திய 'MபாRய'

எ உைரயிE, ேபாதாயன ேவதா#த Hதிரதி): 'பிரமHதிர' எ

வி+திFைர எ தினா எ$, அ#த விாிJைரைய 'வாசாாிய' G+.கமாக

அைமதா எ$ Kறியி+.கிறா. இ: இவ 'வாசாாிய' எ$ K$வஉபவஷைர. இ#த உபவஷ எபவ கி. பி. Cறா /)றா<&):
பி)ப%டவ அ'ல எப- ஆரா8(சிவ'ேலா &J. கி. பி. Cறா

/)றா<&' இ+#த உபவஷ+.:  மீமாைச சாதிர-.: ஒேர ஒ+ உைர
இ+#தெத$, அ- ேபாதாயன எ திய 'கி+த ேகா&' எ உைர எ$,
இ#த. 'கி+த ேகா&' உைர எ திய ேபாதாயன கி. பி. த' /)றா<".:
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இர<டா /)றா<".: இைடப%ட காலதி' வா!#தி+#தவ எ$

ஆரா8(சி வ'ல அறிஞ &J க%&Fளன. எனேவ கி+த ேகா& ஆசிாியைர.

:றிபி"கிற 'மணிேமகைல' அ9Jைர ெபாி- வழ.கா)றி5+#த கி. பி.

தலாவ-, அ'ல- இர<டாவ- /)றா<"களி' எ தப%&+.க ேவ<".

இதைனப)றி )$ விள.கி எ தினா' இடெகா@ எறXசி( G+.கமாக.

:றி.கப%ட-. இதைன ந:ணரேவ<"ேவா கீ!.க<ட ஆகில /'களினா'

ஐயமற ெதௗ¤யலா. (Vedanta Commentators before Sankaracharya by P. V.

Kane, Proceedings, Fifth Indian Oriental Conference, Vol. II; Manimekhalai in its
Historical Setting by Dr. S. Krishnaswami Aiyengar.)

3. மணிேமகைலயி' Kறப%"ள- ஈனயான ெபௗதமத ; மகாயான

ெபௗதமதைதப)றி அதி' Kறப%&'ைல. எனேவ, மணிேமகைல மகாயான

ெபௗத. ெகாைகக பரJவத): 1 எ தப%ட /' எ$ விள:கிற-.
மகாயான ெபௗதமதைத உ<டா.கியவ நாகாஜூன. இவ+ இவர-

மாணவராகிய ஆாிய ேதவ+ மகாயான மத/'கைள இய)றி அ#த மதைத பரவ(
ெச8தன. நாகாஜூன கி. பி. Cறா /)றா<& )ப:தியி' இ+#தவ.
எப& எனி', K$ேவா: ':மார ஜீவ' எ ஆசிாிய கி. பி. 399 த' 417
வைரயி' ெபௗத /'கைள எ தினா எ$ சீன ேதச- /'களினி$

ெதாிகிற-. இ#த. :மார ஜீவ கி. பி. 400-இ' நாகாஜூன சாிதைதF அவரமாணவராகிய ஆாியேதவர- சாிதைதF எ தியி+.கிறா. எனேவ, இவரகால-.: ஒறிர<" /)றா<".: 1 நாகாஜூன வா!#தி+#த-

வராத'ேவ<". நாகாஜூன 'சாதவாகன' அரசகளி காலதி' இ+#தவ

எ$ ெதாிகிறப&யாE, சாதவாகன அரசா%சி கி. பி. Cறா /)றா<&
)ப:தியி' மகிவி%டப&யாE, நாகாஜூன அ#த /)றா<&

)ப:தியி', அதாவ- கி. பி. 250-இ' வா!#தி+#தவராத' ேவ<". ஆசிாிய கீ
(Prof. Keith) எபவ, நாகாஜூன ஏற.:ைறய கி. பி. 200-இ' வா!#தி+#தவ
எ$ K$வ- இதைன ஆதாி.கிற-. எனேவ, நாகாஜூன கி. பி. 200 - 250

ஆ<"க@.: இைடப%ட காலதி' வா!#தி+#தவ எப- ெதௗ¤வாகிற-.

மணிேமகைலயி' 'சமய.கண.க த#திறேக%டகாைத'யி', தமி! நா%&5+#த

ப'வைக( சமயகைளப)றி. K$கிற சீதைல(சாதனா, ஈனயான மத-.:
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மா$ப%ட ெகாைககைளF த-வகைளF உைடய மகாயான மதைதப)றி.
Kறாதி+ப-, நாகாஜூனர- ெகாைகக பரJவத): ேன மணிேமகைல

இய)றப%&+.கேவ<"ெமபைத. கா%"கிற-. எனேவ, மணிேமகைல
நாகாஜூன+.: , அதாவ- கி. பி. இர<டா /)றா<& இ$தியி',
இய)றப%டதாத'ேவ<". இதைன. கீ!.க<ட ஆகில /'களி'

விள.கமாக. காணலா. (The Buddhism of Manimekhalai by Dr. S. Krishnaswami

Aiyengar in Buddhistic Studies, Edited by B. C. Law ; Manimekhalai in its Historical
Setting by Dr. S. Krishnaswami Aiyengar.)

4. சக( ெச8Fகளி' ப'லவகைளப)றி. Kறபடவி'ைல. அதிE சிறபாக,
தமி! நா%" ேவ#தகைள ஆகா: :றிபி%"(ெச'கிற சிலபதிகார

மணிேமகைலF ப'லவ அரசகைள. Kறவி'ைல. ப'லவக காXசீ1ரைத
தைலநகரமாக. ெகா<" தமி! நா%& வடப:திைய அரசா<ட ேபெப)ற
மன. இவகைள ப)றி. Kறபடாத-ப)றி, ப'லவ தமி! நா%&):

வ+வத): ன 'மணிேமகைல' இய)றப%&+.கேவ<". காXசீ1ரைத
அரசா<டவ ேசாழ மன எ$, அவ 'நலகிளி' எபவ தபி

'இளகிளி' எபவ எ$ மணிேமகைல K$கிற-. ப'லவ த' த'

காXசீ1ரைத. ைகப)றிய- கி. பி. நாலா /)றா<&ெல$, கி. பி. Cறா

/)றா<" வைரயிE ேசாழக ேசாழநா%&E ெதா<ைட நா%&E வ5ைம
ெப)றி+#தாகெள$, ':மார விR]', அ'ல- '>க#தவம' எ

ெபய+ள ப'லவ அரச தமி! நா%& வட.கி5+#- வ#- காXசீ1ரைத த'
த' ைகப)றினாென$, அவ காXசிைய. ைகப)றிய- ஏறதாழ கி. பி.

325 ஆ ஆ<ெட$ K$வ ஹீரா> பாதிாியா. (Studies in Pallava History by

Rev. H. Heras.)

ப'லவ காXசிைய( ேசாழாிடமி+#- த' த' ைகப)றிய- கி. பி. 325-ஆ
ஆ<&', ஆைகயாE, மணிேமகைலயி' Kறப%"ளப& காXசிைய அரசா<ட
மன ேசாழ :"பைத( ேச#தவனாைகயாE, மணிேமகைல இ#த
ஆ<".:  இய)றப%டதாத' ேவ<". ஆனா', ேமேல Kறப%ட
கஜபா:வி காலைதF ெச:%"வ காலைதF, நாகாஜூன
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காலைதF, கி+தேகா& உைர இய)றிய 'ேபாதாயன' எபவாி காலைதF

ஒபி%" ேநா.:ேபா-, மணிேமகைல கி. பி. இர<டா /)றா<& கைடசியி'
இய)றப%டதாத'ேவ<" எப- ஐயமற விள:கிற-.

மணிேமகைல கி. பி. இர<டா /)றா<& இ$தியி' இய)றப%&+.க

ேவ<" எபைத விள.க இ ேவ$ சா$க ேவ<"வதி'ைல. இனி,
இ#த /' இர<டா /)றா<".: பி இய)றப%டெத$ K$ேவா
கா%" சா$கைள எ"-.கா%&, அைவ த.க சா$கள'ல எபைத

விள.:ேவா.

1. மணிேமகைலயி' ':(சர.:&ைக' என வ+ ெசா)ெறாட+.: உைரெய திய

டா.ட சாமிநாத அ8ய அவக, 'K(சர ேதச- பணி அைம#த சிறிய ேகாயி''

எ$ எ தியி+.கிறாக. இதைன உ"1 பி&யாக பி&-.ெகா<" ஒ+

சில, ஏைனய ஆதாரகைளெய'லா மற#-வி%", மணிேமகைல கி. பி. ஐ#தா

/)றா<&): பின இய)றப%டெதப. அதாவ-, K(சர கி. பி. ஐ#தா

/)றா<".:  இ#தியாJ.: வரவி'ைல எ$, K(சரைர. :றிபி"கிற ப&யா', மணிேமகைல கி. பி. ஐ#தா /)றா<&): பிற:

இய)றப%டெத$ K$வ. இ#த ஆரா8(சி &ைவ எதி-, ஆதாி-

':(சர.:&ைக'.: ேவ$ ெபா+ க)பி- அறிஞ பல ஆகிலதிE தமிழிE
பல க%"ைரக எ தியி+.கிறாக. அவ)ைறெய'லா ஈ<". கா%ட1கி
விாிF. ஆனா', இ#த ஆரா8(சி ஐயபா%".: இடமான &ைவ

அ&பைடயாக. ெகா<"ள- எபைத எ"-.கா%ட வி+1கிேறா.
':(சர.:&ைக தனக 1.:' எனவ+ மணிேமகைல அ&க@.:. ':Xச.

:<&ைக தனக1.:' எ பாடேபத கா%டப%"ள-. (18-ஆ காைத,
145.) இ#த பாடேபத த) பதிபி' கா%டபடவி'ைல. எதிவாதக எ #த

பின, பி)பதி1.களி' இ#த பாடேபத கா%டப%"ள-. இ#த பாடேபத
த)பதிபிேலேய கா%டப%&+.:மானா', பல ஆரா8(சியாளாி கால
உைழ1 7ணா.கப%&ரா. ஆனா', த' பதிபி பாடைத ம%"
ைவ-.ெகா<", அத உைரையF ெத8வவா.காக. ெகா<",

ஆரா8(சியாளாி) சில மணிேமகைல கி. பி. ஐ#தா /)றா<".: பி)றப%ட-

என வாதிதன. இ#த வாதைத V. A. Smith ேபாற சில ேம' நா%" அறிஞ+
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நபி இடப%டன. ேநைமயான பாட ':(சர. :&ைக'யா, அ'ல- ':Xச.
:<&ைக'யா எபைத &Jக%&ய பினேர இ#த ஆரா8(சியி' இறக

ேவ<". இ#த ஐயபா%ைட தீ.காம', 'K(சர ேதச- பணியைம#த சிறிய
ேகாயி'' எ உைரைய ஒ1.ெகா<" &Jக%"வ-, வ .: நிலதி'

ஊ$ேகா5றி நடப- ேபாலா:.

இனி, ':(சர.:&ைக' எ பாட#தா சாியான ெத$ ஒ1.ெகாவதாயி+#தாE, இ(ெசா)ெறாட.: உைரயாசிாிய கா%&ய ெபா+ தவ$ எ$,

இத): ேவ$ ெபா+ இ+.கேவ<" எ$ ேதா$கிற-. K(சர

க%&டெதாழி5' ேப ெப)றவ அ'ல எபைத நிைலநா%&, இ#த உைரைய

ம$-, டா.ட. S. கி+Rணசாமி அ8யகா அவக தா எ திய Manimekhalai
in its Historical Setting எ /5' விாிவாக எ தியி+.கிறாக. விாிவXசி
அதைன ஈ<". :றி.காம' வி"கிேறா.

':&ைக' எபத):( 'சிறிய ேகாயி'' எ$ எ தப%"ள உைரF சாியானதாக

ேதாறவி'ைல. ':&ைக' எபத): ஓைலயா' ேவ8#த :&ைச எபேத ெபா+
என ேதா$கிற-. இ#த ெபா+ளிேலேய இ#த. ':&ைக' எ ெசா'

மணிேமகைலயி' ேவ$ இடதிE வ#-ள-.
' த<" ம<ைடF பி&-. காவல

உ<"க< ப".: உைறF% :&ைகF '.

(4-ஆ காைத, 62-63.)

நகரைத இரJ - காவ' காத காவலாள காைலயி' ஊ< உ<" ப"உற: :&ைசைய (ஓைலயா' ேவ8#த :&ைசைய) இ- :றிபி"கிற-.

இத):. :றி1ைர எ தியவ,

:&ைக=பணசாைல. :&கா' எ

வடெமாழி(சிைதெவப. இஃ- இ.கால- ':&ைச' எ$ வழ:கிற- எ$

எ தியி+.கிறா. இ#த உைர மிகJ ெபா+தமானேத. ஆனா', ':(சர.:&ைக'
எபத): ெபா+ எ தியேபா-, சிறிய ேகாயி', அதாவ-, க%&டதா' அைம#த
சிறிய ேகாயி' எ ெபா+பட எ திFளா. ஓாிடதி' ':&ைச' எ$,

இேனாாிடதி' 'க%&ட' எ$ எ தியி+.கிறா. இ- எ9வா$ ெபா+#-?
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' உைறF% :&ைக Fவாி. ெகா<ட

ம$வி' ெச8ைக மணிேம கைலதா ' - (19-ஆ காைத,)
'உலக வறவிF தியா :&ைகF' - (24-ஆ காைத.)

எனவ+ அ&களி', ':&ைக' எபத):. :&ைச, ஓைலயா' ேவ8#த பணசாைல

எேற ெபா+ ெகாள த.கதாயி+.கிற-. சபாபதி ேகாயி' G"கா%ைட
அ"தி+#த ஒ+ ேகாயி'. 'உலகவறவி' எ மறதி' ஒ+ 1றதி' அஅைம#தி+#த-. இ#த. ேகாயி5 Kைர ஓைலயா' ேவயப%&+#த-.

இெபா - சில கிராமேதவைத ேகாயி'க ஓைல. ெகா%டைகயா'

அைம#தி+பைத. காணலா. ஓைலயா' ெகா%டைக அைம.க. K(சர

ேதசதி5+#- ெதாழிலாள வரேவ<"வதி'ைல. எனேவ ':(சர.:&ைக' எபேத
சாியான பாடமாயி+#தாEKட, அத): ேவ$ ெபா+ இ+.கேவ<"ேம தவிர

'K(சர ேதச- பணியைம#த சிறிய ேகாயி'' எ ெபா+ சிறி-

ெபா+#தா-. ஆகேவ, இைத ஆதாரமாக. ெகா<" கி. பி. ஐ#தா /)றா<".:

பின மணிேமகைல எ தப%டெதப- அறிJ.:( சிறி- ெபா+தமானத$.
இதைன ேமE விள.க1கி விாிF எறXசி இேதா" நி$-கிேறா.

2. சாவகதீவி' ெபௗத மத ெபாி- பரவியி+#தெதப- மணிேமகைலயினா'
அறியப"கிற-. 'சாவக' எப- இேபா-ள கிழ.கி#திய தீJகளி'

ஒறான GமாராதீJ எ$ ஆரா8(சியாள க+-கிறாக. இ#த( Gமாரா

தீJ.:. கி. பி. 400-இ' ெசற 'பாஹிய' (Fa-Hien) எ சீன, அ:

பிராமண மத ெச'வா.: ெப)றி+.கிறெத$, ெபௗத மத தா!ைமயான

நிைலயி' இ+.கிறெத$ எ தியி+.கிறா. ஆனா', கி. பி. 600-இ' இ#த

தீJ.:( ெசற 'இh' (-tsing) எ சீன இ: ெபௗத மத

ெசழிேதாகியி+.கிறெத$ எ தியி+.கிறா. இதைன ஆதாரமாக( G%&.

கா%& மணிேமகைலயி' சாவக தீவி' ெபௗத ெச'வா.: ெப)றி+#ததாக.
Kறியி+பதனாE, இh எபவ+ அ9வாேற Kறியி+பதனாE,

பாஹிய காலதி' அ- இ:( ெச'வா.: ெபறாதி+தப&யாE, கி. பி. 400 -

600 இைடப%ட காலதி' Gமாராதீவி' ெபௗத ெச'வா.:)றி+.கேவ<"
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எ$, ஆகேவ அதைன. :றிபி"கிற மணிேமகைல இ#த. காலதி'

இய)றப%&+.க ேவ<" எ$ சில ஆரா8(சியாள K$வ.

இ- ஐயபா%".கிடமான ேபா5. காரண எ$ தி+. V. R. இராம(ச#திர

தீU¤த அவக எ திFளைத. கா%& விள.:ேவா. இ#த. K)ைற இவ

கீ!வ+மா$ ம$.கிறா :

தலாவ-, பாஹிய இ#த விஷயைதப)றி( சாியான ெச8திைய தரவி'ைல.
ஒ+ ேவைள, Gமாராதீவி' இவ ெசற ப:தியி' பிராமண மத ெச'வா.:

ெப)றி+#தி+.கலா.

இர<டாவ-, ஆ1திர Gமாராதீைவ அரசா<ட ேபா-, அதாவ- கிறி>தவ

சகாததி ெதாட.கதி', ெச'வா.:)றி+#த ெபௗத மத கி. பி. 400 -இ' சீன
யாதிாிக ெசறேபா-, ெச'வா.:. :றியி+.க. K": பின, மீ<"

அத ெச'வா.: நிைலெப)$, கி. பி. 620-இ' ெசற சீனயாதிாிக காலதி'
சிறபைட#தி+.க.K".

Cறாவ-, மணிேமகைலயி காலைத. கி. பி. ஐ#தா, அ'ல- ஆறா
/)றா<&' அைம.கேவ<". Cறாவ- ெசா'5ய &1 எம.:

ெபா+தமாக ேதாறவி'ைல. ம)ற ஆதாரக@.: சா$க@.: இ-

ெபா+தமாக இ+.கவி'ைல. ஆகேவ, தலாவ-, அ'ல- இர<டாவ- ெசான
&Jகளி' ஒைறேய நா ேம)ெகாளேவ<".

இவ க+- எனெவறா', கி. பி. 400-.: 600-.: இைடப%ட காலதி'
மணிேமகைல இய)றப%டெதப- ஒ1.ெகாள த.கத'ல; அ- கிறி>-

சகாததி ெதாட.கதி' எ தப%&+.கேவ<" எப-. (Buddhism in Tamil

Literature, Chapter XXVII, Buddhistic Studies ; Edited by B. C. Law)

3. மணி¢ேமகைல ச)$ எளிய நைடயி' அைம#தி+ப-, அதி' வ+ 'மாதவி',

'Gதமதி', 'மணிேமகைல', 'சிதிராபதி', 'சகத+ம' தலான ெபயக சக
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/'களி' காணபடாத வடநா%" ெபயகளாக வி+ப-ப)றி இ#த /'
பி)காலதி' இய)றப%&+.கேவ<" எ$ K$வ சில.

மணிேமகைலைய இய)றிய சாதனா இ#/ைல ப<&தக@.:ம%"

இய)றினாாி'ைல; 1லைம நிரபாத ம)றவக@.: விளகேவ<" எபேத
அவர- க+-. ஏெனறா', ெபௗத மதைதF அத ெகாைககைளF

ப'ேலா+.: அறிவி.கேவ<" எ ேநா.கேதா" இ- இய)றப%டதாக
ெதாிகிற-. ெபௗத+ ைஜன+ தக மத. ெகாைககைள ப'ேலா+.:

விள:ப& எ தJ ேபசJ ேவ<" எப- அமதகளி ெகாைக.

'ெபௗத+ தமி ' எ 6-ஆ அதிகார கா<க.

மணிேமகைலயி' :றிபி%"ள ம.க%ெபயக ெப+பாைமF வடெமாழி
ெபயராக இ+.கிறன ெவப- உ<ைமேய. வடெமாழி ெபயராக இ+ப-

ெகா<" பி)கால- /ெல$ ெசா'வத)கி'ைல. ெபௗத, ைஜன தலான
மதக வட நா%&னி$ வ#த மதக. ஆைகயா', அமதகைள ேம)ெகா<ட

தமிழக@.: அமத( சாபான வடெமாழி ெபயக அைமப- இய'1.

இெபா - தமிழ கிறி>தவனாகேவா கமதியனாகேவா மத மாறினா',

'அ#ேதானி', 'ஜா', 'ேஜாச' த5ய ெபயகைளயாவ-, 'அ-'லா,' 'ரiமா,'
'[H' த5ய ெபயகைளயாவ- அமத( சா1 ப)றி( H%&.ெகாகிறா.

அ-ேபால, ெபௗத வடெமாழி ெபயகைள தமிழ ெபௗத H%&.ெகா<டதி'
அதிசய இ'ைல. இனி, சக /'களி' வடெமாழிெபயக காணபடவி'ைல

எப- தவ$. சக( ெச8Fகைள இய)றியவகளி' இ+ப- ேப+.:

ேம)ப%டவ 'சாதனா' எ ெபய ெகா<&+.கிறா. இெபய 'சா>தா'
எ வடெமாழிெபயாி தமி! திாி1. '(இள) ேபாதியா' எ ெபய
வடெமாழி. 'நிக<டனா (கைல.ேகா%" த<டனா)' எப- வடெமாழி(

சிைதJ. 'ேகாவல' எப- 'ேகாபால' எபத திாி1.. 'ேகாதமனா,' 'பிரமனா',

'தாேமாதரனா,' '(ேசாழ) ந'E+திர' ('ஆY. காவிதிக) சாேதவனா,'

'பிரமசாாி,' 'ெப+ ெகௗசிகனா,' 'ெப+ ப-மனா' த5ய ெபயக வடெமாழி
ெபயகேள. இெபய+ளவக இய)றிய ெச8Fக ந)றிைண, 1ற நாP$
த5ய /'களி' ெதா:.கப%"ளன. எனேவ, சககாலதி'

வடெமாழிெபயக இ+#ததி'ைல எ$ K$வ- தவ$. கி . ஐ#தா
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/)றா<&ேலேய, வட நா%டவரான ைஜன மததவ+, ெபௗத மததவ+,

ைவதீக மததவ+ ெதனா%&): வ#தன எபத):( சா$க உ<".

அஙனமி+.க, கைட(சக /'களி' சில வடெமாழி ெபயக@ காணப"வதி'

வியபி'ைல. ஆகேவ, வடெமாழிெபயக காணப"வ-ெகா<",

'மணிேமகைல' காலதா' பி)ப%ட /ெல$ க+-வ- தவ$.

இவ)ைற ேபாற ம)றவ)ைறF காரணKறி ம$.கலா. ஆயி, இட

ெப+:ெமறXசி இதேனா" நி$-கிேறா.
----------

ெதாட'2ைர 7 : 8ரேசாழிய.
8ரேசாழிய.

பதிெனாரா /)றா<&', 7ர ராேச#திர காலதி' இய)றப%ட 7ரேசாழிய
இல.கண அ.காலதி5+#ேத வழ.காற)$வி%ட-. இ#/E.: பின,

பனிர<டா /)றா<&', Cறா :ேலா-க (கி. பி. 1178 - 1216)
காலதி', இய)றெப)ற 'நP'' 1லவரா' ேபா)றப%" இறளJ

வழ.கா)றி' இ+#-வ+கிற-. 7ரேசாழிய ப<&தரா' ேபா)றபடாம' ஏ

வழ.காற)$வி%ட-? ேசாழ அரசனா' ேபா)றப%", அவ ெபயரா'

இய)றப%", கடJேள இ#/E.: உடப%" ேபா)றியதாக. கைத
க)பி.கப%", இ#/' பயிலாம' வழ.ெகாழி#த காரண யா-? காXசீ1ரதி'
க#த1ராணைத அரேக)$கா', அ1ராணதி த)பா%" த)சீாி'

'திகடச.கர' என வ+ ெசா)ெறாடாி', 'திக! + தச.கர' எப- 'திகட ச.கர' எ$
ழ9J த9J ட9வானத): இல.கணவிதி கா%"ப& சைபேயா ேக%க, அத):
ஆசிாிய விைட Kற ெதாியாம' திைக.க, சிவபிராேன ேசாழிய ேவளாளனா8

வ#- 7ர ேசாழியதினி$ இல.கணவிதி கா%&னா எப- கைத. இ9வா$

சிவெப+மானாேல ேபா)றப%ட ஒ+ /' ஏ வழ.காற)$வி%ட-?

தமி!மர1.: 1றபான /ைல தமிழ ஒ+ ேபா- ஏ)$.ெகாளா.

7ரேசாழிய வட/' மரைப த வி எ தப%ட-. .கியமாக யாபில.கண

ெபாி- வடெமாழி( சாபாக இ+.கிற-. அறிF, இ- எதி/'. இ- எதி
/' எபைத
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' ஆரவார வில.கண/ ைல#-ழக வத)ெகதி/'

பாாிமீ- தமி!.Kத பா&யைமதா பயேனா#ேத
7ரேசாழ டனி+#- விய#ேத7ர ேசாழிய/'

வாரேமற வரேக)றி ைவதா ேசாழ ம<டலேம '
எ ேசாழ ம<டல சதக( ெச8Fளா' அறியலா.
மகாவிவா சபாபதி நாவல அவக தா இய)றிய 'திராவிட பிரகாசிைக'யி',
இல.கணமரபிய5', 7ர ேசாழியைதப)றி. K$வைத ஈ<" எ"-.கா%"வ-

ெபா+தைட-. அ- வ+மா$ :

"7ரேசாழிய:- இ#/லாசிாிய, * அ+க#த+%ப%ட 1தமிதிரனா. இஃ- எ -(
ெசா)ெபா+ யாபணிெய ஐ#தில.கண உண-ெமா+ சி$/'.
'ஏதம$ சகாத ெம /)றி) க(சியப சிவாசாாிய தா பா&ய க#த1ராண

அரேக)$ழி. 'திகடச.கர' எ 1ண(சி &பி): விதி இ#/' ெகா<"

கா%&னா எ$ பதி1ைரகார உைரதா. 7ரேசாழிய அகதியதி வழி

ேதாறிய ெதா'காபியதிைனF, ேவ$ சில/'கைளF தலாக. ெகா<"
ெச8தேதா இய)றமி!/'. ஆசிாிய ெதா'காபியனா,
' யரழ ெவ 1ளி ன

தலா ெக - ஙகரெமா" ேதா$ '

என /மர1@,
' யரழ ெவ C$ ெனா)ற.

கசதப ஙஞநம 7ெரா) றா: '

என ெமாழிமர1@, யரழ.க கசதப.கேளா" தனி ெயா)றாF ஈெரா)றாF
மய:ெம$ ஓ-தலா,
' யகர வி$தி ேவ)$ைம ெபா+வயி
வ'ெல  திையயி ன9ெவ - மி:ேம,
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' அ'வழி ெய'லா மிய'ெபன ெமாழிப '
எ$ 1ளிமயகியE% Kறிைவ-, அ9விதிைய,
' ரகார வி$தி யகார விய)ேற,'

' ழகார வி$தி ரகார விய)ேற '

என ரகர யகரக@ ெப$ெமன மா%ெடறி#ேதா-தலா, ழகரதி  வ#-

1ண+ க ச த ப.க இ+ வழியி இய'பாF வ'ெல - இர%&F 1ண(சி
F$தலறி திாியாெவப- ெதௗளிதி) ெபறப"த5,

'. . . . . . . . . . . . . . . பதிைன#ெதா ெட<ணிர<டா8

ேதா$ட) பின தகார வாினிர< "#ெதாடபா

னாறைவ# தாட லாபி ெலா)$. கழிJ<ேட '
என 1தமிதிரனா 7ரேசாழிய-, ழகரதி  வ+# தகர டகரமா8 திாிF
எ$ைரத-, அஙன ேபா#த ெதா'காபிய விதி.: மா$ேகாெள$ ம$.க
ப"ெமக. அ- ெதா'காபிய விதி.: மா$ேகாளாயி, பி)காலஇல.கியகளி' அஙன ேபா#த பிரேயாகக<" அ9வா$ Kற

ெபறாேராெவனி, - சக-( சாேறா இல.கியக@@, பிற ஆேறா
இல.கியக@@ அ9வா$ ேபா#த பிரேயாக யா<" காண

படாைமயா, இனி அ9வா$ ேபா#த இலகியகாண ப&, ெதா'காபிய
மா$ெகாளாக5 வ ெவ$ கைளயப"வத'ல- இல.கணெம$

த வபடாதாகலா, அ- ெபா+#தாெதெறாழிக. இனி. க#த 1ராண- 'திகட

ச.கர' எனJ, 'கீ%&ைச வாயி'' எனJ ேபா#த இல.கிய பிரேயாக க<"

1தமிதிர அ9வா$ இல.கண Kறெப)றாெரனி, - அ- க#த 1ராண

இல.கிய பிரேயாகப)றி 7ரேசாழியதி' அஙன இல.கண Kறப%ட-,
7ரேசாழிய இல.கணவிதி ப)றி.க#த 1ராணதி' இஙன இல.கியX
ெச8யப%டெதன, ஒறைனெயா$ ப)$தெல :)றதி):
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இடனாெமக. . . . . அ)ேற', க#த 1ராண- 'திகடச.கர', 'கீ%&ைசவாயி''
எறிஙன ேபா#த பிரேயாக# ெதா'காபிய த5ய இல.கண வ வா

ேபாEெமனி, - அ- இல.கண வ வாகாைம இல.கியமரபியE% க#த1ராண

வரலா$ உைர1ழி. K$-"

இல.கியமரபிய5', 'க#த 1ராண' எ தைலபிகீ!. கீ!.க<டவா$
இ9வாசிாிய K$கிறா :

" . . . . . அரேக)$ழி 'திகடச.கர'ெம# தைல(ெச8F த)க<ணதான

'திக!' எX ெசா'5$தி ழகர# தகர வ'ெல தி  டகரமா8 திாி#தத):

விதி ெதா'காபியதி' இ'ைலெய$ அ9வரகிEள 1லவெரா+வ தைட
நிக!தினாெர$, க(சியப சிவாசாாிய, 'இதைட நியாயமாயி :மர

ேகா%டத&க அ9வா$ எ"த+ளி( ெச8ய நா த) ெகா<" பா&னாமாக5,
இதக< :)றமாரா8த' ைறய$' எ$ விைட நிக!தினாெர$X சில

K$ப. ஆ<" ழகர#தகரதி  டகரமா8 திாி#த- 'விகட ச.கர' எ
எ-ைக ேநா.கியாக5, அ- ெதா'காபிய விதியாமறி விேராதமாகாெதக.
இேனாரன ெச8F%&ாி1க,
' கிள#த வ'ல ெச8F@% &ாிநJ '
எ அதிகார 1றநைடயா' அைம-.ேகாட) பாலனெவக.

இஙனமாக5, அஙன 1லவ தைட நிக!தினாெரப=உ,

க(சியபசிவாசாாிய இஙன விைட நிக!தினாெரப=உ

ெபா+#தாைமயறிக. இெபா+#தாைமைய ேமE# தைட விைடகளா' விாி.கி)

ெப+:."
--------

* 1தமிதிரனாைர அ+க#த, அதாவ- ைஜன எ$ K$வ- தவ$.

1தமிதிரனா ெபௗத.

-----------

)றி)".
)றி)".
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இ9வாரா5(சி.: உதவியா5நிற 0%க.
0%க.
அகநாP$.

தி+. ராஜேகாபாலாய பதி1

காமா%சி Vலா பிரபாவ

சிதா#தேபாத ரதினாகர கா. ஆலாலG#தர

:$#ெதாைக

டா.ட சாமிநாத அ8ய பதி1.

சிலபதிகார

டா.ட சாமிநாத அ8ய பதி1.

சாசன 1லவ

பிைள அவக ெமாழிெபய1.

ரா9சாகி . இராகவ அ8யகா அவக.

சிவஞான சிதியா

(பரப.க) ஞானபிரகாச உைர.

த.கயாக பரணி

ஒ%ட.Kத.

தXைசவாண ேகாைவ

ெசா.கப நாவல உைர.

திராவிட பிரகாசிைக

மகாவிவா சபாபதி நாவல

ந)றிைண

அ. நாராயணசாமி அ8ய பதி1.

ேதவார

நாலாயிர தி9ய பிரப#த

அப, சப#த.

ஆ!வாக அ+ளிய-.

நீலேகசி, சமய திவாகர வாமன னிவ உைர தி+. ச.கரவதி நயினா
அவக பதி1.

ப-பா%" (ம-ைர. காXசி) டா.ட சாமிநாத அ8ய பதி1.
1றநாP$.

டா.ட சாமிநாத அ8ய பதி1.

ெபாிய 1ராண

ேச.கிழா.

1றதிர%".

ரா9சாகி ைவயா1ாி பிைள அவக பதி1.

மணிேமகைல

மகாவிவா மயிைல ச<க பிைள

மணிேமகைல

டா.ட சாமிநாத அ8ய அவக பதி1.

அவக பதி1.

7ரேசாழிய, ெப+#ேதவனா உைர
யாப+கல வி+தி

ெச#தமி!', 'கைலமக'
------

ரா9சாகி தாேமாதர பிைள

அவக பதி1.

ரா9பக= பவான#த பிைள அவக பதி1.
த5ய மாத ெவளிc"க த5யன.
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