ப ௌத்தமும்
தமிழும்
மயிலை சீனி. வே ங்கடசாமி
அட்லைடப் டம் : எம்.ரிஷான் பஷரீப்
- mrishansha@gmail.com
மின்னூ ாக்கம் : சீ.ராவே2ஸ் ரி sraji.me@gmail.com
ப ளியீடு : FreeTamilEbooks.com
உரிலைம : Public Domain – CC0
உரிலைம – கிரிவேFட்டிவ் காமன்ஸ். எல் ாரும்
டிக்க ாம், கிர ாம்.

”ப ௌத்தமும் தமிழும்”
மயிலை , சீனி. வே ங்கடசாமி
"pauttamum tamizum" of
of mayilai cIni vEngkatacAmi
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for
providing a scanned PDF version of this work.
The etext has been generated using Google OCR and
subsequent correction and proof-reading of the work.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K.
Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.

© Project Madurai, 1998-2018.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide
initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute
them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided
this header page is kept intact.
”ப ௌத்தமும் தமிழும்”
மயிலை , சீனி. வே ங்கடசாமி
Source
”ப ௌத்தமும் தமிழும்”
மயிலை , சீனி. வே ங்கடசாமி
திப் ாளர் : கா. எ. ள்ளி நாதன், மயி ாப்பூர்,
பசன்லைp
1940 All Rights Reserved.
-----

உள்ளுறை
முன்னுறை .........................................................8
அதிகா ம் 1. ப ௌத்த மதம் தமிழ்நாடு வந்த  வந்த
வ லாறு..........................................................14
அதிகா ம் 2. ப ௌத்தம் தமிழ் நாட்டில்
வள ்ச்சிப ் வ லாறு..................................29
அதிகா ம் 3. ப ௌத்தமதம் மறை ந்த வ லாறு33
அதிகா ம் 4. ப ௌத்த திரு ் திகள்...............45
அதிகா ம் 5. இந்து மதத்தில் பௌத்தமதக்  மதத்தில் ப ௌத்தமதக்
பகாள்றைககள்................................................84
அதிகா ம் 6. ப ௌத்தரும் தமிழும்.................95
அதிகா ம் 7. தமிழ்நாட்டு வந்த  ் ப ௌத்த ் ப ியா ்
.....................................................................106
அதிகா ம் 8. ப ௌத்த ் இய ் ிய தமிழ்
நூல்கள்........................................................169
அதிகா ம் 9. தமிழில் ாளிபமாழிச் பசா ்கள்
.....................................................................219
பதாட ்புறை 1 : புத்த ் ததாத்தி ் ாக்கள். ..228
பதாட ்புறை 2 : ஆசீவக மதம்......................250

பதாட ்புறை 3 : சாத்தனா ் - ஐயனா .் ..........262
பதாட ்புறை 4 : கட ்காவல் பதய்வம்
மணிதமகறைல................................................273
பதாட ்புறை 5 : அகத்திய ்...........................293
பதாட ்புறை 6 : மணிதமகறைல நூலின் காலம்
.....................................................................301
பதாட ்புறை 7 : வீ தசாழியம்........................323

உரிலைமயுலைர
தமிலைsக் கற் தும் அதலைpப் ல்வே ார்க்குங்
கற்பிப் தும் தமிழ்த் பதாண்படன் தூஉம்,
அதலைpக் கற்றுங் கற்பித்தும் ருகின்ற
ப ரிவேFாலைரப் வே ாற்று து தமிழ்த் தாலைF
ழி டு பதாக்குபமன் தூஉம்
ாய்லைமFாதலின், தமது ாழ்நாள் முழு தும்
தமிலைs ஆராய்ந்து கற்றும் கற்பித்தும் ருகின்ற
ப ரிFார், பசன்லைpக் கிறிஸ்து க் கல்லூரித்
தலை லைமத் தமிழ்ப் வே ராசிரிFராய் விளங்கிF
நற்குணச் பசம்மல், உFர்திரு.ச. த. சற்தணர்
அ ர்களுக்கு இந்நூ ாசிரிFர் ஆர் த்துடன்
அணிவிக்கும் அன்பும ராக இந்நூல் இ ங்குக.
------------

முன்னுலைர
ஒரு கா த்தில் ப ௌத்தமதம் தமிழ் நாட்டில்
சிறப்புற்றிருந்தது. ஏறக்குலைறF கி. மு.
இரண்டாம் நூற்றாண்டு முதல் கி. பி. த்தாம்
நூற்றாண்டு லைரயில் இந்த மதம் தமிழ் நாட்டில்
உFர் நிலை ப ற்றிருந்தது. பிற்கா த்தில்,
தின்மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்குப் பின்pர், இந்த
மதம் மலைறFத் பதாடங்கி, இப்வே ாது
முழு தும் தமிழ் நாட்டில் மலைறந்துவிட்டது.
இப்வே ாலைதF தமிsர், ஒரு கா த்தில் ப ௌத்த
மதம் தமிsகத்தில் பசல் ாக்குப்
ப ற்றிருந்தபதன் லைத முற்றும்
மறந்துவிட்டpர்; அது இ ர்களுக்குப்
sங்கலைதFாய், கp ாய் மலைறந்துவிட்டது.
எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்pர்,
நூற்றாண்டாகத் தமிsகத்தில் ரவியிருந்த
ப ௌத்த மதம், தமிழ் பமாழியிலும் தன்
பசல் ாக்லைகச் பசலுத்தியிருக்க

வே ண்டுமன்வேறா? ப ௌத்தர் தமிழ் பமாழிக்குச்
பசய்த பதாண்டுகள், அல் து உதவிகள் Fாலை ?
ப ௌத்தர் தமிழ் பமாழியில் இFற்றிF நூல்கள்
எலை ? அ ற்றின் ர ாறு என்p? இ ற்லைற
அறிFக் கருதி Fாம் பசய்த ஆராய்ச்சியின் Fவேp
இந்நூ ாகும். ப ௌத்தர் தமிழ் பமாழிக்குச்
பசய்த பதாண்டிலைp மட்டும் ஆராய் வேத எமது
முதல் வேநாக்கமாயிருந்தது. பின்pர், இந்த
ஆராய்ச்சி, ப ௌத்தம் தமிழ் நாட்டில் ந்ததும்,
ளர்ந்ததும், மலைறந்ததுமாp ர ாறுகலைளயும்
சுருக்கமாக எழுதும் டி பசய்துவிட்டது.
ப ௌத்தரால் தமிsருக்குண்டாp நன்லைமலைF
ஆராய் வேத இந்நூலின் முதல்
வேநாக்கமாலைகFாலும், இது தமிழ் பமாழி
ர ாற்றின் ஒரு குதிFாலைகFாலும்,
இந்நூலுக்குப் ப ௌத்தமும் தமிழும் என்னும்
ப Fர் சூட்டப் ட்டது.
வே று வே லை களுக்கிலைடவேF, ஓய்வு
வேநரத்தில்மட்டும் இதலைp ஆராய்ச்சி பசய்F
வே ண்டியிருந்த டியிpாலும்,
இன்pல்களுக்கிலைடவேF இதலைp

எழுதவே ண்டியிருந்த டியிpாலும் Fாம்
கருதிF அளவு இந்நூல் ஆக்கப் டவில்லை .
ஆயினும், எமது ஆற்றலுக்கு இFன்ற லைரயில்
முFன்று, கிலைடக்கக்கூடிF ஆதாரங்கலைள
அடிப் லைடFாகக் பகாண்டு இந்நூல்
இFற்றப்ப ற்றுள்ளது. தமிழ் நாட்டுப் ப ௌத்த
மத ர ாற்றிலைpக் கூறு தும் ப ௌத்தர் தமிழ்
பமாழிக்குச் பசய்த பதாண்டுகலைள
ஒருங்காராய்ந்து விளக்கு துமாp நூல், தமிழ்
பமாழியில், Fாம் அறிந்த லைரயில், இதுவே
முத ா தாகும். இது லைரயில் மலைறந்து
கிடந்தpவும் மாய்ந்து
வே ாகுந்தரு ாயிலிருந்தpவுமாp
ர ாறுகளும் பசய்திகளும் இவ் ாராய்ச்சிFால்
உயிர்ப்பிக்கப் ட்டு ப ளிப்
டுத்தப் டுகின்றp.
இந்த ஆராய்ச்சிலைFத் பதாடங்கிF பின்pர், ாளி
என்னும் மாகதி பமாழியில் உள்ள ப ௌத்த
நூல்கலைள வேநவேர டித்தறிந்தா ன்றித் தமிழ்
நாட்டுப் ப ௌத்த மத ர ாற்றின் ஆராய்ச்சி
முற்றுப்ப றாபதன் லைத உணர்ந்வேதாம்.

ஏபpன்றால், ப ௌத்தரால் வே ாற்றப் டுகின்ற
ாளிபமாழி நூல்களில் சி
ற்லைற
இFற்றிF ர்களும், ாளிபமாழியில் உள்ள
நூல்களுக்குச் சிறந்த உலைரகலைளப் ாளி
பமாழியில் இFற்றிF ர்களும் தமிழ் நாட்டில்
ாழ்ந்திருந்த தமிsப் ப ௌத்தர்களா ர்.
அன்றியும், தமிழ் நாட்டில் ப ௌத்தமதம்
நிலை ப ற்றிருந்த கா ங்களில், ாளிபமாழி
தமிழ் நாட்டுப் ப ௌத்தர்களின் பதய்
ாலைஷ
Fாக இருந்தது. இக்காரணங்களிpால்,
தமிழ்நாட்டுப் ப ௌத்தமத ஆராய்ச்சிக்குப் ாளி
பமாழிFறிவு ப ரிதும் வே ண்டற் ா து.
ாளிபமாழிFறிFாத குலைற எமக்குண்டு.
ஆயினும், ஆங்கி த்தில்
பமாழிப Fர்க்கப் ட்டுள்ள ாளிபமாழி
நூல்களிpால் இக்குலைற ஒரு ாறு நீக்கப் ட்டது.
பசன்லைpப் பிரம்பூரில் உள்ள மகாவே ாதி
ஆஸ்ரமத்லைதச் வேசர்ந்த ஸ்ரீ சத்தர்மாசாரிF
வேசாமாநந்த ஸ்தவிரர் அ ர்கள், ாளிபமாழி
நூல்களில் சி
குதிகலைள பமாழி ப Fர்த்துச்
பசான்pார்கள். இந்த உதவிக்காக எமது நன்றி
அ ருக்குரிFதாகும். ஆயினும், வேநர்முகமாகப்

ாளி பமாழிலைF அறிந்திருக்கவே ண்டு து
தமிழ் நாட்டுப் ப ௌத்தமத ஆராய்ச்சிக்கு
இன்றிFலைமFாததாகும்.
ஆராய்ச்சி பசய்வே ார் உ த்தல் ப றுத்தல்
இன்றி, சான்றுகள் காட்டும் ஆராய்ச்சி
முடிவுகலைள உள்ளது உள்ள ாறு
கூறுதல்வே ண்டும்; தமது பகாள்லைகக்கு
முரண் ட்டதாக இருப்பினும், உண்லைமலைFவேF
நடு நின்று கூறுதல் வே ண்டும், தமது
பகாள்லைகக்கு முரண் ட்டதாகத்
வேதான்று தாவே ா, அல் து உண்லைமலைFக்
கூறிpால் உ கம் சீறுபமன்னும் அச்சத்தாவே ா,
உண்லைம கூறாமல் விடுவே ார் தமக்கும்
நாட்டுக்கும் தீங்கு பசய்வேதாரா ர். இந்தக்
பகாள்லைகலைF மpத்திற் பகாண்டுதான் Fாம்
எமது ஆராய்ச்சியிற் கண்ட முடிபுகலைள
இந்நூலுள் கூறியுள்வேளாம். ாசகர் இந்நூலுள்
தம் பகாள்லைகக்கு மாறு ட்ட கருத்லைதக்
கண்டால், அதன்ப ாருட்டு எம்மீது
சீற்றங்பகாள்ளாமல், அது எம் ஆராய்ச்சி காட்டிF
முடிபு எpக்பகாள் ாராக, எந்த மதத்லைதFா து

குலைறகூறவே ண்டுபமன் வேதா, அல் து
வே ாற்றவே ண்டுபமன் வேதா எமது கருத்தன்று.
உண்லைம யுணரவே ண்டும் என் பதான்வேற எம்
கருத்து. இந்நூல் எழுதப் ட்டதும்
அக்கருத்துலைடFார்க்வேக.
இந்நூலுள் ஒவேராவிடங்களில் சி பசய்திகள்
மீண்டும் கூறப் டும். அ ற்லைறக் கூறிFது கூறல்
என்னும் குற்றமாகக் பகாள்ளாமல், இது
ஆராய்ச்சி நூ ாதலின், பதௌ¤வு ற்றி
அநு ாதமாக அவ் ாறு கூறப் ட்டபதpக்
பகாள்க. இந்நூலிலைpத் தமிழு கம்
ஏற்றுக்பகாண்டு, இதுவே ான்ற
தமிழ்த்பதாண்டிலைp வேமன்வேமலும் இFற்றப்
ப ரிதும் ஊக்குவிக்கும் எpப் ப ரிதும்
நம்புகின்வேறாம்.
59, காரணீசு ரர்வேகாயில் பதரு,
மயி ாப்பூர், பசன்லைp,
5-1- 40. மயிலை , சீனி. வே ங்கடசாமி.
------------

அதிகாரம் 1. ப ௌத்த மதம்
தமிழ்நாடு ந்த ர ாறு
கி. மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் பகௌதம புத்தரால்
ட இந்திFாவில் வேதான்றிF ப ௌத்தமதம்,
பதன் இந்திFாவில் உள்ள தமிழ்நாட்டில்
எப்வே ாது ந்தது? இந்த மதத்லைத முதல்முதல்
இங்குக் பகாண்டு ந்த ர் Fா ர்? இ ற்லைறப்
ற்றி இங்கு ஆராய்வே ாம்.
கலைடச்சங்க கா த்திற்குப் பின்pர்தான், அதா து
கி. பி. முத ா து, அல் து இரண்டா து
நூற்றாண்டுக்குப் பிறகுதான், ப ௌத்தமதம்
தமிழ்நாட்டில் ந்திருக்கக்கூடும் என்று சி ர்
கருதுகின்றpர். இவ் ாறு இ ர்கள்
கருது தற்குக் காரணம் Fாபதனில், கலைடச்சங்க
நூல்களில் ப ௌத்தமதத்லைதப் ற்றிக்
கூறப் டாததுதான். ஆpால், இ ர்கள் கருத்து
த பறpத் பதரிகின்றது. ப ௌத்த
மதத்லைதப் ற்றிF குறிப்புகள் கலைடச்சங்கத்

பதாலைக நூல்களுட்
காணப் டவில்லை Fாயினும், அச்சங்க கா த்து
நூல்களில் காணப் டுகின்றp. அதா து,
கலைடச்சங்க கா த்து நூல்களாகிF மணிவேமகலை
சி ப் திகாரங்களில் இந்த மதத்லைதப் ற்றிக்
கூறப் ட்டுள்ளp. அன்றியும், ப ௌத்தமதப்
பு
ர்கள் இFற்றிF பசய்யுள்கள் கலைடச்சங்கத்
பதாலைக நூல்களுட் காணப் டுகின்றp.
மணிவேமகலை என்னும் ப ௌத்த காவிFத்லைத
இFற்றிF ப ௌத்தராகிF கூ
ாணிகர்
சாத்தpார் அருளிச்பசய்த பசய்யுள்கள்
அகநானூறு, புறநானூறு, நற்றிலைண,
குறுந்பதாலைக என்னும் நூல்களுள்
பதாகுக்கப் ட்டுள்ளp. இளம்வே ாதிFார்
என்
ரும் கலைடச்சங்க கா த்திலிருந்த
ப ௌத்தப் பு
ர். இ ரது ப Fவேர இ ர்
ப ௌத்தர் என் லைதத் பதரிவிக்கின்றது.
(வே ாதி=அரசமரம்; அரசமரத்தின் கீவேs புத்தர்
ஞாpம் ப ற்ற டிFால், ப ௌத்தர்
அரசமரத்லைதத் பதாழு து sக்கம்.) இந்த
இளம்வே ாதிFார் இFற்றிF பசய்யுள் ஒன்று
நற்றிலைண என்னும் கலைடச்சங்கத் பதாலைக

நூலில் 72 -ஆம் ாட்டாகத்
பதாகுக்கப் ட்டிருக்கின்றது. ஆகவே ,
கலைடச்சங்க நூல்களில் ப ௌத்தப் பு
ர்களின்
பசய்யுள்கள்
பதாகுக்கப் ட்டிருக்கின்ற டியிpாவே , அச்சங்க
கா த்துக்குப் பிறகுதான் ப ௌத்தமதம்
தமிழ்நாடு ந்திருக்கக்கூடும் என் து
த றாகின்றது. கலைடச்சங்க கா த்திவே வேF,
அதா து, கி. பி. முத ா து, அல் து
இரண்டா து நூற்றாண்டிவே வேF ப ௌத்தம்
தமிழ்நாட்டில் இருந்தது என் து நன்கு
விளங்குகின்றது. ஆயினும், ப ௌத்த மதம்
தமிழ்நாட்டிற்கு முதல்முதல் எப்வே ாது ந்தது
என்னும் வேகள்விக்கு இது விலைடFன்று.
இக்வேகள்விக்கு விலைட தமிழ் நூல்களில்
காணக்கிலைடக்கவில்லை . ஆலைகFால்,
புறச்சான்றுகலைளக்பகாண்டு ஆராய்வே ாம்.
நற்கா மாக, அவேசாக சக்கர ர்த்தி
எழுதுவித்துள்ள கல்ப ட்டுச் சாசpங்களில்
இரண்டு நமது ஆராய்ச்சிக்குப் ப ரிதும்
துலைணபசய்கின்றp. அவேசாக சக்கர ர்த்தி

பமௌரிF மன்pர்களுள் தலை சிறந்த ர். கி. மு.
மூன்றாம் நூற்றாண்டில் (கி. மு. 273 முதல் 232
லைரயில்), தமிழ் இந்திFாலை த் தவிர ஏலைpF
இந்திFா முழு லைதயும் ஒரு குலைடக்கீழ்
லை த்து காண்ட ஒப் ற்ற மன்pர். அன்றியும்,
இ ர், ப ௌத்த மதத்லைத வேமற்பகாண்டு,
இந்திFா வேதசத்திலும் அதற்கப் ாற் ட்ட
வேதசங்களிலும் இந்தப் ப ௌத்த மதத்லைதப்
ர ச்பசய்தார். இ ர் இந்திF வேதசத்தில்
ப வ்வே றிடங்களில் எழுதுவித்துள்ள
கல்ப ட்டுச் சாசpங்களில் இரண்டு நமது
ஆராய்ச்சிக்கு உதவிபசய்கின்றp என்று
பசான்வேpாம். பசௌராஷ்டிர வேதசத்திலுள்ள
கிர்pார் நகரத்துகருகில் உள்ள ாலைறபFான்றில்
எழுதப் ட்ட அவேசாக சாசpத்தில் (Edict ii)
கீழ்க்கண்ட குதி காணப் டுகின்றது:'காருண்Fமுள்ள வேத pாம்பிரிFராகிF
அரசர்ப ருமானுலைடF (அவேசாகருலைடF)
ஆட்சிக்குட் ட்ட எல் ாவிடங்களிலும்,
இவ்ப ல்லை க்கு அப் ாற் ட்ட வேசாs,
ாண்டிF, சத்திFபுத்திர, வேகரளபுத்திர
வேதசங்களிலும், தாமிர ரணியிலும் (இ ங்லைக),

F p அரசpாகிF அண்டிபFாகஸ்
ஆட்சிபசய்யும் வேதசத்திலும், அதற்கப் ாற் ட்ட
வேதசங்களிலும் காருண்Fமும் வேமன்லைமயும்
ப ாருந்திF அரசரால் இரண்டுவித மருத்து
சிகிச்லைசகள் ஏற் டுத்தப் ட்டp. அலை ,
மக்களுக்கு மருத்து ம், கால்நலைடகளுக்கு
மருத்து ம் என்னும் இரு லைக மருத்து
நிலை Fங்களாம்.'
இந்தச் சாசpத்தில், அவேசாக சக்கர ர்த்தி தமது
நாட்டிலும், தமிழ்நாட்டிலும், ஏலைpF
நாடுகளிலும் மருத்து நிலை Fங்கலைள
அலைமத்தார் என் துமட்டும் கூறப் டுகின்றது.
ஆpால், கீழ்க்கண்ட இன்பpாரு சாசpத்தில்,
இ ர் தமிழ் நாட்டில் ப ௌத்த மதத்லைதப்
ரப்பிF பசய்தி காணப் டுகின்றது. பிஷா ர்
நகரத்துக்கருகில் காணப் டுகின்ற இந்தச்
சாசpம் (Rock Edict iii), வே ார்பசய்து
லைரக்
பகான்று அதpால் ப றும் மறப ற்றிலைFவிட,
அறத்லைதப் வே ாதித்து அதpால் ப றும்
அறப ற்றிவேF தமக்கு விருப் மாpது
என் லைதத் தமது பிள்லைளக்கும்
வே ரப்பிள்லைளக்கும் அவேசாக மன்pர்

பதரிவிக்கிற பசய்திலைFக் கூறுகின்றது.
இவ் ாறு கூறுகின்ற இந்தச் சாசpத்தில் நமது
ஆராய்ச்சிக்கு உதவிபசய்கின்ற குதியும்
காணப் டுகின்றது. அது ருமாறு :தரும வி2Fம் (அறப ற்றி) என்னும் ப ற்றிவேF
மாட்சி மிக்க அரசரால் (அவேசாக மன்pரால்)
முதல்தரமாp ப ற்றிபFன்று
கருதப் டுகின்றது. இந்த ப ற்றி இந்த
இராச்சிFத்திலும், இதற்கப் ாற் ட்ட அறுநூறு
வேFாசலைpத் தூரத்திலுள்ள அண்டிபFாகஸ்
என்னும் F p அரசனுலைடF வேதசத்திலும்,
அதற்கும் அப் ால் டா மி, அண்டிபகாpஸ்,
மகஸ், அப க்ஸாந்தர் என்னும் ப Fருள்ள
நான்கு அரசர்களின் வேதசங்களிலும், இப் ால்
பதற்வேகயுள்ள வேசாs, ாண்டிF, தாம்பிர ரணி
(இ ங்லைக) லைரயிலும் இந்த (அற) ப ற்றி
அடிக்கடி அரசரால் லைகப் ற்றப் ட்டது.
இந்தச் சாசpம் கி. மு. 258 -இல் எழுதப் ட்டது.
அவேசாக மன்pர், தமிழ்நாட்டிலும்,
இ ங்லைகயிலும் தரும வி2Fத்லைத - அதா து,
ப ௌத்த தருமத்லைதப் வே ாதித்து அதலைpப்

ர ச்பசய் தால் ந்த அறப ற்றிலைF லைகப் ற்றிpார் என்னும் பசய்திலைF இச்சாசpம்
பதரிவிக்கின்றது. இதன் திரண்ட ப ாருள்
என்pப ன்றால், அவேசாக சக்கர ர்த்தி
தூதர்கலைள (பிக்ஷக்கலைள) அனுப்பிப் ப ௌத்த
தருமத்லைதத் தமிழ்நாட்டிலும் இ ங்லைகயிலும்
மற்றும்
நாடுகளிலும் ர ச்பசய்தார்
என் வேத. சரித்திர ஆராய்ச்சிFாளர் அலைp ரும்
இக்கருத்லைதவேF இச்சாpப் குதி விளக்கு தாகக்
கூறுகின்றpர்.
அவேசாக மன்pர் கா த்தில்தான் ப ௌத்தமதம்
தமிழ் நாட்டிற்கு ந்தது என் தற்கு
வே றுவிதமாp புறச்சான்றும் கிலைடக்கின்றது.
மகா ம்சம், தீ ம்சம் என்னும் ப ௌத்த
நூல்கள் இ ங்லைகயில் ப ௌத்தமதம் ந்த
ர ாற்றிலைpயும், அந்த மதத்லைத இ ங்லைக
அரசர் எவ் ாறு வே ாற்றிப் ாதுகாத்து ந்தpர்
என்னும் ர ாற்றிலைpயும் விரி ாகக்
கூறுகின்றp. இ ங்லைகத் தீவு தமிழ்நாட்லைட
Fடுத்துள்ளதாலைகFாலும், தமிழ்நாட்டிலைpக்
கடந்வேத இ ங்லைகக்குச்

பசல் வே ண்டுமாலைகFாலும், இ ங்லைகயில்
ப ௌத்த மதம் ந்த அவேத கா த்தில்தான்
தமிழ்நாட்டிலும் ப ௌத்தமதம்
ந்திருக்கவே ண்டும் என்று துணிF ாம்.
ஆகவே , தீ ம்சமும் மகா ம்சமும் என்p
கூறுகின்றp என்று ார்ப்வே ாம். ாடலீபுரம்
என்னும் நகரத்தில் அவேசாக சக்கர ர்த்தியின்
ஆதரவில் பமாக்க புத்த திஸ்ஸ என்னும்
வேதரரின் தலை லைமயில் மூன்றா து ப ௌத்த
மகாநாடு கூடிFபதன்றும், ஒன் து திங்கள்
லைரயில் அந்த மகாநாட்டில் ப ௌத்தமத
ஆராய்ச்சி நலைடப ற்ற பதன்றும், மகாநாடு
முடிந்தபின்pர்ப் ப ௌத்த மதத்லைதப்
ரப்பு தற்காகப்
பிக்குகள் ல்வே று
நாடுகளுக்கு அனுப் ப் ட்டpர் என்றும்,
இ ங்லைகக்கு அனுப் ப் ட்ட ர் அவேசாகரது
மகpாராகிF மகிந்தர் என் ர் என்றும், இந்த
மகிந்தர் இத்திரிFர், உத்திFர், சம் ர்,
த்திரசாரர், சாமpர சுமணர் என்னும்
பிக்குகலைளத் தம்முடன் அலைsத்துக்பகாண்டு
இ ங்லைக ந்து ப ௌத்த மதத்லைதப்
ர ச்பசய்தார் என்றும் இந்த நூல்கள்

கூறுகின்றp. இந்த நூல்கள் கூறுகின்ற மகிந்தர்
என்
ர் மவேகந்திரர் ஆ ர். மவேகந்திரர் என்னும்
ப Fர் ாளி பமாழியில் மகிந்தர் என்று
sங்கப் டும். இந்த மகிந்தர் அல் து
மவேகந்திரர் என்
லைர இ ங்லைக நூல்கள்
அவேசாகரது மகpார் என்று கூறுகின்றp. ஆpால்,
இந்திFாவில் உள்ள நூல்கள் இ லைர அவேசாகரது
தம்பிFார் என்று கூறுகின்றp. மகpாராயினும்
ஆகுக, தம்பிFாராயினும் ஆகுக, இந்த
மவேகந்திரர் அவேசாகரால் அனுப் ப் ட்ட ர்
என் து மட்டும் உறுதி. அன்றியும், இ ருடன்
இ ங்லைகக்கு ந்த ர்களில் ஒரு ராp சாமpர
சுமணர் என்
ர் அவேசாக மன்pரது ப ண்
யிற்றுப் வே ரர் என் தும்
ஈண்டுக்குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த மவேகந்திரரும்
அ லைரச்வேசர்ந்த ஐந்து பிக்குகளும் கி. மு. 250 இல் இ ங்லைகக்கு ந்ததாக ஆராய்ச்சிFாளர்
கூறு ர். இதpால், அவேசாக மன்pர் கா த்தில்
மகிந்தர் அல் து மவேகந்திரர் என் ரால்
இ ங்லைகத்தீவில் ப ௌத்தமதம் ரவிFது
என்றும், அவேத கா த்தில்தான்
இ ங்லைகலைFFடுத்த தமிழ் நாட்டிலும் இந்த

மதம் முதல் முதல்
துணிF ாம்.

ந்திருக்கவே ண்டும் என்றும்

மவேகந்திரர் தமிழ் நாட்டில் ந்து ப ௌத்த
மதத்லைதப் வே ாதித்ததாக இ ங்லைக நூல்கள்
கூறவில்லை . ண்லைடக் கா த்தில் தமிsர்
இ ங்லைகவேமல் லைடபFடுத்துச்பசன்று
அடிக்கடி அந்நாட்லைடக் லைகப் ற்றி அரசாண்டு
ந்த டிFாலும், அடிக்கடி தமிsருக்கும்
சிங்கள ராp இ ங்லைகFருக்கும் வே ார்
நிகழ்ந்து ந்த டிFாலும், மவேகந்திரர் தமிழ்
நாட்டில் ப ௌத்தமதத்லைதப் வே ாதித்த
பசய்திலைF இ ங்லைக நூல்கள் லைகலைம
காரணமாகக் கூறாமல் விட்டp என்று
உவின்பசன்ட் ஸ்மித் என்னும் ஆசிரிFர் தமது
sங்கா இந்திFா என்னும் நூலில்
கூறுகின்றார். இ ர் கருத்லைதவேF
ஆராய்ச்சிFாளரும் ஒப்புக்பகாள்ளுகின்றpர்.
ட இந்திFாவிலிருந்து பதன் இ ங்லைகக்கு
ந்த மவேகந்திரர் கடல் ழிFாகக் கப் லில்
பிரFாணம் பசய்திருக்க வே ண்டும் என்றும்,
அவ் ாறு கடல் பிரFாணம் பசய்த ர்

இ ங்லைகக்குச் பசல்லும் ழியில் உள்ளதும்
அக்கா த்துப் வே ர் ப ற்று விளங்கிFதுமாp
காவிரிப்பூம்- ட்டிpத்தில் தங்கியிருக்கக்
கூடுபமன்றும், அவ் ாறு தங்கியிருந்த கா த்தில்
கட்டப் ட்டலை தாம் அந்நகரத்தில்
இருந்தp ாகத் தமிழ் நூல்களில் கூறப் டும்
இந்திர விகாலைரகபளன்றும் வேமல் நாட்டுக் கீழ்
நாட்டு ஆராய்ச்சிFாளர் ஒரு முகமாகக்
கூறுகின்றpர்.
அவேசாக மன்pர் கா த்தில் அ ரால்
அனுப் ப் ட்ட மவேகந்திரரால் தமிழ் நாட்டில்
ப ௌத்த மதம் ரவிFது என் லைத ற்புறுத்தும்
மற்பறாரு சான்றும் நமக்குக்
கிலைடத்திருக்கின்றது. யு ாங்-சு ாங் என்னும்
சீp வேதசத்துப் ப ௌத்த Fாத்திரிகர் கி. பி. 640 இல் தமிழ் நாட்டிற்கு ந்தவே ாது,
ாண்டிFநாட்டு மதுலைரமாநகரின் கீழ்ப்புறத்தில்
அவேசாகரது உடன் பிறந்த ராகிF மவேகந்திரரால்
கட்டப் ட்ட ஒரு ப ௌத்தப் ள்ளியும்,
இந்தப் ள்ளிக்குக் கிsக்கில் அவேசாக
சக்கர ர்த்திFால் அலைமக்கப் ட்ட ஒரு

விகாலைரயும் இடிந்து சிலைதந்துவே ாp நிலை யில்
காணப் ட்டp ாகத் தமது
Fாத்திலைரக்குறிப்பில் எழுதியிருக்கின்றார்.
அன்றியும், காஞ்சீபுரத்திலும் அவேசாக மன்pர்
கட்டிF ஒரு தூபி இருந்தபதன்றும் அ வேர
குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். ஆpால், இ ர்
குறிப்பிடுகின்ற ப ௌத்தக்
கட்டிடங்கலைளப் ற்றித் தமிழ் நூல்கள் ஒன்றும்
கூறவில்லை .
மவேகந்திரர் இ ங்லைகயில் ப ௌத்த மதத்லைதப்
வே ாதித்தவே ாது, இ ங்லைகFரசனுலைடF
மாமpாராp அரிட்டர் என்
ர் அந்த மதத்லைத
வேமற்பகாண்டு துறவு பூண்டு பிக்கு ாpார். இந்த
அரிட்டர் இ ங்லைக முழு தும் அந்த மதத்லைதப்
ரப்பு தற்கு மவேகந்திரருக்கு வே ண்டிF உதவி
பசய்தார் என்று மகா ம்சம் என்னும் நூல்
கூறுகின்றது. பின்pர் மவேகந்திரரும் அரிட்டரும்
வேசர்ந்து ப ௌத்த மதத்லைதத் தமிழ் நாட்டில்
ரப்பியிருக்கக்கூடும். ாண்டிF நாட்டில்
மதுலைர ஜில் ாவில் சி குலைககள்
காணப் டுகின்றp. இக்குலைககளில் பிக்குகள்

டுத்துறங்கு தற்காகப் ாலைறயில்
பசதுக்கிFலைமக்கப் ட்ட டுக்லைககளும்,
அப் டுக்லைகயின் கீழ்ச் சி எழுத்துக்களும்
காணப் டுகின்றp. இக்கற் டுக்லைககளின்
அலைமப்பு முதலிFலை , இ ங்லைகத் தீவில்
ப ௌத்தத் துறவிகள் தங்கு தற்காகப் ண்லைடக்
கா த்தில் அலைமக்கப் ட்ட குலைகயிலுள்ள
டுக்லைககள் முதலிF ற்றின் அலைமப்லை
ஒத்திருக்கின்றp. ப ௌத்தத் துறவிகள் ஊருக்குள்
சிக்கக்கூடாபதன் து அம்மதக்
பகாள்லைகFாத ால், அ ர்கள் சிப் தற்காக
மலை ப் ாலைறகளில் குலைககள் அலைமப் து
ண்லைடக்கா த்து sக்கம். இ ங்லைகயிலும்
ாண்டி நாட்டிலும் காணப் டும் இந்தக்
குலைககளின் ஒற்றுலைமFலைமப்லை க்பகாண்டு
இலை ப ௌத்தத் துறவிகள் தங்கு தற்பகp
அலைமக்கப் ட்டலை என்றும், இப் ாண்டி
நாட்டுக் குலைககளில் காணப் டும்
எழுத்துக்கலைளக்பகாண்டு (இலை அவேசாகர்
கா த்துக் கல்ப ட்டுச் சாசpங்களில்
காணப் டும் பிராமி எழுத்லைத ஒத்திருப் தால்),
இலை கி. மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில்

அலைமக்கப் ட்டிருக்க வே ண்டும் என்றும்
ஆராய்ச்சி ல்
ர் கூறுகின்றpர். இவ் ாறு
காணப் டும் ாண்டி நாட்டுக் குலைககளில்
ஒன்று அரிட்டா ட்டி என்னும் கிராமத்துக்
கருகில் இருக்கின்றது. அரிட்டா ட்டி என்னும்
ப Fர், இ ங்லைகயிலிருந்து ந்து தமிழ்
நாட்டில் ப ௌத்த மதத்லைதப் ர ச்பசய்F
மவேகந்திரருக்கு உதவிFாயிருந்த அரிட்டர்
என்னும் பிக்குலை நிலைpவூட்டுகின்றது. இந்த
அரிட்டர் என்னும் ப ௌத்த முனி ர் இங்குள்ள
குலைகயில் தமது சீடருடன் ாழ்ந்திருக்கக் கூடும்
என்றும், ஆpது ற்றிவேF இக்குலைகக்கருகில்
உள்ள சிற்றூர் அரிட்டா ட்டி என்று
sங்க ாயிற்று என்றும் கூறு ர். மகா ம்சம்
என்னும் நூல் மகா அரிட்டர் என்
ர்
மகிந்தருடன் வேசர்ந்து ப ளியிடங்களுக்கு அதா து தமிழ்நாட்டிற்கு - பசன்று ப ௌத்த
மதத்லைதப் ரப்பிpார் என்று பசால் லைதப்
ாண்டி நாட்டில் உள்ள அரிட்டா ட்டி என்னும்
ப Fரும் அங்குள்ள குலைககளும்
லியுறுத்துகின்றp.

வேமவே எடுத்துக்காட்டிF சான்றுகளிpாவே ,
Fாம் முதலில் வேகட்ட வேகள்விகளுக்கு விலைட
கிலைடக்கப்ப ற்வேறாம். அதா து, தமிழ் நாட்டில்
ப ௌத்த மதம் எந்தக் கா த்தில் ந்தது? இந்த
மதத்லைதக் பகாண்டு ந்து இங்குப் புகுத்திF ர்
Fா ர்? என்னும் விpாக்களுக்கு, கி. மு.
மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இந்த மதம் தமிழ்
நாட்டில் ந்தபதன்றும், இதலைp இங்குக்
பகாண்டு ந்து புகுத்திF ர் அவேசாக மன்pரும்
அ ரது உறவிpராகிF மவேகந்திரரும் மற்றும்
அ லைரச் வேசர்ந்த பிக்குகளுமா ர் என்றும்
விலைட கண்வேடாம்.
-----------

அதிகாரம் 2. ப ௌத்தம் தமிழ்
நாட்டில் ளர்ச்சிப ற்ற
ர ாறு
ப ௌத்தமதம் டநாட்டினின்று,
பதன்pாட்டிற்கு எந்தக்கா த்தில்
ந்தபதன் லைத முன் அதிகாரத்தில்
ஆராய்ந்வேதாம். இந்த மதம் தமிழ் நாட்டில்
எவ் ாறு ரவிFது என் தலைp ஈண்டு
ஆராய்வே ாம்.
இந்த மதம் உ கபமங்கும் ரவு தற்குக்
காரணமாயிருந்தது சங்கம். 'சங்கம்' என்றால்
ப ௌத்த பிக்ஷக்களின் கூட்டம். ப ௌத்த
மதத்தில் 'மும்மணி' என்று பசால் ப் டும் புத்த,
தன்ம, சங்கம் என்னும் மூன்றனுள் இம்மதத்தின்
உயிர்நிலை Fாயிருந்தது சங்கவேம. சங்கத்தின்
அங்கத்திpராp வேதரர்கள் நாபடங்குஞ் பசன்று
ப ௌத்த தர்மத்லைத (பகாள்லைகலைF)ப் ர ச்

பசய்த டிFால், இந்த மதம் அந்தந்த
நாட்டுமக்களால் வேமற்பகாள்ளப் ட்டு
வேமவே ாங்கி நின்றது.
புத்தர் நிர் ாணம் அலைடந்த பிறகு, அ லைரப்
பின் ற்றிபFாழுகிF பிக்ஷக்கள் ற்
நாடுகளிலும் பசன்று இம்மதக்பகாள்லைகலைFப்
ர ச்பசய்தது வே ா வே , தமிழ் நாட்டிலும்
ந்து, நகரம் கிராமம் என்னும் வே று ாடின்றி
எல் ாவிடங்களிலும் தமது
மதக்பகாள்லைகலைFப் வே ாதிப் லைதவேF தமது
ாழ் நாட்களின் குறிக்வேகாளாகக்
பகாண்டிருந்தார்கள். தமிழ் நாட்டில்
ஆங்காங்கிருந்த அரசர், ணிகர், பசல் ந்தர்
முத ாp ர்களின் ப ாருளுதவி ப ற்று
விகாலைரகலைளயும், ள்ளிகலைளயும்,
வேசதிFங்கலைளயும், ஆராமங்கலைளயும்
ஆங்காங்வேக நிறுவிpார்கள். மடங்களில் ாழும்
ப ௌத்தத் துறவிகள் மருத்து ம் யின்று,
தம்மிடம் ரும் பிணிFாளருக்கு இ
சமாக
மருந்து பகாடுத்துத் பதாண்டு பசய்து ந்தார்கள்.
அன்றியும், தமது ள்ளிகளில் ாடசாலை கலைள

அலைமத்துச் சிறு ர்களுக்குக் கல்விலைFயுங்
கற்பித்து ந்தார்கள். ப ௌத்தருக்குரிF
நன்pாட்களில் நாட்டு மக்கலைளத் தமது
ள்ளிக்கு அலைsத்து, மணல் ரப்பிF
முற்றங்களில் அமரச்பசய்து, திரிபிடகம்,
புத்த2ாதகக் கலைதகள், புத்தசரித்திரம் முத ாp
நூல்கலைள ஓதிப் ப ாருள் பசால்லியும்
மக்களுக்கு மதவே ாதலைp பசய்து ந்தpர்.
மற்றும், குருடர், பசவிடர், முட ர் முத ாp
ருக்கும், ஏலைsகளுக்கும் உணவு பகாடுத்துத
அறச்சாலை கலைள அரசர் பசல் ந்தர்
முத ாவேpார் உதவிப ற்று நிறுவிpார்கள்.
இவ் ாறு நாட்டுமக்களுக்கு ந ம்
புரிந்துபகாண்வேட ப ௌத்தமதத்தின்
பகாள்லைககலைளயும் வே ாதித்து ந்த டிFால்,
இந்த மதம் தமிழ் நாட்டிலும் நன்கு ரவி
ளர்ந்தது.
இலை Fன்றியும், இந்த மதம் வேமல்சாதி கீழ்சாதி
என்று பிறப்பிpால் உFர்வு தாழ்வு
ாராட்டாத டியிpாலும், எக்குடியிற்
பிறந்வேதாராயினும், அன்p ர் கல்வி அறிவுகளிற்

சிறந்வேதாராய்த் தம் மதக்பகாள்லைகப் டி
ஒழுகு ாராயின், அ லைரயுந் தங்குரு ாகக்
பகாள்ளும் விரிந்த மpப் ான்லைம
பகாண்டிருந்த டியிpாலும், அக்கா த்தில்
சாதிப் ாகு ாடற்றிருந்த தமிsர் இந்த மதத்லைத
வேமற்பகாண்டpர் என்றும் வேதான்றுகின்றது.
இச்பசய்திகபள ாம் தமிழ் நூல்களிலும் பிற
நூல்களிலும் ஆங்காங்வேக காணப் டும்
குறிப்புகலைளக்பகாண்டு அறிF ாம்.
ப ௌத்தமதம் தமிழ் நாட்டில் பசல் ாக்குப்
ப ற்றிருந்த பசய்தி, சி ப் திகாரம்,
மணிவேமகலை , வேத ாரம்,
நா ாயிரப்பிரப் ந்தம், ப ரிFபுராணம், நீ வேகசி
முதலிF நூல்களிpால் அறிFக்கிடக்கின்றது.
-------------

அதிகாரம் 3. ப ௌத்தமதம்
மலைறந்த ர ாறு
ப ௌத்தமதம் தமிழ் நாட்டில் ந்த
ர ாற்றிலைpயும், அது ரவி ளர்ச்சிFலைடந்த
ர ாற்றிலைpயும், வேமவே இரண்டு
அதிகாரங்களில் ஆராய்ந்வேதாம். பசல் ாக்குப்
ப ற்றுச் சிறப் லைடந்திருந்த அந்த மதம்
பிற்கா த்தில் எவ் ாறு மலைறந்துவிட்டது
என் லைத இங்கு ஆராய்வே ாம்.
ப ௌத்தம் தமிழ்நாடு ந்த கா த்தில் வே று
டநாட்டு மதங்களும் இங்கு ந்து வேசர்ந்தp.
அலை ஆருகதம் எpப் டும் லை2p மதமும்,
பிராமண மதம் எpப் டும் லை தீக மதமும்,
பூரணன் என்
லைர ழிப் ட்படாழுகும்
ஆசீ க மதமும் என் p. (ஆசீ க
மதத்லைதப் ற்றி இரண்டாம் பதாடர்புலைரயில்
காண்க.) இந்த மதங்கள் ட நாட்டில்
வேதான்றிFலை . ப ௌத்த மதத்லைத உண்டாக்கிF
சாக்கிF புத்தரும், லை2p மதத்லைதயுண்டாக்கிF

ர்த்தமாp மகாவீரரும், ஆசீ க
மதத்லைதயுண்டாக்கிF வேகாசா
மற்கலிபுத்திரரும் ஒவேர கா த்தில்
உயிர் ாழ்ந்திருந்த ரா ர். இந்த மதங்கள்
உண்டாp கா த்திவே லை தீக மதமும்
இருந்தது. இந்த நான்கு டநாட்டு மதங்களும்
கி. மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டிவே தமிழ் நாட்டிற்கு
ந்தp. ப ௌத்தமதம் அவேசாக சக்கர ர்த்தி
கா த்தில் தமிழ் நாட்டில் ர ச்பசய்Fப் ட்டது
என்று அறிந்வேதாம். லை2pமதம், அவேசாக
சக்கர ர்த்தியின் ாட்டpாp சந்திரகுப்த அரசன்
கா த்தில் பதன்pாடு ந்ததாகச் சான்றுகள்
உள்ளp. சற்வேறறத்தாs இவேத கா த்தில்தான்
லை தீக பிராமண மதமும், ஆசீ க மதமும்
தமிழ்நாட்டிற்கு ந்திருக்கவே ண்டும்.
அக்கா த்தில், டநாட்டு மதங்களினின்று
வே று ட்டதும் தனிப் ட்டதுமாp ஒரு
மதத்லைதத் தமிsர் வேமற்பகாண்டிருந்தpர்.
டநாட்டு மதங்களின் பதாடர் ற்ற புராதp
மதமாக இருந்தது அக்கா த்துத் தமிsர் மதம்.
ட நாட்டினின்று பதன்pாடு வே ாந்த

வேமற்கூறிF நான்கு மதங்களும் ஒன்றுக்பகான்று
முரண் ட்ட பகாள்லைகயுலைடFலை ;
ஒன்வேறாபடன்று ப ரும் லைக பகாண்டலை .
இந்த மதங்கள் பசற்றங்பகாண்டு
ஒன்லைறபFான்று அழித்பதாழிக்க அற்றம்
ார்த்திருந்தp. அலைமதிFாக ாsத்பதரிFாமல்,
ஒன்லைறபFான்று இழித்துப் ழித்துப்வே சி
ந்தp. அலைமதிFாக இருந்த தமிழ் நாட்டில்
இந்த டநாட்டு மதங்கள் ந்து
சமFப்பூசல்கலைளக் கிளப்பிவிட்டp. தமிழ்
நாட்டுப் ப ருங்குடிமக்கலைளத் தத்தம் மதத்தில்
வேசர்த்து, தத்தம் மதத்திற்குச் பசல் ாக்கும்
சிறப்பும் வேதடிக்பகாள்ள இந்த மதங்கள் முFற்சி
பசய்தp. ப ாது மக்களின் அன்லை யும்
ஆதரலை யும் ப றவும், அரசர்கலைளயும்
பசல் ந்தர்கலைளயும் சப் டுத்திச்
பசல் ாக்கலைடFவும் இலை முFன்றp. தமிsர்
பகாண்டாடும் திருவிsாக்கலைளயும்
ண்டிலைககலைளயும் தக்க அமFமாகக் பகாண்டு
இந்த ட நாட்டு மதங்கள் தத்தம்
பகாள்லைககலைளத் தமிழ்மக்களுக்குப்
வே ாதித்து ந்ததாகத் பதரிகின்றது. இவ்விதச்

சமFப் வே ாட்டியில் பசற்றமும் க கமும்
ஏற் ட்டp. இந்தக் க கங்கலைள அடக்க அரசன்
தலை யிடவே ண்டிFதும் ஆயிற்று.,
' ஒட்டிF சமFத் துறுப ாருள் ாதிகள்
ட்டி மண்ட த்துப் ாங்கறிந் வேதறுமின் ;
ற்றா மாக்கள் தம்முட pாயினும்,
சற்றமுங் க ாமுஞ் பசய்Fா தகலுமின் '
என்று அரசன் திருவிsாக் கா ங்களில்
லைறFலைறவித்தான் என் லைத மணிவேமகலை
என்னும் காவிFத்திpால் அறிகின்வேறாம்.
என்றாலும், சமFப்வே ார் நின்ற ாடில்லை .
தமிழ் நாட்டில், பசல் ாக்குப் ப று தற்காகப்
வே ாட்டியிட்ட நான்கு டநாட்டுச் சமFங்களில்
முதல்முதல் ப ற்றிப ற்றுச்
பசல் ாக்கலைடந்தது ப ௌத்தமதம். இந்தச்
சமFம் பசல் ாக்கலைடந்த காரணத்லைத
இரண்டாம் அதிகாரத்தில் கூறிவேpாம். இச்சமFப்
வே ாட்டியில் முற்றும் பின்pலைடந்துவிட்டது
ஆசீ கமதம். ஆகவே , ப ௌத்தம், லை2pம்,
லை தீகம் என்னும் மூன்று மதங்களுக்கு

மட்டுந்தான் பிற்கா த்தில் சமFப்வே ார்
நிகழ்ந்து ந்தது. ப ௌத்த மதம் முதன்முதல்
பசல் ாக்கும் சிறப்பும் ப ற்றுத் தமிழ்நாட்டில்
விளங்கிFது என்று கூறிவேpாம். ஆpால், இதன்
பசல் ாக்லைகக் கண்டு லை2pமதமும் லை தீக
சமFமும் பின்pடந்துவிடவில்லை ; இலை
ாளா இராமல், ப ௌத்தத்லைத எதிர்த்துத்
தாக்கிF ண்ணமாய், அதன் வீழ்ச்சிக்கு ழி
வேகாலிக்பகாண்வேடயிருந்தp. தpது நிலை லைFக்
காத்துக் பகாள்ளப் ப ௌத்தம் இந்த இரண்டு
பிறவிப் லைகயுடன் வே ாராட வே ண்டியிருந்தது.
கலைடசிFாக, நாளலைடவில், ப ௌத்த மதத்தின்
வீழ்ச்சிக்கு ழியும் ஏற் ட்டுவிட்டது. லை2pம்,
லை தீகம் என்னும் புறப் லைக ஒருபுறமிருக்க,
அகப் லைகயும் வேதான்றிவிட்டது.
ப ௌத்தத்திற்குள்வேளவேF சி பிரிவும்
உண்டாயிp. ஈpFாpம், மகாFாpம் என்னும்
இரண்டு பிரிவுகள் வேதான்றி அ ற்றினின்றும்
சி பிரிவுகள் கிலைளத்து ளர்ந்தp.
சிரா கFாpம், மகாFாpம், மந்திரFாpம்
என்னும் மூன்று பிரிவுகலைள
நீ வேகசியுலைரயிpால் அறிகின்வேறாம்.

'ஐயுறுமமணரும், அறு லைகத்வேதரரும்' என்று
ஆறு லைகப்பிரிவிpராp வேதரர்கள்
(வேதரர்=ப ௌத்தர்) இருந்ததாகத் திருஞாp
சம் ந்தர் தமது வேத ாரத்தில் கூறுகின்றார்.
இந்தப் ப ௌத்த உட்பிரிவிpர் தமக்குள்வேளவேF
தர்க்கம் பசய்து வே ாரிட்டுக்பகாண்டpர். இந்த
உட்பிரிவுகளால் அந்த மதத்தின் லிலைம
குன்றிவிட்டது. உடம்பில் வேதான்றிF வேநாய்
நாளலைடவில் உடலை வேF
அழித்துவிடு துவே ா , இந்த உட்பிரிவுகவேள
ப ௌத்த மதத்தின் வீழ்ச்சிக்கு
முதற்காரணமாயிருந்தp. அன்றியும்,
ப ாதுமக்களாலும் அரசர்களாலும்
பசல் ந்தர்களாலும் அளிக்கப் ட்ட
பசல் த்திpால், தமது ள்ளிகளில் ப ௌத்த
பிக்ஷ¨க்கள் தங்கள் கடலைமலைF மறந்து,
பசல் த்தின் இன் ங்கலைளத் துய்க்கத்
பதாடங்கிவிட்டார்கள். ஆகவே ,
இ ர்களிடத்தில் ப ாது மக்களிடமிருந்த
மதிப்புக் குன்றவும், ப ௌத்தம் தன்
பசல் ாக்கிலைp இsக்க வேநரிட்டது.
இலை வே ான்ற குற்றங் குலைறகளும்

உட்பிரிவுகளும் ஏற் டாமலிருந்தால், ப ௌத்த
மதம் தpது புறப் லைக மதங்களுடன்
வே ாரிட்டுக்பகாண்வேட இன்றளவும் ஓரளவு
நிலை ப ற்றிருப்பினும் இருக்கும். ஆயினும்,
குலைற ாடுகளும் உட்பிரிவுகளும்
ஏற் ட்டுவிட்ட டிFால், அது புறப் லைகFாகிF
லை2p லை தீக மதங்களுடன் வே ாராட
முடிFாமல் வீழ்ச்சிFலைடந்துவிட்டது.
கி. பி. நா ா து, அல் து ஐந்தா து
நூற்றாண்டிற்குப் பின்pர், ப ௌத்தத்தின்
சிறப்புக் குன்றவும், லை2p மதம் தலை பFடுத்துச்
பசல் ாக்குப் ப றத் பதாடங்கிற்று. ஆpால்,
அப்ப ாழுதும் லை தீக மதம் உFர்நிலை
அலைடF முடிFாமவே இருந்தது, ப ௌத்த மத
வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு, லை2p மதம் பசல் ாக்குப்
ப ற்றது. ப ற்றதும், தpது பகாள்லைகக்கும்
ளர்ச்சிக்கும் ப ருந்தலைடFாயிருந்த
ப ௌத்தத்லைத முன்லைpவிடக் கடுலைமFாகத்
தாக்கி, அலைத நிலை குலை Fச் பசய்துவிட்டது.
ப ௌத்தக் வேகாயில்கள் லை2pக்வேகாயில்களாக
மாற்றப் ட்டp. அகளங்கர் என்னும் லை2pர்,

காஞ்சீபுரத்தில் உள்ள காமக்வேகாட்டத்தில்,
ப ௌத்தருடன் சமF ாதம் பசய்து அ லைரத்
வேதாற்பித்துச் சிங்கள நாட்டிற்குத் துரத்திவிட்டார்
என்னும் பசய்தி
ர் அறிந்தபதான்வேற. ஆpால்,
ப ௌத்தத்லைத வீழ்ச்சிFலைடFச்பசய்து லை2pம்
ப ற்றிக்பகாடி நாட்டிFவே ாதிலும், ப ௌத்தம்
முழு தும் அழிந்துவிடவில்லை . லிலைம
யிsந்த நிலை யில் அந்த மதம் தமிழ் நாட்டில்
ஒரளவில் ஊடாடிக்பகாண்டிருந்தது.
இவ் ாறு மூன்று அல் து நான்கு
நூற்றாண்டுகள் பசன்றp. பிறகு, இதுகாறும்
பின்pணியில் இருந்த லை தீக மதம் பமல்
பமல்
லிலைம ப றத்பதாடங்கி,
லை2pமதத்லைத வீழ்த்தி, உன்pத நிலை FலைடFத்
பதாடங்கிற்று. இக்கா த்தில்தான் ப ௌத்த
மதம் அடிவேFாடு வீழ்ச்சிFலைடந்து முற்றும்
மலைறந்துவிட்டது.
லை தீக பிராமண மதம் Fாகத்தில்
உயிர்க்பகாலை பசய்யும் sக்கத்லைதக்
பகாண்டிருந்த டிFாலும், நால் லைகச்

சாதிப் ாகு ாடுலைடFதாய்ப் பிராமணர்மட்டும்
உFர்ந்த ர் என்னும்
பகாள்லைகயுலைடFதாயிருந்த டிFாலும்,
இ ற்றிற்கு வேம ாக, பிராமணர் தவிர
மற்ற ர்கள் வே தத்லைதப் டிக்கக்கூடாது என்று
தடுத்து ந்த டிFாலும், இவ்விதக் குறுகிF
வேகாட் ாட்டிலைpயுலைடF லை தீக மதத்தில்
மக்களுக்கு மpம் பசல் வில்லை . ஆகவே , கி.
மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில், தமிழ்நாடு ந்த
லை தீக பிராமண மதம், கி. பி. நான்காம், அல் து
ஐந்தாம் நூற்றாண்டு லைரயில், ப ாதுமக்களின்
பசல் ாக்குப் ப றாமல் ஒதுக்கப் ட்வேட
ந்தது. கி. பி. நா ா து, அல் து ஐந்தா து
நூற்றாண்டுக்குப் பின்pர், லை தீக மதம் தpது
அடிப் லைடFாp பகாள்லைககள் சி
ற்றில்
மாறுதல் பசய்துபகாண்டு புத்துயிர் ப ற்றது.
அதா து, Fாகங்களில் உயிர்க்பகாலை
பசய் லைத நிறுத்திக்பகாண்டவேதாடு,
பகாற்றலை , முருகன், சி ன், திருமால் முத ாp
திராவிட பதய் ங்கலைளத் தன் மதக்கடவுளராக
ஏற்றுக்பகாண்டு புதிF உரு ம் ப ற்று விட்டது.
இந்த மாறுதலுடன், ' க்தி' இFக்கத்லைத

வேமற்பகாண்ட டிFால், இந்த மதம்
ப ாதுமக்கள் ஆதரலை ப்ப றவும், ண்லைடப்
லைகயுள்ள லை2p ப ௌத்த மதங்கலைளக்
கடுலைமFாகத் தாக்கித் வேதாற்பிக்கவும் முடிந்தது.
சம் ந்தர், மணி ாசகர், திருமங்லைகFாழ் ார்,
வே Fாழ் ார் வே ான்ற லைச லை ண த்
பதாண்டர்கள் வேதான்றிப் புதிF இந்து மதத்லைத
நிலை நாட்டவும், லை2p ப ௌத்த மதங்கலைள
ஒழிக்கவும் தலை ப் ட்டார்கள். கி. பி. ஏsாம்
நூற்றாண்டில், இந்தப் புதிF லை தீக இந்து மதம்
லை2p ப ௌத்த மதங்களுடன் வே ார் பதாடங்கி
ப ற்றி ப ற்றது. இந்து மதத்தின் ப ற்றிக்குக்
காரணம் Fாபதனின், அக்கா த்தில் இந்து மதம்
பிரிவிலைpயின்றி ஒவேர மதமாக இருந்தவேதFாம்.
திருமால், சி ன் என்னும் இருவேத ர் அதில்
இருந்தவே ாதிலும், லை ண மதம் என்றும்
லைச மதம் என்றும் பிற்கா த்துப் பிரிந்து
நின்றதுவே ா , அக்கா த்தில் இந்துமதம்
பிரிக்கப் டவில்லை . புதிF லை தீக மதம் லை2p
ப ௌத்த மதங்களுடன் வே ாராடிF கா த்தில்,
லை ண ம் லைச ம் என்றும், டகலை
பதன்கலை என்றும், வீரலைச ம் சித்தாந்த

லைச ம் என்றும், ஸ்மார்த்த மதம் என்றும்
குதிகளாகப் பிரிக்கப் டவில்லை . ஆகவே ,
ஒற்றுலைமயுடன் வே ாரிட்ட டிFால், லை2p
ப ௌத்த மதங்கலைள அது வீழ்ச்சிFலைடFச்
பசய்துவிட்டது; தமிழ் நாட்டில் லை2p மதம்
என்றும் தலை தூக்க முடிFாத டியும், ஏற்கpவே
லை2p மதத்தால் லிலைம குன்றியிருந்த ப ௌத்த
மதம் அடிவேFாடு ஒழியும் டியும் இதpால்
வேநர்ந்தது. சாத்தமங்லைக முதலிF இடங்களில்
சம் ந்தர் ப ௌத்தருடன் ாதப்வே ார் பசய்து
அ ர்கலைளத் வேதாற்பித்துச் லைச ராக்கிF
ர ாறும், மாணிக்க ாசகர் சிதம் ரத்தில்
ப ௌத்தருடன் ாதம் பசய்து அ லைர
இ ங்லைகக்குத் துரத்திF ர ாறும், திருமங்லைக
Fாழ் ார் நாலைகப் ட்டிpத்துப் ப ௌத்த
ஆ Fத்திலிருந்து ப ான்pால் அலைமந்த
புத்தச்சிலை லைFக் க ர்ந்து பசன்று அந்தப்
ப ான்லைpக்பகாண்டு திரு ரங்கத்தில்
திருப் ணி பசய்த ர ாறும் ப ௌத்த மதத்தின்
வீழ்ச்சிலைFக் காட்டுகின்றp.
கலிகா சாகித்F ண்டித ராக்கிரம ாகு

என்னும் இ ங்லைக மன்pன், கி. பி. 1266 -இல்
வேசாளி (வேசாs) வேதசத்திலிருந்து ப ௌத்த
பிக்ஷக்கலைள இ ங்லைகக்கு ர லைsத்துப்
ப ௌத்த மதத்லைத லியுறச்பசய்தான் என்று
இ ங்லைகச் சரித்திரத்திpால்
அறிFப் டுகின்றதாகலின், கி. பி. தின்மூன்றாம்
நூற்றாண்டிலும் தமிழ் நாட்டில் வேசாs வேதசத்தில்
ப ௌத்த மதம் நிலை ப ற்றிருந்தது என்று
துணிF ாம். கி. பி. திpான்காம் நூற்றாண்டு
லைரயில் தமிழ் நாட்டின் சிற்சி இடங்களில்
ப ௌத்தரும் ப ௌத்தப் ள்ளிகளும்
இருந்து ந்தp. பின்pர், நாளலைடவில்,
ப ௌத்தம் தமிழ் நாட்டில் மலைறந்துவிட்டது;
மறக்கவும் ட்டது. ஆpால், அதன் ப ரிF
பகாள்லைககள் மட்டும்
இன்னும்
இந்துமதத்தில் வே ாற்றப் ட்டு ருகின்றp.
-------------

அதிகாரம் 4. ப ௌத்த
திருப் திகள்
தமிழ்நாட்டிவே
ண்லைடக்கா த்திவே ப ௌத்த
மதம் சிறப்பும் பசல் ாக்கும் ப ற்றிருந்தது
என் லைத அறிந்வேதாம். ப ாது ாகத்
தமிழ்நாட்டில் சிறப்புப்
ப ற்றிருந்தபதன்றாலும், சிறப் ாக எந்பதந்த
நகரங்களிலும் ஊர்களிலும்
பசல் ாக்குற்றிருந்தது என் லைத ஈண்டு
ஆராய்வே ாம். முதலில் வேசாsநாட்டில் இருந்த
ப ௌத்த திருப் திகலைளக் கூறுவே ாம்.
காவிரிப்பூம் ட்டிpம்
வேசாsநாட்டில் வே ர்ப ற்ற துலைறமுகப்
ட்டிpமும் வேசாsர்களின் தலை நகரங்களில்
ஒன்றுமாp காவிரிப்பூம் ட்டிpம் ண்லைடக்
கா முதல் ப ௌத்தர்களின் பசல் ாக்குப்
ப ற்றிருந்தது. காவிரிFாறு கடலில் க க்கும்
இடத்தில் அவ்Fாற்றின் டகலைரயில்

அலைமந்திருந்த இந்தத் துலைறமுகப் ட்டிpம்
புகார் என்றும் ப Fர் ப ற்றிருந்தது.
ாளிபமாழியில் உள்ள ப ௌத்த நூல்களில்
இப் ட்டிpம் 'கவீர ட்டிpம்' என்று
கூறப் ட்டுள்ளது. மிகப் லைsலைமFாpபதன்று
கருதப் டுகின்ற புத்த 2ாதகக் கலைதகள் ஒன்றில்
இந்த நகரம் டமிள (தமிழ்) வேதசத்தில்
உள்ளபதன்றும், அகத்தி, அல் து அகித்தி
என்னும் முனி ர் தமது ப ருஞ் பசல் த்லைதத்
தாpஞ் பசய்துவிட்டுத் துறவு பூண்டு
காவிரிப்பூம் ட்டிpத்தின் அருகில் இருந்த ஒரு
pத்தில் தங்கித் த ம் பசய்தாபரன்றும்,
அப்ப ரிFாலைரக் கண்டு ணங்கப்
ப ருந்திரளாp மக்கள் அங்குச் பசன்று
ந்ததால், அ ரது த த்துக்கு
இலைடயூறாயிருந்தது ற்றி அ ர் அவ்விடத்லைத
விட்டு Fாழ்ப் ாணத்துக்கருகில் உள்ள
காலைரத்தீவிற்குச் பசன்று த ம் புரிந்தாபரன்றும்
கூறப் ட்டிருக்கின்றது. இந்த அகத்தி, அல் து
அகித்தி என்
ர் ப ௌத்த முனி ர்களில்
ஒரு ர்.

கி. மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில், அவேசாக
சக்கர ர்த்தியின் உறவிpராp மகிந்தர், அல் து
மவேகந்திரர் என்
ர் இ ங்லைகக்குச் பசன்று
அங்குப் ப ௌத்த மதத்லைதப் ரப்பு தற்கு முன்,
வேசாs நாட்டுக் காவிரிப்பூம் ட்டிpத்தில் தங்கி,
அங்கு ஏழு புத்த விகாலைரகலைளக்
கட்டிpாபரன்றும், மணிவேமகலை சி ப் திகார
நூல்களில் கூறப் டுகின்ற இந்திர விகாலைர
என் லை இ ர் கட்டிFலை கவேள பFன்றும்,
மவேகந்திரர் கட்டிF அந்த விகாலைரகலைள இந்திரன்
கட்டிFதாக அந்த நூல்களில்
கூறப் ட்டுள்ளபதன்றும் சரித்திர ஆராய்ச்சியிற்
சிறந்த அறிஞர்கள் கருதுகின்றார்கள். கி. பி.
இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இந்த விகாலைரகளின்
தலை
ராக அற ண அடிகள் என்னும் வேதரர்
இருந்தார் எpத் பதரிகின்றது. இந்த ஏழு இந்திர
விகாலைரகலைளFன்றி, 'உ
pம்' என்னும்
பூஞ்வேசாலை யின் நடுவில், ளிங்கிpால்
அலைமக்கப் ட்ட சிறு வேகாயில் ஒன்றில் புத்தரது
ாதபீடிலைக இருந்தது. இந்தப் ாத பீடிலைகலைF
அப் ட்டிpத்தில் இருந்த ப ௌத்தர்கள்
ணங்கி ந்தார்கள். அன்றியும்,

இப் ட்டிpத்தின் முதுகாட்டிலைp அடுத்துச்
'சுடுகாட்டுக் வேகாட்டம்' என்று ஏலைpF
மதத்வேதாரால் கூறப் ட்டதும், 'சக்கர ாளக்
வேகாட்டம்' என்று ப ௌத்தரால்
வே ாற்றப் ட்டதுமாp ஒரு வேகாட்டம் இருந்தது.
இக்வேகாட்டத்தினுள் 'சம் ா தி' என்னும்
ப ௌத்த பதய் ம் வேகாயில்
பகாண்டிருந்பதன் லைதயும், அக்வேகாயிலின்
தூபணான்றில் கந்திற் ாலை என்னும் பதய்
உரு ம் அலைமந்திருந்தபதன் லைதயும்,
'சக்கர ாளம்' என்னும் ப ௌத்தரது
அண்டவேகாளத்தின் உரு ம் இக்வேகாட்டத்தின்
ாயிலில் அலைமக்கப் ட்டிருந்தபதன் லைதயும்
மணிவேமகலை என்னும் நூலிpால்
அறிகின்வேறாம். சம் ா தி வேகாயிலுக்குக் 'குச்சரக்
குடிலைக' என்றும், 'முதிFாள் வேகாட்டம்' என்றும்
வே று ப Fர்கள் sங்கப் ட்டp.
கி. பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வேசாs
நாட்டிலைp அரசாண்ட கிள்ளி ள ன் என்னும்
அரசன், ப ௌத்த மதத்லைதச் வேசர்ந்து துறவுபூண்ட
மணிவேமகலை யின் வே ண்டுவேகாளின் டி,

சிலைறச்சாலை லைF
அறச்சாலை Fாக்கிக்பகாள்ளும் டி அதலைpப்
ப ௌத்தர்களுக்குக் பகாடுத்தான் என்றும்,
அச்சிலைறச்சாலை க் கட்டிடத்லைதப் ப ௌத்தர்கள்
அறச்சாலை Fாகவும் ப ௌத்தப் ள்ளிFாகவும்
அலைமத்துபகாண்டpர் என்றும் மணிவேமகலை
நூலிpால் அறிகின்வேறாம்.
'இரச ாகினி' என்னும் ாளிபமாழியில் உள்ள
ப ௌத்த நூலில், வேசாs அரசன் ஒரு ன்
காவிரிப்பூம் ட்டிpத்தில் சி ப ருமானுக்குக்
வேகாயில் ஒன்று நிறுவிpான் என்றும்,
அக்வேகாயிற் ணி நலைடப றும்வே ாது சி
ப ௌத்தத் துறவிகள் ந்து சி அதிசFங்கலைளச்
பசய்து அரசனுக்குக் காட்டி, அச்சி ன்
வேகாயிலை ப் ப ௌத்தக் வேகாயி ாக்கிpார்கள்
என்றும் கூறப் ட்டிருக்கின்றது.
கி. பி. நா ாம் நூற்றாண்டில் அச்சுதவிக்கந்தன்
என்னும் கள ர அரசpால்
ஆதரிக்கப் ட்ட ரும், தமிழ் நாட்டுப் ப ௌத்தப்
ப ரிFார்களில் வே ர் ப ற்ற ருமாp புத்ததத்த

வேதரர் என்னும் ப ௌத்த ஆசாரிFர்
காவிரிப்பூம் ட்டிpத்தில் இருந்த ஒரு ப ௌத்தப்
ள்ளியில் சி கா ம் தங்கியிருந்ததாகத் தமது
நூல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பூதமங்க ம்
இதுவும் வேசாsநாட்டில் இருந்த ப ௌத்த
ஊர்களில் ஒன்று. இவ்வூரில், பிண்டிதாசர்
என்றும், வே ணுதாசர் என்றும் ப Fருள்ள
ஒரு ரால் அலைமக்கப் ட்ட ப ௌத்தப் ள்ளி
ஒன்றிருந்தபதன்றும், அப் ள்ளியில் சி கா ம்
தங்கியிருந்தவே ாது ஆசாரிFர் புத்ததத்த வேதரர்
'விpF வினிச்சFம்' என்னும் ாளி பமாழி
நூலை இFற்றிpார் என்றும் பதரிகின்றது.
வே ாதிமங்லைக
இதுவும் வேசாsநாட்டில் இருந்தது. 'சாக்கிFர்தம்
வே ாதிமங்லைக' என்று இதலைpப் ப ரிF புராணம்
கூறுகின்றது. (சாக்கிFர்=ப ௌத்தர்.)
இப்ப Fலைரக்பகாண்வேட இது

ப ௌத்தர்களுக்குரிFது என் லைத நன்கறிF ாம்.
இவ்வூரில் புத்தநந்தி, சாரிபுத்தர் முத ாp
ப ௌத்த வேதரர்கள் இருந்தpர் என்றும்,
இ ர்களுடன் திருஞாp சம் ந்தர் (கி. பி. ஏsாம்
நூற்றாண்டு) ாதம் பசய்தார் என்றும் ப ரிF
புராணம் கூறுகின்றது. இப் வே ாதிமங்லைகயும்
வேமற்கூறிF பூதமங்க மும் ஒவேர ஊராக
இருக்கக்கூடும் என்று கருதுவே ாரும் உண்டு.
ஆpால், அ ர்கள் அதற்கு ஆதாரம் ஒன்றும்
காட்டவில்லை .
ப ான் ற்றி
இதுவும் வேசாs நாட்டில் உள்ளது. இது மாலை க்
கூற்றத்லைதச் வேசர்ந்தது. தஞ்லைச ஜில் ாப் புதுக்
வேகாட்லைடத் தாலூக்காவில் உள்ளது இந்த ஊர்
என்றும், தஞ்லைச ஜில் ா அறந்தாங்கி
தாலூக்காவில் உள்ள 'ப ான் வே த்தி' என்னும்
ஊவேர ப ான் ற்றி என் து என்றும் கூறு ர்.
இவ்வூரில் வீரவேசாழிF ஆசிரிFராp
புத்தமித்திரpார் ாழ்ந்திருந்தார்.

நாலைகப் ட்டிpம்
இது வேசாs நாட்லைடச் வேசர்ந்த
துலைறமுகப் ட்டிpம். இது பதான்றுபதாட்டு
ப ௌத்தர்களின் புண்ணிF நகரமாக
இருந்து ந்தது.
' உற்ற ர்க் குறுப் றுத் பதரியின்க ணுய்த்தலை
Fன்p
தீலைம பசய்வே ார்க்கு பமாத்த மpத்ததாய்,
நற்ற ர்க் கிடமாகின்றது நாலைகவேF '
என்று ப ௌத்தர்கள் இந்நகலைரப் புகழ்ந்து
கூறு ர்.
கி. பி. 720 -ஆம் ஆண்டில், நரசிம்ம
வே ாத்த ர்மன் என்னும் ல்
மன்pன்
கா த்தில், இந்தப் ட்டிpத்தில் ஒரு ப ௌத்தக்
வேகாயில் கட்டப் ட்டது. ர்த்தகத்தின்
ப ாருட்டுச் சீp நாட்டிலிருந்து நாலைகக்கு ரும்
ப ௌத்தர்களுக்காகச் சீp அரசன் விருப் ப் டி
அது கட்டப் ட்டது. பிற்கா த்தில்
இக்வேகாயிலை ச் 'சீpா வேகாயில்' என்று

sங்கிFதாகத் பதரிகின்றது. ப னிஸ்
வேதசத்திலிருந்து சீpாவுக்கு Fாத்திலைர பசன்ற
மார்க்வேகா-வே ாவே ா என் ர்
நாலைகப் ட்டிpத்தில் 'சீpா வேகாயில்' என்னும்
ப Fருள்ள ஒரு வேகாயில் இருந்ததாகக்
குறிப்பிடுகின்றார்.
கி. பி. எட்டாம், அல் து ஒன் தாம்
நூற்றாண்டில் இருந்த திருமங்லைகFாழ் ார்
நாலைகப் ட்டிpத்துப் ப ௌத்த
விகாலைரபFான்றில், முழுதும் ப ான்pால்
அலைமக்கப் ட்டிருந்த புத்த உரு ச்சிலை லைFக்
க ர்ந்துபகாண்டுவே ாய்,
அப்ப ான்லைpக்பகாண்டு திரு ரங்கத்
திருப் தியில் திருமதில் எடுப்பித்தல் முத ாp
திருத்பதாண்டுகலைளச் பசய்தார் என் து
லை ண நூல்களிpால் பதரிF ருகின்றது.
கி. பி. 985 முதல் 1014 லைரயில் வேசாs நாட்லைட
அரசாண்ட புகழ்ப ற்ற இராச இராச வேசாsன்
கா த்தில் நாலைகயில் 'ஸ்ரீ லைசவே ந்திர சூடாமணி
விகாலைர' என்னும் ப ௌத்தப் ள்ளி

கட்டப் ட்டது. சுமாத்திரா தீவில் ஸ்ரீவி2F
என்னும் இராச்சிFத்லைதயும், ர்மா வேதசத்தில்
கடாரம் என்னும் இராச்சிFத்லைதயும் அரசாண்ட
ஸ்ரீமாற வி2வேFாத்துங்க ர்மன் என்னும் அரசன்
வே ண்டுவேகாளின் டி, இந்த விகாலைரலைF
நாலைகப் ட்டிpத்தில் கட்டு தற்கு இராச இராச
வேசாsன் உத்தரவு பகாடுத்தான். இந்த விகாலைர
ஸ்ரீமாற வி2வேFாத்துங்கpது தந்லைதFாp
சூடாமணி ர்மன் என்
ன் ப Fரால்
கட்டப் ட்டதாகலின், இதற்குச் 'சூடாமணி
விகாலைர' என்று ப Fராயிற்று. Fாலைpமங்க ம்
முத ாp ஊர்கலைள இவ்விகாலைரக்குப்
ள்ளிச்சந்தமாக இராச இராசன் அளித்தான்.
ஆயினும், சாசpம் எழுது தற்கு முன்pவேம
அ ன் இறந்துவிட., அ னுக்குப்பின் அரசாண்ட
இராவேசந்திர வேசாsன் பசப்புப் ட்டFத்தில்
சாசpம் எழுதித்தந்தான். இ ன் எழுதிக்
பகாடுத்த சாசpங்கள் லீடன் நகரத்துப்
ப ாருட்காட்சி சாலை யில் இப்வே ாது
இருக்கின்றp. இப்ப ாழுது இச்சாசpங்களுக்கு
'லீடன் சாசpம்' (Leiden Grant) என்று ப Fர்
sங்கப் டுகின்றது. (Arch. Sur. Of South India, Vol.

IV, Epigraphica Indica, Vol. XXII.) இலை
ப ளியிடப் ட்டுள்ளp.
ர்மா வேதசத்தில் ஹம்ச தி நாட்லைட (Pegu)
திலைpந்தாம் நூற்றாண்டில் அரசாண்ட
ராமா தி ரா2ன் என்
ன் அனுப்பிF
திபpாரு ப ௌத்த பிக்ஷக்களும், சித்திர தூதன்
என்னும் தூதனும் இ ங்லைக பசன்று தங்கள்
வே லை லைF முடித்துக்பகாண்டு மீண்டும்
கப் வே றிச் பசல்லும் ழியில் கப் ல் புFலில்
அகப் ட்டு உலைடந்துவே ாக, நற்கா மாக உயிர்
பிலைsத்துக் கலைரவேFறிpார்கள் என்றும்,
நாலைகப் ட்டிpத்லைத அலைடந்து அங்கிருந்த
' டரிகாராமம்' என்னும் ப ௌத்தப் ள்ளியில்
தங்கியிருந்தார்கள் என்றும், அப் ள்ளிக்கருகில்
சீp வேதசத்து அரசpால் குலைக டி மாகக்
கட்டப் ட்டிருந்த ப ௌத்தப் ள்ளியில்
புத்தவேத லைர ணங்கிpார்கள் என்றும் ர்மா
வேதசத்துக் கலிFாணி நகரத்துக்
கல்ப ட்டுச்சாசpம் கூறுகிறது. இது நிகழ்ந்தது
கி. பி. 1477 -ஆம் ஆண்டில்.

கி. பி. 1725 -ஆம் ஆண்டில், 'சீpா வேகாயில்'
என்னும் ப Fருள்ள ஒரு வேகாயில்
நாலைகப் ட்டிpத்தில் இருந்தபதன்று
ாப ன்டின் (Valentyn) என்
ர்
எழுதியிருக்கின்றார்.
நாலைகப் ட்டிpத்துக்கு டக்வேக, ஒன்று அல் து
இரண்டு கல்பதாலை வில், 'புது ப ளிக்
வேகாபுரம்' என்றும், 'சீpா வேகாயில்' என்றும்,
'கறுப்புக் வேகாயில்' என்றும் ப Fருள்ள ஒரு
வேகாபுரம் இருந்தபதன்றும், இக்வேகாபுரம்
நாலைகப் ட்டிpத்துக்கு ருகிற கப் ல்களுக்கு
ஒரு அலைடFாளமாகக் கடலில்
வேதான்றிFபதன்றும், இந்தக் வேகாபுரம் தாம்
வேநரில் 1846 -ஆம் ஆண்டில் கண்டபதன்றும் சர்.
ால்டர் எலிFட் (Sir Walter Elliot) என்
ர்
எழுதியிருக்கின்றார். ( டம் 1 காண்க).

டம் 1.
நாலைகப் ட்டிpத்தில் இருந்த ப ௌத்தக்வேகாயில்
வேகாபுரம்.
1846-இல் இந்த நிலை யில் இருந்தது.
இந்தக் வேகாபுரம் இருந்த இடத்தில், ஏசுவின்
சலை ப் ாதிரிமார் இப்வே ாது கட்டிடம்
கட்டியிருக்கிறார்கள். 1867 -இல் இந்தக்

வேகாபுரத்லைத இடித்துவிட்டுக் கட்டிடம்
கட்டிக்பகாள்ள அரசாங்க உத்தரவுப ற்று இலைத
இடித்துப் வே ாட்டார்கள்.
இவ்விடத்தில் இருந்த மிகப் லைsF இலுப்லை
மரம் ஒன்லைற ஏசுவின் சலை ப் ாதிரிமார் 1856 இல் ப ட்டிFவே ாது, அம்மரத்தின் அடியில்
ஒளித்து லை க்கப் ட்டிருந்த ஐந்து சிறிF
ப ௌத்த விக்கிரகங்கலைளக் கண்படடுத்தpர்.
இ ற்றில் நான்கு உவே ாகத்திpால் ஆpலை ;
ஒன்று பீங்காpால் பசய்Fப் ட்டது. இ ற்றில்
ஒன்று புத்தர் நின்று பகாண்டு உ வேதசம்
பசய் துவே ால் அலைமக்கப் ட்டது.
க ர்pராயிருந்த வேநப்பிFர் பிரபு (Lord Napier)
நாலைகக்குச் பசன்றவே ாது, ாதிரிமார் இலைத
அ ருக்குக் பகாடுத்தார்கள். ( டம் 2 காண்க).
டம் 2.

நாலைகயில் கண்படடுக்கப் ட்ட புத்தர்
ப ண்க ச் சிலை .
அதன் பீடத்தில், அம்புக்குறி காட்டப் ட்ட
இடத்தில்
எழுத்துக்கள் காணப் டுகின்றp. ( டம் 3 -இல்
காண்க)
இந்த விக்கிரகத்தின் பீடத்தில், திபpான்றாம்,

அல் து ன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில்
sங்கிF தமிழ் எழுத்தில், 'ஸ் ஸ்திஸ்ரீ ஆகம
ண்டிதர் உய்Fக்பகாண்ட நாFகர்' என்று
எழுதப் ட்டிருக்கின்றது. ( டம் 3 காண்க).
டம் 3

இத்தமிழ் எழுத்துக்கள் 2 -ஆ து டத்தில் உள்ள
புத்தச் சிலை யின் பீடத்தில் எழுதப் ட்டுள்ளp.
'ஸ் ஸ்தி ஸ்ரீ ஆகம ண்டிதர் உய்Fக்பகாண்ட
நாFகர்' என் து இதன் ாசகம்.
இன்பpாரு விக்கிரகம் புத்தர் வே ாதியின்கீழ்
அமர்ந்து திFாpத்தில் இருக்கும் ா லைpFாக
அலைமந்துள்ளது. ( டம் 4 காண்க).
டம் 4.

நாலைகயில் கண்படடுக்கப் ட்ட புத்தர்
ப ண்க ச் சிலை .
இன்பpான்று புத்தர் இரு லைககலைளயும் உFர்த்தி
அ Fம் அளிப் துவே ால் அலைமக்கப் ட்ட
உரு ம். ( டம் 5 காண்க).

டம் 5.
நாலைகயில் கண்படடுக்கப் ட்ட புத்தர்
ப ண்க ச் சிலை .
இன்பpான்று சீp முலைறப் டி பசய்Fப் ட்ட
புத்தர் விக்கிரகம்.
நாலைகப் ட்டிpத்தில் இப்ப ாழுதும் 'புத்தன்

வேகாட்டம்' என்னும் ப Fருள்ள அக்கிரகாரம்
இருக்கிறபதன்றும், ண்லைடக்கா த்தில் இந்த
இடத்தில் ப ௌத்தக் வேகாயில்
இருந்திருக்கவே ண்டுபமன்றும், ப ௌத்தக்
வேகாயில் அழிந்த பிறகு அந்த இடத்தில் இந்த
அக்கிரகாரம் ஏற் ட்டிருக்கவே ண்டுபமன்றும்
கூறு ர் டாக்டர் S. கிருஷ்ணசாமி அய்Fங்கார்
அ ர்கள்.
நாலைகப் ட்டிpத்திலிருந்து கண்படடுக்கப் ட்ட
வே று ப ௌத்த உரு ச் சிலை கள் பசன்லைpப்
ப ாருட்காட்சி சாலை யில் உள்ளp.
புத்தகுடி
இதுவும் வேசாsநாட்டில் நாலைகப் ட்டிpத்துக்கு
அருகில் இருந்த ஒரு ஊர். இவ்வூர்
'பசFங்பகாண்ட வேசாs ளநாட்டுக் குறும்பூர்'
நாட்டில் இருந்ததாகக் குவே ாத்துங்க வேசாspது
பசப்புப் ட்டFம் (Leiden Grant) கூறுகின்றது.
இவ்வூரின் ப Fவேர இது ப ௌத்தர் குடியிருந்த
ஊர் என் லைதத் பதரிவிக்கின்றது.

உலைறயூர்
இது வேசாsர்களின் தலை நகரமாக இருந்தது.
இந்த ஊலைர டபமாழியில் 'உரகபுரம்' என் ர்.
வே ர் ப ற்ற ப ௌத்த ஆசாரிFரும் ப ௌத்த
நூல்களுக்குப் ாளிபமாழியில்
உலைரகலைள
இFற்றிF ருமாp புத்த தத்தவேதரர் (கி. பி.
நா ாம் நூற்றாண்டு) இந்த நகரத்தில் பிறந்தார்.
இவ்வூரில் ப ௌத்தர் அதிகமாக இருந்ததாகவும்
பதரிகின்றது.
இனி, பதாண்லைட நாட்டில் சிறப்புற்றிருந்த
ப ௌத்த ஊர்கலைளப் ற்றி ஆராய்வே ாம்.
காஞ்சீபுரம்
இந்த ஊர் பதான்றுபதாட்டு லைச , லை ண ,
லை2p, ப ௌத்த மதத்த ர்களுக்கு
நிலை க்களமாக இருந்து ந்தது. ப ௌத்தர்கள்
ண்லைடக்கா த்தில் இங்கு அதிகமாக
இருந்தpர். இந்த ஊரில், கி. மு. மூன்றாம்
நூற்றாண்டில் அரசாண்ட அவேசாக

சக்கர ர்த்தியிpால் கட்டப் ட்ட ஒரு ப ௌத்த
தூபி இருந்ததாக கி. பி. ஏsாம் நூற்றாண்டில்
இந்த நகரத்திற்கு ந்த யு ாங் சு ாங் என்னும்
சீpFாத்திரிகர் எழுதியிருக்கின்றார். ஆpால்,
அவேசாகர் கட்டிF தூபிலைFப் ற்றி
மணிவேமகலை யில் கூறப் டவில்லை . கி. பி.
இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வேசாsநாட்லைட
அரசாண்ட கிள்ளி ள ன் என்னும் வேசாsன்
தம்பி இளங்கிள்ளி என் ன் காஞ்சீபுரத்லைதத்
தலை நகராகக்பகாண்டு பதாண்லைடநாட்லைட
அரசாண்ட கா த்தில், 'லை ம்பூம்வே ாதிப்
க ற்கு' ஒரு வேசதிFம் அலைமத்தான் என்று
மணிவேமகலை யிpால் அறிகின்வேறாம். இந்தச்
வேசதிFத்லைதத்தான் பிற்கா த்த ராகிF யு ாங்
சு ாங் என்னும் சீpர் அவேசாகர் கட்டிFதாகக்
கூறிpார் வே ாலும். இளங்கிள்ளி அரசாண்ட கி.
பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டிவே ,
காஞ்சீபுரத்துக்குத் பதன்வேமற்குத் திலைசயில்,
'தருமத pம்' என்னும் ஒரு பூந்வேதாட்டம்
இருந்தபதன்றும், அதில் இளங்கிள்ளி ஒரு புத்த
பீடிலைகலைF அலைமத்து விsாவும் சிறப்பும்
பசய்தாபpன்றும் மணிவேமகலை யிpால்

அறிகின்வேறாம்.
காவிரிப் பூம் ட்டிpத்தில் ப ௌத்தப் ள்ளியின்
தலை
ராக இருந்த அற ண அடிகள்
பிற்கா த்தில் காஞ்சீபுரத்தில் ந்து தங்கிப்
ப ௌத்த மதத்லைதப் வே ாதித்து ந்தார் என் தும்
மணிவேமகலை யிpால் ப றப் டுகின்றது.
இன்லைறக்கும், காஞ்சீபுரத்தில் அறப் ணஞ்வேசரி
என்னும் ஒரு பதரு உண்படன்றும், அது
'அற ணஞ்வேசரி' என் தன் மரூஉப ன்றும்,
அற ண அடிகள் தங்கியிருந்த பதரு
(வேசரி=பதரு) ஆதலின், அத்பதரு இப்ப Fர்
ாய்ந்தபதன்றும் கூறு ர் வித்து ான்
ராவ் கதூர் மு. இராக அய்Fங்கார் அ ர்கள்.
அன்றியும், 'புத்வேதரித் பதரு' என்னும் ப Fருடன்
ஒரு பதரு காஞ்சீபுரத்தில் இருக்கின்றபதன்றும்,
அது 'புத்தர் பதரு' என் தன் மரூஉப ன்றும்
வேமற் டி அய்Fங்கார் அ ர்கவேள கூறு ர். மாதவி
மகள் மணிவேமகலை ப ௌத்த தருமங்வேகட்டுத்
துறவு பூண்டபின், காஞ்சீபுரத்திவே கலைடநாள்
லைரயில் இருந்ததாக மணிவேமகலை
கூறுகின்றது. இப்ப ாழுதும்

காஞ்சீபுரத்துக்கருகில் 'மணிவேமகலை அம்மன்'
என்னும் ப Fருடன் ஒரு அம்மன் வேகாயில்
இருக்கின்றதாகச் பசால் ப் டுகின்றது. ப ௌத்த
பிக்குணிFாகிF மணிவேமகலை யின் வேகாயி ாக
இது இருக்குவேமா என் து ஆராய்ச்சி
பசய்Fற் ா து.
காஞ்சீபுரத்லைதத் தலை நகராகக்பகாண்டு
அரசாண்ட ல்
அரசர்களுள் புத்த ர்மன்
என்
ன் ப ௌத்த மதத்லைதச் வேசர்ந்த ன் என்று
கூறப் டுகின்றான். இ ன் ப ௌத்தர்களுக்காகப்
ப ௌத்தப் ள்ளிகலைளக் கட்டி அ ர்கலைள
ஆதரித்திருக்கக்கூடும். கி. பி. ஏsாம்
நூற்றாண்டில், ஹிமசீதளன் என்னும் அரசன்
ப ௌத்தர்கலைள ஆதரித்தான் என்றும், அகளங்கர்
என்னும் லை2pர் காஞ்சீபுரத்தில் இவ் ரசன்
முன்னிலை யில் ப ௌத்தர்களுடன் சமF ாதம்
பசய்து ப ன்று, இவ் ரசலைp லை2p மதத்தில்
வேசர்த்தவேதாடு, வேதால்வியுற்ற ப ௌத்தர்கலைள
இ ங்லைகக்கு அனுப்பி விட்டார் என்றும்
பதரிகின்றது. ஏsாம் நூற்றாண்டில், அதா து
640-இல், காஞ்சீபுரத்துக்கு ந்த யு ாங் சு ாங்

என்னும் சீpர் காஞ்சீபுரத்தில் நூறு ப ௌத்தப்
ள்ளிகளும் ஆயிரம் ப ௌத்த பிக்ஷக்களும்
இருந்ததாகவும், ப ௌத்தப் ள்ளிகள் நல்
நிலை யில் இருக்கவில்லை பFன் தாகவும்
எழுதியிருக்கின்றார்.
காஞ்சீபுரத்தில் உள்ள காமாட்சிFம்மன் வேகாயில்
ண்லைடக்கா த்தில் ப ௌத்தர்களின் தாராவேதவி
வேகாயில் என்றும், ப ௌத்த மதம் அழிந்த பிறகு
அக்வேகாயில் இந்துமதக் வேகாயி ாக
மாற்றப் ட்டபதன்றும் அரசாங்க சி ா சாசp
ஆராய்ச்சிFாளர் கூறுகின்றpர். காமாட்சிFம்மன்
வேகாயிலில் ஐந்தாறு புத்தர் உரு ச் சிலை கள்
இன்லைறக்குங் காணப் டுகின்றp. இ ற்றில்
முக்கிFமாpது ப ரிதாகவும், புத்தர் நிற்கும்
வேகா மாகவும் அக்வேகாயிலின்
உட்பிராகாரத்திவே இருக்கின்றது. இந்தப் புத்த
உரு த்திற்கு இப்வே ாது 'சாத்தன்' என்று ப Fர்
பசால் ப் டுகின்றது. 'காமாட்சி லீ ாப்
பிர ா ம்' என்னும் நூலில், சாஸ்தா (சாத்தன்)
வேதவியின் முலை ப் ால் உண்டு ளர்ந்ததாகக்
கூறப் ட்டிருக்கின்றது. புத்தருக்குச் சாஸ்தா

என் தும் ப Fர். காமாட்சிFம்மன் வேகாயில்
ண்லைடக்கால்த்தில் ப ௌத்தக் வேகாயில் என்று
பசால்லுகிற ர்களின் பகாள்லைகலைF இலை
ஆதரிக்கின்றp. ( டங்கள், 6, 7 காண்க.)
டம் 6.

காஞ்சீபுரத்தில், காமாட்சிFம்மன் வேகாயிலின்
உட்பிராகாரத்தில்
இருந்த புத்தர் உரு ச்சிலை , உரு ம் 7 அடி
உFரம் உள்ளது.
மூக்கும் லைககளும் உலைடக்கப் ட்டுள்ளp.

டம் 7.
காஞ்சீபுரம் காமாட்சிFம்மன் வேகாயிலை ச்
வேசர்ந்த
வேதாட்டத்தில் உள்ள புத்தர் உரு ச்சிலை .
காஞ்சீபுரத்திவே உள்ள இன்பpாரு அம்மன்
வேகாயிலில் புத்தர் உரு ச் சிலை கள் இரண்டு
காணப் டுகின்றp. ( டம் 8 காண்க.)

டம் 8.

காஞ்சீபுரம், கருக்கில் அமராண்ட அம்மன்
வேகாயிலில்
உள்ள இரண்டு புத்த விக்கிரகங்களில் ஒன்று.

அற ண அடிகள், மணிவேமகலை , திக்நாகர்,
வே ாதி தருமர், தரும ா ர், ஆpந்தவேதரர்,
அநுருத்தர், புத்தாதித்திFர் முதலிF வே ர்ப ற்ற
வேதரர்கள் இவ்வூரில் சித்த ரா ர்.
திருப் ாதிரிப்புலியூர்
இப்ப ாழுது கூடலூர்க்கு அருகில் உள்ள
திருப் ாதிரிப்புலியூரில் ண்லைடக்கா த்தில்
ப ௌத்தர் இருந்தpபரன்றும், அங்குப்
ப ௌத்தப் ல்கலை க்கsகம்
ஒன்றிருந்தபதன்றும் கூறு ர். ஆயினும்,
அ ற்லைறப் ற்றிF ர ாறுகள் ஒன்றும்
பதரிFவில்லை .
சங்கமங்லைக
இதுவும் பதாண்லைட நாட்டிலிருந்ததாகத்
பதரிகின்றது. ப ௌத்தராயிருந்து, பின்pர்க்
காஞ்சீபுரஞ் பசன்று ப ௌத்த தருமத்லைத நன்கு
கற்று, பின்pர்ச் லைச சமFத்லைதச் வேசர்ந்த
சாக்கிF நாFpார் இவ்வூரில் பிறந்த ர். இந்த

ஊரின் ப Fவேர இது ப ௌத்தரது ஊர் என் லைதத்
பதரிவிக்கும். சங்கம் என் து, புத்த, தர்ம சங்கம்
என்னும் மும்மணிகளில் ஒன்று. அதா து,
ப ௌத்தப் பிக்ஷ¨களுக்குச் சங்கம் என் து ப Fர்.
எpவே , சங்க
மங்லைக என்கிற ப Fர் ப ௌத்தச்
சார் ாpபதன் லைதத் பதரிவிக்கின்றது.
கூ ம்
இதுவும் பதாண்லைட நாட்டிலுள்ள ஒரு ஊர்.
பசங்கற் ட்டு ஜில் ாவில் உள்ளது. இவ்வூரிலும்
ண்லைடக் கா த்தில் ப ௌத்தர்கள்
இருந்தார்கள். இவ்வூரில் இருந்த ப ரிF புத்த
விக்கிரகம் ஒன்லைறச் பசன்லைpப்
ப ாருட்காட்சிச் சாலை யில் பகாண்டு ந்து
லை த்திருக்கிறார்கள்.
இனி, ாண்டி நாட்டில் ப ௌத்தர் இருந்த
ஊர்கலைளப் ற்றி ஆராய்வே ாம்.

மதுலைர
இந்த நகரத்தில் ப ௌத்தப் ள்ளிகள்
இருந்தpப ன் லைத மதுலைரக் காஞ்சியில்,
'திண்கதிர் மதாணி பFாண்குறு மாக்கலைள
வேFாம்பிpர்த் தழீஇத் தாம்புணர்ந்து முFங்கித்
தாதணி தாமலைரப் வே ாதுபிடித் தாங்குத்
தாமு ம ரு வேமாராங்கு விளங்கக்
காமர் கவினிF வே ரிளம் ப ண்டிர்
பூவிpர் லைகயிpர் பதாழு pர் ழிச்சிச்
சிறந்து புறங்காக்குங் கடவுட் ள்ளியும் '
எp ரும் அடிகளுக்கு, 'திண்ணிF
ஒளியிலைpயுலைடF
வே ரணிக ங்கலைளயுலைட ராய் விருப் ம் அsகு
ப ற்ற ப ரிF இளலைமயிலைpயுலைடF ப ண்டிர்,
தாம் முFங்குதலை ச் பசய்து கூடிப் ாதுகாக்குங்
கண லைரயும் கூட்டிக்பகாண்டு தாது வேசர்ந்த
பசவ்வித் தாமலைரப் பூலை ப் பிடித்தாற்வே ா
ஒள்ளிF சிறு பிள்லைளகலைளயும்
எடுத்துக்பகாண்டு, தாமும் கண ரும்

பிள்லைளகளும் வேசரச் சீ த்தாவே
விளங்கும் டிFாகப் பூலைசக்கு வே ண்டும்
பூவிலைpயுலைடFராய்த் தூ ங்கலைளயுலைடFராய்
ணங்கிpராய் மிகுத்துத் துதித்துப்
ாதுகாத்தலை நடத்தும் ப ௌத்த ள்ளியும்'
என்று நச்சிpார்க்கினிFர் உலைர
எழுதியிருப் துபகாண்டு அறிF ாம்.
அவேசாக சக்கர ர்த்தி, மதுலைரக்குக்
கீழ்த்திலைசயில் கட்டிF ஒரு ப ௌத்த விகாலைர
இடிந்து ழுது ட்ட நிலை யில்
இருந்தபதன்றும், அதற்குச் சற்றுச் வேசய்லைமயில்
மவேகந்திரர் கட்டிF ப ௌத்தப் ள்ளிபFான்றும்
அழிந்து வே ாகும் நிலை யில் இருந்தபதன்றும் கி.
பி. ஏsாம் நூற்றாண்டின் முற் குதியில் தமிழ்
நாட்டில் பிரFாணம் பசய்த யு ாங் சு ாங்
என்னும் சீpர் எழுதியிருக்கின்றார். ஆpால்,
இந்த விகாலைர ள்ளிகலைளப் ற்றிச்
சி ப் திகாரம், மணிவேமகலை முதலிF தமிழ்
நூல்களில் குறிப்பிடப் டவில்லை . இலை
பிற்கா த்தில் கட்டப் ட்டு, நாளலைடவில்
கட்டிF ர் ப Fர் மலைறந்து, அவேசாகரும்

மவேகந்திரமும் கட்டிFதாகத் த றாகக்
கருதப் ட்டிருக்க ாம். Fார் கட்டிFதாக
இருந்தாலும், மதுலைரயிலும் ப ௌத்தர்களும்
ப ௌத்தப் ள்ளிகளும் இருந்து ந்ததுமட்டும்
இதpால் உறுதிப் டுகின்றது. மதுலைரயில், கி. பி.
இரண்டாம் நூற்றாண்டில், 'சிந்தாவேதவி' என்னும்
அம்மன் வேகாயில் ஒன்று இருந்ததாக
மணிவேமகலை யிpால் பதரிF ருகின்றது.
இந்தக் வேகாயிலை ப் ப ௌத்தர்களின் தாராவேதவி
வேகாயில் என்று ஆராய்ச்சிFாளரிற் சி ர்
கருதுகின்றார்கள்.
அரிட்டா ட்டி
மதுலைர ஜில் ாவில் இப்வே ாது
குக்கிராமமாயுள்ள ஒரு ஊர். கி. மு. மூன்றாம்
நூற்றாண்டில் இ ங்லைகலைF அரசாண்ட
வேத pாம்பிரிF திஸ்ஸன் என்னும்
அரசனுலைடF அம்மாpாராகிF அரிட்டர்
என்னும் ப ௌத்த பிக்ஷ, மவேகந்திரருடன் வேசர்ந்து
ாண்டி நாட்டில் ப ௌத்தமதத்லைதப் ர ச்
பசய்தாபரன்றும், அந்த அரிட்டர் என் ர் இந்த

ஊருக்கு அருகில் உள்ள மலை க்குலைகயில்
ாழ்ந்து ந்தார் என்றும், ஆகவே இவ்வூருக்கு
அ ர் ப Fர் sங்க ாயிற்று என்றும் ஆராய்ச்சி
ல் அறிஞர் கருதுகின்றpர். இந்த
அரிட்டா ட்டிக்கருகில் உள்ள ப ௌத்தக்
குலைககளில் அவேசாக மன்pர் கா த்தில்
sங்கிF பிராமி எழுத்துக்கள்
ப ாறிக்கப் ட்டுள்ளp. இது ண்லைடக்
கா த்தில் ப ௌத்தக் கிராமமாயிருந்து,
பிற்கா த்தில் அழிந்து இப்வே ாது குக்கிராமமாக
இருக்கின்றது.
ப ாதிலைக
ப ாதிலைக மலை யும் ப ௌத்தர்களின் புண்ணிF
மலை களில் ஒன்றாகப் பிற்கா த்தில்
கருதப் ட்டு ந்தது. அந்த மலை யில்
அ வே ாகிதீஸ் ரர் என்னும் வே ாதி சத் ர்
வீற்றிருக்கிறார் என் தும், அ ரிடம் அகத்திFர்
தமிழ் கற்றார் என் தும் ப ௌத்தர்களின்
பகாள்லைக. இந்த மலை லைF அடுத்து 'மலை F
நாடு' என்னும் ப FருலைடF நாடு இருந்தது.

அந்நாட்டில் தந்திரFாp ப ௌத்த
மதத்த ராகிF ச்சிரவே ாதி (கி. பி. 661 - 730)
என்
ர் பிறந்தார். சீp வேதசத்திலும், 2ப் ான்
வேதசத்திலும் பசன் ப ௌத்த (Zen Buddhism)
மதத்லைதப் ரப்பிF ர் இ வேர.
தஞ்லைச
ாண்டி நாட்டில் இருந்த தஞ்சாவூர். இந்தவூரில்
ாணன் என்னும் சிற்றரசன் ஒரு ன்மீது
இFற்றப் ட்ட தஞ்லைச ாணன் வேகாலை
என்னும் ஒரு நூல் தமிழில் உண்டு. ாளி
பமாழியில் திpான்கு நூல்கலைள இFற்றிF
வே ர்ப ற்ற ப ௌத்த பிக்ஷ ாகிF ஆசாரிF
தர்ம ா ர் இந்த ஊரில் பிறந்தார். இந்த ஊரிலும்
ப ௌத்தர்கள் இருந்ததாகத் பதரிகின்றது.
திருமாலிருஞ் வேசாலை
'அsகர்மலை ' என்று வே று ப Fருள்ள இந்த
இடம் இப்வே ாது லை ண த் திருப் திகளில்
ஒன்று. இங்குள்ள மலை க்குலைககளில் பிராமி

எழுத்துக்கள் ப ாறிக்கப் ட்டுள்ளதுபகாண்டு
இங்குப் ண்லைடக் கா த்தில் ப ௌத்தர்களும்
லை2pரும் ாழ்ந்திருக்க வே ண்டும் என்று
கூறு ர் திரு. V. R. இராமச்சந்திர தீக்ஷ¤தர்
அ ர்கள்.
இனி, வேசரநாட்டில் இருந்த ப ௌத்த ஊர்கலைள
ஆராய்வே ாம்.
ஞ்சிமாநகர்
இப்வே ாது மலை Fாளவேதசமாக மாறிவிட்ட
வேகரளவேதசம் ண்லைடக்கா த்தில் தமிழ் நாடாக
இருந்தது. அப்வே ாது அதற்குச் வேசரநாடு என்று
ப Fர். அதன் தலை நகராக இருந்தது
ஞ்சிமாநகர். கி. பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டில்
ாழ்ந்திருந்த சி ப் திகாரக்
கலைதத்தலை
pாகிF வேகா
ன்
என்
னுலைடF மூதாலைத, வேகா
ன் என்னும்
ப Fருள்ள ன், இந்த நகரத்தில் சிறந்தவேதார்
புத்தவேசதிFம் கட்டிpான் என்று
மணிவேமகலை யிpால் பதரிகின்றது.

சி ப் திகாரத் தலை
pாகிF வேகா
pது
ஒன் து தலை முலைறக்கு முற் ட்ட ாட்டpாp
இந்தக் வேகா
ன் இமF ரம் ன்
பநடுஞ்வேசர ாதனுக்கு உற்ற நண் ன் என் தும்,
ாத ங்கF மலை யிலிருந்து ந்த ஒரு ப ௌத்த
பிக்ஷவின் உ வேதசங்கலைளக் வேகட்டு இ ன் துறவு
பூண்டு வேசதிFம் அலைமத்தவேதாடு, தன் ப ாருள்
முழு தும் தாpம் பசய்தான் என் தும்
பதரிகின்றp. இ ன் கி. மு. முதல் நூற்றாண்டின்
முற் குதியில் இருந்த pாகலின், இந்தச்
வேசதிFம் கட்டப் ட்டதும் அக்கா மாகும். கி. பி.
இரண்டாம் நூற்றாண்டில், இந்தச் வேசதிFமும்
இன்னும்
ப ௌத்தப் ள்ளிகளும்
இருந்ததாகவும், வேகா
ன் தந்லைத
மாசாத்து ான் என்
னும், மணிவேமகலை யும்,
அற ண அடிகள் என்னும் பிக்ஷ¨வும் இந்த
நகரத்திற் பசன்று இங்கிருந்த ப ௌத்த
விகாலைரகலைளத் பதாழுதpபரன் தாகவும்
மணிவேமகலை கூறுகின்றது.
இப்வே ாது மலை Fாள நாட்டில் ஆங்காங்வேக
'சாத்தன் காவு' என்றும், 'ஐFப் ன் வேகாயில்'

என்றும் பசால் ப் டும் வேகாயில்கள்
உண்டு. இலை முற்கா த்தில் ப ௌத்தக்
வேகாயில்களாயிருந்தp என்று சி ர்
கருதுகின்றார்கள். 'சாத்தன்' என் து 'சாஸ்தா'
என் தன் திரிபு. சாஸ்தா என் தும் புத்தருக்குப்
ப Fர். காவு அல் து கா என் து வேதாட்டம்.
எpவே , 'சாத்தன்காவு' என்றால், புத்தரது
வேதாட்டம் என் து ப ாருள். ண்லைடக்
கா த்தில் பூந்வேதாட்டங்களுக்கிலைடவேF
புத்தவேகாயில்கள் அலைமப் து sக்கம்.
ப ௌத்தப் ள்ளியுள்ள பூந்வேதாட்டத்லைதப்
ப ௌத்தர் 'ஆராமம்' என் ர். 'ஆராமம்' என்றால்,
வேதாட்டம் அல் து கா என் வேத ப ாருள்.
(பதாடர்புலைர 3 காண்க.)
இலை Fன்றியும், மாpாவூர், துடிதபுரம் என்னும்
ஊர்களில் ப ௌத்தப் ள்ளிகள் இருந்தp ாகத்
பதரிகின்றp. இந்த ஊர்கள் எங்கிருந்தp என் து
விளங்கவில்லை . தக்க Fாகப் ரணி உலைரயில்
ப ௌத்தபுரம் என்னும் ஓர் ஊர் கூறப் டுகின்றது.
இதுவும் எந்த இடத்தில் இருந்தபதன்று

பதரிFவில்லை .
----------

அதிகாரம் 5. இந்து மதத்தில்
ப ௌத்தமதக் பகாள்லைககள்
தமிழ் நாட்டிவே , ஏன்? இந்திFாவிவே வேF
ப ௌத்த மதம் இப்வே ாது மலைறந்துவிட்டது.
அந்த மதம் மலைறந்து விட்டவே ாதிலும், அதன்
ப ரிF பகாள்லைககளில்
நாளது லைரயில்
இந்து மதத்தில் நின்று நிலை ப ற்று
ருகின்றp. ப ௌத்த
மதக்பகாள்லைகமட்டுமன்று, ண்லைடத்
திராவிடரின் சமFக் பகாள்லைககளும், லை2pரின்
மதக்பகாள்லைககளும் இப்வே ாலைதF இந்து
மதத்தில் க ந்து காணப் டுகின்றp.
அவ் க்கா த்தில் நலைடமுலைறயிலிருந்து சிறந்த
பகாள்லைககலைள இந்துமதம் தன்னிடத்தில்
ஏற்றுக்பகாண்டிருக்கின்றது. இஸ் ாம்
மதத்லைதயும் இந்துமதத்தின் உட் பிரிவுகளில்
ஒன்றாகச் வேசர்க்க அக் ர் சக்கர ர்த்தி கா த்தில்
முFற்சி பசய்Fப் ட்டு, 'அல் ா உ நிஷத்'
என்னும் ஒரு புதிF உ நிஷத்து இFற்றப் ட்டது

என் து ஈண்டு நிலைpவுகூரற் ா து. இது நிற்க.
ப ௌத்த மதக்பகாள்லைககள்
இந்து மதத்தில்
நின்று நி வுகின்றpப ன்று பசான்வேpாம்.
அலை எலை என் லைத இங்கு ஆராய்வே ாம்.
இக்கா த்தில் இந்துக்கள் அலை ப ௌத்தமதக்
பகாள்லைககள் என் லைத முழு தும்
மறந்துவிட்டார்கள். இந்து மதத்தில்
காணப் டும் ப ௌத்த மதக் பகாள்லைககளா p:1. புத்தலைர அ தாரமாக ஏற்றுக்பகாண்டது
இந்து மதம் ப ௌத்தமதத்லைத அழித்துவிட்ட
வே ாதிலும், அந்த மதத்லைத உண்டாக்கிp
புத்தலைர ஒரு பதய் மாக ஏற்றுக்பகாண்டது.
அதா து, புத்தர் திருமாலின் அ தாரங்களில்
ஒரு பரன்று ஒப்புக்பகாண்டுவிட்டது. ஏன்
ஒப்புக்பகாண்டது? புத்தரின் உரு
ழி ாடு
அக்கா த்து மக்களிலைடவேF
வே ரூன்றியிருந்த டிFால், ப ௌத்த மதத்லைத
அழித்துவிட்ட வே ாதிலும், புத்தலைரத்
பதய் மாக ஏற்றுக்பகாள்ளவே ண்டிF

கட்டாFம் இந்து மதத்திற்கு ஏற் ட்டதுவே ாலும்.
புத்தர் திருமாலின் அ தாரமாக இந்து மதத்தில்
புகுத்தப் ட்ட கா ம் இன்pது என்று
துணிந்துகூற இF வில்லை . ப ௌத்த
மதத்த ராகிF அமரசிம்மர் தாம் இFற்றிF
'அமரவேகாசம்' என்னும் நிகண்டிவே , புத்தர்
மாFாவேதவிக்கும் சுத்வேதாதpருக்கும் பிறந்த ர்
என்று கூறியிருக்கிறாவேர தவிர, திருமாலின்
அ தாரங்களில் ஒரு பரன்று கூறவில்லை .
ஆpால், 'க்ஷவேமந்திரர்' என் ார் தாம் இFற்றிF
'தசா தார சரித்திரத்தில்', புத்தலைரத் திருமாலின்
ஒன் தா து அ தாரம் என்று
எழுதியிருக்கின்றார். ஆலைகFால், அமரவேகாசம்,
தசா தார சரித்திரம் என்னும் இவ்விரண்டு
நூல்களும் இFற்றப் ட்ட கா த்தின்
இலைடப் குதியில், புத்தர் திருமாலின் ஓர்
அ தாரமாகச் வேசர்க்கப் ட்டிருக்கவே ண்டும்
என்று துணிF ாம்.
இந்து மதத்தின் ஒரு பிரி ாp லை ண மதம்
புத்தலைரத் திருமாலின் ஓர் அ தாரமாக

ஏற்றுக்பகாண்டது வே ா வே , மற்பறாரு
பிரி ாகிF லைச சமFமும் புத்தலைரத் தpது
வேத ர்களில் ஒரு ராக ஏற்றுக்பகாண்டது.
சாஸ்தா, அல் து ஐFpார் என்னும் ப Fருடன்
புத்தலைரத் தpது வேத ர்களில் ஒரு ராகச்
வேசர்த்துக்பகாண்டு, பின்pர், முருகர், அல் து
சுப்பிரமணிFவேராடு புத்தலைர
ஒற்றுலைமப் டுத்திக்பகாண்டது. அன்றியும்,
ப ௌத்தரின் தாராவேதவி முத ாp
பதய் ங்கலைளத் 'திபரௌ தி அம்மன்' என்றும்,
புத்தலைரத் 'தருமராசன்' என்றும் ப Fர் சூட்டி
ஏற்றுக்பகாண்டது. (பதாடர்புலைர 3 காண்க.)
2. வே ள்வியில் உயிர்க்பகாலை நீக்கிFது
Fாகங்களில் ஆடு மாடு முதலிF ற்லைறக்
பகால் து ப ரும் ா பமன் து ப ௌத்தமதக்
பகாள்லைக. அதற்கு வேநர்மாறாக, Fாகங்களில்
ஆடு மாடு குதிலைர முதலிF ற்லைறப்
லியிடவே ண்டுபமன் து பிராமண மதத்தின்
பகாள்லைகFாக இருந்து ந்தது. கலைடசிFாக,.
லை தீக பிராமண மதம் தpது பகாள்லைகலைF

விட்டுக்பகாடுத்து, ப ௌத்த மதக்
பகாள்லைகFாகிF பகால் ாலைமலைF
ஏற்றுக்பகாண்டது. அன்றியும், பிராமணர்
மாமிசம் உண்டு ந்தலைதயும் நிறுத்திச் 'லைச '
உணலை உண்ணும் டி பசய்ததும் ப ௌத்த
மதந்தான். லை தீக மதத்தார் மாமிசம்
உண் லைதயும் Fாகங்களில் உயிர்க்பகாலை
பசய் லைதயும் தடுத்து, அ ற்லைற நிறுத்தச் பசய்த
ப ருலைம ப ௌத்த மதத்திற்குமட்டுமன்று,
ஆருகத மதத்திற்கும் உரிFதாகும்.
3. அரசமரத்லைதத் பதாழுதல்
'வே ாதி' என்னும் அரசமரம் ப ௌத்தர்களுக்குப்
புனிதமாpது. ஏபpன்றால், அரசமரத்தடியில்
இருந்த கா த்தில்தான் புத்தருக்கு பமய்Fறிவு
உண்டாயிற்று. ஆலைகFால், ப ௌத்தர்கள் அரச
மரத்லைதப் புத்தலைரப் வே ா வே வே ாற்றி
ணங்கு ர். புத்தலைரக் கூறும்வே ாது, 'மருள்
அறுத்த ப ரும்வே ாதி மாத ன்' என்றும்,
' ளச் பசஞ்சுடர் மரகதப் ாசலைட, சும்ப ான்
மாச்சிலைp விசும் கம் புலைதக்கும்,

வே ாதிFந்திருநிsற் புனிதன்' என்றும்,
' ாசலைடப்வே ாதிப் வே ரருள் ாமன்' என்றும்,
' ாடாப்வே ாதி மாகதப் ாசலைட மாநிsல்
அமர்ந்வேதான்' என்றும், அரசமரத்துடன் அ லைரத்
பதாடர்புப் டுத்திவேF நூல்கள் கூறுகின்றp.
ப ௌத்தலைரப் 'வே ாதிFர்' (அரசமரத்லைதத்
பதாழுவே ார்) என்று 'வேத ாரம்' கூறுகின்றது.
சங்ககா த்திலிருந்த ஒரு ப ௌத்தப் பு
ருக்கு
'இளம்வே ாதிFார்' என்னும் ப Fர் இருந்ததும்
ஈண்டு நிலைpவுகூரற் ா து. அன்றியும்,
'புத்தர்வேமல் த்திக்குக் காரணமாp வே ாதி
விருட்சம் நின்pால் (ப ௌத்தரால்)
புத்தவேpா ாதி (புத்த சம் ந்தமாpது) என்று
பதாsப் ட்ட ாறு வே ா ' எpவும், 'புத்த த்தி
நிமித்தமாக வே ாதி விருட்சம் பதாழுமாறு
வே ால்' எpவும் ருகின்ற நீ வேகசி
உலைரப் குதிக ாலும் ப ௌத்தர் அரசமரத்லைதத்
பதாழுது ந்த பசய்தி அறிFப் டும். இந்து மதம்
ப ௌத்த மதத்லைத அழித்து விட்டபதனினும்,
ப ௌத்தமதக் பகாள்லைகFாகிF அரசமர
ணக்கம் ஒழிக்கப் டாமல், இன்றளவும்
வே ாற்றப் ட்டு ருகின்றது. அரசமரத்லைத
ம்

ந்து ணங்குகின்ற இக்கா த்து இந்துக்கள்,
இந்த ணக்கத்லைத உண்டாக்கிF ர் ப ௌத்தர்
என் லைத அறிFார். ஆpால், இவ் ணக்கத்லைத
உண்டாக்கிF ர் ப ௌத்தர் என் து
மறுக்கமுடிFாத உண்லைம.
4. மடங்கள் ஏற் டுத்திFது
லைச , லை ண , ஸ்மார்த்த மதத்திpர்
மடங்கலைள அலைமத்து, அ ற்றில் தத்தம் மதத்
தலை
ர்கள் இருந்து சமFத்பதாண்டாற்ற
ஏற் ாடு பசய்திருக்கின்றார்கள். இலை களுக்கு
'மடம்' என்றும், 'சிம்மாசpம்' என்றும், 'பீடம்'
என்றும் ப Fர்கள் sங்கி ருகின்றp.
இந்நிலை Fங்கள் ப ௌத்தரின் ள்ளிகலைளப்
பின் ற்றி அலைமக்கப் ட்டலை என் து
ஆராய்ச்சிFாளரின் துணிபு. ப ௌத்த மதத்தின்
உயிர் நாடிFாயிருந்தது சங்கம். சங்கம் என் து
ப ௌத்தத் துறவிகளின் கூட்டம். இந்தத்
துறவிகள் ஊர்வேதாறும் ள்ளி அல் து
மடங்கலைள அலைமத்து, அ ற்றில் தங்கி,
நாட்டுமக்களுக்கு மதவே ாதலைp பசய்து தங்கள்

சமFத்லைதப் ர ச் பசய்து ந்தார்கள். இந்த
நிலை Fங்கலைள முதல் முதல் உண்டாக்கிF
ப ருலைம புத்த வேத ருக்வேக உரிFது. புத்தர் இந்த
நிலை Fங்கலைள உண்டாக்கு தற்கு முன்வேp,
துறவிகளும் சமFத் தலை
ர்களும் காடுகள்,
மரச் வேசாலை கள் முதலிF இடங்களில்
சித்து ந்தpர். பின்pர், ப ௌத்த மடங்கலைளப்
பின் ற்றி, ஏலைpF சமFத்த ரும் மடங்கள்
அலைமக்கும் sக்கத்லைத வேமற்பகாண்டpர்
என் து ஆராய்ச்சிFாளர் கண்ட முடிபு.
5. அத்லை தம் உண்டாpது
கி. பி. ஒன் தாம் நூற்றாண்டின் முற் குதியில்
சங்கராசாரிFாரால் உண்டாக்கப் ட்ட
'மாFா ாத மதம்' என்றும் 'ஏகான்ம ாத மதம்'
என்றும், 'ஸ்மார்த்த மதம்' என்றும்,
பசால் ப் டுகின்ற 'அத்லை த மதத்தின்'
அடிப் லைடFாp பகாள்லைக மகாFாp ப ௌத்த
மதத்திலிருந்து ஏற்றுக் பகாள்ளப் ட்டதாக
அறிவிற் சிறந்த ஆன்வேறார் கூறுகின்றார்.
அத்லை த மதத்லைத உண்டாக்கிp

சங்கராசாரிFார், ப ௌத்த குரு ஒரு ரிடம்
யின்ற மாண ர் என்று சி ர் கூறு ர்.
அங்ஙpம் அன்று; சங்கராசாரிFாரின் குரு
வேகாவிந்த ாதர் என்றும், வேகாவிந்த ாதரின் குரு
பகௌட ாதர் என்னும் ப ௌத்தர் என்றும் வே று
சி ர் கூறு ர். அன்றியும், ப ௌத்த மதத்தின்
பிரிவுகளாp விஞ்ஞாp ாத, சூனிF ாத
மதங்கள் அதிகமாகப் ரவியிருந்த பசௌராஷ்டிர
வேதசத்தில் சங்கரர் கல்வி யின்றார் என்றும்,
அங்குப் யின்ற டியிpால்தான் சூனிF ாத
ப ௌத்தத்தினின்று மாFா ாதக் கருத்திலைpப்
ப ற்றுக்பகாண்டார் என்றும் மற்றுஞ் சி ர்
கூறு ர். இ ர் எவ்விடத்தில் Fாரிடத்தில் கல்வி
யின்றார் என்னும் ஆராய்ச்சியிற்
புகவே ண்டு தில்லை . இ ர் தமது மாFா ாதக்
பகாள்லைகலைFப் ப ௌத்தமதத்தினின்று
ப ற்றுக்பகாண்டார் என் துமட்டும் உறுதிவேF.
ஏபpன்றால், லை ண ஆசாரிFருள் தலை
சிறந்த ரும் ஸ்ரீ ாஷ்Fம்
அருளிச்பசய்த ருமாp இராமாநுசர்,
சங்கராசாரிFாரின் அத்லை த மதத்லைதப்
'பிரச்சன்p ப ௌத்தம்,' அதா து மாறுவே டம்

பூண்டு ந்த ப ௌத்தம் என்று கூறியிருக்கின்றார்.
துலை த மதத்தின் தலை
ராகிF
மாத ாசாரிFாரும் அவ் ாவேற சங்கரரின்
அத்லை த மதத்லைதப் 'பிரச்சன்p ப ௌத்தம்'
என்று கூறியிருக்கின்றார். துமபுராணத்தின்
உத்தரகாண்டத்திலும் சங்கராசாரிFாரின்
மாFா ாத மதம் பிரச்சன்p ப ௌத்தம் என்வேற
கூறப் டுகின்றது. இதpால், அத்லை த மதத்தின்
அடிப் லைடFாp பகாள்லைககள் ப ௌத்த
மதத்திலிருந்து ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்டp என் து
நன்கு விளங்குகின்றது.
வேமவே காட்டிF ஐந்து பகாள்லைககளும் ப ௌத்த
மதத்லைதச் சார்ந்தலை என் தும்,
அக்பகாள்லைககள் இந்து மதத்தில்
ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்டு இன்றளவும்
நிலை ப ற்றிருக்கின்றp என் தும்
விளக்கப் ட்டp. இதினின்று நாம்
அறிFக்கிடப் து Fாது? இந்துமதம் ப ௌத்த
மதத்லைத அழித்துவிட்டது; ஆpால்,
ப ௌத்தமதக் பகாள்லைககலைள ஏற்றுக்பகாண்டு
இன்றளவும் லைகFாண்டு ருகின்றது என் வேத.

ப ௌத்த மதம் வேதால்வியுற்றது; ஆpால், அதன்
பகாள்லைக ப ற்றி ப ற்றது.
-----------

அதிகாரம் 6. ப ௌத்தரும்
தமிழும்
டநாட்டிலிருந்து பதன்pாட்டில் ந்த
மதங்கலைளப் ண்லைடப் ப ரிவேFார் இரண்டு
லைகFாகப் பிரித்திருக்கின்றpர். அலை
பிராமண மதம், சிரமண மதம் என் p.
பிராமணமதம் என் து லை தீக மதம். சிரமண
மதம் என் து ப ௌத்த லை2p மதங்களாகும்.
சிரமணம் என்னும் பசால் தமிழில் சமணம் எp
sங்கும். சமணமதம் என்றால்,
லை2pமதத்துக்குமட்டும் ப Fராக இக்கா த்தில்
ப ரும் ான்லைமவேFாரால் கருதப் டுகிறது.
ஆpால், சமணம் என்னும் பசால், லை தீக
மதத்த ரல் ாத ப ௌத்தர் லை2pர்
மதங்களுக்குப் ப ாதுப் ப Fராகப் ண்லைடக்
கா த்தில் sங்கி ந்தது.
சமணர்களாகிF ப ௌத்த லை2pர்கள் தங்கள்
மதக் பகாள்லைககலைள உ கத்திலுள்ள மக்கள்

எல்வே ாரும் அறிF வே ண்டும் என்னும் விரிந்த
மpப் ான்லைம உலைடF ர்கள். ஆலைகFால்,
அந்தந்த நாடுகளில் வே சப் டும்
தாய்பமாழிகளில் தங்கள் சமF உண்லைமகலைள
எழுதியும் வே சியும் ந்தார்கள். பிராமணர்கவேளா
அத்தலைகF விரிந்த மpப் ான்லைம
உலைடF ர்களல் ர். அதற்கு மாறாக, தமது
மதத்லைதத் தாங்கள்மட்டும் அறிFவே ண்டும்
என்னும் எண்ணமுலைடF ர்கள். ப ாதுமக்கள்
அறிFாத சம்ஸ்கிருத பமாழியில் தங்கள்
மதக்பகாள்லைககலைள
எழுதிலை த்துக்பகாண்டவேதாடு, அந்த
நூல்கலைளப் பிராமணரல் ாத ர்கள்
டிக்கவும்கூடாது, பிறர் டிப் லைதக் காதால்
வேகட்கவும்கூடாது, அப் டிச் பசய் ராயின்,
அ லைரக் கடுலைமFாகத் தண்டிக்கவே ண்டும்
என்று சட்டமும் எழுதிலை த்துள்ளார்கள்.
ரந்த உFர்ந்த ப ரிF வேநாக்கமும்,
மpப் ான்லைமயும் பகாண்ட ர்களாp
சமணர்கள் தங்கள் மதக்பகாள்லைககலைள
எல்வே ாரும் அறிFவே ண்டும் என்னும்

நல்ப ண்ணமுலைடF ர்களாதலின், அ ர்கள்
தங்கள் மதநூல்கலைள அந்தந்த நாட்டுத்
தாய்பமாழிகளில்
பமாழிப Fர்த்துலை த்தார்கள். நாட்டுமக்கள்
அறிFாத டி வே பறாரு பமாழியில்
மதக்பகாள்லைககலைள மலைறத்துலை ப் து
மன்னிக்கமுடிFாத ப ரும் ா ம் என் து
சமணர்களின் பகாள்லைக. சமணர்களின்
இக்பகாள்லைகலைF விளக்கக் கீழ்க்கண்ட
ர ாறுகவேள வே ாதுமாpலை .
ப ௌத்தர்களுக்குரிF சுல்
க்க என்னும் ாளி
பமாழி நூலில் இச்பசய்தி காணப் டுகிறது :ப ௌத்த மதத்லைதச் வேசர்ந்த இரண்டு ார்ப் pத்
துறவிகள் புத்தவேத ரிடம் பசன்று, புத்தரின்
ாய்பமாழிகலைள ப வ்வே று நாட்டிற் பசன்று
வே ாதித்து ருகிற வேதரர்கள் அந்தந்த நாட்டுத்
தாய்பமாழியில் உ வேதசம் பசய்கிற டிFால்,
புத்தர்பமாழிகள் பகட்டுப்வே ாகின்றp.
ஆலைகFால், புத்தரின் உ வேதசங்கலைளச்
சந்த ாலைஷயில் எழுதிலை ப்வே ாமாக! என்றpர்.

இங்குச் சந்தம் என் து சம்ஸ்கிருத சுவே ாகம்.
சம்ஸ்கிருத சுவே ாகத்தில் புத்தர் உ வேதசங்கலைள
அலைமத்து எழுதவே ண்டும் என்று கூறிFதாகக்
கருத்து. பகௌதம புத்தர் இ ர்களது
வே ண்டுவேகாளிலைp மறுத்து, நீங்கள் புத்தரின்
ாய்பமாழிகலைளச் சந்த ாலைஷயில் அலைமத்து
எழுதக்கூடாது; அப் டிச் பசய்கிற ர்
Fாராயிருந்தாலும் தீங்குபசய்த
குற்றத்திற்குள்ளா ர். புத்தரின்
ாய்பமாழிகலைள ஒவ்ப ாரு ரும் அ ர ரது
தாய்பமாழியிவே வேF அறிFவே ண்டும் என்றpர்.
இதpால் புத்தரின் விரிந்த மpப் ான்லைம நன்கு
விளங்குகின்றது. இந்தக் பகாள்லைகலைFப்
பின் ற்றிப் பிற்கா த்துப் ப ௌத்தர்களும்
அந்தந்த நாட்டுத் தாய்பமாழிகளில் ப ௌத்தக்
பகாள்லைகலைFப் வே ாதித்து ந்தpர்.
லை2p சமFத்த ரும் இவ் ாவேற ரந்த
பகாள்லைகயுள்ள ர் என் து பின் ரும்
ர ாற்றிலிருந்து அறிF ாம் :-

உஜ்லை2னி வேதசத்து அரசpது அலை க்களத்தில்,
சம்ஸ்கிருதம் கற்றுத்வேதர்ந்து ப ரும்புகழ்
ப ற்றுவிளங்கிF சித்தவேசp தி ாகரர் என்னும்
பிராமணர் ஒரு ர் இருந்தார். அவேத கா த்தில்,
இ லைரப் வே ா வே கல்விக்கடலை க் கலைர
கண்ட ர் என்று புகழுடன் ாழ்ந்து ந்த
விருத்த ாதி முனி ர் என்னும் லை2pத்துறவி
ஒரு ரும் இருந்தார். இ ர்கள் இரு ரும்
ஒரு லைரபFாரு ர் வேநரில் கண்டு ாதம் பசய்து,
தம்மில் Fார் அதிகமாகக் கற்ற ர் என்று
அறிFப்வே ர ாக்பகாண்டிருந்தpர். பநடுநாள்
பசன்ற பின்pர், இ ர் ஒரு லைரபFாரு ர்
வேநரில் காணும் டி வேநரிட்டது. உடவேp
இரு ரும் ாதம் பசய்Fத் துணிந்து, ாதில்
வேதாற்ற ர் மாண ரும், ப ன்ற ர் குருவும்
ஆ ர் என்று முடிவு பசய்துபகாண்டு, ாது
பசய்Fத் பதாடங்கிpார். அவ்வூர்ப் ப ாதுமக்கள்
அ ர் ப ற்றி வேதால்விலைFச் பசால் நடு
நிலை Fாளராயிருந்தpர். சித்தவேசp தி ாகரர்
தமது ட பமாழி ல் லைமலைF விளக்க
எண்ணி, சம்ஸ்கிருதத்தில் ாது பசய்தார்.
விருத்த ாதி முனி வேரா, சம்ஸ்கிருதத்தில் நன்கு

வேதர்ந்த ராயிருந்தும், அந்த பமாழியில் ாதம்
பசய்Fாமல், நாட்டுமக்கள் வே சும்
தாய்பமாழியிவே வேF ாதம் நிகழ்த்திpார்.
இவ் ாதப் வே ாரில் ப ற்றிப ற்ற ர்
விருத்த ாதி முனி வேர என்று நடுநிலை யில்
நின்ற ர் முடிவு பசான்pார். ஆகவே ,
உடன் டிக்லைகப் டி, விருத்த ாதி
முனி ருக்குச் சித்தவேசp தி ாகரர் மாண ர்
ஆpார்.
அதன் பிறகு, சித்தவேசp தி ாகரர், மக்கள் வே சிப்
யின்று ந்த அர்த்த மாகதி பமாழியில்
எழுதப் ட்டிருந்த லை2pமத நூல்கலைளச்
சம்ஸ்கிருதத்தில் பமாழிப Fர்க்கக் கருதித் தமது
கருத்லைதத் தமது குரு ாp விருத்த ாதி
முனி ரிடம் பசான்pார். விருத்த ாதி முனி ர்
அவ் ாறு பசய்Fக்கூடாது என்று தடுத்தார்.
2pங்கள் வே சியும் கற்றும் ரும் அர்த்த மாகதி
ாலைஷயில் உள்ள நூல்கலைளப் ப ாதுமக்கள்
அறிFாத சம்ஸ்கிருத பமாழியில் எழுதி லை த்து,
ப ாதுமக்கள் பதரிந்துபகாள்ளாத டி பசய் து
ப ரும் ா ம் என் லைத நன்கு விளக்கிச்

பசான்pார். தமது குரு பசான்p உண்லைமயிலைp
உணர்ந்த பின்pர், சித்தவேசp தி ாகரர் தாம்
பசய்F நிலைpத்த குற்றத்திற்குக் கழு ாFாகப்
ன்னிரண்டு ஆண்டு லைரயில் ாய்வே சாமல்
ஊலைமவே ால் ாழ்ந்திருந்தார். இ ர் கி. மு.
முதல் நூற்றாண்டில் இருந்த ர்.
இந்த ர ாற்றிpால், லை2pரும் ப ௌத்தலைரப்
வே ா வே தாய் பமாழிகளின் ாயி ாகப் ப ாது
மக்களுக்குத் தங்கள் மதக்பகாள்லைகலைFப்
வே ாதிக்கவே ண்டும் என்னும் கருத்துள்ள ர்
என் து விளங்குகின்றது.
இவ் ாறு, தாய்பமாழி ாயி ாகத் தமது
மதக்வேகாட் ாட்டிலைp உ கத்தில்
ர ச்பசய்யுங் கருத்துலைடF ர்களாய்ப்
ப ௌத்த லை2pர்களாp சமணர்கள் எந்பதந்த
நாட்டிற்குச் பசன்றார்கவேளா, அந்தந்த நாட்டு
பமாழிகலைளக் கற்று, அந்தந்த பமாழிகளில்
மதநூல்கலைளயும் பிறநூல்கலைளயும்
இFற்றிலை த்தார்கள். இந்த முலைறயில் இ ர்கள்
தமிழ் பமாழிக்குச் பசய்த பதாண்டு

தமிsர்களால் மறக்கற் ா தன்று. அன்றியும்,
சிறு ர்களின் கல்விலைFப் ற்றியும் இ ர்கள்
கருத்திலைpச் பசலுத்தி,. அ ர்களுக்குத் தாய்
பமாழிலைF எழுதப் டிக்கக் கற்பித்து ந்தார்கள்.
நாம் இப்ப ாழுது sங்குகிற ள்ளிக்கூடம்
என்னும் பசால்வே , இ ர்கள் கல்விலைFப்
ரப்பு தற்காகச் பசய்து ந்த முFற்சிலைF
இனிது விளக்குகின்றது. ள்ளி என்னும்
ப Fர்க்குப் ப ௌத்த லை2pத் துறவிகள் ாழும்
மடம் என் து ப ாருள். ப ௌத்த லை2pத்
துறவிகள் தாங்கள் ாழும் ள்ளிகளின்
கூடங்களில் ாடசாலை கலைள லை த்துப் ாடஞ்
பசால்லி ந்தலைமFால், ாடசாலை க்குப்
ள்ளிக்கூடம் என்னும் ப Fர் உண்டாயிற்று.
ப ௌத்த லை2p மதங்கள் மலைறந்து
நூற்றாண்டுகள் கழிந்தும், இன்றளவும்
ள்ளிக்கூடம் என்னும் பசால் தமிழ் நாட்டில்
sங்கி ருகின்றது.
இவ் ாறு பசால் தால், ப ௌத்த லை2pர்கள்
ரு தற்கு முன்வேp தமிழ்நாட்டில்
கல்விச்சாலை கள் கிலைடFாப ன்று

பசான்pதாகக் கருதவே ண்டா. சமணர்கள் தமிழ்
நாடு ரு தற்குப்
நூற்றாண்டுகளுக்கு
முன்pவேர, தமிsர்கள் கிராமங்கள்வேதாறும்
கல்விச்சாலை கள் அலைமத்து நடத்தி ந்தpர்.
சிறு ர்களுக்குக் கல்விகற்பித்த ஆசிரிFருக்குக்
கணக்காFர் என்ற ப Fர் சங்க நூல்களில் காணப்
டுகின்றது. பின், ஏன் இதலைp இங்குக்
குறிப்பிட்வேடாபமன்றால், சமணர்களும்
தாய்பமாழிக் கல்விலைFப் ர ச்பசய்F
அதிகமாகக் கருத்லைதச் பசலுத்திpார்கள்
என் லைத விளக்கு தற்காகத்தான்.
சமண மதத்தார் தாய்பமாழிFாp
வேதச ாலைஷயில் ப ரிதும் ஊக்கங்காட்டி, அந்த
பமாழியில் ப ாதுமக்களின் நன்லைமக்காக
நூல்கள் இFற்றிலை த்ததுவே ா , லை தீக
மதத்லைதச் வேசர்ந்த பிராமணர் தங்கள்
மதநூல்கலைளத் வேதச ாலைஷயில்
எழுதிலை க்கவில்லை . ஏபpன்றால், அ ர்கள்
தங்கள் மதக்பகாள்லைககலைளத் தாங்கள்மட்டும்
டிக்க வே ண்டும், பிறர் அ ற்லைற ஒருவே ாதும்
டிக்கக்கூடாபதன்னும் குறுகிF மpப் ான்லைம

உலைடF ர்கள்.
pப்புப் ப ாருந்திF தமிழ்மங்லைக என்னும்
ப ருமாட்டிக்குச் சி ம்பு, வேமகலை , லைள,
குண்ட ம், மணி என்னும் விலை ப ற்ற
நற்க ங்கலைள அணிவித்து, என்பறன்றும்
அப்ப ருமாட்டி அsகுடன் விளங்கச் பசய்த ர்
சமணராகிF ப ௌத்த லை2p மதத்திpவேரFா ர்.
அஃதா து, சி ப் திகாரம், மணிவேமகலை ,
லைளFா தி, குண்ட வேகசி, சிந்தாமணி
என்னும் ஐம்ப ருங்காப்பிFங்கலைள இFற்றித்
தமிழ் பமாழிலைF அsகுறச் பசய்த ர் ப ௌத்த
லை2pவேரFா ர். மணிவேமகலை , லைளFா தி,
குண்ட வேகசி என்னும் மூன்லைறயும்
ப ௌத்தரும், சி ப் திகாரம், சிந்தாமணி
என்னும் இரண்லைடயும் லை2pரும் இFற்றிpர்.
அ ர் அப்ப ருமாட்டிகு அணிவித்த வே று
அணிக ன்களும்
ப்
உண்டு.
ப ௌத்தரும் லை2pரும் அந்தந்த நாட்டுத்
தாய்பமாழிகள் ாயி ாகத் தங்கள்
பகாள்லைகலைFப் ரப்பிF பசய்திலைF இந்த

அதிகாரத்திற் கூறிவேpாம். இனி, தமிழ்
நாட்டிலிருந்த ப ௌத்த ப ரிFார் Fா ர்
என் லைத ஆராய்வே ாம்.
------------

அதிகாரம் 7. தமிழ்நாட்டுப்
ப ௌத்தப் ப ரிFார்
1. இளம் வே ாதிFார்.
இ ர் ப Fலைரக்பகாண்வேட இ ர் ப ௌத்தர்
என் லைத அறிF ாம். இ ர் தமிழ் பமாழியில்
ல்
ர். கலைடச்சங்க கா த்தில் இருந்த ர். கி.
பி. முதல், அல் து இரண்டா து நூற்றாண்டில்
இ ர் ாழ்ந்திருக்கக்கூடும் என்று
வேதான்றுகிறது. இ ரது ர ாறு வே பறான்றும்
பதரிFவில்லை . இ ர் இFற்றிF பசய்யுள் ஒன்று
நற்றிலைண என்னும் சங்க இ க்கிFத்தில் 72-ஆம்
ாட்டாகத் பதாகுக்கப் ட்டிருக்கின்றது.
அப் ாடல் இது:
'வே ணு வே ணார் ப ரிவேFார் என் து
நாணுத்தக் கன்றது காணுங் காலை !
உயிர்ஓர் அன்p பசயிர்தீர் நட்பின்
நிpக்கிFான் மலைறத்தல் Fா து மிகப்ப ரி

தழிதக் கன்றால் தாவேp ! பகாண்கன்
Fான்Fாய் அஞ்சு ல் ! எனினும் தாவேp
பிரிதல் சூsான் ; மன்வேp ! இனிவேF,
காpல் ஆFம் அறியினும், ஆpா
த ர் தன்றுபகால் என்னும் ! அதpால்,
பு ர் து பகால்அ ன் நட்(பு)எpா
அஞ்சு ல் வேதாழி என் பநஞ்சத் தாவேp !'
2. அற ண அடிகள்.
இ ரது ர ாறு மணிவேமகலை என்னும்
நூலினின்றும் அறிFக் கிடக்கின்றது. இ ர்
காவிரிப்பூம் ட்டிpத்தில் பநடுங்கா ம்
ாழ்ந்திருந்த ர். இ ரது இளலைமயில் இ ர்
டக்வேக கங்லைக முதல் பதற்வேக இ ங்லைகயில்
உள்ள ாத ங்கF மலை
லைரயில் Fாத்திலைர
பசய்த ர் என்று பதரிகின்றது. ப ௌத்த
தருமத்லைத இ ர் நன்கு கற்ற ர். அதவேpாடு
அலைதப்
ருக்கும் வே ாதித்து ந்த ர். இ ர்
நா ன்லைம லைடத்த ர் என்று வேதான்றுகின்றது.
காவிரிப்பூம் ட்டிpத்தில் ஒரு ப ௌத்தப்
ள்ளியின் தலை
ராக இருந்த ர். வேகா
ன்
பகாலை யுண்ட பசய்திவேகட்டு, மாதவி தன் மகள்

மணிவேமகலை யுடன் இ ரது
ள்ளிலைFFலைடந்து இ ரிடம் ப ௌத்த தர்மங்
வேகட்டுச் சீ த்லைத வேமற்பகாண்டாள்.
வேசாsமன்pன் மலைpவி இராசமாவேதவி
மணிவேமகலை லைFச் சிலைறப்பிடித்து
லை த்திருந்தவே ாது, அ லைளச் சிலைற வீடுபசய்F
இ ர் அரண்மலைp பசன்றார். இ ரது
ருலைகலைFக் கண்ட இராசமாவேதவி மிகுந்த
ணக்கத்வேதாடு இ லைர ரவே ற்றாள் என்று
கூறப் டு தினின்றும், அரசகுடும் த்திpராலும்
இ ர் நன்கு மதிக்கப் ட்டிருந்த ர் என் து
விளங்கும். காவிரிப்பூம் ட்டிpத்தில்
கடற்ப ருக்குண்டாpவே ாது, இ ர்
அதலைpவிட்டு மாதவியுடன் வேசரநாட்டு
ஞ்சிமாநகரம் பசன்று, அங்குச் சி நாள்
தங்கிFபின், காஞ்சிமாநகரம் பசன்று, கலைடநாள்
லைரயில் அங்வேகவேF தங்கியிருந்தார். பின்pர்,
அங்கு ந்த மணிவேமகலை க்குப் ப ௌத்த
தருமத்லைத ஐFமறப் வே ாதித்தார். நீண்டநாள்
ாழ்ந்திருந்த இ ர் காஞ்சிமா நகரத்திவே
நிர் ாணம் ப ற்றார். இ ரது கா ம் முதல்
நூற்றாண்டின் பிற் குதியும் இரண்டாம்

நூற்றாண்டின் முற் குதியும் ஆகும்.
இப்ப ாழுது காஞ்சீபுரத்தில், அறப் ணஞ்வேசரி
என்னும் ப FருலைடF பதரு ஒன்று
இருக்கிறபதன்றும், அது அற ணஞ்வேசரி
என் தன் மரூஉ என்றும், இந்த அற ணஞ்வேசரி
என்னும் பதருவில் அற ண அடிகள்
ாழ்ந்திருத்தல் கூடுபமன்றும், ஆpது ற்றிவேF
அ ர் ப Fரால் அறப் ணஞ்வேசரி ( வேசரி=பதரு)
என்று sங்கப் ட்டபதன்றும் கூறு ர்
வித் ான் ராவ்சாகிப் மு. இராக அய்Fங்கார்
அ ர்கள்.
அற ண அடிகலைளப் பிற்கா த்தில் இருந்த
தரும ா ர் என்னும் ப ௌத்தர் என்று கூறு ர்
சி ர். தரும ா ர் என் து அற ண அடிகள்
என் தன் வேநர் பமாழிப Fர்ப்பு என்று இ ர்
கருது தால், இவ் ாறு கூறுகின்றpர்வே ாலும்.
அற ண அடிகள் கி. பி. இரண்டாம்
நூற்றாண்டில் இருந்த ர். தரும ா வேரா கி. பி.
ஆறாம் நூற்றாண்டில் இருந்த ர். இதpால்
அற ண அடிகள் வே று; தரும ா ர் வே று

என் லைத அறிF ாம்.
அற ண அடிகள் என்
ர் ஒரு ர் உண்லைமயில்
இருந்தி ர் என்றும், மணிவேமகலை யில்
கூறப் டு ர் ஒரு கற் லைpப் ப ரிFார் என்றும்
சி ர் கூறு ர். இவ் ாறு இ ர்கள் கூறு தன்
காரணம் Fாபதனில், அற ண அடிகள் ஆகாF
ழிFாகச் பசன்றார் என் தும், மணிவேமகலை ,
மாதவி முதலிF ர்களின் sம்பிறப்பில் இ ர்
அ ர்கலைளக் கண்டதாகக் கூறப் டு துவேம.
இலை மானிட ஆற்றலுக்கு அப் ாற் ட்ட
பசய்லைககளாதலின், இ லைரக் கற் லைpப்
ப ரிFார் என் ர். இவ் ாறு கருது து த று
என்று வேதான்றுகின்றது. இறந்தகா , நிகழ்கா ,
எதிர்கா நிகழ்ச்சிகலைளFறிதல்,
வே றிடங்களுக்கு ாpத்தில் றந்து பசல்லுதல்
முதலிFலை ப ௌத்தமதக் பகாள்லைகப் டி
ப ௌத்த வேதரர்களுக்கு ஏற் ட்ட
இ க்கணங்களாகும். இதலைp ரித்தி என் ர்.
ரித்தி எனினும் சித்தி எனினும் ஒக்கும். ப ௌத்த
மதத்தில்மட்டுமன்று; இந்து மதத்திலும்
சங்கராசாரிFார், சம் ந்தர் முதலிF

ப ரிFார்களும் மானிட ஆற்றலுக்கப் ாற் ட்ட
பதய்விகச் பசFலை ச் பசய்த ர் என்று
கூறப் டுகின்றது. அதுபகாண்டு இ ர்கலைளயும்
கற் லைpப் ப ரிFார் என்று கருதத்தகுவேமா?
இ ற்லைற அவ் ச்சமFக் பகாள்லைக என்று
ஒதுக்கிவிடுவே ாமாயின், அ ர்களும் உண்லைமப்
ப ரிFாவேர என் து விளங்கும்.
3. மணிவேமகலை .
Fாம் அறிந்த லைரயில், தமிழ் நாட்டுப்
ப ௌத்தப் பிக்ஷணி இ ள் ஒருத்திவேF. இ ளது
ர ாறு மணிவேமகலை நூலிpால்
அறிFப் டுகின்றது. காவிரிப்பூம் ட்டிpத்தில்
பசல் த்திற் சிறந்த வேகா
ன் என்
னுக்கும்
அ pது காமக் கிsத்தி மாதவி என்
ளுக்கும்
பிறந்த ள் மணிவேமகலை . இக்குsந்லைத
பசல் மாக ளர்க்கப் ட்டுத் தக்க Fதலைடந்த
பின்pர், இலைசக்கலை நாடகக்கலை கலைளக்
கற்றுத் வேதர்ந்து மங்லைகப் ரு ம் அலைடந்தது.
இந்நங்லைகயின் கட்டsகிலைpயும், இலைசக்கலை
நாடகக்கலை களில் அலைடந்துள்ள

வேதர்ச்சியிலைpயும் கண்டு, வேசாs அரசன் மகன்
உதFகுமாரன் என்
ன் இ ள்வேமல் காதல்
பகாண்டான்.
இவ் ாறிருக்க, மணிவேமகலை யின் தந்லைத
வேகா
ன் மதுலைரமா நகரம் பசன்று, ஆங்குப்
ப ாய்க்குற்றஞ் சாற்றப் ப ற்றுக்
பகாலை யுண்டிறந்தான். வேகா
ன் இறந்த
பகாடுஞ் பசய்திலைFக் வேகட்டு மாதவி மpம்
பநாந்து, உ கிலைp ப றுத்துத் தன் மகள்
மணிவேமகலை யுடன் அற ண அடிகள் என்னும்
ப ௌத்த பிக்கு இருந்த ப ௌத்தப் ள்ளியில்
சரணலைடந்து, ப ௌத்த சீ த்லைத
வேமற்பகாண்டாள். மணிவேமகலை லைF
நாடகக்கணிலைக ாழ்க்லைகயில் புகுத்த அ ளது
ாட்டி சித்திரா தி என்
ள் கடுலைமFாக
முFன்றாள். ஆயினும், மணிவேமகலை அந்த
ாழ்க்லைகயில் புக இலைசFவில்லை . அரசன்
மகன் உதFகுமாரனும் அ லைளத் தன்
காமக்கிsத்திFாக்க முFன்றான். அதற்கும் அ ள்
உடன் டவில்லை . ஆpாலும், அ ன் அ லைள
விடாமல் அ ளிடம் பசன்று, அடிக்கடி பிக்குணி

வேகா த்லைத விட்டுவிடும் டி வே ண்டிpான்.
மணிவேமகலை இ ங்லைகயின் ட ால் உள்ள
மணி ல்
ம் பசன்று, அங்கிருந்த
ாதபீடிலைகலைFத் பதாழுது, மீண்டும்
காவிரிப்பூம் ட்டிpம் ந்தாள். அது முதல்
அ ள் உ க றவி என்னும் அம் த்தில்
பசன்று, தான் ஐFவேமற்று ந்த உணலை
அங்கிருந்த கூpர், குருடர், முட ர் முதலிF
எளிF ருக்குக் பகாடுத்து, அ ர்களது
சிப்பிணிலைF நீக்கி ந்தாள். இந்தச்
பசய்திலைFக் வேகட்ட வேசாsமன்pன்
மணிவேமகலை லைF அலைsத்து, அ ளது
ப ாதுந ஊழிFத்லைதப் ாராட்டி, அ ளுக்கு
வே ண்டிF ரத்லைதக் வேகட்கச் பசான்pான்.
அ ள் சிலைறச்சாலை லைF அறச்சாலை Fாக
மாற்றிFலைமக்கவே ண்டும் என்று வே ண்ட,
அவ் ாவேற அரசன் பசய்தான்.
காFசண்டிலைக என் ள் ஒருத்தி
டநாட்டினின்றும் காவிரிப்பூம் ட்டிpம் ந்து
பிச்லைசவேFற்றுண்டு ாழ்ந்து ந்தாள். அ ள்
மணிவேமகலை லைFப் வே ான்ற உரு ம்

உலைடF ள். இந்தக் காFசண்டிலைகலைFத்
வேதடிக்பகாண்டு அ ள் கண ன் அந்நகரத்திற்கு
ந்தான். அப்வே ாது, உ க றவி என்னும்
அம் த்தில் மணிவேமகலை யுடன் உதFகுமாரன்
பசால் ாடிக்பகாண்டிருந்தான். அ னுக்கு
மணிவேமகலை , நிலை FாலைமலைFக் கூறித்
தன்வேமல் அ னுக்குள்ள காதலை
விட்டுவிடும் டி கூறிக்பகாண்டிருந்தாள்.
காFசண்டிலைகலைFத் வேதடிக்பகாண்டு ந்த
அ ள் கண ன் மணிவேமகலை லைFக் கண்டு,
அ ள்தான் தன் மலைpவிFாகிF காFசண்டிலைக
என்று த றாகக் கருதி, அ ள் இன்பpாரு
ஆட வேpாடு வே சு லைதக் கண்டு ப ாறாpாய்,.
உண்லைமலைF அறிF அங்கு ஒரு மூலை யில்
துங்கியிருந்தான். உதFகுமாரன்
மணிவேமகலை லைF விட்டுச் பசன்று, இரவு
ந்தவே ாது மீண்டும் அவ்விடம் ந்தான். உரு
ஒற்றுலைமFால் தன் மலைpவி என்று த றாகக்
கருதியிருந்த pாதலின், காFசண்டிலைகயின்
கண ன் இரவில் ந்த உதFகுமாரலைp ாளால்
ப ட்டி வீழ்த்திpான். தன் மலைpவி என்று
மணிவேமகலை லைFக் கருதிFதும், உதFகுமாரன்

அரசன் மகன் என்று அறிFாததும்
இந்நிகழ்ச்சிக்குக் காரணம்.
த றுத ால் ஏற் ட்ட இந்த நிகழ்ச்சிலைFப்
ப ாழுது விடிந்த பின்pர் மக்கள் அறிந்தpர்.
உ க றவியில் இருந்த முனி ர்கள் இதலைp
அரசனுக்கு அறிவித்தpர். அரசன் உண்லைம
அறிந்து, மணிவேமகலை லைF நகரமக்கள்
துன்புறுத்தா ண்ணம் கா லில் லை த்தான்.
இராசமாவேதவி தன் மகன் இறந்தது
மணிவேமகலை யிpால் என்று கருதி, அ ளுக்கு
ஊறு பசய்F நிலைpத்து, அ லைளக் கா லினின்று
தன்னிடம் அலைsத்துக்பகாண்டு, அ ளுக்குப்
ற்
துன் ங்கலைளச் பசய்து ார்த்தாள்;
ஒழுக்கவீpமுள்ள ள் என்று அ ர் தூற்றவும்
முFன்றாள். இ ற்றிற்பகல் ாம் மணிவேமகலை
உட் டாமல் தன் நிலை லைFக்
காத்துக்பகாண்டாள். இ ளது உண்லைம
நிலை லைF அறிந்த பின்pர், இராசமாவேதவி தன்
குற்றத்லைத மன்னிக்கும் டி வே ண்டிக்பகாண்டு
மணிவேமகலை லைFச் சிலைறவிட்டாள்.

பின்pர், மணிவேமகலை , தான் அந்நகரில்
இருந்தால் அரசகுமாரன் இறப் தற்குக்
காரணமாயிருந்த ள் என்று ஊரார்
குலைறகூறு ராதலின், அந்நகரத்தில் இருக்க
விரும் ாமல், அற ண அடிகள், மாதவி
முதலிF ர்களிடம் விலைட ப ற்றுச் சா கநாடு
பசன்றாள். சின்pாள் பசன்ற பின்pர், அங்கிருந்த
வேசர நாட்டின் தலை நகரமாp ஞ்சிமா நகர்
பசன்று, அங்கு ாழ்ந்திருந்த ற்
சமFத்த லைரயுங் கண்டு, அவ்
ர்களின் சமF
உண்லைமகலைள அறிந்தாள். அ ற்றால் ஒன்றும்
மpம்வேதறாமல், கலைடசிFாகக் காஞ்சிமா
நகருக்குச் பசன்று, அங்கு ந்திருந்த அற ண
அடிகளிடம் ப ௌத்த தரும பமய்ப்ப ாருலைளக்
வேகட்டு உணர்ந்து, பநடு நாள் வேநாற்று,
கலைடசியில் அவ்வூரிவே வேF கா மாpாள்.
மணிவேமகலை யின் கா ம் கி. பி. இரண்டாம்
நூற்றாண்டு.
மணிவேமகலை
ர ாற்றிலும், ப ௌத்தமதக்
பகாள்லைகப் டி, ாpத்தில் றந்து பசல்லுதல்,

அமுத சுரபி என்னும் சிறு ாத்திரத்தினின்றும்
நிலைpத்த வே ாபதல் ாம் வே ண்டிF அளவு
உணலை உண்டாக்கிக் பகாடுத்தல் முதலிF
ரித்திகள் கூறப் ட்டிருக்கின்றp. இ ற்லைற
உண்லைம என்று பகாள்ளாமல் சமFக்பகாள்லைக
என்று ஒதுக்கிவிடு ர் குத்தறி ாளர்.
காஞ்சீபுரத்துக்கு அருகில், மணிவேமகலை
அம்மன் வேகாயில் ஒன்று இருக்கிறதாகத்
பதரிகின்றது. மணிவேமகலை க் காவிFத்தில்
கூறப் டும் மணிவேமகலை காஞ்சீபுரத்தில் உயிர்
நீத்ததாகக் கூறப் டு திலிருந்தும்,
காஞ்சீபுரத்தில் இப்வே ாது மணிவேமகலை
அம்மன் வேகாயில் இருப் திலிருந்தும்,
இரண்டுக்கும் பதாடர்புண்டாயிருக்கக் கூடுவேமா
என்கிற ஐFம் உண்டாகிறது.
மணிவேமகலை என்னும் ப Fருள்ள ப ௌத்த
பதய் ம் ஒன்றுண்டு. அதன் ர ாற்றிலைp
நா ாம் பதாடர்புலைரயிற் காண்க.
4. சீத்தலை ச் சாத்தpார்.

இ ர் ப ௌத்தர் என் லைத இ ரது ப Fவேர
விளக்குகின்றது. புத்தருக்குரிF ப Fர்களுள்
சாஸ்தா என் தும் ஒன்று. இச்பசால் திரிந்து
தமிழில் சாத்தன் என்று sங்குகின்றது. சீத்தலை
என்னும் அலைட பமாழிபகாண்டு சீ
ழிந்வேதாடும் புண்ணுலைடF தலை Fர் இ ர்
என்றும், பிறர் ாடும் ாட்டுக்களிற்
குற்றங்கண்டால் அக்குற்றத்லைதப் ப ாறாமல்,
எழுத்தாணிFால் தமது தலை லைFக் குத்திக்
பகாள்ள, அதpால் எப்வே ாதும் இ ர் தலை யில்
புண் இருந்து சீப்பிடித்திருந்தது என்றும்
ப ாருந்தாக் கலைதகலைளக் கூறு ர். சீத்தலை
என்னும் ஊலைரச் வேசர்ந்த ராலைகFால்
இ ருக்குச் சீத்தலை என்னும் அலைட பமாழி
பகாடுக்கப் ட்டபதன்று கூறு ார் கூற்று
ப ாருத்தமாகத் வேதான்றுகின்றது.
மதுலைரமாநகரில் இ ர் கூ
ாணிகம்
பசய்திருந்தலைம ற்றி இ லைர மதுலைரக்
கூ
ாணிகர் சாத்தpார் என்றும் கூறு ர்.
சீத்தலை ச் சாத்தpார் என்று இ ர்
sங்கப் டுதல் ற்றி, சீத்தலை என்னும் ஊரில்
கிராமவேத லைதFாகக் வேகாயில் பகாண்டிருந்த

ஐFpாரின் ப FராகிF சாத்தன் என்னும்
ப Fவேர இ ருக்குப் ப Fராக அலைமந்தது என்று
வே று சி ர் கூறு ர். இது ப ாருத்தமாகத்
வேதான்றவில்லை . ( சாத்தpார் என்னும்
பதாடர்புலைரலைFக் காண்க.)
சாத்தன் என்னும் ப Fர் தமிழ் நாட்டில்
ண்லைடக் கா த்தில் ப ரும் ான்லைமவேFாருக்கு
sங்கி ந்தது. சங்ககா ப் பு
ர்களில்மட்டும்
இரு து வே ருக்கு வேமற் ட்ட ர் சாத்தன்
என்னும் ப Fலைரக் பகாண்ட ர்கள். ஆகவே ,
இ ர்கள் ஒவ்ப ாரு லைரயும் ப வ்வே று
அலைடபமாழியுடன் சங்க நூல்கள்
குறிப்பிடுகின்றp. நமது சாத்தpாருக்கும்
அவ் ாவேற சீத்தலை , மதுலைரக் கூ
ாணிகர்
என்னும் அலைடபமாழிகள்
பகாடுக்கப் ட்டுள்ளp.
பசந்தமிழ்ப் பு லைம ாய்ந்த இ ர் ாணிக
முFற்சிலைF வேமற்பகாண்டிருந்தார். எpவே ,
பு
ர் என்கிற முலைறயிலும், ணிகர் என்கிற
முலைறயிலும் இ ர்
நாடுகலைளச் சுற்றிப்

ார்த்த ராதல்வே ண்டும். எங்ஙpபமனில்,
அக்கா த்து sக்கப் டி, தமிழ் நாட்டுப்
பு
ர்கள் றிFராயினும் பசல் ராயினும்
ப வ்வே று நாடுகளுக்குச் பசன்று,
அவ் ந்நாட்டிலுள்ள அறிஞவேராடு க ந்து
உற ாடு து sக்கம். விFா ாரிகளும் ாணிக
சம் ந்தமாக அFல் நாடுகளுக்குச் சரக்குக்
பகாள்ளவும் விற்கவும் வே ா து இFற்லைக.
அன்றியும், ப ாது ாக ாணிகர்களுக்குத்தான்
ப ாதுப் லைடFாp
பசய்திகள் அறிF
முடியும். இ ர்
நாடுகளுக்குச் பசன்ற ர்
என் து இ ர் இFற்றிF மணிவேமகலை யில்,
புகார், மதுலைர, ஞ்சி, காஞ்சீபுரம் முதலிF
ஊர்கலைளப் ற்றிக் கூறியிருக்கும்
முலைறயினின்று நன்கு பதரிF ருகின்றது. வேசர
நாட்டிலைp அரசாண்டிருந்த
பசங்குட்டு னுக்கும், அ pது தம்பிFாராகிF
இளங்வேகா டிகளுக்கும் இ ர் உற்ற நண் ர்.
இ ர் கா த்தில்தான் வேகா
ன் ாண்டி
நாட்டில் பகாலை யுண்டான். வேகா
ன்,.
கண்ணகி இ ர்களின் பசய்திலைF இ ர்
பசங்குட்டு னுக்கும் இளங்வேகா டிகளுக்கும்

பசால் , அலைதக் வேகட்ட பசங்குட்டு ன்
கண்ணகியின் கற்பிலைpப் ாராட்டி, அ ளுக்குக்
வேகாயில் அலைமத்தான்; இளங்வேகா அடிகள்
அவ் ர ாற்றிலைpச் சி ப் திகாரம் என்னும்
காப்பிFமாக இFற்றி, இ ர் முன்னிலை யில்
அரங்வேகற்றிpார். சி ப் திகாரத்தின்
பதாடர்ச்சிFாகிF மணிவேமகலை என்னும்
காப்பிFத்லைத இ ர் இFற்றி, இளங்வேகா அடிகள்
முன்pர் அரங்வேகற்றிpார்.
மணிவேமகலை லைF இFற்றிFதுமன்றி, வே றுசி
பசய்யுள்கலைளயும் இ ர் இFற்றியிருக்கின்றார்.
அலை சங்கநூல்களுள் பதாகுக்கப் ட்டுள்ளp.
நற்றிலைணயில் மூன்று, குறுந்பதாலைகயில் ஒன்று,
புறநானூற்றில் ஒன்று, அகநானூற்றில் ஐந்து.
சங்கநூல்களில் பதாகுக்கப் ட்டுள்ள வேமற் டிச்
பசய்யுள்களின் நலைடயிலும், மணிவேமகலை யின்
நலைடயிலும் வே று ாடு
காணப் டு துபகாண்டு இவ்விரு லைகச்
பசய்யுலைளயும் இFற்றிF ர் ஒரு ர்தாவேமா
என்று சி ர் ஐயுறு ர். ஒவேர பு
ர், தாம்

வேமற்பகாண்ட வேநாக்கத்லைத நிலைறவே ற்ற
ப வ்வே று நலைடயில் பசய்யுள் பசய்Fக்
கூடுமன்வேறா? ஆpால், ஒரு வேர ப வ்வே று
நலைடயில் பசய்யுள் இFற்று து வேதர்ந்த
பு
ருக்குமட்டுந்தான் இFலும் என் து
உண்லைமவேF. சீத்தலை ச்சாத்தpார், பு
ர்
உ கம் ஏற்றுக்பகாள்ளத்தக்க நலைடயில்
அகப்ப ாருள், புறப்ப ாருள் ப ாதிந்த சி
பசய்யுள்கலைள இFற்றிpார். ஆpால், பு
ர்
உ கத்துக்காகமட்டும் அன்று, ாமர
உ கத்துக்காகவும் அ ர் மணிவேமகலை லைF
இFற்றிpார். ஆகலின், இது சிறிது எளிF
நலைடயில் அலைமக்கப் ட்டது. தமது
மதக்பகாள்லைகலைF ஒருசிறு கூட்டத்துக்கு
மட்டும் பதரிவிப் து த று என் தும், எல் ா
மக்களுக்கும் அலைத அறிவிப் துதான் சிறந்தது
என் தும் ப ௌத்தர்கள் கருத்து. ஆகவே ,
ப ௌத்தமதக் பகாள்லைக நிலைறந்த
மணிவேமகலை லைF இ ர் வே ண்டுபமன்வேற
சிறிது எளிF நலைடயில் இFற்றிpார் என்று
கருது வேத ப ாருத்தமாpது.
இ ர் தாம் இFற்றிF மணிவேமகலை யில்,

' பதய் ந் பதாsாஅள் பகாழுநற்
பறாழுபதழு ாள்
ப ய்பFpப் ப ய்யும் ப ருமலைs என்ற ப்
ப ாய்யில் பு
ன் ப ாருளுலைர வேதறாய் '
என்று திருக்குறலைள வேமற்வேகாள் காட்டித்
திரு ள்ளு லைரப் புகழ்கின்ற டிFால், இ ர்
திரு ள்ளு ருக்குப் பிற்கா த்த ரா ர். இ ரது
கா ம் கி. பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டின்
பிற் குதி. மணிவேமகலை நூலின் கா ம் என்னும்
பதாடர்புலைர காண்க.
5. சங்க மித்திரர்.
இ ர் வேசாsநாட்லைடச் வேசர்ந்த தமிsர். இ ரது
சமFக்பகாள்லைக மகாFாp ப ௌத்தம். இ ர்
வேசாs நாட்டில் ாழ்ந்திருந்த கா த்தில்,
இ ங்லைகயில் வேகாதா Fன் என்றும்,
வேமக ர்ணா Fன் என்றும் ப Fருள்ள அரசன்
அரசாண்டு ந்தான். இந்த அரசன் கி. பி. 302
முதல் 315 லைரயில் அரசாண்டான். இ ன்

கா த்தில், இ ங்லைகயின் தலை நகராp
அநுராதபுரத்தில், அ Fகிரி விகாலைரயில் இருந்த
அறு து பிக்ஷக்கள் லை துல்F மதத்லைத
வேமற்பகாண்டிருந்த டிFால், அ ர்கலைள அரசன்
அக்கலைரக்கு, அதா து தமிழ் நாட்டில், நாடு
கடத்தி விட்டான். இ ங்லைக மன்pன் ஈpFாp
ப ௌத்த மதத்லைதச் வேசர்ந்த ன், ஆலைகFால்,
மாறாp மகாFாp ப ௌத்தமாp லை துல்F
மதத்லைதத் தpது நாட்டில் ர விடக்கூடாது
என்னும் வேநாக்கத்வேதாடு, அப்பிக்ஷக்கலைளத்
தமிழ் நாட்டிற்குத் துரத்திவிட்டான். நாடு
கடத்தப் ட்ட பிக்ஷக்கள் வேசாs நாட்டிற்கு
ந்தார்கள்.
இ ர்கள் நாடு கடத்தப் ட்டுச் வேசாs நாட்டுக்கு
ந்த காரணத்லைதFறிந்த சங்கமித்திரர் தாமும்
லை துல்F (மகாFாp) ப ௌத்த மதத்லைதச்
வேசர்ந்த ராதலின், தமது மதத்லைத இ ங்லைகயில்
நாட்டவே ண்டும் என்னும் உறுதி பகாண்டு
இ ங்லைகக்குச் பசன்றார். பசன்று லை துல்F
மதத்லைதப் வே ாதித்தார். இலைதFறிந்த ஈpFாp
ப ௌத்த பிக்ஷக்கள் அரசனிடத்தில்

முலைறயிட்டார்கள். அரசன் சங்க மித்திரலைரயும்
ஈpFாp பிக்ஷக்களின் தலை
ராp சங்க ா ர்
என்
லைரயும் அலைsத்துத் தpது
முன்னிலை யில் ாது பசய்க என்றும், Fார்
ாதில் ப ற்றிப றுகிறாவேரா அ ரது மதந்தான்
சிறந்தது என்றும் கூறிpான். இரு ருக்கும்
அரசன் அலை க்களத்தில் ாதப்வே ார் நிகழ்ந்தது.
ாதத்தில் தமிsராp சங்க மித்திரவேர ப ற்றி
ப ற்றார். இ ங்லைக வே ந்தன் சங்கமித்திரரரின்
ஆழ்ந்த கல்விFறிலை ப் ாராட்டி இ லைர
ஆதரித்தான். ஆதரித்ததுமட்டும் அன்றி, தமது
பிள்லைளகளாp வே2த்த திஸ்ஸன், மகாவேசpன்
என்னும் இரு ருக்கும் கல்வி கற்பிக்க இ லைர
ஆசிரிFராக நிFமித்தான். சங்கமித்திரர்,.
இவ்விரு ரில் இலைளF pாp
மகாவேசpனிடத்தில் அதிக அன்பு
ாராட்டிp டிFால், மூத்த pாp வே2த்த
திஸ்ஸன் இ ரிடம் லைகலைம ாராட்டி ந்தான்.
இ ர் அரசனிடம் ப ற்றிருந்த
பசல் ாக்லைகக்பகாண்டு லை துல்F மதத்லைத
இ ங்லைகயில் ரப் முFற்சி பசய்தார்.
இவ் ாறிருக்க, வேமக ர்ணா Fன்

கா ஞ்பசன்றான். அரசுரிலைம மூத்த மகpாp
வே2த்த திஸ்ஸன் ஏற்று, அரசு கட்டில் ஏறிpான்.
ஏறிpவுடன் மந்திரிகளில் சி லைரக்
பகாலை பசய்துவிட்டான். இலைதக் கண்ட சங்க
மித்திரர் தமது மாண pாp இ ன் ஏற்கpவே
தம்மிடம் லைகலைம ாராட்டி ந்த pாதலின்,
தம்லைமயும் பகான்றுவிடு ாவேpா என்று அஞ்சிச்
வேசாs நாட்டிற்கு ந்துவிட்டார். பிறகு, த்து
ஆண்டு லைரயில் இ ங்லைக பசல் வே
இல்லை . த்து ஆண்டு கழிந்த பின்pர், வே2த்த
திஸ்ஸன் இறந்து விட்டான். அப்வே ாது
அரசுரிலைமலைF இ ரது அன்புக்குரிF
மாண pாp மகாவேசpன் வேமற்பகாண்டான்.
இச்பசய்தி அறிந்த சங்கமித்திரர் சிங்களநாடு
பசன்று, தமது மாண pாகிF அரசனுக்குத் தமது
லைகயிpாவே வேF முடி சூட்டிpார். அதுமுதல்
இ ங்லைகயில் தங்கி மீண்டும் தமது லை துல்F
மதத்லைதப் ரப் முFற்சி பசய்தார்.
மகாவிகாலைர என்னும் ப ௌத்தப் ள்ளியில்
ாழும் ஈpFாp பிக்ஷக்கள் உண்லைமFாp
ப ௌத்த மதத்லைதப் வே ாதிக்கவில்லை என்று

இ ர் அரசனிடம் குற்றம் சாற்றிpார். அரசன்
இ ர் பசால்லை த் த றாத ன் ஆலைகFால்,
மகாவிகாலைரயில் ாழும் பிக்ஷக்களுக்கு நகர
மக்கள் உணவு பகாடுக்கக்கூடாபதன்றும்,
மீறிக்பகாடுப்
ர்களுக்கு நூறு ப ான்
அ ராதம் விதிக்கப் டும் என்றும்
கட்டலைளயிட்டான். இதன் காரணமாக
மகாவிகாலைரயிலிருந்த ஈpFாp பிக்ஷக்கள்
உண்ண உணவு கிலைடக்கப்ப றாமல் நகரத்லைத
விட்டு இ ங்லைகயின் பதன் குதிக்குப் வே ாய்
விட்டார்கள். வே ாய்விடவே ,
மகாவிகாலைரப் ள்ளி உரிF ரின்றிக்
கிடக்கிற டிFால், அது அரசனுக்குரிF
ப ாருளாய் விட்டது என்று சங்க மித்திரர்
அரசனுக்குத் பதரிவிக்க, அரசன் அதலைp
இ ரிடத்திவே ஒப் லைடத்தான். சங்க மித்திரர்
அந்த விகாலைரலைF இடித்து, அப்ப ாருள்கலைளக்
பகாண்டு தமது பகாள்லைகலைFச் வேசர்ந்த
பிக்ஷக்கள் ாழும் அ Fகிரி விகாலைரலைFப்
புதுப்பித்துப் ப ரிFதாகக் கட்டிpார்.
இச்பசய்லைகக்குச் வேசாணன் என்னும் மந்திரியும்
துலைணFாயிருந்தான். இ ற்லைறபFல் ாம்

அறிந்த அரசனுலைடF மலைpவிFர்களுள் ஒருத்தி அ pால் அதிகமாகக் காதலிக்கப் ட்ட ள் இ ங்லைகத் தீவின் லைsF மதமாகிF ஈpFாp
ப ௌத்த மதத்லைதப் பின் ற்றி
நடப்
ளாதலின், அ Fகிரி விகாலைரயிலிருந்த
பிக்ஷக்கலைளத் துரத்திவிட்டு, அந்த
விகாலைரலைFயும் இடித்பதாழித்த சங்க
மித்திரலைரயும் அ ருக்குத் துலைணFாயிருந்த
மந்திரி வேசாணலைpயும் பகான்றுவிடும் டி
சி லைர ஏவிpாள். அ ர்கள் மந்திரிலைFயும்
சங்கமித்திரலைரயும் பகாலை பசய்துவிட்டார்கள்.
இந்தச் பசய்திகள் மகா ம்சம் 36, 37 -ஆம்
அதிகாரங்களில் பசால் ப் ட்டிருக்கின்றp.
சங்கமித்திரர் லை துல்F மதத்லைத நன்கு கற்று,
அதன் ழி ஒழுகிFவேதாடு, அந்த மதத்லைதச்
சிங்களத்தீவிலும் ர ச் பசய்F முFன்றார்.
ப ௌத்த மதக் பகாள்லைககலைள நன்கு அறிந்த ர்.
இ ரது ர ாறு வே று ஒன்றும் பதரிFவில்லை .
இ ர் ஏவேதனும் நூல் இFற்றியிருக்கிறாரா
என் தும் பதரிFவில்லை . கி. பி. நான்காம்
நூற்றாண்டின் முற் குதியில் இ ர்

ாழ்ந்திருந்த பரன்று அறிகிவேறாம்.
லைச சமF குர ர்களில் ஒரு ராp
மாணிக்க ாசகர் இ ங்லைக வே ந்தன் ஒரு லைpச்
லைச சமFத்தில் புகச்பசய்தார் என்னும்
ர ாறும், சங்கமித்திரர் இ ங்லைக மன்pலைp
லை துல்F மதத்தில் புகச்பசய்த ர ாறும்
ஒத்திருத்தலின், சங்கமித்திரர் என்று மகா ம்சம்
கூறு து மாணிக்க ாசகலைரக் குறிக்கும் என்று
திரு வேக. ஜி. வேசலைஷFர் என்
ர் ஒரு திங்கள்
ப ளியீட்டில் எழுதியிருக்கிறார். (Tamilian
Antiquary Vol I. No. 4. P. 54.). இ ர் கருத்லைதவேF
உண்லைம எpக் பகாண்டு ஸ்மித் என்னும் சரித்திர
ஆசிரிFரும் எழுதியிருக்கிறார். அ ர், இ ங்லைக
வே ந்தலைp மாணிக்க ாசகர் லைச மதத்தில்
வேசர்த்தார் என் லைத ஆதாரமாகக் பகாண்டு, அந்த
அரசன் மகா ம்சத்தில் கூறப் ட்ட
வேகாதா Fpாக இருக்கக்கூடும் என்றும்,
மகா ம்ச ஆசிரிFர் லைச ராகிF
மாணிக்க ாசகலைரப் புத்தபிக்ஷ சங்கமித்திரர்
என்று த றாக எழுதியிருக்கக்கூடும் என்றும்
கூறுகிறார். (The Early History of India : Page 246-7,

Third Edition : V.A. Smith.) இவ்விரு ர்
கருத்துக்களும் த று என் து எமது பகாள்லைக.
ஏபpன்றால், மாணிக்க ாசகர் இ ங்லைகக்குச்
பசன்று இ ங்லைக மன்pலைp லைச சமFத்தில்
வேசர்த்ததாக அ ர் ர ாற்றில்
காணப் டவில்லை . இ ங்லைக மன்pன்
சிதம் ரத்திற்கு ந்தவே ாது அ லைp மதம்
மாற்றிFதாகச் பசால் ப் ட்டிருக்கிறது. சங்க
மித்திரவேரா வேநவேர இ ங்லைகக்குச் பசன்று அந்த
நாட்டரசலைp மதம் மாறச் பசய்தார். அன்றியும்,
சங்கமித்திரர் இ ங்லைகயில்
பகால் ப் ட்டிறந்தார். மாணிக்க ாசகவேரா
சிதம் ரத்தில் சி கதிFலைடந்தார்.
இக்காரணங்களிpால் சங்கமித்திரரும்
மாணிக்க ாசகரும் ஒரு வேர என்று கூறு து
ப ாருத்தமாகத் வேதான்றவில்லை .
6. நாதகுத்தpார்.
இப்ப Fர் நாதகுப்தpார் என் தன் திரிபு
வே ாலும். இ ர் குண்ட வேகசி என்னும்
காப்பிFத்லைதத் தமிழில் இFற்றிF ர். இ ர்

இந்தக் காவிFத்தின் ஆசிரிFர் என் து, நீ வேகசி
(பமாக்க
ாதச் சருக்கம் 78 -ஆம் ாட்டின்)
உலைரயில், புழுக்கு ந் தம்மால் நுகரவும்
ாsவும் ட்டவிலைpF வுடம்பு என்னும்
அடிலைF வேமற்வேகாள் காட்டி, இதலைp
நாதகுத்தpார் ாக்கு என்று
குறிப்பிட்டிருப் திலிருந்தும் அறிFப் டும்.
வேமற்வேகாள் காட்டப் ட்ட இப் குதி
குண்ட வேகசிச் பசய்யுளிலிருந்து
எடுக்கப் ட்டது. அச்பசய்யுள் இது:
' எpபதpச் சிந்தித்த ான் மற்றிவ்வுடம்
பின் த்துக்காவேமல்
திலைpப்ப ய்த புன்கத்லைதப் வே ா ச் சிறிFவு
மூத்தவுமாகி
நுலைsF புழுக்கு ந்தம்மால் நுகரவும் ாsவும்
ட்ட
இலைpF வுடம்பிலைpப் ாவி Fாபpp
பதன்pலு மாவேமா. '
நாதகுத்தpாலைரப் ற்றிF ர ாறு
வே பறான்றும் பதரிFவில்லை . குண்ட வேகசி

என்னும் ப ௌத்த பிக்குணி ஒருத்தி, டநாட்டில்
இருந்த ஆ ணம் என்னும் ஊரில் நாதகுத்தpார்
என்னும் ஆருகத சமFத்த லைர ாதில்
ப ன்றதாக நீ வேகசி உலைரயிpால் பதரிகிறது.
ஆருகதராகிF அந்த நாதகுத்தpார் வே று.
குண்ட வேகசியின் ஆசிரிFரும் ப ௌத்தருமாகிF
இந்த நாதகுத்தpார் வே று.
நீ வேகசி என்னும் லை2pநூல் கி. பி. ஐந்தாம்
நூற்றாண்டுக்கு முற் ட்டபதன்று
கூறப் டு தால், குண்ட வேகசியும் ஐந்தாம்
நூற்றாண்டுக்கு முற் ட்டதாதல்வே ண்டும்.
ஏபpன்றால், குண்ட வேகசிலைF
மறுப் தற்காகவே நீ வேகசி
இFற்றப் ட்டபதன் து ர ாறு. ஆகவே ,
குண்ட வேகசியின் ஆசிரிFராகிF
நாதகுத்தpாரும் கி. பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு
முற் ட்ட ராதல்வே ண்டும்.
7. புத்ததத்த வேதரர்.
இ ர் வேசாsநாட்ட ர். இ ங்லைகயில்
அநுராதபுரத்திலிருந்த மகாவிகாலைரயில் இ ர்

சி கா ம் தங்கியிருந்தார். பின்pர்,
கவீர ட்டிpம் (காவிரிப் ட்டிpம்), உரகபுரம்
(உலைறயூர்), பூதமங்க ம், காஞ்சீபுரம் முத ாp
ஊர்களில் ாழ்ந்து ந்தார். தாம் பிறந்த வேசாs
நாட்டிலைpத் தமது நூல்களில் ாராட்டிக்
கூறியிருக்கின்றார். காவிரிப்பூம் ட்டிpம்
துலைறமுகப் ட்டிpபமன்றும், பசல் த்
பதாகுதியும் மக்கட்கூட்டமும் பநருங்கிF
இடபமன்றும், அப் ட்டிpத்தில் இ ர்
தங்கியிருந்த ப ௌத்தப் ள்ளி
பநடுஞ்சு ர்களால் சூsப் ட்டுப்
ப ரிF ாயில்கலைள உலைடFபதன்றும்,
ள்ளிக்கட்டிடங்கள் ப ரிFp ாய் ப ண்சுலைத
பூசப்ப ற்றுக் கயி ாFம்வே ால் ப ண்ணிறமாக
விளங்குபமன்றும் அபிதம்மா தாரம் என்னும்
நூலில் இ ர் எழுதியிருக்கின்றார்.
காவிரிப்பூம் ட்டிpத்துப் ப ௌத்தப் ள்ளியில்
இருந்த வே ாது, தமது மாண ராகிF புத்த சீகா
என்
ர் வே ண்டுவேகாளின் டி
புத்த ம்சாத்தகாலைத என்னும் நூலை யும், சுமதி
என்
ர் வே ண்டுவேகாளின் டி,

அபிதம்மா தாரம் என்னும் நூலை யும்
இFற்றிpார். வேசாsநாட்டுப் பூதமங்க ம்
என்னும் ஊரில் கண்ண தாசர், அல் து
வே ணுதாசர் (இ ர் லை ண ராக இருந்து
பின்pர்ப் ப ௌத்தர் ஆpார் வே ாலும்)
என்
ாரல் கட்டப் ட்ட ப ௌத்தப் ள்ளியில்
தங்கியிருந்தவே ாது, இ ர் விpF வினிச்சFம்
என்னும் நூலை ப் புத்த சீகா என்
ர்
வே ண்டுவேகாளின் டி இFற்றிpார். அன்றியும்,
இ ங்லைகயில் ாழ்ந்திருந்த மகாவேதரர்
சங்க ா ர் என்
ர் வே ண்டுவேகாளின் டி,
உத்தர வினிச்சFம் என்னும் நூலிலைpச் பசய்தார்.
அன்றியும், புத்த ம்சம் என்னும் நூலுக்கு
மதுராத்த வி ாசினீ என்னும் உலைரலைFயும்,
ரூ ாரூ வி ாகம், ஜிpா ங்காரம் என்னும்
நூல்கலைளயும் இFற்றியிருக்கின்றார்.
இ ங்லைகயிலும் இந்திFாவிலும் உள்ள
ப ௌத்தர்களால் இ ர் மிகவும்
வே ாற்றப் டு ர்.
வே ர்ப ற்ற புத்த வேகாஷர் என்னும் ப ௌத்த
ஆசிரிFரும் இ ரும் தற்பசF ாக ஒரு லைர

ஒரு ர் கண்டு உலைரFாடிFதாகக்
கூறப் டு தாலும், புத்தவேகாஷர் முத ா து
குமார குப்தன் என்னும் அரசன் கா த்தில்
ாழ்ந்திருந்த ராலைகFாலும், வேசாs நாட்லைட
ஆண்ட அச்சுத நாராFணன், அல் து அச்சுத
விக்கந்தன் என்னும் கள ர (களம் ) அரசனும்
வேமற் டி குமார குப்தனும் ஒவேர
கா த்த ராலைகFாலும், புத்ததத்த வேதரலைர அச்சுத
விக்கந்தன் ஆதரித்த pாலைகFாலும், இ ர் கி.
பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் ாழ்ந்த ர் ஆ ர்.
8. வே ாதி தருமர்.
இ ர் காஞ்சீபுரத்லைத அரசாண்ட ஓர்
அரசனுலைடF குமாரர். இ ர் திFாp மார்க்கம்
என்னும் ப ௌத்த மதப்பிரிலை ச் வேசர்ந்த ர். சீp
வேதசம் பசன்று, அங்குத் தமது பகாள்லைகலைFப்
வே ாதித்து ந்தார். இ ரது பகாள்லைக சங்கரரின்
அத்லை தமதக் பகாள்லைகலைFப் வே ான்றது. இ ர்
கி. பி. 520 -இல் சீp வேதசத்துக் காண்டன்
ட்டிpத்லைதச் வேசர்ந்ததாகக் கூறு ர். வே று சி ர்
கி. பி. 525 -இல் சீpவேதசம் பசன்றதாகக் கூறு ர்.

அக்கா த்தில் சீpவேதசத்லைத ஆண்டு ந்த லிFாங்
குடும் த்லைதச் வேசர்ந்த ஊ-டி (Wu Ti) என்னும்
அரசன் அலை க்களத்தில் இ ர் தமது திFாp
மார்க்கத்லைதப் வே ாதித்தார். இந்த அரசன் கி. பி.
502 முதல் 549 லைர அரசாண்ட ன். ப ௌத்த
மதத்தில் மிகுந்த ற்றுள்ள ன். பின்pர், இந்த
அரசனுக்கும் இ ருக்கும் மpத்தாங்கல் ஏற் ட,
சீpவேதசத்தின் ட குதியிற் பசன்று இ ர் தமது
பகாள்லைகலைFப் ரப்பிFதாகக் கூறு ர்.
இ ருக்குப் பிறகு, இ ர் வே ாதித்த மதம் சீp
வேதசத்திலும் 2ப் ான் வேதசத்திலும் சிறப்புற்றது.
இ ரது திFாp மார்க்கத்துக்கு 2ப் ானிFர்
பஸன் (Zen) மதம் என்றும், சீpர் சான் (Ch an)
மதம் என்றும் ப Fர் கூறு ர். வே ாதி தருமலைரச்
சீpர் தமக்குரிF இரு த்பதட்டுச் சமF
குர ர்களில் ஒரு ராகக் பகாண்டிருக்கின்றார்.
இ லைரச் சீpர் டா-பமா (Ta mo) என் ர். இ ரது
மாண ர் சீpராகிF ஹ¨ய்-பக-ஓ (Hui-K O)
என்
ர். வே ாதி தருமர் சீp வேதசத்தில் தமது
மதத்லைதப் வே ாதித்த பிறகு, 2ப் ான்
வேதசத்துக்குச் பசன்றதாகவும், அங்குக்
கவேடாகFாமா (Kataoka Yama) என்னும் இடத்தில்

வேஷாடகுடாய்ஷி (Shotoku Taishi) என்
ர்
இ லைரக் கண்டு உலைரFாடிFதாகவும் 2ப் ான்
வேதசத்து ர ாறு கூறுகின்றது. 2ப் ான்
வேதசத்திலும் சீp வேதசத்திலும் இ ருக்குக்
வேகாயில்கள் உண்டு. இந்தக் வேகாயில்களில்
இரவும் கலும் எண்பணய் விளக்குகள்
எரிந்துபகாண்டிருக்கின்றp. ( டம் 9 காண்க.)

டம் 9.
வே ாதி தருமர்.
9. தின்pாகர் (திக்நாகர்).

இ ர் காஞ்சீபுரத்லைதச் வேசர்ந்த ர்.
இளலைமயிவே வேF தருக்கம் முத ாp
நூல்கலைளப் யின்று, பின்pர் டநாட்டில்
ாழ்ந்திருந்த சு ந்து என் ரிடம் ப ௌத்த
சமF நூல்களில் சி
ற்லைறக் கற்றார். பின்pர்,
நளாந்லைதப் ல்கலை க் கsகஞ் பசன்று
நாள்
தங்கியிருந்து, அங்கும்
நூல்கலைளக் கற்றார்.
தர்க்க நூலில் இ ர் நன்கு யின்ற ர். இ ர்
ற்
வேதசம் பசன்று தர்க்க ாதம் பசய்து,
கலைடசிFாக மீண்டும் காஞ்சீபுரம் ந்து
ாழ்ந்திருந்தார். காஞ்சீபுரம் திரும்பு தற்கு
முன்pவேர, ஒரிசா வேதசத்தில் கா ஞ்பசன்றார்
என்றும் சி ர் கூறு ர். இ ர் ப ௌத்த மதத்தில்
விஞ்ஞாp ாதப் பிரிலை உண்டாக்கிpார்
என் ர். நிFாFப் பிரவே சம், நிFாFத் து ாரம்
என்னும் இரண்டு தர்க்க (அளலை ) நூல்கலைள
ட பமாழியில் இFற்றியிருக்கின்றார். இ ரது
மாண ர் சங்கர சு ாமி என்
ர். இன்பpாரு
மாண ர், நளாந்லைதப் ல்கலை க் கsகத்தின்
தலை லைமப் வே ராசிரிFராக விளங்கிF ஆசாரிF
தரும ா ர் (கி. பி. 528 - 590) என்
ர். இ ர்

சு ந்து என்
ரிடம் சி நூல்கலைளக் கற்றார்
என்று கூறப் டுகின்ற டிFால், இ ர் சு ந்து
கா த்த ரா ர். சு ந்து கி. பி. 420 முதல் 500
லைர இருந்த ர். சமுத்திரகுப்தன் என்னும்
அரசpால் ஆதரிக்கப் ட்ட ர். அ ன் சலை யில்
காளிதாசருடன் ஒருங்கிருந்த ர். எpவே ,
அ ரது மாண ராகிF திக்நாகர் ஐந்தாம்
நூற்றாண்டின் பிற் குதியிலும், ஆறாம்
நூற்றாண்டின் முற் குதியிலும்
ாழ்ந்திருந்த ராதல்வே ண்டும்.
10. தரும ா ஆசாரிFர் (கி. பி. 528 - 560).
இ ர் காஞ்சீபுரத்தில் டராதித்த விகாலைர
என்னும் ப ௌத்தப் ள்ளியில் இருந்த தரும ா
ஆசாரிFரின் வே றாp ர். இ ர் காஞ்சீபுரத்து
அரசனிடம் மந்திரிFாயிருந்த ஒரு ரின்
மூன்றா து குமாரர். இ ருக்குத் தக்க Fது
ந்தகா த்தில் காஞ்சி மன்pன் இ ருக்குத்
திருமணம் பசய்விக்க ஏற் ாடு பசய்தான்.
ஆpால், இ ர் உ கத்லைத ப றுத்த ராய்,
ஒரு ருக்குஞ் பசால் ாமல் ஒரு ப ௌத்த

மடத்லைதFலைடந்து துறவு பூண்டு ப ௌத்த பிக்ஷ
ஆpார். பின்pர்,
நாடுகளில் Fாத்திலைர
பசய்து தமது கல்விலைF வேமன்வேமலும்
ளர்த்துக்பகாண்டார். இ ர் கல்வியிலும்
அறிவிலும் வேமம் ட்ட ர்.
ஆசாரிF தரும ா ர் தின்pாக
(திக்நாக)ரிடத்திலும் சமFக் கல்வி யின்றார்
என் ர்.
இ ர் ட நாடுகளில் சுற்றுப் பிரFாணஞ் பசய்த
வே ாது, பகௌசாம்பி என்னும் இடத்தில்
ப ௌத்தருக்கும் ஏலைpF மதத்தாருக்கும் நிகழ்ந்த
சமF ாதத்தில் ப ௌத்தர்களால் எதிர் ாதம்
பசய்F முடிFாமற்வே ாp நிலை யில், இ ர்
பசன்று தனித்து நின்று ப ௌத்தர் சார் ாக ாது
பசய்து ப ற்றி ப ற்றார். அதவேpாடு
அலைமFாமல், எதிர் ாதம் பசய்த ர்கலைளயும்
அலை த்தலை
ராக வீற்றிருந்த அரசலைpயும்
ப ௌத்த மதத்தில் வேசர்த்தார். இதpால் இ ர்
புகழ் எங்கும் ரவிFது. மற்பறாருமுலைற, நூறு
ஈpFாp ப ௌத்தர்களுடன் ஏழுநாள் லைரயில்

ாது பசய்து ப ற்றிப ற்றுத் தமது மகாFாp
ப ௌத்தக் பகாள்லைகலைF நிலை நாட்டிpார்.
மகாFாp ப ௌத்தர்கள் இ லைரத் தமது மதத்லைத
நிலை நிறுத்த ந்த சமFகுர பரpப்
வே ாற்றிpார்கள். இ ர் ப ௌத்தமத
நூல்கலைளயும் ஏலைpF மத நூல்கலைளயும் கற்றுத்
வேதர்ந்து வே ராசிரிFராக விளங்கிpலைமFால்,
அக்கா த்தில் ட இந்திFாவில் இருந்த
உ கபமங்கும் வே ர் ப ற்று விளங்கிF
நளாந்லைதப் ல்கலை க் கsகத்தின் தலை லைமப்
வே ராசிரிFராக இ லைர ஏற் டுத்திpார்கள்.
நளாந்லைதப் ல்கலை க் கsகத்தின் தலை லைமப்
தவி Fாருக்கும் எளிதில் ாய்ப் பதான்றன்று.
துலைறவே ாகக் கற்றுத் வேதர்ந்த
அறிஞர்களுக்குத்தான் அப் தவி ாய்க்கும்.
இ ர்க்கு இத்தலை லைமப் தவி
பகாடுத்ததிலிருந்து அக்கா த்து மக்கள் இ லைர
எவ் ளவு உFர் ாக மதித்தpர் என் து நன்கு
விளங்கும்.
இ ருக்குப் பிறகு அப் ல்கலை க் கsகத்தின்
தலை லைம ஆசிரிFராக விளங்கிF புகழ் லைடத்த

சீ த்திரர் என்
ர் இ ரிடம் யின்ற
மாண ர்களில் தலை சிறந்த ர். தரும ா ர்
நளாந்லைதக் கsகத்தின் தலை லைமFாசிரிFராய்
வீற்றிருந்த கா த்தில், தமிழ் நாட்டிலிருந்து
ஒருபிராமணர் அங்குச் பசன்று இ லைரத்
தம்முடன் ாது பசய்F அலைsத்தார். இ ர், தமது
மாண ராகிF சீ
த்திரலைர அப்பிராமணருடன்
ாது பசய்Fச் பசய்து அ லைரக் கடுலைமFாகத்
வேதால்வியுறச் பசய்தார். இந்தச்
சீ த்திரரிடத்தில்தான் சீp Fாத்திரிகராp
யு ாங் சு ாங் என்
ர் சம்ஸ்கிருதம் யின்றார்.
சீ த்திரர் கி. பி. 585 முதல் 640 லைரயில்
தலை லைமFாசிரிFராக நளாந்லைதக் கsகத்தில்
இருந்த ர். இந்தத் தரும ா ஆசாரிFர்
ஏவேதனும் நூல் இFற்றிpாரா என் து
பதரிFவில்லை .
தரும ா ர் இளலைமயிவே வேF, அதா து தமது 32
-ஆ து Fதில், கி. பி. 560-இல் கா மாpார்.
இ ருலைடF தலை மாண ர் சீ த்திரர் என்று
பசான்வேpாம். இ ரது மற்ற மாண ர்கள். 1.
விவேசஷ மித்திரர் - இ ர் லைமத்திவேரFர்

அருளிச்பசய்த வேFாகசாரபூமி என்னும் நூலுக்கு
உலைர எழுதிF ர். 2. ஜிp புத்திரர் - இ ர்
லைமத்திவேரFர் அருளிச்பசய்த வே ாதிசத் பூமி
என்னும் நூலுக்கு உலைர இFற்றிF ர். 3.
ஞாpசுந்தரர் - இ ர் இத்சிங் என்னும்
சீpFாத்திரிகர் இந்திFாவுக்கு ந்தவே ாது (கி. பி.
671 முதல் 695 லைரயில்) தி க விகாலைரயில்
ாழ்ந்திருந்தார்.
இந்தத் தரும ா ரும் மணிவேமகலை நூலில்
கூறப் டும் அற ண அடிகளும் ஒரு வேர எpச்
சி ர் கருதுகிறார். அற ண அடிகள் என்னும்
தமிழ்ச் பசால்லின் பமாழி ப Fர்ப் ாகத்
தரும ா ர் என்னும் ப Fர்
காணப் டு துபகாண்டு இவ் ாறு
கருதுகின்றார் வே ாலும். இந்தக் கருத்துத்
த றாpதாகத் வேதான்றுகின்றது. ஏபpன்றால்,
அற ண அடிகள் காஞ்சீபுரத்தில் கலைடசி
நாட்களில் தங்கிpதாகக் கூறப் ட்டவே ாதிலும்,
அ ர் தமது ாழ்நாளில் ப ரும் குதிலைFக்
காவிரிப்பூம் ட்டிpம் முதலிF தமிழ் நாட்டு
ஊர்களில் கழித்த ரா ர். தரும ா வேரா, தமிழ்
நாட்டில் காஞ்சீபுரத்தில் பிறந்த ராகவிருந்தும்,

தமது ாழ்நாட்களின் ப ரும் குதிலைFயும்,
கலைடசி நாட்கலைளயும் ட இந்திFாவில்
கழித்த ர். அற ண அடிகள் கி. பி. இரண்டாம்
நூற்றாண்டில் ாழ்ந்த ர். தரும ா வேரா கி. பி.
ஆறாம் நூற்றாண்டில் இருந்த ர். இந்தக்
காரணங்களாலும், பிற சான்றுகளாலும்
தரும ா ர் வே று, அற ண அடிகள் வே று
எp து ப ள்ளிலைட மலை வே ால்
விளங்குகின்றது.
11. ஆசாரிF தர்ம ா ர்.
இ ரது ஊலைரப் ற்றித் தம் ராட்வேட சந்வேதந
நகவேர தஞ்சா நாமவேக என்று
கூறப் ட்டிருப் தால், இ ர் தாம்பிர ரணி ஆறு
ாயும் திருபநல்வே லியில் தஞ்லைசலைFச்
வேசர்ந்த ர் என்று பதரிகிறது. * இந்தத்
தர்ம ா ர், காஞ்சீபுரத்தில் பிறந்து பின்pர்
நளாந்லைதப் ல்கலை க் கsகத்தின் தலை லைமப்
வே ராசிFராக விளங்கிF மகாFாp ப ௌத்த
மதத்லைதச் வேசர்ந்த வே ர்ப ற்ற தரும ா ரின்
வே றாp ர். இ ர் ாளி பமாழியில் ல்
ர்.

ப ௌத்த மத நூல்கலைள நன்கு கற்றுத் வேதர்ந்த ர்.
காஞ்சீபுரத்தில் இருந்த டராதித்த விகாலைரயின்
தலை
ராக இருந்த ர். இ ங்லைகயில்
அநுராதபுரத்திலிருந்த மகாவிகாலைர என்னும்
ப ௌத்தப் ள்ளியில் இ ர் சி கா ம்
தங்கியிருந்ததாகத் பதரிகின்றது. ப ௌத்தமத
உலைரFாசிரிFர்களில் சிறந்த ர். இ ர்
எழுதியுள்ள உலைரநூல்களில், இ ர் கா த்துத்
தமிழ்ப் ப ௌத்த நூல்களில் காணப் ட்ட
கருத்துக்கலைளயும் அலைமத்து எழுதியிருக்கிறார்
என்று இ ரது நூல்கலைள ஆராய்ச்சி பசய்த
அறிஞர் கூறுகின்றpர்.
உதாp, இதிவுத்தக, வேதரகாதா, வேதரிகாதா ,
வே த த்து, விமாp த்து என்னும் ாளி
பமாழிப் ப ௌத்த நூல்களுக்கு அட்டகதா
என்னும் உலைர எழுதியிருக்கின்றார். இந்த உலைர
முழு துக்கும் ரமார்த்த தீ னீ என் து ப Fர்.
வேமற் டி உலைரகளில், விமாp த்து உலைரக்கு
விம வி ாசனீ என் து ப Fர். இன்னும்
ரமார்த்த மஞ்சுஸா , பநட்டி கரணாட்டகதா
என்னும் நூல்கலைளயும் இFற்றியிருக்கின்றார்.

ஆக பமாத்தம் திpான்கு நூல்கலைள இ ர்
இFற்றியிருக்கின்றார் என்று கந்த ம்சம்
என்னும் நூல் கூறுகின்றது. தமிழில் இ ர்
ஏவேதனும் நூல் இFற்றியிருக்கிறாரா என் து
பதரிFவில்லை . இ ரது கா ம் கி. பி. ஐந்தா து,
அல் து ஆறா து நூற்றாண்டு என்று
கருதப் டுகின்றது.
12. புத்த நந்தி, சாரி புத்தர்.
இவ்விரு ரும் வேசாs நாட்டில் வே ாதி மங்லைக
என்னும் ஊரில் இருந்த ர். லைச சமF
ஆசாரிFராகிF திருஞாp சம் ந்தர் இந்த ஊர்
ழிFாகச் சங்கு, தாலைர முத ாp விருதுகலைள
ஊதி ஆர ாரம் பசய்துபகாண்டு ந்தவே ாது,
ப ௌத்தர்கள் அ லைரத் தடுத்து, ாதில் ப ன்ற
பின்pவேர ப ற்றிச் சின்pங்கள் ஊதவே ண்டும்
என்று பசால் , அ ரும் அதற்குச் சம்மதித்தார்.
பிறகு ப ௌத்தர்கள் புத்த நந்திலைFத்
தலை
ராகக் பகாண்டு ாது நிகழ்த்திF வே ாது,
சம் ந்தருடன் இருந்த சம் ந்த சரணா Fர்
என்
ர் இFற்றிF மாலைFயிpால் இடி விழுந்து

புத்த நந்தி இறந்தார் என்று ப ரிF புராணம்
கூறுகின்றது. இதலைpக் கண்ட ப ௌத்தர்கள்,
மந்திர ாதம் பசய்Fவே ண்டா, சமF ாதம்
பசய்யுங்கள் என்று பசால்லிச் சாரி புத்தலைரத்
தலை
ராகக் பகாண்டு மீண்டும் ந்தார்கள்.
அவ் ாவேற சாரி புத்தருக்கும் சம் ந்தருக்கும்
சமF ாதம் நிகs, அதில் சாரி புத்தர்
வேதால்வியுற்றார் என்றும் ப ரிF புராணம்
கூறுகின்றது. (சாரி புத்தர் காண்க.)
இ ர்கலைளப் ற்றி வே று ர ாறு பதரிFல்லை .
திருஞாpசம் ந்தர் கி. பி. ஏsாம்
நூற்றாண்டிலிருந்த ராத ால், இ ர்களும் அந்த
நூற்றாண்டிலிருந்த ரா ர்.
13.

ச்சிரவே ாதி. (கி. பி. 661 - 730.)

இ ர் ாண்டி மண்ட த்லைதச் வேசர்ந்த ப ாதிலைக
மலை க்கு அருகில் மலை Fநாட்டில் இருந்த ர்.
இ ரது தந்லைதFார் ஓர் அரசனுக்கு
மதவே ாதகராக இருந்தார். இ ர் கி. பி. 661-இல்
பிறந்தார். ட இந்திFாவில் இருந்த வே ர்ப ற்ற
நளாந்லைதப் ல்கலை க் கsகத்தில் 26 Fது

லைரயில் கல்வி யின்றார். பின்pர், 689 -இல்
கபி
ஸ்து என்னும் நகரம் லைரயில் Fாத்திலைர
பசய்தார். பின்pர், மீண்டும் தமிழ் நாட்டிற்கு
ந்தார். அக்கா த்தில் பதாண்லைடமண்ட த்தில்
ற்கடம் உண்டாகி மக்கள் ருந்திpர். அந்த
நாட்டிலைp அரசாண்ட நரசிம்ம வே ாத்த ர்மன்
என்னும் அரசன் ச்சிரவே ாதியின் மகிலைமலைFக்
வேகள்விப் ட்டு, இ லைரFணுகி, நாட்டுக்கு
வேநரிட்டுள்ள ருத்தத்லைதப் வே ாக்க
வே ண்டுபமன்று வேகட்டுக்பகாள்ள, இ ர்
பதய் த்லைதப் வே ாற்றி வே ண்டிக்பகாள்ள,
மலைsப ய்து நாடு பசழிப் லைடந்தது என்று
இ ரது ர ாறு கூறுகின்றது.
இ ர் தந்திரFாp ப ௌத்த மதத்லைதச் வேசர்ந்த ர்.
தந்திரFாp மதத்துக்கு ச்சிரFாpம் ,
மந்திரFாpம் என்னும் ப Fர்களும் உண்டு.
இ ரது மாண ர் அவேமாக ச்சிரர் என் ர்.
இ ர் இ ங்லைகக்குச் பசன்று, அங்கிருந்த
அ Fகிரி விகாலைரயில் ஆறு திங்கள்
தங்கியிருந்தார். பின்pர், மீண்டும்
தமிழ்நாட்டிற்கு ந்து சி நாள் தங்கியிருந்தார்.

பின்pர், தமது தந்திரFாp ப ௌத்த மதத்லைதச்
சீp வேதசத்தில் ர ச்பசய்F எண்ணங்பகாண்டு
சீpவேதசம் பசல் விரும்பிpார். இ ர்
எண்ணத்லைத அறிந்த காஞ்சி அரசன் கடல்
Fாத்திலைரயின் துன் ங்கலைள எடுத்துலைரத்துப்
வே ாகவே ண்டா என்று தடுத்தான். இ ர்
பிடி ாதமாக விருந்த டிFால், அரசன் இ ரது
சீpவேதசப் பிரFாணத்துக்கு வே ண்டும்
உதவிகலைளச் பசய்துபகாடுத்தான். மகாப் பிரஜ்ஞ
ாரமிலைத என்னும் ப ௌத்த நூலின்
பிரதிபFான்றலைpயும், மற்றும் விலை யுFர்ந்த
ப ாருள்கலைளயும் சீp அரசனுக்குக்
லைகயுலைறFாக sங்க, ஒரு தூது லைpயும்
இ ருடன் அரசன் அனுப்பிpான்.
ச்சிரவே ாதி தமது மாண ருடன் புறப் ட்டுச்
பசன்றார். கப் ல் அடுத்த நாள்
இ ங்லைகலைFFலைடந்தது. ஸ்ரீ லைச ன் என்னும்
இ ங்லைக அரசன் இ லைர ரவே ற்றுத் தpது
அரண்மலைpயில் ஒரு திங்கள் லைரயில் இருக்கச்
பசய்தான். பின்pர், மரக்க வேமறிச்
சீpநாட்டுக்குச் பசல்லும் ழியில், சுமாத்ரா

தீவில் இருந்த ஸ்ரீ வி2Fவேதசத்தில் ஐந்து திங்கள்
தங்கிpார். மீண்டும் புறப் ட்டு, கி. பி. 720-இல்
சீpவேதசம் வேசர்ந்தார். ஆங்குத் தமது தந்திரFாp
ப ௌத்தக் பகாள்லைககலைளப் வே ாதித்துத்
தாந்திரிக ப ௌத்த நூல்கலைளச் சீpபமாழியில்
பமாழிப Fர்த்தார். இ ர் அந்நாட்டிவே கி. பி.
730-இல் கா மாpார்.
14. புத்த மித்திரர்.
இ ர் புத்த மித்திரpார் என்றும் கூறப் டு ார்.
இ ரது ப Fலைரக்பகாண்வேட இ ர் ப ௌத்தர்
என் லைத அறிF ாம்.
' மிக்க ன் வே ாதியின் வேமதக் கிருந்த ன்
பமய்த்த த்தால்
பதாக்க ன் Fார்க்குந் பதாடரஒண் ணாத ன்
தூFபppத்
தக்க ன் ாதந் தலை வேமற் புலைpந்து
தமிழ்உலைரக்கப்
புக்க ன் லை ம்ப ாழிற் ப ான் ற்றி மன்புத்த
மித்திரவேp '

என்னும் இ ர் இFற்றிF வீரவேசாழிFப் ாயிரச்
பசய்யுள் இதலைp ற்புறுத்துகின்றது.
இ ர், வேசாs நாட்டில், மாலை க்கூற்றத்தில்,
ப ான் ற்றி என்ற ஊரில் சிற்றரசராய்
விளங்கிF ர். ப ான் ற்றி என்னும் ஊர் தஞ்லைச
ஜில் ாப் புதுக்வேகாட்லைடத் தாலூக்காவில்
உள்ளது என் ர் சி ாசாசp ஆராய்ச்சிFாளர்
கா ஞ்பசன்ற திரு. ப ங்லைகFா அ ர்கள்.
தஞ்சாவூர் ஜில் ா அறந்தாங்கி தாலூக்காவில்
ப ான்வே த்தி என்று இப்வே ாது sங்குகின்ற
ஊர்தான் புத்தமித்திரpாரின் ப ான் ற்றி என் ர்
வித் ான் ராவ்சாகிப் மு. இராக அய்Fங்கார்
அ ர்கள்.
புத்த மித்திரர் வீரவேசாழிFம் என்னும் இ க்கண
நூலை இFற்றியிருக்கிறார். வீரவேசாsன், அல் து
வீரராவேசந்திரன் என்னும் ப Fருள்ள வேசாs
மன்pன் வே ண்டுவேகாளின் டி இந்நூலை இ ர்
இFற்றி அ ன் ப FலைரவேF இதற்குச்
சூட்டிpார். இதலைp

' ஈண்டுநூல் கண்டான் எழில்மாலை க் கூற்றத்துப்
பூண்டபுகழ்ப் ப ான் ற்றி கா
வேpமூண்ட லைர
ப ல்லும் லைடத்தடக்லைக ப ற்றிபுலைp
வீரன்றன்
பசால்லின் டிவேF பதாகுத்து.'
என்னும் ப ண் ாவிpாலும்,
' நாவேம ப ழுத்துச்பசால் நற்ப ாருள் Fாப் ங்
காரபமனும்
ாவேமவு ஞ்ச அதிகார மாம் ரப் லை ச்சுருக்கித்
வேதவேம விFபதாங்கற் « றர்வீர வேசாsன்
திருப்ப Fரால்,
பூவேமல் உலைரப் ன் டநூல் மரபும்
புகன்றுபகாண்வேட '
என்னும், கலித்துலைறச் பசய்யுளிpாலும்
அறிF ாம்.
இ ரது கா ம், இ லைர ஆதரித்த வீரவேசாsன்
கா மாகும். வீரவேசாsன் என்
ன்
வீரராவேசந்திரன் என்னும் ப Fருடன் கி. பி. 1063
முதல் 1070 லைரயில் வேசாs நாட்லைட

அரசாண்ட ன்; வீரவேசாள கரிகா வேசாள ஸ்ரீ
வீரராவே2ந்திர வேத ரா2வேகசரி ன்ம
ப ருமாpடிகள் என்று சாசpத்தில்
புகsப் டு ன்; எல் ா உ குவேமவிF
ப ண்குலைடச் பசம்பிFன் வீரராவேசந்திரன் என்று
புத்த மித்திரpாரால் வீரவேசாழிFத்தில்
புகsப் டு ன். கிருஷ்லைண, துங்க த்திலைர
என்னும் இரண்டு ஆறுகள் ஒன்று கூடுகின்ற
கூடல் சங்கமம் என்னும் இடத்தில்
வேசாவேமஷ் ரன் ii, விக்கிரமாதித்தன் என்னும்
இரண்டு சாளுக்கிF அரசர்கள் அரசுரிலைமக்காகச்
பசய்த வே ாரில், இந்தச் வேசாsன்,
விக்கிரமாதித்தன் க்கம் வேசர்ந்து வே ார் பசய்து,
வேசாவேமஸ் ரலைp முறிFடித்து,
விக்கிரமாதித்தலைp அரசுகட்டில் ஏறச்பசய்தான்.
அன்றியும், அ னுக்குத் தன் மகலைள
மணஞ்பசய்து பகாடுத்தான். இ pால்
ஆதரிக்கப் ட்ட புத்த மித்திரpாரும் இ ன்
கா த்தில், அதா து கி. பி. திபpான்றாம்
நூற்றாண்டில், இருந்த ரா ர்.
அணி என்னும் அ ங்கார இ க்கணத்லைதத்

தண்டிFாசிரிFலைரப் பின் ற்றிச் பசான்pதாக
இ ர் தமது வீர வேசாழிFத்தில் கூறு தால், இ ர்
தண்டிFாசிரிFருக்குப்
பிற் ட்ட ராதல்வே ண்டும்.
சி ப ருமானிடத்தில் அகத்திF முனி ர் தமிழ்
பமாழிலைFக் கற்றார் என்று ஒரு பகாள்லைக
லைச ர்களுக்குள் உண்டு. புத்தமித்திரpார்,
ப ௌத்த முனி ராகிF
அ வே ாகிதீஷ் ரரிடத்தில் அகத்திF முனி ர்
தமிழ் யின்றதாகக் கூறுகின்றார். இதலைp,
ஆயுங்குணத்து அ வே ாகிதன் என்னும்
வீரவேசாழிF அலை Fடக்கச் பசய்யுளால்
அறிF ாம். (பதாடர்புலைர 5 காண்க.)
புத்தமித்திரpார் வீரவேசாழிFத்லைதத் தவிர வே று
நூல் Fாவேதனும் பசய்திருக்கின்றாரா என் து
பதரிFவில்லை . இ ர் இருந்த
வேசாsநாட்டிவே வேF இ ர் ப Fலைரக் பகாண்ட
ப ௌத்த பிக்கு ஒரு ர் இருந்ததாகவும், அ ர்
இ ங்லைக பசன்று அநுராதபுரத்தில்
தங்கியிருந்ததாகவும், இ ங்லைகயில் அ ருக்குச்

வேசாsவேதரர் என்ற ப Fர் sங்கிFதாகவும்
ப ௌத்த நூல்களால் அறிகின்வேறாம். ஆpால்,
அந்தப் புத்தமித்திரர் இ ரின் வே றாp ர் என்று
பதரிகின்றது.
15. ப ருந்வேத pார்.
ப ருந்வேத pார் என்னும் ப FருலைடF
தமிsாசிரிFர் சி ர் ண்லைடக் கா த்தில்
இருந்திருக்கின்றpர். கலைடச்சங்க கா த்தில்
இருந்த ாரதம் ாடிF ப ருந்வேத pார்
என்
ரும், பிற்கா த்திலிருந்த ாரத
ப ண் ாப் ாடிF ப ருந்வேத pாரும் இ ரின்
வே றாp ர்கள். இந்தப் ப ருந்வேத pார்
ப ௌத்தர்; புத்தமித்திரpாரின் மாண ர்;
புத்தமித்திரpார் இFற்றிF வீரவேசாழிFம்
என்னும் இ க்கண நூலின் உலைரFாசிரிFர்.
இதலைp
'தடமார் தருப ாழிற் ப ான் ற்றி கா
தான்பமாழிந்த
டிவீர வேசாழிFக் காரிலைக நூற்பறண்
ஃபதாபடான்றின்

ன்

திடமார் ப ாழிப்புலைர லைFப்ப ருந் வேத ன்
பசகம் ழிச்சக்
கடpாக வே நவின் றான்றமிழ் காதலிற்
கற் ர்க்வேக '
என்னும் வீரவேசாழிF உலைரப் ாயிரச் பசய்யுளால்
அறிF ாம். வீரவேசாழிF நூலின் சிறப்லை
அதிகப் டுத்து து இ ரது உலைரவேF என்று
கூறு து மிலைகFாகாது. இ ர் எழுதிF உலைர
தமிsாராய்ச்சிFாளருக்கும், தமிழ் நாட்டுச்
சரித்திர ஆராய்ச்சிFாளருக்கும் மிக்க உதவிFாக
இருக்கின்றது.
இந்த நூலில் வேசர்க்கப் ட்டுள்ள புத்தலைரப்
வே ாற்றும் பசய்யுள்களில் ப ரும் ான்லைமயும்
இ ர் உலைரயில் வேமற்வேகாள் காட்டப் ட்ட
பசய்யுள்கவேள, (பதாடர்புலைர 1 காண்க)
இ ர் தமது உலைரயில் நிFாF சூடாமணி,
புதிFாநுட் ம், ச்சத் பதாள்ளாயிரம், உதFணன்
கலைத, கலிவிருத்தம், எலி விருத்தம், நரிவிருத்தம்
என்னும் நூல்கலைளக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
அன்றியும், குண்ட வேகசி, ாரதப ண் ா,

Fாப் ருங்க ம் முதலிF நூல்களினின்றும்
பசய்யுள்கலைள வேமற்வேகாள்களாக
எடுத்தாண்டிருக்கின்றார்.
இ ரது ர ாறு வே பறான்றும் பதரிFவில்லை .
இ ரது கா ம் புத்தமித்திரpாரும் வீரராவேசந்திர
வேசாsனும் ாழ்ந்திருந்த கி. பி. திபpான்றாம்
நூற்றாண்டின் பிற் குதிFாகும்.
16. தீ ாங்கர வேதரர்.
இ ர் வேசாs நாட்டிலைpச் வேசர்ந்த ர்.
ஆpது ற்றிச் வேசாளிF தீ ாங்கரர் என்று இ ர்
sங்கப் டுகின்றார். புத்தப் பிரிF வேதரர்
என்றும் வே பறாரு ப Fர் இ ருக்கு உண்டு.
இ ர் இ ங்லைகக்குச் பசன்று, ஆங்கு ஆpந்த
pரதpர் என்னும் வேதரரிடம்சமFக்கல்வி
யின்றார். பின்pர், காஞ்சீபுரத்திலிருந்த
ா ாதிச்ச விகாலைர என்னும் ப ௌத்தப்
ள்ளியின் தலை
ராக இருந்தார். ாளி
பமாழிலைF நன்கு யின்ற ர். அந்த பமாழியில்
ஜ்2மது என்னும் நூலை இFற்றியிருக்கின்றார்.

புத்தரது உரு அsகிலைpயும், அ ர் உ வேதசித்த
ப ௌத்தக் பகாள்லைக, அ ர் அலைமத்த ப ௌத்த
சங்கம். இ ற்றின் பசவ்விகலைளயும் இந்நூலில்
விFந்து கூறியிருக்கின்றார். இந்நூல் நூற்று
நான்கு பசய்யுள்கலைளக் பகாண்டது. இ ர்
இFற்றிF இன்பpாரு நூல் ரூ சித்தி என் து.
ாட ரூ சித்தி என்றும் இதற்குப் ப Fர் உண்டு.
இது ாளி பமாழி இ க்கண நூல், இதற்கு ஒரு
உலைரயும் உண்டு. இந்த உலைரயிலைpயும் இ வேர
இFற்றிpார் என்று கூறு ர். இ ர் இFற்றிF
ஜ்2மது என்னும் நூல் கி. பி. 1100-இ¢ல்
இFற்றப் ட்டிருக்க ாம் என்று
கருதப் டுகின்ற டிFால், இ ர் ன்னிரண்டாம்
நூற்றாண்டின் முற் குதியில் இருந்த ரா ர்.
17. அநுருத்தர்.
அநிருத்தர் என்றும் இ ருக்குப் ப Fர் உண்டு.
இ ர் காஞ்சீபுரத்தில் மூ வேசாம விகாலைர
என்னும் ப ௌத்தப் ள்ளிக்குத் தலை
ராக
இருந்த ர். இ ர் ாண்டிF வேதசத்த ர் என்று
பதரிகின்றது. அபிதம்மாத்த சங்கிரகம் ,

ரமார்த்த வினிச்சFம் , நாமரூ ப் ரிச்வேசதம்
என்னும் நூல்கலைள இ ர் இFற்றியிருக்கின்றார்.
அபிதம் மாத்த சங்கிரகம் இ ங்லைகயிலும்,
ர்மாவேதசத்திலும் உள்ள ப ௌத்தர்களால்
பநடுங்கா மாகப் வே ாற்றிக் கற்கப்
ட்டு ருகின்றது.
இ ர் கி. பி. ன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில்
ாழ்நிதிருந்த ர். ஆசிரிFர் அநிருத்தர் என்
ர்
ஒரு ர் ப ரும் பிடுகு முத்தலைரFன் என்னும்
சிற்றரசலைpப் ாடிF கட்டலைளக்
கலித்துலைறபFான்று, திரிச்சிராப் ள்ளிலைF
அடுத்த பசந்தலை என்னும் ஊரில் உள்ள சி ன்
வேகாயில் சாசpத்தில் சிலைதந்து
காணப் டுகின்றலைதச் சாசpப் பு
ர் என்னும்
நூலில் வித் ான் ராவ்சாகிப் மு. இராக
அய்Fங்கார் அ ர்கள்
குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். அ ர்கள் காட்டிF
பசய்யுள் இது:
'..............................
வே ா ரசு பிற ா பிறபநடு வேமரு பநற்றிப்
ப ான்வே ால் சுங்கதி ராயிரம் [வீசும்]

ப ாற்வேறர்ப் ருதிக்
பகன்வே ா தரவிடுவேமாவிலைpச்வேசாதி
யிருவிசும்வே . '
இச்பசய்யுலைளப் ாடிF அநிருத்தரும் வேமற் டி
நூல்கலைள இFற்றிF அநுருத்தரும் ஒரு ர்தாவேமா
என் து பதரிFவில்லை .
18. புத்தமித்திரர், மகாகாசி ர். (வேசாs வேதரர்கள்.)
இவ்விரு லைரயும் வேசாs வேதரர்கள் என்று
இ ங்லைக நூல்கள் கூறுகின்றp.
வேசாsநாட்ட ராகிF இ ர்கள் இ ங்லைகக்குச்
பசன்று ஆங்கு ாழ்ந்து ந்தpர் வே ாலும்.
இ ர்கள் வே ண்டுவேகாளின் டி உத்வேதாதFம் ,
நாமரூ ப் ரிச்வேசதம் என்னும் நூல்கள்
இFற்றப் ட்டp. நாமரூ ப் ரிச்வேசதம்
இFற்றிF அநிருத்தர் ன்னிரண்டாம்
நூற்றாண்டில் இருந்த ர்; ஆத ால், இ ர்களும்
அக்கா த்த ரா ர். இ ர்கலைளப் ற்றிF வே று
ர ாறுகள் பதரிFவில்லை . இந்தப்
புத்தமித்திரர், வீரவேசாழிFம் இFற்றிF
புத்தமித்திரரின் வே றாp ர்.

19. ஆpந்த வேதரர். (? - 1245.)
இ ர் காஞ்சீபுரத்தில் இருந்த ர். ப ௌத்த மத
நூல்கலைள நன்கு கற்றுத் வேதர்ந்த ர். ர்மா
வேதசத்த ராp சத்தம்ம வே2ாதி ா ர் என்னும்
சிறப்புப் ப Fலைரக்பகாண்ட சா தர் என்
ர்
இ லைரப் ர்மா வேதசத்திலிருந்த
அரிமர்த்தpபுரத்துக்கு அலைsத்துச் பசன்றார்
என்று சாசp ம்சம் என்னும் நூல் கூறுகின்றது.
ர்மா வேதசத்லைத அரசாண்ட நர தி 2Fசூரன்
என்னும் அரசன் இ ருக்கு Fாலைp ஒன்லைறப்
ரிசாக அளித்தான் என்றும், அந்த FாலைpலைF
இ ர் காஞ்சீபுரத்திலிருந்த தமது உறவிpருக்கு
அனுப்பிpார் என்றும் கல்Fாணி நகரத்துக்
கல்ப ட்டுச் சாசpம் கூறுகின்றது. இ ர்
தமக்குக் கிலைடத்த FாலைpலைFத் தமது
உறவிpருக்கு அளித்தார் என்று கூறுகிற டிFால்,
FாலைpலைFக் காப் ாற்றக்கூடிF
ப ருஞ்பசல் த்லைதயுலைடF குடும் த்லைதச்
வேசர்ந்த ர் என்று வேதான்றுகின்றது. இ ர் ஐம் து
ஆண்டு ர்மா வேதசத்தில் ப ௌத்தமத குரு ாக
இருந்து, பின்pர் கி. பி. 1245-இல் கா மாpார்

என்று கல்ப ட்டுச் சாசpம் கூறுகின்றது.
இ ரது ர ாறு வே பறான்றும் பதரிFவில்லை .
20. தம்மகீர்த்தி.
இ ர் தம் ராட்டா என்னும் ாண்டிF
மண்ட த்லைதச் வேசர்ந்த ர். (தாமிர ர்ணி ாயும்
ாண்டிF நாட்டிலைpத் தம் ராட்டா என்று
ப ௌத்த நூல்கள் கூறுகின்றp.) கல்வி அறிவு
ஒழுக்கங்களிpால் சிறந்த ர். இ ரது
வேமன்லைமலைFக் வேகள்வியுற்று, ராக்கிரம ாகு
(இரண்டா ன்) என்னும் இ ங்லைக மன்pன்
இ லைரத் தன்னிடம் ணக்கமாக
ர லைsத்துக்பகாண்டான். அன்றியும்,
வேசாsநாட்டிலிருந்த ப ௌத்த பிக்குகலைளயும்
இ ன் இ ங்லைகக்கு ர லைsத்து, ஒரு ப ரிF
ப ௌத்த மகாநாடு நடத்திpான். இந்த அரசன்
மற்றப் பிக்ஷக்கலைளவிடத் தம்மகீர்த்தியிடத்தில்
தனிப் ட்ட அன்பும் மரிFாலைதயும்
பகாண்டிருந்தான். தாட்டா ம்சம் என்னும்
நூலிலைp இ ர் ாலி பமாழியில் இFற்றிFதாகச்
சி ர் கூறுகின்றpர். இ ங்லைகயின்

ர ாற்றிலைpக் கூறும் மகா ம்சம் என்னும்
நூலின் பிற் குதிFாகிF சூ
ம்சம் என்னும்
நூல் (மகாவேசpன் என்னும் அரசன் கா முதல்
ராக்கிரம ாகு இரண்டா ன் கா ம் லைரயில்)
இ ர் இFற்றிFதாகக் கருதப் டுகின்றது.
இ லைர ஆதரித்த ராக்கிரம ாகு இரண்டா ன்
இ ங்லைகலைF கி. பி. 1236 முதல்- 68 லைரயில்
அரசாண்ட ன். ஆலைகFால், இ ரது கா ம்
தின்மூன்றாம் நூற்றாண்டாகும்.
21. கவிராசராசர்.
இ ர் ஒரு ப ௌத்தப் பு
ர். இ ர் தமிழ்க்கவி
இFற்று தில் வேதர்ந்த ர் எp இ ரது
ப Fரிpால் அறிFப் டும். இ ரது கா ம்
பதரிFவில்லை . ஆயினும், திபpான்றாம்,
அல் து ன்னிரண்டாம்
நூற்றாண்டிலிருந்த ராகக் கருத ாம். இ ர்
இFற்றிF நூலின் ப Fர் பதரிFவில்லை .
ன் சிக் கடும்புலிக்குடம் ளித் துடம்பின்வேமல்
ாபளறிந்த ாயினூடு ால்சுரந்து என்னும்
பசய்யுளடிலைF வேமற்வேகாள் காட்டி, இது கவி

ராசராசன் ாக்கு என்று தக்கFாகப் ரணி
உலைரFாசிரிFர் கூறியிருப் திலிருந்து,
இப்ப FலைரயுலைடF பு
ர் ஒரு ர்
இருந்தாபரன் து பதரிகின்றது. (377 -ஆம்
தாழிலைச உலைர காண்க.)
22. காசப் வேதரர்.
இ ர் வேமாகவிச்வேசதனீ , விமதிவிவேpாதனீ ,
விமதிவிச் வேசதனீ , அநாகத ம்சம் என்னும்
நூல்கலைளப் ாளி பமாழியில்
இFற்றியிருக்கிறார். இந்நூல்கலைள இFற்றிF
காசப் ர் வேசாsநாட்ட ர் என்றும், டமிள (தமிs)
வேதசத்த ர் என்றும் கந்த ம்சம் , சாசp
ம்சதீ ம் என்னும் நூல்கள் கூறுகின்றp.
ஆகவே , இ ர் வேசாsநாட்லைடச் வேசர்ந்த தமிsர்
என் து பதரிகின்றது. இ ர் இFற்றிF அநாகத
ம்சம் என் து இனி ரப்வே ாகிற லைமத்வேரF
புத்தரின் ர ாற்றிலைpக் கூறு து.
இ லைரப் ற்றிF ர ாறு வே பறான்றும்
பதரிFவில்லை . கா மும் பதரிFவில்லை .

23. சாரிபுத்தர்.
இ ர் வேசாsநாட்டிலைpச் வேசர்ந்த ர் என் தும்,
ாடா தாரம் என்னும் ாளிபமாழி நூலை
இFற்றிF ர் என் தும் கந்த ம்சம் (கிரந்த
ம்சம்), சாசp ம்சம் என்னும் நூல்களிpால்
பதரிகின்றp. இ ரது கா ம், ர ாறு
முதலிFலை ஒன்றும் பதரிFவில்லை .
திருஞாpசம் ந்த சு ாமிகள் கா த்தில்
வேசாsநாட்டில் சாரிபுத்தர் என்னும் ஒரு வேதரர்
வே ாதிமங்லைக என்னும் ஊரில் இருந்தார்
என்றும், அ ருடன் ஞாpசம் ந்தர் சமF ாதம்
பசய்தார் என்றும் ப ரிF புராணம் கூறுகின்றது.
ப ரிF புராணம் கூறுகின்ற சாரிபுத்தரும்,
கந்த ம்சம் கூறுகின்ற சாரிபுத்தரும்
ஒரு ர்தாவேமா, அன்றி ப வ்வே று
கா த்திலிருந்த ப வ்வே று சாரிபுத்தர்கவேளா
பதரிFவில்லை .
24. புத்தாதித்திFர்.

இ ர் காஞ்சீபுரத்லைதச் வேசர்ந்த ப ௌத்த பிக்கு.
இ ர் சா கத்தீவின் (2ா ா) அரசன் ஒரு லைpப்
புகழ்ந்து சி
ாடல்கள் இFற்றியிருக்கின்றார்.
இ ரது கா ம், ர ாறு ஒன்றும்
பதரிFவில்லை .
தமிழ் நாட்டிவே இன்னும் எத்தலைpவேFா
வேதரர்கள்
நூல்கலைள இFற்றியிருக்கிறார்கள்.
புத்தசிகா, வே2ாதி ா ர், இராகு வேதரர்,
பூர் ாசாரிFர் இரு ர், (இ ர்கள் ப Fர்
பதரிFவில்லை ) மகா ஜ்ஜிரபுத்தி, சுல்
ஜ்ஜிரபுத்தி, சுல் தம்ம ா ர்,
முதலிF ர்கலைளப் ற்றிF ர ாறுகள் ஒன்றும்
பதரிFவில்லை . இ ர்களன்றி, வே று இரு து
ப ௌத்த ஆசிரிFர்களும் காஞ்சீபுரத்தில் நூல்கள்
இFற்றிFதாகக் கந்த ம்சம் (கிரந்த ம்சம்)
என்னும் நூல் கூறுகின்றது. இ ர்களது
ர ாறும் பதரிFவில்லை .
------------* இப்ப ாழுது வேசாsநாட்டில் ஒரு தஞ்லைச
இருப் து வே ா வே , ாண்டிF நாட்டிலும் ஒரு
தஞ்லைச இருந்ததாகத் பதரிகின்றது. இந்தப்

ாண்டிF நாட்டுத் தஞ்லைசலைF ஒரு கா த்தில்
அரசாண்ட ாணன் என்னும் சிற்றரசன்வேமல்
ாடப் ட்டவேத தஞ்லைச ாணன் வேகாலை
என்னும் சிறந்த தமிழ் நூல்.
-------------

அதிகாரம் 8. ப ௌத்தர்
இFற்றிF தமிழ் நூல்கள்
முன்பpாரு கா த்தில் தமிழ்நாட்டிவே
ப ௌத்தமதம் பசல் ாக்குற்றுச்
சிறந்திருந்தபதன் லைத அறிந்வேதாம். அந்த
மதக்பகாள்லைககலைள நன்கறிந்த ப ௌத்த
ஆசிரிFர் ற் ர் ஆங்காங்வேக தமிழ் நாட்டில்
இருந்தலைதயும் கண்வேடாம். அந்தப் ப ௌத்த
ஆசிரிFர் ாளிபமாழியில்
நூல்கலைள
இFற்றிலை த்தpர் என் லைதயும் அறிந்வேதாம்.
ஈண்டு, ப ௌத்த ஆசிரிFர் தமிழ்பமாழியில்
என்பpன்p நூல் இFற்றியுள்ளார் என் லைத
ஆராய்வே ாம்.
இப்வே ாது தமிழில் உள்ள ப ௌத்த நூல்கள்
மிகச்சி . இ க்கிFத்தில் ஒன்றும்
இ க்கணத்தில் ஒன்றும் ஆக இரண்டு நூல்கவேள
இப்வே ாது முழுநூ ாக எஞ்சி நிற்கின்றp.
ஏலைpF நாலை ந்து நூல்களின் ப Fர்மட்டும்
sங்கப் டுகின்றpவே Fன்றி நூல் முழு தும்

கிலைடக்கப் ப ற்றி ம்.
லை2pரும், ப ௌத்தரும் தத்தம்
மதக்பகாள்லைககலைள அந்தந்த நாட்டுத்
தாய்பமாழி ாயி ாகப் ர ச் பசய்தpர் என்று
'ப ௌத்தரும் தமிழும்' என்னும் அதிகாரத்தில்
கூறிவேpாம். அங்ஙpமாயின், தமிழ்
பமாழியிலும் அ ர்கள்
நூல்கலைள
இFற்றியிருக்கவே ண்டுமன்வேறா? ஆம்.
நூல்கலைள இFற்றிலை த்தpர் என் தில்
Fாபதாரு ஐFமுமில்லை . கி. பி. நான்காம்
நூற்றாண்டில் உரகபுரம் (உலைறயூர்), பூம்புகார்,
பூதமங்க ம் முத ாp இடங்களில் தங்கிப்
ப ௌத்தமத ஊழிFம் புரிந்து ந்த வே ர்ப ற்ற
புத்ததத்தர் என்னும் தமிsப் ப ௌத்தர்,
ாளிபமாழியில் ாளிபமாழி நூல்களுக்குப்
உலைரகள் எழுதியிருப் தில், பதன்pாட்டில்
sங்கிF
ப ௌத்தக் பகாள்லைககலைள
எடுத்துக் கூறியிருக்கிறார் என்றும், அ ற்லைற
அக்கா த்திருந்த தமிழ்ப் ப ௌத்த
நூல்களினின்றும் எடுத்திருக்கக்கூடும் என்றும்
லைரஸ் வேடவிட் என்னும் வேமல்நாட்டு

ஆராய்ச்சிFாளர் கூறுகின்றார். நீ வேகசி
உலைரயிலும், வீரவேசாழிF உலைரயிலும்
ப ௌத்தமதச் பசய்யுள்கள் வேமற்வேகாள்
காட்டப் ட்டுள்ளp, அ ற்றில் சி
ாடல்கள்
எந்த நூலினின்று எடுக்கப் ட்டp என் து
அறிFக்கூடாமல் இருக்கின்றது. எpவே ,
ண்லைடக் கா த்தில், ப ௌத்தமதம் தமிழ்
நாட்டில் sங்கி ந்தவே ாது, ப ௌத்தரால்
இFற்றப் ட்ட
தமிழ் நூல்கள் இருந்தp
என் தில் ஐFமில்லை .
அங்ஙpமாயின், அந்த நூல்கள் இப்வே ாது
எங்வேக? இவ்விpாவிற்கு விலைடப று து
கடிpமன்று. ப ௌத்த மதத்துக்குப் ப ரும்
லைகஞராக இருந்த ர் லை2pரும் லை தீகரும்
என் தலைp மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அறிந்வேதாம்.
ப ௌத்த மதத்தின் பிறவிப் லைகஞராகிF
இ ர்களால் ப ௌத்த நூல்கள்
அழியுண்டpவே ாலும். ப ௌத்த மத
வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு நலைடப ற்ற சமFப்வே ாரில்,
லை தீக மதம் லை2p மதத்லைத
அழித்துவிட்டவே ாதிலும், சி லை2pர்

ஆங்காங்வேக தமிழ்நாட்டில் அருகிக்
காணப் டுகின்றpர். இவ் ாறு எஞ்சி நின்ற
லை2pரால் லை2pமத நூல்கள் சி
இறந்து டாமல் ாதுகாக்கப் ட்டுள்ளp.
ஆpால், ப ௌத்த மதம் லை2p மதத்லைதவிடக்
கடுலைமFாp வீழ்ச்சிலைF அலைடந்துவிட்டது.
ப ௌத்தத் தமிழ் நூல்கலைளப் வே ாற்றிப்
ாதுக்காக்கத் தமிsப் ப ௌத்தர் இருந்ததாகத்
பதரிFவில்லை . இந்த நிலை யில் தமிழ்ப்
ப ௌத்த நூல்கள் எவ் ாறு உயிர்ப ற்றிருக்கும்?
அலை Fாவும் 'பகாலை ' பசய்Fப் ட்டp.
இப்வே ாது எஞ்சி நிற்கும் இரண்படாரு ப ௌத்த
நூல்கள் எவ் ாறு தப்பிப் பிலைsத்திருக்கின்றp
என் வேத எமக்குப் ப ருவிFப் ாக
இருக்கின்றது. தமிழ் நாட்டுப் ப ௌத்த ஆசிரிFர்
இFற்றிF ாளிபமாழி நூல்கள் மட்டும்
எவ் ாறு இன்றும் நின்று நி வுகின்றp
என்றால், அலை இ ங்லைக, ர்மா முத ாp
வேதசத்துப் ப ௌத்தர்களால் வே ாற்றிப்
ாதுகாக்கப் டுகின்றp. தமிழ்ப் ப ௌத்த
நூல்கலைளப் வே ாற்று தற்குத் தமிsப் ப ௌத்தர்
இல் ாத டிFால், அலை இறந்து ட்டp.

ப ௌத்த நூல்கலைள இsந்துவிட்வேடாம்.
அஃதா து, தமிழ் இ க்கிFச் பசல் த்தின் ஒரு
குதிலைFத் தமிழ்நாடு இsந்துவிட்டது. ஒரு
நாடு தpது ப ாருட் பசல் த்லைத இsந்து
றுலைமப் டு லைதவிட இ க்கிFச் பசல் த்லைத
இsந்துவிடு து ப ரிதும் ருந்தத்தக்கது.
என்பசய் து? பசன்றது பசன்றுவிட்டது. இனி,
தமிழில் இப்வே ாது எஞ்சியுள்ள ப ௌத்த
நூல்கலைளப் ற்றி ஆராய்வே ாம்.
மணிவேமகலை
தமிழில் உள்ள ஐம்ப ருங்காப்பிFங்கள்
ப ௌத்தர் லை2pர் என்னும் இரு சமFத்தாரால்
இFற்றப் ட்டலை . சிந்தாமணி, சி ப் திகாரம்
இரண்டும் லை2pரால் இFற்றப் ட்டp.
மணிவேமகலை , குண்ட வேகசி, லைளFா தி
என் p ப ௌத்தர்களால் இFற்றப் ட்டலை .
இந்த மூன்றில் மணிவேமகலை லைFத் தவிர மற்ற
இரண்டும் இறந்துவிட்டp. மணிவேமகலை
ஐம்ப ருங்காப்பிFங்களுள் ஒன்பறன்று

கூறப் டுகின்றவே ாதிலும், இது
சி ப் திகாரத்துடன் பதாடர்புலைடFது. இதலைp,
' மணிவேம கலை வேம லுலைரப்ப ாருண் முற்றிF
சி ப் திகார முற்றும் '
என்னும் சி ப் திகார ஞ்சிக்காண்டக்
கட்டுலைரச் பசய்யுட் குதியிpால் அறிF ாம்.
எpவே , சி ப் திகாரத்லைதயும்
மணிவேமகலை லைFயும் ஒவேர காப்பிFம் என்று
கூறினும் ப ாருந்தும். ஆயினும், ஆன்வேறார்
இலை யிரண்டலைpயும் ப வ்வே று
காப்பிFங்களாகவே பகாண்டpர்.
மணிவேமகலை லைF இFற்றிF ர் மதுலைரக்
கூ
ாணிகர் சீத்தலை ச் சாத்தpார். (இ ரது
ர ாற்றிலைp ஏsாம் அதிகாரத்தில் காண்க.)
இந்நூல் முழு தும் ஆசிரிFப் ாவிpால்
அலைமந்தது. 'கலைத ப ாதி ாட்டு' என்னும்
திகத்லைதத் தவிர்த்து, 'விsா லைற காலைத'
முத ாகப் '
த்திற மறுபகpப் ாலை வேநாற்ற
காலைத' இறுதிFாக முப் து
காலைதகலைளயுலைடFது. இதற்கு மணிவேமகலை

துறவு என்றும் ப Fர் உண்டு. இதலைp இFற்றிF
சாத்தpார், இளங்வேகாவே ந்தர் என்னும்
இளங்வேகா அடிகள் முன்னிலை யில் இதலைp
அரங்வேகற்றிpார். இ ற்லைற,
' இளங்வேகா வே ந்த pருளிக் வேகட்
ளங்பகழு கூ
ாணிகன் சாத்தன்
மா ண் டமிழ்த்திற மணிவேம கலை துற
ாலைறம் ாட்டினு ளறிFலை த் தன்பpன் '
எp ரும் திக ஈற்றடிகளால் அறிF ாம்.
மணிவேமகலை
திறத்தானும் சிறப்புலைடF
நூல், பசால் ளமும் ப ாருள் ஆsமும் பசறிந்து
திகழும் இந்நூல் ப றும் இ க்கிFமட்டும்
அன்று. ண்லைடத்தமிழ் நாட்டின்
ர ாற்றிலைpயும், கலை கலைளயும்,
நாகரிகத்திலைpயும், அக்கா த்திலிருந்த
சமFங்கள் அ ற்றின் பகாள்லைககள்
முதலிF ற்லைறயும், அக்கா
sக்க
ஒழுக்கங்கலைளயும் ஆராய் தற்கு இது ப ரிதும்
Fன் டுகின்றது. இந்த மணிவேமகலை நூல்
தமிழ்த்தாய்க்கு அணி பசய்யும்

மணிவேமகலை Fாகவே இ ங்குகின்றது. இந்த
நூல் இFற்றப் ட்ட கா ம் கி. பி. இரண்டாம்
நூற்றாண்டு. (பதாடர்புலைர 6 காண்க.)
சுலை மலிந்த இச்பசந்தமிழ் நூலை முதன் முதல்
அச்சிற் திப்பித்த ர் மகாவித்து ான்
திருமயிலை சண்முகம் பிள்லைளF ர்களா ர்.
1894 - ஆம் ஆண்டுக்கு வேநராp 'வி2F தனுர்
ரவி'யில் இப்புத்தகம் மதராஸ் ரிப் ன்
அச்சிFந்திரசாலை யில் திக்கப் ட்டு, 12 அணாவுக்கு விற்கப் ட்டது. மகாவித்து ான்
சண்முகம் பிள்லைளF ர்கள் தம்மிடமிருந்த
ஏட்டுச்சு டிலைFமட்டும் ஆராய்ந்து ப ளியிட்ட
நூ ாதலின், இதில் சிற்சி பிலைsகள்
ஆங்காங்வேக காணப் டுகின்றp.
பிள்லைளF ர்கள் திப்பு ப ளி ந்த நான்கு
ஆண்டுகளுக்குப் பின்pர், டாக்டர் சாமிநாத
ஐFர ர்கள்
பிரதிகலைள ஆராய்ந்து 1898 -ஆம்
ஆண்டில் அரும் த உலைரயுடன் இந்நூலை
அச்சிற் திப்பித்தார்கள். ஐFர ர்களுக்கு
உதவிFாயிருந்த
ஏட்டுப் பிரதிகளுள் மகா
வித்து ான் சண்முகம் பிள்லைளF ர்கள் உதவிF

பிரதியும் ஒன்றாகும். பிள்லைளF ர்கள்
திப்பித்த மணிவேமகலை ப் புத்தகத்லைதயும்
ஐFர ர்கள் ார்த்திருக்கக் கூடும். ஆpால்,
எக்காரணத்திpாவே ா, ஐFர ர்கள்
பிள்லைளF ர்கள் திப்பித்த
மணிவேமகலை லைFப் ற்றிக்
குறிப்பிடாமவே வேFயிருந்துவிட்டார்கள்.
பிள்லைளF ர்களின் திப்பில் காணப் ட்ட
பிலைsகள்
வும் ஐFர ர்களின் திப்பில்
திருத்தப்ப ற்றp. எஞ்சி நின்ற ஒரு சி
பிலைsகளும் இரண்டா து, மூன்றா து
திப்புகளில் திருத்தப்ப ற்றp. இந்த
அருலைமFாp சிறந்த பசந்தமிழ் நூல்
இறந்து டாமல் உய்வித்தருளிF இரண்டு
ப ரிFாருக்கும் தமிழ் நாட்டின் நன்றி என்றும்
உரிFதாகுக.
இந்நூல் நலைடயிலைp அறிFக் கீவேs சி
குதிகலைள எடுத்துக்காட்டுவே ாம்.
புகார்ப் ட்டிpத்தின் உ
pம் என்னும்
பூஞ்வேசாலை லைFக் கூறும் குதி இது :-

' குர மு மர முங் குருந்துங் பகான்லைறயுந்
தி கமும் குளமுஞ் பசங்கால் ப ட்சியும்
நரந்தமு நாகமும் ரந்த ர் புன்லைpயும்
பிட முந் தள மு முடமுட் டாலைsயுங்
குடசமும் ப திரமுங் பகாழுங்கா வேசாகமுஞ்
பசருந்தியும் வே ங்லைகயும் ப ருஞ்சண் கமும்
எரிம ரி
மும் விரிம ர் ரப்பி
வித்தக ரிFற்றிF விளங்கிF லைகவிலைpச்
சித்திரச் பசய்லைகப் டாம்வே ார்த் ததுவே
ஒப் த் வேதான்றிF வு
pந் தன்லைpத்
பதாழுதpள் காட்டிF சுதமதி தன்பpாடு
ம ர்பகாய்Fப் புகுந்தpள் மணிவேம கலை பFன்.
'
(ம ர் pம் புக்க காலைத, 160 - 171.)
வேமற்பசான்p உ
pத்திற் பசன்றது
மணிவேமகலை க்கு அதுவே முதல்
தடலை Fாதலின், அ ளுடன் பசன்ற சுதமதி
என்
ள், அப்பூஞ்வேசாலை யின் இFற்லைக
எழிலிலைp மணிவேமகலை க்குக் காட்டி
விளக்குகின்றாள். அப் குதி இது :-

' ரிதிFஞ் பசல் ன் விரிகதிர்த் தாலைpக்
கிருள் லைளப் புண்ட மருள் டு பூம்ப ாழில்
குsலிலைச தும்பி பகாளுத்திக் காட்ட
மsலை
ண்டிpம் நல்லிFாழ் பசய்F
ப யினுலைs றிFாக் குயினுலைs ப ாதும் ர்
மயி ா டரங்கின் மந்திகாண் pகாண் !
மாசறத் பதௌ¤ந்த மணிநீ ரி ஞ்சிப்
ாசலைடப் ரப்பிற் ன்ம ரிலைடநின்
பறாருதனி வேFாங்கிF விலைரம ர்த் தாமலைர
அரச ன்p மாங்கினி திருப் க்
கலைரநின் றாலும் ஒருமயில் தpக்குக்
கம்புட் வேச ற் கலைpகுரன் முs ாக்
பகாம் ரிருங்குயில் விளிப் து காணாய் !
இFங்குவேதர் வீதி பFழுதுகள் வேசர்ந்து
Fங்பகாளி மழுங்கிF மாதர்நின் முகம்வே ால்
விலைரம ர்த் தாமலைர கலைரநின் வேறாங்கிF
வேகாடுலைடத் தாலைsக் பகாழுமட விழ்ந்த
ால்ப ண் சுண்ண மாடிF திதுகாண் !
மாதர் நின்கண் வே ாபதpச் வேசர்ந்து
தாதுண் ண்டிp மீதுகடி பசங்லைகயின்
அஞ்சிலைற விரிF
ர்ந்த தாமலைரச்
பசங்கFல் ாய்ந்து பிறழ் p கண்டாங்

பகறிந்தது ப றா'அ திலைரயிsந்து ருந்தி
மறிந்து நீங்கு மணித்திரல் காண் ! எpப்
ப ாழிலும் ப ாய்லைகFஞ் சுதமதி காட்ட
மணிவேம கலை Fம் ம ர் pம் காண்புழி. '
( ளிக்கலைற புக்க காலைத, 1 - 26.)
கீழ்க்காணும் குதி மாலை ப்ப ாழுதின்
இFற்லைகலைF இனிது விளக்குகின்றது :' அன்pச் வேச ல் அFர்ந்துவிலைள FாடிF
தன்னுறு ப லைடலைFத் தாமலைர Fடக்கப்
பூம்ப ாதி சிலைதFக் கிழித்துப் ப லைடபகாண்
வேடாங்கிருந் பதங்கின் உFர்மட வே ற
அன்றிற் வே லைட Fரிக்குர லைsஇச்
பசன்றுவீழ் ப ாழுது வேச ற் கிலைசப் ப்
ளச் பசங்காற் றலை க் காpத்துக்
கு லைள வேமய்ந்த குடக்கட் வேசதா
முலை ப ாழி தீம் ால் எழுதுக ளவிப் க்
கன்றுநிலைp குர மன்று ழிப் டர
அந்தி Fந்தணர் பசந்தீப் வே ணப்
லை ந்பதாடி மகளிர்
ர்விளக் பகடுப்
Fாவேsார் மருதத் தின்pரம் புளரக்
வேகா
ர் முல்லை க் குsன்வேமற் பகாள்ள

அமரக மருங்கிற் கண லைp யிsந்து
தமரகம் புகூஉ பமாருமகள் வே ா க்
கதிராற்றுப் டுத்த முதிராத் துன் வேமா
டந்தி பFன்னும் சலை பமய் Fாட்டி
ந்திறுத் தpளால் மாநகர் மருங்பகன். '
(மணிவேமக ா பதய் ம் ந்து வேதான்றிF காலைத,
123 - 141.)
காலை வே லைளயின் இFற்லைகலைFச் சாத்தpார்
கீழ்க்கண்ட ாறு விளக்குகின்றார் :' கா
ாளர் கண்டுயில் பகாள்ளத்
தூபமன் வேசக்லைகத் துயில்கண் விழிப்
ம்புரிச் சங்கம் றிபதழுந் தார்ப் ப்
பு ம்புரிச் சங்கம் ப ாருபளாடு முsங்கப்
புகர்முக ாரணம் பநடுங்கூ விளிப் ப்
ப ாறிமயிர் ாரணங் குறுங்கூ விளிப் ப்
லைணநிலை ப் புரவி
ப ழுந் தா ப்
லைணநிலை ப் புள்ளும்
ப ழுந் தா
பூம்ப ாழி ார்லைகப் புள்பளாலி சிறப் ப்
பூங்பகாடி Fார்லைகப் புள்பளாலி சிறப் க்
கடவுட் பீடிலைகப் பூப் லி கலைடபகாளக்
குயிலு ர் கலைடபதாறும் ண்ணிFம் ரந்பதsக்

பகாடுப்வே ார் கலைடபதாறும் ண்ணிFம்
ரந்பதsக்
ஊர்துயி ப டுப் வுரவுநீ ரழு த்துக்
காரிருள் சீத்துக் கதிர ன் முலைளத்தலும்'.
(துயிப ழுப்பிF காலைத, 111 - 126.)
வீரவேசாழிFம்
இஃவேதார் இ க்கண நூல். டபமாழி
இ க்கணத்லைதச் சிறு ான்லைம தழுவித் தமிழ்
ஐந்தி க்கணங்கலைளயும் சுருக்கமாகக் கூறு து.
இதலைp இFற்றிF ர் புத்தமித்திரpார்.
இந்நூற்கு உலைர எழுதிF ர் இ ரது
மாண ராகிF ப ருந்வேத pார். (நூ ாசிரிFர்,
உலைரFாசிரிFர் ர ாறுகலைள ஏsாம்
அதிகாரத்தில் காண்க.) புத்தமித்திரpாலைர
ஆதரித்த வீரராவேசந்திரன் என்னும் வீரவேசாsன்
ப Fரால் இந்நூல் இFற்றப் ட்டதாகலின்,
இதற்கு இப்ப Fர் ாய்ந்தது. இதலைp 'எதிர்
நூல்' என் ர்.
இதற்கு 'வீரவேசாழிFக் காரிலைக' என்னும்
ப Fரும் உண்டு. எழுத்ததிகாரம், சந்திப் ட ம்

என்னும் ஒவேர ட த்லைதயுலைடFதாய் 28பசய்யுள்கலைளயுலைடFது. பசால் திகாரம்,
வே ற்றுலைமப் ட ம் (9-பசய்யுள்),
உ காரப் ட ம் (6-பசய்யுள்), பதாலைகப் ட ம்
(8-பசய்யுள்), தத்திதப் ட ம் (8-பசய்யுள்),
தாதுப் ட ம் (11-பசய்யுள்), கிரிFா தப் ட ம்
(13 + 2 - பசய்யுள்) என்னும் ஆறு
ட ங்கலைளயுலைடFது. ஏலைpF ப ாருள்,
Fாப்பு, அணி என்னும் மூன்று அதிகாரங்களும்
முலைறவேF ப ாருட் ட ம் (36-பசய்யுள்),
Fாப்புப் ட ம் (36-பசய்யுள்),
அ ங்காரப் ட ம் (41-பசய்யுள்) என்னும்
ஒவ்ப ாரு ட முலைடFp. இ ற்லைறFன்றி
மூன்று ாயிரச் பசய்யுள்கலைளயுமுலைடFது.
இது sக்பகாழிந்த இ க்கண நூல்களுள்
ஒன்று. கச்சிFப் சு ாமிகள் கந்தபுராணத்லைத
இFற்றிக் கச்சிக்குமரவேகாட்டத்வேத அரங்வேகற்றுங்
கா த்தில், அப்புராணத்தின் முதற் பசய்யுளில்
ருகிற 'திகடசக்கரம்' என்னும் பசாற்
புணர்ச்சிக்கு இ க்கணங் காட்டும் டி
அலை யிலுள்வேளார் தலைட நிகழ்த்திFவே ாது,

அ ர்களுக்கு இந்த வீர வேசாழிFத்திலிருந்து
இ க்கணம் காட்டப் ட்டபதன்றும், பின்pர்
அலை யிலுள்வேளார் அப்புணர்ச்சிலைF
ஒப்புக்பகாண்டpபரன்றும் ஒரு ர ாறு
கூறப் டுகின்றது. இவ் ர ாற்றினின்றும்,
அக்கா த்திவே வேF இந்நூல்
sக்பகாழிந்துவிட்டபதன் லைத
நன்குணர ாம். (பதாடர்புலைர 7 காண்க.) இது
இFற்றப் ட்ட கா ம் திபpான்றாம்
நூற்றாண்டு.
இந்த நூலும் இதன் உலைரயும் தமிழ்நாட்டின்
சரித்திரம் முதலிF ற்லைற ஆராய் தற்குச் சிறிது
உதவி புரிகின்றp. வேசாsர்கள் கூடல் சங்கம்
முதலிF இடங்களில் அFல் நாட்டு வே ந்தலைர
ப ன்ற பசய்திகள் இவ்வுலைரயில் காட்டப் டும்
வேமற்வேகாட் பசய்யுள்களிpால் விளங்குகின்றp.
இச்பசய்திகலைளக் கல்ப ட்டுச் சாசpங்கள்
உறுதிப் டுத்துகின்றp. குண்ட வேகசி விருத்தம்,
கலிவிருத்தம், எலிவிருத்தம், நரிவிருத்தம்,
உதFணன் காலைத, நிFாF சூடாமணி,
புதிFாநுட் ம், Fாப் ருங்க ம்,

தண்டிF ங்காரம், ச்சத்பதாள்ளாயிரம் முதலிF
நூல்களின் ப Fர் இவ்வுலைரயில்
கூறப் டுகின்றp. புத்தலைரப் ற்றிF அsகாp
ாடல்கள் Fாப்புப் ட உலைரயில்
வேமற்வேகாள்களாகக் காட்டப் ட்டுள்ளp.
பதாடர்புலைர 1-இல் வேசர்க்கப் ட்ட
பசய்யுள்களில்
இவ்வுலைரயினின்றும்
எடுக்கப் ட்டலை வேF.
வே ாற்றுவே ாரின்றி இறந்து ட்ட சி
நூல்கலைளப் வே ான்வேற இந்நூலும்
இறந்து ட்டிருக்கும். நற்கா மாக,. இறக்குந்
தறு ாயிலிருந்த இந்த நூலிலைpக் கா ஞ்பசன்ற
ராவ் கதூர் சி. லை . தாவேமாதரம்
பிள்லைளF ர்கள் இன்லைறக்கு ஐம் த்பதட்டு
ஆண்டுகட்கு முன்pர் அச்சிற் திப்பித்துப்
புத்துயிர் பகாடுத்தார்கள். 1881-ஆம் ஆண்டு (விசு
ருடம் சித்திலைர மாதம்) அச்சிற்
திப்பிக்கப் ட்ட இப்புத்தகம் இப்வே ாது
கிலைடப் து அரிது. திருந்திF நல்
திப் ாக
அச்சிட்டு மீண்டும் இந்நூலிலைp
உயிர்ப்பிக்கவே ண்டு து தமிsறிஞர்

கடலைமFாகும்.
மாதிரிக்காக, இந்நூலினின்றும் சி
பசய்யுள்கலைளக் காட்டுவே ாம் :' மிக்க ன் வே ாதியின் வேமதக் கிருந்த ன்
பமய்த்த த்தால்
பதாக்க ன் Fார்க்குந் பதாடரப ாண் ணாத ன்
தூFபppத்
தக்க ன் ாதந் தலை வேமற் புலைpந்து
தமிழுலைரக்கப்
புக்க ன் லை ம்ப ாழிற் ப ான் ற்றி மன்புத்த
மித்திரவேp '
' ஆயுங் குணத்த வே ாகிதன் க்க
கத்திFன்வேகட்
வேடயும் பு னிக் கிFம்பிF தண்டமி ழீங்குலைரக்க
நீயு முலைளவேFா ப னிற்கரு டன்பசன்ற
நீள்விசும்பில்
ஈயும் றக்கு மிதற்பகன் பகாவே ாபசால்லு
வேமந்திலைsவேF ! '
' நாவேம ப ழுத்துச்பசா pற்ப ாருள் Fாப்

ங்

காரபமனும்
ாவேமவு ஞ்ச திகார மாம் ரப் லை ச்சுருக்கித்
வேதவேம விFபதாங்கற் வேறர்வீர வேசாsன்
றிருப்ப Fராற்
பூவேம லுலைரப் ன் டநூன் மரபும்
புகன்றுபகாண்வேட '
( ாயிரம்.)
' அறிந்த ப ழுத்தம் முன்
ன்னிரண்டாவிகளாp, கம்முன்
பிறந்த திபpட்டுபமய், நடு ாய்தம்,
ப Fர்த்திலைடFா
முறிந்தp Fம்முத ாறும், ஙஞண நமப ன்று
பசறிந்தp பமல்லிpம்,
பசப் ாதp ல்லிpந்வேத பமாழிவேF '
(சந்தி-1.)
இந்நூல் உலைரப் குதியினின்று மாதிரிக்காகக்
கீழ்க்கண்ட குதிலைFத் தருகின்வேறாம். இது,
ப ாருட் ட த்தில், 'நாற்கு ப் க்கம்' என்னும்
பதாடக்கத்திலைpயுலைடF 19-ஆ து பசய்யுள்
உலைர :
"கள ழி களத்தி ழிவு. குரலை Fா து,

இன்வேறர்க் குரலை யிட்டாடுதல். ஆற்ற ா து,
ஆரிFரணாத் தன் லைக மிலைகலைF மதிFாது
ப ாருமாற்றல், ல் ாண் க்கமா து, லைக
ப ன்று விளங்கி மதிப்ப ரு ாலைக
ண்டாரத்துப் ப று ான் பசங்களத்துப்
பு ர்ந்து மாய்தல். வே ட்லைகFார் க்கமா து,
விருந்வேதாம் லு மsவே ாம் லு முட் ட
ப ண் லைகத்தாம் க்கம். வேமன்லைமFா து,
ப ரும் லைக தாங்கு வேமன்லைம. அது அருபளாடு
புணர்ந்தக ற்சிFாம்.
' புனிற்றுப் சியுsந்த புலிப்பிணவு தpாஅது
முலை மறாஅக் குsவி ாங்கி ாய்ப் டுத்
திலைரபFpக் க ர்ந்தது வேநாக்கி Fாங்க
வே ரிளங் குsவிமுன் பசன்று தாpக்
கூருகிர் Fமான் பு வுவே ட்டுத் பதாடங்கிF
ாபளயிற்றுக் பகாள்லைளயிற் றங்கிpன் கது ப்
ாசிலை ப் வே ாதி வேமவிF ப ருந்தலைக
ஆருயிர் கா ல் பூண்ட
வே ரருட் புணர்ச்சிப் ப ருலைம தாவேp. '
ப ாருளா து, அறம் ப ாருளின் மூன்று
ப ாருளினும் விடாமற் புணர்ப் து.

கா
ா து, பிலைsத்வேதாலைரத் தாங்குதல்.
துற ா து, த த்திலைp ப ன்ற க்கம்.
அஃதா து,
' ாடாப் வே ாதி மரகதப் ாசலைட
மரநிs மர்ந்வேதா பpஞ்சம் Fார்க்கும்
அருளின் றீந்வேத னுலைறப் நனி பநகிழ்ந்து
ம ரினு பமல்லி பதன்
தலைpக்
காமர் பசவ்வி மாரன் மகளிர்
பநடுமா மலைsக்கண் வி ங்கி நிமிரிந்பதடுத்த
ாளும் வே ாழ்ந்தி
ாயின்
Fாவேதா மற்றது பமல்லிF ாவேற. '
பகாலைட பFன் து,
' ாசலைடப் வே ாதி வே ரருள் ாமன்
லைரFா ஈலைக வே ா Fாவிருங்
பகாலைடப் டு வீரக் பகாலைட
ம் டுமின்
முன்p பராருமுலைறத் தன்னுலைs யிரந்த
அன்பி ரக்கர் வே ண் டளவும் ருக
என்புபதாறுங் கழிப்பித்தன் பமய்திறந்து
ாக்கிக்
குருதிக் பகாழும் தங் பகாடுத்தது மன்றிக்
கருசிமிட் ட்ட கள்ளப் புறவின்

மாF Fாக்லைக பசால்லிF தாற்றன்
உடம்பு நிறுத்துக் பகாடுத்தது மன்றி ' எp ரும்.
லைடFாளர் க்கமா து, கருதிFறியும்
லைடFாளர் க்கம். ஒற்றுலைமFா து, சிறிவேFார்
நாணப் ப ரிவேFார் கூறிF கூறு ாட்டிற்
கழிமpத்லைதபFாற்றுலைம பகாள்ளல்.
'மற்று'பமன்றலைமFால், எட்டிFல் சான்வேறார்
க்கமுட் டக் கண்டுபகாள்க. எட்டிF ா p :
' அழுக்கா றி ாலைம F ாவின்லைம தூய்லைம
பFாழுக்கங் குடிப்பிறப்பு ாய்லைம-யிழுக்காத
நற்பு லைம வேFாடு நடுவு நிலை லைமவேF
கற்புலைடF ப ட்டுறுப்புக் காண் '
என்றலைமFா றிக. சான்வேறார் க்கமா து,
லைக ர்கண்ணுந் தன் ா ார்கண்ணு
பமாப்புலைமFாகப் ாசலைறயுள்ளாச்
சால்புலைடலைம கூறுதல். அஞ்சாச்
சிறப்ப ன் துமது பிறவு மன்p.
குண்ட வேகசி
ஐம்ப ருங்காப்பிFங்களுள் ஒன்றாகிF இந்த
நூல் இப்வே ாது இறந்து ட்டது. 'தருக்கமா p :

ஏகாந்த ாதமும் அவேpகாந்த ாதமும் என் p.
அலை குண்ட ம், நீ ம், பிங்க ம், அஞ்சpம்,
தத்து தரிசpம், கா வேகசி முதலிF
பசய்யுட்களுள்ளும் சாங்கிF முதலிF ஆறு
தரிசpங்களுள்ளும் காண்க' என்று Fாப் ருங்க
விருத்தியுலைரFாசிரிFர் 'மாலை மாற்வேற சக்கரம்
சுழிகுளம்' என்னும் சூத்திர உலைரயில்
கூறியிருப் தpால், குண்ட வேகசி தருக்கநூல்
என் து அறிFப் டும். எpவே , ப ௌத்த சமFச்
சார் ாp இந்நூல் தருக்க ாயி ாக லை2pம்,
லை தீகம் முத ாp சமFங்கலைளக்
கண்டிப் தாகும். இது ப ரும் ான்லைமயும்
விருத்தப் ாவிpால் இFற்றப் ட்டதாதலின்,
இதலைpக் 'குண்ட வேகசி விருத்தம்' என்றும்
கூறு ர். 'குண்ட வேகசி முத ாp காப்பிF
பமல் ாம் விருத்தமாம்' என் து வீர வேசாழிF
(Fாப்பு. 23-ஆம் ாட்டு) உலைர. எனினும்,
இலைடயிலைடவேF கலித்துலைறச் பசய்யுள்களும்
விரவியிருந்தp என் து 'குண்ட வேகசி விருத்தம்
. . . . . . . . . . . . . . . முத ாயிp ற்றுட்
கலித்துலைறகளு முள ாம்' எp ரும் வீர
வேசாழிF (Fாப்பு. 21-ஆம் பசய்யுள்) உலைரயிpால்

விளங்குகின்றது. 'குண்ட வேகசி . . . . . . . . .
முத ாகவுலைடF ற்றிற் பறறிFாத பசால்லும்
ப ாருளும் ந்தpப னின், அக க் கவி
பசய் ானுக்கு அப் டி Fல் தாகாபதன் து.
அன்றியும், அலை பசய்தகா த்து
அச்பசாற்களும் ப ாருள்களும்
விளங்கியிருக்கும் என்றாலும் அலைமயுபமpக்
பகாள்க' என்ற வீரவேசாழிF (அ ங். 4-ஆம்
பசய்யுள்) உலைரக் குறிப்பிpால், இக்காவிFத்தில்
ப ாருள் பதரிFாத பசாற்கள் சி இருந்தp
என் து விளங்குகின்றது.
இந்நூ ாசிரிFர் நாதகுத்தpார் என்
ர். இதலைp
நீ வேகசி 344 -ஆம் ாட்டுலைரயில் 'புழுக்கு ந்
தம்மால் நுகரவும் ாsவும் ட்ட விலைpF
வுடம்பு' என்னும் குண்ட வேகசிச் பசய்யுள்
அடிலைF எடுத்துக் காட்டி, நாதகுத்தpார்
ாக்பகpக் குறிப்பிடு தpால் அறிF ாம்.
(கீழ்க்காணும் மாதிரிச் பசய்யுள் 3 -ஆ து
காண்க.)
மணிவேமகலை க் காப்பிFத்தின் தலை வி

மணிவேமகலை என் ளின் ப FலைரவேF
அக்காப்பிFப் ப Fராக சூட்டிpலைம வே ா ,
இக்காவிFத் தலை வியின் ப Fர் குண்ட வேகசி
என் தாதலின், இக்காப்பிFத்திற்குக்
குண்ட வேகசி என்னும் ப Fர் சூட்டப் ட்டது.
குண்ட வேகசி என்
ள் புத்தர் உயிர்
ாழ்ந்திருந்த கா த்தில் டநாட்டிலிருந்த ஒரு
ப ண் துறவி. இப்ப ண்மணியின் ர ாறு
ாளி பமாழியில் எழுதப் ட்ட ப ௌத்த
நூ ாகிF 'வேதரிகாலைதயிலும்', 'தம்ம ாதா',
'அங்குத்தரநிகாFா' என்னும் நூலிலும் நீ வேகசி
என்னும் லை2pத் தமிழ் நூல் (286 -ஆம் பசய்யுள்)
உலைரயிலும் கூறப் ட்டிருக்கின்றது.
குண்ட வேகசியின் ர ாற்றுச் சுருக்கம்
ருமாறு :இராச கிருகம் என்னும் நகரத்லைத அரசாண்ட
அரசpது மந்திரிக்கு ஒரு ப ண் குsந்லைத
பிறந்தது. அக்குsந்லைதக்குப் த்திலைர எpப்
ப Fரிட்டுப் ப ற்வேறார் சீராட்டிப் ாராட்டி
ளர்த்தார். இவ் ாறு ளர்ந்த அப்ப ண் மகவு
ப ரிFதாகி மணம் பசய்Fத்தக்க

FதிலைpFலைடந்தது. ஒருநாள், இப்ப ண் தன்
மாளிலைகயின் வேமற்புறத்தில் உ ாவிFவே ாது,
பதரு ழிவேF கட்டsகு மிக்க
காலைளபFாரு லைp அரசpது வேச கர்
பகாலை க்களத்துக்கு அலைsத்துக்பகாண்டு
வே ா லைதக் கண்டாள். கண்டதும்
அக்காலைளயின்வேமல் காதல் பகாண்டாள். அ ன்
அரசpது புவேராகிதன் மகன். ழிப் றி பசய்த
குற்றத்திற்காகக் பகாலை த்தண்டலைp
அலைடFப்ப ற்றுக் பகாலை களத்திற்கு
அலைsத்வேதகப் ட்டான்.
இக்குற்ற ாளியின்வேமல் காதல் பகாண்ட
த்திலைர, 'அ லைpவேF மணம் புரிவே ன்;
அன்வேறல் உயிர் விடுவே ன்' என்று பிடி ாதம்
பசய்தாள். இதலைpFறிந்த இ ள் தந்லைத
பகாலை Fாளருக்குக் லைகக்கூலி பகாடுத்து
அ லைp மீட்டுக்பகாண்டு ந்து நீராட்டி
ஆலைடFணிகலைள அணிவித்துப் த்திலைரலைF
அ னுக்கு மணஞ் பசய்வித்தான்.
மணமக்கள் இரு ரும் இன் மாக ாழும்
கா த்தில் ஒருநாள், ஊடல் நிகழ்ச்சியின்வே ாது

த்திலைர தன் கண லைpப் ார்த்து, 'முன்பு
கள் ன் அல் வேpா?' எpக் கூறிpாள். அ ன்,
அ ள் தன்லைp இகழ்ந்ததாகக் கருதி மிக்க
சிpங்பகாண்டான். ஆயினும், அதலைp
அப்வே ாது ப ளியிற்காட்டாமல்
அடக்கிக்பகாண்டான்.
பின்pர், ஒரு நாள் அ ன் த்திலைரலைF
அலைsத்து, அ ளிடம், தன் உயிலைரக்
காப் ாற்றிF பதய் த்லைத ழி டும் ப ாருட்டு
அருகிலிருக்கும் மலை யுச்சிக்குப் வே ாக
விரும்பு தாகவும், அ லைளயும் உடன்
ரும் டிFாகவும் கூறிpான். அ ளும் இலைசF,
இரு ரும் மலை யுச்சிக்குச் பசன்றpர்.
மலை யுச்சியிலைp அலைடந்தவுடன்,
அக்பகாடிவேFான் அ லைளச் சிpந்து வேநாக்கி,
'அன்று நீ என்லைpக் கள் ன் என்று
கூறிpாFன்வேறா? இன்று உன்லைpக்
பகால் ப்வே ாகின்வேறன். நீ இறக்குமுன் உpது
ழி டு கடவுலைள ணங்கிக்பகாள்' என்றான்.
இதலைpக் வேகட்டுத் திடுகிட்ட அ ள்,
'தற்பகால்லிலைF முற்பகால் வே ண்டும்'

என்னும் முதுபமாழிலைFச் சிந்தித்து, அ ன்
கட்டலைளக்குக் கீழ்ப் டி
ள்வே ா நடித்து,
'என் கண pாகிF உன்லைpFன்றி எpக்கு வே று
பதய் ம் ஏது? ஆதலின், உன்லைpவேF நான்
ம் ந்து ணங்குவே ன்' என்று பசால்லி,
அ லைp
ம் ரு துவே ால் பின்புறம் பசன்று,
அ லைp ஊக்கித் தள்ளிpாள். இவ் ாறு
அக்பகாடிF ன் மலை யுச்சியினின்றும் வீழ்ந்து
இறந்தான்.
இதன் பிறகு, த்திலைர உ கத்லைத
ப றுத்த ளாய், லை2p மதத்தின் பிரி ாகிF
நிகண்ட மதத்தில் வேசர்ந்து துறவு பூண்டாள். அந்த
மதக்பகாள்லைகப் டி, த்திலைரயின்
தலை மயிலைரக் கலைளந்துவிட்டார்கள். ஆயினும்,
மீண்டும் தலை யில் மயிர் ளர்ந்து சுருண்டு
காணப் ட்டது. ஆகவே , 'சுருண்ட
மயிரிலைpயுலைடF ள்' என்னும் ப ாருள் டும்
'குண்ட வேகசி' என்று அ லைளக் கூறிpர்.
இப்ப Fவேர பிற்கா த்தில் இ ளுக்குப்
ப ரும் ாலும் sங்கப் ட்டது. சி
வே லைளகளில் இ ளது இFற்லைகப் ப Fலைரயும்

காரணப் ப Fலைரயும் ஒருங்கு வேசர்த்துப் ' த்திரா
குண்ட வேகசி' என்றும் பசால் துண்டு.
லை2p மதத்திற் வேசர்ந்த குண்ட வேகசி
லை2pர்களிடம் சமF சாத்திரங்கலைளயும் தர்க்க
நூல்கலைளயும் கற்றுத்வேதர்ந்து, சமF ாதம்
பசய்Fப் புறப் ட்டு, பசன்றவிடபமங்கும்
நா ல் நட்டு, ாதப்வே ார் பசய்து
ப ற்றிபகாண்டு ாழ்ந்தாள். ( ாதப்வே ார்
பசய்வே ார் நா ல் மரக்கிலைளலைF ஊர்நடுவில்
நட்டு ாதுக்கலைsப் து அக்கா
sக்கம்.)
இவ் ாறு நிகழுங்கால், ஒருநாள் ஓர்
ஊலைரFலைடந்து, அவ்வூர் நடுவில் மணலை க்
குவித்து நா ற்கிலைளலைF நட்டு,
உணவுப று தற்காக வீடுவேதாறும் பசன்றாள்.
அவ் மFம் புத்தர் தமது சீடர்களுடன்
அவ்வூருக்கருகிலிருந்த ஒரு வேதாட்டத்தில் ந்து
தங்கிpார். அ ரது சீடர்களில் சாரிபுத்தர்
என்
ர் உணவுக்காக அவ்வூர்க்குட் பசன்றார்.
பசன்ற ர் அங்கு நா ல் நட்டிருப் லைதக்
கண்ணுற்று, அதன் காரணத்லைத
அங்கிருந்த ர்களால் அறிந்து, அங்கிருந்த

சிறு ர்கலைள அலைsத்து, அக்கிலைளயிலைpப்
பிடுங்கி எறியும் டி கூறிpார். அ ர்களும்
அவ் ாவேற பசய்தpர்.
பின்pர், உணவு பகாள்ளச் பசன்ற குண்ட வேகசி
மீண்டும் திரும்பி ந்தவே ாது, தான் நட்ட நா ல்
வீழ்த்தப் ட்டிருப் லைதக் கண்டு, அதலைp
வீழ்த்திF ர் அருகிலிருந்த சாரிபுத்தர்
என் தலைpFறிந்து, அவ்வூர்ப் ப ரிவேFாலைர
அலைsத்து, அலை கூட்டச்பசய்து, சாரி
புத்தருடன் ாதம் பசய்Fத் பதாடங்கிpாள்.
பநடுவேநரம் நலைடப ற்ற ாதத்தில்
குண்ட வேகசி விpாவிF விpாக்களுக்பகல் ாம்
சாரி புத்தர் விலைடFளித்தார். பின்pர், சாரிபுத்தர்
விpாவிF விpாவுக்குக் குண்ட வேகசி
விலைடயிறுக்கத் பதரிFாமல் தான் வேதாற்றதாகச்
பசால்லி, அ ர் காலில் விழுந்து ணங்கி,
அ லைர அலைடக்க ம் புகுந்தாள். சாரிபுத்தர்
குண்ட வேகசிலைFப் ார்த்து, 'என்னிடம்
அலைடக்க ம் புகாவேத, எpது குரு புத்த
க ானிடம் அலைடக்க ம் புகு ாFாக' என்று
பசால்லி அ லைள அலைsத்துச் பசன்று புத்தலைர

ணங்கச் பசய்தார். புத்தர் அ ளுக்கு உ வேதசம்
பசய்து, அ லைளப் ப ௌத்த மதத்தில் வேசர்த்தார்.
இதுவே குண்ட வேகசி என்னும் வேதரியின்
ர ாறு.
இந்தக் குண்ட வேகசி என்
ள் சமF ாதம்
பசய்Fப் புறப் ட்டு, லை2pம், லை தீகம்
முத ாp சமFங்கலைளத் தருக்க முலைறFாகக்
கண்டிப் தாக இFற்றப் ட்டதுதான்
குண்ட வேகசி காப்பிFம் என் து. இந்தக்
குண்ட வேகசிக்கு விலைடயிறுத்து, லை2pமதக்
பகாள்லைகலைF நாட்ட இFற்றப் ட்டது, நீ வேகசி
என்னும் நூல். குண்ட வேகசி இFற்றப்
டாமலிருந்திருந்தால், நீ வேகசியும்
இFற்றப் ட்டிருந்திராது. இப்வே ாது நீ வேகசி
உயிருடன் இருக்க, குண்ட வேகசிவேFா இறந்து
ட்டது. இது சமFப் ப ாறாலைமயின் விலைளவு,
சமFப் லைக தமிழ் நாட்டில் ப ருந்தீங்கு
விலைளத்திருக்கின்றது. நிலைpத்தால் மpம்
தறுகின்றது. குண்ட வேகசிலைF இsந்துவிட்டது
தமிழ் நாட்டிற்குப் ப ருங்குலைறவேF,
ஏபpன்றால், தமிழ் நாட்டின் sக்க

sக்கங்கள், சரித்திரக் குறிப்புகள்,
அக்கா த்திலிருந்த சமFங்கள்,. அ ற்றின்
பகாள்லைககள் இ ற்லைறயும், அக்கா த்தில்
தமிழ் நாட்டுப்ப ௌத்த
மதக்பகாள்லைககலைளயும், அம்மதத்தின்
நிலை லைமலைFயும் பதரிவிக்கக்கூடிF ஒரு நூலை
நாம் இsந்துவிட்வேடாம். இந்த நூல்
இFற்றப் ட்ட கா ம் பதரிFவில்லை .
குண்ட வேகசி இறந்துவிட்டது. ஆயினும்,
நூல்களினின்றும் பதாகுக்கப் ட்ட 'புறத்திரட்டு'
என்னும் நூலில் குண்ட வேகசிச் பசய்யுள்கள்
காணப் டுகின்றp. அன்றியும், பதால்காப்பிF
உலைர, Fாப் ருங்க விருத்தியுலைர, வீரவேசாழிF
உலைர என்னும் இ ற்றில் குண்ட வேகசிச்
பசய்யுள்கள் சி வேமற்வேகாள்
காட்டப் ட்டுள்ளp. பசய்யுள் நலைட
மாதிரிக்காக அ ற்றுட் சி
ற்லைறக் கீவேs
தருகின்வேறாம் :கடவுள்

ாழ்த்து.

' முன்றான் ப ருலைமக்க ணின்றான் முடிப ய்து
காறும்
நன்வேற நிலைpந்தான் குணவேம ப ாழிந்தான்
தpக்பகன்
பறான்றானு முள்ளான் பிறர்க்வேக யுறுதிக்
குsந்தா
pன்வேற யிலைற p ன்றாள் சரணங்க ளன்வேற. '
' வேநாய்க்குற்ற மாந்தர் மருந்தின்சுலை
வேநாக்ககில் ார்
தீக்குற்ற காதலுலைடFார் புலைகத்தீலைம வேFாரார்
வே ாய்க்குற்ற மூன்று மறுத்தான்புகழ்
கூறுவே ற்பகன்
ாய்க்குற்ற பசால்லின் ழுவும் ழு
ல்
ன்வேற. '
' எpபதpச் சிந்தித்த ான்மற் றிவ்வுடன்
பின் த்துக்காவேமல்
திலைpப் ப ய்த புன்கத்லைதப் வே ா ச் சிறிFவு
மூத்தவுமாகி
நுலைsF புழுக்கு ந் தம்மா னுகரவும் ாsவும்
ட்ட

இலைpF உடம்பிலைpப் ாவி Fாபpp
பதன்pலு மாவேமா. '
' லைகபFழிற் வேறாள்கபளன்று மணிநிறக் குஞ்சி
பFன்றும்
புகபss விகற்பிக்கின்ற ப ாருளில்கா மத்லைத
மற்வேறார்
பதாலைகபFழுங் காதல் தன்pால் துய்த்துFாந்
துலைடத்துபமன் ார்
அலைகFs ழு ந்தன்லைp பநய்யிpா
விக்க ாவேமா '
' அpப p நிலைpப்பிற் ப ாத்தி Fகந்தலை க்
பகாண்ட காமக்
கpலிலைp யு ர்ப்பு நீராற் கலைடFற லித்து
பமன்pார்
நிலைpவி ாப் புணர்ச்சி தன்pால் நீக்குது பமpறு
நிற் ார்
புpலிலைpப் புpலிpாவே Fா ர்வே ா காலைம
லை ப் ார். '
' ாலைளFாந் தன்லைம பசத்தும் ா pாந் தன்லைம

பசத்துங்
காலைளFாந் தன்லைம பசத்தும் காமுறு மிளலைம
பசத்தும்
மீளுமிவ் விFல்பு மின்வேp வேமல் ரு மூப்பு மாகி
நாளுநாட் சாகின்வேறாமால் நமக்குநா மsாத
பதன்வேpா. '
சித்தாந்தத் பதாலைக
இது இறந்து ட்ட நூல்களுள் ஒன்று. இது
ப ௌத்த மதக் பகாள்லைககலைளத் பதாகுத்துக்
கூறும் நூல் எpத் பதரிகின்றது. இதலைp
இFற்றிF ர் இன்pார் என் தும், ஒரு ரா
ரா
என் தும் பதரிFவில்லை . இFற்றப் ட்ட
கா மும் பதரிFவில்லை . சி ஞாp சித்திFார்
என்னும் லைச சமF நூலுக்கு ஞாpப்பிரகாசர்
என்
ர் தாம் எழுதிF உலைரயில் ( ர க்கம்
பசௌத்திராந்திகன் மதம், 2, 31 ாட்டுக்களின்
உலைர) கீழ்க்கண்ட பசய்யுலைள இந்நூலிலிருந்து
வேமற்வேகாள் காட்டியிருக்கின்றார் :
' அருபணறிFாற் ாரமிலைத Fாலைறந்து
முடpடக்கிப்

ப ாருண்முழுதும் வே ாதியின்கீழ் முழுதுணர்ந்த
முனி ரன்றன்
அருண்பமாழிFா pல் ாய்லைம Fறிந்த வேர
பிறப் றுப் ார்
மருபணறிFாம் பிறநூலும் மFக்கறுக்கு
மாறுளவேதா. '
"மருடரு மpம் ாய் பமய்யிற் பகாலை முதல்
விலைp த்தாவேம' என் து சித்தாந்தத் பதாலைக"
என்று நீ வேகசி, புத்த ாதச் சருக்கம் 64-ஆம்
ாட்டுலைரயில் கூறப் ட்டிருக்கின்றது.
இ ற்லைறத் தவிர இந்நூற் பசய்யுள்கள்
வே பறான்றும் கிலைடக்கவில்லை .
திருப் திகம்
இதுவும் இறந்து ட்ட நூலுள் ஒன்று. இந்நூல்
ஆசிரிFர் Fா ர், இந்நூல் எத்தலைpப் ாக்கலைளக்
பகாண்டது என்னும் பசய்திகள் ஒன்றும்
பதரிFவில்லை . கா மும் பதரிFவில்லை .
இந்நூலின் ப Fலைரக்பகாண்டு இது புத்தர் மீது
இFற்றப் ட்ட வேதாத்திர நூல் என்று கருத
இடமுண்டாகின்றது. சி ஞாp சித்திFார்
( ர க்கம் : பசௌத்திராந்திகன் மதம், 2-ஆம்

பசய்யுள், வேமற் டி மறுதலை , 8-ஆம் பசய்யுள்)
உலைரயில், ஞாpப்பிரகாசர் கீழ்க்கண்ட
பசய்யுலைள வேமற்வேகாள் காட்டி, 'இது
திருப் திகம் எpக் பகாள்க' என்று
குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்:
' எண்ணிகந்த கா ங்க பளம்ப ாருட்டான்
மிகவுsன்று
எண்ணிகந்த கா ங்க ளிருடீர
ப ாருங்குணர்ந்தும்
எண்ணிகந்த தாpமுஞ் சீ மு மிலை Fாக்கி
எண்ணிகந்த குணத்திpா பpம்ப ருமா
pல் வேpா '.
நீ வேகசி உலைரFாசிரிFர் கடவுள் ாழ்த்து
உலைரயில், வேமவே காட்டிF பசய்யுலைளயும்,
கீழ்க்கண்ட பசய்யுலைளயும் வேமற்வேகாள்
காட்டியுள்ளார். ஆpால், அ ர் இச்பசய்யுள்கள்
இந்நூலிலிருந்து எடுக்கப் ட்டp எpக்
குறிப்பிடவில்லை . ஆயினும், அ ர் காட்டிF
கீழ்க்கண்ட பசய்யுளும் இந்த நூலை ச்
வேசர்ந்ததுதான் என் தில் ஐFமில்லை :

' என்றுதா னு குய்Fக் வேகாபளண்ணிpா
pதுமுத ாச்
பசன்றிரந்தார்க் கீந்தpன் ப ாருளுடம்
புறுப்புக்க
டுன்றிpன் பிறக்குந னுளpாயின் மாவேமருக்
குன்றியின் றுலைணFாகக் பகாடுத்திட்டா
pல் வேpா '.
விம் சார கலைத
இந்தப் ப Fர்பகாண்ட ப ௌத்தநூல்
ஒன்றிருந்தபதன் து நீ வேகசி உலைரயிpால் (190ஆ து ாட்டுலைர) அறிFப் டும். நீ வேகசி
உலைரFாசிரிFர் விம் சார கலைதயிலிருந்து நான்கு
அடிகலைள வேமற்வேகாள் காட்டி, 'இது விம் சார
கலைத என்னும் காவிFம்; ப ௌத்தருலைடF நூல்;
அதன்கட் கண்டு பகாள்க' என்று
எழுதியிருக்கின்றார். சி ஞாp சித்திFார்
என்னும் நூலுக்கு உலைரபFழுதிF
ஞாpப்பிரகாசர் ( ர : பசௌத்தி : மறுதலை . 5ஆம் பசய்யுளுலைர) நீ வேகசி உலைரFாசிரிFர்
வேமற்வேகாள் காட்டிF அவேத நான்கடிகலைள
வேமற்வேகாள் காட்டி, விம் சார கலைதலைFப் ற்றி

அ ர் எழுதிF ற்லைற அவ் ாவேற
எழுதியிருக்கிறார்.
விம் சார கலைத என்னும் இந்தக் காப்பிFம்
எத்தலைpச் பசய்யுள்கலைளயுலைடFது, எத்தலைp
அதிகாரங்கலைளயுலைடFது, இதலைp இFற்றிF ர்
Fா ர் என் லைதப் ற்றி ஒன்றும் பதரிFவில்லை .
ஆயினும், இக்காப்பிFத்தின் ப Fலைரக்
பகாண்டு, புத்தர் கா த்தில் இருந்த னும்,
அ ருக்குப்
விதத்திலும் பதாண்டுபசய்து
அ லைர ஆதரித்து ந்த னுமாp விம் சாரன்
என்னும் அரசpது ர ாற்றிலைpக் கூறு து
இக்காப்பிFம் என்று கருதக் கிடக்கின்றது.
விம் சாரpது ர ாற்றுச் சுருக்கம் இது ாகும்.
விம் சாரன் அல் து பிம் சாரன் என்னும்
அரசன் இராசகிருகம் என்னும் நகலைரத்
தலை நகராகக் பகாண்ட மகத நாட்லைட (கி. மு.
540 முதல் 490 லைரயில்) அரசாண்டு ந்தான்.
அக்கால்தில் ஒருநாள், இல் ற ாழ்க்லைகலைFத்
துறந்து, துன் த்லைத நீக்கும் ழிலைFக்
காண் தற்காகச் பசல்லும் சித்தார்த்தலைர

அரன்மலைpயில் இருந்த டிவேF வீதியில் கண்ட
விம் சாரன், அ லைர அலைsத்துத் தன்னிடம்
தங்கியிருக்கும் டி வே ண்டிpான். சித்தார்த்தர்,
தாம் பசல்லும் வேநாக்கத்லைதத் பதரிவிக்க, அ ன்
உமது வேநாக்கம் நிலைறவே றிF பிறகு என்னிடம்
ரவே ண்டும் என்று இரந்து வே ண்டிpான்.
சித்தார்த்தர் அதற்கு உடன் ட்டு, அ னிடம்
விலைடப ற்றுச் பசன்றார். பின்pர், சித்தார்த்தர்
புத்தராp பிறகு, விம் சாரனுக்குத் தாம்
ாக்களித்தலைத நிலைpத்து, தமது சீடர்களுடன்
இராசகிருகத்தின் அருகில் உள்ள சு தித்த
வேசதிFத்தில் ந்து தங்கிpார். இதலைpFறிந்த
அரசன் தpது சுற்றத்தாருடன் பசன்று புத்தலைர
ணங்க, அ ர் அ ர்களுக்கு உ வேதசம்
பசய்தார். அன்று முதல் அரசன் ப ௌத்த மதத்லைத
வேமற்பகாண்டான். அடுத்த நாள் அரசன்
புத்தலைரயும் அ ரது சீடர்கலைளயும்
அரண்மலைpக்கலைsத்து அ ர்களுக்கு
விருந்தளித்த பின்pர், அ ர்கள் தங்கு தற்கு
'ப ளு pம்' என்னும் வேதாட்டத்லைதப்
புத்தருக்குத் தாpமாகக் பகாடுத்தான். அன்றியும்,
அ ன் இறக்கும் லைரயில் புத்தருக்கும் அ ரது

சங்கத்தாருக்கும் ற்
உதவிகலைளயும்
பதாண்டுகலைளயும் பசய்து ந்தான்.
இந்த அரசனுக்கு அ2ாத சத்துரு என்னும் மகன்
ஒரு ன் உண்டு. இப்பிள்லைள பிறக்கும்வே ாவேத,
இ pால் அரசனுக்கு மரணம் வேநரிடும் என்று
நிமித்திகர் கூறிpர்.
புத்தருக்கு லைமத்துpன் ஒரு ன் இருந்தான்.
அ ன் ப Fர் வேத தத்தன் என் து. அ ன்
புத்தரது தாய் ழி மாமpது மகன். இந்தத்
வேத தத்தன், புத்தர் உ கத்தாரால் வே ாற்றிப்
புகsப் டு லைதக் கண்டு ப ாறாலைம
பகாண்டான். ப ௌத்த சங்கத்தின் தலை
ராக
வீற்றிருக்கும் புத்தலைர நீக்கிவிட்டு, அ ர்
இடத்தில் தான் அமர்ந்து ப ருலைமFலைடF
அ ாக்பகாண்டான். ஆpால், புத்தரும்,
விம் சார அரசனும் உயிவேராடுள்ள லைரயில்
தpது விருப் ம் நிலைறவே றாபதpக் கண்டு,
அ ர்கலைளக் பகால் ச் சூழ்ச்சி பசய்தான்.
வேத தத்தன் சி சித்திகள்

லைக ரப்ப ற்ற pாகலின், அ ன் அரசன் மகன்
அ2ாத சத்துருவிடம் பசன்று, அ ன் அஞ்சும் டி
சி சித்திகலைளச் பசய்து, அ லைpத்
தன் சப் டுத்தி, அரசலைpக் பகான்று அரலைசக்
லைகப் ற்றிக்பகாள்ளுமாறும், புத்தலைரக் பகான்று
ப ௌத்த சங்கத் தலை லைமப் தவிலைFத்
தpக்களிக்குமாறும் அ னுக்குக் கூறிpான்.
இ pது சித்திகலைளக் கண்டு இ னிடம்
அச்சமும் மதிப்புங் பகாண்ட அரசகுமாரன்
இ ன் கற்பித்த தீச்பசFல்கலைளச் பசய்F
உடன் ட்டான்.
வேத தத்தன், அரசகுமாரன் உதவிFால் சி
வில்வீரர்கலைள ஆங்காங்வேகயிருக்கச் பசய்து,
புத்தர் ாலைத ழிவேF பசல்லும்வே ாது அ லைர
அம்ப ய்து பகால்லுமாறு ஏவிpான். புத்தர்
வீதி ழிவேF பசன்றவே ாது, வில்வீரர்கள்
அ ர்வேமல் அம்ப ய்F முடிFாத ர்களாகி
விலைறத்து நின்றpர். பின்pர், அ ர்கள்
புத்தரிடம் ந்து அ ரிடம் உ வேதசம் ப ற்றுச்
பசன்றpர். தpது வேநாக்கம் நிலைறவே றாமற்
வே ாpலைதக் கண்ட வேத தத்தன், தாவேp

புத்தலைரக் பகால் முடிவுபசய்து, அ ர்
ாலைத ழிவேF பசல்லும்வே ாது ப ரும்
ாலைறகலைள மலை மீதிருந்து உருட்டிpான்.
அலை அ ருக்குப் ப ரிF ஊறு
பசய்Fவில்லை Fாயினும், காலில் சிறிது
காFத்லைதயுண்டாக்கிp. இதலைpFறிந்த அ ரது
சீடர்கள் அ லைர ப ளிவேF பசல் க்கூடாது
என்று தடுத்தார்கள். புத்தர், 'ததாகதருலைடF
உயிலைரப் வே ாக்க ஒரு ராலும் ஆகாது' என்று
பசால்லி, தம் sக்கம்வே ால் ப ளிவேF
பசன்று ந்தார். பின்pர், வேத தத்தன் அரச
குமாரன் உதவிFால், 'நளாகிரி' என்றும்,
'தp ா ன்' என்றும் ப Fருள்ள மதம்பிடித்த
FாலைpலைFக் கள்ளூட்டி ப றிபகாள்ளச் பசய்து,
புத்தர் வீதி ழிவேF பசல்லும் வே ாது அ லைரக்
பகால் அலைத ஏவிpான். அவ்Fாலைp புத்தலைரக்
கண்டவே ாது மதமும் ப றியும் தணிFப்ப ற்று
அ லைர ணங்கிFது.
இவ் ாறு, வேத தத்தன் புத்தலைரக் பகால் ச்
சூழ்ச்சி பசய்திருக்க, அ2ாத சத்துரு அரசலைpக்
பகால் ச் சூழ்ச்சி பசய்தான். இதலைpFறிந்த

அரசன் தன் மகனுக்கு அரசாட்சிலைFக்
பகாடுத்துவிட்டுத் தான் அப் தவியினின்றும்
வி கிக்பகாண்டான். ஆயினும், வேத தத்தன்
அரசகுமாரனிடம் பசன்று, அரசலைpக்
பகால்லும் டி ற்புறுத்திpான். அதலைpக்
வேகட்டு, அ2ாத சத்துரு அரசலைpச்
சிலைறப் டுத்தி, காற்வேறாட்டமில் ாத
'ப ாதிFலைற'யில் அலைடத்து, அரசிலைFத் தவிர
ஒரு ரும் அங்குச் பசல் க்கூடாபதன்றும்,
ஒரு ரும் அ னுக்கு உணவு
பகாடுக்கக்கூடாபதன்றும் கட்டலைளயிட்டான்.
இவ் ாறு சிலைறப் ட்ட விம் சார அரசனுக்கு
அ pது மலைpவி அ லைpக் காணச்
பசல்லும்வே ாபதல் ாம் தpது உலைடயில்
உணலை மலைறத்துக்பகாண்டுவே ாய்க்
பகாடுத்து ந்தாள். இது கண்டறிFப் ட்டபின்,
தpது தலை Fணியில் சிறிது உணலை மலைறத்துக்
பகாண்டுவே ாpாள். இதுவுங்
கண்டறிFப் ட்டவே ாது, இந்த அரசி நீராடித் தன்
உடம்பில் 'சாதுர் மதுரம்' என்னும் நால் லைக
இனிப்பு லைககலைளப் பூசிக்பகாண்டு
அரசனிடம் பசன்றாள். அரசன் அ ள் உடம்பில்

பூசப் ட்ட இனிப்லை நக்கி உண்டு உயிர்
ாழ்ந்தான். இதுவும் கண்டுபிடிக்கப் ட்டு, அரசி
விம் சாரலைpப் ார்க்கக்கூடாபதன்று
தடுக்கப் ட்டது. விம் சாரன் மpம் க
ாமல்
ப ாதிFலைரFாகிF அச்சிலைறயில்
உ ாவிக்பகாண்டிருந்தான். இதலைpFறிந்த
அ2ாத சத்துரு சி மயிர்விலைpஞலைர அனுப்பி,
விம் சாரனுலைடF ாதத்லைதக் கத்திFால்
கீறிFறுத்து, உப்லை யும் புளித்த காடிலைFயும்
இட்டுக் கட்டுமாறு கூறிpான். இக்பகாடுஞ்
பசFலை ச் பசய்F மpமற்ற ராக இருந்தும்,
அவ்வூழிFர் அவ் ாவேற பசய்தpர்.
இக்பகாடுலைமகளால் ஏற் ட்ட துன் த்லைதத்
தாங்கப் ப றாமல், விம் சாரன்
சிலைறச்சாலை யில் உயிர்நீத்தான்.
விம் சாரன் உயிர் துறந்த அவேத நாளில், அ2ாத
சத்துருவுக்கு ஒரு குsந்லைத பிறந்தது. அப்வே ாது,
குsந்லைதயிடத்தில் தந்லைதக்கு உண்டாகும்
அன்புணர்ச்சி அ னுக்கு ஏற் ட்டது.
தன்லைpயும் தன் தந்லைத இப் டித்தாவேp
வேநசித்திருப் ான் என்று கருதி, அ ன் தன்

தாயிடம் பசன்று இலைதப் ற்றி விpாவிpான்.
அ2ாத சத்துரு பிறந்தது முதல் விம் சார அரசன்
எவ் ாறு அ லைp அன் ாக வேநசித்தான்
என் தலைpயும், எவ் ாறு கண்ணுக்குக்
கண்ணாயும் உயிருக்குயிராயும் வே ாற்றிக்
காப் ாற்றிpான் என் தலைpயும் அ ள்
அ னுக்கு விளக்கிச் பசான்pாள்.
இ ற்லைறபFல் ாங் வேகட்ட அ2ாத சத்துரு தான்
தன் தந்லைதFாகிF விம் சார அரசலைpக்
பகாடுலைமFாய்ச் சித்திர லைத பசய்து
பகான்றலைத நிலைpத்து ருந்திpான்.
இவ் ர ாற்றிலைpப் ப ாருளாகக் பகாண்டு
இFற்றப் ட்டது இந்த விம் சார கலைத என்னும்
காப்பிFம் எpத் வேதான்றுகின்றது. இது
இFற்றப் ட்ட கா ம் பதரிFவில்லை . இந்தக்
காப்பிFத்தினின்று நமக்குக் கிலைடத்திருப் p
நான்கு அடிகள்மட்டுவேம. அலை பின் ரு p :
' உலும்பினி pத்துள் ஒண்குலைsத் வேதவி
ம் டு மருங்குல் டுவேநா யுறாமல்
ஆன்வேறான் அவ் ழித் வேதான்றிpன் ஆதலின்
ஈன்வேறாள் ஏழ்நாள் இன்னுயிர் லை த்தாள்.'

இச்பசய்யுள் நலைடலைF வேநாக்கும்வே ாது, இந்தக்
காப்பிFம், மணிவேமகலை லைFப் வே ான்வேற
ஆசிரிFப் ாவிpால்
இFற்றப் ட்டிருக்கவே ண்டும் எpத்
வேதான்றுகின்றது.
லைளFா தி
ஐம்ப ரும் காப்பிFங்களுள் இதுவும் ஒன்று.
இந்நூல் இப்வே ாது இறந்து ட்டதாகலின், இது
ப ௌத்தச் சார்பிpதா, அன்றி லை2pச் சார்பிpதா
என்று துணிந்துகூற இF வில்லை . ஆயினும்,
இது ப ௌத்த நூல் என்று
ரால்
கருதப் டுகின்ற டிFால், இது இப் குதியில்
வேசர்க்கப் ட்டது. இக்காவிFத்தினின்று
எடுக்கப் ட்ட சி
ாடல்கள் 'புறத்திரட்டு'
என்னும் நூலில் பதாகுக்கப் ட்டுள்ளp.
அன்றியும், சி ப் திகார உலைரயில் இரண்டு
பசய்யுள்களும், Fாப் ருங்க விருத்தியில்
இரண்டு பசய்யுள்களும் இக்காவிFத்தினின்றும்
வேமற்வேகாள் காட்டப் ட்டுள்ளp.
இக்காவிFத்தின் தலை
ன் Fா ன், அ ன்

ர ாறு Fாது, இதன் ஆசிரிFர் Fா ர், எத்தலைp
அதிகாரங்கலைளக் பகாண்டது என் p
பதரிFவில்லை . இந்நூற் பசய்யுள்களில்
திருக்குறளிற் காணப் டும் பசாற்களும்
பசாற்பறாடர்களும் எடுத்தாளப் ட்டுள்ளp.
இக்காவிFத்தின் பசய்யுள்நலைட மாதிரிக்காகக்
கீழ்க்காட்டப் ட்ட பசய்யுள்களில்,
இரண்டா து பசய்யுளில், திருக்குறள் ஒன்றலைp
இவ் ாசிரிFர் எடுத்தாண்டிருப் து
வேநாக்கத்தக்கது.
கடவுள்

ாழ்த்து.

' உ க மூன்று பமாருங்குட வேpத்து மாண்
டி க மாF திற றி ன்pடி
ழுவி பpஞ்பசாடு ாலிதி pாற்றவுந்
பதாழு ல் பதால்விலைp நீங்குக ப ன்றிFான்.'
1.
' மற்றுந் பதாடர்ப் ா பட ன்பகால் பிறப் றுக்க
லுற்றார்க் குடம்பு மிலைகயிலை யுள் ழிப்
ற்றா விலைpFாய்ப்
வேFானிக
ளற்றா யுsலு மறுத்தற் கரிவேத.' 2.

' உFர்குடி நனியுட் வேடான்றல், ஊpமில்
Fாக்லைகFாதல்,
மFர் று கல்விவேகள்வித் தன்லைமFால்
ல் ராதல்,
ப ரிதுணர் றிவே Fாதல், வே ரறங் வேகாடல்
என்றாங்
கரிதிலை ப றுத வே டா ப ற்ற ர் மக்க
பளன் ார்.' 3.
' கு ந்தரும் ; கல்வி பகாணர்ந்து முடிக்கும் ;
அ ந்த கிலைளக ளழி சி தீர்க்கும் ;
நி ம் க ப ம்பிF நீள்சுரம் வே ாகிப்
பு ம்பில் ப ாருள்தரப் புன்கண்லைம யுண்வேடா ?'
4.
' ப ாலைறயி ா றிவு, வே ாகப் புணர்வி ா
விளலைம, வேம த்
துலைறயி ா pச ாவி, துகிலி ாக் வேகா த்
தூய்லைம,
நலைறயி ா மாலை , கல்விந மி ாப் பு லைம,
நன்pர்ச்

சிலைறயி ா நகரம் வே ாலும் வேசயி ாச்
பசல் மன்வேற.' 5.
' ப ாய்Fன் மின்புறங் கூறன்மின், Fாலைரயும்
லை Fன் மின் டி ல் p பசால்லிநீர்
உய்Fன் மின்னுயிர் பகான்றுண்டு ாழுநாட்
பசய்Fன் மின்சிறி Fாவேராடு தீFp.' 6.
' பதாழுமக pாயினுந் துற்றுலைட Fாலைpப்
ழுமரஞ் சூழ்ந்த றலை யிற் சூழ் ;
விழுமிF வேரனும் ப றுக்லைக யு ந்தால்
ழுமரம் வீழ்ந்த றலை யிற் வே ா .' 7.
' வித்தகர் பசய்த விளங்குமுடி கவித்தார்
மத்தக மாண் ழிதல் காண் ழி பநஞ்வேச.
மத்தக மாண் ழிதல் கண்டால் மFங்காவேத
உத்தம நன்பpறிக்க ணில் ாழி பநஞ்வேச.
உத்தம நன்பpறிக்க ணின்றூக்கஞ் பசய்திவேFல்
சித்தி டர்தல் பதௌ¤ ாழி பநஞ்வேச.' 8.
--------------

அதிகாரம் 9. தமிழில்
ாளிபமாழிச் பசாற்கள்
ாணிகம், மதம், அரசாட்சி முதலிF
பதாடர்புகளிpாவே ஒரு வேதசத்தாவேராடு
இன்பpாரு வேதசத்தார் க ந்து உற ாடும்வே ாது
அந்தந்தத் வேதசத்து பமாழிகளில் அFல்நாட்டுச்
பசாற்கள் க ந்துவிடு து இFற்லைக.
sக்காற்றிலுள்ள எல் ா பமாழிகளிலும்
ப வ்வே று ாலைஷச் பசாற்கள்
க ந்திருப் லைதக் காண ாம். இந்த
இFற்லைகப் டிவேF தமிழிலும் ப வ்வே று
பமாழிச் பசாற்கள் சி க ந்து sங்குகின்றp.
இவ் ாறு க ந்து sங்கும் வே றுபமாழிச்
பசாற்கலைளத் திலைசச்பசாற்கள் என் ர் இ க்கண
ஆசிரிFர்.
தமிழில் வே ார்ச்சுகீசு, ஆங்கி ம், உருது, அரபி
முதலிF அFல்பமாழிச் பசாற்கள் சி
க ந்துவிட்டது வே ா வே , ாகத (பிராகிருத)

பமாழிகளில் ஒன்றாp ாளி பமாழியிலிருந்தும்
சி பசாற்கள் க ந்து காணப் டுகின்றp. ாளி
பமாழி இப்வே ாது sக்காறின்றி இறந்து
விட்டது. என்றாலும், ண்லைடக் கா த்தில், ட
இந்திFாவில் மகதம் முத ாp வேதசங்களில் அது
sக்காற்றில் இருந்து ந்தது. 'தpக்பகp
ாsாப் பிறர்க்குரிFாளன்' எpப் வே ாற்றப் டும்
பகௌதம புத்தர், இந்தப் ாளி பமாழியிவே தான்
தமது உ வேதசங்கலைள 2pங்களுக்குப் வே ாதித்து
ந்தார் என் ர். ாளி பமாழிக்கு மாகதி என்றும்
வே று ப Fர் உண்டு. மகத நாட்டில்
sங்கப் ட்டதாகலின், இப்ப Fர் ப ற்றது
வே ாலும். லை தீக மதத்தாருக்குச் சம்ஸ்கிருதம்
'பதய்
ாலைஷ'Fாகவும் ஆருகதருக்குச்
சூரவேசனி என்னும் அர்த்த மாகதி 'பதய்
ாலைஷ'Fாகவும் இருப் துவே ா ,
ப ௌத்தர்களுக்கு மாகதி என்னும் ாளிபமாழி
'பதய் ாலைஷ'Fாக இருந்து ருகின்றது.
ஆகவே , ண்லைடக் கா த்தில் எழுதப் ட்ட
ப ௌத்த நூல்கள் எல் ாம் ாளிபமாழியிவே
எழுதப் ட்டு ந்தp. பிற்கா த்தில், மகாFாp
ப ௌத்தர்கள், ாளி பமாழிலைFத் தள்ளி,

சம்ஸ்கிருத பமாழியில் தமது சமF நூல்கலைள
இFற்றத் பதாடங்கிpார்கள். ஆpாலும், பதன்
இந்திFா, இ ங்லைக, ர்மா ஆகிF இடங்களில்
உள்ள ப ௌத்தர்கள் பதான்று பதாட்டு இன்று
லைரயில் ாளிபமாழிலைFவேF தங்கள் 'பதய்
பமாழி'Fாகப் வே ாற்றி ருகின்றார்கள். ப ௌத்த
மதம், தமிழ் நாட்டில் ரவி நிலை ப ற்றிருந்த
கா த்தில், அந்த மதத்தின் பதய்
ாலைஷFாp
ாளி பமாழியும் தமிழ் நாட்டில் இடம் ப ற்றது.
ாளிபமாழி தமிழ் நாட்டில் இடம்
ப ற்றிருந்தது என்றால், தமிழ் நாட்டுப்
ப ௌத்தர்கள் அந்த பமாழிலைFப்
வே சி ந்தார்கள் என்று கருதக்கூடாது.
ாளிபமாழி ஒரு வே ாதும் தமிழ்நாட்டுப்
ப ௌத்தப் ப ாது மக்களால் வே சப் டவில்லை .
ஆpால், ப ௌத்தக் குருமாராp வேதரர்கள்
ாளிபமாழியில் இFற்றப் ட்ட தமது
மதநூல்கலைளப் டித்து ந்தார்கள்.
பிராமணர்கள், தமது மதவிஷFங்கலைள அறிFத்
தமது 'பதய் பமாழி'Fாp சம்ஸ்கிருத
பமாழியில் எழுதப் ட்ட நூல்கலைளப்

டிப் தும், உ க நட டிக்லைகயில் தமிழ்,
பதலுங்கு முத ாp தாய்பமாழிகலைளக்
லைகFாளு தும் வே ா , ப ௌத்தப் பிக்ஷக்களும்
தமது மதநூல்கலைள மட்டும் ாளிபமாழியில்
கற்றும், உ க sக்கில், தமிழ் நாட்டிலைpப்
ப ாறுத்தமட்டில், தமிழ் பமாழிலைFக்
லைகFாண்டும் ந்தார்கள். இந்தப் பிக்ஷக்கள்
ப ாது மக்களுக்குப் ாளிபமாழி நூலிலிருந்து
மத உண்லைமகலைளப் வே ாதித்த வே ாது, சி
ாளிபமாழிச் பசாற்கள் தமிழில் க ந்து
விட்டp.
இவ் ாவேற, அர்த்த மாகதி என்னும் வே று ாகத
பமாழிச் பசாற்களும், சம்ஸ்கிருதபமாழிச்
பசாற்களும் ஆருகத மதத்த ராகிF
லை2pர்களாவே தமிழில் க ந்துவிட்டp.
ஆருகதரும் ப ௌத்தரும் தமிலைs நன்கு கற்ற ர்.
அதவேpாடு ாகத, சம்ஸ்கிருத பமாழிகலைளயும்
யின்ற ர். இதலைp
ஆகமத்பதாடு மந்திரங்கள் அலைமந்த சங்கத
ங்கதமாப்

ாகதத்வேதா டிலைரத்துலைரத்த சpங்கள் . . . . . . . . . . .
.'
என்று சமணலைரப் ற்றித் திருஞாp சம் ந்தர்
திரு ா
ாய்ப் திகத்தில் கூறியிருப் தpாலும்
அறிF ாம்.
மாகதி என்னும் ாளிபமாழிச் பசாற்கள் சி
தமிழில் க ந்துள்ளp என் லைதத் தக்கFாகப்
ரணி உலைரFாசிரிFர் கூறிFதிலிருந்தும்
உணர ாம். 410-ஆம் தாழிலைச உலைரயில், 'ஐலைF ஆரிலைF. இதன் ப ாருள் உFர்ந்வேதாபளன் து.
ஆரிலைFFா து சங்கிருதம்; அஃது ஐலைFபFன்று
பிராகிருதமாய்த் திரிந்த ாறு;
மாகதபமன்pலுமாம்' என்று எழுதியிருப் லைதக்
காண்க. அன்றியும், 485-ஆம் தாழிலைசயுலைரயில்
'தளம்=எழு; இது ஞ்சமா ரூட த்திர தளம்; இது
மாகதம்' எp எழுதியிருப் லைதயுங் காண்க.
தமிழ்நாட்டிவே , காஞ்சீபுரம்,
காவிரிப்பூம் ட்டிpம் (புகார்),
நாலைகப் ட்டிpம், உலைறயூர், பூதமங்க ம்,
மதுலைர, ாண்டி நாட்டுத் தஞ்லைச, மாpாவூர்,

துடிதபுரம், ாடலீபுரம், சாத்தமங்லைக,
வே ாதிமங்லைக, சங்கமங்லைக, அரிட்டா ட்டி,
ப ௌத்தபுரம் முத ாp ஊர்களில்
ாளிபமாழிலைF நன்கறிந்திருந்த ப ௌத்த
ஆசிரிFர் ண்லைடக்கா த்திருந்தpர் என் து
ப ௌத்த நூல்களாலும் பிற நூல்களாலும் பதரிF
ருகின்றது. ாளிபமாழிலைF நன்கு கற்றுத்
வேதர்ந்து, அந்த பமாழியில் நூல்கலைள இFற்றிF
தமிழ்நாட்டுப் ப ௌத்த ஆசிரிFர்களின்
ர ாற்றிலைpத் 'தமிழ் நாட்டுப் ப ௌத்தப்
ப ரிFார்' என்னும் தலை ப்ப FலைரயுலைடF
அதிகாரத்தில் காண்க. இது நிற்க.
தமிழில் க ந்து sங்கும் ாளிபமாழிச்
பசாற்கள் அலைpத்திலைpயும் எடுத்துக்காட்ட
இF வில்லை . அவ் ாறு பசய் து தமிழ், ாளி
என்னும் இருபமாழிகலைளயும் நன்கு கற்றுத்
வேதர்ந்த அறிஞர்களால்மட்டுவேம இFலும்.
ஆயினும், ாளிபமாழிச் பசாற்கள் தமிழில்
அதிகம் இருப் தாகத் பதரிFவில்லை . Fாம்
அறிந்தமட்டில், தமிழில் sங்கும்
ாளிச்பசாற்கள் சி
ற்லைறக் கீவேs

தருகின்வேறாம் :
ஆராமம்
பூந்வேதாட்டம் என் து ப ாருள். ப ௌத்தரின்
ள்ளி, விகாலைர, தூபி முதலிFலை இருக்கும்
இடத்லைதச் வேசர்ந்த பூஞ்வேசாலை களுக்கு
இப்ப Fர் sங்கப் ட்டதாகத் பதரிகின்றது.
இச்பசால் மணிவேமகலை யில் ந்துள்ளது.
சமணர்
இப்ப Fர் லை2p, ப ௌத்தத் துறவிகளுக்குப்
ப ாதுப்ப Fர். ஆயினும், இப்வே ாது
தமிழ்நாட்டில் லை2p மதத்திpலைரமட்டும்
குறிக்கத் த றாக sங்கப் டுகின்றது.
டபமாழியில் இது 'ஸ்ரமணர்' என்று
sங்கப் டுகிறது. இச்பசால் வேத ாரம்,
மணிவேமகலை முதலிF நூல்களில்
காணப் டுகின்றது.
லைசத்திFம்; வேசதிFம்; தூ ம்; தூபி

இச்பசாற்கள் ப ௌத்தர் ணங்குதற்குரிF
கட்டிடங்கள், ஆ Fங்கள், முதலிF ற்லைறக்
குறிக்கின்றp. 'தூ ம்', 'தூபி' என் p ற்லைற
'ஸ்தூ ம்', 'ஸ்தூபி' என்னும் டபமாழிச்
பசாற்களின் தமிழ்த் திரி ாகவும் பகாள்ள ாம்.
ஆயினும், ாளிபமாழியிலிருந்து தமிழில்
ந்ததாகக் பகாள் துதான் ப ாருத்த முலைடFது.
இச்பசாற்கலைள மணிவேமகலை , நீ வேகசி முதலிF
நூல்களில் காண ாம்.
வேதரன், வேதரி
இலை ப ௌத்தத் துறவிகளில் மூத்த ர்களுக்கு
sங்கும் ஆண் ாற் ப ண் ாற் ப Fர்கள்.
இச்பசாற்கள் மணிவேமகலை , நீ வேகசி, வேத ாரம்
முதலிF நூல்களில் ந்துள்ளp.
பிக்ஷ, பிக்ஷணி
(பிக்கு, பிக்குணி) முலைறவேF ப ௌத்த ஆண்,
ப ண் துறவிகலைளக் குறிக்கின்றp.

மணிவேமகலை , நீ வேகசி முதலிF நூல்களில்
இச்பசாற்கள் காணப் டுகின்றp.
விகாலைர, விகாரம்
ப ௌத்தக் வேகாயிலுக்கும், பிக்ஷக்கள்
இடத்துக்கும் ப Fர்.

ாழும்

வே தி, வே திலைக
திண்லைண என் து ப ாருள். அரசு முத ாp
மரங்களின்கீழ் மக்கள் தங்கு தற்காகக்
கட்டப் டும் வேமலைடக்குப் ப Fர்.
-----------

பதாடர்புலைர 1 : புத்தர்
வேதாத்திரப் ாக்கள்
வீரவேசாழிF உலைர, நீ வேகசி உலைர
முதலிF ற்றில் புத்தலைரப் ற்றிF ாடல்கள்
காணப் டுகின்றp: அ ற்றுள் சி
ற்லைறத்
பதாகுத்துக் கீவேs தருகின்வேறாம். அ ற்றின்
பசால் sகு ப ாருளsகுகலைளச் சுலை த்து
இன்புறுக :1. வே ாதி, ஆதி, ாதம், ஓது !
2. வே ாதிநிsற் புனிதன் ப ா ங்கsல்
ஆதி உ கிற் காண் !
3. மாத ா வே ாதி ரதா ருளம ா
ாதவேம வேFாது சுரலைரநீ - தீதக
மாFா பநறிFளிப் ாய் ாரன் க ாச்சீர்த்
தாFா F கி ரு டான் !
4. உலைடF தாp ர்

உலைடF ப ன்ற ர்
உலைடF தாள்நம
சரணம் ஆகுவேம !

5. ப ாருந்து வே ாதியில்
இருந்த மாத ர்
திருந்து வேச டி
மருந்தும் ஆகுவேம !
6. வே ாதி நீsற்
வேசாதி ாதம்
காத ால்நின்
வேறாதல் நன்வேற !
7. அணிதங்கு வே ாதி ாமன்
ணிதங்கு ாதம் அல் ால்,
துணிப ான் றி ாத வேத ர்
மணிதங்கு ாதம் வேம ார் !
8. விண்ண ர் நாFகன் வே ண்டக்

கண்ணினி தளித்த காதற்
புண்ணிFன் இருந்த வே ாதி
நண்ணிட வேநாய்நலி Fாவே !
9. வே ாதி வேமவிலைp ! புன்லைம அகற்றிலைp !
வேசாதி ாp ர் பதாsஎழுந் தருளிலைp !
ஆதி நாத ! நின் அடியிலைண ரவுதும் !
10. மருள் அறுத்த ப ரும்வே ாதி மாத லைரக்
கண்டி pால் !--என்பசய்வேகா Fான் !
அருள்இருந்த திருபமாழிFால் அற sக்கங்
வேகட்டி pால் !--என்பசய்வேகா Fான் !
ப ாருள் அறியும் அருந்த த்துப் புர
கண்டி pால் !--என்பசய்வேகா Fான் !
11. வேதாடார் இ ங்கு ம ர்வேகாதி
ரி ாட நீடு துணர்வேசர்
ாடாத வே ாதி பநறிநீsல் வேமF
ரதன் Fந்த அறநூல்

லைரக்

ண்டு

வேகாடாத சீ விதவேமவி ாய்லைம
குணpாக நாளும் முFல் ார்
வீடாத இன் பநறிவேசர் ர் ! துன்
விலைpவேசர்தல் நாளும் இ வேர !
12. பதாழும்அடிFர் இதFம ர் ஒருப ாழுதும்
பிரி ரிF
துலைண ர் எp ாம்
எழும்இரவி கிரணநிகர் இ குதுகில்
புலைpபசய்தருள்
இலைற ர் இடமாம்
குழுவுமலைற F ருமுனி
க னும் எ ரும்

ரருமரி பிரமருர

பதாழுதலைகF இலைமF ரும் அறம்மருவு
துதிபசய்பதழு துடித புரவேம !
13. மணியி கு பசறிதளிபரா ட ர்ஒளிF

நிsல் அரசின் மருவி அறவே ார்
பிணிவிரவு துFரபமாடு பிறவிபகட
உலைரஅருளும் ப ரிF அருவேளான்
துணியி கு சுடருலைடF அரசபராடு
பிரமர்பதாழு தலை லைம F ர்மா
அணியி கு கம ம ர் அலைpFஎழில்
அறி னிலைண அடிகள் பதாழு ாம் !
14. எண்டிலைசயும் ஆகி இருள் அக நூறி
எழுதளிர்கள் வேசாதி முழுது கம் நாறி
ண்டிலைசகள் ாடி மதும ர்கள் வே ய்ந்து
மழுமருவு வே ாதி உலைs நிsல்பகாள் ாமன்
ப ண்டிலைரயின் மீது விரிகதிர்கள் நாண
ப றிதsல்பகாள் வேமனி அறி பpழில் வேமவு
புண்டரிக ாதம் நமசரணம் ஆகும்
எp முனி ர் தீலைம புணர்பிறவி காணார் !

15. கூர்ஆர் லைளஉகிர் ாள் எயிற்றுச் பசங்கட்
பகாலை உழுலை காய் சிFால் கூர்ந்த
ப ந்வேநாய்நீங்க
ஓர்ஆ யிரங்கதிர்வே ால் ாள்விரிந்த வேமனி
உளம்விரும்பிச் பசன்றாங் கிலைFந்தலைpநீ
என்றால்,
கார்ஆர் திலைரமுலைளத்த பசம் ளம் வேமவுங்
கடிமுகிழ்த் தண்சிலைpF காமருபூம் வே ாதி
ஏர்ஆர் முனி ரர்கள் ாp ர்தங் வேகாவே !
எந்தாய் ! அவேகா ! நின்லைp ஏத்தாதார் Fாவேர !
16. மிக்கதpங் கலைளமாரி மூன்றும் ப ய்யும்
ப ங்களிற்லைற மிகுசிந்தா மணிலைF வேமனி
ஒக்கஅரிந் பதாருகூற்லைற இரண்டு கண்லைண
ஒளிதிகழும் திருமுடிலைF உடம்பில் ஊலைp
எக்கிவிழுங் குருதிதலைp அரசு தன்லைp
இன்னுயிர்வே ால் வேதவிலைFஈன் பறடுத்த பசல்

மக்கலைள ந் திரந்த ர்க்கு மகிழ்ந்வேத ஈயும்
ாp ர்தாம் உலைறந்த தி மாpா வூவேர !
17. ான்ஆடும் ரிFாயும் அரிண மாயும்
ணக்வேகsற் களிறாயும் எண்காற் புள்மான்
தாpாயும் லைணஎருலைம ஒருத்த ாயும்
தடக்லைக இளங் களிறாயும் * சடங்க மாயும்
மீpாயும் முF ாயும் அன்p மாயும்
மயி ாயும் பிற ாயும் ப ல்லுஞ் சிங்க
மாpாயும் பகாலை களவு கள்ப ாய் காமம்
லைரந்த ர்தாம் உலைறந்த தி மாpா வூவேர !
18. ஆதிFங் கடவுலைள ! அருமலைற அருகலைp !
வே ாதிFங் கிs லைp ! பூமிலைச ஒதுங்கிலைp !
வே ாதிFங் கிs லைp ! பூமிலைச ஒதுங்கிF
வேசதிFஞ் பசல் ! நின் திரு டி பதாழுதpம் !

19. லை ங்கண் ாள் எயிற்றிpப் கட்படருத்தின்
ள்உகிர்ப்
ரூஉத்திரட் குரூஉக்பகாடாட் ாலுலைடச்
பசpாவுலைடச்
சிங்கஏறு நான்குதாங்க மீதுFர்ந்த வேசபFாளிச்
சித்திரங் குயிற்றிநாறு பசம்ப ாpாச
pத்தின்வேமல்
பகாங்குநாறு வே ாதுசிந்தி ானுவேளார்
இலைறஞ்சிடக்
வேகாதி ா அறம் கர்ந் தமர்ந்தவேகான் குளிர்நிsற்
ப ாங்குதாது பகாப்புளித்து ண்டு ாடு
வேதம ர்ப்
வே ாதிஎம் பிரான் அடிக்கண் வே ாற்றின்வீட
தாகுவேம !
20. வீடுபகாண்ட நல்அறம் கர்ந்துமன்
லைதக்பக ாம்
விளங்குதிங்கள் நீர்லைமFால் விரிந்தி ங்கும்
அன்பிவேpான்

வேமாடுபகாண்ட ப ண்நுலைரக் கருங்கடற்
பசழுஞ்சுடர்
முலைளத்பதழுந்த பதன்p ாய் முகிழ்ந்தி ங்கு
வே ாதியின்
ஆடுகின்ற மூ லைகப்
ங்கடந்து குற்றமாp
ஐந்பதாடங்பகார் மூன்றறுத்த நாதpாள்
ம ர்த்துணர்ப்
பீடுபகாண்ட ார்தளிர்ப் பிறங்குவே ாதி
Fாலைpஎம்
பிராலைpநாளும் ஏத்து ார் பிறப்பிறப்
பி ார்கவேள !
ண்ணக ஒத்தாழிலைசக் கலிப் ா.
(தரவு.)
21. திருவேமவு துமஞ்வேசர் திலைசமுகவேp முத ாக
உருவேமவி அ தரித்த உயிர்அலைpத்தும்
உFக்பகாள் ான்
இவ்வு கும் கீழு கும் மிலைசயு கும்

இருள்நீங்க
எவ்வு கும் பதாழுவேதத்த எழுந்தபசழுஞ்
சுடர்என்p
வி ங்குகதிர் ஓர் இரண்டும் வி ங்கி
ங்
பகாண்டு
அFங்குசிலைpப் வே ாதிநிsல் அறம்அமர்ந்த
ப ரிவேFாய் நீ !
(தாழிலைச.)
1. வேமருகிரி இரண்டாகும் எpப் லைணத்த
இருபுFங்கள்
மார னிலைத Fர்வே ட்டும் மன்னுபுரம்
மறுத்தலைpவேF !
2. 'வே ண்டிpர்க்கு வே ண்டிpவே
அளிப் ப p'p வேமலை நாள்
பூண்டஅரு ளாள ! நின் புகழ்புதிதாய்க்
காட்டாவேதா !

3. உ குமிக மpந்தளர்வுற் றுFர்பநறிவேFார் பநறி
அழுங்கப்
பு வுநலைசப் ப ருஞ்சிpத்துப் புலிக்குடம்பு
பகாடுத்தலைpவேF !
4. பூத த்துள் எவ்வுயிர்க்கும் ப ாது ாF
திருவேமனி
மாத ன்நீ என் தற்வேகார் மறுதலை Fாக்
காட்டாவேதா !
5. கsல்அலைடந்த உ கலைpத்தும் ஆயிரம் ாய்க்
கடும் ாந்தள்
அsல்அலைடந்த ணத்திலைடஇட் டன்றுதுலை
ஏறிலைpவேF !
6. மருள் ாரா தம்ஒன்வேற ாழ்விக்கக்
கருதிFநின்
அருள் ாரா தஉயிர்கள் அலைpத்திற்கும்
ஒன்றாவேமா !
(அராகம்.)
1. அருவிலைp சி பகட ஒருப ரு நரகிலைட

எரிசுடர் மலைரம ர் எpவிடும் அடியிலைp !
2. அகலிடம் முழு தும் அsல்பகட
அமிழ்துமிழ்
முகில்புரி இமிழ்இலைச நிகர்தரும் பமாழியிலைp !
(ஈரடி அம்வே ாதரங்கம்.)
1. அன்ப ன்வேகா ! ஒப்புரப ன் வேகா ! ஒரு ன்
அயில்பகாண்டு
முந்திவிழித் பதறிFப் ால் ப ாழிந்தமுழுக்
கருலைணலைF
2. நாபணன்வேகா ! நாகபமன்வேகா ! நன்றில் ான்
பூணுந்
தீயிலைpப் ாய் டுத்த சிறுதுயில்பகாண்
டருளிலைp !
(ஓரடி அம்வே ாதரங்கம்.)
1. லைகந்நாகத் தார்க்காழி லைகக்பகாண்

டளித்தலைpவேF !
2. லை ந்நாகர் கு ம்உய்F ாய்அமிழ்தம்
கர்ந்தலைpவேF !
3. இரந்வேதற்ற லைடஅரக்கர்க் கிழிகுருதி
ப ாழிந்தலைpவேF !
4. ரந்வேதற்ற மற்ற ர்க்குப் டருபநறி
பமாழிந்தலைpவேF
(தனிச்பசால்.)
எp ாங்கு
(சுரிதகம்.)
அருள்வீற் றிருந்த திருநிsற் வே ாதி
முழுதுணர் முனி !நிற் ரவுதும் பதாழுதக
ஒருமpம் எய்தி இருவிலைpப் பிணிவிட்டு
முப் லைக கடந்து நால் லைகப் ப ாருளுணர்ந்
வேதாங்குநீர் உ கிலைட Fா ரும்
நீங்கா இன் பமாடு நீடு ாழ் பகpவே !
அம்வே ாதரங்க ஒத்தாழிலைசக் கலிப் ா.
(தரவு.)

22. மண் ாழும் ல்லுயிரும் ாp ரும்
இலைமF ரும்
கண் ாழும் மாநாகர் கிலைளஅலைpத்தும் களிகூர
அந்தரதுந் துபிஇFங்க அமரர்கள் நடம்ஆட
இந்திரர்பூ மலைsப ாழிF இலைமF ர்சா
மலைரயிரட்ட
முத்தபநடுங் குலைடநிsற்கீழ் மூரிFர
சரிஅலைணவேமல்
பமய்த்த ர்கள் வே ாற்றிலைசப் வீற்றிருந்த
ஒருப ரிவேFாய் !
(தாழிலைச.)
1. எறும்புகலைட அFன்முத ா எண்ணிறந்த
என்றுலைரக்கப்
பிறந்திறந்த வேFானிபதாறும் பிரிFாது சூழ்வே ாகி
எவ்வுடம்பில் எவ்வுயிர்க்கும் Fாபதான்றால்
இடபரய்தின்
அவ்வுடம்பின் உயிர்க்குயிராய் அருள்ப ாழியும்
திருவுள்ளம் !

2. அறங்கூறும் உ கலைpத்தும் குளிர் ளர்க்கும்
மலைsமுsக்கின்
திறங்கூற லைரகதிரும் பசழுங்கம ம் நனிநாண
ஒருலைமக்கண் ஈர்ஒன் ான் உலைரவிரிப்
உணர்ப ாருளால்
அருலைமக்கண் மலை வின்றி அலைடந்ததுநின்
திரு ார்த்லைத !
3. இருட் ார விலைpநீக்கி எவ்வுயிர்க்கும்
கா ப p
அருட் ாரம் தனிசுமந்த அன்றுமுதல்
இன்றளவும்
மதுஒன்று ம ரடிக்கீழ் ந்தலைடந்வேதார்
Fா ர்க்கும்
ப ாதுஅன்றி நிpக்குரித்வேதா புண்ணிF ! நின்
திருவேமனி !
(வே பரண்.)
1. ஆருயிர்கள் அலைpத்திலைpயும் காப் தற்வேக
அருள் பூண்டாய் !
ஓருயிர்க்வேக உடம் ளித்தால் ஒப்புரவிங்
பகன்pாகும் !

2. தாமநறுங் குsல்மலைsக்கண் தளிரிF ார்
தம்முன்pர்க்
காமலைpவேF முpந்பதாலை த்தால்
கண்வேணாட்டம் Fாதாங்பகால் !
(சிற்பறண்.)
1. வே ார்அரக்கர் ஓர் ஐ ர்க் கற மிழ்தம்
ப ாழிந்தலைpவேF !
2. ஆர்அமிழ்தம் மணிநாகர் கு ம் உய்F
அருளிலைpவேF !
3. ார்சிலைறப்புள் அலைரFர்க்கும் ாய்லைமபநறி
கர்ந்தலைpவேF !
4.. ார்மிலைச ஈலைரந்தும் ாவின்றிப்
யிற்றிலைpவேF !
(இலைடபFண்.)
அருளாழி நFந்வேதாய் நீஇ !
அற ாழி Fந்வேதாய் நீஇ !
மருளாழி துறந்வேதாய் நீஇ !
மலைறFாழி புரந்வேதாய் நீஇ !

மாத ரில் மாத ன் நீஇ !
ாp ருள் ாp ன் நீஇ !
வே ாதpரிற் வே ாதpன் நீஇ !
புண்ணிFருட் புண்ணிFன் நீஇ !
(அளப ண்.)
ஆதி நீஇ ! அம ன் நீஇ !
அFனும் நீஇ ! அரியும் நீஇ !
வேசாதி நீஇ ! நாதன் நீஇ !
துலைற ன் நீஇ ! இலைற ன் நீஇ !
அருளும் நீஇ ! ப ாருளும் நீஇ !
அறி ன் நீஇ ! அநகன் நீஇ !
பதருளும் நீஇ ! திருவும் நீஇ !
பசறிவும் நீஇ ! பசம்மல் நீஇ !
(தனிச்பசால்.)
எp ாங்கு
(சுரிதகம்.)
ளச் பசழுஞ்சுடர் மரகதப் ாசலைடப்
சும்ப ான் மாச்சிலைp விசும் கம் புலைதக்கும்

வே ாதிFந் திருநிsற் புனித ! நிற் ரவுதும்
வேமதகு நந்தி புரிமன்pர் சுந்தரச்
வேசாsர் ண்லைமயும் pப்புந்
திண்லைமயும் உ கில் சிறந்து ாழ் பகpவே

!

ண்ணக ஒத்தாழிலைசக் கலிப் ா.
(தரவு.)
23. பூமகவேp முத ாகப் புரந்தரர் எண்திலைசயும்
தூம ரால் அடிம லைரத் பதாழுதிரந்து
விpவிFநாள்
காமமுங் கடுஞ்சிpமுங் கழிப் ரிF
மFக்கமுமாய்¢த்
தீலைமசால் கட்டுலைரக்குத் திறற்கருவி
Fாய்க்கிடந்த
நாமஞ்சார் நமர்களுக்கு நFப் டுமா
றினிதுலைரத்துச்
வேசமஞ்சார் நன்பpறிக்குச் பசல்லுமா
றருளிலைpவேF !
(தாழிலைச.)

1. தாpவேம முத ாகத் தச ாரம் நிலைறத்தருளி
ஊpபமான் றில் ாலைம ஒழிவின்றி
இFற்றிலைpவேF !
2. எண் த்பதான் துசித்தி இFல்பிpால் உள
என்று
ண்ப ாத்த நுண்ப ாருலைளப் ார்அறிFப்
கர்ந்தலைpவேF !
3. துப்பிFன்ற குணத்வேதாடு பதாழில்களால்
வே று ட
முப் தன்வேமல் இரண்டுகலை முலைறலைமFால்
பமாழிந்தலைpவேF !
(அராகம்.)
1. ஆதியிம் இலைடயிவேpா டிறுதியும் அறிகு
தமரரும் முனி ரும் அரிதுநின் நிலை லைமலைF !
2. மீதிFல் கருடலைp விடஅர ப ாடு லைக
விதிமுலைற பகடஅறம் ப ளியுற அருளிலைp !
3. தீதிFல் புலிFது சிபகடு லைகநிp
திருஉரு அருளிF திறமலி ப ருலைமலைF !

4. வே ாதியின் ந மலி திருநிs துநனி
ப ாலிவுற அடிF ர் இடர்பகட அருளிலைp !
(வே பரண்.)
1. திலைசமுகன் மருவிF கம நல் நிறபமp
லைசஅறு முனிப ாடு மலியும் நின்அடி !
2. உFர்வுறு ப ருலைமபFா டFரறு மFர்ப ாடு
புலைரஅறு ந பpாடு ப ாலியும் நின்புகழ் !
(சிற்பறண்.)
1. கற்புலைட மாரலைpக் காய்சிpந் தவிர்த்தலைp !
2. ப ாற்புலைட நாகர்தந் துFரம் வே ாக்கிலைp !
3. மீனுரு ஆகி பமய்ம்லைமயிற் டிந்தலைp !
4. மானுரு ஆகி ான்குணம் இFற்றிலைp !
(இலைடபFண்.)
எண்ணிறந்த குணத்வேதாய் நீஇ !
Fா ர்க்கும் அரிவேFாய் நீஇ !
உண்ணிலைறந்த அருவேளாய் நீஇ !
உFர் ார நிலைறத்வேதாய் நீஇ !

பமய்ப்ப ாருலைள அறிந்வேதாய் நீஇ !
பமய்Fறம்இங் களித்வேதாய் நீஇ !
பசப் ரிF த த்வேதாய் நீஇ !
வேசர் ார்க்குச் சார்வு நீஇ !
(அளப ண்.)
நன்லைம நீஇ ! தின்லைம நீஇ !
நpவும் நீஇ ! கpவும் நீஇ !
ன்லைம நீஇ ! பமன்லைம நீஇ !
மதியும் நீஇ ! விதியும் நீஇ !
இம்லைம நீஇ ! மறுலைம நீஇ !
இரவும் நீஇ ! கலும் நீஇ !
பசம்லைம நீஇ ! கருலைம நீஇ !
வேசர்வும் நீஇ ! சார்வும் நீஇ !
(தனிச்பசால்.)
எp ாங்கு
(சுரிதகம்..)
அ கி ா நின்றன் அடிஇலைண ரவுதும்,
ப ல் லைடத் பதாண்லைடமான் விறற் வேசpா தி
சிங்களத் தலைரFன் ப ண்குலைட Fதபpாடு

ப ாங்குபுகழ் வில்
ன்றன் புறக்பகாலைட
கண்டு
ப ாலிதரு வேசந்தன் ப ான் ற்றி கா
ன்
மலிதரு ார்மிலைச, மன்னுவே ான் எpவே .
-----------* சடங்கம்= ஊர்க்குருவி.

பதாடர்புலைர 2 : ஆசீ க
மதம்
ப ௌத்த, லை2p, லை தீக மதங்கலைளப்
வே ா வே , இந்த ஆசீ க மதமும் ட
இந்திFாவில் வேதான்றிFது. இந்த மதத்லைத
உண்டாக்கிp ர் மஸ்கரிபுத்திரர் என் ர்.
ாளிபமாழியில் இப்ப Fர் மக்கலிபுத்த என்று
sங்கப் டுகின்றது. மாட்டுத் பதாழு ம் என்று
ப ாருள் டும் 'வேகாசா ' என்னும் அலைடபமாழி
பகாடுத்துக் வேகாசா மக்கலிபுத்த என்றும் இ ர்
sங்கப் டு ர். ஏபpன்றால், இ ர் மாட்டுத்
பதாழு த்தில் பிறந்தார் என்று
பசால் ப் டுகின்றது. தமிழ் நூல்கள் இ லைர
மற்கலி என்று கூறும்.
'மக்கலி' என் து டநாட்டில் ண்லைடக்
கா த்திலிருந்த இரந்துண்டு ாழும் ஒரு லைகக்
கூட்டத்தாருக்குப் ப Fபரன்றும், அந்தக்
கூட்டத்லைதச் வேசர்ந்த ர், ஆலைகFால் இ ருக்கு
'மக்கலிபுத்திரர்' என்னும் ப Fர் ந்தபதன்றும்

சி ர் கூறு ர். 'மக்கலி' என் து இ ருலைடF
தந்லைதயின் ப Fர், ஆலைகFால் இ ருக்கு
'மக்கலிபுத்திரர்' என்னும் ப Fர்
sங்கிFபதன்று வே றுசி ர் உலைரப் ர்.
மக்கலி, அல் து மற்கலி என்
ர், ஆருகத
மதத்லைத யுண்டாக்கிF மகா வீரரும், ப ௌத்த
மதத்லைதயுண்டாக்கிF பகௌதம புத்தரும் உயிர்
ாழ்ந்திருந்த அவேத கா த்தில் இருந்த ர்.
மகாவீரர் ஆருகத மதக்பகாள்லைகலைF
உ கத்தாருக்குப் வே ாதித்து ந்த கா த்தில்,
அ ரது புகலைsயும் பசல் ாக்லைகயும்
வேகள்வியுற்ற மற்கலி அ ரிடம் பசன்று அ லைரச்
சார்ந்திருக்க விரும்பிpார். ஆpால், மற்கலியின்
மாறு ட்ட ஒழுக்கங்கலைளயும் குணங்கலைளயும்
அறிந்த மகாவீரர், அ ர் தம்லைமச் சார்ந்திருக்க
உடன் டவில்லை . ஆயினும், மற்கலி
எவ் ாவேறா மகாவீரரது உடன் ாடு ப ற்று,
அ ருடன் சி ஆண்டு தங்கியிருந்தார். பின்pர்,
அ ருடன் மாறு ட்டுத் தனிவேF பிரிந்துவே ாய்,
ஒரு புதிF மதத்லைத உண்டாக்கிpார். அதுதான்
'ஆசீ கமதம்', அல் து 'ஆஜீ கமதம்' என் து.

ஆருகதமதக் பகாள்லைககள் சி
ற்லைறயும், தாம்
உண்லைம என்று கண்ட பகாள்லைககலைளயும்
திரட்டி மற்கலி இந்த மதத்லைத
உண்டாக்கிpாபரன்று பசால் ப் டுகின்றது.
சற்வேறறத்தாs கி. மு. 500-இல் மற்கலி
கா மாpார் என்று கருதப் டுகின்றது. இ ர்
கா ஞ்பசன்ற திpாறு ஆண்டுகளுக்குப்
பின்pர், மகாவீரர் வீடு ப ற்றார் என் ர்.
மகாவீரர் வீடு ப ற்ற சி ஆண்டுக்குப் பின்pர்,
பகௌதம புத்தர் நிர் ாணம் அலைடந்தார்.
ஆசீ கர், ப ௌத்தர், லை2pர், லை தீகர் ஆகிF
இந்த மதத்த ர்களுக்குள் எப்வே ாதும்
சமFப் லைக இருந்து பகாண்டிருந்தது.
ஆசீ க மதக் பகாள்லைககலைளக் கூறும் நூலுக்கு
'ந கதிர்' என் து ப Fர். இந்த நூலில் நி
அணு, நீர் அணு, தீ அணு, ளி அணு, உயிர்
அணு என்னும் ஐம்ப ாருலைளப் ற்றிக்
கூறியுள்ளபதன் ர். கருலைம, நீ ம், பசம்லைம,
ப ான்லைம, ப ண்லைம, தூF ப ண்லைம

என்னும் ஆறு லைகப் பிறப்பு உண்படன் தும்
தூF ப ண்லைமப் பிறப்புத்தான் மிக உFர்
நிலை ப்பிறப்ப ன் தும், இப்பிறப்பிலைp
அலைடந்த ர்தாம் வீட்டு கம் வேசர் ர் என் தும்
இந்த மதக்பகாள்லைக. எண் த்து நான்கு ட்சம்
மகா கல் கா ம் லைரயில் உயிர்கள் மீண்டும்
மீண்டும் பிறந்திறந்து உsலுபமன்றும், அந்தக்
கா ம் கடந்ததும் அலை
வீடுவே றலைடயுபமன்றும் இந்த நிFதி மாறி
உயிர்கள் வீடுவே றலைடFாப ன்றும் பகாண்டது
இந்த மதம் என் ர். இந்த நிFதிக்கு
நூலுருண்லைட உதாரணமாகக் கூறப் டும். ஒரு
நூலுருண்லைடலைFப் பிரித்தால், நூல் எவ் ளவு
இருக்கிறவேதா அவ் ளவு லைரயில்தான் அது
நீளுவேம தவிர, அதற்குக் குலைற ாகவே ா
அதிகமாகவே ா நீளாதது வே ா , உயிர்கள் Fாவும்
வேமற்பசான்p நிFதிக்குக் கட்டுப் ட்வேட
நடக்கும். நல் றிவு ப ற்று நல் பசFல்கலைளச்
பசய் ன் விலைரவில் வீடுப றான்; அ னுக்கு
நிFமிக்கப் ட்ட கா ம் லைரயில் அ ன் பிறந்து
இறந்து உsன்வேற ஆகவே ண்டும்.
வேமாட்சமலைடயும் நிலை யிலிருக்கும் ஒரு ன்

கா நிFதிலைFக் கடந்து, தீF கருமங்கள் பசய்து
மீண்டும் பிறந்திறந்து உs விரும்பிpாலும்,
அ ன் அவ் ாறு பசய்F இF ாது என் தும்,
அ னுக்கு ஏற் ட்ட நிFதிப் டி அ ன்
வீடுவே றலைடந்தாகவே ண்டும் என் தும்
இம்மதக் பகாள்லைககளில் சி
ாம்.
ந கதிலைரFன்றி, 'ஆதித்திFம்' என்னும் நூலும்
இந்த மதத்தாருக்குண்படன்று பதரிகின்றது.
இது, 'ஆசீ க சங்க சமFத்த ருக்கு
ஆதித்திFபமன் பதாரு நூலுண்டு. மற்றது
ஆதித்தலைpப் ற்றியிருக்கும்; அது வேசாதி
சாத்திரபமpவுணர்க. அன்றிவேFயும்,
ஆதித்தலைpப் வே ா மீண்டும் அ ர் ாp
மண்ட
ரவுலைடFாபரpப் டு ர்' என்று
கூறும் தக்கFாகப் ரணி (183-ஆம் தாழிலைச)
உலைரப் குதியிpால் அறிFப் டும்.
மற்கலிக்குப் 'பூரணர்' என்னும் ப Fரும் உண்டு.
களங்கமற்ற ஞாpமுலைடF ராகலின், அ ருக்கு
இப்ப Fர் உண்டாயிற்பறன் ர். இந்தப்

பூரணருலைடF இFல்பு கீழ்க் கண்ட ாறு 'நீ
வேகசி' என்னும் நூலில் கூறப் ட்டிருக்கின்றது.
' உலைரFா னிலைற னுணலு மி pாய்த்
திலைரFா pலைரFான் பறரிவில் லுரு ம்
லைரFா லைக ானிடுவில் லைpFன்
புலைரFா றிவிற் புகழ் பூரணவேp '
(ஆஜீ க ாதச் சருக்கம் 15-ஆம் பசய்யுள்.)
' ாக்கிFப் பிரவிருத்தியும், புத்தியும், நலைர திலைர
முத ாயிpவு முலைடFpல் ாpாகி ஆகாச
த த்து இந்திர தனுசுப்வே ா த் வேதான்றும்
வேதாற்றத்லைதயுலைடFpாகிக் குற்றம் டாத
றிலை யுலைடF ன் பூரணபpன்னும்
எம்முலைடF ஆப்தன் என்ற ாறு' (வேமற் டி
உலைர.)
ஆசீ க மதத் துறவிகள் முதுமக்கட் சாடியில்
அமர்ந்து த ம் பசய்தpர் என் து தக்கFாகப்
ரணியுலைரயிpால் அறிFப் டுகின்றது.
இதலைp,

' தாழியிற் பிணங்களுந் தலை ப் டா
ப றுந்த ப்
ாழியிற் பிணங்குளுந் துளப்ப sப் டுத்திவேF '
என்னும் 376-ஆம் தாழிலைசக்கு உலைரFாசிரிFர்,
'தாழி - முதுமக்கட் சாடி * * * தாழியிற்
பிணபமன்றது, ஆருகதரிவே ஆசீ கர்
ப ருமிடாக்களிற் புக்குத் த ம் பசய் ராதலின்,
அ லைரச் சுட்டி நின்றது' என்று
எழுதியிருப் தினின்றும் துணிF ாம்.
வேமவே காட்டிF உலைரப் குதியில், ஆருகதரிவே
ஆசீ கர் என்று காணப் டுகின்றது. அதா து,
ஆசீ கமதம் ஆருகத மதமாகிF லை2p மதத்தின்
ஒரு பிரிவு என்று கூறப் ட்டிருக்கின்றது.
ஆpால், 'மணிவேமகலை ', 'நீ வேகசி' என்னும்
நூல்களில், ஆருகதமதம் (லை2pம்) வே று,
ஆசீ கமதம் வே று என்று பதௌ¤ ாகக்
கூறப் ட்டிருக்கின்றது. ஆpால், பிற்கா த்தில்
இந்த மதம் லை2p மதத்தின் ஒரு பிரிவு எpத்
த றாகக் கருதப் ட்டது. இந்தத்
த றுதலை த்தான் வேமவே காட்டிF டி
தக்கFாகப் ரணியுலைரFாசிரிFர்

எழுதியிருக்கிறார். நிகண்டுகளும் ஆசீ க மதம்
ஆருகத மதத்தின் பிரிவு என்வேற கூறுகின்றp.
' சா கர் அருகர் சமணர் ஆகும் ;
ஆசீ கரும் அத்த த் வேதாவேர ' - வேசந்தன்
தி ாகரம்.
' சா கர் அருகர் சமணர் அமணர் ;
ஆசீ கர் தா தர் அத்த த் வேதாவேர ' - பிங்க
நிகண்டு.
'சி ஞாp சித்திFார்' என்னும் லைச சமF
நூலிவே , இந்த மதம் லை2p மதத்தின்
பிரிவுகளில் ஒன்றாp திகம் ர லை2p மதம்
என்று த றாகக் கூறியிருக்கின்றது. இந்தத்
த ற்றிலைp ஞாpப்பிரகாசர் என்னும்
உலைரFாசிரிFர் எடுத்துக் காட்டியிருக்கின்றார்.
'திகம் ரபமாப்பினும் அவேநகாந்த ாதிகளாகிF
நிர்க்கந்த ஆசீ கபpன்க' என்று
எழுதியிருக்கிறார். அதா து, ஆசீ கர் லை2pரில்
திகம் ரலைர (நிர்க்கந்தலைர)ப்வே ான்ற
பகாள்லைகயுலைடF பரனினும், அ ரின்

வே றாp ர் என்று விளக்கியுள்ளார்.
'மணிவேமகலை ', 'நீ வேகசி' என்னும் இரண்டு
நூல்கலைளத் தவிர, பிற்கா த்து நூல்களாகிF
'சி ஞாp சித்திFார்', 'தக்கFாகப் ரணி',
'தி ாகரம்', 'பிங்க நிகண்டு' முத ாpலை
ஆசீ கமதத்லைத (திகம் ர) லை2p மதம் என்வேற
கூறுகின்றp. இவ் ாறு கருதப் ட்டதற்குக்
காரணம் ஆசீ க மதத்த ரும் திகம் ர லை2p
மதத்த ரும் வேமற்பகாண்டு ந்த ப ாது ாp
சி பகாள்லைககளாகும். உலைடயின்றி
இருத்தலும், குளிFாமல் அழுக்குடம்வே ாடு
இருத்தலும், இலை வே ான்ற சி
ப ளிப் ார்லை க்குப் ப ாது ாகத் வேதான்றிF
பகாள்லைககலைளக் கண்டு, இவ்விரு
சமFத்த ரும் ஒவேர சமFத்த பரன்று த றாகக்
கருதப் ட்டிருக்க ாம். ப ளிபFாழுக்கத்தில்
ஒன்றாகத் வேதான்றிpாலும், இவ்விரு ருலைடF
தத்து க் பகாள்லைககள் ப வ்வே றாpலை .
இவ் ாறு ஆசீ க மதத்திpர் திகம் ர லை2p
மதத்திpராகப் பிற்கா த்தில் த றாகக்
கருதப் ட்டது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல் ;
டநாட்டிலும் அ ர் இவ் ாவேற

கருதப் ட்டு ந்தpர்.
இந்த மதத்லைதப் ற்றிF உண்லைம ர ாறுகளும்
பகாள்லைககளும் இப்வே ாது முழுதும்
கிலைடக்கவில்லை . இப்வே ாது கிலைடப் p
எல் ாம் இந்த மதத்தின் லைக ர்களால்
எழுதப் ட்டலை . ஆகவே , நடுநின்று கூறாமல்
சார்பு ற்றிக் கூறியுள்ளp என்று
கருதப் டுகின்றது. 'மணிவேமகலை ' என்னும்
ப ௌத்த நூலிலும் (சமFக் கணக்கர் தந்திறங்
வேகட்ட காலைத), 'நீ வேகசி' என்னும் லை2p
நூலிலும் (ஆசீ க ாதச் சருக்கம்),
'சி ஞாpசித்திFார்' என்னும் லைச நூலிலும்
( ர க்கம் ஆசீ கமதம்) இந்த
மதக்பகாள்லைளகலைள எடுத்துக்கூறி
மறுக்கப் ட்டுள்ளp. இந்த மதத்லைதப் ற்றி
அறிF விரும்புவே ார்க்கு வேமற்பசான்p தமிழ்
நூல்களும், Encylopaedia of Religion and Ethics by
James Hastings என்னும் ஆங்கி நூலும்
உதவிபுரியும்.
இந்த மதம் தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு கா த்தில்

ரவியிருந்தது, தமிழ்நாட்டிவே சமதண்டம்
என்னும் ஊரிவே இந்த மதத் தலை
ர்கள்
இருந்ததாக 'நீ வேகசி' என்னும் நூல் கூறுகின்றது.
கி. பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் ாழ்ந்திருந்த
வேகா
னுலைடF மாமனும், கண்ணகியின்
தந்லைதயுமாகிF மாநாய்கன் என்னும்
பசல் த்தில் வேமம் ட்ட ணிகன், வேகா
னும்
கண்ணகியும் உயிர்நீத்த பசய்தி வேகட்டு,
உ கத்லைத ப றுத்துத் தpது ப ருஞ்
பசல் பமல் ா ற்லைறயும் தாpம்
பசய்துவிட்டு, ஆசீ க மதத்திற் வேசர்ந்து
துறவுபூண்டதாகச் சி ப் திகாரம் கூறுகின்றது.
' கண்ணகி தாலைத கடவுளர் வேகா த்
தண்ண ம் ப ருந்த த் தாசீ கர் முன்
புண்ணிF தாpம் புரிந்தறங் பகாள்ளவும் ' (நீர்ப் லைடகாலைத.)
எp ரும் அடிகளால் இதலைp அறிF ாம்.
இராச இராச வேசாsன் கா த்தில்
ப ாறிக்கப் ட்ட சி ா சாசpங்களில் 'ஆசு
கடலைம' என்னும் ஆFம் ( ரி)

குறிக்கப் ட்டிருப் லைதக் பகாண்டு,
ஆசீ கமதத்தாருக்கு அக்கா த்தில் ஆFம்
விதிக்கப் ட்டிருந்ததாகக் கூறு ர் சி ர். இலைத
மறுத்து, சாசpங்களில் கூறப் ட்டுள்ள 'ஆசு
கடலைம' என் து பசம்பு அல் து பித்தலைளப்
ாத்திரங்கலைளச் பசய்யும் கன்pாருக்கு
விதிக்கப் ட்ட ரிலைFக் குறிக்குவேம தவிர,
ஆசீ க மதத்தாருக்கு விதிக்கப் ட்ட
ஒரு ரிலைFக் குறிFாது என்றும், அவ் ாறு
கூறு து த று என்றும் வே ராசிரிFர் திரு.
சக்கர ர்த்தி நயிpார் அ ர்கள் தாம்
திப்பித்துள்ள 'நீ வேகசி'யின் ஆங்கி
முன்னுலைரயில் விளக்கமாக
எழுதியிருக்கின்றார்கள். ஆகவே , ஆசீ க
மதத்தாருக்கு இலைற விதிக்கப் ட்டிருந்ததாகக்
கருது து த றாகும்.
-------------

பதாடர்புலைர 3 : சாத்தpார் ஐFpார்
சாத்தன்', அல் து 'சாத்தpார்' என்னும் ப Fர்
'சாஸ்தா' என்னும் டபமாழிப் ப Fரின் திரிபு.
'சாஸ்தா' என் து புத்தருக்குரிFப Fர்களுள்
ஒன்று என் து 'அமரவேகாசம்',
'நாமலிங்கானுசாசpம்' முதலிF டபமாழி
நிகண்டுகளால் அறிFப் டும். எpவே , 'சாஸ்தா'
என்னும் பசால்லின் திரி ாகிF 'சாத்தன்'
என்னும் ப Fர் புத்தலைரக் குறிக்கும் ப Fராகப்
ண்லைடக் கா த்தில் sங்கப் ட்டு ந்தது.
இந்தப் ப Fலைரப் ப ௌத்த மதத்திpர்
ப ரும் ான்லைமயும் தத்தம் சிறு ருக்குச்
சூட்டிpர். ண்லைடக் கா த்தில், அதா து
கலைடச்சங்க கா த்தில், தமிழ் நாட்டிலிருந்த
ப ௌத்தர்கள் 'சாத்தன்' என்னும் ப Fலைரப்
ப ரும் ாலும் வேமற்பகாண்டிருந்தpர் என் து
சங்க நூல்களினின்றும் பதரிF ருகின்றது.
ப ௌத்த நூ ாகிF 'மணிவேமகலை 'லைF
இFற்றிF ர் ப ௌத்த மதத்திpர் என் தும்,

அ ரது ப Fர் 'சாத்தpார்' என் தும் ஈண்டுக்
கருதத்தக்கது. வேகா
ன் என்னும்
'சி ப் திகார'க் கலைதத் தலை
னுலைடF தந்லைத
'மாசாத்து ன்' என்னும் ப ௌத்தன் என் தும்,
வேகா
ன் பகாலை யுண்டபின், மாசாத்து ன்
ப ௌத்த பிக்ஷ¨ ாகித் துறவுபூண்டான் என் தும்
ஈண்டு வேநாக்கற் ா p. மற்றும், 'ப ருந்தலை ச்
சாத்தpார்', 'வேமாசி சாத்தpார்',
' டம ண்ணக்கன் ப ருஞ்சாத்தpார்',
'ஒக்கூர்மா சாத்தpார்', 'கருவூர்க் கந்தப்பிள்லைள
சாத்தpார்' முத ாp சங்ககா த்துப்
பு
ர்களும் ப ௌத்தர்களாக
இருந்திருக்கக்கூடும் என்று, அ ர்கள்
பகாண்டிருந்த 'சாத்தன்' என்னும்
ப Fலைரக்பகாண்டு கருத ாகும்.
பகாங்கண நாடாகிF துளு வேதசத்தில் உள்ள சி
வேகாவில்களுக்குச் 'சாஸ்தாவு குடி' என்றும்,
'சாஸ்தா வே ஸ் ரம்' என்றும், 'சாஸ்தாவு கள'
என்றும் ப Fர்கள் sங்கப் டுகின்றp
என்றும், இலை Fாவும் ண்லைடக் கா த்தில்
ப ௌத்தக் வேகாயில்களாக இருந்தp என்றும்,

ப ௌத்த மதம் அழிவுண்ட பின்pர் இந்தக்
வேகாயில்கள் இந்துமதக் வேகாயில்களாக
மாற்றப் ட்டp என்றும் கூறப் டுகின்றது
இதலைp உறுதிப் டுத்துகின்றது. இப்ப ாழுதும்
மலை Fாள நாட்டில் சாஸ்தா வேகாயில்கள் உண்டு.
இ ற்றிற்குச் 'சாத்தன் காவுகள்' என்று ப Fர்.
(காவு = கா = வேதாட்டம், அல் து பூஞ்வேசாலை
என் து ப ாருள்) ண்லைடக் கா த்தில்
தமிழ்நாட்டிலிருந்த ப ௌத்தக் வேகாயில்கள்
பூஞ்வேசாலை களின் நடுவில்
அலைமக்கப் ட்டிருந்ததாகப் ண்லைட
நூல்களிpால் பதரிகின்றது. இ ற்றிற்கு
'ஆராமம்' (பூங்வேதாட்டம்) என்று ப Fர்
sங்கி ந்தp. மலை Fாள நாட்டிலுள்ள
சாத்தன் காவுகளும் ண்லைடக் கா த்தில்
ப ௌத்தக்வேகாயில்களாக இருந்து, இப்வே ாது
இந்துமதக் வேகாயில்களாக மாற்றப் ட்டலை
என் து ஆராய்ச்சி ல்வே ார் கருத்து.
சாத்தpாருக்கு 'ஐFப் ன்' என்னும் ப Fரும்
மலை Fாள வேதசத்தில் sங்கி ருகின்றது.
காவிரிப்பூம் ட்டிpத்திலும் சாத்தன் வேகாயில்
இருந்ததாகச் சி ப் திகாரத்திpால் பதரிகின்றது.

'சாஸ்தா', அல் து 'சாத்தன்' என்னும் ட
பசால்லிற்கு வேநராp தமிழ்ச்பசால் 'ஐFன்',
அல் து 'ஐFpார்' என் து. 'ஐFன்' என் தற்கு
உFர்ந்வேதான், குரு, ஆசான் என் p ப ாருள்.
ப ௌத்தமதம் அழிந்த பின்pர்,
அம்மதக்பகாள்லைககலைளயும் பதய் ங்கலைளயும்
இந்து மதம் ஏற்றுக்பகாண்டவே ாது, ப வ்வே று
கலைதகள் கற்பிக்கப் ட்டp. லை ண ர் புத்தலைரத்
திருமாலின் ஓர் அ தாரமாகவே
ப ளிப் லைடFாக ஒப்புக்பகாண்டpர். லைச
சமFத்வேதார், புத்தராகிF சாத்தpாலைரத்
திருமாலுக்கும் சி ப ருமானுக்கும் பிறந்த
பிள்லைளFாகக் கற்பித்து, சாத்தpாலைரத் தமது
பதய் க்குsாங்களில் ஒரு ராகச்
வேசர்த்துக்பகாண்டpர். அப் ர் சு ாமிகளும்
தமது வேத ாரத்தில் சாத்தpாலைரச்
சி ப ருமானின் பிள்லைள என்வேற
கூறியிருக்கின்றார்.
' ார்த்தனுக் கருளும்லை த்தார் ாம் லைர
Fாடலை த்தார்
சாத்தலைp மகpா லை த்தார் சாமுண்டி
சாமவே தங்

கூத்பதாடும் ாடலை த்தார் வேகாளராமதிF நல்
தீர்த்தமுஞ் சலைடவேமல் லை த்தார்
திருப் Fற்றூரpாவேர '
எp ரும் வேத ாரத்திpாவே இதலைp
அறிF ாம்.
பிற்கா த்தில், 'சாத்தpார்,' 'ஐFpார்',
'அரிஹரபுத்திர்' என்னும் இத்பதய் த்லைதக்
கிராம பதய் மாகச் பசய்து, ண்லைடப்
ப ருலைமலைFக் குலை த்துவிட்டpர்.
'சாத்தன்,' அல் து 'சாஸ்தா' என்று புத்தருக்குப்
ப Fர் பகாடுக்கப் ட்டதன் காரணம்
என்pப ன்றால், அ ர் எல் ாச்
சாஸ்திரங்கலைளயும் கற்ற ர் என்னும் கருத்துப்
ற்றி என்க. சி ப் திகாரம், கpாத்திற முலைரத்த
காலைதயில், ' ாசண்டச் சாத்தற்குப்
ாடுகிடந்தாளுக்கு' எp ரும் அடியில்,
' ாசண்டச் சாத்தன்' என்னும் பசால்லுக்கு
அடிFார்க்கு நல் ார் எழுதும் உலைர ருமாறு :
" ாசண்டம் பதாண்ணூற்றாறு லைகச் சமF
சாத்திரத் தருக்கக் வேகாலை . இ ற்றிற்கு

முத ாயுள்ள சாத்திரங்கலைளப்
யின்ற pாதலின், மகாசாத்திர'பpன் து
அ னுக்குப் ப Fராயிற்று." இ ர் கூறும்
உலைரக்வேகற் வே ப ௌத்தர்களும், புத்தர்
நூல்கலைளக் கற்ற ர் என்று கூறு ர். இதலைp
ற்புறுத்திவேF, 'சூடாமணி நிகண்டும்,'
' அண்ணவே மாFாவேதவிசுதன் அகளங்க மூர்த்தி
நண்ணிFகலை கட் பகல் ாம்நாதன் முக்குற்ற
மில்வே ான் '
என்று கூறுகின்றது. 'அருங்கலை நாFகன்' என்று
தி ாகரம் கூறுகின்றது. நாலைகப் ட்டிpத்தில்
கண்படடுக்கப் ட்ட புத்தர்
உரு ச்சிலை பFான்றன் பீடத்தில், 'ஸ் ஸ்தி ஸ்ரீ
ஆகம ண்டிதர் உய்Fக்பகாண்ட நாFகர்' என்று
எழுதியிருப் து ( டம் 3) காண்க. புத்தர் சக
சாஸ்திரங்கலைளயும் கற்று ல்
ர் என் தும்,
அது ற்றிவேF அ ருக்குச் 'சாஸ்தா', அல் து 'மகா
சாஸ்தா' என்னும் ப Fருண்படன் தும்
அறிFப் டும். ' லிதாவிஸ்தார' என்னும்
ப ௌத்த நூலிலும் புத்தர்
கலை கலைளக்
கற்ற ர் என்று கூறப் ட்டுள்ளபதன்று கூறு ர்.

இன்னுபமாரு கண் கூடாp சான்று Fாபதனில்,
காஞ்சீபுரத்திலுள்ள காமாட்சிFம்மன் வேகாயிலின்
உட்பிராகாரத்தில் இருந்த புத்தர் உரு ச்
சிலை க்குச் 'சாஸ்தா' என்னும் ப Fர்
உள்ளதுதான். ( டம் 6 காண்க.)
இச்சாஸ்தாலை ப் ற்றிக் 'காமாட்சிலீ ாப்
பிர ா ம்' என்னும் காமாக்ஷ¤ வி ாசத்தில்,
'காமக்வேகாட்டப் பிர ா த்தில்', 'வேதவியின்
(காமாட்சி வேதவியின்) தன்F ாpஞ் பசய்து
(முலை ப் ால் அருந்தி) சுப்பிரமணிFலைரப்
வே ா ாp சாஸ்தா ஆ Fம்' காமாட்சிFம்மன்
வேகாயிலில் இருக்கிறதாகக் கூறப் ட்டுள்ளது. *
'சாஸ்தா' என்
ரும் 'புத்தர்' என்
ரும்
ஒரு வேர என் தற்கு இதுவே வே ாதுமாp
ஆதாரம். இன்னும் சி ஆதாரங்கள் உண்டு.
அலை விரி ஞ்சி விடப் ட்டp.
'சாஸ்தா' என்னும் புத்தருலைடF வேகாயில்கலைள
'ஐFpார் வேகாயில்கள்' என்றும், 'சாத ாகpன்
வேகாயில்கள்' என்றும் பசால்லி, பிற்கா த்து
இந்துக்கள் நாளலைடவில் அ ற்லைறக்
கிராமவேத லைதயின் வேகாயில்களாக்கிப் ப ருலைம

குன்றச் பசய்துவிட்டது வே ா வே , ஏலைpF சி
புத்தப் ப Fர்களுக்கும் வே று ப ாருளும்
கலைதயும் கற்பித்து அ ற்லைறயும் மதிப்பிsக்கச்
பசய்துவிட்டதாகத் பதரிகின்றது. சி
இடங்களில் புத்தலைர முனீஸ் ரன்
ஆக்கிவிட்டpர். பதன்pாட்டில், 'தலை ப ட்டி
முனீஸ் ரன்' வேகாயில் எp ஒன்று
உண்படன்றும், அக்வேகாயிலில் உள்ள உரு ம்
புத்தரின் உரு ம்வே ான்றுள்ளபதன்றும்
பசால் ப் டுகின்றது. இப்ப ாழுது
காணப் டும் 'தருமரா2ா வேகாயில்கள்'
என் pவும் ண்படாருகா த்தில் ப ௌத்தக்
வேகாயில்களாயிருந்திருக்கவே ண்டும் என்று
வேதான்றுகின்றது. 'தருமன்,' அல் து 'தருமராசன்'
என் தும் புத்தருக்குரிF ப Fர்களில் ஒன்று,
பிங்க நிகண்டில் 'தருமன்' என்றும்,
தி ாகரத்திலும் நாமலிங்கானுசாசpத்திலும்
'தர்மரா2ன்' என்றும் புத்தருக்கு வே று ப Fர்
கூறப் ட்டுள்ளது. இது தமிழ்
நிகண்டுகளிpாலும் அறிFப் டும். இந்தத்
தருமரா2ா வேகாயில்களாp ப ௌத்தக்
வேகாயில்கள், இந்துமதம் பசல் ாக்குப் ப ற்ற

கா த்தில், ஞ்ச ாண்ட ரில் ஒரு ராp
தருமாரா2ா வேகாயி ாகக் கற்பிக்கப் ட்டுப்
ராலும் நம் ப் ட்டp. தருமரா2ா
வேகாயில்களில், ப ௌத்தர் வே ாற்றும் 'வே ாதி'
என்னும் அரச மரங்கள் இன்லைறக்கும்
காணப் டு வேத, தருமரா2ா வேகாயில்கள்
ண்லைடக் கா த்தில் ப ௌத்தக் வேகாயில்கள்
என் லைத விளக்கும். சமீ கா ம் லைரயில்
ப ௌத்தமதம் நிலை ப ற்றிருந்த
ங்காளத்திவே , இப்ப ாழுதும் சி ப ௌத்தக்
வேகாயில்களுண்படன்றும், அக்வேகாயில்களில்
உள்ள புத்தவிக்கிரகங்களுக்குத் 'தருமரா2ா',
அல் து 'தருமதாகூர்' என்று ப Fர்
sங்கப் டுகின்றபதன்றும் அறிகின்வேறாம்.
எpவே , தமிழ் நாட்டிலுள்ள இப்வே ாலைதF
தருமரா2ா வேகாயில்கள் ண்லைடக்கால்தில்
ப ௌத்தக் வேகாயில்களாயிருந்திருக்கவே ண்டும்
என்று கருதப் டும்.
இவ் ாவேற, தாராவேதவி, மங்க ாவேதவி,
சிந்தாவேதவி முத ாp ப ௌத்த பதய் ங்களின்
வேகாயில்களும், பிற்கா த்தில் இந்துக்களால்

க தி வேகாயில்களாகவும் கிராமவேத லைத
வேகாயில்களாp அம்மன் வேகாயில்களாகவும்
மாற்றப் ட்டp ாகத் பதரிகின்றp. தாராவேதவி
வேகாயில் திபரௌ லைதFம்மன் வேகாயிப p
இப்ப ாழுது sங்கப் டுகின்றது. 'தருமரா2ா'
என்னும் ப Fருள்ள புத்தர் வேகாயில்,
பிற்கா த்தில், ாண்ட லைரச் வேசர்ந்த தருமரா2ா
வேகாயி ாக்கப் ட்டது வே ா , 'தாராவேதவி'
என்னும் ப ௌத்த அம்மன் வேகாயில்,
தருமரா2ாவின் மலைpவிFாகிF
திபரௌ லைதயின்
வேகாயி ாக்கப் ட்டதுவே ாலும்.
சுருக்கமாகச் பசால்லு பதன்றால், இப்வே ாது
திருமால் வேகாயில்கள் அவ் வ்விடங்களில்
' ரதராசர் வேகாயில்', 'திரு ரங்கர் வேகாயில்',
'வே ங்கவேடசர் வேகாயில்' முதலிF ப வ்வே று
ப Fர்களுடனும், சி ப ருமான் வேகாயில்கள்
'க ாலீஸ் ரர் வேகாயில்', 'திFாகராசர் வேகாயில்',
'பசாக்கலிங்கர் வேகாயில்' முத ாp ப வ்வே று
ப Fர்களுடனும் sங்கப் டு து வே ா வே ,
ண்லைடக்கா த்தில், ப ௌத்தக் வேகாயில்களும்
புத்தருலைடF
ப Fர்களில் ஒவ்ப ான்றன்

ப Fரால் 'தருமராசா வேகாயில்', 'சாத்தpார்
வேகாயில்', 'முனீஸ் ரர் வேகாயில்' என் p
வே ான்ற ப Fர்களுடன் sங்கப் ட்டு ந்தp
என்றும், பிற்கா த்தில், இந்துமதம்
பசல் ாக்குப் ப ற்றவே ாது, அலை இந்துமதக்
வேகாயி ாகச் பசய்Fப் ட்டு, இந்துமத்த்
பதாடர் ாp கலைதகளுடன் இலைணக்கப் ட்டு,
பின்னும் நாளலைடவில் அலை கிராம வேத லைத
வேகாயில்கள் என்னும் நிலை யில் தாழ்ந்த
நிலை க்குக் பகாண்டு ரப் ட்டpப ன்றும்
வேதான்றுகின்றது.
---------* காஞ்சிக் காமாட்சி அம்மன் வேகாயில் உட்
பிராகாரத்தில் இருந்த இந்த 'சாஸ்தா' என்னும்
புத்தர் உரு ச்சிலை இப்வே ாது பசன்லைpப்
ப ாருட்காட்சிச் சாலை யில் இருக்கின்றது.
-------------

பதாடர்புலைர 4 : கடற்கா ல்
பதய் ம் மணிவேமகலை
சி ப் திகாரக் கலைதத்தலை
pாகிF வேகா
ன்
என்னும் ணிகன் மகளுக்கு மணிவேமகலை
என் து ப Fர். இந்த மணிவேமகலை லைFப் ற்றித்
'தமிழ் நாட்டுப் ப ௌத்தப் ப ரிFார்' என்னும்
அதிகாரத்தில் கூறியிருக்கின்வேறாம்.
இந்த மணிவேமகலை லைFக் கலைதத்தலை விFாகக்
பகாண்டு, அ ளது ர ாற்றிலைpக் கூறும்
சீத்தலை ச்சாத்தpாரிFற்றிF காப்பிFத்துக்கும்
'மணிவேமகலை ' என் து ப Fர். இந்த
நூலிலைpப் ற்றித் 'தமிழ்ப்ப ௌத்த நூல்கள்'
என்னும் அதிகாரத்தில் கூறியிருக்கின்வேறாம். *
இங்கு 'மணிவேமகலை ' என்னும் கடல்
பதய் த்லைதப் ற்றி ஆராய்வே ாம். இந்தத்
பதய் ம் 'சமுத்திர மணிவேமகலை ' என்றும்
கூறப் டும். 'முது மணிவேமகலை ' என்றும்
கூறு ர். இது ப ௌத்தர்களுக்குரிF சிறு

பதய் ங்களில் ஒன்று. இதன்
:

ர ாறு

ருமாறு

ப ௌத்தர்களுக்குரிF ஆறு பதய் வே ாகங்களுள்
'மகாராஜிக வே ாகம்' என் து ஒன்று. இந்த
உ கத்தின் குணதிலைசலைFத் 'திருதராட்டிரர்'
என்
ரும், குடதிலைசலைF 'விரூ ாக்ஷர்'
என்
ரும், பதன்றிலைசலைF 'விரூளாக்ஷர்'
என்
ரும், டதிலைசலைF 'லை சிரணர்'
என்
ரும் ஆட்சி பசய்து ருகின்றார்கள்.
இ ர்களுக்குச் 'சாதுர்மகாராஜிகர்' என் து
ப Fர். துடிதவே ாகத்தில் வீற்றிருக்கும்
வே ாதிசத் ர் மாFாவேதவியின் திரு யிற்றில்
கருத்தரித்து மண்ணு கிற் பிறந்து ாழ்ந்து
இறுதியில் நிர் ாணம் அலைடகின்ற லைரயில்,
அ ருக்கு Fாபதாரு இலைடயூறும்
வேநரிடா ண்ணம் காப் தாக வேமற்பசான்p
நான்கு பதய் அரசர்களும்
ப ாறுப்வே ற்றுக்பகாண்டார்கள். அன்றியும்,
ப ௌத்த தர்மத்லைதப் பின் ற்றிபFாழுகும்
நல்வே ார்க்கும், ப ற்வேறார், ஆசிரிFர்
முதலிF லைர ழி ட்படாழுகும் சீரிவேFார்க்கும்

Fாவேதனும் இலைடயூறு வேநரிடுமாயின்,
அ ற்றினின்று அன்p லைரக் காப் ாற்றவும்
இ ர்கள் ப ாறுப்வே ற்றுக்பகாண்டார்கள்.
இவ் ாறு கடலைம ஏற்றுக்பகாண்ட இ ர்கள்
மண்ணு கில் ஆங்காங்வேக சிறுபதய் ங்கலைள
இருக்கச்பசய்து, நல்வே ாருக்கு வேநரிடும்
துன் த்லைதத் தீர்க்கும் டி அச்சிறு
பதய் ங்களுக்குக் கட்டலைளயிட்டார்கள்.
இவ் ாறு இருத்தப் ட்ட பதய் ங்களில்
மணிவேமகலை யும் ஒன்று. கடலில் கப் ல்
Fாத்திலைர பசய்யும் நல்வே ாருக்கு இடுக்கண்
வேநரிடுமாயின், அன்p ரின் துFர்தீர்த்து உதவி
பசய் து மணிவேமகலை த் பதய் த்தின்
ப ாறுப்பு ாய்ந்த கடலைமFாகும்.
இவ் ாறு ப ாறுப்வே ற்றுக்பகாண்ட
மணிவேமகலை , தpது கடலைமலைFச்
பசய்து ரு தாகப் ப ௌத்தர்கள்
கருதுகின்றார்கள். நடுக்கடலில் கப் ல் உலைடந்து
நீரில் மூழ்கி இறக்குந் தரு ாயிலிருந்த
நல்வே ாலைர இந்தத் பதய் ம் காப் ாற்றிF
பசய்திகள் ப ௌத்த நூல்களில்

கூறப் ட்டுள்ளp. மிகப் லைsலைமFாpபதன்று
கருதப் டுகின்ற புத்த 2ாதகக் கலைதகளில்
இரண்டு இடங்களில் இத்பதய் த்லைதப் ற்றிF
ர ாறு கூறப் ட்டிருக்கின்றது. அ ற்றின்
சுருக்கமாp ர ாற்றிலைpக் கீவேs தருகின்வேறாம்
:
சங்க2ாதகம் : 'வேமாலினி' என்னும் ப FருலைடF
காசிமாநகரத்தில், சங்கன் என்னும் அந்தணன்
பசல் த்திற் சிறந்த ன். இ ன் காசி நகரத்தின்
நான்கு வேகாட்லைட ாயிலிலும், நகரத்தின்
நடுவிலும், தpது இல் த்திலும் ஆக ஆறு
அறச்சாலை கள் அலைமத்து, நாள்வேதாறும்
அறவிலைpலைF முட்டின்றிச் பசய்து ந்தான்.
ஒருநாள், இ ன், 'குன்றத்தலைp பசல் மும் ஒரு
கா த்தில் குன்றும். அக்கா த்து அறம் பசய்Fப்
ப ாருள் முட்டுப் டு தற்கு முன்pவேர Fான்
வேமன்வேமலும் ப ாருள் ஈட்டுவே ன்' என்று
சிந்தித்துத் வேதர்ந்து, மலைpவிலைF அலைsத்து
அ ளுக்குத் தன் கருத்லைதத் பதரிவித்து, 'Fான்
திரும்பி ருமளவும் நான் பசய்து ரும்
இவ் றச்சாலை கலைளச் பசவ் வேp நடத்திக்

பகாண்டிரு' என்று கட்டலைளயிட்டு,
'பசார்ணபூமி' என்னும் ர்மா வேதசத்திற்குச்
பசல் ப் புறப் ட்டான். ஏ
ாளர் தன் பின்pர்
ர, இ ன் காலில் பசருப் ணிந்து,
குலைடப்பிடித்துச் பசல்லும்வே ாது, நண் கல்
ஆயிற்று. அப்வே ாது கந்தமாpத மலை யில்
வீற்றிருந்த ாச்சகபுத்தர் என்னும் வே ாதிசத் ர்
இந்தச் சங்கன் என்னும் அந்தணன்
வே ா லைதFறிந்து, ஒரு மனிதpாக
உருக்பகாண்டு, அpல் வீசும் மணல் ழிவேF
பசருப்பும் குலைடயுமின்றி இ ன் எதிரில்
வேதான்றிpார். ஓர் ஆள் ப யிலில் ாட்டமுற்று
ருந்தி ரு லைதக் கண்ட சங்கன், அந்த
ழிப்வே ாக்கலைp அருகில் அலைsத்து,
ஒருமரநிsலில் அமரச்பசய்து, காலை
நீர்பகாண்டு கழுவி, தான் அணிந்திருந்த
பசருப்லை த் துலைடத்து எண்பணயிட்டு
அ ருக்குக் பகாடுத்ததுமன்றி, தன்
குலைடயிலைpயும் பகாடுத்துதவிpான்.
இ ற்லைறப் ப ற்றுக்பகாண்ட அந்த ஆள் தமது
உண்லைம உரு த்வேதாடு ாpத்தில் றந்து தம்
இருப்பிடம் வேசர்ந்தார்.

பிறகு சங்கன் துலைறமுகம் அலைடந்து,
கப் வே றிக் கடல் Fாத்திலைர புறப் ட்டான்.
கப் ல் கடலில் ஏழு நாட்கள் பசன்றp. ஏழு
நாட்களுக்குப் பின்pர், புF டித்துக் கப் ல்
ாலைறவேமல் வேமாதி உலைடந்துவிட, பிரFாணிகள்
மூழ்கி இறந்தpர். சங்கனும் அ pது
வே லை Fாள் ஒரு னும் உயிருடன் கடலை க்
லைகயிpால் நீந்திக்பகாண்டிருந்தpர். ஏழுநாள்
லைரயில் இ ர்கள் நீந்திக்பகாண்டிருந்தpர்.
அப்வே ாது கடற்பறய் மாகிF மணிவேமகலை
அங்கு ந்து சங்கன் கண்களுக்குமட்டும்
வேதான்றி, தங்கத்தட்டில் அமிர்தம் வே ான்ற
அறுசுலை உணலை அ னுக்குக் பகாடுத்தது.
அதலைpச் சங்கன் மறுத்து, 'இன்று உ ாச நாள்,
ஆலைகFால் இன்று நான் உணவு உட்பகாள்வேளன்'
என்றான். சங்கன் தpக்குள் ஏவேதா உளறுகிறான்
என்று அ னுடன் நீந்திக்பகாண்டிருந்த
வே லை Fாள் கருதி, 'ஐFா, என்p பிதற்றுகின்றீர்?'
என்றான். சங்கன், 'நான் பிதற்றவில்லை ; என்
கண்முன் நிற்கும் ப ண்முன் வே சுகிவேறன்'
என்றான். ஏ
ாளன், 'அங்ஙpமாயின், அ ள்
மண்ணு க மங்லைகFா, பதய் வே ாக பதய் மா

என் லைதக் வேகளும். அன்றியும், இப்வே ாது
இந்தத் துன் த்தினின்றும் காப் ாற்ற உதவி
பசய்Fமுடியுமா என்றும் வேகளும்' என்றான்.
சங்கன் மணிவேமகலை லைF இக்வேகள்விகலைளக்
வேகட்க, அ ள், 'நான் இக்கடலில் ாழ்கின்ற
பதய் ம். நீ பசய்த நற்பசFலுக்காக உன்லைpக்
காப் ாற்றவே ண்டு து எpது கடலைமFாத ால்,
நான் இவ்விடம் ந்வேதன். நீ இப்வே ாது எங்குச்
பசல் விரும்புகின்றாய்?' என்று வேகட்க, அ ன்,
'எpது காசிமாநகரம் பசல் வே ண்டும்' என்று
பசான்pான். உடவேp மணிவேமகலை தpது
பதய் ஆற்றலிpால் ப ரிF கப் ல் ஒன்றலைpச்
பசய்தது. அது நிலைறF விலை யுFர்ந்த
ண்டங்கலைள அலைமத்துச் சங்கலைpயும் அ pது
ஏ
ாலைளயும் அதில் ஏற்றி, தாவேp கப் லை ச்
பசலுத்திக் காசிமாநகரம்
பகாண்டுவே ாய்விட்டது.
'மகா2pக 2ாதகம்' என்னும் கலைதயிலும் இந்தத்
பதய் ம் உதவி பசய்த ர ாறு
கூறப் ட்டிருக்கின்றது. அதன் சுருக்கம் பின்
ரு து :

மிதிலை வேதசத்து அரசன் 2pகன் என் னுக்கு
அரிட்ட2pகன், ப ா 2pகன் என்னும்
இரண்டு பிள்லைளகள் இருந்தார்கள். தகப் ன்
இறந்த பின்pர், மூத்த pாp அரிட்ட2pகன்
அரசpாpான். இப்வே ாது இலைளF pாp
ப ா 2pகன் தலைமFன்வேமல் லைகபகாண்டு,
லைடதிரட்டி ந்து சண்லைடபசய்தான்.
சண்லைடயில் அரிட்ட2pகன் இறக்க, அ ன்
தம்பி அரசpாpான். இறந்த அரிட்ட2pகனின்
மலைpவி, அப்வே ாது யிறு ாய்த்திருந்த ள்,
ப ருஞ் பசல் த்லைத எடுத்துக்பகாண்டு,
ஒரு ருமறிFாமல் சண்லை நகரம் பசன்று,
அங்கு ஓர் ஆண் மகலை ப் ப ற்றாள்.
அக்குsந்லைதக்கு மகா2pகன் என்று ப Fர்
இடப் ட்டது. குsந்லைதFாகிF மகா2pகன்
ப ரிF pாக ளர்ந்த பிறகு, தpது சிற்றப் ன்
தpது நாட்லைடக் க ர்ந்து ஆள்கிறான்
என் தறிந்து, தன் நாட்லைட மீட்கக் கருதி,
அதன்ப ாருட்டுச் பசல் ம் வேதட உறுதி
பகாண்டான். இக்கருத்லைதத் தன் தாய்க்குத்
பதரிவித்து, அ ள் உத்தரவு ப ற்றுக் கப் ல்
ஏறிச் சு ர்ணபூமிக்குப் புறப் ட்டான்.

இலைட ழியில் நடுக்கடலில் புF டித்துக்
கப் ல் உலைடந்துவிட, மற்ற ர் மூழ்கி
இறந்தpர். மகா2pகன் முFற்சிலைF விடாமல்
லைகயிpால் கடலை நீந்திக் பகாண்டிருந்தான்.
ஏsாம் நாள், மணிவேமகலை அ ன் முன்
வேதான்றி, 'இப்ப ரிF கடலை க் லைகயிpால்
நீந்திக் கடக்க முடியுமா?' என்று வேகட்க, 'கலைர
வேசர் து கூடுமா கூடாதா என் லைதப் ற்றிக்
க லை யில்லை ; ஆpால், முFற்சி
பசய்Fவே ண்டு து என் கடலைமFல்
ா' என்று
விலைடயிறுத்தான். இ pது ஊக்கத்லைத பமச்சிF
மணிவேமகலை , இ ன் பசய்துள்ள
நற்கருமங்களுக்காக இ pது இடுக்கண்லைணத்
தீர்க்கக் கருதி, தான் Fார் என் லைத அ னுக்குத்
பதரிவித்து, அ ன் வே ாக நிலைpத்த இடம் Fாது
எpக் வேகட்டது. மகா2pகன் தான் மிதிலை
நகரஞ்பசல் விரும்பு தாகச் பசால் ,
மணிவேமகலை , தாய் குsந்லைதலைFத் தூக்கு து
வே ா , அ லைp இருலைககளாலும் தூக்கிக்
பகாண்டு ாpத்தில் எழுந்து றந்து பசன்று,
மிதிலை நகரத்து மாஞ்வேசாலை யில்
விட்டுவிட்டுச் பசன்றது.

இதற்குள் மிதிலை நகரத்லைத ஆண்ட
ப ா 2pகன் இறந்துவிட, அ pது ஒவேர
மகளாகிF 'சீ ாலீவேதவி' என்
லைள
மகா2pகன் மணந்துபகாண்டு அரசpாpான்.
அ லைள மணப் தற்குமுன், ஆயிரம் வீரராலும்
லைளக்க முடிFாத வில்லை
லைளத்தல்
முதலிF ற்லைறச் பசய்தான். பிறகு இ ன் தன்
பிள்லைளக்கு முடிசூட்டிவிட்டுக் காட்டிற்குத்
த ம் பசய்Fச் பசன்றான்.
ப ௌத்தக் கலைதகள் அடங்கிF இரச ாகினி
என்னும் நூலிலும்,
க கண்ட தின்pஸ்ஸ
த்து என்னும் தூண்டுப் லைக பகாடுத்த ன்
கலைதயில், மணிவேமகலை கடலில் ஒரு லைpக்
காப் ாற்றிF பசய்தி பசால் ப் ட்டிருக்கின்றது.
அதன் சுருக்கம் இது :
ரட்சி மிக்க வே னிற் கா த்தில்,
பதன்pாட்டினின்றும் ட நாட்டிற்கு Fாத்திலைர
பசன்ற ஒரு ன், நீர் வே ட்லைகபகாண்டு, எங்கும்
நீர் கிலைடFாமல் ருந்தி, ஒரு மரநிsலில்
அமர்ந்து, தன்னிடமிருந்த இரண்டு

ப ற்றிலை கலைளFா து பமன்று சாற்றிலைp
விழுங்கி, வே ட்லைக தீர்க்க ாம் என்று
எண்ணிpான். அவ் மFம், அ லைpப்
வே ா வே
ட நாட்டினின்று பதன்pாட்டிற்கு
Fாத்திலைர ரும் ஒரு ன், நீர் வே ட்லைக
மிக்க pாய், ருக நீர் கிலைடFாமல் ருந்தி,
அவேத மரத்தடியில் ந்து அமர்ந்தான். ந்த ன்
முன்p லைpப் ார்த்து, 'ஐFா, எpது நீர்
வே ட்லைக தீர ஒரு ப ற்றிலை லைFFா து
பகாடும்' என்று இரந்து வே ண்டிpான். அதற்கு
அ ன், 'எpக்கும் நீர் வே ட்லைக
மிகுதிFாயிருக்கின்றது. என்னிடமுள்ளது இந்த
இரண்டு ப ற்றிலை கவேள ; ஒன்லைற உமக்குக்
பகாடுத்துவிட்டு Fான் என் பசய் து?' என்று
பசால்லி மறுத்தான். பின்p ன், 'என்னிடம் காசு
இருக்கிறது, தருகிவேறன், ஒரு ப ற்றிலை தாரும்'
என்று வேகட்க, அதற்கும் அ ன் மறுத்தான்.
பின்pர், ப ருந்பதாலைக பகாடுப் தாகச்
பசான்pவே ாது, அ ன் அப்ப ருந்பதாலைகலைFப்
ப ற்றுக்பகாண்டு ஒரு ப ற்றிலை லைFக்
பகாடுத்தான். இரு ரும் ஒவ்ப ாரு
ப ற்றிலை லைF பமன்று ஒரு ாறு

நீர்வே ட்லைகலைFத் தீர்த்துக்பகாண்டpர்.
பின்pர், இரு ரும் புறப் ட்டு ப வ்வே று
ழிவேF பசன்று, கலைடசிFாக ஒரு துலைறமுகத்லைத
அலைடந்து, மரக்க ம் ஏறிக் கப் ல் Fாத்திலைர
புறப் ட்டpர். ஆpால் அக்கப் லில் இரு ரும்
ஒருங்வேக Fாத்திலைர பசய் து அ ர்களுக்குத்
பதரிFாது. சி நாள் பசன்றபின், நடுக்கடலில்
புFல் அடிக்க, மரக்க ம் உலைடந்துவிட்டது.
கப் ல் Fாத்திரிகரில் சி ர் மூழ்கி இறந்தpர்;
சி ர் தம் உயிலைரக் காக்கக் கடலில்
நீந்திக்பகாண்டிருந்தpர். அவ் ாறு
நீந்திF ர்களில் ப ற்றிலை லைFப்
ப ரும்ப ாருள் பகாடுத்து ாங்கிF ன் ஒரு
மரப் லைகலைFப் ற்றிக்பகாண்டு அதன்
உதவியிpால் நீந்திக்பகாண்டிருந்தான்.
ப ற்றிலை லைF விற்ற வேpா Fாபதாரு
ற்றுக்வேகாடுமின்றி அப்ப ருங் கடலிலைpத் தன்
ப றுங்லைககளால் நீந்தித்
தவித்துக்பகாண்டிருந்தான். அப்வே ாது
லைகயுள்ள ன் அ லைpக்கண்டு,
ப ருந்பதாலைக ப ற்றுக்பகாண்ட வே ாதிலும்,

தக்க வேநரத்தில் ஒரு ப ற்றிலை லைFFா து
பகாடுத்து உதவி பசய்த அ pது நன்றிலைF
நிலைpவு கூர்ந்து, தன்னிடமிருந்த ஒவேர
மரப் லைகலைF அ னுக்குக் பகாடுத்துவிட்டுத்
தான் ப றுங்லைககளால் நீந்தத் பதாடங்கிpான்.
அப்வே ாது மணிவேமகலை இ pது இரக்கமுள்ள
மpப் ான்லைமயிலைpயும், தன்p மற்ற
உதவிலைFயுங் கண்டு பமச்சி, இத்தலைகF
நன்மகலைpக் காப் ாற்றவே ண்டு து தpது
நீங்காக் கடலைம எpக் கண்டு, அ ன்மீது அருள்
கூர்ந்து, அ ன் கண்களுக்குத் வேதான்றாமவே
அ லைp ஒரு கலைரயிற் பகாண்டுவே ாய் விட்டது.
பின்pர், பநடு வேநரஞ் பசன்று, தpக்குக் கிலைடத்த
மரப் லைகயின் உதவியிpால் மற்ற ன்
கடலை நீந்நி அவேத கலைரலைFFலைடந்தான்.
அலைடந்த ன், தpக்கு முன்வேp தpது நண் ன்
ந்திருப் லைதக் கண்டு விFப்புற்று, 'ஐFா,
ப றுங்லைகயிpால் இப்ப ரும் கடலை நீந்தி
எpக்கு முன்pவேர எவ் ாறு ந்தீர்?
லைகயுள்ள எpக்குக் கலைரவேசர இவ் ளவு
வேநரம் பசன்றவேத! லைகயிpால் கடலை

நீந்திFவேதாடு, கலைளப்பின்றியும்
காணப் டுகின்றீவேர!' என்று விpாவிpான்.
அதற்கு மற்ற ன், 'நான் இங்கு ந்த விதம்
எpக்குத் பதரிFாது' என்று பசான்pான்.
அப்வே ாது, அது லைரயில் அ ர் கண்களுக்குப்
பு ப் டாதிருந்த மணிவேமக ா பதய் ம் அ ர்
கண் முன்pர் வேதான்றி, 'நாவேp உன்லைp இங்குக்
பகாண்டு ந்வேதன். ப ற்வேறாலைரப் வே ணி
ஒழுகுகின்ற ர்கலைளயும், புத்த தர்ம சங்கம்
என்னும் மும்மணிகலைளச் சரணலைடந்து
ஒழுகுகின்ற ர்கலைளயும், ஞ்சசீ ம்,
அஷ்டாங்க சீ ம், பிரதிவேமாக்ஷ சம் ரசீ ம்
என்னும் சீ ங்கலைள வேமற்பகாண்டு
ஒழுகுகின்ற ர்கலைளயும், பமய் பமாழி
மpங்களால் பிறருக்கு நன்லைம
பசய்கின்ற ர்கலைளயும், பசய்ந்நன்றி அறிந்து
உதவி பசய்கின்ற ர்கலைளயும் துன் த்திலிருந்து
வேத ர்கள் காப் ாற்று ார்கள்' என்று
பசால்லிற்று.
இலைதக் வேகட்டுக்பகாண்டிருந்த அ ர்களில்
லைக பகாடுத்துதவிF ன், 'தாங்கள் பசால்லிF

தர்மங்களில் ஒன்லைறவேFனும் நான்
பசய்த pல் வே . அப் டியிருக்க, என்லைpக்
கடலினின்றுங் காப் ாற்றிF லைக என்p?'
என்று விFப்புடன் விpாவிpான். அதற்கு
அத்பதய் ம், 'உpக்கு ஒரு ப ற்றிலை
பகாடுத்து உதவிF நன்றிலைF நிலைpத்து,
நடுக்கடலில் உன் உயிலைரயும் ாராமல்
மற்ற னுக்கு உன்
லைகலைFக் பகாடுத்து
உதவிpாய். இந்த நன்றிFறிதல் என்னும் உpது
நற்குணத்துக்காக உன்லைp நான்
காப் ாற்றிவேpன்' என்று பசால்லி,
அக்கடற்பறய் ம் மலைறந்துவிட்டது.
கம்வே ாடிFா வேதசத்திலும், சீFாம் வேதசத்திலும்
மணிவேமகலை லைFப் ற்றிF கலைதகள்
sங்குகின்றpப ன்று திரு. சில் ன் லீவி
என்னும் ஆசிரிFர் (The Indian Historical Quarterly,
Vol. VII, Page 371.) எழுதியிருக்கின்றார். அதன்
சுருக்கம் இது ாகும் :கம்வே ாடிFா வேதசத்து இராமாFணத்தில்
கீழ்க்கண்ட குதி காணப் டுகின்றது :

வேத ர்களும் பதய் மகளிரும் ஒரு அரங்கத்தில்
கூடி நடpம் பசய்கிற sக்கப் டி, வேமற் டி
அரங்கத்தில் ஒரு நாள் வேத ர்கள்
கூடியிருந்தார்கள். அக்கூட்டத்தில்
க ந்துபகாள்ள மணிவேமக ா பதய் ம் தpது
ஒளிவீசும் அணிகலைள அணிந்து, லைகயில்
மாணிக்கக் கல் ஒன்றலைp எடுத்துக்பகாண்டு
பசன்றது. பசல்லும் ழியில் 'ராமசூரன்',
அல் து 'ராம ரசு' என்னும் ப Fருள்ள அசுரன்
அ ள் லைகயில் உள்ள ஒளிவீசும் மாணிக்கக்
கல்லை ப் பிடுங்கிக்பகாள்ள விரும்பி அ லைளத்
பதாடர்ந்தான். அதலைp அறிந்த மணிவேமகலை
வேமகத்தில் மலைறந்பதாளிந்தாள். அசுரன் அங்கும்
அ லைளத் பதாடர, அ ள் தன் லைகயிலிருந்த
மாணிக்க நலைகலைF அ ன் கண்முன் காட்ட,
அதன் ஒளியிpால் கண் கூசி, அவ் ரக்கன்
திலைகத்து நின்றான். அப்வே ாது மணிவேமகலை
அ னிடமிருந்து தப்பி ஓடிpாள். அவ் மFம்
பதய் ங்களின் அரங்கத்திற்குச்
பசல்லு தற்காகப் வே ாய்க்பகாண்டிருந்த வீர
மிக்க ' ர்2ூன்' என்னும் வேத ன், ராம ரசு
என்னும் அசுரன் மணிவேமகலை லைFத் துரத்து து

கண்டு, அவ்விடம் ர, அ னுக்கும்
ராமசூரனுக்கும் ப ரும் வே ார் நடந்தது.
கலைடசியில், ர்2ூன் என்
லைp ராமசூரன்
தன் ரசு என்னும் ஆயுதத்திpால் பகான்று
ப ன்றான். இந்தக் கலைத கம்வே ாடிFா வேதசத்து
அரண்மலைpயில் நாடகமாக
நடிக்கப் ட்டு ருகின்றது.
சீFாம் வேதசத்து இராமாFணத்திலும் இவேத கலைத
கூறப் ட்டிருக்கின்றது. கி. பி. 1783 முதல் 1806
லைரயில் அரசாண்ட சீFாம் வேதசத்து அரசன்,
'முத ா து ராமன்' என்
ன் கா த்தில், இந்த
இராமாFணம் எழுதப் ட்டது. இதுவும்
கம்வே ாடிFா வேதசத்து இராமாFணம் வே ான்றவேத.
இதில் காணப் டும் சிறு மாறு ாடு
என்pப ன்றால், ' ர்2ூன்' என்னும் வேத ன்
ப Fர் 'அர்2ூpன்' என்று காணப் டு துதான்.
வேமற் டி கம்வே ாடிFா, சீFாம் வேதசத்துக்
கலைதகளும் மணிவேமகலை சமுத்திரத்தில்
ாழ் தாகவும், அது கடற்பறய் ம்
என் தாகவும் கூறுகின்றp.

'ச-வேகச-தாது ம்சம்' என்னும் (Cha-KesaDhatuvamsa) பிற்கா த்துப் ாளிபமாழிப்
ப ௌத்த நூலில், புத்தர் தமது ஆறு சீடர்களுக்கு
ஆறு உவேராம தாது பகாடுத்ததாகவும், அ ர்கள்
அ ற்லைறக் பகாண்டு பதன்pாட்டிற்கு
ந்தவே ாது, கட ால் சூsப் ட்ட ஒரு அவேசாக
pத்துக்கு ந்ததாகவும், அப்வே ாது அந்தத்
தாதுலை லை க்கத் தூபி கட்டுவே ாலைரக்
காணாமல் அச்சீடர்கள் ருந்த புத்தர்
கட்டலைளயிpால் மணிவேமக ா பதய் ம்
அ ர்களுக்குத் வேதான்றி, ஒரு தூபிலைFக்
கட்டிFதாகவும் காண ாம்.
('மணிவேமகலை ப் ாசாத' என்னும் ப Fருள்ள
ப ௌத்தப் ள்ளி ஒன்று இ ங்லைகயில்
இருந்தபதன் தும், அதலைp 'இரண்டா து
வேசpன்' என்னும் அரசன் பிற்கா த்தில் ழுது
ார்த்துப் புதுப்பித்தான் என் தும் பதரிகின்றp.
இந்தப் ள்ளி மணிவேமகலை கட்டிFதாகக்
கூறப் டும் தூபி அன்பறன் து உறுதி.)
இ ங்லைகயில் சிங்கள ர் sங்கும் கலைத
சி
ற்றிலும் மணிவேமகலை லைFப் ற்றிF

குறிப்புக்கள் காணப் டுகின்றp.
அ ற்லைறபFல் ாம் இங்கு
எழுதவே ண்டு தில்லை . ஆpால், அக்கலைதகள்
ஒன்றில் தமிsருக்கு விFப்லை த் தரு p
எலை பFன்றால், ' ா ங்கா' என் ன் தன்
மலைpவி ' த்தினி' என்
ளுடன் மதுலைரக்குச்
பசல்லும் ழியில், 'லை த' என்னும் ஆறு
குறுக்கிட்டதால், த்தினி தன் விரலில்
அணிந்திருந்த ஆழிலைFக் கsற்றி ஆற்றில் எறிF,
அந்த ஆற்றுநீர் வி கி இ ர்களுக்கு ழிவிட்டது
என் தும், அக்கலைரலைFFலைடந்த பின்pர்,
மணிவேமக ா பதய் ம் ந்து ஆற்றில்
எறிFப் ட்ட வேமாதிரத்லைத எடுத்துப்
த்தினியிடம் பகாடுத்தது என் துவுவேம. இங்வேக
ா ங்கா என் ன் வேகா
ன், த்தினி
என்
ள் கண்ணகி, லை த, என் து லை லைக
ஆறு.
மணிவேமகலை த் பதய் த்தின் உரு ப் டம்
சீFாம் (Siam) நாட்டில் இருக்கின்றது.
----------

* இ ங்லைகயில் உள்ள 'மகா லி கங்லைக'
என்னும் ஆற்றில் 'மணிவேமகலை ' என்னும்
ப FருலைடF அலைணக்கட்டு ஒன்று உண்டு.
இந்த அலைணக்கட்டிலைp இ ங்லைகலைF ஆண்ட
முத ா து 'அக்கவே ாதி' என்னும் அரசன்
கட்டிpான். பிற்கா த்தில் இந்த
அலைணக்கட்டிலைp 'இரண்டா து வேசpன்'
என்னும் அரசன் ழுது தீர்த்துப் புதுப்பித்தான்.
இ ங்லைகயில், 'மணிவேமகலை ' என்னும்
ப Fருடன் ஓர் ஊலைர 'மாகன்' என்னும்
அரசனுலைடF வேசலைpத்தலை
ன்
உண்டாக்கிpான் என் தும் பதரிகின்றது.
-------------

பதாடர்புலைர 5 : அகத்திFர்
' விலைடயுலைகத்த ன் ாணினிக்கு இ க்கணம்
வேமpாள்
டபமாழிக்குலைரத் தாங்கு இFன்ம Fமா
முனிக்குத்
திடமுறுத்திFம் பமாழிக்கு எதிராக்கிF
பதன்பசால்
மடமகட்கு அரங்பகன் து ழுதிநாடன்வேறா? '
- திருவிலைளFாடற்புராணம்.
' டபமாழிலைFப் ாணினிக்கு குத்தருளி
அதற்கிலைணFாத்
பதாடர்புலைடF பதன்பமாழிலைF உ கபம ாந்
பதாழுவேதத்துங்
குடமுனிக்கு லியுறுத்தார் பகால்வே ற்றுப்
ாகபரனின்
கடல் லைரப்பில் இதன்ப ருலைம Fா வேர
கணித்தறி ார்? '
' இருபமாழிக்குங் கண்ணுத ார் முதற்குர ர்
இFல் ாய்ப்

இருபமாழியும் ழிப் டுத்தார் முனிவே ந்தர் '.
-காஞ்சிப்புராணம்.
இவ் ாறு லைச நூல்கள் கூறாநிற்க, ப ௌத்த
நூ ாசிரிFர் தமது ப ரிFாராகிF அ வே ாகிதர்
டபமாழி பதன்பமாழிகலைளப் ாணினிக்கும்
அகத்திFருக்கும் அறிவுறுத்திFதாகக்
கூறுகின்றpர். ாணினி முனி ர் டபமாழி
இ க்கண அறிலை நிரம் ப் ப று ான்
வே ண்டித் த ங்கிடந்தாபரன்றும்,
அ வே ாகிதீஸ் ரர் அ ருக்குத் வேதான்றி
அருள்புரிந்தாபரன்றும், அதன் பின்pவேர அ ர்
டபமாழி இ க்கணத்லைத இFற்றிpார் என்றும்
பிற்கா த்துப் ப ௌத்த ஆசிரிFராp 'தாரநாதர்'
என் ார் எழுதியிருக்கின்றார். இக்பகாள்லைகக்கு
ஆதாரமாக, 'மஞ்2ூ ஸ்ரீ மூ மந்த்ர' என்னும்
நூலினின்றும் வேமற்வேகாள் காட்டுகின்றார்.
'புத்தமித்திரpார்' என்னும் தமி.ழ் நாட்டுப்
ப ௌத்தரும் அ வே ாகிதீஸ் ரவேர
அகத்திFpாருக்குத் தமிழ் அறிவுறுத்திpார்
என்று தாம் இFற்றியுள்ள வீரவேசாழிFாம்

என்னும் நூலில் கூறியிருக்கின்றார். அச்பசய்யுள்
இது :
' ஆயுங்குணத் த வே ாகிதன் க்கல் அகத்திFன்
வேகட்(டு)
ஏயும் பு னிக்கிFம்பிF தண் தமிழ் ஈங்குலைரக்க
நீயும் உலைளவேFா? எனின், கருடன் பசன்ற
நீள்விசும்பில்
ஈயும் றக்கும் இதற்பகன்பகாவே ா பசால்லும்
ஏந்திலைsவேF. '
அ வே ாகிதீஸ் ரவேர தமிழ் பமாழிலைF
உண்டாக்கிpார் என் தும் புத்தமித்திரpார்
கருத்து. இதலைpப் ' ன்னூறாயிரம் விதத்திற்
ப ாலியும் புகழ் அ வே ாகிதன் பமாய்த்தமிவேs'
என்னும் கிரிFா தப் ட க் கலைடசிச்
பசய்யுளடிFாலும் அறிF ாம். அகத்திF
முனி ர் ப ாதிலைக மலை யில்
எழுந்தருளியிருக்கிறார் என்று கூறப் டுகின்றது
வே ா வே , அ வே ாகிதரும் ப ாதிலைக
மலை யில் எழுந்தருளியிருக்கின்றாபரன்று
ப ௌத்தர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள்.
[அ வே ாகித ஈஸ் ரராகிF வே ாதிசத் ருக்கு

'வே ாகீஸ் ரர்' என்றும், 'உ கநாதர்' என்றும்
ப Fர்கள் கூறு துண்டு.] ப ௌத்த மத
நூல்கலைள ஆராய் தன் ப ாருட்டு, இந்திFாவில்
கி. பி. 629 முதல் 645 லைரயில் சுற்றுப்பிரFாணம்
பசய்த 'யு ாங் சு ாங்' என்னும் சீpநாட்டுப்
ப ௌத்த ஆசிரிFர், அ வே ாகிதர் ப ாதிலைக
மலை யில் எழுந்தருளியிருப் லைதக்
கீழ்க்கண்ட ாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்:
ம வேகாட்டா ( ாண்டிFநாடு), பதன் திலைசயில்
கட ருகில் ம F மலை களால்
சூsப் ட்டிருக்கின்றது. இந்த மலை களில் சந்தp
மரங்கள் ளருகின்றp. ம F மலை களுக்குக்
கிsக்கில் ப ாடா கா மலை இருக்கின்றது.
அம்மலை வேமல் ஓர் ஏரி இருக்கின்றது. அந்த
ஏரியிலிருந்து ஒரு ப ரிF ஆறு உண்டாகின்றது.
இந்த மலை யில் வே ாதிசத் ர் அ வே ாகிதர்
ாழ்கின்றார். இந்த மலை க்கு டகிsக்குப்
க்கமாகக் கடற்கலைரவேFாரத்தில் ஒரு ட்டிpம்
உண்டு. அப் ட்டிpத்திலிருந்து இ ங்லைகத்
தீவுக்குச் பசல் மக்கள் மரக்க ம்
ஏறுகின்றார்கள்.

இன்னும், பிற்கா த்திpராகிF 'தாரநாதர்'
என்
ர் ப ாடா கா என்னும் ஒரு மலை பதன்
திலைசயில் உள்ளபதன்றும், அதில் அ வே ாகிதர்
ாழ்கின்றாபரன்றும், அங்குச் பசல் க்
கடலை யும், அப் ால் ஓர் ஆற்லைறயும், பிறகு ஒரு
ஏரிலைFயும் கடக்கவே ண்டுபமன்றும்
எழுதியிருக்கின்றார்.
வேமற்பசான்p ஆசிரிFர்கள் 'ப ாடா கா' என்று
கூறு து ப ாதிலைகமலை என்றும், அங்கிருந்து
உண்டா தாகக் கூறப் டும் ஆறு 'தாம்பிர ர்ணி'
என்னும் ப ாருலைள ஆறு என்றும்
ஆராய்ச்சிFாளர் கூறு ர். ப ாடா காவுக்கு
(ப ாதிலைகக்கு) டகிsக்வேக கடற்கலைரயில்
உள்ளதாகக் கூறப் டும் துலைறமுகப் ட்டிpம்
நாலைகப் ட்டிpமாகும் என்று சி ரும்,
ாண்டிFநாட்டுக் 'பகாற்லைக' என்னும்
துலைறமுகமாகும் என்று வே று சி ரும்
கருதுகின்றார்.
வேமற் கூறப் ட்ட 'தாரநாதர்' என்னும் ப ௌத்த
ஆசிரிFவேர ப ாதிலைக மலை யில் வீற்றிருக்கும்

அ வே ாகிதலைரப் ற்றி இன்னும் சி பசய்திகள்
கூறியிருக்கின்றார். ப ௌத்த மதத்தில் ஆர் மிக்க
பிக்ஷ¨க்களிற்
ர் ப ாதிலைக மலை க்கு
அ வே ாகிதலைரக் காண அடிக்கடி Fாத்திலைர
பசய்து ந்ததாகவும், அவ் ாறு பசன்ற ர்களில்
ஒரு ர் அப்ப ரிFாலைரத் துதித்து நாகர்களும்
அசுரர்களும் ாடிF இன்னிலைசலைFக்
வேகட்டதாகவும், இன்பpாரு Fாத்திரிகர்
அ வே ாகிதரின் உரு ச்சிலை பFான்றலைp
அங்குக் கண்டதாகவும், சாந்தி ர்மன் என்னும்
வே பறாரு ப ௌத்த Fாத்திரிகர் பதய்
அருளிpால் அந்த மலை யுச்சிக்குச்
பசன்றதாகவும், ஆpால் அந்த இடம்
ப றுலைமFாகக் கிடந்தலைதக் கண்டதாகவும்
அ ர் எழுதியிருக்கின்றார்.
லைsF ப ௌத்த நூ ாகிF மணிவேமகலை யில்
அகத்திFலைரப் ற்றிக்
கூறப் ட்டிருக்கின்றபதனினும்,
அ வே ாகிதலைரப் ற்றி ஒன்றும்
குறிப்பிடவில்லை . கி. பி. ஏsாம் நூற்றாண்டில்
சீp Fாத்திரிகராலும், கி. பி. திபpாராம்

நூற்றாண்டில் புத்த மித்திரராலும், இ ருக்கும்
பிற் ட்ட ராகிF தாரநாதராலும், ப ாதிலைகயில்
அ வே ாகிதர் ாழ்கின்றார் என் தும், அ ரிடம்
அகத்திFர் தமிழ் கற்றார் என் தும்
கூறப் டுகின்றp. கி. பி. 719 -இல் சீp வேதசம்
பசன்ற தமிழ்ப் ப ௌத்தராகிF ச்சிரவே ாதி
என்
ர் ாண்டிF வேதசத்து ம F நாட்டில்
ாழ்ந்திருந்த ராகக் கூறப் டுகின்றார்.
இ ற்லைறபFல் ாம் ஒருங்கு வேசர்த்து
ஆராயும்வே ாது, மணிவேமகலை நூல்
இFற்றப் ட்ட கி. பி. இரண்டாம்
நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு, ஐந்தாம் அல் து ஆறாம்
நூற்றாண்டில், ாண்டிF வேதசத்து ம F நாட்டில்
மகாFாp ப ௌத்தர்கள் இருந்தார்கள் என் தும்,
அ ர்கள் ப ாதிலைக மலை யில் வே ாதிசத் ர்
அ வே ாகிதருக்குக் வேகாயில்
அலைமத்திருந்தார்கள் என் தும்,
அ வே ாகிதரிடத்தில் அகத்திFர் தமிழ்
யின்றார் என்னும் பகாள்லைகலைF அ ர்கள்
உண்டாக்கியிருக்கக்கூடும் என் தும்,
பிற்கா த்தில் ப ௌத்த மதம் தமிழ் நாட்டில்
வீழ்ச்சிFலைடந்த பின்pர்ப் ப ாதிலைகயிலிருந்த

அ வே ாகிதர் வேகாயில் அழிந்துவிட்டிருக்க
வே ண்டும் என் தும் பதரிகின்றp.
-------------

பதாடர்புலைர 6 :
மணிவேமகலை நூலின் கா ம்
மணிவேமகலை யின் கா த்லைத ஆதாரத்துடன்
ஆராய்ந்து எழுது பதன்றால் அது ப ரிFவேதார்
தனி நூ ாக முடியும். ஆதலின், மிகச் சுருக்கமாக
எழுதுவே ாம். மணிவேமகலை யும்
சி ப் திகாரமும் கி. பி. இரண்டாம்
நூற்றாண்டில் இFற்றப் ட்டலை என் வேத
ரின் பகாள்லைக. ஆயினும், சி ர் மட்டும்,
ஐFப் ாட்டிற்கிடமாp சி ஆதாரங்கலைளக்
காட்டி, இதலைpப் பிற்கா த்து நூல் என்று
கூறு ர். ஈண்டு, கி. பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டின்
இறுதியில் மணிவேமகலை எழுதப்
ட்டபதன் தற்காp ஆதரங்கலைள முதலில்
எடுத்துக்காட்டிப் பின்pர், இதலைpப் பிற்கா த்து
நூல் என்று கூறுவே ாரின் கூற்று
ஆதாரமற்றபதன் லைத விளக்குவே ாம்.
1. 'மணிவேமகலை 'லைF இFற்றிF ஆசிரிFர்

சீத்தலை ச்சாத்தpாரும் 'சி ப் திகார'த்லைத
இFற்றிF இளங்வேகா அடிகளும்
நண் ர்கபளன் தும், சி ப் திகாரக்
காவிFத்தின் பதாடர்ச்சிவேF மணிவேமகலை க்
காவிFம் என் தும் Fா ரும் ஒப்புக்பகாண்ட
உண்லைம. அன்றியும், இளங்வேகா அடிகளின்
தலைமFpாp வேசரன் பசங்குட்டு னுக்கும்
சீத்தலை ச் சாத்தpார் உற்ற நண் ர். கண்ணகியின்
ர ாற்றிலைpச் சீத்தலை ச்சாத்தpார் பசால் க்
வேகட்டுக் கண்ணகியின் கற்பிலைpப் ாராட்டி
அ ளுக்குக் வேகாயில் அலைமத்த பசங்குட்டு
மன்pன், இ ங்லைகத் தீலை அரசாண்டிருந்த
க2 ாகு (கF ாகு) என்னும் அரசலைpப்
த்தினிக் கடவுளாp கண்ணகியின் விsாவுக்கு
அலைsத்திருந்தான். க2 ாகு மன்pனும்
இவ்விsாவுக்கு ந்திருந்தவேதாடு, இ ங்லைககுச்
பசன்று அங்கும் கண்ணகி ணக்கத்லைத
ஏற் டுத்திpான். இன்லைறக்கும் சிங்கள ர்
' த்தினி பதய்வேFா' ( த்தினித் பதய் ம்) என்று
கண்ணகிலைFக் பகாண்டாடி ருகின்றpர்.
த்தினித் பதய்
ணக்கத்லைத இ ங்லைகயில்
ஏற் டுத்திF க2 ாகு வே ந்தன் கி. பி. 171 முதல்

193 லைரயில் இ ங்லைகலைF அரசாண்டான்.
இ னுக்குக் 'க2 ாகு காமினி' என்னும்
ப Fரும் உண்டு. எpவே , க2 ாகுவின்
நண் pாp வேசரன் பசங்குட்டு னும், இளங்வேகா
அடிகளும், சீத்தலை ச்சாத்தpாரும் ஒவேர
கா த்த ர் என் து ப றப் ட்டது. ஆகவே ,
மணிவேமகலை லைFச் சீத்தலை ச்சாத்தpார் கி. பி.
இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில்
இFற்றியிருக்கவே ண்டும்.
2. மணிவேமகலை நூலில் இரு த்வேதsா து
காலைதயில்,
' வே த விFாதனுங் கிருத வேகாடியும்
ஏதமில் லைசமினி பFனுமிவ் ாசிரிFர்
த்து பமட்டு மாறும் ண்புறத்
தத்தம் லைகFாற் றாம் கர்ந் திட்டpர் '
எp ரும் அடிகளில், 'கிருத வேகாடி' என்னும்
ஆசிரிFலைரப் ற்றிக் கூறப் ட்டுள்ளது. 'கிருத
வேகாடி' என் து மீமாம்லைச சாத்திரமாகிF
வே தாந்த சூத்திரத்திற்குப் 'வே ாதாFpர்'
என்
ர் இFற்றிF உலைர. 'பிர ஞ்சஹிருதFம்'

என்னும் சம்ஸ்கிருத நூலில், மீமாம்லைச
சாஸ்திரம் முழு துக்கும் வே ாதாFpர் என்
ர்
ஒரு ாஷ்Fம் (விரிவுலைர) எழுதிpார் என்றும்,
அந்த உலைரக்கு 'கிருத வேகாடி' என் து ப Fர்
என்றும், இந்த உலைர மிக விரி ாக
இருந்தது ற்றி 'உ ர்ஷர்' என்
ர் அதலைpச்
சுருக்கி அலைமத்தpர் என்றும்
கூறப் ட்டிருக்கின்றது. வே தாந்த சூத்திரத்திற்கு
இராமாநுசர் எழுதிF 'ஸ்ரீ ாஷ்Fம்' என்னும்
உலைரயிலும், வே ாதாFpர் வே தாந்த
சூத்திரத்திற்குப் 'பிரம்மசூத்திரம்' என்னும்
விருத்தியுலைர எழுதிpார் என்றும், அந்த
விரிவுலைரலைFப் 'பூர் ாசாரிFர்' சுருக்கமாக
அலைமத்தார் என்றும் கூறியிருக்கின்றார். இங்கு
இ ர் 'பூர் ாசாரிFர்' என்று கூறு து
உ ர்ஷலைர. இந்த உ ர்ஷர் என்
ர் கி. பி.
மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்குப் பிற் ட்ட ர் அல் ர்
என் து ஆராய்ச்சி ல்வே ார் முடிவு. கி. பி.
மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இருந்த உ ர்ஷருக்கு
முன் மீமாம்லைச சாத்திரத்துக்கு ஒவேர ஒரு உலைர
இருந்தபதன்றும், அது வே ாதாFpர் எழுதிF
'கிருத வேகாடி' என்னும் உலைர என்றும், இந்தக்

'கிருத வேகாடி' உலைர எழுதிF வே ாதாFpர் கி. பி.
முதல் நூற்றாண்டுக்கும் இரண்டாம்
நூற்றாண்டுக்கும் இலைடப் ட்ட கா த்தில்
ாழ்ந்திருந்த ர் என்றும் ஆராய்ச்சி ல்
அறிஞர் முடிவு கட்டியுள்ளpர். எpவே கிருத
வேகாடி ஆசிரிFலைரக் குறிப்பிடுகின்ற
'மணிவேமகலை ' அவ்வுலைர ப ரிதும்
sக்காற்றிலிருந்த கி. பி. முத ா து, அல் து
இரண்டா து நூற்றாண்டுகளில்
எழுதப் ட்டிருக்க வே ண்டும். இதலைpப் ற்றி
முற்றும் விளக்கி எழுதிpால் இடங்பகாள்ளும்
என்றஞ்சிச் சுருக்கமாகக் குறிக்கப் ட்டது.
இதலைp நன்குணரவே ண்டுவே ார் கீழ்க்கண்ட
ஆங்கி நூல்களிpால் ஐFமறத் பதௌ¤F ாம்.
(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. மணிவேமகலை யில் கூறப் ட்டுள்ளது ஈpFாp
ப ௌத்தமதம் ; மகாFாp
ப ௌத்தமதத்லைதப் ற்றி அதில்

கூறப் ட்டில்லை . எpவே , மணிவேமகலை
மகாFாp ப ௌத்தக் பகாள்லைககள் ரவு தற்கு
முன்பு எழுதப் ட்ட நூல் என்று
விளங்குகின்றது.
மகாFாp ப ௌத்தமதத்லைத உண்டாக்கிF ர்
நாகார்2ூpர். இ ரும் இ ரது மாண ராகிF
ஆரிF வேத ரும் மகாFாp மதநூல்கலைள இFற்றி
அந்த மதத்லைதப் ர ச் பசய்தpர். நாகார்2ூpர்
கி. பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டின் முற் குதியில்
இருந்த ர். எப் டி எனில், கூறுவே ாம்: 'குமார
ஜீ ர்' என்னும் ஆசிரிFர் கி. பி. 399 முதல் 417
லைரயில் ப ௌத்த நூல்கலைள எழுதிpார் என்று
சீp வேதசத்து நூல்களினின்றும் பதரிகின்றது.
இந்தக் குமார ஜீ ர் கி. பி. 400-இல் நாகார்2ூpர்
சரிதத்லைதயும் அ ரது மாண ராகிF
ஆரிFவேத ரது சரிதத்லைதயும்
எழுதியிருக்கின்றார். எpவே , இ ரது
கா த்துக்கு ஒன்றிரண்டு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு
நாகார்2ூpர் ாழ்ந்திருந்த ராதல்வே ண்டும்.
நாகார்2ூpர் 'சாத ாகp' அரசர்களின்
கா த்தில் இருந்த ர் என்று

பதரிகின்ற டிFாலும், சாத ாகp அரசாட்சி கி.
பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டின் முற் குதியில்
மங்கிவிட்ட டிFாலும், நாகார்2ூpர் அந்த
நூற்றாண்டின் முற் குதியில், அதா து கி. பி. 250இல் ாழ்ந்திருந்த ராதல் வே ண்டும். ஆசிரிFர்
கீத் (Prof. Keith) என்
ர், நாகார்2ூpர்
ஏறக்குலைறF கி. பி. 200-இல் ாழ்ந்திருந்த ர்
என்று கூறு தும் இதலைp ஆதரிக்கின்றது.
எpவே , நாகார்2ூpர் கி. பி. 200 - 250
ஆண்டுகளுக்கு இலைடப் ட்ட கா த்தில்
ாழ்ந்திருந்த ர் என் து பதௌ¤ ாகின்றது.
மணிவேமகலை யில் 'சமFக்கணக்கர்
தந்திறங்வேகட்டகாலைத'யில், தமிழ் நாட்டிலிருந்த
ல் லைகச் சமFங்கலைளப் ற்றிக் கூறுகின்ற
சீத்தலை ச்சாத்தpார், ஈpFாp மதத்துக்கு
மாறு ட்ட பகாள்லைககலைளயும்
தத்து ங்கலைளயும் உலைடF மகாFாp
மதத்லைதப் ற்றிக் கூறாதிருப் து, நாகார்2ூpரது
பகாள்லைககள் ரவு தற்கு முன்வேp
மணிவேமகலை
இFற்றப் ட்டிருக்கவே ண்டுபமன் லைதக்
காட்டுகின்றது. எpவே , மணிவேமகலை

நாகார்2ூpருக்கு முன், அதா து கி. பி.
இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில்,
இFற்றப் ட்டதாதல்வே ண்டும். இதலைpக்
கீழ்க்கண்ட ஆங்கி நூல்களில் விளக்கமாகக்
காண ாம். (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. சங்கச் பசய்யுள்களில் ல்
ர்கலைளப் ற்றிக்
கூறப் டவில்லை . அதிலும் சிறப் ாக, தமிழ்
நாட்டு வே ந்தர்கலைள ஆங்காங்கு
குறிப்பிட்டுச்பசல்கின்ற சி ப் திகாரமும்
மணிவேமகலை யும் ல்
அரசர்கலைளக்
கூறவில்லை . ல்
ர்கள் காஞ்சீபுரத்லைதத்
தலை நகரமாகக் பகாண்டு தமிழ் நாட்டின்
ட குதிலைF அரசாண்ட வே ர்ப ற்ற மன்pர்.
இ ர்கலைளப் ற்றிக் கூறப் டாதது ற்றி,
ல்
ர் தமிழ் நாட்டிற்கு ரு தற்கு முன்pர்
'மணிவேமகலை ' இFற்றப் ட்டிருக்கவே ண்டும்.
காஞ்சீபுரத்லைத அரசாண்ட ன் வேசாs மன்pன்
என்றும், அ ன் 'ந ங்கிள்ளி' என் ன் தம்பி

'இளங்கிள்ளி' என்
ன் என்றும் மணிவேமகலை
கூறுகின்றது. ல்
ர் முதல் முதல்
காஞ்சீபுரத்லைதக் லைகப் ற்றிFது கி. பி. நா ாம்
நூற்றாண்டிப ன்றும், கி. பி. மூன்றாம்
நூற்றாண்டு லைரயிலும் வேசாsர்கள்
வேசாsநாட்டிலும் பதாண்லைட நாட்டிலும்
லிலைம ப ற்றிருந்தார்கபளன்றும், 'குமார
விஷ்ணு', அல் து 'ஸ்கந்த ர்மன்' என்னும்
ப Fருள்ள ல்
அரசன் தமிழ் நாட்டின்
டக்கிலிருந்து ந்து காஞ்சீபுரத்லைத முதல்
முதல் லைகப் ற்றிpாபpன்றும், அ ன்
காஞ்சிலைFக் லைகப் ற்றிFது ஏறத்தாs கி. பி. 325
ஆம் ஆண்படன்றும் கூறு ர் ஹீராஸ் ாதிரிFார்.
(Studies in Pallava History by Rev. H. Heras.)
ல்
ர் காஞ்சிலைFச் வேசாsரிடமிருந்து முதல்
முதல் லைகப் ற்றிFது கி. பி. 325-ஆம் ஆண்டில்,
ஆலைகFாலும், மணிவேமகலை யில்
கூறப் ட்டுள்ள டி காஞ்சிலைF அரசாண்ட
மன்pன் வேசாsர் குடும் த்லைதச்
வேசர்ந்த pாலைகFாலும், மணிவேமகலை இந்த
ஆண்டுக்கு முன் இFற்றப் ட்டதாதல்

வே ண்டும். ஆpால், வேமவே கூறப் ட்ட
க2 ாகுவின் கா த்லைதயும் பசங்குட்டு ன்
கா த்லைதயும், நாகார்2ூpர் கா த்லைதயும்,
கிருதவேகாடி உலைர இFற்றிF 'வே ாதாFpர்'
என்
ரின் கா த்லைதயும் ஒப்பிட்டு
வேநாக்கும்வே ாது, மணிவேமகலை கி. பி.
இரண்டாம் நூற்றாண்டின் கலைடசியில்
இFற்றப் ட்டதாதல்வே ண்டும் என் து ஐFமற
விளங்குகின்றது.
மணிவேமகலை கி. பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டின்
இறுதியில் இFற்றப் ட்டிருக்கவே ண்டும்
என் லைத விளக்க இன்னும் வே று சான்றுகள்
வே ண்டு தில்லை . இனி, இந்த நூல் இரண்டாம்
நூற்றாண்டுக்குப் பின் இFற்றப் ட்டபதன்று
கூறுவே ார் காட்டும் சான்றுகலைள
எடுத்துக்காட்டி, அலை தக்க சான்றுகளல்
என் லைத விளக்குவே ாம்.
1. மணிவேமகலை யில் 'குச்சரக்குடிலைக' எp ரும்
பசாற்பறாடருக்கு உலைரபFழுதிF டாக்டர்
சாமிநாத அய்Fர் அ ர்கள், 'கூர்ச்சர வேதசத்துப்

ணி அலைமந்த சிறிF வேகாயில்' என்று
எழுதியிருக்கிறார்கள். இதலைp உடும்புப்
பிடிFாகப் பிடித்துக்பகாண்டு ஒரு சி ர், ஏலைpF
ஆதாரங்கலைளபFல் ாம் மறந்துவிட்டு,
மணிவேமகலை கி. பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டிற்குப்
பின்pர் இFற்றப் ட்டபதன் ர். அதா து,
கூர்ச்சரர் கி. பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்
இந்திFாவுக்கு ரவில்லை என்றும், கூர்ச்சரலைரக்
குறிப்பிடுகிற டிFால், மணிவேமகலை கி. பி.
ஐந்தாம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு
இFற்றப் ட்டபதன்றும் கூறு ர். இந்த
ஆராய்ச்சி முடிலை எதிர்த்தும், ஆதரித்தும்
'குச்சரக்குடிலைக'க்கு வே று ப ாருள் கற்பித்தும்
அறிஞர்
ர் ஆங்கி த்திலும் தமிழிலும்
கட்டுலைரகள் எழுதியிருக்கிறார்கள்.
அ ற்லைறபFல் ாம் ஈண்டுக் காட்டப்புகின்
விரியும். ஆpால், இந்த ஆராய்ச்சி
ஐFப் ாட்டுக்கு இடமாp முடிலை
அடிப் லைடFாகக் பகாண்டுள்ளது என் லைத
எடுத்துக்காட்ட விரும்புகின்வேறாம்.
'குச்சரக்குடிலைக தன்pகம் புக்கு' எp ரும்
மணிவேமகலை அடிகளுக்குக் 'குஞ்சக் குண்டிலைக

தன்pகம்புக்கு' என்னும் ாடவே தமும்
காட்டப் ட்டுள்ளது. (18-ஆம் காலைத, 145.)
இந்தப் ாடவே தம் முதற் திப்பில்
காட்டப் டவில்லை . எதிர் ாதங்கள் எழுந்த
பின்pர், பிற் திப்புக்களில் இந்தப் ாடவே தம்
காட்டப் ட்டுள்ளது. இந்தப் ாடவே தம்
முதற் திப்பிவே வேF
காட்டப் ட்டிருக்குமாpால்,
ஆராய்ச்சிFாளரின் கா மும் உலைsப்பும்
வீணாக்கப் ட்டிரா. ஆpால், முதல் திப்பின்
ாடத்லைத மட்டும் லை த்துக்பகாண்டு, அதன்
உலைரலைFயும் பதய்
ாக்காகக் பகாண்டு,
ஆராய்ச்சிFாளரிற் சி ர் மணிவேமகலை கி. பி.
ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்குப் பிற்ற ட்டது எp
ாதித்தpர். இந்த ாதத்லைத V. A. Smith வே ான்ற
சி வேமல் நாட்டு அறிஞரும் நம்பி
இடர்ப் ட்டpர். வேநர்லைமFாp ாடம் 'குச்சரக்
குடிலைக'Fா, அல் து 'குஞ்சக் குண்டிலைக'Fா
என் லைத முடிவுகட்டிF பின்pவேர இந்த
ஆராய்ச்சியில் இறங்கவே ண்டும். இந்த
ஐFப் ாட்லைடத் தீர்க்காமல், 'கூர்ச்சர வேதசத்துப்
ணிFலைமந்த சிறிF வேகாயில்' என்னும் உலைரலைF

ஒப்புக்பகாண்டு முடிவுகட்டு து, ழுக்கு
நி த்தில் ஊன்றுவேகாலின்றி நடப் து
வே ா ாகும்.
இனி, 'குச்சரக்குடிலைக' என்னும் ாடந்தான்
சரிFாp பதன்று ஒப்புக்பகாள் தாயிருந்தாலும்,
இச்பசாற்பறாடர்க்கு உலைரFாசிரிFர் காட்டிF
ப ாருள் த று என்றும், இதற்கு வே று ப ாருள்
இருக்கவே ண்டும் என்றும் வேதான்றுகின்றது.
கூர்ச்சரர் கட்டிடத்பதாழிலில் வே ர் ப ற்ற ர்
அல் ர் என் லைத நிலை நாட்டி, இந்த உலைரலைF
மறுத்து, டாக்டர். S. கிருஷ்ணசாமி அய்Fங்கார்
அ ர்கள் தாம் எழுதிF Manimekhalai in its Historical
Setting என்னும் நூலில் விரி ாக
எழுதியிருக்கிறார்கள். விரி ஞ்சி அதலைp
ஈண்டுக் குறிக்காமல் விடுகின்வேறாம்.
'குடிலைக' என் தற்குச் 'சிறிF வேகாயில்' என்று
எழுதப் ட்டுள்ள உலைரயும் சரிFாpதாகத்
வேதான்றவில்லை . 'குடிலைக' என் தற்கு
ஓலை Fால் வே ய்ந்த குடிலைச என் வேத ப ாருள்
எpத் வேதான்றுகின்றது. இந்தப் ப ாருளிவே வேF

இந்தக் 'குடிலைக' என்னும் பசால்
மணிவேமகலை யில் வே று இடத்திலும்
ந்துள்ளது.
' தண்டு மண்லைடயும் பிடித்துக் கா
ர்
உண்டுகண் டுக்கும் உலைறயுட் குடிலைகயும் '.
(4-ஆம் காலைத, 62-63.)
நகரத்லைத இரவுமுழுதும் கா ல் காத்த
கா
ாளர் காலை யில் ஊண் உண்டு டுத்து
உறங்கும் குடிலைசலைF (ஓலை Fால் வே ய்ந்த
குடிலைசலைF) இது குறிப்பிடுகின்றது. இதற்குக்
குறிப்புலைர எழுதிF ர், குடிலைக= ர்ணசாலை .
குடிகா' என்னும் டபமாழிச்சிலைதப ன் ர்.
இஃது இக்கா த்து 'குடிலைச' என்று
sங்குகின்றது என்று எழுதியிருக்கின்றார்.
இந்த உலைர மிகவும் ப ாருத்தமாpவேத. ஆpால்,
'குச்சரக்குடிலைக' என் தற்குப் ப ாருள்
எழுதிFவே ாது, சிறிF வேகாயில், அதா து,
கட்டிடத்தால் அலைமந்த சிறிF வேகாயில் என்னும்
ப ாருள் ட எழுதியுள்ளார். ஓரிடத்தில் 'குடிலைச'
என்றும், இன்வேpாரிடத்தில் 'கட்டிடம்' என்றும்
எழுதியிருக்கின்றார். இது எவ் ாறு ப ாருந்தும்?

' உலைறயுட் குடிலைக யுள் ரிக் பகாண்ட
மறுவில் பசய்லைக மணிவேம கலை தான் ' - (19-ஆம்
காலைத,)
'உ க றவியும் முதிFாள் குடிலைகயும்' - (24-ஆம்
காலைத.)
எp ரும் அடிகளில், 'குடிலைக' என் தற்குக்
குடிலைச, ஓலை Fால் வே ய்ந்த ர்ணசாலை
என்வேற ப ாருள் பகாள்ளத் தக்கதாயிருக்கின்றது.
சம் ா தி வேகாயில் சுடுகாட்லைட அடுத்திருந்த
ஒரு வேகாயில். 'உ க றவி' என்னும் மன்றத்தில்
ஒரு புறத்தில் அது அலைமந்திருந்தது. இந்தக்
வேகாயிலின் கூலைர ஓலை Fால்
வே Fப் ட்டிருந்தது. இப்ப ாழுதும் சி
கிராமவேத லைத வேகாயில்கள் ஓலை க்
பகாட்டலைகFால் அலைமந்திருப் லைதக்
காண ாம். ஓலை Fால் பகாட்டலைக அலைமக்கக்
கூர்ச்சர வேதசத்திலிருந்து பதாழி ாளர்
ரவே ண்டு தில்லை . எpவே 'குச்சரக்குடிலைக'
என் வேத சரிFாp ாடமாயிருந்தாலுங்கூட,
அதற்கு வே று ப ாருள் இருக்கவே ண்டுவேம
தவிர 'கூர்ச்சர வேதசத்துப் ணிFலைமந்த சிறிF
வேகாயில்' என்னும் ப ாருள் சிறிதும்

ப ாருந்தாது. ஆகவே , இலைத ஆதாரமாகக்
பகாண்டு கி. பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்குப்
பின்pர் மணிவேமகலை எழுதப் ட்டபதன் து
அறிவுக்குச் சிறிதும் ப ாருத்தமாpதன்று.
இதலைp வேமலும் விளக்கப்புகின் விரியும்
என்றஞ்சி இவேதாடு நிறுத்துகின்வேறாம்.
2. சா கத்தீவில் ப ௌத்த மதம் ப ரிதும்
ரவியிருந்தபதன் து மணிவேமகலை யிpால்
அறிFப் டுகின்றது. 'சா கம்' என் து
இப்வே ாதுள்ள கிsக்கிந்திFத் தீவுகளில் ஒன்றாp
சுமாத்ராதீவு என்று ஆராய்ச்சிFாளர்
கருதுகின்றார்கள். இந்தச் சுமாத்ரா தீவுக்குக் கி.
பி. 400-இல் பசன்ற ' ாஹிFன்' (Fa-Hien) என்னும்
சீpர், அங்குப் பிராமண மதம் பசல் ாக்குப்
ப ற்றிருக்கிறபதன்றும், ப ௌத்த மதம்
தாழ்லைமFாp நிலை யில் இருக்கிறபதன்றும்
எழுதியிருக்கிறார். ஆpால், கி. பி. 600-இல்
இந்தத் தீவுக்குச் பசன்ற 'இத்ஸிங்' (-tsing)
என்னும் சீpர் இங்குப் ப ௌத்த மதம்
பசழித்வேதாங்கியிருக்கிறபதன்று
எழுதியிருக்கின்றார். இதலைp ஆதாரமாகச்

சுட்டிக் காட்டி மணிவேமகலை யில் சா கத் தீவில்
ப ௌத்தம் பசல் ாக்குப் ப ற்றிருந்ததாகக்
கூறியிருப் தpாலும், இத்ஸிங் என்
ரும்
அவ் ாவேற கூறியிருப் தpாலும், ாஹிFன்
கா த்தில் அது இங்குச் பசல் ாக்குப்
ப றாதிருத்த டிFாலும், கி. பி. 400 - 600
இலைடப் ட்ட கா த்தில் சுமாத்ராதீவில்
ப ௌத்தம் பசல் ாக்குற்றிருக்கவே ண்டும்
என்றும், ஆகவே அதலைpக் குறிப்பிடுகின்ற
மணிவேமகலை இந்தக் கா த்தில்
இFற்றப் ட்டிருக்க வே ண்டும் என்றும் சி
ஆராய்ச்சிFாளர் கூறு ர்.
இது ஐFப் ாட்டுக்கிடமாp வே ாலிக் காரணம்
என்று திரு. V. R. இராமச்சந்திர தீக்ஷ¤தர் அ ர்கள்
எழுதியுள்ளலைதக் காட்டி விளக்குவே ாம். இந்தக்
கூற்லைற இ ர் கீழ் ருமாறு மறுக்கிறார் :
முத ா து, ாஹிFன் இந்த
விஷFத்லைதப் ற்றிச் சரிFாp பசய்திலைFத்
தரவில்லை . ஒரு வே லைள, சுமாத்ராதீவில் இ ர்
பசன்ற குதியில் பிராமண மதம் பசல் ாக்குப்

ப ற்றிருந்திருக்க ாம்.
இரண்டா து, ஆபுத்திரன் சுமாத்ராதீலை
அரசாண்ட வே ாது, அதா து கிறிஸ்த
சகாப்தத்தின் பதாடக்கத்தில்,
பசல் ாக்குற்றிருந்த ப ௌத்த மதம் கி. பி. 400 இல் சீp Fாத்திரிகர் பசன்றவே ாது, பசல் ாக்குக்
குன்றியிருக்கக் கூடும்: பின்pர், மீண்டும் அதன்
பசல் ாக்கு நிலை ப ற்று, கி. பி. 620-இல் பசன்ற
சீpFாத்திரிகர் கா த்தில்
சிறப் லைடந்திருக்கக்கூடும்.
மூன்றா து, மணிவேமகலை யின் கா த்லைதக் கி.
பி. ஐந்தாம், அல் து ஆறாம் நூற்றாண்டில்
அலைமக்கவே ண்டும். மூன்றா து பசால்லிF
முடிபு எமக்குப் ப ாருத்தமாகத்
வேதான்றவில்லை . மற்ற ஆதாரங்களுக்கும்
சான்றுகளுக்கும் இது ப ாருத்தமாக
இருக்கவில்லை . ஆகவே , முத ா து, அல் து
இரண்டா து பசான்p முடிவுகளில் ஒன்லைறவேF
நாம் வேமற்பகாள்ளவே ண்டும்.

இ ர் கருத்து என்pப ன்றால், கி. பி. 400-க்கும்
600-க்கும் இலைடப் ட்ட கா த்தில்
மணிவேமகலை இFற்றப் ட்டபதன் து
ஒப்புக்பகாள்ளத் தக்கதல் ; அது கிறிஸ்து
சகாப்தத்தின் பதாடக்கத்தில்
எழுதப் ட்டிருக்கவே ண்டும் என் து. (Buddhism
in Tamil Literature, Chapter XXVII, Buddhistic Studies ;
Edited by B. C. Law)
3. மணி¢வேமகலை சற்று எளிF நலைடயில்
அலைமந்திருப் தும், அதில் ரும் 'மாதவி',
'சுதமதி', 'மணிவேமகலை ', 'சித்திரா தி',
'சங்கதருமன்' முத ாp ப Fர்கள் சங்க
நூல்களில் காணப் டாத டநாட்டுப்
ப Fர்களாக விருப் தும் ற்றி இந்த நூல்
பிற்கா த்தில் இFற்றப் ட்டிருக்கவே ண்டும்
என்று கூறு ர் சி ர்.
மணிவேமகலை லைF இFற்றிF சாத்தpார்
இந்நூலை ப் ண்டிதர்களுக்குமட்டும்
இFற்றிpாரில்லை ; பு லைம நிரம் ாத
மற்ற ர்களுக்கும் விளங்கவே ண்டும் என் வேத

அ ரது கருத்து. ஏபpன்றால், ப ௌத்த
மதத்லைதயும் அதன் பகாள்லைககலைளயும்
ல்வே ாருக்கும் அறிவிக்கவே ண்டும் என்னும்
வேநாக்கத்வேதாடு இது இFற்றப் ட்டதாகத்
பதரிகின்றது. ப ௌத்தரும் லை2pரும் தங்கள்
மதக் பகாள்லைககலைளப் ல்வே ாருக்கும்
விளங்கும் டி எழுதவும் வே சவும் வே ண்டும்
என் து அம்மதங்களின் பகாள்லைக. 'ப ௌத்தரும்
தமிழும்' என்னும் 6-ஆம் அதிகாரம் காண்க.
மணிவேமகலை யில் குறிப்பிட்டுள்ள
மக்கட்ப Fர்கள் ப ரும் ான்லைமயும்
டபமாழிப் ப Fராக இருக்கின்றp ப ன் து
உண்லைமவேF. டபமாழிப் ப Fராக இருப் து
பகாண்டு பிற்கா த்து நூப ன்று
பசால் தற்கில்லை . ப ௌத்தம், லை2pம்
முத ாp மதங்கள் ட நாட்டினின்று ந்த
மதங்கள். ஆலைகFால், அம்மதங்கலைள
வேமற்பகாண்ட தமிsர்களுக்கு அம்மதச் சார் ாp
டபமாழிப் ப Fர்கள் அலைமப் து இFல்பு.
இப்ப ாழுதும் தமிsன் கிறிஸ்த pாகவே ா
முகம்மதிFpாகவே ா மதம் மாறிpால்,

'அந்வேதானி', '2ான்', 'வே2ாசப்' முதலிF
ப Fர்கலைளFா து, 'அப்துல் ா,' 'ரஹ்மான்,'
'யூசூப்' முதலிF ப Fர்கலைளFா து அம்மதச்
சார்பு ற்றிச் சூட்டிக்பகாள்கிறான். அதுவே ா ,
ப ௌத்த டபமாழிப் ப Fர்கலைளத் தமிsப்
ப ௌத்தர் சூட்டிக்பகாண்டதில் அதிசFம்
இல்லை . இனி, சங்க நூல்களில்
டபமாழிப்ப Fர்கள் காணப் டவில்லை
என் தும் த று. சங்கச் பசய்யுள்கலைள
இFற்றிF ர்களில் இரு து வே ருக்கு
வேமற் ட்ட ர் 'சாத்தpார்' என்னும் ப Fர்
பகாண்டிருக்கிறார். இப்ப Fர் 'சாஸ்தா' என்னும்
டபமாழிப்ப Fரின் தமிழ்த் திரிபு. '(இளம்)
வே ாதிFார்' என்னும் ப Fர் டபமாழி.
'நிகண்டpார் (கலை க்வேகாட்டுத் தண்டpார்)'
என் தும் டபமாழிச் சிலைதவு. 'வேகா
ன்'
என் து 'வேகா ா ன்' என் தன் திரிபு..
'வேகாதமpார்,' 'பிரமpார்', 'தாவேமாதரpார்,'
'(வேசாsன்) நல்லுருத்திரன்' ('ஆவூர்க் காவிதிகள்)
சாவேத pார்,' 'பிரமசாரி,' 'ப ருங் பகௌசிகpார்,'
'ப ரும் துமpார்' முதலிF ப Fர்கள்
டபமாழிப் ப Fர்கவேள. இப்ப Fருள்ள ர்கள்

இFற்றிF பசய்யுள்கள் நற்றிலைண, புற நானூறு
முதலிF நூல்களில் பதாகுக்கப் ட்டுள்ளp.
எpவே , சங்ககா த்தில் டபமாழிப்ப Fர்கள்
இருந்ததில்லை என்று கூறு து த று. கி மு.
ஐந்தாம் நூற்றாண்டிவே வேF, ட நாட்ட ராp
லை2p மதத்த ரும், ப ௌத்த மதத்த ரும்,
லை தீக மதத்த ரும் பதன்pாட்டிற்கு ந்தpர்
என் தற்குச் சான்றுகள் உண்டு. அங்ஙpமிருக்க,
கலைடச்சங்க நூல்களில் சி
டபமாழிப்
ப Fர்களும் காணப் டு தில் விFப்பில்லை .
ஆகவே , டபமாழிப்ப Fர்கள்
காணப் டு துபகாண்டு, 'மணிவேமகலை '
கா த்தால் பிற் ட்ட நூப ன்று கருது து த று.
இ ற்லைறப் வே ான்ற மற்ற ற்லைறயும்
காரணங்கூறி மறுக்க ாம். ஆயினும், இடம்
ப ருகுபமன்றஞ்சி இதவேpாடு
நிறுத்துகின்வேறாம்.
----------

பதாடர்புலைர 7 :
வீரவேசாழிFம்
திபpாராம் நூற்றாண்டில், வீர ராவேசந்திரன்
கா த்தில் இFற்றப் ட்ட வீரவேசாழிF
இ க்கணம் அக்கா த்திலிருந்வேத
sக்காறற்றுவிட்டது. இந்நூலுக்குப் பின்pர்,
ன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில், மூன்றாங்
குவே ாத்துங்கன் (கி. பி. 1178 - 1216) கா த்தில்,
இFற்றப்ப ற்ற 'நன்னூல்' பு
ரால்
வே ாற்றப் ட்டு இன்றளவும் sக்காற்றில்
இருந்து ருகின்றது. வீரவேசாழிFம் ண்டிதரால்
வே ாற்றப் டாமல் ஏன் sக்காறற்றுவிட்டது?
வேசாs அரசpால் வே ாற்றப் ட்டும், அ ன்
ப Fரால் இFற்றப் ட்டும், கடவுவேள
இந்நூலுக்கு உடன் ட்டுப் வே ாற்றிFதாகக் கலைத
கற்பிக்கப் ட்டும், இந்நூல் யி ாமல்
sக்பகாழிந்த காரணம் Fாது? காஞ்சீபுரத்தில்
கந்தபுராணத்லைத அரங்வேகற்றுங்கால்,
அப்புராணத்தின் முதற் ாட்டு முதற்சீரில்
'திகடசக்கர' எp ரும் பசாற்பறாடரில், 'திகழ் +

தசக்கர' என் து 'திகட சக்கர' என்று sவ்வும்
தவ்வும் டவ் ாpதற்கு இ க்கணவிதி
காட்டும் டி சலை வேFார் வேகட்க, அதற்கு
ஆசிரிFர் விலைட கூறத் பதரிFாமல் திலைகக்க,
சி பிராவேp வேசாழிF வே ளாளpாய் ந்து வீர
வேசாழிFத்தினின்று இ க்கணவிதி காட்டிpார்
என் து கலைத. இவ் ாறு சி ப ருமாpாவே
வே ாற்றப் ட்ட ஒரு நூல் ஏன்
sக்காறற்றுவிட்டது? தமிழ்மரபுக்குப்
புறம் ாp நூலை த் தமிsர் ஒரு வே ாதும்
ஏற்றுக்பகாள்ளார். வீரவேசாழிFம் டநூல்
மரலை த் தழுவி எழுதப் ட்டது. முக்கிFமாக
Fாப்பி க்கணம் ப ரிதும் டபமாழிச் சார் ாக
இருக்கின்றது. அன்றியும், இது எதிர்நூல். இது
எதிர் நூல் என் லைத
' ஆர ார வி க்கணநூ லை ந்துமுsங்க
தற்பகதிர்நூல்
ாரின்மீது தமிழ்க்கூத்தன் ாடிFலைமத்தான்
Fவேpார்ந்வேத
வீரவேசாs னுடனிருந்து விFந்வேதவீர வேசாழிFநூல்
ாரவேமற ரங்வேகற்றி லை த்தார் வேசாs
மண்ட வேம '

என்னும் வேசாs மண்ட சதகச் பசய்யுளால்
அறிF ாம்.
மகாவித் ான் ச ா தி நா
ர் அ ர்கள் தாம்
இFற்றிF 'திராவிடப் பிரகாசிலைக'யில்,
இ க்கணமரபிFலில், வீர வேசாழிFத்லைதப் ற்றிக்
கூறு லைத ஈண்டு எடுத்துக்காட்டு து
ப ாருத்தமுலைடத்து. அது ருமாறு :
"வீரவேசாழிFம்:- இந்நூ ாசிரிFர், *
அருகந்தருட் ட்ட புத்தமித்திரpார். இஃது
எழுத்துச் பசாற்ப ாருள் Fாப் ணிபFன்னும்
ஐந்தி க்கணமும் உணர்த்துபமாரு சிறுநூல்.
'ஏதமறு சகாத்த பமழுநூற்றிற் கச்சிFப்
சி ாசாரிFர் தாம் ாடிF கந்தபுராணம்
அரங்வேகற்றுழிக் 'திகடசக்கரம்' என்னும் புணர்ச்சி
முடிபிற்கு விதி இந்நூல் பகாண்டு காட்டிpார்
என்று திப்புலைரகாரர் உலைரத்தார். வீரவேசாழிFம்
அகத்திFத்தின் ழித் வேதான்றிF
பதால்காப்பிFத்திலைpயும், வே று
சி நூல்கலைளயும் முத ாகக் பகாண்டு

பசய்தவேதார் இFற்றமிழ்நூல். ஆசிரிFர்
பதால்காப்பிFpார்,
' Fரs ப ன்னும் புள்ளி முன்pர்
முத ா பகழுத்து ஙகரபமாடு வேதான்றும் '
எp நூன்மரபுள்ளும்,
' Fரs ப ன்னு மூன்றுமுன் பpாற்றக்
கசத ஙஞநம வீபராற் றாகும் '
எp பமாழிமரபுள்ளும், Fரsக்கள்
கசத க்கவேளாடு தனி பFாற்றாயும் ஈபராற்றாயும்
மFங்குபமன்று ஓதுத ானும்,
' Fகர விறுதி வே ற்றுலைமப் ப ாருள் யின்
ல்ப ழுத் திலைFயி pவ்ப ழுத்து மிகுவேம,
' அல் ழி பFல் ா மிFல்ப p பமாழி '
என்று புள்ளிமFங்கிFலுட் கூறிலை த்து,
அவ்விதிலைF,
' ரகார விறுதி Fகார விFற்வேற,'
' sகார விறுதி ரகார விFற்வேற '

எp ரகர Fகரங்களும் ப றுபமp
மாட்படறிந்வேதாதுத ானும், sகரத்தின் முன்
ந்து புணருங் க ச த க்கள் இரு ழியினும்
இFல் ாயும் ல்ப ழுத்து இரட்டியும் புணர்ச்சி
யுறுத ன்றித் திரிFாப ன் து பதௌளிதிற்
ப றப் டுதலின்,
'. . . . . . . . . . . . . . . திலைpந்பதா
படண்ணிரண்டாய்த்
வேதான்றுடற் பின்pர்த் தகாரம் ரினிரண்
டுந்பதாடர் ா
pான்றலை ந் தாமுட ாமுன்பி ப ாற்றுக்
கழிவுமுண்வேட '
எpப் புத்தமித்திரpார் வீரவேசாழிFத்து,
sகரத்தின் முன் ருந் தகரம் டகரமாய்த் திரியும்
என்றுலைரத்தது, அங்ஙpம் வே ாந்த
பதால்காப்பிF விதிக்கு மாறுவேகாபளன்று
மறுக்கப் டுபமன்க. அது பதால்காப்பிF
விதிக்கு மாறுவேகாளாயினும், பிற்கா த்து
இ க்கிFங்களில் அங்ஙpம் வே ாந்த
பிரவேFாகங்கண்டு அவ் ாறு
கூறப்ப றாவேராப னின், - சங்கத்துச் சான்வேறார்

இ க்கிFங்களுள்ளும், பிற ஆன்வேறார்
இ க்கிFங்களுள்ளும் அவ் ாறு வே ாந்த
பிரவேFாகம் Fாண்டுங் காணப் டாலைமFானும்,
இனி அவ் ாறு வே ாந்த இ ங்கிFங்காணப்
டினும், பதால்காப்பிF மாறுபகாளாகலின்
ழுப ன்று கலைளFப் டு தல் து
இ க்கணபமன்று தழு ப் டாதாக ானும்,
அது ப ாருந்தாபதன்பறாழிக. இனிக் கந்த
புராணத்துத் 'திகட சக்கரம்' எpவும், 'கீட்டிலைச
ாயில்' எpவும் வே ாந்த இ க்கிFப் பிரவேFாகங்
கண்டு புத்தமித்திரர் அவ் ாறு இ க்கணங்
கூறப்ப ற்றாபரனின், - அது கந்த புராண
இ க்கிFப் பிரவேFாகம் ற்றி வீரவேசாழிFத்தில்
அங்ஙpம் இ க்கணங் கூறப் ட்டது,
வீரவேசாழிF இ க்கணவிதி ற்றிக்கந்த
புராணத்தில் இங்ஙpம் இ க்கிFஞ்
பசய்Fப் ட்டபதp, ஒன்றலைpபFான்று
ற்றுதப ன்னுங் குற்றத்திற்கு
இடpாபமன்க. . . . . அற்வேறல், கந்த புராணத்துத்
'திகடசக்கரம்', 'கீட்டிலைச ாயில்' என்றிங்ஙpம்
வே ாந்த பிரவேFாகந் பதால்காப்பிF முதலிF
இ க்கண ழு ாம்வே ாலுபமனின், - அது

இ க்கண ழு ாகாலைம இ க்கிFமரபிFலுட்
கந்தபுராண ர ாறு உலைரப்புழிக் கூறுதும்"
இ க்கிFமரபிFலில், 'கந்த புராணம்' என்னும்
தலை ப்பின்கீழ்க் கீழ்க்கண்ட ாறு இவ் ாசிரிFர்
கூறுகின்றார் :
" . . . . . அரங்வேகற்றுழித் 'திகடசக்கர'பமன்னுந்
தலை ச்பசய்யுள் முதற்கண்ணதாp 'திகழ்'
என்னுஞ் பசால்லிறுதி sகரந் தகர
ல்ப ழுத்தின் முன் டகரமாய்த் திரிந்ததற்கு
விதி பதால்காப்பிFத்தில் இல்லை பFன்று
அவ் ரங்கிலுள்ள பு
பராரு ர் தலைட
நிகழ்த்திpாபரன்றும், கச்சிFப் சி ாசாரிFர்,
'இத்தலைட நிFாFமாயினுங்
குமரவேகாட்டத்தடிகள் அவ் ாறு எடுத்தருளிச்
பசய்F நாம் முதற் பகாண்டு ாடிpாமாகலின்,
இதன்கண் குற்றமாராய்தல் முலைறFன்று' என்று
விலைட நிகழ்த்திpாபரன்றுஞ் சி ர் கூறு .
ஆண்டு sகரந்தகரத்தின் முன் டகரமாய்த்
திரிந்தது 'விகட சக்கரன்' என்னும் எதுலைக
வேநாக்கிFாகலின், அது பதால்காப்பிF

விதிFாமன்றி விவேராதமாகாபதன்க.
இன்வேpாரன்p பசய்யுட்டிரிபுகள்,
' கிளந்த

ல் பசய்யுளுட் டிரிநவும் '

என்னும் அதிகாரப் புறநலைடFால்
அலைமத்துக்வேகாடற் ா pப ன்க.
இங்ஙpமாகலின், அங்ஙpம் பு
ர் தலைட
நிகழ்த்திpாபரன் தூஉம், கச்சிFப் சி ாசாரிFர்
இங்ஙpம் விலைட நிகழ்த்திpாபரன் தூஉம்
ப ாருந்தாலைமFறிக. இப்ப ாருந்தாலைமலைF
வேமலுந் தலைட விலைடகளால் விரிக்கிற் ப ருகும்."
-------* புத்தமித்திரpாலைர அருகந்தர், அதா து லை2pர்
என்று கூறு து த று. புத்தமித்திரpார்
ப ௌத்தர்.
முற்றிற்று.
-----------

இவ் ாராய்ச்சிக்கு உதவிFாய்நின்ற நூல்கள்.

அகநானூறு.

திரு. ரா2வேகா ா ார்Fர் திப்பு
சித்தாந்தவே ாத ரத்திpாகரம் கா.

காமாட்சி லீ ாப் பிர ா ம் ஆ ா சுந்தரம் பிள்லைள அ ர்கள்
பமாழிப Fர்ப்பு.
குறுந்பதாலைக
சாசpப் பு

டாக்டர் சாமிநாத அய்Fர் திப்பு.
ர்

ராவ்சாகிப் மு. இராக
அய்Fங்கார் அ ர்கள்.

சி ப் திகாரம்

டாக்டர் சாமிநாத அய்Fர் திப்பு.

சி ஞாp சித்திFார்

( ர க்கம்) ஞாpப்பிரகாசர் உலைர.

தஞ்லைச ாணன் வேகாலை

பசாக்கப் நா

தக்கFாகப் ரணி

ஒட்டக்கூத்தர்.

திராவிடப் பிரகாசிலைக

மகாவித் ான் ச ா தி நா

வேத ாரம்

அப் ர், சம் ந்தர்.

நற்றிலைண

அ. நாராFணசாமி அய்Fர் திப்பு.

ர் உலைர.

ர்

நா ாயிர திவ்Fப் பிர ந்தம் ஆழ் ார்கள் அருளிFது.
நீ வேகசி, சமF தி ாகர
ாமp முனி ர் உலைர

திரு. சக்கர ர்த்தி நயிpார் அ ர்கள்
திப்பு.

த்துப் ாட்டு (மதுலைரக்
காஞ்சி)

டாக்டர் சாமிநாத அய்Fர் திப்பு.

புறநானூறு.

டாக்டர் சாமிநாத அய்Fர் திப்பு.

புறத்திரட்டு.
ப ரிF புராணம்
மணிவேமகலை

மணிவேமகலை

ராவ்சாகிப் லை Fாபுரிப் பிள்லைள
அ ர்கள் திப்பு.
வேசக்கிsார்.
மகாவித் ான் மயிலை
சண்முகம் பிள்லைள அ ர்கள் திப்பு.
டாக்டர் சாமிநாத அய்Fர்
அ ர்கள் திப்பு.

வீரவேசாழிFம்,
ப ருந்வேத pார் உலைர

ராவ்சாகிப் தாவேமாதரம் பிள்லைள

Fாப் ருங்க விருத்தி

ராவ் கதூர்

அ ர்கள் திப்பு.
ாpந்தம் பிள்லைள

அ ர்கள் திப்பு.
பசந்தமிழ்', 'கலை மகள்'

முதலிF மாத ப ளியீடுகள் முதலிFp.
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முதலிFார் ஏ. டி. எஸ். ஜி. புஞ்சிவேஹ ா
அ ர்கள் [1] கூறிF அணிந்துலைர
மும்மணிக்கு ந்தpம்
ண்லைடக்கா த்தில் நிகழ்ந்து மறக்கப் ட்டுள்ள
லைsF நாட்டுச் பசய்திகலைள முற்றாக
நுணுகிFாராய்ந்து ார்த்துத் திட்ட மாp
முடிபுகலைளச் சான்றுகளுடன் தற்கா
உ கத்தாருலைடF நன்லைமக்காக
ப ளிப் டுத்தல் கற்றறிந்த மாந்தர் கடpாகும்.
''ப ௌத்தமும் தமிழும்'' என்னும் புத்தகத்தின்
ஆசிரிFராகிF ஸ்ரீ மயிலை , சீனி.வே ங்கடசாமி
அ ர்கள் வேமற் டி கடலைமலைF Fறிந்து அவ் ாறு
நடக்கும் கல்விமாpாகத் வேதான்றுகிறார். முற்
கா த்தில் ப ௌத்த சமFம் தமிழ்நாட்டினுட்
புகுந்து ளர்ந்து பசல் ாக்கலைடந்து
அந்நாட்டுக்குச் சிறந்த நன்லைமலைFச் பசய்து,
''பிறத்த லும் மூத்தலும் பிணி ட்டிரங்கலும்,
இறத்தலும்'' என்னும் உ க விFல்பின்
சப் ட்டுள்ள ப ௌத்த சமFம்
அந்நாட்டினின்று கலைடசி Fாக அழிந்து வே ாp
ர ாறு கூறும் இப்புத்தகம் இப்வே ாதுள்ள

தமிsருக்கும் ப ளத்தருக்கும் தகுதிFாp
நூ ாகும்.
ாலி, தமிழ், சிங்களம், ஆங்கி ம் முதலிF
பமாழிகளிலுள்ள நூல்கலைளயும் கல்ப ட்டுச்
சாசpங்கலைளயும் ாsாp புத்தரா Fங்
கலைளயும் பிரதிலைமகலைளயும்
ஆதாரமாகக்பகாண்டு இந்நூல்,
முFற்சிகளுடன் இFற்றப் ட்டதாகக்
காண ாகும். இ ங்லைகலைFப் ற்றி இந்நூலிற்
கூறப் ட்டுள்ள பசய்திகள் இங்கு sங்குங்
கிரந்தங்களில் காணப் டும் வி ரங்களுடன்
ப ாருத்தமுள்ளp. புத்ததத்தவேதரர் முதலிF
ாலி நூ ாசிரிFர்கலைளப் ற்றிF ர ாறுகலைள
இத்தலைp வி ரத்வேதாவேட இ ங்லைக நூல்களில்
காணவில்லை . தமிழ்ப் ப ௌத்த சமFாளிகள்,
ப ௌத்தக் பகாள்லைககலைள Fடக்கிக்பகாண்டு
தமிழ்பமாழியிலிFற்றிF நூல்கலைளப் ற்றிF
பசய்தி Fாபதான்றும் ஈண்டில்லை . அன்றியும்,
மகிந்தரின் தலை லைமயில் ப ௌத்த சமFம்
தமிழ்நாட்டினுட்புகுந்த ர ாறும்
காணப் டுகிறதில்லை . மகிந்தர்,

மணிவேமகலை யில் பசால்லிF
அற ண டிகலைளப் வே ா வே , சித்தி
யுள்ள ரா ர். அ ர் தம்லைமச் வேசர்ந்த மற்றும்
பிக்குகளுடன் ஆகாF ழிFாக ந்து
இ ங்லைகFலைடந்ததாக ஈண்டுள்ள நூல்கள்
கூறுகின்றp.
ஆசாரிF தரும் ா வேதரர், புத்ததத்த வேதரர்
முதலிF வேதரர்கள் இFற்றிF அருலைமFாp
நூல்கள் ஒழுங்காக இ ங்லைகயில் sங்கி
ருகின்றp. அந்நூல்கள் ப ௌத்தமதக்
பகாள்லைகலைFயும் ாலி பமாழிலைFயும்
இ க்கணத்லைதயும் நன்கு பதரிந்து
பகாள் தற்குப் Fன் டுகின்றp. இ ங்லைகப்
பிக்குகள் முதலிF ப ளத்தர்கள் வேமற்பசால்லிF
வேதரர்கள் பசய்த நன்லைமலைFப் ாராட்டி
அ ர்கலைளக் கண்ணிFமாக மதிக்கிறார்கள்.
ப ௌத்த சமFத்லைதப் ற்றி இந்நூலில் பசால்லிF
எல் ா வி ரங்களும் ப ௌத்தர்களால்
ஒப்புக்பகாள்ளத்தக்க நிலை யிலிருக்கின்றp.

இந்திFாவில் மலைறந்பதாளிந்திருந்த ப ௌத்த
சமFவிடFத்லைதப் ற்றிF ர ாற்லைற நன்கு
ஆராய்ந்து ப ளியிட்டதற்காக எமக்காக வும்
ப ளத்த உ கத்துக்காகவும் இந்நூ ாசிரிFருக்கு
நன்றிFறிவு கூறுகின்வேறன். இந்நூல் சிங்கள
பமாழியில் பமாழிப Fர்த்து ப ளியிடு து
சிங்கள ப ளத்தருக்குப் Fன் டும்.[2]
கத்தலு ா, அகங்கமம்,
இ ங்லைக, இங்ஙpம்,
26-10-40 முதலிFார், ஏ. டி. எஸ். ஜி.
புஞ்சிவேஹ ா
-------[1] இ ங்லைக ாசியும் சிங்கள ருமாகிF திரு.
முதலிFார் ஏ.டி. எஸ், ஜி. புஞ்சிவேஹ ா
அ ர்கள், தாய்பமாழிFாகிF சிங்களத்லைதயும்,
தமிழ், சம்ஸ்கிருதம், ாலி, ஆங்கி ம் என்னும்
பமாழிகலைளயும் கற்ற ர்கள். தமிழ்
இ க்கணத்லைதச் சிங்கள பமாழியில்
சப்தாகர(ம்), என்னும் ப Fருடன்
எழுதியிருக்கிறார்கள். காளிதாசர்
சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதிF இருது சங்காரம்

என்னும் நூலின் முதற் சருக் கத்லைதச் சிங்களம்,
தமிழ், ஆங்கி ம் என்னும் பமாழிகளில் பமாழி
ப Fர்த்திருக்கிறார்கள். இ ங்லைக
அரசாங்கத்தில் சி.ஐ.டி. வே ாலீஸ் குதியில்
முதலிFாராக இருந்து இப்வே ாது இலைளப் ாறி
யுள்ளார்கள்.
[2] முதலிFார் புஞ்சிவேஹ ா அ ர்கள்,
இந்நூலை சிங்களத்தில் பமாழிப Fர்த்து
ப ளியிடு து சிங்கள ருக்குப் Fன் டும்
என்று . 1940-இல் எழுதிFதற்வேகற் , இந்நூலை ,
எமது சம்மதம் ப ற்று, இப்வே ாது சிங்கள
பமாழியில் பமாழிப Fர்த்து எழுதி
ருகிறார்கள். - நூ ாசிரிFன்.
--------

