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பலவ ேபரரச

ஆசிாிய டாட . மா.
மா. இராசமாணிகனா
Source

பலவ ேபரரச

1. மேக திர வ ம

டாட மா. இராசமாணிகனா

2. நரசிமவ ம

ர பதிபக

59, ராஜூ நாயக ெத, ேம மாபல, ெசைன – 600 033
த பதி 1946; ம! பதி
உாிைம: ர பதிபக

1999

பக"க# 104, விைல $. 20

அ&சி'ேடா : நடரா( ஆெச' பிர*
-------------------

ைர
“பலவ வரலா!” எற என. ெப /ைல பா ைவயி'ட அறிஞ பல ,

இைளஞ க2த3 ைறயி பலவைர பறி& சில /கைள எ4.மா!
வ !5தின . அத பயனாக பலவ ேபரரச எ6 வாிைசயி த

/லாக ெவளிவ இ&சி! / எளிய நைடயி எ4தப'7#ள.. இதனி,

பலவ ேபரரைச ஏப75திய சிம வி9:வி மகனான மேஹ திரவ ம,
ெபயரனான நரசிமவ ம வரலா!க# றிகப'7#ளன. இவ க#

கால5திறா பலவ - சா2கிய ேபா க# வைமயாக5 ெதாட"க ெபறன.

சமண ஒ7கப'7& ைசவ ைவணவ பரவின கால இ.ேவயா. தமி=
நா'>ேக தியைவயான. ைடவைர ேகாவிக2 ஒைறக ேகாவிக2

ேதாற எ75தைம இேபரரச கால5திறா எபைத அைனவ அறிவ .

நாகாிக கைலகளான இைச - நடன-நாடக சிப-ஒவிய எபன பலவ

மனரா ேபாறி வள கப'ட கால இ.ெவனலா. இபல .ைறகளி

இேபரரச கா'>ய வழிவைககைள பிபறிேய இவ மரபின ஏற5தாழ

இ/! ஆ@7க# ேபரரசராக இ . பலவ ெபநா'ைட ஆ@டன என

மிைகயாகா.. இ"ஙன எலா5 .ைறகளிB ப@ப'7 விள"கிய இெப
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ேவ த வரலா!கைள ப>பதா, கி.பி. ஏழா /றா@> தமி= நா'7

வரலாைற ஒவா! அறி தி றலா.

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

- இராசமாணிகனா .

1. பலவ யாவ ?

உளட க

2. தகால இைடகால பலவ

7. கைல வள &சி

8. நரசிமவ ம ேபா & ெசயக#

3. மேஹ திர வ ம

9. ேகாவிக2 சிப"க2

5. சமய மாற

11. சமய நிைல

4. ேபா & ெசயக#

6. ைடவைர ேகாவிக#

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

10. மஹாமல ஆ'சி

12. அரசிய

படக

1. பலவ ெப நா7 - Map

2. மேஹ திரவ ம, அவ -சி5தன வாச ஒவிய"க#.
3. ந>க மாத ஒவிய"க# --சி5தன வாச ஒவிய"க#
4. மஹாமல ர5. ரத"க#

----------

பலவ ேபரரச

1. பலவ யாவ?
யாவ?

பலவ யாவ ? இேக#வி5 தி'டமான பதி CறCடவிைல. பலவ

ஏற5தாழ ஐ /! ஆ@7க# ெதனி தியாவி ேபரரE ெசB5தினவ . அவ க#

எ! அழியாத நிைலயி பல ைகேகாவிகைள அைம5திகிறா க#.
பாைறகைளேய ேகாவிகளாக மாறியிகிறா க#; பிராத ெமாழியிB

வடெமாழியிB கிர த - தமி= ெமாழியிB த"க# ப'டய"கைளF

கெவ'7கைளF ெவளியி'>கிறா க#, சிமவி9: ச. ேவதி ம"கல,
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மார மா 5தா@ட ர, பலவ ர (பலாவர), மேஹ திரவா>, பரேம*வர
ம"கல, மேஹ திர ம"கல, மஹாமல ர எ! பல இட"க'5 த"க#
ெபய கைள வழ"கியிகிறா க# பல ேகாவிக' இராஜசிேம*வர,
வி5யாவிநீ5 பலேவ*வர, பரேம*வ வி@ணகர, ச5மேல*வர,
மேஹ திரவி9:ஹ, மேஹ திரப#ளி எ! த"க# ெபய கைள
இ'>கிறா க#. இைவ அைன5., அவ க# தமி= நா'ைட ஆ@டவ க#

எபைத உண 5.கிறனேவ தவிர, அவ க# யாவ ? எ"கி . வ தவ ?

எ6 ேக#விக' விைட அளிபனவாக இைல. இதனா, ஆராJ&சி அறிஞ
பலவா! > Cறி வகிறன .

பலவைகபட கக
பலவ -  ப
“ெதா@ைடநா'7 பழ">க# ஆ7, மா7கைள ேமJ5.ெகா@> த !ப

ஆவ . அவ க# பா வாணிப ெசJ.வ தவ க#; அதனா, பாலவ (பா + அவ )
எனப'டன ; அெபய நாளைடவி !கி பலவ என மாறியிகலா.

எனேவ, பலவ ெதா@ைட நா'7 !ப இன5தவேர ஆவ .” எப. ஒசா
ஆராJ&சியாள க5தா.[1]
பலவ - (மணி)
மணி) பலவ
“யா=பாண5 தீ3களி ஒறான காைர5தீ3 ச"க கால5தி மணிபலவ என
ெபய ெபறி த.. அகால5தி இல"ைகயிB மணிபலவ ேபாற

தீ3களிB நாக மரபின வா= . வ தன . மணிேமகைல எ6 காவிய5தி

Cறப'ட ெந7 >கி#ளி எற ேசாழ அரச இ த நாக மரபின மகளான
KLவைள எபவைள மண தா. அவ# . ெபற ைம தேன அைலகளா
த#ளப'7 கைரேச

தவ. அமக ெதா@ைடெகா>யா Eறப'7

அ6பப'டதா ெதா@ைடய எனப'டா. அவ (மணி) பலவ5திL .

அ6பப'டதா பலவ என ெபய ெபறா. அவ வழிவ தவ ‘பலவ ’
என ப'டன . அவ த அைடயாளமாைல ெதா@ைடமாைல ஆ.பலவ#
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த அரச ச"க /களி றிப'ட ெதா@ைடமா இள திைரயேன
ஆவ.” எப. மெறா / ஆராJ&சியாள க5.[2]
பலவ யாபாணதவ
“யா=பாண எப. இல"ைக5 தீவி வடேக உ#ள Cாிய நீ@ட

நிலபதியா. அஃ. இ தியாவிL . இல"ைக ேநாகி& ெசபவ  ஒ

‘ேபா.’ (ேபா5.-அ ) ேபால காணப7ேபா., ேபா5., பலவ எபன ஒ
ெபா' ெசாக#. யா=பாண- ‘ேபா., ேபா5., பலவ’ எனப>,

அ"கிபவ ‘ேபா5த , பலவ ’ எனப7வ அலவா? ஆகேவ, பலவ எற

ெபயட’ தமி=நா'ைட ஆ@டவ யா=பாண5தவேர ஆவ .” எப.
பிறிெதாசா ஆராJ&சியாள க5..[3]
பலவ - ஆ#திர

"வ'ெப@ைணயா! அபாப'டநா'ைட ஆ திர ேபரரசரான சாதவாஹன
மரபின ஆ@7 வ தன . அவ க# க"ைக யா!வைர பரவி இ . த"க#

நா'ைட பல மாகாண"களாக வ5., ஒNெவா மாகாண5தி அதிகாாி

ஒவைர நியமி5தன . அைறயி கி9ைணயா! வடெப@ைண

யா! இைடப'ட மாகாண5ைத பலவ எற மரபின ஆ@7வ தன .

அவ க# ஆ திர ேபரரE அழி த கி.பி. 3ஆ /றா@> த"க# மாகாண5தி5
தா"கேள உாிைம ெபற அரச க# ஆனா க#. அவ க# ெதகி த"க# நா'ைட

விாிவாக விபி& ேசாழ & ெசா தமா ெதா@ைட நா'ைட ஏற5தாழ கி.பி.
300- இ ைகபறின . அவ மரபினேர மேஹ திரவ ம தLய பிகால

பலவ ஆவ ,” எப. ேவெறாசா ஆராJ&சியாள க5தா.[4]
பலவ - தமிழேர

“பலவ தமிழ அல எ! உ!தியாக Cற>யா.. ஒேவைள அவ க#
ெவளிநா'>L . வ தவராக இபி6, அவ க# C>யவைர தமிழ களாகி-

வி'டா க# எ! அறியேவ@7. இ"கிலா தி தலா ஜா ( ெஜ மானியராக
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இ தேபாதிB அவர. மர ஆ"கில5தி கல . ஆ"கிலமாகிவி'விைலயா?
அ.ேபாலேவ, பலவ ஒேவைள, ெவளிநா'>L .  தி தேபாதிB

நாளைடவி தமிழராகி5 தமிைழேய ேபாறினா க#. தமிழி ைசவ-ைவணவ
இலகிய"க2 சமய ேமபா7க2 அவ க# கால5திேலேய ேதாறி
உய வைட தன. உ@ைமயி அமன க2ைடய ெதாடக தமி=

மயேமயா. பலவ எ6 ெசா தமி= அலவா? இெபா4. ப

நீ@7#ளவைன 'பலவ’ எ! பாிகசிப. இைலயா? அமனாி த
ஷ6 ப நீ@>கலா. அ&ெசா அமரபின ேக வ திகலா.

இ5தைகய எ75.கா'7 சாி5திர5தி வ திகிற.. கநாடக5தி ஆ!

விரெகா@ட மன ஒவ6 அெபய நிைல5த.. ட5திமாற, C
பா@>ய, ெந7மாற தLய ெபய க# அNவாேற ஏப'டன.
ேமB, பலவ க# ‘காடவ ’ தLய ப'ட"கைள ெகா@> தா க#. சாறாக
இ!#ள ‘கா ேவ' நக ’ எ6 ெபயைர கா@க. அத பைழய வ>வ ‘கா7

ெவ'> நகர’ எப.. ‘காடவ , கா7 ெவ'>’ தLயன தமி=ெபய க# அலவா?
‘ேபா5தைரய ’ எப. அவ க2ைடய சிற  ெபயரா. ‘ேபா.’ எப.

பலவ எைம கடாவி Cறப7. இெபா4. ெதா@ைட நா'>B

அைத& EறிF#ள பதிகளிB ‘ேபாதராஜா ேகாவிக#’ உ@7. இைவ

பலவ கால வழ எபைத அறியC7. இேகாவிகைள, அரசமரபினராக

உாிைம பாரா'7 வனிய ல5தா (‘நாயக ’ மரபின ) ேபாறி வவைத

அறிேவா. ஆகேவ, பலவ -தமி= நா'>ன எ! ெகா#வேத ததி எனலா”

எப. ேவெறாசா ஆராJ&சியாள க5தா.[5]
பலவ - ஆாியேர
“பாரசீக5திL . இ தியாமீ. பைடெய75. வ த ஆாிய பா 5திய , பPலவ ,
Q5ரப , சாக எ6 பல ெபய கைள உைடயவ . அவ க# சி . மாகாண,

C &சர, க"ைக& சமெவளிகளி பரவின . 5ரதாம எற Q5ரய அரசனிட

Eவிசாக எற பPலவ அைம&சனாக இ தா. கி.பி. த /றா@>

ஷான இ தியாமீ. பைடெய75தன . அதனா வட இ தியாவி இ த ஷ5ரப

ெடகா Kடமி ேநாகி வரலாயின . அெபா4. ெடகானி சாதவ ஹன
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மரபினரான ெதB"க ேபரரE ெசB5திவ தன . அதனா சாதவாஹன 

Q5ரப  ேபா நட த.. Q5ரப ெசளரா9>ர, பபாJ மாகாண5தி
வடபதி, ஐதராபா5 சம*தான5தி வடபதி ஆகியவைற ைகபறி

ஆளலாயின . இதனா சாதவாஹன ேபரரE எைலயி E"கி ேகாதாவாி,

கி9ைண ஜிலாக# அளவி வ .வி'ட.. இ நிைலைம ஏற5தாழ கி.பி.

200- உ@டானெதனலா. அத பினேர பPலவ# ஒவனான Rர C &ச

எபவ நாக அரச மகைள மண . நா'ைட ெப! அரசாள5 ெதாட"கினா.
அவ மரபினேர பிகால பலவ . இ பலவ ெசா Eவிசாக எற

அைம&சன. மரபி வ தN ஆகலா. பலவ - தத ஆ@ட பதி.
கி9ைண ஜிலாவி ெதேம பதி எனலா.

1. பலவ காSசிைய ைகபறிய. த அவ த ேபரரE R=&சி அைடFவைர
அவ க# சா2கிய , கதப , ேசாழ , பா@>ய , ேசர , களபிர தLயவட

ஒயா. ேபாாிடேவ@>யவ . ஆயின . இேபாரா'ட"க# பலவ ெவளி நா'டா

எபைத றிகிறன அலவா?

2. பலவ த அரசனான சிவ*க தவ ம ைவ5.ெகா@ட மஹாராஜாதிராஜ எற ப'ட ெதனா'>ேக தியதா. அதைன இ தியாவி

ெகாண

தவ பா 5தியேர ஆவ .

3. பா 5திய இ திய அல ஆயி6, இ தியாவி பல பதிகளி த"கி

ஆள5ெதாட"கிய. த இ திய ைறக# எலாவைறF ைகயாள5

ெதாட"கின . (1) அவ க# த"க# நாணய"களி கிேரக-வடெமாழி எ45.கைள

உபேயாகி5தன ; (2) நாணய"க#மீ. கிேரக கட3ள உவ"கைளF சிவ
உவ5ைதF ெபாறி5தன ; (3) Q5ரப , மஹா Q5ரப எற ப'ட"க2ட

‘ராஜ’ எற இ திய வா 5ைதையF த"க# ெபய க2ட இைண5. -

ெகா@டன ; (4) த"க# ெபய கைளF இ திய ைறேகப ஜயத ம, 5ர

த ம 5ரசிம, தாமேசன எ! மாறி ெகா@டன ; (3) ‘சாமி’ எ6
ப'ட5ைதF ைவ5.ெகா@டன ; (6) தம. நாணய"களி இ திய நா'7

ெபா#களாகிய யாைன, ந தி, ெபள5த ேகாவி இவைற ெபாறி5தன : (7)

ெதB"நா'> இ தெபா4. ெபள5த சமய5தி ப!ெகா@> தன ; (8)
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காSசியி இ த ேபா. ைசவ அல. ைவணவ ப!ட விள"கின ; (9) ஆ திர
நா'> இ தெபா4. சாதவாஹன ெவளியி'ட பிராத ெமாழியிேலேய த"க#
ப'டய"கைள ெவளியி'டன , காSசிைய ைகபறி5 ெதேக வ த3ட

காSசியி சிற றி த வடெமாழியி ப'டய"கைள வி7கலாயின ; (10)
வடநா'7 பா 5திய அரசைர ேபாலேவ ெதனா'7 பா 5திய (பலவ)
அரச ைவதிக மத5ைத& சா

. ேவத ேவ#விக# ெசJதன ; (11) இNவா!

றிB த"கைள இ .களாகி ெகா#ளேவ, ‘பPலவ ’ எற தம. மர 

ெபயைரF ‘பலவ ’ என எளிதாக ஒ எ45. மாற5தா மாறிெகா@டன ;

(12) இவ க# Q5திாிய க#; அ"ஙன இ . இவ க# த"கைள ‘பார5வாஜ
ேகா5திர5தா ’ (பிராமண ) எேற த"க# ப'டய"களி Cறிெகா@ட.

ேநாக5தக.. ‘இவ க# C>5திாியேர’ எ! கதப த அரசனான மTரச ம
எற பிராமண Cறியி5த கவனிக5தக..

4. பா 5திய நாணய"களி காணப7 Uாிய, ச திர உவ"க# பலவ

நாணய"களிB கா@கிறன.

5. பலவ அரசனான சிமவி9:வி ஆசன, இ தியாவிேக திய.. அ.
பாரசீகநா'7 பைழய ஆசன"கைள ேபாற..

இ5தைகய பல சா!கைள ேநாக பலவ பPலவ எ! உ!தியாக
Cறலா” எப. ஹீரா* பாதிாியா க5தா.[6]

இNவா! பல பல க5.கைள ெவளியி'7#ளன . உ@ைம எ. எப.

உ!திபடவிைல. ஆதL, இ க5.கைள உள"ெகா@7, இனி அ75.வ

பிாி3கைள கா@ேபா.
----

[1] Rea-Pallava Architecture
[3] Mysore Gazetteer

[2]. Rasanayagam – Ancient Jaffna

[4] Dr.S.K. Aiyangar: Pallavas of Kanchi (by R. Gopalan)

[5] C.M.R. Chettiar in "Pallavar Varalaru" by M. Rajamanikkam

6 Journal of the University of Bombay, Vol.4, part 4 (1936).
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----

2. கி.
கி.பி.
பி. 600600-  %பட பலவ
(கி.
கி.பி.
பி. 300300-600)

த%கால பலவ (கி.
கி.பி.
பி. 300300-340)
பிராத ெமாழிகளி த"க# ப'டய"கைள ெவளியி'ட பலவ தகால

பலவ ஆவ . இவ க# ப'டய"கைள ெகா@7 தகால பலவ ெபய க#

கீ=வவன எ! Cறலா.

சிவ &க#தவம
இவ த த ைதயி கால5தி இளவரசனாக காSசியி இ ., பலாாி

ஜிலாவி உ#ள ‘விாிபர’ எற கிராம5ைத மைறயவ இவ 5 தானமாக

வி'டா. இ&ெசJதிைய C!வேத ‘மயிதேவாB ப'டய’ எற த பிராத

ப'டயமா. அெபா4. இவத ைத பலவ மஹாராஜ எப., இவ
இளமஹாராஜ எப., இவன. நா7 வடேக ."கப5திைரயா!வைர பரவி
இ த. எப., இவ காSசியிL . இ ப'டய வி75ததா இவ,
திதாக பலவ அரச ெவற ெதா@ைட நா'ைட இளவரசனாக இ .

ஆ@7வ தா எப. இ ப'டய5தா ஊகிக5 தக ெசJதிக# ஆ.
மஹா ராஜாதிராஜ
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இவ ப'ட ெபற எ'டா ஆ@> விடப'ட ப'டய 'ஹிரஹதகL
ப'டய’ எப.. ஹிரஹதகL பலாாி ஜிலாவி உ#ள சி!ா ஆ.
தானமாக விடப'ட கிராம5ேதா'ட சாதவாஹன ரா9>ர5தி உ#ள..

சாதவாஹன & ெசா தமாக இ த நா'> உ#ள ஊ 5 ேதா'ட5ைத பலவ
தான ெகா75தா எனி, சாதவாஹன ரா9>ர பலவ ஆ'சி மாறிவி'ட.
எப. ெதளிவாக5 ெதாிகிறதேறா? இதனா, சிவ*க தவ ம வடேக தன.
நா'ைட விாிவாகியி5த ேவ@7 எப. ெதாிகிற.. இப'டய5தி

சிவ*க தவ ம தைன5 த ம-மஹா ராஜாதிராஜ எ! றி5திகிறா.

இதனா, இவ அரச பலைர ெவ! பலவநா'ைட விாிவாகினவ எப.
லனா. இவ அநி9 ேடாம, வாஜேபய, அ*வேமத எற ெப

ேவ#விகைள&ெசJதவ எ! இப'டய C!கிற.. இவ!#

அநி9ேடாம எப. வச த கால5தி பலநா# ெதாட
ேவ#வியா: வாஜேபய எப. உய

. ெசJயப7

த அரசநிைல, எJதெபா'7&

ெசJயப7 ேவ#வியா; அ*வேமத எப. ேபரரச எபைத பிற அரச

பல ஒ ெகா@ட ைம அறிறியாக& ெசJயப7 ெப ேவ#வியா.

சிவ*க தவ ம இைவ WைறF ெவறிகரமாக& ெசJ., அறெநறி பிறழாம
நா'ைட ஆ@7, தா6 ேநாிய வா=ைக வா= தைமயாேபாB தைன5
‘த மமஹா ராஜாதிராஜ’ எ! அைழ5. ெகா@டா!
நா+ பிாி,க
சிவ*க தவ ம கால ஏற5தாழ கி.பி. 300-325 எனலா. அகால5தி

ேவ"கட5தி அபாப'ட ெதB" நா7 பல ரா9>ர"களாக

(மாகாண"களாக) பிாிகப'> த. எப. ேமெசான ப'டய"களிL .

ெதாிகிற.. அைவ @டரா9>ர, ெவ"ேகா (ேவ"கி) ரா9>ர, சாதவாஹன

ரா9>ர தLயனவா. இரா9>ர"க# பல விஷய"களாக (ேகா'ட அல.

ஜிலா) பிாிகப'> தன. ெதா@ைட நா7 பலவ  ப'ட ேசாழ

கால5தி இ தவாேற இப5.நா ேகா'ட"களாக பிாிக ப'> தன.
மாகாண5 தைலவ க2 பிற அரசிய உ5ேயாக*த க2 இ தா க#.
விஜய &க#தவம
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இவ விஜய *க தவ ம மஹாராஜ எ! Cறப'டவ. இவ

ஆ'சிகால5தி இளவரசனாக இ தவ 5தவ ம எபவ. அவ மைனவி

ெபய சாேதவி எப.; மக ெபய

5ய"ர எப.. இ&சாேதவி எபவ#

ெதB"க நா'> தாXரா கிராம5தி உ#ள ெபமா# ேகாவிB நிலதான
ெசJதன#. அதைன5 ெதாிவிபேத ‘ணப ேதய ப'டய’ எப..

இW! ப'டய& ெசJதிகைள5 தவிர இ பலவைர பறி Cற5தக ேவ!
சா!க# இைல. ஆதலா இவ கள. அரச ைற-வரலா! இன பிற3
ைறயாக Cற>யவிைல.

இைட கால பலவ
(கி.
கி.பி.
பி. 340340-600)

இகால பலவ த"க# ப'டய"கைள வடெமாழியி ெவளியி'டன .

இவ க2  ெசான பலவ  என உற3 எப. ெதாியவிைல.
இவ க# ெவளியி'ட ப'டய"கைள ெகா@7 கீ=வ ெபய கைளFைடயவ
இகால5தவராக Cறலா.

---------------
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.%/ற நா+க
இகால பலவ ஓயாத ேபா களி ஈ7ப'டன . அவ க# யாட இ"ஙன

ஒJவிறி ேபாாி'டன ? பலவ நா'ைட& Eறியி த பல நா'டரசட ேபா

ெசJதன . அNவா! பலவ நா'ைட& Eறியி த நா7க# எைவ?

சாலகாயன:
சாலகாயன: ேகாதாவாி, கி9ைண ஆ!க' இைடயி உ#ள நா'> ெபய

ேவ"ைக (ேவ"கி) நா7 எப.. அதைன& சால"காயன எற அரச மரபின (கி.பி.

320-600) ஆ@7வ தன .

இ2வாக:
இ2வாக: @[ , கி9ணா ஜிலாகைள இ\வாக எபவ

ஆ@7வ தன ; பிற அதைன பலவ ைகபறின. பின அதைன ஆன த

எற மரபின ைகபறி (கி.பி.500-600) ஆ@டன .

கத ப:
ப: கி9ைண, ."கப5திைர ஆ!க' இைடப'ட நா7 கதப நா7 ஆ.

அத தைலநகர வனவாசி எப.. இமரபி த அரச மTரச ம எற

மைறயவ. அவ பலவ  ெகா>ய பைகவ. அவ காSசியி இ த

வடெமாழி கXாி ப>க& ெச!, பலவபா ெவ! !,

இ நா'ைட5 ேதா!வி5தா; பலவ  பல ெதாைலகைள விைளவி5தா.

அவ மரபின பலவைர பைகவராக கதிேய ேபாாி'7 வ தன . இகதப

ஆ'சி ஏறைறய இர@டைர (கி.பி.350-600) /றா@7க# இ த. எனலா.
கக:
கக: இவ க# காவிாி5 ெதேக ட நா'ைடF ைமUாி ஒ பதிையF

ஆ@7வ தவ . இவ க# பலவ  ந@பராகேவ இ . வ தன .
தமி அரச

பலவ ெதா@ைட நா'ைட ைகபறிய ெபா4. திபதி, காள5தி தLய
மைலபதிகளி வா= த களபிர மரபின ெத ேநாகி& ெச! ேசாழ,

பா@>ய நா7கைள ைகபறி ஆளலாயின ; அ" நிைலயாக இ த ேசாழ,
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பா@>ய இகளபிரட ேபாாி'டன . இவரைனவ ேச

இைடகால பலவ 5 ெதாைல ெகா75. வ தன .

. ேசராமB

பலவ - தமிழ ேபா
இைடகால பலவ அரச பல காSசியி இ . ப'டய"க# வி7கவிைல;
அவ க# ெநX , கடைப ஜிலாகளி இ ேத கால"கழி5தன . அவ களி

இர@டா *க தவ ம காSசிைய ைகபறியதாக Cறிெகா#கிறா.

ஆனா, அவ6பி காSசி மீ'7 பலவ ைகயிL . ந4வி வி'ட..
அதைன பி சிமவி9: எபவ ஏற5தாழ கி.பி.575-இ மீள3

ைகபறினா. இறி கைள ேநாக காSசி உ#ளி'ட ெதா@ைட நா7 இ த

இைடகால பலவ கால5தி, ெதேக இ த களபிர .ேசாழ ைகக'

அ>க> மாறிெகா@> த. எனலா. கி.பி. ஐ தா /றா@> 5தவ ம
எபவ கடேபாற ேசாழ பைடFட ேபாாி'டா எ! பலவ ப'டய
பக கிற.. சிமவி9: ேசாழ , களபிர , பா@>ய இவ க2ட ேபா

ெசJதா எ! பலவ ப'டய சா! பக கிற.. இவறா, ெதேக

தமிழரச பலவ  ஒயா5ெதாைலக# ெகா75. வ தன எபைத அறியலா.
பலவபலவ-கத ப ேபா
கதப தம5 ெதேக இ த க"க நா'ைட ைகபற பலைற யறன .

க"க , பலவ .ைணைய நா>ன . பலவ அரச பைடக2ட ெச! க"கட
கல . கதபைர ெவறன . இ"ஙன பலவ  கதப  நட த ேபா க#

பலவா.

சா5 கிய
ஏற5தாழ கி.பி. ஆறா /றா@> ெதாடக5தி கதப நா'> வடேக

சா2கிய எ6 மரபின ேதாறின . அவ# த அரச விஜயாதி5த

எபவ. அவ தைலநகர வாதாபி எப.. விஜயாதி5த, அவ மகனான

ஜயசிம, அவ மகனான இரணதீர, அவ ைம தனான தலா Lேகசி
ஆகிேயா அைனவ இNவிைடகால பலவட ேபாாி'டவ@ண
இ தன .
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ழபமான கால
இNவா! பலவ ெதேக ேசாழ , களபிராிட5. வடேக ஆன த ,

இ\வாகாிட5.: வடேமகி கதப , சா2கியாிட5. ஓயா. ேபாாிட

ேவ@>யவ ஆயின ; அதனா, பல சமய"களி ெதா@ைடநா'ைட இழ தன ;
ெப .பப'டன ; ேபா ைனகளிேலேய த வா=நா'கைள கழி5தன .

இ நிைலைமயி அவ க# வி'ட ப'டய"கைள ெகா@7 அவ கள. அரசைற,
அரசிய தLய ெசJதிகைள CறCடவிைல.
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ழபகால 6,
இழபமான நிைலைம சிமவி9: எற பலவ அரச காலத

மைற .வி'ட.. அவ கால த பலவ வரலாறி ெதளி3 ஏப'7வி'ட..

பலவ ஆ'சிF காSசியி நிைலெப!வி'ட.. பலவ ஒ ெபநா'ைட

க'>யாள5 ெதாட"கின .
---------

3. மேஹ#திரவம
(கி.
கி.பி.
பி. 600 - 630)

சி மவி78
இவ இைடகால பலவ# இ!தி அரச, Wறா சிமவ ம மக.

இவ6 Kமவ ம எற தபி இ தா. அவ ஆ திர பதிைய இவ6

அட"கி ஆ@7வ தன ேபாB! “சிமவி9: ‘பலவல’ எற உலகிைன5
தா". லமைல ேபாறவ” எ! இவ மகனான மேஹ திரவ ம

CறிF#ளா. இதனா இவன. ெபRர ஒவா! உணரலா. ேமB

மேஹ திரவ ம த த ைதைய பறி C!ைகயி, “அவ அ6பவிக5தக
ெபா#க# எலா வைறF உைடயவ (ேபாகபாகிய"களி

ைறவிலாதவ); பல நா7கைள ெவறவ; Rர5தி இ திரைன ேபாறவ
ெசவ5தி ேபரைன நிக 5தவ. அவ அரச  அரச” எ! றி5.#ளா.
இவைடய ேபா9 ெசயக
ெசயக
“சிமவி9:வி க= உலெகலா பரவிF#ள.. இவ காவிாிபாயெபற
ெசழி #ள ேசாழநா'ைட& ேசாழாிடமி . ைகபாறினா” எ! பலவ
ப'டய ஒ! பக கிற.. மெறா ப'டய, “...பிற இN3லகி சி"க

ேபாற சிமவி9: ேதாறினா. அவ பைகவைர அழிபதி ெபய

ெபறவ. அNRர களபிர , மழவ , ேசாழ , பா@>ய ஆகியவைர ெவறி
ெகா@டா” எ! C!கிற.. அவ தி E தாி கதாசார எற வடெமாழி /,
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“பலவ மரபி சிம வி9: எபவ ேதாறினா. அவ காSசியிL .
இ!திபைகைமைய அறேவ நீகினா. அவ, த Rர5தாB ஆ@ைமயாB
பைக அரச க2ைடய ெபா#கைள5 தன உாிைமயாக ெகா@டா” எ!
C!கிற..

இைவ அைன5ைதF ஒ!ேச 5. ஆராயி, சிமவி9: களபிர , மழவ ,
ேசாழ , பா@>ய க2ட ேபாாி'டா; அவ கைள ெவறா; காSசிைய

ைகபறினா; பலவ நா'ைட5 ெதேக விாிவாகினா எபன அறியலா.

இவ மகனான மேஹ திரவ ம ஆ'சி தSசா] , தி&சிராப#ளி

ஜிலாகளிB .ேகா'ைட& சீைமயிB பரவி இ த.. ஆனா,

அபதிகைள மேஹ திர த கால5தி ைகபறினா எ! Cற>யா..
ஆதலா, அபதிக# சிமவி9: கால5திேலேய பலவ ஆ'சி
உ'ப'டனவாத ேவ@7. அNவா! அபதிக# வைர இவ

ைகபறியதாறா. சிமவி9: மழ ட6 பா@>யட6 ேபாாிட

ேவ@>யவ ஆயின.

சிமவி9: கால5தி ேசாழநா'> வடபதி ையF ெதா@ைட நா'> ெத
பதிையF களபிர ஆ@7வ தன . உைறT வைர இ த ேசாணா'7

பதிைய& ேசாழ ஆ@டன . தி& சிராப#ளி ேசல ஜிலாகளிB#ள

ெகாLமைல பதிைய மழவ ஆ@7வ தன . இவ க# நா7க# பலவ

ைகப7மாயி, தன. நா'> ஆப5. உ@டாகலா. எ! கதிேய

பா@>ய சிமவி9:ைவ5 தாகின. எனி6, சிமவி9: ெவறிெபறா.

பலவநா7 .ேகா'ைட& சீைமவைர பரவிவி'ட.. . ேகா'ைட& சீைமைய
ஆ@7வ த ெகா7பா2 & சிறரச க# பலவ  அட"கியவ ஆயின .
சேவதி மகலக
சிமவி9: த ெபயரா, நா ேவத"களிB வல. மைறயவ &

சி!ா க# பலவைற5 தானமாக அளி5தா. அைவ சிமவி9: ச. ேவதி

ம"ல"க# எனெபய ெபறன. இெபய , திெவாறிTைர அ75த மணL

எ6 சி!ா  இ ததாக5 ெதாிகிற.. வட ஆ கா7 ஜிலாவி சீயம"கல

எ! வழ". கிராம, பைழய கால5தி ‘சிமவி9: ச. ேவதி ம"கல’ எ!
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ெபய ெபறி த.. பேகாண5ைத அ75த கSச^ இமாதிாி ெபய

ெபறி த..
ைவணவ

‘சிமவி9:’ எற ெபயைரெகா@ேட இவ ைவணவ எபைத எளிதி
உணரலா. “பதி ஆராதித வி9: சிமவி9:” எ! பலவ ப'டய

இவைன றிகிற.. இதனா இவ பரம பாகவத எபைத அறியலா.

மஹாமல ர5தி உ#ள ஆதிவராக ேகாவி இவ க'>யதா எ! பல
க.கிறன .

ஆதிவாக ேகாவி
இ. மஹாமல ர5தி இகிற.. இ ேகாவிL ஆசன ஒறி

அம

தவ@ண ஒ உவ&சிைல கா@கிற.. அத ேம ‘_ சிமவி9:

ேபாதாதிராஜ’ எப. ெபாறிக ப'7#ள.. அN3வ5தி தைலமீ. உய

த

கிாீட காணப7கிற.. மா பிB க45திB பலவைக மாைலக# கா@கிறன.

அN3வ5தி இ ற"களிB இர@7 ெப@மணிகைள றி உவ&

சிைலக# இகிறன. அவறி தைலக#மீ. >க# காணப7கிறன. அைவ

சிமவி9:வி மைனவியைர றிபனவா. அN3வ"க' ேந எதி  ற&

Eவாி ‘_மேஹ திர ேபாதாதிராஜ’ எப. எ4தப'7#ள.. அத அ>யி,

> அணி த மேஹ திர நிகிற நிைலயி ஓ உவ ெச.கப'7#ள..
அN3வ பல அணிகைள அணி .#ள.. அத வலைக, ேகாவிL

உ' ற5ைத& E'> கா'7கிற.. இடைக, த அரசியி வலைகைய

பி>5தப> உ#ள.. மேஹ திர மைனவிய இவ உவ"க2 நிறேகால5தி

காணப7கிறன.

‘சிமவி9: த நிைன3 இ5தகாக5 த சிைலையF ேதவிய சிைலகைளF
ஆதிவராக ேகாவிL அைம5திகலா. அவன. ஆ'சி கால5தி

இளவரசனாக இ த மேஹ திரவ ம த ைதFட அேகாவிB&

ெசறிகலா. அ நிைலைமைய உண 5தேவ அவ6ைடய சிைலF அவ

ேதவிய சிைலக2 அ" அைமகப'டன. எப. அறிஞ க5..
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வடெமாழி /லவ தாேமாதர
சிமவி9: சிற த வடெமாழி லவ ஆவ. அவ கால5தி க"க ந 'ைட5

. விநீத எபவ ஆ@7வ தா. அேத சமய5தி ேகாதாவாி

கி9ைண இைடப'ட ேவ"ைக நா'ைட கீைழ& சா2கிய த

அரசனான வி9:வ 5தன எபவ அரசா@7வ தா. அவ ேவ"ைக

நா'ைட ஆள5ெதாட"கிய கால ஏற5தாழ கி.பி.614 ஆ. அ த

வி9:வ 5தன அைவயி சிற த லவராக3 அவன. ந@பராக3 இ தவ
தாேமாதர எற வடெமாழி லவ ஆவ . அவர. ம! ெபய பாரவி எப..

அவ , க"க அரசனான . விநீத சிற த வடெமாழி லவ எபைத

ேக#விF! அவனிட ெசறா . . விநீத அவைர வரேவ! அவைர5 த

ந@பராக ெகா@7 மகி= தா.
சி மவி78 அைவ கள

ஒநா# வடெமாழியாள ஒவ சிமவி9: அைவகள5தி வ . நரசிம

அவதார5ைத பறிய ெபமா# .தி ஒைற பா>னா. அபாட ெசாEைவெபா'Eைவ ெபாL3ட விள"கிய.. அதைன அ`பவி5. மகி= த

சிமவி9:, “இதைன பா>ய லவ யாவ ?” என ேக'டா. உடேன அ த

வடெமாழியாள, “ஐயேன, வடேக ஆாியநா'7 அன த ர5தி ெகளசிக மரபி
நாராயணசாமி எ! ஒவ இ தா . அவ5 தாேமாதர எற 5திர

பிற தா . அவ சிற த வடெமாழி லவராகி பாரவி என ெபய ெபறா . அவ
கீைழ&சா2கிய நா'7 அரசனான வி9:வ 5தன6 ந@பரானா ; ஒநா#

அவ6ட கா7 ெசறா . அரச ேவ'ைடயா>ய வில"கி இைற&சிைய5

திறா; த6ட வ த லவைரF a@>5 தின& ெசJதா. லவ

அபாப5ைத ேபாக பல இட"க' யா5திைர ெசறா ; இ!தியி . விநீத

அைவைய அைட . அ" இ . வகிறா . அவ பா>ய பாடைலேய நா

த"க# பா>ேன” எறா.
கா;சியி பாரவி

சிமவி9: பாரவிைய5த அைவயி ைவ5திக விபினா; அதனா

. விநித6 பா விைய5 தனிட அ6 மா! ேவ@7ேகா# வி75தா.
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பாரவிF காSசிைய அைட தா ; பலவ அைவைய அல"காி5தா : அ &Eன

தவ ெசJத ெபா4. சிவபிரா ேவடவ>வி ெச! அவ6ட ெபாJயாக
ேபாாி'7 அவ6 கா'சியளி5த வரலாைற ஒ /லாக வடெமாழியி
பா>னா . அத ெபய ‘கிராதா &Eனீய’ எப..
மேஹ#திரவம

சிமவி9: மகனானமேஹ திரவ ம இளைம பவ5தி காSசியி இ த

சிற த வடெமாழி லவ களிட கவி கறா; பாரவி காSசி வ த பிற

அவாிட சில /கைள ப>5திகலா. இவ வடெமாழியி நல லைம

ெபறி தா; தமிழிB ஒரள3 பயிசி ெபறி தா எ! Cறலா. இவ

த ைதFட இ . ெபநா'> அரசியைல கவனி5. வ ததா, இளவரசனாக

இ த ெபா4ேத அரசிய அறி3 சிறக ெபறி தா. இவன. த ைத ஏற5தாழ

கி.பி. 615 வைர அரசனாக இ தா எபதா, இவன. ஆ'சி ஏறைறய கி.பி.

615இ ெதாட"கி 635இ >3றிகலா எ! அறிஞ க.கிறன . இவ

ப'ட ெப!ெபா4. ஏற5தாழ ப5ைத . அல. நாப. வய.ைடயவனாக
இ தா எ! ெசாலலா.
பட ெபயக
இவ6ைடய வி. ெபய க# பலவா. அைவ தமிழிB ெதB"கிB

வடெமாழியிB இ தன. அவ!# சில ணபர, விசி5திரசி5த,[1]

ேச5தகாாி,[2] அவனிபாஜன, லளிதா"ர, ேஷா5தம, ச5தியச த,
நேர திர, ேபா55ைரய, ச5மல, பகாபி7,[3] நயபர, விகிரம,
கலகபிாிய, ம5தவிலாச, அநி5யராக,[4] ச"கீ ண ஜாதி,[5] நரவாஹன,
உதாரசி5த, பிரகிதிபிாிய, அBதகாம எபனவா.
ேபரர.
இவ65 ெதB"கி பல வி.ெபய க# இ5தB, @7 ஜிலாவி
இவன. கெவ'7 காணப7தைலF ேநாக, இவன. ேபரரE வடேக
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கி9ைணயா!வைர பரவி இ த. எபதறியலா. நார5தாமைல, 7மியா
மைல, திெமJய தLய .ேகா'ைடைய& சா

த மைலகளி இவ6ைடய

கெவ'7க# இ5தலா, ெதேக .ேகா'ைட& சீைம >ய இவன. ஆ'சி

ெசறி த. எப. ெதாிகிற.. எனேவ, பலவ ெபநா7 வடேக

கி9ைணயா! த ெதேக .ேகா'ைட& சீைம >ய இ த. எனலா.
+ ப

இவ6 மைனவிய இவ எப. மஹாபL ர5. ஆதிவராக ேகாவி
உவ&சிைலக# ெகா@7 Cறலா. இவ ெசவைம த நரசிமவ ம

எபவ.
-------

[1]. சிபஓவிய கைலஞ.

[2]. ேகாவிக# அைமபவ.

[3]. பைகவ மீ. இ>ேபால பாJபவ.

[4]. நடன - இைசகைலகளி அறிஞ.

[5]. ‘ச"கீ ண’ எ6 தாளவைகைய தியதாக க@7பி>5தவ.

-----------

4. ேபா9 ெசயக
.%/ற நா+க

ேமைல9 சா5 கிய
சிமவி9: பலவ அரசனாக இைகயி, கி.பி. 610-இ இர@டா Lேகசி

எபவ சா2கிய ேபரரச ஆனா. அவ த ெபநா'>5 ெதேக

இ த கதப , க"க எேபாைரF கிழேக இ த சால"காயனைரF

ெவறா; ேகாதாவாி கி9ைண இைடப'ட ேவ"ைகநா'ைட
ெவ!, அ"5 த தபியான வி9:வ 5தனைன அரச ஆகினா. இ த
வி9:வ 5தனைன அரச ஆகினா. இ த வி9:வ 5தனேன கீைழ&

சா2கிய த அரச ஆவ. இவ கி.பி. 614- அரச ஆனா. இவ

மரபினேர கீைழ& சா2கிய எனப'டன .
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கக
இவ க#  ெசானவா! காவிாி5 ெதேக டமைல நா'ைட

ஆ@டவ க#. இவ தைலநகர தைழகா7 எப.. இவ க2# சிமவி9:

கால5. அரச . விநீத எபவ.
ேசாழ

இகால5.& ேசாழ ெபாிய ராண5.' Cறப7 ம"ைகய கரசியா
த ைதயாவ. அவ பா@>ய அரச6ட உற3ெகா@> தா.
பா<6ய
சிமவி9: ேசாழநா'ைட ைகபறிய அேத சமய5தி க7"ேகா எற

பா@>ய மன களபிரைர விர'> பா@>யநா'ைட ைகபறினா.

அவ6 பி அவ மகனான மாறவ ம அவனி Uளாமணி (கி.பி. 600-625)
அரச ஆனா. இபா@>ய ெதகி உாிைமெப! வா= த ேபரரச ஆவ .
பலவபலவ-சா5 கிய ேபா
ேபா
கீைழ&சா2கிய நா'ைட ஏப75திய இர@டா Lேகசி ெதேக இ த பலவ
ேபரரச பல5ைத ஒ7க விபினா; அதனா ெபபைட திர'> பலவ

நா'>மீ. பைடெய75தா, “அ4கற ெவ@சாமர"கைளF

/!கணகான ெகா>கைளF - ைடகைளF பி>5.ெகா@7 Lேகசியி
பைடக# ெசறன. அெபா4. கிளபின aளியான. எதி க வ த பலவன.

ஒளிைய ம"க& ெசJத.. Lேகசியி ெபாிய பைடகடைல க@7 அSசிய காSசி

மன காSசி ர ேகா'ைட#  . ெகா@டா.” எ! Lேகசியி

ப'டய க=கிற.. பலவ ப'டய"க# மேஹ திர ெவறி ெபறா எ!
C!கிறன. ேபாாி >வி பலவ  எ த விதமான நா'7 இழ 

ஏப'டதாக5 ெதாியவிைல. ஆதலா, இேபாாினா சா2கிய  யசி
ந9ட ஆ# ந9ட ெபா# ந9ட உ@டாயின எனலா. எனி6, ேபா
எNவா! நட . > த. எபைத கா@ேபா:
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“.#ளிவி4 கய மீகைள க@களாக ெகா@ட காவிாி, சா2கிய6ைடய

யாைனகளி மதநீ வி4 ததா ஒ'ட தைடப'7 கடL கலக

இயலாததாயி!. LேகசிF பலவனாகிய - பனிையேபா பகலவனாJ&
ேசர-ேசாழ-பா@>யைர களி ற& ெசJதா.” எ! . சா2கிய ப'டய
C!கிற..

சா2கிய ப'டய C! இர@7 றி களாB, மேஹ திர, இர@டா
Lேகசிைய எதி 5. ேபாாிட >யாம காSசி ர ேகா'ைட#

ஒளி .ெகா@டா எப., அ&ெசய தமி= அரசைர மகி=வி5த. எப.
ெதாிகிறனேவ தவிர, பலவ ேதா!வி'டா எபேதா, நா'ைட

இழ .வி'டா எபேதா ெதாியவிைல.
ேபா நட#த ைற

இர@டா Lேகசி தL காSசிைய ைகபற யறா; மேஹ திரன.

ேகா'ைட மதி பைகவரா ஏற >யாத.. மேஹ திர ேகா'ைட# ஒளி .

ெகா@டா. அவைன ெவ! ைகபி>யாக பி>க ேவ@7 எற எ@ண

இலாம ெபமித ெகா@ட Lேகசி, பலவ நா'> ெத எைலயான

காவிாியா!வைர ெசறா.

அவ மீ'7 திபி காSசிைய ேநாகி வவத#, மேஹ திரவ ம
ெபபைடைய5 திர'>5 தயாராக கா5தி தா; Lேகசி காSசி அகி

ெவறி5திமிட அச'ைடயாக வ . ெகா@>ைகயி திbெரன5 தாகின.
தனகSசி ேகா'ைட#  .ெகா@ட மேஹ திர, எதி பாராவிதமாக

இ"ஙன வைம மிக பைடெகா@7 தாவா எ! Lேகசி கனவிB
கதவிைல. #ளX எ6 இ'5தி நட த.. அ. காSசி

ப5.க.ெதாைலவி உ#ள.. எதி பாராத எதி ைப க@ட. சா2கிய

பைட திைக5த.. அதனா அ. ெவறிகரமாக ேபாராடCடவிைல. பலவ

பைட Rராேவச5.ட ேபாரா>ய.. இ!தியி மேஹ திரவ ம பைட சா2கிய

பைடைய5 .ர5தி& ெசற.. இர@டா Lேகசி உயிட சா2கிய நா'ைட

அைட தேத ெபாிதாயி!.
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பலவ - கக ேபா
இர@டா Lேகசியி தபிF கீைழ&கா2கிய த அரச6மான

வி9:வ 5தன6 க"க அரசனான . விநீத த மகைள மண ெசJ.

த தா. அ த உறவினா அவ இர@டா Lேகசி உறவின ஆனா.
கீைழ& சா2கிய அரE சால"காயனைர விர'> ஏப75தப'ட. எப.

னேர றிகப'டதேறா? அ&சால"காயன மேஹ திர வ ம6

அவ6ைடய ேனா  ெகா#வைன ெகா7பைனயி உற3ெகா@ேடா

ஆவ . ஆதL, தன ேவ@>ய அரசமரபினைர ஒழி5., இர@டா Lேகசி த
ஆதிக5ைத ெபக ஏபா7 ெசJதைத மேஹ திர பா 5.ெகா@>க

விபவிைல. அதனா அவ, வி9:வ 5தன இற த3ட அவ மக

ப'ட ெப!வைத5 த75.& சால"காயன அரச ப'ட5. வர உதவிெசJதா.
அதனா சின"ெகா@ட . விநீத எற க"க அரச மேஹ திரைன5 தாக5
.ணி தா. அ.ேவ தக சமய எ! இர@டா LேகசிF ைன தா.

Lேகசி  ெசானப> வடேக பைடெய75. வைகயி, . வி த பலவ

நா'> ேமேக பைடெய75தா. அ தாி, ஆல5a , ெபநகர, #ளX எற

இட"களி ேபா நைடெபற. எ! க"க கெவ'ேட C!கிற..

அகெவ'7 ேமB, “. விநித கா7ெவ'>ைய (பலவைன ேபாாி ெவ!,
த மக# வயி! ெபயரைன& சா2கிய அரE க'>L அம 5தினா” எ!

றிகிற.. இதனாB ெசான சா2கியி நட5திய ேபாரா'ட5தாB

மேஹ திர யசி பLகவிைல. எப. ெதாிகிற.; மேஹ திரைன க"க6

சா2கிய6 எதி 5தன எப., அவ இவைரF சமாளி5.5 .ர5தி

அ>5தா எப. அறிய கிடகிறன.
-------

5. சமய மா%ற
தமிழகதி சமயநிைல
ஏற5தாழ& ச"க கால5தி இ!தியாகிய கி.பி. 400 ப'ட கால5தி
தமி=நா'> பல சமய"க# இ தன. அைவ ைசவ சமய, ைவணவ சமய,
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ெபள5த சமய, சமண சமய தLயனவா. அைவ ஒேறா7 ஒ! ேபாாிடா.
சமரசமாகேவ வா= . வ தன.

ச"க கால5தி பிற ேசாழ - பா@>ய நா7க# களபிர ஆ'சி உ'ப'ட
கால5தி சமண தைல aகிய.. பா@>ய நாடா@ட களபிர சமண5ைத

ேபாறி வள 5தன ; ைவதிக ெநறிையF ைசவ5ைதF வளரவிடவிைல; ஒ
பிராமண6 விடப'ட - பிரமேதய உாிைமைய பறித ெசJதன எ!

ேவ#வி>ப'டய விள கிற.. W 5திநாயனா எபவ , ேசாமE த 
கட3# ேகாவிB நா2 ச தன&சா . ெகா7க& ச தன க'ைடக#

கிைடகாதவா! ெசJதன எ! ெபாிய ராண ககிற.. பா@>ய நா'>

உ#ள மைலகளி சமண னிவ க# வா= .வ தா க#. சமண லவ பல ,

ம.ைரயி கி.பி. 5ஆ /றா@> ஒ ச"க5ைத C'>ன எனி, பா@>ய

நா'> சமண ந பரவி இ த. எபைத அறியலா.
சமண மட

ேசாழ நா'>B திவா$ , பைழயாைற தLய இட"களி சமண பரவி

இ தன ; ெதா@ைட நா'> ெவடா, சிறாW , CடX , திபாதிாி LT ,

காSசி தLய இட"களி பரவி வா= தன . திபாதிாி LTாி இ த சமண

மட ஒ! ெதனி தியாவி க=ெப! விள"கிய.. அதனி க=ெபற

சிமUாி, ச வந தி எற திகபர சமண ேபரறிஞ வடெமாழியிB பிராத

ெமாழியிB வBநராJ விள"கின ; பிராத ெமாழியி இ த சமண /கைள

வடெமாழியி ெபய 5ெத4தின . காSசி வடெமாழி கXாி ைவதிக &சிற &

ெசJதவா!, திபாதிாி LT மட சமண & சிறபளி5த.. ‘ேலாகவிபாக’
எற சமண / இ த மட5தி ெசJயப'ட.. அெபா4. சிமவ ம எற

இைடகால பலவ அரசனாக இ தா எ! அ த /L க3ைரயி

க@7#ள.. மேஹ திரவ ம தா இ த மட5ைத ெபாி. ஆதாி5. வ தா.
இN த ஆ'சியி பதியி சமண ப!ைடயவனாக இ தவ.
திநா, கரச

(கி.
கி.பி.
பி. 580–
580–660)
660) [1]
இளைம பவ
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ெத ஆ கா7 ஜிலாவி திேகாவX 5 தாBகாவி உ#ள திஆW எ6
திபதியி கழனா எற ேவளாள இ தா . அவ மைனவியா ெபய

மாதினியா எப.. இவ க'5 திலகவதியா எற மகளா இ தா . ஆ@மக3

இலாைமயா ெபேறா சிவெபமாைன5 தவ கிட தன . பிற ஒ ஆ@மக3

பிற த.. அவ ம#நீகியா எ! ெபயாி'7 வள 5தன . திலகவதியா 

உற வய. வ த. அவைர& சிற த ேபா Rரரான கLபைகயா எபவ 
மண ேபசின . மண5தி  ேவறரச பைடெய7ைப5 த7க

கவிபைகயா அரசனா அ6பப'டா . அவ வவத# கழனா

மாதினியா காலமாயின . பின  ேபா& ெசற கLபைகயா

ெகாலப'டா . இதைன அறி த திலகவதியா இறக5 .ணி தா . அNவமய

தபியாரான ம#நீகியா ேவ@ட, சி!வரான அவைர வள ப. தம. கடைம

எ! எ@ணி இறப. தவி

தா சிற த ஒ4க5.ட சிவ ைசயி ஈ7ப'7

வா= .வ தா . ம#நீகியா தமி= லைம ெப!& சிவபதிFட வா= தா .
சமண வா ைக
ம#நீகியா சமண ெசாெபாழி3கைள ேக'டா ; அ&சமய5தி எNவாேறா

அவ ப! உ@டான.. அதனா அவ திபாதிாி LT மட5தி&

ெசறா ; ஆைடயற திகபர சமண னிவராக மாறினா ; பல ஆ@7க# அ"5
த"கி& சமண சமய ெகா#ைககைளF பிற உ@ைமகைளF உண

தா , சமண

னிவ பாரா'7 உாியவராகி5 தமேசன எற ப'ட ெபறா ;

ெபள5தைர பலவாத"களி ெவ! க= ெபறா . அவர. மத மாற5ைத அறி த

திலகவதியா திவதிைகயி உ#ள சிவெபமானிட ைறயி'75 த தபிைய
மீ'7 ைசவ சமய5தி திபியளேவ@7 எ! வர கிட தா .
அNவைமயா அ" ஒ மட அைம5. ெகா@7 தவ வா=ைக

வா= .வ தா . இ நிைலயி ம#நீகியா எற தமேசன பாடL ர5.&

சமண மட5தி சிற த சமணசமய5 தைலவராக இ . வ தா . தமேசனர. கைழ

நம. மேஹ திரவ ம ந அறி தி தா.
பலவ நா+9 சமயநிைல

ம#நீகியா தமேசனராக& சமண மட5தி வா= தெபா4. ெபள5த ைசவ
ைவணவ"க2 ெசவாகி றி இ தன. கி9ைணயா! த
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காவிாியா!வைர அரசா@ட மேஹ திரேன சமண எனி, எ த மத அவ

அரசியL ெசவாைக ெபற >F எ! நா ெசால3 ேவ@7மா? சமண

சமயேம பலவ நா'> மிக ெசவா ெப! விள"கிய.. ஏைனய சமய"க#

ெபயரளவி இ . வ தன.
=ைல ேநா>

இ நிைலயி திbெர! தமேசன  ெகா>ய வயி! வL உ@டான.. அத

ெபய UைலேநாJ எப.. வயி! எாி&ச, வயி! உைளத, ளி5த ஏப
வத, மயக உ@டாத, டைர !க தLய ெதாைலகைள
உ@டாத அத இய . அெகா7 ேநாயா தமேசன

ெப .பப'டா . சமண னிவ க# ம திரவLயா அதைன ேபாக

யறன ; பின ம . வைகயா ேபாக - ப'டன . அவ க# யசி

பல அளிகவிைல.

தம ைகயாைர அைடத
Uைலேநாயி ெகா7ைம மிதிப'ட.. தமேசன . ேயாசைனயி ஆ= தா .

அெபா4. அவ மன5ெதளி3 ஏப'ட.; தம. நிைலைய5 திவதிைகயி

சிவ5ெதா@7 ெசJ.வ த தம. தமைகயா& ெசாL அ6ப விைழ தா ;

அNவ@ணேம ெசJதா . தமைகயா ‘இ.3 சிவன#’ எ! எ@ணி5 தபியா
வைகைய ஆவேலா7 எதி ேநாகி இ தா . தமேசன திகபர சமண

ேகால5ைத கைள . ெவ#ைளயாைட உ75., இரவி ெச!, “நம. ல ெசJத

நறவ5தி பய அைனc , எ உடைல வ5. ெகா>ய UைலேநாJ வ தி
யா உைம& சர@ அைட ேத. நா பிைழ வழிைய கா'> அ2க”
எ! ேவ@>, அவ மல ேபாற பாத"களி பணி தா .

மத மா%ற
அ# ேநாகைடய அNவைமயா தபியாைர எ4பி, “அபேன திவதிைக
ெபமாைன பாடவா; ெசேவா; அவேன நின. ெகா7ேநாைய நீகவலவ”
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எறா ; எ!, சிவெபமாைன நிைன . திநீைற5 த தா :“நா பிைழ5ேத”
எ! ெசாLெகா@7 ம#நீகியா அதைன ெப! ெபமகி=&சிFட
உட 4வ. சிெகா@டா . பிற இவ திேகாவிைல அைட தன ;

பதிFட ேகாவிைல வல"ெகா@டன . அெபா4. ம#நீகியா சிவபிராமீ.

பாடக# பா7 உண 3 ெபறா ; உண 3 ெப!, இைறவமீ. ெகா@ட

ேபரபினா உ#ள உக, “Cறாயினவா! விலககd ” எ! ெதாட"கி ஒ
பதிக பா>னா . அதனி, “நா பிற த. த உ திவ>கைளேய

எ@ணியி ேத; தமிேழா7 இைசபாட ம தறிேய. எ வயிைற வ5.

ெகா>ய Uைலேநாைய ேபாகி, எ பிைழைய ெபா!5. ஆ'ெகா@ட#R ”

எ! ேவ@>னா .
“நா, கரச”
கரச”

அNவமய, “நா3கரச” எ6 ெசா ேகாவிLL . எ4 த.. அ.த

ம#நீகியா திநா3கரச என ெபய ெபறா . இைறவ திவளா

அவர. UைலேநாF மைற த.. அ! த திநா3கரச சிவ சின"கைள
அணி ., திவதிைக ெபமாைன ேபர ட பணி . திபதிக"கைள
பா>வ தா ; தின ேதா! திேகாவிைல& E5த ெசJF தி5ெதா@>

ஈ7ப'டா .

சமண னிவ மன ழப
த"களிைட& சிற த மதவாதியாக இ த தமேசன திவதிைக& ெச! மத
மாறிய ெசJதிைய. பாடL ர5.& சமண னிவ ேக#விப'டன

“வயி!வLைய ேபாக& சமணரா >யவிைல. அதனா தமேசன -

சிவெபமாைன ேவ@>னா . ேநாJ நீ"கிவி'ட.; அவ உடேன ைசவ ஆனா
எ6 ெசJதி எ" பரவினா, சமண5தி ெபா. மக2 இ த
ப!ைறF அலவா? அதனா சமண ெசவா ஒழிய இட@டா.
ேமB, சிற த ப>பாளிF த கவாதிFமான தேசன ைசவ பிரசார5ைத

பலமாக& ெசJய5 ெதாட"கிவி7வ . இவைற எலா சமண னிவ ந

ேயாசி5தன ; என ெசJவ. எப. ெதாியாம மனழப அைட தன
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>வி ஒவா! ேயாசைன ெசJ., த அரசனான மேஹ திரவ மனிட ெச!

Cற5.ணி தன .

சமண பலவ
உடேன பாடL ர5திL த சமண னிவ பலவ ேகாநகரமான காSசிைய

அைட தன ; மேஹ திரவ மைன ேநாி க@டன ; க@7, “அரேச! நம. தமேசன

Uைலேநாயா வ தியவைர ேபால பாசா" ெசJதா ; நா"க# ம .க#

ெகா75ேதா ம திர"க# ஒதிேனா. அ. தீரவிைல எ! ெசாL, ஒவ 

ெதாியாம அவ திவதிைக ெச! ைசவராக மாறிவி'டா ; அதனா நின.

சமய ஒழி5தா ” எறன . உடேன பலவ ெவ@ெட4 தா “ைசவ

சமய5ைத& ேசர ேநாைய ஒ ேபா ைவயாக ெகா@7, க=ெபற நம. சமய5ைத

அழி5ெதாழிகேவ அவ ெசறன . ேபாB. அ"ஙன ெசறிபி, அவ 
றைடயவேர ஆவ . அவைர என ெசJயலா? C!க” எறா. உடேன,
ெகாைல ாியா நிைலெகா@ட சமண னிவ அரசைன ேநாகி, “அரேச!
தைலெநறியாகிய சமண சமய5ைத அழி5., உ6ைடய பைழைமயான
க'7பா'ைடF ஆைணையF அவமதி5த அறிவற அ5தம, ேசனைன5

தகவா! த@>பேத தக.” எறன . அரச அைம&சைர அைழ5., “நீவி

திவதிைக& ெச! இவ க# C! தமேசன எபவைன இ" அைழ5.
வக” எ! பணி5தா.

அரச அைம9ச
அைம&ச திவதிைக அைட தன தமேசன திநா3கரசராக இ தைத

க@டன ; பணி3ட த அரச க'டைளைய5 ெதாிவி5தன . திநா3கரச ,
“நா யா ? ` அரச யாவ? அவனிட நா வரேவ@>ய காரண என?

சிவன>யா க# அரச ஆைண க'7ப'டவ க# அலேர! நா அரசைன
க@7. அSேசா. நா ஈச6ைடய >க# ேவெறவ  > அேலா” எ!
பலவா! ேபசின .அைம&ச , அவ காSசி வராவி> தம5 த@டைன

கிைட எபைத அறிவி5தன . “அ"ஙனமாயி, வேவ,” என Cறி5

திநா3கரச பலவ அைம&சட காSசி மாநகைர அைட தா .
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பலவைக த<டைனக [2]
நீ%றைறயி இ+த
“தமேசனைர ெகாண

ேதா” எ! அைம&ச Cற ேக'ட அரச, “அவைன

யா. ெசJயலா?” எ! சமண னிவைர ேக'டா, அவ க#, “அவைன

நீறைறயி இ7க” எறன . அரச அகி இ தவைர பா 5.,“அNவ@ண
ெசJக” எறா. உடேன அரச6ைடய ஆ'க# திநா3கரசைர நறாக
எாி .ெகா@> த நீறைறயி அைட5. கதைவ W>வி'டன .
உ#ேள அைடப'ட திநா3கரச சிவ ெபமா திவ>கைள
நிைன தவ@ண தைம மற .,

“மாசி RைணF மாைல மதிய
RE ெதறB R"கிள ேவனிB

WE வ@டைற ெபாJைகF ேபாறேவ
ஈச எ ைத இைணய> நீழேல”

எ6 திபதிக பா>ெகா@7 இ தா . இNவா! ஏ4நா#க# கழி தன.

எ'டாநா# அரச சமண னிவைர அைழ5., “நீறைறைய5 திற . பா"க#”
எறா. அவ க# திற . பா 5. அதிசயி5தன ; அரசனிட ெச!, “ஐயேன,

அவ எNவாேறா பிைழ5திகிறா. அவ6 விட ஊ'டேல தக.” எறன .
ந;=ட
சமண& சா

ெகா@ட மேஹ திரவ ம அத உடப'டா. ேவைலயா'க#

பா அதி விட கல ., அதைன5 திநா3கரச  அளி5தன . அெபாியவ
உ@ைமைய உண

., “நSE@ட சிவெபமாைன5 ேதவனாக ெகா@ட

அ>யவ  நSE அதா” எ! Cறி, அ பால>சிைல மகி=&சிேயா7 உ@7
மகி= தி தா . இதைன அறி த சமண னிவ அSசின ; “இவ பிைழ5த
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நமெகலா. இ!திேயயா” எ! எ@ணி, ேவ தபா ெச!, “தமேசன
ம திர5தி ேத

தவ; அதனா உயி பிைழ5திகிறா. அவைன நின.

மதயாைனயி னிைலயி வி7வேத தக.” எறன .
யாைனைய ஏ,த

திநா3கரச ஒாிட5தி அம 5தப'டா . அவைர ேநாகி ெகாகளி! ஒ!

க'டவி=5. விடப'ட.. உடேன வழியிL த ெபா.மக# ஒ> ஒளி தன .

அெகா>ய மதயாைன த .திைகைய5 aகியப> வ த.. அ. தைன ேநாகி

வதைல க@ட திநா3கரச சிவெபமாைன நிைன ., “E@ணெவ@ச தன&
சா .” எ! ெதாட" திபதிக பா>னா . அNவளவி அ த ெகா>ய

யாைன அ&சிவன>யாைர வல வ த.; எதிாி தா= 5. பி எ4 த.; அவைர

வி'7 விலகி& ெசற.. அதமீதி த பாக அதைன 5தி5 . !5தி5

திநா3கரச மீ. ஏவ யறன . அ த யாைன சீற மி ., பாகைர இ45.
கீேழ த#ளி மிதி5. ெகா! நகர5ைத கலகிய.. இதைன உண

ெப .ய ெகா@டா.

த அரச

கA% க6 கடA% பா>9ச
யாைன5 தபிபிைழ5த சமண னிவ மேஹ திரைன அைட தன ; அைட .,

“அெகா> ேயாைன கLைட க'> கடL எறிதேல தக.” எறன . உடேன

ேவ த ஆ'கைள ேநாகி, “அவைன படகி ஏறி& ெச! கLக'> கடL

ேபா'7 வி7க” எ! ஆைணயி'டா. அவ க# அ"ஙனேம ெசJ. மீ@டா க#.
கடL R=5தப'ட திநா3கரச ,

“ெசா!ைண ேவதிய ேசாதி வானவ

ெபா!ைண5 தி த> ெபா5த ைகெதாழ
க!ைண'>ேயா கடL பாJ&சி6
ந!ைணயாவ. கம&சி வாயேவ”

எ6 திபதிக பா>னா
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திவ# .ைணயா க ெதபமாக மித த.. திநா3கரச அதமீ. அம

.

இைறவைன. பா>ெகா@ேட திபாதிாி LT  கைர ஓரமாக வ . கைர[3]

ஏறினா ; ஏறி, ேநராக5 திபாதிாி LT & சிவெபமா திேகாவிைல

அைட தா ; அைட . ெதா4., “ஈறா2 மாெயன ெக ைதFமாJ” எ!

ெதாட" திபதிக5ைத உ#க பா>னா . அபதியி இ த ைசவ5

ெதா@ட க# அ>யவைர வரேவ! உபசாி5தா க#.

பின 5 திநா3கரச திபாதிாி LTைர வி'7 திமாணிழி,

தி5திைனநக ஆகியவைற5 தாிசி5. ெக>ல நதிைய5 தா@>5 திவதிைகைய
அைட தா . அபதியி இ த சிவன>யா க# ஊைர அல"காி5.,

திநா3கரசைர வரேவறன . அெபாியவ திவதிைக Rர'டாேன*வரைர

பா>5 ெதா@7 ெசJ.வ தா .
மேஹ#திர மதமா%ற

திநா3கரச வரலா! 4வைதF தகா வாயிலாக ேக#விFற

மேஹ திரவ ம தா அவ& ெசJத ெகா7ைமகைள எ@ணி எ@ணி மன
வ தினா; த த@டைனக# அைன5ைதF தி5ெதா@> உைறபாேல

ெவற அவர. சிவபதி ேமைமைய எ@ணி எ@ணி விய தா. உடேன அவ

உ#ள சிவ5ைத5 .ைணெயன ெகா@ட.. அவ >க# . ைசவப!

மிைடயராதைல க@டா, தா6 ைசவ ஆனா.
ணபர ஈ&வர

மேஹ திர ைசவ ஆன3ட பாடL ர5தி இ த சமண ப#ளிகைளF

பாழிகைளF இ>க& ெசJதா, அ&சிைத3கைள5 திவதிைக ெகா@7 வர&
ெசJதா. அ"5 திநா3கரச தி3#ள மகிழேவா, எனேவா,
ெதாியவிைல; அ&சிைத3கைள ெகா@7 சிவெகாவி ஒைற க'>னா.
அத5 த ெபய ேதாற “ணபர ஈ*வர” எ! ெபயாி'7 மகி= தா.

இNவா! மேஹ திர க'>யதாக Cறப7 இணபர ஈ*வர திவதிைக
ேபாd* நிைலய5தி எதிேர இகிற.. இ! இஃ. அழி3ற நிைலயி
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சிறிய ேகாவிலாக காணப7கிற.. இத6# உ#ள ெபாிய L"க மேஹ திர

கால5தெதபதி ஐயமிைல. மேஹ திர அழி5ததாக Cறப7 பாடL ர5.&

சமண மட5தி சிைத3க#, [4] தி பாதிாி LTாிL . திவகீ திர ர

(திவ தி ர) ேபா பாைதயி காணகிடகிறன. அ"& சமண தீ 5த"கர

சிைல ஒ! இ! இ . வகிற.. மேஹ திர வ ம6 பிற,
க=ெபற பாடL ர5.& சமண மட5.& ெசJதி ஒ! எ த /LB

றிகபடவிைல. இதைன ேநாக, ெபாிய ராண C!ப>, அ.

மேஹ திரனா அழிகப'7 வி'டெதேற கதேவ@7வதாக இகிற..
கெவ+9 சா
மேஹ திர தி&சிராப#ளி மைலமீ. ஒ ேகாவிைல ைட தா; அ" ஒ
ெபாிய L"க5ைத எ4 தள& ெசJதா; அத எதி  ற5. பக5.@க#

இர@> இர@7 வடெமாழி கெவ'7கைள ெவ'7வி5தா. அவ!# ஒ!,

காவிாி வணைனைய நிரப Cறி, “விப5 தக ண"கைளFைடய

காவிாியாைற க@7 த கணவனான சிவெபமா அகாவிாியாகிய ந"ைகமீ.
காத ெகா#வாேனா எ! அSசியவளாJ மைலயரச. மகளான உைமயவ#, த

பிற தக5ைத வி'7 இமைலமீ. நி!, “இNயா! பலவ6ைடய.” எ!

ெசாLெகா@ேட இகிறா#. ணபர வானளா3 இமைல ேகாவிைல&

சிவ6காக அைம5தா. ணபர அரசா'சியி ம6ைவ ஒ5தவ. அவ

சிவைன உ#ள5தி நிைல நி!5திய ேஷா5தம. அவ நிகரற இ த

L"க5ைத மைலமீ. ைவ5., இமைலைய பய6ைடயதாகினா” எற

ெசJதிையF றிபி'7#ள..

மெறா கெவ'7, “ணபர அரச L"க5ைத சிபவ. ஆதL, இத

எதி ைறயி இ த அவன. அறிைவ5 தபா திபிய இ த L"க5தி க=
உலகெமலா பரவ'7” [5] எப..
சிற#த சிவ ப த
இNவிர@டா கெவ'7& சாைற ந ேநாக. “இத எதி ைறயி
இ த அவன. அறிைவ5 தபா திபிய L"க” எப. கவனிக5 தக..
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இ5ெதாட ெபாிய ராண5.# Cறப7 . மேஹ திரன. மத மாற5ைத

உ!திப75.த காணலா. இவ ைசவனாகாம சமணனாகேவ இ திபி,
திநா3கரச ெதா@ைட நா'> ைசவ பிரசார5ைத5 தீவிரமாக நட5தியி5த
இயலா.. ஆனா, அவர. ைசவ பிரசார தீவிரமாக பரவியைத ேநாக, அரச

ைசவனாகி, அபிரசார5தி ேவ@>ய ஆக அளி5தா எப.

நபேவ@7வதாக இகிற.. மேஹ திர சிற த சிவபதனாக இ தா எப.

ேமெசான கெவ'7களாB, இைசைய பறிய கெவ'> கா: “சி5த
நமசிவாய” எ6 ெதாடராB நகறியலா.

----

[1] இைவ தி நா3கரச வரலா!, ெபாிய ராண, அப ேதவார இவ!'
றி5.#ளப>ேய தரப'7#ள..

[2] இ"ஙன த ெகா#ைகக'7 மா!ப'டாைர பலவா! . !5த ப@ைட

நாளி உலக எ" நைடெப!வ த நிக=&சிேய ஆ. சார>* விஷ
>க& ெசJயப'ட., இேயE நாத சிBைவயி அைறF@ட., மா >

Xத பல த@டைனக2 ஆளான. கா@க. இ நிக=&சிகைள வரலா!

நிக=&சிக#; அவைற நிைலேகப நட தைவ. இ நிக=&சிக# பறி இகால5தி
விவாத ேவ@7வதிைல.

[3] ’கைர ஏ வி'ட ழப’ எப. பாதிாி LTைர அ75. இகிற..

[4] சமண க'டட& சிைத3க2 ணபர ஈ*வர வரலா! க=ெபற
இட"க# ஆதலா, அவைற பா.கா5த அரசா"க5தா – ெபா.மக#

கடைமயா.

[5] S.I.I, vol. I, 33 and 34.
--

6. ைடவைர ேகாவிக
ைடவைர ேகாவிக
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மேஹ திரவ ம திவதிைகயி ணபர ஈ*வர க'>ய.ேபாலேவெற த

ேகாவிைலF க'>யதாக5 ெதாியவிைல. ஆனா, அவ மைல&சாி3கைள

ைட . ேகாவிகளாக அைம5தா. அ5தைகய பல ேகாவிக# தமி= நாெட"

பர . இகிறன. அைவ ‘ைடவைர ேகாவிக#’ (மைலகளி ைட த

ேகாவிக#) எனப7. அைவ பலாவர, திவல, மாம@[ , மேஹ திரவா>,

தளவா^ , ம@டபப'7, சீயம"கல, தி&சிராப#ளி, சி5தனவாச, தLய
இட"களி பரவி இகிறன. இவ!# மாம@[ , மேஹ திரவா> எ6

இட"களி ைடயப'டைவ ெபமா# ேகாவிக# ஆ. சியம"கல,

பலாவர,திவல, தளவா6 , தி&சிராப#ளி - எ6 இட"களி

ைடயப'டைவ. சிவ ேகாவிக# ஆ: ம@டபப'> உ#ள. W 5தி
ேகாவி; சி5தனவாசL இப. சமண ேகாவி ஆ.

ேகாவி அைம/
மேஹ திர ேகாவிகைள க@ட3ட எளிதி Cறிவிடலா. அைவ மைல

உ&சியிேலா, மைல அ>யிேலா இரா; மைல&சாிவி சிறி. உயர5திேலேய ைடய
ப'>. அ"ஙன ைட தைம5த ேகாவி நீ# ச.ரமான. a@க2

W 5த"கைள ைவக அைறக2 விடப'>. மேஹ திர கால5.5

aணி உயர ஏற5தாழ ஏ4 ழ; ேமச.ர கீ=&ச.ர ஏறைறய

இர@>ர@7 ழ இகலா. சில ேகாவி a@களி உ#ள ச.ர"களி

தாமைர மல க# ெச.கப'>. a@ இைடயி எ'7 க"க# (ப'ைடக#)

இ. a@களி ேம ற"களிB வி'ட5தி ேமB மேஹ திர6ைடய

ப'டெபய க# ெச.கப'>. சில ேகாவி Eவ க#மீ. சி5திர

ேவைலபா7 காணப7கிற.. வாயிகாவல இர@7 ைககைள உைடயவ ; அவ
வலைக, இடைகமீ. இ. இடைக ஒ கைத[1] மீ. ெபா தி இ.

அவ க# உவ"க# ஒNெவா ேகாவிL ஒNெவா வைகயாக இ. சில
ேகாவிகளி பாைக அணி த காவல இப . ேகாவி Eவ களி ராண

கைதகைள விள சிப"க# ெச.கப'>. L"க"க# உ@ைட

வ>வின; ப'ைடவ>வின அல. சில ேகாவி, மாட"களி ேமB#ள ேதாரண"க#
‘இர'ைட5 திவாசி’ ஆ. அவறி க த வ தLயவ உவ& சிைலக#
காணப7.
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1. பலாவர [2]
ெசைனைய அ75த பலாவர ைகவ@> நிைலய5தி எதி  ற உ#ள

!க' இைடேய பல சி!ா க# இகிறன. அவ!# ஒ! ஜமீ

பலாவர எப.. அN]ாி எதிாி உ#ள றி சாிவி மேஹ திர

ைடவி5த ேகாவி இகிற.. அஃ. இெபா4. *Lக# ெதா4ைக

இடமாக இகிற.. ேகாவி Eவ க# ெவ@ைம அ>க ப'7

பாைறேகாவி எற எ@ணேம உ@டாக வழியறிகிற.. ேகாவிL நீள

ஏற5தாழ இப5. நா அ> அகல Eமா பனிர@7 அ>. ஐ . க!@க#

இகிறன. ேகாவி Eவாி ஐ . உ#ளைறக# இகிறன. அவறி

W 5த"க# ைவகப'> தன. இெபா4. ஒ!மிைல. ஐ . அைறக#

இபதா ஊரா அேகாவிைல பSச பா@டவ ேகாவி எகிறன .

வி'ட5தி மீ. மேஹ திர6ைடய வி.ெபய க# வடெமாழியிB ெதB"கிB
காணப7கிறன.
பைழய நகர
இ த ேகாவிB எதிேர உ#ள ஜமீ பலாவர பைழய ேதாற

ெகா@டதா. ெதக# சிதறி கிட கா'சி அத பைழைமைய

நண 5.கிற.. ஆ"கா"5 ேதா@7ெபா4. நாணய"க#, பைழய பாைன

ஒ7க#, சவெப'>க# கிைட5தப> இகிறன. இபைழய நகர மேஹ திர
கால5தி ‘பலவ ர' எற ெபயட சிற றி த. எபதி ஐயமிைல.

2. வல
இN] ெச"கப'>L . திக4ற ேபா பாைதயி இர@7 க

ெதாைலவி இப.. இ" ஒ பாைறயி மேஹ திரன. ைடவைர ேகாவி

இகிற.. அத வாயிL உ#ள இர@7 a@களி ஒ கெவ'7

கா@கிற.. அ.,

“பகாபி7 லளிதா"ர

ச5.மல ணபர

மேய திர ேபா5தரச அ>யா

வய தபிாி அரச மக க தேசன
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ெசJவி5த ேதவல”
எப.. இதனா, அேகாவி மேஹ திரன.. சிறரசனான வச தபிாிய

எபவ மகனான க தேசன ைடவி5த ேகாவி எப. ெதாிகிற.. ேகாவி

சிறிய உ#ளைறையF  ம@டப5ைதF உைடய.. வாயிB இ

பக"களிB சிைலக# இகிறன; வலபக ேஜ9டாேதவியி சிைலF

இட க பி#ைளயா சிைலF உ#ளன. உ#ளைறயி உ#ள L"க

வ'டவ>வமான.. அைறயி ெவளிபக5தி வாயிகாவல ேந 

பா ைவயினராJ நிகிறன . அவ க# காக# ஒறேம ஒறாக

!கி'7#ளன; தைலயி இர@7 ெகா க# கா@கிறன. ைகக# கைதமீ.
ெபா திF#ளன.
3. மாம<C
இN] காSசி ர5தி5 ெதேக ஆ! க ெதாைலவி உ#ள.. இ" நா

ேகாவிக# ஒேர றி ைடயப'7#ளன. அவறி ஒ! மேஹ திர

கெவ'ைடெபறிகிற..அ"#ள a@க2 அவறி உ#ள தாமைர

மல க2 மேஹ திரவா>யி உ#ளவைற ஒ5.#ளன. உ#ளைறயி இ த

ெபமா# சிைல இெபா4. இைல. மாம@7 ஏாி மேஹ திர

ெவ'7வி5ததா.
4. மேஹ#திரவா6

இஃ. ஆ ேகாண5தி[3] அ@ைமயி உ#ள ேசாழசி"க ர (ேசாளி"க )

எ6 ைகவ@> நிைலய5தி5 ெதகிழேக W! க aர5தி இப..
ஊ பி ற#ள ெவளியி உ#ள சிறிய றி மேஹ திர ைடவி5த
ேகாவி அழெகா4க கா'சி அளிகிற.. வல ற5 aணி வடெமாழி

கெவ'ெடா! கா@கிற.. உ#ளைறயி ெபமா# சிைல இ த.;

இெபா4. இைல. அேகாவி ‘மேஹ திர வி9:ஹ’ எனப'ட.. அ"

இ த பைழய ஏாி மேஹ திர எ7பி5ததா. அ"#ள கெவ'>, “நலவ
க=வ. மக' இப பயப.மாகிய அழகிய மேஹ திர வி96ஹ”

எ6 ராாியி ெப"கேகாவி மேஹ திரன. ேப$ாி மேஹ திர

தடாக5தி கைரயி - பாைறைய பிள . ணபர அைம5தா” எப.

ெவ'ட ப'7#ள.. இதனா இைறய மேஹ திரவா> எ6 சி!ா
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மேஹ திர கால5தி ேப$ராக இ த. எப., அேகாவி மேஹ திரனா

உ@டாக ப'ட ஏாியி கைரயி இ த. எப. ெதளிவா. இ!

ேகாவி அகி ஏாி இைல. அ. ப4.ப'7 ேபாJவி'ட..
5. தளவாD

இ.ெத ஆ கா7 ஜிலாவி இகிற.: ேபரணி எ6 ைகவ@>

நிைலய5திL . ேமேக ஐ . க ெதாைலவி உ#ள.. இ5தளவா^

வடேக மாப'7 எ6 இட5தி பSசபா@டவ . மைலயி ைடவைர

ேகாவி இகிற.. அ. ‘ச5மேல*வர’ எப.. உ#ளைறயி L"க

இகிற.. இட ற வாயிகாவல ஒ ைகைய வணக

ெதாிவிபவைரேபால5 தைல& சாியாக உய 5தி நிகிறன . மறவ

கைதமீ. ைகைவ5. நிகிறன . a@க# மீ. திவாசி எனப7 ஒவைக5

ேதாரண ெச.கப'7#ள.. அஃ. இ பக"களிB உ#ள மகரமீகளி

வாJகளிL . ெவளிப'7 ந7வி உ#ள ஒ சிறிய ேமைடயி கலகிற..
அேமைடமீ. க த வ இகிறன . மகரமீகளி க45. மீ. அவ க#

கா@கிறன .

திவாசியி இர@7 வைள3க# கா@பதா அதைன ‘இர'ைட5 திவாசி’ எப .
ேகாவிL இர@7 கெவ'7க# இகிறன; ஒ! வடெமாழி கெவ'7,

மற. தமி= கெவ'7.

"ெதா@ைடய தா ேவ த நேர திர ேபா5தைரய ெவ@ேப'> ெதபா

மிகமகி= . - க@டா சரமிக ெவSசிைலயா ச5ம ேலசெம[4](!) அர6

கிடமாக அ!"

எப. தமி= கெவ'டா.
6. ம<டப ப+
இNவிட .ைவ அ75த சினபா ச5திர எற ைகவ@>

நிைலய5தி5 ெதேக இர@7 க ெதாைலவி உ#ள.. இ"#ள
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மேஹ திரன. வடெமாழி கெவ'7, ேகாவி வாயிL ெபாறிகப'7#ள..
அ. ெத இ திய ேகாவி வரலா! மிக3 ககியமானதா.

“பிரமா, ஈ*வர, வி9: ஆகியவ க' இபிடமாகிய இேகாவி க
இலாமB, மர இலாமB, உேலாக இலாமB, E@ணா இலாமB
விசி5திரசி5த எ6 அரசனா, ெசJயப'ட..”
இேகாயிL W! உ#ளைறக# உ#ளன. வாயி காவல பி>5.#ள கைதகளி

பா க# Eறி ெகா@>கிறன.
7. சீயமகல [5]

இ. வட ஆ கா7 ஜிலாவி வ தவாசி5 தாBகாவி ேதU ஒ க ெதேக
உ#ள.. இ"#ள ேகாவி, பல இ'டைறகைள5 தா@> அபா உ#ள..
இ"#ள aணி, ‘அவனிபாஜன பலேவ*வர எ6 ெபய ெகா@ட

இேகாவி, லளிதா"ரனா ைடயப'ட.’ எப. ெவ'ட ப'>கிற..

இ"#ள L"க வாயிகாவல உவ"க2 வல5தி உ#ளவைற

ஒ5.#ளன. ைகயி இ ற"களிB சிைலக# சில காண ப7கிறன. அைவ

உ#ள மாட"களி உ&சியி ‘இர'ைட5 திவாசி’ எ6 ேதாரண"க# ெச.க
ப'>கிறன.

8. தி9சிராபளி மைல ேகாவி
இேகாவி, உ&சிபி#ைளயா ேகாவிB ேபா பாைதயி இட ற

ைடயப'7#ள.. மேஹ திர ைசவனாக மாறின3ட இ" ெபாிய
சிவL"க ைவ5.& சிறபி5தா எபைத& ெசற பதியி Cறிேனா

அலவா? இ"#ள Eவ களி மிக அழகிய சிப"க# காணப7கிறன.

அவறி சிற த. க"காதரைன றிப.. அத க ஒளிF நிற நிைலF

கவனிக5தகைவ. அ., க"ைகைய அணி த சிவபிராேன ந எதிாி நிப.

ேபாற கா'சிைய அளி5. நிற விய'7வதா. சைடயிL . வி4கிற

க"ைகைய வலைகயி தா"கிF, ^லாக ேபா'7#ள பாபி தைலைய
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மெறா ைகயா பி>5., உ5திராQ மாைலைய பிறிெதா ைகயி பறிF,

மேறா இடைகைய இ7பி ைவ5. சிவெபமா நிகிற கா'சி

காண5தக.. கி.பி.7-ஆ /றா@> நம. தமிழக5தி இNவள3 அைமயாக
ககளி உவ"கைள அைம ஆ@ைமயாள இ தன எனி, ந ேனா

நாகாிக& சிறைப எெனப.!
9. சமண ைக ேகாவி

சி5தன வாச[6] எப. .ேகா'ைட& சீைமைய& ேச

த.;

தி&சிராப#ளி5 ெதேக இப. க ெதாைலவி இப.. இ.

நார5தாமைல ைக வ@> நிைலய5திL . இர@7 க aர5தி இகிற..
இ"#ள சிறிய மைலமீ.#ள சாிவி மேஹ திர ைடவி5த சமண ேகாவி

இகிற..  ம@டப5தி நா a@க# உ@7. அவ!# ந7ப'ட
இர@ேட தனி5. நிகிறன. மறைவ பாைறயி பதியாக இகிறன.
ம@டப& Eவாி உ#ள இர@7 மாட"களி சமணெபாியா சிைலக#

இகிறன. அவ!# ஒ! சமண தீ 5த"கரரான Eபா சவநாத உவ உ#

அைறயி ந7வி தீ 5த"கர Wவ சிைலக# வாிைசயாக

கா@கிறன.Eபா சவநாத சிைல, உ#ளைறயி உ#ள இர@7 சிைலக#

இவறி >க#மீ. ைடக# காணப7கிறன. ைடகைள ெபறவ

தீ 5த"கர எப. அவ க# பிறவா வர ெபறவ க# எப. சமண

ெகா#ைக.

a@க#மீ. அழகிய நடனமாத சிைலக# கா@கிறன. ேமCைரமீ. சிற த

ஒவிய ேவைலபா7 காணப7கிற.. இவறி விவர"கைள அ75த பிாிவி

கா@க.
--------

[1] கதாFத

[2¨.‘பலவ ர’ எப. ‘பலாவர’ என மவிய..

[3]. ‘அரேகாண’ எப. மவி வழ" ெபய .

[4]. ‘ச5மல’ எற வி.ெபயைடய மேஹ திர - அைம5த ஈ*வர

(சிவ ேகாவி).

[5]. ‘சிமவி9: ச. ேவதி ம"கல’ எப. இNவா! !கிவி'ட..
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[6]. “சி5தான -வாஸP” எப. சிைத . ‘சி5தன வாச’ எறாயி!.
‘.றவிக# இபிட’ எப. இத ெபா#” எ! அறிஞ C!வ .
-------------

7. கைல வள9சி

நாகாிக கைலக
ஒவிய,சிப, இைச, நடன, நாடக எபன நாகாிக கைலக# எனப7.

இவைற வள  மக# நாகாிக மக# எனப7வ . இவறி ப@படாதவ
அநாகாிக மக# எ! வரலாறி றிக ெப!வ . ஒ நா'7 நாகாிக5ைத

அளக இைவ ஐ . பயப7கிறன. இவைறெகா@7 காணி, மேஹ திர

கால5.5 தமிழக சிற த நாகாிக5தி விள"கிய. எபதறியலா. பலவ

ேபரரசனான மேஹ திரவ ம ைடவி5த வைர ேகாவிகளி உ#ள ஒவிய"க#,
சிப"க# இவைற ெகா@7 அவ ஒவிய, சிப, நடன இவறி ஆ வ
உைடயவ எபதறியலா; அவ6ைடய கெவ'7க# சிலவைற ெகா@7
அவன. இைச லைமைய நணரலா; அவ இயறிய ம5தவிலாஸ

பிரஹஸன எ6 வடெமாழி ேவ>ைக நாடக5ைத ெகா@7 அவ நாடக

பிாிய எபைத அறியலா. அரசேன இ த நாகாிக கைலகளி ப! கா'>ன

எனி, அைவ அவன. ெபநா'> நைறயி வள &சிFறன எபைத
Cற3 ேவ@7ேமா?
ஓவிய கைல

ெசற பதியி Cறப'ட சி5தன வாச ேகாவி ஒேற மேஹ திர கால
ஒவிய வள &சிைய விளக ேபா.மான.. அேகாவி a@க#மீ. நடனமாத

இவ உவ"க# தீ'டப'7#ளன. அN3வ"க# மிக3 அழகாக

அைம .#ளன. அைவ இர@7 ேகாவிB வபவைர மல க5ேதா7

வரேவபனேபால அைம .#ள அைமபா7 விய'7வதா.
F#தG அணிக5
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வல5.ர@ மீ.#ள ஒவிய நனிைலயி இகிற.. ந>ைகயி தைல

ேவைலபா7 ெகா@7#ள.. C த, ந7வி பிாிகப'7 வாாி5 தைலமீ.

>ய ப'7##.. அ> & சில நைககளாB பல நிற மல  ெகா5.களாB

ெகா4 . இைலகளாB அழ ெசJயப'7#ள., க@ைண கவர5தகதாக

இகிற.. க இைழகெபற காதணிக# வைளய"களாக5 ெதா"கிறன.

பலதிறப'ட க45தணிக# சிற த ேவைலபா'7ட# விள"கிறன. ைகயி

வைளய, கடக தLயன அணி ெசJகிறன. ைகவிரகளி ேமாதிர"க#

விளக ெசJகிறன.
ேமலாைட

இர@7 ேமலாைடக# கா@கிறன. அவறி ஒ! ேமலாக இைடயி

க'டப'>கிற.. மெறா!. ேதா# Eறி பிேன Eறப'>கிற..

இ த ேமலாைடக# மிக வன ைடய ேதாற5ைத அளிகிறன. இவறி

Eக தLய அைம க# ெதளிவாக3 ஒ4"காக3 ஒவிய5தி கா'ட
ப'>5த, அகால ஓவியகைல `'ப5ைத ந விளவதா.
ம%ெறா ந6ைக
இடபக5 a@மீ.#ள ந>ைக உவ  ெசானைதவிட அழகாக3
ெமைம5 ேதாற உைடயதாக3 இகிற.. அவ#. மயி >

னைதவிட& சிறிதள3 ேவ!ப'7 கா@கிற.. அணி, உைடவைககளி

ேவ!பா7 இைல. இNவி நடனமாத  Wகணி இைல. பலவ கால

ெப@ ஒவிய"க2 Wகணிேய இைல எப. கவனிக5தக..
இவ%றா அறியத கன

இNவிர@7 ஒவிய"களாB அகால ெப@மணிக# அணி .வ த நைக

வைகக#, உ75.வ த உைட விேசட"க#, ெசJ.ெகா@ட C த ஒபைன
ைறக#, நடனகைல `'ப"க# தLயவைற ஒவா! அறி . இ றலா.
அரசஅரச-அரசி ஒவியக
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வலபக5.5 aணி உ' ற5தி அரச ஒவன. தைலF அவ மைனவி

தைலF ஓவியமாக5 தி'டப'7#ளன. அரச க45தி பலவைக மணிமாைலக#

இகிறன. கா.களி @டல"க# ெதா"கிறன. தைலமீ. மணிமட

அழற கா@கிற.. க ெப தைமF, ெப ேதாற ெகா@டதாக

காணப7கிற.. இக ஆதிவராக ேகாவிL உ#ள மேஹ திரவ ம க5ைத

ஒ5.#ள.. அரசி மேஹ திர6ைடய ப'ட5. ராணியாவ#. அவள. C த

ஒபைன ெசJயப'75 தைலமீ. >யப'7#ள..
Fைரயி உள ஒவிய

சி5தனவாச சிற த ஒவியCட எபத ெப சாறாக இப. 
ம@டப Cைர மீ. அழெகா4க கா'சியளிகிற ஒவியேம ஆ.

அNேவாவிய தாமைர இைலகைளF தாமைர மல கைளF ெகா@ட தாமைர

ளமா. மல க' இைலக' இைடயி மீக#, அன"க#, யாைனக#,

எைமக# இவறி ஒவிய"க# கா@கிறன. ைகயி தாமைர மல கைள5

த@7ட தா"கிF#ள சமணெபாியா இவ, இடைகயி Cைட

ெகா@7 வலைகயா தாமைர மலைர பறி சமண ெபாியா ஒவ
சி5திாிகப'7##ன . இ த ஒவிய கா'சி மிக3 அழகான.. இ. சமண

.றக5ைத5 றிபதாக& சில C!கின . ஒவிய5தி கா'டப'7#ள ள5.

நீ அழகிய ேதாற5.ட விள"கிற.. தாமைரமல ஒவிய"க# இயைக

மல கைள ெபாி. ஒ5திகிறன. E"க Cறி, அ"#ள ஒவிய"க#

கா@பவ க@ைணF க5ைதF கவர5தகைவ. மேஹ திர ைடவி5த 

ெசான எலா ேகாவிகளிB அவ கால5திய ஓவிய"க# தி'டப'7

இ தன. அைவ பல /றா@7க# ஆகிவி'டைமயா அழி .ப'டன. எனி6

அைவ இ தன எபத அைடயாளமாக ேகாவி Eவ களி வ ணபைடக#
இ5தைல இ! காணலா.
ஓவிய தி+ ைற
‘கபாைறக# மீ. இ த ஒவிய"க# எNவா! தீ'டப'டன?’ எ! நீ"க#
ேக'கலா அலவா?
“Eவ  ற ேம7 ப#ள இலாம சமமாக இபதகாக& Eவ மீ. ஒ ெந

அள3& E@ணா & சா . சப7. பாைற, த மீ. தி'டப7 நிற5ைத
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ஏ!ெகா#2 தைம இலாததாதலா, E@ண&சா . சப7. சL5.
எ7கப'ட மண, ைவேகா, க7காJ தLயவ!ட க . ெவல

நீட அல. பனSசா!ட அைரகப'ட சா . Eவாி அல. Cைரயி
ெக'>யாக பி>5.ெகா#2, அைத எளிதி ெபய க >யா.. ஈர

காFேப ஒவியகார. மSச# கிழ"ைகெகா@7 இேரைககைள

வைர .ெகா#வா. E@ணா ட கல த மSச# நிற மாறி& சிவபாக5

ேதா!, அழியாமB இ.ஒவிய லவ இேரைகக' நிற"கைள5

தீ'7வா. அவ சிவ , மSச# தLய நிற"கைள5 த ப&சிைல

நிற"கைளேய பயப75 .வா. ஈர காJ த பிற, Eவ நறாJ உல வத
ேப, Cழா"ககைள ெகா@7 Eவ கைள வழவழபாகி ெமகி7வா.
இNவா! தி'டப7 ஒவிய அழியா. ெந7"கால, இக5 தகதா”[1]
சி%ப கைல
மேஹ திர ைடவி5த வைரேகாவிக#. அவ கால5.& சிப5திறைன

விளவனவா. ஒNெவா ேகாவிLB உ#ள உவ&சிைலக#, Eவ க#
மீ.#ள வாயிகாவல உவ"க#, ராண கைதகைள விள சிப"க#,

தி&சிராப#ளி மைல ேகாவிL உ#ள அழகிய ேவைலபா7 ெகா@ட
சிப"க# ஆகிய அைன5. ஏழா /றா@> சிபகைல உண ைவ

உலகறிய& ெசJவனவா.

திாிசிர ர மைலேகாவிL உ#ள க"காதர உவ&சிைலயி ேபரழ ஒேற

ேபா.மேறா? அத வலகாLகீ= யலகைன றி சிறிய கசிைல ஒ!

கா@கிற.. க"காதரைன& EறிB அ>யா நாவ வண"வ. ேபால3

ேம ற க த வ இவ பா'>ைச5த ேபால3 உ#ள சிப"க# அழகியைவ.

சி!ளியா கB தக

. ேகாவிலாக மாறிய.; அழ பதிF ஒ"ேக

ஊ'7 ெதJவ& சிைலக2 அைம தன. இ&சிைலக# இைற&

சேறறைறய 1300 ஆ@7க2  ெசJயப'டைவ. எனி6, இ!
ெசJதனேபால வசீகர5 ேதாற5.ட இைவ காணபட, தமி=நா'7&

சிபகைலயி பைழய ேத &சி ைறைய நண 5.வதா.
இைச கைல
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மேஹ திரவ மன. பலாவர ைடவைர ேகாயி கெவ'> ‘ச"கீ ண ஜாதி’

எப.. காணப7கிற.. அ. பலவ6ைடய வி. ெபய க2# ஒறா.

தாளவைக ஐ தா. அவ!# ஐ தாவ. ச"கீ ண எப.. மேஹ திர
அதைன திதாக க@டறி ., அத வைககைளF ஒ4"கைளF

அைம5தவ ஆதலா, தைன& . 'ச"கீ ண ஜாதி’ எ! அைழ5.ெகா@டா
எ! அறிஞ C!கிறன . இவன. 7மியாமைல கெவ'7 ஒ!

பலவைக ப@கைளF தாளவைக கைளF விளகி >வி, “இைவ எ'>

(எ'7 நர கைள ெகா@ட Rைண) ஏழி (ஏ4) நர கைள ெகா@ட

Rைண) உாிய” எ! > .#ள.. இதனா, மேஹ திர க@டறி த

ப@க# இவைக Rைணக' பயப7 எப. ெதாிகிற..ஏ4 நர கைள

ெகா@டRைணேய எ" இப. எ'7நர கைளFைடய Rைண திய.. அ.

மேஹ திர க@7 பி>5. ைகயா@ட.ேபாB! மேஹ திரைன ‘இைசபி5த’
எ! ெசாலலா. இவ இயறிF#ள ம5தவிலாச பிரஹசன5தி ஒ ந>க

C!வதாக இைச நடன"களி சிறைப கீ=வமா! றி5.#ளா: “இைச என.
ெசவ. - ஆஹா, ந>பவர. அழகிய நடன பா க இபமாக இகிற..

தாள5தி இைச ஏப அவ க# திறபட ெமJபா7கைள விளகி
ந>கிறன .”

நாயமா இைச
பலவ வைக ேப நம. தமி=நா'> இைச மிக உய

த நிைலயி

இ த.. தமி4ேக உாிய ர, .5த, ைககிைள, உைழ, இளி, விளாி, தார
எற ஏ4 வைக ப@க# வழகி இ தன; பலவைக இைசகவிக# இ தன.
அைவ ேதாகவி, .ைளகவி, கSசகவி எபன. தமிழக5தி மகரயா=,
சேகாடயா=, ெச"ேகா'>யா=, ேபாியா= தLய யா= வைகக# இ தன. யாழி
பா7ந “யா=பாண எனப'டன . திநா3கரச கால5தி திநீலக@ட
யா=பாண எபவ சிற த யா= மீ'7பவராக இ தா . நாயமா பா>ய

திபதிக"க# ெபபாBதமி=ப@களி அைம .#ளன. எனேவ,

மேஹ திர கால5தி RைணF யா4 வழகி இ தன. தமிழிைச தமிழக5தி

சிறபிடெபறி த. எபன அறியலா.
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நடன கைல
இைசF#ள இட5தி நடனகைல ந வள &சிF!, மேஹ திர கால5தி

நடனகைல சிற தி த. எபத ெசான நடனமாத ஒவிய"களிL .
ம5தவிலாச நாடக CறிL . நகறியலா. மேஹ திர கால5தி

திைலயி நடராச சிற ! விள"கினா . அவர. நடன5தி ஈ7ப'ட

திநா3கரச பலவா!'நடனகைலைய& சிறபி5. பா>F#ளா . நீ"க#

ெபாியவ க# ஆகிய பிற திநா3கரச , சப த , E தர . இவைடய

பதிக"கைள ஆராயி, நடனகைல பறிய உ@ைமக# பலவைற அறியலா.
நாடக கைல
நாடக எப. தமிழி ‘C5.’ எனப7. அஃ. அரச கா7 (ேவ5திய) C5.

எ!, ெபா.மக' ஆ7 (ெபா.விய C5. எ!, இவைகப7.
இC5. வைகக# தமி= நா'> பைழயனவா. மேஹ திர சிற த

நாடகபிாிய எபைத அவன. நாடக/ உண 5.கிற.. இ /, மேஹ திர
கால5தி பல சமய5தா தனிப'ட நிைலயி வா=ைக நட5திய ைறைய
ஒரள3 விள"க உைரபதா.
கைத9 . க
ஒ4க ெக'ட காபாLக சமய5தவ[2] ஒவ தைன ேபாற காபாLனி
ஒ5திFட >5. மய"கி கிட5த, அெபா4. அவ ைகயிL த
கபால5ைத ஒ நாJ கவ

. ஒ7த, அதைன அறியாத காபாLக அNவழிேய

ெசற ஒ4க ெக'டெபள5த .றவிைய வழிமறி5. சLட, அசைல5
தீ க ஒ4க ெக'ட பாEபத ஒவ ேதா!த.இவ க# உைரயாட,

இ!தியி ெவறிய ஒவனிடமி . கபால5ைத ெப!த ஆகிய நிக=&சிக#
நாடக $பமாக வைரய ப'7#ளன.
----

[1]. பி.நா. Eபிரமணிய ‘பலவ மேஹ திரவ ம’, ப.107-109.
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[2]. கபாLக, பாEபத தLயன ைசவ சமய5தி உ'பிாி3க#. இவைற&
சமயநிைல எ6 பிாிவி கா@க.
-------

8. நரசி மவம

ேபா9 ெசயக
நரசி மவம
இவ ஏற5தாழ, கிபி 635-இ ப'ட ெபறா எனலா. இவன. வரலா!

மிக3 கியமான நிக=&சிகைள ெகா@ட.. இவ இர@டா Lேகசிைய

ெவற ெபRர; அவைன ெவ!, சா2கிய ேகாநகைரேய ைகபறியவ;
இர@7ைற இல"ைக மீ. பைடெய75தவ; சிற த கடபைட ெபறவ

மஹாபL ர5ைத .பி5. அத 'மஹாமல ர' எ! த ெபயாி'டவ;
பலவ ெபநா'> பல பதிகளி ஒைறக ேகாவிகைள அைம5தவ;
ேகா'ைட ெகா5தள"கைள க'>யவ. இவ கால5திறா க=ெபற சீன

யா5ாிகரான ஹிTஸ" எபவ காSசி வ . த"கி இ தா . இேபரரச

கால5திறா திஞான சப த பலவ 'ப'ட ேசாழ நா'>B, பா@>ய

நா'>B ைசவ5ைத பரபினா . ஆனா நரசிம வ மேனா, த ெபயேகப,
ைவணவ5ைத ேபணி வள 5தா.

பலவ - சா5 கிய ேபா
/Aேகசி பைடெய+/
மேஹ திரனிட ேதாேறா>ன இர@டா Lேகசி அவ இறவைர

கா5தி தா; அவ மகனான நரசிமவ ம ப'ட ெபற சில ஆ@7க'#,
ப@ப'ட பைட ஒைற5 திர'> ெகா@7, பலவ நா'>மீ. பைடெய75தா.
பல இடகளி% ேபா
Lேகசி ேபாலேவ காSசிககி வ .வி'டா. பைகவைன ேவ!

இட"களி தாகா., த ெபநா'># நறாக கவி'7 பிற உதவி
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அவ6 கிைடகாதப> ெசJ., Eறிவைள5. ெகா@7 ேபாாிடேல தக.

எற ைறைய ன மேஹ திர ைகயா@டா. சா2கிய ேசைன

ெந7 .ார வ ததா கைள றி5த இயேப அலவா? வழி நட . கைள5த
பைடFட E!E!பான பலவ பைட ேபாாிட ஒரள3 எளிதேறா? காSசிைய
அ75.#ள பாியல, மணிம"கல, Uரமார எ6 இட"களி ேபா க#

நைடெபறன. ேபாாி க7ைம C! தர5தத!. >வி சா2கிய பைட
நிைலதள

. வடேம ேநாகி ஒட5 ெதாட"கிய.. பலவ அதைன வி'>ல.

அவ சா2கியைன விர'>& ெசறா; Lேகசி பலவ நா'ைட கட . த
நா'># ஒ> ஒளி தா. எனி6, பலவ பைட வி'>ல.. அ. சா2கிய

நா'ைட பாழாகி, அத தைலநகரமான க=ெபற வாதாபிைய ைகபறிய.;

நகர ந7விட5தி ெவறி5.ா@ ஒ! நா'டப'ட.. அதனி. நரசிமவ ம

ெபய ெபாறிகப'ட..

இேபாாி கல#ெகா<டவ
'இர@டா Lேகசி பைக அரச Wவரா ேதாக>கப'டா' எ! சா2கிய

ப'டய C!கிற.. அதி றிகப'ட Wவ யாவ ? ஒவ பலவ

ேபரரசனான நரசிமவ ம, மெறாவ அவன. மரபின6 ஆ திரநா'ைட

பலவ6 கட"கி ஆ@7வ த (சிமவி9: தபி மரபினனான பலவ அரசனாக

இகலா. Wறா அரச யாவ? அவேன மானவம எற இல"ைக

அரச. அவ பைகவனா அரசிழ . இல"ைகைய வி'7 பலவனிட

உதவிகாக வ தவ. அவ. பலவ6ட காSசியி த"கியி த ெபா4.தா

இர@டா Lேகசி பைடெய75தா. ஆகேவ, மானவம பலவ பைடகளி

ஒ பதி5 தைலைம @7 ேபா

ாி திகலா.

பலவ படயக
இபலவ சா2கிய ேபாைரபறி பலவ 'டய"க# C!வன
கவனிக5தகன.

1. “இபலவ மரபி, கீ=மைலயிL .! Uாிய6 ச திர6 ேதாறினாேபால
நரசிமவ ம ேதாறினா. அவ வண"கா> மன க2ைடய >யி
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இ Uடாமணி ேபாறவ; தைன எதி 5த யாைன C'ட5தி& சி"க

ேபாறவ; நரசி"க ெபமாேன அவதார எ75தா ேபாறவ; ேசர, ேசாழ,
பா@>ய, களபிரைர அ>க> றிய>5தவ; பல ேபா க# ாி தவ.
அெபமக பாியல, மணிம"கல, Uரமார தLய இட"களி நட த

ேபா களி Lேகசிைய5 ேதாேறாட& ெசJதவ. அவ ஒ7ெபா4. ‘ெவறி’

எ6 ெசாைல. அவன. .காகிய ப'டய5தி எ4தியவ.”[1]
2. "நரசிமவ ம வாதாபிைய அழி5த அக5தியைன ேபாறவ அ>க> வலப
அரசைன பாிJல, மணிம"கல, Uரமார தLய இட"களி, நட தேபா களி
ெவறவ வாதாபிைய அழி5தவ”[2]
3. “வி9:ைவ ேபாற க=ெபற - நரசிமவ ம த பைகவைர அழி5.,
வாதாபியி ந7வி த ெவறி5.ைண நா'>யவ.”[3]
வாதாபி ெகா<ட
“வாதாபி எற அEரைன ெகாறழி5த அக5தியைன ேபாறவ நரசிமவ ம”
எ! ப'டய றிபதா, நரசிமவ ம வாதாபிைய அழி5தா எப.
ெபறப7கிற.. இதனா, பலவ, சா2கிய மீதி த பைகைமைய அவன.

தைலநகர5ைத அழி5.5 தீ 5.ெகா@டா எப. ெதாிகிற.. ஆனா 4

நகர அழிகபடவிைல.

அழகிய பைழய க'டட"க# பல பிகால5திB இ தன. இபைடெய7

ஏற5தாழ கி.பி. 642இ நட த.. நரசிமவ ம நா'> ைவ5த ெவறி5 aணி

அவன. 13-ஆ ஆ'சியா@7 றிகப'7#ள.. எனேவ, வாதாபி நரசிமவ ம
ைகயி 13 ஆ@7கேள6 இ தி5த ேவ@7 எப. ெதாிகிற..

இNெவறி பிற நரசிமவ ம, “வாதாபி ெகா@ட நரசிமவ ம” எ!

அைழகப'டா.

பைடதைலவ பர;ேசாதியா
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“நரசிமவ ம ஆ'சியி பைட5தைலவராக இ தவ பரSேசாதியா எபவ .
அவ மஹாமா5திர மரபி வ தவ . அவேர பலவ சா2கிய ேபாாி

கல .ெகா@டவ ; சா2கியைன5 .ர5திெகா@ேட ெச! வாதாபிைய

ைகபறி யாைனகைள ெகா@7 அழி5தவ ; அ"கி த யாைனக# - பாிக# -

ெபா - மணிக# தLயவைற ைகபறி5 த அரசனிட ேச பி5தன ” எ!

ெபாிய ராண5.# ேசகிழா CறிF#ளா .

“மனவ 5 த@7ெபாJ வட ல5. வாதாபி5

ெதானகர .களா5 .ைளெந7"ைக வைரFைக5.

பமணிF நிதிைவF பக'>ன பாி5ெதாைகF
இனன எ@ணிலகவ

ேத இகலரச ெகாண

தா .”

இேபா பின இபரSேசாதியா அரசனிட பல வாிைசக# ெப!5 த

ெசா த ஊராகிய தி&ெச"கா'ட">யி >ேயறினா ; அ" ‘கணபதி ஈ*வர’

எற சிவ ேகாவிைல க'>& சிவ வழிபா'> கால கழி5. வ தா .
பலவ - பா<6ய ேபா

நரசிமவ ம ‘ேசாழ, பா@>ய, களபிரைர ெவறவ’ எ! ெசான

பலவ ப'டய பக கிற.. அகால5தி இ த பா@>ய மன ெந7மாற

(கி.பி.640-680) எபவ. அவ மைனவிேய ைசவ ெப@மணியாரான

ம"ைகய கரசியா . ஆகேவ, ெந7மாற கால5தி ம"ைகய கரசியா த ைத

அல. உடபிற தா ேசாழ அரசனாக இ தி5த ேவ@7. இவ க# ேசாழ

நா'ைட கவ

த பலவைர எதி க5 தக சமய பா 5. வ தன ேபாB!

Lேகசி வடேக இ . பலவ நா'ைட5 தாகிய ெபா4., இவ க#

ஒ!ேச

. ெதேக இ . பலவைன5 தாகி இகலா. அதனா ேபாB,

நரசிமவ ம சா2கியைன5 .ர5தி ெகா@7 வாதாபி ெசலாம,

பரSேசாதியாைர அ6பிவி'75 தா தமிழரசைர எதி க நி!வி'டா

‘ெந7மாற ச"கரம"ைகயி பலவைன ற"க@டவ’ எ! பா@>ய
ப'டய றிகிற.. இதனா, இர@ேடா இட"களி பா@>ய ெவறி
ெபறிகலா; ஆயி6 தமிழரச யசி பல அளி5தில..
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பலவ - கக ேபா
நரசிமவ ம கால5தி க"க அரசனாக இ தவ . விநீத எற தியவ.
அவ சிமவி9: கால5திB மேஹ திரவ ம கால5திB க"க அரசனாக
இ தவ. அவ த மகைள இர@டா Lேகசி ெகா75. உற3

ெகா@டா>னா. இர@டா Lேகசி மா@ட பிற அரச பதவிையபறி அவ

மக# Wவ # ேபா நட த.. அவ க# ச திராதி5த, ஆதி5தவ ம, (தலா)
விகிரமாதி5த, எபவ க#. ச திராதி5த திbெரன இற தா. எSசியி த

இவ ச இ'டன . அவ# விகிரமாதி5த த பா'டனான க"க அரச

.ைணைய நா>னா. ஆதி5தவ ம பலவ உதவிைய விபினா. பலவ.
ஒ பைடைய அவ6ட அ6பினா ேபாB >வி விகிரமாதி5த
சா2கிய அரச ஆனா. பலவனா அ6ப ப'ட பைடFட

ஆதி5தவ மைன5 . விநீத ெவறைமயா, தா நரசிமவ மைனேய ெவ!

வி'டதாக அவ ப'டய5தி றி5.ெகா@டா. அவ பலவைனேய

ெவற. உ@ைமயாக இபி, க"கன. ெசவா பலவ நா'> ப வி

இகேவ@7 அலவா? அ"ஙன ஒ! - ஏப'டதாக5 ெதாியவிைல.
இலைக ேபா - I

LேகசிFட நட த ேபாாி நரசிமவ ம6 உதவியாக இ த மானவம

இல"ைக அரச எ! ெசாேனா அலவா? அவைன அ'டத5த எறவ

.ர5திவி'7 அரைச ைகபறி ெகா@டா. அதனா மானவம பலவ

உதவிைய நா>னா. பலவ அவ6ைடய நப@ களி ஈ7ப'7 மகி= தவ;

ஆதலா அவ6 உதவிெசJய விபி5 த கபபைடைய அவ6ட

இல"ைக அ6பினா. பைட உதவிெபற மானவம இல"ைகயி

இற"கி பைகவ6ட ேபாாி'டா தேபாாி ெவறி ெபறா; அ75த

ேபாாி ேதாவிFறா. த ேவ த ேநேர இலாததா பலவ பைடF

க7ைமயாக ேபா

திபினா.

இலைக ேபா II

ாியவிைல ேபாB! மான3ம மீ'7 காSசி5
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அவன. ேதாவிைய ேக'ட பலவ மன வ தினா; வைம மிக

பைடRரைர மாமல ர5தி அ6பினா. அரச6 அ"&ெசறா.

கபக# Rரைர ஏறி&ெசல கா5தி தன. ேவ த தா6 அNRரட

கபL வவதாக ந>5தா. எலா Rர உண &சிேயா7 பிரயாண ெசJதன ;

இல"ைகைய அைட தன . த அரச கபL இபதாக எ@ணிெகா@7,

க7ைமயாக ேபாாி'டன ; அ'டத5த பைடகைள அலற அ>5தன . அ'டத5த

மைற தா. மானவம ேபா இல"ைக அரசனாக >U'டப'டா.
நரசிமவ மன. இல"ைக ெவறிையபறி பலவ ப'டய ஒ!,

“நரசிமவ ம இல"ைகயி ெபற ெவறி, இராம இல"ைகயி ெபற
ெவறிைய ேபாற.,” எ! பாரா'>F#ள..
---------

[1]. Cர ப'டய.

[2]. உதயச திர ம"கல ப'டய.

[3]. ேவX  பாைளய ப'டய.

-------

9. ேகாவிக5 சி%பக5
ேகாவி அைம/ I<க5
நரசிமவ ம த த ைதைய ேபாலேவ ேகாவிக# அைமபதி

விப"ெகா@டவனாக இ தா. இவ தL த ைதைய பிபறி

ைடவைர ேகாவிகைள அைம5தா; பிற பாைறகைளேய ேகாவிகளாக

அைம5தா. இவ6ைடய ேகாவிகளி இவ6ைடய வி.ெபய க#

ெபாறிகப'7#ளன. ேகாவி  ம@டப& Eவ களி அழகிய சிைலக2

வாிைச வாிைசயாக அன பறைவக2 சி!மணி ேகாைவக2 ெச.க

ப'>. மேஹ திர a@க# நீ# ச.ரமாக இ. ஆனா, இவ6ைடய
a@க# அ"ஙன இரா. அவறி ேபாதிைகக# உ@7 கா>க# ெவ'>

இ. ேபாதிைக கீ= - aணி ேம ற உ@7 &ெச.கப'7
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இ. a@களி அ>பாக அம

த சி"க உவமாக இ; சி"க"க#

தைலமீ. a@க# நிபனேபாற கா'சி அளி. சி"க"க# திற த வாFட

இ. இ5தைகய சி"க5 a@கைள காSசி - ைவ த ெபமா# ேகாவிL

காணலா.

I. ைடவைர ேகாவிக
நாம க ேகாவி
ேசல ஜிலாவி உ#ள நாமக மைலயி வனக கைடவைர ேகாவி ஒ!
இகிற.. அ. ெபமா# ேகாவி. அத Eவ களி ராண கைதகைள

விள சிப"க# அழகிய ேவைலபா'7ட விள"கிறன.
தி9சிராபளி மைல ேகாவி

இமைலயி ெதேம Wைலயி உ#ள ைடவைர ேகாவி இமன

கால5த.. அ.3 ெபமா# ேகாவிேல ஆ.அத W! Eவ களிB உ#ள

சிப"க# பா வ 5 திைக'டவல அ த ேவைலபா7 ெகா@டைவ.

சிவ, பிரம, இ திர, . ைக, கணபதி எபவ உவ"க# ந

ெச.கப'7#ளன. ேகாவி மர வி'ட"க# ேபால கL அைம5.#ள
ேவைலபா7 க@7 களிக5தக.. இக வி'ட"களி `னியி ெபவயி!

ெகா@ட ‘ேபர’ உவ"க# ெச.கப'>கிறன.
பிற ேகாவிக

திாிசிர ர5ைத அ75த திெவ#ளைற, 7மியா மைல, திெமJய ஆகிய

இட"களி உ#ள ைடவைர ேகாவிகளி ைவணவ சப தமானைவ இவ
கால5தனவா.

மாமல/ர ம<டபக
மாமல ர5தி உ#ள மகிடாEர ம@டப, வராக ம@டப, திாிW 5தி ம@டப
ஆகிய W! நரசிமவ ம அைம5த ைடவைர ேகாவிகேள. ஆ.
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இவறி உ#ள சிப"க# க@ைண கவர5 தகைவ. வராக அவதார, வாமன
அவதார, கஜல\மி, . ைக இவ த உவ&சிைலக# அழகிய ேவைலபா7

ெகா@டைவ.

சா5 கிய ேவைலபா+
இேகாவி அைம , a@க# அைம , ேமெசான சிப"களி ேவைலபா7

இைவ அைன5. சா2கியைடய ேகாவிகைள ந பா ைவயி'ட பிற
உ@டானைவ. நரசிமவ ம வாதாபிைய பதிW! வடகால

ைகெகா@> தா. அலவா? அகால5தி சா2கிய நா'>L த

ைடவைர ேகாவிகைளF சிப ேவைலபா'ைடF க@7 மகி= ., அ த
அழகிய அைமபி ேமெசானவைற அைம5தி5த ேவ@7.

இNேவைல& சா2கிய நா'7& சிபிக2 பயப75தப'>கலா.
II. ஒ%ைற க ேகாவிக
இைவ ‘ேகாவிக#’ எபைத அறியாம மாமல ர5. மக# ‘ேத க#’ என5

தவறாக வழ"கின . இைவ ஐ தாக இ5தைல க@7 தமராஜ ேத , Kமேசன

ேத , அ &Eன ேத , சகேதவ ேத , திெரளபதி ேத என ெபய

இ'7வி'டன . இதைன பிபறிேய ஆராJ&சியாள E'> விளகலாயின .
இவைற ஒNெவாறாக கா@ேபா.
1. தமராஜ ேத
இ. சிவ ேகாவி ஆ. இ. W! த'7கைள ெகா@ட விமான5ைத

உைடய.. இர@டா த'> ந7வி மாட ைர ெவ'ட ப'7#ள.. அத

அ>யி ேசாமா*க த உவ ெச.கப'>கிற.. இேகாவி விமான

ஆராJ&சிாிய.. இத வள &சிேய காSசி - கயிலாசநாத ேகாவி விமானமா;
அத வள &சிேய தSைச - இராஜராேஜ*வர5தி விமானமா.
2. மேசன ேத
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இ.3 சிவேகாவிேல ஆ. இத ேமCைர அைம  சாளர அைம 

ெபள5த விஹார அைமைப ஒ5.#ளன. விமான5ைத& Eறி வழி

விடப'>கிற.. ேம இட 45 அ> நீள உைடய.. 25 அ> அகல உைடய.
26 அ> உயர உ#ள.. இத a@க# சி"க5 a@க#.

3. அ9.ன ேத
இ. தமராஜ ேதைரேபாற..இ.3 சிவ ேகாவிேல ஆ. இ.

5தப#ளி அைமைப ெகா@7#ள.; பதிெனா ச.ர அ>அைம ைடய..

இத விமான நா நிைலகைள ெகா@டதா.
4. சகேதவ ேத

இ. ெபள5த ேகாவிைலேபாற அைம ைடய.. சா2கிய நா'>

அJெஹாேள எ6 இட5தி உ#ள . ைகயி ேகாவி இ த அைம ட
கா@கிற.. இ.ேபாற விமான தி5தணிைகயி இகிற.. அ.
'.ர"காைன மாட ேபாற அம ைடய..
5. திெரளபதி ேத
இ. கிராமேதவைதயி ேகாவி ேபாற.. இத அ>5தள பதிெனா ச.ர அ>

உயர பதிென'7 அ>யா. இ"#ள . ைக& சிைலயி அைம .#ள

ேவைலபா7 வியக5தக.. கயாைன, கசி"க, ந தி எபன
பா க5தகைவ: அழகிய உவி அைம திபைவ.
III. சி%பக
மகிடா.ர ம<டப

. ைகயம மகிடாEரைன ெகாவதாக கா'டப'7#ள சிப

நரசிமவ ம கால5தி ேவெற நா'>B காணபடாததா. எனேவ, அ.

பலவ ேக உாிய தனி& சிபமா. . ைக த வாகனமான சி"க5திமீ.
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அம

., எைம5தைல ெகா@ட அEரமீ. அ கைள ெபாழிகிறா#.

அவைள& EறிB அவ2ைடய பைடRர நிகிறன . அNவாேற அEரைன& Uழ

அவ6ைடய Rர நிகிறன . இபைடக# இ5த இகா'சிைய&

சிறபிகிற.. இகா'சிைய அைம5த சிபிக# Cாிய அறி3 சிப5திற6
வாJகெபறவ க# எபதி ஐயமிைல.
ேகாவதன மைல
தனிபாைறக# மீ. ெச.கப'7#ள கா'சிக# சில, நரசிமவ ம கால5தன

எ! அறிஞ க.கிறன . அவ!# ஒ! க@ண ேகாவ 5தன மைலைய

எ தி ேகாபாலைரF பEகைளF கா கா'சியா. மைலைய5

5◌ா"கிF#ள க@ண6 அவ பக5தி நி!#ள பலராம6 ெபாியவராக
கா'டப'7#ளன . மறவ உவி. சிறியவராக கா@கிறன .

அமக2ைடய கவைலெகா@ட க சிறி. ெதளி3ற மனநிைலF ந

கா'டப'7#ளன. இN3வ"க' இைடேய ஆய வா=ைகைய றிபி7

சில கா'சிக# கா'டப'7#ளன. அவ!# ஒ! கறைவகா'சி, ஒவ பா
கறகிறா; பE த கைற நகிற.. இ த& சிப ேவைலபா7 ெதளிவாக3
அழகாக3 அைம .#ள.. க"ைக கைர கா'சி

இஃ. ‘அ &Eன தவ’ என5 தவறாக Cறப7கிற.. இ"#ள கா'சிக2#
றிபிட5 தகைவ ஆ!, அத ந7வி நாக நீரா7த - மைறயவ ஒவ

த@ணிைர ஆறி க . ெசல - மா.ஒ! நீ அ த ஆற@ைட வத -

ஆ! ேம ற இர@7.அன பறைவக# நீராட நிற - கீ= ற உ#ள

ெபமா# ேகாவிைல& Eறி5 தவ5தவ பல இ5த - இ5தவனிவைர க@7

ைன ஒ! பி காக# மீ. நி! காகைள5 தைல ேம ேச 5. ேயாக
நிைலயி நிற - அதைன க@ட எLக# அ&ச நீ"கி மாியாைதேயா7அதைன

பணித எபன. இகா'சிக# க@ைண கவர5 தகைவயா. இைவ இமயமைல
அ>வார5தி க"ைககைர கா'சிக# எப. அறிஞ க5.. ைன தவ

ெசJதைல கா'> கா@பா  நைக&Eைவ ஊ'>ய சிபிகளி `@மதி
பாரா'ட பாலதேறா?
வி ெபயக
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நரசிம இ"ஙன அைம5த ைக ேகாவிகளிB ஒைறக ேகாவிகளிB
த - வி.ெபய கைள ெவ'7வி5தி◌ா. அவ!# றிக5 தகைவ.
மஹாமல, ாீபர, ாீேமக, ாீநிதி, இரணஜய, அ5திய தகாம,

அேமயமாய, நயநா"ர எபனவா.
மஹாமல/ர
மஹாமல எற நரசிமவ ம த ெபநா'7 கட!ைற ப'>னமான
மைலைய .பி5., அத மஹாமல ர எ! த ெபயாி'டா.

அெபய நாளைடவி சிைத . 'மஹாபL ர, மாவLவர' என பலவா!
வழ"கிற.. மஹாபL இ நகர5தி யாெதா ெதாட
எப. அறிய5தக..
-----------

 இைல

10. மஹாமல ஆசி

கடட பிாிய
மஹாமலனான நரசிமவ ம க'டட"க# அைமபதி ேபரவா ெகா@டவ.

அவ சிற த ைவணவ ஆதL, த ைத எ7பி5த ைடவைர ேகாவிக2

அ@ைமயிேலேய ெபமா# ேகாவிகைள ைடவி5. மகி=&சி ெகா@டா

மைலைய, மஹாமல ர எ! ெபயாி'7 .கி அைம5தா. அஃ. அவன.

ஆ'சியி ததரமான கட!ைற ப'>னமாக விள"கிய.: பலவ கடபைட

த"வதேகற வசதிெப! இ த.. மஹாமல ப இட"களி

ேகா'ைடகைள க'>னா. அவ!# ஒ! பலவ ெபநா'>

ெதேகா>யி அைம தி த.. தி&சிராப#ளி ஜிலாவி உ#ள லா>ைய

அ75. ெபவள நX இகிற.. அதைன அ75.பலவர (பலவ ர)

எ6 சி!ா உ#ள.. அ"#ள பாைறமீ. நரசிமவ ம அைம5த ேகா'ைட

ஒ! இ த.. அஃ. இெபா4. 4வ. அழி . மைற . வி'டெதனி6,

அத அ>பைடைய இ! அ" காணலா. பலவ கால5. ெபாிய

ெச"கக# இ! கிைடகிறன. அ பலவ ர ேகா'ைட பலவ

ெபநா'> ெதபதிைய காக உதவியாக இ த..
சீன யாாிக
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5த ெபமா அ# சமயமாகிய ெபள5த சமய சீன நா'> பரவின.. சீன

பல ெபள5த பிrக# ஆயின . அவ' சில

5த ெபமா பிற . வள

த

இ திய நா'ைட ேநாி க@7 மகிழ இ தியாவி வ தன ; வட இ தியாவி

ெபள5த rே◌5திர"களாக இ த இட"க'ெகலா ெச! பா ைவயி'டன ;

அ""னேம ெத இ தியாைவF பா ைவயிட ைன தன . ெபள5த சமய

பரவியி த Eம5ரா, ஜாவா தLய தீ3க2 ெசறன : அ"க"5 தா தா

க@டவைற5 த றி  5தக5தி எ4தி& ெசறன . அ""ன யா5திைர

ெசJத சீன பிQுகளி றிபிட5தகவ இவ ; ஒவ கி.பி. நாகா

/றா@> இ தியா வ த பாஹியா எபவ மறவ ஹிT-ஸ" எபவ .
இவ கி.பி. ஏழா /றா@> இடபதியி யா5திைர ெசJதவ .
ஹிJஹிJ-ஸ
இவ இ தியா வ தெபா4. வட இ தியாவி ஹ ஷ ேபரரசனாக இ தா.

அவ ெபள5த அரச. ஹிT-ஸ" அவன. ஆதரவி இ . வடஇ தியா

4வ. பா ைவயி'டா . பிற இவ ெதனா'ைட அைட ., சா2கிய

வி தினராக5 த"கி இ தா . அெபா4. சா2கிய ேபரரசனாக இ தவ

இர@டா Lேகசி எபவ. ஹிT ஸ" அ"கி . பலவ நா'ைட

அைட தா . இவ காSசி மாநகாி நரசிமவ ம வி தினராக5 த"கி இ தா .

இவ காSசி வ த. ஏற5தாழ கி.பி. 640இ எனலா. இவ காSசிைய

பறிF அதைன& EறிF#ள நா'ைட பறிF எ4தியிபவ!#
றிக5தகைவ இைவயா.
சீன றி/

"திராவிட நா7 ெசழி #ள.; ந விைள&ச தவ.; ெவப#ள.. மக# அ&ச

அறவ ; உ@ைம ேபEபவ ஒ4க உ#ளவ ; கவியாளைரF சாேறாைரF
மதி5. நடபவ . இ நா'> /! ெபள5த மட"க# (ச"கிராம"க#)

இகிறன. அவறி பதினாயிர ெபள5த பிQுக# வா=கிறன . ைசவ-

ைவணவ சமண ேகாவிக# ஏற5தாழ எ@ப. இகிறன. இ"5 திகபர

சமண பல உ#ளன . 5த ெபமா காSசி வ . பலைர

ெபள5தராகினா எ! இ நா'டவ C!கிறன . அேசாக மன இ" பல
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*aபிகைள நா'7வி5தா. அவ!' சில காSசிைய& EறிB ப4.ப'7

கிடகிறன. நால தா பகைலகழக ேபராசிாியரான த மபால இகாSசி

பதியினரா. காSசி மாநகர ஆ! க Eறள3ைடய.. அ. கடகைரைய ேநாகி

இப. க விாி .#ள ெபாிய நகரமா. இ"கி . (மஹாமல ர5திL .)பல

கபக# இல"ைக பிரயா@மாகிறன. நா பா@>ய நா7 ெச!

க@ேட. அ"& சிலேர. உ@ைம ெபள5தராக இகிறன . பல ெபய

அளவி ெபள5தராக இ .ெகா@7 வாணிப5 .ைறயி ெபாளீ'7வ திேலேய

க@: க5.மாக இகிறன . அ" ெபள5த சமய R=நிைல அைடய5

ெதாட"கிவி'ட.. பல இட"களி ெபள5த மட"க# இ தைமாிய
அைடயாள"க# ெதாிகிறன.”

சா5 கிய

அ கால அரச

இவ க# வி தியமைல5 ெதேக ."கப5திைர யா! வைர ேபரரைச ஏப75தி

ஆ@டவ க#. இவ க# பலவ  ெகா>ய பைகவராக இ ., அவ க2ட

ஒயா. ேபாாி'7 வ தன . இர@டா Lேகசி வரலா! ேப

றிகப'டதேறா? நரசிமவ மன. நீ@ட ஆ'சியி (கி.பி. 635-668)

இர@டா LேகசிF அவ மகனான த விகிரமாதி5த6 சா2கிய

அரசராக இ தன . த விகிரமாதி5த ஏற5தாழ கி.பி, 655இ அரEக'>
ஏறினா. 680 வைர அரசா@டா.
கக
காவிாி5 ெதபாப'ட ட நா'ைடF ெதைமU  பதிையF

. விநீத ஆ@7 வ தா. அவ6 பிற விகிரம (கி.பி.640-670) ஆ'சி
ாி தா.

ேசர
ச"க கால5தி பிற இவ க# ெசவா உாிைமF மைற தன. இவ க#.

பா@>ய  அட"கி ெபபாB சிறரச நிைலயி இ . வ தன .
பா@>ய  ேசர  ஒயா. ேபா க# நட த வ@ண இ தன.
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ேசாழ
நரசிமவ ம கால5.& ேசாழ ம"ைகய  கரசியாாி த ைத அல.

உடபிற தா ஆவ. அவன. தைலநகர உைறT . அவ பா@>ய 

உட ைதயாக இ தவ; பா@>ய, பலவைன எதி 5த ெபா4ெதலா. இவ

பா@>ய6ட ேச

தி தா.

பா<6ய
இகால5. பா@>ய மாறவ ம அாிேகசாி எற நிறசீ ெந7மாற
எபவ. இவ கி.பி. 640இ ப'ட ெபறவ Eமா 40 ஆ@7க#

அரசா@டவ. இவ ம"ைகய கரசியா  கணவ. இவ பலவைன&

ச"கரம"ைக எ6 இட5தி ெவறதாக பா@>ய ப'டய றிகிற..
இவ மக ேகா&சைடய ரணதீர எபவ; ம"ைகய கரசியா மக;

அதனா தைன ‘ேசாழ-பா@>ய’ எ!. Cறிெகா@டவ. ெந7மாற ைசவ
நாயமா அ!ப5.Wவ# ஒவ.
களபிர
இவ க# சிமவி9: காலத வLறி& சிறரச ஆயின . இவ# ஒ

பதியின தSசா] , ச திரேலகா (ெச தைல) தLய ேசாழ நா'7 பதிகைள
ஆ@7வ தன . இவ க# தமி= அரசட ேச

. லவைர எதி 5. வ தன .

கீைழ9 சா5 கிய
ேகாதாவாி, கி9ைணயா!க' இைடப'ட ேவ"ைக நா'ைட இர@டா
Lேகசியி தபியான வி9:வ 5தன ஆ@7வ தா அலவா? அவ6
பி, அவ மக ப'ட அைட தா. அவைன ப'ட5தி ஏ!ெப4.தா

நரசிமவ ம6 . விநீத க"க6 ேபாரா'ட நைட ெபற. எப. 

Cறப'டதேறா? அதனா, கீைழ& சா2கிய பலவ நா'> பைகவேரயாவ .
.%றிG பைகவ
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இ"ஙனபலவ ெபநா'> வட திைசயி கீைழ&சா2கிய

ேமைல&சா2கிய அரசா@7 வ தன ; ேமகி க"க ேசர . ஆ@7

வ தன . ெதேக ேசாழ , களபிர , பா@>ய இ . வ தன . இவ அைனவ
பலவ6 பைகவ கேள ஆவா க#. இபைகவ களி சா2கிய க"க

ேச

. எதி ைகயி ெதனா'டரச ெதகிL . எதி 5.வ தன . இ"ஙன

பலவ ேபரரச  ற"களிB பைகவைர ெப!, அவ க' இைடயி

ஏற5தாழ ^! வடகால ேபரரசராக இ . வா= தன எனி, அவ த
ேபராறைல எெனப.! இ5.ைண பைகயரசைரF ெவ!, வைமமிக

சா2கிய அரசனான இர@டா Lேகசிைய5 ெதாைல5.& சா2கிய

தைலநகாி த ெவறி5 .ைண நா'>ய நரசிமவ ம ஆறைல எெனன
பாரா'7வ.!

சமரச சமய நிைல
மஹாமல இNவள3 ெப ெவறி ெபறத அவ6ைடய மனவLைமF
பைடவLைமF ெச"ேகாBேம காரணமா. அவ சிற த ைவணவனாக

இ ., அரச எற ைறயி எலா& சமய"கைளF சம ேநாட கவனி5.
வ தா இதைன, ஹிT-ஸ" அவைன பறிறிபதா அறியலா.

திநா3கரச திஞானசப த ஆகிய ைசவ சமய ரவ இNைவணவ

அரச கால5திதா த"க# ைச3 சமய பிரசார5ைத நா7 4வ. ெசJதன .
>க# த"க# விப5திகிைச த சமய"கைள5 த4வி மன அைமதிFட
வா= தா க#.
---------

11. சமய நிைல
பலவ நா+9 சமயக
மேஹ திரவ ம வைர .#ள ம5தவிலாச5 தாB ைசவ சமய ரவ பா>யளிய

த ஆ! திைறகளாB ஹிT-ஸ" எ4திைவ5த றி களாB - பலவ

ெபநா'> சமண, ெபள5த, ைசவ, ைவணவ எ6 சமய"க# இ தைம
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ெதளிவா. ைசவ5தி காபாLக, பாEபத, காலா க தLய உ'பிாி3க#
இ தன எப. ெவளியாகிற..
சமண சமய
இ. Eேவதாபர சமண, திகபர சமண என இவைகப7. இவறி திகபர

சமணேம தீவிரமான சமயெகா#ைகைகள உைடய.. அதைன& ேச

த .றவிகளி

ஒவராகேவ திநா3கரச இ தா . திநா3கரச &ை◌வராத இவ க#

ெசவா தமி=க 4வ. நறாக பரவி இ த.. இவ கைள மேஹ திர

உ#ளி'ட பலவ அரச சில ஆதாி5.வ தன . மேஹ திர ைசவ ஆன. த

சமண ெசவா ஒ7"கிவி'ட.. ஆயி6, ெதனா கா7 ஜிலா,

வடஆ கா7 ஜிலா, .ேகா'ைட&சிைம, தSசா] ஜிலா, ெச"கப'7

ஜிலா ஆகிய இNவிட"களி அ"க"& சமண வா= .வ தன . சமண# ெப@

.றவிமா உ@7. அவ க# க திய ,  5திமா எனப'டன .

அவ கைளெகா@ட மட"க# சில: பலவ நா'> இ தன. சமண க# பாL,

வடெமாழி /களி வலவ க# த கவாத5தி இைணயறவ க#.
ெபளத சமய

ெபள5த க# அேசாக காலத தமி=நா'> வா= .வ தா க#. அவ க# சமய

ெகா#ைகக# நா'> நறாக பரவி இ தன. ச"க கால& ேசாழ , காSசியி

ெபள5த சய5ைத ெபைம ப75தினா க#. மணிேமகைல எபவ# ெபள5த
பிQுணியாக இ . காSசியி 5தK>ைக ஒைற அைம5தா#; அற,

ெசJ.வ தா#. ஹிT-ஸ" கால5தி காSசி நகர5தி ெபள5த *aபிக#

ப4.ப'7 கிட தன; பலவ நா'> /! ெபள5த மட"க# இ தன.

பதினாயிர .றவிக# இ தன . எனி6, ெபள5த அெபா4. R=

நிைலயிறா இ த.. ெபள5த .றவிக2' பல ஒ4க ெக'> தன எப.

மேஹ திர க5. எப., அவன. நாடக /LL . ெவளிப7கிற..

பலவ மன சமண, ைசவ, ைவணவ ஆகிய சமய"க' ஆதர3 கா'>ன ேகாவிக# அைம5தன எபத& சா!க# கிைடகிறன; ஆயி; அவ க#
ெபள5த5ைத ஆதாி5தன எபத& சா! கி'ை◌ப. அாிதாக இகிற..
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இதனா, பலவ கால5தி ெபள5த அரசிய ெசவாைக இழ .வி'ட.
எனலா. பலவ ெசவா ெபற சய"க# இர@ேட ஆ.அைவ ைசவ,

ைவணவ எபன.
ைவணவ

நில5ைத றிSசி, ைல, மத,ெநJத எ! தமிழ பிாிவிைன ெசJத
அேற திமா ைல நில கட3ளாக வழிபடப'டா. அஃதாவ., தமிழ 
அறி3 வ . திைண வக5 ெதாட"கிய காலத இ!வைர தமி= நா'>

ைவணவ இ . வகிற. எபதா. அ&சமய இ தைத& ச"க/களாB
அறியலா. த ஆ=வா . Wவ அளிய அ'பாடகளா ைவணவ சமய

நா'> ெபறி த ெசவாைக நணரலா. பலவ மன# த கால

பலவ ஒவ மைனவியான சாேதவி எபவ# நாராயண ேகாவிB

நிலதான ெசJதைத னேர றிபி'ேடா அலவா? இைடகால பலவ#

வி9:ேகாப தLேயா த"கைள பரம ‘பாகவத ’ எ! Cறிெகா@டன .
சிம வி9: பாகவத உ5தம. அவ மகனான மேஹ திர ைசவ. அவ

மகனான நரசிமவ ம பரம பாகவத. பலN அரச# ெபபாB த ைத

ைசவனாயி மக ைவணவனாக இ .வ தா எனலா. பலவ அரச இ த

இர@7 சமய"கைளேய த க@களாக கதி வள 5.வ தன .
ைசவ

ைசவ சமய பலவ கால5தி ெபSசிற ற.. மேஹ திர கால த

பலவ ெபநா'> ைசவ 5.யி ெப! ேவ$றி5 தைழ5.&

சிறபைட த.. அவ கால5தவரான திநா3கரச த திபதிக"களாB,
தீவிர5 ெதா@>னாB, பிரயாண5தாB ெதா@ைட நா'ைடF ேசாழநா'ைடF
ைசவசமய ஆகினா . அவ னிவ பலவ6 ெசJத ெகா7ைமக#,

அவைற அவ தம. தி5ெதா@> உைறபாேல ெவறைம ஆகிய ெசJதிக#
நாெட" பரவின; மக# திநா3கரசைர க@க@ட ெதJவமாக

ெகா@டா>ன . அரச6 ைசவனானா எற. ேக'ட மக# உ#ள ைசவ5தி
பாJத இய தாேன திரளான மக# ைசவ5 ெதா@ட க# ஆயின . நா7

4வ. ைசவ பைடெய4&சி ஏப'ட.. சிவ5தல"க# சிறபைடய5

ெதாட"கின. அகால5தி சீகாழியி பிற த திஞானசப த திநா3கரச 

63

உதவியாக இ ., ேசாணா7 4வ. பைற Eறி& ைசவபயிைர5 தைழய&

ெசJதன . இNவிவைர& U= . ஆயிரகணகான ெதா@ட க# அணி அணியாக

நா7 4வ. நட தன ; இ/! ேமப'ட சிவ5தல"கைள5 தாிசி5.

பாடக# பா>ன . இவ க# ப@ேணா7 பா> ஆ>னதா மக# ப@ணிB

பதியிB ஈ7ப'7 மகி= தன . ைசவனான மேஹ திரவ ம6 ைவணவனான

நரசிமவ ம6 ேகாவிகைள நைறயி ைவ5. ேகாவி ஆ'சிைய

கவனி5. வ தைமயாறா, இ நாயமா ெசற ேகாவிகளி எலா சிற 

ெபறன .

பிற நாயமாக
திநா3கரச திஞான சப த வா= த, கால5தி மேஹ திரவ ம,

ரசிமவ ம ஆ'சி கால5தி வா= த நாயமா இவராவ :(1) பரSேசாதியா

எற சி!5ெதா@ட , (2) "கிLயகலய நாயனா , (3) க நாயனா , (4)

திநீலக@ட யா=பாண , (5) திநீலநக , (6) அதி அ>க#, (7) ெந7மாற,
(8) ம"ைகய கரசியா , (9) பா@>ய அைம&ச . &சிைற நாயனா .
ெசான இவைரF C'>னா நாயமா பதிெனாவ ஆவ .
நாயமா - சமய ெதா<ட
இ த நாயமா' பல தா தா வா= த இட"களி இ த சிவ ேகாவிகளி
ெதா@7 ெசJ.வ தன ; மட"க# ைவ5.& ைசவ சமய கவிைய பரபி

வ தன . த@ணி ப த, உண3& சாைலகைள ைவ5. ெபா.மக'5
ெதா@7 ெசJதன ; ெவளிT அ>யா க# வ . த"க மட"களி வசதி

ெசJ.வ தன . சிவன>யா கைள& சிவெப மானாகேவ கதி மாியாைதFட
நட . வ தன . இ5தைகJ நெசயகளா ைசவ # ஒ!ை◌F

சமயப! ஓ"கி வள

வ@ணமாக வள
ேகாவிக

தன. ைசவ சமய நாெளா ேமனிF ெபா4ெதா

.வ த..
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ேகாவிக# ெச"க, ம@, மர, உேலாக இவறா ஆகியைவ. இைவ ஏற5தாழ

இ/! ேமப'டைவ. இைவ பலவ  ப'ட ேகாவிக# ஆ.
இவ!' பல ேகாவிகளி இைசF நடன வழகி இ தன.
“ப@ணிய பாடல அறாத ஆ]ா

“மாத விழா& ெசாகவிபாட ஆ] ”

“ேகாவி விழாவி அர"ேகறிெகா>யிைட
மாத க# ைம தேரா7

பாெலன ேவெமாழி ேத5. ஆ] ”

“ைதயலா பா'ேடாவா& சாJகா7”

என வ சப த Cறா ேகாவிகளி இைச வள கப'டைம அறியலா.
“ேதனா ெமாழியா திைள5த" கா>5 திக4
டWகி”

“வல வ த மடவா க# நட ஆட....”
“ழவ ெமா ைத ழயா= ஒL

சீராேல பாட ஆட சிைதவிலேதா
ஏரா " க&சி”

எனவ ேதவார அ>களா ேகாவிகளி நடன வள &சி ெபறைத

நகறியலா. இைவயறி5 தி"க#ேதா! விழாக# நைடெபறன. இைவ

அைன5. மக# உ#ள5ைத ஈ 5தன. மக# ைசவ சமய5 ேதைன ப ஈக#
ஆயின .

ைசவ கிைள9 சமயக
சமய வளரேவ@7 எற ைறயி அகால& சமய ரவ பலவைகப'ட
ைசவ கிைள& சமய5தாைரF கல .ெகா@டன ேபாB அ& - சமய"க#

வடநா'>L .வ .  தைவ. அைவேய காபாLக, பாEபத, காலாக

தLயன. அவைற பிபறிய மகளி ெபய கைள காணி, அைவ ேதவ
ேசாமா தLய வடநா'7 ெபய களாகேவ கா@கிறன. அவ க# சமய

ெகா#ைகக'. பழகவழக"க' திநா3கரசர. அ கல த ைசவ சமய

ெகா#ைகக' பழக"க' சிற த ேவ!பா7க# கா@கிறன.
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காபாAக
இவ க# ைபரவைர வழிப'டவ : ம@ைட ஒ7கைள மாைலகளாக அணி தவ ;

எலா உயி கைளFைபரவ பLயி'டவ ; இைற&சிையF ம.ைவF

உ'ெகா@டவ ; ெப@கைள& சதி என வழிப'டவ . இவ களா சதி வணக

வள

த.. காபாLக  கபால இறியைமயாத.. அஃ. இலாம காபாLக

தனி5. இரா. இவ க# உட4வ. சாபைல சிெகா@டவ .இவ#
ெப@பால இ தன . இபால ேவ!ைம இறி பழகின .

சி!5ெதா@ட காபாLக& ைசவேர ஆவ .
பா.பத

இவ க# ‘மேஹ*வர ’ எ! Cறப7வ . இவ க# திநீ! அணி . L"க ைச

ெசJபவ ; சிவைன 4த கட3ளாக ெகா@>பவ . இவ' சில ெமா'ைட
அ>5திப சில 7மி ைவ5திப ேவ! சில மயிைர க5திாி5. வி7வ .
சில உட 4வ. நீறணி . நடமா7வ . இவ க# தவயசி

ேமெகா@டவ க#; சிவ கண"களிட நபிைக ெகா@டவ க#; அவைற5

திதி ெசJய உயி கைள பLயி7வா க#, இைற&சி பைட5. அதைனேய

உ@பா க#.
காலாக

இவ க# சிற த ப>பாளிக# சமய /கைள கற ேபரறிஞ க# பதி ைறைய
பிபறியவ க#: இைறவைனபறி பாடB ெமJமற . ஆடB

ேமெகா@டவ க#, ம திர ெசபிபவ க#. இவ# ஒ சாரா மஹாவிரதிய

(க7ேநாபிக#), எனப'டன . அவ க# ம@ைட ஒ'> உண3 ெகா#வ ; உட
4வ. பின& சாபைல Eவ அ&சாபைல5 திப ம. பா5திர
ைவ5திப த@ேட தி5 திாிவ .

இ"ஙன பலதிறப'ட ைசவ க2 பலவ நா'> இ தன . இவ க#

நிைலைய5 திநா3கரச தம. ேதவா 5தி றி5.#ளன . இவ க#
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அைனவ ேச
தவறாகா..

. பலவ நா'7& ைசவ5ைத வளெபற வள 5தன என

ைசவ திைறக
திநா3கரச பா>ய திபதிக"க2 திஞானசப த பா>ய திபதிக"க2
பலவ கால சமய இலகிய எனலா. இைவ ஏற5தாழ 6000- ேமப'ட

பாடக# ெகா@டைவ. இைவ பதி& Eைவைய ஊ'7வ.ட, நா'> ஊ களி
இயைக அழ, வரலா! றி க#, சமண -ெபள5த -பிற நாயமா கைள

பறிய றி க#, அகால5 தமி=நைட தLய பல சிற த ெபா# பறிய

றி கைள நம உத3கிறன. இைவ அைன5தி ேமலாக, அைவ; 'தமி=

ப@க# இைவ எபைத நம எ75. கா'7 இைச /களாக3

உத3கிறன. சமய நிைலைய ம'7 ேநாமிட5., இNவிர@7 பலவ ேவ த

கால ைசவ சமய வள &சியி ெபாகால எனலா.
---------

12. அரசிய
நா+ பிாி,
பலவ ெபநா7 @டரா9>ர, ெவ"ேகாரா9>ர, சாதவாஹனரா9>ர,

.@டக ரா9>ர என பல ரா9>ர"களாக பிாிக ப'> த.. இரா9>ர

பல விஷய"களாக (ஜிலாகளாக பிாி தி த.. ஆயி, ெதா@ைடநா7 எற
.@டக ரா9>ர ம'7 ச"க கால தேல - இப5. நா ேகா'ட"களாக
பிாி தி த.. அேகா'ட"க#:
1. ழ ேகா'ட

2. ஈகா'7 ேகா'ட.

3. மணவி ேகா'ட

4. ெச"கா'7 ேகா'ட

7. தாம ேகா'ட

8. ஊ! கா'7 ேகா'ட

11. ஆ  ேகா'ட

12. ெவ@ற ேகா'ட

5. ைபT  ேகா'ட

9. கள5a  ேகா'ட

6. எயி ேகா'ட

10. ெச  ேகா'ட
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13. பற ேகா'ட
15. கLT ேகா'ட

17. ப7]  ேகா'ட

14. இல"கா'7 ேகா'ட

16. ெச"கைரேகா'ட

18. க>C  ேகா'ட

19. ெச திைக ேகா'ட

20. றவ'டான ேகா'ட

23. ேச5a ேகா'ட

24. LT ேகா'ட எபன.

21. ேவ"கட ேகா'ட

22.ேவX ேகா'ட

அரச ைற
பலவ அரச ைற, த ைதயிட5திL . த மக6ேக உாிைமயாக வ .

ெகா@> த.. மக இலாத இட5. ப"காளிக# அரச3ாிைம ஏப. வழக.
அரச திbெரன பி##ை◌ இறி இறபி.அைம&ச தLய அரசிய

ெபா! #ளவ அர& மரபி தகா ஒவைர5 ேத

ெத75த மர .

அரச + ப
பலவ அரச உ5தம அரச இலகண"க# அைமய ெபறவ க#, மணி> தாி5த
மன க#. இறி கைள மாமல ர5தி உ#ள சிமவி9:,

மேஹ திரவ ம இவ த உவ& சிைலக# ெகா@7 உணரலா. பலவ அரச

ஒ4க கவிF ஒ"ேக ெபறவ க#. மேஹ தி வ ம சிற த வடெமாழி
லவ: /லாசிாிய, இைசயாசிாிய, சிப, ஒவிய ேபாற நாகாிக

கைலகைள வள 5தவ. நரசிமவ ம சிற த ைவணவ பத, ெச"ேகா அரச.
மேஹ திர அறி3, ஆ@ைம, அரசிய ைற இவறி ஒரள3 ைறயாம
நரசிமவ ம ெபறி தைத காணி, இளவரச இளைமயி நல ைறயி

தக பயிசி ெப! வ தன எப. அறியப7. அவ கைள ஈற அரச

மாேதவிய கவி, ஒ4க, சமயப! தLயவறி சிற தி தன எப.

ெவளியா.

பலவ இல9சிைன
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ேசர6 இல&சிைன வி; ேசாழ L, பா@>ய மீ சா2கிய 

பறி. இNவாேற பலவ  ந தி இல&சிைன ஆ. ெகா>F ந தி ெகா>

நாணய"க2 ந தி 5திைர ெகா@டைவ. சி 5திைரகளி ந திமீ. L"க

பதிய ப'7#ள.. இதனா, பலவர. அரசிய சமய ைசவ சமய எப.

ெபறப7. தனிப'ட ைறயி பலவ அரச ைவணவராகேவா, சமண ராகேவா
இகலா. அரசா"க 5திைர ெகா@ட ஒைல ந தி 5திைரேயா7விடப'ட
ஒைல ஆ.
அைம9ச
பலவ அரச உதவியாக இ . அரசிய நட5தL அைம&ச சிற த ப"
ெகா@> தன . மேஹ திர திநா3கரசைர அைழ5.வர அைம&சைர5

திவதிைக அ6பினா அலவா?
அரச - அைவ

அரச அைவயி அைம&ச , கறறி த சாேறா . ேசைன5தைலவ , a.வ

தLேயா இட ெபறி தன . ேசைன5 தைலவரான பரSேசாதியா அரச

அைவயி ஆேலாசைன& சைபயி இட ெபறவராவ .
பலவ பைட

பலவ ேவ த யாைன திைர, காலா' பைடகைள ைவ5தி தன . அபைடக#

பலவ ெப நா'ைட& Eறியி த எலா அரச . பைடகைளF ெவலவல

ேபராற ெபறி 5ன எபைத பதிகளி ப>5தீ க# அலவா? ேபாாி
வல சா2கிய பைடகைளேய சிதற அ>5த ஆற ெபற பலவ

பைடகைளF, அவறி தைலவ களா பரSேசாதியா ேபாற ெபRரைரF
எெனன மதிபிட C7!
பைடதைலவ
பலவ பைட5தைலவரான பரSேசாதியா வடெமாழி, ெதெமாழிகளி

வலவராக இ தா ; பல வைக& சா5திர"களி ேத &சி ெபறி தா ;
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ம5.வகைல நி ணராக இ தா எ விவர"கைள ேநாக பலவ
பைட5தைலவ சாதாரண Rர ம'7 அல எபதறியப7.
கட%பைட
மேஹ திர, நரசிம கால5தி பலவர. கடபைட நனிைலயி இ த.;
கட வாணிக ெசழி ற நட த.; தீ3க#மீ. பைடெய75.& ெசB வைம

ெபறி த.. அகால5தி மஹாமல ரேம மிக&சிற த கட!ைற ப'>னமாக

இ த..  கா எனப'ட காவிாி ப'>ன நாகப'>ன .ைறக

நகர"களாக இ தன. பலவ நா'7 மக# கிழகி திய5 தீ3க2ட6 சீன

நா'7ட6 வாணிக ெசJதன .

ஆசி ைற
சி%றரச
இரா9>ர"கைள ‘ம@டdக ’ எபவ ஆ@7வ தன . பலவ நா'>

வடபதியான ஆ திர நா'ைட& சிமவி9:வி தபியான Kமவ ம மரபின ,
மேஹ திரவ ம தLய ேபரரச  அட"கி ஆ@7வ தன . ெதேக

திேகாவXைர5 தைல நகராகெகா@7 மைலநா'ைட மைலயமாக# எற
‘சி5தவடவ ’ எனப'ேடா ஆ@டன . அத அபாப'ட திநாவXைர5

தனக5ேத ெபற நிலபதி திைனபா> நா7 எனப'ட.. அதைன

'ைனயைரய ' எபவ ஆ@7 வ தன . வட ஆ கா7, ெத ஆ கா7

ஜிலாகளி ெபபதிைய பாண அரச க# ஆ@7வ தன . .ேகா'ைட&

சீைமைய ெகா7பா2ைர5 தைலநகரமாக ெகா@7 ேவளி மரபின

அரசா@டன . 'ெகாLமைல பதிைய மழவ மரபின ஆ@7வ தன . கடைப,
க / ஜிலாகளி ெபபதிைய ேரநா@7& ேசாழ அரசா@டன . அவ க#

த"கைள 'காிகால மரபின ’ எ! Cறிெகா@டன . இ&சிறரச பலவ
ேபரரச  அட"கிேய த நா'ைட ஆ@டன . பலவ ேபரரச ச"க கால5

தமிழக5ைதேயா அத அரசிய அைமைபேயா சிைதகவிைல; சிறரச கைள
ஒழி5.விடவிைல; ேசாழர. பழைமைய மதி5. அவ கைள5 தனி அரச களாகேவ

மதி5.வ தன .
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நா+ ஊ
நா7 எப. ேகா'ட5ைத விட& சிறிய.; பல ஊ கைள5 தனக5ேத ெபற..

அN] க# அட"கிய நா'ைட ஆ@டவ ‘நா'டா ’ எனப'டன . ‘ஊரா ’ எபவ

தனி5தனி ஊரைவயின . ‘ஆ#வா ’ எபவ பலவ அரசா"க அதிகார சைபயின .
இ Wவ ேச

ேத நா7 ஊ கைளபறிய விவகார"கைள& ெசJ.வ தன .

தனிப'டைறயி நா'டா & சில அதிகார"க# உ@7; ஊரா 

அ"ஙனேம. அரசன. ஆைண வமாயி, இ5திற5தா இ ேத அதைன

நிைறேவற வழக ஊ அைவயின ‘ெபமக#’ எனப'டன . அவ க# ஊ
ஆ'சிைய5 திறபட நட5திவ தன .
ேகாவி ஆசி
ஊ களிL த சிறிய ேகாவிகைள ஊரைவயாேர கவனி5.வ தன ; அவறி

வவாJ - ெசல3 - விழா நட5த தLய எலாவைறF கவனி5.வ தன .

ெபாிய ேகாவிகைள5 தனி அைவயா ேமபா 5. வ தன . அவ க' ‘அமி த

கண5தா ’ எப. ெபய . அவ க# ேகாவி சப தமான எலா காாிய"கைளF

கவனி5.வ தன . ேகாவி நில, கிராம5 ெதாட பாக ேகாவிL ெசJயேவ@>ய

காாிய"க# தLயவறி ஊ &சைபயாைர கல ேத காாிய"கைள&
ெசJ.வ தன . சி!ர களி ேகாவிகேள உயி நா>யாக இ தன.

ேதைவப'டெபா4. இ த ஊரைவயா தனிப'டவ ேகாவி

ப@டார5திL . கடெபற வழக. இைச, நடன, நாடக, சிப, ஒவிய

எற கைலகைள வள  கைலCடமாக ேகாவி விள"கிய.. கியமான

வழக# ேகாவி ம@டப5தி விசாாிகப'7 வ தன. சமய சப தமான

ெசாெபாழி3க# ேகாவிகளிறா நட தன.
மடக

ெபாிய ேகாவிகைள அ75. மட"க# இ .வ தன. அவறி சமய/

பாட"க# கபிகப'டன. அவைற ப>5த மாணவ  ஆசிாிய  உண3

வழ"க நிலதான ெசJயப'> த.. மட5. ஆ'சிைய கவனிக ஒ

வ'ட5தின இ தன . அவ க# மட5.& ச5த ெபமக# எனப'டன . சிறிய

மட"க# ஆ2"கண5தா அல. ஊரைவயா ேம பா ைவயி நைடெபற.
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தான வைக
பலவ ேபரரச ேவத"களி வல மைறயவ  பல ஊ கைள வழ"கின .

அைவ ‘பிரம ேதச’ என ெபய ெபறன. அவ களா ேகாவிக' விடப'ட
கிராம"க# ‘ேதவதான& சி!ா க#’ எனப'டன. சமண ேகாவிக'

ெபறி த வாியற நில"க# ‘ப#ளி& ச த’ என ெபய ெபறன. தனிப'டவ
கவி மதிK . அளிகப'ட நில"க# அல. ஊ க# ‘ப'ட வி5தி’
எனப'டன.

அறF அைவய
பலவ ெபநா'> இ த ெபாிய அற"C அைவய"க# ‘அதிகரண"க#’ என

ெபய ெபறன. சிh அைவய"க# ‘கரண’ எனப'டன. உய நீதிமற

‘த மாஸன’ என ெபய ெபற..
பலவைக வாிக

பலவ அரசா"க >களிடமி . பலவைக வாிக# ெப! வ த.. அவ!#

மிக& சிற த.. நிலவாி ஆ. ெமா5த வவாயி ஆறி ஒ கடைம வா"கி வ த..

ெதைன பைனமர"களி க# இறக வாி விதிகப'> த.. ெச"ெகா>,

கசரா" க@ணி தLய ம .& ெச>கைள பயிராக பண ெசB5தி உாிைம
ெபறேவ@> இ த.. மெகா4 ., நீேலாபல (வைள மல ) தLயன

அரசா"க உாிைம ெபேற (வாி ெசB5திேய) பயிாிட ேவ@>யனவாக இ தன.

காநைடகளா பிைழபவ , ேவ'ேகாவ , வ@ணா , ேராகித , பலவைக
ெகால தரக , ஒடகார , ெசகா , / /பவ , ஆைட ெநJபவ ,

ஆைடவிபவ , பனSசா! எ7பவ , வைலஞ தLய ெதாழிலாள த5தம.

ெதாழிBேக ஏறவா! வாி ெசB5திவ தன . அரசா"க5தி ஒ இட5திL .

பிறிேதா இட5. ஒைல ேபாக வசதி இ த. ேபாB! அNவசதிகாக&

ெசB5தப'ட வாி ‘திக காண’ எப.. க5தி தLய ேபா  கவிகைள&
ெசJதவ ‘க5தி காண’ எற ஒவைக வாிைய& ெசB5தி வ தன .
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பைறய>பவ ‘ெந7 பைற’ எற ஒவைக வாி ெசB5தின . மற"களி

வழகாளிக' விதிகப'ட த@ட ‘ம!பா7’ எனப'ட.. இைவ

அைன5ைதF ேநாக பலவ அரசா"க >மகளிடமி . பல வழிகளிB
வாிைய ெப!வ த. என அறியலா.
அரசாக ப<டார
இத தைலவ நிைற த கவிF சிற த ஒ4க உைடயவனாக

அம 5தப'டா. ப@டார5திL . ெபா#ெகா7க ஆைனயி7பவ

‘ெகா7கபி#ைள’ எனப'டா. அரசா"க ப@டார ‘மாணிக ப@டார’
எ! ெபய ெபறி த..
அளைவக
நாழி, உறி, உழ, பி>, ேஜா7, மரகா, பத, !ணி, கா>, கல தLயன
க5த அளைவகவிக#. நிவ 5தன, ப'>கா (ப'>), பாடக, ழி, ேவL

எபன நீ'ட அளைவ ெபய களா. கழSE, மSசா>, றிமணி எபன

நி!5த அளைவ ெபய க#.
நீபாசன வசதிக

பலவ அரச ‘கா7 ெவ'>க#’ ஆதலா, நீ பாசன வசதிகைள க@:

க5.மாக கவனி5. வ தன . இராஜ தடாக, மேஹ திர தடாக (மேக திரவா>
ஏாி), சி5ரேமக தடாக (மாம@[ ஏாி) தLய ெபய கைள கா@ைகயி

இN3@ைம விள". ெதா@ைட நா7 4வ. ெபாிய ஏாிக# நிரபிய

இடமா. ஏாிகளிL . ஆ!களிL . நீைர ெகா@7 ெசல

வாJகாக# ெவ'டப'> தன. ெபபி7 வாJகா, ைவரேமக

வாJகா எற ெபய கைள கா@க. இ த ஏாிகைளF காவாJகைளF

கவனிக ஏாி வாாிய ெபமக# ஊ ேதா! இ .வ தன .
நாணயக
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பலவ நாணய"க# ெச , ெவ#ளி, ெபா இவறா ஆனைவ. மேஹ திர
கால5தி ெபாகாEக# வழகி இ தன; நரசிம கால5திB அ"ஙனேம.

அவ!# பழ"காE எப. வாசி (வ'ட) இறி& ெசலவல.. .காEக#

வாசிேயா7 ெசBப> ஆயின. நரசிமவ ம கால5தவரான திஞானசப தர.,
“வாசி திரேவ காE நR ”
எ6 திவிழிமிழைல5 திபதிக இN3@ைமைய உண 5தவல..
***

